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 مروان البواب

 عضو جمؿع الؾغة العربقة بدمشق

 

ٚػٰ  ٔة٣ػ٥ه ٚٲـٱةاٰ، كٌٔٮه  - رظ٫٧ اهلل -ا٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ ا٣ؿزاؽ ٝؽكرة  األقذةذ

إ٣ػٯ ٩جٮٗػ٫ ٚػٰ ا٣ٛٲـٱػةل دٌػ٫ٕ٤ ٦ػ٨ ا٣ٕؿثٲػح  ص٧ػٓ، ؽ٦نٜث ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٦ض٧ٓ

ة كدؿص٧ح، ٚ ٛن ة كدأ٣ٲ  ٬ػٰ ٣٘ػحي ا٤ٕ٣ػ٥ كاأل   ا٣ٕؿثٲحى آػؿ ٤ٔٯ أف  ةثؿ٬ة٩ن  ةف١دؽرٱكن

ػة كا٣سٞةًٚح كا٣عٌةرة ٕن ػة ٚػٰ آفو ٦ ٌن ٮف أ٩٭ػة ٣٘ػحه ٔػةصـةه ،  اظ ػ٪ِّٕ ٧ٔػ٫ ا٧٣ينى ٦ػة ٱـى

ر حٮا٠جػدىػ٤ط ٧٣ٝةوؿة، كأ٩٭ة ال  ا٣ضؽٱػؽة ٛةت ١ذنػ٧ٰ ا٣ٚػح ا٣كػؿٱٕات ا٣ذُػٮُّ

 .ا٧٤ٕ٣ٲحكاالثذ١ةرات ا٣ى٪ةٔٲح كاإلثؽأةت ا٣عؽٱسح  كا٧٣ؼذؿٔةت

٬ػٰ ٔضـ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح ٔػ٨ ٦كػةٱؿة ر٠ػت ا٣عٌػةرة ا٧٣ٕةوػؿة إف  ٔٮل 

ٚٮا ٦ـاٱة  ؿى ٔى ى٭ة  ػ٭ة، ٛؿٱنػا٤٣٘ػح ا٬٣ؾق  ٔٮل ث٘ٲؿ  ٣ٲ٢، ك٣ٮ أف أوعةث ح كػىةاىى

ذٮ٬ة ٦ىٍٮ٬ة ث٭ؾق االد٭ة٦ةت، ك٧٣ة ٩ٕى أف ثػ ٠ِّؿؾ٩ػأف  كظكػج٪ة ثذ٤ٟ األكوػةؼ  ٧٣ة رى

وػ٪ٮؼ  ٠ػ٢َّ  أف دكػذٮٔتٝجػ٢ ٩عػٮ أ٣ػٙ قػ٪ح اقذُةٔخ ٰٚ كٝخو ٱكٲؿ ا٣ٕؿثٲحى 

ا٧٣ٕؿًٚح ا٣ذٰ اثذ١ؿدٍ٭ة األ٥٦ي ا٧٣ذةػ٧حي ٤٣ضـٱؿة ا٣ٕؿثٲح ٠ػة٣ٛؿس كا٣ػؿكـ، كاأل٦ػ٥ي 

ث٤٘ذً٭٥ وةر ٦ة ٠ذج٫ ا١ٛ٧٣ِّؿكف كا٧٤ٕ٣ةلي ا٣ٕؿ ي ك .ا٣جٕٲؽةي ٔ٪٭ة ٠ة٣٭٪ٮ  كا٣ىٲ٪ٲٲ٨

ة اقذٌةلت ث٫ مٕٮ ي ا٣ٕػة٥٣. ا٣٭ضؿم ا٣ٕؿثٲًح ٦٪ؾ ا٣ٞؿًف ا٣سة٣ر ٤٧ػًخ ك، ٩جؿاقن ظى

 ٣ٮالى ا٥٤ٕ٣ كا٣عٌةرًة كاأل   ٝؿك٩نة ٔؽٱؽة. ثٕؽ٬ة ا٣ٕؿثٲحي 

 

*    *    *    *    * 
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ة ٣أل٦ٲؿ صٕٛؿ  ٛن ا٥ٌٌ٩ ا٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ ا٣ؿزاؽ ٝؽكرة إ٣ٯ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ػ٤

ا  ٠٫ةف ا٩ٌػ٧ة٦كا٣عك٪ٰ ا٣ضـااؿم،  ا ٠جٲػؿن ذعٞٲػٜ رقػة٣ح ا٧٣ض٧ػٓ ا٣٪جٲ٤ػح ٣قػ٪ؽن

٤ً ٤ٔٯ قػم٦ح ٬ػؾق ا٤٣٘ػح، كص ا٧٣عةْٚح ا٧٣ذ٧س٤ح ٰٚ ٭ػة كاٚٲػحن ث٧ُة٣ػت اٳ ا  ٍٕ

رة. كا٤ٕ٣ٮـ كا٣ٛ٪ٮف، ك٦ما٧ًحن   ٣عةصةت ا٣عٲةة ا٧٣ذُٮِّ

ز٧ػؿات ٤ٔػ٥  ٦س٧٤ة أٚػة  ٦ػ٨، ا٣ؽ٠ذٮر ٝؽكرة ٨٦ ز٧ؿات ٥٤ٔأٚة  ا٧٣ض٧ٓ ك

ٔػخ اػذىةوػةد٭٥ ، ٲ٨ظٞػما٣ٱٛٲػؽ ٦ػ٨ أٌٔػةا٫ ك ،ٲ٨ٞثةا٣ك ا٫أٌٔة ا٣ػؾٱ٨ د٪ٮَّ

ة ٌن ٭ة ثٕ ٌي ؛ ٚػٰ ا٣ُػت ٤ٔػٯ ظػؽٍّ قػٮال ٰٚ ا٤ٕ٣ٮـ اإل٩كة٩ٲح كا٣ذُجٲٞٲػح ك٢َّ٧٠ ثٕ

كا٣٭٪ؽقح، كا٤٣٘ح كاأل  ، كا٤ٛ٣كٛح كا٣ذةرٱغ كا٣ذؿثٲػح، كا٣ٛٲـٱػةل كا٣ؿٱةًػٲةت، 

 ...كا٣ـرأح كا٣٪جةت، ك٥٤ٔ ا٣عٲةة كاالصذ٧ةع

  *    *  *    *    * 

ا٣ع٧ٲػؽة، ك٦ـاٱػةقي  ٞؽٍت ػ٪ةوؿي أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ٤ٔػٯ ػىػةؿ ا٣ػؽ٠ذٮر ٝػؽكرةا٣ٕ٩ٞؽ 

يػ: »ٲ٫ا٣ؽ٠ذٮر ٦ةزف ا٧٣جةرؾ ٧٧ٚٚة ٝة٫٣  ؛ا٣ٛؿٱؽة ا ث٤ػٖ إٔضةث ٫ ث٧ػ٨ ٦ة ٔؿٚخي أظػؽن

ق ٫٣ ٦س٢ى ٦ة ث٤ٖ إٔضة  ٔػةرٰٚ ا٣ػؽ٠ذٮر ٝػؽكرة كدٞػؽٱؿ٥٬ ٣ػ٫. ك٦ػة  ٔؿ٫ٚ كدٞؽٱؿي

ا ص٧ٓ ٰٚ ٩ٛك٫ ة ٚػٰ ا١ٛ٣ػؿ  ٔؿٚخي أظؽن ٞن ٦ة ص٫ٕ٧ ا٣ؽ٠ذٮر ٝؽكرة ٨٦ وٛةت، ٧ٔ

ا ٰٚ ا٤ٞ٣ت...كوٛة صةلد٫ ا٣ؽ٩ٲة ث٢١ِّ ٦ة ٚٲ٭ة، ٚأُٔة٬ة ٠ػ٢ ٦ػة  لن ٰٚ ا٣٪ٛف، كَ٭ؿن

ٱكذُٲٓ، كا٠ذٛٯ ٦٪٭ة ثة١٣ٛةؼ، كز٬ؽ ث٢١ ٦ة أُٔذ٫ ٨٦ ٦٘ؿٱةت ك٦جةظةت  ٠ػةف 

.ٍٜ٤ ٢ ا١٣ػمـ، ٤ٞٔػ٫ كرال ٠سٲؿ ا٣ذأ٢٦، ٤ٝٲػ ..ال ٱجة٣ٰ إذا ا٣ذــ ا٣عٜ، ٦ة ٱٞٮ٫٣ ا٣ؼى

نة ٰٚ ا٣ك٤ٮؾ، كإمػؿاٝنة ٚػٰ ا٣ػؿكت. دػؿل ٠ػ٢َّ ٦ػة  ٣كة٫٩. دض٤ف إ٣ٲ٫ ٚذٛٲؽ ٦٪٫ أ ث

ٱىؽر ٔ٪٫، ٰٚ ص٧ٲٓ ا٧٣ٮاٝٙ، اث٨ى ا٣ُجػٓ، ٱىػؽر ثىػؽؽ ك٣ُػٙ كدٮاًػٓ، ال 

 أ ى  رصػ٢ه »ثأ٩ػ٫  أقذةذيق ا٧٣٭٪ؽس كصٲػ٫ ا٣كػ٧ةف ٫ٛكوى ، ك«د٤١ٌٙ ٚٲ٫ كال دى٪ُّٓ

ؿ ٲى ا٣ذٕت ٰٚ ٤َت ا٥٤ٕ٣ ٤ٔٯ ا٣٪كػٜ ا٣ػؾم ٩ضػؽق ٚػٰ ًقػَٮؿ ظٲةد٫ ٤ٔٯ ا١٣ؽِّ ك

ا٣ػؽ٠ذٮر وػ٫ٛ كك ،«٧٤ٔةا٪ة ا١٣جةر ا٣ؾٱ٨ دٕػةٝجٮا ٚػٰ ا٣ٕىػٮر ا٣ـا٬ػؿة ٣ قػمـ
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ا٣ػؽ٠ذٮر ككوػ٫ٛ ، «ٞػ٫ كاقػذٞة٦ذ٤٫ي رص٢ه ٚؾٌّ ٰٚ ٧٤ٔػ٫ كػي »ثأ٫٩ ٦ؿكاف ا٧٣عةق٪ٰ 

عة٢ٚ ا٧٤ٕ٣ٲح ٣كٮرٱح ٰٚ ا٧٣ؤد٧ؿات كا٧٣ قٛٲؿو  ػٲؿى ٠ةف »ثأ٫٩ ٔجؽ اهلل كازٜ م٭ٲؽ 

ًٕنػ»، ككو٫ٛ ا٣ؽ٠ذٮر ١٦ٰ ا٣عك٪ٰ ثأ٫٩ «ا٣ٕة٧٣ٲح ا، َٲِّت ا٣ ٙه صؽًّ ؿة، ػٍ إ٩كةفه ٣ُٲ

 -، ككو٫ٛ ا٣ؽ٠ذٮر أظ٧ؽ ا٣عىؿم «كاقٓ ا٣سٞةٚح، ك٬ٮ إ٣ٯ ذ٣ٟ مؽٱؽ ا٣ذٮآً

ِّٙ ٬ؾا ا١٣ذة    ،«صؽٱؿ ثأف ٱيذَّؼؾ ٝؽكةن ٨٧٣ ٱجذٰ٘ ٧٠ةؿ ا٥٤ٕ٣ كا٣ؼ٤ٜ»ثأ٫٩  -٦ؤ٣

ًرعه ثػم د٤١ُّػٙ، وػةٰٚ ا٣ػؾ٨٬، »ٮ ا٩ٰ ا٣ُٲت وػة٣ط ثأ٩ػ٫ ككو٫ٛ األ ٱت ا٣ك كى

ُّٓ ث٪ػٮر ا٣ٞػؿآف، كظؿ٠ةديػ٫ كقػ١٪ةدي٫  ػ٫ ٱىًنػ ٱ٤٧ٟ ٝػؽرةن ٬ةا٤ػحن ٤ٔػٯ ا٣ػذ٥ُّ٤ٕ. كص٭ي

٠ِّؿي ث٧٤ٕػةل  ي٫ ٰٚ ا٣ٕٲل ٠أ٩٭ة أوؽاله ٳٱػةًت ا٣ٞػؿآف ا٧٣جػٲ٨. رصػ٢ه ٚىػؾٌّ ٱيػؾى كأق٤ٮث

ٔؽِّ  ٩ْةاؿى ٬ؾق ا٣ن٭ة ات ٣ُةؿ ك٣ٮ رظخي أ«. ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٰٚ ٔىٮر ا٣ذ٪ٮٱؿ األك٣ٯ

 .ك٨١٣َّ ا٣ذ٧سٲ٢ ٱ٘٪ٰ ٨ٔ ا٣ذٛىٲ٢ ث٪ة ا٣عؽٱر،

*    *    *    *    * 

أػم٫ٝ، كظك٨ قٲؿد٫،  ٠ؿٱ٥ً ػىةًؿ ا٣ؽ٠ذٮر ٝؽكرة، ك ٦ةزحً  ك٧٦ة ٱؽ٢ِّ٣ ٤ٔٯ

دً   ٫ ٤ٔٯ ٩ٛك٫، أ٫٩:كًمؽَّ

 ة ٤ٔٯ دعكػٲ٨ إٔػؽا ٥٬ ٤٣عٲػةة ٧٤ٔٲًّػة كأػم ٝٲًّػة ٠ةف رؤكٚنة ثة٣ُم  ظؿٱىن

ط كاإلرمة  ٰٚ أ٦ٮر٥٬ ا٧٤ٕ٣ٲًح كاالصذ٧ةٔٲح. ـ ٣٭٥ ا٣٪ىُّ  كاصذ٧ةٔٲًّة. ٱٞؽِّ

 ٔة ٤٣ضة٦ٕح، ٥٣ ٱيع ٫ ث٧ة أذة  ثٕيي أوػعة  ا٧٣٪ةوػت ٪ؽ٦ة ٠ةف راٲكن ٍ ٩ٛكى

ة ٤٣ض٧ٲٓ. ي٫ ٦ٛذٮظن  إظةَحى أ٩ٛك٭٥ ث٫، ك٠ةف ثةث

  ة كٚٲًّة، ك٠ةف ٱي٭ؽم إ٣ٯ أوؽٝةا٫ ك٬ٮ ٰٚ ٚىؿ٩كة، ٦ػة ٱى ق ٦ػ٨ ٠ةف ٠ؿٱ٧ن ًضػؽُّ ٩نػؿي

ر ا٬ذ٧ةـى ٢٠ٍّ ٦٪٭٥ ث٧ٮًٮٔةد٭ة.  ا١٣ذت ا٣ذٰ ٱٞؽِّ

  ا ٍى ا٣٪٢ٞ ٦٭٧ة ٠ةف ا٣ُٞف ظةرًّ ُّٞمد٫ ٨٧ً ا٧٣ؽٱ٪ح كقةا ى٪ى ٠ةف ال ٱىكذ٢٧ٕ ٰٚ د

٫ ٨٦ ا٧٣ٕػةرؼ كاألوػؽٝةل ٚػٰ ا٣ُؿٱػٜ  ٨ٍ ٱى٧٤عي أك ثةر نا، كٱأثٯ أمَّ ٔؿضو ٧٦ًَّ

 إلٱىة٫٣ إ٣ٯ ظٲري ٦جذ٘ةق.
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  ٙى ٠ةف    ٱىذض٪َّت ٦ى٨ أقةل إ٣ٲ٫.ك ٌف، مؽٱؽى اال٩ٕٛةؿ ث٧ة ٱىٍؼًؽش ٠ؿا٦ذى٫،ا٣عً  ٦يٍؿ٬ى

  ة مؽٱؽى ٠ةف  د٧ة٦نة. ٤ٔٯ ا٣عٌٮر ٰٚ ا٧٣ٮٔؽ ا٧٣عؽَّ  االظذؿاـ ٧٣ٮأٲؽق، ظؿٱىن

  .هي أٱة٦نة ٦ػ٨ األقػجٮع ٱىكػذٞج٢ ٚٲ٭ػة زااؿٱػ٫ ٚػٰ قػةٔةتو ٦عػؽَّ ة ٠ةف ٱؼىِّ

ٌّٜ ٤ٕ٦ٮـ، كأ٤ٗتي ا٨ْ٣ِّ   ٱأ٠ػ٢ إال ٦ػؿةن أ٩ػ٫ ٠ػةف ال ك٤٣ؿٱةًح ٰٚ ٩ْةـ ظٲةد٫ ظ

 .كاظؽةن ٰٚ ا٣ٲٮـ

*    *    *    *    * 

 :٦ؿدٲ٨ ث٤ٞةل ا٣ؽ٠ذٮر ٝؽكرة دنؿَّٚخي 

ث٪٘ػةزم  ٦ؽٱ٪ػحً ، ٚػٰ أكاا٢ ق٪ًح دكٕٲ٨ى كدك٧ٕبحو كأ٣ٙأ٦ة األك٣ٯ ١ٚة٩خ ٰٚ 

 ا٧٣ؤد٧ؿ األكؿ ١٤٣ذةثح ا٧٤ٕ٣ٲح ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح. ، ث٧٪ةقجح ا٩ٕٞة ٰٚ ٣ٲجٲة

ٰٚ ا٣ٲٮـ األػٲػؿ ةر٠ٲ٨ ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ؤد٧ؿ ٱؿثٮ ٤ٔٯ ا٧٣بذٲ٨. ك٠ةف ٔؽ ي ا٧٣ن

ػةرجى ا٣ٛ٪ؽؽ ٣ؿ٠ٮ  ا٣عةٚمت ا٣ذػٰ قػذ٤ُّٞ٭٥  ا٧٣نةر٠ٮف اصذ٨٦ٓ٧ ا٧٣ؤد٧ؿ 

ٓي ا٧٣ضة٬ؽ ٧ٔؿ ا٧٣ؼذةر. ٚ ٧ٍػٓإ٣ٯ ظٲري ٠ة٩خ ٦ٮاٝ ٦٪ْػؿي  ؿأ٪ػٰ ٚػٰ ٬ػؾا ا٣ضى

ا ٔػ٨  ؿن ِّ٧ ، ٦ينىػ ة أثػٲيى ًؿق ٱى٤ٍجىف ٧ٝٲىنػ ٧ي ٔي ٱ٫ٍ، ٦ػٓ أف رص٢ ٰٚ ا٣كذٲ٨ ٨٦  قػةٔؽى

٭٥، ككٝةًر  ًَ ٢ي ثٲ٪٭٥ ثعٲٮٱًح ا٣نجة  ك٩نة َّٞ ى ا٣ُٞفى ٠ةف ثةر نا ٩كجٲًّة. رأٱذي٫ ك٬ٮ ٱىذى٪

 ا٣نٲٮخ ك٬ٲجذً٭٥.

 قأ٣خي ٔ٪٫، ٚٞٲ٢ ٣ٰ: إ٫٩ ا٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ ا٣ؿزاؽ ٝؽكرة. 

َّٰ ا٣كمـ، كظٲَّة٩ًٰ ك٠ػأ٩ٰ  ٚذي٫ ث٪ٛكٰ، ٚؿ َّ ٤ٔ ٧خي ٤ٔٲ٫، كٔؿَّ
اٝذؿثخي ٦٪٫ كق٤َّ

ٜه  ًٞٲى٫ ثٕؽ ٚؿاؽو َٮٱ٢. ٚذ١َّ٤٧٪ٰ مٕٮراف: مػٕٮري ٗجُػحو كقػؿكر، ٧٣ػة  وؽٱ ى ٝؽٱ٥ه ٣

ػٰ  ًْ ة ث٧٪ٍـ٣ح َمث٫ًً ظى ًٞٲذي٫ ٨٦ ظٛةكةو كدؿظٲت، كمٕٮري ٚؼؿو كأذـاز، ألف مؼىن ى ٣

ؽىؽى ٨٦ ٝةؿ: ٧٤٠ة از ا   ص٤ٲ٢. أقذةذو ٝؽٱؿ، كٔة٥٣ ثنؿؼ ٣ٞةلً  ٤ٞٚخي ٰٚ ٩ٛكٰ: وى

، از ا  ة كٌٚمن . ا٧٣ؿلي ٧٤ٔن ة ك٩يجمن ٕن  دٮاً

  ؛قػ٪ح دكػٕٲ٨ كدكػ٧ٕبحو كأ٣ػٙ كأ٦ة ا٧٣ؿة ا٣سة٩ٲح، ١ٚة٩خ ٚػٰ دنػؿٱ٨ األكؿ
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٧٪ةقػجح اقػذٞجةؿ ا٣ػؽ٠ذٮر ثك٠ةف ٬ؾا ا٤٣ٞػةل  .أم ثٕؽ ثٌٕح أم٭ؿو ٨٦ ا٤٣ٞةل األكؿ

ا ٰٚ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح. ا صؽٱؽن  ٔجؽ ا٣ؿزاؽ ٝؽكرة ٌٔٮن

ؿ ٠ة٩خ د٤ٟ   ٣ٲح، ك٠ة٩خ ٬ؾق ا٧٣٪ةقجحي ٚةدعػحى ا٣ٕة ٚٲ٭ة ا٧٣ؽرقحى  أزكر ٦ؿةو أكَّ

إ٣ػٯ  ةل ٨٦ ٦ؿاق٥ االقذٞجةؿ كاالقػذ٧ةعٔ٭ؽم ث٧ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح. كثٕؽ اال٩ذ٭

 َّٰ ٥ ٤ٔػ
٧٤٠ةت ا٣ؼُجةل، دٮص٭خي ٦ٓ ص٤٧ح ا٣عٌٮر ٣ذ٭٪بح ا٣ؽ٠ذٮر ٝػؽكرة. ٚكػ٤َّ

ث٧ٮ َّةو ك٦عجَّح، كأًٛٯ ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣كمـ ا٣ج٭ضحى كا٣كؿكر أ٩ػ٫ ٦ػةزاؿ ٱػؾ٠ؿ ٣ٞةلى٩ػة 

 األكؿ ٰٚ ث٪٘ةزم، ٚةز  تي قٕة ةن كإمؿاٝنة. 

ا ٚػٰ ٬ػؾا ٣ٞؽ  ٤ىًؽم أ٩ػٰ قأوػجط ٌٔػٮن ٍر ٰٚ ػى ، ك٥٣ ٱىؽي ٍؿتي ذاؾ ا٣ع٢ٛى ٌى ظى

ة ٣٭ؾا ا٣ٕة٥٣ ا٣ض٤ٲ٢، ٗٲؿ ٧ض٧ٓ، ا٣ ٛن ٤ى  أف إرا ةى اهلل دٕػة٣ٯ مػةلت أكأ٩ٰ قأ٠ٮف ػى

َّٜٞ ٬ؾق ا٣ٌٕٮٱح، كأف أ٠ٮف  ة ٫٣ف دذع ٛن ٱ٨ٍ ٦ػ٨ ػ٤ ؽى ٍٞ ٔى اقػذٞجة٫٣، كقػ٪حو ، ثٕؽ ٩عًٮ 

 .٨٦ رظٲ٫٤.

ى٦ٍػػػػؿو  ػػػػ٥ هلًل ٦ػػػػ٨  دىػػػػؽثٲًؿ أ  ٚى١ى

 

٘يٲػػٮ ي   ًة  ا٣ ؽى ػػ٨ ا٧٣ينػة٬ى ٔى دٍػ٫ي  ٮى  َى

 
*    *    *    *    * 

 ، ٤٠َّٙ األقػذةذ ا٣ػؽ٠ذٮر ٔ٪ؽ٦ة ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ  ٚٞؽ أوة كثٕؽي

 ٮٚ٭ػ ؛ٔجػؽ ا٣ػؿزاؽ ٝػؽكرةا٣ؽ٠ذٮر األقذةذ ٠ذة  ٨ٔ ظٲةة  إٔؽا ىأظ٧ؽ ا٣عىؿم 

 ةأظػؽ ا٣ػؾٱ٨ ٔةوػؿكا ا٣ػؽ٠ذٮر ٝػؽكر أل٩ػ٫ ٭ػؾق ا٧٣٭٧ػح،ٱػ٪٭ي ث٦ػ٨  ةٲؿػً ٨٦ 

 .كا٤٣ضةف ا٧٤ٕ٣ٲح مةر٠ٮق ٰٚ ا٣ذؽرٱف كا٣ذؿص٧حك

٧ٍٓ ٦ة ة ا١٣ذػة  ٦ػ٨ ٬ؾق ا٧٣٭٧ح ٤ٔٯ ػٲؿ كص٫،  ا٣ؽ٠ذٮر ا٣عىؿم أ َّل ٚضى

ككٝػةآ ا٧٣ػؤد٧ؿات كا٣ؿقةا٢ كا٣ذٞػةرٱؿ ا٧٤ٕ٣ٲػح  ا١٣ذت كا٧٣ضمت كا٣ؽراقةت

ٰ آزػةر ك، مت ا٣ذ٤ٛـٱحكا٧٣ٞةث ة ٰٚ دٞىِّ ا ْٔٲ٧ن ا٣ػؽ٠ذٮر ٝػؽكرة ككزةاٞػ٫ ثؾؿ ص٭ؽن

 .ا٧٣جسٮزح ٰٚ ا٧٣ؤقكةت كا٧٣٪٧ْةت  كا١٧٣ذجةت كا٣ضة٦ٕةت ا٣ٕؿثٲػح كاألص٪جٲػح
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ـ  ،وػةؼو  ث٤٘حو ٔؾثح كثٲةفو أف ٱىٮغ ٦ة ص٫ٕ٧ ثٕؽ ذ٣ٟ كاقذُةع  وػٮرةن ٣٪ػة ٣ٲٞػؽِّ

ة ص٤ٲمن ٕٲًّة، كإ أقذةذنا صة٦ ؛ا٣ؽ٠ذٮر ٝؽكرة ظٲةةكإٝٲحن ٨ٔ  ا، كٔة٣ًػ٧ن    .ارٱًّة ٠جٲؿن

ٚػٰ إٔػؽا   َٲجػحػة٣ه ا٣ن١ؿ ٤ٔٯ ٦ة ثؾ٫٣ ٨٦ ص٭ػٮ و  ٤ؽ٠ذٮر ا٣عىؿم ٤ٚ

٦ػ٫ ٤٣ٕؿثٲػًح ا٣ؽ٠ذٮر ٝؽكرةكرظ٥ اهلل ٬ؾا ا١٣ذة .  ، كصـاق ػٲؿى ا٣ضـال ٠ًٛةلى ٦ػة ٝؽَّ

 .٨٦ ٥٤ٔ ك٢٧ٔ كأ٤ً٬٭ة

*    *    *    *    * 
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 المؤلف   مقدةم
 

٨٦ أف ٱ١ذت ا٧٣ؿل ٨ٔ ظٲةة مؼه م٭ؽ ٫٣ ا٣ض٧ٲٓ ثؽ٦ةزح ا٣ؼ٤ٜي  ٣ٲف أ٦ذٓ

ة ث٧٪ـ٣ح األقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر  ٥ االقذـا ة ٨٦ ا٥٤ٕ٣. إف مؼىن كقٕح االَمع ك٩ى٭ى

٦ع٧ؽ ٔجؽ ا٣ؿزاؽ ٝؽكرة صؽٱؿ ثأف ٱيذَّؼؾ ٝؽكةن ٨٧٣ ٱجذٰ٘ ٧٠ةؿ ا٥٤ٕ٣ كا٣ؼ٤ٜ. 

٥٤ٕ ٦ة أ٫٤٬ ٣ذجٮؤ ٠ٲٙ ال كٝؽ أد٨ٞ ٚٲ٧ة أد٨ٞ ٔؽة ٣٘ةت أص٪جٲح ك٩٭٢ ٨٦ ا٣

 ٦٪ىتو ٔة٧٣ٰ رٚٲٓ ٬ٮ ا٧٣ؽٱؿ ا٣ٕةـ ا٧٣كةٔؽ ٧٣٪٧ْح ا٣ٲٮ٩ك١ٮ ٰٚ ثةرٱف.

ة،  ٛن َّّ ة ثة٣ُٕةل ا٧٣ذضؽِّ  ٰٚ ٦ؿاظ٤٭ة ٤٠ِّ٭ة: ٦ٮ ًّٞ ٣ٞؽ ٠ة٩خ رظ٤ح ظٲةد٫ ظة٤ٚحن ظ

ا ٤١٣ٲح ا٣٭٪ؽقح، ز٥ ك٠ٲمن ٣ضة٦ٕح  ة صة٦ٕٲًّة، ز٥ ك٠ٲمن ك٧ٔٲؽن  ٦نٜ، ز٥ ز٥ ٦ؽرِّقن

ة ٣٭ة ، ز٥ ٔ٪ؽ٦ة دٮ٣ٌٯ ٦٪ىت ا٧٣ؽٱؿ ا٣ٕةـ ا٧٣كةٔؽ ٧٣٪٧ْح األ٥٦ ا٧٣ذعؽة راٲكن

٤٣ذؿثٲح كا٣سٞةٚح كا٤ٕ٣ٮـ )ا٣ٲٮ٩ك١ٮ( ٤٣نؤكف ا٧٤ٕ٣ٲح ٰٚ ثةرٱف، ك٠ؾ٣ٟ ٔ٪ؽ٦ة 

ا ٔة٦من ٰٚ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح.  وةر ٌٔٮن

ا ٣ألصٲةؿ  ـن إف االَمع ٤ٔٯ ٦٪ضـات مؼىٲةتو ٠٭ؾق ظؿمٌّ أف ٱ١ٮف ظةٚ

 ٩٭ض٭٥ كدك٤ٟ ٦ك١٤٭٥ كد٪كش ٤ٔٯ ٦٪ٮا٣٭٥. ٱٞٮؿ ا٣نةٔؿ: ا٣ٞة ٦ح ٠ٰ د٪٭ش

 كدنػػػجَّ٭ٮا إٍف ٣ػػػ٥ د١ٮ٩ػػػٮا ٦ػػػس٤ى٭٥

 

ـً ٚىػػػػػػمتي    إفَّ ا٣ذنػػػػػػج٫ُّ ثػػػػػػة١٣ؿا

 
ا ٣ذعٞٲٜ  ة ك٥٣ ٱأؿي ص٭ؽن ٕن ك٦ة ٨٦ مٟ ٰٚ أف أقذةذ٩ة رظ٫٧ اهلل ٥٣ ٱؽػؿ كق

َّٜٞ كإ٩ضةز ٦ة أ٩ضـ، كٱىؽؽ ٚٲ٫ ٝٮؿ ا٣نةٔؿ:  ٦ة ظ

اكإذا ٠ة٩ػػػػػًخ ا٣٪ٛػػػػػٮسي ٠جػػػػػة  رن

 

جػػػػٍخ ٚػػػػٰ ٦يؿا ٬ػػػػة األصكػػػػةـي   ًٕ  د
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ٓى ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح أف أكال٩ٰ مؿؼ ا١٣ذةثح ٨ٔ األقذةذ  كإ٩٪ٰ إذ أم١ؿ ٦ض٧

ة ٨٦ أال أ٠ٮف ٤ٔٯ ٝؽر ٦كؤك٣ٲح اإلظةَح ثإ٩ضةزاد٫  ٞن ا٣ؽ٠ذٮر ٝؽكرة، أصؽ٩ٰ ٦نٛ

٫، ك٬ٮ  ٌٞ ة، أك ا٣ٮٚةل ث١ة٢٦ ظ ٕن كصٮا٩ت إثؽأةد٫ ا٧٤ٕ٣ٲح كا١ٛ٣ؿٱح كاإل ارٱح ص٧ٲ

٣ؾم ٧ٗؿت أٌٚة٫٣ كأٱة ٱ٫ ا٣ٕؽٱؽ ٨٦ ا٣٪ةس، كأ٩ة ٦٪٭٥، ٚإ٣ٲ٫ ٱٕٮ  ا٢ٌٛ٣ ٰٚ ا

ٰٚ ٦ضةؿ ا٣ٛٲـٱةل ا٣٪ٮكٱح، ٫٤ٚ  85;3ٝجٮ٣ٰ ٧٣ذةثٕح  راقذٰ ٰٚ ثؿٱكذٮؿ ٔةـ 

 .٦٪ٰ صـٱ٢ ا٣ن١ؿ كاال٦ذ٪ةف ٦ة ظٲٲخ

ك٣كٮؼ أثؾؿ ٝىةرل ص٭ؽم، ٚػأدعؿل إ٩ضةزادػ٫ ٝػؽر اقػذُةٔذٰ، كآ٦ػ٢ أف 

 ٟ، ك٦ة ٬ؾا إال ٨٦ ثة  ر ِّ ا٣ض٧ٲ٢ ٫٣، صـاق اهلل ٔ٪ٌة ػٲؿ ا٣ضـال.ٱٮٚٞ٪ٰ اهلل إ٣ٯ ذ٣

 

 4136 -: -: ٦نٜ 

 أمحد حصسٖنتْز دال

 

*    *    *    *    * 
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 حٔاٗ

 عبد السشام قدّزٗ الدنتْز
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  الدنتْز قدّزٗ

 ّحتصٔلُ اهليدضٕ ىػأتُ

 

٭ؿ دنؿٱ٨ ا٣سة٩ٰ ك٣ؽ ٦ع٧ؽ ٔجؽ ا٣ؿزاؽ ٝؽكرة ٰٚ  ٦نٜ ثذةرٱغ األكؿ ٨٦ م

ً٭ػؽت إ٣ػٯ أٚؿا ٬ػة  ٔي ق٪ح ز٧ةفو كٔنؿٱ٨ كدك٧ٕبحو كأ٣ٙ، ك٩نأ ٰٚ أقؿةو ٔؿٱٞػح، 

٣ػ٫  ا٦٪ةوت ٦ؿ٦ٮٝح؛ ٚٞؽ ٠ةف كا٣ؽق األقذةذ إثؿا٬ٲ٥ ٝؽكرة ًةثٍ مػؿَح ٦نػ٭ٮ ن

ث٪ْةٚح ا٣ٲؽ كظك٨ األ ال، كدٮ٣ٯ أػٮق األقذةذ ٔجؽ ا٣ٞة ر ٝػؽكرة ٦٪ىػت راػٲف 

٭ؽ ا٣ؿاٲف ا٣ؿاظ٢ ظةِٚ األقػؽ، أ٦ػة ٬ػٮ ٚٞػؽ ٦ؽة َٮٱ٤ح ٤ٔٯ ٔ ا٣نٕت٦ض٤ف 

٦ػ٨ وػعٲٛح  69;;٠ذت األقذةذ ٩ىؿ ا٣ؽٱ٨ ا٣جعؿة ظٮؿ ٩نأد٫ ٚػٰ ا٣ٕػؽ  رٝػ٥ 

 ثٕ٪ٮاف: ٦ٞةالن  4119-:-;دنؿٱ٨ ثذةرٱغ 

 «عبد الرزاق قدورة .... العصامي»

 أٝذُٙ ٦٪٫ ٦ة ٱ٤ٰ:

« ةٮٱنػٚ٭٤»، ١٣٪٫ ٣ػ٥ ٱ١ػ٨ ا٠ةف كا٣ؽق ا٧٣ؿظٮـ إثؿا٬ٲ٥ ًةثٍ مؿَح ٦ذٞةٔؽن »

ؿ ٚػٰ  ٧٠ة ٬ٮ  ارج ٬ؾق األٱةـ، ٧ٚة ٠ةف أ٦ة٫٦ قٮل رادج٫ ا٣ذٞةٔؽم، ك٦٪ـؿ ٦كذأصى

ػؽ»أف  امةرع ػة٣ؽ ث٨ ا٣ٮ٣ٲؽ. ٠ةف ٬ؾا ا٣ؿصػ٢ ٦ٌػُؿن  االقػذ٭مؾ ٚػٰ ٠ػ٢ « ٱؿمِّ

مٰل، ١٣ٰ ٱ٧ؽ  رادج٫ ٤ٔٯ أٱةـ ا٣ن٭ؿ، ك١٬ؾا ٚإ٫٩ ٠ةف ٰٚ د٧ةـ ا٣كػةٔح ا٣ذةقػٕح 

ٕن  ٦كةل ٱُٛئ األ٩ٮار ا١٣٭ؿثةاٲح ٰٚ . ٧ٚةذا ٱٕٛػ٢ ٔجػؽ ا٣ػؿزاؽ، ك٬ػٮ ةا٧٣٪ـؿ ص٧ٲ

ا٧٣ٌُؿ إ٣ٯ ا٣ك٭ؿ ظذٯ قةٔح ٦ذأػؿة ٨٦ ا٤٣ٲ٢ ٧٣ٮاوػ٤ح ا٣ؽراقػح، كاال٦ذعػةف 

٤ٔٯ األثٮا ؟ ٠ة٩خ ػُٮط ا٣ذؿا٦ٮام ا١٣٭ؿثةاٰ ٦ػة دػـاؿ ٔة٤٦ػح ٤ٔػٯ ػُػٮط 

٣ػ٫  - ٦نٜ، كأَٮ٣٭ة ػٍ ا٧٣ؿصح  ك٦ػة، ُٚٞػٓ ٔجػؽ ا٣ػؿزاؽ دػؾ٠ؿة مػ٭ؿٱح دؼٮِّ

 (. Abonneا٣ؽٚٓ )امذؿاؾ: ا٣ؿ٠ٮ   كف 
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ك١٬ؾا أ٦كٯ ٧٤٠ة أَٛئ ا٣٪ٮر ٰٚ ا٣ؽار، ٱ٪ك٢ُّ ٩عٮ قةظح ا٧٣ؿصػح، ٣ٲؿ٠ػت 

 ، ٚػٰ ًػٮل ظؿوػ٫ اإذن  ة٣ػٲف ٗؿٱجنػ« ا٣عة٤ٚح ذا٬جح آٱجح، ك٬ٮ ٱٞػؿأ ٤ٔػٯ ًػٮا٭ة.

كأف ٱٛػٮز ٚػٰ . ٤ٔٯ ا٣ؽراقح، أف ٱ١ٮف األكؿ ٤ٔػٯ أٝؿا٩ػ٫ ٚػٰ ا٣نػ٭ة ة ا٣سة٩ٮٱػح

ط ٤ٔٯ إزؿ٬ة ٣ ٱٛػة   حى٤ع٣٧ ا٧٣كةثٞح ا٣ذٰ دٞؽـ ٣٭ة كزارة ا٧٣ٮاومت كا٣ذٰ ريمِّ

مػ٭ة ة ا٣٭٪ؽقػح  74;3إ٣ٯ صة٦ٕػح ثؿك٠كػ٢ ٚػٰ ث٤ضٲ١ػة، ظٲػر ٩ػةؿ ٦٪٭ػة ٔػةـ 

 .ا٧٣ٲ١ة٩ٲ١ٲح كا١٣٭ؿثةاٲح

*    *    *    *    * 
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 قبل فسشِ إىل اجلامع٘ الدنتْز قدّزٗ مْظًفا

 

٦م اعمٞمٙم٤مٟمٞمٙمٞمااا٦م قمااا٤مد اًماااديموقر ىمااادورة سمٕماااد طمّماااقًمف قماااغم ؿماااٝم٤مدة ا ٜمدؾمااا

واًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م ُمـ ضم٤مُمٕم٦م سمرويمًؾ إمم اًمقـمـ، وووع ٟمٗمًف حت٧م شمٍمف اًماقزارة 

 سمّمٗم٦م ُمٝمٜمدس ُموٛمرن. 1950-11-02اًمول أوومدشمف وسم٤مذ قمٛمٚمف ومٞمٝم٤م سمو٤مريخ 

ا 1955-1-1ومل يٛمِض وىم٧م ـمقيؾ طموك همادا ذم  ًً ًمِمإم٦ٌم ا ٜمدؾما٦م ذم  ٤مرئٞم

ومٞمااف، وقشم٘م٤مٟمااف ًمٚمٖمواالم  اًمؼميااد واًمااؼمم، وُماا٤م ذًمااؽ إٓ ًموٗم٤مٟمٞمااف ذم قمٛمٚمااف وإظم  ااف

وإعم٤مُمف سم٤مًمٚمٖمولم اًمروؾمٞم٦م وإعم٤مٟمٞم٦م. صمؿ ُٟمِ٘مَؾ إمم يمٚمٞما٦م اًمٕمٚماقم  ،اقٟمٙمٚمٞمزي٦م واًمٗمرٟمًٞم٦م

 .1955-4-0وشم٤مرخيف  /116/سمج٤مُمٕم٦م دُمِمؼ سم٘مرار وزاري رىمٛمف 

 

*    *    *    *    * 
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 يف نلٔ٘ العلْو االدنتْز قدّزٗ ذلاضًس

 

وقمٛمؾ  1955-10-07اًمٕمٚمقم سمو٤مريخ سم٤مذ اًمديموقر ىمدورة قمٛمٚمف ذم يمٚمٞم٦م 

ُمدة قم٤مُملم أقمدَّ ظم  ام إُم٤مزم اًمودريًٞم٦م اًم زُم٦م ًمٚمٛم٘مررات اًمول  ٤مومٞمٝم٤م ُمدرؾًم 

يُمٚمِّػ شمدريًٝم٤م، وأٟمجز سم٤مًموٕم٤مون ُمع زُم ئف ذم ىمًؿ اًمٗمٞمزي٤مء شمرمج٦م يمو٤مب ُمـ 

سمٞمػم عم١مًمٗمٞمف   Physique Generale et Experimentaleاًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م قمٜمقاٟمف:

وٛمـ ُمٓمٌققم٤مت  1964وىمد  درت اًمؽممج٦م قم٤مم  .٤من سمقل ُم٤مشمٞمقومٚمقري وضم

 ذم أرسمٕم٦م يمو٥م هل:اعمجٚمس إقمغم ًمٚمٕمٚمقم 

، اعمٖمٜم٤مـمٞمًٞم٦م - اًموٞم٤مرات اعموقا ٚم٦م - اًمٙمٝمرسمٞم٦م اًمرايمدة اًمٗمٞمزي٤مء اًمٕم٤مُم٦م واًموجريٌٞم٦م .1

 .(  ٗمح٦م419) ،اًمٙمو٤مب إول

، اعمٖمٜم٤مـمٞمًٞم٦م - ا ٚم٦ماًموٞم٤مرات اعموق - اًمٙمٝمرسمٞم٦م اًمرايمدة اًمٗمٞمزي٤مء اًمٕم٤مُم٦م واًموجريٌٞم٦م .0

 .  ٗمح٦م( 435) ،اًمٙمو٤مب اًمث٤مين

 ،اًمٙمو٤مب إول، إُمقاج ا رشمزي٦م - اًموٞم٤مرات اعموٜم٤موسم٦م اًمٗمٞمزي٤مء اًمٕم٤مُم٦م واًموجريٌٞم٦م .3

 . ٗمح٦م( 092)

، اًمٙمو٤مب اًمث٤مين ،إُمقاج ا رشمزي٦م - اًموٞم٤مرات اعموٜم٤موسم٦م اًمٗمٞمزي٤مء اًمٕم٤مُم٦م واًموجريٌٞم٦م .4

 . ٗمح٦م( 095)

ًمٙمو٥م إرسمٕم٦م اًمديم٤مشمرة: قمٌد اًمرزام ىمدورة، وىمد ؿم٤مرك ذم شمرمج٦م هذه ا

 واصمؼ ؿمٝمٞمد، أدهؿ اًمًامن واعمٝمٜمدس وضمٞمف اًمًامن.

وؿمٛمؾ شمٕم٤مون اًمديموقر قمٌد اًمرزام ىمدورة ُمع أؾم٤مشمذة ذم ىمًؿ اًمٗمٞمزي٤مء 

 شمرمج٦م يمو٤مب ُمـ اًمٚمٖم٦م اقٟمٙمٚمٞمزي٦م قمٜمقاٟمف: ٤مسمٙمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم أيًْم 

The Feynman Lectures on Physics 
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 ذم صم صم٦م يمو٥م حتٛمؾ اًمٕمٜم٤مويـ اًمو٤مًمٞم٦م: ٤1974مم وىمد  درت اًمؽممج٦م قم

 .اعمٞمٙم٤مٟمٞمؽ: اًم٘مًؿ إول: حم٤مرضات وم٤ميٜمامن ذم اًمٗمٞمزي٤مء -1

 .اًمْمقء واقؿمٕم٤مع: اًم٘مًؿ اًمث٤مين: حم٤مرضات وم٤ميٜمامن ذم اًمٗمٞمزي٤مء -0

 .آهوزازات واًمؽمُمقديٜم٤مُمٞمؽ: اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م: امن ذم اًمٗمٞمزي٤مءٜمي٤محم٤مرضات وم -3

 قوققم٤مت أشمٞم٦م:وشمٜم٤موًم٧م ومّمقُل اًمٙمو٥م اًمث صم٦م اعم

 

 املٔهاىٔو – الهتاب األّل

 

 ذرات ذم طم٤مًم٦م احلريم٦م  

 اًمٗمٞمزي٤مء إؾم٤مؾمٞم٦م 

 قم ىم٦م اًمٗمٞمزي٤مء سم٤مًمٕمٚمقم إظمرى 

 ُمٌدأ اٟمحٗم٤مظ اًمٓم٤مىم٦م 

 اًمزُمـ واعم٤ًموم٦م 

 آطموامل 

 ٟمٔمري٦م اًمث٘م٤مًم٦م 

 احلريم٦م 

 ىمقاٟملم ٟمٞمقشمـ ذم اًموحريؽ 

 اٟمحٗم٤مظ آٟمدوم٤مع 

 اعموجٝم٤مت 

 ظمقاص اًم٘مقة 

 ٜم٦ماًمٕمٛمؾ واًمٓم٤مىم٦م اًمٙم٤مُم 

 ٟمٔمري٦م اًمٜمًٌٞم٦م اخل٤م ٦م 

 اًمٓم٤مىم٦م وآٟمدوم٤مع اًمٜمًٌقي٤من 

 اعمٙم٤من واًمزُم٤من 

 اًمدوران ذم اعمٙم٤من ذي اًمٌٕمديـ 

 ُمريمز اًمٙموٚم٦م وقمزم اًمٕمٓم٤مًم٦م 

 اًمدوران ذم اعمٙم٤من 

 ا زازة اًموقاوم٘مٞم٦م 

 اجلؼم 

 اًموج٤مرب 

 آٟمو٘م٤مًمٞم٤مت 

 اجلٛمؾ اخلٓمٞم٦م وُمراضمٕم٦م 
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 الضْء ّاإلغعاع -الهتاب الجاىٕ

 ٖمرُمٌدأ اًمزُمـ إ ،اًمْمقء  

 اًمْمقء ا ٜمدد 

 اقؿمٕم٤مع اًمٙمٝمرـمٞمز 

 اًموداظمؾ 

 آٟمٕمراج 

 ُمٜمِم٠م ىمريٜم٦م آٟمٙم٤ًمر 

 خت٤مُمد اقؿمٕم٤مع، شمٌٕمثر اًمْمقء 

 آؾمو٘مٓم٤مب 

 اًمٔمقاهر اًمٜمًٌقي٦م ذم اقؿمٕم٤مع 

 رؤي٦م إًمقان 

 آًمٞم٤مت اًمرؤي٦م 

 
 الهتاب الجالح: االٍتصاشات ّالرتمْدٓيامٔو

 اًمًٚمقك اًمٙمقاٟمول 

 ًٞمٛمٞم٦مقم ىم٦م وضمٝمول اًمٜمٔمر اعمقضمٞم٦م واجل 

 اًمٜمٔمري٦م احلريمٞم٦م ًمٚمٖم٤مزات 

 ُم٤ٌمدئ اعمٞمٙم٤مٟمٞمؽ اقطمّم٤مئل 

 احلريم٦م اًمؼماوٟمٞم٦م 

 شمٓمٌٞم٘م٤مت اًمٜمٔمري٦م احلريمٞم٦م 

 آٟموث٤مر 

 ىمقاٟملم اًمؽمُمقديٜم٤مُمٞمؽ 

 أُمثٚم٦م ُمـ اًمؽمُمقديٜم٤مُمٞمؽ 

 ب  اعمًٜمَـّ واًمٙم َّ

 اعمٕم٤مدًم٦م اعمقضمٞم٦م ،اًمّمقت 

 اخلٗم٘م٤من 

 ـمرازات آهوزازات 

 اعمدروضم٤مت 

 إُمقاج 

 ًمٗمٞمزي٤مئٞم٦ماًموٜم٤مفمر ذم اًم٘مقاٟملم ا 

وُمـ إٟمج٤مزات اًمديموقر قمٌد اًمرزام ىمدورة، ُمع أؾم٤مشمذٍة ُمـ يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم 

 ع ُمٕمجؿ سمٕمٜمقان:وظم٤مرضمٝم٤م، وْو 

 شاعمٕمجؿ اًمٙمٝمرسم٤مئل اقًمٙمؽموين» 

يوْمٛمـ هذا اعمٕمجؿ أيمثر ُمـ ؾمو٦م آٓف ُمّمٓمٚمح سم٠مرسمع ًمٖم٤مت: اقٟمٙمٚمٞمزي٦م 

ـ ُمٓمٌققم٤مت واًمٗمرٟمًٞم٦م واًمروؾمٞم٦م واًمٕمرسمٞم٦م )ُمع ذح اعمّمٓمٚمح سم٤مًمٕمرسمٞم٦م(، وهق ُم

 ، ويم٤من إول ُمـ ٟمققمف ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمريب.1975وزارة اًمدوم٤مع ذم ؾمقري٦م قم٤مم 
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 وىمد قمٙمٗم٧م قمغم إقمداده جلٜم٦م ُم١مًمٗم٦م ُمـ اًم٤ًمدة:

ًً  اًمٕمٛمٞمد اًمريمـ ؾمٞمػ اًمديـ احل٤ًمُمل -  ٤مرئٞم

 اقمْمقً  اًمديموقر اعمٝمٜمدس قمٌد اًمرزام ىمدورة -

 اقمْمقً  اًمٕمٛمٞمد اعمٝمٜمدس ؾمٝمؾ اًمّمقذم -

 اقمْمقً  اعم٘مدم اعمٝمٜمدس حمٛمقد إي٤مس -

 اقمْمقً  إؾمو٤مذ ؾمٕمٞمد إومٖم٤مين -

 اقمْمقً  إؾمو٤مذ قمٌد اًمٙمريؿ ُم٠مُمقن اًمٙمٜم٤مين -

 اقمْمقً  اعمٝمٜمدس أمحد قمج٤من -

 ٗمح٦م،  781و در اعمٕمجؿ ذم جمٚمَّديـ يمٌػميـ ي٘مع اعمجٚمَّد إول ُمٜمٝمام ذم 

  ٗمح٦م. 552ذم طملم ي٘مع اعمجٚمَّد اًمث٤مين ذم 

ٜمً وإو٤موم٦ًم إمم إضم٤مدة اًمديموقر ىمدورة ًمٖمػم ًمٖم٦ٍم أضمٜمٌٞم٦م،  ُمـ  ٤موم٘مد يم٤من ُموٛمٙمِّ

ًمٜم٤م ٞموٝم٤م. وهذا ُم٤م طمدا اعمؽمضمؿ إؾمو٤مذ أدي٥م  ٤مُمٜمٝم٤م ُم٤مًمٙمً  ٤مًمٖموف اًمٕمرسمٞم٦م، ُموْمٚمِّٕمً 

إؾمو٤مذ يقؾمػ وٛمـ ؾمٚمًٚم٦م شمًٌٞمط  شمرمجفيقؾمػ قمغم اظموٞم٤مره عمراضمٕم٦م يمو٤مٍب 

وأذوم٧م قمغم  ، ٗمح٦م 352 ٟمحقي٘مع ذم  شقمامًم٘م٦م اًمٕمٚمؿ»اًمٕمٚمقم، وقمٜمقاٟمف 

م ُمقضمزً ـم٤ٌمقموف وزارة اًمث٘م٤موم٦م واقرؿم قمـ طمٞم٤مة  ا٤مد اًم٘مقُمل ذم ؾمقري٦م. وهق ي٘مدِّ

ُمـ ومٞمث٤مهمقرس واٟموٝم٤مًء سم٤مًمٕم٤ممل  ااؿموٝمروا سم٢مٟمج٤مزاهتؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمدءً  ٤مقم٤معمً  52

 اقيٓم٤مزم آٟمريٙمق ومػمُمل.

 

*    *    *    *    * 
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 الدنتْز قدّزٗ مْفًدا لتحصٔل غَادٗ الدنتْزاِ

 

م.ج  62ٓم٤مٟمٞم٤م، سم٤مًم٘مرار رىمؿ وومد اًمديموقر ىمدورة إمم ضم٤مُمٕم٦م سمريًوقل ذم سمريأُ 

 C.F.Powellُمع اًمؼموومًقر سم٤مول  ٤موقمٛمؾ هٜم٤مك سم٤مطمثً  1957-7-02شم٤مريخ 

 nuclearًموٓمقيره شم٘م٤مٟم٦م اعمًوحٚم٤ٌمت اًمٜمقوي٦م  1952قم٤مم  احل٤مئز قمغم ضم٤مئزة ٟمقسمؾ

emulsions  زم ًمدى دراؾموف ًمألؿمٕم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م  pi-mesonوايموِم٤مومف اجلًٞمؿ إوَّ

cosmic rays ي إريض، وقمغم ارشمٗم٤مقم٤مت قم٤مًمٞم٦م.ذم اًمٖم ف اجلق 

وأؿما٤مد سم٠مدائاف  ٤موىمد أصمٜمك اًمؼموومًقر سم٤مول قمغم اًمديموقر ىمادورة صمٜما٤مًء طمًاٜمً 

اًمٕمٚمٛمل وٛمـ ومريؼ اًمٕمٛمؾ ًمديف، وذًمؽ ذم رؾم٤مًم٦ٍم سمٕما٨م اا٤م إمم إؾماو٤مذ وضمٞماف 

َد ذم شمٚماؽ  ااًم٘مدد اًمذي يم٤من قمٛمٞمدً  ًمٙمٚمٞم٦م ا ٜمدؾم٦م اعمدٟمٞم٦م ذم ذًمؽ احلالم، وقمادَّ

اًمٕماا٤ممِل »اًمااديموقر ىماادورة وااٛمـ ومرياؼ اًمٌحاا٨م، وو ااٗمف سمااا اًمرؾما٤مًم٦م إٟمجاا٤مزات 

 ش.اًمِم٤مب اًمرائع

ٜم٧م إٟمج٤مزاشمف صم صم٦م أسمح٤مٍث ُمٝمٛم٦م هل:  وشمْمٛمَّ

1- Some Features of Nuclear Interactions of energy between 10
12 

& 10
15 

ev. 

2- High Energy Gamma-Rays & Jet showers. 

3- The Flux of x-Rays at High Altitudes and comparison with the Muon 

Flux at sea- level. 

ٚموف ومٞمام سمٕمد ًمٜمٞمؾ  وىمد ُٟمنمت هذه إسمح٤مث ذم جم ٍت قم٤معمٞم٦ٍم ُمرُمقىم٦م، وأهَّ

 ُمـ ضم٤مُمٕم٦م سمريًوقل. 1961ؿمٝم٤مدة اًمديموقراه قم٤مم 

ظما٦ٍم ذم  ، 10/1/1962وذم رؾم٤مًم٦ٍم أظمارى إمم رئ٤مؾما٦م ضم٤مُمٕما٦م دُمِماؼ ُم١مرَّ

 آظمار،  ٤مديد إيٗم٤مد اًمًٞمد ىمادورة قم٤مًُما اًمؼموومًقر سم٤مول اعمقاوم٘م٦م قمغم مت ومٞمٝم٤م يٓمٚم٥م
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سم٤مًمٜمٔمر إمم أمهٞما٦م اًمٌحا٨م اًماذي يٕمٛماؾ قمٚمٞماف، وطم٤مضمواف إمم ُمادٍة إوا٤مومٞم٦م قمتا٤مم 

ة. سمؾ ذه٥م اًمؼموومًاقر  ٘م٦م ومٞمف واًمق قل إمم اًمٜمو٤مئ٩م اًمدىمٞم٘م٦م اعمرضمقَّ دم٤مرسمف اعمٕمٛمَّ

سم٤مول أسمٕمد ُمـ ذًمؽ قمٜمدُم٤م أسمدى اؾموٕمداد ضم٤مُمٕم٦م سمريًوقل ًمدقمؿ اعمقومد ىمادورة 

سمٕماد  ٤مإذا يم٤مٟم٧م ىمقاٟملم اقيٗم٤مد ذم ؾماقري٦م ٓ شمًاٛمح سم٤مؾماوٛمرار دقمٛماف ُم٤مًمٞم ا  ٤مُم٤مًمٞم  

 متديد إيٗم٤مده.

 

*    *    *    *    * 
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 ًضا يف نلٔ٘ اهليدض٘ املدىٔ٘الدنتْز قدّزٗ مدّز

 ثه عنًٔدا هلا ّّنٔاًل

 

ٲ٨ِّ ٦ؽرِّقن  ٔي ٰٚ ٤٠ٲح  ةٔة  ا٣ؽ٠ذٮر ٝؽكرة ٨٦ إٱٛة ق إ٣ٯ صة٦ٕح ثؿٱكذٮؿ ك

٢ ث٧ٮصت ا٣ٞؿار ا٣ػٮزارما٤ٕ٣ٮـ  /ـ.ج 3; ذم ا٣ػؿ٥ٝ ا٣ذٰ أكٚؽ ٦٪٭ة، ز٥ ٩ٞي

 إ٣ٯ ٤٠ٲح ا٣٭٪ؽقح ا٧٣ؽ٩ٲح، ٣ٲٕػٲ٨َّ ثٕػؽ ذ٣ػٟ ك٠ػٲمن  84;3-34-6ذةرٱغ كا٣

 ، 85;3-9-;4ذػةرٱغ كا٣/ـ.ج 4; ذم ا٣ػؿ٥ٝ ٣٭ة ث٧ٮصت ا٣ٞؿار ا٣ػٮزارم

 ذػػةرٱغكا٣/ـ.ج 44ؿ٥ٝ ا٣ػػ ذم ٤١٤٣ٲػػح ث٧ٮصػػت ا٣ٞػػؿار ا٣ػػٮزارم ازػػ٥ ٧ٔٲػػؽن 

48-4-3;86 . 

، ظػٲ٨ أقػ٪ؽت 89;3-9-4كٝؽ اقذ٧ؿ ٰٚ ٤٧ٔػ٫ ثىػٛح ٧ٔٲػؽ ظذػٯ 

 ا٧ٕ٣ة ة إ٣ٯ ا٣ؽ٠ذٮر ٩ٮر ا٣ؽٱ٨ ا٣ؿٚةٰٔ رظ٫٧ اهلل.

د٧ٲـت ٦ؽة ٢٧ٔ ا٣ؽ٠ذٮر ٝؽكرة ٚػٰ ٤٠ٲػح ا٣٭٪ؽقػح ا٧٣ؽ٩ٲػح ثإ٩ضػةزات 

 ٬ة٦ح دٞٓ ٰٚ ٦ضة٣ٰ ا٣ذؿص٧ح كاأل٧ٔةؿ اإل٩نةاٲح.

ا٣ػؽ٠ذٮر أظ٧ػؽ ظىػؿم  ٰٚٛ ٦ضةؿ ا٣ذؿص٧ح مةرؾ ا٣ؽ٠ذٮر ٝؽكرة ٦ػٓ

 كا٧٣٭٪ؽس كصٲ٫ ا٣ك٧ةف ثذؿص٧ح ا٣ُجٕح ا٣ؿاثٕح ١٣ذة :

Modern University Physics 

 ٤٣ُجةٔح كا٣٪نؿ. Addison- Wesleyك٬ٮ ٨٦ ٦٪نٮرات  ار 

وػٛعح، كٝػؽ وػؽرت دؿص٧ذػ٫ إ٣ػٯ ا٤٣٘ػح  5;;ٱٞٓ ٬ؾا ا١٣ذػة  ٚػٰ 

 ا٣ٕؿثٲح ٰٚ زمزح أصـال ٠ةٳدٰ:
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 اجلصء األّل

 فٔصٓائٕ ّالصْتاملٔهاىٔو ال

 شمريمٞم٥م إؿمٕم٦م وحتٚمٞمٚمٝم٤م 

 اًموقازن 

 اًموقازن، قمزم ىمقة 

 احلريم٦م اعمًو٘مٞمٛم٦م 

 ىم٤مٟمقن ٟمٞمقشمـ اًمث٤مين. اًمث٘م٤مًم٦م 

 احلريم٦م اعمًوقي٦م 

 اًمٕمٛمؾ واًمٓم٤مىم٦م 

 اًمدومع ويمٛمٞم٦م احلريم٦م 

 اًمدوران 

 اعمروٟم٦م 

 احلريم٦م اًموقاوم٘مٞم٦م 

 احلريم٦م اعمقضمٞم٦م 

 اًمّمقت -إضم٤ًمم اعمٝموزة 

 شمقازن اًمًقائؾ 

 
 الجاىٕاجلصء 

 احلسازٗ ّالهَسباء

 اًموٛمدد -درضم٦م احلرارة 

 اًمٕمٛمؾ واحلرارة 

 ىمقاٟملم اًمؽمُمقديٜم٤مُمٞمؽ 

 اًمٖم٤مز اًمٙم٤مُمؾ واًمٜمٔمرة اًمذري٦م ًمٚمامدة 

 ىم٤مٟمقن يمقًمقن 

 احل٘مؾ اًمٙمٝمرسم٤مئل 

 اًمٙمٛمقن 

 اًموٞم٤مر واعم٘م٤موُم٦م 

 دارات اًموٞم٤مر اعموقا ؾ 

 احل٘مؾ اعمٖمٜم٤مـمٞمز 

  اًم٘مقى اعمٖمٜم٤مـمٞمًٞم٦م اعم١مصمرة ذم اًمٜمقاىمؾ 

 ًمٚموٞم٤مراحل٘مؾ اعمٖمٜم٤مـمٞمز   

 اخلقاص اعمٖمٜم٤مـمٞمًٞم٦م ًمٚمامدة 

 اًم٘مقة اعمحريم٦م اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م اعموحرو٦م 

 اعمٙمثٗم٤مت 

 ظمقاص اًمٕمقازل 

 اًموحريْمٞم٦م واًموٞم٤مرات آٟمو٘م٤مًمٞم٦م 

 اعموٜم٤موسم٦م اًموٞم٤مرات  

 اعمٖمٜم٤مـمٞمًٞم٦م  اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م إُمقاج 
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 الجالحاجلصء 

 الضْء ّالفٔصٓاء احلدٓج٘

 ـمٌٞمٕم٦م اًمْمقء واٟموِم٤مره 

  آٟمٕمٙم٤مس وآٟمٙم٤ًمر 

 اًمٕمدؾم٤مت 

 اًموداظمؾ وآٟمٕمراج 

 آؾمو٘مٓم٤مب 

 اًمٜمٔمري٦م اًمٙمٛمٞم٦م )اًمٙمقاٟموٞم٦م( ذم اقؿمٕم٤مع 

 ٟمٛمقذضم٤م رذرومقرد وسمقر اًمذّري٤من 

 اًمٜمًٌٞم٦م 

 إؿمٕم٦م اًمًٞمٜمٞم٦م 

 اجلًٞمامت وإُمقاج 

 اًمٜمِم٤مط اقؿمٕم٤مقمل اًمٓمٌٞمٕمل 

  اًموٗم٤مقم ت اًمٜمقوي٦م 

 اًمٜمِم٤مط اقؿمٕم٤مقمل اًمّمٜمٕمل 

 اًمٓم٤مىم٦م اًمٜمقوي٦م 

 ؾمٞم٦مإؿمٕم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م واجلًٞمامت إؾم٤م 

*    *    *    *    * 

َّػخ ٦ُجٕػح ٦ع٧ػؽ ٬ةمػ٥ ا١٣ذجػٰ  ك٣ؽل اال٩ذ٭ةل ٨٦ ا٣ذؿص٧ػح كا٣ذػؽٝٲٜ دٮ٣

، إذ ٥٣ د١ػ٨ ا٣ُؿااػٜ األػػؿل ةظؿٚن  ةكذ٣ٟ ثىٙ أظؿ٫ٚ ظؿٚن  95;3َجةٔذ٫ ٔةـ 

ٰٚ صـأٱ٨ كزمزػح ٠ذػت  اا٧٣كذعؽزح ٰٚ ا٣ُجةٔح مةإحن ثٕؽ. كوؽر ا١٣ذة  أػٲؿن 

وػٛعح، ا٣ضػـل  8;١6ة٩ٲػٟ كا٣ىػٮت( كٱٞػٓ ٚػٰ ا٧٣ٲ -٬3ٰ: ا٣ضػـل األكؿ )

وٛعح، كا٣ضـل ا٣سة٩ٰ ٚػٰ ا٣ٌػٮل  797ا٣عؿارة كا١٣٭ؿثةل( كٱٞٓ ٰٚ  -4األكؿ )

 وٛعح. 915كا٣ٛٲـٱةل ا٣عؽٱسح كٱٞٓ ٰٚ 

ك٠ة٩خ صة٦ٕح  ٦نٜ د٧٪ط ١٦ةٚأة ٦ة٣ٲح إلٔؽا  ا١٣ذت ا٣ضة٦ٕٲح دذ٪ةقت ٦ػٓ 

١٣ذة ، ك٠ة٩خ ظىح ٢٠ ٦ػ٨ ٔؽ  ا٣كةٔةت ا٣ذٰ ٱكذ٘ؿٝ٭ة ا٧٣ٞؿر، ال ٦ٓ ظض٥ ا

 ا٧٣نةر٠ٲ٨ أ٣ٰٛ ٣ٲؿة قٮرٱح ٍٚٞ.

٧ؽ ٚٮر وؽكرق ٣ٲؽرَّس ٰٚ ٤٠ٲةت ا٣٭٪ؽقح دضؽر اإلمةرة إ٣ٯ أف ا١٣ذة  أذي 

ص٧ٲٕ٭ة، إًةٚحن إ٣ٯ ٤٠ٲةت ا٤ٕ٣ٮـ كا٣ُت كا٣ىٲؽ٣ح، ث٢ إف صة٦ٕػح ا٣ؿٱػةض ٚػٰ 

اٚٞػخ اقػذأذ٩خ صة٦ٕػح  ٦نػٜ ٚػٰ َجةٔذػ٫ ٣ػؽٱ٭ة، كك ا١٤٧٧٣ح ا٣ٕؿثٲح ا٣كٕٮ ٱح
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. كٱنػةر 1:;3صة٦ٕح  ٦نٜ ٤ٔٯ ذ٣ٟ، كوؽر ا١٣ذة  ٨ٔ صة٦ٕح ا٣ؿٱةض ٔػةـ 

جٓ ٔؽة ٦ػؿات ٚػٰ ا٣ٮالٱػةت ا٧٣ذعػؽة األ٦ؿٱ١ٲػح،  َي إ٣ٯ أف ا١٣ذة  ثة٣ٕ٪ٮاف ذاد٫ 

ثذٕػػؽٱمتو َٛٲٛػػح د٪ةك٣ػػخ ثىػػٛحو أقةقػػٲح إ ػػػةؿ ا٣ٮاظػػؽات ا٣ؽك٣ٲػػح ٧٤٣ٞػػة ٱؿ 

دعكٲ٨ اإلػػؿاج. كٝػؽ وػؽرت ا٣ٛٲـٱةاٲح، إًةٚحن إ٣ٯ اقذؼؽاـ ا٣ىٮر ا٤٧٣ٮ٩ح ك

٤٣ُجةٔح كا٣٪نؿ  ADDISON-WESLEYآػؿ َجٕةد٫، ك٬ٰ ا٣ُجٕح ا٣ٕةمؿة، ٨ٔ  ار 

 .4111ٔةـ 

 ٠ذػة  آػػؿ ٩٭ػي ا٣ػؽ٠ذٮر ٝػؽكرة ثذؿص٧ذػ٫ ث٧نػةر٠ح ٠ػ٢ٍّ ٦ػ٨  أٱٌةن  كز٧ح

  Engineering Mechanics  األقذةذ كصٲ٫ ا٣ٞؽقٰ كا٧٣٭٪ؽس ا٣ٮ٣ٲؽ ٤٦عف ٬ػٮ:

٦ػ٨ ٦٪نػٮرات مػؿ٠ح  D. H. youngك  S. Timoshenkoٛٲػ٫ )ا٣ُجٕح ا٣ؿاثٕح( ٧٣ؤ٣

McGraw-Hill Book Company. 

كأػؿل  Staticsٰٚ ٥٤ٔ ا٣ك١ٮف  ةوٛعح كٱٕة٣ش أثعةزن  :69ٱٞٓ ا١٣ذة  ٰٚ 

، كٱذأ٣ٙ ٨٦ ٔنؿة ٚىٮؿ كٝؽ وؽرت دؿص٧ذ٫ إ٣ٯ Dynamicsٰٚ ٥٤ٔ ا٣ذعؿٱٟ 

 ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ٠ذةثٲ٨ ٧٬ة:

 وٛعح :84ٔؽ  وٛعةد٫ ك 93;٥٤ٔ3 ا٣ذعؿٱٟ ٔةـ  -

 وٛعح 894كٔؽ  وٛعةد٫  7:;٥٤ٔ3 ا٣ك١ٮف ٔةـ  -
 

 

 

 كٚٲ٧ة ٱ٤ٰ ٔ٪ةكٱ٨ ٚىٮؿ ا١٣ذة  ا٧٣ؾ٠ٮر ثضـأٱ٫:

Part One: Statics 

Ch1 Concurrent Forces in a Plane 

Ch2 Parallel Forces in a Plane 

Ch3 General Case of Forces in a Plane 

Ch4 Force Systems in Space 

Ch5 Principle of Virtual work 
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Part Two: Dynamics 

Ch6 Rectilinear Transition 

Ch7 Curvilinear Transition 

Ch8 Rotation of a Rigid Body about a fixed Axis 

Ch9 Plane motion of a Rigid Body 

Ch10 Relative Motion 

 

األقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر  كأ٦ة ٰٚ ٦ضةؿ األ٧ٔةؿ اإل٩نةاٲح، ٚٞؽ امذ٤٧خ إ٩ضةزات

 ٝؽكرة ٰٚ ٤٠ٲح ا٣٭٪ؽقح ٤ٔٯ ا٣ٕٛة٣ٲةت اٳدٲح:

قٕٲ٫ ٣ذأقٲف ٝك٥ ا٤ٕ٣ٮـ األقةقٲح ٰٚ ا٤١٣ٲح، ك٬ٮ ٝكػ٥ ٱنػؿؼ ٤ٔػٯ دػؽرٱف  -3

٦ٞؿرات ا٣ٛٲـٱةل كا١٣ٲ٧ٲةل كا٣ؿٱةًٲةت كا٧٣ٞؿرات ا٣٭٪ؽقٲح األقةقػٲح ٠ة٣ؿقػ٥ 

٧٣عةًػؿٱ٨ ٦ػ٨ ا٣٭٪ؽقٰ كا٣ٮرمةت. كٝؽ اقذٞؽـ ٣٭ؾق ا٣٘ةٱح ػٲؿة األقػةدؾة كا

 ٤٠ٲح ا٤ٕ٣ٮـ ككزارات ا٣ؽك٣ح ك٦ؤقكةد٭ة.

 دأقٲف ا٣ٮرمةت ٰٚ ٤٠ٲح ا٣٭٪ؽقح ا٧٣ؽ٩ٲح، ك٬ٰ ػ٧ف كرمةت: -4

 كرمح ا٣ؼؿاَح كا٣ذكٮٱح -

 كرمح ا٣٪ضةرة -

 كرمح ا٣كجة٠ح -

 كرمح ا٣عؽا ة كا٤٣ِّعةـ -

 كرمح ا٣ذ٧ؽٱؽات ا١٣٭ؿثةاٲح كاٳالت ا١٣٭ؿثةاٲح -

ٱؽكٱح، ك٠ةف  ٱ٧ةرس ٚٲ٭ة أ٧ٔةالن ك٠ةف ا٣ُة٣ت ٱ٪ذ٢ٞ ٨٦ كرمحو إ٣ٯ أػؿل 

 .ةإلٔؽا ق ٬٪ؽقٲن  ٧١٦من  اذ٣ٟ ٱن٢١ صـلن 

دؼىٲه ٦كضؽ ك٦ٮًأ ٤٣ُم ، ك٦كضؽ ك٦ٮًأ ٤٣ُة٣جةت، أل ال ا٣ىػ٤ٮات،  -5

 ألف ا٣ؽركس كا٧٣عةًؿات ٠ة٩خ د٧ذؽ ظذٯ كٝخو ٦ذأػؿو ٨٦ ا٣٪٭ةر.
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 :8;3مط ا٣ؽ٠ذٮر ٝؽكرة ٣ن٢٘ ٦٪ىت ك٠ٲ٢ صة٦ٕػح  ٦نػٜ ٔػةـ كٔ٪ؽ٦ة ري 

٤٣ض٧ٲٓ، ٚٞؽ أًؿ  ا٣ُػم  ٔػ٨ ظٌػٮر  ة٦ٮٝٙ َم  ا٤١٣ٲح ظٲ٪ى٭ة ٦ٛةصبن ٠ةف 

ا٧٣عةًؿات، إذ أ ر٠ٮا أف ذ٣ٟ قٲعٮؿ  كف إ٣ٞػةل ٦عةًػؿاد٫ ٤ٔػٲ٭٥، كقٲنػ٫٤٘ 

٦٪ىج٫ ا٣ضؽٱؽ ٨ٔ اقذ٧ذةٔ٭٥ ث٭ؾق ا٧٣عةًؿات، ك٥٣ ٱ٭ؽأ ٣٭٥ ثةؿ ظذػٯ ٧َػأ٩٭٥ 

ػ ةا٣ؽ٠ذٮر ٝؽكرة ثأف ا٧٣٪ىت ا٣ؾم قٲ٪ذ٢ٞ إ٣ٲ٫ قٲ١ٮف ٠كجن  ٤١٣ٲػذ٭٥،  ة٣٭ػ٥ ك ٧ٔن

ةل ٦ػ٨ أث٪ػةل ٲأقةدؾة أ٠ٛ -ك٬ٮ ٰٚ ٦٪ىج٫ ا٣ضؽٱؽ –ك١٬ؾا ٠ةف ثة٢ٕٛ٣. ٚٞؽ اقذٞؽـ 

ا٣ٮ٨َ ٠ة٩ٮا ٰٚ ا٣ٮالٱةت ا٧٣ذعؽة كٰٚ ث٤ؽافو أػؿل ٤٣ذؽرٱف ٰٚ ٤٠ٲةت ا٣ضة٦ٕػح، 

ك٦٪٭ة ٤٠ٲح ا٣٭٪ؽقح ا٧٣ؽ٩ٲح، أذ٠ؿ ٦٪٭٥ ا٣ؽ٠ذٮر ٚٲى٢ ا٣ؼ٤ٲ٢ ثةػذىةص ا٣٭٪ؽقػح 

 ؿق.اإل٩نةاٲح كٗٲ

 

*    *    *    *    * 
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ًّ  االدنتْز قدّزٗ دلنع

 

ٜمف ُمـ  اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ورؾمقخ ىمدُمف ومٞمٝم٤م، إمم قُمِرَف اًمديموقر ىمدورة سموٛمٙمُّ

ضم٤مٟم٥م إشم٘م٤مٟمف ًمٖم٤مٍت أضمٜمٌٞم٦ًم أظمرى، وقُمرف يمذًمؽ سمٕمٚمٛمف اًمقاؾمع وسمِمخّمٞموف 

ٖم٦م ذم جمٛمع اًمٚم اًموًٛمٞموف قمْمقً  اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م اًمٗمذة. ومٙم٤من ُمـ صمؿَّ أهً  

اًمّم٤مدر  1975-7-5شم٤مريخ  1377اًمٕمرسمٞم٦م، ويم٤من ذًمؽ سمٛمقضم٥م اعمرؾمقم رىمؿ 

ذم جلٜم٦م ُمّمٓمٚمح٤مت اًمٕمٚمقم اًمري٤موٞم٦م  اصمؿ إٟمف قُملمِّ قمْمقً ، قمـ رئ٤مؾم٦م اجلٛمٝمقري٦م

-7-10/ شم٤مريخ 89واعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م واًمٗمٞمزي٤مئٞم٦م واًمٙمٞمٛمٞم٤مئٞم٦م سمٛمقضم٥م اًم٘مرار رىمؿ /

ل  0225 ذم جلٜم٦م جمٚم٦م  اقمْمقً اًمّم٤مدر قمـ رئٞمس جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م. وؾُمٛمِّ

 .0225-7-10/ شم٤مريخ 85سمٛمقضم٥م اًم٘مرار رىمؿ / اعمجٛمع وُمٓمٌققم٤مشمف

يم٤مٟم٧م ُمِم٤مريم٦م اًمديموقر ىمدورة ذم اًمٚمج٤من اًمول ؿم٤مرك ومٞمٝم٤م ذم اعمجٛمع 

رهمؿ  - . ومٗمل ٟمٓم٤مم اًمٜمِم٤مط اًمث٘م٤مذم عمجٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ىم٤مم٤مُموٛمٞمِّزًة وسمٜم٤ّمءًة دوُمً 

٘م٤مء حم٤مرضٍة ذم ُمٙمو٦ٌم إؾمد سمدُمِمؼ سم٢مًم - أقم٤ٌمئف إظمرى اًمودريًٞم٦م واقداري٦م

 ، قمٜمقاهن٤م:17/5/1995سمو٤مريخ 

 «يف أعني جمؾة سقاكس 5553قؿم العؾم يف عام »

وىمد شمقممَّ جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمدُمِمؼ ٟمنم هذه اعمح٤مرضة وهل شم٘مع ذم أرسمٍع 

حم٤مرضات اعمجٛمع ذم اًمدورة ) وقمنميـ  ٗمح٦م ذم اًمٙمو٤مب اًمذي حيٛمؾ قمٜمقان:

 (.1995-1994 اعمجٛمٕمٞم٦م

د اًمديموقر ىمدورة ذم حم٤مرضشمف اًم٘مٞمٛم٦م، قمنمة ايموِم٤موم٤مت قمٚمٛمٞم٦م ه٤مُم٦م  وىمد قمدَّ
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 ذم هذا اعمج٤مل هل:

 إ  ح اؾموٜم٤ًمخ اًمرؾم٤مًم٦م اعمقروصم٦م -1

 اٟموح٤مر اخل ي٤م -0

 ا ٓمدام ُمذٟم٥َّم سم٤معمِمؽمي -3

 اًمِمٌٙم٦م اًمول حتٞمط سم٤مًمٕم٤مملَ  -4

 قمٛمر اًمٙمقن -5

 أؾم ف اقٟم٤ًمن -6

 شمٜمٔمٞمؿ ٟمٛمق اًمٙم٤مئـ احلل -7

 اعمقاد اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م اجلديدة -8

 ًمٌِٜم٦َم اعم٤مدة إظمػمة -9

 دواء اًمٙمآسم٦م اجلديد -12

صمؿ اؾموقرم اعمح٤مرض ذح يمؾٍّ ُمٜمٝم٤م سمٚمٖم٦ٍم قمرسمٞم٦ٍم ومّمٞمح٦ٍم شمٜمّؿ قمغم ؾمٕم٦م 

اـم قمف ذم اعمج٤مٓت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمخوٚمٗم٦م، إو٤موم٦ًم إمم اظموّم٤م ف ذم ا ٜمدؾم٦م 

 واًمٗمٞمزي٤مء اًمٜمقوي٦م.

*    *    *    *    * 



 - 36 - 

 

 

 ػلالدنتْز قدّزٗ ّنٔال ثه زئًٔطا جلامع٘ دم

 

 0102جل٤مُمٕم٦م دُمِمؼ سمٛمقضم٥م اعمرؾمقم رىمؿ  قملم اًمديموقر ىمدورة ويمٞمً  

ًً  1968-9-18شم٤مريخ  ًمٚمج٤مُمٕم٦م  ٤ماًمّم٤مدر قمـ رئ٤مؾم٦م اجلٛمٝمقري٦م، صمؿ رئٞم

 .1973-8-8شم٤مريخ  1088سمٛمقضم٥م اعمرؾمقم رىمؿ 

وًم٘مد أدرك اًمديموقر ىمدورة ُمٜمذ اًمٞمقم إول ًمو٘مٚمُّده هذيـ اعمٜمّمٌلم أن 

، يٙمٛمـ ذم اسموٙم٤مر ٤م، وذم ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ ظمّمقً  ٤مإ  ح اًموٕمٚمٞمؿ اجل٤مُمٕمل قمٛمقُمً 

وووع اًم٘مقاقمد اًمٜم٤مفمٛم٦م ًمف. وقَمَ٘مَد ًموح٘مٞمؼ ذًمؽ ًم٘م٤مءاٍت قمدة ُمع  ىم٤مٟمقن اًموٗمرغ

ٛمح ومٞمف ًمألؾم٤مشمذة  ًُ قمٛمداء اًمٙمٚمٞم٤مت وأؾم٤مشمذهت٤م طموك شمٌٚمقر هذا اًمٜمٔم٤مم، وم

آظموٞم٤مر سملم اًموٗمرغ ًمٚمودريس واًموٗمرغ ًمٚمٕمٛمؾ اعمٝمٜمل واًموٗمرغ ًمٚمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل. 

أطمد هذه اًمٚم٘م٤مءات، ومٙم٤من اًمديموقر ىمدورة يدير اًمٜم٘م٤مش  ٤ميُت ؿمخّمٞمً وًم٘مد طم

سمؼماقم٦م ُمٜم٘مٓمٕم٦م اًمٜمٔمػم، ويٜمّم٧م ٔراء اعمِم٤مريملم طموك يٗمرهمقا ُمـ إسمداء آرائٝمؿ 

ويم٠مٟمف أدرى سمام ي٘مقًمقن. ويم٤من يرؾمؿ ذم سمداي٦م يمؾ ضمٚم٦ًم، قمغم دومؽم حيٛمٚمف ُمٕمف 

يٛمٞمز ًم٘م٤مءاشمف دىم٦م  ًموقزع احل٤مرضيـ طمقًمف. ومم٤م يم٤من ٤مذم ًم٘م٤مءاشمف، خمٓمٓمً  ٤مدوُمً 

ُمقاقمٞمده، ودُم٤مصم٦م ظمٚم٘مف، وـمقل أٟم٤مشمف، وطمًـ اؾموامقمف ًممظمريـ. وٓ سم٠مس ُمـ 

 إيراد ُم٘موٓمٗم٤مت ُمـ ٟمٔم٤مم اًموٗمرغ اًمذي ُووع ُمقوع اًموٓمٌٞمؼ ذم قمٝمده.

ٟمص هذا اًم٘م٤مٟمقن قمغم شمٗمرغ قمْمق ا ٞمئ٦م اًموٕمٚمٞمٛمٞم٦م )أي قمْمق ا ٞمئ٦م 

ده٤م اًم٘م٤مٟمقن سمام اًمودريًٞم٦م أو ا ٞمئ٦م اًمٗمٜمٞم٦م أو اعمٕمٞمديـ( ًمألقمامل اًم ٕمٚمٛمٞم٦م اًمول طمدَّ

 يكم:

 اًمودريس وواضم٤ٌمشمف -أ
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 اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل وواضم٤ٌمشمف -ب

 إقمامل اقداري٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م -ج

، وطمٔمر قمغم اعموٗمرغ ٤موضمٕمؾ اًم٘م٤مٟمقُن اًموٗمرَغ ًمٕمْمق ا ٞمئ٦م اًموٕمٚمٞمٛمٞم٦م اظموٞم٤مريً 

ة ظم٤مرج اجل٤مُمٕم٦م.  مم٤مرؾم٦م أي٦م ُمٝمٜم٦م طمرَّ

اًمِمٝمري اعم٘مٓمقع  ُمٜمح اًم٘م٤مٟمقن شمٕمقيض اًموٗمرغ سم٤مًمٜم٥ًم أشمٞم٦م ُمـ اًمراشم٥م

 عم٤م ي٠ميت: ٤مسمو٤مريخ أداء اًمٕمٛمؾ ووم٘مً 

 ٕقمْم٤مء ا ٞمئ٦م اًمودريًٞم٦م ٪  122

 ٕقمْم٤مء ا ٞمئ٦م اًمٗمٜمٞم٦م ٪  52

 ًمٚمٛمٕمٞمديـ ٪  05

د اًم٘م٤مٟمقن جمٛمقَع ؾم٤مقم٤مت اًمدوام ًمٚمٛموٗمرهملم ذم ا ٞمئ٤مت اًمول  يمذًمؽ طمدَّ

 -ؾم٤مقم٤مت اًمودريس وهل  وُمـ وٛمٜمٝم٤م، ٤مؾم٤مقم٦م أؾمٌققمٞمً  36يوٗمرهمقن ومٞمٝم٤م سما 

 يمام يكم ٕقمْم٤مء ا ٞمئ٦م اًمودريًٞم٦م: -  ٟمّص قمٚمٞمٝم٤م اًم٘م٤مٟمقنطمًٌام

 ؾم٤مقم٤مت 12   إؾمو٤مذ

 ؾم٤مقم٦م 11  إؾمو٤مذ اعم٤ًمقمد 

 ؾم٤مقم٦م 10   اعمدرس

 وٕقمْم٤مء ا ٞمئ٦م اًمٗمٜمٞم٦م:

 ؾم٤مقم٦م 13  ُمدير أقمامل

 ؾم٤مقم٦م 14 اعمنمف قمغم إقمامل

 ؾم٤مقم٦م 15  اًم٘م٤مئؿ سم٤مٕقمامل

 ؾم٤مقم٦م 14   عمٕمٞمدا
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م اعموٗماارهملم سمٌحااقصمٝمؿ ذم ُمٌاا٤مين اجل٤مُمٕماا٦م قمااغم ىمٞماا٤م ٤ماًم٘ماا٤مٟمقن أيًْماا وٟمااصَّ 

وخم٤مسمره٤م، ذم طملم شمقومِّر اجل٤مُمٕم٦م ُمًوٚمزُم٤مت اًمٌحا٨م اًمٕمٚمٛمال ُماـ أضمٝمازٍة وُماقادَّ 

 وُمراضمع وجم ت وٟمنمات وهمػمه٤م.

ٜماف إشم٘م٤مٟماف ًمٚمٖموالم اقٟمٙمٚمٞمزيا٦م واًمٗمرٟمًاٞم٦م، وإعم٤مُماف سما٤مًمٚمٖمولم اًمروؾماٞم٦م  وًم٘مد ُمٙمَّ

اجل٤مُمٕما٤مت إضمٜمٌٞما٦م شموْماٛمـ  وإعم٤مٟمٞم٦م ُماـ قم٘ماد اشمٗم٤مىما٤مت صم٘م٤مومٞما٦م ُماع اًمٕمدياد ُماـ

اؾمو٘مدام أؾم٤مشمذة أضم٤مٟم٥م ًمٚمودريس ذم اجل٤مُمٕم٤مت اًمًقري٦م، وإيٗما٤مد أؾما٤مشمذة ؾماقريلم 

 ذم ُمٝمامت قمٚمٛمٞم٦م إمم اجل٤مُمٕم٤مت إضمٜمٌٞم٦م سمّمٗم٦م أؾم٤مشمذة زائريـ وهمػم ذًمؽ.

٘ماقا  وًم٘مد اؾماوٗم٤مد أؾما٤مشمذة يمثاػمون ُماـ ومارص اعمٝماامت اًمٕمٚمٛمٞما٦م هاذه، وطم٘مَّ

أصمر يمٌػم ذم شمٗمٕمٞماؾ اًموٕما٤مون ذم جما٤مل اًمٌحا٨م  إٟمج٤مزاٍت ُمٝمٛم٦ًم و داىم٤مت، يم٤من  ٤م

اًمٕمٚمٛمل سملم اجل٤مُمٕم٤مت إضمٜمٌٞم٦م واجل٤مُمٕم٤مت اًمًقري٦م. وأذيمر اذه اعمٜم٤مؾما٦ٌم يمٞماػ 

أضمرى اًمديموقر ىمادورة شمرمجا٦ًم ومقريا٦ًم عمحا٤مرضٍة أًم٘م٤مها٤م أؾماو٤مٌذ  زائار ُماـ سمريٓم٤مٟمٞما٤م 

 ًً جل٤مُمٕم٦م دُمِمؼ، ومام وما٤مت احلْماقَر ُماـ اًمٓما ب ومٙمارٌة  ٤مطموك ىمٌؾ أن يًٛمك رئٞم

ُمٝم٤م اعمح٤مرِض سمٗمْمؾ سمراقم٦م اًمديموقر ىمدورة ذم اًمؽممجا٦م ومتّٙمٜماف ُم ـ إومٙم٤مر اًمول ىمدَّ

 ذم اًمقىم٧م ذاشمف ُمـ اًمٚمٖمولم: اًمٕمرسمٞم٦م واقٟمٙمٚمٞمزي٦م.

وًم٘مد أصمٜمك جمٚمس ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ قمغم ظمدُم٤مت اًمديموقر ىمدورة وطمًـ أدائف 

 ًً  اًمٚمج٤مُمٕم٦م، وذًمؽ ىمٌٞمؾ اًموح٤مىمف سمٕمٛمٚمف اجلديد ُمديرً  ٤مذم قمٛمٚمف  قمٜمدُم٤م يم٤من رئٞم

 عمٜمٔمٛم٦م اًمٞمقٟمًٙمق ذم سم٤مريس. اُم٤ًمقمدً  ٤مقم٤مُمً 

 

*    *    *    *    * 
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 للعلْو  الدنتْز قدّزٗ مدًٓسا عامًّا مطاعًدا

 يف ميظن٘ الْٔىطهْ

 

 0607أقمػم اًمديموقر ىمادورة إمم ُمٜمٔمٛما٦م اًمٞمقٟمًاٙمق سمٛمقضما٥م اعمرؾماقم رىماؿ 

ل هٜم٤مك ُمٕم٤موٟمً 11/11/1975شم٤مريخ  ن ًمٚمٛمدير اًمٕما٤مم ًمٚمٛمٜمٔمٛما٦م ًمٚمِما١مو ٤م، وؾُمٛمِّ

ت طموااك قماا٤مم  وىمااد اًمٕمٚمٛمٞماا٦م.    م1988متٞمَّااز قمٛمُٚمااف هٜماا٤مك سمٕماادة ٟمِماا٤مـم٤مت اُمواادَّ

 ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م:

متثٞمؾ اعمدير اًمٕم٤مم ًمٚمٞمقٟمًٙمق ذم اًمٚم٘م٤مءات واعمٜمودي٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمدوًمٞم٦م،  -1

 وإًم٘م٤مء يمٚمامت آوموو٤مح ومٞمٝم٤م، وُمـ ذًمؽ:

IOC. Executive Council; 8
th

 session; Paris; 1977 

- Statement by Dr. A.R. Kaddoura, Assistant Director- General 

for Science, Unesco; Paris, 4 April 1977 

- Allocution de M.A.R.Kaddoura, Sous-directeur general pour 

les Sciences, Unesco, Paris, le 4 avril 1977 

- Declaración del Dr. A.R .Kaddoura, Subdirector General 

para Ciencias, Unesco, Paris, 4 de abril de 1977 

Publ:1977;2p;IOC/INF.328;SC.77/CONF.205/COL.40;SC.77/C

ONF.205/COL.37. 

International Coordinating Council of the MAB 

Programme; 7
th

 session; Paris; 1981. 

Unesco-ICSU Conference-Exhibit on Ecology in Practice: 

Establishing a Scientific Basis for Land Management; Paris; 1981. 
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Kaddoura. A. R. 

- Address by the Assistant Director-General for Science at the 

opening of the scientific conference "Ecology in Practice", 

held to mark the tenth anniversary of the MAB programme. 

- Allocution du Sous-Directeur general chargé des sciences á 

l'occastion de la séance d'ouverture de la Conférence 

scientifique "Ecologie en action" marquant le 10e 

anniversaire du Programme MAB, prononcée le 22 

septembre 1981 

- Discurso del Subdirector General para las Ciencias, 

pronunciado el 22 de septiembre de 1981 en la reunion de 

aperture de la conferencia cientifica "La Ecologia en la 

Practica" en celebración del 10e aniversario del MAB. 

Publ:1981;4p.;MAB/ICC.7/INF.1;SC.81/CONF.201/COL.1. 

 

اًمٓمقيؾ ذم اخل٤مرج، إو٤موم٦ًم إمم ٟمِم٤مـمف وقمٚمقِّ  ودمدر اقؿم٤مرة إمم أن ُُم٘م٤مُمف

مهوف وؿمخّمٞموف اًمث٘م٤مومٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٗمّذة، أوٓه ُمٙم٤مٟم٦ًم رومٞمٕم٦ًم وِ ْدىمٞم٦ًَّم ذم 

إوؾم٤مط واعمح٤مومؾ اًمث٘م٤مومٞم٦م اًمدوًمٞم٦م، ومٜمِم٠مت  داىم٤مٌت ُموٞمٜم٦م اًمُٕمرا سمٞمٜمف وسملم 

 ٞمس اعمجٚمس اًمٜمٞم٤ميبسمٕمض يم٤ٌمر اًمِمخّمٞم٤مت اًمٕم٤معمٞم٦م، ُمـ أُمث٤مل: إدهم٤مر ومقر رئ

اًم٤ٌميمًو٤مين اًمؼميٓم٤مين حمٛمد قمٌد اًمً م طم٤مُمؾ ضم٤مئزة  اًمٗمرٟمز طمٞمٜمئذ، واًمٕم٤ممل

ٟمقسمؾ ذم اًمٗمٞمزي٤مء. وشمقصمَّ٘م٧م قم ىموف سم٤معمدير اًمٕم٤مم عمٜمٔمٛم٦م اًمٞمقٟمًٙمق إمم درضم٦ٍم 

ٟمٔمَر اعمٜمٔمٛم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م إمم ُمِمٙم ت اًمٕم٤ممَل اًمث٤مًم٨م، اًمول  ٤مرت  -سمٗمْمٚمف -ًَمَٗمَو٧م

قمْمقي٦م قمدٍد همػم ىمٚمٞمؾ  -رمحف اهلل -امُمٝم٤م. وٟم٤ملُمـ اهو ايمٌػمً  اشمقًمٞمٝم٤م اعمٜمٔمٛم٦ُم ضمزءً 

ُمـ آحت٤مدات واعمج٤مًمس واجلٛمٕمٞم٤مت واًمٚمج٤من اًمدوًمٞم٦م، ُمٜمٝم٤م: احت٤مد اعمٝمٜمدؾملم 
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اًمٌٚمجٞمٙمٞملم، واحت٤مد اًمٗمٞمزي٤مئٞملم إُمريٙمٞملم، وجمٚمس طمّٙم٤مم اًمقيم٤مًم٦م اًمدوًمٞم٦م 

وًمٞم٦م ًمٚمٓم٤مىم٦م اًمذّري٦م، واًمٚمجٜم٦م آؾموِم٤مري٦م ققمداد سمراُم٩م اًمٞمقٟمًٙمق، واجلٛمٕمٞم٦م اًمد

ًموٜمٛمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م، وجلٜم٦م ضم٤مئزة اعمٚمؽ ومٞمّمؾ اًمٕم٤معمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم، واًمٚمجٜم٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م 

آؾموِم٤مري٦م عمٕمٝمد اًمٕم٤ممل اًمٕمريب ذم سم٤مريس، وأيم٤مديٛمٞم٦م اًمٕم٤ممَل اًمث٤مًم٨م )سمرئ٤مؾم٦م حمٛمد 

قمٌد اًمً م(، وجلٜم٦م دراؾم٦م اؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م ذم اًمٌ د اًمٕمرسمٞم٦م )اًمول أًمَّٗموٝم٤م 

 ٦م واًمث٘م٤موم٦م واًمٕمٚمقم )أًمٞمٙمًق(.اعمٜمٔمٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمؽمسمٞم

د ُمًاا١موًمٞم٤مشمف ويمثاارة أؾمااٗم٤مره مل شمااؽمك ًمااف ُموًَّاإمً  -0 ُمااـ اًمقىماا٧م  ٤مُمااع أن شمٕماادُّ

ٗماا٤مت وُمِماا٤مريم٤مت ودراؾماا٤مت  ًمٚمواا٠مًمٞمػ واًمٙمو٤مسماا٦م، وم٘مااد يم٤مٟماا٧م ًمااف ُم١مًمَّ

 وشم٘م٤مرير قمٚمٛمٞم٦م وُمـ ذًمؽ:

 ش  «Learning to Beيمو٤مب سمٕمٜمقان:  -أ

شمف جلٜم٦م يم٤من أطمد أقمْم٤مئٝم٤م اًمديموقر قمٌد ا ًمرزام ىمدورة، وهق يمو٤مب أقمدَّ

. وىمد شُمرضمؿ اًمٙمو٤مب إمم 1970سموٙمٚمٞمػ ُمـ اًمٞمقٟمًٙمق. ُٟمنِم أول ُم٤م ُٟمنم ذم قم٤مم 

 «ْم لتؽونَتَعؾ  »  اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمٕمٜمقان:

شمرمجف اًمديموقر طمٜمٗمل سمـ قمٞمًك، إؾمو٤مذ سمج٤مُمٕم٦م اجلزائر، وراضمَع اًمؽممج٦َم 

 اًمديموقر قمٌد اًمرزام ىمدورة.

جل٤مٟم٥م اقٟم٤ًمين، واًموٕمٚمٞمؿ وُمًاو٘مٌٚمف. يوٜم٤مول هذا اًمٙمو٤مب ُمقوقع اًمؽمسمٞم٦م ُمـ ا

وُم٤مزال حيوؾُّ ُمٙم٤مٟم٦ًم رومٞمٕم٦ًم سملم يمو٥م اًمؽمسمٞم٦م، وؿم٤مرك اًمديموقر ىمادورة ذم شم٠مًمٞمٗماف سمروم٘ما٦م 

 ؾمو٦ٍم ُمـ اًمٕمٚمامء اًمٕم٤معمٞمِّلم سم٢مذاف إدهم٤مر ومقر اًمًٞم٤مد اًمٗمرٟمز اعمٕمروف.

 ٗمح٦م، وهق يوْمٛمـ دراؾم٤مٍت إطمّم٤مئٞم٦ًم  /337/ي٘مع اًمٙمو٤مب اعمؽمضمؿ ذم 

ت اًموٕمٚمٞمؿ ذم خموٚمػ دول اًمٕم٤ممل، وي٘مؽمح احلٚمقل عم٤م يٕمؽمي اًموٕمٚمٞمؿ قمـ ُمًوقي٤م

 ُمـ ُمِمٙم ت. 
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قم٧م أسمح٤مصمف قمغم شمًٕم٦م ومّمقل حتٛمؾ اًمٕمٜم٤مويـ أشمٞم٦م:  وىمد ُوزِّ

 وانــالعـ    رقم الػصل 

 ُم٠ًمًم٦م اًمؽمسمٞم٦م 1

 أؿمقاط إمم إُم٤مم وقم٘م٤ٌمت 0

 اًمؽمسمٞم٦م واعمجوٛمع 3

 حتدي٤مت اًمٕمٍم 4

 اققمداد ًمٚمٛمًو٘مٌؾ اعمٜمِمقد 5

 ح٘مٞمؼ إهدافاًمو٤ًمُمل ًمو 6

 اخلٓمط اًمؽمسمقي٦م، دوره٤م ووفمٞمٗموٝم٤م 7

 سمٕمض اعمٕمٚمقُم٤مت قمـ اخلٓمط اًمؽمسمقي٦م اعمٕم٤مسة 8

 ذم ـمريؼ اًموْم٤مُمـ 9

 ش «?Where is education goingُم٘م٤مل سمٕمٜمقان:     -ب

Kaddoura, Abdul-Razzak 

Bulletin of the Unesco Regional Office for Education in Asia 

and the Pacific; 18, Publ: 1977; p.193-202. 

 ُم٘م٤مل سمٕمٜمقان:  -اضم

 «The Scientific Achievement of Early Islam» 

 شاعمآصمر اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمإلؾم م إول»

Kaddoura, Abdul-Razzak 

- The Scientific achievement of early Islam 

- L'Âge d'or scientifique de l'Islam 

- La Edad de oro de la ciencia islámica 

The UNESCO Courier: a window open on the world; XXXIV, 

8/9, Publ: 1981; p.44-49, illus.*. 
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 ُم٘م٤مل سمٕمٜمقان: -د

«Sixty Years of Science at UNESCO (1945-2005)» 

ه ُمع آظمريـ سموٙمٚمٞمػ ُمـ ُمٜمٔمٛم٦م اًمٞمقٟمًٙمق.  أقمدَّ

 شُمـ اًمٕمٚمؿ ذم اًمٞمقٟمًٙمق ٤مدأسمً  ٤مقم٤مُمً ؾموقن »

1945-0225 

Publ: 2013; 313 p.*. 

Kaddoura, Abdul- Razzak; Badran, Adnan; Iaccarino, Maurizio 

- Impressions: former Assistant Directors-General for Natural 

Sciences 

- Impressions d'un ancient Sous-Directeur general pour les sciences 

exactes et naturelles 

Sixty years of science at UNESCO 1945-2005; 

Publ:2006; p.487-495*. 

Kaddoura, A; Kendrew, J; Gardner, W; Glower, G; Sirageldin, I; Shirley, D. 

- The University of Qatar; evaluation report 

Publ: 1993; 65 p.*; SC.93/WS/37. 

 The University of Qatar, evaluation report  -ه

 ٗمح٦م ويٚمٞمف مخ٦ًم ُم طمؼ، وهق يًوٕمرض اعمٜمٝمجٞم٦م  46ي٘مع اًمو٘مرير ذم 

اعموٌَّٕم٦م ذم شم٘مٞمٞمؿ أداء اجل٤مُمٕم٦م وٛمـ ُمٕم٤ميػم قم٤معمٞم٦م ُمٕمرووم٦م. وىمد ؿم٤مرك اًمديموقر 

ٗموٝم٤م ُمٜمٔمٛم٦م اًمٞمقٟمًٙمق  ذا اًمٖمرض.  ىمدورة ذم أقمامل جلٜم٦م أًمَّ

 

*    *    *    *    * 
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 اخلـاتـنـ٘

 

ُُمٜمح اًمديموقر ىمدورة وؾم٤مم آؾموح٘م٤مم ُمـ اًمدرضم٦م اعمٛمو٤مزة سمٛمقضم٥م 

، وذًمؽ ذم وقء 0224-4-14ُمرؾمقم  ٤مدر قمـ رئ٤مؾم٦م اجلٛمٝمقري٦م سمو٤مريخ 

إٟمج٤مزاشمف ذم جم٤مل اًموٕمٚمٞمؿ واًمو٠مًمٞمػ واًمؽممج٦م، إو٤موم٦م إمم إؾمٝم٤مُم٤مشمف ذم أقمامل جمٛمع 

 اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واعمح٤مومؾ اًمدوًمٞم٦م.

وىماا٧م ـمقيااؾ سمٕمااد ُمااٜمح اًمااديموقر ىماادورة وؾماا٤مم آؾمااوح٘م٤مم ُمااـ مل يٛمااض 

اًمدرضم٦م اعمٛمو٤مزة طموك آصمر ًم٘م٤مء وضمف رسمف ذم اًمو٤مؾمع واًمٕمنميـ ُمـ ؿماٝمر متاقز ؾماٜم٦م 

خيٚمِّاد  ٤مهمٜمٞم ا ٤مقمٚمٛمٞم ا اأصمارً  ٤مؾمٌٍع وأًمٗملم، رمحف اهلل شمٕم٤ممم وأؾمٙمٜمف ومًاٞمح ضمٜم٤مشماف، شم٤مريًما

ؾماػمة اعمارء آصما٤مره، ذيمراه اًمٕمٓمرة، وهل ذيمرى ظمػٍم وقمٚماٍؿ وومْماٍؾ وومخار. وإٟماام 

 وطمٞم٤مة وم٘مٞمدٟم٤م طم٤مومٚم٦م سم٤مٔصم٤مر اًم٘مٞمٛم٦م وإطمدوصم٦م اًمٓمٞم٦ٌم.

 وهم٤مدر رمحف اهلل أطمٌا٤مء يمثاػميـ، وشمارك طمرُماف اًموال حتٛماؾ ؿماٝم٤مدة اًماديموقراه 

ًمااف اؾمااٛمف ؾماا٤مُمر درس اًمٓماا٥م ذم سمريٓم٤مٟمٞماا٤م. أ ٛمٝمااام اهلل  ٤مذم اًمٚمٖماا٦م اقٟمٙمٚمٞمزياا٦م واسمٜمًاا

 اًمّمؼم واًمًٚمقان.

ىم٤مقم٦م اعمح٤مرضات سمٛمٙمو٦ٌم إؾمد اًمقـمٜمٞم٦م وذم طمٗمؾ شم٠مسمٞمٜمف اًمذي أىمٞمؿ ذم 

سمرقم٤مي٦م ٟم٤مئ٥م رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م ًمٚمِم١مون اًمث٘م٤مومٞم٦م  7/11/0227سمو٤مريخ 

اًمديموقرة ٟمج٤مح اًمٕمٓم٤مر وطميه مجٝمقر يمٌػم ُمـ أ دىم٤مء اًمٗم٘مٞمد وأهٚمف وـم سمف 

ٌّٞمف، وصمٚم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء وإدسم٤مء واعمٗمٙمريـ ويم٤ٌمر ؿمخّمٞم٤مت اًمدوًم٦م، أًم٘مك يمؾٌّ  وحم

ؼ وٟم٤مئ٥م رئٞمس جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وأُملم اعمجٛمع وؿم٘مٞمؼ ُمـ رئٞمس ضم٤مُمٕم٦م دُمِم

 اًمٗم٘مٞمد يمٚمامٍت شمٜمؿ قمغم  ٤مدم طمٌٝمؿ ًمٗم٘مٞمد اًمقـمـ اًمديموقر ىمدورة.
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وىمد شمقمم اعمجٛمع ـم٤ٌمقم٦م اًمٙمٚمامت اًمول أًم٘مٞم٧م ذم هذا اًمٚم٘م٤مء وٛمـ يموٞم٥م 

 سمٕمٜمقان:

 «حػل تلبني األستاذ الدكتور حمؿد عبد الرزاق قدورة رمحه اهلل»

ح٦م هذا اًمرضمؾ اًمٗمذِّ اًمٜم٤مدر اعمث٤مل، وُم٣م قمـ هذه اًمدٟمٞم٤م وهٙمذا ـُمقي٧م  ٗم

 ..يمام هق ؾمٌٞمؾ يمؾِّ طمّل 

  .[60إطمزاب: ] ژی ی   ی ی ىئ ىئىئ ېئ ېئ ېئ  ۈئ ۈئ ۆئژ

قِمش ُم٤م ؿمئ٧م وم٢مٟمؽ ُمّٞم٧م، وأطم٥ٌم ُمـ ؿمئ٧م وم٢مٟمؽ »وىمد ورد ذم إصمر: 

 ش.سمف ُمٗم٤مرىمف، واقمٛمؾ ُم٤م ؿمئ٧م وم٢مٟمؽ جمزيٌّ 

ذم جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م،  ارة قمْمقً سمٕمد ٟمحق قم٘مديـ ُمـ اؾمو٘م٤ٌمل اًمديموقر ىمدو

وؾمٜم٦ٍم قمغم رطمٞمٚمف، اؾمُو٘مٌؾ إؾمو٤مذ ُمروان اًمٌقاب ًمٞمحؾَّ ُمٙم٤مٟمف ذم قمْمقي٦م 

 ظمػم ظمٚمٍػ خلػم ؾمٚمػ. -سمحٛمد اهلل  -اعمجٛمع، ومٙم٤من 

 

*    *    *    *    * 
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 عبد السشام قدّزٗ الدنتْز

 بأقالو أصدقائُ ّذلبُٔ
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 الطناٌ ّجُٔ املَيدع األضتاذ نلن٘ 

 الدنتْز قدّزٗ يف حفل اضتكبال

ًْا يف دلنع اللغ٘ العسبٔ٘ عض
(1)

 

 

 أهيا السقدات والسادة

اؾمٛمحقا زم أن أشمٚمق قمٚمٞمٙمؿ ُمقضمًزا ًمقىم٤مئع ؾمػمة زُمٞمٚمٜم٤م اجلديد اًمٕمزيز اًمذي 

يؿ احلؼ شمٌلم قمغم اٟمحوٗمؾ اًمٞمقم سم٤مؾمو٘م٤ٌمًمف ذم جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمدُمِمؼ. إهن٤م و

قل طمٞم٤مشمف قمغم اًمٙمدِّ واًموٕم٥م ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ قمغم إجي٤مزه٤م ؾمػمة رضمؾ دأب ـم

اًمٜمًؼ اًمذي ٟمجده ذم ؾمػم قمٚمامئٜم٤م اًمٙم٤ٌمر اًمذيـ شمٕم٤مىمٌقا ذم اًمٕمّمقر اًمزاهرة 

هؿ وقمٛمٚمٝمؿ اًمدائ٥م شمٚمؽ احلْم٤مرة اًمول ٟمٗموخر وٟموٖمٜمك ا٤م  ًمإلؾم م وسمٜمقا سمٙمدِّ

 واًمول اقمؽموم٧م وأىمرت ا٤م إُمؿ مجٞمًٕم٤م.

ٜم٤م ُمـ عمح٦م شم٤مرخيٞم٦م ؾم٠مشمٕمرض  ٤م وٓ سمد زم ُمـ أن أُمٝمد ًمند ؾمػمة زُمٞمٚم

سمنقم٦م ظم٤مـمٗم٦م: ًم٘مد وومدت أهة زُمٞمٚمٜم٤م إمم دُمِمؼ ىم٤مدُم٦م ُمـ ًمٞمٌٞم٤م ىمٌٞمؾ احلرب 

اًمٕم٤معمٞم٦م إومم، وىمد يم٤من اًم٘مرن اًمو٤مؾمع قمنم ىمرن شموقي٩م آؾموٕمامر إوريب عم٤م 

 أٟمِم٠مه ُمـ إُمؼماـمقري٤مت زاًم٧م أن مجٞمٕمٝم٤م واحلٛمد هلل.

وأظمذ يوقهمؾ ذم  ،1832قم٤مم  ًم٘مد سمدأ همزو اجلٞمش اًمٗمرٟمز ًمٚمجزائر

 .1891ومت٧م ؾمٞمٓمرشمف قمٚمٞمٝم٤م قم٤مم  1854أراوٞمٝم٤م طموك اؾموو٥م ًمف إُمر قم٤مم 

 .1881وسمدأ همزو اًمدي٤مر اًموقٟمًٞم٦م قم٤مم 

 .1910واطموؾ اًمٗمرٟمًٞمقن اعمٖمرب هن٤مئًٞم٤م قم٤مم 

                                                 

 .136ًمّمٗمح٦م ، اجلزء إول، ا66جمٚم٦م جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمدُمِمؼ، اعمجٚمدد ( 1)
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 .1910أُم٤م ًمٞمٌٞم٤م وم٘مد همزاه٤م اقيٓم٤مًمٞمقن واؾموقًمقا قمٚمٞمٝم٤م قم٤مم و

إذ واامَّ إمم اقُمؼماـمقريا٦م  :إٟمٙمٚمؽمةوأُم٤م ُمٍم واًمًقدان وم٘مد يم٤مٟم٤م ُمـ طمّم٦م 

 اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م اًمول ٓ شمٖمٞما٥م قمٜمٝما٤م اًمِماٛمس يماام يما٤مٟمقا ي٘مقًماقن، واًموال هم٤مسما٧م قمٜمٝما٤م 

 سمٕمد ذًمؽ.

أه يمثػمة ُمـ وىمد يم٤من ُمـ ٟمو٤مئ٩م اًمٖمزو إضمٜمٌل ًمِمامل إومري٘مٞم٦م أن ٟمزطم٧م 

ُمقاـمٜمٞمٝم٤م قمـ سم ده٤م واظمو٤مرت اقىم٤مُم٦م ذم ُمٍم أو ذم همػمه٤م ُمـ اًمٌ د اًمٕمرسمٞم٦م 

 يم٤مٟم٧م إذ ذاك ضمزًءا ُمـ اقُمؼماـمقري٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م. اًمول

وع سمف ُمـ ُمٙم٤مٟم٦م ذم ىمٚمقب ويم٤من ٟمّمٞم٥م دُمِمؼ ُمـ هذه ا جرة يمٌػًما عم٤م شموٛم

اعمًٚمٛملم. ويٙمٗمل أن ٟمذيمر أهة اجلزائري ذات اعمٙم٤مٟم٦م اًمٙمٌػمة واًمول ُمٜمٝم٤م حتدر 

 مجٞمع اًمذي حيٛمٚمقن اؾمؿ اجلزائري قمٜمدٟم٤م.

 1889ىمدورة واًمد زُمٞمٚمٜم٤م اًمٕمزيز قم٤مم  وًمد اعمرطمقم إسمراهٞمؿ سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر

٤ًٌم إمم ذم ـمراسمٚمس اًمٖمرب.  شسمُخْ »ذم ُمديٜم٦م  اًمقاىمٕم٦م قمغم سمٕمد ُمئ٦م يمٞمٚمقُمؽم شم٘مري

وضمدت اؾمٛمٝم٤م ذم إـمٚمس ، وهٙمذا شمحص» وشمًٛمك هذه اعمديٜم٦م أيًْم٤م

اجلٖمراذم. وومٞمٝم٤م آصم٤مر روُم٤مٟمٞم٦م وخٛم٦م. ويم٤من واًمده، ضمّد زُمٞمٚمٜم٤م، اًمًٞمد قمٌد 

 ؽ اعمديٜم٦م.اًم٘م٤مدر شم٤مضمًرا ذم شمٚم

 ،ه٤مضمرت هذه إهة إمم دُمِمؼ وؾمٙمٜم٧م ذم اًمّم٤محلٞم٦م 1910وذم قم٤مم 

 وهمدا اًمًٞمد قمٌد اًم٘م٤مدر شم٤مضمًرا واٟمو٥ًم اسمٜمف إسمراهٞمؿ إمم ؾمٚمؽ اًمنمـم٦م.

ويم٤مٟم٧م  ،وًمد زُمٞمٚمٜم٤م قمٌد اًمرزام، واؾمؿ واًمدشمف محٞمدة 1908وذم قم٤مم 

ُمِمؼ وأهٚمٝم٤م ُمـ اًمنمايمس اًمذيـ ه٤مضمروا إمم د ،1936ؾم٦م وشمقومٞم٧م قم٤مم ُمدرِّ 

ذم أواظمر اًم٘مرن اًمو٤مؾمع قمنم قمٜمدُم٤م اطموؾ اًمروس سمٚمدهؿ اًمقاىمع ذم اًمِمامل 

 اًمٖمريب ُمـ اًم٘مٗم٘م٤مس )ىمرب ُمديٜم٦م ؾمو٤مومروسمقل(.
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وىمد شمٚم٘مك دروؾمف آسمودائٞم٦م واًمث٤مٟمقي٦م  ،وهٙمذا وم٢من زُمٞمٚمٜم٤م اًمٙمريؿ دُمِم٘مل

ذم ُمدرؾم٦م ـم٤مرم سمـ زي٤مد آسمودائٞم٦م  1938 و 1934ومٞمام سملم  َس رَ ومدَ  ،ذم دُمِمؼ

 ٛمًٞم٦م سمحّل اعمٝم٤مضمريـ(.)ذم اًمِم

ذم ُمدرؾم٦م اًموجٝمٞمز إومم  1946 -1939وشمٚم٘مك دراؾموف اًمث٤مٟمقي٦م ومٞمام سملم 

 ٛمٞم٧م ومٞمام سمٕمد سموجٝمٞمز ضمقدة ا ٤مؿمٛمل.وىمد ؾُم  ،سمدُمِمؼ

ذم هذه إصمٜم٤مء شم٘م٤مقمد واًمده سمٕمد أن فمؾَّ ُمٗمقًو٤م ًمٚمٛمريمز ذم دُمِمؼ ؾمٌٕم٦م 

مم اًمزُمٞمؾ إ ٦م شمٕمروم٧ُم قمنم قم٤مًُم٤م، وذم اًمًٜمولم إظمػمشملم ُمـ هذه اًمدراؾم٦م اًمث٤مٟمقي

ٝمؿ اًمٗمٞمزي٤مء. ومٙم٤مٟم٧م ؾموُ قمٌد اًمرزام ىمدورة إذ يم٤من ذم قمداد اًمٓم ب اًمذيـ درَّ 

 هذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم سمداي٦م ُمٕمروم٦م واشمّم٤مل وُمقدة ازدادت ُمع إي٤مم صم٘م٦م ومتٙمٜم٤ًم.

يم٤من زُمٞمٚمٜم٤م واطمًدا ُمـ سملم اًم٘م ئؾ اًمذيـ اظمو٤مرهتؿ اًمدوًم٦م ًمإليٗم٤مد إمم أورسم٤م 

رؾمؾ اًمث٤مٟمقي٦م ٟمج٤مطًم٤م ىمٚمده إوًمٞم٦م سملم أىمراٟمف، وم٠مُ ٕٟمف ٟمجح ذم ومحص اًمِمٝم٤مدة 

ًموٚم٘مل دراؾموف ا ٜمدؾمٞم٦م ذم ضم٤مُمٕم٦م سمرويمًؾ احلرة سمٌٚمجٞمٙم٤م، طمٞم٨م طم٤مز قمغم دسمٚمقم 

 ذم ا ٜمدؾم٦م اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م.

قم٤مد سمٕمد ذًمؽ إمم اًمقـمـ وم٠مُم٣م ؾمٜموف إومم ُمٝمٜمدؾًم٤م ذم وزارة إؿمٖم٤مل 

اًمٕمٚمؿ ذم إدارة  سمخدُم٦م 1955-1953واعمقا  ت سمدُمِمؼ، وىم٤مم ذم اًمًٜمولم 

 ا ٜمدؾم٦م اًمٕمًٙمري٦م.

س دُمِمؼ، ومدرَّ ودومٕمف طمٌف ًمٚمودريس إمم اًمًٕمل ذم شمٕمٞمٞمٜمف أؾمو٤مًذا ذم ضم٤مُمٕم٦م 

 اًمٗمٞمزي٤مء ذم اًمٕم٤مُملم اًمدراؾمٞملم اًمٚمذيـ أقم٘م٤ٌم ذًمؽ ذم يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم سمدُمِمؼ.

ققمداد ؿمٝم٤مدة اًمديموقراه ذم  1961 و 1957وومد إمم إٟمٙمٚمؽمة ُم٤م سملم صمؿ أُ 

يٓم٤مٟمٞم٤م ومح٤مز قمٚمٞمٝم٤م، ذم ُمقوقع اًمٗمٞمزي٤مء اًمٜمقوي٦م ذات ضم٤مُمٕم٦م سمريًوقل ذم سمر

٤ًٌم ًموقـمٞمد قمرى  داىم٦م ـمٞم٦ٌم سمٞمٜمف وسملم  اًمٓم٤مىم٤مت اًمٕم٤مًمٞم٦م. ويم٤مٟم٧م هذه اًمدراؾم٦م ؾمٌ
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وفمٚم٧م هذه اًمّمداىم٦م ىم٤مئٛم٦م  أؾمو٤مذه ؾمٞمًٞمؾ ومراٟمؽ سم٤مول )طم٤مُمؾ ضم٤مئزة ٟمقسمؾ(

 طموك ووم٤مة أؾمو٤مذه.

طمٞم٨م أ ٌح  ًمودريس اًمٗمٞمزي٤مء ذم يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم، 1961صمؿ قم٤مد إمم دُمِمؼ 

 أؾمو٤مًذا ُم٤ًمقمًدا ومٞمٝم٤م.

إمم اًموٕم٤مون ُمًٕم٤م ذم ظمدُم٦م اعمجٚمس إقمغم  ٤م احلظووم٘مٜم قىم٧ماًم اوذم هذ

٤م ًمٚمجٜم٦م اعم٘مرريـ ُمـ آظمر طمٞم٨م قمُ  ،ًمٚمٕمٚمقم ًً ، يمام 1964 إمم آظمر 1961ٞمٜم٧م رئٞم

 س اًمٗمٞمزي٤مء ذم يمٚمٞم٦م ا ٜمدؾم٦م.يمٜم٤م زُم ء ٟمدرِّ 

، 64-٤63مم اًمدراد لم ويمٞمً  ًمٙمٚمٞم٦م ا ٜمدؾم٦م سمج٤مُمٕم٦م دُمِمؼ ذم اًمٕمصمؿ قمُ 

ة أرسمع ؾمٜمقات، أي طموك  وأ ٌح ذم اًمًٜمقات اًمول سمٕمده٤م قمٛمٞمًدا  ذه اًمٙمٚمٞم٦م ُمدَّ

 .1968هن٤مي٦م قم٤مم 

ة قم٤مم واطمدواٟمو٘مؾ ُمـ هٜم٤م وومد أُ صمؿ  ،ك وم٠م ٌح ويمٞمً  سمج٤مُمٕم٦م دُمِمؼ ُمدَّ

سمٕمده٤م ُمدة قم٤مُملم ًمٚم٘مٞم٤مم سمٌحقث ذم اًمٗمٞمزي٤مء اًمٜمقوي٦م ذم ضم٤مُمٕم٦م أيمًٗمقرد، ٟمنم 

 ـ اًمٌحقث ذم جم٤مل اظموّم٤م ف.ظم  ٤م قمدًدا ُم

٤م جل٤مُمٕموٝم٤م وداُم٧م رئ٤مؾموف صم صم٦م وقمٜمد قمقدشمف إمم دُمِمؼ قمُ  ًً أقمقام ُمـ لم رئٞم

 .1976إمم  1973

 ،٤م ُم٤ًمقمًدا ذم اًمٞمقٟمًٙمق ذم اًمِم١مون اًمٕمٚمٛمٞم٦ملم ُمديًرا قم٤مُم  قمُ  1976ذم قم٤مم 

يٕم٤مد شمٕمٞمٞمٜمف يمؾ  ،1988أي إمم قم٤مم  :وسم٘مل ذم هذا اعمٜمّم٥م اصمٜمل قمنم قم٤مًُم٤م

 ق سمٕمد هذا اًمو٤مريخ حم٤مل قمغم اًمو٘م٤مقمد.ؾمٜمولم. وه

 أهيا السادة

ًم٘مد هدت ىم٤مئٛم٦م اًمدراؾم٤مت اًمول ىم٤مم ا٤م واًمقفم٤مئػ اًمول ؿمٖمٚمٝم٤م زُمٞمٚمٜم٤م 

اًمٕمزيز هًدا ُمقضمًزا، وأطم٥م أن أن اٟمو٘مؾ إمم شمٕمداد اعمرايمز اًمٕمٚمٛمٞم٦م آؾموِم٤مري٦م 
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ٓ ُمـ ىمٌؾ طمٙمقُموف ومح٥ًم، سمؾ ُمـ ىمٌؾ اعم١مؾم٤ًمت اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ،اًمول أؾمٜمدت إًمٞمف

 إضمٜمٌٞم٦م شم٘مديًرا عمٙم٤مٟموف اًمٕمٚمٛمٞم٦م.

 .ًم٘مد يم٤من طموك شم٘م٤مقمده قمْمًقا قم٤مُمً  ذم ٟم٘م٤مسم٦م اعمٝمٜمدؾملم اًمًقريلم -

 قمْمق ذم احت٤مد اعمٝمٜمدؾملم اًمٌٚمجٞمٙمٞملم. :وهق

قمْمق ذم احت٤مد اًمٗمٞمزي٤مئٞملم إُمريٙمٞملم وذم اجلٛمٕمٞم٦م إُمريٙمٞم٦م ًمو٘مدم  -

 اًمٕمٚمقم.

ًموٜمٛمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م،  قمْمًقا ذم اًمٚمجٜم٦م اًمدوًمٞم٦م 1970و  1972ويم٤من ومٞمام سملم  -

ؾمو٦م ويم٤من ومٞمٝم٤م إمم ضم٤مٟم٥م اًمرئٞمس  ،ومقر دهم٤مرإاًمول يم٤من يرأؾمٝم٤م اًمًٞمد 

أقمْم٤مء: )واطمد ُمـ يمؾ ُمٜمٓم٘م٦م ُمـ اعمٜم٤مـمؼ اجلٖمراومٞم٦م اًمٙمؼمى( ومٙم٤من 

وإقمْم٤مء ًما: أورسم٤م اًمنمىمٞم٦م، أُمريٙم٤م اًمِمامًمٞم٦م،  ،اًمرئٞمس ٕورسم٤م اًمٖمرسمٞم٦م

 ، اًمٌ د اًمٕمرسمٞم٦م.٦مأُمريٙم٤م اجلٜمقسمٞم٦م، آؾمٞم٤م، إومري٘مٞم

نم ذم ًمٖم٤مت قمديدة ُمٜمٝم٤م ٟمُ  ،شٙمقنًموَ  ؿْ شمٕمٚمَّ »: فىمد ٟمنم يمو٤مسًم٤م قمٜمقاٟمو

 اًمٕمرسمٞم٦م ـمًٌٕم٤م.

 (.1970-1972قمْمق ذم جمٚمس طمٙم٤مم اًمقيم٤مًم٦م اًمدوًمٞم٦م ًمٚمٓم٤مىم٦م اًمذري٦م ) -

وىمد يمٜم٧م ىمٌٚمٝم٤م وزُمٞمكم اعمحؽمم قمْمقيـ ذم اًمقومد اًمذي أرؾمٚموف 

٦م احلٙمقُم٦م اًمًقري٦م ًموٛمثٞمؾ ؾمقري٦م ذم ُم١ممتر اًموٓمٌٞم٘م٤مت اًمًٚمٛمٞم٦م ًمٚمٓم٤مىم

اًمذري٦م سمجٜمٞمػ، وذم آضموامع اًمًٜمقي ًمقيم٤مًم٦م اًمٓم٤مىم٦م اًمذري٦م ذم ومٞمٞمٜم٤م قم٤مم 

 ، يمام أٟمٜم٤م يمٜم٤م قمْمقيـ ذم اًمقومد اًمذي أرؾمؾ إمم ضمٜمٞمػ قم٤مم1964

 حلْمقر اعم١ممتر اًمدوزم إول ًمٚموٓمٌٞم٘م٤مت اًمًٚمٛمٞم٦م ًمٚمٓم٤مىم٦م اًمذري٦م. 1955

قمْمق ذم اًمٚمجٜم٦م آؾموِم٤مري٦م جل٤مُمٕم٦م إُمؿ اعموحدة، صمؿ ذم اًمٚمجٜم٦م  -
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-1971صمؿ ذم أول جمٚمس  ٤م وأ ٌح ٟم٤مئ٥م رئٞمًف ) ،ؾم٦ًم  ٤ماعم١م

1976.) 

قمْمق ذم اًمٚمجٜم٦م آؾموِم٤مري٦م ققمداد اًمؼمٟم٤مُم٩م اعموقؾمط إضمؾ  -

 (.1976-1975ًمٚمٞمقٟمًٙمق، ويم٤من رئٞمس إطمدى دوراهت٤م اًمث ث )

قمْمق ذم جمٚمس إدارة اعمريمز اًمٕمريب اًمًٕمقدي ًمٚمٕمٚمؿ واًموٙمٜمقًمقضمٞم٤م  -

(1979-1987.) 

 طموك أن(. -1981اعمٚمؽ ومٞمّمؾ اًمٕم٤معمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم )قمْمق ذم جلٜم٦م ضم٤مئزة  -

قمْمق ذم اًمٚمجٜم٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م آؾموِم٤مري٦م عمٕمٝمد اًمٕم٤ممل اًمٕمريب ذم سم٤مريس  -

 طموك أن(. -1989)

 قمْمق ُمراؾمؾ ذم جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م إردين. -

قمْمق ذم أيم٤مديٛمٞم٦م اًمٕم٤ممل اًمث٤مًم٨م )وهل أيم٤مديٛمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م  -

ًٝم٤م إؾمو٤مذ حمٛمد قمٌد اًمً م أقمْم٤مؤه٤م ُمـ اًمٕم٤ممل اًمث٤مًم٨م ورئٞم

)اًم٤ٌميمًو٤مين( إؾمو٤مذ ذم ضم٤مُمٕم٦م ًمٜمدن ورئٞمس ُمريمز اًمٗمٞمزي٤مء ذم شمريًو٤م 

 .1979وطم٤مُمؾ ضم٤مئزة ٟمقسمؾ ًمٕم٤مم 

قمْمق ذم اًمٚمجٜم٦م اًمول أًمٗموٝم٤م اعمٜمٔمٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمؽمسمٞم٦م واًمث٘م٤موم٦م واًمٕمٚمقم  -

 ًمو٘مقم سمدارؾم٦م اؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م ذم اًمٌ د اًمٕمرسمٞم٦م.

. واحل٘مٞم٘م٦م هذا اعمٕمٞم٤مر أن شمٙمقن ًمف آصم٤مر قمٚمٛمٞم٦م يمثػمة يم٤من ٓ سمد ًمرضمؾ ُمـ

هل أن إقمامل اًمول شم٘مٚمده٤م واعمٝمامت اًمٙمثػمة اًمول أداه٤م مل شمؽمك ًمف ُمـ اًمقىم٧م ُم٤م 

يٙمٗمل ًمٞمٗمٞمد ُمـ ُمٓم٤مًمٕم٤مشمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٖمزيرة واـم قمف اًمقاؾمع. وُمع ذًمؽ وم٢مين 

 يكم: أذيمر ًمف ُم٤م
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ذات اًمٓم٤مىم٤مت اًمٕم٤مًمٞم٦م ٟمنمات قمٚمٛمٞم٦م سم٤مقٟمٙمٚمٞمزي٦م ذم اًمٗمٞمزي٤مء اًمٜمقوي٦م  -

 .1970 و 1959ٟمنمت سملم أقمقام 

]سم٤مًمٚمٖم٤مت: اًمٕمرسمٞم٦م  اًمٙمٝمرسم٤مئل اقًمٙمؽموينٕمجؿ اعمُمِم٤مريموف ذم إقمداد  -

 واًمٗمرٟمًٞم٦م واقٟمٙمٚمٞمزي٦م واًمروؾمٞم٦م[.

ُمِم٤مريموف ذم شمرمج٦م يمو٥م ومٞمزي٤مئٞم٦م وهٜمدؾمٞم٦م ُمـ اًمٗمرٟمًٞم٦م أو اقٟمٙمٚمٞمزي٦م  -

جمٛمققم٦م اًمٗمٞمزي٤مء  يـ اعموٕمٚم٘ملم سم٤مًمٙمٝمرسم٤مء ُمـأإمم اًمٕمرسمٞم٦م: )ُمثؾ اجلز

اًمٕم٤مُم٦م واًموجريٌٞم٦م ًمٚمٕم٤معملم ومٚمقري وُم٤مشمٞمق، وُمـ دواقمل هوري أٟمٜم٤م 

شمٕم٤موٟم٤م ُمًٕم٤م ذم إٟمج٤مز هذيـ اًمٙمو٤مسملم ُمع اصمٜملم ُمـ اًمزُم ء أؾم٤مشمذة 

 اًمٗمٞمزي٤مء ذم ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ(.

 يمو٤مب اعمٞمٙم٤مٟمٞمؽ ًموٞمٛمقؿمٜمٙمق. -

 ويمو٤مب اًمٗمٞمزي٤مء احلديث٦م ًمٚمج٤مُمٕم٤مت. -

ة حمٌوف ًمٚمٖم٦م إ إو٤موم٦مً ًمٚمٖم٤مت إضمٜمٌٞم٦م  زُمٞمٚمٜم٤م اجلديد أهي٤م اًم٤ًمدة حم٥مٌّ  مم ؿمدَّ

قمٚمؿ أٟمف يٚمؿ سم٤مًمروؾمٞم٦م وإعم٤مٟمٞم٦م، أو ،اًمٕمرسمٞم٦م. ومٝمق يو٘مـ اقٟمٙمٚمٞمزي٦م واًمٗمرٟمًٞم٦م

يم٤من حيٛمؾ ُمٕمف ُمٕمجاًم أعم٤مٟمًٞم٤م  ٖمػًما  1964وأذيمر أٟمٜم٤م قمٜمدُم٤م يمٜم٤َّم ذم ومٞمٞمٜم٤م قم٤مم 

أو إقمٓم٤مء  شمدرب قمغم آؾموٕم٤مٟم٦م سمف سم٠مىمَم اًمنقم٦م يمٚمام اطمو٤مج إمم إًم٘م٤مء ؾم١مال

 ضمقاب سم٤مًمٚمٖم٦م إعم٤مٟمٞم٦م.

وهق هيوؿ سم٤مًمٚمٖم٦م اقيٓم٤مًمٞم٦م، وىمد يمٜم٧م أُم٤مزطمف وم٠مىمقل إٟمف يٜمٓمؼ سم٤مًٕمًـ 

 قمغم ٟمحق ُم٤م ي٘مقل اعمثؾ اًمٕم٤مُمل قمٜمدٟم٤م. ،اًمًٌٕم٦م

يٕمٞمش زُمٞمٚمٜم٤م قمٞمِم٦م ه٤مدئ٦م ُمٜمؤمٛم٦م يٜم٤مم سم٤ميمًرا ويًوٞم٘مظ سم٤ميمًرا ومٞمٙمقن ذهٜمف 

هق يْمـ سم٠من يٜمٗمؼ اًمقىم٧م ذم همػم ُم٤م ًمٚمدراؾم٦م واعمٓم٤مًمٕم٦م واًمٙمو٤مسم٦م. و ٠مً ُمًؽمحًي٤م ُمٝمٞمَّ 

 ومٙم٠مٟمام ًم٤ًمن طم٤مًمف يوٌع ىمقل اًمِم٤مقمر: ،يٗمٞمد
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 إذا ُمااااارَّ يب ياااااقم ومل اختاااااذ يااااادا

 

 ومل اؾموٗمد قمٚمااًم وماام هاق ُماـ قمٛماري 

ن رأس ُم٤مل   ًم٘مد ؾمٚمؽ ـمقال ؾمٜمقاشمف اًمول قمروموف ومٞمٝم٤م هذا اعمًٚمؽ، ومٙمقَّ

ًوٗمٞمد ُمٜمٝم٤م وٟمرضمق أن ٟم ،قمٚمٛمل يمٌػم ضمًدا هق صمروة يًوٗمٞمد ُمٜمٝم٤م اًمٖمرب أن

 ٕٟمف يمام ىم٤مل اًمِم٤مقمر: ،ٟمحـ أيًْم٤م

 وٓياااا٦مٍ  ُمٜمااااف يمااااّؾ  ٜماااازعُ شمُ  واعماااارءُ 

 

  َّٓ  ٜمااااااازعُ ف ٓ شمُ قمٚمِٛمااااااا  وٓيااااااا٦مَ إ

مم ٟمخ٦ٌم إًم٘مد ؾمٜمح٧م ًمف اًمٗمرص أصمٜم٤مء شم٠مدي٦م إقمامل اًمول يمٚمػ ا٤م، ًمٚموٕمرف  

وم٘مدروه طمّؼ ىمدره ُمـ اًمرضم٤مل إومذاذ اًمذيـ ي٘مقدون اًمٕمٚمؿ واًمٗمٙمر ذم اًمٕم٤ممل، 

رهم٦ٌم ذم اقوم٤مدة ُمـ صمٛمرات  ٙم٤مٟم٤مشمف اعمٛمو٤مزة، وٟمحـ ًمًٜم٤م أىمّؾ ـ إُمواؾموٗم٤مدوا ُم

 وٟمحـ أطمؼُّ ُمـ همػمٟم٤م ذم ذًمؽ. ،قمٚمٛمف اًمقاؾمع

٦م ٓ شمْمٕمػ.  ومح٘مؼ اهلل ًمٜم٤م سمف أُم٤مل ووهٌف قمٛمًرا ُمديًدا وٟمِم٤مـًم٤م دائاًم ومهَّ

 واًمً م قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف.

 

*    *    *    *    * 
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 عبد الرزاق قدورة

 ري سورية يف احملافل العلميةسف
(

1

)
 

 

ًً  اوقمروموف أؾمو٤مذً  ٤م، اًمول رقموف ـم٤مًمًٌ شضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ»هق اسمـ   ٤م،  ٤موىمدرشمف رئٞم

وأطمد اخلؼمات اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمول شمٜم٘مٚم٧م سملم قمقا ؿ اًمٕم٤ممل، ومٙم٤من ظمػم ؾمٗمػم ًمًقري٦م 

 .ذم اعم١ممترات واعمح٤مومؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م

رف سموٗمقىمف اًمٕمٚمٛمل ُمٜمذ اًمذي قمُ ، شقمٌد اًمرزام ىمدورة»إٟمف إؾمو٤مذ اًمديموقر 

ٙمثػميـ قمٜمقان ًمٚمٜمج٤مح  اًمممإسم٤مًمٜم٦ًٌم  ٤مُمراطمؾ دراؾموف إومم، وهق أيًْم 

 و 1973اعمدة اًمقاىمٕم٦م ُم٤م سملم إيم٤مديٛمل واقداري اًمذي قم٤مؿموف ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ ذم 

حتدث قمٜمف اًمديموقر  .شضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ»اًمول شمقمم ا٤م رئ٤مؾم٦م  اعمدة، وهل 1976

 :بالؼول جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمدُمِمؼ أُملم شعبد اهلل واثق شفقد»

قمغم شم٠مؾمٞمس اًمٕمٛمؾ اعمٝمٜمل ًمألؾم٤مشمذة اجل٤مُمٕمٞملم  شىمدورة»، قمٛمؾ ٤مإداريً »

قمغم شمٗمٕمٞمؾ شمٗمرغ أقمْم٤مء اًمودريس ذم  ٤موٓؾمٞمام إـم٤ٌمء واحل٘مقىمٞملم، وقمٛمؾ أيًْم 

 .ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ

 شىمدورة»وُمـ اجل٤مٟم٥م إظم ىمل وآضموامقمل: أطم٥مُّ اًمو٠ميمٞمد أن اًمديموقر 

أىمراٟمف وذم اًمقؾمط اعمحٞمط سمف سم٠مٟمف رضمؾ ُمًو٘مٞمؿ وُموقاوع، وسم٠مٟمف رف سملم قمُ 

 .وُموٗمٝمؿ ذم أ قل اًموحدث ُمع اًمٜم٤مس ُمع اطمؽماُمٝمؿ ٚمؿّ ، ُمُ  ٤مطم٥م ومٙمر ٟمػمِّ 

                                                 

 .1055آب  53األحد من مؼابؾة أجراها عزة آقبقق مع الدكتور عبد اهلل واثق شفقد، موقع دمشق، ( 1)
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يماا٤من ظمااػم ؾمااٗمػم  شىماادورة»قمو٘مااد أن اًمااديموقر ٠مأُماا٤م ُمااـ اجل٤مٟماا٥م اًمٕمٚمٛماال، وم

ذم إوؾماا٤مط اًمٕمٚمٛمٞماا٦م  ٤مًمًااقري٦م ُمااـ اًمٜم٤مطمٞماا٦م اًمٕمٚمٛمٞماا٦م، ظم٤م اا٦م أٟمااف يماا٤من ُمٕمرووًماا

ىم٤مت ُمع قمٚمامء وؾماٗمراء ايٛمٚمؽ اًمٕمديد ُمـ اًمّمد شىمدورة»ويم٤من اًمديموقر  .عمٞم٦ماًمٕم٤م

: يم٤مًمّماداىم٦م اًموال يم٤مٟما٧م دمٛمٕماف ُماع اًماديموقر اأوروسمٞملم، سمٕمْمٝم٤م يم٤مٟم٧م ىمقي٦م ضمد  

، ويمااذا - اًم٤ٌميمًااو٤مين اجلٜمًااٞم٦م - اعماادير اًمٕماا٤مم ًمٚمٞمقٟمًااٙمق شحمٛمااد قمٌااد اًمًاا م»

 «.ًمؽ اًمقىم٧ماًمّمداىم٦م اًمول مجٕموف ُمع ُمدير جمٚمس اًمٜمقاب اًمٗمرٟمز ذم ذ

قمدة ًمٖم٤مٍت أضمٜمٌٞم٦م  ممإاقٟمٙمٚمٞمزي٦م واًمٗمرٟمًٞم٦م، إو٤موم٦م  شىمدورة»أشم٘مـ اًمديموقر 

 شؿمٝمٞمد»يم٤مٕعم٤مٟمٞم٦م واًمروؾمٞم٦م، ويم٤مٟم٧م ًمف ُم٤ًممه٦م ذم اًمؽممج٦م حتدث قمٜمٝم٤م اًمديموقر 

رمحف اهلل ذم شمرمج٦م اًمٕمديد ُمـ اعم١مًمٗم٤مت اجل٤مُمٕمٞم٦م  ىمدورةأؾمٝمؿ اًمديموقر »سم٤مًم٘مقل: 

٦م واًمٗمرٟمًٞم٦م، وشم٤مسمع ٟم٘مؾ اًمٕمٚمؿ إمم اًمٕمرسمٞم٦م سمٕمد أن اعمٝمٛم٦م ُمـ اًمٚمٖمولم اقٟمٙمٚمٞمزي

ُمٝم٤مم اًمٞمقٟمًٙمق، ومؽمضمؿ وٟمنم ذم جمٚم٦م قم٤ممل اًمذرة اًمًقري٦م، وذم جمٚم٦م  حترر ُمـ

 .اًمٕمٚمقم اًمٙمقيوٞم٦م

/ 1946قمغم اًمِمٝم٤مدة اًمث٤مٟمقي٦م قم٤مم / شقمٌد اًمرزام ىمدورة»طمّمؾ اًمديموقر 

ٚمقم ا ٜمدؾم٦م ويم٤من شمرشمٞمٌف إول ذم اُموح٤مٟم٤مت اًمِمٝم٤مدة اًمث٤مٟمقي٦م، صمؿ ٟم٤مل دسم

/، صمؿ اًمديموقراه ذم اًمٗمٞمزي٤مء 1959اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م ُمـ ضم٤مُمٕم٦م سمرويمًؾ قم٤مم /

 ./1961اًمٜمقوي٦م ذم اًمٓم٤مىم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م ُمـ ضم٤مُمٕم٦م سمريًوقل /

ًً قمُ  وؿماٖمؾ سمٕماد ذًماؽ  ،/1976 -1973/ اعمادة٤م جل٤مُمٕم٦م دُمِماؼ ذم لم رئٞم

 ./ ُمٜمّماا٥م ٟم٤مئاا٥م اعماادير اًمٕماا٤مم ًمٚمٞمقٟمًااٙمق ذم اًمِماا١مون اًمٕمٚمٛمٞماا٦م1988وطموااك /

اًموال أ ادرت  ،طمد ؾمو٦م أقمْم٤مء ًمٚمجٜم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م ًمقوع اؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًمؽمسمٞما٦مويم٤من أ

اا»يمواا٤مب   قماا٤مم رضمؿ إمم أيمثاار ُمااـ قمنماايـ ًمٖماا٦م، ًمٞمٕماالمَّ اًمااذي شُماا شًموٙمااقن ؿْ شمٕمٚمَّ

/1976 ًً  .٦مًمٚمجٜم٦م شم٘مقيؿ ُمِم٤مريع اًمٞمقٟمًٙمق اقىمٚمٞمٛمٞم٦م ذم إومري٘مٞم ٤م/ رئٞم
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 ا، وقمْمقً 1975ذم جل٤من شم٠مؾمٞمس ضم٤مُمٕم٦م إُمؿ اعموحدة  اقمْمقً  يم٤منيمذًمؽ 

ذم  اوقمْمقً  ،1975جمٚمس احلٙم٤مم ذم اًمقيم٤مًم٦م اًمدوًمٞم٦م ًمٚمٓم٤مىم٦م اًمذري٦م ذم  وزُمٞمً  

TWAS  جمٚمس اعمريمز اًمٕمريب اًمًٕمقدي ًمٚمٕمٚمقم واًمو٘م٤مٟم٦م، ذم  ا، وقمْمقً 1981قم٤مم

ويم٤من جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ىمد  .شضم٤مئزة اعمٚمؽ ومٞمّمؾ ًمٚمٕمٚمقم»جلٜم٦م ُمٜمح ا ذم وقمْمقً 

 .1975ذم ُمٓمٚمع قم٤مم  ُمً  قم٤م ااٟموخٌف قمْمقً 

، ويم٤من (Scientific American)شمرمج٦م عمجٚم٦م  ٟمِم٤مء جمٚم٦م قمرسمٞم٦م ًموٙمقنح إاىمؽم

اًمول  (جمٚم٦م اًمٕمٚمقم)وأٟمِم٠مت اًمٙمقي٧م  ،هذا طمٚمٛمف اًم٘مديؿ، وموح٘مؼ ًمف ذًمؽ

 .شمّمدره٤م ُم١مؾم٦ًم اًمٙمقي٧م ًمٚمو٘مدم اًمٕمٚمٛمل

ُمقؾمققم٦م ومٚمقري  :وُمـ اًمٙمو٥م اًمول ؿم٤مرك اًمٗم٘مٞمد ذم شم٠مًمٞمٗمٝم٤م و/أو شمرمجوٝم٤م

اعمٞمٙم٤مٟمٞمؽ ًموٞمٛمقؿمٜمٙمق، واقًمٙمؽموين،  اًمٙمٝمرسم٤مئل اعمٕمجؿووُم٤مصمٞمق اًمٗمٞمزي٤مئٞم٦م، 

 .اًمٗمٞمزي٤مء ًمٚمٕم٤ممل اًمٙمٌػم وم٤ميٜمامنو

يقم آصمٜملم  شحمٛمد قمٌد اًمرزام ىمدورة»يم٤مٟم٧م ووم٤مة إؾمو٤مذ اًمديموقر 

 .«سمٕمد رطمٚم٦م ـمقيٚم٦م طم٤مومٚم٦م سم٤مًمٕمٓم٤مء 32/7/0227

 

*    *    *    *    * 
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 الدنتْز عبد السشام قدّزٗ
(1)

 

 

قمٌد اًم٘م٤مدر، وهؿ ذم إ ؾ ُمـ ًمٞمٌٞم٤م ُمـ سمٚمدة اؾمٛمٝم٤م  واًمده إسمراهٞمؿ، وضمده

٤ًٌم.  122اخلُْٛمس، شم٘مع ُم٤م سملم ـمراسمٚمس وسمٜمٖم٤مزي، وشمٌٕمد قمـ ـمراسمٚمس   يمؿ شم٘مري

، ه٤مضمؿ اقيٓم٤مًمٞمقن ًمٞمٌٞم٤م واؾموٕمٛمروه٤م. ومٝم٤مضمر واًمد قمٌد 1910ذم قم٤مم 

اًمرزام ُمع ضمده إمم ؾمقري٦م، وؾمٙمٜمقا ذم دُمِمؼ ذم طمل اًمّم٤محلٞم٦م. أُم٤م ضمده، 

 ج٤مرة، وأُم٤م واًمده ومٕمٛمؾ ذم ؾمٚمؽ اًمنمـم٦م.ومٕمٛمؾ ذم اًمو

قمغم اًمِمٝم٤مدة  1946اًموحؼ د. ىمدورة ذم ُمدارس دُمِمؼ، وطمّمؾ ذم قم٤مم 

اًمث٤مٟمقي٦م، ويم٤من إول قمغم دومٕموف، وم٠ُموومد إمم سمٚمجٞمٙم٤م وطمّمؾ قمغم ؿمٝم٤مدة 

ا ٜمدؾم٦م، قم٤مد سمٕمده٤م إمم ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ وأدى ظمدُموف اقًمزاُمٞم٦م. صمؿ ؾم٤مومر ذم قم٤مم 

 اًمديموقراه، وقم٤مد صم٤مٟمٞم٦م إمم ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ.إمم إٟمٙمٚمؽمة ًموحْمػم  1956

٤ًٌم، يّمٕم٥م أن دمد رضمً   ُمثٚمف.  يم٤من مَتٞمُّزه واوًح٤م، ويم٤من ذيم٤مؤه ؿمٞمًئ٤م قمجٞم

ا. وًمف ىمقاقمد ظم٤م ٦م ٓ حيٞمد قمٜمٝم٤م، ومٝمق ُمثً   ٓ يًٛمح  ويم٤مٟم٧م طمٞم٤مشمف ممٞمزًة ضمد 

د. وعم٤م شمًٚمَّؿ رئ٤مؾم٦م ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ يم٤من ي٠ميت  سمزي٤مرشمف ذم اًمٌٞم٧م إٓ ذم وىم٧م حمدَّ

ٌٙمًرا إمم اجل٤مُمٕم٦م ىمٌؾ مجٞمع اعمقفمٗملم. وهق ٓ ينمب اًمِم٤مي وٓ اًم٘مٝمقة، وٓ ُم

 يدظمـ، ويامرس اًمري٤مو٦م سم٤مٟمؤم٤مم...

 قمٜمدُم٤م وىمٕم٧م طمرب شمنميـ اًموحريري٦م  ٤مر يٜم٤مم ذم اجل٤مُمٕم٦م. 1973وذم قم٤مم 
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 يم٤مٟماا٧م شمرسمٓمٜماال سم٤مًمااديموقر ىماادورة قم ىماا٦م ظم٤م اا٦م. طميااُت ُماارًة ُماا١ممتًرا 

ضمااقدي، وماادقم٤مين إمم اًمٖمااداء ذم اعمٓمٕمااؿ. وذم ذم اًمٞمقٟمًااٙمق ذم سماا٤مريس، ومٕمٚمااؿ سمق

لْم  شأاا٤م»ُمٜموٝمك اًمقد واًمٙمرم ىم٤مل زم: إن رئٞمس ضم٤مُمٕما٦م  يرهما٥م ذم شمٕمٞمالم ؾماقريَّ

اصمٜملم ُمًوِم٤مريـ ًمف، ومٌحث٧م قمٜمٝمام، صمؿ ىمٚم٧م ًمارئٞمس اجل٤مُمٕما٦م قمٚمٞماؽ سم٤مًماديموقر 

 ُمقومؼ دقمٌقل.

٦م إٓ أشم٘مٜماف: وم٘ماد شمًاٚمَّؿ قماامدة يمٚمٞما٦م ا ٜمدؾما٦م، ومٜمٝمْما٧م يمٚمٞما ُم٤م شمًاٚمَّؿ قمٛماً  

ا ٜمدؾماا٦م ذم قمٝمااده. وأذيماار ُمااـ ُمقاىمٗمااف أٟمااف طمّمااٚم٧م ُمًاا٤مسم٘م٦م ٓظموٞماا٤مر اعمٕمٞمااديـ 

قيٗم٤مدهؿ، ويم٤من اًمديموقر ُمّمٓمٗمك طمداد وىموئٍذ وزيًرا ًمٚموٕمٚمٞمؿ اًمٕما٤مزم، وُٕماٍر ُما٤م 

رومض د. طمداد إيٗم٤مد اًمذيـ ٟمجحقا ذم هذه اعم٤ًمسم٘م٦م، ًمٙمـ د. ىمدورة أس قماغم أن 

 ؽ قمغم اؾموثٜم٤مء سم٢ميٗم٤مدهؿ.يقومد اعمٕمٞمدون اًمذيـ اظمو٤مرهؿ هق، وطمّمؾ إصمر ذًم

 ٓ يذيمر أطمًدا سمًقء، وًمق أؾم٤مء إًمٞمف.

إشم٘م٤مٟمااف ًمٚمٖماا٦م اًمٕمرسمٞماا٦م يماا٤من همااػم قماا٤مدي، إواا٤موم٦م إمم إشم٘م٤مٟمااف ًمٖماا٤مٍت أظماارى 

يم٤مقٟمٙمٚمٞمزي٦م وإعم٤مٟمٞم٦م واًمٗمرٟمًٞم٦م واقيٓم٤مًمٞم٦م. وًماذًمؽ وم٘ماد يما٤من ذم ُمٜموٝماك اًمدىما٦م 

 قمٜمدُم٤م ي١مًمػ أو يؽمضمؿ.

مجا٦م يموا٤مب )اًمٗمٞمزيا٤مء احلديثا٦م يم٤من حُيْي زُما ءه اًماذيـ ؿما٤مريمقا ُمٕماف ذم شمر

 .ومّمً   ًمٚمج٤مُمٕم٤مت(  ٤ٌمطًم٤م سم٤ميمًرا إمم اجل٤مُمٕم٦م ويراضمع ُمٕمٝمؿ اًمٙمو٤مب ومّمً  

ُمقؾماققمٞم ٤م، يٕمارف أؿماٞم٤مء يمثاػمة قماـ يماؾِّ رء، وًماف ُماداظم ٌت  يم٤من رضمً  

ا، ويماا٤من يٗم٤مضمئٜماا٤م ااا٤م قمٜماادُم٤م يوحاادث ذم ُمقوااقع   ورًؤى ذم ؿماا١مون يمثااػمة ضمااد 

 أو حم٤مرضة.

 ًمف أىمقال ذم هذا.حي٥م اًمو٠مُمؾ يمثػًما، و
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يماا٤من يٙمواا٥م ذم دوماا٤مشمر  ااٖمػمة مجٞمااع إىمااقال واعم٘موٓمٗماا٤مت اًمواال يّماا٤مدومٝم٤م ذم 

طمٞم٤مشمااف، وقمٜماادُم٤م يٜموٝماال اًماادومؽم ي٠مظمااذ دومااؽًما صم٤مٟمًٞماا٤م صمااؿ صم٤مًمًثاا٤م... وهااق ي٘مٚمااد ذم هااذا 

اعمٝمٜمدس وضمٞمف اًمًامن. ًمٙمٜمف مل يٜمنم هذه إىمقال واعم٘موٓمٗما٤مت ذم يموا٤مب. ىمٚما٧م ًماف 

 جمٚمس اعمجٛمع، أقمٓمٜمل هاذه اًمادوم٤مشمر اًمّماٖمػمة يمال ُمرًة، ويم٤من جيٚمس إمم ضم٤مٟمٌل ذم

ا ًمٚم٘مراء. وم٘م٤مل زم: هذه ظمّمق ٞم٦م ُمـاأٟمِم ظمّمق ٞم٤ميت. ًمٙمٜمال  ره٤م ٕهن٤م ُمٗمٞمدة ضمد 

ا قمغم ُمو٤مسمٕم٦م ُمقوقع ـم٤ٌمقموٝم٤م، همػم أن اعمٜمٞم٦م واوموف ىمٌؾ حت٘مٞمؼ ذًمؽ.  يمٜم٧ُم ُمٍم 

يم٤من ُمـ اعمٛمٙمـ أن ي١مًمػ أيمثر ويؽمضمؿ أيمثار، وًمٙماـ اعمقاىماع اًمٕمٚمٛمٞما٦م اًموال 

٤من يِمٖمٚمٝم٤م سوموف قمـ ذًمؽ. قمٚماًم سم٠مٟمف مل يٙمـ يًإمك إمم هاذه اعمقاىماع، سماؾ هال يم

يم٤مٟم٧م شمًٕمك إًمٞمف. وم٘مد ؾم٤مومر إمم إٟمٙمٚمؽمة سمرهم٦ٌم ُمـ أؾمو٤مذه هٜما٤مك، ومٝماق اًماذي هٞمَّا٠م 

ًمف اًم٘مٌقل ذم اجل٤مُمٕم٦م. وقمٜمدُم٤م قُملم ذم اًمٞمقٟمًٙمق يم٤من ذًمؽ أيًْما٤م سمًا٥ٌم ًم٘ما٤مءاٍت 

ق، ومٕمروماقه ووضمادوه ؿمخًّما٤م طمّمٚم٧م سمٞمٜمف وسمالم سمٕماض اًم٘ما٤مئٛملم قماغم اًمٞمقٟمًاٙم

ممٞمًزا، وم٤مظمو٤مروه ًمٞمٙمقن ُمٕم٤موًٟم٤م ًمٚمٛمدير اًمٕم٤مم ًمٚمٞمقٟمًاٙمق. وأٟما٤م سمرأيال يما٤من ضماديًرا 

 سم٠من يٙمقن هق اعمدير اًمٕم٤مم ًمٚمٞمقٟمًٙمق، وًمٙمـ هذا اعمٜمّم٥م ًمف ـم٤مسمع ؾمٞم٤مد.

، ويما٤من وىموٝما٤م 1974اٟمُوخ٥م ًمٞمٙماقن قمْماًقا ذم جمٛماع اًمٚمٖما٦م اًمٕمرسمٞما٦م ذم قما٤مم 

اا٤م جل٤مُمٕماا٦م دُمِمااؼ، ًمٙمااـ اؾماا ًً . وىمااد 1992و٘م٤ٌمًمف ذم اعمجٛمااع شماا٠مظمر طموااك ؾمااٜم٦م رئٞم

طمياُت طمٗماؾ اؾماو٘م٤ٌمًمف، وىمدُماف ذم هاذا احلٗماؾ إؾماو٤مذ وضمٞماف اًمًاامن. ويٗمخار 

جمٛمٕمٜم٤م سم٠من يٙمقن اًمديموقر ىمدورة قمْمًقا ومٞمف، ٕٟمف ذم ذاك اعمًاوقى اًمٕمٚمٛمال اًمرومٞماع 

ٜمف ُمـ شم٘مديؿ ظمدُم٤مت ضمٚمٞمٚم٦م ذم ؿم١مون ؿموك. وُمـ اًمٓمرياػ أٟماف مل ي٘مٌاؾ  اًمذي يٛمٙمِّ

ُمٙم٤موم٠مٍة ُم٤مديا٦م ُم٘م٤مسماؾ أقمامًماف ذم اعمجٛماع، سماؾ ـمٚما٥م إمم اًماديموقر قمٌاد اهلل واصماؼ أيَّ 

ع هذه اعمٙم٤مومآت قمغم اًمٕم٤مُمٚملم ذم اعمجٛمع. -أُملم اعمجٛمع وىموئذ  -ؿمٝمٞمد   أن يقزِّ
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يماا٤من اًمااديموقر ىماادورة قمْمااًقا ذم يمثااػم ُمااـ اًمٚم٘ماا٤مءات اًمدوًمٞماا٦م، ويماا٤من أطمااد 

 اعمًوِم٤مريـ ذم ضم٤مئزة اعمٚمؽ ومٞمّمؾ.

ؿ وزارة اًموٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم، ًمٙمٜمف يم٤من يرى أن ذًماؽ ؾمٞمِماٖمٚمف ـُمٚم٥م إًمٞمف أن يوًٚمَّ 

 قمـ أقمامًمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م.

، شم٤مريًما٤م صماروًة قمٚمٛمٞما٦ًم مموا٤مزة، وىمادوًة 0227متاقز  32ذم  -رمحف اهلل  -شمقذم 

 طمًٜم٦ًم، وؾمٛمٕم٦ًم ـمٞم٦ٌم.

*    *    *    *    * 
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 الدنتْز عبد السشام قدّزٗ

 ّغٕء مً الرنسٓات بعض ضجآاِ

 

 ًٜملُمٙمل احلاًمديموقر 

 أمني جمؿع الؾغة العربقة بدمشق

 

وم٧م سمف، رمحف اهلل شمٕم٤ممم، ؾمٜم٦م  ذم ىمًؿ اًمٗمٞمزي٤مء سمٙمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم  1955شمٕمرَّ

ا، ـمٞمِّ  .)اجل٤مُمٕم٦م اًمًقري٦م آٟمئٍذ( اًمِٕمنْمة، واؾمع اًمث٘م٤موم٦م،  ٥مرأيوف إٟم٤ًمًٟم٤م ًمٓمٞمًٗم٤م ضمد 

 وهق إمم ذًمؽ ؿمديد اًموقاوع.

 روومًقر پقٟمًٙمق هق اًميم٤من ًمديٜم٤م ذم ىمًؿ اًمٗمٞمزي٤مء ظمٌػم إيٓم٤مزم ُمـ اًمٞم

Allegretti.   ٤م )ىمٌؾ إيٗم٤مده يمٜم٧م ُمٕمٞمًدا ذم اًم٘مًؿ، ويم٤من هق ُمٝمٜمدؾًم٤م يمٝمرسم٤مئٞم

ٟم٤م إمم ًموحْمػم اًمديموقراه(. هم٤مدرٟم٤م اًم٘مًؿ يقًُم٤م ُمع اخلٌػم اعمذيمقر، ومدقم٤م

وم٠مهع اعمٝمٜمدس قمٌد اًمرزام إمم اًمريمقب ذم  اًمريمقب ذم ؾمٞم٤مرشمف اًمٗم٤مظمرة.

مم ضم٤مٟم٥م اخلٌػم. ويٌدو أٟمف أراد أن اعم٘مٕمد اخلٚمٗمل، وشمرك زم أن أريم٥م إ

يقوح زم أٟمف ضمٚمس ذم اخلٚمػ، شمٙمرياًم زم )وًمٞمس شم٘مٚمٞمًدا ًمٚمقزراء ُمثً ( 

٤م جلٚم٧ًُم إمم ضم٤مٟمٌف، ًمٙمٜمف إؾمو٤مذ  وم٘م٤مل زم: ًمق يم٤من ىم٤مئد اًمًٞم٤مرة ؾم٤مئً٘م٤م قم٤مدي 

اعمحؽمم ومآصمرُت أن دمٚمس أٟم٧م إمم ضمقاره! ي٤م  ٤م ُمـ ًمٗمو٦م يمريٛم٦م شمدّل قمغم 

 م اًمرومٞمٕم٦م.اًمٜمٌؾ وإظم 

  ومٙم٤من ي٠ميت إمم ُمٙموٌف ذم ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ وهق حيّب املميم٤من اًمديموقر ىمدورة ،

 ( وشمٚمحؼ سمف اًمًٞم٤مرة اًمرؾمٛمٞم٦م اعمخّمّم٦م ًمف!1976-1973رئٞمًٝم٤م )
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  ًة قمغم أن يازورين ذم سمٞموال ذم املواعقد بدقة غري عاديـةوحي٤مومظ قمغم : اشمٗم٘مٜم٤م ُمرَّ

وعما٤م  ًمٕمٜمقان ُمٗمّماً .ل زي٤مرة ومذيمرت ًمف ااًم٤ًمقم٦م اًم٤ًمدؾم٦م، ويم٤مٟم٧م شمٚمؽ أو

اىمؽمب اعمققمد وىمٗم٧ُم ذم اًمنموم٦م اعمٓمِٚم٦َّم قمغم ـمريؼ ىُمدوُمف أرىمٌف، وسمٕمد هٜمٞمٝما٦م 

رأيوف ي٘مؽمب ُمـ ُمدظمؾ اعمٌٜمك، صمؿ ومج٠مًة ىمٗمؾ راضمًٕم٤م! ومٔمٜمٜم٧م أٟماف رسماام ؿماّؽ 

ذم أٟماف أظمٓما٠م اًمٓمريااؼ، وٟم٤مديواف سما٠مقمغم  ااقيت ًمٙمٜماف مل يًاٛمٕمٜمل، ومٜمزًماا٧م إمم 

ه، وعماا٤م اًمو٘مٞمٜماا٤م ىمٚماا٧م ًمااف: أٟماا٧م مل ختٓماا  اًمٓمريااؼ وريمْماا٧م وراءه ُمٜم٤مدًياا٤م إياا٤م

ـِ اًمقىم٧م سمٕمُد: سم٘مل مخس دىم٤مئؼ! وم٘مٚما٧م  اًمٕمٜمقان ومٚمامذا رضمٕم٧م؟ وم٘م٤مل: مل حَيِ

 ًمف: وهؾ شمريد أن حترُمٜمل ُمـ  حٌوؽ هذه اًمدىم٤مئؼ؟ وم٘م٤مل سم٤مًمٗمرٟمًٞم٦م:

Avant l'heure, c'est pas l'heure! 

 )ىمٌؾ اعمققمد، ًمٞمس سم٤معمققمد!(

Après l'heure, c'est plus l'heure! 

 (سمٕمد اعمققمد، هذا ًمٞمس ُمققمًدا اًمٌو٦م!)

L'heure c'est l'heure!! 

 (اعمققمد ُمققمد!!)

دظمٚمٜم٤م اًمدار ومل أيمـ أقمرف ؿمٞمًئ٤م قمـ قم٤مداشمف اخل٤م ٦م، وعم٤ّم أطميُت ًمف اًم٘مٝمقة 

 اقموذر.

 ٓ، ٓ، ؿمٙمًرا.  -     ؿم٤مي إذن؟ -

 ٓ،ٓ!  -  ًمدّي ؿم٤مي أظمي وأمحر؟ -

 و٦م، ؿمٙمًرا ضمزيً .ٓ، ٓ، ٓ رء اًمٌ-    ؟شزهقرات» -

 .وسمٕمد ُمدة أطميت زوضمول  ٞمٜمٞم٦ًم قمٚمٞمٝم٤م قمدة أٟمقاع ُمـ وم٤ميمٝم٦م اًمّمٞمػ

ًمٙمـ اعمٗم٤مضم٠مة هل أٟمف اقموذر ُمـ شمٜم٤مول أّي رء! وم٘مٚم٧م ًمف: ُم٤م هذا؟ هؾ أٟم٧م 

ا ٤مئؿ؟ وم٠مضم٤مب سم٤مًمٜمٗمل، وأو٤مف أن  ، ومٝمق ٓ كظامه الغذائي دققق جدًّ

 ٤مرم هذا.يوٜم٤مول ؿمٞمًئ٤م اًمٌو٦م سملم اًمقضم٤ٌمت! أدهِمٜمل ٟمٔم٤مُمف اًمّم
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 اًمديموقر ىمدورة ذم جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 

َّٓ أن جيٚماس  ذيمرتيمام  آٟمًٗم٤م يما٤من رمحاف اهلل ؿماديد اًموقاواع: ومٙما٤من ٓ ي٘مٌاؾ إ

ويمٜما٧م أطما٤مول أن أضمٚماس سمٕماده،  .شجمٚماس اعمجٛماع»قمغم آظمر ُم٘مٕمٍد ذم ىم٤مقم٦م 

 ًمٙمٜمف يم٤من يٍمُّ قمغم أن أضمٚمس ىمٌٚمف!

دد سم٤مًمْماٌط، ويمٜما٧م أؾماوٗمٞمد يم٤من دائاًم حيي إمم جمٚمس اعمجٛمع ذم اعمققمد اعمح

ُمـ هذه احل٘مٞم٘م٦م وم٠مؾموٛموع سم٤مجلٚمقس إمم ضمقاره ودم٤مذب أـمراف احلدي٨م ُمٕماف 

 ريثام حيي سم٘مٞم٦م أقمْم٤مء اعمجٛمع ويٙموٛمؾ اًمٜمّم٤مب.

ًٌا٤م ُما٤م يٙماقن احلادي٨م ذا  اٚم٦م سماام ٟمحاـ ومٞماف... ومٗماٞمام يوٕمٚماؼ سما٢مدارة ضمٚمًا٤مت  وهم٤مًم

ًة قمغم اجلٚم٦ًم اًم٤ًمسم٘م٦م ومذيمر زم َوْ َػ  ويما٤من  - اًمًٞمد إدهما٤مر وماقر اعمجٛمع، قمٚمَّؼ ُمرَّ

 - وزيًرا ذم طمٙمقُم٤مت ومرٟم٤ًم، ىمٌؾ رئ٤مؾم٦م اجلٜمرال دوهمقل وحتا٧م رئ٤مؾماوف وسمٕماده٤م

٤مت جمٚمس اًمقزراء )ويم٤من د.ىمدورة قمغم  ٚم٦م وصمٞم٘م٦م سم٢مدهم٤مر ومقر(: ًَ  جِلََٚم

ٌْا» ؾ دوهماقل يما٤من يماؾ وزيار يٗمٕماؾ ُما٤م يرياد، ومٙما٤من ذم اضموامقم٤مت اعمجٚمس ىم

ظمٚمٞمٚموف. وًمٙمٜمف أظمٓما٠م ُمارة إمم  أطمدهؿ يٙمو٥م رؾم٤مًم٦م طُم٥م إمم زوضمف، وأظمرى

ومقوع رؾم٤مًم٦م هذه ذم فمرف شمٚمؽ، وم٠مشما٧م زوضُماف إمم آضماوامع اًموا٤مزم عمجٚماس 

اا٤مًمٞمٞمف(. أُما٤م أيا٤مم دوهماقل ڤاًمقزراء، وىموٚمْوف رُمًٞم٤م سم٤مًمر ٤مص )وهق اًمًاٞمد ؿُماا

 .شومٙم٤من اًمقزراء جيٚمًقن ويم٠من قمغم رؤوؾمٝمؿ اًمٓمػم!

  ،1955أٟماف ذم قما٤مم وىُمٌٞمؾ ضمٚم٦ًم أظمرى عمجٚمس اعمجٛمع ذيمر زم، رمحف اهلل ،

اًمااديموقر سمٕمااد ختااكّم أدياا٥م اًمِمٞمِمااٙمكم قمااـ رئ٤مؾماا٦م اًمدوًماا٦م، وإىم٤مًماا٦م إؾمااو٤مذ 

ٞمداين ُمـ رئ٤مؾم٦م ضم٤مُمٕما٦م دُمِماؼ، أ اٌح اًماديموقر ُمٜماػم اًمٕمجا ين، ل اعمؾم٤مُم

ًٓ ًمألقماامل  وزيُر اًمؽمسمٞم٦م، ىم٤مئاًم سم٠مقمامل رئ٤مؾم٦م ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ. ومٙم٤من ُيِٕمدُّ ضمادو

 ...-3...   -0. ؾم٘مل طمدائؼ اجل٤مُمٕم٦م.. -1يم٤مًمو٤مزم ُمثً : 
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اعمجٚمس هذه إُمقر ُمـ احل٤مدي٦م قمنماة )ُمققماد سمادء اجلٚمًا٦م( طمواك  ويٜم٤مىمش

اًمث٤مٟمٞماا٦م إٓ مخااس دىماا٤مئؼ ُمقوااقَع اًمًاا٘مل و.... وقمٜماادُم٤م حياالم ُمققمااد هن٤مياا٦م 

اجلٚم٦ًم، خُيرج اًمديموقر اًمٕمج ين ُمـ ضمٞمٌف ورىما٦م  اٖمػمة وي٘ماقل  اؿ: هٜما٤مك 

ناايح قماادد ُمااـ سمٕمااض اًم٘مْماا٤مي٤م اًمّمااٖمػمة: شمٕمٞماالم قماادد ُمااـ إؾماا٤مشمذة... شم

 إؾم٤مشمذة... ومٞمقاوم٘مقن مجٞمًٕم٤م ومقًرا ويذهٌقن إمم اًمٖمداء!

  وشمٓمااّرم احلاادي٨م سمٞمٜمٜماا٤م ُماارة إمم ىمًااؿ اًمري٤موااٞم٤مت ذم يمٚمٞماا٦م اًمٕمٚمااقم، ويماا٤من

إؾمو٤مذ ٟم٤مدر اًمٜم٤مسمٚمز أطمد أريم٤مٟمف. وم٘ما٤مل زم اًماديموقر ىمادورة ُمٌوًااًم: يما٤مٟمقا 

ك ىما٤مل قماـ ىمْماٞم٦م ي٘مقًمقن قمـ أؾمو٤مذٟم٤م اًمٙمٌػم ٟم٤مدر اًمٜم٤مسمٚمز رمحف اهلل، أٟمف ُمو

 ، ومٝمذا يٕمٜمل أهن٤م ًمٞم٧ًم واوح٦م أسمًدا!ُوضوًحا كذلكري٤موٞم٦م إهن٤م 

  :وذات ُمرة حتدصمٜم٤م قماـ اًموا٤مريخ وماذيمر اًموٕمٚمٞماؼ اًموا٤مزم: ىما٤مل يما٤مرل ُما٤مريمس

إومم ُم٠مؾم٤مة )ٟما٤مسمٚمٞمقن إول(، واًمث٤مٟمٞما٦م ُمٝمزًما٦م اًمو٤مريخ يٕمٞمد ٟمٗمًف ُمرشملم: »

٤ٌمب ِماومٞمٝما٤م ذًماؽ: اًم )ٟم٤مسمٚمٞمقن اًمث٤مًما٨م(. وأٟما٤م أرى أن طمٞما٤مة يماؾٍّ ُمٜمّا٤م يّماّح 

 .شاعم٠مؾم٤مة واًمِمٞمخقظم٦م اعمٝمزًم٦م!

  ٞموا٤من پصمؿ ذيمر شمٕمٚمٞمؼ اجلٜمرال دوهمقل قمغم اًمِمٞمخقظم٦م ُموحدصًم٤م قمـ اعم٤مريِم٤مل

ٟمًاا٤م ذم احلاارب ٞمٌماا أصمٜماا٤مء آطمااو ل إعماا٤مين ًمٗمرڤ)اًمااذي شماارأس طمٙمقُماا٦م 

 اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م(:

La vieillesse est un naufrage! 

 )أي: اًمِمٞمخقظم٦م هَمَرم!(

 يمر زم أطمٞم٤مًٟماا٤م سمٕمااض اعماا٠مصمقرات اًمٗمرٟمًااٞم٦م شمٕمٚمٞمً٘ماا٤م قمااغم طمااديثٜم٤م. ويماا٤من يااذ 

 ُمـ ذًمؽ ُمثً  ُم٤م يكم:

Il ne faut pas espérer pour entreprendre; ni réussir pour perséverer. 

 (أي: ٓ حيو٤مج اقٟم٤ًمن إمم إُمؾ ًمٙمل ي٤ٌمذ... وٓ إمم اًمٜمج٤مح ًمٙمل يث٤مسمر!)
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 ٥م اًمٗمرٟمز وُمـ ذًمؽ أيًْم٤م ُم٤م ىم٤مًمف اًمِم٤مقمر وإديNicolas Boileau: 

Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire 

arrivent aisément. 

 (أي: ُم٤م يوّمّقره اعمرء ضمٞمًدا ُيٕمؼمِّ قمٜمف سمقوقح، وشَمٜمْث٤مل اًمٙمٚمامت سمًٝمقًم٦م.)

 ٕمر ويم٤مٟم٧م صم٘م٤موموف اًمقاؾمٕم٦م وقمِم٘مف ًمٚمٕمرسمٞم٦م يوٞمح ًمف أن َيْٖمرف ُمـ َُمِٕملم اًمِم

اًمٕمريب ُم٤م يٜم٤مؾم٥م اعم٘م٤مم ُمـ طمديثٜم٤م... قمٚماًم سم٠مٟمف ُمٕمج٥م سم٠ميب اًمٓمٞم٥م اعموٜمٌل 

 وأيب مت٤مم اًمٓم٤مئل اًمذي ىم٤مل:

ٌُْوف ـْ زم سم٢مٟمًاااااا٤مٍن إذا أهمَْماااااا  َُماااااا

 

وأؾمااا٠مُت يمااا٤من احلٚماااؿ ردَّ ضمقاسماااف 

اااٛمِٕمفِ   ًَ  وشماااراه يّماااٖمل ًمٚمحااادي٨م سم

 

  اااااااُف أدرى  !سماااااااف وسمِ٘مٚمٌِاااااااِف، وًمٕمٚمَّ

 واؾمٕم٦م، وأضمزل ُمثقسموؽ قمغم ُم٤م ىمّدُم٧م  رمحؽ اهلل شمٕم٤ممم ي٤م أسم٤م ؾم٤مُمر رمح٦م

  ذه إُم٦م.

 هلل وإّٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن ٤موإٟمّ 

31/12/0214 

*    *    *    *    * 



 - 67 - 

 

 

عبد السشام قدّزٗ العصامٕ  ـ  ضالمات
(1)

 

 

 ٟمٍم اًمديـ اًمٌحرةإؾمو٤مذ 

 

( 1824 - 1704) ٧مقمٜمدُم٤م يم٤من اًمٗمٞمٚمًقف إعم٤مين اًمٕمٔمٞمؿ إيامٟمقيؾ يم٤مٟمْ 

ٙمؼمى ذم ُمديٜم٦م يمٜمجًؼمغ، قمٜمد ٟمزهوف اًمّم٤ٌمطمٞم٦م يمؾ ُمٓمٚمع يٛمر ذم اًم٤ًمطم٦م اًم

 .يم٤من اًمٜم٤مس هٜم٤مك يٜمٔمرون إمم ؾم٤مقم٤مهتؿ: إهن٤م اًم٤ًمسمٕم٦م مت٤مًُم٤م ،هن٤مر

وهٙمذا يم٤مٟم٧م طمٞم٤مة  دي٘مل اًمراطمؾ اًمديموقر قمٌد اًمرزام ىمدورة. وإذا 

وؾم٤مقم٦م ًمٚمح٥م وؾم٤مقم٦م ًمٚمحرب، وم٘مد  ،يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن ؾم٤مقم٦م ًمؽ وؾم٤مقم٦م ًمرسمؽ

ٚمٌح٨م واًمٕمٛمؾ واًمٗمٙمر. ويم٤من ُمـ اًم٘مٚم٦م اًم٘مٚمٞمٚم٦م يم٤من ُمٕمٔمؿ اًم٤ًمقم٤مت قمٜمده ًم

 -رمحف اهلل  -اًمٜم٤مدرة، ه١مٓء اًمذيـ ٓ ومرم قمٜمدهؿ سملم اًمٜمٔمر واًمٕمٛمؾ. وُمع أٟمف 

٤م طموك خيٞمؾ عمـ ا وضمدي  يم٤من ُمـ حمٌل اًمٜمٙمو٦م وُموذوىمٞمٝم٤م و ٤مٟمٕمٞمٝم٤م، وم٘مد يم٤من ضم٤مد  

   ٓ يٕمرومف ذم اًمٕمٛمؼ أٟمف ٓ قم ىم٦م ًمف سم٤مًمٗمٙم٤مه٦م. 

 يٙمـ زُمـ ـمقيؾ ىمد ُم٣م قمغم قمقدشمف ُمـ سمٚمجٞمٙم٤م ، ومل1955قمروموف قم٤مم 

ومٜمل سمف وىمد قمرَّ  (ًمٞمٞم٩م)طمٞم٨م ٟم٤مل اقضم٤مزة ذم ا ٜمدؾم٦م اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م ذم ضم٤مُمٕم٦م 

    دي٘مل اًمراطمؾ أظمر إًمٞم٤مس ُمرىمص اًمذي يم٤من زُمٞمٚمف ذم دي٤مر اًمٗمٚمٛمٜمؽ. 

يزآن يقا  ن دراؾموٝمام اجل٤مُمٕمٞم٦م هٜم٤مك، وم٘مد قم٤مؿم٤م  ويقم يم٤من آصمٜم٤من ُم٤م

وراء  - هم٤مي٦م ذم ىمًقهت٤م، ذاك أن طم٤ميمؿ ؾمقري٦م طمٞمٜمذاك ُمـ وراءفمرووًم٤م  ٕم٦ٌم 

                                                 

 .7/8/0227 حٞمٗم٦م شمنميـ  (1)
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اًمٕم٘مٞمد أدي٥م اًمِمٞمِمٙمكم ىمٓمع قمٜمٝمام اعمٕمقٟم٦م اعم٤مًمٞم٦م، ُمع ُمـ يِمٌٝمٝمام ذم ُمقىمٗمف 

اًمًٞم٤مد اعمٕم٤مرض ًمٜمٔم٤مم اًمٕم٘مٞمد ذم ذًمؽ اًمٕمٝمد، ذاك أهنام يم٤مٟم٤م ىمد ٟمجح٤م ذم سمٕمث٦م 

   ًمٚمدراؾم٦م اًمٕمٚمٞم٤م قمغم طم٤ًمب اًمدوًم٦م. 

م وإًمٞم٤مس ًم ؿموٖم٤مل ذم أقمامل يدوي٦م يمل يوٛمٙمٜم٤م وهٙمذا اوٓمر قمٌد اًمرزا

   ُمـ ُمقا ٚم٦م اًمدراؾم٦م واًمٕمٞمش ذم سم د اًمٖمرسم٦م. 

وىمد طمدث ُمثؾ هذا ًمٕمدد ُمـ اًمِم٤ٌمن اًمًقريلم اًمذي يم٤مٟمقا يدرؾمقن ذم 

   اجل٤مُمٕم٤مت إوروسمٞم٦م. 

وزير  -وأشمذيمر ذم هذه اعمٜم٤مؾمٞم٦م اًمّمديؼ اًمراطمؾ أظمر قمٛمر اًم٤ًٌمقمل 

ًٓ وم٘مد  -اعمقا  ت اًم٤ًمسمؼ  ذم سم٤مريس،  اوٓمرشمف شمٚمؽ اًمٔمروف إمم اًمٕمٛمؾ قمو٤م

   وطمدصمٜمل سمٛمثؾ هذا احلدي٨م أؾمو٤مذٟم٤م اعمقؾمققمل اًمديموقر قمٌد اًمٙمريؿ اًمٞم٤مذم. 

ومٝمذا ُم٤م ضمرى ًمف قمٜمدُم٤م اٟمدًمٕم٧م طمقادث احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، ومو٘مٓمٕم٧م 

سمف اًمًٌؾ وطمرم اًمٕمقن اعم٤مزم وهق ذم اًمٕم٤م ٛم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م، وٛمـ سمٕمث٦م ًمدراؾم٦م 

   ًمري٤موٞم٦م واًمٓمٌٞمٕمٞم٦م. اًمٕمٚمقم ا

ؾم٠مًم٧م قمٌد اًمرزام ىمدورة ذم ذًمؽ اًمٚم٘م٤مء إول قمـ ٟمذير اًمذي زاُمٚموف ذم 

دار اعمٕمٚمٛملم، ويم٤من ُمـ ٟمجقم اعمجوٛمع واًمٔمرف وم٘م٤مل: أظمل اًمِم٘مٞمؼ. وإذ ؾم٠مًم٧م 

أيًْم٤م قمـ قمٌد اًم٘م٤مدر اًمذي يم٤من ذم  ػ اًمِمٝم٤مدة اًمث٤مٟمقي٦م وم٘م٤مل: وهذا ؿم٘مٞم٘مل 

 أيًْم٤م . وًمٚمحدي٨م  ٚم٦م.

 [9/8/0227ي٨م ٟمنم سمو٤مريخ ]شموٛم٦م احلد

ًمٚمٛمرطمٚم٦م اققمدادي٦م أو اعموقؾمٓم٦م ذم  (اًم٘مراءة)ذم ُم٤م أذيمر وم٢من يمو٤مب 

وقمغم اًمرهمؿ ُمـ أٟمٜمل يمٜم٧م وىموٝم٤م ذم اًمّمػ  (،اًمٓمرف)٤مت يم٤من قمٜمقاٟمف ٞمإرسمٕمٞمٜم



 - 69 - 

سم٤مًم٘مٞمٛمري٦م، وم٘مد يمٜم٧م أشمٜم٤مول هذا  (أيب اًمٕم ء اعمٕمري)اًمراسمع آسمودائل ذم ُمدرؾم٦م 

ؼمى سملم وىم٧م وآظمر ٕـم٤مًمع ومٞمف. وُم٤مزاًم٧م ذم اًمٙمو٤مب ُمـ حمٗمٔم٦م أظمول اًمٙم

 احل٤مومٔم٦م ُمٜمذ شمٚمؽ إي٤مم هذه اًمٜموٗم٦م اًمِمٕمري٦م:

َدت قِمّماااا٤ممٍ  َٟمٗمااااُس   قِمّماااا٤مُم٤م ؾَمااااقَّ

َٛموااااااُف     َواِقىمااااااداُم٤م   اًمَٙماااااارَّ   َوقَمٚمَّ

شمفُ   َ  مُه٤مُمااااااا٤م     ٤مَُمٚمًِٙمااااااا    َوَ اااااااػمَّ

 إىَمقاُماااا٤م َوضماااا٤مَوزَ  قَماااا   طَمّوااااك 

 ٟمًٌوٝم٤م إمم هذا اًمرضمؾ. أشم٧م ُمـ  (اًمٕمّم٤مُمٞم٦م)وىمٞمؾ وىموٝم٤م إن  

شمذيمرت هذا وأٟم٤م أؾموجٛمع أومٙم٤مري وظمقاـمري قمـ اًمّمديؼ اًمراطمؾ 

اًمديموقر قمٌد اًمرزام ىمدورة، وأرى أٟمف ُمـ اًم٘م ئؾ، قمغم اعمًوقى اًمٕمٚمٛمل 

أن ذم ؾمٚمقيمف إمم هذا واًمث٘م٤مذم، ه١مٓء اًمذيـ يًوح٘مقن هذه اًمّمٗم٦م. أوػ 

ذى ذم أقملم أرسم٤مب قمٜم٤مس شمّمٚمح أن دمٕمؾ ُمٜمف ىمدوة ًمألضمٞم٤مل وٟمٛمقذضًم٤م حيو

اًمٓمٛمقح اًمٜمٔمٞمػ اجلٛمٞمؾ. وًمئ  أُمٕمـ ذم احلدي٨م اًمٜمٔمري أود شم٘مديؿ ُمث٤مل قمٛمكم 

ُمـ ؾمػمة قمٌد اًمرزام، ذًمؽ ُم٤م ضمرى ًمف وهق ذم  ػ اًمٌٙم٤مًمقري٤م اًمٕمٚمٛمل. يم٤من 

يمام هق  (٤مومٝمٚمقي  )واًمده اعمرطمقم إسمراهٞمؿ و٤مسمط ذـم٦م ُمو٘م٤مقمًدا، ًمٙمٜمف مل يٙمـ 

ؾمقى راشمٌف اًمو٘م٤مقمدي وُمٜمزل ُمًو٠مضمر ذم ؿم٤مرع  دارج هذه إي٤مم، ومام يم٤من أُم٤مُمف

   ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد. 

آؾماوٝم ك ذم يماؾ رء، ًمٙمال يٛمادد  (يرؿّماد)ا أن يم٤من هذا اًمرضماؾ ُمْمآمر  

راشمٌف قمغم أي٤مم اًمِمٝمر، وهٙمذا وم٢مٟمف يم٤من ذم مت٤مم اًم٤ًمقم٦م اًمو٤مؾمٕم٦م ُم٤ًمء يٓمٗما  إٟماقار 

 اعمْماآمر إمم اًمًااٝمر  اًمٙمٝمرسم٤مئٞماا٦م ذم اعمٜماازل مجٞمًٕماا٤م. ومااامذا يٗمٕمااؾ قمٌااد اًماارزام، وهااق

 طموااك ؾماا٤مقم٦م ُمواا٠مظمرة ُمااـ اًمٚمٞمااؾ عمقا ااٚم٦م اًمدراؾماا٦م، وآُموحاا٤من قمااغم إسمااقاب؟ 



 - 72 - 

يم٤مٟم٧م ظمٓمقط اًمؽماُمقاي اًمٙمٝمرسم٤مئل ُم٤مشمزال قم٤مُمٚما٦م قماغم ظمٓماقط دُمِماؼ، وأـمق ا٤م 

دوُم٤م، وم٘مٓماع قمٌاد اًمارزام شماذيمرة ؿماٝمري٦م ختقًماف اًمريماقب دون اًمادومع  ظمط اعمرضم٦م

اًمٜماقر ذم اًمادار، يٜمًاؾ ٟمحاق ؾما٤مطم٦م  وهٙمذا أُمًك يمٚمام أـمٗم  .(Abonne)اؿمؽماك: 

اعمرضم٦م، ًمػميم٥م احل٤مومٚم٦م ذاه٦ٌم آي٦ٌم، وهق ي٘مرأ قمغم واقئٝم٤م. وفماؾ رمحاف اهلل ياذيمرين 

يمٚمام ًم٘مٞموف سمام يموٌوف قمٜمف ذم هذه احلٙم٤مي٦م ىمٌاؾ طماقازم صم صمالم ؾماٜم٦م، دون أن يٛماؾ ُماـ 

    ؿمٙمري ُمٌوًاًم. 

اٟمااف ومااٞمام هااق رئااٞمس ضم٤مُمٕماا٦م دُمِمااؼ، أهااداين أطمااد اًمِماإمراء ديق ،وذات يااقم

اعمٓمٌقع، ومٗمقضمئ٧م سم٠من ُم٘مدُموف يم٤مٟم٧م سم٘مٚمؿ قمٌد اًمرزام ىمدورة. ًم٘مد ىماّٞمؿ اًماديقان 

سمٛمٕمروم٦م قمٛمٞم٘م٦م ذم اًمِمٕمر وإوزان واًمٌ هم٦م واًمٜمحاق واًمٍماف، ُماثٚمام يٗمٕماؾ أي 

ٟم٤مىمد أديب حمؽمف  ٜم٤مع.  اذا مل أوم٤مضما٠م قمٜمادُم٤م همادا قمٌاد اًمارزام قمْماًقا ذم جمٛماع 

قٟمًاٙمق ٞم٤م ًمٞمٙماقن ٟم٤مئا٥م ُمادير قما٤مم اًمًمٞم ااًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، يمام مل أوم٤مضم٠م طملم اظمواػم دو

. ًمٙمٜمٜمل ومقضمئ٧م سم٠من وـمٜماف مل يًاوٗمد ُمٜماف يمٕما٤ممل ذرة، ٟما٤مل .اًمو٤مسمٕم٦م ًمألُمؿ اعموحدة.

  ىمٌؾ ؾمٜمقات قمديدة درضم٦م اًمديموقراه ذم اًمٗمٞمزي٤مء اًمٜمقوي٦م ذم ضم٤مُمٕم٦م سمريًوقل.

 

*    *    *    *    * 
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 مكتطفات مً آثاز

 الدنتْز عبد السشام قدّزٗ
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 نلن٘ الدنتْز عبد السشام قدّزٗ

ًْا يف دلنع اللغ٘ العسبٔ٘ يف حفل اضتكبالُ عض
(

1

)
 

 

ٱٻٻٻ

 ؾمٞمديت وؾم٤مديت

 اًمً م قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف

ىمٌااؾ مخًاا٦م قمنماا قم٤مًُماا٤م أيمرُمٜماال أقمْماا٤مء اعمجٛمااع وماا٤مٟموخٌقين، وأوًمااق إُماار 

اًمٞماقم وم٠مضم٤مزوا ذًمؽ. وم٤مًمِمٙمر  اؿ مجٞمًٕما٤م. رطماؿ اهلل اًماراطمٚملم وطمٗماظ اًمٌا٤مىملم، و

ػًما، أضملء، قمغم اؾموحٞم٤مء ذم َذرى أؾمو٤مذي اعمٝمٜمادس وضمٞماف اًمًاامن، ضمازاه اهلل ظما

 وذرى إؾمو٤مذ إُملم اًمٕم٤مم

ٌَّااااا٦مً اوىمٞمااااادُت ٟمٗمًااااا  ل ذم ذراك حم

 

وُمااـ وضمااد اقطمًاا٤من ىمٞمااًدا شم٘مٞماادا 

أقماد ُمٜمٝما٤م »ٕذيمر سمٕمض ُمٜم٤مىم٥م اعمرطمقم إُماػم ضمٕمٗمار احلًاٜمل اجلزائاري. 

 .شوٓ أقمدده٤م

اًمٕمااكّم اًم٘ماادير أن يااذيمر سمٙماارم دُمِمااؼ، سمٜماا٧م اًم٘ماارون  ؿماا٤مءت طمٙمٛماا٦م اعمااقمم

إرسمٕملم، وواطم٦م اعمروءة واًمٞم٤مؾمٛملم، ومجٕماؾ جمٛمٕمٝما٤م حُياؾ ُمٝما٤مضمًرا حماؾ ُمٝما٤مضمر، 

 محك اهلل دُمِمؼ وأهٚمٝم٤م، وأسم٘م٤مه٤م ُم٠موى ًمٚمٛمٚمٝمقوملم، وسم٤مرك ضمٌٚمٝم٤م ضمٌؾ اعمٝم٤مضمريـ.

 ومًاإمٞم٧م إمم سمٕمااض ُمااـ قمرومااقه، وىماارأت ؿمااٞمًئ٤م  ُماا٤م شمِماااروم٧م سمٚم٘ماا٤مء إُمااػم،

وأقم٤مٟمٜمل قمغم ذًماؽ إؾماو٤مذ اًماديموقر ؿما٤ميمر اًمٗمحا٤مم ٟم٤مئا٥م  ،ٌف أو يمو٥م قمٜمفمم٤م يمو

                                                 

 .144إول، اًمّمٗمح٦م  ، اجلزء66جمٚم٦م جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمدُمِمؼ، اعمجٚمد ( 1)
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رئااٞمس اعمجٛمااع، واًمااديموقر ُمٙماال احلًااٜمل، وإؾمااو٤مذ سمِمااػم زهاادي، واًمااديموقر 

 ،قمدٟم٤من اًمٌٜمل. وٟم٘مٚم٧م ُم٤م شمٕمٚمٛما٧م، وما٢من أ ا٧ٌم وم٠ممحاد اهلل وأؿماٙمر عماـ قمٚمٛماقين

 ن أظمٓم٠مت وم٠مشمقب إًمٞمف وأرضمق أٓ ي١ماظمذوين.إو

ٕ قل. ومٜمًٌف يرىمك إمم ؿمٞمخ اعمج٤مهاديـ إُماػم ذيمرى إُمػم هل ذيمرى ا

. وطمٞم٤مشماف ىمْما٤مه٤م ُماع أصما٤مر ^قمٌد اًم٘م٤مدر اجلزائري، صمؿ يًٛمق إمم ظمػم اخلٚمٞم٘م٦م 

أ قل اًمو٤مريخ. وإ قل هل وم٘م٤مر اًمٕمٚمؿ. شمٜمٌ  قماـ إرض واًمًااموات يمٞماػ 

ظُمٚمَِ٘م٧ْم، وقمٜم٤مس اعمقاد يمٞماػ ـُمٌَِخا٧ْم، وأطمٞما٤مء اًمٙماقن يمٞماػ ٟمِما٠مت، وقمِماػمة 

ُمٜم٧ٌم إ اقل: ومٕماغم ضما٤مٟمٌل اًمٌحار ٞمػ اٟمونمت. وسم ُد اًمٕمرب هل اقٟم٤ًمن يم

إمحر، اًماذي ُما٤م سمارح َيٜمَِْماؼُّ ُمٜماذ آٓف آٓف اًمًاٜملم، شمو٤ٌمقماد اًمٙموٚموا٤من اًمٚموا٤من 

حتٛم ن ُمنمم اًمقـمـ وُمٖمرسمف. وقمٚمٞمٝمام دار اًموال وًمادت أضماداد اقٟمًا٤من مجٞمًٕما٤م 

وُمٜمٌااع اًمٌٞماا٧م اًمٕموٞمااؼ، وُمقوااع اًمرؾماا٤مٓت، ىمٌااؾ ُمئاا٦م أًمااػ قماا٤مم، وقمٚمااٞمٝمام 

احلْماا٤مرات، وُمٜمٓمٚمااؼ ا جاارات. ومااٌ د اًمٕماارب ؾمااقيداء إرض، وًمااق أهنٙمٝماا٤م 

 شمٕم٤مىم٥م إي٤مم وٟمزوات اًمزُم٤من. وذم ىمٚمٌٝم٤م اًمِم٤مم وىمقُمٝم٤م إسمرار:

واقا سماردى  ُم٤م ه٤من ضم٤مر  ؿ ُماذ َروَّ

 

وٓ اؾماااو٘مرَّ قمااادوٌّ ذم رسماااك اًمِمااا٤مم 

 يخ.وم  قمج٥م أن ي٘مػ إُمػم طمٞم٤مشمف، وهق ؾمٚمٞمؾ إ قل، قمغم أ قل اًمو٤مر

وذيمرى إُمػم هل ذيمرى أوم٤مم يًوِمٗمٝم٤م، ويًوٌٞمٜمٝم٤م، ويٕمد ٟمٗمًف ًمٚم٘م٤مئٝم٤م، 

 سم٤مًموٛمرس سمٕمٚمقم اًمٕمٍم، واًموزود سمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمج٦م، واًمٕمٜم٤مي٦م سمؽماث إُم٦م.

٤م ًمأل قل ُموٓمٚمًٕم٤م ًمموم٤مم، ظم٤مؿمإًم٤م أُما٤مم اعمّمادر، ضمًاقًرا قم٤مش إُمػم وومٞم  

 شمٚم٘م٤مء اعمّمػم.

ب، صماؿ ُماـ اعمٖمارب إمم اعمنمام، هجرُة أضمداد إُمػم ُماـ اعمنمام إمم اعمٖمار

ىمّم٦م اعم٤ميض واعم٘مٌؾ، واٟمًٞم٤مب اًمزُم٤من إمم هذا ُمـ ذاك، ٓ يًاػم اًم٘مٝم٘مارى أسماًدا. 
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وشمٚمؽ ُمٕمْمٚم٦م أقمٞم٧م اًمٗم ؾمٗم٦م، ودمارأ قمٚمٞمٝما٤م أن اًمٕمٚماامء، وؾماوٌدي ًمٜما٤م إيا٤مم 

يقؾمقس ًمٚمٜم٤مس سم٤مًمرطمٞمؾ، هيوػ ذم أهيام يٗمّؾ أظمر. صمؿ هل ىمّم٦م ا ٤مضمس اًمذي 

ْب »ة، ذم اًم٘مرن اعم٤ميض: اًمقٓي٤مت اعموحد ، وهيٛمس اًمٞماقم سمٛمثاؾ ذًماؽ شي٤م وموك هَمرِّ

 ٕسمٜم٤مئٜم٤م وسمٜم٤مشمٜم٤م ومٞمًوجٞمٌقن وُم٤م ُمٜم٤م إٓ وًمف ذم اًمٖمرب طمٌٞم٥م.

وًمد إُمػم ضمٕمٗمر سمـ ـم٤مهر سمـ أمحد سمـ إُمػم قمٌد اًم٘م٤مدر احلًٜمل اجلزائاري 

ذم ُمزرقماا٦م واًمااده ذم واا٤مطمٞم٦م دُمِمااؼ ذم اًمًاا٤مقم٦م اًمو٤مؾماإم٦م قمرسمٞماا٦م ُمااـ  اا٤ٌمح يااقم 

ًمٚمٝمجاارة اعمقاومااؼ ًمٚمراسمااع قمنماا ُمااـ ؿمااٝمر أياا٤مر  1310ذي اًم٘مٕماادة ؾمااٜم٦م  قمنماايـ

 خ ًمقٓدشمف قمْمق اعمجٛمع اًمِمٞمخ ـم٤مهر اجلزائري وم٘م٤مل:م. وأرَّ 1895

 ًم٘مااااد وارم اًمزُماااا٤من سمااااٜمجؿ ؾماااإمد

 

ر أؾماااٗمراسماااف  اااٌح ا ٜمااا٤م واًمٌِمااا 

  رف اعمٕماااااغّم اوم٘مااااا٤مل احلااااا٤مل اًمِمااااا

 

ًماادى اًمواا٤مريخ طمااّل اًمٗمْمااؾ ضمٕمٗماار 

اًمٕماا٤مزاريلم ذم دُمِمااؼ، صمااؿ اٟمو٘مااؾ ذم ؾمااٜم٦م  ودرس إُمااػم ذم ُمدرؾماا٦م أسماا٤مء 

قمغم ؿماٝم٤مدة  1914إمم اعمدرؾم٦م اًمٕمٚمامٟمٞم٦م ذم سمػموت، وطمّمؾ ُمٜمٝم٤م ذم ؾمٜم٦م  1912

اًمٕمثامٟمٞما٦م ُماع اًمدراؾم٦م اًمث٤مٟمقي٦م. صمؿ ٟمِم٧ٌم احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م إومم وم٠مسمٕمدشمف احلٙمقُم٦م 

 ومٕم٤مد إمم دُمِمؼ. 1918أهشمف إمم سم د إشمراك وظمٚم٧َّم ؾمٌٞمٚمف ذم ؾمٜم٦م 

أ ٌح أُمٞمٜم٤ًم ًمدار أصم٤مر اًمول أٟمِم٠مه٤م اعمجٛمع اًمٕمٚمٛمل اًمٕمريب  1902وذم ؾمٜم٦م 

ر، ومحّماؾ ڤوومد، سمٗمْمؾ اعمجٛمع، إمم ُمدرؾما٦م اًمٚماقذم دُمِمؼ ىمٌؾ ذًمؽ سمٕم٤مم. صمؿ أُ 

قمغم ؿمٝم٤مدشمف ذم قمٚماؿ أصما٤مر اًمنماىمٞم٦م اًم٘مديٛما٦م. ودرس ُمٜمٝم٤م، سمٕمد صم ث ؾمٜمقات، 

يس، وما٠مشم٘مـ ُمٜمٝما٤م أيًْم٤م، ذم اًمٗمؽمة ٟمٗمًٝم٤م، اًمٚمٖم٤مت اًم٤ًمُمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م ذم ضم٤مُمٕما٦م سما٤مر

 1908اًمودُمرياا٦م وؾمااقاه٤م. وقماا٤مد سمٕمااد ذًمااؽ إمم قمٛمٚمااف ذم دار أصماا٤مر. وذم ؾمااٜم٦م 

أ ااٌح حم٤مومًٔماا٤م  اا٤م سمٕمااد أن اٟمٗمّمااٚم٧م قمااـ اعمجٛمااع واؾمااو٘مٚم٧م ذم اقدارة واعماا٤مل. 

إصمرياا٦م، ومًاإمك ذم إقماا٤مدة شمٜمٔمٞمٛمٝماا٤م، وأحل٘ماا٧م سماا٤مُٕمػم أيًْماا٤م إدارة طمدي٘ماا٦م شماادُمر 
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٤مهن٤م إمم ُم٤ًميمـ ضمديدة سمٜمٞما٧م  اؿ ذم ىمريا٦م وٟم٘مؾ ؾمٙم ،وإزاًم٦م ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ دور سم٤مًمٞم٦م

داًرا ضمديادة ًممصماا٤مر هال اعمقضمااقدة اًمٞماقم ذم ضمااقار إدارة طمًاٜم٦م. صمااؿ سمٜماك إُمااػم 

قمٜماد اٟمٕم٘ما٤مد ُمٕمارض دُمِماؼ،  1936ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ. واومووح اعم٘مر اًمٕموٞماد ذم ؾماٜم٦م 

واوموو٤مح صم٤مٟمقيوٝم٤م اًمٙماؼمى اعمًاامة اًمٞماقم صم٤مٟمقيا٦م ضماقدة ا ٤مؿماٛمل. وأ اٌح إُماػم 

٤م ًممصم٤مر ذم ومجر آؾمو٘م ل اًمٙم٤مُمؾ ؾمٜم٦م ُمديًرا قم٤م ٞمٝما٤م ذم . واٟموٝمك قمٛمٚمف وم1947ُم 

حم٤مومًٔم٤م جلٌؾ اًمٕمرب. ويما٤من إُماػم ىماد  1951ُمـ ؾمٜم٦م  . وىم٣م ومؽمة1952ؾمٜم٦م 

اقداري٦م ذم اًمًاٜم٦م وأ ٌح قمْمًقا ذم جلٜموف  ،1940اٟموخ٥م قمْمًقا ذم اعمجٛمع ؾمٜم٦م 

ُمٞمٜمًا٤م قم٤مًُما٤م ذم اعمجٛماع، أ 1956اًمو٤مًمٞم٦م، وضمدد اٟموخ٤مسمف ومٞمٝم٤م ُمراًرا. واٟموخا٥م ؾماٜم٦م 

 وسم٘مل يمذًمؽ إمم ووم٤مشمف رمحف اهلل.

ًمٌك إُمػم ٟمداء رسمف  ٤ٌمح يقم اًمث صم٤مء اًمقاىماع ذم اًمراسماع ُماـ مجا٤مدى إومم 

. وٟمٕما٤مه، ُماع اًمٜما٤مقملم، اسمٜماف 1972#، اعمقاومؼ ًمٚمًا٤مسمع ُماـ متاقز ُماـ ؾماٜم٦م 1392

٦م واؾمإم٦م، اًمقطمٞمد إُمػم ـم٤مهر سمـ إُمػم ضمٕمٗمر احلًٜمل اجلزائري. رمحف اهلل رمحا

 وضمزاه ضمزاء اًمّم٤محللم اًمٓمٞمٌلم.

يم٤من إُمػم قم٤معم٤ًم يٜمجز إسمح٤مث وحيرره٤م، ويٙموِمػ أصم٤مر ويرممٝما٤م، ويادير 

أذف قمااغم إ اا ح يمٜمااٞمس  اا٤محلٞم٦م اًمٗماارات، وُماادومـ  .اعم١مؾمًاا٤مت ويٜمٔمٛمٝماا٤م

َيْرطم٤مي اًمودُمري، وىمٍم احلاػم اًمٖماريب إُماقي، وآصما٤مر شمادُمر، وُمناح سمٍماى 

اٗملم. واؿماؽمك  ْل شمرسم٦م ىمري٦م ضمقسمر وشمرسموَ  اًمِم٤مم. وسمح٨م قمـ أصم٤مر ذم ًْ ـَمَٗماس وظِم

ًٌاا٤م ىمٞمٛماا٦م  ذم ُماا١ممترات قم٤معمٞماا٦م وقمرسمٞماا٦م خمّمّماا٦م ًممصماا٤مر. وىمااد يمواا٥م، رمحااف اهلل، يمو

، شدًمٞمؾ خموٍم عم٘موٜمٞما٤مت دار أصما٤مر اًمقـمٜمٞما٦م ذم دُمِماؼ»سم٤مًمٕمرسمٞم٦م واًمٗمرٟمًٞم٦م ُمٜمٝم٤م: 

ٌاع ؾماٜم٦م ، ـمشدار أصم٤مر اًمًاقري٦م ذم دُمِماؼ»)سم٤مًمٕمرسمٞم٦م(، وُمٜمٝم٤م:  1932ـمٌع ؾمٜم٦م 

 شوزٟموا٤من إؾما ُمٞمو٤من أُمقيوا٤من»)سم٤مًمٗمرٟمًٞم٦م(. وُمـ أسمح٤مصمف سمحا٨م قمٜمقاٟماف:  1931



 - 33 - 

. وىماد )سم٤مًمٗمرٟمًاٞم٦م( شٟم٘مقد إؾم ُمٞم٦م وأوزان زضم٤مضمٞم٦م ضمديدة»، وُمٜمٝم٤م )سم٤مًمٗمرٟمًٞم٦م(

وٟمنمه. وًماف  ضمزأيـًمٚمٜمٕمٞمٛمل ذم  شاًمدارس ذم شم٤مريخ اعمدارس»طم٘مؼ إُمػم يمو٤مب 

إمم ُمقاواإمٝم٤م ذم اعمجٚماا٦م صماا ث  ذم جمٚماا٦م اعمجٛمااع ُم٘ماا٤مٓت قمدياادة متااأل اقؿماا٤مرة

٤ًٌم قمٚمٛمٞما٦م  ا٤مدرة سم٤مًمٕمرسمٞما٦م واًمٗمرٟمًاٞم٦م ذم اًمٗماؽمة   ٗمح٤مت. ويمثػم ُمٜمٝم٤م يٕمرض يمو

. وقمٛمااؾ إُمااػم ُمااع إُمااػم ُمّماآمٗمك 1972وؾمااٜم٦م  1905ؾمااٜم٦م اًمقاىمٕماا٦م سماالم 

اًمِمااٝم٤ميب وإؾمااو٤مذ قمااز اًمااديـ قمٚمااؿ اًمااديـ اًموٜمااقظمل واًمااديموقر قماادٟم٤من اًمٌٜماال 

ُمٕمجؿ اعمّمٓمٚمح٤مت إصمري٦م اًمذي ٟم٘مٚمف إمم  واًمديموقر أيب اًمٗمرج اًمٕمش ذم ُمراضمٕم٦م

 حيٞمك اًمِمٝم٤ميب.اًمٕمرسمٞم٦م إُمػم 

ؾمااٚمس، ومٞمااف سم هماا٦م اقجياا٤مز، شمااوألٕ إومٙماا٤مر ومٞمااف  أؾمااٚمقب إُمااػم  اا٤مٍف 

وشموْم٤مومر، ومٞمو٠مًمػ ُمـ اضموامقمٝم٤م يما م ُم٘مٜماع ضماذاب. يموا٥م، رمحاف اهلل، ذم ومْماؾ 

ؼ ذم قمٛمٚماف يوٕمذر قمغم اعمرء ُمٝمام ؾمٛم٧م ُمداريمف وقمٔمٛم٧م ُمقاهٌف أن يٜمٓمٚم»أصم٤مر: 

ُمـ اًمٕمدم. سمؾ هق حيو٤مج يم٠مي  ٤مٟمع سمًاٞمط ًمٕمادة وُما٤مدة. وقمادُة اعمِماوٖمؾ سما٤مًمٕمٚمؿ 

إن »صمؿ ي٘ماقل:  ،شيقُمٜم٤م وهمدٟم٤مهق ذاك اًمؽماث اًمذي ظمٚمٗمف ًمٜم٤م اًمًٚمػ ًمٜمٜموٗمع سمف ذم 

ٕمرض ُمـ اجلحقد أن ٟمزهد سماموٞمٜم٤م وأٓ ٟموٓمٚمع إٓ إمم طم٤مرضٟم٤م وُمًو٘مٌٚمٜم٤م، وأن ٟمُ 

 .ش٠موه٤مم اعمًو٘مٌؾقمـ طم٘م٤مئؼ اعم٤ميض وٟمٕمٚمؼ ُمّمػمٟم٤م سم

ٌُٝم٤م ٟمّمٞم٥م يمؾ ُما٤م يٙموا٥م ذم اًمٕمٚماؿ: يِماٞمخ يماام  أسمح٤مث إُمػم ذم أصم٤مر ٟمّمٞم

 شمِمٞمخ احلًٜم٤مء:

 ًمااق ومٙماار اًمٕم٤مؿمااؼ ذم ُمٜموٝمااك

 

 ِااٌِف ًْ  طمًااـ اًمااذي يًااٌٞمف مل َي

أُم٤م إدب ومٝمق يم٤مًموٛمث٤مل اًمرائع أىمقى قماغم ُمٖم٤مًمٌا٦م اًماٌغم ُماـ اًمٙما٤مئـ احلاّل. 

اًمٕمٚمؿ ي ىمقن ُمثؾ ذًمؽ. ويموا٤مب ٟمٞماقشمـ  وًمٙمـ هذا ٓ يْمػم إُمػم ضمٕمٗمر، وم٠مئٛم٦مُ 

اًمذي أؾمس اًمري٤موٞم٤مت واًمٗمٞمزي٤مء ذم هذا اًمٕمٍم أ اٌح، سمٕماد صم صمٛمئا٦م قما٤مم ُماـ 
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ٟمنمه، ويم٠مٟمف ُمـ ىمقم قم٤مد. وًمٙمـ يٌ٘مك ًمف ومْمؾ اًمري٤مدة وٟمٗما٤مذ اًمٌّماػمة. وقمٜمادُم٤م 

ؾمولم ؾماٜم٦م، ٟمٕمجا٥م سمٕمٚمٛمٝما٤م اًمٖمزيار ٟم٘مرأ اًمٞمقم حم٤مرضة ًمألُمػم ضمٕمٗمر، أًم٘م٤مه٤م ىمٌؾ 

 ع. ومٗمل هذه اعمح٤مرضة، اًمول و ػ ومٞمٝما٤م ؿمإمقب ؾماقري٦م اًم٘مديٛما٦م وسمٞم٤مهن٤م اًمٜم٤م

ااٜمٙمٚمامن أؾماس قمٚماؿ أصما٤مر ڤوآصم٤مره٤م، يمو٥م، رمحف اهلل، أٟمف ُمٜمذ أن وواع إعما٤مين 

أ ٌح٧م اعمجٛمققم٤مت إصمري٦م ُمٙمو٦ٌم يرضماع »شم٤مريخ اًمٗمـ، اًم٘مديٛم٦م، سمو٠مًمٞمٗمف يمو٤مب 

ُٕماػم ضمٕمٗمار، سمٕماد وي٘مقل ا .شإًمٞمٝم٤م سمٕمد أن يم٤مٟم٧م ُمـ مجٚم٦م اعمو٤مع شمزيـ ا٤م اًم٘مّمقر

صمؿ  احح  ذًمؽ، إن اًمو٤مريخ يم٤من أدسًم٤م جيٛمع إظم٤ٌمر، ويدس ومٞمف ُم٤م خيدم احلٙم٤مم.

ذًمااؽ ُم١مرظمااق اًمٕماارب يماا٤مًمٓمؼمي وأيب اًمٗماارج واسمااـ إصمااػم واسمااـ ظمٚماادون واسمااـ 

قم٤ًميمر، وم٤مُموا٤مزت ُم١مًمٗما٤مهتؿ سم٤مًمّمادم واًمدىما٦م. وشمقؾماع قمٚماامء اًمٖمارب ذم ذًماؽ 

قمٚماامء أصما٤مر. وىما٤مل ها١مٓء هاؿ وقمٛمدوا إمم سم٤مـمـ إرض يًوٜمٓم٘مقن دوم٤مئٜمٝم٤م، و

إن ُمٝمٛموٜم٤م أ ٕم٥م ُمـ ُمٝمٛم٦م قمٚماامء اًمٓمٌٞمٕمٞما٤مت ٕٟمٜما٤م ٓ ٟمِماوٖمؾ »وًمٜمل: ڤأطمدهؿ 

ُمثٚمٝمؿ سم٠مضمرام ُمٚمٛمقؾم٦م... سمؾ ٟمٕمٛمؾ يمٝمٞمئ٦م حت٘مٞمؼ ًمادهي٤م طماقادث... ٟم٘مٚمٝما٤م إًماٞمٝمؿ 

صمقن يوٙمٚمٛماقن ًمٖما٤مت خموٚمٗما٦م ىماد شم ؿما٧م سمٕمض ؿمٝمقد اًمٕمٞم٤من... وها١مٓء  اعمُحادِّ

 .شومٞموٓمٚم٥م ُمٜم٤م شمٕمٚمٛمٝم٤م

ُمػم ضمٕمٗمر واع ًمٚمٗمْمٞمٚم٦م إومم اًمول ياوحغم اا٤م قما٤ممل أصما٤مر، ومٝماق ي٘ماقل وإ

صماؿ  ،شوىماد خيٓما  إصماري ذم اؾماوٜمو٤مضمف، وًمٙمٜماف ٓ يوٕمٛماد شمِماقيف احل٘ما٤مئؼ»قمٜمف: 

ٟما٤مل اًمِما٤مم ىمًاط واومار ُماـ هاذا إسمحا٤مث... »يٜمو٘مؾ إمم ًم٥م ُمقوققمف ومٞم٘ماقل: 

ل راوم٘ما٧م احلٛمٚما٦م وأول سمٕمث٦م رئٞمًٞم٦م وـمئ٧م سم د اًمِم٤مم هل اًمٌٕمثا٦م اقومرٟمًاٞم٦م اًموا

 .ش1862اقومرٟمًٞم٦م ذم ؾمٜم٦م 

اًمو٤مريخ ومٞم٘مقل إن اًمٕمٚمامء اظموٚمٗمقا ذم  ؾويٜمو٘مؾ إُمػم ضمٕمٗمر إمم قمٝمد ُم٤م ىمٌ

وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل ُمـ  ،أًمػ ؾمٜم٦م 022إمم  122ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل ُمـ »حتديد ُمدشمف 
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شمٕموٛمد اًمٗمئ٦م إومم قمغم شمٙمقيـ ـمٌ٘م٤مت إرض وا قاء،  .آٓف ؾمٜم٦م 8إمم  6

وم   .ٟمٔمري٤مت ديٜمٞم٦م شم٠ميٞمًدا عم٤م ضم٤مء ذم اًموقراة قمـ شم٤مريخ اخلٚمٞم٘م٦مٞم٦م قمغم وشمٕموٛمد اًمث٤مٟم

يٛمٙمٜمٜم٤م أن هنٛمؾ ٟمٔمري٤مت قمٚمؿ ـمٌ٘م٤مت إرض وىمد صم٧ٌم أن ـمٌ٘م٦م إرض يم٤مٟم٧م 

يمام أٟمف ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م إٓ اًموًٚمٞمؿ  ،ُمٜمذ ُمئ٤مت إًمقف ُمـ اًمًٜملم  ٤محل٦م حلٞم٤مة اًمٌنم

صم٤مر قمًك أن يقومؼ سملم سمام ضم٤مء ذم اًمٙمو٥م اعمٜمزًم٦م )وهٜم٤م يٌدأ دور قمٚمؿ أ

 .شاًمٜمٔمريولم، واًمٕمٚمُؿ ٓ يٜم٤مذم اًمديـ(

أىمقل: يم٤من أؾم٘مػ إٟمٙمٚمٞمزي ىمد زقمؿ أٟمف طم٥ًم حلٔما٦م ظمٚماؼ اًمٙماقن، ُمًاوٜمًدا 

إمم ُم٤م سملم يديف ُمـ ُمّم٤مدر، وم٘مادره٤م سم٤مًمًاٜملم وإؿماٝمر وإيا٤مم واًمًا٤مقم٤مت، ىمٌاؾ 

ًٌا٤م. واًمٞماقم ٟمٕمٚماؿ أن إرض ُمقضماقدة  ًماػ ُمٜماذ أرسمٕما٦م آٓف أؾمو٦م آٓف ؾمٜم٦م شم٘مري

أًمػ ؾمٜم٦م. وإن ُمـ اًمٜمجقم ُم٤م يزيد قمٛمره قمغم ذًمؽ سم٠مرسمع ُمرات. أُما٤م قمٛمار اًمٙماقن 

يمٚمف وم٘مد يم٤من ي٘مدر سم٠مٟمف قمنمون أًمػ أًمػ أًمػ ؾماٜم٦م. هماػم أن ٟموا٤مئ٩م اًمًاٜم٦م احل٤مًمٞما٦م 

َـّ  شمدل قمغم أٟمف أ ٖمر ُمـ ذًمؽ ُمـ اًمٙمقن اًماذي  سمٛمرشملم، وموّمٌح سمٕمض اًمٜمجقم أؾَم

ٚماامء اًمٗمٚماؽ ذم طماٞمص سماٞمص، وهاق حيقهي٤م!! وهذا ُما٤م ٓ يٓمٞم٘ماف اعمٜمٓماؼ، وجيٕماؾ قم

 ىمٌؾ أن جيػ طمؼم يمو٤مسموٝم٤م.اًمٜمو٤مئ٩م دًمٞمؾ قمغم هقم٦م ٟمٛمق اًمٕمٚمؿ، ومٙمثػًما ُم٤م شمٌٓمؾ 

ؾمقري٦م ُمٝمد صما ث دي٤مٟما٤مت ياديـ اا٤م اًمٞماقم »ي٘مقل إُمػم ضمٕمٗمر سمٕمد ذًمؽ: 

 ا٤م  تسمؾ هٜم٤مًماؽ قمقاُماؾ ُمٝماد ،ُمٕمٔمؿ اًمٌنم وهذه اًمدي٤مٟم٤مت مل شمٙمـ اسمٜم٦م ؾم٤مقموٝم٤م

يٕماارف شمٓمقرهاا٤م ىمٌااؾ وهيااؿ اًمٕماا٤ممل أن ؾ فمٝمقرهاا٤م، اًمًااٌؾ ُماادة ىماارون قمدياادة ىمٌاا

ٟمِمقئٝم٤م... وىمد أدريم٧م مجٕمٞم٦م إُمؿ هذا إُمار... وًماذًمؽ اؿماؽمـم٧م ذم...  اؽ 

. ويٜمو٘مااؾ إمم و ااػ سمٕمااض آصماا٤مر ؾمااقري٦م ومٞم٘مااقل: شآٟموااداب... مح٤مياا٦م اًمٕم٤مدياا٤مت

سمٕمٚمٌؽ وشمدُمر وضمرش وسمٍمى اًمِم٤مم وُم٤مدسم٤م هال ُمٕمٔمؿ اًمٌٜم٤مي٤مت إصمري٦م... ُمثؾ »

٤مًمٜمًا٦ٌم ًم٘مادم طمْما٤مرة ؾماقري٦م، ويٖمٚما٥م قمٚمٞمٝما٤م شما٠مصمػم اًمٗماـ اًمٞمقٟما٤مين طمديث٦م اًمٕمٝماد سم
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واًمروُم٤مين واًمٌٞمزٟمٓمل، وىمد صمٌو٧م هذه اًمٌٜم٤مي٤مت قمغم ـمقارئ إيا٤مم ٕن سمٜم٤مءها٤م ُماـ 

احلجر اًمّمٚم٥م اعمٜمحقت، سمخ ف اًمٌٜم٤مي٤مت اًموال ىمٌٚمٝما٤م وم٘ماد درؾما٧م ٕهنا٤م يم٤مٟما٧م 

قم٤معمٞما٦م رة ؿماٝم اعمجٗمػ، وهذه اًمٌٜم٤مي٤مت هال ُمٕم٤مسماد وهٞم٤ميماؾ وُمادن  ا٤م بُمـ اًمٓمق

 .  شٕهن٤م سم٤محل٘مٞم٘م٦م إطمدى ُمٕمجزات اًمٗمـ اعمٕمامري

ويذيمر إُمػم ضمٕمٗمر آصم٤مر ُمٕمٌد آؿمقري ىمرب ُمٜم٩ٌم يما٤من ي٘مّماده احلجا٤مج ُماـ 

 3222ن اعمٍمايلم ذيمروها٤م ُمٜماذ ؾماٜم٦م إصماؿ ي٘ماقل قماـ ضمٌٞماؾ  ،مجٞمع أٟمح٤مء ؾمقري٦م

ويم٤مٟمقا يًوقردون ُمٜمٝم٤م اخلِما٥م اًمٚمٌٜما٤مين ًمّماٜمع ؾماٗمٜمٝمؿ أو يّماٜمٕمقهن٤م ومٞمٝما٤م. م.م، 

ظمارج ًمٚمّماٞمد ذم ضمٌا٤مل ًمٌٜما٤من »ن أهؾ ضمٌٞمؾ يٕمٌادون أدوٟماٞمس ويزقمٛماقن أٟماف ويم٤م

ومقصماا٥م قمٚمٞمااف ظمٜمزياار واومؽمؾمااف قمٜمااد ٟمٌااع هناار إسمااراهٞمؿ طمٞماا٨م ٟماارى إمم أن ٟم٘مقؿًماا٤م 

ورؾمقًُم٤م شمِمػم إمم هذا احل٤مدث، وىمد أـمٚم٘مقا قماغم هاذا اًمٜمٝمار اؾماؿ أدوٟماٞمس ختٚمٞماًدا 

ٛماقت ذم ومّماؾ يما٤من يسماؾ  ،أسمادًي٤مًمذيمر ُمٕمٌاقدهؿ. وًمٙماـ ُماقت أدوٟماٞمس مل يٙماـ 

ٛمقن ذم رسمٞمع يمؾ ؾمٜم٦م ُم٠ممت٤ًم قمٚمٞماف ٞماخلريػ ُمـ يمؾ ؾمٜم٦م ويٌٕم٨م ذم رسمٞمٕمٝم٤م، ويم٤مٟمقا ي٘م

شمٚمٌس ٟم٤ًمؤهؿ صمٞم٤مب احلداد وجيٚمـ ذم ؿماقارع ضمٌٞماؾ سم٤ميمٞما٤مت يياسمـ  ادورهـ 

ومرطًما٤م إذ يٌٕما٨م  حوًمٙمـ ذم اًمٞمقم اًمثا٤مين يٜم٘مٚما٥م اًماؽم .ويِم٘م٘مـ ضمٞمقاـ طمزًٟم٤م قمٚمٞمف

اعمديٜما٦م ُمٕما٤ممل اًمزيٜما٦م واًمناور ومٞمحٚماؼ اًمٜمًا٤مء  ويرشمٗمع إمم اًمًامء ومو٘ما٤مم ذمأدوٟمٞمس 

 .شؿمٕمقر رؤوؾمٝمـ

اعمٜمِماقر ًمقٓ ظمقذم ُمـ اقومراط ًموٚمقُت قمٚمٞمٙمؿ مجً  أظمرى ُماـ يما م إُماػم 

 وم٠ميموٗمل سمام ؾمٌؼ. ،ذم جمٚم٦م اعمجٛمع وؾمقاه٤م

يم٤من إُماػم، رمحاف اهلل، رضماً  ريض اخلٚماؼ، ؾماٛمح اعمٕم٤مُمٚما٦م، رومٞمً٘ما٤م سم٤مًمٜما٤مس. 

صما٤مر إذا دقما٧م احل٤مضما٦م، ويٚم٘ماك زواره سمقضماف سمِماقش، ذم إ ا ح أ يٕمٛمؾ سمٞمديف

وواٞم٤موم٦م قمرسمٞماا٦م ه٤مؿماٛمٞم٦م. إذا شمٕمٓمٚماا٧م ؾماٞم٤مرشمف ذم ؾمااٗمرة أصمريا٦م ٟماازل ُماع اًمٜماا٤مزًملم 
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ق  طمٝم٤م. وإن أظمٓم٠م قم٤مُمؾ ىم٤مسمٚمف سم٤محلٚمؿ، أو شمٕمثر جموٝمد ُمدَّ ًمف يد اعمٕمقٟم٦م. ويم٤من 

حيٛمؾ قم٥مء اعم١ًمول وطمده، وحيٛمل إظمقاٟماف اًمٕما٤مُمٚملم ُمٕماف. ويم٤مٟما٧م ومٞماف، رمحاف 

، ُمااع ذًمااؽ يمٚمااف، قماا٤مدة اعمٖم٤مرسماا٦م، وأٟماا٤م ُمااٜمٝمؿ، ذم احلاادة ٓ شماادوم إٓ ُماا٤م ياادوم اهلل

اًمِم٤مُمخ اًمذي يْماّؿ قمٚماامء  نذًمؽ. هق ُم١مؾمس هذا اًمٌٜمٞم٤ماًمؼمم، وي٠مؾمػ  ٤م سمٕمد 

أصم٤مر اًمٕمرب اًمًقريلم اًمٙمرام. ويمؾ ُمـ قمرومف ُمٜمٝمؿ، يِماٝمد ًماف سم٤مًمٗمْماؾ، وي٘مار 

 ًمف سم٤مجلٛمٞمؾ، ومٝمؿ، ُمثٚمف، رضم٤مل ُمروءة وووم٤مء.

ل اًمٞمقم، وأٟم٤م قمغم قمو٦ٌم اعمجٛمع، اًمقضمؾ اًمذي ؾما٤مورين قمٜمادُم٤م أسمٚمٖمٜمال يٕمؽميٜم

أؾمو٤مذٟم٤م ورئٞمًٜم٤م اًماديموقر طمًاٜمل ؾماٌح، ـمٞما٥م اهلل صماراه، أين اٟموخٌا٧م قمْماًقا ذم 

أذيمار ذًماؽ ًماف، قماام يًاوٓمٞمع اعمجٛمع. وم٘مد شم٤ًمءًم٧م قمٜمدئذ، وإن مل أضمرؤ قماغم أن 

، يماام يما٤من قمٜماد ُمثكم أن خيدم سماف هاذه اًمادار اًمٙمٌاػمة قمٜمادُم٤م يما٤من اعمجٛماع ؿما٤مُمً  

شم٠مؾمٞمًاف، وؾماػمُة إُماػم ضمٕمٗمار ظماػم دًمٞماؾ قماغم ذًماؽ. يما٤من اًمٕما٤مُمٚمقن ذم ومااروع 

اعمٕمروما٦م اعمخوٚمٗما٦م ىما٤مدريـ قماغم أن يًاٝمٛمقا سماام يًاوٓمٞمٕمقن. صماؿ ٟمٛما٧م ُم١مؾمًا٤مت 

قمديدة شمٕمٛمؾ يمؾ واطمدة ذم اظموّم٤م اٝم٤م. ووىماػ اعمجٛماع ٟمٗمًاف قماغم واضما٥م ٓ 

حادم اا٤م اًمٞماقم أؿماّد مما٤م يما٤من يٕمٚمق قمٚمٞمف رء هق اًمدوم٤مع قمـ اًمٕمرسمٞم٦م. واخلٓمُر اعم

ًٌا٤م  ىمٌؾ ؾمٌٕملم قم٤مًُم٤م. وم٤مًمٕم٤ممل شمْمٛمف ؿمٌٙم٦م شمزداد ومروقمٝم٤م ذم يمؾ يقم، وؾموجٕمٚمف ىمري

ىمرياا٦م واطماادة يمااام ي٘مقًمااقن. وًمًاا٤مُن هااذه اًمِمااٌٙم٦م اقٟمٙمٚمٞمزياا٦م، وىمٜم٤مشم٤مهاا٤م اًمٚمواا٤من 

اًمقٓي٤مت شمونب قمؼممه٤م إمم يمؾ ُمٙم٤من مه٤م اًمٕمٚمؿ واققم م. ذم يمؾ ؾمٜم٦م شموقًمد ذم 

آٓف يمٚمٛماا٦م ضمدياادة، أيمثرهاا٤م مماا٤م خيؽمقمااف اًمٕمٚمااامء ذم خماا٤مسمرهؿ  اعموحاادة أرسمٕماا٦م

وُمٕم٤مُمٚمٝمؿ، واًمِم٤ٌمب ذم ُم٤ٌمذ ؿ، واًمدول إظمرى دمٝمد ذم أن حتٛمل ٟمٗمًاٝم٤م ُماـ 

اًمٗمرٟمًٞم٦م، وآظمر ًمٚمٕم ىم٤مت اًمث٘م٤مومٞم٦م، هذا اًمًٞمؾ اًمٕم٤مرم. ذم ومرٟم٤ًم أن وزير ًمٚمٖم٦م 

٤مـم٘ملم اا٤م ذم وجمٚمس أقمغم يرأؾمف رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م خياوص سما٠مُمقر اًمٗمرٟمًاٞم٦م واًمٜما
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يمؾ ُمٙم٤من، ويْمؿ قمدًدا ُمـ همػم اًمٗمرٟمًٞملم. وٟمحـ ٟمارى، واًمٚمققما٦م شمٙمقيٜما٤م، يماؾ 

اجل٤مُمٕم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م، إٓ اًمًقري٦م وُمـ رطمؿ رسماؽ، شمادرس اًمٕمٚماقم سمٖماػم اًمٕمرسمٞما٦م. 

سم٤مًمٕمرسمٞما٦م  احلٞم٤مة ٓ حت٥م آؾمو٘مرار، ومٝمل أسمًدا ذم ُمد أو ضمزر. وإذا مل يٛمواد اًموٕمٚماٞمؿ

وم٘مد يٜمحن قمـ ُمٕم٘مٚمف احل٤مزم. وىمٌؾ صم صملم قم٤مًُم٤م  إمم همػم ؾمقري٦م ُمـ سم د اًمٕمرب،

ىم٤مُم٧م حم٤موًم٦م ًم٘مٚم٥م اًموٕمٚمٞمؿ إمم اقٟمٙمٚمٞمزي٦م ذم سمٕماض اًمٙمٚمٞما٤مت اًمٕمٚمٛمٞما٦م، ويما٤مدت 

سمٕمض أقمْم٤مء اعمجٛمع. هاؾ ٟمارى شمٜمجح ًمقٓ أن شمّمدى  ٤م رضم٤مل ُم١مُمٜمقن، ُمٜمٝمؿ 

ًٌاا٤م شمااؽمضمؿ ومٞمااف اًمٙمواا٥م اًمٕمٚمٛمٞماا٦م احلديثاا٦م اًمّماا٤مدرة سم٤مقٟمٙمٚمٞمزياا٦م، سمنااقم٦م  يقًُماا٤م ىمري

٘ماا٤من، ًموٕماارض ذم اًمًااقم اجل٤مُمٕمٞماا٦م اًمواال ومٞمٝماا٤م أيمثاار ُمااـ أًمااػ أًمااػ ـم٤مًماا٥م وإشم

إُماقال يٗمٓمٜماقن إمم ذًماؽ، ويوحا٤مًمٗمقن ُماع وـم٤مًم٦ٌم. ًمٞما٧م ىمقًُما٤م ُماـ أ اح٤مب 

أؾماا٤مشمذة اجل٤مُمٕماا٤مت اًمٕماارب، ًمٞمٜمجاازوا ُماا٤م ٟموٛمٜماا٤مه، ويٗمٞمااد اًمٓماا ب ظمااػًما يمثااػًما، 

، ويٙم٥ًم أ ح٤مب إُمقال ُم٤م حيٌقن يمًٌف. ًمق شمؿ ذًمؽ، ٓؾموٓم٤مع جمٛمع دُمِماؼ

واعمج٤مُمع اًمٕمرسمٞم٦م إظمرى، أن شمْمؿَّ إمم ُمآصمرها٤م اًم٘مديٛما٦م اجلٚمٞمٚما٦م، طمًاٜم٦م أظمارى 

سمخدُم٦م هذا اعمنموع اًمٕمريب اًمقاطمد. هذا طمٚماؿ ُماـ أطما م اًمٞم٘مٔما٦م يٗماّر إًمٞماف ُماـ 

ذم خيِمك اًمٙم٤مسمقس إؾمقد. أن خيوٗمل ًمقاء اًمٕمرسمٞما٦م ذم اًموٕمٚماٞمؿ اجلا٤مُمٕمل اًمٕمٚمٛمال 

 طمّمٜمٝم٤م احل٤مزم، ٓ ىمدر اهلل.

 ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف. واًمً م قمٚمٞمٙمؿ

 

*    *    *    *    * 
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 نلن٘ الدنتْز قدّزٗ يف افتتاح

املؤمتس األّل للهتاب٘ العلنٔ٘ باللغ٘ العسبٔ٘
(

1

)
 

 

 سمًؿ اهلل، واحلٛمد هلل، واًمّم ة واًمً م قمغم رؾمقل اهلل. 

أهي٤م إظمقة إوم٤موؾ. أيمرُمٜمل ُمٕمٝمد اقٟمامء اًمٕمريب وم٠مذيمٜمل ذم ُم١ممتريمؿ 

، ٧م وىمٗم٧ُم ٟمٗمز قمغم أدب اًمِمٞمخ اعمو٘م٤مقمد: اًمٕم٤ٌمدة واًم٘مراءة واًموٗمٙمػمسمٕمد أْن يمٜم

، وم٘م٤مل أسمٞم٤مشًم٤م،  وم٠مٟم٤م يمٕمٛمر سمـ أيب رسمٞمٕم٦م، ٥مٍّ
يم٤من شم٤مب قمـ اًمِمٕمر، صمؿ ه٤مضمف أؾمك حُمِ

٤مريت.  َر قمـ ذًمؽ. وأدقمق اهلل أن ي٘مٌؾ يَمٗمَّ  ويَمٗمَّ

أو  أىمػ أُم٤مُمٙمؿ قمغم اؾموحٞم٤مء ٕين ذم اُموح٤من. وقمٜمد آُموح٤من ُيْٙمَرُم اعمرء

. ٓ شم١ماظمذوين قمغم ش٤م ظِمْٗم٧ُم ذم ُمٕمريم٦م ظمقذم ُمـ آُموح٤منُم»هُي٤من. ىم٤مل ٟم٤مسمٚمٞمقن: 

اًمِمٞمخ ؾم٤مذج ٕٟمف أىمرب إمم اًمٖمٞم٥م، وأسمٕمد ُمـ ُم٤م ذم يم ُمل ُمـ ؾمذاضم٦م وـمقل. 

قمٞمش اًمِمٞمخ يَمُنى اًمٚمٞمؾ، شُمٔمٚمؿ ومٞمف إرض وشمنمم »ىم٤مل ؿم٤مشمقسمري٤من: اًمقاىمع. 

ح سمّمػمة اًمٓمٗمؾ، وهق ٓ يدري، . واًمِمٞمخ ذم هذا يم٤مًمٓمٗمؾ. وىمد شمٜمٗموشاًمًامء

ظمذوا وم٤مًمٙمؿ ُمـ »ُٕمقر شمٖمٞم٥م قمـ اًم٤ٌمًمٖملم. وأهؾ اًمِم٤مم ي٘مقًمقن سمٚمٝمجوٝمؿ: 

. وًمٕمؾ اًمِمٞمخ يمذًمؽ. وىمد ُأُِمْرُت أن يدوم يم ُمل أرسمٕملم دىمٞم٘م٦م، شأـمٗم٤مًمٙمؿ

٤ًٌم إٓ ظَمِِمٞم٧ُم أن يٓمٞمؾ، إٓ »وم٠مـمٕم٧م وأٟم٤م َوضِمؾ. وم٘مد ىم٤مل ىم٤مئؾ:  ُم٤م ؾمٛمٕم٧م ظمٓمٞم

إذا ظمٓم٥م ». وُمـ ًمٜم٤م سمٗم ن. وىم٤مل آظمر: شيقضمز نوم ًٟم٤م وم٘مد يمٜم٧م أظمِمك أ

َر ذم أُمقره قمنم دىم٤مئؼ  ظمٓمٞم٥م وم٠مطمًـ، أٟمّم٧م ًمف اعمًوٛمع قمنم دىم٤مئؼ، صمؿ وَمٙمَّ

                                                 

اًمديموقر قمٌد اًمرزام ىمدورة ذم اعم١ممتر إول ًمٚمٙمو٤مسم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م وٞمػ اًمنمف يمٚمٛم٦م آوموو٤مح اًمول أًم٘م٤مه٤م ( 1)

 .1992 ، ًمٞمٌٞم٤م،سمٜمٖم٤مزي ،سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م
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. وًمذًمؽ ىمًٛم٧م يم ُمل شأظمرى، صمؿ سم٘مل يٚمقم اخلٓمٞم٥م ذم ٟمٗمًف طموك يٜموٝمل

أرسمٕم٦م أىم٤ًمم، يدوم يمؾ واطمد قمنم دىم٤مئؼ. إول ظم  ٦م، واًمث٤مين ؿمٙمر، 

ع طمٚمؿ. وم٢من ايموٗمٞموؿ سم٤مخل  ٦م، وهذا رضم٤مئل، يم٤من ُم٤م سم٘مل واًمث٤مًم٨م أُمؾ، واًمراسم

ُمـ اًمقىم٧م راطم٦م، أو إذا ؿمئوؿ ٟم٘م٤مؿًم٤م. وإن أردشمؿ ؾمامع إىم٤ًمم إرسمٕم٦م شمٚمقهت٤م 

َّٓ شمٚمقُمقين.  قمغم أ

َوَٝمؾُّ سمف ظمٓم٤مب يم م اهلل واًمرؾمقل واخلٚمٗم٤مء. وم٠مشمٚمقا قمٚمٞمٙمؿ ُمٜمف  ًْ ظمػم ُم٤م ُي

    ڀ ڀ ڀ ڀ  پ پ ژ: اًمذي اؾموٚمٝمٛم٧م ُمٜمف ُم٤م أىمقل. ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

 ۈ ۆ ۆ ۇ  ۇ ڭ ژ. وىم٤مل ضَمؾَّ ضم ًمف: [3ومّمٚم٧م: ]  ژ ٺ

 ەئ ائ ائ  ى ىې ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ  ۋ ۋٴۇ ۈ

. [44ومّمٚم٧م: ]  ژ ېئ ېئ ۈئ ۈئ  ۆئ ۆئۇئ  ۇئ وئ  وئ ەئ

 ،واًمٜم٤مس ذم شمٕمٚمٞمؿ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ومئ٤مت صم ث: اًمذيـ آُمٜمقا، واًمذيـ ٓ ي١مُمٜمقن

ر سم٤مًمذيـ ُأقْمُٓمقا اًمٖمٜم٤مئؿ٦م اًمث٤مًمث٦م شمُ واًمذيـ ٓ إمم ه١مٓء وٓ إمم ه١مٓء. واًمٗمئ  َذيمِّ

ـْ أؾمٚمٛمقا طمديًث٤م، ومل ُيْٕمَط إٟمّم٤مر. ُروَي قمـ اًمرؾمقل  أٟمف  ^سمٕمد يقم طمٜملم، ممَّ

ْٗم٧ُم »ىم٤مل، واهلل أقمٚمؿ،  َوضَمْدشُمْؿ ذم أٟمٗمًٙمؿ ي٤م ُمٕمنم إٟمّم٤مر ًمٌمء ُمـ اًمدٟمٞم٤م شَم٠َمًمَّ

 وآظمرون(. . )رواه اًمِمٞمخ٤من شسمف ىمقًُم٤م أؾمٚمٛمقا، وويمٚموٙمؿ إمم إؾم ُمٙمؿ

يمٞمػ شُم١مًمَُّػ هذه اًم٘مٚمقب؟ ورد ذم هن٩م اًمٌ هم٦م ُمٜمًقسًم٤م إمم أُمػم اعم١مُمٜملم 

إِنَّ ىمقًُم٤م قمٌدوا اهلل رهم٦ٌم وموٚمؽ قم٤ٌمدة »قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م أٟمف ىم٤مل، واهلل أقمٚمؿ، 

وإنَّ ىمقًُم٤م قمٌدوا اهلل ؿمٙمًرا  ،وإنَّ ىمقًُم٤م قمٌدوا اهلل ره٦ٌم وموٚمؽ قم٤ٌمدة اًمٕمٌٞمد ،اًموج٤مر

 . شطمراروموٚمؽ قم٤ٌمدة إ

شم١مًمػ اًم٘مٚمقب سموٚمٌٞم٦م رهمٌوٝم٤م أُمً  سم٠من شمرىمك إمم ُمرشم٦ٌم اًمِمٙمر، ومٞمّمٌح أهٚمٝما٤م 
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يٗمٕمٚمقن اخلػم ًمقضمف اهلل وؿمٙمًرا ًمف. أُم٤م اًمره٦ٌم ومٝمل، ُمع اًمرهم٦ٌم، ؾم ح اًمًٚمٓم٤من. 

. وٓ طم٤مضما٦م شإن اهلل َيَزُع سم٤مًمًٚمٓم٤من أيمثار مما٤م يازع سما٤مًم٘مرآن». شؾمٞمػ اعمٕمز وذهٌف»

 ا٤م ضمقًما٦م صماؿ شمْماٛمحؾ. وها٤مهل اًمٞماقم شمٜمٝما٤مر ُماع ًمٜم٤م سم٤مًمره٦ٌم. ومٝمال، يم٤مًم٤ٌمـماؾ، 

ىمقا ىماقل ؾما٤من ضمًا٧م:  َـّ »اًمً ـملم اًمذيـ َ ادَّ أٟمجا٥م يماؾ وماـ روائٕماف، إٓ وَما

 . يم ُماال إذن قمااـ اًمااذيـ آُمٜمااقا، واًمااذيـ شاًمًااٚمٓم٤من ومااام أٟمجاا٥م إٓ إهااقال

 ٓي١مُمٜماقن، واعم١مًمٗماا٦م ىمٚمااقاؿ. اًمااذيـ آُمٜمااقا هااؿ اًمااذيـ أطمٌااقا اًمٕمرسمٞماا٦م، وَرقَمْقهاا٤م 

واًمااذيـ ٓ ي١مُمٜمااقن ًمٞمًااقا سمٞمٜمٜماا٤م اًمٞمااقم، وماا   .وٝماا٤م، وم٤مؾمااوح٘مقا اًمِمااٙمرطَمااؼَّ رقم٤مي

إقمٔمؿ، ُمقواع إََُماؾ، ٟمذيمرهؿ إٓ سم٤مًمدقم٤مء  ؿ. واعم١مًمٗم٦م ىمٚمقاؿ هؿ اجلٛمٝمقر 

 ٚمؿ.وحمقر احل

ٌَّْٞمااُوؿ اًمٜمااداء  اًمِمااٙمر ًمٙمااؿ أهياا٤م إظمااقان اًمٙماارام، أقمْماا٤مء اعماا١ممتر، اًمااذيـ ًَم

اًمٓمٌٞما٦م  شمرقمك اعما١ممتر، وجل٤مُمٕما٦م اًمٕمارب ًمولواٟموٍمشمؿ ًمٚمٕمرسمٞم٦م، وًمٚمٞمٌٞم٤م اعمج٤مهدة ا

يٜمٔمٛماف، وًمنمايم٤مئف اًماذيـ ي١مازروٟماف.  ٌٚمف، وعمٕمٝمد اقٟمامء اًمٕماريب اًماذياًمول شمًو٘م

واًمِمٙمر ًمألسمرار اًمٓمٞمٌلم اًمذيـ رومٕمقا ًمقاء اًمٕمرسمٞم٦م ُمٜمذ اًم٘مارن اعما٤ميض، وشمٜما٤مىمٚمقه، 

 ضمٞمً  سمٕمد ضمٞمؾ، طموك يقُمٜم٤م هذا.

هااذا اًم٘ماارن، وشمٙماا٤مصمرت، وهلل  ُوًمِااَدت اجل٤مُمٕماا٤مت اًمٕمرسمٞماا٦م اجلدياادة ذم أوائااؾ

س اًمٕمٚماقم سمٖماػم اًمٕمرسمٞما٦م، إٓ ُماـ  احلٛمد، طموك ىم٤مرب قمدده٤م اعمئ٦م. وٓ شمزال شمادرِّ

اٚمقن اًموٕمٚماٞمؿ  رطمؿ رسمؽ. ومامذا ي٘مقل ذم ذًمؽ اًمذيـ ٟم٠مُمؾ شم٠مًمػ ىمٚمقاؿ؟ هؿ ُيَٗمْمِّ

 سم٤مًمٕمرسمٞم٦م، وًمٙمـ خيِمقن ِ ٕم٤مسمف. وهؿ يٕمرومقن سمٞم٧م أيب اًمٓمٞم٥م:

 اعمٕمااا٤مزم رظمٞمّماااا٦مً  شمرياااديـ ًُمْ٘مَٞماااا٤من

 

ـْ إسَماِر اًمٜمَّْحاؾِ   اْٝمِد ُِما  وٓ سُمدَّ دون اًمِمَّ

 وىمقل أظمر: 
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ااا٥مُّ اعمَُثٜمَّاااك ؾَماااامع اعماااديح
 حُيِ

 

 وُيِْماااِٗمُؼ ُماااـ ِ اااَٚم٦ِم اعمااا٤مِدِح  

 يَمٌِْٙمااار حتااا٥م ًمذياااذ اًمٜمٙمااا٤مح 

 

 وشَمْٗمااَرُم ُمااـ َ ااْقًَم٦ِم اًمٜماا٤ميمِح  

ـْ    ومَٛمذه٥م ه١مٓء هق: ومٚمٜمٝمّٞم  اعمراضماع اًمٕمٚمٛمٞما٦م اًمٕمرسمٞما٦م سما٤مٔٓف، َوًْمٜمَْْماَٛم

دمديده٤م اًمنيع، وًْمٜمَوَِّٗمْؼ قمغم اعمّمٓمٚمح٤مت، صماؿ ًمٜمٌادأ ذم شمٕمٚماٞمؿ اًمٕمٚماؿ سم٤مًمٕمرسمٞما٦م، 

ِاا َذْت ذم ذًمااؽ شمق ااٞم٤مت ٓ حُتَماا، ًمااق اطمو٤مضماا٧م إمم ُمااداومـ ًَمَٖمٓمَّاا٧م وىمااد اختُّ

َج اسمٜماف  إرض، وًمٙمٜمٝم٤م روطم٤مٟمٞم٦م سم  روم٤مت. هذا اعمذه٥م ؿمٌٞمف سمٛماـ أراد أن ُياَزوِّ

ٟمّمٗمف: وم٠مٟم٤م واسمٜمل راواٞم٤من، ومل يٌاؼ إٓ  سمٜم٧م اًمًٚمٓم٤من، وم٘م٤مل هذا أُمر ىمد أٟمجزت

رو٤مء اًمًٚمٓم٤من واسمٜموف. أو اًمذي حي٥م أن يوٕمٚمؿ اًم٤ًٌمطم٦م، وًمٙمٜمف ٓ يٜمازل إمم اعما٤مء 

ظمقوًم٤م ُمـ اًمٖمرم. إُمؾ اعمٕم٘مقد قمغم إظمقاٟمٜم٤م اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقاؿ هق أن ي٘مٌٚمقا اًمٜمازول 

وُمًاوٕمٞمٜملم إمم اعم٤مء، ٓ ًمٞمٖمرىمقا ومٞمف، مح٤مهؿ اهلل، سمؾ ًمٞموٛمرؾماقا سما٤مدئلم سم٤مًمْماحؾ، 

سم٠مدوات اًمٕمقم وسم٠مهؾ اخلؼمة، طموك يِمود ؾما٤مقمدهؿ ومٞمًاٌحقا يم٤مٕسمٓما٤مل. وًمٙماـ 

ُمّماػم اًمواقازن سمالم قمازم اًم٘ما٤مدة يمٞمػ ي٘موٜمٕمقن سم٤مًمٌدء؟ اًموٕمٚمٞمؿ سم٤مًمٕمرسمٞما٦م ُمّماػمه 

ا، وإْن شمٗما٤موت ُمْما٤مؤه. ومٞمٜمٌٖمال أن يّماٌح روا ورو٤م  ٤مإؾم٤مشمذة. واًمٕمازم ُُمَٞمنَّ

 ٟمٗمع أيمٞمد. إؾم٤مشمذة يم٤مُمً ، أي أن يٙمقن  ؿ ُمـ ورائف

هٜم٤م ي٠ميت احلٚمؿ اًمذي هق ُمنموع قمريب ًمٚمؽممج٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م يِمؽمك ومٞماف إؾما٤مشمذة 

اًمٕمرب ومٞمٙمًٌقن ُمـ ورائف ؿمٞمًئ٤م. قمادد اعمِما٤مريع اًموال اىمؽمطما٧م ذم اعما٤ميض أيمثار 

ُمـ ا ؿِّ قمغم اًم٘مٚم٥م يمام ي٘مقًمقن. ومٝمذا يدزم سمدًمقه ذم اًمادٓء. وهاق ٓ يٓمٚما٥م ُماـ 

ل ٟمٗمًف ُم    .ـ ُمقاردهاحلٙمقُم٤مت اعمدد، سمؾ يٛمقِّ

اٜم٤م ذم ُمرطمٚما٦م اًمدىما٦م. وًماذًمؽ ٟمًاوخدم ومٞماف  ًْ احل٤ًمب اًمو٤مزم شم٘مريٌال ٕٟمَّٜما٤م ًَم

يمٚمٛم٦م )سمْمع( أو )سمْمٕم٦م( ًمٚمدًٓم٦م قمغم قمادد سمالم اًمث صما٦م واًموًإم٦م. وٟم٘ماٞمس اعما٤مل 
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ظمقل اعم٤مًمٞما٦م ذم اًماٌ د اًمٕمرسمٞما٦م خموٚمٗما٦م ومٜمٕموٛماد إوؾماط أؾما٤مشمذة  .سم٤مًمدوٓر. واًمادُّ

ًمق أُمٙماـ، سم٘مادرة ىما٤مدر، أن ياؽمضمؿ، ذم يماؾ اًمٕمٚمقم اًمٕمرب يٌٚمٖمقن سمْمٕم٦م آٓف. 

قم٤مم، يمو٤مب قمٚمٛمل ضم٤مُمٕمل ُموٗمؼ قمٚمٞمف، ذم يمؾ ومرع ُماـ اًمٗماروع اًمٕمٚمٛمٞما٦م اخلٛمًا٦م 

اًمٙمؼمى، يٙمقن  ٤محل٤ًم ًمٓم ب اًمًٜم٦م إومم، وُمٜمح يمؾ أؾمو٤مذ ي٘مٌؾ شمدريًف أًمػ 

دوٓر ذم اًمٕم٤مم، ًمٜمٝمض شمٕمٚمٞمؿ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٕمرسمٞم٦م هنْم٦م ُم٤ٌمريم٦م. يمٚمٗم٦م اعمنموع سمْمإم٦م 

ُماـ أياـ  .ٟمٗم٘ما٦م شمرمجا٦م اًمٙموا٥م وٟمنماه٤م وُمٜمٝما٤ماًمادوٓرات ذم اًمٕما٤مم،  ُم يلم ُمـ

درؾمقن اًمٕمٚمقم ذم اًمًٜم٦م إومم يزيد قمـ ُم٤مئ٦م شم٠ميت؟ قمدد اًمٓم ب اًمٕمرب اًمذيـ يَ 

َٗمُٝماْؿ ذًماؽ ُما٤م هاق ىمريا٥م ُماـ  أًمػ. وم٢مذا اؿمؽموا يمٚمٝمؿ أطمد اًمٙموا٥م اخلٛمًا٦م. يَمٚمَّ

 قمنمة دوٓرات ذم اًمٕم٤مم ًمٙمؾ ُمٜمٝمؿ.

 ٙمـ أطمًـ اعمٜماك٤م شمك إِْن شمٙمـ طم٘م  ُُمٜمً 

 

 وإٓ وم٘ماااد قمِماااٜم٤م اااا٤م زُمٜمًااا٤م َرهْمااادا 

. شٓ يّمااٚمح آظماار هااذا إُماار إٓ سمااام  ااٚمح سمااف أوًمااف»ىماا٤مل زياا٤مد سمااـ أسمٞمااف:  

ومٚمٜمًوقح ؾمٚمقيمٜم٤م ُمـ شم٤مريخ اقؾم م. سمدأ اقؾم م وٕمٞمًٗم٤م ُمْمٓمٝمًدا، يادقمق إًمٞماف 

اًمٜمحااؾ: ] ژ ھھ ھ  ھ ہ ہ  ہ ہ ژاًمرؾمااقل واًمااذيـ آُمٜمااقا. 

ٜملم، وسمادأ اًمٜما٤مس يادظمٚمقن ذم دياـ اهلل أومقاضًما٤م، وموا٠مًمػ ر اهلل اعما١مُماصمؿ ٟمّما [105

ىمٚمااقب سمٕمْمااٝمؿ طموااك متٙمااـ ومٞمٝماا٤م اقؾماا م وأ ااٌح٧م اًمٕماازة هلل  ^اًمرؾمااقل 

اْؿ أسماق  ^ورؾمقًمف واعم١مُمٜملم. ومٚمام ىُمٌض اًمرؾمقل  َاُ إمم سم٤مرئف، وارشمادَّ اًمإٌمض، َأدَّ

 سمٙمر اًمّمديؼ، ريض اهلل قمٜمف، شم٠مدي٥م اًمٕمّم٤مة، ومل ي٘مٌؾ ذم ديـ اهلل هقادة.

هذا ؿم٠مٟمٜم٤م اًمٞمقم ُمع اًمٕمرسمٞم٦م. واخلٓمر اًماذي يوٝماددٟم٤م ُما٤مطمؼ. وم٘ماد أٟمج٤مٟما٤م اهلل 

ُمـ اًمٖمزو اًمٕمًٙمري، وٟمحـ اًمٞمقم هادف اًمٖمازو اًمٗمٙماري. عمَّا٤م يائس ديٖماقل ُماـ 

ى ٟمٗمًف وىمقُمف سم٠من ىما٤مل:  ًم٘ماد ُأظْمِرضْمٜما٤م »آٟموّم٤مر قمغم اعمج٤مهديـ اجلزائريلم، قَمزَّ

قما٤مم وٟمٞمِّاػ. وًمٙماٜمٝمؿ  ؾ أًماػؽ ظمرج اًمروُم٤من ُماـ سم دٟما٤م ىمٌاُمـ اجلزائر. ويمذًم
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ـ. وما٢مذا سم٘مٞما٧م صم٘م٤موموٜما٤م وطماده٤م ذم يراوا قم٘مقًمٜم٤م سم٠مومٙم٤مرهؿ. ومٙم٤مٟمقا هاؿ اعمٜموّماُمٚم١م

 .شقم٘مقل اجلزائريلم، ومٜمحـ اعمٜموٍمون

ر، وم٠مؾمٙم٧م قمـ اًمٙم م اعمٌُا٤مح، اهذه ظم  ٦م يم ُمل، وىمد أدريموٜمل اًمدىم٤مئؼ اًمٕمِم

 ٺ ڀ ڀ   ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ: وأشمٚمق ىمقًمف شمٕما٤ممم

 . واًمً م قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف.[03إطمزاب: ] ژ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ

 كرشُ

إُم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واقؾم م قمغم ُمنح اًمو٤مريخ ُمٜمذ آٓف اًمًٜملم. ومٚمئـ يم٤مٟم٧م 

)سَمْدُر( ٟمقرٟم٤م اًم٤ًمـمع، ومو٤مرخيٜم٤م ىمديؿ. أول سمٞم٧م ووع ًمٚمٜم٤مس، اًمذي ٟمح٩ّم إًمٞمف 

    ٻ ٻ ٱژ: يمؾ قم٤مم، سمٜم٤مه ؾمٞمدٟم٤م إسمراهٞمؿ وؾمٞمدٟم٤م إؾمامقمٞمؾ، قمٚمٞمٝمام اًمً م

  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ   پ پ پ پ ٻ ٻ

 ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ  ڦڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 ڍ ڇ ڇڇ  ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ    ڃ ڃ ڄ

 .. وهذا أُمر َيْذيُمُره ىمديُٛمٜم٤م وطمديثٜم٤م[109 – 107]اًمٌ٘مرة:   ژڌ   ڍ

 وىمد ىم٤مل إؾمو٤مذ ؾمٚمٞمامن اًمٕمٞمًك:

 ياوأسمٕمد ٟمحـ ُماـ ُما

 

 وُمااـ قمااٌس ٟمٕمااؿ أسمٕماادْ  

 هااا٤مين سمٕماااؾمحااقرايب و 

 

 سمٕمااض شمراصمٜماا٤م إظْمَٚماادْ  

 وُماااـ زيوقٟمٜمااا٤م قمٞمًاااك 

 

 وُمااـ  ااحرائٜم٤م َأمْحَاادْ  

 وُمٜماا٤م اًمٜماا٤مس، يٕمرومٝماا٤م 

 

 اجلٛمٞمع، شمٕمٚمٛماقا َأسْمَجادْ  

وىمد ىمرأشمؿ ذم إطمدى اًمدراؾم٤مت اعمٛمو٤مزة اعم٘مدُم٦م إمم هذا اعم١ممتر و ًٗم٤م ًممصم٤مر  

ًمؽ شمٕمّم٤ًٌم ل ذقاًم٘مديٛم٦م اًمول شمرضمع سم٤مًمٕمرسمٞم٦م إمم اعم٤ميض اًمًحٞمؼ. وٟمحـ ٓ ٟم٘م
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ا. وم٘مد شم٠مدسمٜم٤م سم٠مدب اًم٘مرآن:  چ  چ چ چ ڃ ڃ   ڃ ڃ ڄژ وهُمُٚمق 

 . [13احلجرات: ]  ژژ ڈ  ڈ ڎ ڎڌ ڌ ڍ ڍ   ڇ ڇڇ ڇ

اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ »اًمذي روي قمٜمف أٟمف ىم٤مل، واهلل أقمٚمؿ،:  ^ٟم٤م قمغم ؾُمٜم٦َّم اًمرؾمقل وِهْ 

ُم٤م وٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أن ُمـ اعمحوٛمؾ أن ؾمٙم٤من أوروسم٤م احل٤مًمٞملم  .شؾمقاء يم٠مؾمٜم٤من اعمِمط

سمؾ  ،دظمٚمقه٤م هم٤مزيـ، يمام يم٤من يٕمو٘مد طموك أن، ىم٤مدُملم ُمـ ؿمامل اًمٌحر إؾمقد

َم  .يٛميض يمؾ ضمٞمؾ ضمديد ومٞمٝم٤م ىُمُدًُم٤م ،شم٘مدُمقا ومٞمٝم٤م زارقملم سُمقا هؿ، وَذَّ وَمَٖمرَّ

وم٢مذا  ح ذًمؽ، شمٙمقن ًمٖم٤مهتؿ، ؾمٚمٞمٚم٦ُم اًمٚمٖم٦م  .أظمقان  ؿ طموك سمٚمٖمقا ا ٜمد واًمًٜمد

اًمٚمٖم٦م اًمٌديٕم٦م اًمول ُوًمَِدْت ُمٜمٝم٤م اًمٕمرسمٞم٦م ا ٜمدي٦م إوروسمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م، ُأظْم٧َم 

وأظمقاهت٤م. سمؾ ٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أن سمٕمض أهؾ اًمرأي ي٘مقًمقن، وقمٜمدهؿ قمغم ذًمؽ 

٤م، ؾم ًم٦م اُمرأة واطمدة قم٤مؿم٧م ذم احلج٩م واًمؼماهلم، إن اًمٌنم احل٤مًمٞملم مجٞمٕمً 

ومٜمحـ ٟمح٥م اًمٕمرسمٞم٦م ٓ سمٖمًْم٤م سم٤مًمٚمٖم٤مت  .ئ٦م أًمػ قم٤مم وٟمٞمػ٦م اًمنمىمٞم٦م ىمٌؾ ُمومري٘مٞمإ

واطمدة ا٤مؤه٤م وروقموٝم٤م، وًمٙمـ ٕهن٤م قمٓمر شم٤مرخيٜم٤م، وظمٚمٞمٚم٦م  إظمرى، وًمٙمؾ

أضمدادٟم٤م، واًمٜمجؿ اًم٤ًمـمع اًمذي اهودت سمف أُموٜم٤م ذم ًمٞمٚمٝم٤م اعمٔمٚمؿ، واجلرس اًمٌديع 

اًمذي شمرٟمٛم٧م سمف قمٜمدُم٤م اُموِم٘م٧م احل٤ًمم، وُم٤م شمزال، ًمودومع قمـ أروٝم٤م اًمٖم٤مًمٞم٦م 

 وشمراا٤م اعم٘مدس. وم٤مًمِمٙمر ًمٚمٕمرسمٞم٦م واًمقيؾ عمـ يٛموٝمٜمٝم٤م.

ـ  ٤مٟمقه٤م وطمٗمٔمقه٤م ُمًٚمٛملم وهمػم ُمًٚمٛملم. وأطم٥م أن أذيمر واًمِمٙمر عم

َ ُمـ ه١مٓء اًمًٌو٤مين واًمٞم٤مزضمل وسُّ  ِٕ ُدلَّ قمغم أن طم٥م وف وإظمقاهنؿ وأسمٜم٤مءهؿ 

اًمٕمرسمٞم٦م مجع سمٞمٜمٜم٤م مجٞمًٕم٤م: قمرسًم٤م وُمًٚمٛملم، وقمرسًم٤م همػم ُمًٚمٛملم، ُمًٚمٛملم قمرسًم٤م، 

ًم٤ًمئٖم٦م وُمًٚمٛملم همػم قمرب. وًمٙمؾ جموٝمد ٟمّمٞم٥م. اًمِمٙمر عمـ  ٤مهمقا اًمٙمٚمامت ا

 ُمثؾ: ؾمٞم٤مرة، وه٤مشمػ، وإذاقم٦م، وؾمقاه٤م، وضمٝمدوا ذم أن شمِمٞمع ذم اًمٜم٤مس.
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واًمِمٙمر عمجٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم ُمٍم، ىمٚم٥م اًمٕمرب ويمٜم٤مٟموٝمؿ، وعمجٛمع 

اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم دُمِمؼ، ضمٜم٦م إزه٤مر واعمروءات، وعمجٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم 

ذم قمامن، أوموك اعمج٤مُمع سمٖمداد، ومخر اعمدائـ وؾمٚمٞمٚم٦م اعمجد، وعمجٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 

سمٚمٍد قمريب  وأيمثره٤م مح٤مؾًم٤م. اًمِمٙمر  ؿ قمغم ُم٤م أسمدقمقه. وٟمدقمق اهلل أن جيٕمؾ ذم يمؾ

، وأن يٙمقن أطمده٤م ذم اًم٘مدس، ذم ضمقار اعمًجد إىمَم، جمٛمًٕم٤م ًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م

أومم اًم٘مٌٚمولم، وصم٤مًم٨م احلرُملم، وأن شموحد هذه اعمج٤مُمع ذم جمٛمع قمريب ؿم٤مُمؾ، 

 ٤م اعم٘مٌٚم٦م سم٢مذن اهلل.يٙمقن ُمـ دقم٤مئؿ وطمدشمٜم

واًمِمٙمر جل٤مُمٕم٦م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م قمغم ُم٤م ومٕمٚم٧م، وعمٜمٔمٛموٝم٤م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمؽمسمٞم٦م 

وم٘مد ٟمٔمٛمقا  :واًمث٘م٤موم٦م واًمٕمٚمقم، وعمٙمو٥م شمٜمًٞمؼ اًموٕمري٥م، وًمٚمٕم٤مُمٚملم ومٞمٝم٤م مجٞمًٕم٤م

ُم١ممترات اًموٕمري٥م، وٟمنموا ىمقائؿ اعمّمٓمٚمح٤مت، وأىم٤مُمقا ُمِم٤مريع اًمؽممج٦م، 

 وومٕمٚمقا ظمػًما يمثػًما.

ؾمقا سم٤مًمٕمرسمٞم٦م اًمٕمٚمقم، وُم٤م يزاًمقن يٗمٕمٚمقن، قمغم وٞمؼ ذم واًمِمٙمر عم ـ َدرَّ

اًمٞمد، وٟم٘مص ذم اًمًٜمد، و ٕمقسم٦م ذم اًمٕمٛمؾ. وعمـ ومٕمٚمقا ذًمؽ، ذم اعم٤ميض، اٛم٦م 

 ژ  ﮲ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ    ہ ہ ژوُمْم٤مء، صمؿ ظمٚمػ 

 .[59ُمريؿ: ]

٤ًٌم ًمٌٚمد ؾموٛمٞمحٙمؿ قمذًرا ذم أن أذيمر سَمَٚمَديـ قمرسمٞملم ذيمًرا ظم٤م   أو ٤م، ٓ شمٕمّم

غم سمٚمد، واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل، ويمٞمػ يٗمٕمؾ أطمدٟم٤م ذًمؽ، وٟمحـ ىمد شمٕمٚمٛمٜم٤م، ُمع اًم٘مراءة قم

 واًمٙمو٤مسم٦م، ٟمِمٞمد اًمِم٤مقمر اًمٕمريب رمحف اهلل:

 سماا د اًمٕماارب أوـماا٤مين

 

ٌَْٖماااادانِ    ُمااااـ اًمِماااا٤مم ًم

 ٍْمَ إمم  قَمااَدنٍ اوُمااـ ُِماا 

 

 إمم َٟمْجااااااٍد وَمَوْٓمااااااقانِ  
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٤م. وم٠مو ام ًمٞمٌٞم٤م، سمٚمد إمم آظمر اًمٜمِمٞمد. وإٟمام أذيمرمه٤م ٕن  ام قمكّم ومْمً  ظم٤م   

آسم٤مئل وأضمدادي، اًمول ه٤مضمر ُمٜمٝم٤م ضمدي وأيب قمٜمدُم٤م ُأظْمرضمقا ُمـ دي٤مرهؿ سمٗمٕمؾ 

اًمٓم٤مهمقت. وم٤مًمِمٙمر ًمٚمٞمٌٞم٤م اعمجٞمدة اًمول قمجٛموٝم٤م اعمحـ ومام زادهت٤م إٓ ساُم٦م ذم 

احلؼ، وًمٞمٜم٤ًم ًمألهؾ، وٟمٍمة ًمٚمٕمرب. وصم٤مين اًمٌٚمديـ ؾمقري٦م اًمول اطموْمٜم٧م يمؾ 

ٌؾ قم٤م ٛموٝم٤م اعمٜمٞمػ هق ضمٌؾ اعمٝم٤مضمريـ، واًمول مل قمريب جل٠م إًمٞمٝم٤م طموك أن ضم

 شمٗمرم سملم أطمد ُمـ أسمٜم٤مئٝم٤م، شمٚمٞمًدا يم٤من أم ـمريًٗم٤م:

واقا سماردى  ُم٤م ه٤من ضم٤مر  ؿ ُماذ َروَّ

 

 وٓ اؾماااو٘مر قمااادو ذم رسماااك اًمِمااا٤مم 

أذيمر ُمـ أسمٜم٤مئٝم٤م اًمذيـ ظمدُمقا اًمٕمرسمٞم٦م إُمػم ُمّمٓمٗمك اًمِمٝم٤ميب، رمحف اهلل،  

 ،راقمٞم٦م، وم٠مسمغم ذم ذًمؽ سم ًء طمًٜم٤ًماًمذي ووع اعمّمٓمٚمح٤مت ذم اًمٕمٚمقم اًمز

اهلل  ُمدَّ  ن اًمذي ي١مًمػ ويؽمضمؿ ُمٜمذ ٟمّمػ ىمرن،وإؾمو٤مذ اعمٝمٜمدس وضمٞمف اًمًام

وإؾمو٤مذ اًمديموقر هٞمثؿ  شمٕمٚمؿ ُمٜمف اًمٗمٞمزي٤مء ضمٞمكم وُمـ حل٘مف،ذم قمٛمره، واًمذي 

اخلٞم٤مط، اًمذي ورث اًمٕمٚمؿ قمـ أسمٞمف، ومزاد ومٞمف يمثػًما، وأًمََّػ ُمع إظمقاٟمف إـم٤ٌمء 

وإؾمو٤مذ اًمديموقر قمدٟم٤من احلٛمقي، ُمدير  ،شٕمجؿ اًمٓمٌل اعمقطمداعم»اًمٕمرب 

اعمؽممج٦م قمـ أطمًـ جمٚم٦م قمٚمٛمٞم٦م قم٤مُم٦ٍم ذم اًمدٟمٞم٤م هل  شجمٚم٦م اًمٕمٚمقم»اًموحرير ذم 

 .شؾمٞمٜموٗمٞمؽ أُمريٙم٤من»

. وًمٙمـ أرض اًمٕمرب شأهؾ ُمٙم٦م أدرى سمِمٕم٤ما٤م» ،ذيمرهتؿ ٕين أقمرومٝمؿ

إين ٕذيمر قم٤معم٤ًم ىمدياًم ُمـ همٜمٞم٦م سم٠مُمث٤م ؿ ممـ ىمّم٦م طمٌٝمؿ ًمٚمٕمرسمٞم٦م شمًحر إًم٤ٌمب. و

واهلل »قمٚمامئٜم٤م إجم٤مد، يم٤من ُمـ أ ؾ همػم قمريب، وسمٚمغ ُمـ طمٌف ًمٚمٕمرسمٞم٦م أن ىم٤مل: 

. رمحف اهلل شٕطم٥م إزّم أن ُأْهَجك سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ُمـ أن ُأُْمَدح سم٤مًما)وذيمر ًمٖموف إ ٚمٞم٦م(

 ويمّؾ ُمـ أطمٌقا اًمٕمرسمٞم٦م يمام أطمٌٝم٤م.
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ـْ واضمٌاال اًمِمااٙمر ًمِماإم٥م قمااريب ىم٤مؾمااك ذم ؾمااٌٞمؾ ًمٖمواا ف وديٜمااف، وأروااف ُِماا

وأ ٚمف، أومٔمع آوٓمٝم٤مد، وم٘م٤مسمٚمف سم٠مقمٜمػ ٟمْم٤مل وأروع ضمٝم٤مد هق ؿمٕم٥م اجلزائار. 

يم٤من اعمًوٕمٛمرون يٗمٕمٚمقن يمؾ ُم٤م يًوٓمٞمٕمقن عمحؼ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وُمٜمع أهٚمٝما٤م ُماـ 

دراؾمااوٝم٤م. ومٚمااام حت٘مااؼ آؾمااو٘م ل سمٗمْمااؾ اهلل ومهاا٦م اعمج٤مهااديـ، يماا٤من يمثااػم ُمااـ 

اًمٕمرسمٞماا٦م، وماا  يًااوٓمٞمٕمقن ىمراءهتاا٤م وٓ  اعمااقاـمٜملم، وُمااـ سمٞمااٜمٝمؿ ىماا٤مدة، ٓ يٕمرومااقن

اًمٙم م ا٤م. وُمع ذًمؽ اقموٛمدوا اًمٕمرسمّٞم٦م، ُمـ أول يقم، وطموك يقُمٜم٤م هاذا )وٟمادقمق 

ة( ذم اقدارة واًموٕمٚماٞمؿ سمٙماؾ ُمراطمٚماف، وذم يماؾ ُمراوماؼ احلٞما٤مة.  اهلل أٓ شمٜمجح اًماردَّ

ٌّقهؿ. وأذيمر أن أطماد إظماقاين ُماـ أسمٜما٤مء  واؾموٕم٤مٟمقا ذم ذًمؽ سم٢مظمقاهنؿ اًمٕمرب، وَمَٚم

اجلزائاار، ويماا٤من اعمًااوٕمٛمرون أهوه ومٕمااذسمقه طموااك اطمواا٤مج إمم آؾموِمااٗم٤مء سمٕمااد 

َّٓ اًمٜمازر اًمٞمًاػم،  آؾمو٘م ل،  ٛمؿ قمغم أن يوٕمٚمؿ اًمٕمرسمٞم٦م، ويم٤من ٓ يٕمرف ُمٜمٝما٤م إ

وهق ذم ظما ل ذًماؽ ُمًا١مول يمٌاػم ذم وزارة اًمؽمسمٞما٦م ذم قمٝماد اًمو٠مؾماٞمس وشمقؾماع 

ٔمٛموٝما٤م اقذاقما٦م اعمرئٞما٦م اًموٕمٚمٞمؿ. ومٜمجح ذم ذًمؽ ٟمج٤مطًم٤م ُمٙمٜمف ُمـ أن حييا ٟمادوة ٟم

اجلزائري٦م، ويم٤من ذم اًمٜمدوة أضم٤مٟم٥م ٓ يوٙمٚمٛماقن اًمٕمرسمٞما٦م سماؾ اًمٗمرٟمًاٞم٦م، وُماؽمضمؿ 

يؽمضمؿ  ؿ. وفمٜمٜم٧م أن أظمل اجلزائري ؾماٞموٙمٚمؿ اًمٗمرٟمًاٞم٦م اًموال يوٙمٚمٛمٝما٤م سمٌ هما٦م 

ورؿم٤مىم٦م وومـ. وم٢مذا سمف يوٙمٚمؿ اًمٕمرسمٞم٦م، ويم٤من أطمًـ ُمـ شمٙمٚمؿ ا٤م ُمـ اعمِما٤مريملم ذم 

٤مت آؾماو٘م ل يما٤من ياإسمٓما٤مل اًماذيـ أدريماقا أن ُماـ هم٤م اًمٜمدوة. وم٤مًمِمٙمر  ١مٓء

 اؾمؽمداد اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ اًمذيـ أهوه٤م. ومٝمؾ ٟموخغم قمٜمٝم٤م ذم قمٝمد آؾمو٘م ل؟

 لأمَ

، أومٚمواا٧م اًم٤ٌمرضماا٦م إعم٤مٟمٞماا٦م اًمْمااخٛم٦م )سمًااامرك( ُمااـ ـمااقم 1941ذم قماا٤مم 

احلّم٤مر اًمذي ومروف قمٚمٞمٝم٤م إؾمٓمقل اقٟمٙمٚمٞمزي قمٜمادُم٤م يم٤مٟما٧م ذم ُمروما٠م ومرٟمزا، 

 اعمحٞمط إـمٚمز شمٕمٞم٨م ومٞمف وم٤ًمًدا. ومجٛمع شمنمؿمؾ ىم٤مدة إؾمآمقل، واٟمٓمٚم٘م٧م إمم
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روه٤م. ومٌدأ ه١مٓء ينمطمقن ًمف يمٞمػ ؾمٞمٜمّماٌقن  ا٤م اعمٙم٤مئاد،  وـمٚم٥م ُمٜمٝمؿ أن ُيَدُمِّ

اومٕمٚمقا ُم٤م ؿمئوؿ. يمؾ ُم٤م أريده هق »وُيٕمّدون  ٤م اًمٙمامئـ. وم٘م٤مـمٕمٝمؿ شمنمؿمؾ وىم٤مل: 

ؾماٛمع ُما٤م جيٞما٥م سماف أ، وومٕمٚمقا. وأٟما٤م قمٜمادُم٤م شؾمٛمًٕم٤م وـم٤مقم٦مً ». وم٘م٤مًمقا: شأن شمٖمرىمقه٤م

إؾماا٤مشمذة اًمٕماارب أوزم إُماار ذم سم دهااؿ قمٜماادُم٤م يٓمٚمٌااقن إًمااٞمٝمؿ شماادريس اًمٕمٚمااؿ 

ؾ، أمتٜمك ًمق ي٘مقل  اؿ أوًماق دسم٤مًمٕمرسمٞم٦م، وَمُٞمَٕمدِّ  ون ُم٤م يٚمزم، وُم٤م يًوحًـ، وُم٤م ُيْٗمْمَّ

ؾمقه٤م»إُمر:   .شاومٕمٚمقا ُم٤م ؿمئوؿ. َدرِّ

أُمران: طمػمة إؾم٤مشمذة. وؿمؽ  شمٕمٚمٞمؿ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٕمرسمٞم٦م َيٗمؾُّ ذم قمْمده

اًمٓم ب، وُمـ ورائٝمؿ إهؾ. يم٤من سمٕمض ا ٤مزًملم ي٘مقًمقن ذم اجلزائر أي٤مم زمخ٦م 

َّٓ شمٙمقن ىمد وٕمٗم٧م، وم٘مد ىمرأٟم٤م ذم اًمّمحػ ُم٤م ي٘مٚمؼ،  اقموامد اًمٕمرسمٞم٦م )وٟمدقمق اهلل أ

إذا أردت »ورأيٜم٤م اطموج٤مج اجلٛمٕمٞم٦م اًمِمٕمٌٞم٦م ًمٜمٍمة اًمٚمٖم٦م اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م(: 

. شوإذا أردت  ؿ اًمدٟمٞم٤م ومٕمٚمِّٛمٝمؿ سم٤مًمٗمرٟمًٞم٦م ،ة ومٕمّٚمٛمٝمؿ سم٤مًمٕمرسمٞم٦مٕوٓدك أظمر

ومٝمٜم٤مك إذن ؿمؽ، واٍع أو همػم واٍع، ذم  ٗمقف اًمٓم ب، خيِمقن أن يٙمقن شمٕمٚمٞمؿ 

، يْمٕمٝمؿ، سمٕمد خترضمٝمؿ، حت٧م ُمـ ٞم٤ماًمٕمٚمؿ سم٤مًمٕمرسمّٞم٦م، شمٕمٚمٞماًم ُمـ اًمدرضم٦م اًمدٟم

، إٓ إذا شمٕمٚمٛمقا سمٖمػم اًمٕمرسمٞم٦م. وٓ يزول هذا اًمِمؽ، أو يْمٕمػ قمغم إىمؾ

 وضمدت اعمراضمع اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٕمديدة اًمّم٤محل٦م. 

وطمػمة إؾم٤مشمذة أيًْم٤م ُمنموقم٦م ُمٗمٝمقُم٦م. وم٠ميمثرهؿ دظمٚمف ىمٚمٞمؾ، وقمٛمٚمف 

ُك ذم آضموامقم٤مت واًمٚمج٤من، صمؿ ي٘م٤مل ًمف يمثػم، ُيٓم٤مًمَ  ٥ُم سم٤مًمودريس واًمٌح٨م، وُينْمَ

طمك إذن هق أن يٕمٚمِّؿ سم٤مًمٕمرسمٞم٦م، وًمٞمس ومٞمٝم٤م اًمٙمو٥م اًمٙم٤مومٞم٦م احلًٜم٦م. ومُ٘مْٓم٥م اًمرّ 

َػ ُمٜمٝم٤م وشمرضمؿ اًمٙمثػم. وعمٕمٝمد اقٟمامء اًمٕمريب ذم ذًمؽ  وضمقد اًمٙمو٥م. وًم٘مد ُأًمِّ

 ومْمؾ يمٌػم. وٟمرضمق أن حيدصمٜم٤م قمـ ُمّمػم يموٌف.
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وًمٙمـ أيمثر اًمٙمو٥م يٌ٘مك طمٌٞمس اًمٌٚمد اًمذي ٟمنم ومٞمف، ٓ يٕمرومف ؾمقاه٤م، سمؾ 

ن سمٕمْمف يٌ٘مك طمٌٞمس ضم٤مُمٕموف أو ُم٤م هق أوٞمؼ ُمـ ذًمؽ، وظم٤م ٦م إذا يم٤من إ

َس ُم٤م  اًمٙمو٤مب ُم١مًمًٗم٤م، ٕن هذه ـمٌٞمٕم٦م اقٟم٤ًمن، وإؾمو٤مذ إٟم٤ًمن ٓ حي٥م أن ُيدرِّ

يموٌف همػمه إٓ إذا يم٤من رائًٕم٤م ذم اًمذروة، أو يم٤من طمًٜم٤ًم ويم٤من ًمف ُمٜمف ٟمٗمع. وُم٤م شمزال 

اًمٙمو٥م شمّمدر ـمًٌٕم٤م، أيمثره٤م ذم اًمٌ د اًمول شمٕمٚمِّؿ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٕمرسمٞم٦م، وُمٜمٝم٤م اعم١ُمًمَّػ 

ضَمؿ. وىمد يم٤مٟم٧م عمجٛمع  اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م إردين دمرسم٦م ـمٞم٦ٌم، ؾموًٛمٕمقن قمٜمٝم٤م واعمؽَُمْ

ذم هذا اعم١ممتر، ؾمٚمؽ ومٞمٝم٤م ؾمٌٞمؾ اًمٕمٛمؾ اجلامقمل اًمّم٤مًمح، ومجٕمؾ إؾم٤مشمذة 

يٜمو٘مقن اًمٙمو٥م ويؽممجقهن٤م، ومٜمجح ذم ذًمؽ سمٕمض اًمٜمج٤مح. وًمٙمـ قم٤ميمًف  ٖمر 

اًمًقم، صمؿ ه١مٓء اًم٘مرا ٜم٦م اًمذيـ اٟم٘مْمقا قمغم اًمٙمو٥م اًمول راضم٧م، ومزوروه٤م 

 وقمدواًٟم٤م. وىمد سملّم إؾمو٤مذ اًمديموقر قمٌد اًمٙمريؿ ظمٚمٞمٗم٦م، رئٞمس وسم٤مقمقه٤م فمٚماًم 

اعمجٛمع، أن دراؾم٦م أضمراه٤م إؾم٤مشمذة سمرهٜم٧م قمغم أن اًمٓم ب اًمذيـ درؾمقا 

اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٕمرسمٞم٦م، وىمد شمٞمن ومٞمٝم٤م اًمٙمو٤مب اًم زم، سمٚمٖمقا ذم ذًمؽ أوٕم٤مف ُم٤م سمٚمٖمف 

. وهنض سمٕمد إظمقاهنؿ اًمذيـ درؾمقا اًمٕمٚمؿ سمٖمػم اًمٕمرسمٞم٦م، وٟمجحقا ٟمج٤مطًم٤م مجٞمً  

ومٞمٝم٤م اًموجرسم٦م، ومٓمٚمٌقا شمٕمٛمٞمؿ  ٧مذًمؽ مجع همٗمػم ُمـ إؾم٤مشمذة ذم اجل٤مُمٕم٦م اًمول ىم٤مُم

شمٕمٚمٞمؿ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٕمرسمٞم٦م، ويموٌقا ذم ذًمؽ يمو٤مسًم٤م وىمَّٕمقه مجٞمًٕم٤م، وىمدُمقه إمم أوزم إُمر 

وإمم اًمرأي اًمٕم٤مم. وىمد ٟمًٛمع ُمـ إظمقاٟمٜم٤م اًمذيـ حييون هذا اعم١ممتر، ويٕمرومقن 

رت إًمٞمف احل٤مل. هذه دمرسم٦م مج٤مقمٞم٦م جمٞمدة. وهٜم٤مك حم٤موٓت اعمقوقع، آظمر ُم٤م  ٤م

أظمرى سمٕمْمٝم٤م ومردي٦م، وسمٕمْمٝم٤م مج٤مقمٞم٦م. ومٗمل سمٕمض اجل٤مُمٕم٤مت ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 

٤ًٌم سمديٕم٦م أًمَّٗمٝم٤م أو شمرمجٝم٤م طمديًث٤م  اًمًٕمقدي٦م إدارة ًمٚمؽممج٦م. وىمد ىمرأت أظمػًما يمو

ء إظمقة أؾم٤مشمذة أوم٤موؾ ذم ضم٤مُمٕم٤مت اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م وأطمد ه١مٓ
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إيم٤مرم حيي ُم١ممترٟم٤م اًمٞمقم وؾمٜمًوٛمع ًمف سمِمقم، ًمٜمثٜمل قمغم إٟمج٤مزه هق 

 وأظمقاٟمف، وًمٜمٗمرح عم٤م ًم٘مقا ُمـ شمقومٞمؼ، وٟمحزن عم٤م  ٤مدومٝمؿ ُمـ ُمّم٤مقم٥م. 

وًمٙمـ اعمِمٙمٚم٦م اًمٙمؼمى شمٌ٘مك  ٖمر اًمًقم، وم٤مًمٙمو٤مب اًمذي ٓ ي٤ٌمع ُمٜمف، قمغم 

ر وم٤مطمش ٓ يوحٛمٚمف إىمؾ، أًمػ ٟمًخ٦م، ٓ يٛمٙمـ أن يٖمٓمل ٟمٗم٘موف إٓ إذا سمٞمع سمًٕم

اًمٓم ب. هذا هق اًمٕمٛمؾ اًمذي ٓ يًوٓمٞمع أن ي٘مقم سمف إٓ اًمٜم٤مذ اعموٛمٙمـ ُمـ 

ُمٝمٜموف، اًمذي يٕمرف ىمٞمٛم٦م اًمٙمو٥م، ويٛمٞمز اًمٖم٨ّم ُمـ اًمًٛملم، ويٕمٚمؿ، ذم آن 

. واطمد، أن ُم٤م ٓ ُي٤ٌمع ٓ يٕمٞمش. وذم هذا اعم١ممتر دراؾم٦م مجٞمٚم٦م ذم هذا اعمقوقع

 : حت٘مٞمؼ ؾمقم يم٤مومٞم٦م ًمٚمٙمو٥م. أقمو٘مد أن هذه هل اًمٕم٘مدة إؾم٤مؾمٞم٦م

ًُمف. وذم أأُم٤م ُمقوقع اعمّمٓمٚمح٤مت وم٠مٟم٤م، وإن يمٜم٧م ٓ  ؾموٝملم سمف، وم٢مين ٓ ُأَهقِّ

هذا اعمج٤مل يٛمٙمـ أن ي٘مقم أًمػ ُمذه٥م وُمذه٥م، ومٚمٞمٜمٓمٚمؼ أ ح٤ما٤م مجٞمًٕم٤م صمؿ 

حيٙمؿ اهلل سمٞمٜمٝمؿ ذم ُم٤م يم٤مٟمقا ومٞمف خيوٚمٗمقن. وم٘مد يٜم٤مدي اًمٌٕمض سم٠من شمٜم٘مؾ 

يٍّم آظمرون قمغم شمرمج٦م يمؾ يمام وردت. وىمد  اعمّمٓمٚمح٤مت ُمـ أ ٚمٝم٤م إضمٜمٌل

ُمّمٓمٚمح وإجي٤مد اعم٘م٤مسمؾ اًمٕمريب ًمف. وىمد يذه٥م همػم ه١مٓء وأوًمئؽ إمم طمدود 

ؿموك ذم اًمٜم٘مؾ )وهق ُم٤م ؾمامه اًمٕمرب سم٤مًموٕمري٥م أي يمو٤مسم٦م اًمٙمٚمٛم٦م إضمٜمٌٞم٦م 

سم٤مٕطمرف اًمٕمرسمٞم٦م وإدظم٤م ٤م ذم اًمٚمٖم٦م(. ومٛمٜمٝمؿ ُمـ خيو٤مر هذه احلدود وٞم٘م٦م، 

واؾمٕم٦م. اعمٝمؿ هق اًموٕمٚمٞمؿ سم٤مًمٕمرسمٞم٦م صمؿ شموقازن إُمقر. وأفمـ وُمٜمٝمؿ ُمـ جيٕمٚمٝم٤م 

، وٕٟمٜم٤م  أن ُمـ واضمٌٜم٤م اًمو٤ًمهؾ ذم وضمقد هذا آظمو ف، ٕن اعم١مُمـ َهلمِّ ًَملمِّ

 ٟمريد أن ٟمْمؿ إمم  ػ اًمٕمرسمٞم٦م أيمؼم قمدد ممٙمـ. 

وُمع هذا، ومكم رأيل ذم اًموٕمري٥م )أي ٟم٘مؾ اعمّمٓمٚمح٤مت يمام وردت( يمام 

وف أن سمٕمض اًموٕمري٥م أُمر ٓ ُمٗمر ُمٜمف، وٓ قمٞم٥م ومٞمف. ًمٙمؾ اُمرئ رأيف. وظم  
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ؽمو»ويمؾ اًمٚمٖم٤مت شمو٤ٌمدل اًمٙمٚمامت. ومٙمٚمٛم٦م  ًْ ذم ومرٟم٤ًم، اًمول يٕمرومٝم٤م يمؾ إٟم٤ًمن  شسم

، َيْرُوُون أهن٤م ُمـ يم م ضمٜمقد اًم٘مٞمٍم اًمرود أًمٙمًٜمدر شطم٤مٟم٦م اخلَٛمر»وُمٕمٜم٤مه٤م 

 إول اًمذي اطموؾ ضمٜمقده سم٤مريس سمٕمد هزيٛم٦م ٟم٤مسمٚمٞمقن، ومٙم٤مٟمقا يدظمٚمقن إمم

احل٤مٟم٤مت قمغم قمجؾ ًمٞمنمسمقا  ٤مئحلم سمًؽمو، سمًؽمو، وُمٕمٜم٤مه٤م سم٤مًمروؾمٞم٦م 

)سمنقم٦م(. وإُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ قمديدة. وًمٖم٦م اعموٗمقىملم هل اًمول شمٖمزو قم٤مدة 

ؾمقاه٤م، ؾمقاء أيم٤من هذا اًموٗمقم سم٤محلرب أو سم٤مًمٕمٚمؿ أو سم٤مٓىموّم٤مد، ويمٚمٜم٤م يِمٝمد 

 اًمٞمقم هٞمٛمٜم٦م اقٟمٙمٚمٞمزي٦م. 

سم٧م أُمثٚم٦م قمغم يمٚمامت أظمذهت٤م اًمٕمرسمٞم٦م ذم وذم هذا اعم١ممتر دراؾم٤مت سمديٕم٦م رض

ٌَٜمَّْوٝم٤م وم٠م ٌح٧م يمٌٜم٤مهت٤م اًم٤ًمسم٘م٤مت  (ساط)وُمٜمٝم٤م يمٚمٛم٦م  ،اعم٤ميض ُمـ ؾمقاه٤م، صمؿ شَم

ٌَٜم٤َّمة. وًمٙمـ هذه اًمٙمٚمامت اًمول شمدظمؾ ذم أي٦م ًمٖم٦م ُمـ ؾمقاه٤م هل  إذا  ح أهن٤م ُُمَو

سمؾ ويٜم٘مّمف رء أؾم٤مد  ،يمٛمٚمح اًمٓمٕم٤مم. ومٙمام أن اًمٓمٕم٤مم سم  ُمٚمح ممجقج

 )إٓ ًمٌٕمض اعمرى(، ومٙمذًمؽ اقيمث٤مر ُمٜمف ممجقج وو٤مر. ًمٚمّمح٦م 

َّٓ قمٜمد اًميورة وأٟم٤م ُمٜمٝمؿ، وهذا هق  - وطمج٦م ُمـ يوح٤مؿمقن اًموٕمري٥م إ

هل أن اًمٙمٚمٛم٦م  -ُمٍم، وؾمٜمَّوف احلًٜم٦م اًمول ؾمٜمَّٝم٤م ُمذه٥م جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم 

سم٦م ٓ شمقطمل إمم أذه٤من اًمٜم٤مؿمئلم ؿمٞمًئ٤م يٕمٞمٜمٝمؿ قمغم اًمٗمٝمؿ.   اعمٕمرَّ

ُم٘مدُما٦م إمم هاذا اعما١ممتر،  قمغم هذه احلج٦م أؾمو٤مذان وم٤مو ن ذم دراؾم٦مٍ  وىمد َردَّ 

ُمّماآمٚمًح٤م  ىمرأهتاا٤م وم٠مقمجٌاا٧م ااا٤م يمثااػًما، ودقمااقت ًمٙم٤مشمٌٞمٝماا٤م سماا٤مخلػم، وميااسم٤م ُمااثً  

وىم٤مٓ إن اًمٗموك اقٟمٙمٚمٞمازي، أو اًمٗموا٤مة، ُماـ اًماذيـ  ،شهؽموؾم٤ميٙمٚمؽ»يمٞمٛمٞم٤مئًٞم٤م هق 

ٕن هاذا  ،ومٕمج٧ٌم ُمـ ذًماؽ ،٦م ٓ يٗمٝمٛمف إذا مل ينمح ًمفٞمون اًمدراؾم٦م اجل٤مُمٕمؤيٌد

اعمّمٓمٚمح ُمٙمقن ىمًٛملم صم٤مٟمٞمٝمام )ؾم٤ميٙمؾ( هق اؾمؿ اًمدراضم٦م اًمِم٤مئع سملم إـمٗم٤مل، 
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 :وأو ااام )هااؽمو( وهااق ُمًااوخدم ذم يمثااػم ُمااـ اًمٙمٚمااامت اًمِماا٤مئٕم٦م وُمٜمٝماا٤م ُمااثً  

اًموال ٓ أفماـ وموٞما٤من اقٟمٙمٚمٞماز ووموٞم٤مهتا٤م جيٝمٚمقهنا٤م وٓ ُم٘م٤مسمٚموٝما٤م  ،شهؽموؾمٙمِمقال»

 قنيًااٛمٕم ـ، اًمااذياقٟمٙمٚمٞمزياا٦م ٚمٞماازي، أو اًمٗمواا٤مة. وماا٤مًمٗموك اقٟمٙمشهقُمقؾمٙمِمااقال»

هذا سمٌمء يمثػم، ًماٞمس هاق اعمٕمٜماك ـمًٌ٘ما٤م وًمٙماـ  ؿيقطمل   (ٚمؽٙمهؽموؾم٤مي)يمٚمٛم٦م 

 اعمدظمؾ إًمٞمف. 

أٟم٤م مل أىمّمد سمذًمؽ دمريح رأي إؾمو٤مذيـ اًمٗم٤موٚملم  ٤مطمٌل اًمدراؾم٦م. وم٠مٟم٤م 

 ُمًوٕمد ذم ؾمٌٞمؾ شمٕمٚمٞمؿ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٕمرسمٞم٦م، أن أدقمق يمؾ ُمـ ي٘مٌؾ أن يًٛمٕمٜمل إمم

وؾمقاه٤م ُمـ اًمٙمٚمامت، وُم٤م أـمقل سمٕمْمٝم٤م ذم جم٤مل  (هؽموؾم٤ميٙمٚمؽ)اؾموخدام 

اًمٙمٞمٛمٞم٤مء. وأفمـ ذًمؽ اٟمٕمٙم٤مؾًم٤م ًمقًمع اًمٚمٖم٦م إعم٤مٟمٞم٦م سمٌٜم٤مء اًمٙمٚمامت اعمريم٦ٌم اًمٓمقيٚم٦م 

ُمـ يمٚمامت أسمًط. ويمٚمٜم٤م يٕمرف ُمرشم٦ٌم اًمٕمٚمامء إعم٤من ذم اًمٙمٞمٛمٞم٤مء ذم اًمٜمّمػ 

ًمٜمٗمٕمؾ ُم٤م ومٕمٚمف هٜمري ويده، إول ُمـ هذا اًم٘مرن. ومٚمٜم٘مٌؾ هذا وؾمقاه، عمـ ير

اس. وم٘مد  اًمراسمع قمٜمدُم٤م شمرك ُمذهٌف اًمؼموشمًو٤مٟمول، وأ ٌح يم٤مصمقًمٞمٙمًٞم٤م ي٘مٌؾ سم٤مًم٘مدَّ

يم٤من قمغم وؿمؽ أن يٗموح سم٤مريس، ويّمٌح ُمٚمؽ ومرٟم٤ًم اعم٘مٌقل، وأدرك أن ذًمؽ 

ُمـ »ٓ يوٞمن ًمف دون أن يٙمقن قمغم ديـ أيمثري٦م اًمِمٕم٥م، وم٘م٤مل يمٚمٛموف اعمِمٝمقرة: 

اسأضمٚمؽ ي٤م سم٤مريس، أىمٌؾ ا ُمـ أضمٚمؽ ي٤م قمرسمٞم٦م، ٟم٘مٌؾ ». وأٟم٤م أىمقل: شًم٘مدَّ

ضمٜم٤م إًمٞمٝم٤م. وٓ أقمو٘مد أٟمٜم٤م حمو٤مضمقن إًمٞمٝم٤م، ق. وأدقمق اهلل أٓ حيشهؽموؾم٤ميٙمٚمؽ

ٕن ذم ذًمؽ  ٕمقسم٦م  ،ومٜمحـ ٟم٘مقل إهن٤م يمٚمٛم٦م واطمدة ٓ دمقز شمرمجوٝم٤م سمٙمٚمٛمولم

 سمٕمد ذًمؽ ذم شمٍميٗمٝم٤م. 

ٝما٤م. وٟمحاـ ًمٜما٤م هال اضماوامع يمٚمٛموالم وومً٘ما٤م ًم٘مقاقماد ًمٖمو شهؽمو ؾم٤ميٙمٚمؽ»إن 

دقمل ـمًٌٕما٤م ؾماٝمقًم٦م إجيا٤مد أىمقاقمد جلٛمع يمٚمٛمولم، دون اًمدُم٩م، ُمٜمٝم٤م اقو٤موم٦م. وٓ 
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يٛمٙماـ أن شماؽمضمؿ قماغم إىماؾ سم٢مطمادى  (هاؽمو)ُمّمٓمٚمح واطمد ي٘م٤مسمٚمٝما٤م، ومٙمٚمٛما٦م 

يمٚماامت صما ث . ويمٚمٛما٦م )ؾما٤ميٙمؾ( قماغم إىماؾ سم٢مطمادى شخموٚمػ، آظمار»يمٚمٛمولم: 

٦م إُمٙم٤مٟما٤مت. وًمٙماـ هاذه . ويٜمو٩م ُمـ ذًماؽ قماغم إىماؾ ؾماوشدورة، طمٚم٘م٦م، دائرة»

 احلػمة ُمقضمقدة أيًْما٤م عماـ يْماع اعمّمآمٚمح إضمٜمٌال إ اكم. وًماقٓ أن اًمقىما٧م 

 رسم٧م إُمثٚماا٦م قمااغم اواآمراب اعمّماآمٚمح٤مت أطمٞم٤مًٟماا٤م ذم اًمٕمٚمااقم ذم اىمااد وماا٤مت ًمْماا

 اًمٚمٖم٦م اقٟمٙمٚمٞمزي٦م.

اًمذي ٟمحو٤مج إًمٞمف إذن ذم شمٕمٚمٞمؿ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٕمرسمٞم٦م هق إىمداٌم يم٢مىمدام اًمذيـ أدظمٚمقا 

ًٓ اًمٕمرسمٞم٦م ذم  ، صمؿ ذم ُمٜمٔمٛم٦م إُمؿ اعموحدة وويم٤مٓهت٤م 1968ذم قم٤مم  اًمٞمقٟمًٙمق أو

اد»ًمق اٟمؤمر ه١مٓء و .آظموّم٤م ٞم٦م شمقومر اًمنموط يمٚمٝم٤م عم٤م دظمٚم٧م اًمٕمرسمٞم٦م  شاًمُروَّ

إمم اًمٞمقم إمم احل٘مؾ اًمدوزم. وًمقٓ وٞمؼ اًمقىم٧م ًمروي٧م ًمٙمؿ قمـ شمٚمؽ إي٤مم 

اًمرومٞمٕم٦م  ومٞمٝم٤م اعمرشم٦ٌميذيمر اعم١ممتر  اعمجٞمدة اًمٙمثػم. وىمد َأقَمدَّ أخ ًمٜم٤م يمريؿ دراؾم٦م  ذا

 ومٚمف اًمِمٙمر قمغم يم ُمف اًمدىمٞمؼ. ،اًمول سمٚمٖموٝم٤م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم إُمؿ اعموحدة

 حلم

ويم٤مٟما٧م ىماد قما٤مدت إمم  ،شؾماٞمٜموٗمٞمؽ اُمريٙما٤من»شمٕمروما٧م جمٚما٦م  1955ذم قم٤مم 

ًٌاا٤م ُمااـ شم٠مؾمٞمًااٝم٤م ذم قماا٤مم  اًمّماادور طمااديًث٤م، سمٕمااد همٞمٌاا٦م، وذًمااؽ سمٕمااد ُمئاا٦م قماا٤مم شم٘مري

٤م أىمرؤه٤م ذم يمؾ ؿمٝمر، وأطمٚماؿ سما٠من شماؽمضمؿ يقًُما٤م إمم اًمٕمرسمٞما٦م. ، وُمٜمذئٍذ وأٟم1845

ىم٤مل ؾمٛمرؾم٧م ُمقم، اًمروائل اقٟمٙمٚمٞمزي، إن يماؾ يم٤مشما٥م ذم ضمقوماف يموا٤مب واطماد، 

ٚم٦َّم أظمرى. ورسمام يم٤من ًمٙماؾ اُمارئ ٤مس، ُمّرة سمٕمد اعمرة، يمؾ ُمرة ذم طمخيرضمف قمغم اًمٜم

ها٤م أيًْما٤م. اًمًاٞمد ُمٞمِماٞمؾ د ةذم طمٞم٤مشمف ومٙمارة أؾم٤مؾماٞم٦م واطماد ٤مُمٜم سماري، رئاٞمس جَيْؽَمُّ

وزراء ومرٟم٤ًم إؾمٌؼ اًمذي يمو٥م دؾماوقره٤م احلا٤مزم، ديدٟماف اًمادائؿ، شمٜما٤مىمص قمادد 
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ؾمٙم٤من ومرٟم٤ًم واحلاد ُماـ ذًماؽ، ومٞماذيمره ذم يماؾ ُمٙما٤من وزُما٤من. وأٟما٤م َهاَقد هاق 

شمٕمٚمٞمؿ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٕمرسمٞما٦م. ومٛمٜماذ سمادأت أؾماوٓمٞمع ًم٘ما٤مء ُماـ يًاوٓمٞمٕمقن حت٘مٞماؼ ذًماؽ، 

صم٧م إظماقاين ذم ؾماقري٦م، سمدأت أرضمقهؿ اعم٤ًمقمدة قماغم شمرمجا٦م هاذه اعمجٚما٦م. ومحاد

. وطماادصم٧م إظمااقاين ذم اعمٛمٚمٙماا٦م اًمٕمرسمٞماا٦م شاًمٕماالم سمّمااػمة واًمٞمااد ىمّمااػمة»وًمٙمااـ 

ًمٙمـ يم٤مٟم٧م ًمدهيؿ ُمِما٤مريع أقمجاؾ اًمًٕمقدي٦م، وم٠مصمٜمقا قمغم اًمٗمٙمرة، وومٙمروا ومٞمٝم٤م، و

وْم٧ُم يقًُم٤م سم٠من اؾمو٘مٌٚمٜمل  ا٤مطم٥م اًمًاٛمق اعمٚمٙمال، وزم  ُمٜمٝم٤م. وسمٚمغ يب إُمر أن شَمنَمَّ

ؿمٛمٞم٦م، إُمػم طمًـ اعمٕمٔمؿ، طمٗمٔمف اهلل. وىمد يما٤من ذًماؽ قمٝمد اعمٛمٚمٙم٦م إردٟمٞم٦م ا ٤م

قٓياا٤مت اعموحاادة ىمّمااػمة ذم ـمري٘مااف إمم اًم ُماادةذم ُمٓماا٤مر سماا٤مريس اًمااذي هااٌط ومٞمااف 

 ،ومققمدين ظمػًما. ذم هذه إصمٜم٤مء شمٕمروم٧م اًمًٞمد ضماػمارد سمٞماؾ ورضمقت ؾمٛمق إُمػم

د ٟم٤مذ اعمجٚم٦م، ودٟمٞمس وم ٟم٤مهم٤من، ُمدير حتريره٤م، ومه٤م اًمٚمذان أقم٤مدا إ اداره٤م سمٕما

همٞمٌوٝم٤م ومحدصموٝمام سم٤مُٕمر، ويم٤مٟما٤م ىماد سمادءا يوٗم٘ما٤من قماغم إ ادار شماراضمؿ ًمٚمٛمجٚما٦م ذم 

ً  َأمحٚمف ُمٕمال ذم  ٤ٌم سم٤مًمٗمٙمرة. ويمٜم٧ُم ىمد َأقْمَدْدُت ُمنموقًم٤م ُمٗمّمَّ ًمٖم٤مت خموٚمٗم٦م، ومرطمَّ

طم٘مٞمٌول ذم طمكّم وشمرطم٤مزم. صمؿ طمدث ُمرة أن يمٜم٧م ُم٤ًمومًرا ذم ـم٤مئرة، وم٤مًمو٘مٞم٧م قماغم 

اًماذي  ،ؾمو٤مذ اًماديموقر قمادٟم٤من ؿماٝم٤مب اًماديـهمػم ُمققمد، زُمٞمكم وأظمل اًمٙمريؿ إ

يم٤من قمٜمدئٍذ ُمديًرا قم٤مًُم٤م عمريماز اًمٙمقيا٧م ًمألسمحا٤مث اًمٕمٚمٛمٞما٦م، وم٠مظمؼمشماف سم٤معمقواقع، 

ؾمًا٦م اًمٙمقيا٧م وأقمٓمٞموف  اقرة ُماـ اعمنماوع، وم٘ما٤مل زم إٟماف ؾماٞمحدث سما٤مُٕمر ُم١م

ة قمٚمٛم٧م أن اعم١مؾم٦ًم اشمٗم٘م٧م قمغم اعمنماوع ُماع ضماػمارد ًمٚمو٘مدم اًمٕمٚمٛمل. وسمٕمد ُمد

 اًمٕمرسمٞما٦م ًمًاٞمٜموٗمٞمؽ أُمريٙما٤من. ومل  وهال اًمؽممجا٦م ،شاًمٕمٚماقم جمٚما٦م»سمٞمؾ، و درت 

ومؽممجاا٦م  ،شجمٚماا٦م اًمٕمٚمااقم»ل أي ومْمااؾ ذم  اادور اهااذه اًم٘مّماا٦م ٕزقمااؿ ًمٜمٗمًاا ْروِ أ

ؾمٞمٜموٗمٞمؽ أُمريٙم٤من إمم اًمٕمرسمٞم٦م أُمر ُمـ اًمٌداه٦م سمحٞم٨م يٗمٓمـ ًمف يمؾ ُمـ يٗمٙمار ومٞماف. 
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ٚما٦م جم»سمد أن ًمٗمٙمارة  ادور  واًمٞمقم شمّمدر ؾمٞمٜموٗمٞمؽ أُمريٙم٤من ذم شمًع ًمٖم٤مت. وم 

 .  شًمٚمٜمٍم أًمػ أب، أُم٤م ا زيٛم٦م ومٞموٞمٛم٦م»أًمػ أب. وىمدياًم ىم٤مًمقا:  شاًمٕمٚمقم

أ ح٤مب اًمٗمْمؾ ذم  دوره٤م هؿ إسمرار اًمذيـ أؾمًقا ُم١مؾم٦ًم اًمٙمقي٧م 

جمٚم٦م »ًمٚمو٘مدم اًمٕمٚمٛمل. وإوم٤موؾ اًمذيـ ينمومقن قمٚمٞمٝم٤م اًمٞمقم وىمرروا إ دار 

٤مذ اًمديموقر ، وإيم٤مرم اًمذيـ حيررون هذه اعمجٚم٦م وُمٜمٝمؿ أظمقٟم٤م إؾموشاًمٕمٚمقم

واًمذي حيي هذا اعم١ممتر. هم٤ميول ُمـ  ،قمدٟم٤من احلٛمقي اًمذي ذيمرت اؾمٛمف ؾم٤مسمً٘م٤م

أو ام هق أن إطم م شموح٘مؼ أطمٞم٤مًٟم٤م، وصم٤مٟمٞمٝمام آهوداء  :رواي٦م هذه اًم٘مّم٦م أُمران

 سم٤مًمٜمج٤مح ًمو٘مٚمٞمده. 

ًمقضمقد اعم١مؾم٦ًم اًمول شمٜمٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م، واًمول ُم٤م شمزال،  شجمٚم٦م اًمٕمٚمقم»ٟمجح٧م 

ذًمؽ، صمؿ ًمقضمقد اًمٜم٤مذ إضمٜمٌل اًمذي ىمدم إ ؾ. وٓ  قمغم ُم٤م أفمـ، شمٗمٕمؾ

أُمؾ ـمًٌٕم٤م ذم وضمقد ُمـ يٜمٗمؼ قمغم ُمنموع قمريب ؿم٤مُمؾ ًمٚمؽممج٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م. ومٞمٜمٌٖمل 

اًمٌح٨م قمـ ٟم٤مذ أو أيمثر ُمـ سملم اًمٜم٤مذيـ إضم٤مٟم٥م اعمِمٝمقريـ ذم هذا اعمج٤مل، 

 ـر، واًمٌح٨م قمٛمَّ وقمددهؿ يمٕمدد أ ٤مسمع اًمٞمد اًمقاطمدة. أو اًمٞمديـ قمغم إيمث

ى سم٠من َيْدُرَس اًمًقم اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٙمو٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وم٢من ايموِمػ سم٠مهن٤م يٛمٙمـ أن ير

 شمٙمقن راسمح٦م دظمٚمٝم٤م.

ٓ شمٚمقُمقين قمغم هذه اًمٗمٙمرة اًمول ىمد شمزقم٩م اًمٌٕمض. أٟم٤م ٓ أطم٥م ه١مٓء 

 اًمٜم٤مذيـ، وٓ أسمٖمْمٝمؿ. يمؾ ُم٤م أمتٜم٤مه هق أن شمّمدر اًمٙمو٥م. 

٦م اًموال شمٕمرومقهنا٤م، ويما٤من ىمٌؾ احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وىمٕم٧م إزُم٦م آىموّم٤مدي

طمزب وم٤مؿمًول ومرٟمز يقزع احل٤ًمء قمغم اًمٕمامل اًمٕم٤مـمٚملم قمـ اًمٕمٛماؾ ٓيموًا٤مب 

رسمقن احلًاا٤مء صمااؿ هيوٗمااقن: اقمٓمٗمٝمااؿ. ومٙماا٤من سمٕمااض هاا١مٓء اًمٕمااامل اجلاا٤مئٕملم يِماا

 .  شًموً٘مط اًمٗم٤مؿمٞم٦م»
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طموك يٛمٙمـ ًمٚمٛمنموع أن يرسمح يٜمٌٖمل أن شم٤ٌمع اًمٙمو٥م ومٞمف سم٤مٔٓف، أي ذم 

و٥م سمد ُمـ أن يٜمو٘مل اًمٙم أيمثره٤م. وًمٙمل يوح٘مؼ ذًمؽ ٓ اًمٌ د اًمٕمرسمٞم٦م يمٚمٝم٤م أو

ؾمقه٤م ًمٓم اؿ. ومٞمٛمٙمـ ُمثً  ؾمٚمقك  إؾم٤مشمذة اًمٕمرب، ويؽممجقه٤م هؿ، ويدرِّ

 :اًمًٌٞمؾ اًمو٤مزم

إذا شمٌلم عم١ممتريمؿ اًمٙمريؿ أن هذا اعمنموع ُمـ أوه٤مم ؿمٞمخ يمٌػم، ؾَمَٙموُّْؿ قمٜمف، 

وقء، ومٞمٛمٙمـ قمٜمدئٍذ  ومً٘مط إمم طمٞم٨م ٓ رضمٕم٦م. أُم٤م إذا رأيوؿ أن ومٞمف سمّمٞمًّم٤م ُمـ

 ؟شم٠مذن سم٠من يٕمٛمؾ ذم أراوٞمٝم٤م: هؾ ؾم١مال احلٙمقُم٤مت

هذه آشمّم٤مٓت ٓ يًوٓمٞمع أن ي٘مقم ا٤م إٓ ٟم٤مذ أضمٜمٌل، أو أيمثر، ىمد 

ومٛمنموع يمٝمذا يوٓمٚم٥م أٟمقاقًم٤م ُمـ اعمٝم٤مرة ٓ  .شمٕم٤مون ُمٕمف شم٤مضمر قمريب أو أيمثر

أو  متٚمٙمٝم٤م اعم١مؾم٤ًمت احلٙمقُمٞم٦م هل ُمٝم٤مرة اًموج٤مرة. إذا روٞم٧م احلٙمقُم٤مت

وم٢مذا  ؟شم٠مذن ذم أن جيري اعمنموع وٛمٜمٝم٤م هؾ :أُمٙمـ ؾم١مال اجل٤مُمٕم٤مت ،سمٕمْمٝم٤م

ؾمقن اعمقاد اًمٕمٚمٛمٞم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م  ىمٌؾ سمٕمْمٝم٤م شمؿ آشمّم٤مل سم٤مٕؾم٤مشمذة اًمذي ُيَدرِّ

اًمري٤موٞم٤مت، واًمٗمٞمزي٤مء، واًمٙمٞمٛمٞم٤مء، وقمٚمؿ احلٞم٤مة، واجلٞمقًمقضمٞم٤م، ذم  :أي اًمٙمؼمى:

ٓؿمؽماك ذم اؾموٗمو٤مء هم٤ميوف حتديد اًمًٜم٦م إومم. وُدقَمل ه١مٓء إؾم٤مشمذة إمم ا

اًمٙمو٥م اخلٛم٦ًم اًمول خيو٤مروهن٤م ذم هذه اًمٗمروع. ومٞمٓمٚم٥م ُمـ يمؾ واطمد أن ي٘مؽمح 

ٛمٜمح اًمذي اىمؽمطمٝم٤م ٜمو٘مك اًمٙمو٥م اًمول شمٜم٤مل أقمغم إ قات، ويُ مخ٦ًم يمو٥م، وشمُ 

وم٢مذا يم٤مٟمقا أيمثر ُمـ واطمد وم٤ٌمًم٘مرقم٦م، وإن مل يٙمـ أطمد وم٤مٕىمرب، وهٜم٤م  ضم٤مئزة،

زي٤مئل ُمثً  أن يٜمو٘مل يمو٤مسًم٤م ذم قمٚمؿ احلٞم٤مة أيًْم٤م، ذم ىم٤مئٛموف اًمول ـمًٌٕم٤م يٓمٚم٥م ُمـ اًمٗمٞم

 حتقي مخ٦ًم يمو٥م، سمٖمرض شم٘مٚمٞمؾ قمدد ُمـ ي٘مؽمح اًم٘م٤مئٛم٦م اًمّمحٞمح٦م، وذًمؽ 

 ُمع أٟمف همػم خموص ذم قمٚمؿ احلٞم٤مة، ومٞمًوِمػم زُمٞمً  ًمف خموًّم٤م ذم هذا اعمقوقع. 
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ممٙمـ ُمـ أيمؼم قمدد  كٜمو٘مشمرمجوٝم٤م، ويُ ٕمٚمـ ٘مٞم٧م اًمٙمو٥م اخلٛم٦ًم شمُ ُموك اٟموُ 

 :اعمؽممجلم اعمٛمٙمٜملم، اًمٕم٤مُمٚملم ذم ضم٤مُمٕم٤مت قمرسمٞم٦م خموٚمٗم٦م، ذم طمدود ُمٕم٘مقًم٦م ـمًٌٕم٤م

ٜمو٘مك ًمٚمٙمو٤مب إذ ٓ يٕم٘مؾ أن يؽمضمؿ أؾمو٤مذ أىمؾ ُمـ قمنميـ  ٗمح٦م ُمثً . ويُ 

 ُُمراضمع ًمٚموٜمًٞمؼ. 

وزم ُمع إظمقاين أؾم٤مشمذة اًمٗمٞمزي٤مء ذم ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ دمرسم٦م ذم هذا اعمقوقع، 

َّٓ  ،اعمِمٝمقر ذم اًمٗمٞمزي٤مء. واؿمؽميمٜم٤م ذم شمرمجوف مجٞمًٕم٤موم٘مد شمرمجٜم٤م يمو٤مب وم٤ميٜمامن   إ

زُمٞمٚملم يم٤مٟم٤م حيٛم ن ُم١ًموًمٞم٤مت ُمٜمٕموٝمام ُمـ اعمِم٤مريم٦م. ويم٤من سمٞمٜمٜم٤م ُُمراضمع 

 .سم٥ًٌم ؿمٝمرة ُم١مًمٗمف، ظم٤مرج ؾمقري٦م أيًْم٤م ،ًمٚموٜمًٞمؼ. وسمٞمع اًمٙمو٤مب

ٓمٚم٥م ُمـ رضمؿ اًمٙمو٤مب يُ إٟمف ُموك شمُ  :وم٠مىمقل أقمقد إمم اعمنموع اعم٘مؽمح

وُيْٕمَٚمٛمقن سم٠من ضمزًءا  ،سمذًمؽ ٛمقا اًمٜم٤مَذ ٚمِ ٕمْ ٘مٌٚمقن سمودريًف أن يُ إؾم٤مشمذة اًمذيـ ي

ُمـ رسمح اًمٙمو٤مب ذم سمٚمدهؿ ؾمٞمقزع قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمو٤ًموي. واًمٖم٤مي٦م ُمـ ذًمؽ ـمًٌٕم٤م هل 

ج وي٤ٌمع.   طمثُّٝمؿ قمغم شمدريس اًمٙمو٤مب طموك يروَّ

ٜم٘مد هذا اعمنموع ُمـ قمدة وضمقه. وهٜم٤مك أظمٓم٤مر قمديدة يٛمٙمـ ـمًٌٕم٤م أن يُ 

يْم٤مف إمم ًمف سمدء اًموٜمٗمٞمذ، ُمٜمٝم٤م اٟم٘مْم٤مض ىمرا ٜم٦م اًمٜمنم قمٚمٞمف. شموٝمدده، إذا ىُمٞمِّض 

٤م اًمٌو٦م، وإن يمٜم٧م ٓ أقمو٘مد ذًمؽ. وًمٙمـ ُم٤م أن اعمنموع ىمد ٓ يٙمقن اىموّم٤مدي  ذًمؽ 

 احلؾ همػم ذًمؽ؟ 

إمم ُموك ٟمٜمؤمر طموك ُٟمٕمّٚمؿ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٕمرسمٞم٦م؟ قمٜمدُم٤م أومٙمر ذم هذا اعمنموع 

ر ىمقل ُمـ ىم٤مل:  . أمتٜمك أن أرى، ىمٌؾ شٝمل ُمٌوذًم٦ميمؾ ومٙمرة شمٌدأ هرـم٘م٦م وشمٜمو»أشمذيمَّ

 أن أُمقت، هذه اًمٗمٙمرة شمّمٌح ُمٌوذًم٦م.

ٌّا٤من ذيٗما٤من: طما٥م اًمٕمرسمٞما٦م وطما٥م اًمٕمٚماؿ. ويم مها٤م  مجٕمٜم٤م ذم هذا اعم١ممتر طُم
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 ^أؾم٤مس عمًو٘مٌؾ أُموٜم٤م. وم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م هل قمّم٥م وضمقدٟم٤م. روي قمـ اًمرؾمقل 

ًمٕمرسمٞماا٦م ًمٞمًاا٧م اًمٕمرسمٞماا٦م ٕطمااديمؿ ُمااـ أب أو أم، إٟمااام ا»أٟمااف ىماا٤مل: واهلل أقمٚمااؿ، 

 . وقمزة إُم٦م وقمزة ًم٤ًمهن٤م ُمؽماسمٓم٤من. شاًمٚم٤ًمن

إذا يمٜم٧م شمريد »٤مت ُمـ هذا اًم٘مرن شم٘مقل: ٞميم٤مٟم٧م اًمٜمٙمو٦م اًمِم٤مئٕم٦م ذم اخلٛمًٞمٜم

احل٤مرض وموٕمٚمَّؿ اقٟمٙمٚمٞمزي٦م، وإذا يمٜم٧م شمريد اعمًو٘مٌؾ وموٕمٚمؿ اًمروؾمٞم٦م، وإذا يمٜم٧م 

يمذب هذه  . وًم٘مد سمرهٜم٧م إي٤مم قمغمششموٓمٚمَّع إمم اعمًو٘مٌؾ إسمٕمد وموٕمٚمؿ اًمّمٞمٜمٞم٦م

ًمق »اًمٜمٙمو٦م يمام شمؼمهـ، يمؾ يقم، قمغم يمذب ُمـ يزقمٛمقن اؾموِمٗم٤مف اعمًو٘مٌؾ. 

 . شيمٜم٧م أقمٚمؿ اًمٖمٞم٥م ٓؾموٙمثرت ُمـ اخلػم وُم٤م ُمًٜمل اًمي

ويمؾ أٟم٤مس يداومٕمقن قمـ ًمٖماوٝمؿ، وحيزٟماقن إذا شمراضمٕما٧م. ىمٌاؾ أؿماٝمر، طمازن 

اًمٜم٤مس ذم ومرٟم٤ًم قمٜمادُم٤م قمٚمٛماقا أن جمٚما٦م ُمٕمٝماد سم٤مؾماوقر اًمِماٝمػم ؾموّمادر سمٕماد أن 

٤مقٟمٙمٚمٞمزي٦م. هذا هق اًمٞمقم ُمٞمزان اًم٘ماقى. وذم ُم٤مواٞمٝم٤م يم٤مٟما٧م ًمٖموٜما٤م هال اعمٝمٞمٛمٜما٦م. سم

وم٤مقُمؼماـمقر ومردريؽ اًمثا٤مين، طما٤ميمؿ اقُمؼماـمقريا٦م اًمروُم٤مٟمٞما٦م اجلرُم٤مٟمٞما٦م اعم٘مدؾما٦م، 

اًمذي قم٤مش ذم اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م قمنم سمٕمد اعمٞم د، ويم٤من سم ـمف ذم  ٘مٚمٞم٦م، يما٤من ياوٙمٚمؿ 

ـْ ٓ يًوٓمٞمع.  اًمٕمرسمٞم٦م، وي٘مرؤه٤م، ويٗمخر سمذًمؽ، ويٖمٌٓمف ـْ طم٤مؿمٞموف َُم  قمٚمٞمف ُِم

اًمٕمرسمٞم٦م اًمٞمقم ُمٝمٞمْم٦م اجلٜم٤مح، و ٤مطم٥م اعمروءة ُمـ أسمٜم٤مئٝم٤م، هق اًمذي حيٛمٞمٝم٤م 

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ژويٗمدهي٤م. وسمذًمؽ أُمرٟم٤م اهلل ورؾمقًمف. 

   ژژ ژ  ڈ ڈڎ ڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ

 . اًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمٜم٤م مجٞمًٕم٤م ُمٜمٝمؿ، واًمً م قمٚمٞمٙمؿ ورمحف اهلل وسمريم٤مشمف.[69اًمٜم٤ًمء: ]

 

*    *    *    *    * 
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 الدكتور عبد الرزاق قدورةاألستاذ 

 

 واًمّم ة قمغم رؾمقل اهلل. ،سمًؿ اهلل، واحلٛمد هلل

 اًمً م قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف.

. وهذا شؿَمٞمٌَّٜمل  ٕمقد اعمٜم٤مسمر وظمقف اًمٚمحـ»ىم٤مل ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اعمٚمؽ: 

يزول ُمٝمام ؿم٤مب اًمِمٕمر وـم٤مل اًمٕمٝمد سم٤معمٜمؼم. وىمد يًقم  ٤مطمٌف إمم  هٚمع ٓ

اعمخ٤مزي يمام ومٕمؾ سمخٓمٞم٥م اعم١مؾم٦ًم اعمٚمٙمٞم٦م اًمٗم٤مر. وهذه اعم١مؾم٦ًم اًمٚمٜمدٟمٞم٦م أقمٔمؿ 

أجم٤مده٤م أن وم٤مراداي، أسم٤م اًمٙمٝمرسم٤مء، يم٤من ومٞمٝم٤م أضمػًما، صمؿ أ ٌح قمٚمٞمٝم٤م أُمػًما. وومٞمٝم٤م 

 ٝم٤م طمٞم٤مشمٜم٤م اًمٞمقم.ايموِمػ أهار اًمٙمٝمرسم٤مء واعمٖمٜم٤مـمٞمس اًمول شم٘مقم قمٚمٞم

شمدقمق هذه اعم١مؾم٦ًم أهؾ اًمٕمٚمؿ ًمٞموحدصمقا ومٞمٝم٤م، وشمذاع سمٕمض هذه اخلٓم٥م. 

و ٤م ؾُمٜم٦ٌَّم ُم١ميمدة شم٘ميض سمدقمقة اخلٓمٞم٥م إمم اًمٕمِم٤مء ىمٌؾ ظمٓم٤مسمف، صمؿ طمًٌف ذم همروم٦م 

ُم٘مٗمٚم٦م ومٞمٝم٤م ُم٤م ىمد حيو٤مج إًمٞمف سمٕمد إيمؾ واًمنمب. صمؿ يٗمرج قمٜمف سمٕمد ؾم٤مقم٦م، 

٤ًٌم إمم وي٤ًمم إمم ُمٜمؼم اخلٓم٤مسم٦م. هذه ؾمٜم٦م ؾم ٜمّٝم٤م وم٤مراداي اًمذي يم٤من دقم٤م ظمٓمٞم

اًمٕمِم٤مء. وسمٚمغ ُمـ ذقمر اخلٓمٞم٥م، وظمقومف ُمـ ًم٘م٤مء اجلٛمٝمقر، أن هم٤مدر اعم٤مئدة سمٕمد 

                                                 

ذم ىم٤مقم٦م اعمح٤مرضات سمٛمٙمو٦ٌم  1995أي٤مر  17( حم٤مرضة أًم٘م٤مه٤م اًمديموقر قمٌد اًمرزام ىمدورة سمو٤مريخ 1)

حم٤مرضات اعمجٛمع ذم اًمدورة وٛمـ ُمٓمٌققم٤مشمف ذم يمو٤مب ) جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمدُمِمؼ إؾمد، وـمٌٕمٝم٤م

 .(1995-1994اعمجٛمٕمٞم٦م 
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رب. واوٓمر وم٤مراداي إمم اًمٙم م حمٚمف، وومٕمؾ هاًمٓمٕم٤مم سمدقمقى همًؾ يديف، صمؿ 

ٓ يوٙمرر ُمثؾ ذًمؽ ذم اعمًو٘مٌؾ. وًمٕمؾ إؾمو٤مذ رئٞمس اعمجٛمع  لُم٤م يٜمٌٖمل ًمٙم

 يٕموؼم سمذًمؽ.

زيد ُمـ ىمٚم٘مل أن يم ُمل ُُمرُّ اعمَذام ًمٞم٧ًم ومٞمف طم وة اًمٌ هم٦م، وٓ ـمراوة ي

احلٙم٤مي٦م، وٓ رضاوة اًمًٞم٤مؾم٦م. وم٠مظمِمك أن شمنطمقا سم٠مومٙم٤مريمؿ ذم ضمٜم٤مٍت أهمغم 

 وأطمغم ُمـ أقمراف قمٚمؿ اًمٓمٌٞمٕم٦م. 

قمٜمدُم٤م أؾمس اًمٚمقرد ري٨م اقذاقم٦م ذم سمٚمده ىم٤مل: إن هم٤مي٦م ُم٤م شمرضمقه اققم م 

)أي شمٗمًػم اًمٕمٚمؿ(، واقُمو٤مع )أي سم٨م اًمنور(. وهذا  )أي ٟمنم اًمٜم٠ٌم(، واًموٕمٚمٞمؿ

 ُمرام يمؾ ُموحدث، وًمٙمٜمف يم٤مٕومؼ ٓ يدريمف أطمد ُمٝمام ؾمٕمك إًمٞمف.

وىمد أطم٧ٌٌم، ىمٌؾ أن أسمدأ ُمقوقع اجلد، اًمذي أظمِمك أن يدظمؾ إمم 

ٟمٗمقؾمٙمؿ اًم٠ًمم، أن أروي ىمّمولم ُمـ ىمّمص أهؾ اًمٕمٚمؿ، ومٞمٝمام سمٕمض اًمُٗمٙم٤مه٦م، 

ل اًمٓمٕم٤مم.ومٚمٕمٚمٝمام شمِمٗمٕم٤من عم٤م ؾمٞمٚمٞمٝمام،   وشمٙمقٟم٤من يم٤مًمٜمَّْ٘مؾ ُيَِمٝمِّ

اًم٘مّم٦م إومم: قمـ قم٤ممل أُمريٙمل ُمـ أ ؾ ي٤مسم٤مين اؾمٛمف ٟم٤مُمٌق ي٘مقًمقن قمٜمف، عم٤م 

ىمراٟمف سمٕمد ظمؼموا ُمـ سمراقموف وومٓمٜموف، أٟمف يرى اًمٞمقم، ذم ُمٞمدان اًمٕمٚمؿ، ُم٤م يراه أ

 ىم٤مل أسمق اًمٓمٞم٥م:قمنم ؾمٜمقات، ومٝمق يمام 

اااااالٌّ شمَ 
 ٜمّٞمااااااِف ـمٚمٞمٕماااااا٦م قمٞمٜماااااافٔمَذيمِ

 

ٌُااف ذم   يقُمااف ُماا٤م شماارى همااداياارى ىَمْٚم

ٟمف ومٙمر ذم أٟمف ًمق ذه٥م، وحتدث ُمع ٟم٤مُمٌق، إوىم٤مل أطمد أ ح٤مسمف اًمٕمٚمامء  

ٓيمو٥ًم ؿمٞمًئ٤م ُمـ قمٚمٛمف سمام ؾمٞمٙمقن. ومٗمٕمؾ ذًمؽ، وطمدصمف ٟم٤مُمٌق أـمٞم٥م طمدي٨م. 

وىم٤مل هذا اًمّمديؼ أٟمف وضمد ُم٤م ىم٤مًمف ٟم٤مُمٌق قمٛمٞمً٘م٤م همزيًرا، ومنمع يٗمٙمر ومٞمف، 

 ؾمٛمع.واؾموٖمرم ذًمؽ ُمٜمف قمنم ؾمٜمقات طموك ومٝمؿ يمؾ ُم٤م 
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اًم٘مّم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: هل ىمّم٦م اًمٕمٚمؿ اعمٜمِمقر واًمٕمٚمؿ اعمٙموقم. وم٤مًمٕمٚمؿ ذم أ ٚمف 

يٕمٞمش سم٤مًموقا ؾ سملم أهٚمف، وسمٜمنمه قمغم مجٝمقرهؿ طموك خيوؼموه، وم٢مُم٤م يّمدىمقٟمف 

ن اًمٕمٚمؿ هق اعمٕمروم٦م اعمٌذوًم٦م ًمٚمٜم٤مس. وًمٙمـ اًمٕمٚمامء جيؼمون إوإُم٤م يٗمٜمدوٟمف. أي 

سمٕمض ُم٤م جيدون أو يمٚمف. غم يموامن أطمٞم٤مًٟم٤م، ٕؾم٤ٌمب شمٗمروٝم٤م اًموج٤مرة أو احلرب، قم

٤م  ًً وىمد طمدث ذًمؽ ذم ُمٞمدان آٟمدُم٤مج اًمٜمقوي اًمذي حتٌس ومٞمف اعم٤مدة طمٌ

 ؿمديًدا، سمٗمٕمؾ أؿمٕم٦م اًمٚمٞمزر، قضم٤ٌمره٤م قمغم آٟمدُم٤مج وشمقًمٞمد اًمٓم٤مىم٦م. 

وم  يٕمٚمٜمقن ُم٤م يٗمٕمٚمقن إٓ سمٛم٘مدار. قن أيمثر ٟمو٤مئجٝمؿ ٛميم٤من إُمريٙمٞمقن يٙمو

يم٤من يموامهنؿ يٚمٝمٌٜم٤م سم٤محلَٜمَؼ، وإقم ُمٝمؿ يؽميمٜم٤م » وىم٤مل ي٤مسم٤مين يٕمٜمك اذا اعمقوقع:

يم٤مٕيو٤مم قمغم ُمقائد اًمٚمئ٤مم، ومٜموذيمر اعمثؾ اًمٞم٤مسم٤مين اًمذي ي٘مقل قمـ اًمٌمء اًمذي ٓ 

 . شيمٛمـ حيؽ رضمٚمف قمؼم طمذائفيِمٗمل اًمٖمٚمٞمؾ أن  ٤مطمٌف 

وهذا ؿمٌٞمف سمام ي٘مقًمف اًمٌٕمض ُمـ أن اؾموخدام احل٤مضمز ًمٚمقىم٤مي٦م ُمـ ُمرض 

 ٦ًم سمٖم ومٝم٤م.اقيدز يم٠ميمؾ احلٚمقى ُمٚمٗمقوم

ىمٌؾ أن أقمدد ىمٛمؿ اًمٕمٚمؿ ذم اًمٕم٤مم اعم٤ميض، أطم٥م أن أذيمر أُمريـ. أو ام ًم٤ًمن 

اًمٕمٚمؿ. ومٙمام أن ًمٙمؾ ىمقم ًم٤ًمًٟم٤م، وم٠مهؾ اًمٕمٚمؿ  ؿ ًم٤ًمهنؿ اًمذي يوخ٤مـمٌقن سمف. 

وهق ًم٤ًمن ىمد يٙمقن قمقيًّم٤م، ًمٙمٜمف سم٘مدرشمف قمغم اًموٚمخٞمص يًوٓمٞمع أن جيٛمع ومٙمرة 

ٜمل أهؾ اًمٕمٚمؿ قمـ ًم٤ًمهنؿ هذا طملم واؾمٕم٦م ذم يمٚمٛم٦م واطمدة. وًمذًمؽ ٓ يًوٖم

يوح٤مورون، ومٝمق ؾمٌٞمٚمٝمؿ إمم اقجي٤مز واًمقوقح واًمدىم٦م. وًمٙمٜمف إذا يم٤من ظمػًما 

ذم  اؾموٕمٛمٚمقهطملم يٌ٘مك سمٞمٜمٝمؿ، وم٢من يّمٌح طم٤مضمًزا سمٞمٜمٝمؿ وسملم اجلٛمٝمقر إذا 

اًمٕم٤ٌمرات اًمٕمٚمٛمٞم٦م، أو ُم٤م يًٛمك سم٤معمّمٓمٚمح،  أؾموٕمٛمؾطمديثٝمؿ ُمٕمف. وًمذًمؽ ًمـ 

ذم ًم٤ًمٟمٜم٤م اًمٕمريب: ٕن يمثػًما ُمـ . واًمّمٕمقسم٦م أيمؼم إٓ إذا اوٓمررت إمم ذًمؽ

 اًمٙمٚمامت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اجلديدة ًمٞمس ًمف ُم٘م٤مسمؾ قمريب ؿم٤مئع، أوًمف أيمثر ُمـ ُم٘م٤مسمؾ.
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اًمول  إُمر اًمث٤مين هق أن طمديثل قمـ ىمٛمؿ اًمٕمٚمؿ ُمًو٘مك ُمـ جمٚم٦م ؾمٞم٤مٟمس

شمّمدره٤م اجلٛمٕمٞم٦م إُمريٙمٞم٦م ًمو٘مدم اًمٕمٚمؿ. وذم اًمٕم٤ممل جمٚمو٤من قمٚمٛمٞمو٤من ؿم٤مُمٚمو٤من، 

اعمحؾ إول، مه٤م ؾمٞم٤مٟمس وٟمٞمونم اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م. ومه٤م شمّمدران يمؾ أؾمٌقع. وىمد   ام

ضمرت جمٚم٦م ؾمٞم٤مٟمس ُمٜمذ ؾمٜمقات قمغم شم٘مٚمٞمد ُم٤م شمٗمٕمٚمف جمٚم٦م شم٤ميؿ إُمريٙمٞم٦م ذم هن٤مي٦م 

ذم اًمٕم٤مم اعمٜمٍمم، أقمٔمؿ أصمر، يمؾ قم٤مم ُمـ اٟمو٘م٤مء اقٟم٤ًمن اًمذي يم٤من أصمره ذم اًمٕم٤ممل، 

إٟم٤ًمن اًمٕم٤مم، وشمٙمو٥م قمٜمف ُم٘م٤مًم٦م ـمقيٚم٦م، ا. وشمًٛمٞمف شم٤ميؿ ظمػًما يم٤من ذًمؽ أو ذ  

وشمْمع  قرشمف قمغم اًمٖم ف. أُم٤م ؾمٞم٤مٟمس وموٜمو٘مل ُم٤م شمًٛمٞمف ضمزيء اًمٕم٤مم، وشم٘مّمد 

ؿ ذم اًمٕم٤مم اعمٜم٘ميض. وىمد يٙمقن هذا آيموِم٤مف شمسمذًمؽ أقمٔمؿ ايموِم٤مف قمٚمٛمل 

شمذيمر ؾمٞم٤مٟمس ُمع آيموِم٤مف إقمٔمؿ أظمقاشمف ُمرشمًٌٓم٤م سمجزيء أو ىمد ٓ يٙمقن. صمؿ 

  اجل ل وًمٙمٜمٝم٤م ٓ شمدريمف.اًموًع اًمول شم٘م٤مرسمف ذم

وأقمدد أن اًمٜمو٤مئ٩م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٕمنم اًمٙمؼمى اًمول اٟمو٘موٝم٤م ؾمٞم٤مٟمس، صمؿ أومن 

 ُمٜمٝم٤م سمٕمض اًموٗمًػم. ةيمؾ واطمد

 آيموِم٤مف إول هق إ  ح اؾموٜم٤ًمخ اًمرؾم٤مًم٦م اعمقروصم٦م.

 واًمث٤مين هق اٟموح٤مر اخل ي٤م.

 واًمث٤مًم٨م هق ا ٓمدام ُمذٟم٥م سم٤معمِمؽمي.

 ٞمط سم٤مًمٕم٤ممل.واًمراسمع هق اًمِمٌٙم٦م اًمول حت

 واخل٤مُمس هق قمٛمر اًمٙمقن.

 واًم٤ًمدس هق أؾم ف اقٟم٤ًمن.

 واًم٤ًمسمع هق شمٜمٔمٞمؿ ٟمٛمق اًمٙم٤مئـ احلّل.

 واًمث٤مُمـ هق اعمقاد اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م اجلديدة.
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 واًمو٤مؾمع هق ًَمٌِٜم٦َم اعم٤مدة إظمػمة.

 واًمٕم٤مذ هق دواء اًمٙمآسم٦م اجلديد.

، صمؿ سمٕمض ُم٤م وؾم٠مذيمر ذم يمؾ ُمٞمدان، ؿمٞمًئ٤م مم٤م يم٤من ُمٕمرووًم٤م ىمٌؾ اًمٕم٤مم اعم٤ميض

 ايموِمػ ومٞمف.

*    *    *    *    * 

 

 إصالح اضتيطاخ السضال٘ املْزّث٘ واٟمو٘مؾ أن إمم

 ذم يمااؾ ظمٚمٞماا٦م، ُمااـ يمااؾ يماا٤مئـ طمااّل، رؾماا٤مًم٦م ُمقروصماا٦م ُمااـ واًمديااف، حتاادد 

  ٗم٤مشمف مجٞمًٕم٤م.

واًمرؾم٤مًم٦م ُمٙموقسم٦م سمٚمٖم٦م يمٞمٛمٞم٤مئٞم٦م رُمزي٦م ُم١مًمٗم٦م ُمـ يمٚمامت، ذم يمؾ يمٚمٛم٦م صم صم٦م 

 أطمرف رُمزي٦م.

ٜمو٘م٤مة ُمـ جمٛمققم٦م أطمرف ا ج٤مء ذم ًمٖم٦م اًمقراصم٦م اًمرُمزي٦م اًمول وإطمرف ُم

 ومٞمٝم٤م أرسمٕم٦م أطمرف وم٘مط.

هذه اًمٙمٚمامت ًمٚمدًٓم٦م قمغم اعمقاد اًمٙمٞمٛمٞم٤مئٞم٦م اًمول يو٠مًمػ ُمٜمٝم٤م  ؾٛمٕمًووشمُ 

اًمٙم٤مئـ احلل. وذم ظمٚمٞم٦م اقٟم٤ًمن رؾم٤مًم٦م ُمقروصم٦م ُمٙموقسم٦م سمث صم٦م آٓف أًمػ أًمػ 

 أًمػ أًمػ  ٗمح٦م. طمرف. وًمق يمو٥م هذا اًمٜمص ذم يمو٤مب عمأل أيمثر ُمـ

ذم يمؾ ظمٚمٞم٦م شمقضمد اًمرؾم٤مًم٦م اعمقروصم٦م يم٤مُمٚم٦م. وًمٙمـ اخلٚمٞم٦م ٓ شمًوٜمًخ 

ُم٤م اًمرؾم٤مًم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م وشمٜمٗمذه٤م، وإٟمام شمًوٜمًخ ُمٜمٝم٤م ُم٤م حتو٤مج إًمٞمف وشمٜمٗمذه سم٤مٟمٞم٦ًم سمذًمؽ 

 ي٘ميض سمف هذا اًم٘مًؿ اعمًوٜمًخ ُمـ اعمقاد اًمٙمٞمٛمٞم٤مئٞم٦م. 

شمقًمدت ُمـ ذًمؽ وي٘مع ذم آؾموٜم٤ًمخ ظمٓم٠م أطمٞم٤مًٟم٤م. وم٢مذا مل يّمحح اخلٓم٠م 

٤مًمنـم٤من سموقاشمر أيمؼم سمٙمثػم مم٤م حيّمؾ، وومًدت ٟمًخ٦م اًمرؾم٤مًم٦م يمأُمراض 



 - 505 - 

اعمقروصم٦م ُمـ اًمقاًمديـ، وم٤مظموؾ اًمٜمقع واٟمدصمر. وًمٙمـ ًمق ٟمًخ٧م اًمرؾم٤مًم٦م اعمقروصم٦م 

ظمٓم٠م، عم٤م سم٘مل هٜم٤مك ُموًع ًمٚموٌديؾ واًموجديد، وعم٤م دون أي  ٟمًًخ٤م أُمٞمٜم٤ًم يم٤مُمً  

دة ُمـ حمٞمٓمٝم٤م ُمـ إٟمقاع إىمدم اًمول ٟمِم٠مت أٟمقاع وًمٞمدة شمٙمقن أىمدر قمغم اقوم٤م

 ن إومراط وٓ شمٗمريط ذم آؾموٜم٤ًمخ. قوًمدت ُمٜمٝم٤م. ومٞمٜمٌٖمل إذن أٓ يٙم

ط ي١مدي إمم ا  ك. وم٤مُٕم٤مٟم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م شم١مدي إمم  اجلٛمقد، وآؾموٝمو٤مر اعمُٗمرِّ

ٛمٚم٦م اًمول شم٘مػ ٟمٗمًٝم٤م قمغم إ  ح آؾموٜم٤ًمخ دون أن وهذا ُم٤م شمًٕمك إًمٞمف اجل

راط. ومٝمل قمٜمدُم٤م شمٜمًخ اًمرؾم٤مًم٦م يم٤مُمٚم٦م، وومٞمٝم٤م يمام ىمٚمٜم٤م صم صم٦م شمٌٚمغ ذم ذًمؽ طمد اقوم

وم٤مقموؼموا ي٤م »آٓف أًمػ أًمػ طمرف، ٓ يزيد ظمٓم١مه٤م ذم ذًمؽ قمـ صم صم٦م أظمٓم٤مء. 

 .شأوزم إًم٤ٌمب

مجٚم٦م اق  ح ُمقضمقدة ذم يمؾ اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م. وسملم مجٚمول اق  ح ذم 

.  ٟمقع ُمـ إٟمقاع، يم٤مقٟم٤ًمن، وٟمقع آظمر، يم٤مٕرٟم٥م، ؿمٌف يمٌػم وظم ف سَملمِّ

ذم ٟمقع وُمٗمٞمدة ذم  وهذا اخل ف يٗمن عم٤مذا شمٙمقن سمٕمض اعمقاد اًمٙمٞمٛمٞم٤مئٞم٦م ُم١مذي٦م

ريـ يٛمًخ ذري٦م إرٟم٥م، وٓ ي١مذي اقٟم٤ًمن سمؾ يٗمٞمده، پٟمقع آظمر. وم٤مٕؾما

 ومٞمحٛمل ُمـ ُمرض اًم٘مٚم٥م.

اخلٓم٠م شمّمٚمح مجٚم٦م اق  ح يمؾ ظمٓم٠م يّمٞم٥م اًمرؾم٤مًم٦م اعمقروصم٦م. وىمد يٙمقن 

شمٚم٘م٤مء ٟمٗمًف، أو سمٗمٕمؾ أذى آٍت ُمـ ظم٤مرج اًمٙم٤مئـ احلّل  قمٜمد آؾموٜم٤ًمخ، أو ُمـ

ؾمٌٌف ُم٤مدة يمٞمٛمٞم٤مئٞم٦م أو إؿمٕم٤مع. وهٜم٤مك ُمـ يٕمو٘مد أن أطمد أؾم٤ٌمب اًمِمٞمخقظم٦م هق 

 شمرايمؿ إظمٓم٤مء اًمول شمٕمجز مجٚم٦م اق  ح قمـ إ  طمٝم٤م.

 هذا آيموِم٤مف إيمؼم. وأذيمر أن اًموًٕم٦م إظمرى.

 

*    *    *    *    * 
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 اخلالٓااىتحاز  وم٤مٟمو٘مؾ إمم

ىمد يوٛمٜمك سمٕمض اًمٌنم اخلٚمقد، وًمٙمـ اخل ي٤م أقم٘مؾ. ومٝمل ُموك طم٤من احللم، 

شمٓمٚمؼ ُمـ قم٘م٤م ٤م ظمٓم٦م يم٤مُمٜم٦م ومٞمٝم٤م شم١مدي إمم ىموٚمٝم٤م. وهل سمذًمؽ شُم١ْمصمِر قمغم ٟمٗمًٝم٤م 

أظمقاهت٤م اخل ي٤م اعمج٤مورة اًمًٚمٞمٛم٦م، ومتٙمٜمٝم٤م ُمـ اًمٕمٞمش واًمٜمٛمق، وموًدي ًمٚمٙم٤مئـ 

ٚمٛمٜم٤مقم٦م ذم هذا اًمٙم٤مئـ. وذم اًمٕم٤مم اعمٜم٘ميض احلّل اًمذي شمًٙمٜمف ومْمً  قمٔمٞماًم، وُمثٚمف ًم

أقمٚمٜم٧م ٟمو٤مئ٩م قمديدة يمِمٗم٧م إضمزاء اًمقراصمٞم٦م واًمٙمٞمٛمٞم٤مئٞم٦م اًمول شم٘مقد آٟموح٤مر ذم 

ظم ي٤م يم٤مئٜم٤مت طمّٞم٦م يمثػمة أدٟم٤مه٤م دودة إرض وأقم ه٤م اقٟم٤ًمن. ووضمد اًم٤ٌمطمثقن 

ذه شمٙمٛمـ ومٞمٝم٤م ظمٓم٦م آٟموح٤مر. وإذا وم٘مدت هأيًْم٤م أضمزاء اًمرؾم٤مًم٦م اعمقروصم٦م اًمول 

إضمزاء ذم يم٤مئـ طمل شمٕمرض ًمٚمٝم ك. وم٢مذا طمدث ذًمؽ ذم ذسم٤مسم٦م اًمٜمدى شمقًمدت ذم 

 أضمٜموٝم٤م ظم ي٤م ُمٗمرـم٦م ذم همػم أُم٤ميمٜمٝم٤م ومامشم٧م إضمٜم٦م ىمٌؾ أن شُمَٗم٘مِّس.

آٟموحا٤مر ووضمد اًم٤ٌمطمثقن أيًْم٤م ضمزًءا آظمر ذم اًمرؾم٤مًم٦م اعمقروصما٦م يٛمٜماع ظمٓما٦م 

يا٤م اًمناـم٤مٟمٞم٦م، اًموال ُمـ اًمٕمٛمؾ. وهذا أُمر ذو سم٤مل ذم دراؾم٦م اًمناـم٤من، ٕن اخل 

يم٤من يٜمٌٖمل أن شمٜموحر، شم٠مسمك ذًمؽ ًم٥ًٌم ُما٤م. وهٜما٤مك ُماـ اًمادٓئؾ ُما٤م يِماػم إمم أن 

رـم٤من، ُمٜمِما١مه٤م أهنا٤م شمِماجع اوم٤مئدة اقؿمٕم٤مع، وسمٕمض أٟمقاع اًمدواء ذم قما ج اًمًا

ااخل ي٤م قماغم آٟموحا٤مر سمَحثِّٝما٤م ضمازًءا ُماـ اًمرؾما٤مًم٦م  ٤م سم٤مًم٘مْما٤مء قماغم اعمقروصما٦م خموّم 

دة أظماارى قمااغم وضمااقد  ااٚم٦م سماالم اٟموحاا٤مر اخل ياا٤م اًمااقرم. وهٜماا٤مك دٓئااؾ ضمدياا

 وإُمراض اًمول شمّمٞم٥م إقمّم٤مب ومووٚمٗمٝم٤م.

ًٓ حمددة. وُمواك  يٕمٞمش اًمٙم٤مئـ احلّل سمٗمْمؾ ُم٤م ومٞمف ُمـ ظم ي٤م خموٚمٗم٦م شمٕمٛمؾ أقمام

ظم يا٤مه اعمخوٚمٗما٦م هاذه اٟموٝمك ٟمٛمق هذا اًمٙم٤مئـ، أ ٌح٧م طمٞم٤مشمف رهٜمًا٤م سم٤محلٗما٤مظ قماغم 

اا٤مت،  ودمدياده٤م قمٜمااد احل٤مضما٦م. ومخ ياا٤م اًماادم دمادد دائاااًم سم٤مؾمااوٞم ده٤م ُماـ ظم ياا٤م ُأُمَّ
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وظم ياا٤م اعمٜم٤مقماا٦م شمزيااد قمٜمااد احل٤مضماا٦م، وشمااٜم٘مص قمٜمااد زوا اا٤م. أُماا٤م اخل ياا٤م اًمٕمّمااٌٞم٦م 

 ومٛم٘ماادرهت٤م قمااغم اًموجاادد حماادودة، وأيمثرهاا٤م يٕمااٞمش ُمااع اًمٙماا٤مئـ اًمااذي شمقضمااد ومٞمااف 

 ُم٤م قم٤مش.

ويمؾ ٟمقع ُمـ اخل ي٤م يوحدد قمدده سم٤مًموقازن سملم شمٙم٤مصمر اخل ي٤م، اًمذي يزيد 

دد، وُمقهت٤م اًمذي يٜم٘مّمف. وشمٙم٤مصمر اخل ي٤م ُمْمٌقط وًٌٓم٤م  ٤مرًُم٤م. ومٝمٜم٤مك هذا اًمٕم

اًموٙم٤مصمر، اًموٙم٤مصمر، وأظمرى شمثٌٓمف. وومٝمؿ  ٨مأيمثر ُمـ ُم٤مدة يمٞمٛمٞم٤مئٞم٦م ذم اجلًؿ حت

 ًَّ ـ ذم اًمٕم٘مد إظمػم ُمـ اًمزُم٤من، أُمر طمٞمقي قدراك ـمٌٞمٕم٦م اًمنـم٤من اًمذي حت

 إدرايًم٤م يم٤مومًٞم٤م ىمد يٛمٙمـ ُمـ شمٗم٤مديف أو قم ضمف.

ي٤م أُمر قمقيص. ومٙمؾُّ اخل ي٤م، ُمـ إٟمقاع اعمخوٚمٗم٦م ذم اًمٙم٤مئٜم٤مت وُمقت اخل 

ًمذًمؽ أن يٜمو٩م اعموٕمددة اخل ي٤م، شمًوٓمٞمع، إذا ًمزم إُمر، أن هتٚمؽ ٟمٗمًٝم٤م. ويٛمٙمـ 

ُمـ أُمر آٍت ُمـ داظمؾ اخلٚمٞم٦م أو ظم٤مرضمٝم٤م، وهق يًٛمح سم٤مًموخٚمص ُمـ ظم ي٤م 

  رؾم٤مًموٝم٤م اعمقروصم٦م.وم٤مئْم٦م قمـ احل٤مضم٦م، أو ٟم٤مُمٞم٦م ٟمٛمًقا همػم ؾمٚمٞمؿ، أو ُمّم٤مسم٦م سم٠مذى ذم

وختوٚمػ إواُمر اًم٘م٤موٞم٦م سم٤مٟموح٤مر اخلٚمٞم٦م ُمـ ٟمقع ُمـ اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م إمم 

ٟمقع آظمر، إٓ أن اجلزء ُمـ اًمرؾم٤مًم٦م اعمقروصم٦م اًمذي حيقي إُمر سم٤مٟٓموح٤مر ُهق ُهق، 

 ذم  ٗم٤مشمف اًمٙمؼمى، ذم يمؾ إٟمقاع، ُمـ اًمدودة إمم اقٟم٤ًمن.

هل وسملم ُمقهت٤م سمٗمٕمؾ ؾمقاه٤م. وم٤معمقت وهٜم٤مك ومرم سملم اٟموح٤مر اخلٚمٞم٦م سمٛمِمٞمئوٝم٤م 

هق ٟموٞمج٦م إ ٤مسم٦م اخلٚمٞم٦م سم٠مذى سم٤مًمغ، ي١مدي إمم اشم٤ًمقمٝم٤م وم٤مٟمح  ٤م. وسم٤مٟٓمح ل 

شمٗمرز اخلٚمٞم٦م ُم٤م ومٞمٝم٤م ذم ضمقاره٤م ومٞم١مدي إمم اًموٝم٤مسمف. أُم٤م آٟموح٤مر وم٢مٟمف جيري سمً م، 

زاًم٦م اخل ي٤م اعمٙمٚمٗم٦م سم٢مٕن اخلٚمٞم٦م شمٜم٘مًؿ إمم أضمزاء شمٌ٘مك ُمرشمٌٓم٦م سمٖمِم٤مئٝم٤م، وشم٠ميت 

 اخل٤ٌمئ٨م ذم اجلًؿ، وموٌوٚمع هذه إضمزاء، وشموٚمٗمٝم٤م دون أن حيدث اًموٝم٤مب.
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ويٌدو أن سم٘م٤مء اخلٚمٞم٦م قمغم ىمٞمد احلٞم٤مة ذم اجلًؿ اًمذي شمٕمٞمش ومٞمف حيو٤مج إمم أن 

شموٚم٘مك رؾم٤مٓت ُمـ ضمػماهن٤م حتثٝم٤م قمغم آؾموٛمرار ذم احلٞم٤مة. وم٢مذا مل شموٚمؼ هذه 

 اًمرؾم٤مٓت ٟمحرت ٟمٗمًٝم٤م.

يٜمٌٖمل قمٚمٞمٝم٤م ة إمم أن اخل ي٤م اًمول ٓ شمٜموحر، طملم وشمِمػم اًمدٓئؾ اجلديد

ذًمؽ، ىمد شمٙمقن أطمد أؾم٤ٌمب قمدد ُمـ أُمراض اقٟم٤ًمن ُمٜمٝم٤م اًمنـم٤من 

ًٓ ُمـ أن حتٛمٞمف. وي٘م٤مسمؾ ذًمؽ  وإُمراض اًمول هت٤مضمؿ ومٞمٝم٤م مجٚم٦م اعمٜم٤مقم٦م اجلًؿ سمد

أؾم٤ٌمب سمٕمض طملم ٓ يٜمٌٖمل ذًمؽ، ىمد يٙمقن أطمد  ،أن اٟموح٤مر سمٕمض اخل ي٤م

إظمرى، ُمٜمٝم٤م ُمرض إقمّم٤مب، ووٕمػ اًمٕمٔم٤مم، واقيدز. أُمراض اقٟم٤ًمن 

وم٤مًمدواء اًمذي يٕملم اخل ي٤م اًمول يٜمٌٖمل أن شمٜموحر قمغم ذًمؽ، ويٛمٜمع اٟموح٤مر اًمول 

 يٜمٌٖمل أن شمٌ٘مك قمغم ىمٞمد احلٞم٤مة، ىمد يِمٗمل اعمريض.

*    *    *    *    * 

 

 ىب باملػرتٖاصطداو مر أٟمو٘مؾ أن إمم

أًمػ أًمػ ؾمٜم٦م ُمـ شمرايمؿ هم٤مزات ًمد ىمٌؾ أرسمٕم٦م آٓف اًمِمٛمس ٟمجؿ وُ 

)أيمثره٤م ا دروضملم أظمػ إضم٤ًمم وأسمًٓمٝم٤م( ضمذب سمٕمْمٝم٤م سمٕمًْم٤م، يمام شمٗمٕمؾ 

ع ذم اًمِمٛمس أيمثر اعم٤مدة اًمول يم٤مٟم٧م يمؾ ىمٓمٕم٦م ُمـ اعم٤مدة سمٙمؾ ىمٓمٕم٦م أظمرى. ودمٛمَّ 

ٞم٤مرة اًمول شمدور طمقل اًمِمٛمس واًمول اًمً ذم ومْم٤مئٝم٤م. أُم٤م اًم٤ٌمىمل وم٠م ٌح اًمٙمقايم٥َم 

صمؿ  .قمٓم٤مرد واًمزهرة واعمريخ واعمِمؽمي وزطمؾ :٦م هلقمرف ُمٜمٝم٤م إىمدُمقن مخً

 ايموِمٗم٧م سمٕمد ذًمؽ يمقايم٥م أظمرى.

وإرض ـمًٌٕم٤م يمقيم٥م ؾمٞم٤مر. وٕيمثر اًمٙمقايم٥م اًمًٞم٤مرة شمقاسمع، ومو٤مسمع 

سمٕمْمٝم٤م ع إرض هق اًم٘مٛمر. وًمٙمـ سم٘مٞم٧م ذم ومْم٤مء اعمجٛمققم٦م اًمِمٛمًٞم٦م ُم٤مدة دمٛمَّ 
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وهق ُم٘مدار ذم أضمرام  ٖمػمة أطمده٤م إُم٤م يمقيٙم٥م )أي يمقيم٥م  ٖمػم( أو ُمذٟم٥م 

ُمـ اجلٚمٞمد واًمٖم٤ٌمر، يوقه ذم اعمجٛمققم٦م اًمِمٛمًٞم٦م، وًمف ذٟم٥م ٟم٤مؿم  ُمـ ومٕمؾ أؿمٕم٦م 

ُأطْمِِصَ ُمـ يمؾ ٟمقع ُمـ اًمِمٛمس ومٞمف. وٓ يٕمٚمؿ إٟم٤ًمن قمدد هذه إضمرام، وإن يم٤من 

ا، وسمٕمْمٝم٤م أيمؼم ُمـ ُمديٜم٦م. ٞمْ ٟمققمَ  ٝم٤م قمدد يمٌػم. وسمٕمض هذه إضمرام  ٖمػمة ضمد 

 ًدا سمٙمثػم. ويمٚمام ازداد طمجٛمٝم٤م ىمؾَّ قمدده٤م. واًمّمٖمػمة ُمٜمٝم٤م أيمثر ُمـ اًمٙمٌػمة قمد

وم٢مذا يم٤من  ٖمػًما  ،ُم٤ًمره إمم آ ٓمدام سم٤مٕرضوُمـ إضمرام ُم٤م ي٘مقده 

اطمؽمم ذم أقم٤مزم اجلق إريض وشمٌخر. ويٙمقن أصمره ٟمقًرا ئمٝمر ومج٠مة ذم اًمًامء صمؿ 

. أُم٤م إذا [12اًمّم٤موم٤مت: ]  ژ ڈ ڈ ڎ ژخيٌق. وورد ذم اًم٘مرآن اعمجٞمد: 

ّمٓمدم سم٤مٕرض يمٌػًما يمؼًما يم٤مومًٞم٤م، وم٢من اجلق ا قائل ٓ يٕمقد ىم٤مدًرا يم٤من اجلرم اعم

يمٌػمة أو  ٖمػمة. وىمٌؾ  قمغم شمٌخػمه يمٚمف، وموً٘مط ُمٜمف قمغم ؾمٓمح إرض ىمٓمٕم٦مٌ 

إرض  ؾمٓمَح سمٕمُْمف سمْمٕم٦م أقمقام ؾم٘مط ذم اًمقٓي٤مت اعموحدة ضمرم  ٖمػم سمٚمغ 

 ومآذاه٤م. و دم ؾمٞم٤مرة 

ًرا وم٤مدطم٦م. ومٗمل ُمٓمٚمع هذا اًم٘مرن أُم٤م إضْمرام إيمؼم ومٞمٛمٙمـ أن حتدث أرضا

ؾم٘مط ذم ؾمٞمؼمي٤م ضمرم يمٌػم، ذم ُمٙم٤من ُمٝمجقر، وم٠مطمدث طمٗمرة يمٌػمة ُم٤م شمزال 

قـمف. وًمق أٟمف ؾم٘مط ُمرئٞم٦م، واطمؽمىم٧م إؿمج٤مر ذم دائرة يمٌػمة طمقل ُمقوع ؾم٘م

قمغم ُمديٜم٦م ٕطمدث يم٤مرصم٦م رهٞم٦ٌم. واجلرم اًمٙمٌػم إذا ا ٓمدم سم٤مٕرض، أقمٓم٤مه٤م 

 آٓف اًم٘مٜم٤مسمؾ اًمٜمقوي٦م.  ـم٤مىم٦م شم٤ًموي اًمٓم٤مىم٦م اًمٜم٤مدم٦م ُمـ

؟ ..يمٌػم سم٤مٕرض ومٞمحدث ومٞمٝم٤م رضًرا سم٤مًمًٖم٤مهؾ يٛمٙمـ أن يّمٓمدم ضمرم 

وًمٙمـ اطموامًمف ىمٚمٞمؾ. وي٘مؾ آطموامل يمٚمام يم٤من اجلرم أيمؼم  ،هذا ممٙمـ ـمًٌٕم٤م

 واًمير أقمٔمؿ.



 - 553 - 

قمغم أن ا ٓمدام أضمرام قمٔمٞمٛم٦م سم٤مٕرض أُمر طمدث يمثػًما ذم اعم٤ميض، 

ؾ ؾمٌٕملم أًمػ أًمػ ؾمٜم٦م )أي ىمٌؾ ظمٚمؼ وأؿمٝمره٤م اجلرم اًمذي  دم إرض ىمٌ

اقٟم٤ًمن، سمؾ وىمٌؾ ظمٚمؼ أهشمف أي احلٞمقان ذي اًمثدي(. وىمد أطمدث هذا 

آ ٓمدام ذم إرض فم ًُم٤م عم٤م أصم٤مره ُمـ هم٤ٌمر ودظم٤من، ومحج٥م ٟمقر اًمِمٛمس 

ؿمٝمقًرا قمديدة، ومٝمٚمؽ اًمٜم٤ٌمت اًمذي يوٖمذى ُمـ ٟمقر اًمِمٛمس، وُم٤مت احلٞمقان 

ٗمؽمس احلٞمقان. وم٤مٟم٘مرو٧م إطمٞم٤مء مجٞمًٕم٤م اًمذي ي٠ميمؾ اًمٜم٤ٌمت، واحلٞمقان اًمذي ي

إٓ ُم٤م رطمؿ رسمؽ. وأؿمٝمر احلٞمقان اًمذي هٚمؽ قمٜمدئذ، واظموٗمك ُمـ إرض، هق 

 گ گ گ ژاًمزاطمػ اعمخٞمػ )اًمديٜمق قر(. وورد ذم اًم٘مرآن اعمجٞمد 

وىمٌؾ سمْمع ؾمٜمقات ٟمنم ومريؼ ُمـ  .[12اًمدظم٤من: ]  ژ ڳ ڳ ڳ

إرض ىمٜم٤مسمؾ ٟمقوي٦م قمديدة، وم٢مهن٤م رت قمغم جِّ ٟمف إذا ومُ إاًمٕمٚمامء دراؾم٦م ىم٤مًمقا ومٞمٝم٤م 

. وؾمٛمقا ذًمؽ  ًٓ شمثػم ُمـ اًمدظم٤من واًمٖم٤ٌمر ُم٤م حيج٥م وقء اًمِمٛمس ؿمٝمقًرا ـمقا

ٟمف ىمد ي٘ميض قمغم احلٞم٤مة قمغم فمٝمر إرض، وًمق ٟمج٧م ُمـ إاًمِمو٤مء اًمٜمقوي، وىم٤مًمقا 

اقؿمٕم٤مع اًمٜمقوي. وسمٕمد ذًمؽ سمدأ اًمرئٞمس ريٖم٤من ظمٓموف اعمًامة طمرب اًمٜمجقم. 

ٞمٗمٕمؾ وم أُم٤م هقده ُمـ  قاريخ اًمٕمدو، وم  شمٌٚمٖمٝم٤م أسمًدا، وزقمؿ أٟمف ؾمٞمحٛمل ا٤م سمٚم

اٞمٞمول ذم أعم٤مٟمٞم٤م ُم٘م٤مًم٦م ذم جمٚم٦م ڤسمّمقارخيف ُم٤م يِم٤مء. وقمٜمده٤م يمو٥م ؾمٗمػم آحت٤مد اًمًق

، ، وأطم٤مط ٟمٗمًف سمًٞم٤مج ٓ خُيْؽَمَمدرؿمٌٞمٖمؾ ىم٤مل ومٞمٝم٤م إٟمف إذا شمٞمن ًمٚمٖمرب ُم٤م يِم٤مء

أن يٗمجروا قمدًدا يمٌػًما  اٞمٞم٧م ومٚمؿ جيدوا ُمٗمًرا، وم٢مهنؿ يًوٓمٞمٕمقنڤوأهمٚمظ قمغم اًمًق

سمٖم ف ُمـ اًمٖم٤ٌمر ُمـ اًم٘مٜم٤مسمؾ اًمٜمقوي٦م اًمْمخٛم٦م ذم سمٚمدهؿ، ومٞمٖمٓمقا إرض 

قمكمَّ »واًمدظم٤من ي٘موؾ يمؾ ُم٤م ومٞمٝم٤م، ويًػمون سمذًمؽ قمغم ظمٓم٦م ؿمٛمِمقن اًمذي ىم٤مل: 

 .شوقمغم أقمدائل ي٤م رب
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وىمقع ضمرم يمٌػم قمغم إرض ًمٞمس إذن ُمـ اخلٞم٤مل اًمٕمٚمٛمل، سمؾ هق ُمـ 

اطموامًمف أ ٖمر سمٙمثػم ُمـ اطموامل اًمٙمقارث اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م  ٚم٥م اًمٕمٚمؿ، وإن يم٤من 

وم٢من آصم٤مره  ،إظمرى يم٤مًمزًمزال، واًمؼميم٤من، واًمٓمقوم٤من وؾمقاه٤م. وًمٙمٜمف إذا طمدث

ىمد شمٙمقن أظمٓمر سمٙمثػم ُمـ اًمٙمقارث إظمرى جموٛمٕم٦م. وًمذًمؽ أُمرت إدارة 

ت ًمٙمِمػ أي ضمرم ذي سم٤مل يوجف ااًمٓمػمان واًمٗمْم٤مء إُمريٙمٞم٦م سمر د اًمًامو

وإُمؾ ُمـ وراء ذًمؽ هق أن يوٛمٙمـ أهؾ ، ك أن يّمٓمدم ا٤موخُيِم ٟمحق إرض

إذا وضمدوا ضمرًُم٤م يٗمٕمؾ ذًمؽ، ُمـ حتقيٚمف قمـ ُم٤ًمره وُمٜمع آ ٓمدام. إرض، 

ويٛمٙمـ أن يوؿ ذًمؽ سموٗمجػم ىمٜم٤مسمؾ ٟمقوي٦م ذات اؾموٓم٤مقم٦م يم٤مومٞم٦م ىمرب اجلرم ًموٖمٞمػم 

ضمٞمٜمٞم٦م شمَِٚمْر سم٤مين اًم٘مٜمٌٚم٦م ا دروأدوار ُم٤ًمره. وهذا أُمر يم٤من أول ُمـ أؿم٤مر سمف 

إُمريٙمٞم٦م إومم. إٓ أن قمدًدا ُمـ اًمٕمٚمامء إُمريٙمٞملم، ُمٜمٝمؿ قم٤ممل اًمٗمٚمؽ اًمِمٝمػم 

يم٤مرل ؾمٞمٖم٤من، ٟمٌٝمقا إمم أن هذا اًمدرع اًمقاىمل ىمد ُيْ٘مَٚم٥م ؾمٞمًٗم٤م ُمّمٚمًو٤م قمغم سمٜمل 

اقٟم٤ًمن إذا همػم اًمٌٕمض ُم٤ًمر ضمرم يم٤من ًمـ يّمٓمدم سم٤مٕرض، وهذا ؿم٠من يمؾ 

اٟمٗمج٤مًرا ٟمقوًي٤م يٌدل ُم٤ًمره ًمٞمجٕمٚمف يّمٓمدم  إضمرام إٓ ُم٤م ٟمدر، سم٠من حيدصمقا ىمرسمف

 سم٤مٕرض، ومٞمٝمؽ احلرث واًمٜمًؾ ُمع ه١مٓء اعمًوٛمٞمولم.

ـمٞمٚم٦م طمٞم٤مهت٤م إرض ؾم٘مقط إضمرام اًمًاموي٦م قمغم إرض أُمر قمروموف هذه 

شمدوم أن ُمٜمذ أرسمٕم٦م آٓف أًمػ أًمػ ؾمٜم٦م. وُمـ إضمرام اًمًاموي٦م اًمٙمؼمى اًمول 

َد   اًم٘مٛمر.اًمول  دُم٧م إرض ذًمؽ اًمذي َوًمَّ

وىمٌؾ قمنمة أؿمٝمر ؾما٘مط ُماذٟم٥م قماغم يمقيما٥م اعمِماؽمي، ورأى ذًماؽ مجٝماقر 

همٗمػم ُمـ اًمٜم٤مس ذم اقذاقم٦م اعمرئٞم٦م. ودرس قمٚمامء اًمٗمٚمؽ هذا احل٤مدث ومحّماٚمقا ُمٜماف 

قمغم ُمٕمروم٦م ـمٞم٦ٌم سم٤معمِمؽمي واعمذٟم٥م. وؾماٞمٌ٘مقن زُمٜمًا٤م ـماقيً  يٜمٔمارون وماٞمام طمّماٚمقا 
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قمنمايـ ىمٓمٕما٦م ُمٜمٗمّماٚم٦م، قمٚمٞمف ُمـ  قر وىمٞم٤مس. ويم٤من اعمذٟم٥م ُم١مًمًٗم٤م ُمـ إطمادى و

ا اآمدُم٧م يمٚمٝماا٤م سم٤مًمٜمّمااػ همااػم اعمرئاال ُمااـ اعمِمااؽمي. وارشمٗمٕماا٧م ُمااـ ُمقاىمااع 

وفمٝماارت قمااغم ؾماآمح  آ اآمدام أٟم٘ماا٤مض سمٚمٖماا٧م قمٚمااًقا يًاا٤موي آٓف إُمٞماا٤مل.

 ا٤ٌمب اًمٗمحؿ. اعمٛموٚمئ٦ماعمِمؽمي، ذم ُمقاىمع آ ٓمدام، ؾمٚمًٚم٦م ُمـ اًمٌ٘مع احل٤مرة 

ُم٤م و ػمة أم  ٖمػمة؟: هؾ يم٤مٟم٧م إضمزاء يمٌوٓ يزال اًم٤ٌمطمثقن يو٤ًمءًمقن

وىمد أيمدت دراؾم٦م هذا آ ٓمدام أن اعمذٟم٥م  ُمٌٚمغ ٟمٗمقذه٤م ذم ضمق اعمِمؽمي؟

ُم٘مدار ُمـ اجلٚمٞمد واًمٖم٤ٌمر يرشمٌط سمٕمْمف سمٌٕمض سم٤مًموج٤مذب. وٟمٗمخ آ ٓمدام 

سمٕمض ضمق اعمِمؽمي ومٙمِمػ أضمزاًء ُمٜمف يم٤مٟم٧م ظم٤مومٞم٦م. وفمٝمر ومقم ؾمح٥م اعمِمؽمي 

م إٟم٘م٤مض اًمٜم٤مؿمئ٦م ُمـ يمؼمي٧م يدل قمغم أٟمف ُمقضمقد ذم ؾمحٌف اًمقؾمٓمك. وسمٚمح٤م

ُمـ ىمٞم٤مس هقم٦م ري٤مح آ ٓمدام، واًمٕم٤مًمٞم٦م إمم أقْمٜم٤من اًمًامء. متٙمـ اًم٤ٌمطمثقن 

اعمِمؽمي اًمٕمٚمٞم٤م. وًمدى اًم٤ٌمطمثلم أن ٟمو٤مئ٩م، شمٙمو٥م سمٌْمٕم٦م آٓف أًمػ أًمػ 

 طمرف، وؾمٞمدرؾمقهن٤م قم٘مًدا ُمـ اًمزُم٤من.

 

*    *    *    *    * 

 

 الػبه٘ اليت حتٔط بالعاملواٟمو٘مؾ أن إمم 

ؾ طملم ُمـ اًمدهر ئمٜمف أهٚمف ومريًدا سملم أىمراٟمف. وًمٙمـ زُم٤مٟمٜم٤م هذا ومريد يم

٤م. ومألول ُمرة ذم شم٤مريخ اقٟم٤ًمن، أ ٌح ىم٤مدًرا قمغم إه ك أطمٞم٤مء إرض،  طم٘م 

و ٤مر اخلؼم يٜمو٘مؾ ُمـ ُمٙم٤من إمم ُمٙم٤من يمٚمٛمح اًمٌٍم، واعم٤مل يًٞمؾ ُمـ ُمقوع إمم 

 ُمقوع سمجرة ىمٚمؿ )أو سمْمٖمط زر(.

اققم م ُم٘مٌؾ ؾموٖمٓمل ومٞمف إرض ؿمٌٙم٦م ُمـ  وٟمحـ أن قمغم قمو٦ٌم زُم٤من
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٘م٦م، سم٠مهقن ؾمٌٞمؾ، وأىمؾ ٟمٗم٘م٦م. وىمد  شمّمؾ يمؾ إٟم٤ًمن سمٙمؾ إٟم٤ًمن، ُمٝمام سمٕمدت اًمِمُّ

اًمِمٌٙم٦م اعمًامة يمام ؾمامه٤م ُم٤مك ًمقه٤من ذم  شاًم٘مري٦م اًمِم٤مُمٚم٦م»ـمٚمٕم٧م سمِم٤مئر هذه 

ٟمؽمٟم٧م. وهل رواسمط سملم آٓف أٓت اًمول شمٕمٛمؾ قمٛمؾ احل٤مؾمقب. ويم٤مٟم٧م اق

اًمدوم٤مع إُمريٙمٞم٦م، ذم أي٤مم احلرب اًم٤ٌمردة، ًموحٛمل ا٤م اًمّم ت أؾمًوٝم٤م وزارة 

سملم آٓهت٤م ُمـ ٟمقع احل٤مؾمقب إذا دُمرهت٤م رضسم٦م ٟمقوي٦م ُم٤ٌمهمو٦م. صمؿ أقمٓموٝم٤م عم١مؾم٦ًم 

ذم أي٤مُمٝم٤م إومم يو٤ٌمدًمقن ا٤م اًمٕمٚمؿ اًمقـمٜمٞم٦م ًمؽمقم٤مه٤م. ويم٤مٟم٧م وىمًٗم٤م قمغم اًمٕمٚمامء 

دظمٚمٝم٤م ُمـ ؿم٤مء، ويٗمٕمؾ إظم٤ٌمر. أُم٤م اًمٞمقم وم٘مد أ ٌح٧م ًمٕم٤مُم٦م اًمٜم٤مس يم٤موم٦م، ي

ومٞمٝم٤م ُم٤م يِم٤مء. ويًوٓمٞمع أن يمؾ ُمـ قمٜمده طم٤مؾمقب  ٖمػم، ووا ؾ يّمٚمف 

 سم٤م ٤مشمػ، أن ي٘موٗمل اًمٙمٚمٛم٦م، أو اًمّمقت، أو اًمّمقرة إمم أي ُمٙم٤من ذم اًمٕم٤ممل.

ويٕمٛمؾ أن قمغم هذه اًمِمٌٙم٦م، أو يٚمٝمق قمٚمٞمٝم٤م، صم صمقن أًمػ أًمػ إٟم٤ًمن، ىم٤مـمٜمقن 

سمٛم٘مدار اًمُٕمنْمِ ذم يمؾ ؿمٝمر. وًُم٤ٌمب هذه  ذم ؾمولم سمٚمًدا أو أيمثر. ويزداد قمددهؿ

اًمِمٌٙم٦م هق ىمًٛمٝم٤م اًمذي ُم٤م شمزال ُم١مؾم٦ًم اًمٕمٚمؿ اًمقـمٜمٞم٦م إُمريٙمٞم٦م شمًقؾمف، 

ة قمام يم٤من قمٚمٞمف ىمٌؾ قم٤مُملم.  واًمذي ازداد اٟمو٘م٤مل اققم م ومٞمف قمنمة آٓف ُمرَّ

وٓ يزداد قمدد اعمرشمٌٓملم اذه اًمِمٌٙم٦م ومح٥ًم، سمؾ شموٜمقع أقمام ؿ وشموٕمدد 

اًمٕمٚمامء ـمًٌٕم٤م )ومٙمٚمٝمؿ، إٓ ُمـ طمرم رسمؽ، ُموّمٚمقن اذه  أؿمٖم٤م ؿ. ومٛمٜمٝمؿ

وًمٙمٜمٝمؿ سمدؤوا خيِمقن أن خيرضمٝمؿ ُمـ ضمٜموٝمؿ هذه ُمـ دظمؾ ومٞمٝم٤م ُمـ  ،اًمِمٌٙم٦م(

، اًمًٞم٤مؾم٦م ٚم٨م، وأؾم٤مـملمأىمقام ؾمقاهؿ. وُمـ ه١مٓء أهؾ اًموج٤مرة، وهؿ أن اًمثُّ 

يٕمرض  واعمح٤مُمقن. سمؾ إن ُمٜمٝمؿ أ ح٤مب اًمنم واًمٗمحش واًمٚمٖمق. ويمؾٌّ 

قمغم ٟم٘مؾ  يٜمٔمر ذم سمْم٤مقم٦م ؾمقاه. وشمٕمٛمؾ أن ُم١مؾم٦ًم اًمٕمٚمؿ اًمقـمٜمٞم٦مسمْم٤مقموف، و

ُم٤م خيّمٝم٤م ُمـ هذه اًمِمٌٙم٦م إمم ُمـ يٛمٚمٙمٝم٤م ويًوثٛمره٤م. وًمٙمـ اًمِمٌٙم٦م ؾموٌ٘مك، 
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سم٥ًٌم سمٜمٞم٤مهن٤م، قم٤م ٞم٦م قمغم يمؾ رىمٞم٥م وٟم٤م ح، قمٜمقاهن٤م اًمٗمقى، وؾمٌٞمٚمٝم٤م 

 اًموٙم٤مصمر، ومٝمل هـم٤من ىمدره اًمقطمٞمد أن يزداد، وًم٤ًمن طم٤مًمف:

 ٤م يمااا٤من وماااقىوًمذياااذ احلٞمااا٤مة ُمااا

 

ًماااااٞمس ومٞمٝمااااا٤م ُمًاااااٞمٓمر أو أُماااااػم 

٤م أُم٤مم ؿم٤مؿموف يًٛمع ويرى، ويٙمو٥م وي٘مقل، ُم٤م   ًً وختٞمؾ همًدا ـمٗمٚمؽ ضم٤مًم

 مح٤مٟم٤م اهلل وإي٤ميمؿ.. شمِموٝمل وُم٤م ٓ شمِموٝمل.

 

*    *    *    *    * 

 

 عنس الهٌْواٟمو٘مؾ أن إمم 

سمٜمٞم٤من اًمٙمقن ه يِمٖمؾ اقٟم٤ًمن ُمٜمذ اًم٘مديؿ. وذم زُم٤مٟمٜم٤م هذا يم٤من اًمرأي 

يم٤من أٟمف إذا  :إول :ِم٤مئع أن اًمٙمقن ؾم٤ميمـ همػم حمدود. وًمٙمـ هذا يٜم٘مْمف أُمراناًم

اًمٙمقن ؾم٤ميمٜم٤ًم، ويم٤مٟم٧م يمؾ ذرة ُمٜمف دمذب يمؾ ذرة أظمرى، ومٚمامذا ٓ َيً٘مط سمٕمض 

اًمذرات قمغم سمٕمض، ًموجوٛمع يمٚمٝم٤م ذم ٟم٘مٓم٦م واطمدة. حلؾِّ هذه اعمِمٙمٚم٦م رأى 

ٕرض شمدور طمقل أيٜمِمو٤ميـ أن اًموج٤مذب سملم يمؾ ذرات اعم٤مدة، اًمذي جيٕمؾ ا

اًمِمٛمس، وإضم٤ًمم شمً٘مط قمٚمٞمٝم٤م، يقضمد ُمٕمف شمٜم٤مىمر يٛمٜمع ُمـ اهنٞم٤مر اعم٤مدة 

وشمرايمٛمٝم٤م ذم ُمقوع واطمد. وؾمٛمك ذًمؽ سمث٤مسمو٦م اًمٙمقن. وىمد ٟمدم أيٜمِمو٤ميـ قمغم 

هذه اًمٗمٙمرة، وىم٤مل قمٜمٝم٤م أهن٤م أؿمٜمع ظمٓم٠م ارشمٙمٌف ذم طمٞم٤مشمف. هذه هل اًمّمٕمقسم٦م إومم 

اًمّمٕمقسم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م هل أٟمف إذا يم٤من اًمٙمقن ذم ومٙمرة اًمٙمقن اًم٤ًميمـ همػم اعمحدود. و

٤م همػم حمدود ذم يمؾ ُمٜم٤مطمٞمف، وم٢مٟمٜم٤م إذا ٟمٔمرٟم٤م ذم   أي ُمٜمحك ُمـ هذه اعمٜم٤مطمل، وم طم٘م 

٤ًٌم. وهذا يٕمٜمل أن يمؾ سمد ُمـ أن يٚمو٘مل ٟمٔمرٟم٤م سمٜمجؿ ذم هذا اعمٜمحك،  سمٕمٞمًدا يم٤من أو ىمري

و٤مز ٕهن٤م ٟم٘مٓم٦م ُمـ ٟم٘مط اًمًامء ومٞمٝم٤م وقء ٟمجؿ. واًمِمٛمس ٟمجؿ ُمـ اًمٜمجقم، وإٟمام مت
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ٟم٘مٓم٦م ُمـ اًمًامء، ذم اًمٚمٞمؾ أو اًمٜمٝم٤مر، ُٓمٕم٦م ىمري٦ٌم ُمٜم٤م. وًمذًمؽ شمٙمقن قمٜمدئذ يمؾ 

 عمٕم٤من ؾمٓمح اًمِمٛمس. وهذا ووقطًم٤م سم٤مـمؾ. ومام هق اًم٥ًٌم؟

 ُمـ يتطَمؾَّ ه٤مشملم اعمِمٙمٚمولم ايموِم٤مُف متدد اًمٙمقن. إذ شمٌلم أن اًمٜمقر أ

شمٌوٕمد ن هذه اًمٜمجقم اًمٜمجقم اًمٌٕمٞمدة ُمٜمزاح ذم ًمقٟمف ٟمحق إمحر، وهذا دًمٞمؾ قمغم أ

قمٜم٤م اسموٕم٤مًدا هيًٕم٤م. ذًمؽ أٟمف إذا أ در ضمًؿ اهوزاًزا، واًمْمقء اهوزاز، وحترك 

ُمٌوٕمًدا قمٜم٤م أو ُم٘مؽمسًم٤م ُمٜم٤م، شمٖمػم ُم٤م ئمٝمر ًمٜم٤م أٟمف شمقاشمر اهوزازه، ومٙم٤من هذا اًموقاشمر 

أ ٖمر ُمـ ىمٞمٛموف احل٘مٞم٘مٞم٦م إذا يم٤من اجلًؿ يٌوٕمد، وأيمؼم ُمٜمٝم٤م إذا يم٤من اجلًؿ 

إزرم. وم٢مذا ْمقء قمٜمقان شمقاشمر اهوزازه. وإمحر أىمؾ شمقاشمًرا ُمـ ي٘مؽمب. وًمقن اًم

. وم٤ممحرار اًمْمقء أيت ُمـ اًمٜمجقم ، وإذا ازداد اْزَرمَّ ٟم٘مص شمقاشمر اًمْمقء امْحَرَّ 

اًمٌٕمٞمدة دًمٞمؾ قمغم أن هذه اًمٜمجقم شمٌوٕمد قمٜم٤م. وشمٌلم سمٕمد ذًمؽ أيًْم٤م أن هقم٦م 

أسمٕمد ُمـ ٟمجؿ آظمر سمٛمرشملم  ُمع سمٕمده٤م قمٜم٤م. وم٢مذا يم٤من ٟمجؿ اسموٕم٤مد اًمٜمجقم ُموٜم٤مؾم٦ٌم

اًمث٤مين سمٛمرشملم. يم٤مٟم٧م هقم٦م اسموٕم٤مد اًمٜمجؿ إول أيمؼم ُمـ هقم٦م اسموٕم٤مد اًمٜمجؿ 

يٌوٕمد سمٕمْمٝم٤م قمـ سمٕمض اسموٕم٤مًدا شموٕم٤مفمؿ هقموف يمٚمام وهذا يٕمٜمل أن يمؾ اًمٜمجقم 

أيمؼم. وُمـ ذًمؽ ٟمًوٜمو٩م أن يمؾ اًمٜمجقم، اًمول شمٌو٤مقمد يم٤من اًمٌٕمد سملم هذه اًمٜمجقم 

ٟم٧م يمٚمٝم٤م ذم ُمٙم٤من واطمد ىمٌؾ زُمـ ٟمًوٓمٞمع أن سمٕمْمٝم٤م قمـ سمٕمض أن، يم٤م

ُمـ اًمزُمـ ُمٜمذ ٟمحًٌف سم٠من ٟم٘مًؿ سُمٕمد اًمٜمجؿ قمغم هقموف، ومٜمٕمٚمؿ يمؿ اٟم٘م٣م 

 اٟمٓم ىمف ُمـ هذا اعمٙم٤من اًمقاطمد.

هذه اًمٗمٙمرة هل ومٙمرة اًم٘م٤مرقم٦م اًمٙمؼمى اًمول شم٘مقل أن اًمٙمقن يمٚمف يم٤من 

يوٛمدد جموٛمًٕم٤م ذم ٟم٘مٓم٦م واطمدة، حتقي يمؾ ُم٤مدة اًمٙمقن، صمؿ اٟمٗمجر وُم٤م يزال 

اًمًامء  ُمٜمذئذ. هذا اًموٗمًػم حيؾ اعمِمٙمٚمولم: ُمِمٙمٚم٦م اؾمو٘مرار اًمٙمقن، وُمِمٙمٚم٦م
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اعمٔمٚمٛم٦م. ومامدة اًمٙمقن ٓ ي٘مع سمٕمْمٝم٤م قمغم سمٕمض ٕهن٤م ُم٤م شمزال ُمدومققم٦م سمٗمٕمؾ 

آٟمٗمج٤مر اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي سمدأ اًمٙمقن، واًمًامء ُمٔمٚمٛم٦م ٕن اًمٜمجقم اًمٌٕمٞمدة سمٕمًدا 

 ديًدا جيٕمٚمف همػم ُمرئل.ه٤م إمم إمحر اٟمزي٤مطًم٤م ؿمقءُ ؿم٤مؾمًٕم٤م، يٜمزاح و

ومٙمرة اًم٘م٤مرقم٦م اًمٙمؼمى هل اًمرأي اًمذي اضموٛمع قمٚمٞمف اًمٕمٚمامء مجٞمًٕم٤م إٓ ٟمٗمًرا 

ىمٚمٞمً  ُمٜمٝمؿ أؿمٝمرهؿ ومرد هقيؾ اًمذي اظمو٤مر قم٤ٌمرة اًم٘م٤مرقم٦م اًمٙمؼمى ًمٞمًخر ُمـ 

 هذا اًموٗمًػم، ٕن ًمف رأًي٤م آظمر ٓ ٟمخقض ومٞمف أن إذ ًمٞمس ذم اًمقىم٧م ُموًع.

ـٌ  ـٌ ٞماا٤مس أسمٕماا٤مد ٟمجااقم سمٕمٞماادة ضمااًدا، وسم٘م ىمٞماا٤مس قمٛماار اًمٙمااقن إذن رهاا  رهاا

 ٘مٞم٤مس هقموٝم٤م.سم

وطموك سمْمٕم٦م أقمقام يم٤من اًمرأي اًم٤ًمئد أن قمٛمر اًمٙمقن ىمري٥م ُمـ قمنميـ 

أًمػ أًمػ أًمػ ؾمٜم٦م. ويم٤من هذا أُمًرا ُمروًٞم٤م ٕن ُمـ اًمٜمجقم ُم٤م يٌٚمغ قمٛمره سمْمٕم٦م 

قمنم آٓف أًمػ أًمػ ؾمٜم٦م. ًمٙمـ سمدأت ُمٜمذ أقمقام شمٔمٝمر ٟمو٤مئ٩م شمدل قمغم أن قمٛمر 

ُمـ ذًمؽ، وأٟمف ىمد يٙمقن قمنمة آٓف أًمػ أًمػ ؾمٜم٦م وم٘مط أو أىمؾ.  اًمٙمقن أ ٖمر

 إذ يمٞمػ يٙمقن قمٛمر سمٕمض اًمٙمقن أيمؼم ُمـ قمٛمره يمٚمف. :وهذا ـمًٌٕم٤م ُمًوحٞمؾ

َد قمادد مما٤م يًاٛمك اًم٘مٜم٤مدياؾ اًمٗمٚمٙمٞما٦م،  وذم اًمٕم٤مم اعم٤ميض ىم٤مؾم٧م اًمٜمٔما٤مرة سُمْٕما

اًمول هل ُمٕم٤ممل قمغم أرضم٤مء اًمٙمقن يم٤معمٕم٤ممل اًموال شمقواع قماغم اًمٓمرياؼ، ومخٚمّما٧م 

ٜمٔم٤مرة ُمـ ذًمؽ إمم أن قمٛمر اًمٙمقن ىمد ٓ يزيد قمـ صمامٟمٞم٦م آٓف أًمػ أًمػ ؾمٜم٦م. اًم

وىم٤مؾم٧م ٟمٔم٤مرات أظمرى ُمقوققم٦م قمغم إرض سمٕمد هذه اًمٜمجقم ومخٚمّما٧م إمم 

 اًمٜموٞمج٦م ٟمٗمًٝم٤م.

ويم٤مٟم٧م دىم٦م اًم٘مٞم٤مس، ىمٌؾ اًمٕم٤مم اعم٤ميض، حتده٤م ُم٤م يدظمٚمف اجلق ا قائل ُمـ 

ٟمج٧م ُمٜمف اًمٜمٔم٤مرة اًمٗمْم٤مئٞم٦م اوٓمراب ذم اًمٜمقر يًٌٌف ظمٗم٘م٤من ا قاء. وهذا أُمر 
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َدْت سمام يٗمٜمل أصمر  ٕهن٤م شمًقح ظم٤مرج ا قاء، وٟمج٧م ُمٜمف اًمٜمٔم٤مرة إروٞم٦م ٕهن٤م ُزوِّ

 هذا اخلٗم٘م٤من.

قم٤مد اجلدل إمم قمٚمؿ ٟمِمقء اًمٙمقن سمٗمٕمؾ هذه اًمٜمو٤مئ٩م. وسمدأ اًمإٌمض يٕمو٘ماد أن 

 صم٤مسمو٦م اًمٙمقن اًمول شمؼمأ ُمٜمٝم٤م أيٜمِمو٤ميـ، سمٕمد أن اظمؽمقمٝم٤م، ىمد شمٙمقن ؾمٌٞمؾ اخل ص.

و اا٤مر ًمًاا٤من طماا٤مل وماارْد هقيااؾ و ااحٌف: ًم٘مااد ٟمّمااحٜم٤م ًمٙمااؿ وًمٙمااـ ٓ حتٌااقن 

 اًمٜم٤م حلم.

*    *    *    *    * 

 

 أضالف اإلىطاٌ واٟمو٘مؾ أن إمم

اقٟم٤ًمن احل٤مزم، أي اقٟم٤ًمن احلٙمٞمؿ احلٙمٞمؿ، يمٚمف ُمـ ؾم ًم٦م اُمرأة واطمدة 

ٗمف اٟمٗمّمؾ ؾمٚمقم٤مؿم٧م ذم ضمقار احلٌِم٦م ىمٌؾ ُمئ٦م أًمػ قم٤مم. وىمٌٚمف يم٤من إٟم٤ًمن أىمدم 

ٕم٤مم )اًمِمٛم٤ٌمٟمزي٦م(، ىمٌؾ مخ٦ًم آٓف أًمػ ىمرب اًم٘مرود اًمٕمٚمٞم٤م إًمٞمف، وهق اًمٌقمـ أ

ذم سم دٟم٤م واعموجف  ئؾمٜم٦م، قمٜمدُم٤م ومّمؾ آهندام اًمذي هق اُموداد اًمٖمقر اًم٤ٌمد

ضمٜمقسًم٤م، سملم ومري٘ملم ُمـ أؾم ف اقٟم٤ًمن اًم٘مديؿ واًمٌٕم٤مم، قم٤مش أو ام ذم همرب 

ومٙم٤من ُمـ ذًمؽ اًمٌٕم٤مم، ٖمذاء اًمٙم٤مذم آهندام ذم أرض ُمـ اًمٖم٤مسم٤مت اًمٙمثٞمٗم٦م ومٞمٝم٤م اًم

وقم٤مش اًمٗمريؼ اًمث٤مين ذم ذم آهندام ذم أرض ىمٚمٞمٚم٦م اًمِمجر واًمٜم٤ٌمت، ٓ 

يًوٓمٞمع أن يٕمٞمش ومٞمٝم٤م إٓ ُمـ أٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمف سم٘مدر ُمـ اًمذيم٤مء، ومٙم٤من ؾمٚمػ 

اقٟم٤ًمن اًم٘مديؿ. وطموك اًمٕم٤مم اعم٤ميض يم٤من أطمًـ اعمٕمروف ُمـ أؾم ف اقٟم٤ًمن 

ٌؾ صم صم٦م آٓف أًمػ ؾمٜم٦م ذم اعمٜمٓم٘م٦م ذاهت٤م اًمول هل اًم٘مديؿ هٞمٙمؾ أٟمثك قم٤مؿم٧م ىم

ُمٝمد اقٟم٤ًمن سم٠مٟمقاقمف اعموٕم٤مىم٦ٌم. وهذه إٟمثك ُمـ ٟمقع ؾمٛمل ىمرد اجلٜمقب 

أُم٤م ذم اًمٕم٤مم اعم٤ميض وم٘مد ايموِمٗم٧م سم٘م٤مي٤م أومراد ُمـ اًمٕمٗم٤مري، وؾمٛمٞم٧م هل ًمقد. 
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خمٚمقم أىمدم قم٤مش ىمٌؾ أرسمٕم٦م آٓف أًمػ ؾمٜم٦م. ووضمدت هذه اًمٌ٘م٤مي٤م ذم ىمري٦م ذم 

ك أن ؿمًٌٝم٤م سم٤مًم٘مرود، وىمد . وهذا اعمخٚمقم أيمثر أؾم ومٜم٤م اعمٕمرووملم طمواحلٌِم٦م

ؾمٙمٜم٤مه ذم أرض ومٞمٝم٤م أؿمج٤مر ُموٜم٤مصمرة. ٟمققمف ىمرد اجلٜمقب اجلذري. ويم٤مٟم٧م  ؾُمّٛمل

ووضمدت ُمـ هٞمٙمٚمف ؾمٌع قمنمة ىمٓمٕم٦م ُمـ إؾمٜم٤من واًمٕمٔم٤مم ُمٜمٝم٤م قمٔم٤مم ذراع 

شمدل قمغم  وومّؽ ـمٗمؾ ومٞمف ؾمـ طمٚمٞمٌل. وىمد هنِم٧م اًمْمقاري هذا أصم٤مر، وًمٙمٜمٝم٤م

ٕم٤مم ُمـ ًمقد ٕن أرضاؾمف  ٖمػمة وأٟمٞم٤مسمف أ ح٤ما٤م ُمـ ٟمقع أيمثر ؿمًٌٝم٤م سم٤مًمٌأن 

يمٌػمة، إٓ أن ؿمٙمؾ أٟمٞم٤مسمف وادم٤مه قمٛمقده اًمٗم٘مري يِمٝمدان سم٠مٟمف ُمـ أؾم ف 

 ن هذا اعمخٚمقم يٛمٌم ُمٜموّم٥م اًم٘م٤مُم٦م؟هؾ يم٤م :ٕمٚمؿ سمٕمدُ اقٟم٤ًمن ٓ اًمٌٕم٤مم. وٓ يُ 

م وم٢مهن٤م ىمد دمٞم٥م قمـ هذا وم٢مذا وضمدت قمٔم٤مم أظمرى ومٞمٝم٤م طمقض أو قمٔمؿ ؾم٤م

اقٟم٤ًمن إمم هذه اعمٜمٓم٘م٦م ذم احلٌِم٦م اًم١ًمال. وًمذًمؽ هيرع قمٚمامء أؾم ف 

 وضمقاره٤م اًمول ـم٤معم٤م زودهتؿ سمام يٜمِمدون قمـ آسم٤مئٝمؿ إىمدُملم، وًم٤ًمن طم٤م ؿ:

 أوًمئااااؽ آسماااا٤مئل ومجئٜماااال سمٛمااااثٚمٝمؿ

 

إذا مجٕموٜماااا٤م ياااا٤م ضمرياااار اعمجاااا٤مُمع 

  

*    *    *    *    * 

 

 ظٔه منْ الهائً احلٕتي واٟمو٘مؾ أن إمم

ُمـ قمج٤مئ٥م اخلٚمؼ أن ىمْم٧م ُمِمٞمئ٦م اًمٕمكم اًم٘مدير سم٠من يٙمقن اقٟم٤ًمن يمام 

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ ڳ گژ ورد ذم حمٙمؿ اًموٜمزيؾ:

  ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 ژ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮴﮵ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ

 [14 – 10عم١مُمٜمقن: ا].  واٟمو٘م٤مل اخلٚمٞم٦م إومم اعمٚم٘مح٦م إمم ظم ي٤م شمٜم٘مًؿ، صمؿ
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ؾ، صمؿ شموٜمقع، ًمٞمو٠مًمػ ُمٜمٝم٤م ضمًؿ اًمٙم٤مئـ احلل ُم٠ًمًم٦م ُمـ أسمدع اعم٤ًمئؾ شمٜمو٘م

وأ ٕمٌٝم٤م. ومٛمـ اعمٕمٚمقم أن ذم يمؾ ظمٚمٞم٦م، يمام ؾمٌؼ وىمٚمٜم٤م، اًمرؾم٤مًم٦م اعمقروصم٦م 

سمٙم٤مُمٚمٝم٤م. ومٙمٞمػ شمدري اخل ي٤م أي ُمّمػم يٜمٌٖمل أن شمّمػم إًمٞمف، وأي ـمراز شم١مًمػ. 

ذا اًمٕم٤مم ضمزء ُمـ َس ذم هرِ هذه ُم٠ًمًم٦م يوٓمٚم٥م طمّٚمٝم٤م اعمِم٤مهدة واحل٤ًمب. وىمد دُ 

اًمرؾم٤مًم٦م اعمقروصم٦م يٕملم قمغم سمٚمقغ هذا ا دف. ويًٛمك هذا اجلزء اًمُ٘مٜمُْٗمذ وروم٤مىمف. 

 وطمدد اًمٕم٤مُمٚمقن قمٛمٚمف ذم يم٤مئٜم٤مت قمديدة ُمٜمٝم٤م اًمذسم٤مب واًمٗم٠مر.

وُمٜمذ زُمـ يٕمرف اًمٕمٚمامء أن سمٕمض إضمزاء إؾم٤مؾمٞم٦م ذم ٟمًٞم٩م اجلٜملم شم٘مقد 

هذه إضمزاء. ومل يٙمـ  ـمراز اؾمو٘مرار اخل ي٤م ذم ُمقاوٕمٝم٤م اًمّمحٞمح٦م طمقل

يمٞمػ جيري هذا إُمر. صمؿ سمٞمٜم٧م دم٤مرب، مت٧م ذم اًمٕم٤مم اعم٤ميض، أن اعم٤مدة يٕمرف 

هل اعم٤مدة اًمول يمو٧ٌم ذم ضمزء اًمرؾم٤مًم٦م اعمقروصم٦م اًمٙمٞمٛمٞم٤مئٞم٦م اًمول شم٘مقد هذا اًمٜمٛمق 

اعمًٛمك سم٤مًم٘مٜمٗمذ. )هذا آؾمؿ ُمّمدره أن إضمٜم٦م اًمول يزاح ومٞمٝم٤م هذا اجلزء ُمـ 

متًخ وشُمَٖمّٓمك سمِمٕمر ظمِمـ يم٤مًمِمقك(. وشمٌلم أن ُم٤مدة اًم٘مٜمٗمذ اًمرؾم٤مًم٦م اعمقروصم٦م 

اقؿم٤مرة ُمـ ظمٚمٞم٦م إمم أظمرى، وشمد ٤م قمغم ُم٤م يٜمٌٖمل أن اًمٙمٞمٛمٞم٤مئٞم٦م هل اًمول شمٜم٘مؾ 

شمّمٜمع، وأيـ يٜمٌٖمل أن شموقوع. وشمٗمٕمؾ اعم٤مدة ذًمؽ سم٠من حت٨م ذم اًمرؾم٤مًم٦م اعمقروصم٦م 

ق أقمّم٤مب أضمزاًء حمددة قمغم اًمٕمٛمؾ. وىمد وضمد اًم٤ٌمطمثقن آصم٤مر اًم٘مٜمٗمذ ذم ٟمٛم

اًمًٛمؽ واًمدضم٤مج واجلرز واًمٗم٠مر وهق يٕمٛمؾ ذم ضمٜم٤مطمل وَمْرخ اًمدضم٤مج يمام يٕمٛمؾ 

 ل اًمذسم٤مسم٦م.ذم قمٞمٜمَ 

وسم٤ميموِم٤مومف اًمو٘م٧م أىم٤ًمم ُمـ قمٚمؿ احلٞم٤مة شمٕمٜمك سم٤مخلٚمٞم٦م واًمٜمٛمق اعمقاد 

اًمٙمٞمٛمٞم٤مئٞم٦م احلٞمقي٦م، وشم٠ميمدت ُمرة أظمرى وطمدة اخلٚمٞم٘م٦م واشمٗم٤مم سمٜمٞم٤مهن٤م، ودمٚم٧م 

 ُمـ ضمديد قمٔمٛم٦م اخل٤مًمؼ ؾمٌح٤مٟمف.
 

*    *    *    *    * 
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 املْاد الهَسبائٔ٘ اجلدٓدٗ واٟمو٘مؾ أن إمم

 ٜمع ُم٤مدة ضمديدة ىمد ي١مدي إمم شمٖمٞمػم ؿم٤مُمؾ ذم احلٞم٤مة واًمٕمٚمؿ. وم٠مٟمّم٤مف 

ٟمٞم٤م. َل اًمدُّ  اًمٜمقاىمؾ ٟم٘مٚم٧م اقذاقم٦م اعمًٛمققم٦م واعمرئٞم٦م ُمـ طم٤مل إمم طم٤مل ٟم٘مً  سَمدَّ

صم٘مٞمً  هم٤مًمًٞم٤م هَناًم  وم٘مٌؾ أٟمّم٤مف اًمٜمقاىمؾ يم٤من ضمٝم٤مز اؾمو٘م٤ٌمل اقذاقم٦م يمٌػًما

سم٤مًمٙمٝمرسم٤مء، ٓ يٓمٞمؼ ُم١موٟموف إٓ اًم٘مٚمٞمؾ، وٓ حُيْٛمؾ وٓ ُيٜمْ٘مؾ إٓ سمٛمِم٘م٦م. صمؿ 

ؾ اقذاقم٦م  ٖمػًما ظمٗمٞمًٗم٤م رظمٞمًّم٤م ُم٘موّمًدا ضم٤مءت أٟمّم٤مف اًمٜمقاىمؾ وم٠م ٌح ُمًو٘مٌِ 

سم٤مًمٙمٝمرسم٤مء. وأ ٌح حيٛمٚمف اًمراقمل ذم طم٘مٚمف، واًمٕم٤مُمؾ ذم ُمّمٜمٕمف، واًمٓم٤مًم٥م ذم 

د ُم٤م أطمدصمف ذًمؽ ُمـ شمٖمٞمػم ذم يمؾ ُمٙم٤من ذم اًمٕم٤ممل وذم ُمٕمٝمده. وٓ خيٗمك قمغم أطم

 وـمٜمٜم٤م اًمٕمريب ىمٌؾ ؾمقاه.

وذم اًمٕم٤مم اعم٤ميض ُ ٜمٕم٧م ُم٤مدة ًَمْدَٟم٦م ىم٤مدرة قمغم ٟم٘مؾ اًمٙمٝمرسم٤مء، وأظمرى 

ٟمّمػ ٟم٤مىمٚم٦م، وصم٤مًمث٦م ُمقًمدة ًمٚمٜمقر. وهذه اعمقاد ظمٗمٞمٗم٦م ُمرٟم٦م رظمٞمّم٦م، ويٛمٙمـ 

 ، أو شمٜم٘مٚمٝم٤م ٟمّمػ ٟم٘مؾ.طَمٜمُْٞمٝم٤م، ووموٚمٝم٤م، وًمٗمٝم٤م، وشمٌ٘مك ُمع ذًمؽ شمٜم٘مؾ اًمٙمٝمرسم٤مء

وهل شُمّمٜمع ذم ؿمٙمؾ أهمِمٞم٦م رىمٞم٘م٦م أو شمٓمٌع ـم٤ٌمقم٦م، وهذا هق ه ىمٚم٦م ٟمٗم٘موٝم٤م. 

ويًٕمك اًمٕمٚمامء إمم أن يٌٜمقا ُمٜمٝم٤م ذا ُمنيلم أطمًـ )وذو اعمنيلم هق اعمّم٤ٌمح 

 اًمذي يّمدر اًمْمقء إمحر وُيرى ذم يمؾ إضمٝمزة اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م(. 

ًمٜمقره٤م أًمقان خموٚمٗم٦م، وًمٙمـ وهجٝم٤م وىمد  ٜمٕمقا ذم اًمٕم٤مم اعم٤ميض ُم٤مدة ًَمْدَٟم٦م 

سمد ُمـ قم ج هذا اًمٕمٞم٥م ومٞمٝم٤م ىمٌؾ أن يِمٞمع اؾموٕمام ٤م. وىمد  خيٌق ُمع اًمزُمـ، وم 

 ٜمٕمقا أيًْم٤م ُم٤مدة ًَمْدَٟم٦م شمًوجٞم٥م ًمٚمٜمقر اؾموج٤مسم٦م همػم ُموٜم٤مؾم٦ٌم ُمع ؾمٓمققمف. وشمٗمٞمد 

هذه اعمقاد ذم شمّمقير  قر جمًٛم٦م يراه٤م اعمرء يم٠م ٚمٝم٤م ذم اعمٙم٤من ذي إسمٕم٤مد 

ختزن اققم م سم٤مًمٜمقر، وشمٕم٤مًم٩م اًمّمقر. وإذا ويًٕمقن أيًْم٤م إمم ضمٕمٚمٝم٤م  اًمث صم٦م.

 َووم٧َّْم هذه اعمقاد اجلديدة سمام شمٕمد سمف، أ ؾ قمٍم ذهٌل آظمر ًمٚمٛمقاد اًمٚمدٟم٦م.
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 لبي٘ املادٗ األخريٗ واٟمو٘مؾ أن إمم

ىمّم٦م سمٜمٞم٤من اعم٤مدة ىمّم٦م ىمديٛم٦م سمدأت ُمٜمذ صم صم٦م آٓف قم٤مم، وشم٤ًمرقم٧م 

ْت ُمٜمٝم٤م أطمداصمٝم٤م ُمٜمذ ُمئول قم٤مم. وظمػم  ُم٤م شُمَِمٌف سمف اعم٤مدة اًمٌّمٚم٦م اًمول يمٚمام ىُمنِمَ

ُْمٞم٦م اًمروؾمٞم٦م اًمول إذا ُٟمِزغ رأؾمٝم٤م ُوضِمَدْت  ـمٌ٘م٦م ُوضِمَدْت حتوٝم٤م ـمٌ٘م٦م أظمرى، أو اًمدُّ

داظمٚمٝم٤م دُمٞم٦م أظمرى أ ٖمر، وم٢مذا ُٟمِزع رأس هذه، ُوضِمَدْت ومٞمٝم٤م دُمٞم٦م صم٤مًمث٦م، وهٙمذا 

 اًمّمٖمر ٓ شمًع ؿمٞمًئ٤م. َدواًَمْٞمؽ، طموك شمٙمقن ظم٤ممت٦م اعمٓم٤مف دُمٞم٦م  ٖمػمة يمؾ

واعم٤مدة يمذًمؽ، يمٚمام يمِمػ ُمٜمٝم٤م ـمٌ٘م٦م فمٝمرت حتوٝم٤م ـمٌ٘م٦م أظمرى. سمدأت 

اًم٘مّم٦م سم٤مًمذرة اًمول ؾمامه٤م اقهمريؼ سم٤مًمٌمء اًمذي ٓ يٜم٘مًؿ، واًمٕمرب سم٤مجلقهر 

اًمٗمرد واجلزء اًمذي ٓ يٜم٘مًؿ. صمؿ شمٌلم أن اًمذرة ُمريم٦ٌم، وأن ومٞمٝم٤م ٟمقاة ويمٝم٤مرب. 

يٞم٤مت. وأن ٟمٕمٚمؿ أن اًمٜمَُقي٦َّم ُمريم٦ٌم أيًْم٤م ٤م ُٟمقَ صمؿ فمٝمر أن اًمٜمقاة ُمريم٦ٌم أيًْم٤م ومٞمٝم

 ا يم٤مًمٜم٘مط ؾمٛمقا اًمقاطمد ُمٜمٝم٤م يمقاريًم٤م.ُمـ أضم٤ًمم  ٖمػمة ضمد  

وهٜم٤مك ؾمو٦م أٟمقاع ُمـ هذه اًمٚمٌٜم٦م اًمدٟمٞم٤م ًمٚمامدة، هل: إقمغم وإؾمٗمؾ، 

اًمذروة واًمٖمري٥م واًم٤ًمطمر، واًمذروة واًم٘مٕمر. وىمد يمِمٗم٧م يمؾ هذه إٟمقاع إٓ 

لم. وأظمػًما فمٗمروا سمف ذم اًمٕم٤مم اعم٤ميض، وىم٤مؾمقا يموٚموف وم٘مد أقمٞم٤م  ٞمده اًم٤ٌمطمث

ومقضمدوا أهن٤م شم٤ًموي يموٚم٦م ذرة اًمذه٥م أو شمٙم٤مد. ومل يٙمقٟمقا واصم٘ملم صم٘م٦م يم٤مُمٚم٦م 

سمّمح٦م ُم٤م وضمدوه، وًمٙمـ ىمٞم٤مؾًم٤م آظمر شمؿ ذم هذا اًمٕم٤مم أيمد  ح٦م ُم٤م و ٚمقا إًمٞمف. 

ن وسم٤ميموِم٤مف ضمًٞمؿ اًمذروة هذا يٙم٤مد يٙموٛمؾ اًمٜمٛمقذج اًمِم٤مئع اًمذي يٗمن سمٜمٞم٤م

واًمذي أىم٤مم أريم٤مٟمف صم صم٦م، أطمدهؿ اًمٕم٤ممل اًم٤ٌميمًو٤مين حمٛمد قمٌد اًمً م، اعم٤مدة، 

وَمُٛمٜمِحقا ضم٤مئزة ٟمقسمؾ. ومل يٌَؼ قيمامل اًمٜمٛمقذج اًمِم٤مئع إٓ ايموِم٤مف ضمًٞمؿ واطمد 

ُمًٛمك سم٤مؾمؿ ُمـ اىمؽمح وضمقده وهق هٞمٖمز. ويٕمو٘مد أن هذا اجلًٞمؿ هق اًمذي 
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ص سمٚمغ ُمـ  ٕمقسموف أن وزير يٕمٓمل يمؾ ضمًٞمؿ آظمر يموٚموف. وشمٗمًػم ذًمؽ أُمر قمقي

اًمٕمٚمؿ اًمؼميٓم٤مين ىمٌؾ سمْمع ؾمٜمقات، ووًمدهمريػ )وهق أن وزير اًمزراقم٦م( ىم٤مل 

ٟمف ُيٕمٓمل ضم٤مئزة يمٌػمة عمـ يًوٓمٞمع أن يٗمن ًمف ُم٤م هق ضمًٞمؿ هٞمٖمز ذم  ٗمح٦م إ

٤مشمنم صمواطمدة. وٟم٤مَل اجل٤مئزة قم٤ممل يمو٥م ُم٤م ظم  وف أن ضمًٞمؿ هٞمٖمز يم٤مًمًٞمدة 

ومٙمام أهن٤م ُموك دظمٚم٧م ىم٤مقم٦م اؾمو٘م٤ٌمل، حتٚمؼ قمٜمدئذ(، )ويم٤مٟم٧م رئٞم٦ًم اًمقزراء 

اًمٜم٤مس طمق ٤م، وحتريمقا ُمٕمٝم٤م ُموك حتريم٧م، ووىمٗمقا ُموك وىمٗم٧م، وم٠مًمٗمقا سمذًمؽ 

يموٚم٦م ُمؽما ٦م هل ؾمٌٌٝم٤م وأ ٚمٝم٤م، ومٙمذًمؽ ضمًٞمؿ هٞمٖمز جيٛمع طمقًمف اعم٤مدة 

ووًمدهمريػ ىمد أقمٓمك اجل٤مئزة ٕٟمف ومٝمؿ ومٞمٕمٓمٞمٝم٤م يموٚم٦م. وٓ أدري إذا يم٤من اًمقزير 

 ٕٟمف يئس ُمـ اًمٗمٝمؿ.ُم٤م يموٌف اًمٕم٤ممل أو 

 

*    *    *    *    * 

 

 دّاء الهآب٘ اجلدٓد واٟمو٘مؾ أن إمم

هٜم٤مك ُم٤مدة شمقضمد ذم اًمدُم٤مغ وإُمٕم٤مء واًمدم شمٕمٛمؾ قمٛمؾ اًمٜم٤مىمؾ اًمٕمّمٌل، أي 

حتٛمؾ اًمرؾم٤مًم٦م ُمـ ظمٚمٞم٦م ذم اًمدُم٤مغ إمم ظمٚمٞم٦م قمّمٌٞم٦م أظمرى جم٤مورة. ويمذًمؽ 

ًؿ وشم٘مٚمٞمص اًمٕمْم ت. شمًوٓمٞمع هذه اعم٤مدة شمْمٞمٞمؼ إوقمٞم٦م اعمقضمقدة ذم اجل

وشمًٛمك هذه اعم٤مدة ؾمػموشمقٟملم. و ٤م ُمًو٘مٌ ت قمغم ضمدران اخل ي٤م متوّمٝم٤م طملم 

شمٙمقن ىمد ُأوْمِرَزت وَمُوْدظِمٚمٝم٤م إمم اخلٚمٞم٦م، ومُتٙمٜمٝم٤م ُمـ أن شمٗمٕمؾ ومٕمٚمٝم٤م. و ذه اعم٤مدة 

ومٕمؾ يمٌػم ذم ُمزاج اقٟم٤ًمن. ويٕمو٘مد أن ُم٤م يّمٞم٥م اًمٜم٤مس ُمـ يمآسم٦م قمٜمد ٟم٘مّم٤من 

أو  يٜمٌٖمل ُمرشمٌط سم٠من ٟم٘مّم٤من اًمٜمقر هذا يٕمرىمؾ إومراز هذه اعم٤مدة شمٕمروٝمؿ ًمٚمٜمقر قمام

اؾمو٘م٤ٌم ٤م. وشمٕمٚمٛمقن أن ُمزاج اقٟم٤ًمن يًقء يمثػًما سمٜم٘مّم٤من اًمٜمقر، ومٞم١مدي ذًمؽ 
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أطمٞم٤مًٟم٤م إمم اًمٙمآسم٦م وىمد شمّمؾ سمف، إذا ؾم٤مء إُمر، إمم آٟموح٤مر. وهذا أُمر ُمِم٤مهد ذم 

ا ذم اًمِمو٤مء  ي٦م. ومٜم٦ًٌم ڤيم٤مًمٌ د اًمًٙمٜمديٜم٤ماًمٌ د اًمول يٙمقن هن٤مره٤م ىمّمػًما ضمد 

آٟموح٤مر ذم هذه اًمٌ د أقمغم ٟم٦ًٌم ذم اًمٕم٤ممل ُمع أهن٤م ُمـ أيمثر سم د اهلل صمروة. ويزداد 

اًمقٓي٤مت آٟموح٤مر ذم اًمِمو٤مء. ويمذًمؽ شمدل اعمِم٤مهدة قمغم أن ٟم٦ًٌم اًمٙمآسم٦م ذم 

اعموحدة إُمريٙمٞم٦م شمٙمقن أقمغم يمٚمام يم٤مٟم٧م اعمٜمٓم٘م٦م ومٞمٝم٤م أىمرب إمم اًمِمامل، واًمٗمّمؾ 

ىمرب إمم اًمِمو٤مء. وًمذًمؽ يمثػًما ُم٤م يٕم٤مًم٩م ُمـ يّم٤مسمقن اذا اًمٜمقع ُمـ اًمٙمآسم٦م أ

إصمر عم٤مدة سموٕمريْمٝمؿ ًمْمقء سم٤مهر ُُمَدًدا ـمقيٚم٦م ذم يمؾ يقم. وُمـ ُمٔم٤مهر هذا 

اًمًػموشمقٟملم أن اًمذي خيوؾ ومٞمف شمقازهن٤م يٗمرط ذم اًمٓمٕم٤مم ويّم٤مب سم٤مًمًٛمٜم٦م. وذم 

ع ُمـ أٟمقاع ُمًو٘مٌ ت اًمِمٝمر اعم٤ميض ُٟمنمت أسمح٤مث قمـ ومئران طُمذف ومٞمٝم٤م ٟمق

اًمًػموشمقٟملم ومٜمِم٠مت هذه اًمٗمئران وا٤م هنؿ ؿمديد إمم اًمٓمٕم٤مم، وؾمٛمٜم٦م ُمٗمرـم٦م، 

َوْ٘مٌَِؾ اًمًػموشمقٟملم اعمحذوف ًمف أصمر سم٤مًمغ ذم وٌط اًمِمٝمٞم٦م.  وهذا ًْ يدّل قمغم أن ُُم

 يدل، وهذا ويمذًمؽ أ ٌح٧م هذه اًمٗمئران ُمٕمرو٦م ًمٚمٛمقت اعمٗم٤مضم  سم٤مًمو٘مٚمص

َوْ٘مٌِْؾ  أيًْم٤م ًْ  اعمحذوف ُيَ٘مٚمؾ ُمـ ظمٓمر اقومراط ذم اًموٝمٞمٞم٩م اًمٕمّمٌل.قمغم أن اعُم

َف دواء اؾمٛمف  روزاك ُم يلم إُمريٙملم سمام  ذا پوذم اًمٕم٤مم اعم٤ميض قَمرَّ

اًمٜم٤مىمؾ اًمٕمّمٌل اعمًٛمك ؾمػموشمقٟملم ُمـ ؾمٚمٓم٤من. وصم٤مر ضمدل سمِم٠مٟمف وسمِم٠من 

إدوي٦م ذم ـم٥م اًمٜمٗمس وًموحًلم اعمزاج. واؾموٛمر اًمٕمٚمامء يًو٘مّمقن  اؾموٕمامل

 يمٞمٛمٞم٤مء اًمدُم٤مغ واًمًٚمقك سمدراؾم٦م أٟمقاع ُمـ احلٞمقان شمٕم٤مًم٩م سمٛمقاد اًمرواسمط سملم

 يمٞمٛمٞم٤مئٞم٦م ُمٜمو٘م٤مة، أو يٖمػم رء ُمـ رؾم٤مًموٝم٤م اعمقروصم٦م، صمؿ ُيٜمْٔمر ومٞمام يٜمو٩م ُمـ ذًمؽ.

روزاك هق أطمد إدوي٦م اخلٛم٦ًم اعمٕمرووم٦م اًمول شمٕمرىمؾ ؾمٕمل اخلٚمٞم٦م اًمول پ

قٟملم ُمقومقًرا أومرزت اًمًػموشمقٟملم إمم اؾمؽمضم٤مقمف، وذًمؽ طموك يٌ٘مك اًمًػموشم
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شمًوٓمٞمع أن شمًوٛمر ذم اُموّم٤م ف اخلٚمٞم٦م اًمول ُأومرز ُمـ أضمٚمٝم٤م. وهذا قمغم ُم٤م يٌدو 

قم ج اروزاك قمغم ُم٤م ؾمٌ٘مف ُمـ أدوي٦م پرء طمًـ شمٜمنمح ًمف اًمٜمٗمس. وومْمؾ اًما

اًمٙمآسم٦م اًمول شمٕمٛمؾ قمٛمٚمف هق أن آصم٤مره اجل٤مٟمٌٞم٦م اًمْم٤مرة أىمؾ. وىمد أوًمع سمف ُمـ 

ٙمآسم٦م، ويٕمٞمد اًمث٘م٦م سم٤مًمٜمٗمس، وأٟمف ُمٗمو٤مح يوٜم٤موًمقٟمف، وزقمٛمقا أٟمف يزيح همامُم٦م اًم

اًمًٕم٤مدة اعم٠مُمقن. وهذا يذيمرٟم٤م سمام يم٤من ي٘م٤مل قمـ ُمِمو٘م٤مت إومٞمقن وؿمجرة 

اًمٙمقيم٤م ُمـ ُمزاقمؿ ذم أواظمر اًم٘مرن اعم٤ميض وأوائؾ هذا اًم٘مرن. وم٘مد يم٤من يمؾ خمدر 

يذيمره٤م ُمـ  شؿمؿ اًمٙمقيم٤ميلم»ُمـ هذه اعمقاد ي٤ٌمع ًمٚمٜم٤مس، وشُمْٓمرى ومقائده )أهمٜمٞم٦م 

ؾ زُمـ يم٤مٍف(. وسمدأت اًمٙمقيم٤ميمقٓ ذاسًم٤م حيقي اًمٙمقيم٤م ويٗمخر سمذًمؽ، وًمدوا ىمٌ

صمؿ شمٜمٙمرت ًمف، وأٟمٙمرت ُم٤موٞمٝم٤م قمٜمدُم٤م شمٌلم أن يمؾ هذا رضمس ُمـ قمٛمؾ 

اروزاك هذه اًمٜمٝم٤مي٦م اعمخزي٦م، وًمٙمٜمف اًمٞمقم پ. وىمد يٜموٝمل اًماهوم٤مضموٜمٌق اًمِمٞمٓم٤من

ٔمف. اًمدواء إول اعمًوٕمٛمؾ ذم ـم٥م اًمٜمٗمس ذم أُمريٙم٤م، وشمٙمو٥م اًمٙمو٥م ذم شم٘مري

٤ًٌم ٕن ُم٤م شمٗمٕمٚمف أُمريٙم٤م اًمٞمقم شمٗمٕمٚمف إرض همًدا، ظمػًما يم٤من أو  وؾمٞمٓمؾ قمٚمٞمٜم٤م ىمري

اٙموٞمؽم، رؾماًم پًذا. وىمد قمؿ أورسم٤م ُمٜمذ أن، وٟمنمت جمٚم٦م سمريٓم٤مٟمٞم٦م، هل اًمًا

ؾم٤مظمًرا ُمٜمذ أي٤مم، سمٕمد ا زيٛم٦م اعمخزي٦م اًمول ُمٜمل ا٤م طمزب اعمح٤مومٔملم ذم 

ًٚمؿ  ٜم٤مديؼ وح سم٤مب ُم٘مره اًمرؾمٛمل ًمٞمآٟموخ٤مسم٤مت اعمحٚمٞم٦م، متثؾ ضمقن ُمٞمجر يٗمو

 اروزاك.پُمـ اًما

اروزاك اٟمٕمٓم٤موًم٤م ذم ـم٥م اًمٜمٗمس يرؾمخ پاجلٛمٝمقر ًمٚما ىمٌقلويرى اًمٌٕمض ذم 

آٟمو٘م٤مل ُمـ اًمٕم ج سم٤مًمٙم م )يم٤مًموحٚمٞمؾ اًمٜمٗمز( إمم اًمٕم ج سم٤مًمدواء. وي٘مقل 

ن قمًٍما ضمديًدا ىمد أـمؾ، ؾموٕم٤مًم٩م ومٞمف يمؾ إُمراض اًمٜمٗمًٞم٦م إاروزاك پأٟمّم٤مر اًما

 ط يمٞمٛمٞم٤مء اًمدُم٤مغ.سمْمٌ
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اعمقاد اًم٘م٤مدرة قمغم اًمٜمٗمقذ إمم  اؾموٕماملوخي٤مًمٗمٝمؿ آظمرون ومٞمحذرون ُمـ 

 اًمدُم٤مغ واًمو٠مصمػم ذم قمٛمٚمف شم٠مصمػًما ىمد يٙمقن ظمٓمًرا.

وم٘مد  :وذم اًمٕم٤مم اعم٤ميض ايموِمػ اًمٕمٚمامء أيًْم٤م ومٕمً  آظمر ًمٚمًػموشمقٟملم

َوْ٘مٌِؾاؾموقًم ًْ  ٟمققًم٤م، يمؾ ٟمقع ٦م قمنمًمٚمًػموشمقٟملم. )هٜم٤مك أرسمٕم دوا ومئًراًٟم٤م يٕمقزه٤م ُُم

َوْ٘مٌِؾ ًْ ًمٚمًػموشمقٟملم همػم أؿم٤ٌمهف(. ومقضمدوا أن هذه اًمٗمئران ذيرة أيمثر ُمـ  ُُم

َوْ٘مٌِؾأظمقاهت ًْ  ، وأهن٤م هت٤مضمؿ اًمٗمئران إظمرى سمنماؾم٦م.٤م اًمول ٓ يٕمقزه٤م اعمُ

و ٚمٜم٤م أن إمم هن٤مي٦م ضمقًموٜم٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمول سمدأٟم٤مه٤م سم٤مق  ح وظموٛمٜم٤مه٤م 

شمٙمٛمـ دائاًم ذم إهن٤مء اخلٓمٞم٥م يم ُمف، وم  أطمرُمٙمؿ سم٤مًمًٕم٤مدة. وؾمٕم٤مدة اعمًوٛمٕملم 

سمد زم ُمـ أن أؿمٙمر ًمٙمؿ أن ذوموٛمقين سم٤محلْمقر، وًمٚمٛمجٛمع أن  ذًمؽ، وًمٙمـ ٓ

 شمٗمْمؾ قمكّم سمدقمقيت إمم اًمٙم م، وعمٙمو٦ٌم إؾمد أن أطمًٜم٧م ُمثقاٟم٤م مجٞمًٕم٤م.

 ، إن ؿم٤مء اهلل، ُم٤م وؾمٕمٜمل ذًمؽ.وإذا ؿمئوؿ أن شم٠ًمًمقين أضم٧ٌم

  وسمريم٤مشمف.واًمً م قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل

 

*    *    *    *    * 



 - 540 - 

 

 

  العسبٔ٘اللغ٘ 

مصطلحات العله احلدٓحّ
(

1

)
 

 

عبد الرزاق قدورةالدكتور املفـدس   

 

اؿمٙمر عمجٚم٦م )اعمٕمروم٦م( دقمقهت٤م اًمٕم٤مُمٚملم ذم ُمْمامر اًموٕمٚمٞمؿ اجل٤مُمٕمل إمم 

اعم٤ًممه٦م ذم اعمٜم٤مىمِم٦م ا ٤مُم٦م اًمول وموح سم٤ما٤م اًمًٞمد إؾمو٤مذ اًمديموقر سمِمػم اًمٕمٔمٛم٦م 

وؾم٤مهؿ ومٞمٝم٤م ، ش، وهؾ شموًع عمّمٓمٚمح٤مت اًمٕمٚمؿ احلدي٨ماًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م»ٛم٘م٤مًم٦م سم

واًمًٞمد اًمديموقر ؾمٚمامن طموك أن اًمًٞمد إؾمو٤مذ اًمديموقر أمحد ؿمقيم٦م اًمِمٓمل، 

وينين أن أشم٘مدم سمٌٕمض إومٙم٤مر اًمول  .ىمٓم٤مي٦م، واًمًٞمد اًمديموقر   ح أمحد

 أوطم٧م زم ا٤م هذه اعمٜم٤مىمِم٦م.

ًٓ ؿم٤مُمً  إين أقمو٘مد أن اًمديموقر سمِمػم اًم ٕمٔمٛم٦م ىمد يمو٥م ذم هذا اعمقوقع ُم٘م٤م

 .ضم٤مُمًٕم٤م، وأود أن أقمؼم قمـ ُمِم٤مريمول إي٤مه اًمرأي ذم اًمٗمٙمرة إؾم٤مؾمٞم٦م اًمول قمروٝم٤م

وإذا يم٤مٟم٧م زم ُم طمٔم٤مت ختص سمٕمض إومٙم٤مر اًمث٤مٟمقي٦م أو اًمّمٞم٤مهم٦م ذم سمٕمض 

إضمزاء، وم٢مين ٓ أرى أن ُمـ اعمثٛمر اخلقض ومٞمٝم٤م أن. ويؽماءى زم أن ومٙمرة 

إؾم٤مؾمٞم٦م، وهل أن اؾموٕمامل اًمٚمٖم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ذم اًمودريس رضورة ىمقُمٞم٦م، اًمٙم٤مشم٥م 

وواضم٥م ديٛم٘مراـمل ؿمٕمٌل، وأُمر شم٘ميض سمف ُمّمٚمح٦م ٟمنم اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م سملم 

مج٤مهػم إُم٦م، هل ومٙمرة ٓ خيوٚمػ ومٞمٝم٤م اصمٜم٤من، وسمخ٤م ٦م إذا يم٤مٟم٧م هذه اًمٚمٖم٦م هل 
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ْم٤مرة اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٙمريٛم٦م ًمٖم٦م اًم٘مرآن واقؾم م، ًمٖم٦م اًمث٘م٤موم٦م واحل

وًم٘مد أطمًـ اًمًٞمد اًمديموقر ؿمقيم٧م اًمِمٓمل ذم اًمرد قمغم اًم٘م٤مئٚملم سمٕمجز . اًمٕمٔمٞمٛم٦م

ًٓ عمًوزيد. ،اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م قمـ اًموٕمٌػم قمـ اًمٕمٚمؿ احلدي٨م  ومل يؽمك ذم ذًمؽ جم٤م

إن ىمٌقًمٜم٤م اذه اًمٗمٙمرة إؾم٤مؾمٞم٦م، وإيامٟمٜم٤م اًمٕمٛمٞمؼ سمّمحوٝم٤م، وسم٠مهن٤م أطمد اًمًٌؾ 

قمٚمٛمٞم٦م قمرسمٞم٦م ضمديدة، ٓ يٕمٜمل أسمًدا إهن٤مء اعمِمٙمٚم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م قىم٤مُم٦م سح هنْم٦م 

وطمٚمٝم٤م، سمؾ هق سمداي٦م اًمٓمريؼ وأول اًمدرب. وشمث٤مر طمقل اؾموٕمامل اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 

 و٤مب، وًمٕمؾ ُمـ أمهٝم٤م صم ث ٟم٘م٤مط:اقمؽماو٤مت قمديدة أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م اًم٤ًمدة اًمٙمُ 

إن اؾموٕمامًمٜم٤م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًمودريس، واىموّم٤مرٟم٤م قمٚمٞمٝم٤م، جيٕمؾ ـم سمٜم٤م  -1

لم قمـ إشم٘م٤من ًمٖم٦م أضمٜمٌٞم٦م، ومٞمْمع ذًمؽ سمٞمٜمٝمؿ وسملم اًمٕمٚمؿ طم٤مضمًزا يمٌػًما ومزقم٤م

ا ُمٜمٞمًٕم٤م، وجيٕمٚمٝمؿ سمٛمٕمزل قمٜمف، وظم٤م ٦م سمٕمد خترضمٝمؿ ُمـ اجل٤مُمٕم٦م، وؾمد  

وحيقل سمٞمٜمٝمؿ وسملم اعم٤ًممه٦م ذم ٟم٘مؾ اًمٕمٚمقم إمم اًمٕمرسمٞم٦م وٟمنمه٤م وشمًٌٞمٓمٝم٤م سمٕمد 

 اٟموٝم٤مء دراؾموٝمؿ.

ذم أيمثر إطمٞم٤من حتقل سملم اًمٕمرسمٞم٦م  إن ومقى اعمّمٓمٚمح٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م -0

آظمر ذم  خموصص اًمٕمريب ذم قمٚمؿ ُم٤م وسملم ومٝمؿ ُم٤م يموٌف سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمخو

 اًمٕمٚمؿ ذاشمف.

إن اٟمو٘م٤مء اعمّمٓمٚمح٤مت، واؾموخراضمٝم٤م ُمـ ظمزائـ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٖمٜمٞم٦م،  -3

واؿمو٘م٤مىمٝم٤م وٟمحوٝم٤م أطمٞم٤مًٟم٤م، أُمر يوٓمٚم٥م جمٝمقًدا قمٔمٞماًم يم٤من أومم سمف أن يٜمٗمؼ ذم 

 إمم اعموٕمٚمٛملم، وشمٞمًػم أؾم٤ٌمسمف  ؿ. ٟم٘مؾ اًمٕمٚمؿ ذاشمف

وأود أن أٟم٤مىمش يمؾ واطمد ُمـ هذه اًمٜم٘م٤مط اًمث ث، وأن أظموؿ يمٚمٛمول 

 سمق ػ دمرسم٦م ًمٜم٤م ُموقاوٕم٦م ذم يمٚمٞم٦م ا ٜمدؾم٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م سمج٤مُمٕم٦م دُمِمؼ.
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 االقتصاز علٙ اللغ٘ العسبٔ٘ ّالعصّف عً اللغات األجيبٔ٘ -1

ػ اًمٓم ب ذم ي طمظ اًمٕم٤مُمؾ ذم ٟمٓم٤مم اًموٕمٚمٞمؿ ذم ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ وٕم

وذم هذا، ذم اقمو٘م٤مدي، رضر قمٔمٞمؿ مل  .اًمٚمٖم٤مت إضمٜمٌٞم٦م، واؾموخٗم٤مومٝمؿ ا٤م

شمٜمٍمف اجل٤مُمٕم٦م طموك أن إمم ُمٕم٤مجلوف ُمٕم٤مجل٦م ٟم٤مضمح٦م. وًم٘مد أ ٤مب اًمديموقر 

ر سم٠مطمد اًمقاضم٤ٌمت إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚمج٤مُمٕم٦م وهق ٟمنم اًمٕمٚمؿ سملم  سمِمػم اًمٕمٔمٛم٦م طملم َذيمَّ

هتٞم  ذم  ًمٚمج٤مُمٕم٦م ذًمؽ إذا هل مل إوؾم٤مط اًمِمٕمٌٞم٦م اًمقاؾمٕم٦م. وًمٙمـ يمٞمػ يو٠مشمك

يمٚمٞم٤مهت٤م إومراد اًمٕمٚمٛمٞملم، اًم٘م٤مدريـ سم٠مقمدادهؿ اًمٙمٌػمة، قمغم أن يؽممجقا اًمٕمٚمؿ 

وهؾ يًوٓمٞمع أؾم٤مشمذة اجل٤مُمٕم٦م واًمٕم٤مُمٚمقن ومٞمٝم٤م  ؟ويًٌٓمقه وينمطمقه ًمٚمجامهػم

قمددهؿ وإره٤مىمٝمؿ سمٛمخوٚمػ اعمٝم٤مم، أن يًدوا هذه اًمثٖمرة،  ٦موطمدهؿ، قمغم ىمٚم

 ٚم٥م اعمنموع؟ وأن يٚمٌقا هذا اعمٓم

إن اؾموٕمامًمٜم٤م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًموٕمٚمٞمؿ اجل٤مُمٕمل ُمرشمٌط ذم اقمو٘م٤مدي ارشم٤ٌمـًم٤م 

قمْمقًي٤م سمٛمٕمروم٦م اًمٓم ب ًمٚمٖم٦م أضمٜمٌٞم٦م أو اصمٜمولم. وٓ يٙمٗمل أن ٟم٘مرر هذا اًمٌمء 

ؾ ُمـ شمدريس اًمٚمٖم٦م إضمٜمٌٞم٦م ًمٚمٓم ب ٕموأن شم١مُمـ سمف أومقاهٜم٤م، وإٟمام قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمج

٤م ٓ شم٘مؾ أمهٞموف قمـ دراؾموٝمؿ ًمٕمٚمقم ٤مؾمٞم  اًمٕمٚمٛمٞملم ذم اجل٤مُمٕم٦م أُمًرا أؾم

اظموّم٤م ٝمؿ. وًم٘مد شم٘مٝم٘مرت ُمٕمروم٦م اًمٓم ب سم٤مًمٚمٖم٦م إضمٜمٌٞم٦م ذم ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ 

ا ُمٜمذ ؾمٜمقات. وٓ ظمػم ذم أن ٟم٘مقل اًمٞمقم إن هذه هل ُم١ًموًمٞم٦م شم٘مٝم٘مًرا ُمًوٛمر  

أن جيدوا طمؾ اعمِمٙمٚم٦م قمٜمف ن قمغم اعم١ًموًملم إاًموٕمٚمٞمؿ اًمث٤مٟمقي واققمدادي، و

وًمٕمؾ هذا يٙمقن  حٞمًح٤م ذم اعمًو٘مٌؾ اًمٌٕمٞمد، أُم٤م ذم اًمقىم٧م ودواء اًمداء. 

احل٤مرض وم  ُم٘مر ُمـ أن شم٤ٌمدر اجل٤مُمٕم٦م إمم اًمٕمٛمؾ اعمثٛمر، وأن ٟمجٕمؾ شمدريس اًمٚمٖم٦م 

٤م شمّمٛمؿ قمٚمٞمف وختٓمط ًمف، وشمٌح٨م ذم إضمٜمٌٞم٦م ذم يمٚمٞم٤مهت٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م أُمًرا أؾم٤مؾمٞم  

م وٓ شمٚمؽ ؾمٌٞمٚمف قمـ اًمٓمرم اًمٜم٤مضمٕم٦م وإؾم٤مًمٞم٥م اعمٗمٞمدة. وًمٞم٧ًم هذه اًمٓمر
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إذا  أيًْم٤م إؾم٤مًمٞم٥م ىمري٦ٌم اعمٜم٤مل واوح٦م اعمٕم٤ممل، وًمٙمٜمٝم٤م ًمٞم٧ًم ُمًوحٞمٚم٦م اًموح٘مٞمؼ

اًمول دمٕمؾ ُمـ ُم٤م شمقومر اًموّمٛمٞمؿ واًمٕمزم اًمّم٤مدم، ورومْمٜم٤م سم٘م٤مء احل٤مل اًمراهٜم٦م 

٤م ُمٝمٛمً  يًوخػ سمف شمدريس اًمٚمٖم٦م إضمٜمٌٞم٦م ذم أيمثر اًمٙمٚمٞم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م أُمًرا صم٤مٟمقي  

 اًمٓم ب وشمزدريف اجل٤مُمٕم٦م.

ًمٕمؾ ُمـ اخلػم أٓ ٟمٜمًك أن اًمدول اعمو٘مدُم٦م ذم اًمٕمٚمؿ شمدرس اًمٚمٖم٤مت و

إضمٜمٌٞم٦م ًمٓم ا٤م ذم ضم٤مُمٕم٤مهتؿ، ًموحثٝمؿ قمغم ذًمؽ، وشمٕمد ًمٚمٛمحًـ ومٞمف اًمثقاب، 

وًمٚمٛمو٠مظمر قمٜمف اجلزاء واًمٕم٘م٤مب. وهذا هق ؿم٠من اًمٌ د إٟمٙمٚمق ؾمٙمًقٟمٞم٦م ُمثً  

ًمٓم ا٤م، ويمثػًما ُم٤م  اًمول شمدرس اًمٗمرٟمًٞم٦م أو إعم٤مٟمٞم٦م أو اًمروؾمٞم٦م أو إؾم٤ٌمٟمٞم٦م

حتٛمٚمٝمؿ قمغم شمٕمٚمؿ ًمٖمولم ٓ ًمٖم٦م واطمدة وم٘مط. وم٢مذا يم٤من هذا هق رأي شمٚمؽ إُمؿ، 

واًمٕمٚمؿ ُمٙموقب سمٚمٖم٤مهت٤م شموٗمجر ُمٙموِمٗم٤مشمف وخمؽمقم٤مشمف سملم أيدهي٤م، ومٙمٞمػ سمٜم٤م ٟمحـ 

اًمٕمرب وواضمٌٜم٤م إول اًمٞمقم أن ٟمٙمرر ُم٤م ومٕمٚمف آسم٤مؤٟم٤م ذم سمدء هنْموٝمؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

ٌ  اًمٖم٤مسمرة اًمزاهرة، ومٜمٕم٥م  ٤م، وٟمٜم٘مٚمف ًمِم٤ٌمسمٜم٤م اعموٗموح وضمٞمٚمٜم٤م ُمـ اًمٕمٚمؿ إضمٜمٌل قم

اًمّم٤مقمد ذم ًمٖم٦م أُمف وأسمٞمف، طموك يوٛمثٚمف وهيقاه، ومٞم٤ًمهؿ ومٞمف قمٜمدئذ سم٤مًم٘مًط إيمؼم 

 واًمٜمّمٞم٥م إوومر.

وأٟم٤م اىمؽمح أن شم٘مٞمؿ اًمًٚمٓم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م اعم١ًموًم٦م جلٜم٦م ضم٤مُمٕمٞم٦م دائٛم٦م متثؾ ومٞمٝم٤م 

٤م ُمٜموًج٤م ُمٜمٔماًم، ضمٜمٌٞم٦م شمٕمٚمٞماًم ضمدي  اًمٙمٚمٞم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وختٓمط عمقوقع اًمٚمٖم٦م إ

وشمثػم ذم اجل٤مُمٕم٦م ٟم٘م٤مؿًم٤م ُمثٛمًرا طمقل هذا اعمقوقع يّمؾ سم٤م ٞمئ٤مت اجل٤مُمٕمٞم٦م 

احلٚمقل اعم٘مؽمطم٦م. وأرى أن يٙمقن قمٛمؾ أقمْم٤مء هذه اًمٚمجٜم٦م  اقموامداعم١ًموًم٦م إمم 

ؿمٞمًئ٤م ُمـ  ٛمٞمؿ واضم٤ٌمهتؿ اجل٤مُمٕمٞم٦م، يث٤مسمقن قمٜمف وي١مضمرون، وحي٤مؾمٌقن قمغم 

اًموٝم٤مون وي٠ًمًمقن، ٓ أن يٙمقن شمؼمقًم٤م إو٤مومًٞم٤م ه٤مُمِمًٞم٤م جيوٛمٕمقن  اًمو٘مّمػم ومٞمف أو
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ُمـ أضمٚمف ذم اًمٌدء ُموحٛمًلم ًمف ىم٤مٟمٕملم سمف، صمؿ شمٗمؽم مهٛمٝمؿ، وشمِمٖمٚمٝمؿ أقمام ؿ 

 إؾم٤مؾمٞم٦م إظمرى، ومٞمٜمٍمومقن قمٜمف ي٤مئًلم ويؽميمقٟمف ٟم٤مدُملم.

 تالف املصطلحات العلنٔ٘ ّتضازبَااخ -2

ًمٙمثػم. وًمٕمٛمري إن هذا خلٓمر ًم٘مد ىمٞمؾ ذم ومقى اعمّمٓمٚمح٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ا

ٕملم أيمؼم داهؿ هيدد اًموٕمري٥م ذم  ٛمٞمٛمف، ويٕمٓمل أقمداءه اًمٍمحيلم واعم٘مٜمَّ 

طمججٝمؿ وأُمْم٤مه٤م ؾم طًم٤م. وإين ٕذيمر وإؾمك حيز ذم ٟمٗمز دمرسم٦م قم٤مٟمٞموٝم٤م ذم 

أطمد آضموامقم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م. وم٘مد حتدث ُموحدث ذم ُمقوقع اؾموٕمامل 

وحٛمس ًمف اًمٌٕمض، وأٟمٙمر ىمقًمف اًمٌٕمض أظمر، اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمودريس اًمٕمٚمقم، وم

وم٠مدًمٞم٧م سمدًمقي ذم اًمدٓء، واٟموٍمت ًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وووم٘م٧م ذم  ػ اعمداومٕملم 

ل اعمٜم٤مىمِم٦م، قاقمٜمٝم٤م، ومو٘مدم ُمٜمل أطمد ُمٜمٔمٛمل آضموامع، ويم٤من  مل يٜمٓمؼ سمٙمٚمٛم٦م ـم

ومل يٜمحز إمم ه١مٓء وٓ إمم أوًمئؽ، وأقمٓم٤مين يمو٤مسًم٤م قمرسمًٞم٤م ُمؽممًج٤م قمـ أ ؾ 

ذم ُمقوقع اظموّم٤ميص، ووموح زم  ٗمح٦م ومٞمف ُمـ دون شمٕمٞملم، وـمٚم٥م أضمٜمٌل، 

ُمٜمل أن أىمرأ وم٘مرأت، وؾم٠مًمٜمل إن يمٜم٧م ومٝمٛم٧م يمؾ ُم٤م ىمرأت، وم٘مٚم٧م ًمف  ٤مدىًم٤م إين 

مل أومٝمؿ يمؾ رء مت٤مًُم٤م، وإن يمٜم٧م اؾموٓمٞمع أن أوٛمـ ُم٤م مل أومٝمؿ ٕين ًمّمٞمؼ 

ّمٗمح٦م سم٤معمقوقع ُمٓمٚمع قمٚمٞمف، وم٠مقمٓم٤مين إ ؾ إضمٜمٌل، وسمحثٜم٤م قمام ي٘م٤مسمؾ ومٞمف اًم

اًمول ىمرأهت٤م، وـمٚم٥م ُمٜمل أن أىمرأ، صمؿ ؾم٠مًمٜمل إن يمٜم٧م ومٝمٛم٧م ُم٤م ىمرأت، وم٠مضم٧ٌم 

ًم٘مد ىمٚم٧م وىم٤مًمقا اًمٌمء اًمٙمثػم، وأـمٜم٧ٌم وأـمٜمٌقا ذم ُمدح اًمٚمٖم٦م »سمٜمٕمؿ، وم٘م٤مل زم: 

اًمٕمرسمٞم٦م، وشمٕمداد ؿمامئٚمٝم٤م، وذيمر حم٤مؾمٜمٝم٤م. وًمٙمـ هذا هق اعمحؽ اًمذي ٓ اًمو٤ٌمس 

ومٝماًم يم٤مُمً ، ُمع أٟمؽ ممـ يٕمٛمؾ ذم  ومٞمف. ىمرأت اًمٜمص اًمٕمريب اعمؽمضمؿ ومٚمؿ شمٗمٝمٛمف

هذا اًمٕمٚمؿ، وىمرأت إ ؾ إضمٜمٌل ومام شمٕمذر قمٚمٞمؽ ومٝمٛمف وٓ اًموٌس قمٚمٞمؽ 

 .شُمٕمٜم٤مه، ومام سم٤مًمؽ سم٤مًمٓم٤مًم٥م اعموٕمٚمؿ؟
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وًم٘مد أطمًـ اًمديموقر سمِمػم اًمٕمٔمٛم٦م طملم ىم٤مل: إن ومقى اعمّمٓمٚمح٤مت 

ل، وهل اًمٕمٚمٛمٞم٦م ىمد شمقدي، ٓ ؾمٛمح اهلل، سمقطمدة ًمٖموٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦م ذم اعمج٤مل اًمٕمٚمٛم

ضمزء ُمـ وطمدهت٤م اًمٙم٤مُمٚم٦م اًمول طمٗمٔم٧م ًمٜم٤م قمروسموٜم٤م وأسم٘م٧م قمغم شمٓمٚمٕمٜم٤م إمم 

 اًمقطمدة اعمرشم٘م٦ٌم وإيامٟمٜم٤م سم٠مهن٤م آشمٞم٦م ذم يقم ىمري٥م سم٢مذن اهلل.

ل قمغم ُم٤م ىم٤مًمف اًم٤ًمدة اًمزُم ء وأن أوؿ  قيت إمم أ قاهتؿ وأود أن أصمٜمِّ 

ًمف ومروع ذم يمؾ  ُم٘مؽمطًم٤م أن شمٕمٛمؾ اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م قمغم إىم٤مُم٦م ُمريمز رئٞمز ًمٚموٕمري٥م

سمٚمد قمريب، ًمٞمٕمٛمؾ اجلٛمٞمع قمٛمً  دؤوسًم٤م قمغم شمقطمٞمد اعمّمٓمٚمح٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

ى. واًموقومٞمؼ سمٞمٜمٝم٤م. وًمٜم٤م ذم ُمٙمو٥م اًموٕمري٥م سم٤مًمرسم٤مط أؾمقة طمًٜم٦م وُمث٤مل حيوذ

٤م، وم٢مهن٤م ٗم٘م٧م قمغم ذًمؽ، وأٟمٗم٘م٧م قمٚمٞمف إٟمٗم٤مىًم٤م ؾمخٞم  وأقمو٘مد أن اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م إذا اشم

٘مٌؾ سمٜمٞم٤مًٟم٤م قمٔمٞماًم ُموٞمٜم٤ًم، وًمٕمؾ سم دٟم٤م ٜم٧م ًمٚمٛمًوشمٙمقن ىمد أطمًٜم٧م  ٜمًٕم٤م، وسمَ 

ؾمقري٦م اًمول ؿمٖمٗم٧م سمودريس اًمٕمٚمقم سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ورضسم٧م ومٞمف سمًٝمؿ واومر، 

حتٛمؾ هذا آىمؽماح إمم اًمٌ د اًمٕمرسمٞم٦م إظمرى ومٞمٙمقن ًمًقري٦م، إذا  ٤مدف 

، ذف اًمًٌؼ إمم أُمر ضمٚمٞمؾ وُم٠مصمرة قمٔمٞمٛم٦م. ًٓ  اىمؽماطمٝم٤م ىمٌق

 ّيف حنتَا ّاغتكاقَا أحٔاًىاحات اجلَد يف اىتكاء املصطل -3

أؿم٤مر اًم٤ًمدة اًمٙمو٤َّمب إمم اجلٝمد اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي يٜمٗمؼ ذم اٟمو٘م٤مء اعمّمٓمٚمح٤مت، 

اًمذي هيدده أطمٞم٤مًٟم٤م أظمرى، وذيمر  واقظمٗم٤مموإمم اًموقومٞمؼ اًمذي يّم٤مطمٌف طمٞمٜم٤ًم، 

اًمديموقر   ح أمحد إُمٙم٤من آؾموٕم٤مرة ُمـ اًمٚمٖم٤مت إضمٜمٌٞم٦م، وأٟم٤م أرى ذم هذا 

٤ًٌم، وشمًػم قمٚمٞمف ٜمقمٚمٞمف اًمٕمرسمٞم٦م ذم اعم٤ميض ومج أُمًرا حمٛمقًدا ؾم٤مرت ٧م ُمٜمف صمٛمًرا ـمٞم

ًمٖم٤مت اًمٕم٤ممل اعمخوٚمٗم٦م اًمٞمقم، وموًوٕمػم وشمٕمػم، ٓ شم٠مٟمػ ُمـ ذًمؽ وٓ شمرى ومٞمف ؾم٦ٌم 

 وٓ قم٤مًرا.
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وًمٞمس سمخ٤مٍف قمغم أطمٍد يمؿ شمًوٕمػم اًمٗمرٟمًٞم٦م ُمـ اقٟمٙمٚمٞمزي٦م يمٚمامت قمٚمٛمٞم٦م 

ًمٖمٞمقريـ قمغم ٟم٘م٤مء اًمٚمٖم٦م أن أطمد اطمدِّ وومٜمٞم٦م، وري٤موٞم٦م ودم٤مري٦م، وهمػمه٤م، إمم 

اًمٗمرٟمًٞم٦م و ٗم٤مئٝم٤م، وظمٚمقه٤م ُمـ اًمدظمٞمؾ إضمٜمٌل، وهق إؾمو٤مذ اشمٞمٛمٌؾ يمو٥م 

، ٟمٕمك ومٞمف قمغم ىمقُمف إومراـمٝمؿ ذم هذا اًمًٌٞمؾ. Franglaisي٦م ٙمٚمٞمزيمو٤مسًم٤م ؾمامه اًمٗمرٟم

وإذا ىم٤مل ىم٤مئؾ إن اًمٗمرٟمًٞم٦م ُمـ اقٟمٙمٚمٞمزي٦م ىمري٦ٌم، وإٟمف ٓ قمج٥م إذن ذم أن شمًوٕمػم 

ن اًمٙمٚمٛم٦م اقٟمٙمٚمٞمزي٦م أشمٞم٦م إمم اًمٗمرٟمًٞم٦م، أو اًمٗمرٟمًٞم٦م إرى، وإطمدامه٤م ُمـ إظم

أشمٞم٦م إمم اقٟمٙمٚمٞمزي٦م، ٓ شمرى ذم ذًمؽ وػًما، وٓ شمٚم٘مك ذم سمٞموٝم٤م اجلديد إٓ أؿم٘م٤مء 

وأظمقات، ىمٚمٜم٤م إن ُمثؾ ذًمؽ ي٘مع أيًْم٤م سملم اًمروؾمٞم٦م واقٟمٙمٚمٞمزي٦م ُمثً  ُمع أن اًمِم٘م٦م 

ت اًمٕمٚمٛمٞم٦م وا ٜمدؾمٞم٦م، وظم٤م ٦م سمٞمٜمٝمام أسمٕمد، واًمّمٚم٦م أوٕمػ، وأوٗمٜم٤م أن اًمٙمٚمام

ُمٜمٝم٤م احلديث٦م، شمٙم٤مد شمٙمقن واطمدة ذم ًمٖم٤مت اًمِمٕمقب اًمّمٜم٤مقمٞم٦م اعمو٘مدُم٦م، شمٚمٗمٔمٝم٤م 

يمؾ أُم٦م اًمٚمٗمظ اًمذي ي ئؿ قمٌ٘مري٦م ًمٖموٝم٤م، ُمـ دون أن شمٜم٘مٓمع اًمّمٚم٦م هن٤مئًٞم٤م سملم 

 اًمٙمٚمٛم٦م، وسملم أ ٚمٝم٤م إول )وهق ذم هم٤مًم٥م إطمٞم٤من ٓشمٞمٜمل أو يقٟم٤مين(.

ؾمٌؼ هذا اًمٕمدد ا ٤مئؾ ُمـ اًمٙمٚمامت اًمٕمٚمٛمٞم٦م وا ٜمدؾمٞم٦م إِذا أوٗمٜم٤م إمم يمؾ ُم٤م 

ف اًمٕمٚمؿ وشمًوٜمٌٓمف ا ٜمدؾم٦م ذم يمؾ يقم، رأيٜم٤م أن ُمـ اًمٕم٨ٌم واجلديدة اًمذي يًوٜمٌ

يمؾ ىمٓمرة ُمـ هذا اًمٌحر اًمزاظمر سمٙمٚمٛم٦م قمرسمٞم٦م ومّمٞمح٦م راضمٕم٦م إمم  بأن ٟمٕمرِّ 

وًمذًمؽ أرى ُمع اًمديموقر قمٔمٛم٦م  :ؾم ًم٦م ؾمٚمٞمٛم٦م، ومٗمل ذًمؽ ضمٝمد ٟمٜمقء سمف

ر أمحد أن ٟمٜم٘مؾ أيمثر هذه اًمٙمٚمامت، وظم٤م ٦م ُمٜمٝم٤م اًمٙمٚمامت احلديث٦م، سمٕمد واًمديموق

٤ًٌم جيٕمؾ اًمٕمرسمٞم٦م ٓ شمٜمٗمر ُمٜمٝم٤م سمؾ شموٌٜم٤مه٤م وحتوْمٜمٝم٤م.  أن ٟمّم٘مٚمٝم٤م  ٘مً  ُمٜم٤مؾم

 جتسب٘ نلٔ٘ اهليدض٘ جبامع٘ دمػل -4

يمٚمٞم٦م ا ٜمدؾم٦م سمج٤مُمٕم٦م دُمِمؼ يمٚمٞم٦م ٟم٤مؿمئ٦م أؾم٧ًم ُمٜمذ مخس ؾمٜمقات، 
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١موًم٦م سم٤مًمرقم٤مي٦م واًمٕمٜم٤مي٦م، ومٚمؿ شمٌخؾ قمٚمٞمٝم٤م سم٤معم٤مل وشمٕمٝمدهت٤م اًمًٚمٓم٤مت اجل٤مُمٕمٞم٦م اعمً

ومل شمْمـ قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًموقضمٞمف. صمؿ طمّمٚم٧م  ٤م قمغم ُمٜمح٦م ُمـ اًمّمٜمدوم اخل٤مص 

ًمألُمؿ اعموحدة ًموزويده٤م سم٤مٕؾم٤مشمذة واخلؼماء، ودمٝمٞمز خم٤مسمره٤م سم٤مٔٓت 

وإدوات، وإُمداده٤م سم٤معمٜمح واقيٗم٤مدات. وشمٕمٛمؾ اًمٙمٚمٞم٦م ُموٕم٤موٟم٦م ُمع اًمٞمقٟمًٙمق 

وًمًٜم٤م هٜم٤م ذم جم٤مل  . ا٤م ًمٞم٤ًممهقا ذم ُمِم٤مريع اًمٌٚمد ا ٜمدؾمٞم٦مقمغم إقمداد ـم

ن اعمٗم٤موو٤مت اًمول دارت ُمع إُمؿ اعموحدة إاحلدي٨م قمـ اًمٙمٚمٞم٦م، وإٟمام أىمقل 

اًمٚمٖم٦م اقٟمٙمٚمٞمزي٦م،  سم٤مقموامدأصم٤مرت ُمقوقع ًمٖم٦م اًموٕمٚمٞمؿ، ومٜمّمح سمٕمض اخلؼماء 

أسم٧م ذًمؽ إٓ أن يمٚمٞم٦م ا ٜمدؾم٦م  ،وقمددوا احلج٩م واًمؼماهلم ًمدقمؿ ومٙمرهتؿ هذه

٤م، ومل شم٘مٌؾ ًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًمودريس ذيًٙم٤م، وٓ إسم٤مء ؿمديًدا، ورومْموف رومًْم٤م سم٤مشم  

قمٜمٝم٤م ذم اًموٕمٚمٞمؿ سمديً . وًمٙمٜمٝم٤م أدريم٧م أن احلٗم٤مظ قمغم شمدريس ا ٜمدؾم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م 

اًمٕمرسمٞم٦م، وإدراك اًمٗم٤مئدة اعمقضمقدة ذم ذًمؽ ٓ يوؿ إٓ سموزويد ـم ب ا ٜمدؾم٦م سمزاد 

وٟمٔمٛم٧م ًمٓم ب ؾمٜموٝم٤م  ،ضمٜمٌٞم٦م، ومٕمٙمٗم٧م قمغم حت٘مٞمؼ ذًمؽُمـ اًمٚمٖم٦م إ ُمولم يم٤مٍف 

اًمدراؾمٞم٦م إومم )وهل اًمًٜم٦م اعمًامة اًمًٜم٦م اققمدادي٦م( سمرٟم٤مجم٤ًم ًمودريس اًمٚمٖم٦م 

اقٟمٙمٚمٞمزي٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م وا ٜمدؾمٞم٦م، ي٘مرأ ومٞمف اًمٓم ب ظم ل قم٤مم يم٤مُمؾ، وسمٛمٕمدل 

اصمٜمول قمنمة ؾم٤مقم٦م أؾمٌققمٞم٦م، قمدًدا يمٌػًما ُمـ اًمٜمّمقص اًمٕمٚمٛمٞم٦م وا ٜمدؾمٞم٦م 

قمٚمقُمٝمؿ، ويًٛمٕمقن  ٕمٛمٚمٝم٤محلديث٦م ا ٤مُم٦م، ومٞمٓمٚمٕمقن قمغم اعمٗمردات اًمول شمًوا

سم٘مْم٤مي٤م اًموٓمقرات احلديث٦م ذم اظموّم٤م ٤مهتؿ اعم٘مٌٚم٦م، ُمنموطم٦م ذم ُم٘م٤مٓت يموٌٝم٤م 

جلٛمٝمرة اًم٘مراء ذم هذه اعمقاوٞمع، وأقمدوه٤م  سمٕمض يم٤ٌمر اعمخوّملم اًمٕم٤معمٞملم

قمـ اًمّمٕمقسم٦م  ، ومجٕمٚمقه٤م ذم ًمٖم٦م ضمذاسم٦م وأؾمٚمقب واوح سمٕمٞمدظمّمٞمَم اعمث٘مٗملم

واٟمو٘م٧م اًمٙمٚمٞم٦م ًموٜمٗمٞمذ سمرٟم٤مجمٝم٤م هذا قمدًدا ُمـ أومْمؾ ُمدرد اًموٕمٚمٞمؿ  .واًموٕم٘مٞمد
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اًمث٤مٟمقي، وشمٙمرُم٧م وزارة اًمؽمسمٞم٦م ومٜمدسموٝمؿ ًمٚمٙمٚمٞم٦م، وم٤مٟمٍمومقا إمم اًمٕمٛمؾ وأشم٘مٜمقه. 

وىمًٛم٧م اًمٙمٚمٞم٦م ـم ب اًمًٜم٦م اققمدادي٦م ومٞمٝم٤م إمم زُمر  ٖمػمة )ذم يمؾ ُمٜمٝم٤م 

٤ًٌم أو ٟمٞمػ(، وضمٕمٚموٝم٤م زُمرً  سم٘م٦م ُمو٘م٤مرسم٦م ٤ما ُموج٤مٟم٦ًم، ًمٓم ا٤م ُمٕمروم٦م ؾمقمنمون ـم٤مًم

سم٤مًمٚمٖم٦م طموك ٓ يٛمؾ اًم٘مقي اقومراط ذم اًمنمح ًمٚمْمٕمٞمػ، وٓ يٞم٠مس اًمْمٕمٞمػ 

٤ًٌم ًمٚم٘مقي وم٘مط.  ُمـ ارشمٗم٤مع اعمًوقى وضمٕمٚمف ُمٜم٤مؾم

واًمٙمٚمٞم٦م ُم٤موٞم٦م ذم هذا اًمًٌٞمؾ ُمٜمذ اًمًٜم٦م اًمو٤مًمٞم٦م ًمو٠مؾمٞمًٝم٤م، وهل شمٕمٛمؾ 

٦ًم إظمٓم٤مء ومٞمٝم٤م ًمووجٜمٌٝم٤م، ضم٤مهدة قمغم حتًلم اًمٓمري٘م٦م قم٤مًُم٤م سمٕمد قم٤مم، ُموٚمٛم

 وسم٤مطمث٦م قمـ اًمٜم٘م٤مط احلًٜم٦م ًمودقمٛمٝم٤م وشم٘مقهي٤م.

ًٓ قمٛمٚمٞم٦م ًمزي٤مدة اًموج٤مٟمس سملم اًمٓم ب اعم٘مٌق ًملم ذم وىمد اىمؽمطم٧م طمٚمق

سم٘م٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اقٟمٙمٚمٞمزي٦م، وشم٠مُمؾ أن شمٚمٌل اًمًٚمٓم٤مت اًمٙمٚمٞم٦م ُمـ طمٞم٨م ُمٕمروموٝمؿ اًم٤ًم

 اًمٕم٤مم اعم٘مٌؾ إن اجل٤مُمٕمٞم٦م اعم١ًموًم٦م طم٤مضموٝم٤م ورهمٌوٝم٤م. ويمذًمؽ شم٠مُمؾ أن شموقؾمع ذم

 ؿم٤مء اهلل ذم اؾموخدام اًمٓمرم اًمّمقشمٞم٦م احلديث٦م ذم شمٕمٚمٞمؿ اًمٚمٖم٦م اقٟمٙمٚمٞمزي٦م.

وشمّمااؾ اًمٖم٤مًمٌٞماا٦م اًمٕمٔمٛمااك ُمااـ ـماا ب اًمٙمٚمٞماا٦م إمم ُمٕمروماا٦م ُمروااٞم٦م سم٤مًمٚمٖماا٦م 

اقٟمٙمٚمٞمزي٦م سمٕمد اٟموٝم٤مء ؾمٜموٝمؿ اققمدادي٦م، ومػمضمٕمقن ُمٜماذ اًمًاٜم٦م اًمو٤مًمٞما٦م إمم أُمٝما٤مت 

ًمٚمٖما٦م اقٟمٙمٚمٞمزيا٦م، ويدرؾماقن ومٞمٝما٤م دراؾما٦م اًمٙمو٥م اًمٕمٚمٛمٞما٦م وا ٜمدؾماٞم٦م اعمٙموقسما٦م سم٤م

جمدي٦م ُمثٛمرة، ويًاوٛمٕمقن إمم حما٤مرضات إؾما٤مشمذة إضم٤مٟما٥م ظماؼماء اًمٞمقٟمًاٙمق، 

ومٞمٗمٝمٛمقن قمٜمٝمؿ ويوٕمٚمٛمقن ُمٜمٝمؿ. وًمًٜم٤م ٟمدقمل أن اًموجرسم٦م اًمٜم٤مضمح٦م يمؾ اًمٜمجا٤مح، 

وًمٙمٜمٝم٤م ظمٓمقة أومم ذم ـمريؼ ـمقيٚم٦م ؿم٤مىم٦م، وًمٕمٚمٝما٤م شموًاع طمواك شمِماٛمؾ اًمٙمٚمٞما٤مت 

، ومووحًـ سمٗمْمؾ ُم٤م شم ىمٞمف ُمـ دم٤مرب خموٚمٗم٦م وأومٙما٤مر ضمديادة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اجل٤مُمٕم٦م

 وُم٤ًممه٤مت ُموٕمددة.
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 خالص٘ ّخامت٘ -5

ًمٕمؾ ظمػم ُم٤م أخلص سمف يمٚمٛمول هذه هق ذيمر اًموق ٞم٦م اًمول شمق ٚم٧م إًمٞمٝم٤م 

احلٚم٘م٦م اًمدراؾمٞم٦م اقىمٚمٞمٛمٞم٦م ًمٚموٕمٚمٞمؿ اًمٗمٜمل اًمول ٟمٔمٛموٝم٤م اًمٞمقٟمًٙمق ذم ـمراسمٚمس 

طميه٤م ممثٚمقن ُمـ اًمٌ د اًمٕمرسمٞم٦م مجٞمًٕم٤م سمٚمٞمٌٞم٤م ذم ؿمٝمر ٟمٞم٤ًمن ُمـ اًمٕم٤مم احل٤مزم، و

 وسمٕمض سم د اًمنمم إوؾمط همػم اًمٕمرسمٞم٦م، وىمد ضم٤مء ذم اًموق ٞم٦م:

 إن شماادريس اعمقاوااٞمع اًمٗمٜمٞماا٦م ذم مجٞمااع اعمراطمااؾ سمٚمٖماا٦م اًمااٌ د اًمقـمٜمٞماا٦م أُماار »

 هاا٤مم قجياا٤مد اجلااق اعمٜم٤مؾماا٥م ًمألسمحاا٤مث اًمٕمٚمٛمٞماا٦م واًمٜمٛمااق اًمٗمٜماال واًموٙمٜمقًمااقضمل. 

ف اًم زُم٦م  ذا اًمودريس. إٓ أن ذًمؽ ٓ جيا٥م أن اًمٔمرو هتٞمئ٦مويٜمٌٖمل اًمًٕمل إمم 

يٜم٘مص أسمًدا ُمـ أمهٞم٦م شمدريس اًمٚمٖم٤مت إضمٜمٌٞم٦م ًمٚمٛمٝمٜمدؾملم، ومٝمق أُمار ُموٕما٤مرف ذم 

 .ش سم٠مههملاًمٕم٤م

وًمٚم٘م٤مئٛملم قمٚمٞمٝم٤م،  شاعمٕمروم٦م»وٓ يًٕمٜمل ذم اخلو٤مم إٓ أن أيمرر ؿمٙمري عمجٚم٦م 

قمـ شم٘مديري ًمٗموحٝمؿ سم٤مب اعمٜم٤مىمِم٦م ذم هذا اعمقوقع ا ٤مم، وإٓ أن أقمؼم 

واطمؽماُمل ًمٚم٤ًمدة اًمزُم ء إؾم٤مشمذة اًمٙمرام اًمذيـ ؿم٘مقا اًمٓمريؼ وؿمجٕمقين قمغم 

أن أؾمٝمؿ اذا اجلٝمد اعموقاوع. وإين ٕرضمق أن يٛمود آهوامم سمف إمم أوؾمع 

إوؾم٤مط اجل٤مُمٕمٞم٦م، وأن شموٕمٛمؼ اعمٜم٤مىمِم٦م وشمٖمٜمك، طموك يوقًمد ُمـ اطموٙم٤مك إومٙم٤مر 

 ع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم ُمٙم٤مهن٤م اًمّمحٞمح.وشمٗم٤مقمٚمٝم٤م احلؾ اًمًٚمٞمؿ اًمراؿمد اًمذي يْم

 

*    *    *    *    * 
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سمرقم٤مي٦م اًمًٞمدة اًمديموقرة ٟمج٤مح اًمٕمٓم٤مر، ٟم٤مئ٥م رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م ًمٚمِم١مون 

اًم٤ًمقم٦م  اًمث٘م٤مومٞم٦م، وسم٤مًموٕم٤مون سملم جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ، أىمٞمؿ ذم

م طمٗمٌؾ 0227/ 11/ 7 -ه1408/ ؿمقال/ 06اًم٤ًمدؾم٦م ُمـ ُم٤ًمء إرسمٕم٤مء 

شم٠مسمٞمٜمل يمٌػم ًمألؾمو٤مذ اًمديموقر حمٛمد قمٌد اًمرزام ىمدورة رمحف اهلل، قمغم ُمدرج ىم٤مقم٦م 

 اعمح٤مرضات ذم ُمٙمو٦ٌم إؾمد.

طمي طمٗمؾ اًمو٠مسملم اًمًٞمدة اًمديموقرة ٟمج٤مح اًمٕمٓم٤مر، وٟمخ٦ٌم ـمٞم٦ٌم ُمـ 

عمٗمٙمريـ وؿمخّمٞم٤مت اًمدوًم٦م وأهؾ اًمٗم٘مٞمد اًمقزراء واًمٕمٚمامء وإدسم٤مء وا

 وأ دىم٤مئف وـم سمف.

وىمد اظمو٤مر اهلل وم٘مٞمدٟم٤م إؾمو٤مذ اًمديموقر حمٛمد قمٌد اًمرزام ىمدورة إمم ضمقاره 

م، سمٕمد رطمٚم٦م ـمقيٚم٦م 0227متقز  32، اعمقاومؼ ه1408رضم٥م  16يقم آصمٜملم 

 طم٤مومٚم٦م سم٤مًمٕمٓم٤مء.

ٚمحٗمؾ اًمديموقر سُمدئ احلٗمؾ سمو وة آي٤مت ُم٤ٌمريم٦م ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ. وىمّدم ًم

 حمٛمقد اًمرسمداوي.

وأًم٘مك يمٚمٛم٦م جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمديموقر حمٛمد ُمروان اعمح٤مؾمٜمل ٟم٤مئ٥م  -

 رئٞمس اعمجٛمع.

 وأًم٘مك يمٚمٛم٦م ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ اًمديموقر وائؾ ُمٕم  رئٞمس اجل٤مُمٕم٦م. -

وأًم٘مك يمٚمٛم٦م أ دىم٤مء اًمٗم٘مٞمد اًمديموقر قمٌد اهلل واصمؼ ؿمٝمٞمد أُملم جمٛمع  -

 اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م.

 هؾ اًمٗم٘مٞمد إؾمو٤مذ قمٌد اًم٘م٤مدر ىمدورة ؿم٘مٞمؼ اًمٗم٘مٞمد.وأًم٘مك يمٚمٛم٦م أ -
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رطمؿ اهلل وم٘مٞمدٟم٤م اًمرمح٦َم اًمقاؾمٕم٦م، وأؾمٙمٜمف ومًٞمح ضمٜم٤مٟمف، ُمع اًمذيـ أٟمٕمؿ اهلل 

ـ أوًمئؽ رومٞم٘م٤م.  ًُ  قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمٜمٌٞملم واًمّمدي٘ملم واًمِمٝمداء واًمّم٤محللم، وطَم

 

 وومٞمام يكم ٟمص اًمٙمٚمامت اًمول ُأًم٘مٞم٧م ذم احلٗمؾ.

 

*    *    *    *    * 
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 نلن٘ الدنتْز مسّاٌ احملاضين

 ىائب زئٔظ اجملنع

 

 أهيا السقدات والسادة

ا ُمآصمر و ٗم٤مت زُمٞمؾ ٤م أن أىمػ أُم٤مُمٙمؿ ُمًوذيمرً مل يوٓمرم إمم خمٞمٚمول يقُمً 

قمزيز و ديؼ وذّم، شمرسمٓمٜمل سمف أؿمد أواس اعمح٦ٌم واًمو٘مدير. إٓ أن ُم٤م أ ٤مب 

ؿمٗم٤مه اهلل  -حوف إؾمو٤مذ اًمديموقر ؿم٤ميمر اًمٗمح٤مم رئٞمس اعمجٛمع ُمـ اٟمحراف ذم  

 ٓ يوٞمح ًمف ومر ٦م احلْمقر ىمد ضمٕمٚمف يٗمّقض إزم متثٞمَؾ جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م. -

ٌُّؾ سوومٝم٤م سمٙمؾ اًمرو٤م ُمٕموٛمديـ اقيامن  وًمئـ يم٤مٟم٧م احلٞم٤مة ىمد قمّقدشمٜم٤م شم٘م

ٜم٤ّم أن ًمٙمؾ اُمرئ، وإن ـم٤مًم٧م ؾم ُموف، أضمً   شمٜم٘مٓمع ومٞمف  سمٛمِمٞمئ٦م ظم٤مًم٘مٜم٤م، وىمد شمٞم٘مَّ

ْم٤مقمػ وىمَع اعمّم٤مب ذم ٟمٗمقؾمٜم٤م هق ُم٤م أطم٤مط سمقوم٤مة إن ُم٤م ي ٚموف سمٕم٤معمٜم٤م اًمٗم٤مين، 

 اًمديموقر قمٌد اًمرزام ىمدورة ُمـ ُمٗم٤مضم٠مة أًمٞمٛم٦م عمـ يٕمرومقن ٟمِم٤مـمف وطمٞمقيوف.

وىمد قم٤مدت يب ذايمريت إمم أي٤مم اٟمٓمقت، طملم اًمو٘مك ُم٤ًمري سمٛم٤ًمره ذم 

ُمـ إيٗم٤مده إمم  1961ظمدُم٦م اًمٕمٚمقم ذم سم دٟم٤م. ومحلم قم٤مد اًمديموقر ىمدورة قم٤مم 

قمغم اًمديموقراه ذم اًمٗمٞمزي٤مء اًمٜمقوي٦م ُمـ ضم٤مُمٕم٦م سمريًوقل،  إٟمٙمٚمؽمة، ًمٚمحّمقل

اٟمْمؿ إمم اًمًٙمرشم٤مري٦م اًمٗمٜمٞم٦م ذم اعمجٚمس إقمغم ًمٚمٕمٚمقم، اًمول يمٜم٧ُم ُمـ ُم١مؾمًٞمٝم٤م 

 ، سمروم٘م٦م يمؾٍّ ُمـ اًمديموقر واصمؼ ؿمٝمٞمد واًمديموقر ووم٤مئل طم٘مل.1962قم٤مم 

امن وهٟم٤م ُمًٕم٤م ُٟمقّزع إدوار سملم اًمٚمج٤من اعمخوٚمٗم٦م، ويم٤من إؾمو٤مذ وضمٞمف اًمً

ؼ ُمٕمٜم٤م سمراُم٩َم أؾم٤مسمٞمع اًمٕمٚمؿ اعموو٤مًمٞم٦م، اًمول  ًّ رمحف اهلل، رئٞمُس جلٜم٦م اعم٘مرريـ، يٜم

 مجٕم٧م ظمػمة اًمٕم٤مُمٚملم ذم جم٤مٓت اًمٕمٚمقم ُمـ إىمٚمٞمٛمل اجلٛمٝمقري٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعموحدة.
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ل ُمراشم٥م ذم ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ، يرشم٘م وىمد قمروم٧م اًمديموقر ىمدورة أيًْم٤م زُمٞمً  

 ٤م. وىمد قَمروَمْوف اجل٤مُمٕم٦ُم  ا٦م وأ ٌح قمٛمٞمدً إمم يمٚمٞم٦م ا ٜمدؾميمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم، صمؿ اٟمو٘مؾ 

ا ذم قمٚمٛمف وظمٚم٘مف واؾمو٘م٤مُموف. رضمً    ومذ 

وسمٕمد قمقدشمف ُمـ إيٗم٤مد صم٤مٍن إمم ضم٤مُمٕم٦م ُأيمًٗمقرد، طمٞم٨م ىم٤مم سمٌحقث ه٤مُم٦م ذم 

 ًً  .٤1973م جل٤مُمٕم٦م دُمِمؼ قم٤مم جم٤مل اًمٗمٞمزي٤مء اًمٜمقوي٦م، قُملمِّ رئٞم

 ًً ف ٤موًم٘مد قمرومٜم٤مه قمٜمدئذ رئٞم ًَ سمام اقمو٤مد سمٕمُض  همػَم شم٘مٚمٞمدي، ٓ حيٞمط ٟمٗم

ًمٚمجٛمٞمع، َي٧ٌمُّ ذم  ٤مأ ح٤مب اعمٜم٤م ٥م إطم٤مـم٦َم أٟمٗمًٝمؿ سمف، وم٘مد يم٤من سم٤مسمف ُمٗموقطًم 

رضورة اًموج٤موب ُمع اطموٞم٤مضم٤مت  اإُمقر اعمٕمروو٦م قمٚمٞمف سمٙمؾ دىم٦م، ُم١ميمدً 

 اجل٤مُمٕم٦م دون إسمٓم٤مء.

وىمد وضمد ذم يمؾ ُمـ اًمديموقر إسمراهٞمؿ طمداد واًمديموقر حمٛمد ظمػم وم٤مرس 

 ٟمخرـم٤م ُمٕمف ذم إدارة ؿم١مون اجل٤مُمٕم٦م سمٙمؾ ضمد ودمّرد.رمحف اهلل ويمٞمٚملم أُمٞمٜملم، ا

يمٜم٧م اعم١ًمول قمـ اعمًوِمٗمك  1973وطملم دامهوٜم٤م طمرب شمنميـ قم٤مم 

 ًً ًم٘مًؿ اجلراطم٦م، ويم٤من اًمديموقر ىمدورة قمغم رأس اًمؽمشمٞم٤ٌمت اًمول  ٤ماجل٤مُمٕمل رئٞم

ؾمٛمح٧م ًمٜم٤م سمخدُم٦م اعمدٟمٞملم وح٤مي٤م اًمٖم٤مرة اًمٖم٤مدرة قمغم دُمِمؼ، وُمقاضمٝم٦ِم ُم٤م 

ُمـ أدوي٦م وًمقازم ـمٌٞم٦م، ويم٤من ؿمديد آهوامم سم٢مجي٤مد اًمٙمٛمٞم٤مت  حيو٤مضمف اعمًوِمٗمك

اعمٓمٚمقسم٦م ُمـ اًمدم قمغم اظمو ف زُمره، عمٕم٤مجل٦م احل٤مٓت اعمًوٕمجٚم٦م، طملم يٙمقن 

 ٟم٘مؾ اًمدم ُأومم ظمٓمقات إٟم٘م٤مذ اجلرطمك.

 ٕم٦ًٌم يمٝمذه هل اًمِمدائُد اًمول متوحـ اًمرضم٤مل وشمٔمٝمر ُم٤م ومٞمٝمؿ ُمـ  ٤مإن فمروومً 

 اًمقـمـ.ٟمٌؾ وإظم ص وشمٗم٤مٍن ذم ظمدُم٦م 

وأؾموٓمٞمع اًم٘مقل إٟمٜم٤م مل ٟمٙمـ ٟمٕمرف ُموك يٚمج٠م رئٞمس اجل٤مُمٕم٦م إمم ومراؿمف، ٕٟمف 

 يم٤من دائؿ اًمقضمقد ذم اجل٤مُمٕم٦م ـمٞمٚم٦م أي٤مم شمٚمؽ اعمحٜم٦م.
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ل ُمديرً   اومل يٓمؾ ُم٘م٤مُمف ذم دُمِمؼ سمٕمد اٟموٝم٤مء قمٛمٚمف ذم اجل٤مُمٕم٦م إذ ؾُمٛمِّ

طمٞم٨م  Unescoًمٚمِم١مون اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اعمٜمٔمٛم٦م اًمدوًمٞم٦م ًمٚمث٘م٤موم٦م واًمؽمسمٞم٦م واًمٕمٚمقم 

قمرى  داىم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م، أشم٤مطم٧م ًمف  Mbaشمقصّم٘م٧م سمٞمٜمف وسملم ُمديره٤م اًمٕم٤مم اًمديموقر 

اًمٗمر ٦م ًموًخػم ـم٤مىم٤مشمف وشمقفمٞمػ صم٘م٤موموف اًمٕم٤مًمٞم٦م ذم ظمدُم٦م ُم١مؾم٦ًم اًموٗمو٧م سمٗمْمٚمف 

 ُمـ اهوامُم٤مهت٤م. ايمٌػمً  اإمم ُمِمٙم ت اًمٕم٤ممل اًمث٤مًم٨م، اًمول أوًموٝم٤م اعمٜمٔمٛم٦م ضمزءً 

 1974ذم ُمٓمٚمع قم٤مم  قم٤مُمً   اويم٤من جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ىمد اٟموخٌف قمْمقً 

عم٤م و ؾ إًمٞمف ُمـ ُمرشم٦ٌم قمٚمٛمٞم٦م قم٤مًمٞم٦م، وُم٤م أؾمداه ُمـ ظمدُم٤مت ًمٓم سمف،  اشم٘مديرً 

قيّم٤م ؿ إمم اقطم٤مـم٦م سمٙمؾ ُم٤م ئمٝمر ذم قمٚمؿ اًمٗمٞمزي٤مء ُمـ يمِمقوم٤مف قم٤معمٞم٦م. إٓ أن 

، طملم 1992همٞم٤مسمف قمـ ؾمقري٦م ىمد ضمٕمؾ اؾمو٘م٤ٌمًمف ذم اعمجٛمع يو٠مظمر إمم قم٤مم 

 ٦م اًمدوًمٞم٦م.اٟموٝم٧م ُمٝمٛموف ذم اعمٜمٔمٛم

ًمـ أؾموٓمٞمع آؾموٗم٤مو٦م ذم شمٗمّمٞمؾ اًمٜمقاطمل اعموٕمددة اًمول سمرز أصمر اًمديموقر 

وووم٤مشمف اعمٗم٤مضمئ٦م. ومٝمل ُمٝم٤ممُّ ُمقزقم٦م  1973ىمدورة ومٞمٝم٤م سملم رئ٤مؾموف ًمٚمج٤مُمٕم٦م قم٤مم 

سملم جمٚمِس طمٙم٤مم اًمقيم٤مًم٦م اًمدوًمٞم٦م ًمٚمٓم٤مىم٦م اًمذري٦م، واًمٚمجٜم٦ِم آؾموِم٤مري٦م جل٤مُمٕم٦م 

ٞمًٝم٤م، وجمٚمِس إدارة اعمريمز اًمٕمريب اًمًٕمقدي ًمرئ ٤مإُمؿ اعموحدة طمٞم٨م يم٤من ٟم٤مئًٌ 

ًمٚمٕمٚمؿ واًموٙمٜمقًمقضمٞم٤م، واًمٚمجٜم٦ِم اًمث٘م٤مومٞم٦م آؾموِم٤مري٦م عمٕمٝمد اًمٕم٤ممل اًمٕمريب ذم 

سم٤مريس، واًمٚمجٜم٦ِم اًمدوًمٞم٦م ًموٜمٛمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م، وأيم٤مديٛمٞم٦ِم اًمٕم٤ممل اًمث٤مًم٨م. ويمٚمُّٝم٤م 

ُم١مؾم٤ًمت قم٤معمٞم٦م شمٚمو٘مػ أُمث٤مل اًمديموقر ىمدورة، ًموًوٗمٞمد ُمـ ٟمزاهوٝمؿ وظمؼمهتؿ 

صم٘م٤موموٝمؿ اًمقاؾمٕم٦م اعمرشمٙمزة إمم ؿمٖمػ طم٘مٞم٘مل سم٤مًم٘مراءة، وؾمٕمل ٓ يٜموٝمل و

 ًم ؾموزادة ُمـ اعمٕمروم٦م.

ًمـ أشمٙمٚمؿ قمـ ُم١مًمٗم٤مشمف ذم اعمج٤مٓت اًمٕمٚمٛمٞم٦م وذم قمٚمقم اًمٗمٞمزي٤مء ظم٤م ٦م، ومٝمل 

سمد زم ُمـ ذيمر يمو٤مب شمرسمقي ُم٤مزال حيوؾ  شمِمٙمؾ ُمراضمَع قمٚمٛمٞم٦ًم ٟمٗمٞم٦ًًم، إٓ أٟمف ٓ
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اًمذي ؿم٤مرك اًمديموقر  شًموٙمقن شمٕمٚمَّؿْ »ق يمو٤مب ُمٙم٤مٟم٦م رومٞمٕم٦م سملم يمو٥م اًمؽمسمٞم٦م، ه

 شاًمٚمجٜم٦م اًمدوًمٞم٦م ًموٜمٛمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م»ىمدورة ذم شم٠مًمٞمٗمف سمروم٘م٦م ؾمو٦م ُمـ اًمٕمٚمامء اًمٕم٤معمٞملم ذم 

 اًمًٞم٤مد اًمٗمرٟمز اعمٕمروف. شإدهم٤مر ومقر»سم٢مذاف اًمًٞمد 

. وهق يوٜم٤مول 1979وشمرضمؿ إمم اًمٕمرسمٞم٦م قم٤مم  1970إٟمف شم٘مرير يمو٥م قم٤مم 

سملم  ٤مطمٞم٦م اقٟم٤ًمٟمٞم٦م، ذم ؾمٕمل جلٕمؾ اًمو٤ٌمدل اًمٗمٙمري ممٙمٜمً ُمقوقع اًمؽمسمٞم٦م ُمـ اًمٜم٤م

اقٟم٤ًمن واًمقؾمط آضموامقمل، ًمو٠ميمٞمد رضورة شمقومػم آؾموٗم٤مدة ُمـ ٟمٕمٛم٦م اًمٕمٚمؿ 

ًمٙمؾ إٟم٤ًمن، وهق يوْمٛمـ دراؾم٤مٍت إطمّم٤مئٞم٦ًم قمـ ُمًوقي٤مت اًموٕمٚمٞمؿ ذم خموٚمػ 

 سم د اًمٕم٤ممل، وي٘مؽمح احلٚمقَل عم٤م يٕمؽمهي٤م ُمـ ُمِمٙم ت.

٤مدة إّن رطمٞمؾ قمٌد اًمرزام ىمدورة ىمد يم٤من وم٤مضمٕم٦ًم عمجٛمع أهي٤م اًمًٞمدات واًمً

اًمذي  ًديد وصم٘م٤موموف اًمقاؾمٕم٦م. إٟمف اًمرضمؾاًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمذي طُمرم ُمـ رأيف اًم

سمًط أضمٜمح٦م ُمٕمروموف قمغم جم٤مٓت ُموٕمددة، وطم٤مز صم٘م٦َم زُم ئف وحمٌوٝمؿ 

وم٢من ذيمري٤مِت إؾمك  ،وشم٘مديرهؿ. وم٢مذا يم٤مٟم٧م ذيمري٤مت اًمًٕم٤مدة ٓ شُم١ميت ؾمٕم٤مدة

 يد ُمـ إؾمك ودمدٌد ًمف.هل ُمز

إّن اعمقَت ٟمقاة ٌه٤مضمٕم٦ٌم ذم ًُم٥مِّ يمّؾ إٟم٤ًمن حيٛمٚمٝم٤م ذم طمٞم٤مشمف إمم أن شمٜمُْم٩م 

وشموٗمّوح ًمُوٕمٚمـ اٟمو٘م٤مًَمف إمم قم٤ممل آظمر. وقمغم اًمّرهمؿ ُمـ همٞم٤مب ذًمؽ اقٟم٤ًمن قمـ 

ذم ذايمرشمٜم٤م طمٞم ٤م ذم وامئرٟم٤م، سمام يم٤من يٛمّثٚمف ُمـ ىمٞمؿ  اأٟمٔم٤مرٟم٤م وم٢مٟمف ؾمٞمٌ٘مك طم٤مرًض 

ًٓ رومٞمٕم٦م وُمقاىم ٟم٤مدر اعمث٤مل. وإن إومذاذ اًمذيـ أقمٓمقا  َػ أظم ىمٞم٦م ضمٕمٚم٧م ُمٜمف ُمث٤م

ُم٤م أقمٓم٤مه وم٘مٞمُدٟم٤م ـمٞمٚم٦م طمٞم٤مشمف يٜمٕمٛمقن سمٛمٙم٤مٟم٦م رومٞمٕم٦م ذم ىمٚمقسمٜم٤م، وٟمرضمق ُمـ اعمقمم 

 أن حُيّٚمٝمؿ ُمٙم٤مٟم٦ًم قم٤مًمٞم٦م ذم ضمٜم٤مت اًمٜمٕمٞمؿ.

 

*    *    *    *    * 
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 نلن٘ الدنتْز ّائل معال

 زئٔظ جامعـ٘ دمػـل

 

 ل الؽريمأهيا احلػ

أو٤مء طمٞم٤مة  ـ أقم م اًمٕمٚمؿ ذم سم دٟم٤م، ويمقيم٥ٍم ُم اًمٞمقم ًمو٠مسملم قَمَٚمؿ ٟمجوٛمعُ 

رضمؾ محؾ راي٦م اًمٕمٚمؿ ىمٜم٤مقم٦ًم ومم٤مرؾم٦م، وأراده٤م ظمٗم٤مىم٦م دائاًم، طمرً ٤م قمغم  :ضم٤مُمٕموٜم٤م

شمف. ٟم٘مػ اًمٞمقم سمٙمؾِّ ظمِمقع وومخٍر ًموحٞم٦م ذيمرى أؾمو٤مٍذ يمٌػم  ُمًو٘مٌؾ اًمقـمـ وقمزَّ

، وظمطَّ ـمريؼ اًمٗم ح ًمألضمٞم٤مل، صمؿ ؾمّٚمَؿ وقم٤ممل ضمٚمٞمؾ شمرك سمّمٛموف ذم اًمٕم٘مقل

 اًمراي٦م عمـ شم ه، ُمع ىمًؿ إوومٞم٤مء ًمألوومٞم٤مء.

ورة، اًمذي ؾموٌ٘مك ضم٤مُمٕم٦م  إٟمف أؾمو٤مذٟم٤م اًمٙمٌػم، اًمديموقر قمٌد اًمرزام ىمدُّ

دُمِمؼ شمٗموخر سمام أرؾمك ذم وضمداهن٤م، واًمذي يٜمحٜمل ًمقداقمف ظمٚمػ متثؾ ُم٤م ىمرأ 

وإيامًٟم٤م سم٘مٞمٛم٦م اًمٕمٚمؿ ذم رؾمؿ ُمٕم٤ممل  قمغم يديف قمٚماًم وأظم ىًم٤م، وُم٤م ورث قمٜمف ؾمٚمقيًم٤م

 ُمًو٘مٌؾ أومْمؾ.

ذم ُمًػمة طمٞم٤مشمف اًمثّرة ّذف اًمٗم٘مٞمد قمّدة ُمٜم٤م ٥م أصم٧ٌم ضمدارشمف ومٞمٝم٤م، 

د هنجف اًمٌٜم٤مء ؿمٙمً   ًّ اًم، شمدّرج اوُمْمٛمقًٟم٤م. قمروموف ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ أؾمو٤مًذا قم٤مًم وضم

ومٞمام سمٕمد ذم شمقزم اعمٜم٤م ٥م اقداري٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ومٞمٝم٤م، وأصم٧ٌم إظم ً ٤م وشمٗم٤مٟمًٞم٤م 

٤م  ًمٙمٚمٞم٦م ا ٜمدؾم٦م، صمؿ قمٛمٞمًدا  ٤م، صمؿ ويمٞمً   وضمدارة. قُملّم ويمٞمً   ًً ًمٚمج٤مُمٕم٦م، صمؿ رئٞم

 .1976إمم  1973 ٤م ُمدة صم صم٦م أقمقام، ُمـ 

قَمروم٧ُم أؾمو٤مذٟم٤م اجلٚمٞمؾ قمـ ىُمْرب، طملم يم٤من أؾمو٤مًذا عم٘مرر اًمٗمٞمزي٤مء، ويمٜم٧ُم 

 ًٓ ٤ًٌم ذم سمداي٦م ُمِمقاري ذم يمٚمٞم٦م ا ٜمدؾم٦م اعمدٟمٞم٦م. يم٤من ُمث٤م عمٜمٍمف إمم ًمٚمٕم٤ممل ا ـم٤مًم
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ؿم١مون قمٚمٛمف، اعموحكّم سم٤مًموقاوع ورطم٤مسم٦م اًمّمدر، وِ دم اًم٘مقل، واؾمو٘م٤مُم٦م 

 اًمٕمٛمؾ، وىمٜم٤مقم٦م اًمٕمٞمش. يم٤من ٓ يؽمدد ذم اقضم٤مسم٦م قمـ أي ؾم١ماٍل يو٤ٌمدر ًمذهـ أيٍّ 

ّمح واقرؿم٤مد ذم أُمقر قمٚمٛمٜم٤م يمام ذم أُمقر طمٞم٤مشمٜم٤م. يم٤من ُمٜم٤ّم. ويم٤من ُي٘مّدُم ًمٜم٤م اًمٜمُّ 

 ًٓ  ُي٘مودى سمف ًمٚمٛمٕمٚمؿ إب.  ُمرضمًٕم٤م حُيوٙمؿ إًمٞمف، وُمث٤م

وظم ل ومؽمة شمرأؾمف جل٤مُمٕم٦م دُمِمؼ، يم٤من طمريًّم٤م قمغم شمٜمِمٞمط قمٛمٚمٞم٦م شمرمج٦م 

اًمٕمٚمقم إمم اًمٕمرسمٞم٦م. يمام طَمِرص  ٤مدىًم٤م قمغم أن شمٙمقن جل٤مُمٕموٜم٤م اًمٕموٞمدة، سمّمامت 

سم٤مرزة ذم قمٛمٚمٞم٦م اًموٕمري٥م وٟمنم اًمٕمٚمقم ذم اًمقـمـ اًمٕمريب، ومٙم٤من يِمّجع سمٕمض 

 اجل٤مُمٕم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م اًمٗمٜمٞم٦م. أؾم٤مشمذهت٤م قمغم ىمٌقل اققم٤مرة إمم

واٟموٝمك سمف اًمؽمطم٤مل، رمحف اهلل، إمم جَمٛمع اخل٤مًمديـ، يقم أ ٌح قمْمًقا ذم 

جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ومخ٤مض دمرسم٦م شمٙمريس اًموٕمري٥م، إيامًٟم٤م ُمٜمف سمُ٘مدرة ًمٖم٦م اًمْم٤مد، 

قمغم اًموٕمٌػم اًمدىمٞمؼ قمـ قُمٛمؼ اعمٕم٤مين ذم ُمٞم٤مديـ اًمٕمٚمقم، ذم زُم٤مٍن شموْم٤مومر ومٞمف 

واطمدٍة ُمـ أىمقى دقم٤مئؿ وضمقدٟم٤م اًمٕمريب وشمٓمٚمٕمٜم٤م إمم سمٜم٤مء  قوٕم٤مف داجلٝمق

 ُمًو٘مٌٚمٜم٤م اًم٘مقُمل.

، 1992ذم ظمٓم٤مسمف اًمذي أًم٘م٤مه ذم طمٗمؾ اؾمو٘م٤ٌمًمف قمْمًقا ذم اعمجٛمع قم٤مم 

٤ًٌم شُمؽمضمؿ ومٞمف اًمٙمو٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م احلديث٦م »شم٤ًمءل اًمٗم٘مٞمد اًمٙمٌػم:  هؾ ؾمٜمرى يقًُم٤م ىمري

ًقم اجل٤مُمٕمٞم٦م، ًمٞمٗمٞمد ُمٜمٝم٤م اًمّم٤مدرة سم٤مقٟمٙمٚمٞمزي٦م، سمنقم٦ٍم وإشم٘م٤من، ًمُوٕمرض ذم اًم

. يم٤من هذا سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمف طُمٚماًم ُمـ أطم م اًمٞم٘مٔم٦م، يِٗمرُّ إًمٞمف شاًمٓم ب ظمػًما يمثػًما؟

ظمِمٞم٦م ُم٤م أؾمامه سم٤مًمٙم٤مسمقس إؾمقد، وهق أن خيوٗمل ًمقاء اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًموٕمٚمٞمؿ 

 اجل٤مُمٕمل اًمٕمٚمٛمل.
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 ستاذكا الؽبريأ

ـمري٘مؽ، وأٟمٜم٤م  إٟمٜمل اًمٞمقم إذ أؾموذيمر طمٚمٛمؽ، أـمٛمئٜمؽ إمم أٟمٜم٤م ؾم٤مئرون قمغم

ٟمٕمٛمؾ سمجٍد قمغم شمٕمري٥م ُم٤م يّمدر ذم ُمٞم٤مديـ اًمٕمٚمقم اًمٜمٔمري٦م واًموٓمٌٞم٘مٞم٦م، قمّٚمٜم٤م 

 ُٟمًٝمؿ ذم اقسم٘م٤مء قمغم ًمقاء اًمٕمرسمٞم٦م ظمٗم٤مىًم٤م ذم اًموٕمٚمٞمؿ اجل٤مُمٕمل اًمٕمٚمٛمل.

ٞمد ًمرطمٞمٚمف وًمئـ يم٤من اًمٜمّمٞم٥م إورم ُمـ احلنة وإمل، يٓم٤مُل أهؾ اًمٗم٘م

ُمـ آقموزاز، ىمد ُمٚمٙمٜم٤مه ٟمحـ ُمـ إن اًمٜمّمٞم٥م إورم قمٜمٝمؿ إمم دار اًمٌ٘م٤مء، 

 ُمػماصمف.

ٟموقضمف إمم اهلل اًمٕمكم اًم٘مدير أن يثٞمٌف قمـ قمٓم٤مئف سمجقٍد ُمـ ومًٞمح ضمٜم٤مٟمف، 

 وٟموقضمف إمم ذويف سم٤مًمٕمزاء واعمح٦ٌم وآطمؽمام.

 واًمً م قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف.

 

*    *    *    *    * 
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 نلن٘ الدنتْز عبد اهلل ّاثل غَٔد

 العسبٔ٘ بدمػلأمني دلنع اللغ٘ 

 

 مع عبد السشام قدّزٗ ىصف قسٌ

 

 السًلم عؾقؽم ورمحة اهلل وبركاته

 ٟمّمُػ ىمرن ُم٣م ذم  ح٦ٌم اًمٗم٘مٞمد رمحف اهلل.

يم٤من ًم٘م٤مؤٟم٤م إول ذم ىمًؿ اًمٗمٞمزي٤مء سمٙمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم ذم اًمثٙمٜم٦م احلٛمٞمدي٦م ذم 

 أيٚمقل ُمـ ؾمٜم٦م ؾمٌع ومخًلم، سُمَٕمْٞمَد قمقديت ُمـ اقيٗم٤مد، ويم٤من اعمٝمٜمدس حمٛمد قمٌد

إمم اعمٛمٚمٙم٦م اعموحدة ًموحْمػم اًمديموقراه.  ااًمرزام ىمدورة يًوٕمد ًمٚمًٗمر ُمقومدً 

َؿ ُمٙمو٦ٌم اًم٘مًؿ اًمول يم٤مٟم٧م ذم قمٝمدشمف، وآـمِّ َع ٚمُّ ًَ ويم٤مٟم٧م اًمٖم٤مي٦م ُمـ اًمٚم٘م٤مء شمَ 

ؾمٝم٤م، وُمٜم٤مىمِم٦مَ  ُم٤م ُيٛمٙمـ أن ُي٘مؽَمح ُمـ  قمغم ُمْمٛمقن اعمقاد اًمول يم٤من يدرِّ

 شمٕمدي ت قمٚمٞمٝم٤م. 

يرهم٥م أطمٌد ُمـ أؾم٤مشمذشمٜم٤م ذم  شمدريَس ُم٤مدٍة ٓواؾمؽمقمك اٟمو٤ٌمهل شمٙمٚمٞمُٗمف 

شمدريًٝم٤م، ويمٜم٧م ىمد أظمذت ذم ؾمٜمول إظمػمة ذم ومرٟم٤ًم أؾموٕمد ًمٚم٘مٞم٤مم اذه 

د قم٘مد أؾمو٤مذٟم٤م اًمديموقر إؾمح٤مم احلًٞمٜمل،  اعمٝمٛم٦م، سمٕمد أن قمٚمٛم٧ُم أن اًمٙمٚمٞم٦م مل دمدِّ

رمحف اهلل، اًمذي شمقممَّ شمدريًٝم٤م ُمٜمذ شم٠مؾمٞمس اًمٙمٚمٞم٦م. وىمد اشمََّْمح ُمـ قَمرض 

دس ىمدورة اعمٜمٝم٤مَج اًمذي اشمٌٕمف أّن أؾم٤ٌمب اًمٜمج٤مح ُموقومِّرٌة ًمف ذم شمدريس هذه اعمٝمٜم

ٌُف إمم  ن اًمَٖمْقَص ذم رُم٤م ٤م. وم٤مرحت٧م ًمف.اعم٤مدة اًمول يوح٤مؿمك اًمٙمثػمو ٌِّ ويم٤من مم٤م حي

اًمٜمٗمس ُم٤م يوٛموع سمف ُمـ اًموقاوع واًمٌِم٤مؿم٦م، وُم٤م يِمٕمرك سمف ُمـ اًمقّد وآطمؽمام. 
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قموف اًمٕمٜم٤مي٦ُم سمِم١مون اخلٓمٞم٦ٌم يم٤مٟم٧م ًم٘م٤مءاشمٜم٤م ٟم٤مدرًة ذم شمٚمؽ اًمٗم ؽمة اًم٘مّمػمة، إذ شمقزَّ

اًمول يم٤مٟم٧م ٓ شمزال شمٚمٛمٞمذًة ذم  ػ اًمِمٝم٤مدة اًمث٤مٟمقي٦م، ومهقُم اًمًٗمر اًمذي 

 ؾمٞمٌٕمده قمٜمٝم٤م إمم طملم.

ىمٌؾ قمقدة اعمٝمٜمدس ىمدورة ُمـ اقيٗم٤مد. يم٤مٟم٧م  ٤مُمرت أقمقام أرسمٕم٦م شم٘مريًٌ 

  ِح اًموٕمٚمٞمؿ وإىم ِع أطم٤مديثٜم٤م ذم اًم٘مًؿ ذم أصمٜم٤مئٝم٤م شمدور طمقل شمٓمقيِر اعمٜم٤مه٩م وإ

. ٤ماجل٤مُمٕم٦م سم٤مًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل وُمقىمِع ومٚمًٗم٦م اًمٕمٚمقم وشم٤مرخيِٝم٤م ذم اًموٛمٙملم  ٤م مجٞمٕمً 

ويمٜم٤م إذا ُم٤م أره٘مٜم٤م اًمٜم٘م٤مش ٟمًؽميح ذم واطم٦م ؿمٕمٍر ُمع اًمديموقر أدهؿ اًمًامن رمحف 

اهلل. ومٚمام قم٤مد اًمديموقر ىمدورة ُمـ اقيٗم٤مد واٟمْمؿ إًمٞمٜم٤م ُمـ ضمديد أ ٌح٧م واطم٦م 

ضمديدًة ذم  ٤مٜمٞمٕم٦ًم ًمٚمِمٕمر واًمو٤مريخ واًمٗمٚمًٗم٦م، وزادٟم٤م أًمقاٟمً إُمس واطم٤مٍت ي

اًمًٞم٤مؾم٦م وُمذاهٌٝم٤م ذم اًمنمم واًمٖمرب. وُم٤م إن ازدهر ذًمؽ اعمٜمودى اًمٕمٚمٛمل 

ٟم٤م اًمديموقر ىمدورة إمم يمٚمٞم٦م ا ٜمدؾم٦م اًمول أٟمِمئ٧م ذم أوائؾ اًمث٘م٤مذم طموك هم٤مدرَ 

ل اًمول اًمًوٞمٜمٞم٤مت سمٛمٕمقٟم٦ٍم وشمٜمًٞمٍؼ ُمـ اًمٞمقٟمًٙمق، ومٙم٤مٟم٧م اًمٚمٖم٦م اقٟمٙمٚمٞمزي٦م ه

دمٛمع اعمدرؾملم اعم١مؾمًلم قمغم اظمو ف ًمٖم٤مهتؿ اًم٘مقُمٞم٦م، ويم٤من اًمديموقر اعمٝمٜمدس 

ـْ ي٘مقم سم٤مًموٜمًٞمؼ سمٞمٜمٝمؿ ذم يمٚمٞم٦م ا ٜمدؾم٦م، ومٝمق ُمٝمٜمدٌس ويٕمرف  ىمدورة ظمػَم َُم

إو٤موم٦ًم إمم إشم٘م٤من اقٟمٙمٚمٞمزي٦م واًمٗمرٟمًٞم٦م قمدَة ًمٖم٤مٍت أضمٜمٌٞم٦م يم٤مٕعم٤مٟمٞم٦م واًمروؾمٞم٦م 

 .٤مومل ٟمٕمد ٟمٚمو٘مل إّٓ عم٤مُمً  قمغم إىمؾ، وم٤مٟم٘مٓمع عمٝمٛموف اجلديدة

واًمذي قُمٞمِّٜم٧ُم  1966صمؿ يم٤من اًموٖمػّم اًمًٞم٤مد اًمذي ضمرى ذم ؿم٤ٌمط ؾمٜم٦م 

ًمقزير اًمؽمسمٞم٦م ًمِم١مون اًموٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم، وم٠مقم٤مَدٟم٤م آهوامُم سموٓمقير  ٤مقمغم إصمره ٟم٤مئًٌ 

ى ًمٜم٤م سمٕمُض  اًموٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم إمم شمٙمثٞمػ ًم٘م٤مءاشمٜم٤م وشمقؾمٞمع ُمٜموداٟم٤م، وأظَمَذت شموٌدَّ

ف اًمِمخّمٞم٦م اًمول يم٤مٟم٧م ظم٤مومٞم٦ًم، يم٤مًموِمّدد ذم احلٙمؿ قمغم ُم٤م شُمٌديف ـم٤ٌمقمف و ٗم٤مشم
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ٌَٞمؾ اُموح٤مٟم٤مت طمزيران ٟم٘مؾ رئٞمس جمٚمس اًمقزراء رهم٦ٌَم  ف وىمٛمع ُم٤م شمِموٝمٞمف. ومُ٘م ًُ ٟمٗم

اًم٘مٞم٤مدة سم٤مًمًامح ًمٚمٓم ب اجل٤مُمٕمٞملم اًمًجٜم٤مء، وضُمٚمُّٝمؿ ُمـ ىمٞم٤مديِّل احت٤مد اًمٓم ب 

ًم ظمو ف ذم  ٚمٕم٦م. وطمًاًم اًم٤ًمسمؼ، سمو٘مديؿ اُموح٤مٟم٤مهتؿ وًمٙمـ ذم ؾمجٜمٝمؿ ذم اًم٘م

اًمرأي طمقل ضمقاز شم٘مديؿ آُموح٤مٟم٤مت ظم٤مرج اًم٘م٤مقم٤مت اعمخّمّم٦م  ٤م، ُدقمل 

جمٚمس اجل٤مُمٕم٦م ًم ٟمٕم٘م٤مد ذم ضمٚم٦ًٍم اؾموثٜم٤مئٞم٦م. ويم٤من اًمديموقر قمٌد اًمرزام ىمدورة 

ذم اعمجٚمس وطمي اجلٚم٦ًم، وًمٙمـ ُم٤م إن ـمرح  اقمٛمٞمُد يمٚمٞم٦م ا ٜمدؾم٦م قمْمقً 

ٕن أظم٤مه قمٌد  آٟمًح٤مب وظمرج ومقرً ُمقوقع اًمٓم ب اًمًجٜم٤مء طموك اؾمو٠مذن سم٤م

اًم٘م٤مدر يم٤من ذم قمداد اًمٓم ب اًمًجٜم٤مء، وٓ يريد أن ي١مصمر طمْمقُره ذم آراء زُم ئف 

 إقمْم٤مء، يمام خيِمك أن خُتِرج اًمٕم٤مـمٗم٦ُم رأَيف قمـ ضم٤مدة اًمّمقاب!

وزار اعمدير اًمٕم٤مم ًمٚمٞمقٟمًٙمق ذم شمٚمؽ إي٤مم اًمُ٘مٓمَر ومُٙمٚمِّػ اًمديموقر ىمدورة 

س اًمْمٞمػ اًمٙمٌػم أـمٞم٥م إصمر، وسمٕمد ُمدٍة ُمـ قمقدشمف إمم ُم٘مر ُمراوم٘مَوف، ومؽمك ذم ٟمٗم

 ٦مومري٘مٞمإقمٛمٚمف ذم سم٤مريس ٟمَدب اًمديموقر ىمدورة ًمٚم٘مٞم٤مم سمٛمٝمٛم٦ٍم ُموٕمددة إهمراض ذم 

٧ٌَّم صم٘موف ومٞمف، يمام  داُم٧م أيمثر ُمـ ؿمٝمر وأهن٤مه٤م سمو٘مريٍر ٟم٤مل رو٤م اعمدير اًمٕم٤مم، وصم

٧ٌَّم اًمٕمزم قمغم شمرؿمٞمحف ومٞمام سمٕمد عمٜمّم٥م اعمدير اًمٕم٤مم اعم ٤ًمقمد ًمٚمٕمٚمقم ذم صم

ف. .اًمٞمقٟمًٙمق ًِ  وىمد سم٤مذ اًمديموقر ىمدورة قمٛمٚمف هذا ذم وٓي٦م ذًمؽ اعمدير اًمٕم٤مم ٟمٗم

، اواطمدً  ٤مويم٤مًم٦م اجل٤مُمٕم٦م قم٤مُمً  1969وشمقمم اًمديموقر ىمدورة ىمٌؾ ذًمؽ ذم قم٤مم 

وم٘مد يم٤من يرى ُمٜمذ سمداي٦م  شم٤مسمع ومٞمف شمِمجٞمَٕمف أقمْم٤مَء هٞمئ٦م اًمودريس قمغم اًمؽممج٦م.

ف ذم اًموٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم إمم اًمؽممج٦م وًمٞمس إمم قمٛمٚمف ذم اًموٕمٚمٞمؿ اجل٤مُمٕمل رض ورة اًموقضمُّ

اًمو٠مًمٞمػ، وؾم٤مهؿ ذم شمرمج٦م اًمٕمديد ُمـ اعم١مًمٗم٤مت اجل٤مُمٕمٞم٦م اعمرُمقىم٦م ُمـ اًمٚمٖمولم 

واًمٗمرٟمًٞم٦م، وشم٤مسمع ٟم٘مَؾ اًمٕمٚمؿ إمم اًمٕمرسمٞم٦م سمٕمد أن حترر ُمـ ُمٝم٤مم  ٦ماقٟمٙمٚمٞمزي
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ٕمٚمقم اًمٙمقيوٞم٦م اًمٞمقٟمًٙمق، ومؽمضمؿ وٟمنم ذم جمٚم٦م قم٤ممل اًمذرة اًمًقري٦م، وذم جمٚم٦م اًم

اًمول يم٤من ىمد ؿمجع قمغم إ داره٤م شمرمج٦ًم عمجٚم٦م أُمريٙمٞم٦م ُمٕمرووم٦ٍم. ويم٤من إيامٟمف 

يمٚمام شم٘مدم سمف اًمٕمٛمر، ومٜم٤مدى ذم  ٤مسمٜمٝمْم٦ٍم قمٚمٛمٞم٦ٍم شم٘مقم قمغم اًمؽممج٦م يزداد رؾمقظًم 

ًٌ  ٤م... هؾ ٟمرى يقُمً »: ( ىم٤مئً  1992طمٗمؾ اؾمو٘م٤ٌمًمف ذم اعمجٛمع ؾمٜم٦م ) شُمؽَمضَمؿ  ٤مىمري

ث٦م اًمّم٤مدرة سم٤مًمٚمٖم٦م اقٟمٙمٚمٞمزي٦م سمنقم٦ٍم وإشم٘م٤مٍن ًمُوٕمَرض ذم ومٞمف اًمٙمو٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م احلدي

ُمـ أ ح٤مب إُمقال يٗمٓمٜمقن إمم ذًمؽ،  ٤ماًمًقم اجل٤مُمٕمٞم٦م ... ًمٞم٧م ىمقُمً 

 .شويوح٤مًمٗمقن ُمع أؾم٤مشمذة اجل٤مُمٕم٤مت اًمٕمرب ًمُٞمٜمجزوا ُم٤م ٟموٛمٜم٤مه...

ذم قم٤مم شمًٕم٦م وؾمولم ُأوومِدُت إمم ومرٟم٤ًم، وُأوومِد اًمديموقر ىمدورة ذم هن٤مي٦م 

و ذم سمداي٤مت اًمذي يٚمٞمف إمم اعمٛمٚمٙم٦م اعموحدة ًم ـمِّ ع اًمٕمٚمٛمل، واشمٗم٘مٜم٤م ذًمؽ اًمٕم٤مم أ

قمغم شمٙمريس وىموٜم٤م ذم اًمقـمـ سمٕمد اًمٕمقدة إًمٞمف ًمٚمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل، وقمدم مم٤مرؾم٦م 

إقمامل اقداري٦م. وًمٙمٜمٜم٤م قمدٟم٤م ذم أوائؾ اًمًٌٕمٞمٜمٞم٤مت إمم اًمقـمـ وإمم اًمٕمٛمؾ 

اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وآزرين ومٞمف اقداري، ومُٕمِٝمد إزّم سمو٠مؾمٞمس ُمريمز اًمدراؾم٤مت واًمٌحقث 

ًً  اسموًٛمٞموف قمْمقً  جل٤مُمٕم٦م دُمِمؼ ذم قم٤مم  ٤مذم جمٚمس إدارة اعمريمز، صمؿ ؾُمٛمل رئٞم

، وآزره ذم إدارهت٤م ويمٞم  اجل٤مُمٕم٦م اًمديموقر إسمراهٞمؿ طمداد واًمديموقر حمٛمد 1973

ظمػم وم٤مرس رمحف اهلل ، ومه٤م قمغم ُمثؾ ُم٤م هق قمٚمٞمف ُمـ إظم م اًمٙمريٛم٦م و دم 

، يمام أقمج٥م هق اام وإدارة وقمٚماًم  ٤مـ اعمٕمجٌلم سمف ظمٚم٘مً اًمٕمزيٛم٦م ذم اًمٕمٛمؾ، ويم٤مٟم٤م ُم

 ، ومٜمٝمْمقا سم٤معمٝمٛم٦م ُموح٤مسّملم.٤مأيًْم 

يودارؾمقن ومٞمف ؿم١مون اجل٤مُمٕم٦م ويوقزقمقن  ٤ميم٤من  ؿ اضموامع  ٤ٌمطمل يقُمٞم  

اخلٓمقط اًمٙمؼمى ًمٌٕمض ُمنموقم٤مت اق  ح  ٤مشمٜمٗمٞمذ ُم٤م ي٘مررون. رؾمٛمقا ُمٕمً 

زم  اجل٤مُمٕمل يمٛمنموع اًموٗمرغ ًمٚمٕمٛمؾ اعمٝمٜمل، اًمذي يمٜم٤ّم ٟمرى ىَمٍْمه ذم شمّمقرٟم٤م إوَّ
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ر ًمٞمِمٛمؾ مجٞمع اًمٙمٚمٞم٤مت  قمغم يمٚمٞم٤مت اًمٕمٚمقم اًموٓمٌٞم٘مٞم٦م يمٙمٚمٞم٦م اًمٓم٥م، ومُٓمقِّ

 واعمٕم٤مهد اجل٤مُمٕمٞم٦م.

قمغم حتًلم إقمدادهؿ  ٤مسم٤مًمٓم ب طمريًّم  ٤ميم٤من اًمديموقر ىمدورة رمحف اهلل رؤوومً 

ًٌ ٤م واضموامقمٞم  ٤م وأظم ىمٞم  ًمٚمحٞم٤مة قمٚمٛمٞم   أؾم٤مء  ٤م٤م. ذيمر اًمديموقر إسمراهٞمؿ طمداد، أن ـم٤مًم

اًموٍمف ذم أصمٜم٤مء ضمقًم٦م ًمٚمديموقر ىمدورة ذم إطمدى سم٤مطم٤مت اجل٤مُمٕم٦م وم٤مطموجزه 

، اقمغم اقومراج قمٜمف ومقرً  رضم٤مل إُمـ، ومٚمام سمٚمٖمف ٟم٠ٌم اطموج٤مز اًمٓم٤مًم٥م همْم٥م وأًمّح 

 ومل ي٧ٌم ًمٞمٚموف رظمّل اًم٤ٌمل إٓ سمٕمد أن أومرج قمـ اًمٓم٤مًم٥م وا ٓمحٌف سمٜمٗمًف.

ة ُمٜمِمآت اجل٤مُمٕم٦م مل يٖم٤مدر اًمديموقر ىمدور 1973وذم طمرب شمنميـ قم٤مم 

ذ ُمـ ُمٙموٌف ومٞمٝم٤م همروم٦َم قمٛمٚمٞم٤مت وُم٘مر   زه سمنيٍر ُمـ ـَمقال ُمدة احلرب، واختَّ ا ضمٝمَّ

 اعمًوِمٗمك ي٘ميض ومٞمف سمٕمض ؾم٤مقم٤مت اًمٜمقم اًم٘مٚمٞمٚم٦م يمؾ ًمٞمٚم٦م.

إمم  1976إٓ أٟمف مل ُيٓمِؾ اعمٙمقث ذم رئ٤مؾم٦م اجل٤مُمٕم٦م، وم٘مد اٟمو٘مؾ ذم قم٤مم 

ًمٚمٞمقٟمًٙمق ًمٚمٕمٚمقم. واؾموٛمر ذم سم٤مريس ًمٞم٘مقم هٜم٤مك سمٛمٝم٤مم اعمدير اًمٕم٤مم اعم٤ًمقمد 

ـّ اًمًولم وإطم٤مًموف قمغم اًمو٘م٤مقمد.  قمٛمٚمف هذا هٜم٤مك طموك سمٚمقهمف ؾم

وىمد طمٔمٞم٧م ؿمخّمٞموف اًمث٘م٤مومٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٗمّذة سمٛمٙم٤مٟم٦ٍم رومٞمٕم٦ٍم ذم إوؾم٤مط 

اًمث٘م٤مومٞم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م وإورسمٞم٦م قم٤مُم٦ًم، وٟمِم٠مت  داىم٤مت ُموٞمٜم٦م سمٞمٜمف وسملم سمٕمض يم٤ٌمر 

ًمٜمٞم٤ميب اًمٗمرٟمز ذم شمٚمؽ إي٤مم، واًمٕم٤ممل ومقر رئٞمس اعمجٚمس ا اًمِمخّمٞم٤مت يم٢مدهم٤مر

اًم٤ٌميمًو٤مين اًمؼميٓم٤مين قمٌد اًمً م، طم٤مُمؾ ضم٤مئزة ٟمقسمؾ ذم اًمٗمٞمزي٤مء. وذم اًمٙمٚمٛم٦م 

اًمول أًم٘م٤مه٤م قمْمق اعمجٛمع اعمٝمٜمدس وضمٞمف اًمًامن رمحف اهلل ؾمٜم٦م شمًٕملم ذم طمٗمؾ 

اؾمو٘م٤ٌمل اًمديموقر ىمدورة، شمٕمداد سمٕمض أهؿ اًمدراؾم٤مت اًمول ىم٤مم ا٤م واًمقفم٤مئػ 

 ٚمٝم٤م.اًمول ؿمٖم
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٤م ُم٤م سملم وسمٕمد ذًمؽ اًمو٤مريخ، شم٤مريخ إطم٤مًموف قمغم اًمو٘م٤مقمد، أظمذ يوٜمّ٘مؾ ؾمٜمقي  

دُمِمؼ وسم٤مريس وًمٜمدن. يِمّده إمم دُمِمؼ ُمقـمِٜمف، إهُؾ وأ دىم٤مُء اًمٓمٗمقًم٦م 

واًمِم٤ٌمب وجمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م. وذم ًمٜمدن وُم٤م طمق ٤م أقمز ُم٤مًمف ذم هذه اًمدٟمٞم٤م 

ة يمام قم٤مؿمٝم٤م ويمام اؾموٕمروٝم٤م ؾم٤مُمر وأم ؾم٤مُمر. وذم سم٤مريس يٕمٙمػ قمغم شم٠مُمؾ احلٞم٤م

ذم دم٤مرب أظمريـ. وسم٤مريس، قمغم همػم ُم٤م ُئَمـ، ظمػم ُمٙم٤مٍن ٓقموٙم٤مف اقٟم٤ًمن 

ـِ  واٟم٘مٓم٤مقمف إمم ٟمٗمًف، يًوخٚمص ُمـ ُمٕم٤مين احلٞم٤مة سمٕمْمٝم٤م ويٌٜمل ومٚمًٗموف. أمل يٌ

ُمـ ومٚمًٗموف قمـ احلٞم٤مة ومٞمٝم٤م، وأُمث٤مًمف يمثر. ًم٘مد شمٖمػمت ٟمٔمرة  ٤مهٞمٛمٜمٖمقاي سمٕمًْم 

٤م وسم٤مؾموٛمرار، واؾموٓم٤مع اًمًٞمٓمرة قمغم ٟمٗمًف ٞم٤مة شمدرجيٞم  اًمديموقر ىمدورة إمم احل

ٌّع  وم٠مظمٗمك ُمٔم٤مهر اًموٖمػمات اعمٗم٤مضمئ٦م ومٛمّرت أُم٤مُمٜم٤م، ٓ يِمٕمر ا٤م إٓ اًمّمديؼ اعموو

 قمـ ىمرب.

ر سمٌٕمض اعمحٓم٤مت اًمول أدريمُوٝم٤م ذم ُمًػمة اًموٖمػمات اًمٕم٤م ٗم٦م ذم  ًمـ ُأَذيمِّ

يمثرٌة ممـ خي٤مًمٓمقٟمف، اًموذيمػم  طمٞم٤مشمف ذم سم٤مريس، وًمٙمٜمٜمل أيموٗمل سم٤مًموذيمػم سمام َأًمَِٗمف ومٞمف

سمٚم٤ٌمؾمف إزرم اًمدايمـ: سمٜمٓم٤مل وىمٛمٞمص ىمّمػم اًمٙمٛملّم يٙم٤مد ٓ يٗم٤مرىمف ذم ومّمقل 

اًمًٜم٦م يمٚمٝم٤م. ٓ يًوٕمٛمؾ ذم شمٜم٘م ٟمف وٛمـ اعمديٜم٦م وؾم٤مئط اًمٜم٘مؾ ُمٝمام يم٤من اًمٓم٘مس 

 ًً  ٤م. ٓ شمراه ذم اًمٓمرىم٤مت إّٓ ُمنقمً اوسم٤مردً  اؿمديد احلرارة أو ممٓمرً  ٤مُمِمٛم

يمؾَّ قمرٍض ممـ يٚمٛمحف ُمـ اعمٕم٤مرف  ٤ماقٟمٙمٚمٞمزي٦م راومًْم  شٞمونمٟم»جمٚم٦م  ٤مُمّمٓمحًٌ 

ُمـ إؾمٌقع يًو٘مٌؾ ومٞمٝم٤م  ٤موإ دىم٤مء، قيّم٤مًمف إمم طمٞم٨م ي٘مّمد. ظمّمص أي٤مُمً 

زائريف ُم٤م سملم اًم٤ًمدؾم٦م واًمث٤مُمٜم٦م ُم٤ًمًء، ويزور ذم إي٤مم إظمرى ُمٜمف أهٚمف 

، ايمرً ، يٜم٤مم سمٕمد   ة اًمٕمِم٤مء ويًوٞم٘مظ سم٤م٤موأ دىم٤مءه ذم ٟمٗمس إوىم٤مت شم٘مريًٌ 

وًمٚمري٤مو٦م ذم ٟمٔم٤مم طمٞم٤مشمف اًمراشم٥م ُمقىمُٕمٝم٤م وٕداء سمٕمض اًمقاضم٤ٌمت طمٌؼ ُمٕمٚمقم. 

ويم٠مٟمٜمل ومٝمٛم٧م ُمٜمف أٟمف ي٠ميمؾ ُمرة واطمدة ذم اًمٞمقم ُم٤م سملم اًمراسمٕم٦م واًمراسمٕم٦م 
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وٕؾم٤ٌمب  اواًمٜمّمػ ُم٤ًمًء. وًمذًمؽ وم٢مٟمف ٓ يٚمٌل اًمدقمقة إمم وًمٞمٛم٦م إٓ ٟم٤مدرً 

 وًمق يم٤من ىمٓمرات ُمـ اعم٤مء. ٤مد ؿمٞمئً وضمٞمٝم٦ٍم ًمديف، وٓ يوٜم٤مول ذم همػم اعمققمد اعمحدّ 

يمؾ ُم٤م ذم سمٞموف يدل قمغم اًمزهد واًمو٘مِمػ، ُمٙموٌف ًمقح ُمـ اًمٗمقرُمٞمٙم٤م قمغم 

ىمقائؿ ُمٕمدٟمٞم٦م شُمٓمقى، ٟمجد قمٚمٞمف يمٚماّم زرٟم٤مه جمّٚم٦م ٟمٞمونم أو همػمه٤م ُمـ اعمج ت 

ُمـ اًمٙمو٥م اًمول درضمٜم٤م قمغم شمًٛمٞموٝم٤م اًمٙمو٥م  ٤ماًمٕمٚمٛمٞم٦م، واًم٘مرآن اًمٙمريؿ أو يمو٤مسمً 

ول ُمٕمروم٦م ُم٤م ي٘مرأ ُمٜمٝم٤م، ومل أؾم٠مًمف، ومل حيدصمٜم٤م هق قماّم ي٘مرأ. اًمّمٗمراء، مل أطم٤م

يًوٕملم قمغم اًم٘مراءة ذم سمٕمض إطمٞم٤من سمٛمٙمؼّمٍة أو أيمثر ٟمجده٤م قمغم ُمٙموٌف ذاك. 

ه ُمٜمذ ؾمٜمقات. ذايمرشمف اًم٘مقي٦م  وهق ٓ ي٘مرأ إٓ ُم٤م يدظمؾ ذم خمٓمط ىمراءشمف اًمذي أىمرَّ

 ع. هل ُمٙموٌوف اًمثٛمٞمٜم٦م اعموٜم٘مٚم٦م اًمِمديدة اًموٜمقع وآشم٤ًم

ويم٤من، رمحُف اهلل، ٓ ُيدظِمؾ إًمٞمف شمٕمقيْم٤مت اعمجٛمع قمـ أقمامًمف ومٞمف وٓ 

ع قمغم اعمٕمقزيـ ُمـ اًمٕم٤مُمٚملم ذم اعمجٛمع، أُم٤م شمٕمقيض  ٝم٤م، ومٙم٤مٟم٧م شُمقزَّ ًّ يٛم

 اًمٕمْمقي٦م اًمِمٝمري ومٙم٤من يرومض اًموقىمٞمع قمغم ضمداوًمف اًمِمٝمري٦م.

 ُمـ ُمو٤مع اًمدٟمٞم٤م، ويم
ٍ
٠مٟمف مل أؿمٕمر ذم اًمٕم٘مديـ إظمػميـ سم٠مّٟمف يٓمٛمع ذم رء

 ۇئ  ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ  ائ  ى     ى ې ژ يردد أي٦م اًمٙمريٛم٦م:

 .[83اًم٘مّمص: ] ژ  ۈئ ۈئ ۆئۆئ

وهق ُمرهػ احلّس ؿمديد آٟمٗمٕم٤مل سمام خيدش يمراُموف، ٓ يٜمًك اقؾم٤مءة إًمٞمف 

أؿم٤مر ومٞمف إمم  ٤مويوجٜم٥م اعمزء وٓ يًٕمك ًم ٟمو٘م٤مم. مل أؾمٛمع ُمٜمف ُمذ قمروموف طمديثً 

ٓسموٕم٤مد قمـ ؿمخٍص ٓ يرى ذم ٟم٘مٞمّم٦ٍم ذم سمٕمض ُمـ ٟمٕمرف، وًمٙمٜمّف يٜمّمح سم٤م

ُم٤م يٛمٙمـ أن ي٘مقًمف ذم ؿمخٍص أؾم٤مء إًمٞمف، ٓ يٕمدو  ؾُّ وضُم  .ااًم٘مرب ُمٜمف ظمػمً 

 قم٤ٌمراٍت ؿمديدَة اًموٝمذي٥م. 
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ُيذيَمر أن رئٞمس جمٚمس اًمقزراء دقم٤مه ُمرة ًمٞموٗم٘مد أطمقاًَمف ذم قم ىموف سم٠مطمد 

اًمقزراء، وم٠ًمًمف قمٜمف وم٠مضم٤مب: ي٤م ؾمٞمدي إٟمف رضمؾ ذو أهقاء، وم٘م٤مـمٕمف رئٞمس 

 هذا يم م حيٙمك ذم أيمًٗمقرد، أُم٤م هٜم٤م وم٘مؾ قمٜمف يمذا ويمذا... ىم٤مئً   اعمجٚمس

، يم٤من هيدي إمم أ دىم٤مئف وهق ذم ومرٟم٤ًم، شم٠ميمٞمدً  حلْمقرهؿ  اوهق يمريؿ وذمٌّ

اًمدائؿ ذم سم٤مًمف، ُم٤م جيّد ٟمنمه ُمـ اًمٙمو٥م اًمول ي٘مّدر اهوامم يمؾ ُمٜمٝمؿ سمٛمقوققم٤مهت٤م. 

ًمرهم٦ٌم  ا يمٚمٞم٦م ا ٜمدؾم٦م شمٜمٗمٞمذً أُم٤م ووم٤مؤه وم٘مد أُمغم قمٚمٞمف آٟمو٘م٤مَل ُمـ يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم إمم

ٌُّف، هق أؾمو٤مذٟم٤م وضمٞمف اًم٘مدد رمحف اهلل، اًمذي ىم٤مل قمٜمف ذم طمٗمؾ  أؾمو٤مٍذ جيٚمِّف وحي

إٟمف اًمقوم٤مء.  شأطَم٥مُّ أؾم٤مشمذيت إزّم اًمقضمٞمٝم٤من: اًم٘مدد واًمًامن»اؾمو٘م٤ٌمل جمٛمٕمل: 

ة. دَّ  ويم٤من يقزم شمٗم٘مد أطمقال أ دىم٤مئف قمٜم٤ميوف وٓؾمٞمام ذم أوىم٤مت اًمِمِّ

د أ ٌح ٟمٕمٞمؿ طمٞم٤مشمف، وًموًوٛمع، ًمودرك ذًمؽ، إمم ُمٜم٤مضم٤مشمف أُم٤م احل٥ّم وم٘م

إٓ إذا رّن  اًمقطمٞمده اًمديموقر ؾم٤مُمر قمغم ا ٤مشمػ. إٟمف ٓيرومع ؾمامقم٦م ا ٤مشمػ أسمدً 

ضمرؾمف رّٟم٤مت اشمُّٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م ُمع ؾم٤مُمر وأُمف وم٘مط. ؾم٠مًموف قمام يٗمٕمؾ ذم ًمٜمدن ذم اًمٜمٝم٤مر 

ذم همروم٦م ؾم٤مُمر  ٤مٕمً ممو ٤مقمٜمدُم٤م يٙمقن ؾم٤مُمر ذم قمٛمٚمف ذم اعمًوِمٗمك، وم٘م٤مل أىميض وىموً 

ـٍ ومٞمٝم٤م وُم٤م شمرك قمٚمٞمٝم٤م ُمـ أصمر. هذا احل٥م، ُمع سُمٕمد  أيمٜمًٝم٤م وأشم٠مُّمؾ يمؾ زاوي٦ٍم وريم

٘م٦م ودوران إي٤مم وديٛمقُم٦م اًمو٠مُمؾ واًموٗمٙمػم وىمًقة شمرويض اًمٜمٗمس  اًمِمُّ

 وشمٓمٝمػمه٤م ُمـ يمؾ رضمٍس ىمد خيٓمر ا٤م، يًٛمق سمف ومٞموجف إمم اهلل.

إطمدامه٤م ذم طمٗمؾ اؾمو٘م٤ٌمًمف وًمٜمو٠مُمؾ ُم ُمح هذا اًموٓمقر ذم وم٤محت٦م يمٚمٛمولم، 

ؾمٜم٦م شمًٕملم إذ ي٘مقل: ؾمٞمدايت ؾم٤مديت، اًمً م قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف، أُم٤م ذم 

طمٗمؾ اؾمو٘م٤ٌمزم سمٕمد مخس ؾمٜمقات وم٘م٤مل: سمًؿ اهلل واحلٛمد هلل واًمّم ة واًمً م 

قمغم رؾمقل اهلل، اًمً م قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف.. هذا هق احل٥م، شمدرج سمف ُمـ 
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ٟمٞم٤م إمم طُم٥مِّ ؾم٤مُمٍر ُمـ زيٜموٝم٤م، وأفمٜمّف دظمؾ ذم ُمرطمٚم٦م اًمًٛمق طم٥ّم سمٕمض ُم٤م ذم اًمد

.  ًمُٞمخٚمص هلل احل٥مَّ

يمٜم٧م يمٚمام ودقموف إصمر زي٤مرٍة ذم ُمٙموٌل ذم اعمجٛمع أؾمٕمك عمُراوم٘موف ظمٓمقاٍت 

يمٕم٤مدشمف،  ٤مظم٤مرج اعمٙمو٥م، يمٕم٤مديت ذم وداع قمزيز، ومٞم٠مسمك أن أراوم٘مف، وخيرج ُمنقمً 

غم اًمدرج ُمقّرد اًمقضمٜمولم يم٠مٟمف وم٠مدريمف وهق ي٘مٗمز قم ٤مأيًْم  ٤موأؾمٕمك ظمٚمٗمف ُمنقمً 

ذم اًمٕمنميـ ُمـ اًمٕمٛمر، وأشم٠مُّمٚمف ادوء، وأٟم٤مضمل ٟمٗمز واًمرو٤م يٖمٛمرين هذا هق 

 يقم اًمرطمٞمؾ. ٤ماًمذي اؾمو٘مٌٚمٜمل ذم اعمجٛمع، وهق اًمذي ؾمٞمقدقمٜمل أيًْم 

رطمؿ اهلل أسم٤م ؾم٤مُمر ًم٘مد وم٘مدٟم٤مه، وشمٚمؽ ُمِمٞمئ٦م اهلل، وًمٙمٜمٜمل وم٘مدت سمٗم٘مده آظمر 

 وهذا هق اًمٞموؿ قم٤مد إًمٞمٜم٤م ذم آظمر اًمُٕمٛمر. ،٦م اًمٕمٚمقم ديؼ زم ُمـ أسمٜم٤مء ضمٞمكم ذم يمٚمٞم

 

*    *    *    *    * 
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 نلن٘ األضتاذ عبد الكادز قدّزٗ

 

 أهيا احلضور الؽريم

أن أذيمر ُم٤م ىم٤مًمف اًمٙم٤مشم٥م اًمٕمريب اًمٙمٌػم اًمٓمٞم٥م  اؾمٛمحقا زم سم٤مِدئ ذي سمدء

  ٤مًمح ذم و ٗمف ًمٗم٘مٞمدٟم٤م ىمٌؾ أيمثر ُمـ قم٘مد:

 ، يٛمٚمؽ ىمدرة ه٤مئٚم٦م قمغم اًموٕمٚمؿ، وضمٝمف وِرٌع سم  شمٙمٚمػ،  ٤مذم اًمذهـ»

يِمع سمْمقء اًم٘مرآن وطمريم٤مشمف وؾمٙمٜم٤مشمف وأؾمٚمقسمف ذم اًمٕمٞمش يم٠مهن٤م أ داء ٔي٤مت 

ر سمٕمٚمامء اعمًٚمٛملم ذم قمّمقر  اًم٘مرآن اعمٌلم. رضمؾ ومذ سمٙمؾ ُمٕم٤مين اًمٙمٚمٛم٦م يذيمِّ

 .شاًموٜمقير إومم

 أهيا احلبقب..

اظمؽمَت أن ذم ذًمؽ اًمٞمقم قمٜمدُم٤م أدرَت فمٝمرك وآصمرت اًمرطمٞمؾ... قمٜمدُم٤م 

قًم٤م يمؾ ُمـ أطمٌؽ إمم همػم ًم٘م٤مء.  متيض ُمقدِّ

ذم ذًمؽ اًمٞمقم... يقم مجٕمَوٜم٤م ًمُوٚم٘مَل قمٚمٞمٜم٤م ٟمٔمرشَمؽ إظمػمة... وًموٝمدَيٜم٤م 

 اسمو٤ًمُموؽ اًمداومئ٦م ًمٚمٛمرة إظمػمة.

ذم ذًمؽ اًمٞمقم... طمٞمٜمام وموح٧َم ًمٜم٤م سم٤مب ُمٜمازًمِؽ واؾمو٘مٌٚموٜم٤م يمام شمًو٘مٌُؾ إم 

 ٜم٤من.أـمٗم٤م ٤م سمٛمٓمٍر ُمـ احل٥ِم واًمدفء واحل

ذم ذًمؽ اًمٞمقم... قمٜمدُم٤م زرشمٜم٤م ذم دارٟم٤م ومّمِح٧ٌم ُمٕمؽ يمؾ ومرح اًمٕم٤ممل 

 ُمٜم٤م ؿمٞمًئ٤م ُم٤م يم٤من يٜمؤمره سمٗم٤مرغ اًمّمؼم. ومحٚم٧م ذم ضمٕمٌوؽ ًمٙمؾٍّ 

ذم ذًمؽ اًمٞمقم... قمٜمدُم٤م محٚم٧َم يُمرؾمٞمؽ اخلِمٌل وضمٚم٧ًم سم٘مريب وأٟم٤م أ ٤مرع 

 ف.اعمرض... ومٝمزُمُوف سمؽ وىمٝمرشُمف سمٕمزيٛموؽ، واؾموٕمرت ُمـ  ؼمك ُم٤م محٚمٜمل قمٚمٞم
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ذم ذًمؽ اًمٞمقم... قمٜمدُم٤م يمٜم٧م شمرؾمُؾ زم ُمـ راشمٌؽ اًمدراد ُم٤م أؾموٕملم سمف 

 قمغم ؿمٔمػ اًمٕمٞمش وىمًقة احلٞم٤مة.

 شمذيمرت هذا يمٚمف ذم ذًمؽ اًمٞمقم.

 أهيا احلبقب...

 ي٤م ُمـ ؾمَٙمٜمٜمل... وهمٛمرين

 ي٤م ُمـ ُمًح٧ْم يداه ضمراح اًمٞموؿ سمداظمكم.

 ي٤م ُمـ يمٜم٧َم إم وإب وإخ واحلٌٞم٥م واًمّمديؼ.

 ًمؽ اًمٞمقم ؟يمٞمػ رطمٚم٧م ذم ذ

 ذم ذًمؽ اًمٞمقم...

ىمؽ ودمِّمٛم٧م قمٜم٤مء  ُمريًْم٤م، وم٠مظمٗمٞم٧َم  قمٜمدُم٤م يمٜم٧َم  قمٜم٤ّم ُم٤م يم٤من ي١معُمؽ وي١مرِّ

٤ًٌم.. يمام يٚمٞمؼ  اعمٙم٤مسمرة، وحتٛمٚم٧م وـم٠مة إمل وطمٞمًدا... يمام يٚمٞمؼ سمؽ،  ٤مسمًرا حموً

 سمؽ، ؿم٤مخم٤ًم ىمقًي٤م.. يمام يٚمٞمؼ سمؽ.

 أهيا احلبقب...

 يمٞمػ زم أن أىمقى قمغم آٟمؤم٤مر.

 ن أمجع ٟمٗمز سمٕمد أن هدُمٝم٤م رطمٞمٚمؽ.يمٞمػ زم أ

 ُمـ أيـ زم سمّمؼٍم يٙمقن سمحجؿ احلزن اًمذي ظمٚمَّٗمَوف وراءك.

 أيُّ يٍد شُمرى ؾموحٛمؾ رائح٦م يديؽ.

 وأيُّ  قٍت ذًمؽ اًمذي ؾمٞمحٛمؾ دفء  قشمؽ.

 وأيُّ قملٍم شمٚمؽ اًمول ؾم٠مرى ا٤م قمٞمقن إطم٦ٌم اًمذيـ وم٤مرىمقين.. همػم قمٞمٜمٞمؽ.

 ـ ًمـ شم٠ميت أسمًدا.وأيُّ يقٍم ؾم٠مٟمؤمر ومٞمف جمٞمئؽ... ي٤م ُم
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 أهيا احلبقب...

ذم ذًمؽ اًمٞمقم... طمٞمٜمام ذهٌٜم٤م سمؽ إمم اعمًوِمٗمك ودظمٚم٧م همروم٦م اًمٕمٜم٤مي٦م 

 اًمٗم٤مئ٘م٦م، يمٜم٤م ٟم٘مػ ظم٤مرضًم٤م ٟمٜمؤمرك أن شمٗموح قمٞمٜمٞمؽ وأن خترج إًمٞمٜم٤م.

يم٤من طُمٌٜم٤م ًمؽ أيمؼم ُمـ ظمقومٜم٤م قمٚمٞمؽ، يم٤من إُمؾ سمداظمٚمٜم٤م ىم٤مدًرا قمغم أن يٌدد 

 يمؾ همٞمقم اًمِمؽ اًمرهٞم٦ٌم.

 ٔمُرك سمٜمٗمس اًمٚمٝمٗم٦م اًمول يم٤مٟم٧م شمًٌؼ جمٞمئؽ إًمٞمٜم٤م.يمٜم٤ّم ٟمٜمو

يم٤من يمؾ واطمٍد ُمٜم٤م يريد أن يرُمل ٟمٗمًف سملم ذراقمٞمؽ وُي٘مٌٚمؽ يمام اقمو٤مد أن 

 يٗمٕمؾ ذم يمؾ ُمرة يم٤من يٚم٘م٤مك.

 ًمٙمٜمؽ مل شمٗموح قمٞمٜمٞمؽ.. ومل خترج إًمٞمٜم٤م أسمًدا.

 أهيا احلبقب...

ٜم٧َم ذم ذًمؽ اًمٞمقم... قمٜمدُم٤م أدرَت فمٝمرك وآصمرت اًمرطمٞمؾ... شمذيمرُت ُم٤م يم

 ىمد يموٌَوف ذم ؾم٤مًمػ إي٤مم وأٟم٧م شموذيمُر إطم٦ٌم اًمذيـ وم٤مرىمقك:

 وؿمااٞمًخ٤م يماا٤من يرقم٤مٟماا٤م  ااٖم٤مًرا

 

 وواًمااَدٟم٤م اًمٕمٓمااقَف اعمًااوٓمٞمٕم٤م 

 أطمااـ إمم ؾماااج٤مي٤مهؿ ومااا٠مسمٙمل 

 

 وأدقماااق أن أٓىماااٞمٝمؿ هيٕمااا٤م 

ومٙم٤من ذم ذًمؽ اًمٕمزاء ًمٗم٘مدك، واًمّمؼم قمغم طمٞم٤مٍة ًمـ شمٙمقن ومٞمٝم٤م... وم٠مٟم٧م  

٤م احلٌٞم٥م،  اًمٞمقم قم٤مئٌد إمم إطم٦ٌم... قم٤مئٌد إمم أسمٞمٜم٤م وُأُِمٜم٤م وظم٤مًمِٜم٤م اًمِمٞمخ. ومٚموٝمٜم٠م أهيُّ

ومٚمٓم٤معم٤م اؿمو٘م٧َم إًمٞمٝمؿ وًمٓم٤معم٤م أردت أن شمرمتل ذم أطمْم٤من ُأُمٜم٤م اًمول وم٤مرىموٜم٤م ُمٜمذ 

 أيمثر ُمـ ؾمٌٕملم قم٤مًُم٤م.

 دقماااا٤مَك ومٚمٌٞماااا٧َم اًمٙمااااريَؿ اًمااااداقمَل 

 

 يمٕمٝماااِدَك ُمرشمااا٤مَح اًمًااااريرِة راواااٞم٤م 

 وُماا٤م يمااارَب إٓ يُمٜمااا٧َم ومااا٤مِرَج أهٚمِاااف 

 

 ومٚمااامَّ أشماا٤مَك اًمٙماارُب يُمٜماا٧َم.. ُُمااداري٤م 

 



 - 523 - 

 وٓ ؾماااا٤مئً  يقًُماااا٤م َرَدْدَت ؾماااا١ماًمفُ 

 

 وٓ ًمِٜماا٧َم ذم ىمّمااٍد إذا ِهَت راضمٞماا٤م 

ـْ أشماا٤مَك اًمٞمااقَم أُمااٌر إذا اقمااؽمى   وًمٙماا

 

 ومدوٟمااُف يماااُؾ اخلٚماااِؼ ِسَن ؾمقاؾماااٞم٤م 

 وُمااا٤م يمٜماااا٧َم إٓ ًمٚمٛمٕمااا٤مزم ُمًاااا٤مومًرا 

 

 وُمااا٤م يمٜمااا٧َم إٓ ًمٚمٛمٙمااا٤مِرِم  ااا٤مدي٤م 

 اًمٜمجاقِم إذا سَماَدْت وىمد ُيردمك هادُي  

 

وٝمِدَك اًماٜمجُؿ اًماذي يما٤من ه٤مديا٤م  ًْ  وَي

 ىمًااقَت إذا هماا٤مدرَت أهااً  و ااح٦ٌم 

 

 ومل شمااُؽ يقًُماا٤م، ُمااذ قمروموااَؽ، ىم٤مؾمااٞم٤م 

 قمٚمٞماااَؽ ؾمااا ُم اهلل ُمااا٤م أٟمااا٧َم أهٚمااافُ  

 

ٌَُؽ أن ظمٚمَّٗماا٧َم ذيماارك سم٤مىمٞماا٤م   وطمًاا

  

 وأظمػًما..

 أهيا احلضور الؽريم

م اًمٗم٘مٞمد اًمِمٙمر ُمق قل سمٙم٤مُمٚمف إمم اًمًٞمد رئٞمس اجلٛمٝم قري٦م اًمذي يمرَّ

سمحٞم٤مشمف سمٛمٜمحف وؾم٤مم اجلٛمٝمقري٦م ُمـ اًمدرضم٦م اعمٛمو٤مزة، واًمِمٙمر ًمًٞم٤مدشمف ًمٕمزائف 

 ُمٙمٜمٜم٤م ُمـ حتٛمؾ ُمّم٤مسمٜم٤م اجلٚمؾ. اًمذياًمٙمريؿ ٕهشمٜم٤م 

واًمِمٙمر ُمق قل ًمقزارة اًموٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم ممثٚم٦م سمًٞم٤مدة اًمقزير اًمديموقر همٞم٤مث 

 سمريم٤مت.

٤م وأؾم٤مشمذةً  ًً  وـم سًم٤م. واًمِمٙمر ُمق قل جل٤مُمٕم٦م دُمِمؼ رئٞم

٤م وأقمْم٤مء. ًً  واًمِمٙمر ُمق قل عمجٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م رئٞم

واًمِمٙمر ُمق قل ًمٙمؿ أٟموؿ أهي٤م احلْمقر اًمٙمريؿ وًمٙمؾ ُمـ ؾم٤مهؿ وؿم٤مرك 

 ذم طمٗمؾ اًمو٠مسملم هذا.

 واًمً م قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف
 

*    *    *    *    * 


