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 م٢٠٢٠ ويام - حماستلاو راوحلل نيرحبلا زكرم



 

 ١ 

 ميحرلا نمحّرلا هللا مسب

 

 ديلاوم( يفيرغلا دمحأ دّيسلا لحاّرلا ةمالعلا مّدق      

 تانينامّثلا دقع علطم يف ةرضاحم )م١٩٨٥ -١٩٤٦ نيرحبلا

 يف .مالسإلا يف ةاكزلا عوضوم اهيف لوانت ،نيرشعلا نرقلا نم

 اهنم سّسأتت يتلا ةيؤّرلا ةبراقمل ةفثكم ةلواحم ؛ةقرولا هذه

 ضعب دنع فوقولاو ،ةرضاحملا هذه يف ةدراولا ُراكفألا

 ةّيلج رهظت يتلا ّةيدصاقملا داعبألاب قلعتت يتلا تاجاتنتسالا

  :نيرمأب طبترت يتلاو ،لحاّرلا ةيؤر يف

 هيلإ يمتني يذلا يركفلا نيوكّتلا ةعيبط :لوألا -

 فورظلل يعقاو مهف نم هلمحي امب ،لحاّرلا

 .ةرصاعملا

 يراضحلا اهاوتحمو ةّيناسنإلا ميقلا راضحتسا :يناثلا -
 عيرشّتلل ،لماكتملاو ،قيقّدلا باعيتسالا لالخ نم

 .ةايحلا يف هداعبأو

 

 يراضحلا ضوهنلا عالضأ يثالث

 

 ةاكّزلا ةضيرف يفيرغلا دمحأ دّيسلا ةمالعلا لحاّرلا مّدقي    

 لماكتم يراضحو يّناسنإ ٍروظنم لالخ نم ؛مالسإلا يف



 

 ٢ 

 رشابملا ىنعملا ىلع ِفوقولاب ءافتكالا متي ال ثيح ،مجسنمو

 ىوتسملا ىلع ّيعرش ٌبجاو يه امب ،ةضيرفلا هذه همّدقت يذلا

 هذهل دارُي يتلا ةّيفاضإلا تاجلاعملل ةسمالم ّةمث لب ؛يلاملا

  .ةعامجو ادرف ،ناسنإلا ةايح يف اهيدؤت نأ ةضيرفلا

 اهرابتعاب ِةاكزلا ىلإ ُرظنت لحاّرلا اهمّدقي يتلا ةبراقملا ّنإ    

 ىلع – لمشت يتلاو ،ةدّدعتملا هفئاظوو هداعبأ هل اّيعرش ابجاو

 مايق ّيأ يف هراضحتسا بولطملا ماهلا يثالّثلا - ّيلماكت وحن

 ّلكف .)ةلودلا – عمتجملا - درفلا( :ناسنإلل يراضح ضوهنو

 ريغ نمو ،تابلطتمو ٌتاجايتحا تايوتسملا هذه نم ىوتسم

 الب ،ُسكعنيس اللخ وأ اروصق وأ اصقن ّنإف ةلماك اهب ةطاحإلا

  .يركفلا ماظنلا وأ ةيؤّرلل ةّيجراخلا تاقيبطّتلا يف ،كش

 

 عيرشتلا يف لومشلاو لماكتلا ةركف

 

 يتلا ّةيركفلا تاّيصخّشلا نم ّيفيرغلا دّيسلا لحاّرلا ربتعُي     

 يف وهو ،يمالسإلا عيرشّتلا يف لومّشلاو ةّيلماكتلا ةركفب نمؤت

 يقارعلا عجرملا هذاتسأل ّةيركفلا ةسردملا نم كّرحتي كلذ

 .)م١٩٨٠-١٩٣٥( ردّصلا رقاب دّمحم دّيسلا لحاّرلا فورعملا

 ،ُسّسأتت - عيرشتلا لومشو ِةّيلماكت ةركف :يأ – ةركفلا هذهو

 روحملا وه ُمالسإلا نوكي نأ ِةرورضب داقتعالا نم ،اّيلكيه



 

 ٣ 

 ّةيدرفلا هداعبأ ّلك يفو ،ناسنإلا كولس ّلكل كِّرحملا

 ّنأ ىلإ ُبهذي يذلا يركفلا سيسأّتلا نم اقالطنا ،ةّيعامتجالاو

 وه لب ،ةرّيغتملا اهتابلطتمو ِةايحلا نع الصفنم سيل َمالسإلا

 هميقو مالسإلا تاعيرشت ِلومشب اناميإ ،"ةايحلا دوقي نيد"

  .ناكملاو نامّزلا ِفالتخاب ،ناسنإلا تاجايتحا ِفلتخمل

 لحاّرلا ىدل ،"ةلماّشلاو ةّيلماكتلا" ةيؤرلا هذه فقت الو    

 نيوانعلا لومش يأ ،ةماعلا تاعيرشّتلا دودح دنع ،ّيفيرغلا

 ّيفيرغلا دّيسلا دكؤي لب ،اهتاجايتحاو ةايحلل مالسإلا يف ىربكلا

 هرواحم يف – ُرظني تاعيرشتلا هذه نم عيرشت ّلك ّنأب

 يّطغيو ،ةفلتخملا اياوّزلا ىلإ -)تاّيئزجلا( ةّيليصفتلا

 ريبعت بسحب "ةّحلملا اياضقلا" يّبليو ،ةدّدعتملا تاجايتحالا

 هذه يف اهيلع ءوّضلا يقلن يتلا ةرضاحملا ِقايس يف لحاّرلا

  .ةقرولا

 

 نيجاتحملا ىلع قافنإلا بوجو

 

 ىلع قافنإلا نع ِثيدحلاب ةرضاحملا ّيفيرغلا دّيسلا حتتفي     

 يف" نيردتقملاو ءاينغألا ىلع ابجاو كلذ رابتعاب ،نيجاتحملا

 وحن عّرشملا ةوعد عضت ةرضاحملا ّنإف ؛ّلهتسملا ذنم ."ةّمألا

 الوأ – لّكشتت نأ بولطملا ةّيباجيإلا ةّيعفاّدلا راطإ يف ؛قافنإلا



 

 ٤ 

 يه ةّيعفاّدلا هذه نوكتل ،ءرملا لخاد نم – ءيش ّلك لبقو

 ىلع صْرحلا عم ،بجاولا اذه ءادأ وحن صلاخلاو ّيقنلا هكّرحم

 ،الّجؤم ّايونعم ارثأ ناكأ ءاوس ،ءادألا اذهل يّباجيإلا رثألا راهظإ

 ّيفيرغلا دّيسلا هدّدحي ىنعملا اذهو .الجاع اسوملم ارثأ وأ

 يف نيرداقلاو ءاينغألا ةوعد مالسإلا يف بجاولا نمو" :هلوقب

 ىلإ قافنإلا بيبحتب كلذو ،نيجاتحملا ىلع قافنإلا ىلإ ةمألا

  ."ليزج حبرو دودرم اذ هلعجو ،مهبولق

 ّنأ الإ ،تباث ّيعرش بجاو اّهنأ مغرو ،قافنإلا َةوعد ّنإ    

 :نيرمأ ّبلطتي "بوبحم" يّباجيإ كولس ىلإ اهليوحت

 بيبحت( فيلكتلا عم ةّيباجيإلا ةّيسفنلا ةقالعلا :لوألا -

 .)بولقلا ىلإ قافنإلا

 ةرخآو ايند ،فيلكتلا ءادأل ريبكلا رثألاب ّيقيقحلا يعولا :يناثلا -

 .)ليزجلا حبّرلاو دودرملا(

 

 عيرشتلا يف درفلا ءانب

 

 دّيسلا ةيانع نأشب ةراشإ نم رثكأ دنع فوقولا نكمي     

 لثم ،ةاكزلا عيرشتل )يلخاّدلا ءانبلا( يدرفلا بناجلاب ّيفيرغلا

 يلخاد عفاد ىلإ هليوحتو قافنإلا بيبحت عوضوم ىلإ ةراشإلا

 ةّيسفن ةجلاعم ريفوت ىلوتت ةاكّزلا نأب هديكأت كلذك .ءرملا يف



 

 ٥ 

 ،ناسنإلا اهنم يناعي يتلا ةّيسفنلا ضارمألا أوسأ نم ةلمجل

 امك ،"لخبلاو حّشلا نم سفّنلا ريهطت" يف قافنإلا مهسُي ثيح

 ريهطت" ةرابع لامعتسا نأ ىفخي الو .يفيرغلا دّيسلا لوقي

 هذه ءادأ ىلع بترتملا رثألا ىلع ديكأت نع ئبني "سفّنلا

 – يفيرغلا ريشي ثيح ،ةقيمعلا ةّيسفنلا ةجلاعملا يف ةضيرفلا

 ضارمأ يه "لخبلاو حّشلا" نأ ىلإ - هالعأ ةروكذملا ةرابعلا قفو

 ءاضقلا نأو ،كلذ ريغ وأ ةّيعامتجا اضارمأ نوكت نأ لبق ،ةّيسفن

 ربتعُي يذلا ،"سفّنلا ريهطت" ناديم يف اريبك اراصتنا ربتعي اهيلع

 ةايحلا نيدايم يف رخآ راصتنا يأل اهنم دبال ةمدقم هرودب

 .ىرخألا

 ،قالخألا ءاملع هيلإ بهذي ام عم قفتت ةبراقملا هذهو     

 ،"تاداعسلا عماج" بحاص ،يقارنلا يدهم دمحم الملا مهنمو

 ،"هجئاتنو اينّدلا ّبح تارمث نم وه لخبلا" نأب ىري يذلا

 ىنعملا اذهو ."قالخألا لئاذرو تافصلا ثئابخ نم" هنأب ادكؤم

 ،حّشلاو لخبلا مذ يف ضيفتست ةّينيد صوصن نم دافتسم

 لخدي ال" هنأب ميركلا لوسرلا ديكأت ّدح ىلإ ،هنم ريذحتلاو

 .)٨٥ص ،٢ج ،"تاداعّسلا عماج"( ."ليخب ةنجلا

 ّيركف مامتها ىلإ ريشي ؛ّةيونعملا ةجلاعملا نم عوّنلا اذهو    

 .درفلل ةّيحوّرلا ِةغايّصلابو ،ءرملل ّيسفنلا نيوكتلاب )سَّسؤم(

 ةاكّزلا لثم يلام ٍبجاو نع ثيدحلا ماقم يفو – مامتهالا اذهو



 

 ٦ 

 ةّيلمعل يفيرغلا دّيسلا ةيؤر ةعيبط لوح ةّماه ةلالد هل –

 عيرشّتلا نيب ةبراقملا هذه ُكبشت ثيح ،مالسإلا يف عيرشّتلا

 رفاوت ىلع صرحلا ينعي امب ،ناسنإلل يلخاّدلا دعُبلاو ،يهلإلا

 يسفنلا( كولّسلاو باطخلا نيب سناجتلاو ةاعارملاو ماجسنالا

 يتلا دصاقملا نع عيرشّتلا لاصفناب َمُّهوتلا عنمي امبو ،)يكرحلاو

 ةموظنملا يف – ءانبلا اذهف .درفلل يلخاّدلا ءانبلا ىلإ يمرت

 ،يسفّنلا ليهأتلا ةداعإل ةمّدقم ربتعي – مالسإلاب ةّيقالخألا

 بولطم ٌرمأ وهو – يجولوكيسلا – يلخاّدلا ءاوتسالا قيقحتو

 تابجاولاو ماهملا ءادأ ىلع ةلعافلا ةّيباجيإلا ِءافضإ يف يرورضو

 نم ايلاخو ،اّيلكش ءادأ نوكي نأ نود ةلوليحللو ،ةّيعرشلا

 ءادأل ابحاصم اّيجراخو اّيلخاد الّوحت سّرُكي يذلا رثألاو ىوتحملا

  .فيلكتلا

 ةلماكتملا ةيؤرلل يعيبط جاتن وه مهفلا اذه نأ كشالو     

 دقل" :ماقملا اذه يف لحاّرلا يفيرغلا لوقي .عيرشّتلل ةلماشلاو

 ،ةيداصتقا ةّحلُم اياضق ةدع ةاكزلل هعيرشت يف مالسإلا جلاع

  ،حضاو وه امك ،ةدّدعتملا اياضقلا هذهو ،"ةيناسفنو ةيناسنإو

 كباشتم لومش وهو .ةلوّدلاو ،عمتجملاو ،درفلا داعبأ لمشت

 اياضقو داعبأ قيقحت نكمي الف .الصفنم الومش سيلو ،)يكبش(

 ةبولطملا اياضقلا ىلع رُّفوتلا ريغ نم ،ميلس لكشب ،عمتجملا

  .اهاياضقو ةلودلا ىوتسمل ةبسنلاب اذكهو ،درفلا ىوتسم ىلع



 

 ٧ 

 

 ةلوّدلاو عمتجملا ىوتسم

  

 ىوتسم نم رثكأ اهل ،نذإ ،رقفلا ةلكشمل مالسإلا ةجلاعم     

 رطفلا ةاكز لثم ،ةّيلاملا ضورفلا لالخ نم اديدحتو ،ةفيظوو

 ىلع .)يفيرغلا ديسلا ةرضاحم يف ثيدحلا ةبسانم تناك يتلا(

 اتباث الخد" لّثمت ةاكّزلا نم يتأت يتلا دراوملا ّنإف ؛ةلوّدلا ىوتسم

 اهتايلوؤسمب مايقلاو ،اهرومأ ريسيت يف هيلع دمتعت ةلوّدلل

 .يفيرغلا لوقي امك ،"ةريبكلا

 نيبناجل سّسؤي يفيرغلا ّنإف ،عمتجملا ىوتسم ىلع امأ     

 :امهو ،نييساسأ

 .يناسنإلا بناجلا -

  .رقفلاو زوعلاب ةطبترملا لكاشملا ىلع ءاضقلا بناج -

 اهفدهتست يتلا ايلعلا ميقلا دنع يفيرغلا فقوتي ،اّيناسنإ     

 ،فطعلاو ،ةبحملا ةميق اميسالو ،ناسنإلا ةايح يف ةاكّزلا

 بولقلا ةبحملا دوست ْنأ.." :هللا همحر لوقي .بولقلا فيلأتو

 ،هانغ ىلع ينغلا ُريقفلا دسحي الف ،سوفنلا ةّدوملا رمغتو

 نم مهل همّدقي امب نيمورحملا نم هاوس نم ىلع ّينغلا فطعيو

       ."مهبولق فيلأت يف اببس نوكت تادعاسم



 

 ٨ 

 ةّيناسنإلا ميقلا ةعاشإ ّنأ راهظتسا نكمي ،ةجلاعملا هذه يف    

 نكمي ال ؛هلخاد تاقالعلا ىوتسم ّلكب ،عمتجملا يف ةّيقالخألاو

 ظعولا تاوعدو ،يداشرإلا هيجوّتلا لالخ نم - طقف – ىّتأتت نأ

 نم ةطبارتم ةلسلس اضيأ كانه دجوت نأ دبال لب ،ماعلا

 نوكي نأ ىلع ،عمتجملا لخاد ةّيلمعلا تاقيبطتلاو تامازتلالا

 نأ دبال )ةّيعّرشلا( تامازتلالا ديسجت ّنأب يوعوت ديشرت ّةمث

 كلذو ،عيرشتلا ءارو نم ةلومأملا ميقلاو يناعملاب افوفحم نوكي

 ماقملا اذه يف ةاكّزلا وهو – عيرشّتلل يرييغتلا رثألا نوكي نأب

  .هتاسسؤمو عمتجملا يحاون ّلك يفو درفلا لخاد ،اّيحو ارضاح –

     
 ةيناسنإلا ةوخألا يعادب ضرُف قح :ةاكزلا

 

 هتيؤر يف يفيرغلا لحاّرلا اهيلإ صلخي يتلا تاجاتنتسالا     

 دّدرتي الو .ةصلاخ ةّيناسنإو ّةيراضح ةّيفلخ اهل ؛ةاكّزلا ضْرفل

 قايس يف لوقي نيح كلذ ىلع حيّرصلا ديكأتلا يف يفيرغلا

 ."ةّيناسنإلا ةوخألا يعادب ضرُف ّقح" ةاكّزلا نأب ةرضاحملا

 ةاكّزلا ىلع يفُضت )ةّيناسنإلا ةوخألا( ةّبكرملا ةميقلا هذهو

 ابنج ،ةوخألا ةميق خّسري يذلا ،ّيراضحلاو يناسنإلا اهدصقم

 .رشبلا فلتخم نيب كرتشملاو عماجلا يناسنإلا طباّرلا ِبنج ىلإ

 نع ّيفيرغلا ثّدحتي امدنع ةميقلا هذه نم ةدئافلا حتفنتو



 

 ٩ 

 ،ماعلا يعامتجالا دعُبلا يف ةاكّزلل ىرخألا ّةيدصاقملا راودألا

 :ةيلاتلا نيوانعلا يف اهدّدحي يتلاو

 يعامتجالا لفاكّتلا ماظن -

 اهراثآو عمتجملا يف ةلاطبلا ةجلاعم -

 ماعلا يعامتجالا نمألا ظفح -

 يداصتقالا عضولا نيسحت -

 

 ةماع ةصالخ

 

 حالصإ ّيأ ُساسأ وه ؛)سفنألا رييغت( يلخاّدلا حالصإلا ّنإ     

 ساسأ وه هسفنل درفلا حالصإف .)ةمألاو عمتجملا رييغت( يجراخ

 رييغتو ساّنلا حالصإل دهجو ىعسم ّلك نأو ،عمتجملا حالصإ

 ءوبيس ّهنإف ؛زجنُم يسفن ٍحالصإ ىلع اسّسؤم نوكي ال عمتجملا

 نأ يروّرضلا نم ،كلذ ىلع ءانبو  .الجآ وأ الجاع ،لشفلاب

 نم عّرشلا ماكحأ ميدقت يف ينيّدلا عيرشتلاب نوّينعملا دهتجي

 يَناعملا ؛تاعيرشتلا ءادأ ىلع يفُضت يتلا ةموظنملا لالخ

 ،عمتجملا ،درفلا" :ةّيثالث نأ ىلع دكؤتو ،ةلماكتملا ةّيميقلا

 درفلا نم أدبي يذلا ميقتسملا طخلا ُةقالع :اهعمجت ،"ةلودلاو

 ىوتسم يف َعيمجلا يوتحت يتلا ةرئادلا ةقالعو ،ةلوّدلا هاجتاب

 .ءاوس ٍّدح ىلعو ،ةّيمهألاو مامتهالا نم ٍدحاو



 

 ١٠ 

 ةاكزلا لوح يفيرغلا دمحأ ديسلا ةرضاحم صن :١ قحلم *

 
 نیجاتحملا ىلع قافنالا بوجو 
 
 ىلإ ةمألا يف نیرداقلاو ءاینغألا ةوعد مالسإلا يف بجاولا نمو     
 هلعجو ،مھبولق ىلإ قافنإلا بیبحتب كلذو ،نیجاتحملا ىلع قافنإلا
 هللا ِلیِبَس ِيف ْمَُھلاَوَْمأ َنوُقِفُنی َنیِذلا ُلَثَّم " :لیزج حبرو دودرم اذ
 ُفِعاَُضی هللاَو ٍةبَح َُةئام ٍَةلُبنُس ِّ لُك ِيف َلِباَنَس َعْبَس ْتَتَبَنأ ٍةبَح ِلَثََمك
 يف مورحم وأ جاتحمل ناكم الف ."ٌمِیلَع ٌعِساَو َّ ُهللاَو ُءاَشَی نَِمل
 َنیِّذلاَو" :نیرسعملا لاومأ يفً اقح نیجاتحملل ضرف دق هنإف ،مالسإلا
 ."ِموُرْحَْملاَو ِلِئاَّسّلل ٌمُولْعم ٌّ قَح ْمِِھلاَوَْمأ ِيف
 قح وھ لب ،ریقفلا ىلع ينغلا نم ةّنِم وأ ةیطع كلذ سیلف    
 لبق مالسإلا دجوأ اذكھو ،ةیناسنإلا ةوخألا يعادب هیلع هللا هضرف
 ،مایق ریخ هرودب ماقو ،يعامتجالا لفاكتلا ماظنً انرق رشع ةعبرأ
 ریبك ردصم يھ نیملسملا ىلع هللا اھضرف يتلا ةاكزلا لاومأ تناكف
 هللا لوسر مایأ مكحلا ماظن اھیلع دمتعی يتلا لخدلا رداصم نم
 ىلإ لسُرت ال ةاكزلا نأ ةفرعم دعبً اصوصخ ،هئافلخ مایأو ،)ص(
 قطانم نم ةقطنم لك يف ءارقفلا ةجاح دست نأ دعب الإ مكاحلا
 .فارطألا ةیمارتملا ةیمالسإلا ةلودلا
 
 رقفلا ةلكشمل مالسإلا ةجلاعم
 
 ،ةیداصتقا ةحلُم ایاضق ةدع ةاكزلل هعیرشت يف مالسإلا جلاع دقل     
  .ةیناسفن و ةیناسنإو
 هیلع دمتعت ةلودلل تباث لخد داجیإ يھف ةیداصتقالا ةیضقلا امأ   
 ةیناسنالا ةیحانلا امأو ،ةریبكلا اھتایلوؤسمب مایقلاو ،اھرومأ ریسیت يف
 دسحی الف ،سوفنلا ةدوملا رمغتو بولقلا ةبحملا دوست ْنأ يھف
 نم هاوس نم ىلع ينغلا فطعیو ،هانغ ىلع ينغلا ریقفلا
 فیلأت يفً اببس نوكت تادعاسم نم مھل همدقی امب نیمورحملا
 ةرھاظ يھف ةاكزلا اھجلاعت يتلا ،ةیعامتجالا ةیحانلا امأو .مھبولق
 ةمألا دارفأ نیب نم نامرحلاو زوعلاو رقفلا ىلع ءاضقلا يف هنإف ً،اضیأ
 ؛ممألا نم ریثك اھنم يناعت يتلا ةمھملا لكاشملا نم ریثك يھنی



 

 ١١ 

 ىلع نینمآ سانلا شیعیو ،بصغلاو ةقرسلا مئارجك رقفلا ببسب
 يھو ةریطخ ةیعامتجا ةرھاظ يفتخت امك ،مھسوفنو مھلاومأ
 ھل نوكی امم ةلماعلا ةوقلا يف ةلطاعلا ةئفلا جمدت ثیح ،ةلاطبلا
 .ةیداصتقالا عمتجملا لاوحأ نیسحت يف بیطلا رثألا
 نم سفنلا ریھطت يھف ةاكزلا اھب متھت يتلا ،ةیسفنلا ةیحانلا امأ    
 يف ةلصأتم اھنأ امك ،ناسنإلا يف ةمیمذ ةفص يھو ،لخبلاو حشلا
 ریغت يتلا ةاكزلاب الإ اھتلازإ يف ءاود الو اھل جالع الف ،سانلا نم ریثك
 مِھیِّ كَُزتَو ْمُھُرِّ ھَُطت ًةَقَدَص ْمِِھلاَوَْمأ ْنِم ْذُخ" :ةیسفنلا ةلصخلا هذھ
 َنِیلِماَعْلاَو ِنیِكاَسَْملاَو ِءاَرَقُْفِلل ُتاَقَدصلا اَمَّ ِنإ" :ىلاعت لاقو ." اَھِب
 ِنْباَو هللا ِلیِبَس ِيفَو َنیِمِراَغْلاَو ِباَقرلا ِيفَو ْمُُھبُولُق ِةَفلَؤُْملاَو اَھَْیلَع
 ."ٌمیِكَح ٌمِیلَع هللاَو هللا نم ًةَضیِرَف ِلیِبسلا
 
 ةاكزلا ضرف
 
 مالسإلا ناكرأ نم اھلعجو نیملسملا ىلع ةاكزلا هللا ضرف     
 لقاع ملسم لك ىلع ضرف يھو ،داھجلاو ،جحلاو ،موصلاو ،ةالصلاك
 ىلع ةضورفملا ةاكزلاو .ةاكزلا هيف بجت يذلا رادقملا كلمی غلاب
 اھنم مسقو ،لاومألا ةاكزب ىمسی اھنم مسق :نیوحن ىلع نیملسملا
  .رطفلا ةاكز وأ نادبألا ةاكزب فرعی
 عبرألا تالغلا نم فانصألا يف بجت يتلا يھف ،لاومألا ةاكز امأ    
 ،رقبلا ماعنألا يف بجتو ،ریعشلاو ،ةطنحلاو ،بیبزلاو ،رمتلاك
 ،رطفلا ةاكز امأو .ةضفلاو بھذلا نیدقنلا يف بجتو ،لبإلاو ،منغلاو
 هتنس توق كلمی نم لك ىلع ةبجاو يھف انثیدح عوضوم يھو
 نأب لعفلاب امإ ،ةنسلا ةقفنلً اكلام نوكی نأ ىنعمب ،ةوق وأ ًالعف
 باستكإلا ىلع رداق هنأ وأ ،هیلع ردت تاراقعو كالمأ هدنع نوكت
 .لمعلاو
 

 ةاكزلا بوجو طورش
 
 قفنیو هلوعی نمعو هنع غلاب لقاع ملسم لك ىلع بجت يھو    
 نع ةرابع عاصلاو ً،اعاص غلب ام وھ هجارخإ بجاولا رادقملاو ،هیلع
 .دلبلل بلاغلا توقلا نم جرختو لیقاثمو لاطرأ ٦ وأ تاولیك ٣
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 ةاكزلا يقحتسم تائف
 
 كلمی ال يذلا وھ ریقفلاو ،نیكاسملاو ءارقفلل ىطُعت نأ بجیو    
 تقو ىلإ دیعلا ةلیل نم اھجارخا تقوو ،ةوق الو ًالعف ال هتنس توق
 اھفرصو اھلزع زوجیو ةینلا اھجارخا يف ربتعتو ،دیعلا موی نم لاوزلا
 .كلذ دعب

 
 
 يفيرغلا دمحأ ديسلا نع ةذبن :٢قحلم

 

 ـه١٣٦٥ ةجحلا يذ نم عباسلا موي ةمانملا ةقطنم يف دلُو -
 .م١٩٤٦ ربمفون نم لوألا قفاوملا
 ةنيدم يف ةيئادتبالا ةسردملاب قحتلا ،هرمع نم ةعباسلا نس يف -
 يولع ديسلا لحارلا ةمالعلا هدلاو ةبحصب ،قارعلاب فجنلا
 ةداهشلاب جرخت ىتح نيرحبلا يف هميلعت لمكأو .يفيرغلا
 ةيلكب اهدعب قحتلاو .م١٩٦٦ ماعلا يف )يبدألا مسقلا( ةيوناثلا
 ةيبرعلا ةغللا سويرولاكب ىلع اهنم لصحو ،فجنلاب هقفلا
 ىلع لصحو ةرهاقلا ىلإ رفاس ١٩٧٥ ماع يفو ،ةيمالسإلا مولعلاو
 لبقو ،١٩٧٩ ةنس ةرهاقلا ةعماجب مولعلا ةيلك نم ريتسجاملا
 يف هاروتكدلا ةداهشل ليجستلا ىلع مزعي ناك مايأب هتافو
 .رصمب سمش نيع ةعماج
 عجارم زربأ يديأ ىلع فجنلا يف ايلعلا ةينيدلا مولعلا ىقلت -
 رقاب دمحم ديسلاو ،يئوخلا مساقلا وبأ ديسلا مهنيبو ،نيدلا
 ةيطخ ةلاكو ردصلا هحنمو ،ةقيثو ةقالع هب هتطبر يذلا ردصلا
 .ةساردلا ءانثأ رصم يف اهماقأو ،ةعمجلا ةالص ةماقإب
 ،نيرحبلا يف عساو يعامتجاو يفاقثو ينيد طاشنل سّسأ -
 .بابّشلا ىلع احتفنم ايوبرت اينيد اباطخ دمتعاو
 م١٩٨٥ ويلوي ٢٧ قفاوملا ةيرجه١٤٠٥ ةدعقلا وذ١٠ يف يفوت - 
 يف نفُدو بيهم بكوم يف عّيُش ثيح ،عّورم ميلأ ثداح رثإ
 .نيرحبلا طسو يلاع ةقطنم ةربقم


