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وشمةقرم ؾمةٜم٦م   ٣٪٢٩وًمد إؾمت٤مذ ص٤مًمح حمٛمد وم٤مرس رم ىمرية٦م وةقت ؾمةٜم٦م 

 وقم٤مش   طمٞم٤مة طم٤مومٚم٦م سم٤مًمٜمِم٤مط واإلٟمج٤مز : .  ٧٩٪٢

 **   وم٘مد طمٗمظ اًم٘مرآن يمٚمف وأشم٘مـ دمقيده رم يمّت٤مب اًم٘مري٦م.

 آسمتدائٞمةةة٦م** وشمٕمٚمةةةؿ رم اعمدرؾمةةة٦م إوًمٞمةةة٦م صمةةةؿ رم ُمدرؾمةةة٦م اعمٕمٚمٛمةةةلم 

 سم٤معمٜمّمقرة.

** شمٕمٚمؿ اًمٗم٘مةف واًمٕمٚمةقم اًمنمةقمٞم٦م رم ٟمٗمةس اًمقىمة٧م ويمة٤من أسمةرز أؾمة٤مشمذشمف 

اًمةذى يمة٤من ًمةف ُم١مًمٗمة٤مت ورواس سم٤مؾمةٛمف رم  .اًمِمٞمخ حمٛمد قمبد اعمتٕم٤مل اًمبٝمةقشمك 

  .زرر اًمنميػإ

** شمةة٠مصمر سمٙمةةؾ ُمةةـ اًمِمةةٞمخ  نةة٤مل اًمةةديـ إومٖمةة٤مب واًمِمةةٞمخ حمٛمةةد قمبةةده 

 .وهن٩م ُمٜمٝمجٝمؿ اًمتجديدي رم اًمٗمٙمر واإلصالح .واًمِمٞمخ حمٛمد رؿمٞمد رض٤م

**  يمةة٤من ُمةةـ أوائةةؾ اخلةةر لم اًمةةذيـ درؾمةةقا اًمّمةةد٤موم٦م رم يمٚمٞمةة٦م أداب 

  .ضم٤مُمٕم٦م اًم٘م٤مررة ذم  إرسمٕمٞمٜم٤مت ُمـ اًم٘مرن اًمٕمنميـ



 

 

 

 

 

ِمةة٤مط واؾمةةع رم اًمٙمت٤مسمةة٦م اًمّمةةدٗمٞم٦م ظمّمقصةة٤م رم ضمريةةدة ** يمةة٤من  ًمةةف ٟم

طمٞم٨م يمت٥م ؾمٚمسٚم٦م ُمـ اعم٘مة٤مٓت قمةـ شمة٤مريخ اًمنمةىمٞم٦م وؿمةبف ضمزيةرة  .إررام

وارتؿ سمّمٗم٦م ظم٤مص٦م سم٤مََُٕس اًمتةك شم٘مٓمةـ رم رةذه اعمٜمة٤مـمؼ اعمٜمدةدرة ُمةـ  .ؾمٞمٜم٤مء

وشمتبع شمٓمقرر٤م ورصد أومرادرة٤م ضمةٞمال سمٕمةد  .أصقل ُمٝم٤مضمرة ُمـ اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م

يمٚمةةف ُمٗمّمةةال رم يمتةة٤مب ًمةةف ٟمنمةة رم إرسمٕمٞمٜمةة٤مت ُمةةـ اًم٘مةةرن ضمٞمةةؾ وأودع رةةذا 

 ويٛمٙمـ اقمتب٤مره ُمـ أسمرز يمّت٤مب اًمت٤مريخ اعمدغم رم ُمٍم.  .اًمٕمنميلم

وُمةـ  .ّأْقْمَٚمُؿ أن اًمت٤مريخ اعمدكم حئمك سمٕمٜم٤مي٦م ظم٤مص٦م رم سمالد اًمٕمة٤م  اعمت٘مدُمة٦م 

قمةغم ىمةراءة  اإلىمبة٤ملقم٤مش رم رذه اًمةبالد ُمةـ إضم٤مٟمة٥م أُمن٤مًمٜمة٤م يٜمةدرش عمةدى 

يخ اعمدكم، و ارتامم اًمٜمة٤مس سمةف٫ ومٛمةـ اعمة٠مًمق  أن شمسةٛمع قمةـ شمة٤مريخ سمٚمةدة اًمت٤مر

ومٝمذه اعمجتٛمٕم٤مت اًمّمةٖمػمة  .أو صم٤مٟمقي٦م .صٖمػمة أو ىمري٦م أو طمتك ُمدرؾم٦م اسمتدائٞم٦م

طمقاضـ ًمٚمت٤مريخ احلةل سمةلم وٛمققمة٤مت حمةدودة ُمةـ اًمبنمة شمةرسمٓمٝمؿ قمالىمة٤مت 

ومةٞمام  وشمتِمة٤مسمف رِقّية٤م؛ؿ٫ طمٞمة٨م شمسة٘مط  .وارتامُم٤مت وقمقاـمػ ُمِمؽميم٦م .محٞمٛم٦م

سمٞمٜمٝمؿ اًمٗمقارس آضمتامقمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م،  واعمٕمت٘مةدات اًمسٞم٤مؾمةٞم٦م اًمتةك شمٜمِمة٠م رم 

 .ُمرطمٚم٦م شم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمٕمٛمر

ومٗمةةك اعمجتٛمٕمةة٤مت احل،ةةي٦م ، شمتجّسةةؿ احلةةقاضمز اًمٜمٗمسةةٞم٦م سمةةلم اًمٜمةة٤مس٫ 

ومةال يٙمة٤مد ُيٕمةر  ومٞمٝمة٤م ُمةـ اًمٕمالىمة٤مت اًمبنمةي٦م إٓ  .ظمّمقص٤م رم اعمدن اًمٙمبػمة



 

  
 

 

ورةل قمالىمة٤مت ُمٙم٤مٟمٞمة٦م  .ٜمة٤مومع إن ُوضمةدتقمالىم٤مت اًمسٙمـ واجلقار وشمبة٤مدل اعم

يمام شمزدرةر وشمؽمؾمةخ رم  .حتتٗمظ و٤م ذايمرة اإلٟمس٤من ُم٤مدي٦م ىمّٚمام شمنري اًمقضمدان أو

اًم٘مرية٦م أو اعمدرؾمةة٦م اًمّمةةٖمػمة٫ إذ شمب٘مةةك يم٤مُمٜمة٦م  رم اًمةةذايمرة قمةةؼم ؾمةةٜمقات اًمٕمٛمةةر 

 .يمٚمٝم٤م

** ُمةةـ دراؾمةةتف ًمن٘م٤مومةة٤مت اًم٘مب٤مئةةؾ اًمتةةك ضمةة٤مءت عمٍمةة ظمةةالل اًمٗمةةتح 

اًمٕم٤مص ايمتِمػ ص٤مًمح وم٤مرس ضمذور اًمٚمٝمجة٦م اًمٕمرسمٞمة٦م  اإلؾمالُمل ُمع قمٛمرو سمـ

وشمتّبع أصقهل٤م ومتبلم ًمف أن ٟمٓمةؼ اعمٍمةيلم ًمٚمٖمة٦م اًمٕمرسمٞمة٦م  .اًمتك ؿم٤مقم٧م رم ُمٍم 

يرضمع رم أصٚمف إمم ًمٖم٦م اًم٘مب٤مئؾ اًمٞمٛمٜمٞم٦م ٕن رذه اًم٘مب٤مئةؾ يم٤مٟمة٧م شمِمةّٙمؾ اجل٤مٟمة٥م 

وفمٝمر شم٠مصمػمر٤م رم ٟمٓمؼ اجلٞمؿ سمٖمةػم شمٕمٓمةٞمش، سمٞمةٜمام  .إيمؼم ُمـ ضمٞمش سمـ اًمٕم٤مص

  .قمرب احلج٤مز وؿمامل اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م يٕمٓمِمقهن٤م يم٤من

 .يمام فمٝمر أيْم٤م رم يمرس ي٤مء اعمْم٤مرع سمٞمٜمام قمرب اًمِمةامل يٜمٓم٘مقهنة٤م سم٤مًمٗمتدة٦م 

ومٝمؿ ي٘مقًمقن: َ رى وَيٚمٕمة٥م وَيٛمِمةك وَيةروح سمٞمةٜمام يٜمٓم٘مٝمة٤م اعمٍمةيقن رٙمةذا: 

وي٘مةقل: إن يمةال اًمٜمٓم٘مةلم صةدٞمح وضمة٤مئز رم   .ِ رى وِيٚمٕم٥م وِيٛمِمك وِيةروح

ورذا آيمتِم٤م  اًمٚمٖمقي   يتٓمةرس إًمٞمةف سم٤مطمة٨م ىمبةؾ إؾمةت٤مذ  .كاًمٚمٖم٦م اًمٗمّمد

 .ص٤مًمح وم٤مرس



 

 

 

 

 

** أضم٤مد يمت٤مسم٦م اًمِمٕمر وقمؼّم سمف رم ُمٜم٤مؾمب٤مت يمنػمة وـمٜمٞمة٦م وديٜمٞمة٦م ورم رصمة٤مء 

ُمِم٤مرػم اًم٘مقم.  وُمـ سمةلم  ارتامُم٤مشمةف أٟمةف صة٤مغ سمٕمةض يمتة٥م اًمٕمٚمةقم ٟمْٔمةام يمة٤من 

ضمٞمةز مجنةع ويتذيمروٟمةف  ُمةدى طمٞمة٤م؛ؿ قمةغم ؿمةٙمؾ أرا .حيٗمٔمف شمالُمٞمذه سمسٝمقًم٦م

 أرضمقزة(.

** يم٤من ظمٓمٞمب٤م  ُم١مصمرا وُمٗمّقر٤م، يردمؾ رم ظمٓمبةف وٓ يٚمجة٠م ًم٘مةراءة أوراس 

 .ُمٙمتقسم٦م وم٘مد وربف اهلل ذايمرة ُمـ طمديد

وم٘مةد اقمتةؼم اًم٘مّمة٦م قمٜمٍمةا ُمٝمةام رم  .** ويمام ارتؿ سم٤مًمِمةٕمر أًّمةػ اًم٘مّمة٦م 

وُمةـ   .وحتٗمٞمزرؿ قمغم اًمٕمٛمةؾ اًمةقـمٜمل وآؾمةت٘م٤مُم٦م رم احلٞمة٤مة .شمقضمٞمف اًمِمب٤مب

 ىمّمّمف ٟمذيمر:قمٜم٤مويـ 

 .ُمٗمت٤مح اًمسٕم٤مدة، ورُمسٞمس إيمؼم، واًمٓم٤مئػ اًمٕمريّب، ويمؼمي٤مء حمّٓمٛم٦م

 ** وُمـ يمتبف إظمرى ٟمذيمر:

طمٞمةة٤مشمك سمةةال وم ةةر،  اًمتجديةةد رم اًمٚمٖمةة٦م واًمٙمت٤مسمةة٦م واعمةةرأة، أَسار اًمتٜمةةقيؿ 

 اعمٖمٜم٤مـمٞميس، ود اًمٕمرب، شم٤مريخ ُمٍم اًم٘مديٛم٦م، شم٤مريخ اًمنمىمٞم٦م، حمٞمط اًمت٤مريخ. 

قمةةغم اجلةة٤مرم، وُوضمةةدت رم أوراىمةةف سمٕمةةد ووم٤مشمةةف ** يمةة٤من صةةدي٘م٤م ًمٚمِمةة٤مقمر 

ُمراؾمالت وسمٓم٤مىم٤مت ؛ٜمئ٦م ُمـ قمغم اجل٤مرم وأمحد ؿمقىمك أُمةػم اًمِمةٕمراء، وقمٛمةر 



 

  
 

 

 ـمقؾمـ سم٤مؿم٤م، اًمذى يم٤من ُمـ إَسة اعمٚمٙمٞم٦م وًمٙمٜمف يم٤من ُمن٘مٗم٤م وقم٤مؿم٘م٤م ًمألدب.

** يم٤من قمٍمه سمدؼ رق قمٍم اٟمبن٤مس اًمقـمٜمٞم٦م واًمٜمْم٤مل ُمةـ أضمةؾ احلرية٦م 

ُمةـ أرةؿ  .إضمٜمبل مجاإلٟمجٚمٞمةزي رم ذًمةؽ اًمقىمة٧م( وآؾمت٘مالل ُمـ اعمستٕمٛمر 

ًمق شم٠مُمٚم٧م ومٞمٝم٤م ًمقضمد؛٤م شمتْمٛمـ شمة٤مريخ  "يمؼمي٤مء حمٓمٛم٦م"ىمّمّمف يمت٤مب سمٕمٜمقان 

أَسشمف اًمتك اٟمددر ُمٜمٝم٤م ومٝمق يتددث قمـ أضمداده اًمةذيـ وىمٕمة٧م قمٚمةٞمٝمؿ ُمٔمة٤م  

 شم٤مرخيٞم٦م ومٝم٤مضمروا ومرارا سمدريتٝمؿ ُمـ اًمٔمٚمؿ وشمِمتتقا رم سم٘م٤مع إرض:

وسم٘مٞم٧م روح  .وومٚمسٓملم وُمٍم وطمتك إمم شمريمٞم٤م ذر٥م سمٕمْمٝمؿ إمم إردن 

ٚمٞمامن اإلسم٤مء وقمدم اخلْمةقع دمةرى رم دُمة٤مء إَسة طمتةك وصةٚم٧م إمم ضمةده ؾمة

سمٜمف حمٛمد مجأب إؾمت٤مذ صة٤مًمح( طمٞمة٨م  يمة٤من ىمةد ااًمذى ر٤مضمر سم٠مَسشمف ُمّمٓمدًب٤م 

سمٚمغ  ؾمـ اًمت٤مؾمٕم٦م قمنمة ُمـ قمٛمره، ومرارا ُمـ ىم٤مٟمقن اًمس رة اًمتك يم٤من اخلديقي 

ع قِمامًم٦م و٤مٟمٞم٦م يسةّ رر٤م حلٗمةر ىمٜمة٤مة اًمسةقيس ظمْمةققم٤م إؾمامقمٞمؾ يست دُمف جلٛم

 .إلُمالءات ديٚمٞمسبس اًمٗمرٟميس

ٕن وةقت رم  .ر٤مضمرت إَسة ُمـ ىمري٦م ِدَيْسط ُمريمز رشسملم، إمم وةقت 

ذًمؽ اًمزُمـ يم٤مٟم٧م شمِمبف ضمزيرة حمّمٜم٦م سم٤مًمؼمك وهم٤مسمة٤مت ُمةـ اهلةٞمش اًمةؼّمي، و  

٘م٤مس وٟمؼموه، وُمـ صمةؿ شمٙمـ شم٘مع قمغم هنر أو قمغم ـمرس ممّٝمدة يمام رق اًمِم٠من رم سمٚم



 

 

 

 

 

يم٤مٟم٧م سمٕمٞمدة قمـ ُمتٜمة٤مول اًمسةٚمٓم٤مت احل٤ميمٛمة٦م، وًمٕمةؾ رةذا ُمةـ أَسار ـمبٞمٕمتٝمة٤م 

اعمتٛمّردة، وُمٞمٚمٝم٤م إمم احلري٦م، وصمقر؛٤م قمغم اًمٔمٚمؿ، يمةام دمةغّم رم أطمةداث اًمّمةدام 

 . ٦٢٪٢اًمدُمقي سملم اًمٗمالطملم واإلىمٓم٤مع رم صٞمػ ؾمٜم٦م 

د  رجةرة اعمٝمؿ أن اًمقىم٧م اًمذى ر٤مضمرت ومٞمف أَسة وم٤مرس إمم وةقت صة٤م

 "قمةغم قمٚمةؿ اًمةديـ اًمراضمدةك قمةدس"أَسة أظمرى ُمـ ٟمٗمس اعمٜمٓم٘م٦م رك أَسة 

ًمٜمٗمس اًمسب٥م ُمـ ىمرية٦م أظمةرى سمٛمريمةز  .واسمٜمف يقؾمػ اًمذى رق ضمّدى رمحف اهلل

رشسملم، اؾمٛمٝم٤م يمٗمر اًمّدسُمقؾم٦م. ورسمام يم٤مٟم٧م رذه اًمقاىمٕم٦م رك ؾمب٥م اعمّم٤مررة سملم 

ؾمةت٤مذ صة٤مًمح اًمّمةٖمرى وم٘مد شمزوج أسمك أظم٧م إ .إَسشملم وارشمب٤مـمٝمام ومٞمام سمٕمد

 .سمٜمتف اًمّمٖمرى يرطمؿ اهلل اجلٛمٞمعاوشمزوضم٧م أٟم٤م 

** أضم٤مد ص٤مًمح وم٤مرس اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وًمف ُم١مًمٗم٤مت ومٞمٝم٤م يمام ذيمرت، ويمة٤من 

يٕمٛمةةؾ ظمبةةػما رم وٛمةةع اًمٚمٖمةة٦م اًمٕمرسمٞمةة٦م اعمٍمةةي، و رشع رم أظمريةة٤مت طمٞم٤مشمةةف رم 

شم٠مًمٞمػ ىم٤مُمقس ُمبسط ًمٚمِمب٤مب يس٤مقمدرؿ قمغم إشم٘م٤من اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞمة٦م، يمةام سمةدأ رم 

  .وضع شمٗمسػم ُمٞمرّس ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ، شمسٝمٞمال قمغم اًمِمب٤مب ًمٗمٝمؿ اًم٘مرآن

** يمتةة٥م اعمرسةةطمٞم٤مت اًمقـمٜمٞمةة٦م وُُمنٚمةة٧م ُمرسةةطمٞم٤مشمف قمةةغم ُمسةة٤مرح حمٚمٞمةة٦م 

اعمٍمةةي  آىمتّمةة٤مددقّمةةؿ وةة٤م ضمٝمةةقد رائةةد  .ظمّمقصةة٤م رم ُمديٜمةة٦م  اإلؾمةةامقمٞمٚمٞم٦م

وىمد ظمّمةص قم٤مئةدات رةذه اعمرسةطمٞم٤مت  ًمتٕمزيةز ُمنمةوقمف رم  .ـمٚمٕم٧م طمرب



 

  
 

 

ؾمةؿ اويمة٤من يٓمٚمةؼ قمةغم رةذا اجلٝمةد  "سمٜمةؽ ُمٍمة"ـمٜمةك رةق إٟمِم٤مء أول سمٜمؽ و

 ."ُمنموع اًم٘مرش"

** يم٤من ُمٕمٚمام وُمرسمٞم٤م وًمف ومْمؾ يمبػم قمغم شمالُمٞمةذه اًمةذيـ شمة٠مصمروا سمةف شمة٠مصّمرا 

  .ؿمديدا وُم٤م ومتئقا يذيمرون أومْم٤مًمف قمٚمٞمٝمؿ ـمقال طمٞم٤م؛ؿ 

ورسمةةط اًمتٕمٚمةةٞمؿ سم٤مًمبٞمئةة٦م  .** يمة٤من ًمةةف أؾمةةٚمقب ُمتٛمٞمةةز رم اًمتٕمٚمةةٞمؿ واًمؽمسمٞمةة٦م 

و  خْتؾ دروؾمةف ُمةـ اًمٗمٙم٤مرة٦م  .احلٞم٤مة اًمٕم٤مُم٦م وآرتامُم٤مت اجل٤مري٦مآضمتامقمٞم٦م و

وًم٘مةد سم٘مٞمة٧م رم  .اًمرصٞمٜم٦م اًمتك شمِمةٞمع اًمٞم٘مٔمة٦م وشمٙمرسة اعمٚمةؾ وشمب٘مةك رم اًمةذايمرة

ذايمرشمك ُمـ رذه اًمٗمٙم٤مر٤مت أٟمف ـمٚم٥م ُمٜمك وأٟم٤م شمٚمٛمٞمذ رم اعمدرؾمة٦م آسمتدائٞمة٦م أن 

ٟمة٧م سمّمةقت طمة٤مِوْل أن شمٕمروة٤م أ "سم٤مض احلامم قمغم وضمف اًمٙمٜمٞمةػ"أقمرب نٚم٦م 

ُمسٛمقع وؾمةتٕمر  أيةـ شمٙمٛمةـ اًمٗمٙم٤مرة٦م، سمةلم اًمٙمٚمٛمتةلم إظمػمشمةلم: اعمْمة٤م  

 .! مجٕن يمٚمٛم٦م اًمٙمٜمٞمػ شمٕمٜمك اعمرطم٤مض(.   .واعمْم٤م  إًمٞمف

** يم٤من ُمٕمجب٤م سم٤مجلؼمشمك اعم١مرخ اعمٍمةي اعمِمةٝمقر اًمةذى اؿمةتٝمر سمٙمت٤مسم٤مشمةف 

اًمت٤مرخيٞم٦م قمـ احلٛمٚم٦م اًمٗمرٟمسٞم٦م قمغم ُمٍم٫ طمٞم٨م يم٤من يسجؾ وىم٤مئٕمٝم٤م يقُم٤م سمٞمةقم 

ومةٞمام  .تٓمرس إمم شم٠مصمػم إطمداث قمغم ارتامُم٤مت اًمٜمة٤مس وأومٙمة٤مررؿ وُمةقاىمٗمٝمؿوي

ورٙمذا ومٕمؾ إؾمت٤مذ ص٤مًمح وم٤مرس: وم٘مد يمت٥م يقُمٞم٤مشمف  .قُمر  سمٞمقُمٞم٤مت اجلؼمشمك



 

 

 

 

 

ُمٗمّمةةٚم٦م قمةةـ احلٞمةة٤مة وإطمةةداث اجل٤مريةة٦م رم ُمٍمةة قمةةؼم صمالصمةة٦م قم٘مةةقد ُمتت٤مًمٞمةة٦م: 

  .ٕمنميـاًمنالصمٞمٜم٤مت وإرسمٕمٞمٜم٤مت واخلٛمسٞمٜم٤مت، وؿمٓمرا ُمـ ؾمتٞمٜم٤مت اًم٘مرن اًم

رصد أظمب٤مر اًمِم ّمٞم٤مت آضمتامقمٞم٦م يمبػمر٤م وصةٖمػمر٤م، يمةام ؾمةجؾ نٞمةع 

هيةؿ اًمٜمة٤مس رم طمٞمة٤م؛ؿ اًمسٞم٤مؾمةٞم٦م  وشمٓمّرس إمم يمؾ ُمة٤م .إطمداث اًمٞمقُمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م

 .واعمٕمٞمِمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م، طمتك أؾمٕم٤مر اعمقاد اًمٖمذائٞم٦م وُمدى شمقوّمررة٤م رم اًمسةقس

ًمٚم٘مة٤مءات اًمسٞم٤مؾمةٞم٦م و وقمـ اعمرشمب٤مت وإضمقر، يمام يمتة٥م قمةـ اًمبٓم٤مًمة٦م، وقمةـ ا

آطمتج٤مضمةة٤مت واإلباسمةة٤مت ووىمةة٤مئع اًمؼمعمةة٤من وإطمةةزاب اًمسٞم٤مؾمةةٞم٦م  وأؿمةةٝمر 

 اعمقشمك واًمؽمىمٞم٤مت اًمقفمٞمٗمٞم٦م. 

يمتةة٥م قمةةـ يقُمٞمةة٤مت ُمٍمةة سمتٗمّمةةٞمؾ دىمٞمةةؼ  ٦٣٪٢وعمةة٤م ىم٤مُمةة٧م صمةةقرة ؾمةةٜم٦م 

ُمِمتٛمال قمغم شمٕمٚمٞم٘م٤مت اإلذاقم٤مت اًمٕم٤معمٞم٦م قمغم أطمداصمٝم٤م يقُم٤م سمٞمقم وؾم٤مقم٦م سمسة٤مقم٦م 

 .ؼميٓم٤مٟمٞمة٦م وصةقت أُمريٙمة٤م وإذاقمة٦م اإلحتة٤مد اًمسةقومٞمٞمتك ُمٕمتٛمدا قمغم اإلذاقم٦م اًم

ؾمةةجؾ رةةذا يمٚمةةف سم ةةط يةةده رم قمةةدد يمبةةػم ُمةةـ اًمٙمراؾمةة٤مت حتتةةقى قمةةغم آٓ  

حتتة٤مج إمم أيمة٤مديٛمك  .اًمّمٗمد٤مت اًمتك شمٕمتؼم أن خمٓمقـم٤مت ٟمة٤مدرة رم اًمتة٤مريخ 

ُمتٗمرغ  يٕمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م ويٜمنمر٤م رم يمت٥م يمٛمّمةدر أّوزم  ًمٚمٛمٕمٚمقُمة٤مت قمةـ أوضة٤مع 

رم شمٚمؽ اًمٗمةؽمة ُمةـ اًمةزُمـ، عمةـ أراد أن يٕمةر  صةقرة دىمٞم٘مة٦م ُمٍم واعمٍميلم 

 قمؼم صمالصم٦م قم٘مقد.  .عمٍم وًمِمٕم٥م ُمٍم رم شمٚمؽ اًمٗمؽمة



 

  
 

 

ومٙم٤من طمزٟمف  .م، سمدأت صدتف رم اًمتدرقر ويْمٕمػ سمٍمه٧١٪٢سمٕمد ؾمٜم٦م 

ا ًمٚمتقىمةػ قمةـ اًمٜمِمة٤مط واًمٙمت٤مسمة٦م، ويم٤مٟمة٧م رةك  ؿمديدا، إذ وضمد ٟمٗمسةف ُُمْمةٓمر 

اًمٙمؼمى رم  اسمٜمتفَع سمقوم٤مة جِ دـ: طمٞم٨م ومُ ؾمٚمقاه اًمقطمٞمدة سمٕمد أن شمٙم٤مشمٗم٧م قمٚمٞمف اعم

 اسمٜمفطم٤مدصم٦م طمريؼ ُمرّوقم٦م، ورم ٟمٗمس اًمسٜم٦م اٟم٘مَْم٧م ىمقات أُمـ قمبد اًمٜم٤مرص قمغم 

ومقزى مجويم٤من ُمةـ أسمةرز اعمج٤مرةديـ اعمتٓمةققملم رم ومٚمسةٓملم( وم٠مودقمتةف اًمسةجـ 

ٓ قمـ شمقصٞمؾ اعم٤مل َٕس اإلظمقان اعمسٚمٛملم اًمتك ُمس١موسمتٝمؿ ر٤مزًم٦م إذ أٟمف يم٤من 

 .ًمقطمٞمد سم٤مقمت٘م٤مًمفوم٘مدت قم٤مئٚمٝم٤م ا

اًمذى اضٓمر إمم اهلجرة ٓؾمةتٙمامل دراؾمةتف  "ومتدك"صمؿ اومت٘مد اسمٜمف اًمن٤مٟمك   

اجل٤مُمٕمٞم٦م سمٕمد أن طمرُمتف شم٘م٤مرير اًمنمةـم٦م اًمرسةي٦م ُمةـ ُمقاصةٚم٦م شمٕمٚمٞمٛمةف رم ُمٍمة 

ومٗمّمةةٚمتف اجل٤مُمٕمةة٦م، وشمةةؿ اطمتجةة٤مزه ؿمةةٝمقرا رم اًمسةةجـ سمةةدون حم٤ميمٛمةة٦م وٓ ؛ةةؿ 

س، رم اإلباسم٤مت اًمتك واضد٦م، ؾمقى أٟمف يم٤من زقمٞمام ًمٓمالب ضم٤مُمٕم٦م قملم ؿمٛم

 يم٤مٟم٧م شمٜمّدد سم٤مٓؾمتبداد اًمٕمسٙمري واًمديمت٤مشمقري٦م. 

صمالصم٦م يمقارث أعّم٧م سم٤مًمرضمؾ  رم آظمر طمٞم٤مشمف رّدت ىمةقاه اًمبدٟمٞمة٦م واًمٜمٗمسةٞم٦م٫  

وًم٘مد رأي٧م آظمر  .وم٠مصٞم٥م سمٛمرض اًمَسَٙمِرِي اًمذى أَدى إمم وم٘مٍد شمدر ل ًمٚمبٍم

 .ت شمبٕمة٨م قمةغم إؾمةكرؾم٤مًم٦م يمتبٝم٤م ىمبؾ ووم٤مشمةف إمم اسمٜمةف ومةقزى  يقدقمةف، سمٙمٚمةام



 

 

 

 

 

وم٠مٟمة٤م أؿمةٕمر أٟمةك  .رذه آظمر رؾم٤مًم٦م مم أيمتبٝم٤م إًمٞمةؽ، ية٤مسمٜمّل احلبٞمة٥م"طمٞم٨م ىم٤مل: 

أدقمةق اهلل أن  .ُمٗم٤مرٌس هلذه اًمدٟمٞم٤م ىمبةؾ أن شمٙمتدةؾ قمٞمٜمة٤مي سمرؤيتةؽ ُمةرة أظمةرى

  ".يٗمّؽ أَسك ويٕمٞمٜمؽ قمغم ُم٤م اسْمُتٚمٞم٧م سمف

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

هلةة٤م ىمّمةة٦م شمسةةتدؼ اًمةةذيمر٫ وم٘مةةد  رةةذه اعم ٓمقـمةة٦م اًمّمةةٖمػمة قمةةـ اًم٘مٚمٞمقسمٞمةة٦م

سمةـ إؾمةت٤مذ صة٤مًمح اوضمد؛٤م سم٤مًمّمدوم٦م رم أؾمؽماًمٞم٤م قمٜمد  اًمديمتقر ومتدك ومة٤مرس 

يمٜم٧م أؾم٠مًمف إن يم٤من ًمديةف ءء ُمةـ يمت٤مسمة٤مت واًمةده اًم٘مديٛمة٦م وم٘مة٤مل ٟمٕمةؿ  .وم٤مرس

وأظمةةرج مم ُمٚمّٗمةة٤م سمةةف يمٛمٞمةة٦م يمبةةػمة ُمةةـ إوراس اعم ٓمقـمةة٦م قمةةـ شمةة٤مريخ ُمٍمةة 

ل دراؾمتف رم أعم٤مٟمٞم٤م ويم٤من سمّمةدد شمرنتٝمة٤م ىم٤مل إٟمف شمسّٚمٛمٝم٤م ُمـ أسمٞمف ظمال .اًم٘مديٛم٦م

ؾم٠مًمتف وُم٤م ارتامُمةؽ سم٤مًمتة٤مريخ ُمةع أٟمةؽ يمٜمة٧م  .إمم اًمٚمٖم٦م إعم٤مٟمٞم٦م وٟمنمر٤م رٜم٤مك

 ؟ ىم٤مل:.شمدرس اهلٜمدؾم٦م 

رم شمٚمؽ اًمٗمةؽمة يم٤مٟمة٧م شمقضمةد قمالىمة٤مت ُمتٛمٞمةزة سمةلم ُمٍمة وأعم٤مٟمٞمة٤م، ويمة٤من  

ويقضمٝمةقن اعمن٘مٗمقن إعم٤من يبدون ارتامُم٤م همػم قم٤مدي سم٤مًمت٤مريخ اعمٍمي اًم٘مديؿ، 

اًمٙمنػم ُمـ إؾمئٚم٦م وآؾمتٗمس٤مرات رم رذا اعمقضقع إمم اًمسٗم٤مرة اعمٍمةي٦م، ومةال 

 دون ُمـ يسٕمٗمٝمؿ سم٤مإلضم٤مسم٦م قمٚمٞمٝم٤م٫ ٕن اعمٚمدؼ اًمن٘مة٤مذم وة٤م   شمٙمةـ ًمةف قمالىمة٦م 

 سم٤مًمن٘م٤موم٦م.

٤مت اًم٘مرن اًمٕمنميـ( ٞم٤مت وؾمتٞمٜمٞموم٘مد ضمرت اًمٕم٤مدة رم ذًمؽ اًمقىم٧م مجمخسٞمٜم 

عمٍمي٦م ضب٤مط ُمـ اجلٞمش: إُم٤م ُمٙم٤موم٠مة هلةؿ أن يِمٖمؾ رذه اعمرايمز رم اًمسٗم٤مرات ا

وإُمة٤م ُمةـ اًمْمةب٤مط  .قمغم ظمدُم٤مت يم٤مٟمقا ي٘مّدُمقهن٤م ًمٚمٜمٔم٤مم رم قمٝمةد قمبةد اًمٜمة٤مرص

وُيٛمٜمدةقن  .اعمِمٙمقك رم وٓئٝمؿ ًمٕمبد اًمٜمة٤مرص ومُٞم ِمةك ُمةـ سم٘مة٤مئٝمؿ رم اجلةٞمش



 

  
 

 

 .رةةذه اعمرايمةةز إلسمٕمةة٤مدرؿ قمةةـ ُمٍمةة وشمسةةٚمٞمتٝمؿ سم٤معمٜمّمةة٥م واعمرشمبةة٤مت اًمٙمبةةػمة 

  " .ُمـ اخل٤مرج وآُمتٞم٤مزات واًمتسّقس 

ًمقن رم اًمسةةٗم٤مرة اعمٍمةةي٦م يٕمٚمٛمةةقن ارتامُمةةك أٟمةة٤م وزوضمتةةك سةة١مويمةة٤من اعم"

 اومٙمة٤مٟمق .إعم٤مٟمٞم٦م، اًمتك درؾم٧م احلْم٤مرة اعمٍمي٦م اًم٘مديٛم٦م  ودمٞمد احلدي٨م قمٜمٝمة٤م

وُمـ رٜم٤م ومٙمرت رم أن يٙمةقن ًمةديٜم٤م ُمّمةدر  .يقضمٝمقن إًمٞمٜم٤م اعمستٗمرسيـ إعم٤من

إوراس رم طمةقزشمك ٕيمنةر وىمد سم٘مٞمة٧م رةذه  .ُمٙمتقب قمـ اعمقضقع ٟمرضمع إًمٞمف

  " .ُمـ ٟمّمػ ىمرن 

أظمذت أشمّمٗمح إوراس سمٕمٜم٤مي٦م طمتك قمنرت يداي قمغم يمراؾم٦م صٖمػمة ُمةـ 

أظمرضمتٝم٤م وومتدتٝم٤م ٕضمةد  .يمراؾم٤مت شمالُمٞمذ اعمدارس ُمدومقٟم٦م رم يمقُم٦م إوراس

ويم٤مٟمة٧م اعمٗم٤مضمة٠مة اًمن٤مٟمٞمة٦م أن  .خمٓمقـم٦م قمـ اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م ُمٙمتقسم٦م سم٘مٚمؿ ص٤مًمح ومة٤مرس

ذًمةؽ ٕٟمٜمةك   أيمةـ  .قان سم٤مقمتب٤مرى ُم١مًِمًٗم٤م ُمِمة٤مريًم٤مؾمٛمك قمغم صٗمد٦م اًمٕمٜماأضمد 

رهمؿ أٟمٜمك اسمـ أظمتف وزوج  .أقمر  طمتك سمقضمقد خمٓمقـم٦م ًمٚمٛم١مًمػ وذا اًمٕمٜمقان

ويمؾ ُم٤م أشمذيمره أٟمٜمك سمٕمد شمٕمٞمٞمٜمك رم  ُمدرؾم٦م ـمقخ اًمن٤مٟمقية٦م أُمٞمٜمًة٤م عمٙمتبتٝمة٤م  .اسمٜمتف

م ؿمٕمرت ُمـ يمنرة أؾمئٚمتف قمـ ـمقخ وقمـ اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م  سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م أٟمف ٦٩٪٢ؾمٜم٦م 

 .ُمٝمتؿ وذا اعمقضقع 



 

 

 

 

 

ورةذا أُمةةر ـمبٞمٕمةل ُمةةـ أب يريةةد أن يٓمٛمةئـ قمةةغم اًمٔمةرو  واًمبٞمئةة٦م اًمتةةك  

ؿمةٞملء  -رم ذًمةؽ اًمقىمة٧م-و  يتٓمةّرس إمم ذرٜمةك  .ؾمتٕمٞمش ومٞمٝم٤م اسمٜمتف وأَس؛ة٤م

رهمؿ أٟمف ـمٚم٥م ُمٜمك شمزويده سمبٞم٤مٟم٤مت  .آظمر ظم٤مرج رذا اًمٜمقع ُمـ آرتامم إسمقي

ة إراىض اًمزراقمٞمةة٦م ومةةٞمام ُمٗمّمةةٚم٦م قمةةـ ُمديٜمةة٦م ـمةةقخ وحمٞمٓمٝمةة٤م اإلداري وطمٞمةة٤مز

وهمػم ذًمؽ ُمـ سمٞم٤مٟمة٤مت يمة٤من ُمةـ اًمسةٝمؾ قمةكّم شمقومػمرة٤م ًمةف ُمةـ ُمّمة٤مدر  .طمقهل٤م

صةديؼ  -رم ذًمةؽ اًمقىمة٧م-وُمـ وٚمس ُمديٜم٦م ـمقخ اًمذى يم٤من يرأؾمف  .اعمٙمتب٦م

 . "حمٛمقد محدى ؾمٞمػ اًمٜمٍم"قمزيز رق اعمٝمٜمدس 

يم٤من ُمـ أسمةرز وأيمٗمة٠م ُمةـ قمرومة٧م ُمةـ رضمة٤مل  اإلدارات اعمدٚمٞمة٦م وأيمنةررؿ 

يمةام يمة٤من  .ًص٤م وقمٚماًم رم وة٤مل ختّمّمةف٫ وم٘مةد يمة٤من ُمٝمٜمدؾًمة٤م زراقمٞمة٤م  يُمْٗمًئة٤م إظمال

 .ظمبػًما رم شمٜمٛمٞم٦م اعمجتٛمٕم٤مت اعمدٚمٞم٦م٫ قمـ قمٚمؿ ايمتسةبف رم سمٕمنة٦م ؾمة٤مسم٘م٦م إمم أورسمة٤م

أذيمةةر أٟمةةف ٓ طمةةظ ارتامُمةةك سم٤معمقضةةقع ويمنةةرة  .وقمةةـ ُدرسمةة٦م ومم٤مرؾمةة٦م رم ُمٍمةة

 .ِمة٘م٧م ـمةقخأرى أٟمةؽ قم"أؾمئٚمتك طمقًمف ومْمدؽ ُمرة ورةق يةداقمبٜمك ىمة٤مئال: 

  "!.ورايح شمٙمت٥م ًمٜم٤م يمت٤مسم٤م قمٜمٝم٤م

واعمٝمؿ رم رذا أن ُمس٤ممهتك رم رذا اًمٕمٛمؾ   شمتٕمةّدى شمةقومػم ضم٤مٟمة٥م حمةدود  

وًمٙمٜمٝم٤م أرحيٞم٦م اًمرضمؾ  .ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت اًمٖمزيرة اًمتك أوردر٤م اعم١مًّمػ رم خمٓمقـمتف

ورسمةةام ؿمةةٕمقره سمةة٤مٕسمقة واًمّمةةٚم٦م  .اًمٗم٤مضةةؾ اًمةةذى ٓ يٜمٙمةةر اعمٕمةةرو  ُمٝمةةام ىمةةّؾ 



 

  
 

 

 .سمٞمٜمٜم٤م دومٕمف إمم ي٘مرن اؾمٛمك ُمةع اؾمةٛمف رم  شمة٠مًمٞمػ رةذه اعم ٓمقـمة٦ماحلٛمٞمٛم٦م ومٞمام 

 .اًمتك يسٕمدٟمك وينّمومٜمك أن أضٕمٝم٤م اًمٞمقم سملم يدى اًم٘مراء

وٓ يٛمٜمٕمٜمةةك رةةذا ُمةةـ أقمةةؽم  سمةة٠مٟمٜمك ظمةةالل حت٘مٞم٘مةةك هلةةذه اعم ٓمقـمةة٦م      

إذ يبدو مم  .وضمدت ٟمٗمسك رم حمٜم٦م واسمتالء   أص٤مدومف رم أي قمٛمؾ آظمر ًمٚمٛم١مًمػ 

٦م ُمـ أُمره أوأهن٤م يم٤مٟم٧م ورد ُمسقدة ًمٕمٛمؾ اقمتزم إقم٤مدة يمت٤مسمتٝم٤م أٟمف يمتبٝم٤م رم قمجٚم

قمالوة قمغم أن ورس اعم ٓمقـمة٦م  .سم ٓمف اًمدىمٞمؼ إٟمٞمؼ يمام قمٝمدٟم٤مه رم يمؾ يمت٤مسم٤مشمف

  .وو٤م أضمزاء سم٤مرت٦م اًمٚمقن يّمٕم٥م ىمراء؛٤م .ىمديؿ يٙم٤مد يتٝمّرأ

وًمقٓ ُمِم٤مريم٦م صدي٘مك اًمديمتقر يمامل قمرومة٤مت ٟمبٝمة٤من شمٚمٛمٞمةذى اًمسة٤مسمؼ رم 

أؾمةت٤مذ قمٚمةؿ اعمٙمتبة٤مت واعمٕمٚمقُمة٤مت رم ضم٤مُمٕمة٦م  -اًمن٤مٟمقي٦م، وطم٤مًمٞم ٤مُمدرؾم٦م ـمقخ 

ًمةقٓ ضمٝمةده وُمِمة٤مريمتف رم  -ُمٍم ًمٚمٕمٚمقم واًمتٙمٜمقًمقضمٞمة٤م سمٛمديٜمة٦م ؾمةت٦م أيمتةقسمر

ًمذًمؽ أؿمةٕمر أٟمٜمةك ُمٝمةام  .ًمتٕمَذر قمكّم حت٘مٞمؼ رذه اعم ٓمقـم٦م -شمذًمٞمؾ اًمّمٕمقسم٤مت

ٛمٞمٛمة٦م قمةؼم وإٟمام يِمٗمع مم قمٜمده قمالىم٤مشمٜم٤م احل .ؿمٙمرشمف ومٚمـ أووِمٞمف طم٘مف ُمـ اًمِمٙمر 

رم ُمدرؾمةة٦م ـمةقخ اًمن٤مٟمقيةة٦م،  شمٕمةةززت رم  ٦٩٪٢ؾمةٜمقات ُمةةـ اًمةةزُمـ ُمٜمةذ ؾمةةٜم٦م 

ضم٤مُمٕم٦م ىمٓمر ًمٕمنم ؾمٜمقات رم قم٘مد اًمنامٟمٞمٜم٤مت  و  شمٜم٘مٓمةع أوارصرة٤م طمتةك رةذه 

  .اًمٚمدٔم٦م



 

 

 

 

 

يمت٤مسم٦م اعم ٓمقـمة٦م يرضمةع إمم مخسةٞمٜم٤مت اًم٘مةرن اًمٕمنمةيـ ٫  وُمٕمٜمةك رةذا أن 

٤مريخ وُمـ اًمٓمبٞمٕمل أٓ يرد اعمٕمٚمقُم٤مت اًمتك وردت و٤م شمٜمتٛمك إمم ُم٤م ىمبؾ رذا اًمت

يمةام ُيٗمٝمةؿ ضةٛمٜم٤م أن  .ومٞمٝم٤م أؾمامء ؿم ّمٞم٤مت ر٤مُمة٦م  فمٝمةرت سمٕمةد رةذا اًمتة٤مريخ 

شمٖمٞمةػمات يمبةػمة وىمٕمة٧م سم٤معمد٤مومٔمة٦م   شمةرد رم اعم ٓمقـمة٦م٫ وم٘مةد شمٖمةػّمت احلةدود 

واٟمسةةٚم ٧م ُمٜمٝمةة٤م أضمةةزاء يمنةةػمة  .اإلداريةة٦م عمةة٤م ُيٕمةةر  أن سمٛمد٤مومٔمةة٦م اًم٘مٚمٞمقسمٞمةة٦م 

يمٗمةر اخلٜمة٤مزير "ت أؾمامء سمٕمةض اًم٘مةرى ُمنةؾ وشمٖمػم .أضٞمٗم٧م إمم ُمديٜم٦م اًم٘م٤مررة

يمام حتقًم٧م شمبٕمٞم٦م سمٕمةض اًم٘مةرى واًمبٚمةدات ُمةـ   "يمٗمر اًمسب٤مع"اًمتك حتقًم٧م إمم 

 .ُمريمز إمم ُمريمز آظمر داظمؾ اعمد٤مومٔم٦م 

أيمة٤مد أضمةةزم سمةة٠من ارةةتامم اعم١مًمةػ سم٤مًم٘مٚمٞمقسمٞمةة٦م يرضمةةع إمم قمةة٤مُمٚملم: إول رةةق 

اًمتةك يم٤مٟمة٧م  "ىمٞم٦محم٤مومٔمة٦م اًمنمة"اًمتالطمؿ اجلٖمراذم سمٞمٜمٝم٤م وسمةلم  ُمة٤م يسةٛمك أن 

و٤مل دراؾمتف وارتامُمف ُمٜمذ وىمة٧م ُمبٙمةر٫ وم٘مةد أُم٣مة ؿمةب٤مسمف وؿمةٞم قظمتف ُم٘مةٞمام 

خيةةدم رم ُمدارؾمةٝم٤م وُمٕم٤مرةدر٤م اًمتٕمٚمٞمٛمٞمةة٦م واًمؽمسمقية٦م ُمٕمٚمةةام  .وُمتةٜمّ٘مال رم سمالدرة٤م

وٟم٤مؿمٓم٤م ؾمٞم٤مؾمٞم٤م وـمٜمٞم ٤م، ويم٤مٟمة٧م شمِمةٙمؾ ُمةع ُمة٤م ُيٕمةر  أن  .وُمديرا وحم٤مًبا

وىمةد قمٚمٛمٜمة٤م أن  ."احلةق  اًمنمةىمّل "ةومةٞمام قمةر  ىمةديام سمة "حم٤مومٔم٦م اًمدىمٝمٚمٞمة٦م "سمة

 ُمس٘مط رأس اعم١مًمػ رق وقت اًمقاىمٕم٦م رم ٟمٓم٤مس حم٤مومٔم٦م اًمدىمٝمٚمٞم٦م.



 

  
 

 

اعم١مًمةػ سمتتبةع اًمٕمٜمة٤مرص اًمٕمرسمٞمة٦م اًمتةك  ارةتاممأُم٤م اًمٕم٤مُمؾ اًمنة٤مب ومػمضمةع إمم 

شمريمزت رم ؾمٞمٜم٤مء وإراىض اًمقاىمٕم٦م رم ُمٜمٓم٘م٦م احلق  اًمنمىمل. واًمتك ؿمةّٙمٚم٧م 

شمسٛمٞم٦م اعمقاىمةع  واًمبٚمةدات واًم٘مةرى ومٞمٝمة٤م طمتةك اًمؽميمٞمب٦م اًمسٙم٤مٟمٞم٦م و٤م وأصّمرت رم 

 اًمٞمقم.

وٓ يٗمقشمٜمك رٜم٤م أن أؿمػم إمم أن أىمدم ُم١مًمػ يُمت٥م قمـ شم٤مريخ ؾمٞمٜم٤مء وضةٕمف 

وٕٟمف يم٤من ظمالص٦م شم٘مريةر ًمبدة٨م ُمٞمةداٟمك ىمة٤مم سمةف   .١٨٪٢ؾمٜم٦م  "ٟمٕمقم ؿم٘مػم"

ُُمٜمةع ٟمنمةه  -اعم١مًمػ حلس٤مب اعم ٤مسمرات اًمؼميٓم٤مٟمٞمة٦م جلةٞمش آطمةتالل رم ُمٍمة

م مج أي سمٕمةد ُمئة٦م ؾمةٜم٦م ٣١١٨، صمؿ أقمة٤مدت ٟمنمةه  ؾمةٜم٦م  ٢٧٪٢ُم١مىمت٤م طمتك قم٤مم 

واًمٙمت٤مب  .« ذايمرة اًمٙمت٤مسم٦م»ؾمٚمسٚم٦م  شم٘مريب٤م(  اهلٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م ًم٘مّمقر اًمن٘م٤موم٦م، ضٛمـ

يتْمةةٛمـ سم٤مًمٗمٕمةةؾ ُمٕمٚمقُمةة٤مت ر٤مُمةة٦م قمةةـ ضمٖمراومٞمةة٦م ؾمةةٞمٜم٤مء وشم٤مرخيٝمةة٤م ُمٜمةةذ أىمةةدم 

يمام يتٜم٤مول  اًمؽميمٞمب٦م اًمسٙم٤مٟمٞم٦م اًم٘مبٚمٞم٦م سمتٗمّمٞمؾ ؿمديد ويقضةح ـمبٞمٕمة٦م  .اًمٕمّمقر

وشمسٚمسٚمٝم٤م ُمةـ طمٞمة٨م اًمتبٕمٞمة٦م  .ٕمالىم٤مت اًمٕمِم٤مئري٦م وأُم٤ميمـ شمقـّمٜمٝم٤م وطمريم٤م؛٤ماًم

  .واًم٘مٞم٤مدة 

ورل ُمٕمٚمقُم٤مت ؛ؿ أضمٝمزة اعم ٤مسمرات اعمٍمي٦م اًمتك يم٤مٟم٧م شمسٕمك ًمٚمسٞمٓمرة 

قمغم ؾمٞمٜم٤مء قم٘م٥م اًمتٗمجػمات وآضٓمراسم٤مت اًمتك وىمٕم٧م رم ؾمٞمٜم٤مء ظمالل قمٝمةد 



 

 

 

 

 

ُم٤مرؾمةتف اًمسةٚمٓم٦م  ُمب٤مرك، يمرد ومٕمؾ ًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًم٘مٛمع واإلرر٤مب اًمبقًمٞميس اًمذى

 .سمِمٙمؾ قمِمقائّل  ضد ؾمٙم٤من ؾمٞمٜم٤مء

خلدُمة٦م  -أؾم٤مؾًمة٤م-وًمٙمـ ؿمّت٤من سملم رذا اًمٜمقع ُمةـ اًمتة٠مًمٞمػ اًمةذى  هيةد  

وسمةةلم اًمتةة٠مًمٞمػ اًمةةذى اضةةٓمٚمع سمةةف  .أهمةةراض أُمٜمٞمةة٦م وُم١مؾمسةة٤مت اؾمةةت ب٤مراشمٞم٦م  

سمٖمٞمةة٦م اًمقصةةقل إمم احل٘مةة٤مئؼ  .صةة٤مًمح ومةة٤مرس خلدُمةة٦م أرةةدا  ُمٕمرومٞمةة٦م وومٙمريةة٦م

تقاصةةؾ آضمتامقمةةل سمةةلم خمتٚمةةػ ومئةة٤مت واًمٙمِمةةػ قمةةـ قمٜمةة٤مرص اًمتِمةة٤مسمف واًم

 .شمٞمسػًما ًمسبؾ اإلصالح واًمٜمٝمقض سم٤معمجتٛمٕم٤مت اعمدٚمٞم٦م .اعمقاـمٜملم

ؿمةديد آظمةتال  قمةـ   -إذن–رتامم ص٤مًمح وم٤مرس رم ـمبٞمٕمتف وأرداومةف ا  

ارتامم ُمـ يمتبقا ظمدُم٦م ٕضمٝمةزة اعم ة٤مسمرات إضمٜمبٞمة٦م أو اعمدٚمٞمة٦م ٫ وؾمةٜمرى أٟمةف 

زت رم إراىض اًمقاىمٕمة٦م سمٛمٜمٓم٘مة٦م احلةق  ورق يتتبع اًمٕمٜم٤مرص اًمٕمرسمٞم٦م اًمتك شمريم

 .اًمنمىمل ويٙمِمػ قمـ أصقهل٤م وضمذورر٤م، إٟمام ٕهن٤م ؿمةٙمٚم٧م ـمبٞمٕمتٝمة٤م اعمتٛمٞمةزة

وؾمةٛمٞم٧م يمنةػم ُمةـ  .وشمسٚمسٚم٧م ُمٜمٝم٤م ىمب٤مئٚمٝم٤م وقم٤مئال؛٤م رم اعمٜمٓم٘مة٦م طمتةك اًمٞمةقم 

اًم٘مرى واًمبٚمدات اًمٜم٤مؿمئ٦م سم٠مؾمامء رذه اًم٘مب٤مئةؾ ومب٘مٞمة٧م طمّٞمة٦م ضمٜمًبة٤م إمم ضمٜمة٥م ُمةع 

رم ُمزي٩م ُمتٗمِرد حية٤ميمك ـمبٞمٕمة٦م آُمتةزاج اًمسةٚمٛمل   .اًم٘مديٛم٦م إؾمامء اًمٗمرقمقٟمٞم٦م

اًمذى اشمسٛم٧م سمف احلٞم٤مة واًمن٘م٤موم٦م اعمٍمي٦م قمؼم ُم٤م يزيد قمـ أرسمٕمة٦م قمنمة ىمرًٟمة٤م ُمةـ 

  .اًمزُم٤من 



 

  
 

 

وًمٞمبلّم ًمٜم٤م أن رذه اًمؽميمٞمب٦م اًمسٙم٤مٟمٞم٦م اًمٗمريدة رم شمالمحٝم٤م رةل اًمتةك ُمّٙمٜمة٧م  

ت اًمٙمبةػمة رم اٟمتٗم٤مضة٤م؛٤م رذه اًمٙمتٚم٦م اعمّتس٘م٦م ُمـ اعمقاـمٜملم قمةغم سمةذل اًمتْمةدٞم٤م

وىم٤موُمة٧م اعمٔمة٤م ،  ُمةع  .اعم تٚمٗم٦م قمؼم اًمت٤مريخ٫ طمٞم٨م ىم٤موُم٧م اًمٖمزاة واًمةدظمالء

يمؾ اعمٍميلم ُمسٚمٛملم وُمسةٞمدٞملم، طمتةك ضةد سمٕمةض ؾمةالـملم اعمسةٚمٛملم يمةام 

 .ؾمٜمرى رم ؾمٞم٤مس رذه اعم ٓمقـم٦م اًمتك شمتددث قمـ ذًمؽ سمجرأة ٓ ُمقارسم٦م ومٞمٝمة٤م 

مت٤مُمة٤م يمةام قمّقدٟمة٤م  . ُمب٤مًمٖم٦م ومٞمٝم٤م وٓ شمزيٞمػٓ .شم٠مؾمٞمًس٤م قمغم طم٘م٤مئؼ شم٤مرخيٞم٦م ُمقصَم٘م٦م

  .إؾمت٤مذ ص٤مًمح وم٤مرس رم يمتبف اًمس٤مسم٘م٦م

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

وشم٘مع رشس اًمٜمٞمةؾ  .رك إطمدى حم٤مومٔم٤مت اًمَتامّس ُمع إىمٚمٞمؿ اًم٘م٤مررة اًمٙمؼمى

ًٓ  قمٜمةةد رأس  اًمةةدًمت٤م وحيةةدر٤م ُمةةـ اجلٜمةةقب حمةة٤مومٔمتل اًم٘مةة٤مررة واجلٞمةةزة ، وؿمةةام

 اًمدىمٝمٚمٞم٦م واًمٖمرسمٞم٦م ، ورشىم٤ًم حم٤مومٔم٦م اًمنمىمٞم٦م، وهمرسمة٤م حم٤مومٔمة٦م اعمٜمقومٞمة٦م، حم٤مومٔمتل

 وقم٤مصٛمتٝم٤م سمٜمٝم٤م. وشمٕمتؼم ُمديٜم٦م ؿمؼما اخلٞمٛم٦م رل سمداي٦م اًمٓمريؼ اًمزراقمل اًمرسيع

 عمد٤مومٔم٤مت اًمقضمف اًمبدري ٫ سمٛمٕمٜمك أن حم٤مومٔم٦م اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م رل طمٚم٘م٦م اًمقصؾ سملم

 .حم٤مومٔم٤مت اًمقضمف اًمبدري وحم٤مومٔم٤مت اًمقضمف اًم٘مبكم

٤م إمم ؾمبع ُمرايمز، وشمسٕم٦م ُمةدن ،و وطمةدة  ٥٧شمٜم٘مسؿ حم٤مومٔم٦م اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م إداري 

 قمزسمة٦م ويمٗمةر. وسمٚمٖمة٧م اعمسة٤مطم٦م اًمٙمٚمٞمة٦م ١٢٪و ىمرية٦م ١٪٢حمٚمٞم٦م ىمروية٦م يتبٕمٝمة٤م 

( أًمةةػ ومةةدان 48881سمٞمةةٜمام شمبٚمةةغ اعمسةة٤مطم٦م اعمٜمزرقمةة٦م مج ٣يمةةؿ ٢٢٣٥ًمٚمٛمد٤مومٔمةة٦م 

اعمد٤مومٔمة٦م ُمـ اعمس٤مطم٦م اعمٜمزرقم٦م قمكم ُمستقي اجلٛمٝمقري٦م. وشمِمتٝمر  %782ومتنؾ 

  .ظم٤مص٦م اعمقاًمح واعمِمٛمش واًمِمامم واًمتلم واًمٗمراوًم٦م سمزراقم٦م اًمٗمقايمف



 

  
 

 

 

اعمةقاًمح ذم  ُمـ اًم٘مةرى اًمٗمرقمقٟمٞمة٦م اًم٘مديٛمة٦م، وحتةٞمط سم٤معمديٜمة٦م طمةدائؼ بـفا: 

 واؾمةت راج قمسةؾ "اًمٜمدةؾ"ُمريمزي ـمقخ ويمٗمر ؿمٙمر مم٤م يسة٤مقمد قمةغم شمرسمٞمة٦م 

 .اًمٜمدؾ ُمٜمف

، اًمتةك ُوضةع طمجةر  ىمٜمة٤مـمر حمٛمةد قمةكميقضمةد وة٤م  مديـة الؼـاضر اخلرية: 

، ٤٧٪٢أٟمِمةةئ٧م قمةة٤مم  وشمقضمةةد وةة٤م ىمٜمةة٤مـمر اًمةةدًمت٤م اًمتةةل ٢٩٥٨س قمةة٤مم ٤مإؾمةة

ورةل ُمديٜمة٦م ؾمةٞم٤مطمٞم٦م  وشمِمتٝمر سم٤محلدائؼ اعمٚمٞمئ٦م سم٤مٕؿمج٤مر واًمٜمب٤مشمة٤مت وإزرة٤مر

 ومدان. ٦١١١شمتٛمٞمز سمٛمس٤مطم٦م يمبػمة ُمـ احلدائؼ شمبٚمغ 

٤مت اًمةرى ٟمةامذج خمتٚمٗمة٦م ًمقؾمة٤مئؾ وُمنمةوقم يْمؿ وو٤م ُمتدػ اًمرى اًمذى

اًمٕمة٤ممم واًم٘مٜمة٤مـمر واًمسةدود  ووسةامت ًمٚمسةد ُمٜمةذ قمٝمةد اًمٗمراقمٜمة٦م طمتةك أن،

 .ُمّمبف اعم٘م٤مُم٦م قمغم هنر اًمٜمٞمؾ ُمـ ُمٜمبٕمف طمتك

ورل ُمديٜم٦م هل٤م ؿمٝمرة اًمت٘م٤مء اعمقاصالت اًم٘م٤مدُم٦م امم اًم٘م٤مررة  مديـة قؾقوب: 

 .ُمـ يم٤موم٦م ُمٜم٤مـمؼ اًمقضمف اًمبدري

 –٤م حمٓمةة٦م إذاقمةة٦م ورةةل ُمديٜمةة٦م ُمِمةةٝمقرة سم٤معمّمةة٤مٟمع ووةة مديـةةة وبةةو :  ةةل:

 .ًمٜم٘مؾ اًمؼماُم٩م اإلذاقمٞم٦م ًمٚمقضمف اًمبدري –واؾمت٘مب٤مل  –إرؾم٤مل



 

 

 

 

 

وىمةد ؿمةٞمد وة٤م حمٛمةد  .ُمديٜم٦م ؿمؼما اخلٞمٛم٦م: ىمٚمٕم٦م ُمـ ىمالع اًمّمٜم٤مقم٦م اًمقـمٜمٞم٦م

 .قمغم ىمًٍما سم٤مؾمٛمف

 وشمِمةتٝمر نٞمًٕمة٤م  سم٤معمٜمتجة٤مت اًمزراقمٞمة٦م .مدن: اخلاكؽة و كػر صؽر و  ضوخ

 . واعم٤مٟمجق ًمٗم٤ميمٝم٦م واًمٜم ٞمؾورل همٜمٞم٦م سمددائؼ اًمؼمشم٘م٤مل وخمتٚمػ أٟمقاع ا

 .أُم٤م ُمديٜم٦م ىمٝم٤م ومتِمتٝمر سمٛمّم٤مٟمع اعمٜمتج٤مت اًمزراقمٞم٦م واًمٕمّم٤مئر

: 

اًمٖمةزل  أُم٤م قمـ و٤مٓت آؾمتنامر سم٤معمد٤مومٔم٦م ومٝمل ُمتٕمةددة وأمهٝمة٤م: صةٜم٤مقم٦م

 واًمٜمسٞم٩م، اًمّمٜم٤مقم٤مت اعمٕمدٟمٞم٦م، شمرسمٞم٦م اًمةدواضمـ، ُمنمةوقم٤مت اًمتسةٛملم، شمٕمبئة٦م

 ، صٜم٤مقم٦م اًمبالؾمتٞمؽ، صٜم٤مقم٦م أدوات اًمتجٛمٞمؾ، صٜم٤مقم٦م إدوي٦م، اعمقاد اًمٖمذائٞم٦م

 صٜم٤مقم٦م إضمٝمزة اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، شمّمةٜمٞمع اعم ٚمٗمة٤مت، إىم٤مُمة٦م ُمرايمةز ًم٘مٞمة٤مس قمة٤مدم

 .٦م اًمسٞم٤مرات واًمسٞم٤مطم

:  

اسمريؾ قمٞمًدا ىمقُمٞم ٤م عمد٤مومٔم٦م اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م ٕٟمف اًمٞمقم اًمةذي وضةع  ٢٢اظمتػم يقم 

 .كمومٞمف طمجر إؾم٤مس ًم٘مٜم٤مـمر حمٛمد قم

 



 

  
 

 

 

 

ُمقىمةةةع اًم٘مٚمٞمقسمٞمةةة٦م اجلٖمةةةراذم يمةةة٤من دائةةةام ُمقضةةةع ضمةةةذب ًمٚمٛمٝمةةة٤مضمريـ 

وُمـ أسمرز  .ىمدياًم وطمديًن٤م .اًمٓم٤مُمٕملم رم ُمٍم .واعمستٕمٛمريـ واعُمٖمػميـ إضم٤مٟم٥م

ُم٤م يٛمٞمز ُمقىمع اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م: يمنرة ُم٤م خيرج ُمٜمف ُمـ اخلٚمج٤من وومةروع اًمٜمٞمةؾ واًمةؽمع. 

ؾمةٝمقًم٦م اًمقصةقل إًمٞمٝمة٤م رشىًمة٤م قمةـ ـمريةؼ ومةروع قمالوة قمغم ظمّمقسم٦م أرضةٝم٤م و

( واعمٜمدييس Tanitic( واًمت٤مٟمٞمتكمجPelusiacاًمٜمٞمؾ اًم٘مديٛم٦م يمٗمروع اًمبٚمقؾمٞمٙمل مج

واًمّرّيةة٤مح اًمنمةةىمل مجاًمتةةقومٞم٘مل( وسمدةةر  .(، اعمتِمةةٕمب٦م ُمةةـ اًمٜمٞمةةؾMendesianمج

 ُُمِقيس]سم٤مًمنمىمٞم٦م[ وسمدر ؿمبلم . 

يًن٤م وسمةلم ورل شمتقؾمط سم٘مٕم٦م قمٔمٞمٛم٦م سملم يمريس احلٙمؿ رم ُمٍم ىمةدياًم وطمةد

إىمسةة٤مم واحلّمةةقن واًم٘مةةالع اعمٜمتنمةةة ذم اًمنمةةىمٞم٦م واًمدىمٝمٚمٞمةة٦م، وذم اًمّمةةدراء 

 اًمنمىمٞم٦م ُمـ قمٝمقد سمٕمٞمدة. 

يم٤مٟمةة٧م شمتٛمٞمةةز ذم اًمٕمّمةةقر اًم٘مديٛمةة٦م  قمةةـ ُمنٞمال؛ةة٤م ُمةةـ اعمٜمةة٤مـمؼ  ذم اًمقضمةةف 

اًمبدري، ٓرشمٗم٤مع أرضةٝم٤م قمةام طمقهلة٤م، ممة٤م شمٖمٛمةره اعمٞمة٤مه أية٤مم اًمٗمٞمْمة٤من يمِمةامل 



 

 

 

 

 

اعمٞمةة٤مه ومةةال شمّمةةٚمٝم٤م إٓ قمةةـ ـمريةةؼ اعمٓمةةر٫ يمةةتالل  و شمٕمٚمةةق قمةةـأاًمقضمةةف اًمبدةةري 

رذا آرشمٗمة٤مع اًمٜمسةبل أشمة٤مح ًمٚم٘مٚمٞمقسمٞمة٦م ىمةدرا أيمةؼم   .اًمنمىمٞم٦م واًمّمدراء اًمٕمرسمٞم٦م

سمْٞمد أهن٤م يم٤مٟمة٧م ذم ـمريةؼ اعمٖمةػميـ ُمةـ اجلٝمة٦م  .ُمـ اًمت٘مدم احلْم٤مري وآزدر٤مر

وًمةةذًمؽ  يمنةرت ومٞمٝمةة٤م احلّمةةقن واًم٘مةالع ؿمةة٠مهن٤م رم ذًمةؽ ؿمةة٠من سم٘مٞمةة٦م  .اًمنمةىمٞم٦م 

اًمذى يم٤من يْمؿ ُمة٤م  "احلق  اًمنمىمل"ومٞمام قُمر  رم ذًمؽ اًمقىم٧م سم٤مؾمؿ  اعمٜم٤مـمؼ

 يٓمٚمؼ قمٚمٞمف اًمٞمقم: ]حم٤مومٔم٤مت اًمنمىمٞم٦م واًمدىمٝمٚمٞم٦م واًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م[.  

فمّٚم٧م اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م ضمزءا ُمةتِٛماًم ًمٚمدةق  اًمنمةىمل سمٕمةد اًمٗمةتح اإلؾمةالُمل يمةام 

صمةؿ ؾمةٞمٓمر قمٚمٞمٝمة٤م  .يم٤مٟم٧م ضمزًءا ُمـ أرض طم٤مؿم٤من مجهمسة٤من( ذم اًمٕمّمةقر إومم

صمؿ اطمتٚمٝم٤م اًمروُمة٤من سمٕمةد اًمٕمجةؿ  .سمٕمد اًمٕمامًم٘م٦م ٣٢و٣١ذم إَسشملم اًمرُم٤مُمس٦م 

ويم٤من  .صمؿ اؾمت٘مرت وص٤مرت ُمـ اًمٕمروسم٦م إصمر اًمٗمتح اًمٕمريب .]ي٘مّمد اًمٞمقٟم٤مٟمٞملم[

وُمٙم٤مومدة٦م اًمتةؽم وحم٤مرسمة٦م اًمةؽمك مجذم سمريمة٦م  .هل٤م دور قمٔمٞمؿ ذم احلروب اًمّمٚمٞمبٞم٦م

  .احل٩م( يمام ؾمٜمرى

ًم٘مةد  .اعمد٤مومٔم٦م سمٔمٝمقر أول ىمدم وـمئ٧م ومٞمٝم٤م إرض اًمنمةىمٞم٦مفمٝمرت رذه 

ؿم٤مء ىمدرر٤م رم رذا اعمقىمع اجلٖمراذم أن شمٙمةقن قمةؼم اًمٕمّمةقر اعمتٕم٤مىمبة٦م  ذم ـمريةؼ 

اًمٕمقاصؿ اًم٘مديٛم٦م: ُمـ اًمٗمرُم٤م رم أىمَم اًمنمس،  إمم ممٗمةٞمس أو ُمٞمة٧م ررٞمٜمة٦م أو 



 

  
 

 

٤م ُمة٤م يمة٤من إؾمةؿ اًمٕم٤مصةٛم٦م ذم ُمٍمة .ـمٞمب٦م أو ُمٍم اًم٘مديٛم٦م أو اًم٘م٤مررة ىمةدياًم   .أي 

 وطمديًن٤م. 

سمٞمد أن اعم١مرظملم شمٜم٤مزقمقا رذا اًمةزُمـ سمٗمةروس واؾمةٕم٦م وم٘مة٤مل أوَسيةقس
(4)

 

usher   ٓإيرًمٜمدي إن سملم اؾمتٕمامر رذه اًمب٘مٕم٦م وسمةلم ُمةٞمالد اعمسةٞمح أرسمٕمة٦م آ

ؾمٜم٦م وىمدره ومِٚمٜمدرس سمؽمي
(7)

 Petrie  سمسبٕم٦م آٓ  ؾمٜم٦م صمؿ قمدل ُمةـ رأيةف سمٕمةد

ويرى  .ر رذا اًمزُمـ سمٕمنمة آٓ  ؾمٜم٦مأن قمنر قمغم متن٤مل ُمـ اًمٕم٤مج سم٠مؾمٞمقط وىمدّ 

ُم١مرظمق إُمريٙم٤من أن رذا اًمزُمـ ي٘مدر سمنالصملم أًمػ ؾمٜم٦م طملم يم٤من صمٛم٦م صٜم٤مقم٦م 

 وقمٚمؿ وطمٙمٛم٦م. 

 Manethonويةةرى ُمةة٤مٟمٞمتقن 
(3)

اعمةة١مرخ اعمٍمةةي أن سمةةلم ُمٞمٜمةة٤م ُم١مؾمةةس  

احلٙمقُم٦م اعمٍمي٦م إومم وسملم ُمٞمالد اعمسٞمح ؾمت٦م آٓ  ؾمٜم٦م، و ٤مريةف اعم٘مريةزي 

إذ ي٘مقل إن ومٚمٞمٛمقن اًمٙم٤مرـ ظمرج ُمـ شمٜمٞمس سمٕمد اضمتٞمة٤مز ُمٜمٓم٘مة٦م  ذم رذا اًمرأي٫

ورأى رذا اًمرأي اًمٓمؼمي واسمـ ظمٚمدون ويمال  .أون مجقملم ؿمٛمس( وحلؼ سمٜمقح 

رذيـ اعم١مرظملم ي٘مقل إن أظمٜمقخ اعمٕمرو  سم٢مدريس اًمرؾمقل قم٤مش وذه اًمب٘مٕمة٦م 

                                                 
 1656ّاٚصزٜٛس َؤرخ إٜزيٓذٟ تٛيف ص١ٓ  (1)
 .1942ّفًٓذرس برتٟ: َذٜز اجلاَع١ اإلجنًٝش١ٜ يآلثار املصز١ٜ ٚقذ َهح طٜٛاًل يف َصز ٚتٛيف   (2)

 

حٛايٞ " بطًُٝٛس ايجاْٞ ا يف عٗذ املًو; نإ نآًٖ مسٓٛد َٔ َذ١ٜٓ َصزٟ َؤرخ :َاْٝتٕٛ (3)
امل١ُٗ ع٢ً عاتك٘ ٚاعتُذ يف نتابات٘  أخذ َاْٝتٕٛ ٖذٙ;.م.ّ" نًف٘ بهتاب١ تارٜخ َصز ايكذمي282١

ٚجذٙ يف َتٓاٍٚ ٜذٜ٘ َٔ ٚثائل اإلدارات  باإلضاف١ إىل نٌ َا املصز١ٜ باملعابذ احملفٛظ١ع٢ً ايٛثائل 
 )احملكل(. .ااحله١َٝٛ ٚغريٖ

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%86%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%86%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A


 

 

 

 

 

 .وؾمٛمل ورُم٤من احلٙمٞمؿ .ـمقياًل 

رةةذه اًمب٘مٕمةة٦م سمةةؾ  ويةرضمح يمنةةػم ُمةةـ اعمةة١مرظملم وضمةةقد طمٙمقُمةة٦م ُمٜمٔمٛمةة٦م ذم 

يم٤مٟم٧م أىمقى طمٙمقُم٦م فمٝمرت قمغم ُمر اًمٕمّمقر٫ رسمام يرضمع اًمسب٥م  أهن٤ميزقمٛمقن 

رم ذًمؽ إمم أهن٤م يم٤مٟم٧م سمٛمن٤مسم٦م اجلبٝمة٦م إومم ًمٚمةدوم٤مع قمةـ ُمٍمة رم وضمةف  اًمُٖمةزاة 

 .واعُمٖمػميـ واعمٝم٤منلم وإقمداء

ء قمريْم٦م ذم اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م ظم٤مصة٦م اوًمٕمٚمامء ـمب٘م٤مت إرض مجاجلٞمقًمقضمٞملم( آر 

قم٤مُم٦م ٫ وشمتٚمّ ص آراؤرؿ رم أن سمدء وضمةقد اجلةٜمس اًمبنمةي ذم رةذه واًمنمىمٞم٦م 

اًمب٘مٕم٦م يرضمع إمم ُم٤مئتل أًمػ ؾمٜم٦م ُمةـ قمٝمةد ُمة٤م ىمبةؾ اًمتة٤مريخ، ذم اًمقىمة٧م اًمةذي 

يم٤مٟم٧م ومٞمف اًمبالد إظمرى طمٞم٤مًض٤م وُمستٜم٘مٕم٤مت شمسبح ومٞمٝم٤م اًمتامؾمٞمح ودمري ومٞمٝم٤م 

 ويم٤مٟمقا يسٙمٜمقن اًمٙمٝمق  واعمٖم٤مرات. .اًمقطمقش

هل٤م يم٤مٟم٧م شمتٛمتع سمدْم٤مرة سمدائٞم٦م ٫ سمدأت ]سم٤مًمّمٞمد[ وًمٙمـ اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م وُم٤م طمق 

يمةام  .ويمة٤مٟمقا يزرقمةقن وىمة٧م اًمٗمٞمْمة٤من .وُمٓم٤مردة اًمقطمةقش سم٠مؾمةٚمد٦م طمجرية٦م

صمةةؿ  .زرقمةقا ىمةةدياًم سمٛمٞمةة٤مه اعمٓمةةر قمٜمةةد اجلٗمةة٤م  . وىمةةد قمرومةةقا اًم٘مب٤مئةةؾ واًمٕمّمةةبٞم٦م

صمؿ قمرومةقا اًمتجة٤مرة ُمةع  .اؾمت٠مٟمسقا اًمٓمٞمقر واحلٞمقان ُمنؾ اًمب٘مرة واخلٞمؾ واحلامر

ختةةةذوا ُمسةةة٤ميمٜمٝمؿ ذم اًمةةةروايب واًمةةةتالل اًمسةةةٝمٚم٦م اًمبٕمٞمةةةدة قمةةةـ ضمةةةػماهنؿ وا

 اعمستٜم٘مٕم٤مت. 



 

  
 

 

ووصٗمٝمؿ رػمودت وُم٤مٟمٞمتقن سمسقاد اًمِمٕمر ون٤مل اخلٚم٘م٦م واًمةذيم٤مء واعمٞمةؾ 

ويٚمبسقن اعمآزر ورل ًمب٤مس  .إمم اًمت٘مدم، ويم٤من اًمرضم٤مل يٚمتدٗمقن ضمٚمقد احلٞمقان

اًمٙمت٤من.  يٖمٓمل اًمٜمّمػ إؾمٗمؾ ُمـ اجلسؿ ، ويم٤مٟم٧م ُمـ اجلٚمد صمؿ اخّتذور٤م  ُمـ

وأُم٤م اًمٜمس٤مء ومٙم٤من ًمب٤مؾمٝمـ
(4)

وىمد ًمبِْسةـ اًمٜمٕمة٤مل  .رومٞمًٕم٤م ُمـ ٟمسٞم٩م اًمٙمت٤من أيًْم٤م  

 واؾمتٕمٛمٚمـ اًمقؿمؿ وٟم٘مش اًمقضمف سمٚمقن أؾمٛمر مجشمقاًمٞم٧م( وُمِمٓمـ ؿمٕمقررـ. 

صمؿ ؿمٞمد اعمٍميقن ُمسة٤ميمٜمٝمؿ سمة٤مًمٓمقب اًَمٚمةبِـ مجاًمٓمةلم اعمجّٗمةػ( وهمّمةقن 

قمٚمٞمٝمةة٤م سمٕمةةض  وٟم٘مِمةةقا .واؾمةةتٕمٛمٚمقا اعمالقمةةؼ ُمةةـ احلجةةر واًمٕمةة٤مج .إؿمةةج٤مر

وٟمدتقا اًمتامصمٞمؾ وصٜمٕمقا اًمٗم ٤مر اًمسٛمٞمؽ حلٗمظ إـمٕمٛمة٦م.  ورة٤م رةل  .اًمّمقر

 ٧٣٪٢شمٔمٝمر ذم ُمٜمتّمةػ ُمة٤ميق ؾمةٜم٦م  -آصم٤مر رذه اعمٜمٓم٘م٦م مجرم اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م واجلٞمزة( 

مجذم رذه إي٤مم( وىمد يمِمػ قمـ رذه أصم٤مر ضم٤مُمٕم٦م اًم٘م٤مررة سمجقار اهلرم إيمؼم٫ 

وأواٍن  .شمْمةُؿ مت٤مصمٞمةؾ رائٕمة٦م .٦مُمّمٓمب٦م شمٜمتٝمل سمرسةادي٥م طمجرية ٣٩ويم٤من ُمٜمٝم٤م 

ض ٛم٦م مجضِمٗم٤من ُمـ اًمٗم ٤مر( ومتن٤مل ًمٚمزقمٞمؿ أور٤مي
(7)

 وزوضمتف.  

وىمد َُمَٝمُروا ذم اًمٜم٘مش واًمٜمد٧م واًمزراقم٦م واًمّمٜم٤مقم٦م وسمٜمقا اًمسٗمـ وـمٕمٛمقا  

أيدي أٓت سم٤مًمٕم٤مج واعمٕم٤مدن يمام ٟمرى ذم آصم٤مر شمؾ أشمري٥م اًمذي  ٤مور سمٜمٝمة٤م وإن 

                                                 
 َٛجإ ٚتربٟ ٚآثار َٓطك١ أتزٜب   (1)

 1962 َٔ َاٜٛ ص١ٓ 13ْشز٠ دار اآلثار املصز١ٜ ٚايصخف ف٢    (2)



 

 

 

 

 

ج ُمـ سمٓمٜمف يمٜمقًزا طمْم٤مري٦م رائٕم٦م  شمدل قمغم وًمٙمـ أظمر .يم٤من أن أرًض٤م زراقمٞم٦م

 أن اًمت٘مدم واحلْم٤مرة واعمدٟمٞم٦م يم٤مٟم٧م شمسقد رذه اًمب٘مٕم٦م اعمب٤مريم٦م.

همػم أن ُمٕمٔمؿ رذه أصم٤مر قمّمٗم٧م قمٚمٞمٝم٤م اًمرية٤مح ومٓمٖمةك قمٚمٞمٝمة٤م اًمرُمةؾ ُمةـ 

وـمٛمل قمٚمٞمٝم٤م ااًمِٖمْريـ مجاًمَٓمْٛمةل( ذم أية٤مم اًمٗمٞمْمة٤من ومجٕمةؾ ُمٕمٔمٛمٝمة٤م ذم  .اًمنمس

ًمتٖمٓمٞم٦م أيمنر ُمـ قمقاُمؾ اًمتٕمري٦م٫ ًمقضمقدر٤م سملم ًم٘مد ـمٛمستٝم٤م قمقاُمؾ ا .ظمؼم يم٤من

 .ضمب٤مل اًمّمدراء اًمٕمرسمٞم٦م واًمتالل اًمنمىمٞم٦م يمام ٟمٕمر  سمذًمؽ ذم قمٚمؿ اجلٞمقًمقضمٞمة٤م

 .ويم٤من رُمز رذه اًمب٘مٕم٦م ىمدياًم رق زررة اًمٚمقشمس

أشم٘مـ ؾمٙم٤من رذه اعمٜمٓم٘م٦م:  قمٚمقم اًمٗمٚمؽ واًمٜمجقم وقمرومقا إية٤مم وُمقاقمٞمةد 

ويم٤مٟم٧م قم٤مصةٛمتٝمؿ ؿمةامل أشمرية٥م  .نم وقمرومقا ؿمٝمقر اًمسٜم٦م اإلصمٜمْل قم .اًمزراقم٦م

وًمٙمةةـ اًمرُمةةؾ أهنةة٤مر ومٜم٘مٚمةةقا اًمٕم٤مصةةٛم٦م إمم  .ذم أرض رومٕمةقا سمٜم٤مءرةة٤م قمةةغم اًمرُمةةؾ

ؾم٤ميس ورل ص٤محلجر سمٛمد٤مومٔم٦م اًمٖمرسمٞم٦م صمؿ إمم مجسمقشمق( ويم٤مٟمة٧م طم٤مُمٞمة٦م  اعمديٜمة٦م 

 ىمرب دُمٜمٝمقر. 

وم٠مُم٤م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمٕم٘م٤مئد اًمديٜمٞم٦م وم٘مد يم٤مٟمقا ي١مُمٜمقن سم٤مًمبٕم٨م واًمٜمِمةقر واًمٞمةقم 

وأيمد يمنػم ُمةـ  .ٕمبدوا احلٞمقانيو   .يم٤مٟمقا ي١مُمٜمقن سم٤مهلل طمؼ اإليامن  يمام .أظمر

ؿمٞم٨م اًمرؾمقل اعمٕمرو  ذم اًمت٤مريخ سم٤مؾمؿ ؿمٞمش أناعم١مرظملم 
(4)

يم٤من ىم٤مـمٜم٤ًم وذه  

 اعمٜمٓم٘م٦م. 

                                                 
 ٚاحلطار٠ اخلايذ٠ ٍ صاحل فارس   .2املجًٝٛجٝا يربٚنضٔ ج (1)



 

  
 

 

اعمة١مرخ اجلٞمقًمةقضمل سمةرأي أصمةري يٙمة٤مد  Hornerوىمد شمٗمرد إؾمت٤مذ رقرٟمر 

شمرسم٦م اًمٜم٤من٦م طمقل ُمسٚم٦م يٙمقن ُم٘مبقٓ ذم شم٘مرير ذًمؽ اًمزُمـ، طمٞم٨م ي٘مقل: إن إ

قملم ؿمٛمس مجويم٤مٟم٧م ىمساًم ُمـ رذه اًمب٘مٕمة٦م ويمةقرة ُٓمٕمة٦م ُمةـ اًم٘مٚمٞمقسمٞمة٦م( رةذه 

إشمرسم٦م اًمتل رل ُمـ قمقاُمؾ آرشمٗم٤مع قمغم ؾمةٓمح إرض ورةل ضةد اًمتٕمرية٦م، 

وىمد سمٚمغ ارشمٗم٤مقمٝم٤م أطمد قمنمة ىمةدًُم٤م ، ورأى أن أقمٛمةؼ سم٘م٤مية٤م إٟمسة٤مٟمٞم٦م أصمرية٦م قمةغم 

ؾمٜم٦م٫ وسمذًمؽ  ٣٤١١ىمبؾ اعمٞمالد سمٜمدق  ىمدًُم٤م، وان إٟمِم٤مء اعمسٚم٦م يم٤من ١٪٤قمٛمؼ 

يٙمقن قمٛمر احلْم٤مرة ذم رذه اعمٜمٓم٘م٦م مجحم٤مومٔم٦م اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م وُم٤م طمقهل٤م( صمالصملم أًمةػ 

 ؾمٜم٦م أو يزيد قمغم ذًمؽ سمٕمنمات اًمسٜملم. 

وُمةةـ آصمةة٤مررؿ رم ذًمةةؽ اًمٕمٍمةة اًم٘مةةديؿ ىمبةةؾ اًمتةة٤مريخ: اعمدةة٤ميمؿ واًمتنمةةيع 

اعمالسمةس اًمرىمٞم٘مة٦م واًم٘مةقاٟملم و .اًمسٜمقات  اًمِمٛمسٞم٦م .واًمٗمٚمؽ وإي٤مم واًمِمٝمقر

وأدوات اًمزيٜمةة٦م وإؾمةةٚمد٦م احلجريةة٦م  .واجلٚمةةقد واًمٜمٕمةة٤مل واعمسةة٤ميمـ اًمّمةةدٞم٦م

قمةـ روقمتٝمة٤م ونة٤مل  -سم٢موم٤مضة٦م–وإواب اخلزومٞم٦م.   وىمد حتدث اعمة١مرخ سمِةؽْمى 

وُمٕمٔمةؿ رةذه أصمة٤مر يبةدأ  .ٟم٘مقؿمٝم٤م وصَقرر٤م اعمة١مرخ ُمقرضمة٤من شمّمةقيًرا رائًٕمة٤م

 وىمد حم٤م اًمزُمـ يمنػًما ُمٜمٝم٤م. ٥٣رىم٤مم ؾمجّٚمٝم٤م  ذم اعمتدػ اعمٍمي مجدار أصم٤مر( سم٠م



 

 

 

 

 

شم٘مدُم٧م احلْم٤مرة وشمٓم٤مول قمٚمٞمٝم٤م اًمزُمـ طمتك سمرز إىمقي٤مء ذم ُمٍم سمدٙمةؿ 

 .وىمسٛمقا اًمِمٕم٥م صمالصم٦م أىمس٤مم  أو ـمب٘م٤مت: ـمب٘م٦م اعمٚمقك و إُمراء .شمٜم٤مزع اًمب٘م٤مء

ؿ اعمٚمقك وىمد أُُ خت  .صمؿ ـمب٘م٦م اًمٕمبٞمد: ورؿ نٚم٦م اًمٗمالطملم واجلٜمقد .وـمب٘م٦م اًمٙمٝمٜم٦م

وشمريمقا إُمة٦م  .ـمٖمك إىٌمقي٤مء قمغم اًمْمٕمٗم٤مء .وإُمراء واًمٙمٝمٜم٦م سم٠مُمقال اًمِمٕم٥م

ضم٤مء ُمـ رطمؿ صمقرة  ؾم٤مٟمدر٤م  .ذم و٤مقم٦م وقُمري وسم١مس، طمتك فمٝمر ُمٞمٜم٤م مجُمٞمٜمٞمس(

وم٠مسمة٤مح دُمة٤مء اعمٚمةقك وإُمةراء  .اًمِمٕم٥م اعم٘مٝمقر ضد أوًمئةؽ اًمٔمة٤معملم اجلِمةٕملم

قمٞم٦م٫ وم٘مد طمرص قمغم أن حيرر وضمٕمؾ طمٙمقُمتف ظم٤مدُم٦م ًمٚمٕمداًم٦م آضمتام .واًمٙمٝمٜم٦م

اًمٗمالطمةةلم ُمةةـ اًمسةة رة اًمتةةك يم٤مٟمةة٧م شمٗمةةرض قمٚمةةٞمٝمؿ أن يزرقمةةقا  وخيةةدُمقا رم 

إرض حلس٤مب أوًمئؽ اًمٓم٤مُمٕملم اًمٔمٚمٛم٦م ًمٞمب٘مك اجلةقع واًمٕمةري واعمةرض ُمةـ 

 ٟمّمٞم٥م اًمِمٕم٥م اًمٕم٤مُمؾ.

وىمد طمّّمـ ُمٞمٜم٤م طمٙمقُمتةف ذم ُمديٜمة٦م ـمٞمبة٦م  رم صةٕمٞمد ُمٍمة ىمةرب اًمٕمراسمة٦م  

ٗمٞمس مجُمٜمػ( اًمتل ٓ شمبٕمد يمنػًما قمـ ُمٜمٓم٘م٦م اًم٘مٚمٞمقسمٞمة٦م اعمدومقٟم٦م، صمؿ أٟمِم٠م ُمديٜم٦م مم

وٓ يٗمّمٚمٝم٤م قمٜمٝم٤م ؾمقى اًمٜمٞمؾ. صمؿ وطّمد اًمقضمٝملم اًمبدري واًم٘مبكم وطمقل ومرقًم٤م 

وشمٕم٤موٟمة٧م  .وىمةد يمنةر قمٛمراهنة٤م ذم ذًمةؽ اًمٕمٝمةد .ُمـ اًمٜمٞمؾ إمم اًمّمدراء اًمٚمٞمبٞمة٦م

 ُمع رئٞمسٝم٤م اًمٕم٤مدل اًمذي أٟم٘مذر٤م ُمـ خم٤مًم٥م اًمٔم٤معملم. إُم٦م



 

  
 

 

رم مم٤مرؾم٦م   -قمٜمدُم٤م يِمٕمرون سم٤مٓؾمت٘مرار-ٕمٝمدرؿ دائام ورشع اعمٍميقن يم

صٜم٤مقم٦م احلْم٤مرة٫ ومؼمز أصم٤مث اعمٜم٤مزل اخلِمبل اعمٓمٕمؿ سم٤مًمٕم٤مج، وإصم٤مث احلجري 

 .وفمٝمرت إواب اًمٜمد٤مؾمٞم٦م واحُلكِمّ  .اعمّم٘مقل ص٘ماًل رائًٕم٤م ُمت٘مٜم٤ًم 

و  يٙمةةـ  .واختةذ اعمٚمةقك وزراَء وأقمقاًٟمة٤م إلدارة احلٙمقُمة٦م اًمٕم٤مدًمة٦م اعمٜمٔمٛمة٦م 

ٖمرسًم٤م رم ذًمؽ اًمزُمـ أن شمرى اعمٚمقك يِم٘مقن إرض سم٤معمد٤مري٨م. يمةام ئمٝمةر ُمست

ودمٚمة٧م اًمدىمة٦م رم صةٜم٤مقم٦م إواب وأصمة٤مر  .ُمـ صقررؿ  ذم دار أصم٤مر اعمٍمي٦م

وصةػ "اًم٘مِٞمٛم٦م واحلكم اًمذربٞم٦م واعمرايم٥م اخلِمبٞم٦م اعمت٘مٜم٦م  اًمّمةٜمع، يمةام ٟمةرى رم 

  وذم دار أصم٤مر أيًْم٤م.  "٩٦ – ٨٦ُمٍم وآصم٤مرر٤م صٗمد٦م 



 

 

 

 

 

يم٤مٟمةة٧م اًم٘مٚمٞمقسمٞمةة٦م وُمةة٤م طمقهلةة٤م ذم إَسة اًمن٤مٟمٞمةة٦م ُمرومققمةة٦م اًمةةرأس ٟٓمت٘مةة٤مل 

مجسمة٤مًم٘مرب ُمةـ اًمزىمة٤مزيؼ( وشمٕم٤موٟمة٧م اعمٜمٓم٘مة٦م  "سمقسم٤مؾمتس"اًمٕم٤مصٛم٦م إمم ضم٤مر؛٤م 

اًمنمةةىمٞم٦م يمٚمٝمةة٤م ُمةةع اًمٕم٤مصةةٛم٦م اجلديةةدة.  وىمةةد اختةةذ اًمتٓمةةّقر احلْمةة٤مري ُمٜمًدةةك 

اًمري٤مضةٞم٦م واًم٘مةقاٟملم اًمتنمةيٕمٞم٦م  ضمديًدا٫ اؾمتٓم٤مع اعمٍمي ومٞمف أن يٓمةّقَر اًمٕمٚمةقم

وُأٟمِمةةئ٧م اعمةةدارس ذم أون مجقمةةلم ؿمةةٛمس( ُمةةـ رةةذه  .واًمقصةةٗم٤مت اًمٓمبٞمةة٦م

واىمتبس اًمٞمقٟم٤مٟمٞمقن ُمٜمٝم٤م ُمة٤م ؿمة٤مء  .اعمد٤مومٔم٦م، ًمدراؾم٦م اًمٓم٥م واًمٗمٚمؽ واجلٖمراومٞم٤م

اهلل هلؿ أن ي٘متبسقا 
(4)

 . 

وؾمتجد رم اعمتدػ  اًمؼميٓم٤مب ُمـ رةذه أصمة٤مر اعمٍمةي٦م أول رؾمة٤مًم٦م ـمبٞمة٦م  

ويم٤من اعمت رج  .وهمػمه ُمـ إُمراض اًمتل يم٤مٟم٧م ذم حمٞمط اًمبالد .اًمٍمع عمٕم٤مجل٦م

أو  .ذم رةةذه اعمةةدارس حيٛمةةؾ ُمةة١مرالت سم٠مًم٘مةة٤مب خمتٚمٗمةة٦م ُمنةةؾ: اًمٕمةة٤م  اًمٗمٚمٙمةةل

اًمٕمةة٤م   أو اًمٓمبٞمةة٥م اًمٕمةة٤م  سم٤مًمتنمةةيح ، أو .اًمةةٜمٗمس سمةة٠مطمقالاًمٓمبٞمةة٥م اًمٕمةة٤مر  

 . .سم٤مَٕسار اخلٗمٞم٦م

دم٫ طمٞمة٨م اسمُتٙمةرت اًمٗمئةقس وأُم٤م اًمزراقم٦م وم٘مد سمٚمٖم٧م ُمبٚمًٖم٤م قمٔمٞماًم ُمـ اًمت٘م
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ٕول ُمةةرة 
(4)

وٟمٔمةةؿ اًمٕمٚمةةامء  .وقمةةر  اًمٗمةةالح اعمٍمةةي زراقمةة٦م اًمةةذرة اًمٕمق ةة٦م 

وقمرومةقا  ."ومة٤مىمقس"أو  "ؾمب٧م"وؾمُٛمقر٤م  .اًمٗمٚمؽ ُمـ ُمسػمة اًمِمٕمرى اًمٞمامٟمٞم٦م

 وسمٚمٖم٧م ُمٞمزاٟمٞم٦م اًمبالد ُمئ٦م ُمٚمٞمقن ديٜم٤مر ومرقمقب. .احلس٤مب اًمٕمنمي واعمس٤مطم٦م 

ٝمةد ُمةع ٟمِمة٤مط اًمتٕمةديـ واًمبٕمنة٤مت إمم وفمٝمرت أصم٤مر اًمرائٕم٦م ذم ذًمةؽ اًمٕم

ويمةة٤من ُمةةـ ُمٚمةةقك رةةذه إَسة اًمٓمبٞمةة٥م  .ؾمةةٞمٜم٤م ٓؾمةةت راج اعمٕمةة٤مدن واًمٗمةةػموز

اًمذي أشمؿ اًمرؾم٤مًم٦م اًمٓمبٞم٦م وأظمْمع نٞمع اًم٘مب٤مئؾ ًمسٚمٓم٤مٟمف وارةتؿ  Stansؾمتٜمس 

سم٤مًمٕمب٤مدة واًمتنميع يمام ارتؿ سم٤معمقؾمٞم٘مك وإهمة٤مب واسمتةدع ذم ذًمةؽ اًمٕمٍمة ًمٕمبة٦م 

وسمٜمةقا أول رةرم ُمبسةط  .٦م اًمٙمةرة واًمةرىمص واًمّمةٞمدوري٤مضة .اًمٜمرد مجاًمٓم٤موًم٦م(

واؿمتٛمٚم٧م اًم٘مقاٟملم رم زُمـ رذه إَسة قمغم ىمقاٟملم  شمسٛمح  .ُمرشمٗمع ىمٚمٞمال  يم٘مؼم

 ًمٚمٛمرأة  سمدؼ اقمتالء قمرش اًمبالد.

رةذه إَسة٫ ؾمةتجد سمٞمٜمٝمة٤م أصةدا  ُمرصةٕم٦م  سمآصمة٤مرُمِمدقٟم٦م  أصم٤مرودار  

ُمةـ اجلراٟمٞمة٧م  ومتنة٤مل .سم٤معمتدػ(  وأطمج٤مر ًمٚمٜمةرد ٥١١٩سم٤مًمذر٥م مجحت٧م رىمؿ 

( ومت٤مصمٞمةةؾ ًمٚمدٞمةةقان ٤١٨٣إمحةةر وقمٚمٞمةةف أؾمةةامء ُمٚمةةقك إَسة اًمن٤مٟمٞمةة٦م مجسمةةرىمؿ 

 (.٣سم٤معمتدػ( ووٛمققم٦م ُمـ احلكم اعمٚمٙمل ٟم٤مدرة اًمقضمقدمج ٧٢٣٢مجأرىم٤مُمٝم٤م سمٕمد 
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قم٤مد ُم٘مر اعُمٚمؽ إمم ُم٘مرسم٦م ُمةـ اًم٘مٚمٞمقسمٞمة٦م سمٕمةد اٟمت٘مة٤مل اًمٕم٤مصةٛم٦م  إمم  ممٗمةٞمس 

ويم٤مٟمت٤م ُمٕم٤م شُمٕمتةؼمان يمْٕمبتةلم ًمٚمٕمٚمةقم  .شمٕم٤موٟم٧م اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م ُمع ممٗمٞمس ضم٤مر؛٤م وىمد 

وسمةرزت قمٔمٛمة٦م اعمٕمةامر  .دمغّم ومٞمٝمام إشم٘م٤من اًمٙمت٤مسم٦م سم٤مخلط اهلػموهمٚمٞمٗمل .واحلٙمٛم٦م

مجرم اعمب٤مب. يمام ؿم٤مدوا
4)
اًمةذى  .اعمّم٤مـم٥م واًم٘مبقر اهلرُمٞمة٦م واسمتٙمةروا أسمة٤م اهلةقل  

 يم٤من يرُمز إمم ىمقة اًمٕمٚمؿ واحلٙمٛم٦م واًمب٠مس
(7)

وم٘مد ُصِٛمؿ سمةرأس يمةرأس إٟمسة٤من  

وؿمة٤مدوا إرةرام  .ؿمةديد اًمةبٓمش .ىمقي اعمٕمروم٦م  ذم ضمسؿ أؾمد ىمقي إقمْمة٤مء

اعمتقؾمةةٓم٦م وأشم٘مٜمةةقا اًمٜمدةة٧م وأسمةةرزوا احلةةكّم اًمرائةةع وـمٕمٛمةةقه سمٛمٕمةة٤مدن أظمةةرى 

 وأطمج٤مر يمريٛم٦م وظمٚمٗمقا آصم٤مرا ىمٞمٛم٦م يمنػمة. 

وُمب٤مٟمٞمٝمة٤م اخل٤مًمةدة ورة٤م رةل  يم٤مٟم٧م روقم٦م إَسة اًمراسمٕم٦م ذم آصم٤مرر٤م اًمِم٤مر٘م٦م

ذي إررام اًمنالصم٦م شمٜم٤مومس اًمدرر ذم اخلٚمقد وسم٘م٤مئٝم٤م إمم اًمٞمةقم اعمققمةقد، أهنة٤م ذم 

ختقم اًم٘مٚمٞمقسمٞمة٦م وًمةٞمس سمٞمةٜمٝمام طمةقاضمز ُم٤مٟمٕمة٦م ؾمةقى اًمٜمٞمةؾ اًمةذى يٕمةؼمه اًمٜمة٤مس 

 سمقؾم٤مئؾ ؿمتك.

                                                 
  73بتًز ٚ بزصتذ ص  (1)
ّ ٚقذ مت  1797َٔ محاق١ ْابًٕٝٛ أْ٘ أقذّ ع٢ً  تٗشِٝ أْف أب٢ اهلٍٛ مبذافع٘ خالٍ احل١ًُ ع٢ً َصز ص١ٓ  (2)

 أصالح٘ يف ٖذا ايكزٕ ببطع١ آالف َٔ اجلٓٝٗات.



 

  
 

 

إذا دظمٚمتةف دمةد رم أؾمةٗمؾ رةذا اًمبٜمة٤مء  .إن ذم سمٜم٤مء اهلرم إيمؼم ًمٕمجًب٤م قمج٤مسًم٤م

غ اًمْم ٤مُم٦م َسداسًم٤م ُمتدّرج آٟمددار  يٜمتٝمل رم أقماله سم٤معم٘مؼمة اعمٚمٙمٞم٦م، اًمتةل اًمب٤مًم

وًمٙمٜمٝم٤م ٟمَٛم٧م قمغم ٟمٗمسٝم٤م وسمرزت إمم اًمقضمةقد  .أرادوا ُمقارا؛٤م قمـ أقملم اًمٜم٤مس

ورم ظمّم٤مئص رةذا اعمبٜمةك إصمةري اعمةذرؾ  طمةّدث  .شمتددى ُمٝم٤مرة اعمٝمٜمدؾملم 

 وٓ طمرج:

وقمـ اُمتةداد ىمقاقمةده اعمْمةٚمٕم٦م  .ُمؽًما ٢٤٩طمّدث قمـ ارشمٗم٤مقمف اًمذى سمٚمغ    

ِدث قمـ وؾم٤مئؾ رومةع وطم .وقمـ اٟمددار َساديبف إمم أسمٕم٤مد ُمتب٤ميٜم٦م .إمم ُمئتل ُمؽم

وقمةـ يمسةقشمف سمة٤محلجر إسمةٞمض  .أطمج٤مره اًمْمة ٛم٦م إمم قمٚمةق قمنمةات إُمتة٤مر

اًمةذي اٟمتزقمةف اًمسةٚمٓم٤من طمسةـ وسمٜمةك ُمٜمةف ُمسةجده ذم قمٍمة  .اعمّم٘مقل اًمالُمع

 .اعمامًمؽ

وًمٙمـ ٓ شمٜمسك أن شمسة٠مل ُمةـ  .ى ومه٦م قمٔمٞمٛم٦مإن ذم ذًمؽ يمٚمف ًمروقم٦م يُمؼم 

؟! أ  يٙمقٟمةقا أسمٜمة٤مء .؟ واّٟمَك  ًمٚمٕمامل وةذا اًمٜمجة٤مح وآشم٘مة٤من.أيـ ضم٤مء اًمبٜم٤مءون 

؟!  ومتْمة٤مومروا رم .؟ أَ ْ يٙمقٟمقا رؿ أىمرب اًمٜم٤مس عمقىمةع اًمبٜمة٤مء.اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م واجلٞمزة

إقمةامل ؟ أ  يّمؼموا ويّم٤مسمروا وين٤مسمروا ويت٘مٜمقا رةذه .إسمراز رذا اًمٕمٛمؾ اًمرائع

؟ هلل دّر أسمٜمة٤مء اًم٘مٚمٞمقسمٞمة٦م واجلٞمةةزة .اًمتةك شمِمةبف اعمٕمجةةزات قمنمةيـ قم٤مُمة٤م ُمتقاًمٞمةة٦م



 

 

 

 

 

اًمذيـ ؾمجٚمقا سمٕمرىمٝمؿ، وسمّمامت أيدهيؿ قمغم يمؾ طمجر ُمـ أطمج٤مر رذه أصمة٤مر 

اًمتك ُم٤م شمزال دمذب أٟمٔم٤مر اًمدٟمٞم٤م إمم قمٔمٛمتٝم٤م وروقمة٦م  .اعمٍمي٦م اًمت٤مرخيٞم٦م اخل٤مًمدة

 .سمٜم٤مئٝم٤م وشمّمٛمٞمٛمٝم٤م

ك أن ٟمةؽمك رةذه اعمٕمجةزة إصمرية٦م وشمٚمةؽ اًمٗمةؽمة اعمنةػمة  أقمت٘مد أٟمف ٓ يٜمبٖمة  

سم٢مٟمج٤مزا؛٤م اخل٤مرىم٦م  متر سمٜم٤م دون أن ٟمٕمر  يمٞمػ يمة٤من أسم٤مؤٟمة٤م اًم٘مةداُمك سم٤مًم٘مٚمٞمقسمٞمة٦م 

يمٞمػ يم٤مٟمقا يرومٕمقن رذه إطمج٤مر اًمن٘مٞمٚم٦م اًمتل يبٚمةغ ضةٚمٕمٝم٤م  .واجلٞمزة وهمػممه٤م

احلجر أيمنر ُمـ ذراقًم٤م ُمٍمًي٤م ىمدياًم أي ٟمدق ُمؽم ذم اعم٘م٤ميٞمس احلدين٦م ويم٤من وزن 

 ؟!.أًمػ يمٞمٚمق ضمرام وأيمنر

؟! ًمٕمّٚمٜمة٤م ٓ .يمٞمػ يم٤مٟمقا يرومٕمقن رذه إطمج٤مر إمم قمٚمةق قمنمةات إُمتة٤مر 

ٟمبٕمد قمةـ احل٘مٞم٘مة٦م يمنةػًما إذا شمّمةّقرٟم٤م أهنةؿ اؾمةتْقطمْقْا ُمةـ مجأسمةق اهلةقل( قم٘مٚمٞمتةف  

٤م ُمـ إطمج٤مر  .واٟمتزقمقا ُمـ رأؾمف ىمقة اًمتٗمٙمػم .اجلب٤مرة وم٘مد يم٤مٟمقا يمٚمام سمٜمقا صٗم 

صمؿ وضٕمقا قمٚمٞمٝمة٤م إظمِمة٤مب اًمتةل يزًم٘مةقن قمٚمٞمٝمة٤م شمٚمةؽ  .ا طمقًمف اًمرُم٤مل رومٕمق

إطمج٤مر سم٤مجلر إمم إُم٤مم واًمدومع ُمـ اخلٚمػ طمتك يّمٚمقا وة٤م إمم سمٜمة٤مة اهلةرم !! 

هلل ُم٤م أقمج٥َم رذه اًمٕم٘مقل وُم٤م أصؼمر٤م قمغم اًمِمدائد وُمة٤م أصمبتٝمة٤م ذم رةذا اًمٕمٜمة٤مء 

 !!.اًمِمديد



 

  
 

 

 واًم٘مقة ومقىمٗمة٧م اًمقىمٗمة٤مت ًم٘مد شمٕمٚمٛم٧م اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م ُمـ ذًمؽ اًمنب٤مت واًمّمؼم 

 وذم رش  اجلٝم٤مد ويم٤من ُمٜمٝم٤م اًم٘م٤مدة إو٤مد.  .اعمنموم٦م ذم اًمدوم٤مع قمـ اًمبالد

وشماله ظمٗمةرع وُمٜم٘مةرع وةرُمٞمٝمام  .ورٙمذا أشمؿ ظمقومقا اجلب٤مر ررُمف اجلب٤مر 

 .سم٤مجلٞمزة إيمؼماعمت٤ممخلم ًمٚمٝمرم 

ف ُمةـ سمام ومٞم وأقمجبقاصمؿ  شمٕم٤مًمقا سمٜم٤م واؿمٝمدوا سمٜم٤مء ُمٕمبد ومت٤مح ذم رذه إَسة 

 وأقمجبقاواًمٕم٘مقد احلجري٦م اًمتل اسمتدقمقر٤م طملم ذاك، شمٕم٤مًمقا  .اًم٘مقاقمد اهلٜمدؾمٞم٦م

سمٛم ٚمٗم٤مت رذه إَسة ُمـ إرراُم٤مت واًمٚمقطم٤مت احلجرية٦م واًمتامصمٞمةؾ اًمرائٕمة٦م 

واًمتقاسمٞم٧م اجلٛمٞمٚم٦م وحتٜمٞمط اجلن٨م  سمٛمقاد ٓ شمةزال يم٤مًمٓمالؾمةؿ حتةػم اًمٕم٘مةقل رم 

  .طمتك أن  ويٕمجز اًمٕمب٤مىمرة قمـ شم٘مٚمٞمدر٤م .اضمتالء أَسارر٤م 

ًمئـ شمٜم٤مءت إَسة اخل٤مُمس٦م ذم أؾمقان وم٢من ٟمٗمقذر٤م أُمتد إمم اًمقضمف اًمبدري 

ويم٤مٟمة٧م اًم٘مٚمٞمقسمٞمة٦م دائةام رةل ىمٜمٓمةرة  .وأٟم٤مره سم٤معمٕم٤مسمد واًمٕمب٤مدة واحلٞمة٤مة اًمزاظمةرة 

ورم قمٝمةةد رةةذه إَسة  .اًمةةذار٥م وأيةة٥م ُمةةـ ـمقرؾمةةٞمٜم٤م إمم اًمقضمةةف اًم٘مةةبكم

٧م اجلبة٤مل وىُمةَدْت أطمج٤مررة٤م ًمبٜمة٤مء اهلٞم٤ميمةؾ وٟمدة٧م ُأؾْمُت رضم٧م اعمٕمة٤مدن ُوؿمة٘مَ 

وشمريمةقا ًمٜمة٤م أروع اًمتامصمٞمةؾ  .وىمةد ظمٚمٗمةقا آصمة٤مًرا ىمٞمٛمة٦م سمسة٘م٤مرة وهمػمرة٤م .اًمتامصمٞمؾ



 

 

 

 

 

واحُلكِمّ اًمبديع ُمـ اًمذر٥م واًمٕم٤مج ٫ ٟمرار٤م اًمٞمةقم ُمبٕمنةرة ذم ُمتة٤مطمػ  .واًمرؾمقم

خمتٚمٗم٦م وًمٙمـ  ؾمٜمجد سم٘م٤مي٤مر٤م رم اعمتدػ اعمٍمي ُمسّجٚم٦م سم٠مرىم٤مم  .اًمبالد اًمٖمرسمٞم٦م

 . .٣٤٦إمم  ٥٦شمبدأ ُمـ 

اٟمتٝم٧م إَسة اخل٤مُمس٦م سمتدظمؾ اًمٙمٝمٜمة٦م ذم إدارة اًمةبالد ـمة٤مُمٕملم  ذم أرزاس 

يمام طمة٤موًمقا اهمتّمة٤مب اعمٚمةؽ ُمةـ أرسم٤مسمةف واٟمتٝمةك اخلةال  سمة٠من ضمٕمٚمةقا  .اًمٕمب٤مد 

ٗمسة٤مد وشمالؿمةك سمٕمض اًمٙمٝمٜم٦م ُمٚمقيًم٤م وُمـ رٜم٤م اؿمتد اخلال  وسمرز اإلشمةال  واًم

آئتال . وشم٘مَٚمص فمؾ اًمبالد وشمٍَمُم٧م اعمستٕمٛمرات ُمـ احلبِمة٦م واًمّمةقُم٤مل 

واًمسقدان ٫ ومٙم٤مٟمة٧م ذم ُمةد وضمةزر طمتةك اٟمتٝمة٧م سمٛمِمةٙمالت هم٤مُمْمة٦م وشمالرة٤م 

 همٛمقض أؿمد.

ًم٘مد سم ؾ قمٚمٞمٜم٤م اًمت٤مريخ سمسجالت إَسات اًمتل شمٚمتٝم٤م ورل ُمةـ اًمسة٤مسمٕم٦م  

ض ومٚمؿ ئمٝمةر ومٞمٝمة٤م ٟمةقر يْمة  إمم احل٤مدي٦م قمنمة٫ شمقارى شم٤مرخيٝم٤م ذم سمٓمقن إر

وًمٙمةـ  اعمسةت٘مبؾ يمٗمٞمةؾ  .ًمٜم٤م اًمسبٞمؾ إمم ُمٕم٤معمٝم٤م أو يٙمِمةػ اًمسةت٤مر قمةـ آصم٤مررة٤م

 .سم٢مظمراج أصم٘م٤مهل٤م وُمٕمروم٦م أطمقاهل٤م

 



 

  
 

 

فمٝمةر  ]ورهمؿ اًمٖمٛمقض اًمذى ًمّػ اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م رم شمٚمؽ احل٘مب٦م اًمزُمٜمٞم٦م وم٢من ُمة٤م

وسم٤مٓؾمةةتٜمت٤مضم٤مت   .وُمةة٤م قمرومٜمةة٤مه ُمةةـ وىمةة٤مئع وأطمةةدث  .ًمٜمةة٤م ُمةةـ آصمةة٤مر شم٤مرخيٞمةة٦م

ُمـ وٛمؾ يمؾ رذا، ٟمستٓمٞمع أن  ٟمدٙمؿ سم٠من اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م يم٤مٟمة٧م يمٖمػمرة٤م   -ًمٗمٙمري٦ما

ُمـ سمالد اًمقضمف اًمبدري ذم ؿمبف اؾمت٘مالل همػم ُمٜم٘مقص٦م رم طمٔمقفمٝم٤م ُمةـ احلٞمة٤مة 

اًمٕمزيزة اًمٙمريٛم٦م[ 
(4)

.  

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 اًمٗم٘مرة ُمـ صٞم٤مهم٦م اعمد٘مؼ ًمٕمدم  وضقطمٝم٤م رم اعم ٓمقـم٦مرذه   (1)



 

 

 

 

 

 

 

اؾمةتٓم٤مع أن  .ٞمٜمٛمدتة٥مسمدأت رذه إَسة ذم ـمٞمب٦م سمرضمةؾ طمة٤مزم اؾمةٛمف أُم 

يسةةٓمر قمةةغم نٞمةةع اًمةةبالد٫ وم٠مقمةة٤مد اعمجةةد عمٍمةة سم٢مصةةالطمٝم٤م واًمتٗمةةرغ عمزارقمٝمةة٤م 

صمؿ ـمٗمةؼ يٗمتةتح اًمةبالد٫ وسمةدأ سم٤مًمسةقدان واًمٜمقسمة٦م  .وُمّم٤مٟمٕمٝم٤م ودم٤مر؛٤م وآصم٤مرر٤م

طمتةةك وصةةؾ إمم ُمٜمةة٤مسمع اًمٜمٞمةةؾ صمةةؿ أمخةةد اًمنةةقرات اًمٚمٞمبٞمةة٦م سمٛمسةة٤مقمدة وًمةةده 

 ؾمٞمزوؾمؽميس.

ُمٍمة قمةـ ـمريةؼ اًمنمةىمٞم٦م اًمتةل  ورم قمٝمده طم٤مول سمٕمض إؾمةٞمقيلم همةزو

س.م   ٨٢٪٢حت٤مًمٗم٧م ُمع اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م ذم اًمدوم٤مع قمـ اًمبالد طمتك ـمردوا اًمٖمزاة قم٤مم 

وفمٝمرت اًم٘مّمص اًمرائٕم٦م ذم إدب اعمٍمي٫  ؾمّجٚمٝم٤م اًمت٤مريخ رم صٗمد٤مت   .

ٟمٕمر   اًمٞمقم ُمـ روائٕمٝم٤م  ىمّم٦م ؾمٜمقرل سمةـ أُمٞمٜمٛمدتة٥م٫  .سمردّي٤مشمف وطمٗمٔمٝم٤م ًمٜم٤م

وقمة٤مد ذم ًمةقاء أظمٞمةف  .أؾمةٞم٤م ذم فمةرو  هم٤مُمْمة٦م اًمذى  ررب سمٕمد ُمقت أسمٞمف إمم

سمةدأر٤م  .ؾمٞمزوؾمؽميس اعمٚمؽ سمرؾم٤مًم٦م ومٞمٝم٤م ُمن٤مل رائع ُمـ إدب وطمة٥م اًمةقـمـ 



 

  
 

 

شمريمةة٧م سمٚمةةدي قم٤مرًيةة٤م وصةةؼمت طمتةةك رصت همٜمًٞمةة٤م وًمٙمٜمةةل ٓ أرىض "سم٘مقًمةةف: 

"سمقـمٜمل سمديالً 
(4)

. 

ٓ ؿمؽ أن رذا اًمِم٤مب اًمقـمٜمل اًمذي ومر ذم شمٚمةؽ اًمٔمةرو  اًمٖم٤مُمْمة٦م ُمةر  

وىمةد طمٗمةظ اجلٛمٞمةؾ ًمتٚمةؽ  .ٛمد ُمٜمٝم٤م ـمٕم٤مُمف ورق رة٤مرب ضمة٤مئعسم٤مًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م واؾمت

 اًمبالد ورّدُه ٕرٚمف سمٕمد قمقدشمف.

ويُمتبةة٧م  اًم٘مّمةةص إدسمٞمةة٦م   .اشمسةةٕم٧م اًمبدةةقث اًمٕمٚمٛمٞمةة٦م رم رةةذه إَسة 

 .ورذه ٟم٘مٚم٦م  طمْم٤مري٦م همػم ُمسبقىم٦م .ظِمّمٞمًّم٤م ًمتدريسٝم٤م  ذم اعمدارس 

٦م اعمٓمريةة٦م وُمةةـ أقمٔمةةؿ آصمةة٤مر اًم٘مٚمٞمقسمٞمةة٦م ذم رةةذه إَسة اًمن٤مٟمٞمةة٦م قمنمةةة ُمسةةٚم 

  .سمجقار قملم ؿمٛمس ويمٚمت٤ممه٤م ُمـ اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م طملم ذاك

ارشمٗم٤مع اعمسٚم٦م قمنمةون ُمةؽًما ورةل ُمةـ آصمة٤مر اعمٚمةؽ أوؾمةؽميش أُمة٤مم ُمٕمبةد 

اًمِمةةٛمس، ويمةة٤من سمجقاررةة٤م ُمسةةٚم٦م أظمةةرى يم٤مٟمةة٧م ُمٕمروومةة٦م وصم٤مسمتةة٦م ذم ُمٙم٤مهنةة٤م إمم 

اًم٘مرن اًمس٤مدس اهلجري مجاًمن٤مًم٨م قمنم اعمٞمالد( وىمد ؿمٝمدر٤م اعم١مرخ اًمرطم٤مًم٦م قمبد 

ويم٤من قمٚمٞمٝم٤م ٟم٘مةقش شمرنة٧م سمةام  .ػ اًمبٖمدادي اًمذي وصٗمٝم٤م وصًٗم٤م دىمٞمً٘م٤ماًمٚمٓمٞم

 يكم: 

                                                 
 ٣٦٢٢رذه اًم٘مّم٦م ُمسجٚم٦م قمغم أيمؼم ىمٓمٕم٦م طمجري٦م سم٤معمتدػ حت٧م رىمؿ   (1)



 

 

 

 

 

إن اعمٚمؽ اعمٜمّمقر ص٤مطم٥م اًمت٤مضملم وحم٥م اًمِمٛمس أوؾمؽميش ىمد ٟمّمة٥م "

وىمةد متة٧م َسىمة٧م رةذه اعمسةٚم٦م   ."رذا إصمر ذم اًمٕمٞمد اًمرؾمةٛمل ختٚمٞمةًدا ًمةذيمراه

  .إظمػمة  مجضٛمـ ُم٤م َُسس ُمـ آصم٤مر يمنػمة( ًمتست٘مر رم ُمت٤مطمػ  أوروسم٤م

وُمـ خمٚمٗم٤مت رةذه إَسة مت٤مصمٞمةؾ وشمقاسمٞمة٧م ُمةـ اعمرُمةر وصةٜم٤مديؼ ُمٙمٕمبة٦م 

 (. ٤٢٢ – ٤١٨دمدر٤م  رم اعمتدػ اعمٍمي ُمسجٚم٦م سم٠مرىم٤مم مجُمـ  .رائٕم٦م

  

 

 

 

 



 

  
 

 

 

اًمتةل شم٘مةقل: أن  "أيبةقر"ؿم٤مقم٧م ذم ظمتة٤مم إَسة اًمن٤مٟمٞمة٦م قمنمةة ٟمبةقءة  

ُمٍمةةي ؿمةةج٤مع ضةةدرؿ صمةةؿ ينةةقر  .ُمٍمةة ؾمةةت٘مع ذم حمٜمةة٦م ويٖمزورةة٤م إضم٤مٟمةة٥م

اًمتةك فمٝمةر  ٢٤وخيرضمٝمؿ ُمـ اًمبالد، وىمد حت٘م٘م٧م رذه اًمٜمبقءة رم قمٝمةد إَسة 

وشُمريم٧م ؿمئقهن٤م ًمٚمٖمرسم٤مء طمتك وومةد إًمٞمٝمة٤م أٟمة٤مس ُمةـ  .ذم إدار؛٤م  اٟمدالل وشمراخٍ 

سم٘م٤مي٤م  ىمقم قم٤مد ٫ ورؿ اًمٕمامًم٘م٦م اهلٙمسقس اًمذيـ آُمٜمقا وقد وٟمجةقا ُمةـ قمةذاب 

صمةةؿ وصةةٚمقا إمم اًمقضمةةف اًمبدةةري  إطم٘مةة٤م  وررسمةةقا إمم أؿمةةقر ؿمةةامل ؾمةةقري٤م

وًمٙمـ يمة٤من آطمةتالل رم رةدوء وؾمةٙمٞمٜم٦م ُمّمةدقسم٤م  .واطمتٚمقه سمام ومٞمف اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م 

واإليةامن سمة٤مهلل وقمب٤مدشمةف طمةؼ  .سمدقمقة وإرؿم٤مد ًمٚمٜم٤مس سمؽمك اإلرشاك رم اًمٕم٘مٞمدة

 اًمٕمب٤مدة .

وم٘مد شمريم٧م  ٢٤ورهمؿ اًمتدٚمؾ اإلداري اًمذى أص٤مب ُمٍم رم قمٝمد إَسة 

٦م ُمـ اًمتامصمٞمةؾ واًمٚمقطمة٤مت احلجرية٦م ووٛمققمة٦م ُمةـ احلةكم رذه إَسة آصم٤مًرا ر٤مُم

إمم   ٩٪٤٩أرىم٤مُمٝم٤م سمة٤معمتدػ اعمٍمةي مجُمةـ  .ىمٓمٕم٦م  ٤٣٣سمٚمغ شمٕمدادر٤م  .اًمٜم٤مدر

٥٤٢٪ .) 



 

 

 

 

 

ورم إَسة اًمراسمٕم٦م قمنمة اؾمتٛمّر شمدرقر اإلدارة رم ُمٍم وؾمة٤مءت أطمةقال 

ص٤مطمبف همزو ُمتقاصؾ ُمةـ  أؾمةٞمقيلم   .ُمع ادم٤مه واضح إمم آٟمدالل .اًمٜم٤مس

ًمذيـ متّٙمٜمقا ُمـ اًمسةٞمٓمرة قمةغم أضمةزاء ُمةـ رشس ُمٍمة قم٤مٟمة٧م ومٞمةف اًمةبالد ُمةـ  ا

 احلروب وآضٓمراسم٤مت. 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

طمتٚمةةقا اًمقضمةةف ادمةةغم ؾمةةٚمٓم٤من اًمٕمامًم٘مةة٦م ذم إَسة اخل٤مُمسةة٦م قمنمةةة سمٕمةةد أن 

اًمبدري وؾمٞمٓمروا قمٚمٞمف وطمة٤مرصوا اًمقضمةف اًم٘مةبكم ويم٤مٟمة٧م اًم٘مٚمٞمقسمٞمة٦م ُمةـ أرةؿ 

دوا قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمدوم٤مع واإلُمداد سم٤مًمرضم٤مل واعمقاء وإُمةقال احلّمقن اًمتل اقمتٛم

واؿمتد سمٓمِمٝمؿ سمٕمد أن رأوا قمٜم٤مد اعمٍميلم ُمٕمٝمؿ ذم اًمٕمب٤مدة وآقمت٘م٤مد واإليامن 

طمتك فمٝمقر ؾمالـمٞمس مجاًمْمد٤مك( اجلبة٤مر طمةقل اًم٘مٚمٞمقسمٞمة٦م ويمة٤من ًمةف يمةريس ذم 

٤من ًمف رقراه اعمٕمرووم٦م سم٠موريس سمجقار سمقسم٤مؾمتس  وقمغم ُم٘مرسم٦م ُمـ اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م يمام يم

 يمريس آظمر ذم إشمري٥م مجسمٜمٝم٤م(.

وىمد ٟمٔمٛمقا اعمالطمة٦م سمةلم أشمرية٥م وسمةلم اًمٗمرُمة٤م ذم اًمِمةامل اًمنمةىمل ًمٚمقضمةف  

اًمبدري مجرشىمل سمقرؾمٕمٞمد أن( ويم٤مٟم٧م اًمسةٗمـ شمٕمةؼم ومةرع اًمٜمٞمةؾ اًمبقًمٞمسةٙمل 

 .ُمـ اًمٗمرُم٤م إمم أشمري٥م ذم ردوء وؾمٙمٞمٜم٦م طم٤مُمٚم٦م اًمٜم٤مس واًمتج٤مرة سملم رذه اًمبالد

ًمرؾمةقل قمةغم ؾمةالـمٞمس اًمةةذي ضمٕمةؾ ضمٞمِمةف ُمةةـ اخلٚمٞمةةؾ ا إسمةرارٞمؿطمتةك وومةد 

إؾمٞمقيلم٫ وم٘مةد اؾمةتدقمك رسمةع ُمٚمٞمةقن أؿمةقري مجؿمةامل ؾمةقري٤م( ُمةـ اعمة١مُمٜملم 

 .سمرؾم٤مًم٦م إسمرارٞمؿ وُمـ يم٤من ىمبٚمف وضمٕمؾ ُمٜمٝمؿ ىمقة طمّمٞمٜم٦م ًمٚمدوم٤مع قمـ ُمٍم



 

 

 

 

 

ضم٤مء إسمرارٞمؿ واًمسٞمدة ؾم٤مرة اجلٛمٞمٚم٦م وىمد فمٜمٝمة٤م ؾمةالـمٞمس وم٤مرهمة٦م وطمة٤مول 

وىمةد  .  أهنة٤م زوج إسمةرارٞمؿ اخلٚمٞمةؾ أن يتزوج ُمٜمٝم٤م وًمٙمٜمف شمراضمةع سمٕمةد أن قمةر

ًٓ يمنػمة وأقم٤مده ُمع زوضمةف ُمٙمةّرُملْم سمٕمةد أن ارةدى هلةام  ُمٜمدف اعمٚمؽ همٜماًم وأُمقا

ومٙم٤من هل٤مضمر ُمةـ إسمةرارٞمؿ وًمةد ؾَمةَٛمْقه  .ر٤مضمر ورل ُمـ سمٞم٧م اعمٚمؽ وُمـ اًمٗمرُم٤م

 . إؾمامقمٞمؾ٫ اًمذي يم٤من ُمـ قم٘مبف حمٛمد 

٤م( وذم أون سمٕمةةلم شمقـمةةد ؾمةةٚمٓم٤من اًمٕمامًم٘مةة٦م اًمٕمةةرب ـمةةقياًل ذم أشمريةة٥م مجسمٜمٝمةة 

يمٕمب٦م اًمٕمٚمقم   -يمام ؾمبؼ أن ذيمرٟم٤م–ويم٤مٟم٧م أون  .ؿمٛمس ويمالمه٤م ُمـ اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م 

ذم ذًمؽ اًمزُمـ٫ ختّرج ومٞمٝم٤م قمب٤مىمرة ذم اًمٗمٚمسةٗم٦م واًمتقطمٞمةد واًمةديـ واًمٓمة٥م ُمةـ 

  .اًمذيـ ضم٤مءوا ًمتدّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م .نٞمع أسمٜم٤مء اًمبالد

ؾمًٕم٤م ًمتْمةؿ إًمٞمٝمة٤م: سمٖمةداد وىمد اُمتدت إُمؼماـمقري٦م اًمٕمامًم٘م٦م اُمتداًدا ر٤مئاًل وا

واًمٕمجؿ وإٟم٤مضقل واًمٞمقٟم٤من ويمري٧م واًمسقدان واحلبِم٦م، يمةؾ أوًمئةؽ يمة٤مٟمقا 

ُمـ شمقاسمٕمٜم٤م ويستٛمدون اإلدارة ُمـ أوريةس مجرةقارة( سم٤مًمنمةىمٞم٦م يمةام يسةتٛمدون 

 اًمٕمٚمقم وي٘متبسقن اًمن٘م٤موم٦م ُمـ اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م مجأون(.

وذم ذًمةةؽ اًمٕمٝمةةد يم٤مٟمةة٧م اعمج٤مقمةة٦م اًمتةةل شمّمةةّدى هلةة٤م يقؾمةةػ اًمرؾمةةقل سمةةـ 

وىمّمتف ُمٕمرووم٦م ذم  .ٕم٘مقب قمٚمٞمف اًمسالم، ُمـ ُمقىمٕمف يمقزير ًمالىمتّم٤مد ذم ُمٍمي



 

  
 

 

سمة٠مروع -ُمـ اًمتنٜمٞم٦م( يمةام رةل ُمسةجٚم٦م  ٣٦ُمـ ؾمٗمر اًمتٙمقيـ،  ٪٤اًمتقراة مجص

ورل ُمـ أطمسـ اًم٘مّمص وأروقمٝم٤م٫ وم٘مد وم٤مىم٧م نٞمع  .رم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  -سمٞم٤من

ع واًمٖمةرام اًم٘مّمص اخلٞم٤مًمٞم٦م واًمقاىمٕمٞم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م: ومٗمٞمٝمة٤م اًمٙمٞمةد واحلسةد واخلةدا

طمتك شمؼمز احل٘مٞم٘م٦م ويتدةقل اعمقىمةػ إمم  .واًمٔمٚمؿ واحلزن واًمبالء وأدب احل٥م

وروم٘مة٦م ورٜمة٤مء. ويمةؾ  .وقمٗمق سمٕمةد ضمٗمة٤مء .إيمرام ومتجٞمد وومرج وًم٘م٤مء سمٕمد ي٠ْمس

رذه اًمقىم٤مئع وُم٤م اٟمٓمقت قمٚمٞمف ُمـ قمقاـمػ إٟمس٤مٟمٞم٦م وُمِم٤مقمر ُمتب٤ميٜم٦م ُمـ صٛمٞمؿ 

  .اًمدراُم٤م  احلدين٦م

دمري سم٤مًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م واًمنمىمٞم٦م وعم٤م شمةزل آصمة٤مر  يم٤مٟم٧م ُمٕمٔمؿ أطمداث رذه اًم٘مّم٦م 

وىمةد أيمةد سمٕمةض  .خم٤مزن اًمٖمالل  سم٤مىمٞم٦م سم٤معمٓمري٦م وقملم ؿمٛمس وسمٚمبةٞمس وهمػمرة٤م

اعمٗمرسيـ يم٤مًمسٞمقـمل أن يقؾمػ أىم٤مم ذم اًمبالد اعمٍمي٦م سمٕملم ؿمٛمس يمام ىمة٤مل أن 

 ظمروج ُمقؾمك ُمـ ُمٍم يم٤من ُمـ رذه اعمديٜم٦م ٟمٗمسٝم٤م  اًمتل شمٕمٚمؿ  و٤م. 

سمام ورصمتف ُمـ قمٍم اًمٕمامًم٘م٦م: ُمـ اخلٞمؾ واًمٗمروؾمٞم٦م  وسم٘مٞم٧م اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م حمتٗمٔم٦م

واًمٕمجالت وىمٞم٤مدة اجلٞمقش طمتك قمٍم اعمامًمٞمؽ. واعمتتبع شم٤مرخيٝم٤م اًمٕمٛمٞمؼ يٕمٚمةؿ 

  .أن اًمت٤مريخ ؾمجؾ هلؿ يمؾ رذه اعمآصمر

 



 

 

 

 

 

 

 

يم٤من ًمٚمٕمامًم٘م٦م سم٘م٤مي٤م وآصم٤مر ذم اًمقضمف اًمبدري سمٕمد صمقرة أمحس اًمذي ـم٤مردرؿ 

ٚم٥م قمٚمٞمٝمؿ ذم اًمقضمف اًمبدري طمٞم٨م أىم٤مُمقا رٜمة٤مك زُمٜمة٤م ُمـ اًمقضمف اًم٘مبكم و  يتٖم

( وؾمةةٙمقت ةصمةةؿ اٟمتنمةةوا دمةة٤مه هيةةقذا أرض همةةزة وشمةة٤مرو مجاًم٘مٜمٓمةةر .ـمةةقياًل  

 مجاإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م( وومٚمسٓملم وأؿمقر مجؾمقري٤م(. 

يم٤من ًمُِقومقِد اًمٕمامًم٘مة٦م إمم ُمٍمة أصمةر قمٔمةٞمؿ ذم اًمةديـ يم٤مٓسمتٕمة٤مد قمةـ اًمنمةك 

اًمٕمجالت واًمٕمرسم٤مت واخلٞمةؾ ورم اعمج٤مل اًمٕمسٙمري: سمٜمنم  .وشمٓمٝمػم اعمٕمت٘مدات

وُمٕمرومةة٦م أؾمةة٤مًمٞم٥م ضمديةةدة ُمةةـ احلةةروب ُمنةةؾ اًمٙمةةِر واًمٗمةةِر واًم٘مٚمةة٥م واحلّمةة٤مر 

مجاًمٙمامؿم٦م( وهمػم ذًمؽ مم٤م ٓ يٜمٙمره اعمٍميقن٫ وًمٙمـ آطمتالل ُمٝمام يمة٤من ُمذًمة٦م 

 .واقمتالل

قمٚمٞمٝمؿ أمحس وهنض ُمٕمف اعمٍميقن  ذم ٟمْم٤مًمف ويمٗم٤مطمف وقمة٤موٟمقه  وًمذا صم٤مر

وىمةةد أيّمةةد رةةذا  إؾمةةت٤مذ ُمةة٤مريـ داْيةةريـ  .ٍمةةيرم حت٘مٞمةةؼ اًمٕمداًمةة٦م  ًمٚمِمةةٕم٥م اعم

ًم٘مةد أصةبد٧م ُمٍمة "اعمدرس سم٤محل٘مقس ذم ضم٤مُمٕم٦م اًم٘م٤مررة ؾم٤مسم٘م٤م طمٞمة٨م ىمة٤مل:  



 

  
 

 

سمٕمد رذه اًمنقرة دوًم٦م ًمٚمٕمداًم٦م آضمتامقمٞم٦م ىمْم٧م قمغم اًمٕم٤مدات اًمت٘مٚمٞمدية٦م اعمتبٕمة٦م 

يمةةام ىم٤مُمةة٧م  .وٟمزقمةة٧م اًمّمةةٗم٦م اًمديٜمٞمةة٦م ًمٚمٛمٚمةةقك .ذم وراصمةة٦م اًمٕمةةرش اًمٗمرقمةةقب

وإًمٖمةة٤مء اًمتقريةة٨م ذم اعمٜم٤مصةة٥م وإُمةةالك  .اعمةةقفمٗملم سمتدجةةٞمؿ ؾمةةٓمقة يمبةة٤مر

وحَمَةة٧ْم سمةةذًمؽ اًمٗمةةقارس آىمتّمةة٤مدي٦م واًمٓمب٘مٞمةة٦م سمةةلم أسمٜمةة٤مء  .اًمزراقمٞمةة٦م واًمٕم٘م٤مريةة٦م

 .اًمِمٕم٥م

ورٙمذا ٟمجد٧م اًمنةقرة رم ٟمنمة اًمٕمداًمة٦م آضمتامقمٞمة٦م ٕول ُمةرة  ذم اًمةبالد  

 ىمبؾ اعمٞمالد . ٢٦٩٣اعمٍمي٦م ويم٤من ذًمؽ ؾمٜم٦م 

طمتِمبسقت اًمتل ومتد٧م سمالد قمةدن مجسمةقن( وُمـ ُمٚمقك رذه إَسة اعمٚمٙم٦م 

ويم٤مٟمة٧م يمةؾ  .واًمٞمٛمـ وأٟمِم٠مت ُمسٚمتلم ويمّٚمٚم٧ْم رأؾمْٞمٝمام سم٢ميمٚمٞمٚملْم ُمةـ اًمةذر٥م

أُمة٤م اًمن٤مٟمٞمة٦م  .وٓ شمزال إطمدامه٤م  ىم٤مئٛم٦م سم٤مًمٙمرٟمؽ  .ُمسٚم٦م ىمٓمٕم٦م واطمدة ُمـ احلجر

 !.وم٘مد َسىمٝم٤م ٟم٤مسمٚمٞمقن ًمٞمزّيـ و٤م ُمٞمدان اًمٙمقٟمٙمقرد رم سم٤مريس

ًمن٤مًم٨م اًمذى  همزا اًمٕمراس وسم٤مسمةؾ وأٟمِمة٠م ظمَٚمَػ اعمٚمٙم٦م طمتِمبسقت حتتٛمس ا

 ُمسٚمتلم سم٤معمٓمري٦م مجىمٚمٞمقسمٞم٦م( وًمٙمـ يمٚمٞمقسم٤مشمرا ٟم٘مٚمتٝمام إمم اإلؾمٙمٜمدري٦م. 

ذم رةةذه إَسة فمٝمةةر اعمٚمةةؽ اًمّمةةٖمػم شمةةقت قمةةٜمخ أُمةةقن اًمةةذي شمرسمةةع قمةةغم  

َأيده اًمٙمٝمٜم٦م سم٠مُمقاهلؿ اًمتل اهمتّمبقر٤م ُمةـ  .اًمٕمرش سمٕمد إظمٜم٤مشمقن زوج ٟمٗمرشمٞمتل 



 

 

 

 

 

 وي٘مبٚمف اًمِمٕم٥م ُمٚمًٙم٤م قمغم ُمٍم. .اًمِمٕم٥م ًمٞمٕمِزُزوا ُمريمزه

ة ُمٜمٝمة٤م سمةدار أصمة٤مر  َ
َِ وىمد اؿمتٝمر سمآصم٤مره اًمٙمنػمة وأُمقاًمف اًمٖمزيةرة اًمتةل ُأطْم

و ىمٞمٛمتٝمة٤م  .يمؾ ىمٓمٕم٦م ُمٜمٝم٤م شمتٗمّرد سمروقمتٝم٤م وو٤مئٝم٤م .ٟمدق أًمػ وُمئتل ىمٓمٕم٦م أصمري٦م 

طمتك ىمَدر سمٕمض اخلؼماء إطمةدى قِمِّمةِٞمِف اًمزسمرضمدّية٦م سمة٠ميمنر ُمةـ ُمٚمٞمةقب ضمٜمٞمةف،  .

ٕمض رداي٤م اًمٙمٝمٜم٦م ًمف ًمٞمٖمروه قمغم شمٖمٞمػم قم٘مٞمدة اًمتقطمٞمد اًمتك ضمة٤مء ويم٤مٟم٧م رذه سم

وُمٕمٜم٤مرة٤م  "شمةقت"وُمـ وؾم٤مئؾ همقايتف وإهمرائف  ؾمةّٛمْقه   .و٤م إظمٜم٤مشمقن إمم ُمٍم

أي اإلًمةةف  "أُمةةقن"سمٛمٕمٜمةةك اًمقاؾمةةٓم٦م ، و "قمةةٜمخ"و .ُمّمةةدر اخلّمةة٥م واًمنةةروة

 إقمٔمؿ اعمدت٤مج ًمقاؾمٓم٦م مجورؿ اًمٙمٝمٜم٦م ـمبًٕم٤م(.

وىمةد ُمة٤مت ذم   .ؾمةقى ؾمةت٦م أقمةقام وم٘مةط و  يدم  ُمٚمؽ شمقت قمةٜمخ أُمةقن 

 .زقمٛمقا أٟمف ُم٤مت سم٤مًمسؾ اًمرئقي .فمرو  هم٤مُمْم٦م  

وومتح ُم٘مؼمشمف إصمرَي٤من: يم٤مرشمر ويم٤مْرٟم٤م ومقر، اًمٚمذان ؾمٚمب٤م ُمٜمٝم٤م ُم٤م ظمةػ محٚمةف 

 وذم ذًمؽ ي٘مقل اًمِم٤مقمر أمحد ؿمقىمل:  .وهمال صمٛمٜمف

 يعّف  ن ادؾوك ُمَؽَػـِقـا          ومن رسق اخلؾقػة وْهَو حٌّي 

آظمر ظمٚمٗم٤مء اًمٕمنامٟمٞملم  "قمبد اعمجٞمد سمـ حمٛمد رؿم٤مد"ٜمل ؿمقىمك سم٤مخلٚمٞمٗم٦م ويٕم

 .إشمراك، وىمد َسىمف اإلٟمجٚمٞمز وطم٤مومٔمقا قمٚمٞمف ُمـ أيدي اًمنقرة اًمؽميمٞم٦م اًمٙمامًمٞم٦م



 

  
 

 

شمب٘مك ُمـ آصم٤مر اعمٚمؽ شمقت قمٜمخ أُمقن ومٛمقضمقدة  ذم اًمٓمة٤مسمؼ اًمٕمٚمةقي  أُم٤م ُم٤م

٤موم٦م إمم مت٤مصمٞمةؾ سم٤مإلضة . ٢٢٩٤ًمدار أصم٤مر وشمبةدأ سم٠مرىمة٤مم ظم٤مصة٦م ُمةـ واطمةد إمم 

سمجٝمةة٦م  ١٥٪٢وُمٜمٝمةة٤م متنةة٤مل قُمنةةر قمٚمٞمةةف ؾمةةٜم٦م  .يمبةةػمة ُمبٕمنةةرة ذم ضمٝمةة٤مت خمتٚمٗمةة٦م

، يمام أن سمٕمض رذه اًمتامصمٞمؾ وضمدت ذم اًمب٘مٕم٦م ُم٤م  ٥٦٨ورىمٛمف سم٤معمتدػ  .أشمري٥م

، وُمٜمٝم٤م سمٕمض مت٤مصمٞمؾ  ٦١٨، ٥٦٩وُمٕمٔمؿ أرىم٤مُمٝم٤م ُم٤م سملم  .سملم اعمٓمري٦م وأشمري٥م 

 .ُمقنًمبٜم٤مت أظمٜم٤مشمقن ورـ أظمقات زوج شمقت قمٜمخ أ

واعمٚمٙمةة٦م طمتِمبسةةقت  Aayوىمةةد قمٚمٛمٜمةة٤م أن يمنةةػًما ُمةةـ خمٚمٗمةة٤مت اعمٚمةةؽ أي  

وشمقسمر وهمػمرؿ وضمدت ُمٙمدؾم٦م وذه اًمب٘مٕم٦م إشمريبٞم٦م وظم٤مص٦م اًمٜمسةٞم٩م اًمرومٞمةع 

واحل٘مٞم٘م٦م أن أقمٔمةؿ أصمة٤مر اعمٍمةي٦م يم٤مٟمة٧م ُمةـ خمٚمٗمة٤مت إَسة  .واحلكم اًمبديع

 اًمن٤مُمٜم٦م قمنمة. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ٜم٤مطمر اًمديٜمل سملم أُمقن وأشمقن وم٤مًمٙمٝمٜمة٦م يمة٤مٟمقا سمدأت رذه إَسة سمٕمد اًمت 

يريدون اًمٕمقدة سم٤مًمِمٕم٥م إمم قمب٤مدة أُمقن ٕٟمف  طمس٥م قم٘مٞمد؛ؿ اخل٤مًمؼ إقمٔمةؿ 

اًمذي ٓ يّمؾ إًمٞمف خمٚمقس إٓ سمقؾم٤مـم٦م رضم٤مل اًمديـ ورةؿ اًمٙمٝمٜمة٦م اًمةذيـ أصْمةَرْوا 

ُمـ رذه اًمِٗمْري٦م اًمديٜمٞم٦م إصمراء وم٤مطمًِم٤م طمتك ضم٤مء إظمٜمة٤مشمقن ًمُٞمْبٓمٚمٝمة٤م. وًمٙمةـ متٙمةـ 

ورةق ٓ  .ٙمٝمٜم٦م ُمـ اًمت ّٚمص ُمٜمف و شمٜمّمٞم٥م شمقت قمٜمخ أُمقن ُمٚمًٙم٤م قمةغم ُمٍمةاًم

 .يستدؼ وًمٞمس ُم١مّراًل ًمٚمدٙمؿ 

ويزقمؿ يمنػم ُمـ اعم١مرظملم أن رذا اًمتدقيؾ يم٤من ومتٜم٦م ُمـ اًمٕمؼماٟمٞمةلم اًمةذيـ 

ظمرضمقا ُمـ إدي٤من أي٤مُمٝم٤م وُمٙمنقا ذم اًمٕمةذاب اًمٓمقيةؾ وىمةد ؾمة٤مُمٝمؿ اًمٗمراقمٜمة٦م 

بة٤مب واعمٜمِمةئ٤مت ويم٤مٟمة٧م رةذه اًمٗمةتـ اًمديٜمٞمة٦م أًمقاًٟم٤م ُمـ اًمٕمذاب واًمسة رة ذم اعم

 ؾمبًب٤م ذم مترد إؾمٞمقيلم ضد ُمٍم٫ ومد٤موًمقا آٟمٗمّم٤مل قمٜمٝم٤م. 

وذم ومؽمة ُمـ رةذه اًمٗمةقىض وذًمةؽ آضةٓمراب أقمةتغم اًمٕمةرش رُمسةٞمس 

(  ويمةة٤من ُمٕمٔمةةؿ شمٕمٚمٞمٛمةةف وصم٘م٤مومتةةف ذم أون مجقمةةلم ٪٢إول ُم١مؾمةةس إَسة مج



 

  
 

 

ويم٤من ُمـ يمب٤مر اًمٙمٝم٤من إٓ س.م  ٢٤٢٦وشمقمم اعمٚمؽ ؿمٞمً ٤م يمبػًما ؾمٜم٦م   .ؿمٛمس(

ظمّمقًص٤م سمٕمد  .أٟمف طم٤مول أن يتقؾّمط رم إفمٝم٤مر قم٘مٞمدشمف سملم اًمٙمٝمٜم٦م وسملم اًمِمٕم٥م

مترد أؿمقر مجؿمةامل ؾمةقري٤م( وهمػمرة٤م قمةغم ُمٍمة، وًمٙمةـ اؾمةتٛمّر آضةٓمراب ٫ 

وىمةد أُْم٣مة  .وم٤مطمت٤مج عمٕمقٟم٦م وًمده ؾمةٞمتل اًمةذي دمة٤موز ُمةـ اًمٕمٛمةر صمالصمةلم ؾمةٜم٦م

 .حمبقسًم٤م ُمـ اًمِمٕم٥م طمٞم٤مشمف سم٤معمٓمري٦م وقملم ؿمٛمس وممٗمٞمس ويم٤من

وًمةةذا متٙمةةـ ُمةةـ ىمٞمةة٤مدة ضمةةٞمش ُمٍمةةي يمبةةػم وأقمةة٤مد اعمسةةتٕمٛمرات اعمٍمةةي٦م 

إؾمٞمقي٦م سمٕمد ان ٟمنم دقم٤ميتف سم٤مًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م مجأون( وأصٚمح ـمريؼ ومٚمسٓملم ُمـ شم٤مرو 

ورؿ  .وؿمت٧م قمرب اًمِم٤مؾمق .مجاًم٘مٜمٓمرة( إمم ٟمج٥م مجصدراء اًمٜم٘م٥م سمٗمٚمسٓملم( 

 .ن( وضمٜمةقب ؾمةقري٤مأصدىم٤مء اهلٙمسقس صمؿ ؾم٤مر إمم أرض يمٜمٕم٤من مجإردن أ

صمؿ زطمػ إمم ودو مجودل أن( وُمٜمٝم٤م إمم ًمبٜم٤من، طمٞم٨م ٟمّم٥م ومٞمٝم٤م ؿم٤مرًدا ُمةـ 

ٟم٤مـمً٘مة٤م سم٤مًمقطمةدة  .وٓ يزال رةذا اًمِمة٤مرد سم٤مىمًٞمة٤م ًمٚمٞمةقم  "طمقران"احلجر سمجقار 

 .اًمٕمرسمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م وآقمؽما  سمري٤مدة ُمٍم هلذه اًمقطمدة

ُمٍمة ُمةـ قمٝمةد  صمؿ اؾمتقمم قمغم هم٤مسم٦م ية٤مٟمقم اًمتةل يم٤مٟمة٧م وىمًٗمة٤م قمةغم ُمٕم٤مسمةد 

ورٜم٤مًمؽ اؾمتج٤مب ًمف طمٙم٤مم رذه إىم٤مًمٞمؿ وىمةّدُمقا إًمٞمةف رةداي٤م  .حتتٛمس اًمن٤مًم٨م

   .يمنػمة ُمـ ظمِم٥م إرز ًمبٜم٤مء اًمسٗمـ اعمٍمي٦م



 

 

 

 

 

ًٓ رائًٕمةة٤م ذم سمةةرزخ  قمةة٤مد ؾمةةٞمتل إول طمٞمةة٨م اؾمةةت٘مبٚمف اعمٍمةةيقن اؾمةةت٘مب٤م

ًمٙمٜمف ذر٥م ُمرة أظمرى سمٕمد ُم٤م ي٘مةرب ُمةـ ؾمةٜم٦م إمم آؾمةٞم٤م٫ ومتقؾمةع ذم  .اًمسقيس

 .ؾمةةٞمقي ، ُمسةةتٕمٞمٜم٤ًم سمجٜمةةقده ُمةةـ أسمٜمةة٤مء حمةة٤مومٔمتل اًمنمةةىمٞم٦م واًم٘مٚمٞمقسمٞمةة٦ماًمٗمةةتح إ

وحيةة٤مرب ُمٕمت٘مةةدات أشمةةقن اًمتةةك  .ويرضمةةع رم اًمٜمٝم٤ميةة٦م إمم ُمٍمةة ًمٞمِمةةِٞمد اعمٕم٤مسمةةد

 اٟمتنمت رم قمٝمد أظمٜم٤مشمقن.

ُمأل اعمٚمؽ ؾمٞمتك إول اًمقضمف اًمبدري سمٛمٕم٤مسمد اإلًمف آُمةقن اًمةذى وصةٗمقه 

س سم٤مًمزىمة٤مزيؼ وُمٕمبةد إشمرية٥م رم ويم٤من ُمٜمٝم٤م ُمٕم٤مسمد سمقسم٤مؾمةتِ  .سمةمجاخل٤مًمؼ إقمٔمؿ( 

ويذيمر اًمت٤مريخ أن اًمٕم٤مُمؾ ُمـ أوًمئؽ اًمٕمامل اًمذيـ اؿمتٖمٚمقا رم سمٜم٤مء رذه  .مجسمٜمٝم٤م(

اعمٕم٤مسمد  واًمذيـ يم٤مٟمقا ي٘مٓمٕمقن إطمج٤مر ُمـ اجلب٤مل، يم٤من حيّمؾ اًمقاطمةد ُمةٜمٝمؿ 

قمغم ٟمّمٞم٥م ُمـ اًمٓمٕم٤مم يتٙمّقن ُمـ ٟمّمػ رـمؾ حلؿ وأرسمٕمة٦م أرـمة٤مل ُمةـ اخلبةز 

رذا قمدا يمٛمٞم٤مت يمبػمة ُمـ اًمبّمةؾ واخل،ة  .صم٦م أؿمٝمروصمقسم٤من يمؾ صمال .ذم اًمٞمقم

 يمؾ يقم. 

وًمٙمٜمةةةف يمةةة٤من ًمألؾمةةةػ  ةةة٤مرى اًمٙمٝمٜمةةة٦م رم اًمٕم٘مٞمةةةدة اعمنٚمنةةة٦م: أزوريةةةس 

وؾمٞمزوؾمةةؽميس واعمٚمةةؽ أي اًمِمٛميسةة واًم٘مٛمةةر واعمٚمةةؽ يمةةام رةةق ُمسةةجؾ قمةةغم 

  .ضمدران اعمٕم٤مسمد اًمتك أٟمِم٠مر٤م



 

  
 

 

ـ ُمةةـ أقمةةامل ؾمةةٞمتك اًمٕمٛمراٟمٞمةة٦م اعمٝمٛمةة٦م أٟمةةف أٟمِمةة٠م اؾمةةؽماطم٤مت ذم اًمٓمريةةؼ ُمةة

ُمةٞمال سمةلم يمةؾ  ٤٦ممٗمٞمس إمم ؾمٞمٜم٤م واًمّمةدراء اًمنمةىمٞم٦م قمةغم أسمٕمة٤مد ٓ شمتجة٤موز 

اًمةذى أشمةؿ   .ومٚمام شُمقذم ظمٚمٗمف وًمده رُمسةٞمس إيمةؼم مجاًمنة٤مب( .اؾمؽماطم٦م وأظمرى

ىمٜم٤مة ؾمٞمتل اًمتل سمدأت سمٛمد٤مومٔم٦م اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م
(4)

ُمـ اًمٜمٞمؾ وُمٜمٝمة٤م إمم سمقسم٤مؾمةتس صمةؿ  

وُمٜمٝم٤م إمم اًمبدةر  .اًمقادي وشمسٛمك أن شمرقم٦م .رشىمٞم٦م( -إمم ومٞمنقم مجاًمتؾ اًمٙمبػم

 .وٟمسبٝم٤م رُمسٞمس ًمٜمٗمسف .إمحر

وًمٕمٚمٝم٤م أول ىمٜم٤مة وصٚم٧م سملم اًمٜمٞمؾ واًمبدر إمحر ذم اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ، وىمدر  

وي٘مقل رػموُدت ن أن  .ُمؽًما ٥٦ُمٞمال وقمرضٝم٤م  ٧٣اعمٝمٜمدس ًملم أن ـمقهل٤م يم٤من 

 .ؾمٞمتل أٟمِم٠م ؾمقًرا طمقل ُمٍم يبدأ ُمـ أون رم قملم ؿمٛمس إمم اعمٜمزًم٦م 

ويمة٤من ـمري٘مةف هلةذه  .طمروب رُمسٞمس إيمؼم ذم آؾمٞم٤م وهمزواشمف ومٞمٝم٤ميمنرت 

و ىمةد اؾمةتٕم٤من  .اًمٖمزوات دائةام قمةؼم حم٤مومٔمة٤مت اًم٘مٚمٞمقسمٞمة٦م واًمنمةىمٞم٦م واًمدىمٝمٚمٞمة٦م 

 سمسٙم٤مهن٤م ذم يمؾ ءء٫ وم٘مد اؾمتٛمد ُمٜمٝمؿ اًمرضم٤مل واعم٤مل واعمقاء وإٟمٕم٤مم. 

واٟمتٝم٧م اًمٖمزوات سمٜمٍم قمٔمٞمؿ ًمرُمسٞمس إيمؼم وًمٙمـ ُمٕم٤مردة اخلٞمت٤مس   

ٜمّمٗمف ذم رذا اًمٜمٍم سمسب٥م رٞم٤مُمف سمٙمريٛم٦م ظمٞمت٤مؾم٤مر ُمٚمؽ اخلٞمت٤مس اًمتك شمةزوج شم
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وىمد  .ُمٜمٝم٤م٫ ومبٚمغ قمدد زوضم٤مشمف ُمئتل زوضم٦م يمام سمٚمغ قمدد أسمٜم٤مئف صمٚمنامئ٦م وًمد وسمٜم٧م

 ٟم٘مِم٧م اعمٕم٤مردة قمغم أًمقاح ُمـ اًمٗمْم٦م. 

أرتؿ رُمسٞمس سمٛمدة٤مومٔمتل اًم٘مٚمٞمقسمٞمة٦م واًمنمةىمٞم٦م وأيمنةر ومةٞمٝمام ُمةـ احلةدائؼ 

يمام أٟمِم٠م يمنػًما ُمـ اعم ة٤مزن ٓدظمة٤مر  .ذم ذًمؽ اًمٕمؼماٟمٞملموؾم ر  .واعمدن واًمؽمع

وأٟمِمةة٠م  .وضمٕمةةؾ احلّمةةقن قمةةغم ُم٘مرسمةة٦م ُمٜمٝمةة٤م .اًمٓمٕمةة٤مم وطمٗمةةظ ُمٕمةةدات اجلةةٞمش

ُمدرؾم٦م قم٤مًمٞم٦م ذم ُمديٜم٦م رُمسٞمس اًمقؾمٓمك مجسمجقار اًم٘مّم٤مصلم( ويم٤مٟم٧م شمسةتٛمد 

اًمٕمٚمةةقم واًمن٘م٤مومةة٦م
(4)

ُمةةـ أون يمٕمبةة٦م اًمٕمٚمةةقم ذم اًمنمةةس واًمٖمةةرب٫ يمةةام ي٘مةةقل  

 .ىمّمٞمدشمف ًمرُمسٞمس إيمؼم ومٚمت٤مءوس اًمِم٤مقمر ذم

اًمةذى اؾمتنمةى ذم شمسة ػم اًمٕمؼماٟمٞمةلم  "ُمرٟمبت٤مح"وظمٚمػ رُمسٞمس وًمده  

طمتةةك ضةةجقا واؾمةةتٖم٤مصمقا سمٛمقؾمةةك اًمرؾمةةقل اًمةةذي ظمةةرج وةةؿ ُمةةـ اًم٘مٚمٞمقسمٞمةة٦م 

و ىمد ضمرت أطمةداث ىمّمة٦م  .س.م  ٢٢٢٢واًمنمىمٞم٦م ًمٞمال ذم ُمٜمتّمػ أسمٞم٥م ؾمٜم٦م 

ـ اًمسةٞمقـمل أن ُمقؾمك اجلب٤مرة سملم اًمنمىمٞم٦م واًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م٫ طمٞم٨م أيمةد ضمةالل اًمةدي

اعمديٜم٦م اًمتل ظمرج ُمٜمٝم٤م ُمقؾمك ورق ؿم٤مب سمٕمد ىمتٚمف اعمٍمي اًمةذي اقمتةدى قمةغم 

 .اًمٕمؼماب يم٤مٟم٧م ُمديٜم٦م أون ٫  اًمتل يم٤من يتٕمٚمؿ ومٞمٝم٤م ُمقؾمك ـمٞمٚم٦م طمٞم٤مشمف
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ذم يمت٤مسمةف مجاعمنقًمقضمٞمة٤م( وي١ميةده مجأمحةد  Brukschوخي٤مًمٗمف اعمة١مرخ سمةرويمش 

 ؿمٛمس يم٤من ويؼمرـ سمرويمش قمغم أن ظمروج ُمقؾمك ُمـ قملم  .(٢٢٩يمامل ص 

ٓسمد ًمف ُمـ اضمتٞم٤مز طمّمقن أشمري٥م سم٤مًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م وؿمبلم اًم٘مٜم٤مـمر، صمؿ سمٚمبٞمس وهمٞمتةف 

وومٞمنقم  و اًمٗمرُم٤م ويمٚمٝم٤م طمّمقن ىمقي٦م ٓ يتٞمرس عمقؾمةك اًمٗمةرار ُمٜمٝمة٤م٫ وًمةذا ومة٢من 

ـْ  "سمةر رُمسةٞمس"ظمروضمف يم٤من ُمـ ُمديٜمة٦م  سمجةقار اًمٗمرُمة٤م وُمٜمٝمة٤م إمم أرض َُمةْدَي

صم٘م٤مومتف وشمٕمٚمٞمٛمف ومال ظمةال   وأُم٤م .ةاعمٕمرووم٦م ىمدياًم سم٠مرض رقذا واًمٞمقم سم٤مؾمؿ همز

ذم أهن٤م يم٤مٟم٧م ذم قملم ؿمٛمس وًمٙمـ ُمقًمةده يمة٤من سمجةقار ىمٜمتةػم ذم ختةقم ومة٤مىمقس 

 سم٤مًمنمىمٞم٦م.



 

 

 

 

 

 

ظمرضمةة٧م ومٚمسةةٗم٦م اًمتقطمٞمةةد ُمةةـ أون وٟمنمةةر٤م اًمةةذيـ صم٘مٗمةةقا وةة٤م ُمةةـ ُمٍمةة 

واًمِمة٤مم واًمٞمقٟمةة٤من وىمةةؼمص واًمٕمةةراس وهمػمرة٤م و  يٙمةةـ رٜمةة٤مك ظمةةال  ذم رةةذه 

 اًمٗمٚمسٗم٦م 

وًمٙمةـ اخلةال  فمٝمةر ذم يمٞمٗمٞمة٦م اًمتقطمٞمةد  ٢٨، ٢٧، ٢٦ٕمد إَسات ُمـ سم

]ومم٤مرؾم٦م اًمٕمب٤مدة[: وم٘مد أرّص اًمٙمٝمٜم٦م قمغم اًم٘مقل سم٠من اإلًمف أُمةقن أقمٔمةؿ ُمةـ أن 

وٓسمةةد ُمةةـ واؾمةة٤مـم٦م سمٞمٜمةةف  .شُمبسةةط إًمٞمةةف إيةةدي اجل٤مرٚمةة٦م ُمةةـ اًمِمةةٕم٥م ُمبةة٤مرشة

وًمٙمـ احل٘مٞم٘م٦م يم٤مٟم٧م شمتجغم ذم ُمةذر٥م إظمٜمة٤مشمقن زوج ٟمٗمرشمٞمتةل اًمةذي  .وسمٞمٜمٝمؿ

٤من ي٘مقل ٓ وؾم٤مـم٦م سمةلم اخلة٤مًمؼ واعم ٚمةقس وأن اهلل اًمةذي ٟمسةتٛمد ُمٜمةف احلٞمة٤مة يم

 يٛمٜمدٝم٤م جلٛمٞمع ظمٚم٘مف ؾمقاء يم٤مٟمقا ُمٚمقيًم٤م أو همػم ُمٚمقك. 

ذم قمٝمةد  .وًمٕمٚمؽ شمٚمتٛمس اًمّمقرة اًمتل يم٤من يت٘مرب و٤م اًمٜمة٤مس ذم قمبة٤مد؛ؿ

أهية٤م"اظمٜم٤مشمقن ُمـ رذا اًمدقم٤مء اًمذى يؼمز اًمتقطمٞمةد ظم٤مًمًّمة٤م ُمةـ اًمقؾمة٤مـم٦م : 
(4 )
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ويمةة٤من رةةذا يةة١م  اًمٙمٝمٜمةة٦م  ". اًمةةخ.إطمةةد اًمةةذي ٓ رشيةةؽ ًمةةف ذم اعمٚمةةؽاإلًمةةف 

وم٘مة٤مًمقا   "أُمةقن"وحي٤مروؿ ذم أرزاىمٝمؿ ٕهنؿ يم٤مٟمقا يِمّ ّمقن اإلًمف اًمقاطمةد رم 

إهلةل ُمة٤م أيمنةر  .أهية٤م اإلًمةف إطمةد اًمةذي ٓ رشيةؽ ًمةف ذم اعمٚمةؽ"ذم اًمتقطمٞمد : 

صمؿ  . "وىمدرشمؽ خمٚمقىم٤مشمؽ اعمتٜمققم٦م اًمٙمنػمة، إهن٤م سمرس ُمٙمٜمقن شمدّل قمغم قمٔمٛمتؽ

يٛمتةةدطمقن أُمةةقن اخلةة٤مًمؼ إقمٔمةةؿ ويت،ةةقمقن إًمٞمةةف ذم شمةةدسمػم اًمٙمةةقن واحلٞمةة٤مة 

وًمٙمٜمٝمؿ أرّصوا قمغم أن قمب٤مدة اهلل واًمت٘مرب إًمٞمةف  .واًمٜمب٤مت واإلٟمس٤من واحلٞمقان 

 .ٓ دمقز إٓ سمقاؾمٓمتٝمؿ وقمـ ـمري٘مٝمؿ

ٓ ؿمؽ أن ُمبدأ اًمتقطمٞمد اخل٤مًمص ىمد فمٝمر واٟمتنم رم قمٝمةد يقؾمةػ اًمةذي 

وٟمِم٠م ذم ىمٍم أصمٞمٗمق مجاًمري٤من سمـ اًمقًمٞمةد( .قمغم ُم٘مرسم٦م ُمـ أون  ؾمجـ سمْمع ؾمٜملم

قمغم ُم٘مرسم٦م
(4)

ُمـ أون صمؿ أصةبح وزيةًرا ًمالىمتّمة٤مد واًمتٛمةقيـ ذم رةذه اعمٜمٓم٘مة٦م٫  

طمٞم٨م دسَمر اعم ٤مزن وادظمر ومٞمٝم٤م  اًمٖمالل زُمٜم٤ًم ـمقيال ًمٞمتٛمٙمـ ُمـ متقيـ اًمقضمٝملم 

 .ج٤مقم٤متاًمبدري واًم٘مبكم، سمٖمذاء ُمستٛمر ٓ اٟم٘مٓم٤مع ومٞمف وم٠مٟم٘مذ ُمٍم ُمـ اعم

واشَمبٕمة٧م "اعمٝمؿ أٟمف ىمد اؿمتٝمر قمٜمف قمٜمدُم٤م يم٤من ذم اًمسةجـ  ىمقًمتةف اعمٕمروومة٦م: 

 . "ُمٚم٦م آسم٤مئل إسمرارٞمؿ وإؾمدؼ ويٕم٘مقب ُم٤م يم٤من ًمٜم٤م أن ٟمنمك سم٤مهلل ُمـ ؿم 
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وًم٘مد متٙمٜم٧م قم٘مٞمدة اًمتقطمٞمد وىمقي٧م رم ُمٍم سمٕمةد أن صة٤مر يقؾمةػ قمٚمٞمةف 

اًمٜمة٤مس ذم قمٝمةد اًمسالم  وزيًرا٫ طمٞم٨م  ٟمنمة رؾمة٤مًمتف ذم رةذه اعمٜمٓم٘مة٦م وآُمةـ وة٤م 

صمؿ يم٤مٟم٧م قم٘مٞمةدًة  .اعمج٤مقم٦م اًمتل اسمُتٚمِٞم٧م و٤م ُمٍم وُمـ طمقهل٤م ُمـ اًمبالد اعمج٤مورة

شُمدَرس ذم رذه اعمٜمٓم٘م٦م سمٙمٕمب٦م اًمٕمٚمقم ذم ذًمؽ اًمٕمٝمد ورل أون،  وُمٜمٝم٤م ظمرضم٧م 

 يمام ظمرضم٧م اًم٘مقاٟملم. .ومٚمسٗم٦م اًمتقطمٞمد

 وأدى اعمقفمٗمةقن واًمةقزراء .ًم٘مد ظمرضم٧م اًم٘مقاٟملم اًمٕم٤معمٞم٦م أيًْمة٤م ُمةـ أون 

و دم٤موب  .اًمذيـ خترضمقا ُمـ رذه اجل٤مُمٕم٦م رؾم٤مٓ؛ؿ ذم أُم٤مٟم٦م وروح ديٜمٞم٦م صم٤مسمت٦م

ُمٕمٝمةةؿ اًمِمةةٕم٥م ذم إزاًمةة٦م اخلراومةة٤مت واعمٕمت٘مةةدات اًمٗم٤مؾمةةدة واًمتٕم٤مويةةذ واًمةةتامئؿ 

 واًمقؾم٤مئط. 

وعمٕم٤مجلةة٦م اعمِمةةٙمالت اعم٤مًمٞمةة٦م واعمٜم٤مزقمةة٤مت سمةةلم اًمٜمةة٤مس فمٝمةةر اًمتنمةةيع ذم 

ٙم٤مؾم٤م ًمن٘م٤موم٦م اعمٍميلم٫  رم ىمةقاٟملم اعمٕم٤مُمالت ُمت٠مصمرا سمٕم٘مٞمدة اًمتقطمٞمد اإلهلل واٟمٕم

  .ؾمقاء رم اًمٕم٘مقسم٤مت أو رم ٟمٔم٤مم اًمسجقن .شمَتسؿ سم٤مًمروقم٦م واًمدىم٦م

ويمام ي٘مةقل ومةقًمتػم
(4)

يم٤مٟمة٧م ُمٍمة ؾمة٤مسم٘م٦م رم اًمتنمةيع واًم٘مةقاٟملم اًمتةك  ": 

سم٤مقمتب٤مرر٤م ظمّمقصٞم٦م ًمٚمدْم٤مرة اعمٍمةي٦م اًم٘مديٛمة٦م٫ وم٘مةد ؾمة٤مدت  ..ورت اًمٕم٤م  

ـ صَمةةّؿ يم٤مٟمة٧م اعمسة٤مواة ُمةـ أرةؿ أريمة٤من وُمة .ومٞمٝم٤م ومٙمرة أن اًمٕمدل أؾم٤مس اعمٚمؽ

  ".اًمتنميع  رم اًم٘مقاٟملم اعمٍمي٦م طملم ذاك
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وقُمةةةِر  اعمٍمةةةيقن أي٤مُمٝمةةة٤م سم٤مًمٜمزارةةة٦م ذم اعمٕم٤مُمٚمةةة٦م، واًمّمةةةدس ذم اًم٘مةةةقل 

واإلظمالص ذم اًمٕمٛمؾ ٕن اًمتنميع واًمن٘م٤موم٦م واًمؽمسمٞم٦م يم٤مٟم٧م
(4)

يمٚمٝمة٤م شُمٕمةؼّم قمةـ  

جتٛمع٫ طمتك يمة٤من أقمٔمةؿ ُمة٤م ؾُمُٛمق  روطمّل، وشمٕمزز أريم٤من إظمالس اًمديٜمٞم٦م رم اعم

اعمقـّمةةد ًمٚم٘مةة٤مٟمقن"يٚم٘مةة٥م سمةةف  اعمٚمةةؽ آٟمةةذاك ًم٘مةة٥م 
(7)

ٕٟمةةف يمةة٤من هيةةتؿ سم٤مًمتنمةةيع  

ويم٤من اعمقفمٗمقن أداة ص٤محل٦م ًمٚمتٕم٤مون واحلٙمةؿ ُمةع اًمرؤؾمة٤مء  .واًم٘مقاٟملم اًمٕم٤مدًم٦م

واعمٚمقك، اًمذيـ اظمت٤مروا اًمقزراء ُمـ أرىمك اعمستقي٤مت، وأـمٝمر اًمٜمٗمقس٫ ًمْمامن 

اًمتٓمبٞمةؼ وإؿمة٤مقم٦م اًمٕمداًمة٦م سمةلم أومةراد اًمِمةٕم٥م ذم  مح٤مي٦م اًمتنميع وُمت٤مسمٕم٦م ضمةقدة

 اعمجتٛمع يمٚمف، قمغم ىم٤مقمدة راؾم ٦م ُمـ اًمٕمدل واعمس٤مواة.

اًمةةذي يمةة٤من ُمدرؾًمةة٤م سمةة٤محل٘مقس ذم ُمٍمةة ؾمةةٜم٦م  "دراسمةةريـ"وي١ميمةةد إؾمةةت٤مذ 

: أن ُمٍم رم شمٚمةؽ اًمٗمةؽمة يم٤مٟمة٧م وة٤م طمٙمقُمة٦م قمداًمة٦م اضمتامقمٞمة٦م سمة٤معمٕمٜمك ٤٥٪٢

  .اًمةخ .احل٘مقس وإُمةقال اًمّمدٞمح ٕهن٤م ىمْم٧م قمغم وراصم٦م اًمٕمرش واهمتّم٤مب

 .يمام أهن٤م اشمبٕم٧م اًمٜمٔم٤مم اًمزراقمل اًمتٕم٤موب ذم آىمتّم٤مد

إن يمةؾ ُمة٤م يسةٛمك طمً٘مة٤م "قمةـ اًم٘مةقاٟملم ذم ذًمةؽ اًمٕمٝمةد :  "ريٗمٞمق"وي٘مقل 

سم٘م٤مٟمقن إٟمام ُأظمذ ُمـ ىمقاٟملم ُمٍم٫ ومٞمام يتٕمٚمؼ سمد٘مقس إومراد وإُمؿ واحل٘مةقس 
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اًمنمةائع اإلهلٞمة٦م اًمتةك  يمٚمٝم٤م  ُمةـ وضةع اعمٍمةيـ اًمةذيـ اىمتبسةقر٤م ُمةـ .اعمدٟمٞم٦م

 .ُمـ آصم٤مر إٟمبٞم٤مء واعمرؾمٚملم"اؾمتٛمّدر٤م اعمٍميقن ومٞمام شمٕمّٚمٛمقه سمج٤مُمٕمتٝمؿ رم أون

وُمٕمٔمؿ اعم١مرظملم ي١ميمدون أن احلدود
(4)

واًمٕم٘مقسمة٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞمة٦م ذم اًمٞمٛمةلم  

واًم٘متؾ واًمبالهم٤مت اًمٙم٤مذسم٦م واًمتجسس  .اًمٙم٤مذسم٦م واًمٜمٙمقص قمـ إؾمٕم٤م  اًمٜم٤مس

 .واًمتزويةر واًمٙمةذب .وشمزيٞمةػ اًمٜم٘مةقد .دية٦مواًمٗمةرار ُمةـ اجلٜم .وظمٞم٤مٟم٦م اًمقـمـ

 .٫ يمؾ رذا ُم٠مظمقذ ُمـ اًم٘مقاٟملم اعمٍمي٦م اًم٘مديٛم٦م "اًمخ .واًمزٟم٤م واًم،ب

شمٓمبٞمةؼ اًم٘مةقاٟملم اعمٍمةي٦م اًم٘مديٛمة٦م قمةغم  "ضمقؾمةتٞمػ ًمبةقن"وىمد اؾمتدرك 

 ٪٣٨، ٣٨٧، ٣١١ىمةة٤مٟمقن اًمٕم٘مقسمةة٤مت وحت٘مٞمةةؼ اجلٜم٤ميةة٤مت احلةةدينلم ذم اعمةةقاد 

وأيمد صد٦م  .سمٛميض قمنم ؾمٜملم وهمػم ذًمؽ وٓؾمٞمام ذم اًم٘متؾ وؾم٘مقط اجلٜم٤مي٤مت

اىمتب٤مس رذه اًم٘مةقاٟملم احلدينة٦م ُمةـ اًم٘مةقاٟملم اعمٍمةي٦م اًم٘مديٛمة٦م اًمتةل أَُمةّدت 
(7)

 

 اًمٞمقٟم٤من واًمروُم٤من سم٤مًمتنميع اًم٘مديؿ.

رةةذا وىمةةد ظمّٚمٗمةة٧م رةةذه إَسة آصمةة٤مًرا قمٔمٞمٛمةة٦م ُمةةـ اًم٘مّمةةقر واخلٚمجةة٤من 

  .واحلدائؼ واعمدن واًمتامصمٞمؾ واعمسالت واحلكم 
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يمام ؾمبؼ أن ذيمرٟم٤م يم٤مٟم٧م طم٤مدصم٦م ومرقمقن ُمقؾمك وهمرىمف ُمع ضمٜمةقده ؾمةبًب٤م ذم 

مترد اًمبالد اخل٤مضٕم٦م عمٍم ُمـ اًمٕمراس وأؿمةقر مجؾمةقري٤م( وإٟم٤مضةقل وىمةؼمص 

وًمٞمبٞم٤م واًمتةل شمةدقمك أهنة٤م صمة٤مرت ًمٚمجةقع واًم٘مدةط ويمة٤من ٓسمةد ُمةـ اضةٓمراب 

وومقىض وومتـ داُم٧م قمنمات اًمسٜملم طمتك فمٝمر رُمسةٞمس اًمن٤مًمة٨م اًمةذي أقمة٤مد 

ٞم٤مه إمم و٤مرهي٤م وطمّمـ احلق  اًمنمىمل مجاًمنمىمٞم٦م واًم٘مٚمٞمقسمٞمة٦م( واؾمةتٕم٤من سمٛمةـ اعم

 ومٞمف قمغم همزو آؾمٞم٤م وإمخ٤مد صمقرة ًمٞمبٞم٤م. 

 ويم٤مٟم٧م أصم٤مر طمدائؼ وُمدائـ وظمٚمج٤مٟم٤م ومت٤مصمٞمؾ يمنػمة. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

اؾمتٛمر آضةٓمراب ذم رةذه إَسة وًمٙمةـ اًمقضمةف اًمبدةري يمة٤من ُمسةت٘مال  

 .وشمٜم٘مؾ احلٙمؿ ذم قمقاصؿ يمنػمة سم٤مًمقضمةف اًمبدةري .اًمقضمف اًم٘مبكم وُمٜمٗمّمال قمـ

وفمٝمر اًمٙمٝمٜم٦م اًمٚمٞمبٞمةقن يتزقمٛمةقن قمةرش ُمٍمة ويمة٤من ُمةٜمٝمؿ سمسقؾمةٜمس اًمةذي 

وىم٤مل اًمٜم٤مس  .ويم٤من ومٞمف أًمقاح ُمـ اًمذر٥م واًمٗمْم٦م ٤٧٪٢يُمِمػ قمـ ىمؼمه ؾمٜم٦م 

أن رذه إًمقاح َُسىم٧م وأردي٧م ًمٚمٛمٚمؽ وم٤مروس ، طمٞم٨م ُوضةع ُمٙم٤مهنة٤م أًمةقاح 

وم٘مةد َسىمة٧م رةل  . ٥١٪٢يمام طمدث ذم أصم٤مر اًمتل ايمُتِِمٗم٧م ؾمٜم٦م .ُمـ  اًمؼمٟمز 

سمآصمة٤مر رةذه  ٥٧٪٢، ٥٢٪٢وُمنؾ ذًمؽ طمدث ؾمةٜم٦م  .أيْم٤م وهُمػمت سمآصم٤مر ُمزَيٗم٦م

إَسة احل٤مدي٦م واًمٕمنميـ٫ َسىم٧م أصم٤مر اًمنٛمٞمٜم٦م وسم٘مل اًمٖم٨ُم سم٠مُمر وم٤مروس ُمٚمؽ 

ًمة٧م إمم وحتقَ  .ُزّيٗمة٧م إصمة٤مر .وىمبٚمٝمة٤م ٥٧٪٢ُمٍم ذم اًمٕمنميـ ُمـ ومؼماير ؾمٜم٦م 

ؾمب٤مئؽ ذربٞم٦م ًمٞمٜمٕمؿ و٤م اًمٚمص اًمٙمبػم. 
(4)

 

                                                 

رزة وقمغم أوؾمع ٟمٓم٤مس رم قمٝمد ُمب٤مرك اًمذى اؾمةتٛمر صمالصمة٦م قم٘مةقد ُمةـ يم٤مٟم٧م َسىم٦م أصم٤مر ؾمٛم٦م سم٤م  (1)

 اًمٜمٝم٥م واًمٚمّمقصٞم٦م اعم٘مٜمٜم٦م..مجاعمد٘مؼ(



 

  
 

 

 

يم٤من اعمسٞمٓمرون قمغم قمرش ُمٍمة ذم رةذه إَسة اًمِمٞم٤مؿمة٘مٞم٦م ورةؿ قمةرب 

وٝمقًمقن يم٤مٟمقا خمتٗملم ذم ًمٞمبٞم٤م صمؿ فمٝمروا ذم قمٍم يم٤مٟم٧م ُمٍم ومٞمةف ىمةد ضةٕمٗم٧م 

د صمبةة٧م وىمةة .وخت٤مذًمةة٧م وشمٗمرىمةة٧م يمٚمٛمتٝمةة٤م سمةةلم اًم٘مٚمٞمقسمٞمةة٦م وسمقسم٤مؾمةةتس و أرٜم٤مؾمةةٞم٤م

شمٕم٤موهن٤م ُمع ؿمٞمِمؼ إيمؼم اعمٕمرو  ذم اًمتقراة سم٤مؾمةؿ ؾمةٞمزاك، اًمةذى زوج أسمٜمتةف 

ٟٓمةف يمة٤من   .ُمـ ؾمٚمٞمامن اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمسالم، ًمٞم٠مُمـ ىمقشمةف و يٛمٜمةع همةزوه عمٍمة

وشمقمم اسمٜمف ُمـ سمٕمده ر٤منف  . ٤موره ذم أرض ومٚمسٓملم واًمِم٤مم، وعم٤م ُم٤مت ؾمٚمٞمامن

 "٧٧٧"اعم٘مدس، اًمتك ىُمّدرت سمةؾمٞمزاك واٟمتٍم قمٚمٞمف ذم اًمِم٤مم وؾمٚم٥م آصم٤مر سمٞم٧م 

وزٟم٦ٍم ُمـ اًمذر٥م
(4)

محٚمٝمة٤م قمةغم  .ُمٚمٞمقن ضمٜمٞمةف أو أيمنةر ٧٦ىُمِدرت ىمٞمٛمتٝم٤م سمٜمدق  

رذا همػم اًمٜمٗم٤مئس وإواب  .وضم٤مء و٤م إمم ُمٍم .ُمئ٤مت ُمـ اًمٕمرسم٤مت واًمٕمجالت

 اًمذربٞم٦م وإطمج٤مر اًمٙمريٛم٦م وهمػمر٤م مم٤م ي٘مدر سم٠مضٕم٤م  ذًمؽ.

سم٤مًمقضمف اًم٘مةبكم يمةام ٟم٘مةش قمةغم  وىمد ٟم٘مش رذا احل٤مدث قمغم رٞمٙمؾ اًمٙمرٟمؽ 
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ضمدران إيقان اًمبس٤ميٓم٦م مجٟمسب٦م إمم سمقسم٤مؾمتس وأظمتٝمة٤م سم٤مًم٘مٚمٞمقسمٞمة٦م( اًمةذي أؾمسةف 

اضةٓمرسم٧م اًمةبالد سمٕمةد ذًمةؽ ويمنةر ومٞمٝمة٤م اجلةدل اًمةديٜمل  .ذًمؽ اعمٚمؽ مجؾمٞمزاك(

 .واعمٕمت٘مدات اًمتل اٟمتٝم٧م سم٤مهنٞم٤مر رذه إَسة

٤م٫ إذ وصةةٞم٦م احلٙمةةٞمؿ آب ًمٕمٚمةةف يمةة٤من ٟمبٞم ةة ٣٣وُمةةـ أقمٔمةةؿ خمٚمٗمةة٤مت إَسة  

 ي٘مقل:

ٓ شمقضمةةف إًمٞمٝمةة٤م حِل٤مفمةةؽ وٓ  .اعمجٝمقًمةة٦م ذم سمٚمةةدر٤م ٦مأطمةةذر اعمةةرأة إضمٜمبٞمةة"

أهن٤م جُلَف ؿم٤مؾمٕم٦م قمٛمٞم٘م٦م اًمٖمقر ٓ ُيٕمر  شمّٞم٤مرر٤م، وإذا ُمة٤م شمرقمرقمة٧َم  .شمتزوج ُمٜمٝم٤م

ومتذيمر أُمؽ اًمتل وًمدشمؽ وأٟمِمة٠مشمؽ ُمةـ نٞمةع اًمقضمةقه،  .واختذَت زوضم٦م وسمٞمًت٤م

. ادرس اًمٕمٚمةؿ صمةؿ . ومٞمسةٛمع ؿمةٙمقار٤موٓ شمدقمٝم٤م شمٚمقُمةؽ وشمرومةع ايمٗمٝمة٤م إمم اهلل

سمؾ اسمتٕمد  .ضٕمف ذم ىمٚمبؽ ومٞمٓمٞم٥م ًمؽ يمؾ ُم٤م شم٘مقًمف، ٓ دم٥م رئٞمًس٤م ورق همْمب٤من

قمٜمف طمتك يسٙم٧م قمٜمف اًمٖمْم٥م، وإذا ظم٤مـمبؽ ؿم ص سم٠مًمٗم٤مظ ضم٤مرطم٦م ومج٤موسمةف 

  . "سمٙمالم قمذب

رذه اًمقصٞم٦م ُمدوٟم٦م قمغم ًمقطم٦م طمجري٦م قمريْم٦م سم٤معمتدػ اعمٍمةي ورىمٛمٝمة٤م 

٘م٦م ًمتٕمة٤مًمٞمؿ اًم٘مةرآن وصةدػ داوود ممة٤م يةدل قمةغم ، وٓ ؿمؽ أهن٤م ُمٓم٤مسم ٣٦١٦

أمهٞمتٝم٤م ورل   خترج قمغم صم٘م٤موم٦م أون ٫ وىمد أصمرت رذه اًمقصٞم٦م وُمنٞمال؛٤م  شمة٠مصمػًما 



 

  
 

 

قمٛمٞمً٘مةة٤م ذم رةةذه اعمٜمٓم٘مةة٦م وؾمةة٤مقمدت رم شمٜمِمةةئ٦م أضمٞمةة٤مل ُمٝمَذسمةة٦م وؿمةةب٤مب ُمسةةت٘مٞمؿ 

 ويدل قمغم ذًمؽ احل٤مدث اًمت٤مزم:  .اخلٚمؼ

٤مح وقمر  أهنة٤م متة٧ُم سمّمةٚم٦م إمم ؿمٝمد إُمػم ؾم٤مشمٜمل اُمرأة نٞمٚم٦م ذم ُمٕمبد ومت"

أُمةةراء سمقسم٤مؾمةةتس وقمٚمةةامء أون مجرم قمةةلم ؿمةةٛمس( وـمٚمبٝمةة٤م ًمٜمٗمسةةف أو طمةة٤مول 

ُمراود؛٤م وىمّدم هل٤م ردي٦م وم٠مضم٤مسمتف ىم٤مئٚم٦م: إٟمٜمل قمٗمٞمٗم٦م ـم٤مررة وًمس٧م سمٖمٞم ة٤م، وًمٙمةـ 

صمةةؿ ردت إًمٞمةةف رديتةةف، وىمةةد  "..يٛمٙمٜمةةؽ أن شمٜمةة٤مل ُم٠مرسمةةؽ ُمةةـ ـمريةةؼ رشقمةةل

ؾُمجٚم٧م
(4)

 ًم٘مديؿ.رذه اًم٘مّم٦م ذم إدب اعمٍمي ا 
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وًمٕمةؾ أسمرزرة٤م   .ومؽمات اضٛمدالل اًمدوًمة٦م يم٤مٟمة٧م شمتٙمةرر رم شمة٤مريخ ُمٍمة 

س.م. ٫ ٧٧٤إمم  ٢١٩٦ومةٞمام سمةلم   ٣٦إمم  ٣٢وىمع ظمالل طمٙمؿ إَسات ُمةـ 

وم٘مةةد ؿمةةٝمدت ُمٍمةة همٚمبةة٦م قمٜمةة٤مرص أضمٜمبٞمةة٦م شمرشم٘مةةك قمةةرش اًمسةةٚمٓم٦م ُمةةـ ًمٞمبٞمةةلم  

  يٙمـ رم أهمٚمبف همزوا ظم٤مرضمٞم٤م وإٟمام زطمًٗم٤م داظمٚمٞم ٤م وم٘مد يمة٤من رة١مٓء رم  .وٟمقسمٞملم 

ُمٍم خيدُمقن رم اجلٞمش اعمٍمي وٟمٔمرا ًمالضةٓمراسم٤مت واًمٍمةاقم٤مت اًمداظمٚمٞمة٦م 

واؾمتٓم٤مقمقا أن يزطمٗمقا قمغم اًمسٚمٓم٦م  ًمٞمٛمٚم١ما اًمٗمراغ  .ازداد ٟمٗمقذ اًم٘مقى إضمٜمبٞم٦م

ًمٚمٞمبٞمة٦م، وأَسة اًمسٞم٤ميس واإلداري ويمقٟمقا أَسات طم٤ميمٛم٦م  ُمنؾ أَسة ؿمٞمِمةٜمؼ ا

 .يٕمٜم ك اًمٜمقسمٞم٦م

وسمسب٥م اؾمتٛمرار آضٓمراسم٤مت واًمٍمةاقم٤مت اًمداظمٚمٞمة٦م دمةرأ إؿمةقريقن 

سم٘مٞمة٤مدة  .ومٖمزوا ُمٍمة واطمتٚمةقا أضمةزاء ُمٜمٝمة٤م ومنة٤مر اعمٍمةيقن قمٚمةٞمٝمؿ وـمةردورؿ

 سمسامشمٞمؽ إول اًمذى 

س.م( ٫ وم٠مقم٤مد عمٍمة سمٕمةض ىمق؛ة٤م  ٪٦٣ - ٧٧٤مجطمقامم  ٣٧أؾمس إَسة



 

  
 

 

 ٤٢إمم  ٣٨ظمالل ومؽمة إَسات ُمـًمٞمٝم٤م اًمٗمرس قمٍم اًمٜمٝمْم٦م طمتك قم٤مد إ وسمدأ

ُمٍم وـمةرد اًمٗمةرس  سمٕمد ُم٤م همزا اإلؾمٙمٜمدر إيمؼم ٦مطمٞم٨م اٟمتٝمك شم٤مريخ اًمٗمراقمٜم

ومٚمةةام اؾمةةت٘مرت  .وًمةة٦م اًمبٓمٚمٛمٞمةة٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞمة٦مدوىم٤مُمةة٧م ُمةةـ سمٕمةده اًم .س.م٤٤٣ؾمةٜم٦م 

 .اٟمتٝم٧م سمس٘مقط وُمقت يمٚمٞمقسم٤مشمرة .ةضمديد ٦مؿمٝمدت هنْم

 



 

 

 

 

 

 

 

  

يم٤من أسمةرز ُمٚمةقك إَسة اًمس٤مدؾمة٦م واًمٕمنمةيـ رةق سمسةامشمٞمؽ إول اًمةذي 

اؾمتٕم٤من سم٤محلق  اًمنمىمل سمام ومٞمف اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م ذم طمةروب يمنةػمة٫ ومٚمةام يةئس اًمٜمة٤مس 

وضجروا ُمـ يمنرة احلروب ؾمٛمح سمسامشمٞمؽ عمئتل أًمػ يقٟم٤مب سم٤مًمقومقد إمم ُمٍم 

وُم٘مة٤مسمررؿ  .اًمنمىملواختذ ُمٜمٝمؿ ضمٜمقًدا ٟمٔم٤مُمٞملم وضمٕمؾ هلؿ ُمس٤ميمـ ذم احلق  

عَمةة٤م شمةةزل آصم٤مررةة٤م سم٤مىمٞمةة٦م ًمٚمٞمةةقم سمٛمريمةةز ومةة٤مىمقس ؿمةةامل احلةةق  اًمنمةةىمل، ويم٤مٟمةة٧م 

صم٘م٤مومتٝمؿ ُمع أسمٜم٤مئٝمؿ ذم قملم ؿمٛمس مجأون(
(4)

وٟمبةغ ومةٞمٝمؿ ومٞمنة٤مهمقرث وؾمةقًمقن  

وزاد قمةدد اًمٞمقٟمة٤مٟمٞملم رم ُمٍمة طمتةك  .وأومالـمقن وهمػمرؿ ممـ صم٘مٗمقا سم٤مًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م

 أًمػ.  ٦مصمالصمامئسمٚمغ 

( سم٤مًمٞمقٟم٤من ذم وصؾ اًمبدريـ ٣٧قك رذه إَسة مجواؾمتٕم٤من ٟمٞم ٤مو أطمد ُمٚم

ذم اًمقىم٧م اًمذي فمٝمر سُم تٜمٍم مجؿمٚمٛمٜمٍم(  .إسمٞمض وإمحر وًمٙمٜمف ظمرس يمنػًما

يرر٥م آؾمٞم٤م وأومري٘مٞم٤م ومٕمدل قمـ وصؾ اًمبدةريـ، وُمةع رةذا وم٘مةد رة٤مضمؿ ُمٍمة 
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ؿمٚمٞمٛمٜمٍم واؾمتقمم قمٚمٞمٝم٤م وضم٤مء سمٕمده ىمٛمبٞمز سمةـ ىمةقرش اًمٕمجٛمةل وومةتح ُمٍمة 

  .ذم سمقسم٤مؾمتس  .٤مًم٨موىمتؾ ُمٚمٙمٝم٤م سمسامشمٞمؽ اًمن

مم٤م  ٢٩٨٦وىمد ايمُتِمٗم٧م  آصم٤مر ىمٞمٛم٦م ذم شمؾ أشمري٥م ُمـ سم٘م٤مي٤م رذه إَسة ؾمٜم٦م 

يدل قمغم أهن٤م يم٤مٟم٧م حمال  ًمٚمري٤مؾم٦م أي٤مُمٝم٤م وٓؾمةٞمام وان ُمٍمة يم٤مٟمة٧م ُم٘مسةٛم٦م إمم 

وشمؿ وصةؾ اًمبدةريـ إسمةٞمض وإمحةر عمّمةٚمد٦م اًمٕمجةؿ  .واطمد وصمالصملم ىمساًم 

 ِمدـ واًمتٗمريغ رم اًمسٗمـ. وسمدأوا سم٤مًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م اًمتل يم٤من ُمٜمٝم٤م اًم

يمةة٤من ُم٘مةةر احلٙمةةؿ رم اًمقضمةةف اًمبدةةري سمةةلم  ٤١و٪٣و٣٩وظمةةالل إَس

واؾمةتٛمرت اًمٖمةزوات سمةلم ُمٍمة وآؾمةٞم٤م قمةؼم  .ُمٜمدسمس ومتّل إُمديد وأؿمٛمقن

 .اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م، و ُمـ صمؿ آضٓمراسم٤مت وقمدم آؾمت٘مرار

 



 

 

 

 

 

 

ٕمجةؿ واًمٞمقٟمة٤من اًمةذيـ شمٖمٚمبةقا يم٤من احلٙمؿ ذم رذه إَسة ظمٚمٞمًٓم٤م سمةلم اًم 

وهمةزا سمةالد  اإلؾمٙمٜمدري٦مإيمؼم اًمذي أؾمس ُمديٜم٦م  .قمغم ُمٍم سم٘مٞم٤مدة إؾمٙمٜمدر

وظمٚمٗمةف اًمبٓم٤معمة٦م اًمةذيـ قمٛمٚمةقا قمةغم ٟمٛمةّق  .اًمنمس وآؾمةٞم٤م ووؾمةع ٟمٓمة٤مس ُمٍمة 

اًمن٘م٤موم٦م ذم أون وٟمنموا اعمّمقرات اجلٖمراومٞمة٦م ذم ُمٍمة واومتتدةقا ؾمةقري٤م وسمرىمة٦م 

س.م ، وُمةـ آصمة٤مررؿ اعمٙمتبة٤مت ذم  ٤١ؾمةٜم٦م  اسمٙمٞمٚمقسم٤مشمروىمؼمص واٟمتٝمك ُمٚمٙمٝمؿ 

ويم٤مٟم٧م طم٘مقهلؿ وُمزارقمٝمؿ  .اإلؾمٙمٜمدري٦موأؿمٝمرر٤م قمغم اإلـمالس ُمٙمتب٦م  .ُمٍم

 اخلّمب٦م ذم اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م. 

 

 

 

 



 

  
 

 

واؾمتِمٝمد ومٞمٝمة٤م صمٚمة٨م ُمٚمٞمةقن  .رذا قمٝمد اعمٔم٤م  اًمذي ضج٧م ُمٜمٝم٤م ُمٍم 

ًمٚمٛمةٞمالد وؾُمةِٛمل رةذا  ُمسٞمدل ىمتٚمٝمؿ دىمٚمدي٤مٟمقس اجلب٤مر ذم هن٤مي٦م اًم٘مرن اًمن٤مًم٨م

وُم٤م واوم٧م   .اًمٕمٍم سمٕمٍم اًمِمٝمداء، اًمذى ؿمٝمد و٤مزر شمدوم٘م٧م ومٞمٝم٤م دُم٤مء همزيرة

رة. طمتك فمٝمر اًمٕمرب اًمٗمة٤محتقن ًمٞم٘مْمةقا قمةغم ذًمةؽ اًمٕمٍمة ٣١م أو ٧٥١ؾمٜم٦م 

 اًمدُمقي اًمررٞم٥م. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

د ضمة٤مء قمٛمةرو سمةـ يم٤مٟم٧م اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م أول اعمرطمبلم سم٤مًمٕمرب سمٕمد اًمنمىمٞم٦م٫ و ىم

ويم٤مٟمة٧م ُمقىمٕمةف طم٤مؾمةٛم٦م أُمة٤مم  .اًمٕم٤مص سم٠مرسمٕم٦م آٓ  و٤مرد ووصةؾ إمم اًمٗمرُمة٤م

صمؿ ؾم٤مر اًمٕمرب ٟمدق ؿمامل اًمنمةىمٞم٦م ومقضمةدوا اًمةروم ىمةد  .صمالصملم أًمًٗم٤م ُمـ اًمروم

ومتدقًمقا قمٜمٝم٤م إمم اًمقاردة ويم٤مٟم٧م ُمديٜمة٦م طمّمةٞمٜم٦م رشىمةل  .أهمرىمقا رذه إرض

قرةة٤م إمم سمٚمبةةٞمس ويمةة٤من اًم٘متةة٤مل و  يةةدم اًم٘متةة٤مل ومٞمٝمةة٤م ـمةةقياًل سمةةؾ شمريم .اًمّمةة٤محلٞم٦م

صمؿ ؾم٤مروا إمم اًم٘مٚمٞمقسمٞمة٦م٫ طمٞمة٨م  حلةؼ وةؿ أرسمٕمة٦م آٓ  قمةريب آظمةرون  .ؿمديًدا

 وقمسٙمروا سمٕملم ؿمٛمس صمؿ اٟمت٘مٚمقا  إمم اًمٗمسٓم٤مط  مجُمٍم اًم٘مديٛم٦م(.

ويم٤من اًمت ٓمٞمط طمقل اًمٗمسةٓم٤مط يمِمةقارع ُمتٗمرقمة٦م طمقًمةف سم٠مؾمةامء اًمبٓمةقن 

د اؾمةةتٛمدوا اعمةة١من ُمةةـ وىمةة .اًمٕمرسمٞمةة٦م اًمةةذيـ وومةةدوا هلةةذا اًمٗمةةتح اًمٕمةةريب اًمٙمبةةػم

وقمؼموا اًمٜمٞمؾ  .طمّمـ سم٤مسمٚمٞمقن سمِمؼ إٟمٗمس ااًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م ًمبْمٕم٦م أؿمٝمر طمتك ومتدق

 .وُمٜمٝم٤م إمم يمقم رشيؽ سم٤مًمبدػمة .قمغم أًمقاح ُمـ اخلِم٥م ومقس اًمسٗمـ إمم اجلٞمزة

 رة.٣١، وىمد  اؾمتٖمرس  اًمٗمتح  ىمراسم٦م ؾمٜم٦م وشمؿ ؾمٜم٦م اإلؾمٙمٜمدري٦مصمؿ إمم 



 

  
 

 

ويمة٤من ُمةـ  .ٓمٝمػمر٤م ُمةـ اًمٗمسة٤مدوشمٗمرغ قمٛمرو وأقمقاٟمف إلصالح اًمبالد وشم 

إصالطمٝمؿ إٟمِم٤مء ظمٚمٞم٩م أُمػم اعم١مُمٜملم، اًمذي يبدأ سمٗمؿ اخلٚمٞم٩م سم٤مًم٘م٤مررة إمم اًمسد 

صمؿ إمم ؿم٤مرع اخلٚمٞم٩م اعمٍمي وُمٜمف إمم اًمٕمب٤مؾمٞم٦م ومٛمديري٦م  .اًمؼماب واًمسٞمدة زيٜم٥م

وُمٜمٝمة٤م إمم سمٚمبةٞمس وم٤مًمٕمب٤مؾمةٞم٦م وم٤مًمتةؾ اًمٙمبةػم ومة٤مًمبدر  .اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م سمجقار نجٛمةرة 

 .راسمٓم٦م ـمٞمب٦م سملم ُمٍم واًمٕمربإمحر ويم٤من 

وشمقازم اًمقٓة قمغم ُمٍم ُمـ ىِمبؾ قمٛمر وقمةنامن وقمةكم صمةؿ ُمةـ ىِمبةؾ اًمدوًمة٦م  

 إُمقي٦م ويم٤من اًمٕمدل يرومر  قمغم اًمبالد نٞمًٕم٤م. 

رةة. رأى رِمة٤مم سمةـ قمبةد اعمٚمةؽ اخلٚمٞمٗمة٦م آُمةقي نٕمٞمة٤مت  ٪٢١وذم ؾمٜم٦م 

 احلةق  َسي٦م شمٜمِم٠م سمٙمنةرة ذم اًمِمة٤مم ومة٠مُمر سمتٝمجةػم أرسمٕمة٦م آٓ  سمٞمة٧م ُمةٜمٝمؿ إمم

اًمنمىمل مجُمـ ُمٍم إمم ُم٤م سمٕمد سمٚمبٞمس( ويم٤من ٟمّمٞم٥م اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م ُمئ٤مت ُمةـ سمٓمةقن 

 وسمٜمك متٞمؿ وسمغم وضمٝمٞمٜم٦م واًمنموم٤م ويمٜم٤مٟم٦م وو٤مدة. .ىمٞمس ورسمٞمٕم٦م

وُمـ أؾمامء سمٕمض اًمبالد رم اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م  شمٕمر  قمروسمتٝمة٤م: يم٤مًمٕمب٤مدًمة٦م واًمٕمةامر  

وسمٜمةك    .واعمةرجواعمٓمري٦م واًمزيتقن ويمٗمر اًمٕمرب وضمٝمٞمٜم٦م واجلٕم٤مومرة واًمسٚمامٟمٞم٦م 

 .متٞمؿ واًمنموم٤م ويمٜم٤مٟم٦م وو٤مدة

 ٢٥٤وشمةةرى شمٗمّمةةٞمؾ رةةذا اًمتٝمجةةػم رم  اعمراضمةةع اًمت٤مًمٞمةة٦م:  اًم٘مةةرء ص  



 

 

 

 

 

 – ٤٢، وىمٞمةةةد إٟمسةةة٤مب ص ٨٨، واًمٙمٜمةةةدي ص ٣ج ٢٣٤وَسرٜمةةةؽ ص   

 اًمخ.  ٣ج ٣٥٨واًمِٕمؼم ص ٢ج ٢٣٩واعم٘مريزي ص  ٢ج٨٪

 

 



 

  
 

 

 

اًمدوًم٦م اًمٕمب٤مؾمٞم٦م إمم هن٤مية٦م قمٝمةدر٤م  اؾمتٛمر شمٜمّمٞم٥م اًمقٓة قمغم ُمٍم ذم قمٝمد

إول ذم اًم٘مةةرن اًمن٤مًمةة٨م ُمةةـ اهلجةةرة، وًمٙمةةـ سمٕمةةض اًمةةقٓة ـمٖمةةك ذم رومةةع  

حم٤مومٔمة٤مت  -يمةام قمرومٜمة٤م–اًم،ائ٥م قمغم ؾُمةَٙم٤من احلةق  اًمنمةىمل اًمةذى يِمةٛمؾ 

ذم ذًمؽ اًمٕمٝمد سمٚمٖم٧م ومٞمف اًمدوًم٦م اًمٕمب٤مؾمٞم٦م ؿمة٠موا  .اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م واًمنمىمٞم٦م واًمدىمٝمٚمٞم٦م

،ةةائ٥م قمةةغم ُمٍمةة ارشمٗم٤مقمةة٤م وم٤مدطًمةة٤م صمةة٤مر احلةةق  وًمٙمةةـ عمةة٤م ارشمٗمٕمةة٧م اًم .قمٔمةةٞماًم 

وٟمت٩م ُمـ ضمّراء رذه اًمنقرة صداُم٤مت رم اعمقاىمع   .اًمنمىمل ضد اًمدوًم٦م اًمٕمب٤مؾمٞم٦م

 أشمٞم٦م: 

رةةة. وىمةةد اٟمتٍمةة اًمنةةقار ومٞمٝمةة٤م سمةة٠مرض ٪٢٨ُمقىمٕمةة٦م ؿمةةبلم اًم٘مٜمةة٤مـمر ؾمةةٜم٦م 

رة. وىمد أٟمتٍم اعمٍميقن ومٞمٝمة٤م أيْمة٤م ـمبً٘مة٤م ٢٩٣اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م، وُمقىمٕم٦م سمٚمبٞمس ؾمٜم٦م 

 (.٢٥٤، واًمٙمٜمدي ص ٣ج٣٪يمت٤مب مجاًمٜمجقم اًمزاررة ص  عم٤م ورد رم

 .اًمنقار رم ُمقىمٕم٦م سمٚمبٞمس اًمن٤مٟمٞم٦م اًمتك اُمتدت إمم نجرة سم٤مًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م يمام اٟمتٍم

قمٛمةريط،  طمٞمة٨م متة٧م –وشمٙمررت رزائؿ ضمٞمقش اًمٕمب٤مؾمٞملم رم ُمقىمٕم٦م ومة٤مىمقس 



 

 

 

 

 

رةة. يمةام ورد رممجـمب٘مة٤مت اًمِمة٤مومٕمٞم٦م  ٩٪٢رزيٛم٦م ضمٞمش اعم٠مُمقن اًمٕمب٤مؾمةك  ؾمةٜم٦م 

 (.٣ج٧٪٣واًمٕمؼم ص  ٣ج٢٧ ٣ررة صواًمٜمجقم اًمزا

أُم٤م اعمقىمٕم٦م اخل٤مُمس٦م ومٙم٤مٟم٧م ذم شمؾ أشمري٥م ، طمٞم٨م ىُمتؾ ومٞمٝم٤م اجلةرء واسمةـ  

واسمةـ  ٣م٢٧٥رةة. مج أٟمٔمةر اًمٙمٜمةدي ص٣١٥احلٙمؿ رئٞمس رشـم٦م اعم٠مُمقن ؾمٜم٦م 

 (. ٧ج ٢٥٨إُمػم ص

رةةة. ذم اعمٓمريةة٦م ىمٚمٞمقسمٞمةة٦م وىمةةد أَس  ٣١٩صمةةؿ يم٤مٟمةة٧م اعمقىمٕمةة٦م اًمس٤مدؾمةة٦م ؾمةةٜم٦م

ا ُمةةٜمٝمؿ وضمٕمٚمٝمةةؿ ىمةة٤مدة ذم ضمةةٞمش اًمٕمب٤مؾمةةٞملم مجاعم٘مريةةزي اعمٕمتّمةةؿ قمةةدًدا يمبةةػمً 

 ."اعمٓم٤مري٦م"وؾمٛمل ر١مٓء اًم٘م٤مدة سمة .( ٢٤١ص

رة. ويم٤من ومٞمٝمة٤م  ٣٢٧وطمدصم٧م اعمقىمٕم٦م اًمس٤مسمٕم٦م ذم قملم ؿمٛمس ىمٚمٞمقسمٞم٦م ؾمٜم٦م  

وىمد اٟمتٝم٧م اعمقىمٕم٦م سمدْمةقر اعمة٠مُمقن سمٜمٗمسةف إمم ُمٍمة ُمة٤مًرا قمةغم  .اسمـ إومِملم

رةة. وىمةد وردت شمٗم٤مصةٞمؾ رةذه ٣٢٨ُمقاىمع احلرب سم٤مًم٘مٚمٞمقسمٞمة٦م وضمػماهنة٤م  ؾمةٜم٦م

واًمٜمجةقم  ٧ج ٢٩٥اًمّمداُم٤مت واًمقىم٤مئع رم اعمراضمع اًمت٤مًمٞمة٦م:  مجاسمةـ إصمةػم ص 

واًمٕمةةؼم  ٣ج٢٤٦ٟمٗمةةس اجلةةزء، واعم٘مريةةزي ص ٣٢٤، ٣ج٣١٩اًمزارةةرة ص 

 (.٢ج٢٢٦وىمٞمد إٟمس٤مب ص ٥ج٧٪٣ص



 

  
 

 

 

٘مٜم٤مـمر اخلػمي٦م احل٤مًمٞمة٦م( سمٜمك اسمـ ـمقًمقن طمّمٜم٤ًم قمغم اًمٜمٞمؾ مجيبدأ ُمـ ُمٙم٤من اًم

رة.  صد٥م ُمٕمف أًمقومة٤م ٤٧٦وعم٤م همزا اًمِم٤مم ؾمٜم٦م  .ويٜمتٝمل قمٜمد اجلزيرة مجسم٤معمٜمٞمؾ(

وذم قمٝمد اسمٜمف اعمٚمؽ مخ٤مروي٦م أقم٤مد ومةتح  .اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م واًمنمىمٞم٦م ُمـ اجلٜمقد ُمـ أسمٜم٤مء

رةةة. وذًمةةؽ سمٛمٕم٤موٟمةة٦م ضمٜمةةقد ُمةةـ  ٪٣٧اًمِمةة٤مم واًمٕمةةراس وؾمةةقري٤م وًمبٜمةة٤من ؾمةةٜم٦م 

واٟمٔمةةر رم رةةذا  .اًمٓمةةقاطملم ؿمةة٤مردة قمةةغم ذًمةةؽ  وُمقىمٕمةة٦م .اًم٘مٚمٞمقسمٞمةة٦م واًمنمةةىمٞم٦م

 (.٥ج ٤٢٦واًمٕمؼم ص ٪ج ٨٩مجاعمٕم٤مر  ص 

وذم أوائؾ اًم٘مرن اًمراسمةع ُمةـ اهلجةرة يم٤مٟمة٧م اًم٘مٚمٞمقسمٞمة٦م ُمّمةدر اإلُمةدادات  

ًمٚمدوًمةة٦م اإلظمِمةةٞمدي٦م اًمتةةل يم٤مٟمةة٧م شمةةروح وشمٖمةةدوا يمةةؾ قمةة٤مم سمةةلم اًمِمةة٤مم وُمٍمةة 

ىمٞم٦م ظمالل ومؽمة وُمقاؿمٞمٝم٤م وُمٕمدا؛٤م ُمـ اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م واًمنم .وشمستٛمد ىمق؛٤م اًمبنمي٦م

 رة.  ٤٦٥طمتك ؾمٜم٦م  ٤٣٦اؾمتٛمرت ُمـ ؾمٜم٦م 

وُم٤م يم٤مدت اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م شمسؽميح  إٓ ىمٚمٞمال ذم ُمٜمتّمػ اًم٘مةرن اًمراسمةع اهلجةري  

طمتك جل٠م إًمٞمٝم٤م  اًمٗم٤مـمٛمٞمقن،  يستٛمّدون ُمٜمٝم٤م اًمٕمةقن  ذم همةزو اًمِمة٤مم واًم٘مراُمٓمة٦م 



 

 

 

 

 

رة.   واُمتدت ىمّمقر إُمراء اًمٗمة٤مـمٛمٞملم قمةغم اًمٜمٞمةؾ إمم ُم٘مرسمة٦م ُمةـ   ٤٨١ؾمٜم٦م  

 رة. ٥٧٦اًم٘مٜم٤مـمر اخلػمي٦م  وىمتؾ سمٕمْمٝمؿ ومٞمٝم٤م ؾمٜم٦م 

صمؿ يم٤مٟمة٧م احلةروب اًمّمةٚمٞمبٞم٦م سمٕمةد ذًمةؽ ؾمةبًب٤م ذم حتريةؽ وقمةل اًم٘مٚمٞمقسمٞمة٦م 

وًم٘مةةد داُمةة٧م احلةةروب  .واًمنمةةىمٞم٦م٫ طمٞمةة٨م ومةةَر ُمةةٜمٝمام  اجلبٜمةة٤مء وسم٘مةةك اًمِمةةجٕم٤من

اًمّمٚمٞمبٞم٦م ىمرٟملم أي ُمئتل ؾمٜم٦م شمقاصٚم٧م ظمالهل٤م اعمٕم٤مرك اًمٓم٤مطمٜم٦م اًمتك يٚمةغ قمةدد 

ومٞمٝمةة٤م سمْمةةٕم٦م قمنمةةة ُمٕمريمةة٦م إمم ضم٤مٟمةة٥م قمنمةةات ُمةةـ اعمٕمةة٤مرك  اعمٕمةة٤مرك اًمٙمبةةػمة

 .ومام ظمٚم٧م ُمٕمريم٦م ُمٜمٝم٤م ُمـ شمدوّمؼ دُم٤مء أسمٜم٤مء مجاًمنمىمٞم٦م واًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م( .اًمّمٖمػمة 

وذم أصمٜم٤مء ذًمؽ شمؿ شمس ػم اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م واًمنمىمٞم٦م ذم طمٗمر ظمٚمةٞم٩م أيب اعمٜمجة٤م ذم  

أوائةةؾ اًم٘مةةرن اًمسةة٤مدس اهلجةةري وىمةةد سمةةدأ سم٤معمٙمةة٤من اًمةةذي سمةةدأت ومٞمةةف شمرقمةة٦م 

وًمٕمةؾ ُمةـ أيمنةر اعمٕمة٤مرك  .ٞمٚمٞم٦م أن واٟمتٝمك سم٤مًمِمةامل اًمنمةىمل ًمٚمنمةىمٞم٦ماإلؾمامقم

اًمّمٚمٞمبٞم٦م  رشاؾم٦م ذم ُمٍم، ُم٤م طمدث  رم  ىمٚم٥م احلق  اًمنمىمل مجسملم سمٚمبةٞمس إمم 

 رة. (٦٧٦رة إمم ٦٧٢أشمري٥م ؾمٜم٦م 

وذم قمٝمةةد اًمدوًمةة٦م إيقسمٞمةة٦م يمةة٤من ؾمةةٙم٤من احلةةق  اًمنمةةىمل أَسع اًمٜمةة٤مس رم 

د ؿمةٝمدت ُمقىمٕمة٦م طمٓمةلم ؾمةٜم٦م آًمتدة٤مس سمجةٞمش صةالح اًمةديـ إيةقيب ٫ وىمة

 رة سمس٤مًم٦م أسمٜم٤مء احلق  وؾم٤مًم٧م  ومٞمٝم٤م دُم٤مؤرؿ اًمٓم٤مررة. ٦٩٥



 

  
 

 

وىمةةد واصةةٚمقا  ظمةةقض اعمٕمةة٤مرك ُمةةع رومةة٤مىمٝمؿ ذم ؿمةةامل احلةةق  سم٤معمٜمّمةةقرة  

وومتٙمةةقا سم ٛمسةةلم أًمًٗمةة٤م ُمةةـ اًمٗمرٟمسةةٞملم  .رم أَس ًمةةقيس اًمت٤مؾمةةع وةة٤م ا ومِمةة٤مريمق

 رة.٧٥٩ٜم٦م وقمغم اًمقضمف اًمبدري قم٤مُم٦م ؾم .اعمٕمتديـ قمغم احلق  اًمنمىمل ظم٤مص٦م

يمةةام ؿمةة٤مريمقا إظمةةقاهنؿ سمةة٤محلق  ذم صةةد همةة٤مرات اًمتةةؽم سمٕمةةلم ضمةة٤مًمقت  

رة. وىمد همٜمٛمقا ُم٤م يم٤من ُمع اًمتؽم ُمـ أؾمالب نٕمقر٤م  ُمةـ ٧٦٩ورزُمقرؿ  ؾمٜم٦م 

 وأصمرى احلق  اًمنمىمل ُمـ شمٚمؽ اًمٖمٜم٤مئؿ  صمراء قمٔمٞماًم. .اًمبالد اًمتل همزور٤م

س ـمريةؼ يمام ؿم٤مريمقا ذم اعمد٤مومٔم٦م قمغم احلج٤مج يقم أن طمَقل اًمٔمة٤مرر سمٞمةؼم

ٕسمٓمة٤مل اًمةذيـ  ال واؾمةٜمد طمراؾمةتف إمم رة١مٓء اًمٕمةرب احل٩م إمم احلق  اًمنمةىم

رة. إمم هن٤مية٦م ٧٧٩شمٙم٤مشمٗمقا ُمع إظمقان هلؿ آظمريـ ُمـ ذم مح٤مي٦م احلجٞم٩م ُمـ ؾمٜم٦م 

 اًم٘مرن اعم٤ميض. 

رة أُمر اًمٜم٤مرص سمـ ىمالون سم٢مصالح ضمرس اًمٜمٞمؾ ومٞمام سمةلم ُمٜمٞمة٦م  ٨٢٢وذم ؾمٜم٦م 

ية٤مس واعمدةٞمط إوؾم٤مئؾ اًمزراقمة٦م مجأٟمٔمةر اسمةـ وٟمٔمؿ  .اًمسػمج ىمٚمٞمقسمٞم٦م إمم سمقٓس

ويم٤من ظمراج اًمٗمدان ذم ذًمؽ اًمٕمٝمةد ضمٜمٞمًٝمة٤م  .(٤ج ٣٤٢اًمت٤مرخيل ًمٚمٛم١مًمػ ص 

 ئ٦م ىمري٦م. ث ُم٤ما  ذم رذه اعمٜمٓم٘م٦م وقمدد ىمرار٤م صمالواطمدً 

وذم اًمٕمٍم اًمؽميمل يم٤من ُمٕمٔمؿ ضمٜمقد ـمقُم٤مٟمب٤مي اعمٕمسٙمريـ سم٤مًمّم٤محلٞم٦م ُمةـ 



 

 

 

 

 

اًمذي اٟمتٍم  .٤مهنؿ ؾمٚمٞمؿ إولاحلق  اًمنمىمل ًمّمِد هم٤مرات اًمؽمك سم٘مٞم٤مدة ؾمٚمٓم

 ذم ُمرج داسمؼ وشمرك اًمّم٤محلٞم٦م سمٛمـ ومٞمٝم٤م ُمـ اعمٍميلم واعمامًمٞمؽ.

وًمٙمـ ـمقُم٤من سمة٤مي أَسع وراءه ُمّمةدقسًم٤م سمجٞمِمةف مجاًمنمةىم٤موي اًم٘مٚمٞمةقيب( 

طمتك حلؼ سمف ذم اخل٤مٟمٙم٦م ُمـ ُمديري٦م اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م واًمتدؿ اًمٗمري٘م٤من ذم مجسمريم٦م احل٩م ( 

رةة.   وًمٙمةـ ُمةداومع ٣٤٪دةرم ؾمةٜم٦م ُمـ أقمامل رةذه اعمد٤مومٔمة٦م ذم إول ُمةـ اعم

اًمؽمك يم٤مٟم٧م ـمقيٚم٦م اعمدى أيمنر ُمةـ سمٜمة٤مدس اعمٍمةيلم اًمةذيـ اضةٓمروا إلومسة٤مح 

  .اًمٓمريؼ أُم٤مم اًمٕمنامٟمٞملم

ويم٤مٟم٧م اًمٗمؽمة اًمٕمنامٟمٞم٦م ومؽمة نقد ومخقد ُمِمقب سمٙمنةػم ُمةـ اعمٔمة٤م  ٫ فمٝمةر 

ومٞمٝم٤م ؾمةقط اًمٕمنامٟمٞمةلم قم٤مُمة٦م وزادت  اًم،ةائ٥م واومتٕمٚمةقا اًمٕمج٤مئة٥م أيمنةر ُمةـ 

رةة و يمة٤مدت اًم٘مٚمٞمقسمٞمة٦م ٢٢٩٦طمتك اؾمت٘مَؾ قمكم سمؽ اًمٙمبػم سمٛمٍمة ؾمةٜم٦م  .ىمرٟملم

شم٘مٗمز إمم اعمجد ًمقٓ ُمقت رذا اًمقازم اًمٙمبػم ، اًمذى ظمٚمٗمف ُمـ سمٕمده أسمق اًمةذر٥م 

سمؽ صمةؿ ُمةراد سمةؽ وإسمةرارٞمؿ سمةؽ وهمةػمرؿ  ممّةـ قم٤مؿمةقا ذم ظمةال   وإؾمامقمٞمؾ

 وا سم٤محلٛمٚم٦م اًمٗمرٟمسٞم٦م قمغم ُمٍم. ١موؿم٘م٤مس طمتك ومقضم

متّردت قمغم  اًمٗمرٟمسٞملم سمٛمٍم ىمري٦م أيب زقمبؾ ٕهنؿ ُمةـ و يم٤مٟم٧م أول ىمري٦م 

اًمٕمرب إطمرار اًمذيـ اؾمةتٜمٙمٗمقا شمٗمتةٞمش سمٞمةق؛ؿ ممة٤م يةزري سم٤مًمٙمراُمة٦م ٫ ومنة٤مروا 



 

  
 

 

ومة٤مٟمت٘مؿ اًمٗمرٟمسةٞمقن سمدةرس اًم٘مرية٦م إسمٞمة٦م  .سمٗمئقؾمٝمؿ ورُم٤مطمٝمؿ ضد اًمٗمرٟمسٞملم

وًمٙمةةـ اهلل اٟمةةت٘مؿ ُمةةـ اًمٗمرٟمسةةٞملم سمتةةدُمػم  .اعمٙم٤مومدةة٦م ذم ؾمةةبٞمؾ اًمةةديـ واًمةةقـمـ

 هلؿ رم أسمك ىمػم.أؾمٓمق

صمؿ صم٤مرت اًم٘م٤مررة صمقر؛٤م اعمٕمرووم٦م وصم٤مر ؿمٞمقخ اًمٕمرب سم٤مًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م واًمنمةىمٞم٦م 

وذم ُم٘مدُمتٝمؿ اًمِمقاريب وؿمٞمخ اًمٕم٤مئد مجأٟمٔمةر شمة٤مريخ اًمنمةىمٞم٦م ًمٚمٛم١مًمةػ صة٤مًمح 

وىُمتؾ  ُمـ سمٕمةده ٟم٤مئبةف يمٚمٞمةؼم   .صمؿ ومّر ٟم٤مسمٚمٞمقن إمم ومرٟمس٤م  .(٢ج ٢٨٤وم٤مرس ص 

رت ُمٍم ُمةـ رم وحت٦٢٩١١م ؾمٜم٦م يقٟمٞم ٢٥ -رة ٢٣٢٦ُمـ اعمدرم ؾمٜم٦م  ٣١ذم 

 آطمتالل اًمٗمرٟميس  سمٕمد اؾمتامشم٦م احلٛمٚم٦م اًمٗمرٟمسٞم٦م ومٞمٝم٤م ٟمدق صمالصم٦م أقمقام .

 

 

 



 

 

 

 

 

ؾم٤مدت ُمٍم ُمع اًمقضمف اًمبدري قم٘م٥م ذًمؽ ومؽمة اضٓمراب داُم٧م ـمقياًل  

طمتك يم٤من قمٝمد حمٛمد قمكم اًمذى ارتؿ سمتجديد سمٕمض اخلٚمج٤من واًمؽمع اًمتل شمبةدأ 

٦م سمس٘مٞم٤مر٤م ُمع اًمنمةىمٞم٦م واًمدىمٝمٚمٞمة٦م، ورأى طمٗمةظ سمٕمةض ُمٞمة٤مه اًمٜمٞمةؾ ُمـ اًم٘مٚمٞمقسمٞم

وشمدسمػمر٤م سمبٜم٤مء اًم٘مٜمة٤مـمر اخلػمية٦م ويم٤مٟمة٧م ظمةػم راسمٓمة٦م ىمقية٦م قمةغم رأس اًمٗمةرقملم 

اًمنمىمل واًمٖمريب ًمٚمٜمٞمؾ وقمٛمٚم٧م سمقاسم٤مت ُمـ احلديد هلذا اًمبٜم٤مء اًم٘مةقي ًمٚمةتدٙمؿ 

قمة٦م ُمةرشملم وسمةذا يٛمٙمةـ آٟمتٗمة٤مع سم٤مًمزرا .رم رص  اعمٞم٤مه سم٘مدٍر قمٜمد احل٤مضم٦م إًمٞمٝمة٤م

 .وصمالث ُمرات ذم اًمٕم٤مم سم٤مًمقضمف اًمبدري

 سم٤مًم٘مٜمة٤مـمر ٕضمةؾ اًمتقؾمةٕم٤مت شمرك حمٛمد قمغم سم٤مؿم٤م ُمئ٤مت إومدٟمة٦م اعمدٞمٓمة٦م

ومةةةداًٟم٤م ًمٚمدةةةدائؼ اًمٕم٤مُمةةة٦م ُمّمةةةٛمٛم٦م  قمةةةغم  ٥٦١اعمسةةةت٘مبٚمٞم٦م يمةةةام ظمّمةةةص 

إوروسمٞم٦م، وضمٚم٥م إًمٞمٝم٤م أٟمقاقًم٤م ُمـ إؿمج٤مر اًمٜم٤مدرة  اعمتٜمزر٤مت واحلدائؼ همرار

  .أٟمد٤مء اًمٕم٤م  ُمـ خمتٚمػ

يم٤مٟم٧م ُمس٤مطم٦م إراىض اًمزراقمٞم٦م رم اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م طملم ذاك صمامٟمةلم أًمةػ ومةدان 

وعمة٤م شمةزل ٟمة٤مبة ذم ىمٚمٞمةقب وَٟمةَقى   .ضمٞمدة اًمؽمسمٞمة٦م ويمة٤من ومٞمٝمة٤م طمةدائؼ زارةرة



 

  
 

 

و   شمت ؾ اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م قمـ اًمتٕم٤مون  .وـمقخ وُُمِْمتٝمر ووتٞمؿ وهمػمر٤م إمم وىمتٜم٤م رذا 

واًمِمة٤مم واًمٞمقٟمة٤من واًمسةقدان  ُمع اًمقازم حمٛمد قمغم سم٤مؿم٤م  ذم همزواشمةف إمم احلجة٤مز

وىمةةد اٟمِمةة٠م حمٛمةةد قمةةكم سمٕمةةض ىمّمةةقره وطمدائ٘مةةف ذم ؿمةةؼما  .وهمػمرةة٤م ُمةةـ اًمةةبالد

 ويم٤مٟم٧م شم٤مسمٕم٦م ًمٚم٘مٚمٞمقسمٞم٦م. 

يمةة٤من ُمٕمٔمةةؿ اًمٕمةة٤مُمٚملم ذم  ذًمةةؽ  ٪٢٩٦وذم طمٗمةةر  ىمٜمةة٤مة اًمسةةقيس ؾمةةٜم٦م  

ؾمةجٚمُتف ُمٗمّّمةاًل رم يمتة٤مسملم مم :  ورذا ُمة٤م .اعمنموع ُمـ أسمٜم٤مء اًمنمىمٞم٦م واًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م

 .  ٦٤م واعمدٞمط اًمت٤مرخيل جشم٤مريخ اًمنمىمٞم

وىمةد  .وأٟمِم٠م حمٛمد قمغم ُمدرؾمتل اًمٓم٥م واحلرسمٞم٦م رم اخل٤مٟمٙم٤مه وأسمةك زقمبةؾ 

رةةة.  ٢٣٦٤سم٘مٞمة٧م ُمدرؾمة٦م اًمٓمةة٥م رٜمة٤مك طمتةةك ُٟم٘مٚمة٧م إمم اًم٘مٍمة اًمٕمٞمٜمةةك ؾمةٜم٦م 

صمؿ ٟم٘مٚم٧م اعمدرؾم٦م احلرسمٞمة٦م  .م( سمٕمد صمالصم٦م قمنم قم٤مُم٤م ىمْمتٝم٤م رم اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م٢٩٤٩مج

 م(٢٩٦١. مجرة ٢٣٧٧ُمـ أسمك زقمبؾ إمم اًمٕمب٤مؾمٞم٦م ؾمٜم٦م

 .ظمط اًمسٙم٦م احلديد سملم اًم٘م٤مررة واإلؾمةٙمٜمدري٦م سم٢مٟمِم٤مءرم ذًمؽ اًمٕم٤مم سُمِدَئ 

ورم همْمقن اًمٗمؽمة ٟمٗمسٝم٤م  ًم٘مل قمب٤مس إول ُمٍمقمف رم ىمٍمه سمبٜمٝم٤م ويم٤من رةذا 

 .م وم٤مؾمؽماح اًمٜم٤مس ُمةـ رشوره٢٩٦٥ قرة. اعمقاومؼ يقًمٞم ٢٣٨١رم ؿمٝمر ؿمقال 

 م.٢٩٧٦ٜم٦م يمام أٟمِم  اخلط احلديدى سملم ىمٚمٞمقب واًمزىم٤مزيؼ رم ؾم



 

 

 

 

 

يمةة٤من أسمٜمةة٤مء اًم٘مٚمٞمقسمٞمةة٦م واًمنمةةىمٞم٦م  ذم اًمنةةقرة اًمٕمراسمٞمةة٦م ذم ُم٘مدُمةة٦م اعمج٤مرةةديـ 

ًمقٓ اًمٖمةدر واخلٞم٤مٟمة٦م ُمةـ ضم٤مٟمة٥م اخلةديقي  ٢٩٩٣واعمداومٕملم قمـ اًمقـمـ ؾمٜم٦م 

يمة٤من اعمةدد واعمئقٟمة٦م وإقمةقان ُمةـ اًم٘مٚمٞمقسمٞمة٦م  ٪٢٪٢وذم صمقرة  .شمقومٞمؼ وأقمقاٟمف

رة ُمّمدر شمٚمؽ اًمنقرة اًمتل يم٤مدت واجلٞمزة ويم٤من هلام أيمؼم اًمٗمْمؾ ذم متقيـ اًم٘م٤مر

 .شمةةٜمجح ًمةةقٓ ُمةة٤م حل٘مٝمةة٤م ُمةةـ اخلٞم٤مٟمةة٦م واًمٕمٛمةةالء وآٟمتٝمةة٤مزيلم ُمةةـ اًمةةقزراء

 وإطمزاب اعمقصقُم٦م سم٤مخلٞم٤مٟم٦م اًمقـمٜمٞم٦م واًمقٓء ًمألضمٜمبل. 



 

  
 

 

 

ًمٕمؾ اًم٘م٤مرئ هلذه اًمسٓمقر اًمتل ؾمةجٚمتٝم٤م رم قُمج٤مًمة٦م يةدرك أن أن اعمٜمٓم٘مة٦م 

ٚمجٞمقش واًمّمداُم٤مت اًمٕمسٙمري٦م زُمٜم٤ًم ـمةقياًل٫  وم٘مةد قمةؼمت ُمٜمٝمة٤م يم٤مٟم٧م ُمٕمؼًما ًم

يمام ؿمةٝمدت ُمةرور إقمةداء قمٚمٞمٝمة٤م  .اجلٞمقش اعمٍمي٦م اًم٘مديٛم٦م ًمتٖمزو سمالد آؾمٞم٤م 

رم همزورؿ عمٍم  ورؿ يدامهقن ذم اًمٕمّمةقر اًمسة٤مسم٘م٦م وأمهٝمة٤م ُمةرور اًمٕمجةؿ ذم 

يمةام شمِمةٝمد ذم   .ُمٍم وىمتؾ سمسامشمٞمؽ ُمٚمؽ ُمٍم سمجقار اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م رم سمقسم٤مؾمةتس 

رذه اًمٕمج٤مًم٦م حتريم٤مت ضمٞمش ىمٛمبٞمز سمـ يمةقرش ذم احلةق  اًمنمةىمل وحتريمة٤مت 

 .سمٕمد آؾمٙمٜمدر إيمؼم وىمد اٟمتٝمك قمٍمرؿ سمٙمٞمٚمقسمؽما يمام أرشٟم٤م آٟمًٗم٤م .اًمبٓم٤معم٦م 

صمؿ ؿمٝمدت ُمٍم ُمٔم٤م  اًمروُم٤من وقمسٗمٝمؿ وىمسق؛ؿ طمتك  اٟمٍمة  قمٜمٝمة٤م  

اًمةذيـ قمةذوؿ  اًمتك   يٜم٩ُْم ُمٜمٝم٤م رضم٤مل اًمديـ اعمسةٞمدل .أرٚمٝم٤م٫ ومراًرا ُمـ اعمٔم٤م 

  .وطم٤مًمقا  سمٞمٜمٝمؿ وسملم أداء رؾم٤مًمتٝمؿ  .اًمروُم٤من  وـمردورؿ ُمـ ُمرايمزرؿ اًمديٜمٞم٦م

ومٚمام ضم٤مء اًمٗمةتح اإلؾمةالُمل اًمٕمةريّب أٟم٘مةذ أرةؾ ُمٍمة ُمةـ اًمٕمسةػ واًم٘مٝمةر 

ًمٞمٜمٕمؿ أىمب٤مط  .واًمٓمٖمٞم٤من اًمروُم٤مب ورومع ًمقاء اًمٕمدل واًمتس٤مُمح ُمع همػم اعمسٚمٛملم



 

 

 

 

 

هلذا رطّمب٧م ُمٍم سم٤معمسٚمٛملم اًمٕمةرب و .ُمٍم سمدٞم٤مة آُمٜم٦م ويامرؾمقا ديٜمٝمؿ سمدري٦م

و شمتٛمتةع  .وًمتِمةٝمد اًمةبالد رم فمٚمٝمةؿ إُمةـ وآؾمةت٘مرار .رةة ٧٥١وم٤محتلم ؾمٜم٦م 

 .سمد٘مقىمٝم٤م رم احلٞم٤مة  يم٤مُمٚم٦م همػم ُمٜم٘مقص٦م 

وىمد وومد إمم احلق  اًمنمىمل سمٕمةد اًمٗمةتح أًمةق  ُمةـ سمٞمقشمة٤مت اًمٕمةرب ُمةـ 

قا ظمٚمٞمًٓم٤م ويم٤مٟم .اًمِم٤مم ذم قمٝمد رِم٤مم سمـ قمبد اعمٚمؽ ٫ طمٞم٨م رطمب٧م وؿ اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م

صمةؿ يزيةدون قمروسمة٦م ووةًدا  .ُمـ اًمٞمٛمـ وسمٜمل متٞمؿ ووة٤مده واًمنُمةوم٤م وسمٜمةل يمٜم٤مٟمة٦م

صمةةؿ ُيٕمةةَززون ذم اًم٘مةةرن  .سمبٓمةةقن يمنةةػمة ُمةةـ ىمةةٞمس ورسمٞمٕمةة٦م واًمٕمب٤مدًمةة٦م واًمٕم٤مئةةد

اًمس٤مدس سمبٓمـ قمريض ُمـ اًمسٜم٤مضمرة سمٙمقم اًمسٛمـ٫ ويم٤من ر١مٓء نٞمًٕم٤م ضمٜمةقًدا 

زاد  قمةددر٤م قمةـ   .ُمِمةٝمقدة رم ُمقاىمع .شمداومع قمـ ُمٍم أُم٤مم اًمزطمػ اًمّمٚمٞمبل 

  .سمْمٕم٦م قمنمة ُمقىمٕم٦م

وٓ ٟمٜمسك ُمقىمػ اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م ُمع اًمنمةىمٞم٦م أُمة٤مم اخلٚمٞمٗمة٦م اًمرؿمةٞمد، قمةغم قمزشمةف 

وىمةد  .وقمٔمٛمتف مجرم أواظمر اًم٘مرن اًمن٤مٟمك ُمةـ اهلجةرة( ورةل شمٓم٤مًمة٥م سمد٘مقىمٝمة٤م 

اٟمتٍمت قمغم  ضمٞمش اًمرؿمٞمد ذم قمٛمريط وسمٚمبٞمس واعمٓمري٦م وأشمري٥م وهمػمر٤م ُمـ 

قمٍم اًمرؿمٞمد و  شمٜمتف اعمٓم٤مًمب٦م سم٤محل٘مقس ودومع اعمٔمة٤م  اعمتٛمّنٚمة٦م اعمقاىمع.  صمؿ يٜمتٝمل 

وىمد ٟم٤مل اعم٠مُمقن ٟمّمٞمبف ُمـ اًمٗمِمؾ أُم٤مم طمِمقد اًمنة٤مئريـ   .ذم اًم،ائ٥م اًمٗم٤مدطم٦م

ُمةةع أن ضمٞمِمةف يمةة٤من يتٛمّتةع  سم٘مٞمةة٤مدة أظمٞمةةف  .ذم أوائةؾ اًم٘مةةرن اًمن٤مًمة٨م ُمةةـ اهلجةرة



 

  
 

 

ع ذًمؽ   ؛دأ اعمٕمتّمؿ اًمذى ضم٤مء وُمٕمف أؿمٝمر ىمٞم٤مداشمف اًمٕمسٙمري٦م ُمنؾ أومِملم. وُم

سمٕمد طمْمقر اعمة٠مُمقن سمٜمٗمسةف إمم ُمٍمة  و  شمسٙم٧م اعمٕم٤مرك إٓ .اعم٘م٤موُم٦م اعمٍمي٦م 

واؾمتٓم٤مع أن يٗمٝمؿ ُمِمةٙمالت إرة٤ممم قمةغم اًمٓمبٞمٕمة٦م  .ومٛمّر سم٤مًمنمىمٞم٦م واًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م 

ويمة٤من اًمةدواء  .وأقم٤مد إُمةقر إمم ٟمّمة٤مو٤م  .دون وؾمٞمط ومقضع اًمٕمالج اًمٜم٤مضمع 

 ؿم٤مومًٞم٤م. 

٦م  اًمٓم٤مطمٜم٦م اًمتةك ؿمةٝمد؛٤م اًم٘مٚمٞمقسمٞمة٦م ُمٕمريمة٦م  سمريمة٦م وُمـ سملم اعمٕم٤مرك اًمت٤مرخيٞم

اًمتةةك يم٤مٟمةة٧م حمةةقر طمةةرب ـم٤مطمٜمةة٦م سمةةلم ـمقُمةة٤من سمةة٤مي اًم٘م٤مئةةد اعمٍمةةي  .احلةة٩م 

وىمد اٟمتٝم٧م اعمٕمريمة٦م سمٗمةقز  .رة ٣٤٪اًمنميميس وسملم اًمسٚمٓم٤من ؾمٚمٞمؿ إول ؾمٜم٦م 

اعمداومع ـمقيٚم٦م اعمدى قمغم ؿمج٤مقم٦م اعم٘م٤مشمٚملم ُمـ أسمٜم٤مء رذه اًمب٘مٕم٦م اعمب٤مريم٦م ذم سمريمة٦م 

 احل٩م . 

وىمةد متٙمةـ  .م٩٪٢٨صمؿ دمددت اعمقاىمع ذم اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م أُم٤مم احلٛمٚم٦م اًمٗمرٟمسٞم٦م 

ورٜم٤مًمؽ شمنقر  .ٟم٤مسمٚمٞمقن ُمـ أَس زقمٞمٛمل اًمنمىمٞم٦م واًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م اًمِمقاريب واًمٕم٤ميدي

ويٗمر ٟم٤مسمٚمٞمقن أُم٤مم رذه احلقادث ُمتقارًية٤م ذم زي  .ُمٍم ُمـ أىمّم٤مر٤م إمم أىمّم٤مر٤م

 إمم ومرٟمس٤م.  اإلؾمٙمٜمدري٦مقمريب قمـ ـمريؼ 

اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م ُمٕم٤مريمٝم٤م احلرسمٞم٦م دوم٤مقم٤م قمـ أرض ُمٍم رم يمؾ  ورٙمذا قم٤مؿم٧م

 .اًمٕمٝمقد واعمقاىمع ومٙم٤مٟم٧م ٟمٛمقذضم٤م حُيتذى رم اًمِمج٤مقم٦م واًمٗمداء واًمقـمٜمٞم٦م



 

 

 

 

 

 

: رؾ صمبت٧م طمدود اًم٘مٚمٞمقسمٞمة٦م ظمةالل اًمٕمّمةقر اًمت٤مرخيٞمة٦م قد يتساءل ال عض

 ؟.وإطمداث احلرسمٞم٦م واًمت٘مٚمب٤مت اإلداري٦م

ًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م يم٤مٟمة٧م صم٤مسمتة٦م صمبة٤مت أرٚمٝمة٤م ذم اعمقاىمةػ : أن طمدود اوجيقب ال حث

احلرسمٞم٦م ىمدياًم وطمديًن٤م ذم اًمِمامل واًمنمس واًمٖمرب٫ ومِمامهل٤م أشمري٥م اًمذي   يتٖمػم 

و  يتزطمزح قمـ سمٜمٝم٤م ذم يقم ُم٤م، واًمتؾ ؿم٤مرد قمةغم ذًمةؽ مجأىمّمةد شمةؾ أشمرية٥م(، 

 وهمرو٤م ومرع اًمٜمٞمؾ اًمنمىمل، ورق اًمٗمرع اعمٜمدييس ىمدياًم، أو ومةرع دُمٞمة٤مط طمةديًن٤م،

ورذا اًمٗمرع   يتدرك ُمةـ ُمٙم٤مٟمةف، سمةؾ صمبة٧م يمةام صمبة٧م رةذا اًمِمةٕم٥م اعمبة٤مرك ذم 

 ُمقاىمٗمف.

ا ذم خمتٚمػ اًمٕمّمقر ، وىمد  ويم٤مٟم٧م اًمتٖمٞمػمات ُمع حم٤مومٔم٦م اًمنمىمٞم٦م ىمٚمٞمٚم٦م ضمد 

احلةةق  "سم٤مؾمةةؿ  -يمةةام ؾمةةبؼ أن أرشٟمةة٤م–ؿمةةَٙمٚمت٤م ُمًٕمةة٤م ُمٜمٓم٘مةة٦م واطمةةدة قُمٍروَمةة٧ْم 

ٕم٧م احلةدود اجلٖمراومٞمة٦م إمم ُم٤م سمٕمد اًم٘مرن اخل٤مُمس ُمـ اهلجرة، صمؿ وض "اًمنمىمل

ومٞمام سمٞمةٜمٝمام، ويم٤مٟمة٧م رةذه  ذم ُمةّد وضمةْزر٫ ظمّمقًصة٤م سمةلم ُمريمةزْي ُمٜمٞمة٦م اًم٘مٛمةح 

 وسمٚمبٞمس ذم أي٤مُمٝم٤م إظمػمة ُمـ اًم٘مرن اعمٜمٍمم مجاًمت٤مؾمع قمنم اعمٞمالدي(.



 

  
 

 

وأُم٤م ذم اجلٜمقب طمٞم٨م شمْمٞمؼ اعمس٤مطم٦م اًمٗم٤مصٚم٦م سملم اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م وسملم اًم٘م٤مررة٫ 

وآٟمٗمةةراج واًمةةت٘مٚمص ظمةةالل  .ط واًم٘مةةبض واًمبسةة .وم٘مةةد يم٤مٟمةة٧م ىم٤مسمٚمةة٦م ًمٚمتٖمٞمةةػم

ا ٪٢و٢٩اًم٘مرٟملم اعمٜمٍمةُملم مج (، سمةؾ اؾمةتٛمرت اًمت٘مٚمبة٤مت إمم قمٝمةد ىمرية٥م ضمةد 

 ظمالل اًم٘مرن اًمٕمنميـ.

يم٤مٟمةة٧م ُمٜمةة٤مـمؼ اًمةةقايكم واعمٓمريةة٦م واًمزيتةةقن وقمةةلم ؿمةةٛمس واًم٘مبةة٦م  .ومٛمةةنال

وُمٕمٔمؿ اًمْمقاطمل ظم٤مضًٕم٤م ًمٚم٘مٚمٞمقسمٞم٦م٫ ومٚمام شمقؾّمٕم٧م اًم٘م٤مررة واُمتدت ُمسة٤ميمٜمٝم٤م 

٤من طمتك زادت قمغم اعمٚمٞمقٟملم، شم٘مٚمّم٧م سمٕمض سمالد اًم٘مٚمقسمٞم٦م اًمتل ازدمح٧م سم٤مًمسٙم

 إمم اًم٘م٤مررة وص٤مرت ضمزًءا ُمٜمٝم٤م.

م ينب٧م أن أطمد ٥٢٪٢واًم٘مرار اعم٤مزم واإلداري اًمذي سملم أيديٜم٤م أن ًمسٜم٦م 

ُمرايمز اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م يم٤من ومٞمف: ُمٜمٞم٦م اًمسػمج، ويمٗمر اجل٤مُمقس ؾمة٤مسمً٘م٤م، و يمٗمةر ومة٤مرود، 

تٞمؿ واًمقايكم واعمٓمري٦م واًمزاوي٦م احلٛمةرا وؿمؼما اخلٞمٛم٦م وضمزيرة سمدران سمِمؼما، وو

 . .وإُمػمي٦م واًم٘مب٦م وُم٤م ضم٤مورر٤م يمٕملم ؿمٛمس واًمزيتقن

وًمٙمـ ُمس٤مطم٦م اًمرىمٕم٦م اًمزراقمٞم٦م شمقؾّمٕم٧م شمقؾّمًٕم٤م قمٔمٞماًم٫ وم٘مد يم٤من اعمٜمةزرع ذم 

رذه اعمد٤مومٔم٦م قمغم قمٝمد حمٛمةد قمةكم سم٤مؿمة٤م صمامٟمةلم أًمةػ ومةدان، يمةام رةق صم٤مسمة٧م ذم 

ؽ ذم ذًمةؽ اًمٕمٝمةد، وًمٙمٜمٝمة٤م اًمٞمةقم ًمٙمٚمةقت سمة "عمدة٦م ُمةـ شمة٤مريخ ُمٍمة"يمت٤مب 



 

 

 

 

 

  .ص٤مرت أيمنر ُمـ ُمئتل أًمػ ومدان

رم طمريمة٦م دائٛمة٦م: ذم ذرة٤مب وإية٤مب  -قمؼم اًمتة٤مريخ–يم٤من ؾمٙم٤من اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م 

ٓ يزيد قمةددرؿ رم اعمتقؾمةط قمةغم مخسةلم  .وومرار وىمرار أُم٤مم اعمٔم٤م  واحلروب 

أًمػ ٟمٗمس، وًمٙمةٜمٝمؿ أن قمنمةة أضةٕم٤م  ذًمةؽ، سمةؾ إن ُمديٜمة٦م واطمةدة يمبٜمٝمة٤م 

اًمٞمقم قمةغم ذًمةؽ اًمٕمةدد اًمةذي يمة٤من يٜمتنمة سمةلم ضمةقاٟمح اًم٘مٚمٞمقسمٞمة٦م يمٚمٝمة٤م   حتتقي

 ىمدياًم.

ويم٤مٟم٧م ٟمسب٦م اًمتٕمٚمٞمؿ ومٞمٝم٤م شمت٠مرضمح٫ يمذًمؽ سمسب٥م قمدم آؾمةت٘مرار ويمنةرة  

وًمٙمٜمٝمة٤م اًمٞمةقم شُمٗمة٤مظمر أقمٔمةؿ اعمةديري٤مت٫ وم٘مةد  .اعمٔم٤م  واحلروب اًمتل ُمرت و٤م

ن٘م٤مومة٦م اًمٕم٤مًمٞمة٦م %، وُمٕمٔمٛمٝمةؿ ُمةـ ذوى اًم٤٦سمٚمٖم٧م ٟمسب٦م اًمتٕمٚمٞمؿ ومٞمٝم٤م أيمنةر ُمةـ 

 ًم٘مروؿ ُمـ اًم٘م٤مررة.

واعمّمقرات اجلٖمراومٞم٦م اعمراوم٘م٦م هلذه اًمٕمج٤مًم٦م شمبلّم طمةدود رةذه اعمد٤مومٔمة٦م ذم 

 خمتٚمٗم٦م.ن أزُم٤م

اًمب٤مطمةة٨م اًمٕمةة٤مر  سمجةةذور اًمتةة٤مريخ اًم٘مةةديؿ يٕمٚمةةؿ أن اؾمةةؿ اًم٘مٚمٞمقسمٞمةة٦م يمةة٤من 

ن ُمقىمٕمٝمة٤م اجلٖمةراذم يمة٤من قمرض٦م ًمٚمتٖمٞمػم ُمع ُمرور احِلّ٘مة٥ِم اًمت٤مرخيٞمة٦م قمٚمٞمٝمة٤م، وأ



 

  
 

 

ظم٤مضٕم٤م ًمٚمٕمقاُمؾ اعم١مصمرة ومٞمةف ُمةـ اًمّمةٕمقد واهلبةقط، وأن ومروىًمة٤م يمنةػمة  ةدر٤م 

اًمب٤مطمةة٨م ذم شمٖمةةػُم أؾمةةامء رةةذه اًمب٘مٕمةة٦م سمةةلم يمةةؾ قمٍمةة، وًمٕمةةؾ اٟمدّمةة٤مرر٤م سمةةلم 

 سمقسم٤مؾمتس وُمٍم اًم٘مديٛم٦م يم٤من ُمـ سملم اعم١مصمرات ذم رذا اًمت٘مٚم٥م اإلؾمٛمل.

ديٛم٦م ذم اًمسٙمٜمك، وشمٜم٤مومسة٧م ًم٘مد أنع اعم١مرظمقن قمغم أهن٤م ؾمب٘م٧م ُمٍم اًم٘م

ُمع ممٗمٞمس ذم إَسة إومم، ورضّمةح ُم١مرظمةق اًمٕمةرب أن أون مجقمةلم ؿمةٛمس( 

يم٤مٟم٧م آرٚم٦م سم٤مًمسٙم٤من قم٘م٥م اًمٓمقوم٤من، ويم٤من ومٞمٝم٤م سمٕمض اًمرؾمةؾ وإٟمبٞمة٤مء(، يمةام 

 أرشٟم٤م إمم ذًمؽ آٟمًٗم٤م.

ويم٤مٟم٧م شمسٛمك طملم ذاك: ومؽموؾمٞمؿ، وشمتدد ُمع اًمٗمرُم٤م ذم رذا آؾمؿ٫ ٕن 

بةدؤه رةذه اعمد٤مومٔمة٦م ويّمة٥م ذم اًمبدةر إسمةٞمض سمجةقار اًمٗمرع اًمبٚمقزي يم٤من ُم

اًمٗمرُم٤م ُمب٤مرشة، وًمذا يم٤مٟم٧م رذه اًمبالد وُم٤م سمٞمٜمٝمام قمغم اشمّمة٤مل سمقؾمة٤مـم٦م اعمالطمة٦م 

ؾمةةٞمام وأن اًمتةة٤مريخ يٜمٓمةةؼ سمةة٠من صةةٜم٤مقم٦م اًمسةةٗمـ يم٤مٟمةة٧م ذم ُم٘مدُمةة٦م اًمٜمٝمريةة٦م، وٓ

 اًمّمٜم٤مقم٤مت اًم٘مديٛم٦م.

( ويم٤من ٓشمّم٤مل رذه اًمبالد وطمةدة أـمٚم٘مةقا قمٚمٞمٝمة٤م أرض ضم٤مؿمة٤من مجهمسة٤من 

واؾمتٛمر رذا آؾمةؿ إمم قمٝمةد رُمسةٞمس إيمةؼم ومسةٛمقر٤م أرض رُمسةٞمس، وذم 

اًمٕمٝمةةد اًمٞمقٟمةة٤مب أـمٚم٘مةةقا قمٚمٞمٝمةة٤م اًم٘مسةةؿ اًمنمةةىمل مجاحلةةق  اًمنمةةىمل(، ويْمةةؿ  



 

 

 

 

 

اًمنمىمٞم٦م واًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م واًمدىمٝمٚمٞمة٦م، وًمٙمةـ شم٘مسةٞمؿ اًمٙمةقر مجاعمرايمةز( فمٝمةر ذم ذًمةؽ 

واجلةزء  اًمقىم٧م وؾمٛمقا اجلزء اًمِمامزم ُمـ اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م أشمري٥م مجسمجةقار سمٜمٝمة٤م أن(،

اجلٜمقيب أون مجقملم ؿمٛمس(، واجلزء اًمنمىمل سم٤مٟمة٤م، واؾمةتٛمرت رةذه اًمتسةٛمٞم٦م ذم 

رةة. ٫ ومسةٛمقر٤م ٣١م/ ٧٥١اًمٕمٍم اًمروُم٤مب إمم أن ضم٤مء اًمٕمرب اًمٗم٤محتقن ؾمةٜم٦م 

احلةةق  اًمنمةةىمل ورةةق رشىمةةل اًمٜمٞمةةؾ ُمٓمٚمً٘مةة٤م مجاًم٘مٚمٞمقسمٞمةة٦م واًمنمةةىمٞم٦م وضمةةزء ُمةةـ 

ون سم٤مٟمة٤م. وذم قمٝمةد اًمدىمٝمٚمٞم٦م(، وًمٙمـ أىمس٤مم اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م سم٘مٞم٧م يمام رةل: أشمرية٥م. أ

حمٛمد قمكم ؾمٛمٞم٧م اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م ٟمسب٦م إمم ىمٚمٞمقب، وًمٙمةـ سمٜمٝمة٤م شمٖمٚمبة٧م قمةغم ىمٚمٞمةقب 

 وم٤مٟمتزقم٧م اًمٙمريس ُمٜمٝم٤م وص٤مرت رل اًمٕم٤مصٛم٦م طمتك أن.

 ُمسةةجد اًمِمةةٞمخ .ُمةةـ اعمسةة٤مضمد اًمِمةةٝمػمة اًمتةةك شمْمةةٛمٝم٤م حم٤مومٔمةة٦م اًم٘مٚمٞمقسمٞمةة٦م

سةجد سم٘مٚمٞمةقب واًمةذى يٕمةقد إمم قمٝمةد ىم٤ميتبة٤مى، وضمة٤مُمع اًمٔمة٤مرر، وُم قمقاض

يٕمقد ًمٚمٕمٍم اًمٕمنامٟمك، وُمسجد إوىمة٤م  سمٛمِمةتٝمر  اًمِمقارسمك اًمذى حمٛمد ؾم٤م 

، وُمسةةجد اًمٕمٛمةةرى اًمةةذى سمٜمةة٤مه  ًمٚمٕمٍمةةيـ اًمٕمنامٟمةةك واعمٛمٚمةةقيمك اًمةةذى يٕمةةقد

سم٤مخل٤مٟمٙمة٦م،  م، وُمسةجد إرشا ٩٪٢٩اًمنة٤مٟمك قمة٤مم  اخلديقى قمبة٤مس طمٚمٛمةك

 اًمٙمبػم سم٠مسمق اًمٖمٞمط. واعمسجد اًم٘مديؿ سمب٤مؾمقس، واعمسجد



 

  
 

 
 

أقمٜمك سم٤مًمٕمب٘مري٦م: اًم٘مقة اخل٤مرىم٦م واًمٜمبةقغ واًمٔمٝمةقر واًمسةٜم٤مء واًمٚمٛمٕمة٤من، إذا 

وًمٕمٚمٝم٤م ىمدياًم يم٤مٟمة٧م  .ؾم٠مًم٧م قمـ ذًمؽ ومستجد يمنػًما ُمٜمٝم٤م ذم رذه اًمب٘مٕم٦م اعمب٤مريم٦م

أعمع وأؾمٛمك وأسمرز٫ وم٘مد ٟمِم٠م ومٞمٝم٤م اًمرؾمقٓن ؿِم٨م وإدريس، يمام ي٘مقل ُم١مرظمةق 

 اًمٕمرب.

ن شمٕمٚمٞمٛمةف وصم٘م٤مومتةف إومم ذم سمةر وصُم٘مػ ومٞمٝم٤م ُمقؾمك اًمرؾمقل اًمٕمٔمةٞمؿ، ويمة٤م

وذم اًمسٗمـ اًمتةل  .رُمسٞمس، ورق ىمٍم رُمسٞمس إيمؼم قمغم ومرع اًمٜمٞمؾ اًمبٚمقزي

يم٤مٟم٧م مت ر قمب٤مب اعم٤مء أسمدر ُمقؾمك سمة٠مُمر وزِم أُمةره رُمسةٞمس إزم يمٕمبة٦م اًمٕمٚمةقم 

أون ُمٝمد اًمن٘م٤موم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م رم ذًمؽ اًمزُمـ، وعم٤م سمٚمةغ أؿمةده واؾمةتقى آشمة٤مه اهلل قمٚمةاًم 

  .وطمٙمٛم٦م وشمنميًٕم٤م

يم٤مٟم٧م رذه اًمن٘م٤موم٦م اًمقاؾمٕم٦م إرر٤مًص٤م سم٤مًمقطمل اًمذي ضم٤مءت سمف اًمتقراة شمٜمزياًل 

طمتك اقمتؼم اعم١مرظمقن ُمقؾمك أسمرز ُمنِمع فمٝمرقمغم وضمف إرض، وىمةد  .ُمـ رسمف

أرشٟم٤م إمم ذًمؽ، يمام أرشٟم٤م إمم شمٕمٚمٞمؼ ومقًمتػم ، وشمزيمٞم٦م ضمقؾمتػ ًمبقن اعمتقرم ؾمٜم٦م 

  .م رضمؾ آضمتامع واًمٗمٚمسٗم٦م واًمت٤مريخ٤٣٪٢



 

 

 

 

 

ٝمةد اًمٞمقٟمةة٤من ويم٤مٟمة٧م صم٘مة٤مومتٝمؿ ذم أون أيًْمةة٤م، وسمةرز ومةٞمٝمؿ ؾمةةقًمقن وضمة٤مء قم

وومٞمن٤مهمقرث وأومالـمقن وشمالُمٞمذرؿ يم٤مإلؾمٙمٜمدر وومٞمٚمٞمة٥م إول وهمةػمرؿ ُمةـ 

اًمٗمالؾمٗم٦م واعمٚمقك، وًمٙمـ اًمروُم٤من أمهٚمقا يمةؾ ءء يقٟمة٤مب٫ ٕن مُهٝمةؿ إيمةؼم 

يم٤من ُمؽميّمًزا قمغم طمٚم٥م اًمب٘مةرة وطمرُمة٤من أسمٜم٤مئٝمة٤م ُمةـ ًمبٜمٝمة٤م٫ ًم٘مةد يمة٤من همرضةٝمؿ 

ٚم٥م أُمقال اًمِمٕم٥م وشمريمف ضم٤مراًل ضم٤مئًٕم٤م ُمريًْم٤م، يمام رل ؾُمٜم٦َم آؾمةتٕمامر ُمةـ ؾم

 سمدء ٟمِم٠مشمف ذم اًمدٟمٞم٤م.

ومٚمام ضم٤مء اعمسٚمٛمقن طمقًمقا ىمبٚم٦م اًمن٘م٤مومة٦م إمم ضمة٤مُمع قمٛمةرو سمةـ اًمٕمة٤مص، وذم 

ل ذم ُمسةجده، وضمة٤مء اًمٗمة٤مـمٛمٞمقن قًمقن يم٤مٟم٧م اًمن٘م٤موم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ اًمٓمبقمٝمد اسمـ ـم

ـ رٜمةة٤م شمٜمبةف اًم٘مٚمٞمقسمٞمةةقن واقمتٛمةدوا قمةةغم ريمةةز اًمن٘م٤مومة٦م ذم إزرةةر، وُمةٚمةقا ُمومجٕم

 أٟمٗمسٝمؿ وررقمقا إمم اًم٘م٤مررة يٜمٝمٚمقن ُمـ ومٞمقضٝم٤م احلدين٦م. وىمد ٟمبغ ُمٜمٝمؿ:

ورةةق اًمٗم٘مٞمةةف اعمٗمرسةة اعمدةةّدث اًمةةذي وم٤مضةة٧م ُم١مًمٗم٤مشمةةف ذم اًمٗم٘مةةف واحلةةدي٨م 

 وىمةةد متّٞمةةز سمدىّمتةةف و قمٛمةةؼ سمدنةةف و شمْمةةُٚمٕمف ومةةٞمام شمٜمةة٤مول ُمةةـ .واًمتٗمسةةػم وإدب

ُمقضققم٤مت٫ طمتك إٟمف   ينبة٧م ًمديةف ؾمةقى أرسمٕمةلم طمةديًن٤م اصةٓمٗم٤مر٤م ُمةـ سمةلم 

ٟمّمػ ُمٚمٞمقن طمدي٨م ُمـ يمت٥م اعمقـم٠م وإم، وُمسٜمد اإلُم٤مم وهمػمر٤م ُمةـ يمتة٥م 

احلدي٨م، وًمٕمؾ أصٖمر ُم١مًمػ ًمف رق رذا اًمٙمت٤مب اًمذي اطمتْمـ أرسمٕملم طمةديًن٤م 



 

  
 

 

ف، يم٤مٟم٧م سم٤ميمقرة يمؾ وم٘مٞمف ذم إزرةر وهمةػمه ممةـ حيبةقن احلةدي٨م أو يٕمٛمٚمةقن سمة

 رة.٧٨٧وشمقذم رذا اإلُم٤مم ؾمٜم٦م 

وُمةةـ قمجةة٥م أن شمتِمةة٤مسمف صةةٗم٤مت ُمقٟٓمةة٤م اًمٜمةةقاوي سمّمةةٗم٤مت ضمةةده إقمةةغم 

اإلُمةة٤مم حيٞمةةك اًمٜمةةقاوي ومٙمالمهةة٤م يمةة٤من زارةةًدا ورقًمةة٤م صةة٤مدىًم٤م ذم قمٛمٚمةةف ُمقومً٘مةة٤م ذم 

سمدقصمف، ويمالمه٤م ظمدم اًمٕمٚمؿ واًمديـ ـمقيال، وًمٙمؾ ُمةٜمٝمام ُم١مًمٗمة٤مت وشمٕمٚمٞم٘مة٤مت 

 ٤م ومّمؾ اخلٓم٤مب ذم اًمٗمت٤موى اًمديٜمٞم٦م واًم٘مْم٤مي٤م اًمنمقمٞم٦م.سم٤مرزة يم٤من ومٞمٝم

رجريةة٦م ذم ٟمةةقى، وصم٘مةةػ سمةة٤مٕزرر،  ٢٣٥٧وًمةةد اًمسةةٞمد طمسةةقٟم٦م طمةةقازم 

وؾمٚمؽ ـمريؼ ضمده اإلُمة٤مم حيٞمةك ذم اًمزرةد واًمةقرع طمتةك سمٚمةغ ؿمة٠مًوا قمٔمةٞماًم ذم 

ـْ شم٘مٚمةدوا   .اًمديـ واًمتنميع، وشم٘مٚمد ُمِمٞم ٦م إزرر ـمقيال ومٙم٤من ُمـ أومْمةؾ َُمة

، وىمد ؿم٤مد إضم٤مٟم٥م سمٕمٚمّق يمٕمبف ذم اًمٗم٘مف واًمتقطمٞمد، وشمةقذم رذا اعمٜمّم٥م اًمٕمٔمٞمؿ

 رة.  سمٕمد أن دم٤موز اخل٤مُمس٦م واًمسبٕملم ُمـ قمٛمره.٢٤٢٨

رق أطمد قمب٤مىمرة قم٤مئٚمة٦م اًمِمةقاريب :  يمة٤من رضمةال وـمٜمٞمة٤م   حيتٛمةؾ أن يٙمةقن 

وم٠مؾمةس ضمٞمِمة٤م ُمةع اًمٗمالطمةلم، عمٝمة٤منتٝمؿ  أصمٜمة٤مء  ًمٗمرٟمسة٤م ُمةقـم  ىمةدم رم سمٚمةده،



 

 

 

 

 

وُمرورر٤م سمٓمريؼ ىمٚمٞمقب، ودارت ُمٕمريم٦م طم٤مُمٞمة٦م  ظمقل احلٛمٚم٦م اًمٗمرٟمسٞم٦م ُمٍمد

اًمٜمٍمةة ومٞمٝمةة٤م ضمةةٞمش اًمٗمالطمةةلم، ًمٙمةةـ    حيةة٤مًمػ "َسيةة٤مىمقس"قمٜمةةد ُمٜمٓم٘مةة٦م 

طمقهل٤م ظمٜمدىم٤م حلاميةتٝمؿ ُمةـ  اًمٗمالطملم قم٤مدوا واطمتٛمقا سمٛمديٜم٦م ىمٚمٞمقب، وطمٗمروا

مم اًمسة٤مدات واًمِمةٜم٤موى إ اًمٗمرٟمسٞملم، ومام يم٤من ُمـ ٟم٤مسمٚمٞمقن إٓ أن سمٕم٨م اًمِمٞم لم

سمةةر ُمٍمةة،  ؿمةةٞمخ اًمِمةةقارسمٞم٦م عمٗم٤موضةةتف قمةةغم أن يتةةقمم  "ؾمةةٚمٞمامن اًمِمةةقارسمك"

 واصٓمدب٤مه إمم اًم٘مٚمٕم٦م طمٞم٨م ُم٘مّر طمٙمؿ ٟمة٤مسمٚمٞمقن، ورٜمة٤مك همةدر سمةف اًمٗمرٟمسةٞمقن

طمتك شمؿ إقمداُمف ؿمٜم٘م٤م رم ٟمٗمس يقم  .يقُم٤م ، ُمع قمنمة ُمـ قمس٤ميمره ٢٦ومدبسقه 

 .ؾمٚمٞمامن احلٚمبك إقمدام

يمة٤من ٟم٤مسمٖمة٦م  .ِم٤مب اًم٘مٚم٘مِمٜمدي ُمـ ىمرىمِمٜمده ىمٚمٞمقسمٞم٦مورق اًمٙم٤مشم٥م اعم١مرخ اًم

قمٍمه ذم اًمت٤مريخ واًمٜمس٥م واًمؽماضمؿ وإدب، ور٤م رل ُم١مًمٗم٤مشمف اًمقاؾمٕم٦م اًمتةل 

م، وذم ُم٘مدُمتٝم٤م صبح إقمِمةك رم أرسمٕمة٦م قمنمة ٤٢٪٢أسمرز؛٤م دار اًمٙمت٥م ؾمٜم٦م 

وٚمًدا ، ويمت٤مب هن٤مية٦م إرب ذم ُمٕمرومة٦م ىمب٤مئةؾ اًمٕمةرب، ومْمةال قمةـ ُم١مًمٗم٤مشمةف ذم 

 رة.٩٣٢ئؾ، وذم إدب وُمٕم٤مرشة اعمٚمقك، وشمقذم رذا اًمٕمب٘مري ؾمٜم٦م يمت٤مسم٦م اًمرؾم٤م

اًمذى ٟمبغ ذم اًم٘مرن اعم٤ميض رم اًمٕمٚمقم اًمٓمبٞم٦م، وىمد أًَمػ ومٞمف شمةذيمرة قمريْمة٦م 

ٓ يزال أصمرر٤م يٖمزو نٞمع اًمةبالد اًمنمةىمٞم٦م وىمةد وًمةع اًمٜمة٤مس سمقصةٗم٤م؛٤م اًمٜم٤مضمٕمة٦م 



 

  
 

 

إـمب٤مء سم٤مًم٘مٍم اًمٕمٞمٜمةل ذم أوائةؾ رةذا وأؾمٚمقو٤م اًمرائع طمتك زيم٤مر٤م سمٕمض يمب٤مر 

اًم٘مرن وقمَدوه ُمـ ٟمقاسمغ إـمب٤مء، رهمةؿ أٟمةف   يةدرس اًمٓمة٥م ذم ُمدرؾمة٦م، وإٟمةام 

اختذه رقاي٦م ذم زُمةـ يمنةرت ومٞمةف اًمقصةٗم٤مت اًمبٚمدية٦م اًمتةل ىمةد شم،ة وٓ شمٜمٗمةع، 

وًمٙمٜمف ىم٣م قمغم اخلراوم٤مت وقمغم ـم٥م اًمُريَم٦م ذم اًم٘مةرن اعمة٤ميض سمتذيمرشمةف اًمٓمبٞمة٦م 

 ودم٤مرسمف اعمٗمٞمدة.اًمٕمٔمٞمٛم٦م إصمر 

رة. ُمن٤مٓ ًمٚمٗمقىض وآضٓمراب ذم اًمقىم٧م اًمذي ـم٤مًم٥م ٢٣٣٣يم٤مٟم٧م ؾمٜم٦م 

أُمراء اعمامًمٞمؽ ومٞمف سمتٜمٗمٞمذ يمت٤مب اًمب٤مب اًمٕم٤مزم مجرم شمريمٞم٤م( وُمٜمدٝمؿ طم٘مقىمٝمؿ، وىمد 

قم٤مرض حمٛمد قمكم ذم ذًمؽ ومن٤مروا وهنبقا اًم٘م٤مررة، وىمد قم٤موهنؿ ضمٜمد حمٛمةد قمةكم 

وؾمةةٗمؽ اًمةةدُم٤مء ذم اًم٘مةة٤مررة وضةةقاطمٞمٝم٤م، وفمٝمةةر ذم رةةذا  ذم اًمسةةٚم٥م واًمٜمٝمةة٥م

رة. ؾمٚمٞمامن اًمبٜمٝم٤موي، ويم٤من ؿمبف ُمتّمق  وًمةف ُمريةدون ٢٣٣٣اًمقىم٧م اعمدرم 

يمنػمون، صم٤مر رق وأقمقاٟمف قمةغم رةذه اعمٔمة٤م  وآضةٓمراسم٤مت ووصةؾ سمجٜمةده إمم 

اًم٘م٤مررة، وطم٤مول آؾمت٘مالل و٤م ُمع اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م، وًمٙمٜمف ظُمدع واطمت٤مل قمٚمٞمف أٟمّم٤مر 

 رة.٢٣٣٣وأَسوه، صمؿ ىمتٚمقه ذم رضم٥م ؾمٜم٦م  حمٛمد قمكم



 

 

 

 

 

ًمٕمؾ صٞم٧م اًمِمٞمخ إضمٝمقري اًم٘مٚمٞمقيب مجٟمسةب٦م إمم أضمٝمةقر( ىمةد وصةؾ إمم 

نٞمع اًمبالد اًمٕمرسمٞم٦م واعمٜم٤مـمؼ اًمنمىمٞم٦م٫ وم٘مد يم٤مٟم٧م طمٞم٤مشمةف يمٚمٝمة٤م صةٚمح وإصةالح 

ضم٤مٟم٥م ودمديد ذم اًمتنميع سمام يالئؿ إطمداث اًمتل قم٤مش ومٞمٝم٤م سملم اعمامًمٞمؽ وإ

اًمةةذيـ يريةةدون اؾمةةتٕمامر سمالدٟمةة٤م، ويمةة٤من ي١ميّمةةد رم دروؾمةةف وو٤مًمسةةف بورة  

اًمتٛمسؽ سم٤مًمديـ واًمدوم٤مع قمٜمف وقمـ اًمقـمـ، وشمقمم ُمِمةٞم ٦م إزرةر ذم فمةرو  

ىم٤مؾمٞم٦م ُمْمٓمرسم٦م ، وًمٙمٜمف اضمت٤مزر٤م سمام يم٤من ُمٕمرووًم٤م قمٜمف ُمـ دُم٤مصم٦م اًمٓمب٤مع، وطُمسـ 

 رة.٢٣١٢اعمٕم٤مُمٚم٦م، وشمقذم ؾمٜم٦م 

ض أطمةد ذم ٟمج٤مسمة٦م اعمراصةٗم٦م اًمةذيـ وومةدوا ُمةع اعمسةٚمٛملم اًمٕمةرب ٓ يٕم٤مر

رجري٦م، صمةؿ اشمّمةٚمقا سم٠مىمة٤مروؿ ُمةـ ىمةٞمس ورسمٞمٕمة٦م وسمٜمةل متةٞمؿ  ٣١اًمٗم٤محتلم ؾمٜم٦م 

ويمقٟمقا وطمدة قمرسمٞم٦م شمتألٕ سمن٘م٤مومتٝمة٤م اًمديٜمٞمة٦م وذيم٤مئٝمة٤م اًمٜمة٤مدر سمٛمرصةٗم٤م ذم ؾمةامء 

 اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م، ويم٤من ُمٜمٝمؿ:

  

[ سمٗمت٤مواه اعمٞمرّسة ذم اًمةديـ ؤًمئةف ٪٢رن اعم٤ميض]ي٘مّمد اًم٘مرناؿمتٝمر ذم اًم٘م

٫ ومٗمٞمةف: اعمْزوًمة٦م "ٟم ب٦م اعمرصٗمك"اًمالُمٕم٦م ذم ؾمامء إزرر، وشم٘مرأ ذًمؽ ذم يمت٤مسمف 



 

  
 

 

وىمٞم٤مس اًم٘مدم عمٕمروم٦م إوىم٤مت، وومٞمةف قمنمةات ُمةـ اعمِمةٙمالت اًمديٜمٞمة٦م وطمٚمٝمة٤م 

٧م نٕمة٧م ُمسة٤مىمل اًمٓمةالب طمتةك سمٚمٖمةقمغم اعمذر٥م اًمِمة٤مومٕمل، وُمٜمٝمة٤م ُمةنال إذا 

تلم ـمٝمرت، وومٞمٝم٤م رشوط اًمقضقء وشمٙمبػمة اإلطمرام وأًمقان ُمـ اًمتجديد سماًم٘مر

 م.١٤٪٢ذم ومٝمؿ اًمٕمب٤مدات شمدل قمغم ذيم٤مئف وقمب٘مريتف، وشمقذم ؾمٜم٦م 

   

ومٙم٤مٟمة٧م ًمةف ومٞمٝمة٤م طمٞمة٤مة شمٜمٓمةؼ  .ذر٥م ذم سمٕمن٦م إمم ومرٟمسة٤م .رق أطمد أقمالُمٝمؿ

وىمّمتف ُمع اعمبنمة اًمٗمرٟمسٞم٦م اًمتل سم٤مًمٕمب٘مري٦م واًمٕمٔمٛم٦م واًمتٛمسؽ سم٤مًمديـ اًمسٚمٞمؿ، 

يم٤مٟم٧م ذم ظمدُم٦م اًمبٕمن٦م شمدل قمغم أن اًمةققمل اعمٍمةي يمة٤من واضةد٤م ُمٜمةذ  ىمةديؿ، 

 م.١٧٪٢وشمقذم ؾمٜم٦م 

ـم٤مئٗم٦م ُمـ رذه إَسة ر٤مضمروا إمم ـم٤مروط ذم أواظمر اًم٘مرن اعم٤ميض وٟمبةغ   

 ُمٜمٝمؿ:

   

م، ١٩٪٢ذم احل٘مةةقس ؾمةةٜم٦م  م وصم٘مةةػ سم٤مًم٘مةة٤مررة وختةةرج٪٢٩٩وًمةةد ؾمةةٜم٦م 

وشم٘مٚم٥م ذم ُمراشم٥م اًم٘مْم٤مء وإدارة اًمداظمٚمٞم٦م، ويم٤من رئٞمًس٤م عمدٙمٛم٦م اإلؾمٙمٜمدري٦م٫ 

 ومٛمستِم٤مًرا يمبػًما.



 

 

 

 

 

م، ٧٪٢٩اعمستِمةة٤مر اًمٕمب٘مةةري أمحةةد طمسةةـ اعمرصةةٗم٤موي: وًمةةد ؾمةةٜم٦م  -٢٣

وشم٘مٚمةة٥م ذم  .م، ويمةة٤من ُمةةـ إوائةةؾ سمذيم٤مئةةف٢٧٪٢وختةةرج ذم احل٘مةةقس ؾمةةٜم٦م 

 ُمستِم٤مًرا يمبػًما.ُمٜم٤مص٥م اإلدارة واًم٘مْم٤مء طمتك يم٤من 

وُمٜمٝمؿ ُمـ اٟمتجع ٟمزًم٦م اًمٕمةريـ ذم أوائةؾ رةذا اًم٘مةرن واختةذوا هلةؿ زروقًمة٤م 

 وطمدائؼ ذات وج٦م ُمع اًمن٘م٤موم٦م اًمقاؾمٕم٦م، ويم٤من ُمٜمٝمؿ:

:   

 م.٢٢٪٢ُمـ يمب٤مر اًمٕمٚمامء:  وشمقذم ؾمٜم٦م 

م، ويمة٤من ُمدرؾًمة٤م ُمةةـ اًمٕمبة٤مىمرة، وًمٙمٜمةةف ١٨٪٢ختةرج ذم دار اًمٕمٚمةقم ؾمةةٜم٦م  

قمةةدل إمم اًمتةة٠مًمٞمػ واًمّمةةد٤موم٦م، ورأس حتريةةر ضمريةةدة ُمٍمةة، وأدار صةةدٞمٗم٦م 

م، صمؿ أٟمِم٠م وٚمتل: اجلديد وؿمٝمرزاد، صمةؿ ُمسة٤مُمرات ٣٧٪٢اًمسٞم٤مؾم٦م طمتك ؾمٜم٦م 

اًمِمٕم٥م، وُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف: اإلسمداع، ؤًم  اإلٟمِمة٤مء، ورشح هنة٩م اًمبالهمة٦م، وهمةػم 

 م.٤٦٪٢ذًمؽ، وشمقذم ؾمٜم٦م 

إَسة قمبةة٤مىمر يمنةةػمون وٟمقاسمةةغ ُمٕمروومةةقن، شمْمةةٞمؼ قمٜمٝمةة٤م رةةذه  وذم رةةذه 

  .اًمٕمج٤مًم٦م



 

  
 

 

ىمد يدرش اًم٘م٤مرئ ًمذيمر اإلُم٤مم حمٛمد قمبده رٜم٤م ُمع أٟمف وًمد سمٛمدٚم٦م ٟمٍم ُمـ 

اًمبدػمة، وصم٘مػ سم٤مٕزرر، وًمٙمـ ٟمِم٠مشمف يم٤مٟم٧م سمْمقاطمل اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م ُم٤م سملم اعمٓمري٦م 

اًم٘مداُمك وهن٩م ُمٜمٝمة٤مضمٝمؿ، ويمة٠من وقملم ؿمٛمس، طمٞم٨م اًمت٘مك سمزُمالئف اًمٗمالؾمٗم٦م 

اًمٕمب٘مري٦م   شمقاشمف إٓ سم٤مإلىم٤مُم٦م سملم آصم٤مر أصد٤مسمف سم٤مًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م، سمؾ يم٠من اًمٜمبقغ   يةتح 

ومرص٦م هلذا اإلُم٤مم إٓ سملم ضمدران شمٚمؽ أصم٤مر، وىمد سمٜمك ومٞمٝمة٤م سمٞمتةف اًمةذي   يةزل 

ىم٤مئام يزوره يمؾ ُمـ أراد اًمتزود سم٤مًمن٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م اإلصةالطمٞم٦م احلدينة٦م واًمتنمةيع 

 ٜم٤مرض ُمـ ُمٙمتب٦م رذا اإلُم٤مم اًمٙمبػم.اًم

ًم٘مد يمره أؾمٚمقب اًمتٕمٚمٞمؿ رم إزرر ذم صب٤مه، طمتك يم٤مد يٗمر ُمٜمف، وًمٙمٜمف قم٤مد 

م إمم ُمٍمة ٢٩٨٢إًمٞمف وؿمٖمػ سمف سمٕمد ىمدوم  اًمِمٞمخ ن٤مل اًمديـ إومٖمة٤مب قمة٤مم 

واختذ ًمف أقمقاًٟم٤م ذم ضمٝم٤مت شمتةقارى قمةـ إقمةلم ًمٞمدةرك اًمةققمل اعمٍمةي ضةد 

 قمـ أقملم اًمرىمب٤مء.اًمٔمٚمؿ وآؾمتٕمامر سمٕمٞمًدا 

ويم٤من ُمـ أقمٔمؿ أٟمّمة٤مره اإلُمة٤مم حمٛمةد قمبةده اًمٓم٤مًمة٥م سمة٤مٕزرر واًم٘مة٤مـمـ  

سمٕملم ؿمٛمس، يمام يم٤من جلامل اًمديـ دروس فم٤مررة ذم ضمٝم٤مت قم٤مسمةديـ واًم٘مة٤مررة 

ًمٞمدومع و٤م اجلقاؾمٞمس قمـ دروؾمف اخلٗمٞم٦م، صمؿ شم٘مدم اإلُم٤مم حمٛمد قمبده إمم اًمٕم٤معمٞم٦م 



 

 

 

 

 

وشمٕمة٤مون ُمةع ُم١مؾميسة  .ًمةفم، وٟمجةح سمتٗمةقس ُمةع يمرارٞمة٦م اًمِمةٞمقخ ٢٩٨٨ؾمٜم٦م 

احلزب اًمقـمٜمل اًمٕمرايب إلٟم٤مرة اًمِمٕم٥م قمـ ـمريؼ اًمدروس اًمديٜمٞمة٦م، صمةؿ اظمتةػم 

ُمدرؾًمةة٤م سمةةدار اًمٕمٚمةةقم ومٛمدرؾمةة٦م إًمسةةـ، ويمةة٤من حمةةرًرا ذم صةةدٞمٗم٦م احلٙمقُمةة٦م 

م، ويم٤من ًمف أصمر قمٔمٞمؿ ذم رومع اعمستقى اخلٚم٘مل واإلصالح ٪٢٩٨اًمرؾمٛمٞم٦م ؾمٜم٦م 

 د قمرايب.اًمديٜمل وأهل٥م اًمِمٕم٥م اعمٍمي سم٤مًمنقرة ُمع أمح

وًمٙمـ ظمٞم٤مٟم٦م شمقومٞمؼ وأقمقاٟمف وقمٛمالء آؾمتٕمامر ىمْمةقا قمةغم رةذه اًمنةقرة،  

ويمة٤من ٟمّمةٞم٥م اًمنة٤مئريـ اإلقمةةدام أواًمٜمٗمةل، ويمة٤من حمٛمةةد قمبةده ُمةـ اعمٜمٗمٞمةةلم إمم 

ؾمقري٤م ومٗمرٟمس٤م، وومٞمٝمة٤م اًمت٘مةك سم٠مؾمةت٤مذه نة٤مل اًمةديـ وأٟمِمةئ٤م ُمًٕمة٤م نٕمٞمة٦م اًمٕمةروة 

رةة، وقمةلم ٢٩٩٩٘مٚمٞمقسمٞمة٦م ؾمةٜم٦م اًمقصم٘مك، صمؿ قم٤مد اإلُم٤مم حمٛمد قمبده إمم ُمٜمزًمف سم٤مًم

صمةؿ قُمةلِم قمْمةًقا   .ومٙم٤من قمٚماًم ؾمة٤مـمًٕم٤م وومٞمّمةال قمة٤مدٓ وُمّمةٚمًد٤م .ىم٤مضًٞم٤م رشقمًٞم٤م

 .سم٤مٕزرر وطم٤مول إصالطمف ووضع سمذور اإلصالح

ويمة٤من ٟمِمةًٓم٤م رم وة٤مٓت  .صمؿ ُأؾمةٜمدت إًمٞمةف وفمٞمٗمة٦م ُمٗمتةل اًمةدي٤مر اعمٍمةي٦م 

ء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م.   قمديدة٫ وم٘مد أؾمس اجلٛمٕمٞم٦م اخلػمي٦م اإلؾمالُمٞم٦م، صمؿ نٕمٞم٦م إطمٞم٤م

وًمةف  اشمّمة٤مٓت وحمةقرات ُمِمةٝمقرة ُمةع اعمٗمٙمةريـ إضم٤مٟمة٥م حمة٤موٓ إىمٜمةة٤مقمٝمؿ 

سمٕمٔمٛم٦م اإلؾمالم، وُمٜمٝمؿ اًمٗمٞمٚمسق  اًمرويس شمقًمستقي اًمةذي أًمةػ يمنةػًما قمةـ 

اإلؾمالم، وُمٜمٝمؿ ر٤مٟمقشمق وريٜم٤من، وىمد وىمػ أُم٤مُمٝمام وىمٗم٦م إؾمةد طمتةك قمرومةقا 



 

  
 

 

ُمة٤مم اًمٙمبةػم سمٛمٜمزًمةف اًمٙمة٤مئـ ُمٙم٤مٟم٦م اًمتنميع اإلؾمالُمل وقمٔمٛمتف، وشمقذم رةذا اإل

 م.١٦٪٢سمٛمد٤مومٔم٦م اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م ؾمٜم٦م 

ل ٟم٤مصةػ ورةق ُمنة٤مل رائةع ذم إدب واًم٘مة٤مٟمقن ٗمٜمةُمـ قمب٤مىمر اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م: طم

واًمِمٕمر واًمٜمنر، وًمد ذم ىمري٦م سمريم٦م احل٩م ، وشمٕمٚمؿ ُمبدئًٞم٤م سم٤مًم٘مري٦م٫ وم٤مٕزرر٫ ومةدار 

ٚمٞمف إؾمت٤مذيـ حمٛمد ص٤مًمح م، وشمٗمرغ ًمٚمت٠مًمٞمػ وم٠مسمرز ُمع زُمٞم١٩٪٢اًمٕمٚمقم ؾمٜم٦م 

وُمّمٓمٗمك اًمٕمٜم٤مب يمت٤مب اًمدروس اًمٜمدقي٦م، صمؿ أًمػ ممٞمةزات ًمٖمة٦م اًمٕمةرب، صمةؿ 

اًم٘مٓم٤مر اًمرسيع ذم قمٚمؿ اًمبديع، صمؿ اظمتػم ُمدرؾًم٤م سم٤محل٘مقس ومتٙمـ ُمةـ دروؾمةٝم٤م 

 طمتك خترج ومٞمٝم٤م وسمرز ذم اًم٘م٤مٟمقن. 

وىمد ـمبؼ اًمتنميع اإلؾمالُمل قمةغم أطمٙم٤مُمةف ورةق سمةلم اًم٘مْمة٤مة اإلٟمجٚمٞمةز،  

م ؿمة٤مردة ًمةف سمٕمٚمةق يمٕمبةف ذم مح٤مية٦م ٢٤٪٢ل ذي ىمْمٞم٦م قمبده وم٤مضؾ ؾمةٜم٦م ور٤م ر

اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، صمؿ يم٤من ويمةٞمال عمدٙمٛمة٦م ـمٜمٓمة٤م اًمٙمٚمٞمة٦م، صمةؿ اظمتةػم ُمدرؾًمة٤م 

ًمٚمج٤مُمٕمةة٦م اعمٍمةةي٦م، صمةةؿ همةة٤مدر اًم٘مْمةة٤مء واجل٤مُمٕمةة٦م وأصةةبح يمبةةػم ُمٗمتٌمةة اًمٚمٖمةة٦م 

ٚمة٦م اًمٕمرسمٞم٦م، و  شمٖم٤مدره اًمٗمٙم٤مر٦م اًمتةل قمةر  وة٤م وظمٗمة٦م اًمةروح اًمتةل ٓزُمتةف ـمٞم

 م.٪٢٪٢طمٞم٤مشمف ُمع رصاطمتف ودُم٤مصم٦م أظمالىمف وؿمج٤مقمتف، وشمقذم ؾمٜم٦م 



 

 

 

 

 

  خيٚمػ طمٗمٜمل ٟم٤مصػ يمتًب٤م شُم٘مرأ ومدس٥م، سمؾ ظمٚمػ ًم١مًمة١مة اًمنمةس سم٤مطمنة٦م 

اًمب٤مدي٦م يمريٛمتف اعمرطمقُم٦م ُمٚمؽ٫ ًم٘مد يم٤مٟم٧م قمب٘مري٦م ُمٍم ووم ةر اًم٘مٚمٞمقسمٞمة٦م، وىمةد 

٧م أيمٚمٝم٤م يمؾ وىم٧م، وفمٝمر ومْمٚمٝم٤م شمرؾَمٛم٧م ظمٓمك واًمدر٤م وم٠ميٜمٕم٧م وأصمٛمرت وآشم

ذم اجل٤مُمٕم٦م اعمٍمي٦م ورل حت٤مب سملم اعمئة٤مت ُمةـ ـم٤مًمبة٤مت اًمٕمٚمةؿ اًمالئةل قمةرومـ 

سم٤مًمٜم٘مد واًمبد٨م اًمٕمٛمٞمؼ، واًمٕمجٞم٥م أهن٤م شمقومٞم٧م رم ٟمٗمس اًمسٜم٦م اًمتةك شمةقذم ومٞمٝمة٤م 

 م.(٪٢٪٢واًمدر٤م  مج ؾمٜم٦م 

ًم٘مد اقمُتؼمت ُمٚمؽ طمٗمٜمةك ٟم٤مصةػ أول ومتة٤مة ُمٍمةي٦م حتّمةؾ قمةغم اًمِمةٝم٤مدة 

يمةام طمّمةٚم٧م قمةغم ؿمةٝم٤مدة ذم اًمتٕمٚمةٞمؿ اًمٕمة٤مزم ٓطم٘مة٤م.   م ١١٪٢ٜم٦م آسمتدائٞمة٦م ؾمة

ويمت٤مسم٤م؛ة٤م ذم اًمٕمديةد ُمةـ اًمةدوري٤مت واعمٓمبققمة٤مت  وقُمرومة٧م سمن٘م٤مومتٝمة٤م اًمقاؾمةٕم٦م

واًمٗمرٟمسٞم٦م وشمٕمر  ؿمٞمئ٤م ُمـ اًمٚمٖم٤مت إظمرى،  ويم٤مٟم٧م دمٞمد اًمٚمٖمتلم اإلٟمجٚمٞمزي٦م

  .ورذا ُم٤م ؾم٤مقمدر٤م ذم قمٛمٚمٝم٤م

 .قضمٞمف اًمٜمس٤مء وُمِم٤ميمؾ إَسةُمٕمٔمؿ يمت٤مسم٤م؛٤م  شمدور طمقل شمرسمٞم٦م اًمبٜم٤مت وشم

ورم زُمٜمٝم٤م اؾمتٕمرت ُمٕم٤مرك ىمٚمٛمٞم٦م  سملم دقمة٤مة اًمتدةرر قمةغم اًمةٜمٝم٩م اًمٖمةريب وسمةلم 

اًم٘مةرآن  ، ومةدومٕم٧م دمة٤موزات دقمة٤مة اًمتدةرر اًمٖمةريب سمآية٤مت ُمةـاحلج٤مب أٟمّم٤مر

وٟمّمقص ُمـ اًمسةٜم٦م، وومٜمّةدت آراء اًمةذيـ ُيرضمٕمةقن شمة٠مظمر اًمنمةس إمم  اًمٙمريؿ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85


 

  
 

 

ٕوروسمٞمة٦م ىمةد إن إُمؿ ا"سمؼمارلم وأدًم٦م قم٘مٚمٞم٦م، ُمنؾ ىمقهل٤م:  اًمتٛمسؽ سم٤محلج٤مب

و  يٙمـ شم٘مدُمٝم٤م قمغم ُمستقى واطمد، ومٛمٜمٝم٤م إُمؿ اًم٘مقية٦م،  شمس٤موت ذم اًمسٗمقر،

ومٚمامذا   يسّق اًمسٗمقر سمٞمٜمٝم٤م نٞمٕمة٤م ذم ُمْمةامر اًمت٘مةدم، إذا  وُمٜمٝم٤م إُمؿ اًمْمٕمٞمٗم٦م،

 ".ًمٚمرىمل احلْم٤مري يمام يزقمؿ ر١مٓء يم٤من رق إؾم٤مس

اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م ورؿ سمٓمقن قمري٘م٦م ذم اًمٕمروسم٦م وُمٕمروومةقن آل اًمٕمٛمري ُمـ أقمالم 

ذم ُمٍم واًمبالد اًمنمىمٞم٦م، وىمد ٟمبغ ُمٜمٝمؿ قمدد يمبػم، وٟمِمػم إمم قَمَٚمٍؿ ُمةٜمٝمؿ ورةق 

إؾمت٤مذ اًمقزير آىمتّم٤مدي اًمٙمبػم قمبد اجلٚمٞمةؾ اًمٕمٛمةري، وٓ أزيمٞمةف ومٝمةق أيمةؼم 

ُمـ ذًمؽ، وعمٕمرومتل سم٤مَٕسة ُمـ ىمديؿ حيجؿ ىمٚمٛمل قمـ أن يتدرك سمٛمدح ومةٞمٝمؿ 

صمٜم٤مء قمٚمٞمٝمؿ، وًمٙمٜمل أشمرك اًمِمٕم٥م يٜمٓمؼ سم٤مًمٗم ٤مر وؿ، ؾمقاء أيم٤مٟمقا ذم سمٜمٝم٤م أو أو 

 ذم اعمٜمّمقرة.

وٓ أفمـ خمٚمقىًم٤م ُمن٘مًٗم٤م ٓ يٕمر  ُمـ رل اًمسٞمدة اجلٚمٞمٚم٦م ؾمٝمػم اًم٘مٚماموي ُمـ 

ىمٚمام مجىمٚمٞمقسمٞم٦م( ًم٘مةد سمةرزت ىمبٞمةؾ ُمٜمتّمةػ رةذا اًم٘مةرن٫ ومٙم٤مٟمة٧م قمب٘مرية٦م اًمةبالد 

وأراء إدسمٞمة٦م  وآضمتامقمٞمة٦م، وىمةد اضمتة٤مزت اًمٕم٘مبة٤مت ذم وطمج٦م ذم اعمقاىمةػ 



 

 

 

 

 

ؾمبٞمؾ حت٘مٞمؼ أرداومٝم٤م رم اًمٕمٛمؾ واحلٞم٤مة ومتّٞمزت سمٛمٙم٤مرم إظمالس، ور٤م رل ذي 

حم٤مبا؛ةة٤م وإؾمةةٝم٤مُم٤م؛٤م اًمٗمٙمريةة٦م شمتدةةدث قمٜمٝمةة٤م ذم يمةةؾ آن وشمِمةةٝمد هلةة٤م ذم يمةةؾ 

 ُمٙم٤من.

**] رةذا يمةةالم ُمٝمةةَذب ُمةـ ضم٤مٟمةة٥م اعم١مًمةةػ اًمةذى أقمةةر  أٟمةةف   يِمةة٠م أن 

س إمم ُم٤م متِنٚمف ؾمٝمػم اًم٘مٚماموى سملم وٛمققم٦م ُمـ سمٜمة٤مت قمٍمةر٤م اًمالشمةك يُمةـ يتٓمرَ 

ـّ ٟمٛمقذضًمة٤م  .ُمـ أوًمٞم٤مت ُمـ اًمتد٘مـ سم٤مجل٤مُمٕم٦م اعمٍمي٦م اظمت٤مررـ ـمف طمسلم ًمٞمٙم

وًمٙمٜمةك قمة٤مرصت ؾمةٝمػم اًم٘مٚمةاموي ـم٤مًمبة٤م سمٙمٚمٞمة٦م  .أورسمٞم ٠م ًمٚمٗمت٤مة اعمٍمي٦م اعمسٚمٛم٦م

٤م ًم٘مسةؿ اًمٚمٖمة٦م اًمٕمرسمٞمة٦م أداب قمٜمدُم٤م يم٤مٟم٧م رل أؾمت٤مذة ًمألدب اًمٕمريب صمؿ رئٞمًس 

وهيٛمٜمةك رٜمة٤م أن أـمٚمةع  .وشم٤مسمٕمتٝمة٤م سمة٤مًم٘مراءة ومةؽمة ـمقيٚمة٦م سمٕمةد اًمت ةرج .سم٤مًمٙمٚمٞم٦م

اًم٘م٤مرئ قمغم ضم٤مٟم٥م ُمـ ضمقاٟم٥م ؿم ّمٞم٦م ؾمٝمػم اًم٘مٚماموي  اقمت٤مدت اًمّمد٤موم٦م رم 

وومٞمةف اقمةؽما  ؿم َة ُمٜمٝمة٤م سم ٓمة٠م شمقضُمٝم٤م؛ة٤م واٟمةةدوم٤مقمٝم٤م  .ُمٍمة أن شمتج٤مرٚمةف 

وىمةد ورد رةذا رم  .ي٦م قمغم اًمٜمٝم٩م اًمٖمريبوُمٖم٤مٓ؛٤م رم ُمقضقع حترير اعمرأة اعمٍم

 ."ُمع اًمٙمت٥م"يمت٤مب هل٤م سمٕمٜمقان: 

]عم١مًمػ همةريّب[  "اعمرأة اًمٞمقم"يمٜم٧م أىمرأ ذم يمت٤مب ـمريػ قمـ  "شم٘مقل ومٞمف: 

ومٞمف ظمٓم٤مب أرؾمٚمتف إطمدى اعمتدٛمسة٤مت ًمٚمدريمة٦م اًمٜمسةقي٦م احلدينة٦م  وم٤مؾمتقىمٗمٜمل

إب " ٟمٔمر اًمٜمس٤مء وىمد حتررن ُمـ يمةؾ اًم٘مٞمةقد، شم٘مةقل: ًمٚمٛم١مًمػ شمبدي ومٞمف وضمٝم٦م



 

  
 

 

وًمٙمٜمةل أحتٛمةس ًمةف سم٠مؾمةٚمقب ضمديةد وأدقمةق ًمةف دقمةقة  ُمع اعمتدٛمس٤مت جلٜميس

أدراضمٝمةة٤م ومتٙمبةة٧م طمري٤م؛ةة٤م وحتةةرم  ضمديةةدة ، دقمةةقة ٓ شمريةةد ًمٚمٛمةةرأة أن شمٕمةةقد

احل٘مةقس واعمسة٤مواة أن شمٔمةؾ  طم٘مقىمٝم٤م ، وًمٙمٜمٝم٤م دقمقة شمريد ُمـ اعمةرأة سمةرهمؿ يمةؾ

ّمػ ىمةرن ضمٝم٤مد ٟم اُمرأة، ومٚم٘مد اشمْمح ًمٜم٤م ٟمدـ ٟمس٤مء ٟمّمػ اًم٘مرن اًمٕمنميـ سمٕمد

ُمٖمتبٓمة٤مت  أو يزيد أٟمٜم٤م ٓ ٟمريد أن ٟمسٚمؽ ذم احلٞمة٤مة ؾمةٚمقك اًمرضمة٤مل٫ ذًمةؽ أٟمٜمة٤م

 وقيتٜمةة٤م، وًمٙمةةـ رةةذا ذم طمةةد ٟمٗمسةةف يبةةدو قمجٞمبةة٤م سم٤مًمٜمسةةب٦م ًمٚمدٞمةة٤مة آضمتامقمٞمةة٦م

 وآىمتّم٤مدي٦م ذم رذه إي٤مم ، ذًمؽ أٟمٜم٤م إذا يمٜم٤م طم٘م٤م ٟمس٤مء وم٢مٟمٜم٤م إمم طمد ُمة٤م ٟمدة٥م

 ومٞمف أسمٜم٤مءٟم٤م ٫ سمٞم٧م ٟمٓمٝمل ومٞمف وٟمٖمسةؾ اًمذي ٟمريب وٟمدٚمؿ دائام وأسمدا سم٤مًمبٞم٧م اًمنٜم٤مء

احلدين٦م يبدو ؿمبف ُمستدٞمؾ ، ًمةذًمؽ ٟمِمةٕمر أٟمٜمة٤م  وٟمٙمقي ، ورذا سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمٛمرأة

ؾمجٞمٜم٤مت اًمبٞمقت حمروُم٤مت ُمـ يمؾ طمؼ  ًمسٜم٤م أىمؾ شمٕم٤مؾم٦م ُمـ ضمداشمٜم٤م اًماليت يمـ

  – " ويتدرىمـ إمم أن يٙمـ يم٤مًمرضم٤مل وأن يتِمبٝمـ وؿ

ًم٘مد طمرص اعم١مًمػ أن ُيرد   : - وشمٕمٚمؼ اًمديمتقرة ؾمٝمػم قمغم يمالُمٝم٤م ىم٤مئٚم٦م

اخلٓم٤مب سم ٓم٤مسم٤مت أظمةرى يمٚمٝمة٤م شمرُمةل إمم شمّمةقير رةذه اًمٜمةةزقم٦م ذم اعمةرأة  رذا

ٟم٤مًم٧م ذم أيمنر اًمبالد طم٘مقىمٝم٤م٫ ٟمزقمة٦م شمريةد ًمٚمٛمةرأة اًمتةل أٟمٙمةرت  اًمٖمرسمٞم٦م سمٕمد أن

وىمد اؾمةتب٤من هلة٤م سمٕمةد اًمٜمٍمة أن  .ؾمبٞمؾ اًمدوم٤مع قمـ طم٘مقىمٝم٤م يمنػما ُمـ أٟمقصمتٝم٤م ذم

اؾمةتقىمٗمٜمل رةذا اخلٓمة٤مب سم٤مًمةذات ٕٟمةف  .شمسةتٛمر ومٞمةف رذا اإلٟمٙم٤مر ٓ يٛمٙمةـ أن

اعمٍمي، ومٚم٘مةد فمٜمٜمة٤م أن شمِمةب٨م سمٕمةض ٟمسة٤مئٜم٤م  يّمقر زم فم٤مررة ىمقي٦م ذم وتٛمٕمٜم٤م

وأن اًمت٘مةدم يمةؾ اًمت٘مةدم رةق ذم  سم٠مٟمقصمتٝمـ شم٠مظمر وضٕمػ ، وأن اًم٘مقة يمؾ اًم٘مةقة



 

 

 

 

 

إومم ذم احلٞمة٤مة ورةل  اًمنقرة قمغم إوض٤مع اًمتل دمٕمةؾ اعمةرأة شمة١مدي وفمٞمٗمتٝمة٤م

  ."  إُمقُم٦م

أدريم٧م أهن٤م ٓ يٛمٙمةـ أن شمٙمةقن  إن اعمٍمي٦م سمٗمٓمر؛٤م اًمسٚمٞمٛم٦م":   صمؿ شم٘مقل

واًمٓمبٞمٕم٦م ٓ شم٘مةر آٟمدراومة٤مت ويمةام  . يم٤مًمرضمؾ ٫ ٕن ذًمؽ اٟمدرا  ذم اًمٓمبٞمٕم٦م

ٓ يٛمٙمةـ أن شمٙمةقن رضمةال،  أن اًمرضمؾ ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن اُمرأة ومٙمذًمؽ اعمةرأة

 " !؟ حومٚمامذا اًمتِمبف ُم٤م دام اعمتِمبف سمف ًمٞمس رق اعمنؾ اًمّمدٞم

إن اهلل ىمد ظمٚمؼ اعمرأة خمتٚمٗم٦م قمةـ اًمرضمةؾ وذم رةذا آظمةتال  َس شمٗمةقس "

دواُمٝمةةام، وًمةةق أن اهلل أراد أن خيٚمةةؼ رضمةة٤مٓ أىمقيةة٤مء ًمٞمسةةٛمقا  اجلٜمسةةلم سمةةؾ َس

رضمةة٤مٓ، ورضمةة٤مٓ ضةةٕم٤موًم٤م  ًمٞمسةةٛمقا ٟمسةة٤مء عمةة٤م أوضمةةد ذم ضمسةةؿ اعمةةرأة ويمٞم٤مهنةة٤م 

يمةؾ يةقم ومٞمٔمٝمةر اًمتل يتجغم قمٜمٝم٤م اًمبد٨م  وأقمّم٤مو٤م وهمددر٤م يمؾ رذه اًمٗمروس

 " .ًمٜم٤م اًمٕمج٥م اًمذي   ٟمٙمـ ٟمتقىمٕمف

ًم٘مد ظمٚمؼ اهلل اعمرأة ًمٖم٤مي٦م وظمٚمؼ اًمرضمؾ ًمٖم٤مي٦م ويمؾ ُمٜمٝمام يٕمٛمؾ ٟمدق رةذه "

وم٢مذا اٟمدر  واطمد ُمٜمٝمام ًمٞمٕمٛمؾ قمٛمؾ أظمر، اٟمدرومة٧م هم٤مية٤مت احلٞمة٤مة  اًمٖم٤مي٦م ،

ُمقازيٜمٝم٤م ، وًمٙمـ اًمٓمبٞمٕم٦م شمٔمؾ ص٤مُمدة ىمقي٦م ٓ شمٕمؽم  وذا  آضمتامقمٞم٦م وؿم٤مًم٧م

إُمر رق اظمتال  أراء طمقل احلد اًمٗم٤مصؾ سملم ُمٞمةداب  ا ، يمؾ ُم٤م ذمآٟمدر

 ٥م أن شمٕمٛمؾ ذم اًمبٞم٧م وذم ظم٤مرج اًمبٞم٧م وًمٙمـ  اًمٕمٛمؾ، وم٤مًمرضمؾ يٕمٛمؾ واعمرأة



 

  
 

 

شمدقمل ًمٜمٗمسٝم٤م صةٗم٤مت اًمرضمةؾ وٓ شمةت٘مٛمص  قمغم أن شمٕمٛمؾ اعمرأة ورل اُمرأة ٓ

  "ؿم ّمٞمتف ومتْمٞمع ؿم ّمٞمتٝم٤م.

ُمٝمٛمة٦م اًمرضمةؾ إومم رةل ُمٕم٤موٟمة٦م و .إن ُمٝمٛم٦م اعمرأة إومم رةل إُمقُمة٦م"

أداء رذه اعمٝمٛم٦م وشمٕمٝمد اجلٞمؾ اجلديد سم٠من هيٞم٠م ًمف وـمٜم٤م ضمٞمةًدا ووتٛمٕمة٤ًم  اعمرأة قمغم

وًمق أدريم٧م اعمرأة رذه احل٘مٞم٘م٦م وومٝمٛم٧م يمٜمٝمٝم٤م ُم٤م شمٜم٤مزًمة٧م قمةـ أٟمقصمتٝمة٤م  ص٤محل٤م،

 ]اعمد٘مؼ[.  ["..أي٦م ُمٕمريم٦م ٕي ؾمب٥م وٓ ذم

 : 

وسم٦م ذم ُمٍم سمٛمريمز ٟمقى، وىمد سمرز ُمةٜمٝمؿ قمةدد ُمـ ٟمقى وُمـ همٓم٤مر  اًمٕمر

 –يمبػم ُمـ اعمن٘مٗملم، وأظمص سم٤مًمذيمر اًمس٤مُمل اعمرطمقم إؾمت٤مذ أمحد حمٛمد صبٞمح 

وىمد قمرومتف ُمٍم سمٛمٙم٤مرم أظمالىمف وطمزُمف وقمدًمف، شمقذم  –رئٞمس حمٙمٛم٦م اًم٘م٤مررة 

 م.٧٣٪٢/ ٧/ ٢٤ذم 

اًم٘مٚمٞمقسمٞمة٦م طم٤مومٚمة٦م  وًمٙمةـ .رذه قمٞمٜمة٦م ُمةـ قمبة٤مىمرة اًم٘مٚمٞمقسمٞمة٦م ؾمة٤مىمٝم٤م اعم١مًمةػ

ٕٟمةف  .سم٤مًمرضم٤مل واًمٜمس٤مء اعمتٛمٞمةزيـ واًمٕمبة٤مىمرة اًمةذيـ   شمِمةٛمٚمٝمؿ ىم٤مئٛمة٦م اعم١مًمةػ

وًمٖمرض شمرنتٝمة٤م إمم اًمٚمٖمة٦م إعم٤مٟمٞمة٦م ًمٚمسةب٥م اًمةذى ذيمرشمةف رم  .يمتبٝم٤م رم قمج٤مًم٦م



 

 

 

 

 

وًمٙمـ ٕٟمٜمك ؿم ّمٞم٤م قمِمة٧م رم اًم٘مٚمٞمقسمٞمة٦م وقمٛمٚمة٧م وة٤م  .شم٘مديٛمك ًمٚمٛم ٓمقـم٦م 

ك أود أن أضٞمػ سمٕمض اًمِم ّمٞم٤مت ؾمٜمقات سمٚمٖم٧م اصمٜمتل قمنمة ؾمٜم٦م يم٤مُمٚم٦م وم٢مٟمٜم

اًمِمٝمػمة ًمٞمس رم اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م وطمدر٤م وًمٙمـ قمةغم ُمسةتقى اجلٛمٝمقرية٦م و رم اًمٕمة٤م  

 -قمةةغم ؾمةةبٞمؾ اعمنةة٤مل وم٘مةةط ٓ احلٍمةة-ُمةةـ رةة١مٓء أذيمةةر  .اًمٕمةةريب واإلؾمةةالُمل 

 اًمِم ّمٞم٤مت اًمت٤مًمٞم٦م:

   

 .ؾمالُمكرة ورق ُمـ يمب٤مر قمٚمامء اًمٗم٘مف اإل٤٪٦سم٘مري٦م ىمٚم٘مِمٜمدة قم٤مم  وًمد

: 

، ورةق  أطمد قمٚمامء إزرر، وشمؿ اظمتٞم٤مره قمْمقا رم رٞمئ٦م يمب٤مر قمٚمامء إزرر 

 .م٢٩٨١ُمـ ُمقاًمٞمد ىمري٦م دضمقى قم٤مم 

ويمة٤من ؾمةٙمرشمػما ًمٚمقومةد اعمٍمةى  ١٪٢٩قمة٤مم  ** صؼمى اًمرسسمقٟمك: وًمد

اعمٍمةةي٦م قمةةغم ُمةة١ممتر  م ًمٕمةةرض اًم٘مْمةةٞم٦م٪٢٪٢سمةة٤مريس قمةة٤مم  اًمةةذى ؾمةة٤مومر إمم

قمةةةغم ديمتةةةقراه اًمدوًمةةة٦م رم أداب  ُمٍمةةةى حيّمةةةؾاًمّمةةةٚمح، ويٕمةةةد أول 

 .اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اعمٍمي٦م رم ضمٜمٞمػ م، وقمٛمؾ ُمديرا ًمٚمبٕمن٦م٣٥٪٢اًمسقرسمقن قم٤مم  ُمـ

ُمقاًمٞمد اًمنالصملم ُمـ ؿمٝمر ؾمةبتٛمؼم قمة٤مم  ** اًمديمتقر طمسـ اًمس٤مقم٤مشمك: ُمـ



 

  
 

 

آضمتامع ُمةـ ًمٜمةدن، ويٕمةد  سم٘مٚمٞمقب اًمبٚمد، وطمّمؾ قمغم اًمديمتقراه رم م٢٧٪٢

حمٛمةةد أٟمةةقر  ُمٜمدةةف اًمةةرئٞمس ٨٨٪٢ضمةةتامع، ورم قمةة٤مم رواد قمٚمةةؿ آ رائةةدًا ُمةةـ

 .اجلٛمٝمقري٦م ُمـ اًمٓمب٘م٦م اًمن٤مٟمٞم٦م اًمس٤مدات وؾم٤مم

وًم٘مد رشوم٧م  ؿم ّمةٞم ٤م   سم٤مًمتٚمٛمةذة قمةغم اًمةديمتقر طمسةـ اًمسة٤مقم٤مشمك قمٜمةدُم٤م 

طمٞمة٨م  .(٦٨٪٢ – ٦٤٪٢يمٜم٧م ـم٤مًمب٤م سم٘مسةؿ اًمدراؾمة٤مت اًمٗمٚمسةٗمٞم٦م سم٤مجل٤مُمٕمة٦م مج

 دّرس مم ُم٤مدة قمٚمؿ آضمتامع اجلٜم٤مئل.

م ٤٣٪٢اعمِمد: وًمد رم احل٤مدى قمنم ُمـ ؿمٝمر يٜم٤مير قم٤مم  حيٞمك ** اًمديمتقر

رٜمدؾم٦م اعمٗم٤مقمالت اًمٜمقوية٦م ُمةـ آحتة٤مد اًمسةقومٞمتك،  اًمديمتقراه رم وطمّمؾ قمغم

واجلٜمسٞم٦م ٟمٔمًرا ًمٕمب٘مريتف وًمٙمٜمف رومض وقمة٤مد  اًمدول آُمتٞم٤مزات وقمرض٧م قمٚمٞمف

رم ُمقؾمةققم٦م قمٚمةامء  سم٤مًمٓم٤مىم٦م اًمذري٦م رم اًمٕمراس، واؾمٛمف ُمسجؾ إمم ُمٍم وقمٛمؾ

 م.٩١٪٢اهمت٤مًمف قمٛمالء اعمقؾم٤مد رم سم٤مريس قم٤مم  .اًمذرة

   

 ٦٤٪٢قمة٤مم  م سم٘مٚمٞمةقب، ورم٣٩٪٢ُمةـ ؿمةٝمر ومؼمايةر قمة٤مم  وًمد رم اًمراسمةع

قم٤مم  اًمبنمي٦م ُمـ ضم٤مُمٕم٦م ريدٟم٩م، ورم طمّمؾ قمغم اًمديمتقراة رم ومٚمسٗم٦م اجلٖمراومٞم٦م

ُمٜمدةف اًمةرئٞمس ٩٦٪٢ اؾمت٘م٤مل ُمـ اجل٤مُمٕم٦م وشمٗمةرغ ًمٚمتة٠مًمٞمػ، ورم قمة٤مم ٧٤٪٢



 

 

 

 

 

 .ضم٤مئزة اًمدوًم٦م اًمت٘مديري٦م رم اًمٕمٚمقم آضمتامقمٞم٦م ب٤مركُم

   

م. رم ىمري٦م وةقل، ١٥٪٢ُمـ ُمقاًمٞمد اًمن٤مٟمك واًمٕمنميـ ُمـ ؿمٝمر ومؼماير قم٤مم

 اًمذربك .  اقمتامده ىم٤مرًئ٤م سم٤مإلذاقم٦م اعمٍمي٦م وًم٘م٥م سمّم٤مطم٥م اًمّمقت وشمؿ

  

سم٤مإلذاقمةة٦م، وزار  ٝمتةةٞمؿ، وشمةةؿ اقمةةتامده ىم٤مرئةة٤مم سمب٣٣٪٢ُمةةـ ُمقاًمٞمةةد قمةة٤مم 

  .ومٚمسٓملم واًمٕمديد ُمـ اًمدول

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 ادركز ال ؾد ادركز ال ؾد 

 ص ني الؼـاضر اخلصوص قؾقوب وبو الغقط

 بـفا الرمؾة  ص ني الؼـاضر وبو :  ل

 ضواحّي مرص الزاوية احلؿراء قؾقوب وجفور

 ص ني الؼـاضر الزهويني  قوبقؾ برصوم

 قؾقوب السد  بـفا اشـقت

 ضوخ السػايـة ضوخ احلساكقة

 ص ني الؼـاضر السؾامكقة ص ني الؼـاضر األحرا:

 ضوخ السقػا  

 بـفا الشؿوت ضواحّي الؼاهرة األمرية



 

 

 

 

 

 ص ني الؼـاضر الشوبك قؾقوب الزاد ة

 ضوخ الصاحلقة ص ني الؼـاضر اجلعافرة

 قؾقوب الص اح  ني الؼـاضرص احلراكقة

   ص ني الؼـاضر احلقاكقة

 ضوخ اد ادلة ضوخ احلصة

 ص ني الؼـاضر العطارة ص ني الؼـاضر احلصافة

 ضوخ العامر الؽزى ص ني الؼـاضر اخلاكؽة

 ضوخ احلزاكقة ضوخ الػمادية

 ضواحّي الؼاهرة هبتقم ص ني الؼـاضر اخلصوص

 ضوخ ترشا ص ني الؼـاضر الؼؾج

 ص ني الؼـاضر كػر شؾقامن قؾقوب لؼـاضر ا

 ضوخ جزيرة األ جام ص ني الؼـاضر الؽوم األمحر

 ضواحّي الؼاهرة جزيرة بدران ص ني الؼـاضر ادرج



 

  
 

 

 بـفا جزيرة بذ ص ني الؼـاضر ادريج

 بـفا 2، 1مججرة ضواحّي الؼاهرة ادطرية

 ضوخ خؾوة شـفرة ص ني الؼـاضر ادـايل

 ضوخ وة   د الـ ّيخؾ بـفا ادـشقة

 ضوخ دجوى الؼـاضر اخلرية ادـرة

 ضواحّي الؼاهرة دمـفور صزا ص ني الؼـاضر ادـقة

 ضوخ دكدكا ضواحّي الؼاهرة الواييل

 قؾقوب :اوية الـجار ضوخ إمقاي

 ضوخ :اوية بؾتان قؾقوب باشوس

 الؼـاضر اخلرية  صؾؼان بـفا بتْؿدة

 الؼـاضر ص ني مشتول ضواحّي الؼاهرة بجام

 ص ني الؼـاضر رساقوس ضوخ برصوم



 

 

 

 

 

 قؾقوب شـدبقس بـفا برقطا

 بـفا شـدهنور ضوخ بؾتان

 ضوخ قرقشـدة ص ني الؼـاضر شـدوة

 قؾقوب قركػقل قؾقوب شـديون

 قؾقوب قؾام ضوخ شـفرة

 قؾقوب قؾقوب ضواحّي الؼاهرة صزا اخلقؿة

 ضوخ قفا قؾقوب صزا صفاب

 قؾقوب مجعة كػر وبو ضوخ صزا هارس

 بـفا كػر األربعني بـفا ص ؾـجة

قؾقوب ومعفا كػةر  كػر السمجان قؾقوب صـافر

 رمادة

   ص ني الؼـاضر ضحاكوب

   بـفا ضحؾة



 

  
 

 

 ضوخ كػر اجلامل ص ني الؼـاضر ضحورية

 قؾقوب كػر احلادث قؾقوب ضـان

 ضوخ كػر احلدادين قؾقوب ضـان اجلزيرة

 ـفاب كػر احلصة ضوخ ضوخ ادؾق

 بـفا كػر احلامم ضوخ  زبة بؾتان

 قؾقوب كػر احلواله  

 ص ني الؼـاضر كػر الُصف ّي ص ني الؼـاضر كػر الدير

 ضوخ  كػر العامر ضوخ كػر الرجآت

 ضوخ  كػر الػؼفاء قؾقوب )مع حالبة( كػر الس قل

 ضوخ كػر الـخؾة ص ني الؼـاضر كػر الرشفا

 ضوخ شعد كػر حسن قؾقوب كػر الرشفا رشق

 ص ني الؼـاضر كػر محزة ص ني الؼـاضر كػر الرشفا ق يل



 

 

 

 

 

كػةةةةر رضةةةةوان  بـفا كػر الشؿوت

 و امر

 بـفا

 بـفا كػر شعد بـفا كػر الـفاوي

قؾقةةةةةةةةوب )مةةةةةةةةع  كػر الشفقد

 الص اح(

كػةةةةةةر شةةةةةةعد 

 بحري

 ص ني الؼـاضر

 قؾقوب كػر شؾقم ص ني الؼـاضر كػر الشوبك

صةة ني الؼـةةاضر مةةع  كػر شؾقامن  بـفا كػر إبراهقم

 تل بـّي متقم

بـفةةةةةا )مةةةةةع كػةةةةةر  كػر  امر

 رضوان(

 بـفا كػر شـدهنور

 ص ني الؼـاضر كػر شـدوة ص ني الؼـاضر كػر شامل

 ص ني الؼـاضر كػر ص ني  

 بـفا كػر مـصور بـفا كػر رشف الدين

ضةةةةوخ )مةةةةع مقةةةةت  كػر صومان

 كـاكة(

 ضوخ كػر مـصور



 

  
 

 

 بـفا كػر  ويس ص ني الؼـاضر كػر ضحا

قؾقةةةةةةةوب )مةةةةةةةع  كػر رماده بـفا كػر ادحؾة

 السمجان(

بـفا مع كػور  ةامر  كػر اشـقت ص ني الؼـاضر كػر ضحورية

 ورضوان

كػةةةةةور  ةةةةةامر  ضوخ كػر  ابد 

 ومـصور 

 بـفا

كةةوم وصةةػني وو  ص ني الؼـاضر كػر   اق

 وجػني

 قؾقوب

 ضوخ كوم األضرون بـفا كػر  زب غـقم

 ص ني الؼـاضر السؿنكوم  بـفا كػر  طا اهلل

 بـفا جمول ضوخ كػر  ؾوان

مرصةةةػا وكػةةةر  قؾقوب كػر  ؾقم

 ومحد

 بـفا



 

 

 

 

 

مزر ةةةةة اجل ةةةةل  ضواحّي الؼاهرة كػر فاروق

 األصػر

 ص ني الؼـاضر

 ضواحّي مرص مسطرد بـفا كػر فرشقس

 ضوخ مشتفر بـفا  كػر ُكردى

ضةةةةةوخ مةةةةةع كػةةةةةر  كػر حمرم

 مـصور(

ضةةةوخ مةةةع :اويةةةة  مـشلة  صؿت

 بؾتان

مقةةةةةةت كـاكةةةةةةة  بـفا كػر مـصور

 وكػر صومان

 ضوخ

كزلةةةةةةة  ةةةةةةرب  ضوخ مـشقة العامر

 جفقـة

 ص ني الؼـاضر

 ص ني الؼـاضر كوي ص ني الؼـاضر مـصورة ص ني

 بـفا مـقة الس اع ضواحّي الؼاهرة مـطّي

 ضواحّي الؼاهرة مـقة السرج  

 بـفا مقت العطار ص ني الؼـاضر مـقة ص ني



 

  
 

 

 بـفا لس اعمقت ا قؾقوب مقت حؾػا

 بـفا مقت رايض ضوخ مقت كـاكة

 بـفا مقت  اصم قؾقوب مقت كام

 قؾقوب كاي ضوخ كامول

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

  
 

 



 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 ٢٣قمٛمٚم٧م رم حم٤مومٔم٦م اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م وقمِم٧م ومٞمٝم٤م سملم ُمديٜمتك ـمةقخ وسمٜمٝمة٤م عمةدة 

ٟمتدسم٧م ومٞمٝمة٤م إمم اًمٗمٚمبةلم إلٟمِمة٤مء ودمٝمٞمةز ُمريمةز ا  ٧٥٪٢ؾمٜم٦م   أوم٤مرىمٝم٤م إٓ  ؾمٜم٦م

صم٘م٤مذم شم٤مسمع ًمٚمسٗم٤مرة اعمٍمةي٦م سمامٟمةٞمال.. يم٤مٟمة٧م ومةؽمة إىمة٤مُمتك سم٤مًم٘مٚمٞمقسمٞمة٦م ُمةـ أيمنةر 

ومؽمات طمٞم٤مشمك ٟمِم٤مـًم٤م وطمٞمقي٦م ووم٤مقمٚمٞم٦م ، رم و٤مل شمٜمٛمٞم٦م احلٞم٤مة اًمٗمٙمري٦م واًمن٘م٤مومٞم٦م٫ 

قًمةة٧م إمم وم٘مةةد أَدْرُت ُمٙمتبةة٦م ٟمٛمقذضمٞمةة٦م ٕول ُمةةرة رم ُمدرؾمةة٦م ـمةةقخ اًمن٤مٟمقيةة٦م حت

ُمريمةةز ًمٚمٜمِمةة٤مط اًمن٘مةة٤مرم رم اعمدرؾمةة٦م ورم وتٛمةةع  اعمديٜمةة٦م سمةة٠مَسه.. وىمةةد اُمتةةدت 

 ؾم٤مقم٤مت قمٛمغم رم رذا اًمٜمِم٤مط سمٕمد اٟمتٝم٤مء اًمٞمقم اعمدريس سمٕمدة ؾم٤مقم٤مت ..  

يمةام اُمتةّد رةذا اًمٜمِمة٤مط إمم وٚمةس ُمديٜمة٦م ـمةقخ اًمةذى ايمتِمةٗم٧م رم رئٞمسةةف 

٦م اعمجتٛمٕمة٤مت صةديً٘م٤م وظمبةػًما رم شمٜمٛمٞمة "اعمٝمٜمدس حمٛمقد محدى ؾمةٞمػ اًمٜمٍمة"

اعمدٚمٞمةة٦م، يمةة٤من طمريًّمةة٤م قمةةغم شمٓمبٞمةةؼ ظمؼماشمةةف وقمٚمٛمةةف اًمةةذى ايمتسةةبف ُمةةـ سمٕمنتةةف 

 سم٤م..واًمدراؾمٞم٦م رم أور

شمٕم٤موّٟمةة٤م رم إٟمِمةة٤مء ُمٙمتبةة٦م قم٤مُمةة٦م ٟمٛمقذضمٞمةة٦م رم وٚمةةس اعمديٜمةة٦م  وأصةةبد٧م  

اعمٙمتبت٤من و٤مٓ ًمٜمِم٤مط اًمِمب٤من رم ايمتس٤مب ُمٝم٤مرات اًم٘مراءة واعمٕمروم٦م قمةغم أوؾمةع 

ٕمبةةػم واًمتن٘مٞمةةػ واحلةةقار ٫ ُمةةـ ظمةةالل اًمٜمةةدوات ٟمٓمةة٤مس .. وإـمةة٤مًرا ُمةةٜمٔماًم ًمٚمت
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واعمدةة٤مبات واعمسةة٤مسم٘م٤مت إدسمٞمةة٦م .. و اًمٕمالىمةة٤مت آضمتامقمٞمةة٦م سمةةلم  ن٤مقمةة٦م 

أصةةدىم٤مء اعمٙمتبةة٦م اًمتةةك اؾمةةتٛمرت طمٞمةة٦م وىمقيةة٦م  طمتةةك سمٕمةةد ختةةرج أقمْمةة٤مئٝم٤م  ُمةةـ 

 اجل٤مُمٕم٤مت ؾمٜمقات ـمقيٚم٦م ..

قمدة ومٚمام اٟمت٘مٚم٧م إمم سمٜمٝم٤م اُمتد رذا اًمٜمٛمقذج ُمـ اًمٜمِم٤مط  إًمٞمٝمة٤م سمٗمْمةؾ ُمسة٤م

صةةدي٘مّل إؾمةةت٤مذ قمبةةد احلٙمةةٞمؿ احلٛمةةالوى ُمقضّمةةف  أول اعمٙمتبةة٤مت اعمدرؾمةةٞم٦م، 

وإؾمت٤مذ طمسـ رؿم٤مد إدي٥م وُمدير دار اًمٙمتة٥م اعمٍمةي٦م وإدارة اعمٙمتبة٤مت رم 

وزارة اإلدارة اعمدٚمٞم٦م.. وسمٗمْمؾ شمِمجٞمع وُمت٤مسمٕم٦م محٞمٛم٦م ُمـ حم٤مومظ اًم٘مٚمٞمقسمٞمة٦م رم 

  "أمحد يمامل أسمق اًمٗمتقح"ذًمؽ اًمقىم٧م 

ُمٙمتب٦م "ذا اًمتٕم٤مون اخلالس إٟمِم٤مء صمالصم٦م ُمٙمتب٤مت متقذضمٞم٦م : ويم٤مٟم٧م ٟمتٞمج٦م ر

رم سمٜمٝمةة٤م ًمألـمٗمةة٤مل ُمةة٤م سمةةلم ؾمةةـ اًمس٤مدؾمةة٦م واًمراسمٕمةة٦م قمنمةةة ،  ُمةةزودة  "اًمٜم٤مؿمةةئلم

ٕول ُمةرة رم ُمٍمة .. وُمٙمتبة٦م قم٤مُمة٦م -سم٠مطمدث اًمقؾم٤مئؾ اعم٘مروءة واعمسةٛمققم٦م  

ذه سمٛمبٜمك اعمد٤مومٔم٦م وُمٙمتب٦م ريٗمٞم٦م رم ىمري٦م يمٗمر شمّمَٗم٤م .. ويم٤من إُمؾ أن شمٙمقن رة

 اعمٙمتب٤مت ٟمقاة عمنموع َيٓمَبؼ رم أٟمد٤مء نٝمقري٦م ُمٍم اًمٕمرسمٞم٦م ..

اعمقضقع واؾمع وُمتِمّٕم٥م وحيتة٤مج رم رشطمةف إمم يمتة٤مب.. وًمٙمٜمةل أيمتٗمةك  

رٜم٤م سمٚمٛمد٦م ُمـ ظمؼماشمك شمٙمِمةػ قمةـ ٟمٛمةط اًمرضمة٤مل اًمةذيـ قمةرومتٝمؿ وشمٕم٤موٟمة٧م 

ُمٕمٝمؿ رم شمّمٛمٞمؿ وشمٜمٗمٞمذ رذا اعمنموع اًمٓمٛمقح .. وأظمةص سم٤مًمةذيمر ُمةٜمٝمؿ أمحةد 
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 ق اًمٗمتقح حم٤مومظ اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م:يمامل أسم

.. يمٜم٧م قم٤مئًدا طمٞمٜمذاك ُمـ اًمٗمٚمبةلم ٧٦٪٢اًْمت٘مٞمُتُف ٕول ُمرة رم ومؼماير ؾمٜم٦م  

طمٞم٨م يمٜم٧م ُمٜمتدسًم٤م ًمقفمٞمٗم٦م ُمدير اعمريمز اًمن٘م٤مذم اعمٍمي سمامٟمٞمال.. قمدت إمم وزارة 

اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ ُمقضِمٝمة٤م ًمٚمٛمٙمتبة٤مت اعمدرؾمةٞم٦م رم اًم٘مٚمٞمقسمٞمة٦م.. ويمٜمة٧م رم طم٤مضمة٦م 

ـمبً٘مة٤م ًمٜمّمةٞمد٦م صةدي٘مك –ـ َسيع رم سمٜمٝم٤م٫ ومذرب٧م ُمةـ ومةقري ُم٤مؾَم٦م إمم ُمسٙم

إمم ديةقان اعمد٤مومٔمة٦م  -رئٞمس وٚمس ُمديٜمة٦م ـمةقخ"حمٛمقد محدى ؾمٞمػ اًمٜمٍم"

وـمٚمب٧م ُمققمدا ُمع اعمد٤مومظ ُمـ ُمدير ُمٙمتبف.. يم٤من اًمرضمؾ ذيمٞمة٤م واؾمةع اًمّمةدر 

 وُمتٗمِٝماًم ومققمد سم٤مٓشمّم٤مل سمك رم اًمٖمد ًمتدديد اعمققمد.. اؾمتبنمت ظمػما ..

أمحد يمامل أسمق اًمٗمتقح، ومرطّم٥م سمك وايمتِمٗم٧م أٟمف يٕمر  قمٜمِةك ذرب٧م ًمٚم٘م٤مء 

أؿمةٞم٤مء يمنةػمة.. رسمةام ُمةـ رئةٞمس وٚمةةس ُمديٜمة٦م ـمةقخ..   يةؽمك مم ومرصة٦م ًمٙمةةك 

أقمةر  أٟمةؽ رم ـمةقخ يمٜمة٧م متة٤مرس "أحتّدث وأقمرض قمٚمٞمف ُمِمٙمٚمتك.. ىمة٤مل: 

ٟمِمة٤مـم٤م صم٘م٤مومٞمة٤م  واؾمةًٕم٤م رٜمةة٤مك، وأٟمةؽ أٟمِمة٠مت ُمٙمتبة٦م قم٤مُمةة٦م وة٤م أصةبح هلةة٤م رَواد 

وأٟمة٤م أريةةدك أن شمٜم٘مةؾ رةذا اًمٜمِمةة٤مط اًمن٘مة٤مرم إمم سمٜمٝمة٤م.. وأن شمٕمةةَد مم وأصةدىم٤مء.. 

ُمنمةةوقًم٤م إلٟمِمةة٤مء ُمٙمتبةة٦م قم٤مُمةة٦م رٜمةة٤م وشمٕمرضةةف قمةةكَم رم ظمةةالل أؾمةةبقع، وىمةةد 

ظمّمّمةة٧م سم٤مًمٗمٕمةةؾ ًمٚمٛمٙمتبةة٦م ُمبٜمًةةك ُمٜم٤مؾمةةب٤م ؾمةةق  يّمةة٤مطمبؽ ُمةةدير اًمٕمالىمةة٤مت 

 "اًمٕم٤مُم٦م ًمؽماه أن..
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أصد٤مو٤م يمٞمةػ َسرت ًمقضمقد رذا اًمٜمقع ُمـ اإلدارة اًمٗمَٕم٤مًم٦م اًمتك يٕمر   

خيت٤مرون ُمس٤مقمدهيؿ ، ويمٞمػ يسٜمدون اعمٝمة٤مم إمم ذوى آظمتّمة٤مص واًمٗم٤مقمٚمٞمة٦م 

.. ويمٞمػ يستٗمٞمدون ُمـ اًمٗمةرص اعمت٤مطمة٦م وي٘مةّدرون ًمٚمقىمة٧م ىمٞمٛمتةف.. اىمؽمسمة٧ْم 

ٟمّمػ اًمسة٤مقم٦م اعم ّمّمة٦م مم قمةغم آٟمتٝمة٤مء و  أقمةرض ُمِمةٙمٚم٦م اًمسةٙمـ سمٕمةد،  

شمك وم٘مةد اًمةت٘مط و  أيمٛمةؾ قمبة٤مر "ؾمةٞم٤مدة اعمدة٤مومظ... وًمٙمـ ي٤م"ومقىمٗم٧م وىمٚم٧م: 

رٜمة٤مك  "اًمرضمؾ ورىم٦م يم٤مٟم٧م قمغم اعمٙمت٥م أُم٤مُمف ، وُمَدر٤م إزَم ورق ي٘مقل ُمبتسةام: 

ظمؽم واطمدة ُمٜمٝمام وؾمق  شمتسٚمٛمٝم٤م ومةقر ٦م ُمـ رٜم٤م اؿم٘مت٤من ظم٤مًمٞمت٤من رم قمامرة ىمريب

ظمرضمة٧م ُمةذرقٓ ُمةـ رةذه اإل ٤مسمٞمة٦م واًمٗمٕم٤مًمٞمة٦م  "شمقىمٞمٕمؽ قمغم اًمٕم٘مد اعمرومؼ..

 عمٍمي٦م اًمٕمتٞمدة..اًمٜم٤مدرة، رم حمٞمط ُمـ اًمبػموىمراـمٞم٦م ا

يم٤من رذا رق آٟمٓمب٤مع إول مم قمـ أمحد يمامل أسمق اًمٗمتقح .. طمٞم٨م سمةدأت  

شمتقـّمد وأيمتِمػ ذم ؿم ّمةٞمتف أسمٕمة٤مًدا أظمةرى رسمةام  -ظمالل اًمٕمٛمؾ-قمالىمتك سمف 

يم٤مٟم٧م ختٗمك قمغم اًمٙمنػم ُمـ اعمدٞمٓملم سمف: ًم٘مةد يمٜمة٧م أقمةر  ُمنةؾ أظمةريـ أٟمةف 

ُمقضققم٤مشمف وأؾمٚمقسمف.. وًمٙمٜمك  ظمتٞم٤مرُمتدِدث ًمبؼ وظمٓمٞم٥م ُم١مصِمر وُم٘مٜمع  ٞمد ا

يمتِمٗم٧م أٟمةف ُمنَ٘مةػ ُمةـ ـمةراٍز رومٞمةع اعمسةتقى .. وًمديةف مهةقم ومٙمرية٦م   يٙمةـ ا

ًمٞمستٓمٞمع أن يٕمؼِم قمٜمٝم٤م عمـ حيٞمٓمقن سمةف٫  وم٤مرتامُمة٤م؛ؿ سمٕمٞمةدة قمةـ رةذا اإلـمة٤مر.. 

 دقمقشمف ُمرة إلًم٘م٤مء حم٤مبة رم ٟمدوة سمٕمٜمقان: 



 

  
 

 

ويم٤من يِم٤مريمف رم اًمٜمةدوة  "اًمؽمسمٞم٦م آؾمت٘مالًمٞم٦م وأمهٞمتٝم٤م رم اًمتٜمٛمٞم٦م اًمبنمي٦م"

–ُمدير قم٤مم اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ اًمةذى يمة٤من رئٞمسةك رم اًمٕمٛمةؾ.. وًمٙمةـ حم٤مبشمةف 

ومٕمِٚم٘مة٧م  "أسمةق اًمٗمتةقح"  شمٙمـ ًمؽمىمةك إمم ُمسةتقى حمة٤مبة  -ًمألؾمػ اًمِمديد

وم٘مةد يم٤مٟمة٧م دراؾمة٦م ُمٜمٝمجٞمة٦م  "أسمق اًمٗمتةقح"قمٚمٞمٝم٤م سمٕمب٤مرشملم اصمٜمتلم.. أُم٤م حم٤مبة 

وضمذورر٤م اإلؾمالُمٞم٦م وشمٓمبٞم٘م٤م؛٤م اًمٖمرسمٞمة٦م ُمةع قمٛمٞم٘م٦م ًمٗمٙمرة اًمؽمسمٞم٦م آؾمت٘مالًمٞم٦م 

ُم٘م٤مرٟم٦م ًمدىم٤مئ٘مٝم٤م وهم٤مي٤م؛٤م رم إـم٤مر احلْم٤مرشملم اًمٖمرسمٞم٦م واإلؾمةالُمٞم٦م.. ًمٞمٜمتٝمةك إمم 

رؤيتف اخل٤مص٦م وشمقصةٞم٤مشمف رم رةذا اعمجة٤مل ًمٚمٛمةرسِملم، وًمةقزارة اًمؽمسمٞمة٦م واًمتٕمٚمةٞمؿ 

 سمّمٗم٦م ظم٤مص٦م..

ضم٤مء سم٠مؾم٤مٟمٞمده سمذل اًمرضمؾ ضُمٝمدا ُمنٛمًرا رم اًم٘مراءة وآـمالع قمغم اعمّم٤مدر و 

وُمراضمٕمةةف ُمقصّم٘مةة٦م .. و  يٙمتةةِػ سمٛمٕمٚمقُمةة٤مت ؾمةةٓمدٞم٦م يمةةام ومٕمةةؾ ُمةةدير اًمؽمسمٞمةة٦م 

واًمتٕمٚمٞمؿ رم حم٤مبشمف، ًمذًمؽ قمّٚم٘م٧م قمٚمٞمٝم٤م سمةام شمسةتد٘مف.. وىمةد أصمة٤مرت سم٤مًمٗمٕمةؾ 

ارةةتامم احلةة٤مبيـ ، ويَمُنةةَرْت أؾمةةئٚمتٝمؿ ٫ وم٠مدرِمةةٝمؿ سم٢مضم٤مسم٤مشمةةف يمةةام أدرِمةةٝمؿ 

 سمٛمد٤مبشمف..

أو ُمٕمؼَمٍ قمٜمف سم٤مًمٙمالم .. يمٜمة٧م أؾمتِمةٕمره يم٤من سمٞمٜمٜم٤م  شمٞم٤مر ُمـ اًمن٘م٦م همػم ُمٕمٚمـ 

.. وًمٙمٜمك ٓ أحتَدث قمٜمف،  ًمف وٓ ٕطمد همػمه.. وأقمت٘مد أٟمف أيمؼم رةذا رم ٟمٗمسةف، 

 -ُمةـ اجلة٤مِديـ اعم ٚمّمةلم–ومٚمٞمس رٜم٤مك أيمره قمٜمد أصد٤مب رذه اعمرايمز اًمٕم٤مُم٦م 



 

 

 

 

 

ُمـ أن يذر٥م يمؾ ُمـ حيٞمط وؿ يتب٤مرك سمن٘م٦م اًمرئٞمس ومٞمف.. وأؾمقأ ُمةـ ذًمةؽ أن 

 ٗمسف و٤م قمٜمد اًمٜم٤مس ، أو يتقؾّمؾ و٤م جلٚم٥م ُمٜم٤مومع ظم٤مص٦م..يسِقَس ٟم

  أيمـ أشمٜم٤مول أضمةًرا قمةـ قمٛمةغم اإلضة٤مرم ظمة٤مرج أوىمة٤مت اًمٕمٛمةؾ اًمرؾمةٛمٞم٦م 

ؾمقاء رم اًمٜمِم٤مط اًمن٘م٤مذم أو رم اإلرشا  قمغم شمٜمٗمٞمذ ُمنموع اعمٙمتب٦م اًمٕم٤مُم٦م، اًمذى 

 ُأويمَِؾ إزّم.. وم٘مد أهمٜم٤مٟمك رسّمك سمٛمّم٤مدر أظمةرى ُمةـ اًمةرزس واحلٛمةد هلل.. ويمٜمة٧م

أقمٛمؾ ُمـ سم٤مب اهلقاي٦م، وحت٘مٞمً٘م٤م ًمرؤيتك اخل٤مص٦م: أٟمف واضم٥م وـمٜمةّل  ٓ أًمةتٛمس 

 ومٞمف إضمر إٓ ُمـ رسِمك ..

يمٜم٧م ىمد اؿمؽمـم٧م قمغم اعمد٤مومٔم٦م أن شمٙم٤موم  أُمٜم٤مء اعمٙمتب٤مت اًمذيـ اٟمتدسْمُتُٝمْؿ  

سمٛمٕمرومتك ًمٗمٝمرؾم٦م اًمٙمت٥م وشمٜمٔمٞمؿ اعمٙمتب٦م، وىمةّدُم٧م أؾمةامءرؿ  واىمؽمطمة٧م ىمٞمٛمة٦م 

ومؼ قمٚمٞمٝمة٤م اعمدة٤مومظ.. وظمرضمة٧ْم أول ىم٤مئٛمة٦م سم٤معمٙم٤مومةآت ُمٙم٤مومآ؛ؿ اًمِمٝمري٦م،  ومقا

وقمغم رأؾمٝم٤م إؾمٛمك ومِمٓمب٧م قمٚمٞمف سم٤مًم٘مٚمؿ إمحر ويمتبة٧م أُم٤مُمةف سم٤مًمتٜمة٤مزل هن٤مئٞم ة٤م 

 قمـ اعمٙم٤موم٠مة ًمّم٤مًمح اعمنموع، ووىَمٕم٧م قمغم اًمتٜم٤مزل.. 

ًم٘مد شمٙمِّمٗم٧م مم ظمالل قمالىمتك ُمع أمحد يمامل أسمق اًمٗمتقح ضمقاٟم٥م ر٤مُمة٦م رم 

ُمٜمذ يم٤مٟم٧م اًمنقرة ضمٜمٞمٜم٤ًم طمتك وىم٧م شم٘مديٛمةف مجأول   ٦٣٪٢طمٞم٤مشمف وقمالىمتف سمنقرة

.. يمة٤من أسمةق ٧٨٪٢وآظمر( اؾمت٘م٤مًم٦م ُمسبب٦م جلامل قمبد اًمٜمة٤مرص سمٕمةد رزيٛمة٦م ؾمةٜم٦م 

اًمٗمتقح ضة٤مسمٓم٤م رم اعم ة٤مسمرات اًمٕمسةٙمري٦م ويمة٤من واطمةًدا ُمةـ اًمْمةب٤مط إطمةرار 



 

  
 

 

وىمريًب٤م ُمـ قمبد اًمٜمة٤مرص.. ومٚمةام طمةدصم٧م رزيٛمة٦م اجلةٞمش سم٤مًمّمةقرة اعم زية٦م اًمتةك 

ضمداٟمف ُمنؾ يمنػم ُمـ  اعمٗمٙمريـ اعمٍميلم اًمذيـ ُصةِٕم٘مقا ًمٕمٔمةؿ رأيٜم٤مر٤م زًمزًم٧م و

اًمقرؿ اًمذى قم٤مؿمقا ومٞمف زُمٜم٤م  ـمقيال ورؿ يٕمت٘مدون أن ًمديٜم٤م ضمٞمًِم٤م ىمقية٤م ُمةدرسًم٤م 

ًمٞمس قمغم مح٤مي٦م ُمٍم واًمدوم٤مع قمٜمٝم٤م وم٘مط ، –وُمسٚمًد٤م سم٠مىمقى إؾمٚمد٦م .. وىم٤مدر 

يمةةام يمةة٤من وًمٙمةـ قمةةغم اًمةةدوم٤مع قمةـ إُمةة٦م اًمٕمرسمٞمةة٦م يمٚمٝمة٤م ُمةةـ اخلٚمةةٞم٩م إمم اعمدةٞمط 

 اإلقمالم يزرق ويتٖمٜمك و٤م.. 

  ي٘مبؾ قمبد اًمٜم٤مرص اؾمت٘م٤مًم٦م أسمق اًمٗمتقح واٟمتٝمز ومرص٦م وضمقده سم٤مؾمؽماطمتف رم 

اًم٘مٜم٤مـمر اخلػمي٦م ومدقم٤مه ًمٚم٘م٤مء ؿم َ ًمٞمٜم٤مىمش ُمٕمف إُمر.. وىمةد قمرومة٧م أن قمبةد 

اًمٜم٤مرص ؾم٠مًمف: عمة٤مذا شم٘مةدم اؾمةت٘م٤مًمتؽ وُمٍمة حتتة٤مج إمم رضم٤مهلة٤م اعم ٚمّمةلم أن 

 ُم٣م..؟ أيمنر ُمـ أي وىم٧م 

أٟم٤م   أقمد أصةٚمح ًمٚم٘مٞمة٤مم سمة٠مي دور "ويم٤مٟم٧م إضم٤مسم٦م اًمرضمؾ قمغم رذا اًمٜمدق: 

رم رذه اعمرطمٚم٦م ٫ طمٞم٨م أن ُمٕمٜمقية٤مشمك رم احلْمةٞمض .. ًم٘مةد يمة٤من حمةقر ظمٓمة٤مسمك 

ًمٚمٜمةة٤مس أن يرسمٓمةةقا إطمزُمةة٦م قمةةغم سمٓمةةقهنؿ ٕن  ًمةةديٜم٤م صةةٜم٤مقم٦م قمٔمٞمٛمةة٦م وإٟمتةة٤مج 

دح واًمتْمةدٞم٤مت ُمتٜم٤مُمل وأٟمٜم٤م سمسبٞمؾ إىم٤مُم٦م هنْم٦م اىمتّم٤مدي٦م يمؼمى شمستدؼ اًمٙمة

.. وًمةةديٜم٤م ضمةةٞمش ىمةةقي ىمةة٤مدر قمةةغم مح٤ميةة٦م قمٛمٚمٞمةة٦م آٟمتةة٤مج واًمٜمٝمْمةة٦م .. أن ٓ 

أؾمتٓمٞمع أن أقمقد إمم رذا اخلٓم٤مب٫  ٕٟمٜمك يمٜم٧م أىمقم سمف وأٟم٤م ُم١مُمـ سمف واصمؼ ومٞمةف 



 

 

 

 

 

 .. ".. أُم٤م أن وم٘مد ظمب٤م إيامٟمك واهن٤مرت صم٘متك

ًم٘مٜم٤مـمر يئس قمبد اًمٜم٤مرص ُمـ إىمٜم٤مقمف ًمٚمرضمقع قمـ اؾمت٘م٤مًمتف واٟمتٝمك اضمتامع  ا 

اخلػمي٦م ، ًمٞمٗم٤مضم٠م أمحد يمةامل أسمةق اًمٗمتةقح سم ةؼم رم اًمّمةدػ أٟمةف ىمةد شم٘مةّرر ٟم٘مٚمةف 

 ويمٞمال ًمقزارة اإلدارة اعمدٚمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مررة..

وّدقَمٜم٤م اًمرضمةؾ وىمٚمبةف يٜمةقء سمدةزن صم٘مٞمةؾ صمةؿ رطمةؾ إمم اًم٘مة٤مررة ٫ وًمٙمٜمةف   

يذر٥م ًمٞمتسّٚمؿ  قمٛمٚمف سم٤مًمقزارة .. وإٟمام ًمزم ُمٜمزًمف رم ُمديٜم٦م ٟمٍمة ومٚمةؿ يٖمة٤مدره.. 

   ٟمسٛمع قمٜمف سمٕمد ذًمؽ ..و

  شمٙمةـ طمة٤مًمتك اًمٜمٗمسةةٞم٦م سم٠مومْمةؾ ُمةةـ طم٤مًمتةف ٫ وًمةذًمؽ سمةةدأت أسمدة٨م قمةةـ 

وؾمٞمٚم٦م ًمٚم ةروج ُمةـ ُمٍمة ٫ إذ يمٜمة٧م أقمت٘مةد أٟمٜمةك   يٕمةد مم دور ومٞمٝمة٤م .. وىمةد 

همٛمرٟمك ؿمٕمقر ىم٤مرر سم٠من ُمٍم ىمد أصٞمب٧م سمٙم٤مرصمة٦م ًمةـ شمةؼمأ ُمٜمٝمة٤م ىمبةؾ قمنمةات 

يمام شمٕمقدٟمة٤م أن -ّمٝمٞمقٟمٞم٦م اًمسٜملم.. وأن رزيٛم٦م ُمٍم اعم زي٦م أُم٤مم اًمٕمّم٤مسم٤مت اًم

ؾمتجر اًمٕم٤م  اًمٕمريب يمٚمف مخسةلم ؾمةٜم٦م إمم اًمةقراء.. ومٚمةؿ يٜمٍمةم قمة٤مم   -ٟمسٛمٞمٝم٤م

إٓ أٟم٤م وأَسشمك حتٛمٚمٜم٤م اًمٓم٤مئرة إمم أىمَم ضمٜمقب إرض .. إمم أؾمؽماًمٞم٤م  ٨١٪٢

 أًمػ يمٞمٚمقُمؽم ُمـ أرض اًمقـمـ..   ٢٥قمغم سمٕمد 

 وىمد طمةدث أٟمٜمةك قمةدت زائةرا إمم ُمٍمة سمٕمةد ُمةرور ُمة٤م ي٘مةرب ُمةـ قمنمة

ؾمٜمقات .. ورهمؿ ىِمٍَمِ ومةؽمة اًمزية٤مرة يمٜمة٧م طمريًّمة٤م قمةغم أن أرى اعمقاىمةع اًمتةك 
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قمٛمٚم٧ُم ومٞمٝمة٤م وؾمة٤ممه٧م رم سمٜم٤مئٝمة٤م  ومٝمة٤مًمٜمك ُمة٤م ؿمة٤مردت ٫  طمٞمة٨م وضمةدت أيمنةر 

 ضمٝمقدى ىمد شمبددت وأن ُمٍم اًمتك قمرومتٝم٤م شمت٘مّقض وشمٜمٝم٤مر ريمٜم٤ًم سمٕمد ريمـ .

ة٤م  ًمٚمدريمة٦م   واًمٜمِمة٤مط  ذرب٧م إمم ُمٙمتب٦م اًمٜم٤مؿمةئلم اًمتةك يم٤مٟمة٧م ُمريمةًزا طمٞمقي 

وم٢مذا و٤م شمتدقل إمم ُمٙم٤مشم٥م صة٤مظمب٦م يتٙمةّدس ومٞمٝمة٤م قمةدد يمبةػم ُمةـ اعمةقفمٗملم ٓ 

شمٕمر  ُمة٤مذا يٕمٛمٚمةقن .. ىمٚمة٧م ٕطمةدرؿ : يمة٤من رٜمة٤م ُمٙمتبة٦م ًمألـمٗمة٤مل حتةٞمط وة٤م 

طمدي٘م٦م ُمٚمٞمئ٦م سم٤مًمٜمب٤مشم٤مت وإزر٤مر وم٠ميـ ذرب٧م..؟ ىم٤مل اًمرضمةؾ: ًم٘مةد ٟم٘مٚمة٧م ُمةـ 

ب٧م إمم طمٞمة٨م أؿمة٤مر زُم٤من إمم ؿم٘م٦م سمٕمامرة رم ؾمقس اخلْم٤مر سمقؾمةط سمٜمٝمة٤م.. ومةذر

واؾمتٕمٚمٛم٧م قمـ اعمٙمتب٦م طمتك وصٚم٧م إمم ُمٙم٤مهن٤م.. وم٢مذا سمك أوم٤مضم٠م سمب٤مب ومقىمةف ٓ 

وًمٙمٜمةف ُمٖمٚمةؼ سم٘مٗمةؾ يمبةػم  .. ومٚمةام ؾمة٠مًم٧م اجلةػمان قمةـ  "ُمٙمتبة٦م اًمٜم٤مؿمةئلم"ومت٦م 

ُمقاقمٞمد ومتح اعمٙمتب٦م ..؟ ىم٤مًمقا .. إهن٤م ُمٖمٚم٘م٦م ُمٜمذ أن ٟم٘مٚمقا يمتبٝم٤م وأصُم٤مصم٤م؛٤م إمم رةذا 

 اعمٙم٤من..  

 سحمٛمد يقؾمػ قمد

وم٘مةةدت رهمبتةةك رم ُمقاصةةٚم٦م اًمبدةة٨م قمةةـ ُمقاىمةةع أظمةةرى حتّسةةًب٤م عمزيةةد ُمةةـ 

اًمّمدُم٤مت اًمٜمٗمسٞم٦م.. وم٤ميمتٗمٞم٧م سمام ؿمة٤مردت وشم٠ميمةدت ومٙمرشمةك إومم أن ُمٍمة 

 شمٜمٝم٤مر وشمؽماضمع ويتالؿمك ُمٜمٝم٤م يمؾ ءء نٞمؾ .. 
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 الصػحة              ادوضوع                                                                         

 ٤ ------------------------------ ُم٘مدُم٦م 

 ٢٤ -------------------------- قمـ اعم ٓمقـم٦م

 ٣٣ ------------ ٟمبذة قمـ حم٤مومٔم٦م اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م سمقضٕمٝم٤م احل٤مزم

 ٣٤ ----------------------------- أرؿ اعمدن

 ٣٥ ------------------- و٤مٓت آؾمتنامر سم٤معمد٤مومٔم٦م

 ٣٥ --------------------------- اًمٕمٞمد اًم٘مقُمل

 ٣٦ --------------------- اعمقىمع اجلٖمراذم ًمٚم٘مٚمقسمٞم٦م

 ٣٧ ----------------- ُمتك فمٝمرت رذه اًمب٘مٕم٦م اعمب٤مريم٦م

 ٤٣ ------------------------- ذم إَسة إومم

 ٤٥ --------------------------- إَسة اًمن٤مٟمٞم٦م

 ٤٧ -------------------------- ن٦م إَسة اًمن٤مًم

 ٤٧ -------------------------- إَسة اًمراسمٕم٦م

 ٪٤ ------------------------- إَسة اخل٤مُمس٦م

 ٥١ ---------- إَسة اًمس٤مدؾم٦م وُم٤م سمٕمدر٤م مجقمٍم اًمٔمالم(

 ٥٣ ----------------------- قمنمة إَسة اًمن٤مٟمٞم٦م

 ٥٦ ---------------------- وُم٤م سمٕمدر٤م ٢٤إَسة 

 ٥٨ -------------------- ٢٨،  ٢٧،  ٢٦إَسات 



 

 

 

 

 

 ةادوضوع                                                                                          الصػح

 ٦١ ---------------------------- ٪٢إَسة

 ٦٥ ------------------------------ إَسة

 ٧١ -------------------------- ومٚمسٗم٦م اًمتقطمٞمد

 ٧٦ ------------------------- إَسة اًمٕمنمون

 ٧٧ -------------------- إَسة اًمقاطمد واًمٕمنمون

 ٨ -------------------- إَسة اًمن٤مٟمٞم٦م واًمٕمنمون

 ٨١ ----------------------- ٣٥،  ٣٤إَسشم٤من 

 ٨٣ ------- وُم٤م سمٕمدمه٤م ٣٨و ٣٧سمٕمض ُمالُمح ُمـ إَسشملم 

 ٨٥ ------------------ واًمٞمقٟم٤من ذم ُمٍم ٨٢إَسة 

 ٨٦ ------------------------- اًمروُم٤من ذم ُمٍم

 ٨٧ ------------------ اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م ذم اًمٕمٝمد اإلؾمالُمل

 ٪٨ -------------------------- ًم٦م اًمٕمب٤مؾمٞم٦ماًمدو

 ٩٢ ------------------- ذم اًمٕمٝمد اًمٓمقًمقب وُم٤م سمٕمده

 ٩٧ ----------------------- قمٍم حمٛمد قمكم سم٤مؿم٤م

 ٪٩ --------------- ُمٜمٓم٘م٦م صداُم٤مت وطمروب شم٤مرخيٞم٦م

 ٣٪ -------------------------- طمدود اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م

 ٥٪ ------------------ ُمتك وأيـ ذم اعمٙم٤من واًمزُم٤من؟

 ٧٪ ------------------------------ اعمس٤مضمد

 ٨٪ ------------------------- قمب٤مىمرة اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م

 ٢٢٨ ------------- م٥٢٪٢ُمدن وىمرى اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م إمم ؾمٜم٦م 
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