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ةمدقم

باتكلا نمض طبضلا بو ةرس األ ةنودم نمض انتسارد عوضوم جر دني

ماكحأب ةساردلا عوضوم قلعتي األلو، مسقلا ثاريملا سداسلا

. دوقفملا ثاريم

لوصفلا خالل نم ةينوناقل ا ةيحانلا نم عوضوملا اذه ةيمهأ رهظتو

خال نم ةيلمعلا ةيمه األ رهظتو ، ةطقنلا هذهل ينوناقلا عرشملا اهدر وأ يذلا

قحلا هل نم تام ،وأ صخش لا دقف حةلا يف حرط يُ يذلا لا لاإلكش

ةيامحو ، اثراو ناك اذإ دوقفملا اذه لا ومأ ةيامحب انه األرم قلعتيو هيلع،

. اثروم ناك اذإ وأالهد قح

نكمي يتلا طباوضلا لوح مهم دج يهقف شاقن كانه ناك ايخيرات

رضني يتلا ةيوازلا نم لك ءاهقفلا ظنر ثيحب ، دوقفم صخشلا رابتعا اهيف

ريياعملا و طباوضلا خالل نم ،وأ هفيرعت ثيح نم ءاوس عوضوم لل اهيلإ

،متا ثحبلا اذهل ةبلطتملا ةدملا و هيلع ثحبلا يف ءاوس اهديدحت مت يتلا

ايتل ةدملا ىهو ةدحلا نم عةيلا ةجرد ىلع ناك يذلا التخالفاألربك

نم اهيلإ رظن لك ةدملا هده نأ دجن ثيحب ، دوقفملا تومب اهيف مكحي

. ةنيعم ةيواز

فيكو ، ةنراقملا تاعيرشتلا عوضوملا اذه خالل نم جلا عنس اضيأ

عرشملا اهدمتعي ناك يتلا نيناوقلا لفغن نأ نود ، عوضوملا عم تلماعت

اهتنراق وم ةيصخشلا لا األوح ةنودم ىلع رصتقنسو 2004 لبق يبرغملا

فلتخم جلا عنسو حايلا، نئاك وه امو قباس ناك امب ةرس اال ةنودم عم

اضيأ ، دوقفملا ثاريم ماكح إل عرشملا اهيف قرطت يتلا ةيعيرشتلا صوصنلا
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ةيقيبطت ةلثمأ قيرط نع دوقفملا ملا فقو ةقيرط ىلإ قرطتنس

اهحرطي نأ نكمي يتلا الت ؤاستلا فلتخم ىلع ةباج ،لوإل عوضوملل

و عوضوم لل ةيلا ثلا ةيلا اإلكش غوصن نأ انيأترا ، دوقفملا ثاريم عوضوم

،و دوقفملا ثاريم ماكحأ ميظنت ىلع يبرغملا عرشملا ةردق ىدم يه،

. دوقفم صخشلا رابتعا يف ةمكحملا ا هدمتعت يتلا طباوضلا

يلا: تلا ميمصتلا حرتقنس عوضوملا اذه ىلع ةباج لوإل

ةيلمع ددحت يتلا طباوضلا و ريياعملا يهامو دوقفملا ةيهام األلو: ثحبملا

دقفلا

دوقفملا ث اريم ماكحأ : يناثلا ثحبملا
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ةيلمع ددحت يتلا طباوضلا يريو اعملا يهام و دوقفملا ةيهام األلو: ثحبملا

دقفلا

األلو) بلطملا ) نوناقلا و هقفلا يف دوقفملا فيرع ت ىلإ األلو بلطملا يف قرطتنس

. بئاغلا و دوقفملا نيب قرفلا ىلإ يناثلا بلطملا يف قرطتنس مت

نوناقلا و هقفلا يف دوقفملا فيرعت االلو : بلطملا

األ ةرقفلا ) هقفلا يف دوقفملا فيرعت ماكحأ ىلإ بلطملا اذه يف قرطتنس

( ةيناثلا ةرقفلا ) نوناقلا يف دوقفملا فيرعت )مت ىلو

اهقف دوقفملا فيرعت يلو : األ ةرقفلا

رعتي لإى ةفئاط لك تبهذ ،وإامن دوقفملل ددحم فيرعت يلع ءاهقف لا قفتي مل

لا أوق ضرعنس ىذل ، نورخ األ إهيل بهذ ةامل رياغم ةنيعم ةيواز نم دوقفملا ف

. مهنيب كرتشم فيرعت إىل لصن انلعل دوقفملا فيرعت يف مهض عب

  دوقفملل ةيكلا ملا فيرعت وأال:

هفرعو هنع)، فشكلا نكميو هربخ عطقنا (نم هنأب دوقفملا ةيكلا ملا فرع

ربخ)1. ملعي وال أهرث عطقنيف بيغي يذلا (وه هنأب األرخ ضعبلا

جرخ يُ ثيح األلو، فيرعتلا لوح دوقفملل ةيكلا ملا تافيرعت بلغ أ رودت

قشمد - ايروس - رداونلا راد -_ ىلو اال ةعبطلا اقس_ سراف معنملا دبع روتك االساليم_لاد هقفلا يف دوقفملا و بئاغلا ماكحأ -1
37 ةحفصلا
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. ىنعملا اهب دوقفم نوكي هربخ عطقنا يذلا ريس هربخ،فاأل عطقنا نم مهلوقب

دقفي حتفلا ب دقف نم دوقفملا ) هلوقب دوقفملا هتيشاح يف يشرخلا فرع دقو

قهلا ءاه بال دقاف يهف اهجوز ةأرملا تدقف قيلا مضلا ب انادق ُ ًفو ادقف رسكلا ب

ربخ... هل ملعي وال هرثأ عطقنيف ب يغي يذلا وه دوقفملا )،و يوونلا

هنع فشكلا نكمم هربخ عطقنا نم وه دوقفملا هلوقب اقلطم هفرع انب هفرعو

.2

  دوقفملل ةيفنحلا فيرعت : ايناث

خالل نم هفيرعت لوانت نم كانه ، ةيفنحلا عند دوقفملل ةددعتم فيراعت كانه

مشاوه ) دوقفملا نع هثيدح دنع طوسبملا بحاص لوقي ثيح ، هرثأو مهلا نايب

، نودجي هبلط يف هلهأو مهلا رابتعاب األرث يفخ هنكلو حلا، لوأ رابتعاب وه دوجومل

دجلا ،بو هرثأ مهيلع ثر تساو هربخ مهيلع عطقنا ،دق نودجي هال رقتسم رثأ ءافخلو

أ طرتشي ةيفنحلا نأ )3،امك دانتلا موي إىل ءاقللا رخأتي امبرو دارملا نلإى ولصي امبر

هدلب نع باغ يذلا وه دوقفملا ) مهلوقب كلذو . هبايغ ىلع نامزلا نم ةدم ي نيضم

4( ءاجر رهظي ملو نامز كلذ ىلع ىضمو فرعي ال ثيحب

ةاطعملا فيراعتلا نيب االتخالف نأب ىأر نم ةيفنحلا ءاملعلا نم كانه

عضوملا لهج هفيرعت يف فيضي نمف نايب الف تخا ،وأ يرهاظ الف تخا وه دوقفملل

و ةايحلا ب لهجلا وه ناكملا لهج نأب نايبلا كلذب دارأ دقف توملا ،و ةايحلا لهج إىل

ألن ناكملا لهجب دارملا ريسفت طقف ودارأ ، فيرعتلا اذهب دوقفملا ا وفرع نمو ، توملا

، هيلع االطالع رذعت ذقف هلا وحأ انيلع تيمعو برحلا راد يف هناكم ملع ولو بئاغلا

ىفتكا دقف عضوملا لهج طرش هفيرعت يف لفغ أ نمو ، ادوقفم هنوك يف فالخالف

77 ةحفصلا 2013 ىلو اال ةعبطلا الم، سلا دبع يراوهلا ن يتنامسلا روتك _لاد يبرغملا نوناقلا يف ةرغاشلا ةكرتلا -2
ةحفصلا ، قشمد – ايروس - رداونلا راد -_ ىلو اال ةعبطلا اقس_ سراف معنملا دبع االساليم_ذ. هقفلا يف دوقفملا و بئاغلا ماكحأ -3

33
34 ةحفصلا _ قباسلا عجرملا -4
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.5 ناكملا لجل مزلتسملا ةايحلا و توملا لهجب

ءاهقفلا الح طصا يف دوقفملا هنأ ) هلوقب قيقد لكشب " يعليزلا " فرع دقو

مهنع عطقنا دقو نودجي هبلط يف هلهأو ، هتومو هتايحو هعضوم ردي مل بئاغ

موي إىل ءاقللا رخأتي امبر أو دارملا إىل نولصي دق امبر ، هرثأ مهيلع يفخو هربخ

قح يف تيمو هتثرو نيب مهلا مسقي ال ىتح يح هنأ عرشلا يف همكحو ، دانتلا

لا،وال حلا باحصتساب هتايح توبث ألن هبراقأ نم تام دحأ نم ثري ال ىتح هريغ

.6( قاقحتس لال حلطصيو ناك ام ىلع ناك ام ءاقبا يف إال ربتعي

  دوقفملل ةلبانحلا و ةيعفاشلا فيرعت : ثاثلا

يعفاشلا قلااالمام دقف ، دوقفملل يوغللا فيرعتلا ةلبانحلا و ةيعفاشلا دمتعا

نم د وقفملا ةيعفاشلا ءاهقف كذبر،قولا هل عمسي ال نم وه دوقفملا األمأن هباتك يف

اهريغ وأ ةنيفس راسكنا دنع وأ تقلا يف رضح فس،وأ يف حهلا لهجو هربخ عطقنا

. هربخ عطقنا يذلا ريس األ هانعم يفو ،

بلطت نأ نادقفلا قولاا،أن نيح ةلبانحلا ءاهقف هانبت يذلا ىنعملا سفن وهو

ولا ،قو هربخ عاطقن ال توم وال ةايح هل ملعت ال نم انه هب دارملا ،و هدجت فال ءيشلا

.7 ريس اال مهفيرعت نمض يف لخديو رفس وأ رسأب هربخ يفخ نم وه اضيأ

  دوقفملل راتخملا فيرعتلا : ثاثلا

وهاال دوقفملا ،ف نادقفلا ةيهام حرشي يذلا ووه دوقفملل راتخملا فيرعتلا

يضم دعبو ، هرابخأ تعطقناف ام ةهج يف باغ حهلا لوأ إىل رظنلا ب يحلا ناسن

.8 حهلا فرعي مل لئاسولا فلتخمب هنع ثحبلا يف نمزلا نم ةدم

نوناقلا يف دوقفملا فيرعت :  ةينا ثلا ةرقفلا

نيبو هنيب طلخي نم مهنم كانهو ، دوقفملا فيرعت يف نوناقلا ءاهقف فلتخا

.36 ةحفصلا _ قباسلا عجرملا -5
.77 ةحفصلا _ ىلو اال ةعبطلا _ يبرغملا نوناقلا يف ةرغاشلا ةكرتلا الم_ سلا دبع يراوهلا يتنامشلا 6-ذ.

يف دوقفملا ماكحأ _ ناونعب _ نيطسلف سلبان يف ةينطولا حاجنلا ةعماج يف _ ايلعلا تاساردلا ةيلكب عيرشتلا و هقفلا يف ةحورطأ -7
وتح. دمحم اطع فسوي دادعا _نم االسالةيم ةعيرشلا

43 ةحفصلا _ ىلو اال ةعبطلا اقس_ سراف معنملا دبع _ذ. االساليم هقفلا يف دوقفملا و بئاغلا ماكحأ 8
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نم يفتخي يذلا صخشلا كلذ بأهن دوقفملا ا وفرع نيذلا نييسنرفلا ءاهقفلا ،ك بئاغلا

هفرع نم مهنمو ، راسإهيل يذلا نا كملا نع ءيش ىردي نأ نود ، داتعملا هنطوم

. هرابخأ نع ءيش ملعي ال يذّلا هنأب اضيا

دقو ، هتافو وأ هتايح ملعت ال يذلا ) هنأب رصم يف ثيدحلا هقفلا هفرع امك

تلهجو هرابخأ تعطقناو هلهأ نع باغ نم :  هنأب يرصملا ولاالةي نوناق هفرع

حةلا يف هلاالكمأ اهيف بلغي حةلا يف ناك ءاوس تيم مأ وه يحأ ملعي هلا،وال وحأ
الةم.9 سلا اهيلع بلغت

هلوقب ةرس اال ةنودم نم 326 ةداملا يف هفرع دقف يبرغملا عرشملا امأ

إال هتثرو نيب مهلا مسقي وال ثروي فال هلا مل ةبسنلا ب ةايحلا بحصتسم دوقفملا )

فقو يف هريغ قح يف كلذكو هسفن قح يف ةايحلا لمتحمو ، هتيومتب مكحلا دعب

.( هرمأ يف ثبي نأ إىل هيف كوكشملا ظحلا

ملو هربخ عطقنا نم وه دوقفملا ةرس، اال ةنودم نم 326 ةداملا خالل نم

نيب مسقت فال هلا ألوم ةبسنلا ب ةايحلا بحصتسم ربتعيو ، هتوم وال هتايح فرعت

فقويف ، هسفن قح يف تايحلا لمتحم ربتعي امك ، هتيومتب مح رودص دعب إال هتثرو

ثراولا وه دوقفملا ناك حلا يفف ; 10 هرمأ يف ثبي لإىأن هيف كوكشم لا ظحلا

نيرخآ ةثرو عم ناك إن امأ أهرم، يف ثبي نأ نيح إىل هثري ام فقويف ديحولا

يف ثبي نأ إىل هيف كوكشملا ظحلا فقويو ، اتيم ى رخأ ةراتو ايح ةرات ردقيف

. هرمأ

بئاغلا و دوقفملا نيب قرفلا : يناثلا بلطملا

،ألي هلمع زكرم وأ هتماقإ ناكم ،وأ هلهأو هنطو كرت صخش لك وه بئاغلا

واإل هلا ومأ ةرادإ ،وأ هسفنب هنوؤش ريبدت هيلع لا حتساو ، امغرم مأ ايضار ناك، ببس

.11 ةلوهجم وأ ةمولعم هتايح تناكأ ءاوس ، هرومأ ةعباتم هلا،وأ معأ ىلع فارش

43 ةحفصلا _ عجرملا سفن 9
ص187 _ لدعلا ةرازو _2007 ةتلا ثلا ةعبطلا _ ةرس األ ةنودمل يلمع ليلد 10

.2007 قشمد - ايروس - رداونلا راد - ىلو األ ةعبطلا - اإلساليم هقفلا يف دوقفملا و بئاغلا ماكحأ - اَّقس سراف معنملا دبع -11
.22 ةحفص
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زكرم وأ هتماقإ ناكم ،وأ هلهأو هنطو كرت صخش لك لمشيف دوقفملا امأ

هنع ثحبلا يف نامزلا نم ةدم يضم دعبو ، هرابخأ تعطقناو ناك، ببس ،ألي هلمع

حهلا. فرعي مل

نم معأ بئاغلا :نإ لوقلا نكمي دوقفملا و بئاغلا فيرعت خالل نمف ، هيلعو

صوصخلا و مومعلا ب دوقفملا و بئاغلا نيب ام علاالةق فصوت نأ نكميو ، دوقفملا

دارفأ لك ىلع قبطني امهنم ؛ألناأللو دوقفملا نم اقلطم معأ بئاغلا ،ف قلطملا

بئاغلا ،ك دوقفملا اهيلع قبطني ال ىرخأ دارفأ ىلع اضيأ قبطني هنكلو ، يناثلا

لا. حلا رهاظ ريس ،واأل ةديعب وأ ةبيرق ةبيغ يف هتايح نم ققحتملا

لا جمف ، بئاغلا اهيلع قبطني يتلا دارف األ ضعب ىلع طقف قبطنيف دوقفملا امأ

دوقفم لكف ، اقلطم صخأ دوقفملا لا جمو ، دوقفملا لا جم نم اقلطم معأ بئاغلا

علاال كلت حضوي اآليت ينايبلا مسرلا ،و دوقفم بئاغ لكل ،والقيلا بئاغ هل قيلا

ةق:

ال دوقفملا ب ةصاخلا ماكح األ نإف ، دوقفملا و بئاغلا نيب ام علاالةق هذهل ارظنو

ةايح السب يذلا لهجلا ؛ألن مهتايح تتبث نيذلا بئاغلا دارفأ رئاس ىلع قبطنت

قفتا ريغلا نم دوقفملا ثاريم ةلأسم يفف ، ةصاخ ةديدج اماكحأ هل ضرف دوقفملا

ايح رهظ نإف حهلا، فشك نيحل هثروم ةكرت نم دوقفملا بيصن فقو ىلع ءاهقفلا

هقحتسي نم ىلإ هبيصن در كلذل ةددحملا ةدملا ءاضقنا دعب هتومب مكح نإو ، هذخأ

بئاغلا

قفملا
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ذخأ هل فقو ام ماستقاو هتومب مكحلا دعب رهظ نإو ، هثروم توم تقو ةثرولا نم

، مهتايح نم ققحتملا بئاغلا دارفأ رئاسل ،خالاف ةثرولا يديأب هبيصن نم يقب ام

هتوم روف مهثروم ةكرت نم مهبيصن نوقحتسيف ، رضاحلا ةلماعم نولماعي مهنإف

. راظتنا وأ فقو ةجاح امنود

يضقنت نأ هتومب مكحلل ءاهقفلا طرتشا دوقفملا تومب مكحلا ةلأسم يفو

ربخ، هل رهظي نأ نود - كلذ يف مهنيب خالف ىلع - األعبر نينسلا ،وأ ريمعتلا ةدم

مكحلا ديفت -،ال طتلا امهم - هذه هتبيغ نإف ، ةتباث هتايح تناكو باغ نمل خالاف

. ةققحتم هتايح تمادام هتومب

هنوك ةهج نم دوقفملا ب ةقلعتملا ماكح نأاأل ديفت ، اهريغو ماكح األ هذهف

قرفلا ركذ ديفملا نم هنأ دجن كلذل ؛ بئاغلا اقلطم ماكحأ نم صخأ ةايحلا لوهجم

ةيعضولا نيناوقلا يفو ( ىلو األ ةرقفلا ) ةيهقفلا بهاذملا يف دوقفملا و بئاغلا نيب

.( ةيناثلا ةرقفلا )

ةيهقفلا بهاذملا يف دوقفملا و بئاغلا نيب قرفلا : ىلو األ ةرقفلا

ةيكلا وأال:ملا

ال ةيكلا ملا دنع دوقفملا ،ف حضاو لكشب دوقفملا و بئاغلا نيب ةيكلا ملا زيم

الح طصا يف ابئاغ، ىمسي ال دوقفملا اولا:"و قف كلذ ىلع اوصن دقو ابئاغ، ىمسي

ملعي مل نم دوقفملا ،و هعضوم ملع نم مهح ال طصا يف بئاغلا ؛ألن ءاهقفلا

.12" هعضوم

لوهجم دوقفملا نيح ىلع ، عضوملا مولعم بئاغلا نأ مهدنع زييمتلا طانمف

. ةديدعلا هماسقأ لكلو ، ناكملا

ةيفنحلا : ايناث

ةيفنحلا ربع دقف ، دوقفملا و بئاغلا نيب قيرفتلا مدع مهبهذمل ةماعلا ةمسلا

- هؤاكرشو يبلحلا يبابلا ىسيع ةعبطم -( ليلخ رصتخم ) ىلع يودعلا ريدردلا دمحأ علاالةم خيشلا حرش ىلع يقوسدلا ةيشاح -12
.302 ةحفص -3 دلجم - رصم
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نم اولا:"نإ وأالهد،قف هتجوز ىلع ةقفنلا نع مهم كال دنع بئاغلا نع دوقفملا ظفلب

؛ألن هتبيغ يف مهلا نم هيلع قفني ،ال ءاضقلا إالب هترضح يف ةقفنلا قحتسي ال

.13" عنتمم بئاغلا ىلع ءاضقلا ،و ءاضقلا ب بجت ذئنيح ةقفنلا

،ف يفنحلا هقفلا عورف عيمج يف درطضم لكشب يرسي األرمال اذه إالنأ

.14 ةعطقنم هتبيغ نأب هريغ نع دوقفملا نوزيمي ةيفنحلا

اميف اوقرفي امنيب ، ةقفنلا ب ءاضقلا ةلأسم يف بئاغلا ةلزنمب دوقفملا ،ف هيلعو

دنع ريغصلا ىلع - يضاقلا فرط نم - يصولا بيصنت ةلأسم يف بئاغلا نيبو هنيب

ظفحل دوقفملا نع ايصو بصنيو إوالفال، ةعطقنم األب ةبيغ تناك هيبأ،اذإ ةبيغ

.15 بئاغلا نع بصني ،وال هقوقح

ةيعفاشلا : ثاثلا

ىتح حهلا ىلع فقوي ملو هربخ عطقنا يذلا بئاغلا نيب ةيعفاشلا قرفي

. هربخ عطقني مل يذلا بئاغلا نيبو - دوقفملا وه اذهو - هتوم مهوتي

نكمأو هربخ عطقني مل نم لمشي بئاغلا اذإ:نأ دوقفملا و بئاغلا نيب قرافلا ف

رصتقيف دوقفملا ،امأ هريصم لهجو هربخ عطقنا نم ىلإ ةفاضإ حهلا، ىلع فوقولا

.16 حهلا ىلع فقوي ملو هربخ عطقنا نم ىلع

ةلبانحلا : اعبار

مهدنع صخشلا باغ اذإف ، بئاغلا ماسقأ نم امسق ةلبانحلا دنع دوقفملا دعي

: نيتلا ح ىدحإ يف هلوخد نم لخي مل

. هباتك يتأيو هربخ، فرعيو ، ةعطقنم ريغ هتبيغ نوكت ىلو:نأ األ

هربخ،وال عطقنيو دقفي نأب ةعطقنم نوكتو ، ةعطقنم هتبيغ نوكت نأ : ةيناثلا 

.17 عضوم هل ملعي

.550 ةحفص األلو-1310هـ- ءزجلا - ةيناثلا ةعبطلا - ركفلا راد - يخلبلا نيدلا ماظن ةسائرب ءاملع ةنجل - ةيدنهلا ىواتفلا -13
.275 ةحفص األلو- ءزجلا - قباس عجرم - ةيدنهلا ىواتفلا -14

.57 ةحفص - قباس عجرم - اإلساليم هقفلا يف دوقفملا و بئاغلا ماكحأ اَّقس- سراف معنملا دبع -15
.60 ةحفص - عجرملا سفن اَّقس- سراف معنملا دبع -16

. ةحفصلا سفن - عجرملا سفن -17
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نم ادرف هلعجي اذهو ، ربخلا و ةبيغلا عاطقنا دوقفملا يف ةلبانحلا طرتشيف

هلا حو ، امولعم هربخو ةعطقنم ريغ هتبيغ تناك نم اضيأ مضي يذلا بئاغلا دارفأ

. افوشكم

امكح بئاغلا ،و ةقيقح بئاغلا لمشي وهف ، دوقفملا نم معأ بئاغلا نأ ةجيتنلا

نم ىلإ فرصني هنإف ، يهقفلا مادختس يفاال بئاغلا قلطأ اذإ ،إالهنأ دوقفملا وهو

فصوي امدنعو ؛ هرابخأ كلذكو ، ةمولعم هتايح تناكو ، ببس ألي دوجوم ريغ ناك

. دوقفملا ذئنيح دوصقملا ف ةعطقنم ةبيغب بئاغلا

ةيعضولا نيناوقلا يف دوقفملا و بئاغلا نيب قرفلا : ةيناثلا ةرقفلا

يرصملا نوناقلا يف وأال:

ةديدع ماكحأب امهنم كال صخو ، دوقفملا و بئاغلا نيب يرصملا نوناقلا قرف

ةداملا يف صن ثيح يرصملا يندملا نوناقلا ، اهسأر ىلع نيناوق ةدع يف تدروو

مل نإف ، بئاغلا و دوقفملا نأش يف ةقباسلا نيناوقلا ىلإ ةدوعلا بوجو ىلع هنم 32

اإلسالةيم. ةعيرشلا ماكحأف دجوت

اذه داوم ضعبف ، مظتنم لكشب نوناقلا يف يرست مل ةقرفتلا هذه إالنأ

اذإ ": اهيف ءاج يتلا 12و ةداملا كلذ نم ، بئاغلا و دوقفملا نيب قرفت مل نوناقلا

اهقيلطت يضاقلا ىلإ بلطت نأ هتجوزل زاج ، لوبقم رذع بال رثكأف ةنس جوزلا باغ

صنلا اذهو هنم"18، قافن اإل عيطتست ملا اهل ناك ولو اهنع، هدعب نم تررضت اذإ انئاب

. ةايحلا مولعم ابئاغ مأ ادوقفم ناكأ ءاوس ، اقلطم بئاغلا لمشي

دوقفملا لا خدإ وه يرصملا نوناقلا يف ثيدحلا هقفلا يف دئاسلا هاجت واال

هيلع رذعت نكلو ، ةققحم هتايح تناك نم لمشي بئاغلا نأ ثيح ، بئاغلا مومع يف

، ةققحم ريغ هتايح تناك نم اضيأ لمشي امك ، اهيلع فارش وأاإل هنوؤش ةرشابم

. دوقفملا وهو

. يرصملا يندملا نوناقلا -1929 ماعل 25 نوناقلا نم 12 ةداملا -18
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يسنرفلا نوناقلا يف : ايناث

بئاغلا ناك ثيح ، دوقفملا و بئاغلا نيب هتايادب يف يسنرفلا نوناقلا قرفي مل

يتلا فورظلا نع رظنلا فرصبو ، اهبابسأ تناك ايأو ةبيغلا ناديفي دوقفملا و

و بئاغلا نيب قرفي أدبو ، ةايحلا روطتب يسنرفلا نوناقلا روطت دقو اهب، تطاحأ

؛ مهتافوب اهيف عطقلا نكمي فورظ يف دقفي يذلا صخشلا دوقفملا لعجف ، دوقفملا

يذلا صخشلا ىلإ إال يسنرفلا نوناقلا صوصن يف فرصني فال بئاغلا الح طصا امأ

ةراجتلل وأ ةحايسلل رفاسي نمك ساملا، اهيف هؤاقب نظلا ىلع بلغي فورظ يف دقفي

.19 هرابخأ عطقنت مث

يبرغملا نوناقلا يف : ثاثلا

ةصاخ ماكحأ صيصخت قيرط نع دوقفملا و بئاغلا نيب يبرغملا عرشملا قرف

وه يحا فرعي وال هرابخأ تعطقناو باغ يذلا صخشلا وه دوقفملا 20؛ف امهنم لكل

وه بئاغلا نأ كلذ ، بئاغلا نع هموهفم يف فلتخي ىنعملا اذهب دوقفملا ،و تيم مأ

. كشلا اهلوح موقي ال ةققحم هتايح نكلو هنطوم نع باغ يذلا صخشلا

هرابخأ تعطقنا إالاذإ ادوقفم بئاغلا ربتعي ال امنيب ابئاغ، ربتعي دوقفم لكف

. هتامم وأ هتايح لوح كشلا ماقو

ب ةايحلا بحصتسم دوقفملا نأ:" ىلع 326 ةداملا يف ةرس األ ةنودم تصن و

لمتحمو ، هتيومتب مكحلا دعب ،إال هتثرو نيب مسقي وال ثروي هلا،فال مل ةبسنلا

نأ ىلإ هيف كوكشملا ظحلا فقويف ، هريغ قح يف كلذكو هسفن قح يف ةايحلا

ىقبتو ايح، -امزيلا هتومب مكحلا لبق - ربتعي دوقفملا نأ ينعي امم "؛ هرمأ يف تبي

رودص نيح نيدوجوملا هتثرو نيب ذئنيح عزوتف هتومب مكحي نأ ىلإ هكلم ىلع

اممل هتيومتب مكحلا ردصي نأ لبق اوفوت نيذلا هبراقأ يف ثري هنأ امك ، مكحلا كلذ

.21 مهلبق يفوت هنأ نيبتي

.65 ةحفص - قباس عجرم - اإلساليم هقفلا يف دوقفملا و بئاغلا ماكحأ اَّقس- سراف معنملا دبع -19
326 اذكو 76-75-74 داوملا يف دوقفملا 106؛و ىلإ 104 نم داوملا يف ةرس األ ةنودم يف اهيلع صيصنتلا مت بئاغلا ماكحأ -20

. ةنودملا سفن نم 327-
.17 ةحفص .2011- ةيناثلا ةعبطلا - تاكرتلا عيزوتو اإلثر هقفل يلمعلا ليلدلا - ةيملعلا دلااللئ ةلسلس -21
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دوقفملا ماكحأ : ثلا ثلا بلطملا

ىلإ قرطتن نأ انل ىقبي بئاغلا ب هتنراقمو دوقفملا فيرعت يلا انقرطت امدعب

فرعي ملو هتبيغ رهظت مل يذلا دوقفملا ماكحأب قلعتي ، ةيمه األ ةياغ يف عوضوم

مكحلا اهل لوخملا ةهجلا يه نم اضيأ تام، مأ ةايحلا ديق ىلع وه له هريصم

رابتع ال اهققحت يغبني يتلا ةدملا يهامو كلذ، يف اهتارابتعا يهامو دوقفملا تومب

اهقف الت ؤِاستلا هتاه لك ىلع ةباج لإل بلطملا اذه خالل نم قرطتنس . اتيم دوقفملا

عرشملا هب يتأ ام ىلإ قرطتلا اإلساليم،مت هقفلا يف ةدئارلا بهاذملا يلإ قرطتلا ب

يتلا ةيئاضقلا تارارقلا ضعب ىلإ قرطتلا ،مت بابلا اذه يف ماكحأ نم يبرغملا

. قايسلا اذه يف يبرغملا عرشملا اهدمتعا

يلا: تلا ميسقتلا هيف رضحتسن جهنم قفو هيلع بيجنس اذه لك

دوقفملا نع ثحبلا ىلو: األ ةرقفلا

دوقفملا تومب مكحلا ةطلس : ةيناثلا ةرقفلا

دوقفملا تومب اهيف مكحي يتلا ةدملا : ةثلا ثلا ةرقفلا

دوقفملا نع ثحبلا : ىلو األ ةرقفلا

ملو هرثأ باغ ثيحب ، هلهأ ىلإ دوعي نأ نود دوقفملا ةبيغ طتلا اذإ

كحم يف ربتعُيف نمزلا نم ةدم هيلع ثحبلا يف عسولا دهجلا لذب دعب لصوتي

؟ يرايتخا مأ يمازلإ ثحبلا اذه ربتعي له نكل ، دوقفملا

يذلا طباضلا نكل ، ةحارص هيلع صيصنتلا متي مل اإلساليم هقفلا يف

دقفلا ةيهام يف هوددح

22،باإل هيلع فشكلل دهجلا لذبو هنع ثحبلا دعب ىلإ ًادوقفم ربتعي ال هنأ وه

بهذ 23(ام فيرعتلا رصانع دحأ ثحبلا تلعج بهاذملا ضعب نأ يلإ ةفاض

ربع ةيكلا ملا فقومو هنع، ثحبلا دعب ىلإ هربخ عاطقناب مكحلا متي )فال ةيفنحلا

فلتخمب ث حبلا بوجو ىلع ا اوصنو ، ةحارص طرش ثحبلا رابتعاب رصاةح اذه نع

ه1429-2007م ىلو األ ةعبطلا ، رداونلا -راد ةنراقم ةسارد – اإلساليم هقفلا يف دوقفملا و بئاغلا ماكحا اقس، سراف معنملا دبع -22
هرثأ مهيلع يفخو هربخ عاطقنا عقو نودجي هبلط يف هلهأو ، هتومو هتايحو هعضوم ردي مل يذلا بئاغلا » دوقفملا ةفينحلا فرع -23
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يف هنع ثحبلا ب موقي نأ دوقفملا تومب مكحلا رادصإ لبق مزلم يضاقلا ،و لئاسولا

.24 هيف هدوجو حجري ناكم لك

نهتومب مكحلا لبق دوقفملا نع ثحبلا عرشملا بجوأ يرصملا عيرشتلا يف

يف ءاج ام اذهو لبسلا ةفاكب هيلع ثحبلا دعب ىلإ هتومب مكحي نأ يضاقلل سيلو

أل يرصملا نوناقلا نم 1958 نوناق ءاج 25مت يرصملا نوناقلا نم ةعباسلا ةداملا

. ةينم األ ةزهج واأل ةطرشلا ةزهجأ ىلإ ثحبلا ةمهم دنسأو ةيصخشلا لا األوح ماكح

لكب دوقفملا نع ثحبلا طارتش ال ضرعتي مل يروسلا نوناقلا ب قلعتي اميف امأ

هنكل ، ةايحلا ديق ىلع امزلا له دوقفملا حلا نم دكأتلل ةنكمملا قرطلا و لئاسولا

لصفلا اهب ءاج ام ىلع ءانب اإلسالةيم ةعيرشلا ماكحأ ىلإ عوجرلا يضاقلل نكمي

.26 يرصملا يندملا نوناقلا نم 34

ىضتقمب دوقفملا ماكح أل ةمضنملا يبرغملا عرشملا صوصن ءارقتساب امأ

واأل دوقفملا فيرعت ىلإ يبرغملا عرشملا قرطت ثيحب ،، دوقفملا دقف ةرس األ ةنودم

صيصنتلا متو ةيصخشلا هلا وحأو هلا ومأب قلعتي اميف ءاوس دقفلا ب ةقلعتملا ماكح

مكحي " ةرس األ ةنودم نم 327 ةداملا تايضتقم يف اينمض ثحبلا ىضتقم ىلع

خيرات نم ةنس يضم دعب هلاالك اهيف بلغي ةيئانثتسا حةلا يف دوقفملا تومب

و يرحتلا دعب كلذو .... ىرخ حلااالتاأل يف امأ هتايح ربخ ىلع فوقولا نم سأيلا

ةيح صال يهو " ةصتخملا تاهجلا ةطساوب لئاسولا نم نكمأ امب هنع ثحبلا

نم 400 ةداملا اما ، دوقفملا تيومتب يضاقلا مكحلا رادصإ لبق ةمكحملل ةاطعم

داهتج واال يكلا ملا بهذملا ىلإ عوجرلا ةيناكمإب يضاقلل لوخت يتلا ةرس األ ةنودم

تسيل يهف ثحبلا ةرطسم عابتا لجأ نم اإلسالم ميق قيقحت هيف يعاري يذلا

يف 400 ةداملا ةيلّا ىلإ عوجرلا متي وال يضاقلا ىلع ةيرابجإ تسيلو ةيمازلإ

عرشملا نأ لا ام،وحلا ةلأسم نع عرشملا توكسب طونم اهدامتعا ألن ةدملا ديدحت

يتلا بلاالد ماكح ىلا هتفصو هبسن همسا لمشي ثحب باتك ميمعتب ءاهتناو ةرواجملا نادلبلا اهيف دجوي يتلا ةدلبلا يف ثحبلا -24
اهيف هدوجو نضي

" ةنكمملا قرطلا عيمجب هنع ثحبلا يرجتل ( لدعلا ) ةيناقحلا ةرازو ىلإ األرم غلبي نأ يضاقلا ىلع "-25
اإلسالةيم ةعيرشلا ماكحأف دجوت مل نإف ، ةصاخ نيناوق يف ةررقملا ماكح األ بئاغلا و دوقفملا نأش يف يرسي -26
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نم 32728 ةداملا تايضتقم بسح ،27 ةمكحملا ىلإ األرم ضوف لب تكسي مل

هيف ءاج 29 اهل رارق يف ضقنلا ةمكحم هيلا تبهذ ام اذهو ، ةرس األ ةنودم

، اهدعب دوقفملا تومب مكحي يتلا ةدملا دمأ ديدحت يف ةيح ال صلا اهل ةمكحملا نأ((

تاهجلا ةطساوب لئاسولا نم نكمأ امب هنع ثحبلا و يرحتلا و ثحبلا ب كلذ و
.(( نيدوقفملا نع ثحبلا ب ةصتخملا

دوقفملا تومب مكحلا ةطلس : ةيناثلا ةرقفلا

اذه رادصإ ةطلس كلمي نمف هردصت ةهج نم هل الدب دوقفملا تومب مكحلا

بالداإلسالم يف دوقفملا ةجوز نأ ىلع ةيكلا ملا صن اإلساليم هقفلا يف ، مكحلا

يف يسايسلا مكاحلا ىلإ مت يضاقلا ،وأال هتومب مكحي نم ىلإ اهرمأ عفرت نأ كلمت

ؤهالء نم ًادحاو دجت مل نإف ؛ ةاكزلا )30،متويلا يلا (ولا اهيف ةطرشلا دئاق وأ دلبلا

ماال اهنم ذخأي ىتح دوقفملا حلا نع فشكلا ضفر ثيحب ال غتسم ظاملا تدجو وأ

و ةيعفاشلا و ةيفنحلا ،مأا اهنريج يحلا ص نم نيملسملا ةعامج ىلإ اهرمأ تعفر

لبق نم ،إال دوقفملا تومب مكحلا ةطلس كلمت يتلا ةهجلا ىلع وصني ملف ةلبانحلا

.31 يضاقلا و مكاحلا

تصن ، يرصملا عيرشتلا يف دوقفملا تومب مكحلا ةطلسل ةبسنلا ب امأ

دارأ ادإف ، يضاقلل دوقفملا تومب مكحلا ةمهم دانسإ ىلع ةيصخشلا لا األوح ةنودم

لا األوح ةمكحم ىلإ كلذ اعفري نأ امهيلعف مكح، رادصا دوقفملا ةجوز وأ ةثرولا

ماقم موقي عافدلا ريزول ىتح ةيح ال صلا ىطعأ يرصملا عرشملا اضيأ ، ةيصخشلا

. ةحلسملا تاوقلا دارفأ نم دقف نمل ةيبرحلا تايلمعلا خالل مكحلا

هتاه يف رظنلا ةيح صال اهل يتلا يه ةمكحملا ف يبرغملا عرشملل ةبسنلا ب امأ

يذ لك فرط نم وأ ةماعلا ةباينلا فرط نم امإ ىوعدلا عفر متي نأ دعبو ، تاعازنلا

- برغملل ةيطسوتملا قارو األ ةعبطم ةكرش - ةيقيبطت دعاوق - يئاضقلا لمعلا و ةرس األ ةنودم ءوض يف اإلرث- ماظن ، يدهملا دمحم -27
2016 ةثلا ثلا ةعبطلا - ساف

(....، ةمكحملا ىلإ اهدعب دوقفملا تومب مكحي يتلا ةدملا دما ضوفيف ىرخ لااأل األوح عيمج 28-(...يف
ترارق ةرشنب روشنم ،417/1/2009 ددع يعرشلا فلملا يف 2010 ليربأ 13 خيراتب رداصلا 195 ددع رارقلا األرلمب قلعتي -29

ص177 ،10 ءزجلا ،2012،3 ةلسلسلا ، ضقنلا ةمكحم
.530 ةحفصلا ، قباسلا عجرملا اقس، سراف معنملا دبع -30
.531 ةحفصلا ، قباسلا عجرمل اقس، سراف معنملا دبع -31
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رمأت . بئاغلا ةماقإ لحم رخّا وأ نطوم رخّا لحمل ةيئادتب اال ةمكحملا ىدل ، ةحلصم

ل ئاسولا عيمجب دوقفملا نع ثحبلل لاالةمز تايرحتلا األحباثو ءارجإب ةمكحملا

ثبلا ىوس ةمكحملا مامأ نوكي ال انهف هيلع روثعلا نم سأيلا لصح نإف ، ةنكمملا

ةنس ةدم رظتنت هلاالك اهيلع بلغي حةلا يف دقُف صخشلا ناك اذإ ،امأ ةيضقلا يف

ألاهن ةماعلا ةباينلل هغيلبت بجي يذلا و هربخ ىلع فوقولا نم سأيلا خيرات نم

ىلع لوصحلا نيعتي فانئتس اال لجأ مارصنا دعبو ، ىوعدلا يف يساسأ فرط

اريخأ ءوجللا و ةرطسملا هذه نم ةريخ األ ةقلحلا يه يتلا و ضرعتلا مدعب ةداهش

ب صاخلا ةيندملا ةلا حلا شانكب ةافولا نيمضت لجأ نم ةيندملا ةلا حلا طباض ىلإ

.32 يئاضقلا مكح ىضتقمب كلا هلا

حةلا يهو ةيندملا ةرطسملا نوناق نم 263 لصفلا تايضتقم ىلإ ةفاض باإل

ببسب هتبيغ تضرتفا صخش اهكرت لا ومأ ضعب وأ لك رييست ةرورض دوجو

ةعورشم ةحلصم هل صخش لكل قحي ألدح،ذإ ةلا كو كرتي نأ نود هرابخأ عاطقنا

لحم رخآ وأ نطوم آلرخ ةيئادتب اال ةمكحملا ىلإ لا قمب مدقتي أن ةماعلا ةباينلا و

ذاختا دصق اهترئادب لا األوم دجوت يتلا ةمكحملا يلإف ،إوال هتبيغ ضرتفن نم ةماقإ

نمض رييستلا اذهب فلكي طبض بتاك نييعت ةصاخو لاالةمز رييستلا تاءارجإ

راقع وأ لوقنم يأ توفي نأ ريسملا اذه ىلع عنميو ة. مكحملا اهددحت يتلا طورشلا

.33 ءاضقلا نم ندإ

دوقفملا تومب اهب مكحي يتلا ةدملا : ةثلا ثلا ةرقفلا

يهقفلا عيرشتلا يف ةدملا ديدحت وأال:

انيابت دوقفملا تومب مكحلل ةبلطتملا ةدملا ديدحت يف ءاهقفلا لا وقأ تنيابت

بهذملا ىلا قرطتنس ، ةنيعم ةدم ديدحتب ةصاخ ةلدأ دوجو مدعل ًارظنو ًاريبك

بهذملا اريخأو (3) يلبنحلا بهذملا مت (2) يفنحلا بهذملا مت (1) يكلا ملا

-05-06 موي ةيبرغملا ثادح يفاأل رشن ،قملا ةيندملا ةلا حلا شانك نم دوقفم طاقس إل ةينوناقلا تاءارج ،اإل ناحرص ميهاربا -32
.2010

ةيندملا ةرطسملا نوناق نم 263 لصفلا عجار -33
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اهنم عجلا يتلا ةيوازلا و هقفلا نم بناج لك ىلإ قرطتنس ثيحب ،(4) يعفاشلا

. دوقفملا تومب اهيف مكحي يتلا ةدملا

مكحي يتلا ةدملا ديدحت يف ًاريبك الاف تخا ءاهقفلا فلتخا اإلساليم هقفلا يف

ادوقفم صخشلا اهيف ربتعي ةدم هددح هقفلا نم بناج لكو دوقفملا تومب اه دعب

.34 دوقفملا نسل اعبت ةددحم

ةيكلا 1-ملا

يذلا صخشلا ،بو ءافتخ اال فورظب ةدملا طبر خالهل نم اولواح ًاجهن وجهن

عبرأ يضاقلا اهل برض ؛ ةجوزلا ب قلعتم مكحلا ناك اذإف ،35 ءافتخ رثأاال هيلإ فرصني

ثحبلا ةياهن خير ات نم أدبت جوزلا تمصع يف ءاقبلا ديرت دعت مل حةلا يف تاونس

يأ ريمعتلا ةدم ءاضقناب ىلإ مكحي فال هلا ومأب قلعتي اميف ، رابخأ ةفرعم مدعو هنع

ءابولا وأ ةعاجملا نمز ىفتخا نم نيب ةيكلا ملا قرفو 36؛ اهلثم شيعي ال ةدم شيعي

ةديعب مأ ةبيرق يه له ةكرعملا عقوم إىل رظنلا ب ءاوس برحلا نمز ىفتخا نمو

تحوارت بلا غلا يفو 37 ملسلا نمزو برحلا نمز ودعلا يدي نيب ىفتخا نم اضيأ

ةنس. نيب هلاالك اهيف بلغي يتلا تاقو يفاأل ةدملا

ةيفنحلا -2

دوقفملا نيب ا وزيمي مل ثيحب ، تفلتخاو مهلا وقأ تددعت ةيفنحلل ةبسنلا ب

قح يف كلذ نوكي نأ نيب ةدملا ديدحت يف ا وقرفي مل امك ، بابس نماأل ببسل

تومب دوقفملا تو مب مكحي ، مهلوقأ مهأ يتأي اميفو ،38 مهلا قح يف وأ هتجوز

ةايحلا ديق ىلع دحأ هنارقأ نم ىقبي مل ،إفاذ رهظملا رهاض اذهو هنارقأ عيمج

هنارقأ توم قلا، نميف ةيفنحلا ءاهقف نيب نارق األ ريسفت فلتخاو ، هتومب اومكح

532 ةحفصلا ، قباسلا عجرمل اقس، سراف معنملا دبع -34
ريغلا قوقحب األم قلعتي وا ةثرولا وأب ةجوزلا األرمب قلعتي دق انه -35

نيعست ىلا بهذ نم كانهو ةنس نينامت ةدمل لئاقبو ةنس، نيعبسو نيسمخب لئاقبو ةنس، نيعبسب لئاقب ريمعتلا ةدم تفلتخا 36-دق
ةنس

قباسلا عجرملا ، بئاغلا و دوقفملا ماكحا نم 543و543 ةحفصلا تايضتقم عجار -
542-543-554-545 ةحفصلا ، قباسلا عجرمل اقس، سراف معنملا دبع -37

ص536 ، قباسلا عجرملا اقس، سراف معنملا دبع -38
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بلاالد39. رئاس يف هنارقأ توم ليقو ، ةيفنحلا دنع حص األ اذهو هدلب يف

نمب ريبك الاف تخا تفلتخا دوقفملا تيو متب مكحي يتلا ةدملل ة بسنلا ب امأ

ةنس نيتس يف اهددح نم كانهو ةنس نينامت اهلعج نم كانهو ةنس ةئم اهلعج

نم كانهو ، يفنحلا بهذملا يف يور ام لقأ هذ هو ةنس يفثالنيث اهررق نم كانهو

كلت 40 يأرلا ب نوكي ال ريدقتلا و هيف صن ألهنال يضاقلا ريدقت إىل ةدملا كرتب بهذ

وه نارق األ تومب ةدملا ديدحت يأ األلو لوقلا و ةيفنحلا دنع لا األوق مهأ يه

. مهدنع لا األوق حجرأ

ةلبانحلا -3

نمو الةم(1) سلا اهرهاظ ةبيغ يف دقف نمب ةدملا يف اوقرف دق ةلبانحلا

هلاالك(2). اهرهاظ ةبيغ يف دقف

نيعست مت إالاذإ دوقفملا تومب مكحي الةم: سلا اهرهاظ ةبيغ يف دوقفملا أ-

نيعست غلب دقو دقف اذه،ونإ نم رثكأ ش يعي أال بلا والهتد،ألنغلا موي نم ةنس

. هتومب مكحلا لبق اهرظتني يتلا ةدملا ريدقت يف مكاحلا دهتجا ةنس

داهتجا كلذ درمو 41؛ اهلثم شيعي ال ةدم هيلع يضمت نأ لا وٌق نماأل اضيأ

موي نم ةنس نيرشعو ةئام تاياورلا ضعب اهتددح يتلا ددملا نم اضيأ ، مكاحلا

.42 هدلوم

ق نمب لا األوح هذه يف لا األوق تددعت هلاالك: اهرهاظ ةبيغ يف دوقفملا ب-

ىلع هربخ عاطقناف بخر، هل رهظي نأ نود تاونس عبرأ ءاضقناب مكحلا متي هنأ لا

ليقف ، ةدملا هذه ةيادب ديدحت يف ةلبانحلا فلتخا هلاالك. نض حجري ةروصلا هذه

. مكاحلا لبق نم ةدملا برض تقو نم موي نم أدبت ليقو هربخ، عاطقنا موي نم

، هتجوز دتعت ذئني حو ، نينس عبرأ ءاضقنا يلبنحلا بهذ ملا يف نماآلءار اضيأ

هتجوزل حابي يذلا تقولا ؛ألهن ةافولا ةدع ءاضقنا دعب ىلا مهلا مسقي ال نكلو

ةمكح بسحب الفبلاالد تخاب ارصقو وطال فلتخت رامع نأاأل ىلا ةفاضا ، جرحو ةغلا ب ةقشم هيف هنأ يأرلا اده ىلع درلا يتأي -39
كلذ يف ىلا هللاعت

ص538 ، هسفن عجرملا اقس، سراف معنملا دبع -40
ةحفصلا يف انعم رهظ امك ةيكلا ملا لوق ونبت مهنأ ظح نال انهو -41

ص549 هسفن عجرملا اقس، سراف معنملا دبع -42
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هيف. جوزتلا

ةيعفاشلا -4

بهذ ثيحب ، دوقفملا تومب اهب مكحي يتلا ةدملا ديدحت يف لوق يعفاشلل

طقف ووأالهد هتجوز قح يف دوقفملا تومب مكحلا ددح - هيلع هللا ةمحر - يعفاشلا

قلعتي ام يف ؛امأ هربخ عاطقنا نم تاونس عبرأ يف ةدملا هذه ددحو هلا، ومأ نود

يضاقلا هبرض يذلا مويلا وه دقفلا باستحا موي اهيف ئدتبي يتلا ةدملا ديدحتب

.43 ةداع اهلثم شيعي ال هنأ نضلا بلغي ثيحب ، صبرتلا ب هتجوزل

نئارقلا و داهتج اال ىلع ، ةدملا ديدحت يف اودمتعا ءاهقفلا أن يأرلا خوالةص

اهريدقت ىلع ةجيتنلا ثيح نم قفتم مهرثكأو ، هتوم وأ دوقفملا ةايح ىلع ةلا دلا

يف اوفلتخا مهنَأ امك ًةداع، اهلثم شيعي ال هنأ نظلا بلغي ثيحب نمزلا نم ةدمب

ال اعبت ، هلثمل ناسن اإل ايحي يذلا بلا غلا رمعلا ديدحت يف اوفلتخا امك ، ةدملا ديدحت

ةدملا هتاه يف االتخالف ريدقت يف مهسأ ام اذه ، ناكملا و نامزلا تخالف

يبرغملا عيرشتلا يف : ايناث

تومب اهب مكحي يتلا ةدملل ةمظنملا ةيعيرشتلا تايضتقملا ىلإ عوجرلا ب

223 لصفلا يف صنت ةاغلملا ةيصخشلا لا األوح ةنودم تناك ، برغملا يف دوقفملا

مأ وه يحأ فرعي ملو هناكم كردي ملو هربخ عطقناو صخشلا باغ "اذإ صن دقف

ىلع اينبم نوكي امإ انه يضاقلا مكح ". دوقفم هنإ ليق ، هتومب يضاقلا مكحو ، تيم

كلذو يلدال44 نوكت نأ حلصت تارامأ ىلع اينبم نوكي ،وأ لودعلا ةداهشك ليلدلا

تومب مكحي " تصن دقف 327 ةداملا يف ةرس األ ةنودمل ةبسنلا ب امأ . ةدملا يضمب

خيرات نم ةنس يضم دعب هلاالك اهيف هيلع بلغي ةيئانثتسا حاالت يف دوقفملا

ددح نأب ةقد رثكأ ناك عرشملا انه ".... هتامم وأ هتايح ربخ ىلع فوقولا نم سأيلا

ثيحب ، سأيلا خيرات نم ئدتبت هلاالك اهيف بلغي يتلا حلااالت يف ةنس ةينمز ةدم

ص هسفن عجرملا اقس، سراف معنملا دبع -43
ص 1427/2006 ىلو األ ةعبطلا – ةديدجلا حاجنلا ةعبطم - ينأتلا ءزجلا - ةرس األ ةنودم حرش يف يفاشلا ، نوبهش ميركلا دبع -44

276
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يذلا ريس األ دوقفملا لثم ، ليلدلا هيف ماق يذلا تقولا نم اتباث ققحم هتوم نوكي

ناديم يف دقفي نمو ،أ رتتسم ءافخ يف هفاطتخا مت يذلا فطتخملا ،و ودعلا هدخأ

ربخ نع قيمع ثحبو ، قيقد يرحت دعب نوكي هلك اذهو ،... تارغلا دعب وأ برحلا

.45 ةنكمملا لئاسولا كبل دوقفملا

دوقفملا تومب مكحي يتلا ةدملا دمأ ضفويف ىرخ حلااالتاأل عيمج يف امأ

. ةنكمملا لئاسولا هنعبلك ثحبلا و يرحتلا دعب هلك كلذو ةمكحملا ىلإ اهدعب

حلااالتاأل عيمج يف ة327"...امأ داملا نم يناثلا قشلا ب قلعتي اميف امأ

هلك كلذو ةمكحملا لاى اهدعب دوقفملا تومب مكحي يتلا ةدملا دمأ ضوفيف ىرخ

ثحبلا ب ةصتخملا تاهجلا ةطسوب لئاسولا نم نكمأ امب هنع ثحبلا و يرحتلا دعب

ني" دوقفملا نع

ةداملا نم يناثلا قشلا يف يبرغملا عرشملا نأ ظح انهنال نمو األ327 كرت

ملسلا فورظ يه ةيداعلا فورظلا ب دوصقملا و ةيداعلا فورظلا يف ةمكحملا ىلإ رم

هلاالك اهيف بلغي ال يتلا ةنّم اهل.األ رارق يف ضقنلا ةمكحم إهيل تبهذ ام اذهو

(( ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلل اقبط هنإ ثيح ال327 صلا اهل ةمكحملا نإ ةرس األ ةنودم

و يرحتلا دعب كلذو اهدعب دوقفملا تومب مكحي يتلا ةدملا دمأ ديدحت يف ةيح

نيدوقفملا نع ثحبلا ب ةصتخملا ت اهجلا ةطساوب لئاسولا نم نكمأ امب هنع ثحبلا ،

نأ اودكأ يذلا دوهشلا ىلإ عامتس اإل دعبو .... ىمسملا تيومتب تضق امل ةمكحملا و

مهدنتسم نأو ، هتبيغ نم دعي ملو ةليوط ةدم دنم هلهأ نع باغ هتيومت بولطملا

يف بايغلا ددح يذلا ميقلا ةدافإ ىلعو لا، األوح ىلع واإلطالع راوجلا وه كلذ يف

25 دق ةمكحملا ن وكت ... تارم ثالث ةينطولا ةعاذ اإل ةطسوب ثحبلا ىلعو ةنس

اهب جتحملا ةداملا تايضتقم تقبطو ججحلا ريدقت اهتطلس تلمعتسا )... دعب ررقتل

فرط نم ةقيقحلا ةفرعم ىلا ةلصاوملا و ةنكمملا لئاسولا لكب يرحتلا ب مايقلا

نيدوقفملا و نيبيغتملا نع ثحبلا ب ةصتخملا تاهجلا ، دوقفملا تومب مكحلا .ب مكحو

ص276 ، قباسلا عجرملا ، نوبهش ميركلا دلع -45
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دوقفملا ةافو خيرات ربتعي مكحلا خيرات نأ ىنعمب ، ةافولا نلعي يذلا وه يضاقلا ،

هلومأ عزوت اهدنعو .

دوقفملا ثاريم ماكحأ :  يناثلا ثحبملا

 :األلو نيرمأ لوانتي هب ةقلعتملا ماكح واأل دوقفملا ثاريم نع ثيدحلا إن

,ولاثينا هتثرو نيب مهلا مسقيف اتيم دوقفملا ربتعي بأن كلذو هنم هريغ ثيروت

. هتجوز وأ هئابرقأ دحأ تومي نأب هريغ نم هثيروت

هلا ومأ ةمسق ىلع دوقفملا تومب مكحلا رثأ االلو : بلطملا

دوقفملا لا ومأ ةمسق ىلو : األ ةرقفلا

مسقت فال يلا بوتلا ثراولا ةايحو ثروملا توم ققحت االثر طورش نم

.46 ءاوس دح ىلع بئاغلا و رضاحلا معي اذهو هتوم توبث دعب لاى ناسن يأإ لا ومأ

ا وبحصتسا ءاهقفلا نكل ، تيم مأ وه يحأ يحهلا ردي ال بئاغ دوقفملا ف

هنادقف ةدم خالل ايح دعي دوقفملا نأ ىلع وعمجأو هتايح

،وأ ةنيبب انيقي هتوم بتث إالاذا هتثرو ىلع هلا وما مسق فالتُ يلا بوتلا

.47 اهيديدحت ىلع ءاهقفلا قفتي مل ةنيعم ةدم رورم دعب هتيومتب امكح ءاضقلا ردصأ

ه تثرول لا جملا اهيف حتفي إذمل دوقفملا ماكحأ يبرغملا عرشملا ل وانت دقو

تيح ، ةمكحملا نم هتومب مكحلا دعب ام إىل كلذ لعق كلذ قلع ،لب هلومأ ةمسقل

هتام،ودعب وأ هتايح ربخب ملعلا مدع نم سأيلا نم ةدم دعب هتومب مكحلا ردصي

دقو ةدع، لئاسوب هنع يرحتلا و ثحبلل لاالةمز تاءارج باإل ةينعملا تاطلسلا مايق

:  نيعضو نيب دوقفملا تة يومتب مكحلا يف عرشملا زيم

مكحي ةلا حلا هذه يفف ، دوقفملا ىلع هلاالك هيف بلغي يئانثتسا عضو -

ةنيفس قرغك ، هتامم وأ هتايح ةفرعم نم سأيلا خيرات نم ةنس يضم دعب هتيومتب

ص674. _ ىلو اال ةعبطلا _ اقس سراف معنملا دبع االساليم_ذ. هقفلا يف دوقفملا و بئاغلا ماكحأ -46
_ص675. قباسلا عجرملا -47



21

. باكرلا دحأ ىلع روثعلا مدعو وجلا يف ةرئاط مطحت أو رحبلا يف

دمأ ىلع انه دمتعيف الةم، سلا اهيف بلغت يتلا ىرخ األ عاضو األ يقاب -

ريدقت عرشملا كرت ةلا حلا هذه يفو اإلساليم، هقفلا يف هنايبت قبس امك ريمعتلا

دعب كلذو ، يضاقلل ةيريدقتلا ةطلسلل دوقفملا تيومتب اهيف مكحي يتلا ةدملا
48. يرحتلا و ثحبلا تاءارجا دافنتسا

ناك ، دوقفملا ثاريم عوضوم يف يكلا ملا هقفلا دعاوقل هقيبطت دنع ءاضقلا و

قاقحتساب مكحلا ردصي يكل توملا تابثا نم لاالةمز طورشلا رفوت ىلع صرحي

. مهمادعنا دنع لا ملا تيب وأ هقوقح يوذ ةدئافل هلا ومأ

ناك امل نكلو لا، ملا تيب وأ هتثرو هثري لاإذ كشا فال دوقفملا توم فإاذبتث

ىلع ةدعاسملا لئاسولا ةلقو لا االصت رذعتل ايصعتسم دوقفملا نع اميدق ثحبلا

ب هماكح أل ءاضقلا ءانب ناك لااآلن،دقف حلا هيلع امل ،خالاف تاينقت نم كلذ

ينبي ءاضقلا دعي مل ىذل ، اريسي ً ارمأ دوقفملا نع ثحبلا حبصأ ، تيومتلا

قئاثولا ،ك دوقفملا تيومتب همكح اهيلع ينبي ةعطاق نئارق ةدع ىلع هماكحأ

يف لا ملا تيب ةلثمم ة لودلا أجلت دق ،لب دوقفملا دايدزا نس ديفت يتلا ةيمسرلا

تاراقعلل مهتيكلم ديفت يتلا ةيراقعلا موسرلا ب داهشتس لال نيدوقفملا تيومت تابلط

ثملا ركدنو مهتومب االةلد هذه ىلع اءانب حيرصتلل 49, مهدايدزا نس اهنم صلختستل

اال ةمكحملا نع 2010 وينوي 17 خيراتب رداصلا 3366 مقر مكحلا ركذ ام ىلع

ترجأ ثيحو ) هيف ءاج يذلا 1185 /09 فلم ةرس األ ءاضق مسق هدجوب ةيئادتب

جود، نيتدوقفملا بايغ فورظ لوح ةماعلا ةباينلا ةطساوب اقيقد اثحب ةمكحملا

هيف ةعاشم اصصح ناكلمت يذلا راقعلا دجاوت نطوم يف نيتفورعم ريغ امهنأ نيبتف

. ىودج نود ةينطولا ةعاذ اإل ةدعاسمب امهنع ثحبلا مت امك ،

ةيراقعلا ةظفاحملا جسالت نم تباثلا بسح امهنسل رظنلا ب هنأ ثيحو

قفو امهبايغ ناف ركذ ام عومجملو هناف ، ريمعتلا نس زواجت يذلا 1900و1910و

_ص83. ىلو اال ةعبطلا الم_ سلا دبع يراوهلا يتنامشلا _ذ. يبرغملا نوناقلا يف ةرغاشلا ةكرتلا -48
_ص85 قباسلا عجرملا 49-
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اال نيعتسيو ةسسؤم ىوعدلا هعم نوكت امم هلاالك امهيلع هيف بلغي هنايب قبس ام

.( اهل ةباجتس

عضو دوقفملا يوذل وال ةلودلل نكمي ال إهيل ةراش اال تقب س خاللام نم

يذلا ريمعتلا دما مارصناو هتيومتب مكح رادصا دعب اال دوقفملا لا ومأ ىلع مهيدي

ةددحملا ةدملا رورم 50،أو بلا غلا يف هدعب امل هتايح مادعنا و هتافو ىلع ةنيرق دعي

هلاالك. اهيف بلغي نكامأ يف دقف دوقفملا نوك حلا يف انوناق

دوقفملا ةثرو : ةيناثلا ةرقفلا

هيف تبثي يذلا تقول يفا ثاريملا نو قحتسي نمم ءايح مهاأل دوقفملا ةثرو

ققحت ،قد ثروملا تومو ثراولا ةايح ققحت وه ثاريملا طرش وألن ةقيقح هتوم

. ىرخ اإلثراأل عناوم ءافتنا ةرورض عم

رارمتساو دوقفملا توم ىلع ةنيب همايق مدع حلا يف حرطي لؤاستلا نكل

ةدم وأ ءاهقفلا روهمج دنع ريمعتلا ةدم تضقنا ىتح هتوم وأ هتايحب ةلا هجلا

موي هتثرو نم ايح ناك نم هثري لهف هتيومتب مكحلا متو ، ةلبانحلا دنع صبرتلا

؟ هتيومتب مكحلا موي مهنم ايح ناك نم طقف هثري ؟وأ هدقف

مكحلا تقو ءايح األ هتثرو ىلع مسقي دوقفملا ملا نأ ىلع ءاهقفلا عمجأ

اال طرش ءافتن ال كلذو ائيش ثري ال ةظحلب مكحلا لبق مهنم تام نم نكل ، هتيومتب

ؤهالءلب ةايح تقو اققحم نكي مل دوقفملا تومف ثروملا توم ققحت وهو ثر،

نمك هتيومتب مكحلا لبق مهنم تام نمو ، كشلا عم ثاريم هيف،وال اكوكشم ناك

يضاقلا مكح ألن هيلع قبطني ثاريملا طرشف ايح ناك نم ،أام هتايح يف تام

راثآ سفن يمكحلا تومللو ، امكح اتيم دوقفملا لعجي دوقفملا تومب

. يقيقحلا ثوملا

قلعتي دوقفملا ثاريم " هلوقب نوبهش ميركلا دبع روتكدلا هدكأ ام اذهو

ىقبي مهلا ناف اثروم ناك امإاذ حةلا يفف ، اثراو وأ اثروم ن وكي نأ ،ألهنإام نارمأب

_ص87 ىلو األ ةعبطلا الم_ سلا دبع يراوهلا يتنامشلا _ذ. يبرغملا نوناقلا يف ةرغاشلا ةكرتلا 50-
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، هتيومتب ءاضقلا مكحي وأ هتوم ققحتي نأ إىل هتثرو نيب مسقي ،وال هكلم ىلع

لبق تام نم هثري ،وال توملا ب مكحلا تقو وأ توملا تقو هل اثراو ناك نم هثريو

هل". ثراو الم سإك هنع عنام لا وزب كلذ دعب إهثر ثدح ،وأ كلذ

ا نوناق يف يروسلا عرشملا لثم ةنراقملا تاعيرشتلا هيلع تراس جهنلا اذهو

مه مبن رصحني دوقفملا نم نأاالثر ىلع صن ثيح يروسلا ةيصخشلا لا ألوح

ريغ يرصملا عرشملا كلذكو ، هتيومتب مكحلا تقو ،وأ هتوم تقو ةايحلا ديق ىلع

.51 ةحارص هتثرو ديدحت ىلع صن يرصملا ةيصخشلا لوح األ نوناق نأ

326 ةداملا خالل نم جهنلا سفن كلس ةرس األ ةنودم يف يبرغملا عرشملا و

مكح رودص دعب إال هتثرو نيب دوقفملا ةكرت مسقت ال ثيح ةرس اال ةنودم نم

هلبق تام نم ،امأ مكحلا اذه رودص تقو ايح ناك نم إال يلا بتلا هثري ،وال هتيومتب

نم ثري ال يلا ،بوتلا هتايح خالل ثروملا توم طرش مادعن ال ءيش تري فال

. هتيومتب موكحملا دوقفملا

ريغلا ةكرت ىلع دوقفملا تومب مكحلا رثأ : يناثلا بطملا

ةكرت يف هترإ ةصح نم هقحتسي ام ريغلا ةكرت يف دوقفملا قوقحب دصقي

ه. عناوم ءافتناو اإلثر بابسأ ققحت حةلا يف تراو هتفصب ، ىفوتملا هبيرق

هريغ ةكرت نم دوقفملا ثاريم مكح ىلو: األ ةرقفلا

قحتسي لهف ، هنادقف ةدم خالل مهنم ثري نمم دوقفملا ءابرقٌأ دحأ يفوت اذإ

-امك ءاهقفلا قفتا ارضاح ناك ول اميف هقحتسي ناك يذلا ثاريملا نم هبيصن دوقفملا

باحصتسا دبالةل هلا مل ةبسنل با هنادقف ةدم لا وط ايح دعي دوقفملا نأ ىلع - انعم رم

هل ةيباجي اإل قوقحلا تابثإ يف هتايح نم ةدافتس يفاال اوفلتخا مهنأ ريغ لا، حلا

مأال52. هريغ نم تري ثيحب

ال لا حلا باحصتساب ةمولعملا دوقفملا ةايح نإ نولوقي ةيفنحلل ةبسنلا ب

. تابث اإل باب نم ألناإلثر هل،كاإلتر ةيباجي اإل قوقحلا تابثإ يف ديفت

2008_ص682 ىلو األ ةعبطلا - رونلا _راد اقس سراف معنملا دبع االساليم_ذ. هقفلا يف دوقفملا و بئغلا ماكحأ 51
و نوناقلا و اإلساليم هقفلا يف ةنراقم ةسارد - نوناقلا و اإلسالةيم ةعيرشلا يف ريس واأل دوقفملا ماكحأ ، هطلا نسح دمحأ -52

ص121-120. ،1982-1407 ىلو األ ةعبطلا ، ةرهاقلا ةوريب ، يقارعلا ءاضقلا
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اباحصتسا دوقفملا ةايح ءاقبب لوقلا يف ةيفنحلا عم اوقفتا دقف روهمجلا أام

باحصتسا نم ةدافتس اال ىدم يف اوفلتخا مهنكل كلذ، خالف ليلدلا تبثي ىتح

.53 يباجي واإل يبلسلا نيقحلا كال تابث إل ةجح ةايحلا باحصتسا نأ ثيحب ، هتايح

نيبتي ىتح ثاريملا نم دوقفملا بيصن فقو ىلإ هقفلا نم ضعب بهذو

.اذا ثروملا توم تقو ةنقيتم تناك هتايح نأ اوأرف دوقفملا حلا اورظن ألمهن هرمأ

لااأل متح يفاال ثريف ، اهنيح اتيم ناك هنأ لمتحي امك ، اهتقو ايح ناك هنأ لمتحي

أجل ، هتوم و هتايح يف ددرتلا و كشلا اذهل ارظنو ، يناثلا لا متح يفاال تري وال لو

ةدم خالل هبراقٌأ نم تام نم ثاريم يف هبيصن نم هيلإ لؤي ام فاقيإ ىلإ ءاهقفلا

هتايح توبثل يفاإلثر قحلا هيطعي ايح هر وهضف ؛ هتومب مكحي نأ لبقو هنادقف

تومل قباس خيرات يف ةنيبلا ب هتوم ثبت نإو اإلثر- طرش وهو – هثروم توم تقو

ىلع دوقفملل فوقوملا بيصنلا دريو اإلثر، طرش ءافتن ائيش؛ال ثري مل ثروملا

خيرات يف ناك دوقفملا توم نأ ثبت اذإ امأ ريخ. األ توم دنع ءايح األ هثروم ةثرو

نم ًاءزج فوقوملا بيصنلا دعيو اإلثر، طرش ققحت دقف ، ثروملا ثومل القح

عيمج ديدحت دعب .54 هتوم تقو ءايح األ هتثرو ىلع هلا ومأ ةيقب عم مسقيو ، هتكرت

توبث مدع ديدحت انل ىقبي يمت. مأ يح ءاوس وهضر دعب اهيف ريث يتلا حلااالت

هتومب ءاضقلا مكح ردص ثيحب هريصمل ةسب مال ةلا هجلا رارمتساو هتوم نم هتايح

؟ ثروملا مأ ثراولا له وأال تام نم فرعي ملو

إ بيصنلا دريو ، ثري ال ةلا حلا هتاه يف دوقفملا نأ إىل ءاهقفلا روهمج بهذ

كش. عضوم هتايح نأ اولدتساو ، دوقفملا بيرق ثوم حلا نيدوجوملا ةثرولا ىل

بيصنلا اذه قحتسي دوقفملا ،نأ لوقلا ب اوبهذ دقف ةلبانحلا و ةيعفاشلا امأ

م كحي ال هنأو ، دقفلا تقو ايح ناك هنأب ، اولدتساو هثروم ةكرت نم هل فوقوملا

تقو ةلزنم لزني هتومب مكحلا ًاتيم؛و هرابتعاب . نمزلا نم ةدم ءاضقنا دعب اال هتومب

.55 هثروم توم تقو ًايح ناك هنأ ينعي اذهو ، هتوم

.684-685-586 قباسلا عجرملا اقس، سراف معنملا دبع -53
ص876. هسفن عجرملا اقس، سراف معنملا دبع -54

ص688. هسفن عجرملا اقس، سراف معنملا دبع -55
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لا األوح ةنودم صن سفنب ظفتحا دقف يبرغملا عرشملا صوصخب امأ

يف دوقفملا ثاريم مكح ىلع صيصنتلا 22256،مت لصفلا يف ةاغلملا ة يصخشلا

ةايحلا لمتحم "...وه دوقفملا نأ ىلع صنت يتلا 326و ةداملا يف ةرس األ ةنودم

" هرمأ يف ثبي نأ ىلإ هيف كوكشملا ضحلا فقويف هريغ قح يف كلذكو هسفن يف

ةكرت نم دوقفملا بيصن فقوي يبرغملا عرشملا نأ دجن تايضتقملا هتاه قفو

عرشملا دجن انه ، هثروم ثراو ىلا فوقوملا كلذ دري هثومب مكحلا دعبو ثروملا

نأ ىلإ ثاريملا نم هتصح ظفح بوجوب ةيفنحلا و ةيكلا ملا يأرب دخأ يبرغملا

قحتسي ال هتروم ةافو لبق هتومب مكح نإو ، هبيصن دخأ ًايح رهض نإف ، هرمأ حضتي

دق نكي مل اذإ مهلا درتسا يضاقلا مكح دعب ًايح رهض هل،اذإ فوقوملا بيصنلا

.57 مهتقفن هيلع بجت نم ىلع ةثرولا هقفنأو هتمسق ترج

رظ تنا ، مهعم ُثراوتي نيذلا هُتبارَق َدَخَأ هدقف ءانثأ تام نإف دوقفملا ف

يتلا ظوظ ،وحلا رضاح هنأك نماإلثر هضح فقويف هرمأ نم هيلإ ريصي ام هثرإب

بجح مهبجحل ، ارضاح ناك ول نيذلا ةثرولا نم هريغل اهققحت يف هببسب كشي

. هتومب مكحلا وأ هرمأ نيبت نإو ناصقن وأ طاقسإ

هثروم ةكرت نم دوقفملا بيصن فقو : ةيناثلا ةرقفلا

ةلأسم ، ناتلأسم دمتعت : روهمجلا ،قفلا دوقفملا ثيروت يف ءاهقفلا فلتخا

ناك ،نإ نيتلأسملا يف رظنيو ؛ تيم هنأ ساسأ ىلع ةلأسمو يح، هنأ ساسأ ىلع

نإ نيتلأسملا يف رظني اذك،مث نم ةلأسملا ف اتيم ناك نإو اذك نم ةلأسملا ف ايح

يفتكأ اتبسانت نإو ، ضعب يف هضعب تبرض اتنيابت نإو اهنم، ةدحاوب يفتكا اتلثامت

نيب هتمسق غلب امف ىرخ األ عيمج يف امهادحإ قفو تبرض اتقفاوت نإو ، امهرثكأب

نيقيلا ثراو لك يطعتو ، ىرخأ ةرات تيم هنأ ىلعو ةراث، يح هنأ ىلع ةثرولا

بيصنلا مسق ةمسقلا تقو اتيم ناك نإو ، هبيصن ذخأ ايح ناك نإف ، هبيصن فقوتو

هسفن قح يف ةايحلا لمتحمو ، هتومب مكحلا دعب ،اال هتثرو نيب مسقي وال ثروي لف هلا، مل ةبسنلا ب ةايحلا بحصتسم دوقفملا 56-
هرمأ تبي نأ ىلا هيف كوكشملا ظحلا فقويف هريغ قح يف كلذكو

ص274 ، قباسلا عجرملا ، نوبهش ميركلا دبع -57
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.58 هتثرو ىلع اموسقم مهلا ناك ةمسقلا دعب تام نإو ، ةثرولا ىلع فوقوملا

: ناتلا ح هلف ركذلا ةفلا سلا راظتن اال ةدم يف دوقفملا ثروم تام اذإف ، هيلعو

عيمج فقوي ةلا حلا هذه يفف ، دوقفملا ريغ ثراو هل نوكي ىلو:أال ةلااأل حلا

. هفقوب دحأ ررضتي ألهنال هتافوب مكحي وأ دوقفملا رمأ نيبتي ىتح لا ملا

، نيقيلا ب ةثرولا ةيقب لماعيف دوقفملا ريغ ةثرو هل نوكي نأ : ةيناثلا ةلا حلا

رمأ نيبتي ىتح يقابلا فقويو باأللق لماعي مهضعبو باألرض، لماعي مهضعبو

اآلةيت: تاوطخلا عبتن ةلا حلا هذه حيضوتلو ، هتومب مكحي وأ دوقفملا

ىمستو ايح دوقفملا اهيف ردقي ةلأسم ، نيتلأسم اهيف دمتعن ىلو: األ ةوطخلا ف

لصأتو ،" ةافولا ةلأسم " ىمستو اتيم دوقفملا اهيف ردقي ةلأسمو ،" ةايحلا ةلأسم "

. ايرورض نوكي انه حيحصتلا ،و ححصتو ةلأسملا

وه رظنلا لصاحو األعبر بسنلا ب ةلأسملا يلصأ نيب رظني : ةيناثلا ةوطخلا

. عماجلا

ءزج جارختسا لجأ نم ةلأسم لك لصأ ىلع عماجلا ميسقت : ةثلا ثلا ةوطخلا

ثرو نمو ال، ماك هبيصن ذخأ نيتلأسملا يف ثرو "نم ةدعاق قبطن مث ، اهمهس

فقويو ،" ائيش ىطعي مل حلا نود حلا يف ثرو نمو األلق، يطعأ ال ضافتم

. هتافوب مكحي وأ دوقفملا رمأ نيبتي نأ ىلإ يقابلا

. ةيلا وملا ةرقفلا يف ةيقيبطت ةلثمأب مدقت ام حضونو

دوقفملا بيصن فقو ةيفيك ىلع ةيقيبطت ةلثمأ : ةثلا ثلا ةرقفلا

ةكرتلا لماك فقو ىلع ةلثمأ وأال:

فقوتف ، هريغ ةثرولا نم هل سيل دوقفم دلو نع صخش تومي نأ كلذ نم

ذخأ ايح رهظ نإف ، هريغ هل ثراو ال حهلا؛ألهن نيبتي ىتح دلولا اذهل اهلك ةكرتلا

لا،ألهن ملا تيب ىلإ ةكرتلا تلآ هتومب يضاقلا مكح ،وأ هتوم نيبت نإو لا، ملا لماك

.19 ةحفص - قباس عجرم - تاكرتلا عيزوتو اإلثر هقفل يلمعلا ليلدلا - ةيملعلا دلااللئ ةلسلس -58
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هل. ثراو ال نم ثراو

نإف ، دوقفم نباو ألم خأو قيقش خأ نع صخش تومي نأ اضيأ كلذ نمو

، نامرح بجح ةوخ األ بجحي ؛ألهن هرمأ رهظي ىتح دوقفملا لالنب فقوت ةكرتلا

يضاقلا مكحي ىتح حهلا لهج نإو هلك، فوقوملا لا ملا قحتسا هتايح تتبث نإف

. قيقشلا لألخ ابيصعت يقابلا و سدسلا األخألم قحتسا ، هتومب

ةكرتلا نم مسق فقو ىلع ةلثمأ : ايناث

. معو دوقفم قيقش خأو ةقيقش تخأو ةدج نع هكلا يفوت

األخ وهو ايح دوقفملا وأالامه يف ردقن ، نيتلأسم دمتعن نأ لمعلا يضتقي

نم ةلأسملا نوكت ايح دوقفملا انردق اذإف اتيم، اهيف دوقفملا ردقن ةيناثلا ،و قيقشلا

: يلا تلا لكشلا ىلع لمعلا نوكيف معو، ةقيقش تخأو ةدج

: ةايحلا ةلأسم

6ةثرولا نم ةلأسملا 18لصأ ةلأسملا حيحصت

ةدج 1/613
ةقيقش تخأ 55ع

دوقفم قيقش خأ 10ع
مع --بجح

: ةافولا ةلأسم

نوكتف ، ةافولا ضرف ىلع قيقشلا األخ داعبتساب موقن ةلأسملا هذه يف

. معو ةقيقش تخأو ةدج نم ةلأسملا

6ةثرولا نم ةلأسملا لصأ

ةدج 1/61
ةقيقش تخأ 1/23

مع 2ع
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يلصأ نيب رظنن هيلعو ،6 ةيناثلا لصأو ،18 ىلو األ لصأ ؛ ناتلأسم اندنع نذإ

ددعلا ذخأنف ، لخادت امهنيب نأ حضتيف 6و18 نيب ينعي األعبر، بسنلا ب نيتلأسملا

نم ةلأسم لك لصأ ىلع عماجلا مسقن ،مث عماجلا تقولا سفن يف وهو (18) األربك

كاآليت: لمعلا نوكيف ، اهمهس ءزج جارختسا لجأ

ةلأسملاةثرولا
(1)

ةلأسملا
(2)

تيميحاأللق1818

186
3133300ةدج

ش 5359504تخأ

ش.م 0100-10ت10خأ

6006-2-مع

فوقوملا بيصنلا

تيم هنأ نيبت ولو يح؛ هنأ نيبت ول هلك فوقولا بيصنلا قيقشلا األخ ذخأي

.6 ةميقب معلا 4و ةميقب ةقيقشلا تخ نماأل لك ىلع فوقوملا عزو ، هتافوب مكح وأ

كاآليت: يهو ىرخأ ةلأسم درون ، نايبلا يف ةدايزو

غلبم نأب املع ، ةدوقفم ألب تخأو ةقيقش تخأو جوز نع ةكلا ه تيفوت

. مهرد فلأ رشع ةعبرأ ةكرتلا

أل تخ األ يهو ايح دوقفملا اهلوأ يف ردقن ، نيتلأسم دمتعن نأ لمعلا يضتقي

جوز نم ةلأسملا نوكت ايح دوقفملا انردق اذإف اتيم، دوقفملا اهيف ردقن ةيناثلا ب،و

يلا: تلا لكشلا ىلع لمعلا نوكيف ألب، تخأو ةقيقش تخأو

: ةايحلا ةلأسم

10
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7ةثرولا ىلإ لوعت 6 نم ةلأسملا لصأ

جوز 1/23

ةقيقش تخأ 1/23

ألب تخأ 1/61

: ةافولا ةلأسم

تخأو جوز نم ةلأسملا نوكتف ألب، تخ األ داعبتساب موقن ةلأسملا هذه يف

. ةقيقش

2ةثرولا نم ةلأسملا لصأ

جوز 1/21

ةقيقش تخأ 1/21

يلصأ نيب رظنن هيلعو ،2 ةيناثلا لصأو ،7 ىلو األ لصأ ؛ ناتلأسم اندنع نذإ

يف 7 برضنف ، نيابت امهنيب نأ حضتيف 7و2 نيب ينعي األعبر، بسنلا ب نيتلأسملا

لك ىلع عماجلا مسقن ،مث عماجلا تقولا سفن يف وهو 14 لصاحلا نوكيل 2

كاآليت: لمعلا نوكيف ، اهمهس ءزج جارختسا لجأ نم ةلأسم

ادقناأللق721414ةثرولا ةميقلا

مهرد31676جوز 6000

ةقيقش مهرد31676تخأ 6000

ألبم --/102تخأ

مهرد2 2000

فوقوملا بيصنلا

نيبت ولو ةيح. اهنأ نيبت ول هلك فوقوملا يأ مهرد ألب2000 تخ ذخاأل أت

،يأ مهتبصنأ بسح ةثرولا نيب ةفصانم كورتملا عزو ، اهتافوب مكح وأ ةتيم اهنأ

دحاو لك ةصح لعجي امم مهرد 1000 ةقيقشلا تخ واأل جوزلا نم لكل لوؤتس
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. مهرد 7000

كاآليت: يهو ىرخأ ةلأسم درون ، نايبلا يف ةدايزو

وه كورتملا ،و دوقفم قيقش خأو نيتقيقش نيتخأو جوز نع ةأرما تيفوت

. مهرد 28.000

ةيناثلا ةايح،و ةلأسم ىلو ؛األ نيتلأسم دامتعاب قباسلا جهنلا سفن كلسن انه

يلا: تلا لكشلا ىلع لمعلا نوكيف ةافو، ةلأسم

: ةايحلا ةلأسم

2ةثرولا نم ةلأسملا 8لصأ ةلأسملا حيحصت

جوزلا 1/214

ع
ةبص

ةقيقش تخأ

1

1

ةقيقش 1تخأ

ةقيقش خأ
دوقفم

2

: ةافو ةلأسم

7ةثرولا ىلإ لوعت 6 نم ةلأسملا لصأ

جوزلا 1/23

2/3
ةقيقش 2تخأ

ةقيقش 2تخأ

يلصأ نيب رظنن هيلعو ،7 ةيناثلا لصأو ،8 ىلو األ لصأ ؛ ناتلأسم اندنع نذإ

يف 8 برضنف ، نيابت امهنيب نأ حضتيف 8و7 نيب ينعي األعبر، بسنلا ب نيتلأسملا

لك ىلع عماجلا مسقن ،مث عماجلا تقولا سفن يف وهو 56 لصاحلا نوكيل 7

كاآليت: لمعلا نوكيف ، اهمهس ءزج جارختسا لجأ نم ةلأسم
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ةلأسم
1

ةلأسم
2

28.000األلق8×77×8
مهرد

مهردلا87565656ةثرولا ب بيصنلا

مهرد43282424جوزلا 12.000

تخأ
ةقيقش

مهرد1271624 3.500

تخأ
ةقيقش

مهرد127167 3.500

م قيقش --/14-2خأ

فوقوملا18
مهرد 9000

نيبت ولو يح. هنأ نيبت ول هلك فوقوملا يأ مهرد 9000 قيقشلا يأذخاألخ

لأل لوؤتس ،يأ مهتبصنأ بسح ةثرولا نيب كورتملا عزو ، اهتافوب مكح وأ تيم هنأ

. مهرد ة8.000 دحاو لك ةصح لعجي امم مهرد 4500 ةدحاولا ةقيقشلا تخ

هلا ألوم ةبسنلا ب دوقفملا روهظ رثأ : ةعبارلا ةرقفلا

هتثرو نيب مسقت مل هتكرت تناك نإف هتومب مكحلا دعب ايح دوقفملا رهظ اذإ

مهلا ذخأ " دوقفملا اذه هثري نم يفوت "اذإ ثاريملا نم هل دوجوملا هبيصن كلذكو

هل. فقو يذلا هبيصنو

هدجو امو هعاتم هل عجريو هتكرتل مسقلا ضمي مل هلا ومأ ةمسق دعب رهظ اذإ
هنع.(59) هكلم لا قتنا مدع نيبتل هذخأ هنيعب هلا ومأ نم

هتلغو هل امو وأوالهد هتجوز ىلع هرمأب هليكو وأ يضاقلا هقفنأ ام امأ

قافن هلوالةياإل نيبت امل يضاقلا .ألن مهيلع كلذ نم ءيش يف عجري فال هنويدو

ص482. ج2 يقوسدلا ةيشاح -59
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(60). هسفنب دوقفملا لعفك هلعف ناك

ءزج وأ مهلا ناكو اتيم هرابتعاب يضاقلا ىضق نأ دعب ايح دوقفملا رهظ اذإ

عيبلا باإلتالفوأب هوكلهتسا هبألنام بلا الطي هنإف فلتأ وأ ةثرولا هكلهتسا دق هنم
.(61) فرصتلا كلذ يف نيدتعم اوسيلو ءاضقلا ةطلسب ناك امنإ

ص175. اإلسالةيم،م.غ.م ةعيرشلا يف دوقفملا ماكحأ ولح، دمحم اطع فسوي -60

ص266. نوناقلا و هقفلا نيب ةكرتلا ب ةقلعتملا قوقحلا دواد يلع دمحم دمحأ 61
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عجارملا ةحئ ال

ةعبطلا الم، سلا دبع يراوهلا يبرغملا نوناقلا يف ةرغاشلا ةكرتلا ، يتنامشلا 

. قشمد – ايروس - رداونلا ىلو،راد ،األ

اقس_ سراف معنملا دبع االساليم_ هقفلا يف دوقفملا بو ئاغلا ماكحأ 

ىلو اال ةعبطلا

- ركفلا راد - يخلبلا نيدلا ماظن ةسائرب ءاملع ةنجل - ةيدنهلا ىواتفلا 

األلو-1310ـه ءزجلا - ةيناثلا ةعبطلا

حاجنلا ةعماج يف _ ايلعلا تاساردلا ةيلكب عيرشتلا و هقفلا يف ةحورطأ 

االسالةيم ةعيرشلا يف دوقفملا ماكحأ _ ناونعب _ نيطسلف سلبان يف ةينطولا

وتح. دمحم اطع فسوي دادعا _نم

ىلع يودعلا ريدردلا دمحأ علاالةم خيشلا حرش ىلع يقوسدلا ةيشاح 

3 دلجم - رصم - هؤاكرشو يبلحلا يبابلا ىسيع ةعبطم -( ليلخ رصتخم )

و اإلسالةيم ةعيرشلا يف ريس واأل دوقفملا ماكحأ ، هطلا نسح دمحأ 

ةوريب ، يقارعلا ءاضقلا و نوناقلا و اإلساليم هقفلا يف ةنراقم ةسارد - نوناقلا

1982-1407 ىلو األ ةعبطلا ، ةرهاقلا

ةعبطم - ينأتلا ءزجلا - ةرس األ ةنودم حرش يف يفاشلا ، نوبهش ميركلا عدب 

2006 ىلو األ ةعبطلا – ةديدجلا حا جنلا

ةلا حلا شانك نم دوقفم طاقس إل ةينوناقلا تاءارج ،اإل ناحرص ميهاربا 

.2010-05-06 موي ةيبرغملا ثادح يفاأل رشن ،قملا ةيندملا

لدعلا ةرازو ثلالاثة2007_ ةعبطل _ا ةرس األ ةنودمل يلمع ليلد 

- اإلساليم هقفلا يف دوقفملا و بئاغلا ماكحأ - اَّقس سراف معنملا دبع 

.2007 قشمد - ايروس - رداونلا راد - ىلو األ ةعبطلا
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سرهفلا

1.............................................................................................. ةمدقم

1 هدقف يف اهرابتعا نكمي يتلا رياعملا و دوقفملا ةيهام األلو: ثحبملا

3 نوناقلا و هقفلا يف دوقفملا فيرعت االلو : بلطملا

3 اهقف دوقفملا فيرعت يلو : األ ةرقفلا

6 بئاغلا و دوقفملا نيب قرفلا : يناثلا بلطملا

7 ةيهقفلا بهاذملا يف دوقفملا و بئاغلا نيب قرفلا ىلو: األ ةرقفلا

9 ةيعضولا نيناوقلا يف دوقفملا و بئاغلا نيب قرفلا : ةيناثلا ةرقفلا

11 دوقفملا ماكحأ : ثلا ثلا بلطملا

11 دوقفملا نع ثحبلا ىلو: األ ةرقفلا

13 دوقفملا تومب مكحلا ةطلس : ةيناثلا ةرقفلا

14 دوقفملا تومب اهب مكحي يتلا ةدملا : ةثلا ثلا ةرقفلا

18 دوقفملا ثاريم ماكحأ :  يناثلا ثحبملا

18 هلا ومأ ةمسق ىلع دوقفملا تومب مكحلا رثأ االلو : بلطملا

18 دوقفملا لا ومأ ةمسق ىلو : األ ةرقفلا

20 دوقفملا ةثرو : ةيناثلا ةرقفلا

21 ريغلا ةكرت ىلع دوقفملا تومب مكحلا رثأ : يناثلا بطملا

21 هريغ ةكرت نم دوقفملا ثاريم مكح ىلو: األ ةرقفلا

23 هثروم ةكرت نم دوقفملا بيصن فقو : ةيناثلا ةرقفلا



35

24 دوقفملا بيصن فقو ةيفيك ىلع ةيقيبطت ةلثمأ : ةثلا ثلا ةرقفلا

29 هلا ألوم ةبسنلا ب دوقفملا روهظ رثأ : ةعبارلا ةرقفلا

ةحئ ال

31.................................................................................. عجارملا

......................................................................................... سرهفلا
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