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 تشاث ا٭١َ َٔ ايهثري حتٌُ ، نبري٠ ذلاس١ٜ ظاٖش٠ املتاذـ

َ٘ يٮجٝاٍ املتٛاي١ٝ ، يريٚا ؾٝٗا ، ؾترؿع٘ ، ٚتكذِّ اٱبذاع ٚجٛاْب

ٚعطاا٤ا  َباذعِٝٗ ، ؾُٝٓاٛ استباا ِٗ     ؾِٗ ، ٝاّْا آثااس سطا٬  ؾٝ٘ َع

 ٛا ؾخّشا مبا قذَ٘ املبذعٕٛ َٔ عطا٤ َتُٝض .٦ًَُِتُِجبزٚسِٖ ، َٜٚ

اجملتُعا  املتكذ١َ ع٢ً إْؼا٤ املتاذـ ، ٚتبزٍ  يف اذتهَٛا  حتشق يزيو

ا٭بٛاب يٮؾشاد ٚادتٗا  ا٭١ًٖٝ ; نٞ  ٚتؿتح ، ارتربا  هلا ٚتٛظـ ، ا٭َٛاٍ ؾٝٗا

ذـ ؾ١ٝٓ ، سٚ ع١ًُٝ ، سٚ ١َٝٓٗ ; نُتاذـ ايشطِ ، َٚتاذـ ايؼُع ، َتا تٓؼ٧

 َٚتاذـ ايظٝاسا  ، َٚتاذـ ايضٖٛس ، َٚتاذـ ايرتاث ايؼعيب ، ٚغريٖا .

ٖا سؾااشاد سٚ أ١ نااثري٠ ، سْؼاا ٚقااذ ظٗااش  يف سٚسبااا ٚسَشٜهااا َتاااذـ سًٖٝاا   

، ختــاايف يف ؾٓاإٛ ْٚؼااا ا  ستااذد٠ ، ٚصتااح َععُٗااا يف اجتاازاب  ػااشنا 

ايباسع١ ،  ( ١ٝايتظٜٛك) ايظٝاطا   بؿلٌ ، ايظا٥رني َٚٔ ، َٛا ِٓٝٗ َٔ ٜٔايضا٥ش

 إجاصا  بشاَخ يف صٜاستٗا يتحذ ذت٢ ، املتاذـ تًو بأ١ُٖٝ املتضاٜذ اذتلاسٟ ٚايٛعٞ

ـّاا عًا٢ سٕ ُٜ    ايعا٬٥  ٚسذ٬تِٗ ، ٚجتذ سبَّ  ع سؾاشاد عا٥ًتا٘ عًا٢   ًِا ِطا٭طاش٠ ذشٜ

اؿا١  خبٚ ، ايازانش٠  يف ترتطا   ، ايؿِٗ طشٜع١ ؾ١ثكا يهْٛٗا ، املتاذـ تًو ستتٜٛا 

 رانش٠ ايٝاؾعني ٚايؼبإ .

ٚاٱط١َٝ٬ ع٢ً إْؼا٤ زتتُعاتٓا ايعشب١ٝ  َععِ يف اذتهَٛا  ذشق ٫ٚ ٜكٌ

املتاذـ ٚايعٓا١ٜ بٗاا عأ تًاو اجملتُعاا  ، ؾُاا َأ عاؿا١ُ سٚ َذٜٓا١ نارب٣ إ٫          

يضا٥اشٜٔ ، ٚيتعٗاش   إىل آٝا١  ٚؾٝٗا َتاذـ سْؼأتٗا ايذٚي١ يترٌُ سطاي١ تشاث١ٝ ٚٚ 

 ؿ١ً اذتاكش باملاكٞ ، ٚا٫ستباط ايذا٥ِ بادتزٚس .

 عًاا٢ تعااذ - ْٚااادس٠ بااٌ - قًًٝاا١ اجملتُعااا  ٖاازٙ يف ا٭ًٖٝاا١ املتاااذـ سٕ غااري

َـااش ٚيبٓااإ ، ٫ صتااذ َتاااذـ سًٖٝاا١ را  ػااإٔ ، ٚسمبااا      ، ؾباطااتثٓا٤  ا٭ؿااابع

ؿاااعٛب١ اذتـاااٍٛ عًااا٢ يًُتراااـ ، ٚ ايعايٝااا١ ايتهًؿااا١ ، رياااو ٜهااإٛ ايظااابب يف

عًا٢   ستعاٛس٠ ايكذمي١  ا٭ثش١ٜ ؾاملكتٓٝا  ، ايضا٥شٜٔ جتعً٘ ظتتزبَتُٝض٠ َكتٓٝا  

، ٚعاذّ تظاًُٝٗا يًحٗاا  ايش ٝا١ يف ذااٍ       زتتُعاتٓاا ايكطاع ارتااق يف َععاِ   

 مدخل
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ٕ  عًٝٗاانتؼاؾٗا جشمي١ ٜعاقب  ٌ  ٫ اياب٬د  خااسد  تظاشٜبٗا  سٚ ْٚكًاٗا  ، ايكااْٛ ٔ  ٜكا  عا

ّٝا - ٫ ميهٔ ، يزيو ملخذسا ا سٚ ا٭طًر١ تٗشٜب  آثااّسا  ٜلِ َترـ إْؼا٤ - عًُ

 ايؼشعٞ ايـرٝح . بايؼشا٤ ٚيٛ ذت٢ ، قذمي١

، ٚايٓباتا  ٚايضٖٛس ،  ايؼعيب ٚايرتاث ايؿٕٓٛ نُتاذـ ; ا٭خش٣ املتاذـ سَا

ٚايـٓاعا  ، ٚغريٖا َٔ ا٭ْؼط١ اٱبذاعٝا١ ، ؾُأ املُهأ إْؼاا٩ٖا ، غاري سٕ      

ظتعٌ املرتددٜأ عًٝٗاا ؾ٦ا١ قًًٝا١ َأ املختـاني سٚ اهلاٛا٠ ،         كعـ ايٛعٞ بأُٖٝتٗا

ٖٚاِ ايكاادسٕٚ عًا٢     -ٚظتعًٗا َػاَش٠ َاد١ٜ خطري٠ ، ٜضٖذ ؾٝٗا سجاٍ ا٭عُاٍ 

ٚتٓـااشف عٓٗااا ايؼااشنا  ا٫طااتثُاس١ٜ ; يعااذّ   -تهااايٝـ إْؼااا٥ٗا ٚتؼااػًٝٗا  

سٕ ٜذؾع ؾإٕ ايعاٌَ ايٛذٝذ ايزٟ ميهٔ جذٚاٖا اقتـادّٜا ، ٚيف ٖزٙ ايعشٚف ; 

ٞ     ؾشّدا سٚ ج١ٗ  ، ايازٟ   غري س ١ٝ ٱْؼا٤ َترـ سًٖاٞ خااق ٖاٛ ايعاَاٌ ايٓؿظا

ٜبذس ٬َّٝ ٚاصتزاّبا ، ثِ ُٜٓٛ ٜٚتعاظِ ، ٜٚـبح ٣ٖٛ ٚعؼّكا ، ٫ ٜعباأ سظاابا    

ايشبح ٚارتظاس٠ ، بٌ ٜـبح سطاي١ ٜبزٍ ؾٝٗا ؿاذبٗا ادتٗذ ٚاملاٍ يٝآٗ  بٗاا ،   

 سنرب عذد َٔ ايٓاغ .إىل ٗا ًٜٚٛؿ

يف زتتُعاتٓا ايعشب١ٝ ٚاٱط١َٝ٬ املتاذـ ا٭١ًٖٝ  ْذس٠ يكاعذ٠ ٚخ٬ّؾا -يزا 

َٚؿاج٦اا١ يهااٌ َاأ ، تااربص املتاااذـ ا٭ًٖٝاا١ يف املذٜٓاا١ املٓااٛس٠ ظاااٖش٠ َتُٝااض٠  -

َتُٝااض٠ ٭ْٗااا َػاااَشا  ؾشدٜاا١ جش٦ٜاا١ ، َٚؿاج٦اا١ ٭ْٗااا باا٬ دعاٜاا١ ،     ;ٜظااُع بٗااا 

تـااإًٛ بأؿاارابٗا ، ٚايكًًٝااإٛ ايااازٜٔ  ٚغا٥باا١ عااأ اٱعاا٬ّ ، ؾااا٬ ٜعشؾٗااا إ٫ امل   

 ٚؿًتِٗ سخباسٖا بؼهٌ سٚ بآخش .

املؼٗٛس٠  املتاذـ ع٢ً قٝاّطا ، (( املترـ )) َـطًح عًٝٗا بعلِٗ ٜظتهثش ٚسمبا

 ايعشٚف ، غري سٕ َٔ عشف املتاذـ ارتاؿ١ ، ٚعشف ٚايعامل١ٝ ايعشب١ٝ ايعٛاؿِ يف

ٔ  ، زتتُعاتٓاا  يف بٗاا  حتٝط اييت ايـعب١ ٌ  يا اؿا١ إرا  خبٚ،  املـاطًح  بٗازا  عًٝٗاا  ٜبخا

ايهبري٠  ايثكاؾ١ٝ ٚايشطاي١ ، تطٜٛشٖا يف املتٛاؿٌ سؿرابٗا اجتٗاد ذظباْ٘ يف ٚكع

 اييت حتًُٗا .

خ٬ٍ سثٞ عٔ ايعٛاٖش ايثكاؾ١ٝ يف املذ١ٜٓ املٓٛس٠ سسبع١ َتاذـ  ٚقذ سؿذُ 

ِّاا ٔ سًٖ ايااذٚاؾع  ١ ، ٚيكٝاايف سؿاارابٗا ، ٚداس بااٝه ٚبٝاآِٗ ذااٛاس  ٜٛااٌ َظااحٌ ; عاا

اييت سدخًتِٗ يف ٖزٙ املػاَش٠ ، َٚعاْااتِٗ ؾٝٗاا ، ٚتطًعااتِٗ املظاتكب١ًٝ ، ٚسسٜايف      

ُّا َٔ خ٬ٍ اذتٛاس ٚاملؼاٖذ٠ ظاٖش٠ ثكاؾ١ٝ  ، ٚيعًاٗا ٚاذاذ٠   َتُٝض٠ ; نّٝؿا ٚن

 َٔ خـٛؿٝا  املذ١ٜٓ املٓٛس٠ ٚسًٖٗا .
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ري باذاٜا  خـاٝب١ ٚاعاذ٠ يهٝاإ نابري ، ٜلاِ ايهاث       ٖزٙ املتاذـ ا٭سبع١ 

َٔ تشاث املذ١ٜٓ املٓٛس٠ ايكشٜب ; يف جٛاْب٘ ايؼعب١ٝ ، ٚايعُشا١ْٝ ، ٚا٫جتُاع١ٝ ، 

ػشاغ ايؿت١ٝ ايٓاػ١٦ ايّٝٛ ، تـابح سػاحاّسا نابري٠    ؾاي ;ٚايثكاؾ١ٝ ، ٚا٫قتـاد١ٜ 

 . إٕ ػا٤ اهلل ٚاسؾ١ ايع٬ٍ يف غذ غري بعٝذ

    َُ ٖاازٙ ـ َاأ َرااِتٚطااٛف سعااشق يًكاااس٨ يف ايـااؿرا  ايتايٝاا١ قـاا١ نااٌ 

 َٓؼ٦٘ ، ٚبع  ايًكطا  حملتٜٛات٘ .املتاذـ ا٭سبع١ ، ٚخ٬ؿ١ ذٛاسٟ َع 

َّا ٚسنثشٖا ا٭١ًٖٝ ، املتاذـ سنرب ،  ايرتاث١ٝ باملكتٓٝا  اصدذا

يف ادتٗا١ ايؼاُاي١ٝ ايػشبٝا١ َأ املذٜٓا١ املٓاٛس٠ ،        ـَُرِتٜكع ٖزا امُل

َٓطكا١   يف ، ايٓبٟٛ املظحذ َٔ تكشّٜبا نًَٝٛرّتا عؼش سسبع١ بعذ ع٢ً

 قـٛس سنرب َٔ ٜعذ ، يًُٓاطبا  نبري َب٢ٓ ٚيف ، َتطشؾ١ طه١ٝٓ

يف املذٜٓااا١ املٓاااٛس٠ ، ٚيف  -إٕ مل ٜهااأ سنربٖاااا  - ا٭ؾاااشا 

ٞ  سنٓ٘ ادتٓٛبٞ َشذّباا   ))نابري٠ ، تكاٍٛ عباساتٗاا :     يٛذا١  ايػشبا

ـ  ٔ  ٚيف ، (( املذٜٓا١  قُا١  بهِ يف َترا ٟٛ َأ َبٓا٢ داخاٌ    ًِا ُع سنا

 طٛس ايكـش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأْٛاعاا٘ ، سطظاا٘  ايكااذِٜيعااشق اياارتاث  قُاا١ املذٜٓاا١يٛذاا١ سخااش٣ تكااٍٛ : َترااـ 

ايؼااٝ  طاا١َ٬ سػااذإ ادتٗااه ، ٚحتاايف ايًٛذاا١ َؼااٗذ يااٛرجٞ دتااض٤ َاأ ذٝااا٠   

ُمْتَحففففففففففف 
الشففففففففففففي  
سففففففففففف مة 
 الجهنفففف   
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َ  ايباد١ٜ :  اخش ، ٚبعا  ٚطاا٥ٌ   با بذٟٚ يف ثٝاب٘ ايتكًٝذ١ٜ ، ٚمجاٌ ، ٚذـاإ ، ٚ

 اذتٝا٠ اي١َٝٛٝ يف ايباد١ٜ .

اق صاٜٚا١ داخًٝا١ َأ طاٛس ايكـاش ، ٜٚؼاعشى       ٜؼػٌ َب٢ٓ ٖزا املتراـ ارتا  

ّٝا َهاّْا طتذخٌ سْو ارتؼيب باب٘ ؾكذ ؿٓع ببظا ١ سبٛاب ايبٝٛ  ايشٜؿ١ٝ ،  ; تشاث

َُ ١ عًا٢  َتا َبِثٚٚكعيف عًٝ٘ صخاسف سنثش بظا ١ ، ٫ تتعذ٣ قلباّْا َٔ ارتؼب ، 

ب٢ٓ ، ٜٚتهٕٛ امل ( ػهٌ َعني) باملـطًح اهلٓذطٞ ع٢ً  سٚ ، َتكاب١ً صٚاٜا ؿٛس٠

ْؿظ٘ َٔ ؿايتني َتعاَذتني ع٢ً ١٦ٖٝ صاٜٚا١ قا٥ُا١ ، دتاذ ا٭ٚىل َأ ايؼاشم إىل      

ِّٕ  عٓذ ٚتٓؿتح ، ايؼُاٍ إىل ادتٓٛب َٔ ٚايثا١ْٝ ، ايػشب ايتكا٤ ْكطيت ايتعاَذ يُتَه

 ؿاي١ ٚاطع١ .

، ؾٝ٘ َهتب ا٫طتكباٍ ، َٚٛظـ ٜشذب بو ببؼاػ١ ،  مبذخٌ املترـ ٜبذس

َهتب اطتكباٍ ; إر تتضاذِ ؾٝ٘ املعشٚكا  يتؼػٌ جذساْ٘ ٚطشعإ َا تٓظ٢ سْ٘ 

ايث٬ث١ ، ٚسسك٘ ، ٚذٍٛ املهتب ايـاػري ، ٚعًا٢ ايظاكـ ، ٚتتٓاٛع املعشٚكاا       

نأْٗااا خ٬ؿاا١ مللاإُٛ املترااـ ، ذٝاا  جتااذ سدٚا   ااب  َٓضيٝاا١ ، إىل جاْبٗااا  

ذانٞ قذِٜ ، ٚؿآذٚم خؼايب  اا ُتَخاضَّٕ ؾٝا٘ ايثٝااب ، ٚبااب خؼايب ، ٜاذيو          

اْ٘ ع٢ً سْ٘ نإ يبٝيف قذِٜ جٝذ ، ٚسباسٜل ػاٟ ، ٚبع  ا٭قؿااٍ ايكذميا١ ،   دٖ

بٝٓٗااا قؿااٌ َتُٝااض ، عتااذثو امللااٝـ عاأ بشاعاا١ ؿاآع٘ اياايت تؿااٛم تكٓٝاا١ ا٭قؿاااٍ  

اذتذٜث١ ، ٚقذ غطٞ ططر٘ ايٓراطاٞ املًؿاٛف بابع  ايضخااسف احملؿاٛس٠ ، ؾا٬       

 غتط٧ ايعٔ سْ٘ نإ قؿ٬ّ يبٝيف َٛطش ، سٚ دنإ ؿا٥ؼ .
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ا٫ؾتتااذٞ يًُتراـ َكتٓٝاا  خؼاب١ٝ ، ٚسخاش٣       ((املًخاف   ))ٚجتتُع يف ٖزا 

ذحشٜاا١ ، َٚهااٛا٠ قذمياا١ تظااخٔ بااايؿرِ احملاارتم ، َٚٝااضإ ؿااػري رٚ نؿااتني     

ٚاطع١ ،  زتُٛع١اَشس٠ َٔ ايكشٕ املاكٞ ;  ٚذًٞ ، قذمي١ ع١ًُٚ ٚ ٛابع ، َعًكتني

ٖٔ يف ادتُااع بااني د٫٫تٗااا ، طاا٣ٛ سٕ حتتاااس ايعااني يف ايتٓكااٌ بٝٓٗااا ، ٚعتتاااس ايااز

 . ((ع٘ ابأْٛ قذِٜتشاث  ))ٜشدد َا نتب يف ايًٛذ١ : 

ًٜااٞ َهتااب ا٫طااتكباٍ ؿاااي١  ًٜٛاا١ ، قظااُيف إىل سقظاااّ ، تؼااب٘ ايػااشف      

ايـػري٠ ، نٌ ٚاذذ٠ بث٬ثا١ جاذسإ ، ٚعًا٢ ادتاذسإ خاضا٥ٔ خؼاب١ٝ بٛاجٗاا         

ٚتعًاٛ سنثاش َأ َارت ، ٚيف ايؿاشاؽ      صجاج١ٝ ، تبذس ع٢ً استؿاع ث٬ث١ سسبااع املارت ،   

ؿاػري٠ ، ٚبعلاٗا عًا٢     َٓاكاذ ايزٟ حتتٗا تٓحُاع َكتٓٝاا  عاذ٠ ، بعلاٗا عًا٢      

ا٭سق ، نُا تعًٛ ارتضا١ْ َكتٓٝاا  سخاش٣ ، َثبتا١ عًا٢ ادتاذسإ َباػاش٠ ، سٚ       

 َؿتٛ  . ع٢ً سفٍّ
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 ايبٝٛ  املتٛطط١ا٭ٚىل : زتُٛع١ سدٚا  َٓضي١ٝ ضتاط١ٝ ،  ا يف  ارتضا١ْ يف

ايػ٢ٓ ، ٚع٢ً ا٭سق قذٚس شتتًؿ١ ا٭ذحاّ ، نأْٗا سؾعايف يتٖٛاا عأ ا٭ثاايف ،     

َٖااا ٚجااذساَْٗا إىل َااا   اؾكااذ َنَظاا  َٓتـااؿٗا طااٛاد ايااذخإ ، ٚعًاا٢ سفٍّ  ؾااٛمقعَش

ؿػري ؾٛم ايكذٚس ايضْذ ايزٟ تؼعٌ ب٘ ايٓاس َٓز قشٕٚ  ١ًٜٛ ، ٚيف اياشنٔ َاشآ٠   

ٛع١ َظذطا  قذميا١ ، حتؼا٢ بايبااسٚد ، ٚداثٝاٌ     َضخشؾ١ ، ٚؾٛم ارتضا١ْ زتُ

 ؿػري٠ .

٫ٍ ايك٠ٛٗ بأْٛاعٗا ٚسذحاَٗا ، ع٢ً سؾاٛف خضاْا١   ٚيف غشؾ١ تاي١ٝ ; تتٛاىل ِد

َٔ سْٛاع شتتًؿ١ ، ٚس ٛاٍ َتؿاٚت١ ،  ( بٓادم ) تـطـ ايتايٞ ادتذاس ٚيف ، عشٜل١

ل ؾلا١ٝ ٚضتاطا١ٝ   ش سذذثٗا ٜضٜذ ع٢ً ايكاشٕ ، ٚيف غشؾا١ تايٝا١ زتُٛعا١ سبااسٜ     ُُُع

 سْٝك١ ، ٜبذٚ سْٗا ناْيف تظتخذّ يف بٝٛ  ا٭غٓٝا٤ .

ٚيف خضا١ْ َكاب١ً زتُٛعا١ سٚإ َٓضيٝا١ ضتاطا١ٝ ، ٫ ختًاٛ َأ صخااسف عًا٢        

، نايـرٕٛ ٚايـٛاْٞ ٚاملػاسف ،   عاّ آ١ْٝ ٜظتخذّ بعلٗا ، ارتاسجٞ ططرٗا

اٜٝااٌ ٚبعلااٗا اٯخااش يًؼااشب ٚا٫طااترُاّ ، ٚعًاا٢ ا٭سق تـااطـ زتُٛعاا١ َه 

 هاٍ بٗا سْٛاع شتتًؿ١ َٔ اذتبٛب .خؼب١ٝ ، نإ ُٜ

; تتهشس ا٭طًر١ بأْٛاعٗا ٚسذحاَٗا املختًؿ١ ; َٔ َظذطا   تاي١ٝ غشؾ١ ٚيف

ارتٝا ١ يف ؿٓاعتٗا  ( َها٥ٔ) ٚحتتٗا زتُٛع١ َٔ  ، َتؿاٚت١ ( بٓادم ) ٚ ،  ١ًٜٛ

 ا٭ٚىل ، اييت ٫ ٜكٌ عُشٖا عٔ قشٕ تكشّٜبا .

ناْايف   ، خؼب١ٝ َٓضي١ٝ سدٚا  زتُٛع١ ; ايػشؾ١ ٖزٙ َكتٓٝا  يف يًٓعش اي٬ؾيفٚ

ٚػاذٜذ٠   ، ايٛصٕ خؿٝؿ١ ، اذتحِ َتٛطط١ جزٚع َٔ ستؿٛس٠ ٖٚٞ ، ايباد١ٜ يف تظتعٌُ

ايتُاطو ، مل تعٗش عًٝٗا س١ٜ تؼككا  سغِ قذَٗا ، ٜٚؼش  يو امللاٝـ املشاؾال   

اذتًٝاب ايازٟ ٜ٪خاز َأ     سُٖٝتٗا يًعا١ً٥ ايبذ١ٜٚ ; ؾٛاذذ٠ َٔ ٖازٙ اٯْٝا١ خاؿا١ ب   

١ ذتؿاغ سْاٛاع َعٝٓا١ َأ اذتباٛب ، ٚسخاش٣       ثايثيًعحني ، ٚ سخش٣كشع ايٓاق١ ، ٚ

يًظٛا٥ٌ ، سٚ ايطعاّ املطبٛخ ، ٖٚهزا تًايب ٖازٙ اٯْٝا١ ذاجا١ سبا١ ارتُٝا١ ، ٫ٚ       
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آخش ، ؾكذ جعًيف سذحاَٗا َتٛاي١ٝ ،  َشع٢ ايكب١ًٝ تٓتحع عٓذَا ْكًٗا عًٝٗا ٜـعب

 ا٭خش٣ نأْٗا قطع١ ٚاذذ٠ . يتٓحُع ٚاذذ٠ داخٌ

ع ايـاايتني املتعاَاذتني ; زتُٛعا١ َتٛايٝا١ َأ      ُ ا َحَٔ َت امله١ْٛٚيف ايظاذ١ 

، تكاـ عًا٢    ٓاكذ (نامل ) ارتضاْا  را  ايٛاجٗا  ايضجاج١ٝ ، ٚخضاْا  سخش٣

تتاضاذِ  ٚقٛا٥ِ تشتؿع سقٌ َٔ َرت ، ٚقطع ع٢ً ا٭سق ، سٚ َظتٓذ٠ إىل ادتذاس ، 

يٝؼاعش املاش٤ سْا٘ يف زتُاع كاخِ يًُكتٓٝاا  ايرتاثٝا١ ، ٚتتهاشس          املكتٓٝا  ، ذت٢

ٚا٭باسٜل ، بُٝٓا ترتبع زتُٛعا  نبري٠ ٚنثري٠ َٔ اذتًٞ ،  ، ٚاٯ١ْٝ ، ا٭طًر١

يف ذظاب َٛاكاع يبظاٗا ; ؾا٭طااٚس ايؿلا١ٝ ايعشٜلا١ تؼاػٌ سنثاش َأ          ؿَّٚقذ ُؿا 

ٚاملتذاخًا١ ،   يٝظاري٠ اايضخشؾ١  َٔ َتؿاٚت١ سػها٫ّ ؾٝٗا املذقل ٜش٣ ، ٚخضا١ْ سنٔ

سّٜلا  -ٚيبعلٗا سػهاهلا  تتعذد ايٓظا٤ بع  سسجٌ تضٜٔ ناْيف اييت ٚارت٬خٌٝ

 َا ٜؼب٘ ا٭جشاغ املػًك١ ، ٚيبعلٗا اٯخش سقا٥ل تؼب٘ ايذساِٖ ايـػري٠ . -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٚايك٥٬ذ ، سنثشٖا َٔ  ايعكٛد َٔ نبري٠ زتُٛع١ ; ادتذسإ َٔ آخش جض٤ ٚيف

حتهٞ َشٚس ايظٓني ايطٛاٍ عًٝٗا ،  ١َِٓنبُذ يْٛٗا انتظ٢ اييت ، ١ارتايـ ايؿل١

ٚبعلٗا  ، ١ًَْٛ نشمي١ سذحاس َٔ ؿػري٠ قطع َع ايؿل١ٝ ايكطع بعلٗا يف ٚتتحاٚس
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دقٝل ْااعِ ، ٚبعلاٗا اٯخاش نثٝاـ ناثري ايكطاع ، نأياا ؿآع ٫َاشس٠ جضيا١           

 يٝٓتؼش ؾٛم ؿذسٖا ايٛاطع .

زتُٛع١ َٔ ايثٝاب اييت نإ ًٜبظٗا سجٌ جض٤ عًٟٛ َٔ ادتذاس ; ثبتيف  ٚيف

 ايباد١ٜ ، سذذٖا ثٛب رٚ سنُاّ َتُٝض٠ ، تعادٍ طعتٗا طع١ ايثٛب ْؿظ٘ ، نإ

 ًٜبع ملٓاطبا  َع١ٓٝ .

ٚيف جاْب آخش ; زتُٛع١ َأ ثٝااب املاشس٠ ايبذٜٚا١ تضٜٓا٘ صخااسف َأ خٝاٛط         

٭سق اٚع٢ً  َٔ ثٝاب ا٭عشاغ ٚاذتؿ٬  ، سْٗا ٜٚبذٚ ، ٚايؿل١ٝ ايزٖب١ٝ ايكـب

 يف عًٝ٘ ثٝاب نإ املشس٠ ايبذ١ٜٚ تعٗش ؾٝ٘ .ؿَّزتظِ ب٬ سسغ ، ُي

ايبذ١ٜٚ ٜظٛد ٖزٙ ايـاي١ ; َٔ ايظ٬  ، إىل ايثٝاب ،  اذتٝا٠ َٝظِ سٕ ٚاذتل

 َشّٚسا باهلٛدد ارتؼيب ، ٚسْٛاع ايبظط املـٓٛع١ َٔ ٚبش اٱبٌ ٚؿٛف ا٭غٓاّ .

يؼُاٍ ٚادتٓٛب ; ارتضا٥ٔ ا٭سك١ٝ ٚطط ايظاذ١ ، ٚع٢ً اَتذادٖا بني ا ٚيف

اييت جتُع يارد َٔ املخطٛ ا  ٚايٛثا٥ل ; ؾٗٓاى زتُٛع١ َأ ايهتاب ايؿكٗٝا١    

املهتٛباا١ خبااط ذظاأ ، بعلااٗا ًَاإٛ ، ؾٝاا٘ نتابااا  باااذترب ا٭طااٛد ، ٚسخااش٣   

، ٚسسٜيف يف إذذاٖا دٚا٥ش ٜذخًٗا ايًٕٛ ا٭صسم ، مل تػريٙ ايظٕٓٛ ايط١ًٜٛ  با٭محش

 ٝ٘ .اييت َش  عً

نتاّباا  ت٪ياـ ٚذاذٖا   تهااد   -نابري٠   يؿاؾا١  ; ايٛثاا٥ل  ٖازٙ  يف ايٓعش ًٜٚؿيف

ػحش٠ سْظاب ، نتبيف ع٢ً َشاذٌ ، عًٝٗاا سختااّ ٚتٛقٝعاا  ناثري٠ ،      ٖٚٞ -

تعٗش  ٍٛ املذ٠ ايضَٓٝا١ ايايت دتاذ ؾٝٗاا ا٭ْظااب ، ٚنثاش٠ ايؿاشٚع ايايت طاحًيف          

ذد َأ ا٭ْبٝاا٤ ، ثاِ    ؾٝٗا ، ٜٚشٟٚ امللٝـ سٕ ػحش٠ ايٓظاب ٖازٙ تلاِ س اا٤ عا     

َٔ ٚيذ َٔ سبٓا٥ِٗ ٚسذؿادِٖ ، ذت٢ عٗذ ايذٚيا١ ايعثُاْٝا١ ، ٚايٛثٝكا١ حتتااد إىل     

 ٗا باذ  ستكل .عًٝ ٜتٛاؾشسٕ  ظتبدساط١ َتأ١ْٝ ، 

اطترهاَا  َٚباٜعا  ، ٚستاكش ؿًح ،  ذحخ تلِ ، ؿػري٠ ٚثا٥ل ٖٚٓاى

 ٚغريٖا .

ٚقؿٓا ْذقل يف جذساْٗا ٚسسكٗا يف ايـاي١ ايط١ًٜٛ ايٛاطع١ إرا  ادتٛي١ ٚتطٍٛ

ٗا ، ؾُا َٔ جض٤ إ٫ ٚعًل ؾٝ٘ َكت٢ٓ تشاثٞ ، قشٜب سٚ بعٝذ ; سَا املكتٓٝاا   َؿُكُٚط

َازٜاع   ٚسجٗاض٠  ، ايٝذ١ٜٚ ٚاهلٛاتـ ، املٓب١ٗ ايظاعا  زتُٛع١ ؾتُثًٗا ، ايعٗذ ايكشٜب١
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 ٜعٌُٟ ؿػري٠ ، تعذ َٔ ادتٌٝ ا٭ٍٚ يًُزٜاع ايز ٚسخش٣ ، ا٭ذحاّ شتتًؿ١ خؼب١ٝ

،  املذ١ٜٓ يف يًظٝاسا  املبهش ادتٌٝ َٔ شتتًؿ١ طٝاسا  ٚيٛذا  ، ؿػري٠ ( ببطاسٜا  )

،  ( ايهاص ) اب ٜعٌُ ايزٟ ادتٗاص إىل ٚتـٌ ، ايضجاج١ٝ باملـابٝح تبذس ، إْاس٠ ٚزتُٛع١

ٞ  ايتٝااس  طبل ايزٟ ٖٚٛ ، ( ا٭يرتٜو ) املذ١ٜٓ سٌٖ ٜٚظُٝ٘ ٚتهثاش   ، َباػاش٠  ايهٗشباا٥

شق يارجاا٘ ٚقطااع تبذًٜاا٘ ، ؾٗٓاااى زتُٛعاا١ َاأ ايااش٩ٚغ ايؿخاسٜاا١ اياايت يف املعاا

سْاو  حتظب ، ٖٚٓاى قطع ؿػري٠ َؿهه١ ، ) ايكُٝف ( حتٌُ نٝع ايتٖٛخ 

 ( ايهريٚطااني) يف ستااٌ ؿااٝا١ْ سٚ بٝااع قطااع غٝاااس هلاازا ادتٗاااص ، ٖٚٓاااى َٛقااذ   

ا صاٍ ٚسمباا َا   -ايكذِٜ ، ايزٟ نإ طٝذ املطب  بعاذ ا٭ثاايف ، ٚظاٌ َظاتع٬ُّ     

 إىل سٕ ذًيف ستً٘ َٛاقذ ايػاص ٚايهٗشبا٤ املعاؿش٠ . -يف بع  ا٭سٜاف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٚا٭ٚاْٞ  ، شتتًؿ١ بأذحاّ اذتحش١ٜ ايطٛاذني ؾٗٞ ; بعّذا ا٭نثش املكتٓٝا  سَا

اؿاطادٖا   اييت اذتٝٛاْا  بع  ٚجًٛد ، ايػض٫ٕ ٚقشٕٚ ، ايظٝٛف ٚسْٛاع ، ارتؼب١ٝ

; نابٔ آ٣ٚ ،  احملٓط١ ٚايباد١ٜ ايشٜـ ذٝٛاْا  ٚبع  ، دٖاجًٛ ٚذؿعٛا ايـٝادٕٚ
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عٔ املشاٚ  ايٝذ١ٜٚ املؼػٛي١ َٔ طعـ  ؾل٬ّ ، ايػض٫ٕ ٚس٩ٚغ ، ٚايـكٛس ٚايثعابني

 ايٓخٌ ، َٚؿشؾ ايطعاّ ، ٚبع  ايظ٬ٍ ايعشٜل١ .

ٚيف خضا١ْ ٚاقؿ١ سخاش٣ ; زتُٛعا١ َأ اياذْاْري ايكذميا١ ٚسجضا٥ٗاا ، ختتًاـ        

ايعٗذ ايعباطٞ إىل آخش ايعٗذ ايعثُاْٞ ، ٚإىل جاْبٗاا خضاْا١ سخاش٣    عٗٛدٖا ; َٔ 

جملُٛع١ َأ ايعُا٬  ايٛسقٝا١ ، َتٓٛعا١ تّٓٛعاا ػاذّٜذا ٚستارّيا ; ؾؿٝٗاا ايعشباٞ ،          

ٔ ٚايؿاسطٞ ، ٚايرتناٞ ، ذتا٢    سْٗاا خضاْا١ ؿاشاف قاشب املظاحذ ايٓباٟٛ ،        ياتع

١ خاؿ١ يًع٬ُ  ٜظتكبٌ ايٓكٛد َٔ ايٛاؾذٜٔ َٔ نٌ ؾخ عُٝل ، ٖٚٓاى زتُٛع

 اييت ؿذس  يف ايظعٛد١ٜ ، َٓز بذاٜتٗا ذت٢ اٯٕ .

ايٓعااش يف ٖاازٙ ايـاااي١ ; زتُٛعاا١ ؿااٛس قذمياا١ يبٝااٛ  ٚسذٝااا٤       يفٚ ااا ًٜؿاا 

املذ١ٜٓ املٓٛس٠ ، صايايف يف ايتطاٛسا  ايعُشاْٝا١ ا٭خاري٠ ، ٚبعا  ٖازٙ ايـاٛس ْظا          

ٌ َااذ٠ تكاااسب ْااادس٠ ، ايتكطٗااا سذاياا١ ٚذحاااد ، جااا٩ٚا قباا  ( ؾٛتٛغشاؾٝاا١) يـااٛس 

ايكشٕ ، ٚبعلاٗا َٓظاٛخ َأ نتاب ايشذايا١ ايػاشبٝني ، َٚهارب بعٓاٜا١ ، ٚؿاٛس          

ّْا  يضٜاس٠ بع  املًٛى ٚايش٩طا٤ يًُذ١ٜٓ قبٌ عذ٠ عكٛد ، ٚيٛذ١ نبري٠ حتٌُ عٓٛا

ملعامل عُشا١ْٝ شتتًؿ١ ، سؿبريف  ، تتلُٔ يكطاٍ  ( َٔ رانش٠ ايتاسٜ ) ٜكٍٛ : 

يًُظاحذ ايٓباٟٛ    انتب املذ١ٜٓ ، ٚؿّٛس بعَ َٔ رانش٠ ايتاسٜ  ، ٚ -ذّكا  -

 َِ ش٠ قذميااا١ كاااخ١ُ ، ٚعًااا٢ سذاااذ  َخاااِبقباااٌ ايتٛطاااعا  ايظاااعٛد١ٜ ، ٚيف ايـااااي١ 

ادتذسإ ٜظتٓذ باب خؼيب قذِٜ َٔ سبٛاب ايبٝٛ  ايشٜؿٝا١ ، ٚتتاذىل َأ ايظاكـ     

 ٚسجٗض٠ اٱْاس٠ َا قبٌ ايهٗشبا٤ . ( ايؿٛاْٝع) زتُٛع١ نبري٠ َٔ 

ٓٝااا  ٚتتااضاذِ ، ٚقااذ ٚكااع حتاايف َععُٗااا ًَـااكا       تٖٚهاازا تتااٛاىل املك 

 -ؿاػري٠ ، نتاب عًٝٗااا اطاِ املكتٓا٢ سٚ ْٛعاا٘ دٕٚ سٟ ػاش  ، ٚعتاع املتحااٍٛ       

سْا٘   -يهثش٠ َا ٜشاٙ َٔ قطع َتٛاي١ٝ َٚتذاخ١ً سذٝاّْا يف َٛكٛعاتٗا ٚد٫٫تٗاا  

يف زتُع يعذ٠ َتااذـ ، ٚياٝع يف َتراـ ٚاذاذ ، ٚسٕ ايارتاث ايؼاعيب املعاشٚق        

ٝ٘ َكتٓٝا  ايباد١ٜ ٚاذتاكش٠ ، ٚإٕ ناْيف ايػًب١ يًباد١ٜ ، ٚسٕ ايتـٓٝـ جتتُع ؾ

 ا٭ٚيٞ هلزٙ املكتٓٝا  ستا  ايؿشؿ١ يًتهشاس ٚايتذاخٌ ٚايٛؾش٠ .

ٚجتذ تؿظرّيا هلازٙ اياٛؾش٠ املكـاٛد٠ يف ذاذٜ  ؿااذب املتراـ ، ٚتأنٝاذٙ        

 .ع٢ً سٕ تعًك٘ بايرتاث ايؼعيب ٜذؾع٘ إىل اقتٓا٤ املضٜذ َٓ٘ 
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ٞ     ؾؿٞ ذ  : ٛاس  ٌٜٛ َظحٌ َع٘ ذٍٛ طاريت٘ ايزاتٝا١ ٚطاري٠ املتراـ ، س٣ٚ يا

ٖا يف َٓطكا١ ٜٓباع ايٓخاٌ ، ْٚؼاأ ؾٝٗاا ، ذٝا  ناْايف سطاشت٘         1358سْ٘ ٚيذ ط١ٓ 

نُاا   - ((اذتا٬ٍ   ))تٓتكٌ َٔ َهإ ٯخش يرتع٢ إبًٗا َٚاػاٝتٗا ، ؾكاذ ناإ    

٘   -ٜظاإُٛ املاػاا١ٝ يف ايبادٜاا١   يف ايشٜااـ  املـااذس ايش٥ٝظااٞ يًااشصم ، ٜلاااف إيٝاا

ٚ  -ٜٚٓبع ٚاذذ َٓ٘  -ارتـب  اؿا١ صساعا١ ايٓخٝاٌ ، ٚقاذ جتُاع      خبايضساعا١ ، 

ا٭طش٠ سٚ ايكب١ًٝ بني املـاذسٜٔ يف ٚقايف ٚاذاذ ، ؾتٓتحاع املشاعاٞ ٚاملٝااٙ َاذ٠ َأ         

 ايضَٔ ، ٚت٬صّ طتًٗا ٚقيف ذاجت٘ إيِٝٗ ، يًعٓا١ٜ ب٘ سٚ دته س ب٘ ٚدٛسٙ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١َ َٔ ٖزٙ ايؿ١٦ ، تٓكًيف يف املٓطك١ يرتع٢ َاػٝتٗا ط٬ ايؼٝ  سطش٠ ٚناْيف

ذّٝٓااا ، ٚعًُاايف يف ايضساعاا١ ٚايٓخٝااٌ ذّٝٓااا آخااش ، ٚنااإ يٛايااذٙ خاارب٠ يف املااذاٚا٠  

 يف ايباد١ٜ آ٦ْز . -بٌ ايٛذٝذ  -با٭عؼاب ، ٖٚٛ ايطب ايظا٥ذ 

ذاذ ايؼاٝٛخ قاشا٠٤ ايكاشإٓ ٚاهلحاا٤ ، ٚاْتٗا٢ تطٛاؾا٘ َاع         سِ عًا٢ ٜاذ   َّا َعَتٚقذ 

ٖااا ، ٚناْاايف هلاازٙ ايٓكًاا١ َاأ ذٝااا٠   1375عا٥ًاا١ يٝظااتكش يف املذٜٓاا١ املٓااٛس٠ عاااّ   اي

ايبادٜاا١ ٚايشٜااـ ، إىل ذٝااا٠ املذٜٓاا١ آثاااس إظتابٝاا١ يف عـاااَٝت٘ ٚاٖتُاَاا٘ بتطااٜٛش     
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ْؿظ٘ ، ٚايتٛا٩ّ َع ايب١٦ٝ ادتذٜذ٠ ، ٚناْيف ْكًت٘ ٚاطع١ ، ؾكذ حتٍٛ َأ ذٝاا٠   

،  ايذساجا  يتـًٝح ستٌ يف ؾعٌُ ، اػش٠َب املذ١ٜٓ َظترذثا  إىل ، ٚايشعٞ ايشٜـ

َٚا يب  سٕ انتظب ارترب٠ ، ٚاؾتتح ست٬ّ َظتك٬ّ ، ثِ بذس ايذساط١ يف املذاسغ 

تعًُ٘ َٔ ٚايذٙ يف املذاٚا٠ با٭عؼاب ، ٚبذس ٜــ ايٛؿؿا    ا ٚاطتؿاد ، اي١ًًٝٝ

سٚادٙ شف بأْ٘ َٔ ايزٜٔ ٜطببٕٛ بايطب ايؼعيب ، ٚهلازا ايطاب   ملٔ ذٛي٘ ، ذت٢ ُع

 ذت٢ ٚقتٓا اذتاكش .

بذس ٜعاجل املشك٢ ، ٚنإ ٜزٖب إيِٝٗ ، ٜٚــ  ٖا1378 عاّ َٓز سْ٘ ٜٚشٟٚ

ٚحتظٓيف سذٛاي٘ ايع١ًُٝ  ، بٗا سٚ ٜضٚدِٖ ، ايعطاسٜٔ َٔ ٜؼرتْٚٗا اييت ا٭عؼاب هلِ

ٚامل١ٝٓٗ ٚا٫قتـاد١ٜ ، ؾهإ ٜتذسد يف ايـؿٛف ا٫ْتكاي١ٝ ، ٜٚكاشس َاا ٜتٝرا٘ يا٘     

 ، ٜٚعٌُ يف ايذساجا  ٚايطب ايؼعيب ؿباّذا .ايٛقيف َظا٤ 

يٝعٌُ يف املهتب ايـرٞ عٓذ باب ايظ٬ّ ، ٚطاعذٙ ٖزا  َٗٓت٘ َٔ اْتكٌ ثِ

ايعٌُ ع٢ً تطٜٛش خربت٘ ، نُا صٚدت٘ قشا٤ت٘ يف نتب ايطب ايؼعيب ٚا٭عؼااب  

٘  ٚتٛقؿيف ، َٓٗا باملضٜذ ْٗاٜا١ املشذًا١ املتٛطاط١ ، ٚحتٛيايف إىل قاشا٤ا        عٓاذ  دساطات

 ايهتب اييت ٜؼرتٜٗا ، ٚاٖتِ جبُع ا٭عؼاب ايٓادس٠ ، ؾهإ غتاشد إىل ايارب   يف

٢ ، َا، ٜٚتظااًل ادتباااٍ يٝـااٌ إيٝٗااا ، ٚاطااتؿاد َاأ نتااب ا٭ بااا٤ ايعااشب ايكااذ  

 ٘ ، ٚبااذس  ػااٗشت٘ تاازٜع يف املذٜٓاا١ ، ٚؿاااس    ٚٚؾِّاال يف تؼااخٝف سَااشاق َشاجعٝاا

ؾتتح عٝاد٠ خاؿ١ ، ٚسخاز  املشك٢ ٜكـذْٚ٘ يف بٝت٘ ، ٚعٓذَا اصداد عذد صبا٥ٓ٘ ا

َّا ، َشكاٙ ٜعاجل ؾٝٗا ; َأ ا٭عؼااب ، إىل    ايؼعيب ايطب سطايٝب شتتًـ َظتخذ

، ٚقااذ ْؿااع اهلل بع٬جاا٘ ايهااثرئٜ ، ٚياايف ػااٗشت٘ ، ٜٚعااذ اٯٕ   ٚايؿـااذ ايهااٞ

 ٚاذّذا َٔ املكـٛدٜٔ َٔ داخٌ املذ١ٜٓ ٚخاسجٗا ، ذت٢ َٔ بع  دٍٚ ارتًٝخ .

قبٌ ثا٬ث ٚسسبعاني طا١ٓ     -نُا س٣ٚ يٞ  -ذ بذس اٖتُاَ٘ بايرتاث ؾك ٚسَا

َّاا         ، ٚنإ ًٜرغ تطٛس اذتٝاا٠ ايايت اْػُاش ؾٝٗاا ، ٚتطاٛس ا٭دٚا  املظاتخذ١َ ٜٛ

َّا بعٗٛس ايبذا٥ٌ اذتذٜث١ ، ٚعتضْ٘ ٗحش ُٜٚبعذ ّٜٛ ، ٚنإ ٜش٣ ايكذِٜ ُٜ ٌُٗ دا

 ٟ  سٕ ظتااذ نااٌ ػاا٤ٞ ٜشَاا٢ يف ايؼااٛاسع َااع املخًؿااا  ، ٚخطااش ياا٘ سٕ ادتٝااٌ ايااز

َّاا   ٜٓؼأ طٝهٕٛ بعّٝذا نٌ ايبعذ عٔ ايُٓط ايكذِٜ ، بٌ طٝهٕٛ جا٬ّٖ ب٘ دا

سٕ عتاذث   -عاؾ املشاذٌ املتٛايٝا١ ، ٚػاٗذ ايترا٫ٛ      ايزٟ ٖٚٛ - عًٝ٘ ضَّ، َٚع
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اْكطاع ناٌَ بني املاكاٞ ايكشٜاب ٚاذتاكاش ، ؾكاشس سٕ ظتُاع ياارد َٓا٘ ، ٚسٕ        

دتذٜذ ، ٚبذس باقتٓا٤ ايُٓارد ، ٚسنثش ٜبكٝ٘ ذّٝا ، ٚيٛ باملؼاٖذ٠ ، يرياٙ ادتٌٝ ا

َٓٗا ، يضٖذ سؿرابٗا ؾٝٗا ، ٚعٓذَا ظتذ ػ٦ّٝا را ق١ُٝ ، ٜظاسع يؼشا٥٘ ، َُٗاا  

نااإ هٓاا٘ ، ٚطاااعذت٘ سذٛاياا٘ املادٜاا١ املترظاا١ٓ يف تُٓٝاا١ ٖاازٙ اهلٛاٜاا١ ، ذتاا٢         

جتُعيف يذٜ٘ َكتٓٝا  نثري٠ ، ٜػف بٗا املهإ ايزٟ نإ ٜلع٘ ؾٝ٘ ، ٚنإ 

ِ   َٚاا ػاذ اٖتُاَا٘ ; ايهتاب املخطٛ ا١ ،       سنثشَٔ   شتطٛ اا  ايكاشإٓ ايهاشٜ

ٚايـاااهٛى  ايهتاااب ٚنااازيو ، ٚا٭ؾاااشاد ا٭طاااش بعااا  ياااذ٣ ٚناْااايف ، خباؿااا١

،  ايـاهٛى  بع  بذٜباج١ ايعحب نٌ ٜعحب ٚنإ ، ايـًح ٚستاكش ، ٚاملباٜعا 

سطااايٝب مجًٝاا١ ، دتًاا٧ بايعباااسا  ايبًٝػاا١ ،   -نُااا ٜكااٍٛ  -ؾكااذ نااإ هلااا 

بايـهٛى ٚايٛثاا٥ل ايايت نتبايف يف ايبادٜا١ ، ؾكاذ       -١ خاؿ ـٛس٠ب - ٚاٖتِ

ناْااايف سطاااايٝبِٗ قذميااا١ َتٛاسثااا١ ، ٚناْااايف ٚثاااا٥كِٗ تهتاااب سااارب ٜـااآعْٛ٘   

بأْؿظااِٗ َاأ ػااحش ايظااُش ا٭طااٛد ، ٜٚظااُْٛ٘ ) ايااذّٚ ( ، ذٝاا  ٜظااتخشجٕٛ        

ْظٝح٘ ايذاخًٞ را ايًٕٛ ا٭محش ايكااْٞ ، ٚميضجْٛا٘ بكٗا٠ٛ ستشٚقا١ َٚطرْٛا١ ،      

ـري ذرّبا قّٜٛا ثابّتا ، تؼٗذ ي٘ ايٛثا٥ل اييت نتبيف ب٘ ، ٚايايت ٜعشكاٗا ايؼاٝ     ؾٝ

َُ  . ِِ٘ؿَرِتط١َ٬ يف 

٫ٚ ػو سٕ ْؼأت٘ يف ب١٦ٝ ايباد١ٜ ، َٚعاٜؼت٘ هلا ؾرت٠ َٔ ػاباب٘ ، جعًايف يا٘    

َها١ْ َتُٝض٠ يف ْؿظ٘ ، ٚدؾعت٘ إىل احملاؾع١ عًا٢ مجٝاع َعاٖشٖاا ، ٚٚطاا٥ٌ     

ٖزا َا ٜؿظش ايُٓٛرد ايزٟ ٚكع٘ ع٢ً بااب َترؿا٘ ، ياٛرد     املعٝؼ١ ؾٝٗا ، ٚيعٌ

َُاي٘ ٚقٗٛت٘ ، ٚقذ س٣ٚ يٞ   -بػري قًٌٝ َٔ املتع١  -ايبٝيف ايبذٟٚ ، خبُٝت٘ ِٚج

رنشٜا  نثري٠ عٔ ذٝات٘ يف ايباد١ٜ ، ٚا٭دٚا  ارتؼب١ٝ ٚايٓراط١ٝ ٚادتًذ١ٜ ، 

ّٝا َاأ َظاتًضَاتٗا ; نايكااذ  ) ٚعااا٤ ا    ملااا٤ ( ، ٚاحملًاابايايت ناْاايف جااض٤ّا سطاطاا

) ٚعااا٤ اذتًٝااب ( ، ٚاهلٓاَاا١ ) ٚعااا٤ ايظاأُ ( ، ٚايظااُا ٞ ) ٚعااا٤ ايعظااٌ ( ،        

ٚاملتع١ ) قـع١ ايطعاّ ( ، ٚقا١ُ٥  ١ًٜٛ ، تعادٍ ستتٜٛا  سف  ٌٜٛ َأ ا٭دٚا   

ث ذَّاملٓضيٝا١ املظااتخذ١َ ايٝاّٛ ، تًاايب ذاجاا١ ابأ ايبادٜاا١ يف  عاَا٘ ٚػااشاب٘ ، ٚحَتاا    

ٟ سؾاشد يا٘ َهاّْاا َتُٝاّضا يف َكذَا١ َترؿا٘ ، ذٝا  ناإ          ٬ّٜٛ عٔ ايضْاذ اياز  

سؾٝل ايبذٟٚ ; عتشق عًٝ٘ ذشّؿا ػذّٜذا ، ٚسمبا اػارتاٙ بؼاا٠ سٚ ػااتني ، ٖٚاٛ     
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ْٛع َٔ ذحش ايـٛإ ، ٜعادت٘ ػخف َتخـف يف ؿٓع٘ ، ذٝا  ٜػًٝا٘ يف َاا٤    

ًَٚح ٚػ٤ٞ َٔ ػعش ايػِٓ ذت٢ ٜتٖٛخ ٜٚـبح َؼارّْٛا بايؼاشس ٜتطااٜش َٓا٘ عٓاذ      

 ذتهان٘ بؼ٤ٞ ؿًب .ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٚقااذ عاؿااش ايؼااٝ  طاا١َ٬ يف  ؿٛيتاا٘ ٚقظااط َاأ ػااباب٘ َشذًاا١ ايضْااذ ،        

ٚاطااتخذَ٘ ، ٚسدسى سُٖٝتاا٘ ، ٚسساد سٕ ٜٓكااٌ يًحٝااٌ ايتااايٞ ؿااٛس٠ َٛثكاا١ عٓاا٘ ،   

سّ  ))ٚنزيو ايبٓذق١ٝ اييت ٜظُٝٗا ) سؾٝال ايباذٟٚ اياذا٥ِ ( ، عاشف سْٛاعٗاا َأ       

ٚذت٢ دخٍٛ ايبٓادم اذتذٜث١ ... ٚعٓذَا اْتكاٌ إىل ذٝاا٠    ((ذ١ٜ اهلٓ ))، إىل  ((ايؿتٌٝ 

ايظاا٬  رنااش٣ يف ا٭رٖااإ ، ؾلااُٗا إىل َكتٓٝاتاا٘ ،     ١ ، سؿاابريف سؾكاا١ املذٜٓاا

ٚسنثش َٔ مجعٗا بأؿٓاؾٗا املتعذد٠ ، ذت٢ يٝرظب املش٤ سْا٘ َاا َأ ْاٛع عشؾتا٘      

ٚتشانُيف ، ؾكاذ   ايباد١ٜ إ٫ ٚاقت٢ٓ يٛرّجا سٚ سنثش َٓ٘ ، ٚجتُعيف املكتٓٝا  ،

اؿ١ بعذ سٕ تؿاشؽ  خبناْيف ٖٛا١ٜ تضداد َع َشٚس ايٛقيف ٚتطٛس سذٛاٍ ؿاذبٗا ، 

 يًطب ايؼعيب ٚإداس٠ سعُاي٘ ارتاؿ١ .

سقااّ َؼااشّٚعا   -َٚااا صايايف ايشٚاٜاا١ يـااذب املترااـ    -ٖاا  1417ٚيف عااّ  

اطتثُاسّٜا ، ٖٚٛ قـش ا٭ؾشا  ايهبري ، ايزٟ س ًل عًٝ٘ اطِ ) قـاش ايكُا١ ( ،   
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ب٢ٓ يف سنٓ٘ ادتٓٛبٞ ايػشبٞ ؿاي١ املترـ ، يٝهٕٛ سٍٚ َترـ خاق َٚؿتٛ  ٚ

عًٝا٘   ضَّرؿغ ٖزا ايرتاث ايزٟ عاؾ جض٤ّا َٓ٘ ، ٚسذبا٘ ، َٚعا  ٚنزيو يٝيًضٚاس ، 

 سٕ ٜػٝب عٔ رانش٠ ا٭جٝاٍ اييت مل تؼٗذٙ .

، نإ ي٘ سثش يف إْؼا٥٘ املترـ ، ٖٚٛ :  َِٗايؼٝ  ط١َ٬ إىل جاْب  ٜٚؼري

ادتٗا  ايش ١ٝ بايرتاث ، ٚايٛعٞ ايزٟ تٓؼشٙ بني املٛا ٓني يًعٓاٜا١ با٘ ،    اٖتُاّ

بذ٤ّا بايؼعش ايؼعيب ، ايزٟ ٚجذ سعا١ٜ َأ بعا  ايـارـ ٚاجملا٬  ، ٚٚؿا٫ّٛ      

 إىل ايعٓا١ٜ با٭ب١ٝٓ ايكذمي١ ٚاٯثاس .

ٜٚؼٝذ ايؼٝ  ط١َ٬ مبا يكٝ٘ َٔ تؼحٝع املظا٪ٚيني ، ايازٜٔ صاسٚا َترؿا٘ ،    

ِٗ ؿاذب ايظُٛ املًهٞ ا٭َري َكاشٕ بأ عباذ ايعضٜاض ، سَاري َٓطكا١       ٚيف َكذَت

ٌ نًُا١ كااؾ١ٝ يف طاحٌ اياضٚاس بااملترـ ، ٚنازيو       املذ١ٜٓ املٓاٛس٠ ، ايازٟ طاحَّ   

عااذد َاأ املظاا٪ٚيني َٚٓااذٚبٞ ايـاارـ ٚاجملاا٬  ، ٚٚطااا٥ٌ اٱعاا٬ّ ا٭خااش٣ ،     

يشا٥ذ٠ ، اييت قاّ ايزٜٔ مل ٜتٛاْٛا يف ايهتاب١ عٔ املترـ ، ٚايثٓا٤ ع٢ً ارتط٠ٛ ا

 بٗا ؿاذب٘ ، ٚادتٗٛد اييت بزهلا ٱخشاج٘ إىل ذٝض ايٛاقع .

ٜٚتؿااا٤ٍ مبظااتكبٌ املترااـ ، يهثااش٠ َااا يكٝاا٘ َاأ اٖتُاااّ ٚتؼااحٝع ٚإقباااٍ      

جٝاٌ ايؼاباب ٚ ا٬ب املشذًا١ ايثاْٜٛا١       -ا٭ٖايٞ عًٝا٘ ، ٜٚاذعٛ ادتٝاٌ ادتذٜاذ     

يزٟ سعاِٖ ، سٚ سع٢ آبا٤ِٖ ذٝا٠ ادتٌٝ ا ع٢ً يٝطًعٛا ، صٜاست٘ إىل - ٚادتاَعا 

 ٚطاااتضٚدِٖ ، ثكااااؾتِٗ يف صٜااااد٠ طاااتهٕٛ صٜااااستِٗ سٕ ٜٚاااش٣ ، برتاثٗاااِ ، ٜٚتـاااًٛا

 مبعًَٛا  قذ ٫ ظتذْٚٗا يف ايهتب .

ايؼٝ  ط١َ٬ ; سٕ ٜكرتب مبترؿ٘ َٔ قًب املذ١ٜٓ ، ٚسٕ ٜهٕٛ َتاّذا  ٜٚت٢ُٓ

ٜعشؾإٛ ػا٦ّٝا عٓا٘ ،     ٭ًٖٗا ٚصا٥شٜٗا ، ايزٟ ٜؼل عًِٝٗ ايٛؿاٍٛ إيٝا٘ ، ٚسمباا ٫   

ٚقذ تكذّ بطًب إىل ادتٗا  ايش ٝا١ ملٓرا٘ سسّكاا داخاٌ املذٜٓا١ ، ٚتطاٛع ببٓا٥ٗاا        

ارتاق ، يتهٕٛ َترّؿا يًرتاث ايؼعيب ، ميً٪ٙ مبعشٚكات٘ ، نُا سْا٘   َايَ٘ٔ 

ٜتُٓاا٢ سٕ ٜعطاا٢ جٓاّذااا يف املترااـ ايهاابري ، اياازٟ طااٝؿتتح يف ستطاا١ ايظااه١    

 ٌٖ املذ١ٜٓ .اذتذٜذ١ٜ ، يٝحعً٘ ٖذ١ٜ ٭

ٞ داس املذٜٓاا١ املٓااٛس٠  ) سٚ  ، نُااا  اٖااا   ( يًاارتاث ايعُشاْاا

 ع سٕ تهٕٛ ذني تهاًَٗا ...ٗا ، ٚنُا ٜتط٦ََّٓؼ

ُمْتَحففففففففففف 
الفففففففد تور 
عبفففففففففففففففففد 
العزيففففففففففز 
  ع ففففففف   
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 ًُِِِظا ٜكع َترـ ايذنتٛس عبذ ايعضٜض نعهٞ يف َٓطك١ ُت

رٝا٤ يًعُاس٠ اذتذٜث١ ، ٚيف َٛاقعٗا ع٢ً اطت ايكذمي١ ايبٝٛ  ؾٝٗا

ايطاايع ٚايٓااصٍ ، ذٝا  بكاٜاا     ذاس٠ داخ١ًٝ تتٛطاط  شٜكاٞ قباا٤    

 عُاسا  بٗا حتٝط ، قشٕ قشاب١ إىل سقذَٗا ٜشجع سمبا ، قذمي١ بٝٛ 

ٌ  ٚسػا١  ) سٚ ، ْؿظ٘ ٚاملترـ ، ا٭نثش ع٢ً ث٬ث١ سٚ عكذٜٔ قبٌ سْؼ٦يف ـ  عُا  ( املترا

بٝاايف قااذِٜ َاأ  ااابل ٚاذااذ ، ؾٝاا٘ ثاا٬ث غااشف ;   -نُااا ٜظااُٝٗا ؿاااذبٗا  -

بايًٛذاا    يِفَّا ؾكاذ غَ  ((َهتب إداسٟ  ))سغِ سْٗا ا٭ٚىل تؼػًٗا إداس٠ املترـ ، ٚ

قطااع خؼااب١ٝ ٚذحشٜاا١ تٓتعااش َهاْٗااا يف     جٛاْبٗااا يف ٚتضامحاايف ، عًاا٢ جااذساْٗا 

 ، ايؼهٌ َشبع١ طاذ١ ايٛطط ٚيف ، شتتًؿ١ ملكتٓٝا  ايباقٝتإ ايعشق ، ٚايػشؾتإ

ططٗا كـ املظتعاس٠ ، ٜٚكّٛ ٚطكؿٗا َٔ ايذاخٌ مبا ٜظ٢ُ ايظ  َِٞظ، ُن َظكٛؾ١

كـ َااأ جٗااا١ ، ، ٜظااااعذإ يف محاااٌ ايظَّااا ( ا٭ملٓٝاااّٛ)  َلاااًعإ َااأ ايضجااااد ٚ

ّٝا َٔ ج١ٗ سخش٣ ، ٚيف داخًٗا بع  ايٓباتا  ْٚااؾٛس٠ َٝااٙ    هْٛإٜٚ َٓعّشا مجاي

. 

 ( ؾٛتٛغشاؾٝا١  )بع تتضاذِ يٛذا  حتٌُ ؿّٛسا املش يفٚع٢ً اَتذاد جذسإ ايبٝ

   ٛ س٠ اياايت صاياايف ; سذااٛاؾ ، ٚبٝااٛ  ،   َهاارب٠ يعااذد ناابري َاأ َعااامل املذٜٓاا١ املٓاا

ٚدنااانني ، َٚٝااادٜٔ ، ؾلاا٬ّ عاأ ٚجااٛد ؿااٛس املظااحذ ايٓبااٟٛ قبااٌ ايتٛطااع١      

ايظعٛد١ٜ ا٭ٚىل ٚبعذٖا ، َٚظحذ قبا٤ ، ٚستط١ ايظاه١ اذتذٜذٜا١ خا٬ٍ ؾارت٠     

س ، ٚٚادٟ ِٛش ، َٚثااِٝا ذ ، ٚجباٌ عَ ُذااتؼاػًٝٗا ، ٚبعا  املعااامل ايطبٝعٝا١ ; نحباٌ سُ    

 ارتشا٥ط ٚاملظاقط ٭ب١ٝٓ صاييف .ايعكٝل ، ٚعذد َٔ 
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ٚذااٍٛ امللااًعني ايؼااؿاؾني اؿااطؿيف زتُٛعاا١ َاأ املهاٜٝااٌ اياايت ناْاايف        

َّا يذ٣ با٥عٞ اذتبٛب ، ٚزتُٛعا١   َظتخذ١َ يف املذ١ٜٓ ، َٚا صاٍ بعلٗا َظتخذ

د٫ٍ ايكٗاا٠ٛ ايعشبٝاا١ ، ٚزتُٛعاا١ ٭دٚا  ايظااكا١ٜ ، ٚزتُٛعاا١ يٮٚاْااٞ ايؿخاسٜاا١   

ٚسَاااّ املهتااب تتحُااع قطااع خؼااب١ٝ ٚكااعيف ؾااٛم بعلااٗا اياابع  يف  ٚارتضؾٝاا١ ، 

ٓريف ايؿشؿاا١ ياابع  ايكطااع سٕ تظااتٓذ ٚذااذٖا إىل سطااؿٌ     اصدذاااّ َشٖاال ، ٚطاا  

ادتذاس ; يتعٗش تؿـ٬ٝ  سطَٛٗا ٚتؼهًٝٗا ، ٖٚاٞ قطاع َاأخٛر٠ َأ ػابابٝو      

 .َٚؼشبٝا  ناْيف تضٜٔ بٝٛ  املذ١ٜٓ املٓٛس٠ قبٌ سنثش َٔ قشٕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ايشنٔ ايؼشقٞ ادتٓٛبٞ بع  سسا٥او ٜظارتٜح ؾٝٗاا ايلاٝٛف ٚاياضٚاس ،      ٚيف 

زتظاِ نابري   ٚخًـ امللًعني ايضجاجٝني ع٢ً اَتذاد َععِ َظاذ١ ايبٝيف ٜرتباع  
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، ٜشتؿع عٔ ا٭سق قشاب١ طتني طٓتُٝرّتا ، ٚعتٝط ب٘ إ اس خؼيب  يًُذ١ٜٓ املٓٛس٠

تكشّٜباا   1/500ّ ( بكٝااغ  6×5به ايًٕٛ ، ٜبًؼ ذحِ اجملظِ ث٬ثني َارّتا َشبّعاا )   

ٚايبظاتني ، ٜٚؼٌُ زتُٛع١ املضاسع  ميثٌ املذ١ٜٓ املٓٛس٠ يف ْٗا١ٜ ايعٗذ ايعثُاْٞ، 

، َٚاأ ذااش٠ ٚاقااِ ػااشّقا ، ٚاْتٗااا٤ّ بااٛادٟ ايعكٝاال غشّبااا   احملٝطاا١ بٗااا ، بااذ٤ّا َاأ  

 بظاتني ايعٛايٞ جّٓٛبا إىل بظاتني ايعٕٝٛ مشا٫ّ .

١ ٚطط زتُٛع١ نبري٠ َأ  ا١ْٝ َرتاؿَّٚتعٗش املذ١ٜٓ ع٢ً ػهٌ نتٌ عُش

 َضاسع ايٓخٌٝ احملٝط١ بٗا ، ٚتعٗش ؾٝٗا ايطشم امل٪د١ٜ إيٝٗا َٔ مجٝع ادتٗا  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يف ٖازا اجملظاِ سٕ ٜعٗاش مجٝاع املٛاقاع ايايت        ايعضٜاض  عبذ ايذنتٛس طع٢ٚقذ 

    ٚ ٛ   خبناْاايف َعشٚؾاا١ سٚاخااش ايعٗااذ ايعثُاااْٞ ،  س اؿاا١ ايبظاااتني ٚاٯباااس ، ٚايظاا

ٚا٭ذاااٛاؾ ، ٚايكًعااا١ بأبشاجٗاااا املتعاااذد٠ ، ٚاختااااس سٕ ٜـااابؼ ا٭طاااٛاس ٚايكًعااا١      

 ٚخلش٠ ايبظاتني ، يتبذٚ صا١ٖٝ بني ا٭سك١ٝ ايذان١ٓ ، ، ا٭بٝ  بايًٕٛ ٚسبشاجٗا

باني سسبعا١ سياٛإ ٖاد٥ا١ ، يٝعٗاش تاذاخٌ       دٖٔ مجٝاع ايهتاٌ ايعُشاْٝا١     بُٝٓا ساٚ 

ٚايبٝٛ  املطًٝا١  يبٝٛ  املب١ٝٓ بايًػت ايرتابٞ ، ايبٝٛ  املب١ٝٓ باذتحاس٠ ايظٛدا٤ َع ا
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ّٝا ٜ٪نذ ايذنتٛس عبذ ايعضٜاض سْا٘ ناإ     بادتف ٚايٓٛس٠ ، ٚعتكل اْطباّعا مجاي

 ؿؿ١ َتُٝض٠ يف ايٓظٝخ ايعُشاْٞ يًُذ١ٜٓ املٓٛس٠ .

ٜاش٣ ؾٝا٘    ُ٘اٖتُاَ٘ اٯٕ هلازا اجملظاِ ; ٭َّا    ٌَّٜٚـشف املٗٓذغ عبذ ايعضٜض ُج

ُشا١ْٝ يًُذٜٓا١ املٓاٛس٠ ، يف ايٛقايف ايازٟ ميثًا٘ اجملظاِ ، ٜٚاش٣        جتُع ايعٓاؿش ايع

 ؾٝ٘ حتكل خـا٥ـٗا ايؼه١ًٝ ، ٚد٫٫تٗا املل١ُْٝٛ .

نااييت تظاتخذّ يف    -ٚيٛ ستاٝح يٓاا سٕ ْـاٛس اجملظاِ بآيا١ تـاٜٛش ؿاػري٠        

يشسٜٓا ؾٝا٘ َذٜٓا١ ذكٝكٝا١ ، ٫ ٜٓكـاٗا إ٫ سًٖاٗا ٚايعاابشٕٚ        -ارتذع ايظُٝٓا١ٝ٥ 

 ٗا .ؾٝٚذشنتِٗ 

 -اؿ١ سطٛام اذتطاب ٚايربطاِٝ   خبٚ -ٚقذ صتح يف دثٌٝ بع  ا٭طٛام 

 عٓذَا ٚكع زتُٛع١ َٔ ايٓباتا  دثٌ ايبلا٥ع اييت ناْيف تعشق ؾٝٗا .

ٚاٖتِ املٗٓذغ عبذ ايعضٜض نعهٞ بإظٗاس ا٭ػاهاٍ ارتاسجٝا١ يٮذاٛاؾ    

ا ٚايبٝٛ  ، ٚذاشق عًا٢ تثبٝايف املؼاشبٝا  ؾاٛم ايٓٛاؾاز بتـاُُٝا  عاذ٠ ، نُا         

 ِٖ ٗاا ، نُاا ًٜراغ    ذ نثشَتذشق ع٢ً ْؼش ايكباب ؾٛم ا٭ططح ، ًٜٚرغ املؼاا

اْتؼاس نتٌ ؿػري٠ ؾٛم مجٝع سططح ايبٝٛ  ، دثٌ غشف ايظاطح ، ٚتاذٍ عًا٢    

 سْٗا ناْيف جض٤ّا َٔ نٌ بٝيف .

ٚتٓتؼش بع  ايبظاتني داخٌ املذ١ٜٓ ، نُا تعٗش بع  ايٓخ٬  داخٌ عذد 

ا ٜؼااذ املؼااٖذ ; اْظااٝاب ٚادٟ سباٞ جٝااذ٠ سٚ   كا٦ٌٝ َأ ا٭ذااٛاؾ ، ٚيعاٌ سبااشص َا    

عاذد قًٝاٌ َأ ادتظاٛس ، ٚقٓاا ش      ٚؾٛقا٘  ، بطرإ غري بعٝذ عأ املظاحذ ايٓباٟٛ    

ًَترُاا١ َااع ايظااٛس َاأ ادتٗااتني ايؼااُاي١ٝ ٚادتٓٛبٝاا١ ، يتكااّٛ بعًُٝاا١ ايترـااني ،  

 ٚتهٌُ اَتذاد ايظٛس ؾٛم ايٛادٟ .

   ٘ ، اياازٟ  ((اجملٝااذٟ  )) سَااا املظااحذ ايٓبااٟٛ ؾٝعٗااش مبآرْاا٘ ارتُااع ، ٚبٓا٥اا

بع  املباْٞ َٔ ادت١ٗ ايػشب١ٝ ) َب٢ٓ َذسط١ ب٘ ٖا ، ٚتًتـل 1277إىل عاّ  ٜشجع

 قاٜتباٟ سٚ احملُٛد١ٜ ( ، ٚتكّٛ امل٦ز١ْ ارتاَظ١ عًٝٗا قشب باب ايشمح١ .

نتاٌ ؿاػري٠ دثاٌ املؼاشبٝا  ايايت ناإ        َٚٔ خ٬ٍ ايؼٛاسع ايلٝك١ تعٗش

شؾتٗاا ، ٚميتاذ َأ ادتٗا١ ايػشبٝا١ ػااسع ايعٝٓٝا١ بأعُذتا٘         سٌٖ املذٜٓا١ يف صخ  ٔ َتِؿَٜ

 يف تـُِٝ َباْٞ املٓطك١ املشنض١ٜ ذذّٜثا . يِفًَُُِِٗتاملتُٝض٠ ، ٚاييت اِط
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 ا; َأ ذٝا  ا٭طاٛاس ايايت حتاٝط بٗا       ا ناإ عًٝٗا  يتايا  ٦ٝا١ ٜٚعٗش ايبكٝع باهل

اد ق١ًًٝ َأ  ا  ، نُا تعٗش سعذَُّإىل بكٝعني ; بكٝع ايػشقذ ، ٚبكٝع ايَع اٚتكظُٗ

ايكبااااب ٚايكباااٛس املتُٝاااض٠ سٚ احملا ااا١ بظاااٛس َااآخؿ  َااأ اذتحااااس٠ ، ٜٚباااذٚ سٕ  

ايذنتٛس نعهٞ مل ٜتٛطع يف دثٌٝ ايبكٝع قبٌ ايعٗذ ايظاعٛدٟ ، نُاا تعٗاش    

ايـٛس٠ اييت تعشكٗا إذذ٣ يٛذات٘ ، بظبب نثش٠ ايتؿـ٬ٝ  ٚغٝااب املعًَٛاا    

 . ايذقٝك١ عٓٗا ، ٚجتّٓبا ٭ٟ ذشد قذ ٜٛاجٗ٘

ع٢ً اٱ اس ارتؼيب يًُحظِ ،  َثبت١ ، ايبطاقا  َٔ زتُٛع١ باجملظِ عتٝط

، عًٝٗا َعًَٛا  شتتـش٠ ، ٚإذـا٤ا  يًُعامل ايعُشا١ْٝ ; ناا٭ذٛاؾ   يفطحً

ٕ  ، ٚاملكاابش  ، ٚايتهاٜا ، ٚايهتاتٝب ، ٚاملذاسغ ، ٚا٭طٛام  ، ٚاذتُاَاا   ، ٚا٭ؾاشا

ٚتعٗااش عًاا٢ بعاا   ، ًَِااِعََ يهااٌ ؾاا١َعشٚ ناْاايف اياايت ا٭ ااا٤ يفٚٚكااع ، ٚا٭سبطاا١

ايبطاقا  اطتذسانا  ٚتػٝريا  ، ذٝا  تظاتحذ َعًَٛاا  َػااٜش٠ ملاا طاحٌ َأ        

قباٌ ، تظااحٌ ؾااٛم ايظااابك١ سٚ جباْبٗااا ، ذٝا  ٜكااّٛ ايااذنتٛس عبااذ ايعضٜااض َٓااز   

ث٬ثاا١ سػااٗش بتٛثٝاال تؿـااًٝٞ يًُحظااِ ، ٜظتلااٝـ نااٌ َاأ ٜـااٌ إيٝاا٘ َاأ سٖااٌ  

ملعااامل ، سٚ بكاٜاٖااا ، ٜٚتراااٚس َعٗااِ يف َٛقعاا٘ ،  املذٜٓاا١ ، اياازٜٔ عاؿااشٚا تًااو ا

، ٚقذ سعذ طح٬ّ تٛثٝكّٝا يًضٚاس ،  سٚ َظتأجشٜ٘ َٚايهٝ٘ ، ٚتاسٜ  بٓا٥٘ ، ٚذحُ٘

ٚخـف ؿؿر١ يهٌ صا٥ش ، ٜظحٌ ؾٝ٘ َعًَٛا  ٚاؾ١ٝ عٓا٘ ، ٜٚلاع يف صاٜٚتٗاا    

 ًعايف  ؿٛست٘ ، ثِ ٜرتى يًضا٥ش سٕ ٜظحٌ ٬َذعات٘ ٚاْطباعات٘ عُا ٜشاٙ ، ٚقذ ا

عًاا٢ عااذد َاأ نتابااا  ايااضٚاس ، ؾٛجااذ  يف َععُٗااا تظااح٬ّٝ ملؼاااعش ايػبطاا١      

اياايت باازهلا ؿاااذبٗا يف  ٚايظااشٚس باجملظااِ ، ٚإعحاّبااا بذقتاا٘ ، ٚتكااذّٜشا يًحٗااٛد    

ّٖا إخشاجااا٘ ، ٜٚبااااذٚ سٕ ٬َذعااااا  ا٫طااااتذساى ٚايتػااااٝري ناْاااايف ت٪خااااز ِػاااا  ؿا

 .ش سنثش َٔ صا٥عًٝٗا  َعَُِجذ  َٚسى إٕ تأنََّسِذَتِظُٚت
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ٔ  َعًَٛات٘ بعلِٗ طحٌ ٚقذ ٟ  ًَِا ِعامَل عا ٘  استبطايف  سٚ ، عاؿاشٙ  اياز ٘  با ،  رنشٜاتا

ّٝاا ٚاجتُاعّٝاا يف     ٚيٝتِٗ سطٗبٛا يف ٖزا ادتاْب ، يتـبح نتاباتِٗ تأسغّتاا عُشاْ

 ٚقيف ٚاذذ .

ٚمل ٜٓع ايذنتٛس عبذ ايعضٜض سٕ غتـف طاح٬ّ يًٓظاا٤ نابريا  ايظأ ،     

ٗ   ايًٛاتٞ دعأٖ ي٬ ٬ يف حتذٜاذ   ٔع ع٢ً اجملظِ سّٜلا ، ٚاطاتؿاد َأ ٬َذعاات

ايايت اػاتٗش  يف املذٜٓا١ يف رياو ايٛقايف ، نُاا اطاتؿاد        ، بع  نتاتٝب ايبٓا  

ؾٝٗاا ، ٫ٚ ػاو سٕ عًُٝا١ ايتٛثٝال      َِٔؼا عٔ بعا  ا٭ذاٛاؾ ايايت عِ    رنشٜاتَٗٔٔ 

عكاٛد عًا٢   قباٌ تظاع١   ، ٖزٙ طتحعٌ اجملظِ سنثش دق١ ٚتعبرّيا عٔ املذ١ٜٓ املٓٛس٠ 

 ا٭قٌ .

 اّ ، ملَّاا1.5×2زا اجملظااِ ايهابري زتظااِ ؿاػري ، ٜبًااؼ ذحُا٘    ٖا خًااـ باذا  ٚ

ش إىل جباٌ  ِٝا ، ميثٌ َظاذ١ كخ١ُ يًُذ١ٜٓ املٓٛس٠ ، دتذ َٔ جباٌ عَ  تٌُ بعُذهٜ

ايهتاٌ   ٚتعٗاش ،  1/5000كٝاغ ٜبًؼ سكاعاف َكٝااغ اذتحاِ ايهابري     ذ ، مبُذُس

املااضاسع ، ٚقااذ غشطاايف يف مجٝااع  ايعُشاْٝاا١ ؾٝاا٘ عًاا٢ ػااهٌ قطااع ؿااػري٠ ٚطااط   

 ِ .ًَِعسضتا٤ اجملظِ سعٛاد حتٌُ سٚساّقا نتب عًٝٗا اطِ املٛقع سٚ امَل

َٚٔ ايٛاكح سٕ ٖزا اجملظِ طٝعشق مجٝع املٛاقع ٚاملعامل يف املذ١ٜٓ املٓاٛس٠  

َا ذٛهلا ع٢ً اَتذاد ايعـٛس ; َٔ ايعـش ادتاًٖٞ إىل سعتاب ايعـش اذتذٜ  ، ٚ

 ت٢ ٜٓتٗٞ ايعٌُ يف اجملظِ ايهبري ٚتٛثٝك٘ .ٚقذ تأجٌ إصتاصٙ ذ

زتُٛعا  َٔ ا٭ذحاس ، بعلٗا َاأخٛر َأ    ( ايٛسػ١) ٚيف صٚاٜا املترـ سٚ 

سب١ٝٓ قذمي١ سصًٜيف ، تعٗش ؾٝٗاا بكاٜاا سعُاذ٠ ٚتٝحاإ ٚسقاٛاغ ، ٚبعا  اذتحااس٠        

املٓرٛت١ اييت تظتخذّ يف بٓا٤ ادتذسإ ، ٚيهٌ ذحش َأ ٖازٙ اجملُٛعا١ َعًَٛا١     
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عٓٗا ايذنتٛس عبذ ايعضٜاض ، ٜٚؼاش  ياو َٛقعٗاا يف ايبٓاا٤ ، ٚتؿـا٬ٝ         عتذثو

سطاااَٛٗا ، ٚايتؼاااهٌٝ ايٓٗاااا٥ٞ ايااازٟ تظاااتكش ؾٝااا٘ ، ٚا٭دٚا  ارتاؿااا١ بـااآع    

َٓرٓٝاتٗااا ٚجتٜٛؿاتٗااا ، ٜٚتخًااٌ ايؼااش  عااذد غااري قًٝااٌ َاأ املـااطًرا  املٗٓٝاا١    

 ٠ اييت عتًُٗا .اذتحش ، ٚايذ٫٫  ايهثري  تعٗش يو س١ُٖٝ ٖزايتٚاهلٓذط١ٝ ، اي

،  ايعضٜض بٔ عبذ ايشمحٔ نعهٞ عبذ املٗٓذغ ايذنتٛس املترـ ؿاذب سَا

ّ ، ٚتًك٢ دساطت٘ 1956ٖا/1376ؾٗٛ َٗٓذغ َعُاسٟ ، ٚيذ يف املذ١ٜٓ املٓٛس٠ عاّ 

ذت٢ ْٗا١ٜ املشذ١ً ايثا١ْٜٛ ؾٝٗا ، ثِ ايترل به١ًٝ اهلٓذط١ يف جاَع١ املًاو طاعٛد   

ٖا ، ٚعاني َعٝاّذا ؾٝٗاا ملاذ٠ طآتني ، ثاِ اْتكاٌ        1403 بايشٜاق ، ٚختشد ؾٝٗا عاّ

ِ َٓاؿب عذ٠ ؾٝٗاا ، آخشٖاا س٥ّٝظاا يربْااَخ     ًََّظيًعٌُ يف سَا١ْ املذ١ٜٓ املٓٛس٠ ، َٚت

تطااٜٛش املٓااا ل املطًاا١ عًاا٢ ايطااشم ايش٥ٝظاا١ٝ ، َٚؼااشّؾا عًاا٢ ختطااٝط املٓااا ل        

َ     نإ قذ ايعؼٛا١ٝ٥ ، ٚ عا١ ا٭صٖاش   ذـٌ عًا٢ املاجظاتري َأ نًٝا١ اهلٓذطا١ جبا

 اَعاااا١جب يًؿٓاااإٛ(  سدْاااارب٠) نًٝاااا١  َاااأ ٙاّ ، ٚايااااذنتٛس1997ٖااااا/1417عاااااّ 

 ّ .2003ٖا/1423عاّ ،  ( اطهتًٓذا) يف  ( ٖٝربٚ  ٕٚ) 

 َّ ٠ ٭ػاٗش َعاامل املذٜٓا١    َسسؿذس عذ٠ نتب ٚسّٛثا ، سُٖٗا : اجملُٛع١ املـا

 يف ث٬ث زتًذا  َٔ اذتحِ ايهبري .، املٓٛس٠ 

ي٘ عذ٠ سٛث ) اْعش  سٛث ٚدساطا  املذ١ٜٓ املٓٛس٠ ٚقذ ْؼش  زت١ً َشنض

 َٔ ٖزا ايعذد ( .املاكٝتني ، ؾٗشغ اجمل١ً يف ايظٓتني 

 ؾٝكٍٛ : املظتكب١ًٝ ٚتطًعات٘ ، املترـ ٖزا ٱْؼا٤ ٚدٚاؾع٘ جتشبت٘ عٔ ٜترذثٚ

ََ) بٝاايف َاأ بٝااٛ  املذٜٓاا١ ايكذمياا١ يف   يف ْؼااأ  )) اع ( ، تتحُااع ؾٝاا٘ َّااذااٛؾ 

 ـُكايظ اا ، ارتؼااب١ٝ ايشٚاػااني َبهااش ٚقاايف يف ْعااشٟ يؿتاايف ، عُشاْٝاا١  ااا  تشاثٝاا١

، ؾترا  ايت١ٜٛٗ ، تٛصع ايػشف ، ٚؿش  عٓذَا سدخٌ بّٝتاا ؾٝا٘ صخااسف     ١ضخشؾامل

( َؼاغب ) ، ٚستظا٤ٍ عٓٗا ، ٚسد٢ٓ ٚجٛدٖا عٓذْا ، ٚحتٛييف إىل  ستأًَٗا سؾلٌ

ٌٜ غشؾ١ ٖٓاى ، ٚتٛطٝع ػباى ّ اقرتاذا  ٱصاي١ جذاس ٖٓا ، ٚتعذذَِّقيف ايبٝيف ; ُس

ٞ َع٘ ذب َُِّٓيف ج١ٗ سخش٣ ، ٚاستبط ٖزا بإذظاغ مجايٞ سخز ُٜٓٛ داخًٞ ، ُٜٚ

 ايؿ١ٝٓ ايضخشؾ١ٝ . ( ايتؼه٬ٝ )  ايشطِ ٚ
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، ٚيهٓه  ( ايطب) ; سساد ٚايذٟ سٕ ٜذخًه ايثا١ْٜٛ  سْٗٝيف دساطيتٚعٓذَا 

ىل اهلٓذط١ اٱْؼا١ٝ٥ ، ؾذسطيف ْؿظٞ جتاّٚبا َع ٖزٙ امل١ٓٗ ، ؾٛجٗه إ يف سجذ مل

ايؿـٌ ا٭ٍٚ ، ؾٛجاذتٗا دساطا١ جاؾا١ ، ٚمل سستاح هلاا ، ٚيؿايف ْعاشٟ ص٥٬َاٞ يف         

اهلٓذط١ املعُاس١ٜ عتًُٕٛ يٛذاتِٗ ، ٜٚعًُٕٛ يف ايشطَٛا  ، ٚبذس  ستعشف عًا٢  

ٖزٙ اهلٓذط١ اييت مل سنٔ سعشف عٓٗاا ػا٦ّٝا َأ قباٌ ، ٚٚجاذ  يف ْؿظاٞ َا٬ّٝ        

ُّا  بٌ ٚجذ  نٌ َا سذب٘ ؾٝٗا ، ؾاطتأرْيف ٚايذٟ سٕ سحتٍٛ إيٝٗا ، ٗا ، ٝيإععٝ

ٚػشذيف ي٘ نٝـ ٚجذ  ٖٛاٜاتٞ شتتض١ْ يف َٛادٖا ايذساط١ٝ اييت تعشؾيف عًٝٗا 

 ، ؾٛاؾكه . ١ٝسٚي ـٛس٠ب

َّ ٗا ، ٚبذس  سؾِٗ مجايٝا  ايتـُِٝ ، بعذ بقيف دسطيف ايعُاس٠ بؼػـ ، ٚتؿ

َّا ، ٚختشجيف  ،  ٗاا ١ٝ مبعذٍ عاٍ ، ٚعٝٓيف َعٝاّذا ؾٝ ايهً يفسٕ ناْيف تزّٚقا عا

َّااٛا يف ذااب ايارتاث ، ٚاصداد تعًكااٞ باارتاث املذٜٓاا١ ،     َْ ٚسؾاذ  َاأ سطاااتزتٞ ايازٜٔ 

طٓٛا  ايذساط١ َٔ عُاس٠ املذ١ٜٓ املٓٛس٠ ايكذمي١ ،  خ٬ٍ ايع١ًُٝ َؼاسٜعٞ ٚناْيف

 ٚنزا َؼشٚع ايتخشد .

   ٕ قشّٜباا َأ ايعا٥ًا١ ،     ٚبعذ طٓتني ;  ًبيف ٚايذتٞ سٕ سعاٛد إىل املذٜٓا١ ٭ناٛ

،  ا٭صٖش جباَع١ اهلٓذط١ ن١ًٝ يف ايعًٝا ايذساطا  بكظِ ي٬يترام ْؿظٞ سعذ ٚنٓيف

ايتكٝيف سَٝٓٗا آ٦ْز املٗٓذغ عُش قاكٞ ، ايزٟ  ٖا1408 عاّ يًُذ١ٜٓ صٜاستٞ ٚخ٬ٍ

ْؿظٞ َؼذّٚدا  ٚٚجذ  ، سقظاَٗا سذذ يف يًعٌُ املذ١ٜٓ سَا١ْ إىل ا٫ْتكاٍ عًٞ عشق

ايعشق ، ؾعذ  إىل ايشٜااق ، ٚ ًبايف ْكاٌ خاذَاتٞ إىل سَاْا١ املذٜٓا١ ،        إىل ٖزا

ٚٚاؾكايف ادتاَعاا١ ، ؾاْتكًاايف إىل املذٜٓا١ ، ٚبااذس  عًُااٞ يف ا٭َاْا١ ، ٖٚٓااا بااذس     

اياايت سد  إىل ٫ٚد٠ ٖااٞ ْكطاا١ حتااٍٛ ناابري٠ يف ذٝاااتٞ ٚاٖتُاَاااتٞ ايعُشاْٝاا١ ، ٚ

 َؼشٚع املترـ ٚاملشنض .

ٖذَٝا  ٚاطاع١ ذاٍٛ    ؾٝٗا ري جزسٟ ; ؾكذ بذس ناْيف املذ١ٜٓ يف َشذ١ً تػٝ

اذتشّ ; يتٓؿٝز َؼشٚع تٛطع١ املظحذ ايٓبٟٛ ، ٚيؿاتح ػاٛاسع ٚطااذا  جذٜاذ٠ ،     

ٚتبعٗا َؼشٚع تطٜٛش املٓطك١ املشنض١ٜ احملٝط١ باملظحذ ايٓبٟٛ ، ٚتؼٌُ املٓطك١ 

 اييت ناْيف داخاٌ طاٛس املذٜٓا١ ا٭ٍٚ نًاٗا ، باٌ ٚتضٜاذ عًٝٗاا سذٝاا٤ َٚٓاا ل يف         

إصاي١ َٓطك١ قذمي١ ٚاطع١ ، ١٦ًَٝ با٭ذٛاؾ ٚايبٝٛ  ،  ٜعه ٖٚزا ، ج١ٗ َٔ سنثش
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ايهتاباا    تكٍٛ نُا ، ايظٓني ٦َا  إىل ٜعٛد ا٭ب١ٝٓ ٖزٙ ٚبع  ، ٚا٭سبط١ ٚاملذاسغ

يف ٚاجٗاتٗا ، سٚ ع٢ً ذحاس٠ تزناس١ٜ ؾٝٗا ، نُا سٕ ٦َا  املؼشبٝا  املٓكٛػ١ 

،  املرتانُا١  ا٭ْكاق بني تظكط ٚسمبا ، طتضاٍ اي١َٝتٛ قشٕٚ يف ؿٓعيف اييت ارتؼب١ٝ

ٚسخًٝيف تًو املٓا ل ، ْٚضييف سجتٍٛ يف ا٭ذٝاا٤ ارتاٜٚا١ ، ٚسدخاٌ ايبٝاٛ  ، ايايت      

ْٛٗاا ، ٚناإ بعلاٗا َتٗايّهاا ، ٚبعلاٗا      ُهبذس جتاس ا٭ػٝا٤ املظاتخذ١َ ٜؿهِّ 

ـٓٛعا  ; ، ٖٚايه َا ٚجذت٘ َٔ تٓٛع عحٝب يف تًو امل تؼٜٛٗ٘ دٕٚ ٘هَُّؾ ٜـعب

َّ سقشس ؾٝٗا ؾٔ  اع املٗاش٠ ،  قشٕٚ َٔ اذتلاس٠ اٱط١َٝ٬ ، ٚسجٝاٍ َتٛاي١ٝ َٔ ايـا

مل غتطش ببايٞ سْٗا ع٢ً ريو ايكذس َٔ دق١ ايتـُِٝ ٚبشاع١ ( تؼه٬ٝ  ) ٚسس٣ 

سٕ سطاا٬ؾٓا اعتُااذٚا ْعاااّ ) ايٛذااذ٠ اهلٓذطاا١ٝ ( ،     ٚٚجااذ ،  ـاآع ٚاٱعااذاد اي

مجايٝا١ سا٥عا١ ، ٚسٕ ٖٓااى    ( تؼاه٬ٝ   ) تًؿ١ ٚسِْٗ ؿٓعٛا َٔ تٛايٝٗا بطشم شت

َذاسغ ، ٫ َذسط١ ٚاذذ٠ يف تًو ايتـُُٝا  ، ٚسْٗا مجّٝعاا حتُاٌ يف سعُاقٗاا    

َُ  . ١ب١ بكَُٝشِؼؾًظؿ١ تٓبثل َٔ س١ٜ٩ إط١َٝ٬ يًرٝا٠ ٚيًحُاٍ ، َٚٔ بٛاع  ؾ١ٝٓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٔ  ، ١إطا٬َٝ  ا ٚمجايٝ ٖٓذطّٝا تشاّثا سَاَٞ ٚجذ  ; ٚباختـاس  - ارتظااس٠  َا

، ٚجٗاّٛدا ٭طا٬ؾٓا ، َأ ايتؿاشٜط      ٚعتؿاغ  س٫ ٜٛثل -ادتشمي١  َٔ ٜهٔ إٕ مل
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غ جٗذٟ يف سٕ سنشِّعضَؾ -عٔ ا٭جٝاٍ ايتاي١ٝ  ؾل٬ّ - جًٝٓا ٜعشؾ٘ سكِٗ س٫

٭ْٗ  مبا ٜٛؾكه اهلل إيٝ٘  - َا اطتطعيف -هلزا ايعٌُ ايهبري ، ٚسٕ سجتٗذ 

. 

ذس  بٗا سٕ سؿٛس َا طاٝٗذّ تـاّٜٛشا ناا٬َّ ،    ارتط٠ٛ ا٭ٚىل اييت بناْيف 

ِّ ٚتؿـ٬ّٝ مج١ً بٝيف ٚنٌ ، ذٛؾ ٚنٌ ، ذٞ نٌ ٜعٗش ُّا ) ٕ ، ٭ن عتٌُ ( ؾًٝ

ش يف ٖزا املؼٗذ َا ختتضْ٘ ِِٗظ، ُٚ٭ ايهبري٠ ايعُشا١ْٝ ايب١ٝٓ هلزٙ َتها٬َّ َؼّٗذا

تـُُٝا  َٔ عٓاؿش عُشا١ْٝ نثري٠ َتذاخ١ً ، َٚا حتًُ٘ َٔ ؾٕٓٛ ٖٓذط١ٝ ، ٚ

بذٜع١ ، ٚمجايٝا  عاي١ٝ ، ٚسغِ ق١ً خربتاٞ بايتـاٜٛش اطاتطعيف سٕ آخاز يكطاا       

نثري٠ يًبٝٛ  ٚا٭ذٛاؾ ٚا٭ذٝاا٤ ، َٚاا ؾٝٗاا َأ َؼاشبٝا  ٚػابابٝو ٚسباٛاب ،        

ِّ ٚجبٗذ س َععِ املٓا ل قباٌ سٕ تذخًاٗا ادتشاؾاا  ٚسدٚا  اهلاذّ     اطتطعيف سٕ سؿ

 ا٭خش٣ .

ٍ ع٢ً يارد َٔ ٖازٙ ايتؼاه٬ٝ  قباٌ سٕ    ٚناْيف ارتط٠ٛ ايثا١ْٝ : اذتـٛ

 ٜظترٛر عًٝٗا جتاس ا٭ػٝا٤ املظتع١ًُ ، سٚ تظكط بني ايشناّ .

ٚسخز  سطابل ايضَٔ ، اطتأجش  صتاّسا ٚعا٬َّ ، ٚ ؿايف َعٗاِ يف ايؼاٛاسع    

ارتاي١ٝ ، سس  عٔ ايتؼه٬ٝ  املتٓٛع١ ، ٚس ًب َُٓٗاا تؿهٝاو قطعا١ ٖٓاا ،     

سعٌُ سَاّ ادتشاؾا  ، َٚع كشبا  آ٫   ذٝإا٭ٚجض٤ ٖٓاى ، ٚنٓيف يف بع  

ٌ  ايثك١ًٝ اهلذّ ٔ  جاض٤  عًا٢  ٭ذـا ٔ  ٚٚذاذ٠  ، َتُٝاض٠  خؼاب١ٝ  َؼاشب١ٝ  َا ٌ  ) َا  ( تؼاهٝ

قذس ٚاف َٔ تًو ايُٓارد ،  -ٚهلل اذتُذ  -ٚقذ جتُع يذٟ ؾه ، سٚ طكـ ، 

 ٚخضْتٗا يف بٝيف ايعا١ً٥ ، ٚعهؿيف ع٢ً دساطتٗا .

َذٜشٜاا١ ا٭ٚقاااف باملذٜٓاا١ ،    ;ٚناْاايف ٖٓاااى قطااع طاابكه إيٝٗااا نااثريٕٚ     

، ٚايٛؿاٍٛ إىل  َٚشنض سساث اذتخ ، ايزٟ نإ ْؼّطا يف سؿذ ايارتاث سّٜلاا   

ؾشق١ َأ جاذ٠ يشؾاع     ( 12 ) سذلش َشنض سساث اذتخقطع سثش١ٜ َتُٝض٠ ، ؾكذ 

ُاَا  ، ٚا٭سبط١ ، سؾّعا َظاذّٝا يًُظاجذ ، ٚاذت ٚعٌُ ، امل١ُٗ ٚايعٓاؿش املباْٞ

ٚا٭ب١ٝٓ املتُٝض٠ ، ٚسخز ؿّٛسا ، ٚسصتض َظاقط ٚسطَٛا  نثري٠ ، ؾهإ عًُ٘ 

 تٛثّٝكا سا٥ّعا .
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ٚناازيو نااإ بعاا  َٓااذٚبٞ ا٭ٚقاااف ظتُعاإٛ اذتحاااس٠ املتُٝااض٠ ، اياايت     

خااااسف ارتؼاااب١ٝ اٖتُااااَٞ َٓـاااّبا عًااا٢ ايض ؾهاااإ عًٝٗاااا نتاباااا  ، سَاااا سْاااا  

عؼش كًّعا غري َٛجٛد ،  ايطبل ايٓحُٞ رٚ ا٫ثه:  ٚادتبظ١ٝ ٚاذتحش١ٜ ، ؾُث٬ّ

َٔ ْاٛادس ايعاامل ، ٚنااْٛا ٜكٛيإٛ إْا٘ َٛجاٛد يف ستاشاب ايظاٝذ٠ سقٝا١ يف           ذٜٚع

َـش ، ٚيف َب٢ٓ آخش َٔ ايٓٛادس ، ؾٛج٦يف عٓذَا ٚجذت٘ ع٢ً جذاس سذذ ايبٝٛ  

َّا بااادتف عًاا٢ استؿاااع اثااه عؼااش َاارّتا  ، يف بٝاايف سبااٞ عااض٠  ، ايكذمياا١  ،  َشطااٛ

مجٌٝ ٚناٌَ ، ايتكطيف ي٘ عذ٠ ؿٛس ، ٚمل سطتطع سنثش َٔ رياو ،   هٜٛٔٚبت

 ٚقذ صاٍ املب٢ٓ .

بعذ رياو عهؿايف عًا٢ دساطا١ َاا مجعتا٘ َأ ٚذاذا  ٚعٓاؿاش ، ٚسخاز            ٚ

ايشطَٛا  اهلٓذطا١ٝ ٚاملظااقط ايايت دثًاٗا ، ٚسسا  عأ ْعاَٗاا اهلٓذطاٞ          سعذ 

َٓٗاا ايٓظال ايعااّ     ٕٛييت ٜتهايزٟ ميهٔ سٕ ٜكٓٔ ، ٚٚجذت٘ َٔ خ٬ٍ ايٛذذ٠ ا

يهااٌ َؼااشب١ٝ ، ٖاازٙ ايٛذااذ٠ قااذ تهاإٛ َشبّعااا ، سٚ َظااتط٬ّٝ ، سٚ صتُاا١ را     

سك٬ع عذ٠ ، ٚتتٛاؿاٌ ايٛذاذا  َباػاش٠ ، سٚ باأدا٠ تٛؿاٌٝ ، قاذ تهإٛ خّطاا         

ُّا ، سٚ َتعشّجا ، سٚ قّٛطا ، ٚتتحُع يف َتٛايٝا  َٓتع١ُ ، سٚ َكطٛع١ يف  َظتكٝ

 ْكط١ َع١ٓٝ سّٜلا .

َّ ٖٚهزا ايعاّ يهٌ َؼشب١ٝ سٚ ْاؾز٠ سٚ طكـ سٚ باب ،  ( ايؼهٌ) ٕ ٜته

ْٚظك٘ ايعاّ إىل انتؼاف زتُٛع١  ( ايتؼهٌٝ) ايبر  يف ٚذذا   سٚؿًه ٚقذ

اييت تؿتكيف عٓٗا عبكشٜا  سط٬ؾٓا ، ٚٚجذ  ؾٝٗاا َاذاسغ    ١َٔ ا٭ْع١ُ ادتُايٝ

 ٚاجتاٖا  َتٓٛع١ .

ايرتاث ، َؿّٗٛ اطترٝا٥٘ ٚاطتثُاس  َع ٌَيًتعا جذٜذ َؿّٗٛ ْؿظٞ يف قاّ ٖٚٓا

ات٘ إىل سقـ٢ ذذ  هٔ ، ٚمبا ٜت٤٬ّ َع  بٝع١ صَٓٓاا ، ؾاإرا مل ٜهأ َأ     ؾَّٓ

َٚأ  بٌ  -املٓاطب يعـشْا سٕ ْهشس َا ؾعً٘ سط٬ؾٓا ذشؾّٝا ، ؾإٕ َٔ املٓاطب 

، سٕ ْظتؿٝذ َٔ ايٓظل ادتُايٞ ايزٟ تؿتكيف عٓ٘ رٖٓٝاتِٗ املبذع١  -ايلشٚسٟ 

١ َاْع سٕ ْظتؿٝذ َٔ ػهٌ ايكاٛغ سٚ ايعُاٛد سٚ ايٛذاذ٠ ايتـا١ُُٝٝ يف     َُّٝع َثٚي

، ٚجااض٤ َاأ ٚاجٗاا١ ٚطاااتش يًٓاؾااز٠ ،  تهااٜٛٔ جذٜااذ ْلااع٘ يف سقااٛاغ سٚ سعُااذ٠  

ِّؾٚغري ريو ،  سٙ ْٚظتثُشٙ ٓتٛاؿٌ َع تشاثٓا ْٚأخز َٓ٘ سبذع َا ٚؿٌ إيٝ٘ ، ْٚط
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كا٘ ،  ْاذسغ ٖازا ايارتاث ْٚٛثِّ    سٕ - باايطبع  -مبا ٥٬ِٜ صَآْا ، ٖٚازا ٜكتلاٞ   

 ُٖٞ .سٍٚ عًٝ٘ ، ٚجعًت٘  َ٘ ملٔ عتظٔ ا٫طتؿاد٠ َٓ٘ ، ٖٚزا َا عهؿيُفْٚكذِّ

ٖٚهاازا تهْٛاايف يااذٟ ؾهااش٠ مجااع ايعٓاؿااش املعُاسٜاا١ ايرتاثٝاا١ ، ٚإْؼااا٤      

 بذساط١ ع١ًُٝ ْاكح١ . ٚتٛثٝكٗاَترـ هلا ، 

، ٚمشًاايف اطااتُش  عًُٝاا١ مجااع عٓاؿااش ايبٝاايف املااذْٞ ذااٛايٞ ايظاآتني  ٚقااذ 

َاأ اذتحاااس٠ ٚايطااني سّٜلااا ، ٚبًااؼ  زتُٛعااا  َـاآٛعا  خؼااب١ٝ ، َٚعذْٝاا١ ، ٚ

 ٚذذ٠ ، نٌ ٚذذ٠ ختتًـ عٔ ا٭خش٣ . ( 200 ) عذد ٚذذا  املؼشبٝا  ٚذذٖا

 ؾهش٠ إْؼا٤ املترـ :

طأؿاٌ   عٓذَا بذس  مجع ٚذذا  ايعٓاؿش ايعُشاْٝا١ ، مل سنأ سظأ سْاه    

( ايؿاا٬ٝ ) ٗا يف جاض٤ َأ   ًااسٕ سجعسؾهاش  إىل ٖازا ايعاذد ايهابري َٓٗااا ، ٚنٓايف     

 اييت طأبٓٝٗا يظهه .

ا٭َش ، ٚسؿبح عتتاد ملهإ نبري ، جا٤ته ْـا٥ح َٔ  اتظع عٓذَا ٚيهٔ

ع٢ً َا مجعت٘ ، ٚحتُظٛا يعًُٞ محاط١ نبري٠ ، ؾاقرتذٛا عًٞ سٕ  ا ًعٛا ايزٜٔ

 ٚمجايٝات٘ . ٜٚشٕٚ ؾٝ٘ تشاث املذ١ٜٓ ، اٯخشٕٚ ٜشاٙ ، نبري َهإ يف عًُٞ سجعٌ

تؼاحٝع   يف ْتا٥حٗاا  سػاٗذ  ٚباذس ُ  ، باذستٗا  ايايت  ايتٛثٝال  عًُٝا١  َع ايؿهش٠ يِفَََُْٚ

ؼش ٚايظشٚس ايزٟ سقش٩ٙ يف ٚجٛٙ سٌٖ املذ١ٜٓ ايازٜٔ  نٌ َٔ ا ًع عًٝٗا ، ٚيف ايِب

ّ  ٚيف ، جٓبات٘ يف ٚعاػٛا ، ايعُشاْٞ ايرتاث ريو بك١ٝ عاؿشٚا املـاُُني   بعا   اٖتُاا

ايرتاث١ٝ ، ٚاجتٗادِٖ يف ا٫طتؿاد٠ َٓٗا ، ٚقاذ جاا٤ْٞ ا٭خ   ١ْٝ بارتـا٥ف ايعُشا

َٓذٚب سذذ َهاتب ايتـُِٝ ايهبري٠ ، ٚ ًبا َه  َع ايعكيب اذتل عبذ املٗٓذغ

ايذساط١ اييت تٛؿاًيف إيٝٗاا ، ؾاأ ًعتِٗ عًا٢ ايٛذاذا  ايايت ٚثكتٗاا ، ٚسعطٝاتِٗ         

ٖزٙ ايٛذذا  يف  يِفًََخَدايُٓارد ايع١ًُٝ ، ٚناْيف ايٓتٝح١ سٕ  ٚسسٜتِٗ ، ايشطَٛا 

( ايتؼه٬ٝ  ) بع   يِفًََخيٛاجٗا  املباْٞ اييت ؿُُٖٛا ، َٚد س٥ٝظ١ٝ تـُُٝا 

َٚا صاييف ٖزٙ املهاتب ع٢ً ؿ١ً بٞ ،  ، ادتذٜذ٠ ايعُشا١ْٝ ايب١ٝٓ ْظٝخ يف ادتض١ٝ٥

ػاشن١  ) ١ يـاا   ٓا اؿ١ املهتب ايزٟ ٜـُِ سنارب إْؼاا٤ عُشاْاٞ يف املذٜ   خبٚ

 املٓطك١ املشنض١ٜ ; َؼشٚع طٛم باه ايٓحااس ، َٚؼاشٚع طاٛم     يف ( عكاس ايكابل١
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ٚغريُٖا َٔ املؼاسٜع ايلخ١ُ ٚاذت١ٜٛٝ ، ٖٚزا ٖٛ ايتٛاؿٌ ايزٟ  ، ايكذِٜ املذ١ٜٓ

ايظاُا  ايش٥ٝظا١ٝ    عًا٢ ْتطًع إيٝ٘ بني ايعُشإ ادتذٜذ ٚايكذِٜ ، تٛاؿٌ عتاؾغ 

 . ٚايتطٜٛش ايتحذٜذ يف ٜث١اذتذ ايتكٓٝا  نٌ ٜٚٛظـ ، املذ١ٜٓ يف ايعُشا١ْٝ يًؼخـ١ٝ

٘ يًُراؾع١ ع٢ً ايرتاث ٚايعٓاٜا١ با٭بٓٝا١ ايكذميا١ ياٝع     ٚسرنش ٖٓا سٕ ايتٛج 

ادتُٛد ٚعذّ ايتطٛس ، بٌ ٖٛ تٛج٘  ْٛاع، ٫ٚ ٖٛ ػهٌ َٔ س يف ب٬دْاستـّٛسا 

ٛ ) عاملٞ يذ٣ مجٝع ايذٍٚ املتكذ١َ ، ٚقذ خــايف يا٘ ٦ٖٝا١     ، ٖٚاٞ   ( ايْٝٛظاه

يف ي٘ جّٗٛدا ع١ًُٝ ؾا٥ك١ ، َطسَٛا٫ّ  ا١ً٥ ، ٚنشَّ، يٮَِ املترذ٠  تابع١ عامل١ٝ ١٦ٖٝ

تٛثٝل  ٢ايتكًٝذٟ ، َثٌ : ؾاغ ، ٚؿٓعا٤ ، ٚتتٛيَّٚسخز  تشع٢ املذٕ را  ايطابع 

ِّ ٞ !ايعُشاْٞ املذْ بايرتاث ؾهٝـ ، ؿظٗابٓ عُشاْٗا ع ٖٚا٥ٌ ، ، ٖٚٛ غه ، َٚتٓ

 ١ ايؼا١ًَ .غتتضٕ عذّدا َٔ َتطًبا  ايعُاس٠ اٱط٬َٝ

 ملارا ؿٓع اجملظِ ؟

ٚعٔ زتظِ املذٜٓا١ ايازٟ ٜؼاػٌ قشابا١ ْـاـ املتراـ ٜكاٍٛ : ناْايف غااٜيت          

 بـٛس٠ا٭ٚىل َٔ ؿٓع اجملظِ تٛثٝل املذ١ٜٓ ايكذمي١ ، ٚاحملاؾع١ ع٢ً تـُُٝاتٗا 

ٌ املذٜٓاا١ ايكذمياا١ ذكٝكاا١ َاثًاا١ يًعٝااإ ، ٖٚاازا سطااًٛب َتكااذّ َاأ سطااايٝب      عااجت

نثرّيا يف ؿٓع اجملظِ ، ٚناْيف خشٜط١ املظااذ١ املـاش١ٜ    ايتٛثٝل ، ٚقذ عاْٝيف

 شٖٞ املـذس اهلٓذطٞ ايٛذٝذ ، ٖٚٞ سؾع َظاذٞ دقٝل يًعُشإ ، ٚيهٓٗاا تؿتكا  

 راى ، ؾبذسُ  ٚسـربٗا َعًَٛا  تٛكح ٖزا ايبٓا٤ ٚمبع٢ٓ سْ٘ ٫ ت ، ملعًَٛا ا إىل

اطاتػشقيف  َشذًا١ ػااق١ َأ مجاع املعًَٛاا  ، ٚخا٬ٍ َشاذاٌ ؿآع اجملظاِ ايايت           

سسبع طٓٛا  ، نٓيف سطتعني بهباس ايظٔ َٔ سٌٖ املذ١ٜٓ ،  ع٢ً ٜضٜذ َا اٯٕ ذت٢

َأ  % 90ٚسطتؼريِٖ ، ٚاطتؿٝذ َٔ َعًَٛاتِٗ ، ٚقذ سصتض  ذت٢ اٯٕ َا ْظبت٘ 

، ٚقُيف بتعذ٬ٜ  ٚاطع١ ع٢ً اَتذاد عًُٞ عذ٠ َشا  ،  يًُذ١ٜٓ ايها١ًَ ايـٛس٠

   بٓا٤ ع٢ً املعًَٛا  املظتحذ٠ .َٚا صييف سدخٌ إكاؾا  ، ٚسجشٟ تعذ٬ٜ

ؾٝ٘ آسا٤ ٚاْطباعا  ايزٜٔ عاػٛا يف املذ١ٜٓ  سطحٌ ، يًتٛثٝل طح٬ّ ؾتريُف ٚقذ

ايكذمي١ ، ٚسطتؿٝذ َٔ راناشتِٗ يف ايٛؿاٍٛ إىل املٛاقاع ٚس ا٥ٗاا َٚلاُْٛٗا ،      
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ا٭يؿاني َأ تظاُٝا  اياذٚس      ًا٢ بذس  بأسبع١٦ُ َٛقع ، ٚٚؿًيف اٯٕ إىل َا ٜضٜاذ ع 

 ع ا٭ثش١ٜ ، ٚاملذاسغ ، ٚاملظاجذ ، ٚا٭سبط١ ، ٚا٭طٛام ، ٚايهتاتٝب .ٚاملٛاق

 ١ًٜٛ َٔ املذعٜٛٔ يضٜاستا٘ ٚا٫ ا٬ع عًٝا٘ ٚاٱؾااد٠ باايشسٟ       ( قا١ُ٥) ٖٚٓاى 

ٚايتٛجٝ٘ ، ٚقذ اطتكبًيف ذت٢ اٯٕ َا ٜضٜذ ع٢ً ٦َيت ػاخف ، ٚستٛقاع اطاتكباٍ    

       ٚ ٫ ػاو سٕ عُا٬ّ ٜٛثكا٘    َثٌ ٖازا ايعاذد قباٌ سٕ ٜٓحاض اجملظاِ بؼاهٌ ناَاٌ ، 

ٝإ ، ؾل٬ّ عٔ ارتشا٥ط ٚايـٛس ، طٝـاٌ إىل دسجا١ ايتاٛاتش ،    سسبع١٦ُ ػاٖذ َع

   ٚ ثني ، ايازٜٔ ٖاِ قُا١    اؿا١ احملاذِّ  خبٖٚٞ سع٢ً دسجا  ايتٛثٝل عٓاذ سٖاٌ ايعًاِ ، 

 ايتذقٝل ٚايتٛثٝل .

ْكط١ املٓاطٝب ، ٚاطتُش ٖزا ايعٌُ َذ٠ ط١ٓ نا١ًَ ;  َٔ اجملظِ عٌُ بذس 

ٚاطتخذَيف  ، ايؼشنا  دساطا  َع ٚ ابكتٗا ، املذ١ٜٓ يف ا٭ساكٞ َٓاطٝب صصتاٱ

، ثِ  ( ايطبٛغشاؾ١ٝ) ؾًني يـٓع ا٭سك١ٝ ، ٚؾل املٓاطٝب   يٛ(  300 ) سنثش َٔ

 ذذد  َٛاقع ا٭ذٝا٤ ٚايبٝٛ  ٚاملضاسع ، ثِ ؿٓعيف ايهتٌ ايعُشا١ْٝ ٚثبتٗا .

 س١ٜ٩ َظتكب١ًٝ يًُترـ :

ُٜ ٛسايذنت َع اذتٛاس ٍخ٬ ع٢ً سٕ املشذ١ً اذتاي١ٝ ٖٞ  ش ـِنعهٞ ، نإ 

٘  طٝأخز املترـ ٚسٕ ، اْتكاي١ٝ َشذ١ً ٞ  ػاهً ٘  غتطاط  نابري  َؼاشٚع  عارب  ايٓٗاا٥ ،  يا

 س ًل عًٝ٘ اطِ : َترـ املذ١ٜٓ املٓٛس٠ يًرتاث ايعُشاْٞ .

َّ  َٔ عذ٠ سجٓر١ : -نُا ٜتـٛسٙ  -ٕ ٖزا املترـ ٜته

ٓااٛس٠ يف عٝاإٛ ايشذاياا١ ، ٜعااشق ؾٝاا٘ زتُٛعاا١     بعٓااٛإ : املذٜٓاا١ امل  ادتٓااا  ا٭ٍٚ

يًُذ١ٜٓ ، مجع س ٗا ايشذاي١ سْؿظِٗ ، ٚؿٛس ايتكطٖٛا  شتططا 

 .شتططا  ، ٚث٬ثني ؿٛس٠  َٓٗا ذت٢ اٯٕ طبع

بعٓٛإ : تطٛس ايهت١ً ايعُشا١ْٝ يًُذ١ٜٓ املٓٛس٠ ، ٜٚأَاٌ سٕ ٜتلأُ    ادتٓا  ايثاْٞ

يعُشاْٝا١ يًُذٜٓا١ املٓاٛس٠    ٔ َشاذٌ يٛ ٚتطٛس ايهتًا١ ا زتظُا  تبِّ

 َٓز تأطٝظٗا ، َٚشّٚسا بايعٗذ ايٓبٟٛ إىل ايعٗذ ايظعٛدٟ اذتايٞ .

َّ نُا ٍٕ ؿٍٛس زتُٛع١ ٜٔتل ّ  ٚذـٕٛ بٝٛ  : قذمي١ ملبا  يف ٚآ اا

ـ  باه  ذـٔ ، ؿشاس س ِ َثٌ ; اٱط٬ّ قبٌ بٓٝيف ، املذ١ٜٓ ٚس اِ   ، ٚاقا

 . ايهبري ادتٓا  ريو َٔ جض٤ّا اذتايٞ اجملظِ ٚطٝهٕٛ ، ٚاقـ به
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 ؾٗٛ : عشق خاق يًٓظٝخ ايعُشاْٞ ايتكًٝذٟ . ادتٓا  ايثاي سَا 

ٚاملذاسغ ٚاملهتبا  ٚا٭سبط١  يٮذٛاؾ ؿٛس زتُٛع١ ٜٚتلُٔ

،  املظاقط يبع  يارد ٜشاؾكٗا ، اذتذٜذ١ٜ ايظه١ َٚباْٞ ٚاذتُاَا 

ٚنزا ٚايضخاسف ٚايٓكٛؾ َع َظاقط هلا ،  ٚؿٛس يبع  ايشٚاػني

 ْؼا٤ يًبٝيف ايتكًٝذٟ ، َع يارد َٓٗا ٚؿٛس هلا .َٛاد اٱ

ٕ  ؾٗٛ ايشابع ادتٓا  ٚسَا ،  املٓاٛس٠  املذٜٓا١  يف اطاتخذَيف  ايايت  ايكذميا١  املكتٓٝاا   : بعٓاٛا

ٚٚذاذا    ، ٚٚطا٥ً٘ ايتعًِٝ َٓاٖخ يبع  ٚؿّٛسا ، ذكٝك١ٝ يارد ٜٚلِ

،  اٱْاس٠ ، ٚسدٚا  ايظكا١ٜ ٚايظكاٜني ، ٚايكطع ايٓكذ١ٜ ، ٚايطٛابع

املا٥ذ٠ ، ٚسٚاْٞ ايطٗٞ ، ٚسدٚا  ايؼاٟ ،  ٚسدٚا  ، املٛاقذ ٚٚذذا 

 ايضٜٓاااا١ ٚسدٚا  ، ٚارتضؾٝاااا١ ايؿخاسٜاااا١ ٚا٭ٚاْااااٞ ، ايكٗاااا٠ٛ ٚسدٚا 

 ٚايؿشؾ ايعشبٞ يًبٝيف ، َٚكتٓٝا  سخش٣ َتؿشق١ . ، ٚايهُايٝا 

ٕ  ارتاَع ادتٓا  ِ  ، ايتكًٝذٜا١  ايبٝاٛ   بعُااس٠  املشتبطا١  اذتاشف  : بعٓاٛا دٚا  ا٭ ٚتلا

ايعٌُ ٚاملؼػ٫ٛ  اييت تٓتحٗا ، َثٌ :  ا٥ؿ١   ٛا٥ـ تظتخذَٗا اييت

،  ٚايبٓا٥ني ، ا٭محش ٚايطٛب ( ايهٛؾ ) سؿراب ٚاذتحاسٜٔ اذتذادٜٔ

 ٚايٓٛاسٜٔ ٚايذٖاْني .

ٚعٔ َهإ املترـ املظتكبًٞ ٚنٝؿ١ٝ إْؼاا٥٘ ، ٜاش٣ سْا٘ َأ ايلاشٚسٟ سٕ      

، ٖٚازا ٜتطًاب    ايضا٥شٜٔ َٚٔ ايظها١ْٝ  ايتحُعا َٔ قشّٜبا ، املذ١ٜٓ قًب يف ٜهٕٛ

جّذا ، تتحاٚص اٱَهاْاا  ايؿشدٜا١ ، ٚعٓاذَا  شذايف عًٝا٘ ؾهاش٠       تهًؿ١ عاي١ٝ 

ا٫طتؿاد٠ َٔ َترـ املذ١ٜٓ املٓٛس٠ ، ايزٟ طٝتِ اؾتتاذا٘ قشّٜباا يف َبٓا٢ ايظاه١     

اذتذٜذٜاا١ ا٭ثااشٟ ، دٓاا٢ سٕ غتـااف املترااـ سجٓراا١ يًعاسكااني اياازٜٔ يااذِٜٗ        

ٝض٠ ، ٚسٕ تهٕٛ ٖزٙ ا٭جٓر١ بإداستِٗ ٚؾل ايٓعاّ ايعاّ ايزٟ ٜكشسٙ َكتٓٝا  َتُ

 املترـ ، ٚسٕ ٜهٕٛ ي٘ عا٥ذ اطتثُاسٟ ، تٛصع بني إداس٠ املترـ ٚػاغٌ ادتٓا  .

ػاشن١ عكااس   ) ٚنزيو ا٭َش بايٓظب١ ملؼشٚع َترـ املذٜٓا١ ، ايازٟ تعتاضّ    

طكا١ املٓاخا١ ، ٚايازٟ    ٙ كأُ َؼاشٚع طاٛم املذٜٓا١ ايكاذِٜ يف َٓ     إْؼاا٤َ  ( ايكابل١

ْؼش  ٖزٙ اجملًا١ سّثاا ٚاؾّٝاا عٓا٘ يف عاذدٖا ايظاابع ، يظاعاد٠ اياذنتٛس ستُاذ          

نعهٞ  ايذنتٛس ٜٚش٣ ، يًعاسكني سجٓر١ طتخـف ذٝ  ، اذتـني ايشمحٔ عبذ

ُمْتَحففف عبففد 
المجيففففففففففففففد 

  الخريجفف  
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سٕ قٝاّ ٖزا املؼشٚع طٝؿتح باب ا٭ٌَ ي٘ ٚ٭ؿراب املتاذـ ا٭خش٣ نٞ ظتذٚا 

ٌ  َٛقّعا  تاّصا ، ٜـاٌ   املذٜٓا١ ٚصا٥شٖٚاا ، ٖٚاِ آ٫ف َ٪يؿا١ ، نُاا سْا٘        إيٝا٘ سٖا

اؿا١ إرا ناْايف ػاشٚط    ٚخباقتـاد١ٜ عاي١ٝ ;  ٚس١ُٖٝ طٝـبح َؼشّٚعا را جذ٣ٚ

ايؼااشن١ َايهاا١ املترااـ َٝظااش٠ ، تشاعااٞ ظااشٚف سؿااراب املتاااذـ ا٭ًٖٝاا١ ،    

 ٚتتٝح هلِ ؾشؿ١ ا٫طتؿاد٠ املاد١ٜ املٓاطب١ .

مل تضٍ املظانٔ  ذذٜ  ٜكع يف َٓطك١ بٝيف يف ، قبا٤ جٓٛبٞ

ٚيهٓ٘ َٓظل ،  ،ق١ًًٝ ، ٚيف سع٬ٙ جٓا  خاق غري نبري  ؾٝٗا

ٜؼعشى َٔ ايٓعش٠ ا٭ٚىل سْو يف َعاشق يًارتاث ايكاذِٜ ، مجاع     

 . صا٥شٚٙ يرياٖا ، ٚستبٗا ، َكتٓٝات٘ ارتشظتٞ ستُذ بٔ اجملٝذ عبذ

يف سسنإ َتخــ١ ،  ايـػري املترـ ٖزا ستتٜٛا  ٚتتٛصع

ٚسنٔ  ، يٮطًر١ ٚسنٔ ، ي١ْٰٝ ٚسنٔ ، ًٝذ١ٜايتك يًثٝاب سنٔ

ٞ  سٚ ، ( ايؿْٛٛغشاف ) : اذتذٜث١ املٓضي١ٝ ا٭جٗض٠ يبٛانري ،  اذتاان

 اهلاتـ ، ايشادٜٛ ارتؼيب ايهبري .

سْ٘ نإ يذٜ٘ قظِ مجع ؾٝ٘ املـاذـ املخطٛ ١ املزٖب١ ،  ارتشظتٞ ٜٚشٟٚ

، و عبذ ايعضٜض يف ايشٜاق ٚقذ اػرتتٗا َهتب١ املً ، امل١ُٗ املخطٛ ا  َٔ ٚعذّدا

ا٭َري عبذ اهلل بٔ عبذ ايعضٜض ، ايزٟ : ع٢ً تٛجٝٗا  ؿاذب ايظُٛ املًهٞ  بٓا٤

 ا ًع عًٝٗا ، ٖٚٞ َعشٚك١ اٯٕ يف تًو املهتب١ .

 زتًاذا   زتُٛع١ آخش سنٔ ٚيف

 ، ايٛثااا٥ل ذتؿااغ اذتحااِ َتٓٛعاا١ سْٝكاا١

 ٜظتٛعب سؿػشٖا ٚثاا٥ل سحاِ ٚسقا١   

 ٖاا جشٜاذ٠  ) ايؿٛيظاهاب ( ، ٚسنرب 

ٞ  بادتًاذ  َػًؿ١ ٖٚٞ ، َؿتٛذ١  ايـآاع

ٚيف داخًٗا ؿؿا٥ح َأ اياٛسم    ، املتكٔ

املكاا٣ٛ ، تثباايف عًٝٗااا ايٛثااا٥ل ٚتػطاا٢ 

بٛسقااا١ َااأ ) ايب٬طاااتٝو ( ايؼاااؿاف    



ىمجلةىمركزىبحوثىودراساتىالمدونةىالمنورة

 

31 

 ٖااااازٙ ٚحتتااااااد ، اهلاااااٛا٤ عااااأ يعضهلاااااا

 ايٛثا٥ل يتـؿح  ٌٜٛ ٚقيف إىل اجملًذا 

 عًٝٗاا ،  ا ًعايفُ  ٚقاذ  ، ؾٝٗاا  احملؿٛظ١

ّٝا جّٝذا ، ١َـٓؿ ٚٚجذتٗا  تـّٓٝؿا سٚي

 ، َٓاصعااا  ، ٚيؿاا  َُٗاا١ َٚٓكاا٫ٛ  ٚدٚس تلااِ ؿااهّٛنا َتٓٛعاا١ يبٝااع سساق  

 َهتٛب ٚخطابا  س ١ٝ ، ٚبشقٝا  ، ٚسطا٥ٌ ػخـ١ٝ ، ٚبعلٗا ، صٚاد ٚعكٛد

ا٭ذشف ايعشب١ٝ ، ٚسنثشٖاا بايًػا١ ايعشبٝا١ ،     تعتُذ اييت ، ايكذمي١ ايعثُا١ْٝ بايًػ١

بااني َٓتـااـ ايعٗااذ ْني َاكااٝني ، ٜاارتاٚ  صَاأ نتابتٗااا  ٜٚشجااع تاسغتٗااا إىل قااش

 ايعثُاْٞ ٚعٗذ املًو طعٛد بٔ عبذ ايعضٜض سمح٘ اهلل .

غااري سٕ سٖااِ َااا ميٝااض ٖاازا املترااـ ٖااٛ سناأ ايعُاا٬  ايكذمياا١ ، ٚخباؿاا١   

شتتًؿا١ َأ ايعاامل اٱطا٬َٞ ، ٚعًا٢       يف يف سضتاا٤َ هَّايذْاْري ايزٖب١ٝ ، ايايت ُؿا  

 . اَتذاد ايعـٛس املاك١ٝ
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، َٔ خا٬ٍ  شٜكا١ ذؿعٗاا    ( ايع٬ُ  ) ًٜٚرغ ايضا٥ش ايعٓا١ٜ ايؼذٜذ٠ بٗزٙ 

، ؾكذ غًؿايف  ( ايع٬ُ  ) ٚتـٓٝؿٗا ، َٚع سٕ املهإ ٫ ٜتظع يعشق َٓؿشد هلزٙ 

نااٌ قطعاا١ ْـااـ ؿااؿر١ َاأ ايب٬طااتٝو ، سٝاا  تعٗااش َاأ جاااْيب ايـااؿر١      

تػًٝؿٗا بعٓا١ٜ ، ذت٢ يٝباذٚ بعلاٗا    ايب٬طتٝه١ٝ ايؼؿاؾ١ ، ْٚعؿيف ايذْاْري قبٌ

ٚنأْٗا عرب ايكشٕٚ ايط١ًٜٛ يف خضا٥ٔ َـ١ْٛ ، سٚ جشاس ستهُا١ ، ٚقًٝاٌ َٓٗاا    

َباػااش٠ تعشٜااـ َااٛجض َطبااٛع   ( ايعًُاا١ ) عتُااٌ آثاااس ايتااذاٍٚ ايهااثري ، ٚحتاايف   

ٗا ، َٚهإ إؿذاسٖا ، ٚقذ سسٜيف ع٢ً بع  ايـؿا٥ح هَِّؿ تاسٜ  َُِّٔٝبُٜ ، بٛكٛ 

َّااا يظااعش بٝعٗاا ، تااذٍ عًاا٢ سْٗاا ناْاايف َعشٚكاا١ يف سذااذ    ( ه١ٝايب٬طاتٝ )  سسقا

 َعاسق ايٓكٛد ايكذمي١ ، ٚسْٗا َعذ٠ يًبٝع سّٜلا .

يف دَؼال عااّ    َبِشٚسقذّ قطعا١ يف زتُٛعا١ ايعُا٬  دٜٓااس سَاٟٛ رٖايب ُكا       

ٖا ، ٖٚٛ اٱؿذاس ايثاْٞ يف تاسٜ  ايذٜٓاس ايعشبٞ اٱط٬َٞ ، ذٝا  ؿاذس سٍٚ   78

 -سمحُٗاا اهلل   -ٖا ، عٓذَا قاشس ارتًٝؿا١ عباذ املًاو بأ َاشٚإ       77دٜٓاس عاّ 

 . (1)ٚقـ ايتعاٌَ بايذٜٓاس ايشَٚٞ

ا٭طتار عبذ اجملٝذ سْ٘ طع٢ يًرـٍٛ ع٢ً ايذٜٓاس ا٭ٍٚ ، ٚيهٓ٘ مل  ٜٚشٟٚ

ـ  َٔ ؾظٝهٕٛ ، َا ٚقيف يف ٚجذ ٚإٕ ، َؿكٛد ػب٘ ٭ْ٘ ، ٜٛؾل ٚبظاعش   ، ايٓاادس٠  ايترا

ٚنتاباتا٘   ، ؾاسغ يف ٜـذس نإ ، ( طاطاْٞ ) دٜٓاس ايذٜٓاس ٖزا طبل ٚقذ ، خٝايٞ

قًًٝا١   عشبٝا١  نًُا  ظٗش  اٱط٬ّ يف ايؿشغ ب٬د دخًيف عٓذَا سْ٘ غري ، بايؿاسط١ٝ

 ع٢ً بع  ايذْاْري ، َثٌ : اهلل .

                                                           

مل ٜهٔ يًُظًُني ع١ًُ خاؿ١ بٗاِ ، ٚنااْٛا ٜتاذاٚيٕٛ ايعُا٬  املـاهٛن١ يف با٬د ؾااسغ ٚاياشّٚ ،          (0)

ٌ  : يف ا٭ثري ابٔ ٜٚشٟٚ ، ايزٖب١ٝ ايع٬ُ  اؿ١خبٚ إيِٝٗ ٜـٌ ٚضتٖٛا  ا  داس ، 4/167 ، ايتااسٜ   يف ايهاَا

ٔ  املًو عبذ ارتًٝؿ١ ٫ٖتُاّ املباػش ايظبب  ٖا1407 ، ، بريٚ  ايع١ًُٝ ايهتب ٕ  با  إطا١َٝ٬  عًُا١  بـاو  َاشٚا

َع ايتاسٜ  ،  يًُظًُني سْ٘ ) نتب يف ؿذٚس ايهتب إىل ايشّٚ : قٌ ٖٛ اهلل سذذ ( ٚرنش ايٓيب  خاؿ١

ّ : إْهِ قذ سذذثتِ نزا ٚنزا ؾاتشنٛٙ ، ٚإ٫ ستانِ يف  ٘ ًَو ايشٚ دْاْريْا َا تهشٖٕٛ ، ؾهتب إيٝ

٘ ، ؾأذلش خايذ بٔ ٜضٜذ بٔ َعا١ٜٚ ، ؾاطتؼاسٙ ؾٝ٘ ، ؾكاٍ : َذ ِ ريو عًٝ ّ دْاْريِٖ ٚاكشب يًٓاغ شِّؾعع

 طه١ ؾٝٗا رنش اهلل تعاىل ، ؾلشب ايذْاْري ٚايذساِٖ
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ش نًُاا  إؿذاس ايذٜٓاس اٱط٬َٞ ، ٚتؿٝاذ ٚجاٛد تػَّا    ش اجملُٛع١ تٛايِِٞٗعُٚت

شب ايذٜٓاس يف عٗذٙ ، سٚ ظتشٟ ٜزنش اطِ ارتًٝؿ١ ايزٟ ُكارتًٝؿ١ ، ذٝ   شتػَّ

تعذٌٜ يف ايتـُِٝ ، نُا تعٗش اجملُٛع١ تعذد َشانض إؿذاس ايذٜٓاس ، ٚظٗٛس 

دْاْري كشبيف يف اي٫ٜٛا  اييت ناْايف هلاا طاًط١ ْٚؿاٛر ، ٚناإ هلاا اطاتك٬ٍ ،        

ٖزٙ ايذْاْري ٚحتٌُ سرسبٝحإ ٚذًب ٚايشٖا ، سغِ تبعٝتٗا ا٫ ١ٝ يًخًٝؿ١ ، َثٌ 

 س ا٤ سَشا٥ٗا ٚط٬ ٝٓٗا ٚتاسٜ  إؿذاسٖا .

نُااا سٕ ارت٬ؾااا  املتعااذد٠ ناْاايف هلااا دْاااْري تعااذ جااض٤ّا َاأ ػخـااٝتٗا        

 ٚاطتك٬يٝتٗا ، ؾٗٓاى ايذٜٓاس ا٭ْذيظٞ ، ٚايذٜٓاس ايؿا ُٞ .

ٛ  ٚتبذٚ ع ايتـُِٝ ، ٚتٓٛع ػخـ١ٝ املهإ ٚايضَإ يف ايذٜٓاس ، َٔ خ٬ٍ تٓ

 اياذٜٓاس  ستاٝط  ٚع٢ً ، ؾكط ايبظ١ًُ ايش٥ٝظٞ ايٛج٘ ع٢ً ٜتلُٔ ؾبعلٗا ، ايهتاب١

ٔ  ٚبعلاٗا  ، اٱؿاذاس  ط١ٓ ايذاخٌ َٔ ٘  ٫ : ايتٛذٝاذ  عبااس٠  ٜتلاُ  ٚبعلاٗا  ، اهلل إ٫ إيا

ٟ  ، ايؿا ُٞ نايذٜٓاس ، ؾٝ٘ ايهتاب١ تهثش  ٜتلأُ ثا٬ث   ، ٖاا 515 طا١ٓ  كاشب  اياز

سطاٍٛ اهلل   ستُاذ  ايثا١ْٝ ٚيف ، اهلل سطٍٛ ذستُ اهلل إ٫ إي٘ ٫ : عباس٠ ا٭ٚىل يف ، دٚا٥ش

  ٚ  : اٱَاااّ عبااذايثايثاا١ يف سسطااً٘ باهلااذ٣ ٚدٜاأ اذتاال يٝعٗااشٙ عًاا٢ ايااذٜٔ نًاا٘ ، 

دا٥شتإ ، ا٭ٚىل : اذتانِ بأَش اهلل سَري املا٪َٓني سباٛ    اٯخش ايٛج٘ ٚع٢ً ، اجملٝذ

١ٓ مخع بظِ اهلل ايشمحٔ ايشذِٝ ، كشب ٖزا ايذٜٓاس مبـش طعًٞ ، ٚايثا١ْٝ : 

 عؼش٠ ٚمخظ١٦ُ .
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ّ ، يف سطش٠ هلا َٛقع َتُٝض 1958ٖا/1378سَا ؿاذب املترـ ؾكذ ٚيذ عاّ 

يف ايع٬قا  َع ايذٚي١ ايظعٛد١ٜ ، َٓز سٕ دخًيف املذ١ٜٓ املٓٛس٠ يف ظ٬هلا ، ذٝا   

قاَيف بذٚس اٱداس٠ املاي١ٝ قبٌ سٕ تتؼهٌ اٱداسا  ، ٚظًيف ع٢ً اَتذاد عٗذ املًو 

ايعضٜاض ٚعٗاذ املًاو طاعٛد جٗا١ ؿاشف َعتُاذ٠ يعاذد َأ ا٭ْؼاط١ ايتعًُٝٝا١             عباذ 

 ْؿِظ٘  املترـ يف نُا تبني ايٛثا٥ل احملؿٛظ١ -ٚايـر١ٝ ، ٚناْيف 

(1)بعلااٗا ُْؼااش ٚاياايت
املكااشس٠ َاأ ايذٚياا١ ياابع  املااذاسغ     ا٭َااٛاٍ ٚتـااشف  ، - 

، ٚكاٝٛف  ٚاملٛظؿني ، ٚاٱداسا  ا٭خش٣ ، نُا تظتكبٌ بع  ايٛؾاٛد ايش ٝا١   

ايذٚي١ ، ٚت٧ٝٗ هلِ ايظهٔ ٚايلٝاؾ١ ، ٚتظتلٝـ ا٭َاشا٤ ٚنبااس ايؼخـاٝا     

َٔ داخٌ املًُه١ ٚخاسجٗاا ، ؾكاذ ناْايف يف ذايا١ َادٜا١ َٝظاٛس٠ ، ٚناإ هلاا         

 سْؼط١ اقتـاد١ٜ ١َُٗ .

 ٚدسغ ، ( ؾشّدا عؼش ها١ْٝ ) ، ايعذد نبري٠ سطش٠ يف ارتشظتٞ اجملٝذ عبذ عاؾ

يذساطا١ اٱداس٠ ،   ( سَشٜهاا ) املذٜٓا١ ، ثاِ ابتعا  إىل     يف يثاْٜٛا١ ا املشذًا١  ْٗا١ٜ إىل

، آخشٖا : املذٜش اٱقًُٝٞ  عذ٠ َٓاؿب يف ٚتكًب ، ا٭ًٖٞ ايبٓو يف يٝعٌُ َٓٗا ٚعاد

 يًبٓو ا٭ًٖٞ يف َٓطك١ املذ١ٜٓ املٓٛس٠ ، َٚا صاٍ ع٢ً سسغ عًُ٘ ٖزا .

 

 

 

 

 

 

                                                           

ذ اجملٝاذ بأ   شتتاس٠ َأ زتُٛعا١ عبا   ، ٚثا٥ل  يف ايعٗذ ايظعٛدٟ َٔ تاسٜ  املذ١ٜٓ املٓٛس٠يف جٛاْب اْعش :  (0)

 ّ .2003-ٖا1424،  ارتشظتٞ ستُذ
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ّٝا      ٜٚشٟٚ ا٭طتار عبذ اجملٝذ قـا١ استبا ا   ٘ باايرتاث بأْا٘ ناإ َا٬ّٝ ػخـا

املٌٝ ، ٚع٢ً ايعهع َٔ  ٖزا ٜؼاسن٘ ايهبري٠ عا٥ًت٘ يف سذذ ٜهٔ ٚمل ، َٓؿشّدا

٘ بٓعشا  ايذٖؼ١ ٚا٫طتػشاب ، ٜٛاَج نإ ايكذمي١ املكتٓٝا  جبُع بذس عٓذَا ريو

سٕ تااذخٌ ايظااشٚس عًاا٢ ْؿظاا٘ ،   -سٓااإ ا٭ََٛاا١  -عااذا ٚايذتاا٘ اياايت سساد   

ٖاازٙ  يِفَُاأ ؿااذٜكاتٗا عااذّدا َاأ َكتٓٝااا  ايبٝااٛ  ايكذمياا١ ، ٚقااذ َْؾحُعاايف ياا٘ َاا

َّا َتُٝاّضا باايرتاث ، ٚتعاشَّ    ( سَشٜها) ىل إاملٍٝٛ بعذ طؿشٙ  ف ، ذٝ  ٚجذ اٖتُا

ٝااا  ، ٚتعااشف ؾٝٗااا عًاا٢   ًاا٢ املتاااذـ ، ٚبٝااٛ  املااضادا  ، اياايت تتااذاٍٚ املكتٓ    ع

٘ َٞ ; ٙ اياذٜٓاس اٱطا٬  ذَّايع٬ُ  ايكذمي١ ، ٚسُٖٝتٗا ، َٚػ جاض٤ّا َأ تشاثا٘     نْٛا

خ٬هلااا خطٛاتاا٘ ا٭ٚىل يف ٖاازا املٝااذإ ايٛاطااع ،      َاأ ايعشبااٞ اٱطاا٬َٞ ، ٚبااذس  

ٌ  ، َٓٗاا  نابري  عاذد  ػشا٤ ٚطاعذت٘ إَهاْات٘ املاي١ٝ ع٢ً ، ٚملاع   جتاستٗاا  يف ٚدخا

جذٚاٖا ا٫قتـاد١ٜ ، ؾل٬ّ عٔ جذٚاٖا ايثكاؾ١ٝ ، ٚايرتاث١ٝ ، ؾٓؼط يف ايؼاشا٤  

، ٚاييت جتااٚص عاذدٖا يف بعا     ز ٜعذ زتُٛعت٘ املتها١ًَ ٚاملتُٝض٠ ٚايبٝع ، ٚسخ

املاشا  ث٬ثاني سياـ قطعا١ ، َٚاا صاياايف ذتا٢ اٯٕ يف ذاذٚد عؼاشٜٔ سياـ قطعاا١ ،          

عتتؿغ بٗا يف ؿٓادٜل خاؿ١ يف ايبٓو ، ٜٚعشق يف َترؿ٘ يارد ستذد٠ َٓٗا ، 

٠ يف َٝاااذإ زتُٛعتااا٘ بأْٗاااا إذاااذ٣ اجملُٛعاااا  ايلاااخ١ُ ٚاملتُٝاااض  يِفَؾاااِشٚقاااذ ُع

 ايع٬ُ  ايكذمي١ .

اجملُٛع١ طًظ١ً اٱؿذاسا  َٓز عٗذ عبذ املًو بٔ َشٚإ ط١ٓ  ٖزٙ ٚتتلُٔ

ٖا ، 1334، ٚامل٪سخ١ بظ١ٓ  اذتحاص يف ا٭ػشاف عٗذ يف اٱؿذاسا  آخش إىل ، ٖا78

،  ٜتُٝاا١ قطااع ٚذٝااذ٠َٚهااشس٠ نااثري٠ ،  قطااع ؾٗٓاااى ; ايعًُاا١ يف ايتحاااس٠ ٚبظاابب

 .ٜـعب اذتـٍٛ ع٢ً سنثش َٔ قطع١ ، ْادس٠ ٭ْٗا يف ايػايب 
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ٚقاذ   ، ايعشبٝا١  ايب٬د ًَو ذظني املًو عًٝٗا نتب قطع١ ; ايٓادس٠ ايكطع ٖزٙ َٔ

يف َٔ ٖزٙ ايع١ًُ ث٬ث قطع ؾكط ع٢ً طبٌٝ ايتحشٜب ، سؿذستٗا بشٜطاْٝا هَُّؿ

يف ؾاارت٠ اتؿاقٗااا َااع ايؼااشٜـ ذظااني عًاا٢ ايثااٛس٠ كااذ ايعثُاااْٝني ، ٚسسطااًتٗا إىل  

يٓؿظ٘ ٖزا ايًكب دٕٚ ايتؼاٚس َع سذذ ،  اختز قذ ذظني ايؼشٜـ ٚنإ ، حاصاذت

ؾأيػٞ ٖزا ايذٜٓاس ،  ، تعٗذاتٗا عٔ بشٜطاْٝا ؾرتاجعيف ، نثري٠ اعرتاكا  ؾعٗش 

، نتب عًٝ٘ : ايؼشٜـ ذظني ، ايٓاٖ  بايب٬د ايعشب١ٝ .  دٜٓاس عٓ٘ عّٛكا ٚؿذس

إ٫ تًو ايكطاع اياث٬ث    -رتشظتٞ ع٢ً ذذ اعتكاد ا -زيو ٫ ٜٛجذ يف ايعامل ي

َّاخش٣ يف زتُٛع١ احملاَٞ  ري سٚ ، زتُٛعت٘ يف ، ٚاذذ ٚٚاذذ٠ يف بشٜطاْٝا  َػ

 ، ٚقذ ؿهيف يف بشٜطاْٝا ، ٚنتب عًٝٗا : كشب يف َه١ .

دْااْري ؿاهيف يف املذٜٓا١ ،     -نُا ٜشٟٚ ؿاذبٗا  -ٚيٝع يف اجملُٛع١ 

ع١ًُ ؾٝٗا رنش يًُذ١ٜٓ ، ٚقذ  ٔ س١ٜعطٓٛا  مجع٘ يًع٬ُ  نإ ٜبر   ٚخ٬ٍ

ؿادؾت٘ ٖزٙ ايع١ًُ َشتني ، ا٭ٚىل يف َضاد عًه يف إذاذ٣ اياذٍٚ ا٭ٚسبٝا١ عًٝٗاا     

اطِ املذ١ٜٓ ، ٚناْيف ْادس٠ جّذا ، ٚبٝعيف بظاعش َشتؿاع جاّذا ، َاا ٜعاادٍ ث٬ه٦ا١       

 .َٔ ٖزا ايذٜٓاس سيـ سٜاٍ ، ؾٛقع املضاد ع٢ً غريٙ ، ٚمل ٜظتطع سٕ ٜتركل 

ٓاا١ ٜعااشق بٝعاا٘  عٓااذَا جااا٤ٙ سذااذ جاااَعٞ ايترااـ ايكذمياا١ يف املذٜ    ٚايثاْٝاا١

مجع ؾٝ٘ َكتٓٝاا  ناثري٠ ، ٚعشكا٘ عًا٢     ٚ سْؼأٙ خ٬ٍ طٓٛا  ، َترّؿا نا٬َّ

املٗتُني جبُع ايرتاثٝا  ، َِٚٓٗ عبذ اجملٝاذ ارتشظتاٞ ، ؾًُاا اعتازس بتخــا٘      

 املذ١ٜٓ ، ي٘ سٕ يف َترؿ٘ ع١ًُ قذمي١ ، نتب عًٝٗا : كشب يف ، رنش بايع٬ُ 

ايع١ًُ ; س٬َّ يف سٕ ٜهٕٛ نؼّؿا غري َظبٛم ،  ٚتؿرف ، َترؿ٘ إىل ؾّٛسا ؾزٖب

ٚيهٔ تبني سٕ يف ا٭َش يبّظا ، ٚسٕ ن١ًُ املذ١ٜٓ ٜكـذ بٗا غاري املذٜٓا١ املٓاٛس٠ ،    

ٜٚتٛقاع سٕ تهإٛ   َٚٔ ٫ ميًو ارترب٠ املتخــ١ ٚاملتركك١ ًٜتابع عًٝا٘ ا٭َاش ،    

ذمي١ اييت رنش ؾٝٗا اطِ َه١ ، ٚاذتكٝك١ غري ريو ، ٖزٙ ايكطع١ نايكطع ايك

إر إْٗا كشبيف يف َـش يف ايعٗذ ايؿا ُٞ ، ٚناْايف تعطا٢ يهبااس ايؼخـاٝا      

 .املظاؾشٜٔ إىل َه١ ٭دا٤ ؾشٜل١ اذتخ 

٫ٚ ػو سٕ غٝاب اطِ املذ١ٜٓ عٔ تاسٜ  ايع٬ُ  ٜثري تظا٫٩  عذ٠ ، خاؿ١ 

، ٚناْيف تظتخشد َٓا٘ ؾًاضا     ذِٜٚسٕ َٓحِ َٗذ ايزٖب نإ َٛجّٛدا َٓز ايك
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ايزٖب ٚتشطٌ إىل ايعٛاؿِ اييت تتبعٗا املذ١ٜٓ : ايكاٖش٠ سٚ دَؼل سٚ اطاتاَبٍٛ ،  

ٜهٕٛ ٖزا ايػٝاب َ٪ػّشا ع٢ً عذّ تهاٌَ ايظٝاد٠ ٱَاس٠ املذ١ٜٓ ، سٚ عذّ ٚقذ 

 ٚجٛد ايتكٓٝا  اي٬ص١َ يظو ايذٜٓاس .

 ٘ سثٓاا٤ مجاع ايعُا٬  ، يف     ٜٚؼري ارتشظتٞ إىل بع  ايـعٛبا  اييت ٚاجٗتا

َكذَتٗا ؿعٛبا  إداس١ٜ ، بظبب ط٤ٛ ؾِٗ ا٭ْع١ُ ، ؾكذ نإ ٜؼرتٟ ايعُا٬   

َاأ املااضادا  ايعاملٝاا١ عاأ  شٜاال  اطااش٠ ٜتعاَااٌ َعٗااِ ، ٚعٓااذَا ٜشطااًْٛٗا إيٝاا٘   

بايربٜذ ، نإ ٬ٜقٞ بع  ايعٓيف يف دخٛهلا ، سح١ ٚجٛد اتؿاقٝا  عامل١ٝ دٓاع  

ٗا ، ذؿاّظا عًٝٗاا ، ٚيًراذ َأ ايتحااس٠ غاري ايؼاشع١ٝ بٗاا ،        ْكٌ اٯثاس َٔ َٛا ٓ

ؾُث٬ّ : إرا ذاٍٚ سذذِٖ ْكٌ دثاٍ َأ َـاش إىل إٜطايٝاا ، ؾاإٕ ايكاإْٛ اياذٚيٞ       

ٜطًب َٔ املظ٪ٚيني اٱٜطايٝني َٓع دخٛهلا ، ٚإعادتٗا إىل بًذٖا ا٭ؿاًٞ َـاش ،   

ا٭ذهااّ ٫ تٓطبال    ٜٚكٍٛ ارتشظتٞ : إْ٘ تعب يف إقٓاع بعا  املاٛظؿني باإٔ ٖازٙ    

ع٢ً ايذْاْري اييت ٜؼارتٜٗا ، ٭ٕ تًاو اياذْاْري ياٝع َـاذسٖا ا٭ؿاًٞ سٚسباا ، سٚ        

املااذٕ اياايت تباااع يف َضاداتٗااا ، ٚإيااا َـااذسٖا ايعااامل اٱطاا٬َٞ ، ثااِ إٕ جتاااس٠    

ايع٬ُ  ايكذمي١ َؼشٚع١ يف سضتا٤ ايعامل ، َٚطبك١ يف سطٛام املضادا  ايع١ًٝٓ ، 

١ تـاذس ػاٗاد٠ بٗاا يًُؼارتٟ ، تابني ػاشع١ٝ اقتٓا٥ا٘ هلاا، ٚقاذ          ٚعٓذَا تبااع قطعا  

اكااطش ارتشظتااٞ إىل ايًحاا٤ٛ يًحٗااا  ايعًٝااا يتظاااعذٙ عًاا٢ جتاااٚص ٖاازٙ ايعكباا١ ،  

ٚا٭َري َكشٕ بٔ ، بٔ عبذ ايعضٜض  اجملٝذ عبذ ا٭َري املًهٞ ايظُٛ يـاذيب ٚنإ

 عبذ ايعضٜض ايؿلٌ يف تٝظري دخٍٛ ٖزٙ ايع٬ُ  ٚخشٚجٗا .

١ إىل ايع٬ُ  املعذ١ْٝ ; ٜلِ َتراـ ارتشظتاٞ زتُٛعا١ َأ ايعُا٬       إكاؾ

 دتُٝااع ناًَاا١ زتُٛعاا١ َٓٗااا ، املعاؿااش ٚقتٓااا إىل ايعثُاااْٞ ايعٗااذ َٓااز ايٛسقٝاا١

ؾتعاٌَ  ، يًرحاد ايذٚي١ سؿذستٗا اييت ايظٓذا  ٗاٝؾ ، ايظعٛدٟ ايعٗذ يف اٱؿذاسا 

ذس بٗزا ايكـذ ، ٚتعذ ٖازٙ  بٗا ايٓاغ ، ٚؿاس  ع١ًُ َتذاٚي١ ، سغِ سْٗا مل تـ

 ايظٓذا  بذا١ٜ يًع٬ُ  ايٛسق١ٝ ايظعٛد١ٜ .

 َٔ عطا٤ا  املترـ :

،  ايكذميا١  يًع٬ُ  َتابعت٘ خ٬ٍ َٔ يذٜ٘ جتُعيف اييت ارترب٠ سٕ ارتشظتٞ ٜٚش٣

ٚايثكاؾ١ٝ تظتؼريٙ يف ع٬ُ  تـًٗا ، سٚ يف دساطا   ايش ١ٝ ادتٗا  بع  جعًيف
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  ٖزٙ ا٫طتؼاسا  إذظاّطا يذٜ٘ ساج١ املهتبا١  تعٌُ ع٢ً إؿذاسٖا ، ٚقذ ٚيذ

ايعشب١ٝ ٚادتٗا  ايش ١ٝ ٚا٭ًٖٝا١ ، ٚاهل٦ٝاا  ايثكاؾٝا١ إىل َشجاع َعتُاذ ، ٜٛثال       

بايـٛس٠ ٚايه١ًُ ايذْاْري اٱط١َٝ٬ ، ٜٚلع هلا َعاٜري ثابت١ ٜظتخذَٗا نٌ َٔ 

ٔ  حايـارٝ  يتُٝٝاض  ، ايظاٛم  يف َطشٚذا١  عًُا١  تكِٝٝ يف طٛا٤ ; إيٝٗا عتتاد ـ  َا  ، ايضا٥ا

عهـ ع٢ً تأيٝـ نتاب ٜعشق  يزيو . َٓٗح١ٝ دساط١ يف سٚ ، املكًذ َٔ ٚاذتكٝكٞ

اٱؿذاس ا٭خري ، ٚذشق  ٚذت٢ ، ا٭ٍٚ إؿذاسٖا َٓز ، اٱط١َٝ٬ ايزٖب١ٝ ايذْاْري

، ٚسٕ ٜزنش َٛاؿؿات٘ بذق١ ،  دٜٓاس يهٌ ١ًَْٛ ( ؾٛتٛغشاؾ١ٝ ) ؿٛس٠ ٜلع سٕ ع٢ً

ٚػاسن٘  ، املُٝض٠ ٚايع٬َا  ، اٱؿذاس َٚهإ ، إؿذاسٙ  ٚتاسٜ ، ٚقطشٙ ، ٚٚصْ٘

املظ٪ٍٚ عٔ َترـ ايع٬ُ  يف َ٪طظ١ ايٓكذ  ، ايؼشعإ اهلل عبذ بٔ ْاٜـ ا٭طتار

،  ٚسَشا٥ٗا ط٬ ٝٓٗا ٚسِٖ ، ؾٝٗا ؿذس  اييت املُايو عٔ تاسغت١ٝ مبعًَٛا  بايشٜاق

 ؾتهاًَيف املعًَٛا  .

ؿٌٝ املعاٜري ٚإػاعتٗا ، ٚاملظاعذ٠ ع٢ً ٚنإ هلزا ايهتاب سثش  ٝب يف تأ

ايتاسٜ  ايعشبٞ اٱط٬َٞ ، ٚاطتٛعب  عـٛس غط٢ ٭ْ٘ ، ٚايتضٜٝـ ايػؽ َهاؾر١

 َععِ ايذْاْري اييت ؿذس  يف املُايو ٚاٱَاسا  اٱط١َٝ٬ .

ايعذٜااذ َاأ  ب٘ ؾٝاا ٕاعٚقااذ اطااتػشم إعااذاد ايهتاااب ثاا٬ث طاآٛا  ، ٚاطاات     

 نتابا  َعكذ٠ ع٢ً بع  ايذْاْري .اؿ١ عٓذَا تـادؾ٘ خبارتربا٤ ، ٚ

ايعامل  يف ٜٛجذ ٫ سْ٘ ارتشظتٞ ٜٚزنش

 - عًُاا٘ ذااذ عًاا٢ - اٱطاا٬َٞ سٚ ايعشبااٞ

سٚ نًٝاااا١ سٚ قظااااِ َتخـاااااف يف    َعٗااااذ 

 ايعُااااا٬  ٖااااازٙ ٚسٕ ، ايعُااااا٬  ايكذميااااا١

يف بع  سقظاّ ايتااسٜ  سٚ   سذٝاّْا تظتعشق

 اٯثاس بؼهٌ غري َعُل .

ٞ  إيٝٗا ٜتطًع اييت ا٭َٛس َٚٔ  : ارتشظتا

ٞ  ْؼاااش ٌ  يف ايرتاثاااٞ اياااٛع ،  املعاؿاااش  ادتٝااا

سْؼااط١ ٖااٛا٠   ٚتعضٜااض ، باا٘ ا٫ستباااط ٚتُٓٝاا١
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مجع املكتٓٝا  ايرتاث١ٝ ، ٜٚتطًع إىل ظٗاٛس  

مجعٝا  س١ًٖٝ تذعُٗا ادتٗا  ايش ٝا١ ،  

 ايكذمي١ ، ع٢ً ايع٬ُ  مجع هلٛا٠ ٚخباؿ١

٘   غشاس مجعٝا  ٖٛا٠ مجع ايطٛاباع ، يٝكاّٛ تٛاؿاٌ محٝاذ باني        سؾشادٖاا ، ٜاتِ ؾٝا

 تؿٝذ ؿااذبٗا إ٫  ٫ املهشس٠ ؾايٓظ  ، َتها١ًَ زتُٛعا  ٚؿٓع ، املكتٓٝا  تبادٍ

اؿا١  خبٚدعاِ املٗاتُني باايرتاث ،    ٚنازا  ، عٓاذٙ  ياٝع  َاا  ٫قتٓاا٤  ، غريٙ َع بايتبادٍ

ايازٜٔ ٜباازيٕٛ ادتٗااذ ٚاملااٍ ٱْؼااا٤ َتاااذـ خاؿا١ ، تظاااْذ املتاااذـ ايش ٝاا١ ،    

 ٚتهٌُ َا ٜٓكـٗا .

ٚعٔ َظتكبٌ َترؿ٘ ; ٜتطًع ارتشظتٞ إىل تطٜٛشٙ سّٜلا ، ٜٚؼاسى سؿراب 

ظتُع ٖ٪٤٫ َترـ َتعذد ا٭جٓر١ ، ٜهٕٛ يهٌ  ٕس يف ا٭َٓٝا  ا٭خش٣ املتاذـ

ٟ  ، ايهبري املترـ ظٌ يف طٛا٤ ، ٚختــ٘ ؿاذب٘ جٓا  ٘  اياز  يف اٯثااس  إداس٠ طاتكُٝ

َٛقع قشٜب َأ   يف س١ًٖٝ ن١ػش ٦٘تٓؼ خاق َترـ يف سٚ ، اذتذٜذ١ٜ ايظه١ ستط١

 . عاّ نٌ صٚاسٖا َٔ اٯ٫ف ٦َٚا  ، املذ١ٜٓ سٌٖ َٓ٘ يٝظتؿٝذ ، ايٓبٟٛ املظحذ
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ٜكع َترـ سمحذ سَني َشػذ يف ػك١ بايطابل ا٭سكاٞ َأ   

ٕ تذخٌ باب ايؼك١ ذتا٢ تٛاجٗاو   إسٞ ا٭صٖشٟ ، ؾُا  ( ؾ٬ٝ) 

إىل جاذسإ   ايًٛذا  املثبت١ ع٢ً جذاس املُش ، ٚاييت دتذ َتٛايٝا١ 

ؿاي١ ٚاطع١ ، َثاٌ ؿاا٫  ا٫طاتكباٍ يف بٝاٛ  املذٜٓا١ ، سنارب       

 غشؾ١ يف ايبٝيف عاد٠ .

ٚتتٓٛع ؿٛس ايًٛذا  املعًك١ ، َععُٗا يٛاجٗاا  بٝاٛ  قذميا١ ، ٚسجاضا٤ َأ      

ٔ  َٚؼاٖذ ، كٝك١ ػٛاسع ِ  ناْايف  ، َضدمحا١  سطاٛام  َا ٌ  املذٜٓا١  َعاامل  سٖا ٕ  قبا  سٚ قاش

 ، ايضَٔ َٔ عكذٜٔ قبٌ ايعُشا١ْٝ ايتػريا  طٛتٗاؾ ، ٗابعل إىل ايعُشإ ٚاَتذ ، سنثش

ٟ  املظاحذ  تٛطع١ يف بعلٗا ؾذخٌ ٍ  ، ايٓباٛ ،  بعلاٗا  ٚصاٍ ، طااذا   إىل بعلاٗا  ٚحتاٛ

 قذِٜ ... ػاسعيٝكّٛ َهاْ٘ زتُع طهه جتاسٟ كخِ ، ٜؼػٌ ٚذذٙ ْــ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٜٓا١ املٓاٛس٠  نابري٠ ٚقعايف يف املذ   سذاذاث  َٔ َؼاٖذ دثٌ يٛذا  ا٭ْعاس ٚتؼذ

 ٖا ، ٚستا٢ عًا٢  1397ناذتشٜل ايزٟ ػب يف طٛم ايكُاػ١ عاّ  ، عكٛد عذ٠ قبٌ

 ايظٛم إىل طاذا  دخًيف يف تٛطع١ املظاحذ ايٓباٟٛ ،   ٚحتٍٛ بعذٙايظٛم نً٘ ، 

ملؼاٖذ ٖاذّ بٝاٛ  قذميا١ يف سذٝاا٤ سعٝاذ ختطٝطٗاا ، ٚدخًايف يف َؼاشٚع          ٚؿٍٛس

باذتشن١ ، ٚنٌ يكط١  عاٍَش طٍٛماملٓطك١ املشنض١ٜ ، ٚؿٛس دتٛاْب َٔ  تطٜٛش

ُمْتَحففففففففففف 
أحمد أمين 
 مرشفففففففد  
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ٔ  ٚاذّذا دثٌ ٞ  ايعٗاذ  يف سقُٝايف  يؼاٛاسع  ٚؿاٛس  ، ايظاٛم  سْؼاط١  َا ٞ  ايعثُااْ  حتايف  ٖٚا

ٔ  ميتذ اذتذٜذ١ٜ ايظه١ رتط سخش٣ٚ ، اٱْؼا٤  يف اذتذٜذٜا١  ايظاه١  ستطا١  َا

ٌ  سٕ قبٌ كطعٜٓٚ ، ايعٓرب١ٜ ٟ  املظاحذ  إىل ٜـا ٕ  ٚؿاٛس  ، ايٓباٛ ، ايعكٝال   ٚادٟ يؿٝلاا

ٔ  ملؼااٖذ  ٚؿاٛس  ، كؿتٝ٘ ذٍٛ ٚاطع١ َٓا ل تػُش َٚٝاٖ٘  ايعضٜاض  عباذ  املًاو  تٛطاع١  َا

 ، ٖا1375 عاّ ٚاْتٗيف ، ٖا1370 عاّ ا٭ٚىل ايظعٛد١ٜ ايتٛطع١ ٖٚٞ ، ايٓبٟٛ يًُظحذ

َٚظاجذ ْب١ٜٛ قبٌ تطٜٛشٖا ... ٚتٓتكٌ بو ٖزٙ ايـٛس املت٬ذك١  سثش١ٜ ملٛاقع ٚؿٛس

ٔ ًُذ١ٜٓ املٓٛس٠ ي إىل بذاٜا١ ايعٗاذ    ايعٗاذ اهلاامشٞ ،   إىل، ْٗاٜا١ ايعٗاذ ايعثُااْٞ     َا

ؾتعااٝؽ َٓاخٗااا ايكااذِٜ ، ٚتااش٣ طااٛسٖا ٚقًعتٗااا ٚسبشاجٗااا ٚقبابٗااا        ايظااعٛدٟ ،

 املٓتؼش٠ ٚػٛاسعٗا ايرتاب١ٝ ايلٝك١ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٫ٚ  ٞ املترااـ باْتٗااا٤ ايًٛذااا  املعًكا١ عًاا٢ ادتااذاس ، ؾُااا إٕ ٜؿااشؽ   ؿااٛس تٓتٗا

ًٝ٘ ؿااذب املتراـ زتُٛعا١ َػًؿاا  صسم ،     ايضا٥ش َٔ اطتعشاكٗا ذت٢ ٜعشق ع

َـطًح املـٛسٜٔ ) ايٓظخ١ ايظايب١  يف ٜظُْٛٗا ، ؿػري٠ سؾ٬ّ َظٛدا  ؾٝٗا ٚكع

Negative ) ،  ٚتلِ ٖزٖٙٚٞ ا٭ؿٍٛ اييت تطبع َٓٗا ْظ  ع٢ً ٚسم ذظاغ ، 
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آ٫ف يكط١ يظت١ آ٫ف َٓعاش   طت١ - املترـ ؿاذب ٜشٟٚ نُا - ايظايب١ ايٓظ 

ُّاا ، ٚطاٛف ٜطبعا٘    ا ّٝؾٗشّطا ٚؿاؿ هلا سعذ ٚقبٌ تطٜٛشٖا ،  ملٓٛس٠ا َٔ املذ١ٜٓ َٓع

 ( اٱْرتْايف  ) ػبه١ ع٢ً َٓٗا زتُٛع١ عشق قذٚ ، ٫ذّكا - ناٌَ يف نتاب -

، ٚميهٔ ملٔ ٜظتعشق املٛقع سٕ يف َٛقع ا ٘ : ) سذاب املذ١ٜٓ ( ، ٜؼاسى ؾٝ٘ 

بٓكا٤ ا٭ؿٍٛ اييت  ٜظرب َٓ٘ ايـٛس اييت ٜشٜذٖا ، ٜٚطبعٗا ، ٚيهٔ ئ تهٕٛ

 يذٜ٘ .

سؾ٬ّ ) سخش٣ ٜعشق ؿاذب املترـ زتُٛع١ عًب َعذ١ْٝ ، ؾٝٗا  خضا١ْ ٚيف

:  ، ٜٚكاشس  ( ًَاُٝرت  16) ، ٚسخش٣ َأ َكااغ    ( ًَُٝرت 8) َٔ َكاغ  ( طُٝٓا١ٝ٥

سٕ مجٝعٗا ملٓاظش َٔ املذ١ٜٓ املٓٛس٠ قبٌ ايتطٜٛش ، ٜرتاٚ  تااسٜ  تـاٜٛشٖا َاا باني     

عكاٛد قباٌ ٚقتٓاا ٖازا ، ٚتظاتعشق سذٝاا٤ املذٜٓا١ ، ٚػاٛاسعٗا ،         طابع١   إىل سسبع١

 ٚبٝٛتٗا قبٌ سٕ ٜأتٞ عًٝٗا ايتػٝري اي٬ذل .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٚيف خضا١ْ را  ٚاج١ٗ صجاج١ٝ تكـ يف سنٔ ايـاي١ ، ٚكع ؿاذب املترـ 

زتُٛعاا١ َاأ اجملًااذا  َتٛطااط١ اذتحااِ ، ٜعااشق ؾٝٗااا عًاا٢ ايضا٥ااشٜٔ املٗااتُني      

  ايكذمياا١ ، ذؿعاايف نُااا حتؿااغ ايـااٛس يف ا٭يبَٛااا  ،    زتُٛعاا١ َاأ ايعُاا٬ 
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ْٛعٗاا ؾكاط ، زتًاذا  يًعُا٬  املعذْٝا١ َأ ايظاعٛد١ٜ ، ٚبعا          ٚؿٓؿيف ذظب 

عًاا٢ ايضا٥ااش سٕ ظتتٗااذ يف ؾرـااٗا يٝتعااشف عًٝٗااا ،  ٚايااب٬د ايعشبٝاا١ ٚايرتنٝاا١ ، 

ؾًاٝع يف اجملًاذا  سٟ تعشٜاـ بٗاا سٚ نتاباا١ عٓٗاا ، ٚنازيو اجملًاذا  ا٭خااش٣        

إىل  -نُاا سسٜٓاا    -ٚكعيف ؾٝٗا عُا٬  ٚسقٝا١ شتتًؿا١ ، ٜشجاع سقاذَٗا       اييت

ّ ، ٖٚٞ قشٚؾ سؿذستٗا ايذٚي١ ايظٛس١ٜ اييت تأطظيف عًا٢ ٜاذ ؾٝـاٌ    1919عاّ 

َا  اٞ ٚقتٗاا باادتٝؽ    ط ايذٚي١ ايعثُا١ْٝ ، ٚدخٍٛ اطكإبٔ ايؼشٜـ ذظني إثش 

ٖاازٙ  ٣ذااذإايعشبااٞ دَؼاال ، ٚإع٬ْاا٘ ا٫طااتك٬ٍ يؿاارت٠ ٚجٝااض٠ ، ٚايطشٜااـ سٕ       

ايبٓو ) ايع٬ُ  ٚسق١ َٔ ؾ١٦ مخظ١ ٚعؼشٜٔ قشّػا ع٢ً ػهٌ طٓذ ستٍٛ ع٢ً 

،  بعيف يف ؾشْظا قبٌٝ سٕ ٜعــ جٝؼٗا احملتٌ باذته١َٛ  ( باسٜع يف ايؿشْظٞ

ايعشب١ٝ ، ًٜٚػٞ اطتك٬ٍ طٛس١ٜ ، ٜٚٓكٌ ؾٝـٌ بٔ ايؼاشٜـ ذظاني إىل ايعاشام ،    

ًََِّها عًٝٗا ... ٜٚبذٚ سٕ  ُ٘ َِّج َُٝت ٖازٙ ايعُا٬  َعاذ٠ يًبٝاع سنثاش  اا ٖاٞ َعاذ٠          ي

املٓعِ ، ٭ْٗا حتتاد إىل تـٓٝـ ٚتعشٜاـ ، ٚسطاًٛب عاشق غتتًاـ عُاا       عشقيً

 ٖٞ عًٝ٘ اٯٕ .

ٖاا ، ٚدسغ ؾٝٗاا   1369ٚسَا ؿاذب املترـ ، ؾكذ ٚيذ يف املذ١ٜٓ املٓٛس٠ عاّ 

ب جباَع١ املًو ذت٢ ْٗا١ٜ املشذ١ً ايثا١ْٜٛ ، ثِ ايترل بكظِ ايتاسٜ  يف ن١ًٝ اٯدا

ٖا ، ٚعٌُ َذسّطا يف َاذاسغ اذتاشغ   1394ٗا عاّ ؾٝطعٛد يف ايشٜاق ، ٚختشد 

 ايٛ ه يف املذ١ٜٓ املٓٛس٠ ، َٚا صاٍ .
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ٜٚعضٚ ا٭طتار سمحذ َشػذ ايؿلاٌ يف اٖتُاَا٘ باايرتاث إىل سطاتارٙ يف َااد٠      

با٘ ذاب ايارتاث ،    ايتاسٜ  يف املشذًا١ املتٛطاط١ ستُاذ ذظاٛب١ ، ايازٟ صسع يف  ٬     

ٚناْيف سٚىل ْتا٥خ تًو ايػشاغ اٖتُاَ٘ جبُع ؿٛس املذٜٓا١ ايكذميا١ َأ ايهتاب     

ٚاجمل٬  ٚايـرـ ، اييت ٜعثش عًٝٗا آ٦ْز ، ٚيا ٖزا ايؼعٛس يذٜ٘ ، نُا تطٛس 

تـٜٛش بظٝط١ عٓذَا ؿاس يف املشذ١ً ايثا١ْٜٛ ،  آي١ ٚاػرت٣ ، املذ١ٜٓ بـٛس اٖتُاَ٘

  ايبٝٛ  ٚا٭ذٛاؾ ٚاملؼشبٝا  اييت تًؿيف ْعشٙ ، ٚعٓذَا ؿّٛسا يبع ًٜتكط ٚسخز

ؿاس  ايّبا يف قظِ ايتاسٜ  اصداد اٖتُاَ٘ بايرتاث ، ٚاطتطاع مبا عتـٌ عًٝ٘ َٔ 

سٕ ٜؼاارتٟ آياا١ تـااٜٛش سؾلااٌ ، ٜطااٛف بٗااا  -ساتااب ايطايااب ادتاااَعٞ  -دخااٌ 

 ٞ ش َااا عًا٢ ا٭ذٝااا٤ ، ٜٚعٝاذ تـااٜٛ   -يف إجاااصا  ايذساطاا١  - املذٜٓا١  عٓاذَا ٜااأت

قبٌ ، ًٜٚتكط َؼاٖذ سخش٣ مل ٜٓتبا٘ هلاا    َٔ كذمي١اي ( بايهاَريا ) طبل سٕ ؿٛسٙ

 آْزاى .

نااَريا   ) ؿٗشٙ سٖذاٙ - املترـ يـاذب تضاٍ َا ٚايشٚا١ٜ - ٖا1396 عاّ ٚيف

، سذلشٖا َٔ سَشٜها ، ٚناْيف ذذّثا نبرّيا يذٜ٘ ،  ( ًَُٝرت 8عٝاس  طُٝٓا١ٝ٥

ٚسا  ٜطٛف َٔ جذٜذ يف ايؼٛاسع ، ٜٚـٛس ٖٓاا   ،( سؾ٬ّ  ) ؾكذ اػرت٣ زتُٛع١

ٙ املش٠ بتـٜٛش ؾعايٝا  اذتٝا٠ ، ٚا٭ذذاث ٚاملٓاطبا  ، ٚسخز ٖٚٓاى ، ٚاٖتِ ٖز

َّا) ٜـٓع  ٘  تظح١ًٝٝ ٭ذٝا٤ بأنًُٗا ،  ( سؾ٬ ، ٚعااد   ٫ٚ طُٝا ٚقذ سْٗا٢ دساطات

ٜش ، ٜذعٛٙ سؿبح َعشّٚؾا بايتـٛ ذت٢، ٜٚشؿذ سذذاثٗا ،  ؾٝٗا يٝظتكش املذ١ٜٓ إىل

ا٭قاسب ٚا٭ؿراب يتـٜٛش َٓاطباتِٗ ا٫جتُاع١ٝ ٚسؾاشاذِٗ ، ٜٚازنش ا٭طاتار    

َشػذ بؿخش سْ٘ نإ ايٛذٝذ ايزٟ ؿٛس سذذاث ذشٜل طٛم ايكُاػا١ ايازٟ ٚقاع    

ٖااا ، ؾكااذ تـااادف سْاا٘ نااإ قشّٜبااا َاأ املٛقااع ، ٚ ااع جًباا١   1397سجااب  19يف 

ٚايعادٜا١ ، ٚطااس    ( ايظُٝٓا١ٝ٥) ايٓاغ ِٖٚ ٜٗشبٕٛ ؾضعني ، ؾرٌُ آييت ايتـٜٛش 

اذتشٜل ، يٝـٛس يكطا  ْادس٠ يضذـ ايٓريإ ،  َٔ َكرتّبا ، يًٓاغ َعانع باجتاٙ

ٚادتٗااٛد ايلااخ١ُ اياايت باازهلا سجاااٍ اٱ ؿااا٤ َٚاأ طاااعذِٖ ، ٚيهاأ كااخا١َ      

 ايٓريإ ناْيف سنرب َٔ جٗٛدِٖ ، ؾأتيف ع٢ً ايظٛم بأنًُ٘ .

ّٝاا ، ٚباذس  اهلاذَٝا  ; عُاٌ عًا٢      ٚعٓذَا بذس َؼشٚع تطاٜٛش املٓطكا١ عُش   اْ

َهاطب٘   تـٜٛش املٓطك١ نا١ًَ قبٌ سٕ تتٗا٣ٚ حتيف سطٓإ ادتشاؾا  ، ٚاصداد
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يف ٖاازا املٝااذإ عٓااذَا عثااش عًاا٢ سؾاا٬ّ تشنٗااا سؿاارابٗا يف ايبٝااٛ  املٗحااٛس٠ ،   

ٚعثاش ؾٝٗاا عًا٢ يكطاا  َُٗاا١ ٭ذٝاا٤ ٚسذاٛاؾ ٚبٝاٛ  يف املذٜٓا١ ، ؾأكاااؾٗا إىل         

اطااتطاع سٕ ًٜااتكط َاأ جااذسإ ايبٝااٛ  املٗحااٛس٠ يٛذااا  ؾٝٗااا    زتُٛعتاا٘ ، نُااا

ؿااٛس قذمياا١ ، مل ٜااذسى سؿاارابٗا سُٖٝتٗااا ، سٚ صٖااذ ؾٝٗااا ٚسثاا١ َاأ اقتٓاٖااا ،     

 ؾهاْيف إكاؾ١ سخش٣ إىل زتُٛع١ ايـٛس اييت جتُعيف يذٜ٘ .

ٜٚزنش ا٭طتار سمحذ َشػذ اْعطاّؾاا آخاش يف قلا١ٝ ايـاٛس ، جعًا٘ ٜاذسى       

َذسطاا١  ٝباا١ ايثاْٜٛاا١ َعشّكااا مبٓاطااب١  يفٜٔ ، ؾكااذ سقاَااؾٛا٥ااذ عًُاا٘ ياا٘ ٚيٰخااش

رنش٣ تأطٝظٗا ، ٚدعت٘ يًُؼاسن١ ؾٝ٘ ، ؾاْتك٢ زتُٛع١ َٔ ايًكطا  يًبٝٛ  

ٚا٭ذٝااا٤ ايكذمياا١ اياايت صاياايف ، ٚنربٖااا ٚعشكااٗا يف ادتٓااا  ، ٚؾااٛج٧ باٱقباااٍ 

ايؼااذٜذ عًٝٗااا ، ٚبشغباا١ عااذد َاأ صٚاس املعااشق يف ػااشا٥ٗا ، ؾأخااز ٜٓظاا  َٓٗااا    

 ايٓاغ َٔ ١َُٗ ػشعت١ سٕ إىل ذتذثا ٖزا ؾٓبٗ٘ ، َعتذٍ بأْ٘ ٜـؿ٘ بثُٔ ٜٚبٝع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٖزٙ ايـٛس ، يف َكذَتِٗ ايباذثٕٛ يف تاسٜ  املذ١ٜٓ ٚتشاثٗا ظتؿٝذ َٔ ت سٕ ميهٔ

ٚتكايٝذٖا ا٫جتُاع١ٝ ، ٚاملٗٓذطٕٛ املٗتُٕٛ بايرتاث ايعُشاْٞ ، ٚستبٛ املذٜٓا١ ،  

ٚاطاتعإ بابع  سؿاذقا٥٘ ؾـآؿٗا ٚؾٗشطاٗا ، ٚستاب        ؾعهـ عًا٢ زتُٛعتا٘ ،  
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ا٭ؾ٬ّ ايظُٝٓا١ٝ٥ ، ٚاػرت٣ جٗاّصا ٜطبع ايًكطا  املشغٛب١ ع٢ً سٚسام ذظاطا١ ،  

يذٜاا٘ زتُٛعاا١ ناابري٠ ، ػااهًيف سٍٚ تٓعااِٝ ملترؿاا٘ ، ْٚكًاا٘ َاأ املًراال  ؾأؿاابح

اييت  ايعًٟٛ ، إىل ػك١ نا١ًَ يف ايذٚس ا٭سكٞ ، ٚسكاف إيٝٗا املكتٓٝا  ايرتاث١ٝ

مجعٗا سّٜلا خ٬ٍ تـٜٛشٙ ، عًا٢ اَتاذاد مخاع ٚعؼاشٜٔ طا١ٓ ، ؾعٗاش َترؿا٘        

ٖااا ، ٚسخااز ٜظااتكبٌ ا٭ؿااذقا٤ ٚايااضٚاس ، ٚاملٗااتُني باارتاث    1414َتهااا٬َّ عاااّ  

 -نُاااا ٜكاااٍٛ  -املذٜٓااا١ ، ايااازٜٔ بًػٗاااِ خااارب ٖااازا املتراااـ ارتااااق ، ٚباااذس 

ٜٚطًبإٛ َٓا٘ ْظاّخا    ايباذثٕٛ ايزٜٔ ٜعذٕٚ ٱؿاذاس نتاب عأ املذٜٓا١ ٜضٚسْٚا٘ ،      

َعامل املذ١ٜٓ ٚسذٝا٥ٗا ، ٜٚ٪نذ سٕ َععِ ايازٜٔ سؿاذسٚا تًاو ايهتاب     َٔ ؿٛس 

ٗاذِٜٗ إٜاٖاا   يف ايعكذ املاكٞ كُٓٛا نتبِٗ ؿّٛسا َأ زتُٛعتا٘ ، ٚسْا٘ ناإ ُٜ    

 غايّبا دٕٚ َكابٌ .

 إْا٘ ناإ ميًاو نُٝا١ نابري٠ َٓٗاا ، ٚقاذ       : ٍٛ كٝسَا املكتٓٝا  ايرتاث١ٝ ، ؾ

ٗا َترّؿا خاّؿا ًَرّكا بايٓادٟ ، َٓدٟ ا٭دبٞ باملذ١ٜٓ املٓٛس٠ ، ٚسْؼأ اػرتاٖا ايٓا

اؾتتر٘ ؿاذب ايظُٛ املًهٞ ا٭َري عبذ اجملٝذ بأ عباذ ايعضٜاض آ٦ْاز ، ٚناْايف      

تؼااػٌ ذٝااّضا ناابرّيا َاأ َترؿاا٘ ، ؾًُااا اْتكًاايف إىل ايٓااادٟ قااشس سٕ ٜتخـااف يف    

ا٭خش٣ ، باطتثٓا٤ زتُٛعا١  ايـٛس ٚا٭ؾ٬ّ ، ٜٚرتى املكتٓٝا  ٭ؿراب املتاذـ 

ايع٬ُ  ايكذمي١ ، اييت ٫ تؼػٌ ذّٝضا نبرّيا ، ٚاييت ٜأَاٌ سّٜلاا سٕ ٜبٝعٗاا را     

 ّٜٛ بظعش َٓاطب .
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( ايؿٛتٛغشاؾ١ٝ ) َشػذ : سٕ َترؿ٘ سؿبح َشجّعا يًـٛس  سمحذ ا٭طتار ٜٚكشس

ايؿلاا١ٝ٥   ٚايكٓٛا  اجمل٬ ٚ ايـرـ َٔ عذّدا ٚسٕ ، ايكذمي١ املذ١ٜٓ عٔ ( ا٭ؾ٬ّ ) ٚ

، ٖٚزا ( ا٭ؾ٬ّ ) ٘ يؼشا٤ ْٜٛؿاٚك ٜٔآخشسٕ ٚقذ اػرت  َٓ٘ عذّدا َٔ ايـٛس ، 

    ِّ ؽ قٓاعتاا٘ جباذٚاٖا ا٫قتـاااد١ٜ ،  ٜ٪ناذ سُٖٝا١ ؿااٛسٙ ٚقُٝتٗاا ايتٛثٝكٝاا١ ، ٜٚظا

نًؿتاا٘ ادتٗااذ   -نُااا ٜكااٍٛ   -ٜٚؼااحع٘ عًاا٢ بٝعٗااا بظااعش َعكااٍٛ ، ٭ْٗااا     

كٗا زتاّْا ، ٜٚبٝعٗا ملٔ ٜظتؿٝذ َٓٗاا بأطاعاس َٓاطاب١ ،    ٚايٛقيف ٚاملاٍ ، ٖٚٛ ٜعش

 ٜٚشذب بضا٥شٜ٘ ، ٚغتـف ّٜٛ ا٭سبعا٤ يهٌ َٔ ٜكـذٙ .

 

 ؾبُارا طتشد َٔ ٖزا نً٘ ، َٚا د٫٫ت٘ ؟ ٚبعذ ;

ذاكاش٠   ، املٓاٛس٠  املذٜٓا١  تاشاث  ; باايرتاث  اذتُُٝا١  ايـا١ً  ٖزٙ ٖٛ ب٘ طتشد َا سٍٚ

ا ، ٚسدٚا  َعٝؼ١ ١َٜٝٛ ، ٚعُشاّْا َتُّٝضا ... ٚنٌ ، ذّٝا ، ٚػاسّعا ، ٚبّٝت ٚباد١ٜ

اّسا َثبـُا  املذ١ٜٓ ٚخـا٥ـٗا املتُٝض٠ ، ذت٢ يتـبح ؿٛس٠ بٝيف قذِٜ  عتٌُ َا

 .يعٛا ـ َتذؾك١ 

ٚؾا٤ دتٌٝ قشٜب ; جٌٝ آبا٤ سؿبرٛا  سّٜلا سٕ ٖزٙ املتاذـ ٖٞ ب٘ طتشد ٚ ا

، ٚيهٔ رنشاِٖ مل تػب عٔ  نباّسا يف ايظٔ ، سٚ سجذاد اْتكًٛا إىل سمح١ اهلل

عاأ تلااٝع تًااو ايـااٛس٠ ايكذمياا١    شتًٝاا١ ٖاا٪٤٫ ا٭ٚؾٝااا٤ ، ٚسغباا١ ؿااادق١ يف س٫َّ   

سٕ تٛثل يف يارد ػاخـ١ ، ٚؿٛس تاضٜٔ ايبٝاٛ  اذتذٜثا١    ذشق ع٢ً ا٭جٝاٍ ، ٚ

 .ٚايكـٛس ، َٚعًَٛا  يف نتب ستؿٛظ١ 

ري هلازٙ  سٕ ٖزٙ املتاذـ تعبري عًُاٞ عأ اذتاب ايهاب     نزيوٚ ا طتشد ب٘ 

، ايايت دخاٌ ذبٗاا قًاٛب املظاًُني يف َؼااسم ا٭سق َٚػاسبٗاا ، ٚاطاتأثش          املذٜٓا١ 

 بهٌ َؼاعش ٖ٪٤٫ ايزٜٔ اجتٗذٚا يف ذؿغ تشاثٗا .

املتاذـ ارتاؿ١ َبادسا  ؾشد١ٜ ، ْؼأ  بذٚاؾع عا ؿ١ٝ ْب١ًٝ ،  ناْيف ٚي٦ٔ

 إٕٚ تًؿاايف ا٭ْعاااس ، ٚتظااترل ايشعاٜاا١ ٚا٫ٖتُاااّ ، ذتاا٢   -٫ٚ ػااو  -إْٗااا ؾ

ت٧ٝٗ هلا ظشٚف ا٫طتُشاس ، ٚإٕ ا٫ٖتُااّ ايعااملٞ    ، اقتـاد١ٜ دٚاؾع تذاخًيف َعٗا
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بايرتاث ; طٛا٤ ع٢ً َظت٣ٛ ا٫ٖتُاّ باملذٕ ايكذميا١ ، سٚ بايعاادا  ٚايتكايٝاذ َٚاا     

 ظاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٢ُُٜ

; ؾٗٛ ادتظش ايزٟ ميتذ بني ا٭جذاد ٚا٭ذؿاد ،  ّاعيب يٝع عبثايؼ ((ايؿًٛنًٛس  ))

ع با َٔ سػهاٍ احملاؾع١ ع٢ً ايطٛا ْٛعبك٢  تّذا َٚؿتّٛذا ، ٖٚٛ ٜٚٓبػٞ ي٘ سٕ ٜ

 ايؼخـ١ٝ يف صَٔ ايعٛمل١ ٚ ػٝإ اٯخش .

ٚسذظاب سٕ ادتٗااٛد ايلاخ١ُ ، اياايت تبازهلا ادتٗااا  املعٓٝا١ يًُراؾعاا١ عًاا٢     

يف ْٗشٖااا  ب، طااتحذ يف ٖاازٙ املبااادسا  سٚاؾااذ تـاا اياارتاث ، ٚإْؼااا٤ َتاااذـ ياا٘  

عٓا٤ ايبر  ٚادتُع ٚا٫قتٓا٤ ،  ػ٦ّٝا َٔ تٛؾش عًٝٗا جاٖض٠ ، ٚإصتاصا  ، ايهبري

نُا سٕ سعاٜتٗا ٚإتاذ١ ايؿشؿ١ هلا ; طٛا٤ يف سجٓر١ خاؿ١ تٗٝ٪ٖا هلِ ، سٚ دعِ 

سٕ ٜٛاؿاٌ  ; َعٟٓٛ َٚادٟ ، طٝهٕٛ سطاي١ َؿتٛذ١ يهٌ ؿاذب سٜاد٠ َٚبادس٠ 

 ٜتطًع إيٝ٘ . ّ جملتُع٘ ايعطا٤ املتُٝض ايزٟسٜادت٘ ، ٜٚظتُش يف َبادست٘ ، ٜٚكذِّ

ٖٚاٛ   -ثِ إٕ تشاث املذ١ٜٓ بايزا  ، ذكٝل بإٔ ًٜك٢ ايعٓا١ٜ ٚايشعا١ٜ ، ٭ْا٘  

َع ريو ايرتاث املاذْٞ  ،  ذٜتٛاؿٌ يف اَتذاد  ٌٜٛ ٚبعٝ - املًُه١ تشاث َٔ جض٤

ٚتعٗاش آثااسٙ   ٌٜٚٓٗ َٔ َعٝٓٗاا ايـاايف ايثاش ،    َٔ َؼها٠ ايٓب٠ٛ ،  ٜكبع، ايزٟ 

قُٝتاا٘ ايؼااعٛس١ٜ مبااا ٜهتظااب٘ َاأ قذطاا١ٝ ٖاازٙ    ؾٝاا٘ بؼااهٌ سٚ بااآخش ، ٚتااضداد 

ُّااااا ٚسبااااّذا -املذٜٓاااا١ َٚهاْتٗااااا يف ايكًااااٛب ، ؾاملذٜٓاااا١ تبكاااا٢  َتُٝااااض٠  - دا٥

َٓا ِذا امَلَٝٓا َيِإ ِببَِّذ َُِّٗايَّ )):  بآثاس دعا٤ سطٍٛ اهلل  ٛظ١عٚست َََٓا بُِّرَن ١َٜ  َِٚس ١َهَّا ا 

(( ذََّػَس
عًا٢ ايٓؿاٛغ ، عتهاٞ جاض٤ّا     ، ٚطٝبك٢ نٌ تشاث ؿا  ؾٝٗاا عضٜاّضا    (1)

 َٔ ذٝاتٗا يف ذتع١ ص١َٝٓ َاك١ٝ .
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