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 :تتمحٍلال



توونتلأزب لشسهأ  لديعيأذلبتصحبعأذلت عأتل
حألصويلحًفٌظأفيذلحً  يفعيأذلرأطأهمتلفأيامل

 : بعدلالتووينلحًفوسلر دل

 شسهذلحًعرصلحًرديدل

 ذمعيذلحًحيوصوالل

 شسهذلحًفوسلحًرديدل

 «  حألزرشيذ»شسهذل

 شسهذلحًفٌظفذلحملتع ًيذل



 شسهذلحًفٌظفذلحملتع ًيذل

أريلشسهأأأذلالأبسيوأأأ لحًشأأأامًيذلتتأأأ جسل•
 .ب ًدي ن  لحًرشكيذل

تعتمأأدلعأأأاملتأأأسذام لحًوتأأأ لحًهعدرطأأأيذل•
 .حمللدطذل

بأأدأ لبأأاليفوحئأأفلحملوشأأدينلحًخأأ زذالعأأنل
أصأ صتلشسهأذلجأ لحًوعيظذلحًعرصحنيذلحًتلٌيديذل

فٌظفيذلأدبيذلديعيذلرحذتامعيذلبًعأ لربٌغأتلذزرال
 . 19حنتش ز  لالحألزبعيعي  لبنلحًلسنل



 فٌظف  تت  لأزب ل

أنلحملعسفذلحًصدطيذلحًدحخٌيأذلحًتأدلتأ  لبأنلرزحالنطأ قلعمٌيأ  ل
حًفوأأسلرحًصأأوحضلحًخمأأعلرحًلأأوةلحًعلٌيأأذلعأأنليفسيأأملحًعسفأأ نل

 .  حمللدضحًغعويصلرحإلًه َلحمل  رشلبلدطذلًوونه لفيًض لبنلحًعلٍل

 .عالكذلرشدالرذودحًعالكذلبالحإلًهلرحإلنظ نلرحًوونل دل

 . حًفضامأنلحًتع غ لب لحًط يعذل وليفسيلذلحًصي ال

ًإلنظ نلكدزح له بعذلغريلبصددالمتوعهلبأنلحًتع بأٍلبأ لحًعأ  ل
 .حمليت فيصيلدلحًغي دلباللشدردل



 شسهذلحًفوسلحًرديدل

 

 
ًفٌظفذلحبتدحدل» فيعي ضلهومي دل» ظهس لعامليدل

حًط يأ لحألملأ الحًعمظأوللحًأرلل« فسحنصلبصبس» 
حشتهسلب نوحعلبنلحًعالدلحًسرش الحًرامعدلحًرلل
يؤدلل ملش ال لرعدلبغريالتظهأسلفيهأ لكأدزح ل
فوقلع ديذلًهلرملسض هلبأنلحًتخ يفأ لبأ لحألزرحسل

 .ربعسفذلأشدحثلب ضيذلربظتل ٌيذل



حملغع يفيأأ ليلوَلعالدلبصبسلعاملحًتعوي ل
همص رًذلإلعط التفظأريلعٌمأدلملأ ليصأدثل

حًط كأأذل» ب عيًأأ لعأأاملبأأ ليأأؤبنلبأأهلبأأنل
حًتأأدليأأسةلأنهأأ لطأأ  لحًشأأف ال» حًصيويأأذل
 .رحًظع دال

طأ ئٍل: عسفلبصبسلحًط كذلحًصيويأذلأنهأ ل
ًطيفلغريلبسيئلن فرلعربلحًوونل،لتتف عٍل
بوحطأأأأطتهلذميأأأأ لحألذظأأأأ َلحألزضأأأأيذل

عٌيأأهلرحًتأأ جريلرحًظأأامريذلرميوأأنلتأأ جريهل
 .خ صذبطسقل



 رهلحًط كذلب ًرظأ ليوًأدلريسةلأنلتدفمل
حًصصذلرحًصيويذلبيعامليؤدللتعرثلحنظأي به ل

يلوًأأهلبرأأسدلربأأ ل ملحًخمأأويلرحملأأس ل
حدع اح ل ليح تهأ لحًعٌأ لريشأوبه لحًوحأريل

 .بنلحًدذٍلربظتل البنلحًرشقل

حًصسهذلهصسهذلحذتامعيذلرأنشأ  لحنتشأس ل
حًعديدلبنلحملسحهصلرحملع بأدلربعضأه لتصأتل

 .حط لهع ئعل



حًفوأسلحًرديأدلفيعي ضلبؤطعلشسهذلبصدل
بالبامزط  لبصبسلرأفو زهلربالحًفٌظفذل
حملح ًيأأذلحًتأأدلتعتأأربلحًعلأأٍلرحًفوأأسلأصأأٍل
حًصليلأأأذلر أأأولةلحًلأأأوالحملظأأأ  ذلرزحال
حًو ئع  لحمل ديذلرحألشدحثلرحًظسرفلرهونل

 .«حًفوسحًرديد» بنلذًىلأصويلشسهذل



 شسهذلحألزرشيذل

 

أنلنصأأوالحًوتأأ قلحمللأأدضلععأأدلحًيهأأودل: يلأأويل 
رحًعص زةلمتحٍلزبوشلر ش زح لتديلعاملب يفنلترأامل
ًهلعنليفسيملعسف نلخ الف  لعٌيأهلأجعأ الت بالتأهل

أنلحإلًهلحختأ زهلًرشأسل أرهلرحدعىلرحتص ًهلب ألزرحسل
 .حملع الحًسرشيذلحً  يفعيذلًٌوت قلحمللدضل



حًريوًأأأوذدلشأأأ ريلحًعأأأ  لل18الحًلأأأسنل
حملهت لب ًتع بأٍلبأ لحألزرحسلتفظأريل«  مي نويٍ»

تفظأريًحلحًغي ي  له ملو لرحًرعذلرحًعأ زلرحًأسرسل
 .يرم لبالحًعٌ لرحًدينلشظ لحدع ئهل



يفرسأألحًرعأأذلرحًعأأ زلأنهأأامل•
شأأ ال لرعأأدلذ عيأأذلميوأأنل
» حًوصأأويل ًيهأأ لبأأنلخأأاليل

رش ال ل» حًظفسلخ زدلحًرظدل
 » حًت بٍلحًسرش ال

أ ميأأأذلحًتع بأأأٍلبأأأ لحألزرحسل•
ربخ يف تهأأأ لملعسفأأأذلحًصليلأأأذل

 حملغي ذل

حنترشأأأ لأفوأأأ زهلالأرزربأأأ لجأأأ ل
 . 19أبسيو لالحًلسنل

 :«  مي نويٍ» أبسشلأفو زل
 



ذمعيذل
 :  حًحيوصوال

 
حًشامًيذلب بسيو ل« بالف تظيك ٌيع ل» أطظته ل

 : رًه لجالثلأ دحفلبعٌعذل

دزحطأأذلحألديأأ نلحًلدميأأذلرحًصديحأأذل•
 .رحًفٌظفذلرحًعٌوَلدزحطذلبل زنذل

حًدعوال ملحألخأوالحًوونيأذلبتعأ غ ل•
 .حإلنظ نلب لحًوونل

حهتش فلحًلوحنالحًتدلتصو لحًوونل•
 .حإلنظ ن،لرحًلوةلحًو بعذلال



ر دلتععدل ًهل: صواأصٍلهٌمذلجيول
 .حًصومذل

أهد لعاملرشدالحألدي نلالحًرو سلرحًغ يذلرنظس ل
حًصليلأذل» بأنلنأوزلأشأو يلبختٌفأذل ًيه لعأاملأنهأ ل
رش هتهلب ًشع علحألبيضلرهأٍلديأنل» حإلًهيذلحًوحشدال

ًهلًونلبنلأًوحنلحًطيفلحًظأتذلًوأنلحًأدينلحًوحشأدل
حًفٌظأفذل) بأأش بٍل ولديأنلحًصومأذلرحًأرلليأدعىل

 .» حًصومذلحًغعوصيذل» ف صٍلحًدينل ول» حً  يفعيذل



 : حًرمعيذلتظعىل مل
 
تأأدزي لحًعأأ ضلعأأامليفأأسقلحًوصأأويل مل-

رأنهأأ لرصأأٌتلبأأ ل» حًغعأأوال» حًعسفأأ نل
أطي دلحألخويذلحً يضأ الحًع مليأذلل» بسشديه ل

 . مل رحلحًهدفل» 
 
تطوي لب لتؤبنلبهلبأنلحًعظسيأ  لحًعٌميأذل-

بحأأٍلنظسيأأذلدحزرنلربعأأتلعٌيهأأ لحًتطأأوزل
 .حًسرشدل



زغ لأنلحًتع ًي لحًحيوصوفيذلةيأذلالل-
يرأأأوشلتظأأأأسي ه ل اللأنلبالف تظأأأيكل
ترسأ لرأطظتلذمعيته لإلعأالنل هأرل

 .حألةحزل
 

رًوونهأأ لشسهأأذلبعٌعأأذلتصأأد لًهأأ ل-
 .حًوعيظذلررحذهه لحًعص زةلحملتديعونل

 

 



 شسهذبهد ل رهلحًصسه  لحألزب لًظهوزل
   

 شسهذلحًعرصلحًرديدل-
 أيزلبوفلبعتلحًعيول-

 
تعتربلآخسلرأهربلحًصسه  لحًغسبيذلحًتدل

 حًسرش نيذل



 نش الحًصسهذل

حملأيالدللل20الحًظتيع  لبأنلحًلأسنل
توونتلنوحالحًصسهذلالبعهدل يظأ ًال

 .ب بسيو لحًشامًيذل



 

بعهدلب ذحليفعٍل
 ؟ل يظ ًال

 

  

يصتضنلحًفوأسلحًغعأويصل•
 .حً  يفعدل

يتت  لحًعل ئدلرحًفٌظأف  لحًتأدل•
تصسيأأسل أأرهلبضأأأسرزالتأأؤدلل

حًلأأوةلبأأنل طأأ زلحملعتلأأدح ل
 .حًديعيذل

حًفوسلحًسرشأ ال» يظعىلًعرشل•
ه ديٍلعنلحًدينلبالحًع بذل» 

رحًخ صأأأذل،لبطأأأسقلبتعوعأأأذل
ربعأأأأأأ هالرذام رييأأأأأأذل

 .رتط يليذلب  رشال

يت عأأىلحً صأأخلعأأنلكأأوةل•
 .حًو بعذحإلنظ نل



حً أأرشيذلحًلأدزال» ظهس لشسهذل
وضل» بسيأأأ دال» حًو بعأأأذل هأأأ ًز
 .  حملعهدربؤط ل» ه طتيعدحل

لحًل ئ لحًغعويصلحًرتحثلعاملتعتمد
لحًرشكيذلرحًديع  لحًفٌظف  لعام
 . حمللدطذلرهت ه 

شوٍلحًفوأسلحًسرشأ الحً أ يفعدل
أهربلحبتدحدلفوسللالحًغسقلال

 حًعرصلحًصديخل

هسطأأتلحًصسهأأذلح تامبهأأ لًٌ صأأخل
رتت  لحًدزحط  لرحملامزطأ  لحًتأدل

 .تخدَل رحلحًتوذهل



ه نأأتل أأرهلحًصسهأأذل أأدلرزحالتوطأأ لل
حًتوذهلحً صحأدلحملعأ هلالحًغأسقلعأنل

» حمليت فيصيليأأأأذل» حملأأأأؤجسح لحًغي يأأأأذل
رحمل رزحئيذلًألدحالحً رشللبعظسالزرش نيأذل
بٌصأأدالتغفأأٍلبأأ لتخأأربلععأأهلحألديأأ نل

 ربخٌوك تهلحًظامريذلعنلع  لحًغي ل

آالفلعشأأسالأذسيتلالبعهأدل يظأ ًال
دزحطذلًٌتلعي  لرحملامزطأ  لرحًفسضأي  ل
حًو بعذلالفرتالحألزبعأالطأعذلحمل ضأيذل
حعتمأأأأد لعأأأأاملتفظأأأأريلحًظأأأأوح سل
رحملش  دح لبع العأاملحمل أ دالحًغعوصأيذل

 الحًدي ن  لحًرشكيذل



النرشلحًطوحئأفلحًسرش نيأذلط   ل
 : بعه لحملت جسالب ًرشقلعدالأط  قل

 

 
كدبتلًإلنظأ نلحًغأس لحًشأسكيذلأنلحًدي ن  ل

زرش نيأأذلخ ًيأأذلبأأنلأللحًتصحبأأ  لأخالكيأأذلأرل
 .رشعيذل

شسهأذلترديديأذلبع حلأذلحًعصأأسلشسهذلحعترب ل
ب  رشالبأنلشسهأذلحًحيوصأوالرشسهأذلحًفوأسل

 حًرديدل



شسهذلحًعرصلحًرديدل»  رهلحألذوحالتوونتللا
نأأرشلععدب لت عتليف ئفذلذديأدالالحملعهأدل» 

حًفوسلحًسرش الرتط يل تهلرتظأمتلفأياملبعأدل
 .بصسهذلحًعرصلحًرديدل

تربشلحًصسهذلالصوزالديأنلأرلفوأسلذديأدل ل
ر من لالصوزاليف ئفذلتأدعولًٌسرش نيأ  لبأنل

 .أذٍلحًص لرحًظالَلرحإلير بيذل

عمأد ل ملبعأخلحًصسهذلذديًدحلر من ل لتلدَل
حًشأأأأسكيذلبرموعأأأذلبأأأنليفلأأأوضلحألديأأأ نل

رحعتل دحته ل،لرذأدد لكوحًأ لتلأدميه لًٌعأ ضل
 .رحبتوس ليفسكً لبتعوعذلًتظويله ل



 

 :  أ  لب لمييص  لأنه لتسةل•

ر ورحلطعتلحًصسهأذلًعرشألحًفوأسلحًغعأويصلحًلأدي لدرنلبصأ دبذلًٌفوأسل
حًديعدلأرلبوحذهأذل،ل منأ لادح عأذلحًأدينلربصحشمتأهلعأنليفسيأملحًطأسقل

 .حً  يفعيذل

أنلحإلنظأأأ نليظأأأتطي لبأأأ ل
حًط يعأأذلرحًعلأأٍلرحًلأأدزح ل
غأأأريلحملصأأأدردالأنليصأأأع ل
شي تهلربظأتل ٌهلهأامليسيأدل

 .فيوونل ولحإلًهل

 رشحنلحإلنظ نيذلذمعأ الال
فوأأأسلرحشأأأدلربامزطأأأ  ل

 .بيعه رحشدالدرنلمتييصل
 
 

أنلعرصلحًتٌلدلعنلبصأدزل
رحًتط يأأمل( هللال) خأأ زذدل

( حًأأدينل) ألرحبأأسلخ زذيأأذل
 .حنتهىكدل

 



 

حًصسهأأذلًرمأأ لشأأت  لحًفوأأسلحً أأ يفعدلبأأنلطأأعىلبفوأأسرل
غعوصأأأيذلحًعصأأأ زةلرك  ًأأأذلحًيهأأأودلرب يفعيأأأذلحًفالطأأأفذل
رحملتصأأوفذلبأأنلحملظأأٌما،لردبرأأوحلبعهأأ لبامزطأأ  لأديأأ نل

 .حًرشقلبنلبوذيذلر عدرطيذلريف ريذلرغري  ل

 

 :  دفه ل                
 

حًتصسزلبنلحالنتامالرحملشأ بهذلًأدينل•
 .بصددل

بغيأأذلتلأأدي لبأأسحبزلتع طأأ لذميأأ ل•
 .  حًدي ن  



توونأأتلحًعأأوحالررضأأعتل يظأأ ًالالبعهأأدل
حً رزالرصممتلعرشأح لحًأربحبزلرحًتأدزي   ل
حًصيويذلرذمعتلعرشأح لحملامزطأ  لحًصيويأذل

 .رحالطتشف ئيذلرحًسرشيذل

حنترشلشمٌذلحًفوسلحً  يفعدلحًرديأدلالأنصأ ال
حملؤطظأ  لحًخ صأذلعشأأسح لأبسيو لرتوونتل

 .دحخٍلرخ زدلأبسيو ل



 

 : حًخالصذل

حًرديأأدلنشأأ  لحًعصأأأسلشسهأأذل
حًفوأأأسلنشأأأأسلت عأأأىلبؤطأأأأ ل

حًغعأأأأويصلهظأأأأ ئسلحًصسهأأأأ  ل
 .رحًطوحئفلحً  يفعيذل

 

تلأأأدَلًهأأأ لشأأأع زح لحًصأأأصذل
رحًظأأع دالرحإلير بيأأذلرحًتغيأأريل
تصتلبظال لحًأربحبزلحًتدزي يأذل

 .رحًعالذيذلرحًتعمويذل



حًفٌظأأأفذلحًيون نيأأأذلرحًفٌظأأأف  ل
حًرشأأكيذلرحًغعوصأأيذل أأدلأطأأ ضل
فوسلحًصسهذلرفٌظفته لربعتلأدحته ل
رتصأأأأوزحته لًٌوذأأأأودلرحًوأأأأونل

 .رحًصي الرحإلنظ نلرحًعالكذلبهل

تعتمأأدلعأأاملحًصأأدضلرشأأ ال لحًأأوعدل
حملغرياليفسيًل لملعسفأذلحًصلأ ئملحًغي يأذل

حًفٌظأأفذلًعأأأرشلتظأأعىلر أأدلهأأرًىل
حً  يفعيذلربعهزلحًعسف نلحً أ يفعدلبأال
عأأوحَلحًعأأ ضلبطأأسقلشديحأأذلتع طأأ ل

حًعصأأسلالتوذه  لحًع ضلرزغ أ ته ل
 .حًصديخل


