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 لوھجملا برغملا رارسأ يف بیقنتلا ةیادب
 
 
 يھازلا نیدلا رون
 

 اعوضوم برغملا حبصأ فیك
 عم لھ ؟كلذ نیشدت مت ىتمو ؟ایجولویسوس
 نرقلا ةیادب مأ رشع عساتلا نرقلل يناثلا فصتنملا
  ؟نیرشعلا

 نیب رایتخالا يف نوثحابلا فلتخی دق
 .ھنیھارب رایتخا لكل نوكیسو ،نیتلحرملا نیتاھ
 لكشیس رشع عساتلا نرقلا نم يناثلا فصنلاف
 نیفشكتسم برغملا اھیف لبقتسا ةینمز ةحاسم
 نیفشكتسم ةلاحرو نییسامولبدو ءابطأ نم ارثك
 ھلھأ لاوحأو دلبلا فاشكتساو ةفرعم اویغت
 ىدمو ،اھب عتمتی يتلا تاریخلا مكو ،مھدئاوعو
 نم لئاھلا مكلا كاذ طسوو .ةیزكرملا ةطلسلا ذوفن
 تاباتك نییعت نكمی نیفشكتسملاو ةلاحرلا
 ثحبلل انكمم نكی ملو نكمی ال تالحرو
 اھتعیبطل ارظن اھزواجتی نأ يجولویسوسلا
 ركذلاب صخن انھو ،اھتایطعم ةرازغو ةیقیثوتلا
 .أ فشكتسملا ةلاحرلا لوألا ىوتسملا يف
 ،لوھجملا برغملا باتك بحاص سارییلوم
 ،برغملاب فارتعالا باتك فلؤم وكوفود لراشو
 لئابقلا ناضحأ يف ھیتلحرب يتود دنومدإ اریخأو
 . شكارمو

 ةلحرملا سسأ لكشتس تالحرو تاباتك
 اھنیشدت مت يتلا ،ءاصقتسالاو ثحبلا نم ةیناثلا
 ،1904 ةنس ةجنط ةنیدمب ةیملعلا ةثعبلا سیسأتب
 ةیمالسإلا ایفارغویسوسلاو عامتجالا ملع يسركو
 ةیملع ةثعب هدعبو ،سنارف ود جیلوكلاب 1906 ةنس
 دقو ،يبرغملا عقاولا ةسارد يف ةصتخم ةیسنرف
 نوؤشلاب نوملمو نوبّرعم نوثحاب اھنمض لغتشا
 يذلا ریلب وشیمو نوملاس جروج لثم ةیمالسإلا

 دقو .يبرغملا عامتجالا ملع عدبم ھنأب فصویس
 نیع يف ثحبلا يف ةیملعلا ةثعبلا فادھأ دیدحت مت
 دیفت نأ اھنأش نم يتلا قئاثولا لك نع ناكملا

 نع ةروص لیكشت نم نكمتو برغملا ةسارد
 يف لاوجتلا اذكو ،ھتنكاس ةایحو ھمیظنت تایفیك
 فارعأ نیودتو ةیوفشلا تامولعملا عمجل نادیملا
 تاذ رسألاو ایاوزلا طبضو اھدیلاقتو لئابقلا
 . نزاولا ذوفنلا

 مسق ىلإ ةثعب نم ةیملعلا ةثعبلا لوحتتس
 دعب كلذو ،ةیلھألا نوؤشلاب صاخ يجولویسوس
 ةغیص كلذب ةبستكم ةیلھألا نوؤشلا ةرادإب اھقاحلإ

 . 1920 ةنس ةیمسر
 برغملا فرعیس ةیملعلا ةثعبلا ءاشنإ عم

 دقو ،اھیلع تفرشأ يتلا تالجملا رشن ةكرح
 ھتاھ ىلوأ ةیبرغملا تافیشرألا ةلجم تناك
 ،يیلوتاشول دیرفلأ سیسأت اھیلیل ،تالجملا
 مسا لمحتس لمشأ ةلجمل ،ةثعبلا سدنھمو سسؤم
 يف ثحبلا اھلاجم نوكیسو ،يمالسإلا ملاعلا ةلجم
 اھخیراتو اھتادقتعم لكب ةیمالسإلا ةراضحلا
 اقحال ىرخأ ةلجم سیسأت متیس املثم ،اھتاسسؤمو
 فرط نم برغملاب لئابقلاو ندملا مسا لمحتس
 . يطویلا لارنجلا فارشإ تحتو يیلوتاشول

 ،برغملاب يسنرفلا روضحلا زیمت دقل
 تاینبلا سیسأتب ،يركسعلا فنعلا بناج ىلإ
 هرامعتسا دارملا دلبلا ةفرعمل ةیملعلا ةیتحتلا
 ھتاردإو ھلئابقو ھتاسسؤمو ھتاغل ةفرعم .لماكلاب
 شاع قایسلا اذھ يف …ھفارعأو ھنیناوقو هایاوزو
 ھلثمیس ھتانوكم نیب ایلخاد اعارص رمعتسملا
 ةسردمو رئازجلا ةسردمب فرع ام نیب عارصلا
 ربتعی .لوبورتملاب ةدجاوتملا يلاینولوكلا بزحلا
 يتلا رئازجلا ةسردم يسسؤم دحأ يتود نومدإ
 ةقیرط ةیأب برغملا رامعتسا ىلإ وعدت تناك
 تاساردلا نم فثكتس كلذ لجألو ،نمث يأبو
 دودحلل ةرواجملا قطانملا ىلإ تالاحرلاو
 اھتدع ددعو ةنكاسلا طبض دصق كلذو ،ةیرئازجلا



 يف مھدیفی نأ نكمی ام لكو ،قدانبلاو لویخلا نم
 يلاینولوكلا بزح ةسردم امأ .نییسنرفلا ةمواقم
 دقف ،اھیسسؤم دحأ يیلوتاشول دیرفلأ ناك يتلا
  .دلبلل يملسلا عاضخإلا لضفت تناك

 نیثحابلا ھیجوت ىلع اعم ناتسردملا تلمع
 بتك نم دیدعلا ةمجرت ىلع لمعلاو برغملا ىلإ
 بدألا لوح ةسارد يف .ثارتلاو خیراتلا
 ثحبلا تامامتھا لیبول.ر ددحی يلاینولوكلا
 : ىربك تایاغ ثالث يف يلاینولوكلا
 

 اھتاریخ فاشتكاو دالبلا ىلع فرعتلا -
 اذكو ةیندعملا اھتاورثو ةیحالفلا
 ةیركسعلا اھتاردقو اھفارعأو اھتاسسؤم
 اھلبقت ةجرد سایقل كلذو ،ةیرشبلاو
 . يرامعتسالا ثدحلل

 
 ةددعتم ةقیقد ةیملع ةفرعم زاجنإ -

 ةیملعلا تاساردلاب ئدتبت تاصاصتخالا

 ةیوغللا تاساردلاب يھتنتو ةقحلا
 ةیخیراتلاو ةیفارغجلاو ةیعامتجالاو
 …ةیجولونثإلاو

 
 ةلصحملا تامولعملاو تایطعملا عیمجت -

 ةیركسعلا تاسسؤملا لوانتم يف اھلعجو
 كلذو ،يسنرفلا روھمجلا اذكو ةیسایسلاو
 ىلع هزیفحتو ةروصلا يف ھعضو لجأل
 . ھیف رارقتسالاو برغملا ىلإ مودقلا

 ةیرئازجلا اھیتسردمب اسنرف تعاطتسا دقل
 نرقلا ةیاھن نیب ام ةرتفلا يف جتنت نأ ةیسیرابلاو
 اثوحب نیرشعلا نرقلا ةیادبو رشع عساتلا
 لكشتس ،ةیمھألا ةتوافتمو ةریزغ ةیفاشكتسا
 ثوحبلا ھیلع ينبنتس يذلا يفارغونثإلا ساسألا
 ریغ وأ اھنم ةیجولویسوسلا ءاوس ةقحاللا
 يذلا ساسألا لكشتس املثم ،ةیجولویسوسلا

 ثحبلل اعوضوم برغملا نم لعجیس
.يجولویسوسلا

   
 
 
 
 
 
 
 
 

	 	



	تادقتعملا دصر ىلإ تالحرلا نم ..يتود دنومدیإ	
 

>0ود دنومدإ 67تع3
 تسDكوأ بناج <إ ،2

 مالعأ مهأ نم وكوفود لراشو سا6Hيلوم
 نرقلا ة3اهن تطغ 2>\لا ةXس]رفلا ةXفارغونثإلا
 hH1ب لاح>6لاو لاوجتلاو فصولاb *(ع عساتلا
 ”شsارم“ اتلحر 67تعتو .ةmnXغملا لئاiقلاو ندملا

v1”و
 اذهل s67ألا زاجنإلا ”لئاiقلا باحر 2

v1ارغونثإلا
 ةXطغت نم امهلالخ نم نكمت دقل .2

 ثXح نم ةددعتم ةXلiقو ة�ورق تالاجم
 نم .اهتادقتعمو اهتا�ولسو اهتاغلو اهتيفارغج
>0ود .إ جmخXس شsارم

 تامغأ hH1ب لقن�يل 2
 لئاiقف مXهاربإ يالومو توانحت ة�وازو
 ةر��صلاو احاح ةلiقف ،6Hب�لا سلطألاو ةدومصم
 ام� ةواسDع دالb( سانكمف طاmnلا مث روداغوم وأ
>0ود اهتعن

 اهدعnو …نوهرز س�ردإ يالومو )2
 نم اهيف قلطن�س 2>\لاو ةXناثلا هتلحر زجن�س
v1 ءاضXبلا

 رومزأ نم مث ة�واشلا 67ع رومزأ ەاجتا 2
 روص�و فصXسو نياعXس ثXح ةلا�د 67ع
01اغأ لجس�و ر�واودلاو قاوسألاو ةح�1ألا

2 
 67ع ةنماحرلا وحن هجت�س اهدعnو …داصحلا
 ساiللاb قلعتي ام ل� نودXس ثXح ةنغا� ةعلق
 ةقالح طامنأو ةدالولاو جاوزلا سوقطو ل أملاو
 سقطو ةX)يدلا داXعألاو ةزانجلاو ناتخلاو رعشلا
 عاضوألا مث ة6Hش ةiعلو ة¡نعلاو ءاصقتسالا
 <إ ةدوعلاb هتلحر متخXل ةلXبقلل ةXعامتجالا
  .شsارم

>0ود تالاحر للختت
 ة�mظن تاXطعم 2

 سوام لXسرام hH1ب ةعزوم ةXجولويسوسو
 امهق>6خ3 املثم ،رول3اتو رزيارفو م3اهكرود لXم3¥و
 نم شهدن�و فش�ك3 يذلا 072وروألا ساسحإلا
 اnوروأb ەركذت 2>\لاو ةطXس¦لا شDعلا طامنأ ل�
 شDعلا ةXئادb ¨ع فسأت�و ،§سولا نورقلا

 2<اهألا نكمتي نأ لمأ3 املثم ،ل أملاو س¦لملاو
 <إ مهلاخدإ لجأ نم hH1يnوروألا عم نواعتلا نم
 ةقاتعلا ةXعضو نم مهجارخ¥و ةراضحلا ةراق
  .شحوتلاو

 ة�روطتلاو ةXعضولا ةXجهنملا هتعزن لظ تحت
>0ود مدق3 ،ةXصخشلا هت�س]امورو

2 v1
 هتالحر 2

 ةXناسلو ةXعامتجاو ةXجولوnو6ªنأ تاXطعم
 اهئارو نم بغري ،ا3اوزلاو لئاiقلل ةXفارغوطوفو
 لوnو>6يملا H2\س]رفو ةماع hH1يnوروألل hH1بي نأ

 ةXعXبطلاو ةXفاقثلا هتاورث ،ەرقفو برغملا لامج
 كلذو مهتاXئادnو مهتجاذسو هلهأ ةطاس¬و
 ة���mنتلاو ةXخ�راتلا اهتمهم اس]رف لXمحت لجأل
v1 ةلثمتملا

 6Hمدت نود ةراضحلا لاخدإ 2
  .ةعXبطلا

>0ود .إ شهدني
v1 هلثم ،2

 لثم كلذ 2
 ى67ك ةقرافم نم ،ن�mخآو وكوفود لراش
 ةقرافم .*(ع عساتلا نرقلا برغم تق>6خا
 ةجرد <إ ب�mغو بXجع ل³ش² ةش±اعتم
 برغملا فرع3 ال نمل ةiس)لاb اهق3دصت بعص3
v1 ةقرافملا هتاه دسجتت .ةnراغملاو

 ماظنلا نوك 2
 هتاذ ¨ع اقلغنمو ا6Hقف 072رغملا يداصتقالا

>0اذلا ءافتsالاو فاف�لا ¨ع دمتع�و
v1 ،لئاiقلل 2

2 
 ف*(لا ¨ع ةXعامتجالا تاقالعلا 12\ب)ت hH1ح
v1 ءاوس لذiلاو فا�الاو خذiلاو

 ءانبلا لعف 2
v1 ءاوسو .ب�mختلاو

 تاموصخلاو تاعا611لا 2
v1 وأ ةXلiقلا

 1¡ح3 ،توملاو ةاXحلا سوقط 2
v1 خذiلاو لذiلا

 2¶اضأو ا3اطعو ا3اده ل³ش 2
  …تالوsأمو

 يداصتقالا hH1ب ؤفا³تاللاو نازوتاللا اذه
 نم ل� عم اXجولوnو6ªنألا هتفصو 2̧امتجالاو
v1 رزيارفو سوام

 ،ةXئادb ةامسملا تاعمتجملا 2
>0ود ەدكؤ�و

2 b6بك شاهدناH ل ،هتالحر 67عXقحل 
 2>\لاو ،ةXئادiلا تاعمتجملل قيتعلا برغملا
ºب نزاوت نأ اهدحو عيطتسhH1 لآX6بدت تاH 
  .ةXعامتجالا تاقالعلا خذnو فاف�لا داصتقا

>0ود تاظحالم تل³ش دقل
 ةلحرملا 2

 تاسارد صXصخت <إ هعفدتس 2>\لا <وألا
 ىرخأو )الثم احاح ةلXبق( لئاiقلا لوح ةقرفتم
 <إ رمXس دعnو )الثم ةواسDع( ،ا3اوزلا لوح



 تاXطعملاb دونسملاو قمعملا يرظنلا ثحiلا
>0ود .إ زجن�س .ركذلا ةفلاسلا ةXنادXملا

2 
v1 نيدلاو رحسلا“ لوح ةXساسألا هتحورطأ

2 
 hH1شدت نع ةراiع 2¼و ”ةXلامشلا اXق�mفإ
  .برغملاb نيدلا ةXجولويسوسل

>0ود جمد3
2 v1

 ءزج ركذلا قباسلا هفلؤم 2
 تاiثإل كلذو ،شsارمb هتلحر نم هb ناهتس± ال
v1 ةلثمتملاو ةXساسألا هتحورطأ

 رحسلا نوك 2
 لصأ وهف كلذك هنألو ،اXعمجو اXعامج اعادbإ
 ةنا3دلا (فنو مهفن نأ نكم3 ال اننإ لb .نيدلا
v1 ،مالسإلا لمع دقل .رحسلل مهف نود

 رظن 2
>0ود

 ،ة�mحسلا تادقتعملا مامأ باiلا حتف ¨ع ،2
v1 داقتعالا <إ ةوعدلا 67ع كلذو

 ةفاضإ .نجلا 2
>0ود ىري ،كلذ <إ

 ىوس لمع3 مل مالسإلا نأ 2
 ةX)يدلا زومرلاb ة�mحسلا زومرلا ض��عت ¨ع
  .)1\سحلا À ءامسأb موجنلا ءامسأ ض��عت(

>0ود دنس±
 تاXطعملاb كلت هتحورطأ 2

 املثم ،ة�6H1لجنإلاو ةXس]رفلا ةXجولوnو6ªنألا

 نع هتالحر لالخ هعمجو هنياع امb اهمعد3
 ة�mحسلاو ةXسوقطلا ةسرامملاو رحسلا
bعلا سوقط( برغملاhH1 سوقط ،)ةنئاعلا 
 ،دسحلا عفد سوقط ،زون�لا نع ثحiلا

 ،ة�nصخلا سوقط ،ظحلا بلج سوقط
 بعص3 سوقط 2¼و )…ةزورحلاو مسلطلا
 .اهءارو ةنماÂلا تادقتعملا زاج3¥و اهصXخلت
>0ود متخ3

 تادقتعملا نع مخضلا فلؤم 2
 نع صاخ لصفb ،برغملاb ةXسوقطلاو ةX)يدلا
 هتطاطخ لمÄ2 3³ل كلذو ،ةXحضألاو ةXحضتلا
 ةXم3اهكرودلا ةحورطألا <إ ع�جرلاb ة�mظنلا

v1 هعقوم لصفلا اذه دج3 .ةXماطوطلا لوح
2 

>0ود روصت
v1 رحسلاb 072رغملا مالسإلا ةقالعل 2

2 
 بلطتت Å2لإلا ملاعلاو رحاسلا hH1ب ةقالع نوك
 طسوتلا ةلXسو وه نوك3 اناويحÆةXحضأ

>0ود د(�و .روبعلاو
 سوقط صوصخلا اذهب 2

 ةدحb ةXحضتلا سقط *(�ني ثXح ،ا3اوزلا
v1 ةدوهعم 6Hغ ةعاسشو

2 bاv<
 كلذو ،سوقطلا 2

 <إ ةدوعلاb هفلؤم متخ <إ د3دج نم دوعÄ2 3ل
v1 هتاXصاخو سدقملا لاجم

  .072رغملا مالسإلا 2

 

 
 
 
 

 
 
 
 

  



 ةیبرغملا ةیراتیلوربلا ةدالوو يناتنوم ریبور
 

01اتنوم n6Hور
 مالعأ مهأ نم 2

 ا�mكسع نا� .ةXلاXنولو�لا اXجولويسوسلا
v1 مهاس ،اXس]رف

v1 ة*(ع ةنماثلا نس 2
 برحلا 2

 È2]رفلا شDجلاb قحتلا مث ،<وألا ةXملاعلا
 نا6Hطلل اiقارم حبصأ ثXح ،برغملاb دوجوملا
01دملا

2 bويلا لا61جلا ظحال .ة3دهمÉ2 هت67خ 
v1 ةزاجإ( هتفرعمو

 ةمهمb هفل³ف ،)ةفسلفلا 2
 تاطلس لوصأ لوح ثحb زاجنإ 2¼ ةXساسأ
 هbاتك ءاج دقو ،072رغملا بونجلاb را�iلا داXقلا

 اذه نع اbاوج نع اbاوج ”نزخملاو ر67nلا“
  .بلطلا

 تاساردلا زكرم 1936 ةنس سسأ
 ”اXسآ – اXق�mفإ“ ةلجمو اXلعلا ةXمالسإلا ة�رادإلا

 جيلو�لاb اسردم دعb امXف hHّ1ع مث ،1937 ةنس
  .س]ارف يد

Ñ1املا نرقلا نم تاXن�ثالثلا دقع عم
2، 

 ةرهاظ 2¼ ةد3دج ةرهاظ زورب برغملا فرعXس
 هتاه ل³ش�سو ،ندملا وحن ىرقلا نم ةرجهلا
 كلذ ب¦س¬و ،2<اXنولو�لا نمألل اد3دهت ةرهاظلا

v1الت لجألو
 هتاعل ةعقوتملا 6Hغ رطاخملا 2

 ¨ع ة�رامعتسالا تاطلسلا لمعتس ،ةرهاظلا
01ادXم ثحb مXظنت

 امومع ةرهاظلا صخ3 2
 2>\نس ثحiلا اذه زجن�س .اصوصخ ا�راتيلو67لاو

 ة�رادإلا تاساردلا دهعمb كلذو ،1948و 1945
01اتنوم n6Hور فا*�إ تحتو اXلعلا ةXمالسإلا

2.  

01اتنوم نلعXس ،ف�mلا برح عم
 رمأ نأ 2

 بولسألا بناج <إ ،دمتع3 نأ بج3 اهتجلاعم
 ض>6ف3 يذلا Õ2اXسلا بولسألا ،يركسعلا
 2>\لا ةXعامتجالا ىوقلاو لئاiقلاb ةلما� ةفرعم
01اتنوم نا� كلذ ب¦س¬و .اهنع 67عت

 hH1ب نم 2
 نإ .072اطخلا م��mلا دiع دمحم عم hH1ضوافتملا
01اتنوم ةفرعم

 ملاعلاو برغملا تاروطتب 2
 ،برغملا ةئدهت دعb ولو ،هل حمس�س ،2×السإلا
 ةXملعلا ةساXسلا ةدمعأ دحأ لظ3 نأ

 دهعم ءاش]إ فده نا� دقف .ة�رامعتسالا
 قيس)تلا وه اXلعلا ةXمالسإلا ة�رادإلا تاساردلا
 ةXلامشلا اXق�mفØب ةدوجوملا تارادإلا عيمج hH1ب
 سDسأت نمزف .hH1تم يرادإ ن��كت نم اهنيكمتو
 اXق�mفØب ة�ررحتلا تا�رحلا ةظق3 نمز وه دهعملا
 hH1فظوملا hH1كمت 2¼ دهعملا ةمهمو ،ةXلامشلا
 لماش Õ2اXس ن��كت نم m�hH1كسعلاو �hH1رادإلا

 ة3داصتقالاو ةXساXسلا تاروطتلا لوح
 .مهماهم هb نوسرام3 يذلا دلiلل ةXعامتجالاو
 072رعلا ملاعلا ع�مجمb دهعملا متهيس ،اذكه
 تاساردلل 2<اعلا دهعملا سكع 2×السإلا
 ¨ع اiصنم همامتها لظ يذلا ،ةmnXغملا
 زاجنØب هطاش] دهعملا حتتفا دقل .برغملا
 ،072رغملا يورقلا لاجملا تمه ةد3دع تاسارد
 كاج لثم hH1نزاو ةتحb هناضحأ نمض لغشو
 نم ك6Hب نكمت�س هنمضف .مدآ يردنأو ك6Hب
v1 املثم ،ةXحالفلا ةساXسلا 6Hسفتو ةسارد

2 
 نع مخضلا ثحiلا زاجنإ مت�س هقاXس
01ادXملا ثحiلا اذه مت دقل .ةmnXغملا ا�راتيلو67لا

2 
v1
 ةعbاتلا اXجولويسوسلا ةiعش وأ كلسم راطإ 2
 hH1بقارملا عم نواعتلاb كلذو ،ةXلخادلا ةرازول
 ةXس]رفلا انورطاiلاو hH1يندملاو m�hH1كسعلا

v1 كراشº ملو .ةثاحiلا نم hH1عوطتملاو
 ەزاجنإ 2

  .تاbاقنلا الو ةmnXغملا ةiخنلا ال

01اتنوم.ر فا*�إ تحت ،دهعملا عمج
2، 

 متو ،اهيلع لصحتملا ةXنادXملا تاXطعملا ل�
v1 اهر�mحت

 اهجئاتنل نمضتم لصفم ر�mقت ل³ش 2
v1 ەرادصإ مت�سو ،اهتاصالخو

 لمح باتك 2
  .”ةmnXغملا ا�راتيلو67لا دالXم“ ناونع

 بسح ،تاXن�ثالثلا دقع فرع دقل
01اتنوم

 ةلماعلا دXلا ددع رثا³تو ،ةرجهلا د3ازت ،2
 ،2̧امتجالا سؤبلا تاجرد 2×انت اذكو ةmnXغملا

v1 اصوصخ
 ام وهو ،ةXلامعلا حيفصلا ندم 2

 ةفرعم لجأل ثحiلا اذه زاجنإ ةرو�1 ضرف
 هتا�nعصو د3دجلا شDعلا طمن 6Hسفتو مهفو



 تاbا�1إلا ضوخك ،ةد3دجلا هجئاتن ضعnو
 ءارو ةنماÂلا طو*(لا طiض اذكو ،تاجاجتحالاو
 روحمت�س .ةد3دجلا ةXعامتجالا ةوقلا هتاه
 ،ة�ورقلا ةرجهلا لوح ثحiلا نم لوألا ءزجلا

 نع باوجلا وه كلذ ءارو نم فدهلا نوكXسو
 عافتراو ةرجهلا ةكرح 6Hسفت نكم3 فXك :لاؤسلا

  ؟اهت6Hتو

 شDعلا طمن ك³فت ثحiلا لجسDس
 تاX)بلاو ماظنلا ك³فت هعمو قيتعلا يورقلا
 عج6Hس اهدعnو .i2̈قلا ساسألا تاذ ةXعامتجالا
  :hH1يساسأ hH1لماع <إ ةرهاظلا

v1 لوألا لثمت
 هتفرع يذلا فافجلا 2

 هشDعتس يذلا ة�mطملا تاطقاس�لا حشو دالiلا
 وحن ةرجهلا <إ ةنsاسلا عفدXس يذلاو ،ىرقلا
01اتنوم تعت دقو .ندملا <إ ىرقلا نمو لامشلا

2 
 دعص3 وهو دارجلا ةكرح هiشº اهنأb ةكرحلا هتاه
  .ةXعXبطلا هتز�mغb اعوفدم الامش

01اثلا امأ
 داد�iسا <إ ثحiلا هعج6Hف ،2

 د�mجتو 2<املا داصتقالا عاسºاو را�iلا داXقلا
 ،hH1يس]رفلا فرط نم مهيضارأ نم hH1حالفلا

 ،ندملاb ة�راجتلا تا�*(لاو تالواقملا ةداXسو
 يداصتقالا ءامنلا ة6Hتو عف>6س 2>\لاو
  .2̧امتجالاو

 تاصالخ <إ ةساردلا تصلخ دقو
 ةكرحلا اذكو ةرجهلا ة6Hتو ةلمرف <إ فدهت
 ضرف ةرو�1 اهن�ب نم ،اهنع دلوتت 2>\لا ةXلامعلا

v1 نزخملا ةداXس
 ةط�mخلا لXكشº ةداع¥و ندملا 2

 لئاiقلا 6Hجهت 67ع كلذو ،برغملاb ةXلiقلا
  .ةXنغلا لئاiقلا راوج <إ ة6Hقفلاو ةر1¡تملا

v1 ثحiلا ل³ش دقل
 ةدالو سسأ 2

 نكم3 ام ل� نم مغرلا ¨ع ،ةmnXغملا ا�راتيلو67لا
 ما³حألا لوح تاذخاؤم نم هلجس± نأ ثحاiلل
 ةفدهتسملا ندملاو ة�رامعتسالاو ةXجولويد3إلا
bلاiثح…، bجولويسوس روهظ ة3ادXال ةد3دج ا 
ºتسÛ<

 ةلXبقلاو ة�وازلا برغم نم اهعوضوم 2
 .ةثيدحو ةنهار رهاوظ نم لb ،نزخملاو

 
 

 

  



 .برغملا يف ةروث ..يناتنوم ریبور
 

 ةفرعم ةXلاXنولو�لا اXجولويسوسلا 67تعت
 ةفرعم اهنإ .ةملÂلل لماÂلا 1\عملاb ةXجولويسوس
 ةفرعم 2¼و .اXئادXمو ا�mظنو اXجهنم ةزهجم
 مهف سDل هXف م³حت ام نإ ثXح نم ةXلاXنولوك
 طقف هتالوحتو هتاXلآ طiضو 072رغملا عمتجملا
bف م³حتلا لجأل همهف لXفرط نم ه 
 ة�mكسعلاو ةXساXسلا hH1تسسؤملا
 .hH1ت�رامعتسالا

 نأb لوقلا نكم3 قاXسلا اذه نمض
 ة�رامعتسإ تاXعضو شDعت 2>\لا تاعمتجملا
 ةوقلا عا� :عا¡لا نم ناعون اهيف م³حتي
 يركسعلاو Õ2اXسلا عا¡لا ،1\عملا عا�و
v1رعملا عا¡لاو ةiلغلا قطنمل عضاخلا

2 
 ثحiلا تاسسؤمو تاودأ كالتمال عضاخلا
01اتنوم n6Hور يورعلا À دiع 67تعÜ2. 3لعلا

 نم 2
 ¨عف .ةXلاXنولو�لا اXجولويسوسلا ءاملع مهأ
 – هت�mظنل تهجو 2>\لا تاداقتنالا نم مغرلا
 ةحورطألا هتحورطأ لظت – يورعلا لوق3
 ة>6فلا ةلXط حلطصملل قيقدلا 1\عملاb ةدXحولا
 ةماع ة�6Hسفت ة�mظن رول�iس ثXح ،ة�رامعتسالا
>m�Ûفإلا عمتجملل

 بناج <إف .2<امشلا 2
 تاطلس لوصأ نع فش�لا لوح هتحورطأ
v1 هثحnو بونجلاb را�iلا داXقلا

 ةدالو طو*� 2
 همامتها ملاعلا اذه متخXس ،ةmnXغملا ا�راتيلو67لا
b072رغملا عمتجملا bةروثب هنونع ادج ماه باتك 

v1
 2>\لا ى�67لا تالوحتلا دصري هنمضو .برغملا 2

 <¥و ة�رامعتسالا ة>6فلا ةلXط برغملا اهفرعXس
 نرقلا تاXن�سمخ نم لوألا فصنلا دودح
Ñ1املا

2.  

 ةصالخو ةمدقم نم بات�لا نوكتي
 ،ندملا ،لئاiقلا :ةثالث رهاظم -1 :لوصف ةثالثو
  .نزخملا

 م��mلا دiع ،É2ويل :ةثالث تالاجر  – 2
 .فسوي نب دمحم يدXس ،072اطخلا

 ،ة�1¡حلا ة�راتيلو67لا ةمزأ :ثالث تامزأ – 3 
  .ةلودلا ةمزأ ،باiشلا ةمزأ

v1 ثلاثلا لصفلا ل³ش±
 رهوج انماقم 2

01اتنوم حضوي هنمضف .دوصقملا
 تامزألا 2

 ام <إ طقف سDل برغملا قحالتس 2>\لا ى�67لا
bلالقتسالا دع bنوناف ب¦س¦ف .هتاه انما3أ <إ ل 
Ñ1ارألا ظXفحت

 دقفXس ،اس]رف هتضرف يذلا 2
v1 الامع اوحiصXل مهيضارأ راغصلا نوحالفلا

2 
Ñ1ارأ

 – ءالؤه شطb نأ امnو ،اشاiلاو دئاقلا 2
01اتنوم لوق3

 <إ مهلج رطضا دقف ،اد3دش نا� -2
 كلذ ب¦س¬و .ة�1¡حلا زsارملا <إ ةرجهلا

 2×انت همعدXس اعاسºا �1اوحلا فرعتس
 ،ةعنصملا ةnXوروألا تاجوتنملا دفاوتو عي)صتلا
 ل اXهلا رقهقت <إ يدؤيس يذلا رمألا
 اذكو ة3دXلقتو ةXفرح ةعانص نم ة3داصتقالا
 زورب كلذ ل� جئاتن نم .اهب ةطiترملا ةراجتلا

 :لiق نم برغملا اهفرع3 مل ةد3دج رهاوظ
 تويáب تامداخلا ءاس)لا ةرهاظ راش�نا
 – ةXحXفصلا ندملا ةرهاظ زورب – hH1يnوروألا
 ةiس] عافترا – ة�1¡حلا ةم�mجلا ةرهاظ راش�نا
 – ةXشماهلا فرحلا ةرهاظ زورب – قالطلا
*DÈعملا ىوتسملا ضافخنا

 ةرهاظ 2×انت – 2
  …ندملاb ةلاطiلا

 لوألو ،كلذ بناج <إ برغملا فرعXس
v1 ةرم

 2¼ امb باiشلا ةرهاظ زورب ،هخ�رات 2
01اتنوم بسح اهنإ .زاXتماb ة�1¡ح ةرهاظ

 جاتن ،2
 ة�¡علا ةلودلا عم ةد3دجلا لاXجألا فXكت مدعل
 مXلعتلا مهاسDسو .نويس]رفلا اهدXش 2>\لا
 رحلاو يركسعلاو لXصألاو ي¡علا hH1ب عزوملا

v1
 داورف .ةد3دج ةXباiش تاXكولس روهظ 2
 ي¡علا مXلعتلا داور نوفصXس لXصألا مXلعتلا
bس ءالؤهو ،دوحجلاXمهنوفص bدومجلا 
 ەاجت مهتا�ولسو مهمXق فلتختسو .فلختلاو
 مهعاضوأ زيامت�س املثم .عمتجملاو ة�ألا
 نوناعXس لXصألا مXلعتلا وج�mخف ،ةXعامتجالا



v1 مهنارقأ سكع لمعلا صرف ةردن نم
 مXلعتلا 2

 6Hث�لا أجلXس كلذ ب¦س¬و .ي¡علاو يركسعلا
v1 مهسفنأ مXظنت <إ باiشلا نم

 تاXعمج 2
v1 طارخنالاو ةXفاقث ةطش]أ مXظنتو

 تامXظنت 2
01اتنوم لوق3 – كلذ بناج <إ .ةXنطولا ةكرحلا

2 
 ة3دXلقتلا سسألا م3دهت ¨ع اس]رف لمعتس –
 تاX)بلا 6Hيغت 67ع كلذو .ةmnXغملا ةلودلل
v1 ة�رادإلا

 نم اس]رف تنكمت دقو .ىرقلاو ندملا 2
  :hH1يساسأ hH1لماع ¨ع اهزا³ترا لضفb كلذ

v1 لوألا لثمت
 ناXعألا ¨ع اهدامتعا 2

 اهمدختس± نزخملا نا� 2>\لا ةXطئاسولا تاi³شو
v1
 ،ةنيدملاو ة�mقلل ة�رادإلا تاX)بلا كXكفت 2
 اهيلXعافb ةX)يدلا تاX)بلا كXكفت اهيناثو

 ةXمالسإلا ةساXسلاb فرع ام وهو ،اهتاسسؤمو
  .É2ويل لا61جلل

 خيسرت ¨ع ة3امحلا ةطلس دامتعا نإ
 نزخملا ةرادإ بناج <إ د3دج يرادإ زاهج
 ا3اوزلا خ�يشو ءاملعلا ضعnو ناXعألا رامث�ساو
v1
 ام� ،هتج�Xن نوكتس اهترطXس لاجم عيسوت 2
 دعb ام برغم نأ ،يورعلا À دiع لوق3
01زخم زاهج نمض هسفن دجXس رامعتسالا

2 
 ¡قلا ناXعأ نم هت�شاحb جع3 قيتع
 يرادإ زاهج عم ش±اعتي ،ةX)يدلا تاXصخشلاو
 ە6Hيسº ةXفXك ةnراغملا دحأ فرع3 ال ي¡ع
bيس]رفلا ءانث�ساhH1 bبطXلاحلا ةع. 

  



 ءاحلصلاو ایوازلا برغم
 

 ھجوی نأ يسنرفلا رمعتسملا تفی مل
 هایاوزو ھئاحلضب ينیدلا لاجملا ةیطغتل ھیثحاب
 يف ایساسأ افرط تلكش ایاوزلاف .ةیفوصلا ھقرطو
 بناج ىلإ قیتعلا برغملل ةلكشملا ةیثالثلا
 عم لاجملا اذھب مامتھالا أدب دقو .ةلیبقلاو نزخملا
 لامعأ لالخ نم كلذو ،رئازجلا ةسردم
 نیر سیول فلؤم اھسأر ىلع ةمھم ةیفارغونثإ
 يیفازك فلؤم اذكو ”ناوخإلاو ءاحلصلا“
 ةینیدلا قرطلا“ تنوبید .لو ينالوبوك
 عساتلا نرقلا ةیاھن متم عم كلذو ”ةیمالسإلا

 وأ ناملیبس جروجو يتود.أ لامعأ اھیلتل ،رشع
 . غارد جروج

 ةدیقعلا يف ثحبلا متیس نیر نیول عم
 تایادبلا مالسإ لكشیس ثیح ،مالسإلل ةیسایسلا
 اھدعبو ،لوألا لصفلا عوضوم قرشملا يف

 ةیالولاو يلولا يف ثحبلا ىلع فلؤملا بصیس
 كلذب ادھمم .ةیمالسإلا ةینیدلا ةموظنملا يف
 يف ةلثمتملا ةیسیئرلا ھتعوضوم جولول قیرطلا
 صصخملاو ثلاثلا لصفلا يف .ةینیدلا قرطلا
 ةدجاوتملا ةینیدلا قرطلا دادعت متیس ،ایاوزلل
 ةقیرطلا :اھلوصأ يف ثحبلاو يبرعلا برغملاب
 ةیرداقلاو ةیدینجلاو ةیواسیعلاو ةیقیدصلا
 موقیس املثم …ةیبیطلاو ةیتولخلاو ةیدنبشقنلاو
 اھیمدقمو اھیدیرم ددعو اھزكارم ءاصحإب نیر
 .اھددعو اھتدع طبضل كلذو ،اھئارقفو اھعورفو
 مالسإلا يف نیدلا لاجر نإ نیر سیول لوقی
 ال كلذلو ،يبوروألا يراضحلا جذومنلا نوھجاوی
 ةینیدلا ىوقلا ھتاھ ىلع ءاوضألا طیلست نم دب
 مكحب ةراضحلا هذھ ىلع ارطخ لكشت يتلا

 نم كلذ ببسبو .ةیسایسلاو ةیمیظنتلا اھتعیبط
 ىوقلا ھتاھ ىلع فرعتت نأ اسنرف ىلع ضورفملا
 اھتاھاجتاو اھلمع قرطو اھتاروصت ىلعو
 يف ،نیار سیول بسح ،رطخلا نمكی ال .اھئدابمو
 جذس سانأ ءالؤھ لكف .عابتألاو ءارقفلاو ناوخإلا
 رطخلا لك لب ،مھیدل ةیسایس يمارم الو ءاطسبو
 ةیسایسلا تادایقلا نم مھنولغتسی نم هدسجی
 فلؤملا متخی كلذلو .نیمدقملاو خویشلا :ایاوزلل
 ءالؤھل قاتعنا ةیلمعب مایقلا ىلإ اسنرف ةوعدب ھباتك
 ءارقفلاو ناوخإلا نم نیلغتسملاو نیمورحملا

 ةراضحلا كلف ىلإ مھلاخدإ ىلع لمعلاو
 . ةیبوروألا

 ”ةXمالسإلا ةX)يدلا قرطلا“ باتك عم
 قمعأ ىوتسم <إ 2<اXنولو�لا ثحiلا لقتن�س
01الو�nك H2\فازك قرطت�س .هفلاس نم

 فاتكولو 2
 هتأش]و مالسإلل قمعو ةضاقتسال تنوبيد
v1 ثحiلا كلذ ةازاومnو ،خــــ�راتلا 67ع ەروطتو

2 
 روبعلا اهدعnو هسرادمو همالعأ لb³ فوصتلا
 لا³شأو اهمXظنت تاXفXكو ةX)يدلا قرطلا دصرل
 ،6Hقفلا ،مدقملا ،ةفXلخلا ،خيشلا :اهتيáتارت
 اهتطش]أو 2<الملا اهماظن مث …ش�وردلا
 دعiلا ¨ع ثحiلا اذه زكري مل .ة3داصتقالا
 نمض اهرطؤس لb ةX)يدلا قرطلل Õ2اXسلا
v1وصلا قاXسلا

v1اقثلاو 2
 ام وهو .ماعلا 2×السإلا 2

 اهفصوب ا3اوزلا لوح هتحورطأ Õ2رُي هلعج3
 ةعامجلل ة�6Hطأتو ة��mnت راودأb موقت سرادم
 تا�ولس هXجوت ¨ع رهسº املثم ،ةXمالسإلا
v1 ملسملا

v1اقثلاو 2̧امتجالا هطXحم 2
2.  

 ،ةXفارغونثإلا ثوحiلا ەذه تل³ش دقل
v1 ةXلوأ ةظحل ،اهتيمهأ مغر

 قرطلا ةسارد 2
 s6ªألا ةXجولويسوسلا ةساردلل الخدمو ،ةX)يدلا
 6Hللb وشDم تالاقم ل³ش�سو .اقXقدتو اصXحمت
v1 ةلاد جذامن غارد جروج ةحورطأو

 .لاجملا اذه 2
v1 ثحiلا6H bللb .م لقتن�س

 ةnراقملا <إ ا�وازلا 2
 اهخ�رات فنصXسو .ةقXقدلا ةXساXسلا ةXخ�راتلا

v1
 دXنجلا نم دتمتو <وألا :ى67ك لحارم ثالث 2
 <إ يرجهلا ثلاثلا نرقلا نم يأ 2<داشلا <إ
 نم يأ 2<وزجلا <إ 2<ذاشلا نم ةXناثلاو ،عباسلا
 نم ةثلاثلاو ،يرجهلا *�اعلا <إ عباسلا نرقلا
v1 اومظتنا نيذلا هعاiتأ <إ 2<وزجلا

 ة6Hثك ا3اوز 2
 فX)صتلا اذه ¨ع زا³ترا .نآلا دودح <إ
�è1راتلا

v1 ا3اوزلا 6Hللb عقوم3 ،2
 ماظنلا قاXس 2

 hH1طbارملاb أدnو ،072رغملا Õ2اXسلاو 2̧امتجالا
 نيذلاو ،hH1يدعسلا ءاف*(لاو نيدحوملاو
v1 ةXساسأ ةطحم مه67تع3

 ماظنلا نا>6قا 2
 ماظنك اوثعiنا مهنإ لb ،ا3اوزلا ةكرحÕ2 bاXسلا



 نأ 6Hيلb ظحال دقل .ةكرحلا هتاه بلص نم م³ح
 خــــ�راتلاb ا��ق اقاصتلا تقصتلا ا3اوزلا ةكرح
 كلذ ¨ع للد�و ،072رغملا Õ2اXسلاو 2̧امتجالا
b2<اغت67لا رامعتسالا ءانثأ هتبعل يذلا رودلا 
v1 ةطbارملا ىوتسم ¨ع ءاوس .ةmnXغملا روغثلل

2 
 .ة3داهجلا ةكرحلا 6Hطأت ىوتسم ¨ع وأ روغثلا

 اذه <إ ا3اوزلا نع ةساردلاb لاقتنالا نإ
 ثحiلل ةXساسألا ةXضرألا ل³شDس ىوتسملا
 لمعXس يذلاو ،غارد جروج هb موقXس يذلا

 هiعلتس يذلا رودلا نع باوجلا ¨ع ةرملا هتاه
v1 ا3اوزلا

 تالصلا نع اذكو ،072رغملا عمتجملا 2
  .نزخملاb اهطn>6س 2>\لا ةددعتملا

 
 
 
 

  



 ينیدلا برغملا خیرات ..غارد جروج
 

 امه ناملáXس جورج وأ غارد جروج
 hH1ثحاiلاو برغملا مشو .دحاو Üسمل نامسا
 <إ حماطلا هفلؤمb ةnراغملا hH1يجولويسوسلا

 نمض .072رغملا 12\يدلا خــــ�راتلا ملاعم مسر
01اتنوم n6Hور لوق3 ،غارد فلؤمل هم3دقت

2، bدع 
 غارد ج�ج نإ ،س]ارف ود جيلوكb اذاتسأ حبصأ نأ

 عــnر ةدمل شاع لb طقف اXم3دا أ اbاتك انل مدق3 ال
v1 دمتعاو ةmnغملا hH1ب نرق

 تاساردلا ل� هbاتك 2
 هتاXطعم دنس امiثم ،هل ة�اعملاو ةقbاسلا

 هعمج ام اهنم ،ةددعتم رداصمb هتامولعمو
 نويندملا نوبقارملاو ةXلهألا نوؤشلا طbاض
 خ�يش نم ة*�اiم ەاقتسا ام اهنمو ،نو�mكسعلاو
 عم ةد3دع تالbاقمb غارد جروج ماق ,ا3اوزلا

 تاXطعملاb ەودمÄ2 3ل كلذو ،ا3اوزلا خ�يش
 مهعاiتأ ددعو مهعورفو مها3اوزب ةصاخلا

 نا�و .مهباس]أ تارجشو مهتق�mط ئداiمو
01ات�لا è2لا دiع خيشلا

 نيدعاسملا دحأ 2
hH1 v1يساسألا

 2̈عفلا عضولا مهف نم برقتلا 2
v1 ا3اوزلل

 هتاهب غارد جروج لغتشا دقل .برغملا 2
v1 ةقbاسلا ثاحbألا صقاون >vالتي ë2 ةق�mطلا

2 
v1و ،لاجملا

 ةسسؤملا عضÄ2 3ل هسفن نآلا 2
 تاسسؤملل 2̈عفلا خــــ�راتلا ماما ة�رامعتسالا
6H v1ثأتلاو لعفلا ¨ع اهتاردقمو ةmnXغملا ةX)يدلا

2 
  .يرامعتسالا �1احلا

v1 غارد جروج 67تع3
 نأ هفلؤمل ەدXهمت 2

 تا�رحلا د� وه سDل هثحb ءارو نم دصقلا
 نمض اهتعقوم لb ،اهتاXعجرم ناnXو ةX)يدلا

�è1راتلا اهقاXس
v1 .2̈حملا 2

 نإ لوق3 قاXسلا اذه 2
>XÛقحلا ل³شلاb افورعم سDل برغملا خــــ�رات

2، 
 د(² ىوس اوموق3 مل ةnراغملا نوخرؤملاف
 hH1م احلا ءارمالاو hH1طالسلاb ةقلعتملا ثادحألا

 ال ام وهو .مهروصق سìاسدو مهكراعم اذكو
 هجولا طاiن�ساb ،ثحاiلا سفن بسح ،حمس±
>XÛقحلا

 هi)ي ،كلذ ¨ع ءانب .072رغملا عمتجملل 2
 ¨ع لمعلا ةرو�1 <إ hH1يnورألا hH1ثحاiلا غارد
 مهتارجه لXكشº ةداع¥و لئاiقلا خــــ�رات ةbاتك
 بلطملا اذه .ةXعامتجالا مهتاXحو مهتاعا�و

 ةbاتك عو*(مb اقXصل 67تعÜ2 3لعلا عو*(ملاو
 6H1مملا هجولا ل³شº 2>\لاو ا3اوزلاو قرطلا خــــ�رات
  .072رغملا مالسإلل

 ام ةلحرم <إ قرطتلاb هbاتك غارد لهتس±
 دوصقملاف ،هXقbاس ةل اش ¨ع ةXمالسإلا لiق
 تنا� رئاعشلاو تادقتعُملا نم ا6Hثك نأ ناXب وه
 ةXلمع <إ رم3 اهدعnو ،مالسإلا لiق ةدوجوم
 2>\لاو ةXمالسإ ةلود لوأ سDسأتو برغملا ةملسأ

 ةنمضتملا لوصفلا ل³شº ال .ةسرادألا ةلود 2¼
v1
 دودح <إ 12\يدلا خــــ�راتلا دصرت 2>\لاو ،بات�لا 2
 لb ،اه6Hغb ةنراقم ى67ك ةXمهأ ،ة3دعسلا ةلودلا
v1 نم³ت فلؤملا ةوق نإ

 يذلا ل³شلل هئاسرإ 2
 ءاحلصلا ¨ع ة3دعسلا ةلودلا هXف تدمتعا

 ةنراقم ةد3دجلا ةلودلل ف�*(لا عباطلا ءاسرإل
 ةXساسألا ةقرافملا ناXب اذكو ،ةm�(Xملا اهتقbاس²
v1 ةنماÂلا

 ناحتما <إ ةلودلا هتاه hH1طالس ءوجل 2
 دقل ،اهتوق ةظحل ا3اوزلا خ�يشلاو ءاحلصلا
 ةلودل ةزواجتملا ف*(لا ةلود نويدعسلا سسأ
 عاiتأ نم ءاحلصلا نا�و ،ةXلiقلا ةáXصعلا
 نول³شDس مهن�ل ،سDسأتلا ذه دامع 2<وزجلا
 ةازاومb .ةف�*(لا ةلودلا هتاهل <وألا ةXحضلا
 ةصاخ الوصف غارد جروج صصخXس ،كلذ
bعم اهتاعا� اذكو اهتدناسم تشاع 2>\لا ا3اوزلا 
  .��hH1لعلا مهدعnو hH1يدعسلا

 غارد جروج 6HÕ2س ة��لعلا ةلودلا عم
 نويجولويسوس اهيلع دمتعXس ةXساسأ ةحورطأ
v1 لثمتتو ،نوكساb لوب لثم نم نونزاو ةnراغم

2 
 معد ¨ع ءانب نأش)ت مل ة��لعلا ةلودلا نأ
 لb ،ة3دعسلا ةلودلا عم رمألا نا� ام� ءاحلصلا
*²È اهتأش] ثXح نم نيدت ال اهنإ

 ا3اوزلل ء2
 ةوقلا ¨ع ة��لعلا ةلودلا تنáنا دقل .ءاحلصلاو
 ةXئالدلا ة�وازلا 6Hمدت ¨ع ءانnو ة�mكسعلا

 مت نمو ،ناسملت <إ جاحلا دمحم ب�mغتو
  .دالiلا ¨ع ةرطXسلا



 نم ا3اوزلل ،غارد بسح ،ة��لعلا ةلودلا ك>6ت مل
Û1نلا وأ ع�ضخلا ىوس راXتخا

 ،للد�و ،لتقلاو 2
 <وملا م³ح ةظحلb ،سDسأتلا ةظحل <إ ةفاضإ
 عم لماعت�س ام ردق6H bخألا اذهف .لXعامسإ
 فطللاو ةنويللا نم ع�نب ةسرادألا ءاف*(لا

 خيشلا دمحم ةل اش ¨ع ،نحتمXس ،راiتعالاو
 مهيلع ضرفXس املثم ا3اوزلا خ�يش ،يدعسلا
 .مهتا�رحتب ماXقلل صXخرت ¨ع لوصحلا

 مغر ة��انلا ة�وازلا لXعامسإ <وملا عراصXس
 ة�واز اذكو شواهم لآ ة�واز براحXسو اهتوق
 ة�وازلا هترئاد <إ برقXس املثم لاصنحأ
 ةلاسر تنود دقو .ءاملعلا بقا6Hسو ،ةXنازولا
 ناطلسلا <إ ةهجوملا Õ2ويلا نسحلا ملاعلا
 ەامس ام ةفXنعلا اهتجهلb لXعامسإ يالوم
 2>\لا ةنزخملا ةرو6Hس نوكساb لوب لحارلا
v1 ة��لعلا ةلودلا اهتسرام

  .ءاملعلاو ا3اوزلا قح 2

v1 اهرذج نوكساb لوب ةحورطأ دجت
 فلؤم 2

Û1ف ،غارد
 ،نزخملاb ا3اوزلا ةقالعل ەدصر قاXس 2

 خيش اهب لوحت�س 2>\لا ةXف�Xلا غارد لجس±
 تاوت ةقطنم ¨ع لماع <إ ةXنازولا ة�وازلا
bق*(لا ةقطنملاXادسجم ،برغملل ة bكلذ 

v1 ة��لعلا ةلودلا ةXلدج
 ة6Hغتم ¨ع اهدامتعا 2

 لقحلا <إ اهل سفانملا ف*(لا عفدو ف*(لا
 ةمدخلا لقح 6Hغ سDل يذلاو ،Õ2اXسلا 12\مزلا

  .ةنزخملاو

 جروج فلؤم نضتحی ،كلذ بناج ىلإ
 يمیظنتلا بناجلا نع ةقوبسم ریغ تایطعم غارد
 اھراودأو اھعورفو ةیقرطلا اھئدابمو ایوازلل
 اھتارجشو نزخملاب اھتالص تایعونو ةیسایسلا
 ایرورض الخدم هرابتعا نكمی ام وھو ،ةیلالسلا
 ھتابتارت لكب ةماع ایجولانیج ةباتكل اسسؤمو
 . ةیسادقلاو ةیسایسلا ھتاناھرو

 
 
 
 
 
 
 

  



 ءاحلصلا ةلودو رنلیك تسنرأ
 

bنولو�لا 72¶ولويسوسلا ثرإلا دعX2<ا 
 اعوضوم برغملا حبصXس ،È2]رفلا
 ل³ش دقو .ةXنوسsاسولجنألا اXجولويسوسلل
v1 ثحiلا

 <إ يزكرملا لاؤسلا برغملا م³ح3 نم 2
 عمتجملا نم روبعلا تاXفXك ساXق بناج
v1 .ي¡علا عمتجملا <إ يدXلقتلا

 قاXس 2
 بخنلا لوح ثاحbألا زجنت ،كلذ ¨ع باوجلا
v1 ةXنطولاو ةXلحملا

 عامتجالا ملع قاXس 2
 ثاحbألا هجوت�س املثم ،Õ2اXسلا
 ةXلiقلا ةمظنألا ةساردل ةXجولوnو6ªنألا

v1 اهتقXقشو
 قس)لا ةساردل ةساXسلا ملع 2

 وأ ةí�îXجتلا ةnراقملا تنمXه .Õ2اXسلا
 ثاحbألا ةXبلغأ ¨ع ةXماسقنالا
 نم 61لXك تس]رأ 67تع�و ، ةXنوسsاسولجنألا
v1 ةنزاولا ءامسألا

  .قاXسلا اذه 2

 ،برغملا مهت 2>\لا 61لXك لامعأ hH1ب نم
bسلطألا ءاحلص“ ناونع لمح3 يذلا هثح”. 
 نع دعاiتلا نالعإ ودiي ناونعلا نمو
 .احضاو ةXس]رفلا ةXلاXنولو�لا اXجوويسوسلا
 ¨ع ز�íعلا وباراملا وأ hH1طbارملا تعنو ظفلف
 عم لماعتلا مت�سو ،فXشرألا لخدXس كئلوأ

 نزخملا نم ل� عم مهتاقالعو ءاحلصلا ةرهاظ
  .اXلXلحتو اXجهنم رياغم ع�نب ةلXبقلاو

 داXسأ <إ hH1يلiقلا سلطألا داXسأ نم
 <إ i2̈قلا راغمألا ةلود نمو ،hH1يسادقلا سلطألا
 2>\لا ةلقنلا 2¼ كلت ءاحلصلا نماروsإ ةلود
 ةXلاصنحلا ة�وازلا عقت .61لXك تس]رأ اهثدحXس
v1
 اهنإ .اطع ت3آ ةلXبق ةXفارغج نم مهم عقوم 2
v1 عقت

 نأ امnو ،لiجلاو لهسلا hH1ب روبع ةقطنم 2
 ،لiجلاو لهسلا hH1ب لقت)ي نا� ةلXبقلا نم اءزج
 hH1ب ةد3دع تاعا� قلخ3 لاح>6لا اذه نا� دقف
 .لحرو ن�mقتسم نم ةدحاولا ةلXبقلا تانوكم
 ةسرامم ى�67لا ة�وازلا راودأ hH1ب نم نا�و
 نامضو تاقافتالا ماربإ ¨ع رهسلاو مXكحتلا

 تنا� املثم .فارطألا عيمج ¨ع اهلوعفم نا��

ºقارم ¨ع رهسiنم ةدافتسالا تاقوأ عــــ�زوتو ة 
>Ûسلا تاXلمع

  .ةiصخلا 2̧ارملا اذكو 2

 ءازجألل ةXعامتجالا فئاظولا نيا�iت
 ثXح ،61لXك بسح ،í�\ð2جتلا عمتجملل ةنوكملا
 ةعسوملا ة�ألاف ،¨عألا <إ لفسألا نم قلطنت
 امن�ب ،2̈ئاعلا ثا6Hملا لالغتساو 6Hبدتب موقت
v1 ةXلالسلا ةدحولا لفكتت

 ل اشملاb ة�mقلا راطإ 2
v1 ،ضرألاو ءاملا عــــ�زوتب ةقلعتملا

 فل³تت hH1ح 2
 ،ىرخألا لئاiقلا عم ةXجراخلا تاقالعلاb ةلXبقلا

v1 اصوصخو
 …دودحلاو 2̧ارملاو قوسلا مهي ام 2

 ،فئاظولاو ماهملا زيامت نم مغرلا ¨عو
 ة6Hغصلا ءاوس ،í�\ð2جتلا عمتجملا ءازجأ ل� نإف
 مXظنتلا سفنل عضخت ،اهنم ة6Hب�لا وأ
 hH1غلاb روكذ نم ةنوكم ةعامج :È2سؤملا
 ةXع�*(º ةئيه ،ةنيعم طو*� بسح ،نوبخت)ي
ºفنتلاو عــــ�*(�لا ¨ع رهسXرماغ3 ب¦سلا اذهل .ذ 
01اتنوم

2 bبقف .هتاصالخX2>\لاو اطع ت3أ ةل 
 فرعت ال 2×اسقنالا مXظنتلل اجذومن اه67تعا
 اهطو*� ةماعزلاو ،لمعلاو مXسقتو ةáXتا>6لا

 ع�بطم عمتجم اهنإ .ةدودحمو ةفXعض
bو ةاواسملاn(Xق نود لوحت اهتاXتاماعز ما 
v1 ةصتخم تاسسؤم زورب نود لوحت ام� ،ة��ق

2 
 .عو*(ملا فنعلا ةلوازمو ماظنلا ¨ع ةظفاحملا
 ىدافتت ،61لXك بسح ،ةXماسقنالا تاX)بلا نإ
 نأ 61لXك 67تع3 كلذ بناج <إ .طلسلا 6H1كرت

 تاطلس اهدحت i2̈قلا مXعزلا تاطلس
  .ءاحلصلا

 ة�وازلا دنس اطع ت3أ ةلXبق تل³ش دقل
 ة3امحلا ة�وازلا تل³ش املثم ،ةXلiقلا ةXلاصنحلا
 ¨ع ة�وازلا بتا>6ت .ةلXبقلل ةXحورلا ةXنمألا

 دhH1 3ب طلسلا 6H1ك>6ب مغنتو ةلXبقلا سكع
 كلذ ب¦س¬و ،اهل دودح ال اهطلسو ،خيشلا
 2¼ ،61لXك بسح ،hH1يلاصنحلا ةمهم تنا�

 ماXقلا 67ع كلذو ،í�\ð2جتلا قس)لا 6Hس نامض
bكحتلا ةمهمXتامهم 2¼و ،تاطاسولاو م 



 تامهم سلطألا ءاحلص بعل دقل .ةXملس
v1 تلثمت ةXساXس

 شماه ¨ع ظافحلا 2
 املثم ،ة�íكرملا ةطلسلا نع ةلXبقلا ةXلالقتسا
v1 لثمت اXفاقث ارود تiعل

 ةXنا³مإ ةلXبقلا حنم 2
 <¥و .ةXلحملا اهدئاوعو اهتفاقث ¨ع ظافحلا

 رهس± نم 2¼ ة�وازلا تنا� ،كاذو اذه بناج
 وهو ،hH1يعتلا ةXلمع سDلو باختنالا ةXلمع ¨ع
 2>\لا ءاحلصلا ةلودb ازاجم لوقلا <إ 61لXك عفد ام
  .مXكحتلاو ةطاسولا نمضت
 

 
 
 
 
 
 
 

  



	.قطنملا ھعقوتی امك برغملا يف ثدحی ءيشال :يروبرتاو
 

 وأ ةí�îXجتلا تاnراقملا hH1ب نم
 ت�لهتسا 2>\لا 072رغملا عمتجملل ةXماسقنالا
 وأ اهعم نوقفتي نم فرط نم لوهم ل³ش²
 نوج m�ò2مألا ثحاiلا فلؤم دجن ،اهنوضفري
 دقو .”hH1نمؤملا 6Hمأ”ـb نونعملا يروmnتاو
v1 هنع امغر فلؤملا اذه طرخنا

 بت�لا ىرجم 2
 راسDلا 2̈ضانم ىدل اهنع ثوحiملاو ةعونمملا

 نم د�زأb باتك وهف كلذل .امومع hH1فقثمو
v1 ءاوس ة3ا³ح

 ،hH1ئراقلا hH1لضانملا قاXس 2
v1 نوبغري اونوك3 مل نيذلاو

 الإ هتءارق ت��فت 2
 ةmnXغملا تارباخملا عم وأ mnhH1قملا مهيد�mمل
  .طقف هناونعb اهعزف3 2>\لا

v1ده نك3 مل“ :يروmnتاو لوق3
 م³حلا 2

 فصوو لXلحت لb ،ەداقتناو 072رغملا ماظنلا ¨ع
 زاجnØ3و .دلiلا اذهب ةصاخلا ةXساXسلا ةرو6Hسلا
v1 مهاسأ نأ تXنمت

 نأ مت نمو ،ó2صخت ءانغإ 2
v1 ةلوبقم ةحورطأ مدقأ

 .ةXساXسلا مولعلا راطإ 2
 امnو ،تاني�سلا رخاوأ عم 2̈مع نم تXهتنا دقل
 سمخb كلذ دعb الإ دوجولا 6H1ح <إ جmخ3 مل هنأ

 ام فصوو ةهجاومل ارطضم تنك دقف ،تاونس
 ة3ادb عم ةXبالقنا قادحأ نم برغملا هفرع
 .”تاX)يعiسلا

 قسنلاب ةصاخلا تاساردلا نكت مل
 نوثحابلاف ،فاك لكشب ةرفوتم يبرغملا يسایسلا
 طوطخلا لظ تحت نوحزری اوناك ةبراغملا
 نویسنرفلاو ،نویبوروألا نوثحابلاو ،ءارمحلا

 مامتھالاو ثادحألا ىلإ نیدودشم اولظ ،اصوصخ
 لمع انینثتسا ام اذإف .يبرغملا عمتجملا يضامب
 فلؤمو ةیسایسلا بازحألا لوح تیزیر ریبور
 فاتكوأ لمعو ةیبرغملا ةیكلملا لوح ریبور كاج
 ركذی ام دجن نلف ،يمیداكألا )وفول يمیر( يرام
  .صوصخلا اذھب

 لوقی – ثحبلا اذھ ءارو نم يفدھ نإ
 اھب تلوحت يتلا ةیفیكلا حاضیإ وھ -يروبرتاو

 زجاعلا ةیعضو ىلإ ةیبرغملا ةیسایسلا بازحألا
  .”لعفلا نع

 ا�mظن هتيا³ح قوطنم يروmnتاو ززع3
 ىرت 2>\لا ةXماسقنالا ة�mظنلا <إ ءوجللاb كلذو
1̧

 نورق ذنمف .انsاسو ادsار اعمتجم برغملا 2
 ،ةتوافتم تاجردb فنعلاو رتوتلا برغملا فرع
 ىوس لمعت مل تارتوتلا كلتو فنعلا اذه ن�ل

 امئاد ودiي برغملاف .نوكسلاو تاiثلا 6Hطأت ¨ع
 نإ .ادbأ لصح3 ال يذلا راجفنالا ةiهأ ¨ع
 67تع3 .072رغملا عمتجملل ةXساسأ ةXصاخ تاiثلا

 072رغملا عمتجملل ةماعلا ةطاطخلا نأ يروmnتاو
 ةثحiلا اهب ماق 2>\لا تاساردلاو ،ةلXبقلا ةدXلو
 اندعاسº نأ اهنا³مØب ةلXبقلا لوح نويnوروألا

 هiشلاف .ةnراغملل ةXساXسلا تا�ولسلا مهف ¨ع
 ودiي ةXساXسلا ةاXحلاو ةلXبقلل 2̈خادلا تاiثلا

v1 ىوس عفاودك دجوت ال ةلXبقلا .ا6Hبك
 ةلاح 2

 ةXماله ةلXكشº اهنإ .ةXجراخ ةوق عم اهضراعت
 سفنب ةددحم ة6Hغص ةXئزج تاعومجمل
 تاعا¡لاو تارتوتلاb اهتكرح نمضت .6Hياعملا

 نم s6ªأ ¨ع تانماضتلاو تافلاحتلاb اهتدحوو
 ،ةXساXسلا ةاXحلا هفرعت رمألا سفن .ىوتسم
v1 نوكراشملاف

 قس)لا لخاد ةXساXسلا ةاXحلا 2
 ةطلسلا نع اXنوكس اروصت نو�لتمí�\ð2 3جتلا
 ضعiلا حــــ�ر 2¼ ضعiلا ةراسخف .ةXساXسلا
  .رخآلا

v1
 طس¦ي ،هفلؤم نم ثلاثلا لصفلا 2

 اهب قبط 2>\لا ةXف�Xلا ةضافتساb يروmnتاو
 ةXساXسلا ةاXحلا ¨ع ةí�îXجتلا ة�mظنلا
 تظحال دقل“ :صوصخلا اذهب لوق3 .ةmnXغملا
v1 هنأ

 تاو6ªلا عمو Õ2اXسلا ماظنلا عم ةقالعلا 2
 ةmnXغملا ةiخنلا تانوكم فلتخم نإف ة3داملا
 ةمظنملا لئاiقلل ةلثامم تا�ولس² ف¡تت

 تاXصاخلا لثمتت .”ةí�îXجتلا ئداiملا بسح
v1 ،يروmnتاو بسح ،ةك>6شملا

 �انع ةعnرأ 2
  :ى67ك



 ةطiترملا ة��هلا موهفم روضح –
bعضولاXالإ كلذك نوك3 ال درفلا :ة 
bعضو <إ ع�جرلاXامل�و ،ام ةعامج وأ ة 
  .تا��هلا ت6Hغت تاXعضولا ت6Hغت

 صخشلا سفن :ةقادصلا موهفم ةáXس] –
 بسح اودع وأ اق3دص نوك3 نأ نكم3
 ةكرحتم لظت ةقادصلاف .فورظلا

 حنم�و .ةوادعلاnو اهب ساسحإلا اهعمو
 تطnر 2>\لا ةقادصلا لاثم فلؤملا انه
01اثلا نسحلا

2 b6قفوأ لا61جلاH تلآ امو 
  .هXلإ

 اهضرفت 2>\لاو تافلاحتلا ة3ددعت –
 لجرف .رارمتساb ةiلقتملا عاضوألا
*Õ لÂل أXهم نوك3 نأ هXلع ةساXسلا

 ء2

v1 ددح3 نأو
 نأ هنا³مØب نم ةXعضو ل� 2

 ملذ رثإ ¨ع 12\ب�و اودع وأ اق3دص نوك3
  .هتافلاحت

 رماغملاو روهتملا كولسلا نع داعتبالا –
 نوك3 اذل .لازعنالاو ةلزعلا يدؤي هنأل
v1 ةرطاخملا مدع لضفألا نم

2 
 طقف عافدلا بولسأ دامتعاو تافلاحتلا

 يروmnتاو حنم�و .ةXلوقعم s6ªألا هنأل
 hH1تلواحملا لاثم صوصخلا اذهب
  .hH1تلشافلا hH1ت�بالقنالا

 6H1ك>6لاb يروmnتاو ماق 2>\لا ةعnرألا �انعلا اهنإ
 hH1ب ةك>6شملا صئاصخلا زاربإل اXلXلحت اهيلع
 .ةmnXغملا ةXساXسلا بخنلاو ةلXبقلا

 



 يداوبلا يف ةطلسلاو ةفرعملا نیب ةقالعلاو ناملكیإ لید
 ةیبرغملا

 

 رياغ m�ò2مأ ثحاb نامل3³إ ل3د
01وسsاسولجنألا يدXلقتلا

 ىوتسم ¨ع ءاوس 2
 ة3داiلا ةفاقث راتخا دقو .ع�ضوملا وأ جهنملا

 ةءارقل hH1يلحملا اهيفقثمو ةmnXغملا
 :ناملb³إ لوق3 .هتالوحت لb³ 072رغملا عمتجملا
v1 2>\يجهنم نإ

 نم³ت ةXجولو�و6ªنألا تاساردلا 2
v1
 لجأ نم hH1فقثملا ءالؤه ¨ع ةلئسألا حmط 2
 .ىرخأ ةلئسأ ¨ع لXحت 2>\لا تاbاجإلل سDسأتلا
Û1قثم ةرواحم ¨ع بصنيف يراXتخا امأ

2 

 ة6Hغصلا ندملاو يداوبلا ءاهقفو
 hH1فقثملا ةرواحم نع نكمأ ام داعتبالاو
�hH1 v1¡علا

 اiلاغ مهطاiترال ى�67لا ندملا 2
 ¨ع ةحXصفلا ةغللا ةiلغو ةنيعم اXجولويدØ3ب
v1 ةXبعشلا ةغللا

 ثحاiلا مسا طiترا .مهثيداحأ 2
Û1ف .ة�واق*(لا اهت�وازnو دعجb ةقطنمm�ò2 bمألا

2 
v1 مالسإلا“ هbاتك

 ة�وازلا قئاثو عمج ”برغملا 2
 ىردأ مه نمb ةناعتسالا 67ع اهنيماضم ك³فو
 هتقالع تءاجف .اهطخ ةق�mطو اهموسرب
Ñ1اقلا عم ةXصخشلاو ةXثحiلا

 نامحرلا دiع 2
 ة�mيدلا ريدم يروصنملا hH1سا3 دلاو ،يروصنملا
 ةmnXغملا تادن�سملاو تاساردلل ةماعلا
 ¨ع ەدعاس يذلا ،اXلاح )ةXجراخلا تارباخملا(
 .كلذ

 مالسإلا“ يف ةواقرش نع ناملكیإ لوقی
 مھتناكمو نییواقرشلا ةھاجو نإ ،”برغملا يف
 تادقتعمل ينیدلا بیكرتلا دسجت ةیح جذامنك
 ةرھشو ةینیدلا مولعلاب ةفرعم نم ،ایاوزلا
 انموی ىلإو ،ةكربلا حنم ىلع ةردقلاو حالصلاب
 تادقتعملا نیب لصو ةقلح نویواقرشلا لكشی اذھ
 . ةملاعلا ةیمالسإلا تادقتعملاو ةیبعشلا ةیلحملا
 ءاملعل 7\لسلا فقوملا نع نامل3³إ فشك3
 ادXسجت ە67تع�و ،ا3اوزلا تادقتعم نم �1اوحلا
 ءاقiلا ¨ع اهتردقو تادقتعملا هتاه ةوقل

 لصاحلا للخلا نم³م حضوي املثم .رارمتسالاو
v1 لثمتملاو هXف

 مل ة�1¡حلا اXس)يجXل�Xنألا نوك 2
º6يمتلا عطتسH1 bةروص 

 ةلXصألا تادقتعملا hH1ب ةحضاو
 ةقالعلا لعج ام وهو ،ةXبعشلا تادقتعملاو
 .ضفرلاو باXترالاb مس�ت ا3اوزلا تادقتعمو اهن�ب

 ةموسرم 2¼ ام� ملاعلا ةXلوؤسم نإ
 دحت املثم ءÕ2اXسلا لمعلا نع ءاملعلا دعiت

 .ةضحملا ةX)يدلا مهتاXلوؤسمو مهلمع نم >\ح
v1 ءاوس ،نامل3³إ صلخ3 كلذل ةج�Xن

 هbاتك 2
v1 مالسإلا“

 <إ ”ةطلسلاو ةفرعملا“ وأ ”برغملا 2
 اول³ش± ë2 علطت يأ برغملاb ءاملعلل نك3 مل هنأ

v1 ءاوس ةXجولويد3إ ةعXلط
 وأ ة3داعلا تاقوألا 2

v1 نوموق3 اونا� ام .2̧امتجالا بارطضالا تاقوأ 
b6بعتلا وه هH نع bساحألا ضعDنود ةماعلا س 
 سDساحألا كلت لXكش�ل دXلقت مهيدل روطتي نأ
 لوق3 .ههيجوتو 2̧امتجالا 6Hيغتلا ةداXق وأ
 امل 72\عشلا روصتلا hH1ب ةمئاقلا ةلصلا نإ نامل3³إ
v1 ةفرعملا هXلع نوكت نأ بج3

 ةماعلا رظن 2
 2×السإلا مXلعتلا اهلقن�و اهثáي 2>\لا ةفرعملاو
 ة�رارمتسا انل (فت نأ نكم3 لXصألا
 فنصلا اذه اهب 1§ح3 2>\لا ةXبعشلا ةىيعو*(ملا
 ةXحانلا نم انل (فت نأ نكم3 املثم ،ةفرعملا نم
 2>\لا ةXبعشلا ةXعو*(ملا لقألا ¨ع ةXئدiملا
  .ةفرعملا ەذه ولماح اهب 1§ح3

 2×السإلا XÜ2لعتلا لقحلا فرع دقل
 ،ەراودأو هتوظح ەدقفتس ةد3دع تالوحت
 <إ ءاردزاb ،نامل3³إ بسح ،لÂلا رظن�سو
 هقرط ثXح نم ءاوس 12\يدلا مXلعتلا
 ةفرعملا تأدnو ،ةXنومضملا وأ ةXجوغادXبلا
v1 ن1>6خم ملع نم لوحتت

 تاXطعم <إ ةرsاذلا 2
v1 ةنمضتم

 دجاسملا خ�يش أدb اذكهو ،بت�لا 2



 ،ةXس]رفلا سرادملا <إ مهءانبأ نولسري مهسفنأ
 لا³شأ روهظ تالوحتلا هتاه تفداص دقو
 تا�رح اهدوقتس ةX)يدلا ةفرعملا نم ةد3دج

 ةXعامتجالا ةلادعلا نع ةد3دج را³فأb ةX)يد
  .ملاعلل ةXساXسلا ةXلوؤسملاو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 ساف لھأ ةبخن ةایح يف رفحلاو ونروتول يجور
 

 بات�لا s67أ نم ونروتول 72¶ور
hH1 v1صصختملا hH1يس]رفلا

 دفل .ساف ةنيدم 2
 نرقلا نم تان�*(علا ة3اهن عم ساف هتفداص

Ñ1املا
 ةmnXعلا hH1تغللا ملعت .اهب رقتساو 2

 .اخويشو اbاiش اهلهأb كتحاو ةجرادلاو èصفلا
 ام وهو ،ةنيدملا ءانبأل ةXس]رفلا سّرد3 نا�

 فلخ .مهتا�ولسو مهرا³فأ ةفرعمb هل حمس
 روطتلا اهضعb مه تافلؤملا نم د3دعلا
 مالسإلا اهرخأ مهو ،ةXلامشلا اXف�mفإل Õ2اXسلا
 ة3امحلا لiق ساف فلؤم >iÛي ن�ل ،�اعملا
 بات�لا اذه فرع دقل .اراش�نا اهs6ðأو اهمهأ

 تاX)يعnرألا ة3اهن نم تدتما ةددعتم تاعiط
Ñ1املا نرقلا نم تاX)يعس�لا ة3ادb دودح <إ

2.  

 عيمج نإ“ :هbات�ل امدقم ونروتول لوق3
 اولهذأ ساف نع اوبتك نيذلا بناجألا hH1فلؤملا
*Èلا ،ة�و�ألاو ةXعامتجالا اهمظن ةدش نم

 ء2
v1 لXصفتلاb اولوان�ي نأ <إ مهب ادح يذلا

 بلاغ 2
 ام كلذ .ةق�mط مهل رهظت تنا� اbادأ ناXحألا

m�Û1فإلا نويلل لصح
 اضورع صصخ يذلا 2

 ةXطارقتسرألل ةXلهألاو تاداعلاو فافزلل ةلوطم
v1و ،ةXسافلا

 وراط ناوخإلا فلأ انيلإ برقأ ة>6ف 2
 ةشقانمل انه لاجملا عس�ي ال ،الما� ادلجم
 بولسأل اصصخم ،هXف ةماعلا امهتاجاتن�سا
  .ساف لهأ ةشDعم

 نم 6Hثك ددع بXكرت لواحأسف انأ امأ
 ،ءاضتقالا دنع ،اهيلإ افXضم ،ةت�شملا �انعلا
 تالاصتا نمو ةظحالملا نم تاونس *(ع ةرمث
  .”ةXموي نوكت دا³ت

 ساف ونروتول مدق3 ةد3دع لوصف دادتما ¨ع
 ةXمويلا ةXتاXحلا اهداعbأ لb³ اهفرع 2>\لا

 ة3داصتقالاو ةXسوقطلاو ةX)يدلا ةXفاقثلاو
 روصلاb ززعم كلذ ل� ،ةXمXلعتلاو ةXساXسلاو
  .ةXنارمعلا تاموسرلاو

v1
 تاقiطلاو تاو6ªلا”ب نونعملا لوألا لصفلا 2
 ةلXكش�لا ونروتول مدق3 ،”ةXعامتجالا
 هئراق هiّ)�و .ساف لهأل ة3داصتقالا ةXعامتجالا
 بعلت ة3داملا تاو6ªلا تنا� اذإ هنأ <إ ءدiلا ذنم
v1 امهم ارود

 ارظن سافb 2̧امتجالا ح¡لا 2
v1 اهتادادتمال

 تسDل اهنإف ،ة3داصتقالا ةاXحلا 2
 ةفرعملاو نيدلا نإ ثXح ،6H1يمتلل دXحولا لماعلا
 ةجردلا نم ةنا³م نالتح3 طاiترالا ل� hH1طiترملا
v1 <وألا

v1 نا�راش�و ة�1احلا ةاXح 2
2 ºكشXل 

  .ةXسافلا ةXخنلا

v1 نويسافلا دمتعا
 ةراجتلا ¨ع مهتاورث 2

b1\غلاف .<وألا ةجردلا bدا3³ ونروتول لوق3 ساف 
 ضعb اني)ث�سا ام اذإف .يراجت لصأ نم نوك3
 نوعفت)ي اولظ نيذلا hH1ينازولا� ةف�*(لا �ألا
bألا عيمج نإف ،مهدادجأ تاراقعو فاقوأ� 
  .ةراجتلل اهئاخرب ةنيدم تنا� ةنيدملاb ة�6ªلا

 ةراجتلا ةنيدم تسDل ساف نأ امnو
>iÛطلا 2̧امتجالا اهل³شº نإف ،بسحف

 مل 2
 كلانه ةروثلا بناج <إف .كلذ ¨ع ¡تق3
 ةXعامتجالا ةفXظولاو ةفاقثلاو ة�ألا طbاور
  .ةX)يدلا ةفصلاو

ºعامتجا ساف تل³شXءاف*(لا نم ا 
 مهلعج3 يونعم ذوفنب 6H1متت مه�أ تنا� نيذلا

 ع�ن بسح ءالؤه عزوت دقو .ةماعلا لفح جراخ
 ،نوي)سحلا ةسرادألا هتمق لغش± ،بتا>6لا نم
 hH1يناتكو hH1يغاbدو hH1يملعو حاحقأ ةسرادأ نم
 لثم نم نوين�سحلا مث ،��hH1لعو hH1ينازوو
 كلانه ءاف*(لا بناج <¥و .hH1يفارعلاو hH1يلقصلا
 نأ نم مغرلا ¨عو .ةX)يدلا تاXصخشلاو ءاملعلا
 ف*(لا ¡نعb ءاملعلا ¨ع نوقوفتي ءاف*(لا

 نم 6Hبك ريدقتب نوظح3 اولظ ءالؤه نإف ،ةك67لاو
 سرادملاو �hH1ورقلا داور مهنإ .ةنيدملا ةنsاس
 رومأb ةقلعتملا ىواتفلا وع*(مو بDتات�لاو
 راجتلا نك3 مل .ةXمويلا ةاXحلاو ةع�*(لاو ةراجتلا

 <إ نا� لb ،سافb مهدحو ءاف*(لاو ءاملعلاو



v1 مهنم 01دأ مه نم مهراوج
 نم بتا>6لا ملس 2

Û1ظوم لثم
>vاnو مهتاiتارت لb³ نزخملا 2

 ةنsاسلا 2
 عانصلاو shH1ا�دلا باحصأ نم ةل³شملا

 اول³ش نيذلاو راغصلا hH1فظوملاو hH1يفرحلاو
  .ةXسافلا ةiخنلا É2اXتحا

v1 ساف
 ةX)يدلاو ةXلئاعلا اهتاXح 2

 باتك تöثأ 2>\لا 2¼ ةXسوقطلاو ةXنارمعلاو
 قحالXس ەدعnو ،ة3امحلا ة>6ف دودح <إ ونروتول
 نم ةنيدملا ¨ع أرطتس 2>\لا تا6Hغتلا ونروتول

  .È2]رفلا روضحلا ءارج

 نم ا6Hثك ساف ةنيدم ت6Hغت“ :لوق3
 دفو .”ةnXوروألا ةراضحلاb *�اiملا لاصتالا ءارج
 نارمع ،هسفن فلؤملا بسح ،6Hغتلا سمال
 اهتاقالعو اهداصتقاو اهتاداعو اهتنsاسو ةنيدملا

*Èلا ن�ل ،ةXمXلعتلا اهتاn(Xو ةXعامتجالا
 يذلا ء2

 نوفXكت�س مخنأ وه ساف لهأ هXلع ظفاحXس
 :ونروتول لوق3 .تا6Hغتلا ەذه عم 6Hبك ءا�ذnو
 تنا� امم 6Hثكs6ª bأ تزرب ساف نو�ل ارظنو“
v1 ءاوس ،ة3امحلا لiق هXلع

 وأ طاmnلاb نزخملا 2
v1
 نولتح3 ساف لهأ نإف ،ءاضXبلا رادلاb ةراجتلا 2
v1 ة�راد¥و ةX)يد فئاظو

 ة�لمملا نم طقن ةدع 2
 مهتفاقثب ءا��قأ ،ةع(hH1 ²فXكتم ةف�*(لا
 ،ي¡علا مهمXلعتو ة3دXلقتلا ةXمالسإلا

v1 نوقذاح
 ةئراطلا تاXعضولا لالغتسا 2

 اول³ش± نأ <إ نولاXم مهو ،تاروانملا ةsاXحلاو
v1 مويلا ةXبلغألا

 اوسDل مهنإ .مويلا برغم ةiخن 2
�nhH1 v1بحم

v1 امئاد نوحجني مهن�ل ،نا³م ل� 2
2 

 مهتارداiم حور لضفb مهسفنأ اوضرف3 نأ
 فوخلاو ما>6حالا لضفb اناXحأو مهترباثمو
  .مهلوح امهنوثدح3 نيذلا

 
 
 
 
 

  



	.ةبراغملا كولسل ریسفت نع شبنلا ..روكول لراش
 

 نيدراشلا hH1ثحاiلا نم روكول لراش
 hH1ب نم .È2]رفلا 72¶ولويسوسلا دXلقتلا لخاد
 ،ةnراغملا صخت 2>\لاو ،ةمهملا ةXنادXملا هلامعأ
 يذلاو رومزأ ةنيدم لوح ەزجنأ يذلا ثحiلا
 2>\لا ةXعامتجالاو ة3داصتقالا تالوحتلا هXف مدق

 ،È2]رفلا لالتحالا ة3ادb ذنم رومزأ اهفرعتس
v1 ادمتعم

 اهتعمج 2>\لا قئاثولا ل� ¨ع كلذ 2
 ¨ع اذكو 6Hللb وشDم ةرادإ تحت ةXملعلا ةثعiلا

01ادXملا هلمع
 روكول لراش دقع دقل .*�اiملا 2

v1 ثحiلا ¨ع اءدb مزعلا
 هن�ل 072رغملا لقحلا 2

bس كلذ دعXەراسم رغ bەاجتا b2<احلا هثح.  

 نم مسا مدق3 نأ ةفدصلا باb نم سDل
 لمح3 يذلا فلؤملا اذهل يدنالb جروج مجح
 رياس± ال هiحاصف ،”ةادألاو سمطلا“ ناونع
v1 ه��اعمو هXقbاس دXلقت

2 Õ*
 ثXح نم ال ء2

 هلXلحت ة�واز ثXح نم وأ ةXجهنملا هتاراXتخا
 مغرلا ¨عو .ةnراغملل ەروصت ةعXبطو ع�ضوملل
v1 مت ثحiلا نأ نم

 نرقلا نم تاXن�ثالثلا ة>6ف 2
Ñ1املا

 روكول كلهتس± مل – يدنالb لوق3 – 2
 لجأل هثحb رّخس± مل املثم ة�رامعتسالا ةرظنلا
 ة�mكسعلا ةسسؤملا لجأل وأ لوnو>6ملا H2\س]رف
v1 .ةXساXسلاو

 دقتنا دقل ،ضومغو ةbارغ رمألا 2
v1و اس]رف روكول

v1 ةروث ثدحأ هسفن نآلا 2
 نيّدلا 2

 .hH1يس]رفلا hH1ثحاiلا ل� ¨ع É2ويلل يذلا
v1 هتق�mط

>0اذلا طارخنالا كلذ 2
v1 يرظنلاو 2

2 
 ةقiسملا ما³حألا نم ةصلختم ةفرعم سDسأت
 ةXئامغودلا اذكو ،2<اهألا ةnراغملا ەاجت
 ةدئاس تنا� 2>\لا ة�روطتلا ةع611لل ةXجهنملا
 ،022دنالاb بسح ،روكول لراش ز67يس .كاذنآ
v1 سوقطلل ةXئارجإلاو ةXلعفلا ةوقلا

 ل� 2
 لخاد ةروثل ادXهمت 67تع3 ام وهو ،تاعمتجملا

  .ةXعامتجالا مولعلا لقح

v1
 نأ روكول.ش 67تع3 ،هbات�ل هXمدقت 2

 ةاXحلا نم تاونس *(عل ةراصع وه هلمع
v1 ثحiلا نم اءزج مض3 بات�لا( اXق�mفØب

2 
 لقت)ي نأ لiق ءارحصلا بونج 2>\س¦تلا ةقطنم

 برغملا <إ تلصو دقل“ .)رومزأ ةنيدم دصرل
 نرقلا تاX)�*(ع عم رامعتسالا تفتشsاو
Ñ1املا

v1 اهنيح تiتطو ،2
 تاXعوبسألا ىدحإ 2

 لمحت ال اس]رف اهسرامت 2>\لا ةئدهتلا ةXساXس نأ
01اس]إ عباط يأ

2 bلا عاونأ فعضأ 2¼ ل)*، 
v1 رامعتسالا أدiم ةنادإ بجت كلذلو

 ،هتاذ دح 2
 روكول لراش ن�ل ،اهنيح الهس رمألا نك3 مل

v1 هطارخنا ممت�س
 دقل .هثحb زاجنإ 67ع ةكرعملا 2

 فسوي يالوم ة��ناثب ةnراغملا روكول سّرد
 ،ةmnXغملا تاساردلل 2<اعلا دهعملاb اهدعnو
 روكول شDعXس ةnراغملا هتبلطb هsا³تحا لالخو
v1رعملا هقلق

 تاذلا ةقXقح 1\عم ام :يدوجولاو 2
 <إ Ü2ت)ي نمو 1¡حتملا وه نم ؟رخآلاو
v1 فش�ك3 نأ ءرملل نكم3 فXك ؟2<اهألا

 هتاذ 2
  ؟اهيف رخآلا ¨ع 6ªع3 نأ هل فXك ؟اهتيددعت

 hH1ب ضقانتلا“ :روكول لراش لوق3
 اذكو ن�mخآلل ودiي ام�و هتاذل ودiي ام� ناس]إلا
 ةXساسألا ةاونلا وه هلحل هلذiي يذلا دوهجملا
 ةXنقت لجر لثم هتاذل ناس]إلا ودiي .اذه 072ات�ل
 روصتي .سوقطلل عدiم لثم ن�mخآلل ود�iو
 072رغملا <إ رظن�و ةXنقت لجرك هتاذ È2]رفلا
 لراش لوق3 – ةقرافملا اهنإ ،Õ2وقط نئا�³
 نونع بات�لا اذهل è2نم (فت 2>\لا – روكول
  .”ةادألاو سقطلا

 مهفت نأ ةmnXغملا اXجولويسوسلا ةمهم
 .همهف مهدحو ةnراغملا عيطتس± ام ةnراغملا 6Hغل
 .اذه نم اضقانتو ة�روث s6ªأ ملع كلانه سDل
v1و

 ملاعلا ةمهم ،072رغملا عمتجملا لثم عمتجم 2
 ةXئاقلتلا اXجولويسوسلا ةXمهأb 2̧ولا 2¼

 فXكو ؟ةXحتلا ةnراغملا لدا�iي فXك .2<اهألل
 نومXق�و مهساiل نودتر�و مهماعط نولوان�ي
 2>\لا ةلئسألا اهنإ ؟مهاتوم نوعXش�و مهسارعأ
 طارخنالا ¨ع ارداق امإ 72¶ولويسوسلا نم لعجت

v1
 هتاذ نع اm�iغ وأ اهدعاوق مهف 67ع ةiعللا 2
 – روكول لراش لوق3 – عمتجم ل� .ن�mخآلا نعو
 اهنإ .1\عم اهل ةاهلملا هتاه ن�ل .ةاهلم وأ ا3دXموك



Û1ف .سDساحألا ةغالb ثدحت
 ةاXحلا 2

 لعفلا دوجو ر67م وه ساسحإلا ةXعامتجالا
  .2̧امتجالا

 قا>6حالل انعbاصأ دحأ ضرعتي امنيح
 نع داعتبالا وه نوك3 يز�mغلا لعفلا در نإف
 ةلادلا تا�رحلا نإف اm�iق دقفن امنيح ن�ل ،رانلا

 يذلا ءاملاو ءاس)لا خا�و ع�مدلاو نزحلا ¨ع
v1 ةمXق لمحت ال 67قلا هb للiن

 ام نإ لb ،اهتاذ 2
 ل� .امهنع 67تعت 2>\لا ةمحرلاو ملألا وه مهي

 Õ2وقطلا اهيف لخادتي هتا6Hبعتو 072رغملا تا�رح
>0ادألا عم

 ةاXحلاو ،لادلا عم عفانلاو ،2
 لفحلاو ،ةXفطاعلا ةاXحلا عم ة3داصتقالا
 .روكول لوق3 ،كلذ ¨ع لXلد s67أ 072رغملا

 لعفلا hH1ب زجاوح وأ دودح كلانه تسDل
 لماحلا Õ2وقطلا اهدعnو ةعفانلا ةكرحلاو
 072رغملا ل�íي امنيح .زمرلاو 1\عملاو ساسحإلل

 ال هنإف دجسملا <إ لوخدلاb مهي وهو ەءاذح
 ة�íمرب لb ،اذه هلعفل ة3داملا جئاتنلاb متهي
 لراش لوق3 ،كلذل .نا³ملا ةXسدقل ما>6حالا
v1 اهتياغ ةnراغملا لاعفأو تا�رح لمحت ،روكول

2 
 لb ة3داملا اهتيلاعفb قلعتي ال رمألاف .اهتاذ
 ¨ع قبطنت 2>\لا ةدعاقلا اهنإ .ة�íمرلا اهتا6Hبعتب

 ةغالnو ةXحتلا لثم ىرغصلا سوقطلا عيمج
 زئانجلاو داXعألاو سارعألا لثم ى�67لاو ،لوس�لا

  …ءاروشاعو ءاقس�سالاو داصحلا مساومو
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 ثحبلل يسوسلا ةیرق راتخی يكیرمأ ..وانبار لوب
	.يجولوبورثنألا

 
 hH1يجولوnو6ªنألا hH1ثحاiلا نم وانبار لوب

 ،برغملا ¨ع اولغتشا نيذلا hH1يك�mمألا
 ،ورفص ةنيدمل ةXلiقلا زاوحألا ¨ع طiضلاnو
 ةنس نم زت6Hك دروفXل� فا*�إ تحت كلذو

 هثحb كلذ رثإ ردصأ دقو .م1969 <إ 1968
b6لجنإلاH1هلا“ ناونع تحت ة�Xمرلا ةنمíة�: 
v1اقثلا ل³ش�لا

 .”برغملاb ةXخ�راتلا تا6Hغتلاو 2
 ،وانبار هتعني ام� ،يدXلقتلا ثحiلا اذه 6ªي مل

01اثلا فلؤملاb ةنراقم hH1متهملاو ةثحiلا ةظXفح
2 

 72¶ولونثإ“ ناونع تحت كلذ دعb ە*()يس يذلا
bع وهو ،”برغملاi0اذ لمأت نع ةرا<

v1 يرظنو 2
2 

bملا هثحX01اد
 6Hخألا فلؤملا اذه .قباسلا 2

 6Hيب È2]رفلا 72¶ولويسوسلا هم3دقت بتكXس
 ىوصقلا عطقلا ةظحل ە67تعXس يذلاو ويدروب
 خسر دقل .Ü2لعلا ثحiلل ø2ضولا روصتلا عم
 ثحiلا نادXملو ةفرعملل زت6Hك روصت وانبار
 ويدروب لوق3 .ثوحiملاو ثحاiلا hH1ب ةقالعلاو
 ،وانبار اهيلإ قرطتي 2>\لا ةد3دجلا تالا³شإلا نإ

 ةلمج اهصخلت ،ه�67خمb ةقلعتملا كلت اصوصخ
 رمأ قلعتي ال :اهيف لوق3 72¶اXب ناجل ة6Hهش
 ،ەزاجنإ نوعطتس± ال مهنوكb عضرلا دنع مالÂلا
bج3 مهنإ لmn6ع3 نأ <إ تاغللا عيمج نوªع او¨ 
  .مهؤاbآ اهمهف3 2>\لا ةغللا

v1
 دقل“ :وانبار لوق3 هbات�ل هم3دقت 2

 يدX)يك n6Hور لاXتغا دعhH1 bموي وsاX³ش ترداغ
v1 س�راb تلصو .برغملا ەاجتاb كلذو

 تشغ 2
 ةXبالطلا ةضافتنالا ة>6ف 2¼و ،م1968

 برغملا <إ تهجوت اهدعnو ،ةXس]رفلا
 2̈معb تمق ثXح ورفص ةنيدم <إ طiضلاnو
01ادXملا

2 v1
 بات�لا .طسوتملا سلطألا لئاiق 2

 اáXس] لصفم ر�mقت وه نآلا ئراقلل همدقأ يذلا
 دقو .برغملاb ةXنادXملا ةmnجتلا هتاه نع
 روصتلا ناطلس نم ررحتأ نأ هXف تلواح
 نزي يذلاو ،اXجولونثإلا عبط يذلا يدXلقتلا
 دقل .ةm�áXجتلاو ةXنادXملا هتmnجت نا6H1مb ثحاiلا

 ،ةXل�وأتلاو ةXجولونيمونيفلا ةnراقملا ت>6خا
v1 2¼ ةفاقث ل� نأ راiتعا ¨ع

 .ل�وأت ة3اهنلا 2
v1 72¶ولوnو6ªنألا اهنود3 2>\لا عئاقولاف

 نادXملا 2
 عئاقولا .تال�وأت اهنإ لb ةماخ عئاقو تسDل
 اهنإف كلذك اهنأ امnو ،سانلا فرط نم òحت
 هiشº ال .عئاقولا ءالؤه تال�وأت 6Hغ تسDل
 اهلسرنو اهعمجن 2>\لا ةراجحلا ما�ر عئاقولا
 ةX)بم تاXطعم اهنإ لb ،اهلXلحت متي ë2 67تخملل
 ،اد3دج ءانب اهيلإ فXض3 72¶ولوnو6ªنألاو ،الصأ

v1 ةلماح عئاقولا ل� حبصت اذكه
 تال�وأت اهتاXط 2

 ملع ،وانارب بسح ،اXجولوnو6ªنألا نإ .ةد3دع
 نم ةXناس]إلا ةسارد وهف اهعوضوم امأ ،ل�وأتلا
v1 اهيلع قوفتي ال يذلا رخآلا روظنم

2 Õ*
  .”ء2

 ة�mظنلا تاددحملا هتاه ¨ع ءانب
 72¶ولونثإلا نأ وانبار 67تع3 ،نادXملاb ةعiش�ملا

v1 اعم نوشDع3 ه�67خمو
v1اقث ءاضف 2

 طسوتم 2
)bسلا حتفhH1( ش لخاد نادودشم اعم امهوi³تا 
 يذ 2¼ .امهسفنأb اهجس] 2>\لا ةلالدلا
 امb تافاقثلل ةرباع اهنإف اعئاقو امأ اXجولو�nنثإلا
 عئاقولا .ةXفاقثلا دودحلا كاهتنا 67ع ل³ش�ت اهنأ
v1 دجوت

 ءانثأ اهلXكشº متي ن�ل شDعملا عقاولا 2
 اذه .ةmnجتلاو ةظحالملاو باوجتسالا راسم
 سانلاو 72¶ولونثإلا hH1ب ا�>6شم 67تع3 يذلا راسملا
 لوق بسح ،12\ع3 امم .مهن�ب شDع3 نيذلا

 hH1ب طXسولا صخشلا( 67خملا نأ ،وانبار
 رهظ3 نأ هXلع )hH1ثوحiملاو hH1يجولوnو6ªنألا

Û1ض�و اهيع�و هتفاقث نلع�و
 2̧وضوملا عباطلا 2

  .هشDع ملاع ¨ع

 ،هbاتك تاحفص لوط ¨ع ،وانبار ò2ح3
 لm���hH1 b³فصلا ه�67خم عم ةددعتملا هتاقالع
 2̈ع .ةXتاذلاو ةXنهملاو ةXناس]إلا اهتاناهر
 نم s6ªأb ل� ،نورخآو كلاملا دiعو مXهارب¥و
 راتخا يذلا m�ò2مألا هنإ .ناهرو ةسDسدو ة3ا³ح
 ال يذلا وهو ،ثحiلل Õ2ويلا نسحلا ة�mق



v1 ادXج ةXس]رفلا نسح3
 ضام تاذ ةقطنم 2

 ةXغ�زامألا نسح3 الو ،È2]رف يرامعتسا
 ةXلحملا تاغللا وانبار ملعت�س.كلذك ةmnXعلاو
s6ª v1أ لغوت�سو

 ةXفاقثلاو ة�íمرلا ةiعللا hH1ناوق 2
 دودحلا كهتن�س .هXثوحiمو ه�67خم عم
 ة3دنلاb ءالؤه عم لماعت�سو ،لوق3 ام� ،ةXفاقثلا

 اهاهتنم نا� ،ة6Hثك تارتوت اهتج�Xن نوكتس 2>\لاو
 hH1شدت <إ ه�67خمb ملاعلا ةقالع نم لاقتنالا
 نع لصفb فلؤم وانبار متخ3 .تاقادصلا
 ع�ضوم دمحم نب س�ردإ نوكXسو ،ةقادصلا

 ø2م لاغتشالا س�ردإ ضفو دقل“ .لصفلا اذه
 ام لb³ الإ سDل فXضك 12\لماع3 لظو 67خم�
ºق همزلتسXضلا مXرورم عم ن�ل ،ما>6حا نم ةفا 
 انöيداحأ رداغتسو ،ءاقدصأ حبصنس تقولا

 شقانت)س .72¶ولوnو6ªنألا باوجتسالا قاطن
 لوحو ؟ال مأ ة�واس�م 2¼ 2¼ تافاقثلا لوح
v1و ،رخآلا ەاجتا دحاولا انما³حأ لوحو ة�¡نعلا

2 
 ما³حألا <إ هi)�و ه3أر ضرع3 س�ردإ نا� ةرم ل�
v1 ردصت 2>\لا

 لوق3 ،نوملسملاف .هتفاقث قح 2
>vاb ¨ع نوقوفتي ،س�ردإ

 6Hغ تافاقثلا 2
  .À دارأ اذكه .ةملسملا

 تاذلا عمو رخآلا عم حماس�لا سورد نإ
 لالخ – وانnر لوق3 – س�ردإ اهيإ 12\ملع 2>\لاو
 دقل .اهل أ تطعأ ورفصb 2>\ماقإ نم ة6Hخألا ما3ألا

01رمغ
 12\نإ :نوsأ نمع ةوق لn³و ساسحإلا 2

 ةرداغمل ناح دق تقولا نأ تملع اهنيح ،m�ò2مأ
  .برغملا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 عمتجملا مھف ىلع دعاست ةسسؤم قوسلا :زتریك دروفیلك
	.يبرغملا

 
 نع m�ò2مألا 72¶ولوnو6ªنألا فقوتي مل

 .2006 ةنس هتافو دودح <إ ءاطعلاو جاتنإلا
 سلطألاnو ةلXمجلاو ة6Hغصلا ورفص ةنيدمb ماقأ

 قاوسألا ةرهاظ هتراثأو ،تاX)ي�سلا دقع ةلXط
 قوس لوح اثحb زجنأف ،ةدلiلا هتاهب ة6Hغصلا

 <إ لقتنا اهدعnو .رازاiلا داصتقا :ورفص
v1اقثلا دعiلاb مامتهالا

 072رغملا عمتجملل ماعلا 2
 ةظحالم :هتارهظمتو مالسإلا ةسارد 67ع
 ةنراقملا نمض هجاردإ ¨ع لمعلا مث ،مالسإلا

 ىدل اهب 1¡ح3 2>\لا ةXف�Xلاb هتهجاوم 67ع كلذو
 بناج <إ …2<اnو اXسDنودنإ ةمصاع افاج ةنsاس
 Ü2لعلا ەراسم زت6Hك دنسDس ،ةXنادXملا هتاسارد
bظن تاساردmجولومتس²¥و ة�Xبط لوح ةXةع 
 ةXنو�لا ةفرعملاو ةXلحملا ةفرعملا hH1ب ةقالعلا

 وأ ةXمويلا ةفرعملا hH1ب تالصلا لXصفت اذكو
 تنا� ةXفسلف ةملاعلا ةفرعملاو ك>6شملا سحلا
  .ةX)يد مأ

 اXجوnو6ªنألا ةدمعأ نم زت6Hك 67تع3
 ةفاقثلا ظفل نأ امnو .ة�اعملا ةXفاقثلا
 زت6Hك فقوت دقف ،6Hبك ساiتلا ەرمغ3 ة�اعملا

v1 .هحاض3¥و ەد3دحتل ەدنع
 أجلXس كلذ قاXس 2

 اذه عم لوقXسو ،ة�6Hبيفلا اXجولويسوسلا <إ
 اناويح ،67يف بسح ،ناس]إلا نا� اذإ هنإ 6Hخألا
 نمف ،هسفنب اهجت)ي 2>\لا ةلالدلاb افوفلمو افلغم
 هتاهب متهت نأ اXجولوnو6ªنألا ¨ع ضورفملا
 اقس] ةفاقثلا حبصتس كلذ لضفnو .تالالدلا
 مهفلاو ثحiلا بلطتي ةلالدلاو 1\عملا نم
 بناج <إ ،زت6Hك بلقXس .ل�وأتلاو
 ويدروب 6Hيب لثم نم hH1يجولويسوس
 ،022دنالb جروج راXع نم hH1يجلوnو6ªنأو
 ةXجهنملا ةدعلل ةXكXسالÂلا تاد3دحتلا
 ظِحالملا hH1ب ةقالعلا 6Hغت�س .ةXجولوnو6ªنألا

 نادXملا موهفمو ثحiلا hH1ب ةقالعلاو ظَحالملاو
 hH1ب ةقالعلا ةلداعم 6Hغت�س املثم ،ª2\حiلا
01ادXملا فصولا

  .ةbات�لا وأ ر�mحتلا ةXلمعو 2

 2̧امتجالا ملاعلا ةساردb زت6Hك دعتب�س
 ،ةXماسقنالا ة�mظنلاو ةXعضولا نم ل� نع
 ام� ةXجولونيمونيفلا ة�mظنلا رمث�سDسو
 ةفرعملا صوصخb زتوش د�mفلأ دنع ت1¡ح
 H2\لولودوكو داXلاو روك�ر لوnو ةXمويلا
bكو زمرلا صوصخXفX6كفت تاHهل�واتو همهفو ە. 
 اXجولوnو6ªنألا È2سؤم نم 67تعXس كلذ لضفnو
 وأ ةXجولونيمونيفلا اXجولويسوسلا اذكو ة�íمرلا
 .اXجولودوتيمونثإلا

v1
 ”ةلماشلاو ةXلحملا ةفرعملا“ هXفلؤم 2

 ةد3دج ة�ؤر زت6Hك مدق3 ،”ك>6شملا سحلا”و
 اهن�ب يدXلقتلا ضراعتلا زواجتت ةXمويلا ةفرعملل
 ةفرعملا نإ زت6Hك لوق3 .ةملاعلا ةفرعملا nhH1و
 اهنأ نم مغرلا ¨ع ركفت ال اهن�ل كلهتسº ةXمويلا
 ،ىرخألا تالاجملا تاXلآو دعاوق سفنب عتمتت
 ءاXشألل كارد¥و ةقXقحلا <إ ةحماط ةفرعم اهنإ
v1اقث قس] اهنإ .2¼ ام�

 .ةلالدلاو 1\عملل لماح 2
v1 ،زت6Hك 2§ع�و

 ةفرعملا ةXلوقعمل ەزاربإ 2
 هnراجت لخاد نم ةد3دع ةلثمأ  ،ةXمويلا

 .برغملا وأ 2<اb وأ اXسDنودنØب ءاوس ةXنادXملا
 ةملاعلا ةفرعملا نم 01دأ ةXمويلا ةفرعملا تسDل

v1
2 Õ*

 سDل ةفلتخم ةفرعم ،زت6Hك بسح ،اهنإ ،ء2
  .الإ

v1
 ةXلحملا ةفرعملا لوصف دحأ 2

 ةظحالم“ هbاتك لوط ¨عو ،ةXلومشلاو
 Õ2اXسلا ناطلسل هتءارق زت6Hك مدق3 ،”مالسإلا
 6Hسفتلا نع ادXعnو .ة�íمرلاو ةXفاقثلا 072رغملا
01وكسلا 2×اسقنالا

 ¨ع دامتعالا نأ زت6Hك 67تع3 ،2
�è1راتلا §عملا

2 v1
 ال 72¶ولويسوسلا لXلحتلا 2

*Õ يأ دوجو مدع ةXضرف ¨ع دمتع3 نأ بج3
 ء2

Ñ1املا 6Hغ �1احلا ،د3دج
 .حيحص 6Hغ رمألاف ،2

 تدمخ 2>\لا تاسسؤملا hH1ب ةلثامملا نأ املثم
 §عملا ةXلاعف نإ .ةن�تم ودiت ال شDعلا طمنو



�è1راتلا
2 v1

v1 نم³ت عمتجملا لXلحت 2
 ¨ع هنأ 2

 اهتا6Hبعت اهعمو ةاXحلا ةX)ب نوك نم مغرلا
 2>\لا ةXلخادلا تارو1¡لا نإف ،6Hغتت ةXعامتجالا
 شرعلا نوك3 دق .6Hغتت ال اهطش)تو اهكرحت
 ةXساXسلا ةطلسلا ن�ل ،ةزواجتمو ةقXتع ةلأسم
ºرمتس v1

v1اقث راطإ <إ اهتجاح 2
 اهت��ه ددح3 2

v1 اهلثم ،اهبلاطمو
 لثم ،زت6Hك بسح ،كلذ 2

 قيقد دصرب زت6Hك عم رمألا قلعتي .ةضراعملا
6H v1غتملاو تbاثلل

 لb³ ةXساXسلا قاس]ألا 2
  .ةXفاقثلاو ة�íمرلا اهت³ýتم

 امومع 2̧امتجالا ملاعلل هت�ؤر زت6Hك خسر دقل
 ةنيدمb هتجوزو هتماقإ ذنم اصوصخ 072رغملاو

 داصتقا لوح هثحb ع�ضومل هطاقتلاو ورفص
v1 زت6Hك ىأر دقل .رازاiلا

 ةسسؤم قوسلا 2
 ةXفاقث ال³شو ،ةmnXغملا ةراضحلا 6H1مت ةXعامتجا

 هلالخ نم نكم3 اXعامتجاو ة3داصتقا اطمنو
Û1ف .072رغملا عمتجملا داعbأ ل�وأت

 ز67ت قوسلا 2
 ةXلiقلا تاقالعلا عم ةلخادتم ةطلسلا تاقالع
 ،يداصتقالا لداiتلا طامنأ ةX)يدلا تادقتعملاو
 لداiت طامنأ ،زت6Hك بسح ،كاذو اذه نم مهأو
  .ةلالدلاو 1\عملا

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 ةضماغ تایاھنو ةبعص ةایح ..نوكساب لوب
 

 ةدمعأ زربأ نم نوكساb لوب
v1 ءاوس ،ةmnXغملا اXجولويسوسلا

01ادXملا اهقش 2
2 

 هعم لمعلا ل³ش .ي6Hظنتلاو XÜ2لعتلا وأ
 hH1ثحاiلا نم 6Hث�ل ةXبهذ ةصرف هb كا³تحالاو
 ،XÜ2لحلا ،يراXخلا 2×اهتلا :ةساXسلا تالاجرو
 ،72¶انلا دمحم ،قيشر نسح ،يزوطلا دمحم
  …رهاطلا نب Ä2لملا ،يرويدلا è2لا دiع

v1 طiضلاnو ساف ةنيدمb نوكساb دلو
2 

 ن��بأ نم م1932 ةنس ةm�iقلا اهزاوحأ
 ةنس ةmnXغملا ةXس)جلا ¨ع لصحو ،hH1يس]رف

 سأر ¨ع hH1عXس كلذ لوصح درجمnو .م1964
 اريدم تنك امدنع :نوكساb لوق3 .زوحلا بتكم
 ىرج نوسدنهم 12\لص3 نا� زوحلا بتكمل
 قئاقحb ةفرعم ¨ع اونوك3 ملو اس]رفb مهن��كت
iø1)ي كلذل .دالiلا

 نأو برغملاb اونوك3 نأ 2
v1 اوضق3

 Ä2ل ة3داiلاb ا��نس رهشأ ةتس 022أر 2
 عامتجالا ملع تلخدأو .لعفلاb اهيلع اوفرعتي
 ،هb قحتلا نأ لiق دهعملا <إ 072رغملا يورقلا

 ءاش]إ تح>6قا ةXئاهن ةفصb هb تقحتلا hH1حو
v1 شDعلل ةiلطلا اهيف بهذ3 تارود

 عم ىرقلا 2
 ة�ورقلا ةطش]ألا عيمج hH1فرعتم ،اهنا³س
 وهو ،2̧امتجالا لوحتلا ةXضق ¨ع hH1حتفنمو
v1 لصح3 نك3 مل رمأ

 نوزكري اونا� ذإ ،قباسلا 2
 6Hيس�ل نوئيهــ�و ة�¡علا تاعXضلا ¨ع ةصاخ
  .ةXمومعلا تýش)ملا

v1
 زجن�س ،شsارمb هتماقإ قاXس 2

bنل ةحورطأ نوكساXكلذو ةلودلا ەاروتكد ل 
 2̧امتجالا خــــ�راتلا :شsارم زوح“ :ع�ضوم لوح
v1 ردصتسو ”ةXعارزلا ل اXهلاو

 ةنس نيدلجم 2
 دهعمb س�ردتلل نوكساb لوب قحتلا .م1983

01اثلا نسحلا
 ،1970 ةنس ةرطXبلاو ةعارزلل 2

v1 ةوطخ رخآ دودح <إ هb لظو
 لوق3 .هتاXح 2

 ةعارزلا دهعمb سردم انأ“ :صوصخلا اذهب
 عامتجالا ملع ¨ع �È2ردت موق�و ،ةرطXبلاو
v1 ةXصخش اثاحbأ عباتأ انأو ،يورقلا

 نادXملا 2
 ةقفر لواحأو ،ثاحbألا ەذه نم Õ2ورد يذغأو

bلا ضعiثحاhH1 خآلاmراقم طو*� قلخ ن�nة 
 2>\بلط اهب موق3 ة3داiلا ل اشمل لضفأ ةXصخش
0ðالمزو

01ادXم ب�ردت تا>6ف مXظن�ب كلذو ،2
2 v1

2 
01اثلا نسحلا دهعم رفو�و .دهعملا راطإ

 ةعارزلل 2
v1 ةردان اطو*� ،ەذه رظنلا ةهجو نم ،ةرطXبلاو

2 
bف .برغملا� دلÛ1

 اومXق3 نأ العف ةiلطلا نا³مإ 2
 ة�mح لhH1 b³عرازملا hH1ب ةد3دعو ةل��ط تا>6فل
v1و

 دعb نكمتن مل اننإ .ة�رادإ ل اشم يأ ةiيغ 2
 نم ة�*(¦لا ة��n>6لا دئاوفلا ل� صالختسا نم
v1 نظأ ام� مدقتن انن�ل ،ةXعضولا ەذه لثم

 اذه 2
  .”ەاجتالا

 ةلهس نوكساb لوب ةاXح نكت مل
 ةmnXغملا ة3داiلاb هتلوفط ó1ق دقل .ة6Hس�و
bعX6ع3 مل املثم .هنطو لهأ ة*�اعم نع ادª ع¨ 
 ¨ع لصح دقل .ة3ادiلا ذنم ø2ماجلا ەراXتخا
v1 هتزاجإ

 ەراسم 6HغXس اهدعnو ةm�áXجتلا مولعلا 2
 ةmnXغملا ةXس)جلل ەراXتخا .اXجولويسوسلا وحن
 عــnرأ نم s6ªأ هXلع درلا قرغتسDس اهل هiلطو
 ضرعت برغملاb ةXملعلا هتاXح ةلXط .تاونس
v1 ك³شمو حراج دقن نم s6ªأل

 ةهازنو هت�mnغم 2
 دهع ¨ع ةXلخادلا ةرازو لخت مل املثم ،ەدصاقم
 ةنس .هتاوطخ مامأ كاوشألا عرز نم ي¡iلا

Û1تخXس م1976
 ،لXجو نيدن ەادلو ةأجف 2

 عسº ةدمل نوكساb لوب امهنع ثح�iسو
 نم مدقملا و�ران�سلاف .ةج�Xن نود تاونس
 افطتخا hH1نبالا نأ وه ،كاذنآ ،ةXمسرلا تاهجلا
 عاطقنا دعnو .و�راسDلوبلا �انع فرط نم
 hH1لفطلا ¨ع 6ªعXس ثحiلا نم hH1نسلا عس�لا
hH1 v1لوتقم

 فورظلا سفنو .ةضماغ فورظ 2
 موي نوكساb لوبب فصعتس 2>\لا 2¼ ةضماغلا

 دمحأ هق3دص ةقفو 1985 ةنس نم ل�mبأ 22
 ضومغ <إ 72\يطخلا لحارلا حمل دقو ،ف�راع
v1 كلت 6Hسلا ةثداح

 ”طاmnلا ةXثالث“ هتياور 2
 قودنص برغملا هiش±“ :الئاق ة6Hبك ة�mخس²
v1 عقت 6Hس ةثداح ،بئاجعلا

 .”؟…ءارحصلا 2



v1 نوكساb مسا عمل
 اXجولويسوسلا 2

 072رغملا عمتجملل هتءارق ةداعإ تل³شو ،ة�ورقلا
 انلع كلهتسº تلازام 2>\لاو ةXساسألا هتحورطأ

 072رغملا عمتجملا .6ªك hH1ثحاb فرط نم ةXفخو
 وأ اXلادXق وأ اXلادويف وأ اXماسقنا اعمتجم سDل
 جذامنلا ەذه نم بكرم ل� هنإ ـاXلامسأر
 اعمتجم 072رغملا عمتجملا سDل .ةXعمتجملا
 :نوكساb لوق3 .بكرم عمتجم هنإ لb اXلاقتنا

“v1
 072رغملا عمتجملل ةلثامملا تاعمتجملا 2
 اهب اصاخ اXعمتجم اعو*(م كلتمت نكت مل 2>\لاو
Ñ1ا>6لا عنص نم اهنكم3

 لiس <إ اههجو�و ماعلا 2
 2<امسأرلا جذومنلا نك3 مل ،ةXعiتلا نم جورخلل

 ¨ع ةوالع ،ةمث لb ،طقف نمXهملاو دئاسلا وه
*Õ ،كلذ

 نم ةدع جذامن كلانه :رخآ ء2
 ,عمتجملا لخاد عراصتت ةXعامتجالا تامXظنتلا
 ةXئزج رهاظم مامأ لhH1 bعم عمتجم مامأ انسل
v1 اناXحأ ش±اعتت ةد3دع تاعمتجم نم

 سفن 2
 hH1عم درف Ü2ت)ي اذكه نا³ملا سفنو ةظحللا

 .تاعمتجم ةدع <إ ةفلتخملا هتا�ولس بسحو
 نم ةعومجم :ةXمو�و ةطXس² كلذ ¨ع لئالدلاو
v1 قحلا مهل hH1حالفلا

Ñ1ارألا 2
 ةXعامجلا 2

 لئاوسلا بكسل ة¡نعلا موي مهؤاس] بهذتو
 نأ مهيسامخ نم نوبلط�و ،دادجألا روبق ¨ع
 رجانخلاb نوقطنمتي مث احاiص ةلغiلاb نوتأ3
 2¶الفلا ضرقلا اوبلطXل بتكملا نوبهذ�و

 اد3دحت مهيدحت نم الدb انل نكم3 الأ .اXعامج
 <إ مهدر ةقطنملاو ةلالسلاو نسلا 67ع اm�áXقت
 ةiسانملاb 2¼و ،ةددعتم ةXعامتجا جذامن ش±اعت

v1 نوكساb لوب hH1ع3 .”جذامن ةسمخ
 رخآ ماقم 2

 عمتجملا لخاد لمعت 2>\لا ةسمخلا جذامنلا
 كلانه .ش±اعتلاb ىرخأو عا¡لاb ةرات 072رغملا
 ةáXصعلا ةbارقلا ¨ع 12\بملا عمتجملا جذومن
 ،يوبألا وأ ë2ر�mطiلا عمتجملاb فرع3 ام وهو
 نماضتلا ¨ع 12\بملا عمتجملا جذومنو
 هنإ ،ةXفوصلاو ةX)يدلا ةغiصلا يذ 72¶ولويد3إلا
 عمتجملا جذومن مث .قرطلاو ا3اوزلا عمتجم
 وهو XÜ2لقإلا Õ2اXسلا نماضتلا ¨ع 12\بملا
 ¨ع 12\بملا عمتجملا جذومنو ،ةلXبقلا عمتجم
 ا6Hخأو ،داXقلا عمتجم وهو ةXلادويفلا ة3اصولا
 12\قتلا نماضتلا ¨ع 12\بملا عمتجملا جذومن
 نوكساb لوق3 .لامسأرلا عمتجم وهو 2̧انصلاو
 ىرخألا لا³شألا ¨ع نمXهي لوألا نماضتلا نإ

01اثلا امأ ،ةحضاو ةمXه
 ارباع امئاد نا� دقلف 2

 ةbاتك عيطتس] انلعلو هb ظافتحالا بعص�و
v1 امb ،برغملا خــــ�رات

 ،ث3دحلا 1¡علا كلذ 2
 اهنشº 2>\لا تاموجهلا نم ةلسلس هفصوب
 ةXتوهاللا( ةفتلخملا ةXعمتجملا جذامنلا

 عمتجملا ¨ع )ةXعانصلاو ة3دئاقلاو ةXلiقلاو
 . اXئاهن ا�رت دعb نادXملا ك>6ي مل يذلا ë2ر�mطiلا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 نوكساب لوبو يسوسلا راتخملا نیب غیلإ
 

 لوب فرط نم غيلإ ةسارد نكت مل
bنوكسا ºلغش bأ عو*(م لخدت وأ هلاbهثاح، bل 
 ءاسم تاذ“ .يدحتلا نم ضعnو ةفدصلا اهنإ
 لوق3 – غيلإ <إ تلصو ،1965 67نجد رهش نم
bنوكسا- bاهنيح .تلاورزات الجار ت67ع نأ دع 
v1 هتأرق ام ىوس اهنع فرعأ نsأ مل

 بXت�لا 2
 :ناونع لمح3 يذلاو ران�سDج هفلأ يذلا 6Hغصلا

 اذكو ”ة6Hغصلا ة�67nmلا ة�لمملا :تلاورزات“
 سفن لوح ةر�íغلا فلؤملا سفن تالاقم
v1و ةmnXغملا تافXشرألاb ةروش)ملا ع�ضوملا

2 
 .ندملاو لئاiقلا ةلجمو ادومات س�67سه ةلجم
 مXعز 2̈ع نب hH1سحلا 2<وصو دنع 12\لiقتسا دقل
 دقل .اهنيح ادوجوم نسحلا ەوخأ نا�و غيلإ راد
 12\ترمغو هعقومو هنارمعو نا³ملاb ترهبنا
v1 ةiغرلا

 نوك3 دقف هXف ثحiلا رامغ ضوخ 2
 برغملا نم 6Hبك ءزج مهفو 6Hسفتل ادنس
 ةiغرلاو ةركفلا نوكساb ك>6يس .”072ونجلا
ºنطوتس v1

 عطق3 نأ نودو ةنس 12 ةدمل هفوج 2
 عم صوصخلاnو hH1سحلا عم ةقالعلاو ةلصلا
 دعb 1977 ةنس غيلإ <إ دوعXس .نسحلا هXخأ
v1 دجXسو ،زوحلا لوح هثحÅ bنأ نأ

 نسحلا 2
 نسحلا 67خ دقل .ةXكذو ةرظتنم 6Hغ ةXصخش
 لb نوارب ثXنك لثم hH1يجولوnو6ªنأ عم ةقالعلا

v1 هb عاق3إلا لواح
 بتك3 نأ دوي نسحلا .هخف 2

 ەروصت ¨ع ءانnو هتق�mطb غيل¥و تلاورزات خــــ�رات
 67ع دقل .hH1قومرملا hH1ثحاiلا دحأ ملقb ن�لو
 ةأرماb ةهيáش غيلإ :هلوقb كلذ نع نوكساb لوبل

 hH1مثت ¨ع نورداق كلانه لاجر ال ن�ل ،ءانسح
 دعوب هتياوغ نسحلا أدb .نسُحلاو لامجلا اذه
bنوكسا bه�لتم3 الو ملام قئاثولا نم كلم3 هنأ 

 قئاثولا ضعb حاiص تاذ هل رهظXس لb .ە6Hغ
v1“ :ەا3إ اiطاخم

 ةXخ�رات تاXطعم قئاثولا هتاه 2
v1 رفوتت ال

 ام3دق غيلإ :Õ2وسلا راتخملا باتك 2
  .”اثيدحو

 نسحلا قئاثو نوكساb لوب قحالXس
 رفوتي نأ لiق نسحلا تومXس .اهعمجXسو
 لعج3 دق امو ،هXف بغري ام ¨ع نوكساiل

 خف هنإ .Õ2وسلا راتخملا فلؤم ازواجتم هفلؤم
 هiعل نم توملا هعنم يذلاو د3دجلا نسحلا
 نم ع�نب كلذ ¨ع نوكساb قلعXس .لما� ناقتØب
v1 ثحiلا نإ لوقXسو ةXفخلا ة(حلا

 خــــ�راتلا 2
 زجن�س .سانلا hH1ب ةلص اساسأ وه 2̧امتجالا
bنوكسا bسو هثحXغيلإ راد“ :هفلؤم ردص 
 ال باتك وهو ”تلاورزاتل 2̧امتجالا خــــ�راتلاو
 راتخملا غيلإ نم أوسأ وأ لضفأ وأ قمعأ دع3
 همهفل ن�ل غيلإ نع رياغم باتك هنإ .Õ2وسلا

v1 ض>6ف3 هXمتتو
 اXناث وأ الوأ وأرق3 نأ هXئراق ل� 2

 لوب غيلإ <إ ةدوع انلو .اثيدحو ام3دق غيلإ
bنوكسا.  

 ع�ن نم خــــ�رات Õ2وسلا راتخملا غيلإ
 سDل هiحاص نأل كلذك وهو .ةقطنملل صاخ
 وأ ا67خ هb مهل ملع ال ام نونود3 نم ةنيط نم
 ë2ذلا Õ2وسلا اذه .ةءارق وأ ةش±اعم وأ ةقXثو
 ،هتاذ ¨ع شم³نملا يواقردلا فوصتملاو
 اهتاصصختب بت�لا 67خ ،غيلØب دولوملا
v1 طرخنا املثم ةفلتخملا

 لb³ هنمز ةفاقث 2
 ةXفلسلا ساف لهأ ةiخن هت67تعا ،اهتاجومت
 ¨ع نيدفاولا hH1يقافآلا نم Õ2افلا لالع ةماعزب
>vافآلا ةظفل هلمحت ام ل�hH1، b³ورقلا

 ءاردزا نم 2
 قلع هنأ ىوس ب¦سل ال ،حاحقألا ساف لهأ دنع
 اهلهأ تا�ولسو مXق اهتفرع 2>\لا تالوحتلا ¨ع
 نونفلاو تالماعملاو بادآلل مهsالهتسا ةجردو
 دري لظو رمعتسملا عم نجسلا 67خو .ةXس]رفلا
  .ة�nXنجلا هتقطنمل ءاملعلا ةق�mطb نيدلا

 �ألا اXجولويسوس² متهي نمل
 مÂلا ¨ع لط3 نأ هXلع ،ةXلالسلا اهتادادتماو
 �أ نع Õ2وسلا راتخملا ەزجنأ يذلا 6Hفولا
v1 اه¡ح بعص3 2>\لاو ،بونجلا

 ماقملا اذه 2
 ةX)يدلا اXجولويسوسلاb متهي نملو .6Hغصلا

 فX)صت نم يوتر�و بات�لا 67ع3 نأ اض3أ هXلع
 ا3اوزلاb متهي نمو ،ةقطنملاb ءاف*(لاو ف*(لا

>Ûت)ي نأ هXلع قرطلاو
 هتلئسأ قفاوي ام 2

bومو دمحأ خيشلا صوصخÕ هت�وازو 



 طلسلاb مهتالص عاونأو هئانبأو هعاiتأو هخويشو
 تسسأت فXك .برغملا ¨ع ةiقاعتملا ة�íكرملا
 ضعb تداعتساو تعسوت فXكو ،غيلإ ةنيدم
 2¼ امو ،اهيف ءارعشلا هلاق يذلا امو ،اهزاوحأ

 ،اهتق>6خا 2>\لا ةXلiقلا تاماعزلاو ةطلسلا بورح
 .hH1يناد�íلاو hH1يئالدلاhH1 bيغXلإلا تاقالع 2¼ امو
 هتغلb اهيف Õ2وسلا راتخملا لصف3 ةلئسأ
 بات�لا دصري كلذ بناج <إ .ةXهبلا ةmnXعلا

 :اnوروأ عم ة�راجتلاو ةXجراخلا غيلإ تاقالع
 ةرودلا ةل اش ¨عو .اس]رفو ا>6لجن¥و ادنلوه
v1 ةم³حتملا ةXنودلخلا

 ممألاو لودلا دوعص 2

 هلوصف Õ2وسلا راتخملا صصخ3 ،اهلالحمضاو
 2>\لا بورحلاو تاعا¡لاو ةثيدحلا غيلإل ة6Hخألا

 ءامعزلا عم وأ مهن�ب امXف ءاوس ،اهتالاجر اهشاع
hH1 v1بغارلا hH1يلiقلا

 عم وأ ،مهتارامإ ءاش]إ 2
 دقو غيلإ <إ اهدعb 67عXل ،��hH1لعلا hH1طالسلا
 تحت تطرخناو ،اهتوقو اهقلأو اهتيáصع تدقف
 دقل .اعوط ال ةXهارك ة�íكرملا ةطلسلا ةرمإ

 نا� امو ،hH1يnوروألا ةوق مامأ برغملا فعض
 ة3داع ةاXح حبصXس شأج ةوق نم اقbاس غيلإل
  .اهخ�رات ىوس كلتمت دعت مل ة�mقل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 ىسوم دامحا يدیس حماستو ةیسدق ..غیلإ
 

 hH1سحلا ە67خُم عم نوكساb لوب ة3ا³ح
 ةف�*(لا ة�ألل ةمع1>6ملا ةXغXلإلا ة�ألا نبا
 .72¶ولومتس²إلا ىوتسملا ¨ع ةطXس¦لاb تسDل
 امو نوارب ثX)يك فرع3 هلثم ا67خم فداصت نأ

 ملعلا ةXهام كرد�و ،غيلإ نع راني�سDج هiتك
 ،Õ2وسلا راتخملا هiتك امb مل�و 72¶ولويسوسلا
bلا هجوي يذلا 67خملا رود بعل�و لiثحا 
 ال 2>\لا ةقXثولا شرع ¨ع هئاوتسا م³حb ملاعلا
v1 ثحاiلل نكم3

 نأ الإ ةXعامتجالا مولعلا 2
 تاXقالخأو مXق قا>6خاb ولو اهيلع لصح3
v1و لÜ2، bلعلا ثحiلا

 لXغشº ناXحألا نم 6Hثك 2
 لوب ظحو ةفدص .)ةوشرلا( 2<املا ءارغإلا
bلا ەرذحو هتظق3 مدع وأ نوكساÂيفاhH1، ام ا� 
v1 لوق3

 نم نالعجXس ،غيلإ لوح هbات�ل هم3دقت 2
bمرت اذه هثحXملع اقXا bدول� هحنم3 يذلا 1\عملا 
XÛ1ل

 نع فش�لا ضوعف .ةملÂلا هتاهل سوا>6س 2
Xø1لإلا عمتجملل ةقدb ةiكرملا ةعXبطلا

 مدقXس 2
bكرم اثحiح نم اXت ثXكراشملاو هتامhH1 فXه 
 6Hتوا*�و يزوطلا دمحمو ف�راع دمحأ ثحاiلا(
  .)h<1سوو ريد نافو

 هXف ثحiلا م ار امb نوكساb فل³ت�س
Ñ1ارألاb ةقلعتم رومأ نم

 ةراجتلا اذكو ەاXملاو 2
 ك>6شDسو ،ماشه Õ2 تومو ءارحصلل ةرباعلا
v1 ن�mخآلا عم

 مسوم اذكو ة3دوهيلا ة67قملا دصر 2
  .Õوم دامحا يدXس

 قحتس± ملاع وأ ثحاb كلانه سDل
 هل سDل ثحاb كلانه سDل املثم س±دقتلا

v1 كلذb دوصقملاو .ەا3احض
 مولعلا لقح 2

 hH1ثحاiك راتخن امنيح اننأ وه ،ةXعامتجالا
01ادXملا ثحiلل اعوضوم

 ó2قن اXنمض اننإف 2
v1و ،ىرخأ عيضاومو قطانم

 ملظ رمألا 2
 نوك3 امنيح ,اهيف لXصفتلا لوط3 هتيلوؤسم
 ةXملعو ةXعامتجا ةوظح بحاص ثحاiلا

 ل� نم اءزج ضوف3 هنإف ةXفاقثو ةXمالعإ ةرهشو
 ،ª2\حiلا هنادXم ةقطنمو هثحb ع�ضومل كلذ
Û1ض3 كلذnو

 تاعوضومو قطانم ¨ع لالظلا 2

 لوب ثحiب شsارم زاوحأ تزاف دقل .ىرخأ
bلا ىدل ترهتشاو ،اهيف نوكساiثحاhH1 لطلاوiة 
 لغش�س غيلإ ن�ل .هجراخو برغملا لخاد نم
v1 لفسأ اعقوم

  .Ü2لعلاو يزمرلا بتا>6لا 2

 لوب <وألا بات�لا لوصف مدقت ال
b6مملا نوكساH1 تاموسرب كلذ صوعت املثم 
 <إ .اهترفXش كف ئراقلل نكم3 ال تاطوطخمو
 ةXملع ةلالد ال اروص بات�لا ضرع3 كلذ بناج
v1 اهل

  .ثحiلا قاXس 2

 نع ث3دحلا راضحتسا اني)ث�سا ام اذ¥و
 نإف ،Õوم دامحا يدXس مساوم نعو دوهيلا
 دادعإل ار�mقت نوك3 نأ ودع3 ال هعمجأb ثحiلا
bقتسم ثحi2̈. لDس v1

 ةمXق نم للق3 ام رمألا 2
 72¶ولوم�Xس²إ سرد وه لb ،ةXملعلا نوكساb لوب
hH1 v1ثحاiلل نوكساb لوب ةXح�رأ لb³ همدق3

2 
Û1ض3 ام هنإ .ةXعامتجالا مولعلا

 ثحاb ¨ع 2
  .اXلع ةXمXق لثامم

 دوهي ¨ع ءوضلا نوكساb لوب طلس±
 .مهاتوم نع ث3دحلا ءاXحإ باb نم ن¥و غيلإ

 نم ة3دوهيلا غيلإ ة67قم خــــ�رات نلعلا <إ جmخ�و
 ،قئاثولا لالخ نم ،1955 <إ 1751 ةنس
v1ارغم3دلا خــــ�راتلاb هتاه هتسارد قحل�و

2.  

 رتوا*� لاXناد هق3دصو نوكساb مدق3
 >0وملا دادعأو روبقلا نع اروصو تاXئاصحإ

 بسح ضافخنالاو عافترالا تالدعم ساXقو
 ضارمألا ةXعونو ةmnXغملا عاضوألا ةعXبط
 غيلإ تفرع دقل .دالiلا اهل تضرعت 2>\لا ةsاتفلا

 تطiتراو نارفإ نم ةnراغملا دوهيلا ةرجه
 عاسºا م³حnو ,ةXلحملا ةراجتلاb مهتاXح
 hH1يغXلإلا نم نوبلطXس يراجتلا مهروضح
 .مهاتوم اهيف نونفد3 ةXضرأ ةعطق نم مهنيكمت

 <إ ةفاضإ ،غيلØب ةnراغملا دوهيلل حبصتس اذكه
 ةساردلا هتاه دعb .مهب ةصاخ ة67قم ،مهحالم
 دامحا يدXسل s67ألا مسوملا نع ةXعامجلا



 ام عم يدحتلا عفرت نأ لواحتس 2>\لاو ،Õوم
v1 قرفتم ل³شÕ2 ²وسلا راتخملا هلجس

2 
6H v1فوو زكرم ل³ش¬و لوسعملا

 مت�سو .غيلإ 2
 فصو وه نونعم وه ام�و ،ثحiلا نأ نالعإ
v1 ةXلحملا مساوملل

>v*(لا بونجلا 2
 .072رغملا 2

 hH1ب عزولا فصولا ىدعتي ال رمألا نإف ،لعفلاnو
 ادXعb سسؤملا خيشلا بقان نع ثحiلا ةلواحم
 ةق�mط ¨ع لاغتشالاو ،Õ2وسلا راتخملا نع
v1 داXلا اXس6Hم

 سدقملا hH1ب دودحلا مسر 2
 سدقملا نا³ملا ىوتسم ¨ع ءاوس ،س]دملاو
 نامزلا ةوتسم ¨ع وأ ،ة��يندلا ەزاوحأو
 شهدن�س .ةXعامتجالا تا�ولسلاو صاخشألاو
bلا هتعومجمو نوكساiثحXطالتخالا نم ة 
 نم ،ةقطنملا مساوم ءاضف لخاد لصاحلا
 وأ يويندلاو Õ2دقلا hH1بلصاحلا لخادتلا
v1 ةساردلا دد>6ت نل املثم ،داXلا ةغلb س]دملا

2 
 ةصلاخلا ةX)يدلا تادقتعملا hH1ب دودحلا عضو
 نع لؤاس�لا مت نمو ،ةس]دملا وأ ةXنطاiلا كلتو
 حــــ��1 ناضتحا حmطXس .اهمهفو اه6Hسفت ةXفXك
 يدXس ةرجش همرح لخاد Õوم دامحا يدXس

 نوكXسو ،مهفلا ةXلمع مامأ ال³شم شورهمش
 ةرجشلا عقوم نأ وه ثحiلا نم مدقملا 6Hسفتلا
 مازحلا( مرحلا لخاد ا�nجحمو اXفخم لظ3
 وهو ،)حــــ�1¡لا نطوتس± يذلا خيشلل Õ2دقلا
 ءاملا ةساجنب ةق>6خملا ةXبا>6لا دودحلا ¨ع عق3
  ؟ةرواجملا 2¼اقملاو رزاجملل ةن�íحلا

6H v1بك عقوم هل شورهمش
 لXختم 2

v1 هلثم ،ا3اوزلا لقحو ةnراغملا
 لثم كلذ 2

 072رغم ثحاb عم اقحال هXلإ دوعنسو ،ةشDعالل
 وه هلXجسº بج3 ام ن�ل .ن�mخآلا ناطلس ەامس
 ،غيلإ لخاد ع�ضوملا اذه لوح ثحiلا نأ

 2>\لا ثحiلا ةعومجمو نوكساb لوب دوقXس
v1 لحلا نأ <إ هتقفار

 hH1ب لخادتلا 6Hسفت 2
v1 تادقتعملا نم اه6Hغو ةXمالسإلا تادقتعملا

2 
v1 نمÕ، 3³وم دامحا يدXس مساوم

 ةركف 2
 زاجأ هنو�ل غيلإ خيش مسº 2>\لا حماس�لا
01اس]إلا 6Hغ شورهمشل

Ñ1اق وأ 12\جلا( 2
2 

 ةمرح ةmnت ¨ع هعم ش±اعتي نأ )…نجلا
  .سدقملا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



	.رھجملا تحت ھتاكولسو يبرغملا ةفاقث عضی يبیطخلا
 

 72\يطخلا لامعأ م3دقت بعص3
v1 ةعونتملا

 بناج <إف ،ةزكرم ةáXيكرت ةbاتك 2
 لامعأو ددعتملا 6Hب�لا برغملاو جودزملا دقنلا

 ةXعامتجالا مولعلاb متهملا مهت ىرخأ تاساردو
v1 حــــ�mجلا 072رعلا مسالا لغش±

 لجرلا راسم 2
 ةXعجرملا لامعألا نم 67تع3 املثم ،اصاخ اعقوم

v1
 .ةmnXغملا ةXجولويسوسلا اXفارغويل�iب 2
 ث3دح :ةXبعشلا ةnراغملا ةفاقث وه هعوضومف
 ة3ا³حلاو عامجلا ةغالnو مشولاو لاثمألا
 تاعوضوم عمج3 امو .2§خلا مسرلاو ةXبعشلا
 م�mحتل عضخت 72\يطخلا لوق3 ام� اهنأ وه بت�لا
 ��hH1غللاو ءاملعلا م�mحتل عضخت اهنإ .فعاضم
 ةرياغم ةbاتكو اصوصن اهيف نوري ال مهنأل
 لاجر فرط نم ةمرحم 2¼و يدXلقتلا بوتكملل
  .نيدلا

 بات�لل ثراb نالو 6Hبك باجعØب مدق
 ¨ع هلئاسأ نأ 12\نكم3 ام“ :ەددصb لاقو
 ذخأ يذلا 2̧امتجالا ملسلا نم hH1عم ىوتسم
01ا³م هXف

v1اقثلا È2]رفلا وه 2
 جاومألاb اغوصم 2

 لئاسوو ةXطارقم3دلاو ةXنالقعلل ةiقاعتملا
 ةه 72\يطخلا هلئاس± امو .ي6Hهامجلا مالعإلا
 ەذهب الإ مل³تي ال يذلا اذه ،ةXل� 72\عش ناس]إ
 نأ 2̈ثم È2]رفل نكم3 انهو ..ةصاخلا ةلدألا
 نأ عيطتس] ال اننإ .72\يطخلا نم ائ�ش ملعتي
  .”هلعف3 ام لعفن

 ةXلئالدلل ەراXتخا نأ 72\يطخلا 67تع3
 ¨ع ةزكرم تالXلحت راiتخال زفحم ةXبعشلا
 لثملاو ة3ا³حلا� ةفلتخم ةXلئالد ةمظنأ ة3ددعت
>iÛشلا صنلا ا6Hخأو مشولاو طخلاو

 هiحاصل 2
 2>\لا ةمظنألا ەذه طiضلاb اذاملف .يوازفنلا
  ؟اXئزج اه�لسم رهظ3

 قفو مظت)ي انلXلحت نإ :72\يطخلا بXج3
 ةمظنألا ل� نأ ¨ع موق3 امهلوأ ،ن�íفاح
 مسرلا نم :هتعتمو مسجلل ةمجرت 2¼ ةXلئالدلا
v1 ةلثمتملاو ةمّرحملا ةذللا <إ

 رئاطلا ةصق 2

 دمتع3 اهيلعو ةحرم ةbاتك *(] هنإ .قطانلا
01اثلا زفاحلاو .ةذللاو صنلا داصتقا

 <إ بس�ني 2
 لعج3 يذلا دحلا <إ ،ض>6عم 2̈ئالد لخادت
 تاذ ،ة��طم ،ةعدصتم ةرم ل� ةXملعلا ةفرعملا

 موسرم ó2ن لخادت هنإ .ةXصن ةXمتحb ةجXشو
  :ةثالث رواحم بسح

 اهيلإ روظنم )طخو مشو( ةXطخ ةXلئالد -
v1
  .ة�íمرلا اهتمس 2

- bق نم ةامسم 2¼و عامجلا ةغالiل 
 دقو .مونلا ةفرغ نفb ءامدقلا hH1ين�صلا
 ع�مسم هنأل رطاعلا ضورلا صن ان>6خا
  .ءورقم هنم s6ªأ

 )لاثمألاو ة3ا³حلا( ة��فش ةXلئالد -
v1 اهنم دXفتت)سو

 ةقالعb ةطاحإلا 2
  .ةروطسألاb توصلا

 هتيجXتا>6سا 72\يطخلا نلع3 ةXف�Xلا هتاهب
 اهب جس)يس 2>\لا ةXعجرملا هتاروصتو ةXلXلحتلا
 ¨ع 2>\لاو حــــ�mجلا 072رعلا مسالا تاسارد
 hH1يسكرملا عيمجل ارياغم اXسكرام نا� اهدادتما
>iÛطلا عا¡لا دصر(

 )صنلا لخاد 2
 hH1يجولويسوسلا عيمجل ارياغم اXجولويسوسو
 وأ تارامتسا ال هXف سDل ª2\حiلا هنادXم(
 ةصاخ تاءاقل لb ،لاوقألل ن�ودت وأ تالbاقم

 افXضم ،ةصاخلا هقئاثو h<1م اهلالخ نم ل³ش
 اللحمو )ە6Hغ نع ةذوخام اروصو قئاثو اهيلإ
 2¼ هتغلو ه�nلسأ( hH1يمدا ألا عيمجل ارياغم

  .)ةللحملا صوصنلل رخآ توص

 072رعلا مسالا 67تعXس باiسألا هتاهل امnر
 ةعانصلا جودزملا دقنلا بناج <إ حــــ�mجلا
  .72\يطخلا 6Hب�لا دiعل ةلXقثلا ةXجولويسوسلا

 تنا� ن¥و اهتيمهأ 72\يطخلا صوصن دقفت ال
 .ى67ك ارا³فأ وأ ةركف امئاد نضتحت Å2ف ةفXحن

v1
 اهنضتحا ،فنصلا اذه نم تاساردلا ىدحإ 2
 :ناونع تلمحو ،”برغملا 6Hكفت“ باتك



 ةلاقملا هتاه مسرت .”ةصخشملا 072رغملا ةروص“
 ةنمXهملاو ةXمويلا 072رغملا تا�ولس مهأل ةروص
 6Hغت جتنأ دقل ,اXجولويسوس ادعb اهحنم3 املثم
v1 تالوحت 072رغملا عمتجملا

 ،هئانبأ تا�ولس 2
 نمزلا عم ةئداه ةقالعb نومعني اونا� نأ دعiف
 اذكه .ةع(لا ةرهاظ نوفش�كXس تقولاو
 ارخأتم لصÄ2 3ل ن�ل يرج3 072رغملا حبصأ

 وه كلذل هلXلعت نوك3 ارخأتم لص3 امنيحو
 <إ اورظنا :72\يطخلا لوق3 .رخآلا ةXلوؤسم

 قرخ3 ال امنيح :رمحألا ءوضلا مامأ ةراXس قئاس
 هفلخ دقو فقوتي هنإف رمحألا ءوضلا ماظن
 ،هجول اهجو نوناقلا <إ رظني ال 072رغملا .ەءارو
 072رغملا ما>6حا نإ .ة�¡iلا هتلXح 2¼ كلت
 نالخادتم نا�ولس هل هsاهتناو نوناقلل
 .كولسلا سفنو ةرظنلا سفن عم ناb³اش�مو
 غلاiم ل³ش² بتا>6لاو ةطلسلا 072رغملا م>6ح3
>0أ3 هنإف ضفت)ي امنيح هن�ل هXف

 1¡خألا ¨ع 2
 نئا� ،72\يطخلا لوق3 ،072رغملا نإ .س²اXلاو
01اعí�\ð2، 3جتو 2<ا³شإ

v1 جاودزا نم 2
 ةXصخشلا 2

 امنيح وه اذكه .هتاذ نع ةشه ةروص كلتم�و
 طسو ن�ل ،ەدنسº ةلXبقو ةعامج نود نم نوك3

 دجل اث�روو اmnجمو اXكذو اروانم نوك3 ةعامجلا
  .لتاقمو براحم

 نيا� ام“ :ة�mحسلا مهتلمج ةnراغملل
 لوق3 ،ةراiعلا هتاه تهجو ءاوسف .”ل³شم
 نم وأ نطاوم <إ فظوم فرط نم ،72\يطخلا

 <إ جوز فرط نم وأ هل لXمز <إ ر�زو فرط
 لظت …اهقXشع <إ ةأرما فرط نم وأ هتجوز
*Õ ل� جلاعت 2>\لا ة�mحسلا ةلمجلا

 ال يأ ،ء2
  .ائ�ش جلاعت

 ثXح جنرطشلا ةiعل ةnراغملا مال� هiش±
 نمو جنرطشلا عطق مه نورواحتملا نوك3
v1 اهبعل3

 اذل اذه كرد3 072رغملا ،هسفن نآلا 2
  …اهتلمج ةXعضو لÂلف

 ك�mnو كnرأ لافتحالا نفو ةلماعملا بدأ نف
v1و hH1يmnغلا نم ةnراغملا 6Hغ

2 bحألا ضعXنا 
 مدق�و ،هXلع قلط3 ام اذه سDلأ .مهدعس±
  ؟ةفاXضلا مرك نع ةXفارخ ةفصوك ،رخآلل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



	جودزملا دقنلا ةبعلو يبیطخلا
 

 ةنيدم دXلاوم نم 72\يطخلا 6Hب�لا دiع
 شقان اهــnو اس]رفb سرد ،م1938 ةنس ةد3دجلا
 .ةnXراغملا ة3اورلا لوح ةXعماجلا هتحورطأ
 ¨ع اعزوم المع ن�*(ع نم s6ªأ ردصأ
 اXجولويسوسلاb اءدb ةددعتم تاصاصتخا

 ..خــــ�راتلاو ركفلاو 072دألا دقنلاو نفلاو رعشلاو
v1 انرداغ نأ <إ لغتش± لظو

  .2009 سرام 2

v1 ةXنطولا اXجولويسوسلا تروحمت
2 

bرعملا ثرإلا عم ةقالعلا لاؤس لوح اهتا3ادv1
2 

 ةXملعلا تاسسؤملا هتفلخ يذلا مخضلا
 هضفر نكم3 له .برغملا لوح ة�رامعتسالا
bفلخ م³حXضورفملا نم مأ ؟ة�رامعتسالا هتا 
 ةXنادXملاو ةXجهنملا هتدع م³حb هsالهتسا
 اجاور s6ªألا وه طسولا لحلا نا�و ؟ةXلاعلا

 ةفرعملا هتاه عم رذحلا لماعتلا <إ وعد3 يذلاو
 اXجولويد3إلا نم اهتيقنت ¨ع لمعلاو
  .ةXملعلا اهتانوكم لزعو ة�رامعتسالا

 نم نوكساb لوب هعمو 72\يطخلا نك3 مل
 نم اذكو حــــ�mملاو جذاسلا طسولا لحلا باحصأ
 كالهتسالا وأ ةعطاقملا <إ ةوعدلا باحصأ
 ة3اهن عم نوكساb لوب ررح دقل .Üعألا
v1 ةمهم ةلاقم تاX)يعiسلا

 اهنونع ع�ضوملا 2
b¡1رظنلا ةداعإ ةرو v1

 ةساردل يرظنلا راطإلا 2
 ةغلاb زئا�ر ثالث اهنمضو ة�رامعتسالا ةرهاظلا
v1 ةXمهألا

v1 <وألا تلثمت :قاXسلا اذه 2
 ةوعدلا 2

 باطخلاو يرامعتسالا باطخلا ضفر <إ
 بنج <إ اiنج امهعفدو يواس�لاb 12\طولا
0ðانث امهفصوب

 ةرو�1 :اهت�ناثو .باطقتسالا 2
 وه رخآلا 67تعت 2>\لا ةعئاشلا ةعوضوملا بلق
 .ەدحو لوؤسملا وه 72\نجألاو ەدحو بنذملا
 2¼ انتل³شم لb انتل³شم تسDل رخآلا ةXلوؤسم
  ؟انتاXلوؤسم

 ؟هb ماXقلا انيلع نا� امم ەانلمهأ يذلا ام
 Å2ف ةثلاثلا ة6H1كرلا امأ ؟هb مقن مل يذلا امو

 بلقلل عاضوألا ةXجاودزا ضا>6فا ةرو�1
  .سكعلل اهتيلbاقو

 ¨ع تال��لا ةلاقملا هتاه تiلج دقل
 اهوباط لظ 12\طولا باطخلاف ،نوكساb لوب

 <إ عتمتو ،اXجلوnو6ªنألاو اXجولويسوسلا ¨ع
 ىدل ةسادقلا نم ع�نب تاXن�نامثلا دودح
 وأ hH1يم3دا أ اونا� ءاوس ،هنم نيدXفتسملا

  .hH1تبعللا hH1ب نوعمج3 وأ hH1يساXس

 اXجولويسوسلل 72\يطخلا مدق3 مل
b6بك ام ارت 2̈عفلا 1\عملاHو هن�ل ،اnهن��كت م³ح 
 ¨ع اهحتف ¨ع لمعXس hH1تملاو ددعتملا
 ةnراغملا <إ ةiس)لاb امامت ةد3دج تالا³شإ

 ”اXجولويسوسلا ةلXصح“ بناج <إف .برعلاو
 ¨ع hH1مزاعلل ةXساسأ لاغتشا ةادأ 67تعا يذلا

 هتالاقم بناج <¥و ،برغملا اXجولويسوس ج�لو
 ةXنودلخلاو ةXماسقنالا تا�mظنلل ة3دقنلا

 نكم3 ،072رغملا عمتجملا أرقت 2¼و ةXسكراملاو
 ”072رعلا ملاعلا اXجولويسوس“ ةلاقم راiتعا
 جmعXس يذلا ماهسإلاو ركفملا اذهل s67ألا حتفلا
bجولويسوسلاXغملا اmnXةد3دج قافآ لخاد ة. 

 يداحألا دقنلا ةمهم نم اXجولويسوسلا لقتن�س
 اه6Hغلو ة�رامعتسالا ةرهاظلل جودزملا دقنلا <إ
 :72\يطخلا لوق3 .2̧امتجالا عقاولا رهاوظ نم
v1 اXجولويسوسلل ةXساسألا ةمهملا لثمتت

2 
v1 ثلاثلا ملاعلا

  :جودزم يدقن لمعb ماXقلا 2

 ةفرعملا نع ةجتانلا مXهافملا كXكفت -1
 اتنا� hH1تللا ةXجولويسوسلا ةbات�لاو
 بلغ�و 072رعلا ملاعلا مساb نامل³تت

 اXجولويد3¥و 072رغلا عباطلا امهيلع
  .تاذلا ¨ع زكرمتلا

v1و
 ةbات�لاو ةفرعملل دقن هسفن تقولا 2

 فلتخم امهتزجنأ hH1تللاو ةXجولويسوسلا
 نذإ دصقن .اهتاذ لوح 072رعلا ملاعلا تاعمتجم
 اهنأ ىرن ةقس)م ةجودزم ةكرح -72\يطخلا لوق3-



 ةداعإلا درجم زواجت ¨ع ةرداقلا اهدحو
 ةXنا³مإ عامتجالا ملع مامأ حتفتو ،راركتلاو
 عم افXكت s6ªأو اbالتسا لقأ ةXملع ةفرعم
  .حورطملا ع�ضوملا ةXصوصخ

 نأ اهنكم3 ال ةXجولويسوسلا ةbات�لا -2
 ¨ع ذخأت ةفXنع ةسرامم <إ نوكت

 .ملعلاو اXجولويد3إلاو خــــ�راتلا اهقتاع
 نأ انيلع بج3 72\يطخلا لوق3 اذلو
 ةرطXسلا عم ةفXنع ةعXطق ققحن
 ،ة�اقلا انتوق زواجتو ةmnXغلا ةXفاقثلا
 ل� ¨ع لb ءيرب لوق كلانه سDل ذإ
 نع ةصاخلا هتق�mطb بXج3 نأ لوق

 لعج3 ةXف�Xلا هتاهب .ةاXحلا ةلعش
 ةbاتك اXجولويسوسلا نم 72\يطخلا

 ،اXجولويد3إلاو ملعلاو خــــ�راتلل ةصاخ
 ةXلا³شإ نم اهصلخ3 كلذ لضفnو
 توهتسا 2>\لا 72¶ولويد3إلاو Ü2لعلا
 اهتيقنت عــــ�راشم نع اهدع�iو ضعiلا
 2>\لاو ،72¶ولويد3¥و يرامعتسا وه امم
 hH1يعماجلا نم 6Hثك حاجن نود اهل دنجت
v1 اهنع اولختو

  .بXهر تمص 2
 بسح ،ەادؤم جودزملا دقنلا  نإ -3

 مولعلا ناX)ب د�Xشº ةداعإ ،72\يطخلا
 حنمن نأ كلذb دوصقملاو .ةXعامتجالا
 اXجولويسوسلل ة��لوألاو زاXتمالا
 لا³شأ ل� مدهت اهنأل ةXخ�راتلا
XÛ1ظولا بهذملا

 ةوقb رطXس± يذلا 2
 انيطعأ ام اذإ .ةXعامتجالا مولعلا ¨ع
 بسح( خــــ�راتلا اXجولويسوسل زاXتمالا
 اهتي)ب ذخأت ةbاتك خــــ�راتلا 72\يطخلا
bس)لاiو ة3دام عئاقو <إ ةnس)لاiإ ة> 

 رثدن�س .)ةXعامتجا تاسسؤم
 ال“ :72\يطخلا حضوي .الثم اXجولونثإلا
 اهفصوب اXجولونثإلاb رمألا قلعتي

 ةXلا�67مالاو رامعتسالاb ةطiترم ةرهاظ
 يرظنلا اهساسأ نأل لb ،بسحف
 ،لb بسحف رخآلل ةسارد اهنإ .ەوبشم
 هنأ اض3أ ىرأ ،رللXش سsام لوق3 ام�
 يوطنت ،72\يطخلا ةغلnو .”2<إ رظني

 ل�و لصاوت ل� ¨ع رخألاو انألا ةXلدج
v1 ،ةiغر

 حmطت اXجولونثإلا نأ hH1ح 2
v1 اXمهو اعوضوم

 لثامتلل اهلXلحت 2
 حنم ةرو�1 بناج <إ .فالتخالاو
 ،زاXتمالا ةXخ�راتلا اXجولويسوسلا
 زاهج ءاش]إ ةرو�1 72\يطخلا ح>6ق3
 ماظنلا بسح هsاردإ عيطتس] XÜ2هافم
  .072رعلا 2¶الطصإلا

 èنم ة6Hغصلا ةلاقملا هتاه ت6Hغ دقل
v1 اهلثم ،ةmnXعلاو ةmnXغملا اXجولويسوسلا

 كلذ 2
 072رعلا مسالا تاسارد اهتقدحأ 2>\لا ةروثلا لثم
v1 حــــ�mجلا

 72\يطخلا نك3 مل .ةماع 072رعلا ركفلا 2
 دنس دقل .لعفو ةكرح لجر لb طقف اركفم
v1 ةXساسألا هتحورطأ

 لمعb اXجولويسوسلا 2
 نا� يذلا اXجولويسوسلا دهعمb ءاوس ،6Hبك
 تعiط 2>\لا ةنزاولا تالجملاb وأ ،هترادإ سأري
 تافلملاb اذكو ،ةmnXغملا اXجولويسوسلا خــــ�رات
 قيس)تو اهحا>6قا ¨ع رهس± نا� 2>\لا ةXملعلا
 ø2ماجلا دهعملل هترادإ دودح <¥و .*()لل اهداوم
 اهيثحاnو اXجولويسوسلل حتف ،Ü2لعلا ثحiلل
 مالعأ عم ن�*�اiملا لصاوتلاو ءاقللا تاXنا³مإ

  .hH1يmnغلا ةفسالفلاو hH1يجولويسوسلا نم 6ªك

 
 
 
 
 

  



 ةنمیھو ةبراغملا نییجولویسوسلا طارقس ..سوسج دمحم
	.ينزخملا عورشملا

 ەوجولا نم سوسج دمحم
 نا� .لدجلل ةراثإ s6ªألا ةmnXغملا ةXجولويسوسلا
bجلوويسوس اثحاXس الضانمو اXساXلغش ،ا 

 ÿ2ا>6شالا داحتالل Õ2اXسلا بتكملا ة��ضع
 ø2ماج ذاتسأ� سرد اض3أو ةXبعشلا تاوقلل
bسماخلا دمحم ةعماج bلاmnطرخنا .طا v1

 ل� 2
v1 عقاوملا هتاه

 مهتو تمه 2>\لا ا3اضقلا عيمج 2
 لاجملاb رمألا قلعت ءاوسف .072رغملا عمتجملا
 وأ 2̧امتجالا وأ يوغللا وأ XÜ2لعتلا يوn>6لا
 ەدجت ،72¶ولومتس²إلاÆيرظنلا وأ Õ2اXسلا
v1 ا�راشم وأ مالعإلل حــــ�¡تب الخدتم

 وأ ةودن 2
 …ناXب ¨ع اعقوم وأ تاءاقللا نم ءاقل

 فXلأتلاو ةbات�لل سوسج دمحم رع3 مل
 ،بت�لا فXلأت ضوع ،راتخا لb ،ركذت ةXمهأ
v1 دهزلا ضوعو ،لخدتلاو طارخنالا

 هiتكم 2
 ةiخن دالXم 6HسDتل هل� تقولا بهو
 عم ةازاوم .باiشلا hH1لضانملاو  hH1ثحاiلا
 قباسلا هنكسم لظ ةXلÂلاb هتا�1احمو هسورد
bè2 أsلعف ةسراممل رخآ ع�ن نم اجردم لاد 
 راوحلاو رظنلا تاقلح دقعو ن��كتلا

 نك3 ملو ،hH1ثحاiلا هتبلط عم hH1يجولويسوسلاو
v1 اعنامم

 6Hغل هن��كتو هنكسمو ەردص باb حتف 2
v1 هعم hH1لجسملا هتبلط

 .ثلاثلا كلسلا راطإ 2
 هتاه نم نيدXفتسملا نم اXصخش تنك دقو
 ،ةXطارقسلا ةق�mطلا ¨عو .ةX)��كتلا تاقلحلا

 ه3داني ام� دمحم Õ2 وأ ،سوسج ذاتسألا نا�و
 لق3 بت�لا نم اددع هiتكم قوف عمج3 ،هتبلط
bلقXهنأ�و ،ق>6حت 2>\لا رئاجسلا ددع نع ل 

 رهظXس وأ ةقلحلا لاؤس مهي ام اهنم ولت�س
 كلت نكت مل .هتالXلحتب ةززعملا تاداهش�سالا
 سردلا ةسراممل ،طقف عئارذ لb اصوصن بت�لا
 .قيثوتلاو ةقXثولا نم ررحتملاو رحلا É2ارقسلا
v1 بغري هنأ�و نحن انل اهرهظ3 نا� دقل

 سDسأت 2
v1 ةXنوطالفألا ةلحرملا

 72¶ولويسوسلا لاجملا 2
v1 رئادلا

 .هتاقلح 2

 مهنم ،6ªك hH1ثحاb حمالم سوسج ذاتسألا ل³ش
 تنا� دقو ،هiحن ó1ق نم مهنمو حلفأ نم
v1 اسرد دXعس)ب س�ردإ è72لويسوسلا ةرداiم

2 
 هتáتكم بتكb اووترا نيذلا هتبلطل لاجملا اذه
 اولظو هعم ةXصخشلا مهتالصو هتا�1احمو
v1 هتا�1احم ¨ع نوقلغ3

 دقل .ةئ>6هملا فوفرلا 2
 دمحم ذاتسألا ةnراغم نويجولويسوس 67تعا

 جّورمو صاخشأ ال مال� عناص سوسج
 ةiيáش رطؤمو اXجولويسوس ال اXجولويد3إ
v1 مهو ،ةXثحb ةiيáش ال ة3داحتا

 ال اوسDل كلذ 2
bئطخملاhH1 ل�Xب�صملا وأ ةhH1 ل�Xغس�س± مل .ة 
 مل املثم تاXفارغونوملاb لمعلا نوكساb لوب
 نوكساb لوب تا6Hسفت سوسج دمحم غس�س±
v1 اهلثم ،072رغملا عمتجملل

 فرط لثم كلذ 2
 6Hغو اXجولويسوس سرمتملا عم هلاغتشا
 مضهي نأ سوسج دمحمل نك3 ملو .سرمتملا
 املثم ،ە6Hغو نوكساb ةXناملعو ةXسكرام ةلوهس²
 نع فرطلا ضغ3 نأ 6Hخألا اذهل نك3 مل
 .سوسج دمحمل يداحتالاو 12\طولا باطخلا
 72¶ولويسوسلا لعفلل تاروصتلا hH1ب عا¡لا هنإ

 عا� .ø2متجملا لعفلا عم هلصفمت طامنأو
 عزانتلا ل³ش تاX)يعiسلا ة3اهن عم ذخت�س
 سماخلا دمحم ةعماج hH1ب ةXملعلا ةطلسلل
 )اهراوسأ لخاد عا¡لا اذه نم لخت مل 2>\لاو(
01اثلا نسحلا دهعمو

 .ةرطXبلاو ةعارزلل 2
 

 لوnو ةلاnردوب بXجنو 72\يطخلا عفاد
bباطخلل جودزملا دقنلا نع نوكسا 
 عفادو .ءاوس دح ¨ع 12\طولاو يرامعتسالا
 اءدb 12\طولا باطخلا نع سوسج دمحم
bنطولا ةكرحلاXبازحأ نم هتدلو ام <إ الوصوو ة 
 رفو�و هتبلط ¨ع نهاري نأ لÂلا راتخاو .ةXنطو
 اهنإ .ةXثحiلاو ة��عمجلا هتاراط¥و هتالجم هسفنل
 تماق ولو ،اهتالاجر نم 6Hثك لحر 2>\لا ةلحرملا

 ەاوفأ نم اهقXثوتب ةXلاحلا عامتجالا ملع ةXعمج
 اهفXشرأو ةXعمجلا قئاثو( قئاثولاو hH1قiتملا



 hH1ثحاiلا لXج رجأ تحmnل )…تالجملا تافلمو
 .باiشلا hH1يجولويسوسلا

v1 ءاوس
 تالجملاو دئارجلا عم هتاراوح 2

v1 وأ ةXنطولا
 ،اهرادأ وأ اهيف لخدت 2>\لا تاءاقللا 2

 ثحiلاو لاؤسلاb اقوفرم سوسج دمحم لظ
 نم s6ªأ راودألا بعلت 2>\لا تاXلآلاو ىوثلا نع
v1 اه6Hغ

v1و 072رغملا عمتجملا ةلX³ه 2
 ¨ع 6Hثأتلا 2

v1 اذكو ،هتالاجم نم ددع s67أ
 هحمالم د3دحت 2

Û1ف .ةXلiقتسملا
2 bهثح v1

 عمتجملا لýمو ةعXبط 2
 عمتجملا نأ سوسج دمحم ىري ،�اعملا
 هتلX³ه عــــ�راشم ةسمخ دهش�و دهش 072رغملا

v1 لعفت تلازامو
 .هلiقتسمو ە6Hصم د3دحت 2

 1\عملاb ةbارقلا عو*(م :2¼ عــــ�راشملا هتاه
 يزاجملا 1\عملاو )مدلا ةbارق( ةملÂلل 2̈صألا
 يذلا عو*(ملا هنإ .)ةáXصع اهفصوب ةbارقلا(
 ە6Hغ نودج3 ال ةnراغملا نأل دومصلا عاطتسا
v1 اصوصخ مهمامأ

 عو*(م .ةدشلا تاظحل 2
v1 رولiت هن�ل م3دق عو*(م وهو :ةmnXغملا ةمألا

2 
 .يرامعتسالا لغلغتلا ماما ةnراغملا دومص قاXس

 دمحم بسح ،برغملا لعج ام اذه امnر
 hH1ب نمو رمعتسº ةXق�mفإ ةلود رخآ ،سوسج
 .اهلالقتسا ¨ع تلصح 2>\لا <وألا لودلا
 عو*(ملا وهو :يزاوج67لا 2<امسأرلا عو*(ملا
 مل ولو .*(ع عساتلا نرقلا ة3اهن عم رهظ يذلا
 كلانه تناÂل ةXس]رفلا ة3امحلا كلانه نكت
01وínلا ماظنلا .ةmnXغم ة�زاوجرب روهظ ةXنا³مإ

2: 
v1 لثمتي يذلاو

 تحضأ 2>\لا ةXنوínلا تاقالعلا 2
 .تادقتعمو مXقو عقاو <إ ائ�شف ائ�ش لوحتت
 ةروb¡1 سانلا رمغ3 حبصأ يذلا روعشلا هنإ
 مهل لخدت�و مهيمح�و مهدعاس± نمع ثحiلا

 ا6Hخأو .مهيف م³حتي نم nhH1و مهن�ب طXسوك
01زخملا عو*(ملا

�è1رات عو*(م وهو :2
 م3دق 2

 ة�íكرملا ةطلسلل يوق روضحb مس�ي .ادج
v1 اهم³حتو

 ،عمتجملاو ةاXحلا تالاجم ةفا� 2
 هنإ .سكعلا ضوع ةلودلل عمتجملا ةمدخb اذكو
 يذلاو ،072رغملا عمتجملا ¨ع نمXهملا عو*(ملا
 العف ،72¶ولويسوسلا ثحiلا بناج <إ ،بلطتي
 .هتحزحزل ا��ق اXساXسو اXندم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 .دیرملاو خیشلا ةقالع يف ةطلسلا ةفاقث أرقی يدومح هللا دبع
 

 hH1يجولوnو6ªنألا نم يدومح À دiع
 نويجولويسوسلا دج3 .برغملاhH1 bنزاولا
 ةXنادXملا هلامعأ ةعbاتم <إ ن�mطضم مهسفنأ

v1 هلثم ،دوقع ذنم طرخنا دقل .ةXلXلحتلاو
 كلذ 2

v1 ،72\يطخلاو نوكساb لوب لثم
 ةعزعز 2

 لXلحتو 6Hكفتلا ةداع¥و ،ةXماسقنالا تالوقملا
v1 ةXعامتجالا تاiتا>6لا ةعXبط

 .برغملا 2
v1 رفح كلذ عم ةازاوملاnو

 ة3الولا لقح 2
 ةطلسلاو ة3الولا( ةقمعم تالاقمb حالصلاو
v1 توارغمات :عمتجملاو

 نماثلاو عباسلا نرقلا 2
 نم ة�ورقلا ةXبعشلا ةXكرحلا نم رهاظمو .*(ع
 .)…م1919 ةنس v1وتم يدهم اXفارغويب لالخ
bتا>6ساو هعو*(م حمالم تأدXملعلا هتيجXة 
01ادXملا هثحb *(] ذنم s6ªأ حضتت

 ةXحضلا « :2
 تازكترم دحأ ل³شDس يذلاو ،» اهتعنقأو
 قس)لا لوح هتحورطأ حمالم مسر وحن روبعلا
v1 اه*()يس 2>\لاو ،072رغملا Õ2اXسلا

 :هbاتك 2
v1اقثلا قس)لا ،د�mملا خيشلا «

v1 ةطلسلل 2
2 

  .« ةثيدحلا ةmnXعلا تاعمتجملا

v1 يدومح À دiع عطاقتي
 هXباتك 2

 عم » ةكمb مسوم « و » اهتعنقأو ةXحضلا «
 راXتخالا ىوتسم ¨ع ءاوس ،زت6Hك دروفXل�
 hH1ب دودحلا عفر ىوتسم ¨ع وأ è72هنملا
 ع�ضوملل ةدوع انل( .بتاÂلاو 72¶ولوnو6ªنألا

hH1 v1بات�لاو
v1 ن�ل .)ةلiقملا ةقلحلا 2

 فلؤم 2
 ةXساسألا هتحورطأ طس¦ي » د�mملاو خيشلا «
 ،اهدافم ةهجوم ى67ك ةXضرف ¨ع ةXنáنملاو
 نم ةXفاقث ةطاطخ ب(º ،يدومح بسح
 .Õ2اXسلا لاجملا <إ ةXفوصلا ة3الولا لاجم
 ةطلسلا ةقالع اهيلع تدن�سا ةطاطخلا هتاه
 خيشلا ةقالع 2¼ اهتيمانيد اهنم تدمتساو
bملاmصأ 2>\لاو ،د�iجذومنلا ةقالعلا تحXة 
  .ىرخألا ةطلسلا تاقالعل

v1وصلا لاجملا وحن يدومح À دiع هجوتي
2 

 ل³ش�ت 2>\لا ةXف�Xلا نع بXجXل ة3الولا لاجمو

 .ةطلسلا هتاه ةX)ب لوح مث À 2<و ةطلس اهب
 يواقردلا 2̈ع جاحلا ة6Hس دمتعXس كلذ ناXبلو
 خنبا هiتك امع ةذوخأملا غيلإ ة�واز سسؤم
 مهأ هل� كلذ نم جتن�سDل ،Õ2وسلا راتخملا
 هتاه لثمتت .هتطلسلو خيشلل ة6H1مملا تامسلا
v1 يدومح بسح تامسلا

  :ثالث 2

 2<وجرلا سامحلا اهب دوصقملاو ةمهلا •
 وأ اسأ3 فرعت ال 2>\لا ة3دلاوتلا ةوقلاو
  .روتف اهــ�>6ع3 الو اطونق

 hH1فوفلملا لوهلاو ةXشخلا 12\عتو ةiيهلا •
  .ةقراخ سDساحأb 2¶وت ةX)يد ة67نب

 هتطلسو رارقلا ةدارإ 12\عتو ةم�íعلا •
  .نادرت ال hH1تللا

v1 ةXثالثلا هتاه عمتجت امنيح
 ةXصخش 2

v1 نأ نودقتع3 سانلا نإف ةدحاو
 ،ارحس رمألا 2

v1 نوري املثم
 ةوظحb عتمتي انئا� صخشلا اذه 2

v1 سالفإلا <إ درمتملاو دحاجلا ضرعت ةXهلإ
2 

v1 هلامآو هتاÂلتمم
 يدومح للح3 .صالخلا 2

v1 ثالثلا تامسلا هتاهب ل³ش�ي 2>\لا ةXف�Xلا
2 

 نم Å2ت)ي امنيحو ،ەد�mمو خيشلا hH1ب ةقالعلا
 لاجملا <إ اهــº)n ةXفXك 6Hسفتل 67ع3 كلذ
 خيشلا hH1ب لعافتلا نإ يدومح لوقÕ2. 3اXسلا

 لازام لعافتلا اذه سسؤي يذلا أدiملاو د�mملاو
 .نآلا دودح <إ برغملاÕ2 bاXسلا لعفلا نا6H1م3

v1
 072رغملا Õ2اXسلا ماظنلا تامس قاXسلا اذه 2
v1 اهددح�و

2:  

 ةسراممو Õ2اXسلا رارقلا را³تحا •
 د3دهتلاb متي كلذ زاجن¥و مXكحتلا

 ةروانملا كلذكو امود �1احلا فنعلاو
bة3داصتقالا لئاسولا.  

• v1
 طXح3 مXعز دجوي ماظنلا اذه زكرم 2
bقم هmnمو نوmس نوفرع3 ال نود�áXال 
v1و .ناذئ�سالا 67ع ىوس حاجنلل

 زكرم 2
 :hH1بطقلا يذ كلملا هجو دجوي زكرملا



 هجو هنإ .فنعلا هجوو ةسادقلا هجو
 هتوق دمتس± يذلا ةخXشملاو ةماعزلا
 hH1ب طاiترالا ل³ش± يذلا جذومنلا نم
v1 د�mملاو خيشلا

v1وصلا hH1قلتلا 2
 هلاثم 2

 كلذ يدومح À دiع دنس± .سدقملا
 hH1ب ةقالعلل ةددحملا ئداiملا ناáXب
 67تع3 ثXح ،همادخ وأ ه3د�mمو 6Hمألا
v1 لثمتت ،ةثالث ةدمعأ ¨ع 12\ب)ت اهنأ

2 
  .ةiهلاو ةمدخلاو برقتلا

 وأ مXعزلا عضو <إ ةفاضإ نذإ 6Hمألا لغتش±
 .بألاو )خيشلا( بطقلا عضو Õ2اXسلا دئاقلا

 وهو .مادخلا هترئاد ل³ش± يذلا برقلا زكرم هنإ
 ةمدخلا تاجرد بسح تاiهلاو معنلا عزوم
 خيشلا تاقالع خسري كلذ ب¦س¬و .برقلاو
bمmسلا لاجملا لخاد ه3د�XاÕ2 فظوي املثم 
 ع�ضخو برقتو ةمدخ نم ةXساسألا اهتاموقم
 نإف ةطلسلا بصنمل حشرملا امأ .ةXبطقو ةويأو
 مزلم هنإ .هخXش مامأ د�mملا ةXعضو لغش±
bرك لغش± نمل ماتلا ع�ضخلاÕ2 سلاXةدا. 

v1 ¨حتي ع�ضخ
 6Hمألا ةمدخو سأرلا ضفخ 2

v1 2̈ختلاو
 ف¡ت يأ راهظإ نع ەروضح 2

  .ةطرفم ةلوجر راهظإ وأ يوطلس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 ةلیبقلا يجولوبورثنأ يدومح هللا دبع
 

 
v1
XÛ1ل دول� 67تعا هتاراوح دحأ 2

 سوا>6س 2
 72¶ولوnو6ªنأ نوك3 نأ هنكم3 ال ثحاiلا نأ
 72¶ولوnو6ªنألا ضوخXس كلذ سكعو ،هتلXبق
 ¨ع لاغتشالا ةmnجت يدومح À دXع 072رغملا
v1 .هتفاقث دXلو وه عمتجم

2 bحضلا :هثحXة 
 ةXغ�زامألا تناسات hH1م3إ دصقXس اهتعنقأو
 2>\لا ة��نسلا تالافتحالا دحأ ةش±اعمو دصرل
v1 ماقت

 .èضألا دXع ة6Hعش عم نما1>6لاb ة�mقلا 2
Û1ف

v1 مهلثم ة�mقلا لهأ è2ض3 دXعلا ةحáXص 2
2 

v1و ،ملاعلا Ü2لسم لثم كلذ
 قلطني لاوزلا 2

 ما3أ ةحاسم 2§غXل » نواملXب « عنقتلا لفح
 .ةداتعملا مXقلاو دعاوقلا عيمج اهعم بلق�و
 لفحلل ةXساسألا ةXصخشلا نواملXب 67تع3
 ةXحضألا دلجb فلغملا ناويحلا هنإ ،ن�mكنتلا

 .ةXس)جلا ءاضعألل يروتا�³را� ل³ش² نلعملاو
 دحاو 67ح مهن�ب دوهي ةعnرأ 1¡ح3 هiناج <إ

v1 هلاوجت ءانثأ نواملXب سارح نول³ش�و
 بورد 2

 .طقف ءاس)لل ةنضتحملا اهتويبل هماحتقاو ة�mقلا
 راهظإ بات�لا تامهم hH1ب نم نأ يدومح 67تع3
hH1 v1تضقانتملا hH1ترهاظلا hH1تاه قمع نالع¥و

2 
 اXجهنم .دXعلا ة6Hعشو نواملXب سقط :رهظملا
v1 ةلثمتم ةXلاXنولÂلا تاحورطألا ثحاiلا دقت)ي

2 
>0ودو سا6Hيلوم

 اهضوع لضف�و كرام>6س�وو 2
 ةXجولونيمونيفلا زت6Hك ةXجهنم ماهلتسا

v1 ثحiلا هنإ .ة�íمرلاو
 اهب 67ع3 2>\لا تاXف�Xلا 2

 ةXنادجولاو ةXفاقثلا هتاذ نع عمتجملا
 جاتنا ةداعإ ةعامجلا نمضت فXك ..ةXعامتجالاو
 فXك ؟يوبألا ماظنلا ¨ع ءاقbإلا عم بس)لا
 دنع ةiهلا عم لجرلا دنع ةXحضألا ش±اعتت
 ؟اعم رخآلاو هسفن درفلا نوك3 فXك ؟ةأرملا

v1 يرمقلاو È2مشلا م��قتلا مدختس± فXك
2 

 ة3امح نامض عم مالسإلا م>6ح3 فXك ؟هتاذ نآلا
 ى�67لا ةلئسألا اهنإ ؟ةXلحملا تادقتعملا
 ¨ع يدومح À دiع هلصف يذلاو ثحiلل

 فص3 .هفلؤمل ى�67لا ةعnرألا لصافملا لوط
 دادعإلا ةظحل نم اءدb نواملXب سقط بات�لا

v1 هل
 فاوطلا ةظحلb ارورمو ،سDلاو�لا 2

v1 لاوجتلاو
 ةداعإ <إ الوصوو ،اهلزانمو ة�mقلا 2

 اهثادحأو ة�mقلا ةاXحb هلمجمb سقطلا طnر
 6Hسفت <إ لصXل ،ةXحالفلا اهت)سو ةXضاملا
ó1قانتلا محالتلا

 ة�روكذلا دXعلا ة6Hعش hH1ب 2
 زومرلاو تامالعلاb رومغملا نواملXب سقطو
 هسفن نع عمتجملا هنوك3 باطخ هنإ .ة��ثنألا

v1 وه بغري ام� هعقاو لثمتي هلضفnو هسفنnو
2 

  .همادختسا

 رجحلا اهتعنقأو ةXحضألا باتك 67تع3
v1 ساسألا

 ەدامتعاف ,يدومح À دiع راسم 2
v1 ةوقb �1اح

 » د�mملاو خيشلا « 072اتك 2
  .« ةكمb مسوم «و

 ثحاiلا هXف 6HÕ2س يذلا ثحiلا هنإ
 اهفصوب ةXحضتلاو ةXحضألا لوح هتحورطأ
 .اXسوقط ارحنو ةXكزت سDلو ةXحضلل ةتام¥و التق
 رحن نأ 67تع3 يذلا م3اهكرود لXمإ سكع ¨عف
v1 رحنلا لجأل نوك3 ال ةXحضألا

 لb هتاذ دح 2
 اهتعXبط نم ةXحلا ئداiملا جارخإ لجأل
 اهبهو 67ع كلذو اXسادق اعضو اهحنمو ة��ضعلا
 دكؤي يذلا ياطاb جروج سكع ¨عو ،ةهلآلل

 وأ ةiه 2¼ لb لتق لعف تسDل ةXحضتلا نأ ¨ع
 12\ب)ت يذلا 6Hمدتلا أدiم نأ املثم .لزانت وأ ءاطع
 .اهيف Xø2بط وه ام فدهتس± ،ةXحضت ل� هXلع
 ةعفنملا ملاع نم اهع1>6ني نأ لجأل اهرمد3 هنإ
v1 اهلخد�و ةXجاتنإلا

 اهجرخ3 وأ ،ةسادقلا ملاع 2
 Õ2دقلا ردهلا لاجم <إ نلقعملا كالهتسالا نم
 توملا هنإ .هل ة3دامو ة*�اiم ةحلصم ال يذلا
 بلقلا ةXلمعb ،ياطاb بسح ،لح3 يوحضألا
 .توملاو ةاXحلا hH1ب بعصلا ضراعتلا ،كلت

 يدومح À دiع لثم3 ةحورطألا هتاه سكع
 لا³شأ اهلالخ نم (ف�و لتقلاb ةXحضتلا
v1 فنعلا

  .ةXمالسإلا ةmnXعلا تاعمتجملا 2



v1
 À دiع فص3 ،ةكمb مسوم 2

 نم جحلا ةmnجت بتاÂلا بولسأb يدومح
bيرئاعشلاو يرادإلا دادعتسالا تا3اد bبرغملا 
 تاظحل مث نمو لوصولاو رفسلا تاظحل <إ
 رحن ةظحل ا6Hخأو تافرعو 1\مو مجرلاو مارحإلا
 هثحb ةحورطأ اهيف دXعتس± 2>\لاو ،ةXحضألا
 هتmnجت نع يدومح لوق3 .ركذلا فلاسلا
01داق دقل :ة6Hخألا ةXثحiلا

 قرط ق>6فم <إ جحلا 2
 ملاع <إ ەدوقأس 12\نأ نظأ تنك امن�بف .رياغم
 عقوتم 6Hغ ثدحك هتيقلت دقف 72¶ولوnو6ªنألا

>0اXح عبطXس
 ثحاiلا 67تعXس كلذل ةج�Xنو …2

 نل ةXنادXملا هتmnجتل ةX)�ودتلا ةلXصحلا نأ
v1 نوكت

 hH1ب اهنمض عمجXس ة3ا³ح 6Hغ ة3اهنلا 2
  .لطiلا رودو دراسلا رود

 ةXمهألا بناج <إف ،لعفلاnو
 فداص3 ،ةmnجتللو بات�لل ةXجولوnو6ªنألا
 ال 2>\لاو ثحاiلا ما³حأو تاشاهدنا ضعb ئراقلا
v1اقثو Ü2لع ر67م

 انعضو ام اذإ اصوصخو ،اهل 2
bعhH1 تعاiلا نأ راiملاو ثحاiنامسقتي ثوح 
v1 .ةفاقثلا سفن

 مسوم « نم ة6Hثك تاحفص 2
bخس يدومح لغش± » ةكمmة� v1

 ال فصولا 2
01ا67لا ثحاiلا دنع ىوس اهدوجول ر67م

 لثم ،2
 ةراجح 2×ر <إ جاجحلا قباسºو ماحدزا فصو
 زجح هáXشºو شحوتملا قباس�لاb مجرلا

 زجحلا تامXخمb ةXحضألا تاناويح
 خــــ�راتب انركذت 2>\لا ةغللا اهنإ …لاقتعالاو
 له :لاؤسلا مامأ انلعجتو دXعiلا اXجولوnو6ªنألا
 72¶ولوnو6ªنأ نوك3 نأ ثحاiلا ءرملل العف نكم3
  ؟هتلXبق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



	يبرغملا ركفلا يف ةلیقثلا ةعانصلا لیلكإ ..يورعلا هللا دبع
 

 ،م1933 ةنس ،رومزأ ةنيدم دXلاوم نم
 فسوي يالوم ة��ناثب يوناثلا همXلعت >Ûلت
bلاmnلعتو طاX2<اعلا هم bروسلا ةعماجnنو. 

 دهعمb ةXساXسلا مولعلا ةداهش ¨ع لصح
 ¨عو م1956 ةنس س�راiب ةXساXسلا تاسرادلا

v1 اXلعلا تاساردلا ةداهش
 م1958 ةنس خــــ�راتلا 2

v1 ز�67تلا ةداهش ¨ع مث
 ةنس تاXمالسإلا 2

v1و .م1963
 ¨ع لصحXس م1976 ةنس 2

v1 ةلودلا ەاروتكد
 ةXعامتجالا لوصألا ع�ضوم 2

 .م1912 – م1830 :ةmnXغملا ةXنطولل ةXفاقثلاو
v1 ةmnXغملا ةعماجلا هضف>6س اذه ل� مغرو

2 
 دعb امXف خــــ�راتلا ملعل اسردم اهب قحتلXل ،ة3ادiلا

ó1ق�و
 عقاوملا يورعلا 6Hغ .ةXملعلا هتاXح اهب 2

v1 طرخنا .فقاوملا 6Hغ3 مل هن�ل ا6Hثك
 لاجملا 2

 ،هلXج لثم )ÿ2ا>6شالا داحتالا( 072زحلا Õ2اXسلا
 قفار .ةXماس ةXساXسلا بصانم وحن ەرداغو
 تاXنا³مإ برج3 هنأ�و ،ا6Hما نا� امنيح كلملا
X2̈ v1فاXكXملا سردلا

 نادلb <إ لحرو .برغملا 2
 ةرازو ةزهجأ نم s6ªأ لعاف طXسوك ةnXوروأ
v1 ا6Hخأ نك6Hل ،ةXمسرلا ةXجراخلا

 هbارحم 2
  .يركفلاو ø2ماجلا

v1 ةقراف نوكتس م1967 ةنس
 راسم 2

 باتك رودصو برعلا ةiكن اهنإ .يورعلا À دiع
v1 ة�اعملا ةmnXعلا اXجولويد3إلا

 هتعiط 2
 أدتبم هنإ .نوس]دور مXسsامل م3دقتnو ةXس]رفلا
v1 ةلXقثلا ة�mكفلا ةعانصلا

 072رعلا ركفلا لقح 2
 ركفلاو برعلا فلؤم هXلXس يذلاو .ةماع
�è1راتلا

 ةثالث تافلؤم .برعلا hH1فقثملا ةمزأف 2
v1 072رعلا ركفلاb قيمع ل³ش² ةرم لوألو 2×>6س

2 
 ركفلل ةءارق ةداعإ .ةئ�mجو ةعقوتم 6Hغ تاراسم
 ةXفلسلاو ةmnXعلا ةضهنلا يركفملو 072رغلا
 ةXسكراملا نم .اهتالا³شإل بلقو .ةmnXغملا
v1 ش¦نلا نمو ،ةXناخ�راتلا

 هXف ثحiلاو ثا>6لا 2
 نم هعم عطقلا ةرو�1 <إ ¡علا مئال3 امع
 نمو .يركفلا ثحiلل جهانمو بXلاسأ وه ثXح
 hH1ب دد>6لا نمو ،ةثادحلا راXتخا <إ دXلقتلا
v1 طارخنالا راXتخا <إ �اعملاو لXصألا

 قطنم 2

 ةmnXغلا اnوروأ قطنم وه يذلاو ث3دحلا ملاعلا
 .*(ع عساتلا نرقلا <إ *(ع سماخلا نرقلا نم
 ةرو�1 <إ ةثيدحلا ةلودلا راXتخا ءيزجت نمو
v1 اهراXتخا

 ةXنالقعلا اهتامزلتسم لطnو اهتيل� 2
   .ة�mكفلاو ةXتاسسؤملاو ةXطارقم3دلاو

 هتحورطأ يورعلا À دiع ردصXس
 ةXنطولل ةXفاقثلاو ةXعامتجالا لوصألا لوح
v1 ثحاb يأل نكم3 ال 2>\لاو ،ةmnXغملا

2 
 نأ امnو .اهلفاغتي نأ اXجولويسوسلا

 اهيلع موكحم 072رغملا عمتجملا اXجولويسوس
bجولويسوس نوكت نأXخ�رات اX67ع روبعلا نإف ،ة 
i2̈ v1ق دمحم( .هXفالت نكم3 ال خرؤملا

 طXسولا 2
v1 يورعلا À دiعو

 hH1ب .)*(ع عساتلا نرقلا 2
 فقاوملاو عئاقولاو تاXطعملل للحملا خرؤملا

 مXهافملل صحافلاو سسؤملا ركفملاو
 فقثملاو )لقعلا ،ةلودلا ،ة�mحلا ،اXجولويد3إلا(
v1 لخدتملاو لعافلا

 عامتجالاو بدألا ا3اضق 2
 بحاص لازامو يورعلا لظ …ركفلاو ةساXسلاو
Û1سلفلا راXتخالا سفن

 )دXلقتلا لدb ةثادحلا( 2
v1 اتوبث :اهفصوب ةXناخ�راتلا( يرظنلاو

 hH1ناوق 2
�è1راتلا روطتلا

v1 ةدحوو 2
Ñ1املا نم ههاجتا 2

2 
 ركفو ةفاقث ساiتقال ةXنا³م¥و لiقتسملا وحن
 ةXلاعفو ي*(¦لا س)جلا ةدحو م³حb رخآلا
Õ2 v1اXسلاو فقثملا

 ةرفطلا زاجنإ نا³مإ 2
 ةXملعلا ةXنالقعلا( è72هنملاو )نمزلا داصتقاو
 يركفلاو )ءارقتسالاو ةmnجتلا ¨ع ةدمتعملا
  .(Õ2اXسلاو ø2متجملا ث3دحتلا قئاوع ة�mعت(

 ال يورعلا فرط نم ةثادحلا راXتخا
 اهسسأ <إ Ü2ت)ي ام hH1ب ش±اعت الو هXف ءيزجت
 اهنإ .اهرياغ3 ام <إ Ü2ت)ي امو ةXمXقلاو ةXفسلفلا
ºعبش bث3دحلا 072رغلا ركفلا تالوقم 
 ةXلوؤسمو دقنو مدقتو ةXنالقع :ةXساسألا
v1 ة�mعتو .هسفن نع ناس]إلا

 ام لÂل هسفن نآلا 2
 67تعت 2>\لا ةحورطألل دقنو ة�mعت .اهزاجنإ قيع3
 زفق هتاذ برغلا نأ م³حb ةزواجتم ةثادحلا نأ
 تاعمتجملا « :يورعلا لوق3 .اهدعb ام <إ



 اهنإ .ةثادحلا ةلحرم قوف زفقلا اهنكم3 ال ةmnXعلا
 بسح3 يذلا نظلل دXنفت 2¼و .هنم كا³ف ال ردق
0ðاقتنالاو ³2̈شلا قيبطتلا نأ

 ةXساXسلا سسألل 2
 هنإ ،اهملاوع <إ روبعلل فا� ةثادحلل ةXمXقلاو
 <إ لوحتلاف ،يورعلا بسح ،s67ألا أطخلا
v1 اهروضح بلطتي ةثادحلا

 ¨ع يأ ،قمعلا 2
 دعتáي عمتجم .ةلودلاو عمتجملا 6Hكفت ىوتسم

v1
 تادقتعملا نع هتا�ولسو همXقو همXلعت 2
 ة��لوألا حنم عم عطق�و ،ة3دXلقتلاو ةáXيغلا
 ل� عفري عمتجم .ا�ولسو ةغل لعفلا ¨ع مسالل
 تاXعiتلا فلتخم نم درفلا ر�mحت قيع3 ام
 ،ة�mكفلاو ة�mئاشعلاو ةXعامتجالاو ةXساXسلا

v1 ةXساXسلاو ةXندملا هتا�mح قيع3 ام ل�و
2 

 رحلا 6Hكفتلا nhH1و هن�ب لوح3 امو ،عقاولا
01القعلاو

 اهيف لاجم ال ةثيدح ةلود مث .Ü2لعلا 2
 ،ةXلا67يل ،ةXطارقم3د( ةXئزج تالوحت قيقحتل
01دم عمتجم

 ةلودك اهلاسر¥و اهتماقإ دعb الإ )…2
  .ةثيدح

 وه دXلقتلا عم عطقلاو ةثادحلا راXتخا
 ق�mطلا :دb هنود نم سDل يذلا ق�mطلا راXتخا
 .ةXناس]إلا تاعمتجملا هXف تراس يذلا

 ،يورعلا بسح ،راXتخالا اذه ضرعXس
 ل� لوقن لظنس هنود نم ن�ل ،ة6Hثك تامواقمل

Õ*
  .انلiقتسمو ان�1اح مهي ام الإ ء2
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