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 رضخألا باتكلا ثاحبأو تاساردل

 ةداسلاو تاديسلا تارضح

 ...دعبو « مكيلع مالسلا

 هذهو ؛ءالجألا ءاملعلاو ةذتاسألاو ميركلا عمجلا اذه يف مكمامأ لوثملا ينفرشيف

 اهرضاحو اهيضام يف انتمأ اياضق نم ةيضق لوح راوحلل يقتلن ثيح ةبيطلا ةبسانملا

 لب :؛تايجولويديإلا فلتخمو تارايتلا ىتشب بخطصي انلوح نم ملاعلاو ءاهلبقتسمو

 اياونلا ةددعتملا تاراقلاو ةيميلقإلا تالتكتلا لبق نم دعت يتلاوأ ةدعملا جماربلاو تاسايسلاو

 .تاهاجتالاو

 ال ةمأ ةيأل جوامنملا يملوعلا رصعلا اذه يف ةميرك ةرح ةايح ال هنأ ًاديج نوملعتل مكنإو
 للحتلا لماوع دضو ؛تناك هروص نم ةروص ةيأ يف يجراخلاوزغلا دض اهسفن نصحت

 امو ايفارغجلا عقاوو خيراتلا قئافحب لماكلا يعولا نم دبال هنأو ؛ناك لكش يأ يف ؛يلخادلا

 نيب ام دومحم نواعتب ةكرابملا ةودنلا هذه تناك انه نم .تاعيرفتو تاليصفت نم امهعبتي

 يجيتارتسالا يبرعلا زكرملاو سلبارط يف رضخألا باتكلا ثاحبأو تاساردل يملاعلا زكرملا

 نم ةلث عمجتل «حتفلا طابر يف سماخلا دمحم ةعماجب ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلكو قشمدب

 مهتاسارد جئاتنو مهراكفأو مهثوحب ىلإ عمتسنس نمب نيدجملا نيداجلا نيثحابلاو ءاملعلا

 .ةروكشملا مهدوهج تاصالخ نم ديفتسنو

 يهف رضخألا باتكلا ثاحبأو تاساردل يملاعلا زكرملا نع انه ةملك نم يل ناك نإر

 نيعم دحاو عوضوم يف سرد ةادأ درجم سيل هترادإ ةئامأب فرشتأ يذلا زكرملا اذه نا حضوت

 مهتو ىلوألا ةجردلاب انتمأ مهت يتلا تاعوضوملا فلتخم يف لماش ثحب ةادأوه امنإو هتاذب



 ًازكرم هرابتعاب اهعيراصم ىلع باوبألا حوتفمو حتفتمو حتفنم زكرموهف « ةبطاق ةيناسنإلا
 .ةصصختم نوكت نأ دبال ناك نإو ؛ةصاخ ةعومجم الو هنيعب ًارطق صخي ال ًايلاع

 ةفاك سانلل ءاج فينحلا انئيدو نينسلا تائم ذنم يمالسإ يبرع أدبم (ةيملاعلا) ةركف نإ

 نمو ءنيتملا اهساسأ يف عانتقالاو عانقإلا ىلع موقت نيملاعلا برل هجولا مالسإ ىلإ هتوعدو

 ةميظعلا ةركفلا هذه نيعمجأ رشبلا رئاصم ىلع ةئميبلا موري نم ضعب لوحي نأ ًاقح فسؤملا
 بوعش فقت نأ بجي يذلا رمألا ؛حالسلا ةوقوأ داصتقالا ةوقب ًاضرف ضرفت (ةلوع) ىلإ

 يونعملاو يداملا اهدوجوو لب اهتنونيكو اهتيوهو اهنيرح ىلع ظفاحت ىتح ههجو يف ملاعلا

 ا

 يتداس يتاديس

 ال اهنأ ًاحضاو تاب تاكيتكتو تايجيتارتساب ًاعيمج نوفدهتسم ةيبرعلا ةمألا ءانبأ اننإ
 تحضتا دق اهو .انعالق لخاد يفو انلوح نم دئاكلا كيحتو ائب صبرتت يهو ًاريخ انل ديرت

 ءازجأ يف لب نيطسلفو قارعلا يف ثدحي ام ليبس نع طقف سيل ةروصلا تحضتاو اياونلا

 نيب ام ةلعتفملا ةقرفتلا كلت ًارثأ اهغلبأو ططخملا أوسأ نم لعلو ريبكلا يبرعلا اننطو نم ةريثك

 قزمتلاو ةقرفلا نم ديزم ىلإ ةيعاد كانهو انه رهظت يتلا تاعزنلا كلتو ؛برغملاو قرشملا

 ديزم ىلإ انزفحي ام اذه لعلو .بناج لك نم انب قدحُلا يجراخلا رطخلا نع راظنلا فرصو

 ناينبلاك ةدحاو ةلتك اندحويو انعمجي ام يف داجلا يعوضوملا يملعلا ثحبلاو رذحلا نم

 .ًاضعب هضعب دشي صوصرلا

 لوألا بلطلا يه ءاهتاموقمو اهيناعم لكب ةيرحلا نإ ؛ةداسلاو تاديسلا اهيأ ..معن

 قلخل اهنع ندع ال ةرورض تاذلا نع ريبعتلا ةيرخ نإو « هتماركو هدوجو ناسنإلا ققحي يكل

 اهب ًاملسم تاقلطنم نّوكت نأ بجي ىربك ئدابمو ًاسسأ كانه نكلو ؛نزاوتم دحوتم عمتجم
 هيلإ ضيقا ؛يروصت يف اذهو .طيحلا لماشلا عساولا ىنعملاب ةما نوكت ةقفتم ةعامج ةيأل

 ءامتنالاب يعاولا روعشلا كلذ ةبقاعتملا لايجألا ناهذأ يف خسرتُي يكل اهلاثمأو ةودنلا هذه

 :ةريغص ناطوأ ةعومجم نم لكشتي يذلا ريبكلا نطولا اذهل زازتعالاب كردملا ساسحإلاو
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 يف عونتلا هنإ ةريغص عطق نم ةليمجلا ءاسقيسفلا ةحول لكشت امك ًامامت :يعيبط رمأوهو

 ." ًاليوحت هللا ةنسل دجت نلو ًاليدبت هللا ةنسل دجت نلو ” هللا ةنس ..عونتلا يف ةدحولاو ةدحولا

 ..يتداس يناديس

 مكروضح مكل ركشأو «ةدومحملا مهدوهج نيثحابلل ركشأو ؛ةودنلا هذه كرابأ

 يف يعس لك مكل دمحاو «ةطبارلا ةيبرغملا ةكلمملا ضرأ ىلإ روضحلاو رفسلا ءانع مكمشجتو

 .لامجلاو ريخلاو قحلا ليبس

 مولعلاو بادآلا ةيلك ديمع ؛يولعلا ديعس .د خألا ىلإ ًاضيأ ركشلا هجوأ نأ ينتوفي الو

 هذه حاجنإل دهج نم هورفو ام ىلع ةيلكلاب نيلماعلا لكو «سماخلا دمحم ةعماجي ةيناسنإلا

 .ةردنلا
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 دمحم رصاخ يلع سيئرلا ةملك

 ”ةيجيتارتسالا تاساردلل يبرعلا زكرملا سيئر

 ..ميركلا روضحلا اهيأ

 هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 زكرملا نيب قافتالا مت 1997 ماع يفو :1995 ماع ذنم ةودنلا هذه ةماقإب ريكفتلا أدب

 ةماقإ ىلع سلبارط يف طسوتملا رحبلا تاسارد زكرمو قشمدب ةيجيتارتسالا تاساردلل يبرعلا

 :اهنأ ىلع كرتشم عامتجا رضحم بجومب اهفادهأ تددحو ةودنلا هذه

 نيب ام ةمألل ةرصاعملا تالصلا ديطوتو ؛ةيبرعلا ةفاقثلا ريذجتل ةيسيسأت رواحم ءانب -

 .يراضحلا اهثورومل ةكرتشملا ةيبرعلا تامسلا ىلع ًادامتعا يبرعلا نطولا راطقأ

 ربع ةيبرعلا ةيفارغميدلاو ةيفارغجلا تادحولا نيب لدابتملا يراضحلا رودلا زاربإ -

 .ةيبرعلا ريهامجلل يئيزجتلا لزعلا يف ةيسايسلا دودحلا تايلاعف ليلقتو روصعلا

 تايلاعفلا زيزعت لالخ نم يراضحلا عورشملل يطسوتملا . يبرعلا رودلا ديعصت

 .ةيبرعلا ةمألل يموقلا ءامتنالا ةدحو ديكأت ىلع لمعلا لجأ نم ةيعيبطلاو «ةيفاقثلا

 ةغايصل علطتت ةيؤربو ؛خيراتلا ةباتكل ةيبرع ةسردم ءانبو «ةيبرعلا ةفاقثلا ريذجت -

 .ةميدقلا ةيبرعلا شوقتلا اهيف امب «ةيراضحلا تاثوروملا دمتعت « يبرعلا لبقتسملا

 مدقتس يتلا ثوحبلا رواحم ىلعو « نيرضاحماو نيكراشملا ءامسأ ىلع قافتالا مغرو

 .تقولا كلذ يف اهداقعنا نود تاقوعمو فورظ تلاح دقف «ةودنلا ىلإ

 يبرعلا زكرملا نيب قشمدب مت ءاقل يف ؛ةودنلا هذه دقعل يضاملا ماعلا يف يعاسملا تددجتو

 ةيجيئارتسالا تاساردلل يبرعلا زكرملل ماعلا ريدملا شمحلا رينم روتكدلا اهمّدق - 1
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 يف ديدحتلابو .رضخألا باتكلا ثاحبأو تاساردل يملاعلا زكرملاو ةيجيتارتسالا تاساردلل

 ديعاوملا ديدحت كلذ يف امب ءاهرواحتو ةودنلا ناونع ىلع قافتالا مت ثيح 4

 «ةودنلا ةفاضتسال برغملاو رئازجلا يف ةيميداكألا تاهجلا عم لاصتالا متي نا ريرقتو .ةيسانملا

 نم ةحاسم ربك يطغتلو اهتماقإ نم يئاهنلا فدبلا يبلت يتلا ةودنلا رواحم تاروصت تعضوو

 :رواحم ةسمخ يهو «ماهلا عوضوملا اذه

 .مالسإلا لبق ةيناميلا تارجبلا :لوألا روحنا

 .مالسإلا دعب ةيناميلا تارجبلا : يناثلا روحا

 .يرضحلا نارمعلا يف تارجبلا رثا :ثلاثلا روحا

 نم ةفلتخملا ةيخيراتلا بقحلا يف يودحولا عورشملاب تارجبلا ةقالع : سماخلا روخلا

 .يمالسإلا رصعلا

 اب ةينميلا ةيرشبلا تاكرحتلاو تارجبلا زاربإ ىلإ فدهت رواحملا هذه تايفلخ تناكو

 نيب ةيخيراتلا لصاوتلا ةكرح يف اهرثأو ءهدعيبو مالسإلا لبق ايقيرفأ لامشو ماشلا دالب

 سصاوأ نيتمت يف ديلاقتلاو تاداعلاو مولعلاو ركفلاو بادآلاو ةغللا رود زاريإو ةيبرعلا نادلبلا

 تالضاوملا ةكبش ةماقإو نارمعلا يف ًايراضح نينسلا ربع ززعت يتلا ناكسلا نيب تاقالعلا

 .ةراجتلاو داضتقالاو ندملاو

 - ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلك عم قافتالا مت نيح حاجنلاب تالاصتالا تللكت دقو

 .تاذلاب ناكملا اذه يفو تقولا اذه يف ةودنلا دقع ىلع «سماخلا دمحم ةعماج

 ..ةوخألاو تاوخألا اهيأ

 ضعب لمعت يذلا تقولا يف ؛:ةصاخ ةيمهأ قيقشلا برغملا يف ةودنلا هذه داقعنا بستكي

 ةعيبطل ةرياغم ةفاقثو ةيوه لالحإو ؛ةيمالسإلا ةيبرعلا ةيفاقثلا ةيوهلا سمط ىلع ىوقلا

 ةجلاعم نع اندعبي امم :ةيقرعلاو ةيفئاطلا تافالخلاو تارعنلا ةراثإ نع ًالضف .انثارتو انيوعش

 ةشيعملا ىوتسم عفرو ةيمنتلا تايدحتل يدصتلاو انتاعمتجمب ضوهنلاو ةيقيقحلا انتالكشم



 .رقفلاو ةلاطبلاو لهجلاو فلختلا ةرئاد نم جورخلاو

 تاسرامملا نم ةليوط ةلسلس نم ةقلحوه امنإ ةيبرعلا ةحاسلا ىلع نآلا يرحي ام نأ

 نم ةودنلا هذه داقعنا ةيمهأ يتأت انه نمو .اهتيوهو ةمألا هذه دوجو فدهتست يتلا ةيجراخلا

 قامعأ يف هروذجي برضيوحن ىلع ةيبرعلا نادلبلا نيب ام ةيرشبلا طباورلل ًاديكأت اهنوك ثيح
 تاكرحلا لالخ نم ةيبرعلا ةقطنملا يف يراضحلاو يناكسلا جازتمالا ىسرأ دقف خيراتلا

 يذلا رمألا .ةقيمع ةيحورو ةيفاقثو ةيعيبطو ةيخيرات تباوثو قئاقح ؛تارجبلاو ةيرشبلا

 «ةيمالسإلا < ةنيرعلا <”ةيفاقثلاةيوبلا سم نإ ةفداملا تاظلعملا ىلغ امسح در .لكشي

 .يبرعلا قرشملا نع يبرعلا برغملا لزع ىلإو

 «صوصخل ا هجو ىلع اهنم ةيناميلاو «ةيبرعلا ةرجهلاو ةيرشبلا تاكرحتلا نا بير الو
 ةحفص مالسإلا حتف امدنعو .يبرعلا اننطول ةيراضحلاو ةيحورلاو ةيرشبلا تباوثلا تسرأ دق

 نا كلذ .ميدقلا يبرعلا خيراتلا نع ةلزعنم ةحفصلا هذه نكت مل ؛برعلا خيرات يف ةديدج

 .يمالسإلا عمتجملا روطت ينودبي امن ريثكب عسوأ ناك «نميلا يف ةيبونجلا ةيبرعلا ةراضحلا ريثأت

 نيماضم اهعم ةلماح .مالسإلا دعب ةحوتنملا راصمألا ىلإ ةيناميلا ةرجبلا تاريثأتلا هذه داقو

 يف هفادهأ بناج ىلإ ؛يمالسإلا يبرعلا حتفلا ناك دقف .ةليبن ةيررحت فادهأو ةيماس ةيراضح

 دوجو ةيمهأ ىلع ًاديكأتو «ةيجراخلا تايدحتلا ةهجاومل ةرورض «ةيمالسإلا ةوعدلا رشن
 .برغلاو قرشلا نم ؛ةقطنملا ددهت يتلا راطخألا ةهجاوم يف ةيميلقإ ةيجيتارتسا

 اهتيمهأ ءايقيرفأ قرشو لامشو قارعلاو ماشلا دالب ىلإ ةينميلا تارجبلا بستكتو

 ةدحو ديكأت يفو « ًايراضحو ًايخيزاتو ًايفارغج ةقطنملا ةدحو يف يسيئرلا اهرود نم ةيخيراتلا

 اهعمجي يتلا تاهجوتلاو تافاقثلا عيمج مرتحي يذلا دحاولا نطولا لخاد ينطولا جيسنلا

 ةقطنملا خيراتربع تغيص يتلا :ناسنإلاو ضرألا ةدحو ىلع ديكأتلا بناج ىلإ .نطولا

 ًايويح ًالاجم يقيرفالا لامشلاو (رصم - ماسلا - قارعلا) لامشلا ةقطنم تناك دقو « ليوطلا

 ةراضحلاو ةيوبلا تايدجبأ تيبثت مت ثيح ؛ خيراتلا رجف ذنم ةيبرعلا ةريزجلا ناكس ةرجبل

 .ةيمالسإلا ةيبرعلا انتمال
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 نم تاكرحتو تارجه يف لثمتت «ىرخأ ةيخيرات قئاقح انيسني الأ بحي اذه نأ الإ
 هذه يف هانأدب ام لمكتست ىرخأ ةودنل ًاروحم نوكي امبر اذهو قرشلاوحن يقيرفألا لامشلا

 .ةودنلا

 داريا

 هتموكحو سداسلا دمحم كلملا ةلالج ىلإ ركشو نانتما ةيحتربنملا اذه نم هجوأ

 ةعماج يف ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلك باحر يف ةيميداكألا ةودنلا هذه داقعنا مهتفاضتسال

 .سماخلا دمحم

 ةذتاسألا ىلإو ؛اهتذتاسأو اهسيئرو سماخلا دمحم ةعماج ىلإ نانتمالاو ركشلا هجوأ امك

 ينلا دوهجلا ىلإ اريشم «ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلك ديمع يولعلا ديعس نب ديعس روتكدلا

 تابقعلا ليلذت يف يناوصلا فسوي روتكدلا ذاتسألاو نامثع هللادبع روتكدلا ذاتسألا اهلذب

 بيترتو ميظنت يف مهسأ نم عيمج ركشأ امك .ةودنلا هذه داقعنا لجأ نم بوءدلا لمعلاو

 .قيقشلا برغملا ضرأ ىلع ؛ةمظنملا ةثالثلا تاهجلا نم اهداقعنا

 اميف قيفوتلا مكل ًايجار .نانتمالاو ركشلا ليزج نيثحابلاو نيكراشملا عيمج ىلإو مكيلإو

 .هيلإ نوعست

 هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو
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 ةوصوبأ دمحأ دومحم .د

 حاتتفالا ةملك يف قشمدب ةيجيتارتسالا تاساردلل يبرعلا زكرملا سيئر ديسلا راشأ دقل

 لاجلا نأب دقتعأ الو !ابيرقت تاونس رشع ذنم رمتؤملا اذه داقعي نأ ضرتفملا نم ناك هنأ ىلإ

 ةمظنلا ثالثلا تاهجلا دوهج لضفبو ؛هنأ مهملاف ؛ريخأتلا اذه بابسأل قرطتلل انه بسانم

 23 ءاعبرألاو ءاثالثلا يموي لاوطو ؛قيقشلا برغملاب طابرلا ةنيدم يفف .اريخأ رونلا ىأر هل

 ةذتاسأ اهب مدقت ةسارد نيرشعلا نع ديزي ام ةشقانمو ضرع م ,2004 ةئس ؛ربمقون 24و

 هيونتلل ةجاح يف يذلا رمألا نكلو .ايناتيرومو برغملاو سنوتو ايبيلو ؛نميلاو ايروس نم

 ؟ نآلا اذالو ؟ةيرشبلا تاكرحتلاو تارجبلا عوضوم اذاملره

 تارمتؤملا هذبل نوكت ال نأ يقطنملا ريغ نم هنكلو «تارمتؤملا ماقت نأ يقطنملا نم

 رمتؤملا اذهل نأ حيحص .ةيجيتارتسا /ةيسايسوأ ءالثم ةيملع بابسألا نوكت نأك ؟بابسأ

 دقف !قافو ريغ ىلع يملعلاو يسايسلا ناك ىتم ذنم نكلو !ةيسايس 'ةهكن' لقنلفوأ "ةحئار"

 ءاني ! ةيارلا عبتي «لثم لا لوقي « ملعلاف !يسايسلل غايصنالا ءروصعلا ربعو ؛يملعلا ىلع ناك

 ينودبت يتلا تارمتؤملا نم عونلا اذه عفاودو ةعيبط يف اوككشي نأ نيريثكلا قح نم هنإف هيلع

 .اهرزاؤتو اهنيعب ةمظنأ اهلوعدت ةيسايس ىؤر اضيأ سكعي اهنطاب نكلو «ةيملع اهرهاظ

 "سيلاوكلا"”فلخو ؛ةرم انلع رمتؤملا اذبل تهجو يتلا تاداقتنالا نم ةدحاو ةبسانملاب هذهو

 عونتلا ءاغلإ هدافم يجولويديأ ىعسمل ةباجتسا درج رمتؤملا اذه يف ضعبلا ىأر دققف .تارم

 ةسردم تعس نأ دعبف .يقرشملا لصألا يف يأ ءدحاو لصأ يف هرصحو برغملا دالب يف ينثإلا

 بهذي «يبوروأ لصأ نم ةبراغملا رابتعا ىلإ ؛دوقعلو ءالؤه لوقي ؛ةيسنرفلا قارشتسالا

 .يقرشم لصأ نم "ربربلا "رابتعا ىلإ رمتؤملا اذهومظنم نآلا

 يف طقف سيل لدجلا ريثت لازت الو تناك ىرخأ ضفرو ةيضرف لوبق ةلأسم نأ ةقيقحلاو
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 يتلاو ةيئانثلا ةركفف .هروصع عيمج يف برغملا خيراتب قلعتي ام لك يفو لب «ةيئزجلا هذه

 .برغملا خيرات بناوج عيمجل طبارلا طيخلا ةباثمب دعت ىرخألا ءاغلإ ىلع ةدحاولا لمعت

 ناهجو امه « ةيسنرفلا ةسردملا ةحورطأل اقفوو ؛ ميدقلا ةقطنملا خيرات يف ربربلاو جمبلاف

 رضحت «نييقينيفلا مودق دعب ةرشابم يأ «خيراتلا ةقطنملا تلخد نيح نكلو ؛ةدحاو ةلمعل

 ةاداعمب فتكت مل اهنإف اهناكس ةيبلغأ امأ ءلحاسلا ناكس يأ «ةقطنملا ناكس نم طيسب ءزج

 تدكأت نامورلا مودقيو .هيقنتعم يداعتو رضحتلا ضفرت ةفاقث تقدتعاو لب «لحاسلا لهأ

 .نامورلا يف رصحني داك ىنح نيرضحتملا ددع صلقتنو ديدجلا مداقلاو نييلحلا نيب ةعيطقلا

 /ودبلا نم ةرضحتم ريغ ةيبلغأ ىلإ برغملا دالب ماسقنا نع ثدحتي عيمجلا حبصأ اذكهو

 رضحوودب ىلإ يبرغملا عمتجا ماسقناو .لامشلا نم ةمداقلا رضحلا نم ةيلقأو ؛نييلحملا

 دوجو نأ ىلع رارصإلا اذاملو ؟تائفلا ةيقب نع اذام نكلو ءاهلهاجت نكمي ال ةقيقحوه

 ةقطنملا خيرات ضرع نإ لب ؛«بسحف اذه سيل ؟ىرخألا ءاغلإ /يفن بجوتسي اهادحإ

 عيمج سمال قتف ؛هقتر نكمي ال اقتف ثدحأ ماسقنالا روظنم قفو ةفلتخملا هلحارم ليلحتو

 !ةيبهذملا !ةينيدلا ىتحو لب ؛ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةقطنملا ةايح حمالم

 ريغ اهنأي ريكذتلا بجي ةيئانث يهو ؛ةيئانثلا أدبم دمتعت يتلا ةيؤرلا هذه لضفبو هنإ

 ؛ةوادبلا مهيلع بلغت نيذلا برعلا عامتجابفءاضيأ طيسولا برغملا خيرات فنص ؛ةلقاع

؛ ةيراضحلا ةقطنملا رهاظم تفتخاو ةوادبلا ترصتنا ؛ ةيفلخلا هذه مهنوكراشي نيذلا ربربلاو
 

 هيبش يئادب ىوتسم ىلإ ةقطنملا يضارأ عاجرإ يف اوببست «لامعألا هذه لوقت «برعلاف

 طمنلا ةبلغ ببسبو ىرخأ ةيحان نم .ينجاطرقلا لالتحالا لبق هيلع تناك يذلا ىوتسملاب

 هباشتلا اذه ىتح نأ ريغ !!يعرلاو ةوادبلا ةايحل عيمجلا داع «ةقطنملا ناكس ىلع يودبلا

 ةيجيتارتسال اقفوف .ةيئانثلا أدبم غلي مل «يبرغ ريغوه ام لك ريقحت ريغ هب دصقي مل يذلاو

 نع عافدلا قيرف ىنبت «راودألا اهوخرؤم مسافقت ةيسنرفلا قارشتسالا ةسردم اهتممص

 نيملسملا ليمحتو ةبراغملا نع عافدلا رخآ قيرف ىلوتو :ةيراغملا ةمجاهمو نيملسملا نيحتافلا

 برعلا مهتي ؛لاثملا لييس ىلع ؛لاسنفورب يفيلف .اهداصتقا بيرختو دالبلا بيرخت ةيلوؤسم

 بارخ نم ةيقيرفإ باصأ امع نويقيقحلا نولوؤسملا 'مهنأب امعاز ةقطنملا بيرختب ةحارص



 نأ نم لاسنفورب درطتسي بير الو ”تاونسب (حتفلا دعب يأ) كلذ دعب يعارزو يداصتقا

 اهفيضن نأ دب ال يتلا ةميرجلا هذه (ةنهاكلا ينعي)ساروألا ةلطب ىلإ اوبسن نيذلا مه برعلا"

 رصت «لازت الو تناك «ةيسنرفلا ةسردملاف .””ددرتلاوأ كشلا نم لظ ىندأ نود مهباسح ىلإ

 .ةقراشللاو ةبراغملا نيب يقرعلا فالتخالا ةيضرف دامتعاو : ةكرتشملا مساوقلا داعبتسا ىلع

 ةيامحلا ةرتفوأ رئازجلا اهلالتحا لاوط اهدوهج اسنرف سركت نأ ةفدصلا ليبق نم سيلو

 سيسأت ىلع اهليحر دعب لمعتو ؛ةبراغملاو نييرئازجلا نيب فالتخالا قيمعتل برغملل

 !هلبق سيلو رئازجلا لالقتسا دعب سيراب يف ةيربربلا ةيميداكألا

 ءاهريغو اياضقلا هذه لثم اهيف شقانت تارمتؤم ةماقإلوعدت يتلا بابسألا نإف كلذل

 ال اهينعأ يتلا ةيمهألاو .ةمهم نم رثكأ اهارأ :ةيسايس تابغرل ةباجتسا لثمت تناك نإو ىتح

 ال نمف.ةقطنملا ناكس ةركاذ طيشنتب ةقالع اهل لب ءام يجولويديأ فقوم معدب ابل ةقالع

 ام لكل رظنلا تفلت ةيلحم تارمتؤم بايغ يفف .رثكأ هب بعالتلا لهسي ؛لثملا لوقي «هل ةركاذ

 «برغملا) يبرعلا برغملا لود نابش نم ديدعلا نآلا ضرعتي بوعشلا ةركاذب ةقالع هل

 نكلو لالتحالا ةلحرم ىلإ دوعت ةرهاظلا هذه نأ حيحص .ريصنت ةكرحل (سنوتو رئازجلاو

 ينيدلا بصعتلا اهلقأ تاماهتا برغلا اهمهتي نأ نم لودلا هذه فوخو ؛ةملوعلا قلطنم نمو

 داكت ؛ةيبرعلا تاسسوؤملا اهيلإ تفتلت ال يتلاو ؛ةريخألا هذهو !ةرهاظلا هذه لهاجتت اهارن

 ناذهف .ةقراشملا نع يقرعلا ةبراغملا فالتخا ةاعد نآلا اهب موقي يتلا رارضألا سفن ببست

 مغانت تيتفت لجأ نم امهفيظوت ىلع لمعي ءاديدحت اسنرف ؛برغلا كفنا ام يذلاو نالماعلا

 لمه تاروطت اذكه مامأ .ديدج نم حطسلل نادوعي «رامعتسالا ةلحرم ذنم يبراغملا عمتجما

 نأ ةجحب يأرلا ءادبإو ةكراشملا نع عنتميو «يديألا فوتكم فقي نأ يبراغملا ثحابلل نكمي

 ةمظنألا سعاقت نأ دقتعأ ؟كاذوأ ماظنلا اذه يأر الإ لشي ال تارمتؤملا نم عونلا اذه

 بجعتلل طقف سيل يبراغلا ثحابلاوعدي نأ ضرتفملا نم يذلاوه لئاسملا هذه نع ةيسايسلا

 .اهتياعرو تارمتؤملا نم عونلا اذه ليومت ةرورضب ةقطنملا ةمظنأ ةبلاطملو لب :«بارغتسالاو

 نأ و ةصاخ اهدنع فقوتلا بجوتسي ام ىرأ الو ةريثك ةيسنرفلا تايبدألاب ةقالعلا تاذ دهاوشلا نإ - 1

 . .ليلحتلاو ضرعلاب ةلأسملا هذبل ضرعتي ءرمتؤملا لامعأ نمض روشنملا ءفيرشلا دمحم روتكدلا ثحب
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 أدبملا اذهل ةضفار نكت مل ةمظنملا تاهجلا نألو .عونتلا لهاجت ينعي ال اياضقلا هذهب مامتهالاو

 ملعيامكو ؛ريخألا اذه يفف ؛ برغملا يف رمتؤملا دقع ةرورض ىلع ةصيرح تناك دقف

 رصتقت مل ةوعدلا نإ «ىرخأ ةيحان نم .ةيربربلا ةاعد نم هب سأب ال ددع دجوي « عيمجلا

 رواحمب مازتلالا طرش ريغ اطورش عضت مل ةمظنملا تاهجلا نأ نع الضف :اهنيعب ةئف ىلع

 «رمتؤملا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو اذه !اريثك اهب نوكرتشملا مزتلي مل ةربخألا هذه ىتحو ؛رمتؤملا

 يف نعمتملا نأ امك .هرواحم ترشن ةيبرغملا دئارجلا نإف «رسلا يف دقعي مل هنا ىلإ ةفاضإلابو

 ناك نإو ىتحف كلذل .ةدحوم نكت مل ميهافملاو تاحلطصملا نأب ظحالي تيقلأ يتلا ثاحيألا

 تسيل ىؤر قفوو «عوضوملا اذه ةراثإ يف ةبغرلا نإف ءايسايس يسيئرلا رمتؤملا اذه عفاد

 حارتقاو ؛ةضرغملا تايضرفلا ةيرعت /فشك ىوس عفاد نم ابل نكي مل ؛ةسناجتم ةرورضلاب

 .ةليدب رظن تاهجو

 يعيبط رمأ اذهو .ليدبلا حارتقا ىوتسم ىلإ قرت مل اهلمجم يف تاحرتقملا نأ حيحص

 نم طقف سيل دحاو رمتؤم يفو ةذتاسألا نم ةعومجم نكمتي نأ لوقعملا ريغ نمف «يقطنمو

 دوهج رفاضت بلطتي لمع اذكف .ةليدب ةدحاو حارتقا نمو لب ؛ةيسنرفلا ةحورطألا ةيرعتا

 دقع يف مهتبغر نيكراشملا نم ريثكلا ىدبأ دقف كلذل .دوقعلو دارفألاو تاسسؤملا نم ديدعلا

 تارجبلاو ؛ةماع ةفصب ةيبرعلا ةقطنملا خيرات يف تارجبلا تايلاكشإ هلالخ راثت ناث رمتؤم

 نمو ؛ةيحان نم اذه.ديدحتلا هجو ىلع قرشملل ةبراغملا تارجهو «برغملا دالبل ةيقرشملا

 لوح ةمتعلا نم ريثكلا ةحازإ يف ةمهاسملاوه رمتؤملا اذه ةماقإ نم فدبلا نألو « ىرخأ ةيحان

 يف عضوت مل امكو ؛هنإف ؛ يبرعلا برغملا دالبل ةيناكسلا ةبيكرتلاب اهتقالعو تارجبلا عوضوم

 يف هنأ ىلع ةمظنملا تاهجلا تدكأ «يأرلا ءادبإر ةكراشملا ىوتسم ىلع ليقارع يأ رمتؤملا اذه

 لوقعملا ريغ نمف.عيمجلل احوتفم ىرخأ ةرم نوكيس داهتجالا باب نإف ناث رمتؤم ةماقإ ةلاح

 .يداحأ :هقدص ناك امهمو «ليدبب ةيداحأ لبقتسملا يف لدبتست نأ

 عيمجلا نم بجوتسي قارعلا يف رودي امو راد ام نأ نظأ ؟نآلا اذاملوه يناثلا لاؤسلاو

 بعصي «لاقي امو لبق ام نع رظنلا فرصبو ؛نآلا برغلا لوخدف !اضيأ ربدتو لمأت ةفقو

 يف انسلو .يضاملل نينحلا رصنع جراخ لقنلفوأ ؛ ةقطنملا يف يرامعتسالا ثارتلا جراخ همهفت
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 اريثك ريغتت مل اهنأ ذإ :لالتحالا ءانثأ ةيبرعلا ةقطنملا يف رمعتسملا ةيجيتارتساب ريكذتلل ةجاح

 ىلع بناجلا اذه ةياعرو «ةيبرعلا ةقطنملا لخاد فالتخالا ىلع زيكرتلاف .هليحر دعب ىتح

 قرف " أدبم ىلع ةمئاقلا برغلا ةيجيتارتسا زئاكر مهأ نم لازت الو تناك رخآلا باسح

 ىوتسملا ىلع ةيبرعلا ةقطنملا ماسقلا ةرككف رارمتسا ةرورض ىلع برغلا صرحف !'دست

 ىلإ قارعلا هلالتحا دعب ةرشابم «ردابي هتلعج يتحتلا ىوتسملا ىلع هتيراطشنا ىلعو « يقوفلا

 لامشلاو ؛ينسلا طسولاو ؛ يعيشلا بونجلا)ذوفن قطانم /رواحم ةثالث ىلإ هميسقت

 !لئافتم ةلاحم الوهف دحلا اذه دنع يهتنتس ميسقتلا ةلأسم نأب دقتعي نمو !(يدركلا

 ريرقت يف رئاشعلا رودو ةيحان نم ةينيدلا ةيعجرملا ةيمهأ زاربإ ىلع لمعي يذلاو ؛برغلاف

 سيل رهاظم نم رهظم لك ءاهنإ ىلع ديكأت لكب لمعيس ؛ ىرخأ ةيحان نم قارعلا ريصم

 !! ثلثملا اذه عولُض نم علض لك ةدحو امبرو لب ؛ءبسحف قارعلا ةدحو

 دنع فقوتن نأ ديرن الو .ةمئاق قارعلا ريغ يف «لالتحالا يأ «لخدتلا ةجحو

 دنع يهتني نل فوس قارعلا يف رودي ام نأ ىلإ هيبنتلا بحي نكلو .ةيبرع ةلود لك ةيصوصخ

 نمو ءابلاح يف ايروس الو ءاهتبرجت ضوخت ناريإ برغلا كرتي نلف .ريخألا اذه دودح

 رثكأ ذنم راد يذلا نع نآلا قارعلا يف رودي ام مهلغشي نيذلاو !رصم كرتن ال نأ يعيبطلا

 ءدعب اهلوصف هنت مل رئازجلا ةيئانث ىلع زيكرتلا نأب اوعي نأ مهيلع «رئازجلا يف دقع نم

 رارصإف كلذل .ديحولا فدهتسملا تسيل ؛يبرعلا برغملا يف اهتيمهأ ىلع «رئازجلاف

 ةيصوصخ زاربإ ىلع ؛ ةيربربلا ةاعد رارصإ لاحلا ةعيبطبو ؛نآلا (اديدحت اسنرف)ب رغلا

 نأب اوعي نأ مهيلع ءاديدحت ةيسنرفلا ؛ةيبرعلا ةغللا ريغ ةنلب اهنع ريبعتلاو «ةيلحلا ةفاقثلا

 يه ؛يملعلا روطتلل ةمءالم رثكأو ؛ريبعتلا ىلع ةردق رثكأ يه يتلا ةيسنرفلا مادختسا ةجح

 !اهراد رقع يفو اهسفن نع عافدلل ةجاح يف نآلا ةيسنرفلا ةغللاف «ةيهاو ةجح لصألا يف

 يلع اذامق !ةيزيلجتإلا ةغللاب بتكي ملاعلا يف ةقرعملا لاحم يف نآلا زجني ام /85 نم رثكأف

 يف تحبصأ ةينيصلا ةفاقثلا نأول اذامو ؟نآلا لمعلا ةيسنرفلاب ةيبرعلا ةغللا لادبتسا ةاعد

 ىلع ةسايسلا هذه راصنأ /عابتأ نأ شهدملا رمألا نإ! ةرطيسملا ةفاقثلا يه ةمداقلا دوقعلا

 يف انسلو .ةدئاف يأ يلحما بناجلل قفحي مل قباسلا يف يبرعلا ريغ ليدبلا رايتخا نأب ةيارد
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 ىلإ رمعتسملا عم مهليحر دعب (يكرحلا)رئازجلا يف اسنرف راصنأ هاناع امب الثمر يكذتلل ةجاح

 .مهدعب نم نآلا مهءانبأ هيناعي امو ؛هرايد

 ىلإ ةيرشبلا تاكرحتلاو ةيناميلا تارجهلل لوألا رمتؤملا دقع قلطنملا اذه نمو :هنإ

 رواحم نمضتت نأ لمأن انكو .هروهظ دعيو مالسإلا روهظ لبق ايقيرفأ لامشو قرشو ماشلا

 الإ ققحتت نأ ابل ناك ام ةمهم اذكه نأ ريغ ؛ ةقطنملا ليقتسمب لصتت عيضاوم ةودنلا هذه

 كرحتلاو ؛ةرجبلا ةلأسمف .ةسايسلاو داصتقالاو ءايجولوبرثنألاو « عامتجالا ءاملع ةكراشمب

 ةيددعت لضفبو ؛مويلا ملاعلاف .ةفرص ةيخيرات رظن ةهجو نم امهيلإ قرطتلا نكمي ال ؛يرشبلا

 .لوانتلا ةيداحأب ؛ يئيب / يرشبوه ام لكب رمألا قلعتي نيح «فرتعي دعي مل « ةيفرعملا ةمظنألا

 ضعبل ةفاضإلابف ؛ ةرضاح تناك ةودنلا هذه يف نيخرؤملا ريغ ةكراشم نإف كلذ عم

 نم نامثع يلع هدبع روتكدلا) عامتجا ملع يف ذاتسأل ةمهاسم كانه تناك «نييوغللا

 نأ ىلإ رظنلابو .(ايبيل نم ميشخ يمهف يلع روتكدلا) ةفسلفلا يف ذاتسأل ىرخأو (نميلا

 «رمتؤملا يف تيقلأ يتلا لامعألا لوح الصفم اريرقت امدق ظيفحلا دبعو ةحيتف دمحم نيذاتسألا

 .امهيريرقتل ئراقلا ليحأو ثوحب نم رمتؤملا يف درو ام ضرع نع زواجتأ نأ تيأر يتنإف

22 



 ةودنلا لافشأ نع ريرقت

 فيرشلا جردمب 2004 ربمفون 24و 23 يموي ةدقعتملا ةيملعلا ةودنلا تمظتنا

 «ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلك نم لك فرط نم ةمظنملاو ؛طابرلا بادآلا ةيلك :يسيردإلا

 رضخألا باتكلا ثاحبأو تاساردل يملاعلا زكرملاو ؛ طابرلا ؛لادكأ سماخلا دمحم ةعماج

 :عوضوم لوح ؛ قشمدب ةيجيتارتسالا تاساردلل يبرعلا زكرملاو ؛ سلبارطب

 ماشلا دالب ىلإ ةينميلا تارجهلاو ةيرشبلا تاكرحتلا”

 ”هدعبو مالسإلا روهظ لبق ايقيرفإ لامشو قرشو

 صاخ لكشب اهنم ثالث تمه ةيملع تاسلج تس ىلع ةودنلا لامعأ تعزوت دل

 ام ةرتف ىرخألا ثالثلا تمه نيح يف ؛مالسإلا لبق ام ةرتف لالخ عوضوملاب ةلصتملا بناوجلا

 كلت نومضمل يئزج ريرقت عقاولا ينوه ريرقتلا اذه نأ ىلإ ةراشإلا عم .مالسإلا دعب

 يف ةدراولا رصانعلا لك ميدقتب اهباحصأل حمسي مل تالخادملا ضعب لوط نوكل ؛تاسلجلا

 .مهثاحبأ

 نيب ةمئاقلا تالصلا ىلإ ميشخ يمهف يلع ذاتسألا قرطت دقف ؛ىلوألا ةسلجلل ةبسنلاب

 ةنكاس لكوه ةيبيللا لئابقلاب دوصقملا نأ احضوم ؛ةيبرعلا ةريزجلاو ةميدقلا ةيبيللا لئابقلا
 ثحابلا دمتعا دقو .يسلطألا طيمحلا ىلإ رصم برغ نم دتمملا يحالطصالا هانعمب برغملا

 "يبورعلا جهنملا"ب هامسام ىلعو «ةينامورو ةينيتالو ةينانويو ةيرصم «ةميدق رداصم ىلع

 ثحابلا صرح دقو .ةيبرعلا اهلوصأ ىلإ ءامسألاو ةيفارغجلا مالعألا عاجرإ يف لثمتي يذلا
 نأو ؛ءامسألا يف فيرحت ىلإ ةرورضلاب ىدأ دق (150) لئابقلا ددع عافترا نأب ريكذتلا ىلع

 ثحابلا ميدقت دعبو .يناعملا يف فالتخا ىلإ اهرودب تدأ دق تاوصألاو فورحلا لدابت ةيلمع

 ةيبيللا لئابقلا ءامسأ ةسارد يف يوغللا قيقدتلا ةيمهأ حضوت ةلثمألا نم ةعومجم

 ىلع دكأ ءانايحأ ةدوصقم تاطلاغمو ءاطخأ حيحصت فدهب ةميدقلا تاغللا يف اهتالامعتساو
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ديدجت يف كلذ ةيمهأل ةيرثألا تافشتكملا يف ديدج نم رظنلا" ةرورض
 ءامسأب انفراعم قيقدتو 

 ."لئابقلا

ج تابراقم" هتاخادم يف بوجحلا دمحم معنملا دبع ذاتسألا هتهج نم دكأو
 يف ةيجولاين

 ؛ةراضحلاو ةغللا يف يويسأ -ورفأ حقالت لوصح ىلع * يفاقث -ويسوسلا كارحلاو ةغللا

 تقولا يف ًاريشم « « عمتجملاو نيدلاو لاجما تقرتخا لب ةيداحأ نكت مل ريثأتلا اذه تاراسم نأو

ةيبرغ ةيجراخ تاءارق ىلإ تدأ ريثأتلا اذه مهف تاساكعنا نأ ىلإ هسفن
 جتن امو اهب ةرثأتموأ 

 .نآلا ىلإ اهزواجت متي مل تاملسم نم اهنع

لثمت ةغللاق «ةراضحلاو ةغللاب لوألا لصتي :رواحن ىلإ هثحب مسق دقو
 لازي ام اميدق اقسن 

 ليبق نم ةلثمأ بابلا اذه يف مدقو : فارتعالا عزنو قوفتلل ةليسو اهرابتعاب مويلا ىلإ امئاق

ك ةغللا ةلأسم رخآ روحت يف لوانتو .مهريغ ىلع ربرب ةملكل قيرغإلا قالطإ
 يعمج زمر

فللا ليوأتل ةددعتما رهاظملا دنع فقوف « هزيمتلل ةليسوؤ
 قرشلا يف تناك يتلا ةباتكلاو ة

 يف صلخو . .ًايناسنإ ًالعف نييقيتيفلا دنعو ًاسندم ًالعف نانويلا دنع تناكو سدقملل ًاراضحتسا

 تاغللا بلغأ يف تاوصأو عطاقمك ةرضاح ىقبت ةيرموسلا نأ ىلإ ريخألا
 ةيويسأ -ورفألا

 .يقارشتسالا روصتلا فالخب

 ثلاثلا نرقلا ىتح ةيناميلا تارجبلا" نع هتلخادم يف ميزه تعفر ذاتسألا ضرعتو

قنو راثآ نم نميلا خيرات ةسارد يف ةدمتعملا رداصملا ةيعون ىلإ "يداليملا
 تاغلب ةبوتكم شو

.ثارتلا بتكو نانويلاو نامورلاو نييروشآلا تاباتكو ةفلتخم ةميدق
 ةعومجم هضارعتسا دعبو 

ئاقلا ةيضرفلا دينفت لواح ؛ةينميلا تارجبلاب ةقلعتملا صوصنلا نم
 تارجبلا هذه ةيمهأب ةل

 ةيمهألا كلت دكؤي ال شوقنلاو رداصملاب دري ام نوكل «يداليملا ثلاثلا نرقلا ىتح اهعباتتو

لك يف تارجه تناك تارجبلا هذه نأ ةصالخك اربتعم :عباتتلا كلذو
 مل اهنأو «نيهاجتالا ا

نأو «ةبقاعتم تارتف يفو طقف تاعامج تارجه لب لئابق تارجه نكت
 تاكرحتلا هذه 

 .ةيجيردت ةيفيكبو ركبم تقو يف ةيبرعلا ةغللا نوكت ىلإ تدأ ينلا يه ةيجيردتلا

 : ةيلاتلا رصانعلا ىلع ةسلجلا هذه تلت يتلا ةشقانملا تبصنا دقو
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 ةيقادصم رثكأ اهنوكل دنسملا طخب ةبوتكملا ةميدقلا ةينميلا رداصملاب مامتهالا ةرورض -
 .ةقحاللا تاياورلا نم

 .ةيملعلا ةلدألا مادعنال ةيقبسألاو ةيئيقيلا يتلأسم نم زرحتلا -

 لالخ ةيبرعلا ةريزجلا هبشب هتيمست ىلع حلطصي امل يلاجلا موهفملا يف رظنلا ةداعإ -

 .مالسإلا نع ةقباسلا تارتفلا

 :ثالث ثاحبأ تمه دقف ةيناثلا ةسلجلا تالخادم امأ

 دنع فوقولا ىلإ ساسألاب ىعست هتلخادم نأ ةيادبلا يف لفحم دمحم ذاتسألا دكأ دقف

 ؛«مالسإلا لبق ايقيرفإ لامشو ةيبرعلا ةريزجلا هبش نيب ةلوادتملا ةيخيراتلا -ةيفارغجلا ءامسألا

 يف دنمت تناك ةيبرعلا ةريزجلا هبش نوكل ؛ماشلاو نميلا نع ةودنلا راصتقا ببس نع الئاستم

 ةريخألا هذه اهتدهش يتلا ةيرشبلا تاكرحتلا طابترالو ؛نيدفارلا دالبو لامشلاوحن عقاولا

 .ماشلا يف اهتاليثمب

 «سورومو ربربو نوييول : لثم ءامسألا نم ةعومجم كلذ دعب ثحابلا ضرعتسا مث
 صلخو :تالالدلا سفنبو اعم نيلاجملا يف ءامسألا سفن روذجل ةلثامتملا تالامعتسالا انيبم

 ةميدقلا تاباتكلاو شوقنلاب دري ام ىلع ادامتعا تالامعتسالا كلت قيقدت ةيمهأ ىلإ ةياهنلا يف

 .شاسألاب

 ناشبحلا يتليبق ةرجه رثأ" لوح دمحم مالعلا نمحرلا دبع ىده ةذاتسألا ثحب امأ

 نم دتم ةينمز ةرتف دمتعا دقف ؛'مالسإلا لبق ايقيرفإ قرش ىلإ نميلا نم زعاجلاو (تشيبح)
 ىلإ قرطتلا لبق نيتليبقلاب افيرعت تمدقف «مالسإلا ءيجم دعب ام ىلإ داليملا لبق ةثلاثلا فلألا

 نيب ةمئاقلا تافالخلا دنع فوقولا لالخ نم ايقيرفإ قرش ىلإ امهلاقتنا تاسبالمو تايفرظ

 يسايسلا ىوتسملا ىلع هنع ةبترتملا راثآلا دعو ؛لافتنالا خيراتو ةيفيك لوح نيثحابلا

 نطوملا ؛نميلا ىلع لاقتنالا اذه تاساكعنا كلذكو :؛يوغللاو ينيدلاو يداصنقالاو

 .نيتليبقلل يلصألا
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 نميلا يفو ايقيرفإ قرش يف نيتليبقلا لاقتنال مهملا رثألا ىلع ةقاخلا يف ةثحابلا تدكأو

يدحت لثم عوضوملاب ةطبترملا اياضقلا نم ةلمج يف ثحبلا قيمعت ةرورض ىلعو ءاهسفن
 د

 .ابس ةلودو ناشبحلا ةليبق نطوم

 ."ايقيرفإ لامشل ةميدقلا تارجبلا" ةلأسم هنمب يف يوابرعلا راتخم دمحم ذاتسألا لوانتو

 ةيرظنو يبوروألا لصألا ةيرظن :ربربلا لوصأب ةقلعتملا ثالثلا تايرظنلا ىلإ ةراشإلا دعبو

 نم ةريخألا ةيرظنلا فيظوت دنع ثحابلا فقوت ؛ةيجولوبورتنألا ةيرظنلاو يماحلا لصألا

 لبق ام ناسنإب مهطابترا ىلع ادامتعا ةقطنملا يف ربربلا ليصأت ىلإ اوعس نييلحم نيثحاب فرط

 ميدقتو نوئحابلا ءالؤه اهيلإ بهذ يتلا تاليوأتلا دينفت كلذ دعب ثحابلا لواحو .خيراتلا

 .ربربلل ةيقرشملا ةينميلا لوصألاب مزجت ةلدأ

 :يتلأسم ةسلجلا هذه ضورع ةشقانم تمه دقو

 نمريثكلا دوجول ةيرشبلا تاكرحتلا هذه عوضوم ةسارد يف ةيمينوبوطلا ةيمهأ -

 .اعم نيلاجما يف ءامسألا سفن لمحت عقاوملا

 شوقنلا يف رفاوتموه امو قباطتت ال يتلا ماكحألا رادصإ يف يورتلا ةرورض -

 .رداصملاو

 ىسيع يلع دمحم ذاتسألا امبلوأ يف لوانت دقف «ةشلاثلا ةسلجلا يضرع صخي اميفو

 ىلإ ةراشأ ثيح «"ةميدقلا ىندألا قرشلا تاغلو ةميدقلا ةيبيللا ةغللا نيب ةقالعلا' : عوضوم

 كلذ طابترال ةفلتخملا ةيماسلا تاغللاب « ةئيدحلا ةيغيزامألا يأ :ةميدقلا ةيبيللا ةغللا طابترا

 .ةيبرعلا ةريزجلا هبش جراخ ىلإ ةيلاتنملا تارجبلاب

ةيداكآلا نم لككب ةميدقلا ةيبيللا ةغللا طابترا ىلع ةلئمألا نم ةعومجم كلذ دعب مدق مث
 

 ىلإ ةياهنلا يف صلخيل « ةيبرعلا ةريزجلا هبش لامش تاغلو ةيمارآلاو ةيناعنكلاو ةيفيلغوريبلاو

 ىندألا قرشلا تاغلب ةقيثو ةلص تاذ ةميدقلا ةيبيللا ةغللا نأ ىلع لدت نئارقلا لك" نوك

 ."ةميدقلا
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 جاحلب دمحأ ذاتسألا هلالخ نم لوانت دققف ةسلجلا هذه نمض يناثلا ضرعلا امأ

 تامولعملا ىلوأ ةلحرم يف ركذ ثيح ؛"يقيرفإلا لامشلا ةقطنمل ةكرتشملا روذجلا" عوضوم

 ربربلل ةيقرشملا لوصألا لوح راثآلا ءاملعو برعلا نيباسنلاو نيخرؤملا رابك ىدل ةلوادتملا

 ةقطنملا عوضخب ةيربربلا ةعزنلا ةركف طابترا ىلإ ةيناث ةلحرم يف راشأو « مهنطاومر مهبسنأو

 ةيبرعلاو ةيماسلا تاغللا رادحملا يفن ىلإ ةيعاسلا راكفألا عويشو يبوروألا رامعتسالل

 .دحاو لصأ نم ةيربربلاو

 راكفألا رامثتسا ةرورض ىلع ةسلجلا هذه ةياهن يف ميشخ يمهف ىلع ذاتسألا دكأو

 هذهب انتفرعم ديكأت لكب قمعتس ثحب عيراشم ىلإ ضورعلا هذه لثم اهحتفت يتلا قافآلاو

 .تارجبلاو تاكرحتلا

 لامشو قرش ىلإ ةيبرعلا تارجبلاب قلعت اياضق تلوانت دقف ةعبارلا ةسلجلا ضورع امأ

 .ايقيرفإ

 ىلوألا نورقلا يف ايقيرفإ يف نويناميلا" عوضومب سوفغد يضار ذاتسألا متها ءاذكهو

 نم ةيقيرفإ ةنكاسو نميلا ناكس نيب ةكرتشملا لوصألا ىلإ لوأ روحم يف راشأ ثيح ."”ةرجهلل

 يف ةيبرعلا تارجهلل ةبقاعتملا تاجوملا اذكو ؛ربربلا لوصأ ةلأسمب ةقلعتملا تايرظنلا ركذ لالخ

 امأ .ايقيرفإ لامش يف مالسإلا راشتنا قفاوت يتلا ةريخألا ةجوملا صاخ لكشبو «ةقطنملا هاجتا

 ةقطنملا ىلع نيدفاولا نيينميلا ةمهاسم ىدم ةشقانم ثحابلا هيف لواح دقف « يناثلا روحا

 اوبعل نيينمي ةداقلو لئابقل ةديدع ةلثمأ بابلا اذه يف ركذو ؛اهب مالسإلا راشتنا يف مهرودو

 يف ةينميلا لئابقلا هب تماق امع ةيمهأ لقت ال راودأ يهو .مالسإلا راشتنا يف ةيساسأ اراودأ

 رصانعلا اهتبعل يتلا ةمهملا راودألا نع ثيدحلل صصخ دقف :ثلاثلا روحا امأ .قرشملا دالب

 اموهو ؛يفاقثلاو ينيدلاو يداصتقالاو يسايسلاو يركسعلا ىوتسملا ىلع ةيقيرفإ يف ةينميلا

 .ةماع برغملا دالببو ةصاخ ةيقيرفإب ةيبرعلا ةغللاو مالسإلا راشتنا هنع بترت

 قرش ىلإ ةيبرعلا تارجبلا" عوضوم طاشطشلا نيسح يلع ذاتسألا ضرع لوانتو

 يف برعلا رود نع ثيدحلا يف ثحابلا عسون هيفو ."ةيورعلاو مالسإلا رشن يف اهرودو ايقيرفإ
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 دنع الوطم فقوتلا لبق ءيراجتلا لدابتلاو تارجبلا لالخ نم ايقيرفإ قرش لحاوس فشك

 ىلع ءاوس ايقيرفإ قرش ىلع ةيبرعلا تارجبلا راثآ اهنالخ نم زربت يتلا بناوجلا فلتخم

ت تايطعم اهلك يهو .يداصتقالاوأ يناقثلاوأ ينيدلاوأ يسايسلا ىوتسملا
 كلت ةيمهأ ىلع دكؤ

 .كلذ لبق اهب ةدئاس تناك يتلا ةايحلا ملاعمل اهرييغتو ةقطنما ىلإ ةيبرعلا تارجبلا

 عوضومل ةسلجلا هذه نم ريخألاو ثلاثلا ثحبلا يف فيرشلا دمحم ذاتسألا ضرعتو

 رداصملا ةيلاكشإ ىلإ قرطتف ."ةرصاعملا ةيسنرفلا تاساردلا لالخ نم ةيلالبلا تارجبلا'

 تارجبلا نع رداصملا كلتوفلؤم اهنوك يتلا ةبقاعتملا روصلاو عوضوملا ةساردب ةقلعتملا

 لوح نيرصاعملا نييسنرفلا نيخرؤملا ثاحيأ يف نيريبك نيهاجتا نيب كلذ دعب زيم مث ؛ ةيلالبلا

ةيبلسلا ةرظنلا هيلع تبلغ لوأ هاجتا .برغملا دالب ىلع ةفلتخملا اهراثآو ةيلالبلا تارجبلا هذه
 

 يردئهو سيردإ يجورو يسرام جروج تاباتك لالخ نم حضاووه امك «تارجبلا كلتل

ةئماكلا ةيجولويديإلا ةيفلخلا ءوض ىلع اهمهف بجي يتلا « سارط
 تاساكعنالاو ءاهءارو 

 امأ .ةيسنرفلا ةغللا ىلإ عوضوملا لوح ةيساسألا رداصملل ةميلسريغلا تامجرتلا نع ةبترتملا

كو يسنوب ناجو كريب كاج لاثمأ نم نوثحاب هلثميف يناثلا هاجتالا
 اودصت نيذلا نهاك دول

 ةياهنلا يف ثحابلا دكأو .ىلوألا ةعومجملا يخرؤم تاباتك يف ةدراولا تاطلاغملاو ماكحألل

 ةرورض ىلع دكؤي ةيلالجلا تارجبلا لوح نييسنرفلا نيثحابلا نيب نيابتلا اذه نأ ىلع

وت ىلإ يعسلاو رداصملل ةينأثملا ةءارقلاب عوضوملا اذه يف ثحبلا ةلصاوم
 متي دق ام فيظ

 .ةديدج دهاوش نم هفاشتكا

 عوضوم ةسارد يف ةزينكلا قئاثوو لزاونلا ةيمهأ ىلع صاخ لكشب ةشقانملا تزكرو

 مايقو ةقطنملل ةيسايسلا ةدحولا ككفت يف ةينميلا لئابقلا رودو ؛ برغملا دالب ىلإ تارجبلا

 .قرشملا نع ةلقتسم تارامإ

 ىلإ ىربكلا ةيبرعلا ةرجبلا" يوارغملا دمحم ذاعسألا ةلخادمب ةسماخلا ةسلجلا تفنؤتسا

 رارقب فورعموه امك تمت ةرجه يهو :"يدحوملا روصنملا بوقعي دهع يف ىصقألا برغملا

ام اهنم ةفلتخم تارابتعا هيف تمكحتو يدحوملا ةفيلخلا هذخنا
 هذه اهتراثأ يتلا لكاشملاب قلعتي 

هنمو ؛ ةيناغ نيب عم اهفلاحت دعب اميسال ةيقيرفإ يف ةيدحوملا ةلودلل لئابقلا
 نكمي امب لصتي ام ا
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 ةيبرغلا هلوهس يف مهنيطوتو برغملاوحن لاله ينب ريجهت ءارج نم هينجت نأ ةلودلا هذبل

 لهتسا دق ثحابلا ناكو .دادرتسالا بورح ةهجاوم يف سلدنألاب ةيركسع ةقاطك مهفيظوتو
 دبع تالواحمبو برغملا دالبوحن ىلوألا ةيبرعلا تارجبلاب ريكذتلاو لاله ينبب فيرعتلاب هثحب
 .ةيبصعلا تانزاوتلا ليكشت ةداعإ ضرغب ىصقألا برغملا ىلإ مهلقن نموملا

 نأ كش الف ؛كلذ هرارق ىلع يدحوملا روصنملا مدن نع رداصملا يف درو ام ىلإ رظنلابو

 مل رمأ اذهو نيعرازم ىلإ لوحتلا ىلإ اورطضا برعلاف ؛ هتاعلطت ىوتسم يف نكت مل جئاتنلا

 ضعب يفنيال اذه نكل « ةيطنلطألا قطانملا يف تابارطضالا ثادحإ يف اورمتساو هوفلأي

 .ةقطنملا بيرعت يف ةمهاسملا اهنمو ةيباجيإلا جئاتنلا

 دجاوتلا" لوح ةوصوبأ دمحأ دومحم ذاتسألا همدق يذلا ثحبلا ةلخادملا هذهب لصتيو

 ىعست ةيلاكشإ ىلإ قرطتلاب هلهتسا يذلا "قرشملاب اهطير يف هرودو ةيبيللا يضارألاب ينميلا

 لماعتلا يف فرطتلا نم نيلكشوأ نيتيراقم زواجتب طيسولاو ميدقلا ايبيل خيراتل ليصأتلا ىلإ
 هرابتعاب ينميلا دوجولا قفأ ىلع حاتفنالا قيرط نع ثلاث هجوت حارتقاو «يلحما خيراتلا عم

 ةيعبتلا ةرئاد جراخ ايبيل خيرات ةباتك ةبوعص ثحابلا ريثي ءاذكهو .ايبيل خيرات يف ةبئاغلا ةقلحلا

 لوانت نم ىلع مكح اموهو ؛'ةنطلسلا'ب هنع ربع يسايس نايك بايغو رداصملا حش ببسب
 نم اقالطنا ايبيلل يلحلا خيراتلا ةباتك يف لثمتت ةيبرغ ىلوألا « نيتريرج فارتقاب خيراتلا اذه

 راطإ يف خيراتلا اذه تلوانت دقو ةيمالسأ يهف ةيناثلا امأ ؛ نييلحملا رود لهاجتو دفاولا رود

 .ريغ ال مهمواق نمو ددجلا نيدفاولا ىلع تزكرو نييلحملا تلمهأو ءرصلوأ ايقيرفإل ةيعبتلا
 رخآ خيرات ةباتكل ةرورض كانه نأ ؛ خيراوتلا هذه داعبتسا نودو ؛ثحابلا دقتعي ءاذه لكل

 .ينميلا دوجولا ىلع زيكرتلاب

 ةينميلا ةرجبلا" لوح ملاسلا دلو هللا هامح ذاتسألا ةسلجلا هذه يف نيلخدتملا رخآ ناكو

 بسنلا عوضوم يف ةيميهافملا تاعجارملاو ةلئسألا نم ريثكب يتأت ةلخادم يهو ."ايناتيروم ىلإ

 ىلإوعدتو «ةيلاينولكلا تاباتكلا اهب ترهتشا يتلا خيراتلل ةيئاتثلا تاءارقلاو بيرعتلاو

 زاجيإب صلخيل .ةيبرغلا ةيناسنإلا مولعلا ميهافم لامعتساو لاؤسلا ديدجتب زواجتلا ةرورض

 :يف ايناتيرومب ةيبرعلا ةيناسنإلا دفاورلا لامجإ ىلإ
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 .لقعملا لئابق نم ةردحتلا ناسح ينب اهمهأ نمو «ةينميلا تاليكشتلا م

 .فيرشلا بسنلا ىلإوأ يشرقلا بسنلا ىلإ ةيمتنملا ةيشرقلا تاليكشتلاو -

فرعي ناك يتلا ةيسايسلا تالوحتلاب طبترا دق نيتليكشتلا نيتاه حوزن نأ كش الو
 اه

 .يطبارملا دهعلا ذنم ىصقألا برغملا

 يمالسإلا برغلا لاجم ىلإ اهتالخادم لج تضرعت دقف «ةريخألاو ةسداسلا ةسلجلا مأ

م ىلإ ةفاضإ «نيدحوملاو نيطبارملا يتلودو رماع يبأ نب روصنملا ةلود لالخ نم
 نع ةلخاد

 .ايقيرفإ قرش نم ءازجأو نميلا نيب يفاقثلاو يراضحلا لصاوتلا

 لالخ نم لمع يذلا يرماعلا يركسعلا حالصإلا ةيضق يوانح دمحم ذاتسألا لوانت

يف ةديدج تايبتارت قلخو ةسسؤملا هبل ربكأ ةيلاعف ريفوت ىلع هدنج يف ربربلا لئابق جمد
 

اوتلا طبضو ؛هيلع ةبلاقصلاو برعلا ةداق داسئتسا بنجت اهنم فدبلا ناك دالبلا
 تانز

 رومأ ريبدت ةيفيك نع ةفورعم اراكفأو ةسايس كلذب اقبطم «هتلودل ةيعامتجالاو ةيسايسلا

 .ةيناطلسلا بادآلا نم اهاقتسا مكحلا

رقتسا نع ةجتانلا تالوحتلا عوضوم هضرع يف نيدلا ةطبار دمحم ذاتسألا راثأ دقو
 را

 ةليط رشابملا شكارم ةنيدم لاجم ىلع ريثأت نم هل ناك امو «تفيسنات ةقطنم يف ةجاهنص لئابق

 ةرورضلاب ةرثأتملاو ةقطنملل ةيرشبلا ةطيرخلا ليكشت لالخ نم نيدحوملاو نيطبارملا مكح

 نرقلا طساوأ نم ةدتمملا ةرتفلا دادتما ىلع شكارم لاجم اهفرع يتلا ةيسايسلا تالوحتلاب

 .يرجملا عباسلا نرقلا نم سداسلا دقعلا ىلإ سماخلا

 ثدحأ امب ةقطنملل بوؤد ريمعت يف دسجتي لاجملا عم لعافت ثدحلا اذه بحص دقو

 ندملا ضعبو كاذنآ برغملاو بودجلا ةرضاح شكارم راهدزاو «ءانبو عايضو ىرق نم اهيف

 .طياقاتو يتواتو ريلجك ىرقلاو

يب يركفلا لصاوتلا" ىلإ حاتفم فويعم حلاص ذاتسألا همدق يذلا عوضوملا قرطتو
 ن

يصخش لالخ نم "طيسولا رصعلا لالخ برغملا لود ءانب يف هرثأو برغملاو قرشملا
 نبا ة

30 



 هليلحت ثحابلا زكر دقو .ةيزكرملا ةلودلا ملاعم لبق نم اوسرأ دق نوطبارملا ناك نإو : ترو

 مهتلود سسؤمو نيدحوملا ميعز ترموت نب دمحم ةيركفلا ةيصخشلا ءانب يف قرشلا رود ىلع
 يأرلا اذه ديكأتلو .ينيدلا موقملا ىلع امئاد زكترت تناك ةيسايسلا ةضراعملا نأ ىلع دكأو

 .ةيجراخلا تاروثلا ةيمالسإلا ةلودلا تايدب ىلإ انب عجر دقفا

 نيب يفاقثلاو يراضحلا لصاوتلا" عرضوم نامثع ىلع هدبع ذاتسألا ةلخادم تلوانتو

 تامس هباشت دنع هتيادب يف فقوت يذلا ؛"ايقيرفإ قرش يف ةيراضحلا تانطوتسملاو نميلا

 يف نيتهجلا نيب تاقالعلاو تالصلا سكعي يذلا ةيراضحلا رمحألا رحبلا تاعمتجم براجتو

 فقو امب كلذ ىلع لدتسا دقو .ةيعامتجالاو ةينيدلا ةايحاو ةحالفلاو ةراجتلاك ةريثك نيدايم

 ةبوتكملا ايبويثإ يف ةدوجوملا شوفنلا هيلع لدت امك هباشت نم ايمينوبوطلاو ءامسألا يف هيلع

 لصاوتلا ةيمهأ نم تداز يتلا رورملا ةراجتوه نميهملا لماعلا لعلو .ةيئبسلاو ةيزعجلا ةغللاب

 نيعبرألا بردو روخبلا قيرط هامس اموأ ايقيرفإ قرشو ةيبرعلا ةريزجلا هبش نيب

 رارقتسالل تاطحت تناك يبرعلا رحبلاو رمحألا رحبلا لحاوس ىلع تأشن يتلا ندملا نإ

 لوليبو اتقو ندعك اهنم ددع ءامسأ ثحابلا دروأ دقو .نيلاجملا نيب ةرجهلا تارايت تلهسو

 يراضحلا لصاوتلا فيثكت يف ندملا هذه رود ركذ يف ثحابلا عسوت دقو .اهريغو عليزو

 .ايقيرفإ قرش ىلإ ةينميلا تارجبلا باطقتسا يفو يراجتلا لدابتلاو

 : ةودنلا اررقم

 يليابطلا ظيفحلا دبعو ةحتف دمحم
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 لوألا روحملا

 لصألاو ةفللا ةدحو





 ةيفاقثلاو ةيراضحلا تالصلا

 ايقيرفأ قرش يف ةيرضحلا تانطوتسملاو نميلا نيب

 نامثع يلع هدبع

 ءاعنص ةعماج

 ةيخيرات لحارم ربع رمحألا رحبلا تاعمتج ةيراضحلا براجتلاو تامسلا هباشت نإ

 تاقالعلاو جذامنلا راشتنا اضيأ سكعت اهنكلو بسحف ناكملا ةيمهأ نع منت ال ةفلتخم

 طامتأو ةينيدلا تاقالعلاو ةعارزلاو ةراجتلا ناديم يف ةصاخو تايلحملا تاعامجل ةيراضحلا

 ءامسألاو رابآلاو نايدولاو لابجلاو نكامألاو ندملا ءامسأ هباشت نإ.ناكسلل ةيعامتجالا ةايحلا

 تنوكت يتلا ةلدابتملا ةيراضحلا تاقالعلا ىلع لدت اهنكلو ةفدص سيل لئابقلا ءامسأو ةيناملا

 مالسإلا لبق تنوكن يتلا ندملاف ؛ ةليوط ةيخيرات تارتف لالخ رمحألا رحبلا تاعمتجم نيب

 .رمحألا رحبلا لحاوس ىلع ةماه ةيراجت تاطحم تناك هروهظ دعب ًاضيأ ترهدزا يتلا ناملاو

 ةريزجلا تاعمتجم نيب تيزئارتلا ةراجت يف ةماه ةيداصتقا فئاظوب موقت ندملا هذه تناكو

 نادلبلا ضعب ىلإ ةفاضإ .ىرخأ ةيحان نم ايقيرفأ قرش تاعمتجم نيبو ةيحان نم ةيبرعلا

 دنبلاو نيصلا اهنم ركذأ برغلا يفو قرشلا يف ةيراجت تاقالع اهعم تأشن يتلا ىرخألا

 .نانويلاو رصمو

 تاعمتجي يبرعلا رحبلاو رمحألا رحبلا لحاوس ىلع تأشن يتلا ندملا هذه تلثم دقو

 ىلإ ةيبرعلا ةريزجلا بونج نم ةيرشبلا تارجهلل ةديازتم تارايت ترهظو ةرقتسم ةيناكس

 يتلا ندملا نمو.اهتاذ ةيبرعلا ةريزجلا بونج ىلإ ةيقيرفألا لحاوسلا نم كلذكو ايقيرفأ قرش

 امك .ةينميلا لحاوسلا ىلع انق ءانيمو ندع ةنيدمو اوسلا ةنيدم مالسإلا لبق ترهدزا

 ردعم مث ؛عليز ؛لوليب ةنيدم اهنمو لباقملا يقيرفإلا لحاسلا ىلع ندملا نم ددع ترهدزا
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 *.ةيقيرفألا لحاوسلا ىلع يريدووعبط «يروجات ؛دعو ءاتيحر

 ةنيدمو ندعو دبيز ةنيدم اهنمو ةيمالسإلا ةرتفلا يف ىرخألا ندملا ضعب تروطت امك

 ةراجتلا طوطخ طيري يذلا نايرشلا ةباثمب ندملا هذه ترمتسا دقو «نادوسلا يف نكاوس

ا ةريزجلاو رمحألا رحبلا لحاوس ىلع مهلصاوتو ناكسلا نيب ةيراضحلا تالصلاو
 دقو ةيبرعل

 نإ نييبوينألا نيخرؤملا ضعب ركذيو. ةفرشملا ةبعكلاو ةكم ىلإ جحلا مساوم ًاضيأ كلذ يف مهسأ

 نامورلا ىلع نييئانويلا ريثأت هبشت نييبويثألاو نيينميلا نيرجاهملا نيب تنوكت يتلا تالصلا

 ”.ىرخأ لماوع يأ نم رثكأ ةيراضحلا تالصلا ربع

نميلا نيب تنوكت يتلا تاقالعلاو تالصلا نأ ًاضيأ نيخرؤملا ضعب ريشيو اذه
 

ةقطنملا نيب تالصلا تمسنا دقو ةرمتسمو ةميدق يرفعلا لحاسلاو
 لهأو رفاعلا نيبو ةيرفعلا 

رجه ىلع تدعاس دق نميلا نم ةدراطلا لمارعلا نأو ةموميدلاب ةماهت
 بناجلا ىلإ نيينميلا ة

 ةيرفعلا ةقطنملا ىلإ نيينميلل ةبذاجلا لماوعلا ىلإ ةفاضإلاب اذه .رمحألا رحبلا نم يرفعلا

 ”ايقيرفأ قرش قطانم ةيقيو

 0/1028 اخملا ءانيم نأب 8651نأانو باتك بحاص ركذي تاقالعلا هذه ىلإ ةراشإلابو

 عم نورجاتي اوناك برعلا نأو .ةطشن ةيراجن ةكرح هيفو ةراحبلاو نفسلا يكلام محدزي ناك

 ةيلاموصلاو ةيرفعلا لحاوسلا لمشتو) 786 432- 5106 مو "ديعبلا بتاجلا لحاس"

 هذه ىلع نوددرتي اوناك (ةيناميلا) برعلا نابرلا نأ ركذي امك ؛(رابجنزو اينيك لحاوسو

 ةعبرأ كانه ن أ ىلإ رداصملا ضعب ريشتو .مهنم نوجوازتيو يلاهألا ةغل نوثدحتيو عئيناوملا

 .تومرضح ةعبار قوسو ؛ءاعنص قوسو :ندع قوسو ؛رحشلا قوس يه ةيراجت قاوسأ

رخأ اقاوسأ ةميدقلا برعلا قاوسأ ىلإ ينادمبلا خرؤملا فاضأ امك اذه
 دنجلا قوس لثم ى

 ؛ (لاكتدلا)رفعلا رابخأو خيرات يف لهنملا «يماشلا لامج مشاه هنباو :نيدلا لامج «يماشلا 1

 1997 ,ةرهاقلا

 1972 ءايبويثأ خيرات ءوجرس :يسالس -2

 .لهنلا :يماشلا -3
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 لامشو دنبلاو ايقيرفأ لحاوس عم ةيراجت تاقالع اهل قاوسألا هذه تناكو ؛نارجن قوسو

 *.ةيبرعلا ةريزجلا

 ةلحرو ةشبحلاو نميلا دالب ىلإ ءاتشلا ةلحر امهو ناتلحر شيرقل نأ فورعملا نمو
 ًارظن ةطلتخم ةعيبط تاذ قاوسألا هذه رثكأ تناكو ؛قارعلا ىلااهنمو ماشلا دالب ىلإ فيصلا
 اهيفو :(نامع يف) ابدو راحصو ندع لثم رحبلا لحاس ىلع اهعضوو يفارغجلا اهعقومل

 ريثأت نم رثكأ يراجتلا عباطلا اهيلع بلغي ناكو .سرافو نيصلاو دنبلاو ةشبحلا راجت عمتجي
 اذإ ةصاخ ةيراضحلا تاقالعلاو ةكرتشملا حلاصملا طبارت ىلإ كلذ عجريو «ةيلحملا تامسلا

 ةيافكلاو نامألا نم ناسنإلل مدقي ام بسحب نواعتت تاراضحلا نأ رابتعالا يف ذخأ

 فورظ نيسحتل ناسنإلا اهب موقي دوهج يأ ةرمث يه ةراضحلا نأو ؛ مهافتلاو نانئمطالاو

 2 .ًايونعمو ًايدام نسحتلا كلذ ىدموه ةراضحلا سايقم نأو هتايح

 و يراضحلا اهرود اهل ناك لفاوقلا ةراجت نأ ًاضيأ ظحالملا نمو

 رمحألا رحبلا لحارس ىلع تأشن يتلا يناوملاو ةيراجتلا قاوسألا راهدزا يف ةصاخو

 .ايقيرفأ يف ىرخألا ةيراجتلا لفاوقلا طوطخو ةريزجلا يف ةيرحبلا ةراجتلا طوطخب اهطابتراو

 رهتشأ يذلا قيرطلا ساسألا يف تناك ةيبرعلا ةريزجلا يف لفارقلا قيرط نأ فورعملا نمو

 نابتق دالبو تومرضح لحاوس نم ةيبرعلا تاجتنملا عمجت تناك ثيح ءروخبلا قيرط مسإب
 .دنبلاو ةشبحلا نم نيرحبلا قيرط نع نميلا ىلإ لصت تناك يتلا علسلا ىلإ ةفاضإ «أبسو

 قيرطلا اذه عرفتي نارجن نمو نارجت مث فوجلا ضرأ ىلإ ًالامش لفاوقلا كرحنت تناكو

 ةقطنمب ارورم جالفالا ىلإ اهنمووافلا ةيرق دنع رساودلا يداوب ًارام يقرشلا لامشلاوحن هجوتيل

 ىلإ ًالامش هجنت جيلخلا لحاوس ىلع اهنمو ءرجهو ةماميلا ىلإ ًاقرش مث ؛هايلاب ةريفولا جرتما
 برشي ىلإ ًالامش اهريسم لصاوتف ةيسيئرلا روخبلا قيرط امأ +.ماشلا دالب مث نيدفارلا يداو

 ةفلتخم ةيخيرات تارتف

 ماعلا (17)ددع «نميلا .ةيمالسالا ةوعدلا روهظ ىتح ةيراجتلا نميلا قاوسأ ؛ميرك دمحم ؛ميهاربإ -1

 .ندع :ندع ؛ 3

 .55 :53 21978 ؛تيوكلا «ةفرعملا ملاع ةلسلس .ةراضحلا ءنيسح «سنؤم - 2

 .1982 ؛ضايرلا ةعماج ؛وافلا ةيرق ؛نمحرلا دبع ؛يراصنألا - 3
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 يعرف قيرط جرخي مث .(رجحلا) حلاص نئادم مث (ناديد) العلا ةحاوب رمي برثي نمو

 امأ.ةيقارعلا قاوسأال يف يهتنيل لدنجلا ةمود ىلإ اهنمو ءاميت ىلإ بهذيل يقرشلا لامشلاوحن

لا يهو ءارتبلا ىلإ لصيل لامشلاوحن هريسم لصاويف يسيئرلا قيرطلا
 ةراجتل ةيسيئرلا ةذفان

 ةيربلا طوطخلا هذه نم ًاريثك نأ ةيخيراتلا رداصملا ضعب ركذتو + .مهلفاوقل ةريبك ةطخمو برعلا

 .مالسإلا ردص ىلإ ةطيشن تيقب

رألا برد رمحألا رحبلا قطانمب لصتت تناك يتلا ةيربلا لفاوقلا قرط مهأ نمو
 يأ نيعب

 يتلاو يراضحلاو يراجتلا لاصتالا ةقلح تناك يتلا قرطلا دحأوهو ًاموي نيعبرألا قيرط

برغ نم جاجحلا لفاوق تراس اهتطساوب يتلاو ةراقلا ىلإ اهب مالسإلا ربع
 لحاوس ىلإ ةراقلا 

 ةلحرم يف نيعبرألا برد رهدزا دقو .جحلا ةضيرف ءادأل ةيقرشلاو ةيبرغلا رمحألا رحبلا

 ( رشع عباسلا نرقلا يف) ةيمالسالا روفراد ةنطلس اهئمو ايقيرفأ يف ةيمالسالا كلامملا راهدزا

 ةيبرغلا نادوسلا دالب يف ةيمالسالا كلامملا نيب ًاقومرم ا اناكم ةنطلسلا هذه تلتحا دقو

 نيبو ًيرغ يسلطألا طيخلا ىنح اقرش رمحألا حبلا نم ةدئمل ةقطملا يأ يقرشلاو طسوألاو

 نيعبرألا برد لوط ردق دقو 3 بونجلا يف ةيئاوتسالا تاباغلاو لامشلا يف ىربكلا ءارحصلا

 0 ا لال لرعتق سد يهو) اليم 1117 يلاوحب

 و ؛لمج 0 يارب ةلئاقلا محن سيرتي لاعب ب ناكو ةيراجنلا لفاوقلاب ءىلتمي

او لفاوقلا هذه نأ رداصملا ضعب ركذتو . ةلمج 2000 ىلإ لصي لاوحألا
 

 ىلإ ةفاضإلاب سوديألاو بيدرعلاو غمصلاو ماعنلا شيرو تيترخلا نرقو جاعلا لمحت تناك

يلحلاو ةضفلاو ةميركلا راجحألاو .زرخلاو رينعلاب ةلمحم روفراد ىلإ لفاوقلا دوعت مث .لامجلا
 

 تاراهبلاو ةيذحألاو زرخلاو نبلاو ةيرانلا ةحلسألاو لحكلاو ايارملاو فويسلاو ةشمقألاو

 ءدادغب .(19) نرقلا ةياهن ىتح يراضحلا اهرودو لفاوقلا راحت :نورخآو ميهاربإ دمحأ ؛بايد -

4 2.107 

 109 ءهسفن عجرملا - 2

 115 ءهسفن عجرملا - 3
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 جراخلاب روفرادب طبترت تناك ينلا ًاضيأ قرطلا مدقأ لعلو : نوياضلاو ةباتتلا قو

 ةكلممو روفرادب مث يادوونويب ارام ةيبرغلا نادوسلا نادلب يصاقأ نم أدبي ناك يذلاوه

 ” جحلا قيرطوهو زاجحلا ىلإ مث ةيبرغلا هيناومو رمحألا رحبلا ىلإ جنوفلا

 : رمحألا رحبلا تاعمتجم نيب ةيفاقثلاو ةيئيدلا تالصلا

 يراضحلا لصاوتلا لئاسو تلهس رمحألا رحبلل ةيعيبطلا فورظلا نأ كش ال

 «نويم ةريزج لامش مك140 ةفاسم نم رمحألا رحبلا سيقت رداصملا ضعبو يراجتلاو

 مضي كلذو ءايقيرفأ يف نايس سأرو ينميلا يف دارم نصحلا يزاوملا طخلا نم أدبي رخآ يأرو

 يأ مك 2000 ىلإ ًالوط رمحألا رحبلا ديو .رمحألا رحبلا ىلع هنم ءازجأو بدنملا باب

 لصي طسوتلا يف رمحألا رحبلا ضرع نأ امك ؛ًارتم 490 قمع طسوتمو ًايرحب ًاليم 0

 ئطاشلا نم هيف رحبلا ضرع غلبي يذلا بدنملا باب قيضم دنع عقي اهقيضأو مك 240 ىلإ

 .ارتموليك 32 وحن يبرغلا ىلإ يقرشلا

 ةحلاصلا ةفلتخملا كامسألا نم عون 300 نع ديزي ام رمحألا رحبلا يف شيعيو

 تاوذو فادصألا نم هتاورثب ينغ رمحألا رحبلا نأ امك .يناويحلاو يرشبلا كالهتسالل

 وحبل تامسلا :هذنه نأ ركذنلاب ريدجلاو 4.” ةرقكب ةرشتتم ةيئاجرملا تاناويحلا نأ املك راحل

 يف امب ةيفاقثلاو ةيداملا تالاجملا فلتخم يف ةطيحملا تاعمتجملا نيب لصاوتلا تلهس دق رمحألا

 يف دبعت ماع لكشب تناك ةينميلا كلامملاو لئابقلا نأ فورعملا نمو.ةينيدلا تاريثأتلا كلذ

 رمقلا هلإ ىلع قلطت تومرضح لئابق تناكو ؛ةرهزلاوأ سمشلاو رمقلا ةميدقلا روصعلا

 هلإ ىلع نوقلطي نويئبسلا ناك نيح يف "دو" هيلع نوقلطي نوينبعملاو نويناسوألا ناكو (نيس)
 4"هقملا" مسإ رمقلا

 .115 ءهسفت عجرملا - 1

 .114 «لفاوقلا ةراجت ءبايد - 2

 .12 1999 ,ءاعنص ؛رمحألا رحبلاو نميلا ؛هللا دبع :يجروب - 3

 .137 ؛لهنملا ؛يماشلا 9
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 يف لبللا هلإ ةدابعل مهتسرامب نعع انثدحي رفعلل يهفشلا خيراتلا نأ لباقملا يف دجن امك

نم يبرغلا لحاسلا يف ةروهشملا ةئيدملاو ءانيما اهيفو يريد ىمسي عقوم
 بدنلا باب قيضم 

ف ضاوع لآ ين ةقطنمل تارايزلا ضععب ءانثأ تظحال دقو (ةيرفعلا ةقطنملا يف)
 دوجو نميلا ي

 "س لا" مسا قلطي رفعلا موق نأ رداصملا ضعي ريشتو .ليللا دبعم هيلع قلطي ميدق دبعم راثآ

م كانهف نييئبسلا ىدل رمقلا هلإوأ "هقملا" هلال ةبسنلابو .رمقلا ىلع 41-5
 اهمسا ةيرفع ةقطن

 دعي الوسراةقمو. .هقم دالب يأ "وسر هقم" ىمست ةقطنم كانه نأ ىلإ ةفاضإلاب "وقم"”وأ "هم

 ظفل نأ امك .(58063 أ[/) ةيثيسلا ةنيدملل جحرملا عقوملا نم تارتموليكلا تارشع ىوس

 هلإ ىلإ زمرت نييئبسلا دنع حركن ظفل امأ .ضرقوأ قنييق ' ةيرفعلاب ينعت 0/1880 "وقم"

 ىنعم لمتحيو «' عبتلا نم برشإ " ةيرفعلاب ينعت ؛ حر كنوأ حركن ةملكو «سمشلا

 .رابكإلاوأ لالجإلا

 دهاش ثيح ةيفرعلا يضارألا يف روشلا نرق لمحت تاموسرلا ضعب ترهظ دقو

 رحبلا لحاس نم برقلاب مويرم ةقطنم يف 1935 ماع اسانيفولواب يلاطيإلا يجولويجلا

 لاحلاوه امك ؛هقملا هلإلا يأ رمقلا ىلإ زمرت اهنأ لمتحيو نيليوط نينرقب ”مسر روهظ"رمحألا

ومرضح نيب لصاوت كانه نأ رداصملا ضعب ريشتو * .ةميدقلا ةيبونجلا ةيبرعلا تانايدلا يف
 ت

 اب حالملا يتموظنم حرش يف عفانلا قيفرلا باتك كلذ ىلإريشيو ايقيرفأ قرشو هرطقسو

 هيت هجتن مث ةرهماب ثوحيس ىلإ هجتت ةيمرضحلا نفسلا نأ نوخرؤملا ركذيو. عئاط

 * يقيرفألا لحاسلا يذاحت ىتح اهارجم ذخأت مث يروكلا دبع ةريزج ىلإ لصت ىتح يبرغلا

 نكامألا ءامسأوراثآلا

 ةلحرم ىلإ عجرت ايبويثأ يف اهيلع رشع شقن ةئامتالثو نيتثم نيب نأ رداصملا ضعب ركذت

لا امأ ؛ ةيزعجلا ةغللاب تبتك اهنم اشقن نيسمخ كانهو .م ق 300-60
 دقف ةيقابلا شوقن

يهو موتيب .ث اهيلع رثع يتلا ةيئبسلا شوقنلا نأ لمتحملا نمو .ةيثبسلا ةغللاب تبتك
 تاباتك 

 ١ - ,لهنملا ,يماشلا 148.
  - 2سقت عجرملا 148
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 .ةلحرملا كلت ىلإ ًاضيا شوقنلا هذه لثم دوعتو موسكأ بئاجي هآر ام عم هباشتت ةحضاو ريغ

 +. ةرواجلا قطاخملا يف يئبسلا ريثأتلا عم نمازتي ناك تقولا اذه نأ ًاضيأ لمتحملا نمو

 نيب تاريثاتلا ضعب تاباتكلا ضعب لالخ نم اوجتنتسا نييرصملا نأ ًاضيأ بيرغلا نمو
 اوقلطأ مهنأ رداصملا ضعب ركذتو ؛بدنملا بابو رمحألا رحبلل ةرواجملا قطانملا نم ددع

 تاراشإ كانهو .بدنملا باب قيضم يبناج ىلع عقت يتلا قطانملا ىلع تنوب دالب ةيمست

 يهو تتوب دالب نم تاناويحلا بناج ىلإ يرحبلا ريد يف ةدوجوملا موسرلا فصن ىرخأ

 2 ىرطقس ةريزج يف الإ نآلا ىتح دجوت ال راقبألا هذهو .مانس نودب ةريغص راقبأل موسر
 ءامسأ عم هباشتتو يرحب بركوأ برك لهس رداصملا ضعب اهركذت يتلا نكامألا ءامسأ نمو

 ًاضيأ ةيرق كانهو .ايقيرفأ قرش يف رفعلا دالب يف ةدوجوم عضاوملا هذهو .نميلا نم عضاومل
 دقو .نميلا يف شرج ةيدوأ ىدحإ هحدنت مسا نأ فورعملا نمو .18708310وحادنت اهمسا

 اهيفو شرج ةيدوأ نم نيعلا يهو هحدنت نأب «برعلا ةريزج ةفص يف ينادمبلا خرؤملا ركذ
 *دزالا نم مه اهناكسو ءرابآو بانعأ

 رمحألا رحبلا يتفظ ىلع تداس يتلا تاغللا نم ددع كانه نأ دجن تاغللا ثيح نمو

 « ةيرهملا ىلع لمشت يهف ةينميلا ةغللا امأ .ةيرهمألاو ةيبويثألاو ةميدقلا ةينميلا ةغللا اهنمو
 يبرغلا بونجلا ئطاوش ىلع ةرشتنلا تاغللا يهو ةيحرطبلاو ةيسوسرحلا (ةيلكحلا) ةيرحشلا
 قم ردحت دقو «قرطقس ةريزج اكس ةغل ةيزظقنسلاو,:(قامغالر افظو (نيمبلاال ةزهلاقف

 ؛ ةيبويثألاو ةينميلا تاقالعلا خيرات يف ةماهلا رصانعلا نم ددع كانه نأ نوخرؤملاريشيو

 ةكلملا ةئرو مهسفنأ رابتعا (ةروطسأ) نوعزانتي نوخرؤملا بهذي امك نوينميلاو نويبويثألاف

 ١ - :ندع ءهرطقس ؛نيكموان 30.

  - 2؛هسفن عجرملا 19

 ,153 لهما يمانقلا -3
 19 :هرطقس «نيكموات - 4
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 ريطاسأ فلتخم يورتو .موسكأ يف تمكح ةيئبسلا ةكلملا نأ نويبويثألا دقتعي امك , سيقلب

 مهبناج نم نيينميلا نأ امك .ميكحلا ناميلس كلملا ةفايض يف اهرفس ةصق يبويثألا بدألا

 ةكلملا هذه نع ةروطسألا نإف ًامومعو .نميلا يف أبس ضرأ تمكح سيقلب ةكلملا نأ نوربتعي

 ناكسلا عم ةميدقلا مهتالص كلذكو نييبويثألاو نيينميلا نيب ةلدابتملا ةبارقلا حئاشو دكؤت

 .نمملا لهآ نم اريثكت نأ رداضملا مب بعتنتو +نيطسلفو ةيبرعلا ةريزجلا ق.نيئاسلا

 ريمح مست ةميدقلا ةيقيرغألا تاداترملا نأ دح ىلإو اوشبحت دق اهمئاهت يف ناك نم ةصاخو

 * نييبويثألاب

 مسولا قلطت تناك مهتيلهاج يف برعلا نأ رداصملا ضعب ركذتت ىرخأ ةيحان نم

 ةيالو اوماقأ ثيح 16 نرقلا يف نوينامثعلا كارتألا لعف ام لثم .ةريزجلا ينكاس ىلع "دوسألا"

 ريشتو ابل ةدعاق هدج اولعجو نكاوسو عوصمو بصع مضتو شيحلا ةيالو اهومسا

 مسالا اذه قالطإ ىلع تحلطصا نيذلا موقلا اهب دصقي ةظفل ةشبحلا نأ رداصملا ضعب

 ديفي (ش ب ح) رذجلا نأ لاقيو .موقلا ءالؤه اهنطقي يتلا ضرألا كلذك ينعت امك مهيلع

 نيب هباشت كانهو .شوبحأو ناشبحو ةشبح مهف دحاو دج ىلإ نومتني ال موق لكو .طالتخالا

 يف ةعفترم باضه يه (تشبح) نأ لاقيو « ةشبحلا ضرأو نميلا ضرأ نم نكامألا ءامسأ

 «نمزلا نم ًائيح اهيف اورقتساو هماهت ىلإ (تشبح) ينكاس نم ريبك مسق حزن دقو .ةرهملا دالب
 *عزوم ةقطنم نم نيلصفنم رمحألا رحبلل ةيبرغلا ةفضلا يف اورقتساو مزلقلا رحب اوعطق مث

 كانهف كلذ عمو .ةيخيراتلا دهاوشلاو تاساردلا نم دبزم ىلإ جاتحت تامولعملا هذه لثم لعلو

 نميلا نيب ةيراضحلا تاقالعلا انمامأ دسجت نكمي يتلا ةيجولويبورثنألاو ةيفاقثلا دهاوشلا ضعب

 ثاجهللاو ةرشبلا نولو ءايزألاو ىقيسوملاو تاداعلا ةصاخو ايقيرفأ قرش تاعمتجو

 .29 ءهرطقس ؛نيكمواث - 1

 ندع ةعماج ةلجم :رظنأ . نميلا ةماهن يف "ةشبحلا " ضرأ ىلإ ةباحصلا ةرجه نأ يرافظلا رفعج ركذي - 2

 .152 22003 ةنس ((17)

 .153ءهسفن عجرملا - 3

 .152 ءهسفقت عجرملا -4

42 



 .ةيفاقثلا تامسلا نم اهريغو نكاسملاو

 ندملا ءامسأ

 ةيراجت تاقالع اهنيب تأشن يتلاو رمحألا رحبلا لحاوس ىلع ندملا نم ددع كانه

 ةنيدم يقيرفألا لحاسلا ىلع اهنم ركذن نأ نكميو .خيراتلا نم ةفلتخم تارتف لالخ ةيراضحو

 ةمطاف يسرمووعيطو ؛ يلوصعربو ؛يروجات ءاتيحر «ردعم ؛لوليبو ءبصع «عليز

 يتوبيجو بصع لثم دهعلا ةئيدح اهضعبو ةميدق ندملا هذه ضعبو .يتوبيجو (حيأ)ويحو

 لادع ةرامإ زكارم دحأ نم تناكو ةميدق ةيرفع ةئيدم عليز ربتعتو .ةمطاف ىسرمووعيطو

 عساتلا نرقلا يف لاموصلا نم اهناكس بلغأ تناك اهنم ةيرصملا ةلودلا جورخ دعبو ةيرفعلا

 ءانيم راثدنإ دعب ةشبحلل لوألا ءانيملا يه امنإ ينادمبلا مهوت امك ةريزج عليز سيلو .رشع

 لاموصلا هنيح يمس اميف اهوجمدأو زيلجنإلا اهعزتنا نأ دعب لاموصلا يف مويلا عقتو لودع

 ىلإ نميلا لهأ لخدم يهو عليز ميلقإ يف ةشبحلا يف ةيمالسإ ةلود لوأ تميقأ دقو.يناطيربلا

 ”,ةشبحلا ضرأ

 ؛نيينميلاو رفعلا نم اهيف نوميقملاو 19 نرقلا يف ءانيملا اهيف أشن دقف يتوبيج امأ

 نم ةيرفعلا نفسلا تناك نيرشعلا نرقلا ةيادب يفو .ةراجت باحصأو كالم اهيف نويينميلاو

 ضعبو يتوبيج نيبوأ ينوبيجو ندع نيب عئاضبلا لقنت يروجانو ردعمو يلوصعربو لوليب

 نميلا نئادم ىدحإ اهليخنو اهقوس يف هبشت ةيرفع ةئيدم يهف بصع ةنيدمو ”نمبلا ءازجأ

 يف اهتراجتو ةماهت يف ةلباقملا دالبلا نم اهيلإ اولقتنا نيذلا نيينميلا نم ددع اهنكسي ناكو

 .نيرشعلا نرقلا نم سماخلا دقعلا ىتح كلذو ًاثيدحو ًامبدق اهيف نيلزانلا برعلا دي يف بلاغلا

 ةرامإ نع دعبي هنأ رداصملا ضعب ريشتو 106158 ىريد ءانيم ةماهلا ةيخيراتلا ندملا نمو

 ءانيم هنع دعبت بدنملا باب قيضم نأ رداصملا ضعب ركذتو .ًاليم 80 يلاوحب رفاعملاب (ابجا

 امبر يرفعلا بناجلا يف ىريد ءانيم نأ ضعبلا حجريو .طقف تارتموليك 10 يلاوحب ىريد

 ١ - يرافظلا 193

  - 2؛لهنملا :يماشلا 440.
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 يف ةيرغلا ىريد ةنيدم نأ يف ةراشإلا نتكميو . ينميلا بناجلا يف 46118 نم مدقأ نوكت

عم ةكلم ةيادب ترصاع امبر بدنملا باب نم يبرغلا لحاسلا
 ةنيدم يفو 1 :اق 1400) ني

لا لامش نم (ميثه) ماشلا لئابق نم ةليبق نكست يلوصعرب
 هذه تلقتنا دقو ةيبرعلا ةريزج

جحلا لامش نم هنونيع يداو برق (ابض) ةئيدم نم ةليبقلا
 اهنمو (الت) ةريزج يف اولزنو .زا

بلاقتنا بابسأ نم نأ لاقيو .بصعو يلوصعربو كلهد ىلإ
 لئابقلا ملظوه زاجحلا نم م

 يف نولمعي مهو ؛رحبلا نم هنوبسكي امو مهيشاومو مبلاومأ ىلع رطيست تناك يتلا ةيرفعلا

 فدصلاو كمسلا ديص

معأ نوفرعي امك رحبلا يف نولمعي انهيلاهأ نإف يروجات ةنيدم امأ
 اهنأ لاقيو ربلا لا

نأ ركذيو .يزاغملا بانك يف تركذ امك «ىلسولا نورقلا يف ترمع
 يتلا ةديحولا ةنيدملا اه

ىتحو يسنرفلا لالتحالا لبق) ةيعرشلا ماكحألا يف دئاوعلا فرعت
 يهو (20 نرقلا ةيادب 

جاسمو روبقو رابآ راثآ اهيفو .راجتلا ىوأمو ءاضقلا داورو ءاملعلا ةنيدم
 ىلع لدت عرازمو د

 ب لا زسصلو ىلع عفوا عنآر قفلت

سو ديعس خيشلا دنع (بابذ) لثم ةيلحاسلا نئميلا ندم هبشتو ةيرفعلا ندللا
 طالخأ نم اهناك

 اةرفيصم اكو يريم أل كرها يلقن قاهف |رره هيدالا سايل اوبل

 لاقيو .ندع قاوسأ نم اهنورتشي طويخ نم كابشلا نوعنصيو رحبلا شورق يأ (مخللا)

ئيدم امأ *بدنملا بايو اخملاو بابذ يف مكحلا لئابق نم ةعنصلا اوملعت مهنأ
 اهنكستف (دع) ة

 ىلإو الكملاو رحشلاو ندع ىلإ رفاست مهنفس تناكو ءاهيحالم مدقأ نم مهو (الودع) ةليبق

 هل ناكو .(فزولا) تروحلا راغص نوديصي مهو .ةديدحلاو اخملا لثم ىرخألا نميلا ئيطاوش

 ”باودلا فلعو نايطألا ديمست يف مدختسي ايروأ يفو ءابقيرفأ قرشو ندع قاوسأ ىف جاور

 ١ - :لهخملا ءيماشلا 109
  - 2ءهسفن عجرملا 442.

  - 3ءهسفن عجرملا 445.

  -4:هسفن عجرملا 441,
  -5هسفن عجرملا 441.
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 ىلإ قيرطلاو (0طماعات خبأ) لبق ةشبحلا ءانيم يهو لوليب ةشبحلا يف ندملا مهأ نمو

 اهتيمهأ ىلع تضق نأ ىلإ ةشبحلا ىلإ رئاخذلاو ةحلسألا دروم تناكو راجتلا ةئيدمو جحلا

 .بصع ىلإ نيرشعلا نرقلا نم تاينيسمخلا يف لفاوقلل قيرط تحبصأ مث ءبصع ةئيدم

 تناكو ندعو عوصم ىلإ تايمك اهنم ردصت تناكو مودلا رجش نم تاباغ ةئيدملا لوحو

 ةيقرشلا لحاوسلا يف ةينميلا ندملاب ةيراضحو ةيراجت تاقالع اهطبرت ةروكذملا ندملا هذه مظعم

 .ةفلتخم ةيخيران تارتف يف كلذو رمحالا رحبلا نم

 ينميلا لحاسلاو ةيقيرفألا لحاوسلا ندم نيب باسنألا تاقالع

 خيشلا ركذ دقو «مدقلا ذنم ةيبرعلا تاعامجلا ىلإ بستني نم رفعلا نم نأ ركذ نأ قبس

 تامولعملاو دهاوشلا نم ريثكلا رفعلا رابخأو خيرات يف لهنملا هباتك يف يماشلا نيدلا لامج

 هرامع بسن يف يلاموصلا رهاط دمحأ هيقفلا باتك لثم باسنألا بنك يف ركذ ام رثكأو

 يزاغم ' باتك يف ةيرفعلا الرح هليبق نم (وتربك) ءاملع دحأل درو امو (يتربجلا ليعامسا)

 يف نيبن ام كلذكو ؛ ةيمرضحلا لئابقلا بسن يف يمرضحلا نيدلا جالص باتكو ؛'وتيدوم

 لئابقلاربكأ نمو ”ىتش لئابق نم كلذ ريغو ينميلا فسوي (سخاملا ذح) هرامع بسن
 نأشو الاكيإ ةليبق نأش اهنأش ةيبرع ةليبق رداصملا ركذت امك يهو ءاليمهاد ةليبق ةيرفعلا

 ربتعي يرفعلا يوفشلا خيراتلا بسحو (ينميلا فسوي ديفح) سحاملا ذح نم نيردحنلا

 بلاط يبأ نب ليقع نب دمحم ةيرذ نم نييشرقلا نم ةيرفعلا الرحو ةليبق اليمهاد ةليبق

 ؛نميلا يف ةيديزلا يف نيدوجولا راجنلا ينب ىلإ نوبسني مهفوتيرقتوأوترجت ةليبق امأ.يشرقلا

 ةليبق لوحو .لكاوه رزجو عكب ةريزجووعيطو ؛ردعم يف راجنلا ينب نم ذئاخف دجوتو

 لئاو ىلإ مهبسن لصنيو ةيمرضح ةليبق نم نوردحني مهف رفعلا دالب يف تنطق يتلا مراضحلا

 قو يروجات يف لئابقلا هذه نم نوردحنملا لزنيو .يمرضحلا لئاو نب هعيبر نب رجح نب

 يف نكست يهف ابوسح ةليبق امأ .يروبو اسوأ يفو البع احيدس يف كلذكو ردعمو شاوه

 ىلإ اهنمو عوصم ىلإ نميلا نم اولحر ةليبقلا هذه دارفأ نأ لوقي نم رفعلا نمو .يروجات

 .468 ؛لهنملا «يماشلا - 1
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 .يروجات ةقطنم

 يو ًابيرقت هنس 200 لبق ةيرفعلا ةقطنملا ىلإ تحزن دقف لدهألا ينب ةلئاع نإف لثلابو

 .نميلا هماهت يف لدهألا لئابق نم نوردحنيو بصعو يروب ةريزج هبش يف ةدجاوتم

 ةليبق رفعلا دالب ىلإ ترجاه يتلا نيفورعملا باسنألا نمو .عرولاو ملعلاب نوفورعم مبلاجرو

 (يرفعلا يوفشلا خيراتلا بسح) نميلا نم تءاج ةليبق يهو 881010 5ان188 ىوسولب

 ىلإ ةرتف دعب اولغوت مث بصع بونج بدنملا باب نم يبرغلا لحاسلا نم اهدارفأ مدق ثيح

 ادبو يروي ةريزج هبش يف ةليبقلا هذه دارفأ ميقتو ءدِع برغ بونج 510143 ىوس ةقطنم

 + هكعدو يتوماسو

 كلذو مالسإلا ةلاسر روهظ دعب ةيرفعلا ةقطنملا ىلإ تتأ ةيلبقلا تاعامجلا هذه مظعمو

 نم ترجاه امبر ةيرفعلا لئابقلا نم ةعومجم كانه نكلو .يداليملا عباسلا نرقلا نم ةرتف دعب

 رفعلا رابخأو خيرات لهنملا باتك بحاص مهزيم نيذلاو نينسلا فالآ لبق ةيبرعلا ةريزجلا

 تومرضح نم ةيخيراتلا رداصملا بسح ءالؤه رجاه دقو .نييلصألا رفعلا نييشوكلا حلطصمب

 ءزجلا ناك امبر .نييشوكلاو نييثبسلاو نيينيعملا ةلحرم يف ةميدقلا نميلا كلامتو هماهت لحاسو

 داليملا لبق نينسلا فالآ ثالث لبق يبرغلا بناجلا ىلإ بدنملا باب اوربع دق ءالؤه نم ربكألا

 .داليملا دعب ثلاثلا نرقلا ىتحو

 رزجلا يفو هرطقس يف تدجو يتلا ةميدقلا ةينميلا لئابقلاو نكامألا نم ديدعلا هباشتتو

 ءامسألا ضعبو ءامدقلا رفعلا نيبشوكلا لئابق ءامسأ ضعب عم نميلا قطانم ضعبو ةينميلا

 (موسكأ نم) همسك ؛(عبد)وأ هعبود :مكود نميلا يف كلذ لاثمو .ايقيرفأ قرش يف ةدوجوملا

 هلعلو (وقم) ةليبقو ؛ ةيرجحلا يف ىوسلا مسا هبشتو (ىوسوعلب)و ؛(يشاجن نم) ةشيجنلاو

 .نيينميلا دنع رمقلا هلإوهو (هقملا) هبشي مسا

 قرش ىلا مالسألا دعبو لبق ةينميلا تارجبلا نأ ديكأتلا نكمي ةقرولا هذه ماتخ فو

 رهاوظ امأ ؛مالسألا رشن يفو يفاقثلاو يراضحلا لصاوتلا يف اامهم الماع تناك ايقيرفأ

 .502 ؛لهنملا :يماشلا - 1
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 نرقلا رخاوأ يف تأدب دقو لمعلا ةرجهب تزيمت دقف ةثيدحلا ةينميلا تارجبلا يف ةيرارمتسالا

 يبرغلا دجاوتلاب نيثحابلا ضعب رظن يف رشابم لكشب تطبترأ دقو نيرشعلا نرقلا لئاوأو 9
 ضعبلا ددريو.يناطيربلاو يسنرفلاو يلاطيإلا دجاوتلا ةصاخو ”.ايقيرفأ قرش لحاوس ىلع

 نكمي ىتحو اثيدحو اميدف نيينميلا ةايح يف ىربك ةقيقح لزت ملو تناك نيينميلا ةرجه نأ

 نيثحابلا دحا ظحاليو .نايرجلا رهنلا داتعأ املثم ةرجبلا داتعأ دق ينميلا ناسنألا نأب لوقلا

 ةعطقنم ةثيدحلا ةرجبلا نأ ذا .ةيعامتجأ تسيلو ةيعيبط ةصاخ اهنأك ريسفتلا اذهب ةرجبلا نا

 يفو دسلا رايهنأ مايأ نيينميلا ةرجه نيب ةلص دجوت الو ةميدقلا تارجبلا كلتب ةلصلا
 2 .ةثيدحلا ةرجبلا نيبو ةيمالسألا تاحوتفلارصع

 .19 :1990 ؛تباث راد ؛نميلا يف لوحتلاو ةرجبلا مهولا ةنبن يف خرش ؛دمحأ ؛ريصقلا - |

 .19 ,هسفن عجرملا - 2
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 اهتالوادمو ةيخيراتلا - ةيفارغجلا ءامسألا يف
 ماشلاو نميلا برع نيب يرشبلا لعافتلا :جذومن

 روصعلا ربع يقيرقألا يبرعلا حانجلا ناكسو

 لفح دمحب .د

 ةمدقملا - |

 ةطانرغ طوقس ذنم «ةنحملل يبرعلا برغملا اميسالو يقيرفألا لامشلا ُنادلُب تضرعت

 آنه 'ناّرولا نسح ركذامو «ةيلاغتربلا  ةينابسالا حئاوجلاو تاراقلاف .(1492)

 رامعتسالا ناودع مث . لوقن ام ىلع دهاوش الإ اهريغو ةليلمو ةهتبسو ؛ 516 ةلان5

 نرقلا ةياهن يف رصم ىلع تربانوب نويلبان ةلمح دعب .رشع عساتلا نرقلا علطم ذنم يبوروألا

 ةيامحلا تحت) سنوت رودف 1837 ماع ذنم رئازجلا لالتحا تالمحو تايلمعب  رشع نماثلا

 يلاطيإلا جايتحالاو :(1912) ةيبرغملا ةكلمملا لبق :(188 ودراب 88500 ةدهاعم بجومب
 !"جيهلتو" ”'ةسنرفلا" تايلمع ٌرود ؛ملعن امك ؛كلذ لك قفار دقو ...ماعلا سفن يف ةيبيلل

 لوقت ىلع (م1495 / ه 884 رح م1489 / ه878) يماع نيب ام ؛ةطانرغ ين ناّرولا نسح دلو ١-
 3 نرقلا يف تسسأت) ءساف يف ؛ةقيرعلا (نييورقلا ةعماج) يف سردو 01255180010 يسنرفلا قرشتسملا

 يلوبان ءانبم ىلإ هوداق نييبوروأ ةنصارق دي يف ًاريسأ عقو نيح هرمع نم نيثالثلا غلب دق ناكو . (م9/ده
 رسالا يف ّلظ :(يقبرفألا نوال) مساب .ءدّمع يذلا ءابايلا ىلإ هودهأ ثيح ءامور ىلإ كانه نمو

 ةيلاطيالاب ةرشابم (ةيقيرفأ فصو) هباتك ناّزولا عضو ؛حجرألا ىلعو . (ةنس رشع يتنثا) يلاوح

 روتكدلل ةيبرعلا ةمجرتلا دمتعنو .يلاطيالا صنلا الإ ًايلاح فرعن الو ةبيرعلا هتاركذم ىلع ًادامتعا
 دوعس نب دمحم ةعماج «يفاو دحاولادبع يلع .د ةعجارم « ةيقيرفأ فصو ؛ةديمح نمحرلادبع

 .يرجه 1399 ضايرلا ؛ةيمالسالا

 شداق عم نوينامتكلا اهسسأ «ًابرغ ةجنط لباقم ًاقرش يطسوتملا قراط لبج قيضم ىلع هتبس عقت -2
 - (م.ق) رشع يناثلا نرقلا نم ًارابتعا (تشدح ترق) ةجاطرقو تومرضحو ةقيتعو (ةينابسالا)

 ةيربربلا لعج ةلوحم عم ةيسنرفلا ةغللاب نيقطان ىلإ ًايوغل يبرعلا برغملا ناكس ليوحت ةلواحم : ةسنرفلا 3

 «انمالك ىوحف كردي عوضوملاب ملع هل نم لكو ...ةباتكلاو ةغللا يف ةيبرعلا نع ليدبك ةينيتاللا اهتبانكب
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 ...حلا ”ةيقرعلا ةيجهملا" تارعنلا ةراثإو 2” يجيللا ريكتلاوةييرعلا

 ةريزجلا هبش بودج يف نميلا عم طقف ماشلا دالب ركذ ةودنلل حرتقملا ناونعلا نم ظحالن

 :تاظحالم كلذ ىلع انلو «ةيبرعلا

 :ًالوأ

 دالب) قارعلا نع ةيقرشلا اهئزجأ يف اميسال روصعلا ربع ماشلا دالب خيرات لصف نكمي 3

 نيب يراضحلا لعافتلا طتسن فيكو ؛(م.ق) سماخلا فلألا نم ارابتعا ؛(نيدفارلا

 مث ؛...خلا /0/18/# ةفلتخملا هراودأب (.5.3/ يراخفلا لبق يرجحلا رصعلا) تاراضح

 ةيعطقملا ةيرامسملا ةباتكلا نم اقالطنا ماشلا دالب يف اهراشتااو ةيعطقملا ةيرامسملا ةباتكلا

 لت) البإو (يريرحلا لت) يرام يف فولألا تارشعب (اهحاولأ / اهتمقُر) دجن يتلاو « ةيرموسلا

 ةيرصملا (ةنرامعلا لت) يف هيلع رشُع امل ةفاضإ اعبط ...لا (ةناشطع لت) خلالآ يفو ؛(خيدرم

 لبق ةعنام ةلصاف ٌدودح :(ايلاح قارعلا) نيدفارلاو ماشلا دالبل ناك ىتمو .(م.ق 14 نرقلا)

 انرثع ثيح ؛ىرثألا (كارب لت) عي نيأو ...ىلوألا ةينوكلا برحلا دعب (وكيب - سكياس)

 لت) مث ؛(م.ق 21) نرقلا نم ؛(يدكألا نوجرس) نوكراش ديفح (نيس ماران) رصق ىلع

 دجن الأ ...(م.ق 19 نرقلا لوألا ددأ يشمش) يروشآلا لهاعلا ةمصاع ؛(ةنخش / ناليل

 اولقتنا نيأ نمو نويلبابلاو نويدكلا قلطنا نيأ نمو !؟ ةيتارفلا ةيماشلا ةريزجلا يف نيعقوملا

 . ديزملل ناكملاو نامزلا قيضل لاجم الو

 امم .ةيسنوت تايماع : ىحصفلا ةيبرعلا لحم ّلحتل ةجرادلا ةّيلحملا تاجهللا رشنو عيجشت ىنعمب :جيهلتلا -1

 .قاحلإلاو جمالا تايلمع لهسي

 ةدودحم ةنكمأ يفو ةذاش / ةردان تالاح يف الإ «يبرعلا قرشملا يف هفرعن مل رمألا اذه :يحيسملاريشبتلا -2

 رود كردنو مهفن انه نمو مدقلا يف لغومو يرذج مالسالاب ةبورعلا طابتراف برغملا يف امأ ةلوزعم /

 يف امأ 0هدهتفعمتتمم 26و هنود 8امصعو ضيبلا ءابآلا) ةيعمجو (آ2118ع116 لانيدراكلا)

 لآ) ىلإ ةنساسفلاو ةرذانملا نم هئيدحو ًايدق فورعم برعلا ىراصنلل يبايإلا رودلاف :يبرعلا قرشملا
 اينيد سلو يداي عوضوملاف ... خلا (قايدش لآو فولعم لآو فيصان لآو ينتسبلا

 .كلذ ىلإ ةدوع انلو ... غيزلا /ربربلا مهناوخإ نع برعلا قيرفتل : ةيقرعلا ةيتيهذملا -3
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 .ةيناثلا ةظحالملا ىلإ ينأن انهو ...نيدفارلا دالي ىلإ

 : ايناث

 ملعو رولكلوفلاو نيدلاو ةخللا يف - ةنراقملا تاساردلا لتخم ىلع ًادامتعا «دقتعن نحن

 اهيلع قلطأ يتلا ةيرشبلا تارجبلا ةيرظن نأ «خيراتلل ةدعاسملا مولعلا رئاسو باسنلا

 دقق (ةيماسلا تارجبلا) مسأ رشع نماثلا نرقلا ةياهن يف (رتولش يواسمنلا نهاكلا/بهارلا)

 نامزلا يف ةدّدحمو ةمظتنم ةيرشب تارجه كلانه نكي ملف ؛ةيملع الو لب ةيلاب تحبصأ

 ةريزجلا هبش رصحن الو ؛(م.ق) سماخلا فلألا ذنم ءرمتسمو مئاد ٌنالوج لب ؛ناكلاو

 ...ةيبرعلا تارامإلاو ةينميلا ةيروهمجلاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا) يف ًايلاح هفرعن امب ةيبرعلا

 نيدفارلا دالي عم سوروطو سورغاز لابج ثيح ؛ىوصقلا اهدودح يف اهارن لب ؛(حلا

 ماشلاو نميلا ركذ ىلع رصتقن الأ نسحتسملاو لضفألا نم هنأ لوقن انه نمو ...ماشلاو

 رصمف نادوسلاو ةشبجحلا ىلإ ةيبرعلا ةريزجلا بونج نم تارجبلا لامهإ مدع عم ؛طقف

 .رمحألا رحبلا هايم ربع ؛يقيرفألا لامشلاف

 .انتسارد ناونع يف ليدعتلا ىلع ةقفاوملا عم ؛ةودنلا ناونع ليدعتل عوضوملا حرطوجرن

 ةيداملا قئاثولا ةّقو رداصملا ةردن : لكشملا عوضوملا -2

 «ةيبرعلا ةريزجلا ىلإ ةبسنلاب ءاذه انموي ىتح ةيباتكلا انرداصم رصحنت ؛ملعن امك

 شوقنلا عم (ريمح ىلإ أبس نم) ينميلا دنسملا ملقلا شوقنب :ةيلاحلا ةيسايسلا اهدودحب

 طوطخ فلتخمب (ةيسرافلا ةيوفصلا نع اهزييمتل ةيئافص انلق) ةيئافصلاو ةينايحللاو ةيدومشلا

 لوغلاو ةيقفاب) بناجألا برعلا ةذتاسألا نيثحابلا رود انه ىسنن الو «يبونجلا دنسملا

 ىقري ال اهمدقأف ؛قيرطلا لوأ يف انلزام اننأب فرتعن نأ بجي نكلو :(...خلا نبورو نوتسنبو

 ةيبرعلا ةريزجلا هبش طسو يف امأ «نميلا ىلإ ةبسنلاب اذه (م.ق) نماثلا نرقلا نم دعبأ ىلإ

 اهفِرْعَت امك يهف ؛كلذ نم رثكأ لب ءنورق ةدعب كلذ دعب تءاجف :ةيروس بونجو اهلامشو

 نيخرؤملاو نيباّسنلا انيدل عبط ...انتودن عوضومل ةبسنلاب عفنلاو ىودجلا ةدودحم ؛نآلا ىتح
 باّتكلا ضعب انيدل مث ...يقيقحلا عقاولاو ةروطسألا نيب انه عقن نكلو ؛برعلا نييفارغجلاو
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 ىودجلا ًاضيأ انه نكلو (...خلا سوفيلقرم سونايمآ «نوبارتس سوميلطب) نييكيسالكلا

 نم مكارت امب اهانراق ام اذإ ةليثض جئاشلا ًاضيأ انهو «راثآلا ملع انل ىقيو ...ةدودحم

 رشع نماثلا نرقلا ةياهن ذنم ؛لينلا يداوو ماشلاو نيدفارلا دالب يف ةئميبلا ةقئاف تامولعم

 اهضعبو ؛ًايرثأل قامعألا ةلوهجم تلازام ةيبرعلا ةريزجلا هبش قطانم ضعبف .نآلا ىتحو
 ىلإ ليبسلا فيكو ...ناكملاو نامزلا يف دودح نآلا ىتح هملعن امو «تامولعملا ةحيحش رخآلا

 يقرشملا حانجلل ةبسنلاب اذه ..(مق) بلا ثلاثلاو عبارلاو سماخلا فلألا ملاع ىلإ لوصولا

 ...(ةيبرعلا ةريزجلا هبش) يبونجلا

 نيأ نكلو ءاهريغو ةيفوللا تاباتكلا ضعب انيدل « يقيرفألا يبرعلا حانجلل ةبسنلاب امأ

 ريمدت بجي) 106160703 55[ 03110380 (يقيرفالاويبيكس) ةنعل دعب (يجاطرقلا زنكلا)وه

 انرابخأ رصحنت ؛ملعت امكف ؛ يقيرفألا لامشلا يف لوألا يبرعلا نايكلل ةبسنلاب امأ ..(ةجاطرق

 ضب ىلإ ةفاضإ ًاعبط ؛”سلدنألا حاتفا خيرات" يف (م257ت) ةيطوقلا نبأ : نيردصمب

 يف (م10-11/ه5/4) ناّيح نبا :اهرهشأ نم «ةرخأتملا ةيبرعلا رداصملا يف تانولعملا

 نايبلا" يف (م1295/ه 695 ت) يشكارملا يراذع نبإو "سلدنألا لاجر خيرات يف سبتقملا"

 حفن'يف (م1631/ه1041ت) يناسملتلا يرقملاو ؟ 'برغملاو سلدنألا خيرات يف برغملا

 حابجلل ةبسنلاب اريثك انفعسي ال راثآلا ملع اضيأ انهو ..."بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا

 ىتح ءدعب امو .م.ق سماخلا فلألا نم ارابتعا ؛ مدقلا يف ةلغوملا راودلا يف يبرغملا يبرعلا

 سانجلاو عاونألل ةبسنلاب امأ .ةقيتعلا ةيرصملا قئاثولا يف هدجن ام ادع ام ؛لوألا فلألا علطم

 ةيصفقلاو ةينارهولاو ةينامبضلا) ةيقيرفأ لامش يف «خيرانلا لبق ام تاراضحلا ةيرشبلا

 .(ةيجولويورثنا) ةسانإلا ءاملع نم انريغل اهكرتنو ءهذه انتسارد يف ٌناكم ابل سيلف (اهريغو

 ةيبرغلاو ةيكيسالكلاو ةيبرغملا / ةيقرشلا ةيبرعلا ءامسألا ضعب-3

 :ثدحألا ىلإ مدقألا نم اهركذنو

 ةقطنملا اهب دوصقملاو (ةيبيل آنأاتإلع' هِومْيل) 011881 دجن سوروموه دنع -1

 يسنرفلا - ينانويلا مجعملا يف عوضوملا لوح ديزملا دجن .يسلطلا طيحملا ىتح رصم نم ةدتمملا
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 ههتالإب, 11 ءانمصصقتتع 016ءم-1ةمعهتو ( لد 8 عون 8”) :ةدام 1190 ةحفص

 ىدل دجن ءدعب اميفو .(ةنيروق) عم اوُبيِل ركذ (32/ يناثلا باتكلا) 'ستودوره ىدل دجن مث

 نييبيللا طبري امسأ (يعيبطلا خيراتلا) يف (م لوألا نرقلا) سوينيلي يفارغجلا ينيتاللا بتاكلا

 آءاطإنة عالما 11 نييرصملاب

 «يقتلئف نحن امأ ...لصألا يبرع رذجلا نأ مهضعب ىري ؛ربربلا مسال ةبسنلاب . -2
 ىدل .ةيبرعلاو ةيقرشلاف ةينيتاللاو ةينانويلا ةميدقلا رداصملا يف ه انكردا ام ركذب ءءدب يذ ئداب

 (نهه) 8ةيطرلعم (ذؤ5) 8«م0مان'ّيه (ورّيربرب) لعف انيدل (7 / يناثلا باتكلا) ستودوره

 ينانويلا خرؤملا ىدل دجن دعب اميفو .(ةضماغ ؛ةحضاو ريغ ةغلب ملكت) (ْوي /وردّْيرُبْرَب)
 ناكف ..” :يلاتلا صنلا (سوسنريزليلا برح) هخيرات يف ؛2(م.ق431 -460 سديديمون)

 ملاعلا ةنيكس عزعز يذلا ربكألا زازتهالا (م.م ةطرايسو ةنيثآ نيب برحلا دوصقملا) كلذ

 «"يرشبلا سنجل رئاس لب ؛«(سورابرب 1890000006 ) ةرباربلا عاقصأ ضعيبو يقيرغإلا

 )16( .(...ىلا نيدفارلاو ىرغصلا ةيسآ بوعشو سرفلا) انه ةرباربلاب دوصقملا

 ريهظت ةلئمألا نم ًاديدع ًاضيأ ركذن نأ اننكمي .." :ناكملا سفن يف (سديديموث) فيضيو

 - 8,6920065 - 80م00مانزيم'ب مويلا ةرباربك نوشيعي اوناك ءامدقلا قيرغالا نأ

 .(سركيرابرب

 لصفلا :سماخلا باتكلا ؛تاينلبلا" : هغلؤم يف لوقيف :267000807 ”نوفونسك امأ

 لالخ ينانويلا يسرافلا عارصلا رابخا انل يوري . خيراتلا بأب ريهشلا ؛(؟ 425 -؟ 480) ستودوره -1

 ةفرعمل ردصم لضفاك (هخيرات)ربتعي ؛ عقاولاب ريطاسألا طلخي هنأ مغرلا ىلعو (م.ق) سماخلا نرقلا
 . ةيبرع نادلب ةدع راز . ميدقلا ملاعلا لاوحأ

 اهيف كرتشا يتلا (سوسن وبوليلا برح خيرات) هل . ينيثآ يركسع / يسايس دئاقو ينانوي خرؤم -2

 . مهتمعأو ءامدقلا نيخرؤملا قدصأ ربتعي اذبل . زبحت نود اهخراو

 / سيسابانأ) هفلؤمب رهتشا . ينثا دئاقو فوسليفو ينيرات بتاك (م.ق 355 5؟ 427) نوفونسك -3

 رحبلا ىلإ تارفلا نم قزترم براحم فالآ 10) سأر ىلع هريس فو هيفو (ةلحرلا وأ) (دومصلا

 .دوسألا
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 ريهشلا هفينصت يف ًاضيأ ركذيو .ةرباربلا ريصن هنأب مهتأ دقف ساينمسإ امأ ..” :(35 , يناثلا

 2726 سمانخلا لصفلا ؛لوألا باتكلا سيسابانأ) (4000060' - 4868515 درمصلا)

 فو .(سوكيراب) (83:ةمءم5 - 8همقهمدم* مساب ينيمخالا شروق ميخم '

8080 سورابرب) مساب ةيبنجالا دالبلا ركذي (د ءومصلا) هفلؤم نم ةنكمأ ةّدع
0806 2 

 لصنلا ؛لوألا باتكلا) يف :(ةينله يأ /533 نله) عم ةلباقم ؛ ةيراضح تناكولو

 .(...خلا ثلاغلا

 هتيحرسم يف ركذيف «'(م.ق 456 -525) سولوخسيا يحسملا رعاشلاو بتاكلا امأ

 ؛ قيرغإلا دالب يف ىلوألا تنكس نيتقيقش اتناك" يلي ام (187 رعشلا تيب سرفلا) ةريهشلا

 رعشلا تيب) يفو .(ةيبرغ/ ةينانوي ريغ انه دوصقملا) "ةيربربلا ضرألا يف ةيناثلا ٌردقلا ىمر امنيب

 حلاصل (اهمقر) اهدادعت ناك « ةيبرحلا نفسلا ددعل ةبسنلاب هنأ ملعن نأ انلعو ” لوقي (7

 (سورابرب - 1398:0605 - 8«م006م06) ىنعم ينأي دقو .(سرفلا انه دوصقلا) ةرباربلا

 .(يربرب/ سورابرب)وه ينلله ريغوه نم ' لك رخآر يبعتبو .. يئادب «نيجه «بيرغ) ىوس

رب)وه ينيتالوأ ينانوي ريغوه ام لكف ؛ ةينيتاللا رداصملل ةبسنلاب لاخلا كلذكو
 .(يرب

 «ملعن امكو .ةينيتاللاو ةينانويلا نيتغللا يف (ربرب) ةملكل ًايلعف ًارذج دجت اننأ لوقلا بجي

 ام .ةينيتاللاو ةينانويلاك «ةيبرعلا يف دعب اميف (يمجعأ) ىنعم ةلالد ًانايحأ (ربرب) ةملك تذخأ

 ذنم ةيكيسالكلا رداصملا يف ةعئاش اهنأ انيأرو «برغلا نم مأ قرشلا نم ؟ ةملكلا لصأوه

 ًاملع ؛(ًانرق رشع ىنثأ 12) يلاوحب ةيناندعلا ىحصفلا ةيبرعلا لبق يأ (م.ق) سماخلا نرقلا

 .ىنعملا سفن ةميدقلا ةيسرافلا يف ًاضيأ اهدجن اننأ

 سماخلا نرقلا ذنم يئانويلا ملاعلا عم تاقالع نيينيمثملا سرفلل ناك :ملعت امكو

 سماخلا نرقلا - ةيديملا بورحلا / ينانويلا - ينيمخألا) عارصلا لالخ امّيسال ء(م.ق)

حل يروطسالا ينانويلا ميعزلا) نونم اغآو (لسالسلاب ديقملا سوبئمرب)) «(سيمالس
 ٠ (ةداورط بر
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 !؟ قيرغألاوأ سرفلا ...رخآلا نع سبتقا نمف ؛(م.ق)

 ًايدق انيدل ترهظ ؛يبرعلا انيرفمل ًايلاح لغاشلا لغشلا تحبصأ يتلا «(ريرب) ةملكو
 1 «ةيسنج / ةيقرع يناعم ديفت ال انيأر امك ...ةيئيتاللاو ةينانويلا رداصملا يف اهركذ دعب
 ...خلا ةيعامتجا / ةيوغل / ةيراضح تافص

 +1. 7108110ونر فيزوج لوقي

 ةنتووعي طعملقمأ انعو ؟1نلال ع7 حيويجرومع 8( طزربتعمع 5زعاع 8ع الماعع 1ميوونوم هعو 5ةيمعتمك اتم ظعمممع 0 عوريمزعب عم طزعممتا 8( وصخ اه
 عب 2'ةمرذك [نعو 4اناعنو 15 81 ط0 [305.

 ةييرعلا تاعوبطملا ناويد عم نواستلاب ةثادحلا راد نمع ةيبرعلاب باتكلا ردص دقو
 ةرسيوسو ايلاطيإو اسنرف يف ةيمالسإلا تاحوتفلا" :ناونعب (1984 ىلوألا ةعبطلا ؛رئازجلاب
 روتكدلا ميدنقتو يشاوحلا قيلعتو بيرعت ' داليسلل رشاعلاو عساتلاو نماشلا نورا يف
 .يبرعلا ليعامسإ

 ىلع ”ربربلا" مسأ اوقلطأ ةجنرفلا نيخرؤملاو ةاورلا نا :(23 ةحفص «ونر .ج) لوقي
 نم ديدعلا مهيلإ مضنا ثيح ؛ةيلامشلا ةيقيرفأ قيرط نع سلدنألا ىلإ اولخدا" مهنأل برعلا
 ةيروطاربمإلا موخت ىلع ريغت تحار يتلا رداصملا نأ ًاضيأ ملعن نحنو ." نييقيرفألا نيلتاقلا
 .داليملل سماخلا نرقلا ةياهن يف ءاهحاتجت نأ لبق : ةينامورلا

 اهنمو ,8/هاند© رْوُم :مسأ ؛ابلوصأو اهلولدم يف ةضماغلا ةميدقلا ءامسألا نمو -3
 طوقس دعي ةيئابسأ يف اولظ نيدلا برعلا ,21/0515605 سوكسيروم مساو :؛ةيناطروم
 ىدل ًارارم مسالا دجنو .رشع عباسلا نرقلا يف يئاهنلا مهداعبتسا لبق ,(1492) ةطانرغ
 هكيدح يف (م.ق 35 -86) 581الو|ا5 سريتسولاص نم ًارابتعا اميس ال ؛نيتاللا باتكلا
 ؟اهانعمو ةيمستلا لصأوه امف ..ال8ا01118 اطروغوي يديمونلا يقيرفألا دئاقلا نع

 نرقلا نم ًارابتعا ؛ةيمسعلل ىدص دج ؛(ةينانويلا) ةميدقلا ةيكيسالكلا رداصملا يف
 .(ةيبرغلا رئازجلا) (ايسوروم) (3010:21086000) مسأ ًاضيأ دجنو .(م.ق) سماخلا
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 ةيناعنكلا رداصملا يف رخآبوأ لكشب ةدوجوم ةيمستلا نأ هابتنالا تفلن نا ديفملا نم

 ينميلا رملا تابن دجن (1/0 داشنالا ديشن) يفف .دعب اميف ةيبرعلا يفو ةيئايرسلا يفو (ةيتاروتلا)

 ةميدقلا سدقلا يف دجنو .(رم 770) دجن (30/23 جورخلا رفس) يف كلذكو ؛(يروم) ل975

 نيذلا (سوسكبلا) نييرومألاب (روملا) نييروملا ةقالع يه ام مث .(777”8 ايروم) لبج

 ىدل ءامسلاو سقطلا هلاوه (رو/ورومآ) هلالاو .(م.ق) رشع نماثلا نرقلا يف رصم اولخد

 /اروُم) :انيدل « ةينايرسلا يفو .(روشأ) مهبلا مساب ًاضيأ ةقالع نييروشالل دجنو نييرومألا
 سوماق ؛بابلا يحاررق ليئاربج :رظنا) معطلا ّرم ةحئارلا بيط ؛ينميلا تابنلا (َرلا

 يفو .(691 ةحفص ءُرْوُط ةدام ؛ 1994 قشمد «بيدلا ءاب فلأ ةعبطم « يبرع - ينايرس

 مسا يفو (رْوُم) موزجملا عومجما يفو (ارأَم) ةيروطسنلا يفو (وُرْوُمدجت ةيبوقعيلا ةينايرسلا
 .نورام (ديسلا / سيدقلا) رام مسأ اهنمو (نورام) ريغصتلا

 هيلإ راشملا هباتك يف (وُنِر.ج) لوقي .581180عالال5 سوُككاَراس مسأ ىلإ يتأن مث -4

 - نأ اوكشوأ نيذلاو «برعلاب تطلتخا يتلا بوعشلا فلتخم نع ثدحتنس .." :هالعأ

 ”نزاراس" مسأ ماوقألا ءالؤه ىلع انفالسأ ًانايحأ قلطأو ؛نآرقلا مكحل اهلك ايوروأ اوعضخُي

 عجرملا سفن يف فيضيو ." ةداع لّحرلا برعلا ىلع قلطُي هنكلو «قاقتشالا لوهجم مسأرهو

 يهو ةينيتاللا نم ةملكلا لصأ !؟ ..نزاراس ةملك قاقتشا لصأوه ام نكلو .." : 209 ص

 ةرم لوأل ترهظ دقو سونكاراس (53113010105 / 208016 11006) قيرغإلا نم ةذوخأم

 ىلع قلطُ يهو ؛داليملل ىلوألا نورقلا يف نوبتكي اوناك نيذلا نيفلؤملا بتك يف

 .تارفلاو ةلجد نيب ةريزجلا ةقطنمو ةيبرعلا ةريزجلا نولتحي اوناك نيذلا : لَحّرلاودبلا

 هنم تقتشا يذلا لصألا لوح ةريثك ءارآ نع اوبرعأو ىتش بهاذم سانلا بهذ دقلو

 ةملكلا نم ةقتشم ةملكلا نأوه نيثحابلا رثكأ هيلع عمتجا يأر دجوي ال هنكلو ءةملكلا هذه

 اوناك ةيبرعلا ةريزجلا يفو ةيماشلا ةريزجلا يف لحُرلا برعلا نإ : عقاولاو ."يقرش " ةيبرعلا

 ىطسولا روصعلا يف نييحيسملا يأر امأ .ةينامورلا ةيروطاربمإلل ةيقرشلا موختلا ىلع نوعقي
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 (ةراس) مسا نم ةقتشم (نازاراس) ةملك لعجي يذلاو «'موريج سيدقلا ىلإ دنتسي يذلا
 مأ ةراسب ةلص مهطبرت ال برعلا نأ ثيح «هدنع فوقولا قحتسي ال يأروهف «ميهربا ةجوز

 يتلاو ؛(طابنألا دالب) ةيرخصلا برعلا دالب ماوقأ ىلإ ةراشإ ؛(سونكاراس) مسأ دجن

 روطاربمإلا اهقدللأ نأ ذنم :(ةيبرعلا ةيالولا) 8:0112018 418618 مساي ًاقحال ترهتشا
 ىدل مسالا اذه دجن ؛ ةينامورلا ةيروطاربمإلاب م117 -52 (30105]1:72 سونايرت) ينامورلا

 رام شونايمأ) ىدل دعب اميفو 4سوميلطبو :ًاقباس :نوكملا:”نسونيتيلبو 7 نوبارتتس

 يفو (ايعشا رفس) ىلع ةيتاروتلا هتاحورش يف) موريج سيدقلا ىدل انلق امك مث :”(سويلف
 ,(م144/370 9وصهوذمو سوينيس) ىدل مسالا ىلإ ةراشإ دجن :ًابيرتقتاةزغنفلا نست
 - 20مور©0تنكين يتسنكاراس) ًالئاق (ةيبيللا ةنيروق) فقسأ :يناردنكسالا فوسليفلا

 .«برعلا ةقيرط ىلع

 رذج (ةيناعنكلا ةيتاروتلا هتجهلب) (7/50 ةعماجلا رفس) يف دجن ؛ةميدقلا انرداصم يف امأ

 ةغللا ىلإ (ميدقلا دهعلا) باتكلا مجرت . (م324-420) ةينامورلا ةينيتاللا ةسينكلا ءاملعو ءابآ نم -1

 دهعلا ىلع تاحورشو تاسارد هل . (ةيبعشلا < اتاجلولا / 71ل8'04877-1) مساب فورعملا ةينيتاللا

 . (ةارااوتلا / ميدقلا

 اهدجن ال :برعلا دالب نع ًارابخأ هيف دجن ؛(ةيفارغجلا) باتك هل (م28 - ؟ م.ق 38) ينانوي يفارغج -2
 . نييكيسالكلا ٍباَُكلا نم هريغ ىدل

 ةعوسوم فّنص « ةيفارغج ةمهاسم هلو ؛نيتاللا ةعيبطلا ءاملع نمو يركسع دئاق هزيكألا نسوينيلي +3
 .(ًارفس 37) نم 11.71. يعيبطلا خيراتلا

 . ةيضايرلاو ةيفارغجلاو ةيكلفلا هفراعمب رهتشا . (:م يناثلا نرتلا) رصم ديعص ف دلو طاماعصقتمو -4
 ةيكلفلا عاضوألا تابثإ ةفرعمل دعاوقلا هيفو :(ربكألا) يطسجملاو ؛ةيفارغجلا ةعوسوملا هتافلؤم نم

 برق يفوت . (.م873 -810 قحسا نب نينح) ةينانويلا ندع هبّرع . ةيليصفتلا اهئلدأب ةيضرألاو

 . م167 ماع يف ةيردنكسالا

 كثيح نم «ةيئامورلا ةيررطاربمإلا رابخأ عبات ينبتال خرؤم (400 - ؟330) سوتيلقرام سونايما -

 . هخبرات يف (.م 120 - ؟00 سوتيكات) خرؤملا ؛هتدلج نبإ فقوت
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 ةيروشآلا يف كلذك ؛(تعمل /تّعْطَس /سمشلا تقرش /َقَرَش) ىنعمب (قّرَس 276/ج>أن)

 .ىنعملا سفنب (َقَرَش) يثبسلا يفو ؛(وكراش)

 مسا كلذكو «قراشلا ؛ءيِضْلا هلإلل (َنكْرَش) ةفصو « قرشلا ىنعمب (قرْشَم) كلذكو

 ينانويلا لصألا نم ءايديمونوهو لَحّرلاودبلا ىنعم ديفيرخآ مسا انيدلو -5

 210006, 88!!' يسنرف ينانوي مجعم رظنا) (سورامون 12060060 « سامون 00006)

 مسالا بستكي نا لبق ؛ (لحرلا ةيبرعلا لئابقلا) 810572065 ةيسنرفلا يفو (1331 ةحفص

 ةيمسنلل ًءادصأ دجنو .(ةيناطيرومو ةجاطرق دالب نيب ام) ةيقيرفأ لامش يف .ًايفارغج ًالولدم

 « (ةينيتاللا / ةينانويلا) ةيكيسالكلا تاباتكلا يف اميس ال « ماشلا دالب يف :ةيقيرفألا ةيفارغجلا

 .ةيماشلا ةيدابلا ناكس ىلع ةلالد

 : ةيفارغجلاو ةغللا يف « يبرعلا انملاع يف "ربربلا" ىلإ دوعنو

 مالكلا ةرْثك ةربربلاو ..” (رَرَي) ةدام يف (روظنم نبإ / ناسللا) يف ءاج :ةفللا يف ل

...ىذه اذإ َرِيْرَب دقو ءكلذك ناك اذإ هرابْرَب لجرو ؛حايصلا ليقو ؛ناسللاب ةبلجلاو
 

 باتك يف ةقيش تاح رظنا) ...رابربوهف َربْرَب دقو ...وبضغ نم ٌمالكو توصلا :ةربربلاو

ثلل يموقلا سلجلا تاروشنم :(ىمادق برع ربربلا) يوابرعلا راتخملا دمحم ذاتسألا
 ةفاق

 213 -219 ص : 1993 ىلوألا ةعبطلا : طابرلا « ةيبرعلا

 نم اهرواج امو ةيبرعلا ةريزجلا بونج يف ةرشتنم نكامأ ءامسأ دجن : ةيفارغجلا .ب

 .ةيقيرفألا قطانملا

اهركذ «نميلاب لصتملا رحبلا لحاس ىلع عقت جنزلاو ةشبحلا نيب دالب :ةْرَبْرَي اهنم
 

 بتكلا راد «ةحميق دمحم ديفم روتكدلا حرش) رهوجلا نداعمو بهذلا جورم يف يدوعسملا

 :يف يومحلا توقاي ذخأ هنعو ؛يئاَدْمَملاو .(447 ةحفص 1 ج «1986 توريب ؛ةيملعلا

 .(369 ةحفص ؛1 ج «1965 توريب) نادلبلا مجعم
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 .(106 .ص 1 ج «قباسلا ردصملا) يدوعسملا (ندع) يربربلا جيلخلاوهو :ةّريْرَي رحب

 .لاموصلا يف ةنيدم :ربرب

 ؛ عركألا يلع نب دمحم قيقحت «برعلا ةريزج ةحفص) ينادمبلا اهركذ :ُيِرّبرَب ةريزج

 (ىرْطَقُس) يهو .93 ةحفص .1983 ءاعنص :3ط ؛ينميلا ثوحبلاو تاساردلا زكرم
 .ةيرهملا اهلهأ ةغلو ءةميدقلا

 شن ةنجل) يبرعلا برغملا يف ةيلالقتسالا تاكرحلا: يف يسافلا لآلع هركذ :ْريْرَب يداو
 .(9 ةحفص ؛4ط 1950 طابرلا :ريرحتلا ميعز ثارت

 ...حلا ...رصم يف طاطسفلاب دجوت تناك قوس يهو :زيرب قوس

 ؛رحلا لجرلا :ةملكلا ىنعتو ةيقيرفأ لامش يف ةميدقلا ءامسألا نم :غيزامأ -6

 ذاتسألل .ىمادق برع «ربربلا) يف غيزامألل ةديفمو ةديج ةسارد رظنا) .ليصألا :ليبنلا

 .(231/33 ص هالعأ روكذملا ؛يوابرعلا

 جئاتنلاو صخلملا | يفو -4

 امك لب ؛ هنيعب سنجوأ قرعوأ رصنع ىلع لدن ال (ربرب) ةملك ,هالعأ انيارام -1

 .خلا فينع ؛يئادب ؛بيرغ يمجعأوه ام لك ىلع لدت ةميدقلا ةيكيسالكلا رداصملا يف تدرو

 ضعب نيب ةباتكلاو ةغللا يف ىبرقو هباشت تالص ةنرقملا ةيوغللا تاساردلا رهظت -2

 ينميلا دنسملا ملقلاو غانفيتلا طخ نيبو .برعلا ةريزج هبش تاجبلو ةيربربلا تاجهللا

 .ةفلتخملا هلاكشأب

 فصو رظنا) ؛هرصع يف ًافورعم غانفيتلا ملق نكي مل ؛(ناّرولا نسحلا) لوقي امك -3
 (...خلا 79 ص « ةيقيرفأ

 امو يبرعلا قرشملا يف هاندجو ام نيب (ةيجولونثالا) ةيقرعلا تانراقملا نأ دقتعن ال -4

 :ثيدحلاو طيسولا : ةيرجحلا روصعلا ىلإ ىقرتو ؛ةيقيرفأ لامش يف اذه انموي ىتح دجُو

 يف امّيس الو ؛يبرعلا انقرشمب مهتقالعو غيزامالا / ربربلا لوصأ يفنوأ ديكأتل ًريثك انديفت
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 رداصملا ةردنو لكشملا عوضوملا) (2) دنبلا يف ءاهاندروأ يتلا «ةهيجولا بابسألل «نميلا

 (ةيداملا قئاثولا ةلقو

:ةمئاق تلاز ام (تاراضحلا عارص) ناديم يف يبوروألا برغلا تالواحم -
 يف 

يسنرف' تالواحم نم رشع عساتلا نرقلا ذنم هانيأر امو (ةجاطرقريمدت) ميدقلا
 جيهلتو 'ة

و يّدِج رطخلاو ...خلا ”ةيقرعلا تارعنلا ةراثإ"و ”ينيدلا ريشبتلا"و ”ىحضفلا ةيبرعلا
 رمحتم

 ءاذه انموي ىتح

 قرشملا يف ضرألا قامعأ يف نآلا ىتح ةرومغملا ةيرثألا ىقللا نأ هيف كش الامم -6

 انقرشم نيب ةيرشبلا تاقالعلا عوضوم ىلع ةديدج ًءاوضأ يفلت دقق هبرغم يفو يبرعلا

 .اهنع فشكلا لاح يف ءانيرغمو



 ةيجولاينيج تابراقم
 يويسآ-ورفألا يفاقش -ويسوسلا كارحلاو ةفللا يف

 بوجحملا معنملادبع .د

 ايبيل -تاءاضف ةلجم ريرحت سيئر

 لخدم

 :يتآلاك اهبيترت نكمي تاهّجوم ةثالث ةقرولا يف

 اهنمولخت ال ةرهاظ لاز امو ناك يويسآورفألا يعامتجالاو يوغللا رثآتلا نإ >1

 دهاوشلا هتظفح ام ؛ةرهاظلا هذه تالجس نع رظنلا ضغب « خيراتلا لحارم نم ةلحرم

 .اهنم هظفحت مل امو :ةيجولوبورثنألاو ةيجولويكرألا

 قرنق لاسنطو: قرت لإ اًيقيرفأ براغ: نم .ءاباهقو ةئيج «رئآتلا اذه تازاسم نإ --2

 «ةريغتم فورظل اهعوضخ ىلإ ًادانتسا ءاهتّيقسنب ميلستلا نكمي الو «ةيداحأ نكت مل :ةريزجلا

 .ينيدو يعامتجاوه ام اهنمو ؛يئيبوه ام اهنم ؛ ةلدبتم

 يفو تاراضحلا خيرات يف يملعلا ثحبلا ىلع رثآتلا اذه مهف ساكعنا نإ -3

 اهخّسرو اهعضو :هجراخ نم تاءارق ىلإ هبلغأ يف دنتسي « صخألا ىلع ةيخيراتلا تايوغللا

 تامّلسم جتنأ تاءارقلا هذهريثكلاو .مهاطخ ىلع اوراسو مهجهن ارلصاو نرّيلحموأ نويبرغ

 ام ءوض يف اهتلءاسم نع فقوتن الأ بجي اننأ دقتعأو ءارخؤم الإ اهزواجت عطتسن مل ثحبلل

 .يديلقتلا ثحبلا قطن اقفو ةيطاخ ربتعت دق جئاتن نم هب لصوتن

 ةراضحلاو ةفللا :ًالوأ

 ءاهتيسدقبوأ ءابلامكب «بوعشلا نم هريغ تانغل َنَع زيمغت هتفل نأ بعش لك دفتعي

 لظي بوعشلا نم هريغ نأ دقتعي امك ؛ةعارب رثكأ بادآو صوصن باغيتسا اهتعاطتسابوأ

 .بئاغلاو يئرماللاو يونعملا نع تاملكلاب ريبعتلا ةيصان كالتما ىلع هنم ةردق ّلقأ
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 زكرمتي ماع يفصو لايخم نم ءزجوه ءوحنلا اذه ىلع رخآلا ةغلو مألا ةغللا ىلإ رظنلاو

 ىلع هتردق هنم ًابلاس «لصاوتلا تاراسم فارطأ ىلع رخآلا عيضوتب يشيو ؛تاذلا لوح

 عزن ىلع مئاقلا ؛باطخلا اذه لثم يف نورخآلاف ؛تاراسملا هذه ليعفت يف ماهسإلا

 عَرتُت ىندأ ةبترم نم نوُجردتي مهو ؛لامتكالا صئاصخ ماودلا ىلع مهزوعت « فارتعالا

أدبمو :لهجلاوأ فلختلاب مهفصت ًالادتعا رثكأ بتارم ىلإ ؛ةيرشبلا مهتفص اهيف مهنغ
 اذه 

 فالتخال رشبلا فاشتكا مدق ميدق هنأ الإ ءاذه سانلا موي ىلإ هلاغتشا لصاوي لازام باطخلا

 اننأ الإ ةفاك تاراضحلا اهتجتنأ يتلا دهاوشلا نم ريثكلا يف ريكفتلا اننكميو :مهتنسلأ

خيرات يف ءرملا هأرقي نأ نكمي ام برغأ تودوريه نع لقن يذلا ربكألا ينيلب ىلإ مكليحأ
 

 ناكس نم ةييل لئابق نأ ينيلب لوقي .."افاحتإ"و ةبارغ رثكألا هيلإ فاضأو ؛رخآلا ةفرعم

 روص عبطلاب كانه « لصاوتلا نم نكمتت يك "ئموت"و 'مهمهت' اهنأو ءابل ناسل ال سلطألا

 ”ضرفلاب يفي سابتقالا اذه نكلو (اهمانم يف ًمالحأ ىرت ال ىرخأ لئابق نأ لثم) ىرخأ

مهسفنأ اوزّيم نييرصملا ءامدق نأ «رخآلاب فارتعالا بلس أدبم ىلع ةلثمألا مدقأ نمو
 

 ينعت تناك "سانأ" ةملكف « ةقرافألاوأ نييويسآلاوأ نييبيللا لباقم يف ؛"سانلا" مه مهابتعاب

 « ةيناسنإلا نم ءيش مهزوعي ال نيذلا "رشبلا" نحن .مهريغ ال ؛تدرو ىتم مهدحو نييرصملا

 ةاهسفن رصم ضرأ ىوس ينعتل نكت مل ”ضرألا“ ةملك نأ امك .الف نورخ آلا مأ

 ًايوغل اولصتي مل يثلا بوعشلا نم مهريغ ىلع فع»ف7م5 ةملك قيرغإلا قلطأ اذكه

 ةعاطتسا مدعو يعلا ىلع ؛ىنعملا اذه ىلع اهفقو يرجي نأ لبق ؛لدت تناك ةملك يهو ءاهب

 يذلا 5676471/5 ينيتاللا ظفللاب ظفللا اذه ةنراقم نم هفشتكن يذلا ىنعملا « ةقالطب مالكلا

 باحصأ مهنأب ناملألا اوقصو سورلا نإف ثيدح لاثمكو .مالكلا يف متمتي نم ىلع لدي

 .مكبلاوأ ةدوقعملا ةنسلألا

 بلاغلا يف نكت مل «بارغألا تاغلل ةينيتاللاو ةيقيرغإلاو ةيرصملا فاصوألا نكل

 .ةيببل صوصن «يمهف يلع ؛ميشخ :رظنأ - ١

 45-46 «ةفسلفلا لبق ام ؛تروفكتارف - 2
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 ًاعون نكي مل دتاسلا روعشلاو ءاموروأ انينأوأ رصم يف اونطونيل نورجاهي نيذلا كئلوأ لمشت
 ءرصم نونكسي" نيذلاف ؛ةداعو فرعو ايفارغج ةلأسم لب «بيرغلا هركرأ "ايبوفونزكإلا" نم

 نولبقُي « ةّيلحلا سبالملاب نوؤيزتيو « ةيرصملا ةغللا نوملعتيو ؛نوللاوأ لصألا يف قيرفت نود
 !.هرسأب بعشلا كلتمي يذلا ءهلإلا -كلملا ةبترم نوغلبي دق لب .ًاضيأ "سائلا" نم ءزجك

 :رموس ةملك لثم كلذ يف يهو ؛«مهسفنأ نويغيزامألا اهرتخي مل ءنذإ «"ربرب' ةملك

 رشبلا «سانلا يأ 51/ نم ؛ءافلحلا ىنعمب ؛مهيلع اهوقلطأ ءامدقلا نييرصملا نأ دقتعأ يتلا

 الب يهتنيس قارعلا يف ةنيدملا هذه نع نييجولويكرألا ثحب نأ ىرأو :ءاقدصألا يأ 7127و

 كابورشو كوروأو روأ لثم ةميدقلا ندملا ناكسل ةفص ىوس تسيل رموس نأل « لئثاط

 .هنيعب ًاناكم كلذ ينعي نأ نود ءاهريغو

 لصاوتلا رهاظم نم رهظم ةبراقم اننكمي ؛ةملكلا هذه لمأت يف ةضافتسالاب اننكل

 نكميو .(6-208/ لإ باب :وأ) لبابو ربرب نيب ةقالعلاوه انه هيلإ ةراشإلا ٌدوأ امو «يرغللا

 ىه او:هراوجو ظسوتلا دوست ةزهاظ ماللاو:ءارلا يتوص نيب لاديإلاف .ًاضيأ ًايرموتس اهليثات
 نم هل رّفوتي امب ءرخآلاب امهدحأ نيتوصلا لادبإل ًامئاد لباق (هقالطإب) ناسللا امنأكف ءدعبأ
 نذإ 8همءاو 8ه78©ف « ىصحت الو دعت ال ةديدع ةلثمأ كلذ يفو «يفاقثو يعامتجا ؤيهت

 هللا لبلب ليق «لبلب نم لباب اولعج دقل ؛دبالو رود ةيمستلا هذه ديكأت يف برعللو .امه امه
 :"ربرب" ةيمستلا لصأوه كلذو ءًادحأ مهفي دحأ دعي ملف ةناطرلا اهيف أشنأ يأ «مهتنسلأ
 .807 701/5 ةينانويلا ىلإ لترا

 «ةموهفم ريغ تاناطر باحصأ مهب ةطيحملا بوعشلا نم اولعج مهنإف برعلا امأ
 تاناويحلا يأ «مجاعألا عم رذجلا سفن يف كرتشت ةملك يهو «مجعلاب مورلا اوفصوف

 اهيو ؛هقلخ لوأ هللا ملك اهب ؛ًايبلإ الصأ ابل اولعجف ؛ةسدقم ةلزنم مهتغل اولزنأو .ءامكبلا

 تافّئصم :اهزّيَمت نايبب ءاهليجبتو اهفصو يف مبلو «ةمايقلا موي ملكتيس اهبو ؛هباتك لزنأ
 مهريغو ؛دوهيلاو ؛نييناروطلا عم هيف نوكرتشي اهوهو «تاغللا لصأ اهنم اولعج امك .ةريثك

 .46 ؛تروفكنارف -1
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 هدفر يئيم هجوتوهو .ضرألا تاغل اهنع تعرفت ًالوصأ اهتاغل يف تأر يتلا بوعشلا نم

 يفامك ؛يونللا رثآتلا ثحب ىلإ ءيِج املك يضارتفا لصأ ىلإ نوكرلاب يملعلا ثحبلا

 ةيضرف ىلإ ماودلا ىلع تدأ تاغللا نيب ةبارقلاف ..مألا ةيماسلاو «مألا ةيبوروأودنبلا : يلاثم

 دامتعالاب هدهاوشو هتلثمأ حيجرتو ؛ مهتغل يف هفاشتكا عيمجلا لواح يذلا بئاغلا لصألا

 ةلمتكم ةغل دوجو ضارتفا يأ ؛ةينمزلا ةيقبسألاوه لوألا : ةينمض تاضارتفا ةثالث ىلع

 يداحأ قسن ضارتفا وه يناثلاو «تاغللا نم اهريغ ىلع اهريثأت يفضت نأل ةلهؤم ومنلا

 نيب ةقالعلا رّصق وه :ثلاثلاو .كرتشملا رثآتلا ال ؛تاغللا نيب ريثأتلاوأ رثأتلاب حمسي هاجتالا

 ىلع زيكرتلا نود «طقف يوغللا دودح نمض يأ ؛يفْرصلاو يمجعملا نييوتسملا ىلع تاغللا

 .ةقالعلا هذه يف ةيخيراتلاو ةيدقتعملاو ةينثإلاو ةيجولوبورثنألا تايطعملا رود

 ةفلل يثيملا ليواتلا :ًايناث

 ام ًابعش م ًايثيم ًاتّوكم اهرابتعاب يعمجلا زمرلا ةمس بوعشلا مظعم ىدل ةغللا ذخاأت

 مهريغ كرتت امنيب ؛هكرابتو ةبلآلا هاعرتف هب ّصَخُي اقاقحتسا ام بعشل درفأ وأ ؛هاوس نع

 الو اونعُل مهضعب نأ لب .يناسنإ زجنم لعفب ةيدوبعلاب مهتيلهأ اولانيل نوحدكي ماوقألا نم
 عافدلاب ةبلآلا تماق ةاروتلا يف .زاجعإ نم مهزجنم غلب امهم ةبلآلا ىضر لينل مهمامأ ليبس

 نأ دعب ؛دبألا ىلإ مهيلع نميهت نأ عيطتست يك مهتنسلأ تلبلبو رشبلا تّئش نأب اهسفن نع

 ."ادحاو اناسل' اوملكتي نأ مهناكمإ يف حبصأ

 عيطتسي ءرخآلاب هتقالع يف هتخل ىلإو ؛ءامسلاب هتقالع يف ضرألا ىلإ دّيقملا ناسنإلاف

 لعجي هنأل «ةفرعملا ينعي عافترالاف .ةغللا ةدحوو عافترالا :نيطرشلا نيدهب ةبلآلا ةاهاضم

 نأ ينعت ةغللا ةدحوو ءاهرارسأ فشكيو اهشاعم ىلع علّطيو ةبلآلا نكس أطي ناسنإلا

 ةبلآلا عمجت يتلا يه ةدحاولا ةغللا نأل ؛قلخلا ىلع ةردقلا هل "ادحاو" اوحبصأ ًاعيمج رشبلا

 .قلخت نأ ةردق اهيطعتو ؛اهنالخو اهفالتخا ىلع

 «ةيمالسإلاو ةيحيسملاو ةيدوهيلا ؛ةسدقملا صوصنلا يف ةرركتم ةروص ةملكلاب قلخلاو

 قرشلل يثيما كرتشملا نم أءزج ًاضيأ لكشيوهو :يوغل دهعوه ءرشبلا عم هلإلا دهع نأ امك
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 حول نم يأ ؛(لاصلص) راخف نم قلخلا اهزربأ لعل ىرخأ ةيثيم تاكرتشم نمض ؛ىندألا

 دسج وه هلإلا دي مامأ لاصلصلاف ؛(دسج) ءايشأ ىلإ (حورلا) تاملكلا ليوحتب «ةباتكلا

 .ةباتكلا دسج وه ناسنإلا دي مامأو ؛ناسنإلا

 تادقتعم نمض «دوعي داقتعا ءةيلآلا راهع ٌةركف يه امك «لاصلص نم قلخلا ةركفو

 .نييرموسلا ىلإ ؛ ةباتكلاو ةغللا لوح روحمتت ىرخأ ةديدع

 ًاديس بتاكلا ناكو «سّدقملا راهظتسا يه ميدقلا قرشلا تادقتعم يف ةباتكلا تناك دقل

 ناك هنكلو :"ةباتكلا ملع" هتبهو ةبلألا نأ رختفي لابينابروشأ ناك .ةبلآلا ىلإ برقألاوهو

 مل هنأل ءاهزومر كف عطتسي مل يتلا "نافوطلا لبق ام حاولأ" أرقي نأ :رثكألا ىنمتي ًاضيأ

 ميتشبانتوأل بهُو زايتماوهو ؛دولخلا ٌرس ًاضيأ ينعي يذلا ؛نيوكتلا رس ةفرعمل ايهم نكي
 .ناف ناسنإك توم ا طرشبًادّيقم هرمع ةيقب شيعيل هغولب نع شماغلغ هديفح زجعو ؛هدحو
 ةباتكلا لعفو «ًادبع بتاكلا حبصيس « سندم لعف ىلإ لوحتتس ةباتكلا نإف نيينانويلا عم امأ
 ,"ةسّندملا ةباتكلا" نع ثدحتن نأ نوطالفأ نم ًاءدب عيطتسنو «نيينيثألا ةداسلاب قيلي ال ريقحت

 ايناسنإ ًالعف ةباتكلا حبصتس طسوتملا رحبلا يف نييقيتيفلا عم امبر ءاديرد كاج لوقي امك

 .اديدج اًيسح ادعب بستكتو «ٍةفرعم طرشو

 رثآت مدقق ليوأت ةرورض ىلع رشؤت ةباتكلاو ةغلل «ةنيابتملا «ةددعتملا رهاظملا هذه نإ
 روصتت ءانب ةداعإل ةبسنلاب رمألاوه املثم .اهتالقنتو اهتارجه ةيلآ راهظتساب «نسلألا رتاوتو

 لبق ام) يبانك اهب علطضا يتلا ةمهملا تناك دقو .ًايخيرات تافللا رثآتو راشتنال ماع يرظن

 «باتكلا اذه تايضرفل ةبسنلاب ريثكلا ينعي ام نكلو «ةريثك تاضارتعا ثعبم (ةغللا

 يف ًاليوط تمكحت ًالوصأ هعزاون نع طقسُي داج ثحب ءدبل ىلوأ ةوطخ هربتعأ امب مايقلاوه
 .ةغللاو ناسللا ةلأسم لوانت يف ةيثيملا سسألا انب هتعنص ام ديدحتلا هجو ىلع ينعأ ءانريكفت

 ةيتوصلا تاريغتلا راهظتساو عّبتت ىلع زكتري "ةغللا لبق ام" باتك يف يلمع ناك دقل
 ةيويسآورفألا ةلئاعلا نأ ىلإ هيف تصلخو .ةيقرشلا نسلألا ةلسلس تباصأ يتلا (ةيقيطينوفلا)

 ةيمارآلاو ةيبرعلا يف ةّراق ةنُطوتم ةاّنثملاو ةدرفملا ةيرموسلا عطاقملا نإو «ةيرموسلا نم ةرّدحتم
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 مجعلملا امأ .ةيويسآورفألا تاعومجملاو عورفلا تاغل ةيقب نم اهريغو ..ةيرهمألاو ةيغيزامألاو

 ةدرفملا تامينوفلا راهظتسا نم اءدب «ةيضرفلا هذه تاطارتشا يبلي هنإف نآلا حاتملا يليثأتلا

 .ةيثالثو ةيئانث روذج ىلإ ةيجّردتلا اهتالوحت يف ةيرموسلا ةيعطقملا تاملكلا ىلإ

 ملو ءاهل ةرواجملا تاغللا نم ديدعلاب اهتنراقم حلفُت مل ؛ةلزعنم ةغل ةيرموسلا تدع دقل

 ؛يملعلا طسولا ىلع تبلغو ترشتتا ةيقارشتسا ةءارق لصألا يف هذهو .ءيش نع رفست

 «ةيداكألا نم أدبي يماسلا لسلستلا اولعجو ؛«تايروشألا ءاملع نم نوسرادلا اهب ثّدحتف

 اوميقي نأ نود ؛ةيرموسلا ةغللا هب تبتك يذلا هسفن يعطقملا يرامسملا طخلاب تبتك يتلا

 ؛ تادرفملا اهيف ترجاه ىتش تاراسمب يشي يرموسلا عطقملا عّبتت نأ الإ ؛نيتغللا نيب ًالئامت

 رثآتلا لاكشأ نم كلذ رخآ ىلإ ؛تلزعناو تلصتا ؛ترهظو ْتَنَمَك ؛:ترّوحتو تلّدبت
 هذه نأ ىلإ بهذت ةيضرف ةيبرعلا ةغللا ليثأتو عبتت يف جهنملا اذه نع تأشن دقو .لصاوتلاو

 «ليوط نمزب اذه مهمساب اوفرعُي نأ لبق يأ ؛مهسفنأ برعلا روهظ لبق ةمئاق تناك ةغللا

 الإ دجن ال ةغللا جراخ اننإ معن «ًايخيرات تابثإلل لباق ريغ اذهك ًاحرط نأ نوريثكلا دجي دقو

 مهولا ىلإ راشأ نأ ريسوس يدل قبس دقو ؛حيحص اذه «ةرشابملا دهاوشلا نم ىندأ اًدح

 ام بوعش اهب تثدحت ةنسلأ ءانب ةداعإل روصعلا ربع ةدوعلا ةيناكمإب لوقلا ءارو نماكلا ريبكلا

 نيب ثحبلا عزوتي ثيحب «ةيعامتجإلا قاسنألاب تاغللا هيف لخادتت ةيلمع يف « خيراتلا لبق

 هضارتعا نكل .ةيجولونثإ ؛ةيجولوبورثنأ «ةيوغل ةفيلوت يف تادقتعملاو تاداعلاو تاملكلا

 ةبارق ءارو نم دمعن نأك :ةبوغللا ةفرعملا انل هحيتت امم دعبأ ىلإ باهذلاب اساسأ قلعتي ناك

 تاهباشتلا نم ددع ىوس اهغوسي قطنم ال (ةينثإ) ةيقرعوأ ةيلالس ةبارق ثعب ىلإ ةيوغل

 ةقيقحلا"و "ةيوغللا ةقيقحلا" نيب يرجت ام ةقباطم نأ ىلع ديكأتلا عيطتسن اننإ .ةيمجعلا

 نم ديكأتلا عيطتسن اننأ الإ ؛ةيهتنم ال تاليوأت ىلع ةءارقلا حمف ىلإ دوقت فوس ”ةيخيراتلا

 .اهلافغإ متي نأ نم حضوأ يه ةتباث تاسامت امهعمجت نيّدحلا نيذه نأ ىلع ىرخأ ةيحان

 ةقطنم ”ابوغل ًاعضو' هتيمست نكمت ام روصت ةداعإ ىلإ يعاجرتسا جهنمب اجلن نأ انتكمي
 نأ نكمي ام عم ءاهقرشو ايقيرفأ لامشو ءاهبونجو ةريزجلا لامش لمشي يذلا ىندألا قرشلا

 ىلع ريكفتلا ةداعإ ةيرموسلاب ةلصلا انل حيتتو «ةيجولويكرأو ةيجولوبورثنأ دهاوش نم هدفري

66 



 قالطإلاف ؛ميمعتلاو قالطإلا يف عوقولا كلذ ينعي نأ نود ؛لّوحتملا راشتتالا ساسأ

 .ةديدج ةيثيم ثعب ىلإ ىوس نادوقي ال ميمعتلاو

 يجاطرقلا لاثما :اثلاث

 الو ءًاددعتم ًايوفل ًالاجم طسوتملا رحبلا ضوح نيتاللاو قيرغإلاو نويقينيفلا لعج
 نيناسل هيف رواجتي مل طسوتملا نادلب نم دلب دوجو ردني ناك هنأ انلق اذإ باوصلا انبناجي

 عباسلا نرقلا يف نييقينيفلل ةيراجت ةطحمك جاطرق تسسأت امدنعف .تقولا سفن يف رثكأوأ

 نم ةقحال ةلحرم يفو «نييلصألا ناكسلا ةغل «ةيديمونلا بتاج ىلإ ةيقينيفلا تداس .م.ق

 بتكو ثدحت يتلا ةينانويلا ىلإ ةفاضإلاب :نيتغللا نيتاه ةينيتاللا ترواج .م .ق ثلاثلا نرقلا

 ىتح ةرشتنم تلظ ؛ ةيديمون تاريثأتب ةيقينيفلا يهو ؛ةيقينوبلا نكلو «جاطرق وفقثم اهب
 641 ماع اهسفن جاطرق لصو يذلا يبرعلا حتفلا عم اهلحم ةيبرعلا لحتل .م .ب عباسلا نرقلا

 ربع نّوكت يخيرات طيلخ اهنكسي ةريغص ىرق اهب طيحت ةمخض لالطأ درجت كاذنآ تناك دقو

 ةيلحملا ةيغيزامألا تاجهللا يف ترسحمنا دقف ةميدقلا ةيديمونلا امأ ؛ ةينامورلا ةيفينيفلا لحارملا

 عم ءرشع عساتلا نرقلا نم !ءدب ةيسنرفلاب مث الوأ ةيبرعلاب ةقحال لحارم ربع ترثأت يتلا

 ىلإ ةفاضإلاب :ةيأبسلا يه ةيبونج ةيبرع ةغل تامس ءدبلا ذنم تلمح دق اهنأ ىلع ديكأتلا

 يف ةيلوألا اهتغيص نع ثحبلا متي نأ ىرأ يتلا تامسلا يهو .ةميدقلا ةيرصملا تامسلا

 .اهريغ يف ال ةيرموسلا

 لب «ةدحاو ةغل ةيذافن لعفب لحنت مل ةيناسللا تادحولا نأ يجاطرقلا لاثملا يف ظحالملا

 «جاطرق جراخ ىلإ اتعجارت ةينيتاللاو ةينانويلا ؛اهدوجو ىلع تاغللا عيمج تظفاح
 ةلماكلا ةدايسلا لعفب تشالت اهدحو ةيقينيفلا ؛ةيلصألا اهنطاوم ىلإ تبحسنا ةيديمونلا

 يف ريكفتلل ةماعلا دودحلا هذه نكل :يقيرفألا لامشلا نم ناكم لك يف تخّسرت يتلا ةيبرعلل

 نأ يغلي ال امك ؛ضعبلا اهضعب نيب هب ترثأت امو هتسبتقا ام يغلي ال عبرألا تاغللا رواجت
 اهيف تداعتسا :ةديدج ةيمجعم ةريخذب ةريخألا دم دق ةيغيزامألا بناج ىلإ ةيبرعلا دوجو

 ةيناتويلا انينطسا ام اذإف ..ديدج نم اهتذغو ؛ةدوقفلا ةيويسآورفألا ةرصآلا كلتاهبو

 ابلضنا دنق ةيفيزامألاو ةيبرعلا نأ دج نمزلا نم ًاحدر ايقيرفأ لامش اتلتحا نيتللا ةينيتاللاو
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 نم رثكأ ىلإ ًاضيأ دنتسي امبلاصتا نأل ًايئاثو ؛ديعبلا يرموسلا لصألا يف امهئاقتلال ًالوأ

 نود .دحاو ناسلل نالوحتم نالكش امهنأ لوقلا نكمي ثيحب ؛ةيفرصلاو ةيمجعملا تاهباشتلا

 «يخيراتلاو يعامتجالا اهقايس نم ةعزتنم ةيمجعم تاهباشتو تاقباطن ةماقإ كلذ ينعي نأ

 ةرهاظلا سردت ال يتلا كلت يأ ؛ةدّرجملا ةيمجعملا تاسابتقالاو تاسايقلا نأ لوقأل كلذ

 لاحرت مهف نع ةزجاع نوكتس « ةيخيراتلاو ةيعامتجالا اهتالعافتو اهتاطارتشا نمض ةيرغللا

 -بناجلا اذبل ابلامهإب -اهنأل ءرخآو نامز يفو ءرخآ ىلإ ناكم نم «يناعملاو تاملكلا

 روطتلل ةيلباق لكو «ريغتلاو روطتلل ةيعامتجالا ةيلباقلا جراخ يأ «نمزلا جراخ لمعت

 قبطني ال اموهو ..طقف يديرجت باب نم ةبئاص ةيلباق نوكت دق «ديدحتلا اذه جراخ رّيغتلاو

 يف ةمئاق ةوجف نالمكتو لب ؛طقف نالصتت ال نبتللا ةيبرعلاو ةيغيزامألا نيب ةقالعلا ىلع

 .يناقثو يعامتجا كارح نم ةقطنملاب رم ام ريسفت

 ةيوفللا-ةيدقتعملا ةبارقلا : اعبار

 تادقتعملا هيف تبسرت دق ايقيرفأ لامش نأ يف لثمتي «يدقتعملا لعافتلل رخآرهظم

 زربأ دحأ «ءامنلاو بصخلا ةبر «تيثات ةبلإلا ةدابع ربتعت يتلاو ؛ ةيمومألا /ةيكرايرتاملا

 :راطإلا اذه يف يويس -ورفألا لعافتلا مهف يف نييوتسم ىلإ أجلن نأ انه انتكميو ءاهرهاظم

 كلت ةصاخو ؛مدقلا يف ةيراض لحارم يف ةيكرايرتالا تادقتعملا عم لصاوتلاب -1

 1/0565 مألا ةبلإلا ةدابعو ديسجت يف ةلثمتملاو نيدفارلا دالب يف ةدئاس تناك يتلا

 داكي نيتقطنملا نيب اهتالقنتو ةدابعلا هذه سوقط لاحترا نإ ..تينات ةدابع تأشن « 55

 ؛ ةمزاللا تانّودملا ىلإ داقتفالا لعفب ؛ةقحالملاو عبتتلل لباق ريغو نآلا ًالوهجم ًأرمأ نوكي

 كلذ لاجمو .اهلالخ نم ةيدقتعملا تاروصتلا فافشتسا نكمي ةيراخحف شوقن نم دجن ام ىوس

 .م .ق ةنس فالآ ةتس ذنم ةيجولويكرأ دهاوش ىلع ًادامتعا هريدقت نكمي

 رشابم لكشبو ًارصخ ءايقيرفأ لامش يف ادئاس تينات ةبلإلا ليجبت لظ نيح يف -2
 ؛ًايونج ىربكلا ءارحصلا تاحاوو ندم مظعمو :ًالامش سلطألا طساوأو ايبيل طساوأ نيب

 لاجمب هفّرعأ ام ؛ ةقطنملا هذه رداغت مل اهتدابع نأ يأ ءاهدالبل ةّيفولاب ةفوصوملا ةبلإلا يهو
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 لشم ةديدج ةيوبأ /ةيكرايرطاب تادقتعم لوخد ىلإ ةفاضإلاب ؛ءارحصلاو لحاسلا ايجولوثيم
 روطتو ريغت ىلع ًاحاتفنا رثكأ تناك ةريزجلا ءارحص نإف ..تيناتب داع نرُق يذلا «لعب ةدابع
 «ةبلآلا تائم مضي ًايبرع ”نويثناب تحبصأ ةكم ةبعك نأ ىتح ؛لامشلا ريثأتب اهيف تادقتعملا
 .بونجلا يف "ةقيدحلا" اهرهشأ لعل ؛رخأ ةديدع "تابعك" ىلإ ةفاضإلاب

 نع ثيدحلا عيطتسن دهاوشلا نم يفكي ام رفوتب اننإ ..يرصلا ريثأتلا ىلإ ةفاضإلاب اذه

 ةميدقلا ةببيللا لئابقلا لاحرت ةكرح نأ دجن امك ؛ةريزجلا ءارحصو رصم نبي يدقتعم لصاوت
 ام ةداع ءوزغ لكش ىلع نإو ؛ةيعامج تارجه لكش ىلع نإ « ةلصتم تناك رصم ىلإ
 نم ًاعون نأودبيو « ةميدقلا رصمل يعامتجالا مسجلا يف ًايملس لئابقلا هذه جامدناب يهتني ناك
 دلو نإو ىتح « هتباسنب "يبنجألا" هيف ظفتحي يذلا دحلا ىلإ كانه ًادئاس ناك يباسّتلا ّلجسلا
 ناميلس رهاص يذلا نوعرفلا «قنشيش وه كلذ ىلع رهشألا انلاثم لعلو «نوعرفلا طالب يف

 يّراق ءاضف لّوأ كلذب ًاقلاخ «نيرهتلا نيب ام دالب هشويج تربعو ..ةروطسألا بسح :يبنلا
 .م.ق ةنس يفلأو فالآ ةعبرأ نيب ةعقاولا ةرتفلا ةلحرملا هذه لاجبو .دّحوم يويسآورفأ

 ةيوسوملا نيتنايدلا روهظ تدهش دق ةريزجلا تناكو ؛ةقحال ةلحرم يف -3
 -يعامتجالا كارحلا مظاعت جتتنأ «ةيدمحملا ةنايدلا روهظ نم نينسلا تائم لبق :ةيوسيعلاو

 لحاسلا تاحاوو ندم يف ةيحيسملاو ةيدوهيلل رؤي ةدهاشم راشتنا دّهم «نيتقطنملا نيب يفاقثلا

 تانايدلا نيب لانتقالاو عارصلا ىلع َلدت ةيمهأ تاذ ةعقاو ىلع رثعن داكن الو ؛ءارحصلاو

 «نيتديدجلا نيتيكرايرطابلا نيتنايدلا نيبو « لمتكم ريغ يكرايرطب ريثأتب ةيكرايرتاملا ؛ ةقباسلا
 ًانيد ةيحيسملا تحبصأ نأ امو ؛كانهو انه ةرشتنم لقاعم ابل عنصتل ةيدوهيلا تبحسنا دقل
 سكع ىلعو .ايقيرفأ لامش يف يبعش نيد ىلإ تلوحت ىتح ؛ ةينامورلا ةيروطاربمإلل ًايمسر
 نيتنايدلا نيتاه لعج يف اومهسأ ايفيرفأ لامش ءانبأ نم نيريثكلا نإف ءًامامت ةقباسلا ةلحرملا
 ةديدج حورب ةيحيسملا َدمأ دق مهضعب نأ لب ..ةينوكلا امهداعبأ لوأب نامستتو نارشتنت
 تناس ينعأ :ةيميلقإلاو ةيبهذملا تافالخلا اهفارطأ تفطاخت نأ دعب ًانكمب اهرارمتسا تلعج
 .نيطسغوأ

 هتردقبو «ىمظعلا ةيبلاغلا هب تنمآ دقل ؛بقع ىلع ًاسأر نيزاوملا بلق «مالسإلا ءيج
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 مالسإلا : لوقت يتلا ةرثأملا يف خسنلا ةلوقم يه ةيلاعفو ًارثأ اهدشأو «تالوقملا فيظوت ىلع

 يفضي هيلإ ءامتنالا امئيب ؛(ةيزجلاك) لهاكلا ىلع ًائبع هب ناميإلا مدع حبصأ ؛هلبق ام بحي

 ًالَوحت نييقيرفألا ءارحصلاو لحاسلا دهش اذكهو ؛دارفألا ىلع ةيعامتجالا ايازملا نم ًاددع

 دي ىلع انل رّوصُت يتلاو ؛كانهو انه ةعزوتملا :ةليلقلا حتفلا تايلمع دعب :ًايجيردت
 يف دمصي سباي الو رضخأ ال ؛فيسلا ةوقب «كرتي مل لماش حاستكا اهنأ ىلع نيقرشتسملا

 .هقيرط

 لصاوتلاو يفاقث -ويسوسلا كارحلا يف :ًاسماخ

 جيلخ ىتح ماشلا ةيدابب ًارورم ةرصبلا حيلخ نم دنت ةيبرعلا ةريزجلا ةقطنم نأ فرعن

 نييرصملاب لاصتالا نيينميلل حاتأ يرحب عقومب ةريزجلا بونج رّيمت دقو .ءانيس ءارحصو ةبقعلا

 ةيمهألا غلاب ًايملع ًاحيجرت نأ لب ؛خيراتلا ىدم ىلع .رمحألا رحبلا لالخ نم شابحألاو

 اذه نم لعجيو «نيلصتم اناك ايسآ برغو ايقيرفأ قرش نأ ىلإ بهذي نييجولويجلا ىدل

 ريسشأو «اةئس فلآ نيعيرأ لبق ىخ ةقلغم:ةريخبك هروبع نكمملا نم ناك ًاريبك ًاعقتتسم رجبلا

 نويقينيفلا هل فاضأ نأ ىلإ ءساسألا يف «ةّيرب ةربخ ناك يويسآورفألا لصاوتلا نأ ىلإ انه

 ىلإ اهنم ايقيرفأ ىلإ نييفارغجلا ضعب رظن ةهجو يف برقأ ةريزجلا نأ لب .ةيرحبلا مهتربخ
 رحبلا هعنصي يذلا :ًايجيردت لئاضنملا «فرحنملا هبش يف ريكفتلا نكمي ىلوألا عم ذإ ءايسآ

 يبرعلا جيلخلا اهثدحي يتلا ةعستملا ةوبلا يف ريكفتلا بجي امنيب ؛نيتراقلا نيب لصافك رمحألا

 ءامهنيب لصافك ًابونج انهجتا املك

 اموت نقلا «ريبك ٍلْحَق ُلَّقح ,تلاز امو ؛تناك دقف ءاهتاذ دح يف ةريزجلا امأ

 نميلا ىتح ًالامش ةبقعلا جيلخ نم ءرمحألا رحبلا قرشل يلحاسلا طيرشلا يأ يبرغلا

 بابسأ مهأ نم ادحاو ناكسلل ققح ًالوهأم ًاراسم ماوعألا فالآ لالخ ناك ءًابونج

 انه نمو .'فيصلاو ءاتشلا ةلحر" مساب يمالسإلا لايخملا يف نطوت يذلا راسملا «مهرارقتسا

 ةيوغللا تاراسملا اهيف يقتلت ارؤب اهرابتعاب :ةكم لثم :ةريهشلا ءاقتلالا طقن مهف اننكمي

 قرش تاريثأت تصتماو :ةريزجلا بودجو لامش تطّسوت دقلف «ةيعامتجالاو ةيفاقثلاو

 يقتلت ةرؤب ًاضيأ اهنم لعجت ةديدع ريطاسأ نإف «ةيباسّتلاو ةيعامتجالا ةيحانلا نم امأ ءايقيرفأ
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 «سيقلب ةصقل ةبسنلاب رمألاوه امك ؛ةبراعلا برعلا ؛ميهاربإ ةصق ؛قارعألا اهيف بوذتو
 هذه نم لعج يلهاجلا يبرعلا لايخملاف .لاثملا ليبس ىلع «اهربع ناميلس ىلإ بستني يتلا

 .ايبويثأ ىلإ نيدفارلا دالب نم :ةلاتح لكل ارذج تاذئلاب ةقطنملا

 لاؤسلا نإف ءًايخيرات ًانّثم اهلامشو اهطسوو ةريزجلا بودنج نيب لصاوتلا ناك اذإو
 عمتجت لوالاف ..ايقيرفأ قرشو لامش نيبو ةريزجلا بونجو لامش نيب لصاوتلاب ابلاغ لصتي
 تقو ىتح هتلاحإ متت تناك دقف يناثلا امأ ؛ةيعامتجالاو ةيخيراتلاو ةيوغللا دهاوشلا هيف

 .يعامتجالاو يخيراتلا لصاوتلا ىلع زيكرتريبك نود ؛هدحو يوغلا لصاوتلا ىلع بيرق

 نم شابحألا نأ سويناروأ نع ًالقن « يطنزيبلا سونافيتس : ميدقلا يفارغجلا دروأ دقل
 اذه بهذن نأ نود ىتح ؛نكلو .تومرضحو أبس ءارو عقي ميلقا نم اومدق يبرع لصأ

 ةيئابربلا "يتشبح" نيب ةنراقملا يف ميدقلا صنلا اذه ةلالد فاشتكا اننكمي ءبهذملا

 رسيلغ ىأر دقو ؛ْعَّمَج :نيمجعملا يف ىنعملا ىدؤمو ؛ ةيزاجحلا ”شبح" نيبو (ةيفيلغوريبلا)
 نيذلا ءناّبللا يعماجو يعرازم ىلع مدقلا ذنم قلطت ةيمستللا هذه نأ 1895 ةنس ذنم

 .اهرجشو ضرألا نم (نوشبحي) "نوعمجي"

 نميلا نم بدنملا باب قيضم تربع ةيبرعلا ةريزجلا لئابق"
 ءايرويلا دالب يف ترقتسا ىتح ضرعلا طوطخ لوط ىلع ةراقلا تربعو ايقيرفأ قرش ىلإ
 يدنبلا طيحملاو برعلا رحب قيرط نع ًابونج تلغوأو ؛يبرغلا نادوسلا يفو ءايريجين يبرغ
 تفرع ىتح ضرعلا طوطخ ىلع تلغوت كانه نمو اقيناجناتو اينيك ئطاوشو رابجنز ىلإ
 ظفعحت تلظ نطاوملا نم ريثكلا نأ دجن ببسلا اذبلو *.”تاريحبلا ةبضهو رمقلا لابج
 ىلإ ليبس الو <برأم ؛ةارس ءنزوُم ؛ترحّس ءأبس :اهنمو «ةميدقلا ةيناميلا اهئامسأب
 نم هاجتالاب صخألابو ؛نيفرطلا نيب يفاقثلا يعامتجالا كارحلا حيجرتب الإ لئامتلا اذه ليوأت

 .برغلا ىلإ قرشلا

 أ ةثيدحلا تاساردلا ىرتو

 رعي اموا :يديلج رصع نخأ نا ينلا يداو 2 فافجلاب فرعي اموأ ءيديلج + [راسختا دعي «لينلا ىداو ةقظنم تحبصأ دقل

 5-1 ءانوصمم, تاور معمم هأ ىلاعم 0100 7
 2- اناا هموهب4,8, ؟طق عاطتممادمك, 0:قهتق, 1961, 122

0 



 ؛ عارزتسالاو نطوتلل ةحلاص ؛ًاعقتتسم كلذ لبق تناك دقو ؛ةنس 10.000 لبق « ميظعلا

 ءارحصلا) برغلا نم نيلحارلا لابقتساب حمس امم ؛ كلذ يف نيرهنلا نيب ام ةريزج اهتقبس امك

 ًاروصع اتدهش ناتللا ناتقطنملا) ؛(نآلا ةيبرعلا ةريزجلا ءارحص) قرشلا نمو (نآلا ةيبيللا

 نم طامنأ اهعوبر يف ترشتناو «ةيجولويكرألاو ةيجولويجلا اهتالجس ابلو ةفّئصم ةريطم

 .ًابونجو ًالامش ءاهفارطأ يف رارقتسالاب ؛(طّقللاو ديصلا اهيلع بلغ شيعلا

 لامشلا اتكلم تدحوت ؛داليملا لبق عبارلا فلألا يف يأ ؛ةنس فالآ ةتسب كلذ دعب

 نع ثيدحلا نكلو .ةيناسنإلا تاثارت مظعأ نم دحاو دوجولا ىلإ زربو ءرصم يف بونجلاو
 نم نكمتن مل ام ؛هنم لئاط ال ثيدحوه رصم ىلإ برغلاو قرشلا نم ةفلتخ تافاقث لقن

 ىلإ دوفت ببسلا اذبل يهو ؛نيودتلا جراخ تناك دقل .ةرجاهملا تافاقثلا هذه تالجس دصر

 لوحتلا نع ثيدحلل هرثأ لافغإ نكمي ل ًازكرم ةفيلغوريبلا ةأشن دعب رصم رابتعا
 .ةقطنملل يجولويسوسلاو يفارغوميدلا

 اهنكلو ؛هذه نكاستلا ةيجحأ مهفل يسيئر حاتفم ةميدقلا ةيرصملا ةغللا روطت لحارم نإ

 دقفت يهر ؛ةيفيلغوريبلا يف نودموه ام ىلع الإ اهنم رثعن ال اننأل «لانملا ةديعب ةيغب ودبت

 لوقي نأشلا اذه يف يأر يلو ؛تاريغتم نم اهقفار امب ةنراقملا ةيناكمإ جراخ اهنأل اهترورض
 امب رثكأ نع حصفُت دق ءاهنماز امو «سوكاكأ تراردت يف فوهكلا تاموسرو شوقن نأ

 ةيلوأ ةيريوصت لاكشأ ضارتفاب كلذو « ةيفيلغوريبلا "ةباتكلا" ةأشن نع نآلا فورعموه

 رمألا نإ :م10813225[16 ةيلوألا ةباتكلا لاكشأ جتنتل ًاييردت تريغت 2010-1101

 يباتكلا هبش رودلا تجتتأ يتلا « ةينيديفارلا ةيراخفلا مساورلا عم هدامتعا مت اذإ هسفن

 لامش يف ةأشنلا هذه ىلع اديدج اءوض يقليس هنإف ؛ةريزجلا قرش لامش يف 2010-1181

 غل «رموسب لصتتا اذإ الإ لمتكي ال ؛ خيراتلا يف ىدملا اذه ىلإ ثحبلا ّدمو .ايقيرفأ قرش

 «ةيلحملا ليصافتلاوأ «ةدرفملا ةينحبلا تادحولا ةجلاعم هيف متت لكشب ؛ةايح طفو ء ةباتكو

 لصتملا زرفت ةيجهنمب تادحولا هذه تاروطتو تالّوحت ةجلاعمو ؛رخآو ناكم نيب اهتاقفاوتب

 ةيوغللا لّوحتلاو رّوطتلا ةلسلس يف قحاللا نم قباسلاو « فلتخملا نم هيبشلاو « لصفنملا نم

 .ةيعامتجالا
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 :ةميدقلا ةيبرعلاو ةيبيلا لئابقلا
 ؟ ةلص نم له

 ميشخ يمهف يلع .د
 سلبارط - ةيبرعلا ةغللا عمجي

 اموأ يقيرفألا لامشلا خيرات يف ةيمهألا غلاب ازيح ةميدقلا (ةيبيللا لئابقلا) ةلأسم لتحت

 املثم ًامامت (ايناتيرومو برغملاو رئازجلاو سنوتو ايبيل) ريبكلا يبرعلا برغملا مساب نآلا هفرعن

 اهتاراضحو يبرعلا نطولا قطانم ةيقب خيرات عقاو ريغ ىلع ؛ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف لاحلاوه
 ذنم تناك ةريخألا قطانملا هذه نأوه ببسلا ناك امبرو .لينلا يداوو ماشلاو نيدفارلا دالب يف

 امم نايرجلا ةمئادلا راهنألا يف ةلثمتملا هايملا رداصم دوجول ًارظن يعارز رارقتسا قطانم ةيادبلا
 اهنع (ةيلبقلا) ةفص تفتخاف اهتاعومجم تانوكم نيب لخادتلاو جزامتلا نم برض ىلإ ىدأ

 .اهتاذب ةئيب يف ةنيعم ةعيبط تاذ ةيلبق ةيبصع ىلإ دئتست ال ةدحوم ةلتك اهنلعجو

 ةدّدحم ةيلج ةروصب زكريو ةميدقلا ةيبيللا لئابقلا هذه ةيوه يف رظنب نأ ثحبلا اذه لواحي

 تفلي امك «برغملا ضرأ يف ترشتلا يتلا يهو ؛قرشملا ضرأب ةيفاقثلاو ةينئإلا اهتلص ىلع
 .نيميظعلا هيحانج يف ريبكلا اننطو يتلتك نيب «ةيفخلاوأ ؛ةيفخلا تاقالعلا كلت ىلإ رظنلا

 رداصم ىلإ هبلغأ يف دنتسا قيتعلا يقيرفألا لامشلا خيرات نأ ىلإ ةراشإلا لوقلا نع ينغو
 «ًائيدح هوسردي نأو ًايدق رايغألا هبتكي نأ ىلإ هب ىهتنا يذلا رمألا «ةينيتالو ةينانوي ٠ ةيبنجأ
 خيراتلا اذه ريسفت مث انخيرات ىلع نيرخآلا لبق نم ةلماك هبش ةرطيس عقاولا اذه ةجيتنو

 اوعبئا - مهبلغأ يف - برعلا نيخرؤملا نأ فسؤملاو ؛مهفادهأو مهتاياغو مهاوه بسحب

 هليلحتو هريسفتو خيراشلا اذه ىلإ مهترظن يف برغلا ءاملعوذح اوذحو جهنملا اذه

 .رطخملاو ةروطخلا ةغلابلا جئاتنلا صالختساو

 تحت عقي داكي ال (نيملسملا برعلا ءيجم لبق ام دوصقملاو) ةيبيللا لئابقلا ددع نإ
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 يف دعب نمو ةينانويلا تاباتكلا يف مث ةيرصملا ةيفيلغوريهلا شوقنلا رداصم يف ؛رصحلا

 كيروأ) ةئيدحلا تافلؤملا يف اهركذو اهددع نم لوأ لعلو .؟ةيئامورلا / ةينيتاللا تاباتكلا

 اهب متها نم رخآ امأ .م 1912 ةنس رداصلا (نويقرشلا نويبيللا) ريهشلا ةباتك يف (سنيب

 ايبيل ناكس) هفلؤم يف ةمازاب يفطصم دمحم ذاتسألا موحرملاوهف ةصيرح ةعباتمو قيقد لكشب

 تلغشنا ةريثك يرخأ لامعأ كانه نيخّرؤملا نيذه نيبو .م 1994 ةنس رداصلا (خيراتلا يف

 اهمهأ نم تاياغلاو ضارغألا ةددعتملا تاساردلا ايانث يف ىرخأبوأ ةروصب ةلأسملا هذهب

 ِش 1966 ةنس رداصلا («ميدقلا ايبيل خيرات يف تاسارد) ميلعلا دبع يفطصم روتكدلا فلؤم

 سوي روك فلؤم هتمجرتب ًاًيسيئر ًاردصم انل مدق دقف يرارجلا دمحم روتكدلا ذاتسألا امأ

 ةمهم تاراشإو حورشو تامدقم عم (ةيبيللا بورحلا)

 لواح ةليبق نيسمخو ةئام نم برقي ام ًالثم هدحو ةمازاب ذاتسألا باتك يف يصح اننإ

 يف لواح امك «نوقباسلا هركذ ام ىلإ ًادانتسا ةبقاعتملا ررصعلا فلتخم ىلع اهعقاوم ديدحت

 مهن سيلو يظفللا جيرختلا جهنم دمتعا نإو اهئامسأ (ةبورعوأ) بيرعت ميدقت هسفن تقولا

 ذاتسألا هعبتا يذلا جهنملا سفئوهو (باتكلاو نيخرؤملا ضعب دنع هتمجرتوأ) مسالا ىنعم

 لعجو حيحصلا يجولوليفلا ليلحتلا نع امهب دعتبا امب (ءامسلا دومع) هباتك يف قألح دواد

 ارصح امهنأ امك ؛ةميوق ةيملع سسأ ىلع ناموقي ال نيمختو سدح درج امهتاجيرخت

 امتهي ملو مويلا ةيسايسلا هتلالدب يبيللا رطقلا يف تفرع يتلا لئابقلا نع ثيدحلا يف امهدهج

 .يقيرفألا لامشلا راطقأ ةيقب يف لئابقلا هذهل - ”ةئيبو ًاخيرات - يعيبطلا دادتمالاب ًاريثك

 :تاظحالملا ضعب نم ديال انه

 هنيعي امف : يخيراتلا رصعلا بسح رخآ ىلإ ناكم نم لئابقلا هذه نطاوم فلتخت - 1

 .ًابونجوأ ًالامشوأ ًابرغوأ ًاقرش كاذ نع حزحزت هدجت ءرعاشلاوأ ؛يفارغجلاوأ ؛خرؤملا اذه

 ينانويلا نيناسللا يف ةمجعلا ةجيتن لئابقلا ءامسأ ةباتك يف تارييغتو تاريوحت ةمث -2

 :نيزكلاكزوم نتيللبب ولفصتلا نيروكرست «قزياعسلا ,ويكاليك سس توديع بزل -1
 مهريغو «سوّبيروكو ؛سوميلطبو
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 نع هدعبت دق ةروصي ًانايحأ ام مسا دري ذإ ؛ةيرصملا ةيفيلغوريبلا شوقنلا يف ىتحو ينيتاللاو
 رداصلا يف هسفن ءيشلا ثدحو هب دوصقلاو همهف بعصيل ىنح ًاقلغتسم هلعجتو لصألا
 .كاذ دعب ةيبرعلا

 باتكلا دنع اهركذ ددرتي نورقلا ىدم ىلع اهرود ابل ناك ةمهم لئابق كانه -3

 هل دوعي الو ىشالتي مث ام رصع يف ةدحاو ةرم هركذ دري امم ضعبلا كانه نأ امك ؛نيلاوتملا

 .ركذ

 ىتح لازت الو ةقيحس دوهع ذنم ترمتسا لئابقلا ضعب ءامسأ نأ ظحالملا نم -4
 .لعتفملا بسنلا سابلوأ ةروطسألا سابل ةيمستلا تسبلأ نإو اذه انموي

 مسا عاجرإ يف ةحلملا ةبغرلا (ةصاخ نودلخ نبا) برعلا باتكلا دنع حضني 293

 ًايرورض سيل اذهو .برعلا نيباسنلا دنع ةداعلا يه املثم  هيلإ بستنت ىلعأ دج ىلإ ةليبقلا
 .بابسألا نم ببسل ًايتعنوأ ًايئيب ًالصأ مسالل لعل ذإ ؛

 ةيفيلغوريبلا راثآلا يف ةدراولا لئابقلا ضب رمأ يف زاميإب رظنلاب  يليام يف أدبن
 ريشنو ميدقلا خيراتلا يف اهفرعأو اهرهشأ رظنلاب صخنو اًيخيرات مدقألا اهشوقن رابتعاب ةيرصملا
 نأ لمأت (ةيبرعلا رصم ةبلآ) هفلؤم يف لئابقلا هذبل ليصفتلاب ضرعتلا بتاكلل قبس هنأ ىلإ
 .عوضوملا يف عسوتلا مار نم هيلإ عجري

 يف ًالصأواولا توص لثمي ال فرح) آنالاداد (وبول)وأ (وبيل) ةينانويلا ىلإ تلقن :وبر -
 ةيبرعلا يفو " ايريس " ةيزيلكنإلا يف قطني (5ا/18) نراق .ءايلا توص لثمي راص مث .ةينانويلا

 نع (مهتاروتا) يف نويئاربعلا اهلقن .ًمال ةينانويلا ىلإ لقتلا دنع ءارلا بلقي ام ًريثكو .(”ايروس“
 "نويول' ةيبرعلا ."ميبوبل" تراصف ءاه اهيلع اوداز مث ؛عمجلا ميمب 'ميبول' نانويلا
 ةيرصملا "وبر " مجرت دققف (نويلبماش) ةيفيلغوريبلا زومرلا ةءارق رس فشتكم امأ ."نويييلأو
 .ةبئاصلا ةحيحصلا ةمجرتلا يه هذهو (نييبيل) سيلو (060010175) ودب :ىلإ

 ماد امو " بر "وه رذجلاو ةميدقلا ةيرصملا ةغللا يف عمجلل (وبر) يفواولا نأ ظحالن

 طقس نبعلا فرح نأ حجرملا نإف (نييرصملا) راصمألا لهأ لباقم يف ةوادبلا لهأوه دوصقملا
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 (بارعأ) ةملك هينعت امك امام ةوادبلاو روهظلا ًاساسأ ينعي يذلا (برع) يئالثلا رذجلا نم

 ةفلاحتم لئابق ةعومجم لب ةدحاو ةليبق اونوكي مل (وبرلا) نأ ًاضيأ ظحالنو .(برع) اهرذجو
 رخاوأ ثلاثلا سيسمر مث حاتبنرم نوعرفلا مايأ لينلا يداول ميظعلا يبيللاوزغلاب فرع ام يف

 .مالسلا هيلع حيسملا داليم لبق رشع يناثلا نرقلا لئاوأو رشع ثلاغلا نرقلا

 ىلوألا ةينوعرفلا روصعلا يف (اتلدلا) رصم لامش نكست تناك ةيبيل ةعومجم :وحمت -

 مسالاو .'يلاحلا نادوسلا لامشو ةبوتلا ناكسب تطلتخا ثيح بونجلا ىلإ تردحملا مث

 ضرأ :ىنعملاو - (لامشلا) "وح" + (ضرأ) "ت

 :ليقو - ةفورصم ريغ «ةَوْحُم :لامشلا ءامسأ نم :اهيف ءاجو (احب) ةدام ةيبرعلا يف

 .دلي مسا :وحنا مالو فلأ ريغب عضوم مسا :ةوحمو .بونجلا يه

 رذجلاو عمجللواولا .ةيرصملا شوقنلا يف ةيبيللا لئابقلا نم ركذ ام لوأ نم :ونحت -

 يفو .عطاس رمسألاو رمحألا نيب ام نول :قاّرب ءعشم ؛عمال :ىلإ مجرت دقو (نحتاوه

 يف فورعملا نم امئيب - ينبلاو رمحألا نيب ام نولب نوروّضي (ونحتلا) دج ةيرصملا ريواصتلا

 "رادنب' ديش انأ يف امك) اهرقش لب «ةرشبلا ضيب اوناك (وحمتلا)نأ ةينانويلا صوصنلا

 .مهترشب نول يف مويلا نازف لهأ نوهبشي لاحلا هذه يف مهف .(يلقصلا سوردويد تاباتكو

 توص جرخم نم امهو ؛ءاطلاو ءانلا بفاعتب (لحط)وه انه يبرع رذج برقأ نإ

 .(لحط) ةيبرعلا يف ؛مالل زمر ةيفيلغورببلا زومرلا يف سيل ذإ ؛ماللا نم لدي نونلاو ءدحاو
 يذلا :لحطألا رضخألا سرفلا :ليلق داوسب ضايبلاو ةربغلا نيب نول :ةلحطلا :أرقنو

 ءاملاولعت ةرضخ :(لحط) يعابر يهو - (بلحط) ةدام يفو .ةرفص ليلق هترضخولعي

 ةرضخلاو داوسلا نيب ام عمال هنولو دسجلا يف مدلا عمتجم - لاحطلا :كلذ نمو .نمزملا

 يف ةنوكم ةغللا كلت نأ نم (ةيبوتلا ةغللا) هفلؤم يف ردب ىلوتم دمحم هررقي ام يفرسلا وه اذه لعل - 1

 . مالسالا اهلهأ قانتعا دعب اهنم مسق بّرعت مث «ةميدق ةيبيلو ةيرضم رصانع نم اهساسأ
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 ةبسن (يطنح) بولقموهو ؛ةرمسلا ديفي ؛ ينحطلا نوللا : ةجرادلا يفو .ةرفصلاو ةردكلاو

 .ةعماللا ءارمسلا ةرشقلاوذ ٌرّبلا يهو ةطنحلا ىلإ

 يف امك - ًانون ماللا لادبإب (ناحيط) لاحطلا ىمست ةيبيللا ةجرادلا نأ فيضن
 يطنح :كلذكو ءرمسأ < ينيحط :ةيقارعلاو ةيندرألا ةجرادلا يف نأو - ةيرصملا

 .ناسنالا ةرشبل ًافصو درت ام بلغأو ؛يواطنحو

 (غزم) اهتاذ يه اهلعلو (ششم) ةيفيلغوريبلا شوقنلا ضعب يف يتأتو :شوشم -
 هذه مسا ضّرعت ذإ ًابرغتسم اذه سيلو .نييلاوتم نينيش نيغلاو يازلا لاديإو ميملا تابثب

 هذه لثمب روصعلا رم ىلع دروو ؛ةباتكلاو قطنلا عاونأ نم ةلمج ىلإ ةيلبقلا ةعومجملا
 :روصلا

 يف) اليساز ام ءسيز ام «ياتيخاسم ؛يشوسام ؛يكوس ام «سيسك ام ؛ سكي زام
 "نغيزامإ' ةملكو .سكاز ام «؛كينزازم :ىرخأ نطاوم يفو .(ةينيتاللا/ ةينانويلا رداصملا

 ىلإ .نكيش اميإ ؛نغيج اميإ ؛كاهوميإ - نكيهامإ «نغيش امإ :اهدجت (' غيزامأ ' عمج)
 !.روصلاو غيصلا رخآ

 (رصم) رذجلل ًايواسم (غزم) رذجلا نوكي نأ ؛رذح ىلع ؛سنيب كيروأ حرتقا دقو
 .بقاعتلا ةريثك تاوصأ يهو :نيفلاو ءارلاو داصلاو يازلا بقاعتب

 نييضاملا نيدقعلا يف (ربربلا) نم الدب (غيزامألا) ريبعت عويش ىلإ ةراشإلا انه مهملاو
 لوأ يف () ةزومهملا فلألا نأل ءنّيب أطخ اذهو .(ينيزامأ) هيلإ ةبسن درفملاو ًاعمج هرابتعاب
 اهرابتعاب «بيصموهو ؛نودلخ نبا اهدروأ امك (غيزام) لصألاو فيرعتلا ةادأ يه ةملكلا

 .(ينيزام) درفملاو (نويغيزاملا) لاقي نأ ضورفملاو .ربربلا نم ليبق دج مسا ًادرفم

 ةليبق يه انرصع يف ةيبيللا ةنوهرت لئابق نم ةليبق مسا يف ةيراس ةيمستلا هذه تلظ دقو

 1424 هتارصم ؛لوألا دلجملا - غيزامألا برعلا رْفيِس :بتاكلل رظن ليصفتلا نم ديزمل - 1
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 فاقلاو ؛«قزاملاو قزام :ةيبيل رسأ ءامسأ يف تلظ امك (يغُْوْرِم) اهيلإ ةبسنلاو (ةغوازملا)

 .نيغلا نم لدب ةدوقعم قطنت يتلا

 ًاعبتم (عيزامألا برعلا رفس) رخآ نطوم يف ةبهسم ةروصب مسالا ليات يل قبس دقو
 يبرعلا ئفاكملا نأ ىلإ تصلخو «ةوقلا ةلالد ديفت يتلا ةلوادتملا هيناعمو ةفلتخملا هتاريسفت

 يف امإ ةميدقلا روصعلا نم نييبيل ءامعز ءامسأ يف هدجن يذلا (كسم) رذجلاوه (غزم) رذجلل

 ًائيشةلمهملا نيسسلالادبإبوأ ,*ةيبرعلا ف دارت امك ثوعلا ةرايرب (ةاكمألو قس روس

 :ء لاو ةوقلا ةلالد (كسم) يبرعلا رذجلا اذه يفو .**(ناكشم)و (نكشم) ةمجعم

 : كسمأ ./ خلا ..ديلجلا ءدولجلا ؛دلجتلا ءدالجلا :"دلج ' ةدام نمو .دلجلا : كْسْلا

 :كّسامت .مصتعا :كسمتسا .ةوقوذ :كسّمو ةكسُموذ لجرو.ةوقلا :ةكسْلا .سبح «ضبق

 برقأ كاذف «(كيسامألا) بقلب (غيزامألا)بقل لدبي نأ نذإ ىلوألا.(كسم ةدام) لإ ..تبث

 . 'ًاخيراتو ةلالدو ةغل باوصلا ىلإ

 يوضنت لوقلا قبس امك ةديدع لئابق ءامسأ ةيرصملا شوقنلا ركذت ىضم ام بناج ىلإ

 طير دقو .ندرشلاو شلكشلاو (اشردلا :يتأتو) اشرتلا : اهمهأ نم (وبرعلا توبرلا) تحت

 ابل اومعزو (رحبلا ماوقأ) مهومسأ نم نيبو ثالثلا لئابقلا هذه نيب نويبرغلا نوثحابلا

 ةيناثلا مهتوزغ يف نييبيللا ' ةدعاسمل " تءاج اهنأ اوعّذاو ؛«بلاغلا يف ةينانوي «ةديعب ًالوصأ

 هله ربعت نأ رربملا الو موهفملا نم سيلو (م.ق | 180 يلاوح) ثلاثلا سيسمر مايأ رصملا

 يخيرات ليلد نم ةمث سيل هنأ امك «نييبيللا ' ةدعاسم' درجم طسونملا ضيبألا رحبلا ماوقألا

 نيرع :ةيناندعلا ةيبرعلا يف (لا) فيرعتلا ةادأ ماقم (ةميدقلا ةينميلا) ةيعبسلا يف ةملكلا رخآ يف نونلا موقت *

 كسلا 2 ”نكسم ”نونكت اذني. ميضلا-نمتص .«(سرافلا) بكارلانيكر# (بارتغآلا) بزعلا <

 هرابتعاب "نكسم"و'نكشم "مسا دذرتي ةيبوللا شوقنلا يفو.دلجلا « يوقلا 2 "وناكشم'

 يف ةيرثالا ةقذ ةنيدم يف فشتكا يذلا ةغللا جودزملا”نسنسم'شقن يف امك)ةيركسع ةبتر ةفصو مَلَع مسا

 . «سنوت
 .ةمدقملا «لوألا دلجملا «(غيزامألا برعلا رفس) : بتاكلل رظنا ليصفتلا نم ديزملا -1
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 لكي ركذو (ىرتيب زردنلف) ريهشلا ثحابلا هآر ام اذهو .ايبيل جراخ نم تءاج اهنأ ديؤي دحاو
 يهو ثلاثلا سيسمر اهّدص نأ دعب ةقفخملا اهتوزغ نم تداع ةيبيللا لئابقلا هذه نأ حوضو

 امأ ءاهترمعو :*(اينيدرس) ةريزج يف (ندرشلا) ةليبق تنكسو ابروأ ىلإ رحبلا تربع يتلا

 (اشرتلا) ةليبق تطحو (ةيلقص) مساب مويلا فرعي ام اورمعتسا نيذلا مهف (شلكشلا)

 (نييروتلا) مساب تفرع يتلا يهو ةيلاطيإلا ةريزجلا هبش برغ بونج يف ابلاحر
 مهتمصاع اوسسأ امك مهمساب تفرع ةميظع ةراضح اوسسأ نيذلا (نييكسورتالا)وأ

 !.(امور)

 اهتوق تمن مث امور ةمصاعلا نم برقلاب تلزنو (نيتاللا) ةيرآلا ةليبقلا تءاج نأ ىلإ

 ىلإ ةبسن نامورلا مساب اهلهأ فرعو (ةيشرتلا) ةيكسورتإلا ةراضحلا تئرو ىتح ًائيشف ًائيش
 تسيل (امور) ةيمسن نأ اهمهأ نم لوقلا اذه ىلع ةريثك ةلدأ كانهو .ةميدقلا ةمصاعلا امور

 مث «ةيبرع ةيبورع اهدجن اهانعم ليلحت دنعو ةصلاخ ةيكسورتإ يه امنإو ةيرآ الو ةينيتال

 ةروص ةيأب يمتنت ال (نييشرتلا) نييكسورتإلا ةغل نأب ميلستلا يف لثمتلا عطاسلا ليلدلا .روهظ

 دنع حضتي اًيجولوموتيإو ًاّيحولوليف اهليلحت دنعو «ةيرآلا تاغللا ةعومجم ىلإ روصلا نم
 يه (ًالثم نوتنرب) رخآلا ضعبلا دنعو ةيناعنكلا ىلإ برقأ اهنأ (ًالثم تنارغ لكي ام) ضعبلا
 نيب كرتشملا مساقلا ةمث نأ نوثحابلا ءالؤه ىسني .ةيربربلا اهتنباو ةميدقلا ةيبيللاب ةلص تاذ

 «ًاعبط هتليبقو ؛”سودراس" يبيللا نأ (قيرغإلا دالب فصو) هباتك يف (سايناسواب) هلجسي ام اذه ديؤي *

 ةليبق نيب ام طلخ (ساينسواب) نأ حضاولا نمو . همساب تيمسو اينيدرس ةريزج رمع نم لوأ وه
 روصعلا كلت يف ةريزجلا كلت ىلإ ةليبقلا هذه لاقتناب ملع ىلع نكي مل ذإ (سودراس) مساو (ندرش)

 . هركذ يذلا لجرلا مسا يف لظ اهمسا ىدص نكلو «ةقيحسلا

 نأو ؛نيبكسورتالا / اشردلا / اشرتلا نع اهوثرو يذلا نيتاللا اهنشني مل امور نأ ًايخيراث تباثلا نم - ١
 تاغللا يف (مر) يئاشلا رذجلا دج امنيب :؛ةيبوروأدنبلا / ةيرألا تاغللا يف رذج هل دجوي ال اهمسا

 يف ةفورعملا ةعبسلا لالتلا نم ىلت ىلع تينب اهنأل وأ ةنيدملا ينابم عافترا) عافترالا ينعي اهلك ةيبورعلا

 : يأ ” هللا مار " نيطسلف يف انيدلو . عقاوم ءامسأ (ةانثم) ناتمارو ةمورو ةمار : ةيبرعلا ينو (اهعقوم

 دررفسكأ مجعم لوقي امك ةيلايخ ةروطسأف (سولومورو سومور) نيوخألا ةياكح امأ . هللا ةنيدم
 .ةيبرعلا مهباقلأو ةرطابألا ءالؤه :بتاكلل رظنأ . تايكيسالكلل
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 ةليبق مسا نأ يروصت يف .ةيبرعلا :اهثدحأو ةغل مدقأ يف ةلثمتملا ةيبورعلا يهو نيتغللا نيتاه

 - ةقرب يف قطنت امك (ةَّسرّدلا) ةليبق مسا يف اذه انموي ىتح ًايقاب لازي ال (اشردلا) اشرتلا

 * هيلع ناهرب الو هل ليلد الف (سيردإلا اذه ناك نم انئاك) سيردإ ىلإ اهتبسن امأ .ةسْرّدلا

 "اسابلا" :ةميدقلا ةيرصملا رداصملا هدروت ىرخأ ةليبق مسا يف ثدح ءيشلا سفن

 نأ دعبتسملا نم سيلو .يساحلا :اهيلإ بسنيو ةقرب يف ' ةساحلا " ةليبق لازت الو :"اساحلا "وأ

 رججبنلا ءامحنأ يفو: ءارحصلا بودج ”اسؤابلا " لئابق مسا يف ًاضِأ اح ةليبقلا هذه مسا نؤكي

 نمو ءراطقألا كلت يف نآلا يربكلا ةيرشبلا تاعومجملا ىدحإ يهو ايقيرفأ برغو ايريجينو

 اهطبرت يتلا ةلصلا تاذ يهو ةيربربلا اهتنباو ةميدقلا ةيبيللاب ةقيثو ةلص تاذ اهتغل نأ تباثلا

 .ةيبرعلاب

 ليبس ىلع رظننلو ؛اهانعم فرع اذإ ةيبيللا لئابقلا ءامسأ ةبورع يف رظنلا نكمملا نم

 : ةيلاتلا ةمئاقلا يف لاثملا

 نم ةنوكم .نويلبجلاوأ لبجلا لهأ :اهانعمو :ينانويلا ناسللا يف ؛ياديخامردأ -1

 : عطاقم ةثالث

 رذجلا ئناكي "رداوه رذجلا .(لبج < راردأ) ةيربربلا يف ام لباقي : "”لبج" ردأ -أ

 .لبج - روط :هنمو «ءاطلاو لادلا بقاعتب "رط' يبرعلا

 ةميدقلا ةيرصملا يفو "كم" ةيناعنكلا يف .(لهأ 2 دالوأ ؛ءانبأ) يكام - يخام -ب

 ."اسم' كلذكو .دلو - ىشمأ ."اشم" ةيبرعلا .نبا ؛ةروص :؛هبش < ' خم" ةيربعلا يفو "سم"

 .يلي ام يف اهرظنأ :"يادرمرم' لثم يف ةفاضم ةينانوي ةدئاز : ياد -ج

 :نيعطقم نم ةنوكم .ةيلحاوسلاوأ ؛رحبلا لهأ ءيادرمرم -2

 - رم) ةميدقلا ةيرصملا يف .رحبلا :ديفيو ؛يلصألا رذجلاوهو "رم" فعاضم :رمرم -أ

 :بتاج ىلإ رجلا ربربلا لئابق ىدحإ يهو (ةسيرض) ةروص يف برعلا هفرع مسالا سفن نأ حجرملا نم **
 - برعلا ةباسنلا دنع ؛ةتاولو ةسوفنو ةسادأ
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 .لاس :ءاملا رام .جوملا :روملا .روم : ةيبرعلا يفو (رحب

 .ةينانويلا يف ةعامجلا ةبسنل ةفاضإ :ياد -ب

 نونلا بقاعتب « ةينانويلا يف (عمجلا نيسب) سيلاكبلاو (ةيرصملا شوقتلا يف) نقب -3

 امك فاقلا نم ةلدبم ةينانويلا يف فاكلاو ةيرصملا يف ءارلا نم ةلدبم نونلا نأ حجرنو «ماللاو

 .نآلا نادوسلا لئابق ىدحإ يهو (ةراّقبلا) رقبلا ةاعر يأ (رقب) ةيبرعلا يف .ةيرصملا يف

 ةفلتخم ءامسأب لينلا يداو يبرغ ةيرشبلا تاعومجلا اوفرع نيبرصملا ءامدق ناك اذإ

 ىلإ ةبسن نانويلا قيرط نع تءاج ةيمستلا هذه نأل 'ايبيل" مهدالب اومسي مل مهنإف اهولجس
 .نايبلا قيس امك (برع -وبر) ةيرصملل ًافيرحت (وبول)وأ (وبيل) اهوعد يتلا ةريبكلا ةعومجما
 يف يقيرفألا لامشلا راطقأ ةيقب اوفرعي مل مه ةبسانملابو) دالبلا هذه اوعد دقف نويرصملا امأ

 :نيمساب اهوعد (ةينوعرفلا روصعلا

 .ءارمجلا :ايفرح ىتعتو ةاتترتشد 21

 (تمك) لباقم يف ؛ءارحصلا يأ ءءارمحلا ضرألا  (ترشدات) صوصنلا ضعب يفو

 اتلدلا ضرأ ةرمسلو ءارحصلا بارت ةرمحل كلذ .**اتلدلا ضرأ ؛ ءارمسلا < (تيمك)وأ

 نم ةلدبم انه لادلا نأ حضاولا نم .رمحأ < (رشد)وه رذجلاو ثينأتلل (ترشد) يف ءاتلا

 . (ءارحص) .1268611..... ةيزيلكنإلا اهنم 0656111017 ةروص يف ةينيتاللا تلخد «

 «قيفد ريغ اذهو . ءاذوس :ىلإ ةيبنجألا تاباتكلا نم ددع يف (تيمك)و (تمك) ةيرصملا تمجرت ©

 تءاج انه نم. ةرّبملا ةرمسلا ديفت اهنأ قدألاو ءصلاخلا داوسلا سيلو ةرمسلا ينعت اهنأ باوصلاو

 ءايميكلا نأل وأ رصم برع نع ملعلا اذه اوذخأ نانوبلا نأل امإ (ءايميك) تبّرع ينلا (ايميخ) ةينانويلا

 نيب برعلا قرف دقو : ةملظلاو لبللاب ةلصلا تاذ ةضماغلا هتاجلاعفو رحسلاب ةطبترم تناك اميدق

 داوملا ليوحت يف ثحبلا ملع يأ (ءايميسلا) و اهتابيكرتو داوملا صاوخ ملع اهرابتعاب (ءايميكلا)
 امبل ةيبرعلا يفاكملاف ةيرصملا (تيمك)و (تمك) امأ . بهذ ىلإ (ًالثم ريدصقلاو صاصرلاك) ةسيسخلا

 . داوسلاو ةرمحلا هنول طلاخ ام لبالار ليخلاو رمخلل تيمكلا :ءاج اهيفو . (تمك) ةدام يف هدجن

 - نبا ىلإ ةبسن - يّنُبلا نوللا :ةرصاعملا انتغل يف هوعدن ام وهو ةرمحلاو داوسلا نيب نول :ةئمكلاو

 . ةوهقلا
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 .رمحألا - رشقألا «ةرمحلا ديفت ةدام يهو (رشق) ةيبرعلا يف ةدوقعم قطنت ينلا - فاقلا

 داقتعا لوألا ؛نيردصم نم ءاجوهو «(تنمي -) "تنما"وهف يناثلا مسالا امأ -2

 (نمأت) برغت ثيح ًابرغ لقتنت داسجألا ةرداغم دعب ىتوملا حاورأ نأ ءامدقلا نييرصملا

 تاهجلا ةيمست ديري امدنع ناك يرصملا نآل يناثلاو .لماشلا (نامألا) ءودبلا ثيحو سمشلا

 هوعدي يذلا) لامشلا هفلخو ('وسر' هيمسي يذلا «بونجلا) لينلا ردصموحت هجتي عبرألا

 يأ "تدمي" هيدلوهو) برغلا هسكاعيو (”تبأإ وه يذلا) قرشلا هراسي نعو ('وحمت"
 يف سمشلا قرشموحت هجتي يذلا .«يبرعلا ىمسأ امك ًامامت (ىنميلا ةهجلا «ةئميلاوأ «نميلا

 ةيئبسلا ةميدقلا شوقتلا يف نميلا دالب مساوهو "تنمي" :ًابوتج ناك ام ؛ عبرألا تاهجلا ديدحت

 دالب مسا نأ ينعي اذهو .(ةيريمحلا :مساي لامشلا برع دنع تفرع يتلا ةميدقلا نميلا ةغل)

 .مويلا ايبيل مسا هتاذوه (ةيئبسلا شوقنلا يف ىعدت تناك امك ؛تنمي) نميلا

 اهتلمح يتلا تايمستلا نإ مث " ةمازاب دمحم باتك نم نيتحفص رخآ نم صن انه لقنأ

 يف لمحت اهبيكارتو اهسرجف ؛ةيبيل ريغ نوكت دق نامورلاو نانويلا دوهع يف لئابقلاو ماوقألا
 . اةينيتال /ةينانوي ًالالظ اهتايط

 نأ طقف ىنعي امنإو «نيجه يبيل هنأوأ يبيل ريغ ناك اهب يمس نم نأ ينعي ال اذه نأ الإ

 ماكحلا نم مهيلع تقلطأ تايمست يهو .ةينامور امإو ةينانوي امإ اهعيمج اهيف انرداصم

 نيح فيرحتلا اهارتعا نوكي نأ امإ اهنإف يلاتلابو «نييناعنكلا ريغو نييبيللا ريغ نييفارغجلاو
 :مهسفنأ اهب اوفرعو اهولمح يتلا مهئامسأ ريغ نوكت نأ امإو مهتاغل ىلإ عيوطتلاو لقنلا

 «*ايناعنك الإ ادبأ هسفن فرعي مل يقينيفلاف ؛ هيلع ةلثمأ خيراتلا يفو زئاج نيرمألا الكو

 ذإ ؛اهنم ءزج يف ةحيحص ةمازاب ذاتسألا ةظحالمو ؛ خيراتلا لبف ام روصع ؛ خيراتلا يف ايبيل ناكس -1

 ةلكأ) يجافويتخا . (ستوللا ةلكأ) يجافوتول :لشم نم ةقيقحلا يف ةيئانوي هتيمست ام لئابقلا نم ركذي
 رمس) يايبويثإ . «برغلا ناكس ؛نويبرغلا) ياتريبسه .(فوهكلا ناكس) ياتيدولغورت . (كامسألا

 نم ةنوكم :ينابيجيإ .(سلطألا لابج ناكس ؛نويسلطألا) ستنلنأ /ستنرتأ (سمشلا رثأ نم هوجولا

 .زعام ةروص ىلع وهو نانويلا دنع م41 (ناي) دوبعملا ىلإ ةبسن م3831 + (زنع) ءهأ نيينانوي نيعطقم

 ةيئانويلاو « ةّيملعلل ةديزم اهرخآ يف نيسلاو (سكني وف) ةيئانويلا نع ةبرُعم " نويقينيف / يقبنيف ' ةملك +
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 «ةنيروق ىلإ هدلب الووه بستتي مل ةقرب نكاسو «٠ *نيزاريسلاب ادبأ هموق مسي مل يبرعلاو

 درفلاو ةعامجلا ىوتسم ىلع ريثك اذه لثمو

 مهنأ لادج الو هيف كشال ام نإف خيراتلا يف اهب مهانفرع يتلا تايمستلا تناك ُايأو

 تاذ يه ىقبت لوصألا نكلو ريغتت دق ءامسألاف : خيراتلا يفو كاذنآ ايبيل ناكسو نويييللا

 ةجافوتوللاو ةماغيلجلاو ةديخامردألا مهتاذ مه شونملاووبيللاووحمتلاوونحّتلا نإ .لوصألا

 .بسحو ىرخأ كلتبو ةرم تايمستلا هذهب نحن مهانفرع امنإو ؛مهيلإ نمو **ةنوماسنلاو

 تاذ مه ةسوفنو ةراوهو ةليغمو ةتانزو ةتاولب ميكحلا دبع نبا مهامسأ نم نإف انه نم

 يهو هلم ةبرٌعم اهتاذ يف نوكت دق امك ؛هرصع يف تايمست نم هب اوفرُع امب مهامس ماوقألا

 .” نامورلاو نانويلا باتك اهركذي ملو ًايبعش تظفح لصألا ةيناعنك ىتحوأ ًادهع مدقأ

 اهنم رخآ ًاددع نإف لئابقلا كلت ءامسأ نم ريبك ددع ىلع قبطني مكحلا اذه ناك اذإو

 ام ةروصب فيرحتلا هلاني نأ يعيبطو هذه انمايأ يفو لب ؛ةيمالسإلا ررصعلا ىنح ًايراس لظ

 : كلذل ةلثمأ برضنلو .ريسعلا رمألاب سيل هيلع فرعتلا نكلو

 ةيبرعلا رداصملا يف اوفرع نم مهلعل (نوبارتسا مهركذ) ؛يلوتيج كلذكو يل '20جأ حم
 .يلاطيجلا :درفملاب مهيلإ بسنيو :«نويلاطبجلا) ًاضيأ مهو (ةلادج)و (ةليدج) ةروص يف

 بسنيو (ةنتخلا) ةليبق يف نوقاب مه له .(سوميلطب مهركذ) 111181 نويناّتخلا -2

 هس (نيعلا طوقسب) نكونب <- عنك ونب : يلي امك تفرحتو (ناعنك ونب < عدك ونب) نع ةلوقنم اهتاذ
 كونق)ءاف ىلإ تبلق مث ء« 242 ( ) ةيثالث ءاب ىلإ (ب) ةدحوملا ءابلا تلدبأو (نونلا طاقسإب) كونب

 يف ليخن ال ذإ ةلخنلا ينعت اهنأ نم ةملكلل يروطسألار يسفتلا يف ددرتي ام ًاحيحص سيلو . (كيف <-

 .قفلم جيرختو مهو اذه نأ ذإ ءرمحألا غبصلا وأ ؛ماشلا لحاس

 يبرعلا لصألاو ءافاكو انيس (2© فرح قطني ذإ 5872068: نيكارس ' نع ةلوقنم نيسارس «نيزا

 وأ برغملا وملسم دوصقللاو (نييروملا ءروملا) لباقم يف ؛قرشلا وأ فرشملا وملسم ىنعملاو (نييقرش)
 ةينيتاللا تاباتكلا يف برغلا

 «يجافوتوللا «يامغلجلا ,ياديخ امرودأ : ةينانويلا تاباتكلا يف ناك ام ةمازاب ذانسالا برع اذكه

5525 

583 



 ؟ ينوتيخلاو ينتخلا :اهيلإ

 !.يوارغم :ةبسنلاو ؛ةوارغم :نراق .(سوميلطبو ينيلب) ياورخاملا ءيورخاملا -3

 .ةقباسلا (يورخ ام) يف ءارلا نم ةلدبم ماللا نوكت دقو .(تودوريه) يوليخام -4

 .يليغم :اهيلإ بسنيو «ةليغم :نراق نكلو

 مهل لعل .(ينيلب) ىليسملا «(سوكلاتيإ) 21355611 نويليسملا (ينيلب) ةلاّسام -5

 .ةرصاعملا ايبيل نم يبرغلا ميلقإلا يف 'هتألسم" مساب ةلص

 لظ مسالا اذه نأ دج حجرملا نمو ؛ 2810608 (كّراز)لا ةليبق تودوريه ركذي -6

 .ةتاربص ةنيدم يبرغ (ةغاوز) ةقطنم / ةليبق يف هذه انمايأ ىتح

 ينامورلا رصعلا يف الإ اهركذ دري مل يتلا ةيبيللا لئابقلا تايربك نم يهو :ةتاول -7

 ةسادأو ةسيرض يهرتبلا ربربلا ةلمج نم برعلا ةباسنلا دنع بسحتو (ياتفيل) ةروص يف

 .مكحلا دبع نبا دنع امك ؛ةسوفنو

 نيب ةلصلا ىلإ معءمز»165 01 (]>6 ٠/ءأ1. .(نومثشلملا) هباتك يف 11004 (دور) هبتنا دقو

 : يلي امك نامورلا دنع ىرج ميدقلا مسالا فيرحت لسلست نأ ىأرو (وبيللا)و (ةتاول)

 (عمجلا ةمالع « ةينانويلا يف ..426 - 126..عطقملاو) [مطاتاقع وأ 1. ءدواهع < آ.ءطان

 لدبأو :2 1.806126 (ياتنيل) تناكف ترصلا جرخم برقل (1/) توصي ءابلا تلدبأو

 نيب (79 ص ؛نويقرشلا نويبيللا) ستيب كيروأ نراقب ةيربربلا عقاوملا ضعب ءامسأل هليلحت ءانثأ يف - |
 ىبعم نأ جتنتسيو «سيئرلا «ميظعلا , خيشلا «ميدقلا ءريبكلا ىنعمب "يراغمأ" ةيربربلاو 3/8851 /مسا

 ةيربربلا "راغمأ" نأ ىرن . ةميظعلا ؛ةريبكلا ةليبقلا : ينعي (ةوارغم /يادرخم -) "ياورخم" مسالا

 نادوسلا برع ةجبل يف امك) نيغلاو فاقلا بقاعتب ءرّقوم :ةيبرعلا ئفاكت ('رغم' اهرذج)
 ء«ديزي :نراق) مسا ىلإ لوحت لعف وهو (ةطرغوي) ' هترغوي ' كلملا مسا ءاج انه نمو «(نيرصاعملا

 . خلا .. سيئرلا ؛ميظعلا ؛مرتحلا رقولا :يأ ءرفوي : ةيبرعلا (ًالثم - برعي
 ىلإو ةرات859!11ا085 " ساوكسألإ " ىلإ (ةيبيللا برخلا) هتمحلم يف سوبيروك دنع مسالا اذه لوحت -2

 . فيرحتلا اذه ىدم لمأتف. ىرخأ ًءرات [.488101185(ناتناوكنال)
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 .(ةتاول) تناكف ةيبرعلا يفواو ىلإ توصلا

 2/02 روفن) ةليبق كانه سوبيروك اهركذي يتلا ةريثكلا لئابقلا نمض

 :رفن ينب نأ (رفن) ةدام يف روظنم نبا ركذيو .يرفن :اهيلإ بسني يتلا اهنأ ًاحضاوودبيو)ا
 .برعلا نم نطب

 ريغ ةليبق اهنأب يرارجلا دمحم روتكدلا قلعيو 45:8 (ارفأ)وأ 12 (| ارقإ) ةليبق ركذي امك
 يف عمجتو : ةجاطرق بونج نطقت تناك ينلا 4.425 (رفأ) ةليبق اهتاذ يه اهنأ ىرنو «ةفورعم

 8808" ايقيرفأ " ةيمست لصأ اهنأ حجرألاو :ظآكأ (يرفأ) ىلع ةينيتاللا

 : (رفأ : ةدام) ةيبرعلا يف ام ىسنن ال انه .ثينأتلا ةلاح يف ةبسنلا ديفي ةغللا كلت يف - عطقملاف
 -) رافأ :ةميدقلا نميلا لئابق نمو .مسا :راَقأو ؛طالتخالاو ةبلجلا تاذ ةعامجلا ؛ ةّرفألا

 رافع :لئابق مساب فرعي ام تنوكو (تربج < يتوبيج) ايقيرفأ ىلإ تلقتنا يتلا يهو (رافع
 .ىسيعو (زافأ)

 .د بهذيو 18:88 (سيسكيرف)اهوعدي ةيبيل ةليبق ىلإ كلذك سوّبيروك ريشيو
 .(شيشاربلا)وأ (شيشارفلا) اهتاذ يه نوكت دق اهنأ ىلإ يرارجلا

 نم اهنأ ىري يتلا (ةتانز) ةليبق مسا يتأي «برعلا ةباسنلا نم هريغو «مكحلا نبا دنعو
 .ناتنزلا ةليبق ةرصاعملا ايبيل يف لازي .ىتانز :اهيلإ بسديو (نييناعنكلا ينعي) تولاج موق
 ةينميلا لئابقلا تايربك ىدحإ (تنز) نأ نم يناذمهلل (ليلكإلا) يف درو ام ىلإ انهريشنو
 .ةميدقلا

 يلصأ دحأ سناربلا نوطب ىدحإ اهرابتعاب (ةيزوأ) ةليبق مسا ةيبرعلا تافلؤملا يف ددرتي
 .(يادبيرإ) ةروص ف امك ةانكهزم36أ (يايوروأ) ةروص يف سوميلطب اهركذ دقو «ربربلا

 يذلاوه لصألاو «ةعامجلا ىلإ ةبسن -086 عطقملا ةديزم ةيناثلا ةروصلا نأ حضاولا نمو

 .ردبي ام يف (ةبروأ) برع

 يتلا (وبر) ةيرصملا شوققنلا يف ءاج امو ةيمستلا هذه نيب ةقيثو ةلص انه ظحلن الأ

 نيعلل دوجوال ذإ نامورلاو نانويلا ىدل ةزومهم ًافلأ نيعلا تلدبأ (برع -وبرع) ىلإ اهاتدعأ
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 ؟(ةبروأ) نوملسملا برعلا نوباسنلا اهلقن مث « مهتباتك يف الو مهقولح يف

 ' هدروي ام يف لوقلا امف .ليلدلا ىوتسم ىلإ يقرت ال ةنيرق درجت اذه نإ لئاق لوقي دق

 امردألا) ةليبق يلت يتلا (ياديرمرملا) ةليبق نع ثدحتيوهو :هصن ام لوقي هنإ " ستيب كيروأ

 ضعب اونمضت نيرخأتملا ياديرمرملا لعل" ةيلاحلا رصم دودحل ةمخاتملا (ياديخ

 !(ساتيورغأ) نإف لاح لك ىلعو .برعلا ةريزج هبشوأ ءانيس ةريزج هبش نم نييماسلاودبلا
 *.(سبارأ) نب (سيرمرم)وه ًابيرات ًامسا ركذي

 ةبسن يف ءامدقلا نييبيللا دنع عبتملا ديلقتلا رابتعاب 257 ةحفص يف هسفن ءيشلا رركيوهو

 اذه لقت دقو .(ةريزجلا برع دنع ديلقتلا سفنوهو) ”هنم تردحتا ىلعأ دج ىلإ ةليبق لك
 4 سويئاتسؤي ظادواهاطةان5..." نع ًاضيأو ؛هركذ قبس امك " ساتيو رغ " نع باستنالا

 يف - (نوييارأ) مسا يف دوجوم ”(يبرعلا)وأ (يبرع) مسا نإ لب بسحف اذه سيل

 نم ءيش نم دبال انهو .(نسنسم) ريهشلا كلملا ةلالس نم ريمأ رخآوهو :ينيتاللا ناسللا

 :ليلحتلا

 كلملا ةلالس نم ريمأ رخآ نع اهيف ثدحتي ”سبماك .ج" ذاتسألل ةفيطل ةلاقم يف

 ةايح ةريسب طيخي يذلا بابضلا مغرو .(نالا رئازجلا) ايديمون مكح هل قحي ناك ”نسنسم"

 ملو ًايئامور مأ اينانوي ناك نإ يردأ الو بتاكلا اذهل ةمجرت ىلع عجارم نم يدي نيبام يف رثعأ مل -1
 ةيرود وأ ةلجم مسا هلعلو 1" 1106 رصتخملا ردصملا ىنعم ركذي مل امك ًالماك هعجرم مسا سيب دروي
 . همايأ يف ردصت تناك

 .2 ةيشاح ,54 :نويقرشلا نويبيللا - 2

 ؛نييتنمرقلا دج (سامارق) لسن نم وه يذلا (نوماسن) مهدج ىلإ نوبستني نيبنوماسنلا نأ كلذ نم -3

 . (ةمْرَج) قطنتو ؛مويلا ىتح ةيبيللا ةيريهامجلا يف 0868/08 (امرق) مهتمصاع راثآ لازت الو

 .م 1825 ةنس ايناملأ « غزبيل يف ءسوريم وه ةذايلإ يف تارضاحم -4

 نم نيب ةصاخو يقيرفألا لامشلا لهأ نيب (يرابرعلا) و (يبيرغ) و (يبرعلا) مسا لامعتسا رثكي -5
 .رظنلا قحتست ةرهاظ هذهو . برغملاو رئازجلاو سنونو ايبيل يف «نيبغيزامألا وأ ربربلا نوعدي

 .831 ص «ةيربربلا ةعوسوملا -6
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 ريمألل ًانبإ ناك هنأ ديفي هنع تبتك يتلا ةليلقلا ةينيتاللا رداصملا نم صلختسملا نإفريمألا اذه
 يف كرتشا هنأو .م.ق 46 ةنس تام يذلا(ايناتيروم كلم) "لوألا ابوي" رصاعم "يناثلا نسنسم“

 ةنس يفوت هلعلو ؛كلذك نامورلا ةداقلا نيبو ؛ةقطنملا ماكح نيب ةطلسلا ىلع عارصلا لاكشأ

 ىرجم الو ديدحتلاب هتافو خيرات فرعن ال انك اذإو :"سيماك ' ذاتسألا لاق .م.ق 41وأ 0

 * ةطرغوي " ةيصخش ةّلرج نم ةججأتم ةيصخش نم ًارهظم هيف دجن اننإف ةفصاعلا هتايح
 ”يناثلا نسنسم' هيبأ مسأ لمح نوكي نأ حجرألا نم هنا مغرو :لاقو ."ربكألا نستسم"وأ

 مك.' ”ةيماسلا' ةغيصلا يذ 880108 ”نْوُيْيرَأ' مساب الإ هيلإ اوريشي مل نيتاللا باّككلا نإف
 نمودبي (نويبرأ) بقللا / مسالا اذه نإ ًالئاق بقللا / مسالا ًالّلحت ةلاقلا رخآ فاضأ
 رذجلا ىلع فرعتن دقو «(يبرغموأ يقيرفأ لامش / يناعنك يأ) ةينوب لصأوذ هنأ حضاولا

 يفو .ميظع « سيئر : ىنعم ةبربعلا يف ديفي امك (ةيناعنكلا ينعي) ةيقينفلا يف ديفي يذلا "بر"
 سيئر «ةَّرَحَّس سيئر) نهملا فئاوط نم ةفئاط سيئروأ ”مكاح" لداعت "بار" ةيمارآلا

 الفم «نيمجنم

 هذه يطعت يهو "بر" ةيبرعلا ىلإ ًاقلطم "سبماك' ذاتسألا ريشي مل : ةمهم ةظحالم)
 يف ةزومهملا فلألا لهاجتي ليلحتلا اذه نكل .(!؟ قيلعت نم له .اهيلع ديزتو اهلك يناعملا

 .(نويبرأ) مسأ

 هنإف لثملابو" :هصن ام ىرخأ ةهجو هنحب هجوبوهو "سيماك" ذاتسألا لاق ؟لمعلا امف
 رذجلا اذه ةلالد يفو .(نويبرأ) مسا ءالجي براق اموهو (برع) رذجلا ةيربعلا يف دجوي

 ىلعو ءارحصلاودب ىلع ةصاخ ةفصب قلطُت ةيمست يهو "طيلخلا بعشلا" ىنعم (يربعلا)

 2رذجلا اذه نم مهسأ اوذخأ نيذلا ء"ويسغ" ذنم برغلا

 اهنأ الإ (نويبرأ) مسا لوأ يف ةزمبلا دوجو ريربتل ”سبماك" ذاتسألا دجي مل ءاذكه

 :«نييتنمرقلا دج (سامارق) لسن نموه يذلا (نوماسن) مهدج ىلإ نوبستني نيينوماسنلا نأ كلذ نم هك

 .(ةمرج) قطنتو ٠ مويلا ىتح ةيبيللا ةيريهامجلا يف 0853178 (امرق) مهتمصاع راثآ لازن الو

 . 834 «ةيربربلا ةعوسوملا -2
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 اذإو .(!) برعلا اهب يّمُسو (طبلخلا) بعشلا ينعت يتلا "برع" ةيربعلا يف نيعلا نم ةلديم

 ةعوسوملا) هذه يف حضاف لكشب رركتت برعلا ىلإ يمتنيوأ يبرغ ءيش لك ىلإ ةءاسإلا تناك
 اذه قحلا اوفرحي نأ "نيثحابلا ءاملعلا' ءالؤه ىلع راعلا نم لب :بيعلا نم نإف (ةيربربلا

 ؛ لهج نع هنولعفي ام سيلو .عيرملا يّنجتلا اذه ةقيقح لا ىلع اونجتي نأو حضافلا فيرحتلا

 ةفئازلا ةفرعملا بوثو ملعلا سابل يدتري اموهو رارصإلا قبسو دمعتلاو دصقلاوه لب

 .ًالعف ةفيزملاو «ةفّيزملاوأ

 صوصنلا يف تدرو ام لوأ تدرو يتلا (برعلا) ةيمست لصأ يف ذاتسألا شقانن نلو

 ةجبل يه يتلا ةيربعلا يف سيلو ةوادبلا لهأ ىنعمب ؛داليملا لبق عساتلا نرقلا يف ةيداكألا

 موي ةيرصملا اوملكت ذإ «مهب ّصاخ ُناسل ُطَق مهل نكي مل نويناربعلاف ؛ ةيناعنكلا نم ةرخآتم
 فيزملا مهخيرات نم ًاءزج ”ارزع" بتكو) مهيبس دنع ةيلبابلا اوملكتو «لينلا ىداو يف اوناك

 كلذ دعب تمع يقلا ةيمارآلا اوسلكت مث .(لايئاد بنتك امك «ةيلبابلاب (ةاروشلا) ىّمَّسْلا

 "سبماك' ذاتسألاف .ليجانألا دكؤت امك ؛ ةيربعلا سيلو ةيمارآلا ملكتي ناك هسفن حيسملاو

 نكت مل (برعلا) ةيمست لصأ للحت يتلا تاريسفتلا عيمج نم نأ فرعيو هلك اذه فرعي

 ..(دوهيلا)وأ (نييناربعلا) مساب اوفرع نم مه ًالعف طيلخلا بعشلا .اهنيب نم "طيلخلا بعشلا"
 .لاح لك ىلع هنطوم انه سيل ليوط ليصفت ىلإ جاتحت ةيضق هذهو .مهاوس سيلو

 نمو .(برعلا ينعي) سنجلا اذهو (نويبرأ) مسا نيب طبرلا نكمي ال هنأ ريغ :لوقي مث

 ينعي) 'ةرّيريا ىلإ دوعي هنأب مسالا ةيادب يف - ركذلا درفملل (أ) ةراشإلا دوجو ريسفت رسيألا
 .(يجاطرق / يناعنك : ينعي) يقينوب حلطصم 6615611580107 (ةيربربلا ىلإ هليوحت

 لداعملا يه (بر) ةملكو.سيئرلا «ديسلا :ةطاسبب ؛ ينعي مسا 'ن(وايبر -أ" نإ" : فيضيو

 ةينبتاللا يف فرع اموهو (مهالوم / مهديس) "نسنسم" مسا اهنم بكرتي يتلا (سم) ةيبيلل

 حمسي فيك يردن انسلو ." هيبأ مسا سفن ًالعف لمخي "نوييرأ" نإف اذيو "ًسِييَس' ةروص يف

 حمسي الو «هدروأ يذلا ئيسلا ىنعملاب برع) ةيربعلا يف ةزمه نيعلا لادبإب 'سبماك" ذاتسألا

 لب ءاهتاذ ةيبرعلا يف ةفورعم ةلأسم ةزمبلاو نيعلا بقاعت ةلأسمو !؟ ةيربربلا يف لادبإلا اذهب

 .اهسفن ةريزجلا يف ةيبرعلا لئابقلا نيب
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 رداصملا يف ينيتاللا فرحلا نع ةلوقنم يهف (نويبرأ) مسالا اهيف درو يتلا ةغيصلا امأ

 نيعلا هذه هيف يبورع رمأ نع تلقن ام اذإف اهتيدجبأ يف نيعلا فرحل دوجو ال يتلا ةينيتاللا

 ةغيصوهف (نويبرع < نوييرأ) مسالا رخآ يف "نوي" عطقملا امأ .ةزومهم ًافلأوأ «ةزمه اهتلدبأ
 كلذ لاثم) .ةيبرعلا يف نيودتلا يزاوي (00...) "نو..." هساسأ ؛ًالصأ ةيئانويلا يف ةّيمّلعلل
 ىلإ ةغيصلا هذه تلقت دقو .(نرتنع  ُرَيْثَع - رتنع هتيبرع .يوق ؛لجر < 8000-0

 رذج نم تسيل ةدئاز يهو .(0108-010 :لثم نم) مالعألا ءامسأ يف ةصاخو ةينيتاللا

 .منسألا

 نينه نيب ءايلا دوجو نأريغ ؛(نو-) نيونتلا + (برأ -) "برعاوه اذإ مسالا رذج
 - ْةيرَع > ةبسنلل تناك ءابلا هذه نأب يحوي 08 -همهط - 1 (نو+ي+برأ) نيعطقملا
 :ةيرصملا لشم نم «ةفيتعلا ةيبرعلا تاغللا يف ةفورعملاو ًادج ةميدقلا ةبسنلا ءاي يهو .(يِبرَع
 .!كلذك (ةميدقلا ةيربربلاوأ) ةيبيللا يف تناك اهنأ دبالو

 نم قتشا يتلا يه ىلوألا ؛ نيتريبك نيتليبق رمأ يف رظنلل تقولا ناح هنا بسحأ ..نآلاو

 ريبكلا برغملا ىندأ نم دت,ت نوطبلا ربكأ نم ُدَمُت ةيناثلاو (ةيقيرفأ / ايقيرفأ) مسا اهمسا
 برعلا رفيس) يفلؤم يف هتعبات ام انه لقتأو ًابرغ هاصفأ ىلإ ؛لينلا يداو يف ىتحو «ًاقرش
 :(غيزامألا

 قيرافألا

 ءارحصلا بوجت يتلا ةيرشبلا ةعامجلا كلت ىلع قلطي يذلا مسالا قطن يف فلتخا

 تفلتخاو .'كراوت"و ”قراوت"و ”قراوط" :نيب ام ةيبرعلاب هتباتك يفو اهنم ءازجأ رمعتو ىربكلا

 هتمحلم يف ٠/1811 ليجرف ينيتاللا رعاشلا هدروأ يذلا 19255 "سيري مسا ىلإ انه ةراشالا دجت - 1

 ”وديد" ةيناعنكلا ةريمألا نم جاوزلا يف بغر يذلا "ايبيل كلم“ مسا هرابتعاب - 4 (ةداينألا)

 تسسأو اهجوز اهوخا لثق نأ دعب ايقيرفأ لامش ىلإ تأجل ينلا يهو -"ةسْيَلع" :مساب ًاضيأ فرعتو)
 ءوه يذلا "بري" وه لصألاو ةّيِمَلَعلل ةدئاز ”سَيْرَي' مسا رخآ يف نيسلاو . (ةجاطرق ةئيدم اهعابتاو

 015:0 © |ة كوز 21 :ليصفتلل رظنا . "برعي" طبضلاب - ةينيتاللا يف ةدوجوملا ريغ نيعلا طوقسب
 طع طزءتممقمب ةعاتعاعت 2106.
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 نيذلا يأ قراط' عمجوه لصألا نإ ًالثم ليق .هانعمو ةيمستلا أشنم ريسفت كلذل اعبت

 ًءات ءاطلا تلدبأ مث «قراوط :اومسف «وزغلا دنع ةرغ نيح ىلعوأ ًاليل مهاوس نوقرطي

 امإ - ”كراوت" هعمج ”كراتلا" هنمو "كرت" يبرعلا رذجلا نم لصألا نإ ليقو ."قراوتلا" اوناكف

 نع اولخت مهنألوأ ءارحصلا يف اوشاغو رضحلا نطاوم نع اودعتباو ةيثدملا ةايحلا اوكرت مهنأل

 ةيمستلا نأ ىري ثيدح ثلاث ريسفت ة

 ”نغارأ”وأ 3588 ” "اكرات" يه نازف يف بعشوأ لئابق ةعومجموأ ةليبق ىلع قلطت تناك
 ند عطعم

 .ةصاخلا مهتايح اوشاعو مهاوس دنع ةماعلا ئدابملا

 ساسأ يذريغ ديعب جيرخت درج (كرت)و (قرط) نيرذجلا ىلإ لصألا عاجرإ ناك نإف

 صن ىلإ دنتسي ال ًاضيأوه ناك نإو شاقتلل لباق ثلاثلا يأرلا نإف يخيرات الو يجونوليف

 ريشيوأ لصألا يف ةيمسنلا ىنعمل - ًايخيرانو ًايقطنم - لوقعملا ليلحتلا مدقي ال هنأ امك عطاق
 ليلحتلا ميدقت انه لواحنسف اذه مغرو .روصعلا ربع بعشلاوأ ةليبقلا هذه دوجو ةلحرم ىلإ

 : "ككراوتلا" ةيمستلا لصأ امهنأ ليق نيتللا نيتملكلل بسانملا

 ؛ينام ىرجم :لامشلا ةيربرب يفو ؛يداولا : ةيقراتلا يف اهانعمو .13583 "كرات" - 1

 يف نيعلا عم تبقاعت 'اكرات" يف ةدوقعملا فاقلا نأ حضاولا نمو .'هايملا فيرصتل ةانق ءيؤن

 مقر تحت (ةيربربلا ةعوسوملا) يف تشقون ينلا 868836 ةدام ىلع هكاردتسا يف ركاش ملاس ركذيو اذه -1

 (آ.65 لومفتصك نيتاسبلا وأ :ضايرلا) 1ه082 (اغرات) ًاضيا ىعدت نازف' نا - ثلاثلا دلجلا - 14

 اهدعب لامشو (راكأ - لك) ىلع برعلا هقلطا يذلا مسالا يهو (كراوتلا) ةيمست لصأ اهلعلو

 ضارتفالا اذه داعتساو .م1908 ةنس 81. 8611182618 "ةريصحنب .م" حرتقا امك - نيمثلملا ةميقب

 .(1246 ص «نماثلا دلج لا ةيربربلا ةعوسوملا) ."همجعم يف 6)1 10انءهانا4 (وكوف يد) بألا

 .. ةصاخ عفترملا ناكملا ىلع - ةضورلا :ةعرتلا'

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر انديس ثيدحو .. عافتراو ظلغ هيف ناكملا ىلع ةضورلا نوكت ام نسحأو

 . " ةضورلا : ليقو ةجردلا ثيدحلا يف ةعرتلا :ليقو .. ةنجلا عرت نم ةعرت ىلع اذه يربنم نع :ملسو

 (اغروات) ىعدي مك 40 وحنب هتارصم يبونج ءايبيل نم يبرغلا ميلقالا يف ناكم مسا ركذن ةنراقمللو

 ةلورم5: 186 :ًاضيأ رظنأ . هيف ةريزغ ءام نيع دوجول ةيمانلا تاتابنلاو ليخنلا ةرثكي روهشم وهو
 ةبفعمكز 8. 1- 10.

 'عرت" ةدام تحت (برعلا ناسل) يف ءاج ام نراق

 2- 14كعتعب /هءوطساةهتععوب 2. 6
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 ةعرتو .يداولا ألمي :عاّرت ليس .ئلتمم : عرت ضوح .ًءام التما < عرت :اهنمو (عرت) ةيبرعلا
 يف لازت الو) .ةضورلا ىلإ ءاملا ليسم : ةعرتلا .لودجلا مف : ةعرتلاو .هيف ءاملا حتتفم :ضوحلا

 ةيدومحملا ةعرتف .رغصيوأ ربكي يئاملا ىرجملا ؛ةانقلا < لينلا نم ةعرتلا :رصم برع ةجبل

 دجوي هنأ فيضنو .(ِداو اهعقاو يف يه ؛لينلا نم ةعرفتم ةريبك ةانق نع ةرابع ًالثم ةيرابونلاوأ
 -) ”تعرت" ةيبرعلا ئفاكت اهنأ يف كش الو .'"تعرت"ىعدي داو ايبيل نم يبرغلا ميلقإلا يف

 -) "اكرات' يف ةدوقعم افاق نيعلا لادبإ حضوي امم ةمجعملا نيغلاو ةلمهملا نيعلا بقاعتب (ةعرت

 .تطقسأ ةيناثلا ثينأتلا ءان نأ ريغ .(تكرت

 :ةيلابجلا / ةيربربلا يفو عمج ةغيص اهنأ حضاولا نم 0 "نغارأ" 2-1

 رذجلا نم يهو .ضغَروتا عمج "نغارْؤت' ثنؤتو (رفصأ 2) 'غاروأ" عمج ؛"نغاروإ"

 تءاج لهف .ملعن امك رفصاوهو ..بهذلا :قرولا .(قرو) ةيبرعلا ئفاكي يذلا (غرو)

 رفصلا : 'نغارأ" ىنعم نوكيو ؟ قراونلا اهيف شيعي يتلا لامرلا ةرفص نم ةيمستلا
 ؟ رفصألا لمرلا لهأ ؛نويوارفصلاوأ

 - رم امبسح - (يداولا) "اكرات“ ب ًانرتقم ىنعملا نوكي نأ برقألا نكلو نكم اذه
 "اغرات يه ىرخأ ةيربرب ةملك يف رظنن انلعجي ام اذهو «206887918 ”نوكرَت' اهعمجو

 طحنملاو "نورت ىلع عمجتو .ضفخنم ؛ ”ئيطاو :اهانعم (ةمجعملا نيغلاب) 2
 ةلالدلا يف ناقفتي (نِوِغْرَت)و (ْنْوِكِرَي) نيعمجلا نإف هيلعو .يداولاوه ضرألا نم ضفخنملا

 ناكم مسا انه ديزن نأ دونو .لبق نم بقاعتلا اذه حّنضو دقو ؛نيغلاو ةدوقعملا فاقلا بقاعتب

 يف عقي هنأ ذإ ءقبس ام عم ًاماق قفتي ؛”نغارت" ىعدي (نازف) ابييل نم يبونجلا ميلقالا يف
 .(ةحاو) ضرألا نم ضفخنم

 :ىنعمب (نِغارت -) "ْنوْغْرَت نم ءانلا اهيف تطقس عمج ةغبص ”نغارأ" نإف اذبل اقبط

 ١ - ص «ةيلاد مجعم 874 .
 "ا

  -3هدروي ام بسح اهدعقر ماانعةل: !ةعاللا» - طدع (6 (عمدتدع) ةأرملا صخي (اكدزا تيآ) ةجبل يف

 . ةئيندلا «قلخلا ةطحنملا يأ : ةيفخلا ةشحافلا :ءاسنلا نم ةعِرّتلا :(عرت) ةيبرعلا يف (ريسرم)
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 عمج ةغيص "قراوت" ةملك نوكت اذبو .يداولا :ىنعمب (اغرات ) "كرات" عمج يهو ؛ ةيدوألا

 اهتاجهلب ةيربربلا يف دجوي ال هنأ كلذ ىلع ليلدلاو ."”اكرات" ىلإ ةيبرع ةبسن - "يقراتل ةيبرع
 (ةيقرات -) "ايكرات“ ؛ركذملل ”يكرات" ةيمستلا هذبل ىرخأ ةغيص ةيقراتلا اهيف امب ةفلتخملا

 «ىعرت :ةيبرعلا ئفاكي ام اذهو ."تايكران" ثنؤمللو 'كراوت" ركذملل عمجلاو ؛ثنؤملل

 .يداولا يأ 'ةعرتلا" ىلإ ةبسن «تايعرت «' عراوت ؛ةيعرت
 ال هنأ دايب . ”ةحيحص ريغ ةيمستو هيف طولغم مسا ”قراوتلا" نإ (سنيب كيروأ) لوقي

 ةريهش ةيبيل ةليبق مساب ةلص مسالل نأ - ام لكشب - ىحوأ نإو باوصلاو طلغلا هجو مدقي
 ىلإ؟ هّبيوهو .686اانأ) 4401 آ.1طؤن38 : فصوت امكوأ "يلوتياك' ينيتاللا ناسللا يف ىعدت

 لئابق نم ًاريبك ًاددع لمشت تناك - قراوتلا ةيمست يه امك - يلوتياكلا ةيمسن " نأ

 تاذ ءامسألا لحم دعب ام يف تلح ةنيعم تاعومجم ةيلالسلا ءامسألا لغلو ...ءارحصلا

 ةعامج ىلع ةيادبلا يف ناقطني اناك "قراوتلا"و "يلوتياكلا" يمسا نأ يأ." ةلماشلا ةلالدلا

 نم ربكأ اددع لمشيل لئابقلاوأ تاعامجلا نم ةريبك ةعومجم ىلع ناقلطي اراص مث اهتاذب

 نم ريثكلا فرعن رضاحلا انرصع يفو ؛ديعب دح ىلإ حيحص لوق اذهو .اهتاذب ةنيعملا ةعامجلا
 هيلإ ًاعيمج هلهأ بسنيو "سنون" ًالثم رئازجلاو ايبيل نيب ام عقاولا رطقلا لهأ ىمسيذإ ؛ اذه
 نإ ىتح رطقلا لهأ عيمج مع مث «ةدحاو ةنيدم ةيمستلا يف لصألاو (نويسنوت /يسنوت)

 مسا نإف اذه ىلعو .خلإ ...رصم ؛تيوكلا ؛رئازجلا : اذكهو .ةنيدملا كلت لهأ ريغ نم اوناك

 ربكأ ةعامج مع مث (ةليبق) سانلا نم ةريغص ةعومجم ىلع ةيادبلا يف قلطي ناك ”قراوتلا“

 نيب ام يف يأ يلخادلا زييمتلا ىلإ زييمت نود اهلمشف (لئابق) تاعومجم ةدع نم نوكتت
 .اهتاذ ةريبكلا ةعامجلا

 4151 "يايبيل ىرفأ" اهنأب ةينيتاللا يف "يلوتياكلا" ةليبق فصو ىلإ ةراشإلا انمهت انه

 ؟ "يرفأ' ينعت اذامف "نييبيللا" ينعت "يايبيل" نأ حضاولا نمو .1فطال##

 خلإ .. ضراوق /ضراق . سراوف /سراف . عراوش /عراش :نراق . "عرات" عمج - (لعاوف) نزو ىلع - 1

 . ضمارح / ضماح . حلاوم /حلام :لثم يف ةفص نوكت دقو ؛ لعاف مسا يهو .

 2- 156 عمفاعم آت طربمعي م. 68.
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 درواو اهبناوج فلتخم نم ةملكلا هذه (]. 26/1248 ساريب .ج) عبتت ةليوط ةلاقم يف

 ىلإ تلقتنا (ةيلح) ةملك اهنأب لوقلا ىلإ صلخو اهروطتو اهتأشن نعع ءارآلا نم ةلمج
 قلطت ةيادبلا يف ”يرفأ" ةملك تناكو . 880- 8451, - 216/4 - 3167 :روص يف ةينيتاللا

 (سنوت) مساب مويلا فرعي ام ناكس تنع مث ءاهيحاوضو "ةجاطرق" برق تشاع ةليبق ىلع
 برغملا يف) 'نييروملا"و (نآلا رئازجلا يف) "نييديمونلا" نع مبل ًازيبمت "نيبجاطرقلا"ريغ نم
 ةينيتاللا يف (-68) عطقملا فيضأ مث «ًاقرش (نآلا - ايبيل) "نييبيللا"و ًابرغ (نآلا - ايناتيرومو
 ضرألا ايفرح ؛( 41168 16518) ريبعتلا لثم يف ةثنؤم ةفص (48.1118) تناكف ىلا ىلإ
 فيضأو رصم يبرغ يبونجلا طسوتملا رحبلا لحاس لوط ىلع ةملكلا تقلطأو «ةيقيرفألا
 مل 510ا05 7684005 ريبعت لثم يف ةركذم ةفص (4.6:1نان5) ناكف ( 64:1) ىلإ) ©اب5) عطقملا

 ناكس ىلع ةلالدلل المعتسم (ارفأ ةمأ) (08110 4158) ريبعت لظو «يرفألا حيرلا :ايفرح)
 يف يهو) 81108 ةملك تلمعتسا نامزلا رورمبو ؛طسوتملا رحبلا بونج ةينامورلا تاعطاقملا
 ”ايقيرفأ" ةراق نم نامورلا هفرع ام ةلمجل (ايبيل <) آئالام18 "ايبول" ةملك لحم (ةفص لصألا
 .'(رصم) لينلا يداو اهيف امب اهلك ةراقلا تنع مث :لينلا يداو ادع

 م88 ركذملل 41/0 اهنمو 4167 ةينيتاللا يفوه - نّيبوهامك - مسالا يف لصألا نإ

 مهيورح ف نييجاطرقلا تكراش دق هذه "يرفأ" ةليبق تناكو ؛عمجلل 21181و ثنؤمللو
 ىتح نامزلا رورم عمر صع دب ًارصع لقتتوأ دتمم تناك اهنأ حضاولا نمو «نامورلا دض

 1 " عم تلخادتو ًابرغ ”رئازجلا) ' "ايديمون" ىلإ ةجاطرف زاوحا تزواجت

 ةينعملا (ةليبقلا) ةعامجلا هذه أجلأ يذلاوه ينامورلا طغضلا ناك له مأ .ءارحصلا ىلإ يع
 ؟ لئابقلا هذه يه اهمسا معو ةدحاو ةريبك ةلتك نوكتل ىرخأ لئابق ةعومجم يف جامدنالا ىلإ
 هلك ايقيرفأ لامش نامورلا لالتحاو ةجاطرق ىلع ينامورلا راصتنالا دعب ترطضا يتلا يهو

 ؟ ةعساولا ءارحصلا ىلإ حوزتلا ىلإ

 ةعومجم نم (ايقيرفأ) "اكيرفأ" تراص يتلا "يرفأ" ةملك ةلالد روطت هديؤي ام اذه نإ

 تحادناو .. .ًاقرش"

 . 208-215 ص ؛يناثلا دلجلا - ةيربربلا ةعوسوملا - 1
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 ةراقلا مث ؛هلك يقيرفألا لامشلا مث (سنوت) مساب نالا فرعي ام ىلإ ةجاطرق برق ةريغص

 اماامأ «ةيبونجلا ءارحصلا ةودخ قوس ةراقلا هذه نم اوقرعي مل تامورلا ناب املغ- اهلمكأب

 رصع يف الإ نويبوروألا هفرعي ملو ديعب ىدم ىلإ مهدنع ًالوهجم لظ دقف اهبرنج ناك

 .بيرق دج رصعوهو تافوشكلا

 نم ناك اذإو .(ةيبرعلا رداصملا يف - ةيقيرفأ) ايقيرفأ < 41368 ةملك لصأوه ًاذإ اذه

 «لاكشألا نم لكشب ةيبرعلاو ةيمستلا هذه نيب طبرلا برغلا ءاملع لواحي نأ عقوتملا ريغ

 اذ نوجهتي مهسفنأ (ةقرافألا) ءاملعلا نم مهنع نيذخآلا نإف ؛«مولعمو موهفم رمأوهو

 ررحم 2610-161 "وبرز - يك" ذاتسألا هبتك ام كلذ ىلع ًالثم برضنو .فسلل ...جهنلا

 + "وبرز - يك" ذاتسالا لءاستي ذإ .دلجلا اذبل هتمدقم يف 'ماعلا ايقيرفأ خيرات نم لوألا دلجملا

 : يه هل تاريسفت ةعبس مدقيو ؟ ايقيرفأ مسال يلصألا ينعملا ناك اذام

 .كاسكأ عاده "اًعيِرْوُأأوأ "قيرافألا" ىعدي ناك ربربلا نم بعش مسا نم ءاج مسالا -1

 ."لالغلا ضرأ" ىنعمبوأ "ةرذ زوك" ىنعمب 011811118 (ايكيرف) (ةيقينيفلا) نم -2

 .(دربلا نم لاخ -) 2م,11ع ةينانويلاوأ "شمشم" ىنعمب 801166 ةينيتاللا نم -3

 :تّنش :ىنعمب "قرف" رذجلا يف (ةيقينيفلا) نم -4

 ايقيرفأ نأل ؛برغلا : يأ (َدْمَب -) 611108وأ 4818 ةيدنبلاو ةيتيركسنسلا نم -5

 ةيبرغلا ةراقلا يه

 لامش ازغ (سوكيرفأ) 41116115 ىعدي ينمب ميعز نع ثدحتت ةيخيرات ةياور نم -6

 .4151168 ةيقيرفأ يعدت ةنيدم سسأ .م.ق ةيناثلا فلألا يف ايقيرفأ

 ىلع همسا قلطأ لقره قيفرو ميهاربإ يبنلا دج ناك 2181 "ٍرِفأ' نإ لوقت ةياورو -7

 .دالبلا هذه

 6 ءمعردل 11اواممب هاك عم. ] 1/ءاطه00108' ةهل : ةيزيلكنالا هتعبط يف (وكسنويلا) نع ردص -1

 معمم هءعطتعاموب. 11 عمصقمم ©ةاتكهرصتو. []818500. 1981 .
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 !لبق نم انلعف دقو .تاريسفتلا هذه نم ًايأ شقاني مل (وبرز - يك) ذاتسألا نأ بيرغلا

 ؛ةلغ ؛ةرذ -) 'ايكيرف" (ةيقينيفلا) نم لصألا نأب لوقلا نإ :هل ةصالخ داريإ نم سأب الو

 «ةطنح يبورعلا رذجلاب انركذي (بوبح

 يأ نود .."قّرف" ةيبرعلا اهتاذ هذهف "تتش" ىنعمب "ق ر ف" (ةيقينيفلا) نم ناك اذإف .حمق

 (8) نم ةنوكم اهنإف (دْرَب ال :ًايفرح ..دربلا نم لاخ) ةطلةلك6 ةينانويلا نم هنأ ليق نإ 2

 يلصألا ىنعملاو قرف :اهتيبرع .درب < 8616 + (ال - (8) "١" ةيداكألا يف يهو) "ال" <

 ىلع هسفت لوقلا قبطنيو .ةرارحلا َداِض ام يأ دربلا ىلإ ةلالدلا تروطت مث فوخلاوه "قرف'ل

 لصألا نوكي نأ امأ .(درب < ال) "سيم" ىنعمب «ةينانويلا نع تلقن يه ذإ 387108 ةينيتاللا

 اهتلباقم انتكميف اذه عمو ؛فيرخت درجمف (يلاتلا هَدْعَب -) 8885 ةيدنبلاوأ ةيتيركسنسلا نم

 "ربع" ةراقلا : نكتلف ءالثم ؛"راحبلا ربع" : ثدحلا انريبعت يف لاقي امك ”رَبَع' ةيبرعلاب
 (مالسلا هيلع) ميهاربا دافحأ دحأ "رفأ" نم لصألا نا نم ليق ام رذبلا اذه هبشيو .تاراقلا

 ةاروت يف "رباع" مساب ءاج اذه 2181 'رفأ" نأ لوألا :نآطخ انهو .اذك) لقربل ايفر ناكو --

 يناشلاو .هدافحأ نم سيلو ميهاربإ دادجأ نموهو (11: 10 ناحاحصالا «نيوكتلا) دوهيلا

 ..ينانويلا ثارتلا يف "لقره'و يقرشلا ثارتلا يف 'ميهاربإ" نيب طبرلا نم بجعلا يف نمكي
 زاجحلاو رصمو نيطسلف ىلإ لباب ربع لوألا ؛ ضرألا يف "ارباع" امهالك نوكي نأ الإ مهللا

 ىنثالا تابجاولا"ب همايق ءانثأ يف (ربع"ب ةملكلا هذه ةلص ظحال) ايريبيإو ايقيرفأ ربع يناثلاو

 ىنتبا يذلا داليملا لبق ةيناثلا فلألا يف ينميلا (شقيرفأ) ىلإ ةبسنلا ىقبتو .ةروهشملا 'رشع

 يقيرفألا لامشلا نيب ام ةلص نع ئبني :ةيبرعلا رداصملا يف لوادنم رتاوتم هثيدحو ؛(ةيقيرفأ)

 ةيربري ةليبق مسا نم تءاج ةيمستلا ناب لوقلا ؛اريخأ كانهو .نميلا ...ةيبونجلا برعلا دالبو
 ."اغيروأ" ىعدت تناك

 ةيبرعلا فوهو .ةلغ تبن «ْبَح :هانعمو "

 دمتعت لاوقأف امهادع امأ «ليصفتلا نم ءيشب امهتشقانم نكمت ناريخألا نالوقلا ناذه

 .نايب الو ناهرب نود فسعتملا جيرختلاو ةيظفللا ةلباقملا ىلع

 335-346 ص. م1986 اطلام /امور «"أرقإ' راد ؛تاملكلا ةلحر :بتاكلل رظنا - ]
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 شقيرفأ-1

 ازغ هنأ برعلا نويرابخالا يوريو ."شقيرفا"و 'سيقيرفأ" :ةيبرعلا رداصملا يف بتكيو
 لسرأ "شيقيرفأ" نإ 'ينادمبلا لوقيو (ةّيقيرفأ) هيلإ تبسن اهب ةئيدم ىنتباو ايقيرفأ لامش
 ةناولو ةماهعو ةماتك :سمش دبع دبع نبا ةرم ءانبأ عم ”ديز نب عينك" ىعدي نميلا نم ًالجر
 ينادمبلاو ؛هتاذب تأي مل "شيقيرفأ" نأ ينعي اذهو .ربربلا ءاسؤر مهو «ةتانزوهو «؛تنيزو
 ةئامعبراوحنب ينادمبلا دعب بتك يذلا نودلخ نبا امأ .ناكلخ نباو ريثألا نبا نع لقني

 مهبلغ امدنع اهب َّرَم .ناعنك ضرأ نم ةيقيرفأ ىلإ ٌربربلا قاس" (شيقيرفأ) نأ ركذ دقف «ماع
 يف ركذ دق ناكو ." اهب مهلزناف ةيقيرفأ ىلإ مهقاسو مهنم َّلَقلا لمتحاف «مهلتقو عشوي
 تيمسو ةيقيرفأ ىلإ برعلا لئابقب بهذ يذلاوه" (شقيرفأ) نأ مزح نبأ نع ًالقن (هنيرات
 اهب

 « 'ةيقيرفأ"ب شقيرفأ ةلصب قلعتي ام يف نييرابخإلا تاياور يف طلخلا نم ريثكودبي دقو

 ةينانوي رداصم نم - ًايخيرات تبث ام ىلإ نودنتسي اوناك نييرابخإلا ءالؤه نأ حضاولا نم نكل
 ديكأتلاب ملعن نحنو .ايقيرفأ لامش ىلإ ميدقلا ذنم ةيبرع ماوقأ ةرجه نم - شئاقنو ةينيتالو

 ىلوألا فلألا تايادب يف مت ام اهرهظأ لعل تارتف ىلع ةقطنملا هذه ىلإ اوءاج نييناعنكلا نأ

 سلبارط دالب يف (ايوأ)و (هتاربص)و (ةدبل) مث ؛نآلا سنوت يف (ةجاطرق) اوأشنأ نيح .م.ق

 سيل ؛نييناربعلا ةازغلا دض نييناعنكلا عارص يف ًاريثك ”تولاج" مسا ددرتيو .(ايبيل يبرغ)
 .يدوعسملا هررقي امبسح - "كلملا" ينعت ةملكلا هذه رابتعاب لب هئيعب صخش مسا هرابتعاب
 ةميره دعب نمو .(تاجهللا بسح :ضلش «دلج :ًاضيأ) "ثلج" ةيربربلا نراقث نأ انه انلو

 تارجه ةمث نأ كلذكودبيو .ةيقيرفا لامش ىلإ هعابتأ نم نوريثكلا رجاه (كلملا) "تولاج"

 ةيناعنكلا نيترجبلا نيب طبر ام ةقيرطبو .نييرابخالا دنع الإ ةلجسم ريغ عاقبلا هذه ىلإ ةينمي

 ءاسؤر) عم هصخشأ شقيرفأ نإ ينادمبلا لوقي يذلا ديز نب "عينك" مسا نأكو ؛ ةينميلاو
 نيترجبلا لخادت نيب قيفوتلا نودلخ نبا لواح دقو .(ناعنك يبب) "ناعنك" ىلإ ةراشإ (ربربلا

 . 100 ض ,2 ءزج :ليلكألا - 1
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 ىلإ مهقاسف نييناعنكلا مزه دق عشوي دجوف ناعنك ضرأب رم (ينميلا) شيقيرفأ نإ لوقلاب
 ةليوط ةشقانم ماقملا متي الو .اهب مهلزناو (ةيقيرفأ ىلإ "ربربلا قاس" :لوقي هنأ ظحال) ةيقيرفأ

 انه اعم نيينميلاو نييناعنكلا دوجو نيب «طيرلاوأ ؛طابترالا كردن نأ مهملاو .لاوقألا فلتخمل

 شقيرفأ نإ ليقف ماشلا دالبب اهقوثو نم رثكأ نميلاب ةلصلا قثوي رخآ طبر نم دب ال ناك مث
 ؟ ىرت اي اذه شقيرفأوه نمف .نيينميو نييرَضُم ًابرعو نييناعنك «نيرجاهملاب ءاج يذلاوه

 عيمج"و يليهسلاو يبلكلا نباو يدوعسملاو يناجرجلاو يربطلا نع نودلخ نبا ذخأي

 نباوه يذلا رانملا يذ ةهربأ نبأ وه شقيرفأ نأ مزح نبا نع لقنيو .لوقي امك "نيباّسنلا
 ىرخأ ةرموهو .”طاطلملا رئانم يذ نب بعصلاوه رخآ لوق يف (عّبت) شئارلا ثراحلا

 .خلإ ..."يفيص نب سيق نب شيقيرفأ وه ةثلاثو .هديفح سيلو "شئارلا ثراح اوخأ شيقيرفأ"

 الإ سيل (سيقيرفأو شقيرفأو شيقيرفأ <) اذه "سقيرفأ" نإ لوقلاب دحأ ردابي دق
 يتلا تاياورلاو مسالا اذه نأ ةفاع ادع لمتحم اذهو .(نكيرْفأ) خقه ةينيتالل ًابيرعت

 ىرخأ ةجلاعم ىلإ أجلن اننإف هيلعو .ةلعتفلا ةروطسألا حورب اهفلغي لكشب ةشوشم هنع تءاج
 .نراقملا يليلحتلا يوغللا جهنملا دمتعت ةفلتخم

 لئابقلاو بوعشلا يماسأ عاجرإ جهنم ىلع ةداعلا يف اوراس نيمدقألا نإ لوقلاب أدبنو
 ذإ ؛ ريثك ٌعضور ٌلاعتقا اذه عبتو .اهنم يأل لوألا ٌدجلاوه هنيعب صخش مسا ىلإ تاعماجلاو

 ةظحالملا نأ ريغ .نولوقي ام يف "ةقثلا" درجت الإ ليلد نود فقوملا ةلمج ىلع نوباستلا رطيس
 «مهاوس لبق نم ةعامجلا ىلع قلطت "ةفص" نوكت - اهمظعم يف - اهنأ يماسألا هذه ىلع

 ةدام نم كلذك (نويناعنكلا) يمس دقف .هيف شيعت يذلا ناكملا يف ةيعيبط ةرهاظ نم ببسب

 (نويمارآلا)و «ضفخنملا ماشلا لحاس ىلع نويخي اوناك مهنأل - ضفخنا : ىنعمب - "عنك"

 " نم (نوُبمَلَعلا) اذكهو ؛ماشلا تاعفترم اورّمَع مهنأل - عفترم : ىنعمب -" مرأ ' ةدام نم

 دالب بونج مه ذإ (نيميلا -)" تنمي " نم نيميلاف ؛ عقوملا نم ببسبوأ .لبجلا < " مَع

 يأ "مأش ' نم ماشلاو «سمشلاوحن ههجو ءرملا هجو ام اذإ نيميلا ةهج ىلع نوكي زاجحلا
 ئرخأ ةرهاظ نم ببسيوأ .(اهحتفب لامّكلاو: :نيشلا رسكي لامثلا ةلض ظحال) لامّشلا

 * فاو قو" تو“ ضم بوغج تاك ام ءانلقلا ثويرضملا نمسك[ + ًالئمةريرخاك
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 / طوش ؛ظوش :اهتيبرع) ةرارحلا ةدش ىنعم " توش ' يف لصألاو 5740 "وبتوش
 .(" يوش ' يبرعلا ئفاكي 307 "وش " ةيرصملا يف يلصألا رذجلاو

 يف ةبسنلا عمج ةغيص يهو) 411 " يرفأ " ةيمست نم هب انأدب ام ىلإ انديعي اذه

 برقلاب شيعي ناك يذلا بعشلاوأ ةليبقلا مسأ - 4181 " رفأ ' نم لصألا يف يهو (ةينيتاللا

 ةراح ةقطنم يهو .سنوت يف نآلا " ديرجلا " مساب فرعي ام امبر - اهبونجوأ ؛ةجاطرق نم

 ةبسنلاب لاحلاوه امك ءام ًاعون ةدرابلا ماشلا دالب نم نيمداقلا نييناعنكلل ةبسنلاب ءكش نود

 نامورلاوأ (نيبكسورتألا :مسأب اوفرع نم ينعأ) نامورلا ءيجم لبق نيمدقألا ايلاطيإ ناكسل
 نإف «مهاوس بعش ىلع ًامسأ نورخآلا قلطي نأ ؛تركذ امك «تباثلا نأ امبو .دعب ام يف
 ةيمستلا نأ حجرألاو "ةراحلا' دالبلاوأ "ةرارحلا" ىنعمب ليبسلا اذه نع تءاج "رفأ " ةملك

 .(510) "ر ف'وه اهيف رذجلاو .نامورلا كلذ دعب اهلقن ةيناعنك اهلعل ؛ةميدق

 ءماح «نخاس ت2 ال0 ؛نوناك « دقوم < 10588115, 1013 ةينيتاللا يف رذجلا اذه نم

 ةيزيلكنإلاو رانا, 8603610 ةيلاطيإلاو ؟0ان5, 10ا050ة13 ةيسنرفلا نراق) .يران

 - "ربرب" ةميدقلا ةيرصملا يفو 353 «ةيرعلاو "وئرلأ " ءاةيربربلا ٍفو املعممل, امقعمم

 قراخق,ءانفلا نم.لاثب ةنيوسيلا ءابلاو وخلا سيطو - ؟ييرباو (اينطخ)) طاققتنما ءرجقنلا

 "رف" / "ري' فعاضم - ٌراف :ىَلَغ نخس - (رفرف) ةيطبقلا

 .اهتايلغو اهجهو : منهج رؤف .هتدش :ّرحلا رؤف :اهنمو .(روف) :كانهف ةيبرعلا يف امأ
 ةرارحلا ديفت ةليوط ةدام يهو .شاجو ىَلَع :ًاناروفو اروف ءٌُردِقلا َراف .اهترمخ :سمشلا روف

 ةّركَأ .هتدش :ّرحلا ةرقأ .اهنايلغ َّدتشا :ارفأ «ٌردِقلا َتَرفَأ :أرقن (رفأ) ةدام يفو .ئنعمو اح
 .هلوأ :فيصلا

 (4150, ةلكأ, 45: اهنمو) 4165 ةروص ىلع ةينيتاللا يف درو ام نأ ىرن انه نم

 كرتشملا رذجلا نم تاقتشملا ةيقب ًاعبطو - 'رفأ" ةيبرعلا طبضلاب ئفاكيو ًالصأ ةرارحلا ينعي
 نم لاخ) م16 ةينيتاللا رذجلا اذه نم تقتشاو (0) ةسومهم ءاب ءافلا تلدبأ دقو .(رف)

 243 ص «جدب مجعم - 1
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 هاقلاو ةسوتهملا ءابلا نيب ام لادبإلاو 227368 ةيناثويلاو (سمشم 2) (نخاس ؛ٌراح < دربلا

 نأ زوجيو - "رفرف" ةيطبقلاو "ربرب" ةميدقلا ةيرصملا نراق) فورعم رتاوتم ةحيحصلا ةيوفشلا
 نإف قبس ام ىلع ًءانب.("37 " ءافلاو ءافلاو ءابلا نم توصلا جرخم ةبيرقلاواولاب ؛"”رورو" قطنت

 لثم نمريبعت نم اهيف ءاج امو ؛ 21168 هتاذوه 217163 ةروص يف ةينيتاللا يف درو ام

 :كلذك (ةراحلا حيرلا :ًايفرح) 2051ءال5 176100105 طبضلاب يواسي 81:10هن5 65

 ٌرِفآوأ .رفآلا ىّرّتلا :ًايبرعلا ةراحلا ضرألا ايفر م1109 اعد8 يواست 26162 68

 .(ىرّلا

 فلألاب ةقبسم " 71" رذجلا نم) 2168 ىلإ «تداع يهوأ ؛201168 تلوحت دقل

 نأ دعبو ؛(اهيف تعنلا ةادأ يهو "-ع8' ةينيتاللاب ةقحلمو :"رفأ" ةيبرعلا ئفاكتو «ةزومهملا

 هجاوملا طسوتملا رحبلا بونج ةراحلا ةقطنملا هذه ىلع لدت تراص "ةرارحلا" ينعت تناك

 ًاريبك اهنم لوألا فرحلا بتكي ةيفارغجلا مالعألا نم تراص امك :نامورلا ضرألا

 ًاضيأ ةفصلا ديفت يتلا ةبسنلا ءاي ةفاضإب - "ايقيرفأ /ةّيقيرفأ" ةيبرعلا يف تناكو (48:168)

 ةادأ ىلع تظفاح ةيبرعلا نكلو «" ةّيرفأ ' نوكت نأ ضورفملا ناكو .ةينيتاللا يف ' -68' ةلباقم

 .ةيناثلا ةملكلا ليلحت انل رسبي ام اذه لعلو ًافاق اهتلدبأو (68-) 'ةينيتاللا فصولا

 اغيروأ-2

 مسأ نم تءاج " ايقيرفأ " ةيمست نإ (وبرز - يك) اهركذ يتلا تاريسفتلا دحأ لوقي
 نأ حضاولا نمو .كأةنأا " قيرافألا "وأ 41111818 ' انيروأ ' ىعدي ناك ربربلا نم بعش

 ءافلاوواولا بقاعتب (' غرو ' اهرذج) ' اغيروأ ' اهتاذ يه ( قرف ' اهرذج) " قيرافأ ' ةملك

 اذه ىلع ةلثمألاو .(ك) ةدوقعم قطنت تناك يتلا فاقلا يهو فاقلاو ةمجعملا نيغلاو

 اذه ثدح دقو . 'يدنه" نوكت نأ ضورفملاو !5(1110100) ةينيتاللا نم يهو ”يكدنه" لثم يف اذه ثدح '

 يف ينامنكلا دوجولا ينعتو (مانا16 ةيزيلكنإلاو مانا1انع ةيسنرفلا) مالا5(71610) ةينيئاللا بيرعت يف

 :رظنأ) ."يناعنك ينبلا" :ليصألا لصألاو . "يقينوب" ىلإ نيسرادلا ضعب اهبَّرع ذإ ءابلوح امو ةجاطرق

 ”غيزامألا برعلا رفيس" نم ("رجحلا باتك“
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 .نايبلا قبس امك (201103 2) 411108 ةينيتاللا اهتاذ. يهو .ةريثك بقاعتلا

 نييرابخألا دنع ًاريثك ددرتي (قيرفأ -) ' غيروأ " مسأ نأ ىلإ ةراشإلا انه ًادج مهملا نم

 امك - ةفورعملا ةيربربلا (ةراوه) ةليبق هيلإ بسنت يذلا " راوه "ل بأ هرابتعاب :نييمالسإلا
 ئدعل (اعروأ 20 ةظرمأ " نم ةدلخ نبأ لسضو:(هفيرات» يق ًالقم قوشللخ ىبأ كت

 .ًاضيأ ةيربريلا لئابقلا

 مسأ لصأ هليلحت دعب .' (سرون) ذاتسألا هيلإ ريشب ام ركذن نأ يغبني قايسلا اذه يفو

 ٌةليبق مسألا يف لوقعملا لصألا نوكي نأ باوصلا ىلإ برقألا نإ ' : هلوق نم "قراونلا"
 (نغارأ)وأ .اه2ع8 " اكرأت "نوعدي اوناكو نازف اوتكس ايفا «لئابق داحتاوأ

 نم عنمي ال اذه نكلو.يداولا : ينعي هرابتعاب (اكرات) مسا ليلحت قبس دقبو .- 8

 "اكر (ف) ات " < (588)0(8 " اكرو (و) ات " هيف لصألا لعلف ؛ ىرخأ ةيواز نم هيلإ رظنلا

 ثيدحلا يتأيس يتلا ةلالسلا ءاتب ًاقبسم (كرف -) ' كرو " رذجلا نع ةرابع انهوهو 2
 يف ' غيروأ ' عمج اهنأ انه فيضنو .ىضم امك ةيربرب عمج ةغيص يهف ' ْنغارَأ ”امأ .اهنع
 فلتخم يف ةدراولا غيصلا لك قباطتت اذبو .ةيبوروألا رداصملا يف " اغيروأ " «ةيبرعلا رداصملا

 .قيتعلا مسلا اذه نع ؛اهناريوحتو اهتاقيرحتو اهلاكشأ

 .(قراوطلا/ قراوتلا -) "كراوتلا" : ىلإ لصن ..ًريخأ

 ركذملا مسأ نم ءدارطاب ؛نوكتت ةيربربلا يف ثينأتلا ةغيص ' نأ (ستيب كيروأ) ررقب
 ةنكمألا ءامسأ يف برضلا اذه نم تاملك رارمتساب رهظتو ..ءاتلا فرحب هقاحلإو هقابسإ

 ؛تاوت <) (تلكيد (ت) ؛(ت) فركا (3) ؛(ت) روك (ت) :(ت) او (ت) :ةثيدحلا ةيربربلا

 هذه رخاوأ يف !ةقحاللا ءاتلا نأ ىلع) :فيضيوهو ؛'(تلكيدت ؛تفركات «تروكت

 انل نإف مدقت ام ءوض ىلعو .2 " يريغص توص ىلإ لوحتتوأ ءدقنُت ام ًاريثك [ ءامسألا
 : ةيلاتلا ضورفلا

 1 - 1م ةددعمعف, 10
 2 - 8هلمجب 1ع عمقا. انتم 8.76 .
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 هتلالد روطت دعب 411108 ةينيتاللا يف راص (ةرارحلا ديقيو) " رف " كرتشملا رذجلا -1

 "اغيروأ " ةيربربلا يف هلباقي 8165 ةليبق مسأ لصألا يفوهو سنوت مساب نآلا فرعي ام ينعيل

 ." غيروأ ' ةيبرعلا يفو

 -) ' تغروات " : ةيربربلا يف ؛ناكملاوأ « ةليبقلا مسأ غيص َةنّثللا ةروصلا هذه يف -2

 .(تاكروات /تقرفات / تكرفات «تكرفات

 لباقتو (اكوات / قرفات / اكرفات <) "غروات" :تناك ةيناثلا ثينأتلا ءات طوقسب -3

 ةدوقعم افاق نيغلا لادبإوواولا طوقسب ' اكرات"

 يف امك - ملاس ركذم عمجوهو (نكارأ -) " ْنِغارَأ ' ةيربربلا يف عمجلا ناك -4

 يتلا) ىلوألا ثينأتلا ءاتب ظفتحا دقف ةيبرعلا يف امأ 'غيروأ ' ركذملا درفملل (نو../ني..)ةيبرعلا

 ةيشرق ًافاق ةدوقعملا فاقلا تقطنو (كراون) ريسككن عمج تمعمُجَو ' اكرات " يف تلظ

 .(قراوط) تناكف ءاطلاو ءاتلا تبقاعت امك ؛(قراوت)

 " كراوت " ةملكلا ةيادب يف ةدئازلا ءاتلا تطقسأ ىرخأ ةهج نم ةيبرعلا نكل -5

 فاقلا تقطنو ؛(كرافأ) تناكف ءاهب تظفتحا يهوأ ؛ةيلصألا ةزومهملا فلألاب اهتلدبأو

 غيروأ ' ةيربربلا < فِ ) " قرافأ " تناكفواولا نم ًالدب ءافلا تداعأو ةيشرق ًافاق ةدوقعملا

 " ىلع ' يقيرفأ ' ل ثيدحلا انعمجوه امك ءريسكت عمج - " قيرافأ " ىلع تعمجو ('

 .(ملاس ركذم عمج) " نييقيرفأ "و (ريسكت عمج) " ةقرافأ

 :صوحألا رعش يف ءاجو

 مُهَسْحَأ ال مرو وبرح نبا نيأ

 ٍمُكَحلا ينب نم ًاثيدح انيلع اوناك

 مهبناقم هيوحت ُنِيّصلا ام َنوُبْجَي

 ٍمَجَع نمو حّصف نم قيرافألا ىلإ

 ىلع صوّحألا اهعمج دقو ءايلا ةفّقخم يهو ءدالب مسأ ةيقيرفإو" :روظنم نبأ لاق
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 .(قرف :ناسللا) "قيرافأ

 باب نم اذه ءاج دقف ءايلا ةففخم "ةيقيرفأ" / "ةّيقيرفإ' قطن يرسلا نم ناك اذإف

 نأ ًاحيحص سيلو رم امك ةفصلاوأ ةبسنلا ءاي اهنأل اهديدقتوهف لصألا امأ : ليهستلا

 هلوق ليلدب قيرافألا نوعدي موق نع ثدحتيوهف ' ةيقيرفأ " عمج صوحألا رعش يف "قيرافأ"
 روهظ لبق ناك هنأ يأ - فصوي امك - يلهاج رعاش صوحألاو ." مجع نمو ٍحْصُق نم"

 نأ اقح مامتهالل ريثملا نمودييو ."ةيقيرفأ" ىلإ نيملسملا ةريزجلا برع ءيجم لبق ؛مالسإلا
 نيبلصألا اهناكسو اهلهأ "حصُقلا" ةفصب ديري ناكأ .مجعو حْمصُم :نيمسق ' قيرافألا " مسقي
 ؟ ةجهللا يف الإ ةيزاجحلا هتغل نع فلتخت ال ةحيصف ةيبرع ةغل نوملكتي مهنأ كردي نيذلا

 ناسلب نوملكتيو دالبلا ىلع نورطيسي اوناك نيذلا مورلا نيّلتحلا ”مجعلا" ةفصب دصقيو

 .يلجلا زييمتلا اذبل رخآر يسفت نم ةمث سيل ؟ يبرع ريغ يمجعأ

 !؟ ديدج نم أرقي نأ دبال انخيرات نإ ؛وتارمو متارم « لقن ملأ

 ةراوهو . . .راّجحلا نع

 رئازجلا دالب نيب ام ةمسفم ىربكلا ءارحصلا نم ةعساو تاحاسم يف قراوتلا رشدتي

 ًالوط 30- 14 يتجرد نيب ام رئازجلا ءارحصب مهنطاوم مهأ دحأ عقيو ؛ايبيلو رجينلاو

 ءراقه ؛راقهأ ءراّجه ءراّجهأ :ةقطنملا هذه مسأ ةباتك فلتختو .اضرع 10 -5 يتجردو

 تاقللا بأ ,زاجفلا ءراكيلا هراقبلا هراكتبلا +(لالد:ف ريتا دقو زاك راكم واكف

 .اموحن ىلغ- ١ (ةرط عومت (3)طةقعقتب طقووفت مسألا ةباتك ىلع قفتأ دقف ةيبوروألا

 .(راجه) هتباتك ةروص ىلع اهمظعم دمتعاو مسالا ةأشنل تاريسفتلا ضعب تءاج ..ةداعلاكو

 قراوتلا طابترال كلذو ءدني الثل هب طبري يذلا لبحلا يأ :لمجلا " راجح ' نم هنإ ًالثم ليقف

 ." ةيرقلا " ىنعمب - نارْجَّمو ءرَّجُه :اهنم يتلا ةيبرعلا (رجه) ةدام نم هنإ ليقو .لمجلاب

 "اهلصأ ةملكلا نأ ىلإ يرئازج خرؤم بهذو .اهببلو ةرارحلا ةدش يأ " ريجبلا " نم هنإ ليقو

 رظنأ «تاليلحت نم اهلخاد يف ام مغر - (ةلاصألا) ةلجم فالغ ىلع ةيبرعلاب 'راقوبلا" تلمعتسا -1

 .يلاتلا شماهلا

102 



 اهروخص ةمظغو ةيرجحلا ةقطنملا لابج ةفاثكل كلذو - ةراجحلا يأ - " راجحأ " / ' راجح

 راّجحلا " مبلوق نموأ ؛ةراجحلا نم كانه ةعونصملا تاودألاو ةبلصلا ةراجحلا نم اهتاعفترمو

 اهتريغ مث ”راَّجَخلا ' ًالوأ ةقطنملا هذه تيمسف ؛ةراجحلا عطاقوهو - ميجلا ديدشتب -"
 ماه ءاحلا لادبإ دعب ؛ةدوقعم فاقب ءراّقبلا -راّكبلا - راّجملا :ىلإ اهتلوحو نسلألا
 .' ثودحلا ريثك رمأوهو

 قراوتلا ةرجه ةرثكل - رفاس «رداغ ؛لّحرت ىنعمب 0 رذجلا نم اهنإ ليقو

 ىلإ ىلوألا مهتطاوم "اورجه ” مهنألوأ ًادبأ نيرجاهملا مهف ا 7 ءنسقنلا ريغ مهلاحتتو

 .ديدج نطوم

 يف (رجح) ةدام نم مث ًالرأ (رجه) ةدام نم يظفللا جيرختلا دمتعت اهلك ءارآلا هذهو

 :رابتعالاو رظنلاب ريدج رخآ لوقي ءاج ًاميدق ًاعجرم ةمث نأ ديب .ةثيدح تاميرخت يهو ءيأر
 يف ثينأتلا ءان دوجوب - "ةراّكه' ىّمَسُت دالبلا هذه نإ (هخيران) يف نودلخ نبأ لوق ينعأ

 دجنو .ًافاك اهواو ةمجعلا تبلق ؛"ةراوه" نع ةبلقنم ةملكلا نأبو - فاكلاو ءابلابؤ اهرخآ

 ةئماصلا اهتاوصأ يف راكه (أ) ةملك نإ" :لوقي ثيح .3 ركاش ملاس نم لوقلا اذهل ًادييأت

 " ةددشملا ةدوقعملا فاقلا ىلإ ةيربربلا يفواولا فيعضت ديأ دقو ." اًوه" ةملك يف ام اهتاذ يه

 .؟لوقلا اذه (وكوف يد) ديأ امك

 نبأ ركذي «ةيربربلاو ةيبرعلا باسنألا لسالس تاياور ىلإ ةدوعلابو :(ركاش) فيضيو

 هتوخأ راوه قاف دقو " .سنرب نبأ « غيروأ نبأ «راوه نم تأشن ةراوه ةليبق نأ نودلخ

 ميلقإ يف هنطوم ناك مهألا « «مسقلاوم هاري المدني همدكو اسال نيجللا

 ةراوه نطوم نأب لوقلا يف يركبلاو يدوعسملا ىلإ نودلخ نبأ دنتسيو ." ةقربو سلبارط

 ةقطنم خيرات نع صاخ ددع ؛" ةلاصألا " ةلجم :نومثلملا - كراوتلا ءالؤه :نمحرلا دبع يناليجلا - |

 .اهدعب امو 8 ص ؛ةنئماثلا ةنسلا ؛ 1979 :رئازجلا ءراقاوملا

 38 ص :قباسلا عجرملا - 2

 . 1246 ص- 1245 ص :نماثلا دلجملا ؛ةيربربلا ةعوسوملا -3

 .533 ص :لوألا دلجلا «يسنرفلا ؛ يقراتلا مجعم -
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 -اهنم مسق لقتنا :قدأ ةروصبوأ - ةليبقلا هذه تلقتنا مث .ةقربو سلبارط ناك يلصألا

 .'نامزلا نم التام يف ءارعصلا ربع ترشتنإو نازفوح ابونجر «سنؤوت ىلإ ًايرغ

 : انه مامتهالاب ناتتيمق ناتظحالم

 .بونجلا مث «برغلا ىلإ قرشلا نم - ةلقتنموأ ؛ةفحاز ةليبق تناك ةراوه نأ امهالوأ

 .ايبيل برغ يف دجوي همظعم ول بعش " نم ريبك مسق ةراوه نأ (ستيب) ذاتسألا ركذيو
 يف كلذ دعب اودجو مهنأ مغر ؛نايرغ لب َّدُح دالبلا قرش يف مهدادتما نأ لمتحما نمو

 لبق نم اني دقو ." غيروأ "و "راوه " نيب ةلصلا هذه امهتيناثو .” قرشلا ىلإ برقألا ةيحانلا

 اهنيع اهنأو «قراوتلا ىلع قلطت يتلا - عمجلا ةغيص يف - " نغارأ " اهتاذ يه" غيروأ ' نأ
 امك اهتلالد تروطت ةفص الإ تسيل هذه ةريخألاو 48108 ةينيتاللا نم اهلصأ نأو " قيرافأ "

 .اتيأر

 نمل يلصألا مسألا يه "ةراوه" نإ - راصتخاب - لوقلا ىلإ نادوقت ناتظحالملا ناتاه

 نع اوحزن نيحو .ةددعتم لئابق يهو ؛ةراوه عورف دحأ مهو ' يرفأ " مسأب نامورلا مهفرع

 « سلبارطو ةقرب يف اوناك نيذلا مذجلا سفن نم مهاوس عم اوعمجتوأ ءًابونج اوهجتاو سنوت
 تبيلقنا يتلا " راوه ' تناكف نايبلا قبس امك تطقس ءاتلا لعلو .(ةراوه) مسالا سفن اولمح

 ءانركذ يتلا تالادبإلا ةيقبو (راكه) ىلإ ًافاكواولا لادبإب

 ؟ اهتاذ (راوه) " ةراوه " ةليبق لصأوه ام :نآلا حرطي يذلا مهملا لاؤسلاو

 اذه يف هلقن بسانم ةدم ذنم رطّسام نأ ىرنو لبق نم هنع انبجأ دق انك لاؤسلا اذهو

 659 ص :سماخلا دلجلا :ةعوسوملا سفن يف لوقي ام نراق ؛ةيربربلا ةعوسوملا ءركاش -1

 وه ًاذإ لصألاف ءأواو لصألا يف بلقت ام ًأدج ًاريثك ةيربربلا فو . (1:11) اهرذج اننا وأ امانق -2

 نع ةلوقنملا " هتاول " يف واو ىلإ (1.13) يف ءابلا تلوحت دقو . (نويبيللا) " وبيللا " هنم يذلا (18) رذجلا

 . (آنالطال / انأطان 2) ].ءالعاق نم [عا/818 ينيتاللا ناسللا

 3 -82(عوز "1ع ظوقأ ات. »م. 70-71
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 !ماقملا 1

 ةراوه نعو . .سوسكهلا نع

 تاجوملا ىدحإ تءاج «طبضلاب ددحي مل خيرات يفو م .ق ةيناثلا فلألا لئاوأ يف

 اتلدلا نم ةذختم يداولا ىلع رطيست نأ تعاطتساو «اهقرش نم رصم ىلإ ةرجاهم ةيرشبلا
 اهلهأ فرعو ؛نينسلا نم 510 ب  نوثينام " خرؤملا اهردق ؛نمزلا نم ةليوط ةدم اهل ازكرم

 .2 "سوسكبلا ' مسأب خيراتلا بتكا يف
 :"سوسكبلا" ةكلمت ىلع ءاضقلا نم "سمحأ" ةدايقب «رصم يف بونجلا لهأ نكمت دقو

 -اونأ ثيح نم ًاعيمج اودوعي مل "سوسكبلا" نكل .ديدج نم نيرطقلا ديحوت داعأ اذيو

 ىتح برغلاوحن رخآ قيرف ىضم امنيب «رصم يف لظ مهنم ًاريبك ًاقيرف نإ لب - انل لبق امك
 .هلك ايقيرفأ لامش يف رشتناو ىصقألا برغملا غلب

 ىلع مهمظعم قفتا نإو ؛" سوسكبلا " لصأ لوح - ةداعلاك - نوثحابلا قفتي مل

 لاق ثلاث قيرفو ؛نويلباب مهنإ نورخآ لاقو ؛نويناعنك مهنإ مهضعب لاق .(نويماس) مهنأ

 قيمشي افقيوكو" * ًايرع اوناك مهنإ لوقي ضعبلا " نأ ىري (نوئينام) نكلو .نوينيطسلف مهنإ

 ١ - ةراوه "و ” سوسكبلا ' نع) ناونعب لصف ؛ ةيبرعلا رصم ةبلآ :بتاكلل رظنأ '(.
 رق 8ملوكأل اكتكامروب ه6 عورنما اتمهعع 1ع مطقعمةلطقر ؟/0ا. 1. طب ) "شغورب "ىري -2

 اتلدلا اومكح نيذلا (ودبلا :بارعألا 2) برعلا ىلع تقلطأ يتلا ةيبعشلا ةيمستلا يه هذه نأ 2

 ثدحتت يتلا ةيرصملا صوصنلا يف امأ . اهب مهسفنأ نومسي " سوسكبلا ' نكي ملو «قرشلا نم نيمداق
 -76 ص (نوثينام خيرات) هتمجرت ىلع ' لداو " قيلعت نراف) 81810" ومألا " نوّمسي مهنإف مهنع

 ةيربعلا ريغ ؛ماوقلا : يأ «ميملاب عمجلا ةفصب ," ميموأ ' ةيناربعلا لباقي ام يه " ومأ " نأ ىرتو . 7

 ًالوُسَر َنيَمَألا يِف ثعَب يِذَلاَوُهِ) "برعلا" نع نآرقلا ريبعتلا يهو :”نويمأ" ةيبرعلا ئفاكتو ء(ممألا)
 .”يمألا يبل ١ (مهنَم

 نم (215- 214 ص :قباسلا ردصملا)"شغورب“ مهلعجيو .76-77 ص :نويثنام خيرات :رظنأ -3

 الإ تسيل ةفلتخلا اهئامسأب اهلك ماوقألا هذه نأ عقاولاو . ةيرصم شون ىلإ ًادانتسا "نيينمودألا"

 قبطني ام اذه. متافصو ءامسأ تعونت ةدحاو ةيرشب ةلتك مهو "نييبورعلا' نم ءانوطيو لئابق ؛ًاعورف
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 ةريبك ةفئاط ىدل ًامامت ًالوبقم حبصأ " سوسكبلا " ةبورع يف يأرلا اذهو .تاذلاب ةريزجلا لهأ
 نانويلا ناسل يف انيلإ تلقن يتلا يهو ؛تقلطأ يتلا ةيمستلاوه انه انينعي امو .نيثحابلا نم

 ."سوسكه"' ..اذكهو « ةيبرعلا اهنمو ؛ تاغللا ةيقب ىلإ يه امك دعب نم تلقتناو

 عضخ دقو «ةيرصملا نع لوقنم الايمو (11ز/1505) ةينانويلا هتروص يف مسالا

 نم - ةينانويلاب بتك يذلا - ' نوثينام ' نع " سوفسوي ' هلقني ام اهلوأ ؛تاريسفت ةلمجل
 كلم :االاع ينعت ذإ 50686105-16188 ةاعرلا كولملا :ةيرصملا يف ينعت ةملكلا نإ هلوق

 ” نوينام " خيرات نم ىرخأ ةخسن يف درو هنأ معزي ' سوفسوي ' نكلو .ةاعروأ ؛عار :505و

 «لوقي ام ىلع ًاليلد مدقي الو :" يرسأ " / "ريسأ " ينعت ةيرصملا يف 1131و !االاع نأ دوقفملا
 ثارتلا بسح فسوي ةصق نع ثيدح نم ذئذعب هدروي ام مئاويل ريسفتلا اذهب يتأ هلعلوهو

 اهولتحاو رصم اوزغ نيذلا ليئارسإ ينب مه اوناك ' سوسكبلا " نأ هئاعدا نمو ؛يدوهيلا

 .نمزلا نم ةليوط ةدم

 ناتملك ةيرصملا نع ةلوقنلا ةينانويلا ةغيصلا يف 0816و !الاع يتملك نأ رمألا عقاو

 تاقتشم اهنمو .طلست ءداق « هّو «مكح : ينعتو " ق ح" ةيرصملا يف يه ىلوألاف .ناتفلتخم

 ” ذاتسألا اهتفاكيو « مكحلا ناجم وص يفيلغوريبلا اهددحمو .' ةلالدلا سفن يف درت ًادج ةريثك

 مكحلا رابتعاب (ةيعرش -) آ6عه1116 ' ّقح " ةيبرعلاب ©00م...) (1236583 " نهوك ليسرام

 روصعلا يف ايوروأ يف فرع يذلا " يِّلإلا قحلا "ب لوقلا هبشي امم «هنع لزانت ال ًايعرش ًاقح
 ناك خيراتلا رجف ذنمو .ميدقلا يف يلبابلا ” ”نقرس" هب فرع يذلا بقللا لئاميو ًايبسن ةبيرقلا

 .! لازي ال هلعلو - ًادحاو ًائيش " قحلا "و " مكاحلا "

 .لبلق دعب هل ضرعنس امم (ربربلا) لصأ نع (هخيرات) يف نودلخ نيأ هدروي ام ىلع ًامامت
 512-513 ص ؛جدب مجم -1

 ينوناق :ةيبرعلا . يعرش - نق + عيفر «فيرش - يرس :ةيبرعلا . كلم "رس" :نيتيلك نم نوكم بقللا -2
 : قياس رصم لدعلا ةرازو ةيمست نراق) يئاقحلا : ةجهللا يف .يقيقحلا مكاحلا «يعرشلا كلملا :يأ..

 . (قحلا ؛لدعلا < ةيناقحلا ةرازو
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 880 "قأ ح" ةملكب بعالتي ”سوفسوي" نأب نلعي ' "لداو“ نإف 1181 ةيناثلا امأ

 طاحأ 2) " قلح " امإ ةملكلا هذه ةيبرعو ' " رسأ / رسأي «ىلع ضبفقي" :ينعت يتلا ةيرصملا

 'قوح'وأ (ةيفيلغوريبلا يف دجوت ال ماللاو -

 .ًالثم فتكي نيحوأ ءروسأملاب طاحي نيح ًالصأ "رسألا" ىنعموه

 اذه .كلذك - طوح « طاحأ :ىنعمب "قي

 (قحلا) مكاح «مكح + ينعت ةيرصملا 'ق ح' نأ ةركف اولبقت مهتلمج يف نيثحابلا نأ ديب

 مه اوناك ذإ :(طإنا© ةينانويلا قيرط نع انيلإ درو امك " سوسكه " نم لوألا عطقماوهو

 .ىرسألا اونوكي ملو ماكحلا

 لوقي امك - يهو ؛505 ةروص يف انءاج دقف يناثلا عطقملا امأ .لوألا عطقملا نع اذه

 اذه نأب (قباسلا ردصملا) 'لداو' قلعيو .ةيرصملا يف "ةاعرأوأ عاب ينعت - "نوثينام"

 .(عار) 8005 ةيطبقلا يف تراص يتلا يه "ودب" ينعت 'س أ ش" ةيرصملا ةملكلا نإف ؛ حيحص

 :اهتاقتشمو ةملكلا ديفتو .* ًاقلطم يشملاودبي ام يف ناك ةملكلل يلصألا ىنعملا نأ ديب

 يف نيرقتسملا ريغ يأ (َلَحَّر :نم) لّحّرلاودبلا < "و س أ ش" اهنمو «رفسلا ؛يعسلا ؛يشملا

 .ناكم

 ةيرصملا ةملكلا لباقي (11.86ء,: 8عالمام - 5ءردتام 5ا0165) ' ريبمإ " ذاتسألا

 ةرهشل (فاطخ ؛ناصح -) 518 ةيربعلابو (لوره «يشملا يف عرسأ ) ةيبويثالاب 8

 طوقسو ةلمهملا نيسلاو ةمجعملا نيشلا بقاع حضاولا نمو .** ةعرسلاب نيناويحلا نيذه

 ال/20لءال: ة/كدصعاطمي م. 85- - 1

 . 464 ص :جدب مجعم -2

 .728 - 727 ءةسقن عجرلا -3

 يف ةلوادتم ةيمست يهو ؛"”يسيس مأ' :فاطخلا ىمسي ؛سنوت يفو ؛ةيبيللا ةيبعشلا تاياكحلا يف
 ناصحلا ىعدي ةيرصملا ةرصاعملا ةجهللا يقو .' صّص" :ناصحلا ىعدي ةلوفطلا ةغل فو .ةجرادلا

 اهضورمو لويخلا يعار - سئاسلا :اهنمو ؛ةصاخ لويخلاو «باودلاب ةلص "يسيس" :ريغصلا

 اله, :ةروص يف قاقتشالا ' دروفسكأ مجعم ' لوقي امك - ةيدنبلا قيرط نع ةيزيلكنإلا تلخد

516 
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 5510 " م س س ' ةملك اهمجعم يف أرقن ذإ ؛ اهتاذ ةيرصملا يف " س أ ش " ةيرصملا نم ةزمهلا

 اهنم تناكف ةدرفم اهرابتعاب تذخأ ميملاب ةيبورع عمج ةغيص الصأ يهو (ليخلا نم جوز <

 اقل برقا ضع دوق اضم نيس م ةيوصصللا

 ةيحان نم ”سوس" يثالثلا ىلإ ىدأ "س س" يئانشلا رذجلا نإف ؛ دعب ةلحرلا هتنت ملو

 مهضيورت يأ «سانلا ةسايسو ءاهيلع مايقلا يأ (سوسي ءساس باودلا ةسايس :هنمو

 ىلع ؛يسايسلا :اهنم تقثينا ةقيدحلا انتغل يف) يف سئاسلا لعف :ةسايسلاو ؛(مهرييستوأ

 يف درو ةداملا هذه يفو ىرخا ةيحان نم "سيس" يئالثلا مث (ميدقلا يف ةفورعم نكت ملو ةبسنلا

 "ناسا"

 ءاج نيأ نمف .**0" نيذاحشلا "وأ نيلوستملل يأ ." لاّوّسلل ناساسونب ءالؤه :لاقي"

 .؟رييعتلا اذه

 ال الصأ " لحر ' مهف باب ىلإ باب نم ةاعس الأ اوسيل " لاوسلا " نأ يف نمكي باوجلا

 يف سوسكه نم يناثلا عطقملا يف "س س' ةيرصملا ةملكلا ىلإ ةيناث انب دوعي ام اذهو .نورقتسي

 .لصألا نع دعبت ناعم نم كاذ دعب هيلإ روطت امو يلصألا اهانعم

 696 ص .جدب مجعم -1
 ةئاقللا يف نلوستلا ىتعمب " ناساس يتب "ركذ هدرت . "ناساس يب "و "نيالكلا ” ب اضيأ نوفرعي **

 ” ةملك أشنم نوريثكلا شقان دقو . ينادمبلا نامزلا عيدبل (ةيناساسلا ةماقملا) يفو يريرحلل (يناولحلا

 ىلإ نومتني (رونلا وأ «طزلا) رجغلا نم مهلعج نم مهنمف ؛ ىتش بهاذم كلذ يف اوبهذو " ناساس

 نأ دعب ةيسرفلا ' ةيناساسلا " ةلودلا ىلإ نومتني مهلعج نم مهنمو ؛ةيعضولا ةيدنهلا " سادوسلا " ةقبط

 هدبع دمحم خيشلا اذهب نيلئاقلا نيبو ءريقحتلا ىنعم ىلإ زعلاو فرشلا بقل بلقناف «مالسإلا اهقحس
 «ءالخبلا) باتك ىلع هقيلعت يف يرجاحلا هط روتكدلا ةلاسملا ملاع امك . نامزلا عيدب تاماقمل هحرش يف

 " ناساسلا " يف نونلا نأ ىلا (ةماقملاو ةصقلا نف) هباتك يف ناطلس ليمج روتكدلا هبتناى دقو . ظحاجلل

 ةيدنبلا " سادوسلا ” ةفئاطب ” اساس ينب " ةلص ىلا بهذ هنأ ريغ «نيوئت نون لصألا يف اهلعلو ةدياز

 قافالا راد . يناذمبلا نامزلا عيدب تامواقمل دعس قوراف ةمدقم يف ليصفتلا رظنا) .(ةيرجغلا / ةيطزلا)

 ” سوسكبلا ' ةقالعل هبتني مل ءودبي ام يف ءادحا نكل .(20 -18 ص . م 1982 توريب ةديدجلا

 ٠ تاحفصلا هذه يف شفانن امو (اساس ينب)ب ةملكلا نم تاذلاب يناثلا عطقملاو

108 



 ةجهللا يف مويلا ىتح ةدوجوم 'س س" اهروذج يف ةلاحرلا ةملكلا هذه نأ فيرطلا

 «'يساسي" :لعفتو ”يساوس' ىلع عمجتو ؛ذاحش «لئاس + "ياساس' :ةرصاعملا ةيبيللا

 < 815198 ”"ايسيس" تناكف ةيطلاملا ةغللا ىلإ تلقتنا يه لب ."ةاساسم ' :ردصملا / مسالاو

 .لوست «بلط «لاؤس

 1كصعو5طعمط 705: ةيزيلكنإلا ىلإ" سوسكه " تمجرت ساسألا اذه ىلع

 .ترشعناو ةمجرتلا هذه ترس دقو .(كولملا ةاعرلا/ ةاعرلا كولملا) هطعمط يلمع اكتم

 يف ينعي ”س س ” رذجلا نأ انفرع اننكلو .ينعملا اذه ىلإ يدؤي دق ةلالدلا روطت نأ حيحصو

 فرعي مل ليثلا يداو نأ ايفيرات هب ملسملا نمو ." ناصحلا " ؛ ةيرصملا اهنمو ؛ ةيبورعلا تاغللا

 مادختساب اوءاج نيذلا مهذإ ءاهيلأ " سوسكيلا " ةرجه لبق ناصحلا مادختسا هلهأل

 انه نمو .'نيراقلا دالبلا لهآ دض مهكراعم يف مهراصتنا ببسوهو برحلا يف لاتقلا تابرع
 ” مهوأ "ةاعرلا كولم ' نم الدب " ليخلا كولم ' :نوكي نأ يغبني مهمسا ينعم نأ ىرن

 *” ليخلا لهأ "وأ ؛" لويخلا باحصأ

 لوقتب ًاشوشم اثيدح اهباسنأو (ربربلا) لئابق نع (ربعلا) هخيرات يف نودلخ نبا ثدحتي
 " ةمدقللا " يف تلجت يتلا نودلخ نبا ةيرقبع نأ لوقلا ةلفان نمو .ضقانتلا ةخراص ةضقانتم
 دقن اذإف «صيحمتلاو دقنلا حور هيدل مدعنت داكت ذإ :امامت تحسم اهنأكو 'هخيرات " يفودبت

 هبارضأو ؛نودلخ نبا ىلع ليوعتلا نكمي ال ايملعو.عنشأو لوقلا نم برغأ هدقن ناك الوق
 .ًاثادحأو اتيراناهنم :برقوأ ردنا قاالإ «برعلا نييرابخالا نم

 انايحأ ءاهلا مضب انايحا بتكت يتلا ؛" ةراوه ' ةليبق نع هئيدح انه انمهي يذلاو

 عمساموممرفمعاعمل ا عرتم.132-146 - 1

 :ينعمب ةيبرعلا راطقالا ضعب يف نآلا ةلمعتسم يه ذإ :(قح - كم)1 "ق ح " لوألا عطقملا ىلا ةدوع *

 .ق حا" نوكت اذب . (ةيكلملا ةادأ) ه6 ةيزيلكنالا - (ىرخا تاجبل يف - عاتب ) وذ ؛كلام ؛بحاص

 . لويخلا ووذ / لها / باحصأ - (17098) 06 1136 1105565 * س س
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 ” ةراوه ' لعجي نودلخ نبا ىرتف .ةريثك عورف تاذ ددعلا ةرفاو ةروهشم ةليبق يهو ءاهحتفب

 اخأ ناك يذلا " غيروأ " نب "راوه ' ءانبأ ءربربلا نم " سناربلا ' مهيمسي نم ةرم هذه

 لئابق تناك اذه "راوه ' نمو .مألا ةيحان نم (ةطملو ةجاهنص يتليبق يوبأ) طملو جاهنصل

 ةطلو ةراوه نأب لوقلا يركبلا يلوصلا نع ةرم لقنيو .ماذجا ةعبرأ نمض " رتبلا " نم ىرخأ
 " نم ةدنك نم اهنا معزت ةراوه نأب لوقلا دروي امك ءابس نب ريمح ىلا نوبستتي هتاولو
 ." كساكسلا

 نم عازوأو «ميهاربا ءانبأ نم مهف :ةريثك الاوقأ نودلخ نبا دروي " ربربلا " لصأ نع

 يف اورشتناو لينلا اوربعف لوزنلا رصم كولم مهعنم رصم اولصو املف " نيطسلفوأ «نميلا

 ناعنك نم طالخأو تولاج دلو نمو :أبس نبريمح نب نامعنلا دلو نم مهو ." دالبلا

 ماشلاب اوقالت «شيرقو ناعنكو ةقلامعلاو طبقلاو رضمو رّيُمَِح نم ىتش لئابقو «قيلامعلاو

 مهنأش يف هريغ ىلع ليوعتلا يغبني ال يذلا قحلاو " « ةيقيرفأ حتفل ' شقيرفأ ' مهشاجتساو
 نب ميحولسكونب مهناوخإو ...غيزام مهيبأ مسا نأو ...حون نب ماح نب ناعنك دلو نم مهنا
 ىلجناف ماس ينبو ماح نيب غزن ناطيشلا نإ : يركبلا يلوصلا لاقو ...ماح نب ميئارصم

 ماس يتبو ماح ينب نيب غزن ناطيشلا نإ راثآلا لهأ ضعب لاقو..برغملا لهأ ىلإ ماحونب

 هونب قرفتو رصم ىلإ مدقو برغملا ىلإ (ماس لصألا)هاح جرخو ...تاشوانم مهنيب تعقوف

 نم ةفئاط لكف هنوبلطي هرثإ يف هونب جرخف ؛ىصقألا سوسلا غلب ىتح هلجر ىلع يضمو
 مهيلا تلصوو هيف اولسانتو عضوملا كلذب اوماقاف ؛هربخ مهنع عطقناو اعضوم تغلب هدلو

 ." كانه اولسانتو «ةقئاط

 - برذملا ييبورع ' ربربلا " نيب ةقيثولا تالصلا ظحلن نأ اندكمي عجافلا طلخلا اذه نم

 يبورع - ماوشلاو :نييميلاو ؛نيينيطسلفلاو ؛نييرصملاو «قيلامعلاوأ نييناعنكلاو ةهج نم

 ةدحاو ةما اوناك نيذلا " ماح ينبو " ماس ينب ' نيب ةلصلا ىرن لب .ىرخأ ةهج نم - قرشملا

 «نودلخ نبا نأ ىلإ دوعي ىرن ام يف ؛طلخلا اذه ببسو .اوقرفتف " مهنيب ناطيشلا غزن " ىتح

 ىلإ :بعشوأ «ةليبق لك بسن عاجرا ىلع امئاد رصي ناك «نييرابخإلا نم مهنع لقن نمو
 ءانبألا بسح ذاخفألاو نوطبلا هنع عرفتت ؛ةبسنو همسا افورعم نوكي نا دبال ىلعا دج
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 انه نمو ؛عورفلا تاذ ةرجشلاك - اذكه ..مهدعب ءاج نمو ءالوه عرفتي مث مهئامسأو
 .يبرعلا خيراتلا يف اديج ةفورعملا (بسنلا ةرجش) ةركف تءاجا

 لئابقلا خيرات يف كابترا نم فرعن ام ىلإ ىدأ 660801081621 يبسنلا ميسقتلا اذه
 يدوهيلا ثارتلا ىلع - ديدشلا فسألل -- ينبم ميسقتوهو « ةميدقلا ةيبورعلا بوعشلاو
 نكلو "**” نيوكتلا رفس ' يف مدآ ءانبأل لوألا ميسقتلا نمودبي بارطضا نم هيف امب يتراوتلا
 نم ساسأ ىلع اهميعدتو اهب ءادتهالا نكمي كانهو انه تاسبق - ءيش لك مغر - لظت
 .نراقملا (يوغللاو يراثآلا) يخيرأتلا ثحبيلا

 ." ةراوه " ىلإ عجرتلف

 ” كساكسلا ' مه نمف " كساكسلا " ىلإ يمتنت اهنأ معزت ةراوه نإ هلوق الثم ذخ
 ؟ ءالؤه

 :(ناسللا) يف درو

 نم يح :ةكساكسلاو كساكسلا ؛نميلا (كولملا) لايقأ نم. سرشأ نب كسكس"
 نب ةلئاو نب كساكسلاوهو «نميلا نم ةليبقوبأ «كساكسلاو .لجرلا كلذ مهوبا نميلا

 ." يكسكس ؛مهيلإ ةبسنلاو ءأبس نبريمح

 :انتاظحالمو

 (ةلئاو نب) " كساكس "و ةرم (سرشأ نب) كسكس " نيب ام ةيمستلا تفلتخا اذامل 21
 .عمج ةيئاثلاو ةدرفم ىلوألا ؟ قرخأ ةرم

 لب صخش مسا تسيل "بس " ةملكف .” أبس نيريمح نب ةلئاو "ل اينيرات دوجو الا -2
 .باسنألا ةيقب لثم هلثم ؛لطاب يبسنلا لسلستلا نإف اذبو .بعش مسا يه

 نيعاضو نوباسنلا ناك دقف ؛هيف نوعطمو عوضوم باسنألا يف ءامسألا نم ريثك -3

 . "نيوكتلا رفس" نم (سماخلا حاحصإلاا) يف درو امب هنراقو مدآ بعق نع (عبارلا حاحصإلا) رظنا *
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 .*ةفلتخم ةريثك لماوعل نيفورعم

 اهتاذ يه ' ةراوه ' اهيلا تبستنا يتلا كساكسلا * نوكت نأ عنمي يذلا ام ...اذه دعب

 " س س .ق ح' ةيرصملا ةيبورعلل اهرودب افيرحت تناك يتلا " سوسكه ' ةينانويلل ايبرع ًافيرحت
 ؟ نايبلا رم امك

 حتفلا ءاج ىتح ايقيرفأ لامش يف ةيراس تلظ ةميدقلا ةيمستلا تايركذ اياقب اهنأ

 ةروطسألا يف ةيمستلا هذه ةأشن تناك امهم ؛نميلا " كساكس " نيبو اهنيب نرقف يمالسإلا

 .خيراتلاو

 ؟ ًايبرغ لوقلا اذهودبي له

 " ةراوه " ىلإ مهبسني نودلخ نبا :اهتاذ " ةراوه " ةيمست لصأ نع ...رخآ لوقب هفدرنلف

 ةرات سناربلا نمو ةراترتبلا (ربربلا) نم ...تيأر امك شوشملا طلخلا كلذ يف **"غيروأ" نب

 ." سوسكبلا " ىلإ دعنلف .أبس نبريمح نم - نومعزي امك - مهوأ «ىرخأ

 لامش يف ًاماكح نامزلا نم ةليوط ةذمل اورقتسا " سوسكبلا " نأ نع عجارملا ثدحتت
 ةيندم نع ثدحتتو :ةرطيسو ًانونن اضيأ بونجلا ىلع ًاظوسبم مهئاطلس ناكو :لينلا يداؤ

 توريب - 3ط ؛ةيندملا تاروشنم ؛عوكألا يلع دمح قيقحت ؛ينادمهلل :ليلكالا بانك :نراق *

 نع ثيدحلا كلذ نمو :؛باسنألا يف كرابتالاو طلخلا حضتي هيفو 358 ض لولا ءزجلا . م6

 .هريغو سرشأ نب «ءكساكسلا وا ءكسكس

 "روه " سوسكبلا ةمصاع نييب ةلصلا ظحلن نأ نئكمي " غيروأ "و ' ةراوه ' نيب نودلخ نبا طبر يفو ه**
 فرعت يهو 1708011 ةروص يف ةراوتلا يف فرعت يعلا ([161-05)[]ماناع " كرأ ' ةيرموسلا ةمصاعلاوأ8

 يتلا باسنالا نا ينظ يفو . ليلق دعب اهنع ثيدحلا يلبس يتلا 11/818 " اكرولا" ةروصب قارعلا يف نآلا

 ءوض ىلع ةديدج ةساردو رظن ةداععا ىلا جاتحت نيملسملا نييرابخالا نم اهربغو نودلخ نب
 نم نييرابخالا ءالؤه تاباتك نأ يف يدنع بير ال ذإ ؛ةميدقلا ةيبورعلا تاغللاو ةيرثالا تافاشتكالا

 مهتفرعم مدعو نامزلا دعب مكحب ةشوشم ديعبلا يضاملا نم ءادصا ىلع ىوتحت هقافرو يدوعسملا لثم
 . قيقدلا صيحمتلاو نراقملا ثحبلا ةيناكمغ مهيدل تمدعناف «ةميدقلا تاغللاب

 /| اهدرسي
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 يف : تبراقت نإو ةفلتخم لاكشأب رداصملا يف امهمسا بتكي *مبل ةمصاع تناكو اهونب ةريهش

 .**"ت.ر عو .ت ح" : ةيرصملا

 .([ مص. ( آنلطربو !لاهتعماتف - " ث .ن مإ ' ميلقإ ةمصاع)

 ." تان مغرب يدش حأ
 .("ت ن مإ ' ميلقإ ةعصاع نم مسق)

 .(1015 ص «جدب مجعم)

 .(نيرارأ سايغولويث) 1560100035 41/3518 ةينانويلا يف

 .(ةسدقملا / ةينيدلا نيراوأ)

 .(80 ص ؛" نوغين ام " خيرات)

 .”( هتك ةنلقتأ يلكش يف ةينانويلا نع لقنت

 اهانعم ىلا يدؤي اموأ «" ةيناملا " :ىوس ًايش ينعي ال هذه " سوسكبلا " ةمصاع مساف
 ريشن ةلثمأ ىربكلا ندملا تايمست خيرات يف انلو .رارقتسالاو ةماقإلاوأ ءريوستلاو ةطاحإلا نم

 الا يف

 ابوب ”باهعقوم طبر دقو . اتلدلا قرش يف تناك اهنا ىلع قفتا نإو «ةقدب ةمصاعلا هذه عقوم ددحتي مل

 " سيئات "وأ «(رحجلا راصوأ ءرجحلا اص95215 " سيئاس'بو (ةطسبلا لت) 81058505 ”سينس

 ”نوسنلور "يار نمو (81 18/2006ا1:8/اه561ط0,م.80 - :رظنأ) . ىرخا نكاماو ؛(سنت)1ةقنك
 ةمصاعلا اهتم ةديدع اندم اونب " سوسكبلا " نأ 181911050 8زخصعاعمنا (50ا/ارم.138-139)

 عقوم يه يتلاو " ناص /اص ' يهو (ى ةراوتلا يف درت امك) 5 ”ناوزأو ديشر عرف ىلع 415

 . مويفلا دنع نآلا (سراف تيم) ىمسي

 . " ظئاح :/ طيح > طح ' :اهتيبرع . ةعلق «تيب ؛«رادة ت "تح" ةيرصملا نا ظحال **#

 ةيندم ةعلق ' "تن مإ.رعو.تح'ةعلق - ”“ترعو تاج" نأف مسا تراص 'ر (ع)و ” رابتعاب

 ."تنمإ (ميلقإ)
 _ممسالنمعمم, ةهعاعما عوالماب 138. -1
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 يتلا غيصلل يبرع ئفاكموحن هجتي ثحبلا نإف اذل .* ةلالدلا هذه اهيف لصألا نأ ىلإ

 ام اريثك ةيقيلغو ريبلا ةباتكلا يف نيعلا نإف "رو " عقاولا يف يه "ر عو " ةيرصملاف ؛ اندروأ

 "نيراوا " ةينانويلاو **!لدبتوأ :تايبورعلاوأ «ةيبرعلاب ةلباقملا دنغ طقست اهدجنو فاضت

 تايبورعلا يف ءاهلا نأ ادج مولعمو ؛(روا)81015-- لصألا يف 473515 " سيراقا "و 3

 ةينانويلا يف ءاهلا لح ةزمبلا تلح ةثيدحلا ةينانويلا يفو «ةزمه ةميدقلا ةينانويلا يف بلقت

 "' روه "وه اذإ ةينانويلا يف لصألاف .فورعم رمأوهو ؛ ءامسألا يف ىتح ةميدقلا

 088” روه " :"سوسكبلا " ةمصاع مسال يلصألا قطنلاوه اذه

 ؟ يبرعلا لباقملا امف

 .ةيثبسلا يف "رو ح " ةدام يف هنإ

 (2 .باهذلا (1 :نيينعم ديفت ةيئبسلا صوصنلا يف "رو ح ”نادجن * اليبب ” مجعم ىف

 باهذلا ينعمف :كلذك سيل رمألا نكلو ناتداضتم نيتلالدلا نيتاه ناودبي دقو .رارقتسالا
 وووو

 مدق « ىعس ؛ ىشم : ينعمب ' روح " نم يتأي (بايإلا :انايحأو) يضملاو

 - ترق " < " جاطرق "و. ةيرق (لا) < " ترق " < نييناعنكلا ةمصاع - 1183611 (تيراغوأ) :نراق «

 . ةروسملا/ ةروصملا < ' رصم " . ةديدجلا# ةثيدحلا (تيراغوأ) ةيرقلا " تشدحمى

 . ةيندم<ندم دبا-(رصم يف بونجلا ةمصاع)"د

 . "رهن" ةيبرعلا 881 "وران" ةيداكألا (ءام) " ر عن" ةيرصملا الثم نراق +

 يف بهذ نأو «118ا088 مسالا بتكي «ةينجا عجارم نم هيلع تعلطا ام يف ؛هدحو " شغرب ' يه«

 دبع روتكدلا هسفن ءيشلا لعف دقو ( 1!ذو(همره1 عالما, 4/١-01.203)رخآ ابهذم هانعم ليلحتلا

 تح 'ميدقلا لصالا نع - ةراوه " اهبتكي يذلا (39 -40 ص ,ةميدقلا رصم ةراضح) حلاص زيزعلا

 . قاسلا راد وأ ؛ةيحانلا رصق وأ ؛ةوبرلا رصق :ينعت دق يهف اهريسفت بعصي ةيمست اهنإ لوقيو ' ةرعو
 ؛طيح ' تح'(1) < "تر عو. تح "نأ نحن انريسفت بناجألا ءاملعلا تارسفت عبتي اذه يف وهو

 2 ثينأتلل اهرخ 1يف ءانتلاو "ترو ه "بودقم ”تراهو ” < "تر عو ”(2)+ ةيندم# طئاح

 . ةراره -(روه ةيندم)

 ١ -1.8زءااقي طاع,

 . دوعي نل يأ (14 :قاقشنالا) (روحي نل نأ نظ هنإ) ميركلا نآرقلا نراق هه. «#++
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 «لوح نارودلا ؛2** ددرتلا :لصألاو .**”بهذي 8 " اروح " ةيبويثالاب نراقتو
 ةطاحإلا ىنعمب اضيا ' روح " نم ءاج دقف رارقتسالا ينعم اما :(ريح < روح) ةريحلا : يأ
 «اهلوح روسب طاحتف :ناك امهم رقتسملاوأ ةيرقلاوأ ؛ةيندملا ينبت ذإ ..نارودلا ؛لومشلاو

 نم مسق < *** ةراح " :ةيبرعلاب (ةيندم -) "رو ح " نراقن انه ءاهيوحي ءاهطوحي - اهروخي
 عم - هسفن ردصملا) **** ةيرق < ةراح :ةرصاعملا ةيبرعلا ةريزجلا بونج ةجبل يفو .ةيندم
 .(ةنراقم صوصن

 ؟ "روه " ىلإ روح ' تلوحت فيك

 يف نابقاعتي ام ًريثكو - دحاو توص جرخم نم امهو - ءابلاو ءاحلا بقاعتودعي ال رمألا
 .(هحدم < ههدم :نراق) اهتاذ ةيبرعلا

 موقلا بسني نأ ًادج يعيبطو "روه "وه اذإ رصم يف " سوسكبلا " ةمصاع مسا ناك
 ةيندم - " لإ - باب ' ىلإ ةبسن نويلبابلا) ناملا ىلإ ةبسنلا هذه نع ريثكلا فرعن نحنف .اهيلا
 « ةجاطرق < نويجاطرقلا : اذه ىلع سقو "روشأ " ةيندم ىلإ ةبسن نويروشألاو ' لإ
 نويراوبلا :مهف .(ثيدحلاو ميدقلا يف ةلثمألا تارشعو ؛(ةيندملا - رصملا) رصم < نويرضملا
 0004 راوبلا د

 ؟ كرت اي (ربربلا) لئابق نم ًامسق اوحبصيل ءايقيرفأ لامش ىلإ مهب ءاج يذلا امف

 ىلع نييبونجلا فحزو «ليتلا يداو يف لامشلا ىلع بونجلا ةروث نع يكحي خيراتلا

 . هتروشم تلض < هرمأ يف راح < " هتريش تيهدنا ' . راتحا «لض < بهد :ةيبيللا ةجهللا يف «# :#

 ةمصاع) * ةريخلا * :لثم نم يبرعلا نطولا يف ىرخأ دم تايمست ىلا تدأ "ريح / روح ' ةدام هوو
 . ماشلا دالب يف " ناروح "و (ةرذانملا

 . "ةريوحلا " ىمست تناك ةبرق كانه «قورزلا ةقطنمب (ايبيل) يف هتارصمب كلذك *«

 «نويلاخ < ةيلاخ «نوراحب < ةراحب ؛نوماحف < ةماحف ؛نوزارخ - ةزارخ :نراق . ةلاعف نزوي ««#*
 نوراظن < ةراظن
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 .داليملا لبق ةعبارلا فلألا يف ' انيم " لعف امك امامت -" سوسكبلا " ىلع يأ نيلامشلا

 يأ ةعيبط نم ذإ) ةيرصملا رداصملا يف ةغلابلاو فييزتلا نم ةريبك ةلاهب طيحأ يذلا فحزلاوهو

 كلت نع برغلا ءاملع تاباتك يفو (وه هترطيس ررببل ؛هقباس ىلا ءيسي نأ ديدج مكح ماظن

 فحزلاوأ «ةروثلا تناك .صحفتملا رظانلا نع يفخت ال فادهأل « يداولا خيرات نم ةرتفلا

 داقو كاذ دعب " ًايموق " ًالطب راص يذلاوهو فورعموه امك " سمحأ " ةدايقب «يبونجلا
 " مهنإ ليقو .مهمكح ماظن كلذل ًاعبت طقسو ' ةيسوسكبلا " ةمصاعلا ” ةراوه " تطقس

 ” لك ءًادرف ًادرف «ءانثتسا نودب ًايعمج ...اوتا ثيح نم مهجاردا اوديعأو رصم نم ” اودرط

 .قرشلاوحن ؛ مهيبأ ةركب نع "ةيسوسكه لكو ” يسوسكه

 ؟ لوقعم اذه اذه

 نم نوكتت تناك اهدحو "روه " ةيماح نأ (83 ص) هخيرات يف ' نوثينام "ركذي

 سوسكملا " ددع غلبي ناك مكف ؛ حالسلاب ججدم يدنج (فلأ نيعبرأو نينئامام 0

 يركسعلا مهذوفن نوطسبيو ارشابم امكح اهميلاقأب اهلك اتلدلا نومكحي اوناك دقو ءاذإ"

 رمتسا " سوسكبلا " مكح نإ رداصملا ضعب لوقتو؟ ديعصلا ىلع يداصتقالاو يسايسلاو

 مهارت مكف ماع ةئامالث ..طسوتملاب ذخأنلف .ماع يتئام ئرخأ رداصم يفو ؛ماع ةئامسمخ

 اذامل مث؟ يداولا يف ناكسلا رصانعب اوجمدني مل مهنأ لوقعملا نم لهو ؟ ةرتفلا كلت يف اومانت

 ءاهتنا دعب ءاورشتني نأ لوقعملا نم سيلأ ؟ هنم اوءاج يذلاوهو :هدحو قرشملا ىلإ نودوعي

 ؟ ضرألا يف اوحيسي نأ ينعا ًابرغو قرش مهمكح

 رصم ىلإ مدقو برغملا ىلإ جرخ ماح * نإ لوقت ةركف نم ةيقب نودلخ نبا دنع انارق دقو
 «هنوبلطي هرثإ يف هونب جرخف ؛ىصقألا سوسلا غلب ىتح ههجو ىلع ىضمو هونب قرفتو
 هيف اولسانتو عضوملا كلذب اوماقأ هربخ مهنع عطقتاو ًاعضوم تغلب هدلو نم ةقئاط لكف

 اولصو املف " :نيطسلف نم (ربربلا) ئجم نع هلوقوأ ."كانه اولسانتو ةفئاط مهيلا تلصوو

 ” سوسكبلا " ةملك عض دالبلا يف اورشتناو «لينلا اوربعف ؛لوزتلا رصم كولم مهعنم رصم
 دلو نم ةاروتلا يف مهو نييناعنكلا نم مهنا ليق سوسكبلا نأ سنت الو) " ماح " نم الدب

 شقانت نلو .ةقبطنم ةروصلا دجت نيطسلف نم اومدق نيذلا (ربربلا) نم الدبوأ (ماح
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 نيم ةللناو ياو ..بزقملا ىلإ. «رصم ريع :قرشلا نب ةربمص تناك هلأ مهللاقاو «ليصافتلا
 .ةرجبلا هذه تناك ةروص يأ يف ؛برغملاو قرشملا نيب ةلدابتم ةلصاوتم ةريثك تارجه

 _اورداغ“ ةراوه " < "راوه' " - ”روه ' ةنيدم لهأ) " سوسكملا نإ اذه دعب لقنلف
 نم مهنمو بّرغ نم مهنمف ؛ «تطقس ينلا ةمصاعلا _ [عيوعنب رات : ةقدلا هجو ىلعوأ
 «ةرهاصلا ةميظعلا ةقتوبلا كلت يف اوجمدناو رصم ناكس نم ار راص نم مهنمو «قرش
 روه) لوالا مسالا ةأشن يتلا ةدوعلا انه دعبتسن الو «ةيربربلا) ةراوه ةليبق اوناك اوبرغ نيذلاف
 .كانهو انه نوروحي _ ادبأ نيعاسلاودبلا " لحّرلا ' ىنعم ' ةراوه اوناكف ؛(روح <

 " نوثنأم " نع " سوفسوي * ةياور هنم انمهي رخآ ثيدح مبل ناك دقف اوقرش نيذلا امأ
 ” عم حلص ةدهاعم دعب قرش رصم اورداش ” سوسكبلا "نم نويلم عير يلاوح نأ
 زانله63 "ادوهي " مويلا ىعدت يتلا ضرالا يف اونب " كانهو ؛ماشلا ىلا اوضمو " سمحأ
 مسن هيلع اوقلطأو «سانلا نم فالآلا كتل هعم عيت ةماخضملا نم ردت ىلع تك
 ١. لوديوةلعام  (ميلشروأ)

 ةيبورع ةملك ةيبرعلا " " ُهَلَس / مالس ةملكو " " مالسلا ةئيدم ” قافتابوهف ةيمستلا ىنعم امأ
 نوعيتل تايسون مال ش " ةيناعنكلا " رمش سأو " شوقن يف تدجو ءادج ةميدق
 "غر ش *(لزألا ييللاوزفلا] نلعب هقاواستتل ةحبول يف نش تنال رك رخ رخاوأ " حاتينرم '
 لخدت امك ؛ ” ربع + ملش": "رصتملش" " مسا يف ل لخدت ةيلبابلا يفو ٠ 2 (لدر) "ةمعص
 .ةسدقملا ةنيدملا مسا نم لوألا عطقملا يهو "ناميلس' < "نملس" مسا يف

 ةديدج ةنيدم " نومرجلا ' ءالؤه ىنبي نأ ؛ءاسنلاو لافطألاوحباذو نوبرخملاو ءامدلاوكافسو ةلئثلا مه «ةصيقت لكي اوهسصو نيذلا "سوسكيلا ىنبي نأ السق رظنلا تشليو
 لا مسا "مل ش/ ملس ” نا انل ليقول ىتحو ." مالسلا ةنيدم ' اهنومسيف ' مهاقنم يف
 ىلع قبطنتو ةئينأمطلاو نمألاو مالسلا ىلع لدت ةيمستلا نأ يف كش نم امف مهيدل دوبعم

 ١- ض ." نوئينام " خيرات 89.

  -2؛جدب مجعم 727
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 هعئاظفو هتعاظف لكب دعب نم " هوهي " دوهيلا دوبعم ةفلاخملا لك فلاخي «بيط ميحر دوبعم

 .ةيومدلا

 مسالا نم يناثلا عطقملا نيبت دقو ' ميلشروأ ' ..مالسلا ةنيدم " سوسكبلا ” ديش

 :لوألا عطقملا ىقبيو « بكرملا

 ,ءاي انايحأ قطني ] فرح) ]650 ةيبوروألا تاغللا ىلا لقنيو «158180 ينانويلا صنلا يف

 خيرات تاياور مجرتم 200611 " لداو " ذاتسالا نأ بيجعلاو .(ايولله < طءاءاانز2 نراق

 زومن-ع (لعب ةنيدم) .()6اد-ا2 21 ) لثم نم عطقملا اذه اهيف ندم ءامسأ دروي * " نوئينام '

 .0!) ' (يماس) ريغ " هنأ لوقيو «(شتو ةنيدم) 16511 - هنوا85 «(لإ ةنيدم) ا

 درووسو ”ةنيبلم' ءانلقازمك كاسر: "نأ "نأ "نأ

 - ةداعلاك - ءابلا نم ًالدبم اهنم لوألا فرحا دجت (15870)2680 ةينانويلا ىلإ رظنأ

 ©" رو ح" ةيئبسلا) ' روح " طبضلاب لداعت يتلا " رح " يف ءاحلا نم ةلدبم ءابلاو (وريه) يف

 .دلب «ةنيدم «ةيرق < امهالكو «لاثملا ليبس ىلع :"ناروح" ةيناثلا نمو "ةريحلا" ىلوألا نمو

 شوقتلا يف "ةيندم" ىنعمب ال6 "أ" ةملك دجن اننإف ىرخأ ةهج نمو «ةهج نم اذه
 : ةيبرعلا يف < ةيئبسلا يف امك) مييمتلاب تراص يهر []110 (>ان/) يرامسملا ملقلاب ةيداكألا

 تاكرحلا رهظت يأ - ةبرعم ةغل ةيداكألاف) رجلاو عفرلا يتلاح يف []1170 : []:ة173: (نيونتلا

 .2(ةيبرعلاك اهتاملك رخاوأ يف

 نأ ”تياربلأ ' ذاتسالا ررققيو .*”مرإ" ةميمم ةيبرعلا يف تناك اهتاذ ةملكلا هذه لعلو

 ١ - تاحفص رظنأ 88- 89

 .395 -369 ص ؛ةيبرعلا ةغللا هقف يف لوضف :باوتلا دبع ناضمر :كلذ يف رظنا -2

 قلخي مل يتلا ** دامعلا تاذ مرإ * داعب كبر لعف فيك رت ملأ) ميركلا نآرقلا يف اهركذ درو يتلا يهو -

 -6 تايآلا ءرجفلا ةروس)(داثوالا ىذ نوعرفو 4 داولاب رخصلا اوباج نيذلا دوو همدلبلا يف اهلثم

 راطقأ نم اهريغ وأ قارعلا يف ةيمستلا سفن نوكت نا عنمال اذهو ؛داع ىلإ مرا" تبسن دقو .(0

 رضحو ؛ةريزجلا بودنج يف توم رضح) ةديدع راطقأ يف درتت ةريثك ندم ءامسا نإف ؛يبرعلا نطولا
 يراثآ زغل .. البا) باتك افلؤم ركذيو .(طقف لاثملا - ليبس ىلع ءسنوت يف نآلا(ةسوس) توم

 ةروص يف " درمث ' ءامسا ىلع اهراثا يف رثع هنا (50اهرخم ةءطدعاموزءمل عماعستةم.191)

118 



 ةيرموسلا ةيندملا نزاناع **”اهتاذ يهو ةملكلا هذه قطن يف كش نود تيدح ةيتوص تاريغت
 .ةقيتعلا

 لاق امك ' ةيماس ريغ "وأ ؛ةيبورع تسيلو « لصألا ةيرموس ةملكلا نع لئاق لوقي دقو

 اذهو :(نييماسلا) لوصو لبق نيرهتلا دالب نطق ًارصنع نييرموسلا رابتعاب كلذو ' لداو "
 « ةيرموسلا نيب ةيوغللا تانراقملا هضحدت ءفسألل برعلا مهنمو نيثحابلا دنع عئاش يأر
 خيران) يف ” تيلربلا 'ذاتسالاوه فورعم ثحاب لوبق هضحديو ؛ ةيبورعلا تاذللا ةمقبو
 يف) كانه اوناك (نييماسلا) نأب لوقلا ىلإ نوليمي مريلا ءاملعلا نم نم اريثك " نإ (ميدقلا جدربمك
 نيريخألا يف اورثأ مهنأو :نويرموسلا اهيف يتلا (خيراتلا نم) ة ةركبملا ةرتفلا سفن يف (قارعلا
 "٠ مهيف نوريخالا رثا املثم

 نم ىربكلا تارجبلا ىدحإ يف رصم ىلإ ' سوسكيلا :ءاج :رمألا ناك اذإ اذكه

 ىضمف "وه ' مهتمصاع طوقسب مهكلم يهتنا من ءانورق يداولا ىلع اورطيسو قرشملا
 ” ينبو نيطسلف يف رقتساو «قرشلا يلإ رخآ قيرف داعو ' " ةراوه " ؛ةليزق كتاكؤ ًابرخدهق قوق
 تناك اهلعلو ؛هتاذ يدوهيلا خرؤملا ' سوفسوي " فرتعي امك (ميلش - روأ) " " مالسلا ةيندم
 رجف ذنم ةيبرع ةيندم يهف "روح " يف ءاحلا تبقاعت امك «ةزمه ءاهلا تلدبأ "روه " قطنت

 ةمميم ةملكلا لوحتت فيك امأ . ميركلا نآرقلا يف ام قباطي ام 135 " مرا "و "ه0 " داعو 581

 * رجح " ينعمب ' ةيمنب " ةملك اهيف دن ذإ ؛ةرصاعملا ةيبيللا ةهجللا نم الثم برضن اننإف ملع مسا ىلا
 عمج ةغبص ريخألا هذه نأ يف لادج الو «* ميني " اهنم سدجلا مساو (راجحأ) " تايمنب ' ىلع عمجتو
 مش " ميرا < 'رأ ' امامت لئامت ' مينب بي ينب :اهنمو «؟ ةيبورعلا تاغللا يف رجح - "نب ل ميلاب
 ابلوا يف ةزمبلا رسكب ” مرا " ىلا تلهس

 16-1 قصطق ليم ةصعاعمأ طلفامصلرالماآ, 149.
 11ه: 1[تيةسعرز 16" اكرو * قارعلا برع ةنسلا ىلع مويلا قطنتو 1576611 ةراوتلا يف اهتاذ يه «*#

 وهف العوم لصالا نأ ظحالنو " قارعلا ' ةيمستب ةلص تاذ " كرا " نوكت دنو 5ان1613115,2.27)
 رخآ يناتو (ضرأ 2 ايق : ةيبرعلا نراق) ضرأ ؛دالب :ينعي يذلا ةيرموسلا يف 141 ددحملا نع روطتم
 (روأ ضرأ .روأ دالب :ايفرح 2) [ل:دا) 1ل161]-161 ةملكلا
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 ىلا ءالؤه ءاج امدنعو .نينسلا تائمب خيراتلا حرسم ىلع نويناربعلا رهظي نأ لبقو خيراتلا

 "اهلها مسا راص دقو «ةسدقم ةيندم «ةرهدزم ةمئاق " مالسلا ةيندم " اودجو ةازغ نيطسلف

 مهامسأو (نويناعتك الصأ " سوسكبلا " نأ لاوقألا ضعب يف :ركذت)

 .©) ميركلا نآرقلا ةغلب " نيرابجلا " «قيلامعلا : ىأ ؛" ميقانعلا " :نويناربعلا

 نطق دقف مهنم برغ نم امأ .(سوسكبلا) برع نم فرش نم رمأ نم ناك ام اذه

 ىلإ حازناو «؛برغملا ىتح اهدعب امو سنوت نكسف ابرغ حاس مث ؛الوأ سلبارطو ةقرب يحاون
 نأش خيراتلا يف ابل ةميظع ةليبق ....' ةراوه " مساب اوفرعو ءارحصلا دالبو نازف رمعف بونجلا

 .تاهجللا ضعب يف ' ةراكه ' اوناك مهو .نأش يأ

 « ضعبب هضعب لصتم «هيرغمو ريبكلا يبرعلا نطولا قرشم نيب ام كباشتم خيرات

 .نوفيزملا فيزو نوضرغملا لواح امهم هارع مصفنت ال ؛هؤازجأ ةطبترم

 بلط امدنع مهيبنل ليئارسإ يهنب لوق كلذ ناك (22 :ةدئاملا) (نيرابج اموق اهيف نإ ىسوم اي اولاق) *

 . فورعم وه امك ايزاغ اهلخدو ءاج ىتح ؛ىسوم دهع يف اهولخدي ملو لاتقلا مهنم
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 (ةيغيزامألا)ةميدقلا ةيبيللا ةغللا نيب ةقالعلا

 ميدقلا ىندألا قرشلا تاغلو

 ىسيع يلع دمحم .د

 سلبارط -حتافلا ةعماج

 برغملا مساب يبرعلا برغملا ةقطنم ةيمست ىلع ميدقلا خيراتلا يثحاب نم ريثكلا حلطصا

 ركذلاب ريدجلاو .ةميدقلا ةيخيراتلا اهروصع لالخ ةقطنلا هذه ةساردل اليهست كلذو «ميدقلا
 مسالا اذه قلطأ «ربخلاو أدتبملا ناويدو ربعلا هباتك يف نودلخ نبا نمحرلا دبع ةمالعلا نأ

 قلطأ ىرخأ ةهج نمو ؛ةهج نم اذه . “تضم نورق ةعبس نم رثكأ ذنم ةقطنملا هذه ىلع
 مسأ ناكسلا ىلعو ايبيل مسا ركذلا ةفلاسلا ةقطلملا سفن ىلع(تودوريه)ينانويلا خرؤملا

 برغملا ناكسو ميدقلا برغل اهسفن يه ءامدقلا نويبيللاو ايبيل إف يلاتلابو . ”نويييللا
 .ميدقلا

 َ «ةيجولوبورثنألاو ةيرثألا تايطعملا نم اهيلا لصوتلا مت يتلا جئاتنلا لالخ نمو

 خيراشلا لبق ام روصع ذنم ميدقلا برغلا ةقطنمب اولح نيذلا :ءامدقلا نيييللا نأ ىلع ديكأتلا

 نيبام ةقطنمو ماشلا دالبو ةيبرعلا ةريزجلا هبش قطانم نم تمدق تارجه نع ةرابع اوناك

 يوغللا عقاولا كلذ نم اءزج(ةيغيزامألا)ةميدقلا ةيبيللا ةغللا لعج يذلا رمألاوهو ؛نيرهتلا
 اهتيمست انلضف اموهو ؛ةيماسلاب أطخ اهتيمست ىلع ءاملعلا ملطصا يتلا قطانملا كلتل
 ةيبرعلا ةيوفللا ةعومجملا كلت نم ءزج يه ةميدقلا ةيبيللا ةغللاف كلذلو ؛ةميدقلا ةيبرعلاب

 يناملألا مهسأر ىلعو :نيقومرملا نيثحابلا نم ريثكلا كلذ ىلإ راشأ دقو .مدقلا يف ةقيرعلا

 يوذ نم مهرصاع نمو ربربلاو مجعلاو برعلا مايا يفربخ او أدتبملا ناويدو ربعلا باتك ؛نودلخ نبا -1
 .83 .ص ؛. م1979 :توريب ؛رشنلاو ةعابطلل لامج ةسسؤم ؛(سداسلا ءزجلا) ربكألا ناطلسلا

 2 - 11عه0ملهاع , ؟اتئامزرع , ((هءاع ءاقطات أ دفنت( مدع مط. 8.اعوعفمل), همعاعاع ل علتاتمم
 (165 مءالعم !ءاامعو)ر طهمتق , 1968 , 197 ,181-7
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 كلامملا نّوكت يف زرابلا رودلا ةيبرعلا ةريزجلا هبش نم تجرخ يتلا تارجهلل ناكو .(رلسور)

 هذه نكت ملو ءايقيرفا لامشو لينلا يداوو ماشلاو نيرهنلا نيب ام قطانم يف تايروطاربمإلاو
 تايروطاربمإلا كلت تنوك يتلا ةيناكسلا تاعامجلا كلت نّوكت يف رشابملا ببسلا تارجبلا

 حلطصا يتلا ةريثكلا تاجهللاو تاغللا روهظ يف رشابملا ببسلا تناك لب ؛بسحف كلامملاو

 .ةيماحلاو "ةيماسلا تاغللا مساب دعب اميف اهتيمست ىلع ءاملعلا

 اهنع تعرفت يتلا ةيداكألا ةغللا قطانملا كلتب ترهظ يتلا تاغللا كلت زربأ نمو

 ةغللاو «ةيرمدتلاو ةيطبنلاو ةينايرسلا اهنع تعرفت يتلا ةيمارآلا ةغللاو ؛ةيروشألاو ةيلبابلا

 ةغللاو «ةيجاطرقلاو ةيمودألاو ةيباؤملاو ةبربعلاو ةيتيراغوألا اهنع تعرفت يتلا ةيناعنكلا

 تعرفت يئلاو ةينابتقلاو ةيمرضحلاو ةيئبسلاو ةينيعملا تاغللا نم تنّوكت يتلا ةيبونجلا ةيبرعلا

 ةيبرعلا ةريزجلا هبش لامش تاغلو «(ةيرربلاو ةيرهمألاو ةينيرجيتلاو ةيزعجلا) ةيبويثألا اهنع

 كلت نع جتن دقو .”ىحصفلا ةيبرعلاو ةيوفصلاو ةينايحللاو ةيدومثلا نم نوكتت يتلا

 ةيبيللا ةغللاو لينلا يداو ةقطنم يف (ةيفيلغوريبلا) ةميدقلا ةيرصملا ةغللا روهظ ًاضيأ تارجبلا

 هذه لك عاجرإ ىلع نيثحابلا مظعم قفتا دقو .ميدقلا برغملا ةقطنم ىف(ةيغيزامألا)ةميدقلا

 ةيبرعلا ةغللا ديكأتلاب يهو ؛مألا ةيماسلا ةغللا مسا اهيلع قلطأ ىلوأ ةيساسأ ةغل ىلإ تاغللا

 يف تأدب يتلاو ؛ةيبرعلا ةريزجلا هبش نم ةرجاهملا تاعومجملا ةغل تناك يتلا ؛ةميدقلا

 ةدحولا هذه راثآ دجن ببسلا اذبلو .خيراتلا لبق ام روصع ذنم قطانملا كلت يلإ لوصولا

 ةفاقثلا ةدحو لالخ نم ركذلا ةفلاسلا تاعومجملا كلت لك ىلع حوضو لكب ةرهاظ ةيوغللا

 .براقتملا يلقعلا ريكفتلاو

 ةيداكآلا ةغللاو(ةيفيزامألا)ةميدقلا ةيبيللا ةغللا نيب ةقالعلا

 قيرط نع نيرهنلا نيب ام ةقطنم اولصو نيذلا نييداكألا ىلإ ةيداكألا ةغللا بسنت

 ةعابطلل ءابق راد :هتراضحو ميدقلا ىندألا قرشلا خيران يف ةيبرع ةيؤر «نسح ةفيلخ دمحم :دمحأ -1

 .39.ص.م1998 ؛ةرهافلا «عيزوتلاو رشنلاو

 .65.ص..م1999 ؛ ءاعنص ؛ ةيناميلا ةمكحلا راذ ؛ ةيروس(1)ميدقلا قرشلا خيرات ؛ميحرا دمحا ؛وبه -2
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 .داليملا لبق ةثلاثلا فلألا ةيادب ذنم كلذ ناكو ؛ ةيبرعلا ةريزجلا هبش لامش نم تءاج تارجه

 ةشهدلا نم ريثكلا ريثي(ةيفيزامألا)ةميدقلا ةيبيللا ةغللاب ةيداكألا ةغللا ةنراقم ةيلمع نإ
 «نيدفارلا دالبو ماشلاو ةيبرعلا ةريزجلا هبش قطانمل ءامدقلا نييبيللا ءامتنا يف نيككشملا ىدل
 نطولا قرش ىصقأ يف ةيداكألا عوقو مغر ؛ ةيداكألاو ةيبيللا نيتغللا نيب ريبكلا هباشتلا ببسب

 ًاحضاو هباشتلا كلذودبيو ؛ نطولا اذه برغ ىصقأ يف ةميدقلا ةيبيللا ةغللا عوقوو «يبرعلا
 ةغللا دجنو «ةيماسلا ةغللا هيلع قلطي ام لالخ نم امهروطت لحارم يف امهكارتشا لالخ نم

 راشأ دقو .ةيتادرفملاو ةيفرصلاو ةيتوصلا تالاجلا يف ةيداكألا ةخللا عم هباشتت ةميدقلا ةيبيللا

 نمريبك ددع يف ةيداكألا ةغللا عم ينتلت ةميدقلا ةيبيللا ةغللا نأ (رلسور) يناملألا ةمالعلا

 ةيبيللا ةغللا تناك دقو ؛نيتغللا نيب ةيمجعملا ةبارقلاو «لصألا ةدحو دكؤي اموهو ؛روذجلا

 ةغللا نأش كلذ يف اهنأش فيرعتلل ةادأ اهب دجوت ال ثيح «ةركنلاو ةفرعملا نيب زيمت ال ةميدقلا

 ام إطخ ىلإ يدؤي يذلا رمألاوهو ؛نيتغللا ةبارق حضعت كلذ لك لالخ نمو :”ةيداكألا
 ام يذلا :ميدقلا برغملا ناكسل يبروألا لصألا لوح يرامعتسإلا ملعلا تايرظن هب تءاج

 .جيلخلا ىلإ طيحملا نم ةدتمملا ةقطنملا ناكسل كرتشملا لصألا ءادعأو نويميلقإلا هل جورُي لاذ

 (ةيفيلغوريهلا) ةميدقلا ةيرصملا ةفللاو ةميدقلا ةيبيللا ةغللا نيب ةقالعلا

 ةلص تاذ (ةيفيلغورببلا) ةميدقلا ةيرصملا ةغللا نأب نييوغللا نيثحابلا نم ريثكلا دكؤي
 ءاوتحا لالخ نم ةلصلا هذه ىلع نوثحابلا كئلوأ لدتسيو مألا ةيماسلا ةغللا ىمسي امب ةديكأ
 ءاهظافلأل يثالثلا ردصملا عويشو ءفاقلاو نيعلاو ءاحلا فورحل ةميدقلا ةيرصملا ةغللا

 نونو باطنخملا فاكو ةبسنلا ءاب مادختساو ؛ءاتلا ةفاضإب ثينأتلاو « ىنثملا ةغيص اهمادختساو

 مم اهكارتشاو «ةيبرغلا ةيماسلاب فرعي ام يف رئامضلا عم اهيف رئامضلا ددع هباشتو «عمجلا

 ةيبرعلا ةيفرعملا ةسانالا ىف ةسارد/ ةيبرعلا ةيفرعملا ايجولوبرثنالا خيراتلا ةدوع ؛ نيدلا لامج ءروضخلا -1

 .م 1997: قشمد «برعلا باتكلا داحتا ةعبطم« لوالا ءزسجلا . /اهتدحوو ةيونللاو ةيخيراتلا
 .1716176,ص
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 ةميدقلا ةيرصملا ةغللا لصأ نأ ءاملعلا ضعب دكؤيو .”ظافلألا نم رفاو ددعب ةيماسلا تاغللا

 تافالتخالا ضعي نأو ءدحاو(ةميدقلا ةيبرعلا ةغللا)ةيماسلا ةغللاب فرعي امو (ةيفيلغوريبلا)

 «سكعلاوأ لينلا يداو يف اهؤاقبو برعلا دالب يف تاملكلا ضعب طاقسا اهببس نآلا ةرهاظلا

 نم ةغل عم بناجألا لماعت دنع أرطي يذلا رّيغتلا ببسبوأ ؛بلقلاو لادبإلا ببسبوأ

 ةيقيرفإ ةغل ةميدقلا ةيرصملا ةغللا نأب هتاجاتنتسا يف ”(رييفول) دييأت اطخلا نمف هيلعو ”تاغللا

 نأب هنم ًاداقتعا يأرلا اذهب (ربيفول) ءاج دقو .ةيقيرفإلاب ترثأت ةيماس تسيلو ةيماسلاب ترثأت
 (ربيفول) يطعن امبرو .ةيماس تسيل ةميدقلا ةيرصملا ةغللا اهب ترثأت يتلا «ةميدقلا ةيبيللا ةغللا

 ةيبيللا ةغللا نأب دكؤت يتلا ةلدألا رفوت مدعل كلذو هتاضارتفا يف رذعلا ضعب هدهع يف

 سناجت دوجوب كشلل ًالاجم عدي ال امب نيثحابلا مظعمل .ًاثيدح تدكأت دقلو « ةيماس ةغل ةميدقلا
 رمألاوهو «ةيداشتلاو ةيشوكلاو ةميدقلا ةيبيللاو ةميدقلا ةيرصملا ةيوغللا تاعومجلا نيب يلخاد

 «ةيماسلا مساب ةفورعملا تاعومجملاب تاعومجملا هذه ةلباقمب ءاملعلا ءالؤبل حمسي يذلا

 امي ةرشابم ةميدقلا ةيبيللا ةغللا نوقحلي (رلسور) مسار ىلعو ءاملعلا نم ريثكلا دجن كلذلو

 ةيماسلا عورف لثم اهلثم ةيماس ةميدقلا ةيبيللا ةغللاف كلذلو « ةيماسلا ةعومجملاب هيلع حلطصأ

 يلاتلابو .ايقيرفا قرشو لينلا يداوو نيدفارلا دالبو ماشلاو ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف ةدجاوتملا

 يتلا روذجلا كلن كش نودب يبعن اننإف «ةيبيل ةميدقلا اهروذج ةميدقلا ةيرصملا نأ لوقن امدنع

 يقرشلا لامشلاو لامشلاوحن اهنورداغي ناكسلا أدب امدنع ؛ىربكلا ءارحصلا نم تمدق

 لكب اوءاج ىربكلا ءارحصلا ناكس نأ انفرعت دقو .ةقطنملاب لحي أدب يذلا فافجلا ببسب

 يه ةميدقلا ةيبيللا ةغللا نإف يلاتلابو «ماشلاو ةيبرعلا ةريزجلا هبش نم مهتادقتعمو مهتافاقث

 ,94.ص «ءاعنص : ةيناميلا ةمكحلا راد ؛ةيروس ميدقلا قرشلا خيرات :وبه -1

 .5.ص ..ه 1376 توريب  ةيرصعلا ةبتكملا 2 ءزجلا  يبرعلا سنجلا خيرات« ةّرع دمحم ؛ةزورد -2

 راد:نالعالاو عيزوتلاو رشنلل ةيريهامجلا رادلا : (لوالا ءزجلا) ؛ ةيبرعلا رصم ةبلآ: ىمهف يلع ؛ميشخ -3

 .132.ص,.م 1990 ؛ءاضيبلا رادلا -ةتارصم«ةديدجلا قافالا

 :.م1993 ؛طابرلا «ةيبرعلا ةفاقثلل يموقلا سلجما:ىمادت برع ربربلا راتخلا دمحم ؛يوابرعلا -4

 ةينوصلا لئاصفلا موهفم ءوض ىلع ةيماسل -ةيماحلا ةنراقملا يدابم «يوالدملا دمح.اذكو .168.ص

 .57.ص.م1990,لوألا ددعلا؛ ةدجو بادآلا ةيلك ةلج ؛ ةيعيبطلا
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 ترثأت ةميدقلا ةيرصملا ةغللا نإف يلاتلابو ؛ةيماسلا ةغللا هيلع قلطي ام ىلإ يمتنت ىرخألا

 ءارحصلا ىلإ تارثؤملا هذه لوصو دعبوأ «ةرشابم ءاوس «قرشلا نم ةمداق ةيماس تارثؤمب

 نيتفللا ءامتنا دكؤي امئو .ةماع ةفصب لامشلاو لينلا يداووحت دعب اميف اهلاقتناو ؛ىربكلا
 ةيدرويام :(ةميدقلا ةيبرعلا) ةيماسلا ةغللاب فرعي ام ىلإ ةميدقلا ةيرصملاو ةميدقلا ةيبيللا

 ةيماس ةميدقلا ةيرصملا ةغللا نأ دكؤي نيح ؛نويقرشلا نوييبيللا مّيقلا هباتك يف (ستيب كيروأ)

 كلذودبيو «حمالللا نم ديدعلا يف ةميدقلا ةيبيللا ةغللا عم كرتشت يهو «ابلاعفأ ةعيبط يف

 امهو ؛ضعبي اهضعب ةلص تاذ رئامض روذج امهيتلك نيتغلل نإ" ثيح نم احضاو
 عمج ناغوصت امهاتلكو .ةقيرطلا سفنب (ةلصفتملا يأ)ةقلطملا رئامضلاو عمجلا ناغوصت

 امهيفو ؛ةرشابه ريغ ةفاضإ ةمالع (ن) فرح لمعتسي نيتنثالا يفو ؛براقتم بولسأب ثنؤملا
 برضلا اذه بناج ىلإو ؛ةيوحن ةيدعاوق ًاعومج اهرابتعاب عمجلا ءامسأو تادرج ا لماعت ًاعم
 نم ًاددع نيتغللا يف نأ رهظت ةمبدقلا ةيبيللاو ةميدقلا ةيرصملا تادرفملا ةنراقم نإف تالصلا نم
 2" ةكرتشملا ةيئادبلا ةيلصألا تاملكلا

 ةينامنكلا ةفللاو ةميدقلا ةيبيللا ةفللا نيب ةقالعلا

 اذهو .”ةميدقلا ةيبيللا ةغللا ىلع يناعنكلا يوغللا ريثأتلا ىلع نيخرؤملا نم ريثكلا دكؤي
 ضعب ىريو « ةيدجألا ملاعلا بوعش مظعم اوملع نيذلا مه نيبناعنكلا نأل ؛ًاديدج سيل
 نماهيف ام اودجو امدنع ؛ةيناعنكلا ةغللا ىلع اولبقأ ميدقلا برغملا ناكس نأ 4ةيثحابلا
 .نييناعنكلا نيبو مهنيب يقرعلا لصاوتلا ببسب كلذو ءاهب نوبطاختي يتلا ةغللا عم ةبارق

 :يداليملا سداسلا نرقلا يف (يرصيقلا سويبوكورب) يطنزيبلا خرؤملا ةقيقحلا هذه دكؤيو

 1١ عزم 8ونعور آم عمفاعمم [زطرتقمكر ؟مممع قمذ ةمل ©0ر انمهلوص 1979 ,صم.81-84.
 1276128 . ص 1 ءزجلا ءرصم ةبلآءميشخ -2

 1996 :توريب «ىمالسالا برغلا راد ؛ىبرعلا برغملا خيرات ىف ةديدج ةءارق ؛ميركلادبع ؛بالغ -3
 .195.ص

 رشنلل قورشلا راد «ةيوغللا ةيددعتلا ةيلاكشا برغملاو رئازجلا يف ةيغيزامألا ةلأسملا :نيدلازغ ةرصانملا - 4

 .83.ص .م 1999 نامع« عيزوتلاو
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 نينطوتسملا نيب ؛ةسيلع (نوديد) ةبحصب اورجاه نيذلا نويقينيفلا دجو دقل ' لوقي نيح

 نم ًاحضاوودبيو .”مهنم نذإب ةجاطرق اوسسأ كلذل ؛مهسنج ينب نم تاغامج ءامدقلا

 دق «ددجلا نيرجاهملاب لئاوألا ناكسلا لصت تناك ىتلا تابارقلا كلت نأ (سويبوكورب) لوق

 يف نييناعنكلل ىلوألا ةاودلل ساسألا رجح عضو ةيلمع ىلوألا لحارملا يف لقألا ىلع تلهس
 نويكيسالكلا باتكلا نم ريثكلا ريشي امك دعب اميف ىدأرمألا اذهو .ميدقلا برغملا ةقطنم

 تاعومجم نوكت ىلإ ؛«ربكألا ىنيلباو (نوبارتسا)و (يلقصلا سورودويد) مهسأر ىلعو
 جتنف «ةسيلع ةبحص اومدق نيذلا نيرجاهملاو لئاوألا ناكسلا نيب ارم تناك ةبيدج ةيناكسا

 ةعمتجم بابسألا هذبلو .””نويقينيفلا -نويببللا " مسا باتكلا كئلوأ هيلع قلطي ام هنع

 كللملا نأ دقتعُيو .ميدقلا ىندألا قرشلا تاغل فورح نم ريثكلا ىلع يوتحت مهتيدجبأ تءاج

 ةيئاجهلا فورحلا طمن ىلع ةيبيل ةيدجيأ روهظ ءارو ناك يذلاوه (اسينيسام) نسنسم

 ًاليلد يفكيو .”ةيناعنكلا ةيئابفلالاوه ةميدقلا ةيبيلا ةغلل يساسألا ردصملاف كلذلو «ةيناعنكلا

 ةيبيللا ةيدجبألا نع تقتشا يتلاو «غانيفيتلا مساب ةفورعملاو قراوطلا ةيدجبأ نأ كلذ ىلع
 الامنو .ةميدقلا ةيبيللا ةغللاب يقينيف تنؤم يهو ؛تقينيفات ةملكل فيرحت الإ يه ام ؛ةيدقلا

 ةميدقلا ةيبيللا ةغللاب ةيقينيفلا درفم نأل , ةيقيني هلا ةملكب ةلص اهل غانيفيت ةملك نأ هيف كش

 فاقلا فرح لادبإ عم غانيفيت اهسفن يه ةريخألا ةملكلا هذهو .تقينيفات اهتنؤمو يقينيفاوه

 ةريزجلا هبش بونج تاغل ةصاخ ةميدقلا ةيبرعلا تاغللا نم ريثكلا يف يداع رمأوهو « نيغ ىلإ
 دحاو يتوص جرخم امبل نيفرحلا نأ نيغلاب فاقلا فرح لادبتسا يف ةحصلا دكؤي امتو .ةيبرعلا

 نأل :ًابيرغ سيل ةيناعتكلا ةغللاو ةميدقلا ةيبيللا ةغللا نيب لصألا ةدحو ةيلمعو .قلحلاوهو

 لبق ام روصع ذنم قرشلا نم تمدق ةيرشب تاجوم نع ةرابع ميدقلا برغملا ةقطنم ناكس

 1 - لووم !اوهعا ختنوع |!عوططعمت عمق هاه ممايعكنتاعع لني ةداعتا ىادع آه تهنتع لع [' هنن عا لع

 [*ةافتم مطعم اهوا .طدمتك ,2.190,.1968.

 ةعماجلا تاروشنم ؛لوالا ءزجلا «خيراتلا لبق ام روصع (1) ايبيل خيرات «ىفطصم دمحم ؛ةمازاب -2

 .275, 256, 252,ص ص ؛.م1973 :ىزاغنب «ةيبيللا
 .77.ص ؛هسفن عجرملا -3
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 تارجبلا كلت ةميدقلا روصغلا يف ةقطنملا تلصو يتلا ةيوقلا تاجوملا رخآ تناكو ؛خيراتلا

 مهتفل ءالؤه بتكي نأ يعيبطلا نمف كلذلو ؛ةجاطرق ةئيدم ءاشنإ يف ببسلا تناك يتلا

 ثلاثلا نرقلا ليق تفرع ةميدقلا ةيبيللا ةباتكلا نأ تبثي ليلد يأ دجوي الو «ةيناعنكلاب

 مهتخل نوبتكي اوأدب ءامدقلا نييبيللا نأ ءاملعلا عيمج ىدل دكؤملا نمو .داليملا لبق يناثلاوأ

 اذه ىلإ ًاريثك ءاملعلا حاتريو .”ةيناعنكلا ةباتكلا ريثأت تحت ؛ةيرذنلا شوقنلا دعنت مل ىتلا
 لثم ءامدقلا نييبيللا يضارأ نمض ةركبم ةيناعنك تانطوتسم دوجو ببسب يناعنكلا لصألا

 ةغللا فورحو ةميدقلا ةيبيللا ةغللا نيب ةكرتشم ةيدجيأ دوجو ىلإ ةفاضإلاب « ”ةجاطرقو اكيتوأ

 «شطعملا ميجلا فرح نأ ًادج حضاوو .”(ةيقينوبلا) ةيبرغلا ةيناعنكلاو « ةيقرشلا ةيئاعنكلا

 ةيناعنكلاو ةيقرشلا ةيناعنكلا يف ءاتلاو ميجلا يفرح ناهبشي ةميدقلا ةيبيللا يف ءاتلا فرحو

 ةيناعنكلا يف يازلا فرح هبشي ةميدقلا ةيبيللا يف يازلا فرح نأو ؛(ةيقينوبلا) ةيبرغلا

 ةيبرغلا ةيناعنكلا يف فاكلا فرح هبشي ةميدقلا ةيبيللا يف فاقلا فرح نأو :ةيقرشلا

 .ةيقرشلا ةيناعنكلا يف نيشلا فرح هبشي ةميدقلا ةيبيللا يف نيشلا فرح نأو :(ةيقينوبلا)

 ةيبرعلا ةريزجلا هبش بونج تاغلو ةميدقلا ةيبيللا ةغللا نيب ةقالعلا

 يتلا «ةريثكلا شوقنلا لالخ نم ةيبرعلا ةريزجلا هبش بونج تافل ىلع فرعتلا انعطتسإ
 اهنكلو « ةيبرع تاغل يه تاغللا هذهو ؛شقن فآلا ةرشع نم رثكأ نآلا ىتح اهنم فرع

 فلأتي يذلا ءدنسملا طخب شوقنلا كلت تبتُك دقو ؛نآلا انيدل ةفورعملا ىحصفلا ةيبرعلا ريغ
 رهشأ بسحو «ىحصنلا ةيبرعلا ةيدجألا نع داو فرح ةذانيزي يأ ًايدجأ ًاقرس 29 نم

 , يبويثألا طخلا ريبك دح ىلإ هبشي دنسملا طخو .يناعتكلا طخلا ىلإ ةيدجيألا هذه يمتنت ءارآلا
 امم ىلإ ةماع ةيبرعلا ةريزجلا هبش بونج تاغل يمتنتو .دنسملا طخلا نع لصألا يف عرفت يذلا
 ديدش رود ةيبرعلا ةريزجلا هبش بودج لود تبعل دقل .*ةيماسلا تاغللا ًاحالطضإ هيلع قلطي

 .535.ص.:2 ءزج ؛(ماعلا ايقيرفإ خيرات) ميدقلا خيراتلا يف ءارحصلا ؛ةمالس .ب -1
 2- 0 .0مموو راع 8نيطعممم ]كعمصمزتم كا علعمتععب ظكتاتمم ةمممععب ظومتع ,1995 ص202
 3- مطوة عامجا# ؟عمفطر آر فصفعتوط ةوزرع اع طععطوع ,ظفتانومع !كدعممدتب ةلهعتي 997.
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 روصعلا فصتنم ىتح رمتساو خيراتلا لبق ام روصع ذنم أدب ةيبرعلا ةقطنملا لك يف ةيمهألا

 ةاغرلا تاعمتجم هاجتا يفو ءايقيرفإ يقرش هاجتا يف ًاحوضو رثكأ ريثأتلا اذه رهظيو :ىطسولا

 ءًاماه ًارود لودلا هذه يف ةراجتلا تبعل دقو ؛ةيبرعلا ةريزجلا هبش لامشو طسو يف لحّرلاو

 ىندألا قرشلا ةقطنمو يقيرفإلا نرقلا نيب ىربكلا ةيراجتلا تاطحلا ىدحإ فلؤت تناك ثيح

 ةيلمعو .قطانملا هذهوحن ةغللا لاقتنا يف رشابما ببسلا تناك ةراجتلا نأ ىسنن الو « ميدقلا

 رين ميدقلا ملاعلا قطانم نم ريثكلا يف دنسُلا طخلاب ةبوتكملا شوقنلا نم ديدعلا ىلع روثعلا

 .”ةيبرعلا ةريزجلا هبش بونج تاغلل عساولا راشتنإلا ىلع ليلد

 ةيداكألاك ةميدقلا ةيبرعلا تاغللاو ةميدقلا ةيبيللا ةغللا نيب ةديطو تاقالع دوجو نإ

 تاغلو ةميدقلا ةيبيللا نيب ةهباشم ةقالع دوجو نم دكأتن انلعجي ؛ةيناعنكلاو ةميدقلا ةيرصملاو

 مظعم اهيلإ رظني ةيبرعلا ةريزجلا هبش بونج نأل يعيبط رمأوهو ؛ةيبرعلا ةريزجلا هبش بونج

 ميدققلا برغلا ةقطنم ىلإ تمدق ةبقاعتمو ةميدق تارجبل ًايوق ًاردصم اهرابتعا ىلع نيثحابلا
 نوخرؤملاو نوباسنلا دكأ دقو .ىطسولاو ةميدقلا روصعلا ةليطو خيراتلا لبق ام روصع ذنم

 لئابقلا نم ريثكلل ةيريمحلا لوصألل مهديكأت لالخ نم تالصلا هذه دوجو نوملسملا برعلا
 عوضولا اذه لوح تامولعم ىلإ لوصولا ليبس يفو .ميدقلا برغملا ةقطنمب ةميدقلا ةيبيللا

 نم تلصوت دقو .يجنرفإ 2001و 1997 يماع لالخ نميلا ىلإ نيتيملع نيترايزب تمق

 نم ريثكلا يف ميدقلا برغملا ةقطنمو نميلا نيب ريبك هباشت دوجو ىلإ نيترايزلا نيتاه لالخ

 لالخ اهيلإ تلصوت ىتلا تامولعملا نأ مغرو ؛ةيرامعملاو ةيفاقثلاو ةيعامتجإلا ةايحلا رهاظم

 تناك ةميدقلا ةيبيللا ةغللاو ةيبرعلا ةريزجلا هبش بونج تاغل هباشت لاجم يف نيترايزلا نيناه

 ناكس نيب مدقلا يف ةقيرعلا رضاوألا كلت تابثإل ةريبك ةيمهأ تاذ تناك اهنإف ؛ةدودحم

 «ةفاقثلاو مولعلاو ةيبرتلل ةيبرعلا ةمظنملا ؛ سنوت ؛ يبرعلا نطولا يف ةميدقلا تاباتكلاو شئاقنلا لوح

 66 .ص.م 8

 ء(أبس ةكلم دالب يف نميلا) نميلا دالبل ةيفاقثلا ةدحولا :نايور نايلوج نايتسيركو تكوف داهكروب -1

 .223.ص.م1999  سيراب «يبرعلا ملاعلا دهعم

128 



 .نيتخللا نيب ةيوغللا تانراقملاو ةيوحنلا دعاوقلا ضعب عباتنس كلذ تابثإلو «نيتفطنملا

 رخآب ةداع قحلي نونلا فرح نع ةرابع ةادأب اهتاقحلمو ةيئبسلا ةغللا زيمتت - 1

 يفر .ىحصفلا ةيبرعلا ةخللا يف فيرعتلا ةادأ ةباثمب يهو « ةيريمحلا نونلا ىمست ؛تاملكلا

 : لغم فيرعتلا (لا) ةباثب يهو نونلا فورحب يهتنت لئابق ءامسا ةميدقلا ةيبيللا ةغللا

 يف تدرو يتلا نونلا نأ حضاوو .مهريغو نسارمونبو نجاتروونبو نيجردونبو نسارهيوتب
 برقأوه اهدوجو نأ لب ؛ملاسلا ركذملا عمج يف رهظت يتلا نونلا تسيل ؛ءامسألا هذهرخآ

 دنع اهنكلو «ةيبرعلا ةريزجلا هبش بونج تاغل يف تناك ىتلا فيرعتلا (لا) نوكي نأ ىلإ

 نم ديدعلا يف اهءاقب مغر نمزلا رورم عم ترجُم ؛ميدقلا برغملا ةقطنم ىلإ اهلاقتنا

 .”تاملكلا

 لوعفألا نزو ىلع تغيص ةريثك ءامسأ ةيبرعلا ةريزجلا هبش تاغل يفدجوت -2

 بونج يف ةليصأ ءامسالا هذهو .ةنويهألاو ثورحألاو نوسوألاو نوزيألاو عوفيألا : لثم

 دورمأو دوفصأو رومزأو نوقمأك ةهباشم غيص دوجو نأ هيف كش ال امتو .ةيبرعلا ةريزجلا هبش

 ةجيتن ناك ايقيرفإ قرشو «ميدقلا برغملا ةقطنم يف ؛خورفأو ثورمأو دوفرأو سورعأو

 .قطانملا كلت ىلإ ةيفاقث تارثؤم لاقتنال

 ضعب ثينأت يف ةيبرعلا ةريزجلا هبش بودج تاغل عم ةميدقلا ةيبيللا ةغللا هباشتت -3

 نوبتكيف « ةيبرعلا ةريزجلا هبش بونجب شوفنلا ةغل يف كلذ ديؤت ةريثك ةلثمأ دجنو .تاملكلا

 ةيبيللا يفو .اذكهو نمي لدي تنميو ةشبح لدب تشبحو ةعيبر لدب تعيبرو ةماهت لدب تماهت

 مساوهو ترايت لثم ةطوبرم ءات لدب ةحوتفم ءاتب ةثنؤملا تاملكلا نوغوصي نآلا ىلإ ةميدقلا

 لالخ نم ًاحضاوودبيو .ةنيدم مسا يهو ترهاتو ةليبق امسا امهو تاوتو تفوطيو ناكم
 .نيتغللا يف ةماعلا ةيظفللا ةروصلا يف هباشت دوجو ءامسألا هذه ةنراقم

 .212.ص « ريربلا« يئرايرعلا |

 هيلغ قلعو هققح :(2 ج) ليلكالا باتك ؛ىنادمبلا بوقعي نب دمحا نب نسحلا دمحم وبأ ؛ينادمبلا 2

 .392 ,391 .ص . 1986 :توريب ءرشنلاو ةعابطلل ريونتلا راد «3 .ط «ىلاوحلا ىلع نب دمحم
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 ةريزجلا هبش بونج تاغلو ةميدقلا ةيبيللا ةغللا نيب ةديطولا ةقالعلا ديؤي اممو -4

 هبش بونج تاغل مسا مويلا هيلع قلطي امو ةميدقلا ةيبيللا ةغللا نيب ديدشلا برافتلا « ةيبرعلا

 براقتلا اذهودبيو ةيرطقوسلا ةغللاو ةيرحشلا ةغللاو ةيرهملا ةغللا :لثم ةثيدحلا ةريزجلا

 ؛نآلا ىلإ ةيح تلاز امو خيراتلا مدق ةميدق ةينميلاو ةيبيللا نيتعومجما نأ لالخ نم ًاحضاو

 ضعب تدجو نإو ىتحو ؛ ةقلتخملا ملعلا تالاجم يف بوتكم تارث امهل سيل نيتعومجملا نأو

 نيتعومجملا فالتخا مغر لعفلابو .ةطيسب ةيرذن ضارغأل نوكت نأودعت الف ةيباتكلا شوفنلا

 نييرطقسلا ناكسلا ضعب ةلباقم لالخ نم انعطتسا اننإف ؛ماعلا امهلكش يف نيتيوغللا

 «تادرفملا ضعبو :؛ةيوغللا دعاوقلا ضعب يف كراشتلا ضعب دوجو ىلع فرعتلا ؛ةرهملاو

 يف ةرهملا ناكسو ءًايدق ةيبرعلا ةريزجلا هبش بونج تاغل لمعتست ةيوحنلا دعاوقلا لاجم يفف
 ةغلل ةبلاغلا ةزيملا يهو ؛ةملكلا رخآ يف ءاتلا تنؤملاو ركذملا نيب زييمتلل ؛ثيدحلا رصعلا

 ىلع فرعتلا انعطتساف «نيتقطنملا نيب ةيوغللا تادرفملا هباشت صخي اميف امأ « ةميدقلا ةيبيللا

 هباشت ىلإ انلصوت ؛ ةزيجو ةرتفل صاخشألا ضعب عم تالباقم لالخ نم تادرفملا هذه ضعب

 يف اهسنن سكي ةعلكو «دلخأوأ دجو ةيرحشلا يف يمت سكي ةملكف :تادرثملا شعب يق ماث
 ةملكو ؛برش ةيرحشلا يف ينعت فكس ةملكو ؛ عزتناوأ ذخأ ينعت ةميدقلا ةيبيللا ةغللا

 نمو .(برش) اوس ةملك تافدارم نم يهو « فشر ةميدقلا ةبيللا ةغللا يف ينعت اهسفن فكس

 «ةلماكتم ةسارد لمعل مزاللا تقولا رفوت مدع ببسي ؛ددعلا ةدودحملا تانراقملا هذه لالخ

 ءاهب اولظ نيذلاو « ةيبرعلا ةريزجلا هبش نم ارجرخ نيذلا نيب يوغل كراشت دوجو ىلإ لصوتن

 ةريزجلا هبش بودج يف اهادحإ دجاوتت نيتللا نيتعومجملل كرتشملا لصألا دكؤي اموهو

 .ميدقلا برغملا ةقطنمب ىرخألاو « ةيبرعلا

 هبش بونج تاغلو ةميدقلا ةيبيللا ةغللا نيب ةديطو ةقالع دوجو ديؤي امم اريخأو -5

 هبش تاغل ةيدجبأ لالخ نم اهفورح نم ريثكلا ةيبيللا ةيدجتألا سابتقا « ةيبرعلا ةريزجلا
 :لثم ؛ةيتوصلا هتميقو هلكشب فرحلا سابتقاب ًانايحأ متي كلذ ناك دقلو «ةيبرعلا ةريزجلا

 متي ىرخأ ًاتايحاو «نيتفللا يف لصألا قبط يهو ؛نيسلاو ميجلاو نيشلاو ءاتلا فورح

 ذخأ يذلا ءابلا فرح :لثم «سبتنملا فرحلل ةفلاخم ةيتوص ةميق فرحلا ءاطعإب سابتقالا
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 لكش ذخأ يذلا ءاحلا فرحو ؛ءابلا لكش ذخأ يذلا لادلا فرحو «نيعلا فرح لكش

 . ”ءابلا

 ةيمارآلا ةفللاو ةميدقلا ةيبيللا ةغللا نيب ةقالعلا

 «ةيماسلاب اهتيمست ىلع حلطصا ينلا ؛ةميدقلا ةيبرعلا تاغللا ىدحإ يه ةيمارآلا ةغللا

 ًابرق رثكأ اهنكلو « ةيربعلاو ةيناعنكلا نيتغللا نم ةبيرق يه « ةيوغللا تاحلطصملا ثيح نمو
 ىريو ؛ةكرتشم ظافلاو ةيوغل تاحلطصم يف اهعم كرتشت ثيح ؛ىحضصفلا ةيبرعلا ةغلل

 ةنللا اهلمعتست يتلا «ةيتوصلا فورحلا سفن تئرو ىحصفلا ةيبرعلا ةغللا نأب ضعبلا

 يف ةيبرعلا ةقطنملا ميلاقأ ةفاك يف ًاعساو ًاراشتتإ ةرشنتم ةيمارآلا ةغللا تناك دقل .ةةيمارآلا

 سرفلاو نييلبابلاو نييروشألا لبق نم ةيمسر ةغل تمدختسا ثيح ءرصم يفو ايسآ برغ
 .ةيبرعلا ةغللا راشتنا ىلإ كلذ يف ةدهمم ؛ لينلا يداو ةقطنم ناكسو

 فورح نم ديدعلا ةيمارآلا ةغللا نم تسيتقا دق ةميدقلا ةيبيللا ةغللا نأ هيف كش ال اممو

 ةيبيللا نيعفللا يف هباشنت ءايلاو فاكلاو نيشلاو لادلاو ءاتلا فورحلا دن ًالثمف :اهتيدجبأ

 هنم تلصفتا يذلا كرتشملا لصألا ىلع لدي امنإف ءيش ىلع لد نإ اذهو «3ةيمارآلاو ةميدقلا
 .مألا ةيبرعلا ةغللا يهو ةميدقلا دوهعلا ىف ناتغللا

 ةيبرعلا ةريزجلا هبش لامش تاغلو ةميدقلا ةيبيللا ةغللا نيب ةقالعلا

 شوقن ىلع اهل رثع يتلا ؛ةيبرعلا ةريزجلا هبش لامشب ةميدقلا ةيبرعلا تاغللا نيب نم

 ؛بشخلا ىلع ةشوقنم ةمبدق ةينمي ةباتكل ةسارد ةميدقلا ةينميلا شوقتلاو دنسلا طخ «ءفسوي ؛دمحت -1
 .1988 ؛سنوت :مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيبرعلا ةمظنملا «يبرعلا نطولا يف ةميدقلا تاباتكلاو شئاقنلا

 مطل ءادعتد "عمفط,اب ةيمفعأعط ةعملمعم.64.. .102.ص

 ؛سوطرط ؛عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل يناما راد ؛(يدنجلا مظان ةمجرت) نويمارآلا ؛نوبود ءرموس -2

 .131 .ص 8

 .214صض ؛ربربلا ؛يرايرعلا -3
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 ؛دنسملا طخلاب ىلوألا ثالثلا تاغللا تبتك دقل .ةيطبنلاو ةيوفصلاو ةينايحللاو ةيدومثلا ةريثك

 .يمارآلا طخلاب ةعبارلا ةغللا تبتك نيح يف

 ةريزجلا هبش لامش تاغلو ةميدقلا ةيبيللا ةغللا نيب ةديطو ةقالع دوجو ديؤياممو

 ةيدومثلا تاغللا ةيدجميأ لالخ نم اهفورح نم ريثكلا ةيبيللا ةيدجمألا سابتفا «ةيبرعلا

 ةيبيللا نينغللا يف ناهباشتي نيسلاو فاكلا َىفرح دج ًالثمف ؛ةيطبنلاو ةيوفصلاو ةينايحللاو
 ىف ًاضيأ هباشنت ءاطلاو ءانلاو نيشلاو نيسلا فورح دجنو «ةيطبنلا شوقنلا ةغلو ةمدقلا

 يف ًاضيأ هباشتت ةقباسلا فورحلا سفن دجنو «ةيوفصلا شوقتلا ةغلو ةميدقلا ةيبيللا نيتغللا

 يف ًاضيأ هباشنت ءاطلاو نيشلاو ءاتلا فورح دجنو :ةينايحللا شوقتنلا ةغلو ةميدقلا ةيبيللا ةغللا

 .”ةيدومثلا شوقنلا ةغلو ةميدقلا

 ىحصفلا ةيبرعلا ةغللاو ةميدقلا ةيبيللا ةغللا نبب ةقالعلا

 ةيبيللاو مألا ةيماسلاو (ةيفيلغوريبلا) ةميدقلا ةيرصملا تاغللا ةراشإلا تقبس امك كرتشت

 ةعومجماوأ ةيماسلا -ةيماحلا ةعومجملا مساب فرعي حالطصا يف ةيداشتلاو ةيشوكلاو ةميدقلا

 برقأ يه «ىحصفلا ةيبرعلا ةغللا نأ ةفلتخملا تاساردلا لالخ نم تبث دقو .ةيويسآورفألا

 يوتحتو .”مألا ةيماسلا مسا هيلع قلطي امل ةيمجعملاو ةيتوصلا صئاصخلا ىلإ ةيماسلا تاغللا

 دكؤيو «نيغلاو ءاحلا يفرح ةصاخ ؛قلحلا فورح ىلع ةيماسلا تاغللاب فرعي ام مظعم

 نيغلاو نيعلاو ةزمبلا قطن يف تاغللا هذه برقأ يه ىحصفلا ةيبرعلا ةغللا نأب نوصتخلا

 ةميدقلا ةيبرعلا تاغللا يف فورحلا هذه ءافتخا مغر اهب ظفتحت تلازام يهو ؛ءابلاو ءاخلاو

 ةغللا نع ةثوروم ةيلمع يه «فورحلا هذهب ىحصفلا ةيبرعلا ةغللا ظافتحا نإ .ىرخألا

 يتلا ىرخألا تاغللا نم ريثكلا يف صقانتت ةيقلحلا فورحلا هذهو «مألا ةميدقلا ةيبرعلا

 ءاحلاوهو ًادحاو ًايقلح ًافرح تمدختسا يتلا ةيربعلا لثم «مألا ةيبرعلا ةغللا نع تلصفلا

 طقف نيفرحب ةيداكألا تظفتحا نيح يف ؛ءاخلاو ءاحلا امهو ةيربعلا يف نيتوص ىلع ةلالدلل

 ١ ءهسفن عجرملا .214.

  2-53.ص.:ةنراقملا يدابه؛ ؛دمحم ؛يوالدملا 56.
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 فورحلا مظعمب ةميدقلا ةيبيللا ةغللا ظفتحت كلذ نم سكعلا ىلعو .”ءاخلاو ةزمبلا امهو

 ىلع ليلدوهو «ىحصفلا ةغلللا عم هباشتت اذه يف يهو ؛ءاغلاو نيعلاو ءاخلاو ءاح اك ةيقلحلا

 ميخفتلا فورحب اضيأ ىحصنلا ةيبرعلا ةغللا ظفتحتو .مألا ةيبرعلا ةغللا نم امهبرق ىدم

 تاغللا مظعم يف ةعئاش فورحلا هذهو .داضلاو ءاظلاو فاقلاو داصلاو ءاطلا يهو قابطإلاو

 اهريغ نود مألا ةيماسلا ةغللاب فرعي ام اهب صتخت تناك اهنأ ىلع ليلدوهو « ةميدقلا ةيبرعلا

 ةيبرعلا ةغللاو ةميدقلا ةيبيللا ةغللا نيب ىقثولا ةبارقلا ىلع حضاولا ليلدلاو .ملاعلا تاغل نم

 يف ىرخألا ةميدقلا ةيبرعلا تاغللا نم امهريغ نود امهدحو نيتغللا نيتاه كارتشا ىحصفلا

 ىريو .طقف ىحصفلا ةيبرعلا ةغللا هب تعنت قباسلا يف ناك يذلا « ةداضلا فرحب امهزايتما

 يف ىرخأ تاملك عم ةميدقلا ةيبيللا تاملكلا نم ةريثك دادعأ نيب ريبكلا هباشتلا نأب ضعبلا

 دعب ءاج ثدح جاتن ناك لب :كرتشملا ميدقلا لصألا ببسب نكي مل «ىحصفلا ةيبرعلا ةغللا

 ليلدلاوه هباشتلا اذه نأول ىلوألا ةلهولل ايقطنم مالكلا اذهودبيو « يمالسإلا يبرعلا حتفلا

 نيب تانراقملا ثدحت امدنع ءالؤه لوقي اذام نكلو :ةديطولا تاقالعلا كلت ىلع ديحولا

 لبق ام ىلإ دوعت يتلا ؛ةيباتكلا شوقنلا لالخ نم ىحصفلا ةيبرعلا ةغللاو ةميدقلا ةيبيللا ةغللا

 تانملا ىلع ءاملعلا رثع دقت ؟ ميدقلا برغملا قطانم نم ديدعلا يف اهيلع رثع يتلاو «مالسإلا

 تاذ تاملك ىلع يوتحت يتلاو ؛ ةيبيللا شوقنلا مسا اهيلع نلطأ يتلا «شوقنلا هذه نم

 تنتاك دقو .”نورقلا تاريشعي ةنتطتملا ىلإ قيملسملا برعلا:لوصو:قبست ةيذق ةييرع لوصأ

 نيصن لمحي ناك رخآلا ضعبلا نكلو ؛ طقف ةميدقلا ةيبيللا ةيدجيألاب شوقنلا هذه ضعب

 ربتعيو «ةيئيناللاو ةيبيللا ةيدجيألابوأ «(ةيقينوبلا) ةيجاطرقلاو ةيبيللا ةيدجيألاب امإ نيفلتخم

 يف نايفتلت نيئغللا نيتاه نأل .ىحصفلا ةيبرعلا ةغلل ةقيقش ةميدقلا ةيبيللا ةغللا نأ ضعبلا

 .145.ص. ؛قرشلا خيرات يف ةيؤر ؛سح ةفيلخ دمحم ؛دمحأ -1

 لامشلا ةبورعو)ةيراع برع غيزامألا ربربلا ءيدعس نامثع .اذكو. 168: 169. ص «ربربلا«يرابرعلا -2

 .109.ص ؛.م 1998 ؛توريبو لوساميل ءرشنلاو ةعابطلل ىقتلملا راد: (خيراتلاربع يقيرفإلا

 .1 -4.ص ؛.م 1995 «سلبارط ؛نون راد غيزامالا برعلا رفس ؛يمهف يلع ؛ميشخ -3
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 ال اذه عمو .”ةيقاقتشالاو ةيفرصلاو ةبوحنلا دعاوقلاو ؛ةيوغللا بيكارتلاو تادرفلا هباشت

 حيحصلا نكلو .ةدحاو ةغل اتحبصأل الإو ؛ءيش لك يف ناتقباطتم نيتغللا نإ لوقلا عيطتسن

 تعمج يتلا يهو ؛”مألا ةيبرعلا ةغللاب هتيمست عيطتسن دحاو ردصم نم اتعبن نيتغللا نأ
 ةيروشآلاو ةيلبابلاو ةميدقلا ةيرصملاو ةيداكألاك تاوخألا ةيقب ىلإ ةفاضإلاب

 .ةيبرعلا ةريزجلا هبش بونج تاغلو ةيناعنكلاو

 اهدعاوق تذخأ ىحصفلا ةيبرعلا ةغللاو ةميدقلا ةيبيللا ةغللا نأ تبثت ىتلا ةلدألا نمو

 عم عراضملاو يضاملا لعفلا اهيلع نوكي يتلا ؛ثينأتلا ةلاح ةقباس ةيبرع ةغل نم ةيوحنلا

 ةيبرعلا يف لوقتف «بئاغلا درفملل ءاتلا ةفاضإب ناتلاحلا ناناه ثنؤت ثيح «ةبئاغلا ةدرفلا

 ةغللا يف كلذكو ؛ثنؤملل تكستو ركذملل تكسيو «ثنؤملل تنكسو ركذملل تكس

 موُسوسي ؛ثنؤملل (تتكس) مّسوُستو ركذملل (تكس) مّسوُسِي لوقت ةميدقلا ةيبيللا

 نااكالاخل هذه لالخ نح احتاووديو تدوملل (تكس) موتوستو ركذملل (تاقسإ)ا

 ؛ثنؤملا ةلاح ىلإ لوحتي ءانلا هرخآ ىلإ فاضت امدتع ءًاعراضموأ ًايضام ناك ءاوس لعفلا

 نم نيئحابلا نيب دجوي ددصلا اذه يفو .ثينأتلا ةمالع ىلع لدت لعفلا ىلإ ةفاضملا ءاتلا نأل

 رارقإ اذه يفو ؛بئاغلل ركذم درفمر يمض ءايلاو ؛ةبئاغلل ثنؤم درفم ريمض ءانلا نأب ىري

 تاغللا نيب ةبارق ىلإ ريشي اموهو ؛ ”ريكذتلل ءايلاو ثينأتلل ءاتلا نأب نيثحابلا ضعب ىري امك
 ةيبرعلاو ةميدقلا ةيبيللا نيتغللا نيب ةبارق ىلإ صوصخلا هجو ىلعو :ةماع ةميدقلا ةيبرعلا
 .ىحصفلا

 ةغللاو «ةميدقلا ةيبيللا ةغللا كلذ يف امب ةميدقلا ةيبرعلا تاغللا يف ةلمعتسملا لئاسولا نمو

 ؛ءاغلاوأ ءاتلا لامعتساب ثنؤلاو ركذملا نيب زييمتلا ةيلمع يهو ؛ثينأتلا ىحصفلا ةيبرعلا

 ةطويرم ءات ةفاضإب ىحصفلا ةيبرعلا ةغللا يف متي ثنؤملا ىلإ ركذملا ليوحت نأ ركذلاب ريدجلاو

 بودج تاغل يف ةريثك تاملك كلذ ىلع ًالاثم دجنو .ةثثؤم حبصتف ةركذملا ةملكلا رخآ ىلإ

 95.ص : غيزامألا ربربلا :يدعس -1
 .54 -1.ضص.برعلا رفس؛ميشخ -2

 .201.ص«ربربلا ءيرايرعلا -3
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 يهو ؛تدميو تدنكو تشبحو تعيبرو تماهت تاملك لثم ؛ ةميدقلا ةيبرعلا ةريزجلا هبش

 ةيلمع نأ رمألا يف بيرغلاو .ةميدقلا ةيبيللا ةغللا يف عبتت ىتلا ثينأتلا ةيلمع يف ةقبرطلا سفن

 نمو ؛نميلاب ةرهملا يف نآلا ىتح ةدوجوم تلازام ةملكلا رخآ ىلإ ءاتلا فرح ةفاضإب ثينأتلا

 ةيلمع انل تحضو ةرهملا ناكس ضعب عم ةطيسب تالباقم ىلع ءانب اهتذخأ تاملك لالخ

 لصأ تاذ انه اهتدروأ يتلا تاملكلا نأ مغرو « ةملكلا ةياهن يف ةحوتفم ءات ةفاضإب ثينأتلا

 ىتح روصعلا مدقأ ذنم ةرهملا ىدل ةدوجوملا ةدعاقلا هذه انل تحضو اهنإف حيصف يبرع

 تيخحل ىلإ ةرهملا دنع لوحتت ةيحل ةملكو تميخ ىلإ ةرهملا دنع لوحتت ةميخ ةملكف ؛نآلا
 ناكس دحأ نم مويلا انبلطول هسفن رمألا دجنو «تلخن ىلا ةرهملا دنع لوحتت ةلخن ةملكو

 ةميدقلا ةيبيللا ىلإ ةقباسلا تاملكلا سفن ليوحت ةميدقلا ةيبيللا ةغللاب نيقطانلا يبرعلا برغملا

 يف ةقيرطلا هذه ةرهملا ذخأ له ؟ اذه ينعي اذام ؛ةرهملا ناكس اهلوح امك ًايفرح ابلوخ

 هذه نأل ؛كاذ سيلو اذه سيل عبطلاب ؟ حيحصلاوه سكعلا مأ ءامدقلا نيبيللا نم ثينأتلا

 ةيبرعلا تاغللا لك يف ةدوجوم لصألا يف يهو :خيراتلا مدق ةميدق ثينأتلا نم ةقيرطلا

 ةغل نم تردحنا يتلا ةميدقلا تاغللا نم ةميدقلا ةيبيللا ةغللاو ةرهملا ةخل نأ فورعمو : ةميدقلا

 ملو ءرضاحلا تقولا ىتح روصعلا مدقأ ذنم امهتلاصأ ىلع ناتخللا تظفاح دقو «مأ ةيبرع
 هبش بونج تاغل يفو «ةميدقلا ةيبيللا ةغللا يف ةحوتفملا ءاتلاب ثينأتلا ةقيرط دوجو رصتقي

 تاملكلا ضعب تءاج ثيح «ينآرقلا مسرلا ىف ىتح ةدوجوم اهنإ لب ؛طقف ةيبرعلا ةريزجلا

 ةينآرقلا تايآلا يف دجن امك ةمحرو ةأرما يتملك :لثم ةطوبرم اهنأ عم ةحوتفملا ءاتلاب

 اير لج يا هاجتعام

 يب رطل يرو كنق رجب تدير أرثلا نيت يارتشاجت ا وزتنق يدلني

 .30 ةيآ فسوب ةروس -1

 .11 ةيآ ميرحتلا ةروس -2

 .218 ةيآ ةرقبلا ةروس -3
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 « يمالسإلا يبرعلا حتفلا ةيادب يف ىحصفلا ةيبرعلا ةغللاب تبتك يتلا ةيدربلا تاباتكلا يف دجنو

 لثم ؛ةحوتفم ءاتب تبتك اهنكلو ةطوبرم ءاتب بتكن نأ ضورفلا نم ناك ةثنؤم ةيبرع تاملك

 تبتك ةنبا ةملكو تارما لكش ىلع تبتك ةأرما ةملكو تنس لكش ىلع تبتك ةنس ةملك

 طبارتلا ىلع لدي رمألا اذهو ؛تامسملا لكش ىلع تبتك ةامسملا ةملكو تنبا لكش ىلع

 ."اهلماكب ةيبرعلا ةقطنملل ميدقلا يوغللا عقاولاو ةميدقلا ةيبيللا ةغللا نيب يوغللا

 هذهو «ريسكتلا عومجو ملاسلا ركذملا.عومج ةرثك ةرهاظب ىحصفلا ةيبرعلا ةغللا زاتمت

 «ةميدقلا ةيبيللا ةغللا ةسارد لالخ نمو ؛ةفاك ةميدقلا ةيبرعلا تاغللا تازيمم نم دعت ةيصاخلا

 عمج ربتعيو «عومجلا هذه مظعمب ىرخألا ىه زاتمت اهنأ حضتا ةثيدحلا تاجهللا كلذ يف امب

 يف نونلاوواولاب يهتنت ثيح «ناتغيص هل ايسايق اعمج ىحصفلا ةيبرعلا ةغللا يف ملاسلا ركذملا

 نأ نكميو ؛لقاعلل ًاساسأ نوكيو ءرجلاو بصنلا يتلاح يف نونلاو ءايلابو «عفرلا ةلاح

 ةغللا يف يه امك ةروطتم نكت مل اهنكلو عمجلا نم ةقيرطلا هذه ةميدقلا ةيبيللا ةغللا يف ظحالن

 ف ةريثك ةلثمأ دجنو ءاهمدق مغر اهب ظفتحت ةميدقلا ةيبيللا ةغللا لازتالو «ىحصفلا ةيبرعلا

 تمغلات ةملكو «نوافخيإ عمجي (سأر» فخيإ ةملكف ةفباسلا ةقيرطلا سفن ذخأت ةغللا هذه

 تعمج ثيح ؛ةرهاظلا هذه نم اياقب ىحصفلا ةيبرعلا ةغللا يف دجنو ؛نيمغليت عمجت (ةقان)

 تاملكلا هذه ةيبلاغو ءريسكت عمج انايحأو ؛ملاسلا ركذملا عمج ةقيرطي تاملكلا ضعب

 «ملاوعو نوملاعو نيملاع عمجت ملاعو ؛لاهاو نيلهأو نولهأ عمجت لهأ : لثم لقاعلا ريغل

 عمج ربتعيو «تاوئسو نينسو نونس عمجت ةنسو «ضارآو نيضرأو نوضرأ عمجت ضرأو

 اذه دجن ةميدقلا ةيبيللا ةغللا يفو .ىحصفلا ةيبرعلا ةغللا يف ةلاصأ عومجلا رثكأ نم ريسكتلا

 عمج نأ ظحاليو «يساسألا عمجلا هنوكل ىحصفلا ةيبرعلا ةغللا هترثك يف قوفي عمجلا

 ةيبرعلا ةغللا يف هيلع ىرج يذلا طمنلا سفن ىلع ىرج ةميدقلا ةيبيللا ةغللا يف ريسكتلا

 ؛ةرثكلا عومج يف ىحصفلا ةيبرعلا ةغللا عم ةميدقلا ةيبيللا ةغللا هباشتتو .دعب اميف ىحصفلا

 هذه ىلع عمجت ءامسألا ضعب ىحصفلا ةيبرعلا ةغللا يف دجنف ؛نونو فلأب يهتنت يتلا

 .194.ص«ريربلا يوايرعلا -1
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 «ناجيت عمجي جاتو ناتيح عمجي توحو نادرج عمجي درجو ناملغ عمجي مالغف ةقيرطلا

 عمجي (لمج) مغلأ ةملكف عمجلا نم ةقيرطلا سفن عبتت نآلا ىلا تلازام ةميدقلا ةيبيللا ةغللاو

 سآ ةملكو ؛نارتيإ عمجي (مجن) يرتيإ ةملكو ؛نازيإ عمجت (ةبابذ) ىزيإ ةملكو :نامغلإ

 عومجلا مدقأ نم ةميدقلا ةيبيللا ةغللا يف ريسكتلا عومج نأ ًاحضاوودبيو ناسأ عمجي (مويال

 عم هدوجو ىشامتي يسايق ريغ عمج ساسألا يفوهو ؛ ةميدقلا ةيبرعلا تاغللا اهتفرع يتلا

 .ةيوغللا رهاوظلا يف لخادتو بارطضا نم اهيف امو ةغللا نوكتل ىلوألا ةرتفلا ةعيبط

 نيتغللا كارتشإ يف ىحصفلا ةيبرعلا ةغللاو ةميدقلا ةيبيللا ةغللا نيب ةلصلا كلت لمشت مل

 ىلإ ةفاضإلاب تلمش لب :طقف ةيقاقتشإلا ةقيرطلاو ةيوحنلا دعاوقلاو ةيوغللا بيكارتلا يف

 ةغللاب تاملكلا ضعب انه ضرعأو ."اهرصح نكمي ال ةريثك تناك يتلا ةيوغللا تادرفملا كلذ

 تحت قيفش دمحم لاقم لالخ نم اهتلقن «ءىحصفلا ةيبرعلا ةغللاب اهلباقي امو « ةميدقلا ةيبيللا

 يمهف يلع هدروأ ام لالخ نمو ؛ىربكلا اهروذج يف ةيبرعلاب ةيغيزامألا تاقالع ناونع

 نامثع اهدروأ يتلا تادرفلا ضعب لالخ نمو «غيزامألا برعلا رفس هباتك يف ميشخ

 يف يرابرعلا راتخملا دمحم هدروأ ام لالخ نمو «ةبراع برع غيزامألا ربربلا هباتك يف يدعس
 هذه لالخ نم اهب تمق يتلا تافاضإلا ضعب لالخ نمو ؛ىمادق برع ربربلا هباتك

 .ةةساردلا

 .يعواللا يف سطغلا ىنعم هيف مونلاو «هسطغ اذإ ءاملا يف ءيشلا سط (مان) سطي -

 .ةميدقلا ةيبيللا لاورإ ةملك نم ًادج ةبيرق ةيبرعلا لوره ةملكو :(بره) لوري -

 .بثو :يبظلا ركو (ماقارّكي -

 .هللاب نوكي ةداع فلحلاو :هلالج لج نم (فلح) لاجدي -

 .95.ض . غيزامألا ربربلا: يدعس .-1

 «غيزامألا ربربلا ءيدعس نامثع :اذكو .53 -1 -41 -1.ص.غيزامألا برعلا رفس :ميشخ -2

 .184 -179.ص«ربربلا« يرايرعلا راتخملا دمحم :اذكو .109 -95 .ص
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 .ئشلا كلمت :ًالالح ًاحابم هلعج ئشلا غوس :(ىرتشا) ىغسي -

 .لبإلا هاوفأ دبز : ماغللا :(لمجلا) منلأ

 .هلوأ بابشلا نم ناديغلا :(يدجلا) ديغإ

 .هصقنأ هلام سكو ؛هخبو :ًانالف هصقن :ءيشلا سكو :(علخوأ عزني) سكي -

 ةيبرعلا يف ثمطلاو .ضيحي يذلا نئاكلا اهانعمو يبرغ اهلصأ (ةأرملا) توطمات -

 .ثماطلا ةأرملا ةيبرعلا يف لاقيو .ضيخلا اهانعم

 ةزيكروه لجرلاو .تئأومرقأ «ءيش يف ًائيش زكر اهانعم ةيبرع يهو (لجرلا)زاقرأ 2

 تيبلا

 .ةحضاو ةيبرع يهو ؛ ةيبرعلا ةريزجلا هبشب رمش ةليبق ةغل يف ءاملا - نامو (ءاملا) نامأ -

 بئولاوودعلاوأ ناريطلا ينعت يهو .رفي رفو رفي رفأ ةيبرعلا نم تءاج (راط)ريفيإ
 .ناريطلل ادادعتسا

 .حضوأو رّسف ةيبرعلا نم تءاج (هاوط دض ئشلا رشن) رسفيإ -

 دجنو ءاهاقس -ضرألا ثيغلا رصن ؛ةماتلا ةرطملا < ةرصنلا ةيبرعلا يفو (رطملا) رازنأ -

 -نيزر :نيصر لثمأياز داصلا اهيف بلقنت تاملكلا نم ريثكلا

 .هنسح هجولا للؤم «نوللا عصانلا للؤملا (ضيبألا) لالمأ -

 مزألا ةيبرعلا يف ًاضيأو :ًاياز داصلا تبلقنا ةملكلا هذه يف (مايصلا ماص) موزأ موُرُي_-

 .ماعطلا نع كاسمإلاو ةيمحلا

 ًاريثك(نيعلا فيعضتب)لّعف يف ردصملا نأ فورعملا نمو « ليوأتلاوهو (مالكلا) لاوأ -

 يف جاوزو « قّلط يف قالطو ؛ مّلك يف مالكو ؛مّلس يف مالس :ردصملا مسا هماقم موقي ام

 .لّوا يف لاواوو ؛ جّوز

 لولدموهو.ئشلا هجو ميدألا ةيبرعلا يفو (ْئَش لك نمو ناسنإلا نم هجولا) مدوأ -
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 .ةميدقلا ةيبيللا ةغللا يف ًاميمعت رثكأ هنأ الإ «نيتغللا يف دحوم

 .ناسللاو نواسليإ اهعمج سليإ نيب ةبارقلا حضاوو .(ناسللا) سليإ -

 سأرلاوهو خوفايلا يهو ىرخأ ةيبرع ةملك ؛ةملكلا هذه نم ةبيرقو (سأرلا) فخيإ -

 .هرخؤم ىلا سأرلا مدقم مظع ىقتلم نم أدبي يذلاو ءًأضيا

 ءامهتبورغ يف ناتقيرع ناتملكلاو :(تنامو تام) تو تّيو .(مدلا) نماديإ -

 ناتملكلا ناتاه انفداصتو «ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف مألا ةيبرعلا ةغللا روهظ ةيادب ىلإ ناعجرتو

 .ةميدقلا ةيرصملاو ةيداكألاك ىرخألا ةميدقلا ةيبرعلا تاغللا يف لصألا قبط

 ؟ ةميدق ةيبرع ةفل (ةيفيزامألا) ةميدقلا ةيبيللا ةفللا له
 ةأفاكم رسعت دنع هنإف «ىحصفلا ةيبرعلا ةغللاب ةلصلا ةبيرق ةميدقلا ةيبيللا ةغللا نأ مغر

 ةيبرعلا تاغللا عم حوضولا مامت ةحضاو ةأفاكملا هذه دجن «ىحصفلا ةيبرعلا ةغللاب ةغللا هذه

 هتفلخ ام لالخ نم كلذو «ةيئبسلاو ةيناعنكلاو ةميدقلا ةيرصملاو ةيداكألاك ىرخألا ةميدقلا

 مدقلا يف ةلغؤلا ةلصلا ىلع دكؤي اموهو ؛ةبوتكم ةينيط حاولأو شوقن نم تاغللا هذه انل

 :يلاتلا لاؤسلا حرطن نأ عيطتسن مدقت ام لك ىلع ءانبو .”هبرغمو يبرعلا نطولا قرشم نيب

 ةغللا نأ ىلع لدت نئارقلا لك نأل :معن ةباجإلا ؟ ةميدق ةيبرع ةغل ةميدقلا ةيبيللا ةغللا له

 دقو «مأ ةميدق ةيبرع ةغل نع تعرفت ىرخألا ةميدقلا ةيبرعلا تاغللا لثم اهلثم ةميدقلا ةيبيللا

 ؛مدقلا يف ةلغوملا روصعلا مدقأ ذنم ةيبرعلا ةريزجلا هبشب ةميدقلا ةيبرعلا تاغللا هذه ترهظ

 اذه يف ببسلا نأ ًاحضاوودبيو :تاجهللاو تاغللا نم ديدعلاب رخزت ةقطنملا تناك ثيح

 لئابقلا هذه ةشيعمل ناك دقو .ةريثك عورف ىلإ اهعزوتو لئابقلا ماسقنا ىلإ عجري ,ددعتلا

 يف رشابملا ببسلا ةيئان قطانم ىلا ةرجبلاو ةلزعلا مكحب « ضعبلا اهضعب نع ةديعبلا عورفلاو

 كش ال امثو .”اهب نيملكتملا ريغل ةموهفم ريغ نوكت ةديدج تاجبل روهظو «ةيوغل تافالتخإ
 هذهب ًاضن أرقول ًادحأ نأ ةجردل ؛ميركلا نآرقلا ةغل نع فلتخت تناك تاغللا كلت نأ هيف

 .ه.ص ؛ غيزامألا برعلا رفس :ميشخ -1

 .228.ص: ربربلا «يرابرعلا -2
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 تفلتخا نإو ءالؤه نكلو ؛ مجاعألا تاغل نم ةغل أرقي هنأ نظو ؛همهف نع زجع تاغللا

 لزن ينلا ةغللا امو ؛تنيابتو تفلتخا نإو ةيبرع يه برعلا تاغل لكف برع مهنإف مهتاغل
 اهب نآرقلا لوزن لضفب تفرش دقو «ةريثكلا تاغللا كلت ىدحإ الإ «ميركلا نآرقلا اهب

 هيش بونج قطانم يف تنوُد يتلا تاباتكلان كلذلو ؛ىحصفلا ةيبرعلا ةغللا تحيصأو

 نع تفلتخا نإو ؛ةيبرع تاباتك يه «ىرخألا قطانملا ضعبو ؛ابلامشو ةيبرعلا ةريزجلا

 ؛مالسإلا لبق اوداب مهنأل برعلا اهلهج دقو ؛ ةلوهجب ىرخأ ةيبرع تاغل دجوتو .انتببرع
 ةيسنملا ةيبرعلا ماوقألا ىلع ركنن نأ عيطتسن ال كلذلو ؛ةيئان ةلزعنم عاقب يف اوشاع مهنألوأ

 اهمهفت ال ةغلب ةبوتكم اهنم تاباتك لوصوو ؛انناسل نع اهناسل فالتخا درجمب ءاهتبورع
 يف نيابتلاو فالتخالا اذهو ؛حيصفلا يبرعلا ناسللا نع تفلتخا نإو ةيبرع ةغل يه اهتغلف

 نيابتلاو فالتخالا اذه ىلإ راشأ دقف :ةديعب نامزأ ذنم ًادوجوم ناك ةميدقلا ةيبرعلا تاغللا

 نم مهنمو :ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضخلا راهدزا ةرتفل عجري نم مهنم ؛ نوريثك ءامدق باتك

 مسا اهعيمج عمج نإ برعلا نأب هريسفت يف يربطلا لوقي .ةديدع نورقب ةرتفلا هذه قبسي

 نسلألا هذه ضعب تناك دقو .”مالكلاو قطنملا «ونيابتم ؛نايبلاب نسلألاوفلتخم مهف « برع
 راشأ دققو .ةيبونجلا ةيبرعلا تاغللا كلذ ىلع لاثم ريخو ؛ مويلا انتيبرغ نع ًاريبك ًادعب ةديعب

 نرقلا يف شاع ينانوي فلؤم ءًاضيأ ةميدقلا برعلا تاغل يف فالتخالاو نيابتلا اذه ىلإ
 نأب هيف ركذ «(رمحألا رحبلا) يرتيرإلا رحبلا لوح فاوطلا هامس باتك هل ؛ يداليملا لوألا

 كول) ةئيدم نيب نوميقي اوناك نيذلاو ءرمحألا رحبلا ىلع زاجحلا لحاس ناكس

 ال ةنيابتم تاغلو ةفلتخم تاجبل نوملكتي :(18/1128 ازوم) ءانيمو (آ.عاناع !027عاموك

 ًادعب اهضعب نع ةديعب تاغللاو تاجهللا دذه ضعب نأو «ضعبلا مهضعب نع اهنومهفي

 كلذ يف امب ةيبرعلا ةريزجلا هبشب ةرئانتملا تاغللا هذه مظعم نأ دعابتلا اذه دكؤي امو .”ًاريبك

 ةعبطم ةبتكم «لوألا ءزجلا «نآرقلا يأ ليوأت نع نايبلا عماج «ريرج نب دمحت رفعج وبأ ؛يربطلا -1
 .11420ص.م1954 ؛ةرهاقلا . يبلحلا يبابلا ىفطصم

 .20«116ص.:هسفن ردضملا -2

 .5626563.ص ؛ نماثلا ءزجلا «برعلا خيرات يف لصفملا دارج «يلع -3
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 حضتي ةيرثأ قئاثو نم هيلإ انلصوت ام رخآ لالخ نمو .ةبوتكم نكت مل ىحصفلا ةيبرعلا ةغللا

 عبارلا نرقلا ىتح «نآلا انيدل ةفورعملا اهتيدجبأب ةبوتكف ريغ تناك ىحصفلا ةيبرعلا ةغللا نأ

 بونجلا ىلإ ةرامنلا ةقطنم يف يطبن ملقب ًانودم هيلع رثع يذلا ةرامنلا شقن لتحيو .يداليملا
 ئرماربق ىلع ًانودم شقنلا اذه داجو دقو «ةريبك ةيخيرات ةيمهأ قشمد ةنيدم نم يقرشلا

 شقنلا اذه ةسارد لالخ نمو .ةيداليم 8 ماعلاب خرؤيوهو «ةريحلا كلمورمع نب سيقلا

 .”ةيمارآلا تاريثأتلا ضعب ىلع يونحي هنأ مغر ؛ىحصف ةيبرع ةغل ىلع يونحي هنأ نيبت

 هيف كش ال امب ؟ داليملا دعب ام ىلإ ىحصفلا ةيبرعلا ةغللا راثآ روهظ رخأت اذامل ضعبلا لءاستي

 عبارلا نرقلاوهو تقولا كلذ ىلإ الإ اهخيرات ىقري ال ةغللا هذه نأ ينعي ال رخأتلا اذه نأ

 قلطي ام ىلإ بسنت يتلاو ٠ ىحصفلا ةيبرعلا ةغللا يف ةرفوتملا ةيوغللا نئارقلا نكلو : يداليملا

 غيصو «نيودتلاو «بارعإلاو «ةيلصألا تاوصألا لثم «مألا ةيماسلا ةغللا مسا هيلع

 رخأت ةيلمعو «ةغللا هذهل قيحسلا مدقلا ىلع ةحضاو ةلالد لدت اهلك :لعفلا ةينبأو مسالا

 يف ةغللا هذه باحصأ لامعتسا ببسب ؛ يعيبط رمأ ؛ىحصفلا ةيبرعلا ةغللا يف ةباتكلا روهظ

 دعب اميف مهماذختسا ببسيو «بودجلا يف مهئاقشأ نم هرسبتقا يذلا ءدتسملا طخلا ةيادبلا

 كلت ريوطت مت نأ ىلا لاحلا كلت ىلع رومألا تلظو ؛يمارآلا ينايرسلا ملقلاو يطبنلا ملقلل

 .ميركلا نآرقلا هب بتُك يذلا «يبرعلا ملقلا ىلإ «يذاليملا عبارلا نرنقلا نم ءادتبا مالقألا

 مل ةديدع نورق ةليط ةئداحم ةغلك تلظ يتلا ؛ةميدقلا ةيبيللا ةغللا ىلع قبطني رمألا اذهو

 برغللا ةقطنم اولصو نيذلا نييناعنكلا نيرجاهملا عم تكتحا امنع الإ ةيدجبألا ىلإ لصوتت

 مل اهنأل ةميقلا ةدودحم ةيبيللا ةباتكلا تناك دقو .داليملا لبق ةيناثلا فلألا ةياهن عم ميدقلا

 تلاز ام ةيبرعلا ةريزجلا هبش بونج يف تاغل ًاضيأ دجوتو .ةيرذنلا تاباتكلا يف الإ لمعتست

 يهو ؛ ةيرحشلاو ةيرطقوسلاو ةيرهملا تاغللا كلذ ىلع لاثم ريخو « ةيدجبأ نودب مويلا ىتح

 ةبورعلا نوفني نيذلاف كلذلو .مدقلا يف ةلغؤم اهنأ مغر ةباتك امل نوكت نأ نود ةثداحم تاغل

 اهل تسيل تاغللا هذه نأوأ «ىحصنلا ةيبرعلا ةغللا ةيدجبأ نع فلتخت اهتاباتك تاغل ىلع

 دنسُلا ةغل ىلع نؤملسملا برعلا نويوغللا يفن دقف ءإطخ ىلع اوناك ؛ًالصأ ةبدجبأ

 .92.ص.؛ ميدقلا قرشلا خيرات ءوبه 1

141 



 شوقنلا ةغل نيبو «تاقلعملا رصع يف يلهاجلا بدألا نيب نونراقي اوناك مهنأل ءاهتبورع

 ءالؤه دارأ اذإ نكلو .ةديدع نورقب تاقلعملا رصع لبق ام ىلإ دوعت يتلا «ةميدقلا ةينميلا

 هبش لامش يف ترشتنا يتلا شوقنلا عم ةميدقلا ةينميلا شوقنلا ةغل ةنراقم مهيلع فاصنإلا

 ةرخأتملا شوقنلا كلتب لقألا ىلعوأ ؛ةيدومثلاو ةينايحللاو ةيوفصلا شوقنلاك ةيبرعلا ةريزجلا

 ةيبيللا ةغللا نع ًاضيأ ةبورعلا نويوغللا ءالؤه يفني نأ بجي الو .ًالثم نارحو ةرامنلا شوقنك

 دودرمو هاو معز رمألا اذه نإ .ىحضفلا ةيبرعلا ةغللا ةيدجبأ نع ةفلتخم اهتيدجيأ نأل ةميدقلا

 عمو ؛ىحصفلا ةيبرعلا ةغللا فورح سفن ابل سيل ةميدق ةيبرع تاغل دوجو لالخ نم هيلع

 ريغ اهنع ةعرفتملا تاغللاو ةيئبسلا ةغللا نوكت نأ دحأ ركني نلو .ةليصأ ةيبرع ةغل يهف كلذ

 قباسلا يف انرشأ امكو .”ةيبرعريغ ةيناعنكلاو ةيروشآلاو ةيلبابلاو ةيداكألا نوكت نأو « ةيبرع
 ًائيش اهنع تدعبأو ءام تقو يف ةميدقلا ةيبرعلا ةغللا نع تعرفت ةميدقلا ةيبيللا ةغللا نإف

 هبش بونج تاغل لثم كلذ يف اهلثم تافالتخالا ضعب اهسفنل تركتبا نأ دعب :ًائيشف

 تاملكلا نم لئابلا ددعلا عاجرإ انيلع بجي كلذلو ؛ماشلاو نيدفارلا دالبو ةيبرعلا ةريزجلا

 ىلإ سيلا «مألا ةميدقلا ةيبرعلا ةغللا ىلإ ىحصفلا ةيبرعلاو ةميدقلا ةيبيللا نيتغللا نيب ةكرتشملا

 ىلع روثعلا نإف ؛يأرلا اذه ةهاجو مغرو .ضعبلا ىري امك يمالسإلا يبرعلا حمتفلا ةرتف

 « ىربكلا ءارحصلا قطانم كلذ يف امب ميدقلا برغملا نم ةقرفتم قطانم يف شوقنلا نم ريثكلا

 اهضعب ناكو :ةميدقلا ةيبيللا ةغللاب ةشوقنملا صوصنلا كلت تغيص دقل .يأرلا كلذ أطخ دكأ

 رخآلاو يبيل امهدحأ نيفلتخم نيصنب بتك رخآلا ضعبلا نكلو « طقف ةيبيللا ةيدجيألاب ًابوتكم
 ةيئانثلا شوقتلا هذه لالخ نمو .ةينيتاللا ةغللاب ىرخأ ًانايحأ يفو :(يقينوب) يجاطرق ًانايحأ

 هذه ىوحف ةفرعم انئعطتسا يلانلابو «ةيبيللا ةيدجبألا فورح ىلع فرعتلا انعطتسا ةغلل

 ةميدق ةيبيل تاملك ىلع انفرعت امدنع ةريبك ةأجافملا تناكو .ةميدقلا ةيبيللا ةغللاب شوقنلا

 اذه مغرو .ليوط نمزب يمالسإلا يبرعلا حتفلا لبق يأ ءتضم ةنس يفلأ نم رثكأ ىلإ عجرت
 ةغللاب رضاحلا تقولا ىف فرعي اميف لولدملا سفن ذخأت تاملكلا هذه تلاز ام ليوطلا نمزلا

 هذه نم ريثكلا نأ ًاضيأ رمألا يف بيرغلاو .ةميدقلا ةيبيللا ةغلل دادتما يه يتلا ؛ةيفيزامألا
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 ةيبيللا ةغللا نأب كشلل ًالاجم عدي ال امب تبثي رمألا اذهو .ةميدق ةيبرع روذج تاذ تاملكلا

 خيراتلا لبق ام روصع ذنم تقلطنا يتلا ةديدعلا تارجبلا نمض قرشلا نم تءاج ةميدقلا

 نم تسرد شوقنلا هذه نإ ثيحو .ماشلاو نيدفارلا دالبو ةيبرعلا ةريزجلا هبش قطانم نم

 تاساردلا كلت تناك كلذل ءصوصخللا هجو ىلع نييسنرفلاو ءبرغلا نم ءاملع لبق

 روذجلا ديدحت نود ةقطنملا يف ميدق يبيل دجاوت ديكأت ىلإ لوصولل صنلا مهفوحن ةهجوم
 ةيبرعلا ةغللاو شوقنلا هذه ةغل نيب ةلص ةيأ ىلإ ةراشإلا الو :ناكسلا ءالوبل ةميدقلا

 اهب ماق يتلا تاساردلا ضعب لالخ نمو .”ىرخألا ةميدقلا ةيبرعلا تاغللا ىدحإوأ ىحصفلا

 اهب ماق تاسارد لالخ نم :ةميدقلا ةيبيللا شوقنلا ضعب لوح برعلا نويصاصتخالا

 « ةيجاطرقلاو ةميدقلا ةيبيللا ةغللا نيب ةقيثو ةلص دوجو نيبت ؛(يسرام)و (وباش) نايسنرفلا

 اميف ترهظ يتلا ىحصففلا ةيبرعلا ةغللاو ةميدقلا ةيبيللا ةغللا نيب ةريثك هبش هجوأ دوجوو

 ةيبرغاةنل ىلا ةمدقلا اهرودج ف دوعت شوقللا مده تادرفم عظمم نأ ًاضيأ نيبتانقو.ءالزعب

 ةميدق ةيبرع ةغلب تبتك اهنأ ىلإ دوعي صوصنلا هذه مهف يف ةردقلا مدع نأو :مأ ةميدق

 ال يلاتلاب يهو :مهفلا ةبعص اهتادرفم تناك ببسلا اذبلو .مدقأ ةيبرع ةغل نع تلصفنا

 مجاعم يف اهيلع روثعلا نكمي اهضعب نإ لب ؛ىحصفلا ةيبرعلا ةغللا مجاعم يف الإ دجوت

 دنع هابتنالا ىعرتسيو .”ةيئبسلاو ةيناعنكلاو ةميدقلا ةيرصملاو ةيداكألاك ةميدقلا ةيبرعلا تاغللا
 ةيبرعلا تاغللا نيب ةكرتشملا ظافلألا ضعب دوجو ءروظنم نبال برعلا ناسل تادلجم حفصت

 هذه دوجو برعلا ناسل بحاص للعيو .ىحصفلا ةيبرعلا ةغللاو ةميدقلا ةيبيللا ةغللاو ةميدقلا

 «ءةميدقلا ةغللا نم اهنأب اهنع لوقي نايحألا ضعب يفو «ةيريمح تاملك اهنأ ىلإ «تاملكلا

 ؛ طاقتلالاو عمجلا ةرتف ىلإ دوعت يتلا «ةايحلا طمنب لصتت اهيناعم نأب لوقي ىرخأ نايحأ يفو

 4 -4.ص «برعلا رفس «ميشخ -1

 شئاقنلا لوح راثآلل رشع ثلاثلا رمتؤملا ؛ميدق يبيل -يجاطرق شفنل ةسارد ؛يمهف يلع ؛ميشخ -2
 ص.م1997:سنوت. مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيبرعلا ةمظنملا؛ يبرعلا نطولا يف ةيرخصلا موسرلاو

4- 236 

 .4 -4.ص «برعلا رفس ءميشخ -3
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 ناكس نيب لصألا ةدحو ىلع لدي امنإف ئيش ىلع لد نإ اذهو ..ًاميدق ناسنإلاب ترم يتلا
 .ركذلا ةفلاسلا ةيبرعلا قطانملاو ميدقلا برغملا ةقطنم

 .43 -1 -42 -1.صء.برعلا رفس ؛ميشخ -!
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 يناثلا روحملا

 مالسإلا روهظ لبق ةيناميلا تارجهلا





 ةيبرعلا ةريزجلا هبش بونج نيب تالصلا
 م .ق لوألا فلألا لالخ نيدفارلا دالبو

 ىلباق نيدلا فيس غابج .د

 ميدقلا يبرعلا قرشملا ةقطنم نم ةفلتخم عقاوم يف اهيلع رثع يتلا ةيرثألا لئالدلا ريشت

 هذه عم ةقيثو تاقالعب طبترا دق ةيبرعلا ةريزجلا بونج نأ ىلإ (قارعلاو ماشلا دالبو رصم)

 نيفرطلا دحأ ىدل نكي ملول ةقالعلا هذه موقت نأ نكمي ال عبطلابو .روصعلا مدقأ نم ةقطنملا

 امهلعجت نيفرطلا نيذه نيب لاصتإلل ةليسو دوجو الولو ةهج نم رخآلل همدقي نأ نكمي ام

 .امهضعبل ناممتم ناقيثو ناكيرش

 جاتنإل ةبسانم ضرأو ةعيبطو خانم نم هللا اهابح امب ةيبرعلا ةيزجلا بونج ةقطنمف -
 علسلا هذه سأر ىلعو ميدقلا يبرعلا قرشملا قطانم يف بلطلا دشأ ةبولطم تناك علس

 سوقطلا ءادأ ءانثأ دباعملا يف يمويلا مادختسالل ةيساسأ ةدام تناك يتلاو نابللاو رملاو روخبلا

 بييطتو ريهطت تايلمع يفو ةبلآلا دايعأب تالافتحإلا ءانثأ ىربكلا تالافتحالا يفو ةينيدلا

 .”مهطبنحتو مهنيفكتو نيفونملا ثثج

 دالبو ةيبرعلا ةريزجلا بونج نيب تالصلا ىلع زيكرتلا لواحنس اذه انثحب يف نحنو -

 ةجتنملا داوملا يهو هالعأ اهانيب يتلا تازكترملا نم نيقلطنم م.ق لوألا فلألا لالخ نيدفارلا

 نيب مهلقنت يف راجتلا اهمدختسا يتلا قرطلاو اهل ةجاح لا سمأب لامشلا ناك يتلاو بونجلا يف

 قرطلا هذه نأ ىلإ انه ةراشإلا عم كالهتسالا قطانمو جاتنإلا قطانم نيب يأ قطانملا هذه

 ىلع نامألاو ةراجتلا نأ مولعموه امكف اهنم ةينمألا ةصاخو فورظلا بسح ةلدبتم تناك

 نامزالتم نارمأ ةيراجتلا قرطلا

 41 ددعلا ةينمي تاسارد ةلجم . ميدقلا ملاعلاو بونجلا برع نيب يراضحلا لصاوتلا :ناهمسأ ؛ورجلا -1

 . اهدعبامو 182 ص 1990 ءاعنص
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 نيدفارلا دالبو ةيبرعلا ةريزجلا بونج نيب ةلصاولا قرطلا

 امدنعف .ةيراجتلا قرطلا رايتخا دنع ةيلاعف رثكألا لماعلا ةيعيبطلا ةيفارغجلا ةئيبلا تلكش

 مهست ءاهقشو قرطلا ةسدنه يف ةروطخلاو ةثيدحلا تاناقتلا نأ مغرو اهترياسل ارظضس اق

 ةيعيبطلا تايوعصلا ىلع ناسنإلا بلغتي ناك ةيئيبلا ةيمتحلا زواجتب قرطلا ءازجأ نم ريثك يف

 يأ اهنكل «لابجلا يف قافنألا حتفو قناوخلاو ةيدوألا ىلع روسجلا ءانبب ةيضرألا تابقعلاو
 ةروصب اهئم ةيسيراضتلاو :ةيعيبطلا تارثؤملل ةعضاخ ةماعلا اهتاراسم يف ىقبت «قرطلا

 اهتاهاجتاو قرطلا رواحم مسر يف ةيعيبطلا ةيفارغجلا رصانعلا رود دكؤي اممو ؛:ةصاخ

 ؛ةميدق ةدحاو رواخمو ىده ىلع ةليوط تافاسملو ةيلاحلا قرطلا نم ريثكلا ريس ءاهكلاسمو

 *.اهتاراسم يف اهيلع قبطنتوأ

 دادتما ىلع هايملا رفاوتوهو الأ «ةياغلل مهم يئيب لماع انلاب نع بيغي ال نأ بجي انهو

 ةلحرمل اهيفكت هايملا نم تايمك اهعم لمحت نأ نكمي ال ةلفاقلا نإف ملعن امك ذإ «قرطلا هذه

 نأك ةيراجتلا قرطلا دادتما ىلع عيبانيلاو رابآلا رفوت نإف كلذلو ؛رهشأ ةدع قرغتست دق

 ىلإ ريخأ ريد ىرخأ قرط مجن لوقأوويراجت قرط ةرامعو راهدزا يف ايسر اما لكشي

 نمف «قرطلا هذه ىلع نمألا لماعوهو الأ ؛ةيراجتلا قرطلا راهدزا يف يسايس يرشب لماع

 ىلع عقت ةفلتخم لود نيب عقت يتلا بورحلا هركعت دق قرطلا هذه ىلع نمألا نأ مولعملا

 انايعاز ءاهتاراسم ريغت ىلإ رطضت يتلا لفاوقلا مامأ قرطلا هذه قلغت اهدنعو «اهدادتما

 شيعت يتلا ةيودبلا لئابقلا تاراغل ةيراجتلا لفاوقلا ضرعت :نمألا لالتخا يف ببسلا نوكي

 ةفلتخم قطانم يف ةفشتكم قئاثو يف ةيحانلا هذبل ىدص دجنو «لفاوقلا هذه اهربعت قطانم يف

 2م. ىق يناثلا فلألا علطم ذنم ميدقلا ملاعلا ءاخنأ نم

 دلجما .ةيروسلا ةيبرعلا ةيرثألا تايلوحلا ؛ ةيرمدتلا ةيدابللل ةيعيبطلا ةيفارغجلا ةيثبلا :لداع «مالسلا دبع -1

 29 ص 1996 ماعلا 42

 يناثلا نيفلألا لالخ ميدقلا يبرعلا قرشلا نادلب يف لقنلا طئاسوو ةيراجتلا قرطلا :غابج ؛ولباق -2

 . 2000 قشمد ةعماج خيراتلا مسقل عبارلا يقاقثلا عوبسألا تايلاعف باتك ين م.ق لوألاو
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 اهتدعت لب اهسفنب اهجتنت تناك يتلا داوملا ىلع ةيبرعلا ةريزجلا بونج ةراجت رصتقت مل

 ةراجت زيمي امو ءايقيرفأ قرشو دنبلاو ايسآ قرش بونج يف ةجتنم داوم نم اهلصي ناك ام ىلإ
 ةجتنم تناكأ ًءاوس ريدصتلل ةدعملا داوملا نأوه يجراخلا ملاعلا عم ةيبرعلا ةريزجلا بونج

 نم ردصت مث نمو ةريزجلا بودج يف ةيسيئر زكارم يف نزختو عمجت تناك ةروتسم مأ ًايلحم

 جاتنإلا قطانم نيب طبرت قرط ةيزجلا بودنج يف ترفاوت كلذل.يجراخلا ملاعلا ىلإ كانه

 نيبو ةدروتسملا علسلا اهربع لصت يتلا ئناوملا نيب لصت ىرخأ قرطو نيزختلا قطانمو
 .ًاضيأ نيزختلا قطانم

 ةمصاع ةوبش نأ ىلإ ثحابلا لصي ةينامورلاو ةيقيرغإلا رداصملا صحفت لالخ نمو

 قطانم ةفاك نم نابللا ليصاحم اهيف عمجتت ثيح «نابللا ةراجتل ًازكرم تناك تومرضح

 تناك عنمت كلذك ؛رافظ يفوأ تومرضح يداو يف ًءاوس اهنم قرشلا ىلإ ةعقاولا جاتتنإلا

 ددع نيزكرملا نيذه عبتيو اهبونج ةعقاولا قطانملا ليصاح اهبف عمجنت ثيح رملا ةراجتل ًازكرم
 يف ةرواجملا قطانملا نم ًءاوس ةيرطعلا داوملا ئناوملا هذه قيرط نع اهيلإ بلجت يتلا ئيناوملا نم

 .”ةقحال ةرتف يف ازومو ندعو سيلكوأ ةلاح يف امك ايقيرفأ قرش نموأ انق ينوه امك ةريزجلا

 ىلإ هنمو نارخب هاجتاب عشمتو ةوبش نم لك نم كلذ دعب قلطنت تناك قيرطلا نأودبيو

 .اهقرشو ةريزجلا لامش

 دالب ىلإ لوصولل ًامادختسا رثكألا ناك هنأل يقرشلا قيرطلا انه نم عباتتسو -

 ًارام رساودلا يئداو ىلإ ًاقرش هجتي مث ثيلثت ىتح نارخم نم قلطنت قيرطلاف نيدفارلا

 نيدفارلا دالب بونج ىلإ اهنمو ءاهربلا ىلإ لصي نأ ىلإ قرش لامش هاجتاب عباتي اهنمووافلاب

 قيرط نع ةينامعلا لحاوسلاوحن ًابونج هجنت قيرطلا هذه نم غرفت دوجو ىلإ ةراشإلا عم
 لحاوسلا نيب ةطشان ةيرحب ةراجت كانه تناك هنأ انهركذت نأ نم دبالو نربيو يميربلا ةحاو

 ةلصاولا ةيبرعلا ةريزجلا برنج تاجتنم نأو نيدفارلا دالب ئناومو ةيبرعلا ةريزجلل ةيقرشلا

 داليملا لبق ثلاثلا نرقلا نم ةرتفلا يف ةيبرعلا ةريزجلا يف يداصتقالا عضولا :هللا دبع ارون ميعنلا -1

 . 1992 ىلوألا ةعبطلا فاوشلا راد . يداليملا ثلاثلا نرقلا ىتحو
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 .نيدفارلا دالب ىلإ ارحب لقنت تناك ةيقرشلا اهئئاوم ىلإ
 ةيبرعلا ةريزجلا بنج نيب ةقالعلا دوجو ديؤت يتلا ةيرثألاو ةيصنلا ةلدألا نع امأو -

 : اهنع ةلثمألا ضعب برضن نأ نكمملا نمو ةددعتم يهف ثحبلا ةرتف يف نيدفارلا دالبو

 نودم م.ق نماثلا نرقلا نم يناوطسأ متخ ىلع ةناع نم برقلاب ةقطنم يف رثع دقلف

 اهيلع رثع م.ق عباسلا نرقلل دوعتو دنسملا طخب ًاضيأ ةنودم ةينيط مقر كانهو ةيبونجلا ةيبرعلاب
 (ةميدقلا كوروأ) ءاكرولا ةقطنم يف

 - يرودوك - اترونين صن ًالثم ركذن ةقالعلا هذه دوجو ىلع ةيصنلا لئالدلا نمو

 يذلاو م.ق نماشلا نرقلا نم يناثلا فصنلا علطم يرامو يخوس يميلقإ مكاح رصوأ

 نم حضتيو .ءاميتو أبس نم ةيتآلا عئاضبلاب ةلمحملا لفاوقلا بلسب همايق نع هيف ثدحتي
 عفد ماظنل اهزواجتوه عئاضبلا هذه بهن ىلإ مكاحلا اذه عفد ام نأ صنلا قايس لالخ

 لب ددأ - ليباراك اهبحسي ةنيدم يف ناك امدنع هيلع رمت مل لفاوقلا هذه نأ ركذيوهف بئارضلا

 يتلاوونادنخ ةنيدموحن مهريس اوعبات مث نمو هايملا عيانم نم برقلاب اهل ًاقيرط ةذختم هتزواجت

 تفلي امو ”.ةيبرعلا ةيزجلا لامش نم ةمداقلا لفاوقلل ىربكلا ةيراجتلا زكارملا دحأ تناك امبر

 عاونأو لمج يتئام لمح لمشت يهف اهيلع ىلوتسملا داوملا نع هيف دري ام صنلا اذه يف رظنلا
 .مهتحلسأ عم ريسأ ةئثم بناج ىلإ ةراجحلاو ديدحلاو فوصلا نم ةفلتخم

 رمأ راتيإ نم ةيزجلا ىقلت هنأ ركذيف (م.ق 705 -722) يروشآلا نيكوراش كلملا امأو

 قيقعلا بشخ روذبو جاعو ةميرك راجحأو بهذ نع ةرابع تناك ةيزجلا نأو يئبسلا

 705-681) بيراحنيس رخآلا يروشآلا كلملا ملست م.ق685 ماعلاوحن يفو ءاهريغو

 نيذه نأ ىلع نيثحابلا طاسوأ يف نآلا قافتا كانهو يئبسلاوليإ - برك نم ةيزجلا (م.ق

 بركما الإ امه ام نييروشآلا نيكلملا نيذه صوصن يف امهركذ دري نيذللا نييئبسلا نيكلملا

 نيرتو ليا برك ًاقحال كلملا دالوأ بركملاوهريليا بركو يلع همس نب نيب رمأ عثي يعبسلا

 نيفرس مكاح رصوأ يرودوك صوصن :ليلخ ةجيهب ؛ليعامسا رظنا : مكاحلا اذه صوصن لوح (1)

 1986 1+2 ءزج 42 جم رموس يرامو
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 نييئبسلا نيمكاحلا نأب يروشآلا كلملا ءاعدلا مغرو .روهشملا رصنلا بصن بحاص يلع رام

 اياده تناك ام ردقب ةيزج نكي مل نامكاحلا ناذه همدق ام نأ دقتعن اننإف ةيزجلا امبل امدق

 تحبصأ يتلا ةقطنملا هذه ةيبرعل ةريزجلا لامش يف ةيراجتلا مهزكارم ةيامح ضرغب كلذو

 745) ثلاثلا رصالب تالجيت كلملا دهع نم اءدب نيبقاعتملا نييروشآلا كولملا تاوزغل ًافده

 .(ممق 727-

 تودوريه هركذ ام أبسو ةديدجلا ةيلبابلا ةلودلا نيب ةيداصتقالا تالصلا نع ةلدألا نمو

 ينيدلا ديعلا يف ًايوتس هلإلل روخبلا نم فصنو نينط يلاوح نوقرحي اوناك نيبدلكلا نأ نم

 دينوبن يدلكلا كلملا نأ لاجملا اذه يف ركذتسنو ”نييدلكلا ىدل روخبلا نأ كشالو مبل

 لجأ نم همكحل ًارقم ءاميت نم ذختاو لباب ةيفيراتلا هتمصاع رجه دق (مبق 539 -556)
 ءاميت ةقطنم تناك يتلاو نيدفارلا دالب عم ةيبرعلا ةريزجلا بونج ةراجت ىلع رشابملا فارشإلا

 .ةيسيئرلا اهتاطح ىدحإ

 تاقالعلا ىلع رصتقت مل نيدفارلا دالبو ةيبرعلا ةريزجلا بودج نيب تاقالعلا نإ -

 ةبلآلا ءامسأ يف هباشتلا يف لثمتت رخآ عون نم تالص دوجو ىلإ ريشت لئالدلاف ةيداصتقالا

 دالب يف هلئامب ام هل نيس ىمسملا يمرضحلا رمقلا هلإف .نيتقطنملا اتلك يف دبعت تناك يتلا

 ًالغمتم نميلا دالب يف اهلئامب ام اهل راتشع ةيروسلا ةيلبابلا ةبلآلاو ؛ةفيظولا سفنبو نيدفارلا
 ةبلآ هنأ ثيح يف نميلا يف ركذم هلإوهف نيبلإلا نيذه نيب ةعيبطلا يف فالخلا عم راتشع هلإلاب

 يئبسلا كلملا مسا بيكرت يف لخادلا ليإ هلإلا مسا نأ امك ؛ ةيروسو نيدفارلا دالب يف ةئنؤم

 ,ةيروسو نيدفارلا دالب يف يسيئر هلإل ًامسا بتعب رتو ليإ -برك ريهشلا

 كلذ ىلع نيدفارلا دالبو ةيبرعلا ةريزجلا بونج نيب ةكرتشملا رومألا رصتقت ملو -
 .ممق ثلاثلا فلألا ىلإ كلذ عجريو ةيتميلا نودفلا يف ةحضاو ةيرثأو ةينف تاريثأت كانهف

 ىلع فقي يتلا ةلخنلاب لشمتي يذلاو نيدفارلا دالب يف رهتشا يذلا ةايحلا ةرجش رظنمف

 ًاناويح هسأر ىلع ًاعفار فقي يذلا لطبلا رظنمو لباقتم لكشب نيلعووأ نيدسأ اهيبناج

 .117 صض ؛1ط 1980 ءاعنض ةيبرعلا ةريزجلا هبشو قارعلا نيب تاقالعلا :دمحأ فراع ؛ليعامسا -1
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 نم ةقرفتم قطانم يف تدجو دهاشمو ليثامت يف ابل ًاساكعنا دخت رظانملا هذه لك ءانّرقم

 .”ةيبرعلا ةريزجلا هبش بونج

 بونج تطبر يتلا تاقالعلا هذه راطإ يف ةماه ةيحان ىلع دكؤن نأ ديرت ماتخلا يفو

 نيذه نيب تطبر يتلا ةراجتلا طوطخ نأ يهو نيدفارلا دالب قطانم عم ةيبرعلا ةريزجلا
 ةيرشبلا تاعومجما لاقتنال ًافرط تناك اهنإو اهيلع عئاضبلا لقتل ًاقرط طقف نكت مل نيميلقإلا

 نورجاني يتلا دالبلا يف ميقت تايلاج نييبونجلا برعلل ناك ةراجتلاب قلعتي اميفف ؛اضيأ

 لافغإ نكمي ال هنأ امك كلذ ىلع ًاليلد الإ كوروأ يف اهيلع رثع ينلا صوصنلا امو ؛ اهعم

 ةكرح دوجو ىلع ليلدتلل هالعأ اهاندروأ يتلا ةفلتخملا تالاجلا يف هباشتلا هجوأ ضعب

 نإو ثحبلا ةرتف يف برعلا دالب ميلاقأ نم نيميلقإلا نيذه نيب ةيرشبلا تاعومجملل لاصتا

 نيب طباورلا ديكأتل يوغللا لاجمملا يف ةصاخو ةساردلاو ثحبلا نم ديزمل ةجاحي رمألا ناك

 .نيدفارلا دالب يف اهتاليثم عم ةيبرعلا ةريزجلا بونج تاغل

 ..122- 118 ص :قياسلا عجرملا -1
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 ةيناميلا ةيبرعلا تارجهلا

 مالسإلا لبق ماشلا دالب ىلا

 نوعرف دومحم .د

 ؛ميدقلا ىندألا قرشلا نادلب نم دلب خيران ةسارد نكمي ال هنأ يف صخلتت « ةقيقح ةمث

 «ءةقطنملا هذه نادلبب ةصاخلا ثادحألا نأل « ةقطنملا ف ىرخألا نادلبلا خيرات نع لزعمب

 نم ريبك ءزج ىلع سكعني اهادحإ يف ثدحي ام نإو ءًاقيثو ًاطابترا رخآلاب اهنم دحاولا طبتري
 دالب ىلإ ةميدقلا ةيبرعلا تارجهلا ةسارد نإ مدقت ام ىلإ فاضي ؛ ميدقلا ىندألا قرشلا ةقطنم

 يف برعلا مسا روهظ تايادب ىلع ءوضلا نم ًاديزم ىقلت اهنأل مامتهالاب ةريدج ..ماشلا
 ةيبرعلا لئابقلا رهشأو ماشلا دالب ناكسل ةيبرعلا لوصألا نيبيو .ةميدقلا شوقنلاو تاباتكلا

 .يراضحلا اهريثأتو :مالسإلا لبق اهيف تنطوتسا يتلا

 نوثحابلا اهيلع عمجأ يتلاو ةميدقلا ةيماسلا ةيبرعلا تارجهلاب يمس ام زواجتن فوس
 نيدفارلا دالبو ماشلا دالبوحن داليملا لبق ةعبارلا فلألا ذنم ةيبرعلا ةريزجلا نم تجرخ اهنأب

 .ةميدقلا تاباتكلا يف برعلا مسا روهظ عبتنو .ايقيرفإ لامش ىلإ مهنم مسق هجتاو

 كلذو «م.ق عساتلا نرقلا طساوأ نم ًاءدب ةيرامسملا تاباتكلا يف ددرتي برعلا ركذ أدب

 (م.ق 824 -858) ثلاثلا رصنملش شن دعيو 8-8-08-47 ايابرأ «لل- 51- 1 يبيرأ مساب

 مهنأ يهيدبلا نمو .نآلا ىتح مهل فورعم ركذ مدقأوهف ؛مهركذ هيف دري يباتك دهاش مدقأ

 ين لاحرتلاو لقنتلا ةايح ابلاغ نوشيعيو ,ليوط تقوب خيراتلا اذه لبق نيدوجوم اوناك
 مهركذتو .ةراجتلا نم ءيش ةسرامت ىلعو ناويحلا ةيبرت ىلع نيدمتعم .ةيبرعلا يداوبلا

 .نييروشآلل ءادلأ اموصخ ةثيدحلا ةيروشآلا ةرتفلل ةدئاعلا شوقنلا

 رقرق عقوم يف ترج ةكرعم يف يروشألا كلملا راصتنا نع اريرقت شقنلا نمضتي
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 ؛ مق 853 ةنس يف كلذو ؛(ةيروس يلامش يف روغشلا رسج ةنيدم برق روقرق ةبرخ :ًايلاح)
 يبرع خيش فلاحتلا يف كراشو «قشمد كلم ةماعزب ةيمارآ كلامت ةدع مض فلاحت ىلع

 دعتو .مهلامج ىلع لتاقم فلأب يأ ؛ لمج فلأب ةكرعملا يف مهسأو «بدنجوأوبيدنج ىعدي
 . 'كراعملا يف لامجلا مادختسا ىلع ليلد لوأ ةراشإلا هذه

 ىلإ (م.ق 727 745) ثلانلا رصالف تالجت يروشآلا كلملا فحز نرق نم رثكأ دعبو

 نيمض:ناكو «قشمد كلم نوزر هدض هلكش يذلا فلخلا ةهجاوم ةينب كللذو ءًاضيأ ةيروس

 1 راديق ةليبق معزتتو ةنهاك تناك يتلا 28-ط1-1-© ةبيبز ىعدت ةيبرع ةكلم فلحلا

 اهيف بصنو ؛ م.ق 732 ةنس قشمد عاضخإ نم يروشآلا كلملا نكمت دقو .زاجحلا يلامش

 ةيروشا امكاح

 عسوتت تناك ةيبرعلا ةريزجلا يلامش لئابق نأ نيدهاشلا نيذه نم صلختسي نأ نكميو

 ًافيلح كانه نييمارآلا يف تأر اهنأودبيو «قشمد نم ةيقرشلا ةيبونجلاو ةيبونجلا قطانملا يف

 .ةديازتملا ةيروشآلا راطخألا ةهجاوم يف هيلع دامتعالا نكمي

 م.ق 732 يف تداق هسمشوأ سمش ث اهمسا ىرخأ ةيبرع ةكلم نأ ىلإ رداصملا ريشتو

 اندبو 3]118مم ابيخو 582 أسأو ءاميت لئابق هيف تكراشو :نييروشآلا دض ًايبرع افلاحت

 يف يروشآ بقارم دوجو لوبق اهيلع اوضرفو نويروشآلا اهنم لان دقو .”ابسو 8

 ةواتإلا لاسرإب تماقو ,ةيروشآلا ةدايسلاب فارتعالا ىلع لئابقلا هذه تربجأ دقو .اهطالب

 .ةيوافألا عاونأ عيمجو لباو ةضفو بهذ نم

 ةينمي تايلاج ىلع لدي كلذ نأ حجارلاو «هابتنالل تفال انه نيتبسلا ركذ نأ يف كشالو

 «قشمد «ةيدجيألا راد ؛م .ق 539 ىتح روصعلا مدقأ ذنم نيدفارلا دالي خيرات ءدبغ :«يعرم -1

1. 

 118 «نيدفارلا دالب خيرات ءيعرم -2

 :ةيندرألا ةعماجلا ؛يروشآلا دهعلا يف ةيبرعلا ةريزجلا لامش «بلاطوبأ دومحمو سابع ناسحا -3

 زكلعمعا, 11. زها طيسهعدءاعطلاع لعد ةلاعص ؟؟هلهيهفا عم ةلعملعست#-1991:5 ,نامع

 دعاقعب ظعماتميا 989 , 45.
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 ةراجتلا لامعأ اهتسرامت لالخ ركبم تقو يف ةيبرعلا ةريزجلا يبرغ لامش ىلإ تلقتنا ةميدق
 ءانيم نم ًاءدب ةريزجلا قرتخم ةيراجت قيرط كانه تناك هنأ فورعملا نمو .لامشلاو بونجلا نيب
 خلاص نئادمو برشيو ةكمو نارجنووانرقو برامو ةوبشب ًالامش رمت مث يبرعلا رحبلا ىلع انق

 ءارتبلاوأ ةزغو ءارتبلاومن رخآو لبابوحن هجتي عرف ؛نيعرف ىلإ كلذ دعب عرفتتو ؛ءاميت ىتح
 كلذ مهسأو «ةينيعم تايلاجو تايماح قيرطلا اذه ىلع ترقتسا نمزلا رورم عمو .ىرصيو
 ةينيعملا تايلاجلا ربكأ تماقأ دقو ؛بونجلا برعو لامشلا برع نيب طالتخالاو جوازتلا يف

 تاباتكلا يف ةينميلا أبس ةلودل ركذ مدقأ دوعيو .”برشي يلامش العلا ةحاو يف ةيبونجلا
 هل شن يف كلذو ء(م.ق 824 -858) ثلاغلا رصنملش يروشآلا كلملا دهع ىلإ ةيرامسملا

 ريغو ةسيفن راجحأو ةيرطع تاتابنو لويخو لامج ترضحأ هنأ ركذيو 2838 ةنسب خرؤي

 .ةروشآ دالب ىلإ أبس نم كلذ

 نع اهيف ثيدحلا دايدزا حوضوب ظحلنس ةئيدحلا ةيروشآلا ةيكلملا شوقنلا انعبتتول

 نيك رش اهكولم لوأو ؛ ةينوجرسلا ةلالسلا مكح رصع نم ًاءدب ةيبرعلا ةريزجلاو برعلا
 عم كلذ نمازتيو «م.ق نماثلا نرقلا رخاوأ نم يأ ؛(م.ق 705 -721) يناثلا (نوجرس)

 ءروشآ كولم ىدل باسح اهل بسحي ةوق ىلإ اهلوحتو « ةيبرعلا لئابقلل يسايسلا رودلا دايدزا
 ةيدابلا فارطأوحن كانه نم اورشتنا نيذلاو زاجحلا قطانم برع صاخ لكشي كلذ لمشيو

 بيرحنس اهب ماق يتلا تالمحلل ركذ ةيروشآلا شوقنلا يف دمنو .لباب دالبو ةيروسلا
 ةيداب يفو ةيبرعلا ةريزجلا لامش يف ةيبرعلا لئابقلا دض .م .ق عباسلا نرقلا يف نودحرساو

 رركتت مث .ليازخوونوخ لعت لثم مهكولم نم ددع هعاضخاو .قشمد ىلا الوصو ماشلا

 ف كلذ رركتيو .ماشلا ةيداب يف راديق لئابق دض (.م.ق 627 -668) لابيناب روشآ تالمح

 .دينوبانو رصن لخوبن دهع

 ىلإ ةيبرعلا لئابقلا اهيف ترجاه يتلا ةينمزلا ةرتفلا انيديأ نيب يتلا رداصملا ددحت ال

 .47 ,1995 .ميدقلا برعلا خيرات يف تارضاحم ؛نسح هللا دبع «ةبيشلا -1

 .46 ]1 نص :29 ةيشاحلا «قباسلا عجرملا -2
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 «ةيروس يف برعلا دوجو ةرثك ىلع ءاوضألا تقلأ ةيرثألا تافشنتكملا نكل .ةيروس

 يف افصلا مسا اهيلع قلطي يتلا ةقطنملا يف تلزابلا روخص ىلع ةشوقتنملا ةريثكلا صوصنلاف

 نورقلا يف صوصنلا كلت اوشقن نيذلا ناكسلا نأ ىلإر يشت قشمد نم يقرشلا بودجلا
 يتلا تاباتكلا ىلإ تمت مهتباتكو ةيبرع ةجبل مهتغلف « يبرع لصأ نم مه ىلوألا ةيداليملا

 ىلع اوفرعت دق راثآلا ءاملع نأوه فاشتكالا اذه ةيمهأو .ةيبرعلا ةريزجلا بونج يف تدجو

 مهتبلآو مهتاباتك ىلع شوقنلا هذه ةطساوب اوفرعتف .مهريغب اوطلتخي نأ لبق افصلا برع

 .”مهتاداعو

 ماشلا ةيداب نوتكسي اوناك برع طاينألا نأ ءاملعلا نيب مويلا دئاسلا يأرلا نأ امك

 مهركذي ملو «مهتاباتك يف ةيمارآلا اولمعتسا دقو .داليملا لبق سداسلا نرقلا ذنم ةيبونجلا

 ةدابع يف برعلا نوكراشي مهنأو «ةصلاخ ةيبرع ءامسأ مهءامسأ نأ ليلدب ؛نويرابخألا

 مهتاباتك اوعصر مهنأآو «ىزعلاو تاللاو ىرشلا يذ لثم زاجحلا برع دنع ةفورعملا مانصألا

 يدوهيلا خرؤملاو نيتاللاو نانويلا يخرؤم قالطإ ليلدبو ؛ةيبرعلا ظافلألا نم ريثكب ةيمارآلا

 ىلع 413014 2عا768 ةيرخصلا ةيبرعلا مسا قالطإو طابنألا ىلع برعلا ةملك (سوفسوي)

 اوناك امو ؛مهيلع برعلا مسا نويكيسالكلا قلطأ امل ًابرع طابنألا نكي ملولو «مهضرأ

 .ةةثالثلا اهئازجأ نم اءزج اهنولعجيو ةيبرعلا ةريزجلا ءازجأ نمض مهدالب اولخديل

 ىلع تبلغت دق تناك ةيمارآلا نأ ىلإ دوعيف مهتاباتك يف ةيمارآلل طابنألا مادختسا امأ

 داليملا لبق ةقطنملا هذه يف ةراجتلاو نيودتلاو ةباتكلا ةخل تراصو :ىندألا قرشلا ثاغل رثكأ

 ةفاقثلاو ركفلا ةغل «ةيمارآلاب برعلا نم مهريغو طابنألا نودي نأ بجع الو .نورقب هدعبو

 ناسللا ةغل يه ىرخأ ةغلب اوملكتي نأو ؛ةراجتلاو

 اهيلع بلغتي يبرعلا رصنعلا ذخأ دقف طابنألا نع هانركذ ام رمدت ناكس ىلع قبطنيو

 يقولسلا دهعلا يف رضنعلا اذه حبصأ ىتح ءداليملا لبق لوألا فلألا علطم نم أءدب ًايجيردت

 .1959 ؛ةرهاقلا ؛يلخاودلا ذيمحلا دبع ةمجرت ؛مالسإلا لبق ةيروس يف برعلا ؛هينير ءوسود -1

 .9 ,1980 :ثلاثلا ءزجلا «برعلا خيرات يف لصفملا ءداوج :يلع -2
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 .”نيئحابلا بلغأ اهدكأ ةجيتن كلتو ءاهيلع ةبلاغلاو رمدت يف ةتباثلا ةاونلاوه

 ةيبرع ةرسأ ةطلس تحت تناك صمح ةنيدم نإف ءرمدت يف برعلاو طابنألا ىلإ ةفاضإلاب

 امك ءاهرلا ةئيدم ىرخأ ةيبرع رسأ تمكحو ؛ةيروس ىلإ يبموب ةدايقب نامورلا لوصو لبق
 يلخادلا نانبل يف عقت ةكلمت ىلع نورطيسي اوناك ءيبرع لصأ نم مهو «نييروتيألا نأ

 ئطاش ىتح نانبل يف مهناطلس دتما كانه نمو ؛عاقبلا يف رجنع 0131015 سكيلخ اهتمصاع

 .”ةقطنملا ىلع اورطيسو نامورلا لخدت ىتح اذكه اوقبو «رحبلا

 لئابقلا ةرجهب قلعتي اميف ضومغلا ةديدش تامولعم ىوس ةيبرعلا رداصملا مدقت مل

 شوقنلا نم ؛ءاملعلا هيلع لصح يذلا دييأتلا الولو ءاهتكرت يتلا راثآلاو :ماشلا ىلإ ةيبرعلا

 .ىودجلا ةميدع تامولعملا هذه تحضأل ؛ةرصاعم تافلؤم نمو ةيباتكلا

 مدق نم لوأ ناكو ؛ماشلا ىلإ مدق نم لوأ تناك هعاضق نأ يدوعسملاو يبوقعيلا ريشي

 ينب مهب قحل مث برعلا نم ماشلا دالبب نم ىلع مورلا مهكلمف ؛ خونت ةعاضق لئابق نم
 .”ناسغ مهدعب نمو حيلس 00

 ينباورمعو كلام عم اوهجوت دق اوناك نيذلا خونت نم ًاريثك نأب ركذيف ؛يربطلا امأ

 لوأ كباب ريشدرا طبض نأ دعب ؛ةعاضق نم كلانه نم ىلإ ماشلاب اوقحل ريهز نب كلامو مهف

 .*هتكلمب يف اوميقي نأ اوهرك مهنأل «قارعلا نييناساسلا كولم

 نأل يداليملا ثلاثلا نرقلا نم لوألا فصنلا يلاوح تناك ماشلاوحن ةرجبلا هذه نأ يأ

 ةرجملا امأ.م224 ةنس اهمكح أدبي يتلا ةيناساسلا ةلالسلا سسؤموه كباب نب ريشدرأ

 نرقلا نم يناثلا فصنلا يف تناك امبرف ماشلاوأ قارعلاومن ءاوس .”خودت لئابق نم ىلوألا

 .92 ,1977 :قشمد :ةفاقثلا ةرازو «نويرمدتلاو رمدت ؛ناندع ؛ينبلا -1

 2 - لومعورا/. لهانصتقل 04 مهدتقم داانلأ عقر 1931 , 7

 .201 , 1960 :رشنلاو ةعابطلل توريب راد لوألا ءزجلا :يبوقعيلا خيرات :يبوقعيلا -3

 .42 «فراعملا راد ميهاربإ لضفلا وبأ قيقحت «يناثلا ءزجلا ؛كولملاو لسرلا خيرات ؛يربطلا -4

 ىلع اودقاعتو ؛ماقملا وهو خودتلا ىلع اوفلاحت برعلا نم دع لئابق مضت خونت نأ يربطلا ركذي -1

 رثع دقو اذه. 610 «لوألا ءزجلا :رظنأ ؛ خودت مسا مهمضو سانلا دي اوراصف رصانتلاو رزاوتلا
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 .يداليملا يناثلا

 يف ترقتسا يتلا خونت نأ مهريغو يدوعسللاو يبوقعيلاو يربطلا دنع دري امم جتنتسن

 ىلع مورلا اهتكلمف ترصنتو مهيلع تبلغ حيلست ينب نأو « ”ةعاضق لئابق نم تناك ماشلا

 اومدقف ماشلا ىلإ ناسغ تراس مث ؛ةعاضق نم برع مه حيلسونيو «ماشلاب نيذلا برعلا
 نأ ركذيف هبر دبع نبا امأ .ةءورلا كلم ةعاط يف مهعم اولخدي نأ ًاحيلس اولأسو ءاقلبلا ضرأ

 نأو «حيلس نب دعس ينب نم مه ةمعاجضلا امنيب ؛نارمع نب ناولح نبورمعوه حيلس

 نأ هكدلون قرشتسملا هركذي اممودبيو .”ناسغ لبق ماشلا كولم اوناك نيذلا مه ةمعاجضلا

 رخاوأ يف شاع معجض مهدج نأو .ماشلا فراشم برع ىلع مورلل ًالامع اوناك ةمعاجضلا

 ىلع ةنساسغلا بلغتي ملو ؛ ”هعابتأ نمريبك ددع عم رصنت هنأو .داليملل عبارلا نرقلا

 ينب ركذ دري ذإ ءايئاهن ةمعاجضلا لاوز ىلإ رصنلا اذه دؤي ملو «رسيو ةلرهسب ةمعاجضلا
 روهظ دنع ةفورعملا لئابقلا نم ةمعاجضلا ناك امك « ”نيرسنق رضاح يف ناولح نب حيلس

 مهسيئر ناكو ديلولا نب دلاخل مهتمواقم يف لدنجلا ةمود ناكس عم اوفقو دقف مالسإلا

 . ؟ناجردحلا نبا كاذنأ

 رداصلا تركذ اميف تقرتفا يتلا ؛نميلا دزأ نم ؛نيباسنلا عامجإب مهف ةنساسغلا امأ

 لك «برأم دس رايهنا مث مرعلا ليس ثودحو ؛نميلاب تلزن يتلا ةيداصتقالا فورظلا ةجيتن

 ضرأ نع اشي اهلامش ىلإ برعلا دالب بونج نم اهرسأب لئابق زجاهت نأ يف ًايس ناك كلذ

 هيف نطوتسا يذلا خيراتلل قيقد ديدحت كانه سيلو لضفأ فررظل ًاسامتلاو «ةديدج

 .خونت كلم ةمذج مسا هيف ركذي يداليملا ثلاثلا نرقلل دوعي ايروس بونج يف لامجلا مأ شقن ىلع

 .83 1973 «توريب «سلدنألا راد « يناثلا ءزجلا ؛رهوجلا نداعمو بهذلا جورم ؛يدوعسملا -2

 .207 ؛لوألا ءزجلا خيرات «يبوقعيلا ؛ 83 « يناثلا ءزجلا «بهذلا جورم .يدوعسملا -3

 373 1952 ؛ةرهاقلا «ثلاثلا ءزجلا «ديرفلا دقعلا هبر دبع نبا -4

 .6 :1933 ؛توريب ؛قيرز نيطتطسقو يزوجلا لدنب ةمجرت «ناسغ ءارمأ ؛ةكدلون -5

 150 ءرصم « ةيراجتلا ةيتكملا :ناوضر دمحم قيقحت :نادلبلا حوتف «يرذالبلا -6

 .378 «ثلاثلا ءزجلا ؛يربطلا -7
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 عم ضقانتلا نم ءيشو فالتخالا نم ريثكلا هيف رداصملا يف دري ام نأل «ءماشلا ةنساسغلا

 دعب ماشلا اونطوتسا ةنساسغلا نأ يهو ءاهيف فالتخالل لاجم ال ةدحاو ةقيقح ىلع عامجإلا

 .نيئسلا نم تائم ةدع لاوط مالسإلا لبقو داليملا

 تنكس يتلا ناسغ نوطب نمو «دزألا نم ىتش نوطب ةنساسغلا نأ مزح نبا ركذيو

 امهريغو نالوجلاو كومريلاب ناسغ كولم رايد تناكو .”ءايقبزمورمع نب هنفج دالوأ ماشلا

 ناسح لوق كلذ دكؤيو .ماشلا ضرأ نم ندرألا لزن نم مهنمو ابلامعأو قشمد ةطوغ نم

 :تباث نب

 لرالا نامزلا:قف'قلجي اسوي مهتمدان ةباصع رد هلل

 لسلسلا قيحرلاب قفصي ىدري مهيلع صيربلا درو نم نوقسي

 جرم يفو هتؤم يف ناسغ لئابق دوجو ةيبرعلا رداصملا ركذت ؛ ةيمالسإلا حوتفلا ةرتف فو

 .2قشمد نم ةبيرق قطانملا هذه مظعمو ارذع جرمو رفصلا جرمو طهار

 عم ىوسو رقارق يف ماشلا ةيداب يف بلك لئابق ءامسأ درت ناسغ لئابق ىلإ ةفاضإلابو

 برغلا ىلإو اكع ىلع فرشم ةلماع لبجو :ندرألل ةرواجمف هلماع رايد امأ «ءارهب نم موق

 .ءارهب ضرأ عقت صمح نم

 امأ تناكو ةيمالسإلا حوتفلا لبق ماشلا يف تنطوتسا يتلا ةيبرعلا لئابقلا رهشأ يه هذه

 .ضعب ىلإ مهضعب ءالؤه ةبسن نيبتن نأ بعصلا نمو ؛ ةيناطحقوأ ةيعاضق

 ربكأ نم ناك «ةرثكي ماشلا دالب يف مهراشتناو برعلا دوجو نأ ؛نيثحابلا ضعب ىريو

 ةكرح ناك حتفلا نأو .هيلع تناعأو هقيرط يمالسإلا يبرعلا حتفلل تدهم يتلا لماوعلا

 .”ةيبرعلا ةيموقلل ناك هيف زوفلاو ةيموق

 83 «يناثلا ءزجلا ءبهذلا جورم ؛يدوعسملا ؛351 :برعلا باسنأ ةرهمج :مزح نبا -1

 .19776401 ءرداص راد ؛لوألا ءزجلا ؛نادلبلا مجعم «توقاي ؛يومحلا -2

 .197 لوألا ءزجلا ؛لوطملا برعلا خيرات ؛بيليف ؛ىتح -3
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 ناك - يداليملا عباسلا نرقلا يف عقو يذلا - يمالسإلا حتفلا نا ..وسود هينير لوقيو

 ميلاقألاوزغ ىلإ ًامئاد نوهجتي ال اوناك نيذلا برعلا ناكسلل ةيعيبط ةكرح ةقيقحلا يف

 .”اضيأ اهيف'ةفاقإلا ىلإ لب,بسحت ةيرضخلا

 ةرجه نأ .هيلإ انبهذ ام ديؤت اهيلع رثع يتلا تاباتكلاو شوقنلا نأ هانركذ امم صلختسنو

 تناك يتلا لئابقلا تاكرحت عم تقفارت ,ةميدق روصع ذنم تأدب ماشلا دالب ىلإ ةيناميلا برعلا

 مهتقفارم ببسيوأ .رارقتسالل ةديدج نكامأ نع اثحب لامشلا هاجتاب ةيبرعلا ةريزجلا نم حاسنت

 حوتفلا تقفار ةريبك ةرجهب تمتتخاو .لامشلاوحن بونجلا نم ةيتآلا ةيراجتلا لفاوقلل

 .يداليملا عباسلا نرقلا فصتنم يف ةيمالسإلا

 (2:,ةيروساقبوملا «وسوم 1-٠

160 



 ةيناميلا تارجهلا

 يداليملا ثلاثلا نرقلا ةياهن ىتح
 ميزه تعفر .د

 هجهنم نوكي يك - يغبني مالسإلا لبق ةيبرعلا ةريزجلا خيرات يف ثحابلا نأ كش ال

 : يه رداصملا نم ةعومجم ىلع دمتعي نأ - احيحص ايملع اجهنم

 روبقلاو روصقلاو نوصحلاو دباعملا لمشتف راثآلا امأف :ةميدقلا شوقنلاو راثآلا -1

 .اهريغو ؛ ةيراخفلاو ةيندعملاو ةيرجحلا تاودألاو تاكوكسملاو ليثامتلاو

 ةيرثألا عقاوملا ىتش يق بيقنتلاو حسملا تايلمعب نوصصختتللا راثآلا ءاملع موقي اذلو

 ءامدقلا برعلا اهبتك يتلا كلت يهف شوقتنلا امأو .نيموكحوأ اماكح ءامدقلا هفلخ امع انحب

 ؛ ةيلامشلاوأ ةيبونجلا ةيبرعلاب ةبوتكم شوقن «نافنص يهو :نولجتريوأ نوميقي اوناك ثيح

 انعلطت يتلا ةيرمدتلاو ةيرضحلاو ةيطبنلا شوقنلا اهمهأو ؛ةيمارآ تاجهلب ةبوتكم ىرخأو

 .رمدتو رضحلاو طابنألا لود خيرات نم ةريثك بناوج ىلع

 تاباتكلا اميس الو «ةرواجما ماوقألا اهتفلخ يتلا ةيماسلا شوقنلاو تاباتكلا 0-2

 .ةيشبحلاو ةينايرسلاو ةيروشآلا

 نانويلا نم نييفارفجلاو نيخرؤملا تافلؤم اهب دارّيو «ةيكيسالكلا تاباتكلا -3

 ةبوتكم ةيئامؤرلاو ةيتسنلبلاو ةينانويلا دوهعلا يف ميدقلا قرشلا ناكس نموأ نامورلاوأ

 سرودويدو ؛(م.ق سماخلا نرقلا) تودوريه :مهمهأو ءامهريغبوأ ةينيتاللابوأ ةينانويلاب
 هباتك يف (م140.ت) سوميلطبو ؛ 'يعيبطلا خيراتلا" هباتك يف (م.ق 40 ت) يلقّصلا

 نرقلا نم) 76ماان5 سولبيربلاوأ فاوطلا باتك يف لوهجملا ينانويلا حلملا : و « ةيفارغجلا

 ."بورحلا خيرات" هباتك يف (م565ت) سويبوكوربو ؛(داليملل ثلاثلاوأ يناثلا
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 بتكو نييرابخإلا بتكو رعّشلا نيواودو بدألا بتك لمشتو :ثارتلا بتك -4

 .اهاوسو باسنألاو ةيفارغجلاو خيراتلا

 اهتضعي ترانقي نأو «ًاقيقد ًاصحتق رداصملا هذنغ هركذتت ام صحفي نأ تحابلا ىلعو

 .جهنملا ةحص ديكأت ىلإ ىعدأ اذه ناك هيلإ بهذي امل ةديؤملا رداصملا تددعت امّلكو «ضعبب

 هنع دري ام مظعم ردصم اهنأل اذه انعوضوم نع نييرابخإلا بتك يف درو امب ةيادبلا نوكتسو

 اباتك دعُيو .مهاوسو يديمحلا ناوشنو ينادمبلاو يدوعسلاو يربطلاو يبوقعيلا تافلؤم يف

 يف هفرعن ام مدقأ ة(ه 106.ت) هبنم نب بهوو «'(ه 68و ت) يمهرُجلا هيرس نب ديبع

 ةغلابملاو «لايخلاب ةقيقحلا جازتما امه امهيباتك ىلع ناتبلاغلا ناتمّسلاو .نويرابخإلا نم هفنص

 ماكحلاو كولملا باسنأ نالصّيو ؛ديعب نمز ىلإ ميدقلا نميلا ةراضحب ناعجري ثيح «ةطرفملا

 تاحوتفلا صصق نايوريو «”مالسلا مهيلع ءايبنألاب مهضعب دوجو ىلع ليلدلا دقتفن نيذلا

 .ملاعلا نم ةفلتم عاقصأ يف ماكحلا ءالؤه اهب ماق يتلا تاوزغلاو

 ريمح نب لئاو نب كسكس نب طاطلخلا نيدباع نب دادش نأ نأشلا اذه يف هوركذ اممف

 ىضم مث «قرشملا ىصقا غلب مالسلا هيلع دوه نب ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس نب

 ىلإ مث ؛ ماشلا ىلإ ءاج مث ؛ ةينيمرا ىلع ىضم مث ؛تيتلا ضرا يف دنقرمس لحاس ىلع

 ركذي ملو (161/8 ليلكالا) ءقشمد يف نايفس يبا نب ةيواعمل ارماس ناك ًاديبع ّنأ ينادمبلا ركذ -1

 . (215/1 بدألا خيرات) ناورم نبا كلملادبع مايأ ىلإ شاع هنا لاق هنكلو «هتافو ةنس ناملكورب

 "هبنم نب بهو نع ريمح كولم يف ناجيتلا باتك" ناونعب ه1347 ماع دابا رديح يف وكنرك امهرشن -2

 اذه "ناجيتلا باتك نإ لوقي ناملكورب نكلو " نميلا رابخأ يف يمهرجلا ةبرش نب ديبع رابخأ" هليذبو

 نع ًاضبأ وز نإ ءبهو تايليئارسا ىلع ةيساسأ ةروصب هيف دمتعا دقو ؛بهو ةيوار ماشهنبأل وه

 . 252/1 يبرعلا بدلا خيرات :رظنأ ؛ىرخأ رداصم

 ناندعف ؛ةعاضٌقو ناطحقو ناندع : مهو لاجر ةثالث دلو ىلإ نوعجري برعلا عيمج " :مزح نبا لاق -3

 فلتخمف ناطحق امأو .. ٌةْلِمُج تلهُج دق ليعامسا نيبو هنيب ءابآلا ةيمست نأ الإ ؛ليعامسإ دلو نم

 نم :لبقو ؛ملعأ هللاو حون نب ماس دلو نم :لبقو ؛.. لطاب اذهو ليعامسا دلو نم وه :ليق «هيف

 نبا :ليف :هيف فلتخمف ةعاضق امأو ... داعل ةيقاب ىرت الو ءداع نم ادوه نأل .. لطاب اذهو دوه دلو

 . 7-8 باسنالا ريمح ' ملعأ هللاو ريمح نب كلام نبا : ليقو ؛ناندع نب دعم
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 مث ؛ماع يتئام برغملا يف ماقأف « عناصملا ذختيو ندملا ينيوهو طيحنا رحبلا غلب ىتح برغملا

 .قرشملا ىلإ لفق

 عم داق يذلا رانملا اوذ ةهربا هنبأ اهعبات ةعساو تاحوتفب ماق شئاّرلا ثراحلا نأ هنمو

 مث «رمحألا رحبلل يقيرفإلا لحاتسلا تلمش تاوزغ سشقيرفأو راعذالا يذورمع ِهْيَدَلَو

 ةجدط ىلإ برغملا هيف امب يقيرفإلا لامشلا ىلإ تدتما

 ًايزاغ هسفنب داس مث ؛طيحملا رحبلا هوزغ يف غلب (معنأ رساي «وأ) معلا رشان نأ اومعزو

 ىلع ُبصُتق ؛ساحنلا نم منصب رمأف ؛لمُّرلا يداو غلب ىتح هئطوو هخّودف برغملاوحن
 معنلا رشان يريمحلا كلملا مثصلا اذه عنّص " :دنسملا باتكب هردص ىلع بتكو ةرخص
 شعرب رّمش امأ ." بطعيف ًالغلغتم يضملا دحأ فلكتي الف ؛بهذم اذه ءارو سيل ؛ يرفعيلا
 ذابق نبا شالب سراف ىلع هلماع ناكو ؛هل تنادو اهعيمج ضرألا كلم" دقف معّتلا رشان نب
 ."عرد فلأ نامُعو نيرحبلاو لباب لهأ ىلع لعجو :٠ لقره نب ناهام مورلا ىلع هلماعو

 اهنمو :هتالوطبو هتاحوتفب اهيف ىنغتي ةليوط ةديصق هيلإ نوبسنيف لماكلا دعسأ مهرخآ اّمأو

 : هلوق

 الماكو ًابيقن انرّيمص نيصلا فو اهلك دنسلاو دنبلا دالب ْتلث
 البابو نيبرغملا دالب تلنو *امهالك نيقرشملا دالب تلنو

 هيلإ نوبسنيو «ًايبن ثعبُي نأ لبق ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلاب نمآ هنأ نومعزيو

 : اهيف لوقي ةديصق

 ّمّسَنلا يراب هللا نم لوسر
 مانألا ٌريخ دمحأ مف

 'ماع نباو هل ارزو تنكل هدهع ىلإ يرمع ٌدّمولف

 . عفّرلاب درو اذك *
 134 -81 ناجيتلا :باتكو ؛225 - 183/8 ليلكإلا :يف رابخألاو تاياورلا هذه رظنا -1

 . 256- 252 :قاروأ :بنراقو :221 -219و
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 هنأو «ةبعكلا اسك نم لوأ هنأل هّبس نع يبن ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ نوعّدي مث

 هذه فيلأت نأ حضاولا نمو (37 ناخدلا) 'عبت موق مأر يخ مهأ" :ىلاعت هلوق يف دارم اوه

 - ةيسيقلاو ةينميلا نيب يومذدلا عارصلا كلذ ىلإ عجري امنإ اهب ةيانعلاو اهيف عسوتلاو رابخألا

 هداجنأب رخفلاب نيقيرفلا نم لك فتكي مل ذإ «ناطلسلاو ةفالخلا ىلع - يومألا رصعلا لاوط

 لبق هسفانمو همصخ ىلع هقوفت تبل ةرباغلا نامزلا ىلإ اهب ةدوعلا لواح لب ؛مالسإلا يف

 ديعب مأ ذنم -- دمحلا هلو - عارصلا اذه ىوط دق خيراتلا نأ نم مغرلابو .'هدعبو مالسإلا

 ببسي - اهنوديعيو تاياورلاو رابخألا هذهب نوكسمتي اولازام برعلا نيثحابلا ضعب ّنإف

 ةدهربلل نوكجلي تايرظنو ًاماكحأ اهيلع نونبيف - تامّلسملا نم نيمدقتملا تافلؤم يف اهدورو

 ًافلاع ناك نإو مهأوه قفاوي ًاريسفت ةيخيراتلا رداصملا يف درو ام ريسفت ىلإ اهتحص ىلع
 ناب داقتعالا يف نييرابخإلا ككلوأ - كلذب - نوثحابلا ءالؤه كراشيو .يملعلا جهنملل

 ةبقاعتم ىربك ةيرشب تاجوم نأبو «ميدقلا ملاعلا يف تاراضحلا مدقأ يه ةيبرعلا ةراضحلا

 -وزفلابوأ املي - نطوتستل روصعلا مدقأ ذنم اهلامشو ةيبرعلا ةريزجلا بونج نم تجرخ

 ةراقلا نم ةيلامشلاو ةيقرشلا ءازجألاو :«نيدفارلا دالبو ماشلا دالب نم ةعساو قطانم

 نم تارجبلا قفدت نع ىورُي ام :امهدحأ نينثأ نيليلدب اذه مهبهذم نوززعيو ةيقيرفإلا

 نم ريثك ضارتفا :رخآلاو ؛ ميركلا نآرقلا هيلإ راشأ يذلا مرعلا ليس ثودح رثإ نميلا

 نكاسأ ىلإ تلصو ةيماسلا تاغللاب ةقطانلا بوعشلا نأ - ًابرعو نيقرشعسم - نيفحابلا

 .ةيبرعلا ةريزجلا نم ةعباتنم تارجه يف ةقورعملا اهتاكس

 ةراضحلا قبس تبي ًاحضاو ًاليلد مّداقت ال اهيلإ انرثشأ يتنلا ىربخألا نداصلا ةاريلغ

 تاباتكلاو شوقنلاو ةيرثألا تافشتكملا نأ امك :ميدقلا ملاعلا تاراضح عيمجل ًانمز ةيبرعلا

 تاندعو ناطحق ةرخافم يف مالكلا ناونعب هباتك يف ًالصف 456 ةنس يفونملا . مزح نبا دقع .رركم_-1

 اماو :هب ءافخأل ًاروهظ ناندع ُلضف رهظيو" :لرقلا ىلإ ىهتناو «نييقيرفالل ةرخاقملا هجوأ هيف لمجأ“

 . (490- 487) ”مكاقتا هللا دنع مكمركأ ّنإ " :أطخف كلذ ادع امو «ىرقتلاب الإ رخف الف ةقينحلا يف

 . ةعاضقو ؛ناطحقو ؛ناندع :ماسقأ ةثالث برعلا لعج هنكلو



 ةيزاغ - ىربك تاجوم جورخ ىلإ ريشت ال ةيكيسالكلا رداصملا كلذكو «تاغللا ىتشب

 - ةشبخلا ادع ام - ةيقيرفأوأ نيدفارلا دالبوأ ماشلا دالب ىلإ برعلا ةريزج نم - .ةملاسوأ

 نطوملا يه ةيبرعلا ةريزجلا ناب ميلستلا نكمي ال هنأب كلذ ىلع دز .يداليملا ثلاثلا نرقلا ىتح

 نيدفاّرلا دالب يفوأ ماشلا دالب يف نطوملا اذه لعجت تايرظن ةمئف « ةّيماسلا بوعشلل يلصألا

 .ىرخأ ميلاقأ يفوأ يقيرفألا لامشلا يفوأ

 اندجول ةلأسملا هذه يف رداصملا مهأ يهو ؛ةميدقلا ةينميلا شوقتلا دنع ًاليلق انفقوولو

 راعذألا اذ ًارّمُعَوُأ رانملا اذ ةهربأوأ شتارلا ثراحلاوأ طاطلملا نب ٌداَدشركذت ال اهنأ

 نويرابخلا مهنع ثّحت نيذلا ماكحلا كئلوأ نم ةثالث لامعأ ركذت اهنكلو «ةّئبلا شيقيرفأوأ

 مث هكيرشوهو شعرهي رمش هنبأو (معنهي رساي ؛يأ) معّنلا رشان :مهو ؛مهعبات نمو
 نانايكلا كلذب دحّتأف برأم ىلإ لوصولا امهدهع يف ريمح تعاطتسا ْذِإ « مكحلا يف هتفيلخ

 مث ؛يداليملا ثلاثلا نرقلا رخاوأ ةدحاو ةلود يف - ليوط عارص دعب - يريمحلاو يئبسلا

 توم رضحو نادير يذو أبس كلم" بقل ذختاف توم رضح نم ءازجأ ٌمض رمش عاطتسا
 اهب برك كلم هابأ كراش يذلا (دعسأ برك بأ :يأ) لماكلا دعسأوهف مهغلاث امأ :" تنميو

 نميلا مكحب هدارفنا دعب عضخأ هنأ نم مغرلابو ؛يداليملا عبارلا نرققلا رخاوأ مكحلا نم

 هبقل ىلإ " ةماهتو ًادوط مهبارعإو " ةرابع ةفاضإ نم جتنتسُي امك هئاطلسن ًابيرقت هلك ميدقلا
 .دجن قطانم ضعب - شوقنلا لوقت امك - زواجتت مل هتاوزغ نإف

 زواجت ىتش نكامأ ىلإ ةريثك لئابق ةرجبل ًاببس هرايهنا اولعج يذلا برأم دس اًمأو
 تامولعمب اندمت يتلا يه نيصصختملا تاساردو شوقتنلا ٌنإف ةيبرعلا ةريزجلا موخت اهضعب

 سماخلا نرقلا يف عقوملا كلذ يف ّدسلا ءانب لمتكأ ذإ ؛هرايهناو هعّدصتو هئانب نع ةقوثوم

 ةيدوأ نم ةيمسوملا راطمألا هايم قفدت نع ةئشانلا لويسلا هايم ءاوتحال كانه ميقأ دقو «م.ق

 ّدسلا عيطتسي الو .عبرم مك فالآ ةرشع يلاوحب اهتحاسم ردقت يتلا اهعجت طقاسم ىلإ ةقطنملا

 كلذ ىلإ فيضأ اذإف «نرق ىلع ديزت ةرتفل ىمط نم هفرجت امو ؛لويسلا عيمج هايم باعيتسا
 عدصت رسفي اذه نإف ًانايحأ لامهإلا كلذ قوفو «تاناضيفلاو لزالزلاك ةيعيبطلا ثراوكلا

 يف بسرت جارختساو هنم ةعدصتللا ءازجلا حالصإ يعدتسي امم ؛راهني نأ نود ارارم دسلا

165 



 يف ّدسلا حالصإل ركذ لّوأ عجريو .'اهاوسو باشخأو ةراجحو ةبرتأ نم ٌدسلا ضوح

 يف يدج حالصإ ىلإ شوقنلا دحأ راشأ ثيح ؛يداليملا عبارلا نرقلا فصتنم ىلإ شوقتنلا

 671) يلامشلا فرصملا ءانب ةداعإ لمشو «نمأهي برك كلم هنبأو معنهي نارأت نيكلملا دهع

 ميمرت نع (©68 5ال) م457و (0111540) م449 يماعب ناخرؤم ناشقن تّدحت مث (8

 تومرضحو نادير يذو أبس كلم ِرِفْعُي ليبحرش كلملا دهع نم نيلاتتم نيماع يف نيترم ّدسلا
 لاجر نم ًافلأ نيرشع ةيئاثلا ةّرملا يف رّحس كلملا نأ هيف نّيبو «ةماهتو ٌدوط مهبارعأو تنميو

 (©111541) م542 ماع ديدج حالصإب ةهربأ ماق مث .حالصإلاب مايقلل تومرضحو ريمح

 «ةليلق تاونسب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا دلوم ليبق راهنأ هنأل اريصق انمز ّدسلا رمع لاطأ

 لك يف مهقرفتو اهلئابق ةرجه ىلإ ىدأ ام ؛ ةنقطنملا كلت يف ّيرلا ماظن رايهنا كلذ نع جتنف

 :أبس ةروس يف ىلاعت هلوق يف ميركلا نآرقلاورسفم لوقي امك -- ثدحلا اذه ٌركذ ءاجو ؛ناكم

 نم ٍءيشو لئأو ٍطْسَح ٍلكُأ يتاوذ نيتّنجب مهانلدبو «مرعلا ليس عهيلع انلسسزأف اوسرعأف"

 .*(16 :أبس) "ليلق ٍرْدِس

 اذهف ؛دسلا رايهنا ىلإ ىدأل يذلا ريخألا عّدصتلا ىلإ ريشت ةميركلا تايآلا نأ حص نإف

 «يداليملا سداسلا نرقلا نم ريخألا ثلثلا يف تعقو ةموعزملا ىربكلا تارجبلا نأ ينعي

 اهيف تكراش يتلا لئابقلا ناببو تارجبلا هذه ريس فصو نع ثارتلا بتُك تكس اذاملف
 نيثحابلا تاسارد جئاتن يف كلذ نع ةباجإلا لعلو ؟ مالسإلا روهظب اهدهع برق نم مغرلاب

 ةرشع زواجتي ال امب ميدقلا يف ّدسلا اهيقسي ناك يتلا يضارألا ةحاسم اورّدق نيذلا نيرصاعملا

 نيب ام ماعطإل يفكت تناك كاذنآ ةعورزملا يضارألا نأ اذه نم اوجتنتساف ؛راتكه فالآ

 اهسفن ةبيدملا ةحاسم نآي املع «برام'ةقطتم ف نوشيعب اوناك ةمدسش فلأ نيسمخ ىلإ نيثآلث

 يننإف تاريدقتلا هذه يف أطخلا ةبسن نكت امهمو ”دحاو عبرم رتموليك ىلع ديزت نكت مل

 - نوّرقتسم : يأ نوعرازم موق مهو - ّدسلا رايهنا نم نوررضتملا كئلوأ نوكي نأ دعبتسا

 . 69-102 قاروأ :يف برام َّدس نع ةلصفملا ةساردلا رظنا -1

 .74 قاروأ -2
 93 قاروأ -3
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 نوفرعي ال ةلوهجم ةديعب قطانم ىلإ اورجاهيل ةحاسملا عساولا تاريخلا ريفولا مهدلب اوكرت دق

 مهضععب لاقتنا دعبتسأ ال تدك ْنِإو ؛هسفن نميلا يف اوقّرفت مهمظعم ّنأ حجرألاف ؛ائيش اهنع
 مهتقبس يتلا تاعامجلا نم مهناوخإب اوقحليل ةفاسملا برقل ةريزجلا طسو ىلإ مهضعب ىلإ

 .ةيضاملا نورقلا لاوط

 ةريثك ةشبحلا ىلإ م.ق لوألا فلألا يف ةيني تارجه ثودح ىلع ةلدألا نأ ىلع

 نيينميلا نم تاعامج روبع يه لب 'ىربك تارجهوأوزغ لكشب نكت مل اهنكلو «ةعونتم
 يلودع ءانيم يف ةيراجت تاطحم تماقأ ثيح ؛لباقملا يقيرفإلا لحاسلا ىلإ رمحألا رحبلل

 نم ىتش قطانم ىلإ ابرغ تفحزف تاعامجلا هذه لوصو عباتت مث «هرواج امو م9

 طخب ةبوتكملا شوقنلا نم ةعومجم كانه تقلخو «نييلحملا ناكسلاب تطلتخاو « يرجنو ايربترإ

 «ميدقلا نميل ةبلآ ءامس تنمضت دقو .موسكأ برق 'احي' عقوم يف اهمدقأ ىلع رثُع دنسملا

 «يلع همس :وحن ؛هماكح ضعب ءامسأو ؛ميمح تاذو نادعب تاذو رشُعو ةقملاوحن

 تافشتكملا لدتو .م.ق 510 ماع ًامكاح ناك يذلا فني يلع همسي يئبسلا بّركملاوهو

 ثالص دوجو ىلع ةينفلاو ةيرامعما طامنلاو لاكشألاو تاودألا اهيف امب عقوملا يف ةيرثألا

 يف يتلا كلت هبشت احي يف ةجرّملا ةّصنملاف ؛رصعلا كلذ يف ةشبحلاو ميدقلا نميلا نيب ةدكؤم

 برأم يف اهرئاظنك احي يف ةليطتسملا ةدعاقلا تاذ ةعبرملا ةدمعألاو ؛ةضيرحلا يفوأ برأم

 اجي دبعم ني ةحضاو هبش هجوأ ةمثو .ةدحاو كانهو انه ةينفلا ةفرخزلا نأ امك ؛:ةضيرحو

 مرح) ماّوأ دبعم يف هريظنو احي يف رصقلا قاور نيب كلذكو ءدجاسملاو ةضيرح يدبعمو

 زارط ىلع ينبمف امي رصق يف يلخادلا رادجلا اّمأ .عنمت يف رشع دبعم يفو برأم يف (سيفلب

 هبشلا هجوو .ىصحلابوشحملا ليطتسملا يرجحلا طالبلا نم نيتقبطب :يأ :برأم دبعم ناردج

 ماتخألاو ةبعكملاوأ ةيناوطسألا حباذملاو نيبارقلا ميدقت حاولأو ةريغصلا حباذملا يف ًاضيأ حضاو

 ةملثما رارجلاف ؛ةيراخفلا تاعوتصملا ىلع اذه قدصيو .ةيسدنبلا لاكشألا تاذ ةيزئوربلا

 « ةضيرحلاو ريمح نب رجه يف اهرئاظنك اح يف نيفرطلا نم ةعلضملا باوكألاو نيفرطلا نم

 ام كانه سيلف «ًاليوط تقو تقرغتسا هلبق وأ م.ق عباسلا نرقلا يف تأدب يتلا ةرجبلا نأ هيقفاب ىرب.-1

 . (1970 خيرات) ةدحاو ةعفد تمت ةعساو ةرجه وأ ةوزغ ىلع لدي

167 



 نم ةعونصملا روثلا ليثامتو :ىتلواهو ارطمو احي يف ةيوركلا فصن ةدعاقلا تاذ باوكألاو

 نميلا رثأ امأ .موسكأ نم ةبيرقلا عقاوملا ضعبل برامو أبس :وحن ةينميلا ءامسألاو ءرمرملا

 دوجولا ىلإ ترهظ يتلا موسكأ ةلود تذختا ذإ «ىوغلوهف ةشبحلا يف مويلا ىلإ يقابلا ميدقلا

 ةيشبحلا ةغللا ةباتكل - هيلإ تاكرحلا ةفاضإب هريوطت دعب - دنسملا طخ يداليملا لولا نرقلا يف

 ةيبرعلا نيبو اهنيب ةريثك ةيوغلو ةيوحن هبش هجوأ دوجو ةنراقملا رهظُت يتلا (ةيزعجلا يأ)

 نموه - ةشبحلا يأ - اهسفن دالبلا مسأ نأ كلذ ىلع دز :ةينميلا شوقنلا ةغلو ىحصفلا
 اهترجه ةينميلا تاعامجلا هذه ضعب عباتت نأ " انه ءرملا لءاستي دقو .ءامدقلا نييتميلا غوص

 كانه ىلإ لوصولل نمالا ديحولا قيرطلا نأوه بناوخلاو ؟ يقيرفإلا لامشلا ىلإ ةشبحلا نم

 كلت ىلع لّدي ام نورجاهملا كئلوأ فلخل كلذ ثدحولو ءرصم مث نادوسلا روبعوه

 رداصملا نم يأ يف اركذ اذبل دجن ال اننأ نع كيهان - ةشبحلا يف اولعف امك يأ - تارجبلا

 .ةفورعملا

 يف ةفورعملا ةديحولا ةرجبلا يه ةشبحلا ىلإ ءامدقلا نيينميلا ةرجه نأ مدقت ام ينعي لهف

 ىلإ عجري ميدقلا نميلا ةراضح راهدزا نأ يف نمكت كلذ نع ةباجإلا لعل ؟ روصعلا كلت

 لقنُتل ةماهتو ةرطقس ةريزجو رافظو ةرْهلا دالب يف اهعاونأ جتنُت تناك يلا بويطلاب ةراجتلا

 ضوحو نيدفارلا دالب ىلإ يأ لامشلا ىلإ ىصقألا قرشلاو دنبلا نم ةدروتسملا علسلا اهعمو

 رحب ىلع انق ءانيم نم دتمي يذلا 'روخُبلا قيرط" ربع بويطلا ريدصت ناكو .طسوتملا رحبلا

 يدار يف "وافلا "ربع امهدحأ :نيعرف ىألإ عرفتي ثيح «نارجنف برأمف ةوبش ربع برعلا
 (الُعلا يأ) ناديدف برغي ربعارخآو :نيدفارلا دالبو يبرعلا جيلخلا ىلإ ةماميلاف ساوّدلا

 نايتق ةمصاع ' عنمت نم لفاوقلا تاطحم ددع نأ ينيلب ركذ دقو «ةزغ ىلإوأ قشمد ىلإ ءارتبلاف

 نويميلا راجتلا كتعلوأ ادن فلخ دقو !ةطغ5 يداليملل لوألا نرقلا يف غلبي ناك ةّرغ ىلإ

 ةراجتلا قيرط نع (داليملل ثلاثلا وأ يناثلا نرقلا نم) 565ةماان5 فاوطلا باتك بحاص انثدحُيو -1

 ندعو ءرمحألا رحبلا ىلع "ازوم' اخلا) ةينميلا ئناوملا نيب ءامدقلا نوينميلا اهكلس يتلا ةيرحبلا

 لصفلا و :568اماانق 39-21 :رظنا . دنبلاو يقيرفإلا نرقلا لحاوسو (برعلا رحب ىلع اشومونقو

 .71-183 ميدقلا نميلا خيرات : هباتك يف ةيراجنلا قيرطلاو روخبلا نارنعب هيقفاب هدقع يذلا
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 دالب جراخ ةنيعملا شوقنلا نم ىربكلا ةعومجما نأ ريغ .اةطح 65 دالبلا ضعب يف ًاشوقن

 ةنطوتسم اوماقأ نيينعملا راجتلا نأ رهاظلاوأ زاجحلا يلاعأب (الّعلا) ناديد يف تدجُو نميلا

 ام ةرتفلا ىلإ شوقنلا هذه عجرتو ءاهبايإو اهباهذ يف ةيراجتلا لفاوقلا ةمالس اونمضيل كانه

 .م.ق يناثلاو عبارلا نينرقلا نيب

 ةمثف ؛ءامدقلا نويئميلا ةنطوتسا يذلا ديحولا عقوملا نكت مل "ناديد" نأ كشاالو

 يف رخآلوأ ببسل فلختت نورقلا ىدم ىلع تناك - راجت ريغو ًاراجت-- مهنم ةزيثك تاعامج

 لئابقلاب كانه طلختل نيدفارلا دالبو ماشلا دالب نم ىتش قطانم يف اهيلإ لصت يتلا نكامألا

 ةنساسغلاو ةرذانملا تارامإ يه ثالث اهنم رهتشا ةيبرع تارامإ اهعم ميقتلو ةيلامشلا ةيبرعلا
 يهو ناتفورعم اهنم نانثا «ًاتمز قبسأ ىرخأ ةيبرع تارامإ عبرأ كانه نأ عقاولاو .ةدنكو

 دهع يف ءارتبلا طوقس ىلإ م.ق 169 ماع لوألا ثراحلا مكح ةيادب نم) طابنالا ةلود

 نامورلا لواح امدنع م.ق 41 ماع نم) رمدت ةلودو :(م106 ماع ناجارت روطاربمالا

 ةرهش امهنم لقأ ةثلاثو :(م273 ماع نايلروأ روطاربمالا ديب اهطوقس ىتح اهيلغ ءاليتسالا

 © ةقكلالف ركذ مث ؛م 85 ماع يلاوح ىلإ اهشوقن مدقأ عجري يتلا (58[118) رضح ةلود يه

 «اهيلع يلوتسي نأ نود م 117 ماع اهمجاه ناجارت نأ 1[خمردقم [1ذ5امدجب هباتك يف أه

 يديأب كلذ دعب تطقس اهنكلو : هيلع تصعتساف 198 ماع سورفيس سومتبس اهرصاح مث
 ةينانويلا شوفنل تراشأ نيذلا - ليعامسإ ءانبأ نم روطي ىلإ ةبسن - نييروطيلا نينياساسلا
 عارصلاا ىدا دقو م .ق يناغلا نرقلا نم ًاءدب نانبل يف مهدوجو ىلإ ةيكيسالكلا رداصملاو
 دالب ىلع مهترطيس فعض ىلإ م.ق 96 ىلإ 116 ماع نم نييقولسلا نيب ةطلسلا ىلع حلسملا
 هذه دودح تناكو ؛م.ق 115 ماع 161781011 بقل (نعم : يأ) سويانم اورطضاف «ماشلا

 .م.ق 20 ماع دعب اهركذ ىفتخا ىتح ىرخأ عستتو ٌةراث قيضت ةرامإلا

 نم لئابقلا عنمت - كاذنآ - نكت مل ةيفارغجلاوأ ةيسايسلا دودحلا نأ ىسنن الأ انه يغبنيو
 ىرخأ ىلإ ةفطتم نم ”ةملاسمؤأ ةيزاغ-- لقينت تناك اذدلو.«تدازأ ثيغبو تءاش نأ ةكرحلا

 .(8885 3952) ةريزجلا يف يمرضح شقن ةمر -1
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 نوخروؤملا دروأ دقو «نيدفارلا دالبو ماشلا دالب ىلإ امهنموأ اهلامش ىلإ ةريزجلا يبونج نم

 كانه تماقأف نيرحبلا ىلإ تحزن "خونت" نأ ركذف ؛كلذ ىلع ةلثمأ مهسفتأ يمادقلا

 دالب يبرنج ىلإ يداليملا ثلاثلا نرقلا علطم يف اهكرحت تعبات مث *اهنيب اميف تفلاحتو

 بودج ىلإ مث ةماهت ىلإ برأم نم اولحترا ةنساسغلا ناو «ةرذانملا ةلود كانه ميقتل نيدفاّرلا

 مث تومرضح ىلإ تحزن مث نيرحبلا يف تناك ' ةدنك ' نأو « مهتلود اوماقأ ثيح ماشلا دالب

 ىلإ نيرصاعملا نيخرؤملا ضعب عفدي يذلاوه اذه لعلو .ًاكلُم كانه تسسأو والعم ضرأ تلزن
 يننكلو .ةيبرعلا ةريزجلا لامش يف بونجلا برع لودب ةدنكو ةنساسغلاو ةرذانملا لود ةيمست

 نم تناك نييروطيلاو رمدتو رضحلاو طابنألا لود كلذكو لودلا هذه نأ لوقلا ىلإ دوعأ

 تافلؤم يف ىرخأ ةرم كلذ ىلع ليلدلا دجنسو ءًاعم بونجلا برعو لامشلا برع عنص
 نم مهو خونت نم ثلثلا " :وحتلا اذه ىلع ةريحلا لهأ انل اوفصو نيذلا يمادقلا نيخرؤملا

 ءاهقوف امورابنألاو ةريحلا نيب اميف تارفلا يبرغ يف ربولاو رعشلا تويبو لاطملا نكسي ناك

 مهو :فالخألا : ثلاثلا ثلثلاو ءاهي اونتباو ةربحلا اونكس نيذلا مهو دابجلا :يناثلا ثلثلاو

 يربطلا) ...نم الو ربولا نم خونت نم نكي مل نم مهيف اولزنو ةريح ا لهأب اوقحل نيذلا
 .(يبلكلا نبا نع ةياور 1

 نم يأ «سكاعملا هاجتالا يف لئابقلا ةكرح ىلع ءوضلا ةميدقلا ةينميلا شوقنلا يقتلتو

 نم مهعيمج اونوكي مل ْنِإو - بارعألاوأ برعلا نع ثدحتت امدنع ؛بونجلا ىلإ لامشلا

 اهل نوعضخيوأ اهنولاسُيو «ٌةراتريمحو تومرضحو أبس كلام نوداعُي نيذلا لامشلا برع

 شيلا نأ (لاسعملا شقن) يداليملا يناثلا نرقلا فصتنم نم شقن يف درو دقن ؛ىرخا ٌةرات

 رخآ شقن ثدحتو " 580 015 2 بارعألا ديس" اهدوقي ةبودب ةوق مضي ناك يمرضحلا

 ءأبس ةكلممل ةيلامشلا فارطألا يف دسألاو حجدمو رازنو ناسغل حرش لآ دهع نم (2 175)

 نبأل لماكلا) "ةينميو" ةيرضم ”خونت" مسأ اهمض يتلا ةفلاحتملا لئابقلا لعجي مهضعب نأ انه ظحالتن +

 هل لاقي ثلاثو ؛ةعاضق نم اهنم نادثا " :نطبأ ةثالث مزح نبا اهلعج نيح يف (340/1 ريثالا

 ركذيو . 467 ةرهجلا ”سيقلادبعو ماذّجو مْخَلو ةدنك نم اهلك برعلا لئابق عيمج نم مهر فالحألا

 . ةيلامش لئابق نم فالحا اهاوسو ءيطو بلغنو نافطغ نا ىتح بيليف
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 يف بقلُي عبارلا نرقلا يف يأ شعرهي رمش نب معنهي رساي دهع يف ًاينزي ًايندج ًادئاق دجن مث
 لهابو (مارح :وأ) ميرحو حِحُدّمو ةدنك بارعأ ريبكب ( 1: 32 + 12 665) شوقنلا ضعب

 ايزو

 ةبسن يف نوفلتخي نيباسنلا تلعج يتلا يه بونجلاو لامشلا نيب هذه لقنتلا ةكرح لعلو

 عبتت انيلع بعصي ناك اذإو .ناندعوأ ناطحق ىلإ *ةدنكو ةعاضقو َكلَع :وحن لئابقلا ضعي

 «رمألا اذه حيضوتل يفاك ةدنك نع ثارتلا بتكو شوقنلا هتركذ ام نإف ةعاضقو كلع ةكرح

 مكح يذلا - رتوا رعش أبس كلم نأ (18 635) سيقلب مرحم نم ئبس شن يف درو دقف

 يذ ةعيبر دض لهاك تاذ ةيرق ىلإ نيتيركسع نيتلمح لسرا - يداليملا ثلاثلا نرقلا لئاوأ
 يناثلا بضحي حرش لآ نيكلملا نا (8 2110)رخآ شفن ركذو «ناطحقو ةدنك كلم روث لآ

 ىلإ ةرافس السرا - يداليملا ثلاثلا نرقلا فصتنم يف نامكحي اناك نيذللا - نيب لزأي هاخأو

 بصن ىلع دنسملا طخب ًالاث ًاشقن نيشقنلا نيذه ىلإ فيضُنتو ٍجِحْدمو ةدنك كلم دب نب كلام

 ناطحتق كلموه ةعيبر نب ةيواعم ربقلا بحاص نأ ركذي هنكلو ؛ ةحارص ةدنك هيف ركذت الربق

 عقوم يف ةيرثأ تاييقنت يف - ىرخأ شوقن هعمو - روكذملا شقنلا ىلع رثُع دقو ءحجذمو
 يتلا هذه ؛حجدمو ناطحقو ةدنك ةلود ركذ يفتخي مث .ًدجن يف (ًايلاحوافلا) لهاك تاذ ةيرق

 :دنك خيرات أديت اهنأل ًامامت ثارتلا بتك هلهجت رودوهو اهخيرات نم لولا رودلا لثمت

 دعم ضرأ اهلوزن مث تومرضح ىلإ نيرحبلا نم ابلاقتنا نع ثيدحلاب - هالعا انركذ
 ريمح كلم (لماكلا دعسأ نب نم أهي ناسح :يأ) عبت نب ناسح ىلو ثيح ؛ةلود اهسبسأتو

 ىلع رارُلا لكآب بقلملا ةيواعم نيورمع نب ًارجُح يداليملا سماخلا نرقلا نم ريخألا عبرلا يف

 ةدناسم ىلع ةأفاكم ناك كلذ نأودبيو ؛ ةيبرعلا ةريزجلا طسو يف هل تعضخ يتلا دعم لئابق

 عم اولئاق ةدنك نم ًابارعا نأ (8إل 509) شوقنلا دحأ ركذي ذإ كانه مهموصخ دض نييريمحلا

 نيو

 ةادبلا برعلا راشتنا :و :42 -13/1 .:ةديعسلا ةيبرعلا يف :نييبونجو نييلامش بارعألا نأشب رظنا - 1

 . 107 - 106 :ةيدتسم شوقنلاو ؛«107-3

 ,8-375-440 :باسنالا ةرهمج :رظنا -2

 . يراصناللو وافلا ةيرق -3
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 .دجن يف حمُجلا لَسأَم ىعدُي عقوم ىلإ ةلصوأ ةوزغ يف لماكلا دعسا

 اذه ةيلامشلا ةيبرعلا شوقنلا راشتناوهو ماه يوغل ٌليلد هانركذ يذلا اذه ديؤيو

 يناشلاوأ لوألا نرقلا ىلإ م.ق عبارلا نرقلا نم هنمز ثيح نم دتمي يذلا عساولا راشتنالا

 ةيبرعلا ةريزجلا يلامشو نيدفارلا دالب يبونجو ماشلا دالب هتعقر ثيح نم لمشيو ءداليملل

 لاكشأبوافلا نيبو ةيئاسحاو ةيوغصو ةينايحلو ةيدوُمم شوقنلا هذه ةباتك للعن مبز .اهقرشو
 12 5065 - 12 ) دنسملا طخمب ةبوتكم ةميدق ةينمي ًاشوقن لباقملا يف دجن اننأ امك ؟ دئسملا طخ نم

 ةيلامش ةيبرع اهتغل نكلو (2

 يداليملا ثلاثلا نرقلا ىتح ءامدقلا نيينميلا ةرجه ةلأسم ثحب نم انل حضتي اذكهو

 لامش ىلإ تارجبلا نأ هتراضحو ميدقلا نميلا خيرات نع رداصملا ىتش يف درو ام ىلإ ًادانتسا

 يف ةشبحلا ىلإ اهنم ناك ام نأ نيح يف ءاهيلع ليلد ال ةموعزم - اوزغوأ امليس -- ةيقيرفإ
 رحبلا يتفض نيب ةلصلا كلت ىلع ًادهاش اهمظعم لازي ام ةريثك ةلدأب دكؤم م.ق لوألا فلألا

 ةحجرم يهف نيدفارلا دالبو ةيبرعلا ةريزجلا يلامش ىلإ تارجبلا امأ .مويلا ىلإ رمحألا

 دهشتسا يذلا عساولا يراجتلا طاشنلاوه اهثودح ىلع ةلدألا مهأو نيقيلا براقي ًاناحجر

 .نورقلا رم ىلع ءامدقلا نوينميلا هب

 يذلاوحنلا ىلع ىربك ثتارجه نكت مل ةروكذملا ةرتفلا يف تمت يتلا تارجبلا نأ ريغ

 يف ةيلالبلا ةبيرغتلا رارغ ىلعوأ ءابل ًايلاتوأ تاحوتفلا ًاقفارم مالسإلا روهظ دعب ثدح
 تاعامجي متت ةشبحلا ىلإ تارجبلا اهبف امب - اهعيمج تناك لب ؛يرجبلا سماخلا نرقلا

 رصعلا يف نوينميلا هلعف يذلاوحنلا ىلع ًاضعب اهضعب عبتي - مهاوسوأ راجتلا نم - ةريغص

 لئابقلاب ةبقاعتملا تاعامجلا كلت تطلتخاف «ايزيلامو ايسينودنا ىلإ مهتارجه يف ثيدحلا

 .عيمجلا تلظأ نأ ةدحوملا ةيبرعلا ةيوبلا تثبل امو «ديدجلا اهنطوم يف ةيلامشلا ةيبرعلا
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 زعاجألاو (تشبح) ناشبحلا يتليبق ةرجهرثأ

 مالسإلا لبق ايقيرفأ قرش ىلإ نميلا نم

 مالعلا نمحرلا دبع ىده .أ

 ”ايقيرفأ قرش يلإ نميلا نم زعاجألاو ناشبحلا يتليبق ةرجه ليلحتل ضرعتلا لبق
 نم ديدعلا ةرجبل ةيدؤملا ةماعلا بابسألا زربأ دنع فوقولا نم انلدب ال نيتقطتملا ىلع اهرئأو

 لحاس ىلإو يقرش لامشو لامشو يبرغ لامش هاجتا يف ميلا جراخ ًامومع ةينميلا لئابقلا
 .ايقيرفأ قرش

 قلطأ دقف طسولا نادوسلا امأ يقرشلا نادوسلا مساب ايقيرفأ قرش لحاس ةقطنم نوينميلا برعلا فرع -1

 لافنسلا ىلإ رجينلا نم هنم ةيبرغلا ةقطنملا لمشي يبرغلا نادوسلاو (داشت ضوح)ةراقلا طسو ىلع

 ايقيرفأ مسا نأب ركذيو .ربربلا دالبو ايديمونو ايبيلو رصم يهف ةراقلا نم ةيلامشلا ماسقألا امأ .ايبماغو

 كولم دحأ حون نب ماس ... نب ناطحق نب أبس نيريمح ىلإ بسني يذلا ةهربأ نب شقيرفأل ةبسن ناك
 ةناطر عمس اهيفو برغملا دالب ىلإ (هماتك - هحاهنص - ريمح) برعلا لئابقب بهذ يذلا ةعباتتلا نميلا

 داليمو ةراقلا نم يبرغلا يلامشلا مسقلا يمس هيلعو (ةعومسم ريغ مهتغل) مهيربرب رثكأ ام لافف ربربلا

 نادوسلاو برغملا نيب لفاوقلا ةراجت هللا ضوع نيمال :رظني ديزملل ءايقيرفأ لكك ةراقلاو ءربربلا

 عساتلا نرقلا ةياهن ىتح يراضحلا اهرودو لفاوقلا ةراجت ؛يداليملا رشع سداسلا نرقلا يف يبرعلا

 نب نمحرلا دبع :كلذكو «69 ص ,1984 ءدادنب «ةيبرعلا تاساردلاو ثوحبلا دهعم ءرشع

 يفو ربربلاو مجعلاو برعلا مايأ يف ربخلاو أدئبملا ناويدو ربعلا خيران يمسملا نودلخ نبا خيرات ؛نودلخ
 -38 صح قو 2 ؛1 ط ؛توريب :ةيملعلا بتكلا راد :2 دلجلا ؛ربكألا ناطلسلا يوذ نم مهرصاع

 باسنا ةرهمج :(0456 -384) سلدنألا مزح نب ديعس نب دمحأ نب ىلع دمحم وبأ كلذكو . 9

 فورعلا)نازولا دمحم نب نسحلا اضيأو 285 صح 439 ؛200 تروريب «ةيملعلا بتكلا راد ؛برعلا

 «توريب يمالسإلا برعلا راد ءرضخ دمحمو ىجح دمحم ةمجرت ءايقيرفأ فصو ؛(يقيرفألا نويلب
 .دعب امو ةمدقلا :1982 :2ط
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 ًارظن ؛ تارجبلا هذه يف يسيئرلا ببسلا ةيخانملا ةيفارغجلا فورظلا تناك ةقيقحلا يفو

 فلألا يف نيسوتسيالبلا رصع ةياهن يف يخانملا يفارغجلا ريغتلاب ةيبرعلا ةريزجلا هبش ةقطنم رثأتل
 يديلجلا فحزلا نم تارتف عبرأ رصعلا اذه دهش دقف .(م .ق 10.000) دالبملا لبق ةرشاعلا

 ةريزخلا ةيليسلا راطملا نع تارتف عبرأ اهنمزال (ايسأو ابروأ لامش) ةيضرألا ةركلا لامشوحن

 عتمتت تناك دقف (ةيبرعلا ةريزجلا هبش ةقطنم) اهنيب ةطسوتملا قطانملا امأ ةيئاوتسالا قطانملا يف

 لوألا عفادلا اذه ناكو ؛ناكسلاب ةلوهأمو ةمئاد ةرضخو ةلدتعم راطمأو ًايبسن لدتعم خانمب

 .اهب ةيراضحلا تازاجنإلا ىلوأ روهظل يدؤملاو اهيف ةيرشبلا تاعومجما نيب راوحلا روهظل

 تذخأو ةيبرعلا ةريزجلا ةبش ىلع هايملا ةلقو طحقلاو فافجلا فحز رصعلا كلذ ةياهنبو

 نكتلو ًالوأ' ةيلخادلا ةرجهلل ةقطنلا هذه ناكس رطضأ امم لءاض ةيناويحلاو ةيتابلا اهدزاوم

 يعرلاب ةقطنملا يف مئادلا اهلاقتنا نم مغرلاب اهنيب اميف رمتسم لاصتا ةلاح يف تاعامجلا هذه

 (بونجلاو لامشلاو برغلاو قرشلا نيب ةطبارلا ةيربلا ةيراجتلا قرطلا اهقرتخت ذإ)ةراجتلاو

 تأدب ءاذغلاو ءاملا نم رفوتموه ام ىلع اهقوفتو ناكسلا ددع يف ىربكلا ةدايزلا مامأو

 ىلإ نويداكألا ةرجه (1 :اهنم زرب يتلاو لامشلاوحن نميلا نم ةميدقلا ةقيرعلا تارجبلا

 ىلإ نويرومألاو (نويقينيفلا مهيف امب) نويناعتكلا (2 ؛ م.ق ةعبارلا فلألا يف نيدفارلا يداو

 لالبلا ةقطنم يف نويمارآلا (3 ؛ م.ق ةيناثلاو ةثلاثلا نيفلألا يف نيدفارلا يداوو ماشلا ةقطنم

 مث ”م.ق ةيناثلا فلألا نم يناثلا فصنلا يف (ةيروسلا) ماشلا ةقطنم يف نويناربعلاو بصخلا

 ناشبحلاو ماشلا دالب ىلإ ةردانملاو ةنساسغلاو طابنألا مهنم ةيبرع لئابق ةدع ترجه اهتلت

 .ايقيرفأ قرش لحاس ىلإ زعاجألاو

 رحبلا روهظ لبق ةيقيرفألا ةراقلا ءازجأ نم ًاءزج ناك ةيبرعلا ةريزجلا هبش نأ ىلإ رظنلابو
 « ةيقيرفألا ةراقلا ةطراخ نم اهحازأو « ةنس نييالم ةثالثوحن ذنم ءامهنيب لصق يذلا رمحألا

 1979 ,توريب ةيبرعلا ةضهنلا راد :ةميدقلا روصعلا ىف برعلا :باهولادبع ىنطل «يحي - 1
 ةعابطلل نيدلا زع ةسسؤم ؛نابرق دواد,ت:ةميدقلا روصعلا ؛دتسارب ىرنه سميجو 75 -33ص

 .115 -114ص 1983 ؛توريب ؛رشنلاو
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 مل ايقيرفأ قرش لحاسو ”(ةيبرعلا ةريزجلا هبش) نيبناجلا نيب لصف يذلا رمحألا رحبلا نإف
 قيرف ىأر يتلاو ةريخألا هذه نإ .ةيبرعلا ةريزجلا ةبش ىلإو نم ةيرشبلا تارجهلل ًايئاطوكي
 ةبقاعتم تارجه فافجلا ثودح ةجيتن تفرع ؛نييماسلل يلصألا نطرملا اهنأ ءاملعلا نم

 .سكعلا ىأر رخآ اقيرف نأ ريغ .يماسلا عباطلاب ةقطنملا عبطتل ةيرحبلاو ةيربلا قرطلا تكلس
 هنمو نيبماسلل يلصألا نطوملاوه يقيرفألا يقرشلا لحاسلا ربتعي ريخألا اذهل ةبسنلابف
 ةرهاظ ثودحو مهرئاكت دعبو ؛ بدنملا بابربع ةيبرعلا ةريزجلا هبش ىلإ تارجملا تجرخ

 .ايقيرفأ قرش ىلإو يقرشلا لامشلا ىلإو ًالامش اهنم اورجاه فاغجلا
 برقلا) ةيفارغجلا تارابتعإلا ىلع دمتعت تارربم ةدعب ضارتفالا اذه اوررب دقو

 ةلدألاو ؛هغبحلا يف دنسملا طخلاب ةباتكلا راشتنا) ةيوغللا ةلدألاو (روبعلا ةلوهسو يناكملا

 لوقلاب قيرفلا اذه ىلع درلا مت هنأ الإ ؛ نميلاو ةشبحلا نم لك يف ”(هقملا)هلإ ةدابع يف ةينيدلا
 ملو ةيبرعلا ةريزجلا هبش بونج يف ثدح يذلا يخانملا ريغتلاوه تارجبلا بابسأ دحأ ناي
 .ةلدتعم اهراطمأو اهسفط رمتسا يتلاو ايقيرفأ قرش يف ةيشبحلا ةبضبلا يف ثدحي

 كلذكو ةيثبسلا ةباتكلا لصأوه دنسملا طخلا نأب دكؤت اهعومجم يف ةيرثألا ةلدألا نأ امك
 ةريزجلا هبش بودج يف اهناكم نأ ىلع نانا فلتخي الو أبس ةلودو ميظعلا أبس هلإوه هقملا هلإ
 يتلا - ةابس ةكلم لسن نم مهنأ مهسفنأ شابحألا فارتعا كلذ ىلإ فضأ (نميلا) ةيبرعلا
 ةييرعلا ةريزجلا هبش بونج نأب ةلئاقلا ةيرظنلا لظت يلاتلابو -ليلحتلاب اقحال اهل قرطتنس

 :2ددع : ةيقيرفإلا تاساردلا هلجب ؛ةيقرشلا ايقيرفأب برعلا ةقالع رهاظم ؛رهاطلا ىلع« يبيرع ١-
 59 ص (اهبس «:ةيقيرفألا تاساردلاو ثوحبلا زكرم) 1989

 مسالا حبصي مث نمو .ىوق ىنعمب موهفمو (لبأ) هلإلا مسأ وهو (لا)لوألا نيعطقم نم هقملا هملك -2
 .هل ازمر (هنرق)روثلا ذختاو (ىوقلا هللا) يأ (ىوقلا ليأ)

 ,2ط «دادغي هعماج تاروشنم ؛ 1ج ؛مالسإلا لبق برعلا خيرات يف لصفملا ؛ ىلع داوج :نم الك رظنا - 3
 «قباس عجرم ؛ةميدقلا روصعلا يف برعلا :يحي باهرلادبع يفطلو ؛ اهدعب امو 234 ص 1

 ةعابطلل ةيماعلا هكرشلا ,مالسإلا لبق برعلا خيرات .طايخلا هفيلخ هللادبعو؛ 53 -50ص
 70: -67 نص ص 161992 ظ. ثوريب ءرشنلاو
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 لئابقلا نم ديدعلا تجرخ ثيح ءاملعلا بلغأ عامجإ لح نييماسلل يلصألا نطوملاوه

 قيرطلا ىلع ةرطيسلا ًاصوصخو ةيداصتقالا اهعاضوأ نيسحتل يعسللو رارقتسالل ةينميلا
 ةيبرعلا ةريزجلا هبشو ايسأ قرشو دنبلا نم ةيراجتلا علسلاو عئاضبلا لقني يذلا يراجتلا

 قرش ىلإ (ةميركلا راجحألاو ةفرقلاو (ةكتسملا)مدآلاو روخبلاو بنعلاو رومتلاو لباوتلا لثم)

 قيرطلا اذهو باشخألاو ماعنلا شيرو قيقرلاو بهذلاو دولجلاو جاعلاب اهيضاقتو ايقيرفأ

 . ”روخبلا قيرط مساب رهتشا

 ايقيرفأ قرش لحاس ىلإ مهترجهو زعاجألاو ناشبحلا يتليبقب فيرعتلا

 ةملك لوحف .ثحبلا اذه اهل قرطت يتلا ةكئاشلا لئاسملا ىدحإ ناشبحلا ةليبق ربتعت

 ةملك لولدمو لصأ نأ ىري ٌقيرف «نيقيرف نوخرؤملاو ءاملعلا مسقنأ تشبحوأ ناشبح

 يأ شح .عمج ةملك فدارت ةملكلا امنإو «ةدحاو ةليبق تسيل اهنأب شبحوأ ناشيحلا

 :ًاعيمجت مهعمج يأ ًاشيبخت هموق نش رثبحو ؛ةعامجلا ةشابخلاو ءاوعمتجا اوشبحتو ؛ عمجت

 يتلا ةينميلا لئابقلا نم تاعومجم ىلع تقلطأ ناشبح ةملك نأب قيرفلا اذه ىري يلاتلابو

 بابل ةلباقملا ةعفترملا ةيبضبلا ةقطنملا يف يقيرفألا يقرشلا لحاسلا ىلإ ترجاهو نميلا تكرت

 دقف ةيماسلا ةرجاهملا تائفلا هذه ةرثكل ًارظنو (نميلا يبرغ بونج) برغلا يف بدنملا

 ةغللا ىلع اهتغلو اهمسأ بلغتو مهيلع تقوفت مث لحاسلا ىلع ةقرافألا نييماح لاب تطلتخا

 لإ رجاهملا ةقطنملا عيمج ىلع قلطي ةشبح مسإلا حبصأ دالبلا يف ةيلصألا

 ىتح يراضحلا اهرودو لفاوقلا ةراجت نمض « ميدقلا خيراتلا يف لفاوقلا ةراجت «داوج اضر «يمشابلا - ]

 .21 -14ص ص ءقباس عجرم ءرشع عسانلا نرقلا ةياهن

 «برعلا ناسل ؛ يرصملا يقيرفألا روظنم نبا مركم نب دمحم نيدلا لامج لضفلا وبأ :نم الك رظنا - 2

 نيدلا ىحن كلذكو ؛«2790 -2781 ص ص :1994 :3ط :توريب :رداص راد «سداسلا دلجملا

 :278 -277ص :تدد «ليلدلا راد «2ب ,طيحملا سومافلا «ىدابآ زوريفلا بوقعي نب دمحم

 هللادبع خيشلا مدقت)لوألا دلجا :مولعلاو ةغللا يف جاحصلا ؛يرهوجلا ةمالعلا حاحص ديدجت اضيأو

 21974 ءط «توريب «ةيبرعلا ةراضحلا راد «ىلشعرم ةماسأو ىلشعرم ميدن دادعإ :(ىليالعلا

 سورعلا جان ؛ىقنحلا ىدييزلا ىطسولا ينيسحلا ىضترم دمحم ديسلا ضيف ىبأ نيدلا ىحبو ؛ 231 ص
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 نم مه ةينميلا تارجبلا لبق ةشبحلا ناكس نأب هخيرات ف نودلخ نبا دروأ انه نمو

 دروأ امك ؛”شبح ىلإ ةبسن كلذك تيمس اهنإو «مالسلا هيلع حون نب ماح نب شوك لسن

 يلاتلابو «ةدفرأ ىلإ ةبسن ةشبحلا نأب "برعلا باسنأ ةرهمج" هباتك يف يسادنالا مزح نبا

 يف مهنأ الإ ةدحاو ةليبق نم تسيل ةرجاهم تاعامج ىلع قلطأ دق مسالا نأ حجرملاف

 برعلا دنع مسالا اذه ةقارع ىلع للدي امو «حون نب ماس نب دشخفرأ ىلإ نوبسني مهعومجم

 يف ةهشبحو هشيبحو شبُحو شبح ةملك لخلختوه ةيبرعلا ةريزجلا هبش لامش برعو نيينميلا

 .ًاقحال هرثإ ىلع مسالا اذه تلمح ةديدع لئابقو مهئامسأو برعلا باسنأ

 يف اهرقمو حون نب ماسل ةبوسنملا ةيناطحقلا دزألا ةليبق نم هعازخ نم نطب يه

 لئابق ىدحإ ناهجع نم نطب شبح «ةرودملا ةنيدملايميلس يتب نم:نطب يشبحو «نميلا

 اذه برد ىلع راس دقو .اهبأ لامش ميقتو ريسع كلام ينب ةليبق نم عرف يه يشبحلاو ؛دجن

 نم شبحلا لصأ نأب :هلوقب ىلع داوج لاثمأ نيثدحما نيخرؤملا نم ددع ءاملعلا نم قيرفلا

 شبحلاب هلص همسإل نأبو ؛"شْيَبُْح لبج' اهب دجوت يتلاو لابجلا حوفس نم نميلا برغ

 راتخم ؛يوازلا رهاطلا اضيأو ؛ 79ص :1994 ؛توريب ؛ركفلا راذ :9دلجم ؛سوماقلا رهاوج نم

 .127صض:1978 -2ط ؛سنوت -ايبيل ؛باتكلل ةيبرعلا رادلا «سوماقلا

 برعلا لئابق مجعم ءاضر رمع ؛ةلاحك :نعالقت .16 - 15ص ص ءربعلا باتك ءنودلخ نبا -2

 .238ص ؛1997 ء8ط :توريب ؛1ج «ةلاسرلا ةسسؤم ؛ةثيدحلاو ةميدقلا

 بالود ديمح رظنا كلذكو :قباس ردصم ؛3ج ءمالسإلا لبق برعلا خيرات يف لصفملا داوج ؛يلع -3

 «ةينيرفألا تاساردلاو ثوحبلا زكرم تاروشنم «ةيقيرفألا ةيبرعلا تالصلل ةيفيراتلا روذجلا :ناديض

 «ةثيدحلاو ةميدقلا برعلا لئابق مجعم ءاضر رمع ؛ةلاحك :نع القن .40ص :1993 ؛1ط ءاهبس

 .238ص :1997 ء8ط «توريب «1ج «ةلاسرلا ةسسؤم

 بالود ديمح رظنا كلذكو «قباس ردصم :3ج «مالسإلا لبق برعلا خيرات يف لصفملا ءداوج ءيلع - 4

 «ةيفيرفألا تاساردلاو ثوحبلا زكرم تاروشنم :ةيقيرفألا ةيبرعلا تالصلل ةيخيراتلا روذجلا ؛ناديض

 ,40ض 1993 ء1ط ءاهبس
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 .”ةشبحوأ تشبح تفرع مهنمو ءايقيرفأ قرش لحاس ىلإ اورجاه نيذلا

 لحاس نم تمدق تاعامجلا هذه نأب "ىنيسور يتنوك" يلاطيإلا قرشتسملا دكأ دقو

 يسيئرلا نطوملا نأبو ءايرتيرا لحاس يلإ روبعلا ةيلمع هبرق لهسي امت ريسعوأ ييرغلا نميلا
 مسا " امهدحأ لمحي نالبج اهب دجويو) 5888468 ةميدقلا ناترحس ةعطاقموه تشبحل

 لامش مك 70 يلاوح) يسن نم ةبرقم ىلع ديدحتلا هجو ىلعو "شيب مسا رخآلاو َْبَح

 نيزوهو ترحس يتعطاقم نأب فيضي مث (دودرس يداوو شيب يداو نيب ام ةديدحلا يبرغ

 مث «نميلا يف نزوهو ناترحس نالباقت ةشبحلا لامشب 118781 ىرجت ميلقإ يف نيتدوجوملا

 ةرهدزملا موسكأ ةراضح مث (آل8]6 احي)اهزكرم يقيرفألا يقرشلا لحاسلا يف ةراضح اونوك

 نطوم نأب نوري مهنإف يأرلا اذه عم ”نيقرشعسملا نم ريثك قافتا نم مغرلا ىلعو .2ةشبحلاب

 قيضم ربع هنمو لحاسلا برغ ىلإ مث *(ةرهمأ ةقطنم دنع)تومرضح يقرش ناك ةرجبلا

 .ايقيرفأ قرش ىلإ رمحألا رحبلاو بدنملا باب

 يه لب ةينمي ةيبرع ةليبق يه تشبح نأب ةحارص ركذ دقف نيخرؤملا نم يناثلا قيرفلا امأ

 برغ يف ةماهت نكست تناك يتلا ةيبرعلا ةريزجلا هبش بونج يف ةبيرعلا لئابقلا ىوقأ نم
 عباسلاو رشاعلا نينرقلا نيب ام تناك اهترجه نأب اوركذو ؛تومرضح يف ةرهمأوأ نميلا

 بالود ديمح رظنا كلذكو « قباس ردصم ؛3ج :مالسإلا لبق برعلا خيرات يف لصفملا ءداوج «يلع -1

 ؛ةيقيرفألا تاساردلاو ثوخبلا زكرم تاروشنم «ةيقيرفألا ةيبرعلا تالصلل ةيخيراتلا روذجلا ؛ناديض

 40ص :1993 ؛1ط ءاهبس

 ةيخيراتلا روذجلا ؛بالود ديمح «ناديض ؛ 3ج «مالسإلا لبق برعلا خيرات يف لصفملا «داوج « يلع -2

 :1993 , 1 ؛اهبس ؛ ةيقيرفألا تاساردلاو ثوحبلا زكرم تاروشنم «ةيقيرفألا ةيبرعلا تالصلل

 40ص
 1016 و اانا عا ع7 1895 :هباتك يف رسالج دراردا يناملألا وه يأرلا اذه بحاص - 3

 دبع ديسلا رظنا ءيديوجو يتاكسومو نانير ةفاضإ 4ى.0ءدوأ ذعر 1م خعازعم نمل خ1

 .65ص :؛1986 ءتوريب ؛ةيبرعلا ةضهنلا راد «ةيبرعلا ةلودلا خيرات ؛ملاس زيزغلا

 ةغلب ةفورعملا ةشبحلا ةغل تاجبل وأ عورف ىدحأ ةيرهمألا ةغللا تفرع اهل ةبسن ةينميلا ةرهمأ ةقطنم - 4

 .ةيماسلا ةغللا عورف ىدحإ ازيعجلا
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 ناك ءاوس - اهبلإ تمدق يتلا ةقطنملا لك ىلع ةيبرعلا ةليبقلا هذه مسا بلغ اهنمو ؛م.ق

 ةدتمملا ةقطنملا عيمج ىلع ةشبحلا مسا برعلا قلطأ اهنمو -رارقتسالاو نطوتلاوأ راجتإلل

 ايونج ءاوتسالا طخ ءارو ام ىلإ الامش هبونلا نمو اقرش رمحألا رحبلاو ابرغ لينلا رهن نم

 .”(لاموصلاو ايرتيراو ةشبحلاو نادوسلاب ًايلاح فورعموه ام لمشت يهف يلاتلابو)
 يف ةحارص رخألا عم قفتي امهالك نأ ذإ نييأرلا دحأب ذخألا ةبوعص نم مغرلا ىلعو

 ةماهت نم نميلا برغ لحاس نم تشبح ةليبق تناك ءاوس ةيماس ةينمي ةيبرع ةرجه دوجو

 برغ يف اهنطوم تكرت ةينمب ةيبرع لئابق ةعومجم اهنأوأ ؛:تومرضح يف ةرهمأ نم تتأوأ

 ةلباقملا ةقطنملا يف اهروهظ ةيادب تناكو العف تمت ةرجبلا نإف ْضشّبَحو شْيَبُح لبج دنع نميلا
 .لخادلاو لحاسلا يف ًاقحالو : ةيلصألا مهتقطنم

 نمض « ىطسولا روصعلا يف ةيفيرفألا ةيبرعلا تاقالعلا روطت ؛نيمأ دمحم دمحم :نم ًالكرظنا - 1
 تاساردلاو ثوحبلا دهعم ؛(ةفلتخملا اهداعبأ يف ةيليلحت ةسارد ةيقيرفألا ةيبرعلا تاقالعلا)دلجم

 ةيبرعلا تاقالعلا روطت :رطم دمحأ دماح حلاص ؛34 -33 ص ص :1978 :ةرهاقلا ؛ةيبرعلا

 ربمسيد ؛4ددع ,ةيقيرفألا تاساردلا ةلجم :ةئيدحلاو ىطسولا و ةميدقلا روصعلا يف ةيقيرفألا

 «ءارحصلا بونجو ايقيرفأ قرش خيرات يف تاسارد ؛يروتيفلا موزخم ةيطع ؛ 40ص : 1

 «ىبيطلا نيمأ قيفوت ؟ 78 -77ص ص :1998 :1 ص :يزاغنب ؛سنويراق ةعماج تاروشنم

 يسنرفلا راثآلا ملاع يأرل القن اذه ناك)16ص «قباس عجرم ؛ةفاقثلاو لوصألا ةيبرع ةشبحلا

 س يرنه ؛ 1962 ماع نديل يف رداصلا (ةميدقلا ةشبحلا شوقن ةباتك نم 5 زورد-جزأ

 ص :1991 ؛2ط ءنانبل ؛سليارط ؛«سرب سورج :ةيماسلا تاراضحلا مجعم ؛يدوبع

 تاساردلا ةلجم ةيقرشلا ايقيرفأب برعلا ةقالع رهاظم ءيبيرع رهاطلا ىدع ؛ 3404114 ص

 ةيسايسلاو ةيفاقثلا)ايقيرفأو برعلا نيب تالصلا ءدهف دمحم يودب ؛59 ص «قباس عجرم «ةيقيرفألا

 نامثع دمحم ؛ 12ص ؛2002 ء1ط :(ندرألا)نامع ؛جهانملا راد ؛(ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو

 , 1996 ,ةرهاقلا «تاعوبطملا عيزوتل يرصملا بتكملا ؛يقيرفألا نرقلا يف ىرضعلا ثلثملا «ركيوبأ

 :(10 مقر ةيقيرفأ تاسارد ةلسلس) «ءادوسلا ايقيرفأ خيرات ءوبريز يك فيزوج ؛ 47ص « شماه

 01 «1ط ؛هتارصم ؛نالعإلاو عيزوتلاو رشنلل ةيريهامجلا رادلا ؛نيسح خيشلا ليقع ؛ ةمجرت

 عجرم «ةيقيرفألا ةيبرعلا تالصلل ةيخيراتلا روذجلا :ناديض بالود ديمح ؛ 154 -153 ص ص

 .41 نص «قباس
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 ةيئميلا ةيبرعلا لئابقلا مدقأ نم ًاضيأ اهنوكب ابلوح قفتمف زعاجآلا ةليبق صخي اميفو
 ةدع مهلو ؛ندعو ءاعنص نيب ام لحاسلاوه يلصألا اهنطوم نأو ؛ ةشبحلل ترجاه يتلا

 تلغتشا ةيوق ةليبق تناك زعاجآلا نأب ركذي امك ؛ ةشبحلاو نميلا يف مهركذت ةيرثأ شوقن

 طسبت نأ ةشبحلا نم يقرشلا يلامشلا بناجلا ىلإ اهترجه مدق مكحب تعاطتساو ةراجتلاب

 لحاسلا ىلع مهتكلمم يف ةمكاحلا ةقبطلا سأر ىلع حبصتو ةقطنملا هذه بلغأ ىلع اهذوفن

 ةغل يأ ةيزعجلاب ةشبحلاوأ شبحلا ةغل تفرع ةليبقلا هذه ةقارعو ةوقل ةبسنو يقيرفألا يقرشلا

 .”ًاعمج زعاجألاوأ زعجلا

 ةينميلا لئابقلا هذه ةرجه خيرات ددحت عجارملاو رداصملا كلت بلغأ نأ نم مغرلا ىلعو

 نيب ةلصلا دكؤت اشوقن تلمح يتلا راثآلا مدقأ نإف «م.ق عباسلاو رشاعلا نيينرقلا نيب ام

 دالب مكح يذلا ىداكألا نوجرس كلملا دهعب ةقلعتملا كلت يه ايقيرفأ قرشو نيدفارلا دالب

 اذه نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو اذه ؛ (م.ق ةشلاثلا فلألا رخاوأ) م.ق 2709 ماع نيدفارلا

 اذهو «7”توربجلاو ةوقلل ًازمر' نرقلا ذاختا يف ةهباشتملا ديلاقتلا ضعب دوجو دكأ لصاوتلا

 دمحا نع ةذوخأم ء13 -9 ص ؛ةرهاقلا :برعلاو ةشبحلا نيب ؛نيدباع ديجما دبع نم ًالكرظنا - ١

 ؛1ط :توزيب ءرشنلاو ةعابطلل ىقتلملا راد «ةيقيرفألا ةببرعلا تاقالعلا خيرات ؛دمحألا حابصم

 :3ج «مالسإلا لبق برعلا خيران يف لصفلا ؛يلع داوج كلذكو :43 -42 ص ص .:1

 ةيلاكشإل انتجلاعم نايأ اقباس اهاتركذ يتلا عجارملاو رداصملا ةيبلاغل ةفاضإ ؛ 449 ص :قباس ردصم

 ؛وبريز يك فيزوجو ؛5ص : قباس عجرم « خيراتلا ربع ةشبحلاو مالسإلا ؛ثيغ يحتف؛ شبح ةملك

 بالود ديمح :رظنأ كلذكو ؛ 154 -153ض ض ؛قباس عجرم ؛ءادوسلا ايقيرفأ خيرات

 .19 :ةيفيرفألا ةيبرعلا تالصلل ةيخيراتلا روذجلا :ناديض

 دمحتا نع ةذوخأم 13 -9 ص :ةرهاقلا ؛برعلاو ةشبحلا نيب ,نيدباع ديجلا دبع نم ًالكرظنا - 2

 ء1ط «توريب ءرشنلاو ةعابطلل ىقتلملا راد ؛ةيقيرفألا ةيبرعلا تاقالعلا خيرات ءدمحألا حابصم

 :3ج ؛مالسإلا لبق برعلا خيرات يف لصفملا «يلع داوج كلذكو :؛43 -42ص ص :؛1

 ص :؛قباس عجرم ؛ءادوسلا ايقيرفأ خيرات ءوبريز يك فيزوجو .449 ص «قباس ردصم

 «ةيقيرفألاو ةيبرعلا تالصلل ةيخيراتلا روذجلا :ناديض بالود ديمح رظنا كلذكو .4 2

 41 نص :قباس عجرم
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 .هقملا هلإل زمر ”روثلا نرق" يأ «هتذختا يتلا ةينميلا ةيبرعلا لئابقلا هذه دنع ًادئاس ناك زمرلا

 ديعص يف) يرحبلا ريدلا شوقن نمضوتيسبحوأ "اوتيسبخ " ةظفل تدجو كلذل ةفاضإ
 طساوأ يف ,وسبشتح ةكلملا دهع يف تلصو يتلا ةيرصملا ةيراجتلا ةثعبلا فصو ءانثأ (رصم

 , ة(ًايلاح ةشبحلاو لاموصلا) تنوب دالب ىلإ (م.ق 1369 - 1490)داليملا لبق ةيناثلا فلألا
 ةليبق ةقارع ىدم دكؤت اهنإف م.ق رشاعلا نرقلا نع ةيخيراتلا ةرتفلا هذه مدق نم مغرلابو
 ةرتف يف اذه ناك ٌءاوس يقيرفألا يقرشلا لحاسلا ىلع ةراجتلا ين اهمكحتو ناشبحلا
 .طقف ةراجتلاب مكحتلا ةرتف نابأ ناطيتسالا لبقوأ لحاسلاب مهنطوتو مهرارقتسا

 لماعلا اهنمض نم هيلع تدعاسو لاصتالا اذه تدكأ ىرخأ لئالد تدجو امك

 ةلحر يفف ماعلا يف برعلل ناتلحر تدجو اهلضفيو ؛ةيمسوملا حايرلا يف لثمتملا يخانملا
 ىلإ (ثرحلا) ربمفون رهش نمأدبت يتلا -ىلوألا ةلحرلا يه - ءاتشلاو فيرخلا
 حايرلا هاجتا عم - ةيبرعلا ةريزجلا لحاوسو نامع جيلخ نم نفسلا ريست اهيفو (راونلا)رياربف

 نوكي امدنع ةدوعلا ةلحر نوكتو ؛يقيرفألا يقرشلا لحاسلاوحن يبرغ يبونج هاجتا يف -
 رهشأ يف مث (ريطلا)ليربا رهش نم أدبت يتلا بايإلا ةلحر يهو يقرش يلامش حايرلا هاجتا

 اهعقاوم ىلإ ةلوهسو رسي لكب نفسلا هذه دوعت اهبو ؛فيصلا ةلحرب فرعت يهو ؛فيصلا
 كلذكو ؛نيعقطنملا نيب يراجتلا لماعتلا متي نيتلحرلا نيتاه لالخو اهنم تعلقأ ينلا

 .لحاسلا ىلع ناطيتسالا

 ةيعارشلا نفسلا ةطساوب تناكو مدقلا يف ةلغوم تارتف يف تالحرلا هذه تناكو
 حايرلا ىلع ة ةدمتعملا تالحرلا هذه تلظ دقو ؛1000175 تاودلا مساب ةفورعملا ةريغصلا

 سول ابيه همسا يقيرغإ حالم دي ىلع هفشك مت نأ ىلإ ةيبرعلا ةحالملا رارسأ نم ًاماه ًارس

 هيجوتو ؛دنبلا ةراجتل يبرعلا راكتحالا قوط كلدب رسكف (يداليملا لوألا نرقلا م 45 ماع)

 .402 -401 ص ص ؛قباس عجرم «ةميدقلا روصعلا يف برعلا ؛يفطل ؛باهولا دبع -1
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 .”اضيأ ةيرحبلا كلذكو ةيربلا ةيبرعلا لفاوقلا ةراجتل ةيوق ةبرض

 هفلؤم ناك نإو ؛قيرغإلا نيحالملا دحأ باتك اضيأ دجو يداليملا لوألا نرقلا ىفو

 عضصاامو 8لدهأد ظلال تقعأ "يرتيرإلا رحبلل يحالملا ليلدلا" مساب فورعملا لوهجم

 ةرثكو لحاسلا ىلع برعلا رارفتسا ىدم هيف فصو ثيح ؛ةملك 7500وحن مضي يذلاو

 ءالولاب نونيدي اوناك لحاسلا ءامعز نإو ؛ةيقيرفألا لئابقلاب مهطالتخاو مهنفسو مهتراجت

 ةقباس نورق ةدعل هيف اوناك برعلا نأب ركذو «ةيبرعلا ةريزجلا ةبش بوئجو ريمح ءارمألا

 ام ريدصتل ةيراجت زكارم ءاشنإب نيفتكم لخادلاب لغوتلا اولواحي ملو « لحاسلاب نيرقتسم

 دعب -قيقرلاو جاعلاو بهذلا بارت نم - ًايراجت ةقرافألا ءامعزلا نم ةيلع نولصحي

 ةيرثألا تافعبلا نمريثكلا هتفشتكا يذلا رزخلاك ةيدنبلاوأ ةيبرعلا عئاضبلاب مهتضياقم

 .هرلكو ىوبابمزو اينيك يف امنإو « طقف ةشبحلا يف تسيل قطانم يف ةيكرامتدلا

 :نم الك رظنا - 1

 ؛ةيرصملا ولجنالا ةبتكم ءيواونلا فطاع دمحم ةمجرت ءايقيرفأ قرش يف مالسإلا .ماهجنمرت سنيس -

 .9 -8ص ص كلذكو :35ص :1973 ؛1ط

 ةكرح ءدبو ةيفارغجلا فوشكلا ةكرح ءدب لبق ةيقيرفألا ةيبرعلا طباورلا ؛مساق ابركز لامج كلذكو -

 ةيليلحت ةسارد ةيقيرفألا ةيبرعلا تاقالعلا دلجم نمض ءرشع سماخلا نرفلا يف يبوروألا رامعتسالا

 8ص . 1977 ءةرهاقلا ؛ةيبرعلا تاساردلاو ثوحبلا دهعم :رامعتسالل ةيبلسلا راثآلل

 ةعماجل بادآلا ةيلك تايلوح ةلجم ءايفيرفأ قرش لحاس يف برعلا رارقتسا ؛ مساق ايركز لامج اضيأ -
 281 ص: 1967 ءرشاعلا دلجلا ءسمش نيع

 .33 ص «قباس عجرم ؛ىطسولا روصعلا يف ةيقيرفألا ةيبرعلا تاقالعلا روطت «نيمأ دمحم دمحتو -

 .57 ص ؛ قباس عجرم ٠ ةيقرشلا ايقيرفأب برعلا ةقالع رهاظم ؛يبيرع رهاطلا يلع كلذكو 2

 تاساردلاو ثوحبلا دهعم : ةيقيرفألا ةيبرعلا تاقالعلل ةيخيراتلا لوصألا ؛مساق ايركز لامجو -

 .51 -50ص ؛1975 ءرصم :ةيبرعلا

 اهرودو لفاوقلا ةراجت ؛«نمض ؛ميدقلا يبرعلا خيراتلا يف لفاوقلا ةراجت ؛يمشابلا داوج اضرو -

 24 ص «نقباس عجرم «رشع عساتلا نرقلا ةياهن يف يراضحلا

 ةيفاقثلا عباوطلا ضعب تارثؤمو تامسل ةيانعلا عم سانلاو ضرألا ايقيرفأ ؛ميهاربا حاتفلا دبع دمحمو -

 .106ص 1964 «ةرهاقلا :ةيرصملا ولجنألا ةبتكم ,ةيقيرفألا
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 ةسارح يف مهومدختساف لحاسلا نم برعلا مهبلج يذلا قيقرلا دادعأ تدادزإ امك

 :هترشب داوسو هتعاجشب فرع ًالسن مهنم ءاشنو اولسانتو برعلا عم اوجوازتو «مهلفاوق

 نع تدحت يذلا يئامورلا خرؤملا سوينيلب هفلؤم باتك يف تامولعملا هذه تدكأ كلذ دعبو
 هدروأ ام نمض نم ناكو (يداليملا عباسلا نرقلا يف)مالسإلا روهظ ىلإ يداليم 70 نم ةرتفلا

 ةراجتلا راكتحاو يقيرفألا يقرشلا لحاسلا نم قطانم ىلع هعباتتلا نميلا كولم ةرطيسوه

 .*ًالغم بويطلاك فانصألا ضعب يف مهعم

 يقيرفألا يقرشلا لحاسلاب يبرعلا لاصتالا ىلع لئالدلا كلت حرط لالخ نم ًاذإ
 ليلدب نورق ةدعب م.ق رشاعلا نرقلا لبق تمت ةرجبلا نإ حجرن زعاجآلاو ناشبحلا اصوصخو

 طساوأ يف توسبشتح ةكلللا دهع نابإ يرحبلا ريدلا شوقن نمض "ويتسبح ' ةملك دوجو
 اهرثأتو اهريثأتو اهقوفتو ةيماّسلا لئابقلا كلت رارقتسا ناك يلاتلابو «م.ق ةيناثلا فلألا

 ىلع ةيبرعلا ةرطيسلا دطوتل اقحال ترجاه يتلا ىرخألا لئابقلا نم ليس نع كيهان ةقطنملاب

 « ةشبحلا ةراضح روطت يف ريبكلا رثألا هل ناك امث «داصتقالاو ةفاقثلاو ةسايسلاو عمتجما نوئش

 امدعب ةيشوكلا ةيماحلاو ةينميلا ةيماّسلا نيتراضحلا نيب طلتخم جيزم تناك يتلا ةراضحلا هذه

 ةعارزلاو يرلا لئاسو يف مدقتلا ناكو ؛ةشبحلا دالب نم أزجني ال ًاءزج نورجاهملا حبصأ

 نيناوقلا قيبطت كلذكو ةيبرعلا ةريزجلا هبش بونج يف برعلا دنع امك ءانبلا بيلاسأ بيذهتو
 .ةشبحلا همصاع موسكأ ةنيدم يف نارمعلاو مدقتلا لئاسو نم كلذ ىلإ امو « ةيكلملا

 اهدنع فوقولا يغبني يتلاراثآلازربأ نمو

 شابحألا دنعو ءًاعم ةشبحلاو نميلا تمكح اهنأ ليق يتلا أبس ةلود ةكلم دهع يه

 :ةيزكسعلا اهتوقل ارظن اهبل هعبات هلودك نميلا تمكح اهنإو «ةشيحلا يف اهزكرم نأ نوري

 .284 -283ص ءايقيرفأ قرش لحاس يف برعلا رارقتسا ؛مساق ايركز لامج :نم الك رظنأ -1

 «ةيقيرفألا ةيبرعلا تاقالعلل ةيخيراتلا لوصألاو ؛111ص :ةيقيرفألا ةيبرعلا طباورلا كلذكو

 دمحمو 7 -106ص ءسانلاو ضرألا ايقيرقأ «ميهاربا حاتفلا دبع دمحم كلذكو :54ص

 .45 ص يبرعلا رهاطلا يلع .45 ص .نيمأ دمحم
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 (84:5/478/4-8-188-258) صنلا اذه أبس ةملك اهيف درو ةشوقنم صوصن مدقأ يف نعمتلابو

 ردُق دقو ؛نيدفارلا دالب يف شجل يف اهيلع رْثُع يتلا ةيرمؤسلا صوصنلا ىدحإ يف دراولا

 صوصنلا هذه تحبصألا ًاحيحص حيجرتلا اذه ناك نإو ”م.ق 2500 ىلإ دوعت اهنأب اهخيرات
 نوكي هيلعو أبس ركذ اهيف درو -نآلا ىتح- انيلإ لصت ةيخيرات صوصن مدقأ ةيرموسلا

 .انيلإ هركذ لصي يبرغ يبونج بعش لوأ نويئبسلا

 ةريزجلا هبش بونج ىوتسم ىلع ةكلممك اهتوق ىلإ لصت مل أيس ةلود نإ حجرملاو

 تفرع يتلا أبس ةكلم نأ ىلع نوخرؤملا قفتا ثيح «م.ق رشاعلا نرقلا ليبق الإ ةيبرعلا

 ةروس يف مركلا نآرقلا يف ةدراولاو ؛مالسلا هيلع ناميلس يبنلاب ةقالع ابل تناك سيقلبب

 .م .ق رشاعلا نرقلا ةرتف يف ناك ناميلس يبنلاو (44 -20) نم تايآلا- لمنلا

 دهع ابلوأ :نيدهع ىلإ ةيئبسلا ةلودلا رصع ميسقت ىلع نوخرؤملا قفنا اذه نم

 حوارص نم اوذختا نيذلا م.ق 650 -950 ةنس نم (سانلاو ةبلآلا نيب نيبرقملا يأ) نييبركملا

 يفرش ةبيرخ ةنيدم مويلا اهناكمو ءاعتصو برأم ةنيدم نيب ةعقاو يهو) مهل ةمصاع

 هذه لالخو «م.ق 650-115 نم دتمي يذلا أبس كولم دهعوهف يناثلا دهعلا امأ ء(ءاعنص

 .ةشبحلاو نميلا نيب رثأتو براقت ثدح دوهعلا

 ةصاخو «اهتكلملو أبسل اهرودب تقرطت ةيوامسلا بتكلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو اذه

 كولملا رفس يف /ميدقلا دهعلا يف) ةاروتلا يفف ؛ ناميلس يبنلاب ةريخألا هذه ةقالع لوح

 :تعمس أبس ةكلم نأ ركذ (1-12 :9 يناشلا مايألا رابخأ رفس يفو 1-13 :10 لوألا

 ةكلم ناميلس كلملا ىطعأو ...ناميلس ةمكح أبس ةكلم تأرو ...هوهي نم برقملا ناميلسب"

 "اهتيشاحو يه اهدالب ىلإ تفرصناو « ةيخسلا اياطعلا نم اهاطعأ ام قوف «هتبلط ام لك أبس

 .89 ص :1993 ةيردنكسإلا ؛ةيعماجلا ةفرعملا راد ؛ مالسإلا لبق برعلا ؛نيسح ءخيشلا -1

 هللا دبع اضيأو ؛ 72ص :1982 ؛ 1ط ؛قشمد ءركفلا راد ؛ميدقلا برعلا خيرات ءورب قيفوت رظنا - 2

 باهولا دبع يفطلو ؛ 115 - 114 ,قباس عجرم :مالسإلا لبق برعلا خيرات ؛طابخلا ةفيلخ

 .360 «ةميدقلا روصعلا يف برعلا « يخي
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 .ةهمما زكذرأ دلو اهتم بنار اهسورتتا ىلع ليلد دوجو قوم ةصقلا تدرو ذكقهو

 يف رشع يناثلا حاحصإلا يف ةصقلا هذه تدرو ثيح ليجنإلل ةبسنلاب لاحلا كلذكو

 بودجلا ةكلمو" :درو اهبقو «نميتلا ةكلموأ بونجلا ةكلم اهنإ ىلع 42 :12 يتم ليجتا

 عمستل ضرألا يصاقأ نم تءاج اهنأل هيلع مكحتو ؛ليجلا اذه عم باسحلا موي موقتس
 رشع يداحلا حاحصإلا نم 31 ةيآلا يفو ؛””ناميلس نم مظعأ نآلا انهو «ناميلس ةمكح

 نأ نم مغرلا ىلعو .”ليجلا اذه لاجر عم نيدلا يف موقتس نميلا ةكلمو" اقول ليجنا نم

 تناكو «ناميلس يبنلا عم لماكلاب اهتصق دروأ هنأ الإ أبس ةكلم مسا ركذي مل ميركلا نآرقلا

 ذإ «ةشبحلاو نميلا تمكح اهنأل شابحألاو نييئميلا نيب رثأتلل ةطقن ناميلس يبنلاب اهتقالع

 يف ناميلس ةكلمت دودح ىلإ نميلا بونج نم ةدتمم تناك أبس ةكلمت دودح نأ ضعبلا ركذي

 .*نيطسلف

 دعب هيلإ داع يذلا دهدبلا ناميلس يبنلا دقفت امدنع ناميلس يبنلا عم اهتصق أدبتو

 هب طحت مل امب تطحأ هلوقب هئافتخا ببس نع ناميلس يبنلا دهدبلا باجأ دقو ؛نيح

 ءرشنلاو بتكلل سيرلا ضاير ؛سنجلا هناطيشو زاغلألا ةأرما سيفلب ؛ىنم ةدايز :نم الك رظنا - 1

 «مهراظحا نم ليئارسإ ينب خيرات ةرود ةزع دمحم كلذكو 120 -116 ص 1998 :2ط :نودب

 .167.168 - ص. 1969 :توريب - اديح ؛ةيرصعلا ةبتكملا تاروشنم

 ءايبويثإ خيرات ؛ضاير رهاز كلذكو .151 - 150 ص ص ءقباس ردصم ؛ءسيقلب :ىنم ةدايز - 2

 30 -26 ص :1977 ةرهاقلا ؛ةيرصملا اولجالا ةبيكم

 تومرضح لشم ًادحاو ًامسإ المج نامسا هنأ سيقلب مسا قاقتشا يف ليقو 31 ص . عجرملا سفن -3

 ةريس نم هودهش ام ضعبل ريمح ضعب لاق ؛داهدبلا اهيبأ دعب تكلم امل سيقلب نأ كلذو ؛كب لعبو

 وهف همقلب مسا امأ :سيقلب تيمسف ؛سايقلب يأ :سيقلب اولاقف ءاهيبأ ةريس عم هباشتملاو ةكلملا هذه

 ءقلأ ايريمح ةغل يف ةرهزلا مسا نأل ءةَرهُز :هريسفت نإ :ينادمبلا لاقو هلمعي نزو ىلع

 ءرمقلا هلإ وهو سيوه/سيه ىلإ ةراشإ ىلع ةيبونجلا ةيبرعلا شوقنلا يف رثع دقو «سْيّه :رمقلا مساو

 .47 صص «ىنم دايز :رظني ديزمللا
 ءآ1ط «قشمد ؛نيدلا ءالع راد :ىندألا قرشلا خيرات يف يناميلا روضحلا ؛ماعجلا هللا دبع لضف - 4

 ,74نع
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 شرع ابلو ءيش لك نم تيتوأو مهكلمت ةأرما تدجو دق ينإ ؛ ميظع أبنب أبس يف كتئجو

 ناميلس يبنلا عم اهتصق زجومو 3(هللا نود نم سمشلل نودجسي اهموقو اهتدجوو ٌميظع

 هلصويل ًاباتك ناميلس يبنلا هاطعأ انهو ؟بذاك مأ هربخ يف قداصوهأ دهدبلا ربتخي نأ دارأ هنأ

 نم هنأ) هدي تاسوف هقدكلات ءامزيرس ىلع ءاقلأو اح باتكلاب ةعدبلا بسن ةعللا لآ

 ةكلملا تناك انهو :2(نيملسم ينوتأو ىلع اولعت الأ ميحرلا نمحرلا هللا مسب هنأو ناميلس

 نإ ) :مبل تلاق ذإ اهلاجر هادبأ يذلا سامحلا فالخب «باتكلا اذبل اهترظن يف ةنطافو ةلقاع

 ةلكشملا هذه لحلو ”(نرلعفي كلذكو ةلذأ اهلهأ ةزعأ اولعجو اهودسفأ ةيرق اولخد.اذإ كولملا

 هب عجري اذام رظنت مث ءاهببسب هتدوم لزنتستو اهب هبرقت ناميلس ىلإ ةيدهب لسرت نأ تأر

 رهظأو ةيدبلا ناميلس ضفر انهو هتكلمت ةوق ىدم طبضلاب اوفرعي نأو ؛ناميلس ىلإ اهلسر
 مهتكلمو ناميلس مهدعوت دقو «أبس ةكلمم يف امن رثكأ ةرهزم ةورثو ةنسح ةلاح يف هنأ مهل

 مهدالب نم مهجارخإ كلذ ةبقاع نوكي نأبو ءاهب مهل لبق ال دونجب مهدالب ىلإ لسري نأي
 ةيدهب ابلاجر عم ميلشروأ ىلإ باهذلا تررقو تفاخ ةكلملا لسرلا ربخأ املو «ةرغص ةلذأ

 ًاحرص اهل ديش هكلم ةمصاع يف هترايز ىلع ةكلملا مازتعاب ناميلس ملع امدنعو ؛ةميظع

 يكل اهشرع راضحإب هدوئج رمأ ناميلس رايد نم تبرق املو جاجزلاب هضرأ درمو ًاميظع
 تأرو تءاج املف « هيلع هللا معنو هتمظع لئالد اهل رهظي يكل اذهو ؛ حرصلا يف هيلع سلجت

 حرصلا لوخد تدارأ املو ؛(وه هنأك )تلاقف «كشرع اذكهأ) ناميلس اهل لاق شرعلا

 تربخأو ءاملاب اهبايث لتبت الثل اهيقاس نبع تفشكف ءام جاجزلا تنط شرعلا ىلإ لوصولاو
 بر هلل ناميلس عم تملسأو يسفن تملظ ينإ برإ تلاقف جاجزوه امثإ ءام هتنظ ام نأب

 .* «نيملاعلا

 24 223 :22 : تايآلا ؛لمتلا ةروس -1

 31 -30 ةيآلا ؛لمدلا ةروس - 2

 .34 ةيآلا :لمنلا ةروس - 3

 ؛راجنلا باهولا ديع - رظنب ًامومع ةصقلاو تايآلا هذهريسفت ىلع عالطإلل 44 ةيآلا لمنلا ةروس - 4

 وبأ :كلذكو ص .334 - ص. 333 .1995 :؛توريب ؛ يبرعلا ثارتلا ءايحأ راد :ءايبنألا صصق

 لوألا ءزجلا :(ه3 10 224) (كولملاو لسرلا خيرات) يربطلا خيرات ؛يربطلا ريرج نب دمحم رفعج
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 سيقلب يه اهتكلم مسا نإ ةئيبم ةصقلا هذبل ًاحرش ةيبرعلا رداصملا تدروأ دقو

 برعي نب بجشي نب أبس نب يفيص نب سيق نب ثرحلا نب حرشيلا تنب (همقليوأ همقلبوأ)
 لاق مث ؛اهمالسإ نسحو تملسأ امدعب اهحكنتسا دق ناميلس نأب اوفاضأ دقو «”ناطحق نب

 ءاهايإ هجوزف ناذمه كلم عبت اذ تراتخا لادج دعبو هكجوزأ كموق نم ًالجر يراتخا اهل

 نم نيرسفملا ضعب نإ لب :دواد نبا ناميلس تام ىتح اكلم اهب لزي ملو نميلا ىلإ اهدر مث
 .ةةشبحلا ىلع ًاكلم حبصأ ًادلو اهنم بجنأ هنأ ىلإ بهذي

 طيسولا ةشبخلا خيرات ىلع تاطاقسإو لب شابحألا ىلع ريثأت اهل تناك ةصفلا هذه نإ

 ةمحلملا لوح ةيشبحلا ريطاسألا تجسن يداليملا رشع ثلاثلا نرقلا يفف ءرصاعملاو ثيدحلاو

 تناك يتلا نمبتلا ةكلم مسا اهيف درو يتلاو ؛ ”(كولملا دجم يأ تسجن اربك) ةيحيسملا ةيشبحلا
 دحأ نأو اركي تناك اهنأيو «هتمكح عمستل ناميلس تراز يتلاو ًاعم نميلاو ةشبحلا مكحت

 توتسا حرصلا تلخدو ناميلس ىلإ تلصو املف (ةينج اهمأ نأل) ةزنعلا لجر لثم اهيلجر

 «ةشبحلا ىلإ ًالماح تعجرو اهجوزت هنأب ةصقلا تهتناو ىرخألا لثم ةيمدآ تراصو اهلجر
 العن اذه مت دقو هيلع فرعتلا نم نكمتيل اهدلو عم هل هلسرت يكل همتاخ اهاطعأ هنأبو
 داع هتدوع دنعو ؛همأ كلم يف هكلمو هفرع هيبأل باشلا باهذ دنعو ؛ةروطسألا يأرب

 .هللا دهع توبات اهبو اهكلم راص يتلا ةشبحلا ىلإ ناميلس ملعو ةبغر نود توباتلاب

 403 ص. 489م 1979 . 14 ؛ةرهاقلا فراعملا راد :ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم قيفحت

 يبأ نيدلا زعو 495 ص 494 ص. قباس ردصم «1ج «يربطلا خيرات ؛يربطلا نم الك رظنأ - |

 ةسسؤم «لوألا دلجملا «خيراتلا يف لماكلا «ريثألا نباب بقلملا ينايبسل ميركلا يبأ نب ىلع نسحلا

 22 دلجلا «نودلخ نبا خيرات ؛نودلخ نباو 162ص :14:1994 ط :«توريب : يبرعلا خيراتلا

 439 ص .س .م ؛برعلا باسنا ةرهمج :يسلدنالا مزح نباو 61 60 ص.ص ؛قباس ردصم

 . 334 ص «قباس ردعم «ءايبنألا صصق : باهولا دبع :راجنلا - 2

 ص ص :قباس ردصم سيقلب ؛ىنم دايز ؛رظني ليصفتلاب ةيروطسألا ةمحلملا هذه ىلع عالطإلل - 3

 ص ؛قباس عجرم ؛ايبويثإ خيرات ؛ضاير رهاز :. 8 -153 ص ص كلذكو ؛150 -5

 «ةرهاقلا ؛باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيبلا ؛ةيبرعلا ةراضحلاو دوسلا ءيودب هدبعو ,31 -5

 .94 -92 صصص ؛6
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 نوري يتلا ؛نميتلا ةكلم نم شابحألا لسن نع ةيشبحلا ةمحلملا هتدروأ ام زجوم اذه

 ةشبحلا كلموهو كيلنم همسا دلو هنم تبجتأ دقو «ناميلس يبنلاو ءاديكام اهمسا نأ

 .ةشبحلا ةمصاع موسكأ ةلود سسؤمو

 (سيقلب) أبس ةكلم ةصقب حضاولا يشبحلا رثأتلا ىدم انل فشكت ةروطسألا هذه نإ

 دنما اهمكح نأ ةرصاعملا ةيرثألا تافاشتكالا تحجر لب ءايقيرفأ قرشو نميلا تمكح يتلا

 ةهباشم راثآ ةعومجمو ًارصق ابل فشتكا ثيح ؛يوبابمبز دنع ًايونج ايقيرفأ قرش لحاوس ىلإ
 دق اهتكلمتو اهمكح نأ راثآلا ءاملع دقتعا اذهلو ةشبحلاو نميلا يف اهيلع فراعتملا اهراثآل

 .يوبابميز ىلإ دتما

 ظافتحا يف يسايسلا لماعلاوه ةروطسألا هذبل شابحألا ةباتكل بابسألا زربأ نم لعلو

 نركي مهناطلس سمي نم لك نإو «ًايثارو كلملاب ناميلس لسن نم مهل نيذلا ةشبحلا كولم
 نركي يلاتلابو «(كولملا ىلع ةسادقلا ةفص ءافضإ يأ) ةسدقملا تامرحلل كاهتنا ةباثمب

 دوهيلا نأوه ًالعف ةروطسأ اهنأ ىلع لدي امو ءدالبلا ءاجرأ ةفاك يف مهل عزانم نود مهمكح

 نأولف 'ريبك مهددع ناكو ؛(بارغألاوأ نورجابملا ينأ) ةشالفلا دوهيلاب اوفرع ةشبحلا يف

 نع ةمات ةلزع يفو ؛نمزلا نم ةليوط روصعل ةشالفلاب مهتيمست تعاش امل حيحص لسنلا

 يف ةلهذم ةعرسب يحيسملا نيدلل ةشبحلا كولم قانتعا لهسلا نم ناك املو ءاهسانجأ يقاب

 ةدقعلا نم صلختلاوه ةروطسألا هذه نم ضرغلا نأب ىري نم كانهو ؛يداليملا عبارلا نرقلا

 يتلا تشبح ةملكل مهتيهاركب مهخيرات يف شابحألا اهاناع يتلا ةديدشلا ةيساسحلاو ةيسفنلا

 يأ ليإلا نم ةيشبحلا ًالثم لاقي امكو) ءدوسلا دالب ىلإ باهذلا يه اهيناعم ىدحإ تناك
 تارجبلا ليس نم مهدالب هل تضرعت ام مامأو ؛اهرييغت ىلع اورصأ اذبلو (داوسلا ةديدشلا

 يراضحلا قوفتلا نم نورجاهملا هب عنمت امو (ةيدوهي تارجه) نيطسلفو رصمو نميلا نم

 ةكلم)أبس ةكلم نم ًايرك ًابسن مهبسنت يكل ”ةروطسألا شابحألا لمع انه يفرعملاو يملغلاو

 . 37 ص :خيراتلا ربع ةشبحلاو مالسإلا ؛ثيغ يحتف - 1

 نم ةيشبحلا ةلئاعلا هذه رادحنا دكؤي دمتعم عجرم وأ ردصم يأ دوجو مدعنا وه ةروطسأ اهنإ دكؤي امو - 2

 . ةروطسألا هذه يف ةلئاعلا ناسل ىلع ءاج مامإلا ناميلس لسن
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 .تايماس امهالكو ناميلسو (نميتلا

 ةاروتلا يفو ميركلا نآرقلا يف درو امل ًاقفو هنأ حجرن ةقباسلا تاليلحتلا لالخ نمو

 هيلع تعمجأ امو نميلا يف فشتكا ينلا ةيرثألا قئاقحلا نعو أبس ةكلم ةصق نع ليجنإلاو

 تدهشو نميلا بونج يف ترهظ يتلا أبس ةكلم اهنإو «سيقلب اهمسا نوك ةيبرعلا رداصملا
 ةشبحلا مضب م.ق رشاعلا نرقلا لالخ تماق اهنأب عنمي ام دجوي ال ثيحب ًاريبك ًاراهدزا

 هدابع نع هانركذو قبس ام كلذ رربي امو يقيرفألا لحاسلا نم ةيقرشلا ةيبونجلا قطانملاو

 رشعلا نرقلا لبق نورق ةدع ذنم ةشبحلاو نميلا يف (سمشلاوأ رمقلا هلا / ةقملا) ةيثبسلا ةبلآلا

 تايلاجلا نم ديدعلا دوجول ةفاضإ ؛دنسملا طخلاب ةباتكلاب يوغللا رثأتلا نبع كيهان م.ق

 .اهنع عطقنت ملو مألا اهدلبب لاصتالاب ترهتشا يتلاو لحاسلا ىلع ةينميلا لئابقلاو

 مهسوفن يف تلغلغت يتلا ةروطسألا هذه نم ًاريثك اودافتسا دق ةشبحلا كولم نأ مولعمو

 رضصاعملا ةشبحلا خيرات يفف ؛مهتادقتعمو مهنايك نم ًاماه اءزج تراصو مهبعش سوفنو

 ماع رداصلا ءايبويثإ ىلإ ةشبحلا مسا ربيغت دعب ؛يبويثإلا روتسدلا نم ةئلاثلا ةداملا تناك

 كلملا نبا لوألا يسالبساليه ةرسأ يف روصح يروطاربمإلا مكحلا قح نأ :لوقت 1

 تيب كلم ناميلس نب لوألا كيلنم ةرسأ نم عاطقنا نود هبسن ردحني يذلا يساليس الهس

 ماع روتسدلا ةغايص ةداعإ نم مغرلابو *”أبس ةكلم مساب ةفورعملا ايبويثإ ةكلمو سدقملا
 اليمه لسن يف ًاروصحم ةمئاد ةفصب شرعلا لظي" :نأ ىلع تصن هنم ةيناثلا ةداملا نإف 5

 كيلنم ةرسأ لسن نم فقوت نودبوه يذلا ىسالس الهس كلملا نم لسلستملا لوألا يساليس

 .2”سدقملا تيب كلم ناميلس نم أبس ةكلم نبا

 قبس نإو «زعاجألاو ناشبحلا يترجه ىلع ةبترتملا ىرخألا راثآلا لاكشأ زربأ نع امأو
 .ينيدلاو يوغللا رثألا يه ءاهيلإ انرشأ نأ

 مساب زعاجآلا ةليبقل ةبسن تفرع يتلا أبس ةغلب ةشبحلا يف نوينميلا نورجاهملا ملكت دقف

 ١ - ص :قباس عجرم ءرطم دمحأ دماح حلاص كلذكو . 31ص ءايبويثإ خيرات ضاير رهاز 39.

  - 2ص ص ؛هسفت عجرملا 31, 39.
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 ايرتيراو ةشبحلا يف اهب بطاختملا «ثالثلا ةيسيئرلا تاغلل مألا ةغللا يهو ؛06862 زيعج

 ةيكبسلا شوقنلا تلد كلذ ىلإ ةفاضإ ىرجتلاو ةينيرجتلاو (ةيرهمألا)ةيرحمألا يهو ؛ مويلا

 ىهو «دنسملاب فرعتو ءافرح 29 اهبو ةيرمحلاب فرعت اضيأ تناك أبسو نيعم ةغل نأ ىلع
 هذهف ؛(افرح 37 اهددعو) ةيشبحلا زيعجلا ةغلو (نيدفارلا دالب يف) ةيداكإلا ةغللا نم هبيرق

 ةيداكألا نأ" :هلوقب يتح بيلف خرؤملا هدكأ ام اذهو ءدحاو لصأ نم ةئثالثلا تاغللا

 .””يماسلا ناسلل لكش مدقأ بناوجلا ضعب نم لثمت ةيشبحلاو ةيريمحلاو

 ةريزجلا ةبش بونج ةبلآ ةدابع اضيأ ترهظأ دق ةشبحلاب ةفشتكملا شوقنلا نأ نع كيهان

 «(نرقلاوأ صرقلاوأ لالبلاب هل زمري يذلا ءرمقلا هلإ آ13011 ةقملا) ًاصوصخو ةيبرعلا

 روثعلا يه موسكأ يف ةماهلا ةيرثألا تافاشتكالا نمض نم هنأب انل دروي ىلع داوج خرؤملاف

 ةهلآلا مسا اهيفو ةيئبسلاب شوقن - ةميدق ةسينك طئاح يف - هيلع بوتكم رجح ىلع
 عقاولا (احي) عضوم يف ةدمعأ اياقب ىلع رثع امك (دعبلا تاذ) يأ (ندعب تاذ) ةيئبسلا

 صصخ يئبس حبذم ىلع رونعلل ًةفاضإ ؛ينبس دبعم دوجو ىلع لدت ةودع قرش لامش
 .ةةشبحلا يف نيثبسلا دوجو ىلإ حوضوب ريشت ىرخأ تاباتك نع كيهان (نيسوأ نس) ةبلآلل

 ام دحأ ىلع ىفخي ال ذإ دودسلا ءانبو ةعارزلا يف تناكف ةيداصتقالا راثآلا زربأ نع امأ

 ترجاه نأ امف كلذل ؛ةعارزلاو دودسلا ءانب يف نف نم شوكو ىورم ينراضح هتدهش

 يف ةقباسلا اهتربخل ةفاضإ لاجملا اذه يف نف نم هتدجو امب ترثأت ىتح ةشبحلا ىلإ ةينميلا لئابقلا

 ب يف نميلا

 ىلع ءاضقلا اهزربأ نم لعلو ؛عامتجالاو ةيسايسلاو مكحلا يف نورجاهملا اهرضحأ يتلا
 دق نييئميلل ةيعامجلا ةيكلملا تناكو ؛ءابآلل باستتالا هلحم لخدا تاهمألل باستنالا ماظن

 مظنلاب يقيرفألا يقرشلا لحاسلا رثأت نع كيهان- ًالثم برآم دسك -دودسلا «

 ةراقلا يف نولغوتي مهنم راجتلا أدب ناكسلا ددع ةدايزبو ؛لاوخألا ةطلس لحم تلح

 ةيقيرفإلا لئابقلا عم هنولدابتي اوناك امدعب قيقرلاو غمصلاو بهذلاو جاعلا ىلع لوصحلل

 3- 11ز113 5.16, [ةنونمصو/ ه4 طع معقطقر آيمصمص, 1943, 524

 .452 - 451 ص :قباس ردصم 3ج ؛مالسإلا لبق برعلا خيرات يف لصفملا :داوج ءيلع - 2
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 .”لحاسلا ىلع

 ىلإ م.ق 8 نم ةرتفلا يف) ارمكح نيذلا كولملا ءامسأ ىلع ًارثأ ةرجبلا كلتل ناك مك

 نميلا يف اهلباقتو ءبحاصوأ ديس ىنعتو (اذ) عطقمب أدبت مهؤامسأ تناك ثيح ء(م 4

 مسا ىلع لدي عطقملا اذه يلي يذلاو نافتوذو نزيوذ لثم ريمح كولم بقل يهو (وذ)

 م478 ىتحو 275 ماوعأ نيبام ةرتفلا لالخو كلملا اذه هيلإ بستني يذلا ناكملاوأ ةليبقلا

 لآ لثم ؛نيميلا دنع هيلع فراعتم ديلقتوهو . (لآ) ةردصم أدبت ةشبحلا كولم ءامسأ نأ دن
 تافصب كولملل تعن يأ بروأ ديسوه لآ عطقم ىنعمو «ةهرب لآو ةرمس لآو حفس

 ىنعمب ةظفللا هذهو ةشبحلا كلم ىلع يشاجنلا ظفل اوقلطأ برعلا نأ نع الضف ”ةيسدق

 بقلك (ىرسك) هظفلو :مورلا كلم ىلع هقلطت يذلا بقللا (رصيق) هظفل ةباثمب يهف كلم

 اورثأت برعلا نأب ليق امك «نميلا مكح نم لك ىلع ْعِبُتو ءسرفلا مكح نم لكل

 كلم /تشبح كلمو - موسكأ كلم / نمسكأ كلم) ةشبحلا كلم ةملكل مهذخأب شابحألاب

 .ًابقل كلم ةظفل تراص كلذ دعبو ”ةبيرضلا عماج ةيشبحلا كلم ةملك ينعتو (ةشبحلا

 روهظ يف لثمتتف ايقيرفأ قرش ىلإ زعاجآلاو ناشبحلا ةرجبل ةيراضحلا راثآلا زربأ نع امأ

 ةيبرعلا نيتراضحلا جازتما جاتن نم تناك يتلاو «يداليملا لوألا نرقلا يف ةيوقلا موسكأ ةكلمم

 ةغلاب اراثآ ةقرافألاب ةيركسعلاو ةيسايسلا برعلا تاقالع نع رفسأ دقو اذه ؛ ةيقيرفألاو
 .ءادعلاب امهنيب تاقالفلا تيم ثيح ةريزجلا هبش لامش ىلعو نميلا ىلع ةيمعألا

 هتكلممل لباقملا ةيبرعلا لحاوسلا ىلع موسكأ كلم ةرطيس انل دروت ةيشبحلا صوصنلاف
 لحاوسلا ىلإ (ريسعو زاجحلا)لامشلا يف عبني نم دتمت لحاسلا اذه ناب قفتا دقو ءًايركسع

 اذه ىلع مهئاليتساو نييريمحلا قوفت دجن كلذ دعبو «يبرعلا رحبلا ىلع ةعقاولا ةيبونجلا

 .37 - 34 ص «.. ةشبحلا «قيفوت نيمآ «يبيطلا - |

 حابصم دمحم ةذوخأم . 14 -13 ص - برعلاو ةشبحلا نيب «نب دباع ديجملا دبع نم الك رظنا - 2

 .44 ص :ةيقيرفألا ةيبرعلا تاقالعلا خيرات «دمحألا

 .451 ص -لصفلا ؛3ج . ؛داوج يلع -2

 .453 ص ؛ لصفملا ؛3ج داوج ؛يلع -3
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 .نامعو تومرضح لهأ ًاقحال مهودحودحي ذإ مهتكلممل همضو لحاسلا

 لالخ نم اذه رهظ دقو.فلاحتلاب زيه رخآ اروط تفرع امهنيب تاقالعلا نأ ريغ

 يسايس فلاحت ىلع لدت تاباتك هلفسأب تدجو ةيقرش حمالموذ كلمل يرجحلا لاشمتلا

 (نافهن ناهلعوهو) نميلاب ناذمه ميعزو «موسكأ كلم تردجوأ ةردج نيب يركسع

 ناديرو أبس كولم مه نيذلا هموصخو هيسفانم دض هبورح ىف هل شبحلا ةدعاسم نمضيل

 يف(رتوأ رعش)وهو ناهلع نبا كرتشا كلذ ءانثأو ؛م 180 ماع يلاوح(ريمح كولم ليقو)

 بلطل ناذمه كلم ضفر ببسبف ؛ ًاليوط رمتسي مل فلاحتلا اذه نأ الإ .هدلاو عم مكحلا

 هموصخ ىلع رصتتا امدعب اصوصخ ؛نميلا يف لماك يرحب شيجب ظافتحالاب موسكأ كلم

 ذإ «نميلا ىلع ةئيس اراثأ ابل تناكو «نيبناجلا نيب برحلا تماق «ناديرو أبس كلمب بقلو

 لثم نميلا يف ةديدج كالمأ ىلع موسكأ كلم ةرطيس يفو «ىرخأ لئابق ةرجه يف تببست
 ةيسايسلا تاقالعلا هذه ترركت دقو ؛ ةيشبح تايلاج اهتتطوتسا يتلا ةماهتو ترحس
 جارخإب تهتنا م320 -300 ماوعأ ناديروذ رمشو (هبذع) يشبحلا كلملا نيب ةي 1

 .”اهيلع اولوتسا يتلا لحاوسلاو ةينميلا ندملا نم شابحألا

 - 320 1528118 انازيإ كلملا) موسكأ كلم هب بقلت يذلا ليوطلا بقللا لالخ نمو

 ؛كرولملا كلم بقلب موتخللا «”نحلسو أبسو ناديرو ريمحو موسكأ كلموهو (م0

 نم كانه نأ لب «همايأ يف شبحلل ةعضاخ تناك يضارألا نم اهرواج امو نميلا نأ جتنتسن

 هجيو (وساس)ومايصو نيحلسو أبسو ناديرو ريمحو موسكأ كلم "ب بقلت هنأب ركذي

 م350 ماع يحيسلا نيدلا يف هلوخد دعب *"رهقي ال يذلا مرح هلإلا نبا كولملا كلموساكو

 ١ - ص قباس عجرم ؛دمحألا حابصم دمحم كلذكو 456 - 454 ص ءهسفن عجرملا 45.

 بير هافع دق نيحلس رصقو :رعشلا اذه ليقو «برأمب نادير وذ و أبس كولم رصق وه نيحلس - 2

 «ت.د ؛توريب ؛ةايحلا ةبتكم راد ؛برعلا ةراضحو نميلا ءيسيسرت ناندع رظني «بيري يذلا نامزلا
 46ص

 جانو ابسو ةظبفلاو ناتليرو ر يمحو موينكا هلل ب بقلق دقةكسملا كانا نان ىري نس ةلامم -3
 دبع ديسلاو «115ص ءمالسإلا لبق برعلا «خيشلا نيسح رظنا ًاوسكو ءاجبلاو هماهتو (نيحلس)
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 نم (تالمعلا) دوقتلا يف ريبغت نم اهبحاص امو هتكلممل ةيمسر ةنايدك ةينارضنلل هضرفو
 اديمعالاب بقلت انه ؛بيلصلا ةراش اهلمح ىلإ - صرقلاوأ لالهلا - ةينثولا ةراشلل اهلمح

 رهني ال يذلا اديمعالا هبقل حبصأو ءرهقي ال يذلا مرح نب قباسلا هبفل لدب 151183 4

 لك هل عضخت يذلا تاومسلا بر" ىلإ ةبونلا يف ةيحيسملا رشنل هتاراصتنا ببس ازع هنأ : ينعي

 .”"ءامسلاو ضرألا يف تانئاكلا

 شابحألا مايقوه يداليملا سداسلا نرقلا يف نميلا ناكس ىلع راثآلا غلبأ تلثمت امك

 درك ةيسايسوأ ةيشيحلا ةراجتلا ةيامحل ةيداصتقا بابسألا كلذ ناكأ ءاوس - نميلا لالتحاب

 ةسينك ءاشنإو اهبرغ ريصنت ةلواحيو - ةشبحلل ةيقرشلا لحاوسلا ىلع ريمح كولموزغل لعف
 ًاصوصخو نميلا يف ةأشنملا سئانكلا لك ىلع فرشي اهتفقاسأ سيئر حبصأ يتلا رافظ يف

 كلم رارف دعبو .ةينثولا لحم جيردتلاب يحيسملا نيدلا لح كلذبو .يبرعلا جيلخلاو نارجن

 كتفلاوأ مهنيد كرتب برعلا ىراصنلل هتبلاطمو نارجن ىلإ هتدوع مث برثي ىلإ ساونوذ ريمح

 ميركلا نآرقلا يف درو املثم دودخأ يف مهئفدو مهنم ريبك ددعل هقرح نع اذه رفسأ «مهب

 نينمؤملاب نولعفي ام ىلع مهو دوعق اهيلع مهذإ ءدوقولا تاذ رانلا دودخألا باحصأ لتقل

 ىراصنلا ةرصنب هرمأي ةشبحلا يشاجن ىلإ مورلا رصيق ثعب نأ اذه ىلع بترت دقو ؛ ة(دوهش
 نم افلأ نيعبسو مرشألا ةهربأ هعمو ًاطايرأ ةذايقب اشيج يشاجنلا لسرأ هيلع ءانب ؛ برعلا

 ساونوذ بورهب برحلا تهتناو نيينميلا ىلع اورصتتاو نميلا لحاس اولزن شابحألا

 هثلث برخو ؛هلاجر ثلث نميلا دقف ةوزغلا هذه ببسبو اذكهو ؛ هتوم مث رحبلا هضارتعاو

 .”هايابس ثلثب يشاجنلل لسرأ امك

 - : راصو م525 ما اهلا نميلا و كلم" ببنقلي ةلكسملا فلل زاصو مك25: ماع كتم ابلؤلتسلا نمبلا دقق كللذي

 .19 ص ؛برعلا ةراضحو نميلا ؛يسيسرت ناندعو 65ص «ةيبرعلا ةلودلا خيرات :ملاس زيزعلا <

 ١ - ص «يبيطلا قيفوت نيمأ كلذكو :456ص :3ج ؛داوج ءيلع 47.

 .4 ةيآلا «جوربلا ةروس - 2

 لبق برعلا «ناديز يحرج ؛457ص :3ج ؛ىلع داوج :70 -69صض :2ج ؛نودلخ نبا - 3

 .174ص و 144ص :ت.د «توريب :ةايحلا ةبتكم راد تاروشنم : مالسإلا
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 بيصنتبو ؛ةشبحلا قيرط نع ةينارصنلا ترشتنا اهيفو "نيحلسو أبسو ناديرو ريمحو موسكأ

 ةيزجلا عفدب ًارصققم ةشبحلا نع اهمكح يف لقتسا يذلا نميلا ىلع اكلم مرشألا ةهربأ
 كلم بئان يأ /نيزعجإ نكلم ىلزع" :هنأب ًابمسر فرتعا دق ةهربأ نأ ركذ « ةشبحلا يشاجنل
 نادير يذو أبس كلم" هيلع بتك برام دسل هميمرت دنعو "نميلا ىلع ةزعاجآلا

 تاضفخنملا يفو (ةيلخادلا ةيلبجلا قطانملا) داجنلا يف اهبارعأو (نميلا) تنميو تومرضحو

 .”هحيسمو نمحرلا لولحب" ةلمجب بقللا اذه حتتفا دقو *”(لحاسلا) ةماهتو

 الإ نميلل يشبحلا مكحلا ةياهن دعب موسكأ ةكلمم ىرتعا يذلا فعضلا نم مغرلا ىلع

 ةدايقب شيرق ةليبق يأ ةكم برع ًاصوصخو برعلا عم ترمتسا مهتاقالعو مهتراجت نأ
 « ةيجراخلا ةراجتلا لاجم ىلإ شيرق تجرخ مهدي ىلع نيذلا هتوخإو فائُم دبع نبا مشاه

 فانم دبع نب مشاه نأ مولعمو مهعم ةيراجتلا مهتالص اوقثوو شابحألاب اولصتا ثيح

 نميلا ىلإ ءاتشلا ةلحر نيتلحرلل ”شيرق فاليإ عدتبا نم لوأوه ('ص" لوسرلا دج)

 شيرقل ارجتم ةشبحلا ضرأ تناك اذكهو ؛ماشلا ىلإ فيصلا ةلحرو قارعلاو ةشبحلاو

 اهكلم ترهش عمو عانسح ًارجتمو ًانمأو قزرلا نم (ًاعسوت)اقاقر اهيف نودجيو اهيف نورجتي

 ءالبلا نم مهباصأ امدعب هياحصأ (ص) .لوسرلا رمأ انه حلاصلاو لداعلا يحيسملا يشاجنلا

 لافو (م615)ةثعبلل ةسماخلا ةنسلا نم بجر رهش يف ةشبحلل ةرجبلاب « شيرق دي ىلع رهقلاو

 قدص ضرأ يهو دحأ هدنع ملظب ال اكلم اهب نإف ةشبحلا ضرأ ىلإ متجرخول" : هباحصأل

 .*”هيف مننأ امئ ًاجرف مكل هللا لعجي ىتح

 توم رضحو نادير ذو أبس كلم نميبز هربا نكلم وهحسمو ننمحر ليخب" :ةشبحلا ةغلب يفرحلا صنلا - 1

 ."تمهتو مدوط ومهبارعاو تنميو
 .66 ص «برعلا ةراضحو نميلا ؛ يسيسرت ناندع كلذكو :470 رص :3ج ءداوج «يلع - 2

 يذلا تيبل اذه بر اودبعلف فيصلاو ءاتشلا ةلحر مهفلإ ءشيرف فليإل" :شيرق ةروس تلزن هيفو - 3

 ."فوخ نم مهنماءو عوج نم مهمعطأ
 329 -328 نس «قباس ردصم :2ج ؛كولملاو ممألا خيرات . يربطلا خيرات : يربطلا -4

 ةبتكم ؛3ج :ةياهنلاو ةيادبلا :(ه774 -تز .دلا ريثك نبا ظفاحلا . ءادفلا وبأ :نم الك رظنأ - 5

 ؛قباس ردصم ؛ 1دلجم ؛ خيراتلا يف لماكلا ريثألا نإو .66 ص ؛ 1984 ؛5ط ؛توريب :فراعملا
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 ةثالثوحن ةشبحلا مبلوصو دنع مهددع غلب تاعفد ىلع نيرجاهملا لوسرلا ثعب اذهبو
 رد ذإ ةشبحلا يف اودلو نيذلاو مهعم اوجرخ نيذلا مهئانبأو مهتاجوز ادع ًالجر نينار

 .*ةنس ةرشع تس يلاوح ةشبحلاب مهتماقإ ةدم ترمتسا ملسم ةثامتسب مهعومجم

 ةكم ةطاحا نع كيهان اهبرقوه ةشبحلل "معلص”لوسرلا رايتخا بابسأ مهأ نم لعلو
 يحيسملا ةشبحلا كلم ةعمس كلذ ىلإ فضأ ؛نيملسملاو لوسرلل ةيداعملا ةيبرعلا لئابقلاب

 .'معلصلوسرلا دهع ىتح ةديطو ترمتسا يتلاو شابحألاو برعلا نيب ةديطولا ةقالعلاو

 مسالا ىنعم نأو ةحمرأوأ ةمحصأ همسا نأ ةيخيراتلا ةيبرعلا رداصملا تدروأ دقو

 هبلاطت يشاجنلا ىلإ ةيدهب اهنم نيلوسر تلسرأ دق شيرق نأ نم مغرلا ىلعو « ”ةيطعأوه
 ىلعو نيرجاهملا دفوو نيلوسرلا ىلإ عمتجاو اذه نم بضغ هنأ الإ اهيلإ نيرجاهملا ميلستب
 لوأ ةءارقب اهرخأ ًاصوصخو ةلئسألا ةفاك ىلع بيجي ناك يذلا بلاط يبأ نب رفعج مهسأر
 هب ءاج يذلاو اذه نإ" :لاقو هتفقاسأو يشاجنلا ىكب ذإ (ايح ثعبأ موي ) ىلإ ميرم ةروس

 ىلع داز ام هللاو" :رفعجل لاقو «ضرألا نم ًادوع ذخأ مث "ةدحاو ”هاكشم نم جرخي ىسيع
 مهملسأ ال هللاوف اقتلطنا" :ًالئاق شيرق يلوسر ىلإ رظنو ”دوعلا اذه رادقم الو ليجنإلا يف ام

 .*”نونمآ متنأف اوبهذا" نيرجاهملل لاقو ؛مهل اهدرف شيرق ةيدهب رمأو «”نوداكي الو امكيلإ

 ةدئاسألا قيقحت ؛ج ؛ةيوبنلا ةريسلا ؛ يرقاعملا ماشه نب كلملا دبع دمحم مامألا كلذكو 0 -496 ص -

 «1ط ؛ضايرلا ؛عيزوتلاو رشنلل ىنغملا راد «يلبش ظيفحلا دبعو ىرابيالا ميهاربإو اقسلا ىفطصم

 .328 ص ؛قباس ردصم «يربطلا كلذكو :30ص 9

 صءش -د ؛توريب ءرداص راد ؛لوألا دلجملا ؛(ةيوبنلا ةفيرشلا ةريسلا) ىربكلا تاقبطلا ؛دعس نبا - 1
 ؛ماشه نباو 399 -289 ص ص ؛2 دلجم :نودلخ نباو 329 ص ؛2ج ؛يربطلاو . 7

 9ص :2ج «ةياهنلاو ةيادبلا «ريثك نبا «330 ص قباس ردصم 1ج ؛ةيوبنلا ةريسلا

 78 -77 ص ص :؛3ج ؛ريثك نباو :336 -335 ص :2ج ؛يربطلا - 2

 نم يشاجنلا صق دقو ليددقلا اهيلع قلعُي يتلا ةديدحلا يه ليقو :ةدفانلا ريغ ةوكلا يه ةاكشملا - 3

 ءدحاو ءيش نم امهنأ ىلاعت هللا مالك ليجنإلاو ميركلا نآرقلا نأ هانعم ةدحاو ةاكشم نم جرخيأ هلوق

 .343 ص ,1ج «ةيوبنلا ةريسلا ماشه نبا رظني

 .343 ص ؛1ج ؛ماشه نباو :74 ص :3ج «ريثك نبا - 4
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 يتفض نيب ةديطو ترمتسا دق ةيداصتقالاو ةيسايسلا تاقالعلاف رمأ نم نكي امهمو

 مهقطنو برعلا رثأتوه اذه ىلع ليلد ريخو ءاضيأ لدابتملاريثأتلا رمتساو رمحألا رحبلا

 اذه ميركلا نآرقلا يف تلزنو تقثو دقو « ةرئاد تناك يتلا ةيشبحلا تاملكلا نم ريثكلاب

 اهل درفأ دقو مألا ةيماسلا ةغللا نم هقتشملاو ةيعرفلا تاغللا هفاكل عماجلا ثيدحلا ردصلا

 :يتآلاك اهيناعمو ىهو ”نآرقلا مولع يف ناقتإلا هباتك "يف اياب ىطويسلا نيدلا لالج

 .هيدردزا ىنعمب ةيشبح ةملك : ”(كءام ىعليأ ضرأي ليق)ىعلبإ -1

 .ررسلا ىنعمب ةيشبح ةملك (نوئكتم كئارآلا ىلع)كلئارآلا -2

 .عجوم ىنعمب ةيشبح ةملك :*(ميلأ باذع)ميلأ -3

 ليقو ميلحلاوأ تقؤملا ىنعمب ةيشبح ةملك : ”(ميلح هاوآل ميهاربإ نإ) هاوأ -4

 .يئاعدلا

 بسملا ىنعمب ب معنا ب .حيسملا ىنعمب ةيشبح ةملك : 6(باوأ هنإ دبعلا معن) باوأ -5

 «ةيفاقثلا ةبتكملا ؛1ج نآرقلا مولع يف ناقتإلا ه9 11 ت ءىطويسلا نمحرلا دبع نيدلا لالج - 1

 ةغل «ميحرلا دبع ليلجلا دبع :دنع تاملكلا هذه تدرو امك 139 -137 ص :1973 «توريب

 .209 -214 ص: 1 « 1 « (ندرألا) نامع ةئيدحلا ةلاسرلا ةبتكم « ميركلا نآرقلا

 .44 ةيآلا ؛دوه ةروس - 2

 «نيففطملاو :13 ةيآلا ناسنإلاو :31 ةبآلا ءفهكلا ةروس رظنأ كلذكو 56 ةيآلا «نيساي ةرؤس -3

 .35 -23 ةيآلا

 ةيآلا :لافنألا ةروس يفو 4 -37 تايآلا يف ةملكلا تدرو كلذكو +36 ةيآلا ؛ةدئاملا ةروس -4

 ةيآلا ءدوه ةروسو :97 ةيآلا ءسنويو 61 -34 -3 تايآلا ةبوتلاو 273 ةيآلا فارعألاو 2

 35 يف تدرو ثيح 28 ةيآلا كللملا «22 ةيآلا ميهاربإ «25 ةيآلا ,فسوي ةروسو 48 -6

 .ةيآ نم رثكأ يف ةروس لك يفو نآرقلا نم ةروس
 . 75 ةيآلا ؛دوه ةروس يف ةملكلا تذرو كلذكو 1 14 ةيآلا ؛ةبوتلا ةروس -5

 اضيأو «ةروسلا سنن يفا44 -9 -17 تايآلا يف ةملكلا رظنا كلذكو :30 ةيآلا ؛ص ةروس - 6

 .32 ةيآلا ق ةروس
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 .هعم يحبس ىنعمب ةيشبح ةملك :” (هعم يبوأ لابج اي) يبوأ -6

 ليقو ناطيشلا ىنعمب تبجلا : (توغاطلاو تبجلاب نونمؤي) توغاطلاو تبجلا -7
 .نهاكلا ىنعمف توغاطلا امأ ؛ ةشبحلا ناسلب اضيأ رحاسلا

 .منهج بطح ؛”متهج بطح -8
 .ًاريبك امنإ : * (ًريبك ابوح ناك هنأ) ابوح -9

 لسر ليقو هباحصأ ”(يب اونماء نأ نويراوحلا يلإ تيحوأ اذإو) نويراوحلا -0

 .ءاصلخلا ءايفصألا حيسملا

 .ءيضم © (يرد بكوك اهنأك) يرد -1

 لجرلا : ”(باتكلل لجسلا يطك) لجسلا -2

 نسحلا : "(نينسلا روطو) نينس -3

 : ”(انسح ًاقزرو اركس هنم نودحتت بانعألاو ليخنلا تارمت نمو) ركسلا -4

 .لحنلا

 .دجسملا ءاقلت يأ : ””(مارحلا دجسملا رطش كهجو لوف) رطش -5

 ١ - ةيآلا ءابس ةروس 10 .

 51 - ةيآلا ؛ءاسلا ةروس - 2

 .98 ةيآلا ؛ءايبنألا ةروس - 3

 . 2 ةيآلا ؛ءاسنلا ةروس - 4

 111 ةيآلا ؛ةدئاملاةررس - 5

 .35 ةيآلا «رونلا ةروس - 6

 . 104 ةيآلا ءءايبنألا ةروس - 7

 .2 ةيآلا «نيتلا ةروس - 8

 .67 ةيآلا «لخنلا ةروس - 9

 . 150 -149 -144 تايآلا ,ةرقبلا ةروس - 0

157 



 .دمح ايوأ لجر اي :”(يقشتل نآرقلا كيلع انلزنأ ام هط) هط -6

 مهل ةنجلا : ة(مبل يبوط تاحلاصلا اولمعو اونما- نيذلا) يبرط -7

 ءاملا اهيف عمجتي يتلا ةانسملا يأ : *(مرعلا ليبس مهيلع انلسرأف اوضرعأف) مرعلا -8

 .ءاملا صقن يأ : *(رمألا يضقو ءاملا ضيغ) ضيغ -9

 .دسألا نم ترف يأ : ”(ةروسق نم ترف) ةروسق -0

 .نيفعض يأ ” (هتمحر نم نيلفك مكتؤي) نيلفك -1

 اكتم حنرتلا نومسي شبحلا نأ لبق ”(أكتم ابل تدنعا) اكتم -2

 رادج يف ةوك لثمك ىنملا نوكي يلاتلابو ةوكلا يأ *(ةوكشمك هرون لثم) ةاكشم -3

 .هسكعتو رونلا عمجت ”(ةقاطلا ىهو) ةدفان ريغ

 .هاصع لكأت يأ *”(هتأسنم لكأت) هتأسنم -4

 .هب ةثلتمم يأ **(هي ُرُطَمْتُم ءامسلا) رطفنم -5

 .1 ةيآلا ءهط ةروس - 1

 . 1 ةيآلا ءهط ةروس- - 2

 16 ةيآلا «أبس ةروس - 3

 44 ةيآلا ءدوه ةروس - 4

 .51 ةيآلا رثاملا ةروس - 5

 . 28 ةيآلا ءديدحلا ةروس - 6

 31 ةيآلا ءفسوي ةروس - 7

 .35 ةيآلا ءرونلا ةروسا - 8

 . 355 ص قباس عجرمو :ميركلا نآرقلا شماه ىلع زيحولا ريسفتلا ؛ىليحزلا هبهو - 9
 14 ةيآلا ءأبش ةروس - 0

 18 ةيآلا «لمزملا ةروس - 1
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 .ليللا مايق يأ *(ليللا ةئشان نإ) ةئشان -6

 .عجري ” (روحي نل نأ نط هنإ) روحي -7

 .لجر اي ”(نيساب) نيساي -8

 .نوعنميوأ نوجضي يأ *(نودصي هنم كموق ذإ) نودصي -9

 يتلا يهو اهولمهأف اهب نوثدحتي نويماسلا برعلا ناك ىرخأ تاملكل ةفاضإلاب اذه

 ىلإ اهريغو شبح ةليبق اهعم اهتذخأ يتلاو ؛ةلمهملا ةيبرعلا تاملكلاوأ ظافلألا نمض تلخد

 ميركلا نآرقلا لوزنبو «برعلا دنع تلمهأو ةشبحلا يف اهب ثدحتلا رمتسأو ايقيرفأ قرش

 «يهو تاملكلا هذه مادختسا ةداعإ يف لثمتملاو شبحلاب يبرعلا رثأتلا رهاظم زربأ هبف درو

 «فلاخو نهارو كش ىنعم لمحت يتلا قفانم ةملك ؛نيرشعلاو ةعستلا تاملكلل ةفاضإ

 « ؟دودخأو «ءفحصمو « ”ةدئامو ربتم تاملك كلذكو ءهوجولا ددعتم قفن نم ةقتشماو

 نم اهلصأ حجري يتلاو ”بارح لثم لصألل ةرياغموأ ةيشبحلا نم ةفّرحت ةملك لقن كلذكو

 ةيبرعلا ةملكلل دوعي اهلصا نا دقتعا انهو « ءاب ميملا تلدباو دبعملا ىا ةيشبحلا ىف مارح ةملك

 ةملك اهنمو« ءاح فاكلا تل دبا انهو.سدقملا ن اكملا ىنعت ىتلاو «نميلا ىف ةفورعملا باركم

 .ةيبرعلا ةريزجلا هبش بونج يف نيينميلا دنع سانلاو ةبلآلا نيب برقملاب ةفورعملا بركم

 لقن يف ليلد هنأ ىلع حجرم اهفورح نم فرح يف ةملكلا ريغت نأ انل نيبتي انه نمو

 .6 ةيآلا «لمزملا ةروس - 1

 . 14 ةيآلا ؛قاقشنالا ةروس - 2

 . 1 ةيآلا «نيساي ةروتم -3

 37 ةيآلا ءفرخزلا ةروس - 4

 . 112 ةيآلا ؛ةدئاملا ةروس - 5

 .4 ةيآلا ؛جوربلا ةروس -6

 . 11 ةيآلا ءميرم ةروس -7
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 ىرخأ تاملكل ةفاضإ *مألا ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةيعرفلا ةيشبحلا ةغللا نم اهتداعإو ةملكلا

 .(كلذل ةفاضإ) كيهانو (نتفلا) جربلاو ”(ليلد)ناهرب ةملك لثم ةردانلا ظافلألا نم تربتعا

 ىنعمب ؛ ةيقيرفأ ةيماح ةيشوك يأ ةيشبح تاملكلا هذه نأب ضعبلا لوق نم مغرلا ىلعو
 ةيماسلا ةينميلا لئابقلا طالتخا جاتن نم ناشبحلا نوكل «ةيبرعلا ةغللا نع ةيبرغ ظافلأ

 هذه لوصأل صيحمتلاو ةساردلا دعبف لوقلا اذه عم قفتأ ال اننإف «نييماحلا نيشوكلاب

 ةيبرع ظافلأ اهنأب لوقلاب :يعفاشلا مامإلا همعزت يذلا رخآلا قيرفلا عم قفتأ ؛تاملكلا

 / ميلأ ُباَذع) ميلأ ةملك لثم ميركلا نآرقلا نم ًادج ةريثك نطاوم يف ترركت دقو ةفرص

 رركتت ةروس لك يفو «ةروس نيثالثو نيسمخ يف ترركت ةملكلا هذهف (عجوم باذع

 ززعي هرودب اذهو ؛ماركلا رورم نآرقلا اهبلع رمل ةبيرغ ةملك تناكولف ؛تارملا تارشع
 هتاياء تلصف ٌباتك) :ةثلاثلا ةيآلا - تلصف ةروس يف ُدراووه امك هفرص ةيبرع ظافلأ اهنأب

 هانلعجولوألا :ةروسلا سفن نم نيعبرألاو ةعبارلا ةيآلا يفو ؛«نوملعي موق ًاببرع ًاناءرق
 141 يقر دش ارحل نيللوس لق ةرعَو ةرعسملا ةفاياس تلصق لول الاقل انمجعأ اناءزق

 لعافتلا ىلع اليلد ربتعت ةيشبح ظافلا نم ميركلا نآرقلا يف درو ام نإف يلاتلابو
 ةليل نيب نكت مل يتلاو امهنيب ةلدابتملا تاق العلل اساكعناو ؛ةقطنملا تار اضح نيب براقتلاو

 .نمزلا نم نورق ربع امنإو اهاحضو

 يقرشلا لحاسلا ىلع ةيمهألا غلاب رثأ زعاجآلاو ناشبحلا ةرجبل تناك دقف ًاماتخو

 يف ةمج راثآ تارجملا هذبل تناكو «لئابقلا هذبل مألا نطوملا نيميلاب هتقالعو يقيرفألا

 .ةيوغللاو ةينيدلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيراضحلاو ةيركسعلاو ةيسايسلا يحاونلا

 ١ - ص ءشبحلاو برعلا نيب ؛نيدباع ديجما دبع ءرظني تاقاقتشإلا هذه نع ديزملل 100-

  4ص ص :ةيبرعلا ةراضحلاو دولا :ىودب هدبع نم ةدوخأم] 90- 92.

  - 2ةيآلا ؛ءاسنلا ةروس ٠174 ةيآلا فسوي ةروس و 24 .
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 ايقيرفأ لامش ىلإ ةميدقلا تارجهلا
 يوابرعلا راتخملا دمحم .أ

 رصم برغ نم ةعساو ةيفارغج ةحاسم ىلع ٌدتمملا مهتعامجي ربربلا نطوم ايقيرفإ لامش

 .الامش طسوتملا ضيبألا رحبلا ىلإ ايونج ىربكلا ءارحصلا قامعأ نمو يسلطألا طيحلا ىلإ

 اهطابترال مدقلا يف ةلغوم نوكت نأ الإ نكمي ال ةعساولا ةقطنملا هذه ىلإ تارجبلاو

 .ةرجبلا ىلإ ةريثك تاعامجب عفد فافج نم هيلإ تّدأ امو ىربكلا ةيملاعلا ةيخانملا تالّوحتلاب

 تايرظنلا ددّصلا اذه يف انفقوتستو .ثحبلا اذه تارقف يف هيلع فّرعتلا لواحنس ام اذهو

 .ربربلا لصأ لوح تغيص يتلا ةميدقلا

 ةميدقلا تايرظنلا

 ةيخيراتلا ةسردملا اهتغاص يتلا تايرظنلا ىلوأ نم يهو :يبورألا لصألا ةيرظن -1

 نير سيول" اهيرظنم زربأ نمو .رشع عساتلا نرقلا نم ريخألا عبرلا يف ةيسنرفلا ةيرامعتسالا
 2 هي 1 ل 5 1 ا
 ىري ام اهنم ؛ىّتش ءارأ اهيفو .يبورأ لصأ نم ربربلا نأ معزت ةيرظن يهو "آل. 0015 1

 تاعامجلل يبورألا لصألا لمجي ام اهنمو ؛يبورأ - يدنه لصأ نم اعيمج ربربلا ّنأ

 اًمِإو نيبلاغلاب اَمِإ اهطبريو ءاضيبلا ةرشبلاو ءاقرزلا نويعلاو رقشألا رعشلا تاذ ةيربربلا

 .نيينامرجلاب

 :نيتراقلا نيب نيربعم دوجوب لوقت ةيضرف ىلع دمتعت ربربلل اهليضأت يف ةيرظنلا هذه

 نكل . ةيّلقص قيرط نع سنوعب رخآلاو قراط لبجب لصٌُمي امهدحأ «ةيقيرفإلاو ةيبورألا
 ىفنو .ضارتفالا اذه تطقسأ ةئطاولا طوطشلاو بساوّرلاب ةقلعتملا ةيجولويجلا تامولعملا

 اعد هءاوتمعو 6طععطغرعؤر 6ةنلعد انمهبتذان ونعود ءا ءاطمماهعنونعد ةاععع 1889 : هباتك ف -1
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 .' ثيدحلا يرجحلا رصعلا لبق نيتراقلا نيب ةلص كانه نوكت نأ ".8210اناولاب"

 ىلإ تلقتتا اهنمو < 1912 ةنس ايناملأ يف تأشن ةيرظن يهو :ةيماحلا ةيرظنلا_-2
 نادوسلا ىلإ رجاه ؛ ةيبرعلا ةريزجلا نم هلصأ يّماح قرع دوجوب لوقت ؛اهريغو اسنرف
 اهيلع قلطأ ةّيوغل ةرسأ تربتعا ةكرتشم تامس تاذ ةنيابتم تاغل هل ؛ىرخأ نكامأو
 ةسردملا نأ الإ ءاهصئاقنل اهنع اوُلخت ام ناعرس ناملألا تايناسّللا ءاملع نكل ."ةيماحلا"
 اهضارغأو قاحلإلا ةركف ةمدخ يف يبورألا لصألا ةيرظن ىلع لّعت دعت مل يتلا ةيسنرفلا

 اهنأ معزت يه ذإ برعلا نع ريربلا لزع نم اهيف امل ةيماحلا ةلوقملا تفقلت ام ناعرس ةيسايسلا
 .ةّيشوكلا «ةّيرصملا ؛ ةّيربربلا : يه طقف تاعومجم ثالث مضت

 اذلو .اهب صتخت ةّيقيقح ةّيلخاد ةّيوغل ةدحو دوجو مدعل ءاليوط رّمعت مل ةيرظنلا هذه

 ملاع اهفصو يتلا ةيربربلا كلذكو ءركبم تفو يف ةيماسلاب تقحلأو ةيرصملا اهنم تجرخأ

 نيب ةيوغل رصاوأ دوجو تبثأ نراقللا ةغللا ملع نأ ابو ”ةيماس دج" اهنأب "رلسور" تايربربلا
 عم امهنيب عمجلا عقو دققف ؛ةدحاو ةعومجم يف ادي نأ لدبو «ةيماّسلاب يمس امو ةيماحلا

 - ةيماسلا"وأ "ةيماسلا - ةيماحلا" :ةيمستلا هذه امبل تلمعتساو «لصفلا ةركف ىلع ةظفاحلا

 ."ةيماحلا

 ءاملع مث الّوأ ايجولوبورثنألا ءاملع اهعاشأ ةيرظن يهو : ةيجولوبورشنألا ةيرظنلا -3
 ام ذنم فرع "طسوتملا ضيبألا رحبلا سنج" ىّمسي سنج نم ربربلا نأ معزت ءايناث خيراتلا

 .وكسنويلا/كيرفأ نوج - لوألا دلجلا ماعلا ايقيرفإ خيرات“ :يف ”خيراتلا لبق ام يف ةيلامشلا ايقيرفإ * - 1

 590 نم 1983 (ايلاطيإ) ونيروت
 يف جور دلوأ .د ءرظنا - 1912 ةنس ردم هل بانك يف اهأشنأ :يناملألا ”فوهنيام .س" اهبحاص - 2

 قباسلا ردصملا - ماعلا ايقيرفإ خيرات يف دراولا - ةيونللاو ةيكولسلا تافالتخالاو تارجملا :هتسارد

 283 ضنأ ج

 معو ةعصتاتك ط ءطق لك عم لع !ةطرتوعطعم ةممهعط أه 2.ى.50 اعامالعق 1952,150.. - 3
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 اهنم ةديدع رصانع سنجلا اذه يف تجردأو «ةنيعم ةّيلكيه صئاصخو تامسب خيراتلا لبق

 نيب طبرت نأ ىرخألا يه تلواح ةيرظنلا هذه .هنع ديعبوه ام اهنمو رحبلا اذه لوحوه ام

 ' كرتشملا لصألا ةركف يف دجتس يتلا قاحلإلاو جامدإلا ةسايس عم اشم هبونجو رحبلا لامش

 .اهحاجن ىلع دعاسي ام نييبورألاو ربربلا نيب

 ريرقت يف هدجن ام اذهو .ةباهنلا يف مزهنت نأو َدب ال ةيملعأللا تايرظنلا ّلك نأشكو

 هيف عمج يذلاو 1949 ةئس ماعلا رئازجلا مكاح ىلإ هعفر يذلا ”//09!81ل5ولف" بيبطلا

 جامدإ ةيعقاو مدعب مكحلا ىلإ يهتنيل ةيرثألا فوشكلاو ةيجولوبورثنألا تايرحتلا لصاحم"

 7 "ايورأب اًيئاهن برغملا

 ربربلل ديدجلا ليصأتلاو ايجولوبورثنالا

 دي ىلع نكي مل ةّرملا هذه نكلو «ديدج نم ةيجولربورثنألا ةيرظنلا ءايحإ عقو دقل

 ةيئاعدلاو ةيفاقثلا اهتاهجوت يف تعس يتلا ةيربربلا ةعزنلا باحصأ دي ىلع امْنِإو نيببورألا

 ليلحتلاو ةفرعملاب هل ةقالع ال شيوهت نم كلذ بحاص ام عم ةقطنلا يف ربربلا ليصأت ىلإ

 ةيماّسلاب ةاّمسملا تاغلل ّمألا ةغللا رارغ ىلع ّمأ ةغل ةيربربلا تاجهلل عضو دققف .يعوضوملا

 يف ةيرامسملا ةباتكلا نم اهروهظ يف مدقأ ةباتك ربربلل دنسا امك (ةميدقلا ةيبرعلا تاغللا)

 نينسلا فالآ ىلإ عجرت "طايخأ ميهاربإ" دنع يهف «رصم يف ةيفيلغوريملا ةباتكلاو قارعلا

 ريربلا نطو اّمأ 7'...ةيقثينفلاو ةينوعرفلا فورحلا 'غانيفيت" يلصألا اهطخ رصاع" ثيح

 بودجو ايناطيروم ىلإ رصم نم اعم ءارحصلا لامش لود" لمشيوهف .لاقي امك "ازغامات"وأ

 ءوساف انيكروبو يلامو رجيتلاو داشتلا كلذ يف امب *”لافيتسلا ىتح لاموصلا نم ءارحصلا

 ءاضييبلا رادلا - عيزوتلاو رشنلل يبرعلا يفاقثلا زكرملا ”برغملا خيرات لمجب' هباتك يف هللا دبع ؛يورعلا - |

 43 نم 4
 44 ,43 ص هسفن عجرملا -2

 - يفاقثلا لدابتلاو ثحبلل ةيبرغملا ةيعمجلا تاروشنم - ةيغيزامألا تاساردلا ةلسلس : ةيغيزامألا اذالا -3

 21 ص 1981 ةرطينقلا
 .1996 رياربف 10 - 4 غيزامأ واركأ - ةيغيزامألا ةّمألا ةيمنت طورش «يزوف ءروصنم - 4
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 ةمألا نإ روصنم يزوف ريبعت ّدح ىلعو .نويغيزامأ ايقيرفإ جونز نم اريبك امسق نأ يأ
 يف ربنعلا نول تذخأ ىتح تّدوسا مأ لامشلا يف ضايبلا ىلإ اهترشب تلام“ ءاوس ةيغيزامألا

 ”رمرعن'وأ اذه رمرانو ! "(انيم) رمران كلملا دهع يف ةّرم لوأ تدّحوت ةيغيزامأ ةّمأ يه بونجلا

 دَّحو نم لّوأوهو ؛(ايلعلا رصم) بونجلا يف ةمكاحلا ىلوألا ةينعورفلا ةرسألا كولم نم

 .م.ق ةنس 3000 دودح يف ىلفسلاو ايلعلا رصم يرطش

 نم ريبك مسقل ةيبرغلا ةيغيزامألا هلهو يغيزامألا نطولا يف لئابلا يفارغجلا عّسوتلا اذه

 ال هل ةقالع ال مالك الإوه ام نويغيزامأ مهتنعارفو ءامدقلا نييرصللا ّنأب ءاعّدالا اذهو جونزلا

 ىلإ رظنلا يف هاجتالا اذهو .شيوهتلا ليبق نم الإ نوكي نأ نكمي الو ؛خيراتلاب الو ملعلاب

 انه نمو .ةقطنملا يف ربربلا ليصأت ةركف يهو ؛ةديدج ةركف روهظ ىلإ ىَدأ مبلوصأو ربربلا

 امّنِإو ةيناث ةّرم ابورأب اهطبرل ال ديدج نم ةيجولوبورثنالا ةيرظنلا ءابحإ ديعي ضعبلا اندجو
 رمألا نييلهأ مهلعج ةّرملا هذه نكمي ؛مهبروأت رّذعت نيذلا ربربلاف .ةيّلح اهلعجو اهنيجدتل

 نم ضعبلا معز دقف .قرشملاب مهل ةلص يأ ىفنو برعلا نع مبلزع رخآلاوه نمضي يذلا
 يف خيراتلا لبق ام تالالس نم ردحنم ربربلل يرشبلا لصألا نأ خيراتلا لبق ام ملعب نيمتهلا

 دهعمل نيعباتلا طميطم يلعو بقارق قازّرلا دبع :نيذاتسألا انه ركذلاب صخأو ةقطنملا

 نيلصأ نم ناقلطني «خيرانلا لبق ام تالالسب ربربلا امهطبر يف ءامهو .سنوشب ثارتلا

 "يصففلا ناسنإلا"و ةينارهولا ةراضحلا بحاص "يبرعلا ىتشم ناسنإ' امه «نييجولوبورشنأ
 تامالع ضعب لمحي يربربلا رصتعلاب ىّمسي ام نإ : نالوقيف .ةيصفقلا ةراضحلا بحاص

 رشابملا ناسنإلل رشابملا لصألا يصبقلا رصنعلا" لكشي امك "يبرعلا ىتشم ناسنإ نم ةّدمتسم

 .2"(يربربلا يأل

 ضرعب انه يفتكأسف .* ليصفتلا نم ءيشب عوضوملا اذه تلوانت نأ يل قبس هنأ امبو

 ةيغيزامألا ةيمنت طورش ءيزوف ءروصنم - ]
 .طسوتملا ضيبألا رحبلا تاروشنم - فيلأ راد :(ةييراغملا نادلبلاو سنون) خيراتلا لبق ام تاراضح - 2

 84 ص 1993 سنوت ةيناثلا ةعبطلا

 يف شيوهتلاو هوبشملا هّجوتلا لصف يف ”ةيماسقنالا اهراطخأو ةيربربلا ةعزنلا ةهجاوم يف" باتك رظنا -3
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 امبلوق يف ناذاتسألا ناك اذإ اميف ةفرعمل ةيصفقلاو ةينارهولا :نيتراضحلا نيتابل يلامجإ

 نم فورعمره امك امهو .نوّصتخملا نوثحابلا اهّرقيو ةدّكؤم تامولعم ىلإ نادنتسي
 .ةقطنملا يف ىلعألا يرجحلا رصعلا تاراضح

 : ةينارهولا ةراضحلا

 يف 1909 ةنس "8. 211:97 يرالب .ب" ةّرم لّوأ اهفشتكا "نارهو" ةنيدم ىلإ ةبسن

 دنسا خيرات مدقأو "816101 يارب "ةينارهولا"ب ىّمست نأ حرتقا نم لّوأو (40انذ213!1 .ةّيوم'

 قطانم يف كلذكو يبرعلا برغملا لحاوس لوط ىلع ةرشتنم يهو .م.ق ةنس 13000 اهل

 ناسنإ" ةراضحلا هذه بحاص ىلع نوثحابلا قلطأ دقو ."ةداعسوب"و "ترهات" يف امك ةيّراق

 ةيمظعلا هلكايه ىلع رثع دقو رئازجلاب "ةنيطنسق"و "فيطس" نيب عقوم مساوهو "يبرعلا ىتشم

 .ةديدع نفادم ف

 يأرلاو .اهعناص لصأ نع لؤاستلا ىلإوعدي اذه ْنِإف ؛ةّمهم ةراضحلا هذه َنأ امبو

 اكلاس ةقطنملا كلت نم رجاه ؛طسوتملا ضيبألا رحبلا قرش نم هلصأ َنأوه لوألا يف دئاسلا

 70©0-' عقوم ىلإ ةبسن 'نييناموركلا" مسا هيلع قلطأ يذلاوهو «رحبلا لامش قيرط :نيقبرط

 نمو .ةيبرغملا دالبلا ئطاوش ىلإ هلصوأ رحبلا اذه بونج قيرطو .اسنرف بونجب 013
 اذه يف اضيأ "2186 1310120]' ينربكام' بهذو ."0007 نوك" يأرلا اذه مهيلإ بسن نيِذّللا

 ثحابلا اّمأ ' "نييناعبضلل رصم عرف نم نوكي"دق نيينارهولا لصأ ّنأ ىريوه ذإ هاجئالا
 ربتعي مرصنملا نرقلا نم تانينامثلا ّدح ىلإو هّنإف "1. 108838865 جنازيد نايج' يسنرفلا

 لبق تماق اهّنِإ ثيح ابورأ نم ةفاقثلا هذه تأت مل" مهتفاقث نع لوقيو نيبقرش نيينارهولا
 تناك اهلوصأ ّنأب ّنظلا ىلع لمحي ام كانهو ؛ةيلقص ىلإو نمو قياضملا ربع ةحالملا ةيادب

 .ىلوأ ةعبط 1998 سنوت .ةيبرع شوقن 83 ص خيراتلا

 خيراتلا يف ايبيل" يف دراولا آنا طرنقس ماع ذه "عءطتكامدإل :(خيراتلا لبق ام ةرثف يف ايبيلرود) -1

 5 ص 1968 يزاغنب .ةيبيللا ةعماجلا تاروشنم
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1 
 . ةيقرش

 نم كانهن ةينارهولا ةراضحلا يعناص لصأ صخب اميف بلاغلا هاجتالاوه اذه ناك اذإو

 ةيديلفت مويلا تحبصأ يتلا ةيضرفلا تبثت ملو" :لاق يذلا آ.. 83101ل4ولابوهو هيلع ظّنمت

 رحبلا لامشوحن هجتملا نييبورألا نييناموركلا رابت دنع عّرفت دق يقرش لصأ دوجوب ةلئاقلاو

 **ةيقيرفإلا لحاوسلا لوط ىلع بونجلا ىلإ هجّتلا يبرعلا ىتشم راّيثوه رخآ ر ايتو «طسوتمل
 ةعانصلا ّنأ امبو .هبحاص ىدل اًيوق نكي مل ظّنحتلا اذه نكل ولحم مهّنأب يحويوهو

 ىلع دمتعت ال" هيأر يف يهف ءابل ةقباسلا تاعانصلل رثأ يأ نم ةيلاخ ةينارهولا ةيرجحلا

 .اهيلع نيدقاولا نم مه امّنإو ةقطنملا نم اوسيل اهباحصأ نأ ىلإ ريشي ام اذه يفو 'ةّيلحت روذج

 ال اهّنإف ةيرغم نكت امهم ةّيضرفلا هذه نكلو' : هلوق يف امك هعجارت لب 'ولاب" دّدرت رهظي انهو

 ّنأب لوقلاف .يرطاعلا يريتسملاب هبش هجو ّيأل اهيف رثأ ال ةعانص دوجو لاحب رّسفت

 ال ةراضحلا كلت ّنأل الوقعم الوق سيل «ةراضحلا كلت باحصأ اوسيل نييسروم -وريبيألا

 .””ةيلحم روذج ىلع دمتعت

 .د' مهنمو مهئاحبأ يف اهودمتعاو هذه "ولاب“ ةيضرف ةبراغملا نيثحابلا ضعب فقلتو

 دقتعي ناكو .شاقن عوضوم يبرغم -يريبيألا ناسنإلا لصأ لازي ال“ :لاق يذلا ”يميهاربإ

 نأ ريغ «يسنوتلا بونجلا قيرط نبع برغملا ىلإ لصو هّنأو قرشلا نم هلصأ ّنأ ةليوط ةّدمل
 ناسنإل يلحلا لصألا يف رذحي ريكفتلاب حمس دوحرأ لبحي لاطردناين ناسنإ لئاوأ فاشنكا

 لصأ نم يبرعلا ىتشم ناسنإ َنأب امزاج سيل هنأ ىلع لدت ”رذحب" ةملكؤ * "يبرعلا ىتشم

 .شاقن عوضوم لازي ال هّنأب لّوألا يف هرارقإ نع الضف يلح

 ”ولاب" هلاق ام ىلع ناعلّطملا (طميطم :«بقارق) ركذلا اقباسلا نايسنوتلا ناثحابلا امأ

 .432 ص 2ج (1985) ركذلا قبالا 'ماعلا ايقيرفإ خيرات" يف دراولا :نويلصألا ربربلا - 1

 584 ص اقباس روكذملا ردصملا :خيراتلا لبق ام يف ةيلامشلا ايقيرفا - 2

 584 ص هسفن عجرملا -3

 ةينطولا ةكرشلا .هيبوروب ديشرو يتينش ريشبلا دمحم ةمجرت :رئازجلا يف خيراتلا لبق ام لوح ديهمت - 4
 77 ص 1982 رئازجلا - عيزوتلاو رشنلل
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 ثاحبألا هيلإ تلّصوت ام ءوض يف امهتاريدقت نوكت نأو امهلثم اظفحتي نأ الدبو "يميهاربإ"و
 ةقباسلا "ولاب' ةيضرف الوحو كلذ ازواجت امامت سكعلا ىلع امهدجن «تايطعمو تامولعم نم

 كرت يبراغم يقرع لصأ نموه "يبرعلا ىتشم" ناسنإ نأ تاساردلا تتبثأو' : الاقو نينقي ىلإ

 ءيش يأ ركذي نأ نود نم ” 'ايقيرفإ لامش نادلب ترّمع يتلا ةيرشبلا سانجألا يف هتامصب
 نأ نكمي ال هالاق ام نأ ينعي اذهو «تامصبلا هذبل حيضوت ريغ نمو تاساردلا هذه نع

 ليلضتو ةقيقحلا هيوشت ىوس فده نم هل سيلو يملعلا دّيزتلاو معازملا ليبق نم الإ نوكي

 تفشتكا نكلو بسحف سنوتو رئازجلاو برغملا يف فشتكت مل ةينارهولا ةراضحلاف .يعولا

 .عوضوملا اذه لثم يف رابتخالا نيعب هذخأ بحي اموهو « رصمو ايبيل يف اضيأ

 ةيصفقلا ةراضحلا

 ةيسنوتلا دودحلا ىلع ترشتنا .سنوتل يبرغلا بونجلا يف ةعقاولا 'ةصفق" ةنيدم ىلإ ةبسن

 ملف برغم اّمأ .ءارحصلا نم ءزجو يرئازجلا برغلا ىلإ اهراشتنا يف تلصوو «ةيرئازجلا -

 10.000 دودح يف ةيئارهولا دعب ترهظ اهْنأ دئاسلا يأرلاو .نآلا ىتح هيف رثأ ىلع ابل رثعي

 لدتو .رحبلا ىلإ تلصو اهْنأ ىلع لدي ام دجوي مل ةيراق ةراضح يهو .م.ق ةنس 8.000وأ

 « يبرعلا ىتشم ناسنإل ايجولويورثنا ةرياغم ةلالس نم يصفقلا ناسنإلا ّنأ ةيمظعلا لكايبلا

 ةلوقملا هذهو "طسوتملا ضيبألا رحبلا سنج" ىّمسملا سنجلا نمض هنوفّتصي نيثحابلا ضعبو

 نيب طابترا دوجو ضرتفا ضعبلا ناك اذإو «ةيملع ةميق ابل تسيل ةضافضف ةلوقم انيأر امك

 ريشي ام اذه يفو يصفقلا ناسنإلا عم عقي مل ضارتفالا اذه نإف هلبق نمب يبرعلا ىتشم ناسنإ

 ّنِإ' :لوقي ةراضحلا هذهل هتسارد يف "ولاب“ نأ ةركفلا هذه يّوقي امو .ةقطنملا جراخ نم هنأ ىلإ

 .3 صااقباس روكذملا ردصملا :خيراتلا لبق ام تاراضخ -1

 ىّتح يبرغلا لحاسلا ءاذحب ةينارهولا ةراضحلا ترشتنا 9000 - 10.000 لالخ ينربكام ركذي -2

 "ونوب يد نانرف' ركذيف رصم امأ :يروضانلا ديشر روتكدلل 118 ص 1جريبكلا برغملا رظنا - ةقرب

 ج اقباس روكذملا ردصملا 'ماعلا ايقيرفإ خيرات" يف دراولا 9 - خيراتلا لبق لينلا داو :ناونعب ةسارد يف

 648 ص1
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 اذهو (يصفقلا يأ يسباقلا) ' "انيدل الوهجم نوكي داكب "يجذومألا" يسباقلا ةراضح عناص

 .ةراضحلا هذهل ةقطنملا يف ميدق لصأ دوجو مدع دّكؤي تامولعملا رفوت نم مغرلاب لهجلا

 فيك يف هتايرفح ءانثأ "ينربكام" اهفشنكا يتلا ايبيل يف ةيصفقلا ةراضحلا دجوب اذه دكأتيو

 قلطأ يتلا هتاقبط ىدحإ يف ةيصفق ةيرجح ةعانص ىلع رثع ثيح هنرد ةهجب 'حيطفاوم"
 لالخ اهنع لوقيو 'ةيصفقلا >- ةيبيللا ةراضحلا" ةعانصلا هذه يّمسو "سماخلا روطلا" اهيلع

 لّوحتلا نم هجاتنتسا عيطتسن رخآ يقرع لّوحت ءنآلا نم 7.000 - 10.000 ةدملا

 ةراضحلل يبل لكش ءيجم لّجسي ةرتفلا كلت يف ؛ةيّداملا ةراضحلا يف ثدح يذلا يلاكيدارلا

 نم ناك اذإو .ةقطنملا نم سيل ةيصفقلا راضحلا ناسنإ ّنأ دكؤيرأ معدي اضيأ اذهو  "ةيصفقلا

 :ددصلا اذه يف نيتيناكما "ينربكام' ركذي ؟ مدق ةهج يأ نمف ةقطنملا جراخ

 ةيناكمإلا هذهو ”وصنفول" ةريزجو ةيلقصو ايلاطيإ ةهج نم رحبلا ربع مدق هنأ :ىلوألا
 رصعلا روهظ لبق هبونجو رحبلا لامش نيب لاصتالا مادعنا نم ركذ قبس امل ةميلس تسيل

 .ةحالملا ةيادب لبقو ثيدحلا يرجحلا

 تاراضح دوجول (اهلوح امو ةيبرعلا ةريزجلا ةقطنم) ةيبرغلا ايسآ نم مدق هنأ :ةيناثلا

 ايسآ نع ةعّرفتم ةيصفقلا ةراضحلا نأ يه ىرخألا ةيناكمالاو' : هلوقب هنع رّبع اموهو ةهباشم

 *”نايفكسلاو ناربكلا لثم تاراضح يف دجوت اهأ دققتعن ةيلّوأ جذامن دجوت ثيح ةيبرغلا

 ةلئامم رظن ةهجو لبق نم "11.1/21156)/ يرفوف :ل ناكو ؛ةلوقعمو ةيعقاو ةيناكمالا هذهو

 ”رصم يف اهنع ثحبي نأ لضفألا" نم الوصأ يصفقلل نأ ىريوهذإ ”نايلوج" اهدروأ

 586 ص اقباس روكذملا ردصملا :خيراتلا لبق ام يف ةيلامشلا ايقيرفإ -1

 5 ص اقباس روكذملا ردصملا 110/813 1616 ... خيراتلا لبق ام ةرتف يف ايبيل رود - 2

 .5 هسفن عجرملا - 3

 1978 سنوت رشنلل ةيسنوتلا رادلا - ةمالس نيريشبلاو يلازم دمحم بيرعت :ةيلامشلا ايقيرفإ خيرات - 4

 54 ص1ج

 432 ص 2ج اقباس روكذملا ردصملا :نويلصألا ربربلا - 5
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 دكؤي اذه ٌلكو *”ةيجنزلا هبش تافصلا" يوذ نم نييصفقلا نع "نايج" هلاق ا انه فيضتو

 .اهيلع نيدفاولا نمو ةقطنملا نع نيجراخلا نم مهّنأ

 رصعلا يف فراعلا ناسنإلل نيتفشتكملا ةيصفقلاو ةينارهولا ةلالسلا نأ مّدقت ام ةصالخو

 ءارآلا ةّييلغأ يفوه امك قرشلا ةهج نم ناترجاهم ناتلالس امه ؛ىلعألا يرجحلا

 تاعامجلاب ةقالع امبل تناك اذإ اهيفو امبلآم يف رظنن نأ اذه دعب انيلع ىقبيو .تاريدقتلاو

 ؟ ايوغل ةعّونتملاو ةريثكلا ةيربربلا

 رصعلا يف ايجيردت لخدي أدب ايقيرفإ لامش نأ دجنسف ةّيرثألا تافلخملا ىلإ اندع ام اذإو

 نم اونكمت' مهّنإ "ولاب" مهنع لاق :نويئارهولاف .م.ق ةنس 5.000 دودح يف ثيدحلا يرجحلا

 ”يميهاربإ' اندجو انه نمو .اضماغ ّلظ مهريصم ّنكل 2 "ثيدحلا يرجحلا رصعلا ىلإ ءاقبلا
 تيقب ثيح «ثيدحلا يرجحلا رصعلا ىتح اذه شاع دقف" : يبرعلا ىتشم ناسنإ نع لوقي

 دجن هاجتالا اذه يفو * "خيراتلا لبق ام رخاوأودبي اميف ىفتخا مث نارهو ميلقإ يف ةّصاخ هراثآ

 عم العف امك نييئارهولل ثيدح يرجح رصع نع نائدحتي ال طميطمو بقارق :ناذاتسالا
 نم هروذج ٌدمتسي هتآودبي' :نّيلئاق يطّسوتم يرجح رصع نع ائّدحت امّنِإو نييصفقلا

 ةملكو * "”طّسوتملا ضيبألا رحبلل ةيراضحلا تاراّيتلا ضعبب جزامت عم ةينارهولا ةراضحلا

 ةخيصب "يميهاربإ" ةركف نارّركي انه امهو .ثيدح ينارهو راّيت دوجو يف كشلاب يحوت "ودبي"

 امهريبعت لح ىلع كرت يذلا يبرعلا ىتشم ناسنإ نع ةقباسلا امهتركف يف نانعطيو ةفلتخم

 كرتي نم نأ انّطفتي ملو "ايقيرفإ لامش نادلب ترّمع يتلا ةيرشبلا سانجألا يف هتامصبب"
 امو جزامتلا ةركفب هنع مّتعي الو 'ودبي" ةملكب هنع ربعي الو احضاو نوكي نأو دب ال هتامصب

 584 ص 1ج اقباس روكذملا ردصملا :خيراتلا لبق ام يف ةيلامشلا ايقيرفإ 1

 37 ص اقباس روكذملا ردصملا :رئازجلا يف خيراتلا لبق ام لوح ديه 2

 43 ص اقباس روكذملا ردصملا :خيراتلا لبق ام تاراضح - 3

 1ج 1959 سنوت ةمالسوب - رشنلا راذ .رفص دمحأ - خيرانلا يف يبرعلا برغملا ةيندم :رظنا -4

 61 ص
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 ةلحرم يف تشالت ةينارهولا ةلالسلا نأ ليلحتلا اذه ةياهن يف مهملاو .نايوذو شالت نم هينعت

 الصأ نوكت نأ ةلاحلا هذه يف اهل نكمي الو ؛ايجيردت تضرقناو ثيدحلا يرجحلا رصعلا

 .مهل افلسو ربربلل

 يرجحلا رصعلا ىلإ اًيجيردت اولقتنا دقف - مهراثآ كلذ ىلع لدت امك نوبصفقلا اّمأ

 اوثّدحت نإو نوثحابلاو .(م.ق 4390 ةطانمولك) داليملا لبق سماخلا فلألا رخاوأ يف ثيدحلا

 رخآلاوه ّلظ يذلا مبلآم نع احضاو ائيش اوركذي مل مهتأ الإ ةلحرملا هذه عقاوم نع

 .ايجيردت اضيأ اوشالت هنأ ىوس ريسفت نم هل سيل ضومغلا اذهو .اضماغ

 لبق لّوألا نرقلا يف يعيتاللا خرؤملا 5ة[!انؤ16 تسوّلص" اهدروأ ةليلق تامولعم كانه

 « ةيشحولا تاناويحلا دولج يدترت ةبئاس تاعامج دوجو ىلإ ريشت ةقطنملا ناكس لوح داليملا

 هنع ثّدحت «نييصفقلا دنع ةايحلا طن هبشي ةايحلا نم طمنلا اذه .' ضرألا ىلع مانتو لكأتو

 "ستودوريه"ل قيسو * ”ءارعلا ناكسوه عئاشلا بولسألا ناكو' :هلوق يف امك "يميهاربإ"

 اهؤاسنو نوشّحوتم ابلاجر تاعامج نع ثّدحت نأ داليملا لبق سماخلا نرقلا يف هلبق

 اذه تاعامجو .ةيصفقلا ةعومجلا اياقب الإ يه ام تاعامجلا هذبل انريدقتو .” تاشحوتم

 .مهفالسأ نم افلسو ربربلل الصأ نوكت نأ لاح يأب نكمي الو ؛يشالتلا اهلآم اهنأش

 مّداقت امب يفتكن ال انّنإف ربربلل افالسأ نويصفقلاو نوينارهولا نوكي نأ يفنن انك اذإو

 ثيدحلا يرجحلا رصعلا يف اولخد نويصفقلاو نوينارهاولا : يلي ام هيلإ فيضن امّنإَو هركذ

 يف ةدوجوم ىرخألا يه تناك ىلوألا ةيربربلا تاعامجلاو .داليملا لبق سماخلا فلألا لالخ

 .امهنع رّقوتملا تامولعملا لالخ نم اعم امهنيب ةنراقلا ةيلمع انل لّهسي اموهو «ةرتفلا هذه

 .87 ص اقباس روكذملا ردصملا :رئازجلا يف خيراتلا لبق ام لوح ديهمت 1

 ةبتكم راد تاروشنم - نيرخآو ستودوريبل ميشخ يمهف يلع روتكدلا دادعإ نم ةيبيل صوصن - 2
 90 ص 1967 سلبارط - ركفلا

 ةعابطلاو رشنلل فاشكلا راد -روّبح ليئاربج .دو ؛ يجرج دراودإ .د ةمجرت :لوطم برعلا خيرات 3

 13 ص 1 ج 1958 توريب عيزوتلاو
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 طبرلا ةيلمع لعجي اموهو ؟ ال مأ ةيراقتم ةيفاقثلاو ةيداملا امهتايح تناك اذإ اهيف ىرن فوسو

 نوينارهولاف .ريدقت ءوسو أطخ نم اهيف ام رهظيو طبرلا اذه اهيفنيوأ ةدعابتموأ ةنكمم امهنيب

 مهتأوم ايفاقث هوعدبأ ام ّلكف .امهتايحل ماعلا يرجحلا راطإلا ىلع اوجرخي مل نويصفقلاو

 ماعنلا ضيب لامعتساو راَّخفلا نم جذامن ةعانصو ماظعلا لقصو ةراجحلا لقص ىلإ اولّصوت

 ىلإ بسنت يتلا كلت لغم ةيئادبلا ةينفلا لامعألا ضعب كلذكو ءاهريغو ةنيزلا ضارغألا

 نم لاقتنالاو لوحتلا ىلع دعاست ال قافآلا ةدودحمو ةفيعض ةيئادبلا ةفاقثلا هذه .نييصغقلا

 يف مهنم ىلوألا تاعامجلا نع فرعن امكو ربربلا اّمأ .هدعب ام ىلإ ةيئادبلاو ةراجحلا رصع

 ةيشاملا ةيبرت اهّمهأو ؛ةفلتخم ةفاقثووذ مهف ؛ةيرصملا قئاثولا لضفب داليملا لبق عبارلا فلألا

 لقتنا يتلا ةيساسألا لماوعلا نم يه ذإ ةينهذلاو ةيداملا مهتايح يف رييغتو لّدبت نم هبلطتت امو

 يبرعلا قرشملا يف ةصاخ ؛ميدق لوحتلا اذهو .اهدعب ام ىلإ ةيئادبلا رصع نم ناسنإلا اهلضفي

 نماثلا فلألا ىلإ تاريدقتلا ضعب بسح دوعيو :ةرومعملا قطانم نم هريغ لبق هفرع يذلا

 لامشو نيبصفقلاو نيينارهاولل ةبسنلاب ىلعألا يرجحلا رصعلا لباقي نمزلا اذهو ..داليملا لبق

 افالسأ نييصفقلاو نيينارهولا نم لعجت يتلا ءارآلا ةجاجف انل حضتت انه نمو .ةّماع ايقيرفإ

 مهأو «ةقطنملا نم اوسيل ربربلا نأ يهو اهيف ءارم ال يتلا ىربكلا ةيقيقحلا رّرقنت اذهبو ربربلل

 ّنأب ةلّمؤملا ةهجلا يه امو ؟ اومدق نيأ نمف .نهذلا ىلإ ردابتملا لاؤسلاو .تارجه ديكأت َلكب

 ؟ ربربلا تارجه لثم ةمخض تارجه اهنم قلطنت

 لامش نيبو اهنيب ةلصلا مادعنال ابورأ نم تأت مل تارجبلا هذه ّنأ ةمولعملا قئاقحلا نم

 تارجبلا هذه نإ مث هركذ مّدقن امك .ةحالملا ةيادب لبقو ثيدحلا يرجحلا رصعلا لبق ايقيرفإ

 نمو قرشلا نم اومدق مهنأ ينعي اذهو .اجونز اوسيل ربربلا نوكل بونجلا نم اضيأ تات مل
 ةرومعملا ديعص ىلع ةيساسألا ةثالثلا رداصملا نم يه ذإ «ديدحتلا هجو ىلع ةيبرعلا ةريزجلا

 تناك اهنأ ةييرعلا ةريزجلا نع 'يّتح بيلف" لاقو .ةينيتاللا اكيرمأو ىطسولا ايسآ بناج ىلإ

 تناك اذإو *”هتغس نع ديزي ام ةضافإ نع دي ملف قاض لئاه ناّرخك ناكسلاب محدزت"

 داؤف و ينورابلا رمع ةمجرت : خيراتلا لبف ءارحصلا تاقافثو يرخصلا نفلا ءسوكاكأ تراردات 1

 27 ص 1988 سلبارط يلاطيإلا وزغلا دض نييبيللا داهج ةسارد زكرم - يزابعكلا
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 ةيحانلا هذه يف ّدب الف ءاهعاضوأبو ةقطنملاب اساسأ ةقّلعتم ةرجهلل ةدكؤملا ةقباسلا تامولعملا
 اومدق يذلا ديدجلابو مبلوصو نمزبو مهسفنأ ربربلاب ةّرملا هذه ةقلعتم ىرخأ ةلدأ ميدقت نم
 :ةيلاتلا تارقفلا يف اعابت اهركذأس : ةعّونتم ةلدألاف .ّمهم رمأ اذهو .ةيناثلا مهنطاوم ىلإ هب

 ةيرثألا ةلدالا

 نأ دجنسف (ثيدحلا يرجحلا رصعلا) ريخألا هروط يف خيراتلا لبق ام ىلإ انهجّنا ام اذإ

 نم ثدح ام ىلع ةلاّدلا قئاثولا نآلا ٌدح ىلإ انل رفوت يتلا ةيبرغملا قظانملا مهأ نم" ايبيل"
 ةراضحلا لوخد يفو ةفطنلا ىلإ ىلوألا ةيربربلا تاعامجلا ءيجن يف لّثت ةقطنملا يف ديدج لّوحت

 .اهعوير ىلإ ةيوعرلا

 : ةسارد ىلع دامتعالاب ةراضخلا هذه ىلع فّرعتلا مت

 .روخصلا قرفو فوهكلا يف نويوارحصلا نونانفلا اهفلخ يتلا شوقتلاو موسرلا -1

 اتناك شوقنلاو موسرلاف .تايرفحلا يف اهيلع رثع يتلا ةنجدملا تاناويحلا ماظع -2

 نأض نم ةيشاملا ناعطق اهيف امب كلذ ريغو ماعنو نالزغو تافارزو ةليف نم ةعّونتم تاناويحل

 .لامجو ةنصحأو راقبأو زعامو

 برغملا بوئج نم يأ رمحألا رحبلا ىّتح يسلطألا طيح نم شوقنلاو موسرلا هذه
 .رصمب هيونلابو داشتو ايبيل نيب يتسبتبو ايبيلب نازفبو رئازجلاب يليساتب ارورم ايناطيرومو

 يرومويشديرباف" صوصنلا هجر ىلع مهنيب نمو شوقنلاو موسرلا هذهب نوثحابلا متها
 ةنس ىلإ 1955 ةنس نم ةيسارد تالمح عبس داق يذلا يلاطيإلا ”8وطقعام متت

 ىلع شوقنلاو موسرلا سردف "سوكاكأ ثرارذات" تاعفترم يف ناّرف ىلع ازكرم 4
 لحارملاو ةينمزلا راودألا نيب زّيمب نأ عاطتسا هّتأوه لمعلا اذه يف هتازاجنإ مهأ نمو ناكملا نيع

 :2يم راودأ ةسمخ ديدحت ىلإ لصوتف .شوقنلاو موسرلا هذبل ةيخيراتلا

 37 ؛سوكاكأ ترازدات' -1

 .43 ؛هسفن عجرملا - 2
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 (811631ا5 3011وانان) ةيربلا راقبألاوأ ةشحوتملا ةريبكلا تاناويحلا رود .1

 (بلاغلا يف موسر) ةريبكلا سوؤرلا رود .2
 (موسرو شوقن) يوعرلا رودلا 3

 (موسرو شوقن) ناصحلا رود 4

 (موسرو شوقن) لمجلا رود 5

 عقاوم ةدع يف "يروم" هسرد يذلا يعرلاب قلعتملا ثلاثلا رودلا راودألا هذه نم انمهيو
 ءانخت ّلقأ ةنولم ةّدام" هتدامف ؛نيولتلا ىوتسم يف ىَّتح ىرخألا راودألا نع فلتخي هدجوو
 نم ةيوعرلا ةلحرملا لخاد ةئالث راودأ نم هزيم اّمع رظنلا عطقبو 12*يلاخلا يف ةفافش ريغ
 راودأل ينمزلا راطإلا طبض ىلع لمع هّنإف . شقنلاو مسرلا يف ةعبتملا ةينفلا بيلاسألا لالخ
 تاذ فوهك ةّدع ئباخم يف اهب ماق يتلا تايرفحلا ىلع دامتعالاب يوارحصلا يرخصلا نفلا
 عقاوملا يلي اميفو ”نوبرك -ويدارلا" ةقيرطب اهب ةبسرتلا تانّيعلا صحف متف .شوقنو موسر
 :اهيلع لصحتملا خيراوتلاو ةبختنملا

 .ىلفسلاو ىطسولا تاقبطلا يف ةسنأتسم ةيشام اياقب ىلع رثع :"جاجهوم ناوأ يفف -
 انمز ّلقأ ىرخأ خيراوت كانهو 2 م.ق ةنس 4.000 - 5.500 ناخيراتلا ناذه اهنم ذخأ
 .2 عقوملا اذه نم تانّيع ىلإ تدنسأ

 اذه ىلإ سوكاكألا يف فشتكا بّسرت مدقأ" لفسألا هرود يف :”نراجيزوف' يفو -

 طرعطتوامرزع 5ةلةعهه 356 3120 ... خيراتلا لبق ام ةرتفل ةيوارحصلا تافاقثلاو نفلا - 1
 يف ايبيل' يف دراولا كن 165 زم اطع اًنعطغ للوعمالعتعو ص اطع 2عقعانك م5511
 24 ص اقباس روكذملا ردصملا "خيراتلا

 .240 «سوكاكأ تراردات - 2

 .222 ,سفن عجرملا -3
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 2م. ق ةنس 6.000ي ةيمحف داوم نم اهيف امب ايلعلاو ىلفسلا بساورلا خيرات دّدحو * ”مويلا

 ب اهخيرات دّدح هتابّسرت يف ةفلتخم داوم ىلع رثع : (اهمإ يداو) "تاكولت ناو" يفو -

 روشعملا ةيمظعلا اياقبلا صحف لالخ نمو *.م.ق 4800 - نآلا لبق (175 2) 4

 ناو" ب يوعرلا عدوتسملا لئامت رصانع دوجو' يرومل نّيبت "تاكولت ناو" عقوم يف اهيلع

 4" دودخألا - جاجهوم

 ةيوعرلا ةقلحلاب' هطبر بوجو ىلعو 'تاكولت ناو" خيرات ةيّمهأ ىلع "يروم" دكؤيو

 1/1 فلألا فصتنم يلاوح تاديدحتلا هذه مدقأو .ىرخأ ةينمز تاديدحت اهيلإ يمت يتلا

 يف ةيشاللا ةيبرث ةفاقث ةيادب نوكي نأ نكمب خيراتلا اذهو (ةسداسلا فلألا يأ) ” "داليملا لبق

 سوؤرلا دهع : نيدهع نيب لصاف هرظن يف سداسلا فلألاو ىربكلا ءارحصلا نم ءزجلا اذه

 ةرتفلاو ةريدتسملا سوؤرلا ةرتف نيب لسلستلا يف عاطقنالا نأ" اضرتفم « يعرلا دهعو ةريدتسملا

 .؟"لاجملا جراخ ايفاقث نكت ملو ةريصق نكت مل ةيوعرلا

 ثحابلا ماق ثيح ةقرب ميلقإ يف ابلامش ىلإ ايبيلل يبرغلا بونجلا نم انلقتتا اذإو

 عسوأو ربكأ نماوهو ”حيطفاوه' فيك يف تابرقحب "2120 810176 ينربكام" يزيلقنالا

 (80)رطقب يرئاد فصن هلكشو .طسوتملا رحبلا ضوح عيمج يف ةيخيراتلا لبق املا فوهكلا

 هتابسرت نق «فهكلا ةعس ىلإ رظنلابو .رحبلا لحاس ىلع راتمألا نم تائم عضب دعبيو ارتم

 .”تافشتكملا سردو ةنراقملاو رفحلا لّهس يذلا رمألا ةيقفأ تاقبط ةئيه ىلع ةنّوكمو ةمظتنم

 34..ةيوارحصلا تافاقثلاو نفلا - 1

 .145 ءسوكاكأ تراردات ؛34 ,ةيوارحصلا تافاقاثلاو نفلا - 2

 .245 «سركاكأ تراردات - 3

 .36 :ةيوارحصلا تافاقثلاو نفلا - 4

 34 ءهسقن عجرملا - 5

 «خيراتلا يف ايبيل :يف ؛ةميدقلا تاراضحلا لوصأب اهتقالعو ايبيل يف خيراتلا لبق امروصع ءهط ءرقاب - 6

 .23 ص. :1 ةيشاح

 .6 ؛خيراتلا لبق ام ةرثف يف ايبيل_- 7
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 تاودأ ىلع روثعلا عقو «لفسألا نم اقالطنا ؛فهكلا اذه تابسرت نم ةسداسلا ةقبطلا يفف

 ةنس 5.000 تابّسرتلا هذه تخّرأ ؛ تاناويحلا نيجدت راثآ ىلعو ثيدحلا يرجحلا رصعلا

 نم ةنس 7000 دودح يف" جئاتنلا تيبثتو يلمعملا صحفلا دعب "ينربكام اهنع لاقو م.ق

 فهك يف هفاشتكا عيطتسنو ىمادقلا نييبللا ةايح يف رئأ ؛ربكأ قيمع لّوحت عقو نآلا

 ترهظ نيتهجلا اتلك يف ناّرفب "يروم" لبق نم تسرد فوهكلا نم ةعومجم ينو 'حيطناوه"
 لامعأب "ينربكام" هّونو * "نيداّيص نع اضوع ةاعر سانلا حبصأو ةيلهأ تاناويح وأ
 يف ةينفلا بيلاسألا نم ةلسلس خيراتل هديدحت يف ةلاّعف ةمهاسم يروم مهاسو' :لاقف يروم

 ةاعّرلا ىلع فّرعتن ةلسلسلا هذه يفف .تاغ برق جاجهوم ناوب 5173111160 يقابط فهك

 2 "م. ةنس 5.000 دودح يف اومدق مهنأ نّيبتن نأو حوضوب لئاوألا

 :ةاعرلا ءالؤه مه نم

 اهباحصأ ّنأو * "جونز هبش ناّكسب طوبرم" ةريدتسملا سوؤرلا نمز نأ "يروم" ركذي
 ماظنلا رّيغتف ؛ةديدج تايطعم اهيف ترهظ دقف ةاعرلا ةرتف امأ ةيجنز تامسو حمالمب اومسر

 عباطلاو يرشبلا لكشلا تاذ“ موسرلا تفتخا دقف موسرلا ىوتحمو بولسأ ريغتو يعامتجالا

 اهيلع لّقتتلاو ةيشاملا ةيبرت“ لثم ةديدج عيضاوم تاذ موسر اهّلح تلحو *:"يروطسألا

 .*”ةيلبقلا ةايحلل ةعّونتملا ةطشنألاو رقبلا بلحو

 نوذلا ىوتسم ىلع مهأ ىّتح نيجنزتم اوسيل ةاعرلا ءالؤه نوه انه "يروم" هدّكؤي امو
 ثّحت دقف ءدحاو قرع يوذ نم هرظن يف مهّنأو ؛ طّسوتملا ضيبألا رحبلا ةعومجمب مهطبر

 ءامتنالا طبر ضارغأ يف ةّيمهألا نم اهل' امو ”نالال نيت" تاشوقنمل ةصاخلا تازيملا ننع

 .6 ءهسفن عجرملا - 1

 .38 ؛ةيوارحصلا تافاقثلاو نفلا - 2

 .54 . سوكاكأ تراردات ؛ 38 .تافاقاثلاو نفلا - 3

 .54 :48 ,ناقباسلا ناعجرملا - 4

 137 سوكاكأ ترازؤلث <5
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 ةقطنم لمشتل ةرئادلا عّسو مث *”ليمإ ناوب ةيقرعلا ةلالسلاب لاكشألا كلتل يقرعلا

 اهنإ هباشت نم امهشوقنو امهموسر نيب اًمع لاقو رئازجلاب "يليسات" ةقطخل ايبيلب "سوكاكألا"

 نع رظنلا عطقبو ."نيتقطنملا يف ةدراولا تاعومجملا نيب يقرعلا قباطتلا ةيرظنل ةمعاد لئالد“

 .ةاعرلا ءالؤبل يراضحو يفاقث ءامتنا ةدحو ديكأت ّلكب كانهف يقرعلا ءامتنالا ةدحو

 يرجحلا رصعلا يف ترهظ ةيرشب ةجوم الإ مه ام ةاعرلا نأ ليلحتلا ةياهن يف ينعي اذهو

 نمض امبل دوجو ال زعاملاو مانغألا نأ انفرع ام اذإ ةّصاخ ةقطنملا ىلع ةئراطو ثيدحلا

 ىلع" :هلوق يف "ينربكام" هدكأ ام اذهو ةبطاق ةيقيرفإلا ةراقلاو ايقيرفإ لامشب ةيربلا تاناويحلا

 لامش يف ةيلحما ةيشحولا تاناويحلا نم رّوطتو نّوكتت نأ نكمي رقبلا الو مانغألا الف لاح لك

 رؤطنت مل ناويحلا ةيبرت نإ" امبلوق يف "وراب كاج"و 'ريتروب نالور" ناثحابلا كلذكو 2 'ايقيرفإ
 زعاملاو رقبلل نكمم فلس ّيأ تاناويحلل اهيف نكي مل يتلا ءارحصلا بونج ايقيرفإ يف ةّلقتسم

 .”ةلّهؤملا متغلاو

 ديكأت لكب مهّنِإ ؟ ةاعّرلا ءالؤه مه نم .قباسلا لاؤسلا نع ةباجإلا انل حضتت اذهبو

 لبق سماخلا فلألا يف ةقطنملا ىلإ ترجاه يتلاو بسنلا ةيقرشلا ىلوألا ةيربربلا تاعامجلا

 .ةيوعرلا ةراضحلا يف ةّرم لّوأل اهتلخدأو (.م.ق 5000) داليملا

 ّيوفللا ليلدلا

 نم اءزج مهتخل نوكت نأ َدب الف :ةيبرعلا ةريزجلا نم ةيقرش تارجه ربربلا ناك اذإ

 ةيدكألا يف ههبشي ام يوغألا اهماظنو اهتينبو اهمجعم يف ابلو ؛ميدقلا يبرعلا يونّللا عقاولا

 .تاميدقلا تايبرعلا نم اهريغو ةيرصملاو ةيئميلاو ةيناعتكلاو

 انه رصتقأسو - ىمادق برع ربربلا :باتك يف هيلإ تقّرطت نأ يل قبس عوضوملا اذه

 .137 «سوكاكأ تراردات - 1

 .6 ؛خيراتلا لبق ام ةرتف يف ايبيل رود - 2

 .23 :لوألا ءزجلا ؛ماعلا ايقيرفأ خيرات :يف ٠ اهراشتناو اهروطتو ةيحالفلا تايتفتلا ةيادب - 3

216 



 : يه بناوجلا هذهو .ةيربربلل يقرشلا يبرعلا بسنلا تبثت يتلا بناوجلا ضعب ىلع

 :يتوصلا لاجما .1

 نيعلاو ءاحلاو ةزمبلا لثم ةيقلحلا فورحلا ضعب نم ةيلاخ يتوصلا اهماظن يف « ةيربريلا

 الإ اهيف دجوي الو ةيقلحلا فورحلا مظعم نم ةيلاخلا ةيدكألا هبشت اذه يف يهو (ع.ح.أ)

 (خ .أ) ءاخلاو ةزمبلا ءافرح

 ةيقينيفلاو ةيمارآلا لثم اهلثم انه يهو ظ ءذ ءث فورحلا هذه اهيف دجوت ال كلذك

 .فورحلا هذه لثم نم ىرخألا يه ةيلاخلا ةيطبتلاو

 :ىنعملاب هتقالعو تاكرحلارييغت -2

 يف رييغتلا ؛ةميدقلا ةيبرعلا تاغللاو ىحصفلا ةيربربلا اهيف هبشت يتلا تاعوضوملا نم

 .ةديدج يناعم ىلع لوصحلا نم هيلإ يدؤي امو تاكرحلا

 لاقي ةيريربلا ف

 ءاقدصا - قيدص : لكدت) نكن

 تكسي - تكس: مُسوُسُي «مَسوُسَي

 : ةيدكألا فو

 لصي ءلصو ؛حتفي - حف : ْدّشَكإ دك
 ملعتي - مّلعت :  ْذدُئَنِإ ءذَمْلِإ
 :لاثملا ليبس ىلع ىحصفلا يفو

 ٌقْرَط ءقْرَط ءَقَّرَط
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 :بئاغلاريمض -3

 بئاغلل اريمض (س) نيسلا ةيربربلا لمعتست

 هوبأ :ساباب

 اثنؤمو اركذم بئاغلا درفملا ريمض :س هّمأ :ساّ

 اهلعب ءاهجوز : سيزاقرإ

 ركذملا يف عمجلا نون نونلا :تنس ؛نبس مهترقب :نسُن تسانوفات

 ثينأتلل ءاتلاو ثنؤملاو نينا عمعسأ عاملي

 ."ةيرصملا يف اضيأ دوجوم (س) ريمضلا اذهو

 ةالثوس :ركذم
 بئاغلا درفملا

 5ا' يس :ثنؤم

 ضعبلا دنع برقي 510 نيسلا قطن نأودبي) نز ءنس :ثنؤمو ركذم بئاغلا عمجلا
 . 210 يازلا قطن نم

 هتدالو :ف .تسم

 اهاذخف : يس .يتنم

 نهعم «مهعم :نس .عنح

 تببلا يف نه «تييبلا يف مه :ري م .نسوإ

 :اهدعي امو 23 ص « خيرات لب ؛ريكب نسحما دبع .د ؛ يبهذلا اهرصع يف ةيرصملا ةغللا دعاوق :رظنأ -

 امو ,39 ص ؛2001 ؛ةرهاقلا :نيدلا رون ميلحلا دبع .د .ةميدقلا ةيرصملا ةغللا ؛ رئامضلا لصف

 .رئامضلا لصف :اهدعب
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 ريمضو .ةيرصملاو ةبربربلا :نيتغللا يف دوجوم (ن) نونلا عمجلا ريمض نأ ظحالملاو

 ضعب تلازامو ءاس ؛وس :لمعتست يهف ةميدقلا ةينميلا يف كلذك دوجوم (س) نيسلا

 .يس ؛ س لمعتست رضاحلا تقولا يف اهنم ةيقبتملا تاجهللا

 نالدابتمو نايراقتم نافرح انمهو (ش) نيشلا نيسلا لدب لمعتست اهنإف ”ةيدكألا اّمأ

 سمش لدب شمس نولوقي سنوت يف سانلا بلغأف

 ةاتوش :ركذم
 0 بئاغلا درفملا

 51 يش :ثنؤم

 5ا01110 نش :ركذم
 بئاغلا عمجلا ١

 51214 ّنِش : ثنؤم

 اهديس : شليب

 مهديس : نشل

 نهديس : ُنشليب

 هاطعإ : شْنَدِ

 ةلسرأ © نئريشا

 اذهبو ةيرصملاو ةيربربلا يف لاح اوه امك ةيدكألا يف عمجلا نون دوجو اضيأ ظحالنو

 تظفتحا ميدقلا يبرعلا يوخَللا عقاولا يف ةميدقلا رئامضلا نم (س) نيسلار يمض نأ انل حضني

 .ةيلاحلا ةينيميلا تاجهللا ضعب يف لاح اوف امك نآلا ىّيح لمعتست تّلظو ؛ةيربربلا هب

 راد ؛ناميلس رماع روتكدلا ءاهدعاوقو اهنيودنو اهخيرات : ةيروشآلا «ةيلبابلا :ةيدكألا ةغللا رظنأ - ١

 .99 , 1991 ؛لوصوملا ءرشنلاو ةعابطلل بتكلا
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 :يفنلا -4

 ابل ةيربربلاو .يفنلا تاودأ اهنم «لعفلا ىلع لخدت تاردأ ةميدقلا ةيبرعلا تاغللا لكل
3 

 : ارأأ يه يفن ةادأ

 قفاوي مل : نومي أ

 مّلعتي مل دعليوأ

 طغي مل : ليديرأ

 يف اهل ريظن الو اهدحو ةيربربلا اهب صتخت (َنأ) هذه يفنلا ةادأ نأ ىري ضعبلا ناكو

 "لأ" يهو ابل ةهباشتم ةادأ يفنلا يف لمعتست ةيدّكألاف حيحص ريغ اذهو .تايبرعلا اهتاقيقش

 :ةلثمألا هذه يف امك

 مّلعتي مل :دملإ لأ

 لصي مل ؛حتفي مل : دكا لآ
 ّصقي مل : سربإ لأ

 نم ريثكلا يف ءار ماللا لّدبت ةيربربلاف لاب يذب سيل نيتغّللا نيب فالتخا نمودبي امو

 لثم :تاملكلا

 (نينثالا موي) نيانثل اهلصأ نيانثر

 (لاعت> االوأ اهلصأ اروأ

 (سيقونب) ماللا لدب ءارلا لمعتست ةيبرع لئابق كانهف «ىحصفلا يف هريظن اذهلو

 :لوقتف

 لجوأ ؛لجو ؛لعل لدبّرجوأ ءرجو «لعر

 ةليبق يف ال لئابقلا نيب نوكت امدنع اهيمسأو .لادبإلاب ةرهاظلا هذه ةغّلا ءاملع يمسيو
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 قطنلا اهتريظن بّلغتو فرعلا اذهب قطنلا بلغت لئابقلاو رئاشعلا ضعب يأ "بيلغتلا" ةدحاو
 :اهسفن ةملكلا يف رخآ فرحب

 ينعد لدب ينأد : نولوقي يط نم ناهبنوتبف

 انأ لدب انه : لرقت ةينمب رئاشعو

 اهنأل لصألا يه انه ماللا ٌنإف اذلو « لصألاوه اعويش رثكألا فرحلا نأ حضاولا نمو
 ةمورأ نم امهف ةيدكألا يف "لأ" الإ يه ام ةيربربلا "أ" نإف اذلو يفنلا تاودأ يف اعويش رثكألا

 .كرتشم يوغل عقاو نمو دحاو

 :ملاسلا ركذملا عمج -5

 نكي ملف ملاسلا ركذملا عمج امأ .اهرّوطتو ةغّلا ةأشنب طبترم عمج مدقأ ريسكتلا عمج
 عمجلا اذه ىلع لدتسي ناكو .ةغّلا روطت لحارم نم ةيلات ةلحرم يف رهظو لوألا يف ادوجوم
 الإ لقاعلا ركذملل هنوكبو ؛ ةيسايقلا هتغيصب فرعي ملو .عومجلا نيب تامّسلا نم هل دجو امب
 مكحب ةيربربلاو .عّونتملاو مخضلا ميدقلا يوغّللا عقاولا رّوطتل هرمث يه يتلا ىحصفلا يف
 ةيدكألا نأش اهنأش اذه يف يهو ملاسلا ركذملا عمج روهظل ةيلوألا ةروصلاب تظفتحا اهمدق
 : كلذ ىلع ةلثمألا نمو ةيمارآلاو ةيرصملاو

 : ةيريربلا

 لاجر - لجر :نراقرإ ؛زاقرأ

 نساليغإ «ساليغأ
 عمجلا اذه ةمالع نونلا

 سوؤر «سأر : نوافخيإ «فخيإ

 رومت -رمث : نوامريإ «مريإ
 عمجلا اذه اتمالع نونلاوواولا

 نيرّوْنب تزن
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 ةيمارآلا هبشت انه ةيربربلاو عمجلا اذه اتمالع نونلاو ءايلا

 :ةيدّكألا يفو

 ةلاح يفواو ةفاضإب درفملا نم (ميملا فرح) مييمتلا فذح دعب عمجلا اذه ىلع لصحن

 :ٌرجلاو بصنلا يتلاح يف ءايو عفرلا

 كولم - كلم :يّرَش :ويَش موش 3 فاو

 لوقح - لقح : يلقإ ّلقإ «مّلقإ

 : ةيرصملا يفو

 : ةلثمألا هذه يف امك درفملا ىلإواولا فاضت

 ةوخإ ءخأ : وكس( نيس

 ةبلآ -هلإ : ورش رن

 ماكح - مكاح : وءاكح - اكح

 : ةيمارآلا يفو

 نونو ءاي درفملا ىلإ فاضت

 كولمب -كلم.» قيكلم ؛كلم

 سومش + سمش + نيسشا سم

 راعقأ -نمقا: نيف نيح

 :ىلإ اذه نم صلخنو

 .لبق نم ةدوجوم تناك ةيبرعلا يف ملاّسلا ركذملا عمجل ةيوغّللا تامسلا ّنأ .1

 ةيرصملاو ةيدكألاو ةيربربلا نم لكل ميدقلا كرتشملا لصألا تامسلا هذه دّكؤت .2

 .تاقيفشلا ّلكو ةيمارآلاو
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 :ءايلاو ءاتلاي ةءودبملا ءامسألا -6

 تخت ال رمأوهو ؛ءايلاب امو ءالاب ام :ءودبم ءامسألا نم ريبك مسق ةيريربلا يف دجوت
 يف :رهاظلا هذهو :يبرعلا قرشملا يف راشتنالا ةعساو ةّماع ةرهاظوه امّنإو اهدحو ةيربربلا هب
 .نيسنجلا نيب قيرفتلا يف ىلوألا تاودألا نم ءايلاو ءاتلا نأو ريكذتلاو ثينأتلاب ةطبترم يريدقت

 ديجو امو :ةبيرعلا يف تشا تشالتو ةّيربربلاو ةّينميلا عم صوصخلاب تلصاوت ةرهاظلا هذه
 ةلحرم ةياهن ىلع ليلد ًالاوه ام يشالتلا اذهو . .ثوروملا ليبق نم همظعمو ليلقوهف اهيف اهنم
 : ةرهاظلا هذه ةلثمأ نمو ماعلا يوخَللا روطتلا ىرج يف

 : ةيربربلا يف

 :ءاتلاب موتخم ءامسألا هذه نم بناجو ناوركت «نساعرت «ناوطت ؛نيفشات ؛ناليلت

 تيشوت «ترايت ؛تاوت :تيحلشات «ترهات

 سانزي :؛ نسارهي ءردي ؛شغري .نرفي

 :قرشملا يف

 .بجشي ؛ عوبري ؛برعي «نزي ؛ثوغي ءرمدت ءبلغت ءرمغت «كوبت ءزعت

 ةبمارآلاو ةيدّكألا ةقيقش اهنأو ةيربربلل يقرشلا بسنلا تابثإل ةيفاك ةيوغّللا ةّلدألا هذه
 دقو عوضوملا اذه يف امسح اهرثكأو ةلدألا دّيسوه يوذألا لبلدلاو .اهربغو ةيرصللاو ةينميلاو
 ينفُتْنماو كلذب يفتكأ هيلإ بسن امب مهتملا فرتعا اذإف ءءاضقلا ةحاس يف فارتعالاب هوهبش
 تابثإل ىرخألا ةّلدألا نم هريغ نع يفكيوهف ؛يوغُلا ليلدلا كلذكو ةّلدألا لك ىلع
 .ةكرتشملا ةمورألاو لصألا ةدحو

 يعامتجالا ليلدلا

 ةّلدأ ىلإ ةجاح يفوه الو كلش لحم دعي مل قرشلا ىلإ ربربلا باستتا نأ نم مغرلاب

 نم اهثيدحو اهميدق ةيبرعلا تاعامجلا نيبو مهنيب ام زاربإ دينملا نم هّنإف «ىرخأ ةيفاضإ

 لواحنس ام اذهو .ةقيرعلا ديلاقتلاو لوصألا تاذ ةيعامتجالا ةيحانلا يف ةّصاخ هباشّتلا
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 :يلي اميف زاجيإب هيلع فّرعتلا

 ةدحو اهرابتعاب ةّصاخ ةناكم هيف ةليبقللو .قيرع يلبق عمتجم يربربلا عمتجملا -1

 دنتسي يتلا اهفارعأو اهديلاقت ابلو ءاهيلإ نيمتنملا لك هلمحي يذلا اهمسا ابل .ةزّيمتم ةيعامتجا

 نمبو نيرخآلاب اهتقالع يف كلذكو تابجاولاو قوقحلا نم هيلع امو درفلل ام ديدحت يف اهيلإ

 .اهلوح

 هل يذلا بألا اهدامعو «ةرسألا يه ةيساسأ ةيلخ نم نّوكتت ةيربربلا ةليبقلا -2

 ثرإلا نإف ءروكذلا نم براقألا ىلع اساسأ موقت اهّنأ امبو .ذوفنلاو ةطلسلا قلطم اهيلع

 ىوس ربربلل يرسألا ماظنلا نم ىنثتسي الو .روكذلا ءانبألا قح نم اهيف لاومألا لاقتناو

 رثكأ" دلولا اهيف نوكي يتلا ةرسألا دامع يه َمألا نأ اهيف دجن يتلا ”قراوطلا“ ةعومجم

 لئابق ىلإ نوبسني فرعن امك قراوطلاو ””هيبأ لهأ عم هجامدنا نم هَّمأ لهأ عم اجامدنا

 هتفرع يذلا ميدقلا ةمومألا ماظن اياقب نم الإ ةدودحلا ةيئانثتسالا ةرهاظلا هذه امو .مهتاهَمأ

 عمتجملا ربك ىلإ رظنلاب ةيمهأ يذب سيل رمأوهو .خيراتلا لبق ام دوهع يف ةيبرعلا ةقطنلا

 .بألا ةرسأ ىلع هدامتعاو يربربلا

 اني افالتخا كانه ّنأ دجتسف ىرخألا ةيلبقلا مظنلاب ربربلل يلبقلا ماظنلا انراق اذإ -3

 اذبل مبلوانت يف مهسفنأ نويبورألا نوثحابلا هب َرقأ اموهو .ةيبورألا بوعشلا نيبو مهنيب

 ةلئاع تسيل" : اهنع لاق يتلا ةيربربلا ةرسألا نع هثيدح ضرعم يف ”لبدّرفلا" مهنم .عوضوملا

 نم فلأت تالئاعلا نم ةعامج يه لب «نيثدحما نييبرغلا دنع لاحلا يه امك 028

 دهشتساو ””ربكألا خالاوأ بألا ةطلس تحت مهئانبأو مهتاجوز عم دافحألاو ءانبألا عومجم

 «نييبورأ -ودنبلا دنع ةليبقلا رصانع نأ ىري يذلا "لازق” هركذ امب هسفن ضرغلا يف

 «ءارحصلا نوؤش ثاحبأو تاسارد زكرم : ىربكلا ءارحصلا برع قراوتلا ؛ديعس دمحم ؛طاشقلا - 1

9 99. 

 نمحرلا دبع ةمجرن ؛مويلا ىتح يبرعلا حتفلا نم يقيرفإلا لامشلا يف ةيمالسإلا قرفلا ءدرفلأ ؛لب - 2

 .53 :1981 ,يمالسإلا برغلا راد «يودب
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 7"ةيداصتقاو ةينيدو ةيرادإو ةيسايسو ةيبارت ةدحو يف كسامتت" اصوصخ نامرجلاو نييلاغلاو

 صرخحلا لك صرحت يتلا تاعامجلا نم ةعومجم ريغ تسيل ةليبقلا" نأ ربربلا دنع دجن نيح يف
 ىرخأ ةليبقب طابترالا ءاغتبا ةليبقلا نع ةلوهسب لصفنتو ةيلاصفنالا اهتعزنو اهلالقتسا ىلع

 "اهل ةحلصم كلذ يف ىرت نيح
 يف امهنيب هباشتلا ّنأو ةيبربلا لاح اهلاحف ةثيدحلاو ةميدقلا ةيبرعلا تاعامجلل ةبستلاب اّمأ

 هذه يف ركذت يتلا هباشتلا رهاظم نمو .ةايحلا طامنأ فلتخم يف اًمات نوكي داكي يلبقلا اهماظن

 هلجس اموهو "اذك ينب'و "اذكونب' نولوقيف اما برعلا لشم نوبسني ربربلا نأ ةبسانملا
 .برعلا بسانتت امك بسانتت ةراوه نوطبو" : لاق ثيح يرجبلا ثلاثلا نرقلا يف 'يبوقعيلا"

 :ةلفروونيو «نايزمونبو اصردونب :ناهللا نوطبف .ةفطسروو ةليلمو ناهللاوني مهنمف

 3”هتارسمونبو

 .ربربلا مومع يف ةعئاش ةرهاظومه امّنِإَو ءاهدحو ةراوه هب صتخت ال لاحلا ةعيبطب رمألاو

 رجامونب «نفوطيوني « ةلصافوتب :نالهكوني :بسانتلا اذه ىلع ةلثمأ نودلخ نأ خيرات يفف

 ."بهذلا كئابس" بحاص اهركذ ةمهم ةمئاق اضيأ كانهو

 :لاجما اذه يف اهضعب ركذ انمهيو مهريغ لثم مهلثم ةعّونتم تاداع ربربلل -4
 امبرو ةرشاح بلاغلا يف مهسوؤر" ّنأ ء:نودلخ نيا ركذ يتلا ربربلا تاداع نم -

 ةطوطب نبا انظحال دقو «ةيبرعلا ةريزجلا نامس يف ةدوجوم ةداعلا هذهو *”قلخلاب اهنودهاعتي

 5“هئامعلا اهيلع نولعجي ال ةفوشكم مهسوؤر اهلهأ رثكأ" نإ لاق ثيح "رافظ' ةنيدم لهأ يف
 برغملا لئابق نم مهاوسو ةجاهنص ْنأب لولا" يونقت يتلا ةّلدألا نم هريغو كلذ اربتعم

 .54 «هسفن عجرملا - 1

 .54 ءهسفن عجرملا -2

 .99 , خيرات الب ءفجنلاب عبط «نادلبلا باتك -3

 .176 «سداسلا ءزجلا ؛ربخلاو أدتبملا ناويدو ربغلا باتك - 4

 .174 « خيرات لب ؛توريب «ينانبللا باتكلا راد ةعابط ؛ةطوطب نبا ةلحر تق
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 'ريمح نم مهلصأ 1م ٠

 نيذلا برعلا دنع هدجن اموهو 'ةنّسلملا ّيحّللا" نوري مهنآ اضيأ ربربلا ةداع نم -

 تاناهإلا أوسأ نم اهتناهإ ّنأو «دارفألا مارتحاو ةلوجرلا زمر اهولعج ىّتح اهريدقت يف اوغلاب

 بسنت يتلا نئسلا نم يهو ؛ةميدقلا تاعامجلا اهب تفرع ةداعلا هذهو .اهباحصأب لزنت يتلا

 .ليلخا ميهاوب] ىلإ

 مهيف ةلّصأتم ةداع يهو ىرخألا ةيبرعلا تاعامجلا لثم مهلثم نونتخي ربربلا ناك -

 .اذج ةميدقو

 اموهو ؛هنوُبري الو ريزتخلا محل نولكأي ال ةيبرعلا تاعامجلا لثم اضيأ ربربلا ناك -
 ةفطنملا يف هنيبرت سرام نم لوأو .داليملا لبق سماخلا نرقلا يف ””ستودوريه' مهيلع هظحال

 .”نامورلا

 ةرجهلا ىلع اهتلالدو بالا ةرسأ

 يكل اهتلصف ينثأ الإ ربربلل يعامتجالا نيوكتلا نمض ساسألاب جردنت ةلأسملا هذه

 .ةرجبلا ىلع ةلالدلا يف ةلقتسم ةلأسم نوكت

 ثدح مخض لّوحتل ةجيتن ناك يناسنإلا خيراتلا يف بألا ةرسأ روهظ نأ فورعملا نم

 لثمو .ةوبألا ماظن ىلإ ةمومألا ماظن نم لاقتنالا ىلإ ىدأ قرشلاب ثيدحلا يرجحلا رصعلا يف

 ةيدؤملا رصانعلا ىلإ ثيدحلا يرجحلا هرصع راقتفال ايقيرفإ لامش يف ثدحي مل لّوحتلا اذه

 ءادتهالا يهو ةديدج تايطعم ديلو ناك اهيف رهظ يتلا ةئيبلا يف ةوبألا ماظنف لّوحتلا اذه ىلإ

 - ايداصتتقا ابالقنا ىرخألا لماوعلا عم لكش ات .ةعارزلا ةسراممو تاناويحلا نيجدتل ركبملا

 تاراضحلاب يّمس ام روهظل دّهم .ليثم هل قبسي مل اينيدو اًيوغلو اًيفاقث اروطتو ايعامتجا

 174 هشبل -1

 85 ,83 :ميشخ يمهف يلع روتكدلا اهلقن ةيبيل صوصن - 2

 .66 ,1969 ,سنون ءرشنلل ةيسنوتلا رادلا ؛غيزام قداصلا بيرعت ؛سنوت «وبيد.ج - 3
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 ةمئاقلا ةدئاسلا ةيئادبلا ةيعامتجالا لاكشألا يعادت ىلوألا هلحارم يف هنع مجن امو ةميدقلا

 .ةوبألا ماظنوه ديدج يعامتجا ماظن اهنع الدب أشنيل ةمومألا ماظن ىلع

 هنأ ىلإ ةفاضإلاب لّوحتلا اذه فرعي مل ةّيَربلا بوبحلاو نأضلا نم يلاخلا ايقيرفإ لامشو

 ةيقرشلا ةيجراخلا لماوعلا لضفب الإ يرجحلا هقاطن نع جرخي مل اًيفاقثو اًيرشب افيعض ناك

 زاتباننأ

 لنم ةيرصملا قئاثولا يف ةيربربلا تاعامجلا هب تفرع يذلا يوبألا ماظنلا ُنِإف اذه ىلعو

 فاضي رخآ ليلد اذهو ايقيرفإ لامش نع يبن .أو دفاو ماظن ءداليملا لبق عبارلا فلألا طساوأ

 .عزانم نودب تارجه ةيربربلا نأ ىلع ديكأتلا قاسم يف

 ايقيرفإ لامش ىلإ ةميدقلا تارجهلا يف ةينميلا حمالملا

 فالآ ةسمخلا لالخ ايقيرفإ لامش ىلإ ةحضاو ةينمي تارجه نع ثيدحلا بعصلا نم

 دكؤيو اهتبثي اّمع ثحبلا نم َدب الف ديكأت لكب ةدوجوم اهنأ امبو داليملل ةقباسلا ةنس

 :ةيلاتلا تارقفلا يف هلصوحنس ام اذهو .اهدوجو

 :هايملا عمج تاينقتو تاجردملا ةحالف -1

 يف امب ايقيرفإولخ اهدوجو زكارمو تابنلا لوصأب ةقلعتملا ةيملعلا فراعملا تدكأ دقل
 معزت يتلاو ةيملعأللا ءارآلا كلت دّنف اموهو « ةيّربلا ريعشلاو حمقلا بوبح نم اهلامش كلذ
 .يلخاد روطتب ةحالفلا ىلإ ءادتهالا هيف عقو ايقيرفإ لامش نأ

 عم تدفو لهف ؛قرشملا نم ةدفاولا تابستكملا نم يعّرلا لثم ؛ةحالفلا تناك اذإو

 يحالفلا زاجنإلا اهعم تلمح نم ةيقرشلا تاعامجلا نم كانه نأ مأ مهدحو نييقينيفلا

 امو .ةضرفملا تاهّجوتلا اهيلع تّطغ دقو ثحبت مل ةطقتلا هذه ؟ ةقطنملاب هرشن يف تمهاسو
 لدن رهاظم دوجو نم اقالطنا ةرقوتملا تامولعملا ءوض ىلع اهحيضوت ىلإ يعسلاوه انه انّمِهي
 يف امك لابجلا حوفس ىلع ةجّردم حوطس دوجو يف ةلّئمتملاو يحالفلا لمعلا يطاعت ىلع

 برفملا يبرغ بودج صوصخملابو يوارحصلا سلطألاب قطانم ةدعو" يسنوتلا بونجلا
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 بوص ردانلا يفو ةيرهظلاب لابجلا ضعب حوفس ىلع راثآ هنم حملت تلاز امو ىصقألا

 تاءاشنإلا نم مويلا ىلإ يفب يذلاوه تاعّبرم لكش يف دحاو يرامعم زارط' انهو ””لامشلا

 ادج ةقباس ةرتفب خرؤت' اهّنأ تاعبرملا هذه نع ”نايج" لوقيو ”هايملا ظفحب ةصاخلا ةيئادبلا

 لئاوأ ذنم لقألا ىلع" ناك هيأر بسح كلامملا هذه روهظو ””ةينطولا كلامملا رصع ىلع

 .مهنع ةيئان نكامأ يف اهدوجول نييفينيفلا تاريثأت نم نوكت نأ دعبتسملا نمو *”عبارلا نرقلا
 - حلا لخدملا نم تدفو ةيربرب تاعامج لمع نم يه ةيحالفلا رهاظملا هذه نأ ينعي اموهو

 عم قفاوتي اموهو .اهلبفوأ داليملا لبق لوألا فلألا ةيادبب ددحي نمز ٍفّربلا قيرط نع يبون

 ماشلا ىلإ نييمارآلاو رصم ىلإ سوسكيبلا عافدنا اهنم ؛قرشملاب ةعساو ةيرشب تاكرحت

 ةحالف يأ يحالفلا لمعلا يف بولسألا اذه نإ مث ءايقيرفإ قرش ىلإ نميلا نم شابحألاو
 ايقيرفإ يف ةفورعم نكت مل يّرلا بيلاسأ ضعبو هايلا عمج تاءاشنإو بطاصملاو تاجردملا

 اهئزج يف صوصخلابو :ةيبرعلا ةريزجلا يف اساسأ ةفورعم تناك امّنِإو ؛داليملا لبق اهلك

 :نيميظع نيزاجنإب ترهتشا دقف .يبونجلا

 ثيح رابآلاو دودسلا ةطساوب متي ناك يذلاو ةديرفلا هتسدنهو ءاورإلا ماظن :لّوألا

 اهريغ نع نميلا دالب هب تزيمت ءيشوهو ؛نيطلاو فزخلا نم تاونق يف هايملا لقتت

 معي داكي يذلاو ةهجلا هذه اهب ترهتشا يتلا ةيحالفلا تاجّردملا ماظن ءاشنإ : يناثلا

 *ضعب باقرب اهضعب ذخأي مئامع تايط"ب اههبشي مهضعب لعج اموهو اهّلك نميلا لابج

 بونجيو يسنوتلا بونجلاب ةيحالفلا رهاظملا كلت نأ ليلحتلا ةياهن يف دّكؤي اذه لك

 نمو ةيبرعلا ةريزجلا نم تدفو ةعامج لمع نم يوارحصلا سلطألابو ىصقألا برغملا

 ١ - سنوت ءوبيد ,66 67.

 .443 .نويلصألا ربربلا «جنازيج نابج 2

 .443 هقباسلا عجرملا - 3

 .445 «قباسلا عجرملا - 4

 88 : 1987 ءدادغب 2 ددغ «ةيبرع قافآ - 5
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 .صضوصخلا هجو ىلع نميلا

 : ةرامعلا ّنف يف هباشتلا -2

 ةئيعم عضاوم يف ادودحم سيل ةئيدحلاو ةميدقلا ةيبرعلا تاعامجلاو ربربلا نيب هباشتلا

 هباشتلا نع نيثحابلا ضعب دّكأ دقف .ةرامعلا نف يف هدجن اننأ ىتح يلومش عباطوذوه امّنِإو

 .يرامعم ّنف نم نميلا يف امو ةيربرب تاءانب نيب

 نمو" : عوضوملا اذه يف لوقي يناملألا ةلاحرلا "[1ة25 11611112 سترفله سناه" وهاهو

 اماخت هيشن ةعفترم ثاءانب ةيسيئررلا ربربلا ةقطنم سلطألا تاعفترم يف دجوت نأ رظنلل تفآللا

 .”ةدحاو ةيرامعم تامس اذ ةبيوتجلا ةيبرغلا يف اهتاليقم

 :ةيبعشلا ىقيسوملا. -3

 يف ةيبعشلا ىقيسوملاو نميلا يف ةيبعشلا ىقيسوملا نيب ةنراقملاب بناجألا نوثحابلا متها
 هباشت دوجو ةنراقملا هذه تتبثأ دقف ةعقوتم ريغو ةشهدم ةجيتنلا تناكو ءايقيرفإ لامش

 .ةيربربلا ةيبعشلا ىقيسوملاو ةنيميلا ةيبعشلا ىقيسوملا نيب يوقو يقيقح

 ةيفرشلا ىقيسوملا يف صعخملا "1800616 2ءانطهصص نامخل تربور"روتكدلا ماق دقف

 اهمقرو اهلّلحف برغملاو رئازجلا نم لك يف ةيربربلا ىقيسوملا ةساردب «نراقملا ىقيسوملا ملعو

 اهيلع عالطإلا نم نيسرادلا نكمت كلذبو (اهتون)

 َصتخملاو نَحلملا "81805 11611112 سترفله سناه' يناملألا ةلاَحرلاو ةثاّحبلا ماق امك

 100 ليق) ةينميلا ةيبعشلا ناحلألاو يناغألا نم ةعومج ليجستب ىقيسوملا ملع يف رخآلاوه

 عضوو .اهتراضحو اهخيرات نع هظحال امو ةقطنملا نع هتاعابطنال هليجست بناج ىلإ (نحل

 معطتوؤ مرتع ةفطقممم هنا ةمل كنا ةدتعو 11 ... خيراتلا لبق ام ةرتفل ةيوارحصلا تافاقثلاو نفلا - 1

 اقباس روكذملا ردصملا 'خيراتلا يف اييل" يف دراولا (د6 !ذهلذا 156016525 10 اطع ةعقعانك اقم

 24 ص
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 501061 ان 85521561 18 : ةييونجلا ةيبرعلا يف فاشتكا ةلحر :ناونعب باتك يف اذه هلمع

 هنم دافتساو هبوبو ةيربربلا ىقيسوملا يف "نامخل' لمع عمجي اضيأ ماق مث 5110 16

 78.30.9708 لتسوبن روه" نم لك عيطتسي نأ بيجعلاو" :هبحاصب اهّونم لاقو

 ءادألا ةّيفيك يف هباشَتلا تابثإ 18006114 2اطض2ةمه نامخل تربور روتكدلاو [011051

 نامخل اهلّجس يتلا ةيربربلا ىقيسوملاو (نميلا دالب تاعفترم انه دصقب) تاعفترملا يناغأ نيب

 .2"ايقيرفإ لامشي لئابقلا يف

 ءرملا ىلع هباشتلا اذه لثمو":لاقف اقافتا ثدحي مل هباشتلا اذه نأ "سترفله" كردأو

 يف يل تدب يتلا تامسلاف .نييبودجلا برعلاو ربربلا نيب ام ةميمح ةقالع دوو ضارتفا

 رهظت ةميمحلا ةقالعلا هذه نإ مث .ةيربربلا ىقيسوملا يف اهنيعب ةدوجوم ةينميلا ةيبرعلا ىقيسوملا

 لق لب ءاههباشتو ناحلألا بيكرت ةيصوصخف «يناغألا ءادأ ةقيرط يف ةحضاو ةروصب

 مّدق هباشتلا اذه تابثإلو ”ديدج نم عابطنالا اذه دّكؤي اقلطم ايواست ناحلألا هذه ييواسن

 :نييلاتلا نيجذومنلا اهنم بختنن يقيسوملا ميقرتلاب ةنراقملا ىلع دمتعت جذامن "'سترفله"

 :لوألا جذومدلا

 اهعمس ةيودب ةينغأ نع ةرابع يهو (4) ىلوألا نيتعطقل نييقيسوم نيميقرت ىلع لمتشي

 اهعمس (8) ةيناثلاو .اهمقرو اهلجسف نميلاب زارح لابخب ليعامسإ ينب ةليبق يف (سترفله)
 .اهمقرو اهلجسف رئازجلاب لئابقلا يف (نامخل)

 : يناثلا جذومنلا

 اهعمس ةيودب ةينغأ يهو (4) ىلوألا نيتعطقل نييقيسوم نيميقرت ىلع اضيأوه لمتشي

 ةميئرت يهو (8) ةيناثلاو اهمقرو اهلجسف نميلاب زارح لبي ريطم ينب ةليبق يف (سترفله)

 .اهمقرو اهلجسف رئازجلاب لئابقلا يف (نامخل) اهعمس جيجح

 ١ - ءهسفن عجرملا 113.

  - 2ءهسفن عجرملا 113.
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 نونفلا لاج يف عسوأ هباشت نم ٠ ةيقيقحلا يف ؛ءزجوه ةيبعشلا ىقيسوملا يف هباشتلا اذه
 ةنطلسو نميلا يف ءانغلا قرطو صقرلا رهاظم نم ةديدع تابسانم يف ءاندهاش امف .ةيبعشلا

 ةريثك قطانم يف دوجوموه ام هرصانع نم ريثكلا يف هبشي ةيزفلتلا تاونقلا ربع امهريغو نامُع
 يف ماظتنالا ثيح نم (...ةيلخادلا قطانملا ,برغملا بونج ؛ءارحصلا) يبرعلا برغملاب

 .ءاسنلا دنع راسيلا ىلإ نيميلا نم رعشلاب ليملاو لفنتلاو فاتكألاو سأرلا كيرحتو فوفصلا

 ًالاوه ام ةيبعشلا ىقيسوملا يف رئازجلاب ليابقلاو نميلا نيب هباشتلا نأ ظحالن اذكهو

 يف ةجحلا ةّوق ثيح نم ةغللاك يقيسوملا هباشتلاو ربربلاو برعلا نيب ماعلا هباشتلا نم بناج
 لاكشأ نم الكش دعت ةلماشلا ةرظنلا قايس يف ىقيسوملاو «لصألا ةدحو ىلع ليلدتلا

 عيطتسي اهلالخ نمو .ةليوط ابقح ةلئام لاوحألا ضعب يف لظت يتلا ةيخيراتلا ةيفاقثلا طباورلا

 .تالص نم اهنيب ام تابثإو ةيرشبلا تاعامجلا لّقنتو تارجبلا عبتت نوثخابلا

 ةيرمحلا - ةيئبسلا ةفاقثلا دوجو دكؤي لئابقلاو نميلا نيب يقيسوملا هباشتلا نإف كلذك

 .ايقيرفإ لامشب

 :لوُعْفَأ ةغيص -4

 نسحلا" هدّكأ ام اذهو .ةميدقلا ةينميلا تاجهللا يف ةزمبلا حتفب ”لوعفأ" ةفيص تفرع

 «نوزيألاو :عوضيألا :لومفألا ىلع ينأتريمح لئابق نم ريهكو" :هلوق يف 'ينادمبلا
 ."فيورسألاو ءنوسرألاو

 ةزمبلا مضي 'ةلوعفأ”وأ "لومفأ“ ةغيص اهلدب دجوت امّنِإو ةيبرعلا يف دجوت ال ةغيصلا هذه
 .ةيودلا هيج :وولقأ «تولسأ له

 مالعألا ءامسأ يف ةلمعتسمو ةيبرعلا ةريزجلا بونج ي ةرشكب ةرشتنم ”لوعفأ“ ةفيصو
 :لثم نكامألاو لئابقلاو

 ةنسلا ةعبطم ؛يلاوحلا عركألا يلع نب دمحم هيلع قلعو هققح «يناثلا ءزجلا ؛ليلكإلا باتك 1

 ,449 ,1967 :ةرهاقلا ؛ةيدمحملا
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 صخش مسا : دويبأ

 رحس نم ةليبف :روقبأ

 نميلاب لبج : جوُرخَأ
 داو : بوردأ

 : ةلثمألا هذه يف امك ةغيصلا هذهب ةريثك ءامسا اهب دجنسف ةيربربلا ىلإ انلقتنا ام اذِإو

 (شكارم ةلامع) يف ةعامج مسا : روكزأ

 فيرلاب ذخف :سورغأ

 "يفسإ" ميلقإ نم ةيفسويلا ةرئادب ةعامج : دوفُيأ
 رامخلا : لويغأ

 مازحلا : مولزأ

 فيغرلا : مورغأ

 يسلطألا طيحلا لحاسب ةئيدم مسا : رومزأ

 ناوطن ميلقإب ةعامج : ةسولّمأ

 ناكم مسا : ةموكنأ

 تازازرو ميلقاب ةعلق : ةنوكمأ

 ةيبرعلا ةريزجلا بودنج ؛نيتقطنملا يف ةرشكب ةدوجوملا "لوُمْفأ ةبعص ؛ةغيصلا هذه
 باب نمو اقافتا ناك ةيربربلا يف اهدوجو نأ يعّدن نأ نكمي ال ةشبحلا كلذكو ايقيرفإ لامشو

 نمض ةينمي تاعامج دوجو ىلعو ربربلل يقرشلا بسنلا ىلع رخآ يوق ليلد يهف ؛ةفدصلا

 .ةميدقلا تارجبلا

 :نميلا ىلإ اهسفن بسنت ةيربرب لئابق -5

 بسنت نم اهنمو .ةيقرش ةيبرع لوصأ نم اهّنأب داقتعا اهيدل ةديدع ةيربرب لئابق كانه

 نم .ةينمي اهّنأ نم اهنأش يف نوبات هلوقي مع الضف .نميلا ىلإ صوصخلا هجو ىلع ءاهسفن
 :لاثملا ليبس ىلع لئابقلا هذه
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 دحأ اذهو ريمح نم ةيبرع اهنأب نمؤت «ةديتعلا ةيربربلا لئابقلا نم يهو :ةجاهنص -
 هسفن نع لاق (983) 374 ةنس ناوريقلا يف ةرامإلا ىّلوت يذلا روصنملا حتفلاوبأ اهتداق

 ءارهق فيسلاب سانلا اذخأ يدجو يبأ !':نيرضاحلا ىلإ هب هجوت يذلا باطخلا يف هدادجأو

 ينأل ؛باتكب لزعيوأ باتكب ىلوي نمت كلملا اذه يف انأ امو ناسحإلاب الإ مهذخآ ال انأو

 5 ريمح مهدادجأو مهئابآ نع هوئروو يدادجأو .يئابأ نع هتثرو

 ءالؤه ”ةلماعوتب"و 2 "ةلماع" نم نميلا برع نم اهْنأ ىرخألا يه لوقت :ةراوه -

 ةلماع نم مهنأ ةراّرهو' بلا دبع نبا لوقيو :ةيناطحقلا نالهك نوطب نم ماذجو.مخلل ةوخأ
 « ةريحبلابو ةيرصملا رايدلاب" تناك اهلزانم نأ يدنشقلقلا ركذي مث ”ماشلا نم اولقتنا مهّنأو

 ةيبلغأ نطاوم نأ ركذف نودلخ نبا اّمأ *”ةقرب نم ةريبكلا ةبقعلا ىلإ ابرغ ةيردنكسإلا نم

 ةرتف يف مهضعب قراف تقولا رورمبو *ةقربو سلبارط نيب ام حتفلا ةيادب يف تناك ةراوه

 .برغلا هاجتا يف ءارحصلا يف نيلغوتم نطوملا اذه ةقحال

 اهراشتتا نطاوم ٌلدتو .كلذ ىلع ليلذ الإ يرئازجلا بونجلاب ”رانقبلا" مسا امر

 .نميلا ىلإ اهباستنا دّكؤي اموهو ةيقرش اهْنأ قرشلا ىلإ برغلا نم اهلقنتو

 ؛هذه مهرجب دوصقملاو :مهرج ىلإ اهسفن بسنت هنأ اهنعّربلا دبع لقني :ةليوزوتب -

 ج ةعجارمو قيقحت لوألا ءزجلا ,برغملاو سلدنألا رابخأ يف برغملا نايبلا ءيشكارملا ءيراذع نبا - ١

 ءزجلا ؛لماكلا ءريثألا نيا ؛ 240 . 1982 :توريب :ةفاقثلا راد «لاسنفورب يفيلو ؛نالوك . س

 11 « عباسلا

 «ةرهاقلا «يسدقلا ةبتكم «مجعلاو برعلا باسنأ لوصأب فيرعتلا يف ممألاو دصقلا ءربلا دبع نبا - 2

 .25 ه0

 25 «هسفن ردصلا -3

 .1]44 1959 ,ةرهاقلا ءرشنلاو ةعابطلل ةيبرعلا ةكرشلا ؛برعلا باسنأ ةفرعم يف برألا ةياهن 4

 .286 ؛سداسلا ءزجلا :ربعلا باتك - 5

 ذ "ةراكه " ىلإ تلوحت ةراوه - 6

 .286 : يناثلا ءزجلا ءهسفن ردصملا ' فاقلاو

 ةيبرعلا فاككلا نيب ةيمجعأ افاك هواو ةمجعلا تبلق ' نودلخ نبا لوغ
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 يف ال اهفينصت عقي ملو ةليلف ةليبقلا هذه نع تامولعملاو ؛ةدئابلا مهرج ال ةيناطحقلا مهرج

 الاهتنطوتساو ناّرف ىلإ تلقتنا اهنأ نودلخ نبا ركذيو .رتبلا عرف يف الو سناربلا عرف
 .ةميدقلا تارجبلا نمض ةينميلا رصانعلا دوجو كلشلل الاجم عدي ال امب ءانل دكأتي اذكهو

 :ريربلا يباَسن فقوم -6

 ةلمج ىلع دامتعالاب ايقيرفإ لامش ىلإ ةرجبلا ةيضق ةجلاعم دعبو ةساردلا هذه ةياهن يف
 فقوم ىلع فّرعتلا نم دب ال ءاهدوجوب عطقتو ةرجبلا هذه تبثت يتلا ةيملعلا فراعملا نم

 رداصم نم اردصم اهرابتعاب ةيوفشلا ةيوارلا ةيمهأو ؛ةيحانلا هذه يف هتيمهأل ”ربربلا يباّست

 ةبوتكم قئاثوو ةيرثأ نم ىرخألا رداصملا هترقو ام راطإ يف تعضو اذإ ةصاخ ةيخيراتلا ةفرعملا
 يف ربربلاوباّسن لوقي اذامف .كلذ ريغو فارعألاو ديلاقتلاو مظنلاب قّلعتي ام لكو ةيونل مولعو

 ؟ ريربلا لصأ

 يجراخلا رامحلا بحاصب ِبَقلملا داديك نب دلخم ديزي يبأ نب بويأ يربربلا ةباّسنلا -

 نب ماح نب ناعنك لسن نمو دحاو بأ نمرتبلاو سناربلا :امهيعرفب ربربلا نإ لوقي يضاّبإلا

 ون

 ناميلس نب قباسو يسيرُّضلا روكب نب يناه لثم نيرخآلا ربربلا يباّسن عيمج -

 يطامطلا ميلس نب ملاسو يموكلاو رورسم نب يناهو ؛اول يبأ نب نالهكو يطامطملا

 نموهف رتبلا عرف اّمأ .حون نب ماح نب ناعنك لسن نم طقف سناربلا عرف ّنِإ نولوقي مهريغو

 3نودلخ نبا هركذ ام بسح يأرلا اذه ىري ديزي نب بويأ نأودبيو يناندعلا يرضملا عرفلا
 مبلايجأ فالتخا ىلع ربربلا يباَسن نيب عامجإلا هبشي اموأ اعامجإ كانه نأ ينعي اذهو

 لاح يأب نكمي الو .يناندعلا - يرضملا عرفلا ىلإ ربربلا نم مسق باستنا ىلع مهتاقبطو
 ربربلل ةبقرشلا لوصألا نع باسنألا ءاملع نم مهريغو ربربلاوباّسن هلاق ام لك نوكي نأ

 .291 :سذاسلا هزجلا .هسهردصلا 1

 .177 :لوألا ءزجلا ؛ربعلا :نودلخ نبا -3
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 .ةعئاشلا مهفراعم نمو ةعومجملا تادقتعم نم دعت يتلا ةماعلا اياضقلا يف ةصاخ ئطاخ

 : ىمادق برع ربربلا -7

 برغملا ىلإ تلقتنا ةميدقلا ةيبرعلا لايجألا نم مهنأو ديكأت لكب ةيقرش تارجه ربربلا نإ

 قايس يف مهعم اوجسنو برعلاب اوجمدنا ىرخألا سانجألا سكع ىلعو ؛ لحارم ىلع
 ةيرشب نم ةضيرعلا تايناكمإلا ترفوت اذهبو ةيبرعلا ةمالل ديدجلا نيوكتلا ٌماعلا روطتلا
 ةّماعلا ةروريصلا يف لّوحت نم هيف دج امو ةلوعلا رصع يف ةديدجلا تابّلطتملا ةهجاومل ةيفارغجو
 تانايك ؛ ةليدب تانايك بّلطتي ةميدقلا دوهعلا فالخ ىلع لّوحتلا اذهو ةيناسنإلا تاعامجلل

 .ةثيدحلا ةينقتلاو ةيملعلا تارؤطتلاو ىربكلا ةيداصتقالا تازكرمتلل ةفقحمو هل ةمئالم ةريبك

 ةلتكلا نودبب َيقيقحلا مّدقتلاو تاذلا تابثإل ليبس ال هّنأو ىّلو دق ةريغصلا لودلا دهعف
 ةيضرألا انل تأّيه ةعونتم ةيخيرات لحارم ربعو اهراوطأ مدقأ نم تارجبلا يه اهو .ةريبكلا

 .ديدجلا ملاعلا ءانب يف نيرخآلا عم ماهسإلاو ةريبكلا ةلتكلا ءانبل ةبسانملا
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 ثلاثلاروحملا

 مالسإلا روهظ دعب ةيرشبلا تاكرحتلاو ةيناميلا تارجهلا





 ايقيرفأ قرش ىلإ ةيبرعلا تارجهلا

 ةيورعلاو مالسإلا رشن يف اهرودو

 طاشطشلا نسح ىلع .د

 ةيقيرفألا ةراقلا فشك يف برعلارود :ًالوأ

 ةريزجلا هبش ناكس نيب ةلصلا تناك دقف ءًادج ةميدق ةقرافألاو برعلا نيب تاقالعلا نإ

 تناكو ؛ءانيس ةريزج هبشو «بدنملا باب قيضم قيرط نع ةلهسو ةروسيم «ايقيرفأو ةيبرعلا

 طيحملا يفو «نيتقطنملا نيب ةمهم لصاوت طاقن لثمت ةيبرعلاو «ةيقيرفألا يدنبلا طيحملا لحاوس

 ءارحصلا نفس تناك امنيب ؛اهتالحر ليهستل ةيمسوملا حايرلا ةيبرعلا نفسلا تلغتسأ يدنبلا

 .”يسلطألا طبحلا لحاوس ىتح «ءاتيس ربع يربلا لصاوتلا ةليسو :لبإلا

 :ةراقلل يقرشلا لحاسلاب قلعتي اميف برعلا دوهج -أ

 نمف ؛ايقيرفأل يقرشلا لحاسلل برعلا فشك يف ًامهم ًارود يقارغجلا لماعلا بعل

 رمحألا رحبلا الإ اهلصفي ال ؛ايقيرفأ نم ًادج ةبيرق ةيبرعلا ةريزجلا هبش نأ ىرن عقوملا ثيح
 مهعقد رحبلا بوكرو «ةرماغملل برعلا بح نإف كلذ نم مغرلا ىلعو «يدنبلا طيحملاو

 تناك ذإ ؛ينارغجلا لماعلا كلذ ىلع مهدعاس دقو :؛مهيدل ةلوهجملا يضارألا فاشتكا ىلإ

 نأ اونيبت ةليلق روهش دعبو ؛يقرشلا لحاسلا ىلإ مهب لصتل «مهنفس عقدت ةيمسوملا حايرلا

 ىلع تلهس يتلا يه حايرلا هذهف ؛مهدالب ىلإ نيدئاع مهعفدتف ؛ريغت دق حايرلا هاجنا

 يف ةربخلا لئاوألا برعلا ةراّحبلل حبصأ مث نمو.ةايقيرفأ قرش لحاس ىلإ لوصولا برعلا

 يقرشلا لحاسلا ىلإ ةيبرعلا ةريزجلا هبش نم مهتالحر تحبصأو «حايرلا تيقاوم ةفرعم

 يتلا ايقيرفأو برعلا ةودن لامعأ :ةيقيرفألا ةيبرعلا تاقالعلل ةيخيراتلا رودجلا :لضف فسوي :نسح -1

 .27ص (1984 :توريب) يبرعلا ركفلا ىدتنم عم نواعتلاب ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم اهمظنا

 .8ص ,(1973 :ةرهافلا) ايقيرفأ قرش يف مالسإلا :رسنبس ءماهجنمرت -2
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 ؛لوهجملا فاشتكاو ةرماغملا ىوس ددحم ءيش ءارو نوعسي اونوكي ملو ؛ةرسيم ايقيرفأل

 تفل ءايشأ اودجو اولصو املف.”طيحلا يف مهنفس هيلإ بهذت نأ نكمي يذلا ىدملا ةفرعمو

 مهعم نيلماح ؛هنم ديزملا بلجل قجحآللا ماعلا يف اوداعو مهعم هولمحف «جاعلا لثم مهراظنأ

 قرش لحاس ىلإ ةمظتنملا ةيراجتلا تالحرلا تأشن اذكهو «اهتلدابل مهدالب نم عئاضب

 .”ايقيرفأ

 اهب موقي يتلا ةيراجتلا تالحرلا ةجيتن «ًادج ةميدق ةقرافألاو برعلا نيب ةقالعلا دعتو

 نم رثكأ شابحألا ناكو «ةيبرعلا ةريزجلا ىلإ جنزلا دالب نم قيقرلا نوبلجي اوناكف «برعلا

 ىلإ ةيبرعلا تارجبلا تعباتتو .”قرلا قيرط نع كلذو ينيرفألا لحاسلا نم اودفو
 ءايقيرفأ ىلإ تومرضحو زاجحلاو نميلا يف ةنطاقلا ةيبرعلا لئابقلا ترجاه دقف «لحاسلا

 .ةايقيرفأ ىلإ ةرجاهملا لئابقلا لوأ يه تناكو

 :تارجبلا كلت اهتكلس يتلا قرطلاو يقرشلا لحاسلا ىلإ ةيبرعلا تارجبلا -ب

 يتلا اهسفن قرطلا يه « ةيقيرفألا ةراقلا ىلإ نوملسملا برعلا اهكلس يتلا قرطلا تناك

 ةايح يف ميظعلا روطتلا اذه ىدأو .ةرجبلاوأ ةراجتلا لجأ نم ؛ لبق نم مهدادجأ اهيلع راس

 مئاعد قوفق ؛ةقرافألاو برعلا نيب ةيفاقثلا تاقالعلا خيرات يف ةيعون ةلقن ثودح ىلإ برعلا

 طسبو « ةيمالسإلا ةديقعلا رشن يف يباجيإ رودب ماق « ةيرشبلا تارجبلاو يراجتلا لماعتلا
 :"ايقيرفأ يف يسايسلا اهذوفت

 يقوش ؛لمجلا كلذك .1 13 ص (1967 :ةرهاقلا) برعلاو نويقيرفألا :مليوس دمحأ :يرمعلا -1

 .225صض (1971 :ةرهافلا) اهرامعتساو ايقيرفأ فشك خيرات

 9 ص «قباسلا عجرملا :ماهجنمرت -2

 .126 ص :(197 1 :ةرهاقلا) ؛نسح ميهاربإ نسح ةمجرت ةيمالسإلا ةوعدلا :ساموت ؛دلونرأ -3

 .1 0ص ءقباسلا عجرملا :ماهجنمرت -4
 :دمحأ خيشلا يلع ءركبوبأو .28 ص :ةيقيرفألا ةيبرعلا تافالعلل ةيخيراتلا روذجلا :نسح ؛فسوي -5

 .211 ص (خيرات نود :ضايرلا) يقيرفألا نرقلا يف ةرصاعملا ةيمالسإلا ةوعدلا
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 هذه يف ؛مالسإلا رشن يف ًامهم ًاريبك ًارود ةيقيرفأ لخاد ىلإ ةيمالسإلا ةرجبلا تبعل دقل
 يف شيرق يكرشم نيب اهثبي © دمح انديس ذخأ يتلا نيّدلا اذبل ةوعدلا ةيادب ذنم قطانملا

 هللا لوسر ىأر املف ؛ةغلابلا ةناهإلاو ةدشلاو داهطضالا ىلإ هباحصأووه ضرعت دقو «ةكم

 .بلاط يبأ همع ةياعرو -لجو زع - هللا نم هيفوه امو ؛ءالبلا نم هباحصأ بيصي ام كف

 دحأ ملظي ال اكلم اهيف نإف ؛ةشبحلا ضرأ ىلإ متجرخول' :لاق) مهعنمي نأ ىلع ردقي ال هنأو

 ةفاخع ةشيحلا ضرأ ىلإ نوملسملا جرخف ."هيف متنأ امم اجرخعو ًاجرف مكل هللا لعجي ىتح .هدنع

 . ”(مهنيدب هللا ىلإ ارارفو ةنتفلا

 نم لوأ نأو «ةثعبلا نم سمخ ةنس بجر يف ناك اهيلإ مهجورخ نأ يدقاولا ىورو

 «بكارو شام نيب ام رحبلا ىلإ اوهتنا مهنأو ؛ةوسن عبرأو ًالجر رشع دحأ مهنم رجاه
 هللا لوسر تنب ةيقر هتأرماو نافع نب نامثع مهو ؛ةشبحلل رانيد فصنب ةنيفس اورجأتساف

 :ريمع نب بعصمو ؛ماوعلا نيريبزلاو ؛ليهس تنب ةلهس هتأرماو ةبتع نب ةفيذحوبأو (ص)
 رايتخا ناكو .ةةوسن عيرأو ًالجر رشع دحأ اوناكف «مهريغو «فوع نب نمحرلادبعو

 برعلاب اهطبري يتلا ةيحيسملا دالبلا برقأ نم اهنأل اهريغ نود ةشبحلل (ص) ميركلا لوسرلا
 اهيلإ رفسلا ناك ذإ ءاهبرق بناج ىلإو هنإف كلذل ؛ يحيسم كلم اهمكحيو «كرتشم خيرات
 انيكلم نع فرعي ناك دلقف « ”ةيداعم لئابق ربع ًابونجوأ ًالامش ةزيزجلا قارتخا نم نوهأ

 .*حماستلاو لدعلا

 اهيف ناكو «ةيناثلا ةرجبلا يف اهيلإ نوملسملا عباتتو «ةشبحلا ىلإ ةرجبلا ترمتساو

 قحل نم ناكف ؛هسفنب جرخ نم مهنمو ؛مهعم هلهأب جرخ نم مهنمو بلاط يبأ نب رفعج
 انه. تلب ىتحب ةرجبلا تروظتو مهئانبأو مهتاجوز ادع ًالجر نونامثو ةثالث ةشبحلا ضرأب

 52 .51/2 (1980 :توريب) يبرعلا باتكلا راد :خيراتلا يف لماكلا : يلع نسحلا وبأ ءريثألا نبا -1

 .81 :80/2 (1991 :ةرهاقلا) يبرعلا دغلا راد «ةياهنلاو ةيادبلا : ءادفلا وبأ نيدلا دامع هريثك نبا 2

 سنويراق ةعماج تاروشنم :ءارحصلا بونجو قرش خيرات يف تاسارد :مرزخم ةيطع ؛يروتبفلا -3
 .199 ص (1998 :يزاغنب)

 75/1 (1963 ؛ةرهاقلا) ةيفيرفألا ةراقلا يف مالسإلا راشتنا :ميهاربإ نسح «نسح -4

241 



 دق مهنم ًاجوف نإ لب ؛ةكم نم ًاعيمج اورجاهي مل نورجاهملا ءالؤهو «ملسم ةئامتس براقي

 .”ًالجر نيسمخو عضبب مهددع ردق دقو «يرعشألا ىسوم يبأ ةسائرب نميلا نم رجاه

 مث «ًاليلق ديزتوأ نيرهشب تردق ةريصق ةرتف يموسكألا طالبلا يف نورجاهملا ءالؤه ماقأ

 دفولا نإ لاقيو «ءالؤه ةقيقح نم تبنيل ةكمب 6# لوسرلا ىلإ ايسايس ًادفو يشاجنلا لسرأ
 دكأت امدنعو ؛مالسإلا رشن يف ةرجبلا ةكرحل رشابم ريثأت لوأ اذه َدعّيو «ملسأ دق يشبحلا

 نيملسملل حمس ؛يبنلا نع رابخألا ةحص نم دنولا اذه تامولعم قيرط نع يشاجنلا

 يشاجنلا ةيامح ىلإ نأمطا نأ دعب ةرجبلاب نيملسملل ف يبنلا نذأف «هدالب ىلإ ةرجبلاب

 «ديعب نمز ذنم برعلا مادقأ ريست تناك ثيح «ةشبحلا ىلإ ةيمالسإلا ةرجهلا تقفدتف ؛مبل

 نم هوقنتعا نم مالسإلا عنمي ملو ؛ةراجتلاب نولغتشي لبق نم مبل ناوخإ اهب رقتسا ثيحو

 تناك يتلا ةيراجتلا تاقالعلاو « ةشبحلا ىلإ ةرجبلاف .ىلوألا مهفرح ةلوازم نم ؛برعلا راجت

 ذخأ مث نمو ؛مهمالسإ ددجلا راجتلاو نورجاهملا لمحو ؛هدعب ترمتسا مالسإلا لبق ةمئاق

 .”راجتلا راس امفيح ابل ةبيرقلا قطانملا يف لغلغتيو ؛ةشبحلا يف رشتنيو رهظي مالسإلا

 ةرجبلا ىلع تدعاس «ةيمالسإلا ةلودلا ىلع ثادحألا نم ةعومجم كلذ دعب تبقاعتو

 ريثألا نبا لوقي ذإ  لوسرلا ةافو دعب تثدح يتلا ةدرلا بورح اهنم «ةيقيرفألا ةراقلا ىلإ

 ضرألا:تمّرضتو: برعلا تدّترأ « ةماسأ شيج ركبوبأ رّيسو ف يبنلا تام امل" : كلذ يف

 تتثدح يتلا ىربكلا ةخفلا كلذكو .”فيقثو ًاشيرق الإ ةصاخووأ ةماع ةليبق لك تدتراو ران

 لمجلا ةعقوم نم اهتلت امو (م656 -644/ه35 -23) -# نافغ نب نامثع دهع يف

 ةيومألا نيتلودلا مايأ ىلع تيبلا لهأ داهطضاو « جراوخلا روهظو (م656/ه36) ةنس

 ةشبحلا ىلإ ةرجبلا بلط ىلإ ايرسكعو ءايسايس ةبولغما فارطألا عفد كلذ لك :ةيسابعلاو

 ءالبرك ةعقوم بقع ةرجبلا هذه تزكرت دقو « ةيومألا ةطلسلا لوانتم نع ةديعب تناك يتلا

 .83/2 ؛قباسلا ردصملا «ريثك نبا -1

 120 ص «قباسلا عجرملا يروتيفلا ةيطع -2

 231/12 «لماكلا ءربثألا نبا -3
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 .”(ر)بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا اهيف لق يتلا (م680/ه61) ةنس

 هعمو «يلع نب نسحلا نب ديز مامإلا نييولعلا ميعز رف ثادحألا هذه رثأ ىلعو

 نم اوعسو مث (جيديزومإ) اومس دقو ءايقيرفأ قرش ئطاوش مهنم ةعامج تدصقف «هراصنأ

 تلاوت مث «ةةريزجلا هبش نم نيرجاهملا نم مهيلغ ىلاوتي ناك ام لضفب اهب مهيضارأ ةعقر

 ىلع نونطاقلا نوملسملا دمأ دقو ؛ةلودلا ىلع زاجحلا جورخ يف تلثمت يتلا ثادحألا

 عاطتسا ىتح حالسو نؤم نم همزلي امب «ريبزلا نب هللادبع ؛رمحألا رحبلل يبرغلا لحاسلا
 .ةيومألا ةلودلا مامأ دومصلا

 اهرمأ ىلع ةبولغملا بازحألا ضعب تناك «نيملسملا بازحأ نيب عازنلا دتشا نيحو

 كلملادبع ةفيلخلا مكح ءانثأ يفق .”ابل ًانطوم تاهجلا هذه ذخنتو ءايقيرفأ قرش ىلإ رجاهت
 لحاوسلا ىلإ ةريبك دادعأ ترجاه (م705 -685/ه85 -65) ةنس ناورم نب

 ذنم ترقتسا يتلا ةميدقلا ةيبرعلا تارجبلا ءانبأ لبق نم ةدعاسملا لك اودجو ثيح «ةيقرشلا

 اهب رقتسا يتلا ةببرعلا ندملا سيسأت ناكو «ةيراجتلا زكارملا يمانت يف داز امب «ليوط تقو

 ىلع نويسابعلا قوتسا اهدتعو . "ةيقيرفألا ةراقلل تارجبلا نم ديزمل ًاعفاد «لبق نم «بزعلا

 يقرشلا لحاسلا ىلإ مهعابتأو نييومألا نم ريثك رجاه :؛ةيمالسإلا ةلودلا يف مكحلا ديلاقم

 .ةرمحألا رحبلاو يدنبلا طيحلا قيرط نع يقيرفألا
 ةوخألا ةرجه يداليملا رشاعلا/ يرجبلا عبارلا نرقلا يف ةيبرعلا تارجبلا مهأ نمو

 .271 -269/6 (1965 :ةرهاقلا) كولملاو ممألا خيرات :ريرج نب دمحم ؛يربطلا -1
 .378ص «ةبمالسإلا ةوغدلا :دلونرآ ساموتريس -2

 :يقوش ٠ لمجلا -3

 تاساردلاو ثوحبلا دهعم «ةيقيرفألا ةيبرعلا تاقالعلل ةيخيراتلا لوصألا :ايركز لامج «مساف -4

 .291 ص (1975 ءةرهاقلا) ةيبرعلا

 .3 8ص (1971 :ةرهاقلا) اهرامعتساو ايقيرفأ فشك خيرا

 دحاولا ددعلا ؛ةيرصملا ةيخيراتلا ةلجا ءايقيرفأ قرش يف ةيبرعلا ةراضحلاو مالسإلا :نمحرلادبع ؛يكز -5
 .38ص (1974 «ةرهاقلا) نيرشعلاو
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 ئطاش دنع ايقيرفأل يقرشلا لحاسلا ىلع ءالؤه طبه دقف ؛ةيبرعلا ثراحلا ةليبق نم ةعبسلا

 ردانب لحاس يف ددجلا نورجاهملا مدطصا دقلو ؛”ةسبمب يبونج ىتح مهذوفت دتماو ؛ردانب

 يلاهألاب اوطلتخا ثيح لخادلا ىلإ لغوتلا اولضفن «ةيديزلا تاعومجملا نم مهوقبس نمب

 يف نييمطافلا مايأ يفو .”ةواربوريشيدقم يتنيدم سيسأت يف لضفلا مهيلإ عجريو ؛ ةةقرافألا

 «رصم ديعص نم ىرخأ ةيبرع تارجه تءاج يداليملا رشع يداحلا/ يرجببلا عبارلا نرقلا

 تطلتخاو مهعم اورهاصتو «ةريبك دادعأ يف ءاهريغو ميلس ينبو لاله ينب لئابق يهو

 .ءارحصلا نوطبو لابجلا يلاعأو تاحاولاو لوهسلا اورمعو «تجزتماو مهباسنأو مهؤامد

 نيملسملا ةلود رايهنا مايأ ءابروأ يف نييبيلصلا حباذم نم نييراهلا برعلا تارجه تءاج مث

 .ةيقيرفأ ىلإ مهنم ريثكلا حوزنو «سلدنألا يف

 قطانم يف مالسإلا رشن يف ًازراب ًارود ةرجبلا ةكرح تبعل دنف ؛ايقيرفأ برغ يف امأ

 لاغنسلاو يلام مث رجينلاو داشت ةريحي لوح تارجبلا هذه تزكرمت دقو ؛ءارحصلا بونج
 نرقلا فصتتنم يف ؛ةيمالسإلا تارامإلا نم اهريغو ؛يلام ةلود تلحمضا امدنعو ءاهريغو

 ؛ ”نامهوبلاو ينالوفلا لثم ةبقيرفأ لئابق مالسإلا ىلإ ةوعدلا ءاول لمح ءرشع سداسلا
 هيلإ اوعدو ؛مالسإلاب ًاكسمت ةيقيرفأ برغ بوعش رثكأ نم نودعي اوراص نيذلاوجتدنام او

 ىلإ قرشلاوحن لئابقلا هذه ترجاه دقو .”اهلك ةلودلا نيد حبصأ ىتح «مهيف هراشتنا دادزاو

 ءاشنإو ميلعتلا رود ءاشنإ يف تاعامجلا هذه طاشن زكرمتو اينيغ ىلإ ًابونجو داشتو ايرجين

 ددعلا «سمش نيع ةعماج «بادآلا ةيلك ةلجم ءايقيرفأ قرش يف برعلا رارقتسا :ايركز لامج ؛مساق -
 .293 ص (1967 ,ةرهاقلا) رشاعلا

 39ص :قباسلا ردصملا :يكز نمحرلادبع -2

 98/1 (1984 ؛توريب) سلدنألا راد «رهوجلا نداعمو بهذلا جورم :يلع نسحلا وبأ ؛يدوعسملا -3

 نرفلا علطم ف ينالوغلا ةلود مايقو ايقيرفأ برغ يف ةيمالسإلا ةوعدلا :ىسيع نسح ءرهاطلادبع -4

 .42 -41 ص (1981 :؛ضايرلا) لالبلا راد يداليملا رشع عساتلا/ يرجبلا رشع يناثلا

 .124 ص :قباسلا ردصملا :يروتيفلا ةيطع -5

 .102صض :قباسلا ردصملا :رهاظلادبع نسح -6
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 ةلود سيسأت نم اينيغ ىلإ ةرجاهملا لئابقلا تنكمتو ؛ينيدلا ميلعتلا رشن ةيغب سرادملا

 .”رشع عساتلا نرقلا علطم ىتح ترمتسا ؛ىروشلا أدبم ىلع ةيمالسإ

 يف يرستت يتلا ءامدلا نم هنيعم بضني ال ًادروم اهريغو تارجبلا هذه لك تناك دقل

 عم :ًالاعف ًاماهسإ تمهسأ ثيح :ءارحصلا بونج ايقيرفأ يف مالسإلا راشتنا ةكرح نييارش

 .2نمزلا رمع نم ةزيجو ةرتف يف اهحاجنو ةكرحلا هذه مئاعد ءاسرإ يف ؛كلاسملا نم اهريغ

 لامشلا ىلإ صاخ هجوبو ؛ ةيقيرفأ ىلإ نورقلا ربع ةيبرعلا تارجبلا تقفدتت اذكهو

 «ةغللاو سنجلا ىلإ تارجبلا هذه رثأ دتما لب «مالسإلا رشن يف ريبك رثأ ابل ناكو «قرشلاو

 .ناسللاو مدلا ةيبرع قرشلا قطانم نم ريثكو ؛لامشلا قطانم تحبصأو

 لامشلا يف ًاريفو ناك برعلا نيرجاهملا ضيف نأ يه ءاهيلإ رظنلا تفلن ةقيقح كانهو
 ىرخألا نكامألا ىلإ برعلا نورجاهملا امأ ؛يبرغلا نادوسلاو لامشلا دالب تبرعتف .قرشلاو

 راجتلا قيرط نع ىرخألا نكامألا هذهب مالسإلا رشتناو «ًايبسن ةلق اوناكف «ءارحصلا بونج

 .”ةيفوصلا قرطلاو ربربلاو

 :ايقيرفأ ىلإ لوصولل ةيبرعلا لئابقلا اهتكلس يتلا كلاسملا (ج

 :ةيتآلا ذفانملا ربع ةرجاهم ايقيرفأل اهقيرط ةيبرعلا لئابقلا تكلس دقل

 مقا لش ةيرقتب ةزيجيه راب لكق يذلا ةيوبخلا قولا مهل نم عيب« تدقلا بابا -]
 ىلإ ةمراضحلاو نميلاو نوينامعلا لثم ةيبرعلا ةريزجلا هبش ناكس رشتنا ثيح ؛روصعلا

 «نادوسلاو ةشبحلا يف تاعامج مهنم ترقتسا ثيح ًالامش اوهجتا مث ةيقرشلا لحاوسلا

 .”برغلا بوص هجتا مهضعبو

 .124 نص :قباسلا ردصملا :يروتيفلا ةيطع -1

 .124ض ؛هسفن ردصملا -2

 بونج ةيمالسإلا لودلاو مالسإلا) ةيمالسإلا ةراضحلاو يمالسإلا خيرانلا ةعوسوم :دمحأ ؛يبلش تي

 .188/6 (1983 :ةرهاقلا) ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم (نآلا ىتح مالسإلا اهلخد ذنم ةيقيرفأ ءارحضص

 .12 ص (خيرات نودب :ةرهاقلا) ايقيرفأ برغ يف يمالسإلا دملا ةكرح :دلقم حاتفلادبع : يمينغلا -4
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 ةيبرغلا ةيلامشلا لحاوسلاو نميلا دالي ةشبحلا تزغ يراجتلا ربعملا نيمأت ليبس يفو

 لحاوس ىلإ قيرطلا اذه نم يتأت ةيبرعلا تارجبلا دجن نأب بجع الف مالسإلا لبق لاموصلل

 رشنل ةاعدوأ يراجت لدابت ةروص يف ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف مالسإلا ةدايس دعب ايقيرفأ قرش
 عليز لشم ةيلحاسلا ندملا يف ةرهدزم ةيراجت ًاتويب اوس سوي نأو ةيمالسإلا ةوعدلا

 نم ةيبرع ةعامج ربعملا اذه قيرط نع ترجاه كلذكو الافسو ةولكدومالو اسبووشيدقمو

 . ”علبز ىلإ باطخلا نب رمع ةفيلخلا دهع يف موزخم ينب

 هبشب ةيقيرفألا ةراقلا طبر يف ماه رود رمحألا رحبلل :رمحألا رحبلا قيرظ -2

 كلذ ةرباع ةيبرعلا ةريزجلا هبش نم ةلئابلا ةيبرعلا تارجبلا تجرخ دقف ؛ ةيبرعلا ةريزجلا

 ئطاشلاب ةيوق ةلص ىلع روصعلا مدقأ ذنم زاجحلا ميلقإ ناكو ةيقيرفألا لحاوسلا ىلإ رحبلا

 ةرجبلا' مالسإلا روهظ عم نكلو ؛ةليوط ةرتفب مالسإلا روهظ لبق لباقملا يقيرفألا

 ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةرجه لبق بلاط يبأ نب رفعج ةدايقب ةشبحلا ىلإ ةيمالسإلا

 رحبلا نم طسوألا ءزجلا اذه ةيمهأ ترهظ ؛ يقيرفألا يوعرلا قاطنلا يف هراشتناو ”ةنيدملا

 نمو ؛نيبيلصلا ةرطيسل ماشلا دالب تعضخ نأ دعب ةصاخو زاجحلا نم بيرق ربعمك رمحألا

 :ةرمحألا رحبلل يبرغلا ئطاشلا ىلع ةيقيرفألا ئئاوملا دوجو ناك انه

 :ندع جيلخ قيرط -3

 ةئيدم ناكس دعُي امك ؛ جيلخلل ئطاشلا برقل لوألا نم ًارثأ ىوقأ قيرطلا اذه ربتميو
 اودوعت دق اوناك برعلا نأودبي امكو ءايقيرفأ قرشب الاصتا ةيبرعلا ةريزجلا بوعش رثكأ ندع

 ةصرف اهيف اودجو امك مهتقث عضوم اهناكس نأ نودجيو ًابيحرت لحاوسلا هذه يف اوقالي نأ

 رشبي يذلا ملسملاوأ ةيمالسإلا ةيعادلا تقولا سفن يف نولثمي مهو قزرلا بسكل ة

 امدنع ةحضاو ةروصب رشع يذاحلا نرقلا ذنم كلسملا اذه ةيمهأ تدادزاو ةيمالسالا ةوعدلاب

 ىلإ ايقيرفأ قرش تاجوتنم لقنب اوماقو ةيراجتلا نفسلا ةعانص يف نامع لهأ ةراهم تأدب

 .127/126/3 (1988 .وكسنويلا) ماعلا ايقيرفأ خيرات :كبره نافيإو دمحت :يسافلا -1

 .13 ص ؛يمالسإلا دملا ةكرح :يمينغلا -2
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 .ةةيدنبلا نفسلا كلذ يف نيسفانم ةيدنهلا ئطاوشلاو ةيبرعلا ةريزجلا بونج يف ةيراجتلا زكارملا
 ,ةقباسلا ذفانملا نع ةيمهأ ذفنملا اذه لقي ال :ءانيس ةريزج هبشو سيوسلا خزرب -4

 اذه ناكف :ةيقيرفألا ةراقلا ىلإ لوخدلا ةيبرعلا تارجهلل ًادهممو ًاربعم قيرطلا اذه ناك دقف
 .ةربلا قيرط نع ايقيرفأ ىلإ تارجهلل يسيئرلا لخدملا قيرطلا

 ندع جيلخ قيرطو رمحألا رحبلا لحاوسو بدنملا باب نأ لوقلا نكمي هنإف اذه ىلعو
 ةيرشبلا تاعامجلا اهتكلس ةماه قرط اهيعمج ربتعت ءانيس ةريزج هبشو «سيوسلا خزربو
 ةيراقتم ةينمز تارتف يف ةيرحبلاوأ ةيربلا اهنم ءاوس ةددعتم كلاسم يف ةرجاهملاو ةيلاتتملا
 تارجبلا هذه نأ كش الو ةدفاو تاعامج لك هيلإ عجرت يذلا ردصملل ًاعبت ةدعابتموأ
 كلت فانكأ ىلع تماق ةيقار ةيمالسإ ةراضح روهظ يف لاعفلاو يوقلاو رشابملا اهرثأ ابل ناكو ءايقيرفأ برغر داشن ةريحب ةقطنم ريمعت يف رثا مظعأ اهل ناك ةيرشبلا تاكرحلاو
 .ةةرجاهملا ةيبرعلا رصانعلا

 ايقيرفأ قيرطوهو ءايقيرفأ قرش ىلإ ةيبرعلا تارجبلا هتكلس رخآ قيرط كانهو -5
 ىلإ ايقيرفأ لامش نم (روجنتلا) برع رجاه ذإ ؛سلبارط ميلقإ اهيف امب (ىندألا برغملا)
 هذبل ناكو « يقرشلا نادوسلا يحاون يف اورشتنا اهنمو ؛ةيلاحلا نادوسلا ةيروهمج يف رفراد
 .ةاهيف مالسإلا رشنو ؛ ةقطنملا كلت بيرعت يف حضاو رثأ ةرجملا

 : ةيبرعلا تاكرشلاو ةيبرعلا رجاهملا - د

 الإ ةقالعلا هذه دطوتت ملو ؛ةيراجت تاقالع ايقيرفأ يقرشو برعلا دالب طبرت تناك
 نأب ةرورضلا مهتمزلأ رارقتسالاو تارجبلا يلاوتبو :دالبلا يف مهرارقتساو برعلا ةرجهب
 1 0 و ب نوك دنو ؛ ةيقيرفألا ةراقلل يقرشلا لحاسلا ىلع اهذوفن رشنت ةيبرع ةيروطاربمإ اونوكي
 128/3 ءقباسلا ردصملا :كبره نافيإو يسافلا دمحم -1
 .13 ص ؛يمالسإلا دملا ةكرح :يمينغلا -2

 .86 ص .ايقيرفأ قرش يف تاسارد ؛يروتيفلا -3
 .57 ص ؛يراضحلا اهرثأو ايقيرفأ لامش يف ةيبيلصلا بورحلا :نيسح حودمم رظني -4
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 ةطخحم لوأو اهيف نيرجاهمك اورقتسا مث اقلمو رابلم لحاسو طوقيلاق يف ةيراجت تاطحم برعلا

 تاكرشوأ تاطح نيوكت نم برعلا فده ناك دقو نوتناك ةنيدم يف تناك ةكرشوأ ةيراجت

 .”ةراجتلا لجأ نم لب رامغتسالا لجأ نم سيل

 :ةراقلا فشك يف نامُع ةرامإ رود -ه

 ىلإ راحبإلا ىلإ اهراظنأب تهجتا طقسم ءانيم ءاشنإ تلمكأ نأ دعب ةرامع ةرامإ تناك

 رزج تاباغ نم باشخألا بالجتساو ةريفولا تاباغلا ثيح ايقيرفأل يقرشلا لحاسلا

 يف برعلا قوفت دعبو ؛نفسلا اهنم عنصي يتلا دنبلا زوج راجشأ باشخأ لثم «رابجتزلا
 رقتسأ ةراقلل يقرشلا لحاسلا رزج ىلإ ةيفاشكتسالاو ةيراجتلا مهتالحر ددعتو ةيرحبلا

 كانه اونوكو ءرحبلل يذاحملا يقرشلا لحاسلا ىلإ اولقتنا مث نمو ءرزجلا يف برعلا ءالؤه

 ةيفيرفألا ةراقلا يف ةيراضنملاو ةيمالسإلا تارثوملا لقت يقاماه رود ابل تناك ةييرع تارامإ

 .ةةيرامعتسالا ةيبروألا تالمحلا ئيجم لبق

 يناثلا نرقلا يفو .سرفلاو كارتآلا مواقت نأ اهلهأ داحتا لظ يف نامع تعاطتسا دقو

 بقللا اذه نوئراوتي هؤافلخ لظو ؛مامإ بقلب نامع مكاح بقلت يداليملا نماثلا/ يرجبلا

 ةوبر ىلع طقسم ءانيم نوينامعلا أشنأ دقو .يداليملا رشع ثلاثلا/يرجبلا عباسلا نرقلا ىتح

 يف ةيمالسإلا ةراجتلا يف نوكرتشي اوذخأ قيرطلا اذه نعو ؛يبرعلا جيلخلا ىلع فرشت ةيلاع

 مهتراهمب نامع لهأ فرع يداليملا رشع يداحلا/يرجبلا سماخلا نرقلا يفو .يدنبلا طيحا

 ةراقلا يقرش يف نورقتسي اوذخأ ام ناعرسو ؛ مهتراجت يف اهومدختسا يتلا «نفسلا ءانب يف

 . ”اهنوؤش ميظنت يف نوكراشيو ةيقيرفألا

 .8 ص «مويلا ملاعلا يف نوملسملا :يكز نمحرلادبع -1
 فيلأتلل ةيرصملا رادلا ؛قداص دمحأ تلود ةمجرت ءايقيرفأ خيرات زجوم :جيف نوجو دنالور ءرفيلوأ -2

 .109 ص :(1965 :ةرهاقلا) ةمجرتلاو رشنلاو

 29ص :مالسإلا راشتنا :نسح ميهاربإ نسح -3
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 ايقيرفأ قرش يف ةيسايسلا ةايحلا ىلع ةيبرعلا تارجهلا رثأ :ايناث

 «ايقيرفأل يقرشلا لحاسلا تاعطاقم ىلع مهترطيس ديطوت ىلع برعلا صرح دقل
 ىلع ةلقتسم ةيبرع كلامم ةدع ءاشنإ نم اونكمتو «ةقطنملا يف ةديدج تاميظنت برعلا ثدحأو
 نميلاو ءاسحالاو نامعو نيرحبلا نم ةصاخ «ةيبرعلا تارجبلا عفدت لضفب لحاسلا لوط
 رادم ىلإ يقيرفألا نرقلا نم دمت اهوسسأ يتلا ندملاوأ كلامللا كلت تناكو «تومرضحو
 2 جنزلارب“ مسا ىطسولا روصعلا يف برعلاويفارغج اهيلع قلطأ يتلا ةقطنلا يهو « يدنا

 ترقتقا ىرخأ ةهج نم اهنكلو ؛نيريبك ًاراهدزاو ًاحاجن تققح ندملا كلت نأ كشالو
 ماق امنإو ؛ يبرح عسوتوأ حتفل ةجيتن مقت مل اهنأ ىلإ كلذ عجريو « ةيركسعلا تاميظنتلا ىلإ
 مهتحلصم تناك ًاعيمج ءالؤهو ؛نوينيدوأ نويسايس نودهطضموأ نورجاهموأ راجت اهب
 ,مهناطوأ يف اورقتسا نيذالا يلاهألا عمريبك دح ىلإ ةيملس مهتنالع نوكت نأ يضتقت
 ةصرف اولغتسا نيذلا نييلاغتربلا مودق ىتح ةيبرعلا ةدايسلاب نوفرتعي نويلحاوسلا رمتساو
 امدنعو .اهناريج باسح ىلع عسوتل لمعت اهنم لك تأدب يتلا تارامإلا هذه يف ككفنلا
 امت ةرهدزم ةراضح دوجول ةريبك ةشهد اوشهد ايقيرفأ قرش لحاس ىلإ نويلاغتربلا لصو
 .3م1500 ةنس يف ةيلاغتربلا ةثيبلا نم ىقرأ تناك اهنأب ةئيبلا كلت فصي باتكلا ضعب لعج

 ,قينلا سأر دنع نكست تناك يتلا ترحس :لئابقلا كلت نم هنمًابيرقوأ ينميلا لحاسلا ىلع اهترجبه لبق نكست تناك مالسإلا لبق ةشبحلا ىلإ ترجاغ ثلا ةيبرغلا لئابقلا نإ
 اهترجه يف تذخأ دقو .ًاضيأ لحاسلا ىلع نكست تناكو اهرهشأ يهو تشبح ةليبف مث
 موسكأب اورمو اهنم اوجرخ دقف .ةبضبلاو عدصم جيلخ ىلإ لصي يذلا يرحبلا قيرطلا
 ىلع ”تشبح" ةليبفلا هذه مسا علطأ دقو «ةشبحلا نم يلامشلا بئاجلا اولتحاو ةزاكتد

 0 ل
 14ص ,(1980 «ةرماقلا) قئاقحلا راد «برعلاو ايقيرفإ : نيمأ نسبا 21
 127 ص (1957 ,ةرهاقلا) ةبورعلاو مالسإلا راشتنا : نسح ميهاربإ نسح -2
 ةحيمس كلذكو .63 ص (1 «توريب) يرحبلا نميلا خيرات ىلع ءاوضأ :حلاص نسح :تايق دل

 .41 ص :ةثيدحلا رابجنز ةلود :دمحم
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 ةينميلا "زعاجالا" ةليبق ناسل يأ "زعجلا' ناسلوه ءالؤه ناسل ناك امنيب ؛دالبلا عيمج

 رضانعلا ىقرأ ةشبحلا ىلإ ةيبرعلا ةريزجلا بونج نم ةرجاهملا ةيماسلا رصانعلا تناك .«!'ةميدقلا
 نأ دعب ةرهازلا ةيموسكألا ةلودلا اوسسأ نيذلا مهو ةشبحلا ىلإ ةراضحلا ةلمح مهو ءًاعيمج
 ةيقيرفألا رصانعلا عم اولعافتو ةيشبحلا ةئيبلا عباطب اورثأتو ديدجلا نطولا يف اورقتسا

 .ةفاحاو

 امك ؛مالسإلا يف لوخدلاب يلاهألا أدب ايقيرفأ قرش ىلإ برعلا نيرجاهملا لوصو دعبو
 ايقيرفأ قرش لحاس يف ةيراجتلا تالاكولا نم ةعومجم سيسأت :نورجاهملا ءالؤه عاطتسا

 مل برعلا نيرجاهملا نأ ظحفانو .”قيسلومو لابجزو ايفو ةسقو «يزيلاموويشيدقم لثم

 تلجت سنج رهظ ثقولا يضمبو «ناقيرفلا جوازتو «نييلصألا ناكسلا يف اوجدنا نأ اوثبلي

 .*ةيمالسإلا ةيبرعلا ديلاقتلاو تافصلا نم ريثكلا هيف

 ًالثمف ؛مكحلا ماظن لالخ نم ًاحضاو ةيرادإلاو ةيسايسلا بناوجلا يف ريثأتلا ناك دقل

 قطانلا نم ريثك نأش كلذ يف مهنأش تاهمألا قيرط نع مكحلا نوثراوتي مناك نيطالس ناك

 نع ملكنا نوكراوم اوحبضأ'« مهتم تيلاعتر مالنإلا زاشتناب نكلوب «قرخنلا ةنيززألا
 ىلإ اهقيرط ىروشلا تذخأ امك ؛ مهربكأ سيلو ءانبألا حلصأ رابتعالا يف اوذخأ امك مهئابآ

 بايزأنلبوأ «نياكألا سلجم فرع ينالا ىروشلا يلج اوفرغ فييح «ةيسايسلا ةايحلا
 .ةبرحلاو ملسلا ءانثأ ةلودلا رومأ شقاني ناكو ءاوضع رشع ةعبرأ نم نوكتي يذلا ةلودلا

 ظفاحف «ةيمالسإلا صئاصخملاو تامسلا تاذ ةديدجلا كلامملا تنوكت ؛مالسإلا روهظ دعبو

 نم اهناريج عم تاقالع نوكت تحبصأ يتلا «لودلا هذه نم ةلودو ةكلمت ىلع مالسإلا

 .43 ص (1947 ؛ةرهاقلا) برعلاو ةشبحلا نيب :ديمحلادبع ؛نيدباع - 1

 .9 ص :قباسلا ردصملا :نيدباع ديمحلادبع -2

 31/3 ؛بهذلا جورم :يدوعسملا -3

 .77ص :(1968 ؛ةرهاقلا) ةظابأ ضوع تعلط ةمجرن ءايقيرفأ خيرات :هيردنا لراش :نايلوج -4

 نودب ؛تاكم نودب) لوألا يفارغجلا رمتؤملا «مالسإلا ةيفارغج يف ةسارد ةيقيرقأ يقرش :تلود ؛قداص -5

 .65 ص :؛(خيرات
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 كرتشم مساق اهعمجي ثيح ؛مارتحالاو دولا ىلع ةمئاق ةقالع ؛ ىرخألا كاملا

 .”مالسإلاوه

 ؛ةيسامولبد تاقالع اهعم اونوكو ايقيرفأ جراخ ةيمالسإلا نادلبلاب ةقرافألا لصتا امك
 ةيسايعلا ةفالخلا نم اوبلط : ةقرافألا نيطالس نم ضعبلا نإ ىتح ةفلتخملا اهتمظنأب اورثأتو
 امإف ؛ئش ىلع اذه لد نإو .”مهتطلس ةسرامم يف مهقح اودمتسي يكل ؛ةنطلسلا مهدلقت نأ
 ىدم ىلع لدي امك هب مهرئأتو :ديدجلا نيدلاب مهتعانقو ةقرافألا ءالؤه رثأت ىدم ىلع لدي
 .3قطانملا هذه يف ةيرادإلاو ةيسايسلا ةايحلا يف مالسإلا هثدحأ يذلا ريثأتلا

 اذه يف لوقي ثيح ةيسايسلا ةمظنألا نع ةرصتتخم تامولعمب "يدنشقلقلا اندوز دقل
 تفرُع ةيمالسإ ةمظنأ يهو «نيواودلاو ءاضقلاو باتكلاو ءارزولا اهب دجوي ناك صوصخلا
 نوؤش ربيست يف اهيلع دمتعي ناطلسلا ناك ثيح ؛ىرخألا ةيمالسإلا دالبلا فلتخم يف
 الإ ايدل سيلو ؛لئابقلا ءامعز رابك نيب ةعزوم تناك ىربكلا فئاظولا هذهو .”ةكلملا
 :ريزوو ريمأ اهل ناك هنأوه «هفرعن يذلا لكو :”اولك" يف ًادئاس ناك يذلا ماظنلا نع ليلقلا
 .؟بحملاو بيطخلاو يضاقلا لثم نورخآ نوفظوم كانهو ءًايئارو ريمألا بصنم ناكو

 تناك يتلا مظنلاو سسألاو ميهافملا ةيقيرفألا لئابقلا نيب هراشتنا دعب مالسإلا ريغ دقل
 قدتعملا يقيرفألا حبصأو « ةيلبقلا ةيبصعلا لحم مالسإلا يف ةوخألا تلح دقف «مهيدل ةدئاس
 كلذو « هتليبقوأ هتريشع دارفأب ًاددحم هطابترا ناك نأ دعب ًاعيمج نيملسملاب طبتري مالسإلل

 0 ل ير جس حصص
 .146ص :(خيرات نودب «توريب) نيهاش يلع ةمجرت :ةيقيرفألا تاراضحلا :سيئد ؛ملوب -1
 .147 ص :قباسلا ردصملا :ملوب ؛سيند 2
 .283 ص .ءايقيرفأ قرش يف تاسارد :يروتيفلا ةيطع 3
 (خيرات نودب «ةرهاقلا) اشنإلا ةعانص يف يشعألا حبص : يلع نب دمحأ سابعلا وبأ «يدنشقلقلا -4

 .,ص223/5

 .275 ص «ةيمالسإلا ةوعدلا :دلونرآ 8
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 نم مالسإلا هقلخ ام كلذ ىلع دعاسو *”َوْخأ َنوُنِْؤملا امْنإ" مالسإلا هب ىدان ام عم ًايشَت

 ءاذنخاوو اعيرشت.نوعيتو ادحاو اير ةؤديعي اعيمج ةوملسلاق ؛ ةوخألا هذه دكؤت فورظ

 ةيقيرفألا بوعشلاو لئابقلا جامدنا مامأ لاجملا حاسفإ ىلإ مالسإلا يف ةوخألا ماظن ىدأ دقو

 فعضت ةيبصعلا تذخأو «”ةسناجتم ةيرشب ةعامج ليكشت ىلع لمعو ضعب يف اهضعب
 ةفلتخم سانلا نم ةريبك دادعأ نيب ماجسنالاو قفاوتلا قيقحت مالسإلا عاطتسا يلاتلابو يفتختو

 .”ترانقملاو:باسسنالاو نعارعألا

 ايقيرفأ قرش يف ةينيدلا ةايحلا ىلع ةيبرعلا تارجهلا رثأ :اثلاث

 ةراقلا لوط يف ديدش لعف در ابل ناك ةديدج تارايبت ايقيرفأ يف مالسإلا أشنأ دقل

 ةيقالخأ لثمو تاداعو نوناقوه لب بسحف ةديقع نكي مل مالسإلا نأل كلذ اهضرعو

 نم هيف ءاج امو ميركلا باتكلا ساسأ ىلع يعامتجا ءانبو ةراضحو ةيسايس ةدحوو ءايلع

 ملو ؛مهنيب براقتل ايقيرفأ يف دوسلا نيملسملا بولق يف ةمألا ةركف تسرغ تاينبو تايآ
 ةطاسبلاب نيلصتملا لدعلاو حماستلل ناك لب فيسلا دحب ايقيرفأ قرش ىلإ مالسإلا لخدي

 يف ايساسأ ارود ةراجتلا تبعل امك :هقانتعا ىلع سانلا لابقإ يف رثألا ربكأ ميلسلا قطنملاو

 نيذلا راجتلا مه نينثوو نييحيسم نم ةفلتخملا رصانعلاب ًاكاكتحا نيملسملا رثكأ نأ ذإ هراشتنا

 ةاعد مه راجتلا ءالؤه ناكف «قزرلا رداصمو ةراجتلا ءارو ًابعس ةفلتخملا قطانملا اوباج

 طف بلق يف حجن يذلا مالسإلا ىلإ ةئفلا هذه لوخد دعبو ايقيرفأ يف اوغلغت امنيأ مالسإلا

 مهتايح دعاوقو ةيلابلا مهتادقتعمو مهعئابطو مهكولس رّيغ بقع ىلع ًاسأر هيقتتعم كولسو
 يمالسإلا نيّدلا دعاوق هيلمت ام قفوو ؛ءاحمسلا ةيمالسإلا ئدابملا قفو ريست تحبصأ يتلاو
 ريغ نيذلا دارفألا ءالؤه نم ةئف نولثمي راجتلا ناكف «ةيوبنلا ةّنْسلاو ميركلا نآرقلا صوصنو

 .10 ةيآلا نم «تارجحلا ةروس -1

 حتفلا راد «ةيقرشلا ايقيرفأ يف مالسإلاو برعلا نع ةيفخيرات قئاقح :رؤهشم دمحأ دمحم ؛دادحلا -2
 .37ص 1973(,2 ؛ةدج)

 .247 ص (1992 «ةرهاقلا) ةيقيرفأ يف ةيلبقلا ديلاقتلاو مالسإلا :مالس دومحم ؛يتانتز -3
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 .”مهكولسو مهتايح طامنأ نم ًايئاهن مالسإلا

 اوناك نيذلا ؛نيملسملا برعلا راجتلا دب ىلع مالسإلا ايقيرفأ قرش يلاهأ ىقلت
 مالسإلا راشتنا ىلإ تدأ يتلا لماوعلا نمو :اهتيقاوم يف مهنيد كسانم ءادأ ىلع نوصرحي
 رسي يف مهجامدناو يلاهألاب نيملسملا برعلا طالتخا كلذك ؛ةدحاو نم رثكأل جاوزلا ةحابإ
 .2ةيمالسإلا ةوعدلا رشن ليبس.يف نودهاجم مهنأب نيدفاولا نيملسملا ناميإو ء حماستو

 «ءاضرو «بح نع هقانثعا ىلإ نوعراسي نويقيرفألا تلعج لماوعلا هذه لك
 .ةنيدلا انه ةعيبط دن هاركإلا نأل ؛هيف لوخدلا ىلع مهنم دحأ هركُي ملو ؛ةيعارطو
 «ًاديدج ًاعمتجم قلخ هنأ لب ًالعف ةمئاق تاعمتجم يف لفلغتي مل ءايقيرفأ قرش يف مالسإلاف
 ةراضح نأ نم مغرلابف ؛نييقيرفألا ةايح نم تلدع يتلا «نيناوقلاو دعاوقلا بلج دقلف
 مئاعد ساسأ ىلع ًامئاق ضمن دق اهحرص نأ الإ ؛تاقوعملا ضعب اهتلباق ءايقيرفأ قرش
 .*ةيلصألا مالسإلا

 ىلع ءًاحضاو زيكرتلا ناك ءايقيرفأ قرشل مالسإلا لوخد نم ىلوألا لحارملا يف
 ءايقيرفأ قرش يف دئاسلا بهذملاوه يعفاشلا بهذملا ناكو ءدحاولا هلإلاو هللا ةينادحو
 ةيمالسإلا ةينيدلا ملاعملا نمو . ”دجسم لزانم ةنس نم ةنوكملا تاعومجملا رغصأل حبصأ ىتح
 ةيبرعلا ةغللا سيردغل ؛تارضاحلا اهيف ىقلُ يتلا ؛ةيساردلا تاقلحلا كلت ءايقيرفأ قرش يف
 هيشرامعي يذلا يلحملا ميوقتلا ىلع مالسإلا لوخد رثأو «سانلا ةماعل هقفلاو نآرقلا ريسفتو
 ةنسلا" يرمقلا يمالسإلا ميوفقتلا ىلع موقت تحبصأ ندملا ناكس ةايحف :يلاهألا

 و ب ب بيع
 135 ض ؛برعلاو نويقيرفألا : يزمعلا دمحأ 1
 709/4 , يمالسإلا خيراتلا ةعوسوم :يبلش دمحأ -2

 271 ص ءايقيرفأ قرش يف مالسإلا :رسنبس ماهجنمرت -3
 .277 ص :ةيمالسإلا ةوعدلا ةدلوترا -4
 ,278 ص :هسفن ردصلا -5
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 ؛””ةيرجتلا

 يقرشلا لحاسلا ىلع ابل ًازكرم دجاسملا نم ذختت ةيمالسإلا ةوعدلا تناك دقو

 يفويشيدقم يف دجوي لازالو «لئاوألا نوملسملا اهانب يتلا دجاسملا ترشتنا ثيح :يقيرفألا

 رابجنز يفو ؛ هناردج ىلع بوتكموه امك م1239/ه637 ةنس يني دجسم اياقب :لاموصلا

 ؛يفوكلا طخلاب هيلع بتُكو م1 106/ه500 ةنس يب يذلا (يزاكم يزاك) دجسم دجوي

 مهأو ؛ةليمج نابمو ؛دجاسم ةدع تديش امك :ةه500 ةنس نسحلا نب رمعوبأ هسسأ

 دجاسملا تزاتما امك ؛توحنملا رجحلاو «بّدحملا دقعلا مادختسا ينابملا كلت صئاصخ

 مالسإلا عم ترشنتاو .”بابقلاو ةدمعألا مادختساو ؛ةعيدبلا شوقتلاو ؛فراخزلاب

 نيب لصفلا ماظن نويقيرفألا فرعف ؛نوؤشلا فلتخم يف ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ :ايقيرفأب

 ماظن نم نوفنأي لبق نم اوناكو «ةاكزلا اوفرعو ؛ ةيذيفنتلاو «ةيئاض لاو ةيعيرشتلا تاطلسلا
 نيناوقو قالطلاو جاوزلاك ؛ ةيصخشلا لاوحألا يف مالسإلا نينارق ةقدب اوعبتاو «بئارضلا

 ماظن اوعبتاو يمالسإلا ثاريملا ماظنب اوذخأو «ًاعونمم ابرلا حبصأو لاملا يف مالسإلا

 ."يتؤلاو زئانجلا يف مالسإلا

 ؛ مالسإلا ةقرافألا قانتعا دعب ءاسنلا عاضوأ ىلع ريبك نسحت أرط ةأرملا قوقح لاجم نو

 ًالجاع عبتتسي مالسإلاو «بيصن هيف ةأرملل سيل ,ةأرملا ءايلوأل قح ةيلبقلا ديلاقتلا يف رهملاف

 « ةيلبقلا ديلاقتلا يف ةأرملل سيلو .اهجاوز ةبسانمب لام نم عفدي اميف قحلا ةأرملا ءاطعإ ًالجآ مأ

 يف ةيشاملا يهو ةيسيئرلا ةورشلا رهاظمب قلعتي اميف اميس ال ,ثاربملا يف قح ؛ةماع ةدعاقك

 فارتعالا ىلإ مالسإلا قانتعا ىدأو .ةيعارزلا تاعمتجلا يف ضرألاو ةيوغرلا تاعمتجما

 تاعمتجما يف رقت ال ةيلبقلا ديلاقتلا يفو .ةكرتلا نم بيصن ىلع لوصحلا يف ةأرملا قوقحب

 .278ص ءهسفن ردصملا - 1

 .43 ص (1990 ,ناكم نودب) سداسلا ددعلا ؛ ةيقيرفأ تاسارد :فيرشلا نوع ؛مساق -2

 .57ص ؛ةطوطب نبا ةلحر :رظنا -3

 .45 ص «ةيقيرفألا ةراقلا يف مالسإلا راشتنا :نسح ميهاربإ نسح -4
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 قانتعاو .هماطف ىتحو عيضرلل ةبسنلاب الإ مهللا اهدالوأ ةناضح يف قحلا ةأرملل ةيوبألا

 ةقرافألا نيب قبط اموهو ”لوطأ ةرتفل اهدالوأ ةناضح يف قحلا ةأرملا ليوخت ىلإ يدؤي مالسإلا
 .نيملسملا

 مالسإلا أدبو ًايجيردت ككذتي أدب يديلقتلا يلبقلا ماظنلا نأوه مالسإلل ريثأت لوأ ناكو
 هنأل هب تناد يتلا لئابقلا نيب يلبقلا رحانتلا فقوأو ةيرصنعلا ةيلبقلا تالتكتلا ىلع يضقي

 نيب فلؤيو ؛ةدحولاب روعشلا يوقي مالسإلاف ؛ ةيلبقلا ةطبارلا نم ىوقأ ةطبار حبصأ
 سنجلاو نوللا زجاوحل ًانزو ميقُي ال مالسإلا نأ مث ؛ةفلتخلا لئابقلا دارفأ نم بولقلا

 .ةةرقتسم لود يف ةيقيرفأ تاعمتجمو لئابق ديحوت ىلع تدعاس ةيئيدلا ةطبارلا هذهو ةيلبقلاو
 تلقو ةفرعملاو طاشنلا دادزا ةمألا هذه مايقبو  ةدحاو ةمأ تاعمتجملاو لئابقلا هذه تحبصأف

 نييقيرفإلا نيينثولل ةبسنلاب مالسإلا ناكو .”لئابقلا نيب بهنلاو بلسلاو ةيهاركلاو ةقرفتمل
 نم ريثك يف يفيرفألا عمتجما روطت ليبس يف ةءانب ةوطخ هوربتعاو ؛يقرلا ةراضحلاوحن ةوطخ
 .*مالسإلا لوخد دعب يقيرفألا عمتجما حمالم تريغت دقف ؛هيحاون

 للغتب تفلتخاف ةقرافألا ديلاقتو تاداعو ةايح يف ةريبك تاروطت مالسإلا ثدحأ امك

 رحسلا ىلع ًاضيأ يضقو ةيرشبلا نيبارقلا ميدقت :لثم ةينثولا تاداعلا حبقأ مالسإلا

 ميعزو ةرسألا برك لجرلا هلحت لحو ةأرملا ةدايس ماظن ىهنأو ركنملاو رمخلاو ةذوعشلاو
 يلاهألاو .دبألا ىلإو ةأجف تفتخا ايقيرفأ قرش يف ةرشتنم تناك يتلا رورشلا كلت ؛ةريشعلا

 نوقنأتي اوذخأ لب سبالملا نودتري اوأدب ةارع هبشوأ ةارع تقولا كلذ يف نوشيعي اوناك نيذلا

 .”ةفاظنلاو ةراهطلاب رمأت ةيمالسإلا ةعيرشلا نأل نولستغيو مهسبالم يف

 .258 ص ؛ةيلبقلا ديلاقتلاو مالسإلا : يتانز دومحم -1

 12ص (م1984 :توريب) «ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم ءايقيرقأو برعلا :كلملادبع ؛ةدوع 2

 .67 ص ءايقيرفأ قرش يف مالسإلا :ماهجنمرت رسنبس -3
 .13نض ؛قباسلا ردضملا :ةدوع كلملادبع +4

 .22ص :(م1978 ؛ذادغب) ءارحصلا بونج ايقيرفأ «ينادهشملا ميهاريإو قيفو «باشخلا 6
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 ايقيرفأ قرش يف ةيعامتجالاو ةيفاقثلا ةايحلا ىلع ةيبرعلا تارجهلا رثأ :ًاعبار
 - يبرعلا لاصتالا جئاشو دايدزا ىلإ يداليملا عباسلا نرقلا يف مالسإلا روهظ ىدأ دقل

 ةيلطو ةدحو قلخ يف مهدعاس يركفو ينيد جايسب برعلا مالسإلا ٌدمأ دقف ؛ يقيرقألا

 «ةديدجلا ةيبرعلا ةفاقثلل ةيساسألا ةزيكرلا مالسإلا راص ءدبلا ذنمو .ةيفاقث ةضهن راهدزاو

 .ةيهالسإلا ةفاقثلاو يمالسإلا ركفلا ءاعو :ميركلا نآرقلا ةغل ةيبرعلا ةغللا تحبصأ امك

 ةراقلا نم ةريبك ءازجأ يف مالسإلا رشن نم ةزيجو ةرتف يف برعلا نكمت مالسإلا ةيار تحتو

 خيرات يف ةيعون ةلقن ثودح ىلإ برعلا ةايح يف ريبكلا مدقتلاو روطتلا اذه ىدأو .ةيقيرفألا

 ماق ةيرشبلا تارجبلاو يراجتلا لماعتلا مئاعد قوفف ؛ ةقرافألاو برعلا نيب ةيفاقثلا قئالعلا

 دعاسو .ايقيرفأ يف يسايسلا اهذوفن طسبو ةيمالسإلا ةديقعلا رشن يف يباجيإ رودب برعلا

 هيلعو .يبرعلا بسنلا لثمتو ةغللاك ةيبرعلا ةفافثلا رهاظم نم ريثك جاور ىلإ مالسإلا راشتنا

 .”ًاميظع ًايفاقثو ًايوغل ىوتحم ةيبرعلا ةفللا اهتطعأو ًايدئاقع دعب قئالعلا هذه مالسإلا ىطعأ

 برعلا نيب ترقتسا يتلا ةيقيرفألا تاعومجما ضعبب رخزي يلهاجلا يبرعلا عمتجمما ناكو

 ضعب نأ كشالو ؛لماكلا ءامتنالاو ءالولا قيرط نع ةيبرغلا لئابقلا ةقتوب يف ترهصناو

 هذه تلثمت دقو .وزغلاو قرلا ريغ لماوعل ةيبرعلا ةريزجلا ىلإ اهقيرط تقش تاعومجملا هذه

 دعي ملو ًالماك ًالثمت ةيبرعلا ةفاقثلا يقيرفألا لحاسلا نم تدنفو يتلا ةيقيرفألا تاعومجما

 ىتح ةرثكلا نم اهددع نكي مل امبرو .اهترشب داوس ىوس ىلوألا اهلوصأ ىلع لدي ام كانه

 ضعب تدجو تالاصتالا هذه ببسبو .اهيف ترقتسا يتلا تاعمتجلا يف ايرذج ًارييغت ثدحت
 .ةةيبرعلا ةغللا ىلإ اهقيرط ةيشبحلا تاحالطصالاو ظافلألا

 نميلا ةغل «ةيبونجلا ةيبرعلا ةغللا نم هبشلا ةبيرق تاجبلو تاغلب ةشبحلاب برعلا ثدحت
 ”نيزاعجأ' زعاجألا ةليبق ىلإ ةبسن "زعجلا" ةفل يه كانه ةفورعم ةيبرع ةغل مدقأو .ميدقلا

 ءاعنص نيب لحاسلا ىلع مهنطاوم تناكو .ةينميلا لئابقلا نم ةشبحلا ىلإ رجاه نم مدقأ مهو

 29 -28ص .ةيفيراتلا روذجلا :نسح لضف فسوي (84)

 ,28 ص ؛هسقن ردصملا (85)
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 ىلوألا مهمايأ يف نويماسلا مدختساو .”ةشبحلاو نميلا يف مهركذت شوقن مبلو «ندعو
 اهوقلطأو ةيلصألا مهنطاوم ءامسأ ةشبحلا ىلإ ءالؤه لقن دقو يتأبسلا طخلاو ةغللا ةشبحلاب

 .”نيزوحو ترحسو رهظو يلقو يردمو ماوأ :لثم نكامأ دجنف «ةديدجلا مهنطاوم ىلع

 ىلإ ةوق يف ةيمالسإلا ةيبرعلا تارثؤملا رمحألا رحبلا ربعو رصم قيرط نع تقفدت دقو
 ةبلغ :ًالوأ :نيتمهم نيتجيتن ىلإ ةريبك دادعأ يف برعلا لوخد ىدأ دقو .ليثلا يداو نداوسلا

 نيب مالسإلا راشتنا :ايناثو ؛دالبلا نم ةريبك ءازجأ ىلع يبرعلا ناسللاو ةيبرعلا ةفاقثلا

 يف لوحتلا ةيلمع تناكو .ةيقيرفألا تادقتعملا ضعبو ةيحيسلاب نونمؤي اوناك نيذلا نيينطولا

 نيب مهم يعامتجا طبر لماع مالسإلا راص دقو .يملسلا عباطلا اهيلع بلغي ةئيطب نيتلاحلا

 .ةددعتملا تاغللاو ةعونتملا تافاقثلاو ةنيابتملا ةيقرعلا روذجلا تاذ لينلا داو نادوس بوعش

 ةديدج ىوق زكارم زورب ىلإ ةينطولا تاثوروملا عم ةيمالسالا ةيبرعلا ةفاقثلا لعافت ىدأ دقو
 تانطلسلا هذه مايقو .ىلقتو روفلاو جنوفلاو بالدبعلاك ؛ ةيمالسإ ةلود مايقب تنرتقا

 نم ليج ماق برعلا دعيو ؛ ةقطنملا هذه ىلع ةيمالسإلا ةفاقثلا ةبلغ ىلع ليلد ريخ ةيمالسإلا

 رشنب «ةيبرعلا لوصألا تاذ ةيلعجلا ةعومجملا دارفأ ضعبو نيبرعتسملا ةبونلا نم نيدلوملا
 .”دعب ةوعدلا اهغلبت مل يتلا قطانملا يف مالسإلا

 ندملاف ءاهيف ةايحلا ةعيبطو ةيمالسإلا ناملا عقومب ترثأت ايقيرفأ قرش يف ةيبرعلا ةفاقثلاو

 اذه ءهلك يمالسإلا ملاعلاب ةقيثو ةلص ىلع تناك ايقيرفأل يقرشلا ئطاشلا ىلع تماق يتلا

 بهاذملاو قرفلا عيمج اهيلإ تحزن دقف «دالبلا يف ةيفاقثلا ةايحلا يف هرثأ كرت رمتسملا لاصتالا

 ًادوفو نيملسملا رثكأ نميلا ءاهقفو ءاملع نأ امك ؛ةيديزلا لثم ةيمالسإلا ةايحلا اهتفرع يتلا

 .ًاحضاو ًاريثأت ةيفاقثلا ةكرحلا يف اورثأو مهعباطب ةايحلا اوعبطف ؛ تاهجلا هذه ىلإ

 .42ص (1999 ؛سلبارط) برعلاو ايقيرفأ :حابصم دمحتا ؛رمحألا -1

 .42 ص ؛قباسلا ردصملا :رمحألا دمحبا -2

 37ص .«ةيفيراتلا روذجلا :نسح لضف فسوي -3

 .125ص ةيقيرفأ يف مالسإلاو برعلا نع ةيخيران قئاقح :دادحلا دومحم -4
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 قرش ندم نأ ثيح دالبلا هذه يف ةيمالسإلا ةفاقثلا ىلع ينيدلا عباطلا بلغ دقو

 نيدلا ىلع ةظفاحم اهلهأ دنعو عمجلاو بطخلا اهيف ماقت يتلا اهدجاسمو اهعماوج ابل ايقيرفأ

 يف مالسإلا راشتنا ىلع بترت دقو .”حضاو يميلعت عباطب ةبوحصم تناك ةيميلعنلا ةكرحلاف
 يفو مهتالماعمو سانلا كولس يف اهيف رشننا يتلا تاعمتجا يف ةقيمع جئانن ايقيرفأ قرش
 نوملسملا اهنطوتسا يتلا قطانملا هذه يف تماقو ؛ ضعبلا مهضعب عم مهتاقالعو مهتفاقثا

 ةعيرشلا ئدابم قبطت نأ تاموكحلا هذه تلواحو اهتمظنأ ابل تاموكحو ؛ةيسايس تادحو

 .”ةيمالسإلا

 ةيلصأ ةيقيرفأ ءايشأ نيب اهتمظنأ يف عمجي ًاجيزم - ةيبرعلا تارامإلا هذه تحبصأو
 ةغللا يهو ةيبرع ةيقيرفأ ةغل تحبصأ ةدئاسلا ةغللا ىتحو «ةيمالسإ ةيبرع ءايشأ نيبو

 هذه تناك دفو «ةيقيرفألا ةراقلل يقرشلا لحاسلا لوط ىلع ةغللا هذه ترشتناو ةيليحاوسلا

 بدألاب ةينغ تناكو «ةيقيرفألا لاعفألا نأ امك «”ةيبرعلاب اهرثأتل رعشلاو بدألاب ةينغ ةغللا
 ةقيرط نإ مث «ةيبرعلا ةغللا نم ةدمتسم اهيف لاعفألا نأ امك «*ةيبرعلاب اهرثأتل رعشلاو

 نم ريثكلاو ؛اهئاجه فورح نع ًالضف :ةيبرعلا ةخللاك «لامشلا ىلإ نيميلا نم ؛اهتباتك
 .اهيف ةيبرعلا ظافلألا

 .ةيلحاوسلا ةفاقثلا ةأشن نورق ةعضبل يقيرفألا - يبرعلا لصاوتلا جئاتن مهأ نم لعلو

 ةقطنم يف تزكرتو ؛ يداليملا نماثلا/يرجبلا يناثلا نرقلا يلاوح ةفاقثلا هذه ترهظ دقو

 دهعلا يف ةيلحاوسلا ةغللا ةرئاد تعستاو «ةرواجملا طيحملارزج ضعبو ايقيرفأ قرش

 اينازنت ةيروهمج اهتدمتعا 1960 ماع يفو .ايقيرفأ طسو نم ءازجأ تلمشف يرامعتسالا

 .126 ص :قباسلا ردصملا :دادحلا دومحم -1

 ةفاقثلا راد : مهتالكشمو ايقيرفأ يف نيملسملا خيرات :ميهاربإ قزارلادبع هللادبعو يقوش :لمجلا -2

 .6ص (1966 ,ةرهاقلا)

 .73 ص (م1981 :ضايرلا) خيرملا راد ؛ثيدحلا ايقيرفأ خيرات نم تاحن :ميهاربإ دمحأ «بايذ -3

 ةفاقثلا راد « مهتالكشمر ايقيرفأ يف نيملسملا خيرات :ميهاربإ قزارلادبع للادبعو يقوش ؛لمجلا -4

 8ص (1966 «ةرهاقلا)
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 يف ةيسرافو ةبيرعو ةيقيرفأ تارثؤم حقالت نم ةيلحاوسلا ةاقثلا تأشنو .ةيموق ةغل ةدحتلا

 ةيليحاوسلا نأ نيئحابلا ضعب ردقيو ؛يقيرفأ - يبرع نيجهوه يلحاوسلاو .يمالسإوج
 .ةيبرعلا ةغللا نم هذه لجو ةيبجألا تاملكلا نم ًاريثك تسبتقا اهتكلو ؛ًابيكرت ةيقيرفأ ةغل
 تبنملا تاذ ةيقيرفألا تاغللا نم ريثك لشم يبرغلا فرحلاب ًالصأ ةيليحاوسلا تبتك دقو
 يبرعلا فرحلا لدبتسا ةيرامعتسالا ةمجهلل ةسيرف ايقيرفأ قرش عوقو دعب نكلو ؛لئامملا
 نودمعتي ةقرافألا ٍباَّتكلا ضعب نأ امك .ةيبرعلا اهروذج نيبو اهنيب دعاب امب ينيتاللا فرحلاب
 اذه يتأيو .يزيلجنإ لصأ نم ىرخأب اهنولدبتسيو ةيبرعلا لوصألا تاذ تاملكلا لهاجت
 اهتعن يو ةماع ةفصب ةيليحاوسلا ةفاقثلا يف يبرعلا رثألا ليلقتل مهتلواحم راطإ يف عينصلا

 ةئّللاو :مالسإلا رشدناو ايقيرفأ قرشب ةيبرعلا تاقالعلا تروطت اذكهو ."ةصاخ ةفصب
 ةعيرشلا ميلاعت حرشو نآرقلا ظيفحت يفًاريبك ًارود برعلا بعلو ناكسلا نيب ةبيرعلا
 .يلاهألل ةيمالسإلا

 ةيبرعلا ةراضحلا رهاظم ةقطنملا ىلإ تلقتنا نأ ةقطنملا يف مالسإلا راشتنا ةجيتن نم ناكو
 ةغللاو ةينيدلا مولعلاب - مهرصانع فالتخا ىلع - ةقطنملا يف ناكسلا متهأف ةيمالسإلا
 ندملا طيطختو ةيرامعملا ينابملا يف ايقيرفأ قرش يف ةيبرعلا ةراضحلا تلجت امك ؛ةيبرعلا
 ءاسفيسفلاو تحنلاو رفحلاو شقنلا نف برعلا لخدأ امك «كيبابشلاو باوبألا فراخزو

 .ةاهدجاسمو ”ةولك" روصق يف حوضوب كلذ رهظو نولملا ماخرلا عم ةدحتملا

 يقرعلا هباشتلا ةدش ايقيرفأو ةيبرعلا ةريزجلا هبش نيب ةلصلا ةقارع ىلع لدي امو
 ةقطانلا بوعشلاو ؛ةيشوكلاوأ ةيماحلا تاغللاب ةقطانلا بوعشلا نيب يفاقثلاو يوغللاو
 نوحجري نيثحابلا ضعب لعج هبا تلا اذهو .(يرقتلاو ةرهمألاو برعلاك) ةيماسلا تاغللاب

 بعش ىلإ ةديعبلا امهلوصأ عم نايمتنت امبرو دحاو عضوم يف اتشاع دق نيتعومجملا نيتاه نأ

 .33 ص :ةيخيراتلا روذجلا :نسح لضف سنوي ]

 .396 ص :مالسإلا ىلإ ةوعدلا :دلونرأ -2
 1 ؛يمالسإلا خيراتلا ةعوسوم :يبلش دمحأ بق
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 ءايقيرفأل ةيلامشلاو ةيقرشلا لحاوسلا ىلع ةيماحلا تاغللاب ةقطانلا ةعومجملا رشتنتو .دحاو

 نييرصللا ءامدقو نييبونلاو ةجبلاو نييريترالا ضعبو رافعلاو الاقلاو لاموصلا نم نوكتتو

 تالصلا هذه دكؤتو .ةيبرعلا تاملكلا نم ًابيط ًاردق تاغللا هذه ضعب لمشيو .ربربلاو

 نأ ةيقرشلا ايقيرفأ لحاوسو برعلا ةريزج ناكس نيب اهتجرد تناك ىَنأ ةيوغللاو ةيقرعلا

 !!ةقيمع روذجوذ نيتغومجما نيب يفاقثلا ريثأتلا لدابت

 يقرشلا لحاسلا ناكسل ةيعامتجالا ةايحلا ىلع حضاو ريثأت مالسإللو برعلل ناك امك

 روهظ طالتخالا اذه ةجيتن ناكو «ةيجنزلاوتنابلا لئابقب ةيبرعلا لئابقلا تطلتخا دقف .ايقيرفإل

 ةيبرعلا عيطاقتلاو حمالملا نم ًادج ةبيرق هحالم تءاج يذلا لامرصلا بعش 22

 مهتايح يف ديعب رثأ مالسإلا ىلإ ايقيرفأ قرش يف ناكسلا ةيبلاغ لوحتل ناك امك

 ًاعيرس ثدحي ملو ًالهس نكي مل ريثأتلاو ريبغتلا اذه نأودبي نكلو «ةيفاقثلاو ةيعامتجالا

 ًاليج ةثوروملا ةيعامتجالا فارعألاو ديلاقتلاو بساورلا ىلإ دوعي كلذو هتاذ نيدلا راشتناك
00 

 دادعأي ةراقلا ضرأ ىلع مهرارقتساو ايقيرفأ قرش ىلإ نيملسملا ةرجه نأ يف كش الو
 جئاتن هيلع بترت مهعم مهجوازنو نييلصألا ناكسلا يف مهجمادنإ نم كلذ عبت امو ةريبك

 ؛ةيبرعلا ديلاقتلاو تاداعلاو تافصلا نمريثك هيفودبت سنج دوجو :لثم ةقيمعو ةمهم

 ءايشأ نيب اهتمظنأ يف عمجي ًاجيزم ايقيرفأ قرشب برعلا اهنوك يتلا تارامإلا تحبصأ كلذبو
 نوفرتحي اهلهأ نأ ركذوويشيدقم راز يذلا "ةطوطب نبا" راشأو .«

 لبق نم ةغلاب ةوافحب لبقتساويشيدقم ىلإ جحلا نم يتأ امدتع هنأ لاق ثيح جاجحلاو نيدلا

 امو ةيبرعلا مهديلاقت اوسني مل قطانملا هذه يف نيملسملا نأ ىلإ ةطوطب نبا راشأ امك اهناطلس

 4!ةيمالسإ ءايشأو ةيقيرفأ

 .28 - 27ص :ةيكئراتلا روذجلا :نسح لضف سنوي -1

 .27 «ةيلبقلا ديلاقتلاو مالسإلا :يتانز دومحم -2

 174 ص (م196 :ةرهاقلا) يبرعلا يعولا ةبتكم ؛ ةيقيرفألا ةيسايسلا ةيفارغجلا :بيليف «ةلفر -3

 .7ص .(1971 :توريب) ةلاسرلا ةسسؤم ءاينازنات :دومحم :ركاش -4
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 ."فيضلا ماركإ نم هيلع اوداتعا

 دالب ىلإ ءارحصلا ربع ةيبرعلا ةيمالسإلا تارثؤملا تلغوت يقيرفألا لامشلا نمو

 نيب ةيسايسلا اهمظن يف تعمج يتلا ةيمالسإلا ةينادوسلا تانطلسلا تأشن ثيح :نادوسلا

 .ةيمالسإ مظنو ةيلحم طامنأ نيب ةيسايسلا اهمظن يف تعمج يتلا ةيمالسإ مظنو ةيلحم طاغغأ

 تعستا دوهجلا هذبل ةجيتنو .ةيقيرفألا تارثؤملا عم ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفاقثلا تلعافت اهبفو

 بويجلا ضعب ىلع تبلغ امك ؛ةراقلا نم يلامشلا ءزجلا مظعم تلمش ىتح مالسإلا ةعقر

 امك «ةقطنملا خيرات يف ءانب رود نيملسملا ءالؤبل ناكو .يبونجلا ءزجلا نم ةيقرشلا لحاوسلا يف

 يف : يبرعلا نطولاب ةقيثو ةلص ىلع اولظ دقو .اهيف مهم يسايس لقث زكرم نولكشي اوراص

 ةيميلعتلا تاثعبلاو ةيفاقثلا تالصلاو ةينيدلا قئالعلا لضفب كلذو ايقيرفأ لامشو قرشملا
 تقولا يف يداصتقاو يسايس نواعت نم دج امو يضاملا يف عساولا يراجتلا لماعتلاو

 موا

 ةيراجتلاو ةيداصتقالا تاقالعلا عسوت رثأ ىلع ةقرافألا نيب مالسإلا راشتنا دعبو
 ءاملعلاو نينانفلاو ءابدألا نم ةدافإلا ةصرف ةقرافألل تحيتأ :«نيملسملا نيبو مهنيب ةيفاقثلاو

 تاقالعلا يف ةديدج ئدابم ةيقيرفألا طاسوألا نيب ترهظ دقو :نيملسملا عانصلاو

 ةصاخ ءءاسنلا ءانتقا ىضوف ىلع ىضقو ؛تاجوزلا ددعتو قّرلا نم ٌدحلاك ؛ ةيعامتجالا

 جوزلا نمل اهصصخي يتلا لاومألاب قلعتي اميف نهنيي لدعلا لعجو ءرئاشعلا ءاسؤر دنع

 هلوقل ًالاغما كلذو :©ددعتلل ًاساسأ نهنم ةدحاو لك تيب يف اهيضقي يتلا مايألاوأ ايادبلاوأ

 َءاَبْرَو ثلثو ىَنْثَم لا نم مُكَل ْباَطاَم أوُحكِناَف ىَمَتبْلا يف أوُطِْعت الأ ْمُنِخ نإ" :ىلاعت

 مالسإلا رثأ دقل .”"اوُلوَعَت ألا ىتذأ كلذ مُكنمْيأ تحلم اموأ ةَدِحاَوَف اًولِدعت الأ مُكنِخ ْنِإَق

 لئابقلا نيب عارصلاو رحانتلا ةهاح تفتخا ثيح ةصاخلاو ةماعلاو ةيعامتجالا ةايحلا يف

 .253 ص .قباسلا ردصملا :ةطوطب نبا رظني -1

 .5 -2ص (1979 ,موطرخلا) ايقيرفأ يف مالسإلا راشتنا :نسح لضف سنوي -2

 .20ص :برعلاو ايقيرفأ :ربسأ نيمأ -3

 3 ةيآلا .ءءاضتلا ةروس. -4
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 ةراضحلا تناك دقلو ءاهمظنو ةيمالسإلا ةراضحلاب ةرثأتم تاقالعلا تحبصأو ءرئاشعلاو

 تارامإلا تهجاو يتلا تالكشملا مظعم لح يف تمهسأ يتلا لماوعلا مهأ نم ةيمالسإلا

 ار رفالا

 مالسإلا راشتنا نع هثيدح ءانثأ يف ةيمالسإلا ةوعدلا هباتك يف دلونرآ ساموت لوقيو

 نوفلتخي ؛مالسإلا اوقنتعا نيذلا نإ" :لوقيف يعامتجالا ةقرافألا كولس ىلع هرثأو هتفاقثو

 كئاوأف ءاهبرشو رومخلا ةراجت اهقالخأ تدسفأ ينلا ةينثولا لئابقلا نع ًاحضاو ًافالتخا

 تاداعلا تلازو « ةيشحولا مهنيب نم تفتخاف ؛ىقرأ ةراضح نولثمي مالسإلا اوقنتعا نيذلا

 مهرهظم لد نيح ىلع ةداع مهدنع ةفاظنلا تحبصأو ؛مالسإلا ميلاعت ببسب ؛ ةئيسلا

 رة بدأو دئاز راقو ىلع يجراخلا

 «يمالسإ ينادوس عمتجم زرب نييلحملا ناكسلا عم نيدفاولا نيملسملا جوازت رثأ ىلعو

 نأ ةقطنملا يف برعلا راثآ نمو : ”ةيبرعلا ةيقيرفألاو ةيمالسإلا ةفاقثلا هيف جزتمت ؛ديدج
 يف ايقيرفأب مهتاقالع ديطوت يف برعلا حجت اذكهو برعلا يز نودتري اوحبصأ ناكسلا
 ةيداصتقالا تاقالعلا ديطوت عم طسولا يف مأ برغلا يف مأ قرشلا يف ءاوس ىطسولا روصعلا

 انل حضتي اذكهو .ةيقيرفألا بوعشلا ىلإ ةيبرعلا ةراضحلاو ةيبرعلا راكفألا تلقت ةيفاقثلاو

 قرش يف ةيعامتجالاو ةيفاقثلا ةايحلا يف ةيبرعلا تارجملا هثدحأ يذلا ميظعلا رئألا ًايلج

 .ايقيرفأ

 ايقيرفأ قرش يف ةيداصتقالا ةايحلا ىلع ةيبرعلا تارجهلا رثأ :ًاسماخ

 «مهتريزج هبش نم جورخلل ةيبرعلا لحاوسلا ناكس تعفد يتلا ةيسيئرلا بابسألا نم

 قرش ىلإ اوللستي نأ ًايعيبط ناكف ؛ةيبرعلا ةريزجلا بونج يف ةيلاثم ةيرحب ةئيب يف اوأشن مهنأ

 .104ص ءايقيرفأ قرش خيرات يف تاسارد :يروتيفلا ةيطع -1

 .973 ص «ةيمالسإلا ةوعدلا :دلوئرآ -2

 31 ص (1984 ,موطرخلا) ةيقيرفألا ةيبرعلا تاقالعلا :رمع دمحم ءريشب -3

 .40 ص . ةيقيرفأ يف ةيلبقلا ديلاقتلاو مالسإلا :يتانز دومحم -4
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 رابجنز لثم «ةيلحاسلا رزجلا ضعب يف رمألا ئداب يف ترشتنا «ةريغص تاعومج يف ايقيرفأ

 عبطت نأ تاعومجما هذه تعاطتساو «مالسلا رادو ةسبمو ةولك لثم ةيلحاسلا زكارملا يفو

 اذكمهو .نييلصألا ناكسلا عم جمدنت نأو ءاهتنايدو اهتغلب ةراقلا قرش نم ةعساو قطانم

 لحاسلاي رارقتسالا مهل باط نيذلا ضعب :رخآو نيح نيب لمحت ةيبرعلا نفسلا تحبصأ
 لحاوسلا ناكسو « ةيبرعلا ةريزجلا يف مهناوخإ نيب لاصتا ةقلح اونوكيلو ءراجتالل ةيقيرفألا

 تدازو «رارقتسالل نيدفاولا ددع داز ءنمزلا يضمبو .اهيف ةيلخادلا تاهجلاو ةيقيرفألا

 يف ةيبرع تارامإ برعلل تحبصأو حلاصملا تبعشتو ؛هيف لغوتلاو لخادلا عم تاقالعلا

 يراجتلا ضرفلا ناك دقو .ةراقلا هذه يف راجتلاب تالاصتا ابل «ةيقيرفألا لحاوسلا هذه

 ةركف ةركفلا نكت ملف ؛ةيقيرفألا لحاوسلل ةرجاهملا ةيبرعلا تاعامجلا هذه ىلع بلاغلاوه

 ىلع رارقتسالا ناك اذبلو ؛«لخادلل اهنم راشتنالا مث ضرألا لالغتسا يأ «ةيرامعتسا

 ."ييراجتلا عفادلا اذه مدخت ةراتخم طقن يفو «بسحف لحاسلا

 تاقالعلا روطت ىلإ ءايقيرفأل يقرشلا لحاسلا ىلإ ؛ةيمالسإلا ةيبرعلا تارجبلا تدأو
 تالصاح لقنب برعلا ماق يداصتقالا لاجملا يفف «ىطسولا روصعلا يف ةيقيرفألا ةيبرعلا

 نادلبلا ىلإ «غمصلاو ؤلؤللاو زوملاو دولجلاو سعلاو ماعنلا شيرو بهذلاو جاعلا نم ةقطنملا

 «قارعلاو ماشلا يف ةيبرعلا قاوسألا يف علسلا هذه ترهظ امك « يدنبلا طيحلا ىلع ةلطملا

 جيلخلل يقرشلا لحاسلا ىلع فاريس تويب تناك يداليم رشاعلا/ يرجبلا عبارلا نرقلا يفو

 رابغ باشقلأ نم يبرعلا

 «ًالام رثكأو ًاماظن مهنم نسحأ مهنأل «ةراجتلا يف يقيرفألا بعشلا اذه برعلا قافو

 نأ لحاوسلا برع عاطتسا ءزرخلا دوقعو تاجوسنملا ةراجت ىلع ةقرافألا رصنقا امنيبف

 دقو .ديدش فغشب ةقرافألا ماكحلا اهيلع لبقا يتلا رئاخذلاو «ةيرانلا ةحلسألا ةراجت اولمحي

 ةسيفرلا طغلا ضع كانه عناق «لعئانلا ف ايسايساما# ءامدح ىلإ «برقلا نسنأ

 .38 ص ءاهرامعتساو ايقيرفأ خيرات :لمجلا يقوش -1

 :12صض (1971 ءتوريب) «ةلاسرلا ةسسؤم :ايريجن :دومحم :ركاش -2

263 



 « ةمظنم ةيراجت نزاخم «اقيناجنت ةريحب ىلع يجيجوأو يزيوماينأ ميلقإ يف اروبات لثم « ةليلقلا
 اهيف عاطتسا ةنيعم تالاح كانه تناكو « ةيبنجألا تازايتمالا هبشت قوقح برعلل ناك ثيح

 ريغ .!'ًاضيأ زيوماينأو اقيناجنت لثم ةظلسلا ىلع اولوتسيو ؛نييلحملا ماكحلا اورهقي نأ برعلا

 نوديري ام ىلع نولصحي - ةماع - برعلا ناك ذإ «ةذا

 نيينطولا ماكحلا نوحلسي اوناكو .ةوقلا قيرط نع سيلو :؛ةراجتلا قيرط نع جاعو قيقر نم

 فيعضلا باسح ىلع ةوق رثكأ يوقلا حبصأ نأ ةجيتنلا تناكو «ةمهملا ةيقبب نوموقي ءالؤهو
 برعلا راجتلل مهقيقر نوعيبي ءايوقألاواي ءامعز ناك اقيئاجنت برنج يفف ءًافعض دادزا يذلا

 لاجرو مهدونجل سيالمو « مهتاركسعمل ةحلسأ كلذ لباقم يف نوذخأيو « ةيرغم راعسأب
 ال يطالب

 راهدزا نأو « ةيقيرفأ قرش يف برعلا رارقتسا ةلأسم مهفن نأ نكمي ساسألا اذه ىلعو

 يف تسسأتو «ًاميظع ادايدزا ايقيرفأ قرش يف مالسإلا روهظ دعي دادزا دق ةيبرعلا ةراجتلا

 الاوحأ تناك لاوحألا هذه نأ

 «زاريش نم سرفلا ءاج م975 ةنس يفو ؛(«اراريوويشيدقم) يداليملا رشاعلا نرقلاوحن

 ىلع اورشتناو ؛بهذلا نيبلاط ايسيدور ىلإ لحاوسلا مظعم يف ارلغوتو (هولك) اوسسأو

 - يدنيلامو -ابمبو -اواربو - اويشيدقم ىلإ اولصوو ءيقرشلا لحاسلا لوط

 نيب ةريغص ةيسراف تارامإ تدجو دقو ءاهريغو -ايفامو -رابجنزو - ينوغنوتو

 ,©ةيبرعلا تارامإلا

 نييلاغتربلا لوصو ىتح «يداليما رشع ثلاثلا نرقلا فصتنم يف هنأ ةقطنملا راثآ يورتو

 ,نالماش مالسو ءوده ةيقيرفأ قرش لحاس ىلع ميخي ناك «سمانخلا نرقلا ةياهن يف

 يف ةراجتلا ىلع سرفلاو برعلا ءالؤه رصنقي ملو ؛ةسسؤم ةيمالسإلا ةيندملا يف اودجوو

 راجشأ نم ىصخي ال ًاددع اوسرغو مهريغ اوملعو ةعارزلاب اولغتشا لب «كانه مبلامعأ

 .113 ص :؛برعلاو نويقيرفألا ءيرمعلا دمحأ -1

 .225 (1979 ؛سلبارط) مئاغ نيدلا دامع ريرحت ؛ةيوارحصلا ةراجنلا علس :سايلا دمحأ ؛نيسح -2

 135ص :(1987 «ةرهاقلا) ايقيرفأ يف يراضحلا برعلا رود :لمجلا يقوش -3

 .110ص .ةيقيرفأ خيرات زجوم : جيف نوجو دنالور :رفيلوأ -4
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 مسمسلاو نطقلا ةعارز اولخدأو ءركسلا بصقو نامرلا اهنم «سرافو برعلا ةريزج

 يف هولك تناك دقلو ؛مهنادلب تاناويح نم ريثكب اوتأو ءزرألاو ةيدنبلا تاراهبلاو يدنبلا

 ًاراهدزا رثكألا ؛ناكسلاب ةلهآلا ةميدقلا ايقيرفأ يقرش ندم ربكأ اينيك يف هديغو ءاقيناجنت
 ئطاوش يف ةروصحم ةليوط ًانورف ةيمالسإلا ةييبرعلا ةيئاملا تيقبو .برعلاب ًاماحدزاو
 .""لخادلا ىلإ نامع لهأ نم داجألا برعلا اهلخدأ رشع عساتلا نرقلا يف اهنكل ؛ لحاوسلا
 يضارألا ربع رمت يدنبلا طيخلا ةراجت مظعم تناك يدالبملا رشع ثلاثلا نرقلا ةيادب يفو

 ينيدلا رثألا رهظ ةرتفلا هذه يفن .ًاديدج ًانواعت بلطتت اهنم ةدافتسالا تناكو ؛ةيمالسإلا
 ةغللا تأدب امبرو .لحاسلا لوط ىلع ةيمالسإلا رباقملاو دجاسملا ىلع سكعناف ءًاحضاو

 .2يلحاسلا لهسلا ىلعوتنابلا يملسم نيب رشتنتو اهعباط ذختت ةيلحاوسلا ةراضحلاو

 لحاسلا ىلع ةيمالسإلا ةراضحلا نيب تالاصتا دوجو ىلإ ةيخيراتلا قئاثولا ريشتو

 ةيلحاوسلا ةيلاموصلا رصانعلا شيعتوتنابلا ةئيب يفف ؛يقرشلا يقيرفإلا لخادلاو ؛يقرشلا

 بونج يف نينثولا الاجلا عم أرب ةراجتلا تلدابتف «مالسإلا اهلوخد دعب ةراجتلا يف تلمع يتلا
 يف ؛رخآايرب ًالاصتاو ؛هولك بونج تاعامج عم يرحي لاصتا ثدح امك «ةشبحلا ةكلمم
 ةرتفلا هذه يفو .””اجنتاك يف ساحنلا مجانمو ءايسيدور يفو لحاسلا ىلع بهذلا قطانم

 يف ةقيمع راثآ لالتحالا اذبل نكت ملو «رابجنز لحاس ىلع رطيس دق يلاغتربلا لالتحالا ناك
 ةراجتلا ىلع ةرطيسلا نييلاغتربلا فادهأ تناك ذإ ؛لخادلا يف ًامامت تمدعتا دقو ؛لحاسلا
 نم ىلوألا تاوئسلا يف ؛فدبلا اذه مهلعجي ملو ؛برعلا راجتلا يديأ نم اهذخأو : ةيرحبلا

 «ةيقيرفأل يقرشلا لحاسلا ىلإ لب ؛طقف ةيقرشلا دنبلا ىلإ نوبهذي ءرشع سداسلا نرقلا
 هولكو الافوص يف مهدعاوق اهدنع اوديشف ؛ يبرعلا جيلخلاو رمحألا رحبلا حاتفم ىلإو

 .2ز مرهو ةرطموسو

 13ص «ةيقرشلا ايقيرفأ يف مالسإلاو برعلا نع ةيخيرات قئاقح :دادحلا دمحم -1

 .27ص :(1980 :تيوكلا) يعامتجالا لوحتلا رصع يف ايقيرفأ :س.ب ءديول 2-2

 برات :دلاثود ءزنريو -3 77ص ؛(خيرات نودب «توريب) يواربلا دشار ةمجرت -ايقي

 .48ص ءايقيرفأ خيرات :نايلوج لراش -4

265 



 ةيحانلاب قلعتي اميف ؛(عليزلا كلامت) ةعبسلا '!'يمالسإلا زارطلا تارامإ تدمتعا

 نيب يراجتلا طيسولا رود تبعلو ءاهداصتقا يف ًامهم ًارصنع ةراجتلا ىلع «ةيداصتقالا
 ةراجتلاب ةيشبحلا ةراجتلا طبرل كلذب تأيهو «لحاسلا ةقطنمو ؛ لخادلا يف شابحألا
 ؛ةيمالسإلا ةلودلا عاستا دعب اهيلع نورطيسي اوحبصأ نيذلا برعلا قيرط نع ؛ةيلودلا

 ؛ةربربو عليز ةنيدم ترهدزا كلذك .طسوتملا رحبلاو رمحألا رحبلا ذفانم ىلع اهترطيسو

 لمحت نفلل ةطحم تحبصأو ؛ ةيبرعلا ةريزجلا ىإإ ديدشلا اهبرقب زاتمت ةقطنم يف امهعوقول
 مهملا يراجتلا رودلاب عوصم تماق كلذك ؛ةشبحلا لخاود ىلإ اهنمو :لحاسلا ىلإ عئاضبلا
 :ةيراجتلا علسلاب اهنومي يذلا ريهظلا ابل تحبصأ يتلا 'ةشبحلا ةبضه نم اهبرقل ؛ هسفن
 ,اهب نينطاقلا لجأل يئاذغ دروم نم هيلإ جاتحت امو

 حلاصملا ساسأ ىلع تيتب ؛ةميلس تاقالع تناك اهنأب ةيبرعلا تاقالعلا تزاتما دقو
 نيدلا رشنو «ةراجتلا فدهب ةراقلا لخاد ين نولغوتي برعلا راجتلا ناكف « ةيراجتلا

 مل ؛لاموصلا نم ةيبرغلا ماسقألاو ةشبحلا ىلإ « ةيبونجلا ماسقألا ىلإ مبلوصوف :يمالسإلا

 نومدقي برعلا راجتلا ذخأ ثيح «ةراجتلا قيرط نع ناك لب ؛وزغلاوأ حتفلا ةطاسوب نكي

 ,©يمالسإلا نيدلا يف قطانملا هذه ناكس نمريثكلا نولخديو ءدالبلا هذه ىلإ

 ةينغلا ةبصخلا ةبرتلا اودجو ءايقيرفأ قرش ةقطنم ىلإ نوملسملا برعلا رجاه نأ دعبو

 تيمس دقو .ةرادو يلابو احرشو ايدهو ينيبارأو راودو تافوأ : يه ةعبسلا يمالسإلا زارطلا تارامإ -1

 «ىشعألا حبص :يدنشفلقلا رظني ؛هل زارطلاك هبناج ىلع اهنأل ءرحبلا نم اهعقومل ةجيتن كلذب

5. 

 فصنلا لالخ ةشبحلا يف ةيحبسملاو ةيمالسإلا ىوقلا نيب ةيسايسلا تاقالعلا :دمحأ ةجيدخ ,يشانطلا -2

 :(1996 :سلبارط) نييبيللا داهج ةسارد زكرم تاروشنم ؛يدالبملا رشع سداسلا نرقلا نم لوألا

0 
 نودب ؛يبرعلا يعولا راد) :يواربلا دشار ةمجرت ؛ءارحصلا بونج ايقيرفأ خيرات :دلانور قرع -3

 .20 ص ؛(خيرات

 .15ص (1964 ؛ةرهاقلا) ةغبحلا يف مالسإلا :رهاز ؛:ضاير -4

 .98 ص .ةيقيرفألا تاراضحلا :ملوب سيند -5
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 مامتهالا ىلع كلذ مهعجشف ؛يلصألا مهنطوم يف اهدوجو رددي يتلا ةريزغلا هايلاو

 فلتخمب ضرألا نم ةعساو تاحاسم عرزب اوماقف «ةراجتلاب مهمامتها بناج ىلإ ةعارزلاب

 يتلا مساوملا يف اميسال ؛ةيبرعلا ةريزجلا هبش ىلإ ردصي اهجاتنإ نم ءزج ناكيتلا «تاعورزملا
 اوثدحأ دقف ءايقيرفأ قرش يف ةعارزلاب نيملسملا برعلا لاغتشال ةجيتنو ."''اهضرأ اهيف بذجت
 ةديدج ةعارؤ (طاقأو بيلاسأ اولخدأو «تاعورزملا عاونأو ةعارزلا بيلاسأ يف اريبك ًاروطت
 لبق :ةقرافألا نم لحاسلا ناكس اهسرامي ناك يتلا ةعارزلاف .لبق نم ةفورعم نكت مل

 هيف مدختسُت يذلا يئادبلا طيسبلا عونلا نم تناك ؛كانه مهرارقتساو برعلا لوصو
 2 تارخ لا اومدختساو كلذ برعلا روطف «ةيبدملا ىصعلاوأ سوؤفلا

 دعاسامم ءاكسلاب اوكتحاو «علسلا لدابت قيرط نع ةيراجت تاقالع برعلا نّوك دقو

 نم قطانملا كلت يف تاعومجملا تجرخف «قطانملا هذه ناكس ىلإ ةيبرعلا راكفألا لاقتنا ىلع

 يف ةفورعم نكت مل ؛ ةيعارز بيلاسأ روهظ لاصتالا اذه راثآ نم ناكو «دودحملا قيضلا اهقفأ

 اوعرزو :هكاوفلا ضعب راجشأ ةقطنملا هذه ىلإ برعلا بلج دقف «لبق نم قطانملا هذه

 اولخدأ امك :راهنألا يراجم لوح ةعقاولا ضرألا يف لوفلاو ةرذلا ةعارز اولخدأو «ليخنلا

 نطقلاو نوميللاو لاقتربلا ةعارز ؛رابجنز ةقطنم ىلإ ؛برعلا لخدأ كلذك .'زرألاو لوقبلا
 فلو

 ىلع ًانايحأو ,يشاوملا ةيبرت ىلع ًامئاق ًايئادب مالسإلا لبق ايقيرفأ يف لمعلا ماظن ناكو
 نأ يف كلذ حضتيو لمعلا ةميق ةقرافألا فرع مالسإلا راشتنا دعب نكلو ؛ديصلا ةفرح

 جيسنلل ةيودي عناصم تماق ثيح ءاهيلإ مالسإلا ءيجمب تروطت ءايقيرفأ يف ةعانصلا
 نسح) انل هنود ام اذهو ؛ةراجتلا ترهدزا ةعانصلا راهدزابو ,عاونألاو ناولألا ةددعتم

 .19 ص «ءارحصلا بونج ايقيرفأ : ينادهشملا ميهاربإو «باشخلا قيفو -1

 :ةرهاقلا) ةيرصلا ولجتألا ةبتكم ابوج رهن ىلإ لاغنسلا رهن نم ةيقيرفأ :حاتفلادبع دمحم « ميهاربإ 2

 15ص ((1
 ,14 -13نص ءايرجيت راشد ومغ -3

 .100 ص «ةيقيرفألا تاراضحلا :ملوب سيئد -4

267 



 نعو كلامملا هذه نع هثيدح نم انل نيبت ثيح « ةيمالسإلا كلامملا راز امدنع (نازولا

 20 يرهام ًاعانصوأ راجت اوناك اهلمأ نأ ءاهداصتقا

 تاجتنملاو «علسلا لقن يف لثمتملا يراجتلا لاجمل يف لمعلاب نوملسلا برعلا فتكي ملو
 ةدوجوملا نداعملا نع بيقنتلاو نيدعتلا ةنهم اوسرام امنإو ؛اهجاتحت يتلا نادلبلا ىلإ ةيقيرفألا

 ساحنلاو ةضفلاو بهذلا مجانم اولغتسا ثيح ءاهعينصتو اهجارختساو ؛ةقطنملا يف

 « ةلافس يف بهذلا مجانمك ؛ ايقيرفأل يقرشلا لحاسلا ةقطنم يف نكامأ ةدع يف ديدحلاو

 نم ةريبك تايمك تناك دقو «يقالعلا ةقطنم يف اميسال «نادوسلا دالب يف درمزلا مجانمو

 ةلافُس) مسا اهيلع قلطأ ىتح ؛ةلافُس ةقطنم نم ةيمالسإلا ةلودلا ىلإ درت بهذلا

 .2(بهذلا

 «ةدادحلا ةفرح ءاهب نيملسلا رارقتسا دعب ءايقيرفأ قرش يف ترهظ يتلا فرحلا نمو

 عنص يف هلالغتساو ؛ةريبك تايمكب ةقطنملا يف دجوي يذلا ديدحلا رهصب نوملسملا ماق ثيح

 بشخلا ىلع رفحلا يف اوعرب كلذك .”!اهريغو رجاتلاو فويسلاك ؛ةحلسألا عاونأ ضعب
 كلت تلازامو ؛دجاسملاو لزانملا ليمجتل ؛ ةيبشخلا باوبألا نورفحي اوناك ثيح « هتفرخزو

 ,ةدضاحلا اننقو ىتح رابجنز يف دهاشت باوبألا

 لبإلا ةيبرتب اوماق ثيح ؛ًاريبك ًامامتها ةيئاويحلا ةورقلاب ايقيرفأ قرش يف برعلا متهاو
 هترايز دنع (ةطوطب نبا) ركذ دقف «ةقئاف ةيانع اهتيبرتب اونتعاو ؛مانغألاو «ةيشاملاو لويخلاو

 يفو ؛نمسلاب ةروهشم مانغأ عليز يفف «ةريثك تاناويح نيتنيدملا نيتاه يف نأويشيدقمو عليزل

 قرش يف نيململا مامتها نم غلبو .موي لك يف تانملا اهنم نورحني ؛ةريثك لامجويشيدقم

 :(1983 «توريب) يمالسإلا برغلا راد «يجحلا دمحم ةمجرت ءايقيرفأ فصو :نسح «نازولا -1

1661 

 تشقون ريتسجام ةلاسر ءايقيرفأ قرش يف ةيبرعلا ةفاقثلاو مالسإلا راشتنا :حلاص نمحرلادبع ؛راكب -2

 .182ص ؛سنويراق ةعماج ؛بادآلا ةيلكب 2001/12/31 خيراتب

 .207 ص .ةيقيرفألا تالالسلاو بوعشلا :ضوع دمحم -3

 ,12ص ءايقيرفأ قرش يف مالسإلا :ماهجنمرت رسنبس -4
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 مهأ نم نابلألا تاجتنمو دولجلاو لويخلا تحبصأ نأ ءاهتيمنتو ةيناويحلا ةورثلاب ايقيرفأ

 كلذو ؛ينابملل ًادج ةروطتم ةيسدنه ًاقرط ايقيرفأ قرش ىلإ برعلا لخدأو .ةقطنملا تارداص
 ءانب يف ؛يمالسإلا زارطلا لحف «ءانبلا يف راجحألا لامعتساو «ريجلاو تنمسألا لامعتساب

 ىنبت تناك يتلا ةيطورخملا فقسألا تاذ ةيقيرفألا خاوكألا لحم ءدجاسملاو روصقلاو لزانملا

 ةينيدلاو ةيسايسلا ةابحلا مدقتو روطت يف ءايقيرفأ قرش ىلإ ةيبرعلا راجشألا عوذجب

 تحاتأ :ةديدج ةراضحب نوملسملا برعلا ءاج دقف ؛ ةيداصتقالاو ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو

 نم مالسإلا لعج ثيح ؛مويلا ىتح ًاحضاو لازام ءًازيمتم ًايراضح ًاعباط ةيجنزلا بوعشلل
 نم عفرو ءعساو قفأ تاذ ةرضحتم ًابوعش ةقرفتملاو ةلزعنلا ةينثولا لئابقلاو تاعومجما

 .ةزعلاو ةماركلا ةقرافألا هعابتأ ىلع مالسإلا علخو ؛يفاقثلاو يعامتجالا اهتايح ىوتسم
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 عجارملاو رداصملا

 رداصلا :ًالوأ

 برغملا كولم رابخأ يف ساطرقلا ضورب برطملا سينألا ؛هللادبع نب يلع نسحلاوبأ «غيز يبأ نبا -1
 .(1973 :طابرلا) ساف ةنيدم خيراتو

 .(قف 1980 :توريب) يبرعلا باتكلا راد ؛ خيراتلا يف لماكلا ؛يلع نسحلاوبأ «ريثألا نبا -2

 :ةرهاقلا) يرماوعلا دمحأ :قيقحت ؛:ةطوطب نب ةلحر «دمح نب هللادبع نب دمحم ؛ةطوطب نبا -3

 .(ف| 4

 .(ف1981 :توريب)ريبج نبا ةلحر .دمجأ نب دمحم ءريبج نبا -4

 .(خيرات نودب ؛توريب) ةايحلا ةبتكم «ضرألا ةروص باتك .هللادبع نب دمحم مساقلاوبأ «لقوح نبا -5

 .(ف 1991 «ةرهاقلا) يبرعلا دغلا راد : ةياهنلاو ةبادبلا .ءادفلاوبأ نيدلا دامع ءريثك نبا -6

 :نديل) هيوغ يدو يزود ةرشن «قافآلا قارتخا يف قاتشملا ةهزن .دمحم نب دمحم هللادبعوبأ «يسيردإلا -7

 .(فن[6

 .(ه1350 ؛ةرهاقلا) بهذ نم رابخأ يف بهذلا تارذش .دامعلا نب يحلادبع حالفلاوبأ :يلبنحلا -8

 .(ف 1965 :ةرماقلا) ركفلا راد «كولملاو ممألا خيرات .ريرج نب دمحم ,يربطلا -9

 .(خيرات نودب «ةرهافلا) اشنإلا ةعانص يف ىشعألا حبص .يلع نب دمحأ ؛يدنشقلقلا -10

 نادلبلا بئاجعو نائدخلا هدابإ نمو نامزلا رابخأ -1 :نيسحلا نب يلع نسحلاوبأ ءيدوعسملا -1

 .(ف 1938 ؛ناكم نودب) فارشإلاو هيبنتلا -2 ؛(1966 .تروريب) نارمعلاو ءاملاب رماغلاو

 ودب :توريب) ؛رضخألا دمحمو يحبص دمحم :ةمجرت ءايقيرفأ فصو .دمحم نب نسح نازولا -2

 .(خيرات

 عجارملا ًايناث

 «ةرهاقلا) ةيرصللاولجتألا ةبتكم ءابوج رهن ىلإ لاغتسلا رهن نم ةيقيرفأ .حاتفلادبع دمحم :ميهاربإ -3
 .((ف|11

 .(خيرات نودب ءضايرلا) يقيرفألا نرقلا يف ةرصاعملا ةيمالسإلا ةوعدلا .دمحأ خيشلا يلع ؛ركبوبأ -14

 (ف 1999 :سلبارط) برعلاو ايقيرفأ .حابصم دمحم ؛رمحألا -5

 .(ف 1980 ,ةرهاقلا) قئاقحلا راد «برعلاو ايقيرفأ .نيمأ ءربسأ -6

 ةيرصملا رادلا ٠ قداص دمحأ تلود ةمجرت ءايقيرفأ خيرات زجوم .جيف نوجو دنالور ءرفيلوأ -7

 .(ف1965 «ةرهاقلا) ةمجرتلاو رشنلاو فيلأتللا
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 .(ف1984 ؛موطرخلا) ةيقيرفألا ةيبرعلا تاقالعلا .رمع دمحم :ريشب -8

 .كتققوتزيوسجام ةلاسر ايقيرفأ قرش يف ةيبرعلا ةفاقثلاو مالسإلا راشتنا .حلاص نمحررلادبع ءراكب -19

 .سنويراق ةعماجب بادآلا ةيلكب ف2001/12/31 خيراتب

 .(ت.د ؛توريب) نيهاش يلع : ةمجرت ؛ةيقيرفألا تاراضحلا .سيند ءملوب -0

 .(ت .د «يبرعلا يعولا راد) يواربلا دشار ةمجرت «ءارحصلا بونج ايقيرفأ خيرات .دلانور ءزيريب -1

 .(ف 3 ؛ةرهاقلا) يواونلا فطاع دمحم :ةمجرت ايقيرفأ قرش يف مالسإلا .رسببس ؛ماهجنمرت -2

 «ةرهاقلا) ؛ةيرصملاولجنألا ةبتكم ءاهرامعتساو ايقيرفأ فشك خيرات -1 .يقوش ؛لمجلا -23

 .(ف 1987 ءةرهاقلا) ايقيرفأ يف يراضحلا برعلا رود -2 ؛(ف 1

 ةفاقثلا راد :مهتالكشمو ايقيرفأ يف نيملسملا خيرات :ميهاربإ قازرلادبع هللادبعو يقوش :لمجلا -4

 .(ف1966 «ةرهاقلا)

 راد ؛دجام معنملادبع ةعجارم ؛ ةظايأ ضوع تعلط ةمجرت ءايقيرفأ خيرات .هيردنأ لراش ؛نايلوج -5

 .(ف 1968 :ةرهاقلا) فراعملا

 حتتفلا راد ؛ ةيقرشلا ايقيرفأ يف مالسإلاو برعلا نع ةيخيرات قئاقح .روهشم دمحأ دمحم ؛دادحلا -6

 .(ق1973 ءةدج)

 ؛ةرهاقلا) ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم ؛ةيقيرفألا ةراقلا يف مالسإلا راشتنا -1 .ميهاربإ نسح ؛نسح -7

 .(نف 7 ؛ةرهاقلا) ىربكلا ءارحصلا يف ةبورعلاو مالسإلا راشتنا_-2 ؛(فا 3

 روذجلا -2 ؛(ف1979 ,موطرخلا) ايقيرفأ يف مالسإلا راشتنا -1 .لضنفافسوت :نسح -8

 .(ف 1984 ؛توريب) ةيبرعلا تاساردلا زكرم «ةيقيرفألا ةببرعلا تاقالعلل ةيخيراتلا

 داهج زكرم تاروشنم : مئاغ نيدلا دامع ريرحت «ةيوارحصلا ةراجتلا علس .سايلإ دمحأ ؛نيسح -9

 .(قف 1979 ؛سلبارط) ةيخيراتلا ثاساردلل نييبيللا

 يملعلا ثحبلاو ميلعتلا ةرازو «ءارحصلا بونج ايقيرفأ .ينادهشملا ميهاربإو قبفر :باشنخلا -0

 : .(ف 1978 ءدادغب) ةيقارعلا ةيروهمجلاب

 .(ف198 1 «ضايرلا) خيرملا راد «٠ ثيدحلا ايقيرفأ خيرات نم تاحل .ميهاربإ دمحأ :بايذ -1

 .(ف 1965 ؛ةرهاقلا) يبرعلا يعولا ةبتكم ؛ةيقيرفألا ةيسايسلا ةيفارغجلا .بيليف ؛ةلفر -2

 «ةرهاقلا) ةيرصلا ةضهنلا ةبتكم (ةيمالسإلا ةيقيرفأ) مويلا ملاعلا يف نوملسملا .نمحرلادبع ءيكز -3

 .(ف18

 ةسسؤم ءايرجيت -2 ؟(ف1971 :توريب) ةلاسرلا ةسسؤم ءاينازتت -1 .دومحم ؛:ركاش -4

 .(ف1971 «توريب) ةلاسرلا
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 بونج ةيمالسإلا لودلاو مالسإلا) ةيمالسإلا ةراضحلاو يمالسإلا خيراتلا ةعوسوم .دمحأ ؛يبلش -5

 .(ف 1983 «ةرهاقلا) ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم ؛نآلا ىتح مالسإلا اهلخد ذنم ةيقيرفأ ءارحص

 .(ف 1981 «توريب) ةدوعلا راد ءيرحبلا نميلا خيرات ىلع ءاوضأ .ملاص نسح ؛باهش -6

 :ناكم نودب) لوألا يفارغجلا رمتؤملا ؛مالسإلا ةيفارغج يف ةسارد ةيقيرفأ يقرش .تلود ؛قداص -7
 .(خيرات نودب

 رصنلا لالخ ةشبحلا يف ةيحيسلاو ةيمالسإلا ىوقلا نيب ةيسايسلا تاقالعلا .دمحأ ةجيدخ ؛ يشانطلا -38

 .(ف 1996 ؛سلبارط) نييبيللا داهج ةسارد زكرم تاروشنم ؛يداليملا رشع سداسلا نرقلا نم لوألا

 .(ف 1947 :ةرهاقلا) برعلاو ةشبحلا نيب .ديجمادبع «نيدباع -9

 نرقلا علطم يف ينالوفلا ةلود مايقو ايقيرفأ برغ يف ةيمالسإلا ةوعدلا .ىسيع نسح :رهاظلادبع -40

 .(ف 1981 «ضايرلا) لالبلا راد «يداليملا رشع عساتلا/يرجبلا رشع يناثلا

 .(ف 1967 ؛ةرهاقلا) ةيرصملاولجنألا ةبتكم ؛برعلاو نويقيرفألا .مليوس دمحأ ؛يرمعلا -1

 .(ف 1984 :توريب) ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم ءايقيرفأو برعلا .كلملادبع «:ةدوع -2

 .(خيرات نودب ؛ةرهاقلا) ابقيرفأ برغ يف يمالسإلا دملا ةكرح .دلقم حاتفلادبع ؛يمينغلا -3

 .(ف 1962 :ةرهاقلا) روصعلا ربع ةشيحلا يف مالسإلا .يحتف ؛ثيغ -44

 كلاثلا ءزجلا (ف1988 ءوكسنويلا) ماعلا ايقيرفأ خيرات .كبره نافيإو دمحم ؛يسافلا -5

 ةعماج تاروشنم :؛ءارحصلا بودجو ايقيرفأ فرش خيرات يف تاسارد .موزخم ةيطع ؛يروديفلا -6

 .(ف1998 :يزاغنب) سنويراق

 تاساردلاو ثوحبلا دهعم ؛ةيقيرفألا ةيبرعلا تاقالعلل ةيخيراتلا لوصألا .ايركز لامج :مساق -7

 .(ف 1975 :ةرهاقلا) ةيبرعلا

 .(ف 1990 :ناكم نودب) سداسلا ددعلا ءايقيرفأ تاسارد .فيرشلا نوع ؛مساق -8

 .(ف1980 :تيوكلا) يعامتجالا لوحتلا رصع يف ايقيرفأ .س.ب ءديول -9

 داهج زكرم تاروشنم ؛ناطلس نب دعس ناطلسلا دهع يف ثيدحلا رايجنز ةلود .ميهاربإ ءدمحم -0
 .(2000 .سلبارط) يلاطيإلاوزخلا دض نييبيللا

 .(خيرات نودي ؛توريب) يواربلا دشار :ةمجرت ؛ايقيرفأ خيرات .دلاود «زنريو -1
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 ايناتيروم ىلإ ةيناميلا تارجهلا

 خيراتلاو باسنألا يف ةءارق

 ملاسلا دلو هللا هامح .د

 طوشكاون ةعماجب خيراتلا ذاتسأ

صألا' تاذ ةيناتيروملا لئابقلا خيراتو باسنأل ةعجارم روطسلا هذه
 : يهو ؛ ينميلا ”ل

 ةيلحما تاياورلا نم اقالطنإ ."ناّسح اونب " لئابق ءراصمألا برع لئابق :ةجاهنص لئابق

بناجمب فيرعتلا ىلإ ايعس .ةرصاعملا تاساردلاو ةيبرعلا رداصملاو
 يف برعلا خيرات نم يسنم 

 .ريبكلا برغملا ىصقأ يف اهزاوحأو ءارحصلا برغ

 : مي دهن

 غيوستل ةيمهو تاَرُجشُم باسنالا رابتعا ىلع ةيرامعتسالا ايجولويسيسلا تجرد

 ؟عقاولا يف مبل دوجو ال نويمسإ بلغألا يف مه نيكرتشم دادجأ نم رادحنالا

 : نييرهوج نييبسل ريسح رظنلا اذه نا قحلاو

 ةفاقثلاو عمتجما يفو ةيمالسالا ةعيرشلا يف بسنلا ةقيقحب نييبرغلا نيئحابلا لهج -1

 .نييبرعلا

 ةيعامتجالاو ةيخيراتلا ةفرعملا روظنم نم ةيمالسالاو ةيبرعلا تاعمتجلا ةسارد -2

 .يلحما قسنلا صئاصخ عم ةيليلحتلا تاودألا ةمءاوم نود ةيبرخلا

 تاسارد نيملسملاو برعلا نيثحابلا نيب ترشننا ءاهريغو بابسالا هذه لعفيو

 .اهتاقلعتمو باسنالا ايضق ثحب يف خيراتلاو نيدلل اضقانم ىحنموحنت

 امهم هنع يلختلا نكميالو ةيمالسالا . ةيبرعلا ةيوهلا تاموقم مهأ لكشي بسنلا نإ
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 .ةميسج رطاخم ةمألا ةيوه هيف هجاوت رصع يف اميس ؛تاغوسملا تناك

 : ةيلحملا ةيباسنالا تارجشملا ةبراقم دنع اهلهاجت نكميال تادحم كانه نكل

 .دالبلا هذه لهأل ةيبرعلا ةيوبلا نكر يه ؛ ةيزمرلاو ةيلعفلا ءباسنالا نأ .1

 نم لكم .الصأ هنع ثيدحلا نكميال هتيخيرات نم ققحتلا نكميال يذلا بسنلا نا .2

 ردصم يف همودق ْدِرَي مل مَّلَع ىلإ ىمُنُيوأ ةقطنملا هبش ىلإ اودفي مل برع نم دتحمل بستني

 .الصأ بقع هل نكي ملوأ قوثوم

 نوكي دق ذإ ؛اهلك ةعومجما باستنا نم ققحتلا ينعيال هنيعب بسن نم ققحتلا نا .3

 .اهلك ةليبقلاب ال ةنيعم رسأب اصاخ قونوملا دتحما

 ؛مهتّيبورع يف كشال برع مهو «ناسحونبف يقرعلا ءاقنلا ينعيال بسنلا نإ .4

 مهيزو مهباسنأ اولحتتاو لعنلاب لعنلاوذح مهوعياتو  نودلخ نبا لوقي امك  ةنانز مهطلاخ

 خيرات نم سداسلا ءزجلا نمض فورعلا ثيدحلا يف.وزغلاو شيعلا نم مهتلحنو مهراعشو

 .ربعلا

 ةينمز ةيلاوتم يف تعضو نإ ؛ ةليفك اهنأل اهلهاجت نكميال قئاثو باسنالا تارّجشُم 5

 راشتنا روطت ةقيقحب يعولا اهلالخ نم متي دقف .ةيفخ ةيخيرات ناعم نع حاصفالاب ؛ ةمجسنم
 ةسايسلا تابلقتو ةيراجتلا تاقالعلا روطت عم اقواسن ةقطنلا يف ةيبرعلا ةفاقثلاو مالسالا

 نع عافدلا قايس يف بك ايناتيروم يف باسنألا بلغأ نم مغرلاب .ةفلتخملا ةيرشبلا تامربتلاو
 نيرواجلا عم عارص يف اولخد امدنع يبرعلا قرشملا يف "ةطقانشلا" نييناتيروملل ةيبرعلا ةيوبلا

 . 'نيمرحلا فاقوأ نم ةصح لين لجأ نم زاجحلا يف

 ةيعامتجالا ةينبلا يف ابالقنأ اهرواجامو ةيناتيروملا دالبلا ىلإ مالسالا لوخد لكش دقل
 .يسيبألا بسنلاوغ ةمساح ةروصب لاقتنالاو يسومألا بسنلا نع ايجيردت يلختلا مت ثيح

 ةدحولا تاسارد زكرم ىدل رشنلا ديق «ةيبرعلا ةركاذلا يف ايناتيروم :ملاسلا دلو هللا هامح .د :عجار- 1

 .سماخلا لصفلا .توريب يف ةيبرعلا
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 تجعتتن ةيوغلويسوسلا مظنلا يف ابالقنا ناك لب باستنالا ةقيرط يف لدبت درجت كلذ نكي ملو

 اهتيؤرو تاعامجلاو دارفألا تاقالع ىوتسم ىلع ةديدج ةيراضحو ةيفاقث عاضوأ هنع

 .ادوجولل لب ةايحلل

 ىلع تزيمتو مالسالا اهيف رشتنا يتلا ةيقيرفالا دالبلا يف ارثأ دشأ بالقنالا اذه ناكو

 .ةايحلا بورض لك يف مويلا ىلإو ةيوباغلا موختلا قطانم

 ةيناتيروملا دالبلا نا ىلع ديكأتلا نييسنرفلا اميس الو نييبرغلا نيثحابلاو نيبتاكللولحي

 ةجاهنص امهو :«ناضيبلا : كرتشملا امهمسا نم مغرلاب امهنيب طبار ال نابعش اهنطقي

 ؟ ناسحونبو

 ةثاحب نديدوه ممألا خيراوت يف ةيوناملا تايئانثلا نم عونلا اذه نع ثحبلا نأ قحلاو

 .هيسرادو برغلا

 يتلا قئافحلا نع الو ناضيبلا دالب يف هقئالعو برعتلا لوصأ يف ثحبلا ددصب انه انسل

 ةيخيرات قئاقح ىلع هيبنتلا ددصب نحن لب ؛«نامعو نميلاب ةجاهنص ةقالع نع ةتباث تت

 ضعبل ةيخيراتلا ةعجارملاو امومع لحاسلاو ءارحصلا برغو ايناتيروم يف باسنالا لوح

 .ةفلتخم دوهع يف دالبلاوحن برعلا تارجهو لوصأ

 دوهع ذنم ءارحصلا برغوحجم لفلغتلا ةيناكمإ نرفني نويبرغلا نوفحابلا لظ دقل

 يتلا ةلحاّسُلا :ةامسملا راحيإلا ةيلمع نا كلذ يف مهتجحو مالسالا راشننا ىلإ نييقينبفلا

 ةيرحبلا تارايتلا ةدش لعفب ابونج لغلغتلا نم اهنكم مل ةيقينيفلا نفسلا اهب موقت تناك

 ربع تاقالعلا ىلع بحسني هسفن لاحلاو "ةموعزملا نوناح ةلحر عقت مل اذبو ”؟ ةيسلطالا

 ؟اءادتبا اهنوفني مهف ءارحصلا

 . ناضيبلا عمتجم ف ةيسايسلا ةطلسلاو مالسإلا ؛ةوادبلا : هتحورطأ يف خيشلا دلو دودولا دبع :عجار . 1

 م..ال/ علت عال طر لهدحقفندصح, اذاقنس ءا وتوزع ماتاتودع لق85 18 :ةيسنرفلاب اهناونعو

 ةمععاعع طاهس مممع ءمامصتما. !طعمع لع 2وعامروغ , ظويعتذ. 1985, 3 هلبنهأ |,

 مس.اممزن, !ةطاعمب نءمومماتودع لع |-ةلوسع.., معتمأ1ع لع :ينوم نوميار :عجار . 2

 |ه]ةخلل, ]7خاكشلا, 61
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 عيطقت نم نوموري امل اسيسأت يقينبفلا روضحلا ةقيقح نم نوسجوتم كلذ لك يف مهو

 :قراوتلا ةغل فورح مسا ةلص عم مهنأشوه امك .ةقطنملا يف خيراتلاو ةراضحلا لاصوأل

 درجموهو ؟ انفاشتكا :هانعم نإ نورصاعملا ربربلا نوبصعتملا لوقي ثيح ؟ ةيقينفلاب « قانفيت

 .ةيقينيفلا : يلجلا اهانعم نع حصفب قانيفيت : ةملك ىنبم نأل لحمت

 يفرهف ةيناتيروملا دالبلل يبرعلا حتفلا ىلع . ةفعاضم ةروصبو . بحسني هتاذ رمألاو

 - 'برغملا دالب يف سوسلا موخت هدم ىراصق لب ةيلعف ةروصب عقب مل مهرظن

 تالمحلا ىلع ةقوثوملا ةيخيراتلا دهاوشلا دوجول ةضحاد كلذ يف مهتجح نإ قحلاو

 ةبقع دافحأ تالمح لثم هيلات لئاوأو لوألا يرجبلا نرقلا رخاوأ يف برعلا نيحتافلل ةرركتملا

 هللا ديبع نب ليعامسا ةيالو دهع يف دوسألا ني ىرتشملا تالمحو ”هدافحأو يرهفلا عفان نب

 قرشلا نم ضوحلا دالب يف اريخأ ةفشتكملا دهاوشلا لدتو .”سوسلا ىلع باحبحلا نب

 خيرات : ؛”بونجلاو لامشلا نيب تاقالعلا يف ءارحصلا لهأو ءارحصلا رود " ؛ يكشتفيل :تا :عجار 1

 341 ص :3ج ؛ماعلا ايقيرفا

 15ص :1990 ,يمالسإلا برغلا راد :توريب ؛برغملاو ةيقيرفإ خيرات :مساقلا نبإ :عجار 2
 وأ م762/ه145 : ت) يدزألا نأ دسألا باطخلا وبأ هنع ثدحتي ام تالمحلا هذه رهشأ نم 3

 يبرعلا دئاقلا نع ةيتآلا ةرابعلا هيقفلا نبا اهلقن هتاياور نم ةياور يف سبتقا دقف (م764/م7

 رهن هلع) ليثلا تيأرف ىصقألا سوسلا نم ةوزغ نيرشع ةيبنأ دالب توزغ"“ :دوسألا نب ىرتشملا
 ةعقاولا ةجاهنص ضرأ يه ةيبنأ دالب نإف هيقفلا نبا بسحو '.. بيثك جاجألا وحدلا نيبو هئيب (لاغنسلا
 دق تاوزغلا هذه نأ ىنعي امم تاوارحضو لوهس يف ةليل70 ةرسيم ربع ةدتمملا " يأ اناغو سوسلا نيب

 نييلادكلا كرش تدضخ اهلعلف «رهنلا بصم ىتح لحاسلا ةاذاحمب انرظن يف ةقطنملا هذه تقرتخا

 وبأف . دوسألا نباب هتقالع نععو اذه باطخلا يبأ مسا دورو بابسا نبع لؤاستلا يغبنيو . اديدحت

 «قداصلا رفعج باحصأ نم ناكو عدجألا سلقمب فرعيو يدسألا بنيز يبأ نب دمحم وه باطخلا

 ىمسنت اهنم لك 50 مهقرف تغلب ىتح هئارآل اراصنا بستكا دقو ؛هيف هتالاغمل ريخألا هنم أربتي نأ لبق

 هلتف نييسابعلا لبق نم ةفوكلا ىلإو ىسوم نب ىسيع نأ ىوس ىرخألا هتايح نع. فرعي الو «ةيباطنلا
 رظناو .(ةيسنرفلاب) 2ط ةيمالسإلا ةعوسوملا يف (باطخلاوبأ :ةدام) :عجار :«760/143 ماع

 لوبنطسا رتير يرئاه رشن ةعيشلا قرف :يتخيونلاو ه1317 دنبلا ؛يابموب «لاجرلا ةفرعم : يشكلا
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 اذه نم تاعارصو بورح دوجو ىلع ؛ةساردلا حلاص يبمك لالطأ برق «يناتيروملا
 ؟ بونجلاب هل ةلصالو روصعلا كلت عورد نسحأ نم هدرز عرد :ليبقلا

 نرقلا ذنم ايلج راص دق ماشللا ةجاهنص نيب يمالسالا  يبرعلا ريثأتلا نإ انيدل مهملاو

 تسغادوأ كولمل ةيباسنالا تارجشملا يف يوبألا باستنالا ليلدب نييرجبلا عبارلاو ثلاثلا

 ناك يتلا ةيطبارملا ةكرحلا عم نييجاهنصلا مالسإ قمعت دقو الإ سماخلا نرقلا تأي ملو

 ؛ ؛هلهأب ةلصلا طيرو نيدلا يف قمعتلل ايعس ةيبرعلا مهتعزن نم ززع امت هقفو عرو لهأ اهتداق

 مهمامتها مدع نم عاشي امل اسكع ؟ ةيبرعلا نسحيال نم ربنملا ىلع نم نولزني اوناك ثيح

 .نيدحوملا مهموصخ دهع يف بتك هبلغأو ءاهبادآو ةيبرعلاب

 نيطبارملا لْبق ىلوألا ةيجاهنصلا ةبقحلا ىلإ ةيبرعلا ءامدلل ركبمللا برستلا يفن نأ مهملاو

 ةيقب" ىلع تدكأ يتلا صوصنلل ارظن ؛ماكحألا يف عرستو فيحريبك هيف ؛ مهدعب هلب
 ريبعت بسح تسغادوأ قاوسأ يف "راصمألا رئاس نم بلا "و " ةيمأونب هذفنأ يذلا شيجلا

 بتك نيروكذملا برعلا راجتلا ءامسأ ىلإ ةفاضإ صلنخلا برعلا راجتلا مهنمو .يركبلا
 .ادوهعلا كلت يف نادوسلاو ءارحصلاب نيميقملا كلامملاو كلاسملا

 ؛ينوتمللا رمع نب ركب يبأ ةبحص تامغأ نم ءاملعلا رابك لصو يطبارملا دهعلا يفو

 ىلإ رداصملاريشت الف : تاطوطخملا يف ةفلتخم غيصي همسا ُدِرَيو دوسألا نبا ىرتشملا امأ 1

 دهع يف شويجلل دئاق ناك يذلا شارخلا نب ريثتسملا ىمسملا دئاقلا وه هبسحت اننكل هنع ىرخأ تامولعم

 يتلاو ءارحصلا ىلع تالمحلا ةدايق ىلوت هلعلف 740/122و724/ 116 باحبحلا نب هللا ديبع

 سوسلا ةيالو مكح ىلوت يذلا باحبحلا نب هللا دبع نبا ليعامسإ دهع يف سوسلا نم قلطنت تناك
 : عجار (م734/ ه116 ةنس)

 . 24 :صص ءت ءاد ؛نديل ةعبط «نادلبلا باتك رصتخم ءهيقفلا نبا -

 .343 -342 :صص «قباس عجرم يكشتفيل -
 ةمجرت ؛كلامملاو كلاسملا باتك نم ءزج وهو .. برغملاو ةيقيرفإ دالب ركذ يف برغل :يركبلا :رظنأ 1

 يمالسإلا باتكلا راد ريوصتو ءدادغبب ىنثملا راد رشن ةداعإ) ١1857 ءرئازجلا :نالسود قيقحتو

 158 ص :(ةرهاقلاب
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 «' ًةييلص دارم نم هنأل حق يبرعوهو يمرضحلا يدارملا نسحلا نب دمحم ركبوبأ مهرهشأو

 .؟ يريمحلا لصألاب ثبشتي هسفنوه لظ يجاهنص طيحم يف شاع هنكل

 : ”ةجاهنص  الوأ

 ةيطيارلا ةلودلا دبهع يف هب رخشتو يريمجلا يستلاب ثرهمت ةيجاهتسلا لئابقلا تل
 .نيفشات نب فسوي مايأ يف روهشماوحنلا ىلع

 :3بتاكلا دماح نب دمحوبأ هدشنأ ام لثم كلذبوحِدُم دقو

 وُمهوُمُهف هنو املا اذإو ريم نم ىَلعلا فرش مل مزق
 د اوُمُميلَع ءايحلا بلغ ٍةَليِضَف لك ًءالَعوَوَحاْم

 :بيطخلا نبا لوقيو
 ًةنرصم ةنوسدئم ْمُهفوَد هنو برش املس

 ْمرَصلا ىّتح اًهلضف رق رب مل ْمْرَعِ فاقع اني ٌمكعت
 يقيفشات ناوطو «ٌفسويو نيدلا ُفيلح ركيوبأ ؛اهثم

 دوهع يف مالسإلا لبق برغملا دالب اتلخد امهنأو ةماتكو ةجاهنص ةبورع ةباسنلا دكؤيو

 .نيليبقلا ةيريمح ىلع نوحليو «برأم دس راجفنا دعب ةميدق

 يحمجلا مالس نب دمحم ؛م763/147ت يبلكلا نبإ :كلذب اولاق نيذلا ةباسنلا نمو

 :م897/285ت يبوقعيلا ؛م869/ه256ت راكب نبريبزلا ؛م846/ه232ت

 باتكل ديسلا ناوضر قيفحت : ةسايسلا يف هتيرظنو ايناتيروم يف نيطبارملاب هتقالعو يمرضحلا لوح عجار . 1

 . يسنرفلا دهعملا «توريب ؛يمرضحلا يدارملل ةرامإلا بدأ يف ةراشإلا

 ةلجم ؛"اشيرفإ لامش يف يجولاينجلا وأتلا" :وكيازأ يلع يقدص : عجار «ةيمستلا هذه ىنعم لوح . 2

 34 -9 صص :15ددنلا ؛ 1990 -1989 ؛طايرلاب بادآلا ةيلك تايلوح

 463 ص :3ج «ت.د ؛ءاعنص ةعماج :.. نايعألا تايفو :ناكلخ نبإ .3
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 /ه523ت يناجرجلا ؛م945 /ه334ت ينادمبلا :م923 /ه3 10ت يربطلا

 .نيرشعلا ىلع داز ريثك مهريغو ؛م1249 /ه648 تريثألا نبإ . م8

 :هلوقب دماح نبإ لحارلا خرؤملا هدصقاموه كلذ لعلو

 ةئوُرْسِع كيفْكتاَمأ ًالدع ٌنورشع  اًهَرَرح َنوُحل يف ُّيِريمِحْلاو

 طبلاغألا نمو نيخرؤملا فيراخت نم اهلعجو ةبسنلا كلت يف ككش نودلخ نبإ نكل

 نكلأ .ربربلا ةباسن اهضفري لب ةيوسلا ةكلملا اهنم رفنتو لقعلا اهابأي يتلا ةعونصملا رابخألاو

 يف فشتكيو فشُتكا امب اصوصخ ةجاهنصو امومع ربربلا ةلص ام :وهو اقلعم ىقبي لاؤسلا

 يف غيزامألا ىدل ام قباطت مل نإ هباشت ىقيسومو راعشو شوفنو تاغل نم نامعو نميلا

 ؟ايقيرفإ لامش

 انهوجو يلّونو نيصتخملل هكرتن لب . عيطتسن لهو  شاقنلا اذه يف مسحلا ددصب انسل

 ؟ةيلالبلا ريغو ةيجاهنصلا ريغ ةيناتيروملا لئابقلا نم راصمألا برع لوصأ رطش

 :راصمألا برع  ايناث

 قزرلل ابلط لفاوقلاب اقلعت ةيبرعلا تاعامجلاو دارفألا مودق ىلاوت يطبارملا دهعلا دعب

 احايسناوأ تاوتو سوسلا ربع اميسال يمالسالا برغملا دالب يف ةسايسلا تابلقت نم ابرهوأ

 :ناسح يب نم ةيبزعلا لئابقلا ةرجهرعي

 لالخ نم ةيناميلا ةيبرعلا ةمورألل اهباستنا ىلع رصت يتلا ةيناتيروملا لئابقلا ضعب دجوت

 .يراصنألا دتحماب اهقلعت

 : ةيراصنألا لئابقلا

 نم يباسنألا جردتلا نإ يفانشلا هاداد نب دولوم نب دمحريدقلا يناتيروملا ثحابلا ىري

 قواستلاب ناك ةبوتكملاو ةيورملا ناضيبلا ديلاقت يف ةيفيرشلا ىلإ ةماعلا ةيشرقلا ىلإ ةيراصنألا

 . اهيليامو 203 ص 6ج :تدد ؛ركفلا راد :توريب ..ربعلا :نودلخ نبإ :عجار
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 .ءارحصلا يف عارصلا كلذ ءادصأ ددرتو يمالسإلا برغملا يف ةيسايسلا تايبصعلا روطت عم

 ترشتنا يتلا يريمحلا لصألا ةحورطأب ةلصلا قيثوودبي يراصنألا بسنلاب قلعتلا نأ امك

 ىلإ باستنالا نأ ركذي مث .يطبارملا دهعلا يف نوخرؤملا اهيلع لأ مث حتفلا نابإ ربربلا نيب
 [...رصني ؛رازنإ <] نراصنإ ةليبق مساو ةيراصنألا ةبسنلا نيب لكاشتلاب طبترا امبر راصنألا

 ةيفوسملا لئابقلا تابربك ىدحإ يهو «رستنيونبوأ رصتنيونب :ب يبرعلا قطنلا يف ةفورعملا
 .ايلاح يناتيروملا يقرشلا لامشلا يف رشتنت تناك يتلا

 رواحم ىلع :ريهشلا هلمع يف ريدقلا ةثاحبلا اذه عبتتي كلذ نم ساسأ ىلعو

 تسغدوأ لوح ةيخيراتلا تاباورلا ميمرت لالخ نم ةيفوسملا تاليكشتلا لوصأ 'تسغادوآ

 .اهناكسو

 مهنكمي ال هريغو ثحابلا اذه نإف ةيعورشملا نم تايضرفلا هذه ظح ناك امهمو

 .لوضفلل ريثم اهضعب ىرخأ تاياور نع يضاغتلا

 نوكتل ةنلبقلاو برعتلل ةدقعملا ةروريسلا ريسفتل يفكيال يطمنلا ليلحتلا كلذ نا مث

 تاعومجملل ةيفاقثلاو ةيبسنلا تارجشملا لوح ةيبرعلاو ةيلحما دهاوشلا ماكر مهفالو [لئابقلا

 .دارفالاو

 ريثي ال دتحما اذه نأ امك «ةريثك تسيل يراصنالا دتحنلاب قلعتت ينلا ةيناتيروملا لئابقلا نإ

 .نييلحم ا نيبتاكلا ىدل دقنلا نم ريثكلا

 اهدهاوشو تاياورلا قايس ىلع زكرنس لب ءاضرع الإ هئيعب لبق ةاور عبتتن نل اننإ

 : نييساسأ نيدفارودعت ال ةيراصنالا ةيئاضيبلا ةيباسنالا تارجشملاف

 نويرارديتلا ؛نويطاكاتلا هب ذخأيو :يراصنالا ةناجد يبأل باستنالا -1

 نويطاطتلاو نوُيِداَصُبلا دعا هبو ؟نييسلدنالا جرزخلل باستنالا -2

 :ةيسنرفلاب هناونع «تسغادوأ رواحم ىلع :يفانشلا هاداد نب دولوم نب دمح 1

 را عال عال خلال ب سس اهو 1مم لس لمعطممأ زمن ؟دعلمس عكا عا ا عع ةمعاعممع ءكاقع
 مدع. 1970, ممو0-103
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 ةيراصنالا عورفلا نع ةرهمجلا يف مزح نبا ثدحتي امومع راصنألل باستنالا صوصخب
 دعس ةيرذو ةناجد يبأ ةيرذ ىلإ قايسلا اذه يف ريشيو برغملاو ةيقيرفإو رصم ىلإ تلخد يتلا

5 8 
 . سلدنالا يف هتمومع ينبو ةدابع نب

 اهركذ : يرجبلا سماخلا نرقلا نم ةيقيرفإ عقص يف ةفورعم يراصنالا ةناجد يبأ ةيزذ
 «(سنوتا ةيقيرفإ برق نيّيراصنالا ةبرق يف ةناجد يبأ ةيرذ نم موق نع هثيدح يف يركبلا
 2 هللا ذبح نيزناجج يحب ةوقرعي

 امل ةيقيرفإ ناكس نم مهريغك اورف نيينعملا نإ ةرتفلا سفنب ةقلعتملا رداصملا نم مهو
 ةنس ذنم ةنومأم دعت مل ناوريقلاب ةماقالا ّنأ ىتح ةيقيرفإ قوط يذلا يلالهلا فحزلا مهمهاد

 دهع يف تامغأ ىلإ نييناوريقلا ءابدالاو ءاملعلا ةرجه تركك نأ بجعن ال كذلو .م4

 ريمالا نيب ةريهشلا ايقللا يف لوالا ببسلاوهو هناَرأ برق دق برغم اون يطبارملا فحزلا ناك
 يدارملا نسحلا نب دمحم ركبوبأ يناوريقلا ملكتملاو ينوتمللا رمع نب ركبوبأ يطبارملا

 يف هترهشل كلذب يمس ]ضاّقنلا دمحم اهُدََج نأ ركذت طاكات ةليبق ةياور نأ مث .يمرضحلا
 نم هريخك تامغأ نم هعم ءاج هنأو ينوتمللا ريمالا سلجم ةاضق نم ناك ؛[ ماكحألا ضقن

 همسا نأ ليلدب نيطبارملا نيب هتماقإ يف َجّمْنَّصَت يضاقلا اذه مسا لعلو .هوبحص نيذلا ءاهبنلا

 برع يفومح مسا نأشوه امك ؟محم همسا يجاهنصلا ميخرتلا لعجف دايز نب دمحم يلصالا

 .برغملا برع نم مهريغو ةنماحرلا نم شباربلا

 ةناجد يبأ بسن نم يراصنالا ددحلا ىلإ نوبستني مهف ”نيرارديت دالوأ صوصخب امأ
 قلعتملا يخيراتلا قايسلا مهتياور ىلع بحسنيو يلك نب ناحرس مهدج لالخ نم

 .نيبطاكاتلاب

  ه1403 :ةيملعلا بتكلا راد :توريب «برعلا باسنأ ةرهمج :يرهاظلا يسلدنألا مزح نبإ 1
 366 -364صص 2 - م3

 47ص زيا راسم« يزكيلا ف

 : ةفاقثلا راد يف عدوم ؛نيرارديت دالوأ ةليبقب صاخلا مسقلا ءاينانيروم ةايح ةعوسوم :دماح نبإ 3

 رز طوقا
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 ؛فورعموهامك ؛مهو ةطائرغ كولم رمحالا ينبل نوبستني مهف نييطاطخلا صوصخبو

 .سلدنالا يف روكذم روهشم يراصنالا مهبسنو جرزخلا نم

 يف مزح نبا لصف دقو يراصنالا دعس نب سيق ةيرذ ىلإ مهباستتاف نويداصبلا امأ

 .اهريغو ةبطرقو ةيليبشاو ةنوذش يف مهتارس ركذو سلدنالاب مهعورفو مهبسن

 :ه1 166 ت يلاديلا دمحم ملاعلا يراصنألا مهبسنب مهحدمو

 ةاثاترمو يحرم انصب ركل ةيطع لش رك ةادلا هاد

 0 ٍداّصلاب مْسَولا يف هراثآُءاَمْفأ اندّيس ٌراصْنأ مهتآومهيفكي

 ا يثرب نأ ه1271 ت يرصانلا باهولا دبع نب حلاص دمحم رعاشلا ةمالعلا دارأ امدنعو

 نييداصبلا كلام بلاطلا دالوأ هموق حدم يداصبلا لاف راتخملا نب يلاغ ملاعلا رعاشلا

 :لاقف يراصنألا مهبسنب

 ٌمِقاَصَم مارك موق مهّنِإ الأ كلام ِءانبأ نايعألا نم ناكو

 عمارصلا نيملسملل ْتْييب مهب جرْرخو سْوَأ لئن نم ْمُهو

 :م20ق .ت يِداّصْبلا مولعملا خيشلا نب اَنَْسَح ملاعلا رعاشلا لوقيو

 اناَطْحَف لست نم نييِداَصُبلا ٌةاَرس - اَناَتسَو َتْنُك نإو اع الئاس ايأ

 اناسَحَوورمعو ُدْعَس اَنئاَسْرُفو مُهَتلهَجاَم اذإ ْسْوَأ انداَدِجأو

 بيطخلا نبا تافلؤم يف هدجن نييسلدنالا نييراصنالا لوح قدالا ليصفتلا نكلو

 بارجلا ةضافن ؛ناكسلا لاحترإ دعب ناكدلا ةسانك ؛ةيردبلا ةحمللا :اميسال يسلدنالا

 .فيناصتلا نم اهريغو «بارتغالا ةلالعو

 مهل بستتي نيذلا رمحالاونب مهنم ردحني نيذلا نيَيِرْصَّنلا بسن يف لّصف ةسانكلا يفو

 هل بستني يذلا دعس نب سيق ىلإ ةدعاصلا ةلسلسلا ركذ نييرصنلا بسن يفو .نويطاطخلا

 داصلا فرحوهو مهيشاوم هب َنوُمِسُي ٌراعش مهل ناك نييِرْصّنلا ّنأ رّكذ امك «نويداصبلا
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 .مهلاومأ هب نوزّيميو مهماعنأ هب نوُمِسي يذلا نييِداَّصْبلا ةليبق راعش هسفنوهو يفوكلا طخلاب
 ةملك هسفتوهو ءَّرَصن :وهو مهمالعأ ىلع هنوعضي اراعش نييرْصَّنلل نأ اضيا ركذ امك
 .'ةديجمتلا ب ايلحم فرعتو نويداصبلا اهمزتلي يتلا فرشلا

 راشأو برغملاب سوسلا زاوحأب نييرصنلا دوجو عبتت بيطخلا نبا ناك رخآ ىوتسم يفو
 .كانه مهيلإ

 يف رمحالا ينب نمو نييراصنالا تاتويبل ركذ 'لوهجم فلؤمل ساف تاتويب باتك يفو

 .تاتشلاو ةعيضلاو رقفلا مهب دبتسا فيكو ةيلاتلا نورقلا يف اهزاوحأو ساف

 رسالا نعرابخأي ةقوثولا ةيبرغملا رداصملا اندمت يرجبلا رشع يداحلا نرقلا يفو
 ديس ةيواز نايراصنالا دمحأ هئباو ميهاربأ سسأ فيكو اهزاوحأو تنادوراتب ةيراضنالا
 فورعملا ملاعلا ةيراصنالا ةجيدخ امهتديفح نم اهثري نأ لبق تنادوراتب ةريهشلا سانلا

 ةليبق دادجأ نم نييراصنألا نيذه لغلو .”دهعلا كلذ ذنم هتيرذ يف ىقبتل يعردلا يرضانلا
 اهمسإ فيرحت :ْتاَسبود :جرادلا قطنلا يف اضيأ ىمستو ركذلا ةفنآ ةيناتيروملا نيالا
 .داصوبأ دمحأ دالوأ :ميدقلا

 َنيئداَصُبلا ةياورنأ امك «لهس روسيم ءارحملا ىلإ نسونسلا نم لؤضؤلا نأ كشالو
 حالصلاب هترهش ُرُكْذتو داّصلاوبأ بقلملا دمحأوهو مهل ىلعألا ّدجلا مسا نع حصفت
 .ةروكذملا سانلا دّيس ةيواز بحاص يراصنالا ميهاربا نب دمحأ هلعلف دهزلاو

 كلت بوجت ددعلا ةليلق اًرّسُأ «ميدقلا يف ءاوناك مهنأ َنييِداَّصْبلا ةياور ركذت امك

 .لقألا ىلع يرجبلا عساتلا نرقلا ذنم يحاونلا

 لئابقلل ةيباسنالا تارجشملا يف ةيجاهنصلا ءامسالا دوجو نع ظحالم ثدحتي دقو

 لدبملا ثيح نم اهلحم يف ةظحالملا نأ قحلاو ؟ ةمْجّعلا ىلإ اهب ىعذأ كلذ نأ فيكو ةروكذملا

 ترد «طايرلا ةعبط «ساف تاتويب :لوهمم -1

 .ةبسنلا سفن نم اهيلي امو ييراصتألا «راصنألا :داوم :ةديدجلا ةعبطلا :برغملا ةملعم :عجار-2
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 .ةيعامتجالاو ةيناسللا تاكباشتلا كلت يف لصيفلاوه يخيراتلا قايسلا نكل

 روصع يفو ءارحصلا ىلإ برغملاوأ ةيقيرفإوأ سلدنالا برع نم تاعومجم لوصوف

 اليلق ٍةَجَمّْصلاب رثأتلا ريغل الاج كرتيال صلخلا ةجاهنص تاعومجم نيب اهلولحو ةمدقتم
 دوجو نم كلذ ىلع َلدأ الو .يلصالا بسنلا ةقيتح لاح يأب يفنيال هنكل ءاريثكوأ

 يجاهنص طيحم نمض نيطبارملا ةمصاع يكوزأ يف ينيدلاو يملعلا هرودو يدارملا يمرضحلا

 « ايناتيروم يف برع ناسحونب :هب ةربعال ءامسالا نيب لكاشتلا نأ كلذ ىلإ فض .لماك هبش

 هسفن لاح او .نيليبقلا عمجت ةلصال هنأ مولعملاو «برغملا نم لغايرو ينب يف ربربلا ناسحونبو

 .نيفورعم برع ةذاقل ةيربرب ءامسأ اهلك يهو ...ينكرب ؛زورت :ناسح ينب مالعأ يف

 ريع روسيمو لهس ةيلصالا دالبلا يف اهتدلج ينب عم تاعومجلا هذه لصاوت نأ مث

 .ماعلا رادم ىلع ءارحصلاو برغملا نيب ددرتت يتلا لفاوقلا

 « هتيخيراتو بسنلا ةقيقح ىلع دهاش مظعأ دافحالا يديأ يف دادجالا راثآ ءاقب نأ لب ال

 ةنجلا ريوطأ نبال سماخلا دجلا طخب يربكعلل نآرقلا بارعإ باتك نم ةخسن دوجو ليلدب
 روكذملا دجلاو .'ةكججتب ميهاربا جاحلا نبا عم همايأ ىلإ ةلوادتم تناك يمايصلا يجاحلا

 .تامغأ نم يشرق يبرع

 فيرحت :يتكرب :اندالب يف هنمو «روهشم ميدق ةيبرعلا ءامسالا ىلإ ٍةَمْجُعلا برست
 نم اهريغو ؛كوبنب ءزوُرت : لثم ىرخأ ءامسأ لاحوهو ؛دوسألا :ناكربأ :ةيربربلا ةملكلل

 .اثيش ةيبرعلا مهتبسن نم رّيغت نأ نود ناسح يني باسنأ ىلإ تبرست يتلا ةيجاهنصلا ءامسالا

 ةجاهنص تطلاخ يتلا ةيلقعملا ةيبرعلا لئابقلا ءامسأ يف ةفورعم ءادإ ءودإ :ةفاضإو

 ..عينم يود :رخآ مساب اضيأ نوفرعيو « عينمودإ : لثم «ةتانزو

 دمحأ دالوأ :َنوُيِداَصْبْلاَف :ةروكذملا ةيراصنالا لئابقلا ءامسا ىلع قبطني هسفن لاحلاو

 . طوطخم «ةئملاو ىنملا ةلحر : ةنجلا ريوط نب دمحأ بلاطلا :عجار 1

 ينيدلا نأشلا تاذ ةيناتيروما لئابقلا تايرْبُك نم :"َتاَسُب ْوَد "وه يلحم مساب نوفرعيو نويداصبلا 2
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 هققطن ةلوهسل لوالاوحنلا ىلع يقب مث دْأَصُب .وديإرأ «تاّسُبوديإ : ىلإ مهمسا رّرَحت «داصوب
 يتلا ِةُيداَعُبلا نوطبلا لج نأ كلذ ىلع ليلدلاو « ةينوتمللا لئابقلا نم مهلاوخأ ىلع

 :اهؤامسأ تجهنصت دقف ىرخالا نوطبلا امأ ةيبرع اهؤامسأ ةيقب ةجاهنص يف اهل ةلوؤخال
 خيش ةميرك يهو ميرم تنب ءانبأ : .أ :!ميرم] مايم + ؟نياالآ +ادالوأل َدِإ :دمحم ديس دالوأ

 امنيب .كلذ ىلع سقو ءايناتيروم يف اياوزلا لئابق تاهمأ تايربك نم لصالا يجاهنص ليبق
 :"ةيناّسح" ةيبرع تايمست تاذ ةجاهنص يف ابل ةلوؤخال يتلا ىرخالا ةّيداَصْبلا نوطبلا تيقب
 يوب دالوأ :ىمحلا يذ دالوأ مهمساو ...قرشلا يف يوب دالوأ « ةلبكلا ةقطنم يف يدع دالوأ

 حلا

 فورعملاو يضاقلا ءانبأ : ةملكل يجاهنص فيرحت هنا هنم شاقن ' طاقات ةليبق مسا يفو
 رمع نبإ ركب يبأ لفقم نيطبارملا ةاضق نم  ةعئاشلا ةياوزلا بسح ناك « طاكات ةليبق دج نأ

 تامغأ ىلع هتلمح نم

 , ةقطنملا يف قراوتلا نم ىرخأ تاعومجمو ءراّصُنأ لك ةليبق باستناف كلذ بناج ىلإو
 .يلصالا يراصنالا بسنلاو اهنيب طبارال يتلا ءامسالا هباشت ليبق نموه ؛يراصنالا بسنلل
 .ناكملاو نامزلا ةبسانم مدعلو يخيراتلا ناكمالا ءافتنال كلذو

 :ناّسح ينب لئابق -اثلاث

 :ايناتيروم ىلإ ناسح ينب لوخد -1

 يتلا لئابقلا نم  لقعم نب لقاع نب دمحم نب ناسح نم ردحنت ةيناتيروم ةيبرع لئابق

 .سماخلا نرقلا يف ريبكلا برفملا ىلإ ةيلالبلا ةرجهلا عم تءاج

 دهع يف رصم ىلإ ةيبرعلا ةريزجلاب دجن نم لاله ينبو ميلس ينب عم اهترجه تأدب دقو

 «قياس عجرم :دماح نبإ : عجار . اهيرغو اهلامشو دالبلا قرش يف اهعورف رشتنت «يرشبلاو يملعلاو
 . (نويداصبلا ] تاسب - ود ةليبق ءزج

 . ةيبونجلا ايناتيروم يف ملعلاو نيدلا لئابق نم : يضاقلا ءانبأ ةليبق مسال يلحمل قطنلا وهو :طاات- ]
 . طاكات ةليبق ءزج «قباس عجرم :دماح نبإ :عجار
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 .م1161/ه555 ةنس ةيدهملا حتف خيرات ىتح مولعملا ربخلا يف ةيقيرفإوحن اهنمو نييمطافلا

 نمو نميلا برع نم ؛حجرألا ىلع ؛نيردحنملا «لقعملا برع نم نطب ناسحونب
 .'نّيببلاطلا نم مهنأ أطخ ركذيام مغر «صاخوحن ىلع جحذم

 برغملا يراحص اورمع مث ؛ةيقيرفإ لامش ىلإ ةيلالبلا ةرجبلا عم مبلوصو ناكو

 .ةهيفايف ىلع اوبلغتو ىصقألا

 لئابق رفوأ نم ةنماثلا ةئاملا رخاوأ يف (ه 808 ت) نودلخ نبا دهع يف لقعملا ناك

 نم طيحما رحبلا ىلإ نوهتنيو ناسملت ةلبقب (...) «ىصقألا برغملا رافقب مهنطاومو برعلا

 .”برغلا بناج

 اوضرفو (...:نالكرو :تاوت ؛سوسلا -)روصكلا كلت يف لقعملا نأش لحفتساو

 ىمست ةيرابجإ ةبيرض نومدقي مهسفنأ لقاعملا راص امك «ةتائز نم اهناكس ىلع مراغملا

 نيميق ائيشف ائيش اوحبصي نأ لبق كلذو ؛ ةينيرملا ةلودلا ىلإ ؟ مرغملا ]ل يحرلا لمج

 .يحاونلا كلت لئابقو ناكس نم بئارضلا ةيابج ىلع نيينيرمللا

 يتلا ةعساولا تاعاطقإلاب ةلقاعملا ىفتكا ءايئزج ؛ينيرملاو يدحوملا دهعلا لاوطو

 مايأ يف ؛مهنطاوم تناكو ؛نادوسلاو ةساملجس نيب ةراجتلا لفاوقل ضرعتلا نع ءاهرلان

 تالاج ةمخاتملا لامرلا ىلإ سوسلا نم نوعجتنيو : طيسحملا ىلإ ةعرد نم ؛نودلخ نبا

 نوذلخ نبا دهع لبق ناك ءءازمحلا ةيقاسلا ىتح ءابوتج لقلنتلا اذه نأودبي نكل .؟نيمنلملا

 رمأ مقافت ةلامتسو نيسمخو نينثا ةنس يف " : هنأ ؛”يشكارملا يراذع نبا ركذ دقف ؛ريثكب

 .58:59 :صص :6ج .تءد ؛توريب ؛ركفلا راذ «ربعلا :(نمحرلا دبع) نودلخ نبا :عجار -1

 قباس عجرم ؛نودلخ نبا -2

 .هسفن -3

 هسفن -4

 وربينز دمحم قيقحت :ثلاثلا مسقلا ؛برغملاو سلدنألاو ةيقيرفإ دالب ركذ يف برغلا نايبلا :يراذع نبإ - 5
 403 : ص ؛يجح دمحم
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 برع ضعب هل تداقناو سوسلا دالب يف فالخلاب [بونجلا يف ةرامإ بحاص ]ردي نب ىلع

 .ةئامعبسو سمخ تاونس سمألا ءافلح عراصتي نأ لبق كلذو ناسح ينبو تانابشلا

 م1286 -1258/ه 656-685 ]قحلا دبع نب بوقعي مهيف نخئأ نيينيرملا دهع يفو

 ةنس ةيناث مهيف نخثأو (م1306 -1286/ه 701 685 ] بوقعي نب فسوي مهرصاحو

 .'"ايونج مدقتلل مهرطضا امم ه6

 ةهج نم تناك ةجاهنص دض نويناسحلا اهضاخ يتلا بورحلا ىلوأ نأ دماح نبا ركذيو

 .راردآ لامش ةعقاولا يديكإ ةقطنم

 دالوأ عارص لوصف لوح يتنكلا ةفيلخلا دمحم خيشلا ةياور نأشلا اذهب درطتساو

 دمحم ديس نم يحور دنسو معدب كئالوأ رصتنا فيكو ؛نيينوتمللا لكودبإ دْض رصانلا

 نم مهتمومعونبو رصانلا دالوأ مدقت مث «عابتأ ىلإ مهبلغأ اولوحو لكودبإ ىلع «يتنكلا
 ةبيكرلاو تناكت يف طابنألاو «راردآ يف يلشيدإ مكحب اوحاطأف ىرخألا ناسح ينب لئابق

 .”ةلبكلا يف كيزريناو

 مهئانب لالخ نم ةيعامتجالا ةيبئارتلا ناسحونب قمع نأ عارصلا اذه جئاتن نم تناكو

 ةئف هطسو يف يتايو «برعلا مسا اوركتحاو ؛هتمق يف مهسفنأ مه اوناك يعامتجا مربل

 عفدت يتلا لئابقلا «ملسلا لفسأ يف يتأت مث «ةيفاقثلاو ةينيدلا ططخلا ىلع ةميقلا اياوزلا

 مراغملا برض نأ نم مغرلاب اذه ؛ةمحللا :وأ ةكانزآ :اهومسو (ةيرابجإلا بئارضلا) مرغملا

 ددصب ناكوأ : ةيامحلا بلطل رطضاوأ بورحلا هتكهنأ يوازوأ يناسح يأ لمشيدق

 .ركتحم لاجم يف عاجتتنالا

 ةنوحلملا ةيبرعلا مهتجبل اورشني نأ ءدقعم يخيرات راسم دعب ؛ناسحونب عاطتساو

 لثم ةصلاخلا ةيربربلا تاجهللا ءابيرقت ؛«تفتخا ثيح ؛ناملاو يداوبلا ةفاك ىلع ةيناسحلا

 ريزأ مالك :ةامسملا ةجهللا لثم ةكرتشملا ةينادوسلا ةيربربلا تاجهللا تضرقناو ةيجاهنصلا

 .224 _222 :ص :برغملا خيرات يف برعلا رثأ :(دمحأ) فيض وبأ :عجار -1

 اهيلي امو 61 :صص «قباس عجرم ؛دماح نبا -2
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 حلملا قيرط ىلع لحاسلا ندم يف رهدزا ةيكننوسلاو ةيجاهنصلا نم جبزم يهو (ةيريزآلا -)

 ىلإ ادوعص يقرشلا بونجلا يف ضوحلا دالب) الامش ءارحصلا دالبو ابونج نادوسلا دالب نيب

 نيلامجلاو نييكننوسلا بهذلا راجت نيب ةراجتلا راهدزا نابإ (يناتيروملا لامشلا يف راردآ

 يف اجئار ناسللا اذه ناك دقو .نييفوسملا

 0 16 ق) نازولا نسحلا ةلاحرلا دهع عم ةتالو يف ةجئار تناك يتلا ياغنوسلا

 ةفل كلذك تعجارتو .طيجنشو ناداوو تيشيت

 رعش ةلاطإ لثم :نييوارحصلا ربربلا ثوروم ضقانت تاداع اضيأ ناسحونب رشنو

 ةيجحلا باكرلا زيمت ىلع دعاس ام كلذ ناكو ؛همازلإ لدب ماثللا رسحو : هقلح لدب سأرلا

 يف جمدنت تناك نأ دعب لقتسموحن ىلع ةيوارحصلا ندملا نم ايرود قلطنت تأدب يتلا يتلا

 ةةيدؤركتلا باكرلا ةامسملا نادوسلا جاح باكر

 نم ايرق ءاوناك ناّسح ينب نأ ىلع :نيملسملاو «بتاجألا نيلاحرلا فاصوأ لدتو

 ةراجت نوبقاري اوراصو يناتيروملا لاجمما ىلع مهتضبق اومكحأ دق (م15/ه)9 نرقلا ةياهن

 مهعرف رطيس ىتح راشتنالا يف اورمتسا مث .ةجاهنص لئابق ىلع تاواتإلا نوضرفيو ناملا

 ترامإ اهب اوسسأو ؛ةيناتيروملا دالبلا لج ىلع ؛لئابق ةدع مهو ؛ةرفاغملا :سينرلا

 يناتيروملا قرشلا] ةبيقرلا دالبو ضوحلا دالب يف كرابم دالوأ ةارامإ لثم :ةيوق تاسائرو

 يبرغلا بونجلا ىصقأل ةزرارتلا ةرامإ ؛[ينايروملا بونجلا ] ةنكاربلا ةرامإ ءايلاحلا

 دالوأ ةسائرو رصانلا دالوأ ةسائرو «[يناتيروملا لامشلا ين ] نامثع نب يحي ةرامإ ؛[يناتيروملا

 .يناتيروملا قرشلا نم ضوحلا دالب يف امهاتلكو دّواد

 نم باستنإلا فسني اهضعب ةديدع تالؤسن يشرقلا دتحملا ىلإ ناسح ينب باستنإريثيو

 !يجحذملا ينميلا بسنلاب ةرشابم نيينعملا طبريو ؛هروذج

 امأ ' :هصنو نودلخ نبإ هب حرص ام اهساسأف ينميلا لصألا نع ةعفادملا ةحورطألا امأ

 نودعي ؛لاله نم برعلا ةباسنو : ةلوهجتو ةيفخف روهمجلا دنع  ناسح ينب ينعب  مهباسنأ

 ىلإ ؛تيبلا لهأ نم مهنأ نومعزي لقعملاو «حيحص ريغوهو :لاله ينب نم لقعملا برع

 .65 _63 :صص :طوشكاون «ةفاقثلا راد «ةنوقرملا ةخسنلا ؛يسايسلا خيراتلا ؛دماح نبا :عجاري -1
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 لهأ اونوكي مل ؛نييمشابلاو نييبلاطلا نأل ؛حيحصي اضيأ كلذ سيلو ؛بلاط يبأ نب رفعج

 ىمسي نينطب مهيف نإف ؛نميلا برع نم مهنأ ؛مهرمأ نم ملعأ هللاو حيحصلاف ؛ةعجتو ةيداب
 .!"هريغو يبلكلا نبا امهركذ ”لقعملا"ب امهنم دحاو لك

 يرصانلا دلاخ نب دمحأ در اهنم نيرخأتملا ىدل ةداح ادودر يأرلا اذه راثأ دقو

 طوقس نيبو «"يرفعجلا بسللا يف يرتشملا ةعلط' هباتك يف ؛م1897/ه1315ت يوالسلا

 :”ججح حبس يف اهتلصوحب نودلخ نبا تالالدتسا

 نب ثراحلا ينب نموسيل مهنوكو مهتيشرق ليلدوهو ليلق ددع يف اولخد لقعملا نأ .1

 .ةعجنلل مهب ةجاحالو نييسابعلا لاوخأو 'برعلا ةرمج" اوناك نيذلا بعك

 .مهمع ينب عم برحلا هببس زاجحلا نم رفعج ينب لاقتنا .2

 يف اهعاستاو ةيديعصلا دالبلا يف شيعلا قيض هببس برغملل ديعصلا نم مهلاقتنا 3

 .مهتيزم نم نوريالل مهتيرفعج ليلد مهيلإ فاضنا نمب اورثكتسا مهنوك.برغملا

 مهفرعيال ةباسنلا نم مهقبس نم نأل دودرمف روهمجلا دنع لوهجم مهبسن نوك امأ .4

 ائيش مهنع نودي مل مهرصاع نمو

 .بلاط يبأ نب رفعجل نوبستني اوناك هرصع يف مهنأ 5

 مهنيب نكت مل برحلا نأل دودرم ؛ةعجنويداب لهأ انوكي مل نييبلاطلاو نيبمشابلا نأ 6

 .زاجحلا يداوب يف مهو الإ

 ءالقعوأ اعرش هب ةربعالف نيينميلا يف لمعملا مسا دوجو امأ 7

 غيليإ' هباتك يف يسوسلا راتخملا «لقعملا نع نودلخ نبا مالك يفن يف يرانلاوذح اذحو

 ."انيدحو اميدق

 60و59 صص :6ج ؛.. ربعلا «نودلخ نبإ- 1

 .2004 ءطوشكاون ؛..رثؤملا ناكملاو كرحتملا يضاملا :ايناتيروم :يديس نب ودمحأ :عجار- 2
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 ءاملع نموهو يرصانلا باهولا دبع نب حلاص دمحم :لثم نويناتيروملا نوباسنلا هافقو

 كاذب رختفاو ."ةينائسحلا باستألا ةفرغم يف ُهُيلاَسْيْلا هَوْسَحْلا" هباتك يف ناسح يب لئابق
 : 'اهنمو «ةريهشلا ةيرخفلا هتديصق يف بسنلا

 ريصات لآْنِم ِبْكَرلا ٍريمأ ُنِئاانأ ٍرِداَبُم لاؤس يّنع اولآنست نإف

 ٍرتافدلا ُلْهأ ُمالْعأَلا َحَّحص امك  بَنيَز نيل رم نم اوُبَستلا دق

 ٍرماع َنْب لاله وأ ٍمّيلس نامز الّقْعم براغملا يف اغفر اًمذِقو

 نأل ءامامت ليحتسم ناسح ينبل يشرقلا بسنلا نأ نوري نيرصاعملا نيسرادلا نكل

 ءاثيدحو اميدق برعلا نوباسنلا اهلوادت يتلا مهعورفو نييشرقلا باسنأ يف فرعُيال لقعم

 ! نيباسنلا عامجإب بقع هل نكي مل لقعم هل بستني يذلا لجرلا نأ امك

 عقاو ؛نييلالبلا عم ةرجهوأ اباستنإ لقعملا ةينامي نإف «ضيفتسملا لدجلا اذه نع ضغيو

 .ضرعلا اذه يف انمهي اموهو ءهيف ءارمال تباث يخيرات

 همنا عام ووتسأبلا
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 داشت ةبورع يف ةينميلاو ةيبيللا لئابقلا رود
 ريوطلا دمحم ا دمحم .د

 ىطسولاو ةميدقلا روصعلا ذنم ةيبرعلا لئابقلل ةماه بذج ةقطنم داشت ةريحب تلكش

 كلذيو ؛يداليملا عباسلا نرقلا ذنم ةريبك تارجه لكش يف برعلا اهيلإ لصو ذإ ؛ ةثيدحلاو

 ةيبلغألا نولكشي برعلا حبصأ ىتح داشت ةريحب طيح ىلإ لصو نم لوأ ةينميلا لئابقلا تناك

 قرشو يراش رهن برغ ىلإ مهرارقتسا دتما مث ةريحبلل ةيبونجلا فافضلا ىلع ةيناكسلا

 (53182181) تاملسلاو (61338126) ملاوغلا لئابت ةعومجم لثم ةربحبلا لامشو

 اوهجتاو لامجلا ةيبرت اوكرت نيذلا (6338 0/)53) ديص ينبو (11670038011/) ةيدامحلاو

 . 'راقبألا ةيبرتل

 ببسب ناكسلا ةيقب نم ريدقتلاو مارتحالاب برعلا نم داشت ةريحب بونج ناكس عتمتو

 .”يعامتجالا لاجلا يف ةباذجلا مهتيصخشب ظافتحالا ىلع مهدعاس امم ةيبرعلا مهتنلو مهلصأ

 نأ ىلإ «داشت ةريحب نم يقرشلا لامشلا ىلإ ةعقاولا « مناك يف ةيخيراتلا تاياورلا ريشتو

 ةريحب نم يقرشلا لامشلا ىلع رطيسو ؛نزي يذ نب فيسوه نميلا نم مدق ًايبرع ًالطب

 بعشوأ 'يرونكلا ' مساب اقحال فرعت تحبصأ لئابقلا نم ددع ىلع هذوفن طسب مث .داشت

 ىتح يداليملا عساتلا نرقلا ذنم مكحت ةيديزيلاوأ ةيفيسلا ةرسألا هذه تلظ دقو اذه ؛؟ مئاك

 برغلا سلبارطب ماك لصي ناك يذلا لفاوقلا قيرطب ابلاوط اومكحت دقو .م1846 ةنس

 .”نامورلاو نيينجاطرقلا مايأ ذنم ميدق قيرطوهو «ىرخألا ةيقيرفإلا قطانملا نم اهريغو

 1١ زعمم- ءاهنوع ةعالمعم طتوامتمع لعك ةهطعو دنع اع كعك كلن ادع (عطقل, ةمصقلمو لع

 اتصل عموزاغ ل'ةطتلزقمرا,2- 2,1970, 0

 2 -طتل م1101

 ؛ ةيمالسإلا ةوعدلا ةلجم ”طسوألا نادوسلاب ونرب  مئاك يف هراشتناو مالسإلا لوصو”؛يبيطلا نيمأ - 3

 .181 -180 ص ءثلاثلا ددعلا
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 ىلعو « ةيملسلا قرطلاب ناك ماك ىلإ يمالسإلا نيدلا لوخد نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو اذه

 يّمح ناطلسلا قنتعا ةيلمعلا هذه لضفيو ؛ ايقيرفإ لامش نم نيمداقلا ءاهقفلاو راجتلا يديأ
 لهأ راصو «يداليملا رشع يداحلا /يرجبلا سماخلا نرقلا رخاوآ يف ماك يف مالسإلا دمحم

 ةقومرم ةناكم ءاهقفلاو ءاملعلل ناك امك ؛ كلام مامإلا بهذم مهنيب دوسيو ؛نيملسم مئاك

 مناك يف سرادم ترهظ تاريغتلا هذه لضفبو هنإ ؛ ةفيلخ بتل ناطلسلا ذختاو ءدالبلا يف

 نيودت ىلع دعاس امئ ةيبرعلا ةغللاب ةباتكلاو ةينآرقلاو ةيهقفلا ةساردلا ىوتسم ةدوحب تزيمت

 - 'مهدالبل ةيخيراتلا لحارملا

 ىلع عارصلا رمتسا رشع عبارلا نرقلا رخاوآ يفونرب ىلإ ماك نيطالس لاقتنا باقعأ يفو

 (1503 -1476) يجاح ىلع ناطلسلا ىهنأ ىتحونرب يف ةكلاملا ةرسألا دارفأ نيب ةطلسلا

 -مناك ةيروطاربمإ ماقأو ؛ 1484 يلاوح يف ةديدج ةمصاع سسأو يرسألا عارصلا

 -مئاك ةيروطاربمإ تاقالع طبر متو ؛هتلود يف ةفيلخ بقل يجاح يلع ذخأو «ةيناثلاونرب

 لالخ ايقيرفإ لامشب ةينامثعلا ةلودلاو نييدعسلا دهع يف ىصقألا برغملا ةلود عم ةيناثلاونرب

 ل سداسلا نرقلا

 ءاوس (طسوألا نادوسلا) داشت ىلإ اهقيرط تدجو دق ةيبرعلا لئابقلا نإف ةماع ةفصبو

 داشت ةريحبب ةطيحنا قطانملا لخاد رثكأ ترقتسا يتلاو نميلا نم ةمداقلا لئابقلا فرط نم

 قيرط نع داشت ىلإ ةيبرعلا لئابقلا ةيقب هيف تلخد يذلا تقولا يف ةينميلا لئابقلا ةصاخو

 يف تمهاس اهنكلو اهب ةصاخ كلام يأ مقت ملو ءاهريغو سنوتو ايبيلو رصمو نادوسلا

 سمخ ةئيه ىلع تناك دقو « ماكو «روف رادو ياداو لثم ايقيرفإ طسو يف تاموكح نيوكت
 :تاعومجم

 ءرمحألا رحبلا ربع ةيبرعلا ةريزجلا هبش نم ةرشابم اومدق نيذلا ةنيهج برع .1

 روف رادو نافدرك

 182: 181: نيم عبق عجيل -1
 ,188  -187ص هسقن عجرملا - 2
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 .سليارطو رصم قيرط نع ةيبرعلا ةريزجلا هبش نم اومدق :ةنواسحلا برع .2

 .يتسبيت قيرط نع ايبيل نم ةمداقلا لئابقلا .3

 .لاله ينب نم ةردحنم ةيبرع ةليبق (0]1601020ال55)"روجنوتلا " .4

 ليلا ةقطنم نم (2ةطعال)"حبار' تاعومجم عم اوتأ (0ز6118685)' ةبالجلا ' .5

 .ىلعألا

 يف ء(ىجهط ه88) "اوش برع" مساب نوفرعي ةنواسحلا برعو ةنيهج برع ناكو

 ةبالجلاو روجنوتلا برع فرع امئيب «نازف برع مساب نوفرعي نويبيللا برعلا ناك نيح

 مهبسن عجريو «رثكألا مه ةنيهج برعو ؛برعلا مسا مهنع نولوقي الو يلصألا مهمساب

 لئاو ينب مهمهأ نمو :ةنيهج نم ًاددع لقأ ةنواسحلا برعو :ةف دمحم دج بلظملا دبع ىلإ
 هنبا قيرط نع «بلاط يبأ نب يلع نم نوردحني مهنأي نولوقي مهو «يلاسألاو اناقدلاو

 برعامأ ؛ ءافص رثكأ تامسب اوظفتحاو :؛ ةئيهج دعب داشت ىلإ اومدقو :نسحلا ركبلا

 ةيرعلا نوملكتيو «سنوت نم اومدقو لاله ينب برع نم مهرادحما دقتعيف روجنوتلا
 دقف ايبيل برع امأ ؛ ياداولا يفو مناك قرش بونج يف نورقتسم مهو «ةيناروقلاو ةيروناكلاو

 دبع اهيف لتق يتلاو ةلغبلا ةراق ةكرعم دعب 1842 ماع ىلوألا مهترجه يف داشن ىلإ اولصو

 1931 ةنس ةيناثلا ةرجبلا تلصو نيح يف ةيئامثعلا تاوقلا يديأ يلع رصنلا فيس ليلجلا

 دالوأ :يه ةيسيئر لئابق ةدع ىلع نيعزوم ةيزاغلا ةيلاطيإلا تاوقلا دض ةرفكلا ةكرعم دعب

 ,!ةقااققلاو ةلفؤوو ةوسللاو ةنواسللاو ةحيراتملاو:قاميلط

 نيذلا مهو ةراقبلاو «لبإلا نوبري نيذلا مهو ةلابإلاب مهسفنأ نوفصي داشت يف برعلاو

 فورظلاب داشت يف برعلا ةايح رثأتتو ؛ةعارزلاب نولمعيو ءهرضح فصن مهو رقبلا نوبري

 قطانملاب ضرألا ةعيبطل ريرسلا نوفرعيو ماسيخلا نونكسيو ؛ ةيسايسلاو ةيداصتقالا
 ربوو فوصلاو راجشألا عاونأ نم دوجوموه ام قفو نكسلا دادعأ مءالتيو « ةيئاوتسالا

 ةطتويمم 5-7. - ١
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 « ةيقاطلاو درجلاك يسلبارطلا سابللاب ًارثك اوظفتحا نييبيللا نإف سابللا امأ «تاناويحلا

 .'ةيلحملا سبالملا لحم لحت تذخأ ةيبوروألا سبالملا نكلو

 يف ةراجنللا ةلوازمو ةيشاملا ةيبرت ىلع موقي داشت يف برعلل يساسألا لمعلاو

 ريغ ةضاخ ةقبط نم لاجر بشخلاو ةدادحلا لامعأ هيف لوازي يذلا تقولا يف نادوسلاوونرب

 .”يرعلا

 نآرقلا نأل ؛برعلاو نيملسملا داشت ناكس نيب طابترالا ةدايز ىلع مالسإلا دعاسو

 ادباش نيج" يسنرفلا خرؤملا هفصي امك ميركلا

 هللا لضفوهو «ضرألل ءامسلاةبهوهو ؛برعلا يف لزن يذلا ىلاعت هللا مالك لثمي هنأل ممقلا

 مهو نآرقلا ةغل ةيبرعلا ةغللا يه ةيلصألا مهتغل تناك نيذلا نوملسملا كئلوأ هرشن يذلا

 .”"هتيرعاشو هلامحي رثأتلا اوعيرس

 ةمقوه نآرفلا" : هلوقب (]زءةقق ءاطهمءا16) '

 مالسلاو تايحتلاك ًةفرحم تناك نإو «ةددعتملا ةيبرعلا تاملكلا ةيلحلا تاغللا لمحتو

 ةفرعم هيف متي ًاينيد ًاميلعت ناك داشت دالي يف ميلعتلاو .ةالصلا تاكرحو بجعتلا تامالعو

 ميركلا نآرقلاو ةغللا مولع ةساردو :ميركلا نآرقلا روس ظفح مث ةيئاجبلا فورحلا

 ةيادب عم نكلو :بيتاتكلاو اياوزلاوأ دجاسملا لخاد ءاوس فيرشلا يوبنلا ثيدحلاو

 ةيسنرفلا ةغللاب ةيوحصم ةئيدحلا سرادملا رهظت تأدب 1898 ةنس يف داشتل يسنرفلاوزغلا

 اطلليمبق. - ١

 زوقم ةطفمءااعراع مهيملع مطففتعم ءلتقممك !"طفمدقتلمسي 7رصنع ع !”ةءواع- رظنا -2
 مارت عطمتونع 75005 مهعتوب 1980., مص.146 - 149 .

 ةلس يف رضح هبشو رضحو ودب نيب ةمسن فلأ 450 نوكيس داشت يف برعلا ددع ةلمج ىلإ ريشي يذلاو
 نيذلا صاخشألا ةصاخو ةمسن 6000 يلاوحب ايبيل نم نيمداقلا برعلا ددع ناك امنبب 8

 ىلع 1978 ةنس يف داشت ناكس ددعع تاريدقت تناكو ؛ناميلس دالوأ ةيلبق ىلإ مهيلغا يف نوبستني

 380 نويحيسملا «ةمسن نويلم 1.420 نويناحورلا ٠ ةمسن نوبلم 2.200 نوملسملا : ينآلا وحنلا

 .ةمسن نويلم 4 يلكلا عومجما .ةمسن فلأ

 1طتقب مم.146-148. -3
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 دوجوو ينابلا ةعيبط داشت يف ةينيدلا تاسسؤملا راشتنا ىلع دعاس اممو «ةينيتاللا فورحلاو

 نيدلاو ةيبرعلا ةغللا رشن يف ًاضيأ اياوزلا تمهاسو .غمصلاو بصقلا داوعأك ةباتكلا تاودأو

 مايقلا يف ةبلطلاو ءاهقفلا مهاس ثيح ةيناجيتلاو ةيرداقلاك ةيفوصلا قرطلاو يمالسإلا

 .' داشت يف ةيبرعلا ةفللا ميلعتو ميركلا نآرقلا ظيفحتب

 ميدقتب موقت داشت يف نييبيللا ضعب لبق نم اهسيسأت مت يتلا اياوزلا نم ديدعلا تلازامو
 نيذلا خويشلاو ءاهقفلا قيرط نع ةيمالسإلا ظعاوملاو ةيبرعلا ةغللا رشنك ةميقلا اهتامدخ

 يلع نب نامثع رمعوبأ خيشلاك ىرقلاو ندملا نيب نولقتني اوذخأو اياوزلا نم اوجرخت

 نم يذلاو ءداشتب فيلأتلاو ىوتفلاو سيردتلاب لمعو ؛ 1701 ةنس يف يفوتملا يريضحلا

 لحتراو .”مالظلا ساربن ةامسملا يعردلا رصان نب دمحم هخيش ةموظنم هحرش :هتافلؤم رهشأ

 يف هتافو ىتح يملعلا هرود يدؤي لظو ؛ونربو مناك ىلإ يريضحلا دمحم نب نسح خيشلا

 لك نم راوزلا هدصقي لظ ماقم هل ديشو ةكوك ةدلبب نفدو ءرشع عساتلا نرقلا رخاوآ

 .ناكم

 يف لمعو نازف نم دمحأ نب ناضمر خيشلا داشت ىلإ برغلا سلبارط نم مدقو
 ءاملعلا نم ديدعلا لوصو ىلإ ةفاضإلاب يراخبلا ةياور ىلع دئاصق هلو فيلأتلاو سيردتلا
 لثم تابتكملا نم ريثكب ةدوجوم مهتاطوطخم تلازام نيذلاو داشت ىلإ نييبيللا ءاهقفلاو

 مدآ نب دمحم نب راطعلا خيشلا طوطخمو ؛يسمادغلا رمع نب دمحم هللا دبع خيشلا طوطخم

 ىلإ ةفاضإلاب "تارايسلا بكاوكلا ميوقتو تاريخلا " ناونعب كلفلا ملع لوانت يذلا يكدنفلا

 رخآ طوطخمو ءاهكرلمووناك خيرات رابخأ هيف لوانت"ونك خيراتب نالعإلا " ناونعب رخآ طوطخم

 لثم سمادغ نم ءاهقف ءامسأ ىلإ هيف راشأ "رهجلا ملع يف ربجلا حرشب رمألا ليهست" ناونعب

 -1795) ةقطنملا خيرات يف اهرودو طسرألا نادوسلا يف ةيبيللا ةيبرعلا لئابقلا ؛دشار دمحم دومح نابعش -1

 .184 -182 ص :؛2003 ؛سلبارط ؛ةيملاعلا ةيمالسإلا ةوعدلا تاروشنم 1

 .186 -185 ص هسقن عجرلا - 2

 .186 ص هسفن عجرملا - 3
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 .'يسمادغلا جاحلا نب رداقلا دبع خيشلاو يسمادغلا دمحأ نب دعس خيشلا

 : يلي ام داشتب ةيبرعلا ةفاقثلا رشن يف رود تبعل يتلا اياوزلا ءانب يف نييبيللا رود لثمتو

 .وناك ةنيدمب ةيرمسألا ةيوازلا .

 .ردنز ةئيدمب ينرب ةيواز ٠

 .قتاك ةئيدمت ةيئامسلا'ةيوازلا ٠

 .رودمش ةيواز ٠ آلا اش هذ

 .ةلكك نبع ةيواز ٠

 .يلالع رئب ةيواز .'

 يافا ةئفاق ٠

 .ىرغصلاو ىربكلا ةقنجو ةيواز ٠ همم ذآ © اه

 .ورق ةيواز .9

 .داشت لامشب نو ةيواز . 0

 .يادو ةيواز . 1

 .ردنزب حاتفلا دبع خيشلا ةيواز .2

 دعب ةيملعلا تازاجإلا بالطلا حنمبو :يلاهألا ميلعتب موقت اهريغو اياوزلا هذه تناكو

 .”اهبادآو ةيبرعلا ةغللاو ريسفتلاو ثيدحلاو هقفلا ملعك ةيفاكلا مولعلا ىلع مبلوصح

 ىلإ اهوحنو تاطوطخم نم ةيبيللا تافلؤملا لاقتتا مت نييبيللا ءاملعلل زرابلا رودلا لضفبو

 خسنلا نم ديدعلاب رخزت طسوألا نادوسلاب اهريغو ةيداشتلا ندملاب تايتكملا تراصو «داشت

 .ةحفصلاو هسفن عجرملا - 1

 .188 -187 ص وسفن عجرملا - 2
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 ةدمتعملا نيفلؤملا نم مهريغلوأ داشتوأ سلبارط يف اوشاع نيفلؤمل ةلوادتملا تاطوطخملا ضعبل

 خيشلاو «قورز دمحأ خيشلا تافلؤم لئم نيدلبلاب ةيملع عجارمك سيردتلا يف مهتافلؤم
 نب دمحأ خيشلاو «يسمادغلا يعابسلا بلاط دمحم نب دمحم خيشلاو ؛ يلجوألا ميلس نبا

 ."ليلخلا ىلع ريدردلا حرش ' باتك فلؤم ريدردلا دمحم

 سلبارط ىلإ دالبلا هذه ءانبأ نم ديدعلا لاقتنا داشت يف ةيبرغلا ةفاقثلا راشتنا ىلع بترتو

 ةيبرعلا ةغللاب ميلعتلا رشن يف لمعلل مهدالب ىلإ مهتدرع مث اهاياوز يف مولعلا يقلتل برغلا
 جاحلا نب يلع خيشلاو ؛نامثع جاحلا نب ركبوبأ خيشلاو ينالفلا كس هللا دبع خيشلا لثم

 نم ءاملع يديأ ىلع نارزيم ةيوازب همولع ىقلت يذلا يمئاكلا نيمألا دمحم خيشلاو «نامثع

 .' نوبلغ ني هللا دبع خيشلاو لبط يبأ دمحم خيشلا :لاثمأ

 يف نييلحما ناكسلا عم داشت ىلإ نيمداقلا برعلا ناكسلا نيب جاوزلا تالاح تمهاسو

 نطولا بح يف مهنيب قيرفتلا بعصلا نم تلعجو مهفادهأ تدحوو «ةيبرعلا ةفاقثلا راشتنا

 ىلع 1911 يلاطيإلاوزغلاو ؛ 1898 يسنرفلاوزغلا ةمواقم ءانثأ ثدح امك ؛هنع عافدلاو

 تقولا يف نييبيللا بناج ىلإ براحتل داشت نم ةلتاقم تاعومجم تدفو امنيح ةيبيللا يضارألا

 ةيادب يسنرفلاوزغلا دض داشت نع عافدلا كراعم يف نييبيللا نيرجاهملا ءامد هيف تلاس يذلا

 .1898 نم

 :ةصالخلا

 ىلإ ىدأ امم ؛دحأ نع ىفخي الو ةرثكلاب زيمتي داشت ةبورع يف ايبيلو نميلا ءانبأ رود نإ

 ةيبرعلا راطقألا ىلإ لودلا برقأ لثمت داشت تراصو : ةيقيرفإلا ءامدلاب ةيبرعلا ءامدلا راهصنا

 ةيبرعلا ةفاقثلا لصف ىلإ فدهت تناك يتلا ةقباسلا ةيرامعتسالا تالواحملا مغر ةيمالسإلاو

 ةغللاو ةينيتاللا فورحلاب ةباتكلاو ةيبرحلا ةيئاجبلا فورحلاب ةبانكلا
 .ةيمرعلا ةقللا نم الدي ةيسنرقلا

 دمب ةيقيرفالا ةفاقثلا نع

 ١ - صاسقن عجرملا 188- 189.

257 





 سلدنألاب ربربلاو رماع يبأ نبروصنملا
 ةفالخلا رصع رخآ يف

 يوانح دمحم .د

 ؟ربربلاو رماع يبأ نب روصنملا اذامل

 ةيخيراتلا اياضقلا ضعبب ةرشابم ةقالع ابل تالؤاست ةراثإوه عوضوملا اذه نم فدبلا نإ

 :اهمهأ نم ؛ مامتهالاو ثحبلا ىلإ ةجاح يف لازت ام يتلا ةيساسألا

 ةيسايسلا ةطلسلاب هتقالعو سلدنألاب يلبقلا نيطوتلاوأ يرشبلا عيزوتلا ةطيرخ - 1

 .ةمئاقلا

 سلدنألا نأ ًاملع ءابلالغتسا مظنو ضرألا ةيعضوب يرشبلا عيزوتلا اذه ةقالع -2

 .رداصملا ركذت امك يبغو بصخ ميلقإ ايريبإ ةريزج هبشوأ

 يفوأ ”مالسإلا راد" برغ ىصقأ يف عقي يذلا ميلقإلا اذه يف عبتملا يركسعلا ءانبلا - 3

 .ةيمالسإلا ةفالخلل ةبسنلاب روغثلا ىصقأ

 رخآ يف سلدنألاب ربربلاو رماع يبأ نب روصنملا ةسايس ةعيبط نع ثيدحلا ميقتسي الو

 لئابقلا اهب دصقنو .ىرخألا ةيرشبلا تانوكملاب ربربلا ةقالع ىلإ ةراشإلا نود ةيومألا ةفالخلا

 نييومألا ذوفنو ةطلس تيبثت يف ًايساسأ ًارود تبعل تانوكم اهنأل ةبلاقصلاو ةيبرعلا
 .سلدنألاب

 ةريزج هبش يف ترقتسا دق ةيربربلاو ةيبرعلا لئابقلا نأ كش ال: ةيبرعلا لئابقلا. أ

 ينلا ةيماشلا لئابقلا ىلع ةيومألا ةفالخلا تدمتعا دقو .ةيمالسإلا تاحوتفلا ذنم ايريبيإ

 تاهجلا نع ثيدحلا يف تلصف يتلا رداصملا نم حضتي امك ةينغ ميلاقأو قطانم تنطوتسا

 تازايتما نم تدافتسا اهنأ كش الو .قرشملا نم ةمداقلا ) ''ةدنجما روكلا اهب تلزن يتلا

 2 يتلا ةيبرعلا دانجألا سكعيو ةيمالسإلا تاحوتفلا مايأ قرشملا نم 'ةدنجملا روكلا" حلطصم مودق 5
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 يف تناك اهنكلو ؛ةيومألا ةطلسلل اهمدقت يتلا ةيركسعلا ةمدخلا لباقم ةددعتم ةيداصتقا

 تارجه راطإ يف اهب تقحتلا يتلا ةيربربلاو ةيبرعلا لئابقلا لبق نم اهيلع دسحت ةيعضو
 هذه تفلك كلذلو .ةطلسلا حملاصم مدخت ال ةفلتخم تاعارص ءاكذإ ىلإ كلذ ىدأ دقو .ةددعتم

 يك (ه 127 - ه 125) يبلكلا رارض نب ماسحلا راطخلاوبأ لاثمأ اهتالو ضعب ةريخألا

 امك ةنتفلا دعبيو ةفالخلا حلاصم ظحي ًايعامتجاوأ يبق ًانزاوت ديو لئابقلا عيزوت يف رظني
 .!(رداصملا ركذت

 نييومألا لظ يف ةيبرعلا ةيلبقلا تاماعزلا ذوفنو ةوق ىلإ ةراشإلا ديفملا نمو
 هرجوو شيرق ةصاخ" هامس ام ًانيبم عوضولاا يف مالكلا نايح نبا لصف دقل .سلدنألاب

 يف تادايقلا كلت مهأ ضعي نايبت يف هريغو :”يرذعلا هديأو .”'تاتريبلا لهأو يلاوملا

 ىلغ ةفالخلا رخآ ىلإ ًامئاق لظ يوقلا يبرعلا ذوفنلا نأ كش الو .ةفلتخملا ةيسلدنألا ميلاقألا

 سلدنألا برع نإ" : ىنعملا اذه يف يرقملا لوقي .ةددعتم تاراشإ نم حضتي امك لفألا

 .*..رماع يبأ نب روصنملا كلذ عطق نأ ىلإ ذاخفألاو نوطبلاو رئامعلاو لئابقلاب نوزيمتي

 ةوق ىلع سلدنألاب ةيومألا ةفالخلا تدمتعا ةيبرعلا لئابقلا بناج ىلإ : ةبلاقصلا .ب

 ىلإ ةبلاقصلا ءيجم ةيفيك مهت ليصافت يف لوخدلا نودو .ابروأ موخت نم ةمداق ىرخأ

 :يف اهلوح ليصفتلا رظنا .سلدنألاب ترقتسا <

 نبا. 1982 :ةرهاقلا :يرايبألا .أ قيقحت «سلدنألا حاتتفا خيرات «(رمع نب دمحم ركب وبأ) ةيطوقلا نبا

 .1965 ,ةفاقثلا راد «توريب ؛يجحلا قيقحت ؛ سلدنألا دلب رابخأ نم سبتقملا «(يبطرقلا) نايح

 راد :ةرهاقلا ؛نانع هللا دبع قيقحت ؛ ةطانرغ رابخأ يف ةطاحإلا ؛(ريزولا نيدلا ناسل) بيطخلا نبا -2

 .108 ص 1 ج ,1956 ؛فراعملا

 .30 ص :يجحلا :نايح نبا -3

 زيزعلا دبع قيقحت ؛راثآلا عيونتو رابخألا عيصرت ؛(يرذعلا سنأ نب رمع نب دمحأ) يرذعلا -4
 .99 ص ,1965 ءديردم :يناوهألا

 ءرداص راد ؛توريب «سابع .! قيقحت «بيطرلا سلدنألا نضغ نم ببطلا حفن ؛(يناسملتلا) يرقملا -5

 .293 ص 1 ج8
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 دبع نيتفيلخلا لظ يف ةصاخ امهم ًايركسعو ًايسايس ًادنس اولكش مهنإ لوقن ؛ 'سلدنألا

 نأ ىلإ «ةراشإلا يفكي .(ه 366 .ت) رصنتسملا مكحلا هئباو (ه 350 .ت) رصانلا نمحرلا

 نيبرقملا نم مهنأ ىلع قفتت رداصملا نأ ليلدب ؛ريبك لكشب امبر ةبلاقصلا هيلإ برق ريخألا اذه

 نعو مهنايبلس نبع يضاغتلا متي ام اريك كلذلو .طالبلا يف رارسألا ةظفح نمو ًادج

 مه' :ةرم تاذ مكحلا ةفيلخلا مهددصب لاق دقل .اهسفن ةطلسلا مهت اياضق يف مهتازواجت

 ىدأ كلذ رثكأ.“ "مهتلماعم يف قفرتو مهل نيلت نأ ةيعرلل يغبنيف ؛مرحلا ىلع انتفاقثو اتؤانمأ

 نأو مهل بلاغ ال نأ" داقتعالا ىلإ يومألا طالبلا نوؤش يف مهتالخدتو ةبلاقصلا ؤطاوت

 روصنلا ىلوت يذلا ديؤملا ماشه ةفيلخلا ةعيب اوثكن اذامل مهفي كلذ نم ًاقالطنا.””مهيديأب كلملا

 .هتباجح رماع يبأ نب

 يف ددرتي مل كلذلو ةطلسلا ىلع مهلواطتو ةبلاقصلا ةوطس ىلإ ريخألا اذه هبتنا دقل

 رماع يبأ نبا] اهمصق ةورع لوأ" : كلذ يف يراذع نبا لوقي .مهذوفنل دح عضوو مهداعبإ

 للح ىبهبأ اوناكو ؛ةفالخلا عضوم ؛رصقلاب مدخلا ةبلاقصلا ةورع ةكلمملا ىرع نم
 ةةكيلبلا

 ةيسايسلا نوؤشلا نع مهداعبإو ةبلاقصلا رود ميجحت دنع رماع يبأ نبا فقي مل

 صوصنلا فشكتو .ةيبرعلا تادايقلا ذوفن صيلقت ىلإ ءًاضيأ « ىعس لب «ةماهلا ةيركسعلاو
 0 «مهبتارم نع مهطاقسإو برعلا ريخأت» يف هحاجنو هتالواحت نع ةيردصلا

 روكلا لصف) ؛فئاوطلاو ةفالخلا ييرصع يف سلدنألاب يركسعلا ماظنلا :(دمحم) يوانح يف كلذ رظنا - 1

 .2003 :قارقر يبأ راد ؛ طابرلا ؛(ةدنجملا

 «(س .ج) نالوك قيقحت ؛برغملاو سلدنألا رابخأ يف برغملا نايبلا «(يشكارملا) يراذع نبا -2

 259 ص ج3 «ةفاقثلا راد :ثوريب :لاستفورب .ل

 263 ضاقت 3
 .259 ص ءهسفت -4

 نمو ربربلاو مجعلاو برعلا مايأ نم ربخلاو أدتبملا ناويدوربعلا باتك ؛(نمحرلا دبع) نودلخ نبا -5
 :4 دلجملا «يناثلا مسقلا «1958 ؛ينانبللا باتكلا راد «توريب :ربكألا ناطلسلا يوذ نم مهرصاع
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 نباب ةيبلقصلاو ةيبرعلا تادايقلا داعبإو فاعضإ ةيلمع تعفد: رماع يبأ نباو ربربلا .ج
 هربخ نأ دعب هيعارصم ىلع سلدنألا باب هل حتف يذلا يربربلا رصنعلا دامتعا ىلإ رماع يبأ

 «!"ةيبرغلا ربربلا دالب ب لاسنفورب .ل هامس اموأ ةيبرغملا ةودعلا يف يأ يلصألا هنطوم يف

 .لاجرلا نم بضني ال ًايرشب ًانازخ تلكش يتلاو
 نكل .تاحوتفلا ذنم سلدنألا تمدق ىلوألا ةيربربلا رصانعلا نأ ىلإ ةراشإلا تقبس

 ةرامإلاو ةالولا رصع دادتما ىلع كلذو ةيبرعلا لئابقلاب ةنراقم ؛ًايبسن ةليلق تناك اهدادعأ

 فورظ اهيف تمكحت نكلو « عطقتت مل ةيربربلا تارجبلا نأ ظحالملا نمو .”ةفالخلا لهتسمو

 ىلإ اهنم ةتانز ربرب ىلإ ليمأ تناك اهتيادب ذنم ةيومألا ةلودلا نإ :ليق دقل.ةفلتخم تانزاوتو

 لامش يف نييتانزلا نأ ىلإ ةراشإلاب ةلداعملا هذه يكم يلع دومحم ذاتسألا رربو .ةجاهنص

 3ةيعيفلا تاكرجلا دامع تتاكف ةجاهتضاامأ :نييومألا +نولاوي ام ةداع ايقيرفإ

 ةيومألا ةفالخلا نأ ىلإ ريشن ؛ ةيعقاو ريغ لقن مل نإ «ةيبسنودبت يتلا ةيضرفلا هذه ةشقانم نود

 مكحلا ةفيلخلا لمع ذئدعيو .ربربلا نم طاتحت رصانلا نمحرلا دبع دهع يف يأ ءاهرمأ ةيادب يف تناك

 (...)" :ددصلا اذه يف قارولا ناورموبأ لوقي .رداصملا كلذ دهشت امك يتانزلا رصنعلا ةلامتسا ىلع

 اوفصوف ؛ ةيقيرفإ نم لفسألا بازلاب نينطاق اوناك «ثرفي ينب نم ةتانز نم ذخف لازربونب

 .319 ص
 1م -طءود مجمل (2), طتومتعع لع !'ععمدعمع هسستاصممعب 1 2, اع لتكن لع -[

 ورلمنعب ممماك, حا ةتكمومعنااعب 1950, مم

 رظنا .اهددصب تافالتخالاو رداصملا ماقرأ عبطت يتلا تاغلابملل ًارظن دادعألا ةيضف يف ضوخلا بعصي -2

 نيسرادلا ضعب نأ ىلإ ةراشإلا ديفملا نم .قباس عجرم ٠ يركسعلا ماظنلا : يوانح دمحم يف ليصفتلا

 ليبس ىلع رظنا .ةيرصنع نم ولخت ال ةربنب كلذو هلصأ يف كشي لب .سلدنألاب ربربلا رود نم للقي
 حمم معس مو (6هط), ا106ماموزع هدعزرت هلع, اه ءمدكاستعاتمم لع 12 :لاثملا

 اةعئانوتاغ لن قلد لع 0ه:لهرع (ة؟- 1ع زنغعاع), 11200,

 .ه 1389 :يمالسإلا بتكملا ؛ يكم يلع دومحم قيقحت ؛يلطسقلا جارد نبا ناويد ةمدقم رظنا -3
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 .' ”.هدنج اوناكف «مهتبتاكمب رمأف ؛بورحلا يف ةعاجشلاو ةدشلاب مكحلا نينمؤملا ريمأل

 .مهليخبو نييتانزلا لاتقب ةفيلخلا اذه باجعإ نم تعفر ةيسورفلاو مادقإلا تافص لعل

 :لوقي نأك مهنأش يف رعش نم هددري ناك ام رداصملا تلقن دقو

 ةاهتارهص ىلع اودلو مهنأكو 2 مهتحت امايق تدلو امأكف

 ال" :اهادحإ لوقت ذإ « ىنعملا اذه سلدنألاب ةلوادتملا ةبماعلاوأ ةيبعشلا لاثمألا ززعتو
58 5 3 

 .٠ يتالكم الإ سرف الو ؛يتانز الإ رح

 ددري ضعبلا لعج ةددحم ةيخيرات تارتف يف ةيسورفلاو بورحلا يف ربربلا حاجن نأودبي

 .*مهراوجم الإ ضرألا رمعت الو مهب الإ ءادعألا لثقي ال" : مهددصب

 0 2 8 و 520

 ميعزلا بسح ىرخأ تارتف يف "مهبورح ةطساوب راوبلا لحي" دق «لباقملا يف ءنكل

 رثكأ رماع يبأ نب روصنملا حتفنا ءرصنتسملا مكحلا دعبو ؛هنإف كلذ عم .نيقلب نبا يربربلا

 ءاسؤرل درجت (...)" :هلوقب نودلخ نبا كلذ دكأ امك اهريغو اهعورفو ةتانز نم ربربلا ىلع

 ةودعلا لهأ ىعدتساف ءدنجلا ىلإ عجر ةفالخلا ءايلوأ نموجلا هل الخ املو ...هدناع نمت ةلودلا

 ةجاهنص نم ءافرع فرعو «ءايلوأ عنطصاو ءًدنج مهنم بترف :ةرباربلاو ةتانز لاجر نم

 .34 ص :1934 :طابرلا ءلاستفورب .ل قيقحت :ربربلا رخافم ؛لوهجم - 1

 188.ص «قباس ردصم « يجحلا ؛نايح نبا -2

 ص :1 ج :1975 ءساف «ةفيرشنب دمحم قيقحت ؛سلدنألا يف ماوعلا لاثمأ ؛(ىيخيوبأ) يلاجزلا -3

207 

 ينعت يتلا "313616" ةملكب مهظافتحا هسكعي مهتيسورفو نييتانزلا لانق قرطي نابسإلا ريثأت لعل ك3

 .207 ص ءهسفن :ماوعلا لاثمأ :يتانزلا سرافلا

 رادلا ءسنوت - ايبيل «سابع .| قيقحت «ةريزجلا لهأ نساحت يف ةريخذلا ؛(ينيرتنشلا) ماسب نبا -4
 .21 ص ؛لوألا دلجلا ,5 «باتكلل ةيبرعلا

 ص :1995 ,ظاكع راد ؛طابرلا «يسيطلا قيفوت نيمأ قيقحت :نايبتلا باتك :(هللا دبع) نيقلب نبا -5

45 
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 .٠".مهريغو ةسانكمو لازرب ينبو «نرفي ينبو ةوارغمو

 ناسحإلا نمضنيو [ربربلا] مهيعدتسي' ناك يرماعلا نأ هتاذ قايسلا يف يراذع نبا دكأو

 .””سلدنألا ىلإ اوعرسأ نأ ىلإ مهيلع ةعسوتلاو مهيلإ
 رييغتو ةلخلخلا ًاناذيإ ناك رماع يبأ نبا لبق نم عسوأ لكشب هدامتعاو ربربلا مادقتسا نإ

 يف ةماه تارييغت روصنملا ثدحأ دقل .ةفالخلا رصع يف ةمئاقلا ةيركسعلاو ةيسايسلا تايئبلا

 حالصإلاب هيلع مدقأ ام تعن كلذلو .هقازرأ نيمأتو ريفوت ةقيرطو هتيبتارتو دنجلا ةبيكرت
 ةرشابم ةقالع ابل ةيساسأ اياوز نم حالصإلا اذه ىلإ رظنلا نكمي امك اذه.يرماعلا يركسعلا

 ةلداعملا بلق ىلع رماع يأ نبا مدقأذإ .هسفن حالصإلا بحاصب هتقالعو هبتاورو دنجلا ةينبب

 ىلع مئاقلا مربلا اذه لوح دقل .هئانب ىلع ةفالخلا تصرح يذلا ةيركسعلا ةيبتارتلا مرهوأ

 ضعب فصو هيلع ءانب .ةرادصلا يربربلا دنجلا هيف لتحا رخآ ىلإ ةيبلقصلاو ةيبرعلا تادايقلا
 686. 118200062- ظحال دقف .ةالاغملا ضعب نمولخت ال فاصوأب بالقتالا اذه نيسرادلا
 هب تعتمت يذلا يبرعلا يركسعلا ذوفتلا ةرداصم ىلإ ىدأ ربربلل نييرماعلا لابقتسا نأ 5
 ىلإ رخآ ثحاب راشأو .ربربلا ىلع دقحت اهلعج امث ؛ةيومألا ةيبرعلل ءاصقإ رمألا يفو .ةقالخلا

 ةيبرعلا ةيطارقتسرألا لبق نم مهدض هركلاو ةنتفلا مرضأ مربلا سأر ىلإ ربربلا عفر“ نأ

 .*".ةيطارقوريبلا ةيبلقصلاو ةيعاطقالا

 ضعب ىلإ ةراشإلا ديفملا نم امبر ؛ ”بالقتالا اذه فاصوأو ليصافت ف ضونلا نودو

 ةرتفلا نم بيرقلا ردصملاوهو نيقلب نبا لوقي.رييغتلا اذه ىلإ تعفد يتلا ةيسيئرلا بابسألا
 دحأ مه نإ ...ةقرفتم ًاتاتشأو ةفلتخم لئابق هدانجأ نوكت نأ» : ىلإ فدهي ناك رماع يبأ نبا نأب

 .3 19 ض ؛4 م :2 .ق ؛قباس ردصم «ربعلا باتك :نودلخ نبا -1

 279 ص ؛2 ج ؛...نايبلا «يارذع نبا -2

 حادا ممم عمو (همط), ا. ”0ةماهونع هصعرز هلع... هو كب م. 158. 3

 .172 ص , 1989 ءظاكع راد :طايرلا ؛ةفالخلا رصع يف ةبطرق ةماع ؛(دمحأ) يرهاطلا -4

 .قباس عجرم ؛...يركسعلا ماظنلا ؛يوانح دمحم :يف رظنا -5
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 لالخإلا يدافت ةطخلا هذه نأش نمو .' ".تاغفلا رئاسب اهبلغ ؛ةعاطلا نع جورخب فئاوطلا

 .هيلإ ناكترالا بعصي ”ادحاو ًافص" ناك اذإ دنجلا هيف ببستي دق يذلا ةلودلا نوؤشب

 ماكحألا بتك ضعب نومضم يف ءاج امب رثأت امبر رماع يبأ نبا نأ فلس ام مهفي

 يف عفقملا نبا هبتك ام ىلإ ةدوعلا يفكيو". دست قرف" روهشملا أديملاب ةلئاقلا ةيدقلا ةيناطلسلا

 هيلإ راشأ اموأ ؛ كلذ نم دكأتلل بابلا اذه يف ةيسابعلا ةلودلا روتسد يهو ؛7ةباحصلا ةلاسر
 ثيحي :ىتش لئابقو ةقرفتم ًاسانجأ هدنج نوكي نأ ناطلسلل بحتسي" :ركذ نيح ناوضر نبا

 .*فالخلا يف دحاو يأر ىلع قافتالا مهنم أيهتي ال

 تاماعزلا عدر ىلإ فدهت ةفالخلا لبق نم ةبلاقصلا عانطصا ةسايس تناك اذإ اذإو اذه

 لبق نم ةهجاولا ىلإ هميدقتو ربربلا ذاختا نإف «لقألا ىلع اهعم نزاوتلا نم عون داجيإوأ ةيبرعلا

 ناتوق امهو .ًاعم ةيبلقصلاو ةيبرعلا تادايقلا ذوفن صيلقت ًاضيأ هفده ناك رماع يبأ روصنملا

 ةيئانث تاعارص اهنإ .ةيداصتقاو ةيركسعو ةيسايس تازايتما لجأ نم رمتسم لكشب اتعراصت

 .ربربلاو ةبلاقصلاو برعلا نيب ام حلاصملا اهيف تجزتما ةيثالث ىلإ تلوحت

 ًارييغت رماع يبأ نبا ثدحأ ؛يركسعلاو يعامتجالا ىوتسملا ىلع ةلذاعملا بلق دعب

 يذلا دنجلا لغشني الأ ررق دقل .دنجلا قازرأو ضرألا ةيعضوب طبترم ؛ةيمهأ لقي ال ءرخآ

 هدعبت دق يتلا ىرخألا ةيويندلا نوؤشلا ىلإ فرصني الو ؛ ةيركسملا اياضقلاب الإ هعنطصا

 .57 ص ؛قباس ردصم «...نايبتلا باتك :نيقلب نبا -1

 57 ص ءهسفن -2

 نم ًاطالخأ موقلا »نوكي نأ بجي :ًالئاق ناطلسلاو دنجلا نيب ام تاقالعلا ةعيبط نع عفقملا نبا ثدحت_-3

 يف ةقفاوملا مهنم فرعي ال موقب سانلا ىلع لوصي امثإ ناك نمو كاش زيحتم عباتو «لاغ طرفم سأر

 «....يأرلا

 «نانبل ةبتكم «توريب :ةقلح وبأ فسوي قيقحت ؛ةباحصلا ةلاسرو ريغصلا بدألاو ريبكلا بدألا : رظنا

 .194 ص 4
 رادلا ءراشنلا يماس يلع قيقحت ؛ةعفانلا ةسايسلا يف ةعماللا بهشلا :«يقلاملا مساقلاوبأ) ناوضر نبا -4

 .379 ص : 1984 :ةفاقثلا راد ؛ءاضيبلا
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 حصنت ينلا ةسايسلاو لاومألا بتك ضعب اياصوب يرماعلا رثأت امبرو .هصاصتخا نع

 .رونلا يبأ نبا ركذي امك ارجانملاو تالغتسملاك همهت ال رومأ يف دنجلا اوكرشي الأ نيمكاحلا
 حلاصم نع عافدلل دادعتسالا يأ دنجلا نم بولطملا لطعت دق يتلا ةحالفلاب مامتهالاوأ

 نم هدانجأ عيمج' نوكت نأ ىلع رماع يبأ نبا صرح دقل . ”مهنع ءادعألا درو نيملسملا

 .””ناويدلا يف نوقزترم مهعيمج رارحألاو تاقبطلا رئاس نم ةصاخ ناسرفلا

 ىلإ فارصنالاو ةيرارمتسالا هل نمضي يك ناويدلا يف دنجلا قازرأ روصنملا مظن فيك

 مهافعأ ةماعلاو نيحالفلا عم ةدهاعملا نم ًاعون عضو هنأودبي؟اهدحو ةيركسعلا نوؤشلا

 تاراشإلا ريشت.دنجلل بتاور ةنس لك عفدت بئارض لباقم ةيركسعلا ةمدخلا نم اهبجومب

 فارصنالاو اهتحالفو مهضرأ ةرجه يف نوبغري ال اوناك نيحالفلا نأ ىإإ ةرفوتملا ةيردصملا

 (...)" :ىنعملا اذه يف نيقلب نبا لوقي .رماع يبأ نبا ىلإ مهاوكش اوعفر كلذلو .بورحلا ىلإ

 لهأ موقلا نكي ملو ؛مهضرأ ةرامع نع تاوزغلاب مهلغشو ةاقالملا نع مهفعض هيلإ اوكشو
 نم دانجأ نم هب ميقي ام ماع لك اوطعيو « مهضرأ ةرامعب اولغتشي نأ ىلع مهعطاقف برح

 اهرسكو سانلا لاومأ عيمج نيواودلا يف لّصحو « عاطقإلا مهيلع برضف ...كلذ مهيفكي

 رماع يبأ نبا نأ ىلع رداصملا عمجت امك ”شيجلا هنم قزتري ال ام مهنيب ضرفو « مهيلع
 مظنت يتلا ةيركسعلا تالمحلاو بورحلا يف نوكراشي نيذلا ةعوطملاو نيحالفلا نع ىنغتسا
 ىلع بردملاو صصختلا يربربلا دنجلا ىلع دامتعالا مت دقل لباقملا يفو.نييحيسملا دض

 اوسيل مهنأب اوفصُو نيذلا نوحالفلاو ةماعلا امأ .رشابم لكشب هيلع فرشأ يذلاو لانقلا

 .بورحلا يف مهنع بوني نم ةلاعإو ةحالفلاب ةيانعلا مهيلعف ”برح لهأ“

 «(ديردم) لايروكسالا طوطخم ءدنجلا ةالو ءارمألا ةسايس «(دحاولا دبع ميهاربإ) رونلا يبأ نبا 1

0000 

 .عومج نمض 216 «طابرلا «ةماعلا ةنازخلا طوطخم ؛عاطقإلا ةراجإ ؛(يرصملا) ميهاربإ -2

 «لاسنورب .ل قيقحت «مالسإلا كولم نم مالتحالا لبق عيوب نميف مالعألا لامعأ ؛بيطخلا نبا -3

 .165 ص , 1956.:فوشكلا راد ؛ةرهاقلا

 .58 ص .نايبتلا ؛نيقلب نبا -4
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 ىلع اهتايناكمإ بسح ةيعامتجالا تائفلا ضعب تاصاصتخاوأ مهم ديدحت مامأ اننأودبي

 ةماعلاو نيحالفلا راقتتسا نأل ًاديقم كلذ نوكي امبرو .!"ةيلادويفلا "ابروأ يف ثدح ام رارغ

 عافترا ىلإو ؛ةهج نم داصتقالا داسف ىلإ يدؤي دق ةيركسعلا تاعارصلاو تالمحلا نابإ

 رجي دق ام ءالؤه ىدل لاتقلا يف ةبرجتلا مادعنا نع كيهان «ىرخأ ةهج نم برحلا فيلاكت

 .مئازبلا

 ؟رماع يبأ نب روصنملا هانب يذلا يركسعلا حالصإلا حجن له

 كلش الف .ةيميظنتلا ةيوازلا نم ًايرغم ناك روصنملا هيلع مدقأ ام نأ ىلوألا ةلهولل حضتي

 دقل .ةفالخلا اهتسرأ يتلا ةيركسعلاو ةيعامتجالا تانزاوتلا بلق يف ريبك دح ىلإ حج هنأ

 يقارغجلا لاجملا لج عاضخإ يف حجنو :ةيوق ةيركسع ةادأ هرابتعاب يربربلا دنجلا دمتعا

 دض اههجو يتلا ةريثكلا ةيركسعلا تالمحلا جئاتن نم نيبتي امك روغثلاو سلدنألاب

 يسع

 وأ ًالماش نكي مل حالصإلا اذه نإ لوقلا نكمي كلذ مغر كلذ ىلإ بهذي امك ًايوينب

 ةيفرظلاب طابترا رخآر يبعتبو .ًاتقؤموأ ًايفرظو ًايصخش نوكي نأودعي ال هنإ .نينحابلا ضعب
 تالوحتب هطابترا نم رثكأ . ةفالخلا رخآ يف سلدنألا اهتشاع يتلا ةيركسعلاو ةيسايسلا

 ميعدتلو.ةرشابم هبحاص بايغ دعب راهنا هنأ كلذ ىلع ليلدلاو .ةيرذج ةيعامتجاو ةيداصتقا

 ضعب نع فشكت اهنأل ناعمإب ةيردصملا صوصنلا ضعب ةءارق ةداعإ نكمي ةظحالملا هذه

 .هب تفصع يتلا ةيساسألا تاضقانتلا

 :ًالثم كلذ نمو

 ةحالفلاو ضرألاب مامتهالا ىلإ :نيحالفلاب رماع يبأ نبا هيف عفد يذلا تقولا يف - 1

 كلن ةعيبط ددحت مل ؛ناويدلا يف تبثملا دنجلا قازرأ ةباثمب نوكت ةيونس بئارض ميدقتو

 صوصنلا نأ ىلإ ةراشإلا عم .اهنودؤي نيذلا ددع مكو اهتيدأت تاقوأو اهريداقمو بئارضلا

 .قباس عجرم ؛يركسعلا ماظنلا «يوانح دمحم يف ليصافتلا 1-

 .2 ج «قباس ردصم ؛يراذع نبا .قباس ردصم ....رابخألا عيصرت «يرذعلا :يف اهليصافت رظنا -2
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 ةحضاو تاراشإ رداصلا مدقت ال هسفن تفولا يفو .اهضعب ةيعرش الو اهلقثو اهترثك ىلإ ريشت

 .هل ةصصخم يهو بتاورك اهنم دنجلا اهاضاقتي يتلا بسنلا نع

 تازايتمالا باحصأ سمي مل ىلوألا ةجردلاب نيحالفلا مه يذلا حالصإلا نأودبي -2

 ىلإ عجري ال" امب يضارألا ةرداصم ىلإ دمع حالصإلا بحاص نأ حضاو ليلدب ىربكلا
 نيبرقملا ىلع عاطقإك ضرألا عيزوت ىلع هسفنب رماع يبأ نبا مدقأ كلذ نم رثكأو .'"نوناق
 هئارزول ابلوح ام عطقأ" :ه 370 ماع ةرهازلا ةنيدم ىلإ لقتتا امل هنأ يراذع نبا ركذ.هنم

 ...ةديفملا تالغتسملا اهلالخ اوذختاو ؛...رودلا اهفانكأب اونتقاف «هباجحو هداوقو هباتكو
 ىنتغا دقو ””اهفارطأب لولحلاو اهفانكأ يف لوزنلا يف سانلا سفانتو ؛قافرألا اهيف ترثكو
 ًادر لوقي دنجلا رابك دحأ اذهف .رماع يبأ نب روصنملا هل اهرفو يتلا يضارألا نم ضعبلا
 .””اهنم ينجرخأو يتويب ألم ام ةمعطألا نم اهنم يلع بصنا ام عايضلا نم ينتيطعأ' : هيلع

 يرماعلا يركسعلا حالصإلا نأ نيبي هنإف ةحضاو ةغلابم نم لاثملا اذه هنع مني ام مغر

 نبا نأ ركذي نيح يراذع نبا كلذ نع فشكي امك هدحو هبحاصل ةعاطلابو ءالولاب مسُّنأ

 هدوجن ةرثك نم ةئم اوأر امل ددحلا هل صلخا" «فيضيو:*هناسخإب ددجلا قرتسا' رماع يبأ
 5'هلوح اوقلاوهوبحأف :ةتدئام ةعسوبهقرشغ مركو

 ةيكلملا عم ةفلتخم ليياكمبوأ ريياعمب لماعتلا ىلع ةلالدلل ةيفاك ةقباسلا ةلثمألا نإ

 ةيعضو نأ نيبي امنإو ؛هدحو رماع يبأ نب روصنملا رصع كولسلا اذه مهي الو .ةيراقعلا

 .ديقعتلاو ضومخلا نم ريثكلا اهبوشي لازت ام مالسإلا خيرات ف ضرألا

 تقؤملا يصخشلا عباطلاب زيمت يرماعلا يركسعلا حالصإلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو اذه

 .98 ص ,قباس ردصم ؛...مالعألا لامعأ : بيطخلا نبا -1

 .276 ص :2 ج «...نايبلا ؛يراذع نبا -2

 .579 ص 1 ج ....حفنلا ءيرقملا -3

 .293 ص ؛2 ج ؛...نايبلا ؛يرذع نبا -4

 279 ص هه .-5
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 تامزألا تداعو هنم ةديفتسملا ةعامجلا تقرفت رماع يبأ نب روصنملا توم درج هنأل

 ربربلا دض ةعرسي رومألا تبلقناو .ةهجاولا ىلإ ةيلبقلاو ةيعامتجالا تاعارصلاو تارعنلاو

 ىلغت يذلا سرافلا ينانزلا يربربلا حبصأ اذكهو .سلدنألاب ةنتفلا ران لاعشإب اومهتا نيذلا

 ةيماعلا لاثمألا هدكؤت اموهو .هل ًاراقتحا ؛!"يربيربلاب" تعنُي هتعاجشو همادقإب نويسلدنألا

 .ربربلا ةمعن يلو بايغ دعب 2ةلوادتملا

 ةداعإ نيقلب نبا هللا دبع ريمألا يربربلا اهميعز صخش يف ةطانرغ ةلود ةلواحم مغرو
 ةدودحم تناك هتايناكمإو هتالواحم نإف ءديدج نم يجاهنصلاو يتانزلا ربربلل رابتعالا

 ةيبرعلا تارعنلاو ةيفئاطلا رهاظملا اهنم تدح دقل .ىرخأ ةيركسعو ةيسايس فورظب ةنوهرمو

 مجن لوفأ دعب سلدنألاب مهعامطأو نييحيسملا عم تاعارصلا بناج ىلإ او ةيربربلا

 .يرجبلا عبارلا نرقلا ىهتنم يف رماع يبأ نباو ةفالذملا

 .207 ص «1 ج ....ماوعلا لاثمأ ءيلاجزلا -1

 ربش يربربلل يطعا " ؛"حيرلاو مدآ نبا الإ حيلم برغلا نم يجي ام لك" :لاثمألا كلت ضعب لوفت -2

 .207 ص :1 ج ؛...ماوعلا لاثمأ ؛"رادلا باب مهملعت ال رافلاو ربربلا"«"عارذ بلطو
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 ىصقألا برغملا ىلإ ىربكلا ةيبرعلا ةرجهلا

 يدحوملا روصنملا بوقعي دهع يف
 يوارغملا دمحم .د

 :ةمدقم

 «ةدع تابسانم يف ه 62 ةنس يمالسإلا حتفلا ذنم ىصقألا برغملا ىلع برعلا دفاوت

 .يدحوملا روصنملا رصع يف هيلإ مهلوخد اهمهأ نكل

 : نيتنثا نيتلحرم ىلإ ىصقألا برغملا ىلإ برعلا لوخد مسقني

 ددع لوخدب تزيمت :يرجبلا سماخلا نرقلا ىلإ يمالسإلا حتفلا نم ىلوألا ةلحرملا دتمت

 لوصأ نم مهبلغأ ناك نيذلا دونجلاوأ ؛يمالسإلا حتفلا ةداق نم ءاوس برعلا نم دودحم

 فلاح دقو «ةفلتخم فادهأل دالبلا نودصقي اوناك نيذلا ةاعدلاو نيرجاهملا ضعيوأ « ةينمي

 نورجاهملا ناكو ...ضعبيوأ :نييمطافلاو ةسرادألا يتلود لثم الود اوسسأف مهضعب حاجنلا

 ةبلاغألا ىلع نيطخاسلا فدصلاو جحذمو بصحيو دزألاو ةيسيقلا نم نويناوريفلا برعلا

 ددع ناكو :805/189 ةنس ديدحتلابو يناثلا سيردإ دهع يف ساف ىلإ اوؤاج دق

 بعصم نيريمع رزوتساف «' تيب ةئامئالث سافب مهتويب ددع غلب امنيب سراق 500 مهناسرف
 نب دمحم نب رماع ىضقتساو يجرزخلا كلام نب هللا دبع نسحلا ابأ ةباتكلا ىلوو يدزألا

 نييسلدنألا برعلا نيرجاهملا نم ةعومجم اضيأ ىصقألا برغملا لبقتسا امك .”يسيقلا ديعس
 3 تيب فالآ ةينامثب مهددع عرز يبأ نبا ردق ؛دهعلا سفن يف ساف ةنيدم اونطوتسا نيذلا

 يتلاو فيرلاب مهترامإ اوسسأ نيذلا نويريمحلا حلاصونب اضيأ نميلا برغ نم ناك امك

 .47 نص .1973 ءروصنملا راد ؛ طابرلا ؛ساطرقلا ضورب برطملا سيئألا « يسافلا عرز يبأ نبا -1

 ءاصقتسالا ءيرصانلا ؛:200 /3ق ؛مالعألا مالعإ «بيطخلا نبا :13 :ءسآلا ةرهز «يئانزجلا -2

45/1 

 .47 ص .برطملا سينألا -3
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 ةفاقثلا يف ءاوس ةصاخ ةيبرغملا ناملا ىلع ريثأت ةلحرملا هذه نع جتن دقو .نورق ةدع ترمتسا

 تالاجملا هذه بيرعت ىلإ تعراسو «نيب يقرشم عباطب تغبطصاف ؛ةرادإلاوأ نارمعلاوأ

 .ةريبك ةبسنب ندملا بيرعت ىلإ ةفاضإ

 روصنلا بوقعي دهع يف اهجوأ تغلب اهنكلو نيطبارملا رصع يف تأدب : ةيناثلا ةلحرملا

 شيج يف لاله ينب لئابق نم ةصاخ ةيقيرفإ برعب ةناعتسالاب رمألا قلعتيو ؛يدحوملا

 تدأ ينلاو :1188/584 ةنس تمت يتلا ىربكلا بيرغتلا ةكرح مث «نيدحوملاو نيطبارملا

 .برغملاب ةديدع قطانم حمالم رييغب ىلإ

 برغملا ىلإ برعلا ليحرت ةلأسم ظحت مل اهنإف ةيناثلا ةجوملا هذبل غلابلا رثألا مغرو
 اهنم ءاوس ةيخيراتلا رداصملا يفريبك مامتهاب يدحوملا روصنملا بوقعي دهع ين ىصقألا
 لئابقل ناطلسلا بيدأت درجم هنوك ىلع ديزي ال يداع ثدحك تلموعو ةيبرغملاوأ ةيقيرفإلا

 اهفرع يتلا ةيرشبلا تاكرحتلا ربكأ نم دعي ليحرتلا اذه نأ مغر .ىضوفلاو بيستلا يف ةقيرع

 ةفضلا يف عقي ام ىلع ناك لوألا اهزيكرت نأ رداصملا عبتتلودبيو «طيسولا برغملا خيرات

 ةلودلا دوجول ةبسنلاب ايريصم ةينارصنلاو ةيمالسإلا ىوقلا نيب عارصلا ناك ثيح ةيلامشلا

 مل برغلا يف يلالبلا دوجولا راثآ ىلإ ةفاضإلاب اذه .سلدنألاب يمالسإلا دوجوللوأ ةيدحوملا

 ىلإ اهلوخد طبترا دق لئابقلا تاذ نأ ىلإ ةفاضإ ؛ةقحال ةلحرم يف الإ ىوقأ لكشب رهظن

 .رايدلا بيرختو رامدلاب /430 ةنس ةيقيرفإ

 ؟ ىصقألا برغملا ىلإ مهبيرغت فورظ يهامو «لالهونب مه نمف

 مشجو ةيغزو حايرو جبثألا ىصقألا برغملا تلخد يتلا لاله يب لئابق زربأ نم

 .نايقسو

 دج ىلإ نوبستنيو « ةيناندعلا برعلاوأ لامشلا برع ىلإ ميلسونب مهنيبو لالهونب يمتني

 دجن ةقطنمب ةيناطحقلا برعلا نم دزألل مهترواجم مكحب اوناكو .رماع نب لاله ىعدي ىلعأ

 نمو «ماودلا ىلع ةججأتم مهتيبصع لعج :مهعم مئاد عازن يف ةيبرعلا ةريزجلا طسوب

 نيرحبلا يف مبل ادنج اوراص ثيح ةطمارقلا ىلإ مهزايحنا مهخيرات يف ةريطخلا تاطحلا
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 ةطمارقلا مازهنا دعبو .يمطافلا هللا نيدل زعملا ةفالخ يف ماشلا ىلإ مهعم اومدقو «نامعو

 ينب ةليبق مهتعبتو رصم ديعص ىلإ ميلسو لاله ينب نويمطافلا لقن نييسابعلا يديأ ىلع
 رصم برغ ىلإ امهتقبس دق انتاك نيتللا حايرو ةبغز اهايبق مهيلإ تمضنا دقو ءأ قفتنملا
 0 ميلقإ ةاداحمب

 هلاصفنا سيداب نب زعملا ريمألا نالعإ رثإ ىلع مت دقف ةيقيرفإ ىلإ لئابقلا هذه لاقتنا امأ
 ةيبرعلا لئابقلا ءارغإ ةريطخ ةقباس يف نويمطافلا ررقف :1051/443 ةنس نييمطافلا نع

 ةيغز امأ ؛داتعلاو لاومألاب مهومعدو ةيقيرفإ ىلإ هجوتلاب حايرو ةبغزو ميلسو لاله نم

 ةيقيرفإ ىلإ اولصو دققف ميلسو لالهونب امأو «سلبارطو ةقرب يف ماقملا مهب رقتسا دقف حايرو

 اهتبرخو اهيلع تلوتساو ؛ناوريقلا نم برقلاب نييريزلا شيج تمزهو «1105/449 ةنس

 نكمت كلذبو .اضيأ اهنم برغلا ىلإو سنوت ةقطنم ىلإ اهوزواجت مث «روهشملا ربخلا يف ام ىلع

 يناثلاو «ةطبضنم ريغ لئابق نم صلختلاوه امبلوأ ؛ نينثا نيفده قيقحت نم نويمطافلا

 اهتدعاقل ةصاخو ةيقيرفإل ريطخ ريمدت ىلإ ةرجبلا هذه تدأ دقو .ةلصفنملا ةرامإلا ةبقاعموه

 ءيشلا «هلك يمالسإلا برغلاب يوق يفاقثو يملع عاعشإ زكرم نورقل تلظ يتلا ناوريقلا
 نبا مهنم ةصاخ ةثداحلا هذه ببسب بارعألا ىلع نيخرؤملا نم ريثكلا لماحت ىلإ ىدأ يذلا

 دقو .ضفارو ديؤم نيب هتاحيرصت ةنيهر نيرصاعملا نيخرؤملا فقاوم تلاز ال يذلا ءنودلخ

 نييبوعشلا ضعبو بناجألا نيخرؤملا نم ددع سوفن يف ىوه نودلخ نبا هفقاوم تدجو

 ينبو لاله ينب بارعأ دودح دنع اهب اوفقي ملو يبرعلا سنجلا ىلع اهوممعف نيرصاعملا

 .ميلس
 ام ةيامحلو .ةيدهملا مهتمصاع زواجتي ةيريزلا ةلودلا ناطلس دعي مل ةوزغلا هذه دعب

 نأ برعلا عاطتسا جيردتلابو .مهنم برقتلاو بارعألا ةعناصم ىلإ اورطضا مهتكلمت نم ىقبت
 .ريثأتلا ةدودحم تلظ اهنكل ةيقيرفإ ندم ضعب يف تارامإ اوسسؤي

 .72/6 ءربعلا ؛نودلخ نبا ؛ 369/9 :لماكلا :ريثألا نبا -1

 .57 «ةيبرعلا لئابقلا ءدمحا فيض وبأ ىفطصم -2
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 دعب سلدنألا ءاهقف حرط دقف ةيقيرفإ ىلع نيتراطلا برعلا ةيبصع ةوقو ةكوشل ارظنو

 ىلع ىراصنلا طغض دتشا امدنع مهب داجنتسالا ةيناكمإ مهلوصو نم نيدقع نم رثكأ
 الدب نيطبارملاب داجنتسالاو ةركفلا نع يلختلا اوررقي نأ لبق ؛فئاوطلا رصع يف سلدنألا

 ءاقب نم نييسلدنألا فوخل بارعألاب داجنتسالا ةركف تدعبتسا دقو .م 475 ةنس مهنع

 .ناوريقلاب لبق نم اداسف اوثاع امك اهيف داسفإلاب مهمايقوأ ةيسلدنألا ةريزجلا يف بارعألا

 دودحب لصتا انغزم ينب رئازج دودح ىلإ هتلود ةرطيس نيفشات نب فسوي دم امدنعو

 اذكهو «ةيبرعلا لئابقلا براضم نم اضيأ ابرتقم ؛نيتيجاهنصلا دامح ينبو يريز ينب يتلود
 ثيح يطبارملا شيجلا ىلإ اهتعيبط نع رداصملا حصفت مل فورظ يف برعلا نم دادعأ تلخد

 ةنس سلدنألا ىلإ نيفشات نب فسويل يناثلا زاوجلا يف مهنم ايبسن ةدودحم دادعأ تكراش

 نأوديو .سلدنألا يف داهجلا كراعم نم رخآ ددع يف مهتاكراشم تعباتتو 0

 .ناسملت دودح ىلإ تلصو ىتح ايرغ فحزت يطبارملا رصعلا لالخ تلظ لئابقلا هذه

 ؟ نيدحوملا ءيجم عم برعلل تلصح يتلا تاروطتلا نذإ يه امف

 /؟ 547 ةنس طسوألا برغملا رطش ممي ىصقألا برغملا نمؤملا دبع عضخأ نأ دعب

 حتف يف هعم اوكراشو «هوعيابف مشجو جبثألا نم اهب نيميقملا برعلا نم دوفو هيلع تدفوف

 ةيقيرفإ ةجاهنص عم اوفلاحتف مهلالقتسا ىلع افوخ مهفقاوم اوريغ ام ناعرس مهنكل « ةياجب

 دادعت غلب ةيوق ةلمح هيجوت ىلإ نمؤملا دبع عفد يذلا ءيشلا «نيدحوملل نجما رهظ اوبلقو
 ةرقونبو حايرو ةبغزو جبثألا نم برعلا فلح مأتلا دقو .مهتبقاعمل املأ 30 اهدردج

 نيبت دقو «نيدحوملا ةبراح اومدقتو مهعمج اوعمجو ءداقحأ نم مهنيب ناك امع اوضرعأو

 ضرعف نيدحوملا نم هل اءدرو اعرد نوكيس لصح نإ مهراصتتا نأ ةيلقص بحاص راجورل

 ناعمجلا ىقتلا دقو ءرصنلا نم هنولمأي اوناك امل اوضفرف مورلا نم فالآ ةسمخ مهيلع

 يف مههوجو ىلع اورفو «برعلا ىلع ةرئادلا ترادف 1153/548 ةنس فيطس يحاونب

 مئغو ؛ساروألا لايج دودح ىلإ هدونجب نمؤملا دبع مهعبتأو ؛ءيش ىلع نوولي ال ءارحصلا
 دبع نإف تاراصتتالا هذه نم مغرلاب نكل ؛ريثكلا ءيشلا مهيبسو مبلاومأ نم نيدحوملا

 رمأف ؛روغلا ديعب يسايس ريبدتب فرظلا ملاع دق ةيلبقلا ةيبصعلا ةسدنهب ريبخلاوهو نمؤملا
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 «مهلزن مركأف شكارم ىلإ اولصو ىتح ةصاخ ةيانعب مهدالوأو برعلا ءامعز ءاسن ةطاحإب

 نم ددع هيلع دفوف ءوفعلاب مهطاحأو نامألا مهل لذب دق هنأب مهربخي برعلا ىلإ لسرأو

 ةبغر مهدالب ىلإ مهفرصو ةليزج الاومأ مهحنمو ؛ مهدالوأو مهءاسن مهل حرسف مهئامعز

 .هتلود ةنداهم لقألا ىلعوأ هتمدخ ىلإ مهتلامتسا يف هنم

 «برغملاب تايبصعلا نزاوت يف يبرعلا رصنعلا ةيمهأ ىلإ يلع نب نمؤملا دبع نطفت دقل

 ةردق ىلإ نطفت امك .ةيادبلا ذنم اهعناصي نأ هيلع ناك يتلا ةيدومصملا ةيبصعلل ةبسنلاب ةصاخ

 ىلإ حمطت تناك يتلا ةلودلا فارطأ يف ةصيوع لكاشم قلخ ىلع نيتلفنملا برعلا ءالؤه

 .فراج عسوت

 نم دعب اميف يتأيس امل ةيسايس ةمدقم ناك ام ردقب ايوفع نكي مل كولسلا اذه نأودبي

 دبع داع امدنعف ؛ سلدنألا يف داهجلل مهرافنتساب ميظع لمع يف برعلا لاغشإ يف ةبغر

 نم نكمت 1159 /553 ةنس ةيقيرفإ ىلإ يدحوملا شيجلا سأر ىلع ةيقيرفإ ىلإ نمؤملا

 ةعيب هتءاجو اهلك ةيقيرفإ حتفو اهب ةلقتسملا ةببرعلا تارامإلا نم ددع ىلع مربملا ءاضقلا
 هلاق امو «ءارعشلا هحدتماف ةعساو ءادصأ راصتنالا فلخو .سلبارط ةيحان نم لئابقلا ضعب

 : يبطرقلا شايع نب كلملا دبع بتاكلا

 بهتنم فك يف هسئافن ىقلأ 2الفن اهشيج نم تثعب امنإو

 بلقنم رش حاير ماسحلا نع تبلقناو ءابرعلا برعلاب تردص

 نم نمأم يف نوكيل ىصقألا برغملا ىلإ هعم برعلا لقني نأ ذئذنم ةفيلخلل رهظ دقو

 ىلعو ؛هل ةعاطلاو عمسلا ىلع نامثع فحصم ىلع مهءامعز فلحأف :مهئالو بلقت

 مهتكل كلذ ىلع اوقفاوف ؛ةيدحوملا شويجلا بناج ىلإ سلدنألا يف داهجلا يف كارتشالا

 نمؤملا دبع طرشف ؛ مهرايد ىلإ ةدوعلا اوررقو نارهو يحاون ىلإ اولصو امدنع اوعجارت

 حاير نم اوناكو ىصقألا برغملا ىلإ مهلايعب ةليبق لك نم صخش فلأ باحطصا مهيلع

 قاض" هنأ ركذف ءالؤه ددع ةرثك ىلإ ةالصلا بحاص نبا خرؤملا راشأو «يدع ينبو مشجو
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 -'"هترثك يف بابذلاو ىصخلا اوسفانو ءاضفلا مهب

 امك ؛هتطخ حاجن ىلع لدت نمؤملا دبع بلطل برعلا نم ةريبك دادعأ ةباجتسا نأ حضتي

 ةكنحلاو ةيركسعلا تاراصتتنالا مامأ مهتدارإ فعضو مهفقوم كلابترا ىلع لدي مهعجارت نأ

 تددح دقو :*هل ادنج ءالؤه ريص دقف مهتباجتساب هبيحرت نع ريبعتكو .نيدحوملل ةيسايسلا

 ةزفاحمو ...زيزعلا رمألا ةمدخ" ىلع راصتقالاب مهئيجم ببس ةيدحوم ةيمسر ةلاسر

 ةرشع غلب نموملا دبع مهبلط نيذلا برعلا ددع نأ ريثألا نبا ركذو .””داهجلا ةرباصمووزغلا

 نود ةرسأ فلأ مهو برغلا ىلإ اوؤاج نيذلا رسألا ددع ىلإ عرز يبأ نبا راشأ امنيب :”فالآ

 :”مهنب نم نييزاحا ددلع ىلإ يشي نأ

 هيلع اوحرتقا امدنع نمؤملا دبع بناج ىلإ اريطخ ايسايس ارود برعلا ءامعز بعل دقل

 يف لجر ىوقأ يتاتنملا رمع صفح يبأ عم قفتا دق لبق نم ناكو ءدهعلا ةيالوب هنبا ةعيابم
 ةدافتسالا يف نمؤملا دبع طيطخت نأ ىلع لدي يذلا ءيشلا ؛هدعب مكحلا يلي نأ ىلع ةدماصملا

 دبع نب فسوي ةفيلخلا ةعيابم ىلإ نيقابسلا نم برعلا ناكو .هلكأ يتؤي أدب دق برعلا نم

 ىلع برعلا رخآلاوه عجش دقو « مهيلإ ناسحإلاو مهبيرقت ىلع اضيأوه لمع يذلا نمؤملا
 ةديصقب مهتيمح رافنتسا يف ليفط نبا فوسليفلا رمأو :سلدنألا يف داهجلاب قاحتلالا

 :اهيف لاق ةروهشم

 بئاغرلا ءانتقاو يداعألا وزغل 2براضملاوحن ليخلا رودص اوميقأ

 بئاتكلا ريغب ايلعلا بتكت الو انقلا نم الإ لامآلا ىنتفت الف

 بئاصملا روهظ باكر لوهلا ىلع 2ممصم الإتاياغلا غلبي الو

 .144 ةمامإلاب نملا -1

 130جم و

 .119 -118 ص «لاصتفورب يفيلرشن «ةيدحوم لئاسر ةعومجم -3

 246/11: لماكلا -4

 199 ؛ساطرقلا -5
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 :هلوق اهنمو

 بضارقلاو انقلا فارطأب زعت 20ةيبرع ةمه اهوثعباف الأ

 براضو نعاض نم تعمج امو رماعو لاله نم سيق ناسرفأ

 !بئاج لك نم هللا رمأ ةعاطب اهدامع اودش دجملل ةبق مكل

 ةيلاعفب اوكراش دقف «ةدوهشم فسوي دهع يف سلدنألا بورح يف مهتكراشم تناكو

 عارصلا اذه يف مهل ةكراشم لوأو ؛”سلدنألا قرشب شيندرم نباو نيدحوملا نيب عارصلا يف

 ىلإ تدأ يتلاو ؛/560 ةنس صفحوبأ ديسلا اهداق يتلا ةلمحلا يف تناك رداصملا اهتركذ

 يتلا ةقطنملا طاسبنا مكحب نسحلا ءالبلا اهيف اولبأ يتلا «بالجلا صحف ةكرعم بوشن

 اومظنف «برعلا ةكراشم ةيمهأ شيندرم نبا شيج ةداق ظحال دقو «ةكرعملا اهيف تلصح

 يذلا ءيشلا :مهنم انوكم ناك يذلاو يدحوملا شيجلل شيجلل يبرغلا حانجلا ىلع اموجه

 «لانقلا يف ةصاخ قرط برعلل ناك .”ةكرعملا هذه يف برعلا خويش نم ةعبس لتقم ىلإ ىدأ

 اذه ناكو .”ناسرفلا ىلع يساسأ لكشب دمتعتو «”رفلاو ركلا ىلع ساسأ دمتعت تناك

 الو ؛اهقارطأ نومجاهي نيمجاهملا نأل ةيماظنلا شويجلا يف ةريبك رئاسخ ىلإ يدؤي بولسألا
 ةقيرطلا هذه تناكو .ودعلا طغضب روعشلا ةلاح يف نوعجارتي مث شيجلا ةيقبب نومحتلي

 دالبل ةيفارغجلا ةعيبطلا نإف كلذل .ةطسبنملا ةيوارحصلا يضارألا يف مهبورح عم مجسنت

 ةلمح يف مهنم نيكراشملا ىلع رذعت دقف «برعلا نيبراحم ا ةحلصمل امئاد نكت مل سلدنألا

 نيرذتعم ةكرعملا ناكم اونياع امدنع ةكراشملا يف رارمتسالا ةذبو ىلع نموملا دبع نب فسوي

 ١- ءةمامإلاب نما 70.

 17/2 .نانع .89 -81 ءيوازع لئاسر -2

 17 -16/2 ءنانع /90 -89 .نايبلا /165 :يدهملا رابخأ -3

 212/6 هريعلا -4
 113/1:لومرم -5
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 توزخلا يف مهتكراشم ةيبسيو +" ”قوقوصتنيو قوحوري كيج حاسفنا ىلإ جاتحت مهبرح" نأب

 نم مويلا ةريزجلاب' نأ يشكارملا دحاولا دبع ركذ دقف ؛كلانه مهنم دادعأ ترقتسا سلدنألاب

 .2”ةلاجترلا ىوس سراف فألآ ةلسخ نيمومت مهريعو ركب ني ماكجو جايرو ةبغل نم برعلا

 مهبيرقتو برعلا ةلامتسا يف فسوي هنباو نمؤملا دبع اهلذب يتلا تالواحلا لك مغرو

 ةنس سلبارط ةقطنم ىلإ لصو يذلا يزغلا شوقارق ةيقيرفإب برعلا نم يقب نم عبات دقف

 «بغشلا يف ةبغرلا مهسوفن يف ببلأ دق رماغملا اذه بناج ىلإ مهتكراشم نأودبيو ,0

 يهو /580 ةنس اهب رهظ يذلا يقرويملاب فورعملا ةيناغ نب يلع ىلإ اومضنا ام ناعرس ذإ

 ايجيتارتسا الوحت ةيقيرفإ ىلإ ةيناغ ينب لاقتنا ناك .نمؤملا دبع نب فسوي ةافو ةنس سفن

 ةرطيسلا عاطتسا هنأو ةصاخ « ةعرسلا حانج ىلع كرحتلا ىلإ مهاعد نيدحوملل ائجافم

 نالذخلا برعلا رهظأو « ةنيطنسق رصاحو ؛دامح ينب ةعلقو ةنايلم ىلع مث ةياجب ىلع ةعرسب

 .ةيناغ نبا ىلإ ةياجب عاجرتسا ةكرعم ءانثأ مهمامضناب ناميلس عيبرلا يبأ نيدحوملا يلاولل

 فرظلا ةيساسح مغر نيدحوملا شيج سأر ىلع هسفنب هجوتلا روصنملا ةفيلخلا ررق كلذل

 ببسب ةعرسب مأتلا يذلا يلالبلا يجاهنصلا فلاحتلا ىوقتي ال ىتح مكحلا هيف ملتسا يذلا

 .نيفرطلا حلاصم ءاقتلا

 «1184/580 ةنس روصنملا بوقعي ةفيلخلا ةعيب يف نيرضاح اوناك برعلا نأ مغرو

 يقوهو ةدومصم رصقب برعلا نم مهعم نمو ناسملت ةبغز نايعأ هعياب نم لوأ ناك ثيحب

 .ةيناغ ينب بناج يف مهضعب ناك رخآلا فرطلا يف مهتمومع ينب نأ الإ .شكارم ىلإ هقيرط

 طسوألا برغم ةيامح يف ةتانز نم نيداي ينب عم ةدحاو ادي اوراص' ةبغز ةليبق لثم مهضعيو

 3 ةعايتأو ةنتاخ نيا نم

 « ةيناغ نبا اهلتحا يتلا ندملا عجرتساو ةيرحب ىرخأو ةيرب ةلمح روصنملا ةفيلخلا مظن

 418 «ةالصلا بحاص نبا -1

 226 «بجعملا -2

 48/6 ءربعلا :نودلخ نبا -3
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 رصنلا اذهب نيدحوملا ىفتكاو «ديرجلا ءارحص يف ةيناغ نبا لغوت ةيدحوملا ةوقلا طغض مامأو

 هفوفص بيترت ةيناغ نبا داعأ دقو .ءارحصلا يف نيمزهنملا لولف بقعت يف اورماغي نأ نود

 رزوت لالتحا معدلا اذه ةطساوب عاطتساف حايرو مشج نم ةصاخ ةيلالبلا برعلا نم معدب

 ىلع رطيسي ناك يذلا يزخلا شوقارقب ىقتلا نأ ىلإ سلبارط هاجتا يف لغوتلاو ةصفقو
 ءادعلاوه هكرحم يثالث فلح كلذب نوكتف .نازفو ةليوز ىلإ دتمت سلبارط نم ةعساش قطانم

 ىلإ روصدملا ةفيلخلا ديدج نم نيدحوملا هجو بصتنا يذلا رطخلا اذه عفد دقو ؛نيدحوملل

 مسحل ةيوق ةلمح دادعإ يف برغملا ىلإ هتدوع ذنم لغشناف ؛هتكوش رسك يف يدجلا ريكفتلا

 ربخ امن امدنعو «لجر فلأ 20 هدادعت غلب يوق شيج سار ىلع /583 ةنس هجوتف ءهرش
 نبا ةدايقب هشيج نم ةعطقب روصنملا مهعبتأف ءارحصلا ىلإ اليلق اوعجارت ةيناغ ينب ىلإ ةلمحلا

 ررقف «ةداقلاو دنجلا بلغأ اهيف لثق ءاركن ةميزه ةصفق يحاونب تمزهناف فسوي يأ همع

 يف ةماحلا ةكرعم يف هءافلحو ةيناغ نبا ةميزه نم نكمتف هشيج سأر ىلع هجوتلا ةفيلخلا
 «تملستسا ىتح سباق يف شوقارق رصاحف ةيناغ نبا ءافلح عبتتو 1187/5383 نابعش

 هيدل ررقتو .بيرختلاب ةيبرعلا لئابقلا براضم عبتتو ءاهراوسأ مدهو ةصفقو رزوت عجرتساو

 بلاغلا يف ةيلهس ةقطنمب مهلزنأف «مهفقاوم ىلع مبل اباقع اهنم نكمت يتلا لئابقلا بيرغت
 لاله ينب نم حاير تلزن يتآلا لكشلا ىلع مهلئابق تعزوو «هايملا ةريثك يضارألا ةبصخ

 لئابق لزنأو «رحبلا لحاس ىلع راغزأ لهسو سوكل رهن لامش ىلإ ةدتمملا طببلا دالبب
 الاجب كلذ لبق تناك يتلاو عيبرلا مأ رهن ىلإ قارقر يبأ رهن نم ةدتمملا انسمات دالبب مشج

 .! ةلاكدو ةطاوغربل

 .ةلودلل اكلم ةحوتفم يضارأ اهنوربتعي اوناك يضارأ يف ةيبرعلا لئابقلا نودحوملا نكسأ

 ةيركسعلا ةمدخلا لباقم يضارآلا هذه يف عافتنالا قح برعلل اوحنم دق نيدحوملا نأودبيو

 يتلا لالغتسالا قرط نع تامولعم كلف ال نكل .لاملا تيبل ةيعرشلا تاوكزلا ءادأو

 ةديدجلا فورظلا عم فيكتلل تقولا نمريثكل اوجاتحا مهنأ رهظيو ؛برعلا اهدمتعا

 غيزامألا نم قطانملا هذه ناكسب مهتقالع امأ .نيرقتسم عارز ىلإ لحر ةاعر نم لوحتلاو

 169 -168/2 ءاصقتسالا -1
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 رارقلا فورظ لوح هيعارصم ىلع احوتفم لؤاستلا باب لعجي امت رداصملا اهيلإ رشت ملف

 ميلاج عم نودفاولا برعلا اهجسن يتلا تاقالعلا ةعيبط لوحو ؛هتاسبالمو يدحوملا

 .ديدجلا

 ىلإ رطضا روصنملا نأل مسحلا طخ غلبي مل ةلمحلا هذه يف نودحوملا هب ماق ام لك نكل

 نب يلع ءافتخا مغرو .ءازتنالا اورهظأ نيذلا هتبارق ضعب كرحت كرادتل شكارم ىلإ عوجرلا

 ةيناغ ينب نوؤشل ىيحي هيخأ يلوت نإف «ةضماغ ةافوب كلذ ديعب ثادحألا حرسم نع ةيناغ

 «كلذ دعب دوقع ةدعل نيدحرملا براحي لظو شوقارقو بارعألا عم فلحلا نيوكت داعأ دق

 ةقرب نم اهيلإ نيمداق ةيقيرفإ ىلإ ميلس ينب نم ىلوألا تاعامجلا لوصوب هفوفص تززعتو
 فرع الو ؛'طلبلا ناطلس نب دوعسم نيلحرملا اهئامعز زربأ نم ناكو .سلبارط قرشو
 «ءرصانلا دمحم دهع يف ةيقيرفإ ىلإ برغملا نم ةدوعلا نم ميعزلا اذه اهيف نكمت يتلا فورظلا

 هنع تلخت يتلا ةيبرعلا لئابقلا مجاه هنأ امك ؛نيدحوملا دض ةيناغ ينب عم ديدج نم فلاحتو

 ةنس هتيزه نم صفح يبأ نب دحاولا دبع دمحموبأ يدحوملا دئاقلا نكمت نأ ىلإ ؛كلذ لبق
0 . 

 ملف مهنم نيسجوتم اوحبصأ دقف «سلدنألا يف برعلاب نيدحوملا ةناعتسا انينثتسا اذإو

 يف كلذ ىلإ تاراشإ درت مل ثيح ؛برغملا لخاد مهبورح يف مهعم مهنوبحصي اونوكي

 افرخ 582 ةنس ةيقيرفإ ىلإ هتلمح يف هشيج يف برعلا روصنملا بحصتسي مل كلذل .رداصملا

 مدقل ايعر :نايز ينبك حاير خايشأ نم اضعب الإ" مهتمومع ينبب مهقاحتلاو مهردغ نم
 3*مهتحيصنب انقيتو «مهترجه

 مت دق ىصقألا برغلاب برعلا عيزوت نأ دقتعن ال ؟ دالبلا يف برعلا عزوت فيك

 ةصيرح ؛زكرمتلا ةديدش تناك يتلا ةيدحوملا ةلودلل ايسايس ارارق ناك ام ردقب «مهتبغرب

 دق عيبرلا مأ رهن ىلإ طبهلا دالب نم ةيلحاسلا ةقطنملا رايتخاف ؛ةينمألا اهتيجيتارتسا طبض ىلع

 05/1 «يصفحلا دهعلا يف ةيقيرفإ «كيفشنارب -1

 186 ء؛نايب -2
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 ةيناطلسلا ةكرحلا لوانتم يف لئابقلا هذه نوكت ثيحب ينمألا دعبلا اهنم رومأ ةدع هيف تمكحت

 يعدتسي ام اهنم رهظ ام اذإ ىرخأ ةقطنم يأ نم لهسأ قطانملا هذه يف اهكرحت ناك يتلا

 لكشب ةيدحوملا تالمحلا فرط نم ةقورطم تناك ةقطنملا هذهف «يداهجلا دعبلا ايناث .لخدتلا

 نم ةريبك دادعأ شييجت نيدحوملا ىلع لهسي انه نمو ؛سلدنألا ىلع اهددرت يف مئاد
 .ةيبرعلا لئابقلا ءانيأ نم نيبراحما

 ءبعلا نم طسق لمحت يف ةيبرعلا لئابقلا فيظوت يف ةيدحوملا ةفالخلا ةبغر ةلأسمودبت

 ىلع ليي اذهو ؛لحارم ىلع برغملا ىلإ اهلقن فورظ مهف يف ام دح ىلإ ةلوبقم يسلدنألا

 نكت مل يتلا «ةيبرغملا ةنكاسلل يعامتجالاو يفارغميدلا ليلحتلل رابتعالا نيعب ذخألا ةرورض

 يف ةلأسملل ينأتملا ليلحتلا نإف كلذ عم نكل «نييالم ةعضب نع لاوحألا نسحأ ف ديزت

 ببسب ةيبرعلا لئابقلا فيظوت ناك له ليبق نم تالؤاست ةدع حرط ىلإ عفدي يخيراتلا اهقايس
 ةلودلاب تطاحأ يتلا ةبرطضملا ةيسايسلا فورظلاب رثكأ قلعتي رمألا نأ مأ ةنكاسلا ةلق

 تاهبجلا تلظ ثيح «رارقتسالا ةمعن نم اهتمرحف اهخيرات لحارم ىهزأ يف ىنح ةيدحوملا

 ء«راوثلا روهظوأ لئابقلا بارطضاب ىرخأو «سلدنألا يف ينارصنلا فحزلاب ةرات « ةلعتشم

 ةوق يأ فازنتسا ىلإ يدؤي ناك يذلا ءيشلا ءهسفن يدحوملا تيبلا نم نيزتنم روهظب ةثلاثو

 .اهمجح ناك امهم ةيركسع

 ىلإ فدهي ناك ىصقألا برغملا ىلإ ةيبرعلا لئابقلا لاخدإل هتلواحن يف روصنملا لعلو

 ةيدحوملا ةلودلل بارعألا اهقلخ يتلا لقالقلا ءاهنإ دارأ ةهج نمف ؛ فده نم رثكأ قيقحت

 ؛ ةيناغ ينبوأ يزغلا شوقارق اهنم ءاوس نيدحوملل ةئوانملا ةوقلل مهتألاممو ةيقيرفإ ءارحصب

 .سلدنألاب نيدحوملا بورح يف ةيراح ةيرشب ةقاط نم ةدافتسالا دارأ ىرخأ ةهج نمو

 قطانملاو ةيسلطألا لوهسلا يف ةعساش ةيودب قطانم بيرعت ىلإ ةيلالبلا ةرجبهلا تدأ دقل

 برع ةيبرع ترثأت دقف كلذ عمو .لابجلا مادقأ دودح دنع فقوت بيرعتلا نكل ءابل ةرواجما

 ةلودلا عم يوق لكشب نويلالبلا برعلا لعافت دقل .ةيفيزامألا تاريثأتلا ضعبب موختلا

 ظافتحالا ىلع ءارحصلا يف لازعنالا مهدعاس نيذلا لقعم برع نم رثكأ ؛هتنكاسو لاجماو

 .ةغللا اهيف امب مهتيوه تاموقم نم ريثكب
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 مهنم ىرخأ دادعأ ترجاهف «برغملا ىلإ ةلحرلا مهترغأ دق ةيقيرفإ بارعأ نأودي
 .اةيبونجلاو ةيقرشلا تاهجلاب ترقتساو

 ةيودحو ةبرجتلل اهتقاعإ ةلواحمو ةيبرعلا لئابقلل بلقتملا خيراتلا نأ مدقت امم رهظي

 ةينيدلا ةيجولويديإلا نأو ةصاخ :ديدجلا ةفيلخلا نم امراص افقوم بلطتي ناك ةيدحوملا
 هدجي مالسإلل ديعت ةيوق ةفالخ سيسأت يف ةبغرلا ىلع يوطنت تناك نيدحوملل ةيسايسلاو

 « قرشملا ىلإ تلصو دق اياونلا هذه ءادصأ تناكو ءاضيأ قرشملا يف لب هدحو برغلا يف سيل

 شيم يزخلا شوقارق لاسرإ ىلإ يبويألا نيدلا حالص رصانلا ةلود يف نيدفنتملا ضعب ردابف

 هترماغم يف شوقارق دافتسا دقو .نيدحوملاو رصم نيب ازجاح نوكيل سلبارط ةقطنم ىلإ يوق

 هاجتا يف ريسلاو خيراتلا ةسكاعمب اهسفن ىلع تمكح دق اهنأودبي يتلا ةيبرعلا لئابقلاب اريثك
 .يمالسإلا برغلاب ةيوق ةيزكرم ةلود سيسأت يف نيدحوملا ططخمل امامت رياغم

 70 -69/6 ,ريعلا -1
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 تفيسناتب ةجاهنص لئابقرارقتسا
 ةيلاجملا هداعبأ ضعبو ثدحلا

 نيدلا ةطبار دمحم .د

 :ةياغلاو قلطنملا

 يمالسإلا برغلا يف ةقيمغ تالوحت هنع تبترت يسايس ثدح ةقرولا هذه قلطنم

 لاجملا يف تالوحتلا هذه رهاظم ضعب ىلع فوقولا اهتياغو «نورق ةعبرأ ىدم ىلع تدتما

 جاتنإ يف يسايسلا لعفلا ةمهاسم يف رظنلا قيقدتب حمست ةلاحك ءاهطيحبو شكارمب صاخلا

 ىلع زكرن فوسو ؛كلذل هلهؤت ةيعيبطلا هتازيمم نكت مل يفارغج طسو يف رارقتسالا ةايح

 .ريمعتلاو ناكسلا امه تالوحتلا هذه رهاظم نم طقف نيرهظم

 :لاجملا ديدحت

 مهيو ؛تاليبجلا تاعفترمو يبرغلا ريبكلا سلطألا ريد نيب 'تفيسنات لاجم عقي

 شكارم نم دتمي يذلا يفارغجلا راطإلا تاذلابو ؛هتطيرخ نم طسوألا مسقلا انعوضوم

 .ًالامش تفيسناث يداول ةيبونجلا ةفضلا ىلإ ًابونج اهطيختو

 :ينمزلارام الاديدحت

 /يرجبلا سماخلا نرقلا فصتنم نم ةدتمملا ةبقحلا عوضوملل ينمزلا راطإلا يطغي

 رشع ثلاثلا /يرجبلا عباسلا نرقلا نم سداسلا دقعلا رخاوأ ىلإ ؛يداليملا رشع يداحلا

 ريثي دق ريخألا اهفصن نإف «ضومغ الو اهيف سبل ال ةبقحلا ةيادب تناك نإو «يداليملا

 رخأتو مادختسالا يف ينمزلا هقبسل «لوألا مسإلا لامعتسا انرثآ دقو ؛”نوحلا" مساب ًاضيأ فرعي -1

 ©5008 :رظنأ ءرشع سداسلا نرقلا نم يناثلا دقعلا فصتنم ىلإ عجري يذلا يناثلا لوادت

 عمن ة[ممهلعععءط لعد هئائتسعو ف 1912, (هممع: 1, [ظهطقأم 1959, م. 1, كاقتمو
 ؟ 1 طوبا طهمعممب لع ![طآهمتم لع 812 قلعععطب !هصعز 1 اظقطقتب م. 24.
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 زيحلا اذه لاخدإ ىلع صرحلا عجريو .نيطبارملا مكح نمز جراخ عقي هنوكل لمأتملا لؤاست

 «لاجملا ريمعت لحارم تلمتكا اهب ذإ اهتقباسل ميدقت نم ةقلحلا هذه هلثمت ام ىلإ رابتعالا يف ينمزلا

 رصعلا يف هتاجرد ىصقأ مهعيزوت ةطيرخو يئارغميدلا مهومنو ناكسلا رصانع عونت اهيف غلبو

 .ظيشقلا

 :نامزلاو لاجملارايتخا بابسأ

 نيتظحالم يف اهلازتخا نكميف عوضوملل نيرطؤملا نامزلاو لاجما رايتخا بابسأ امأ

 :امه

 ةلود يلاونلا ىلع امه يمالسإلا برغلاب نيتيزكرم نيتلود روهظب ةرتفلا زيمت -

 نموملا دبع ينب ةلود مث ؛ يداليملا رشع يداحلا /يرجبلا سماخلا نرقلا فصتتم يف نيطبارملا

 ةبرجت لكو « يداليملا رشع يناثلا /يرجبلا سداسلا نرقلا نم عبارلا دقعلا ةيادب يف يدحوملا

 « ةجاهنص لئابق عم لوألا :لاجما ىلإ مخض يرشب كرحتل ًارشابم ًايبس تناك امهنم ةيسايس
 .يبرغملا ريبكلا سلطألا لئابق تاذلابو بونجلا ةدماصم عم يناثلاو

 اهتمصاعل ًاعقوم تفيسنات لاجم نم هيلإ راشملا يفارغجلا راطإلا نينلودلا الك رايتخا -

 « ةيناثلا عم طيسولا رصعلا يف ىرصقلا اهتعسوت تغلبو «ىلوألا ةلودلا اهتمسأ يتلا نيتكارم

 برغلا ءاحنأ فلتخم نم اهيلإ يرشب بدج لماع «ةئيدملل ةيسايسلا ةفيظولا هذبل تناكو

 .هجراخ نمو يمالسإلا

 :ةجاهنص لئابق رارقتسا لبق لاجملل يرشبلا رام إلا
 :3ةناليو ةزيسززم غانم ىلإ تاذلابوب بوتطا ةورسصم هو ىلإ ايلبق لالا اذه يمحي

 ًابرغ شكارم نيب ةيناثلا ّيح دتميو :ًابرغ ةكاركرو ًاقرش شكارم نيب ىلوألا يبارتلا ريا عقي

 «لوهجم ؛ 19 .ص ,1967 ؛توريب ءسابع ناسحإ قيقحت :عبارلا ءزجلا «نايبلا ؛يراذع نبا -1

 . 15.ص : 1979 ءءاضيبلا «ةمامز رداقلا دبعو راكز ليهس قيقحت « ةيشوملا للخلا
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 يلاج نيب ةلصافلا ةيعيبطلا دودحلا ”رزغإ يداو لشميو 'مويلا ةويفسم ةليبق نطاومو
 نيتروكذملا نيتليبقلا ىلإ لاجلا اذه ءامتنا نإف ةلوادتملا تاراشإلا نم مهفي امبسحو .”نيتايبقلا

 تناك ةيداصتقالا هتيمهأ نأ ريغ ةيرقشب اغراف ناك هنأل ناطيتسا نود كلمت ءامتنا ناك

 ًايويح ًالاجم اهنم لعج يداصتقالا طاشنلا اذهو ؛ ”يعر ةقطنموهف «يلاهألا دنع ةحضاو

 ."يبرغلا ريبكلا سلطألل يلامشلا حفسلا ةنكاسل

 :هقايسورارقتسالا ثدح

 لاجم فرع :يداليملا رشع يداحلا /يرجبلا سماخلا نرقلا فصتنم نم ءادتبا

 ةجاهنص لئابق تلكش بونجلا نم تمدق ؛ةمخض ةيرشب ةلثك رارقتساو لوصو تغيسنات

 لاجملا ىلع ةمحازمب ؛ةهج نم هنع بترت امو ءيجملا اذه قلعتي ال ؛ةيساسألا اهرصانع

 هتاريخ نم عاضتنالا ةيعرشو هيف فرصتلا قح ًاينيرات كلتمت يتلا لئابقلا نيب هيلع سفانتو
 يدومصملا لصألا ىلإ ءامتنالا ةدحو اهب اهعمجت ىرخأ لئابق نيبو «ةريمزهو ةناليه يهو

 ةدافتسالا ىلإ لئابقلا هذه علطتو ءاهاودجو ةيداصتنالا هتميقل كرتشملا ريدقتلاو :راوجلاو

 .ص .1984 ءءاضيبلا ؛قيفوتلا دمحأ قيقحت ءفوصتلا لاجر ىلإ فوشتلا :يلدالا تايزلا نبا -1

 ..276 شماه 213 .ص ؛209 شفاه 2

 ص «فوشتلا : عجار ؛«شكارم راوسأ نم ةيقرشلا ةهجاولا جراخ عقيو «ليسإ يداوب مويلا فرعي -2

 .ةحفصلا سفن نم 52 شمابلاو 1

 اهئ 81ه هلعععط لع هدتعتصعو, 1/52: لع 11همنت لع ةةقهمسةلعععطب 1! 373 -3

 .ص :1985 :ءاضيبلا ؛ديمحلا دبع لولغز دعس :قيقحت ؛:راصمألا بئاجع يف راصبتسالا ؛لوهجم -4

 .16 :ةيشرملا للحلا ؛ 19/4 «نايبلا ؛ 0

 بناوج - نيدحوملا دهع ىلع شكارم ؛نيدلا ةطبار دمحم ؛ 16 :ةيشوملا للحلا ؛ 19 /4 :نايبلا -5

 خيراتلا صصخت ؛خيراتلا ةبعش ؛بادآلا يف ةلودلا هاروتكد ةحورطأ :ناسنإلاو لاجمل خيرات نم

 .14 - 9 :صضص ,(ةنوقرم) 2002 «طابرلا «ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلك . طيسولا

 4لت 5دقلكر نع دمدغدومع 8لدعوعدتمسع ءا لع ممووتع عملت نم قملاتا ةقهباةتلع -6
 رمل ةابعألع, [[عومفمثود- ؟ةمجانلقب لمااددع 20/111, ةةكوزءانلع نصتوسع, 18قطقأب 1990,

 م1
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 ةمحل هلهأب اهطبرت ال ؛هيلع ةءراط ةيرشب ةلتكب ةيناث ةهج نم قلعتي الو .بيصنب اهنم

 «مهقازرأ عازتناو مهيديأ يف ام ىلع هباحصأ بلغ اهتيغب «حلاصملا فالحأوأ ةيبصعلا
 ىلع لوصحلا رداصم راثكتسا ىلإ يعيبطلا عوزنلا اهيدعي يتلا لاجملا عيسوت يف ةبغرلاوأ

 ةلودلا روهظ ناك «قيمع يسايس لوحت ةيفرظ قايس يف ءاج ثدحلا اذه نأ دكؤملاو .تاريخملا

 اهنومضم بلص برغملاب ةيزكرملا

 :ناكسلا رصانع

 نم اهلوخد بقع ةرشابم ةمصاعلل يرشبلا راطإلا ليكشت ةداعإو ريمعتلا ةيلمع تأدب

 عيونت يف اهلك تمهاس تايصوصخلا ةسناجتم ريغ ةريتوب ةرمتسم تيقيو «نيدحوملا فرط

 يفارغميدلا اهروطت ىنحنم ىلع تابذبذو تاجومت ثادحإو «ةنيدملا ةنكاس ةبيكرت رصانع

 هذه رصانع لازتخاب حمست ةلوادتملا رداصملا يف اهدصر نكمأ يتلا تارشؤملا ةجلاعم نآودبيو

 : يه ةحضاو ةتس تاعومجم يف ةنكاسلا

 :ةيبرغم ةغومجم -1

 تنك ناقزيم :ناكسلل ةظيرعلا#دعاقلا لعقو بودجلاةدئاضم نم اساسا ةوكتت

 اذه نم ةيعضو نأش نمو ؛ىرخأ داليمو ةيسايس ةبرجت ءاصقإ اهلمجم ةقيقد ةيفرظ امهيف

 ريدقت نأ حجرملا نمو .رذحلاو بقرتلا رصانع يوقتو ؛ةينمألا لغاشملا ةجرد عفرت نأ عونلا

 ةعببط يف رظنلا ناعمإ لعلو ءديدجلا مكحلا تاباسح نم ًابئاغ نكي مل مجحلا اذهب رومألا
 ناكسلا ءالؤه نأ دكؤملاف ؛كلذ دعبتست ال هماهمو همجحو ديدجلا يرشبلا راطإلا بيكرت

 فرظلا اذه يف ةصاخ هتمالس نيمأت ةادأو لوألا هدنسو يتفلا مكحلا عرد اولكش ددجلا

 طورش عضو بلاغلا يف تمزلتسا ىوصقلا ةيساسحلا هذهب تزيمت ماهمو .تاذلاب قيقدلا

 :هماوقو يمكوه ام اهنمو يسايسلا ءالولا يف ىلجتيو يعونوه ام اهنم ءاهماودو اهنامض
 .ةوقلل جتنملا فيثكلا يرشبلا روضحلا

 ةدعافلا ليكشتل ةحشرملا ةعومجملا نيدحوملا لئابق لوألا ماقملا يف لعجت تاظحالملا هذه

 لوصولا تازايتما ضعب نم ةدافتسالا ىلإ ًاضيأ اهعلطت كلذ يوقي امب ؛ةئيدملا ةتكاسل ةيرشبلا
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 ةسيفنكو ةتاتنهو لمنت لهأو ةغره لمشت تناك رصنعلا اذه تانوكم نأ مولعمو .مكحلا ىلإ
 يتلا تادحولا ءامسأب ةحئال قديبلا مدق دقو .'ةروكسهو ةجاهنص لئابق ضعبو ةويمدكو

 ليت لأ ةييمر نيدسولا لقا قييم لإ مست ةنيرأ اهنفرناةخب نعش عيار تلح

 ءامسأ دورو مدع نأ حجرملا نمو «”لئابقلاو نزخملا ديبع مث ؛ةروكسهو ةجاهنصو ةتاتتهو

 ددجلا نيلخادلا هتعن اهنم ةفلتخم تايثيحل اهبايغ ينعي ال قديبلا ةحئال يف ىرخألا تادحولا

 تادحولا هذه نيب تايلوؤسملا عيزوت يف ةطخ داعبتسا مدع اهنمو «نيدحوملاب ةمصاعلا ىلإ

 ءاهتنا دعب شكارم ىلإ لوخدلا اهنم مت يتلا باوبألا عقاوم نع ًاديعب اهنم ضعبلا لعجت

 .”دعب اميف ةحلاصلا ةموح يف مهب ةصاخ فئاقس ركذ اهنمو ؛راصحلا

 !ىندألاو طسوألا نيبرغملا نم ةغومجم -2

 ىلإ يمتنت رسأ ةدع لولحو ةيموك ةليبق ءيجم يف نمكت ةعومجملا هذه تانوكم زربأ لعل

 : نيرصنعلا نيب زييمتلا لالخ نم اهلوانت اديفمودبي كلذل ؛ةيدحوملا ةمصاعلاب لاجملا اذه

 :ةيموك ةليبق -أ

 6211 /ةيرجه 557 ماع اهتتنطوتساو شكارم ىلإ ةيتانزلا ةليبقلا هذه تلخد

 ؛ كش نم كلذ يف ام ريثم مقر .*ةمسن فلأ نيعبرأب اهدارفأ دع عرز يبأ نبا ردقو ,ةيدالبم

 «ناسرفلا طقف مهت ةيئاصحإلا هذه نوك يف لشمتملا يعونلا هزيم راضحتسا مت اذإ ةصاخ

 .شكارم ىلإ اهلوخد دعب ةيموك ةليبق هيلإ تفيضأ دقو ؛:340 ص «بجعملا -1

 لئابقب قلعني رمألا نأ حجرملا نم ؛نيدحوملا دنع لئابقلاب دصقلا صخب اميفو .64 ص ؛يدهللا رابخأ -2

 تناك ىرخأو ؛ ةكاركرو ناليإ :لشم يبرغلا ريبكلا سلطألل يلامشلا ريدلا نطوتست تناك ةيدومصم

 اذه يف رظنا .ةجرزهو سيفن لهأ :ةكيروأ لثم لاجلا سفنل يلامشلا حفسلا نم ءازجأ يف عقت اهنطاوم

 ؛ طابرلا ؛روصنم نب باهرلا دبع قيقحت «باحصألا ةفرعم يف باسنألا باتك نم سبتقملا «قديبلا :ددصلا

 ,341 ص ءبجعملاو 50 - 49 ص 1

 .303 نص 1979 : طايرلا ؛ةيبرغملا ةراضحلا نع تاقرو «ينونملا دمحم -3

 ص :1973 ؛طابرلا ءروصنملا راد ةعبط ؛ ساطرقلا ضورب برطملا سينألا «يسافلا عرز يبأ نبا -4
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 يذلا ةغلابملا مجح ناك امفيكو ؛ ةيرشبلا ةقاطلا هذه لولح ةيفرظ مهف يف هتميق هل رشؤموهو

 يمكلا بناجلا ةهاجو يه رثكأ ةيعوضومودبت يتلا ةظحالملاف ؛ريدقتلا اذه قحلي نأ نكمب
 ةادأ تاذلاب هيف ةيصوصنحلا هذه ربتعت : فيثك روضحب قلعتي رمألا نأ حجرملا ذإ «ةلأسملا نم

 .'هئم ةياغلاو شكارم يف ةيموك دوجو نيب ةيوضع طبر

 نيذلا ةيموك لهأل ةيددعلا ةميقلا ةيمهأ حيجرتب ةرتفلاب ةقلعتملا تايئزجلا نم ةعومجم ةجلاعم حمست -1
 ةلهؤم ةوق تاذ ةيرشب ةقاط اهنم لعجي ةيلبقلا ةدحولا هذه تانوكم يف يساسأ طرشك ؛شكارم اومدق

 وهو ؛نموملا دبع ينب مكحل يسايسلا ءانبلا ةيامحو معد يف ماهسإلا وهو ؛هلجأ نم تءاج امب مايقلل

 <نموملا دبع هضرف يذلا رايتخالا
 .ةيزكرملا ريغو ةيزكرملا ةطلسلا ديلاقم مظعم ىلع ةرسألا ةنميهو «هبفع يف ةفالخلا ةئارو ىلع مئاقلاو <

 لكشب امإ ريثي نأ نود يدحوملا ماظنلا ةينب يف مجحلا اذه نم يريصم لوحت متي نأ دعبتسملاريغ نمو

 ةيسايسلا ةماعزلا رايتخا يف رواشتلا ديلاقت فلاخي امل ضفرلاو فالخلا تايساسح رمضم وأ فوشكم

 يناثلا لجرلل ءاصقإو ؛ ةرشعلا لهأل شبمهن ةوطنلا يفف .نموملا دبع ةيلوت يف كلذب ةداعلا ترج امك

 بولسأ راضحتسا م ذإ ؛هدعب ةيالولل لهؤملا وأ ةيدحوملا ةيمربلا نم ةقبطلا هذه يف نموملا دبع دعب

 كاذو اذه بناج ىلإ ؛ةيدحوملا ةكرحلا مره سأر ىلع نموملا دبع نييعت هتدعاف ىلع مت يذلا 'يضارتلا"

 دي ىلإ ؛نيدحوملا رمأ مهب ماق يذلا مهو سلطألا لهأ دي نم مكحلا ديلاقم ليوحت رشؤم ةوطخلا يفف

 ثادحألا ضعب ةعيبط يف لعلو .هيف تدلو يتلا ةيسايسلا ةبرجتلاو هلهأو لاجملا نع بيرغ يلبق راطإ

 زومر غدر اهنم تايساسحلا هذبل تارشؤم هنم فشتست ام تاذلاب ةيموك مودق خيرات لالخ تعقو يتلا

 يدهملا يوخأ لتقو ؛لمنت لهأو ةغره لهأب رمألا نلمتيو ءاهتفلاخم نع تنابأ امدعب ةبرجتلا يف ةزراب

 لؤاستلا نكمي ؛ثادحألا هذبل يعوضوم مهفل رصانع نم مزلي ام بايغ يفو .نيتلصب هبيرقو هعابنأو
 درلا ةعيبط يف سيلأ .ةيناث ةهج نم ثادحألا هذهو ةهج نم ةوطخلا نيب طباور دوجو نع لقألا ىلع

 ةيعضو يفو .؟اهردصم ناك يأ ةضراعم لك مامأ قيرطلا عطقي بيغرتلاو بيهرتلل ًاباطخ ةوطخلا ذاختاو

 ةوقلا نازيم ىلع ظافحلا ردصتيو ؛ىوصق ةيمهأ تاذ ةينمألا تالاغشنالا حبصت عونلا اذه نم ةبسايس
 ىلإ ةيموك لاقتنا يعاود مهف يف مهسي قايسلا اذه لعلو ؛مئاقلا مكحلا لمع ف تايولوألا ةيولوأ

 .ةيرشبلا ةلتكلا هذهل ةيددعلا ةيمهألا حيجرت يفو ءاهب رارقتسالاو شكارم

 :للخلا ؛ 201 ,194 .ص .ساطرقلا ؛ 79 -78 ؛76 .ص .يدهملا رابخأ :راطإلا اذه يف عجاري

 261 - 260 صص :6 ج ؛ريعلا ؛ 151 ص
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 :لاجملا نم رسأ -ب

 نمامإ ةيفارغج لوصأ تاذ رسألا نم ةعومجن تاذلاب ةرتفلا هذه يف شكارمب ترقتسا

 امإ لاوحألا بلغأ يف ابلاقتنا ءارو تناك دقفودبي امبسحو :ةيقيرفإوأ طسوألا برغملا

 فنست مل اذإو :”يناشلاب لوألا ىقتلا تالاحلا ضعب قو :2ةيملع فاذهأوأ ! ينزع ضارغأ

 رسألا هذه ددعل يبيرقت ريدقت ىلإ لوصولا ىلع ناهرلا يف ةلوادتملا ةيعجرملا تايناكمإلا

 ىلع ةلادلا تارشؤملا نم «ةمصاعلاب اهل مئادلا رارقتسالا دكؤت اهنإف «يفارفميدلا اهمجحو

 يشيمدرولا لافاد نبا ةرسأ لثم ةينزخم ماهل ةدحاولا ةرسألا لخاد دارفألا نم ددع دلقت كلذ

 نم بنجلا روصنم نبا ةرسأ كلذ يف اهلثمو ؛ءاضقلا ةطخ يلوتب ترهتشا يتلا ةينيسملتلا

 .”توزغات باب دنع اهب ةصاخ ةربقم اهل تناك يتلا « ةيقيرفإب ةيدهملا

 :رسألا هذه نم ضعب ءامسأب ةحئال يلاتلا لودجلا مدقيو

 | _ةاكفةلسضإ سا

 «لوألا مسقلا ؛نماثلا رفسلا ؛ةفيرش نب دمحم قيقحت ؛ةلمكتلاو ليذلا «يشكارملا كلملا دبع نبا -1

 .266 ص :1984 ؛طايرلا

 .220/1/8 ؛ليذلا -2

 .256 - 2254/1/8 :ليذلا -3

 .256 - 254/1 /8 ؛ليذلا -4

 .286 /8 ؛ليذلا -5
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 :ةيسلدنأ ةعومجم -3

 :اهاوتحم ةصالخ ىلإ لوصولا ةيناكمإ رصنعلا اذهب ةقلعتملا ةلوادتملا تاراشإلا رفوت

 ضعب دصر نكمي ةظحالم يهو ؛ ةيدحوملا ةمصاعلا ةنكاس جيسن نمض يسلدنألا روضحلا ةيمهأ

 دوجو اهالوأ :اهنم ثالث ىلإ ةراشإلا يفكت : ةنيدملا تانوكم نم ةددعتم بناوج يف اهتايلجت

 اهيناثو .لاسلا نييتبسلا ةموح يهو ةتبسو سلدنألا لهأ نمودبي امبسح اهناكس رثكأ ناك ةموح

 مو كلذ نم هنوؤشو هططخو نزخملا ةزهجأ نمض ةفلتخم عقاوم يف زرابلا مهروضح
 فورعملا فنصلاوهو شيجلا رصانع دحأل مهليكشت اهثلاثو « "ةيبطلاو ”ةيملعلاو ”ةيئاضقلاو

 ."سلدنألا دنجي

 م 7
 18/1/8 :ليذلا

 207 :ساطرقلا

 324 - 26/1/1 :ليذلا

 477 - 75/2/5 :ليذلا

 19 /1 /8 :ليذلا

 .352 :م.ق «برغملا نايبلا - 1

 .264/1/8 ؛ليذلا -2

 247 بعضا كق
 دمحأ دمحأ ؛ديمحلا دبع دماح ؛يراييألا ميهاربإ قيقحت ؛برغملا لهأ راعشأ نم برطملا ؛ةيحد نبا -4

 :228/171:لينلا 233 2232 ص.19551, توريبب وذي
 .91 - 90 ص :1989 .ءاضيبلا ؛نيدحوملا ةراضح :ينونملا دمحم -5

 .101 :م.ق «نايبلا ؛ 320 ؛فوشتلا ؛313 :ةمامإلاب نملا -6
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 :ةيقرش ةعومجم -4

 :يه ةثالث فانصأ نيب ةعومجملا هذه لخاد زييمتلا نكمي

 كاعلا د

 ناك امفيكو «راصحلا دعب ةنيدملا ناكس نم يقب ام نمض يبرع دوجو يفن ًادج بعصي

 ةرتف يف امأ .نأش تاذ ةيفارغمبد ةميق ابل نأ رهظي ال «ىقبت نأ نكمي يتلا ةليصحلا نإف ءرمألا

 ءاسنلا ةصاخ يبسلا :اهنم ةددعتم تاونق ربع مت فنصلا اذه ليكشت نأودبيف نيدحوملا مكح

 ثيح ةيدنجلا يف لمعلاو ؛”ةليوط ةماقإ اهباحصأ نم تبلطت يتلا ةيملعلا تالحرلاو «”هنم

 .؟شكارمب ماودلا ىلع ةرقتسملا دانجألا ةبيكرت تانوكم يف نولخدي اوناك

 :زغلا -2

 ريغ ؛«ةرتفلا هذه لالخ رصنعلا اذبل ينارغمبدلا مجحلا بيرقتلا هجو ىلعولو فرعن ال

 نمو .ًاسهم نانك ةرتنلا هذه لالخ ىصقألا برغلا تنطوتسا يتلا ةيبريلا تاعومجلا مجح نأ ىددبي -1

 .ةيدحوملا ةبرجتلا ءانبب ةطبترملا ةيئزخملا لغاشملا ًاضيأ اهيف تمكحت رصنعلا اذه لوخد ةيفرظ نأ ظحالملا

 مجح عيسونو دنجلا رصانع عيونت : كلذ قيقحتل تايلآك هتراتخاو بولسأك هتجهن ام نمض نم ناكو

 مكحلا نمأ زيزعتو «بونجلا ةدومصم لهأ لقث نم فيفختلا فدهب هتانوكم يف ةيدومصملا ريغ رصانعلا
 1/1 ءامرن ةوبأاقع 5ءطوكاتقم, ةمممءاقغلمص لع هذ ةعقطعد همهتق0ة5 ه 18 :رظنا .مئاقلا

 هءوممتعمعلمم هتاتئفع لعا نةمعتلام خاسصمطقلع, خا-0ةماقتق, وا. 33/7,
 1993, مو. 393-415.

 .346 :م.ق ؛نايبلا ؛75 :يدهملا رابخأ -2

 .ص :لوألا ءزجلا «طابرلا :مالعألا نم تامغأو شكارم لح نمل مالعإلا «ميهاربإ نب سابعلا -3

 .214 -212 :رشاعلا ءزجلا ؛ 200: 198 :نماثلا ءزجلا 169 :168 3

 .101 :م.ق ؛نايبلا ؛ 241 ءبجعملا -4

 مونت ىلع قرشلا ىصقأ" ىلإ ةيفارغجلا مبلوصأ عجرت «٠ "نييرصملا كرتلا كيلام نم ةفئاط" :زغلا -5

 ميلرخد نأ حجرملا نمو ءروصنلا ةفيلخلا دهع ةيادب يف حجرألا ىلع ىصقألا برغملا اولخد "نيصلا
 :بجعللا رظنا .ةيدومصللا ريغ ةيرشبلا هتانوكم ةيوفتو دنجلا رصانع عيونت هتياغ ينزخم بلط ءارو ناك

 :347.فوشتلا ؛ 6
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 ليكشت يف مهتمهاسم :اهلوأ مهل ربتعم دوجوب يحوي ةدودحملا تارشؤملا ضعب لمأت نأ
.2 3 . 3 1 2 3 

 يف مهروضح اريخأو « دالبلاب ةهج نم رثكأ ىلعودبي اميف مهعيزوت مث «دنجلا رصانع

 يف اهنيطوت مت مهنم ةفئاط نإف كش نودو « ”ىضترملا مكح ةرتف يف ةصاخ نزخملا فاعضإ

 .”شكارم يف مئاد لكشب نيدوجوملا دنجلا تانوكم نمض لقألا ىلع «ةمصاعلا

 :ةيقرش لوصأ تاذ ىرخأ رصانع

 : ةيفرش لوصأ تاذ ىرخأ رصانعل رارقتسا «ةرثانتمملا تايطعملا ضعب لالخ نمودبي

 ابلوصو يعاود عجرتو ءادج ةدودحم ةبسنب نكل «ىلوألا ةجردلا يف ةيكرتو ةيسراف

 نم ءاضيأ قاقرتسالا دعبتسي الو ؛ملعلا بلط يف ةلحرلا اهنم ةفلتخم بابسأ ىلإ اهرارقتساو
 نمو ؛”سراف دالب نم ساملس لهأ نم يساملسلا رمع نب دودوم نب رمع لوألا جذامت 4 ع ًّى 30

 .”لصألا ةيكرتلا عماج نبا ريزولا ةجوز يناثلا ةلثمأ

 :ةمذلا لمأ -5

 :امه نيزراب نيرصنع نم ةغومجملا هذه نوكتت

 :ىراصتلا -أ

 طبترا دقو «شكارمل يرشبلا جيسنلا يف ةينيدلا تايلقألا ىدحإ ةفئاطلا هذه تلكش

 نمو ؛"ةطلسلا ىلإ هلوصو ذنم يدحوملا مكحلا حلاصل اهتذأ يتلا ةيركسعلا ةمدخلاب اهدوجو

 شيج يف نولمعي اوناك نيذلا مورلا دنج نم ىقبت ام باسح ىلع مت اهنيوكت نوكي نأ حجرملا

 :347.فوشتلا ؛ 290 - 289 :بجعملا -1

 :258.ساطرقلا -2

 :303.تاقرو -3

 :/8/5/ 549 - 550.ليذلا -4

 :1/273.مالعألا -5

 :146.للحلا -6
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 .اراصحلا دعب ةنيدملا ماحتقا ةيلمع حاجنإ يف تمهاس اهنأو ةصاخ «نيطبارملا

 مكحلا روطتل ًايسكع ىحنم ذختا دق ةيدحوملا ةمصاعلا يف يحيسملا روضحلا روطت نأودبيو

 ةماقإلا طورشل قيقد نينقتبو هتيدودحمب ىراصنلا دوجو زيمت ريخألا اذه ةوق ةرتف يفف ؛هسفن

 نم ءادتبا روضحلا اذه ةميق يف ًاظوحلم ًاديازت عجارتلا ةرتف تفرع امنيب ”ةنيدملا عمتجم لخاد

 اهنم ؛ةعبرأ رصانع يف اهدصر نكمي ةيعضولا هذه تارشؤم ضعب لعلو ؛ نوماملا مكح نمز

 صيصخت :اهثلاث , ”ةمصاعلا لخاد مبل ةسينك ةماقإ :اهيناث «اروظحم ارمأ ناك امدعب ”ةيرح لكب
 و 0 ع 6 َ : 1

 مكح دهع يف شكارم ىلإ ساف نم مهتيفقسأ ليوحت :اهعبار « مهاتوم نفدل مبل ةربقم

 .”ديشرلا

 حامصدل معا لعع هعلوتمعوت 1/288. -|

 :305.بجعملا -2

 نزخملا ناك يتلا ةمزألا يف ةيحيسملا ةفئاطلل ةديدجلا ةيعضولا هذه تجتتأ يتلا ةيفرظلا لازتخا نكمي -3

 ةقبمع تاماسقلا نم تاذلاب ةرتفلا هذه لالخ اهنع دلوت امو ؛باقعلا ةميزه ذنم اهشيعي يدحوملا

 دصق ةيريبيإلا ةيحيسملا ىوسقلا هو بطخت نأ ىلإ ةعراصتملا فارطألا ضعبب تدأ : مكحلا لكايه لخاد
 زربأ نم لعلو .ىوقلا هذه يضرت تناك يتلا طورشنابو نيملسملا دض عارصلا اذه يف اهيئاج معد

 يف هتدمع » - يراذع نبا بسح - نوماملا شيج يف مورلا دنج حبصأ نأ عضولا اذه تاساكعنا

 ةعبرألا دوقعلا لالخ نزخملا نوؤش هيجوت يف مهتداق يدايأ روضح دعبتسي ال لب «هداريإو هرادصإ

 ,298 :م.ق :نايبلاو ؛255 ؛254 :251 :250 :ساطرقلا :رظنا .همكح خيرات نم ةريخألا

60. 

 251 -4.ساطرقلا ٠ 250:

 طاعمع لع ءفمتالةل, آ'عواتدع كيغانعممع لع : 6/ 530 - 531.ربعلا ؛ 250 :ساطرقلا -5

 فيك «ةفيرش نب دمع :212ة1«ةءط هان 7111 5زغءاعر [1عومفوب الآل, 1927, مم. 69-83.

 « ضايع يضاقلا ةعماج ىلإ فسوي نبا ةعماج نم ةودن لامعأ نمض ؛ضايع يضاقلا حيرض رهظ

 .33 - 31 ص ,1990 :شكارم «ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلك

 :31.ضايع يضاقلا حيرض رهظ فيك -6

 3م ملعععط لعو هماهتنسعو, 1/ 292 -7
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 ةنويبلا 2

 ةميق اذ ًايمك ًادوجو نموملا دبع ينب مكح ةيادب يف فرعت مل ةيدحوملا ةمصاعلا نأودبي
 ناك يذلا رظحلا :هاوتحم هيجو ببسل اهناكس رضانع تانوكم نمض ةيدوهيلا ةفئاطلل ةماه

 لوضويو ”فسوي: ني يلع مكح ةنهع:لقمةقيلاب تيبملا نسغ اميقةوهنلا ىلع اضورقم
 نم رصنعلا اذهل يرشبلا ديصرلا نم امبرلو ؛تريغت ةيعضولا نأودبي مكحلا ىلإ نيدحوملا
 .”شكارمب ةفئاطلا هذه ةاون تلكشت نالبإ تامغأ ناكس

 .59 ص 1957 :رئازجلا ةعبط :قاتشملا ةهزن «يسيردإلا فيرشلا -1

 فصر ءارزع نب ماهاربا ىمسي يدوهي رعاشل ةيئرم نم تافطتقم 085108 2:كان» دروأ -2

 دبع هسرام يذلا ”داهطضالا" ىلإ باهسإب ضرعت رعاشلا نأ ىلإ ًريشم ؛نيدحوملا حباذمب اهعوضوم
 .شكارمو ةعرد يف ةصاخ برغملا يف ةريبكلا ةيدوهيلا تاعمجتلا ةدايإ هبقاوع نيب نم تناكو ؛نموملا

 خيرات نأ 19676209 ىري ؛عوضوملا تاذ نع رداصملا توكس مامأو ةربخألا هذه صخي اميفو

 راوسألاب اوذال دق دوهيلا نوكي نأ ًاحجرم ؛ ةئيدملا راصح خيران قفاوي ةيئرملا يف ةدراولا تاراشإلا

 .مالسإلا قانتعاب اورهاظت نيذلا كئلوأ ودبي امبسح مهنم اجتو ءراصحلا ةرتف ةدم لوط

 ضعب ءادبإ يضتقت صوصخلاب دوهيلا عوضوم عم 10616101011 اهب لماعت يتلا ةيفيكلا هذه لعل

 :تاظحالملا

 يف ضرفيو ؛بولطمو دومحم ثحبلا يف رايتخا ؛ خرؤملا لمعل يعجرملا راطإلا ءانغإو عيسوت نإ-
 تايصوصخلو ؛رداصملل يبدألا سنجلا ةعيبطل ةبسانملا ليلحتلا تاودأ نم مزلي امب حلستلا ثحابلا

 همكحت ؛ عبات ىلإ لوحتي نأ نم سرادلا ةيامحل ةيفاك ةفاسم ىلع ظافحلا نم همزلتست امو «هتاذ عوضوملا

 طباوضلا هذه نإف ؛ودبي امبسحو :هلمحت يذلا باطخلا ةيعونو هعوضوم ةدام ةعيبط ههجوتو

 12/6:0ا08.لمع نم تاذلاي بناجلا اذه يف ةرضاح ريغ طورشلاو

 نم ولخي ال اهمادختسا نأ ودبي فاصوأب نموللا دبع فرط نم دوهيلا هل ضرعت امريخألا اذه فصو-
 مهت ىرخأو ةيجهنم تارابتعا نم عبان ةغلابملا ردصم لعلو « لإ ...ةدابإلا ؛حباذملا :لثم ةخلابم

 يبأ مكح ةيادب يف يفوت ثيح ثادحألا رصاع فلؤملا نأ حيحص .هتاذ ةداملا ردصم اهتم ؛عوضوملا

 ؟يباتك ردصم دامتعا وأ عامس درجم وأ ؛ةدهاشم ةرصاعم يه له فرعن ال نكل ؛فسوي بوقعي

 نع نيملسملا لامعأل ةبسنلاب لاحلا وه امك هلامعأ ةءارقو « ةيدوهيلا ةفئاطلا ىلإ رعاشلا ءامتنا اهنمو

 عوضوم ةرتفلا يف برغملا اهنمو مالسإلا راد يف نيفرطلا نيب تاقالعلا زيم ام قايس يف متت نأ بجي دوهيلا
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 اذه نأ حجرملا نمف ؛يفارغميدلا اهمجح نع ةلمجبولو ةركف نيوكت نم نكمتن مل اذإو
 عيسوت مت امدعب ةصاخ ؛ةنيدملل ةيداصتقالا ةيمهألل ةهج نم ؛شامكنالا فرعي مل مجحلا

 ةيناث ةهج نمو ء أ ةميظع ةيراسيقب اهزيزعتو ةديدج قدانفو قاوسأ حتفب ةيراجنلا اهتطيرخ
 دحأ يداصتقالا طاشنلا اذه ناك اذإو .”ةيراجتلا هتكرح يف كاذنآ برغلا دوهي نزو لقثل

 ًاضيأ ادراو ىقبي هنإف «دوهبلا نم سافو ةساملجس ةنكاسل زرابلا مجحلا مهف ىلإ حيتافل
 ةيدوهيلا ةفئاطلا عتمت يف مهاس تاذلاب لماعلا اذه نأ دعبتسملا ريغ نم ذإ «شكارل ةبسنلاب

 نب ىيحي لوخد اياحضب قلعتت عرز يبأ نبال ةراشإ كلذ يوقي اممو «هتميق هل يرشب دوجوب

 دوهي نم لجقلا مهلمش نم ةرثكو ةيداليم 1232 /ةيرجه 629 ةنس شكارم ىلإ رصانلا

 يلا

 ؛ديبغلا -4

 مسالا ذإ دحاو يفارغج لصأ هدارفأل نكي مل ناكسلا نم رصنعلا اذه نأ هيف كش ال امم

 ةيرحلا يف قحلا نم ناسنإلا نامرح كرتشملا اهميساق :ةيهقفو ةينوناق ةيعامتجا ةيعجرموذ

 ةمصاعلا يف ديبعلل يفارغجلا عونتلا بابسأ لازتخا نكميو .هتايح يف يمويلا يعيبطلا فرصتلاو

 ةيراجتلا تاقالعلاو «ىراصنلا عم راوجلاو ؛يدحوملا نزخملا ةدايس لاجم عاستا يف ةيدحولا

 بورحلا ىرسأ لالخ نم ديبعلا جاتنإل ًادروم يفارغجلا راطإلا لكش اذكهو .نادوسلا عم

 اهنمو :ئراقلا لغاشم يف وأ صنلا يف ءاوس - ةليلقلاب تيلو - تايساسحلا لخدتل ابنجت .ثحبلا

 ىلع ضرفن اهدحو ةيصاخلا هذه لعلو ؛هتيرعاش تانوكم نم ًاءزج لايخلا ربتعي يرعش نتم صنلا نأ
 دوهبلا دوجو داعبتسا اهنمو «خيراتلاب ةلص اهل تاراشإ نم هنمضتي ام عم ديازتم رذحب لماعتلا ثحابلا

 مدع ةيناث ةهج نمو .ًاليل اهيف ةماقإلاب مجل حامسلا مدعل ةهج نم راصخلا نمز لالخ شكارم يف

 يه تامغأ نأب ًاملع ٠ شكارم ىلإ ناليا تامغأ نم لاقتنالاب مهريغلو مجل راصخلا فورظ حامس

 ءزجلا ءسماخلا رفسلا .ةلمكتلاو ليذلا ٠ يشكارملا كلملا دبع نبا .راصح ةلاح نم رمت تناك ىرخألا

 الوز, !اهصةلك معان لعو هءفعته غو, !/ 277. ؛ 304 ص :؛توريب ءسابع ناسحإ قيقحت :لوألا

 :210.راصبتسالا - 1

 :210.راصبتسالا -2

 : 253.ساطرفلا -3
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 ينادوسلا قيقرلا ناك يتلا ةينادوسلا ةراجتلا ربعو «ةهج نم 2ىراضنلاو 'مهنم نوملسملا

 .ةيناث ةهج نم ”اهتالدابم داوم نمض لخدي

 ًارابتعا «ديبعلا رارقتسالا اوان ًاركرم لثمت ةرتفلا هذه لالخ تناك شكارم نأودبيو

 فشكي ال ةلوادتملا رداصملا يف قرلاب صاخلا مجعملل ةطيسب ةعجارمف ؛ مهتامدخ ىلإ ةجاحلل

 ةهاسنو ًالاجر يفارفيدلا مهمجحل ةيمكلا ةميقلاب ًاعابطلا يطغيو لب ؛ةبغرلا هذه نع طقف
 سيلا لهأ ىلإ ”نزخملا نم ءادتبا ةعونتم ةيعامتجا ًاطاسوأ لمشتل مهكلمت ةرئاد عاستاو

 يف نيصصختم راجت دوجوو قيقرلا ةراجت جاورل زكرمك شكارم ميدقت ىلإ ةفاضإ ةفوصتملاف
 تاظحالملا يف نمكن ةلاحلا هذه لماوع ضعب لعلو .”ةئمئألاب ةقلعتملا تارشؤملا ضعبو كلذ

 : ةيلاتلا

 :بورخلا -1

 ةاعارم نود ةيدوبعلا ىلإ نيمزهنملا رارحألا قالزنا ةيلمع ليهست يف لماعلا اذه مهاس

 ةبلغلاو هةعساو اهتطيرحو:ةقحالتم تناك هريقلا هذه لالخ بورخلاو «رمعلاوأ سجل

 يناثلا /يرجبلا سداسلا نرقلا يف ةصاخ ؛نيدحوملا حلاصل لاوحألا بلغأ يف تناك اهيف

 )/(ةمصاعلا يف قيقرلا ةراجت ةيذفتل اردصم لماعلا اذه لكش كلذيو .يداليملا رشع

 :77.يدهملا رابخأ -1

 ةلمس هل ععط لعد هرتعزمعو: 1/ 293-294. -2

 .134 ص :1975 :توريب ؛سابع ناسحإ قيقحت «راطعما ضورلا ؛يريمحلا -3

 :8/1/ 252.ليذلا -4

 :405.فوشتلا -5

 :241.فوشتلا -6

 :224.فوشتلا -7

 :143.للحلا ؛346 :م.ق :نايبلا ؛ 228 /1/1 :ليذلا ؟77 ,69 ,67 :يدهملا رابخأ -8

 أ لخدي .ديبنك برحلا ىرسأ عم نيدحوملا لماعت نوكي نأ دعبتسي ال -9

 ريذحتك ةيناث ةهج نمو «هتوق يف نزخملا اهدمتعا يتلا رصانعلل عيجشتو زيفحتك ةهج نم :بيغرتلاو

 بيهرتلا باطخ راطإ يف
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 :ةيعامتجا ضارغأ -2

 ةيعامتجا فاتصأ حلاصل ةيموي تامدخ جاننإ ةوق ءاسنلاو مهنم لاجرلا ديبعلا لكش

 رادلا يف دحاو درف ىلع راصتقالا نأودبيو « 'لمعلا نكامأو رودلا يف ةنيدملا لهأ نم ةفلتخم

 ةيداع ةلاحك ددعلا اذه نم رثكأ دوجو ةلوادتملا تارشؤملا نم دافتسي ذإ ؛ةدعاقلاوه نكي مل

 .”ةنيدملا يف ًارسي رثكألا ةيعامتجالا فانصألا دنع لقألا ىلع

 :ةيركسع ضارغأ -3

 انعوضوم بلص مهي امو «”نيدحوملا دنج تانوكم نم ًارصنعودبي اميف ديبعلا لكش

 يف ىلجتي اموهو ؛ ةفالخلا نمأ معدب مهتفيظو ةقالعل نزخملا ديبع مساب فورعملا فنصلا

 نم هتيشاحو ةفيلخلا ةيامحل لخدتلا اهتايصوصخ نم مبل ةقيقدلا ماهملا نم ددع دانسإ

 .؟ةنيدملاب مئادلا مهرارقتسا حجرت ةظحالم يهو ؛ ةئراطلا راطخألا

 دارفأ نم مكارت امب يعونلا اهبئاج يف ةميق تاذ ريمعت ةداعإ تفرع ةنيدملا نأ نذإ نيبتي

 يمكلا اهبناج يفو ؛ةعونتم شيع لاكشأو ةنيابتم ةيفارغج تاءامتنا تاذ لئابقو تاعامجو

 .ةيدحوملا ةمصاعلا لاجم ميظنت ةداعإ يف تمهاس ةنكاس جتنأ يرشب راطإ نيوكتب

 هذه نع كلملا دبع نباو قديبلا نم لك اهمدق يتلا روصلا ضعب لعلو .ضراعم عزنم هل ناك نم

 ربتعاو ؛ةيشاملاو ىرسألا نيب ب ةدحاو ةناخ يف لوألا عمج دقف ؛ كلذ داعبتسا مدعب حمست «ةيلمعلا

 :يدهملا رابخأ :رظنا .نيكرشملا ىراسألا عم نيملسملا لماعت اهب متي يتلا ةيفيكلل ةقباطم ةيلمعلا يناثلا

 :1/1/228.ليذلا 7

 .329 313 :م.ق :نايبلا -1

 :8/1/251.ليذلا -2

 .240 ,224 :ساطرقلا -3
 .405 :م.ق :نايبلا ؛ يدهملا رابخأ -4
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 عيارلاروحملا

 قرشملاب برغملا طبر يف هتيمهأو يرشبلا جزامتلا





 ةيبيلللا يضارألاب ينميلا دوجولا
 قرشملاب اهطبر يف هرودو

 ةوصويأ دمحأ دومحم .د

 ايبيل -حتافلا ةعماج

 ريسفتلل ةديؤمو ةمعاد ىلوألا ةلهوللودبت ةيئزج ةشقانم ىلإ ثحبلا اذه ىعسي

 نم ديدعلاف .هتيعبت زاربإو يلحلا برغملا نادلب خيرات لافغإ دمعتي يذلا يبرغلا يكيسالكلا

الإ اريثك تفتلت ال اهرحن ىحن نمو ةيديلقتلا ةيبرغلا تاساردلا
 : ىربكلا ثادحألل 

 ريسافتلا نأ ىلإ رظنلابو .اهلالحمضاو تايروطاربمإلاو لودلا مايقو ؛ىربكلا تاحوتفلاك

 مودقب الإ خيراتلا لخدت مل ةفطنملا نأ ىلإ تبهذ دق تناك لامعألا هذه اهتنمضت يتلا

 ةريدج ريغ تربتعا يتلاو ةقباسلا لحارملل مات هبش لهاجت كلذ ىلع بترت دقف ؛نييقينيفلا

اهتحورطأ معد ةهجولا هذه ىلع لامعألا هذه رارصإ نأ كلذ نم رطخألاو .مامتهالاب
 

نأ ىلإ بهذت اهنإف عضاوتتو ةسردملا هذه فطلتن نيحو .دابع الب دالب برغملا نأب ةلئاقلا
 هل 

يب عارصلل خيرات نع ةرابعوهف !نكاسو لمت خيرات هنكلو « خيرات
 ةدفاولا ريخلا ىوق ن

 ريغ نييلحم نألو .(ربربلا)ةشحوتملا ةيلحملا رشلا ىوقو (ديدحتلا هجو ىلع نامورلا)ةرضحتملا

 «مهسوسي نمل ةجاح يف رارمتسابو اوناك مهنإف رارقتسالا يلاتلابو سيسأتلا ىلع نيرداق

 اذه يف هيتوج لوقي ؛نامورلاف !!مهنع اضوع + ضرألا ريرحت كلذ يف امب «لمعلاب موقيو

 نيذلا برعلا امأ ؛لادنولا مهدرط دعب دالبلا اوثرو نويطنزيبلاو «نييقينيفلا اودرط «قايسلا

 نييطنزيبلا اودرط

 اقالطناو طيسولا رصعلا يف ةيبيللا يضارألا خيراتل «لاثملا ليبس ىلع ؛قرطتلاف كلذل

 نالاؤسلاو .هنم رفنيو لوانتلا اذه يف باتري ءرملا لعجي ينميلا ةلاحلا هذه يف «دفاولا رود نم

 لوانتلا ثيح نم دكؤي دق عوضوم يف اذإ ةباتكلا اذامل قايسلا اذه يف نهذلل نازفقي ناذللا

 !نويسنرفلا مهدرط نيذلا نوينامثعلا مهثرو دقن
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يضي نأ نكمي اذامو ؟نييلحملا خيرات ديدج نم لهاجتيو دفاولا رود ليلحتلاو
 لوانتلا اذه ف

هجو ىلع ةيبيللا يضارألا خيراتلو ةماع ةفصب ةيبرغملا ةقطنملا خيراتل
 ؟صوصخملا 

خ اضيأ ميداقلاو لب طيسولا 'ايبيل "خيرات ةباتك ةلواحم نإ ةقيقحلا يف
 رمأ ةيعبتلا ةرئاد جرا

 رظنلابو ! قاضي قارس و از هجربخا ةوبلع ربا كرقي امكو ؛ ةقيثولاف .ةبوعصلا يف ةياغ

سولا رصعلا يف تاطلنس ةنظاس مايق دهشت مل ةقطنملا نأ ىلإ
 اذه لوح تمصلا ميخ 2 'ظي

 ايبيل خيرات ةباتك دنع ؛ءوجللا نم رفم ال هنإف كلذل .هنمتع يلاتلاب تفعاضتو خيراتلا

ضارألل ةرواجملا قطانملا خيراتلو لب ؛دفاولا خيراتل طقق سيل ءطيسولا
 نم ةيقيرفإ ؛ةيبيللا ي

 ءرملا حفصتي نيح اديقعت دادزي دقعملا عضولا اذهو .قرشلا ةيحان نم رصمو «برغلا ةيحان

 هذهف .ةصاخ ةفصب طيسولا اهخيراتو ةماع ةفصب ايبيل خيرات تجلاع يتلا ةليلقلا لامعألا

 خيرات ىلع ةقطنملا خيرات رصقي داكي يذلا لوانتلا اذه دكؤت اهنأ ىلإ ةفاضإلابو لامعألا

ونت يتلاو لامعألا هذه يف درت يتلا فتنلاب مهلاب اولغشي مل اهب احصأ نإف ؛ يبنجألا دجاوتلا
 ه

ل جيلا ةيرجلا واس الافو .دفاولاب مهتقالعيو دارفألا ةايحب اضرع
 يتبل بير

ب برغلاولثم ؛ ”نيرضتملا عيزات لأرنإ ىلع ةيميرس تناك هديدعتلا هجر
 يف لاحلا ةعيبط

 ةطشنأ ضعبب هيونتلل رخآل نيح نم رطضت تناك اهنكلو ؛ «نييلحنا خيرات شيمهتو «ةقطنملا

 ذإ لوادتلا ةيجيتارتسا ريغتت مل ةقطنملا نيملسملا لوخدبو .مهتاداع ضعببو نييلحلا ناكسلا

يمالسإلا دجاوتلا ةربتعم هسفن جهنملا ينبت يف لامعألا هذه ثرمتسا
 هتلوأ اييرغ ادجاوت 

ها ىوتسم ىلإ لاحلا ةعيبطب ىقري ال مامتها هنكلو اصاخ امامتها ةداعلاك
 دفاولاب اهمامت

مهالاو :ءارثلا ةصرفو لب «بسحف ةقيثولا رفوتت ال ناطلسلا ةرئاد يفف - 1
 لري ؛ركذلا عويش كلذ نم 

ف ترظن دقو ءاهيف قفني ام قوس لك ىلإ بلي امنإو !قوس ناطلسلا "نأب ظحاجلا
 يتلا ةراجتلا ي

دلا :نع الفن ؛ هنع نايبلاو ملعلا الإ قفني اثيش اهيف رأ ملف اهتمقأ يتلا قونبلاو اهترتخا
 يلع روتك

٠1 ,ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم ؛توريب ؛ةيسايسلا ةظاسلاو ةيفاقثلا ةطلسلا : ليلموأ
 100 996

ديلقتلا ةلوقما ركتبم برغلاو دفارلا /رخآلا خيرات زربي ال فيكو 32
 لك دوعت رصتنملل " ةريهشلا ةي

 يف هيلع رصتو ةلوقلا هذه هب هونت ام مهأ لعلو ؛ ((710 8 1010+ طءامدع اع هممزاو : 'مئانغلا

اودلا ىلع نوكي رصتنملا /برغلا هبنكي نيح خيراتلا نأ :ةركاذلا لاجي
 يفر ؛دقنلل لباق ريغ لكش يف م

اوص ىلع امئاد رصتنلا نوكي : ليكشتلا ةداعإ /لكشلا اذه
 ! ب
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 ةيحيسملا ىوتسم ىلإ نايقري نيملسملا الو مالسإلا ال لامعألا هذه ةيبلغأ يفف .يبوروألا

 .نييحيسملاو

 هيونتلا نع الضف «ةيعبتلا ةيضرف دامتعاو ؛ طيسولا رصعلاب ةصاخلا تايطعملا حشو

 ةيمالسإلا ةيخيراتلا رداصملاف ءاهدرفمب ةيبرغلا لامعألا اهيلع مالت ال اياضق يه دفاولا خيراتب

 يف ةقطنملا نيملسملا لوخدب ةقالعلا تاذ ليصافتلاف ؛رزولا اذه نم اهبيصن لمحتت ىلوألا

 تلزتخا «لقألا ىلع نينرق دعب ةيمالسإلا رداصملا اهتغاص يتلاو مالسإلل لوألا نرقلا

 ةرطيسلا تحت تناك ةريخألا هذه نأ ىلإ رظنلابو .ندملا ضعب اهتدبأ يتلا ةمواقملا يف ابيرقت

 تناللاو .اهلهاجت مت دقف مهتطشنأو نييلحملا ندم امأ «ءالؤه ىلع زيكرتلا مت دقف « ةيطنزيبلا

 مامتهالاف .مالسإلا يف ةيبيللا يضارألا لك لوخد دعب ىتح رمتسا هجوتلا اذه نأ رظنلل

 حفصتملا نأ ذإ ؛دفاولا /رخآلاب هتقالع ردقب ناك ةيبيللا يضارألا نم ةفلتخملا قطانملا خيراتب

 ةلحرمل ةبسنلابف .ةيلحا تاماعزلاوأ ةيلحملا ندملا ءامسأ ىلع اهيف رثعي ال داكي ىلوألا رداصملل

 ذوفنلا تحت عقاولا ةيبيللا يضارألا لحاس ندمب رداصملا تهون يذلا تقولا يفو ؛حتفلا

 ندملا يأ ؛سلبارطإو ؛ةيبيللا يضارألا قرش يف سمخلا ندملا يأ ءسولباطنب)يطنزيبلا

 امهيف عفان نب ةبقع رارقتسا ةجيتن ناك ةليوزو ةقرب يتنيدم دنع اهفقوت نإف (برغلا يف ةثالثلا

 رداصملا هذه نأ نم مغرلا ىلعو ؛ةيلحما تاماعزلا امأ !ناوريقلا ةنيدم ىلإ هلاقتنا لبق

 ركذ نع تلفغ اهنإف «عفان نب ةبفعل مهتمواقمل اهقرطت قايس يف ءالؤه ضعب ىلإ تراشأ

 ةيوعص دجي ةملسم ةيبيللا يضارألا لك تحبصأ نأ دعبو «ءرملا نإف كلذل !!'مهئامسأ

 ةالو ءامسأوه ةيبسن ةرفوب ثحابلا هيلع رثعي امف «دالبلا هذه يف دابع ىلع روثعلا يف ةيقيقح
 نم بقاعت اهنإف اهتعاط نسحل رظنلايو ةقرب امأ ؛ناوريقلا يلاو نوعبتب نيذلا سلبارط ةنيدم

 اهنإف ؛رصمل ةقرب ةيعبتل حملت تناك نإو «ةريخألا هذهف !رداصملا اهيلإ تفتلت الو كلذ لجأ

 اذهنأب ركذ ةيبيللا يضارألا بونج يف ةيييدأتلا عفان نب ةبقع ةلمحل مكحلا دبع نبا قرطت قايس يفف_ -3

 روتكدلا هل مدقو هققح ؛برغملاو رصم حوتف :رظنأ.همسا ركذي نأ ريغ نمو ةمرج كلم بقاع هريخألا

 قرطتي نيح رركتي هسفن رمألاو ؛ 2221995 : ؛ةينيدلا ةفاقثلا ةبتكم :ةرهاقلا ءرمع دمحم يلع

 .ةيبيللا ناملا ةيقب ىلإ لوألا مالسإلا يخرؤم عيمج

2343 



 يرذالبلا لوقي .نيدفاولا نم ىتحوأ نييلحا نم اهترادإ ىلع موقي ناك نم لهاجت ىلع رصت

 اوناكف ؛ثحتسموأ ثاح مهيتأي نأ ريغ نم رصم يلاو ىلإ مهجارخب نوثعبي "اوناك اهلهأ نأب
 ليلقلا رقنلا رطضا ؛ةمولعملا حش لظ يفو ؛كلذل .!"ةنتف اهلخدي ملو برغملاب موق بصخأ

 اهتنمضت يتلا فتنلاب دوزتلاب خيراتلا اذه نع ةباتكلل اوربنا نيذلا نيرصاعملا نيثحابلا نم

 .ةيلاطيإلا |ةيسنرفلا :ةيبرغلا سرادملا تاليوأتب ذخألاو ,ىلوألا ةيبرعلا رداصملا

 يلامعأ يف اريبك ازيح تلتحا يتلا لكاشملا هذه لكل ةساردلا قرطتت ال نأ يعيبطلا نم

 ةياغ هل نأ معزأ ينميلا دجاوتلا لالخ نم ةقطنملا خيرات ةساردل ءوجللا نأ ريغ.ةقباسلا

 «ةيلح ا ريغ لامعألا ريسافت ىلع ليوعتلل ةرمتسملا ةجاحلا يفنن ال يذلا تقولا يفف .ةرياغم

 يف ؛«صرحلا نإف «رصمو ةيقيرفإل يضارألا هذه ةيعبت ةيواز نم ايبيل خيرات ةسارد ىلعو

 «هنع توكسملا نييلحملا رود راهظإ ىلع «تايطعملا حش ببسبو لقألا ىلع رضاحلا تقولا

 ةرهاظ لوح ءوضلا نم ديزملا يقليسو «ةيحان نم ةيعبتلا ةرهاظ ةأطو ةدش نم ففخيس

 .* ىرخأ ةيحان نم ةقطنملا لبق نم اهدهشت مل يتلا لماكتلا

 1 .222 1983 :لالبلا ةبتكم راد :توريب «نادلبلا حوتف «نسح لا وبأ ءيرذالبلا - 1

ظن لوح نييسكرمتملاو نييسكراملا نيب رئادلا شاقنلل ةلصب تمي ال يقلطنم نأب انهريكذتلا بجي -2
 ةير

رملا مهفل اهفيظوت ةيناكمإ مدع وأ ةيناكمإ نع الضن «فارطألاو زكارملا ةيرظنب اهتفالع و ةيعبتلا
 ةلح

رقلا ذنمو «تزيمت ةيبرغملا ةيقرشملا تاقالعلا نأ وه هيلإ رظنلا تفل دوأ امف ؛ ةيلامسأرلل ةقباسلا
 لوألا ن

لحرم ىلإ ةئزجتلا ةلحرم نم ةقطنملا تلقن ةيلماكت ةقالعب ؛مالسإلل
 ربع لوحتلا اذهو ؛ةدحولا ة

 مل ؛يداصتقالاو يعامتجالا برغملا خيرات يف ةمدقم باتك يف ليصفتلا نم ءيشب ابل تضرعت ةيلحرم

يداصتفالا بناجلا ىلع ارصتقم ءيدافتعا يف نكي مل لوحتلا اذهف ؛ ةيداحأ نكت
 بهذي امكو طقف 

 زكارملا ةنميه نع ةجتانلا ةبسايسلا ةيعبتلا لماع ببسب ناك هنأ وأ ؛ نييسكراملا نم ريثكلا كلذ ىلإ

 نكلو ءاهلهاجت نكمي الو ؛ةرضاح تناك اهريغو لماوعلا هذه نإ ؛ فارطألا ىلع ةيجولويديألا

ملا خيرات ميتعت يف ببست هارأ يلخادلا لماعلا نع «تقولا تاذ يف ءيضاغتلا
 ةركف دكأو يلحما ةفطن

ا نم اهريغل وأ ةرهاظلا هذبل لماش ريسفت حارتفا نكمب ال هنأب معزأ هيلع ءانب !ةنمزملا هتيعبت
 رهاوظل

ماعلاب هيونتلا متي نأ ريغ نم طيسولا رصعلا يف ةقطنملا خيراتب ةقالعلا تاذ
 كلذل !يلحلا !يلخادلا ل

م ةحرتقملا ةجاحا ةميق نم للقن ال يذلا تقولا يفو هنإف
 < ىلع صرخت اننإف «مهريغ نمو نييسكراملا ن
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 دعب ةرشابم هيف عرش ةيبيللا يضارألل يمالسإلا حتفلا نأب عيمجلا ملعي ؛ءدب يذ ئداب

 ةمواقم ةقرب ةقطنم دهشت مل يذلا تقولا يفو .(ه20)رصم حتف نم صاعلا نبورمع ءاهتنا

 ةدلو ةنيدملل ارصاحم لظ يذلا يمالسإلا شيجلاب بحرت مل سلبارط ةقطنم نإف ؛ركذت

 لمعلا يف اهفيظوتب تمق يتلا فارطألاو زكرملا ةيضرف نم اقالطناو .ابيرقت رهشلا تزواجت

 ىلإ ةدوعلاو ةنيدملا راوسأ قارتخاب نيملسلا ءافتكا نأب مزجأ داكأ ؛برغملا خيراتب صاخلا

 .زكرملا ةيقيرفإل «فرطلا ةريخألا هذه ةيعبت هببس سلبارط يف ةيماح اوكرتي نأ ريغ نم رصم

 مل ةيبيللا يضارألا يف (ه27 ةنس) دعب اميف حرس يبأ نب هللا دبع شيج لغوت نإف كلذل

 ىلع ناكريمألا اذه نألو نكلو .سلبارط ةئيدم نم هبارتقا دنع الإ ركذت ةضراعمب هجاوي

 ىلعو .ةيقيرفإ هاجتاب هتريسم لصاوو اهيلإ تفتلي مل هنإف ةيقيرفإب ةريخألا هذه ةقالعب ةيارد
 نافع نب نامثع ةفالخ نم ةريخألا تاونسلا يف هجاوي ناك ةفالخلا زكرم نأ نم مغرلا

 ةيالو ىتحو رصم نم لسرت تناك ةيقيرفإ ىلع ريغت يتلا ليخلا دئارج نإف «ةيقيقح لكاشم

 ه55 ةنس ناوريقلا ةنيدم ءانب عفان نب ةبقع لامكتسايو ..ه46 ةنس جيدح نب ةيواعم

 (78 ه ةنس)نامعتلا نب ناسح نم لك دي ىلع ةقحال ةرتف يف ةيقيرفإ حتف نم ءاهتنالاو

 .قشمدب ةفالخلا زكرل ةصلاخ برغملا دالب تحبصأ ء(ه86 ةنس) ريصنلا نب ىسومو

 اهتيمهأ دعبتسي ضعبلا لعجي يذلا رمألا دحاو قسن نع جتنت مل ةيعبتلا هذه نأ ريغ

 تاريغت نم اهنع دلوت امو حتفلا تايلمع تبكاو يتلا ثادحألا ريسفت ىلع اهتردق يلاتلابو

 حقف ثادحأ يف ؛لاثملا ليبس ىلع :؛نعمتملاف .ةيسايس ةرورضلابو ةيداصتقاو ةيعامتجا

 دالب ةيقبو ةيقيرفإ حتف أطب ببسبو «تمعن ةريخألا هذه نأ ىلإ صلخي ةيبيللا يضارألا

 ءانب .لماكتلاو نواعتلا نيب ءركبم تقو ذنمو ؛تحجرأت قرشملا دالب عم ةقالعب «برغملا

 اذه بايغو ؛ قطانملا نم ديدعلا ةرادإ ةيرحب ابل تحمس ةنورمب ةقطنملا ةيعبت تزيمت هيلع

 ضرفو امبلالقتسا امهادقفأ ؛حتفلا ةعرس يأ «ىصقألاو طسوألا نيبرغملا يف لماعلا

 يف نأ يل ةبسنلاب ديكألا رمألا نكلو .ةيرفانت ةقالع اهنأ اهب فصوت ام لقأ ةقالع امهيلع

 لعفلا دودر فالتخاو .فارطألاو زكرملا ةيجيتارتسال ةيمالسإلا ةدايقلا تأجل نيتلاحلا

 يف نولاغيو ةيئزجلا هذه نع رظنلا نوفرصي نيريثكلا لعج يذلاوه , يداقتعا يف ءاهعونتو
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 اذه نأب لوقلا ىلإ ةيبلغألا بهذت ؛نيملسملاب تبحر يتلا قطانملاف ! ض ضارعألا ليوأت

 اهتايلاكتإ ةلق نعوأ ديدي مداقلا ةيفلحو ةقرعلا اهييقلخ قباطت نصاامإ جيان بيو

 اهنأ «؛ةطاسب لكبو ءاهتمواقم ببسف «حتفلا تمواق يتلا قطانملا امأ ؛ اهتليح يلاعتتإبو

 طيسبت ىلع رارصإلاو «ةدقعملا حتفلا تايلمع طيسبت نإ !ديدجلا مداقلا نع ايقرع فلتت

 كارش يف نيثحابلا نم ديدعلا عقوأ اميتعت تزرقأ ةرهاظلا ذهل ةقحاللا تاريغتنلا مل

 لوقلاو !«هبيتوج)املظم اخيرات طيسولا رصعلا يف برغملا خيرات تربتعا يتلا ةيبرغلا ريسافيإ

 ءازجأ ضعب يف ةمواقم دوجو تقولا تاذ يف يغلي ال ةيضرفلا !ةيؤرلا هذه ةيحالم عاتي

 امو ةحلسملا ةمواقملا نإ. 0:11 ل رعي د لإ

 ىلع رارصإلا نكلو ءاهلهاجتي نأ نيصر ثحاب يأل نكمي ال ةقيقح يه رفانت نم اهنع جنن

غاو هيلإ ءوجللا نكمملا نم دعي مل رمأوه فرص يقرع قلطنم نم ةرهاظلا هذه ربرزز
 هدامت

 .برغملا دالبل يمالسإلا حتفلا خيرات كاقعأ و

 حتف يف اهفيظوت نسحو فارطألاو زكرملا ةيجيتارتسال نيملسملا ءوجل نإ ؛ىرخأ : رم

 قطانملا هذه ىلع ةنميهلا ضرف يأ ؛ةديكأ جئاتن ىلع لوصحلا فدهب ناك برغللا دوي

 تاهجلا ضعي يف حتفلا أطب ةيصوصخ نكلو.قشمد يف ةفالخلا زكرمل ةعبات يلاتلاب اهلعجو

 « مهاس يذلا تقولا يفف .ةيعبتلا نم نيعون لقألا ىلع تزرفأ ىرخأ تاهج يف اهتعرمو

 رفانت فيفخت يف اهرود ءريبك دح ىلإ ءرصحنا ةيعبت سيسأت يف حتفلا أطب «لوقلا قبس اهكو

 نإف ؛ةقراشملاب نييبيللا ةقالع ريوطت يفو (رضحو ودبو ؛لخادو لحاساليبيلل ةيلحلا ميلاقألا

 هجو ىلع ريصن نب ىسومو « عفان نب ةبقع) ف نعلل هيف غلابملا اهئوجلو ةيبرعلا ةدايقلا صرح

 عوزتلاف كلذل ؛ ةقطنملا اهتتجهتسا ةيعبت زرفأ ؛برغملا دالب حتفب اهمايق دنع (ديدحيب

 يف ةيمالسإلا ةبرجتللو لب ؛ مالسإلا ميلاعتل طقف سيل ةيفانملا ةيعبتلا هذه نم صلختلا ىغ

 ةيقيرفإ يف ةروثلا راشتناو .(ةرسيم ةروث)ىصقألا برغملا نم قلطنا دق ناك « ةيبيللا يضارا الإ

 ةرهمألا طش: بيس أك لي ء ىصقألا برغملا يف رودي ناك امب هل ةقالع ال اقحال سلبارطو

 رمأب ةيرهفلا ةرسألا ءازتنا ببسبو ؛(ه125)كلملا دبع نب ماشه ةافو دعب ةصاخ ةيومألا

 دم نع اوزجع نيذلا « ءه144 ةنس ةيقيرفإ نييسابعلا لوخدبو .( ه0 -127)ةيقيرفإ
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 تدكأتو سلبارطو ةيقيرفإ يف ذوشتلا اذه رصحنا ؛سلدنألاو برغملا دالب ىلع مهذوفن
 نآلا لوحتلا نكمي هذه ةب

 اتلا ةيفلخلا راطإ يفو هنإف :كلذل.نيميلقإلا نيب ةيلماكتلا ةقالعلا

 .ةيبيللا يضارألا يف ينميلا دوجولا ةلأسم ةجلاعمل

دحأ يف نيييبللا رودب ةصاخلا طقف سيل تامولعلا حش ةلكشمل حيملتلا قبس
 نرقلا ثا

يطعملاف .نأشلا اذه يف اضيأ مهتيفلخبو نيملسملا رودبو لب :مالسإلل لوألا
 اهنمضتت يتلا تا

 ضعي ىلعو :؛نيحتافلا ضعب ءا ءامسأو لامعأ ركذ ىلع رصتقت داكت ىلوألا ةب ااتلا رداصملا

هدصر ديري يذلا ءرملا ىلعف تازاجنإلاو دارفألا ةيقب امأ ,مهناوعأ
 ئدابمب حلستي نأ ا

أبةنقللا جو ولع ملعت نما املا نورا تقلل نسا قو « جاتنتسالاو «نيمختلا
 ق

فيكلاو مكلا ثيح نم ازين ناك رصم حتف يذلا شيجلا يف ينميلا روضحلا
 ءرملا داكيو ٠ '

 . مهخيرات يف ةرم لوألو «كيرشل ءالؤه رايتخا يف قايسلا اذه يف لثمتملاو ؛ يلخادلا /يلحمنا رودلا

 ناكس ررقي ةيعبتلا نم اصاخ اعون اهرودب تجتنأ يملا ةكارشلا هذه لضفبف
 قاربإ <

 نونجهتسي ال

 رداصملا ضعب فرطت قايس يفف ! مهخيراتل ةيقيقحلا ةيادبلا ةكارشلا !ةقالعلا هذه ةيادب راصعا ةقطنملا

 باطخلا نب رمع ةفيلخلا ىلع مدق يذلا دفولا نأب ركذ مالسإلا ةقطنمل ءانبأ لوخد خيراتل ةيبرغملا
 دعب

 :اولاقف ؟سوؤرلا وقلحم مكلام :رمع مهل لاقف ” سوؤرلا اقلح ناك ؛ةيبيللا يضارألا حتف
 تبن رعش

 باتك ءركب يبأ نب يحي ؛ءايركز وبأ :رظنأ . ”مالسإلا يف ارعش لدبن نأ أف رفكلا ىلع
 ةربسلا

 .54 -53 ,1985 ءرشنلل ةيسنوتلا رادلا :سنوت «بريأ نمحرلا دبع نيقحت «ةمئألا رابخأو

 حئفل ةبحاصملا ثادحألا مهأ يف هدارفأ ةمهاسم هسكعت ورمع شيج يف ين ينميلا دجاوتلا ةيمهأ نإ - |

ديعس ةباور قفو هحتف ين كراش «ريبزلل نامثع ةياور ققو بسن يذلا نصحلا حتفف ؛ ؛رصم
 ءريفع نب 

 دئاقلا نأ ىلإ ةقاضإلابو هنأ امك ؛ 6 -85 ؛رصم حوتف «مكحلا دبع نبا ؛ يدارملا ةجح نب ليبحرش

 ءاينمي رخآلا وه ناك ةيردنكسإلا حتف ربخ لقن يذلا نإف اينمي يأ ءايندم ناك ةيردنكسإلا حتن يذلا

 تناك مكحلا دبع نبا لوقي « ةعاضق ثلث «يلب نإ لب ؛بسحف اذه سيل ؛ ؛ينوكسلا جيدح نب ةيواعم

 نيذلا نيمطقملا ءامسأ يف نعمتملا نأ امك ؛ 143, هسفن ردصملا ؛ ”صاعلا نب ورمع ةيار نبمي نع ' ففت

 نأ ىلإ صلخي ورمع شيج يف اوناك :رظنأ «ىرخأ ةيلبق ةفاثك ةيأ هيهاضت ال دجاوتلا اذه ةفاف

 حبص «يدنشقلقلا ؛ عبارلا ءزجلا ءراصتنإلا باتك ؛قامقد نبا ؛لوألا ءزجلا ؛ ططنلا «يزيرقملا

 دبع نبا ةياور لالخ نم دكأتت ورمع شيج يف ينمبلا دجاوتلا ةيمهأ نإ اريخأ ؛ ثلاثلا ءزجلا  ىشعألا

 <ةبسن تلكش «ةسمخ هتياور يف ريخألا اذه مهدمتعا نيذلا ةاورلا ددعف . ةرب جتفب ةصاخلا مكحلا

3247 



 رقتسا امبرو «صاعلا نبورمع ةقفر ةيبيللا يضارألا لخد دق ناك شيجلا اذه ضعب نأب مزجي

 نمض ةيبيللا يضرألل نيينميلا لوخد ةيئزجب قلعتي اميفف.خيراتلا كلذ ذنم اهب هنم ضعبلا

 نأ ىلع عمجت رداصملاف ؛ اضيأ دهاوشلا ضعبو قطنملا هرقي رمأوهف صاعلا نبورمع شيج

 نأ ريغ أل لدم ينب نم ينمي لجر دي ىلع ناك نيرشعو ثالث ةنس سلبارط ةئيدم حتف
 لالخ نم الإ هيف ضونلا ءرملل نكمي ال صاعلا نبورمع ليحر دعب ءالؤه ضعب رارقتسا

 لئابقلا لهاجت دمعتت رداصملاف .كانهو انه ةدراولا فتنلا ضعب ليوأت يف عسوتلاو ؛ جاتنتسالا

 رثكأل ةليوزو ةقرب نيب لقتني لظ يذلا عفان نب ةبقع ةبحص ةيبيللا يضارألاب ترقتسا يتلا

 تادهاعملاب ةقلعتملاو ةمهملا ليصافتلا نم ديدعلا ركذ يذلاو الثم يرذالبلاف .ةئس نيرشع نم

 ةيفلخوأ ءامسأ ىتح الو ءالؤه ءامسأ ركذي ال ةقطنملا ءاهجو عم عفان نب ةبقع اهمربأ يتلا

 نب رمع ىلإ * بتك صاعلا نيورمع نأب ركذي ريخألا اذهف ! ةقراشملا نم هتبحص يف ناك نم
 ةقربو ةليوز نيب نم نأو ةليوز غلبف ؛برغلا يرهفلا عفان نب ةبقع ىلو دق هنأ هملعي باطخلا

 عضو دق هنأو ؛ةيزجلاب مهدهاعم رقأو ةقدصلا مهملسم ىدأ دق مهتعاط ةنسح مهلك ملس

 ةقدصلا اوذخأي نأ اعيمج هلامع رمأو ؛ هنوقيطي مهنأ ىأر ام اهنيبو هنيب نمو ةليوز لهأ ىلع

 نم ذخؤي نأو ءرصمب هيلإ لمحتف ةمذلا نم ةيزجلا اوذخأيو ءارقفلا يف اهودريف ءاينغألا نم

 هيف غلابم فصولا اذه نإ .”مهحلص حلصلا لهأ نمو رشعلا فصنو رشعلا نيملسملا ضرأ
 ةئوانم ةقطنم نم اهيلإ ةبقع شيج لوخد درجمبو ةقطنملا لوحتت نأ لوقعملا ريغ نم ذإ ةلاحم ال

 ريخألا اذهف .يأرلا اذه دكؤت يركبلا ةياور نأ دقتعأو .ةملسم لب ةملاسم طقف سيل ةقطنمل

 .”نيملسملل ةليوزو ةقرب نيب ام راص" سلبارط بودج عفان نب ةبقع لوخدبو هنأب لوقي

 ىلع ءوضلا نم ديزملا يقلت ةليوزو ةقرب نيب هدنج ضعبو عفان نب ةبقع لقنت ةلأسم نإ

 ربخألا اذه لقنتف .ةثيدحلا لامعألا اهيلإ تفتلت داكلابو «ىلوألا رداصملا اهتلهاجت قطانم

 !عابرأ ةئالث نم رثكأ اهيف نيينميلا ةاورلا <
 1.655 , يناثلا ءزجلا «كلامملاو كلاسملا باتك .يركبلا :لاثملا ليبس ىلع رظنأ -1

 2.222 «نادلبلا حوتف «يرذالبلا -2

 3.650 :يناثلا ءزجلا ؛كلامملاو كلاسملا باتك ؛يركبلا -3
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 يف ناك نم نكم دق ناك ءرصم حملاصم؛ اهحلاصم طبر يلاتلابو ةقطنملا ديبحت ىلإ ىدأ يذلا
 .(ةليوز)بونجلا نع (ةقرب) لامشلا لصفت يتلا ندملا ضعب يف رارقتسالا نم ةبقع ةبحص

 لامعألا ضعبل ءوجللا انيلع ناكو ءاريثك ىلوألا ةيبرعلا رداصملا انفعست ال اضيأ انهو
 :مالسإلل سماخلا نرقلل هعضو خيرات دوعي يذلاو «يركبلا صنف .ايبسن ةرخأتملا ةيفارغجلا
 .نادو ةنيدمب هضعب رقتسا دق ناك عفان نب ةبقع ةبحص ةقطنلا لخد يذلا شيجلا نأ ىلإ حملي

 نأب يركبلا لوقي !فصنلا تلكش ةنيدملا هذهب ءاقبلا اولضف نيذلا ةبسن نأ كلذ نم مهألاو

 نويمهس برعلا نم ناتليبق اهيف ناتنيدم يهو « بورد ةنيدمللو « ةئيصح ةعلق " نادو ةنيدمل
 دييحت لضفنو هنإ .!"ىصوب نييمرضحلا ةنيدمو «كابلد نييمهسلا ةنيدم ىمستف «نويمرضحو
 تعضو نأ دعب ةصاخ ؛نآلا نكمملا نم حبصأ ةيبونجلا قطانملا هتبحص ينو ناك نمو ةبقع

 قطانملاوحت هجوتلا ؛نيملسملل ةفيلخ نايفس يبأ نب ةيواعم تلعجو اهرازوأ ةيلهألا برحلا
 .ةيلامشلا

 ناك ه46 ةنس نايفس يبأ نب ةيواعم ةفالخ يف ةيقيرفإ لخد نم لوأ نأب رداصملا ركذت
 اذه ددع لوح رداصملا قفتت ال اضيأ ةرملا هذه يفو .ينميلا يأ «ينوكسلا جيدح نب ةيواعم

 نبا ةوزغ يف نأ ىلوأ ةياور يف مكحلا دبع نبا ركذي يذلا تقولا يفف ؛ هتيفلخ لوحو ددجلا

 نم" هعم جرخ هنأ ةيناث ةياور يفو "راصنألاو نيرجاهملا نم ةعامج هعم " ناك هذه جيدح

 يربطلا يتياور ىلع دمتعب يذلاو ؛يراذع نبا نإف ؛ ”ريثك رشب راصنألاو نيرجاهملا
 لتاقم فالآ ةرشع يف جيدح نب ةيواعم " هجو نايفس نب ةيواعم نأ ىلوأ ةرم يف ركذي قيقرلاو
 اذه عم لخد هنأب اذإ ملعن .ةافيثك ناك شيجلا اذه ناب لرقلاب ىفتكا دقف ةيناثلا ةرملا يف امأ '
 « ةلضعملا هذه مامأ ؟ةيلبقلا هتبيكرت نع ريبكلا ءيشلا انيقي ملعن ال اننكلو ة:نشيجريمألا

 نكمي لهف .نيمختلا أدبمب ذخألل ارطضم ىرخأ ةرم هسفن ءرملا دجي ؛تامولعملا حش ةلضعم

 1.659 -658 , يناثلا ءزجلا ءهسفن ردصلا -1

 2.211 «برغملاو رصم حوتف 2
 «لاسنفورب يفيلو «نالوك ةعجارمو قيقحت :لوألا ءزجلا ؛برغملاو سلدنألا رابخأ يف برذملا نايبلا -3

 3 .17 ؛16 «ةفاقثلا راد ءتوريب
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 ةصاخ ةيرغم ةركفلا نإ ! ةينمب ةيبلغأ نم هدنج ليكشت ضرتفي ينمي ريمأ دوجو نأب لوقلا
 هلئاصف ضعبوأ شيجلا ةدايق ةمهم لكوت نأ ؛ىلوألا حتفلا تاونس لاوط :ترج ةداعلا نأو

 ماشلاو قارعلا هاجتاب ةحتافلا شويجلا تقلطنا نأ ذنمو ةريشعلاف .رئاشعلا ءاسؤر ضعب ىلإ

 نم ةداق دوجوف هيلع ءانب .يسايسلاو يعامتجالاو يلاملاو يرادإلا ميظنتلا ساسأ لثمت تناك

 يكلاملا ةياورو .' 'مهعم مهرئاشع دارفأ نم ديدعلا كارتشا ىلع اليلد نوكي دق " ةنيعم ةريشع

 هللا دبع ةلمح نع هثيدح قايس يفو ريخألا اذه ركذ دقف .حرعقملا اذه رمألا ةقيقح يف معدت

 اذه .””ةموق نم ةعامج " هشنيج فارشأو هوجو نم دحاو لك عم ناك هنأي حرس يبأ نب

 اهب ةينميلا لئابقلا ضعب رارقتساو «ةيلحاسلا ايبيل قطانموحن هجرتلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو

 رداصملا ىدحإ ركذت قايسلا اذه يفف .ةيقيرفإ ىلع ةريخألا جيدح نبا ةلمحو انمازتم ناك

 تس ةئس سلبارط ىلع جيدح نب ةيواعمل الماع ناك يراصنألا تباث نب عفيور " نأب

 ديفي امك .””ملعأ هللاو «ةبرج حتفو نيعبرأو تسم ةنس سلبارط نم ةيقيرفإ ازغف «نيعبرأو

 ليحر دعب فقوتت مل هب رارقتسالاو يبيللا لحاسلا ةقطنموحن هجوتلا ةيلمع نأب يركبلا

 هيلوت لبقو « عفان نب ةبقع نأب «لاثلا ليبس ىلع ؛ركذي كلاسملا بحاصف .جيدح نب ةيواعم

 ىنتح لبقأف " ينميلا يأ «يدارملا ميحس نب كيرشو ةأطرأ نب رسب ةبحص جرخ ؛برغملا رمأ
 سيق نب ريهز مهيلع فلختساو كلانه هشيج ةبقع فلخف ؛ترس نم سمادغم لزن

 «دادغب «يرجبلا لوألا نرقلا يف ةرصبلا يف ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تاميظنتلا ءدمحأ حلاص ؛يلعلا -1

 1.29 1953 :فراغملا ةعبطم

 اذه؛ 1951410 :ةرهاقلا «سنؤم نيسح .د قيقحت ؛سوفنلا ضاير ؛هللا دبع ركب وبأ «يكلاملا -2

 قابس يفو «ريشت اهنإف ؛ ةبقع دنج ةيفلخ رداصملا ركذت ال يذلا تقولا يفو هنأ ىلإ ةراشإلا ردجتو

 تناك " نيينميلا نم لتاقم يفلأ نم انوكم ناك حرس يبأ نب هللا دبع ةبحص ناك يذلا دنجلل اهقرطت

 نم ناعديمو ؛ةثامعبس ناعديم نمو «لجر ةئامعبس دزألا نم ثنغو .لجر ةئامتس مهدحو ..ةرهم

 2.211 «برغملاو رصم حوتف ؛مكحلا دبع نبا :رظنأ ؛ 'دزألا

 ةعبطم رشن «سنوت ؛سنوتو ةيقيرفإ رابخأ يف سنؤملا :ينيعرلا دمحم هللا دبعوبأءرانيد يبأ نبا -3
 3.23:ه1350 ءةضهنلا

23250 



 اكس ٍباسح ىلع دييكأت لئكب نكي مل ةفلتخملا قطانملا يف ينميلا روضحلا نإ .!"يولبلا

 طقف سيل دكؤت ةقحاللا ثادحألا نكلو ؛”ءالؤه دوجو لهاجتت رداصملا نأ حيحص .ةقطنملا

 يمدق تيبثت يف امه دوهج رفاضت كلذ نم مهألاو لب ؛نيفرطلا نيب ةديطو ةقالع مايق

 .اضيأ اهجراخو لب «ةيبيللا يضارألا لخاد طقف سيل مالسإلاو ةبورعلا

 ةيقيرفإ ةقطنم نيينميلاو نيبسيللا ريثأت زواجت نيرصاعملا نيثحابلا دحأ هركذي امل اقفوف
 يبرعلا ثحابلا لوقي ؛(16811 6]1111[1.6ان>) نع القنف .ةيقيرفإ ىلإ ةبقع لاقتنا لبق ىتحو

 هذهو !طسوألا برغملا يف نيتيمالسإ نيتنيدم سيسأت مت ينميلا يبيللا نواعتلا لضفبو هنأب

 قئاثو " نم اهدمتساويثيل نأب ثحابلا لوقي ءانيديأ نيب يتلا رداصملا اهركذت مل يتلا ةمولعملا

 ركذت " لمعلا بحاص درطتسي «”قئاثولا هذهو ."اهيلع دمتعي ةرم لوألو ؛ةفورعم تسيل

 1.660 يناثلا ءزجلا «كلاسملا باتك ؛يركبلا -1

 ال ررض وه نييلحملا ناكسلا خيرات تلهاجت نيح ىلوألا ةيبرعلا رداصملا هيف تببست يذلا ررضلا نإ -2

 ةيبرعلا لامعألا ضعب نأ رظنلل تفاللا رمألا نكلو ؛هيلع توكسلا يلاتلابو ؛هنأش نم ليلقنلا نكمي

 لهاجتب يفتكت ال ءدابع نردب دالب برغملا نأب معزت يتلا ةيبرغلا ةسردملا ريثأت تحت ةعقاولاو «ةثيدحلا

 ةيقيرفإ يف يلاوملاب ةيمأ ينب ةقالع رصقت اهارن لب ءاضرع الإ مهيلإ تفتلت ال نيذلا نييلحا خيرات

 «لاثملا ليبس ىلع :ىسوم رمع نيدلا زع روتكدلا نأ حيحصا ةيقرشم لوصأ نم مه يذلا يلاوملاب

 رداصملا اهركذت ةراشإ يهو ؛ حتفلا يف تمهاسو نيملسملاب تقحتلا دق تناك رتبلا لئابق نأ ىلإ راشأ

 ةرادإ يف نييلحما داعبتسا ىلع ريخألا اذه صرح نكلو !ةيسنرفلا لامعألا اهلهاجنت الو ىلوألا ةيبرعلا

 دالبلا ةرادإ يف ةيمأ ينب ةقالع رصحو (ةدعاقلا دكؤي ءانثتسالاو ؛قراط ءانئتساب)حتفلا نمز دالبلا

 دالب برغملا نأب ةلئاقلا ةيبرغلا ةيضرفلا لوعفم نايرس رارمتسا دكؤي ةيفرشملا لوصألا يوذ يلاوملاب

 ةءارق ' موسوملا هلاقمل هليحن ىسوم رمع نيدلا زع روتكدلا رظن ةهجو ىلع عالطإلا ديري نملدابع نودب

 ددعلا ؛يبرعلا خيراتلا ةلج :يف روشدملا ؛"ةيقيرفإ يف مبلامعو مهتالو : يلاوملاب ةيمأ يتب ةنالع يف

 .244 -231 ص ص :م1998 - م1418 ءاتش ءسماخلا

 دمتعا نأ دحأل قبسي مل «ةنيدملا يخرؤم نم ةثالث اهعضو تاطوطخم يه قئاثولاب فلؤملا هينعي ام نإ -3
 :م905 ١ ه293ةنس هتاردس يف دلو دق ناكو ؛ حوناب نب ميهاربإ نب ناميلس ءالؤه لوأ نإ ؛ اهيلع

 دلوم خيرات ديدحت نع لمعلا بحاص لفغي نيح يفو ؛ م1006 ١ه407 ةنس نالجراو ين يفرتو

 -باتكلا فيلأت خيراتب يفتكي هنإف :ينالجراولا ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ)ءالؤه يناث ةافوو
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 ةسوفن لبج يف اولغوتو ه23 ةنس سلبارط يف نيميقم اوناك نيملسملا نم هب سأب ال اددع نأب

 اوماقو «ةلطيبس يحاوض يف (راوقيرق) يطنزيبلا سيرتاب قرف ةقحالمب ه27 ةنس اوماق مث

 هجتا مث ؛ةسوفن لبج يف اورقتسا نيملسملا نم ةعبس نإف ' يرشتساي بسحو .ةددعتم تاراغب
 مهتين تناك مأ ؟طقف راوزك يداولا ىلإ الصو له فرعي الو .ةيم يداو ىلإ مهنم نانثا

 قيرط نعف رمأ نم نكي امهمو .يراجتلا اهطاشنب ةفورعم ةقطنملا نأو ةصاخ رارقتسالا

 نادبع نب قازرلا دبع (658) ه39 بجر 7 يف لصو نادوسلاو رابجنز نم ةمداقلا لفاوقلا
 ةنس يفو .نوميميت مسا اهيلع قلطأ ةئيدم سسأو ؛تومرضحب دولوملا قحلا دبع نب

 صفحوبأ اهادحإ داق ةيم يداو ىلإ ىرخأ تاعامج تلصو (662 -661)ه41

 ءانبب نودفاولا ءالؤه ماقف «رارقتسالا مدع ةجيتن ؛ةسوفن لبج نم راغلا حتف نب سورمع

 .2ةووحسولل ة ودعك تادس ترهل كلاكرو :قكانملالرعبكيي مهدوسم

 يف حتفلا تايلمع لامكتسا دعب ناوريقلا ىلإ ةيبيللا يضارألا نم زكرملا لوحت نإ

 !يرشتساب هبحاصل (١12571ه656)ثناثلا -

 دمتعا نيذلا ةثالثلا نيخرؤملا دحأ وهو نىسيع نب مساق نب ملاص نب دوه نبركب يرشتساب وه -1

 .ويثول مهقئاثو ىلع

 ةيشاح « 1996, ثارتلا ةيعمج رشن :ةرارقلا ءطسوألا برغلا يف ةيضابإلا ؛دوعسم ءيدوهزم -2

 ةصاخ رذحلا نم ءيشب ةمولعملا هذه ذخأ بجوتي هنأ ىلإ ةراشإلا دجتو اذه ؛37 -36 : ص ص.4

 دكؤي ام نإ ؛ىرخأ ةيحان نم .ويثيل اهيلإ عجر يتلا لامعألل انعجر دق انك يدوهزملا الو انأ ال هنأو

 «ويثول لمع رودص لبق تاونس نامث يأ ؛ 1975 ةنس ردص ةلقرو دالبب اصاخ المع نأ رذحلا ةيلمع

 هجو ىلع ؛نالجرو لهأ ةمواقم اهدافم ةيوفش ةياور نوددري ةقطنملا ناكس نأب لمعلا ةبحاص تدافأ

 :رظنأ ؛ عباسلا نرقلا ةياهن ين طسوألا برغملا يف لغوت يذلا عفان نب ةبقع شيجل :ديدحتلا
 مماسلاهزو- هم عمار هل عاعتدع, اع مهربد لع 0بسعاد(ىدطعمم هلوععت مز" ةماور 975,1 1-12.

 تناك نيواودلا نأ فيك حوضوب ىري يراذع نباو يرذالبلا يصنل «لاثملا ليبس ىلع ءحمصتملا نإ -3

 يناثلا اهئاقل يف ةنهاكلا ةميزه دعب تلفتنا مث « (ةبقعو ورمع يتيالو)ةيبيللا يضارألاب رمألا ئداب يف

 « ةحارص يرذالبلا ةياور كلذ ىلع صنت امكو ؛ىلوألا ةلحرملا يف؛ ناوريقلا ىلإ نامعنلا نب ناسحب

 ةداقلا دي ىلع رصن نم ققحت امب هرابخإو ةفيلخلا ةلسارمب مايقلا طقف سيل نيواودلا هذه تلوت

 -يبونج يف ةيبيدأتلا ةبقع ةلمح ببسف؛ نيفرطلا نيب تايقافتالاب ةقلعتملا قئاثولا ظفحبو لب «نيملسملا
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 لك لوحت ةرورضلاب هنع جتني مل ؛سلدنألا حتف نع الضف ؛ىصقألاو طسوألا نيبرغملا
 ديكأت لكب .' ةثيدحلا قطانملا ىلإ ةيلحاسلاو ةيلخادلا ةيبيللا يضارألا ندم يف نيميقملا نيينميلا

 يذلا دجاوتلا اذهو .”يضارألا هذه يف ءاقبلا تلضف ىرخأ دادعأ نكلو ؛مهنم ديدعلا لقتنا

 مايقو (ه92)تاحوتفلا ةلحرم ءاهتنا نيب ةلصافلا ةرتفلا لاوط ىرخأ ةرم هنع رداصملا لفغت

 ةنس يفف .ةرسيم ةروث دعب ةرشابم ةيبيللا يضارألا يف روهظلل دوعي ؛«(ه122)ةرسيم ةروث

 .ةيرهفلا ةرسألا دض سلبارط يف ةروث لوأ (ينميلا)يبيجتلا دوعسم نب هللا دبع داق ه6

 يف عمتجي ينميلا يبيللا فلاحتلا نإف :3”هقنع برضو " ذخأ ريخألا اذه نأ نم مغرلا ىلعو

 اذه نم صلخن ؛ ةاطرأ نب رسب نيبو مهنيب ةمربملا تايقافتالاب اولخأ قطانملا هذه كولم نأ ةيبيللا يضارألا -

 يننطنملا نم هنإف « هيلع ءانب ؛ ةغ ةرادإ مظني قافتا ىلإ لصوتلا دعب ةرشابم اهئاشنإ متي نيواودلا نأ

 نأ دعبو هنأي يراذع نبا لوقي ؛ ةنهاكلا ىلع ناسح راصتتا دعب الإ ةيقيرفإ يف نيواودلا نودت ال نأ

 نامعنلا نب ناسحل ةيقيرفا دالب تماقتسا ..82ةنس ناضمر رهش يف كلذو مهتعاطو ربربلا مالسإ "نسح

 .38 :لوألا ءزجلا ؛برغملا نايبلا :رظنأ ؛”نيواودلا نودف

 نب ةيواعم ةلمح يف ةيقيرفإ لخد ريخألا اذهف ؛؟يولبلا ةعمز يبأ يباحصلا ةريسب داهشتسالا اننكمب - 1

 يتطنملا نم هنإف ؛دعب ةيقيرفإ نطوتسي مل يمالسإلا شيجلا نأ ىلإ رظنلابو ؛ه34 ةنس ىلوألا جيدح

 اهيلإ لقتنا نم نيب نم لقتنا ناوريقلاب عضولا رقتسا نيحو ؛ ةيبيللا يضارألاب يباحصلا اذه رقتسي نأ

 لوح ؛ هتافو ىتح اهب ماقأو «يناوريقلا ميمت نب دمحأ نب دمحم ؛برعلاوبأ :رظنأ ةعمز يبأ ة

 «ٍيلايلا نسح ميعنو :يباشلا يلغ قيفحتو ميدقت ؛«سنوتو ةيقيرفإ ءاملع تاقبط

 77 -1965:76 ءستوت

 ضعبب تقولا تاذ يف هيلع لخبت ال اهنكلو ؛حرتقلا اذه معدل اريثك ثحابلا فعست ال رداصللا نإ -2

 ةريبك ةجرد ىلع يداقتعا يف ناك ينميلا دجاوتلاف .ةساردلا هذه يف هيلإ حيملتلا متام دكؤت ينلا فتنلا

 نم ءرملا اهفقشتي ةيمهألا هذهو ؛سلدنألاو برغملا حتفل ةقحاللا ةلحرملا يف سلبارط يف ةيمهألا نم

 بحص دقو..ةدنك نم وأ جحذم نم ينامي " يباحصلا رذينملاف .هل انطوم هّللا لوسر ةباحص دحأ رايتخا

 « يوازلا رهاطلا خيشلا لوقب ؛ريخألا اذهف ؛ هل انطوم سلبارط ةنيدم ذختا ”ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 هربقو يفوت نأ ىلإ ' اهرداغي ملو ه95 ةنس قرشملا ىلإ ريصن نب ىسوم عوجر دعب سلبارط يف ءاقبلا ررق

 « يكرتلا دهعلا ةياهن ىلإ يبرعلا حتفلا ةيادب نم سلبارط ةالو : رظنأ ”نادثا هيف فلتخي ال روهشم

 1970232 «رشنلاو ةعابطلل حتفلا راد ؛توريب

 .252 «برغملاو رصم حوتف ءمكحلا دبع نبا -1
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 نب ثراحلاو يدارملا سيق نب رابجلا دبع نم لك ةدايق تحت اهسفن ةئسلا يف سلبارط ةقطنم

 ةرداغم ىلع يكعلا هللا دبع نب ديمح ؛بيبح نب نمحرلا دبع يلاو ربجيو يمرضحلا ديلت

 نم سلبارطل ديدج يلاو لاسرإب يفتكي ال فلاحتلا اذه ةيمهأب بيبح نبا ةياردلو .سلبارط

 بلغأ ةيبراغم ةيصخشب هتاذ تقولا يف لسريو لب ؛(يرفاعملا ناوفص نب ديزي)ينمب لصأ

 دبع نع عطقيو سانلا * فلأتسيل يراوهلا ملسم نب دهاجم ىعدت ةيبيل لوصأ نم نظلا

 «ريثك عمج هيلإ عمتجا ”بيبح نب نمحرلا دبع نأ نم مغرلا ىلعو .'"مهريغو ةراوه رابجلا

 ؛نامثع نيورمع نإف «2 ةتانز ضرأب مهيفلف ديلت نب ثراحلاو رابجلا دبع ىلإ مهب فحزف
 نأ عمو .””اهلك سلبارط ىلع ثراحلاو رابجلا دبع ىلوتساو 'مزهنا بيبح نبا دنج بحاص

 ةطلسلا لجأ نم عارصلا نإف ؛ “ هعيب رثكو هنأش " مظع يسوفنلا دايز نب ليعامسإ امهتفيلخ
 رمأ ليجأت يفودبي ام ىلع ببست ؛ثراحلاو رابجلا دبع لتق هنع جتن يذلاو هيلوتل قباسلاو

 .ةيقيرفإ ىلع فلاحتلا اذه ذاوحتسا

 ؛ةيومألا ةرسألا طوقس ليبق تاروشلا نم ديدعلا تدهش سلبارط ةقطنم نأ حيحص

 عراست مل «يومألا مكحلا ةرتف لاوط هتفرع يذلا ءودهلا ببسبو ءاهنأ ديكألا رمألا نكلو

 يلاوتلا ىلعو ضفرت اهنكلو , ىصقألا برغملا ةبراغم لعف امك ةرسألا هذه ةالو ةيراحم ىلإ

 اوناك ةيبيللا يضارألا ناكس نألو نككلو .”ةيسابعلا ةرسألاو ؛ةيرهفلا ةرسألا ناطلس

 252 «برغماو رصم حوتف ءمكحلا دبع نبا -2

 .252:هفتردصملا -3

 .253 ءهسفن ردصملا -4

 ةيسيق و «سنارب دضرتب و ربرب دض برع) ةدماج ةيئانث قفو ؛ يعامتجالا رفانتلا ىلع زيكرتلا نإ -5

 جراوخو ةعيشو ةنسو ةرات ةنسو جراوخ)اهعونتو بهاذملا فالتخا ىلع زبكرتلا نع الضف (ةينمي دض

 ةرسألا نم لاثملا ليبس ىلع ةيبيللا يضارألا ناكس فقوم مهف ةصرف عيمجلا ىلع اتوف (ىرخأ ةرات

 نييبيللا نيب ققحت يذلا لماكتلا ببسيف.ةيسابعلا ةرسألا نم ةقحال ةلحرم يف مث رمألا ئداب يف ةيرهفلا

 دعبو .مهار لب ؛نييسابعلا ىلع ةروثلا نالعإب ةقطنملا ناكس فتكي مل حتفلا تايلمع لاوط ةقراشملاو

 ماقأ يذلا (ةيومألا ةرسألا) سمألا كيرش عم لماعتلا نولضفي ؛ ترهاتب ةيمتسرلا ةمامإلا رارقتسا

 . سلدنألاب اكلم
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 «ةقطنملا هذه صاعلا نيورمع لخد نأ ذنمو ؛ةماع ةفصب يقرشملا يبيللا نواعتلا لضفبو

 ةرتف ذنم هب رارقتسالاو هيلإ لاقتنالا نم طقف سيل اونكمت دقف قرشملاب ةقيثو ةلص ىلع

 بلغأ)ةبراغملا نم ديدعلا نأب ركذي يدنكلاف .هنوؤش ضعب ريبست يف ةمهاسملاو لب ؛ةركبم
 يف عورشلا لبق طاطسفلاب مهل اقوس اوماقأو رصمل اولقتنا دق اوناك (ةيبيللا يضارألا نم نظلا

 ابلط ةريزجلاو ماشلا دالبل اولقتنا دق اوناك مهءانبأ نأب داقتعالا نكمي امك اذه ./ةيقيرفإ حتف

 :نييلاتلا نيثدحلاب داهشتسالا ناكمإلاب ريخألا حرتقملا حيضوتلو .اضيأ ةرماغمللو ملعلل

 دبع نب رمع ةفيلخلا مايأ ىلع «يربربلا هللا دبع نب قباس نكمت يف لوألا لشمتي

 يلوتب قلعتيوهف يناثلا ثدحلا امأ .”ةقرلا ةنيدم ءاضت يلون نم (ه101 -99)زيزعلا

 -86)كلملا دبع نب ديلولا ةفالخ يفو قرشملا يف ةيومألا شويجلا ةدايق حاضو مساب يبرغم

 «يبرغملا دئاقلا اذه نطوم ىلإ رمألا ةقيقح يف ريشت ال رداصملا نأ نم مغرلا ىلعو . (مه6

 ماتلا نواعتلاب اهريغ نع ةلحرملا هذه يف تزيمت دق تناك ةيبيللا يضارألا نأ ىلإ رظنلابو «هنإف

 لوصأ نم اضيأ ريخألا اذه نوكي نأ دعبتسملا ريغ نم هنإف «رارقتسالاو لوحتلا ةلوهسبو

 اوعسي نأ ديلاقتلا هذه خوسر لضفبو نييبيللا ىلع ناك هنأي دقتعأ بابسألا هذه لكل

 تاهج عم ؛سمألاب ءالؤه فيلح ؛ةيومألا ةرسألا طوقس دعب اذه مهفلاحت قيثوت ىلإ

 لشف دعيو هنإف كلذ نم .ةرورضلا دنع مهرزاؤتو مهحلاصم مهل نمؤت ةيمسر ريغ ةيقرشم

 1 3051908 :توريب ؛ةاضقلا باتكو ةالولا باتك ؛ دمحم رمع وبأ ؛يدنكلا -1

 يبرغملا اذه نكمت نم دكأتللو .39 -38 1349 ,قشمد ءركاسع نبا خيرات بيذهت ءركاسع نبا -2

 ةفيلخلا مامأ اهدشنأ يتلا ةيرعشلا ةديصقلاب داهشتسالا ناكمإلاب رعشلا ةعانص نمو ةيبرعلا ةغللا نم

 ةزيزعلا دبع نب رمع

 ننأ اذ شيعلاب ابجعم هلهأ يف الذج امغان ىسمأ ءرملا امنيبو

 .قعصلاك تام ىنح ثبلت امف اضرع هنيح نم هل حبتأ ارغ

 .1500 ؛بعص راد ؛توريب «سماخلا ءزجلا ؛يناغألا باتك « جرفلا وبأ ؛ يناهفصألا :رظنأ

 جلهمتو, 1.1, طع 8عطعس زم خيقطتع !ناعمصسع. امملوص امدعسقم ةمق لعج المل -3

1982 
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 ةنيدم ىلإ لوحتلا اهئاهجو ضعب ررق سلبارط ةقطنم ىلع ةرطيسلا يف ةيبيللا يضارألا ناكس

 ةرسألا مكحل نيفلاخملا نم طسوألا برغملاو ةيقيرفإ يتقطنم هوجو ضعب ةبحص ةرصبلا
 هذه ةيمهأ نإ ؟اهريغ نود ةرصبلل ءالؤه هجوت ببس نع لأسي نأ ءرملا قح نمو .ةيرهفلا

 عاتملاو ةراجتلاب ركذلا ةضافتسا نم " لقوح نبا لوقي ةرصبللف .دحأ نع ةيفاخب تسيل ةنيدملا

 نأ امك .!'هيف ركذ ةداعإ نع هترهش ينغتسي ام ضرألا راطقأ رئاس ىلإ زاهجلاو بلاجماو
 عامتجاو «ةيحان نم ةعونتملا ةيقرشلا تاراضحلا ىلع ةقطنملا حاتفناو عقوملا ةيجيتارتسا

 تاعمجتلا لج نضتحت نأل اهتلهأ ءىرخأ ةيحان نم ةقطنلا هذهب رارقتسالا رصانع

 هنذهف .مالسإلل لوألا نرقلا لالخ ةيزكرملا ةطلسلل ةضهانملا ةيبهذملاو ةيسايسلا تارايتلاو

 تحبصأ ؛لمجلا ةعقوم يف ةشئاعو ةحلط هتيراحم يف بلاط يبأ نب يلع تدناس يتلا ةنيدملا

 رمألا ئداب يف ةفوكلا اوذختا نيذلا جراوخلا نأ امك .ةينامثعلا ىلإ اهليمب ةقحال ةرتف يف فرعت

 عوستلا اذه ببسبو هنإف «هيلع ءائب .ةنيدملا هذبل ريبزلا نب هللا دبع لتقم دعب اولقتنا «مبل ارقم

 هذهل ةبراغملا نم ديدعلاو نيببيللا راظنأ تهجتا ؛ يسايسلا /يبهذملاو ؛يراجتلا /يداصتقالا

 ىصقأ عم لماعتلا نمو لب «ةنيدملا هذه يف رارقتسالا نم طقف سيل مهتنكم يتلا ةئيدملا

 ةنيدم يف يضابإلا بهذملا عابتأ ضعب عرو نع يخامشلا ثيدح قايس يفف .ةرومعملا قاوسأ

 .”نيصلا راجت نم مالسإلل يناثلا نرقلا يف ناك ءالؤه ضعب نأب دافأ ةرصبلا

 روصعلا ربع اورهتشا نيذلا ةيبيللا يضارألا ءانبأل ناك ام مجحلا اذهب تاموقم نإ

 دبع هللا دبعوبأ) ةسوفن ليج ءاهجو دحأ ىلوأ ةلحرم يف نولسري هيلع ءانب .اهلهاجت ةراجتلاب
 اهيلع قلطت دارفألا نم ةعومجم ةرملا هذه اهانيتت قثوأ ةقالعل دهمي يذلاو (ينوانجلا ديمحلا

 ىتح ينوانجلا دوعي نأ امو هنإف ؛كلذ ىلع اسيسأت .”ملعلا ةلمح حلطصم ةيضايإلا لامعألا

 1 2141979 ,ةايحلا ةبتكم راد تاروشتم «توريب ؛ ؛:ضرألا ةروص باتك ؛مساقلا وبأ «لقوح نبا -1

 94.103 «ةنيطنسق :ةيرجح ةعابط ءريسلا باتك :يخامشلا -2

 قرشملل يضابإلا بهذملا عابتأ نم ةقطنملا ءاهجو ضعب رفس وه 'ملعلا ةلمح ”حالطصاب دصقي ام نإ -3

 مل ءالؤه رفس نأ نم نقيتي ةتحاللا ثادحألا يف نعمتملا نأ ريغ .مهملع نم دوزتلاو بهذملا ةمئأ ءاقلل

 -يونعملاو يداملا دبيأتلا ىلع لوصحلل كلذ نم مهألاو لب ؛بسحف ءالؤه ملعب دوزتلا ضرغب نكي

256 



 نب ليعامسإ)طسوألا برغملاو ةيقيرفإو سلبارط ءاهجو نم ةنوكملا ةعومجما هذه عراست
 متسر نب نمحرلا دبع نع الضف ؛يوازفنلا دوادوبأو «يتاردسلا مصاعو ؛ يسمادغلا رارد

 ؛يبيللا فرطلا نألو .تاونس سمخ يلاوح ميقت ثيح ةرصبلا ىلإ ليحرلاب (يسرافلا

 يقرشملا كيرشلاب ةلص قثوأ ناك «حتفلا ةلحرم لاوط ةقطنملا اهتفرع يتلا تاريغتلا لضفبو

 دارفأ ماهم ةيقب رود ةيمهألا يف قوفت ةفيظو !ةمهم يسمادغلا رارد نب ليعامسإل لكوت

 حمسلا نب ىلعألا دبع باطخلا ابأ يميمتلا ةديبعوبأ فلك يذلا تقولا يفف .ملعلا ةلمح

 يخامشلا لوقي :ءاضقلا ىلوتي نأ دارأ يذلا ليعامسإ ةبغر دنع لزني هنإف «ةمامإلاب يرفاعملا

 نع -ماوعأ ةسمخ اوملعت نأ دعب -عادولا دنع ةديبع يبأل لئاسلاوه " اذه ليعامسإ نأب

 !رارد نبا اي ايضاق نوكت نأ تدرأ :ةديبعوبأ هل لاقف .ماكحألا لئاسم نم ةلأسم ةئامئالثوحن

 -"ءاضقلاب ىلتباف ؟خيش اي كلذب تيلتبا نأ تيأرأ :هل لاقف

 برغملا ىلإ متسر نب نمحرلا دبع باحسناو ؛يرفاعملا باطخلا يبأ عابتأ ةميزه نإ

 يتلاو ةيقيرفإ ىلع ثعشألا نب دمحم ةيالو دعبف .ينميلا يبيللا فلآتلل ادح عضت مل طسوألا

 فلاحتلا ةمواقم ددجتت ؛”روصنملا رفعج يبأ ةفالخ يف رهشأ ةرشعو ماوعأ ةثالث ”تماد

 عابتأب ثعشألا نبا عقوأ نأ دعبو هنأ يخامشلل اقفوف .يسابعلا دوجولا دض يبيللا ينميلا

 زيح يف " ينميلا يأ « يبيجتلا بيبح نب بوقعي متاح يبأ عابتأ عمتجا ؛يرفاعملا باطخلا يبأ

 مهلتاقف «سراف ةئامسمخ سلبارط يلاو مهيلإ لسرأف «نيسمخو ةعيرأ ماع..سلبارط

 سلبارط لخدو .مهمزهف سباق برق مهاقلتف ةيقيرفإ نم ناث شيج هاتأو..مهمزهف متاحوبأ

 رظنلا هل نمو نيملسملا رمأب متها نم عمتجا «ةوق مهسفنأ نم اوسنأو مهدالب اوغلب " نأ امو هنإف كلذل

 يبأ ةيلوت ىلع مهيأر قفتاف «سليارط ةنيدم يبرغ ؛دايص هل لاقي عضومب اورواشتو خويشلا نم

 مجارتب صاخلا ءزجلا 25 «ريسلا باتك ؛ديعس نب دمحأ سابعلاوبأ « يخامشلا :رظنأ "يرفاعملا باطخلا

 مرلعلا ةيلك :سنوت « نسح دمحم ةساردو قيقحت : م1 اه سماخلا نرقلا ةياهن ىلإ برغملا ءاملع

 .25 1995 ؛ ةيعامتجالاو ةيئاسنإلا

 1.472سنوت«ريسلا باتك ؛يخامشلا -1

 2.73 ؛لوألا ءزجلا «برغملا نايبلا ءيراذع نبا -2
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 نيسمخو ةسمخ ماع..متاح نب ديزي رفعجوبأ لسرأ مئ...ارهش اهب يقبو مهتميزه عم

 سمتلي نمو هباحصأ نم رئاصبلا لهأ يفوتو متاحوبأ تام ناعمجلا ىقتلا املف..ةنامو

 ."ةداهشلا

 يبأ لئقم دعب طسوألا برغملاب اهتمامإ تماقأ ةيمتسرلا ةرسألا نأ نم مغرلا ىلعو

 نيذلا نيينميلا ضعبو (ةسوفن لبج ناكس نم)نييبيللا نإف ؛(عافدلا مامإ)يبيجتلا متاح

 عاطتقا يف اومهاسو لب «بسحف طسوألا برغملا يف ةمامإلا هذه اومعدي مل لبجلا ىلإ اولقتنا

 .ترهات ةنيدم بحاص ناطلسل اهمضو يلحاسلا سلبارط طيرش فلخ ةعقاولا يضارألا

 ةيمتسرلا ةمامإلا سيسأت دعب ىتح (ةسوفن لبج)لبجلا ةقطنمب ينميلا دجاوتلا ريثأت رارمتساو

 -171)متسر نب باهولا دبع ةمامإ يفف .ةيلاتلا ةياورلا نم هفشتسن ؛ه161 ةنس ترهاتب

 نم مغرلا ىلعو ؛ مهيلع يرفاعملا باطخلا يبأ نب حمسلا ةيلوتب ةقطنملا لهأ هبلاط (م8

 همدقو هسفن ىلع مهرثآ (هنإف) انينظ "هب ناكو باهولا دبعل اريزو ناك ريخألا اذه نأ

 ىتتح ايوق لازي ال ةسوفن لبجب يبيللا ينميلا دجاوتلا نألو لب «بسحف اذه سيل .”مهيلع
 «ترهات ةنيدم يف نتفلا ةرثك ببسبو ءأجلي ريخألا اذه نإف «متسر نب باهولا دبع ةمامإ
 3ماوعأ ةعبس ةدمل هيف ميقي ثيح لبجلا ىلإ

 رودبو « ةقطنملا يف ينميلا دجاوتلاب ةقالعلا تاذ دهاوشلا ضعبل زجوملا ضرعلا اذه دعب

 اذكه نم ةوجرملا ةدئافلا نع لأسي نأ ءرملا قح نم مالسإلل ىلوألا نورقلا تاريغت يف نييبيللا

 نع هلهاجت مت ادعب فيضيوحنلا اذه ىلع طيسولا ايبيل خيرات ةءارق نأب معزأ داكأ ؟ضرع
 ةمدقم يف هيونتلا قبس امكو :ةداعلا ترج دقف ؛ ىرخأ ةرات يعو ربغ نمو ةرات يعو

 1 .40 -36:سنوت ءريسلا باتك :يخامشلا -1

 272: هسترفسللا ك3

 ةادغ ةيمتسرلا ةمامإلا اهتفرع يتلا تاقاقشنالا ةعومجم ضرعتسي هنأ نم مغرلا ىلعو ؛ يخامشلا نإ -3

 معزي هنإف ؛(ةلزتعلاو ؛راكنلا روهظو ؛نيدنف نبا ةضراعم) ترهات رمأ متسر نب باهولا دبع ةيلوت
 نأ ةدوسملا نم افوخ هرعنمف "جملا ىلع همزع ببسب ناك ةسوفن لبج ىلإ مامإلا اذه لوحت نأب
 .66 53-  ؛ريسلا بانك :رظنأ «”ماوعأ ةعبس ةيرنلا كلت يف ةسوفن لبحي ماقأف..هوكسمي
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 ةيبنجأ ىوق هقوف عراصتت حرسم يهف ءدابع نودب دالب برغملا دالب لك رابتعا ىلع « لمعلا

 يف نويسنرف نوئحاب اهئانب يف مهاس ةيضرفلا هذهو .قباسلا درط ىلع اهنم قحاللا لمعي
 ناك هنأ هيف كش ال ' ام نأ يبيطخلا كلذ ىلإ بهذ امكو هنأ حيحص ؛رامعتسالا ةلحرم

 ةرادإ كلمي يرامعتسالا ماظنلاك ماظن دوجو نكلو « ةنسحلا تاينلا يوذ نم ءاملع دجوي

 ةقيرطب مادختسالل ةضرع نونوكي عامتجالا ءاملعو نيخرؤملا لعج ايسايس اقطنمو « ةيوق

 معز لامعأل اهرصانع نم ديدعلا تبرست ىؤرلا هذه ىودع نأ رظنلل تفاللاو .'"ىرخأبوأ
 يورعلا هللا ديع نأ كلذ نم .اهضحدو تاحورطألا هذه ةيرعت ناك مهفده نأب اهباحصأ

 فينصتب يفتكي ال «ةحورطألا هذه "برغملا خيرات " ميقلا هباتك يف صقتناو لب دقتنا يذلا

 ىلع فلتخت ال يمالسإلا حتفلا ةيجيتارتسا نأب معزيو لب ؛ةدفاولا بوعشلا نمض برعلا

 لوقي ؛برعلاف .برغملا لالتحا نم قباسلا يف تنكمت يتلا شوبجلا تايجيتارتسا نم اهريغ

 دقع اومرخ مهنأ يعدي نمو ؛ةثروك يأ ؛نييطنزيبلاو لادنولاك ' اوفرصت ءريخألا اذه

 لب ؛بسحف اذه سيل .” ةيهاو ماكحأ ءادبإل دوجوم ريغ ءيشب عرذتي امئإف برغملا ةروريس
 ثادحأب اهنراقيو يبرعلا حتفلا عئاقو ءرملا ”عجاري امدنعو هنأب الئاق درطتسي هارن

 ." ؟اذه لك يف ديدج يأ :لأسي نأ الإ نكمي ال يطنزيبلاوزغلاو يلادنولاوزغلا

 نادلب طبر يف هناكس رود نع الضف ؛طيسولا ايبيل خيرات يف ثحبلا ةبوعص نإ ماتخلا يف

 ةجرد ىلع اهارأ يتلا ةيئزجلا هذه ثحب يف رارمتسالا نع انينثت ال نأ بجي «قرشملاب برغملا

 نم هريغلوأ ميلقإلا اذبل بصعتلاب ابل ةقالع ال اهبنعأ يتلا ةيمهألاو .ةيمهألا نم ةريبك

 جيورتلا اهتمهم ةيميلقإ تارتاهم يف لوخدلا ءرمألا ةقيقح يف ؛هيف ركفأ ءيش رخآف .ميلاقألا

 خيرات نم ريبك ءزج ريسفت ىلإ بهذي نم ىرخأ ةيحان نم ! ةرصاعم ةيميلقإ تاعازنل

 ةحورطأ ىنبتي نأ لاوحألا نم لاح يأب نكمي ال ؛ ةيعبتلا ةيضرف قلطنم نم ةيبيللا يضارألا
 .ةساردلا ديق روصعلاوأ ءرصعلا فورظل ةيفانم

 ثحبلا :يف 'ةيجولويديإلا ةلكشم لوح ةركذم :برغملاب عامتجالا ملعو خيراتلا ”يبيطخلا ريبكلا دبع -1
 139 1967 :يملعلا

 .114 1984 ,ةديدجلا فراعملا ةعبطم : طابرلا .برغملا خيرات لمجم -2
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 خيراتب نيمتهملا لجف .رربم نم رثكأ هل يل ةبسنلاب نييبيللاو ايبيل رود زاربإ نم ضرغلا نإ

 لود خيراتب هتيمست ىلع حلطصا ام اوسرد دق اوناك اضيأ ةبراغمو ةقراشم نم يبرعلا برغملا

 تجسن يتلا ةيملعلا ريغ ةيؤرلا هذهو .لودلا هذه نم اءزج ايبيل لكشت نأ نود ايقيرفأ لامش
 يف بصنت تناك اسنرف دوهجف .ةفدصلا ةديلو نكت مل ةيسنرفلا قارشتسإلا ةسردم اهطويخ

 برغملا قطانم نم ةقطنم لك ناكس ديلاقتو تاداعب قلعتت تاسارد جاتنإ ىلع لوألا ماقملا

 نم دكأتي «ةيئيزجتلا ةيضرفلا ىلع سسؤملا صرحا اذهو .'اسنرف ةرطيس تحت ةعقاولا
 سنوت خيرات حبصأ هيلع ءانب .يسايسلا نادلبلا هذه خيراتب نييسنرفلا نيثحابلا مامتها لالخ

 يذلا تقولا يفو !نييصفحلاو نييمطافلاو ةبلاغألا خيرات يلاونلا ىلع وه طيسولا رصعلا يف

 عساتلا نرقلا لبق ام ةلحرمل يسايسلا رئازجلا خيرات ىلع اريثك ةيسنرفلا لامعألا زكرت مل

 يف رخآلاوه لثمتملا ىصقألا برغملا خيراتب اريثك تهون اهنإف «ةيفاخ تسيل بابسألو ءرشع

 عقت مل ايبيل نأ ىلإ رظنلابو ؛(نودحوملاو ؛نوطبارملاو ؛ةسرادألا)ةمكاحلا هرسأ ضعب خيرات

 تاليود مظعم تسسأ يتلا ةبقرشملا رسألا نم يأ ةفاضتساب ظحت ملو ءاسنرف ذوفن تحت

 .مامتهالاب ريدج ريغ يلاتلابو ءاضماغ اهخيرات حبصأ «برغملا نادلب

 خيراتب ظحت مل يتلا نادلبلا نم اهريغلوأ ءايبيل خيراتل رظنلا تفل نإ ىرخأ ةيحان نم

 ةعئاشلا ةلوقملا ضحد هتمهم ٍفاَضإ فده هل «يلحم يسايس نايك نم هتيعرش دمتسي يسايس

 بايغ نأب نآلا ملعن نحنف .(026 16205 050!]/ 10 5161)رسوملا ريغ ضرقي ال ءرملا نأ نم

 نيواودلا لاقتناو ةيقيرفإ حتف أطبو «حتفلا ةلحرم لاوط ةيبيللا يضارألا قوف ةيقيقح بورح

 تأشنأ 1904 ةنس يفف ؛ ىصقألا برغملا يف اسنرف هتلعف امب ركذي نأ ءرملل نكمي قايسلا اذه يفف - 1

 برغملا ةساردب حمست يتلا قئاثولا نع ناكملا نيع يف ثحبلا ' اهنده ةجنط ةنيدم يف ةيملع ةثعب

 ؛ةيوفشلا تامولعملاب اضيأ نكلو تاطوطخملاو بتكلا ةطساوب طقف سيل « هتايحو هميظنت ديدحتبو
 ةماقإ مزاللا نم ناك دقن ةيبرغملا قئاثولا ءاشنإ لجأ نمو ...تالئاعلاو اياوزلاو لئابقلا ديلاقت ةطساوبو

 اهعبتنو ءاهتافلاحتو اهعارصو اهتابعشتو اهبلوصأ ىلع روثعلاو هاباوزو هندمو هلئابقلو برغملل لودج
 ىعدن دق يذلا ناديملا ةفرعم راصتخابو .اهفارعأو اهمظن ةساردو ةكلاملا تالئاعلا فلتخم ربع خيراتلا يف

 «".برغملاب عامتجالا ملعو خيراتلا "يبيطخلا :رظنأ . ”عاطتسملا ردق بسح كلذو ام اموي هيف لمعلل
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 سيل ةعمتجم تببست « ةقطنملا هذه يف يسايس زكرم بايغ نع الضف «ةقحال ةرتف يف ناوريقلل

 تازاجنإ نم ديدعلا بسن يفو لب «ةيبيللا ضرألا خيران نم ةفلتخم بناوج ميتعت يف طقف

 ءاهقفلا) ءاملعلاو نيواودلا كلتمت رسأ مايقل رظنلابف ؛ ةيقيرفإ ةقطنمل مالسإلل لوألا نرقلا

 يف ؛ ةضراعم ةيأ ةداع ههباجت ال ةيقيرفإل ةيوبلا لوهجم ثدح يأ بسن نإف :(نيدلا لاجرو

 ! ىربك زكارمب عتمتت مل قطانمل ثداوحلا هذه بسنت نيح دعقت الو ةضراعملا موقت «لباقملا

 قوس " ظحاجلا كلذ نع ربع امكووأ « يسايس نايك دوجوب اطبترم لظ خيراتلا لوخدف

 نأ نكمي «حرتقملا اذه قفو «نييبيللاو ايبيل خيرات ىلإ رظنلا تفل نإف كلذل ؛ "ناطلسلا

 نم ديدعلا فيظوت يلاتلابو لالغتسا نسح نم ثحابلا نكمي نأ كلذ نم مهألاو ءزجني

 .زكرملا خيراتبوأ «دفاولا خيراتب هيونتلل لصألا يف تدعأ يتلاو ةيديلقتلا قئاثولاو صوصنلا

 بايغ يف ىنح ةنكمم ؛هرييغت سيل ديكأت لكبو هليوأت ىنعملا اذه يفو « خيراتلا ةباتك ةداعإف

 .ةديدجلا ةيرثألاو ةيبدألا تافشتكملا

 ىلإ بسني ام رثكأ هيف ءرملا بسني رصع يف نييبيللا خيرات ىلع زيكرتلا نإ «ىرخأ ةرم
 «ىعسأ يننأ هنم مهفي دق ةيرقلا !ةئيدملل تالاحلا لضفأ يفو ؛ةنهملاوأ «ةليبقلاوأ «ةرسألا

 ميخضت ىلإو «يفسعت لكشبو عئاقولا عيوطت ىلإ دمعأ يننأ يرطقلا لوانتلا قلطنم نمو
 ثادحأل ةيساسألاو ةيروحملا ةمهاسملا مهتمهاسم لعجو مالسإلل لوألا نرقلا يف نييبيللا رود

 تناك ةيبيللا يضارألا نأ ىلإ بهذي نمف : هيلإ فدهأ ام اذه سيل ديكأت لكب !نرقلا كلذ

 جراخ همهف بعصي ةقطنملا خيرات نأو ؛طيسولاو ميدقلا نيرصعلا يف ةيقيرفإلو رصمل ةعبات

 فتتلا هذه ىلإ ءوجللاف .هذالم يرطقلا ريسفتلا ١ دعبلا نوكي نأ نكمي ال «ةقالعلا هذه

 اهيلع ليوعتلا نكمي يتلا رومآلا نم يه ةلئثامملاب ناهربلل ءوجللا أدبم نع الضف ءاهميخضتو

 جراخ نكت مل ديكأ اذهو اهتكلو «يسايس نابك نم تلخ ةقطنم خيرات ةباتك دارأ نملا

 .خيراتلا

 هناكس دوهج نأ ىلإ صلخي نيملسملا لوخدل ةقباسلا ةلحرملل ةقطنملا خيرات يف نعمتم اف

 ليبس ىلع ةيقيرفإ يف هذوفن صيلقت يف ةمهاسملا نع الضف «يبنجألا ذوفنلا نم دحلا يف

 يف ريشت يتلاو ةيبرغلا لامعألاف اهلهاجت دياحم ثحابل نكمي ال نكلو «ةعضاوتم تناك «لاثملا

361 



 روبعلا ةراجت نأ ىلإ بهذت :ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةيلخادلا ةيبيللا يضارألا مظن ىلإ ءايح

 ام ىلع ةراجتلا هذه ىلع ءالؤه ةرطيسو .نييبيللا داصتقال يرقفلا دومعلا ةباثمب تناك

 بونج ىلإ داليملا لبق 21 ةنس (8816ا05)دفوت اهلعج يذلا رمألا اريثك امور تجعزأودبي

 عمتجما اذهل نآلو . 'ةمرج ةئيدم ىلع رطبستو سفانملا اذبل ادح كلذب عضتل ةيبيللا يضارألا

 ؛هييتوج ؛ يسنرفلا يفارغجلا نإف ؛اهلهاجت رمألا ةقيقح يف بعصي ةيكيمانيد يهو : هتيكامنيد
 لصت تناك يتلا لفاوقلا قرط ىلع ةرطبسلا نم مهتنكم يتلا هدارفأ ةيوبحب فارتعالل رطضي

 قاوسألا ةداس عم تايقافتا اهتقفار نأو دب ال مجحلا اذهب ةرطيسو . ”ليبويثإب طسوتلا رحبلا

 تاقالعلا خيراتل ةدوعلل انم ةجاح نودو .ةيجراخلا قاوسألا ةداس عم ةرورضلابو ؛ ةيلخادلا

 لاقتنا رباعم مهأ رصم تناك امكو هنأ ديكألا رمألا نإف :لاثملا ليبس ىلع «ةيرصملا ةيبيللا

 اايبيل ربع برغملا نادلب ةيقب ىلإ مث نمو ؛ةيبيللا يضارألا ىلإ قرشلا نم تادعملاو دارفألا

 طيسولا رصعلا يف رصم !قرشلا ىلإ ةيراغملا لاقتنا نإف ؛طيسولاو ميدقلا نيرصعلا يف نييبيللا

 عالطإ نسح لضفب كلذ نم مهألاو :ةيبيللا يضارألا لالخ نم متي ناك ديدحتلا هجو ىلع

 .قرشلا اذه ىلع نييبيللا

 دجاوتلل قرطتلاف كلذل .ةفقولا هذه تبجوتسا يتلا يه اهنع توكسملا ةيفلخلا هذه نإ

 صضعب ءاقلإ ىوس ةياغ نم هل نكي مل ةحرتقملا رظنلا ةهجو قفو ةيبيللا يضارألاب ينميلا

 داكلابو ىلوألا لامعألا هفصنت مل يذلاو يبرعلا نطولا نم ءزجلا اذه خيرات ىلع ءوضلا

 نم رثكأ ىلع نيينميلاب نييبيللا ةقالع زاربإ ىلإ يعسلا نأ امك .ةرصاعملا لامعألا هيلإ تفتلت

 طبر يف نييسيللا رود زاربإ ىلإ ةساردلا هذه فدهت يذلا تقولا يفف .ةددحت ةياغ هل ىوتسم

 اوذختا نيذلا لوألا نيحتافلا عم مهلماعت لالخ نم)يمسرلا ىوتسملا ىلع برغملاب قرشملا

 2 © كتامحب “ طع 0ةعوصقماعك ةمل طع نهمك-كمطقعمم ياعومموع ذم كقفوعما -1

 الصعد” لمن لونصقا ه2 قملكلعقم طلئامصلرا/ 1,190.

 8 ؟ظ,0وياتعت, ['اكاةيمتكقالمم لع !'فقتوبع لب ممر: آنعذ ةزععاعو هطوعسسعو كلي -2

 تاقالع ةمث تناك هنأ ىلإ رخآ لمع يف هسفن فلؤملا راشأ امك اذه! ١١0

 م1عءاعممع5 الهزغ5 لان ©08738766 :رظنأ ؛ سمادغ ةنيدمب ةدبل ةنيدم طبرت ةمهم ةيراجت

 اههموكدطةمعم امن 0ءه.فمصم.5(هءاطماسب 1935.
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 ةيمسر ريغ تاقالع ءابيرقت ةلحرملا سفن يفو «زربت اهنإف (برغملا ةرادإل ازكرم ةليوزو ةقرب

 ناكس ةيقبو نييبيللا نيب يسايسو يبهذم / يهقفو ؛ يراجت نواعت روهظل ةقحال ةرتف يف دهمت

 (ةلاحلا هذه يف ينميلا)يبنجألا دجاوتلا نإف كلذل .ةرصبلا ةئيدم لالخ نم قرشملا نادلب

 فيفختلا يف لجع «لبجلاو ءارحصلاو لحاسلا ميلاقأ يف ةقطنملا ناكس رهظأ نيب ماقأ يذلاو

 لحاس يف زكرمتلا ىلع يضاملا يف دوعت يذلا ديدجلا دفاولا نم نييلحملا ناكسلا فواخم نم

 «تناك اهنأ (اديدحت يبوروألا)يبنجألا دفاولا ةيجيتارتسا ىلع «رملا هظحالي امف .أةقطنملا

 ىتش مهتب مهفاهتا مث ؛اهناكس لزعو ةقطنملا تاموقم لالغتسا ىلإ ىعست «ماودلا ىلعو

 اهذوفت قطانم نع ءالؤه ةدفاولا ىوقلا لزعت ىتحو .ىرخأ ةرات ربربو «ةرات جمه مهف

 ةقطنملا ءارقف لصف اهتمهم "سميللا ' موخت ءانبل (نامورلا)ههضعب أجلي ؛ةرضخلاو ةرضحتملا

 يضم دعبو هنأ رظنلل تفاللاو .اهيرونتمو بناجألا ةقطنملا ءايرثأ نع اهربرب /اهيشحوتمو

 ! ةيجيئارتسالا سفنل « ةقطنملل بيرغلا دفاولا «ليئارسإ أجلت ةنس ةثامعبسو فلأ نم رثكأ

 نع نييلحملا لصفي رادج ءانبب موقي ةينيطسلفلا ضرألا لخاد هدودح دفاولا اذه تبثي ىتحف

 نع فلتخت ال ةقطنملا يف يقرشملا / يمالسإلا دجاوتلا ةيجيئارتسا نأب لوقلاف كلذل .نيدفاولا

 لك ىلع ءانب .اهديدرت نع فكلا بجي ةطلاغم رمألا ةقيقح يف يه يبرغلا دفاولا ةيجيتارتسا

 دجاوتلا لظ يف (برغملا نادلب ةيقبو ايبيل)ةقطنملا نع ثيدحلا دارأ نم ىلع هنإف مدقت ام

 نأ بحي ؛اهفالتخاوأ ةبراغملاو ةقراشملا تايفلخ قباطت !هباشت نع رظنلا فرصبو « يقرشملا

 لوحتب لبق نم يعامتجالا ىوتسملا ىلع معنت مل ةقطنملا نأ يهو «ةيلاتلا ةيهيدبلا ىسني ال

 لحارم ىلإ ةئزجتلا ةلحرم نم لاقتنالا نم ؛ ةقطنملا نيملسملا لوخد ةادغ ؛اهنكم يئاقلت هبشا

 ةحورطألاب ةرئأتملا يورعلا هللا دبع ةيضرف ىلإ رظنلا تفلل لقألا ىلع ةيناثلا ةرمللو انه رطضأ -1

 نييطنزيبلاو لادنولا تايجيتارتساو ةيبرعلا ةيجيتارتسالا قباطت ريخألا اذه دكؤي نأ دعبف ؛ ةيسنرفلا

 ”اننأب يورعلا لوقي ؛ لوأل لمكم عوضوم يفو باتكلا نم رخآ ناكم يف ةيضرفلا هذه دكؤيل دوعي

 نكل ؛حتفلا تايلمعل ةديعبلا جئاتلاانباسح يف انلخدأ اذإ يمالسإ يبرع حاج ىلع ملكتن نأ عيطتسن
 برغم اوعضخي مل برعلا نأ حرضوب انيأر نماشلاو عباسلا نينرقلاب ةدودحا ةرتفلا ىلع انرصنقا اذإ
 لمحي :رظنأ انايحأ لقأ فيلاكتيو مهقبس نم اهبقاري ناك يتلا ةقطنملا كلت عاضخإب اوفتكا امنإو طسولا

 .118 «برذملا خيرات
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 ." ةدحولاو لماكتلاو نواعتلا

 يعامتجالا لماعلا ىلع زيكرتلا ةساردلا هذه يف تدمعت يننأ حيحص «ةريخأ ةملك

 مالسإلل ثلاثلا دقعلا ذنم ةيبيللا يضارألا قوف نيينميلاو نيببيللا راهصنا يف لشمتملاو

 فعضلا ةلحرم نم اهناكسو ةقطنملا لوحت نكلو .مالسإلل ىلوألا نورقلا لاوط اعم مهلمعو

 يعامتجالا لماعلا اهضعب قوفي ىرخأ لماوعل نيدت «عسوتلاو ةوقلا ةلحرم ىلإ مذرشتلاو
 لامعألا ديدع يف هفيظوتب تمق يذلا يداصتقالا لماعلل ةفاضإلابف .ةساردلا هذه يف هب هونملا

 ٍف تدمعت ام اذإو .ىرخأ ةناكم ةيأ اهيهاضت ال ةناكم لتحي هارأ ينيدلا لماعلا نإف  ةقباسلا

 « ةيديلقتلا تاساردلا يف اريبك ازيح لتحي لماعلا اذه نأ كلذ ببسف هلهاجت ةساردلا هذه

 .ةيبرعلا ريغو ةيبرعلا ؛ةثيدحلاو ديدحتلا هجو ىلع ةيبرغلا

 يف اددجم يسفتب جزأ ال ىتحو نكلو ةفلتخم تاقلطنم نم لوحتلا اذهريسفن رمألا ةقيقح يف نكمي - 1

 تاموقم مهأ نع هئيدح قايس يف يرباجلا هركذي امب ءافتكالا تيأر ؛ةلاطإلا ريغ اهنع جتني ال دق ةجاحم

 يراضح ثولاث نم نوكتت تاموقملا هذهف ؛ طبسولا رصعلا يف اهتاسسؤم راشتناو ةيبرعلا ةلودلا ءانب

 يبرعلا يراضحلا عمتجلا " :رظنأ .ةئلقعلا ىلإو «نيدمتلاو ريصمتلا ىلإو «ةدحولاو ديحوتلا ىلإ فدهي

 .1985 ءسداسلا ددعلا :ىلوألا ةئسلا «ةدحولا ةلجم :يف ' تالبقتسملا ملعو خيراتلا ةغسلف نيب
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 (ةيسنوتلا دالبلا) ةيقيرفإ يف نويناميلا
 ةرجهلل يناثلاو لوألا نرقلا يف

 سوفغد يضار اقل

 ةيسنوتلا ةعماجلاب طيسولا خيراتلا ذاتسأ

 :ةمدقملا

 تارجبلا راطإ يف  ةيسنوتلا دالبلا اميس ال  ايقيرفإ لامشو نميلا نيب تاقالعلا جردنت

 ةقطنموحن  نميلا اهيف امب  ةيبرعلا ةريزجلا هبش نم (ةيماسلا تارجبلا) ةماع ةفصب . ةيبرعلا

 هذه عجرتو .يقيرفإلا نرقلاو ايقيرفإ لامشوحن كلذكو (بيصخلا لالبلا) طسوألا قرشلا

ح راطإ يف طيسولا دهعلا يف تلصاوت دقو داليملا لبق عبارلا فلألا ىلإ تارجبلا
 ةكر

 ةرجهلل لوألا نرفلا لالخ يمالسإلا راشتنالا يتهج نم اهتيمسأ يتلا ةيمالسإلا تاحوتفلا

 .ىرخألا تارجبلا رابتعا نود

 :ةيلاتلا طاقنلا ةقرولا هذه يف سردأ فوسو

 .سنوت ناكسو نميلا ناكس نيب ءامتنإلا ثيح نم ةكرتشملا لوصألاب ريكذتلا : الوأ

 ةيقيرفإ اهيف امب برغملا دالب يف يمالسإلا راشتنالا يف مهتمهاسمو نويناميلا :ايناث

 .ةرجهلل لوألا نرقلا يف (ةيسنوتلا دالبلا)

 .طيسولا ةيقيرفإ خيرات يف نييناميلا رود :اغلاث .

 : ةكرتشملا لوصألا- 1

 ةكرتشم تافص اهل يتلا ةيماسلا بوعشلا ىلإ نومتني برعلا نأ ىلإ ءيش لك لبق ريشأ

 ةيبرعلا تاغللا كلذكو ةيربعلاو ةيبرعلا اهنم  ةيماسلا تاغللاف .تاجهللاو ةغللا ةيحان نم

 نيب هباشت كانه امك .تادرفملا لوصأو تاوصألاو لاعفألا روذج يف هباشتن ةفلتخملا ةيبوتجلا

 ديلاقتلاو تاداعلا لاجم يفو ينيدلاو يعامتجالاو يسايسلا ميظنتلا ناديم يف نييماسلا

265 



 .ةينيدلا سوقطلاو ةيعامتجالا

 نييماسلل يلصألا نطولا لوح ءاملعلا اهغاص يتلا تايرظنلا فلتخم ىلإ عوجرلا نودو

 نطوم يه ةيبرعلا ةريزجلا هبش نأ ىلع دكؤت يتلا ةسماخلا ةيرظنلاوه هابتنالل تفلملاف

 ايقيرفإو رصمو بيصخلا لالبلا ةقطنم يف اورقتساو اهنم اورجاه نييماسلا نأو نييماسلا

 يسايسلا اهنمو (وجلا ريغتو فافجلا) يفارغجلا اهنم بابسأ ةدعل يقيرفإلا نرقلاو ةيلامشلا

 .(ةيقرشلا ةراجتلا قرط ريغت) يداصتقالا اهنمو (تاموكحلا فعض)

 ةفصبو ةفلتخم تاجوم لكش يف داليملا لبق ةعبارلا فلألا ذنم تارجبلا هذه تقلطنا

 : ةصاخ ركذت .داليملا دعب عباسلا نرقلا دودح ىلإ ةمظتتم

 نيدفارلا دالب ىلإ نييداكألا ةرجه

 ماشلا عوبرو طسوتملا ضيبألا رحبلل يقرشلا لحاسلا ىلإ نييناعنكلا ةرجه

 .نيطسلفوحن نييناربعلاو ماشلاوحن نييمارآلا ةرجه

 يلامش ىلإ طابنألا تلمح يتلا ةسماخلا ةجولا تءاج داليملا لبق 500 ةنس دودح يفو

 صمح يقرش يف نويرمدتلا لزن امك ءارتبلا اهتمصاع ةلود اوماقأ ثيح ةيبرعلا ةريزجلا هبش

 .رمدت ةلود اوماقأو

 زاجحلا نم اوجرخ نيذلا برعلا عومج مهت تارجبلا هذه نم ةريخألا ةجوملا لعلو

 راشتتالاوأ " ةيمالسإلا تاحوتفلا ' ةيلمع يف اوكراشيل تومرضحو نميلاو نامعو دجنو
 رصم مث قارعلاو ماشلا نم لك يف اورقتسا دقو داليملل عباسلا نرقلا نوضغ يف يمالسإلا

 .سلدنألا كلذكو برغملا دالبو

 نم دب ال  ةيسنوتلا دالبلا اهيف امب . ةيلامشلا ايقيرفإو نميلا نيب تاقالعلا نع ثيدحللو

 ىلع - صوصخلاب ثيمس سكر مهنم  اهباحصأ دكأ يتلا ةيقيرفإلا ةيرظنلا ىلإ عوجرلا

 برعلا نيب يعامتجالا بواجتلا ماجسناو ةغللا يف هباشتلا كلذكو ةينرعلا هبشلا هجوأ

 لامش نأب ةلئاقلا ةركفلا ديؤت ةينثإلا تاساردلاو سانجألا ملع نأوه ركذي امو .ربربلاو
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 لصأو ناسنإلا لصأ ةيضق حرطتف ةيجولوبورتنألا تاساردلا امأ .نييماسلا دهموه ايقيرفإ

 .ربربلاو برعلا يأ نييماسلا هنمض نمو ضيبألا سنجلا

 ةمدقملا يف اهضرع يتلا نودلخ نبا ةيرظن ىلإ ةراشإلا نم دب ال برعلا ءاملعلل ةبسنلاب

 ايقيرفإ لامش ربرب نيب ةميدقلا تاقالعلا ىلع صوصخلاب اهيف دكأو .ربربلا خيرات يفو

 .نميلا لهأ مهنمو ةيبرعلا ةريزجلا هبش برعو (برغملاوأ)

 ىلإ نوزغي نيذلا برعلا ةريزجو نميلا كولم ةعبابتلا رابخأ " نأ نودلخ نباربتعي

 صصقلا ثيداحأب هبشأو طلخلاو مهولا يف ةقيرع رابخأ برغملا دالب نم ربربلاو ةيقيرفإ

 ةيقيرفإ ازغ يذلا " ىسوم دهع يف يفبص نب شقيرفإ ةصق راطإلا اذه يف ركذيو ." ةعوضوملا
 اذه ذخأف ةربربلا هذهام لاقو مهتئاطر عمس نيح مسالا اذهب مهامس هنأو ربربلا يف نخئأو

 لئابق كلانه زجح برغملا نم فرصنا امل" شقيرفإ نأ نودلخ نبا لصاويو .'"هنع مسالا

 نأ رامضملا اذه يف دكؤيو ." ةماتكو ةجاهنص مهنمو اهلهأب اوطلتخاو اهب اوماقأف ريمح نم

 دعب اميف ربربلا ةباسن مثريثألا نباو يركبلا كلذكو يدوعسملاو يربطلاو يبلكلا نبا

 مايأ نيطسلف نم اودرط مهنأو ماشلا نم ربربلا لصأ نإ لوقي يذلا يأرلا اذه هنورطاشي

 مهكولم نم راعذألا اذ نأ ' ىلإ ريشيف يدوعسملا خرؤملا امأ.” تولاج مهكلم لتق يذلا دوواد

 يداو غلب يذلا رساي هنبا كلذكو هخودو برغملا ازغ ناميلس دهع ىلع ناكو شقيرفإ لبق

 نودلخ نبا فيضيو اذه ." عجرف لمرلا ةرثكل اكلسم هيف دجي ملو لمرلا

 همسابو راصمألاو ندملا ىنبو سيجرج لتقو ةيقيرفإو برغملا ازغ ةعبابتلا كولم نم يفيص

 اومسف ا ري ركام" :لاق مهتئاطر عمسو ليجلا اذه نأ ىأر املو ةيقيرفإ تيمس

 .ةموهفملا ريغ تاوصألا طالتخا هانعم ةربربلاو ”ربربلا

 .رتبألاب بقلملا سيغدامو سنرب :نابعش ربربلا نأ هيلإ ةراشإلا ردجت امبو

 نيب ئقيوفإ

 نب سيق نب ربونب مهرتبلاو .ناعنك نب غيزام لسن نم مهف سنرب دالوأ سناربلا امأ

 :17 -16 توري ءركفلا راد ؛ةفدقملا -1

 .117 «سداسلا ءزجلا ءربخلاو أدتبملاو ربعلا خيرات - 2

307 



 لئابقلل يبرعلا ميسقتلا لاونم ىلع  ربربلا لئابق اومسق نيذلا ربربلا ةباسنلا يأر اذهو ناليع

 رتبلا نيتريبك نيتعومجم ىلإ (باسنألا بتك نم مهريغو مزح نباو يبلكلا نبا رظنا) ةيبرعلا

 ةماتك نأ هنهج نم يبلكلا نبا ركذي .(يلوصلا بسح) ربربوأ ربوهو دحاو بأ نم سناربلاو

 ربربلا نأ ىرخأ ةياور ديفتو .لزن نم عم شقيرفإ اهكرت ينلا ةيناميلا بوعش نم ةجاهنصو

 مرعلا ليس لوصح دعب اوقرفت نيذلا ناسغ نم مه ربربلا نأ يدوعسملا ىريو .نميلا عازوأ
 نم مهلصأ ربربلا نأ ربلا دبع نبا دكؤي اريخأ.نميلا جراخ نكامأ ةدع يف اورقتساو نميلا يف

 .ةيناميلا لئابقلل ىلعألا دجلا  ناطحق دافحأ نم يأ  أبس نب ريمح نب نامعنلا دلو

 مهني ريبك فالتخا دوجو ظحالن برعلا ةباسنلاو نيخرؤملا ءارآ ضارعتسا لالخ نم

 يذلا يأرلا فاطملا ةياهن يف دنف دق نودلخ نبا نكل .مهتيمست ببسو ربربلا لصأ صوصخب

 براقأ مهنإف يلاتلابو ' حون نب ماح نب ناعنك قيرط نع ميهاربإ ءانبأ ' ربربلا نإ لوقي

 دبع لولغز دعس .د) نيثدحملا برعلا نيخرؤملا دحأ ربنعا دقو.مهنم اوسيلو نيينيطسلفلل

 اهنأ ساسأ ىلع ةقيقحلا نم ئش اهيف ماشلا نم ربربلا لصأ نأ ةلئاقلا ةيضرفلا نأ (ديمحلا

 لبق رشع يداحلا نرقلا ذنم ةيقيرفإ يفو برغملا يف ترقتسا يتلا ةيقينيفلا تارجبلا نع ربعت

 ةنس) اكيتوأ لثم ةيسنوتلا لحاوسلا ىلع ةيراجت تاطحمو ةيرحب ئفارم سيسأتب تماقو داليملا

 .(داليملا لبق 814 ةنس) جاطرق مث (داليملا لبق 0

 نيب تاقالعلا مدق نيبت . اهزيمب يتلا يروطسألا عباطلا مغر  ةيخيراتلا تاراشإلا هذه نإ

 ةيحان نم ريمح :نيدلبلا ناكس نيب ةكرتشملا لوصألا ةيضق حرطت امك ةيسنوتلا دالبلاو نميلا

 يمالسإلا دهعلا يف تاقالعلا هذه تروطت فيكوه حورطملا لاؤسلاو.ىرخأ ةيحان نم ربربلاو

 ؟ ةيقيرفإو برغملا يف يمالسإلا راشتنالا ةكرح يف نيبناميلا ةمهاسم يه امو

 ةيقيرفإب يمالسإلا راشتنالا يف مهتمهاسمو نويناميلا-2

 م 622 ةئس ةنياملا ةلود سيسأتو داليملل عباسلا نرقلا ةيادب يف مالسإلا روهظ دعب

 ةيلامشلا ايقيرفإو بيصنخلا لالبلا ةقطنم هاجتا يف ةيبرعلا ةريزجلا نم تارجه تلصح
 نمريبك ددع كراشو .يمالسإلا راشتنالاوأ ةيمالسإلا تاحوتفلا ةكرح قاطن يف كلذو
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 ةديدجلا راصمألا يف رارقتسالا ىلإ مهب تدأ يتلا تارجبلا هذه يف (لئابقو دارفأ) نييناميلا
 ركذتو .ةيماشلا دانجألا يف كلذكو (رصمل ةبسنلاب طاطسفلاو قارعلل ةبسنلاب ةفوكلاو ةرصبلا)

 يف نييناميلا ةبسن نأ -لاومأ بتكو نادلبو حوتف بتكو خيرات بتك نم - ةيبرعلا رداصملا
 لديامم مجحلا ثيح نم ةماه تناك (اصوصخ ةيسداقلاو كومريلا) قارعلاو ماشلا كراعم

 'ةكرحلا هذه يف ةيناميلا ةكراشملا ةميق ىلع

 ةفالخ يفو .ةيرصملا دالبلا يف راشتنالا يف ةرفاو دادعأب اضيأ اوكراش نييناميلا نأ امك

 :برغملا دالب يف لغوتلا يف - نميلا لهأ مهبف امب . نوملسملا برعلا عرش نافع نب نامثع
 / ه 27 ةنس  لاسرإ مت هنأ راطإلا اذه يف مكحلا دبع نباريشيو .ةيقيرفإ مث سلبارطو ةقرب
 600و ثنغ نم 700  ةرهم نم 600) نميلا نم لجر 2000 نغ لقي ال ام م7

 .حرس يبأ نب هللا دبع ىلإ هتدايق تدنسأ يذلا شيجلا يف (ناعديم نم

 يلبو ماذجو مخلو ةدنكو دارم لئابق نم ةينمي رصانع ةلطيبس ةكرعم يف اضيأ تكراشو

 نم ديدعلا دجن ىرخأ ةيحان نم .رفاعملاو ءارهبو ءادصو (دزألا نم مهو) راصنألا بناج ىلإ
 ينوكسلا جيدح نب ةيواعم : ةيقيرفإب لوألا نرقلا ثادحأ يف اومهاس نيذلا نييناميلا ةداقلا

 يراصنألا تباث نب عفيرر  (جحذم نم) يدارملا يفيطغلا يمس نب كيرش  (ةدنك نم)

 .يئادصلا ثراحلا نب دايزو

 أبسو ريمحو ةدنك لئابق ىلإ يمتنت ةينامب رصانع ةكراشم رداصملا ركذت ىرخأ ةهج نم
 ةيواعم اهداق يتلا ةلمحلا ! يف صاعلا نيورمع دهع ذنم رصم يف ةرقتسم تناكو يلبو مخلو

 التاقم 10.000 دعي يذلا شيجلا كلذ لمشيو .م 665 / ه 45 ةنس جيدح نب

  يحبصألا حابصلا نب بيرك  يمخللا مامح نب ردكألا لثم ةقومرم ةينامي تايصخش

 .يئبسلا هللا دبع ني شنح  يولبلا ةعمزوبأ

 دعب اميس ال يومألا دهعلا يف ةيسنوتلا دالبلا يف يقيقحلا رارقتسالا ةيلمع تأدب دقو

 ؛ 1995 :ناءزج «ةيسنوتلا ةعماجلا تاعوبطم ؛يمالسإلا نميلا لوح ةيسنرفلاب انتسارد رظنأ - 1

 2001 ءسنوت ؛يعماجلا رشنلا زكرم ؛ركبلا مالسإلا يف راشتنالا تايلاكشإ لوح ةيبرعلاب انتساردو
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 ةيواعم نب ديزي هلسرأ يذلا شيجلا نأ مولعملا نمو .م 670 / ه 50 ةنس ناوريقلا سيسأت

 يلب نم نيينامي نيلتاقم لمشي م 681 / ه 62 ةنس يرهفلا عفان نب ةبقع ةدايق تحت

 نب دلاخ لثم ىربكلا هوجولا ضعب هنمض دجن امك راصنألاو ناسغو ريمحو تومرضحو

 .يراصنألا سوأو يمرضحلا نيعألا نب نايح

 ناسح ه 73 ةنس ناورم نب كلملا دبع ةفيلخلا فلك قرشملا يف ةيناثلا ةئتفلا ةياهن دعبو

 ماهتإو ةيربربلا ةمواقملا ءاهنإب - ينمي لصأ نم ماشلا لهأ فارشأ دحأ  يناسغلا نامعنلا نب

 ةمهملا هذبل هدعأ يذلا شيجلا لمش دقو .يومألا ذوفنلل اهعاضخإو ةيقيرفإ حتف ةيلمع
 ناسغ لئابق ىلإ يمتنتو ةيماشلا دانجألا يف ةرقتسم رصانع ةدع مهنم لجر 0

 .رفاعملاو

 حتف ءاهنإب كلملا دبع نب ديلولا يومألا ةفيلخلا هفلك يذلا ريصن نب ىسوم دئاقلا امأ

 ةنيدم ىلع ةوزغلا اهنم طسوتملا يف ةيرحبلا تالمحلا نم ديدعلا لسرأ دنقف برغملا دالب لماك

 يف ةيناثلا ةوزغلاو ليخأ نب شايع همسا ريمح نم لجر اهداق ةيلقص ةريزج يف ةطسقرس
 .ةفاذح نب هللا دبع ىمسي دزألا نم رخآ ينمي ةدايقب اينيدرس ةريزج

 نامعنلا نب ناسح دهع يف برغملا دالب لماكو ةيقيرفإ حتف يف نوملسملا برعلا حن اذإ

 .م 711 / ه 93 ةنس دودح يف سلدنألا ىلإ ربربلا ةبحص اولوحتي نأ لبق ريصن نب ىسومو

 تايلمع يف ادئار ارود تبعل  اهرئاشعو اهنوطب فلتخمب  ةيناميلا لئابقلا نأ انظحال دقو

 .سلدنألاو برغملاو ةيقيرفإ يف راشتنالا

 تفلملاو نيينامي ىلإ ىرخأ ةرانو نييسيق ىلإ ةرات ةيقيرفإ ةيالو تدنسأ اهحتف دعبو
 يهو ربربلا ناكسلا ءازإ نويناميلا ةالولا اهجهتنا يتلا ةنرملا ةسايسلاوه نأشلا اذه يف هابتنإلل

 راطإ يف نيملسملا برعلا عم ةيربربلا ةيلحنلا رصانعلا جامدإو بولقلا فيلأت اهساسأ ةسايس

 .سانجألا فلتخم نيب هيف ةقرفت ال مجسنم عمتجم

 ريخ لعلو .ةرجهلل يناثلا نرقلا يف ةيقيرفإ يف نييناميلا ناطيتسا لصاوت ىرخأ ةيحان نم
 رصانعلا ءامسأ لوح  تاقبطو مجارت بتك نم  رداصملا ضعب يف ءاج ام كلذ ىلع ناهرب
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 نب دلاخو يمرضحلا نيعأ نب نايح نب دلاخ لثم ةيقيرفإب عقاوم ةدع يف ترقتسا يتلا ةيناميلا

 نب ديعسو يرفاعملا يح نب بح نب هيقفلاو يمخللا مامح نب ردكألاو يبيجتلا نارمع يبأ

 نب دايز نب نامحرلا دبعو يرفاعملا دبع نب نارمعو يرفاعملا معنأ نب دايزو يبيجتلا دوعسم

 .مهريغ يرفاعملا معنأ

 يبيجتو يريمح ةبسن لمحت يتلا رصانعلا نم ريبك ددع رداصملا هذه سفن يف دجن امك

 ةيمهأو ةيناميلا ةرجبلا ةفاثك ىلع عطاق ليلدوهو يمرضحو يفدصو يرفاعمو يدارمو

ثلا ليلدلا امأ .ةرجهلل يناثلاو لوألا نينرقلا لالخ ةيقيرفإ عوبر يف ينميلا ناطيتسالا
 ىلع ينا

 ابل امير ينلا يلبقلا نطولاو ةدرجت ةقطنم يف ةدوجوملا عقاوملا ءامسأب قلعتيف ةرهاظلا سفن

ا نم مسق حيرست دعب متاح نب ديزي ناوريقلا يلاو اهرقأ يتلا عومجلاب ةنالع
 يومألا شيجل

 نييراصنألاو يلب  نيرهم  نيبلك  نيدزل صوصخل اب ركذن .حتفلا تايلمع يف مهاس يذلا

يتلا راصنألاو يلبو ةرهمو بلكو دزألا لئابق ءامسأ نم تقتشا امبر عقاوم ءامسأ يهو
 

 .ةينميلا ةعومجملا ىلإ اهلك يمتنت

 يومألا دهعلا يف ةيقيرفإ يف ترقتسا يتلا ةيناميلا اهنمو ةيبرعلا رصانعلا عومج ردقتو

 ماشلا نم سابعلا ينب مث ةيمأ ينب ءافلخ اهلسرأ يتلا شويجلا امأ.صخش 0 يلاوحب

 180.000و 150.000 نيب اهددع ردقيف ةيربربلا تاروثلا عمقل سراف نمو قارعلا نمو

 اونطوتسا 110.000 يلاوح ىقبي كراعملا فلتخم يف ىلتقلا مهنم انينثكتسا اذإو لجر

 .اهب اورقتسيل سلدنألا ىلإ لجر 40.000 براقي ام لوحتو ةيقيرفإب

 ىلع كلذو يسابعلا دهعلا يف ةيقيرفإ يف اروضح رثكأ يرضملا رصنعلا حبصأ اذإ

 نيرقتسم نويناميلا ناك دقو .كلذ لبق ارطيسم ناك يذلا يننيلا رصدعلا باسح

 سباقو سقافصو ةسوس كلذكو بازلاو سنوتو ناوريقلا لثم ندملا ف صوصخلاب

 نم برعلا نوطب رئاس نمو شيرق نم طالخأ اهيف " ناوريفلا نأ يبوقعيلا ركذي.ةيليطسقو

مهأ نمو " ناسارخ لهأ نم مجعلا نم فانصأ اهبو ناطحقو ةعيبرو رضم
 ةينميلا نوطبلا 

 ىرق ناوريقلا لوح تأشنأ ىرخأ ةيحان نم .اهريغو فدصلاو بيجتو رفاعملاو بلك ركذن

ف امأ.امهريغو (ةدنك نم) فدص ةيرقو (ةنيهج نم) نيينهجلا ةيرق لثم ةينمي
 دجنف سنوت ي
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 ىلإ راصنألاو خونتو رفاعملاو دزألاو بيجت لثم ةينميلا لئابقلا ضعبل ةبسنلاب ايوق اروضح

 دجن امك .بلكو دزألا نم رصانع تدجاوت بازلا ةقطنم يفو.فدصلاو يلبو ةدنك بناج

 نم اريخأو (ةسوس يف) نيعر نم ؛(سقافص يف) خونتو فدصلاو قفاغ نم رصانع

 عقي ماه يبرح لقعم نع ةرابع يهو  سبرألا ةنيدم امأ.(ديرجلا دالبو سباق) يف راصنألا

 ضععب اهيف ترقتسا دقف . مهريغو ةوارجو ةماتك نم ربربلاب ةرماعلا ساروأ لابج مونت ىلع
 يومألا ةفيلخلا دهع ىلإ ةيقيرفإل مهولخد عجري نيذلا عالكلاو قفاغ نم ةيناميلا رصانعلا

 .كلملا دبع نب ماشه

 :طيسولا ةيقيرفأ خيرات يف نييناميلارود-3
 دالبلا خيرات يف ةددعتم اراودأ نويناميلا بعل ةيقيرفإ يف رارقتسالا مث راشتنالا دعب

 .طيسولا دهعلا لالخ ةيسنوتلا

 : ةيركسعلا ةيحانلا نم

 نم نوملسملا برعلا اهداق يتلا ةيرحبلاو ةيربلا تالمحلا يف ةينميلا رصانعلا تكراش

 مهاس امك .ىرخأ ةيحان نم طسوتملا رزجو ةيحان نم طسوألا برغملا هاجتا يف ةيقيرفإ

 نب ىسومو دايز نب قراط ةدايقب سلدنألا دالب حتف تايلمع يف  لوقلا انفلسأ امك  نويناميلا

 12.000 هددع غلب يذلا قراط شيج يف مهنم ديدعل اروضح رداصملا حضوتو .ريصن

 .راصنألاو ريمحو كساكسلاو أبسو مخلو فدصلا لئابق ىلإ مهئامتنا نيبت امك لجر

 ليكأ نب شايعو يمخللا حيبسو يمخللا حابر نب يلع مهنم ركذتف ةداقلا امأ

 يف اوكراش نيرخآ ةداق ةثالث ءامسأ بناج ىلإ يناعنصلا هللا دبع نب شنحو يريمحلا

 كلام نب حمسلا :اينابسأ قرشو ةلاغ دالب بونج يف عقاوم تفدهتسا يتلا تالمحلا

 ةقطنم هاجتا يف تاراغ ةدع داق يذلا يبلكلا ةسبنعو ةنوبرن ةنيدم حتف يذلا ينالوخلا

 كلملا دبع نب ماشه ةفيلخلا هنيع يذلا يقفاغلا نامحرلا دبع اريخأو ةيسنلبو سنافوربلا
 يجنرفإلا دئاقلا دض ءادهشلا طالب ةكرعمب اطبترم همسا يقب يذلاو سلدنألا ىلع ايلاو

 1 .لاطرام لراش
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 :ةيعامتجالا ةيحانلا نم

 لثم ندملا يف اميس ال اهتاجرد فلتخمب ةيقيقح ةيطارقتسرأ ةيقيرفإ يف نويناميلا نوك
 دجاسمو لزانم ةيقيرفألا ةمصاعلا يف تطتخا ةيئميلا لئابقلا نأ ركذلاب ريدجلاو .ناوريقلا

 يرفاعملا يلبحلا نامحرلا دبع يبأ لثم ةزيمتملا تايصخشلا نم ةعومجم ءامسأ لمحت ةريغص

 ءامسأ لمحت عضاوم ةدع ناوريقلاب دجوت امك .يمخللا حاير نب يلعو يناعنصلا شنحو

 يف ينميلا روضحلا ةيمهأ ىلع لدي ام .ةيولبلا ةربقمو بصحي ةراحو راصنألا ةبحرك ةينمب

 .يرضحلا لاجمل ا

 نمو ناوريقلاب ناطلسو هاج ابل حبصأ ارسأ شويجلا ةداق ضعب أشنأ ىرخأ ةهج نم
 ناسح يبأ تيبو يدنكلا جيدح نب ةيواعم ينب تيب رداصملا ركذت رسألاو تويبلا هذه

 ديزي نب هللا دبع نب روصنم نب ديزي تيبو يماذجلا ةداوس نب ةملسم ينب تيبو يبصحيلا
 .يريمح ا

 :ةيرادإلا ةيحانلا نم -

 نيواودلاو ةبالولل ةبسنلاب ءاوس ةيقيرفإب مكحلا بيلاود يف ةفاثكب نويناميلا دجاوت
 برغملا ةالو ددع ناك.ءاضقلاو ةيابحلاو ةطرشلاو ةباتكلاو ةباجحلا لثم فئاظولا ةيقيوأ

 ريصن نب ىسوم :مهؤامسأ يلي اميفو .ةرشع عومجم نم ةسمخ يومألا دهعلا يف نييناميلا
 نب ةلظنح :يبيجتلا ةمادق نب ةبقع «يبلكلا ناوفص نب رشب « ىسوم نب هللا دبع هنبا مث

 خيرات 184 ةنسو 144 ةنس نيب ام ةعبس انبصحأ دقف يسابعلا دهعلا يف امأ ؛ يبلكلا ناوفص

 صفح نب رمع «يدنكلا ثعشألا نب دمحم : مهتمئاف يلي اميفو .ةيبلغألا ةلودلا سيسأت

 نب دمحم ؛يبلهملا رصن نب بيبح :؛يبلهلا متاح نب حور «يبلهملا متاح نب ديزي « يبلهملا
 سلبارط) ةيقيرفإلا قطانملا يف لامعلا كلس يف ةرثكب نويناميلا دجاوت امك ؛ يكعلا لتاقم

 ىسوم هدعب نم اهروطو نامعنلا نب ناسح اهأشنأ يتلا نيواودلا يفر «صوصخلاب بازلاو

 دقو .ءاضقلاو ةيابجلاو ةطرشلا بحاصو ةباتكلاو ةباجحلا ططخ كلذك نويناميلا ىلوت
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 يخونتلا عفار نب نامحرلا دبع لثم نييناميلا ةاضقلا ركذب مجارتلاو تاقبطلا بتك تدرفت

 نامحرلا دبع نب عتامو يرفاعملا معنأ نب دايز نب نامحرلا دبعو يبيجتلا ليفطلا نب ديزيو

 نب نونحس مهرهشأ لعلو ينيعرلا مئاغ نب رمع نب هللا دبعو يرفاعملا بيركوبأو ينيعرلا

 ةفصب لدي ةيقيرفإب ةيسايسلاو ةيرادإلا تاسسؤملا يف مابلا روضحلا اذه اذإ.يخونتلا ديعس

 حانجلا لماك يف ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا زيكرت يف نييناميلل ةلاعفلا ةمهاسملا ىلع ةحضاو

 ةفالخلل يبرغلا

 : ةيداصتقإلا ةيحانلا نم -

 يراقعلا ماظنلا ريبغتو يضارألا عيزوت ةداعإ ةيلمع يف ةماه اراودأ نويناميلا بعل

 يتلا ةعساشلا تايكلملا ىلع ذوحتسا يذلا نامعنلا نب ناسح رود ىلإ رداصملا ريشتو .ةيقيرفإب

 برعلا ىلع اهعيزوتب ماقو يطنزيبلا شيجلاو ةرادإلا لاجرو روطاربمإلا يديأب تناك

 .اوملسأ نيذلا ربربلا ىلعو مهيلاومو

 حمس مم ةديدج يضارأ عزو راشتنالا ةحاسم عسو يذلا ريصن نب ىسوم نأ امك

 ةيطارقتسرأ هرودب ماظنلا اذه زرفأ دقو .ىربكلا تايكلملا ىلع دمتعي يراقع ماظن نيوكتب

 ثيح ىربكلا ةيكلملا ميعدت يف يبلهملا متاح نب ديزي يلاولا مهاسو .ةينامي اهبلغأ يف ةيبرع

 ىلع لامشلا يف ةدتمملا ةيعارزلا يضارألا يف مهرقأو ةيقيرفإب يومألا شيجلا رصانع جرس

 .ةدرجم رهن فافض

 يلاولا ىلإ لضفلا دوعيو .ةراجتلاب اونتعاو نهم ةدع نويناميلا سرام فرحا ناديم ف

 قوسب ةراجت لك صخو ناوريقلا قاوسأ ميظنتب ماق يذلا متاح نب ديزي ينميلا
 نيعو

 شغلا عنميو عئاضبلا ةبقارمب موقي ائيمأ اهنم قوس لك سأر ىلع

 : ةينيدلا ةيحانلا نم امأ

 يف زيزعلا دبع نب رمع ةفيلخلا اههجو يتلا ةثعبلا ءاضعأ فصن نم رثكأ نويناميلا لثم

 .مهنيب هئدابم رشنو يمالسإلا نيدلا لوصأ ةيقيرفإ لهأ ميلعتل ةرجهلل يناثلا نرقلا ةيادب

نامحرلا دبعوبأ -: نميلا نم ةعبس مهنم ءاهقف ةرشع دعت ةيملعلا ةثعبلا هذه نأ ظحالملاو
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  يرفاعملا يحي نب بهوم  يبيجتلا دوعسم ني دعس دوعسموبأ - يرفاعملا ديزي نب هللا دبع

 يعرلا بوشيلا نب ريمع نب ناعاه نب لثعج ديعسوبأ . يماذجلا ةداوس نب ركب ةمامثوبأ
 نكمي يلاتلابو يخونتلا عفار نب نامحرلا دبع مهجلاوبأ . يراصنألا هللا ديبع نب ليعامسإ

 نرقلا ذنم ةيقيرفإب ربربلا ةملسأو بيرعتلا ةيلمع يف ةلاعف ةفصب اومهاس نييناميلا نإ لوقلا
 .ةعيرشلا مولعب ملتو نآرقلا ظفحت لايجأ ةدع نيوكت ىلإ اولصوتو ةرجهلل يناثلا

 : ةيفاقثلا ةيحانلا نم

 يتلا مهديلاقتو مهتاداع ىلع ةظفاحماب ةيسنوتلا ناملا يف اونطوتسا نيذلا نويناميلا زيمت

 لقعلا مولع لقن ين يسابعلا دهعلا يف اومهاس امك .مهشيع طمن بناج ىلإ مهعم اهولقن

 يبلهملا متاح نب ديزي يلاولل ريبكلا لضفلا عجريو .ةرظانملاو لدجلا ىلع دمتعت يتلا مالكلاو

 نم ايساسأ ابطق هدهع يف ناوريقلا تحبصأف ةيقيرفإ ىلإ قرشملا نم ءاملعلا بلج يذلا
 يوفغللاو يبلكلا ةناوع يوحنلا لاثملا ليبس ىلع ركذنو .ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفاقثلا باطقأ

 ناوريقلا ىلع اودفو نيذلا حامرطلا نب ةماصمصلا نب نابأ كلاموبأ بيدألاو يفعجلا ةبيتق

 .ةيبرعلا ةغللا تاعادبإ اهيف اوخسرو

 ملعلل ابلط قرشملا ىلإ برغملاو ةيقيرفإ نم نيينامي ءاملع ةدع لحر ىرخأ ةيحان نم
 ناسح يبأ نب هللا دبعو يراصنألا سرشأ نب نامحرلا دبعو ينيعرلا مئاغ نب هللا دبع مهنم

 .يخونتلا ديعس نب نونحسو يمخللا مكحلا نب دمحم نب ايركزو يراصنألا

 يتلا ةيبرعلا رصانعلا ةيقب نع نييناميلا زيق يتلا تايصوصخلا هذه لك ىلع ليلدتللو

 نرقلا يف تعلدنا يتلا ةيربربلا تاروثلا دنع اليلق فقوتلا انل نكمي ةيقيرفإب اهرودب تنطوتسا

 .يسايعلا مث يومألا مكحلا دض ةيجراخلا تاروثلا اهمهأو يناثلا

 نأ ىلإ ةراشإلا طقف ديرن نكلو تاروشلا هذه ثادحأ ضارعتسا سيب انمهي ام

 ةطلسملا بئارضلا حرطب ةقلعتملا مهبلاطم يف ربربلا اودناسو تاروثلا هذه يف اوكراش نييئاميلا

 744 / 126 ةنس ةروث ةصاخ ةفصب ركذن .ةيمالسإلا ةعيرشلل ةفلاخم اهنوربتعي يتلاو مهيلع

 نب ثراحلاو يدارملا سيق نب رابجلا دبع ةدايقب 748 / 131 ةنس ةروثو سلبارط ةقطنم يف
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 باطخلا ابأ نيبعت عقو 757 / 140 ةنس سلبارط يف ةيضابإلا ةروث لالخو .يمرضحلا دلت

 .برقملا يف ةيضايإ ةلود لوأل امامإ يرفاعملا

 كش الو طيسولا رصعلا يف يقيرفإلا عمتجا نم أزجتي ال اءزج اوحبصأ نييناميلا نإ

 نم ديدعلا ىرخأ ةهج نم اولقنو بيرعتلاو ةملسألا تايلمع يف ريبك دح ىلإ اومهاس مهنأ

 ظحالي مويلا يسنوتلا بونجلا روزي يذلا حئاسلا لعلو.يرامعملا ناديملا يف اميس ال مهتاينقن

 ةدع يف ةدوجوملا ناءانبلا عم ديرجلا تاحاو يف هتاودأو هبيلاسأو ءانبلا ةيعون يف ريبكلا هبشلا

 .امهريغو مابشو ءاعنص لثم ةينامي ندم

 :ةمتاخلا

 مهت عسوأ ةكرح يف ادإ جردنت ةيقيرفإ اهيف امب برغملا دالب ىلإ ةيناميلا تارجبلا نإ
 ةديدع جئاتن اهل تناك تارجبلا هذه نكل نيئسلا تائم ذنم ةماع ةفصب ةيرشبلا تاكرحتلا

 اهيلع تبقاعت يتلا عوبرلا هذه يف هئدابمو مالسإلا رشنو ةيبرغملا ةقطنملا بيرعت اهمهأ

 نيدلا مامأ دمصت مل اهنكل ةينارصنلاو ةيدوهيلا لثم ةعونتم تانايدو ةفلتخم تاراضح

 يف رارقتسالا مث راشتنالا تايلمع يف فثكم لكشب نويناميلا مهاس امك .يمالسإلا

 ناكسلا رهص يفريبك دح ىلإ اوحجنو ةرجهلل يناثلاو لوألا نينرقلا ين برغملاو ةيقيرفإ

 .ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا ةقتوب يف مهجامدإو
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 برغملاو قرشملا نيب يركفلا لصاوتلا
 طيسولا رصعلا لالخ برغملا لود ءانب يف هرثأو

 - اجذومن ةيدحوملا ةلودلاو ترموت نبا -

 حاتفم فويعم حلاص 1

 اهبس ةعماج

 : ةساردلا عوضومل يجهتملا لخدملا

 يتلاو ةنكمملا ةيجهنملا تاودألا مادختسا انم جاتحي يمالسإلا يركفلا انثارت ةسارد نإ

 دلجي ىمسي اموأ جراخلا نم دقنلا سرامن نأ نود ثارتلا اذهل ةيعوضوملا ةيؤرلاو مجسنت

 نم ةدافتسالا مدع ينعي ال اذهو ؛ ثارتلا اذه ىلع ةيبرغلا سرادملا ىؤر قيبطتو تاذلا

 ال هنأ حيحص ؛ ةيعوضوملا ةيبرعلا ةينهذلاو بسانتي يذلا ردقلاب نكلو سرادملا هذه تاودأ

 ىلع ةفطاعلا هذه نميهت ال نأ بجي ال نكلو ثارتلا اذه هاجت ةفطاعلا نم درجتن نأ نكمي

 ةصاخو هنم ريبك بناج يف لثمت ثوروم نم هب قحل امئ هتيقنتو ثارتلا دقن يف انماكحأ

 هقفلا لعج يذلا رمألا مكاحلا ةمدخل ةيهقفلا ةيؤرلا فيظوت يف نع الضف «ينيدلاو يسايسلا

 اموهو ةسادقلاو هيلأتلا ةجرد ىلإ هب لصيو يسايسلا مكاحلا بلاطم ءارو قاسني ماع موهفمك

 اذه نإ .هلاعفأل اريربتو مكاحلا ةبغرل ءاضرإ ءاهقفلا هقوسي يذلا يريربتلا باطخلاب ىمسي

 صنلل زاوم صنوه يهقفلا يآرلا اريتعا ذإ ؛ ضقانتلا ةيلاكشإ يف ينيدلا باطخلا عقوأ هجوتلا

 صنلا عم ةيفرعم ةعيطق هيلع بترت يذلا رمألا حيحصلا ثيدحلاو ميركلا نآرقلا ينيدلا

 ةيتاذلا هتابلطتم قفو مكاحلا هحابتسا يذلا يريربتلا يهقفلا باطخلا عم قايسنالاو ينيدلا

 قفو ىلاعتو كرابت هللا نم اهتيعورشم دمتست ةينيد ةيؤرب هلامعأ فيلختل ةيسايسلا هتيؤرو

 كلذ لبقو ؛ يسابعلا رصعلا ةيادب يف روصنملا رفعجوبأ اهب ىدان يتلا يبلإلا ضيوفتلا ةيرظن

 بجي ةيبلإ رماوأ يه مكاحلا لامعأ لك نأ هيلع بترت يذلا رمألا ةفلتخم لاكشأب تفظو
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 .ةيسايس ةطراعم سيلو نيدلا نع جورخ اهنع جورخلاو اهمارتحا

تادجتسم عم شياعتي هدجن يذلا يريربتلا يهقفلا باطخلا اذه
 قلخ يذلاوه رصع لك 

 ىلع ينبملا يهقفلا يأرلا ذخاو ًانايحأ صنلا داعبتسا ىلإ صنلا ليوأت نم ءدب ةيسايسلا ةمزألا

جايس عضوو حابملا ةرئاد يف قييضنلا هيلع بترت يذلا رمألا سايقلا
 تامرحلا نم 

 يمالسإلا انخيرات يف ىربكلا ثادحألا ضعبل ةيخيراتلا ةءارقلا ةداعإ كلذ لثمو :؛تاعوتملاو

 ةنتفلا كلذ لاثم :ةءارقلا ةداعإوأ ليلحتلاب هل ضرعتلا مدعو هنع توكسملا نم كلذ رابتعاو

تحبصأ نأ ىلإ خيراتلا ربع مخضت تلظ تاطلاغم نم اهباش امو ىربكلا
 اهفنتكت اهثادحأ 

 لماعتي يبرعلا خرؤملا لعج يذلا رمألا ةدرلا بورح كلذكو ؛ ةرربملا ريغ ةسادقلا نم ةلاح

 .ثادحألا هذه عم رذحب

 :لوقلا نكمي انعوضوم ىلإ لوصوللو

 قرشملا ةيمالسإلا ةيبرعلا ةلودلا يحانج نيب يبهذملاو يركفلا لصاوتلا ةكرح ّنأ

 برغل دالب ءاجرأ يف مالسإلا دطوت نأ دعب لسلسو رمتسم لكشب لعافتت تنتف ام برغلاو

 ملعلا ةبلط نم ةريبكلا دادعألا نع مجارتلاو ةلحرلا بتك ثدحتت ثيح سلدنألا مث نمو

 .دادغبو قشمدو ةنيدملاو ةكم قرشملا ىلإ سلدنألاو برغملا نم اودفو نيذلا

 بلغا يف يسايس عباط اهل ناك سلدنألاو برغملا دالب يلإ نييقرشملا ةرجه نأ امك

 يتلا ةيومألا ةلودلا ةصاخو ةيزكرملا ةلودلل ةيسايسلا ةضراعملا تاكرح يف تلثمت نايحألا

 يذلا يدادبتسالا يئارولا ماظنلا أدبم ىلع لوالا نرقلا فصتنم نم يسايسلا اهماظن تسسأ

 .ىرخألا تاعفلاوأ لئابقلا نم ةيسايس ةكراشم يأ داعبتسا مت هلالخ نم

 بسح -جراوخلاب اومس نيذلا اهيضراعم لكب اهشطبو ةيزكرملا ةلودلا ةأطو مامأ

 حاصل هفيظوت مت يذلا يهقفلا يأرلا بسح ةينيدلا توعنلا قالطإو ةطلسلا يخرؤم ةيمست

 ةطلسلا تاودأ سفن تلمعتسا يتلا ةضراعملا هذه نأف -انفلسأ امك -مكاحلاوأ ةفيلخلا

 دجتل ةددعتم ةينيد تاراعش تعفر تيح ةيسايسلا اهفادهأل ةوعدلا يف نيدلا فيظوت يهو

 كلذبو نيملسملا نيب ىروش رمألا نأو -هللا الإ مكح ال - لثم سانلا ةماع ىدل ابلوبق
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 لثم ةلدتعم قرفو ةيرفصلا لثم ًافرطت لقأ ىرخأو ةقرازألا : لثم ةفرطتم قرف ترهظ
 ىلع تماق ةلود لوأ نأ ذإ بسحف برغملا دالب يف سيل "الوبق ابل تدجو يتلا ةيضابإلا
 يف ةيباطخلا ةيضايإلا ةلودلا لبق ه138 نامع يف ةريزجلا بونج يف تناك ىضابإلا بهذملا

 يتلا ةيسايسلا تاكرحلا نأب ثحبلا اذه عوضوم يف انتيؤر دكؤي يذلا رمألا ه140 سلبارط

 بهذملاف «ةيزكرملا ةطلسلا ماظن ةيسايس ةضراعم اهنوك نع جرخت ال برغملا دالب يف تماق

 بهذلا مامإ يدي ىلع قارعلا دالب يف ةرصبلاا يف عرعرتو أشن لاثملا ليبس ىلع يضابإلا
 ىلإ برست ةضراعملا هذبل رمتسملا ةطلسلا عمق ةجيتن نكلو ةميرك يبأ نب ملسم هديبعوبأ

 دجت ةضراعملا هذه تاوعد نأ امك «ةيزكرملا ةلوذلا فعضت تيح ةاعدلا قيرط نع فارطألا

 نأ ىلإ ةفاضإ ةالولا فسع نم يناعت يتلا ةيعامتجالا تائفلا يف ابل الوبق لب اهادص

 نيتيبصعلا ىلع ريبك لكشب دمتعا ةيزكرملا ةطلسلا ةرادإ يف نويومألا هعبتا يذلا بولسألا

 دجت ىرخألا ىلع امهادحإ بلغتو نيتيبصعلا نيب ةلماعملا لالتخا نإ ؛ ةينميلاو ةيسيقلا

 ملظلاو يسايسلا رارقتسالا مدع نم ةلاح قلخ يذلا رمآلا ؛ميلاقألا تايالو يف اهادص

 .تايابجلا عاونأ فلتخمب ةماعلا قاهرإب يعامتجالا

 هذه برذملا لئابق ينبتت نأل ًاحيسف لاجملا تكرت ةمزأتملا فورظلاو لماوعلا هذه لك

 ؛مكحلا يف ةكراشملا أدبم ىلإوعدت اهنأ ةصاخ ءاهلجا نم لتاقتو ةضراعملا ةيسايسلا راكفألا

 قفو"شيرق يف مكحلا رصحني الإو سنجلاوأ نوللا نعع رظنلا ضغب ىروشلا أديم قفو
 .يخيراتلا عقاولل اهتقباطم مدعو _ اهعضو تبت يتلا _ "ةيشرقلا ثيداحأ

 ىلإ اهنمو فارطألا ىلإ برستت راكفألا هذه تأدب يرجبلا لوألا نرقلا رخاوأ ذنمو

 عمتجملا نم ةعساو تائف تناك يذلا يعامتجالاو يسايسلا ملظلا ببسبو ؟ برغملا دالب

 اذه فقوملا مزأت نإ.ةيبرغملا لئابقلا نم ديدعلا نيب اهقيرط راكفألا هذه تدجو هنم يناعت

 ةدايقب ه122 ةنس هتانز لئابق يف ةبرفصلا ةروث عالدنا ىلإ ىدأ ةيومألا ةرسألا هتلهاجت يذلاو

 ةيسايس ىضوف هنع جتن يذلا رمألا «برغملا يلاو باجحلا نب هللا ديبع دض يرغطملا هرسيم

 .برغملا دالب لك يف ةمراع

 عاضوأ ةبقب نع ةلزعنم ةلاح نكي مل اهب جراوخلا ةكرح روهظو هذه برغملا ةلاحو
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 ةوعد نكت مل تاروشلا هذه نأ ىلإ هيبنتلا بجوتي هنأ ريغ ؛ ةيمالسإلا ةيبرعلا ةلودلا
 لعف دودر نع ةرابع تناك لب ءارآلا ضعب معزت امك يبرعلا دوجولل اضفروأ لالقتسالل

 ةلودلل يداصتقالا يسايسلا خيراتلا يف ًاديعب اهروذج دتمت ةدقعم ةيسايس ةيعضو اهتبجوتسا

 يدادبتسالا يثارولا ماظنلاوأ مكاحلا رايتخا ةيفيكو ةيمكاحلا أدبم يهو ةيمالسإلا ةيبرعلا

 .ةيومألا ةلودلا سسؤم ةيواعم هسرك يذلا

 نم فتنأي لب ضفري برغلا يفوأ ةيبرعلا ةريزجلا يف ءاوس يعامتجالا ماظنلا نإ

 دويق نود ءارحصلا يف ًاقيلط شيعي يذلا يودبلا ةعيبطل ةجيتن يسايسلا مكاحلل عوضخملا

 «هنإف هيلع ءانب .هتليبق فرعو ىشامتت ةيقالخأ ةيميق دويق اهنع الضفم ؛ةيداصتقاوأ ةيسايس

 ةطلسلا هجو يف حالسلا عفر ؛ةررضتملا لئابقلا نم ديدعلا نيب راكفألا هذه راشتنا ةجيتنو

 «ىرخأ لماوع نمض «لئابقلا هذه تايرض تحتو اذكهو .فارطألا يفو زكرملا يف ةيومألا

 ةيومألا ةرسألا طوقس «ريغتلا اذه نأ رظنلل تفاللاو ؛ ه132 ةنس ةيومألا ةرسألا تراهنا

 لود روهظ يف ةببستم ةريخألا هذه ترمتسا ذإ «ةضراعملا ةرهاظ فنوي مل « ةيسابعلا مايقو

 ةنس ةساملجس يف ةيرفصلا لثم ةلقتسم ةيسايس تانايك برغملا يف ترهظ اذكهو .ةلقتسم

 ةنس ةيبلغألا ةرامإلا مايق نع الضف ءه160 ةنس طسوألا برغملا يف ةيضابإلاو ءه142

 .ةيمسا ةيعبت تناك اهنكلو «دادغبل ةعبات رمألا ةقيقح يف تناك يتلاو ناوريقلا يف ه4

 رخآلاوه ناك يعيشلا ركفلاف .لودلا نم رخآ نول هذه لصاوتلا ةكرح تزرفأ امك

 دض كراعملا ديدع جراوخلا تنش امكو .مالسإلا راد نم ةفلتخم عاقب يف راصنألا بذتحي

 «ةعيشلا سوؤر ةمومع ءانبأ «نييسابعلا مايق نكلو .هسفن ءيشلا تلعف ةعيشلا نإف نييومألا
 هدابأ هبش ىلإ نويولعلا اهيف ضرعت يتلا خف ةعقو دعبو هنإف كلذل .ءالؤه ةضراعم هني مل

 .برغملا دالب ىلإو «ًاقرش ناسرخ ىلإ مهنم اجن نم رف نييسابعلا مهتمومع ءانبأ يديأ ىلع
 دبع نب سيردأب دعب اميف يمس يذلاو نسحلا نب هللا دبع نب سيردأ لخدريخألا اذه ىلإو
 ًاريبك ًابيحرت لجو برقملا ضرأ هلوخيو مسالا سفن لمح يذلا. هنبأ نع هل اريزعربكألا هللا

 عورشم قيقحت ىلإ هلالخ نم علطتن تناك يتلا ةبروأ ةليبق ةصاخو ةيبرغملا لئابقلا ضعب نم

 قحلا يف ةيلهأو ينيد زمر نم هلثمي امل ًارظنو .برغملا لئابق ةيقب ىلع ةئميبلا طسبل يسايس
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 يف عقو نم يوبنلا تيبلل بسنلا اذه لازالو هلثمي ناك امو يوبنلا تيبلل هباستناب يسايسلا

 .ىصقألا برغملا يف ةرامإ ةماقإ نم نكمت «ةبراغملا سوفن

 جذومنب قلعتي اميف امأ .ةيسايسلا عاضوألل ىلوألا ةلحرملل رصتخم صخلم اذه

 ذإ ةيبرغم ةيصوصخب مستأ نإووهف برغملا لودل يسايسلا ءانبلا نم ةيناثلا ةلحرملاوأ ةساردلا

 نيطبارملل ةبسنلاب ءارحصلا ةجانهص) يلبق ساسأ ىلع اينبم ناك يعامتجالا هجيسن نأ

 ةيسايس ةيعضو نع ًاريبعت اهنوك نع جرخت ال لودلا هذه نأف (نيدحومل ةبسنلاب ةدماصملاو

 تاوطخل انعبتت لالخ نمو .فارطألا نم اهحالصإ ةلواحمو ةيمالسإلا ةيبرعلا ةلودلل ةمزأتم

 ةيسايس ةيعضو حالصإ يف بصت اهنأ ىلإ صلخن ةلودلا مايق لجأ نم اهب ماق يتلا ترموت نبا

 .تايطعملا نم ةعومجم انضرع لالخ نم اهيلع فوقولا ناكمالاب هذه تاوطخلاو .ةيئيدو

 ترموت نباروهظ نمز برغملا يف ةيسايسلا عاضوألا- |

 نب فسوي اهسسأ يتلا شكارم اهترضاحو برغملا ىلع رطيست نيطبارملا ةلود تناك دقل

 نم سلطألا لابج ءارو نم ءتمدق نأ دعب تاياورلا حجرأ ىلع ه454 ةنس يف فيشات

 ةنوتمل اهمهأ نم «ةليبق نيعبس نم رثكأ نم ةنوكتملا ءارحصلا ةجاهنص لئابق ؛ طيقنش ءارحص
 .اهرمأ ءدب يف ةيسوجما نيدب نيدت تناك اهنإف نودلخ ناب هركذ ام بسحو .ةفوسمو ةلادجو

 بهذملا قفو اهمالسإ ححصو لئابقلا هذه ةملك دّحو نيساي نب هللادبع ةيعادلا ءيجم دعبو

 ةنس يف برغملا ىلإ تلقتنا يتلا ءارحصلا ةجاهنصل يحورلا ميعزلا نيساي نبا حبصأو يكلاملا

 نوفرتحيو ةقراملا لئابقلا ةبراحمو داهجلا ىلع اولبج نوفشقتم موق نوطبارملا ناكو . م6

 نابسألا ىراصنلا ةبراحمو سلدنألا ديحوت يف نوطبارملا مهاس ثيح ةديقعك ةيدنجلا

 ةرثكو ةيروطاربمإلا ةعقر عاستا ةجيتن نكلو ؛ةريهشلا ةقالزلا ةكرعم يف مهيلع راصتنالاو

 نم زتهي ةلودلا هذه ءانب أدب طسوألا برغلاو سلدنألا ةهبج يف ةيجراخلاو ةيلخادلا بورخلا

 ةرامإ يلع هنبا ىلوتبف .نيفشات نب فسوي يلعفلا اهسسؤم ةافو دعب ةصاخو لخادلا

 بهذملا خايشأ ةرطيسل دهم يذلا رمألا «ةيصخشلا فيعض اددرتم ناك يذلاو «نيطبارملا

 ةيوبخن ةقبط اونوكو ةلودلا يف رومألا ديلاقم ىلع ؛هعضاوتو هعرو اولغتسا نيذلا « يكلاملا

 يفو هنإ.لوصألا نود عورفلا ملع ىلع هساسأ يف دمتعي ناك يذلا بهذملا ءاملع نم ةمكاح
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 ةيعادل ةيضرألا أيهيس يذلا فعضلا نم ديزل نيطبارملا ةرامإ تضرعت تاريغتلا هذه لظ

 قرطتلا لبقو نكلو .ةرامإلا هذه ضاقتنأ ىلع ةرامإ سيسأت نم نكمتيس
 ةرامإلا هذهبل

 .قرشملا يف عاضوألا دنع فقوتلا بسانملا نم ىرأ ةديدجلا

 يمالسإلا قرشملا يف ةيركفلاو ةيسايسلا عاضوألا-2

 ةراشإلا ردجت هذيتاسأ نم دع ىلع همولع يقلتل قرشملا ىلإ 'ترموت نبأ هجوتي نأ لبق

 سماخلا نرقلا ةياهن يفف دادغب يف ةفالخلا ةلود اهشيعت تناك يتلا ةيسايسلا عاضوألا نإ

 رشع يناثلا نرقلا ةيادبو رشع يداحلا نرقلا ةياهنل قفاوملا نييرجبلا سداسلا نرقلا ةيادبو

 اذه اوملتسا نيذلا ةقجالسلا ةياصو تحت اهروهدت لصاوت ةيسابعلا ةفالخلا تناك نييداليملا

 ملاعلا ةدحو ىلع ةقجالسلا ظفاحي ملو ةياصولا هذه نع ةعيشلا نييهوبلا ءاصقإ دعب رودلا

 ةكباتألا نم ةيقيقح ةيعاطقإ تاليود تماقو ؛تتفتلا دودح ىصقأ ىلإ هوعفد لب يمالسإلا

 ىلإ ةيمالسإلا ةلودلا لاصوأ عاطتقال مهدايسأ ةقث اولغتسا ةقجالسلل ديبع مه نيذلا

 ؛ةيثارو ةرامإ ىلإ اهلوحيو "ةيكرتلا ةغللاب ريمألا بألا" كباثأ ةيعاطقإ لك مكحي تايعاطقإ

 نيذلا دنجلا تابترم دادس نع دادغب يف ةفالخلا زجع ةجيتن يركسعلا عاطقإلا اذه ناكو

 بترت يذلا رمألا «ةيسابعلا ةلودلا مسج نم ميلاقأو ندم عاطقإب كلذ نع مهتداق ضوع

طلسلا عم ةفيلخلل ةوعدلا يه هنهاب زومر الأ اهنم قبي مل ةلود لخاد تاليود مايق هنع
 نا

 اهتنميه مغر رايهنالا روط يف رصم يف ةيمطافلا ةفالخلا تناك كلذك .رباملا ىلع يقرجلسلا

 قيرط نع دادغب ىلإ نايحألا ضعب يف تلصو ذإ ؛يمالسإلا قرشملا نم ريبك مسق ىلع

 يبأ نب يلع نب نسح ا ىلإ بسني : يغربلا يدهملاب توعنملا «ترموت نب هللادبع نب دمح هللادبع وه - 1

 ىلع تايفولا يف ناكلخ نبا لني . ىلوألا همولع ىقلتو كانه أشنو سوسلا لبج نم وهو :بلاط

 نايفس نب ناوفص نب ناندع نب مامت نب دلاخ نب دوه نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نب دمحم يلاتلا وحنلا

 امأ بلاط نبا نب يلع نب نسحلا نب دمحت نب سابعلا نب راسب نب حابر نب ءاطع نب يحي نبا رباج نب

نم اهنمو ه463 هلعجي ام اهنمف كلذ لوح ءارآلا تيراضت دقف هدلوم خيرات ثيح نم
 هب لصي 

 .ريخألا خيراتلا حجري ونروطول هيحور دجنو م2
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 يمطافلا ةفيلخلا مساي دادغب مكح يذلا ”يريساسسبلا ” يليعامسإلا يعيشلا يهيوبلا ريزولا
 ؛نيشاشحلا ةفئاط يديأ ىلع ديدش فنعب بيرختلا ةسايس سرامت تناك امك ؛ماع ةدمل

 يف ةيمالسإلا ةلودلا ةدحو هيف تككفت يذلا خانملا اذه يف .ةيباهرإلا تاعامجلا رطخأ يدحأ

 تقو يأ نم فعضا ةيمالسإلا ةلودلا تراصو ؛ةيلخادلا تاعارصلا تمدتحاو قرشملا

 ةلحن يمالسإلا ملاعلا ضرعت خانملا اذه يف ؛ مؤاشتلاو طابحإلاو ةيمازهنالا ترشتناو ءىضم

 ه489 ماع ةيمالسإلا ةلودلا ىلع تنش يتلا ىلوألا ةيبيلصلا ةلمحلا يهو ةديدش

 تبصتغاو نيطسلفو ايروس يف ناملا نم ددع ىلع ءاليتسالا نم نيبيلصلا تنكمو 927

 اهيف لتق ةميظع ةرزجم نيملسملا ناكسلل تبصن ثيح م1099/ه496ماغ سدقملا تيب

 تبصتغاو مهنم تمب مل نم دبعتساو ةيبيلصلا رداصملا بسح ملسم فلأ نيعبس 70 نم رثكأ
 تيب ةرامإ -1 : ةيبيلص تارامإ عبرأ ةلمحلا هذه رثأ نويبيلصلا نوكو ًاراكبأو تابيث ءاسنلا
 سلبارط ةرامإ -3؛دنمهوب اهمكحيو ةيكاطنا ةرامإ -2 ؛ يّرفدوج اهمكحيو سدقملا

 .نيودلب اهمكحيو اهرلا ةرامإ -45؛ دنمير اهمكحيو

 اهضعب غبطصا يتلا ةينيدلا بهاذملا يف لثمتت قرشملا يف ةيركفلا سرادملا تناك دقلو

 يف ةيسايس ةيؤر اهل تناك يتلا ةعيشلا كلذكو ةلدتعملا ةنسلاو ةلزتعملا لثم ةيلقع ةيركف ةيؤرب

 دجن ذإ «راكفألا نم ددع يف ةلزتعملا عم يقتلي يذلا يرعشألا بهذملا ىلإ ةفاضإ مكحلا ماظن

 ةعيشلا لثم ةتوافتم تاجردبولو ىرخألا بهاذملا ضعب هيلع ءيكتت يلقعلا يلزتعملا ركفلا
 .ةرعاشألاو

 ديال ناك ؛مازهنالاو رقهقتلا فونص لكب نوحشملاو برطضملا يسايسلا وجلا اذه يف

 راطخألا ةهجاومل ةملكلا عمجو دحوتلا ىلإوعدت ةيحالصإ ةينيد تاكرحو راكفأ زورب نم
 عقوقتلاو صوكنللوعدت راكفأ روهظ نم عيمجلا لاب نع برغي ال امك ةيجراخلاو ةيلخادلا
 .مهتاناعمو سانلا عقاو نع لازعنالاو

 ًافطعتم هجاوي مالسإلا ناكو يفاقثلا طاشنلاب ةلفاح ةلحرم زانجي كاذنآ قرشملا ناك

 خيرات يف دعب يداليملا رشع يناثلا يرجبلا سداسلا نرقلا نإف اذكهو «هخيرات يف ًاريطخ
 بهاذم عم ةئسلا عارص نأ كلذ ًاراهدزاو ًاجاتنإ نورقلا رثكأ نم نييمالسإلا بدألاو ركفلا
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 طاشنلا ديدجت ىلع زفاح ىوقأ هيف ناك يمالسإلا قرشملاب اهريغؤ ةعيشلاو ؛تايلقألا

 يف هدجتو لدجلا يف ةفدحب تقولا سفن يف زيمو «ةذتاسألا نم ليج رهظف هتيوقتو يملعلا

 / ه485.ت)كللملا ماظن ريزولا اهسسأ يتلا ةيماظنلا لثم سرادم تسسأو «ملعلا

 بهذملل اهراصتنا نع الضف :ىوتسملا عيفر ميلعت رشن ىلع لمعت تناكف :.( م2

 ناك يذلا يلازغلاك ًاركفم ىعدتسا نأ ةفدصلا باب نم سيلو.ةيرعشألا هتغيص يف ينسلا

 يلازغلا ناك « ةيمالسإلا ةلاسرلا ليوأت يف ةيفوص ةفسلف لخديوهو نيدلا مولع "ءايحأ" ديري

 .ةيمويلا ةايحلا نم ًابيرق هئاقبيو ةئيعم ةيعقاو ةرظنب هظافتحاب ينمزلاو يحورلا نيب طبري

 ةيملعلا ترموت نبا ةلحر -3

 بيتاتكلاو دجاسملا لالخ نم برغملاب سوسلا ةقطنم يف لوألا هميلعت ترموت نبا ىقلت
 ةغللا ءاملع يديأ ىلع ملعلا يقلتل سلدنألا ىلإ لقتنا مث ميركلا نآرقلا هملعت ام لوأ ناكو

 مغر تاياورلا ضعب يف تاونس عبسب ةرتفلا كلت تددح ثيح مالكلا ملعو هقفلاو ةيبرعلا

 .سلدنألا يف ترموت نبا اهاضق يتلا ًايبسن ةليوطلا ةرتفلا هذه نع ةيفاو ليصافت دوجو مدع

 قرشملا ىلإ ةيملعلا ةلحرلا نإف سلدنألاو برغملا يف ملعلا بالط ةداع ىلع نكلو

 فلتخمب ءاقتلالاو عبنلا رداصم ىلع فوتقولا ابلوأ ةريثك هوجو نم ةمزالو ةيرورض حبصت

 ةيسايسلاو ةيعامتجالا قرشملا لاوحأ ىلع فرعتلا اهيناثو ةيمالكلاو ةيهقفلا سرادملا

 .ةنيدملاوأ ةكموأ دادغب نم دعبأ ىلإ رفسلا مهفورظ مبل حتت مل ءاملعب ءاقتلالاو

 نإف انرشأ امكو ؛ ه502 سداسلا نرقلا ةيادب يف ترموت نبا ةلحر تناك دقل

 در عضولا اذه نع أشدي نأ يعيبطلا نمو .ةيدرتم تناك ذئدنع قرشملا يف ةيسايسلا عاضوألا

 ىقتلا دقر ؛قدحنا رطخلا ةهجاومل سوفنلا زفحيو ممهلا ضهنتسي ينيد سامحو يركف لعف

 ملكتموهو ؛يساربلا ايكلا : لثم مهراكفأب ىقتلاوأ ءاملعلا ءالؤه نم ةبكوكب ترموت نبا
 ترموت نبا نأ كش الو دادغبب ةيماظنلا ةسردملا يف هسورد ىقلي ناك ىلوألا ةجردلا نم

 دقو اهيرظنم دحأ يلازغلا مامألا ناك يتلا ةيرعشألا ةديقع ةفرعم يف عسوتي نأ هلضفب عاطتسا

 دعب ةيسابعلا ةلودلاب تلح يتلا تادجتسملاو قواستي ايريربت اباطخ ةيرعشاأ ةديقعلا تذخأ
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 نيطالس مهو ةبلغتملا ةطلسلا هل هتمسر ريطخ رود هيقفلا اهيف ناك يتلا اهيلع ةقجالسلا بلغت

 .ءاليتسالا ةمامإب ىمسي اموهو ةقجالسلا

 ةيعرلا عانقإل ؛ةيعرلاو ناطلسلاو ةفيلخلا نيب ةطساولاوه يلازغلا مامإلا رظن يف هيقفلاف

 ةلودلا تماق نأ امف ءاهقفلا ءاضرإ ةرورض ةقجالسلا نيطالسلا كردأ كلذل ناطلسلا ةعاطب

 دقع يف حجن يذلا يلازغلا مهسأر ىلعو ةنسلا ءاهقف ءاضرتسا ىلع تلوع ىتح ةيقوجلسلا

 ناك يلازغلا نأ قحلاو «لئاوألا ةقجالسلا نيطالسلاو نييسابعلا ءافلخلا نيب قافولا رصاوأ

 تناك ةيعرشألا نأ مولعمو .هقفلا يف يعفاشلا بهذم ىلع يرعشأ هيقفوهف رودلا اذبل الهؤم

 يذلا يلوصألا قطنملا اهمعدب ةينالقعلا نم ردق ىلع اهءاوطنا نأ امك "ماكحلا ةيجولويديأ"

 .بقترم يبهذم يلدج عارص يف رفظلاو ةدوشنملا ةياغلا ققحي نأب نكمي يعفاشلا هسسأ

 يف أعم امهستل قئاوخلا دييشتو "ةيماظنلا”سرادملا سبسأت يف ةيقوجلسلا ةطلسلا تاونت مل

 يف ةيماظنلا ةسردملا يف ةذتاسألا دحأ يلازغلا ناك دقو نيطالسلل ةعاطلاب سوؤرلا ةئطوت

 .سراف ىلإ ه سماخلا نرقلا رخآ يف اهكرت يتلا دادغب

 غوسيلبلغتما رئاجلا ناطلسلل ريربتلا باب نم نكل ؛ةسايسلا كرتعم يلازغلا لخد دقل

 بجوأ لب تاروظحما حيبت تارورضلا "نأب كلذ ًارربم طورشلا يفوتسم ريغ مكاح مكح

 «هيقفلاو ناطلسلاو ةفيلخلا اهماوق نذإ يلازغلا ةموظنم ًارئاج ناكولو ىتح بلغتملا ةعاط

 ال يذلا عرشلا تارورض نم ةرورض" يلازغلا هدعب ةفيلخلاف "ةعيرشلا ءاقب" نمضي مهبف

 "ني

 اهيف دجو امو هيلإوعدي يلازغلا ناك ام نيب طبرلل يلازغلا ءارآ نم تافطتقملا هذه انقس

 بلختملا ةمامإ زاوجو ةيمكاحلا ددعتوهو هيلع مدقيس يذلا لمعلا رربت راكفأ نم ترموت نبا

 ترموت نباب ىقتلا يلازغلا مامإلا نأب ررقي قديبلا لثم نيخرؤملا ضعب لعج يذلا رمألا

 ثيح يخيراتلا قايسلا عم قفتي ال اذه نأ مغر مهمكح رييغتب هاوتفو نيطبارملا رمأ يف هرواحو

 لوصو لبق يأ ه500 ةنس دادغب يف ةيماظنلا ةسردملا رداغ يلازغلا مامألا نأ رداصملا ركذت

 ”2 رايهنإلا روط 'يمالسإلا ركفلا ابجولويسوس ءدومحم ؛ليعامسا - 1
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 نوكي نأ دعبتسمب سيل نكلو ..' تاياورلا حجرأ ىلع 504 تاونس عبرأب اهيلإ ترموت نبا
 هنأ يفني ال اذهو هبهذمل ةياعدلا لئاسو نم ةليسوك يلازغلا مسأ لمعتسا دق ترموت نبا

 .”اهنم دافتساو هبتك ىلع علطأ

 مه عيمجلا ملعي امكو :ةعيشلاو ؛ ةمامإلا يف ةعيشلا ةيرظن نم ترموت نبا دافتسا امك

 جرخت ال ةمامإلا نأ اودقتعاو :ًايفخوأ ًايلج امأ ةيصوو ًاصن هتمامإب اولاقو ًايلع اوعياش نيذلا

 مامإلا بصتنيو ةماعلا رايتخاب طانت ةيحلصم ةيضق ةمامإلا تسيلو :اولاق ...هدالوأ نم

 هلامهإو هلافغإ مالسلا هيلع لوسرلل زوجي ال نيدلا نكر يهو ةيلوصأ ةيضق يه لب مهبصنب

 .ةرئاغضلاو رئابكلا نع .ًايوجو:ةنتالا ةمضع ويقر ..ةماعلل ةضيوقت لاو

 ةراشإلا نم دبال انهو ةيودهملاوأ مامإلا أدبم ةعيشلا نم ذخأ ترموت نبا نأ كش الو

 هيعديو بقللا اذهب قلعتي ترموت نبا تلعج يتلا بابسألا ملعنل ةيودهملاو يدهملا ىلإ

 نامزلا رخآ يف يتأيس يذلا يدهملا لوح رودت ةيدهللا ةركف تراص ديدش راصتخاب .هسفنل
 ميقيف ءاروجو ًاملظ تألتما دق ضرألا نوكت نأ دعب «قحلا قيرط ىلإ نيملسلاب دوعي يكل

 نم ةرتفلا هذه دعب لدعلا ميقيو مجعلاو برعلا اهناطلسل عضخيو فارطألا ةيمارتم ةلود

 ماكحلا ملظ يف ةلثمن ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيسفنلا تارثؤملا تدعاسو.داسفلاو ملظلا

 ددجتي يذلا لمألا اهرابتعاب ةيدهملا راهدزاو ؛ةركفلا هذه روهظ ىلع نيموكحملا داهطضاو

 لدعلا قيرط ىلإ سانلا دوقي حلصم ىلإ ةجاحلا تعد املكو «سانلاب ملظلا دتشا املك

 .*ةفيرشلا ةئسلاو ميركلا نآرقلا يف ءاج ام قيبطتب ىدبلا قيرط ىلإ مهدشريو

 نيب روهشملا نأ ملعأ" يمطافلا رمأ ىلإ يناشلا ءزجلا ةمدقملا يف نودلخ نباريشي امك

 لهأ نم لجر روهظ نم نامزلا رخآ يف دبال هنأ ءروصعلا رمم ىلع مالسإلا لهأ نم ةفاكلا

 "داضتقالا .ةنيدملا .ةلودلا ”طيسولا رصعلا يف برغلا ءدمحم «ربينز - 1

 .120 ءهسفن عجرملا - 2

 .145 ,لحنلاو للملا باتك ؛يناتسرهشلا -3

 .ايقيرفأ يف ةيفوصلا قرطلا :هللا دبع ءقزارلا دبع - 4
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 نوكيو ءيدهملا ىمسيو ؛ةيمالسإلا كلامملا ىلع يلوتسي لدعلا رهظيو نيدلا ديؤي تيبلا
 يتلا ديئاسألاو ثيداحألا نم ةلمج درويو .' ةعاسلا طورش نم هدعب امو لاجدلا جورخ

 ةدعاق ىلإ راشأ هنأ الإ ةاورلا ضعب يف نعطلاوأ اهديناسأو اهتاور فعض ىلإ اهيف راشأ

 حرجلا نأ ثيدحلا لهأ دنع فورعملا نأ الإ لاق ثيح ثيداحألا ةحص يف ةعبتم ةحيحص

 فعضبوأ ظفح ءوسبوأ ةلفغب ديئاسألا لاجر ضعب يف انعط اندجوأ اذإف «ليدعتلا ىلع مدقم

 .هيف نهوأو ثيدحلا ةحص ىلإ كلذ قرطت يأر ءوسوأ

 حلصم دوجو يف ةماعلا حرمط عبشيل اهيلع دكأو ةيرظنلا هذه ترموت نبا ىنبت دقو

 ةجاهنص لئابقل ةئوانملا ةدماصملا لئابق يف كلذ عاذأ هنأ ةصاخو نيطبارملا ملظ نم مقتني

 هتيودهم لوح عامجإلا قيقحتل ترموت نبا نم يكذ تيقوت اذهو ةلودلا باحصأ نيطبارملا

 املو "لوهجم فلؤم'هيشوملا للحلا بانك فلؤم ركذيو هظعوو هتغالب ىلع كلذ يف ًادمتعم

 ال ؛ءاشيامب يضاقلا ؛ديري امل لاعفلا هلل دمحلا لاقو ًابيطخ مهيف ماق ىصقألا سوسلاب ناك

 يدهملا مامإلاب رشبملا هللا لوسر دمحم انديس ىلع هللا ىلصو همكحل بقعي الو هرمأل دار

 قحلاب لطابلا خسن ىلإ هللا هثعبي ًاملظو ًاراوج تلم امك ًالدعو اطسق ضرألا المي يذلا

 -:قدييبلا لوقي نامزلا رخآ هنامزو هتبنم ىصقألا برغملاو ؛لدعلا روجلا ناكم يلي نأو

 نم لاجر ةرشع هيلإ رداب اذه همالك نم يدهملا مامإلا غرف امل لوقي نمؤملادبع ةفيلخلا تعمس
 كيف الإ دجوت ال ةفصلا هذه يديس اي ؛هل انلقف مهنم ًادحاو انأ تنك هل نيمزالملا هعابتا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةباحصلا هب عياب ام ىلع كلذ ءانثأ يف هانعيابف ”يدهملاوه تنأف

 ...بورخ ةرجش تحت هباحصأ هعيابف : عافدلاو لاتقلا ىلع ةدحاو ادب اونوكي نأو ؛ملسو

 .”"ةيدهملاب هباحصأ ىمسو

 ىفضأ ذإ كلذ نم دنعبأ ىلإ بهذ هنأ لب ةيمالسإلا ةمالل ًامامإ هسفن ترموت نبا نلغأ

 «ديحوتلا راعش هتكرحل ذختاو لعفلاو رطاخلاو ركفلا يف أطخلا نم ةمصعلا ةغبص هسفن ىلع

 يناثلا ءزجلا :ةمدقملا - ١

 33ص برغملا يف نيدحوملا ةكرح باتك ونروت يل يجور :نع الفن -2
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 ىلاعت هللا تاذ نع تافصلا يفني ترموت نبا نآل ؛نيدحوملا مامإوهو نيدحوملا مه هعابتأف

 !أدبملا اذه.مهنم ذخأ هنأ لب ةلزتعملاب رثأتم اذه ٍقوهو

 رئاطوهو مازرجلا نم تءاج يهو ةمزارجلاو ةمسجملاب نيطبارملا ترموت نبا تعن امك

 اهتفسلق اهل هب فرعت ةيركف ةسردم بحاص نكي مل ترمرت نباو.ناضيبأ ناحانج هلو دوسأ
 ؛طقف هسايس لجر ناك الو ؛طقف ثحب ركف لجر ترموت نبا نكي ملو اهاياضقو اهراكفأو

 ؛هنيد فوهف ةسايسلا لجرو ملعلا لجرو نيدلا لجر هصخش يف عمج ةقيقحلا يف هنأ لب

 لوألاوه هنأل ةسايس لجر ترموت نبا ربتعيو فوصنلا ةجرد ىلإ هفشقتو هتدابع يف بهذ

 .”نيدحوملا ةلود مايقل ططخ يذلا

 ةسردمب رثأتي ملو ةعيشلاو ةرعاشألا ةلزتعملا نم راكفألا نم طيلخ ناك ترموت نباو

 ءارقتسا نأ لب اهادحإل بصعتوه الو هنامز يف شيعت تناك يتلا ركفلا سرادم نم ةدحاو

 ةسردم لك نم ذخأ هنأب ءالجب انل نيبي ةينيدلا هرثآمو ةيسايسلا هلامعأ صحفتو يركفلا هئارت

 .هفادهأ عم مءالتيو هتادقتعمو مءاوتي امو ؛ ةيهقفلا بهاذلاو ركفلا سرادم نم

 لصتت يتلا تايآلا ليوأت ىلإ بهذيو « ةلزتعملا ةقيرط ىلع ًادحوم ترموت نبا ناك املو

 نيذلا ةلزتعملا ةقيرطب اذه يف اذخأ شرعلا ىلع ءاوتسالاو هللا ديو هللا هجوك « هللا تاذب

 مجاه هنإف «مالكلا ملع جهانم كلذ يف نيذختم اهنولوؤيو تايآلا هذه لثم نوشقاني

 همعز يف مهنأل رفكلاو ميسجتلاب مهمهتاو ؛تايآلا هذه لثم نولوؤي ال نيذلا نيطبارملا

 .ةةيبلإلا تاذلل ةيدامو ةيرشب تافص نوفيضي

 ةيطبارملا ةينيدلا ةسسؤملل هتهجاومو ترموت نبا ةدوع -4

 ىلع مزع دقل «مسُح دق هرارق ناك هدالب ىلإ عوجرلا يف ةقيرط ترموت نبا ذخأ امدنع

 «ذيمالت ةدع كانه كرتو رصمب هلمع أدب حيحصلا نيدلا مساب سانلل ًادشرمو ًايعاد نوكي نأ

 .34 ص نيدحوملا ةلود طوقس ؛ ليقع عجارم -1
 .38ص «قباسلا ردصملا - 2

 .40 :؛قباسلا ردصملا -3

358 



 مهليم ىلع ةدشي مهموليو باكرلا ظعي ذخأ برغملا ىإإ هب ةدئاعلا ةنيفسلا رهظ ىلعو

 موقيوهو ةدوعلا قيرط يف ةدم اهب فقوت يتلا برغملا ندم يف دهوشو « يصاعملا باكترال

 «ناسملتو ةياجيو هنيطنسقو سنوت يف هطاشن ناك اذكه ءركدملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاب

 يدحت يف ددرتي نكي ملو ءدلب لك يف نايعألاو ماكحلل هدقنب حوبلا نع عروتي نكي ملف

 ةنيزلا رهاظمب رخافتلا ىلع مهفنعيو دايعألاب لافتحالا ةبسانمب ؛«ريهامجلا لب تاعامجلا

 نم هجرختو نايحألا نم ريثك يف هدراطتف هتوعد نم ىذأتت تاطلسلا تناكف «ريذبتلاو

 صضعب فقوم كلذك نكي ملف ًاشوشمو ًارطخ ًارصنع هيف نوري اوءدي ماكحلا ناك اذإو.دلبلا

 ءاملعلا نم ددع كانه ناكو ؛ةمئاقلا ةرادإلا نم ةرمذتم تناك يتلا ةيعامتجالا تائفلا

 نوسرامي ؛فوصتلاو ةيرعشالا لثم قرشلا نم ةدراولا ةيركفلا بهاذملاب نيرثأتملا بالطلاو

 :'يطبازملا مكحتلل ةضراعملا ننم رخلآ ًاعبوت

 : ةيكلاملا ءاهقف ةهجاوم يف

 رمألا :هلاعفأ ريربتل هب ركذي ئتف ام دحاو راعش ىلع زكتري ترموت نبا كرحت ناك

 عيمج ىدل ديبأتلاو لوبقلاب ىظحي مالسإلا يف يساسأ ًأادبموهو.ركنملا نع يهنلاو فورعملاب

 نم تاونس رشع لالخ أدبملا اذه ىلإوعدي ترموت نبا ماق.مهتاعزن فالتخا ىلع نينمؤملا

 .لمنت هتيرقب هتافو ةنس ه524 -4

 «سانلا نيعأ يف ماهتا لك قوف اوناك نيطبارملا نأ هتوعد يف عرشيوهو ترموت نبا كردأ
 دشر نبا لثم يمالسإلا برغملا يف ءاهقفلا ربكأ ةدناسمب نوظحي اوناك ينيدلا ىوتسملا ىلعف

 ”يطبارملا ريمألا" فسوي نبا ىلع ةرئاد تناكو .روهشملا هتبس يضاق ضايعو دجلا نباو

 كلت مارتحا ىلع دوعت بعشلا ناكو نييكلام ءاهقف ءاملع نم ًاساسأ نوكتت شكارمب

 .نيدلا مساب نوملكتي اوناك مهنأل «ضارتعا نود اهعابتاو تايصخشلا

 رثؤتف ؛هيقفلاب طيحت يتلا ةلابلا كلت ىلع ءاضقلاب ءدبلا نم دبال نأ ترموت نبا يأرف

 .121 «طيسولا رصعلا يف برغملا ؛دمح ةرييثز - 1
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ونتلاف.' يدقن سح لك نم اهدرجتو ةماعلا لوقع ىلع
 ىلع فرعتلا يه تناك مهدنع ى

هلاب شوشب نكي ملو هقيبطتو يكلاملاهفذلا
 هيلع لصحي ناك ينلا ةصاخا تازايتمالا م

«ذاتسأو «مامإو «ضاق نم ةينيدلا بصانما باحصأ
 ةظولحم ةفبط مهنم لعجت تناك يتلا 

اح يأ ىلع نيطبارم ةقاط يف نكي ملو ؛عمتجما لخاد
 نأ كلذ ءروطتلا اذه لثم اوفقوي نأ ل

 ىربكلا بيلاودلا نم دتمب مهذوفن ناكو «ةلودلا نوؤش يف يلوطلا ديلا مبل تحبصأ ءاهقفلا

 .تايوتسملا لك ىلع ؛ةرادإلا يف ىرغصلا ىلإ

 نم ناك فورظلا هذه لثم يف ؛ ةماعلا ةحلصملاب سبتلت نأ ةصاخلا ةحلصملل نكمملا
 نيدلا لامعتسا هيف زوجي ناك يذلاو حلاصل ًاججح ترموت نبا مدعي مل :ايندلل ةدعاقك

 :ثيح هتوعد

 الإ نومتهي اونوكي مل ذإ يلكشلا بناجلا دح دنع ةيكلاملا ءا

 لوصأ يف ثحبلا نع مهيلخت ببسب كلذو يفيقحلا نيدلا حور نولمهي اوناك نيح يف عورفلاب

 ام الإ ينيدلا مهميلعت نم نوذخأي اونوكي مل مهنأ ينعي اذهو هقفلا لوصأو نيدلا
 قلعتي

 اهقف فوتوبددن -1

 .ةيويندلا تالماعملاب

هو هيبشتلاوأ ميسجتلا لاكشأ نم لكشك يركفلا مهفتومب ددن -2
 هرظن يف ىفانتي امو

ذلا ءاملعلا ءالؤهف :مالسإلا يف ديحوتلا ةديقع عم
 نيلبارلا ةمدخ يف مهسفنأ اوعضو ني

صب جتان اذهو ؛هتقيقح يف هالإلا روصت نع نيزجاع اوناك
 ملعب مهلهج نع «ةيقطنم ةرو

عدب برغملا يف ةلمهم كاذنآ هتسارد تناك يذلا ملعلاوهو «مالكلا
 هريطخ ملع هنأ ىو

ا يئادعلا لابقتسالا ف صوصنخلاب رهظ يذلا مهبصعتب ددن -3
 هب اولبقتسا يذل

ظحول دقن «'ءايحألا" روهشملا هباتك صخألابو «يلازغلا فيلأت
 اوسرام ءاهقفلا كئلوأ نأ 

كلا كلذ ىلع ًامكح ردصي ىتح فسوي نب يلع ريمألا ىلع ةفلتخم اطوغض
 رارق يف بات

2 
 . يمسر

 ١ - :هسقن عجرملا 122

  - 2طيسولا رصعلا يف برغملا «ربينز , 123
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 رمألاوهو هتلحر لك يف هرهظي ناك ام رهظأ ساف ةنيدم ىلإ ترموت نبا لصو امدنعو
 هيلإوعدي ام لج ناكو ملعلا نم هيف ثدحتي ناك اميف ثدحتو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب
 نوداعيو ؛مولعلا هذه نم نورفني برغملا لهأ ناكو «ةيرعشألا ةقيرطلا ىلع داقتعالا ملع

 .هيلع ترهظ نم

 نبال قوفتلا اهيف ناك هرظانم ترجف ؛مهعم هرضحاو ءاهقفلا ةنيدملا يلاو عمجف
 : عورفلا ملع الخ ةيرظنلا مولعلا عيمج نع ًامايص ًاموق ىقلاو ًايلاخ ًاوج دجو هنأل ؛ترموت
 هرمأف ؛ ةماعلا لوقع دسفي الثل هجارخإب ةئيدملا يلاو ىلع اوراشأ همالك ءاهقفلا عمس املف

 فسوي نب يلع ىلإ هربخي بتكو ؛نيطبارملا ةرضاح شكارم ىلإ جرخف «جورخلاب دلبلا يلاو
 ام فرعي نم مهيف نكي ملف «ةرظانملل ءاهقفلا هل عمجو هيدي نيب رضحأ املف «نيملسملا ريمأ

 مولعلا لك نم ذخأ دق ناك بيهو نب كلام همسا سلدنألا لهأ نم لجر ًاشاح «لوقي
 .نامزلا كلذ يف قفني ام الإ رهظي ال ناك هنأ الإ بيصنب

 فسوي نب يلع نيطبارملا ريمأ ةرضح يف ترموت نبا هلاق ام بيهو نب كلام عمس الو
 الإ دحأ همالك عمسي الو هتلئاغ نمؤت ال دسفم لجر اذه :لاقو ؛هلتقب ريمألا ىلع راشأ
 .' يشكارملا دحاولادبع - ريثك هرش نم انيلع راث ةدماصملا دالب يف اذه عقو نإو «هيلإ لام

 ةضراعملا ىدم هسمحب كلام فرع دقل ؟ةدماصملا دالب اذاملا يساسألا لاؤسلا ردابتي انهو

 لوح ةدماصملا فافتلا لعجي يذلا رمألا ةيجاهنصلا نيطبارملا ةلودل ةدماصملا لئابق اهيدبت يتلا

 ةكوش معدل نيدلاو ةيبصعلا ءاقتلاوهو ةروطخلا ةياغ يف ارمأ راكفألا هذه لمحي مهنم لجر
 .نودلخ نبا يأر ىلع "ترموت نبا" مكاحلا

 ةلود يف ةيكلاملا ءاملعو ترموت نبا نيب راد يذلا راوحلا اذه نم ًافرط زتجن نأ نكمي

 هراكفأ رشن يف ذخأ شكارم ىلإ ترموت نبا لصو امدنع فسوي نب يلع ةرضحب نيطبارملا
 ءاسنلل ضرعتلاو رومخلا ةقارإو فزاعملا رسكو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاب أدب ثبح

 ررقف ءاهقفلاو ةلودلا لاجر هابتنا تفل يذلا رمألا تارفاس انجرخي نك يتاللا تايطبارملا

 .272 بجعملا باتك ؛دحاولا دبع ؛يشكارملا -
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 كللملا لاق هتلود يف ءاملعلا لبق نم هترظانمو ةيعادلا اذه ءاعدتسا فسوي نب يلع ريمألا

 اذهام لاقف ءدوسا نب دمحم همسأو ةبرملا يضاق هل بدتنأف ؟انم يغبي ام لجرلا اذه اولس

 ىلاعت هللا ةعاط رثؤملا قحلا ىلإ داقنملا ميحرلا لداعلا كلملا قح يف لاوقألا نم كنع لقني يذلا

 5هاوه ىلغ

 رثؤي هنإ كلوق امأو لاوقأ هئارو نم يلو ؛هتلق دقف ينع لقن ام امأ ترموت نبا لاق

 يشمتو ًاراهج عابت ةرمخلا نأ يضاق اي كغلب لهف ...قحلا ىلإ داقنيو هاوه ىلع ىلاعت هللا ةعاط

 كلملا عمس املف «ًاريثك ًائيش كلذ نم ددعو ؟...ىماتيلا لاومأ ذخؤتو ؛نيملسملا نيب ريزانخلا

 هسفنل ةكلمملا يف عماط هنأ همالك ىوحف نم نورضاحلا مهفف ءايح قرطأو هانيع تفرذ همالك

 ناكو ؛بيهو نب كلام لاقف دحأ مهنم ملكتي مل همالكل هعادخناو كلملا توكس اوأر املو

 اهتكرت نإو اهتبقاع تدمح اهتلبق نإ ةحيصنل يدنع نإ كلملا اهيأ كلملا ىلع ءارتجالا ريثك

 ينإ لاق : يه ام كلملا لاقف اهتلئاغ نمأت مل

 تك ًارانيد موي لك هيلع قفنتو هباحصأو

 .' كلذ كعفني ال مث اهلك

 هلقتعت كنإ ىرأو لجرلا اذه نم كيلع فئاخ

 + هيلع ٌنقفنتل كلذ لعفت مل نإو ءهرش

 نجسلا لهو ؟قح هيلع انل نيعتي ملو هنجسن نيملسملا نم ًالجر ذخأن مالعريمألا لاقف
 دحأ ةحيصن كلت تناك ءاش ثيح هجوتيلو دلبلا نم انع جرخي نأ هرمأف نكلو لتقلاوخأ الإ

 هتناطب ةلواحتو ريمألا رظن رصقل ةجيتن نكلو نامثع نب نايبوهو ةيطبارملا ةلودلا ءاهقف رابك

 ررقت فسوي نب يلع هرضح يف هتأرجو ترموت نبا مامأ هيف اوعقو يذلا جرحلا نم صلختلا
 هناكم ترموت نبا راتخاف ناكملا هديدحت متي مل بهذي نيأ ىلإ نكلو شكارم نم درطي نأ

 اهنم يتلا ةدومصم لئابق دجوت ثيح سلطألا لابج يف لمنت ةنيدم يهو هيف ءاجتالل بسانملا

 مامأ تحتفنا ىلوألا ةبرضلا نم ىطبارملا باطخلا طوقسو ةرظانملا هذه دعب ذإ 'ةغره' هتليبق

 ةلودلا ءاهقف زجعي اوملع نأ دعي ةصاخ هعابتا رئاكتو ةوعدلل ىرخأ قافأ ترموت نبا

 هذه اذإ ةمكاحلا ةقبطلاو ةلودلا سيئرو ةطلسلا مره مامأ مهماحفإو هترظانم نع ةيطبارملا

 :273 :بععملا :يشكارلا - 1

262 



 ةلودل ةيساسألا ةاونلا تبرض ثيح ينيدلا اهفده يدؤت نأ لبق يسايسلا اهفده تذأ ةرظانملا

 . 'ةرطيسملا ةيهقفلا ةسسوؤملا يف ةلثمتملا نيطبارملا

 :ةصالخ

 :ةيلاتلا ةءارقلاب جورخلا اننكمي ثحبلا اذه ماتخ يفو

 ةيسابعلاوأ ةيومألا ىوس ةفالخلا ةلود نم ةيزكرملا ةطلسلا هتعضو يذلا وباتلا نإ -

 نم لب تاعونمملا نم تلعج ةيهقفلا ءارآلا نم ةلمجي هتقوطو ةينيدلا ةسادقلا ةلزنم يف هتلعج

 تاودألا سفن مدختست ةضراعملا لعج يذلا رمألا ةطلسلا يف ةكراشملا أدبم ةشقانم مرحلا

 ينيد حرط لالخ نم ةعورشم اهارن ةيسايس بلاطم قيقحتل ةرياغم ةيهقف ءارآ فيظوت يهو

 .اهتاودأ سفنب ةطلسلا ةبراحم يأ ةماعلا ىدل هادص دجيابل

 عورشم يف اهترولبو راكفألا هذه نع اريبعت ناك برغملا عم يركفلا لصاوتلا نإ -

 .اهسفن ةيزكرملا ةيسايسلا ةسسؤملا حالصإ ىلإوعدي لب هتاذ برغملا ميلقإ صخي ال ماع يسايس

 فدبلا سيل ماع يحالصإ ينيدو يسايس عورشم بحاص ناك ترموت نبا يدهملا -
 لوصألا ىلإ ةدوعلاو ةيسايسلا ةينبلا لماك ريبغت لب بسحو نيطبارملا ةلود ءانب ضيوقت هنم

 ءابل ةوعدلاو ةيودهملا هؤاعدإ ليلدب ةيمالسإلا ةيبرعلا ةلودلل يسايسلا ماظنلا يف ةينيدلا

 تاذ ىلإ يمري ناك ةيقيرفإ ىلإ لوصولاو ًاقرش ةيدحوملا ةلودلا عسوت نم ظحالن كلذك

 سنوت يف ةيصفحلا ةلودلا دوجو امو ةيمالسإلا ةلودلل نودحوملا اهمسر يتلا فادهألا

 .قرشملا ىلإ لوصولاوهو فدبلا اذهل جاتنإلا

 يف عرستلا ىلإ انداق يمالسإلا خيراتلا يف ةماه ثادحأل ةقيقدلا ةءارقلا مدع نإ -

 درجتب اهدنع فقن نأ بجي تافقو كانهف ةقدلاوأ ةيعوضرملا مدعب مستت ماكحأ قالطإ

 .نيدلا يف ةيدقعلا تباوثلاب سملا نود ةيعوضومو

 ةيجهنم قفو اهثادحأ ةءارق ةداعإو ةدرلا بورحخ ىلع فوقولا كلذ ةلثمأو -

 .طيسولا رصعلا يف برغملا :ريينز ١
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 ببسب راصنألاو نيرجاهملا نيب فالخ نم هيف ىرج امو ةفيقسلا عامتجا كلذك « ةرصاعم

 .يسايسلا ماظنلا

 تبث ةيسايس ضارغأ ةمدخل ىرحألاب اهعضووأ ثيداحألا ضعب فيظوت كلذك -
 ساسملا نود ةينيد تاملسمك ةماعلا ناهدأ يف تخسر امنيب يخيراتلا عقاولا عم اهقفاوت مدع

 .اهب

 يف ىقبي الو ةيهقفلاو ةيسايسلا هتاعونت فلتخمب ثارعلا اذه ةلبرغل ةجاحب نحتف كلذبو

 .هنع توكسملا ةرئاد
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 ةيلالهلا تارجهلا

 !ةرصاعملا ةيسنرفلا تاباتكلا ضعب لالخ نم
 فيرشلا دمحم .د

 ناوطت -يدعسلا كلملا دبع ةعماج

 ذنم نيخرؤملا نيب اريثم اشاقن -لازت امو -برغملا دالبوحن ةيبرعلا لئابقلا ةرجه تراثأ
 روطتلا ىلع اهتاساكعتاو ةرجبلا هذه جئاتن تغف امو ؛”يدالبملا رشع عساتلا نرقلا

 لبق ايقيرفا لامشو قرشو ماشلا ىلا ةيناميلا تارجبلاو ةيرشبلا تاكرحتلا) ةودن يف ةساردلا هذه مدق -1

 باتكلا ثاحباو تاساردل يملاعلا زكرملا عم يموي طابرلاب بادالا ةيلك اهتمظن يتلا (هدعبو مالسالا

 . قشمد ةيجيتارتسالا تاساردلل يبرعلا زكرملا ءايبيل - سلبارط رضخالا

 ةساردلا هذه يف اريثك اهدمتعن مل اننأ الإ .ةيلالبلا ةرجبلا لوح ةمهم ةيبرع ةيفارغوبلبيب ىلع رفوتن -2

 يف ةيلالبلا «ديمحلا دبع سنوي :لاثملا ليبس ىلع رظنا .عوضوملا لوح ةيسنرفلا تابانكلا ىلع ةزكرملا

 يف مهرودو ةيقيرفإ يف ةيلالبلا برعلا " ؛نيسح حودمم ؛ 1956 ؛ةرهاقلا ؛يبعشلا بدألاو خيراتلا

 ؛90 -73 ص .1981:118 -117 صاخ ددع ؛ةيسنوتلا تاساركلا ؛"ةيبيلصلا بورحلا

 :70671 ددع ؛ةيعامتجالا مولعلل ةيسنوتلا ةلجما ؛"برغملا يف نويلالبلا " « حابص يلخيشلا

 ؛نيرم ينبو نبدحوملا يرصع لالخ ةيبرغملا ةايحلا يف ةيبرعلا لئابقلا رثأ فيض وبأ ىفطصم ؛ 2

 ؛ 1986 ءسنوت ء طيسولا رصعلا يف ةيبرغملا فايرألاو لئابقلا ءنسح دمحم ؛ 1982 ءءاضيبلا رادلا

 وبأ ورمع ؛ ؛ 1987 ءرشنلل ةيسنوتلا رادلا ءسنوت :لاله ينب صيصاقأ نم ؛نامحرلا دبع ةقبق

 :ةيراغملا لوصأ " ؛يولعلا يقتلا ؟ .ت .د ؛توريب ؛ برذملا دالب ىلإ مهليحرو لاله ينب ةبيرغت ةرصن

 ص :33 ءددعلا ؛طابرلا ؛يملعلا ثحبلا ةلجم ؛”ىصقألاو ىندألا نيبرغلاب نويلالبلا . يناثلا مسقلا

 ةيملاعلا ةودنلا لامعأ لاله ينب ة ؛436 -385 ص 1985 ,35 ددع 125 -9

 عاربمفون/رصلاو نارديح ةكرعم " «سوفغد يضار ؛ 1990 ,سنوت ؛ ةيلالبلا ةريسلا لوح ىلوألا

 ؛26 -11 ص ؛1993 ,170 -169 صاخ ددع «ةيسنوتلا تاساركلا ؛"يلالبلا يريزلا

 «سداسلا نرقلا ةياهن ىلإ سلدنألاو ايقيرفا يف داهجلا يف مهرودو لاله ونب " ؛يبيطلا قيفوت نيمأ

 < «باتكلل ةيبرعلا رادلا «سلدنألاو برغملا خيرات يف ثوحبو تاسارد :هباتك مض :؛"رشع يناتلا
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 «نيرصاعملا نيثحابلا نيب اداح الدج يذغت ةيراضحلا هتيوهو برغملا دالبل يراضحلا

 .نايحألا ضعب يف ةيجولويديإ تارابتعا نمولخي ال لدجوهو

 سامتلا طخ يف ةيبرغلا تاحاولاب عجتنت تلظ ةيميلسلا ةيلالبلا لئابقلا نأ مولعملا نمو

 دجاوت عجريو .يداليملا رشاعلا/يرجبلا عبارلا نرقلا طساوأ دنم رصمو برغملا ةالباثيب

 عازن نع ثيدحلا دنع كاذتقو تركذ دقو ؛م1030 /ه 429 ةنس ىلإ سلبارط ةهجمي ةبغز

 يعامتجالاو يداصتقالا عضولا ىلإ انرظن اذإ رمألا اذه مهفيو .' ةنانز ءاسؤر دحأ نيبو اهنيب

 .”كلاذتقو برغملا دالبو رصمب

 ةبغر ىلإ برغملا دالبوحن ةيلالبلا ةيبرعلا لئابقلا ليحرت بابسأ ةيديلقتلا ةياورلاوزعتو

 هنالعإ دعب «سيداب نب زعملا ؛ةيقيرفإ ىلع هبئان نم ماقتنالا هللاب رصنتسملا يمطافلا ةفيلخلا

 .م1049 /ه 441 ةنس ذنم رصم يف ةيمطافلا ةلودلا نع ماتلا لالقتسالاو لاصفنالا

 لبق برغلملا دالبوحن ةرجبلا ىلإ لئابقلا هذهب عفد دق شيعلا فظش نأ هيف كش ال امو

 اهمجحو اعيرس ناك اهقسن نأودبيو .م1 /يرجبلا سماخلا نرقلا نم نيعبرألا تاونس

 ىلإ ةيلالبلا برع برست نإف يلاتلابو « سلبارط ةهج تغلب ىلوألا عومجلا نأ دح ىلإ ًاريبك
 ناكو «يريزلا شيجلا اهيف مزهنا يتلا (م1052/ه 443) نارديح ةكرعم قبس برغملا دالب

 نم اقالطنا م11 /يرجبلا سماخلا نرقلا تايادب ذنم ةيبيللا دالبلا لمش ائيطب اراسم

 يف ةيسايس ةادأ ةيبرعلا لئابقلا مادختسا " «يرجيوتلا زيزعلا دبع دمحم هرون ؛86 -73 ص «1997

 -81 ص ؛2004 ,29 ددع ؛طابرلا ؛يبرعلا خيراتلا ةلجم ؛"”يمطافلا هللاب رصنتسملا ةفيلخلا دي
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 145 ص ؛ضرألا ةروص ؛لقوح نبا -1
 ةعماج «لوألا ءزجلا ؛يصفحلا دهعلا يف ةيقيرفإب ةيدابلاو ةنيدملا «نسح دمحم :يف ليصافتلا رظنا -2

 28 ص ., 1999 .ىلوألا سنوت

 نبا ؛ 110 ص ه1320 «قشمد ؛باهولا دبع ينسح قيقحت ؛ءاصقتسالا ةلاسر ؛فرش نبا -3

 -217 ص 9 ج :خيراتلا يف لماكلا :ريثألا نبا ؛ 278 ص ؛1 ج ؛برغملا نايبلا «يراذع

0 
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 ةقجالسلا ؛ ةيبرعلا دالبلا فارطأ يف نيتغقاولاودبلا يتكرح عم نمازتو ؛ ةيبرغلا تاحاولا
 441 ةنس لبق سلبارط اولصو دق لالهونب نوكي نأ لمتحي كلذبو . ابرغم نيطبارملاو اقرشم

 كرحت نأش كلذ يف هنأش ؛مهكرحت نأوأ «مهعبطوه امك ألكلا نع اثحب مهسفنأ ءاقلت نم ه

 نيب ةطبارلا ةيوارحصلا كلاسملا ىلع ةرطيسلا يف ةبغرلاب طبترا دق ؛نيمثلملا نيطبارملا لئابق

 ةتانز نم ةيضابإلا لئابقلا اهيف مكحتت تناك يتلا «يبرغلاو طسوألا نادوسلا داليو رصم

 نيزعملا ءارجإو رصم نم مهخوزن نيب ةقالع ةمث نوكت ال دق هنأ دقتعُي كلذبو «”اهريغو
1 

 ايسايس ةدافتسالا تلواح ةيمطافلا ةلودلا نإف «ةيداصتقالا لماوعلا ةيمهأ تناك امهمو

 دالبلا اهبجومب تحنم ؛”ةقبسم ةطخ ىلإ لئابقلا راشتنا عضخ دقف .اهريطأتو ةرجبلا هذه نم

 ةيسايس جئانن نع "ىربكلا ميلس ينبو لاله ينب ةوزغ" ترفسأ دقلو .”لئابقلل تاعاطقإ

 .هتراضحو برغملا خيرات يف ريبكلا رثألا اهل ناك ةيفاقثو ةيعامتجاو ةيداصتقاو

 اهربتعت ةيلالبلا ةرجبلا نع ثدحتت يتلا ةيبرعلا ةيخيراتلا رداصملا بلغأ نأ مولعملا نمو

 هتآشنمو ةملاعم تفلتأو «هداصتقا تنُهْؤأ «برغمللا دالبب تلخ "ةثراكأو دارج فحز"

 نيرصاعملا تاياور نم هروذج فقوملا اذه دمتسيو . "ةقيحس ةوه يف هتعقوأو «ةيراضحلا

 31 ص .س.م ؛يصفحلا دهعلا يف ةيقيرفإب ةيدابلاو ةئيدملا ءنسح دمحم -1

 هسفن -2

 93 ص :1994 ءءاضيبلا رادلا «2 ج ؛برغملا خيرات لمجم ؛يورعلا هللا دبع -3

 امتيح :؛388 ص .س .م :"...ةيراغلا لوصأ ' ؛يولعلا يقتلا دنع اذهل افلاخم ايأر رظنا -4

 وزغلا ططخ نم اقبسم ةموسرم ةطخ ةيأب اوديفتي مل اذه مهفحز يف لاله ينب ةازغ نا ظحالن' :بتكي
 ...مظنملا

 سلبارط ةبغزل ناكو ه 466 ةن ايرفا دالب بارعألا تمستقاو " :ددصلا اذه يف نودلخ نبا لوقي -5

 ىلإ سنوت نم لالبل ناكف ؛ ةيناث دالبلا اومستقا مث ءاهيلي امو ةجاب حاير نب سادرلو ءاهيلي امو
 ج «ربعلا باتك ؛نودلخ نبا) ."نايفسو طلخلاو جبثألاو ةرقو مشجو لفعملاو ةبغزو حاير مهو برغملا

 (32 ص 4
 6. ةاهيومتو, آنعد خيدطعو كو 8عطغقع لب 116 هب 311/6 ةزغعاعؤر 0هدكافماتمع ظةمتك, >6
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 فرش نباو قيشر نباو يرصحلا ةصاخو ءاهيخرؤمو ناوريقلا ءارعش لاثمأ نم ثدحلل

 ءاهراشتناو ةيلالبلا ةرجبلا نع تئدحت يتلا ىرخألا رداصملا امأ .' تلصلاوبأو يناوريقلا

 نبا ؛يناجيتلا :يراذع نبا ؛ريثألا نبا ؛يسيردإلا) ةرخأتم بلاغلا يف تءاج اهنإف

 .(خلأ ...نودلخ

 مودق خيرات نم رثكأوأ نورق ةئالث دعب الإ حضتت مل ةرظنلا هذه نأ حضاولا نمو

 تاقالع نع ةماعلا هتيرظن راطإ يف نودلخ نبا هبتك ام يف تدسجتو «ةيقيرفال نيبلالبلا

 لهأل ةنيابتم فقاوم نع مجرتي ام ردقي ةلماك ةقيقحلا نع ربعي ال ريخألا اذهو .رضحلاوودبلا

 نيعني رك نع الضال ”ىرخأ ةنادإلاو ءةرات باجعإلا نمولخت ال ؛بارعألا هاجت هرصع

 ال ةيشحوب مهفصو نم نودلخ نبا عنمي مل كلذ نإف ؛ مهقالخأولعو مهتّيجسو مهسأيي

 دارجلاك ةيقيرفإ ىلإ لاله نوطب عيمجو بغزو فوعو بايذ لئابق تراس" لاق ذإ ءابل ليثم

 .””نيعبرأو ثالث ةنس ةيقيرفإ ىلإ اولصو ىتح هيلع اوتأ الإ ءيشب نورمي ال رشتنمل
 ةقئاخلا ةمزألا ريثأت تحت بتك يذلا ةمدقملا بحاص فقوم نم اقالطنا قيلعتلا ريثي امو

 نيخرؤملا ضعب ةءارقوه م14 /يرجبلا نماثلا نرقلا يف برغملا دالب اهيف طبختت تناك يتلا

 مييقت يف مهفالتخاو ؛ةمدقملا بحاص فقوم ءوض ىلع اهجئاتنو ةيلالبلا ةرجهلل نييسنرفلا

 ”ةيلالبلا ةثراكلا" نع مهنم ضعبلا ثدحت ذإ .هتراضحو برغملا دالب خيرات يف اهرثأو اهجئاتن
 ةميزه دعب ةصاخ) ةرشابم يلالهلا فحزلا تبقع يتلا ةرتفلا ىلع اهتاساكعنا رصتقت مل يتلا

 .برغملاو ةيقيرفا دالب خيرات نم ةقحاللا ةرتقلا ىلع تبحس امنإ «(ه 443 ةنس نارديح

 اوزذز اه. آه 8تطغتع سسكناسممع ك لئهءاعما هب !طلمإلعم ةععر ينطلق "هتك
 (مماضعألاع ل. ملونع 0لعمتب قكدطاةمعقب 2003)
 18. 8. ههنالعو, اع مهقد6 لع !ةكلونع لن !لوعل, مةعكب 2
 ]11.1 [!كملوب آنه 8عرطغرلع 0 عماهاع ةهانو |عو 21630عوب 2ةعور, 2 عجار -1

 :1999 ,ىلوألا سنوت ةعماج ؛لوألا ءزجلا « يصفخلا دهعلا يف ةيقيرفإب ةيدابلاو ةنيدملا ءنسح دمحم -2

 لوموسعو 8ءوانعب " كلن مما عدي داع اهو هدمت طةناهل7", 5ةيللو آكادصتعقي 2 ص
 دوال, 1972, م. 100-01

 . 31 ص :4 ج ؛خيرات «نودلخ نبا -3
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 ةروريص طقف عّرس دق نييلالبلا مودق نأ نورخآ نوخرؤم ربتعا «كلذ سكع ىلعو

 «مساحلا ثدحلا ةيرظن نأ ىلإ اوبهذو :"ةيواه ةفش ىلع" تناك يتلا ةيريزلا ةيقيرفا رايهنا

 ؛ةييرغملا دالبلا اهتفرع يتلا ىربكلا تالوحتلا ريسفت ىلع ةرداق ريغ «"ةيلالبلا ةثراكلا "وأ

 نم نينرق نم رثكأ اهتالعافت تلصاوتو :م11 7 يرجبلا سماخلا نرقلا يف تأدتبا يتلاو

 نودلخ نبا ةمدقم يف يسيئرلا عوضوملا لكشت ال ةيلالبلا ةرجملا نأ لوقلا ةلفان نمو .نمزلا

 تابارطضالا بابسأ نمريبك ددع نمض نودلخ نبا اهيلإ راشأ امنإو «'ربعلا" هباتك يف الو

 .ىرخألا

 :رضحلاو ودبلا تاقالع نع نودلخ نبا ةيرظنل يجولويديإلا فيظوتلا

 برعلا لوخد نأ ةيلاينولوكلا ةيجولويسوسلا داورو نيبسنرفلا نيخرؤملا بلغأ تربتعا

 ثدحلا -يمالسإلا نيدلل ربربلا قانتعا بناج ىلإ- يه :"ةيلالهلا ةوزغلا" بقع برغملا دالبل

 ذنم ايقيرفإ لامش خيراتل يساسألا عوضوملا تحبصأ كلذبو .برغملا خيرات يف مساحلا

 اننانلاغوب.!وفارمللا نابعسلا تايادب ديم تاثايو ءرشع عساتلا نرقلا نم لوألا فصنلا

 يف ةيبلس لوحت ةطقنو « ةبراغملا اهب ىلتبا (51681ئ) ةّيلبو ىربكلا ةبكن "ةوزغلا" كلت اوربتعا

 .ةقطنملا خيرات

 تّسحأ دقل" :برغملا دالبل برعلا مودق صوصخب لوقي (يسرام جروج) بتك دقف

 نإ" :الئاق حرصي رخآ ناكم فو ."ةبكنلا هذهب ؛دبألا ىلإو «قيمع ملأب ةيلامشلا ةيقيرفإ

 (اوتروك نايتسيرك) لءاستو «”اهلح يف انل لمأ ال :ةيخيرات ةيضق حرطت ربربلا دالب ةملسأ

 نع ائيشف ائيش ىلختت /فكت يكل ربربلا دالبب تدأ يتلا بابسألا نع هتهج نم

 مى. تهيعالعب 8ععءعءطعو دنع !'هموزمع ءا اعد رصتويمكتممك لعف ننطسع لع امظتونع -!

 ةعماعماهممقلع. 6دمامءهتتمو ةءلعمنم ودع لع !"خلوغتعر طوفو, 1853. 8. طلعو

 ظلكامزع لع !"ةاهطاتووعدرعما لعك معدطعع كممك ا!ككتودع ىعماعمتعممقفلعي طومتو

 2ووكاقشا مع, 1875. 10. ؟ةةعلمزرع لع !"ةكنونع هعماعمتعتهدقلع ةعمستو 16ه عمود او
 ماسك ةمعاعمك زسكوناف 15 مدوسقأع ؟ةمعمتوعب ظوعتور 8

 .0ءمرععم !اهيجهتك, اه 8عطغضقع صنكانامقمع ا !'0معمأ هب ةلمزنعم ىععب طومتؤر -2

 1946, م. 5

399 



 حار يذلا (ييتوغ سكيلف ليميإ) هأدب يذلا ثحبلا لمكي نأ ديري كلذبوهو :''"اهتينامور“

 ضرأ يأ :"ةيقرشم' اضرأ ةيلامشلا ايقيرفإ اهب تحبصأ يتلا ةيفيكلا ريسفت نع ثحبي

 .”قرشملا ءافلخ ةطلس رايهنا دعب ةلقتسم ةيبرغم ةلود حبصت نأ نم نكمتت مل اذالو. ؛مالسإ

 اهقلخ مت دق ناك يتلا ةلئاهلا تاورشلل " ديدبت درج يلالبلا فحزلا يف ىأر ثحابلا سفنو

3 
 ٠ ةينامورلا ةرطيسلا دهع ىلع

 يودب بعش ةمجه" لثمت ةيلالبلا ةرجبلا نإف «(نايلوج يردنأ لراش) ل ةبسنلاب امأ

 الب لاله ينب ةفحز تناك ”:لوقي «”طيسولا يبرغملا رصعلا يف مهألا ثدحلا يهو "تر

 حتفلا نم رثكأ ترثأ يتلا يهف .ىطسولا نورقلا ءانثأ برغملا دالب هتفرع ثدح ”رطخأ عزانم

 ءيجم لبق تناك دالبلا هذه نأ كلذ .نورقلا هحمت مل عباطب برغملا عبط اريثأت يمالسإلا

 ائيشف ائيش عجرتست تناكو .اهقامعأ يف تاداعلاو ةغللا ةيربرب مالسإلا انينثتسا اذإ نييلالبلا

 ءيجم دسفأو " :الئاق فيضيو ."..قرشملا ناطلس نم تصلخت املك ةيربربلا ةيسايسلا ديلاقتلا

 تمع مهبو ؛هسيراضتو برغملا خانم اهضرفي ةايح ا نم نيطمن نبب ماجسنالا اذه نييلالبلا

 امريغ ىلإ ةرمثملا راجشألاو رضخلاو بوبحلا ةعارزل ةدعملا يضارألا تلوحتو ؛ةوادبلا

 تو طاو ةريقم ندمو ىرق تقنتخاو ؛هل تلعج

 0و ماكر اعد ا/ةصوهأعو لع !ةكلونع , طوق, 1955, م. 7, 91 ا دو, 126- 130,359 -1

 18. 1. 0هدناتعت ]نع مدقذف لع !"ةكلتودع كلن لولي ظةعور 1973, مم. 129- 130, 247 -2

 ...ىآل, 18[ ماتمو عا ءمانطتسع5 لعد مدانكاتاصهصكر طومو, 1931

 5. 2. تيان علم مدقوق لع ![ةكتوسع لاب ممل: آعو ةزفعاوو هطوعنو للي ااةعطععطب -3

 طويتمي طورنمأب 1937, م. 422.

 م. ى لسلتعمب ؟اتولمتتع لع !فلطتوع لدن لعل, ةزتمأب "ةئاك, 1936, م. 374 -4

 خيرات ؛نايلوج يردنا لراش) ةقيقد ريغ ةمجرت يهو ؛"مهأ" ةملك تدرو باتكلل ةيبرعلا ةمجرتلا يف -5

 ص :1983 :2 ج ءرشنلل ةيسنوتلا رادلا :ةمالس نب ريشبلاو يلازم دمحم بيرعت :ةيلامشلا ايقيرفا
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 ةيسنوتلا رادلا «ةمالس نب ريشبلاو يلازم دمحم بيرعن « ةيلامشلا ايقيرفا خيرات ؛نايلوج يردنا لراش -6

 .98 -97 ض :1983 :2 ج ءرشنلل
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 ةمدقم اهنمضتت يتلا ةيخيراتلا تايطعملا ضعب عامتجالا ءاملعو نوخرؤملا فظو دقلو

 ةيئاثث صوصخب ايرظن احرص اوسيقيل «برعلاوديلا لوح ًربعلا' هياتكو نودلخ نبا

 :نإ لوقب (كريب كاج) ريشي كلذ ىلإو .يرضحلا -يودبلا رحانتو ؛يربربلا -يبرعلا

 فيإ) هب امك ؛'"1845 ةنس اكرتشم ازيح تحبصأ دق ؛يليابقلاو يبرعلا ضقانت"

 دق ؛ةيلامشلا ايقيرفإل نييسنرفلا نيخرؤملا نم ةقحاسلا ةيرثكألا' نأ ىلإ هرودب (تسوكال

 :يودبلا ؛ ةيجهنم ةقيرطب نوهجاويو ...مآ 1 نرقلا يف ةيبرعلا تاوزغلا ةعوضوم ىلع اوعقو
 يرضحلاب ءنوضراعيو «يبنجألا يزاغلا يأ «يبرعلاب (اطخو) ةداع هنوهبشي يذلا

 .2"وزغلا ةيحضو «ليصألا نطاوملا «يربربلا

 يتلا ةيسنرفلا ةيخيراتلا ثاحبألا ميمص يف ةرضاح تناك ةيجولويديإلا نإ عقاولاو

 ثحبلا ريخست ىدم ايفاخ دعي ملو ؛ابل اعوضوم هتراضحو برغملا دالب خيرات تذختا

 نأ كلذ .برغملا دالبب ةيسنرفلا ةيرامعتسالا ةرادإلا ةمدخل يجولويسوسلاو يخيراتلا

 دقو ؛ةيسنرفلا تاباتكلا يف ايروحت ارصنع تحبصأ ام ناعرس ؛يرضحلاب يودبلا ةضراعم

 ةيرظن عضاو'و ءرامعتسالا يرظنم عملأ دحأ «(يينوغ سكيليف ليميإ) تاباتك ءالجب اهتسرك

 نم نكمت' هنأب (تسوكال فيإ) هفصي يذلاو «'برعلا تاوزغو ؛يرضحلاو يودبلا عازنلا

 ةيرظنلا لوحو ةيلامشلا ايقيرفإ لوح يخيرات ريكفت لكل يرابجإلا بلوللا نوكي نأ

 ىوس مدقلا ذنم سيل ؛(ييتوغ)ل ةبسنلاب ءاهرسأب ةيلامشلا ةيقيرفإ خيرات نإ .."ةيمسرلا

 امهفرصت يف «ةيجولويب ةهجو نم اساسأ نيضراعتم نيسنج" نيب ةمئادو ةعساش ةزرابم

 امئاد برغملا ناك ءاذه انموي ىتح مدقلا ذنمو ؛نينسلا نم نيلماك نيفلأ لالخف ...يدبألا

 فلتخت ليصألا يودبلا زئارغ * نأل كلذ ؛'رضحلاوودبلا امه :نادحتي ال نيمسق امسقنم

 « ةيسايس ةهجو نم امأ ...هتايح طمن لالخ نم يعويشوهف «(يرضحلا زئارغ نع) امامت

 لوموابعو 8كولعور " حمدا متسعأ ةصق لع دمءامامهتء دههطعتطتمع", ةصمقلعو 8.5. , -1
2316 

 84 -83 ص .س .م :نودلخ نبا :تسوكال فيإ -2

 94 ,.س .م :نودلخ نبا :تسوكال فيإ -3
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 ىتح «ركملا «رمدملا هنإ .اقافآ هل حتفي يذلا بيرختلل رابتخالا قيمعو يمدع ؛يوضوفوهف
 دمب سيل هراصتتا

 - ”(ربربلا دالب يف برعلا) ب ةموسوملا (يسرام جروج) ةحورطأ نأ لوقلا ةلفان نمو

 ةيخيراتلا لامعألا لجل ةيخيراتلا ةداملا تمدق يتلا يه ٠ -”ييتوغ ةحورطأ ىلع ةقباس يهو

 يف ةصاخ ةفصبو ؛ ”(يينسيم) تاياتك يف ةنمضتمو ةنماك ةحورطأ ةقيقحلا يف اهنأ الإ .ةقحاللا
 ردص يذلا ””ةيلامشلا ةيقيرفاب ةيسيئرلا لئابق تارجهو لوصأ يف ثوحب" :(طيراك) باتك

 برعلا موجه ناك" :الئاق ؛"ةيبرعلا تاوزغ"لل طيراك قرطت باتكلا اذه يفو.1853 ةنس

 يذلا لئابلا قيرحلاك نييلالبلا موجهو ؛لزانملا مدهيو راجشألا علتقي راصعإلاك نيحتافلا
 ."قيرحلا هيلع ىضق راصعإلا هاقبأ امف .حايرلا هورذت ارامد نكاسملاو راجشألا رذي

 مهنم نيرخأتملاو «نييسنرفلا نيخرؤملا نأ فيك «؟هريغو يورعلا هللا دبع ظحال دقلو

 ىلإ هنودعتي لب فصولاب نوعنقي ال" مهف ؛ "يودبلا"و "يبرعلا" نيب دمع نع نوطلخي ةصاخ

 هلعفي اموه اذه نإ نودكؤي لب :لحرلاودبلا هلعفي ام اذه :لوقلاب نوفتكي ال .ماهتالا

 85 -84 ص ؛.س .م «تسوكال فيإ يف روكذم - 1

 0. 81ةيعمأو, اعد خيهطعو عر 8عرطغعلع لب 36[ هنب 211/7 وز غءاعور كممفامملتمعر ةكلق, -2
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 8. 8. 6ةباتعتب [نع مدعوم لع !!هكتوسع كد همه دقوب 1937 -3

 8. 8لععتعتب 11زدامزرع لع !"ةامطاتووعوصعمغ لعك معهطعو لقمد !"ةكتوسع دةماعمتهدقلع, -4

 طدمتو 2ممعتمماتمعر 1875, 14. 11ذعيمجم لع !ةضتوبع ةعماعممصقلع ةعمسم ام اعيممو
 ]م5 مادبف ةمعتعمم ز عونا اه ءمدوسغاع «دمجهتفعب همن, 8

 م. 2ويعااعي .عمطعمءطعك درع !هعلوزمع كك لعد متو ملممك لعك اهتطاند لع ا" ةقتولع -5

 ةعماعمامممهلع. 8»«مامعهتتمم ةلعماتكودع لع !!كلوغقع , ظروصامعةكنمم دعاعماتكوسع لع
 ا'ماعغمع. 41-1840, 5ةمو, 3

 97 ص .س .م «2ج «برغملا خيرات لمجم -6

 تن 84 ص فو 83 ص ؛س.م :نودلخ نبا :تسوكال فيإ -7

 نم صاخ هجوب اقلأتم اسيركت ؛ةيمسر هبش تحبصأ يتلا ؛ةعوضوملا هذبل مدقتل 1863 ةنس نودلخ

 رصعلا يخرؤم ةعوضوم (دكؤي هنأ ودبي وأ) دكؤي برعلا نيركفملا مظعأ دحأ :نأب لولا لشم
 .(يلاينولوكلا

 نبا ةمدقم ةمجرت تمدختسا دقلا
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 ينعيو برعلا لوقي «يسيردإلاوأ «نودلخ نبا نأ نوفرعي مهنأ مغر ءاوناك امثيح برعلا
 دهع باتك عفدت ضارغألا نكل .رخآ سنج نم الصأ اوناك نإو ؛ودبلا يأ ؛بارعألا مهب

 ؛نالسود ناك .طقف يضرع هباشتلا نأ عم ... « ىنعملا يف كارتشالا لالغتسا ىلإ رامعتسالا

 ةظفل دجو املك برع ةملك عضوف ؛طلخلا دّمعت نم لوأ « ”نودلخ نبا ةمدقم مجرتم

 يورعلا هللا دبع لءاستيو ."هعبطب بّرخم يبرعلا نأ ةركفلا خّسرو .لحروأودبوأ بارعأ

 راصمألا برخم يودبلا لوحتي ءالثم ءيرحس ىصع يأب" :ةيلاينولوكلا ةسردملا ادقتنم

 امدنع تايروطاربمإ سسؤمو رضاوح ططخ ىلإ ءايلالهوأ ايتانز نوكي امدنع لودلا مداهو

 2” ؟اينايزوأ اينيرموأ اينوتمل نوكي

 ىلإ مهتاباتك ءارو نم نومري اوناك نيرخأتملا نييسنرفلا باتكلا نم ديدعلا نأ ىنفخي الو
 يربربلا رصنعلا نأ اهدافم ةيبراغملا لايجألا ىدل ةركف سرغو «ةيربربلا ةيبضعلا ءايحإ

 ديفنت يف ةيسنرفلا ةرادإلا اهتدمتعا ةسايس يهو .ءالخدلا ةازغلا مه برعلا نأو ؛لصالاوه

 يبرعلا هعقاو نع هلصفو يبراغملا بعشلا ةدحو كيكفت ىلإ يمارلا يرامعتسالا اهططخم

 .”يمالسالا

 ةيسنرفلا ةيرامعتسالا ةسايسلا ف يساسألا كرخلا اهتفصب « ميسقتلا ةدارإ نأ معقاولاو

 .برغملا دالبب (يربربلا) يرضحلاو (يبرعلا) يودبلا نيب ضراعتلا "ةحورطأ" بت يتلا يه

 «يعوب تكيح دقو . -تسوكال فيإ لوقي امك -ةفدصلا ةرمث تسيل ةروطسألا هذهف"

 لالتحا ةيادب ذنم نويسنرفلا تالارنجلاف ...ةيرامعتسالا ايجولويديإلا راطإ يف تعبطناو

 ردصو 1865 - 1852 ةنس ةيسنرفلا ةغللا ىلإ ربعلا باتك مجرت نالس ود نورابلا نأ مولعملا نم - 1

 .1862 ةنس ةمدقملا مجرتو .1965 ةنسو « 1925 ةئس زيرابي هعبط ديعأو «ءازجأ ةعبزأ يف رثازجلاب

 103 ص .س .م ؛2ج ؛برغملا خيرات لمجم ؛يورعلا هللا دبع -2

 «هسفن ؛ 35 ص :1ج , 1984 ءرئازجلا ءرئازجلا خيرات يف ثاحبأو تاسارد ءينرديعس نيدلا رصان -3

 خيراشلا ةلجم ؛"(1962 -1830) رئازجلا يف ةيسنرفلا ةسايسلا يف مالسإلاو ةيبرعلل يداعملا هجوتلا "

 107 ص ,2004 فيرخ :32 ددعلا «ظابرلا ؛يبرعلا
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 .؟لئابقلا لهأو "برعل' قيرفت يف اودهج ؛رئازجلا

 ىوقك مالسإلاو برعلا راهظإ ىلإ فدهت تناك "ةروطسألا' هذه نأ حضاولا نمو
 ىلع مهتيوهو مهتاكلتمم مهنم بلستل (ربربلا) نييلهألا ناكسلا ىلع تطلست ةيرامعتسا

 يذلا ؛دهطضملا يربربلا نع عافدلاوه ةيسنرفلا ةيامحلا رود حبصي «ةمث نمو «صوصخلا

 تاباتك حلتو .ةهتيلالقتسا ىلعو «هتلاصأ ىلع 'يمالسإلا رامعتسالا" لوط مغر ؛ ظفاح

 ةيعارزلا يضارألاو تشمكنا دق برغملا دالب رضاوح نأ ىلع نييرامعتسالا نيخرؤملا ءالؤه

 كلذو :”ةيلالبلا ةرجبلاب -مهيأر بسح - تطبترا يتلا ةوادبلا راشتنا لعفب تصلقت

 برغملا دالب اهيف تفرع يتلا ةرتفلاوه 'ينامورلا دهعلا" نأب مكحلا ىلإ اريخأ اوهتني ىتح
 يتلا "يسنرفلا لالتحالا' ةرتف كلذ يف اهلئامتو .نارمعلا راشتناو ةعارزلا روطتو «رارقتسالا

 كلذك تزيمت لب ؛لالحمضالاو ىضوفلل ادح تعضوو ةمور داجمأ اضيأ يه تداعأ

 هذه بسح - (ةصاخ ةفصب رئازجلاو) برغملا دالبف .مدقتلاو يقرلاب تفصتاو رارقتسالاب

 دادبتسالا تحت ةملظم تارتف تشاع يبروألا برغلا نم ةعطق الإ يه ام -ةزيحتملا ةرظنلا

 ماكحألا هذه لالخ نم نوربتعي نيذلا نويسنرفلا اهعجرتسي نأ لبق (يمالسإلا) يقرشلا
 *”ةيياسنإو اربضختا مهرتكأو نيختافلا رخآآ ةييسخلا

 دق ءرشع يداحلا نرقلا نم ءادتبا ربربلا دالبل ”برعلا لالتحا' ةعوضوم نأ نيبلا نمو
 رخآ نييسنرفلا لعجت ةهج نم يهف .ةجودزم ةيمهأ ةيرامعتسالا ةيجولويديإلا يف ابل تناك

 ةهج نم يهو .ادبأ كلذك ىقبي نأ لمؤيو ؛ةيدوبع ةلاح يف امئاد شاع دلب ىلع نيلوتسملا

 98 -97 نص ءس.م :نودلخ نبا «تسوكال فيإ -1

 ص :1985 ,81 «يبرعلا لبقتسملا برغملا يف ايجولويسوسلا روطت حمالم" ؛ يملايدلا دمصلا دبع -2

14 

 10 8ءطغتع مسكانارصفم# ءا !'06هخ ةلن :يف يسرام جروج هبتك ام لاثملا ليبس ىلع رظنا -3
 1لمزنعم ةقعب هرب كاب ممز 2083-4

 يداعملا هجوتلا " ؛هسفت ؛ 35 ص .س.م «رئازجلا خيرات يف ثاحبأو تاسارد ؛ينوديعس نيدلا رصان -4

 «يبرعلا خيراتلا ةلمجم ,"(1962 -1830) رئازجلا يف ةيسنرفلا ةسايسلا يف مالسإلاو ةيبرعلل

 107 ص ,2004 فيرخ :32 ددعلا ؛ طابرلا

404 



 .' برعلاو ربربلا نيب ةيجهنملا ةضراعملا ىلإ يمرت يتلا ةسايسلل ةيخيرات ةنامض مدقت « ىرخأ

 ريربت درجم ناك ”نيرضملا نيبرخملا نيحاتجما" ب مهقصوو برعلا ميرجت نأ اذه ىلإ فضأ

 اسنرف ةمهم" ىلع يوطني هرابتعاو «برغملا دالبب "يسنرفلا روضحلا" ىلع ةيعرشلا ءافضإل
 ةيمداكألاوضع «دنارترب سيول باتك نم هجوتلا اذه نع نسحأ ربعي ءيش الو ؛"ةيراضحلا

 ربربلا ةقطنم" نع ثدحتي يذلا «رئازجلا يف ةماعلا ةموكحلل يمسرلا دشدملاو «ةيسنرفلا

 ةعضاخ اليوط انمز تيقب دقو «سونيطسغوأ سيدقلا صخشب اهبلإ زومرملا "ةيحيسملا

 .يحيسملا نيدلاو ؛برغلا نضح ىلإ اسنرف لضفب تداع مث «نييقرشلا نيحاتجملل

 ابرع ؛نيخرؤملاو نيسرادلا نم ددع ءاهضحدو تاحورطألا هذه دفنل ىدصت دقو

 هباتك يف اهتفاهتو اهتارغث ايلج زربأ يذلا (تسوكال فيإ) مهنيب نم ركذن «نييسنرفو
 درج «يرضحلا يزيربلا نيبو «يوذبلا يبرعلا نيب تالباقملاريتيوهف .”"نودلخ نيا ةمالعلا"

 اونوكي نأ نع نوديعب مه ربربلا لك نأو ءابرع اوسيلودبلا رئاس نأ" و «ةطولغم تاطيسبت

 يف تماقأو «ةيبرعلا ةريزجلا نم تمدق يتلا ةليصألا "ةيبرعلا' تاعومجملاف .نييرضح ىوس

 يف "ابرع' مهنومسي نيذلاو .ةروصحم دج تايلاعف ىوس ابل نكي مل ؛ةيلامشلا ةيقيرفإ

 نيرمتسملا ناكسلا نم مسق ناك ام اذإو ...ةيبرعلا ةغللا نومدختسي ربرب ىوس اوسيل :برغملا

 مه ةيربربلا نوملكتي نم ريخألا مسقلا نإف ...العف نييرضح ةيربربلا ةغللا مادختسا يف

 نم «ةيخيراتلا برعلا ةيلوؤسم ةعوضوم نم ربكألا مسقلا دنتسي مالعف ...ودب فاصنأوأودب
 «يودبلا -يبرعلا تالداعم زراب لكشب يفنت يتلا ؛ ةهادبلا هذه ليدبت ةلواحن لجأ

 .نييرضحلا -ةرباربلاو

 98 - ص ءس.م :نودلخ نبا ؛تسوكال فيإ -1

 آه. 8ظعسمملم ان عققصل 211 ءقتمب 1ع مدقعفءاقل لع ةدلمت- ختمهتنلب آنع ةةهق 065 12065, -2

 طومو, 1930 آياآذاهمم ءا مدن تماهعتع لان حتكان أ محقما, 2ةملؤر 3

 اضبعو [معمدأعب 1ص اكطق1 هانم: !لهتعددصمع لع !!طتفامزعع مدقد كلب قعد ممدقعب 82. -3

 :ط «نودلخ نبا راد) «نودلخ نبا :ناونعب ردصو ناميلس لشيمد همجرت : 7. 1135م[, "ةقأ5

2 1978) 
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 مهأ نم ابناج الإ لثمت ال ةيقرعلا قراوفلا نأ" ىلع هرودب (غيفشنوربريبور) دكؤيو

 ثيح نموأ :؛نيميقملاو لحرلا نيب اميس ال «شيعلا طمن ثيح نم «ةدوجوملا تافالتخالا

 ةقثبنم يه امنإ ؛ةيرشبلا سانجألا ضعب ىلع اركح تسيل لاحرتلا ةايحف .ةيعامتجالا تائفلا

 «بسايسلاو ءارحصلا عم صوصخلا هجو ىلع ةمئالتملا ةنيعملا ةيفارغجلا فورظلا ضعب نع

 يف رهظت مل لاحرتلا ةايح نأ ىلع .ةيخيراتلا تاسبالملا بسح رقهقتلاوأ مدقتلل ةلباق اهنأ الإ

 لئابق عوبرلا كلتب نعظت تناك ؛ةقيحسلا ةميدقلا روصعلا ذنمف .برعلا عم ايقيرفا لامش

 دهع يف لبإلا روهظ عمو .زعملاو منغلا نم ةنوكتملا اهتيشامل ىعرملا نع اشحب ؛اهلمكأب
 «لامجلا روهظ ىلع نعظت ةيربربلا لئابقلا نم عورف ضعب تناك ؛ةينامورلا ةيروطاربمإلا

 دهعلا يف نكلو .ةيلاحلا ةيرئازجلا دالبلا يف اميس ال :لئاوألا برعلا مودق نم ةليوط ةدم لبق

 ينبو لاله ينب بارعأ حوزن رثإ ءرشع يناشلاو رشع يداحلا نينرقلا لالخو « يمالسإلا

 ظفاحو عوبرلا كلت يف لوألا رودلا :شيعلا طامنأ نم طمنلا كلذ زرحأ ؛قرشلا نم ميلس

 .”بيرق دهع ىلإ هيلع

 ةيرظنو 'ةيخيراتلا يودبلا ةيلوؤسم' ةعوضوم نإف ؛يمسرلا اهعباط ىلع ةوالعو

 رثكأ نع أشنت يتلا عئاقولا نمريبك ددع عم ضراعتتل ءرضحلاوودبلا نيب ةيدبألا ةضراعملا

 قلعتي ال ؛هدوجوب انملسول ءيرضحلا يودبلا ضراعتلا نإ .ةطاسب ةيفارغجلا تاظحالملا

 ليكشت لخاد اوشياعتي نأ نويورقو ةاعر عيطتسي كلذ قوفو .ةيوغللاو ةيقرعلا ماسقألاب

 .ر) نيب دقو .ةيوق دج :كلذ عم ءيه هتدحو نوكتو ؛ريغصتلا غلاب يعامتجاو يسايس

 ةيواستم ؛ةلكشتم لئابق طيسولا رصعلا يف تدجُو ةيقيرفإب قلعتي اميف هنأ ءالثم (
 يساسألا ضراعتلا نإ 7 ىربخألا امهادحإ لمكت ؛ةيودبو ةيرضح ماسقأ تاذو ؛قوقحلا

 _مطعمت ظمصععلاع, ]مه 8عطغفنع هماعمتقلع دمانو اعد[ لعمر امممع 2, ظومعب 1947, -]

 دهعلا يف ةيقيرفإ خيرات «كيفشنرب رابور :ناونعب ةيبرعلا ةغللا ىلإ باتكلا اذه مجرت دقو ؛ م. 9

 ص 1988: توريب ؛يمالسإلا برغلا راد 2 ج ؛يلحاسلا يدامح ةيبرعلا ىلإ هلقن ءيصفحلا
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 ايقيرفإ نأب فرعن نأ نم لقأ سيلو .حصأ سايق ىلإ داعي نأ بجيودبلاو رضحلا نيب روهشلا

 ةجيتن ةرورضلاب يه لوف .ةليوطو ؛صاخ عونب ةريطخ بارطضا لحارم تفرع ةيلامشلا

 نإ" :احضوم تسوكال فيإ فيضيو ؟ةقيقح "وزغ' لصح له «نكلو ؟"يودبلاوزغلا"

 ةيفيك نع ثحبلا نم الدب ةيبرعلا لئابقلا بالجتسا ين نودهجي اوناك برغملا نيطالس

 يف ميقن يكل اهزاتجت يتلا يضارألا نع يلختلا ىلع ةهركم لئابقلا تناك ام ابلاغو ءاهدص

 يدحوملا ةفيلخلا دي ىلع ةيبرعلا لئابقلا اهتدبكت يتلا ىربكلا ةميزبلا نكت ملو .ىرخأ قطانم

 يمرت سكعلا ىلع تناك لب ؛لئابقلا هذه ىلع قيرطلا عطق فدهب م1152 ةئسس فيطس يف

 .هتمدخب مايقلاو شكارم ىلإ مودقلل اهعفد ىلإ

 يف ةيبرعلا لئابقلا لقنت ىلع ةلالدلل اقالطإ ةحيحص ريغ 'ةوزغلا" ةرابع نإف اذكهو

 نأ حلصت ءاهانعم طارفإ نم مغرلاب "داعبإلا" ةرابع نإ .ةيلامشلا ايقيرفإ ربع مآ 1 نرقلا

 ادييقتو ؛لئابقلل ةوعد :تالاحلا بلغأ يف ؛ينعي رمألا نأ امك .ةفد رثكأ اساسأ نوكت

 يف اوناك ربربلا نيطالس نأي دقتعي نم نظلا ءىطخي' :لوقي يسرام جروج بتك دقو .ايقيقح

 .”هيف بوغرم ثدح ةباثمب انايحأ اربتعم ناك مهروضح نإ ...برعلا عم مئاد ناودع ةلاح

 برعلا نيب ءرضحلاوودبلا نيب يساسألا رحانتلا نإ" :الئاق تسوكال فيإ فيضيو

 «نوديزر نوخرؤم اهب نمآ دقلو .ةروطسأب قلعتي رمألا .ةيخيراتلا ةقيقحلاو قفتي ال «ربربلاو

 جروج نإ .ةيساسألا طاقنلا نم ديدعلا يف ةيرظنلا هذه ضحدت مهئاحبأ نأ نم مغرلاب

 «هباتك ةمدقم يف ةيادبلا ذنم اهلجس دق «ربربلاو برعلا ةيضق يسراد مهأ دحأوهو « يسرام

 .!ةيقيقح "ةوزغ" ةمه نكي مل هنأ ىلع ليلدلا اهلعجي ام عئاقولا نم عّمج هنأ نم مغرلاب

 اهايحأ دق ؛ةيسنرفلا ةيرامعتسالا تاطلسلاب ةقبصل تناك يتلا تاحورطألا هذه نإ

 تلواح نثلو ."ةيريزلا ةيقيرفا" لوح هباتك ةهتاخ يف سيردإ يجور يدابلا خرؤملا ارخؤم

 لّوهت اهنإف ؛ثدحلل ةرصاعملا رداصملا لالغتساو نودلخ نبا يطخت يميداكألا اذه ةحورطأ

 ةيقيرفا باضأ اميف ةيبرعلا لئابقلا ىلع ةمئاللاب يقلتو «ةيلالبلا ةرجهلا ثدح نم اهرودب

 .(ةفلتخم عضارم يف) «س.م «نودلخ نبا ؛تسوكال فيإ -1
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 :لوقي .لالحناو بارطضا نم

 ةثراك (م1062 -1050/م 454 -442)سيداب نبزعملا دهع ةياهن تدهش دقل"

 ةفيلخلا نأ كلذ .لاله ينب "ةفحز"وأ "ةوزغ' يهو الأ «ليثم ابل قبسي مل ةيداصتقاو ةيسايس

 ةيقيرفإ ملسأ دق «[يروزايلا] هريزو هيلإ اهادسأ يتلا ةيليفايكملا ةحيصنلا ىلع ءانب « يمطافلا

 ةبكن تحبصأ تاونس عضب فرظ يفو .هنوقياضي اوناك نيذلا لحّرلا بارعألا لفاحج ىلإ

 .'"هنم اغورفم ارمأ دهعلل ثكانلا ريمألا

 بتك امنيح هباتك ةمتاخ يف خيراتلل ةيثراكلا ةرظنلا هذه سيردإ يجور يدابلا ررك دقلو

 هذه ركذ دنع - انل ةجاح الو .ديدج دهع ةيادب لثمت لاله ينب ةوزغ نأ بير الو" :لوقي
2 

 . دعب و "لبق نيفرظلا لامعتسا ةيمهأ ديكأت ىلإ -ةداعلل ةقراخلا ةثراكلا

 تابيرختلا عيمجو تاعارصلا عيمج سكع ىلع هنإف سيردإ يجور يداهلا بسحو

 دق ءدقتعن انك امم ىضوف لقأبو ةريفغ دادعأب نيفحازلا نييلالبلا بارعألا" نإف ءاهتقبس يتلا

 « لخلختم عضو يف تحبصأو تبّرُخ يتلا ندملا نم ريبك ددع ىلعو لوهسلا ىلع اولوتسا

 اورف نيذلا «نيعجتنملاو لحرلا ربربلاو نيبرعتسملا ربربلا نم نيرقتسملا ناكسلا اودرطو

 ىلع ةرداقلا زكارمل ىلإ نورخآلا أجتلاو لابجلا ىلإ نولوألا أجتلاف ءانادحوو تافارز

 .””ةازغلل يدصتلا

 رّضحو ؛(كيفشنورب ريبور)ل ذيملتوه سيردإ يجور يدابلا نأب ريكذتلا انب ردجيو

 ضعبب رثأت اميرلو ءاهباوبأو اهلوصف ميظنت يف راس هيله ىلعو ؛هفارشإ تحت هتحورطأ

 11. 8. 1كنو, له 8عطغراع 0عماقلع دمانك )غو تامالعق, ؟ع- اءاللع ةلفعاعقر الما آب >1

 يريز ينب دهع يف ةيقيرفإ خيرات :ةيجاهنصلا ةلودلا ءسيردإ يجور يذدابلا ؛طهمؤ, 1962, م. 6

 برغلا راد ؛لوألا ءزجلا ؛يلحاسلا يدامح ةيبرعلا ىلإ هلقن «م12 نرقلا ىلإ 10 نربقلا نم

 245 ص :1992 ,يمالسإلا

 11. 1. 1لمو, اه 8ءمولع 0معماقلع دهانك !عد 2 لعو, الع الكلم ةلفعاع, انوا. 11, -2

 (448 ص :2ج «ةيجاهنصلا ةلودلا « سيردإ يجور يدابلا) : 88535, 1962, م. 8

 (450 -449 ص ؛2ج ؛ةيجاهنصلا ةلودلا ءسيردإ يجور يدابلا) ؛ 1ع”, م. 829 -3
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 .ةيقيرفاب عاضوألا هيلإ تلآ اميف لحرلا "برعلا ةيلوؤسم' لوح فرشملا هذاتسأ تاصالخ

 بلغأ يف ؛ةيصفحلا ةيقيرفإ يف ترهظ دقف اذكهو" :لوقي كيفشنورب ريبور بتك دقن
 ارلجأ دقن .مهترطيسل ةعضاخلاوأ ؛لحرلاودبلا نعظل ةصصخملا ضرألا رهظمب ؛اهقطانم

 ةلودلا عطتست ملو ؛ىرخأ ةريفغ اعومج اوحستكاو «نيرقتسملا ناكسلا نم اريبك اددع
 ءانايحأ سفنألا قشب الإ «ةياغلاو رهوجلا ثيح نم ؛ةيرضح ةلود يه يتلا ءاهسفن

 .رطخلاب رذنملاو رمدملا فراجلا ليسلا كلذ نم صالخلا

 لثمب هنأل ؛مهطاشن نم رمدملا بناجلا كلذ زاربإ ءيش لك لبقو الوأ يغبني هنأ كلذ
 ىلع اولمع دقودبلا نأ هيف كش ال اممف .مهطاشنو مهعئابط نم ؛ عقاولل ةمس برقأو زربأ

 ىوس لمحتي ال مهتاكرحت لاجم نأ ذإ .ىرقلاو ندملا ناكس ددع صلقتو تاعارزلا رقهقت

 باعيتسال عسوأ ءاضف يف فرصتلا نوطرتشي «مهسننأ مه ءمهنأ امك «نيتتشم ناكس دوجو

 لالخ ءاوبرخو بقع ىلع اسأر داصتقالا اوبلق دقف كلذل اعبتو .ايبسن رشبلا نم دودحت ددع

 ةقطنم نم رثكأو ؛بسابسلا ةقطنم يف اميس ال ءرومعم زكرم نم رثكأ :برغلاوحن مهعسوت
 نأوه «كش نودب كلذ نم رطخألا نكلو .طيسولا رصعلا لئاوأ يف ةرهدزم تناك ةيعارز

 لامعألا كلت نإ لب :مهتوزغ نم ىلوألا ةلحرملا دنع ادبأ فقوتت نكت مل ةيبيرختلا مهلامعأ
 يذلا نمألا لالتخا يف ريبك دح ىلإ اوببست دقو .روصعلا ربع ترركتو تلصاوت دق ةعيرلا

 يتلا ةيسايسلا ىضوفلا فو ؛ءاوس دح ىلغ نولاحرلاو نوميقملا ناكسلا هنم يناعي ناك

 ىلع « مهبتك يف نرخرؤملاو نويفارغجلاو تالحرلاوفلؤم لأ دقلو .نايحألا بلغأ يف ترشتنا

 ملاعم' لثم : مجارتلا بتك نم باتك يفق .ةيقيرفإ يف لحرلا برعلا هراثأ يذلا بعرلا
 ؛"سورع نبا يديس بقانم" لثم نيحلاصلا ءايلوألا بقانم بتك نم باتك يفو ؛"ناميإلا
 نودرمتي مهارن ةيمويلا مهتايح يفو .رامدلاو ىضوفلل افدارم مهرابتعاب مهئامسأ ركذ رركتي
 نودبيو فايرألا يف اداسف نوئيعيو «لفاوقلا نوبلسيو تاعارزلا نومرتحي ال ةلودلا ىلع

 سوفن يف نوذغيو نوريثي ةروصلا كلتب اوناكف .ندملا ماحتقال ادبأو امود مهدادعتسا

 ءاقبلا نالواحي ؛نيضهانتم نِيملاع هاجت انتأكو انلودبيو .بعرلاو دقحلا رعاشم مهاياحض
 دالبلل يلخادلا نمألاب لالخإلا ىلع ةيرهوجلا امهتافالخ لمعتو ؛بنج ىلإ ابنج ةبوعصب
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 9 '"عاطقتا نودب

 نيذلا نيب نمو نيخرؤملا طاسوأ يف الدج سيردإ يجور يدابلا ةحورطأ تراثأ دقلو

 ال سيردإ يجور يدابلا نأ ىلإ هشاقن يف بهذ دقف .(يسنوب ناجا مسإ زربي اهدقنل اودصت

 ةفيلخلا اهب ثعب يتلا ةيبرعلا لئابقلا رثأ لوح يبلسلا مكحلا سيركت ىلع ىوس لمعي

 نودلخ نبا نم لك هغاص يذلاو ؛يرجبلا سماخلا نرقلا يف ةيريزلا ةيقيرفا ىلإ يمطافلا

 هتاصالخ نأو .ثدحلا كلذ نم نورق ةئالث دعب ؛م14 /يرجبلا نماثلا نرقلا يف يناجتلاو

 ةفصب (ييتوغ سكيلف ليميإ) ذنم رونلا تأر يتلا ةحورطألل ارارتجا نوكت نآودعتال

 ."يناجتلاو نودلخ نبا تاباتكل ةيدقنلا حورلا نمولخي' صحف ىلع دنتست يتلاو ؛ةصاخ

 دق ءاههاجت ةيجهنم ةطيح نم بجي ام ذدخأ نود :ةرخأتملا رداصملا هذه لثم ىلع دامتعالاو

 لثم مدقت ال ثادحألل ةرصاعملا رداصملا نأو اصوصخ «ةيخيرات تاطلاغم يف خرؤملا عقوي

 لاثمأ نيقباسلا نييسنرفلا نيخرؤملا ىتح لب ؛ةيلالبلا لئابقلا نع ةيبلسلا ةروصلا كلت

 ؛ ةيلالهلا لئابقلل " ةيثراكلا" ةحورطألا نونبتي ال ؛نايلوج يردنأ لراشو (يسرام جروج)
 - نييلالهلل يبلسلا رودلا نع ةقلطم ماكحأ قالطإ نم طاتحا هسفن (يبتوغ) نإ لب

 نعو "ةفيغر يف ةريمخب" ةيقيرفإلا دالبلا ىلع مهفحزو مهترجه رثأ هبشو -يسنوب بسح
 ريشي هنإف ؛ةحورطألا هذه يسنوب ناج ىنبتي تأ نودو .2لحرلا ةيبرعلا لئابقلل ديدج ماهسإ

 روطت نعو «لحرلا تاجومل "ءيطب فحز" نع نوثدحتي نيذلا ةقرافألا نيخرؤملا ضعب ىلإ

 يتلا "ةيثراكلا" ةرظنلا دنفي اموهو ؛"ةيئاهن ةطحم" ىوس ةيلالبلا لئابقلا مودق هيف لكشي ال

 يجرور يدابلا اهعمج يتلا صوصنلا نم اددع نأو اصوصخ «سيردإ يجور يدابلا اهانبتي

 .اهلصأ نم "ةيلالبلا ةثراكلا" ةحورطأ ضقنت ءهسفن

 رابور 12. 8متضوءطحتو آم 8عطفمع 0عوماملع ةمانق 1مم 11ةكتفعكي ]1 مم. 159-161 -1

 برغلا زاد «2 ج ؛يلحاسلا يدامح ةيبرعلا ىلإ هلقن ؛:يصنحلا دهعلا يف ةيقيرفإ خيرات :كيفشنرب

 يف ةلوقلا هذهب سيردإ يجور يدابلا دهشتسيو) 163 -162 ص :؛1988:توريب :يمالسإلا

 (ىرنس امك هيدقتنمل هشاقن

 لعوم طوومعاب" ]نع صالاطع لع ا ءدافعتعمماطع اناملتعممع", ةههقلعو 825, 1968, م. -2

1100 

410 



 ةيقيرفإ ريمأ اهثدحأ يتلا ةعيطقلا نإ يسنوب ناج دقتعي ةلكشملا لصأ نع هئحب يفو

 ليحر ىلإ هروذج دتمت لعفل سيركت ىوس نكت مل يديبعلا يمطافلا ةفيلخلا عم يريزلا
 ءاسؤرو ةماتك ركاسع نم هيديؤم هعم بحاص دقف .م 971 ةئس رصم ىلإ يمطافلا ةفيلخلا

 ةرطيس نمضت تناك يتلا ةيرحبلا ىوقلاو ءايلعلا ةيرادإلا رطألا نمريبك ددعو ءاهدنج

 اموهو ؛ةيقيرفإب هدوجو لالخ اهمكار ةدع زونك هعم بحص امك ؛رحبلا ىلع نييديبعلا
 ناكسلاو ةيراجتلا ةقبطلا ةظيفح راثأ يذلا رمألا ؛ةيداصتقالا ةيقيرفإ تاردقم يف افيزن لكش

 .ايلعلا ةطلسلا رقم تناك امدعب ؛ةيالو ةبترم ىلإ ردحنت مهدالب اوأر نيذلا نييرضحلا

 « عورزلا فسنو «رابآلا سمطو ؛تاعارزلا بيرخت طبر نأ يسنوب ناج ىريو
 يأروبل «ةيلالبلا لئابقلاب ىرقلا يفو رضاوحلا يف راضمألا بيرختو ؛قئارحلا لاعشإو
 باهرإ نع نيثحابلا نيباهنلا تاعامج مه اوناك نيمظنملا نييقيقحلا نيبرخملا نأ لهاجتي
 اهنأوأ «مبل تاواتإلا ءادأ ىلع اهرابجإب ءدح ىصقأ ىلإ اهزازتبال ةيورقلاو ةيرضحلا ةنكاسلا

 ماغرإوأ «نيرئاغلا ناكسلا ةبقاعم يف نيبغارلا «مهسفنأ نيطالسلا لامعأ :نايحألا بلغأ يف

 سيردإ يجور يدابلا هركذي ام الثم كلذ نم .مهل مالستسالا ىلع نيرصاحلا ناكسلا

 م1082 -1081 /ه 474 ةنس سباق رصاح اميمت نأ نم ؛ريثألا نبا نع القن ؛هسفن

 اهنيتاسب يف هركاسع ثاعو ءاهلهأ ىلع قيضو ؛(ابلالتحا نم نكمتي نأ ند) اديدش اراصح
 ءاولم اهريس ةليوطو ةريثك تاراصح نم اهرودب ةعلقلا تناعو .' "اهدسفأف ؛ةباغلاب ةفورعملا

 .نييلالبلا لبق نم ال ناطلسلا لبق نم «تارم رشع نم رثكأ اهيحاوض بيرخت متو ناوريقلا

 نييلالبلا ىلع ةيلوؤسملا نوقلي نم نيب اهدجن يتلا تاضقانتلا ةرثك (يسنوب ناج) زربيو
 نع ثدحتت يتلا رداصملا تايطعم نيبو ؛برغملا دالبب تلح يتلا بئاصملا عيمج يف

 عجرت يتلاو «عاونألا عيمج نم نتفلل ةدلوملا ىضوفلا هذه نعو «ةيلخادلا تاعارصلا

 بابسأ يسنوب ناج زربيو .ةيقيرفإ نع ةيجراخ بابسأ اهضعبو ؛ ةقباس تارتف ىلإ اهبابسأ
 : الئاق ةيريزلا ةيقيرفا رادحناو ناوريقلا بارخ

 (300 ص ءيسترفلا صنلا) 342 ص :1ج ؛ةيجاهنصلا ةلودلا ؛سيردإ يجور يدابلا -1
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 لبق نمو اهتيزاوجرب لبق نم ناوريقلا نارجه ؛قدأ ةرابعيوأ ةيريزلا ةلودلا بارخ نإ"
 يسايسلاو يداصنقالا رادحمن الا انل سكعي ءاهتاورث عم :ناطلسلا ةيشاح نم ىقبن نم

 ةطلس نع ةيفرطلا تاعطاقملا تجرخ دقف ./ةبعشتمو ةقيمع لماوعب طبترملا يعامتجالاو

 سلمي اهسأري "ةريغص ةيزاوجرب تايررهمج" تزربو «ديرجلاو سلبارط ةهج لثم ؛زكرملا

 تايطارقتسرأ دجن ىرخأ نايحأ يفو .سلبارطو ةسوسو سنوت يف نأشلاوه امك «ىروش

 ؛ مهل ايادبلا ميدقتو تاواتإلا ءادأو «ناوريقلا ءارمأ ةيعبت يف ءاقبلا ديرت نكت مل ةيلحم

 تجسن ام ابلاغو .الثم ترزنبو سباقو سقافصل ةبسنلاب نأشلاوه امك لالقتسالل تعلطت

 طوطخ ةيامحو ءايركسع اهتيامح نيمأتل لحرلا نيبراحما عم طباور ىرغصلا تانايكلا هذه

 ةيشمابلا قطانملل جورخ نم اقباس داس امع اريثك فلتخت ال ةيعضولا هذهو .راجتلاو ةراجتلا

 .ةيزكرملا ةلودلا ةطلس نع

 ؛برغملا دالب نم يبرغلا بودجلاو ةيبرغلا قطانملاب ةديدجلا ةيرضحلا زكارملا طسوتف

 مدقتلاو ؛تالدابملاو ةفلتخملا ةيحالفلا ةطشنألاو ؛ةيراجتلا تاريثأتلا برستو ؛اهئارثومنو

 تطبر يتلا ةديدجلا تاقالعلاو ؛ةيدقنلا تالماعملا ىلع موقي داصتقا روهظو «ينقتلا

 عسوتو ةأشنو ؛ةيوارحصلا ةيراجتلا لفاوقلل ءىناوم -تاحاو روهظو ؛ جراخلاب ناكسلا

 هيلع ىنبنا يذلا ساسألا لثمي اذه لك «ةديدج ةمكاح تالالس روهظو ءةديدج مصاوع

 .'يريزلا لالحنالا

 عارصلاو «ةنسلاو ةعيشلا نيب ةيقيرفا رضاوحب ةيلخادلا تاعازنلا كلذ ىلإ فاضي

 مجن امو :نييريزلا مهردلاو رانيدلا ةميق عجارتو ؛يتانزلا -يومألا روحملا عم يجاهنصلا

 نكمت امل :نارديح ةميزه دعب ةصاخ «؛ةيعامتجالا ةمزألا دايدزاو راعسألا عافترا نم هنع

 «فايرألاو ندملا يف ءايرثألا ىلع ضاضقنالا نم ءاسؤبلاو ضرألا قيقرو نورافلا دونجلا

 ىلع ناوريقلا يلاهأ لمح اموهو ؛تاقرطلا عطقو بهنو بلس تايلمعب مايقلاو

 طسوتملا ضيبألا رحبلا ضوحب غاضوألا هتفرع امو يجراخلا طغضلا عم كلذ نمازتي.ةرجبلا

 طممععأب انع رمالاطع لع ا2 ءةلهفاعممطع طئاقلتعمصع, هم. كامي 1118 -1
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 ةزيب - ةيلاطيإلا تايروهمجلا روطت اهنمو ؛ يريزلا لالحنالا يف اهرودب تمهاس تاريغت نم

 . 'ةيلقص ةريزج يف يدنامرونلا بناجلا ةيوقتو -...ةيقدنبلاو ؛يفللمأو ةونجو

 اهب دهشتسا يتلا ؛ ةيخيراتلا صوصنلا نم ددعع عم مجسني فيصوتلا اذه نأ عقاولاو

 اهلكو - ”يصفحلا دهعلا يف ةيقيرفإب ةيدابلاو ةئيدملا" لوح هتحورطأ يف نسح دمحم ثحابلا
 ةيلالبلا ةرجبلا ليبق ةيقيرفإب عضولا مارخغاب ؛ديفت

 «روتسلا اهيف فشكلا ؛ةميظع ةدش ةيقيرفإب تناك ' م1004/ه395 ةنس يفف

 ىلإ ةيدابلا لهأ ىلجو تاوقألا تمدعو راعسألا تلغو ينغلا لام بهذو ريقفلا اهيف كلهو

 كله :نوعاطلا ءابو ةدشلا هذه عمو .ثراو ابل قبي ملف :لزانملا رثكأ تلخو « مهناطوأ

 ...ةيلقص ةريزج ىلإ ةيدابلاو ةرضاحلا لهأ نم قلخ ءاجو ...جاتحمو ينغ نم سانلا رثكأ اهيف

 3"اضعب مهضعب اولكأ ةيدابلا لهأ نأ ليقو

 ةعيشلا ةفآش لاصفتسا نم تاونس ثالث دعب يأ م1018 /ه 409 ةنس يفو

 الامشو انيمي نيعراذ قرطلا عاطق حبصأو :ةريثكلا بورحلاب ايوحصم ءالغلا رهظ ؛ناوربقلاب

 ةتانز نيب عارصلا راد ؛ه 408 ةنس ذنمو ؛ةبقحلا كلت سفن يفو .غيرأو ديرجلا تاحاوب

 بونجلا تاحاو نم يلجأ ناكسلا نم اماه اددع نأ ىتح «سلبارط ةيحانب ةجاهنصو

 ."نالجراوو غيرأ يداو ىلإ لوحتو «يقرشلا

 سمخ دعب ةيناث ةركلا تداعأو :؛ناوريقلا فراشم ةتانز تغلب ه420 ةنس يفو

 زعملا نكمت امل م1036 /ه 428 ةنس دح ىلإ نيفرطلا نيب الاجس برحلا تيقبو «تاونس

 .بازلا دالب ىلإ مدقتلاو موجبلا اذه دص نم

 كاذنآ تفرع سلبارط ةهج نكل ؛ةيقيرفإب بصنخلا رثك 1038 /ه 430 ةنس يفو

 ل. طوممعأب " اع صالاطغ لع 12 ءقلمكاعممطع طئاةلتعمصع", هه. كك , مم: 1102-1111 -1

 31-33 ص ؛.س.م «نسح دمحم -2

 294 ص نسح دمحم قيقحت ؛ريسلا باتك ,يخامشلا -3

 269 1 «نايبلا ءيراذع نيا -4
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 تيمس يتلا ةثراكلا هذه نأ ىتح ؛تاحاولاو ةيطسوتلا رزجلا يف ؛درشتلاو عوجلا لوه

 ىلوتسا اهيفو .ةيخيرات ةيعجرم تحضأو ؛يبعشلا لايخملا يف ةخسار تلظ ”اروارف ةنسب'

 امك ؛نارمعلا بارخو ؛تاراغلا ةرثكو تاقرطلا ىلع صوصللا ءاليتسال فوخلا سجاه

 ."نمزلا اذه لهأ مذ" نم اورثكأ نيذلا رصعلا ءاملع ىدل مؤاشتلا نم ةحسم تزرب

 نهو نم دالبلا هيلإ تلآ امب قلعتتو «يريونلا يف تدرو ةماه ةراشإ صوصنلا هذه نمو

 ةبيط ةيلاخ ادالب اودجوف «برعلا تلخدو" :لاق ذإ ءاهيلإ ةيلالجلا لوصو دنع ككفتو
 !"زعملا مهدابأف «ةتانز اهترامع تناك ؛ يعارملا ةريثك

 ينبل ةيداعملا "ةيديلقتلا ةيرظنلا"ريسأ لظ يذلاوهو - (نهاك دولك) ىنبت دقلو

 ةعنقم' ةيرظن اهربتعاو ؛يسنوب ناج اهنع عفاد يتلا ةيدقنلا ةيرظنلا هذه -لاله

 7” ةحيحصو

 رودلا لوح سيردإ يجور يدابلا ةعانق نم تاضارتعالاو تادافتنالا هذه حزحزت ملو

 :””ةيلالبلا ةثراكلا ةقيقح ":ناونعب لاقم يف اهنع درلل هتعفد لب : ةيلالجلا لئابقلل يبلسلا

 / نيتساردلا اتلك يفو ”اهجئاننو ةيلالبلا ةرجبلا" :ناونع تحت رخآ لاقمب هفدري نأ لبق

 ."هياتك /هتحورطأ يف اهنع عفاد يتلا تاصالخلاب اتبشتم هدجن نيّدرلا

 هدر يف ةلصفم اهدجن «تاظحالم رشع سيردإ يداهلا قاس «نهاك دولك ىلع هدر يفف

 211 ص :24 ج :برألا ةياهن ءيريونلا -1

 .تكاهيمع تقطعمر " ©بعاونعد متماك ةنع عك طئاقلتعمك ءا لع مميصحفتددع" لميصمل 06 -2

 ععمممستع دصق ؟هعلدل كتئاموب هان 0ععصاب 9, 1968, مم. 130- 3
 11هلرب 8موعر 10و, "6ع اله مغولتاغ لع اذ ههنمكئممطع !لناةلتعمصع", خممهلعو 85, -3

 1968, مم. 390-96

 1  -4كمو, "امد ةمتمم طئادللعممع ء( دعو ممدغونعم معد", ©قطتعم لع كدئاتووعممد .11.1

 60160 8ة1عو,

 1165] 1662558, .سيردإ يجور يدابلا ةحورطأ ادناسم شاقنلا يف هرودب ساريط يرئه مهاس دقو -5

 " كاهلتمك كك عملك همصقلعك لهمد !طتوامترع لع "واقصد", ةهيلتق اكاقمدتعقب 29,

 1969, م. 12, مماع !١

 ةيرامعتسالا ةيسنرفلا ةسردملا نع لضصفني ال ساريط يرئه نأ ركذلاب ريدجلاو
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 :ةيلاتلا يه تاظحالملا هذهو «'يسنوب ناج ىلع

 .نييمطافلا لبق "ةيقيقح ىمظع ةوق" ةيقيرفإ تناك -1

 نم نود نم 0 اوم نم ةيتأتملا دراوملا لامهإ نود نم ءاساسأ "ةيميلقإلا اهدراوم' ىلع دمتعت تناك -2
 .ةيجراخلا ةيراجتلا تالدابملا

 برغلا خيرات تباوث ىدحإ يه "ةيزكرملا ةطلسلل ةيفرطلا قطانملا طابضنا مدع 2-5

 .هتمرب يمالسإلا

 نم ديزي ناك تابوعصلا هذهب ساسحإلا" نأب حيرصتلا ةيخيراتلا ةقرافملا نم -4

 ساسحإوهو ؛ساسحإلا اذه دوجوف .ةرهاقلل ةيقيرفإ ناكس ةيعبت ىلع ءاقبإلا ةيوعص
 ابل ةقالع ال نييمطافلل ةيعبتلا نإ ؟هب سسحي ناك نمف ؛تابثإ ىلإ جاتحي ؛يرصع

 .ةيلخادلا تابارطضالاب

 ”يليعامسإلا بهذملا " ةبلغوأ 'ءاهقفلا ةبلغ " نييريزلا دهع ىلع كانه نكي مل -5

 يقفاب عيشت نم رثكأ ايحطس اعيشت ناك ةجاهنص عيشتف ؛ طالبلا يف كلذ ناك امبر .اقلطم

 ةعبات تناك عاخنلا ىتح عيشتلا دض تناك يتلا ناملاو ؛ناوريقلا ناكس ةصاخو ؛ناكسلا

 .نييكلاملا ءاملعلاو ءاهقفلل

 تداس يتلا ىضوفلا نع ةقلطم ةفصب نيلوؤسم اونوكي مل نييلالبلا نأ فرتعأ -6

 .كلذ دكؤي نيرقتسملاو لحرلا نيب رمتسملا عارصلاف .نومك ةلاخ يف تناك اهنأ ضرتفنل .دالبلا

 يذلا مسجلا كلهي نأ -انيعم ادح ىدعتي امدنع - هناكمإب ام اضرم نأ ركني نم نكلو

 «يلالبلا فحزلا بقع هتعيطق رسفي ةايحلا يطمن نيب نزاوتلا ةشاشهف .هيلع دوعت دق ناك

 .لاحرتلا ةبلغو

 نيفحازلا عم مهافتلا ارلضف "نييلحما نييطارقتسرألا" نأ ديكأتب حمسي ءيش ال 7

 1 11. 12. [ليتك, "آمن ةكتمم طاقات عومع كا دعك ءمهك6وبعمءعد", قطنعت5 لع كالا 5هلتومك
 ممل قمولعور 68
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 ال سانلا ةماعب ةطبترم بناجلا اذهب ةقلعتملا عئاقولاف .نييريزلل نيعضاخ ءاقبلا ضوع

 .ةيطارقتسرألاب

 لبق ةيريزلا ةيقيرفإل ةيجراخلا ةراجتلل اطاطخحنا كانه نأ يحوت "ةزينجلا" قئاثو نإ -8

 الو «ةيراجتلا تالدابملل ةيبسنلا الو ؛ةقلطملا ةيمهألا فرعن ال اننكلو .يلالبلاوزغلا

 .ةماع ةقصب يشيعملا ىوتسملا ىلعو دالبلا داصتقا ىلع طاطخن الا كلذ ساكعنا

 ةدارإ نود نم" متي كلذ نإف « ةعارزلا نوبرخي امنيح لحّرلا نأ حضاولا نم -9

 .كلذ لعفل '"ةقبسم

 عومجمل -لقألا ىلع ايسايس - ةوادبلا"ب ةقلعتلا تاظحالملا ىلع قفاوأ -0

 ثحابلاب عفدت يتلا "ةيتاذلا" نيدأو .داليملل رشع يداحلاو رشاعلا نرقلا يف يمالسإلا ملاعلا

 نع يلختللو ءانه نمو .يردصم دنس نود نم ؛كاذوأ رصنعلا اذه ىلع زيكرتلا ىلإ

 يسنوب ناج ىلع بيعأو «ةركفلا ضحدت يتلا قئاثولاب بلاطأ « ةيلالبلا ةثراكلا " ةروطسأ"

 ةحورطأ ديؤت يتلا ثادحألاب الإ ظفتحي الو ؛هتحورطأل يردصم دنس يأ مدقي ال هنوك

 ةيلقع لوح ثحبلا نم ةنس نيثالث ةليط هتملعت ام لكلو ؛ ةلمعتسملا قئاثولا لكل ةضقانم

 . 'ىلعألا طيسولا رصعلا يف يبراغملا عمتجملا

5 2 52 39 15 
 هيف ري مل « زكرم لاقم يف سيردإ يجور يدابلا باوج ىلع يسنوب ناج در دقلو

 .شاقنلا ىلإ ةديدج ةفاضإ يجور يدابلا

 لوح «عمجن مل انأ املاط اميقع حبصي نأ نكمي "لدجلا" اذه نأ (كريب كاج)ربتعاو

 ةليرظنلا دفعو م اتفانمولامسلاو:انيفئاطورونايولطممااًظك هءياقأوبءزاظإ لوسيو هةسنلا كالا

 حبصأ مهببسيو «برغملا دالب خيرات يف ةعيطق ببس مهربتعتو لاله ينب نيدت يتلا ةيديلقتلا

 ركل 8. 1005, " ةكمحهكامم طئاةللعمم# كك دعك مصقغونعمععو", قطتعم لع -1

 .0نازوهلنممك م6ل016ةلعور 1968, م. 357, طماع 5

 لوفمب طوممعأب" عمعمرع ة ميمممو لعو ]تاةلتعمع. آم مدتفع هنن مدتما لع 2. !فعاو", -2
 مسصمهاعو 505, 1968, م. 660- 2

 1. 8عروانعر" طاب ؟لماننن عون ةانع 1عذ ظعمت [اناقلب" 5ةبقتق آكاقهتعقي 36, 1972, م.110 -1
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 يذلا م35 0'ةءمهمردتع ةعققفع سار يرئه ريبعت بسح :"لاض داصتقا دلب' برغملا

 نم اينمض فشتسي امك - ةنيتم سسأ ىلع رقتسي هلعج يف ةريبك ةبوعص رامعتسالا دجو
 .ةلوقملا هذه

 يتلا ةيجاهنصلا كلامملا نع « ةلاكولاب :نوعفادي" نيذلا نيخرؤملا نمريثك دقتني هنأ امك

 هلاقم ةمتاخ يف لءاستيو 'يوضوفلاب اهضاقنأ ىلع ماق يذلا مكحلا نوفصيو ؛ةمئاق تناك

 ىلإ ةدوعلا نعو ؛ددعتلا نع مالكلا ضوع ؛ ىضوفلا نع ثيدحلا اذامل نكل ' :اركدتسم

 2: 4لوضألا

 عفان يتلا لاله ينبل ةيداعملا "ةيديلقتلا ةيرظنلا" : نيتضقانتم نيتيرظن مامأ اننأ حضاو

 ملا ةعئاشلا ةيخيراتلا ةركفلاب " كريب كاج اهتعنيو نورخأتملا نويسنرفلا نوخرؤملا اهنع

 يتلا "ةيدقنلا ةيرظنلا"و ؛سيردإ يجور يدابلا اهايحأ دقو ."[لصع نا عوفع طلقأمعاوانع

 نأو «يريزلا رايهنالا عيرست ىلع ىوس لمعت مل ةيلالبلا ةرجبلا نأ ىلإ اهباحصأ بهذي
 .اهيلإ برعلا مودق لبق ةمزأتم تناك ةيقيرفإب عاضوألا

 "ل

 ادبأ ناحربي الو تايمومعلا رحب يف ناحبسي امهنأ اربتعم نيرابتلا دقنل يورعلا ىدصتي
 يناثلا رايتلا باحصأ نأ ىريو «قيفلتلاو طيسبتلاب لوألا فصي .ةيربربتلا طامنألا ىوتسم

 امسقنم ءايلالغتسا ارئاج «هيحتاف مامأ هرايهناو هتتفت لبق ءناك بولغملا عمتجملا نأ" نورهظي

 ةغللاوأ ةديقعلا يف ابل ةرياغمو اهيلع ةمقان ةيبلغأ ةليخد ةيلقأ هيف مكحت ؛هسفن ىلع

 لك اهيلع اندّوع يتلا نيهاربلا كلت ؛ملع ريغبوأ مهنم ملعب ءنوددري مهارن اذلو ...قرعلاوأ

 هقبست نأ دب ال حتف لك :ةيلاتلا ةلوقلا يف صخلتتو ....تاحوتفلا نم احتف ريربت موري سراد
 ."حوتفملا دلبلا يف ةقيمع ةمزأ

 يتلا (ىوتفلا ماكحألا ؛بقانملا :رابخألا) رداصملا سفن ىلع دمتعي عيمجلا نأ امبو

 11. 1عمدقومب "آافمعاوم !كقعمو, مدرتد لةهممفسصتع ةودمؤع", هعانع لع ا 2- 
 31601 عمهم ف عب 7

 1طأ0, 111: " 8م انددصت اعه مهسسدعنا ؟اممماسسم", 5هيفنم !ذافهتعمب اتعلل, 1970, مم. -3

31-60 
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 الف .ةيلالبلا لئابقلا خايشأو يريز ينب ءارمأ تقولا سفن يف نوداعي ءاهقف بلاغلا يف اهبتك

 امهم امهنيب لصفلا ءهذه لاحلاو ءنكمي الف .هترظن ديؤي ام قيرف لك اهيف دجو اذإ بجع
 ةلأسملا لوح نيتيرظنلا ىدحإ ةفك حجري نأ ليلحتلا رخآ يف نكمي امو .!"شافنلا لاط

 طساوأ يف ةديعبلا ةراجتلا روطت نع ةليصأ قئاثو ةداهشوه ؛ينورعلا بسح ؛ةحورطملا
 اهنأ امب «ةيدقنلا ةيرظنلا ديؤت يتلا «ةرهاقلا ةزينجلا قئاثو لثم ...م11 / سماخلا نرقلا

 ةدع تاونس" يمالسإلا برغلا عومجم سم يذلا طاطخنالا نم عون ىلإ ريشت لئاسر نمضتت
 يسايسلا اهانعإ) ةواذبلا ربقعت اهنإف يلاغلايو .2”نييزاجحلاودبلا لفاحج لوسمو لبق
 .ثعابو ببس يه امم رثكأ ةجيتن (يركسمعلا

 اذإ اميف لصفلا هنكمي يذلا هدحو يعامتجالاو يداصتتالا خيراتلا " نأ هرودب نهاك دولك ىريو

 مأ دالبلا تبرخ دق م11 /5 نرقلا فصتنم نم ءادتبا «ةيقبرقإ ةايح يف لحرلا بارعألا ةمهاسم تناك

 مودق لبق نم نيدقع ىلإ عجرت ةمزألا نكت مل نإو ؛الوأ ةيجراخلا ةراجتلا رواحم تلوح دق ؛ال

 .””هتمرب طسوتملا رحبلا ضوح تبرض ةماع ةمزأب طبترت نكت مل نإو ؛برعلا

 نييسنرفلا نيخرؤملا ثاحبأ يف نيريبك نيهاجتا نيب زييمتلا نكمي هنإ لوقلا ةصالخ

 لوأ هاجتا :برغملا دآلب ىلع ةفلتخملا اهراثآو ةيلالبلا تارجبلا لوح نيرصاعملاو نيرخأتملا

 كلتل ةيبلسلا ةرظنلا هيلع تبلغ دقو ؛ ةيلالهلا ةرجبلا لوح ”ةيديلفتلا ةيرظنلا" لشمي

 فل نمو ييتوغ سكيلبف ليميإو يسرام جروج تاباتك نم حضاووه امك ؛«تارجبلا

 تاساكعنالاو ءاهءارو ةنماكلا ةيجولويديإلا ةيفلخلا ءوض ىلع اهمهف بجي يتلاو ءامهفل

 امأ .ةيسنرفلا ةغللا ىلإ عوضوملا لوح ةيساسألا رداصملل ةميلسلا ريغ تامجرتلا نع ةبترتملا

 كاجو يسنوب ناج لاثمأ نم نوثحاب هلثميو ؛"ةيدقنلا ةيرظنلا" ب هتعن نكميو يناثلا هاجتالا

 يف ةدراولا تاطلاغملاو ماكحألل اودصت نيذلا مهريغو نهاك دولكو تسوكال فيإو كريب

 لوألا هاجتالا يخرؤم تاباتك

 98 -97 ص :2ج «برغملا خيرات لمجم :يورعلا -1
 103 سفن -2

 ل. 8عوبعب" هب ! امو عهن دنع اع ظعمت طةتاهلب" 5هيفتم اهادسصتعمي 36,1972, م. 110 -3
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 ىيبيبضلا رمح رات



 ًاعيح نوفذهعسم ةيبرعلا ةمألا ءانبآ اننإ

 احضاو كاب تاكيكتو كايجيئارشلاب

 ابب ضيرتت ىعو أريح انل فيزت ال افأ

 لحاد يفو اننلوح نم دئاكملا كيحتو
 اياونلا تحضتا دق اهو .انعالق

 ليبس ىلع طقف سيل ؛ةروصلا تحضتاو

 يف لب «نيطسلفو قارعلا ف ثدحي ام

 مسبكلا يبرعلا اننطو نم ةريثك ءازجأ
 كلت ارثأ اهغلبأو ططخلا أوسأ نم لعلو

 «برغملاو قرشملا نيب ام ةلعتفملا ةقرفتلا

 كانهو انه رهظت يلا تاعرلا كلتو

 قزمتلاو ةققرفلا نم ديزم ىلإ ةيعاد

 يحرراخلا رطخلا نع راظنألا فرصو

 ام اذه لعلو .بناج لك نم اتب قدحُلا

 ةيضللاو نتيللا نم ةيرم لإ انف

 ف داحلا يعوضوملا يملعلا

 نايتبيلاك ةدحاو ةلتك اندّحويو

 اضنمجي ام

 .اضعب هضعب دشي صوصرملا

 ثاحبأو تاساردل يملاعلا زكرملا


	www.ezzman.com
	الغلاف
	المحتويات
	تقديم
	تقرير عن أشغال الندوة 
	المحور الأول وحدة اللغة و الأصل
	الصلات الحضارية والثقافية بين اليمن والمستوطنات الحضرية في شرق افريقيا 
	عبده علي عثمان جامعة صنعاء

	العلاقة بين اللغة الليبية القديمة(الأمازيغية) ولغات الشرق الأدنى القديم
	دكتور محمد علي عيسى جامعة الفتح طرابلس

	القبائل الليبية والعربية القديمة:  هل من صلة
	دكتور علي فهمي خشيم مجمع اللغة العربية طرابلس

	في الأسماء التاريخية ومدولاتها نموذج: التفاعل البشري بين عرب اليمن والشام وسكان الجناح العربي الافريقي عبر العصور
	دكتور محمد محفل


	المحور الثاني الهجرات اليمانية قبل ظهور الإسلام
	الصلات بين جنوب شبه الجزيرة العربية وبلاد الرافدين خلال الألف الأول ق.م
	دكتور جباغ سيف الدين قابلو

	الهجرات العربية اليمانية إلى بلاد الشام قبل الإسلام
	دكتور محمود فرعون

	الهجرات اليمانية حتى نهاية القرن الثالث الميلادي
	دكتورر رفعت هزيم

	أثر هجرة قبيلتي الحبشان(حبشت) والأجاعز من اليمن إلى
	أ. هدى عبد الرحمن العلام

	الهجرات القديمة إلى شمال إفريقيا 
	أ. محمد المختار العرباوي


	المحور الثالث الهجرات اليمانية والتحركات البشرية بعد ظهور الإسلام
	الهجرات العربية إلى شرق أفريقيا ودورها في نشر الإسلام والعروبة
	دكتور حسن الشطشاط

	الهجرات اليمانية إلى موريتانيا قراءة في الأنساب والتاريخ
	دكتور حماه الله ولد سالم أستاذ التاريخ بجامعة نواكشوط

	دورر القبائل الليبية في عروبة تشاد
	محمد امحمد الطوير

	الممنصور أبي عامر والبربر بالأندلس في أخر عصر الخلافة
	دكتور محمد حناوي

	الهجررة العربية الكبرى إلى المغرب الأقصى في عهد يعقوب المنصور الموحدي 
	دكتور محمد المغراوي

	استقرار قبائل صنهاجة بتانسيفت الحدث وبعض أبعاده المجالية
	دكتور محمد رابطة الدين


	المحور الرابع التمازج البشري وأهميته في ربط المغرب بالمشرق
	الوجود اليمني بالأراضي الليبية ودوررها في ربطها بالمشرق
	دكتورر محمود أحمد أبوصوة جامعة الفاتح ليبيا

	اليمانيون في إفريقية (البلاد التونسية) في القرن الأول والثاني للهجرة
	دكتور راضي دغفوس أستاذ التاريخ الوسيط بالجامعة التونسية 

	التواصل الفكري بين المشرق والمغرب وأثره في بناء دول المغرب خلال العصر الوسيط -إبن تومرت والدولة الموحدية نموذجا-
	دكتور صالح معيوف مفتاح جامعة سبها

	الهجرات الهلالية من خلال بعض الكتابات الفرنسية المعاصرة
	دكتور محمد الشريف جامعة عبد الملك السعدي تطوان





