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 ناخلا لهس

 ناخلا لهس

 يذلا لبجلا حفسب لصتي لماع لبج لوهس نم
 نم ةمداقلا لفاوقلا هب رمت تناكو «نينبت ةدلب هيلع موقت

 . هيف تيبتو اكعو روص ىلإ اهقيرط يف قشمد

 ىف ريبج نبا ةلاحرلا اهيف ناك ىتلا ةلفاقلا ترم دقو
 هز رطل فسر دنن ةلفاقلا عم هيف تابو لهسلا اذه

 نج تيب  ةيراد  قشمد : لحارملا هذه ىلع قشمد نم

 ,20)ةسيملا - نساينان-

 نبا ركذ نيحو «ةسيملاب ريبج نبا ةلفاق تتاب دقو

 نيرفاسملا راجتلا نم ةريبك ةلفاق :اهنع لاق ةلفاقلا ريبج

 .اكع ىلإ علسلاب

 يداوب ترمف نينبت ىلإ ةلفاقلا تهجتا ةسيملا نمو

 وهو ؛مويلا ىتح همساب ظفتحي لازي ال يذلا لبطصإلا
 .هفصو يف ضافأف ريبج نبا شهدأ داو

 ناتبقع هنم علطملاو هيلإ طبهملا١ :هنع هلاق اممو

 .«نادوؤك

 ىلإ انيهتناو ًاريسي هنع انيشمو هانزجأف» :لوقي مث
 وهو «نينبتب فرعي جنرفإلا نوصح نم ريبك نصح

 ةكلملاب فرعت ةريزنخ هتبحاصو لفاوقلا سيكمت عضوم

 )١( تاسيملا :مساب مويلا فورعملا ناكملا يه تناك امبر .

 ما 9[

 ناكف هللا اهرمد ةكع بحاص ريزنخلا كلملا مأ يهو

 ريغ ًاسيكمت سانلا سكُمو نصحلا كلذ لفسأ انتيبم

 ريناندلا نم طاريقو رانيد هيف ةبيرضلاو ءىصقتسم

 مهنأل هيف راجتلا ىلع ضارتعا الو سأرلا ىلع ةيروصلا

 «ريشعتلا لحم وهو نوعلملا كلملا عضوم نودصقي

 نورشعو ةعبرأ رانيدلاو «رانيدلا نم طاريق هيف ةبيرضلاو

 . (ريبج نبا مالك ىهتنا) «ًاطاريق

 ناكف) :هلوقب ريبج نبا هنع ربع يذلا ناكملاو

 لبج يف مويلا فورعملا وه (نصحلا كلذ لفسأ انتيبم

 هقحل دق مسالا اذه نأ كش الو ناخلا لهسب لماع

 تاناخلاف نيرفاسملا لوزنل دعم هيف ريبك ناخ دوجول

 . ءابرغلا نيرفاسملا لوزنل ةدعم تناك يتلا يه

 : ءايشأ ةدع ىلإ ةراشإلا نم دب ال انهو

 يداو نيب ةدلب ةيأ ركذي مل ريبج نبانإ-١

 مويلا نيناكملا نيب نأ نيح يف «نينبت نيبو لبطصإلا
 رورملا نم قيرطلا اذه زاتجمل دب الو ««ارقش) ةدلب

 . اهب

 ريبج نبا ةلحر دعب تثدحتسا ارقش ةدلب نأ لهف

 اهاهنأو ةطانرغ نم (م417١١) ه01/8 ةنس اهأدتبا يتلا

 ؟(م11406) 08١ ةنس ةطانرغ يف

 ارقش يف فشتكم وه أم نأل ًادج دعبتسم اذه نإ



3 

 امو ةيجاجز ناوأ نم روبقلا ىف ءاوس ةميدق راثآ نم

 نارجألا وأ «بنعلا رصاعم نم اهيف دجو ام وأ ءاههباش

 مدق دكؤي كلذ نإ  نابلصلا اهيلع شوقنملا ةريبكلا

 .ةدلبلا

 ناك امبر هنأ ارقشل هركذ مدع مهضعب لّلع دقو

 ةلصوملا ةبقعلا دوعص مدع لضفت تناك لفاوقلا نأل

 ةبقعب مويلا ةامسملاو ليبطصإلا يداو دعب اهيلإ

 يف ةرئاس ارقش لوح رودت تناك لب ؛(ةكيكسلا)

 يهتنت ثيح .ةلحن يداو مساب مويلا فورعملا يداولا

 .ناخلا لهس ىلإ

 نع لقي مل ريبج نبا نأ ول لوقعم ليلعت اذهو

 ناتيبقع هنم دعصملاو هيلإ طبهملا» : لبطصالا يداو

 .«نادوؤك

 ىه لبطصإلا يداو نم دعصم ىه ىتلا ةبقعلاف

 ريبج نبا ىردأ امف ءارقش ىلإ ةلصوملا ةكيكسلا ةبقع

 !؟اهدعص دق نكي مل ول دوؤك ةبقع اهنأ

 اهنأب مكحيل اهاري نأب يفكي هنأب اذه ىلع درُيو

 .اهدعصي نأ نود «دوؤك

 دعب ةثدحتسم تسيل ارقش نأب نودقتعي نم نأ ىلع

 ركذب ًامزتلم نكي مل ريبج نبا نأ نوركذي ريبج نبا ةلحر
 ًالثم وهف نادلبو ركاسدو ىرق نم هب رمي ام لك ءامسأ

 :ناخلا لهس نع هليحر دعب لوقي

 نينثالا موي رحس هللا اهرمد نينبت نم انلحرو»
 نأ نود «ةمظتنم رئامعو ةلصتم عايض ىلع هلك انقيرطو

 اذكه لظيو رئامعلا وأ عايضلا كلت نم ةدحاو يمسي

 :لوقيف اكع نم ًابيرق لوزنلا ىتح

 اكع عايض نم ةعيضب روكذملا نينثالا موي انلزنف

 ركذي مل اكع باوبأ ىتح نينبت نمف .«خسرف رادقم ىلع
 . ةدلبل ًامسا

 بانطألا اذه نع انوحماسي نأ ءارقلا نم وجرنو

 يتلا ةدلبلا يه ارّمشف ءاهدوجو مدعو (ارقش) دوجو نع

 ناخلا لهس

 ةدلب يهو «لوألا هميلعت ىقلتو أشن اهبو دلاولا اهيف دلو

 , ©0دودجلاو ءابآلا

 عئاضبلا رومأ يف مويلا هيمسن ام نأ انفرع - ؟

 ًارورم دلبلا يف رمي ام وهو (تيزنارت) مساب ةيراجتلا
 راملا دلبلا يف ةبيرض هيلع ذخؤت الف اهيف رقتسي نأ نود
 نإ ؛هيف رقتسيس يتلا دلبلا يف ةبيرضلا ذخؤت لب ءهب

 انللظو ةايحلا مايأ نم ةليوط ًامايأ اهيف انيضق يتلا كلذك يهو )١(

 «يلاغدلاو ءةموحلاو ءريواودلا ىلإ :اهعبارم ىلإ نحن

 عكوكس نم اهريهازأ ىلإو .يقولسلا يداوو ؛نيتكربلاو
 .نوئحدلاو

 يف تارفلا فافض ىلع انأو اهيلإ نينحلا يف تلق يتلا يهو
 ١ ١ " .قارعلا
 مهتارف بذع دروللّدلنفعل

 ايماظلاززام هيف يداؤف نإف

 يهتلشيو نيتكربلا ءالنحمي
 ايقاسمو ىرذلا كلت يف عراشم

 بئاحس بوص ءارضخلا (ةموحلا) ىقس
 (ايلاغدلا)مق نزملا وطه ىّورو

 اضيبأ(عكوكسلا) نعلطي عبارم

 ايناق رمحأ (نونحدلاب) نيهزيو
 عبيرم(ريواودلا) دعب ينقاشامف

 ايداو يقولسلا يداو نع تضتعا الو

 :اهيف تلقو

 ابالغ  ىوهلاحربامءارقش
 اباذع كاون تحربامءارقش

 ىوهلاَذلمك رضخلالالتلاكلت

 اباطو لاضنلا بذع مكواهيف

 امو يداولاو ءارضخملا (ةموحلاو)
 ابابقوارذلا يفًامايخ تمض

 اهباوراس نمو(اناوش)لالظو

 (ابارسأ يفتقت نسسح بارسأ)

 امنإف موسجلا بغت نإءارقش

 اباغام ىونلا يف ةبحألا قوش
 ابضلا جرا يف لعل نوتفلتي

 ابالم حابصلا لع كييداو نسم
 ةيحتداعبلاٍلع كنملعلو

 اباوج باتكلا لع كنملعلو
 ةيتف كبحبانلزامءارقش

 ابابشو ةسامحح نيدقوتم

 ىوهلافامهرعشلااذه باش نإ

 اباشام ىلملا وف يبلقو ٌضغ



 ناخلا لهس

 وفظومف نمزلا كلذ يف هابشأ هل ناك (تيزنارتلا)

 اوضاقتي مل ناخلا لهس يف نويبيلصلا (كرامجلا)

 ًارورم ةرام اهنأل مهب ترم يتلا عئاضبلا ىلع ةبيرضلا

 .اكع ىلإ اهقيرط يف

 ىلع كاذموي نكت مل (كرمجلا) ةبيرض نإ -

 ءًاضيأ نيلخادلا سانلا ىلع تناك لب ءطقف عئاضبلا

 . طاريقو رانيد سأر لك نع يهو

 يتلا ةبيرضلاب ةبيرضلا هذه هبشن نأ نكمي الأ
 لوخدلا ةريشأت مهئاطعإ دنع لودلا لصانق اهاضاقتي

 ىرخألا يه تسيلأ ؟رفسلا تازاوج ىلع (ازيفلا)

 ؟عئاضبلا ىلع ال سانلا ىلع ةبيرض

 دقف ءانه ريبج نبا هركذ اميف ضومغلا ودبي ؛

 عئاضب رمأ انمهفو «سوؤرلا ىلع ةبيرضلا انمهف
 سكمو :هلوق وه همهفن مل يذلا نكلو .(تيزنارتلا)

 كانه نأ ىلع لدي اذهو '. ىصقتسم ريغ ًاسيكمت سانلا

 (تيزنارتلا) عئاضب ريغو سوؤرلا ةبيرض ريغ ًارمأ
 .هيف سانلا اوصقتسي ملف (كرامجلا) وفظوم هيف لهاست

 رقتستس يتلا عئاضبلا رمأ وه رمألا اذه ناك امبرو

 يف عابتس لب ءاكع ىلإ (تيزنارت) رمت الف ةقطنملا يف

 نوفظوملا ضرف هذهو ءركاسدو ىرق نم اهيلإ امو نينبت
 . ءاصقتسا نودب نكلو ةبيرضلا اهيلع

 لب ءدودحلا ىلع نكي مل (كرمجلا) زكرم نإ ه

 نيملسملا ةقطنم نيب دودحلا نم ةليوط ةلحرم ىلع ٍناي-
 تمم با كد امك تاكناك هوذجلاف ودسلا ةتطمو
 ناخلا لهس يف (كرمجلا) زكرمو « سايناب يحاوض يف

 فيكف «ةديعب تافاسم نيناكملا نيب امو .نينبت دنع

 نمم اونوكي ال نأ ىلع نيلخادلا (كرامجلا) ةرادإ نمتأت

 قطانملا هذه يف هعئاضبب وأ هصخشب ءاوس رقتسيس

 نم نوجني كلذبو «نينبتو سايناب نيب ام ةعساولا
 !؟ةبيرضلا

 ىلع قبطي قيقد ماظن كانه ناك هنأ ودبي يذلا

 هنأ مدقت اميف ركذ دق ريبج نباف دارفألا ىلع ال لفاوقلا

 3”؟و

 ىلإ علسلاب نيرفاسملا راجتلا نم ةريبك ةلفاق» يف ناك

 .«اكع

 لفاوقلا ىلع قبطت تانامض كانه ناك هنأ رهاظلاف

 .رافسألا هذه لثمل ةأيهملا

 رثكأ لهسلا اذه يف :لوقنف ناخلا لهس ىلإ دوعنو

 نيب هطسوتلو ءاملا ةريثك ريغ اهنكلو ةعبان نيع نم

 عيبانيلا نم ةمورحملا ىرقلا تناك ,ىرق ةعومجم
 دوعت نيذلا نينبت لهأ كلذب عنامي الو هئام نم ديفتست

 رّثلا عوبنيلاب اهنع مهئانغتسال نويعلا ةيكلم مهتدلبل
 نيع ىمسملاو ةدلبلا نم رخآلا فرطلا يف عقاولا قفادلا

 اهيف لقت يتلا فافجلا ينس يف هنأ ىلع .(بارزملا)

 ناخلا لهس نويع نوسرحي نينبت لهأ ناك عيبانيلا هايم

 نيبو مهنيب تعقو املاطو اهدورو نم مهريغ نوعنميو

 ىلع براضتو كراعم ةرواجملا ىرقلا لهأ نم مهريغ
 .نويعلا كلت نم ءاملا لقن

 ةيرانلا نحاطملا لامعتساب نرقلا اذه يف ئدب املو

 لهس يف عونلا اذه نم ًانوحاط نينبت لهأ ضعب أشنأ

 اميس ال اهيلع لابقإلا رثكف لغربلاو حمقلا نحطل ناخلا
 ريجحلا يداو يف ءاملا نيحاوط نع ةديعبلا ىرقلا نم

 .نمزلا نم ةرتف ناخلا لهس رمعف يناطيللاو

 رجاهملا يَرِب فسوي خيشلا لوقي ناخلا لهس يفو

 ةدحتملا تايالولا يف نغشيم تيورتيد ىلإ نينبت نم

 لماعم يف ًالماع تنورتيد يف هتايح أدب دقو ةيكيرمألا

 :دروف تارايس

 يلثم ينطوم يف نجسلا ريسأ ةايح

 يلغش عنصم يف دوسلا ديبعلا لغشو
 ًايعار زعملا عم ايحأ نأ تينمت

 يلهأ نمو يعوبر نم ًابيرق ىقبأو
 ًالماع (دروف) يف لامعلا عم حورأ

 لمنلا ددع يف عاض ًادرف حبصأف

 يتزي تيزلاو توزاملا نم يذهو

 يلكأ ةنبج نم رأفلا راغص لكأو
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 يننإو ًاقوش (نينبت) ىلإ نحأ
 يلحر اهضرأ نع لاط ام اهركذأس

 .(نغشم) عناصم يف يمسج ناك نإو

 لتلا ةعلق وأ (ناخلا لهسب) يبلقف

 :هل قيدص ىلإ ةلاسر يف بتكو

 اباتك هثعبأ رعشلا كيلإ

 اباوجلا يل ديربلا عم تاهف

 ينأفلأست ال (تيورتد) نعو

 ابايغلا اهب تلطأ يمغر ىلع

 اهاوس ىضري ال رادلا بيرغ
 انباربخ تاك نو انفاوهتيو

 يدنع تانيتلا ةميخ كلانه

 انياحس ةخحنطات لك لداغت

 يلهأ فيكو تنأ فيك كتلأس

 ابابشلااهب تيوط لالطأو

 ىسمأ لهسلا فيك (ناخلا لهسو)

 اباطو هرهازأ تباط لهو
 يلنغت تناك ةداغ يحورب

 (اباتعلا) نحل هتابضه ىلع

 اهيلإ ودغأ له (درولا نيعو)

 ابايثلا اهبراسم يف لسغأو

 هاز مطبلا ثيح (قيذص) يفو
 ابابقلاهينثت يف قناعي

 (قيذص :عجار) ْ

 ماقول عهس
 ءنداعملاو «ةيبرحلا مئانغلا نم سمخلا ىبجي

 «ىرخألا ءايشألا ضعبو «ةصلاخلا ةيوئسلا دئاوعلاو

 هفيراصم جارختسا دعب ءصخش لك عفدي نأ ينعي

 . ةينيدلا ةدايقلاو ةمامإلا زاهج ىلإ سمخلا «ةصاخلا

 «فرصيو «مامإلا مهس» ىعدي سمخلا اذه فصن

 . هئاقبإو نيدلا ظفح يف «يعيشلا هقفلا بسحب

 مامإلا مهس

 نوؤش ريدت يتلا ةديحولا ةينازيملا نإ «مويلاو
 «ةينيدلا ةايحلا ميظنت ينب اهيلع يتلاو «ةينيدلا ةمظنملا

 ثيحب اهتغيصو اهلكش ةينيدلا ةمظنملا تدمتسا اهنمو

 مهس يه «ةينيدلا نوؤشلا عيمج يف ريبك ريثأت اهل حبصأ
 . مامإلا

 مازلإ يأ نوضرفي ال نيدهتجملاو نيدلا لاجر نإ

 نإ لب «ةيلاملا ةينازيملا هذه ةيابج ضرغل رابجإ وأ

 بيطو اضر نع نولصتي نيذلا مه نينمؤملا سانلا

 نيدلا لاجر نم مهيلإ نونئمطيو مهنودمتعي نمب رطاخ
 يلام ميظنت يأ ءالؤهل سيلو .مهتمذب ام مهل نوعفديو

 مهرئامضب نيعوفدم «سانلا امنإ ؛لاومألا هذهل زيمتم

 ناك ًاريثك مهلاومأ نم مهيلع يغبني ام نوعفدي ءمهناميإو
 لصت يتلا ماقرألا ىتح ةريغصلا ماقرألا نم «ًاليلق مأ

 .هنم فالآلا تائم عضبو ناموت فلأ ةئملا ىلإ

 هنأ يه فاقوألا ةينازيم ىلع مامإلا مهس ةزيم نإ

 مايقف ,.مهبحو مهعضاوتو سانلا فطاوع ىلع يوطني
 نع ئشان ام صخش ىلإ مامإلا مهس عفدب سانلا ةماع

 حلصي لاملا اذه ملستي يذلا نوك امأ ءمهنظ نسح

 سانلا مكح ةحص رادقم ىلإ دوعيف حلصي ال وأ كلذل

 لماوع دوجو مدع ىلإو .ءصخشلا اذه حالص ىلع
 اذهل يئاهنلا ملستملا نأ ريغ .رمألا كلذ ريغ ىرخأ

 تالولعملاو للعلا نم ةلسلس ةمثف ؛مامإلا وه مهسلا

 مهنظ نسحو سانلا قوثو مث ءام صخش فيرعت مظتنت

 ةماعزلا هغولب مث ءهيلإ مامإلا مهس لوصو مث ءهب
 . ةسائرلا منستو

 ةطلسلاو ركرتلا

 ندملا نيب طابترالا لئاسو تناك موي «ةنس ةئم لبق

 نم مهيلع ام نوعفدي ةئيدم لك يلاهأ ناك .ةفيعض

 لاومألا كلت تناكو مهتنيدم ءاملع ىلإ ةيلاملا قوقحلا

 اذه لالخ نكلو .اهسفن ةنيدملا ىف فرصت ام ابلاغ

 تالصاوملا تاو ترهل نأ كسر ءهريخألا نرقلا

 ترج «ضعب نم اهضعب قطانملا برق دادزاو «ةثيدحلا
 .ديلقتلا عجرم ىلإ لاومألا كلت عفدت نأ ىلع ةداعلا



 امرا هج

 ريدقتلا عضوم ناك يذلا ديلقتلا عجرم نإف كلذ ىلعو

 .هيلإ مامإلا مهس لاومأ لوصوب «تدادزا «ةعاطلاو

 اهعيسوت يفو ةيملعلا تازوحلا ةرادإ يف هتاناكمإ

 دايدزاو تالاصتالا عاستا رثأ ىلعو .اهتمادإو

 راشتناو ءديلقتلا عجارمو سانلا نيب تاطابترالا

 نيذلا نيجرختملاو بالطلا ددع ةرثكو ةيملعلا تازوحلا

 تاماعز ترهظ .ىرقلاو ندملا مظعم يف اورشتنا

 .ةرييك تاطلسو

 امأ .اهانركذ يتلا يه مامإلا مهسأ عيمجت ةقيرط نإ

 يذلا عجرملا رظن ةهجوب ةئملاب ةئم طبترتف اهفرص ةقيرط
 اذهل نوكي نأ مويلا اذه ىلإ ةداعلا رجت ملو .اهملستي

 هذه يف فرصتلا نسحو «تالجسو رتافدو تاباسح

 نم هفوخو هدهزو عجرملا ىوقت ىدمب طونم لاومألا
 مدعو فرصلا تاهج ةيقحأ نم هتبثت ىدمب مث ءهللا

 ىلع لجرلا ةردقب كلذ قلعتي ًاثلاثو ءءاطخأ يف عوقولا

 . هتاناكمإو رمألاب همايق نسح

 فعضللاو ةوقلا اتطقن

 تقولا يف ةعبتملا مامإلا مهس عمجت ةقيرطل نإ

 اهعفاد نأ اهنساحم نمو .اهثواسمو اهنساحم رضاحلا

 ال ةعيشلا ءاملع نأو «مهتديقعو سانلا ناميإ وه ديحولا
 مهلزعو مهنييعت نأو «ةموكحلا نم مهتينازيم نوضاقتي

 ظوفحم مهلالقتسا نإف كلذ ىلعو «ةلودلا ديب سيل

 .ةلودلا ةوق ءازإب ةوق مهف «تاموكحلا لابق يف امئاد

 . انايحأ اهنوسفاني دقو

 ىلإ دانتسالاو ؛ةينازيملا يف لالقتسالا اذه نإ

 هجوب فوقولا ىف ًانايحأ ببسلا امه «سانلا ةديقع

 هذه نكلو ايل فدو اهنشراتمو تاموكحلا تافارحنا

 ءًاضيأ ةعيشلا فعض ةطقن يه ,ءىرخأ ةهج نم ءاهسفن
 ةعاطإ ىلع مهربجيو ةعيشلا ءاملع مزلي ام ةمث سيلف
 ةماعلا قاوذأ ةاراجم ىلإ نورطضم مهنكلو تاموكحلا

 أشنم اذهو «مهب نظلا نسح ىلع ءاقبإلل ءاهدئاقعو

 . يعيشلا ينيدلا كلسلا يف ةدوجوملا دسافملا

 نيدلا لاجر كلس

 نم لكل زايتما دوجو انظحالل رهزألا عماجلا ةماعزب

 . ىرخألا ىلع نيتمظنملا نيتاه

 عماجلا سيئر ةيروهمجلا سيئر نيعي رصم يفف

 مدع اهسأر ىلع يتأي ةصاخ بابسأل رظنلاب ءرهزألا

 دوجو كلذكو ءرهزألا عماجلل ةلقتسم ةينازيم دوجو

 كلذ ىلعو .رمألا يلو نأشب رصم يف ةفلتخم ةرظن

 هنيعي يذلا ماعلا يعدملاب هبشأ رهزألا عماجلا سيئرف

 هل دوجو ال اذه نكلو .ةلودلا يف لوألا لجرلا اندنع

 ضعب نأ رهظ اذإ لب «ناريإ ىف ىنيدلا كلسلا ىف

 .صخشلا كلذ طوقس ىلإ ةاعدم نوكي

 خيشلا ةروص فحصلا ىدحإ يف تيأر تاونس لبق

 ىلإ سلاج وهو رهزألا عماجلا سيئر توتلش دمحم
 امأ . رصانلا دبع لامج ةروص تقلع هسأر قوفو هبتكم

 نيلوؤسملا دحأ ةروص دجت نأ نكمي الف ناريإ يف

 رصم ميعز نإ .ةبلطلا دحأل ةريقح ةفرغ يف ىتح ةقلعم

 عيطتسي ثيحب ةردقلاو ةوقلا نم غلبي نأ نكمي ال ينيدلا

 هنأل ؟اذامل .ةموكح طقسي نأ غبتلا ةيضق لثم ةيضق يف

 .ةلودلا ىلع ئكتم

 نيدلا لجر نأ دجن «ءىرخأ ةهج نم نكلو
 يف هشاعم درومو هبترم دجي ال هنوكل رظنلاب .يرصملا

 هل نوكتو ؛ةماعلا ىلع ًائكتم نوكي ال هنإف سانلا يديأ

 ءاهمتكي الو قئاقحلا يفخي الو «ةديقعلاو يأرلا ةيرح

 سيئر ردقي نأ دعبتسملا نمل هنإ «سانلا ىشخي ال هنأل

 يح نوكي امهم ةرضاحلا فورظلا هذه يف « يعيش ينيد

 ىوتف رادصإ ىلع ءاضلخمو حالصإ بلاطو ريمضلا

 اهب مطح يتلاو توتلش خيشلا اهردصأ يتلا ىوتفلا لثم

 ةوطخ وطخي نأ ىتح وأ ءةنس فلأ نم رثكأ ماد ًامسلط

 . ريثكب ةوطخلا كلت نم رغصأ

 فورظلا تناك موي «ىلوألا ةيمالسإلا نورقلا يف

 .ةهباشتم نييناريإلاو نييرصملا نيدلا لاجرل ةيشاعملا



 ل ١

 عونتو يركفلا مهرونت ثيح نم ؛ةعيشلا ءاملع نكي مل
 .ةيملعلا مهتاراكتباو ةفلتخملا عورفلا يف مهتافلؤم

 مهسفنأ نييرصملا نإ لب ءرصم ءاملع نع نيفلختم
 مولعلا عيمج يف مهيلع نييناريإلا مدقتب نوفرتعي
 نويع نإ .سوكعم رمألاف مويلا امأ .ةيمالسإلا

 ءرصم ءاملع وحن هجتت ناريإ يف نيرونتملا نيملسملا
 ةيعامتجالا لكاشعلا نقوذيوعلا مهفيلآت نورظتني

 نم اوسئي دق مهنإ ءهذه انمايأ يف ةبولطملا ةيمالسإلا

 رظتني ال اهيف نوشيعي يتلا فورظلا يف مهنأل «مهئاملع

 تافلؤملا ضعب وأ ةيلمعلا لئاسرلا ريغ مهنع ردصي نأ

 . ةماعلا ريكفت ىوتسم ىطختت ال يتلا ةيحطسلا

 لالخ تعاطتسا ةصلخملا ةبخنلا نم ًاددع نأ ريغ

 ةينازيم نع لصفنت نأ ةيضاملا ةعبرألا وأ ةثالثلا دوقعلا

 يف قيقحتلاو فيلأتلا ىلإ تفرصناو نيدلا لاجر

 عمتجملا يف مويلا ةجاحلا اهيلإ دتشت يتلا تالاجملا

 . يمالسإلا

 تافلؤملاو راثآلا نأب نآلا نوفرتعي نيعلضتملا نإ

 يجيرخ نع ةريخألا تاونسلا يف تردص يتلا

 ءاملعلا هرشني امم ريثكب قمعأ ةيعيشلا ةيملعلا تازوحلا

 . ًاقيقحت قدأو نويرصملا

 ةيرحلاو ةردقلا

 تلان سانلا ىلع ةينيدلا ةمظنملا تدمتعا اذإ

 ىلع تدمتعا اذإو .ةيرحلا رسخت اهنكلو «ةردقلا

 نأل كلذو «ةيرحلاب تظفتحاو ةردقلا تدقف تاموكحلا

 مهنكلو مومعلا ىلع ناميإو ةديقع ووذ سانلا ةماع

 لك نوضراعي مهنإف كلذلو .ءنوفلختمو جذسو ةلهج

 ريغ ؛ةرونتم ىرخأ ةهج نم تاموكحلا نكلو . حالصإ
 سانلا ىلع ئكتت يتلا ةمظنملاف .ةربجتم ةملاظ اهنأ

 ءاهزواجتو تاموكحلا ملظ ةبراحم ىلع ةرداق نوكت

 مهدئاقعو ةلهجلا تافارخ ةبراحم يف ةفيعض اهنكلو

 اهنإف تاموكحلا ىلإ ةمظنملا تدنتسا اذإ امأ . ةلطابلا

 .ةلهاجلا راكفألاو تاداعلا ةبراحم ىلع ةرداق نوكت

 . اهربجتو تاموكحلا ملظ هجو يف ةفيعض نوكتو

 مامإلا مهس

 سانلا ىلع نيدلا لاجر ةينازيم دانتسا نأ يدنع

 مدع وه فعضلا ببس امنإ .مهفعض ببس وه سيل
 هذه ىلإ يدؤي يذلا وهو ةينازيملا هذهل ميظنت دوجو
 ةصقنملا ةلازإ نكمي مهتينازيم ميظنتبف . ةريبكلا ةصقنملا

 ةردقلا نم ًالك ةعيشلا نيدلا لاجرل نوكي ثيحب ىربكلا

 غلبن نأ وه عوضوملا اذه يف انمالك فدهو «ةيرحلاو

 . ةيلاثملا ةلحرملا هذه ىلإ ةينيدلا ةمظنملاب

 عمتجملا ةفآ

 نمو «تالاحلا نم ريثك يف درفلا هبشي عمتجملا

 عمتجملا ةفآ نوكت نأ يعيبطو «تافآلاب ةباصإلا كلذ

 نإ .هب ةصاخلا هتفآ عمتجم لكلو .عمتجملاب ةصاخ

 نع هتدعقأو للشلاب ينيدلا انعمتجم تباصأ يتلا ةفآلا

 ةباصإلا نم ءالب دشأ يهو «ماوعلاب ةباصإلا» يه لمعلا

 لصأ نإ .تايحلاو براقعلا عسل وأ لزالزلا وأ لويسلاب
 . يلاملا انماظن وه ةفآلا هذه

 ال «ةفآلا هذهب اهتباصإ رثأ ىلع ةينيدلا انتموظنم نإ

 يدهت نأو «ةلفاقلا مامأ كرحتتف ةعيلط نوكت نأ عيطتست

 ىلإ ةرطضم اهنإ .ةيادهلل حيحصلا ىنعملاب ةلفاقلا
 ال مهنأ ةماعلا تامس نم نإ .ةلفاقلا ءارو كرحتلا

 هب نوكسمتي لب «هيلع اوداتعا يذلا ميدقلا نوقرافي

 ديدج لك نوربتعي مهنإ . لطابو قح نيب زييمت نود
 ةعيبطلا نيناوق نوفرعي ال .ءاوهألل ًاعابتا وأ ةعدب

 نم ديدج لك نوفلاخي مهنإف كلذل «ةرطفلا تايضتقمو
 . امئاد ميدقلا عقاولا ىلع نوظفاحيو .روظنملا اذه

 ىلإ نورظني سانلا نم ةماعلا نأ مويلا ىرن اننإ
 ةلادعلاو «ةورثلل لداعلا عيزوتلاك ءةمهم لئاسم

 اهلاثمأو «ينطولا مكحلاو ماعلا ميلعتلاو «ةيعامتجالا

 هل وعدت يتلا هميلاعتو مالسإلاب اقيثو طابترا طبتري امم

 . ةينايبص ةبغر ىلإ مهترظن اهيلإ نورظني «هنع عفادتو

 هل ةحودنم ال ةماعلا ةفآب باصملا ينيدلا انعمتجمف

 نع  ةيعامتجا ةلأسم يف ثدحتي نأ ديري امدنع

 روذجلا نع ًادعتبم «ةيوناثو ةيحطس لئاسم يف ضوخلا
 ء«فسألا عم «لدت ةقيرطب اهعم لماعتي يتلا ةقيمعلا



 مامإلا مهس

 ديب ًاحالس نوكي امم ؛مالسإلا هضقن ىلعو هرخأت ىلع

 ديقت ةفآلا هذه دجن نأ ًاقح ىسألل ةاعدمل هنإ

 نأ حوضو لكب نابتسال كلذ الولو «ءلجرألاو يديألا

 هبتاجع ىنفت ال١ ًاقح نامزو رصع لك يف ديدج مالسإلا
 ةيعامتجالا مظنلا قرعأ نأ فرعلو «هبئارغ يضقنت الو

 . مالسإلا ةسفانم ىلع ًارداق سيل اذه انرصع يف

 يف توكسلا ىوس ينيدلا انعمتجم مامأ سيل

 .ةماعلا ةعيبط عم مجسني كلذ نأل «تابثإلا عضوم

 ؛«ةلماجملاو ءايرلا جاور أشنم يه ةماعلا ةموكح نإ

 عويشو «رهاظملاب مامتهالاو قئاقحلا نامتكو رهاظتلاو

 يف ايلعلا زكارملا ىلإ علطتلاو «تاماقملاو باقلألا

 . ملاعلا يف هل ريظن ال امم ينيدلا انعمتجم

 انرارحأ بولق يمدت يتلا يه ماوعلا ةموكح نإ

 .انيف حالصإلا بالطو

 يدزيلا يرئاحلا ميركلا دبع خيشلا ىأترا دقل

 نم ددع نم بلطي نأ «مق يف ةيملعلا ةزوحلا سسؤم

 «تامدقمك مولعلا ضعبو ةيبنجألا تاغللا ملعت ةبلطلا

 ةفقثملا تاقبطلا ىلع مالسإلا ضرع اوعيطتسي يكل

 اذه رشتنا نأ ام نكلو «ةيبنجألا نادلبلا يفو ؛ةديدجلا

 نم ةماعلا هابشأو ةماعلا نم تاعامج تءاج ىتح ربخلا

 اهعفدي يتلا لاومألا هذه نإ اولاقو «مق ىلإ نارهط

 ذفن اذإ اذكو اذك نولعفي فوس مهنأو .رافكلا ةغل ةبلطلا

 ًايبس نوكيس كلذ نأ موحرملا ىأر املف .حارتقالا

 .ًاتقوم هتركف ىغلأ ءاهساسأ نم ةيملعلا ةزوحلا رايهنال

 وبأ ديسلا ةماعز دهع يف ,؛تاونسب كلذ دعبو

 فجنلا ءاملع نم ريبك ددع دقع «ىناهفصألا نسحلا

 عجارم نم مويلا مهضعبو - نيزربملا اهئالضفو فرشألا
 ىلع اوقفتاو رظنلا تاهجو هيف اولدابت ًاعامتجا  ديلقتلا

 «بالطلا اهسردي ىتلا سوردلا جمانرب يف رظنلا ةداعإ

 ىلعو ء«رابتعالا رظنب ةينآلا نيملسملا تاجاح نيذخآ

1١ 

 دئاقع لوصأ نم ءزج يه يتلا لئاسملا كلت صخألا

 «بالطلل يسيردتلا جمانربلا يف اهنولخديف نيملسملا

 نم فجنلا يف ةيملعلا ةزوحلا جارخإ وه فدهلا ناكو
 تعفرو .ةيلمعلا لئاسرلاو هقفلا ىلع راصتقالا قاطن

 قبس دقو هنأ ريغ ءاهرارقإل مامإلا ديسلا ىلإ جئاتنلا هذه

 يرئاحلا مامإلا خيشلا عم ىرج امم هسرد ىقلت نأ هل

 قحي ال ايح تمدام :لوقي لسرأ «كلذ لاثمأ نمو

 نأ :فاضأو .ةزوحلا هذه بيكرت نم ريغي نأ دحأل

 نوكي نأ بجي «بالطلا ىلع عزوي يذلا ؛مامإلا مهس

 نأ يهيدبلا نمو .امهريغ نود لوصألاو هقفلا لجأ نم

 ءاسؤر مه نيذلا ءالضفلل ىسني ال ًاسرد ناك كلذ

 .نآلا فجنلا يف ةيملعلا ةزوحلا

 يذلا ببسلا ةفرعمل ًايفاك ًاحيضوت اذه يف نإ

 لحلا زكرم ىلإ لصت امدنع ةزرابلا انتايصخش لمحي

 نم اهدلخ يف رودي ناك ام قيقحت نع زجعت .طبرلاو
 أتفت الو «مالآ نم كلذ اهل هببسي امم مغرلا ىلعو «لبق

 ىلع اهل ةردق ال لمعلا يف اهنكلو ؛حالصإلا يف ركفت

 ةعماج لكش نم ةيملعلا انتزوح تجرخ اذامل .ذيفنتلا
 انؤاملع زربي امدنع اذامل ؟ةيهقف ةيلك لكش ىلإ ةينيد

 .ءمولعلا نم مهدنع ام نوفخي ؛نورهتشيو انؤالضفو

 نولطاعلا رثكي اذامل ؟اهنوركنيو .ءلوصألاو هقفلا ريغ

 ميعزلا نإ ثيحب سدقملا طسولا اذه يف نولفطتملاو

 يقس ىلإ رطضي درو ةتبن يقسي نأ دارأ اذإ ينيدلا

 ىغطي اذامل ؟ةريثكلا ةيليفطلا تاتابنلاو كاوشألا

 ىلع ىنيدلا انطيحم ىف توامتلاو نوكسلاو توكسلا

 ير انئمر ايف تقعيم اذاكل ؟ةايحلاو ةكرحلاو قطنملا

 بالط سيردت جاهنم مظني هل اذامل ؟ةديقعلاو ركفلا:

 ىرن اذامل ؟رصعلا تابلطتمو قفتي ًاميظنت ةينيدلا مولعلا
 ين نيقابسلا مه اونوكي نأ نم ًالدب «ةينيدلا مولعلا ةبلط
 فلخ نوجرعي «عمتجملا ةريسمل نيداهلاو ةعيلطلا
 ؟اذامل ؟اذامل ؟اذامل ؟ةلفاقلا

 حالصإلا قيرط

 ةينيدلا ةزوحلل نوكي الأ حالصإلا قيرط سيل
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 قرع نم شيعي نأ صخش لك ىلع نوكي نأو ةينازيم

 . ةلودلل اعابتا رصم ىف نيدلا لاجر لثم اندنع

 ةدوجوملا ةينازيملا ميظنت :دحاو حالصإلا قيرط

 ررقت نأب هبشأ مامإلا مهس يف نآلا يرجي ام نإ .ًالعف
 نكلو ء«ةيبرتلا لاجر شاعم نيمأتل تاصيصخت ةلودلا

 سانلا ٌتح قيرطب ةينازيملا كلت اودفري نأ مهنم بلطت

 نم ذخأي نأ صخش لكل نأو ءاهل عربتلا ىلع مهبيغرتو
 ىلع فرصي الف هريمض مكحي نأ ىلع عيطتسي ام سانلا

 نع ضيفي ام نيرخآلا يطعي نأو .هتجاح نم رثكأ هسفن

 . هتجاح

 ةيبرتلا لاح حبصي نأ نكمي فيك مولعملا نم
 ٠ نوبري فوس نوملعملاف «ةلاحلا هذه يف ميلعتلاو
 مهو «بالطلا ءايلوأ يهتشي امبسح مهنوملعيو لافطألا

 عفدت لمعلا يف ةقيرطلا هذه نإ .ةماعلا نم بلغألا يف

 ىلإ يحنتو ؛ةمدقملا ىلإ سانلا نوعدخي نيذلاب

 ةيبرتلا يف حالصإلا يبلاطو يأرلا باحصأ ةرخؤملا

 قئاقحلا نامتكو ةلماجملاو ءايرلا قوس طشنتف «ميلعتلاو

 يتلا بلاثملا عيمج دوست ثيحب «يرهاظلا لمجتلاو

 يف ةقيرطلا هذه نإ .سانلا نم ةماعلا ةألاممب لصتت

 بالطلا ءايلوأ ىلإ رظني نأ ىلع ملعملا لمحت لمعلا

 يتلا ريبادتلا عيمج ذختيف «لغتسملا عماطلا نيعب

 ىلع لوصحلل لمعم بحاص وأ راقع بحاص اهذختي

 روهظ يف ببستيف «حبرلاو ةدئافلا نم نكمي ام رثكأ

 نامتكو رهاظتلاو ءايرلاك ةماعلا بالجتسا دسافم

 ةورثلا ميسقت مدع دسافم كلذكو .ءادجتسالاو قئاقحلا

 .نظلا ءوسو تاوادعلاو داقحألا ببسب ًالداع ًاميسقت

 ةلاح نم يناعت اندنع ةينيدلا ةزوحلا ةينازيم نإ

 اهعاضخإب الإ اهحالصإل قيرط الو «كلتل ةلثامم

 ةدصرأو تاباسحو رتافدو ماع قودنص داجيإب ميظنتلل

 نأ عيطتسي ال ًادحأ نإ ثيحب ؛تازوحلا زكارم يف

 بسحب لك ذخأي لب ؛ةرشابم سانلا نم آلام ضبقي
 تحت نوكي يذلا قودنصلا كلذ نم اهيدؤي يتلا ةمدخلا

 مامإلا مهس

 .هنم نوشاتعيف «لوألا زارطلا نم نيدلا لاجر فرصت

 قوقحلا عفد نولاويس سانلا نإف اذه ثدح اذإ

 هسفن تقولا يفو ء«مهتديقعو مهناميإ مكحب ةيعرشلا
 اهيديأ عفرو ةماعلا طلستو ةلودلا طلست رسحني فوس

 ةئشان دسافملا لك نإ .ةينيدلا ةزوحلا قانخب ذخألا نع

 «سانلا نم ةرشابم لاملا نولوانتي نيدلا لاجر نوك نم
 مهل نوكت نأ نيدلا لاجر ىلع بجوي يذلا رمألا

 مهيلع ريثأتلل ةيعرشلا قوقحلا يعفاد عم ةرشابم تاقالع

 . مهباذتجاو

 مهس ملست ىلع هترادإ دمتعت ديلقت عجرم لك نإ

 نم هل دب الف . ةينيدلا ةزوحلا بالط ىلع هعيزوتو مامإلا
 ةينازيملا هذه ءافيتسا عيطتسي يكل مامتهالا بلجتسي نأ

 يف نيدلا لاجر عسي ال ةيلاحلا فورظلا يفف .اهدادعإو

 ةينيدلا ةزوحلا ىلإ مهئامتنا نم اولعجي نأ الإ ندملا

 . مهبسكتو مهلمعل ًاناكم دجسملا نمو ؛مهل ةنهم

 سانلاب لصتي دحأ حار امل ؛لاحلا اذه حلصأ ولف

 .نومرتحملا ديلقتلا عجارم ررحتلو ةرشابم ةروصب
 «بسكلل ةنكمأ اهنوك ةروص دجاسملا نع تفتنالو

 دجاسملا تدغ املو هذه ةفسؤملا اهتلاحل دح عضوو

 هيف يحتني اناكم ء(داشرهوك) عماج لثم «ةريبكلا

 ةالص اهيف نوميقي ةيواز لك يف صاخشألا تارشع

 . ")7 سانلا نم نيكردملا داقتنا نوريثيف ةعامجلا

 شاعملا

 ةلهس ةرظن شاعملا ةيضق ىلإ رظنلا نكمي ال

 تلتخا ولف «ةايحلا ناكرأ نم ساسأ نكر يهف «ةجذاس

 .ةايحلا بناوج يقاب ىلع ترثأل

 ًاريبك ًامامتها يلوي هنأ مالسإلا تازيمم نم نإ

 ربتعي مالسإلا نأ ىري مهضعب نأ ىتح « شاعملا ةلأسمل

 ىرت ال ةيعقاولا مالسإلا ةرظن نأ الإ .ًاساسأ داصتقالا

 ىري .سيئرلا هرود لمهت ال اهنكلو ءًاساسأ داصتقالا

 ددعت نم ىريكلا دجاسملا رثكأ يف يرجي ام ىلإ كلذ يف ريشي )00(

 .«ح» تاولصلا ةماقإ دنع دحاولا دجسملا يف تاعامجلا



 مامإلا مهنم

 نم نوكي نأ دب ال شاعملا نوؤش حالصإ نأ مالسإلا
 اذهلو .اهريغصو اهريبك ةيعامتجالا تامظنملا ةيلوؤسم

 نكمي امم تسيل شاعملا ةيضق نإ لوقن ببسلا
 ةايحلا ناكرأ نم نكر اهنأل «:ةلوهسب هنع يضاغتلا

 ىرخألا ناكرألا تلتخا «نكرلا اذه لتخا اذإف .ةسيئرلا

 .ًاضيأ

 نم فلأتت ةلئاع ليعي نيدلا لاجر نم ًالجر ذخأنلف

 هلاحر يقلي ةساردلا نم تاونس عضب دعب ءدارفأ ةعضب

 .هل ًازكرم دجاسملا دحأ نم ذختيو «ندملا ىدحإ ىف

 نأ هتاناكمإ دريس ف: نعني ةنإف انيدفم يوك ىلإ رظنلابو
 لوبق ىلع دمتعي هشاعم نإف كلذ ىلعو . عفن اذ نوكي

 ىلإ رظنلا نع هل صانم الو ةرشابم سانلا نم لاملا

 نوكي نأ لمتحملا نم ناك املو .لغتسملا ةرظن هعابتا

 لثم نوشاتعي نورخآ صاخشأ اهسفن ةنيدملا يف
 لصحي نأ دب ال ءرشبلا ةعيبط ثيح نمو «هشايتعا
 يضتقي سفانتلا نإ .عابتألا باذتجا يف سفانت مهنيب

 امدنعو .سانلا قاوذأب مامتهالاو ةياعرلا نم ديزم ءادبإ

 .دوجولا نم هطقست ةماعلا ةفلاخم نأ نيكسملا اذه ىري

 مل اذإ ًابجاو نوكي فورعملاب رمألا نأ هسفن يف ركفيف

 هنع طقس دقف «ررضلا لامتحا دجو اذإف ءهررض ىلإ دؤي

 . فيلكتلا

 لدب دق سانلاب ناسنإلا اذه شاعم طابترا نإ

 . يعرشلا فيلكتلل هروصتو هساسحإ

 نودؤي نوزيمتم دارنأ ًامئاد ناك هنأ فرتعأ يننإ

 نع نيهزنم «ةبعصلا فورظلا نم مغرلا ىلع مهبجاو
 سانلا ىلع رودي مالكلا نأ الإ ءعابتالل فلزتلا

 عيطتسي ال فورظ داجيإل ةرورض ال كلذل .نييداعلا

 . مهفئاظو هيف اودؤي نأ ةبخنلا ريغ

 ىوقتلاو ناميإلا رثا

 انتاباسح يف انلمهأ دق اننأ ئراقلل رطخي دق

 حالصإ يف بيجعلا ىوقتلاو ناميإلا رثأ ةقباسلا
 رومألا ةذفان نم الإ لئاسملا ىلإ رظنن مل اننأو ءرومألا
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 ىلع الإ قدصي ال ليق ام نإف هيلعو .ةيشاعملا
 ةينيدلا تامظنملا ال «ةيويندلا ةيعامتجالا تامظنملا

 الإ نونعي ال ءايقتأو نيهزنم صاخشأ نم فلأتت يتلا

 حور ذختت ةينيدلا تامظنملا يف نإو «تايونعملاب

 بيترتلاو ةزهجألاو ميظنتلا ناكم تايونعملاو ناميإلا

 . طابضناو طبض لكو

 رثأب فرتعأ يننإ .كلذك رمألا سيل :لوقأف

 نالحي ىوقتلاو ناميإلا نإ . شهدملا ىوقتلاو ناميإلا
 طبضلا نم ريثكلا ماقم ناموقيو «لكاشملا نم ًاريثك

 ةيأ نودبو هذهك ةرح ةينازيم انعضو ول .طابضنالاو

 ريغ ةمظنم ةرادإ تحت تاباسحو رتافد وأ ةيلوؤسم
 .نوكت نأ نكمي فيكو ةلاحلا فشكنتس ذئدنع « ةينيد

 نم مغرلا ىلع «ةيموكحلا تاسسؤملاو تامظنملا يفف

 تاذ ةضيرعلاو ةليوطلا تاليكشتلا نم اهيف ام لك

 شيتفتلا نم مغرلا ىلعو ء«مكاحملاو تايلوؤسملا
 ةينويلملا سالتخالا اياضقب موي لك عمسن ؛يلاوتملا

 ام يتلا ةيونعملاو نيدلا ةردق اهنإ . مكاحملا مامأ ضرعت

 كلانه ام لك مغرب «ةينيدلا ةزوحلا ىلع ظفاحت تلاز

 .اهيشالت نود لوحتو «باسحلاو ميظنتلا مادعنا نم

 نم ءامعز سدقملا ينيدلا طيحملا يف رهظ دقل

 ىلإ رظني ناك يذلا يراصنألا ىضترم خيشلا لاثمأ

 ءاملا ىلإ ؛هريبعت بسح ؛هترظن هلصت يتلا لاومألا

 ال «سبالملا لسغ دعب تشطلا يف ىقبي يذلا خسولا

 ةجاحلاو ىوصقلا ةرورضلا دنع الإ اهيلإ هدي دمي

 امو اوناك ًادارفأ ةينيدلا مولعلا بالط نيب نم ْنِإ . ةحلملا

 نأ ىتح «هل ريظن ال ةعنملاو ةعانقلاو دهزلل الاثم نولازي

 نرملعي ال مهئالمزو مهتذتاسأ نم مهيلإ نيبرقملا برقأ

 :ةفيرشلا ةيآلل قادصم مهف ء«مهرقف نعائيش

 . 4« ِلشمَتلا بي ةيبقأ لماكلا ُمُهبسْمي»

 ىوقتلا ماقم موقي ءيش نم ام هنأ فرعن اننإ

 صقاونلا نم ريثك يف للخلا نادسي امهنأو «ناميإلاو
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 ىوقتلا عضن نأ نكمي ال ءىرخأ ةهج نم .نكلو

 نم عقوتن نأ نكمي ال اننإ .ءيش لك ناكم يف ناميإلاو

 ناكم المت ال تايونعملاف . صاخلا هرثأ الإ ءىشلا

 ىتحو «تايونعملا ناكم تايداملا الو «ًايلك تان

 رخآلا ناكم اهنم دحاولا المي ال اهنيب اميف تايونعملا

 ناميإلا الو «ناميإلا ماقم موقي ءًالثم ملعلا الف .ًامامت

 .ملعلا ماقم موقي نأ نكمي

 نم سدقم أدبم ةيميظنتلا تاسسؤملاو ماظنلا نإ

 ةيونعملا حورلا نأ انظحال اذإف «رشبلا ةايح ئدابم

 مدعو ماظناللا دسافم ضعب ىلع ايضق دق ناميإلاو

 مادعناو ماظناللا نأ ًاضيأ ظحالن نأ دب الف «طابضنالا

 اتلزلز دق نيدلا لاجر ةايحل ةيميظنتلا تاسسؤملا دوجو

 . ادساف ًاطيحم اتدجوأو تايونعملاو ناميإلا ناكرأ

 سانلا ىري نأ ديدشلا فسألا ىلإ وعدي اممل هنإو

 مهدافحأو ديلقتلا عجارم ضعب ءانبأ نأ مهنيعأب

 ةيلام ميظنت يف ةدئاسلا ىضوفلا نولغتسي مهتيشاحو

 فارسإو خذب يف نوفرصيو نوسلتخيف ةينيدلا ةزوحلا
 ةوق يف متركف لهف .ةياهن ىلإ مهتاسالتخا لصت نأ نود

 ؟نيدتلا ملاعب اذه اهلزني يتلا ةبرضلا

 يه ينيدلا انعمتجم يف ىرخألا ةريبكلا ةلكشملاو

 ةعينص مهنكلو «نيدلا لاجر يزب نويزتي سانأ دوجو
 موقيف «لاملاب مهدمتو مهدناست يتلا ةزهجألا ضعب

 نيرخآ دارفأ باذتجاب ءارغإلابو ءاكذ لكب ءالؤه

 ةحلصمب رضي امب مهتحلصمل نولمعيو مهنوديؤي
 :ريملددنلا

 ءالؤه ىلإ ةلاقملا هذه يف قرطتأ نأ ديرأ ال ئيننإ

 سانلا مظعمف ءمهدوجو اهريثي يتلا دسافملاو رارشألا

 نكمي له لءاستأ امنإ .ءالؤهب «لق وأ داز ,ملع ىلع

 انتاسسؤمل ميلسلا ميظنتلا ريغب مهداسفو ءالؤه رباد عطق

 . ؟ةينيدلا

 غيلبتلاو ظعولا

 عورفلا نم ربنملاو ةباطخلاو داشرإلاو ظعولا نإ

 عرفلا اذه نع ثدحتتن نأ اندرأ اذإو «نيدلاب طبترت يتلا

 مامإلا مهس

 يتلا تامدخلاو اهتيلوؤسم لمحتي يتلا ةفيظولا نم

 اثحب دقعن نأ انل دب الف «هيلع امو هل امو اهيدؤي نأ بجي

 لب «مالك نم رم امب قلعتي اميفو انه امأ .كلذب ًاصاخ

 ةيمسر بسكتلل ةفرحو ةنهم حبصأ دق هنوكب طبتري

 هضفر يذلا هسفن عوضوملا يأ .ةرجألاب اهيف بلطي
 ًافولأم حبصأ «نآرقلا يف درو ام بسح «ءايبنألا عيمج

 بلطلاو ضرعلا نوناق يرسي نأ يهيدبلا نم نإ .اندنع

 ةيأك .ةيداصتقالا اياضقلا نم ًاءزج نوكي ءىش لك ىلع

 ضر الدب هائلا يعينا دج هيرودس فاق
 . هتحلصم ال «كلهتسملا

 راجتلا هدروتسي ام عيمج نأب لوقلا نكمأ اذإ

 ,«كلهتسملا ةحلصم هيضتقت امب هيلإ نيعوفدم نونوكي
 داشرإلاو ظعولا فارتحا نإ لوقن نأ ذئدنع عيطتسن

 .نيملسملاو مالسإلا ةحلصم فدهتسي اندنع

 اودأ نيذلا نيحلاصلا ءابطخلا دوجو ركنأ ال يننإ

 عضولا رييغتب لوقأ ال يننإ امك «نودؤيو ةليلج تامدخ

 نأ بجي ةينيدلا ةمظنملا نإ لوقأ ينكلو ءدوجوملا

 ًاجمانرب مهل عضتو ظاعولاو ءابطخلا نم ةعومجم يبرت

 ىلع ًارجأ اوذخأي اليكل مهتشيعم مهل نمؤتو ًاحيحص
 اوركفي نأ نم نوئكمتي فوس ءالؤه .مهتلاسر غيلبت

 ًازفاح مهدوجو نوكيسو .ةهجب اوطبتري نأ نود ةيرحب
 ظعولا زاهج نإ .مهوذح اوذحي نأ ىلع نيرخآلل

 هل ةيرح ال «ةينيدلا ةمظنملا لثم ءاندنع داشرإلاو

 . ةماعلا لهج ةحفاكم يف فيعضو

 راذنإو ريذحت

 نإف «ةينيدلا انتمظتم ةلكشم تلخو هللا ءاش اذإ

 مل نإو ؛كلذ رثأ ىلع ًاضيأ لحت ىرخألا صقاونلا
 ثعبي ام نإ .هقيقحتب ليفك نامزلا نإف «كلذ نحن لعفن

 ةصلخمو ةءوفك ةريبك تايصخش دوجو وه لمألا ىلع

 زارطلا نم نيدلا لاجر ةقبط نيب حالصإلا اهبلط يف

 ةبلطلا ىتحو ءابطخلا رابكو ديلقتلا عجارمو لوألا
 نأ ىنعي ال ةلاقملا هذه ىف ليق ام نإ «نابشلا ظاعولاو

 هله لوب ةصققم كالا عمل ويدل لاعتو ىف



 مامإلا مهس

 رظتني ناك اذإ بتاكلا نأ ىلع ليلد اهسفن ةلاقملا

 بتاكلا نإ . ةليلجلا ةقبطلا هذه نم هرظتني هنإف ًاحالصإ

 دعاسي ينيدلا انعمتجمل حيحصلا ميظنتلا نأ ىري

 قيرطلا دعتو رثكأ اهدي حتفت نأ ىلع ةزرابلا انتايصخش

 . ةسدقملا اهفادهأ قيقحتل

 مل ساسألا حالصإلا مادام هنأ بتاكلا دقتعي

 اونمؤي نأ حالصإلا بالط بجاو نم نإف «دعب ققحتي
 لك قرغتست ال ةفرح وأ لمع ناهتما قيرط نع مهتشيعم
 ةيرحب ريكفتلا اوعيطتسي يكل ءاهنم نوشيعيف ءمهتقو

 رح قدنخ يف مالسإلا نع عافدلاو ء«ةيرحب لوقلاو
 . "0 ريبك حالصإل تامدقملا لك اوئيهيل

 ءاقب نأ اوكردي نأ اندنع رابكلا نيدلا لاجر ىلع نإ

 ءامعز كسمت ىلع دمتعي مالسإلا دوجوو نيدلا لاجر

 ديلقتلا عجارم رابك نيب نم نيمالا نسحم ديسلا نإ لوقلا نكمي )١(
 دمحم خيشلا لوقي . هتايح ةليط اهقبطو ةنسلا هذه ّنس يذلا وه

 تافارخلا ىلع ءاوعش ًابرح َنش» :هنيبأت يف يبيبشلا اضر

 ضعب دنع ًائيد تربتعا يتلا تاداعلا ىلعو ةعئاشلا ماهوألاو

 .ءيش يف فيرشلا عرشلا نم الو نيدلا نم يه امو «تاقبطلا

 يف يعامتجالا حالصإلا ىلإ ةوعدلا يف نيدانملا ةعيلط يف وهف

 هقزر يف هلوعم لج ناكو .راطقألا نم هريغ يفو يبرعلا قرشلا

 هيلإ لخدي امو هملق قش ىلع ةريخألا هتايح ةرتف يف ًاصوصخ
 تاعوبطمو بتك يهو ؛هتاعوبطمو هفيلأتو هبتك عيبم لصاح نم
 هتريرس بيطو هصالخإ ىلع كلذب ئفوك امنأك جاورلا اهل بتك
 . (ىهتنا) ؟لمعلاو ملعلا يف هتين نسحو

 ذنم نيمألا نسحم ديسلا نإف كلذ يف ةقيقحلا دعي مل يبيبشلاو

 ةيعجرملا هيلإ لوؤت تذخأو «ةينيدلا ةدايقلا زكرم ىلع ىوتسا
 ال حالصإ جهنم قيبطت ىلع ممص نانبلو ايروس يف ةماعلا
 ةمداصم كلذ يف نأ كردي ناك دقو «حماست الو هيف لهاست

 لاملا يف دمتعي ال نأو اهبضغ يللابي ال نأ ىلع مزع كلذل « ةماعلا

 تناكف «هملق نم الإ جتني نأ هل ناك امو ءوه هجتني ام ىلع الإ

 .(ةعيشلا نايعأ) ةعوسوم اهتعيلط يفو ةرئاسلا تافلؤملا كلت

 يف يرجي ام راكنإب ةيودملا هتخرص خرص كلذ ىلإ نأمطا املو

 امو ؛روهظلا حيرجتو سوؤرلا ءامدإو رودصلا مدل نم ءاروشاع

 يف ةقيقحلا نم سيل ام ركذ نم ةقيقحلا ىلع نورتفملا هيف يرتفي
 ٠ ءيش

 نيدماجلاو نيرجاتملا نم مارعلا ءارو نمو ماوعلا ةمايق تماقف

 .1حا .كلذ لكل دمصو ثرتكي ملف

1١6 

 مويلا ربتعت يتلا ةقيمعلا تاحالصإلا راكتباب نيدلا

 فصن ًابعش نوهجاوي مويلا مهنإ .اهنم صانم ال ةرورض

 هرظتني ام نإ .موي دعب موي ةظقي دادزي هنكلو ءظقي
 ةرظحت تناك اعريغ نيدلا لاجر نم رضاخلا ليجلا
 ضعب نع فرطلا انيضغأ اذإو «ةقباسلا لايجألا مهنم

 قح هنورظتني ام مظعم نإف «ةجذاسلاو ةجفلا لامآلا

 مو مع رجم يف نيدلا لاير تسب ملاوإم : ئرشنو
 ءمهاوق اوعمجي ملو «ةماعلا ةضبق نم مهسفنأ اوصلخي

 هجوتي فوس ًاريبك ارطخ نإف «ةرين تاوطخ اوطخي ملو

 .نيدلاب نوطبتري ال نيذلا حالصإلا بالط نم مهيلإ

 دادزي فوسو « حالصإلل شطعتم مويلا بعشلا نإ

 بوعشلا نع فلختم هنأ سحي بعش هنإ .ًادغ هشطعت

 ىرخأ ةيحان نمو .اهب قاحللا لجعتسي وهف .ىرخألا
 نيدلاب مهمظعم طبتري ال نيذلا حالصإلا بالط دجن

 هتاحومطبو رضاحلا ليجلا رعاشمب نوصبرتيو نيريثك
 ةباجتسا نيدلا لاجرو مالسإلا بجتسي مل اذإف «ةيلاعلا

 وحن هجوتت فوس اهنإف «تاحومطلا كلتل ةيباجيإ
 هلغش حالصإلا قدنخ نأ ول اوركف .ةديدجلا راكفألا

 ؟رطخلل ينيدلا عمتجملاو مالسإلا ضرعتي الفأ .ءالؤه

 ةيميظنت تابيترت ءارجإ هتوقو هللا لوحب ديرأ اذإ امأ
 انوركفم سلجي نأ يغبنيف «ينيدلا عمتجملا ىلع

 اوبتريو «كلذ قيقحتب ةليفكلا لئاسولا اوعضيل انؤاملعو
 فلتخم ةرادإ ةقيرطو ةساردلا جمارب ثيح نم رومألا

 . كلذ ريغو ماسقألا

 راظتناو لمأ

 ابيع لامآلاو راكفألا هذه ىري مهضعب نأ ملعأ يننإ

 ميظنت ىلع لمعلا نأ نودمتعي مهنإ .ةيلمع ريغو

 ةلواحمب هبشأ وه امنإ رصعلا اذه يف ينيدلا عمتجملا

 ضيرم ذاقنإ ةلواحمب هبشأ «لقألا يف وأ ,تيم ءايحإ
 :ترملاب هلع وكم

 ةارن ىرأو ءًامامت ةسكاعملا ةهجلا يف فقأ ينكلو

 مه امنإ ءرخآ زاهج يأ نم ةيويح دشأ ينيدلا عمتجملا
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 هريرحت بجيف ءدويقلاو لسالسلاب هيلجرو هيدي اولبك
 ينيدلا انعمتجم نإ لوقأو تلق ام ًاريثك .دويقلا هذه نم

 بجيف «تافآلاب ةباصم اهنكلو ةيحو ةنيمث ةليصأ ةرجش
 ةرجش هنوري نيذلا امأ .اهتافآ ةحفاكمو اهيلع ظافحلا

 مهنإف ءاهروذج نم ثتجت نأ يغبني ةرخن ةسباي

 «نيد لاجر ريغب مالسإ» ةلوقم نإ .ةئملاب ةئم نودودرم

 نأ دقتعأ ينإف .ةيرامعتسا ةلوقم يرظن يف ًامئاد تناك

 نأ ذإ «ينيدلا انعمتجم ماقم موقي نأ نكمي ءيش ال

 مهدجن ةنيمثلاو ةقيمعلاو ةليصألا ةيمالسإلا ةفاقثلا ةلمح

 ,ىوقتلاو ناميإلا كلذ نإ .عمتجملا اذه يف

 تايونعملا كلتو كرحتلاو رجفتلاو ءصالخإلاو

 اذه ءاقب يف ةليصألا ةلعلا يه يتلا ءتايحضتلاو

 . ةسدقملا ةبرتلا هذه نم اهعبنم امنإ ءبعشلا

 عمتجملا حالصإ يف يلمأو يناميإ مهلتسأ يننإ

 نمو ىنغلا يمالسإلا ثارتلا يف يتاعلاطم نم ينيدلا

 .زاهجلا اذه ىف ةءوفكلا تايصخشلا نع ىتامولعم

 الو زاهجلا اذه حالصإ بوجو ىرأ ال ينإف هيلعو
 عوقولا بيرق هارأ لب ,بسحف هققحت ناكمإ دعبتسأ

 . * )ابرق هبرتو (ي)ادبب ةتورَي عمَتِإ» .ًامامت
 (سمخلا :عجار)

 يرهطم ىضترم

 (لابج) دنهس

 نم بونجلا ىلإ عقت ةيناكرب ةلتك .دنهس لابج

 غلبي «ةبراقتمو لكشلا ةيطورخم ممق ثالث اهلو زيربت
 جولثلا يطغتو رحبلا حطس نع مالا/١٠ اهالعأ عافترا

 .ةنسلا مايأ مظعم يف دنهس ةلتك

 داوسلا

 تيطخلا لاق + قارعلا سعت ةاوسلا ةينلك كيلاك

 نيملسملا نأل ًاداوس داوسلا يمس امنإو :يدادغبلا

 اذه ام :اولاق لخنلا اورصبأ املف ءةفوكلا نوحتفي اومدق

 يضارألا ىلع ًالولدم تحبصأ (داوسلا) ةملكف ؟داوسلا

 داوسلا  دنهس

 «تارفلاو ةلجد تابسرت نم ةنوكملا ةبصخلا ةيعارزلا

 ويفارغج عمجيو «هعيمج لباب ميلقإ اهب داري حبصأو

 لإ الامن 27 يزعم نه دتعي داوسلا 3أ ىلع نيملسملا
 ىلإ ًاقرش "7ناولح نمو ءًابونج يسرافلا جيلخلا
 1 دال ناو 7 تيلعلا

 يف (فارشإلاو هيبنتلا) هباتك يف يدوعسملا لاقو
 1 ْ :داوسلا ديدحت

 اولاقف قارعلا وهو داوسلا سانلا نم ريثك ٌدح دقو

 روثأ ةيحان نم ةلجد ىلعأو برغملا يلي امم هّدح

 نم ثلقغلاب امهادحإ ةفورعملا ناتيرقلا لصوملا يهو

 روباّسج ْزّْرُب ٍجوَسُْط نم يهو ةلجد نم يقرشلا بناجلا
 بناجلا يف اهئازاب يهو ىَبْرَحِب ةفورعملا ىرخألاو

 ةريزجلا قرشملا ةهج نمو نكسَم ٍجْوَسُط نم يبرغلا
 ةروك نم ناذور نايمب ةفورعملا يسرافلا رحبلاب ةلصّتملا

 كلذ لوط رحبلا يلي امم ةرصبلا َءآرو ءريش َدْأ نَمُهَب

 ةَبَقَع نم ُيلامشلا ٌدحلاو ءًاخسرف نورشعو ةسمخو ةئام

 ةّيسداقلا ًءارو ٍبْيَذُعلاب فورعملا عضوملا ىلإ ناوُلُح

 وهو نيعضوملا نيذه نيب ةفاسم بونجلا ةهج نم
 ةرشع ًارسكم كلذ نوكي ءًاخسرف نونامث داوسلا ضرع

 عارذلاب عارذ فلأ رشع انثا خسرفلاو خسرف فالآ

 ةّيمشاهلا عارذلا يهو ةحاسملا عارذب نوكي ةلسرملا

 كلذ نوكي ًالشأ نوسمخو ةئام وهو عارذ فالآ ةعست

 . بيرج ةئام سمخو ًافلأ نيرشعو نينثا ًانابْرج
 ىلع ةقبطنم نوكت داكت اهنإف قارعلا دودح امأ

 ماقأو ليجدلا رهن اهيف رمي اربكع برغ ىلإ ةدلب :ىبرح )١(

 لازت الو ىبرح ةرطنقب خيراتلا يف تفرع ةرطنق اهيلع رصنتسملا
 .578 ةنس اهديبشت خيرات اهيفو ءنآلا ىتح ةمئاق اهراثآ

 :يرخطصإلا اهنع لاق .يقرشلا قارعلا ّدذح يه ةنيدم :ناولح )١(
 دادغبو ةفوكلاو ةرصبلا دعي قارعلا ضرأ يف سيل ةرماع ةنيدم
 «نيتلا اهرامث رثكأو ءاهنم ربكأ ةنيدم ةريحلاو ءارماسو طساوو

 . لبجلا برقب يهو

 ينبل ةيسداقلا نيمي نع ءام ناكم :بذعلا ريغصت :بيذعلا (9)

 . هتسر نبا «.لقوح نبا ,يدوعسملا .يرخطصإلا (4)



 ةيناطلسلا ةسايسلا وأ كلملل ةسايسلا  زادكوزوس

 يف نيملسملا نييفارغجلا فالتخا عم داوسلا دودح

 قارعلا دودح نأ ىري نم مهنمف هل يلامشلا دحلا ديدحت

 هوديح نأ يرخطصإلا قري امئيب 0'2ةاوسلا دودج: ىه

 نادابع دح ىلإ تيركت دح نم لوطلا يف : يه قارعلا

 ةيسداق يف دادغب دنع ضرعلا يفو .سراف رحب ىلع

 برق ىلإ طساو نم  طساوب هضرعو ناولح ىلإ ةفوكلا

 دودح ىلإ ةرصبلا نم  ةرصبلاب هضرعو ؛«بيطلا
 نم :قارعلا ددحي هنإف يدادغبلا بيطخلا امأ .(")ىبج

 لبج ىلإ بيذعلا نم هضرعو «نادابع ىلإ دلب
 يه بيطخلا اهدصقي يتلا دلب ةنيدمو .”0ناولح

 مساب فرعتو «لصوم يكسأب مويلا فورعملا عضوملا

 لصوملا يبرغ لامش مك٠4 دعب ىلع عقتو ءًاضيأ طلب
 . ىنميلا ةلجد ةفض ىلع

 ندملا ىدحإ ىلإ ةفاضم (داوسلا) ةملك قلطت دقو

 .دادغب داوسو «ةرصبلا داوسو ءةفوكلا داوس :لاقيف

 نب نامثعل ةفوكلا صاعلا نب ديعس يلو امدنعو

 !ةيمأ ينبو شيرقل ناتسب داوسلا :لاق «نافع

 هءافأ يذلا داوسلا نأ معزتأ : رتشألا كلام هل لاقف

 ام هللاو !كموقلو كل ناتسب انفايسأب نيملسملا ىلع هللا

 هعم ملكتو ءاندحأك نوكي نأ الإ ًابيصن هيف مكافوأ ديزي

 . . موقلا

 :ديعس ةطرش ىلع ناكو يدسألا نمحرلادبع لاقف

 :رتشألا لاقف ءمهل ظلغأو !هتلاقم ريمألا ىلع نودرتأ

 أطو هوئطوف هيلع اوبثوف «لجرلا مكنتوفي ال !انهاه نم
 . . . . هيلع يشغ ىتح اديدش

 ضرأ) يبوسرلا لهسلا نومسي برعلا :لوقنو يدوعسملا )١(
 ىتح داوسلا ةملك لولدم عستاو ؛ءادوسلا ضرألا يأ (داوسلا

 داوسلا ةظفللو .بلاغلا ىف نيفدارتم نيظفل قارعلاو ىه تراص

 ةادغب اداوس ليقف .« ةنيتمملا تضحي يذلا (راقملا) وهو نات نعل
 ندملا هذبم طيحي ام كلذب داريو .ةرصبلا داوسو ةفوكلا داوسو
 . ةيعارز ضارأ نم

 .يرخطصإلا )١(

 .دادغب خيرات (*)

 لاقيو زادكوزوس

 زادكوزوسو زاينوزار

 خيشلا مظن نم ريبك يسراف رعش ناويد :زوس
 يناغربلا حلاص دمحم خيشلا نبا باهولا دبع ازريملا

 رابك نم ةيرجه ١١115 ةنس ىفوتملا ينيوزقلا يرئاحلا
 ؛هلأتم فراع ءرشع ثلاثلا نرقلا يف ةعيشلا يملكتم

 ةموظنم ناويدلا اذه نأ هلوأ يف حرص ننفتم رعاش

 حاتفم) ىمسملا هدلاول ةئكظ نيسحلا لتقم باتكل

 .هناويد ةيمست يف ةيعابرلا هذه مظنو (ءاكبلا

 تسازادكو زوس همه تسا زاينو زار رك

 تسا زاينو زار همه تسا زادكو زوسرك

 رمع همه هك ناوضرز تسيزاينو زار نيا

 تسازادكو زوس رد همه نارجه شتآزا

 رداصم ىف ىلوألا ةمدقملا تامدقم ثالث ىلع هبتر

 قيس ءاثرو رعشلا ةليضف يف ةيناثلا ةمدقملاو ناويدلا

 ةثلاثلا ةمدقملاو يش نيسحلا هللا دبع يبأ ءادهشلا

 ىلإ ةعرفتم سلاجم ىلع همّسقو ؛ناويدلا تسرهف يف
5 

 بقليو (ناوضر) رعشلا يف هصلخت ناكو

 تاطوطخم نم مظانلا طخب هخسنو (نيدلا ناوضر) ب
 طخب ةيناث ةخسن اندنعو روطسلا هذه بتاك ةبتكم

 يحلاصلا نيسحلا دبع

 كلملل ةسايسلا

 ةيئناطلسلا ةسايسلا وأ

 نكسملا يناهفصألا لصألا يزارلا نزاخلا بوقعي

 يف ىفوتملا ثلاثلا ملعملاب بقلملاو هيوكسمب فورعملا

 .ةيرجه 47١ ةنس رفص 4

 ثيدح ىف باتكلا اذه تايصوصخل ًاركذ دجأ مل
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 نم لك رصتقاو .سراهفلاو هتافلؤمو هتايح نع رشن
 ةراشإلا نود طقف ةلاسرلا هذه مسا ركذ ىلع هنع بتك

 ةصاخلاو ةماعلا تابتكملا يف اهخسسنو اهتايصوصخ ىلإ
 ةعيشلا نايعأ يف ركذ دوجولا ةردان اهخسن نأ دافتسيو

 ًالقن (كلملل ةسايسلا) مساب ةلاسرلا هذه 12٠١ ص ”ج

 نسح ديسلاو (قارعألا ةراهط) هيوكسم باتك نع
 ركذي نأ نود 2')(ةيناطلسلا ةسايسلا باتك) مساب ردصلا
 يف ينارهطلا كرزب اغآ ذاتسألا انخيشو هلقن نيأ نم

 هباتك نع ًالقن "9(ةيناطلسلا ةسايسلا) مساب ةعيرذلا

 يراسناوخلاو ردصلا ديسلا نع امبو (قارعألا ةراهط)

 ىلع كلملل ةسايسلا باتكو . . .) :لاق تاضورلا يف
 وبا رومفدلا شنو 0(: ةرايطلا هناتك نه روظر ان
 هيوكسم باتكل ةلصفملا هتمدقم يف يمامإلا مساقلا

 نيمألا ديسلا لاوقأ هقيقحتب ماق يذلا (ممألا براجت)

 ةسايسلا باتك) :لوقي مث ردصلا ديسلاو يراسناوخلاو

 ةسايسلا باتك ريغ سيل هنأ نظن نحنو ةيناطلسلا
 هيوكسم تافلؤم نم ةعومجم اندنع :لوقأ . *0(كلملل

 فلعل ةسايسلا ةلاتمو اهنسو ةنوهيهت 47ةقي ةفطروت

 سردم ريبكلا ةمالعلا اندج رمأ ءالبركب انتبتكم يف

 يحلاصلا لآ يرئاحلا يناغربلا يقت يلع خيشلا فطلأ

 يف ةلاسرلا هذه اهنمو فلتلاو عايضلا ةيشخ اهخاسنتساب

 . ةيرجه ١17/84 ةنس

 وبأ نيدلا لامج مساب ةلاسرلا هذه هيوكسم ردصأ

 ةلودلاب ىلاعت هللا هصخ نم . . .) هلوقب هفصوو قاحسإ

 هل حاتأو ةرهاظلاو ةنطابلا معنلا نيب هل عمجو ةرهاقلا

 دادغب ىلوألا ةعبطلا 87ص مالسإلا مولعل ةعيشلا سيسأت رظنا )١(

 .هاالالا م١

 راد توريب 771ص 7١١ج ةعيشلا فيناصت ىلإ ةعيرذلا رظنا )0

 . ءاوضألا

 ١ج تانجلا تاضور :يراسناوخلا يوسوملا رقاب دمحم ازريملا (5)

 .ةيرجه ١754٠9 ةنس نايليعامسإ ةبتكم نارهط 76 6 ص

 نارهط 70ص ١ج ممألا براجت يمامإلا مساقلا وبأ روتكدلا (4)

 ةعابطلل شورسلا راد .م1487 ه1٠14١/ ةنس لوألا ةعبطلا

 .رشنلاو

 - توكلايس -

 يدايألا يلو مظعألا هاشلا وهو . . .ةليضفلا عم كلملا

 ايندلا لامج . . .مراكملا يف نانبلاب هيلإ راشملا معنلاو

 ةرومغم هلدعب ةرومعم ايندلا تلازال قحسإ وبأ نيدلاو

 متاخ دمحم ىلع ةالصلاو هتامعن ميسج ىلع هلل دمحلا)

 الئاق فاضأ مث (. .هئايلوأو هباحصأو هلآ ىلعو هئايبنأ

 نيبغار اوناك ةيضاملا رصعألا ىف كولملا نإف دعب امأ)

 ةيفصتو مهرطاخ هيفرتو هلهأ ةيبرتب نينتعم ملعلا يف
 .(.. .بئاوشلا نع مهتاقوأ

 تاطوطخم نم ةلاسرلا هذه نم ةيناث ةخسن كانهو

 ىف ىحلاصلا نيسحلا دبع روطسلا هذه بتاك ةبتكم

 .نيوزف

 توكلايس

 يهو روهال ةنيدم نم ليم يتئام دعب ىلع عقت

 ندم مدقأ نم يهو .اهمسا لمحت ةعطاقم ةدعاق

 دنهلا ىلع ينودقملا ردنكسإلا موجه ىيفو «ناتسكابلا

 .ةرماع ةدلب توكلايس تناك داليملا لبق 3٠١ ةنس

 تاودأ عنصب ترهتشا ريبك يعانص زكرم مويلا يهو

 . ةيندبلا ةضايرلا

 يف رهدزا هنكلو دهعلا ميدق توكلاس يف عيشتلاو

 همسا لجر اهلزن هنأ ىوري اممو ءرشع عساتلا نرقلا

 ةرشنم ةيداليم 184٠١ ةنس اهيف أشنأف هللا دبع دمحم

 هلو ًابيجع ًالجر ناسنإلا اذه ناكو .باشخألا عطقل

 نم مايأ ةعضب دعبف .ةوعدلا يف ةعراب بيلاسأو قرط
 ةنس يفو ؛ داشرإلاو غيلبتلل ًازكرم تراص ةرشنملا ءاشنإ

 دمحم ةرشتس نم ةينيسحلا بكاوملا تسرح

 كلذ دعب تميقأ مث .توكلايس يف ةرم لوأل هّللادبع

 دجسم ةعيشلل اهيفو ١19476. ةنس اهؤانب مت ىربك ةينيسح
 . ةعامجلاو ةعمجلا هيف ماقت ريبك



 ةيابيسلا
 ةملك نع ةفرحم يهو (يباوس) اهعمج : ةيابيسلا

 برع اهقلطي لجرأ ثالثلا تاذ يأ ؛ةيسرافلا (ةيابوس)

 نيطلا نم ةينبم ةيبرح ةعلق لك ىلع طسوألا تارفلا

 .بلاغلا ىلع مظتنم ريغ يرئاد فصن لكش ىلع
 ؛ عافترالا ةليلق ناردجلا ةكيمس ةداع ةيابيسلا نوكتو

 مهل ًانكسم اهنوذختي يتلا لكشلا ةعبرملا عالقلل ًافالخ

 . مهلايعلو

 سيل دهع ذنم نييتارقلا دنع ةفورعم ةيابيسلاو
 اوناك لعازخلا نأ خيرأتلا لهأ ركذ دقف بيرقلاب

 تناك يتلا ةيكرتلا شويجلل مهتمواقم دنع اهنومدختسي
 (م1781) ه197١١ ةنس يفف ةيزاغ مهنطاوم ىلإ مهيتأت

 ناملس لآ وحن دادغب يلاو اشاب ناميلس رفس ناك

 خيشلا هركذ (ةيابيسلا)» نم مهجرخأو مهبراحف نييعازخلا

 يف يوازعلا مهنم هريغ ةعامجو هلوكشك يف ينوتفلا

 .85”ص 57ج قارعلا خيرأت

 اشاب ناميلس هجوت (م1747) ه94١١ ةنس يفو

 هرصاحو دومح لآ دمح لعازخلا خيش ةبراحمل هسفن

 لوهجملا خيراتلا بحاص اذه ركذ امك (ةيابيسلا) يف

 خيرأت يف يوازعلا مهنم نيخرؤملا نم نورخآ ةعامجو
 .١4ص 57ج قارعلا

 هوخك يلع رفس ناك (م1747) ه1717١ ةنس يفو

 ىلإ يعازخلا دومح لآ دمح ىلع (ادخدكلا وأ هيخكلا)

 دومح لآ دمح نأل يبيلعلا ةكرعم ىمستو (ةيابيسلا)

 دئالق يف يقاربلا نوسح ديسلا هركذ . هتابلع يف بيصأ

 ميسو ةروبصب ةثذاحتلا كام رك: دوو: ءاقاغوملاور ردنا

 رثألا بئارغ باتك اهنيب نم ةيخيرأت بتك ةدع يف
 يرصبلا دنس نبال دوعسلا علاطمو يرمعلا نيسايل
 ١٠١١ص 5ج يوازعلل نيلالتحا نيب قارعلا خيرأتو

 .اهريغو

 تعقو يتلا لعازخلا خيش دومحلا دمح ةيابيسو

 فرعت ةلئام لازت ال ركذلا ةمدقتملا ىبيلعلا ةكرعم اهيف

 «سردنملا هدرا وت ناهي دايس رم . هيلإ ةبسنلاب
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 ةزمحلا ةدلب يبرغ نم تاعاس ثالث وحن دعب ىلع
 نما نمل كعمل ادع رك ةلابنم هو نرشلا

 ردقت ضرألا نم ةحاسم لغشت اهنأ «ةقطنملا كلت ءانبأ

 ةئالغلا اهعالضأ نم علض لك نأو «متود ةئامثلث وحنب

 ةينامث علض لك يفو ءرتم ةئامسمخ نم رثكأ هلوط غلبي
 .راتمأ ةسمخ وحن اهرادج كمسو «ةريبك جاربأ

 نع نوثدحتي طسوألا تارفلا برع لازيالو

 لعازخلا نيب ةيابيسلا هذه يف اهاحر تراد يتلا ةكرعملا

 هقياض امل دومحلا دمح نإ نولوقيف كارتألا ركاسع نيبو

 ءروهلا برق ىلإ هنع بحسناو هلزنم كرت يكرتلا شيجلا

 (ةيابيس) مهل اوؤشني نأ هعابتأ نم بلط كانهو

 اومساقتو مهعيمج اولثتماف .ودعلا نم اهب نونصحتي

 الإ ءهتصح ءانبب مهنم درف لك عرشو اصصح لمعلا

 «ةعازخ ناعجش نم ناكو يسمغلا وبأ وهو مهنم ًادحاو

 نصحتي نأ هيلع راعلا نم ىري ناك هنأل رمألل متهي ملف

 (هتصح) هحرط ءانبب بلوط املك ناكو كارتألا نم

 وبأ يقب اذكهو . هئانبل يفاكلا تقولا نم يدل نأ بيجي

 تذخأو ودعلا مهبراق ىتح هبحص لطامي يسمغلا

 وبأ حرط قيرط نع لعازخلا ىلع اهممح لسرت هعفادم
 يذلا هناصح داقو يسمغلا وبأ ضهن ذئنيحو «يسمغلا

 هحرط ىلإ «عفادملا تاوصأ يود ةدش نم فجتري ناك

 وهو ةيابيسلا نم ةملثلا كلت يف هجرس هيلع دشي راصو

 :[رميملا رحب نم] هلوقب هبطاخي

 هردتام جرع كتير نمي رحزت

 هرديام هبقاعلاب هرداملاو

 هردتاملي تامهولبزعلا

 رشكاو همادنلاهالتت لذلاو

 ىلع مجهو هناصح ىطتما ىتح هلوق متأ نأ امو

 هموجه يف ناكو ءهفيسب هسأر دقو نييعفدملا دحأ

 ةملث لازت الو اذه يكرتلا شيجلا ىلع لعازخلل رصنلا

 نايعلل ةرهاظ ًارتم نيسمخ وحن اهلوط غلابلا يسمغلا يبأ
 .دومحلا دمح ىلإ ةبوسنملا ةيابيسلا عقوم يف

 يدعاسلا دومح



 ةجبابسلا وأ ةجبايسلا
 ةنتفلا اوراثأو ةرصبلا ةشئاعو ريبزلاو ةحلط مدق امل

 لوأ مهولتق نمم ناكو «لمجلا ةعقو مساب تفرع يتلا

 نمف «ةجبايسلاو طزلا نم ةعامج ةرصبلا ىلإ مهلوصو
 . ؟ةجبابسلا مهل لاقي دقو ءةجبايسلا مه

 ةفاقث ةلجم يف يدنه بتاك هنع باجأ ام كلذ

 :انه هذخأن ام وهو ءدنهلا

 نيذه نم دحاوب ذخألا يف نوخرؤملا فلتخا

 نباو «نادلبلا حوتف يف يرذالبلا اهركذ دقو .نيمسالا

 ذخأ امك ةجبايسلاب ةريثك عضاوم يف هخيرات يف نودلخ
 يناثلا مسالا امأو .نيخرؤملا ةماع نم امهريغ هب

 باتك يف ينادمهلا هيقفلا نبا هراتخا دقف (ءابلاب)

 يف روظنم نباو ةغللا ةرهمج يف ديرد نباو ؛نادلبلا

 وأ يجيبس عمج ةجبابسلا :اولاق ثيح «برعلا ناسل
 . جباس

 ثحب يف ةجبايسلا نع لاق يودنلا ناميلس ديسلا

 برعم هنأب ةريثك ةنكمأ يف «ةيدنهلا ةيبرعلا طباورلا»
 ركذ امنيح هنكلو .(دوسألا لفطلا) (هجب هايساا

 :لاق (ةغللا ةرهمج) ديرد نبا باتك نع ًالقن (ةجبابسلا)

 .«ةجبابسلل يدنهلا لصألا فرعي ملا

 مهبتك يف ةجبابسلا ركذ اوتبثأ نيذلا نوخرؤملاو
 يف لاقي امك جباسلا وأ يجيبسلل ًاعمج هنوري (ءابلاب)
 نأ نم اهركذ مدقتملا عومجلا ءامسأ ضعب وحن

 ءرمحألا عمج ةرماحألاو ءروسألا عمج ةرواسألا

 نزو ىلع جيبسلا ةظفل امأو .رسيبلا عمج ةرسايبلاو

 «ئبسا ةملك نم ةبرعم  انل ودبي ام ىلع  يهف فيغرلا

 خيشلا لاقو . جيبسلا ىلع اهنورغصيو لصألا ةيسرافلا

 .0©2ةدوسأ فوص بوث وه» يتارجكلا رهاط دمحم

 هفصو ىف هبذادرخ نبا ظفللا اذه لمعتسا دقو

 انفي كارز 4ةورقلا ديس وأ فدك ركلا) سيسرعلا ةزقل

 . جيس ةدام ؛راحبلا عمجم )1(

 ةجبايسلا

 :لوقي ثيح ركذلا فلاسلا هانعم نم ًاريثك برقي

 تيأر قش اذإف .هرخآ ىلإ نرقلا لوأ نم ةروص هيف»
 وأ ناسنإ ةروص يف جبسلاك داوس يف ءاضيب ةروصلا

 ,23هريطلا نم هريغا وأ سوؤاط وأ ةكمتس أ ءةباذ

 يذلا دوسألا ءاسكلا يه ةجبسلا نأ فورعمو

 جبست :هنم لعفلاو .ًاضيرع ًاظيلغ بلاغلا يف نوكي

 ردصملا وه اذه نأ اندنع حجرتيو .ةجبسلا سبل ىنعمي

 هذه هنم تقتشا يذلا لصألا وهف «ةجبابسلا ةملكل

 عمج اهنأب لوقلا حص نإ حصي امنإ كلذ نأ ديب «ةملكلا

 مهسبلم نأ وه هحيجرت ىلإ انب ودحي يذلاو يجيبسلا
 ءالؤه ةفيظو نأل كلذو . جبسلا نم ناك امنإ يداعلا

 رمألا ئداب يف تناك ةريزجلا ىلإ مهمودق دعب موقلا

 ةنصرق نم اهتياقوو نفسلا ةسارحب مايقلا ىلع ةروصقم

 مهتبراحم ىلإ مهئجلي دق ناك امم رحبلا صوصل
 مهيلإ تدنسأ دق ًاضيأو .لاتقلا يف مهعم مهكابتشاو

 سبل نوضتري اوناك دقلف .دعب نم نوجسلا ةسارح

 هوفرتحا يذلا لمعلا ةعيبط ىضتقم ىلع ًالوزن جبسلا

 .ررضب رحبلا جومو ءاملا مهبيصي الو دربلا مهسرقي الئل

 اذه مهسابل ناكو .ةيتاوملا ريغ ءاوجألا ىلع نوبلغتيو

 درو دقو .لاتقلا تقو تاباصإلا نم مهداسجأ يقي هلك

 : يلي امك برعلا ناسل يف ةجبابسلا ركذ

 نونوكي دنهلاو دنسلا نم دج ووذ موق ةجبابسلاو

 .يجيبس مهدحاو .اهنوقرذبي ةيرحبلا ةنيفسلا سيئر عم
 :اولاق امك ةبسنلاو ةمجعلل ءاهلا هعمج ىف تلخدو

 . "9«جباسلا :اولاق امبرو ةرباربلا

 مهنأ يف حيرص ةجبابسلا ةباصعل فصولا اذهو

 نوعلطضي اوناكو .لكايهلا ماخض ءايوقأ الاجر اوناك

 ةيرحبلا تالحرلا يف اهتقرذبو نفسلا ةسارح ءبعب
 كلذ ناكو ءصوصللا هجو يف فقت ةيماح ةوفك

 .شيعلا ةنؤم مهل لفكت برعلا ةريزج يف مهتفرح
 :تيكسلا نبا لوقي مهيفو

 .17ص «كلامملاو كلاسملا )000(

 .؟7914ص ١7ج برعلا ناسل )0



 ةجبايسلا

 اولتاقيل نورجأتسي دنسلا نم موق ةجبابسلا»

 :يرهوجلا لاقو .١2)؛ةقرذبملاك نونوكيف
 ةزوالج ةرصبلاب اوناك دنسلا نم موق ةجبابسلا»

 ةرهمج هباتك يف ديرد نبا بتكو 202«نجسلا سارحو

 :ةغللا

 يف لاتقلل نورجأتسي دنهلا نم موق ةجبابسلا»
 . 296نفسلا

 :نادلبلا باتك يف ينادمهلا هيقفلا نبا لوقيو

 . '9«ةجبابسلا دنسلا جولعو»

 ةجبابسلا نأ ةفلاسلا لاوقألا نم هطبنتسن ام زجومو

 نم ةيلحاسلا تاهجلا يف اونطق دنهلاو دنسلا نم موق

 اوناكف نفسلا ةسارح مهتفرح تناكو برعلا ةريزج

 نفسلا باكر نع عافدلاب اوموقيل نورجأتسي
 ًاسارح اوميقأ دعب نم ةرصبلا ترمع املف .اهتانوحشمو

 ةماهلا ةموكحلا قفارم ضعب نم اهوحنو نوجسلا ىلع
 . ةساسحلا

 ناريإ يف ةجبايسلا دوجو نأ ىلع لدت راثآ كانهو

 حيراصتلا ضعب تبثأ امك برعلا ةريزج يف هنم مدقأ

 وبأ بتك دقو .اهيف مهتماقإو ناريإو دنهلا نيب مهتالحر
 جارخلا باتك يف يدادغبلا رفعج نب ةمادق جرفلا

 شرع ىلتعا امل دابق نب ناورشونأ نأ ةباتكلا ةعنصو
 بابو ءطقسمو ؛نارباشب تفرع ندم ثالث أشنأ دالبلا
 نم ًاموق هدنج نم ىنب ام نكسأو» :لاق مث .باوبألا
 :9ييضيادسلا

 كانه سيل هنأب يضقي انه رهاظلا نأ يف ةيرم الو

 «نييجسايس :ثالثلا تاملكلا هب تر طابر يأ

 ًادج لمتحملا نكمملا نم هنأ ريغ .ةجبابسو ةجبايسو

 .قباسلا عجرملا )١(

 .قباسلا عجرملا )١(

 زاهج يك نوبرع» باتك يف لقن امك ٠٠ 5ص ؟ج ةغللا ةرهمج (©)
 ١. ص «ينار

 ."هص «نادليلا باتك (:5)

 .550”7ص كلامملا كلاسمب قحلملا جارخلا باتك نم ةذبن (5)
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 نيذلا مه دنهلاو دنسلا نم موقلا ءالؤه نوكي نأ

 . اهئاشنإ رثإ ةديدجلا هندم دابق نب ناورشونأ مهنكسأ

 نع نودوذيو ءاهنمأ ىلع نوظفاحي اولظ دق اونوكي نأو

 اوحارف ء.مهريغو صوصللا تامجمه عفدب اهامح
 ظفللا اذه لوحت دق نوكي مث نييجسايس بقلب نوفرعي

 - ةجبايسلا وأ ةجبابسلا ىلإ لوألا هلكش نم بيرعتلاب

 يأرلا اذهو .دعب نم  هيلإ انرشأ نأ قبس فالتخا ىلع

 ًاعقاو نوكي داكي لب ًايقطنم ريصي سدحلا ىلع سسؤملا

 نيدنجتملا نم اوناك دق دنسلا ةجبايس نأ انركذت ام اذإ

 .هنايب يتأيس امك ؛يناريإلا شيجلا يف

 اهتنطق نكاسمو ىرق ةميدقلا ناريإ يف تناكو
 (صم هايس)و (درج هايس) ب تفرعو ءادوسلا لايجألا

 تلوانت يتلا ةميدقلا بتكلا نم هديفن امك 9'2(هايس)و
 مكحلا ريسعلا بعصلا نم هنأ ريغ ءامسألا هذهب اهركذ

 ىلع ةيلصألا اهنطاومو لايجألا هذه لصأ نع ءيشب

 اهتيبلاغ نوكت نأ يضتقي سايقلا امنإو «قيقحتلا هجو

 .ةجبايسلاو طزلا نم دنهلا دوس نم

 هلبقو 6 يبنلا دهع ىلع اوناك نإو ةجبايسلاو
 ىلع برعلا ةريزج نم ةيلحاسلا قطانملا يف نونطقي
 دعب نم ةرصبلا ترمع ثيح (ةّلبألا) نأ الإ ماع هجو

 مهل ًازكرمو مهب ًأظتكم امهنم لك ناك ةصاخب نيرحبلاو
 : يرذالبلا لاقو

 مالسإلا لبق اوناكو ةجيايسلا ةرواسألا ىلإ مضناف»

 . 7فونفطلاب اوناكو طزلا كلذكو . لحاوسلاب

 قطانملا يه فوفطلاو لحاوسلاب انه دارملاو
 امو نامعو نيرحبلا ئطاوش ىلع ةنئاكلا نادلبلاو

 «رجهو .«فيطقلا :تاهجلا كلت هتلمش اممو .امهالاو

 يف دادترالا ةنتف تماق املو .رطقو ءطخلاو نيرادو

 ةجبايسلا ناك ركب يبأ ةفالخ دهع لالهتسا رثإ نيرحبلا
 ةعيبض نب مطح ةدايقب اودترا نيذلا نم مهريغك طزلاو

 .هىث 46 لال : «كلامملاو كلاسملا» تاحفص كلذل عجاري قلل

 .7517ص نادلبلا حوتف )20



 في

 لوقلا نم تبثي امك مهئاوغتساو مهبابلإ ىلع لمع يذلا
 : لبق هانضرع يذلا يلاتلا

 نمو طخلا ىوغتساو ءرجهو ء«فيطقلا لزن ىتح»

 . "9ةجبايسلاو طزلا نم اهيف
 ةماع نفسلا ةسارح مهيلإ دنست تناك نإو ةجبايسلاو

 نيخرؤملا ةرهمج هب حرص امك ةمولعملا روجألا ريظن يف
 لثمي ناك مهنم أددع نأ كلذك تباثلا نم هنأ ىلع مهنع

 ىدحإ باسح ىف اوناكو «يناريإلا شيجلا نم ًاءزج

 يتلا مهبتاور امأو دنسلا نم ةبلجتسملا ةيناريإلا تاوقلا

 تناك نإف كلذبو ؛«ةليئض تناك دقف اهنوضاقتي اوناك

 روصلا ىتشب لثمتت يتلا ةيدوبعلا ىلإ اهنم برقأ مهتيدنج
 :ددصلا اذهب ةيلاتلا يرذالبلا ةياور يفو .ناولألاو

 يف اوناك مهنإف راغدنالاو «طزلاو ةجبايسلا امأو»

 .)«دنسلا لهأ نم هل اوضرفو هوبس نمم سرفلا دنج

 نامرك لامعأ نونكسي اوناك موق راغدنالاو

 .ناتسجسل ةمخاتملا

 قبس ام لك ىلع ةوالع انعم ضهني يذلا ناهربلاو

 اهب قوثوملا ةيبرعلا رداصملا عبتت نم هصلختسن ام معدل

 ددعب برعلا ةريزج يف نونكسي اوناك ةجبايسلا نأ نم
 ةايحلا نم اولتحاو ةيبرعلا ةئيبلا يف اوجمدناو ءريبك
 ءاوطنا وه  ناهربلا كلذ اهب ناهتسي ال ةناكم ةيبرعلا

 ليجستو «مهركذ ىلع ةميدقلا ةيبدألا ةيبرعلا ةفاقثلا ايانث

 ليق اممو .مهتلاسبب ههيونتب مهخيراتل يبرعلا رعشلا
 : ناتيبلا ناذه راعشألا نم مهيف

 : يريمحلا جرفم نبديزي لوقي

 رزح جيبايس نم مطامطو

 ادويقلا حابصلا عم ينوسبلي
 :نايمه ىمسي رخآ رعاش مهيف لاقو

 اجباس ضرأب ليفلايقلول

 اجراودلاو قنعلاهنم قدل

 )١( دلجم يربطلا خيرات ٠ ؟ج ريثألا نبا لماكو ,155 ص ص15١.

 .”58ص نادلبلا حوتف (؟)

 فاريس

 لبق نم برعلا ةريزج يف اودجو دق ةجبايسلا نإو
 مهمالسإ تبثي ام خيراتلا انل وري ملو كيلو يبنلا دهع
 ةرصبلا ةجبايس نأ تباثلا نم هنأ ريغ ءهدهع ىلع

 ةفيلخلا دهع ىلع طزلا عم اوملسأ دق اوناك اهلامعأو

 ناريإ ةرواسأ مدق املو .ليلقب كلذ لبق وأ «يناثلا

 مهلوزن ناك مالسإلا اوقنتعا نأ دعب اهيف اوشيعيل ةرصبلا

 اوملسأ دق اوناك نيذلا ةجبايسلاو ةرواسألا كئلوأ ىلع

 ةجبايسلاو طزلا لئابق تعمتجااملو .لبق نم
 يف ةيبرعلا لئابقلا نم ةليبق لك تذخأ ةرواسألاو

 دعس ىنب ةليبق راثئتسا نع كلذ رفسأف اهيلإ اهتلامتسا

 عفت ةجيبايشلاو طولا قف لك لاحت «ةرواسألا ةفلاحمب

 ىلع لئابقلا هذه نم ةليبق لك لمعت تأدبو . ةلظنح ينب

 مهبورح يف نيملسملل اهترصانمب مالسإلا ةكوش زيزعت
 . ةيدايح تناكف

 تيب ىلع ًاسارح ةجبايسلا نم ةعامج تميقأ دقو
 نيعبرأ اوناكو يكل يلع دهع ىلع ةرصبلاب لاملا

 يهف ىرخألا ةياورلا امأو .نيتياورلا ىدحإ ىلع ًاصخش
 فينح نب نامثع ناكو . لجر ةئامعبرأب مهددع ددحت

 ةحلط مدق املو . ةئض يلع لبق نم ةرصبلا لماع

 تيب ىلع ءاليتسالا اولواحو ةرصبلا ىلإ ةشئاعو ريبزلاو
 ةركب نع مهلتق هنع جتن ءابإ ةجبابسلا هسارح ىبأ لاملا

 مهسيئر ناكو «حابصلا حبصي نأ لبق ةليللا يف مهيبأ
 نم ريبك بناج ىلع ناك يذلا يطزلا ةملاس ابأ ذئنيح

 ةرصبلا نم لقن ةيواعم نإ مث . حالصلاو ةءورملاو مركلا

 ماشلا ىلإ ءامدقلا اهتجبايسو دنهلا طز نم ةريبك ةعامج
 نم ًافنآ قبس ام لكو) . مهايإ اهنكسأف ةيكاطنأ لحاوسو

 ناونع تحت يرذالبلا هدروأ امل صيخلت بهسملا نايبلا

 . ((طزلاو ةرواسألا رمأ»

 فاريس

 عبات ءانيم ةمث ءيسرافلا جيلخلا لحاس ىلع

 .ىلاحلا رهشوب ءانيمو هكنل ءانيم نيب «ناكنك ةقطنمل

 ةراجتلا نم لاخ ناكسلا ليلف «يرهاط ءانيم همسا



 فاريس

 زكارم دحأ هنوك ىع هتيمهأ رصتقتو «ًاليلق الإ نارمعلاو
 مهنفسب هلهأ لغتشي ثيح ءؤلؤللا عمجل صروغلا
 عم ةرجاتملاو كامسألاو ؤلؤللا ديص يف ةريغصلا

 .ةرواجملا ةريغصلا ئناوملا

 ًالامش 78و ةجرد 77 ضرع ىلع ءانيملا اذه عقي

 لالخ نمو .جنيرك زكرم نع ًاقرش ١٠و 07 لوطو
 ًاريثك هداعتبا مدع ظحالي هل يفارغجلا ضرعلا ةظحالم

 جيلخلا لحاوس ةماع تناك اذإو «ةراحلا قطانملا نع

 «ملاعلا يف ةرارحلا ةديدشلا يحاونلا نم دعت يسرافلا

 نمف «ةفاجلا حايرلاو مومسلل ةضرع يه اهطاقن بلغأو
 ىنكسلل ابسانم اناكم يرهاظ ءانيم نوكي ال نأ يهيدبلا

 بيرق ءانيم دوجو بجعلا ريثي اًممو .سانلا باذتجاو

 ةيمالسإلا نورقلا يف ناك «فاريس ءانيم ىعدي هنم

 ةرجهلل عبارلاو ثلاثلا نينرقلا يف ًاصوصخو «ىلوألا

 لالخ نمو «ملاعلا يف ةيراجتلا زكارملا ربكأ نم ناكف

 جيلخلا ئناوم لك ىلع هقوفت حضتي ةيقابلا راثآلا

 . ةرصبلا ءانيم ادع ىرخألا يسرافلا

 درجم ةقيقحلا يف ناك «يلاحلا يرهاط ءانيمو

 اننا نس فارع ناز لو قا مس ناديا قياس لحم

 نيرتموليك دعب ىلع) يرهاط نم برقلاب نآلا ىلإ ةمئاق
 .«ةيلاحلا يرهاط نم برغلا ىلإ فصنو

 ئناوملا دحأ فاريس نوك يف كش كانه سيلو

 ام ىلإ اهمدق دوعي يتلا .يسرافلا جيلخلا يف ةميدقلا

 ةيتشدارزلا روبقلاب ةقلعتملا راثآلا يفو «مالسإلا لبق

 ةحص ىلع ليلد مالسإلا دهعل نيقباسلا نييناريإلا ةينبأو

 ةروطسأ نم يومحلا توقاي هلقني ام ىلإ ةفاضإ .كلذ
 ءءانيملا اذه ةيمست هجو يف نويناريإلا اهركذي

 مدق ىلإ ريشُي هنأ الإ ةيمهألا ميدع ناك نإو اهنومضمو

 : يلي امك يهو . .ميدقلا اهمساو ةنيدملا هذه

 ىراوتو ءءامسلا ىلإ جورعلا سواكيك دارأ امدنع

 هرحدف «هرمديل ًاحير هللا هيلع لسرأ «ءسانلا راظنأ نع

 ام يقّسف «ًانبلو ءام ٍظئتيح سواكيك بلطو .فاريس يف

 فرب

 تفرح مث 29باريش ناكملا اذه يّمس انه نمو ءدارأ

 ىلإ ةملكلا تبرع مث ؛ءاف ءابلا تبلقو نيس ىلإ نيشلا
 .> فا ()ن

 روهشملا باتكلا بحاص هيروم زميج ثدحت دقو

 ماع ناريإ ىلإ مدق يذلا (يناهفصأ ياباب يجاح ةصق)

 يرهاط ءانيم فصو يف ©)هتاركذم يف ثدحت ه1

 تاطوطخم ىلع كانه رثع هنأب ًالئاق ةميدقلا فاريس يأ

 .ديشمج تخت راثآ يف دوجوم وه ام هبشت شوقنو
 هذه نم يأ ىلع رثعي مل هنأ ركذلاب ريدجلاو

 مل ريخألا ناك اذإو «هيروم اهركذ يتلا تاطوطخملا

 نأ دب الف ؛يرامسملا طخلاو يفوكلا طخلا هدنع هباشتي

 روخصو راجحأب ترمغ دق تاطوطخملا هذه نوكت

 . ةريخألا ةنس ةئاملا لاوط ةبرخلا ةينبألا

 امب (فاريس) ةدام يف يومحلا توقاي ثدحتيو

 .(واليش) مساب ءانيملا اذه نومسي راجتلا نأ هاوحف

 ةميدقلا فاريس لامش يف عقي داو مسا يه مويلا واليشو

 ةيلحاسلا لابجلا نيب ةيلاحلا يرهاط يبرغ لامشو

 .وجعتلاو

 ميدقلا يسرافلا مسالا نأ ًايلج رهظي انه نمو

 ىرخأ ةجهل وه فاريس نأ ىنعمب (واليش) وه فاريسل
 نم لوألا ءزجلا نوكي نأ ديعب ريغو .(واليش) ظفل يف

 يف قلطي يذلا ظفللا سفن وه (ليش) ةيمستلا هذه

 هايملا ىلع  رزخلا رحب لحاوس يف يأ دالبلا لامش
 . «تاليش» اهعمج ىمسيو «كامسألا ىلع يوتحت يتلا

 زكرملا يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف فاريس تناك

 نيصلاو دنهلا لثم ةديعبلا نادلبلا نيب ةراجتلل يسيئرلا

 تناكف .ةرصبلا ءانيمو رابجنزو ةينيصلا دنهلا رزجو

 ىلإ هرطموسو يلامو نيصلا ئناوم نم ةمداقلا نفسلا
 «ءانيملا اذه يف اهعئاضبو اهتعتمأ غرفت يسرافلا جيلخلا

 .ءام ىنعمب بآو (نبل) بيلح ىنعمب ريش نم ةنوكم باريش )١(
 .١١5ص «ثلاثلا ءزجلا :نادلبلا مجعم (؟)
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 اذه ىلإ اهب يتأت يتلا  نامُعو ةرصبلا عئاضبب نحشُت مث

 . تتأ ثيح نم دوعتو  ىرخأ نفس ءانيملا

 عاضوأ نع بتك صخش لوأ نأ ركذلاب ريدجلاو

 راحبلا لاوحأو فاريس ءانيم يف نارمعلاو ةراجتلا

 اهعم فاريس يلاهأ طبترت يتلا نادلبلاو رزجلاو

 اذه يلاهأ دحأ وه ةيراجتلا تالماعملاو لامعألاب

 بحاص وهو «يفاريسلا نسح ديز وبأ ىعديو «ءانيملا

 ناليسو نيصلاو هواجو دنهلا نادلب نع ثدحتي باتك
 هذه يف ةدوجوملا كامسألا عاونأو اهل ةرواجملا راحبلاو

 ةياور :لوألا ءزجلا ؛نيأزج ىلع لمتشي وهو ءراحبلا

 يف ةلحرب ماق دق ناك «ناميلس ىعديو راجتلا دحأ رفسل

 «تاحفص ٠١1 يف ءزجلا اذهو . .دنهلاو نيصلا هايم

 باتك ىلع ىفاريسلا ديز وبأ هفاضأ ام وه رخآلا ءزجلاو

 ش .ناميلس

 ديز ابأ ىقتلا دق فورعملا يدوعسملا خرؤملا ناكو

 ضعب هنع لقنو .ه7١٠7 ماع ةرصبلا يف يفاريسلا

 اهجردأ ؛نيصلاو دنهلاو قرشلا راحب لوح تامولعملا

 . بهذلا جورم هباتك يف

 - سراف لهأ نم وهو  يرخطصالا ضرعت دقو
 ماع فاريس فصول (كلامملاو كلاسملا) هباتك يف

 :هنومضم ام الئاق ءه" ٠

 (هّرخ ريشدرأ» ةيحان يف قطانملا ربكأ فاريس دعت

 (رخطصا يلت يتلا سراف نم ةيبونجلا ءازجألا يهو)

 :ايرفت اهتعاسم ىف قاركت لفاعتو» كاريس :ةيدم دعب
 ىتؤي ىرخأ عاونأ وأ جاصلا بشخ نم ةعونصم اهتويبو
 عقتو .قباوط ةدع نم نوكتت يهو ءرابجنز نم اهب
 . اهتويب لخادتب فصتتو ءرحبلا لحاس ىلع ةنيدملا

 ىلع قافنإلا يف ةنيدملا يلاهأ نم ديدعلا غلابيو
 .رانيد ٠.56٠٠" هتيب ىلع راجتلا دحأ قفنأ دقف « مهتويب

 .نيتاسبلاو قئادحلا نم ةيلاخ اهيحاوضو ةنيدملاو

 يذلا (مج) لبج نم ةهكافلاو برشلا ءامب اهيلإ ىتؤيو
 نم يه فاريسو .ةنيدملا ىلع هفارشإو هتدوربب زيمتي

 . ةرارح (هّرْخ ريشدرأ) ةيحان قطانم رثكأ

 فاريس

 فاريس نع يرخطصإلا ثدحتي رخآ عضوم يفو
 غلبتو «ءسراف ئناوم ربكأ يه فاريس» :هنومضم امب
 عم ةقصالتملا اهتويب نإ ثيحب ًادح ةنيدملا ةحاسم
 . اهيل ف رتكملا ليجلا تحت رظنلا نع عطقتت آل اهضَ
 ىلإو ةدرابلا هايملا ىلإ دقتفت فاريس نأ نم مغرلا ىلعو
 . . .ًارامعا سراف دالب ندم رثكأ نم اهنأ الإ «ةعارزلا

 ىرخألا ةيناريإلا قطانملا رئاس ىلإ فاريس نم لمحتو
 دالبلا جراخ نم اهيلإ لمحي ام ملاعلا نادلب نم ديدعلاو

 لفلفو سونبآو جاعو نارزيخو رهاوجو روفاك نم

 ءانيم كلذ يف لثمت يهو «ةيبط ةيودأو روطعو لدنصو
 .ريدصتلاو داريتسالل

 ثيحب «نييناريإلا ىرثأ نم مه فاريس ناكسو
 دقو ءمهرد 50,000,0٠٠ نم رثكأ مهضعب ةورث غلبت

 راجتلا رهتشيو .ةراجتلا نم هذه مهتاورث اوعمج

 عيمج نم نيرخآلا راجتلا ىلع مهقوفتب نويفاريسلا
 بلغأ نوضمي ءالؤهو .راحبلا فلتخمو نادلبلا

 . ")«راحبلا يف مهرامعأ

 ماع فنص يذلا «ميساقتلا نسحأ» باتك يفو

 اهنم لعج دقو ءهّرخ ريشدرأ زكرم يه فاريس»
 اهيف نارمعلا ةرثكل ءةرصبلا ةنيدم ىهاضت ةنيدم اهلهأ

 ةرثكو اهقاوسأ نسحو عماجلا اهدجسمو اهلزانم لامجو

 ىلإ ذفنملا دعت  مايألا هذه يف  فاريسو .اهيف معنلا

 اذإ ةميق نامُعل سيلو ءناسارخو سراف عدوتسمو نيصلا

 فلتخم يف رأ مل ؛رمألا ةصالخو . فاريسب تنروق ام

 .فاريس تويب نم عورأو لمجأ ًاتويب ةيمالسإلا دالبلا

 غلبيو .ةعفترم ضرأ ىلع رجآلاو جاصلا نم ةينبم يهو

 .مهرد ٠٠١,٠٠١ ًانايحأ زواجتي امب تيبلا نمث

 رجاهو اهمجن ابخ ؛اهيلع ةملايدلا ىلوتسا امدنعو»

 امنيحو .نامُع ةبصق اورمعف ءرحبلا لحاوس ىلإ اهلهأ

 يف فاريس تناك ه717"1وأ 755 ماع يف ةلزلزلا تثدح

 .نديل عبط 554١و 77١ص يرخطصإلا «كلامملاو كلاسملا )غ0(



 فاريس

 تعدصت دقو .20مايأ ةعبس ةدمل ةرمتسم ةلزلزو ةكرح
 اهلهأ برهف ؛تمدهت وأ ةنيدملا لزانم بلغأ كلذ رثأ

 لمأتملل ةربع كلذب فاريس تناكو «لحاوسلا ىلإ
 متلعف ام :رايدلا كلت لهأ تلأس دقو ظعتملل ٌةظعو

 . 206! . .ابرلا :اولاق ؟هملح مكتع هللا فرص ىتح

 هخيرات يف فاصولا لوقي «فاريس باب يفو
 ْ : هنومضم اه دوهشملا

 ةلود ةيادب يف دالبلا مظعأ نم فاريس تناك»

 ةطوسيم ءضرألا ةعساو ةنيدم تناكف ؛نييهيوبلا

 نيققحملا ةمئألا نم قلخلا عاونأ ىلع لمتشت ؛ةحاسملا

 ءبقاثلا يأرلا يوذو ةغالبلا ةداسو «نيققدملا ءاملعلاو

 باحصأ نم راجتلاو «ةءورملا باحصأ نم ءاينغألاو

 ةنيدملل ًاناونعو ةراضحلل ًانطوم كلذب تناكو «ةورثلا

 7 يفازبمسلا :اهيف مالعألا ءاملعلا ةلمج نمو .ةلضافلا

 نمو .هيوبيس باتك حرش يف ًايفاو ًاقيقحت بتك يذلا
 .«دوعسم ريخلا وبأ نيدلا يفص :نيرخأتملا ءالضفلا
 نيكاكدلا نإف ءىرخألا ةينبألاو قاوسألا ماحدزا ةدشلو

 امأو .ةيعابرو ةيثالثو ةيئانث قباوط يف ىنبت تارجحلاو
 سانلا نيب عاشم ماع عراش يهف ةيضرألا ةقبطلا

 .2. . .ماعنألاو

 ىتلا ةديدشلا ةلزلزلا رثإ «ءفاريس بارخ ناكو

 ءايأ ةسينب ترتعسار 90:1 54 ماع ىف كفو

 أمامت ةنيدملا ىلع تتأ ىتلا ةلزلزلا هذه ىلإو . ةيلاوتم

 هل ناك ءرخآ لماع كانه قبب «رابتعالا نم اهتطقسأو

 وأ ةريغصلا شيك ةريزج زورب وهو «ةنيدملا لاوز يف رثأ

 باتك) اهتدشو لزالزلا ةرثكب ةفورعملا زكارملا نم فاريس دعت )1١(

 . (رصم عبط 44 ص .يدوعسملل فارشإلاو هيبنتلا

 .نديل عبط 477 - 47ص ميساقتلا نسحأ )2(

 -17814) يوحنلا يفاريسلا هّللا دبع نب نسحلا نب ديعس وبأ وه ()

 «ةلزتعملا دنع بدألاو وحنلا ءاملع ريهاشم نم وهو :( ه4

 يفاريسلا نسحلا نب فسوي دمحم وبأ دلاو وه اذه يفاريسلاو

 .وحنلاو بدألا ءاملع دحأ هرودب ناك يذلا (7868-7)

 يلاغلا حوتفلا بأ نب دومحم نب دوعسم ريخلا وبأ نيدلا يفص وه (4)

 . يفاريسلا

 <”ه

 ءوريجو كراج يءانيم ءازإب ةمهم ةريزجك (سيق)

 ةريزجلا هذه رامعإ ناكو . زمره قيضم نم برقلاب
 يف مهاس ءاهيلإ فاريس راجتو يلاهأ ضعب لاقتناو

 جيلخلا لحاوس ىلع ًايرحب ًايراجت ًازكرم اهزاربإ
 ىلإ ريخألا ءانيملا لآف «فاريس نع ليدبك يسرافلا

 .لاوزلا

 نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي ضرعتيو

 ريغ فاريس ىسرم» :هنومضم ام لوقيف فاريس فصول

 برتقت امتيح رطخلل ضرعتت يهف «نفسلا نحشل حلاص
 دعب ىلع  دنبان ءانيم ىلإ هجوتت يهف كلذلو «هنم

 ءانيملا اذه زيمتيو ءعئاضبلاب كانه لمحتل  نيخسرف

 ءاسرإل حلاص ىسرم وهف مث نمو «نيلبج نيب هعقومب

 نم نمأم يف نوكت نفسلا هنم برتقت امنيحو .نفسلا
 ءيسفنب ناكملا اذه تيأر دقو . . .فصاوعلا رطخ

 عاطق نم ةئفح ىوس  رضاحلا تقولا يف هيف قبي ملو
 الإ ناكملا اذه يف اهقبي مل ةنفحلا هذه ىتحو قرطلا

 .«نطولا بح

 بارخ نأ جتنتسن ؟ثيدح نم رم ام لالخ نمو

 ةلزلزلل ةجيتن - ساسألا ةجردلا يف ناك امنإ فاريس

 مسقلا ىلع تتأ يتلاو اال وأ "55 ماع تعقو يتلا

 مهتنيدم نم ةرجهلا ىلإ اهلهأب تعفدو ةنيدملا نم ربكألا

 . .ةرواجملا عئناوملاو رزجلا ىلإ

 عطسو (سيق) شيك ءارمأ ةكوش تيوق اذإ ىتح
 اًنلو ءاهداجمأ ديعتست نأ فاريسل حامسلا اوبأ ءمهمجن

 رصع يأ  يرجهلا عباسلا نرقلا نم لوألا فصنلا لح

 .ةيواهتم لالطأ ىوس فاريس نكت مل  يومحلا توقاي

 (سيق) ةريزج رامعإ يومحلا توقايوزعيو

 ىريو «(ةريمع نبا) ىّمسي صخش ىلإ (شيك)و
 ينب مساب نيروهشملا ةريزجلا هذه ءارمأ فاّضولا

 ءرصيق ىعديو «فاريس يحالم دحأ ءانبأ مه ءرصيقلا

 ءربكألا هنبا ماق مث «ةريزجلا هذه ىلإ رجاه دق ناك

 ةراجتلا نم نينس عضب دعبو اهرامعإب (سيق)

 ءاهب دتعي ةوق اذ حبصأو هتكوش تيوق «ةنصرقلاو
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 «نيدلا دعسأ مامإلا هل خَّرأ دقو «هسفنل ةلالس سسأف

 .هنع لقن يذلا فاصولا يدي نيب خيراتلا اذه ناكو

 بارخ دعب اهرودو شيك ةريزج ةيمهأ تزرب دقو

 دامع يقوجلسلا نامرك ناطلس ةنطلس مايأ فاريس

 اذه ذختا ثيح 594٠0(« 4 الا/) هاش ناروت ةلودلا

 عئاضب نحشو غيرفتل ًازكرم شيك ةريزج نم ناطلسلا
 تحبصأ نأ دعب «يسرافلا جيلخلا لحاوسو رزج

 ونب ناك تقولا سفن يفو .الالطأو بئارخ فاريس

 نفس اوعنمو «ةريزجلا ىلع مهترطيس اوضرف دق رصيقلا

 ريغ ىرخأ ةقطنم يف وسرلا نم ةيراجتلا جيلخلا
 غلابم مهيلع ردي مهتريزج يف اهوسر ناك امل «(شيك)

 بئارض نم هنوضرفي اوناك ام لالخ نم لاملا نم ةريبك

 يقوجلسلا سراف مكاح لواح دقو .ةيكرمج موسرو

 ءارمأ ةرطيس نم دحلا ًادهاج نيكترامخ نيدلا نكر

 اميس ال «هتالواحم يف حلفي مل هنأ الإ ءشيك ةريزج

 نم ةريبك غلابم ماع لك نولسري اوناك ءارمألا ءالؤه نأو

 كلذبو ءدادغب يف ةفالخلا زكارم ىلإ ايادهلاو فحتلا

 ةفالخلا ةيامحب نوعتمتي مهنأ ىلع مهسفنأ نورهظي اوناك

 . اهديياتو

 نولواحي اوذخأ نأ شيك يلاهأ لواطت غلب دقو

 يسرافلا جيلخلا لحاوس ضعب ىلع مهترطيس ضرف
 مل رمألا اذه نأ نم مغرلابو «مهنم لامشلا ىلإ ةعقاولا

 هل نييروفلسلا سراف ماكح ضفرل ةيادبلا يف ققحتي
 5 57) رقنس مكاحلا نمز يف رمألا رخآ يف ققحت هنأ الإ

 لحاوسو رزج ضعب ةرادإ مهيلإ لكوأ يذلا (008-

 .فحتلاو ايادهلا مهنم ىقلت نأ دعب جيلخلا

 ةريزج ءارمأ هجاو ىتح ليوط تقو ضمي ملو

 لحاوسو رزج نم ةيقرشلا ءازجألا يف مهل ءادعأ شيك
 ماكحلا نم ىرخأ ةلالس مه ءادعألا ءالؤهو ءجيلخلا

 بانيمو ناتسغوم ىلع مهترطيس اوضرف نيذلا نييلحملا
 ناك املو «(ًايلاح زومره) نورجو مشق يتريزج هايمو
 دقف (ًايلاح بانيم) ميدقلا زومره ءانيم وه مهمكح زكرم

 .زومره ماكحيب اوفرع

 فاريس

 ءارمأو زومره كولم نيب رمتسم عازن بشن دقو

 جيلخلا لحاوسو رزج عيمج ىلع ةرطيسلا لوح شيك
 نب دعس نب ركب وبأ مكاحلا دهع ناك ىتح ؛يسرافلا

 ىلإ شيك ةريزج يف رمألا لآف (1608 - 777) يكنزلا

 شيك يلاهأ نيب عطقني مل عازنلا نكلو .زومره كولم
 كلم لسرأو ةصرفلا ركب وبأ مكاحلا منتغاف ءزومرهو

 ةريزجلا هذه مضو .«شيك يلاهأ ىلع ءاضقلل زومره

 زومره كلملا ماقو ,«ه577 ماع هتطلس قطانم ىلإ

 اذكهو .مهلتق مث شيك يلاهأ نم ريبك ددع جارخإب

 هتثرو يذلا جيلخلا ةراجت يف اهعقوم شيك ةريزج تدقف

 ءانيم كلذب ّلحو .سماخلا نرقلا رخاوأ ذنم فاريس نع

 .اهلحم ميدقلا زومره

 دعب شيك مسا رييغت ىلإ ركب وبأ مكاحلا ردابو
 الوادتم مسالا اذه لظ دقو «هناختلود» ىلإ اهلالتحا

 ةريزجلل يمسر مساك ؛سراف ماكح ةرطيس ةرتف لاوط

 .اهئفرمو

 ىف فاريس اهتلغش ىتلا ىربكلا ةناكملا ىلإ ةفاضإو

 .يرجهلا عبارلاو ثلاثلا نينرقلا لاوط ةيلودلا ةراجتلا
 ةعسو ءراحبإلا يف مهتراهمب اهلهأ عاطتسا دقف

 .ةيرحبلاو ةيراجتلاو ةيفارغجلا مهتفرعمو مهتامولعم
 «ةرتفلا كلت لالخ اهيلع اولصح يتلا براجتلا ةرثكلو

 يحالم عيمجل نيملعملاو ءالدألا اونوكي نأ اوعاطتسا

 راحبو يدنهلا طيحملاو نامع رحبو يسرافلا جيلخلا

 ةيرحبلا قرطلا ةفرعم باب يف ابتك اوفنص دقو ؛قرشلا

 ىلإ رابجنز نم ةديعبلا راحبلا لحاوسو رزج عاضوأو
 اهذخأ بتكلا هذه سفنو .(همانهار) اهومسأ ؛نيصلا

 اهومجرتو دعب اميف  رابجنزو طقسمو نامع وحالم

 ىلإ اهمسا اوفرصو ءاهيلع اوفاضأو ةيبرعلا ىلإ
 ءادهتسالاو نفسلا ةدايق يف مهتليسو تناكو ««جناهر»

 .راحبلا تاهاتم يف

 دهعلا ىف لصألا ىف - بتكلا هذه تفلأ دقو

 يعل دمع واذ رستججلا اهذخأ مث «يناساسلا

 اهيلإ اوفاضأ مث ةيولهبلا ةغللا نع اهومجرتو ةيمالسإلا

 . مهتامولعم



 ةريسلا

 نييفاريسلا راجتلاو نيحالملا ءامسأ تدرو دقو

 نينرقلا يف تفنص يتلا بتكلا رثكأ يف نيفورعملا
 ةفرعمو كلامملاو كلاسملا يف ةرجهلل عبارلاو ثلاثلا

 هذه نمو «لاجملا اذه يف نيصصختملا لبق نم راحبلا

 رايرهش نب كرزب فيلأت «دنهلا بئاجع باتك ؛بتكلا

 عبارلا نرقلا يف ةيبرعلا ةغللاب هفّلأ يذلا «يزمرهمارلا

 نيحالملا ركذل باتكلا اذه فلؤم ضرعت دقف ؛«ةرجهلل

 : مهو فاريس يف نيفورعملا راجتلاو

 مرخ نب هيومح نب رمع نب نسحلا دمحم وبأ ١
 ءانيم يف 188 ماع ناك يذلا 27يمريجنلا هيومح نب
 .دنهلا يبرغ ئناوم دحأ «ةروصنملا

 نب مرخ نب داشباب نب دمحم هّللادبع وبأ- ”

 ثيح ؛«نيرهاملا نيحالملا دحأ وهو «يفاريسلا هيومح
 . (ةرطموس ةريزج يأ) بهذلا قطانم ىلإ رفاسي ناك

 .يفاريسلا رينم نب يلع نب دمحأ حالملا_“*

 .يفاريسلا يتاخربلا رهز وبأ حالملا  ؛

 يذلا يئاسفلا نمحرلا دبع نب دحاولا دبع 5

 .راحبلا يف هرمع بلغأ ىضمأ

 .نايزرم هنباو هاشنادرم 5

 دق ناك يذلا رجاتلا ىفاريسلا نارهم نب سنوي -

 .(ةرطموس) جياز ةريزج ىلإ رفاس

 يف ًاميقم ناك يذلا يفاريسلا ملسم نب دمحم - 8

 بلغأ فاط دقو «ةنس نيرشعل (ىبموب نم برقلاب) انات

 قلعتي اميف ةمج تامولعم ىلع لصحو .دنهلا يحاون

 .دالبلا كلت قالخأو عاضوأب

 اورحبأ نيذلا دمحأو ابسو دينج نب هللادبع 8

 .راحب ١١٠١و ةيراجت نفس ثالثب 5١7 ماع

 رضاحلا تقولا يف ةميدقلا فاريس نم قبي ملو

 اهضعب روخص يوحت يتلا روبقلا ضعب ىوس

 ةينبألاو دجاسملا بئارخ ضعبو «ةيفوك تاطوطخم

 .اهنم ةيلامشلا ةهجلا ىلإ فاريس نم برقلاب عقي ءانيم :مريجن (1)

 ففي

 هذه ادعو .ةرراجملا لايجلاو لالعلا ىلع ةماقملا

 .ركذلاب ريدج ءىش كانه سيل لالطألاو ءايشألا

 لروأ ريسلا فورعملا قرشتسملاو حئاسلا بتك دقو

 فاريس لحم نييعت لوح ةقيقد تاقيقحت ينيتشا
 هعمجو ةيخيراتلا اهراثآو اهبئارخ ةساردو ةسدقلا

 يف اهيلع رثع يتلا ةميدقلا ةيراخفلا ةينآلا نم ريداقمل

 جيلخلا لحاوس ىلإ هترفس لالخ ةقطنملا كلت
 ةميدق ةطيرخ تاقيقحتلا هذه ىلإ ّمض دقو «يسرافلا

 ضعبل روص عم ءاهل ةرواجملا لحاوسلاو فاريسل

 تاقيقحت» ميقلا هباتك كلذ لك عدوأو «ةنيدملا لالطأ

 بونجو دنهلا يبرغ لامش يف ةيخيراتلا راثالا لوح

 ميل هو تاك ىف "'ةناريإ يفرق
 ماع ندنل يف ةيزيلكنإلا ةغللاب ميقلا باتكلا اذه

 . م1171

 . ءيش كرت وأ «ءيش لعف ىلع يلمعلا

 : سانلاب دوصقملاو

 «ةلحنو ةلم لك نم ماعلا فرعلاو ءالقعلا عيمج امإ

 ةريسلا» :ذئنيح ةريسلا ىمستو . مهريغو نيملسملا معيف

 نيرخأتملا نييلوصألا دنع عياشلا ريبعتلاو .«ةيئالقعلا

 . «ءالقعلا ءانب» ب اهتيمست

 وأ ءنوملسم مهامب نيملسملا عيمج امإو

 ىمستو .ًالثم ةعيشلاك مهنم ةصاخ ةلحن لهأ صوصخ

 وأ «ةيعرشلا ةريسلا» وأ «ةعرشتملا ةريس» ذئنيح ةريسلا

 . (ةيمالسإلا ةريسلا»

 «ةريسلا هيلع ترج اميف يعرشلا مكحلا فاشكتسال

 :لوقنف «ةريسلا ةلالد ىدم ىلعو

 5زع ثنتعأ داعلم  «ةععطقعماوونعول  هععمدمهتووةةممعم», )١(

16020027. 
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 ءالقعلا ءانب ةيجح ١

 فشكتسي ناك اذإ الإ ًاليلد نوكي ال ءالقعلا ءانب نإ

 ةقيرطل هؤاضمإو عراشلا ةقفاوم نيقيلا وحن ىلع هنم

 .ةجح لك ةيجح هيلإ يهتنت نيقيلا نأل .ءالقعلا

 نبقيلا وحن ىلع فشكتسن اال عراشلا ةقفاوم نإو

 :لوقنف اهتصالخ ركذن .ةئثالث طورش دحأب الإ

 دحتم عراشلا نوكي نأ اهيف رظتني نأ امإ ةريسلا نإ

 . كلذ نم عنام ال ذإ «ءالقعلا عم كلسملا

 مهعم هداحتا نم عنام دوجول «كلذ رظتني الأ امأو

 :(لوألا) ناك نإف ؛باحصتسالا يف امك ؛كلسملا يف

 ةيجح الف اهب لمعلا نع عدرلا عراشلا نم تبث نإف

 .ًاعطق اهيف

 يف هداحتا ملعي نأ دب الف هنم عدرلا تبثي مل نإو

 مل ولف . مهسيئر لب «ءالقعلا دحأ هنأل .مهعم كلسملا

 كلذ نيبل ءالقعلا رئاسك هل ًاكلسم اهذختي ملو اهضتري

 ًالدب هذختي يذلا هكلسم مهل ركذلو اهنع مهعدرلو

 .رهاوظلاو ةقثلا دحاولا ربخك

 :(يناثلا) ناك نإو

 يف اهب لمعلا يف ءالقعلا ةريس نايرج ملعي نأ امإف

 .باحصتسالا يف امك «ةيعرشلا رومألا

 ةربخلا لهأ ىلإ عوجرلا يف امك كلذ ملعي الأ امإو

 .تاغللا تابثإ يف

 يف فاك هعدر توبث مدع سفنف (لوألا) ناك نإف

 ولف .همهيو هينعي امم كلذ نأل .مهل هتقفاوم فاشكتسا

 ءاهنع مهعدرل  هنم عمسمو ىأرمب يهو اهضتري مل
 درجمبف . غيلبتلا ءاحنأ نم وحن يأب .عدرلاب مهغلبلو

 عدرلا نأ ةرورض «هتقفاومب ملعن هنم عدرلا توبث مدع

 ًايلعف ًاعدر نوكي نأ لقعي ال لصاولا ريغ يعقاولا
 . ةجحو

 مهيف امب ءالقعلا هب لمعلا ىلع ينب امم ناك امل هنأل

 ةريسلا

 عمسمو ىأرمب ةيعرشلا رومألا يف هورجأ دقو نوملسملا
 نود لوحي ام كانه نكي مل هنأ ضورفملاو «مامإلا نم

 نوكي نأ دب الف  اهوحنو ةيقت نم هغيلبتو عدرلا راهظإ
 . ةيعرشلا رومألا يف ةقيرط هاضترا دق عراشلا

 يف ةريسلا توبث ملعي مل يأ  (يناثلا) ناك نإو

 فاشكتسا يف ذئنيح يفكي ال هنإف  ةيعرشلا رومألا

 نع مهعدر هلعل ذإ ءهنم عدرلا توبث مدع عراشلا ةقفاوم

 مل مهلعل وأ ءاهورجي ملف ةيعرشلا رومألا يف اهئارجإ
 نم نكي ملف مهسفنأ دنع نم ةيعرشلا رومألا يف اهورجي

 ول ةيعرشلا رومألا ريغ يف اهنع عدري نأ عراشلا ةفيظو
 لجألف .هيلعو .تايعرشلا يفاهيضتري ال ناك

 يف اهئارجإ ىلع هتقفاومو عراشلا اضر فاشكتسا

 . كلذ ىلع يعطق صاخ ليلد ةماقإ نم دب ال تايعرشلا

 عراشلا نع تبث دق ليبقلا اذه نم ريسلا ضعبو

 يف عازنلا دنع ةربخلا لهأ ىلإ عوجرلا لثم ءاهل هؤاضمإ
 ةنومضملا تايميقلا ريظن ءاهريداقمو ءايشألا ميق ريدقت

 براقألا ةقفن يف ةيافكلا ردق ريدقتو ءهوحنو فلتلاب

 .كلذ وحنو

 عوجرلا يف ةريسلاك صاخ ليلد اهيف تبثي مل ام امأ

 لصح نإو ءاهب ةربع الف «تاغللا يف ةربخلا لهأ ىلإ

 مدقت امك .ًائيش قحلا نع ينغي ال نظلا نأل ءاهنم نظلا

 . كانه كلذ

 ةعرشتملا ةريس ةيجهاا#

 لعف ىلع نيملسملا نم ةعرشتملا دنع ةريسلا نإ

 يه لب .عامجإلا عون نم ةقيقحلا يه هكرت وأ ءيش
 ءاملعلا نم «يلمع عامجإ اهنأل ءعامجإلا عاونأ ىقرأ

 نمو ؛يلوق عامجإ ىوتفلا يف عامجإلاو .مهريغو
 . ةصاخ ءاملعلا

 تناك اهنأ اهيف ملعي ةرات :نيوحن ىلع ةريسلاو

 نوكي ىتح . لكيت نيموصعملا روصع ىف ةيراج
 ىرخأو ءاهل ًارّرقم نوكي وأ اهب نيلماعلا دحأ موصعملا

 . مهروصع دعب اهثودح ملعي وأ كلذ ملعي ال



 ةريسلا

 اهنأ يف كش الف  (لوألا وحنلا) ىلع تناك نإف

 ًاليلد اهسفنب نوكتف «عراشلا ةقفاوم ىلع ةيعطق ةجح
 يعطقلا سدحلل بجوملا يلوقلا عامجإلاك مكحلا ىلع

 (ءالقعلا ةريس) نع 27فلتخت اذهبو .موصعملا يأرب

 ءاضمإ رخآ ليلد نم تبث اذإ ةجح نوكت امنإ اهنإف
 امك هلبق نم عدرلا توبث مدع قيرط نم ولو اهل عراشلا

 قيس ٠١

 ًالاجم دجن الف  (يناثلا وحنلا) ىلع تناك نإو

 وحن ىلع موصعملا ةقفاوم فاشكتسا يف اهيلع دامتعالل

 .هنم عون يهو .عامجإلا يف انلق امك «نيقيلاو عطقلا

 . ههجو يتأيس امك كلذ يف يلوقلا عامجإلا نود يه لب

 ثحبم يف عيبلا باتك يف مظعألا خيشلا لاق

 ىلع اهرارمتساو ةزيسلا توب امآود::: ؟"9ةاطاعسلا

 رئاسك يهف  ةاطاعم عابي ام ثيروت دصقي  ثيروتلا

 «نيدلا يف ةالابملا ةلقو ةحماسملا نم ةئشانلا مهتاريس
 ال امك ءمهتالماعمو ؛مهتادابع يف ىصحي الامم

 حو

 . يناثلا وحنلا اذه ةريسلا نم ينعي هنأ حضاولا نمو

 وه «ةريسلا نم وحنلا اذه ىلع دامتعالا مدع يف رسلاو

 ريثأتو رشبلا دنع تاداعلا ةأشن بولسأ نم فرعن ام

 نيذفنتملا سانلا ضعب نإ : سانلا فطاوع ىلع تاداعلا

 ةيمالسإ ريغ ةداعل ةباجتسا ءًائيش لمعي دق نيرماغملا وأ

 ديلقت وحن ةيجراخ تاريثأتل وأ .هسفن يف ىوهل وأ

 قوفتلا بح لثم ةيسفن تالاعفنا ثعاوبل وأ ءرايغألا

 وحن وأ هنيد وأ هصخش ةمظع راهظإ وأ موصخلا ىلع

 رمتسيو .هلمع ىف لوألا دلقيف رخآ ىتأيو .كلذ

 نم لصحي نأ نود نم سانلا نيب عيشيف «لمعلا

 وأ .«فوخل وأ .حماستل وأ «ةلفغل «كلذ نع مهعدري

 ريغل وأ ء.مهحصني نم ىلإ نوغصي الف نيلماعلا ةبلغل
 .كلذ

 )١( ص خيشلا بساكم ىلع يناهفصألا ةيشاح عجار 19.
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 ليجلا هاقلتي ةليوط دوهع لمعلا ىلع تضم اذإو
 كلت خيرأت ىسنيو «نيملسملا ةريس حبصيف «ليجلا دعب

 اهيلع جورخلا نوكي ةريسلا ترقتسا اذإو .ةداعلا

 نأ اهنأش نم يتلا ةمكحتسملا تاداعلا ىلع ًاجورخ

 نودعيف ءروهمجلا ىدل مارتحاو ةيسدق اهل نّوكتت
 اهنأ ىءارتي ذئنيحو .ةحيبقلا تاركنملا نم اهتفلاخم

 فلاخم اهل فلاخملا نأو «ةيمالسإ ةريسو ةيعرش ةداع

 . عرشلا ىلع جراخو مالسإلا نوناقل

 ديلا ليبقت ةريس بابلا اذه نم نوكي نأ هبشيو
 ةفرخزو ءزورونلا مويب ءافتحالاو «مداقلل ًامارتحا مايقلاو

 تاداع نم كلذ ىلإ امو ...رباقملاو دجاسملا

 . ةثداح ةيعامتجا

 مل هنإف ءاهلاثمأو تاريسلا هذهب ٌرتغي نم لكو

 كاردإ نم يراصنألا خيشلا هيلإ لصوت ام ىلإ لصوتي
 لكل نإو «نمزلا لوط ىلع سانلا دنع تاداعلا ةأشن رس

 تالماعملاو عامتجالاو كولسلا يف تاداعلا نم ليج

 نع فالتخالا لك فلتخي دق ام سبالملاو رهاظملاو

 رطقو دحاو بعش ىلإ ةبسنلاب اذه .رخآلا ليجلا تاداع

 . ضعب عم اهضعب راطقألاو بوعشلا نع ًالضف ؛دحاو

 نمز يف جيردتلاب ثدحي ابلاغ تاداعلا يف لدبتلاو

 . ليدبتلا مهيديأ ىلع ىرج نم هب سحي ال دق ليوط

 يف ةدوجوملا تاريسلا يف قثن ال اذه لجألو

 ةيمالسإلا روصعلا يف ةدوجوم تناك اهنأ انروصع

 نوكت الأ اهب ردجأف كلذ يف كشلا عمو .ىلوألا

 نهو يف ٍفاك ءيشلا ةيجح يف كشلا نأل ؛:ةجح

 .ملعب الإ ةجح ال ذإ ؛هتيجح

 ةريسلا ةلالد ىدم "' 

 نأ هيضتقت ام ىصقأف ةجح نوكت امدنع ةريسلا نإ

 ةريسلا ةروص يف هتمرح مدعو لعفلا ةيعورشم ىلع لدت

 بوجو مدعو كرتلا ةيعورشم ىلع لدت وأ ؛لعفلا ىلع
 . كرتلا ىلع ةريسلا ةروص يف لعفلا

 نم ةمرحلاو «لعفلا ةريس نم بوجولا ةدافتسا امأ
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 كلذك لب «ةريسلا سفن هيضتقت ال رمأف  كرتلا ةريس

 ال لمجم هتاذ دح يف لمعلا نأل ؛ةهاركلاو بابحتسالا

 .كرتلا وأ لعفلا ةيعورشم نم رثكأ ىلع هل ةلالد

 عيمج لبق نم لمعلا ىلع رارمتسالاو ةموادملا معن

 لدي هنأل «هبابحتسا اهنم رهظتسي دق نيعرشتملا سانلا

 نكمي نكلو .لقألا ىلع مهدنع هناسحتسا ىلع كلذ

 ةداع حبصأ هنوك نم أشني امبر هل ناسحتسالا نإ لاقي نأ

 احودمم اهلعاف نوكي نأ اهنأش نم تاداعلاو ءمهل

 الف .مهدنع ًامومذم اهكراتو روهمجلا ىدل هيف ًابوغرم
 لعافلل حدملا نأب ةريسلا هيلع ترج اميف  نذإ  قثوي
 .ةيعرش ةيحان نم اناك كراتلل مذلاو

 اهنم فشكتسي ال ةريس يه امب ةريسلا نأ ضرغلاو

 الو «لعفلا ةريس يف «هبابحتسا الو لعفلا بوجو

 .كرتلا ةريس يف هتهارك الو لعفلا ةمرح اهنم فشكتسي

 اهتيعورشم مزال نوكي رومألا ضعب كانه معن

 ةرامإلا لثم كلذو .ةعورشم نكت مل الإو ءاهبوجو
 ةرامإلاب لمعلا ىلع ةريسلا نإف ءرهاوظلاو دحاولا ربخك

 نوكي نأ همزال نإف اهب لمعلا ةيعورشم ىلع تلد امل

 تناك اذإ الإ حلصي الو اهب لمعلا عرشي ال هنأل ءابجاو

 ماكحألا غيلبتل عراشلا لبق نم ةبوصنم ةجح

 اعطق اهب لمعلا بجو ةجح تناك اذإو .اهفاشكتساو

 هنأ كلذ نم جتنيف .اهملعتو ماكحألا ليصحت بوجول

 مدع ضرف عم ةرامإلاب لمعلا ةيعورشم ضرف نكمي ال
 .هبوجو

 رفظملا اضر دمحم

 تاهيس

 نم ةحاولا ىصقأ يف عقت فيطقلا ةحاو تادلب نم

 ةدلب نيبو اهنيب عضوم اهنم برقلا ىلإو ,بونجلا
 هيلع ماقأ يذلا ناكملا هنأ ليق (ةبعجلا) ىمسي «شجلا

 ةنس دوسألا رجحلا اهيف عضوو ةيانب يطمرقلا رهاط وبأ
 سن

 تاهيس

 «يطخلا رفعج خيشلا رعاشلا تاهيسب ىنغت دقو

 : ةديصق نم لاقف

 تاهيس نم عبرلا تلأس اله

 تانيشفلاو نايتفلا غكلت ندع

 اهنأك دايجلا ناسرأ رجمو

 كايحلا براسم ديعبضلاقوف
 نم قيفت داكت ال عماسملا ثيح

 ةادح زجرو يتون عيجرت

 انل اهروص يتلا تاهيس نع ةليمجلا ةروصلا هذه

 تاهيس هيلع تناك امع ةركف انيطعت عدبملا رعاشلا اذه

 زجر نيب عمجت ةيرب ةيرحب ةايح «ةرماع ةايح نم
 . يتونلا عيجرتو يداحلا

 نع (ماهلس لآ نيسح) هبتك ام انه صخلن اننإو

 : ةيرحبلا ةيتاهيسلا ةايحلا ىلع ازكرم (تاهيس) هنطوم

 تاهيس روخ

 ةيمهأ جيلخلا يف ةراّحبلا فرع ةديعب دوهع ذنم

 تاهيس روخو «كلذ يف ةربخ اوبستكاو ةيئاملا تارمملا

 ذنم اندادجأ هكلس يذلا يسيئرلا يرحبلا رمملا وه

 نم دتمي وهو .رحبلا ضرع ىلإ لوصولل ةديعب دوهع
 لامش عقي يرحب عقوم يهو) (ةوينلا) ةوجنلا ةقطنم

 برقلاب ديدحتلابو .تاهيس لحاس ىتح (مامدلا ءانيم
 دئاصمل ًايذاحم ًالامش هجتيو روظحلا دئاصم نم

 روظحلا دئاصم نم برتقي مث تاهيس يلاهأل روظحلا

 ًابرغ هجتملا كلم روخ عم ىقالتي ىتح كنع يلاهأل
 ملاعم نم روخلا اذهو .فيطقلاو كنع ةنيدم وحن

 ناريإو دنهلا نم راجتلا هيف رحبأ دقو .مدقلا ذنم ةقطنملا

 مهُنُكَمُيو «ةريبكلا نفسلل هتيحالصل ًارظن جيلخلا راجتو

 ىتح ناكسلا لاز امو ؛ةقطنملا لحاوس ىلإ لوصولا نم
 . كامسألا ديصل مهبراوقب هبابع نورخمي اذه انموي

 رارسأ مهورصاعمو نيحالملا ءامدق فرع دقو

 يتالي رمملا اذه لهجي نمو ءروخلا اذه كلاسمو

 ةيرحبلا روخصلاب مادطصالا اهنم «ةريثك تابوعص
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 فيطقلا ةقطنم يف تاهيس ةنيدم عقوم حضوت ةطراخ

 ىلع زراب اهضعب نإ ثيح جيلخلا هايم يف ةرشتنملا
 نمو .(ًاربث) ًارْرَج نوكي امدنع ًاصوصخ رحبلا حطس

 نم نكمتي ابرغ ًاهجتم ةوينلا ةقطنم نم روخلا اذه عبتي
 روخصب مادطصالا نود تاهيس ئطاش ىلإ لوصولا

 اذه ىطعأ دقو .تاهيس روخب يمس اذهلو ءرحبلا
 «مدقلا ذنم ًايجيتارتسا ًايرحب ًاعقوم تاهيس ةنيدم روخلا

 ينُب هنم ليم دعب ىلع روخلا ةياهن يف هنأ ظحالي اذهلو

- 

 امل روخلا رمم ىلع لطي يذلا «ميدقلا )يرحبلا جربلا
 . ةنيدملا هذهل ةينمألاو ةيبرحلا رومألا ىف ةيمهأ نم هل

 ةنيدم مايق ةيادب عم فرع روخلا اذه مسا نأ دقتعيو

 ةاورلاو .ًابيرقت يرجهلا عباسلا نرقلا يف تاهيس

 ءايلا ىلإ ميجلا فرح لدبتسي ثيح (يربلا) ًايلحم ظفليو :جربلا )١(

 .تاهيس ءانبأ اهلاودتي يتلا ةجهللا يهو -
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 ملو مدقلا ذنم فورعم هنأ نوركذي

 يحالم عيمج نأو ءًاثيدح قلطي

 نوقلطي فيطقلا ةقطنم يف رحبلا

 . تاهيس روخ مسا هيلع

 ًاريثك تاهيس ىلاهأ دافتساو

 يفف ؛اتيدحو اهيدك روكا نم

 نم ةراجتلا نفس تناك ميدقلا

 جيلخلا لود ضعيو ناريإو دنهلا

 جربلا نم برقلاب وسرتو هيف رحبت
 لدابتلا متي هيفو هنم ةبرقمب عقاولا

 ىتح لاز ام هنأ امك .يراجتلا

 يسيئرلا يئاملا رمملا نهارلا انتقو

 ىلإ لوصولل كامسألا يدايصل

 . رحبلا ضرع

 (يربلا) يلحاسلا جربلا
 ئطاش ىلع يلحاسلا جربلا

 ةجهللا يف فرعي تاهيس ةئيدم

 لثمي ناكو .(يربلا) ب ةيلحملا

 ةازغلا دصل ةيعافدلا ةعلقلا

 وسرتو رحبلا ةهج نم نيمداقلا
 نفسو ديصلا براوق هبناجب
 ًازيمم هعقوم ناكو .ًاميدق صرغلا

 . تاهيس روخ نم هبرق بيسب

 هنع رسحنتو دملا دنع رحبلا هايم هب طيحت تناكو

 .رزجلا ةلاح

 هؤانب مت لهو «جربلا ينب ىتم ديدحتلاب فرعي الو
 دهع يف هؤانب مت مأ ؟تاهيس ةعلق ءانب خيرات ذنم

 ينس رثكأ نويلاغتربلا لظ ثيح ؟يلاغتربلا رامعتسالا

 ال جيلخلا يف فقوملا دايسأ رشع سداسلا نرقلا

 مهعالق هيبناج ىلع اوؤشنأ دقو ءعزانم هيف مهعزاني

 .رحبلا ىلع مهتدايس نم نكمت يتلا ةئيصحلا

 نرقلا ةياهن ىتح ةمئاق رحبلا اذه لالطأ تناك

 ىتح طقاستت هراجحأ تأدبو ءيرجهلا رشع عبارلا

 ماع ةروصلا هذه طاقتلا خيرات .يقرشلا رحبلا لحاس ىلع (يربلا) يلحاسلا جربلا

 . ةمكارتملا ةراجحلا نم الت ةياهنلا يف حبصأ

 ًارظن هعقوم نم هتلازإ مت ه٠0٠4١ ماع يفو

 ضعب نفد متو «ةيرحبلا ةهجاولا يف ةينارمعلا ةعسوتلل
 ةيعمجلا يح يف جربلا عقوم حبصأو ءلحاسلا ءازجأ

 يلاهأ ةركاذ يف جربلا اذه ةروص تمستراو .ينكسلا

 .ةنيدملا ملاعم دحأ هنوكل ًارظن تاهيس

 روظحلا دئاصم

 «رحبلا لامعأ نونهتمي ةنيدملا هذهب ىلاهألا ناك

 طيرشلا قار لع دعما رولقسلا ةقاضف اهنمو

 يف) تاهيس لحاسب ًارورم مامدلا لحاس نم يلحاسلا
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 ةرظحلا يف كامسألا عمجي وهو راّحبلا

 ىتح (ةينارمعلا ةعسوتلا دعب تنفد يتلا ةديدجلا ءايحألا

 . كنع روظح دئاصمب لصتت

 ءرحبلا يف ةمئاع.ىرق اهنأكو روظحلا هذه دهاشتو

 نم لوزت نلو .ةينف ةقيرطب لخنلا ديرج نم تينب

 (ريمحلا هرجت يبشخ قودنص) يراقلا ةبرع ةركاذلا

 راختبلا اهمدختسي يتلا ةيديلقتلا لقنلا ةليسو يهو
 . روظحلا ىلإ لوصولل

 اهتدوع دنع كامسألل ًازجاح نوكت دئاصملا هذه

 ناكم يف اهلخاد عمجتتف رزجلا ةلاح ةقيمعلا هايملا ىلإ

 .راحبلا لبق نم اهطاقتلاو اهعمج لهسيف (رسلا) ىعدي

 ًاليدب ديدجلا عضوو ةفلاتلا ديرجلا داوعأ ضعب عالتقا
 .هل

 مّرَقلا رجش

 :_()برعلا ناسل باتك يف حضوم وه امك  ُمَْقلا
 الو :لاق ءديرد نبا هاكح ءرجشلا نم برض وه»

 مرقلا :ةفينح وبأ لاقو . ليخد مأ وه يبرعأ يردأ

 رجش هبشي وهو رحبلا ءام فوج يف تبني رجش :مضلاب

 قرو لثم هقروو ءهرشق ضايبو هقوس ظلغ نم بلذلا
 ٌودع رحبلا ءامو هرَموّصلا لثم هرمثو «كارألاو زوللا

 ناتبني امهنإف «يلدنكلاو مرقلا الإ رجشلا نم ءيش لك
 اهب

 ًاصوصخو تاهيس لحاس ىلع مرقلا رجش رثكيو
 هايملا يف ئىطاشلا ةيادب دنع ةينيطلا قطانملا يف
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 عم ةمحازتمو ةفيثك راجشألا هذه تناكو ؛ةلحضلا

 ىلع ةدتممو نيرتم عافتراب تاباغ ةلكشم ضعبلا اهضعب
 ؛دملا ةلاخ يف رحَبلا هايم اهولعتو «لحاسلا لوط

 لاوط راجشألا هذه ناصغأ ىلع ةيرحبلا رويطلا رثكتو

 . ةنسلا مايأ

 ترج ىتلا ثوحبلاو تاساردلا نم ديدعلا كانهو

 ةانيللا ىنراسيفالا هذه ةعارز ةيناكمإ بابسأ ةساردل

 يتلاو ءاهعم راجشألا هذه ملقأت ةيفيكو «ةحلاملا

 . ةهباشم فورظ يف ىرخأ راجشأ ةعارز اهيف بعصي

 الإ راجشألا هذه نم ّىبتي مل نهارلا تقولا يفو
 ينارمعلا عسوتلا ببسب اهرثاكت عقاوم مدرل ًارظن ليلقلا

 اهنم ريثكلا نهارلا تقولا يف ظحاليو .رحبلا ةهج نم
 . تاهيس لامش كنع ةنيدمل ةيرحبلا ةهجاولا يف

 لك يف ةيعيبطلا حلملا تاريحب ًاميدق رشتنت تناك

 ىرخأو ةريحب لك نيب لصفت «عرازم اهنأكو ةيرحب ةيرق
 .ةيلمر دودح

 رحبلا هايمل ريبكلا دملا ةجيتن اهيف حلملا نوكتيو

 قطانملا رمغتو دتمت يتلا (لالهلا ةيام) رهش لك رخآ يف
 نوكتتو هايملا هذه رخبتتو ءرحبلا نم ةبيرقلا ةضفخنملا

 ًارظنم ةنوكم يقبتملا ءاملا حطس ىلع ةيفاط حلملا ةقبط

 حلملا تاريحب لاجر رود يتأي حلملا نوكت دعبو

 عفر يف ةيلاع ةراهمبو ةينف ةقيرطب حلملا ةقبط عفر يف

 حلم ىلع نولصحيف لمرلاب هطالتخا نود حلملا ةقبط

 ىلإ نيهجتم نوريسيو ريمحلا ىلع هنولمحيو ٍفاص

 نع لاصفنالاب ةدئازلا هايملا أدبت ريسملا ءانثأو .ةدلبلا

 نوؤدبي ةدلبلا ىلإ لوصولا دنعو «هنم ةطقاستم حلملا

 ءادنلاو ناجرفلا يف لوجتلا لالخ نم مهتلومح عيبب

 هنأب يلاهألا هلالخ نم فرعي زيمم توصب يلاهألا ىلع

 تويبلا باوبأ قرطي هتالوج ضعب يفو .حلملا عئاب
 . حلملل تويبلا ضعب ةجاحب ةقبسملا هتفرعمل

 تاهيس

 تناكف تاهيس ةنيدم يف حلامملا عقومل ةبسنلابو

 نم قيرطلا لوط ىلع دتمتو ءاهنم ةيبونجلا ةهجلا يف

 ةقطنمب ارورم مامدلا ةئيدم نم ةبرقم ىتح تاهيس ةنيدم
 ًاقرش هجتملا عراشلا عم يقتلت ىتح ةعاذإلاو ةيرضخلا
 فيطقلا) هوعتس كلملا عراش ًايلاخ ىمسملا مامدلا ىلإ
 هذهل يذاحملا عراشلا ىلع ًاميدق رورملا دنعو .(ًاقباس
 حوضوب تاريحبلا رظنم ةدهاشم درفلا عيطتسي تاريحبلا

 براقي اميف تاريحبلا هذه نع عراشلا عافترال ارظن

 دست و نرركلا

 قر تاوطبلا اع نت رتجم زيدل لاطرلاو

 هذه لك رورم دعب لاجرلا ءالؤه نيأ نكل «ةيوق دعاوس
 داريتسابو «ةثيدحلا حلملا عناصم راشتنا دعبو نينسلا

 حلملا نمز ىهتناو اهلاجرو حلامملا تفتخا حلملا
 ىفاال رجاوحلا زاشجار حبلا عطقسيا علو :6ئلحملا
 الو حلاعم كانه دعي علو «هزخآ فالو رهشلا فضحت
 ضرألا هذه حلم ىلحأ ام نكلو ؛ةيعيبط تاريحب
 :اهنو الخ قادم فكذ المعلا

 تاصاخغملا

 «(صرغلا تاريه) ًاميدق تاصاغملا ىلع قلطي
 يتلا عقاوملا يه :تاريهلاو .جيلخلا ةراححب دنع كلذو

 ءراَحَملا نع اهيف ثحبلا لجأ نم صوغلا اهيف متي
 .ريهلا اهدرفمو

 ريه لكو «جيلخلا نم ةقرفتم عقاوم يف رشتنت يهو

 ىرخألا تاريهلا نع هعاق فلتخيو «هب صاخ مسا هل

 روخصلاو اهناولأو لامرلاو باشعألا ةيحان نم

 ةفورعم ةيئام تارايتو تباث قمع ريه لكلو ')اهلاكشأو
 ىفو فهراحم لكشو هتءادر وأ هجاتنإ ةدوجو نيصاوغلل

 نأ ىلع .ًامدق /8 نع صاغملا قمع ديزي ال بلاغلا

 .اهيف قيمعلا صوغلا نودافتي رحبلا ةنبابر

 نفس تناك دقو «جيلخلا هايم ىف تاريهلا ةحجنو

 ريه ريهلاو ءهير نبط نيطلا» : لئاقلا يرحبلا لثملا ركذتن انه )١(

 . ؟هيتشا



 تاهيس

 :")ةيادهلا يراجم باتك ىف تدرو

 نم ةيقرشلا ةيلامشلا ةيحانلا يف عقي : ةوينلا ريه ١

 . (ةوينلا) ةوجنلا ةقطنم

 ١ - عاقولا ابأ روخ بونج عقي : ةقرط ريه .

 ريه نم «ةرونت سأر نم برقلاب :نايابخ ريه - '
 .لايمأ (0) ةفاسملا نابابخ ريه ىلإ لقد وبأ

 . ةرونت سأر نم برقلاب :ةعساولا ريه - 4

 لقد وبأ ريه ىلإ ةرونت سأر نم :لقد وبأ ريه ©
 نم رحبلا قمعو (”77) ةقانلا علطم راسي يف ىرجملا

 . اليم ١7 اهردق ةفاسملاو «ةماق ١5 هنود

 . ليقد وبأ ريه 5

 وبأ ريه ىلإ لقد وبأ ريه نم :يطيبس وبأ ريه - ٠

 .لايمأ (5) اهردق ةفاسملاو (""0)

 هتقش ريه ىلإ لقد وبأ ريه نم :هتقٍش ريه
 .اليم ١ ةفاسملا

 ريشولا ريه ىلإ لقد وبأ ريه نم :ريشولا ريه 4
 .لايمأ )١١( اهردق ةفاسملا

 نفسلا نأ ةجردل لحض هؤام :هفعس وبأ ريه- ٠

 هفعس وبأ ريه نمو .ةيوق تارايت هب رمتو .هب مدطصت

 ١4 ىلإ 5 نم اهقمعو .تاصاغم اهلك ةنيشخلا ريه ىلإ

 ءازوجلا بيغم يف ةنيشخلا ريه ىلإ لصت ىتح ةماق

(068). 

 .ةنيشخلا ريه_- ١

 .لوقاح وبأ ريه_- ١5

 .هناّيملا ريه_ 3١

 .هروخ ريه- 14

 . هبيرغ ريه 60

 «يلعتبلا لضاف نب دشار :نابرلل (هليانلا) ةيادهلا يراجم )0(

 ص5١ ١.

 .هرفصلا ريه_- 7

 ١ هسمغا ريه .

 . ةيليعجلا سأر ريه-

 هّيتش ريه ىرجم مراجلا تشف نم :هيتش ريه- 4

يو «هبونجو هلامشو ("50) قويعلا علطم يف
 ةّيتش ربتع

 .ةريبكلا تاريهلا نم

 .لعجلا ابأ ريه- ٠١

 .روص ريه-١

 .برخلا وبأ ريه- 75

 .هماثلإ وبأ ريه 37

 .نايز نبا ريه - 4

 . هماَّمع وبأ ريه 06

 . هنايملا ريه_ 5

 . كبيشملا ريه 67

 . هلجرأ ريه 4

 يسرافلا جيلخلا يف تاريهلا نم ريثكلا دجوتو

 صوفغلا

 يوحي يذلا راخَملا ىلع لوصحلل صوغلا ةنهم نإ

 ةفاطوو ةيسيكرلا نهملا قنععفاك ةاياح نين ولولا
 هذه تناكو .طفنلا فاشتكا لبق ةنيدملا هذهل داصتقالا

 نسلا رابكو . ةيعامتجا ةناكم اهسرامي نم يطعت ةنهملا

 يذلا نإ :نولوقي صوغلا نمز يف يلاهألا نأ نوركذي

 مرمي ١ يضوخلا فتن يف لمجكلا ىلإ ةيهديال
 نوركذي نيح لاجرلا فص يف دعي ال لب ءايعامتجا
 اهيلع قلطي ةنهملا هذه نإف اذل ؛سلاجملا يف مهلاعفأب
 جاتحت يهف .رطاخملاو قاشملا ةرثكل «لاجرلا ةنهم)

 مالحألا ققحت اهنأ امك ءلّمحت ةوقو ربص ىلإ

 ىلع لوصحلا ةجيتن ةميرك ةايح ريفوت نم ةيداصتقالا

 نفس يف نيحالملا ىلع ةديج اهدئاوع نوكت ةنيمث ئلآل
 . صوغلا
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 تناك ترئثدنا مث انفالسأ اهسرام يتلا ةنهملا كلتو

 نيخرؤملاو ةلاحرلا رثكأ اهركذ ةميدق ةيخبرات روذج اهل
 يسيردإلاو .بهذلا جورم هباتك يف يدوعسملا مهنمو
 ةطوطب نباو «قافآلا قارتخا ىف قاتشملا ةهزن هباتك ىف

 بئارغ يف راظنلا ةفحت ةطوطب نبا ةلحر هباتك يف
 .رافسألا بئاجعو راصمألا

 «مدقلا ذنم صرغلا نفسب ةقطنملا هذه ترهتشاو

 ءرجه .طخلا) ميدقلا نيرحبلا ةقطنم رعاش نأ ظحالنو

 يف لوقي يلهاجلا رصعلا يف دبعلا نب ةفرط (لاوأ

 : هتقلعم

 ًةودغةيكلاملا جودخ نأك

 ٍِدَدذ نم فصاونلاب ءنيفس ايالخ

 (”'نماي نبا نيفس نم وأ ؛7"2ةيلودع
 يدتهيو ءأروط الملا اهب روجي

 )اهب اهموزيح ءاملا بابح قشي

 (ديلاب لئافملا بارتلا مسق امك
 ةنهملا هذهب جيلخلا ةقطنم ناكس زيمت دقو

 طفنلا فاشتكا ىتح اهب اولمعو لايجألا اهتثراوتو

 . ترثدناو

 تاهيس يف صوغلا

 فيطقلا ةقطنم يف ةيلحاسلا ندملا رئاسك تاهيس

 (صوغلا ةلحر) ةّشدلا دعوم برتقي امدنعف «يلاهألا

 زهجتو رحبلا ىلإ ةسبايلا نم صوغلا نفس بحس متي

 متيو ةئيفسلل ًارجأتسم ةذخونلا نوكي وأ ؛««ةذخونلا)

 يف ةليبق اهنإ ًاضيأ لاقيو .رعاشلا مايأ ةقطنملا يف ةيرق :ةيلودع )١(

 . نيرحبلا ةقطنم

 ًانفس كلمي ناكو ٍلهاجلا رصعلا يف نيحالملا دحأ :نماي نبا (؟)

 . ةريثك

 .اهتمدقم :اهموزيح (*)

 ىلإ ةفورعم تلاز امو ةفرط رعاشلا اهسرام ةيبعش ةبعل : لئافملا (4)
 . مويلا

 تاهيس

 ةذخاونلا نيب ةسفانم كانهو . نيصاوغلا لضفأ رايتخا

 . صوغلا لاجر لضفأ رايتخال

 نوكتل (ةّشدلا) موي ىلع ةنيدملا يف ةذخاونلا قفتيو

 عمتجي ثيح «دحاو موي يف اهعيمج صوغلا نفس ةلحر

 ةّشدلا موي ديدحت متيو ةدمعلا سلجم يف ةذخاونلا

 ضرع يف نفسلل ًادئاقو ًاسيئر صوغلا لادرس نوكيو

 يمحي عفدمو ةحلسألاب ةدوزم هتنيفس نوكتو ءرحبلا

 نومجاهي اوناك نيذلا رحبلا ةنصارف ةهجاوم نم نفسلا

 هدوجو نم دب ال اذل .نوبهنيو نولتقيو صوغلا نفس
 .اهتيامحو يلاهألا نفسل دئاق ةباثمب حبصيل نفسلا هذهل

 مساعمل م٠188 - 1414 نيبام ةرتفلا يف ثيح

 نأ عاطتسا ناصرقك رجاه ينب ةليبق نم (دمحم نب ديز)

 ةصاخو ةيناودعلا هلامعأب جيلخلا هايم يف نمألا عوري

 ءرجاه ينب نم هعابتأو وه ماق دقف «فيطقلا ةقطنمب

 ةماعزب نامجعلا ةليبق دارفأ ضعب مهكراشي ءةرم لآو

 نفسلا نم ديدعلا ىلع وطسلاب (رخينم نب روصنم)

 كلت تناكو ءاهلقت يتلا عئاضبلاو لاومألا نم اهديرجتو

 قيقحت ليبس يف ءامدلا كفس نع عروتت ال ةباصعلا

 لمح صوغلا ةلحر يف ًافرع حبصأ اذهل 20هتيباغ

 ةنصارق موجه نم اهلاجرو نفسلا ةيامحل ةحلسألا

 .رحبلا

 صوغلا ىلإ لوخدلا

 ينعت ةفرحم ةملك ةشدلاو (ةّشدلا موي) ىمسيو

 نفس هيف نوكتو ءصوغلا ةلحر موي وهو (ةلخدلا)

 فيس ىلع يلاهألا عمجتي هيفو .زيهجتلا ةلماك صوغلا

 عمجتلا عقوم فرع ًاديدحت تاهيس ةنيدم يفو .رحبلا

 عيدوتل يلاهألا عمتجيف «يلحاسلا جربلا بناج ىلإ
 نعدوي نهو نيكبي ءاسنلا نأ ظحاليف صوغلا لاجر

 .اهبعاصمو صروغلا ةلحر رطاخمب نهملعل نهئانبأ

 ةصاخلا مهتقيرطب لافطألا لفتحي ةشدلا موي يف

 . مهتوخإو مهئابآل ًاعيدوت جيزاهألا ديدرت لالخ نم مهب

 .١١5ص ءيسايسلا ءاسحألا خيرات )000(



 تاهيس

 ةلحر دارفأ يقابو صاوغ لك موقي ةشدلا موي لبقو
 ةلحر نأ ىلإ ًارظن مهاياصو دادعإب ًاضيأ صوغلا

 .لوهجملاو باعصلاو قاشملا ةلحر يه صرغلا

 صوفغلا ةنيفس يف لمعلا ةعامج

 ةذخونلا

 ةملكلا هل نوكتو (ةنيفسلا دئاق) ةنيفسلا نابر وه

 وه نوكي ام ةداعو «هتنيفسب صوغلا رومأ يف لصفلا

 لباقم اهكلام نم اهرجأتسا وأ (اهكلام) ةنيفسلا بحاص

 .(سمخلا) صوغلا لوصحم نم اهيلع قفتم ةبسن
 رهظ ىلع هعم نورحبيس نيذلا لاجرلا راتخي ةذخونلاو

 . ةنيفسلا

 ةلئاط غلابم فرصي صوغلا ةلحر لبق ةذخونلاف

 ةنيفسلا رهظ ىلع نيلماعلا ديوزت اهنم «ةلحرلا زيهجتل

 لالخ مهتايجاحب مهتويب ديوزت نم اونكمتيل 2)ةفلسب
 ةنيفس ةنايصب موقي امك ءصوغلا ةلحر يف مهبايغ

 نم فلاتلا رييغتو لصلاب اهناهد نم ةلحرلا لبق صوغلا
 ةنيفسلا ديوزت متي امك ءاهتعرشأو اهريماسمو اهباشخأ
 صوغلا ةلحرب ةصاخلا ةنؤملاو هايملاو زرألاو رومتلاب
 .رهشأ ةدع دتمت ةلحرلا نأ ىلإ ًارظن

 ذاختا وه ةنيفسلا يف ةذخونلا لمع نوكيو

 ىلعو نيصاوغلا ىلع رشابملا فارشإلاو تارارقلا
 متي فوس يتلا تاريهلا ديدحتو ءراَخَملا قلف لامعأ

 ؤلؤللا عيبب ةذخونلا موقي امك ءراحَملا نع ثحبلا اهيف

 يف صوغلا نفس نيب نيلوجتملا (نيشاوطلا) ىلع
 . تاريهلا

 صاوغلا

 ًارظن صوغلا لاجرل نميألا دعاسلا ربتعي صاوغلا

 نإف اذهل ؛رحبلا عاق يف رطاخملاو قاشملا هلمحتل

 مهس يأ) فصنو (ةطالقا) هبيصن نوكي صاوغلا

 ملتسي (صاوغلا بحسب موقي يذلا) بيسلاو (فصنو

 انذي

 اذهل ءةعفترم ةيعامتجا ةلزنم هل صاوغلاو .(ةطالقا)

 .«صاوغ انأف يبخواي راحب تنك نإ» لثملا اذه برضي
 يهطلاو ةفاظنلاو ةمدخلا لامعأب موقي ال صاوغلا نأ امك

 . هتناكمل ًارظن ةنيفسلا رهظ ىلع

 ثيح نيصاوغك مهلمعب تاهيس لاجر رهتشاو
 . "9ةرواجملا لودلا ضعب نفس يف اولمع

 بيسلا

 (ةطالق) هلو صاوغلا دعب ةيناثلا ةجردلا يف يتأي

 جاتحيو «رحبلا عاق نم صاوغلا بحسب موقي يذلا وهو
 ةنيفلا نيب صاوغلا بحسل (ةلوتفم) تالضع ىلإ

 ةياردو ةربخ هل بيسلا نوكي نأ بجيو «ىرخألاو

 يذلا لبحلا لالخ نم صاوغلا اهقلطي يتلا تاراشإلاب

 .بيسلاو صاوغلا نيب لصي

 بايتلا
 ةداعو «ةنيفسلا رهظ قوف ةمدخلا لامعأب موقي

 . ةئيفسلا لاجر دارفأ دحأ وه ىذلا هدلاول ًاقفارم نوكي

 ءاهتنا دمي ولا نفاس بابتلا بيصنو

 . صوغلا

 ماَهّنلا
 ال نأ ةداعلا ترجو «ةنيفسلا ةعامج دارفأ دحأ وه

 عماسم ىلع هتوصب ودشي ماهن نم صوغ ةنيفس ولخت
 عفريو مهيف ةسامحلا حور ثبيو مهعجشيو نيحالملا

 ىلع ريثأت هل ةنيفسلا رهظ ىلع ِماهنلا لمع .مهتايونعم
 دهج لكب لمعلا ةلصاومل مهثحو ةراّحبلا تايونعم

 .طاشنو

 دارفأ يقاب عم ىواستي ماّهنلا نإ لوقن نأ عيطتسن

 لازنإ ذنم هلمع أدبي ماّهنلاف ءلمعلا ةقشم يف ةنيفسلا

 يلاهأ ةذخاون ىدل لمعلا نولضفي اوناك ًاميدق صوغلا لاجر )1١(

 نوعتمتي اهيلع نيلماعلاو صوغلا ةنيفس نأ ىلإ ارظن تاهيس
 ةينيدلا تابسانملا روضحل كلذو صوغلا ةلحر للختت تازاجإب

 ىركذ ءاروشاع مايأ مسارم روضح لاثملا ليبس ىلعو (ميراحتلا)

 . وكل هتيب لهأو نيسحلا مامإلا داهشتسا



"4 

 انهف ءاهميظنتو رحبلا هايم ىلإ فيسلا نم صوغلا ةنيفس
 «(ةخيربلا) ينغي ةاسرملا عفرت امدنعو «(بيلهلا) ينغي

 عادول (ةيريهزلا) نونغي قالطنالل ةنيفسلا دعتبت امدنعو
 «(لام اي بوهلا) نونغي ةنيفسلا قلطنت امدنعو «لهألا

 عارشلا فل دنعو «(يراودلا) نونغي عارشلا عفر دنعو

 (يراودلا» نونغي عارشلا نارود دنعو (ولوهلا) نونغي

 . (ةخيربلا) ءانغ ىلإ نودوعي ةنيفسلا فقت امدنعو

 ةاسرملا عفرت ءراحملا نم رسيت ام اوطقتلي نأ دعبو

 . (ةدوعلا) يناغأ نونغيو

 (شيواوطلا) نوشاّوطلا

 مهيدل ءايرثأ لاجر مهو (شاّوط عمج) نوشاّوطلا

 اهفينصتو اهعمجو ئلآللا نم تايمك ءارش ىلع ةردقلا

 حابرأ تاذ راعسأب اهعيب مث «ةديج ةقيرطب اهضرعو
 اهراعسأو ئلآللا ةفرعم يف ةعساو ةربخ مهيدلو «ةيلاع

 ديفتسي اذهل ءهرعس هل ئلآللا نم عون لكف «قوسلا يف
 صوعغلا ةرتف يف مهنفس نوبكريو مهتربخ نم نوشاوطلا
 ىدل ئلآللا ةنياعمل صوغلا نفس ىلع نولوجتيو
 صوغلا ةرتف ءاهتنا دعبو ءاهضعب ءارشو صوغلا ةذخاون

 مهئلآل ةنياعمل مهسلاجم يف ةذخاونلا ةرايزب نوموقي
 امك ءاهراعسأ يف ةيرس ةقيرطب مهعم ةمواسملاو

 «نوشاوطلاو ةذخاونلا اهيف عمجتي يتلا يهاقملا نوداتري

 نم ضورعملا ىلع مهنم لك فرعتي نكامألا هذه يفو
 عيبلاو ءارشلا بولسأ يف نوشاوطلا دمتعيو .ىلآللا

 فارعألا نم هذهو «ئىلآللا ةميقل ةماتلا ةيرسلا ىلع

 . نيشاوطلا ىدل ةدئاسلا

 صوغلا تالحر

 اهسرامو جيلخلا ءانبأ اهفرع يتلا صوغلا تالحر
 : عاونأ ةثالث ىلإ مسقنت ًاميدق تاهيس يلاهأ

 . «نيفرتحملل) صوغلا تالحر ١

 .رتانملا صوغ تالحر

 . ةعبارتملا صوغ تالحر

 : عاونألا هذهل لصفم حرش يلي اميفو

 :(نيفرتحملل) صوغلا تالحر :ًالوأ

 ةيسيئرلا ةلحرلا يهو : ريبكلا صوغلا ةلحر أ

 .روهش ةثالث اهتدمو

 لصف رخآ يف نوكتو :هيجناخلا ةلحر ب
 لع رلا نوكم ةذاعو ؛ليلق اهيف نفسلا ددعو «عيبرلا

 ام لكو «صوغلا نوناقل عضخت الو «لحاسلا نم ةبيرق
 نوكي هيجناخلا ةلحر نم دوقن نم هيلع راّخبلا لصحي
 .هل

 اهتدمو ءصوغلا ةلحر دعب :ةدرلا ةلحر - ج

 .ًاموي 10 ىلإ ًاموي 7٠١ نيب ام حوارتت
 حوارتت اهتدمو ةدرلا ةلحر دعب :ةديدرلا ةلحر د

 .ةدوعلا صوغلا نفس ىلع نيعتي ءاموي 50و 7١ نيب
 . "2صوغلا مسوم يهتني ةلحرلا هذه دعبو

 :رتانملا صوغ ةلحر : اننا

 زواجتت ال نيذلا نابشلل ةصاخ ةلحرلا هذه
 رتانملا تالحر نوكتو «ةنس ةرشع سمخلا مهرامعأ

 موي لك حابص نم أدبتو .ةوينلا لثم ةبيرقلا تاصاغملل
 ةعاس ةرشع يتنثا يلاوح يأ ؛بورغلا لبق ةدوعلاو
 عم ملقأتلا نوعيطتسي ال نيذلل تالحر يهو .ًابيرقت
 هذهو «نيفرتحملل صوغلا تالحرل ةليوطلا ةدملا

 رهظ ىلع نهملا ميسقت اهيف فلتخي ال تالحرلا
 رابكلل صوغلا ةلحر نهم نع (توبلاجلا)

 . (نيفرتحملا)

 : ةعبارتملا صوغ ةلحر :ًاثلاث

 ًارظن جيلخلا ةقطنم يف ؤلؤللا ةراجت داسك دعب

 راعسأب قاوسألا ىف هراشتناو ىعانصلا ؤلؤللا فاشتكال

 دهن تاديو ؛اريثك حيلخلا يلاعأ تاع ةففحتب

 نوكرتي ةذخاونلا حبصأو ءصلقتت ؤلؤللا ىلع صرغلا

 ةدم نيبت يلاهألا اهلوادتي يتلا ةيرعشلا عطاقملا ضعب كانه )0(

 :ٍلي امك يهو .«نيفرتحملل صرغلا

 ميهأ ىقريرمتلاوايو

 مهبكار نيدلاو

 هوويبايح اوحار



 ةنيدملا رئازل يكحي يعوشلا رظنمو ءتاهيس ةنيدمب ةيسيئرلا عراوشلا دحأ يف تعضو يعوشلا عون نم ةنيفس
 لاوجتلل نفسلا نم ةيعونلا هذه نومدختسي (ؤلؤللا راجت) نوشاوطلا ناك صوغلا نمز يفو «يرحبلا اهخيرات

 .تاريهلا يف ةرحبم يهو صوفلا نفس نيب

 ًاحبر لضفأ ىرخأ نهم ىلإ نوهجتيو ةنهملا هذه
 نفس ةعامج دارفأ امأ ؛لاثملا ليبس ىلع ةعارزلاك

 تأدب يتلا طفنلا تاكرشب مهمظعم قحتلاف صوغلا

 لود يف م977١ ماع لورتبلا نع بيقنتلا يف اهلامعأ

 نمزل يبهذلا رصعلا ةياهن تناك كلذبو «جيلخلا

 لاجر ضعب نت مل رومألا هذه لك نكلو «صروغلا
 اوضفرف مهبولق ىلإ ةببحملا مهتنهم ةسرامم نم صرغلا
 .طفنلا تاكرش يف لمعلل ةرفوتملا ةريثكلا ضورعلا

 نيبغارلا لبقتست وكمارأ ةكرش تناك لاثملا ليبس ىلعو

 «ةديج ةيعوبسأ ًاروجأ مهل مدقتو اهيدل لمعلا يف

 مظعم نإف اذهل «ةنسلا رادم ىلع لصاوتم ةكرشلا لمعو

 هجتاو ءصوغلا لاجم يف لمعلا اوكرت ةذخاونلا

 . نارهظلا لبج يف لمعلا ىلإ مهمظعم

 بولسأ عابتا ىلإ صوغلا ةنهم وبحم رطضا اذهل
 نودب ةديدج صوغ تالحر تأدبو ءاهتسراممل ديدج
 يهو (ةعبارتملا تالحر) تالحرلا هذه ىمستو ةذخون

 نورجأتسي نيصارغلا نم ةعومجم نم ةنوكم ةلحر
 مهعمجأب نونوكيو اهكلام نم صوغلا نفس ىدحإ

 رايتخا متيو ءاهل ةذخون دجوي الو «ةنيفسلا يدهعتم
 ةلحر نم ءاهتنالا دعبو «ةنيفسلا ةرادإب موقيل مهدحأ

 موي نم) عوبسأ ةدمل ةداعلا يف مودت يتلا صوغلا

 لوصحملا ةميق ميسقت متي اهدعب (ةعمجلا ىلإ ةعمجلا

 ميسقت متيو «نيومتلاو ةنيفسلا راجيإ عفد دعب مهنيب اميف
 ىتح كلذ رمتسا دقو .يواستلاب مهنيب اميف ةطالقلا

 نفسلا ةقيرط ىلع صوغلا رثدنا ثيح ابيرقت تانيسمخلا



 «قامعالا بعرم ربتعي ثيح ؛هتسارشل صاوغلل لوألا ودعلا وهو (رويريلا) روجرجلا مسا جيلخلا يلاها هيلع قلطي ءشرقلا كمس
 .رخآ عقوم ىلإ لاقتنالا ىلإ اورطضا تاريهلا ىدحإ يف ًارويري اودهاش اذإ صوغلا لاجر ناكو

 صوغلا نفس

 صروغلا مايأ تاهيس لحاس روصت بعصلا نم
 تامولعم كانه نكت مل ذإ .هيف ةيسارلا نفسلا ددعو

 كلذل ةّيح ةروص عضو ىلع اندعاست ةيفاك ةيخيرات
 .دهشملا

 تاهيسب صوغلا نفس ددع انل حضوي ردصم كانه

 ليلد هباتك يف كلذو رميرول يزيلكنإلا بتاكلا وهو
 (90) كلتمت تاهيس ةنيدم نأب حضوأ دقف 2')جيلخلا

 ةنيفسلا هذه ىلع نيلماعلا ددعو ءؤلؤللا ديص ةنيفس

 .م19517/ ةنس كلذ ناكو ًالجر (010)

 لاجرلا ددعو رميرول اهحضوأ يتلا نفسلا ددعو

 7” 50 ص (يخيراتلا مسقلا  جيلخلا ليلد) رميرول .ج 2 )00

 هذهب ةنراقم ليلقلا ددعلاب سيل اهيلع نولمعي نيذلا

 ىلع ةيسار تناك ةنيفس )7١( ددع نإو «ةريغصلا ةيرقلا

 رحبلاب يلاهألا قلعت نع مني دهشمل تاهيس لحاس
 . مهل يسيئر قزر دروم وهو ال فيك

 تاهيس ةذخاون عم صوغلا

 نم صوغلا ةذخاون نع فورعم وه امم مغرلاب
 كانه تناك هنأ الإ .ةنيفسلا ةعامج دارفأ ىلع مهطلست

 لمعلا لّضفت يلاهألا تلعج تاهيس ةذخاونل ايازم

 :اهنمو ء مهعم

 مايأ يف ةدلبلا ىلإ تاريهلا نم ةدوعلا :الوأ

 مامإلا داهشتسا ىركذ ءاروشاع مايأ اهنمو «ميراحتلا

 ةذخاون نإف يلاتلابو « كغ هتيب لهأو ذئكلَغ نيسحلا



 تاهيس

 ىلع مهعم نولمعي نمل ةينيدلا رئاعشلا نوعاري تاهيس
 نادلبلا ضعب يف هظحالن ام فالخب اذهو «ةئيفسلا رهظ

 .رومألا هذهب ةذخاونلا مامتها مدع نم

 ةقيرط نوعبتي ال اوناك تاهيس يف ةذخاونلا :ًايناث

 نادلبلا ضعب يف ةعبتم تناك يتلا (راحملا ليك) ةليجلا

 ةناهإب موقي ةذخونلا نأ امك ءصاّوْعلا قهرت يهو

 يقابب ةنراقم راُحَملا نم ددع لقأ عمجي يذلا صاوغلا

 . ةئيفسلا يف نيصاؤغلا

 ؤلؤللا عاونأ

 يف هتيمست ىلع فراعتو «ةددعتم هعاونأ ؤلؤللا

 .فاقلا ناكسإو ةزمهلا رسكب (شامق]) جيلخلا ةقطنم

 ةديرفلا ةؤلؤللا ىمستو .(ةشامقإ) ةدحاولا ةؤلؤللاو

 ىمستو . 2)تاناد اهعمجو لادلا حتفب (ةناد) ةميركلا

 ىلع قلطتو ؛يباصح اهعمجو ءاحلا حتفب (ةابصح)

 ىمست ؤلؤللا عاونأ رغصأو ؛(«ةابصحلا) ؤلؤللا عاونأ ربكأ
 ىمست ؤلؤللا عاونأ أدرأو .(ًادج ةريغصلا تابحلا) هكيلا

 ؛عاونأ ىلإ نيشاوطلا ىدل ؤلؤللا مسقنيو . "9(ةرشخلا)
 فيس /ذاتسألا اهحضوأو صاخ مسا اهنم لكلو

 : يلي امك نالمشلا

 .تانويج هعمج ميجلا رسكب :نويج ١

 ١" - تائيرش هعمجو نيشلا رسكب : نيرش .

 .تاولوق هعمجو فاقلا مضب :ةولوق -“

 . تالدب هعمجو ءابلا حتفب :ةلدب 5

 . تاكي هعمجو ءايلا حتفب : ةكي

 ١ - تاتاينبك هعمجو فاكلا رسكب : يتاينبك .

 ١ صوصفا هعمجو ءافلا حتفب : صف .

 رسكب ليهاجم هعمجو ميملا حتفب :ةلوهجم 4
 . ميملا

 .ءارلا مضب سوؤر هعمجو ةزمهلا حتفب :سأر - 4

 .(نياود)و (نوذإ) :ًاضيأ لاقيامك )١(

 . يورك حطس اهل سيلو ًاينب وأ دوسأ اهنول نوكي ةداعو )١(

 قل

 .نوطبإ هعمجو ءابلا حتفب : نطب - ٠

 ١ ءاخلا حتفب :نشخ .

 ١ - ءاتلا حتف ليبانت هعمجو ءاتلا حتفب :لوبنت .

 .رشاخم هعمجو ءاخلا حتفب :ةرشخ ١

 يهو تيتاحس هعمجو نيسلا حتفب :تيتحس 85

 .ؤلؤللا راغص

 ةدعاق اهل نوكت ؤلؤللا عاونأ نم : سلاجلا 5

 .ةضيبلا هبشت يأ : يضيبلا 7

 .صمحلا يخنلا ةبح هبشت يأ :يجخنلا ١

 رمت رابصلا ةروم هبشت ميملا مضب :يروملا
 .دنهلا

 . لبطلا هبشت يأ :يلبطلا 4

 .ؤلؤللا عاونأ نم :ةنويع مأ- ٠

 .ؤلؤللا عاونأ نم :يكوواك ١

 .ؤلؤللا عاونأ نم :يلفوف - ١"

 . قلؤللا عاونأ نم :ينايبر - 1
 . سدعلا تابح هبشي :يسدع 14

 يه تايمست ةدع كانهف ؤلؤللا نول ةيحان نم امأ
 ءيوامس ؛يلصب ؛يدرو .يبالق «يتابن) :يلي امك
 دمتعت تايمستلا كلت لكو (ءارضخلا «يسابقنس ءارقش

 ةموعنو اهئاقن وأ اهتافصب ددحتي اهرعسو نوللا ىلع

 .اهحطس

 صوغلا نمز ةياهنو يعارزلا ُقلؤللا

 نهملا نم ئلآللا نع ثحبلا لجأ نم صوغلا ناك
 ةنهملا هذه ترمتساو «تاهيس ةنيدم يف ةيسيئرلا

 وأ يعانصلا ؤلؤللا فشتكا ىتح ةقاشلا ةحبرملا

 (وتوموكيم) ينابايلا لبق نم (م1517) ةنس (عورزملا)
 ةسفانمل ًارظن جيلخلا يف ةنهملا هذه ةيمهأ تعجارتف

 ئلآللا ضعب نأ ىتح ةيعيبطلا ئلآلل عورزملا ؤلؤللا
 مجحو يرئاد لكشو لضفأ ناعمل تاذ تناك ةعورزملا



 ىف

 بعصيو «يعيبطلا ؤلؤللا نم لقأ رعسبو ربكأ
 ,ةوغور ده“ أ ةعيبط لكلا تثاك نإ فرع

 لمعب اوماقو كلذب نوينابايلا عرب دقو
 ؛ةنهملا هذه رارسأ راكتحاو ءؤلؤللا عرازم

 قاوسألا يف يعارزلا ؤلؤللا نم ضرعلا رثكو

 ةراجعتلا ىلع ًابلس رثأ امم بلطلا ّلق يلاتلابو
 راثدنال يلزانتلا دعلا أدبو جيلخلا يف ةيسيئرلا

 :نوؤلمحتي صوغلا ةذخاون حبصأو «ةنهملا هذه

 نأ امك ءؤلؤللا راعسأ يندت ةجيتن ةريبك رئاسخ

 ءارشب ةرماغملا نم نوفوختي اوؤدب نيشاوطلا

 رارقتسا مدعل «عفترم رعسب ةنيمثلا ئلآللا ضعب
 ريثكلا اهب ينم يتلا رئاسخلا ةرثكو قاوسألا

 مهتم
 يف طفنلا فاشتكا ىتح لاحلا اذه رمتساو

 ةنيدم ىتح نارهظلا نم ةدتمملا فيطقلا ةقطنم

 ةكرش تماق طفنلا فاشتكا ذنمو .ءىوفص

 «لماعملا ءاشنإو بيقنتلا لامعأب وكمارأ

 حبصأو ةكرشلا هذهب ةقطنملا لاجر قحتلاو

 تحبصأ يتلا صوغلا ةنهم نم برهملاو ذفنملا

 ملاعلل يعارزلا ؤلؤللا حاستكا لظ يف ةحبرم ريغ
 مظعم هاجتال ىدأ امم ؛يعيبطلا ؤلؤللا راعسأ ضافخناو

 بتاور ىلع مهلوصحو وكمارأ ةكرشب لمعلا ىلإ بايشلا

 كانه حبصأو «ةيمويلا ةيشيعملا مهبلاطم ةيبلت نم مهنكمت

 صوغلاب لمعلا رجهو ةكرشلاب لمعلل حايتراو مات لوبق
 ىمسي ام يف ةلثمتم ةيلام غلابم هيف نوضاقتي اوناك يذلا

 يتلا ئلآللا عيب نم ةجتانلا حابرألا يفاص يهو ةطالقلاب

 غلابملا هذه مسقتو «صوغلا ةلحر لالخ اهيلع اولصح

 تاونس رخآ يفو .هتفيظو بسح لك ةعامجلا دارفأ نيب

 ةيدجم ريغ اهنوملتسي يتلا تاطالقلا تناك صوغلا

 نيذلا وكمارأ ةكرش لامع عم ةنراقم لامآلل ةبيخمو

 ىلإ ةفاضإ «مهلمع لباقم اهب سأب ال غلابم نوملتسي
 . ةكرشلا سرادم يف مهبيردت

 .رظنلا درجمب كلذ نوقرعيف ءاربخلا امأ )١(

 .جيلخلا هايم يف راحبإلل اهعارش عفرت صوغلا نفس ىدحإ

 وأ صوغلا نفس عيب ةينمزلا ةبقحلا كلت يف رثكو
 صوغلا لاجر ةلقل اهراجئتسا ديري نمل اهريجأت

 نم لوحتت نفسلا تأدبف ؛مهيلع لوصحلا ةبوعصو

 ّلظ اهضعبو «كامسألا ديصل نفس ىلإ صوغلا نفس
 نفدو اهحاولأ تيلب نأ ىلإ رحبلا فيس ىلع ًافقوتم
 دعب ةديدجلا ءايحألا ضعب لامر تحت اهنم ريثكلا

 . ةينارمعلا ةعسوتلا

 رعشلا يف تاهيس

 .تاهيس يف يطخلل تايبأ ةثالث مدقت اميف انركذ

 ىدص ناك ام وه هدلخأو يطخلا رعش لمجأ نإ لوقنو

 نينحلا يف مظن يطخلا نإف «هنينحل ًارهظمو هفطاوعل

 نينحلا يف مث «نيرحبلا ىلإ اهرجاه نيح فيطقلا ىلإ
 كلذ لك يف وهو .ناريإ ىلإ لحر نيح امهيلك ىلإ
 :لزانملا ىلإ قوشتيو نكامألا ركذي



 ةمامإلا يف يفاشلا

 «تاهيس» نم عبرلا تلأس اله

 تايتفلاو نايتفلامكلت نع

 اهنأك دايجلا ناسرا رجسمو
 تايحلا براسم ديعصلا قوف

 اهرب ىندأ نفسلا تافدجمو

 تامجهلا كرابمو اهرحب نم

 نم قيفت داكت ال عماسملا ثيح

 ةادح توصو يتون عييجرت

 اهبحب تفلك ناو «فيطقلا» نا

 يتارفز اهناطيتسا ىلع تلعو

 يجردم اهيف تيأر تزج ثيحذا

 يتادلواهب يبارتاو ًالفط

 يتينم ةياغو يسمتلم لجأل

 تاحاسلامكلتب ميقأ ينا

 هبكر بلحت اذإ مامغلا ىقسف

 تاصرعلاو حيفلا باحرلا كلت

 تقبطف راشعلا نزملا تزاتجاو

 ةتاكبن» ىلإ «كنع» نم يقسلاب

 حمطم يه «تاكبنو كنعو تاهيس» نإف اذنكهو

 ةايح نم اهيف امو جيلخلا عبارمو ؛هاوه راثمو هراظنأ

 «ةيتونلا ءادصأب ةادحلا تاوصأ اهيف يقتلت ةيرب ةيرحب

 جيلخلا ةايح نإ «ليخلا ناسرأب نفسلا فيداجم جزتمتو
 اهنع انثدحيو انل اهروصيف جيلخلا رعاش اهب فغشي هذه

 .هنطو ةروص هرعش يف ىرئف

 يطخلا نع ليصفت (جيلخلا) ثحب يف ىضم دقو

 . كانه عجاري «هرعشو

 ةمامإلا يف يفاشلا

 ىضترملا ديسلل باتك

 ةدضرجتلا ىلغ ناريإ يف عبط نيدلجم يد
 ةفيحص لك ةفيحص ١44 يف لوألا دلجملا .. ه١
 يناثلا دلجملاو .ًابيرقت ةملك 77 رطس لك ءًأرطس 5

 فو

 دلجملا فئاحص ىسن نم ةفيحص ١51 ىلع يوتحي

 .لوألا

 نم ىنغملا» باتك دقن ىف «ىضترملا» هفلأ

 وهو «رابجلا دبعا يلزتعملا ملكتملا يضاقلل «جاجحلا
 .هل رصاعم

 يسرادو ةلزتعملا رظن يف ربتعي «رابجلا دبع#و

 ام يتلا هتياهنو ؛يلزتعملا ركفلا ةورذ يف «مهخيرات

 ةعيشلا رظن يف دعي «ىضترملا» فيرشلاو «ةياهن اهءارو

 ميدقلا مهخيرات يف «ةعيشلا يملكتم ديس مهريغو
 ريخ باتكلا اذه يف نيلجرلا نيب عارصلاف .ثيدحلاو

 ليخيو . عبارلا نرفلا يف لدجلاو مالكلا ةعيبط روصي ام

 ملو «ةلزتعملا نع َنيِئَدَْحُملا نم بتك نم لك نأ يل
 .ةصاخ امهنم ريخألا ىلع وأ «نيباتكلا ىلع فقي

 .ًاقح ًانافرع ةيمالكلا بهاذملا ةفرعم هيلع بعصي

 مالك لئاوأ دمتعا هنأ «يفاشلا» باتك بيعيو

 صن امك هلك لصألا ركذي ملو «ينغملا» بحاص

 ءراصتخالا يف ةبغر  ةمدقملا يف كلذ ىلع ىضترملا

 هنكلو «كاذ موي سانلا ديب يذلا لصألا ىلع ةلاحإو

 دعبو فيلأتلا ءانثأ يف «هتافالم لواحو بيعلا اذه كردأ

 عطتسي ملو «ىفالت ام ىفالتف «هنم ًاريبك ًارطش ّمتأ نأ

 هدي نم لوصألا جورخل ًارظن «هتاف اميف رظنلا ديعي نأ

 .اهنم قّرفت ام عمج ناكمإ مدعو سانلا نيب اهراشتناو

 ةمئأ نيب ًازراب ًاثدح نيباتكلا روهظ ناك دقو

 «يسوطلا خيشلا» فلأ دقف «هب اوفتحا ام ديدشل «مالكلا

 ًاباتك «يرصبلا نيسحلا وبأ» فّلأو «ىفاشلا صيخلت»

 نب رالس ىلعيوبأ» فّلأو ««يفاشلا ضقن» ىمسي
 ةايح يف كلذ لكو «ضقنلا ىلع ضقنلا# «زيزعلا دبع
 . ىضترملا

 نيرصاعملا ءافتحا مدع بابسأ نم نأ يل ليخيو

 همهف ةبوعصو .هخسن رسيت مدعو «هعبط ةءادر باتكلاب
 .ةتحب ةيمالك لئاسم ىلع هيف عازنلا ناك ام ةصاخبو -

 بابو «يعيشلا بهذملا حاتفم باتكلا ربتعي
 . هدئاقع ميمص ىلإ لوخدلا

 ةيبدألا «ىضترملا» ةفاقثل روصم ريخ وهف دعبو
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 «ةيمامإلاو ةيديزلا نيب قورفلا هيف أرقت .ةيخيراتلاو

 نم ةيمامإلا هب مهّنُي ام بيذكتو «ةيمامإلاو ةلزتعملاو

 لوقلاو ؛ لَو يبنلا ىلع ِةهتِلَع مامإلا ملع ةدايزب لوقلا
 مهاوعدب مهماهتاو ءتاومسلا تماق ام مامإلا الول هنأب

 «ءادبلا يف ةيمامإلا يأرو ةيرورض اهلك فراعملا نأ

 مدعو مهريغو ةيمامإلا ىدل عامجإلا نيب قرفلاو

 اذه ءهب ملعلا بجي ال امم نطاوبلاب مامإلا ملع بوجو
 .ةلزتعملا ةمئأ رثكأ مالك درس نم كلذ ريغ ىلإ

 هتلاسر اهنم هتافلؤم ضعب ىلإ باتكلا يف ريشي وهو
 نم نوراه ةلزنمب تنأ» ثيدح ىلع ةدراولا «ةهبشلا يف»

 لهأ ةلئسأ ىلع هتاباجإ نم ؛ديعولا يف همالكاو «ىسوم
 . لصوملا

 (دالب) *ماشل
5 

 نانبلو ايروس نم لكب مويلا فرعت ام يه ماشلا دالب
 نيع :وه ايكرت نم مسق اهيلإ ًافاضم «ندرألاو نيطسلفو

 .ةنوردنكسإو ةنضأو سيسو شعرمو بات

 تانب رسج برق ةلوحلا لهس ةقطنم يف ًاريخأ راثآلا ءاملع رثع (*)

 تاودأو ةيرثأ اياقبو ةيمظع لكايه ىلع نيطسلف لامش بوقعي
 فلأ 75١ نم رثكأ ىلإ اهخيرات دوعي ميدقلا ناسنإلا اهلمعتسا

 رامثلاو زوجلا نم ةددعتم عاونأ اياقب نمضت فاشتكالا .ماع

 عقوملا .ميدقلا ناسنإلل ءاذغلا تلكش يهو ةبلصلا روشقلا تاذ

 ام «ةلوحلا ةريحب هايمب ًارومطم ناك هفاشتكا مت يذلا يرثألا

 مدعل اهلكش ىلع اهاقبأو ةيرثألا تادوجوملا فلت نود لاح

 دوجولا نأ لع ءوضلا يقلت فاشتكالا تايثيح .ءاوهلل اهضرعت

 نأو خيراتلا لبق ام بقح يف ًأدج ميدق ماشلا دالب يف يناسنإلا

 ةبقحلا يف سيئرلا ءاذغلا تناك ىرخألا تارسكملا ضعبو زوجلا

 يف شاع يذلا ميدقلا ناسنإلا نأو ةطسونملاو ىلوألا ةيديلجلا

 تاودأ ةدعاسمب زوجلا رسكل ةينف بيلاسأ رّوط ناك ماشلا دالب

 نم عاونأ ةعبس ىلع رثُع عقوملا يفو . ةراجحلا نم تعنص ةيودي

 قتسفلاو ءانتسكلاو طولبلا اهنم ؛ةبلصلا ةرشقلا تاذ رامثلا

 تراشأو .قتسفلاو ءانتسكلا عاونأ اياقبو . . . يربلا زوللاو

 زوجلا ريشقت يف ميدقلا ناسنإلا ةقيرط نأ ىلإ ًاضيأ تاساردلا

 تايرثأ يف ملاعلا نم ىرخأ ةنكمأ يف هيلع رثع ام عم ةهباشتم

 زوجلا نأب حرطلا ةحص دكؤي ام ءاهسفن ةبقحلا ىلإ اهخيرات دوعي

 -عقوملا يفو .ةرباغلا نورقلا يف ناسنإلل سيئرلا ءاذغلا ناك

 ماشلا

 تارفلا نم ةدتمملا دالبلا يه :ميدقلا حلطصملا يفو

 يقس ىلإ لينلا يقس نم دتمملا رطقلا يه :وأ ءرصم ىلإ

 .ةيدابلا ىصقأ ىلإ سروط حوفس نمو «تارفلا

 نم اهدحت :29برعلا نييفارغجلا لوق يفو
 : برغلا نمو . تارفلا ىلإ "0ةليأ نم ةيدابلا :قرشلا
 سوسرط نم دتميف يرحبلا اهبرغ امأ .طسوتملا رحبلا
 نم:اهدحيو .ماشلاو رصم نيب حفر ىلإ ةنضأ برغ

 مجن ةعلق ىلإ تارفلا عم 27سلاب نم دتمي دح لامشلا
 نصح ىلإ طاسيمس ىلإ مورلا ةعلق ىلإ ةريبلا ىلإ مث

 ىلإ سيس دالب ىلإ شعرم ىلإ سنهب ىلإ روصنم
 بت لإ جار نم ديس يرهفلا فعلا امأ سوط رط

 م ءاقلبلا ىلإ ةليأو كبوشلا نيب ام ىلإ ليئارسإ
 اذهب اهديدحت يف يفتكي نادلبلا مجعم يف توقايو

 مخاتملا شيرعلا ىلإ تارفلا نمف اهدح امأ :لوقلا

 نم (*ئيط يلبج نمف اهضرع امأو ؛ةيرصملا رايدلل
 . مورلا رحب ىلإ ةلبقلا وحن

 تلصح فيواجتلا هذهو ؛ًافوحم أرجح نيس ىلع رثع روكذملا -
 ةريغصلا ةراجحلا ضعبو زوجلا نم ةريبك تايمك رسك ءارج نم

 تلمعتسا ةريبكلا ةراجحلا اميف ةقرطم لكش ىلع تروكتو

 .نادنسلاك

 ين ميساقتلا نسحأ : يسدقملا .مجعتسا ام مجعم «يركبلا )١(

 توقاي .كلامملاو كلاسملا لقوح نبا «ءادفلا وبأ ميلاقألا ةفرعم

 يرابنألا «عالطالا دصارم قحلا دبع نمؤملا دبع «نادلبلا مجعم

 نيسحلا وبأ «عاقبلاو ةنكمألا ءامسأ يرخطصالا «نادلبلا ءامسأ

 .دالبلا ءامسأ قاقتشا باتك سراف نب دمحأ

 . مويلا ةبقعلا نم ةبرقم ىلع ةميدق ةنيدم :ةليأ (1)
 ىلع ؛تارفلا رهنل ةيبرغلا ةفضلا ىلع ةرماع ةنيدم تناك :سلاب (5)

 لع مويلا اهبئارخ عقتو .بلح ةنيدم نم ملك ةئم وحن ةفاسم
 يداو ىلع لطت ةبضه ىلع ةنكسم ةيرق نم ملك ةسمح ةفاسم

 .اهنع ديعب ريغ يرجي يذلا تارفلا
 .ندرألا يقرش نم يبونجلا فصنلا ىلع قلطت :ءاقلبلا (54)

 اَجأ :ينوكسلا ديبع وبأ لاق .ىملسو ءأَجأ :امه ئيط البج (5)

 ىرق هيفو نيتليل ريسم امهنيبو ءديف يبرغ وهو ئيط يلبج دحأ
 ىلإ ديف نود نم لايل رشع نيلبجلا ىف ئيط لزانمو .ةريثك
 نيلبجلاو ةئيدملا نيبو .ماشلا ةيحان نم تايرقلا ىلإ ءاَجأ ىصقأ

 لبج نع نادلبلا مجعم يف لاقو . لحارم ثالث ةداجلا ريغ ىلع

 ةيوطم رابآو لخن هب كَر هل لاقي داو هبرعو لبج :ىملس

 .ئيط ٍلبج دحأ وهو ؛ءاملا ةبيط رخصلاب



 ماشلا

 :برعلا نويفارغجلا لاق ليصفتلا يفو

 ةيدابلا اهّيقرشو «مورلا رحب اهّيبرغ َنِإف (ماشلا) اَمأ»

 ؛مورلا ّدح ىلإ تارفلا نم مث ءتارفلا ىلإ ةلْيأ نم

 ينب هيتو رصم ذح اهّيبونجو ءًاضيأ مورلا دالب اهّيلامشو

 يلي اّممو حْفَر رصم يلي اَمِم اهدودح رخآو «ليئارسإ

 ةيطَلَم يهو ةريزجلاب ًاميدق تناك ةفورعملا روغثلا مورلا

 ةبْرَز ينعو ةسييكلاو ةّينوراهلاو شعرّمو ثدحلاو

 . سوُسَرَطو ةنْذأو ةصيضملاو

 فرعُي روغثلا ضعبو ءماشلا ىلإ روغثلا تعمج دق

 نم اهلكو «ةريزجلا روغثب فرعُي اهضعبو «ماشلا روغتب
 ؛ماشلا نمف تارفلا ءارو ناك ام لك ْنأ كلذو ءماشلا

 الهأ ْنأل ةريزجلا روغث شعرم ىلإ ةيطلم نم يمس امْنإو

 نم اهنأل ال ءاهنم نوزغيو نوطباري اوناك اهب ةريزجل
 :ةريزلا

 ٌندرألا دنجو نيطسلف دنج يه امنإ ماشلا روكو

 مصاوعلاو نيرستق دنجو صمح دنجو قشمد دنجو

 لبج ةريزجلا روغثو ماشلا روغث نيبو .روغثلاو

 لبج ماكللا لبجو «نيرغقلا نيب لصافلا وهو ماكّنلا
 ْيتئام دح ىلإ يهتني هنِإ لاقُيو مورلا دلب يف لخاد

 .ةّينوراهلاو شعرم نيب مالسإلا يف رهظيو .ءخسرف

 مث «ةّيقذاللا زواجي نأ ىلإ ماكللا ىّمسُيف ةبرز نيعو

 ىمسي مث ءصمح ىلإ خونّنو ءارْهَب لبج ىّمسُي

 رحب ىلإ يهتني ىّتح ماشلا ىلع دتمي مث «نانبل لبج
 ةهج نم مطقُملاب لصتيو ؛ةهج نم (مْرْلُملا)
 . ىرخأ

 ةنيدم يهو «(صمح) اهتنيدم ّنإف صمج دنج اَمأ

 نادلب حصأ نم ءاوهلا ةحيحص ةبصخ ةاوتسم يف

 ىلع اوتأو ءاذه انتقو يف مورلا اهلخدو ءمالسإلا

 ءاهقاوسأ نم صمح قرط عيمجو ءاهوبرخأو اهداوس

 .ذالبلاو ةراجحلاب ةشورفم اهككسو

 لفأل رغث رحبلا ىلع نصحف (سوُسْرطُنأ) اًمأو
 ؛ةرداب نم اهلهأ عنمي ةراجح نم روس هيلعو « صمح
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 روُمُقِن دصق دنع اذه اننيح يف مورلا نم اوجنأ دقلو

 . ماشلا لحاس

 ناتهزن ناتريغص ناتنيدم امهنإف (ةامحو رّرْيَش) اًمأو

 .هكاوفلاو عورّزلاو رجشلاو هايملا اتريثك

 ةرماع تناكو «(بلح) اهتنيدمف نيرسُنِق دنج اّمأو

 ىلإ قارعلا قيرط ىلع تاريخلا ةريثك اهلهأب ةّصاغ ًادج

 روس اهل ناكو ؛مورلا اهحتتفاف .تاماشلا رئاسو روغثلا

 بّرخف .ًائيش ٌردعلا نم مهنع نغي مل ةراجح نم
 ةعلق اهب ناكو .اهقرحأو ءاهلهأ يرارذ ىبسو ءاهعماج

 ءاهلهأ نم موق اهيلإ أجلف ءةرامعلا ةنسح الو ةلئاط ريغ
 ءدلبلا لهأو ءابرغلل زاهجلاو عاتملا نم اهب كلهو اوجنف

 ضامرإ هتداعإ يف ام اهداوس لهأ نم لتقو اهب ىبسو

 قاوسأ اهل ناكو . هلهأو مالسإلا ىلع نهوو هعمس نمل

 يهو «ةحيسف صارعو لاحمو قدانفو تاماّمحو ةنسح
 نوت نسل يباب[ ترمي داو اهلو ةكسايسملاك هلا

 مهراعسأ لزت ملو «سفط ليلق هيفو .هنم اهلهأ برشو
 .ةصيخر ةعساو ًاميدق لكآملا عيمجو ةيذغألا يف

 ةبيرضو هنوّدؤي نوناق ةنس لك يف مورلل نآلا مهيلعو

 يف مهعم مهئأكو ؛ةمولعم ةعيضو راد لك نم جرختسُت

 اهرومأو ةكسامتم اهلاوحأ تناك نإو تسيلو ةنده

 ميدق يف هيلع تناك امم نيرشع نم ٍءزج لاحب ةيضار

 '. اهماّيأ فلاسو اهتاقوأ

 نم يهو ءاهيلإ ةروكلا تبسن ةنيدم (نيرسّنِقو)
 ءرهاظلا ةهزن تناك نإو ءًءانب يحاونلا كلت قيضأ

 ءصخرلا نماهب ناك امباهعضوم ىف ةئوغم

 اهُئيدف نَمِد اياقب الإ نكت مل اهنأكف ء«مورلا اهتحستكاف

 . نَمِد ْنِم

 ىرقلا نم اهلوح امو يه ةنيدم (نامعُنلا ٌةَرَعَمَو

 كلذكو «نيع الو راج اع اهيحتاودنا قبلا "7321

 ةنيدم يهو .ءامسلا نم مهبرش نيرسنق دنج عيمج

 .رطملا الإ هيقسي ال عرّْزلا (ُيْذِع) اهدرفس :ءاذعأ )١(
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 كلذ لكاش امو قتسفلاو نيتلاو ةعسلاو ريخلا ةريثك

 .موركلا نم

 ىلإ نيرستق يذاحُي نصح يهف (ةرِصانُحلا) اَمأو

 نب رمع هنكسي ناك ءاهفيسو اهريفش ىلعو ةيدابلا ةيحان

 اهيلع نيزاتجملل ةثوغم اهردق يف ةحلاص ءزيزعلا دبع

 مورلا نايتإب ماشلا نطب نم عطقنا قيرطلا ْنأل ءانتقو يف
 ةيدابلا قيرط ىلإ سانلا أجلف ء.هتالو كالهو هيلع

 :ءارفشلاو ءالدألاب

 ىَمسُت ةئيدمب سيلو ةيحانلا مسا (مصاوعلا)و

 دلب هزنأ قشمد دعب يهو (ةيكاطنأ) اهتبصقو «كلذب
 اهب طيحي رخص نم روس ةياغلا هذه ىلإ اهيلعو ءماشلاب

 «ةيحرأو ةّنجأو عرازم هيف مهل ءاهيلع فرشم لبجبو

 اهروس رود َنِإ لاقُيو .اهقفارم نم اهلهأ هب لقتسي امو

 مهككسو مهرودو مهقاوسأ يف مههايم يرجت موي

 ةبصخ جاونو ىرقو عايض مهل ناكو «مهعماج دجسمو

 تلتخا دق تناكو ءاهكلمف ودعلا اهيلع ىلوتسا ةنسح

 يديأ يف ًاضيأ يهو «نيملسملا يديأ يف اهحاتتفا ليبق

 عست ةنس لّوأ يف مورلا اهحتفو .ًالالتخا ّدشأ مورلا

 :ةنامتالثاو ةيصتتو

 هّيبرغ نم تارفلا طش ىلع ةنيدم (سيلاب)و

 قيرطلا ناكو «قارعلا نم ماشلا ندم لوأ يهو «ةريغص

 ماشلا لهأل ةضرف تناكو الباس اهنمو .ًارماع اهيلإ

 ١ .تارفلا ىلع
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 ةريثك ؛:ةبيصخ يهو ءاهنم برقلاب (جبنَم)و
 بلاغلا «ةّيرب يف راوسألا ةميظع راثآلا ةميدق «قاوسألا

 روس اهيلع ةنيصح يهو «ءاذعألا اهعرازم ىلعو اهيلع

 .يمور يلزأ

 ةريغص ةنيدم يهو ءجبنم برق عقت (ةَبْنَس)و

 يف سيل «ةجنس ةرطنقب فرعُت راجح ةرطنق اهبرقب
 بئاجع نم اهنإ لاقُيو ءاهنم نسحأ ةرطنق مالسإلا
 .نامّزلا

 ماشلا

 رسج) كلذكو «تارفلا ىلع ةنيدم (طاسيَمْس)و

 يقس عرز امهل «ناتنيصح ناتريغص ناتنيدم امهو (حِبْنَم

 .تارفلا نم امهؤامو .ءسخابمو

 روغشلا ربكأ نم ةريبك ةنيدم تناك (ةيطّلُم)و

 يلي ام ىلإ ماكللا لابج نود «ًالاجرو ًاحالس اهرثكأو

 موركلاو زوجلا اهيف ةريثك لابج اهب فحيو ؛ةريزجلا

 كلام ال ةحامب «ةّيفيصلاو ةّيوتشلا رامثلا رئاسو زوللاو

 اهنكسي .تقولا اذه يف مورلا دلب ىوقأ نم يهو .اهل
 «ةئامثالثو ةرشع عست ةنس يف تحتفو «نمرألا

 ةريغص ءروصنم نصحب ةفورعملا ةنيدملا تناكو

 اهمسرب ىرقو ءقاتسر اهبو ءربنم اهيف «ةنيصح

 ينبو مورلا يديأ ىلع اهكالهب ةاضقلا رثأتساف ءءاذعأ

 . نادمح

 امهحتتفا ناتريغص ناتنيدم (شَعْرَم)و (ثّدَحلا)و

 داعو ءهّللا دبع نب يلع ةلودلا فيس امهداعأف مورلا

 عورز امهل ناكو .نيملسملا نم ةيناث امهوعزتناف مورلا

 امهيف طباري نيرغث اتناكو ,هكاوفو ةريثك راجشأو

 تحتتفاو تاّينلا تدسفف «نودهاجيو نوملسملا

 جلو «بهاذملا تدسفو «تاكربلا تعفتراو لامعألا

 يف ةّماعلاو ؛لاومألاب راثئتسالاو ملظلا يف كولملا

 ءدابعلا كلهف ءنايغطلاو يصاعملا ىلع رارصإلا

 . داهجلا عطقناو «دالبلا تشالتو

 ضعب يف ماكللا لبج يبرغ نم (ةّينوراهلا) تناكو

 ًارماع هتكردأ ءديشّرلا نوراه هانب ًاريغص ًانصح ؛هباعش

 . مورلا هتكلهأف ًانسح

 رحب لحاس ىلع ًانصح ًاضيأ (ةّيردئكسإلا) تناكو

 هيلع ىتأف .بصخو ةلغو «ريثك عرزو ٍليخن اذ ؛مورلا
 .ٌودعلا

 هيف رحبلا طش ىلع ناك نصح (تانيتلا) كلذكو

 رصمو ماشلا ىلإ لقني ناك يذلا ربونصلا بشخل عطقم
 راضمب ملع مهل دالجأ كاَنُق لاجر هيف ناكو ءروغثلاو

 . مهضئاخمب ةفرعمو مورلا دلب



 ماشلا

 يف رغث وهو «ربنم هيف انصح (ةَسيِنكلا) تناكو
 يذلا (ِبّفَكُملا) نصح براقي رجبلا لحاس نم لزعم

 هرينم هيف ناكو ءهرّمعو زيزعلا دبع نب رمع هثدحتسا

 سمش دبع نم ةأرس موق هيف ناكو .هطخب هفحصمو

 مهب ميقي ام مهل ناكو ءبساكملا اوضفرو ايندلا اولزتعا

 . حابملا نم

 اهي ءروغلا ندم هبشي أدلب "'0(ةَبْرَز نيع) تناكو
 يهو ؛ىعرملاو عِرّزلاو رامثلا ةعساو ءبصخو ليخن

 اهنم لوخدلاب ٌمه مداخلا فيصو تناك يتلا ةنيدملا

 ةنسح تناكو .اهب دِضَتْعُملا هكردأف «مورلا دلب ىلإ
 عيمج يف ةليلج ءاهروس لخاد ةهزن جراخلاو لخادلا

 .اهرومأ

 ىّمسُت امهادحإ ؛نيتنيدم (ةّصيّصملا) تناكو

 ْنَبناج ىلع (ُيَبَرْفَك) ىَمسُت ىرخألاو (ةصيَصملا)
 اذج نيتنيصح اتناكو «ةراجح ةرطنق امهنيبو ءناجْيَج

 دجسم يف سلاجلا اهنم رظني «ضرألا نم فرش ىلع

 ةرضخ هيدي نيب ةعقبلاك خسارف ةعبرأ رحبلا وحن اهعماج
 «قاوسألا ةريثك ءردقلا ةسيفن لهألا ةليلج ءةرضن

 .لاوحألا ةنسح

 ىلإ يهتني ىتح مورلا دلب نم جرخي رهن (ناحْيَج)و
 يف عقيف ءنولَملاب فرعُي «قاتسر ىلإ مث .ةصيّصملا

 . عاركلا ريزغ عايضلا ريثك ناكو ءمورلا رحب

 ىلع ةصيّصملا ْئَبناج دحأك ةئيدم (ةنّذأ) تناكو

 يف ناحْيَج نود ناحْيَسَو .رهنلا يبرغ يف (ناحْيَس) رهن

 اذه جرخيو .ًاذج ةليوط ءانبلا ةبيجع ةرطنق هيلع ءربكلا

 .ًاضيأ مورلا دلب نم رهنلا

 لصأ لك ىف لحملا ةنسح لهألا ةليلج ةنذأ تناكو

 . سوسرط قيرط لطأ ىلعو « لصفو

 نأ زوجي (توقايل نادلبلا مجعم يف) ىَبْرَز نيع : ةَبْرَر ريع )١(

 يحاون نم رغئلاب دلب وهو ءاهاوأم وهو منغلا ٍبْرَز نم نوكي

 5ع

 ناروس اهيلع «ةريبك ةروهشم ةنيدم (سوُسَرْط)و
 ةذعو لاجرو ليخ ىلع لمتشت تناك «ةراجح نم

 ىلإ ةياغلاب بصخلاو ةرامعلا نم تناكو .عاركو داتعو

 اهنيب ناكو .ماوعألا بقاعتو ماّيألا ّرم ىلع ًماع صخر

 نيب زجاحلاك ماكُللا نم ةبعشتم لابج مورلا ذدح نيبو

 زّربم فيصح دّيسو زّيمم لقاع ريغ تيأرو «نيلمعلا

 اهب نأ ركذي «ملعلاو ةظقيلاو مهفلاو ةياردلاب هيلإ راشُي
 ماّيألا نم دهع بيرق نع كلذ ناكو «سراف فلأ ةئام

 سيل هنأ كلذ يف ببسلا ناكو ءاهثدهاشو اًنكردأ يتلا

 سرافو نامزكو ناتسجِس ذدح نم ةميظع ةنيدم نم

 نانجييزذأو ةريرجلاو ناهس ربطو لابجلاو ناتْسِزوْخو

 «برغملاو رصمو تاماشلاو نميلاو زاجحلاو قارعلاو

 نوطباريو ةدلبلا كلت ةازغ اهلزني راد اهلهأل اهبو آلإ
 مهيلع درتو تالصلا مهيدل رثكتو ءاهودرو اذإ اهب

 ناك ام ىلإ ةميسجلا ةميظعلا تاقدصلاو لاومألا

 هنوذفنيو هنوناعي معنلا بابرأو هنوفلكتي نيطالسلا

 سيئر اهتركذ ةيحان نم نكي ملو «نيعربتم نيعوطتم
 عرارم تاذ ةعيض نم فقو هيلع هلو الإ سيفن الو

 مل مهنأكف اوكلهف ءقدانف نم فّمسم وأ تالغو

 امك متننظل ىّتح اهونكسي مل مهنأكف اوفعو ءاهونطقي
 ْمُهَل ٌعَمْنَم وأ ٍدَسأ ني مُهْنِم شي لما :ىلاعت هللا لاق

 موق هيف رحْبلا لحاس ىلع ًانصح (سالؤأ) تناكو

 .ةرامعلا نم مورلا رحب ىلع ام رخآ يف ناكو .نودّبعتم

 .ودعلا هب أدب امم تناكف

 تناكو ءروغثلا قيرط ىلع ربنم اهيف ناك (سارُمي)و

 ةريبك ةفايض راد ماشلاب نكي ملو .ةدْيَبْزِل راد اهيف
 .اهريغ

 ىلإ ةيلطم ّدح نم اهلوط ّنإف ماشلاب تافاسملا اًمأف

 نمو «ماَيأ 5 امهنيبو جِبْنَم ىلع ةيطلم نم قيرطلاو حفر

 ؛ماَيأ ه صمح ىلإ بلح نمو .؛ناموي بلح ىلإ جِبْنَم
 . ماَيأ © قشمد ىلإ صمح نمو
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 كلذو «ضعب نم ربكأ عضاوملا ضعب يف اهضرعو

 رسج نم تارفلا نم اهيفرط دحأو ءاهافرط اهضرعأ نأ
 مث «نيرسُنَق ّدح يف سروُف ىلع مث جبنم ىلع ٍجِبْنَم
 ىلإ ماكللا لبج عطقي مث «ةيكاطنأ دح يف مصاوعلا ىلع

 يلع مث ءيقكملا ىلإ مق (تابيعا) ىلإ هنا (ىئاثت)
 كلذو ءسوُسَرَط ىلع ّمث ءةنَذَأ ىلع مث .ةصيْصملا
 مث بلح ىلإ سلاب نم تكلس نإو «لحارم رشع وحن

 يهتنت ىّنح «سايّب ىلإ ْمث «ةنوردنكسإلا ىلإ مث ةيكاطنأ

 نأ ريغ «لحارم ٠١ وحن ًاضيأ ةفاسملاف ءسوسرط ىلإ
 .لّوألا قيرطلا وه ميقتسملا تمسلا

 راد نأ ريغ ؛اهتنيدم نيرسّتق «ءنيرسّنق دنجو
 «بلحب تارامعلاو اهسان عمجمو قاوسألاو ةرامإلا

 ىلإ بلح نمو .«ناموي سلاب ىلإ بلح نمف

 نمو ؛موي سُروُم ىلإ بلح نمو ؛موي (براثألا)
 «موي سُروُق ىلإ بلح نمو «ناموي جبنم ىلإ بلح
 ىلإ بلح نمو «ناموي جبنم ىلإ بلح نمو
 .ناموي (ةّرصانُخلا)

 " ةنَّذأ ىلإ اهنم ناكو «ةيكاطنأ اهتبصق مصاوعلاو

 «ناموي براثألا ىلإو ؛موي سارُْمَب ىلإ اهنمو ؛لحارم
 ىلإو «ناموي ُشَعْرَم ىلإ اهنمو ؛لحارم ؛ صمح ىلإو
 .لحارم " ثدحلا

 ةمئاق ةنيدم لكو ءاهل ةبصق الف روغثلا امأو

 ىلإ جبنم نمو ءروغثلا نم ةبيرق ةنيدم جبنمو .اهسفنب

 سروُ ىلإ جبنم نمو ؛ةفيفخ ةلحرم تارفلا

 ىلإ جبنم نمو ؛ماَيأ ؛ ةيلطم ىلإ جبنم نمو «ناتلحرم
 «ناموي تدتحلا ىلإ جيم نمو «نامويا(طاستمشا
 نمو .ناتلحرم (طاشم) ىلإ طاسيمس نمو

 روصنم نصح نمو «موي روصنم نصح ىلإ طاسْيَمْس

 .موي (ةرطّبَز) ىلإ روصنم نمو «ناموي ةيطلم ىلإ

 ىلإ ةيطلم نمو «موي ثدحلا ىلإ روصنم نصح نمو
 ثدحلا ىلإ شعرم نمو .رابك لحارم ” شعرم
 . موي

 ماشلا

 .ةيرزجلا روغثلا تافاسم هذهف

 ساَيَب ىلإ ةيردنكسإلا نمف «ةّيماشلا روغثلا اَمأو

 «ناتلحرم ةصيّصملا ىلإ سايب نمو «ةفيفخ ةلحرم
 ةصيّصملا نمو «ةلحرم ةبرّز نيع ىلإ ةصيّصملا نمو

 نمو ؛ةلحرم سوسّرَط ىلإ ةَنَدَأ نمو «ةلحرم ةنّْذَأ ىلإ

 نمو .ناموي مورلا رحب ىلع (سالوأ) ىلإ سوسرط
 ىلإ سوسرط نمو «ناتلحرم تازوحلا ىلإ سوسرط

 ىلإ سايب نمو .ناخسرف مورلا رحب ىلع سايب
 ىلإ ةينوراهلا نمو «موي نم لقأ ةّينوراهلاو ةسينكلا

 تافاسم ةلمج هذهف «ةلحرم ةريزجلا روغث نم شعرم
 . ؟0روغتلا

 : ماسقأ ةسمخ ىلإ ماشلا دالب مسقنتو

 قرش عقي طيرش وه يذلا يلحاسلا لهسلا - ١

 هبش لحاس نم دتميو لبجلا برغو طسوتملا رحبلا
 يف عستم وهو «ةنوردنكسإلا جيلخ ىتح ءانيس ةريزج

 دنع يلحاسلا لهسلا عاستا غلبيف «بونجلاو لامشلا

 دادتما عطقنيو .نانبل دنع قيضو ءًاليم نيرشع نالقسع

 نم بونجلا ىلإ ىلوألا : نيتطقن يف يلحاسلا لهسلا

 دنع ةيناثلاو ءرحبلا ىلإ لبجلا لصيف بلكلا رهن بصم
 . لمركلا لبج

 لهسلا نم قرشلا ىلإ يناثلا مسقلا عقي- ١

 ىتح ًالامش سونامألا لبج نم دتمي يذلا يلحاسلا
 يتلا تاعفترملا نم ةلسلس ًانوكم ًابونج ءانيس لبج

 .ماشلا لخادو رحبلا نيب لاصتالا مامأ ًاقئاع لكشت

 يذلا سونامألا لبج وه ةلسلسلا هذه لابج مهأو

 لبجلا اذه عطقيو .ىرغصلا ايسآو ماشلا نيب لصفي

 ءزجلا اذه فرعيو . يبونجلا هئثزج يف يصاعلا رهن

 بلحو ةيكاطنإ ىلإ دتمت ًاقرط عطقيو عرقألا لبجب
 رمتو .ايروس باوبأب فورعملا ناليب قيضمب ةرام

 ريبكلا رهنلا ىلإ لصت نأ ىلإ ةيقذاللاب لابجلا هذه

 )١( ص ىلإ 37 ص نم . . .ةيبدأو ةيخيرات بخن 0١.



 ماشلا

 لابج :ةيلبجلا ةلسلسلا هذه ممق ىلعأو . يبونجلا

 :ناثبل

 لكش يف ًابونج هاجتالا يف ةلسلسلا هذه رمتستو

 ىصقأو .ىلعألا ليلجلا لبج ىمست تابضهو تاعفترم
 وهو .دفص ةنيدم لامش قمرجلا لبج دنع هيف عافترا

 هيف ةمق ىلعأو ىندألا ليلجلاو . نيطسلف يف ةمق ىلعأ

 دنع ةلسلسلا هذه عطقنتو .ةرصانلا برق روباط لبج

 . رماع نبا جرم

 لابجلا ةلسلس نم قرشلا ىلإ ثلاثلا مسقلا عقي -'"

 عاقبلا لهسف قمعلا لهسب لامشلا نم أدبيو ةيبرغلا

 يداو مث «تيملا رحبلا ىتح ندرألا يداو يف دتميو

 دنع عفتري عاقبلا لهس نأ ىلع .ةبقعلا جيلخ ىتح ةبرع
 يناطيللا رهن امأ «لامشلا وحن يصاعلا رهن هجتيف كبلعب

 ناديحولا ناريبكلا نارهنلا امهو «بونجلا وحن هجتيف
 يصاعلا رهن راسم يناطيللا رهن ذخأي مث .ماشلا يف

 حفس دنع برغلا وحن لفسألا هارجم يف ةأجف فطعنيف

 ةيقرشلا لابجلا ةلسلس نم مسقلا اذه نوكتي - 4

 لبجب يبرغلا نانبل لبج لباقتو صمح يبونج نم أدبتو
 ناروح ةبضه وحن ردحنت مث 2')(رينس) يقرشلا نانبل

 ىلع كبلعيو صمح نيب لبج :نادلبلا مجعم يف لاق :رينس )١(
 دتميو كبلعب ىلإ ًابرغم دتمي .رينس ةعلق هسأر ىلع قيرطلا
 ليلجلا لبجو هامح يفرش يف وهو «ةيملسو نيتيرقلا ىلإ ًاقرشم
 سمع هيف يذلا عسارلا ءاضفلا امهنيبو لحاسلا ةهج نم هلباقم

 رزخلا دالبب قحتلي ىتح انمايتم نانبلب لصتيو . ةريثك دالبو هامحو
 صحم نيب هنأ ركذ يذلا رينسو .ةنيدملا ىلإ ًارسايتم دتميو

 . (ىهتنا) مسالا اذهب درفنا هنأ الإ هنم ةبعش كبلعبو

 :نينَع نبا يقشمدلا رعاشلا لوقي رينس يفو

 هبايق تحال نايرلا لبج اذإ
 هباضه رينس نم تحالو ينيعل

 اهنأك ًارهز جلثلا لاب ج تماقو

 هبارتبايفشتسم ىرشلا تمثل

 هبارت يللغ يفشي ناب يلنمو
 - :يجافخلا ناتس نب هللا دبع يبلحلا رعاشلا لاقو
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 قرش ىلإ مث «برغلا يف نالوجلا ةبضه ىلإ اهنمو

 ىلإ ةعفترملا باؤم ةبضهو داعلج لالت ثيح ندرألا

 ناروح ةبضه دحيو . تيملا رحبلا يبونج ريعس لبج
 يفو .رعولاب ةفورعملا اجللا ةقطنم يقرشلا لامشلا نم
 لبج) ناروح لبج دجوي ةقطنملا هذهل يقرشلا بونجلا

 .(زوردلا

 .ةيقرشلا لابجلا ةلسلس نم قرشلا ىلإ 5
 هسأر ًاثلثم نّوكت يهو ماشلا ةيداب دجن اهركذ مدقتملا

 يف تيوكلا جيلخ دنع هتدعاقو الامش بلح دنع

 لصفت يتلا يهو .برغلا يف ةبقعلا جيلخو قرشلا
 . قارعلا نع ماشلا

 يتلا ةيرادإلا تاميسقتلا ىلإ ريشن نأ نم انل دب الو

 سمخ ىلإ تمسق ذنم ؛ميدقلا يف ماشلا دالب اهب تفرع

 امبر لب «يمالسإلا حتفلا ذنم اهب تفرع ةيرادإ تادحو

 ىري امك نييطنزيبلا نع ًاثوروم ميسقتلا اذه ناك

 (”نيرسنق دنُج :يه ةسمخلا ماسقألا هذهو .مهضعب

 ةبيرغدالب يف يباكرميسا 5

 ريعب نهب حرسي مل سيعلانم

 اهريبخ دار ىتح تلهجب دقف

 دمآب صحالاءام تبلطمكو

 رسيجتسك لانسر حانت كشلؤو

 دقو قشمد ٍكلعتافرشم

 روصقلاك لت ضايباهنم ضرعأ

 يف لرقي اهبارخ نعو .بلح (يكسأ)ب فرعت ةيرق نيرسنق )١(
 نم ةلحرم بلح نيبو اهنيب ةنيدم نيرسنق تناك :نادلبلا مجعم
 0786١ ةنس تناك نأ ىلإ ةلهآ ةرماع تلاز امو . صمح ةهج

 اهضبرب ناك ام عيمج تلتقو بلح ةنيدم ىلع مورلا تبلغو
 «دالبلا تربع ةفئاطف ءدالبلا يف اوقرفتو نيرسنق لهأ فاخف

 يقب نم مه رثك بلح ىلإ نادمح نب ةلودلا فيس اهلقن ةفئاطو

 لاقو ...لفاوقلا هلزنت ناخ لإ مويلا اهب سيلف ءاهلهأ نم
 ةلودلا فيس توم لبق 500 ةنس نيرسنق بارخ ناك : مهضعب

 ةدلب نيرسنق رضاحو :لوقي مث .كلذ دعب رمعت مو . . .رهشأب

 .نآلا ىلإ ةيقاب



 دنجو .قشمد دنجو . صمح دنجو (بلح اهيفو)

 . نيطسلف دنجحو .ندرألا

 «(دنُج) مساب ةيرادإلا ماسقألا هذه تيمس اذامل امأ

 .هيف مهتايطعأ نوضبقي اوناك دونجلا نأل ناك كلذ

 : عاقبلا نم ًالك يربلا همسق يف مضي قشمد دنجو

 . كيلعب هتدعاقو

 ىرصُي هتدعاقو :ناروحو

 . (02تاعرذأ اهتدعاقو : ةّينثبلاو

 .نامع هتدعاقو :رهاظلاو

 .احيرأ هتدعاقو :روغلاو

 .7لدنرع اهتدعاقو لابجلاو

 . سايناب هتدعاقو :نالوجلاو

 1 ةرغوو

 :يرحبلا همسق يف قشمد دنج مضيو

 . سلبارطو توريبو اديصو ليبجو ةقرع

 دفصو ساينابو ةيربط :نم ًالك ندرألا دنج مضيو

 نوريت فيقشو نونرأ فيقشو نينئبتو نينوهو

 دنجو .افيحو اكعو روصو 2"روطلا ةعلقو (”بكوكو

 تناكو .ةزغو نالقسعو افايو فوسرأو ةيراسيقو

 .ايروس يف ناروح ةظفاحم ةدعاق اعرد يه )000(

 ضرألا ةروص يفو .نالقسع لباقت لابجلا :يسيردإلا لاق (؟)

 ةارشلا امأ ؛ناتزيمتم ناتيحان ةارشلاو لابجلا : لقوح نبال

 :نادلبلا يفو .ثاور اهتنيدمف لابجلا امأو « حرذأ اهتنيدمف

 . ماشلا نم ةارشلا ضرأ نم ةيرق :لدنرع
 .ةيدابلاب ةلصتم ةنيدم :رغز :لقوح نبال ضرألا ةروص يف (*)

 ةثالث سدقملا تيب نيبو اهنيب ةيرق رغز نأ ىرخأ رداصم يفو
 .(تيملا رحبلا) ةئتنملا ةريحبلا فرط يف مايأ

 .ايربط ةنيدم ىلع ةلطم ةعلق مسا :بكوك :نادلبلا مجعم يف (5)

 .ايربط ىلع لطم هنيعب لبج :روطلا :نادلبلا مجعم يف (4)

 ماشلا

 نرقلا ةياهن ليق تناك ىتح روطتت ةيرادإلا تاميسقتلا

 ىلإ ةمسقم )١570( ينامثعلا حتفلا دعب رشع سداسلا

 :ىربك ثايوشاب ثالث

 تيب :اهمهأ قجانس ةرشع اهعبتتو قشمد ١

 . توريبو ءاديصو «سلبانو .ةزغو «سدقملا

 ءفةامحو «صمح قجانس لمشتو سلبارط - ؟

 . ةلبجو .ةيملسو

 نرقلا يف تئشنأو + اضم ةيرحا ف يحب لالا

 فصتنم يفو .نانبل تلمش يتلا اديص ةيوشاب يلاتلا

 ىلإ اديص نم مكحلا ةدعاق تلقن رشع نماثلا نرقلا

 .اكع

 ةيالو :نيتيالو ماشلا تناك ١8515 ةلئس دعبو

 توريب تلعج ١884 ةنس يفو قشمد ةيالوو «بلح

 . ةثلاث ةيالو

 هذه نم فلأتت ماشلا دالب تناك ١114 ةنس يفو

 ًاسأر ناتطبترم ناتيفرصتم اهيف امب ثالشلا تايالولا

 تاليودو مئاد حوزنو ةعراصتم لئابق

 ماشلا دالب موخت ىلع

 مهو «ةيناندعلا وأ ةيليعامسإلا لامشلا برعب دصقي

 7 فراشمو دجنو زاجحلاو ةماهت يف اوماقأ

 ميهاربإ نب ليعامسإ ىلإ مهبسن مهبسن عجريو «قارعلاو

 ا نأ ىلع قفتي دب عوضوملا اذه يف ليق ام لكو

 رشع ينثا بجنأ هنأو سوقلاب ًايمار ناكو ةيدابلا يف يبرز
 .لامشلا لئابق ضعب مهؤامسأ قباطت دلو

 كمب :نييسيئر نيعرف ىلإ ًالوأ ةيناندعلا مسقت
 سيلو ةماهت بونج ديبز يحاون يف كمب تلزن .دعمو
 هنم ذإ ءمهألا نطبلا وهف دعم امأ .ركذي خيرات اهل

 نرقلا يف ةريبك ةليبق تناكو «مهلك ناندع بقع لسانت



 ماشلا

 نيعرف ىلإ تمسقنا نأ تئبل ام «داليملا لبق سداسلا

 مهو رازن يف لسنلاو ةرثكلاو «ءصتفو رازن : نيريبك
 دايإو ةعيبرو رضمو ءةعاضق :ةسمخ مهرهشأ ةدع عورف

 .رامنأو

 كلذو ءةعاضق دعم لئابق نم حزن نم لَّوأ

 ىلإ ىدأ امم ةيعيبر ةاتفل يعاضق لجر قشع ببسب

 امأ .مهناكم نم اوحزنف ةعاضق اهترسخ برح بوشن
 «نيرحبلا ىلإ تحزن تاللا ميت :يهف ةعاضق نوطب

 قراشم يف حيلس ءرقبع يداو يف ناولح نب ديزت
 دهنو ةرذع :ذاخفأ ةعبرأ مهو ملسأ «نيطسلفو ماشلا

 خونت .دجن مث رجحلا اولزن ,ةنيهجو ةكتوحو
 :ذاخفأ ةثالث ناولح نب نابر «ةريحلا مث نيرجللا

 مث برأم يف ارهبو ىلب «ماشلا فالعلاو مرجو بلك

 .اوقرفت

 يف ريثأت اهل ناك يتلا ةعاضق نوطب رهشأ نأ ىلع

 : يه خيراتلا

 ةعاضق نوطب نم يبرغلا مسقلا مه :ىلبو ةنيهج
 مهل نكت ملو رصم دودحو عبني نيب ام مهلرانم تناك

 اهديعصو رصم ةيداب ىلع اوبلغ مهنكل كولمو ةلود
 . الايجأ

 لاقو «نانويلا هركذ ةعاضق نم ريبك عرف :خونت

 تناكو «دزألاو ةعاضق نم جيزم مهنإ نيباسنلا ضعب

 ةميذجل اهمدقأ قارعلاو ماشلا فراشم يف لود مهل

 ًاميظع ًاكلم اذه ناكو «قارعلا يف صربألا وأ شربألا

 ازغ نم لوأ هنإ ليقو مزحلا رهاظ يأرلا بقاث

 رئاس حتفو برعلا لئابق ىلع تاراغلا نش «شويجلاب
 هلو «لاومألا ىبجي ناك «قارعلا ةيدابل ةرواجملا ىرقلا

 ْ .ءارعشلا هحدمف ةوطسو ةبيه

 نييطبنلا ةلود لالحنا دنع اهوؤاجف ماشلا خونت امأ

 مهوبرقف ماشلا تكلم مورلا ةلود تناكو «ءارتبلا يف

 رابخأو .ماشلا فراشمو برعلا ةيداب ىلع مهولمعتساو

 نم برعلا ركذ دقف ؛ةضقانتم ةبرطضم خونت ةلود

 ها

 نب ورمعو «ورمع نب نامعنلا :مه ةثالث مهكولم

 نييخونتلا عم ماشلا فراشم ىلإ اومدق :حيلس

 «نوتيزلاو نيراوحو باؤم يف اولزنو مهدعب اوكلمو

 نب ورمع نب نامعنلا : ةثالث مهكولم نم برعلا ركذو
 دقو .كلام نب ورمعو «نامعنلا نب كلامو كلام

 ىلإ اوحزنف ماشلا يف ةنساسغلا دي ىلع اوبلغ

 . قارعلا

 بيبسب تحزنف راغأ نم ةماهت تقاض ةعاضق دعب

 ةماهت نم ًاضيأ تحزنف دايإ امأ .رضم نيبو اهنيب ماصخ
 قئاخ يف رضمو ةعيبر نيبو اهنيب تعقو برح ببسب

 كانه اوماقأ .ةفوكلا برق قارعلا داوس يف تلزنو

 ىلوت ىتح مجعلاو قارعلا لهأ نوزغي اوناكو ًارهد
 ضرأ نع مهافنو مهنم لتقو مهازغف ىرسك مكحلا
 . قارعلا

 .ةماهت يف دعم ينب نم ىربكلا لئابقلا نم ةعيبر
 ميظع نأش اهلو اهلئابق نيب تماق نتف ببسب تحزن

 اهتماعز جارخإب تأدب يتلا يهف برعلا خيرات يف
 ىلإ مث ةزنع يف رمألا لوأ تناكو ؛ربكألاف ربكألل

 لئاو نب ركب ىلإ مث طساق نب رمنلا ىلإ مث سيق دبع

 روهشملا ةعيبر نيب لئاو ةماعزب بلغت ىلإ مث

 اهدحو ةميقم ةعيبر جورخ دعب رضم لزت ملو

 اهددع رثكو اهلئابق تفلتخا ىتح ةماهت يف اهلزانمب

 شاعملاو عستملا تبلطف اهدالب تقاضو اهلئاصفو
 .ءاملاو ًالكلاو

 نميلا جراخ ةيناطحقلا لودلا

 اهدعي لود عضب برعلا ةريزج لامش يف رهظ

 يف ةنساسغلا :اهمهأو ناطحق ينب نم برعلا وخرؤم

 .دجن يف هذنكو «قارعلا يف ةرذانملاو ءماشلا

 نالهك ىلإ اهباسنأب عجرت اهنإ برعلا وباسن لوقيو



 هى

 نع مهليحر دعب ةنساسغلا ماقأ .ناطحق نب أبس نب

 هيلإ اوبسنف ناسغ هل لاقي ءام ىلع ةماهت يف نميلا

 نم ةمعاجضلا اهيفو ماشلا فراشم ىلإ اولزن مث
 ةياعر تحت ةلود مهسفنأل اوؤشنأو مهوبلغف ةعاضق

 ىرصب اهتمصاع تناك ةنساسغلا ةلودب تفرع مورلا

 .ناروح يف

 ينس باتك» ناسغ كلم لسلست نع دجو ام مدقأو

 نم نيققحملا مدقأ وهو «يناهفصألا هزمحل «كولملا

 نوثالثو نانثا ناسغ كولم نأ هدنعو برعلا يخرؤم

 هكدلون يناملألا نأ ريغ . ةنس ةئامتس وحن اومكح اكلم

 ةينايرسو ةينانوي رداصم نم ةلودلا هذه خيرات عبات يذلا

 ةدمؤ ك ولم ةريقع ةيئاسغلا ةلوثلا كولع هدع نإ كوفي

 ةنساسغلا كولم ددع غلبو .نرقلا ضعبو نرق مهمكح

 دنعو ةعست يناجرجلا دنعو ءأرشع دحأ ةبيتق يبأ دنع

 .ةرشع يدوعسملا

 هدلوو ةلبج ناسغ كولم مهأ نأ هيلع قفتملاو

 ىضمأو سأب ةدشو ةعساو ةرهش هل تعاذ يذلا ثراحلا

 .تاوزغلاو بورحلا يف ةنس نيعبرأ

 قارعلا فارطأ ىلع سرفلا لامع نويمخللا ناك

 ًانودم ناك هنأل ناسغ لآ خيرات نم حضوأ مهخيراتو

 نينثا نييمخللا كولم ددع غلبو .ةريحلا بتك يف

 «ةنس نيتسو عبرأو ةئامثالث ةدم اومكح اكلم نيرشعو

 نم يدع نب ورمع لسن نم اكلم رشع ةتس مهنم ناكو
 .ةريحلا ًاعيمج مهكلم ةبصق تناكو مخل وأ رصن لآ

 ورمع نب سيقلا ؤرماو يدع نب ورمع : مهكولم نمو
 لوأ وهو «(ةنس ةئم مهضعب اهلعجف همكح ةدم تلاط)

 ًاشوقنم مخل كولم نم همسا ىلع نوبقنملا فقو نم

 نامعنلاو «مالق نب سوأو .هتافو خيرات هيفو هربق ىلع

 ةريحلا كولم رهشأ نم حئاسلا روعألا سيقلا ئرما نب

 بكنو ًارارم ماشلا ازغو ةنس نيرشعو نامث مكح

 . مهابسو اهلهأ

 افص دمحم سابع

 ماشلا

 (دالب) ماشلا
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 لبق «برعلل ةبسنلاب ماودلا ىلع «ماشلا دالب» تناك

 نم لامشلا ىلإ ةعقاولا ةقطنملا يه ءهرجف ىفو مالسإلا

 ةعباتلا ةيلامشلا ةيوازلا ءانثتساب ةيبرعلا ةريزجلا هبش

 .«ةفوكلاو ةرصبلا : نيرصملا لهأل»

 ىلع 2)ايروس» اهب داري برعلا دنع «ماشلا»و

 حتفلا دعب اهنأ الإ «ةقدب اهموخت ديدحت نود نم مومعلا

 ًاداعبأ مهدنع ذخأت ةيمستلا هذه تأدب ءاهل يمالسإلا

 قطانملا ىلع مسالا اذه قلطي تابف «ةيلعف ةيفارغج

 دالب» اهعومجمب لكشت ؛دانجأ ةعبس» اهمضت يتلا
 صمحو ندرألاو نيطسلف :يه دانجألا هذهو .«ماشلا

 .روغثلاو مصاوعلاو نيرسنقو قشمدو

 )2 ٍ_ لبق يأ «م1879١ ماع لبق ينامثعلا دهعلا يفو

 ةفورعم ةيسايس ةدحو كانه نكت مل «ىلوألا ةيملاعلا برحلا لبق )١(

 «ىلوألا ةيملاعلا برحلا ةياهن ىتح ١617 ماع ذنمف .ايروس مساب

 نم ةيوضع ءازجأ نيطسلفو ندرألاو نانبلو ايروس تلكش

 ةيسيئرلا ةفيلحلا ىوقلل ىلعألا سلجملاو .ةينامثعلا ةيروطاربمالا
 2197١ ناسين 19 خيراتب ومير ناس رمتؤم يف عمتجا يذلا

 نانبلو قارعلا :ةلصفنم تابادتنا ةعبرأ ةيبرعلا تايالولا مّسق

 نانبلو ايروس ىلع بادتنالا رمتؤلا صّصخو .ايروسو نيطسلفو
 نيب ام دالب ىلع بادتنالاو ءاسنرفل (نيتيقرشملا نيتلودلا)

 ءاضرإلو .ىمظعلا ايناطيربل نيطسلفو (ًاقحال قارعلا) نيرهنلا

 «يموق نطو» ءاشنإ يف اوبغر نيذلا نييبوروألا نيينويهصلا
 مضتل نيطسلف دودح ايناطيرب تعسو .نيطسلف يف دوهيلل

 نم لكل يقرشلا ئطاشلا كلذكو «ىلعألا ندرألا رهن يتفض

 «نانبللا بونجلا يف دتمت ةقطنمو ءايربط ةريحبو ةلوحلا ةريحب

 .ندرألا عيباني دحأ ىلع ةرطيس نيطسلف كلذب ةيطعم

 اودارأ (أ :نيببسل نيطسلف دودح عيسوت ىلإ نوينويهصلا ىعسو

 ؛يدوهيلا يموقلا نطولا» ةسايس اهيطغت يتلا قطانملا عيسوت
 ندرألا رهن هايم رداصم نأ اودقتعا (ب ؛ناطيتسالا ضارغأل

 ةعارزلا ريوطتل دحاو فرط نم اهلالغتسا نكمي ةمهلملا

 ايناطيرب نأ الإ .ةعسوم نيطسلف يف يدوهيلا ناطيتسالاو
 رهنل ةيقرشلا ةفضلا ىلع ةعقاولا يضارألا ميظنت ًاقحال تداعأ
 تديعأ يذلا) ندرألا قرش ىعدي لصفنم بادتناك ؛ندرألا

 ١146٠(. ماع ندرألا هتيمست



 ماشلا

 هجولا ىلع ًايرادإ ةمّسقم ماشلا دالب تناك ؛«تاميظنتلا»

 : يلاتلا

 ١ قشمد اهزكرمو ايروس ةيالو .

 اهدودح قوف لمشت تناكو بلح ةيالو-١

 لامشلا يف ةديدع ةيولأو نوردنكسإو ةيكاطنأ ةرضاحلا

 .نمرألاو كرتلا نم اهناكس مظعم

 . سلبارط ةيالو

 باجيإ دنع اهيلاو لقتني ناكو اديص ةيالو

 .اكع وأ توريب ىلإ ةحلصملا

 ةطبترملا نيطسلف ةرادإ زكرم : سدقلا ةيفرصتم

 .تايالولاب ةوسأ ةمصاعلاب

 هتلان دقو «يرادإلا زايتمالا تاذ تاعطاقملا 5

 يمالسإلا حتفلا دعب ايروس ءاج ذنم عقاولا رمألا مكحب

 نوينعمو نويخونتو نويسيقو نوينامي برع ءارمأ
 ىلإ ةفاضإلاب .نويبويأو نوينالسرإو نويباهشو
 يف نويخونتلا ناكف .نييلحم خياشمو نييعاطقإ

 «سلبارط لامش يف نويبويألاو افيس ونبو «ةيقذاللا

 رهاض خيشلاو ءاهراوجو كبلعب يف شوفرح لآو
 ءارمألاو ءنيطسلف ضعبو اكعو دفص دالب يف رمعلا

 ين نويلئاولاو نانبل يف مهريغو نويباهشلاو نوينعملا
 . لماع لبج

 ةبقح ماشلا دالب باصأ ««تاميظنتلا» ةرشابم دعبو
 نكمي يتلا ةيرادإلا تاميسقتلل لصاوتملا رييغتلا نم

 ىلع رشع عساتلا نرقلا رخاوأ عم ترقتسا اهنأب لوقلا

 : يلاتلا هجولا

 ؛هامح ءاول ؛ماشلا ءاول :مضتو ايروس ةيالو -

 .ناعم ءاول «ناروح ءاول

 ءاول .ءتوريب ءاول :مضتو توريب ةيالو

 ءاول «ةيقذاللا ءاول ءماشلا سلبارط ءاول ءاكع

 . ءاقلبلا

 نفوق

 «ةفروأ ءاول ءبلح ءاول :مضتو بلح ةيالو

 .©"0شعرم ءاول
 ًاعبت ماشلا دالب «ماشلا ططخ» باتك بحاص فّرعو

 ىلع ًايفارغج ةقطنملا ددح يذلا يسيردإلا فيرعتل

 لابجل ةيبونجلا حوفسلا دنع ًالامش أدبت :يلاتلا وحنلا
 ةنوردنكسإلا جيلخ ءارو ام» ىلإ دادتمالاب سوروط

 سأر لبج ىلإ ةيديوسلا نمو (. ..) مورلا ضرأ ةهجل

 وهو ريبك ريد لبجلا اذه ىلعو ًاليم نورشع ريزنخلا
 ةهج نم ناك امف .ماشلا دالب رخآو نمرألا دالب لوأ

 ةفضلا ىلع ناك امو «ماش وهف تارفلا ةفض ىلع ماشلا

 ماشلا يف ًالثم نيّمصف .قارع وهف قرشلا نم ىرخألا

 لحاسلا نم ًامداق هجيإ رحب «ينامورلا روطاربمالا «نايرداه ربع )غ0(
 2178 ةنس (سرام) راذآ رهش يف ىرغصلا ايسآ ىلإ ينانويلا

 مث «لوضانألل يبرغلا لحاسلا ىلع (سسفآ) ءانيم يف لزنو

 ىلإ لصو ىتح يبونجلا لحاسلا ىلع ةعقاولا نادلبلا يف لوجت
 يبراوح مهأ لوسرلا سلوب اهيف دلو يتلا  «سوسرط) ةنيدم

 اهلصو يتلا ايروس لامشي ةيكاطنأ ىلإ راس اهنمو - حيسملا ديسلا
 دالب لك ةمصاع ةيكاطنأ تناكو .(وينوي) ناريزح فصتنم يف

 ررقف (م.ق) ثلاثلا نرقلا ةيادب يف نييقولسلا مايأ ذنم ماشلا

 اهلعجف ايروس نع ايقينيف لصف ةرايزلا هذه لالخ نايرداه
 اذه ذفني مل نإو ءاهتمصاع روص تحبصأو ةصاخ ةعطاقم

 روطاربمالا رصع يفر ماع نينامثب كلذ دعب الإ رارقلا

 عبرأ ىلإ مسقنت ماشلا دالب تحبصأو .(سوريفيس سوميتبس)

 يف ايروس يه «ينامورلا مكحلا ةياهبن ىتح ةيسايس تادحو
 ءايكرتل نآلا ةعباتلا يضارألا نم ًاءزج نمضتت تناكو  لامشلا

 ىلإ ءانيس بونجو نيطسلف بونج نمضتت يتلا  ايقينيف مث
 .ندرألا ربغ يقرشو ةبقعلا جيلخ يقرش ةعقاولا يضارألا بناج

 ءأمهم ًايراجت ًازكرم تحبصأ يتلا رمدت ىلإ ًابونج هتريسم عبات مث
 هذهب ًالافتحا ةصاخ ةلمع تردصأ يتلا قشمد ىلإ اهنمو

 يف ةينامور ةيلاج ربكأ شيعت تناك ثيح توريب ىلإ مث «ةرايزلا
 . ةقطنملا

 ةرم ًاقرش راس توريب يف (نايرداه) اهاضق ةحار ةرتف دعبو

 نم أاءزج تحبصأ تناكو ؛ةيبرعلا ةعطاقم ةرايزل ىرخأ

 ٠١5« ماعلا طابنالا مكح طاقسإ ذنم ةينامورلا ةيروطاربمالا

 ةنيدم دودح ىلإ تقولا كلذ يف ةيلامشلا اهدودح تدتماو

 ىلإ نايرداه بهذ ءارتبلا ةنيدمل ةريصق ةرايز دعبو . قشمد

 ةرتف كانه ىضمأ ثيح (ايفلداليف) ةعلق نم برقلاب (شرج)
 روطاربمالا ربع ١7١ ماعلا ةيادب يفو .ماعلا ةيابن ىلإ ءاتشلا

 ىتلا سدقلا ةنيدم رازو ءنيطسلف ىلإ ندرألا ربغ يف ينامورلا

 77 را نجم كلذ لبق اهريمدت ديم اروجهع انارخ ا تئاك
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 وأ خسرف رادقم امهنيبو ةيتارفلا ةريزجلا يف ربعج ةعلقو
 برغ نم اهنأل ماشلا ةنكسم وأ سلاب لخدتو .«لقأ

 ىلع اهنأل ةريزجلا يف (كحدريب) ةريبلا لخدتو تارفلا

 ىلع روزلا ريد نم ناك امو «تارفلا نم رخآلا قشلا

 ىلع ناك امو ء«ماشلا نم وهف ماشلا ةهج ىلإ تارفلا

 لاقي كلذكو «قارعلا نم وهف قرشلا ىلإ رخآلا عطاشلا

 فوجلاب مويلا ةفورعملا لدنجلا ةمود لخدتو . ةقّرلا يف

 (ةبقعلا) ةليأ نأ امك ءرطقلا اذه ةلمج يف بونجلا يف

 وأ حفر وأ شيرعلاف ءماشلا لوأو زاجحلا رخآ يه

 اهفصن ناعمو يبرغلا يبونجلا ماشلا دح يه ةقعزلا

 . (زاجحلل اهفصنو ماشلل

 يف ماشلا دالب تافيرعتل انتءارق لالخ نم ظحلن

 وأ ماشلا دالبل ةيفارغجلا دودحلا ْنأ رداصملا فلتخم

 انايحأ فلتخت يهو «ةرقتسم نكت مل ««ايروس»ل

 ةيسايسلا تاميسقتلا هيلع يه امع ًايرهوج ًافالتخا
 ثحبلل ًاطبض ءاننأ الإ .ةقطنملا يف ةنهارلا ةيرادإلاو

 مزتلنس «هضارغأو همجحل ةاعارمو «هددصب نحن يذلا

 نأ ربتعنو «تاميسقتلا هذه ًايلاح هيلع يه امب يلي اميف
 ًايلاح مضت يتلا ةقطنملا كلت يه ؛ماشلا دالبلا

 ةينانبللا ةيروهمجلاو ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا

 يهو .ةلتحملا نيطسلفو ةيمشاهلا ةيندرألا ةكلمملاو
 هدمتعا ام عم ةريبك ةجردل اهدودح مجسنت يتلا ةقطنملا

 ةنجل ىلإ هعفر يذلا ريرقتلا يف «ماعلا يروسلا رمتؤملا»
 .ىلوألا ةيملاعلا برحلا دعب ةيكريمألا ءاتفتسالا

 هيّقف دمحم

 (دالب) ماشلا
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 ا و

 يف ميساقتلا نسحأ :يسدقملا ءمجعتسا ام مجعم :يركبلا )١(

 «كلامملاو كلاسملا :لقوح نبا ءادفلا وبأ «ميلاقألا ةفرعم

 دصارم :قحلا دبع نمؤملا دبع ؛نادلبلا مجعم :توقاي

 ىلع كلاسملا :يرخطصإلا «نادلبلا ءامسأ :يرابنألا عالطالا

 -نيسحلا وبأ «كلامملاو دمحم ركب وبأ «عاقبلاو ةنكمألا ءامسأ

 ماشلا

 نم اهدحت ذإ ")ينامثعلا رصعلا ةياهن ىتح كلذك

 رحبلا برغلا نمو تارفلا ىلإ ")ةليأ نم ةيدابلا قرشلا
 برغ سوسرط نم دتميف يرحبلا اهبرغ امأ ءطسوتملا

 ىلإ ةريبلا ىلإ م و 0000

 يتلا" وس تطل سوت ةدلاب ىلإ شعرم لإ
 نيب ام ىلإ ليئارسإ ىنب دمع لإ تفر نم دعك وتحل

 لئئاؤعتلا مهأ نم نعلو ١ (ةءاقلبلا ىلإ ةليآو كيرلا

 .دالبلا ءامسأ قاقتشا باتك :سراف نب دمحأ

 5مئاطن طئقامرتوا ههص يرخطصإلا .155ص ءادفلا وبأ (1)

 ععموعومط. م.3,4 ةمم0 1هزلمطعع: ذانقعإل ه1 12162221031

 ما1ولم5 70.1 م.8 دلك معمعأاان5 /25 اطع اذاقهتع 0:11 7

 (آ.م250608 1927).

 بورحلا رصع يف ءانيس ةريزج هبش :دمحأ ناضمر دمحأ (0)
 .مويلا ةبقعلا نم ةبرقم ىلع ةميدق ةئيدم ةليأ «ةيبيلصلا

 ةيبرغلا ةفضلا ىلع عقتو ماشلا لامش يف ةميدق ةنئيدم :سلاب (*)

 «بلح نم رتموليك ةئام ةريسم ىلع اهنأش اهل ةطحمو تارفلا رهنل
 طسوتملا رحبلاو ةيكاطنأ نم قيرطلا ىلع ةريزجلا لخدم يفو

 ةنيدملا راهدزا ناكو .ةقرلاب ارام قارعلاو دادغب ىلإ يدؤملا

 ةيرهن قرط عطاقت دنع اهعقوم ىلإ عجري يعارزلاو يراجتلا
 ةيمنت ىلع دعاست هيف يرلا لئاسو تناك «ئفاد داو يف ةيربو

 تيب) ينانويلاو يمارآلا نيمسالاب ةميدق تفرع دقو . ةعارزلا

 ةمئاق يف اهيلإ ريش ثأ دقو 5055-8376811 سوسيلابربو (سلب

 ي رادإلا ميسقتلا دعبو (000113 101821131ا022) يف و (ءناتطعت»)

 يناثلا نرقلا فصتنم يلاوح يف ثدح يذلا ةيروس ةيالول

 ىربكلا تارفلا ةيالول ةعبات هاضتقمب سلاب تحبصأو يداليملا
 يفو .دودحلا ىلع رغثلا رود ةنيدملا تدأ ةانوانكإ2 نمط 1615

 ةدع ةيسرافلا شويجلل ًابهت سلاب تحبصأ يطنزيبلا رصعلا
 للوتسا نأ دعب نيملسملا ةزوح يف ةئيدملا تلخد دقو . .تارم

 يومألا رصعلا يف تحبصأو «بلح ىلع حارجلا نب ةديبع وبأ

 ىلإ تمض ديشرلا نوراه دهع يفو ؛نيرسنق دنج نم ًأءزج
 مث ةينادمحلا مث ةينولوطلا ةلودلا طيح يف تلخد مث مصارعلا
 ةزيجو ةرتفل تعضخ ةيبيلصلا بورحلا رصع ىفو .ةقجالسلا

 نم ةنيدملا هذهل ناك امب دهشت ةيقابلا اهراثآ لازت امو . ةجنرفلل
 نآلا سلاب مساو . يكولمملا رصعلاو يبويألا رصعلا يف نأش

 نبا ء5 ص .نادلبلا حوتف :يرذالبلا (نيكسم يكسا)
 205 ص ”ج يربطلا .778ص ةمادق .47ص :هيقفلا
 . ةريطخلا قالعألا : دادش نبا ء 27ا/ص

 .ندرألا يقرش ميلقإ نم يبونجلا فصنلل يبرعلا مسالا ءاقلبلا (5)

 . هلمكأب ندرألا يقرش ميلقإ ىلع قلطيو



 ماشلا

 يذلا يفارغجلا اهعضو ؛ماشلا دالب خيرات يف ترثأ يتلا

 نيب عمجت ةنيابتم ةددعتم ةيعيبط تائيب نم نوكتي
 ىراحصلاو لهسلاو لبجلا كانهف ءاهعيمج تاضقانتملا

 عونتب زيمتي ماشلا ميلقإ نأ امك .ةيعارزلا يضارألاو

 دحاو تمس يف ناريسي ضافخناو عافترا نم ضرألا

 دقف كلذل . بونجلا ىلإ لامشلا نم ًايلوط ًاراسم ًاذخآ

 دالب ةعيبطل ميساقتلا بسنأ وه يلوطلا ميسقتلا ناك

 . ماشلا

 اهدحي ةيلوط ماسقأ ةسمخ ىلإ ماشلا دالب مسقنت

 :لوألا مسقلا

 عقي طيرش نع ةرابع وهو يلحاسلا لهسلا وه

 لحاس نم دتميو لبجلا برغو طسوتملا رحبلا قرش
 عستم وهو «ةنوردنكسإلا جيلخ ىتح ءانيس ةريزج هبش
 دنع يلحاسلا لهسلا عاستا غلبيف بونجلاو لامشلا يف

 دادتما عطقنيو «نانبل دنع قيضو ءاليم نيرشع نالقسع

 نم بونجلا ىلإ ىلوألا نيتطقن يف يلحاسلا لهسلا
 دافأ دقو . رحبلا ىلإ لبجلا لصيف بلكلا رهن بصم

 ًاعقوم مهتطعأ ذإ ةميظع ةدئاف ةزيملا هذه نم ناكسلا

 تاوقلا مامأ ًايعيبط ًاعنام كلذ لكش دقف ًاماه ًايجيتارتسا

 لبج دنع ةيناثلا ةطقنلاو . لهسلا اذهل ةكلاسلا ةيداعملا

 دنع ةصاخو هضرأ ةبوصخب لهسلا زيمتي ثيح لمركلا

 دنع لحاسلا ةقطنمو ًابونج نيطسلف لهسو ةنوراص لهس

 ةريبكلا ةفاسملا هذهل لهسلا دادتما مغربو .ًالامش نانبل

 جيلخ الإ مهللا ًاقيمع ًايرهن ًاجيلخ دجن ال اننأ الإ
 مدع كلذ ىلع بترت دقو .لامشلا يف ةنوردنكسإلا

 .ةماه ءوناوم دوجو

 : يناثلا مسقلا

 نم دتمي يذلا يلحاسلا لهسلا نم قرشلا ىلإ عقي
 :توتسلا ىف ءاتيس لج نحت الاتش يوتامألا لبعت
 مامأ اقدات لكشت تلا تاعقترملا نم ةلمدلاب ًانوكم

 اذه روبع نكميو «ماشلا لخادو رحبلا نيب لاصتالا

 عم يروسلا رسجلا قيرط نع عضاوم ةدع يف قئاعلا

 رماع نبا جرم عدصت دنعو «نيرهنلا نيب ام لوهس

 ريبكلا رهنلا يداو قيرط نعو ءافيحو اكع يقرش
 شويجلا ىلع ناك دقف كلذلو ء«سلبارط يلامشو

 دحأ كلست نأ ماشلا دالب ريهظ ىلإ ةهجتملا ةيبيلصلا

 لبج وه ةلسلسلا هذه لابج مهأ نأ ىلع «باوبألا هذه

 ءىرغصلا ايسآو ماشلا نيب لصفي يذلا سونامألا

 . يبونجلا هئزج يف يصاعلا رهن لبجلا اذه عطقيو

 ىلإ دتمت ًاقرط عطقيو عرقألا لبجب ءزجلا اذه فرعيو
 باوبأب فورعملا ناليب قيضمب ةرام بلحو ةيكاطنأ

 ىلإ ةيقذاللاب لابجلا هذه رمتو 27 (مرناو 8رب6ف2) ايروس

 .9"2يبونجلا ريبكلا رهنلا ىلإ لصت نأ

 .ةروعولا ديدش اهضعب ةريثكو ةقيمع ةيدوأ مضتو

 ينلا مهعالقو مهنوصح ءانبل ًاناكم ةنيصحلا عقاوملا هذه

 هذه ممق ىلعأ نأ ىلع «مويلا ىتح ةيقاب اهبئارخ لازت ال

 .نانبل لابج ةيلبجلا ةلسلسلا

 لكش يف ًابونج هاجتالا يف ةلسلسلا هذه رمتستو

 عافترا ىصقأو ىلعألا ليلجلا ىمست تابضهو تاعفترم

 يف ةمق ىلعأ وهو ءدفص لامش (قمرجلا) لبج دنع هيف

 روباط لبج هيف ةمق ىلعأو ىندألا ليلجلاو ءنيطسلف

 نبا جرم دنع ةلسلسلا هذه عطقنتو .ةرصانلا برق

 .رماع

 :ثلاثلا مسقلا

 نم أدبيو ةيبرغلا لابجلا ةلسلس نم قرشلا ىلإ عقي
 يداو يف دتميو عاقبلا لهسف «قمعلا لهسب لامشلا

 جيلخ ىتح ةبرع يداو مث «تيملا رحبلا ىتح ندرألا

 حياعرعمرع 8اممتعءعمطممب طقسلطتنعط لع, ءءونمدلعد (جءنلعاطعمع )١(
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 ه5

 ثيح كبلعب دنع عفتري عاقبلا لهس نأ ىلع .ةبقعلا

 رهن امأ ؛لامشلا وحن يصاعلا رهن هجتيف ميسقت ةطقن

 ناريبكلا نارهنلا امهو بونجلا وحن هجتيف ىتاطيللا

 رهن راسم يناطيللا رهن ذخأي مث ءماشلا يف ناديحولا

 برغلا وحن لفسألا هارجم يف ةأجف فطعنيف يصاعلا

 ةعلقب فرعت تناك يتلا) فيقشلا ةعلق حفس دنع

 لعجي امم ضفخنم رهنلا اذه ىرجم نأ الإ ؛8ءا5م1»

 يف رثألا ربكأ نيرهنلا نيذهل ناك دقو ًارذعتم يرلا

 دوجأ نم لهسلا اذه يضارأ نإف عاقبلا لهس ةبوصخ

 ءاهب نيكاربلاو لزالزلا دوجوب ةقطنملا هذه زيمتتو

 قشمد يبونجو نومرح لبج يقرش ةعقاولا ةبضهلاف
 نانبل ةقطنم كلذك «ةدماخلا نيكاربلا طوطخ اهقرتخت
 ةقطنم ربتعت تيملا رحبلاو ندرألا يداوو ريبكلا يداولاو

 ىلوألا ةتسلا نورقلا لالخ ةيكاطنأ تبيصأ دقف ءلزالزلا

 لدت كلذك . تارم رشع يلاوح ١7 ةفينع تازهب داليملل

 يف سمشلا دبعم ناردج يف ةدوجوملا تاعدصتلا

 اذكو .لازلزلا ةجيتن ةفينع تازهل هضرعت ىلع كبلعب
 يبونجلا فرطلا يف ريهشلا ةرومعو مودس بارخ

 تمجن يتلا نارينلا ىلإ ةفاضإلاب «تيملا رحبلل يبرغلا
 «تلفسإلا نم عيبانيو طفن نم لزالزلا تاحيشرت نع
 يتلا ةيبيلصلا عالقلل تثدح يتلا تاعدصتلا نم اهريغو

 .ةيقاب لازت ام

 يبونج نم أدبتو ةيقرشلا لابجلا ةلسلس نم نوكتي
 يقرشلا نانبل لبجب يبرغلا نانبل لبج لباقتو صمح

 ىلإ اهنمو ناروح ةبضه وحن ردحنت مث ؛؟")(ريئس)

 طااعم. ع. ذعصماو: 1طع ععموعتماطإل ه1 اطغع 06 )00(

 1 عونمو (1ههقمص 1932). .42.

 ططخ : يلع درك ٠7١١ ص ”ج نادلبلا مجعم :يومحلا توقاي (؟)

 كبلعبو صمح نيب لبج وهو «ريئس ةداما ء5”ص ١ج ماشلا

 ةريطخلا قالعألا : دادش نبا ءرينس ةعلق هسأر ىلعو قيرطلا ىلع

 .رينس لبج قشمد روك يف بوقعي بأ نبا دعو 78ص

 ماشلا

 ثيح ندرألا يقرش ىلإ مث «برغلا يف نالوجلا ةبضه

 ريعس لبج ىلإ ةعفترملا باؤم ةبضهو داعلج لالت
 مسقلا اذه يف نأ ركذلاب ريدجلاو .تيملا رحبلا يبونج

 لابج يف ينادبزلا يداو تاعفترم نم أدبي ىدرب رهن
 نم ًاريبك ًامسق يقسيو ًاقرش هجتيو يقرشلا نانبل
 قشمد نيتاسب يوريو قشمد ةنيدمب رميو يضارألا

 رمت عرفأ ةسمخ ىلإ رهنلا اذه عرفتيو «ةروهشملا
 ةقطنم يقرشلا لامشلا نم ناروح ةبضه دحيو ءقشمدب

 برعلا نويفارغجلا قلطيو ء(رعولاب) ةفورعملا اجللا
 .0©2اهفصلا ةقطنمو اجللا ةقطنم نم لك ىلع مسالا اذه

 ءأجلم اجللا ةقطنم نم ةدرمتملا لئابقلا تذختا دقو

 بونجلا يفو .ةقطنملا هذه مسا رسفي اذه لعلو

 لبج وأ ناروح لبج دجوي ةقطنملا هذهل يقرشلا

 اهنأ الإ ةقطنملا هذهب هايملا رداصم ةلق مغربو ءزوردلا

 نمو .ةديجلا يعارملا اهب رثكت امك ةرثكب حمقلا جتنت

 لبجو نولجع لبج ناروح ةبضه يف ةزرابلا ممقلا
 . (آه ©096) مساب نييبيلصلا دنع فرع يذلا داعلج

 : سماخلا مسقلا

 ركذلا ةفلاس ةيقرشلا لابجلا ةلسلس نم قرشلا ىلإو

 ًالامش بلح دنع هسأر ًاثلثم نوكت يهو ماشلا ةيداب دجن

 يف ةبقعلا جيلخو قرشلا يف تيوكلا جيلخ دنع هتدعاقو
 ءارحصل دادتما يهو ءةلحاق ماشلا ةيداب ضرأو .برغلا

 يمس دقو قارعلا نع ماشلا لصفت يتلا يهو برعلا

 امأ ؛نيرهنلا نيب ام ةيدابب ةيدابلا نم يقرشلا ءزجلا

 ناكو .ةوامسلا وأ قارعلا ةيدابب فرعيف يبونجلا ءزجلا

 لامعأو ةراجتلاب نوموقي ميدق دهع ذنم ةيدابلا ناكس

 ةماعلا ةرظنلابو .لفاوقلل ءالدأك وأ ةيراجتلا ةطاسولا

 امهدجن برعلا ةريزج هبشب اهتقالعو ماشلا دالب ةعيبطل

 نمو «قرشلا ىلإ برغلا نم ماعلا امهيليم يف ناقفتت
 تابضهلا كلت الإ مهللا ءلامشلا ىلإ بونجلا

 ىلإ «لامشلا نم لحاسلا ىلع فرشت يتلا ةيراسكنالا
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 ماشلا

 برغلا نم يروسلا ريهظلا هاجتا نأ دجن اننأ الإ بونجلا

 لامشلا وحن يبرغلا بونجلا نم هاجتا يف قارعلا وحن
 . 20 يقرشلا

 نيب عقي ذإ لدتعم وهف ماشلا دالب خانم نع امأ

 ءزجلا ىلع بهت يتلا ةفاجلا ةيراجتلا حايرلا ةقطنم

 ةلمحملا ةيبرغلا حايرلا ةقطنمو ماشلا نم يبونجلا

 لامشلا نم يلامشلا ءزجلا ىلع بهت يتلا ةبوطرلاب
 حايرلا دوستف فيصلا لصف يف امأ ءراطمألا ةببسم

 ضعب ًاراح ماشلا ءاوه لعجت يتلا ةفاجلا ةيراجتلا

 نوكت طسوتملا رحبلاب رمت يتلا ةيبرغلا حايرلاف . ءيشلا

 لالتلا ةقطنمو نانبل لابج لباقتو ةبوطرلاب ةلمحم

 يف ببستي امم ددمتي ءاوهلا عافترابو عفترتف ىطسولا
 يتلا راطمألا ةرثك ليلعت وه اذهو ءراطمألا طوقس

 رطملا ةيمك نأ ىلع ءايروس لابج برغ ىلع طقست
 فلخ ةعقاولا ًالثم قشمدف .ًاقرش انهجتا املك صقانتت
 نم ليلقلا الإ اهبيصي ال نانبل لابجل جودزملا زجاحلا

 راطمألا لقتف ًابونج انهجتا املك لاحلا كلذك ءرطملا

 امأ «ندرألا قرش لالتو ىطسولا نيطسلف تاعفترم دعب

 رزنلا الإ هبصي الف ندرألا يقرش نم يقرشلا مسقلا

 .رطملا نم ليلقلا

 ايسآ نم ةيتآلا ةفاجلا ةدوربلا يتأت ءاتشلا يفو

 نؤوكتو ايروس يف ةيقرشلا باضهلا ةقطنم قوف ىطسولا
 بوص انهجتا املك ةدوربلا ريثأت عقيو «جولثلاو عيقصلا

 حايرلا برست عنم ىلع لابجلا ةلسلس لمعتو .لحاسلا

 يفو .ماشلا دالب لخاد ىلإ لوصولا نم ةدرابلا ةيرحبلا

 بونجلاو قرشلا نم ةينآلا ةراحلا حايرلا يتأت فيصلا
 مومسلا حاير امأ .ةرارحلا ةجرد عافترا ببستو يقرشلا

 . فيرخلاو عيبرلا يلصف يف بهتف ةيقرشلا وأ

 كركلاو ًارتم ”ا/ دادغب امنيب ًارتم 7٠7١ بلح عافترا نأ دجنف )١(

 كركلاو ءًابيرقت رحبلا ىوتسم ىلع ةرصبلا امنيب ًارتم 0
 ليم نيبتي اذه نم ًابيرقت دحاو لوط طخ ىلع بلحو قشمدو
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 فمي

 روخصلا يف برسنت راطمألا هايم نأ ىلإ ريشنو

 ىلع جرخيو ضرألا تحت اهضعب عمجتيف ةيسلكلا

 ةلوحلا ةريحب نم ةبرقم ىلع ةديدجلا يفف . عيباني لكش
 احير يفو .(نويعلا جرم) ثيح نويعلا نم تارشع

 تاقبطلا يف برستت ال يتلا هايملا امأ . بلح بناجب

 دعب لويس ىلإ لوحتت ًاراهنأو لوادج نّوكتف ةيسلكلا
 ثيح فيصلا لصف يف امأ «ةرازغب راطمألا لوطه

 نأ كش الو .ًامامت فجت مل نإ لقت اهنإف فافجلا

 دق ةيلاعلا تاعفترملا نم قفدتت تناك يتلا لويسلا

 يضارألا ضعب يف لكآتلاو ةيرعتلا لماع ىلع تدعاس

 ادح يذلا رمألا .مويلا ةلحاق تسمأف ةبصخ تناك يتلا

 هجتت ةيعيبط تاريغت ثودحب داقتعالا ىلإ ءاملعلا ضعبب

 نأ ىلع «ةيخيراتلا روصعلا ربع فافجلا وحن ةقطنملاب

 حوفس ةيرعت ةجيتن جاتنإلا ىلع ضرألا ةردق ضافخنا

 ضعب لءاضتو حايرلاو راطمألا هايم لعفي تاعفترملا

 اهروذج تناك يتلا تاباغلا لاوزو يعرلاو عيبانيلا

 بيرختو لامهإو ةوخرلا ةبرتلا كسامت ىلع دعاست

 كاهنإو «تاوزغلاو ودبلا تامجهل ةجيتن يرلا لامعأ

 لب ةقطنملا رقف يف ديحولا لماعلا وه نكي مل «ةبرتلا
 .ةلب نيطلا داز

 راجشأ نانبل لابج يطغي ناك دقف بونجلا يف امأ

 اهيلع تتأ دقو ربونصلاو ةيضفلا نايدنسلا تاباغو زرألا

 خيراتلا روصع يف بيرختلاو بهنلاو لالغتسالا دي
 .زرألا نم ةليئض تاحاسم الإ اهنم قبي ملف ةبقاعتملا

 اهلحم لح لب اهريغ ةلازملا تاباغلا لحم مني ملو

 زعاملا ةاعر اهعجتني ةفيثك ةريصق تاريجش يهو يكاملا

 تاريجشلا كلت بيرخت يف اومهاس دقو .نوماحفلاو

 زعاملاف .زعاملا ناويحو ةيرعتلل ةبرتلا كلذب اوضرعو

 ىلإ دعصيو فورجلاو روخصلا قلستي ةكرحلا فيفخ
 راجشألا عورفو باشخألا ضرقيف ةيلاعلا ممقلا

 .تاريجشلاو

 ىلإ ةفاضإلاب ماشلا دالب ةيفارغجو ةعيبطل تناك دقل

 ىلع ريبك رثأ طسوألا قرشلا لود نيب طسوتملا اهعقوم
 طبسولا رودب موقت ديعب نمز ذنم تناك دقف .اهخيرات



 هم

 نيدفارلا ةراضح :ىربكلا ةيرهنلا تاراضحلا نيب

 يتلا ةيرحبلا تاراضحلا نيبو لينلا يداو ةراضحو

 ةراضحلاك اهل ًاقيرط طسوتملا رحبلا ذختت تناك

 نع ًالوؤسم يفارغجلا عقوملا اذه نكي ملو .ةينانويلا

 نع الوؤسم ناك لب .ءبسحف هتبعل يذلا طيسولا رود
 ملاعلا نيب طسو عقوم يف تناك دقف «يراضحلا اهجازم

 ةيحان نم يجيإلا ملاعلا نيبو «ةيحان نم يماسلا

 اهتاراضحو ىرغصلا ايسآب ةرثأتم تناك اهنأ امك ءىرخأ
 روبع يف رثألا ربكأ ماشلا دالب عقومل ناكو . ةفلتخملا

 اقف ةفلتخملا خيراتلا تارتف لالخ تارجهلا نم ريثك

 جيلخلاو طسوتملا رحبلا نيب ةيربلا قرطلا لك هتربع

 ةعيبطلا اهتأيه ةصاخ ةيعيبط تارمم قيرط نع يسرافلا

 .يروسلا ربعملا مساب ايروس تفرع ثيح

 لفاحجو راجتلا لفاوق ربعملا اذه كلست تناكو

 ةيداب كلست نأ ؤرجت ال لفاوقلا تناك دقف شويجلا

 قاطن ربع اهقيرط ذختت تناك لب ةبدجملا ماشلا

 اذه نع مجن دقو قرشب ابونج هجتت مث الامش شئاشحلا

 نم لحاسلا يزاوت ءارحصلا ةفاح ىلع ندم ةدع ءوشن

 قشمدو صمحو بلح ندم يهو بونجلا ىلإ لامشلا
 يف .(ءارتبلا» علسو رمدت نم لك تماق امك .نامعو

 لفاوقلا تاياهنو تاطحم ندملا هذه تناك تقولا تاذ

 . ةيلحاسلا :ئئاوملاب رارمتساب ةلصتم ةيربلا

 ةقلح نوكت يكل ماشلا دالب ةعيبط تدعاس دقو

 عرذأ يقتلت داكت ثيح ميدقلا ملاعلا تاراق نيب لصو

 جيلخلاو رمحألا رحبلاو طسوتملا رحبلاب ةيلخادلا هايملا

 طسوتملا رحبلل يقرشلا لحاسلا نم لعج امم يسرافلا

 ةلود يأل رحبلاو جيلخلا نيب لصي قيرط مهأ ةيمهأ

 .ميدقلا ملاعلا يف تماق

 :تارمم قيرط نع ماشلا دالب ىلإ ودبلا ىتأ دقو
 جرمو كومريلاو لامشلا يف ةنوردنكسإلا - بلح يه
 لصتا لوألا رمملا نمف .بقنلا مث طسولا يف رماع نبا

 ايسا تابضه نكست يتلا بوعشلا نم مهريغب ودبلا
 نم ديدعلل اعدوتسم بلح ميلقإ ىسمأ كلذل ىرغصلا

 ماشلا

 تارمملا لهسأ تناكف ةيبونجلا ةحتفلا امأ .تافاقثلا

 نيطسلف بونج بارعتسا مت اهقيرط نعو ماشلا دالب ىلإ
 دالبل يعيبطلا ميسقتلاو .ماشلا دالب ميلاقأ نم هريغ لبق

 بونجلا ىلإ لامشلا نم يتأت ةميقتسم طوطخب ماشلا

 قرشلا نم اهيلع ةيدومع ريست ىرخأ ةيراسكنا طوطخو

 نيب ةفلتخم تايموق دوجو يف اببس ناك .برغلا ىلإ
 يف ماشلا دالب ناكس ناك دقلف ءماشلا دالب ناكس

 نييلصألا نييمارآلا اياقب نم مهمظعم ىطسولا روصعلا

 يف نويرماسلاو قرشلاو لامشلا يف نايرسلا مهو

 ةنساسغلا برعلا مهيلي برغلا يف طابنألا اياقبو بونجلا

 عومجلا هذه للختيو «ةعيبرو دايإ لئابق مث ةرذانملاو

 ماكللا لبج يف ةمجارجلاك ىرخأ ممأ نم تاتش

 نانويلا يدلوم نم طالخأو ماشلا لامش يف ةقمارجلاو

 يف داركألاو سرفلا يدلومو ئطاوشلا ىلع نامورلاو

 ةعماج ىلع تبلغ دق نيدلا ةعماج تناكو لامشلا

 بستنت فئاوطلا تحبصأف ةغللا وأ سنجلا وأ بسنلا

 .نييرماسلاو دوهيلاو ىراصنلاك ةينيدلا اهبهاذم ىلإ

 .ةنراومو ةرطاسنو ةبقاعيو نييكلم ىلإ ىراصنلا مسقنيو

 يتلا لماوعلا مهأ لمجن نأ انه ديفملا نم هنأ ىلع

 يف ماشلا دالبب يمالسإلا عمتجملا يف ًاميظع ًارثأ تكرت

 هذه مهأ نم لعلو ءرشع ثلاثلاو رشع يناثلا نينرقلا

 تائيب نم نوكتت يهف «يفارغجلا دالبلا عضو لماوعلا

 اهعيمج تاضقانتملا نيب عمجت ةئيابتم ةددعتم ةيعيبط

 ةيعارزلا يضارألاو ىراحصلاو لهسلاو لبجلا كانهف

 ةنيابتملا قطانملا هذه نكس دقو .راحبلاو راهنألاو

 سانجألا ةنيابتملا تاعامجلاو ناكسلا نم طيلخ

 .بهاذملا اذكو تانايدلاو تاغللاو تاراضحلاو

 يفو ماشلا خيرات يف رثأ يذلا يناثلا لماعلا امأ

 ثالثلا تاراقلا نيب لاصتا ةقلحك هعقوم وهف هعمتجم

 ةراق نم تلحترا يتلا تارجهلل ًاقيرط ناك دقف مث نمو

 يتلا تاوزغلاو بورحلل ةضرع ناك هنأ امك ىرخأ ىلإ
 ةيعيبطلا هدودح نأ امك ءطسوألا قرشلا ىلع تدفو

 . عامطألا بهم يف هتلعج



 ماشلا

 يف ًاريثأت لماوعلا رثكأ هلعلف ثلاثلا لماعلا امأ

 قرطلا هب ينعنو ماشلا دالب يف يمالسإلا عمتجملا

 وأ ريبكلا قيرطلا اهنم ءهب لصتت يتلا ىربكلا ةيراجتلا
 نم أدبي يذلا ميظعلا يلودلا قيرطلا مهضعب هيمسي امك

 ىلإ بهذي عرف هنم عرفتي ثيح ءانيسب ًارام لينلا اتلد
 ىلإ بهذي يناثلا عرفلاو ءزوريفلاو ساحنلا مجانم

 ءانيس نمو .ةيبرعلا ةريزجلا يبونجو روخبلا يضارأ

 لمركلا ىتح نيطسلف لحاس وحن ًالامش قيرطلا لوحتي
 ةرم قيرطلا عرفتي كانه نمو ءرحبلا نم ةفاسم ىلع
 روص لصيف لحاسلا ىلإ هجتي امهدحأ نيعرف ىلإ ىرخأ
 عرفلا ريسيو .ةيماشلا ئناوملا رئاسو ليبجو اديصو
 يف ندرألا ربعيو ودجم لهس زاتجيف لخادلا ىلإ رخآلا

 لامشلا يف قشمد ىلإ ًاسأر هجتي مث يلامشلا هيداو

 ىلإ ريبكلا قيرطلا عرفتي قشمد ةنيدم يفو .يقرشلا
 ىتح رمدتب أرام ماشلا ةيداب ربعي اهدحأ بعش ثالث

 ربعيف برغلا وحن هجتي يناثلاو نيدفارلا دالب ىلإ لصي
 ربع ًالامش دعصي ثلاثلاو طسوتملا رحبلا ىلإ نائبل

 .ايروس لامش ىلإ يصاعلا رهن ًاعبتم ايروس

 جاعلا لامحأ ةرشابم هنم لمحت قيرطلا اذه ناك

 دنهلا نم لباوتلاو روخبلاو رملاو ةيقيرفإ نم بهذلاو

 ايسآ نم ريرحلاو نامرهكلاو ,برعلا دالب يبونجو
 ايروس لوهس نم باشخألاو حمقلاو «نيصلاو ىطسولا

 تاراضحلا رشابم ريغ قيرطب لقني ناك هنأو .اهلابجو
 ةراضحلا يف كش نود ترثأ يتلا ةفلتخملا تافاقثلاو

 ْ .ةيروسلا

 تدرفنا يتلا لماوعلا نم عبارلا لماعلا نوكي داكيو

 رضحلاو ودبلا نيب لصاوتملا عارصلا وهو ماشلا اهب
 .ةيبونجلاو ةيقرشلا ماشلا فارطأ يف ةصاخو نيرقتسملا

 ودبلااهب موقي ةرركتم تاوزغ كانه تناك دقف

 رضحلا ناكس اهب عتمتي يتلا ءاخرلا ةايح يف نوعماطلاو

 دجي ايروس خيراتل حفصتملاو .ةرواجملا يضارألا يف
 ناك يتلا ةيلاتتملا تاجوملل تاقلحلا ةلصتم ةصق هنأ

 يملسلا قيرطلاب ةرات نيلواحم ةيدابلا ناكس اهب موقي
 ؛ةيعارزلا يضارألا لالتحا ةوقلاو فنعلاب ىرخأو
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 ىلإ ناكم نم نولقتني نيذلا لحرلا ماوقألا نأ كلذو

 ةكرح عرسأ اوناك «يعارملاو لكلا ءارو ًايعس رخآ

 . نيرقتسملا رضحلا لهأ نم ًالامتحا دشأو

 دمحا ناضمر دمحأ روتكدلا

 ماشلا دالب عمتجم

 ينامثعلا مكحلا ةياهن ىف

 رايهنا لثمت ماشلا دالب يف ينامثعلا مكحلا ةياهن

 .ةايحلا لاكشأ ىلع رشابم لكشب رثأ امم ماع ةئامعبرأ

 فرعي ناك ام مظعم ىلع ايروس مسا ىغط دقو

 (نايرسلا) نم سبتققم مسالا اذه نأ ودبيو «ماشلا دالبب

 طابنألاو نوينادلكلا اهب ملكتي يتلا ةغللا يأ

 .نويمارآلاو

 ةيعامتجالا ةايحلا لخدم وه يناكسلا عضولا

 لزانملاو ندملا ىف ةلخادتملا ءايحألاو ةصارتملا ةقزألاف

 ىلإ ةفاضإ «؛لاجرلل ىرخأو ءاسنلل ًاماسقأ يوحت يتلا

 ةايحلا مهفل حاتفم يه .زيمملا يرامعملا اهلكش

 . ماشلا دالب يف ةيعامتجالا

 ىرخألا فئاوطلاو نيملسملا نيب ةطلسلا زييمت نإ

 قارتفا ىلإ داق مئادلا قلقلا نم ةلاح داجيإ يف ًابلس رثأ

 .نهملاو سابللا يف زيامتلا دح لصو دالبلا ءانبأ نيب

 .تامدخلاب ةصتخم نهم باحصأو راجت نوملسملاف

 «ةعانصلا يف نولمعيو نويفرح مهف نويحيسملا امأ

 يف قلغنملا يخيراتلا مهرود ىلع دوهيلا ظفاح امنيب

 نع قشمد ءانبأ زيمتو .دقنلا راكتحاو ةفارصلاب لماعتلا

 يفو .ةيركسعلا سرادملا يف مهنم ضعب دوجوب مهريغ
 زيامتلا نكل . ةئيدملا يف امل ًاهباشم رمألا ودبي فيرلا

 ىرقلا ضرعتو ؛نمألا مادعنا ببسب حضوأ يعامتجالا

 ؛ةلودلا ةبيه اوطقسأ ودبلا نأ ةقيقحلاو .ودبلا تاوزغل

 ناكو ء«١٠14 ماعلا كركلا يف ًاحلسم ًانايصع اوداقو

 ةيعامتجالا ةايحلا هذه ىلع مئاقلا يرادإلا زاهجلا

 ةهجل ءاوس «عمتجملا ةايح نع لماك لكشب ًاخلسنم

 . عمتجملا تاجاح ديدست ىلع هتردق مدع وأ داسفلا
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 عضو ىلع ةرداق ةلودلا ةسسؤم نكت مل رخآ ىنعمبو

 نرقلا ةيادب يف بولطملا روطتلاو قفاوتي يرادإ زاهج
 «تاواغآلا»و تاراحلا ءامعز ءوشنل ىدأ امم «نيرشعلا

 ةلودلا زاهج مهو ءريتاخملا نم لعجو .ىرقلا يف
 وأ يلاملا ليصحتلا مهتفيظو نييلكش ًاصاخشأ ؛يرادإلا
 طاقنلا مهأ صيخلت اننكميو . ماعلا دينجتلا نع غيلبتلا

 : يلاتلاب ةيعامتجالا

 ؛ةملكلل لماكلا ىنعملاب تاقبط كانه نكت مل ١

 . ةطلسلا نيناوق اهتززع ةيعامتجا تائف لب

 ةايح يف ًامهم أنأش تناك دينجتلا تالاح ١

 عمتجملا ةطساوب اهبورح تضاخ ةنطلسلا نأل عمتجملا

 عمتجملا نكي مل نيرشعلا نرقلا ةيادب ىتح - "٠

 وأ نيملاظ مهربتعا امنإ نورمعتسم نيينامثعلا نأب رعشي
 ءانبأ نم ناك ًابلاغ يلحملا شيجلا نأ ًاصوصخ ء.ةاسق

 .ايروس

 ةلاحلا نع ةديعب ةيداصتقالا ةايحلا نكت مل

 ال يذلا ضرألا ماظنل تعضخ ةعارزلاف .ةيعامتجالا

 ةعباتلا ةيريمألا يضارألا نيب امف روطتم لكش همكحي

 مل عاشملاو ةصاخلا تايعاطقإلاو فاقوألاو .ءناطلسلل

 ةيكلملا دودح قيقحت نم ةينامثعلا نيناوقلا نكمتت

 )١91١591١9١١ تاونس ثالث لاوطو .مكحتلاو

 عضو نع ةيكرتلا ةيعيرشتلا ةطلسلا تزجع (191و

 ةلودلا تناكو «ةيكلملا لكاشم لح عيطتست تاعيرشت

 مغر ىلعو . يضارألا نم ةئملا يف ٠١ نم رثكأ كلمت

 تناكو «ةعارزلا ىلع ناك يساسألا ايروس دامتعا نأ

 ناببس كانهو رمتسم لكشب صقانتت ةيعارزلا يضارألا

 قلعتم لوألا : يعارزلا عضولا روهدتل نايساسأ

 قجانسلا يلوؤسمو ةالولا ريغتو ةلودلا تارداصمب
 ودبلا كاورقو نمألا مادعنا يناثلاو .مئاد لكشب

 ىرخأ ةهج نمو ًالكلا ةلقو طحقلا ببسب ةرمتسملا

 مورك ترمهدزاف «ةيبوروألا قاوسألاب ةعارزلا ترثأت

 ماشلا

 ةعارز تطشنو «ىلوألا ةيملاعلا برحلا لبق نائبل

 .اهلالخ ناروح يف حمقلا

 فعضل ةعانصلا رايهنا ىدأ «ةيراجتلا ةيحانلا نم

 تاجوتنملا نأ ىلع تاءاصحإلا لدتو . ةيراجتلا ةكرحلا

 ةراجت نإف عبطلابو .ريدصتلا ةيولوأ اهل تناك ةيعارزلا
 لالتخا ببسب ةرتفلا كلت يف ترئأت (تيزنارتلا) رورملا

 نكل سيوسلا ةانق ىلع دامتعالاو «ىلودلا نازيملا

 عناصملا ةكرحب تطبترا «ةيروسلا ةيجراخلا ةراجتلا

 ةمئاق سأر ىلع اناك فوصلاو ريرحلاف «ةيبرغلا
 تدهش ١١9١و ١908 نيب ةرتفلا نأ ودبيو .ريدصتلا

 . ةيناقلبلا برحلا ببسب تروهدت مث ءًايراجت ًاراهدزا

 ناكو .بيتاتكلا روهظ ىلإ ىدأ ةيمألا راشتنا نإ

 لعج يف رثأ ةيريشبتلا تاثعبلا اهتحتتفا يتلا سرادملل

 يف ترشتناو . سرادم حاتتفا ىلع لمعت ةفقثملا ةئفلا

 ىعو ةراثإ ىف ريثأت اهل ناك ىتلا تايعمجلا ةرتفلا كلت

 ْ 1 . ةفلتخم تاهاجتاب عمتجملا

 ماشلا دالب يف عيشتلا

 يتلا هتلحر باتك يف ريبج نبا كلذ ىلع صن امك ماشلا

 .سداسلا نرقلا رخاوأ ىف تناك

 رارمتسا ىلع لديو رظنلا تفلي امم نأ ىلع

 لئاوأ ىتح ةوقو ةفاثكب قشمد يف ةيعيشلا تاعمجتلا

 هفلؤمل (ىرولا مالعأ) باتك يف درو ام ءرشاعلا نرقلا

 :هصن ام لاق دقف 407/ ةنس قشمد ثادحأ نع

 شابوألا نم ةعامج عمتجا ءاروشاع موي يف

 ضفاورلا ةدعاق اورهظأو قشمدب ةيردنلقلاو ماجعألاو

 سانلا ضعب مهيلع ماقو كلذ ريغو هوجولا ءامدإ نم
 ةعدبلا لهأ رصنف روكذملا ةبيغلا بئان ىلإ اوعفارتو

 . هللاب الإ ةوق الو «مهيلع مئاقلا ىلع شوشو

 هبايغ ءانثأ ىلاولا ليكو وه : ةبيغلا بئانب دوصقملاو

 باغ اذإف ؛(بئانلا) فصو ىلاولا ىلع قلطي ناك دقو



 ماشلا

 بئان) فصو هيلع قلطي نم هبايغ ةرتف يف هناكم ىلوت
 :(ةنعلا

 هدهع يف ثداحلا اذه ىرج يذلا انه ةبيغلا بئانو

 (7(طالب ناج) وه ءاروشاع ىركذب نيلفتحملل رصتناو
 وهو ءهوصناق ريمألا هاخأ ناك بئاغلا يلصألا بئانلاو

 :ةوخإ ةثالث هوصناقل ناك دقو «جربلا بئانب فورعملا

 هوصناق رفاس املف . كب رضخو ءطالب ناجو «كب ريخ
 . طالب ناج هاخأ هتبيغ بئان راص جحلا ىلإ

 عمجتلا ةوق نم ةصقلا هذه هيلع لدت ام ادعو

 ىلع كلذك لدت اهنإف ةرتفلا كلت يف قشمد يف يعيشلا

 ءرشاعلا نرقلا لئاوأ يف ًافورعم ناك هوجولا ءامدإ نأ

 ىدمو ةميمذلا ةداعلا هذه لصأ نع نيثحابلا مهي اذهو

 .نمزلا يف اهلاغيإ

 ءالؤهل طالب ناج رصن لماوع نع لءاستن اننإ مث

 لن نيسحلا داهشتسا ىركذب نيلفتحملا ةعيشلا

 ىلع لدي روكذملا صنلاو مهيلع ماق نم ىلع هشيوشتو

 نم مهو .قشمد يف نييناريإلا نم رفاو ددع دوجو
 . (ماجعألا) مسا (ىرولا مالعأ) فلؤم مهيلع قلطأ

 ةكراشملا ىلإ مهاعد ام نأ بسحأف ةيردنلقلا امأ

 نم اهيف امو ةيفوصلا مهتعزن وه تالافتحالا كلت يف

 . ")تيبلا لآب قلعتلا

 نم ءرصنلا وبأ فرشألا كلملا هبقلو ؛ءيرصانلا طالب ناج وه )١(
 ىلإ طالب ناج كبشي عابو .كبشي ريبكلا راداودلا كيلامت
 دمحم رصانلا كلملا هماقأ دقو ء؛هسرحب هقحلأف يابتياق ناطلسلا

 لمعتسا مث ؛(م1107) ه017٠9 ةنس ًاريبك ًاراداواد يابتياق نب
 ه905 ماعلا يفو ءقشمد مث ءبلح ىلع يلاتلا ماعلا يف

 «كباتأ بصنم يف لوألا هوصناق ناطلسلا هماقأ (م1149)

 «رارفلا ىلع هوصناق نتفلا تربجأ امدنع ًاناطلس شيجلا هراتخاو

 لامعلا رابك هلع ضقتناو يوقلا بلح لاو (هورصق) هعيابي ملو
 ه15507 ةنس يفو هنع اوفرصنا كيلامملا نإ مث «ةرهاقلا يف
 يف لتقو ةبردنكسإلا ىلإ لمحو هؤادعأ هب رفظ (م١١16)

 .روهش ةتس الإ همكح مدي ملو .اهنجس

 مه (ىرولا مالعا) ققحم نامهد دمحأ دمحم لوقي امك ةيردنلقلا )20(

 .مهبجاوحو مهاحلو مهبراوشو مهسوؤر نرقلحي ةيفوص ةفئاط
 يف تأشن نيدلا لاجرو ءاهقفلا نم ةهوركم ةقرفلا هذه تناكو

 -اهراشتنا ببس ناكو اهعجش يذلا وهو .سربيب رهاظلا دهع
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 وه ماشلا دالب يف عيشتلا زكارم مهأ نإف مويلا امأ

 .هناكس ثلث ةعيشلا ددع براقي داكي ثيح نانبل يف

 كبلعب ةقطنمو لماع لبج ةقطنم يف نرعمجتي ام رثكأو

 . ةيبونجلا توريب يحاوضو لمرهلا ةقطنمو

 وه اهيف مهل عمجت مهأو ايروس يف نودجويو

 ىمسي هيف نوميقي يذلا يحلا ناكو قشمد ةمصاعلاب

 يلالقتسالا ينطولا مكحلا مايق دعبو .(بارخلا يح)

 امب مكحلا اذه نم ًافارتعا (نيمألا يح) مسا هب لدبتسا

 هنكس يذلا نيمألا نسحم ديسلا ةعيشلا عجرمل ناك

 نييسنرفلا نيرمعتسملا ةدهاجم نم نرق فصن يلاوح

 ةلزنم نم هل امبو ةيلالقتسالا ةينطولا ةكرحلل هتدايقو
 ةسردملا) موقت يحلا اذه يفو ةيحالصإ ةوعدو ةيملع

 .ًاضيأ هيلإ ةيوسنملا (ةينسحملا

 يفو لامشلا ىرق ضعب يف تاعمجت ةعيشللو

 .ناروح يفو صمح ىرق يفو اهسفن بلح

 لصألا يف يه ةيعيش ىرق نيطسلف عبتت تناك امك

 مث «نيطسلفب اهدودح ةلصتملا لماع لبج ىرق نم

 ءاليتسابو . نيطسلفب ىلوألا ةيملاعلا برحلا دعب تقحلأ
 كلت ناكس اولجأ اهيف مهتلود مايقو نيطسلف ىلع دوهيلا

 . ةيدوهي تحبصأو اهنع ىرقلا

 ماشلا دالب تجرخأ ةيضاملا نامزألا ىدم ىلعو

 يهروك نامثع خيشلا اهلاجر ريهاشم نمو .رصمو ماشلا يف --

 ةفئاطلا هذه نأ رعاشلا ليئارسإ نبا ركذو ةلبحلا نب نامثع مساب

 51١ ةنس ةجحلا يذ سماخ يفو 2717 ةنس قشمد يف ترهظ

 ال نأو ءسوجملاو مجاعألا يز كرتو مهبراوشو مهبجاوحو
 اذه كرتي ىتح ناطلسلا دالب ىلإ لوخدلا نم مهنم دحأ نكمي

 .ًاعرش رزعي كلذ لعفي ال نمو «عنشتسملا سابللاو عدتبملا يزلا

 يف اياوز ةدع مهل ناكو .قشمد ءاحنأ يف كلذب مهيلع يدونف

 رازم قيصل ةريغصلا باب ةربقم ةيردنلق اهرهشأ رصمو قشمد

 بتك ةبق اهنم ىفابلاو قرشلاو ةلبقلا ةهج نم ةنيكس ةديسلا

 اياقب يه ةبقلا هذه نأ حجارلاو .«سربيب رهاظلا كنر وهو ءدسأ

 . ةيردنلقلا ةيوازلا
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 ةعيشلا ءاملع زربأ نم نودعي نيذلا ءاملعلا نم ديدعلا

 ه1 ةنس ىفوتملا يكركلا يلع خيشلا ًالثم مهنمف

 دهشتسملا يناثلا ديهشلاب فورعملا يلع نب نيدلا نيزو

 ةنس ىفوتملا دمصلا دبع نب نيسح خيشلاو ه977 ةنس

 خيشلاب فورعملا يلماعلا نيدلا ءاهب دمحمو ه4

 نسح دمحم خيشلاو ه١7١٠ ةنس ىفوتملا يئاهبلا

 يلماعلا داوج دمحم ديسلاو ه١١١/ ةنس ىفوتملا رحلا

 .ه117175 ةنس ىفوتملا

 قارعلا ىلإ لحرو ماشلا دالب كرت نمم ءالؤهو

 ةلزنملا مهل تناكو اورهتشاو كانه اوردصتف ناريإو

 . ةعيفرلا

 ولو مهنإف مهنطاوم يف اولظو اولحري مل نيذلا امأ

 تلظ دقف ءالمعو املع ءالؤه نع نورصقي اونوكي مل
 ادعام .مهدالب قاطن نع جرخت مل ةدودحم مهترهش

 ةرهش مهل تناك دقف كلذ عمو ماشلا دالب اكرتي مل نينا

 يكم نب دمحم خيشلا نيمدقألا يف امه «ةيودم ةيملاع

 يفو ها/87 ةنس دهشتسملاو لوألا ديهشلاب فورعملا

 ه١11 ةنس ىفوتملا نيمألا نسحم ديسلا :رصعلا اذه

 ىدص هيلإ غلب امو لوألا ةرهش يف يفكيو .(م116؟)
 (نييرادبرسلا) دهع يف ديؤملا نب يلع نأ هلضفو هملع

 هادهب يدهتستل مهدالب ىلإ لحتري نأ هيلإ بلط دق
 .هملعب دشرتستو

 ماشلا دالب يف ةعيشلل ًاعجرم لظ يذلا يناثلا امأ

 عيمج نيب ديحولا هنإف ءنرق فصن ةليط (نانبلو ايروس)
 اذه ىلإ اهيف ملعلا دوهع دعبأ نم ماشلا دالب ءاملع

 هيدلقم لمعل ةيلمع ةلاسر هل ناك يذلا ديحولا  دهعلا

 دقو هسفن قارعلا يف ىتح ناكم لك يف نيرشتنملا

 هيلإ درت تناك دقو .تارمو تارم هذه هتلاسر تعبط

 نم قرشلا ىصقأ نم ىتح نيتفتسملا تاءاتفتسا

 .نوريثك نوديرم اهيف هل ناك يتلا ايسينودنأ

 نايعأ) ىربكلا هتعوسوم هدولخو هترهش تسّركو
 يبلاطل ةيملاعلا عجارملا نم تحبصأ يتلا (ةعيشلا

 .ناكم لك يف ةيمالسإلا تاساردلا

 ماشلا

 ينيدلا حالصإلا نيدايم يف هلامعأ ادع اذه

 تاالافتحا يف يرجي امل هتبراحم اميس ال يعامتجالاو

 سوؤرلا حرجو برضلاو مطللا نم مرحملا نم رشاعلا
 .روهظلاو

 ماشلا دالب يف ةيعيشلا لودلا

 ةلودلا نم الك ةيعيشلا لودلا نم ماشلا دالب تفرع

 ىنب ةلودو ةيسادرملا ةلودلاو ةينادمحلا ةلودلاو ةيمطافلا

 ْ .رامع

 مهتلودل ًادادتما ماشلا دالب تناكف نويمطافلا امأ

 رصم ىلإ تدتما مث سنوت يف رمألا لوأ تماق يتلا

 دالب لامش يف مهتلود تماق نوينادمحلاو .ماشلا دالبف

 ةلودلا ةئراو ةقيقحلا يف تناك ةيسادرملا ةلودلاو ماشلا

 «بالك ينب ىلإ يمتنت ةلود يهو .بلح يف ةينادمحلا

 مايق لبق ماشلا دالب يف نرق ةبارق بالك ونب شاع دقو
 نأ مهددع ةرثك لضفب اوعاطتسا دق اوناكو ةلودلا

 مهسفنأل اوقلخ امك «بلح ةقطنم يف مهتدارإ اوضرفي

 ةعراصتملا ىوقلا طسو مهتلود ةماقإل بسانملا خانملا

 يداحلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف تقولا كلذ يف

 . يداليملا رشع

 يتلا نييطنزيبلا عم مهعئاقو نييسادرملل تناك دقو

 . ماشلا دالب اهب اوناص

 تناكو ماشلا دالب يف (رامع ينب) ةلود تماقو

 هينوج ىتح الامش ايروس يف ةلبج يحاون نم اهدودح
 داركألا نصحو اتيفاص ةعلق ىلإ دتمتل ءأبونج نانبل يف
 دالبو يرشب ةبجو ةينضلاو لمرهلاو راكعو ةعيقبلاو

 . ليبج دالب يقرش ةروفقاعلا

 ماشلا دالب نومحي ةعيشلا ناسرف

 سدقلا نع مهنودوذيو نييطنزيبلا نم

 يمالسإلا رصنلاب نونغتي مهؤارعشو

 دعب فقو دق (لقره) ىطنزيبلا لهاعلا ناك اذإ

 لابج قوف تفكر دق ناك اذإ ب اهذلت امو كومريلا ةكرعم

 .هشويج اهيف تقزمت يتلا ايروس ىلإ علطتو سوروط



 ماشلا

 ال ًاعادو ءايروس اي ًاعادو :لاقو فيسألا دّهنت دهنتو

 ..هذعب ءاقل

 نإف ايروس ىلإ ةدوعلا نم سيأ دق لقره ناك اذإ
 اولظو اهنم اوسأيي مل نورقب كلذ دعب هولت نيذلا
 «ىربكلا ةلودلا ماظن طرفنا نأ دعب اميس ال اهب نيثبشتم

 يف «لتاقتتو عزانتت ةمسقم الود تداعو ءمهئادعأ ةلود

 الاحفتسا مهضعب رمأ لحفتساو اووقت دق مه اوناك نيح

 تايار تحت ايروس ىلإ ةدوعلاب ًاريدج هسفن هيف ىري

 .رزؤملا رفظلا

 ناوخألا هالت مث «سونيباكيل نيطنطسق ءاج دقف

 ءالؤه نم لكو «ساكوف روفقن مث ًالوأ ساكوف سادرب
 زكتري يتلا ةوقلا «ةديعبلا حماطملا ىلإ عمجي ناك ةثالثلا

 :حماطملا هذه سأر يفو .حماطملا هذه قيقحتل اهيلع

 نانبلو ايروس) ماشلا دالب ىلإ ةدوعلا وهو اهمظعأ
 .اهيلع ةيطنزيبلا ةدايسلا دادرتساو (ندرألاو نيطسلفو

 قزمتلا كلذ نم قلخت نأ ريداقملا ءاشت نكلو

 ًاكسامت امهنم لك كسامتي «نيلتكت يبرعلا يمالسإلا

 «صالخإلا ىلإ عمجي دئاق امهنم الك دوقيو ءًامكحم
 . ةيطنزيبلا حماطملا ةهجاوم زوعت يتلا ةءافكلا

 «نييمطافلا ةلود ايقيرفا لامش ىف تماق دقف

 ايلع اهتممجو ةيلاسقتالا تانايكلا لع ايه ثدفتو
 يف هسفن تقولا يف تماق امك محالتم دحاو نايك يف

 ام اهيلإ تمضو :؛0'2نيينادمحلا ةلود ماشلا دالب لامش

 اهقيرط قشت تضمو ءالشألا نم همض تعاطتسا

 .ةحامط ةعاجش

 مهانددع نم ةيطنزيب مكح ىلع بقاعتي ناك تقوف
 ًاددهم دبرعي سونيباكيل نيطنطسق ناك تقوو «لبق نم
 فيس :ةينادمحلا ةلودلا سأر ىلع موقي ناك ءًادعوتم

 رقع يف هادحتي لب ؛هيلإ هودع مدقت رظتني الف ةلودلا

 .ةراد

 اهعضوم يف نادمح نب يلع ينادمحلا ةلودلا فيس ةمجرت عجار )١(

 . (ةعيشلا نايعأ) نم

 هي

 ًامحتقم شويجلا دوقيو ساكوف سادرب يتأي مث

 فيس هل دمصيو «ةلودلا فيس ىلع ةيبرعلا ضرألا
 ةكرعم لك ىف دقفي لي «ًالانم هنم سادرب لاني الف ةلودلا

 زيصملا هي. يحي نيس :ةاوقو ةعيج نس ري طخلا اذا
 حرجيف (م401) ه177 ةنس شعرم ةكرعم يف بيهرلا

 نم عقي نميف ًاريسأ نيطنطسق هنبا عقيو ههجو يف
 . ىرسألا

 ىلع هادم نزحلا هب غلبيو سادرب ىلع رمألا ربكيو
 بهرتلا الإ هنازحأو هتبيخل ًاذالم دجي الف ءهدلو رسأ

 .ريدلا لوخدو

 سرشأ وهو يناثلا ساكوف روفقن هقيقش يتأيو
 هتسارش عم ةيزاوتم هحماطم تناك دقو مهاتعأو ةثالثلا

 برعلا رهق نأ كلملا هيلوت لبق هل قبس دقو .هوتعو
 ىف ةيرحبلاو ةيربلا ةيطنزيبلا تاوفلل ًاماع ًادئاق ناك نيح

 م ةنس تيرك ةريزج مهنم عزتناف «ةيبرغلا ةهبجلا

 .(مقك0)

 كلملا ىلوت نأ دعب سفنلاب ةقثو ًاحومط دادزا مث

 روطاربمالا ةلمرأ وناقويث هجوزتب (م957) ه767 ةنس

 هراعش ناكو .ًاروطاربما هسفن نالعإو سونامور

 بطخ سوسرط حتفف مدقت نيحو .« سدقلا ىلإ لوصولا
 نع هقيعت تناك يتلا يه ةدلبلا هذه نإ ًالئاق اهربنم ىلع

 :نسدقلا ىلإ لوضولا

 يمطافلا لوطسألا

 ةيمطافلا ةلودلا سأر ىلع ناك تقولا اذه يفو

 زعملا وه ريداقملا هل اهتدعأ يتلا ةمهملاب قيلخ ةفيلخ
 ينادمحلا ةلودلا فيس ةمهم تناك اذإو .هللا نيدل

 دادعإب ىفتكاف أرب نييطنزيبلا ةلتاقم ىلع ةروصقم

 ةجودزم تناك يمطافلا زعملا ةمهم نإف «ةيربلا شويجلا
 ام لوأ فرصنا كلذل ءًارحبو أرب لتاقي نأ هيلع ناك ذإ

 رحبلا ديس هنم لعج مخض لوطسأ دادعإ ىلإ فرصنا
 عضولا نيخرؤملا دحأ فصو دقل ىتح .طسوتملا

 لعجي نأ يوقلا هلوطسأ لضفب زعملا عاطتسا» :ًالئاق
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 . 2)«ةيمطاف ةريحب طسوتملا ضيبألا رحبلا يبرغ

 نييمطافلا نأل ءرحبلا يبرغ خرؤملا اذه صخ دقو

 دالبو رصم ىلإ اولصي ملو قرشلا ىلإ دعب اومدقتي مل
 رحبلا اذه حبصأ دقف امهيلإ اولصو نأ دعب امأ .ماشلا

 مهلوطسأ دتما امك .ةيمطاف ةريحب هيقرشو هيبرغب هلك
 يف طايمدو ةيردنكسإلا تناك امكف ءرمحألا رحبلا ىلإ

 مهأ ماشلا يف اديصو روصو اكعو نالقسعو رصم
 رحبلا يف لوطسألا عطق اهيف عمجتت يتلا ئفارملا

 .رمحألا رحبلا ئفارم مهأ باذيع تناك .ضيبألا

 ىزعملا رعاش ةيرعاش لوطسألا اذه راثأ دقو

 نويع نم ةديصقب اهقطنأف يسلدنألا يناه نب دمحم

 مامأ كنأ اهؤرقت تنأو بسحت ءدلاخلا يبرعلا رعشلا

 زعملا ًابطاخم اهيف لوقي ءرصاعم يبرح لوطسأ فصو
 عم ىربكلا هكراعم قدح يف لرطتسالا راصتتا ادعت

 : نييطنزيبلا لوطسأ

 هبابع ميظعلا رحبلاو ربلا كل
 ديبو ضاخت رامغأناّيسف

 اهعالطا الإ مورلا كلم عارامو

 دوئيواهلمالعأرشنت

 هريبص رهفكم مامغاهيلع

 دوعروةمج تاقرابهل

 هنأك بابعلا يماط يف رخاوم

 دوج كفكل وأ سأب كمزعل

 اهلامسو اهمالعأ اهب تفانأ

 ديشم ءارعلا ريغ ىلع ءانب

 اهلاقفتا آلوث مشلا تايتيارلا نم

 دويروخمش نانقاهنمف

 ىلصلل مرضت رانلا تاحداقلا نم

 دومخ ءاقللا موياهل سيلف

 نسح ميهاربإ نسح روتكدلا فيلأت (هللا نيدل رعملا) باتك )0(

 .(58ص) فرش هط روتكدلاو

 ماشلا

 جرامب تمارت ًأظيغ ترفز اذإ
 دروقو ميحجلا ران نم بش امك

 قعاوص تايماحلا نهسافنأف

 ديدح تارفازلا نههاوفأو
 اهنأك رامغلا قوف لعش اهل

 دوس فحالماهتقلتءامد

 لوطسألا اذه كراعم فصو ىف ىناه نبالو

 تشب ان( عزورأا نم ريقعت يتلا دتاضفلا نم تادئالا

 عستي الو ءيمحلم يرعش ثارت نم برعلا ءارعشلا
 ىفتكن اننكلو اهنع ثيدحلا ىف ةضافإلل انه لاجملا

 روق قناه ونا اهلي يططاخني ديف نمةعناتتألا هاله
 :يمطافلا لوطسألا مامأ هلوطسأ ةميزه دعب ساكوف

 ةدع لمحي لوطسألاب تثعبو

 لوطسألاةلعلابانبائأف

 ًارفوم تعمجامانيلإ ىدأ

 لوفج وهو ميلاب ىنثنامث

 هلمح بئانجلا ىلع فخي ىضمو

 ليقثوهو شيجلاب ىريدقلو

 يف برعلا لطب لب نيينادمحلا لطب تومي مث
 الو «ةلودلا ناوفنع هتومب توميف ءةلودلا فيس هرصع

 ةهبجلا راهنتو «هتافص نم ءيش هل نم هئافلخ يف نوكي

 «ةيبرغلا ةهبجلا تلظ نيح يف «نييطنزيبلا مامأ ةيقرشلا

 ءءايوقألا ءافلخلا يلاوتب ةفينع ةيوق نييمطافلا ةهبج

 نييمطافلا لوصوب غلبم لك كلذ يف تغلب دق تناكو

 .ماشلا دالبو ةيبرعلا ةريزجلاو رصم ىلإ

 كراعم قفار دق نأ ىبرعلا بدألا ظح نسح نمو

 هللا نيدل زعملاو نئادمحلا ةلودلا فيس اهداق يتلا رفظلا

 رعاش يبنتملا نع لوقن نلو «نايرقبع نارعاش يمطافلا

 يف سانلا لغاشو ايندلا ئلام وهف ءائيش ةلودلا فيس

 دب ال نكلو .رصعلا اذه ىتح روصعلا لك يفو هرصع
 :زعملا رعاش رخآلا رعاشلا نع راصق تاملك نم انل

 هينطاوم رخافت نم غلب يذلا يسلدنألا يناه نب دمحم

 ءايقيرفإ لامشب هرجهم يف وأ سلدنألاب هتبنم يف ءاوس هب



 ماشلا

 نبا كلذ دعب اومس امك «برغملا يبنتم هومس نأ

 ةلواحم يف مهتداع ىلع «برغملا يرتحب :نوديز

 .ءيش لك يف قرشملا ةاشامم

 يف يناه نبا رعش نم ًاجذومن مدقت اميف انيأر دقلو
 ال كراعملا فصو يف هدئاصق لكو ءلوطسألا فصو

 «بثوتملا قلأتملا قسنلا اذه ىلع اهنم ةيرحبلا اميس

 (برغملا يبنتم) مسا لمحي نأب ًاريدج ناك دقل ىتح

 عوضوملا وه قرشملا يبنتم هيف قلح يذلا عوضوملاو
 ةرفاظلا كراعملا وهو «برغملا يبنتم هيف قلح يذلا

 . ةرداهلا ةيبرعلا ةلوطبلاو

 ىتح قرشملا ىلإ تدتما دق يناه نبا ةرهش تناكو

 ًامزاع ناك يبنتملا نإ ليقو .هسفن يبنتملا ىلإ تلصو

 املف برغملا ىلإ هجوتلا ىلع ةلودلا فيس قارف دعب

 : اهعلطم يناه نبال ةديصق هتغلب

 ىطخ رخأتوأىطخ مدقت

 ىرقهقلا ىشم بابشلا نإف

 قيرط يناه نبا انيلع دس دقل :لاقو همزع نع لدع

 لوقلا اذه اوور نيذلا نوخرؤملا ددحي ملو .برغملا
 ىلإ هباهذ لبق ناك له اوحضوي ملو ؛مزعلا اذه نمز

 .هل هتقرافم دعب وأ روفاك

 بيهت ىلع لدت ةصقلا نإف رمأ نم ناك امهمو

 مل ةايحلا نأ فسؤملا نمو يناه نبا ةرواجم نم يبنتملا

 ةسداسلا زواجتي مل وهو ليتغا دقف . يناه نباب لطت

 ىلإ زعملاب قاحللاب مهي وهو هلايتغا ناكو «نيئالثلاو
 تومب ىربك ةراسخ يبرعلا رعشلا رسخ دقلو .ةرهاقلا

 قفارو اهلصو ولف ءرصم ىلإ لصي نأ لبق يناه نبا
 كرتل داجمأ نم هب تلفح امو ةيرصملا هتايح ىف زعملا

 . ًاعئار ًايرعش اثارت

 ةدهاج تلمع ىتش ىوق يناه نبا ىلع تبلأت دقلو

 هقلر :هركذ لامختإو هرما ةيوضتر هنجشا نيشتتا ىلع
 ددص يف نآلا تسلو ؛ديعب دح ىلإ كلذ يف تحجن

 .ىوقلا هذه ىلإ ةراشإلا

 يناه نباو يبنتملا دعب

 فيس دعب ةينادمحلا ةلودلا رايهنا مدقت اميف انيأر
 لامش يف اومدقتيل نييطنزيبلا مامأ قيرطلا دهمتف ةلودلا
 ىلع مهتدايس اوطسبيو ندملا هيف اولتحيو ماشلا دالب

 لامش اوزغ دقل لب ءايكيليك ىلع اورطيس امك هنم ءازجأ

 نييمطافلا ةعاطتساب نكي ملو .ةلجد رهن اوربعو قارعلا
 نأل «ةيقرشملا ةهبجلا ىلع ًائيش اولمعي نأ ءايوقألا
 مهب اذإ مث .اهيلع مهل ةطلس ال ةعساو أدامآ اهنيبو مهنيب
 تءاج مث .رصم ميمص يف مث قرشملا باوبأ ىلع
 مث قرشملا يف نولغوي مهب اذإف ةيلاتلا تاوطخلا

 نييطنزيبلا عم هجول اهجو مهب اذإو «هنم اءزج نوحبصي
 مهمه اولعجف .برغملا يف مهعم مه امك قرشملا يف
 ندملا نم نويطنزيبلا هيلع ىلوتسا ام عاجرتسا لوألا
 نع نييطنزيبلا ءالجإ رمألا لوأ اولواحو .ةيماشلا
 ةنس ساكوف روفقن اهيلع ىلوتسا دق ناك يتلا ةيكاطنأ
 رثكأ تناك ةيطنزيبلا ىوقلا نكلو .(م459) ه4
 قوفت تناكو نييمطافلا تارباخم تردق امم ةفاثك
 ةروطخ اوفرع نييطنزيبلا نإف ءًادادعأو ًاددِع مهتارق
 ةكراطبلا ةنيدم اهنأ نع ًالضف ةيكاطنأ طوقس
 ةيحانلا نم ةيطنزيب ةسفانم تربتعا كلذل «نيسيدقلاو
 ريدقت يف نكت مل ىوق اهنع عافدلل اودشح اذهل ةينيدلا

 ءاهدادرتسا يف يمطافلا شيجلا لشفف «نييمطافلا
 لشفلا اذه سكسميزانح يطنزيبلا روطاربمالا منتغاو

 اهنمو صمح ىلإ ةيكاطنأ نم 9176 ةنس هشويجب مدقنو
 تعضخف هتمواقم ةبغم قشمد تفاخو .«كبلعب ىلإ
 ؛ةيراسيقو ايربط هل تملس امك «ةيزجلا هل تعفدو
 ىلإ هلوصوبو «سدقلا ىلإ لوصولا ىلع ًاممصم ناكو
 رثكأ عطقو نيطسلف يف راص دف نوكي ةيراسيقو ةيربط
 اذه نوكي اذكهو سدقلا ىلإ ةفاسملا فصن نم

 يف ةيطنزيب ةرطابأ نم ركفي نم يناث يطنزيبلا روطاربمالا
 لوألا ركفملا دعب .نيملسملا نم سدقلا عاجرتسا

 تقبس دق ةيطنزيب نوكت اذكهو .يناثلا ساكوف روفقن
 .سدقلا ىلإ ذافنلل لطفل يف نيسيلصلا

 نييمطافلا نأ ثادحألا ضارعتسا نم ًايلج ودبيو
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 ةلواحم نع عجارتف هل اودمصو سكسميزانح ةين اوكردأ

 لحاسلا ىلإ هجتاف هفده لوحو سدقلا ىلإ لوصولا
 قيرط يف ةيمطافلا شويجلا دشح ةصرف ًامنتغم ينانبللا
 مث «توريبو اديص ىلع ءاليتسالا عاطتساف سرا

 . سلبارط ىلإ هجتا
 يطنزيبلا روطاربمالا تاين نع نويمطافلا لفغي مل

 هفحز قيرط يف فوقولاو سلبارط نع هدصل اوعرسأف
 مهلوطسأب اهنع عفادملا يربلا مهشيج اودضعو ءاهيلإ

 درو نييطنزيبلاب ةميزهلا قاحلإ اوعاطتساو «يبرحلا

 توريب ىلخأ ىتح هتقحالمو سلبارط نع سكسميزانح

 .ينانبللا لحاسلا ندم نم هيلع ىلوتسا ام لكو اديصو
 ىلإ هتدر ىتح هقحالت ةيمطافلا تابرضلا تلظو

 . ةيكاطنأ

 ًاروهقم ةينيطنطسقلا ىلإ ًابيآ داع لشفلا هب قاح املو
 .915 ةئس لئاوأ يف يفوت ثيح

 دقتفن انه «يناه نبا دقتفنو يبنتملا دقتفن انه

 الف تفلتنو «يبرعلا رفظلاب ىنغتي يذلا يبرعلا رعاشلا
 موزهملا سكسميزانح يف لوقي نم ةحاسلا يف دجن

 هلاق ام هتمصاعب نييمطافلا تالوطب نم ذئاللا روهقملا

 ًاحيرج ةكرعملا نم ّرف نيح ساكوف سادرب يف يبنتملا

 :ريدلاب ذال مث اهيف ًاريسأ هنبا كرتو ههجو يف

 ةحيرج كيتجهم ىدحإب توجن

 ليست كيتجهم ىدحإ تفلخو

 ًابراه كنباةيطخللملستا

 ليلخ كيلإ ايندلا يف نكسيو

 ةشرم نمهكاسنأام كهجوب

 ليوعوةنراهنم كريصن

 ةكرعم دعب ساكوف روفقن ىف ىناه نبا هلاق ام وأ

 ” ةيرعبلا ةيربلا ناجعلا
 ليوط راخفلا يف ضيرع موي

 لوجحوهل ررغ يضقنتال

 هباهعمدأ ماشلا روغث تحسم

 لومهوهو برتلا للبت دقلو

 ماشلا

 يذلا عمجلا دروم ىتسمدلل لق

 لوصنوانقهلهتردصأام

 هتررغ تنأو (ليونم) طهر لس

 ليونم ىوثةكرعم يأيف
 اعجاور لوفقلا نم دونجلا عنم

 لوفق تايدنملابهلابت

 ىدرلاعاجعجب اهيف اوكرتي مل

 ليسي عيجنلا لع عيجنلا الإ

 اهنإ مجاعألا برعلا اهب ترحن

 لوقصممذهلو قمأحمر

 هرعشب شيعي يذلا يبرعلا رعاشلا اندقتفا انإ تلق

 نباو يبنتملا دعب هرن ملف .ةرفاظلا ةيبرعلا كراعملا

 ةرقابع نم ةيلاخ ةيبرعلا ةحاسلا تناك لهف «يناه

 ؟رعشلا

 كلت مايأ اهيف ناك دقف «ةيلاخ نكت مل اهنأ عقاولا

 «(يرعملا ءالعلا وبأ) ديرفلا برعلا رعاش ثادحألا

 غارف دسي نأ ءالعلا يبأ ةعاطتساب ناك له نكلو

 :؟نييسامتلا نيرغاشلا
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 «نيبيهر نينجس يف نيجس ؛نيسبحملا نيهر هنإ
 ؟لعفي نأ سيبحلا رعاشلا ىسع اذامو

 درجيو داوجلا يطتمي نأ ًاعيطتسم نكي مل هنإ

 ةكرعملا يف كراشيف دئاقلا بنج ىلإ يشميو فيسلا

 ثدحي ناك امك ءاهجهرب لعفنيف بثك نع اهاريو
 نأ ًاعيطتسم ناك الو . . .ةلودلا فيس عم يبنتملل

 مرطضيف ةعاسف ةعاس اهل ًاعبتتم اهثئادحأ يف اهبكاوي

 .زعملا عم يناه نبال ثدحي ناك امك ءاهئابنأب

 شاع يذلا يرعملا نكلو . . . هيسبحم يف ناك هنإ

 «ريثملا رئاثلا رعشلا مومهلا هذه هتقطنأف ءهبعش مومه

 ًاشيج دعأو «ةريخذلاو نؤملاب هألم ًامخض ًالوطسأ دعأ هنأ

 رمأو برحلا تالآ نسحاب نيزهجم لجر فلأ نيسمخ نم برقي
 «ةبارقلا ةلصب هيلإ تمي ناكو (ليونم) امهدحأ نيلجر هيلع

 .ةحساك ةميزه لوطسألاو شيجلا مزهاف



 ماشلا

 دودح ىلع يرجي امع ًاديعب نوكي نأ نكمي ناك له

 نطولا ةيرح نيب عارص نم نطولا بلق يف وأ ؛نطولا
 نيبو «نطولا ىلع ضقنملا يبنجألا نيب . . .هدابعتساو

 ؟ضقنملا اذه ىلع ضقنملا نطاوملا

 هيسبحم يف وهو ناك اذهل ءهعبط نم اذه نكي مل

 مهعم شيعي «برحلا نيدايم يف نيلضانملا عم شيعي
 مهعم شيعي نأ عطتسي مل نإ «هتينطوو هفطاوعو هسحب

 . هينيعو همسجب

 حلسملا يبرعلا لاضنلا رعاش يرعملا ناك كلذل
 . يبرعلا نطولا ةايح نم ةجرحلا ةرتفلا كلت يف

 نيلتاقملا تالوطبب ىنغت يذلا توصلا ناك

 . مهئادعأ ىلع ضرحو ؛«مهعئاقول سمحتو

 ىلع قفشي يذلا بلقلا قيقرلا ئداهلا يرعملا
 لوقي يذلا هسفن وه «محللا لكأي الف حوبذملا ناويحلا

 : مهنطو نع ًادايذ برعلا ناسرف تالوجب عمس دقو

 يمدقا ل يخلل نولاوق سراوف

 لاجم سوؤرلا ريغ ىلع سيلو

 ىضم يذلا رثأ دادزي فسأ مهل

 لاتق هيف سيلاملس رهدلا نم

 امنأك يلاوعلا رمسلا مهيديأب

 لابذ نهفارطأ ىلع بشي

 ًادسأ نيللاو قفرلا دعب بلقني يرعملا وه اه
 ليخت بذعتسيو «راوفلا مدلا روصت بيطتسي ًاروصه

 عيجنلاب ةجرضملا سوؤرلا قوف ةلاوج سراوفلا

 !رمحألا

 الب توطنا يتلا ةعداولا ملسلا مايأ ىلع فسأيو

 !تاماهلا حيطتو سوفنلا هيف قهزت لاتق

 يرعملا وه لجأ ؟ملكتي يذلا وه يرعملا له
 !ضايفلا هنايبو قلطلا هناسلب

 نأ يرعملل تحوأ ىتلا ىه ةيناسنإلا تناك اذإ

 هل هومدقو وصار او كلانا وكت نيذلل لوقي

 كوفعضتسا» :هلحنأ يذلا هضرم يف هلكأيل

 هي

 عنتمي مث 2. . .دسألا لبش اوفصو اله . . .كوفصوف

 !قارملا همد ليختل ًاعاظفتسا هلكأ نع

 ء«يرعملا بلق تققر يتلا يه ةيناسنإلا تناك اذإ

 تلعجف ءميحرلا بلقلا كلذ تّسق يتلا يه ةينطولا نإف
 !ىأرم بذعأو رظنم لمجأ هدنع قارملا مدلا

 هنطو ماحتقا نع اوعروتي مل نيذلا ءادعألا مد

 !هناكس ديرشتو هلهأ عيورتو هضرأ ةحابتساو

 ًادعوتم ًاددهم ةازغلا بطاخيف لوقلا يف دتشي مث

 :برحلا ةلصاومب

 ةرم برحلا متيفلأ له ردغلا ينب

 لاضنو مكنع نعط فك لهو

 مكيلع يلايللا محس تعلطا لهو
 لاوز راهنلا سمش نم ناح امو

 ًاسباوع يصاونلا ثعش تعلطأ لهو

 لاعر نهفلخ ىمارت لاعر

 اصحلا ىلع دبملا لمرلاك ددع اهل

 لابج ءاقللا دنع اهنكلو

 ةرم برحلا ةروس نماوملست نإف

 0ع فونألا تن م كعشمتو

 هذهدعبمكيتأيام نآلا اوذخ

 لاثم وهف ماعلا اذاوبسحت الو

 ةيبرعلا ليخلا فصي نأ دعب ءامدلا ركذ ىلإ دوعي مث

 نل تائماظلا لويخلا كلت نإو «برعلا ناسرفب ةبثاو

 : مورلا ءامد الإ اهيوري نلو ءاهدروم ءاملا نوكي

 ةضيرغ يهو مورلا ءامد ندري

 لالز وهو ءاملادرو نكرتيو

 نوفّوخي نيذلا نييمازهنالاب ددني ىرخأ ةديصق يفو
 :تابثلا ىلع هموق ٌتحيو مورلا سأب نينطاوملا

 امنإو سان مورلاب اندعويأ
 ماوم قاقرلا ضيبلاو تبنلا مه

 .لابجلا اب دصقي )١(
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 نأو مورلا ىلع ةقباسلا مهتاراصتناب هينطاوم رّكذيو

 : لضفأب هريصم نوكي نل نويمازهنالا هب مهدعوي ام
 «مراح»و «ضاخملا» نيب نكي مل نأك

 مايخو الفلا نيجشي بئاتك

 'ةيطلم» ءارو نماهوبلجي ملو

 ماكاو اهب لابجأ عدصت

 تبلأت برغو قرش نم بئاتك
 ماوت يهو توملااهاتأ ىدارف

 ةديرخ هيف سمشلا نأك مويب
 ماثلمحألاعقنلا نم اهيلع

 مهيلع قيرأ ىركس مهنأك

 مادم نهؤلم سوؤكاياقب
 ىضقنا امو مانملاك ًاثيدح اوحضأف

 مانمو ةظقيهنم نايسف

 نوضوافي اولسرأ دق (مورلا) نييطنزيبلا نأ ودبيو
 هنأل يرعملا بجعي مل امم برحلا ءاهنإو حلصلا ىلع
 نأ نكمي ام ىلإ رمألا ىدأ ولو ةلماك هتمأ فادهأ ديري

 انهو .ىحرجو ىلتق :ةريثكلا اياحضلا نم هيلإ يدؤي

 ليست برح .اهيف ةداوه ال برح ةيعاد يرعملا ىرن
 اذهب يبرعلا ضوافملا بطاخي وهف ليسم يأ ءامدلا اهيف

 :بولطملا فقوملا هل ددحيو حيرصلا لوقلا

 نكمم حلصلاو ؛«لسرلا كيلإ اودرو

 مالس لاتقلا ريغ ىلع اولاقو

 اندنع نعطلاو برضلا الإ لوق الف

 ماسحو لباذالإلسرالو

 هحارج يسوت حورجملاف «تدع نإف

 مارك نحنوانتمدعتملذإو
 ًاببحم ءاقبلا ناك نإو انسلف

 مامح هيلع ىنخأ نم لوأب

 اهيف ناك يلاضنلا ةعيشلا خيرات نم تاحفص هذه

 «ةازغلا حافك يف بنج ىلإ ابنج ناسرفلا عم ءارعشلا

 بلقلا قيقر ًاعيدو ًارعاش قلطأ يذلا يلاضنلا خيراتلا

 ماشلا

 ءودهلا ىلإ ةوعدلا نم هداعأو هيسبححم نم سفنلا فوطع

 نم «فنعلاو ةوسقلاو بخصلا ىلإ «فطاعتلاو نانحلاو

 . اهمراص ةوعدلا فينع برح ةيعاد ىلإ مالس ةيعاد

 فوطعلا ئداهلا ملاسملا يرعملاب انباجعإ ناك اذإو

 دقاحلا رئاثلا براحملا يرعملاب ائباجعإ نإف ءًاميظع

 نع ناثدحتي ناخرؤم
 ماشلا دالبل ةعيشلا ةيامح

 بورحلا) هباتك يف يشبح نسح روتكدلا لاق
 دالبل ةيطنزيبلا تاوزغلا نع ثدحتي وهو (ةيبيلصلا

 ىلع (م917/5) ه6565 ماع يطنزيبلا ذوفنلا دتماو»

 تملستساو ةيزجلا صمح هل تعفدف ةيماشلا دالبلا لوط

 . «هتيالو ىلع ءاقبإ ههجو ءام نيكتفألا قارأو «كبلعب

 ثيدحلا يف ًارمتسم يشبح روتكدلا لوقي نأ ىلإ

 : يطنزيبلا حتفلا نع

 باسح ىلع (يطنزيبلا) حتفلا ةجوم نأ ىلع»

 ذنم تفقوت نأ ثبلت مل ةيمالسإلا تارامإلاو نادلبلا

 نيذلا نييمطافلا ةوقب تمدطصاو رشاعلا نرقلا رخاوأ

 ةايح قفدتي يوق رصنعو ديدج مدب مالسإلا اودمأ
 .2...حتفلل علطتيو

 ىف ةيرحبلا) اهباتك ىف رهام داعس ةروتكدلا تلاقو

 ١ ْ :(ةيمالسإلا رصم

 لوطسألا دعاوق معدو نييمطافلا مامتها نإ

 يف رثألا ربكأ هل ناك هلحاوس ىلع (ىمطافلا) يرصملا

 درشلا ىلع ةلثن جملا: ةناخ ةقذلنإلا ةلودلا ةنازيف
 كلذ «ةصاخ طسوتملا ضيبألا رحبلا يقرش يف يبرعلا

 مهراتهتسا يف اودامت دق اوناك (نييطنزيبلا) مورلا نأ

 شطيرقا ىلع مهئاليتسا دعب اميس الو ةيسابعلا ةفالخلاب
 يكل ماشلا ميلقإ ىلع موجهلا ىلع اولوعف «(ديرك)

 راس م46 ةنس يفف «هنم سدقملا تيباوعزتني

 نم ريثك ىلع ىلوتساو ماشلا دالب ىلإ يمورلا لوطسألا



 ماشلا

 روصو توريب لثم اهنم ةيلحاسلا اميس الو اهندم

 ةيربلا سلبارط ةنيدم تاوق نأ الإ .اديصو نالقسعو

 (يمطافلا) يرصملا لوطسألا ةرزاؤم لضفب تعاطتسا

 ىلإ الشاف داع كلذبو «يمورلا لوطسألا ةميزه نم اهل
 تيقن كلذ نيكي ةفلطانلا ةلودلا تاذنز .ةنعطظطقتلا
 مورلا دراطتو ةيرحبلا ماشلا دالب دعاوق ىلع اهناطلس
 .ةيلامشلا ماشلا فارطأ نم (نييطنزيبلا)

 :ًاضيأ لوقتو

 أجل نيح نييمطافلا فواخم تققحتو ...

 روص ماكح بيلأت ىلإ م76١٠ ةنس مورلا روطاربما
 اصع قش ىلع مهتدعاسمو نييمطافلا ىلع سلبارطو

 ناك (يمطافلا) يرصملا لوطسألا نكلو «مهيلع ةعاطلا

 نيذه هايم يف مورلا نفسل ىدصتف داصرملاب مهل
 .ةركنم مئازه مهب لزنأو نيءانيملا

 ةيامحلا نولصاوي ةعيشلا

 ةعيشلا نييسادرملا نإف نييمطافلاو نيينادمحلا ادع

 ًاضيأ مه اودصت بلح يف نيينادمحلا اوفلخ نيذلا

 .نييطنزيبلا نم ماشلا دالب ةيامحل

 (سونامرأ) نييطنزيبلا كلم لصو 47١ ماعلا يفف

 ناملألاو راغلبلاو سورلا كولم هعمو بلح ىلإ

 ضعب هددع رّذق شيج يف نمرألاو رزخلاو كيجلبلاو

 ةغلابم نم انيأر امهمو «لتاقم فلأ ةئامتسب نيخرؤملا
 ىدصتف ًاريبك ناك شيجلا نأ يف كش الف ددعلا اذه يف

 يف فقوو يسادرملا حلاص نب رصن ةلودلا لبش مهل

 رسأو زازعإ ىلإ مهعبتو ءاهمزه ىتح مهفوحز هجو
 مئانغ مهنم نوملسملا منغو مهكولم ءانبأ نم ةعامج

 نيينادمحلا كراعمب ةعيشلا ءارعش ىنغت امكو

 انيأرف نييسادرملا كراعمب اونغت كلذك نييمطافلا كراعمو

 دلخي يرعملا ةنيصح يبأ نب نيسحلا سادرم ينب رعاش
 هافشلا ىلع ةينغأ اهلمحيو ليمجلا هرعشب ةكرعملا هذه

 ةكرعملا لطبل اهدشنيو ةديصق مظنيو .ةيداشلا ةيبرعلا

 :يلي ام اهنم ذخأن يتلاو ءحلاص نب رصن

 ل

 رصنك ىتف يأورصن ىلإ
 باكرلاهنغمب تلح اذإ

 تلظةادغ جنرفلا كهتنمأ

 بالصلا رمسلا مهيف ًاماطح

 ففصو نهب طيحي اال كدونج

 كلانس تاب عقل ةلوويتحب

 ًاسأب دشأ ناك (سونامرأو)

 باذعلا كدي ىلعهبزلحو

 ديدح نمأارحبرجي كاتأ

 بابعةيحان لك يفدهل

 ضرأبهبئاتك تراساذإ

 باضهلاو حطابألا تلزلزت
 هنع كلملا تيلس دقو داعف

 تايشلا ةعسشلا ةيوكينسا سس ابنك

 ءيجمريخ نمهاندأامف

 باهذرش نعهاصقأالو

 يداعألاةنطنطل عمست الف

 بايذاونطاؤمهنإف

 ًاسأر كاداع نمل عفرتالو

 بالكلاهحبنت ثيللانإف

 لوقياهيفو ةليبقلا تيقب ةلودلا لاوز دعبو
 اوناك» : (ىشعألا حبص) نم عبارلا ءزجلا يف يدنشقلقلا

 ةميظع تاراغو تاوزغ مهل ناكو بلح فارطأ برع

 .«أسأب برعلا دشأ نم مهنإو مورلا ىلع

 ةيبيلصلا بورحلا يمالسإلا ملاعلا تمهد امدنعو

 نب رصن نب دومحم نب باثو مهريمأ ةدايقب اهل اودنجت
 : طايخلا نبا لوقي هكراعمو اذه باثو يفو حلاص

 ًاررغمهب نشت نأ كداتع

 ًاموجن تحدق ةلهأ نأك

 اررشاهكبانس تحدقاذإ
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 تاعمال كفويس تبهدقو

 اررهن هتنجد يف قفرفت

 تحابأدقل تاقباسلاوامأ

 اراخفلاو عنمملا فرشلا كل

 دهن ٌبقالكبابلح رزف

 ارازملا ليخلا كل يندت دقف

 يداعألا تبأ نإ هللا ىبأيو

 ارصتناالإهنيدرصانل

 لوقي ماشلا دالب ةيامح يف نييسادرملا كراعم يفو

 :سادرم نب حلاص نب لامث ابطاخم ةنيصح يبأ نبا

 اهلهأو دالبلا نع نعفدتلف

 دق نأكواهعوقو فاخيًابون
 «لّبتب» تدمح امك ندمحتلو

 دصقتملاانقلابرثعت ليخلاو

 براه كقيقش نمو كنم كرشلاو
 دعرملا مامغلا نم حاحشلا بره

 نقعلال رتاوبلا كفويسا لول
 دمهث ةقربب نمو روغثلاب نم

 مكفويس نإ مالسإلا متدنسأ

 دنسم لضفأ مالسإلا لقاعمل

 : يجافخلا نانس نب هللادبع لوقي هسفن لامث يفو

 يداعألا ضرأ هايج روزت

 ليلداهل حامرلا فارطأو

 يداوهلا نعط هداش كلمو

 لوزيالو تايسارلالوزت

 ًائويل بلح يف نإف راذح

 ليغ نهل حامرلا بيبانأ

 ليجر ىلإ ماآشلا نطب نمو

 ليوطلا ل سألااهتبن عبارم

 لامث ىدنب اهباعش ليست

 ليحرالك اللاهل سيلف

 ماشلا

 نب هللادبع لوقي حلاص نب رصن نب دومحم يفو
 : يجافخلا نانس

 اهنود كضيبو ًابلح اوركذي ال

 مهمهوابظلايهفةروهشم

 ةدوهشم اهنود كل ةفقومك

 مجنأةنسألاو ليل عقنلاو

 : ةنيصح يبأ نبا لوقي لامث يفو
 تنصحو كوعياش موق ٌرعدقل

 لافقأ كفويس نم اهيلع روغت
 ًاملاس تمدام مالسإلا عزجي الف

 ةيتفو تنأ (ماشلا) اذه نود نمو

 لاطبأ نينارعلا مش (ةسدارم)

 ماشلا دالب يف ةعيشلا ءارعش

 ملاعلا ءارعش ربكأ نم ةسمخ ماشلا دالب تجرخأ

 نسحملا دبعو يرعملاو يرتحبلاو مامت وبأ :مه يبرعلا
 مامت يبأ عيشتو . يسلبارطلا رينم نب دمحأو يروصلا

 : ةريهشلا ةديصقلا بحاص وهو ءرهاظ حضاو

 هطهرو يبنلاءانبأب متلعف

 ردغلاو ةنايخلا اهاندأ ليعافأ

 هيصول متفلخأهلبق نمو

 ردقاهل سيل ءايهد ةيهادب

 نكي ملو ًاناوع اركب اهب متئجف

 ركب الو ناوع ًالثم اهلبق اهل

 هرهصو راخفلاّدع اذإ هوخأ

 رهصهلئثمالوخأهلثمامف

 دمحم يبنلارزأهبدشو

 رزألا هنوراهب ىسوم نم دش امك

 ةرمغ ريجايد ًاراّبص لازامو

 رصنلاو حتفلا ههجو نعاهقزمي



 ماشلا

 اهدنز ربيملمذللدييأف

 رثأهلهيف سيل لالض هجوو
 هدحب نمأنيدلا لهألو ىوث

 رعذ هذح يف نيدلا نيمصاوللو

 ىدرلا نم فوخملا رغشلا هب دسي
 رغشلا هب ودعلا ضرأ نم ضاتعيو

 هلجرب جام نيح ردبو دحأب
 ردبمهبي جامو دحأهناسرفو

 ربيخو ريضنلاو نينح مويو

 ورمع هتوقعب يواثلا قدنخلابو

 تفشكت ىتح رمحلا ايانملل امس

 رمح هحامرأو رمح هفايسأو

 اهبرك فشاك هللا ناك دهاشم

 رمإس بتلم رمألاوهجرافو

 هلهأ قحلا حضوتسا ريدغلا مويو

 رتسالو باجح اهيف ال ءاجنب

 اهبمهوعدي هللا لوسر ماقأ
 ركن مهاهنيو فرع مهبرقيل

 هنأ ملعيوهيعبضب دمي

 ربخ مكل لهف مكالومو يلو

 رشعمل نايبلاب ودغيو حوري

 رمغ مهب ودغيو رمغ مهب حوري

 هقح تابثإبرهج هل ناكف

 رهج ةقج مهرب يف وهل نانكو

 ربقلا هبحاص ظح أموي ضيبلا نم

 هبونذهتهجو يقش افكب

 رزولاو يغلا هب ىعري عترم ىلإ

 ىلوألا ةبصعلا هب ىقلي لزنم ىلإ
 رسخلاو نفألا اهنايغط ىلإ اهادح

 اا

 اوكسمتو مهيطبس يمد اوقاره
 ("]رزشلا الو التف ضحملا ال ىمع لبحب

 مهنيح لهس هّللا ءايفصأ ينب

 رعواهكلسم ءايهد مهيف مهل

 هب تفلس ام رفك نع اوهتنا الهف
 ركش مهدنع نكي مل نإ مهعئانص

 مهيبن جاجتحا لصف اوقنا الهو
 رشح وأ هّللا نم ثعب مهمض اذإ

 يبنلا ثراوو نيملاعلا بر ةجحأ
 ركضا الو نئشفو سحهتحمالا

 هطهرو يبنلا نأ مكرخذ مكل
 رخذلا سبتلا اذإ يرخذ مهليجو

 ةفلز نييمطافلا ياوه تلعج

 رمع يل ماد وأ تمد ام يقلاخ ىلإ

 يبصنم نأ ىلع ينيد ينفوكو
 رجنلاركذةيأ يرجنو مآش

 متعمس ول مكيعادلا عمسأ دقل

 رقو مكءماسم يف نكلو ًاخارص
 مكتايزخم اوكرتت ال نأ ملعأو

 ردسلا هكوش نم هوركملا كرتي ملو

 يننإف مكرضي مل مكيف يحولا اذإ
 رعشلا مكريضي ال نأ مكل ميعز

 امنإو رهاجتلا اذه ًارهاجتم نكي ملف يرتحبلا امأو
 نايحألا ضعب يف هنع دنت تناك نكلو هفورظ يعاري ناك
 ام هناسل ىلع قلطني لب ءاهءافخإ عيطتسي ال تاودب
 هنأ كلذ نمف ءاهيف ةلصأتم نماوك نم هسفن هب شيجت
 ىلع مهلصوو نييولعلا ىلإ يسابعلا رصتنملا نسحأ امل
 ابطاخم لاقف يرتحبلا نوجش ترجفت هيبأ سكع
 :رصتنملا

 . مكحم لتفلا نم عون :رزشلاو «داتعملا لتفلا : ضحملا )002(



 ىف

 تعجرتساو ملاظملا تددر

 زتهف دف نشل قوفمتلا كاذين

 ةرفج مهينادأ لانو

 رطفنتاهلءامسلاداكت

 مهماحرأ كباوش تلصو

 رتبني نأ لبحلاكشوأدقو

 ىأناممهظح نم تبرقف

 ردكاممهبرش نم تيفصو

 اقللاومهنعمكب نيأو

 رفع نع الوءاتت ىعاللاو

 مكؤافلا لب وكت يارف

 رشبلااذهنودمكتوخإو

 ةرصناديمتنأومهنمو

 رئألميدق ماسح ادحو

 باتكلا يف مكميدقتب راشي

 روسلا يف مكلئاضف ىلتتو

 مكب ىلوأل((ايلع)نإو
 (رمع)نممكدنع أدي ىكزأو

 :اراده قلطني موتكملا يعيشلا هظيغو

 ةبصع(ةيمأل نم رفكنانك

 اقوسفو ةرجف ةفالخلا اوبلط

 (اهيدع)و تبرق (ميت)لوقنو

 اقيحس ناك ثيحًاديعبأرمأ

 اوحتنا اذإ ريبزلاو ةحلط مولنو
 اقورعو مهيف ًالوصأ اوباط

 يغتبت ركب نب مشج تربنا ىتح

 اقوقح هيعدتو يبنلا ثرإ

 يف رجفنتف ةحساكلا ةيعيشلا ةيسفنلا ةروثلا امأ

 نب يلع ماقم ىلع مهجلا نب يلع لواطتي نيح هردص
 يف وه سيل رعشب يرتحبلا هلوانتيف دلك بلاط يبأ
 روخصو ادلج مهجلا نبا دلجت طايس ىوس هتقيقح

 :امجر همجرت

 ماشلا

 يلاعمتل شيرفق تركذاذإ

 ريفنلا الو تنأريعلا يفاالف

 ردب نب مهجلا كناثعرامو

 رودبلا الومئرامقألانم

 ًايلعوجهت ةلاح ةيأل
 روزو بذك نم تقفلامب

 هناسل تلفيف هراقو نع جرخيف بضغلا نم ىولتيو
 هقحتسي يذلا ديحولا ءيشلا بضغلا ةظحل يف هاري امب

 : يلع يجاه

 ءادءاعجولا...يف كلامأ

 روبقلا لهأ ىذأ نع كدصي

 ىنمتام كبر كاطعأولو

 وينظم يفدازبل هيلع

 يف ةدقتم ةرارملاو هسفن يف العفنم بضغلا لظيو

 :هردص

 بزاعلاكيأر نماتأوساي

 بمهاذلارتهتسملاكلقعو

 :لوقلا ممتيف ةيناث ةرم هراقوب ةمقنلا حوطت مث

 مدقتسم وهو (قيشر)نمو

 :هدج ىلإ دوعي فينعلا هظيغ يفشي نأ دعبو

 تدسكأوأ كقوس تدعق نإ

 بئاعلا كرعش نم ةعاضب

 ًايرازاهضقنت يك تيحنأ

 عيشتلا يف قرعم يعيش الإ اهبضغي ال تابضغ هذه

 . .هروط نع بضغلا هجرخيل ىتح

 هباتك يف شايع نب دمحأ هللا دبع وبأ ىور دقو

 نيف ناك قوهطلا ثروغلا اأو يرتحبلا نأ (رثألا بضتقم)

 شوو تقلا وكل «ةعيشلا نم اناكو دحاو رصع

 ركذو « الكت لوسرلا لآ حدمي ثوغلا ابأو كولملا

 لاق ءدمحم لآ نم ةمئألا حدم يف ثرغلا يبأل ةديصق



 ماشلا

 نأ نكمي ال ةديصقلا كلتو .اهدشني ةدابع وبأ ىرتحبلا

 :اهنامج نم اسيش ةاك نمالا امدح

 هنيدداوطأ هللا ملع عيباني

 داوطأل تملع نإ دافن نم لهف

 ادبهلثمابخ مجن ىتمموجن

 يدابلاو نميهملا يباخلا ىلع ىلصف

 هدابع يلاوم مهالومل دابع

 داهشأو رشح موي مهيلع دوهش

 كلذكف حيضوت ىلإ جاتحي يرتحبلا عيشت نأ امكو

 :لئاقلا وه ءالعلا وبأف ءءالعلا يبأ عيشت

 ركن لك لعفت مايألا ىرأ

 ديزتسم بئاجعلا يفانأامف

 انيس هع نكتشف وبلا
 ديزيمكتفالخ ىلع ناكو

 :لئاقلا وهو

 ب ديهشلا ءامد نم رهدلا ىلعو

 نانهاش هلجنو يلع نس

 ارجف ليللا رخاوأ يفامهف

 ناقفشهتايلوأي فون

 لفتحي ال يذلا ريدغلا ديعب هلافتحا يف لئاقلا وهو
 : ةعيشلا الإ هب

 ربطت ميداس نم ريفا
 مخ ريدغبالو ىحضأالو

 يوغهعيشت ىدبأمكو

 مقدالبب ب :ت لجأل

 يف ًاباتك هل نأ ركذ هتافلؤم توقاي ددع امدنعو

 ةعوسوم) يف لوقي امكو . ِةِْيَكَع نينمؤملا ريمأ لئاضف

 يف فيلأتلا ةعيشلا ريغل دهعي مل هنإف :(ةعيشلا نايعأ

 .هدحو هلئاضف

 هنإف ءةرهش لقأ ناك نإو وهف عبارلا رعاشلا امأو

 ىفوتملا ءيروصلا نسحملا دبع وه كاذ .هرصع رعاش

 و

 جرخي مل روص يف اهلك هتايح شاع يذلاو 519 ةنس

 . هبابش مايأ ًاردان الإ اهنم
 دئاصق ءاثرو ًاحيدم تيبلا لهأ ةمثأ ىف رعاشلا اذهل

 :لئاقلا وهو بابلا اذه ىف لاقي ام نسحأ نم ىه ءاّرغ

 مالسإلارفن (ةيمأ),نمرفن

 هويصغام قافنلا ىفاوقفنأ

 قافنإلاب قافنلاماقتساف

 :لئاقلا وهو

 تيبستكااذام ءارهزلا ىلب اي

 هل ظفحلاىجتريدهع يأ

 ملساممهيف مالسإلاوهيف

 يسلبارطلا رينم نب دمحأ وه سماخلا رعاشلاو

 ينارسيقلا رصن نب دمحم هرصاعمو وه بقلي ناك يذلا

 بحاص وهو ه844 ةنس ىفوتمو ه141/” ةنس دولومو

 . ةروهشملا ةيرتتلا ةديصقلا

 ماشلا باوبأ حتفت ةنايخلا

 نييبيلصلا مامأ

 ةعبط !7/١ص ١٠ج) هخيرات يف ريثألا نبا انثدحي

 ينوجلسلا لصوملا ريمأ اقوبرك فحز نع (7

 :ىلي امك ةيكاطنأ ذاقنإل

 قباد جرمب ماقأو ماشلا ىلإ راسو ركاسعلا عمجل)

 نم ىوس اهبرعو اهكزت «ماشلا ركاسع هعم تعمتجاو
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 نيكتغطو شتت نب قاقُد هعم عمتجاف .بلحب ناك

 شان نالسرأو صمح بحاص ةلودلا حانجو «كباتا

 ءارمألا نم مهريغو قترأ نب ناميلسو راجنس بحاص
 ةبيصملا تمظع جنرفلا تعمس املف ؛مهلثم سيل نمم

 تاوقألا ةلقو نهولا نم هيف مه امل اوفاخو مهيلع

 اقوبرك ءاسأو «ةيكاطنأ اولزانف نوملسملا راسو

 ربكتو ءارمألا بضغأو نيملسملا نم هعم نميف ةريسلا
 «لاحلا هذه ىلع هعم نوميقي مهنأ هنم ًانظ مهيلع

 ناك اذإ ردغلا مهسفنأ يف هل اورمضاو كلذ مهبضغأف

 . ةقودصملا دنع همالسإ ىلع اومزعو «لاتق

 رشع ينثا اهوكلم نأ دعب ةيكاطنأب جنرفلا ماقأو

 «مهباودب ءايوقألا تّوقتو ؛هنولكأي ام مهل سيل ًاموي

 اولسرأ كلذ اوأر املف هرجشلا قروو ةتيملاب ءافعضلاو

 ملف ءدلبلا نم اوجرخيل 27نامألا هنم نوبلطي اقوبرك ىلإ
 ناكو .فيسلاب الإ نوجرخت ال :لاقو ءاوبلط ام مهطعي

 صَمُقلاو يرفدنُكو لجنصو ليودرب :كولملا نم مهعم

 مَدَقُملا وهو «ةيكاطنأ بحاص تنُميبو اهرلا بحاص

 . مهيلع
 نم ةيهاد ناكو ؛مهيف عاطُم بهار مهعم ناكو

 ةبرح هل ناك ممتع حيسملا نإ :مهل لاقف «لاجرلا

 نإف «ميظع ءانب وهو «ةيكاطنأب يذلا ناسيقلاب ةنوفدم
 كالهلاف اهودجت مل نإو نورفظت مكنإف اهومتدجو

 ىفعو هيف ناكم ىف ةبرح كلذ لبق نفد دق ناك و

 مايا ةنالغ كلذ رلعفف «ةيوثلاو مولا هردأو ءاهرثأ

 مهتماع مهعمو عضوملا مهلخدأ عبارلا مويلا ناك املف
 نيجراخ اوملستسيو مهحالس اوقلي نأ نامألا بلطب دوصقملا )١(

 مهنم لتقي الف مهحاورأ ىلع نينمآ اونوكي نأ ىلع حالس نودب
 . مهدالب ىلإ نيعجار اوقلطني لب «ىرسأ اونوكي الو ءدحأ

 اهلاجر ددعي امك «ةيكاطنأ ىف اهلك ةيبيلصلا ةدايقلا تناك دقو

 بورحلا ءاهتنا هانعم ناك اهمالستساو نامألا اهبلطف «ريثألا نبا
 ةعئاج مذارش مهدالب ىلإ اهلاجر ةدوعو ةيكاطنأ دنع ةيبيلصلا
 . ةيراع

 ماشلا

 اهودجوف نكامألا عيمج يف اورفحو ءمهنم عانصلاو

 مويلا يف اوجرخف ءرفظلاب اورشبأ :مهل لاقف ءركذ امك

 وحنو ؛ةتسو ةسمخ نم نيقرفتم بابلا نم سماخلا
 ىلع فقن نأ يغبني :اقوبركل نوملسملا لاقف .كلذ

 مهو نآلا مهرمأ نإف ءجرخي نم لك لتقنف بابلا

 لماكتي ىتح مهولهمأ ءاولعفت ال :لاقف «لهس نوقرفتم

 موق لتقف .مهتلجاعم نم نكمي ملو ؛مهلتقنف مهجورخ
 وه مهيلإ ءاجف «نيجراخلا نم ةعامج نيملسملا نم

 . مهاهنو مهعنمو هسفنب

 دحأ ةيكاطنأب قبي ملو «جنرفلا جورخ لماكت املف

 «نيمزهنم نوملسملا ىلوف ءاميظع افاصم اوبرض .؛مهنم
 ضارعإلاو مهب ةناهتسالا نم الوأ اقوبرك هب مهلماع امل

 ةميزهلا تمتو . جنرفلا لتق نم مهعنم نم ًايناثو «مهنع
 حمرب نعط الو فيسب مهنم دحأ برضي ملو «مهيلع

 .قترأ نب ناميلس مزهنا نم رخآو ءمهسب ىمرالو
 اقوبرك مزهناو نيمكلا يف اناك امهنأل ةلودلا حانجو

 . مهعم

 رجي مل ذإ «ةديكم هونظ كلذ جنرفلا ىأر املف

 ةعامج تبثو .مهوعبتي نأ اوفاخو ءهلثم نم مزهنُي لاتق

 حنرفلا لتقف ةداهشلل ًابلطو ةبسح اولتاقو نيدهاجملا نم
 تاوقألا نم ركسعملا يف ام اومنغو ءًافولأ مهنم

 مهلاح تحلصف «ةحلسألاو باودلاو ثاثألاو لاومألاو

 . (ريثألا نبا ىهتنا) .«مهتوق مهيلإ تداعو

 داوقلاو اقوبرك ليمحت يف ًاحضاو ريثألا نبا ناك

 ماشلا دالب قارتخا يف نييبيلصلا حاجن ةيلوؤسم نيرخآلا
 نيب ةيلوؤسملا عون فالتخا عم سدقلا ىلإ لوصولاو
 .داوقلاو ءارمألا ةيقب نيبو اقوبرك

 ةيمالسإلا شويجلا شّيجي نأ اقوبرك عاطتسا دقل

 نأو «ماشلا دالب ىتح لصوملا نم اهعومج عمجيو

 ليوطلا هقيرط يف وه نم لكو كارتألاو برعلا كرحي
 ىدملا اذه يفو .ماشلا لامش ىتح قارعلا لامش نم

 «ةرارج شويج هنم فلأتت ام ةيرشبلا ىوقلا نم عساولا

 . ةحيرصلا هتارابع يف ريثألا نبا هدكأ امو .«ناك ام اذهو



 ماشلا

 نوناعي اوناك نيذلا نويبيلصلا هكردأ ام اذهو

 كلت دعب - ريثألا نبا لوقي امك  تاوقألا ةلقو نهولا

 ىلإ ًالوصو ابوروأ بلق نم اهوؤدب يتلا ةليوطلا ةلحرلا
 . ةيكاطنأ

 يف هوناع ام مهلاذخناو مهنهو يف داز اممو

 ال نورَصاحُملا مهنأكو اوداع ىتح «ةيكاطنأل مهراصح

 مادعنال مهب تلح دق ةعاجملا تناك دقو .نورِصاحُملا

 عوجلا ءاقتال اليبس اودجي ملف ءمهيف توقلا دراوم

 ىرقلا بهن لواحت تاباصع ىلإ لوحتلا ىوس

 فيك اوفرع عرازملاو ىرقلا هذه لهأ نكلو «عرازملاو

 اوؤدبو ءمهيف سأيلا بدف ؛«مهب نوكتفيو مهنودصي

 يف ناك هنأ ملعن نيحو .نيبراه مهشيج نم نوللستي

 لاعشإ ىلإ ةوعدلا يف لوألا لجرلا نيبراهلا ةعيلط

 ضيرحتو اهعومج عمج لطبو ؛ةيبيلصلا برحلا
 سرطب ينعأ ءاهشويج ىلإ مامضنالا ىلع ريهامجلا
 . . كسانلا

 عئاجلا يبيلصلا شيجلا نم رارفلا نأ ملعن نيحو
 نفيتس لاثمأ رفف ةداقلا ىلإ ةماعلا ىدعت دق نهاولا

 . . .اولب تنوك

 ناك ىدم يأ ىلإ كردن .كلذملعن نيح

 لوح مهو نيعئاج نينهاو نيلذخنم نيسئاي نويبيلصلا

 زجعل ةيكاطنأ لخاد ناك نئاخ ةنايخ الولو

 . ةيكاطنأ لوخد نع نويبيلصلا

 ىلع اولظو ءمهعوجو مهنهو ىلع اهولخد دقل

 نهولا بايسأ نأل ءاهلخاد مهو عوجلاو نهولا اذه

 مهيقت توقلل رداصم الف .ةمئاق لازت ال تناك عوجلاو

 «سدقلا ىلإ فحزلا يف ابابلا ءادنل اوباجتسا نمم

 ةلمحلا ىلإ مضنا يذلا (ركراشود هشوف) سيسقلا ناك

 هتايح ةيقب ىضق مث «سدقلا لالتحاب تهتنا يتلا ىلوألا

 كم

 .ةلمحلل هتقفارم نع هتاركذم لجس ثيح سدقلا ىف

 ةلمحلل ًاخيرات هبتك ام ناكف ءايكادتاو اهشاكو اركان

 .- لبق نم انركذ امك  اهلاجر دحأ ملقب ًابوتكم ةيبيلصلا

 نم ودبيو م71١١ ةنس ةباتكلا نع عطقنا دقو

 . اهيف يفوت هنأ ةنسلا هذه يف اهنع هعاطقنا

 مهو ةسيعتلا نييبيلصلا لاح هشوف فصيو
 دعب مهيف ةساعتلا رارمتسا فصي مث «ةيكاطنأ نورصاحي

 :لوقيف اهلالتحا

 نمزلا نم ةرتف ةنيدملا ةجنرفلا رصاح نأ دعب
 ملو ماعطلا نع ًاثحب ةرواجملا يضارألا يف اولوجتو

 ًارس نوططخي نوريثكلا أدب «هنوعاتبي ًازبخ اودجي
 وأ رحبلا قيرط نع امإ رارفلاو راصحلا نم باحسنالل

 .ربلا

 دقو ءاهب نوشاتعي لاومأ مهل نكي مل نكلو
 «ةيئان نكامأ يف هب نوتاتقي امع اوثحبي نأ اورطضا

 اليم نيسمخ وأ نيعبرأ اودعتبا ذإ ءمهمزالي فوخلاو
 كارتألا لتق ةيلبجلا قطانملا يف كانهو .راصحلا نع

 . مهل اهوبصن نئامك يف مهنم ًاريثك

 ببسب ةجنرفلاب تلح دق بئاصملا نأ انرعش

 باصأ امك ىنغلا ءاقشلاو سؤبلا باصأ دقو

 هللا ظفحي مل ولو «ةيمويلا حباذملاو عوجلا ببسب ريقفلا

 برهل ًاعمجتم هعيطق .حلاصلا يعارلا وهو هعيطق
 حش ببسبو .لادج الب روفلا ىلع كانه نم عيمجلا

 نع ًاثحب ةرواجملا ىرقلا ىلإ نوريثكلا قلطنا ءاذغلا

 اوكرتو ركسعملا ىلإ كلذ دعب اوعجري ملو ماعطلا

 . ايئاهن راصحلا

 لوح يضارألا تلخ نأ دعب ٠١98 ماع يف

 يف سؤبلا ديازت ءانبوعش نم ةريقفلا عومجلا نم ةيكاطنأ

 .ديدشلا عوجلا ببسب راغصلاو رابكلا سوفن

 تبنت تلاز ام يتلا تايلقبلا عوذج سانلا لكأو

 ىتحو ةحلمملا ريغ باشعألا عاونأ عيمجو لوقحلا يف

 مادعنا ببسب اهيهط ةداجإ اوعيطتسي مل يتلا ءكاوشألا



 الك

 اولكأو .اهيلكآ نسلأ تبهلأف رانلا لاعشإل بطحلا

 ىتحو بالكلاو لامجلاو ريمحلاو ًاضيأ لويخلا

 روذبو تاناويحلا دولج اولكأ ءارقفلا نإ لب .ناذرجلا

 .(ىهتنا) ةيشاملا ثور يف اهودجو يتلا بوبحلا

 مهو نييبيلصلا لاح هيشوف هب فصو ام اذه

 ءاهلالتحا دعب مهلاح فصو مث ؛ةيكاطنأ نورصاحي

 يف ةلاطإلا نع ينغي ام همالك نم ذخأن نأ يفكيو

 .«مهمئازع تدهور ومالا هذه ةحشرتلا ئار انللوتلا

 نم اليل اوطبهي نأ ةجنرفلا نم ريثك دارأ ءانثألا كلت ىف»

 وأ اعرج توملا نم نيفئاح اويرهيو احلا ناوسألا
 رثكأ باذعلا اذه اوقيطي نأ اوعيطتسي مل» .«فيسلا دحب

 مهنهوأ امم هنولكأي ام مهيدل قبي مل ذإ ءكلذ نم

 . (ىهتنا) «مهدايج كهنأو

 ىلع نويبيلصلاو ةيكاطنأ ىلإ اقوبرك ةلمح تلصو
 يتلا شويجلا ةماخض نع رابخأ مهتلصوو «لاحلا كلت

 صني امك  مالستسالا اوررق كلذل مهرصاحُت تذخأ

 . . .ريثألا نبا كلذ ىلع

 نأو تلشف دق ةيبيلصلا ةلمحلا نأ ينعي اذهو

 ماشلا دالب نأو «مالستسالا اوررق دق اهداوقو اهشويج

 دعت ملو .مهرمأ ىهتناو .ءتجن دق مهفده تناك يتلا

 . مهدالب ىلإ ءالذأ نودوعيسو ةمئاق مهل موقت

 ةوق ىلإ مهنهو لاحأ اذامو «هلك كلذ رّيغ اذامف

 بلاط فقوم نم مهّريغ اذامو .عبش ىلإ مهعوجو
 ؟رصتنملا مجاهملا ىلإ مالستسا

 «ةبضتقم تارابعب كلذ انل لصفي ريثألا نبا نإ

 :لوقي وهف

 شويجلا مودقب) جنرفلا تعمس املو ...»

 امل اوفاخو ةبيصملا مهيلع تمظع (ةفيثكلا ةيمالسإلا

 .«مهدنع تاوقألا ةلقو نهولا نم هيف مه

 :ةائافرثألا نيا" لسرتس اك

 نيملسملا نم هعم نميف ةريسلا اقوبرك ءاسأو»

 هعم نوميقي مهنأ هنم ًانظ مهيلع ربكتو ءارمألا بضغأو

 ين هل اورمضأو كلذ مهبضغأف «لاحلا هذه ىلع

 ماشلا

 دنع همالسإ ىلع اومزعو لاتق ناك اذإ ردغلا مهسفنأ

 .ه ا!.«ةقودصملا

 ,ثيجلا ةماخضو دنجلا ةرثك ثعبت نأ نع ًاضوع

 هذه لثم ةدايقل هقفو نأ ىلع هلل َعضاوتلا اقوبرك سفن يف

 ىلع ءارمألا دمحي نأ نع ًاضوعو «ىربكلا ةوقلا

 نع ًاضوع .مهل عضاوتيو مهفلأتيو هتوعدل مهتباجتسا

 ةيمالسإلا دوشحلا كلت ىف ىأرف هتعيبط ىلإ داع «كلذ

 ءهل نيرومأم درجم ءارمألا كئلوأ يفو هل عابتأ درجم

 ةناهمب ءارمألا لماعو ربجتو ربكتف كلذ هاهدزاف

 ىلع لب .هدحو هيلع ال مهاياون ترّيغو مهتظفحأ

 ىلإ ءمالسإلا ةرصنل نيزفحتم نم اوبلقناف .هلك فقوملا

 . مالسإلا ةنايخ نيوان

 : يلي امك ريثألا نبا ركذ امك صخلي رمألاف

 نهولا ىهتنم ىف ةيكاطنأ لخاد نويبيلصلا ناك ١

 . عوجلاو

 اهلك ةدوجوملا مهتدايق ناسلب مالستسالا اوررق - ”

 . ةيكاطنأ لخاد ىف

 ةيكاطنأ لوخد ررقو مهمالستسا اقوبرك ضفر -

 .ًابرح
 نوملسملا ىأرف ةيكاطنأ نم للستلاب اوؤدب - 5

 لعفلابو ًايجيردت مهتدابإ لهست مذارش مهو مهتلباقم
 كلذ ضفرف .جرخ نم لك اولتقف نوملسملا كلذ أدب

 :ريمضنملا ءارمألا ةلماعم ءاسأ دق اقوبرك ناك

 . ةناهمب مهلماعو هيلإ

 لاتقلا مدع اوررقو هيلع ءارمألا ءالؤه دقح ١

 .ودعلا عم ةهجاوم لوأ دنع ةكرعملا نم مازهنالاو

 نم هعم نيلتاقملا روهمج عنم ىلع اقوبرك ٌرصأ -

 روهمجلا اذه بضغأ امم مذارش مهو ءادعألا ديصت

 .لاتق نود مازهنالا نم ءارمألا هررق ام اوررقف

 تضفر يمالسإلا شيجلا يف ةعامج تدجو 4

 . هللا ىلإ ًابرقت داهشتسالا تررقف كلذ



 ماشلا

 وه كلذ يف ةيلوؤسملا نم اقوبرك لاطي ام لوأف
 . مهيلع ءالعتسالاو هنم ءارمألا بولق هريفنت

 وه ومالا ير رطخألا مو ةلإطبا اع يتاثز
 .لاتق الب نييبيلصلا مالستسا هضفر

 نع ةروطخ لقيالاموهو هلاطيام ثلاثو

 حامسلا مدع نيلتاقملا روهمج بلط هضفر وه يناثلا

 مذارش مهو مهتلباقمو ةدحاو ةلتك عمجتلاب نييبيلصلل

 . اهتدابإ لهست
 ؟كلذ اقوبرك لعف اذاملف

 ال انه اننإف «ةنايخلاب اقوبرك ماهتا انيلع بعصي

 شويجلا شّيجي ذخأ ذنم اهلك هتافرصتف «هيلإ اهبسنن

 مزعلاو صالخإلا ىلع لدت ةيكاطنأ ىلإ هلوصو ىتح

 .نييبيلصلا ةيراحم ىلع

 تاذلا بحو ةينانألاب هماهتاب ًادبأ ددرتن ال اننكلو

 عم ءيشلا اذه ضراعت امهم .ءيش لك ىلع امهبيلغتو

 . ةماعلا ةحلصملا

 نيذلا ءارمألا رقتحي هالعج هتاذل هبحو هتينانأ نإ

 هدحو وه هنأ تابثإ كلذب لواحيو «هتوعدل اوباجتسا

 درجم ءارمألا ءالؤه نأو «يهانلا رمآلا قلطملا ديسلا

 .مهل نأش ال عابتأ

 هذجم ىلع هصرحو هتاذل هبحو هتينانأ نإو

 الب نامأب نييبيلصلا مالستسا ضفري هتلعج يصخشلا

 . مهدالب ىلإ مهعوجرو ةيكاطنأ نم مهجورخو لاتق

 - مهيف ةعاجملا لولحو مهنهوب نقيأ دقو -هنأل

 اهلطب وه نوكي ةلهس ةكرعم مهعم ضوخيس هنأ دقتعا

 . ةمساح ةكرعم يف مهيلع راصتنالاب

 مهتميزهو مذارشو أدارفأ نييبيلصلا ديصت نم نيملسملا
 يصخشلا دجملا نم همرحيس كلذ نإف ةقيرطلا هذهب

 .راصتنالاب رخافتلاو

 الا

 نيلتاقملا روهمجو ءارمألا ةنايخو اقوبرك دنع يصخشلا

 ةيبيلصلا بورحلا ءاهنإ نيبو نيملسملا نيب تلاح دق

 لوخد عئاجف نم مهتضرع امل مهتضرعو «ةيكاطنأ دنع
 يبيلصلا لالتحالا رارمتساو نيحتاف سدقلل نييبيلصلا

 لالذإ نم كلذ ىضتقا امو «ةنس يتنئم ماشلا دالبل

 . ءامد كفسو

 لقي ال نيفصنملا عيمج يأر يفو انيأر يف اذهو

 . ةنايخلا دمعت نع اقوبرك يف ةميرج

 مهنإف «نيلتاقملا روهمج امأو «ءارمألا كئلوأ امأ

 اوعمج ءاقوبركل تناك ىتلا ةميمذلا تافصلا ىلإ اوعمج

 ...ةحيرصلا ةنايخلا اهيلإ
 املو نيبئاخ نويبيلصلا دترال ةنايخلا الول «معن

 . نيلشاف ءالذأ مهدالب ىلإ اوداعل لب .ةيكاطنأ اوزواجت

 ءيرب نع نوشتفيو « خيراتلا وفيزم هلهاجتي هلك اذه

 يف هب كسمتي نأ فسأن ام اذهو هنونّوخي لطبو هنومهتي

 هاروتكد ةلمحو نويمداكأ مهنإ نولوقي نم رصعلا اذه

 . . !نويعماج ةذتاسأو

 دعب ةيكاطنأل نييبيلصلا لالتحا ريثألا نبا فصيو
 :الئاق ةنايخلا

 تداز املف لابحلاب ةريثك ةعامج دعصو . . .»

 ءرحسلا دنع كلذو قوبلا اوبرض ةئمسمخ ىلع مهتدع

 يغاب ظقيتساف ةسارحلاو رهسلا ةرثك نم سانلا بعت دقو
 ؛لاحلا نع لأسف (يقوجلسلا ةيكاطنأ مكاح) نايس

 تكلم دق اهنأ كش الو «ةعلقلا نم قوبلا اذه نإ :ليقف

 كلذ نم ناك امنإو ةعلقلا نم قوبلا نكي ملو -

 ايراه جرخو دلبلا باب حتفو .بعرلا هلخدف ؛- جربلا
 دلبلا ظفح ىف هبئان ءاجف .ههجو ىلع ًامالغ نيثالث يف

 ؛ًايزاهب را باب نم رخل هب هنإ ليقف ءهنع لأسف
 .اوكلهل ةعاس تبث ولو «جنرفلل ةنوعم كلذ ناكو

 هوبهنو «بابلا نم دلبلا اولخد جنرفلا نإ مث
 . (ىهتنا) نيملسملا نم هب نم اولتقو

 يذلا ماشلا دالب باوبأ حاتفم ناك دقف اذكهو

 نيذلاو .نبجلاو ةنايخلا نم ًافلؤم نييبيلصلل يدهأ
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 نع نوليطيو ...نوليطيو مالكلا يف نوليطي

 نوهتني مث «نييبيلصلاب ماشلا دالب ةبكن نع نيلوؤسملا

 ةقيقحلا هذه نع نوماعتي مهنإ . . . !ءافرشلا نيوخت ىلإ

 نع نوماعتي ءاهركذ يتأيس ىرخأ قئاقح نعو ةزرابلا
 تارشع تنكمأف «ةيكاطنأ بلق نم تثعبنا يتلا ةنايخلا

 ءراوسألا ىلع لابحلاب نيدعاص اهلوخد نم نييبيلصلا
 . ةنيدملا لخاد ىلإ راوسألا نم نيطباه مث

 ريغ ًالهس نيلخادلا ءالؤه رمأ ناك دقف كلذ عمو

 ةدايق يف ناك ول تاظحل يف مهلاصئتسا نكميف ءرطخ

 لاجر لب . . . مهلكايه يف ال لاجر . . .لاجر ةنيدملا

 مصب دكب كل نايل يعاب يقوجلابلا مكاخلا
 دئاقلا مكاحلا اذه . برهلا يف عرسأ ىتح قوبلا توص

 اهنع عافدلاب ةيكاطنأ فرش ةيامح هيلإ ردقلا عدوأ يذلا

 ًالهأ هلعجت فرش ةرذ هيف نكي مل «قمر رخآ ىتح
 . . . !فرشلا كاذ ةيامحل

 دوعصلا نم نيقهرم نويبيلصلا ناك نأ دعبو
 نم لوزنلا يف ًاقاهرإ نودادزي مث ءروسلا ىلإ لابحلاب
 دارفأ الإ مهنم ؛«ةيكاطنأ لخاد ىلإ لصي الف ءروسلا

 برهي اهامح يماحو ةيكاطنأ لجرب اذإ ءنودودحم

 برهلل ةليسو دجي ال مث «قوبلا توص هعامس درجمب

 «نييبيلصلا هجو يف ةدوصوملا ةيكاطنأ باوبأ نم ًاباب الإ
 . | ةيضايلا لإ نم افكار هع رضع ناع هجات

 اذه حتفي ال نأ هيلع ناك نم ةيكاطنأ باب حتف دقل

 ءامدلا هتغبص دقو الإ - حتفي نأ هل ردق اذإ  بابلا

 . . ءالشألا هيلع تسدكتو

 لخدف .ًاضكار هنم جرخو ةيكاطنأ باب حتف دقل

 . .اضيأ نيضكار نويبيلصلا هنم

 نييبيلصلا عومجل عستي دحاولا بابلا نكي ملو

 رخآ باب حتف ىلإ «نايس يغاب بئان عرسأف «ةقفدتملا
 نويبيلصلا هنم لخديل اضكار رخآلا وه هنم جرخ

 . نيضكار

 ماشلا

 يذلا اذه نع لوقلا نم مدقت اميف ريثألا نبا لوقي

 تبث ول :قوبلا توص هعامس درجمب برهو بابلا حتف
 . . .جنرفلا كلهل ةعاس

 نيح هنأ هل ركذن اننإف نايس يغاب ملظن ال يكلو

 ام ذاختتا ىلإ رداب ةيكاطنأ ىلإ نييبيلصلا هجوت هغلب

 قدنخ رفح اهمهأ نم ناك ريبادت نم فقوملا هيضتقي

 نم تافصلا لمجأب ريثألا نبا هفصيل ىتح ءاهلوح

 . !طايتحالاو مزحلاو يأرلا ةدوجو ةعاجشلا

 ال اننإف تافصلا هذهب هل ملسن نأ نكمأ اذإو

 علخني يذلاف «ةعاجشلا ةفص اهنم ينثتسن نأ الإ نكمي

 عدوملا دلبلا كرتي مث .ءادعألا قوب هعامس درجمب هبلق

 «هيف هترسأ نع ىتح ىلختيو «هنع عافدلاو هتيامح هيلإ
 هنم جرخيو ءادعألا مامأ هحتفيف ةيكاطنأ باب ىلإ عرسيو
 كلذ لعفي يذلا نإ «نيحتاف ءادعألا هنم لخديل ءًابراه

 الو يأرلا ةدوج نم الو ةعاجشلا نم ةرذ هيف نوكت ال

 . . . طايتحالا نم الو مزحلا نم

 مل ةمالسلا ًادشان ّرف يذلا اذه نايس يغاب نأ ىلع

 ريثألا نبا اهمسر يتلا ةروصلا كرتنو .هنم ّرف امم ملسي

 نسحأ فقوملا نع ربعتل يه امك اهكرتن  هلانامل

 ليم

 : ريثألا نبا لوقي

 هيلإ عجر راهنلا هيلع علط امل هنإف نايس يغاب امأو
 ةدع عطق دقو هسفن ىأرف .ناهلولاك ناكو .هلقع

 ةعبرأ ىلع :ليقف ؟انأ نيأ :هعم نمل لاقف .خسارف

 لتاقي ملو ًاملاس صلخ فيك مدنف «ةيكاطنأ نم خسارف
 عجرتسيو فهلتي لعجو «لتقُي وأ دلبلا نع مهليزي ىتح
 هقحل ام ةدشلف .نيملسملاو هدالوأو هلهأ كرت ىلع

 دارأ ضرألا ىلإ طقس املف «هيلع ًايشغم هسرف نع طقس

 دق ناك هنإف .ةكسُم هيف نكي ملف هوبكرُي نأ هباحصأ

 ناسنإ هب زاتجاو .هنع اوراسو هوكرتف توملا براق

 ذخأو هلتقف «.قمر رخآب وهو ,بطحلا عطقي ناك ينمرأ

 . . . ةيكاطنأب جنرفإلا ىلإ هلمحو هسأر



 ماشلا

 نامعنلا ةرعم طوقس

 ىف نويبيلصلا هققح يذلا نيهلا رفظلا ناك

 اك نينئاخلا ةنايخب ماشلا باوبأ مهل حتفف ةيكاطنأ

 تناكف «ماشلا دالب يف لغوتلا يف عارسإلا ىلع مهل

 لوأ تناكو ؛(ةرعملا) يه مهقيرط يف ةنيدم لوأ

 لهأ عم مهتكرعم يه نييماشلا عم اهنوضوخي ةكرعم
 .ةرعملا

 تلخأ دق اقوبرك اهداق ىتلا شويجلا تناك اذإو

 نيل ودا لد تساوت و نسي ]كمل 22 يسن كحاب
 اومدقتو «لاتق الب ماشلا ضرأ نويبيلصلا أطو كلذبو

 ةرعملا ةنيدم ىلإ اولصوف «ةمواقم اوقلي نأ نود اهيف

 مههجو يف تفقو ةيماشلا ةنيدملا نإف «نيمناغ نيملاس

 برعلاب قيلت يتلا ةيبرعلا ةيماشلا ةفقولا رمألا لوأ يف
 .ءاهعمج قوفت يتلا مهعومج بهرت ملف .نييماشلا

 ىلع تدرو مهتلزان ءاهورصحو اهولزان نيحف

 اهقوف نم مهلتاقت راوسألا ىلع تابثلاب مهراصح
 .اهلخاد ىلإ مدقتلا نيبو مهنيب لوحتو

 اهلهأ مهلتاقو» :ًالئاق لاحلا ريثألا نبا فصيو

 اوقلو «ةياكنو ةدش مهنم جنرفلا ىأرو ءًاديدش آلاتق

 .«مهلاتق يف داهتجالاو مهبرح يف دجلا مهنم

 لعجي ريبدت ىلإ نويبيلصلا دمع كلذ دنعف

 ةازاوم يف اوؤشنأف «راوسألا ةامح ىلإ لصت مهتايامر

 ملف ؛هنم نولتاقي اوراص بشخلا نم ًاجرب راوبسألا

 دعبف ءًالوهذم ًاشهدنم فقت كلعجي ام عقو انهو

 نأ ادب نأ دعبو «لاتقلا يف دجلا كلذ دعبو «تابثلا كاذ

 لوخد ناك ءًائيش نييبيلصلا نع نغي مل يبشخلا جربلا

 مهتيؤر نأ ودبيف «نيلتاقملا نم قيرفل عله ردصم ليللا
 مهنأ نومهوتي مهتلعج دق روسلل يزاوملا يبشخلا جربلا
 اوليختو ءهجرل اهجو نييبيلصلا مامأ اوحبصأ دق

 ؛ مهمئازع تراخف روسلا لايح ةفقاولا ةيبيلصلا دوشحلا

 اهنإف رابكلا رودلا ضعبب اونصحت اذإ مهنأ اوروصتو

374 

 تاروصت هروخ هل روصي ةميزعلا رئاخلاف اذكهو

 مل مهف «يسفنلا همازهنا اهب للعي نأ لواحي ةيمهو

 اومهوأ امنإو ءاهراعو مهتميزهب اوفرتعي نأ اوديري
 ىلع مهيوقي ام ىلإ نوؤجلي امنإ مهنأ مهسفنأ

 . . . !تابئلا

 اولخأو روسلا نع ةميزعلا ورئاخلا لزن دقل

 نولعفي مهريغ مهآر املف ءهنع ودعلا دري نمم مهناكم
 . نيعفادملا نم مهناكم الخف مهلعف اولعف «ءكلذ

 يتلا مهنم ةفئاط عبتت لزت ملو» :ريثألا نبا لوقي

 اولخدو نوملسملا ريحت هولعاملف ءملالسلا ىلع

 ام اولتقف مايأ ةثالث فيسلا مهيف جنرفلا عضوف مهرود

 .«4...هوكلمو «ريثكلا يبسلا اوبسو فلأ ةئم ىلع ديزي

 نأ ىري نم كانه نأ ىلع .ريثألا نبا ةياور هذه

 ريمأ ناوضر نم تادجن لوصو نولمأي اوناك نييرعملا
 تادجنلا نكلو .ءصمح ريمأ ةلودلا حانج نمو بلح

 مئازع نهوأ ام ةيبيلص ةدجن تلصو لب ءلصت مل

 . نيعفادملا

 فدهتست تناك يتلا ةمخضلا ةيبيلصلا ةلمحلا هذه

 ناكم نم مهتحازإ فدهتستو ؛ةدابإو ًالالذإ نيملسملا

 . ةسدقملا مهنكامأ ثلاث وه

 مزحلاب لباقت نأ بجي ناك يتلا ةلمحلا هذه

 نم دعي ام اهتمواقمل دعي نأو «ةعاجشلاو صالخإلاو

 رمألا ناك .لاتقلا يف ةتامتساو عافدلا ىلع ميمصت

 يف هب تلبوق ام لوأف «ءكلذ نم سكعلا ىلع اهمامأ

 مث «راوسألا ىلإ اهلاجر دوعص تلهس ةنايخ ةيكاطنأ
 «ةبراه باوبألا امهعم تحتف ةدايقلا نم نبجو عله

 . . !نيحتاف ةيكاطنأ ءادعألا لخدف

 .مهرفني راصنألا ىلع رّبجت : يزاخملا تلاتت مث

 اهيف دمعتي ةمراع ةنايخ مث ءرصنلا نود لوحت ةينانأ مث

 . . !نيحتافلل ةحاسلا ولختل ةميزهلا نولتاقملا

 يف ةرعملا هيف طقست مئازعلا يف روخ مث



 فلأ ةئم نم رثكأ ةرعملا يف نويبيلصلا لتق دقل

 راوسألا ىلع اودمص ولف ءاليلذ ًالتق اولتُق )سفن

 اذه ىلإ تابثلاو دومصلا جاتحا امل لاتقلا يف اوتبثو

 . . . ىلتقلا نم ددعلا

 هيلإ دهع يتلا ةنيدملا ًاكرات نايس يغاب رف امكو
 .. .مالستسالاو ىضوفلل اهايإ ًاكرات ءاهنع عافدلاب

 نأب ًالمأ . . .رسألاو يبسلل هترسأ اهيف ًاكراتو اهايإ ًاكرات

 لعف كلذك ءلذلا ةلتق لتقف جني مل هنكلو ءهسفنب وجني

 اورف يذلاف . .مهريصم ناك كلذكو . . .ةرعملا لهأ

 . . .ًاليلذ ًاعوقو . . .هيف اوعقو هنم

 ةرعملا دعب

 ىلإ اوفحز ةرعملا يف ًاموي نيعبرأ ةماقإ دعب
 ةعبرأ اهراصح ىلع اوماقأو مهل ملستست ملف (ةقْزَع)

 اوبقني نأ اوعاطتسا مهنأ عمو «ةدماص تلظف رهشأ

 ةدشل اهيلإ دافنلا اوعيطتسي ملف نكامأ ةدع يف اهروس

 . عافدلا

 فقوملا فصي هيشوف

 ىلع نويبيلصلا هزرحأ يذلا رصنلا هيشوف بسني

 «ءامسلا نم لزنملا لتاقلا بعرلا ىلإ اقوبرك شويج
 عومجلا كلت ىأر نأ دعب كلذ لوقي نأ هقح نمو

 ضرألا ىلع ةنايخ تمزهنا دقل .لاتق نود مزهنت ةريفغلا

 .ءامسلا نم الزنم ابعر ال

 دقو مهفوفص كارتألا ىأر امدنع» :هيشوف لوقي

 نوعفادتي اوؤدب «هتمرب ةجنرفلا شيج ماحتقا اهقرتخا

 نكلو .مهتداعك ماهسلا اوقلطيل ىدارف مامألا ىلإ

 اونعمأف مهبولق يف يقلأ ءامسلا نم لزنملا لتاقلا بعرلا

 .مهيلع طقس هلك ملاعلا نأ ول امك رارفلا يف ًاعيمج

 .«اوعاطتسا ام عرسأب نيبراهلا ةجنرفلا دراطو

 ةليلق ةجنرفلا لويخ تناك امل نكلو» :لوقي مث

 .378ص ١٠ج ريثألا نبا (1)

 ماشلا

 .«رافكلا نم ريثك

 ىلع انلدي .عوجلا نم ةكهنم اهنأب ليخلا هفصوو

 . ًاعوج كاهنإلا نم مهلويخو مه هيلع اوناك ام

 :ًالئاق هيشوف هنع ثدحت ام اذهو «ءىش لك ةكرات

 دجوو مهركسعم يف ةبورضم تيقب كارتألا مايخ نكلو»
 بهذلاك .ءفانصألا فلتخم نم تايجاح ةجنرفلا اهيف

 ءايشأو ةيعوألاو ةفلتخملا باوثألاو ةيدرألاو ةضفلاو

 مهرارفو مهعزف يف اهوقلأ وأ كارتألا اهكرت ىرخأ ةريثك

 ماهسو ساوقأو ةرخاف تامامعو لامجو لاغبو

 .«تانانكو

 : هلل هيدحت ىلإ هباصأ ام ًابسان اقوبرك نم أزهي مث

 حبذ املاط يذلا كاذ «لازغلاك ًاقيشر اقوبرك رف»

 كلذ رف اذامل نكلو .ديدهتلاو ديعولابو مالكلاب ةجنرفلا

 ناسرفلا ءالؤه لك هعمو ًاميظع ًاشيج كلم يذلا

 يذلا برلا هللا ىدحتي نأ قرج هنأل ؟نوججدملا

 .«ًاقحاس ًاريمدت هتوق رمدف دعُب نم اقوبرك ةهبأ دهاش

 :لوقي نييبيلصلا رئاسخ نع ثدحتي امدنعو

 . ؟حارجب اوبيصأ انلاجر نم ًاليلق نإف ىرخأ ةيحان نمو»

 لوقي نأ يلابيال نيدلا لجر سيسقلا اذهو

 نإف ودعلا مايخ يف ندجو يتاوللا ءاسنلا امأ» : ًايهابتم

 .«ىذأب نهوسمي مل ةجنرفلا

 ةماهشلا نم اوغلب ةجنرفلا ءالؤه نأ بسحت انهو

 كئلوأ دنع ىذأب سيل بارحلاب ءاسنلا نوطي رقب

 0 .!هيشوف دنعو «نييبيلصلا

 جنترطشلا بعلي اقويرك

 همهوتو فقوملاب اقوبرك راتهتسا هيشوف فصي



 ماشلا

 نيزهاج ةنيدملا نم مهلك اوجرخ اذكهو» :نييبيلصلا
 لئاصفو ايارس يف ناسرفلاو ةاشملا ميظنت مت . ةكرعملل

 ةيدرأ نيحشتم ةنهكلا مهعم ناكو «تايارلا اهقبست

 نوبصيو برلل نودشنيو سانلا عيمجل نوكبي ءءاضيب
 مهآر كلذ دنع .ةنمؤملا مهحاورأ قامعأ نم ءاعدلا

 ةميظع ةشهد هتباصأف ًامادقم ًاسراف ناكو يكرت لجر

 .«ةعوفرم مهتايارو نومدقتي مهآرمل

 هتيؤرل ةميظع ةشهد لجرلا اذه شهد :لوقنو

 ىلع ميمصتلا ليلد اهعفر نأل ؛ةعوفرم تايارلا

 ضفر يذلا اقوبرك همهوتي ام نأ نيح يف «برحلا
 ةنيه ةكرعمب زوفيل نامألا مهبلطو نييبيلصلا مالستسا

 همهوتي ام  راصتنالا داجمأ ,داجمألا فرش اهيف ىعدي

 .هلاجر هب مهوأ ام اذهو نيم هدي وهتك نول اوه

 عفرت ال يتلا تايارلا عفرل لجرلا ةشهد تناك انه نمو

 . ىأر امب اقوبرك ربخي عرسأف «برحلا ةينب الإ
 يتلا انتداق تايار ىأر نيح نقيأو» :هيشوف لوقي

 ةكرعملا نأ «ماظنب ىرخألا ولت ةدحاو مدقتت اهفرعي ناك

 لاقو .ىأر امب هربخي اقوبرك ىلإ عرسأف «ةبيرق دب ال
 ةجنرفلا نإف رظنا .؟جنرطشلا بعلت كلاب ام :هل

 .«نومداق

 ةيريصملا تاعاسلا كلت يف فكاعلا اقوبرك نكلو

 .لاتقلل نومداق جنرفلا نأ ليختي مل جنرطشلا بعل ىلع

 نومداق مهأ (اقوبرك) باجأف» :هيشوف لوقي

 نكلو نآلا ىتح كلذ نم نقوم تسل :هباجأف ؟لاتقلل

 . «ًاليلق ينلهما

 نأ ًانقوم قئاقد لبق ناك يذلا لجرلا اذه :لوقن
 ريغ اقوبرك عضو هيف رّثأ ءلاتقلل نومداق ةجنرفلا

 .دكأتيل عجرف .ًاككشم داعف «يلابملا

 ةعوفرم انئارمأ تايار ىأر امدنع» :هيشوف لوقي
 فوفصلا اهعبتتو يبرح لكشب مدقتت ىرخألا ةيحانلا يف

 لاقو ةدوعلا يف عراس يركسع طابضناب ةصارتملا

 اليلق رظتنا نكلو «ةعقاو ةكرعملا نأ دقتعأ :اقوبركل

 دهاش قيقدتلا دعبو ءاهارأ يتلا تايارلا زيمأ ال ينأل

 ١م

 يأ نودبو «ةثلاثلا ةليصفلا يف مدقتي يوبال فقسأ ملع

 نآلا برها «ةجنرفلا رضح دقل رظنا :اقوبركل لاق ءاطبإ

 فجترا ء«ًامدقتم ابابلا ملع ىرأ يا ةعاجشب براح وأ

 مهديبتس كنأ تدقتعا نيذلا كئلوأ كمزهي الئل نآلا

 .«ضرألا هجو نع

 دجلا لك دج رمألا نأ اقوبرك كردأ دقل :لوقن

 لوبق ررقف فقوملا ىلع ًارطيسم لازي ال هنأ نظف

 :لاقف - نييبيلصلا مالستسا

 مهحنمأس يننأ مهربخي ةجنرفلل ًالوسر ثعبأس
 تاف دقل : لجرلا لاقف .سمألاب ينم اوبلط ام مويلا

 ثعب اقوبرك نإف كلذ عمو .مالكلا اذه ىلع ناوألا

 .؟ىغتبا امب ظحي مل هنكلو بلطل ا

 هيشوف فرتعيف ةيكاطنأ دعب نييبيلصلا مدقت نع امأ

 هتياور يف فلتخي هنكلو .ةاهابم لكب نييبيلصلا عئاظفب
 هلتحا دلب لوأ نإ لوقي ريثألا نباف . ريثألا نبا هاور امع

 .ةرعملا :وه ةيكاطنأ دعب نويبيلصلا

 : يتنيدم ةيكاطنإ دعب اولتحا مهنإ لوقيف هيشوف امأ
 ىلوألا ةنيدملا اولتحا مهنأو «نامعنلا ةرعمو ('7ةرابلا

 لك اورداصو مهيبأ ةركب نع اهينطاوم اونفأو ةقئاف ةعرسب
 :اهقام

 هلوقو نييبيلصلا عئاظفب هيشوف فارتعا نع ًالضفو
 ةركب نع ةرابلا ةنيدم ينطاوم اونفأ مهنأب ةاهابم لكب

 هيلع لازي ال ناك امي فرتعي هسفن تقولا يف هنإف «مهيبأ

 مهو مهيدل نؤملا مادعناو عوجلا نم نويبيلصلا

 :لوقيف ةرعملا نورصاحي

 نيرشع اهورصاحو ةيناثلا ةنيدملا ىلإ اوعراس مث»

 رعشقيو .ديدشلا عوجلا نم انلاجر اهلالخ ىناع اموي

 عوجلا مهانضأ دقو انلاجر نم ًاريثك نأ ركذأ ذإ يندب

 ثكثج نم زجعلا محل اوعطتقا نونجلا دح ىلإ مهبذعو

 نيسوق نيب اهمامأ عضوو «ةرتحبلا :باتكلا مجرتم اهامس )020

 . ةيكاطنأ يقرش بونج ًاليم 47 دعب ىلع عقت اهنإ لاقو (اراب)



 مك

 محللا نيمهتلم هولكأو هوخبطو ةحورطملا نييقرشلا

 . «هيهط متي نأ لبق ةيشحوب

 عومج ترفو ؛ةيكاطنأ دنع شويجلا تمزهنا «ةتيملا

 1 ةينرعجلا

 ةرعملا دعب

 - انيأر امك  ةقرع ىلإ ةرعملا نم ريثألا نبا انلقني

 هب اذإ ةلحرم ةلحرم نييبيلصلا عم انب ريسي نأ نم ًالدبو
 لبق ناك اذام هنم فرعن الف ءصمح ىلإ ةأجف انب لصي

 . .صمحو ةقرع نيب ام دعبأ امو «صمح ىلإ لوصولا

 نأ دعب نييبيلصلا نأ هنم ملعن اننإف هيشوف امأ

 «ليحرلاب اوؤدبو مهمايخ اووط» ةقرع حتف نع اوزجع

 مث «سلبارطب اورم مهنإ لوقيف مهريس ةطخ ددح مث
 مث ءروصب مث ءدنفرصلاب مث ءاديصب مث «ليبج ةعلقب

 مث «بيزلا :يهو «(فزلا) باتكلا مجرتم هيمسي امب

 نمو .مايأ ةعبرأ اهيف اوقبف ةلمرلا اولخد نأ ىلإ ءاكعب
 اوّرمف ءسدقلا ىلإ لوصولا طيطخت ناك ةلمرلا

 سدقلا برق اورمف سراف ةئم لصفنا اهنمو «ساومعب

 شيجلا ىلإ نيمضنم اوداع مث ءمحل تيب ىلإ الوصو
 .اهراصحب أدب دق ناك يذلا سدقلا ىلإ فحازلا

 نايع دهاش ناك يذلا هيشوف ةياورب ذخأن نأ انلو

 نأ ىرن ةياورلا هذه ىلإ ًادانتساو .ةلمحلل ًاقفارم

 ءاهيلإ لوخدلا نود ندم نم هب اورم امب اورم نييبيلصلا

 تقولا ةعاضإو اهراصح يضتقت اهلوخد ةلواحم نأل

 .سدقلا ىلإ مهلوصو قيعي ام راصحلا اذه يف ليوطلا

 يف ثدح امك راصحلا لشف نم ىشخي امع الضف

 .سدقلا حتف دعب ام ىلإ اهرمأ اوؤجرأ كلذل ءةقرع

 اهلهأ نأل اهولخد يتلا ةلمرلا ةنيدم كلذ نم ىنثتسيو

 اودوزت مايأ ةعبرأ نويبيلصلا اهيف ثكمف ءاهنم نيراف

 نولهألا هكرت يذلا حمقلا نم ةرفاو تايمكب اهلالخ

 يذلا سدقلا راصحل ًادادعتسا مهعم هولمحف «نورافلا

 .لوطي دق

 ماشلا

 نبا ةياور عم ًاضقانت هيشوف ةياور يف ىرن نحنو

 دعب ةلمحلا ريس لحارمل هدرس يف رصتقي يذلا ريثألا
 اهورصحو صمح ىلإ اوراسو» :لوقلا اذه ىلع ةقرع

 قيرط ىلع اوجرخو «ةلودلا حانج اهبحاص مهحلاصف

 . «اهيلع اوردقي ملف اكع ىلإ ريقاونلا

 سدقلا ىلإ مهلوصو ركذي تاحفص عبرأ دعب مث
 لوصو ًادبأ ركذي ال هيشوف نأ نيح يف .اهل مهحتفو
 ريثألا نبا ةياور يف ءاج ام مث . صمح ىلإ نييبيلصلا

 ةعقاولا يه ريقاونلاو ءريقاونلا ىلإ صمح نم زفقلا نم

 . (ةروقانلا) مساب مويلا ةفورعملاو روص برق

 «ريثألا نبا درس يف ًازراب صقنلا ىرن اذكهو

 5 هدحو ريثألا نبا ىلع دامتعالا اندرأ ول - صقن وهو

 زيس:ديدحت رداضملا نم ددع ىلإ ًاداعما اننكمتو

 :ىلاتلا لكشلا ىلع ةيبيلصلا ةلمحلا

 تنوكلا ةدايقب ةيبيلص ةلمح تناك (ه5497 ةنس رفص

 لثم ةيبرع تارامأب رمتف نامعنلا ةرعم نم جرخت دنومير
 اهنم ىقلت الف تارامإلا هذه اهبيهتتف رزيشو باطرفك
 هيلإ جاتحت ام ضعبب اهديوزت ىلإ رطضت لب «ةمواقم

 اهلاحر ةلمحلا تطح املو .اهضرأ نع اهداعتباب ًالمأ

 ةلمحلا نع ةريخذلا عطقب اهريمأ دده رزيش باوبأ ىلع

 كلذ دعب مهاقلتس نم بضغت نأ نم ًافوخ هل تباجتساف

 .قاش ليوط اهقيرط نأو اميس ال مهطخس ربثتو

 ىلإ هجتتو ىلحاسلا قيرطلا راتخت اهارن اذه دعبو

 سلبارطف سوطرط ىلإ اهنم دصقت نأ ىلع ؛ةلبج

 .اكعف روصف اديصف توريبف

 اهنأل ةطخلا هذه ىلع ضرتعا نم كانه نكلو

 يف .ناكم ريغ يف يركسعلا مادصلا ىلإ امتح يدؤتس

 ًاراظتنا ةميلس مهاوقب ظافتحالا ىلإ ةجاح يف مهنأ نيح

 م99١٠ ةنس يناثلا نوناك 77 يف اهلايح اوناكف فايصم



 ماشلا

 ىلإ ًالوصو اهنمو .مهتعداومب اهريمأ مهرش ىقتاف
 اهمسا نأ نادلبلا مجعم يف توقاي لوقي يتلا نيرعب

 امع رمألا فلتخي انهو (0ةيئفر ىلإ مث (نيراب) حيحصلا

 اهلخدف ةدلبلا نم اورف ةينفر لهأ نإف «دالب نم هب اورم
 اوحيرتسي نأ اوأرو «ةيفاو ةريخذ اهيف اودجوف نويبيلصلا

 . مايأ ةثالث اهيف اوماقأف

 فرصت فالتخا ببس نع لءاستن نأ انه انلو

 ندملا ناكس نم مهقبس نم فرصت نع ةينفر ناكس

 نأ نكمي ام انيديأ يف سيلو .اهلهأ رفي مل يتلا ىرخألا

 نيينفرلا رارف  حاتأ دقو .انلؤاست نع باوجلا هيف دجن

 نأ نييبيلصلل حاتأ  ناكسلا نم اهولخو مهتنيدم نع

 يوحت تناك يتلا ةنيدملا تويب يف ةثالث امايأ اوحيرتسي

 .نورافلا اهيف اهفلخ يتلا ةحارلا لئاسو

 اهلهأ لاح ناكف «ةعيقبلا ىلإ اوضم ةيئفر نمو

 اهتيلختو مهتنيدم نم رارفلا نم ةينفر لهأ لاح

 عّور يذلا وه نيينفرلا رارف نأ ودبيو ءنيحتافلل
 نإ صوصنلا ضعب لوقتو .مهلثم رارفلا اورثآف نييعيقبلا

 ال انأو ءودبلاو برعلا نم مهلك اوناك ةعيقبلا ناكس

 الو ءودبلاو برعلا نيب انه ةقرفتلا دودح يه ام يردأ

 لباقم مهلعج نيذلا برعلاب صنلا بحاص دصقي ام
 .ودبلا

 مهتلعج ةعيقبلا يف ودبلا ةرثك نإف لك ىلعو

 ءالؤهف «ةينفر نم نيرافلا نم مهرارف يف الاح نسحأ

 يف مهعم ءيش لقن اوعيطتسي نأ نود مهسفنأب اوجن

 ام لمح مهل لهس لبإلا نم ودبلا هكلمي ام نأ نيح

 .هومحتقاو هورصاحو هيلإ نويبيلصلا مهبقعتف «داركألا

 يف ةبهرلا ثعب دق داركألا نصح ماحتقا نأ ودبيو

 دنع متت نييبيلصلا ةعداوم تناك نأ دعبف «سوفنلا

 صم لامعأ نم ةنيدمو ةروك : ةينفر :نادلبلا مجعم يف لوقي )١(

 مجحعمل لازب ال مالكلاو  :موق لاقو ءرمدت ةينفر اهل لاقي

 . ماشلا لحاوس نم سليارط دنع ةدلب ةينفر - نادلبلا

 ذذلا

 لوصو نوقبتسي ندملا باحصأ راص .ندملاب مهرورم

 حانج اذهف «مهتعداوم ىلإ نيعرسم مهيلإ نييبيلصلا
 ايادهلا ةلماح هلسر مهيلإ لسري صمح بحاص ةلودلا

 نم هريغ لعف اذكهو .قافتالاو ةعداوملا ةدكؤم

 . ةرواجملا يحاونلا باحصأ

 اهقلطي ناك يتلا ةمخضلا باقلألا هذه ككحضتو

 اذه ةلودل ايف «ةلودلا حانج : مهسفنأ ىلع سانلا ءالؤه

 . !اهيحانج دحأ ملستسملا

 رورملا ةدصاق اهمدقت يف ةلمحلا تضمو

 رامع نبا كاذموي سلبارط بحاص ناكو «سلبارطب

 مامأ هترامإ فعض كردي ناكو «مهنم رذح ىلع ناكف

 . مهعناص وه الو مهب شرحت وه الف ءمهتوق

 اكعو روصف اديصف توريب ىلإ ريسلا اولصاوو

 ةوطخلا يف نوروتشي اوفقوت ةلمرلا يفو .ةلمرلاو دللاو
 يف نأل رصم ىلإ فحزلا مهضعب ىأتراف «ةمداقلا

 مث ءاهنم مهتغابت تامجه نم انانئمطا اهيلع ءاليتسالا

 نود ًايرحبو ًايرب ًايراجت ًاقالطنا مهل رفوي ام كلذ يف نأ
 . يرصملا لوطسألا رطاخمل ضرعتلا

 فحزلا نم دب ال نأ ىري ناكف رخآلا يأرلا امأ

 متو .اهريغب ريكفتلا مث ءاهيف رارقتسالاو سدقلا ىلإ

 رايأ , يف سدقلا اورصاحف اومدقتو يأرلا اذهب ذخألا

 .م48١٠ ةنس (ويام)

 سدقلا نع عافدلا

 هذه مدقمب سدقلا مكاح ةلودلا راختفا ئجوف

 رابآلا ميمست ىلإ دمعف اهتوق كردأو «ةبجللا عومجلا
 «ةنيدملا نم نيملسملا ريغ جرخأو .«تاونقلا مطو

 برعلا نم ةعامج ىلإ قاوسألا ةسارحب دهعو
 ًاماسقأ مهسفنأ اومسق دقف نويبيلصلا امأ .نادوسلاو

 الف اهذفانم عيمج نم ةنيدملل مهراصح نوكي ىتح

 اوعرشو .جراخلاب لاصتالا نم نيملسملا نونكمي

 نأ يعيبطو «ةنيدملا نم يبونجلا مسقلا ىلع موجهلاب

 تراهناف لاسبتسالا ىلع ةينيدلا ةسامحلا مهلمحت
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 ةدشو وجلا ةرارحو هايملا ةلقو ةريخذلا صقن نم ريثكلا

 نويبيلصلا كردأو .دلبلا نع مهعفد يف نيروصحملا

 ءهرهق ةلوهسلا نم سيل ًادينع ًاودع نوهجاوي مهنأ

 جاربألا اوبصنو لاتقلاو راصحلا تالآ ءانب اوررقف

 قفو ءاخر فورظلا ترجو .روسلا ىلإ اهودنسأو

 ٠١99 (وينوي) ناريزح ١ا/ يف افاي رغث مدق ذإ مهئاوهأ

 يف مه ام نيمجاهملا ىلإ تلمح ةيونج ليطاسأ ضعب
 اوفتكي ملو .لامعلاو باشخألاو ةريخذلا نم هيلإ ةجاح

 لالخ سوجت تذخأ مهلاجر نم ةوق اولسرأ لب كلذب

 لمعو .باشخألا اهيف رفوتت يتلا يحاونلا ضعب

 ًابنج اولمع لب ءامعزلا هنع رخأتي ملف ءانبلا يف عيمجلا

 .يحورلا مهءوده مهيلع تدر ةالص اوماقأو

 نم اودجوو .ديدش موجهب نويبيلصلا عرشو

 موجهب نوعفادملا ماقف ّدشأ ًاعافد ةيمالسإلا تايماحلا

 ىتلا ةيبشخلا راصحلا تالآ قارحإ لجأ نم داضم

 اوذخأف «سدقلا روس نم ةريبك ءازجأ مده يف تحجن

 رارجب اهفذق ىلإ اودمع امك ءراجحألاو ماهسلاب اهيمرب

 ام لكو تيزلاو نارطقلاو تيربكلاو رانلاب ةئيلم ةشه
 رقهقتلا ىلع نوعفادملا ربجأو .ًادوقو نوكي نأ حلصي

 يديأب يجراخلا روسلا طوقس دعب ةيلخادلا راوسألا وحن
 راوسألا ضعب قلست يف ًاضيأ اوحجن نيذلا نييبيلصلا

 ىلع نييبيلصلا ّدر ىف اوحجن نيعفادملا نكل «ةيلخادلا

 . مهباقعأ

 اهلالتحا متو عيباسأ ةتس سدقلا ىلع لاتقلا ماد

 (ويلوي)زومت ١١ ه497 نابعش 5“ ةعمجلا موي

 ًاران اومر مهنأ رصنلا ىلع نييبيلصلا دعاس اممو م84٠١

 ىلع ةبكرملا برحلا تالآ ىلع ةيبشخلا جاربألا نم

 ررشلا رياطتو ًاباهتلا حيرلا اهتدازو تبهتلاف روسلا
 .راوسألا نع رخأتلل اورطضاف نيعفادملا ىلع ناخدلاو

 لالتحا نم رهشأ ةتس وحن دعب سدقلا لالتحا ناكو

 . ةيكاطنا

 ماشلا

 ةمجه وه ماشلا دالب خيرات يف ثادحألا مهأ نم

 اذه يفو نينرق ماد انمز اهل مهلالتحاو اهيلع نييبيلصلا

 :ةرتفلا كلت

 «يخيراتلا حلطصملا يف نييبيلصلاب دوصقملا

 نم اوجرخ نيذلا كيلوثاكلا نييبرغلا نييحيسملا عومج
 اوذختاو «يبوروألا برغلا ءاحنأ ىتش يف مهدالب

 يف ةصاخبو «مالسإلا رايد وزغل مهل اراعش بيلصلا

 يضارألا ثيح ماشلا دالبو ىندألا قرشلا ةقطنم

 مور نم نييقرشلا نييحيسملا نأ اذه ىنعمو .ةسدقملا

 ةرئاد يف نولخدي ال مهوحنو طابقأو نايرسو نمرأو
 اوسيلو ءدالبلا لهأ نم ءالؤه نأل «نييبيلصلا حلطصم

 يتلا ضرألاب مهتطبر «جراخلا نم مهيلع نيدفاو

 لبق ام ىلإ عجرت ةيرذج ةليصأ طباور اهيلإ نومتني
 تحت ةيبيلصلا ةكرحلا لبق مهمظعم شاعو «مالسإلا
 نم ةنايدلا هذه مهل هتلفك امب نوعتمتي «مالسإلا ةلظم

 . تابجاو نم مهيلع هتضرف ام نودؤيو .«قوقح

 لوأ اولصو نييبيلصلا نأ ًايخيرات فورعملا نمو

 رشع يداحلا نرقلا رخاوأ يف ماشلا دالب ىلإ ةرم

 رخآ نأو ٠١« 91 ةنس ديدحتلا هجو ىلع وأ «داليملل

 رخاوأ ىف دالبلا كلت نم اهروذج تئتجا ةيبيلصلا اياقبلا

 كون تسلا خو ىلع «داليملل رشع ثلاثلا نرقلا

 ماشلا دالبب يبيلصلا دوجولا ةرتف نأ اذه ىنعمو ١

 رشع ثلاثلاو رشع ىناثلا ,نامزلا نم نينرق تدتما

 ْ .داليملل

 يف يبيلصلا عمتجملا عاضوأ جلاعن امدنع «نحنو

 بصن عضن نأ انيلع «ةيخيراتلا ةرتفلا هذه يف ماشلا دالب

 راودأب رمت لودلا نأ يه «ةمهم ةيخيرات ةقيقح اننيعأ

 .اهروطت يف ةيحلا تانئاكلا اهب رمت يتلا راودألا هباشت

 ربع ةلودل ردقُي ملو «سانلا نيب هللا اهلوادي مايأ خيراتلاف

 ءةطحلا وأ ةعفرلا نم دحاو لاح ىلع لظت نأ خيراتلا



 ماشلا

 دلوملا ةلحرم يف ةلودلا اهيف أدبت ةنيعم ةرود كانه امنإو

 اهل لماكتت ىتح «ةقدلاو فعضلا نم ةجرد ىلع ةأشنلاو

 رهاظم نم كلذ هلمحي ام لكب «ةوقلاو جضنلا بابسأ

 ضرعتت كلذ دعبو ء؛يراضحلا شاعتنالاو رارقتسالا

 تامالع اهتزهجأ ىلع ودبتف «ةوق دعب فعضل ًايجيردت
 مامأ قيرطلا حسفتل «ءيطبلا روخلاو يجيردتلا لالحنالا

 ةوقلا ناكم أوبتتل .«حرسملا ىلع رهظت ىرخأ ةلود

 ربع خيراتلا اهدهشي يتلا ممألا ةبعل يف ةرادصلاو

 .روصعلا

 يف اننأ يه ءةمهم ةقيقح ىلإ اذه نم صلخنو

 نينرقلا لالخ ماشلا دالب يف يبيلصلا عمتجملل انتسارد

 نيب قرفن نأ انيلع «داليملل رشع ثلاثلاو رشع يناثلا
 مث ةأشنلاو دلوملا رود يف عمتجملا كلذ عاضوأ

 فعضلا رود يف هعاضوأ نيبو «جضنلاو لامتكالا

 .ةخوخيشلاو

 انمالك رصقن نأ «ةساردلا هذه يف نحن لواحنسو

 تبسكأ يتلا ةماعلا صئاصخلا ىنعمب «تايمومعلا ىلع

 .زيمملا هعباط ماشلا دالب يف يبيلصلا دوجولا

 عمتجملا عاضوأ نأ يف كش نم كانه سيلو

 ةعومجمب ءديعب دح ىلإ «ترثأت ماشلا دالب يف يبيلصلا

 نم اوحزن نيذلا نييبيلصلا ةيعون اهنم «لماوعلا نم
 دالبلا كلت يف رارقتسالا اوراتخاو يبوروألا برغلا

 .اهب مهلبقتسمو مهريصم نيطبار اهضرأ ىلع اوشيعيل
 ةقالع يأ ؛مألا نطولاب ديلولا اذه ةقالع اهنمو

 اوحزن يتلا مهدالبو مهلوصأب ماشلا دالب يف نييبيلصلا
 يبيلصلا عمتجملا كلذ ةقالع مث .ابوروأ برغ يف اهنم

 يبيلصلا نايكلاب طاحأ يذلا ريبكلا يمالسإلا طيحملاب

 .بناج لك نم

 ءابوروأ برغ نم اوحزن نيذلا نييبيلصلا نع امأ

 برغلا سانجأ ىتش نم ًاريبك ًاطيلخ نولثمي اوناكف
 ءناملألا مهنمو ؛ةجنرفلا مهنمف ءهبوعشو يبوروألا

 .كلذ ريغو . . .نويلاطيإلا مهنمو

 تاقبطلا نولثمي «يقبطلا ءانبلا ةيحان نم اوناكو

 م

 يبوروألا عمتجملا اهنم فلأت يتلا ةيسيئرلا ثالثلا

 .ناسرفلا ةقبط ينعأ «ءيعاطقإلا ماظنلا لظ يف يبرغلا

 .ةماعلا ةقبطو «نيدلا لاجر ةقبطو

 ةكرحلا يف اومهسأ نيذلا ناسرفلا نأ عقاولاو

 نيبراحملا مهفصوب ؛ةكرحلا كلت دامع اوناك ةيبيلصلا

 ةيلوؤسم تعقو مهناتكأ ىلعو «دالبلا اوحتف نيذلا
 هذه سأر ىلعو .قرشلا يف يبيلصلا نايكلا ةيامح
 عمتجملا ةدايق اولوت ؛«ءارمألا نم ةعومجم تماق «ةئفلا

 اومهسأ ءارمألا ءالؤه مظعمو .هتسايس هيجوتو يبيلصلا

 ءةعساو ةيسايس عامطأ قيقحتل ةيبيلصلا ةكرحلا يف

 اورقتنا اًمع مهينغت قرشلا يف مهسفنأل تارامإ ةماقإو

 ىلع اوصرح .كلذ لجأ نمو .برغلا يف هيلإ
 ةمكاح تويب سيسأتو ءاهوحتف يتلا دالبلا يف رارقتسالا

 ةكرحلا ىف اومهسأ نيذلا نويبرغلا ءارمألا امأ .اهيف

 يف كاعاطقإو تازامإ مهلا تناك نيدلاو.«ةيبيلصلا

 اومعزت نيذلا كولملا لثم  مهنإف ؛يبوروألا برغلا
 ةدوعلا نولضفي اوناك ام ًابلاغ  ةيبيلصلا تالمحلا ضعب

 مهمسقب اوفوأ امدعب ,برغلا يف مهدالب ىلإ «ةعيرسلا
 طوغض ريثأت تحت اميرو «ةيوبابلل ًءاضرإ يبيلصلا

 . اهنم

 زراب رود مهل ناكف «كيلوثاكلا نيدلا لاجر نع امأ

 نم ددرتي امهمو . ماشلا دالبب يبيلصلا عمتجملا ءانب يف

 هذه نإف «ةيبيلصلا ةكرحلل ةيقيقحلا فادهألا نع لاوقأ

 ناك نكلو ةفئاز نوكت دق «ةينيد ةحسم تذختا ةكرحلا

 ىتلا ىه ةيوبابلا نأ ةكرحلا هذه بسحو .ًالعف اهرثأ اهل

 لمعلا ترش امدتغو + ةياعرلاب اهتدهحتو ءاهل كطذ
 اهقفار «ماشلا ىلإ ىلوألا ةيبيلصلا ةلمحلا تجرخ

 فوفص نيب عساو ذوفنب عتمتي ءابابلا لثمي بودنم

 دالبب رارقتسالا يف نييبيلصلا حاجنبو .نييبيلصلا
 نم ريثك لح يف عومسم يأر تاوبابلل راص ءماشلا

 .ديدجلا مهعمتجم يف نييبيلصلا تهجاو يتلا لكاشملا

 نم لقتنا ةسدقملا ضرألا يف ةسينكلا مامز نأ ىلإ اذه

 نيدلا لاجر يديأ ىلإ سكذوئرألا نيدلا لاجر يديأ

 برغ نم نيريخألا ءالؤه نم ديدعلا حزنف ؛كيلوثاكلا



 مك

 ًالضف ءاهيلع فارشإلاو ةسينكلا نوؤش ميظنتل ابوروأ

 ديدجلا يبرغلا عمتجملل ةينيدلا حلاصملا ةياعر نع
 . قرشلا يف ماق يذلا

 تونهكلا لاجر نم ةئفلا هذه دادعأب ةربعلا تسيلو -

 ىلع مهريثأت ىدمو مهذوفنب ةربعلا امنإو «كيلوثاكلا

 راعش تحت ماق عمتجم يف كلذو ءرومألا رئاصم

 عيطتسي الو .هئاقبل ةعيرذ نيدلا نم ذختاو «بيلصلا

 دالب يف كيلوثاكلا نيدلا لاجر ةيبلاغ هزني نأ ثحابلا

 قيقحتل يعسلا نم ةيبيلصلا بورحلا رصع ىلع ماشلا
 «نيدلا حورو نيدلا نع ةديعب ,ةيصخش ةصاخ بساكم

 ءارمأ نيب ةيلحملا تاعارصلا ةبلح يف مهلخدأ امم

 .دعب اميف ىرنس امك « ضعبو مهضعب نييبيلصلا

 ةسينكلا نأ يه هابتنالا يعرتست ةقيقح ةمثو

 يبيلصلا وزغلا لظ يف تزاف ماشلا دالب يف ةيكيلوثاكلا

 «تازايتمالا نم ًاريثك تحبر اهنأ ىنعمب ءدسألا بيصنب

 لاجر درط ىلع بترت هنأ كلذ .ليلقلاب ىوس حضت ملو
 ذوحتسا نأ «مهسئانكو مهيسارك نم سكذوثرألا نيدلا

 تاكلتمملا نم ءيش لك ىلع كيلوثاكلا نيدلا لاجر

 ىلع تلاهنا يتلا تابهلا نع ًالضف اذه .لاومألاو

 ةورثلا هذه تدسفأ ىتح ءاهلاجرو ةيكيلوئاكلا ةسينكلا

 يف مهرابك شاعو «عشجلاب اوفصتاف مهسوفن ةئجافملا

 نيدلا حور نع نوكي ام دعبأ فرتلا نم وج
 ك0 او

 اهيلع ذوحتسا يتلا ةريدألاو سئانكلا تزيمت اذكهو

 اهتورث ةرفوب «ماشلا دالب يف اهوماقأ يتلا وأ .نويبيلصلا

 ةسدقملا يضارألا ىلع رصتقت مل يتلا اهكالمأ عاستاو

 نم .يبوروألا برغلا ىلإ تدتما امبر لب ءبسحف
 ةنس كلتما سدقملا تيب يف نويهص لبج ريد نأ كلذ

 هعتمت عم ؛ةسدقملا ةنيدملا كلت يف هلمكأب ًايح
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 ماشلا

 ريدلا اذهل ناكو .ةنيدملا راوسأ يف ةباوب حتف قحب

 افايو نالقسع يف قاوسأو نيتاسبو ضارأو تاكلتمم

 لب .ةيقيليقو ةيكاطنأو روصو اكعو ناو سليانو

 ريدلا كلذ اوبهو نييبيلصلا جاجح نم نيرّيخلا ضعب نإ
 ."9اسنرفو ايلاطيإو ةيلقص يف تاكلتممو ًاعايض

 تعتمت يتلا ةمخضلا ةورثلا هذه نأ يف كش الو

 ىلع ماشلا دالب يف ةينيدلا تاسسؤملاو ةسينكلا اهب

 ءارمألا دقح ًانايحأ تراثأ «ةيبيلصلا بورحلا رصع

 ةافعم تناك ةسيئكلا تاكلتمم نأو اميس ال ءناسرفلاو

 ةمدخلا نم نييفعم اهلاجر ناك امك ءبئارضلا نم

 ناينورسعت نايرفلاو ءالثلا زعم ةيركتسعلا

 نوعمجيو ؛مهباسح ىلع نومختي اهلاجرو ةسينكلا
 ءارمألا ناك يذلا تقولا يف «تاورشلاو لاومألا

 يف يبيلصلا نايكلا نع عافدلا ءبع نولمحتي ناسرفلاو

 . ماشلا دالب

 ال نيذلا ةماعلا يتأي «نيدلا لاجرو ناسرفلا دعبو

 ةماعلا ءالؤه ةيبلاغو .نيتئفلا نيتاه ىدحإ ىلإ نومتني
 ةصرف ةيبيلصلا ةكرحلا يف اوأرف «مهذالب يف ًانانقأ اوناك

 لوصحلاو ةئيسلا ةيعامتجالا مهعاضوأ نم صلختلل

 نولكشي اوراص مهنأ عمو .ةيرحلا نم ربكأ ردق ىلع

 الإ «ماشلا دالبب يبيلصلا عمتجملا يف ةيددعلا ةيرثكألا

 . .هتسايس هيجوت يف ظوحلم رود مهل نكي مل هنأ

 نم ةعبار ةئف «ثالثلا تائفلا هذه ىلإ فاضيو

 مهل ناك نيذلا  نييلاطيإلا ةصاخبو  نييبرغلا راجتلا

 دالبب يبيلصلا عمتجملا عاضوأ فييكت يف حضاو رود

 .روغئلاو ئناوملاو ةيراجتلا زكارملا يف ةصاخبو ؛ماشلا

 برغلا يف دهش ةيبيلصلا بورحلا رصع نأ كلذ
 .هتراجتو هتراضحو قرشلا ىلع ًاريبك ًاحاتفنا يبوروألا

 ندملا راجت قرشلا ىلع يداصتقالا حاتفنالا معزتو

 ةجاح ىف امئاد نويبيلصلا ناكو . صاخ هجوب ةيلاطيإلا

 دادعأ لفتت اوس «ندملا كلتل ةيرحبلا ةنوعملا ىلإ
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 ماشلا

 عمتجملا طبرل وأ قرشلا ىلإ نييبيلصلاو جاجحلا
 راص اذلو .ابوروأ برغ يف هلوصأب ماشلا يف يبيلصلا

 يف ريطخ رود اهتايلاجو اهراجتو ةيلاطيإلا ندملل

 دالب ئناوم يف ةصاخبو «يبيلصلا عمتجملا فييكت
 : ماشلا

 عمتجملا نأ انل حضتي «عيرسلا ضرعلا اذه نم

 رشبلا نم تايعون نم فلأت ماشلا دالب يف يبيلصلا

 فادهألاةفلتخم ءروذجلاو لوصألاةنيابتم

 اوناك اذإو . تاعزنلاو براشملا ةددعتم «ضارغألاو

 نإف «بيلصلا راعش تحت قرشلا ىلإ اوجرخ دق ًاعيمج

 ءرطخلا تاعاس يف الإ مهنيب دحويل نكي مل راعشلا اذه

 ةيقيقحلا مهفادهأ هءارو نوفخي ءًايرهاظ ًاراتس ناك هنأل

 «ميسجلا رطخلا تاقوأ ضعب يف طقف . ةيعقاولا مهتاينو

 «نيملسملا بناج نم فيخم ديدهتل نوضرعتي امدنع
 ًاعيمج مهب فصعي نأ كشوي مهودع نأ نورعشيو

 رطخلا ءردل ضعب بناج ىلإ مهضعب نوفقي مهدجن
 . مهسفنأ ةيامحو

 نينرقلا لالخ اوضاخ ماشلاب نييبيلصلا نأ عقاولاو

 دض ةكرعم :نيتكرعم رامغ رشع ثلاثلاو رشع ىناثلا

 دض ةكرعمو ءانايسأ روتتو ابيع ادهن كداك نيملتملا

 تالاح يف ىتح  اهران أدهت نأ لق ضعبلا مهضعب

 ءارمألل ةيصخشلا عماطملا ببسب  يجراخلا رطخلا

 ثوروملا ءادعلاو ؛ةنيابتملا تائفلا حلاصم نيب رفانتلاو

 هلمح يذلاو ةيبوروألا ممألاو سانجألا ضعب نيب

 .قرشلا ىلإ مهعم نويبيلصلا

 نييبيلصلا تهجاو يتلا ىربكلا ةلكشملا تناكو

 دادعأ ةصاخبو ءمهدادعأ صقانت يه ماشلا دالبب

 يبيلصلا عمتجملا دامع اوناك نيذلا نيبراحملا ناسرفلا

 عم ةرمتسملا بورحلا نأ كلذ .دالبلا كلت يف

 مل يتلا ةيخانملا فورظلا ةعيبطو «ةيحان نم نيملسملا

 راشتناو «ىرخأ ةيحان نم ةيلصألا مهدالب يف اهوفلأي
 تناك «ةثلاث ةيحان نم مهنيب تايمحلاو ضارمألا ضعب

 دايدزاو مهدادعأ صقانت ىلإ تدأ يتلا لماوعلا نم اهلك

 ه4

 نم ةريبك ًادادعأ نأ ةقيقح .مهنيب تايفولا ةبسن

 لك برغلا نم ماشلا دالب ىلع دفت تناك نييبيلصلا

 جاجحلا نم نيدفاولا ءالؤه ةيبلاغ نكلو ءماع

 مهروذنب ءافولا دعب مهدالب ىلإ نودوعي اوناك نيحلسملا

 تناكف ديلاوملا ةبسن امأ .ةسدقملا نكامألا ةرايزو

 ةيبلاغو .ريثكب نيدئاعلاو تايفولا ةبسن نود ءةدودحم

 نم نييبرغلا نييبيلصلا جاوز ةجيتن تءاج ديلاوملا ءالؤه

 نمرألاك نييقرشلا نييحيسملا ةصاخبو «ةيقرش رصانع
 نم هل رفاوتت مل طيلخلا جاتنلا اذهو .مهوحنو نايرسلاو

 كسمتلا ىلع صرحلاو تابثلاو ةميزعلاو ةوقلا تافص

 نم نيدفاولا نييبيلصلا ةيبلاغل رفاوت ام ءضرألاب
 نييبيلصلا ءالؤه ةيبلاغ نأ حضاولا نمو .برغلا

 امم ؛«مهءاسن مهعم اوبحطصي مل برغلا نم نيدفاولا

 دالبب يبيلصلا عمتجملا يف ىربك ةيعامتجا ةلكشم راثأ

 ةجاح يف مهنأبو «؛كلذب نويبيلصلا سحأ دقو .ماشلا

 ًاليج نابوذلل اوضرعتي ال ىتح .مهلوصأب ظافتحالا ىلإ
 ىرخأو ةنيف نيب اوبأد كلذل . قرشلا طيحم يف ليج دعب

 تاعومجم بلج ىلع  مهفورظ هب تحمس ام ردقب

 نزاوتلا نم ردق قيقحت ةيغب ءابوروأ برغ نم ءاسنلا نم
 كردأ دقو . ماشلا دالبب يبيلصلا طيحملا يف يسنجلا

 راشأو ؛هاجتالا اذه نورصاعملا نوملسملا نوخرؤملا

 بتاكلا دامعلا ءالؤه نمو .كلذ ىلإ مهضعب

 مهه/86 ةنس ثداوح ىف ركذي يذلا .ءيناهفصألا

 ْ :هصن ام (م1146)

 ةيجنرفإ ةأرما ةئامثالث بكرم يف تلصو»

 نعمتجا دق . ةنيزتم اهنسحو اهبابشب ةيلحتم « ةنسحتسم

 فاعسإل نبرتغاو « رئازجلل نبدتناو ء«رئازجلا نم

 هذه نأ نمعزو . . .ءايقشألا داعسإل نبهأتو ءءابرغلا

 ةبرغ هدنع تعمتجا نميف اميس ال ةبرق اهقوف ام ةبرق
 00 ةيوضو

 دمحم ميدقتو حرش «يسدقلا حتفلا ,ياهفصألا بتاكلا دامعلا )١(

 ؛«(958١ ءرشنلاو ةعابطلل ةيموقلا رادلا :ةرهاقلا) حبص دومحم

  اهدعب امو 747ص
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 يف صقن نم نويبيلصلا هيناعي ناك ام ىلع لدأ الو

 يف ًانايحأ نكرتشا مهءاسن نأ نم نيبراحملا ناسرفلا

 وهو «نيملسملا دض بورحلا رامغ نضخو «لاتقلا
 : هلوقب يناهفصألا دامعلا هنع ربع يذلا رمألا

 «سناوقو عورد نهل .سراوف ءاسن جنرفلا نمو»

 نلمعيو «لاتقلا ةموح يف نزربيو «لاجرلا يز يف نكو

 اذه لكو .لاجحلا تابر نهو اجحلا بابرأ لمع

 ىوقلا يف صقنلا اذه دسلو 2072. . .ةدابع هنأ ندقتعي

 ضعب نابهر لوحت «ماشلا دالبب ةبراحملا ةيرشبلا
 مساب فرع ام أشنف «نيبراحم ناسرف ىلإ تامظنملا

 يف ًايساسأ ًانكر اولكش نيذلا «ناسرفلا نابهرلا تائيه

 نرقلا نم لوألا فصنلا ذنم يبيلصلا عمتجملا ءانب

 رودلا نكلو «تائيهلا هذه تددعت دقو .رشع ىناثلا

 لعج ةيراتبسالاو ةيوادلا اتئيه هب تماق يذلا ريطخلا

 نابهرلا طاشن يف ةماعزلاو ةرادصلا ناكم نيتئيهلا نيتاهل

 .ناسرفلا

 وه «تائيهلا هذه سيسأت نم لوألا فدهلا ناكو

 .مهتياعرب موقتو مهاحرجو نييبيلصلا ىضرمب ىنعت نأ
 ىلإ مهراقتفاو نييبيلصلاب تطاحأ يتلا راطخألا نكلو

 لعج ء«ماشلا دالب يف مهنايك نع عفادت يتلا دعاوسلا

 ءبعلا كلذب ضوهنلا يف نومهسي تائيهلا كلت نابهر

 عباطلا بلغ مث «لاتقلا ةايحو ةدابعلا ةايح نيب اوعمجف

 يف ىلوطلا ديلا مهل تدغ ىتح ءمهطاشن ىلع يبرحلا

 ,©)هاشلا دالب يف مهتاكلتممو نييبيلصلا نع عافدلا
 كلت نأ ؛هب اوضهن يذلا رودلا ةروطخ ىلع دعاسو

 كلمل عضخت ملف «يتاذ لالقتساب تعتمت تائيهلا

 رخآ يبيلص ريمأ يأل وأ ءسدقملا تيب يف نييبيلصلا

 مهتيعبت تدغ امنإو «هترامإ لخاد تاكلتمم اهل تناك

 طولستم لقسعد اكسو. طع !منوطتم 11هدمئاهللععو ذه اطع 11هلإ )١(

 آمصل (1!هصممس: 84ءاطتنعمل, 1931) م. 64

 هعمع'نءهانكوعأ, ؟!ذذامأءع لعذ و 1١9-77 ١ص هسفن ردصملا )7١(

 ىملتد20ءع5 ءا للت :هزندتتستع !(عقمع لع زرغصتمملعوض, 3 هاذ. (وعو:

 طامرن, 1936-1934), انآ. 1, 545.

 ماشلا

 يف ةريبك ةيرح مهبسكأ امم «ةرشابم امور يف ابابلل
 ناسرف نكمت دقو . مهطاشن ةلوازم يفو رارقلا ذاختا

 لضفب ءعساولا مهطاشن ةلوازم نم تائيهلا هذه

 نع ًالضف «يضارألاو تاناعإلا نم ريثك ىلع مهلوصح
 نم ةبسن تصصخ سدقملا تيب سئانك نم ًاددع نأ

 ترثكو مهتاورث تمظعف ءمهتدعاسمل اهلخد

 نوصحو ندم ماشلا دالب يف مهل تراصو .«مهتاكلتمم

 اهيف نولوازي لقاعم اهنم نوذختيو اهنوكلتمي عالقو
 ءاج ىتح «نيملسملا دض عساولا يبرحلا مهطاشن اهنمو

 .©0هاشلا دالبب يبيلصلا نايكلا ةامح هيف اوراص تقو

 ةوارضلاو فنعلاب نيملسملا دض مهبورح تفصتاو

 ةديقع نع نوبراحي اوناك مهنأل .ءفرطتملا بصعتلاو

 ىتح «نيملسملاو مالسإلا دض ةيهاركلاب ةعبشم ةخسار

 ةرهمج» مهنأب ريثألا نبا خرؤملا مهفصو دقل

 ريسأ مهيديأ يف عقو ام هنأ مهنع رهتشاو .9«جنرفلا

 .هولتق الإ نيملسملا نم

 تلغتسا نابهرلا ناسرفلا تائيه نأ ودبي نكلو

 ال اميف لخدتت تقولا رورم عم تذخأو اهلالقتسا

 ةساسحلا فقاوملا ضعب يف تذختا امبر لب .اهينعي

 دالب يف ةيبيلصلا ىوقلا عامجإ عم ضراعتت ةسايس
 لزنأو .ةلودلا لخاد ةلود اهنم لعج امم «ماشلا

 يمدقم ضعب مجحي مل كلذك .ةغلاب ًارارضأ نييبيلصلاب

 اققوم ماشلاب ةسينكلا لاجر نم فوقولا نم تائيهلا هذه

 نييبوروألا نيخرؤملا ضعب مهتي كلذل .ًائوانم

 بابسأ نم امهنأب ةيوادلاو ةيراتبسالا يتفئاط نيثدحملا

 ثداوح ؛خيراتلا يف لماكلا «ريثألا نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ )١(

 ه6 ةنس

 لموطلل طموجعمب 11اوامأزع لي مالوتتمع ]1نانص زؤمكدلعم, (؟)

 20101 لع !'طغقععت مدع (0. ةلهطمل, عااد عأ ءمرتمأءأع 5

 1"ةانأعال1, 2 7015. (ظةعذ 8ل106هم5 لا (نعماأ7ع 22810281 ع 12

 ا عدومعأاط 14ءزبعع 5عانم», عل, لل. 111510197 01 طع (نن52063, 2

 ؟مأاذ (مطئادلعامطتف: [آلملالعموأأإل 0( طءوصقإلا ؟ةمتق 282 عوو

 رءطعرءطع 5كهعماتا ودع [تلل15] 1970-1969) ؟ه1.1, م.497 [[.

 [1962-1955]), 701.2 مم. 568-69.
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 ريغ امهتسايسل ًارظن «ماشلا دالبب يبيلصلا ءانبلا رايهنا

 ةيلالقتساو ةيدارفنالا ىلع تماق يتلا ةفيصحلا

 ىرن اتنكلو :هرربي ام يأرلا اذهل نوكي دقو .'رارقلا
 ةينب يف نمكت ءانبلا كلذ رايهنال ةيقيقحلا بابسألا نأ

 يترهاظ نأ نع ًالضف ءهسفن يبيلصلا عمتجملا

 امهب اصتخت مل رارقلا ذاختا يف ةيلالقتسالاو ةيدارفنالا

 مل ةماع ةرهاظ اتناك امنإو ءامهدحو ةيوادلاو ةيراتبسالا

 يبيلصلا عمتجملا ةداق رابك ضعب اهنم درجتي نأ عطتسي
 .ًاجرح تاقوألا دشأ يف

 فلأت دق ماشلا دالب يف يبيلصلا عمتجملا ناك اذإو

 تايسنجلا نم ةعساو ةليكشت نم  انرشأ نأ قبس امك

 فادهألا ةرفانتملا .ءلوصألا ةنيابتملا تايعونلاو

 يف تفرع يتلا ايلاغ لهأ  ةجنرفلا نإف ؛حلاصملاو

 نييبيلصلا تائف رثكأ اوناك  اسنرف مساب ةقحال ةلحرم

 ظحول ىلوألا ةيبيلصلا ةلمحلا ذنمو .ًاددع ماشلا دالبب

 ةكراشملا ىلع مهريغ نم ًالابقإ رثكأ اوناك ةجنرفلا نأ

 ةجهل نأ يف ببسلا وه اذه لعلو . ةيبيلصلا ةكرحلا يف

 دالبب يبيلصلا عمتجملا ىلع ةبلاغلا يه تناك ةجنرفلا

 عمتجملا كلذ تطعأ مهتاداعو مهديلاقت نأ امك ءماشلا

 فرع قلطنملا اذه نم .ةزيمملا ةصاخلا هتحسم

 .«جنرفلا»و «ةجنرفلا» مساب نيملسملا دنع نويبيلصلا

 .ةرصاعملا ةيبرعلا رداصملا هتمدختسا يذلا مسالا وهو

 ءروغثلاو ئناوملا يف اوزكرت نيذلا نويلاطيإلا امأ
 مهحلاصم ىوس لوألا ماقملا يف مهينعي ال ناكف

 قاقشلا ّبد «حلاصملا هذه براضت ببسبو . ةيراجتلا

 نكمي ثيحب «ةفلتخملا ةيلاطيإلا ندملا ينطاوم نيب

 يف تاعارص نم ندملا كلت نيب ناك ام نإ لوقلا

 دالب حرسم ىلإ ىرخأ وأ ةروص يف لقتنا ءايلاطيإ
 اونج يتيروهمج نيب عارصلا نأ كلذ نم .ماشلا

 ماشلا دالب ىلإ لقتنا رشع ثلاثلا نرقلا يف ةيقدنبلاو

 ضعب باطقتسا يف اكع يف ةيقدنبلا لصنق حجن ثيح

 .هسفن ردصملا )١(

 ةنزايبلا ىوقلا هذه نمو . ةيونجلا دض ةيبيلصلا ىوقلا
 ةفئاط نع ًالضف ءافاي ريمأو يبيلصلا فوسرأ ريمأو

 ناسرف فقو نيح يف «ةيوادلا ناسرفو نوثويتلا ناسرف
 ةيلهأ برح تماق اذكهو . ةيونجلا بناج ىلإ ةيراتبسالا
 ثلاغلا نرقلا طساوأ يف ضعبو مهضعب نييبيلصلا نيب

 «ةيلاطيإلا ىوقلل ةيرحبلا ليطاسألا اهيف تكراش ءرشع
 ١708 ةنس اكع مامأ رحبلا يف ةبيهر ةكرعم ترادف

 نع ءالجلا ىلإ اورطضا نيذلا ةيونجلا ةميزهب تهتنا
 مهطاشنل ًازكرم اهذاختال روص ىلإ جوزنلاو اكع
 اهسرام ىتلا ةنصرقلا لامعأ تناك نإو اذه . يراجتلا

 درط مت ىتح ؛ترمتسا دق رخآلا فرطلا دض فرط لك
 ثلث وحنب كلذ دعب ماشلا دالب نم ةيبيلصلا اياقبلا رخآ

0 

 نم اوتأ امدنع نييبيلصلا نإف ءىرخأ ةيحان نمو
 حمالم مهعم اولقن ؛ماشلا دالب يف اورقتساو برغلا

 كلت ىف يبوروألا برغلا هفرع يذلا يعاطقإلا ماظنلا
 يف ماظنلا اذه قيبطت عمو .ىطسولا روصعلا نم ةبقحلا
 ءانبلا وه ماشلاب نييبيلصلل يقبطلا ءانبلا راص ماشلا دالب
 دوجو ىنعمب ؛ذئدنع يبوروألا برغلا هفرع يذلا هسفن

 رابك نم ددع هيلي .يعاطقإلا مرهلا سأر ىلع كلم
 «كلملا كلذل ًالاصفأ اونوكي نأ مهيف ضرتفُي ءارمألا
 عبتي مث «هنوعبتي ءارمألا راغص نم ددع ريبك ريمأ لكلو

 ناسرفلا نم ةعومجم نيرخآلا ءالؤه نم دحاو لك
 فقوتت عاطقإب مرهلا اذه يف درف لك عتمتيو .نيبراحملا
 دقف ,ىعاطقإلا ءانبلا يف هتجرد ىلع هتحاسمو هتميق
 وأ ربكأ نوكي دقو ءاهمامزب ةلماك ةيرق عاطقإلا نوكي

 تيب كلم نأ وه رمألا يفام لك .كلذ نم رغصأ

 ءارمألا رابك ىلع ةلماك ةدايس هل نكت مل سدقملا
 ةيكاطنأو اهرلا باحصأ مهو  قرشلاب نييبيلصلا
 .مهيلع ةيولوألا نم عونب طقف عتمت امنإو - سلبارطو
 - ىندألا قرشلا يف تادحولا هذه مايق ةعيبط نأ كلذ

 10/6 ص كج ءةيبيلصلا ةكرحلا .روشاع )0(
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 ءالؤه تلعج - ةرم لوأل ةقطنملا نويبيلصلا ازغ امدنع

 تيب مكاحل ًادادنأ اونوكي نأ ىلإ برقأ رابكلا ءارمألا

 . 00ه ًالاصفأ اونوكي نأ مهنم سدقملا

 ىلع ناكف ءاهسفن سدقملا تيب ةكلمم نع امأ

 نم (نيمودلا) ةصاخلا هتاكلتمم فلأتتو .«كلملا اهسأر

 «سلبانو اكعو سدقملا تيب : يه ةيسيئر ندم ثالث

 ناكو . كلذ دعب (حلبلا ريد) مورادلا اهيلإ تفيضأ مث

 نم ةعبرأ ةكلمملا لخاد يعاطقإلا مرهلا يف كلملا يلي

 مه ابوروأ برغ يف تاقودلاب هبشأ  ءارمألا رابك

 دحاو لكلو .ندرألا قرشو اديصو ليلجلاو افاي ءارمأ

 هبشأ  هترادإو هوفظوم رابكلا ةعبرألا ءارمألا ءالؤه نم

 يف يتأي كلذ دعبو .رغصأ قاطن ىلع نكلو  كلملاب

 ًالاصفأ اوناك «ءارمألا نم ددع يعاطقإلا مرهلا مّلس

 رشع ينثا يلاوح مهددع .مهركذ قباسلا رابكلا ءارمألل

 لك ىلع ناكو .نينبت ريمأو ةيراسيق ريمأ مهمهأ ًاريمأ

 يعاطقإلا هديسل ةيركسعلا ةمدخلا يدؤي نأ لصف

 عم ؛يبوروألا برغلا يف ًاعبتم ناك املثم ءرشابملا
 مل ماشلا دالب يف ةيركسعلا ةمدخلا نأ وه يساسأ قراف

 أرظن .ةنسلا يف مايألا نم نيعم ددعب ةدودحم نكت

 رارطضاو «دالبلا كلت يف يبيلصلا دوجولا ةعيبطل

 نيملسملا عم ةليوط بورح يف لوخدلا ىلإ نييبيلصلا
 . ")ههنايك نع ًاعافد

 نم ةكسامتم ةدحو ناك ريمألا عاطقإ نأ بلاغلاو

 ةدع وأ ؛هتاقلعتمو نصح وأ ءاهلامعأو ةنيدم «ضرألا

 ضعب امبرو  ناسرفلل ةبسنلاب نكلو .ةرواجتم ىرق
 ادقن تالاحلا نم ريثك يف عاطقإلا ناك  ءارمألا راغص

 ملستي ال عطقملا وأ لصفلا نأ ىنعمب ءًانيع سيلو

 ةروص يف امنإو ء«ضرأ ةروص يف هديس نم هعاطقإ

 عتعطمملب 1غ ءمريدسمع اهماتم لع لغسنداعسب م71 ةمل طع )١(

 توسط لمع معلن عنول طاواممل, ماقممعل 5إ/ 1.8. 8انكإل, 8 15

 (تمسطلل عع 84355: 2م ط20عع آند عطوأاإل 8:عوو 1913-1936

 مآ. 5م. 302

 طعوس, طاتؤغهتعع لاي هالوسمع !هاتم لع زؤصتدمل عدي الها. 1, 88. (؟)

.469-00 

 ماشلا

 يفو . تباثلا داريإلا تاذ تاهجلا نم ةهج هردت بترم

 ناسرفلل ةيدقنلا تاعاطقإلا هذه تناك «ةريثك تالاح

 بهنلاو بلسلا ىلإ اوؤجلف .مهيفكت ال ءارمألا راغصو

 ىلع ةراغإلا وأ نيملسملا لفاوق ىلع قيرطلا عطقو

 مهتيشام ودبلاو ةاعرلا بلس نع الضف «ةبيرقلا مهعايض
 دالب يف يبيلصلا دوجولا ةعيبط نأ ىلإ اذه . مهمانغأو

 نييبيلصلا عسوت ىلع دمتعا يذلا دوجولا وهو  ماشلا

 يلوتسي نأ ىلإ تدأ  نييلصألا دالبلا لهأ باسح ىلع

 نم اهعازتنا هل ىنستي يتلا ضرألا ىلع براحملا

 .نيملسملا

 مدع ةلاح يف عاطقإلا ةثاروب ثانإلل حمس دقو

 نيريثك لعج امم «عاطقإلا بحاصل روكذ ءانبأ دوجو
 نوثحبي برغلا نم نيمداقلا نيسلفملا ءارمألا نم

 ةريمأ نع ماشلا دالب يف نييبيلصلا فوفص نيب مهسفنأل

 اذه نع انيدل ةلثمألا زربأو .اهنم جاوزلل عاطقإ ةئيرو
 سناتسنوك ةريمألا نم طانرأ جاوز «جاوزلا نم عونلا

 نم كلذ دعب هجاوز مث «ةيكاطنأ ةرامإ ىلع ةيصولا
 ياج جاوز كلذكو .ندرألا قرشو كركلا عاطقإ ةثيرو

 تيب كلم عبارلا نيودلب تخأ لبيس ةريمألا نم نانجزول

 برغ يف عاطقإلا ناك امنيبو .روص ةبحاصو سدقملا
 ءربكألا نبالا هب رثأتسي امنإو ءانبألا نيب مسقي ال ابوروأ

 تدتشا ثيح «ماشلا دالب يف فلتخي عضولاب اذإ

 ناكف «نيبراحملا نم ددع ربكأ دوهج ىلإ ةجاحلا

 تيتفت ىلإ ىدأ امم .ءانبألا نيب مسقي عاطقإلا

 . ةريبكلا تاعاطقإلا

 نم ناك يعاطقإلا ماظنلا نإف ءرمأ نم نكي امهمو
 . ماشلا دالب يف يبيلصلا عمتجملل ةيساسألا تامسلا

 ىتحو مهراغصو ءارمألا رابك نم نويعاطقإلا ناكو
 كلذ يف ةدئاسلا ةيطارقتسرالا نولكشي «ناسرفلا

 يف يبيلصلا عمتجملا نأ انيلع ىفخي الو . عمتجملا

 لاتقلا ىلع دمتعا «يبرح عمتجم هساسأ يف وه ماشلا

 ىلع عسوتلا يفو «ةيحان نم هدوجو ىلع ظافحلا يف
 نيبراحملل ناك كلذل .ىرخأ ةيحان نم ريغلا باسح

 كردأ دقو . عمتجملا كلذ يف ىلرألا ةناكملا ناعجشلا



 ماشلا

 نب ةماسأ لاقف «ةقيقحلا هذه نورصاعملا نوملسملا

 :ذقنم

 لئاضف نم ةليضف مهيف ام هللا مهلذخ  حنرفإلاو»

 ةلزنم الو ةمدقت مهدنع الو «ةعاجشلا ىوس سانلا

 مهف .ناسرفلا الإ سان مهدنع الو «ناسرفلل الإ ةيلاع

 ءاضقلا باحصأ مهو «يأرلا باحصأ

 0 حلاو

 ةعانصلاو ةراجتلا بابرأ نم نويزاوجروبلا امأ

 ام مغرف ءماشلاب نييبيلصلا ئناوم مهب تظتكا نيذلا

 نوؤش يف ذوفن مهل نكي مل ؛ةمخض تاورث نم هوققح
 ذنمو .يبيلصلا عمتجملا يف رومألا ةفد هيجوت وأ مكحلا

 ةصاخبو ةيراجتلا ندملا تقفاو ىلوألا ةيبيلصلا ةلمحلا

 نفسلا ميدقت ىلع  ةيرحبلا ليطاسألا تاذ  ايلاطيإ يف

 مهنيكمتل كلذو ؛نييبيلصلل ةيرحبلا ةنوعملاو ةمزاللا

 نمثلا ناكو .اهيلع ءاليتسالاو ماشلا ئناوم راصح نم
 ندملا كلتل نوكي نأ وه ندملا كلت هتطرتشا يذلا

 هيلع ءاليتسالا متي ءانيم وأ رغل لك يف اهب ةصاخ ءايحأ

 يحلا كلذ نوكي نأ ىلع قافتالا صن امبرو .اهتنوعمب

 برغلا راجتل زئاكر لكش امم «ةنيدملا وأ ءانيملا ثلث

 تاطحمو نزاخمو ًاقاوسأ اهنوذختي «ماشلا ندم يف

 ىلع زئاكرلا هذه رصتقت ملو .دالبلا كلت يف مهل ىربك
 ندملا ىلإ تدتما ام ناعرس امنإو .ءبسحف ئناوملا

 ىلع اهعقوم مكحب ةيداصتقالا ةيمهألا تاذ ةيلخادلا

 جاجحلا قفدتو ؛ةينيدلا اهتناكم مكحب وأ ةراجتلا قرط

 رطيس يتلا ماشلا ندم تظتكا اذكهو .اهيلع نييحيسملا

 روصو اكعو سلبارطو ةيكاطنأ لثم «نويبيلصلا اهيلع

 ةيربطو سدقملا تيب لثمو «لحاسلا ىلع اديصو
 نييزاوجروبلا نم ةريبك دادعأب «لخادلا ىف ةرصانلاو

 اوبستكاو «قاطنلا عساو ًايداصتقا ًاطاشن ا رام نيذلا

 نم هوققح ام عم بسانتي يبيلصلا عمتجملا يف اذوفن

 هذه لهأ هباصأ يذلا ءارثلا نأ يف كش الو .تاورث

 يف ءالبنلا نم ةيطارقتسرالا ةقبطلا نوكاحي مهلعج ةئفلا
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 يطوقلاو يقرشلا نيزارطلا نيب تعمج يتلا روصقلا ءانب
 ناجيتلا تاذ ةدمعألاب اهقيمنت ىلع اوصرحو «يبرغلا

 هناردجو ماخرلاب اهيضارأ ةوسكو ةليمجلا ةفرخزملا

 لمعو ء«ةيراجلا هايملا بيبانأب اهديوزتو ءاسفيسفلاب
 نيلحت دقف ءاسنلا امأ .اهتاحاسو اهشاوحأ يف ريفاونلا

 ةضافضفلا ةيريرحلا سبالملا نيدتراو «ةنيمثلا ىلحلاب

 .©"7ةديدجلا ةئيبلاو وجلا ةعيبطو بسانتت يتلا

 ةقبطلا هذه طاشن نأ ظحالملا نم هنأ ىلع

 يف ًابوحصم تأي مل يبيلصلا عمتجملا يف ةيزاوجروبلا
 يراجتلا طاشنلا تاذ ندملا ضعب ةبلاطمب ماشلا دالب

 املثم ,يداصتقا وأ يسايس لالقتسا ىلع لوصحلاب

 يف  ةلقتسملا ندملا يهو  تانوموقلا ةأشن يف ثدح

 يف يبيلصلا دوجولا ةعيبط نأ كلذ .يبوروألا برغلا

 ًاصاخ ًاردق بلطت - ريبك يمالسإ طيحم طسو - ماشلا

 ماشلا ندم يف نييزاوجروبلا لعج امم «ةيامحلا نم

 لظ يف يداصتقالا لالقتسالا نم ردقب نوعنقي ةيبيلصلا

 اذه يف نأل ؛ءنيبراحملا ناسرفلا ةقبطل عوضخلا

 يلاهأ نأ وه رمألا يف ام لك . مهءاقبو مهنمأو مهتمالس

 ةيرحلا نم لوقعم ردقب اوعتمت نييبيلصلا نم ندملا هذه
 يهو .يعامتجالاو يداصتقالا مهطاشن ةسرامم يف

 ةايحلا ةعيبطو «ةهج نم مهطاشن ةعيبط عم قفتت ةيرح

 ةنيدملا وج نإ :ليق ىتح «ىرخأ ةهج نم ةئيدملا يف
 : 0ةيرعلا ناخب

 ءانبلا لكيه يف نيعرازملا ةقبط عضو نع امأ
 هذه دوجو نإف ءماشلا دالب يف نييبيلصلل يعامتجالا

 نأ يه ىلوألا :نيتيساسأ نيتقيقحب طبتري ةقبطلا

 هاونلع هظعاعمتعع كمدملعم, طع آهانم !؟نمسعلمع هأ 1عصوملعس )١(

 1291-1099 ُةه.آ). (امد4هم: كه. 212 ظرعو انقل. 1987). 2.

 211-184 1طمصموم»و, ظعمممستع 320 50عأ3] الوم هأ طع

 11100ءا1اع ةوعور 0. 399-00.

 رصم يف ريبج نبا ةلحر ؛ريبج نب دمحأ نب دمحم نيسحلا وبأ ()
 بورحلا رصع :ةيلقصو ماشلاو قارعلاو برعلا داليو

 ءرصم ةبتكم :ةرهاقلا) راصن نيسح قيقحت «ةيبيلصلا

 ]١966([.



 هي

 يف «ةيعارزلا يضارألا نم ريثك ىلع اولوتسا نييبيلصلا

 قح هوربتعا امب اهباحصأ نم اهوبصتغاو ؛ماشلا دالب
 باحصأ اوكرت تالاحلا نم ريثك يف مهنكلو .حتفلا

 طرشب اهتحالف نورشابي مهريغو نيملسملا نم ضرألا

 ددجلا ةداسلل لاومألاو ليصاحملا نم ةنيعم ةبسن ميدقت

 نيعرازملا نأ ودبيو .ضرألا كالم اوراص نيذلا

 ءايضرم ًالح هوربتعاو «عضولا كلذب اوعنق نيملسملا
 ماشلا دالب ربع يذلا  ريبج نبا ةلاحرلا هركذ ام ليلدب

 ديدعب ّرم اكع ىلإ هقيرط يف هنأ نم  نيدلا حالص مايأ

 : عايضلا نم

 لاح ىلع جنرفإلا عم مهو «نوملسم اهلك اهناكس»
 مهل نودؤي مهنأ كلذو  ةنتفلا نم هللاب ذوعن  هيفرت

 سأر لك ىلع ةيزجو ءاهمض ناوأ دنع ةلغلا فصن

 .كلذ ريغ يف مهنوضرعتي الو «طيرارق ةسمخو رانيد

 .ًاضيأ اهنودؤي ةفيفخ ةبيرض رجشلا رمث ىلع مهلو

 جنرفإلا يديأب ام لكو .مهل ةكورتم مهلاوحأ عيمجو
 .« . . . ليبسلا هذه ىلع ماشلا لحاسب ندملا نم

 عايض نم ةعيض يف لزن هنأ ريبج نبا يوري كلذك
 نم نويبيلصلا هنيع .نيملسملا نم سيئر اهيلع اكع

 نم اهيف نيلماعلا ىلع فرشيو اهنوؤش ريديل مهلبق
 .نيملسملا

 نيحالفلا نم ةريبك ةبسن نأ يهف «ةيناثلا ةقيقحلا امأ

 ةيبيلصلا ةكرحلا يف اودجو ابوروأ برغ يف نيعرازملاو

 «قرشلا يف ةديدج ةايح ىلإ هنم نوجرخي ًابابو ًاسفنتم
 اوناك نيحالفلا ءالؤه مظعمو .ًاقالطناو ةيرح رثكأ

 ال ,ضرألاب نيطبترم ًانانقا يبوروألا برغلا يف نوشيعي
 نوضقي «كاذو اذه نيب امنإو قيقر مه الو رارحأ مه

 .ءوسلا ةغلاب ةيداصتقاو ةيعامتجا فورظ يف مهتايح
 تنلعأ ءىلوألا ةيبيلصلا ةلمحلل ةوعدلا ترهظ املف

 ةمدخ يف مهتبغر نيعرازملا ءالؤه نم ةريفولا فولألا

 ؛ةسدقملا ضرألا ريرحت يف ةكراشملاو بيلصلا

 ىدأ امم ءمهعنم نويعاطقإلا مهتداس عطتسي مل ذئدنعو

 ماشلا

 ودبي هنأ ىلع . قرشلا ىلإ مهنم ةريفغ دادعأ حوزن ىلإ

 اولمعي مل نييبوروألا نيعرازملا ءالؤه نم ةريبك ةبسن نأ
 دالبلا ءانبأل كلذ اوكرت امنإو «ةحالفلاب ماشلا دالب يف

 ًالضف ءاهفورظو ةئيبلا ةعيبطب مهتيارد مكحب نييلصألا

 ناك اًمع تفلتخا ماشلا يف ةعارزلا بيلاسأ نأ نع

 .يبوروألا برغلا يف ًافورعم

 تائيهلاب ةصاخلا عرازملا ىلع بلاغلاف ؛كلذ عمو

 . جنرفلا نم نوعرازم اهحلفي ناك هنأ ةيحيسملا ةينيدلا

 رود ىلإ ةرصاعملا ةيبيلصلا رداصملا يف تاراشإ كانهو

 ةصاخلا عايضلا ضعب ةحالف يف نييبيلصلا نيعرازملا

 يسنالقلا نبا ريشي كلذك .)ماشلا دالب يف نييبيلصلاب

 ةنس ةقرع ىلع نييبيلصلا ءارمأ ضعب لزن امدنع هنأ ىلإ

 يف جنرفإلا ضعب دجو» هنإف (م8١12) ه0 5

 , 0ع

 دالبب يبيلصلا عمتجملل ةيراضحلا عاضوألا نع امأ

 ىوتسملاب تنروق اذإ فلختلاب تفصتا دقف «ماشلا

 لوألا رطشلا نأ فورعملا نمو .نيملسملل يراضحلا

 ةياهنو سماخلا نرقلا ةياهن نيب - ىطسولا روصعلا نم

 برغلا خيرات يف هيلع قلطي  داليملل رشاعلا نرقلا
 امل ًارظن 28:1 ةعم5 ةملظملا روصعلا مسا يبوروألا

 ةيراضح ةملظ نم ةرتفلا كلت يف ابوروأ برغ مع

 يف ةينامورلا ةيروطاربمالا طوقسل ةجيتن ةشحوم

 ريغو نامرج نم ةرباربلا تاوزغ رايت دادتشاو ؛برغلا
 .اهنم ريثك راثدناو ندملا لوبذ ىلإ ىدأ امم ءنامرج

 اولذبي مل اهلاجرو ةيبرغلا ةسينكلا نأ ةلب نيطلا دازو

 تملأ يتلا ةمتاقلا ةجاجعلا كلت ديدبتل ًاحضاو ًادهج

 نيدلا لاجر كولس فصتا امنإو .يبوروألا برغلاب

 آنع مخنعيرع لع زووم لة طعاتزم (ةقواؤعد لع زةئنكدأعص) 701. ]ب )0(
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 رهو «قشمد خيرات ليذ ءيسنالقلا نب دسأ نب ةزمح ىلعيوبأ (؟)
 يقرافلا قرزألا نبا خيراوت بخن هولتت يباصلا لاله خيراتل ةمنت

 زوردمأ .م .ه قيقحت «يبهذلا ظفاحلاو يزوجلا نبا طبسو

 .157ص ١94١08(. .؛نييعوسيلا ءابالا ةعبطم :توريب)



 ماشلا

 ةراضحلا لصوأ امم ءلهجلاو تمزتلاو دومجلاب

 . ضيضحلا ىلإ ذئدنع ةيبوروألا

 دق «ةيمالسإلا ةراضحلا تناك ؛ةلحرملا كلت يفو

 داليملل رشاعلاو عساتلا نينرقلا يف اهدجم جوأ تغلب

 نم نوملسملا ققح نأ دعب «(ةرجهلل عبارلاو ثلاثلا)

 اهفرع ةراضح ىمسأ مهتراضح لعج ام تازجنملا

 فارتعاب كلذو ءىطسولا روصعلا يف عمجأ ملاعلا

 اني نع ردخلا يهم مكر نيسوقلا يحابلا# ريب
 مولعلاو بادآلا نيدايم يف مدقت نم نوملسملا هققح

 ةايحلاو ةيعامتجالا ةايحلا تغلب امنإو .نونفلاو
 عاستاو يقرلا نم ةديرف ةجرد مهدنع ةيداصتقالا

 , 200قفألا

 يف ماشلا ىلإ نييبيلصلا لوصوب هنأ ةجيتنلا تناكو

 كلذ طسو مهرارقتساو ءرشع يداحلا نرقلا رخاوأ

 نيب ًاحضاو نيابتلا رهظ ءريبكلا يمالسإلا طيحملا

 فصتي يحيسم يبرغ امهدحأ «نيبكاوتم نيعمتجم

 يقرش رخآلاو «قفألا قيضو فلختلاو دومجلاب
 مدقتلاو حماستلاو حاتفنالاو ررحتلاب مستي يمالسإ

 نييبيلصلا عاضوأ يندت ىعرتسا دقو .يراضحلا

 يف نيرصاعملا نيملسملا راظنأ ةيعامتجالاو ةيراضحلا

 مهلهجب اوردنتو ءمهفلخت مهيلع اوباعف .ماشلا دالب

 «نسح دمحم يكز هتمجرت ىلع فرشأ ؛مالسإلا ثارت :رظنا )١(

 «مالسإلا ثارت «دنومدإ دروفيلك تروزويو تخاش فسوي

 .دمعلا يقدص ناسحإو يروهسملا ريهز «سنؤم نيسح ةمجرت
 :تيوكلا) جا“ «ةفرعللا ملاع ةلسلس ءايركز داؤف ةعجارم

 ءزتم مدآ ١9174( ءبادآلاو نونفلاو ةفاقثلل ينطولا سلجملا

 ةضهنلا رصع وأ ؛يرجهلا عبارلا نرقلا يف ةيمالسإلا ةراضحلا

 :ةرهاقلا) ج' ءديز وبأ يداهلا دبع دمحم ةمجرت ؛مالسإلا يف

 برعلا ةراضح .نوبول فاتسوغ ؛(195717١ ؛ىجناخلا ةبتكم

 «ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد : ةرهاقلا) رتيعز لداع دمحم ةمجرت
 مينغ ةمجرت «ةيبرعلا ةراضحلا ءرلسير . س كاج 65

 ةيرصملا رادلا :ةرهاقلا) يناوهألا داؤف دمحأ ةعجار.٠ ؛نودبع

 سمشا ؛هكنوه ديرغيسو ؛«([477١] ؛.ةمجرتلاو فيلأتلل

 2٠١ ةنسلا ,يمالسإلا ملاعلا ةطبار «برغلا ىلع عطست برعلا

 .(191/7 ريمفون /يناثلا نيرشت) 8 ددعلا

 لي

 ةفقو اّنم قحتست تارابع كلذ يف اوبتكو ءمهتنوشخو
 . ةرباع ةريصق

 يناثلا نرقلا يف  ذقنم نب ةماسأ هركذ ام كلذ نم

 نييبيلصلا ىلع ةيصخش تاظحالم نم داليملل رشع
 لقع ال» مهنأب جنرفلا فصو ذإ ؛ماشلا يف مهعمتجمو

 نأ فيكو «مهدنع بطلا ىوتسم طاطحناب ردنتو .«مهل

 ىلع دمتعت ةيئادب بيلاسأب ىضرملا نوجلاعي مهءابطأ
 نورجي نيملسملا ءابطأ ناك يذلا تفولا يف ةذوعشلا

 نونياعيو «ضبنلا نوصحفيو ؛مهاضرم ىلع صوحفلا
 . . .ضيرملل ةيتاذلا ةريسلا ىلع نوفقيو «لوبلا ةلاح

 بيعي كلذك .هل نيبسانملا ءاودلاو ءاذغلا اوفصي نأ لبق

 نم ءيش مهدنع سيل» مهنأ مهيلع ذقنم نب ةماسأ

 يف امهل ًاقيدص هتأرماو لجرلا فداصيف «ةريغلاو ةوخنلا

 نالدابتي قيدصلا عم هتأرما لجرلا كرتي ٍذئدنعو «قيرطلا

 نم امهغارف رظتني١ ًاديعب ىحنتي جوزلاو ,ثيدحلا
 باجعإ ىدم ىلإ ذقنم نب ةماسأ ريشيو .«!!ثيدحلا

 «ةيمالسإلا ندملا يف اهوأر يتلا تامامحلاب جنرفلا

 قمم كلذ ريغ ىلإ + :«اهيددهع مهل قتكي مل: يتلا
 يراضحلا قرافلا ىلع ءاوضأ يقلت يتلا تاظحالملا

 دالب يف يبيلصلاو يمالسإلا نيعمتجملا نيب ريبكلا

 ,"1وايغلا

 ىلع مهن يف نويبيلصلا لبقأ اذإ بجع ال «كلذل

 ربتعا ىتح ءاهنوكاحيو اهنم نولهني «نيملسملا ةراضح

 ةيبيلصلا بورحلا رصع يف ماشلا دالب يف نوخرؤملا
 ةراضحلا اهيلع تربع يتلا ةيساسألا رباعملا نم ًاربعم

 ىلإ ةفاضإلاب «يبوروألا برغلا ىلإ ؛ةيمالسإلا
 نيخرؤملاو باتكلا ضعب ىدبأ دقو .ةيلقصو سلدنألا

 اوحزن نيذلا مهينطاوم نأل مهفسأ نيرصاعملا نييبيلصلا

 نع اودعتباو .مهروذجو مهلوصأ اوسانت ماشلا ىلإ

 كلذ لك اولدبتساو «ءابآلا تاداعو دادجألا ديلاقت

 اهو اما صو ءاهدعب امو 1١7١2 ص «رابتعالا باتك «.ذقنم نبا )0(

 .اهذعب



0 

 وهو  رشلوف نأ كلذ نم ؛ةديدج ةيقرش عاضوأب
 وأ زمير نم حزن يذلا يبيلصلا نأ نم بجعتي  رصاعم

 لهأ نم هنأ الإ ركذي دعي ملو هلوصأ نع ىلخت رتراش
 000 وأ ةيربط

 عاضوألاب ماشلا دالب يف نويبيلصلا رثأت ماعطلا يفو

 عاونأ نم ديدعلا اوفرعف «قرشلا يف اهوسمل يتلا

 يناوألا اومدختساو ءاهب دهع مهل نكي مل يتلا ةمعطألا

 امم ءانيملاب ةيلطملاو ةفرخزملا ةيجاجزلاو ةيفزخلا
 تاذو ةقيرعلا ماشلا ندم نم اهريغو روص عناصم هتجتنأ

 يف نيملسملا اوكاح دقل لب .تاعانصلا هذه يف ةرهشلا

 مرحف «بارشلاو ماعطلا يف ةعبتملا مهديلاقت نم ريثك

 مه ءالؤهو .نيملسملاب ًاهبشت ريزنخلا محل لكأ مهضعب
 دق موق جنرفإلا نمو» ذقنم نب ةماسأ مهنع لاق نيذلا

 رضح هنأ ةماسأ يورُيو .«نيملسملا اورشاعو اودّلبت

 ًاماعطو ةنسح ةدئام رضحأف» يبيلص سراف دنع ةميلو

 لكألا نع ًافقوتم ينآرو .ةدوجلاو ةفاظنلا ةياغ يف

 . جنرفإلا ماعط نم لكآ ام انأف «سفنلا بيط لك :لاقف

 الو .نهخيبط نم الإ لكآ ام تايرصم تاخابط ىلو

 . "90! !ريزنخلا محل يراد لحب

 نم جنرطشلا ةبعل ماشلاب نويبيلصلا فرع كلذك

 تاعاس ءاضق ىلع مهناسرف ضعب بأدو ؛نيملسملا

 . اهب يهلتلا يف ةليوط

 مهحارفأ نييبيلصلل تناك هنأ اذه ىلإ فاضي

 عمتجملا يف يرجي ناك ام اهيف اوكاح يتلا ةبخاصلا

 سورع فافز ريبج نبا ةلاحرلا فصو دقو .يمالسإلا

 :روص يف ةيبيلص

 ذقتم نبأ 23010, آع 10زلون516 !دانهس لع غمنقةلعصب م. 53.6 )١(

 .١5١ص ءهسفن ردصملا

 (0مم0لعج, 1طع طاهانضط 1ك 80018 01 1ءةرانكد] تت, 1099-1291 )0

 م.12.2. 128

 قارعلاو برعلا دالبو رصم يف ريبج نبا ةلحر «ريبج نبا ةيف]

 .5798-5935 ص ةيبيلصلا بورحلا رصع : ةيلقصو ماشلاو

 ماشلا

 ءعاسنو الاجر ىراصنلا عيمج كلذل لفتحاف»

 تاقوبلاو «ةادهملا سورعلا باب دنع نيطامس اوفطصاو

 تجرخ ىتح «ةيوهللا تالآلا عيمجو ريمازملا برضت

 امهنأك «لامشو نيمي نم اهناكسمي نيلجر نيب ىداهتت

 «سابل رخفأو ّيز ىهبأ يف يهو ؛اهماحرأ يوذ

 ةئيهلا ىلع ًابحس بهذملا ريرحلا لايذأ بحست

 دقو «بهذ ةباصع اهسأر ىلعو «مهسابل يف ةدوهعملا

 كلذ لثم اهتّبل ىلعو ةجوسنم بهذ ةكبشب تفخحُح

 يف ًارتف يشمت ءاهللحو اهيلح يف ةلفار يهو ءمظتنم
 ةنتف نم هللاب ذوعن «ةمامغلا ريس وأ ةمامحلا يشم ءرتف

 رخفأ يف «يراصنلا نم اهلاجر ةّلج اهمامأو .رظانملا

 اهءاروو .مهفلخ اهلايذأ بحست «ةيهبلا مهسبالم

 سفنأ يف نيداهتي تاينارصنلا نم اهؤارظنو اهؤافكأ

 دق ةيوهللا تالآلاو .يلحلا لفرأ يف نلفريو «سبالملا

 ؛اهلعب راد اهولخدأ ىتح اهب اوراسف ...مهتمدقت

 .©0:. . .ةميلو كلذ مهموي يف اوماقأو

 ضعبلا روصتي نأ أطخلا نم هنأ اذه نم مهفيو

 رشع يناثلا نينرقلا يف ماشلا دالب يف يبيلصلا عمتجملا

 برحلا ةايح ىوس فرعي مل هنأكو ءرشع ثلاثلاو
 مئاد ءادع يف اوشاع عمتجملا اذه دارفأ نأو «لاتقلاو

 نأ كلذ .مهب طاحأ يذلا يمالسإلا عمتجملا عم

 انيح اولتاقتي نأ نيفرطلا ىلع تضرف ةيرشبلا ةعيبطلا
 لاصتالا متي ناك ءندهلا تاقوأ يفو .ًانايحأ اونداهتيو

 ناك دقل لب ءعساو قاطن ىلع نيفرطلا نيب يراضحلا

 لاتقلا فقوتيف «ةكرعملا لجأ لوطي نأ ًانايحأ ثدحي

 دق ةرتفل نيقيرفلا نيب ةيملس تالاصتا متتو تقولا ضعب

 هركذي ام كلذ نم .لاتقلا نادواعي مث رصقت وأ لوطت

 نيب لاتقلا لاط امدنع هنأ نم ةماش وبأ رصاعملا خرؤملا

 نإف ١١84. ةنس اكع مامأ نييبيلصلاو نيملسملا

 ىتغ امبرو .؛لاتقلا ناكرتتو ناثدحتت اتناك نيتفئاطلا»

 رابخأ يف نيتضورلا باتك «ةماش وبأ ليعامسإ نب نمحرلا دبع )١(

 .847١”ص 32ج «نيتلودلا



 ماشلا

 ىلإ نوعجري مث «ةرشاعملا لوطل ضعبلا صقرو ضعبلا
 لصاو نبا خرؤملا راشأ كلذك .2170!!ةعاس دعب لاتقلا

 ءانثأ نييبيلصلاو نيملسملا نيب فلآت نم ثدح ام ىلإ

 سنأو» :لاقف ءاكع مامأةليوطلا ةكرعملا كلت

 نوكرتي اوناك ثيحب ؛ةدملا لوطب جنرفلاب نوملسملا

 مث ءضعبل مهضعب ىّنغ امبرو ,نوثدحتيو لاتقلا
 ىلع رمألا رصتقي ملو .202!!ةعاس دعب لاتقلا نودواعي

 راصف ءراغصلا ىلإ هادعت لب ءرابكلا نيب ةفلألاو مهافتلا

 .نييبيلصلا نايبص ةعراصمل نوجرخي نيملسملا نايبص

 نم ًايبص برضي نأ نيملسملا نايبصلا دحأ عاطتساو

 اولاقو» نيرانيدب نويبيلصلا هدرتساف «هرسأيو نييبيلصلا
 . ”9(هقلطأو نيرانيدلا ذخف . . .ًاقح كريسأ وه :هل

 ةيعامتجالا تالماعملا ترمتسااذكمهو

 يف ماشلا دالب يف نييبيلصلاو نيملسملا نيب ةيداصتقالاو

 لوقي كلذ يفو .نيفرطلا نيب لاتقلا مدتحا يذلا تقولا

 : .-_ نايع دهاش وهو  ريبج نبا رصاعملا ةلاحرلا

 لعتشت ةنتفلا نارين نأ هب ثدحُي ام بجعأ نمو»

 ناعمجلا يقتلي امبرو «ىراصنو نيملسم «نيتئفلا نيب

 ىراصنلاو نيملسملا قافرو «مهنيب فاصملا عقيو

 .«مهيلع ضارتعا نود مهنيب فلتخت

 كركلا نصح نيدلا حالص لزان يذلا تقولا يفو

 فالتخا» ناك «نيملسملاب هردغل طانرأ هريمأ بقاعيل

 ريغ جنرفإلا دالب ىلع قشمد ىلإ رصم نم لفاوقلا
 قشمد نم لحر هسفن ريبج نبا نإ لب !!«عطقنم

 راجتلا نم ةريبك ةلفاق يف» ةيبيلصلا اكع ىلإ ةيمالسإلا

 ريبج نبا دارأ اكع نمو .«!!ةكع ىلإ علسلاب نيرفاسملا

 رابخأ يف بوركلا جرفم .لصاو نب ملاس نب دمحم هللا دبع وبأ )١(
 سيرابو جدربمك تاطوطخم نع ةرم لوأل هرشن « بويأ ينب

 : [ةرهاقلا]) 06ج «لايشلا نيدلا لامج هققحو هطبضو لوبناتساو

 .794ص ء”ج (14617 1916 ؛لرألا داؤف ةعبطم

 .47١ص 7١ج .هسفن ردصملا «ةماش وبأ (؟)

 قارعلاو برعلا دالبو رصم يف ريبج نبا ةلحر «ريبج نبا (؟)
 7884و ؟ال5ص ؛«ةيبيلصلا بورحلا رصع :ةيلقصو ماشلاو
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 ةنيفس يف رحبأف «سلدتألاب هنطوم ىلإ هجاردأ دوعي نأ

 راجت عم رحبلا بوكر» سمتلاو «نييبيلصلل ةيراجت

 فورعملا فيرخلا رفسل ةدعملا مهبكارم يفو «ىراصنلا

 يفخي نأ ريبج نبا عطتسي ملو .«ةيبيلصلاب مهدنع

 نيملسملا نيب متت تناك يتلا تالاصتالا هذهل هتشهد

 هب ثدحي ام بجعأ نم» نأ ربتعاف «ماشلاب نييبيلصلاو
 جنرفلا دالب ىلإ جرخت نيملسملا لفاوق نأ ايندلا يف

 .24!!.. .نيملسملا دالب ىلإ لخدي مهيبسو

 روصتن نأ عيطتسن تالاصتالا هذه ءوض يف انلعلو

 يف يبيلصلا عمتجملاب ملأ يذلا روطتلا حمالم نم ريثكلا

 نم ريثكب نويبيلصلا ظفتحا دقف «كلذ عمو . ماشلا دالب

 نم هنأل «ةيبرغلا مهلوصأو قفتت يتلا مهديلاقتو مهتاداع

 يف ًالماشو ًامات يعامتجالا لوحتلا نوكي نأ بعصلا

 ل1 توتا ناك ميرو .ةدودحملا ةيخيراتلا ةرتفلا كلت

 ماشلا دالب يف يبيلصلا عمتجملا نأ ررقن نأ باوصلا

 اهخانمو اهلهأو دالبلا ةعيبطف .ًاعنطصم ًاعمتجم ناك

 يبوروألا برغلا ةعيبط نع ةديعب اهلك تناك . . .ماعلا

 كلذ يف مهضعب دجو امبرو .نويبيلصلا هنم حزن يذلا

 .هسفن ىلإ ةببحملا ةفارطلا نم أردق فالتخالاو نيابتلا

 هبشأ ماشلا دالب يف شيعي لظ قيرفلا اذه ىتح هنكلو

 . اهتئيب ريغ يف تسرغ يتلا ةرجشلاب

 نويبيلصلا اهيف شاع يتلا فورظلل ناك امبرو

 راشتنا نع ًالضف ؛«مهقالخأ ليكشت يف اهرثأ ماشلاب

 ابلاغ فصتا يبيلصلاف .مهنيب ةيقلخلا ضارمألا ضعب

 يف ناعمإلاو «هلوح نميف ككشتلاو عشجلاو فنعلاب

 ةيحان نمو .ةايحلا ذالم نم هل رسيتامب عاتمتسالا

 مهئاسن نود نييبيلصلا مظعم ءيجم نإف «ىرخأ

 نيب يسنجلا ذوذشلا راشتنا ىلع دعاس ممهدالوأو
 كل وتو

 يف يبيلصلا عمتجملا عاضوأ ةسارد نم حضتيو

 يف ريبك رودب تضهن ةيبيلصلا ةأرملا نأ ءماشلا دالب

 .716١1ص .رابتعالا باتك «لقنم نبا )022



 ف

 ةيحانلا نمف «ةيسايسلاو ةيعامتجالا نيتايحلا فييكت
 تالافتحالا يف زراب رود ةأرملل ناك «ةيعامتجالا

 . ةينيدلا ريغو ةينيدلا دايعألا نع ًالضف «ةماعلاو ةصاخلا

 راهظإ ىلع ماشلا دالب يف ةيبيلصلا ةأرملا تصرح دقو

 ءادترا يف تايقرشلا ءاسنلا تكاحو ءاهلامجو اهنسح

 اههجو ءالط يفو ؛ةلبسملا ةيريرحلا سبالملا

 اهيبعكو اهيفك غبصو ءاهينيع ليحكتو «قيحاسملاب
 ةصاخلا تامامحلا ىلع ددرتلا تفرع امك ءانحلاب

 . ©0نهطيشمتو نهفيفحتب ةنالبلا موقت ثيح ءاسنلاب

 ةيبيلصلا ةأرملا نإف «ةيسايسلا ةايحلا ىف امأ

 نيب تاقالعلا يمكت ف اريبك اماه[ قرا تعفن

 فييكت يف ًانايحأ لب ءضعبو اهضعب ةيبيلصلا ىوقلا
 نييبيلصلا نيب وأ «نيملسملاو نييبيلصلا نيب تاقالعلا

 ةقبط ءاسن انه ةيبيلصلا ةأرملاب ينعنو .نييطنزيبلاو

 نأ قبس امك نهددع ةلق عم  يئاللا ,ناسرفلاو ءالبنلا

 .هابتنالا يعرتسي ةماعلا ةايحلا يف رودب نمق  انرشأ

 ةلثمأ انيدلو  انرشأ نأ قبس ناك امل ةديدع ةلثمأ انيدلو

 تيب ةكلمم طالب يف ًانايحأ ثدحي ناك امل ةديدع

 لخدت نم سلبارطو ةيكاطنأ يترامإ يف وأ ءسدقملا

 برحلاو مكحلا نوؤش يف رشابم لكشب ءاسنلا
 . ةسايسلاو

 كلوف نأ  رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع كلذ نم

 ةيبيلصلا سدقملا تيب ةكلمم كولم ثلاث  يوجنألا

 ملف ؛دنازليم هتجوز ريثكب ربكي ناك )١١55-1١1(

 اهدي قالطإ ىوس ةباشلا هتجوز ءاضرتسال ةليسو دجي

 «ةجرح ةلحرم ىف كلذ ناكو: .؟9ةلودلا نوؤش ىف
 ةيمالسإلا علا نيوكت رداوت هيف ةمعتت كذحأ

 كباتأ يكنز نيدلا دامع دوهجل ةجيتن «ةدحتملا

 ىلوأ  اهرلا ىلع ءاليتسالا يف حجن يذلا لصوملا

 ةنس  قرشلا يف نويبيلصلا اهسسأ يتلا تارامإلا

 .1750١ص ءهسفن ردصملا )3(

 5امنعم همس عاسدم, ل ]ةزنامرر هأ 0و 0عو, 37015 (8لعبب (؟)

 المرات [م.مط.] 1967) 701.22. 3

 ماشلا

 تيب ةكلمم ىلع رصتقي مل دنازليم ذوفن نأ مث د4

 تناك ثيح .ةيكاطنأ ةرامإ ىلإ دتما امنإو .سدقملا

 ىلع ةرطيسلل ىرخألا يه ىعست سيلأ ةريمألا اهتخأ

 «رصاقلا اهتنبا ىلع اهتياصو ةلغتسم «ةرامإلا نوؤش

 اهراصنأ ىلع بصانملاو تاعاطقأإلا عزوت تذخأف

 عابشإ لجأ نم سيلأ ةريمألا ددرتت ملو ."'اهيديؤمو
 تلصتاف «نييبيلصلا ءادعأب لاصتالا يف مكحلا ةوهش

 يناثلا انح يطنزيبلا روطاربمالابو ًانيح يكنز نيدلا دامعب

 . ًانايحأ «نينموك

 نيودلب رصاقلا اهنبا ىلع ةياصولاب دنازليم ةكلملا
 ًاهيجوت ةكلمملا ةسايس هيجوت يف تمكحتف «ثلاثلا
 عباسلا سيول ةلمح نم ةدافتسالا يف قفوت ملو ءائطاخ

 أشت مل دنازليم نإ لب ١١44. ةنس ماشلا ىلإ لصو يذلا

 «دشرلا نس اهنبا غلب امدنع ةطلسلا نع ىلختت نأ

 يف رومألا مامز رمتسيل هعم جوتت نأ ىلع ترصأو

 . 0اهدي

 رود ةيبيلصلا ةأرملل ناك «نيطح ةعقوم رجف يفو

 ةميزهلا لازنإ يف مهسأ امم رومألا هيجوت يف ريطخ

 اهمسا ةأرما نم  نينس ثالثب نيطح لبق - ١187

 ناك ريمألا نأل ةسينكلا هتضراع يذلا رمألا «لبيس

 نم رثكأ نيب عمجلا ةمهتل هضّرع امم «لبق نم ًاجوزتم
 نع لبيس تربع نأ ناكو .دحاو تقو يفو ةجوز

 لاصتالاب يحيسملا ماعلا يأرلاو ةسينكلا ىلع اهتمقن

 هملعتو هيداهتو» هلسارت تراصف «نيدلا حالصب ًارس

 حالص امأ ."):اهملع رثؤي يتلا لاوحألا نم ًاريثك

 نتا عمان5 (2طصو. هأ 1لعع) ث آ11ة2مج 01 106عل5 100مع 62 قلل

 اطع دعو, ةكةمكأا21 غ0 320 22206360 إن ظنا ثا وغاعتك

 8دطعماع ةمل هل. (0. الوعل, 2 ا/مأؤ (>لعسب المتاع (نماسطتق

 1لم196عم5ز(] 2ءعوؤر 1943) م. 3

 .اهدعب امو ١١ ؛ص .؟ج ءهسفن ردصملا )2

 .ه0544 ةنس ثداوح «خيراتلا يف لماكلا ءريثألا نبا (9)



 ماشلا

 اهيلإ يدهيو كلذل اهمركي» هتهج نم ذخأ دقف «نيدلا
 .2! !ايادهلا سفنأ

 يف ةأرملا رود نع انمالك دنع اننأ دكؤن ىرخأ ةرمو

 ةقبطلا ءاسن ينعن امنإف «ماشلا دالب يف يبيلصلا عمتجملا

 ةقبطلا هذه نأ كلذ .ناسرفلاو ءالبنلا نم ةيطارقتسرألا

 يف «عمتجملا كلذ يف رومألا مامز اهيديأب ناك يتلا يه

 اميف يأر مهل نكي مل ةماعلاو نييزاوجروبلا نأ نيح

 رود مهئاسنل نكي مل يلاتلابو ءرومأ نم مهلوح يرجي
 . ةماعلا ةايحلا يف

 نأل ؛ًابازع اوناكف نيدلاو ةسينكلا لاجر امأ

 جاوز مدع أدبم ًامئاد تذبح ةيبرغلا ةيكيلوثاكلا ةسينكلا

 .نييريدلاو نابهرلاب هبشأ ءاهلاجر

 ريبكلا مهرود مهل ناك نيدلا لاجر نإف «كلذ عمو

 . ماشلا دالبب يبيلصلا عمتجملا يف ثادحألا هيجوت يف

 ةينيدلا بلاطملاب ءافولا ىلع رصتقي مل مهرود نأ كلذ

 ىلإ كلذ ىدعت امنإو «نيدلا رئاعشب ضوهنلاو عمتجملل

 .برحلاو ةسايسلاو مكحلا نوؤش يف لخدتلا

 تاعامج مايق نم هيلإ انرشأ نأ قبس ام ىلإ ةفاضإلابو

 رودب  ةيوادلاو ةيراتبسالا ةصاخبو  نابهرلا ناسرفلا

 عالق نم ديدعلا ةسارحو نيملسملا ةلتاقم يف زراب

 مهسفنأ نيدلا لاجر رابك نإف ,مهنوصحو نييبيلصلا

 يف ًارود مهل لعج امم مهعماطمو مهتاحومط مهل تناك

 نأ عمسن ءركبم تقو ذنمو .ةسايسلاو مكحلا نوؤش

 «ىلوألا ةيبيلصلا ةلمحلل قفارملا ابابلا بودنم رامهدأ

 تناك ىتح «ةلمحلا كلت هيجوت يف عومسم يأر هل ناك

 نويبيلصلا فحزي نأ لبق «ةيكاطنأ دنع ١٠١94 ةنس هتافو

 تطقس امدنع ًايح رامهدأ ناك ولو . سدقملا تيب ىلع

 كلت يف تماقل «نييبيلصلا ةضبق يف سدقملا تيب

 مدع نكلو .ةسينكلا اهمعزتت ةيطارقويث ةموكح ةنيدملا

 كيلوئاكلا نيدلا لاجر نيب ءةيوق ةيصخش دوجو

 ةدايق دوجو ةرورضب نييبيلصلا ساسحإ عم ؛ذئدنع
 لعج «ةسدقملا ةنيدملا كلت نع عافدلل ةيناملع ةيبرح
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 ةنس نوياوب يد يرفدوغ ريمألا ىلإ لقتني مكحلا مامز
00 214 . 

 ماعلا يف يفوت نأ ثبلي مل يرفدوغ ريمألا نكلو
 - تربمياد - سدقملا تيب قرطب علطت ذئدنعو «يلاتلا

 ءارمألا نم يرفدوغ عابتأ هل ىدصت نأ الول مكحلل

 يف نيودلب هيخأ ىلإ ةيرس ةرافس اولسرأف «ناسرفلاو
 ةنيدملا مكح ىلوتيل ةعرسلا هجو ىلع هنوعدتسي اهرلا
 ءهاجتالا اذه نع تربمياد قرطبلا ضري ملو .ةسدقملا

 ةرماؤم هعم ربدو ؛ةيكاطنأ ريمأ دنوميهوب فلاحف

 ىلإ لوصولا نم هعنمو قيرطلا يف نيودلب ضارتعال

 ءارمأ نيب ةيلهأ برح بوشنب دده امم ؛ءسدقملا تيب
 . 9هتسايسو قرطبلا عامطأل ةجيتن ماشلاب نييبيلصلا

 اهلاجرو ةسينكلا ذوفن ىدم ىلع هبرضن رخآ لثمو
 كلذ .ماشلا دالبب يبيلصلا عمتجملا عاضوأ فييكت يف

 نأ  ةدودعم رهشأب نيطح ليبق - 1١1487 ةنس ثدح هنأ

 نيب سدقملا تيب ةكلمم شرع لغش لوح سفانتلا دتشا
 نيبو - ماشلاب نييبيلصلا ءارمأ ىوقأ  ثلاثلا دنومير

 نم سماخلا نيودلب مأ لبيس ةريمألا جوز نانجزول ياج

 تيب قرطب  لقره ىأر نأ ناكو .لوألا اهجوز

 ةحلصم نم الو .هتحلصم نم سيل هنأ  ذئدنع سدقملا

 ربمأ لثم يوق لجر ةكلمملا شرع يلي نأ ؛ةسينكلا
 ةرماؤم يف قرطبلا كراش كلذل ثلاثلا دنومير سلبارط

 نانجزول ياج جيوتتو .دنومير ريمألا داعبإب تهتنا
 ثلاثلا دنومير مقتنا دقو .هددرتو هفعضب رهتشا يذلا

 - نيطح ةكرعم رجف يف  نيدلا حالصب لاصتالاب هسفنل

 ىلع ةدعاسملا هنم بلطو «هب دضتعاو هيلإ ىمتناو»

 نوملسملاو نيدلا حالص حرفف جنرفلا نم هضرغ غولب

  ناتجزول ياج كلملا امأ ."9«رضتلا هدعوو كلذب

 يف نييبيلصلا دوقي نأ هل ردق دقف  ددرتملا فيعضلا

 )١( ؟ج «نيتلودلا رابخأ ىف نيتضورلا باتك .«ةماش وبأ ص١15١.

 .7737 355١-0 ص ١1ج «ةيبيلصلا ةكرحلا ءروشاع (؟)

 .ه087 ةئس ثداوح ؛ خيراتلا يف لماكلا ريثألا نبا (5)



544 

 تلح يتلا ةرسكلا بابسأ نم هتدايق تناكف «نيطح

 . مهب

 قرشلا ىلإ اوجرخ نيذلا نييبيلصلا نإف ءدعبو
 ثعاوب مهتكرح «ةرفانتم تاعامج اوناك ءاهيف اورقتساو

 ةبراضتم ةيصخش عامطأ مهتسايس يف تمكحتو «ةئيابتم
 يبيلصلا عمتجملا ليكشت يف هرثأ كلذ لك كرت دقو

 هدارفأ نيب طبرت ال ءًاقزمم ًاعمتجم لظ ذإ ؛ماشلا دالبب

 . . .ةتباث ةسايس مهنيب دحوت الو «ةكرتشم طباور

 اوبرضيو دالبلا اوحتفي نأ نويبيلصلا عاطتسا نئلو

 نم ًاوحن ماشلا ضرأ ىلع مهدوجوب اوظفتحيو ء«دابعلا
 ةوق ىلإ عجري ال كلذ يف لضفلا نإف .«نامزلا نم نينرق

 فعض ىلإ عجري ام ردقب «ةيسايسلاو ةيعامتجالا مهتينب
 كلذ يف «مهتدحو عدصتو «مهناينب ككفتو نيملسملا

 يف نوملسملا قافأ املف «خيراتلا راودأ نم رودلا

 دعيمل .مهفوفص اودحوو مهدشر ىلإ ةقطنملا
 . ماشلا ضرأ ىلع ءاقب نييبيلصلل

 روشاع حاتفلا دبع ديعس روتكهدلا

 ماشلا جنرف
 مهنكلو «ةرم ريغ قشمد لالتحا نويبيلصلا لواح

 كلت نم ةدحاو ىلإانه ريشنو ءةرم لك اولشف

 وه يبيلصلا نايكلا يف ًاديدج ًائيش تزربأ تالواحملا

 : (ماشلا جنرف) مساب فرعي حبصأ ام

 نم ةرملا هذه قشمدل ةمجاهملا ىوقلا تناك

 اهنأ  اهاري نم ىلإو  اهيلإ ليخي ثيحب ةماخضلا
 ىلع ميمصتلاو دومصلا ةدارإ نكل !ةلاحم ال ةحجان

 .نيبئاخ جنرفلا درت امئاد تناك قشمد ةيامح

 اذإف ؛ًاريطخ ًائيش جنرفلل ينعي ناك قشمد طوقسو
 قشمد لالتحا يف نإف «لوألا مهفده سدقلا تناك

 يونعملا مهراصتناو ةقبطملا مهتدايس ىلع ىربك ةلالد
 ىوقلا مظعأ دشح ىلع نيصيرح اوناك كلذل «قحاسلا

 !ملحلا كلذ قيقحتل

 هنإف «ينعي ام جنرفلل ينعي قشمد لالتحا ناك اذإو

 ماشلا

 نم مهدنع قشمد لثمُت امل ءاهتامُحو اهئانبأل كلذك

 ... .زومر نم هيلع لدت امو «ٍناعم

 ىتلا تاعّمّولا كلت نم ةدحاو ىلإ ريشأ نأ دوأو

 لل تح « يملا تاوبأ نإ اغلا وتلا اهن عاشت
 يفو . . .ءاهتنا رش تهتنا قشمد ْنأ مهريغ ىلإو مهيلإ
 تاروطت نع ريثكلا ءيشلاو .ةدع تاالالد ةعقولا هذه

 نيذلا اهيلإ راص يتلا تالوحتلاو «ةيجنرفلا عاضوألا

 جنرفلا ىلإ نورظني مهلعج امم «دالبلا يف مهنم اورقتسا

 دحتملا بيرقلا ال ءبيرغلا ىلإ بيرغلا ةرظن نيمداقلا
 .بيرقلا عم فدهلا يف

 نوكي نأ ناملألا دارأ (م594١1) ه0 47 ةنس يفف

 مهريغ زجع ام اوققحي نأو ءبورحلا كلت يف لعف مهل

 كرتنو .ًايئاهن ًءاليتسا قشمد ىلع اولوتسيف «هقيقحت نع

 لاحلا عقاو نايبل «يه امك برعلا نيخرؤملا ريباعت انه

 راس (0 47) ةنسلا هذه يف» :لوقي ريثألا نباف «كاذموي

 نم ميظع عمجو ريثك قلخ يف هدالب نم ناملألا كلم

 رسيأب اهكلم يف كشي ال وهو» :لوقي نأ ىلإ .«جنرفلا

 .(هدّدعو هلاومأ رفوتو هعومج ةرثكل لاتق

 عومج يف ناملألا كلم راس» :لوقي نودلخ نباو

 ةرثكل ءاليتسالاو بلغلا يف كشيال ...ةميظع

 .«هلاومأ رفوتو هركاسع

 مامأ ةحوتفم تناك قشمد ىلإ قيرطلا نأ عقاولاو

 . برينلا دنع اولزن ىتح مهفحز يف اولظو ناملألا

 لوخد ىلإ نئمطي هلتحي نم «قشمد حاتفم برينلاو
 ىوق اهيف تعضعضت ةيماح ةكرعم كانه تبشنف .ةنيدملا

 ناملألا عاطتساو .دلبلا وحن اورخأتو «نييقشمدلا

 وه رضخألا ناديملاو .«رضخألا ناديملا» ىلإ لوصولا

 .نآلا يلودلا ضرعملا هيف موقي يذلا ناكملا

 ؛«نيملسملا ىدل لاتقلا دنع ةميزعلا ةوق فرعنلو

 .نومرُهلا خويشلا ىتح مهنم لاتقلا يف مهاس هنأ ركذن

 هيقفلاوهو .مهدحأةصق ةياورلا انل تظفحو

 جرت نم مع جرت: يذلا يوالدنغلا نسايايد نبا مسوي
 خيش اي :سانلا ضعب هل لاقف . . .قشمد نع عافدلل



 ماشلا

 لعفي ملف .دوعي نأ هولأسو «كنس رّبكل روذعم تنأ

 . ؛هلتقتسأ الو هلتقأ ال هللاوف ءىرتشاو تعب دقل :لاقو

 ترييمؤمْلا ترم ئَركْشَأ هلأ نإ :ةيآلا يف ءاج ام دصقيو

 ناكو[١ : ةبوعلا] 4دّنحلا ُدُهَل كأي مكوتأَو عه 27 دن

 . برينلا ةكرعم يف دهشتسا نم لوأ يف خيشلا اذه

 اولسرأف ءوزغلا اذه اوعقوت دق نويقشمدلا ناكو

 هذه تناكو ءبلحو قارعلا نم ىرخأ ىوقب نودجنتسي

 «صمح ةنيدم اهضعب غلب ىتح مهيلإ اهقيرط يف ىوقلا
 اذهو «قشمد ةحلصمل فقوملا مسح ًاديدج ًائيش نكلو

 نم أرط ام انل رهظي هنأ كلذ ءانثحب يف انينعي ام مهأ نم

 دالب نم مهضعب يديأ يف ام ىلإ جنرفلا ةرظن يف لوحت
 .ديدج لالتحال مداق وه نم ىلإو «ةلتحم

 تالمحلا ىلع نرق فصن نم رثكأ ءاضقنا دعب

 لحاوسلاو نيطسلف يف رقتسا نم رارقتساو ىلوألا
 باحصأ مه مهنأ نوري نورقتسملا حبصأ «ةيماشلا

 تالمح ىلإ مقانلا رظن نورظني مهنأو «دالبلا يف قحلا

 ديدجلا حتفلا نوري لب ؛حتفلا يف عسوتلل يتأت ةديدج
 .مهيديأ يف امل ءافصتساو مهدالبل حتف ةياهنلا يف وه

 اهنأو «ةيبيلصلا بورحلل ةيقيقحلا فادهألا تدب اذكه

 ًادابعتساو ًامكحو ًاناطلس تناك لب «ةينيد ةيمح نكت مل

 نوقباسلا نوحتافلا بّخرل كلذ ريغ رمألا ناك ولو

 ةدحوو ةياغلا ةدحو مهتعمجلو ؛«نيقحاللا نيحتافلاب

 سكعلا ىلع قشمد برح يف ىلجت رمألا نكل . فدهلا
 .ًامامت

 هلبقتسا ةفيثكلا هاوقي ءاج امدنع ناملألا كلم نإف

 نطبُت يتلا ةعاطلاب م جنرف» ريثألا نبا مهاّمس نم

 اوناكو ءضفرلا رمضي يذلا لوبقلابو ءنايصعلا

 .ىربكلا هتوقل هب بيحرتلا ىلع نيمغرم

 هذه خيرات يف ًاديدج ًاريبعت ةرم لوأل ىرن اذكهو

 نم مهريغ نع مهل ًازييمت «ماشلا جنرف» ريبعت وه ةبقحلا
 نم نيعونلا نيب نيابت ماق اذكهو نيرو منوكلا

 كلذ لالخ تباغو .ةحلصملا يفو فدهلا يف ءجنرفلا

 تزربو .ةركفلا يف ةدحولاو نيدلا يف ةدحولا ةركف
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 دوقي هدحو عمطلا نأ يهو «ةحضاو ةيلج ةقيقحلا

 زفحي يذلا وه هدحو ةرطيئسلا بحو «سوفنلا
 . مئازعلا

 جنرف فقوم دض هرهوج يف ماشلا جنرف فقوم ناك

 ةرهاجملا ىلع اوؤرجي مل مهنكل ؛ناملألا ابوروأ
 برحلا مادختسا نم مهل دب ال ناكف «مهفقوم ةقيقحب

 . مهتاين رهظُت ال يتلا ةيونعملا

 «نيزاغلاو نييقشمدلا نيب هدشأ ىلع لاتقلا ناك

 ةيقشمدلا ةدايقلا تدجو انهو «لاتقلا يف ةدماص قشمدو

 مهتضوافف «مهلاتق يف نيكراشملا ماشلا جنرفل جرخملا

 زوف ةلاح يف مهب قيحملا رطخلا ىلإ ةهبنم ًارس
 اذه ىلإ ةجاحب اونوكي مل ةقيقحلا يفو ...ناملألا

 ريثُي ال يذلا جرخملا نوديري اوناك مهنكل «هيبنتلا

 نم ناملألا مهريذحت يف هودجوف مهلوح تاهبشلا

 ىلع رمألا اولوهو «قشمد ةنوعمل ةمداقلا تادجنلا

 «تادجنلا يديأ ىلع مهرظتني امب مهومهوأو «ناملألا

 قشمد عم نيمهافتم «ةيونعملا مهحور كلذب نيفعضم

 ليذخت ءاقل هنوضقيس يذلا نمثلا اهنمو ليصافتلا ىلع
 .«سايناب» ةعلق ميلست وهو ءاهنع ناملألا

 مئازع تفعضو ًامات ًاحاجن ةطخلا تحجنو

 اوبحسناو اهتماخضو مهشويج ةفاثك مهنغُت ملو «ناملألا

 اهلك «ةيبيلصلا» ةكرعملا نم لب ءاهدحو قشمد نم ال

 . مهدالب ىلإ نيدئاع

 جنرفلا داعو» :ةدوعلا هذه ريثألا نبا فصيو

 . .«ةينيطنطسقلا ءاروزب يهو مهدالب ىلإ ةيناملالا

 .ريثألا نبا دنع «ايناملأ» عقوم موهفم ناك اذكه

 كلم داعو» :ًالئاق كلذ فصيف نودلخ نبا امأ

 لامشلا ىصقأ ىف طيحملا رحبلا ىلع هدالب ىلإ ناملألا

 فالس قالا نبا نم قدأ كلذب وهو .«برغملاو

 ١ .«ايناملأ» عقوم

 باحسنالا دعب يئاهنلا يلختلا اذه وه بيجعلاو

 اشيج ناك يناملألا شيجلا نأ عمف .قشمد باوبأ نم

 ليوهتلا درجم نإف لاتقلا يف مزهُي مل هنأ عمو ءأريبك
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 نودو فقوت نود هدالب ىلإ هعفدي نأل ًايفاك ناك هيلع
 !ديدج لاتق ىف ريكفت

 دحلا اذه هب تغلب ةيسفنلا ةميزهلا تناكأ يردن امف

 هلعج نييقشمدلا دانع نم هسمل ام نأ مأ . علهلا نم

 رثآف دالبلا هذه يف حاجنلل ةلواحم لك لشفب نقوي

 .بايإلاب ةمينغلا نم يضرو ةمالسلا

 يف شاعو دلو ديدج ليج مهنإف ماشلا جنرف امأ

 ءالخد اموق جنرفلا نم هريغ يف ىري راصو «دالبلا هذه

 لحتسا كلذل .«ةطلسلاو كلملا ىف هنومحازي ؛هيلع

 عاضو . هرقتسمو هضرأ نع ًاعافد اهيف ىأرو «مهتنايخ

 !ةيبيلصلا بورحلل موعزملا فدهلا

 ماشلا دالب نع معازم

 يبيلصلا وزغلاو

 دقل :هبتك ام ضعب يف يرمدت رمع روتكدلا لوقي
 ملاعلا هيف ناك تقو يف ةيبيلصلا تالمحلا تءاج

 ةيسايسلا تاماسقنالا نم ماع لكشب  ىيناعي يمالسإلا

 اهتفدهتسا يتلا ماشلا دالب تناكو «ةيبهذملا تافالخلاو

 ثيح ككفم يسايس عضو يف شيعت تالمحلا كلت

 .رخآلا مهنم لك رذحي ءارمأو ماكح نيب اهندم تعزوت
 (7(نييمطافلا) نييديبعلا نيب يبهذملا فالخلا ناكو
 كارتألا ةقجالسلاو ءرصم يف ةعيشلا نييليعامسإلا

 يبهذملا فالخلاب هبشأ وه قارعلا يف ةنسلا نييسابعلاو

 ةينيتاللاو (ةيقرشلا) ةيطنزيبلا ةينانويلا نيتسينكلا نيب
 املاطل ىهدأو دشأ فالخ وه ؛لب «(ةيبرغلا) ةينامورلا

 عارصلل أحرم ماشلا دالب تناك ذإ ؛لاتقلا ىلإ ىدأ

 ةقجالسلا نيب يبهذملاو يسايسلاو يركسعلا

 تحار امدنع ىوقلا ةكوهنم اهلعج امم نييمطافلاو

 . (ىهتنا) مهرايد لالخ سوجت نييبيلصلا شويج

 دعبلا لك ديعب وه يرمع روتكدلا هلاق يذلا اذه

 هذهب .(نييديبعلا) مساب نييمطافلا يمسي يرمدت رمع روتكدلا )١(

 نرقلا رخاوأ يف تاعماجلا ةذتاسأو هاروتكدلا ةلمح بتكي حورلا

 !!خيراتلا نوبتكي حورلا هذبم  نيرشعلا

 ماشلا

 . حيحصلا خيراتلاو

 نم لوقب لمعي لوقلا اذه يف يرمدت روتكدلاو
 ىلع يرتفي نأ لجأ نم وهف .«ًاكلامو ينولتقا» :لاق

 . ةقجالسلا مهعم كرشي نأب يلابي ال نييمطافلا

 «قارعلا يف ةنسلا ةقجالسلاو رصم ىف ةعيشلا نييمطافلا

 نيرطيسم نويمطافلا ناك امدنع هنأ وه :حضاو ببسل

 يف نيرطيسملا مه ةعيشلا نويهيوبلا ناك ءرصم يف

 . ةقجالسلا ال قارعلا

 عارصلل ًاحرسم ًادبأ نكت مل ماشلا دالب نأ امك

 ةقجالسلا نيب يبهذملاو «يسايسلاو .«يركسعلا

 .اهنومكحي نيذلا مه ةقجالسلا نكي مل ماشلا

 درلا اذه هلوق يفو «لابقل ىسوم روتكدلا لوقي
 :يرمدتلا معازم ىلع

 ذوفن ةقطنم اهنوك مكحب كاذموي ماشلا دالب نإ

 ةيفصت دعب ثرإلا قيرط نعو ء.ًايرظن تلآ نييديشخإلل

 رصم حتف دعب تحبصأو روغثلا برح يف ةماه ةقطنم

 نيذلا ةيديشخإلاو ةيروفاكلا نم نيمزهنملا لولفل أجلم
 دالب يف ةميدقلا ةطلسلا رصانع ىلإ مهدوهج اومض

 رهوج رداب دقف ًاعقوتم مهتهج نم رطخلا حبصأو .ماشلا

 دودحلل ًائيمأت ءرصم ىلإ اهمضب يمطافلا رصم حتاف

 هعافد طوطخ تدتما يذلا ءيمطافلا ذوفنلل ًاعيسوتو

 .«رصم يف تسيلو ماشلا دالب يف تحبصأف»

 نب رفعج ىربكلا ةلمحلا ةدايق يف هبئان ناكو

 اياقب ةيفصتب هيلإ دهع يذلا لوألا لجرلا وه حالف

 ذوفن ىلإ ًايلعف ماشلا دالب مضو ةيروفاكلاو ةيديشخإلا
 . ةيمطافلا ةفالخلا

 ةرسألا ريبك ماشلا دالب ىلع فرشي ناكو

 جغط نب هللا ديبع نب نسحلا دمحم وبأ «ةيديشخإلا



 ماشلا

 ناروحو ةيربط ىلع ناكو «قشمد هزكرم ناك يذلا

 بيبش مهنمو «ليقع ينب برع نم ةالو 27ةينثبلاو
 همالغ قيرط نع فرشي ناك يذلا ءمهلمو ءملاظو

 لماع سدقملا تيب ىلع ناكو «ةيربط ىلع كتاف

 مهأ قشمدو ةلمرلا تناك املو ءيحابصلا وه يديشخإ
 دالب يلاو ناك دقف ؛نييديشخإلل عباتلا ميلقإلا ندم

 يه يتلا ةلمرلاو قشمد بحاصب ًانايحأ فصوي ماشلا

 زكرمب ترفظ دقو ءىمظعلا نيطسلف بونج ةئيدم
 اهعقوم ببسب سدقملا تيب ةيمهأ قاف زاتمم
 تضرعت دقو ءهرصم دودح نم اهبرقو يجيتارتسالا

 حتف دعب تدغو «نيرحبلا ةطمارق تاراغل ةرم نم رثكأ

 ةهج نم يمطافلا وزغلا ةهجاومل ةيبرح ةدعاق رصم

 ذنم جغط نب هللا ديبع نب نسحلا اهيف رقتسا ذإ ءرصم
 ةكرعملل ططخيل . م هيلوي /ه08”7 ناضمر رهش

 دحأ ةدهع يف قشمد كرتو « حالف نب رفعج عم ةمداقلا

 ناك هريخألا نآلو رهلومف رهو: نييكيتحإلا كلاوم
 ليل دبر ةضاسلا :تاكنلا نعل ىلع دنت
 «هلذخيل يمطافلا شيجلا عئالط مودق ةصرف هب رظتنيو

 هل فشكو ءارس رهوجب لصتا دقف ءهل هتّيب ام رهظيو
 نب نسحلا يف هرظن ةهجو نع نابأو دالبلا تاروع

 «ةلمرلا يف هتدعاسم ضفرو هنع دعاقت مث هللا ديبع

 ةعرس يف كتافو يحابصلا ىلعو هيلع هحاحلإ مغر

 ةلث عم هوكرتو «يمطافلا ركسعلا برق ببسب «ءيجملا
 دي ىلع رسألا ةنحمو «ةميزهلا نوهجاوي هيدعاسم نم

 يام /ه759 بجر فصتنم ذنم ءحالق نب رفعج

 اولصاو اهنمو ءرصم ىلإ نيديقم اولسرأ دقو م٠
 دالب ىلإ رهوج اهذفنأ يتلا ةيدهلا ةبحص ةلحرلا
 توا

 هتوعدو هتسايسو حالف نب رفعج مزح نأ ودبيو
 نيدل زعملل ةعاطلاو ءالولا نالعإل نييديشخإلا ةالول
 جغط نبا ةدعاسم نع مهنم ًاريثك تفرص يتلا يه ءهللا

 راد «5 5٠ص ١ج «نادلبلا مجعم «قشمد يحاون نم :ةّينَتَبلا )0(

 .١ط (م19945) ةيملعلا بتكلا

 ليحل

 ءركذت ةمواقم نود رفعج تاوقل مالستسالا ىلإ هتدأو

 مالغ أكتاف اهيلاو نأ ودبي يتلا «ةيربط ةنيدم يف الإ

 «نييمطافلا تاوق ةمواقم ىلع تيب «يليقعلا مهلم

 ىلع رطيست ةيجيتارتسا ةطقن يف رفعج نصحت كلذلو
 مغر كتاف برحل ًاقلطنم هذختا ًاركسعم ىنبو رسجلا

 ةعاطلاو ءالولاب رهاظتو ةعداوملا ىلإ لام ًامهلم نأ

 رفعج رهاظت ءأردغ كتاف لتق مت امدنعو .20نييمطافلل

 ظفحتو ؛ملع هب هل نكي مل يذلا ثدحلاب ئجوف هنأب

 .مهلم ىلإ مهمدقو ؛بارعألا نم رمآتلا رصانع ىلع
 ءمهنع افعو «مهلتق ريخألا ىشاحتف .مهنم صتقيل

 اوؤاتسا دقف ةنيدملا ناكس امأ هب عاقيإلا نم ًافوخ

 ةيربط تدهشو ءرفعج تاوق عم اومحتلاو «ثداحلل

 «فالخلا رصانع ىلع اهراثآ رصتقت مل «ىربك ةنتف

 فرظلا اذه يف ةنيدملا ىلإ ءاج نم تلمش امنإو

 مهرداغ نيذلا ءقشمد ةنيدم ناكس ولثمم مهو ؛قيقدلا

 حالف نب رفعج تاوق ىلإ مضناو ؛.يديشخإلا لومش
 نم ًادفو «رفعج ىلإ اولسرأو ناكسلا عاتراف «ةيربط يف

 يماتكلا دئاقلا نأ مغرو «ءالولا نالعإل مهخويش

 اوملأت مهنإف ثيدحلا يف مهعم طسبتو ةوافحب مهلبقتسا
 ريغ» قشمد ىلإ اوعجر امدنعو «ةلماعملا ءوس نم

 يزلاو رظانملا حابق ةافج موق نع «نيضار الو «نيركاش

 ىلإ اولقن» ءاهيلإ نوعجري لوقع مهل سيل ؛مالكلاو
 ىذآ ًائيس ًاعابطلناو ةمتاق ةروص ةنيدملا ناكس

 مهلعجو .مهسوفن يف بعرلا لخدأو ؛مهرعاشم
 قشمد فارشأ هيجوتب ةيدجلا ةمواقملل نودعتسب

 اوقفاري مل نيذلا ةيروفاكلاو ةيديشخإلا اياقب ةدعاسمبو

 ةباثمب اوناك نيذلا راطشلاو ثادحألا رصنع مث ءالومش

 اولغتسا دقو «ناكسلا ةماع نيب نم ةيندم ةيعافد ةوق

 باحسنا دعب يسايسلا غارفلاو ةنيدملا يف قلقلا ةلاح

 يف ًالاعف ًارصنع اورهظي يكل ؛هدنج قرفتو .لومش

 نأ ظحاليو ءهتبهو دقو يمالغ وه :رفعج ىلع مهلم در ناك )١(

 زعملا مساب ةوعدلا ماقأ ًامهلم نأل قشمد ىلإ ةيربط كرت ًارفعج
 . كتاف لتق ىلإ ريشي نأ نود هللا نيدل
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 ةايحلا ىلإ اوزربيو يجراخلا وزغلا نم ةنيدملا ةيامح
 لبق ىرخألا ماشلا ندم يف اماه ًارود اولثميو ةيسايسلا

 . يمطافلا حتفلا دعبو

 دانعتسالالا ةلاحو «ءقشمد عاضوأ نأودبيو

 اهساسأ ةطخ «حالف نبا ىلع تلمأ يتلا يه «ةمواقملل

 ليقع ينب ةمواقم رسكو «قشمد فارطأ نم صاقتنالا

 كرتشم دهجب «ةطوغلا ناكسو ء«ةينثبلاو «ءناروح يف
 لبق كلذو «ةرازفو «ةرم بارعأو «هتاوق نم ءزج نيب

 هنأب رعش امدنعو . ةيسيئرلا ةلمحلا تاوقب ةنيدملا ماحتقا

 نم هلاجر لانو ءصمح ىلإ ناديملا نع ليقع ىنب دعبأ

 لماكب فخ ءاهدبكت رئاسخ دعب ءقشمد يمئاركف
 ئضنلا يذ نع هولك غل :ىيدشلا ويدي ةهتاوق
 موي نم ذختاو «ةنيدملا ىلع ًاراصح ضرفو ,ه4

 يحب هتدايق رقمو .هركسعم ةجحلا يذ ٠١ تبسلا

 ثادحأ دض ةكرعملا ىلع فرشأ كانه نمو «ةيسامشلا

 ةماتك دنج طغض اومواق نيذلا اهدنجو اهفارشأو قشمد

 يف راصحلاو برحلا ةلاح ءاهنإل نوليمي اوؤدب مث ةرتف
 نب ًارفعج نأ ريغ «ةيمطافلا ةدايسلاب فارتعالا راطإ

 نم هفرع امل ًادصق ؛ةلوهسب مهل بجتسي مل «حالف

 «فارشألاو «ثادحألاو راطشلا ةرطيسو مهئاوهأ بلقت

 كلذلو :يلخادلا عضولا ىلع نييسابعلا ءالمع رئاسو

 مهتلواحم ءانثأ ةئيس ةلماعم ةنيدملا ناكس دفو يقل

 «نامألا ىلع لوصحلل ةيسامشلا ىح ىف هب لاصتالا

 مهلباق امدنع هبئاج نم ديعولاو ديدهتلاب اولبوق امك
 غيلبت ةادأ ءالؤه نوكي نأ ودبي اميف هفده ناكو هسفنب

 دتشيل «نيفرطتملا بغشلا رصانعلو ةنيدملا ناكسل

 ميمصت ىدم لوفرعي امدنع ء«مهتريح دادزتو مهفوخ

 ديري ناك امبرو «ةرهاقلا ةوقلاب مهعاضخإ ىلع دئاقلا

 «نيبغاشملا نع ناكسلا فرصني نأ ددشتلا اذهب

 مالسلا تاهاجتا رولبتت كلذبو ءمهنم اوصلختيو

 ىلإ هتطخ يف حجن هنأ ودبيو نيتم ساسأ ىلع حلصلاو

 اوراتحاو ددشتلا اذه مهلاه دقو ناكسلا نأل «ديعب دح

 دلبلا خئاشم ريغ اودجي مل ء.عضولا ةجلاعم يف

 مهردقيو مهيلإ ليمي حالف نب رفعج ناكو ءاهفارشأو

 ماشلا

 ةلاح ءاهنإل مهتطاسو تحجن دقو «تيبلا لآ نم مهنأل

 ذيفنتل مهدادعتسا فرع امدنعو ءددشت دعب امنإ برحلا

 يذلا ةدشلا فقوم نع عجارتي أدب ءهبلطي ام لك

 عم ثيدحلا يف طسبتو «تقولا اذه ىتح هعنطصا

 زعملل ةوعدلا ةماقإ ىلع هسفنب فرشي نأ ررقو «دفولا
 دقفتيو ةعمجلا موي يف يومألا عماجلا يف هللا نيدل

 ىلإ عجري مث «ناكسلا رطاخل ابييطت ةنيدملا نوؤش

 . ةيسامشلاب هركسعم

 نم اوبغرو «كلذ اوغلب دق دفولا ءاضعأ ناكو

 مل ءالؤه نأ ريغ «مهتويب اومزالي نأ راطشلا رصنع

 ركسع راشتنا ةصرف اولغتساو «ةبغرلا هذهل اوبيجتسي
 اولتقو «ةالصلا رثأ اهقاوسأو ةنيدملا ءايحأ يف ةماتك

 «لاومألا نعو سفنلا نع عافدلا ةجحب نيريثك مهنم
 ةيئادع ةكرح لصح ام ربتعاو ءثداحلل رفعج رثأتف

 «ةنيدملا دفو عم ررقت يذلا نامألا دهع ضقنل ةدوصقم

 ردغلا نم لصح ام فارشألاو خئاشملا ىلع ركنأو

 الإ هتروث أدهت ملو .مهددهتو نينمؤملا ريمأ لاجرب
 نم هحرتقا ام ىلع اوقفاوو «ثداحلا نع اورذتعا امدنع

 اولفكتو (هركسع نم لتق نمل) ةيدف «ةمخض تايد عفد

 .ناكسلا نم لاملا عمجب

 ةنيدم اهتدهش ةماع ةروث ىلإ صوصنلا ريشتو
 أدبم ىلع قافتالا دعب يأ «ةيناثلا ةعمجلا يف قشمد

 يبأ ةدايقب فارشألا رصنع اهمعزت دقو .حلصلا

 ةنيدملا سيئر ةباثمب ناك يذلا «ىلعي يبأ نب مساقلا

 هيلإ مضنا دقو ءراطشلا هعيطيو «هيأر دنع ناكسلا ىهتني

 ءانبأو بوهوم نب ملاظ مهنمو ؛ليقع ينب برع
 عطق ةروثلا رهظم ناكو «قاحسإو دمحم ءادوصع

 عاجرإو « نييمطافلا راعش ةلازإو هللا نيدل زعملل ةوعدلا

 «ةوقب اههجاو ًارفعج نأ ثيحب ةروطخلا نم ةروشلا

 «ةياهنلا ىف ترمثأ هدوهج نأ ودبيو «بغشلا يريثمو

 اجن امنئيبو ءقشمد جراخ اهؤامعز رفو ةروثلا تلشفو



 ماشلا

 رارفلاب يليقعلا بوهوم نب ملاظو ءادوصع نب دمحم
 يمطافلا ذوفنلل ديكلا يف احجن ثيح ءاسحإلا ىلإ

 ماشلا دالب ىلإ ةدوعلا ىلع مهعيجشتو ةطمارقلا بيلأتب
 ةاجنلا يف «ىلعي يبأ نب ماسقلا وبأ فيرشلا لشفو

 يف .يودعلا نايلع نبا هكردأف ءدادغب ىلإ هسفنب

 نم ءازجلا لاني يكل قشمد ىلإ هعجرأو ءرمدت ءارحص
 يف هريهشتب حالف نب رفعج ماق دقو «نييمطافلا دئاق

 ناحتمال هعضخأو نجسلا هعدوأ مث «لمج ىلع ةنيدملا

 طسوتلا هدعوو هريصم نم رثأتو هلاحل قر ىتح ريسع

 نم نايلع نبا مرحو هنع ةبوقعلا فيفختل رهوج دنع
 متردغ» :هلوقب مهيلع ًاركنتسم هلاجر بطاخو ةأفاكملا

 فيرشلا لسرأو «لام نودب هنع مهفرص مث «لجرلاب

 مهعمو نوقابلا امأ ءرصم ىلإ «ثادحألا» ضعبو

 تزتحاواوبلصو اولتق دقف ءادوصع نب قاحسإ

 نيدايملا يفو «ةنيدملا باوبأ ىلع تقلعو مهسوؤر
 ديرشت يف ًاماه ًالماع ةروثلا هذه لشف ناكو «ىربكلا

 بغشو ؛«ثادحألا فرطت نم دحلاو فارشألا رصنع

 ءًاتقؤم اهعاضوأ ترقتسا يتلا قشمد يف ناكسلا

 . لبق نم تناك امك ءاهيلإ ةيمطافلا ةوعدلا تداعو

 عضولا ىلع رطيس هنأ حالف نب رفعجل ادب امدنعو

 دعاوق يسري أدب «ةمواقملا رصانع ميطحتب يلخادلا

 يف .ديدجلا لوحتلا رهاظم قبطيو ةيمطافلا ةرطيسلا
 وحن ىلع فرصتو .ةماقإلاو «ناذألا يفو «ةوعدلا

 يحب هركسعم نم لقتناف عضولا ىلع نأمطا هنأب رعشي

 «قشمد روس رهظب ءديزي رهن قوف ةكدلا ىلإ ةيسامشلا
 ًارصق هسفنل ذختاف «ءانبلاو ريمعتلا ةكرح ىلع فرشأو

 ًاقهاش» هلعج ىتح هئانب يف ننفتو ةراجحلاب هانب ًابيجع
 مهنكاسم دنجلا ىنب هلوحو «ءانبلا بيرغ ءاوهلا يف

 مهقاوسأ يف ءارشلاو عيبلا ةكرح تطشنو مهتاركسعمو

 ىتح مهرهظأ نيب ةايحلا تثبناو مهتطخ تعستاو

 ةهبجلاب ينعو .«ةنيدملا هبش» مهططخ تراص

 ةدايقب ةيركسع ًاثوعب لسرأف ءروغثلا ةقطنمبو ؛ةيلامشلا
 ةنوردنكسإلا يف نييطنزيبلا مورلا دض هيدعاسم ضعب

١ 

 /ه5 59 مرحم) ةقباس ةرتف ذنم اهولتحا يتلا ةيكاطنإو

 ندم ىلع ةدشب نوطغضي اوؤدبو .(م159 ربمفون
 دعب «نيينادمحلل ًافاعضتسا «ةصاخ بلحو ماشلا لامش

 ناكو «م45717-ه16057 ةنس (777) ةلودلا فيس ةافو

 يبأ ىلإ يخونتلا بلاط وبأ وه ًايعاد لبق نم لسرأ دق
 هنأب هفرعي لصوملا يف نادمح نب ةلودلا رصان بلغت

 ضفرف ؛هدالب يف ةيمطافلا ةوعدلا نالعإل هقيرط يف

 طغض نمو ؛دادغب نم ةقطنملا برق ساسأ ىلع ةدشب
 ال ام اذه» :هلوق يف هيأر صخلو «.ةيسابعلا تاوقلا

 اذإ نكلو انم ةبيرق ركاسعلاو دادغب زيلهد يف اننأل «متي

 ىهتنا) «متركذ ام نكمأ رايدلا هذه نم مكركاسع تبرق
 .(لابقل مالك

 اولصو . ماشلا دالب ىلإ نويمطافلا لصو اذكه

 لوأ نأ نيح يف يرجهلا عبارلا نرقلا طساوأ يف اهيلإ

 نرقلا طساوأ يف ناك «قارعلا يف ةقجالسلل روهظ

 يركسعلا عارصلل ًاحرسم ماشلا نوكت فيكف «سماخلا

 يف «نييمطافلاو ةقجالسلا نيب يبهذملاو يسايسلاو

 ْ !!؟دعب اودجو اونوكي مل ةقجالسلا نأ نيح

 «قارعلا ىلع ةقجالسلا رطيس امدنع كلذ دعبو

 رخاوأ يف رصم يف عضعضت دق نييمطافلا مكح ناك

 ةايح يف ًايئاهن مكحلا اذه ىشالت مث ءرصنتسملا دهع

 . ةيمطافلا ةفالخلا ىلع نييلامجلا ءاليتساب رصنتسملا

 هدوجو يرمدت رمع معزي يذلا عارصلا اذه ناك ىتمف

 . !؟ماشلا دالب يف نييمطافلاو ةقجالسلا نيب

 حالف نب رفعج

 ماشلا دالب يف يمطافلا دئاقلا

 ىف هرودو دئاقلا اذه ةايح فنتكي ضومغلا نإ

 ىف تدرو امك ةعسف ةريطافلا ةفكاخلا نيوعملا قوذلا
 ةماغ ةغبص تاذ تناك هيلإ تراشأ يتلا ةليلقلا رداصملا

 .رهوج دعاسم .يماتكلاب اهيف فصوي مث نمو

 ىلع .رداصملا نم ريثك ةراشتسا مغر رفظن ملو

 نأ انظحال دقو .ةفورعملا ةماتك عورف نيب ةصاخلا هتبسن



 ل

 نوبسني يبرغملا رودلا يف اهتالاجرو ةماتك ةداق نم ًاريثك

 نب نيدم وبأ «كلذ ىلع ةلثمألاو ةصاخلا مهرئاشع ىلإ

 ةيورعو «يناجألا يكاز وبأو ءيصيهللا خورف
 مه مهنم ةلقلاو «يناتكسلا مساقلا وبأو ءيسولملا

 نب رفعج لثم ةماع ةغبص تاذ مهتبسن تءاج نيذلا

 ةرهاظلا هذه عيشتو .فلخي نب هّللا دبعو ءحالف

 دادزيو .ةيمطافلا ةفالخلل يقرشملا رودلا يف ةصاخ

 ةيبرغملا ةبسنلا ركذ درجمب ىفتكي امدنع ًاضومغ رمألا
 ةبسنلا ركذ اهيف يتأي ةليلق تالاح كلذ نم ىنثتسيو

 كلذ ىلع ةلئثمألا نمو «ةماتك عورف دحأل ةصاخلا

 يجاهندلا نوبل نباو ءيجاهندلا نسحلا نب جولسع
 يف رهدزا نمم مهريغو ؛7'2يتلاسملا مساقلا نب ربجو

 وأ رصم يف ةجاهند رصنع نم اوناك ءاوس مكاحلارصع

 اوكردأ نيذلا ('7ةليمج عورف نم نابعث نبا ةرسأ نم
 دالب يف هللا نيد زازعإل رهاظلا رصع ةيادب يف ًادجم

 . ماشلا

 رداصملا نأ ظحالن «حالف نب رفعجل ةبسنلابو

 ليبسلا ريني «ءيشب اندفت مل «هيلإ تراشأ يتلا ةليلقلا

 ةماتك ةقطنم يف ةكرحلا ترهظ امدنع هتايحو هتأشن لوح

 لبق ةيمطافلا ةلودلا ةمدخ يف هطاشن نع الو «ةيقيرفإو

 ملف «ةيديشخألا رصم ىلع ىربكلا ةلمحلا يف هكارتشا

 برغملا دالب يف ةماتك ةداق نمض هيلإ ةراشإ فداصن

 ةنس ىربكلا هتكرح ءانثأ رهوج بناج ىلإ اوكرتشا نيذلا
 نع ةراشإ ظحالن امنيب اذه .409 - 908/ه6 51

 ةيدايقلا هتيلوؤسمو ةلمحلا يف دانم نب يريز كارتشا
 قا ةئيدم ماحتقا يف هرودو

 ءرصم ىلع ةلمحلا ىف هكارتشا لبق ةلودلا ةدئافل ىباجيإ

 ينمز قراف ريغ برغملا دالب ةلمح نع اهلصفي مل يتلا

 )١( ظاعتا :يزيرقملا 21١ 5١5.

 قشمد ط .؟71؟ ,«١بلح خيرات يف بلحلا ةدبز :ميدعلا نبا (؟)
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 ماشلا

 رفعج اهلالخ ناك امير «ةنس ةرشع ىدحإ هاذم ءريسي

 ناديملا يف روهظلا ىلإ هقيرط قشي ءًايبسن نسلا ريغص
 رداصملا نأ وأ «بيرق لامتحا اذهو ءايجيردت يسايسلا

 ةميق زربت ىتلا ةصاخلا تاياورلا ءارو تقاسنا ةيخيراتلا

 ىلع صرح يذلا هللا نيدل زعملا دنع هتيمهأو رهوج
 ةدايقلا ناديم يف هريغ نود هراهظإو هيلإ عيمجلا عوضخ
 ةلودلا ءايلوأ نم نوريثكلا هسفاني ثيح برغملا دالب يف

 اوناك نيذلا ءةصاخ ةماتك تالاجر نم ءاهتيبصعو

 مل هنأ عم ةأجف مهيلع رهظي نأ اوهركو «هلثم نيزراب

 .ةيبصعلا ةوقو ةيخيراتلاو مدقلا يف مهاوتسم ىلإ لصي

 يف هريغ نعو هنع ثيدحلا لامهإ رس وه كلذ لعلو

 1 .برغملا ناديم

 ةيلبق تاعومجم دوجو نأ ودبيف رصم يفامأ 0
 هموق ينبل دئاقك هروهظ ىلع دعاس «ةيماتك ريغ ىرخأ

 روهظ ةيادب يف هبناج ىلإ يلوطبلا مهرود ناك نيذلا

 .ًافرشم ًارود «ناقلش ةينم دنع ةمواقملا ةكرح

 ةلودلا ةداق نيب نم ناك حالف نب ًارفعج نأ ودبيو

 يتلا ةيانعلا قلي مل هنكل «برغملا دالب يف اهلاجرو

 لوبقملا ريغ نم هنأل «ةصاخ تارابتعال اهقحتسي

 يسايسلا ناديملا ةمق يف ةأجف رهظي نأ ةلوهسب

 مخضأ ةدايق يف رهوجل ًارشابم ًادعاسم يركسعلاو

 ىف نييمطافلا دوهج هيلع زكترت ًاساسأو رصم دض ةلمح

 دق هللا نيدل زعملا نكي مل اذإ ماشلا دالب يف مث رصم
 تنيبتف ةدايقلا ناديم يف هربخو ةديج ةفرعم لبق نم هفرع

 دالب يف يمطافلا ذوفنلل قطانم داجيإل عسوتلا ةسايسب

 . قرشملاو برغملا

 حالف نب رفعج نإف تالامتحالا برقأ ىلعو

 نم هادأ امع لقت ال برغملا دالب يف هتيمهأ تناك

 هتيبرت ىلع هللا نيدل زعملا فرشأ يذلا ليجلل ءلوألا

 ةعومجم كلذ ديؤيو «مهبابشو ةماتك ءانبأ نم هنيوكتو
 : اهتمدقم ىف تارابتعا



 ماشلا

 ءرصم ىلع ةلمحلا ةدايق يف رفعج زكرم نأ -

 رهوج وهو «ىلعألا دئاقلا زكرم 27ةرشابم يلي ناك

 دض رود ربكأب هريغ نود موقيل هيلع رايتخالا عقو كلذل

 روبع ةمواقمل اوعمجت نيذلا ؛ةيديشخإلاو ةيروفاكلا
 هنأ ىلإ ريشي اذهو «لينلا نم رخآلا بناجلا ىلإ ةلمحلا

 موهفملا بسح ةلمحلا ناكرأ سيئر ةباثمب ناك

 . ثيدحلا يركسعلا

 يف هكارتشا ةيمهأب رهوج دئاقلا فرتعا دقو

 رايتخا يعاود ىلإ حملو ؛يباجيإلا هرودو ةلمحلا
 هلوقب هبطاخ ذإ هريغ نود هل هللا نيدل زعملا ةفيلخلا

 . "هللا نيدل زعملا كدارأ مويلا اذهلا

 ةيروفاكلا لولف عبتتي يكل ءرفعج بدتنا دقو -

 .«يمطافلا ذوفنلا ىلإ ماشلا دالب مضيو ةيديشخإلاو
 هتيمهأو ةصاخلا هتميقب فرتعي ناك ًارهوج نأ ينعي اذهو

 نم ءرصملو هل ًاسراح هيف فقيو ًاعستم ًارطق مضي يكل
 ةطمارقلا عامطأ نمو ةميدقلا ةطلسلا رصانع اياقب

 .©29نييطنزيبلا مورلا تاراغإو «نييسابعلا تاعلطتو

 ةيوق تناك نيدئاقلا نيب ةسفانملا نأ ظحاليو

 دالب يف ةمهمل رفعج حيشرتل لماوعلا دحأ تلثمو

 . 9 رصم نم هل ًاداعبإ «ماشلا

 صرح رهوج نإف سفانت نم دجوي ناك ام عمو
 ةزانج رضح دقف ءايفطاع هتكراشمو هدعاسم ءاضرإ ىلع
 رابك اهرضح امك هصخشل ًارابتعا رصم يف هئانبأ دحأ

 اذه نأ ظحاليو .(ةيديشخإلاو ةيروفاكلا نم ةداقلا

 ةعبرألا رفعج ءانبأ دحأ ناك رصم ىف ىفوت يذلا نبالا

 هناك رقم رق اذهو دعي اف ب اركسلا أ ويحس نيالا

 :ًايبسن نسلا ريبك ناك يماتكلا دئاقلا اذه نأ ىلع نهربي

 47 - 47 ةرازولا لان نم ىلإ ةراشإلا : يفريصلا بجنم نبا )0(

 ناك حالف نبا فرط نم ئناه نبال ىطعأ ام رادقم نأ ىلإ ريشيو
 .رهوج هايإ هاطعأ ام سفن وهو رانيد ىتئام

 ١"7. «5 قباسلا ردصملا : نساحملا وبأ (؟)

 .47- 4١ ةقرو 75 قباسلا ردصملا : يريونلا .77 084 هسفن (9)

 1١. 74 رهوج خيرات :نسح ميهاربإ يلع (4)
 ١١8. ء١ افنحلا ظاعتا :يزيرقملا (6)
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 ىف هئانبأ دحأ رود رهظ دقو «ةلمحلا ىف كرتشا امدنع

 . ميهاربإ دومحم وبأ وهو « ةرشابم ةدايقلا ناديم

 ةجرد ىلعو ةدايقلا ىوتسم يف رفعج نكي مل ولو
 ةسائرلا ىلإ هسفن تعلطت ام رهوج ةميق نع لقت ال

 يف رهوجل ةيعبتلا نع ماشلا دالبب لالقتسالا ىلإو ايلعلا

 زعملا ةفيلخلاب ةرشابم لاصتالا ىلع صرح دقف ءرصم

 مل نيعم طخ يف راس دق زعملا ةفيلخلا ناك اذإو

 يف هعوقوو «رفعج تافرصت هرك مث نمو هنع حزحزتي
 ةباتكلا ىلع هّتحو همالو .هلئاسر در ىلإ عراسو « رهوج

 نسح نأ هل حضوأ هنإف «ىلعألا دئاقلا قيرط نع هيلإ

 هصالخإ عم رهوج بلق داسفتسا يضتقي ال رييغتلا

 .«كسفنل يأرلا تأطخأ لقا دهعلا ىلع هتابثو .ماظنلل

 لصو امف هيلإ بتكاف «رهوج اندئاق عم هل انذفنأ نحن

 . ")دعب هزواجتت الو :هانأرق هدي ىلع انيلإ كنم

 نم نيدئاقلا نيب ام هللا نيدل زعملل حضتا امدنعو

 ىلإ هحومطو رفعج ةميق فرعي ناكو «ءافجو سفانت

 امهنيب ةوهلا عسوي نأ أشي مل رمألاب دادبتسالاو ةطلسلا

 ةيمهأل ًارظنو ءرهوج بضغي الثل رفعج حومط ةيذغتب
 يذلا أدبملاب ةفيلخلا مزتلا دقف يمطافلا ماظنلل امهنم لك

 رهوج هدئاق ىلع ةيمهألا لك ءافضإ وهو لبق نم همسر

 هرود ديجمتب «رفعج رطاخ ىضرأ تقولا سفن يفو

 هتدرأ يذلا هجولا ىلع كلذ لعفن انسلف» هلوقب هبطاخو

 . 29«اندنع هلهأ تنك نإو

 .راطخألا تحال امدنع هتدعاسمل «ريخألا فخي

 هذه لاجر هافوتسا يذلا رأثلا ةباثمب ةماتك لذاخت ببسب

 ءماشلا دالب يف مهتداق ربكأل يداعملا هفقومل هنم ةليبقلا

 مها514 ةنس دعب ذوفنلا زكرم نع ًايجيردت هداعبإ ناكو

 .لال4 21١ ططخلا ءهسفن )١(

 .هسقن (؟١)



 66م5

 ةيضرت هب دصق ًاصاخ ًايسايس ًاريبدت (م186 - 41/4)

 يف اهسيئر توم نم تءاتسا يتلا «حالف نبا ةرسأ

 ةديدج ةسايسل ةيادب ناك امك ء«ةنزحم فورظ
 ةداقلا نع ًاضوع ةديدج هوجو عانطصا أدب ءاهاضتقمب

 هذهو .مهراودأو مهتقاط اودفنتسا نيذلا ىمادقلا

 نب نسحلل هلوق يف اهنع ربعو رهوج اهكردأ ةسايسلا
 نأ نحن ديرنأ ءلاجرو ةلود نامز لكل «يبلكلا رامع

 . (0ان ريغ ةلودو انتلود ذخأن

 ايه نيتللا 97 ير سلا دخأ حالف نبا ناكو

 : هلوق يف هللا نيدل زعملا رعاش ئناه نبا

 ينربخت نابكرلا ةلءاسم تناك

 ربخلا بيطأ حالف نب رفعج نع

 مل يأ ؛ةقرب يف ةليغ لتق دق ئناه نبا نأ امبو
 دالب نع ًالضف ءرصم يف حالف نباب ءاقللا هل ردقي

 يف هل هحدم نوكي نأ لاح لك ىلع دكؤملا نإف «ماشلا

 يسايسلا ناديملا يف هروهظ ىلع ًاليلد «ةركبم ةرتف

 هللا نيدل زعملا رصع يف ةيوق ةيصخشك يركسعلاو
 رصم ناديم يف برحلا يف كرتشي نأ لبق كلذو

 ضرأ يف مت دق دئاقلاو رعاشلا نيب ءاقللا ناكو «ماشلاو

 :0عفت رعاشلا ةرابشإ تي اديكات ترفملا

 عيمجلا رمأ امدنع كلذ ىرج دقو .؟ا/4 ء١ ططخلا ءيزيرقملا )١(

 ىبلكلا دئاقلا ىلع رثأتلاو لاعفنالا رهظو نيكتوجنمل لجرتلاب

 ١ . هبلق طاين اهل عطقتت تداك ةرفز رفز يذلا

 نبا :رظنا : بازلا ريمأ يسلدنألا نودمح نب يلع نب رفعج نعو (؟)

 ١ 51١ نايعألا تايفو :ناكلخ

 :ئناه نبا لوقي هيفو

 قيرف وهو دجملا عمجل تيقب هدامع عيفرلا بازلا كلم ايو

 قيتف مالسلاب كسم ناحيرو ًاددرم مالسلا بازلا كلم ىلع
 :ناكلخ نبا ." شماه 7١ 4 ةرهازلا موجنلا :نساحملا وبأ ()

 .ءاريسلا ةلحلا ءرابألا نبا ء١1 117 ١« قباسلا ردصملا

 ١. 1١١8, قياسلا عجرملا :ٍلاليجلا .1957 توريب .ط .4

 .755/8 7141 ةقرو (5 ق) ١9 نامجلا دمع : ينيعلا

 ماشلا

 «حالف نب رفعج ةميق نع ئناه نبا هيلإ راشأ امو
 مل حالف نبا نأب تحضوأ يتلا صوصنلا ضعب هتدكأ

 ًارعاش ًاضيأ ناك امنإو ًارهام ًايركسع ًادئاق طقف نكي

 نأ ىتح تيبلا لهأ هاجت ةصاخ ةقيقر فطاوع هل ًاريدق

 .©9هتميقب ًافارتعاو ًارثأت ءهلتق دعب هاكب يطمرقلا هودع

 نم هدقتعن ام ديؤت اهعيمج تارابتعالا هذه لعلو

 ال ًاريبك ًادئاق برغملا ناديم يف حالف نب رفعج روهظ

 .يلقصلا رهوج نع الو ءدانم نب يريز نع هتيمهأ لقت
 نع ءرصم يفو برغملا يف ايلعلا ةدايقلاب يظح يذلا
 يف هزكرم نم لواح يذلا يماتكلا دئاقلا نم عانتقا ريغ

 مهأ هنأ ىلع هللا نيدل زعملا ةفيلخلل نهربي نأ ماشلا دالب

 .راطخألا دنع ةعاجنو ماظنلل ًاصالخإ هريغ نم

 ءافلخلا نأب لوقلا باوصلا نع دعبي ال دقو

 اوحبصأ ةماتك عم مهل ىرج يذلا دعب نييمطافلا

 مهداعيإ لجأ نم نودهاجيو مهتداق حومط نم نوطاتحي

 رثأتي نأ مهناطلس ىلع ًافوخ ءايلعلا هيجوتلا زكارم نع
 يخيراتلا مهرود ببسب ءافلخلا ىلع نولدي ةماتك نأل

 اذإ اهب ًادهع مدقأ مهنوكو ةيمطافلا ةكرحلا ةرصن يف

 ةئيبلا نع ءابرغ اوناك نيذلا ةبلاقصلا نايتفلا ةقبطب اوسيق

 ال تناك مث نمو ةيبصعلا ىلإو ةيخيراتلا ىلإ نيرقتفمو

 سوفن هيلإ حمطت امم ءيش ىلإ مهسوفن حمطت
 «ليلذلا عباتلا رودب امئاد نوضري اوناكو «نييماتكلا

 ًايلك ًادامتعا مهيلع اودمتعاو ءافلخلا مهافصتسا كلذلو

 رصع يف ىربك ةناكم رفظمو رصيق مهنم غلب ىتح
 ًاعدوتسم ناك يذلا رذوج امهلثمو ءزعملاو روصنملا

 ةلودلا ةسايس رييست ىف روصنملا نع بانو ءافلخ ةثالثل

 ةيسايسلا ةاشنلا ريس نط فوعتلا ققرغنلا ةدمع ناكو

 رصم يف ريبك نأش هل ناكل رمعلا هب دتما ولو «ةيرادإلاو
 برغملا دالب ىلع هفالختساب هللا نيدل زعملا ّمه دقو

 ردصملا :يبهذلا فق _ةمل لل" ع4 نومجنلا : نساحملا وبأ )02(

 دقو «تاقرولاو قباسلا ردصملا :ينيعلا « ةقرو ” قباسلا

 :هنم سلك نب بوقعي ىلإ ههجو رعش هيلإ بسن



 ماشلا

 يف هبناج ىلإ ءاقبلا يف هتبغرو ءهعانتما الول هليحر دعب

 .انرشأ امك رصم

 هوجولا عاطنصاو ةدايقلا يف ديدجتلا رهاوظو

 عم تراس ةيبصع مهل نكت مل نم ىلع زيكرتلاو ةديدجلا
 ىتح برغملا دالب يف اهمايق ذنم ةيمطافلا ةفالخلا

 . ©")رمألا ةياهن يف اهطوقس
 همسا قيقحت «حالف نب رفعج ةيصخشب طبتريو

 هيلإ تراشأ يتلا رداصملا بلغأ يف ءاج دقف «لماكلا

 حالف نب رفعج» يلاتلا وحنلا ىلع يأ ءًارصتخم

 نأل «يلع يبأ ةينك هيلإ اهضعب فيضيو .20«يماتكلا

 نفي رعد اهيتدك"' كالا يرد رغب تاجا دعا
 00 فلا وبأ ويف دكاقلا اذهل رنا هيك نتوضتلا

 رصم يف يفوت نيذلا هئانبأ دحأ مسا ودبي اميف وهو
 دئاقلا مهيف امب ةلودلا لاجر رابك هتزانج رضحو

 دالب وأ رصم يف ام رود هلف رهظي مل هنأل لكل

 ؛ناميلسو ميهاربإو ءيلع هتوخأ سكع ىلع ماشلا
 يتلا صوصنلا ضعب يف كلذ نم لمكأ همسا دجنو

 .©0قوزرم يبأ .هدج ىلإ ريشت

 ىف ةصاخ ىرخأ ةرهاظ ناك ةريبكلا رسألا ىلع ءافلخلا دامتعاو )١(

 ةرسأآو زيوس نبا ةزسآ «رسسألا هذه مو «برغملا دالب

 نبا ةرسأو «لاهنملا يبأ نبا ةرسأو نامعنلا ةرسأو «نيبلكلا

 اهدارفأ طاشن دتما رسألا هذه ضعبو .نابعث نبا ةرسأو حالفلا

 وأ رسألا هذه نيب كرتشملا ردقلا ناكو «ماشلا دالبو رصم ىلإ

 ىلإ يمتني يذلا «ءيمطافلا ةفيلخلل ءالولا وه ةدحولا رصنع

 . 85 لوسرلا ةرتع

 3٠١١ «5 ربعلا :نودلخ نبا ١. 71١6 -١5": ىراذع نبا (؟)

 .لا .5 مالعألا : يلكرزلا .”/8 .اططخلا يزيرقملا ١

 لامك رمع ١. شماه ١6 ةيمطافلا ةلودلا :ميهاربإ نسح

 :دجام معنملا دبع .595 قرشلا ىلع يبيلصلا ناودعلا :قيفوت

 .. 8ظ.1.ثمأ 12 ه1لع5, 1.2, 2.94.١٠١9 نييمطافلا ةفالخ روهظ

 قباسلا عجرملا : يلاليجلا ء«11 ١١ قباسلا ردصملا :ناكلخ نبا (؟)

 ,194568 ةيناث ط (هنع القن) «”ا7٠ ١

 ١148. مقر ةمجرت 4” 4 ءاريسلا ةلحلا :رابألا نبا (4)

 ."س ١١8 .١ظاعتإ :يزيرقملا (6)

 79 2١ ىراذع نبا نأ ظحالياممو.غس ١١٠١ ءهفن (9)

 حالف نب رفعج ةبسن امأ .حالف نب نومق مساب دئاق ىلإ راشأ

 -دعبتسي ال هنأ ريغ «ًاريمم ًازغل ىقبتف «ةماتك عورف نيب نم عرفل

 و١١

 ذوفن ةقطنم اهنوك مكحب ماشلا دالب تناك املو

 ةيفصت دعب ثرإلا قيرط نعو ءايرظن تلاو نييديشخإولل

 تقولا سفن يفو «نييمطافلا ىلإ رصم يف مهماظن
 حتف دعب تحبصأو ءروغثلا برح يف ةماه ةقطنم تناك

 ةيديشخإلاو ةيروفاكلا نم نيمزهنملا لولفل أجلم رصم
 يف ةميدقلا ةطلسلا رصانع ىلإ مهدوهج اومض نيذلا

 رداب دقف ًاعقوتم مهتهج نم رطخلا حبصأو «ماشلا دالب

 ذوفنلل ًاعيسوتو دودحلل ًانيمأت ءهرصم ىلإ اهمضب رهوج
 يف تحبصأف» هعافد طوطخ تدتما يذلا «يمطافلا

 1 .«رصم يف تسيلو ماشلا دالب

 نب رفعج ىربكلا ةلمحلا ةدايق يف هبئان ناكو

 اياقب ةيفصتب هيلإ دهع يذلا لوألا لجرلا وه حالف

 ذوفن ىلإ ايلعف ماشلا دالب مضو ةيروفاكلاو ةيديشخإلا
 . 20ةيمطافلا ةفالخلا

 ةيسالا»عبجف ماقلا الب ىلع قرتتن تاكو

 جغط نب هللا ديبع نب نسحلا دمحم وبأ ؛ةيديشخإلا
 ناروحو ةيربط ىلع ناكو ءقشمد هزكرم ناك يذلا

 بيبش مهنمو «ليقع ينب برع نم ةالو ("”ةينئبلاو
 قيرط نع فرشي ناك يذلا .مهلمو ءملاظو

 لماع سدقملا تيب ىلع ناكو ةيربط ىلع كتاف همالغ
 مهأ قشمدو ةلمرلا تناك املو «ءيحابصلا وه يديشخإ

 ىلإ اورجاه نيذلا ةجاهند وأ ةتلاسم رصانع نيب نم نوكي نأ 2-

 لصأتسا نوريثك ةداق مهنيب نم فرعو ةمخض دادعأب رصم

 حالف نب رفعج نب يلع مهب قحلأو ةعومجم هللا رمأب مكاحلا مهنم
 . ةضماغ فورظ يف

 يبرعلا قرشلا ىلع يبيلصلا ناودعلا تامدقم :قيفوت لماك رمع )١(

 «نودلخ نبا ١٠١١ .١افنحلا ظاعتا :يزيرقملا .5897-5

 ةياهبن :يريونلا ١4 1١5« لماكلا ءريثألا نبا ٠١٠١. 4 ربعلا

 ردصملا :يكاطنألا ديعس نب ىيحي ؛47 - 4١ ةقرو 77 برألا

 .اهدعب امو "49 قياسلا

 :رورس لامج . ٠١4 نييمطافلا ةفالخ روهظ :دجام معنملا دبع )0(

 .اهدعب امو ١١ قارعلاو ماشلا دالب يف يمطافلا ذوفتلا

 نييفارغجلا دنع قشمد ةنيدم : رظنا قشمد ةروك نم ةينثبلاو

 .37 ةلاحرلاو



 م١٠١

 دالب يلاو ناك دقف نييديشخإلل عباتلا ميلقإلا ندم

 يه يتلا ةلمرلاو قشمد بحاصب ًانايحأ فصوي ماشلا

 زكرمب ترفظ دقو 17 طع ةيظسلا بوتج ةاردن

 اهعقوم بيسب سدقملا تيب ةيمهأ قاف زاتمم

 رثكأ تضرعت دقو ءرصم دودح نم اهبرقو يجيتارتسإلا

 رصم حتف دعب تدغو نيرحبلا ةطمارق تاراغل ةرم نم
 ذإ ءرصم ةهج نم ىمطافلا وزغلا ةهجاومل ةيبرح ةدعاق

 ةدهع يف ّىشمد كرتو «حالف نب رف عج عم ةمداقلا

 «ريخألا نألو «لومش وهو «نييديشخإلا يلاوم دحأ

 ناطلس ةنئمو ةيئاينلا كاك نيكل اع وتسي ناك

 .هلذخيل يمطافلا شيجلا عئالط مودق ةصرف هب رظتنيو
 هل فشكو أرس رهوجب لصتا دقف هل هتّيبام رهظيو

 نب نسحلا يف هرظن ةهجو نع نابأو دالبلا تاروع

 ةلمرلا يف هتدعاسم ضفرو هنع دعاقت مث ءهّللا ديبع

 ةعرس يف كتافو يحابصلا ىلعو هيلع هحاحلإ مغر

 ةلث عم هوكرتو « ةيمطافلا ركسعلا برق ببسب .ءىجملا

 اولصاو اهنمو ءرصم ىلإ نيديقم اولسرأ دقو م٠

 دالب ىلإ رهوج اهذفنأ ىتلا ةيدهلا ةبحص ةلحرلا

 7 7نعفلا

 هتوعدو هتسايسو حالف نب رفعج مزح نأ ودبيو

 )١( ضرألا ةروص :لقوح نبا ١18١.

 :نساحملا وبأ ءاهدعب امو ١. ١7١« افنحلا ظاعتا :يزيرقملا (؟)

 :يرادوادلا كبيأ نيا ء”7 77 .اال 5 ةرهازلا موجنلا

 ةقرو ” مالسإلا خيرات :يبهذلا - ١76 177 « 7 ةيضملا ةردلا

 7١4 25٠١٠86 ةقرو ١ ةركفلا ةدبز :يراداودلا سربيب ..

 :ينيعلا «185 ءه تاقرو ١١ ج نامزلا ةآرم :يزوجلا نبا

 نبا 77-2578 ةقرو (؟ مسق) ١9 ج قباسلا ردصملا

 2717 .4 لماكلا ءريثألا نبا ء١ قشمد خيرات ليذ ءيسنالقلا

 :رورس لامج ٠١. 9 نييمطافلا ةفالخ روهظ :دجام معنملا دبع

 .14 ماشلا دالب يف يمطافلا ذوفنلا

 ماشلا

 زعملل ةعاطلاو ءالولا نالعإل نييديشخإلا ةالول

 نبا ةدعاسم نع مهنم ًاريثك تفرص يتلا يه هللا نيدل

 ةمواقم نود رفعج تاوقل مالستسالا ىلإ هتدأو جغط

 ًاكتاف اهيلاو نأ ودبي يتلا «ةيربط ةنيدم يف الإ ءركذت

 تاوق ةمواقم ىلع تّيب ءيليقعلا مهلم مالغ

 ةيجيتارتسا ةطقن ىف رفعج نصحت كلذلو «نييمطافلا

 برحل ًاقلطنم هذختا ًاركسعم ىنبو رسجلا ىلع رطيست

 ءالولاب رهاظتو ةعداوملا ىلإ لام ًامهلم نأ مغر ؛كتاف

 ءأردغ كتاف لتق مت امدنعو .2”نييمطافلل ةعاطلاو

 هب هل نكي مل يذلا ثدحلاب ئجوف هنأب رفعج رهاظت
 مهمدقو «بارعألا نم رمآتلا رصانع ىلع ظفحتو ءملع

 افعو .مهلتق ريخألا ىشاحتف ءمهنم صتقيل .مهلم ىلإ

 دقف ةئيدملا ناكس امأ ")هب عاقيإلا نم ًافوخ ءمهنع

 تدهشو ءرفعج تاوق عم اومحتلاو «ثداحلل اوؤاتسا

 فالخلا رصانع ىلع اهراثآ رصتقت مل «ىربك ةنتف ةيربط

 فرظلا اذه ىفاةنيدملا ىلإ ءاج نم تلمس امتإو
 مهرداغ يذلا ء«قشمد ةنيدم ناكس ولثمم مهو .قيقدلا

 حالف نب رفعج تاوق ىلإ مضناو ,ءيديشخإلا لومش
 ًادفو رفعج ىلإ اولسرأو ناكسلا عاتراف ؛"7ةيربط يف

 يماتكلا دئاقلا نأ مغرو «ءالولا نالعإل مهخويش نم

 اوملأت مهنإف ثيدحلا يف مهعم طسبتو ةوافحب مهلبقتسا

 ريغ» قشمد ىلإ اوعجر امدنعو «ةلماعملا ءوس نم

 يزلاو رظانملا حابق ةافج موق نع «نيضار الو «نيركاش

 ىذآ ًائيس ًاعابطناو ةمتاق ةروص ةنيدملا ناكس

 )١( ظاعتا :يزيرقملا الحنفا١. ١7١« ء«ربعلا نودلخ نبا 4.

 ريثألا نبا «176 «5 ةيضملا ةردلا «يراداودلا كبيأ نبا ٠٠

 .5508 ةقرو 5 ةركفلا ةدبز :راداودلا سربيب 5١7« «4 لماكلا

 در ناك دقو ١77 25 قباسلا ردصملا :يراداودلا كبيأ نبا (0)

 :راداودلا سربيب «هتبهو دقو يمالغ وه رفعج ىلع مهلم

 ىلإ ةيربط كرت ًارفعج نأ ظحاليو ؛ةقرولاو قباسلا ردصملا
 نأ نود هللا نيدلا زعملا مساب ةوعدلا ماقأ ًامهلم نأل ءقشمد

 . كتاف لتق ىلإ ريشي
 ١. س ١. 2١74 افنحلا ظاعتا :يزيرقملا (*)



 ماشلا

 مهلعجو ؛20ههسوفن يف بعرلا لخدأو ءمهرعاشم
 قشمد فارشأ هيجوتب ةيدجلا ةمواقملل نودعتسي

 اوقفاري مل نيذلا ةيروفاكلاو ةيديشخإلا اياقب ةدعاسمبو
 ةباثمب اوناك نيذلا راطشلاو ثادحألا رصنع مث ءًالومش

 !ًولغتتلا دقو «ناكسلا ةماع نيب نه ةيناده ةيعافد ةوق

 باحسنا دعب يسايسلا غارفلاو ةنيدملا يف قلقلا ةلاح

 يف ًالاعف ًارصنع اورهظي يكل «هدنج قرفتو ("7لومش
 ةايحلا ىلإ اوزربيو يجراخلا وزغلا نم ةنيدملا ةيامح
 لبق ىرخألا ماشلا ندم يف ًاماه ًارود اولثميو ةيسايسلا
 . يمطافلا حتفلا دعبو

 ةمواقملل دادعتسالا ةلاحو قشمد عاضوأ نأ ودبيو

 صاقتنالا اهساسأ ةطخ حالف نبا ىلع تلمأ يتلا يه

 ناروح يف ليقع ينب ةمواقم رسكو «قشمد فارطأ نم

 هتاوق نم ءزج نيب كرتشم دهجب ةطوغلا ناكسو ةينثبلاو
 تاوقب ةنيدملا ماحتقا لبق كلذو «ةرازفو ةرم بارعأو

 نع ليقع ينب دعبأ هنأب رعش امدنعو . ةيسيئرلا ةلمحلا
 قشمد يحاوض نم هلاجر لانو ءصمح ىلإ ناديملا
 موي ذنم ؛7هتاوق لماكب فخ اهدبكت رئاسخ دعب
 ضرفو ءها09 ةجحلا يذ نم نولخ نامثل سيمخلا

 يذ ٠١ تبسلا موي نم ذختاو ؛ةنيدملا ىلع ًاراصح

 كانه نمو ةيسامشلا يحب هتدايق رقمو «هركسعم ةجحلا
 اهفرشأو قشمد ثادحأ دض ةكرعملا ىلع فرشأ

 اوؤدب مث ةرتف ةماتك دنج طغض اومواق نيذلا اهدنجو

 فارتعالا راطإ يف راصحلاو برحلا ةلاح ءاهنإل نوليمي

 بجتسي مل «حالف نب رفعج نأ ريغ «ةيمطافلا ةدايسلاب
 ةرطيسو مهئاوهأ بلقت نم هفرع امل ًادصق ؛ةلوهسب مهل

 نييسابعلا ءالمع رئاسو ؛فارشألاو ثادحألاو راطشلا

 ةنيدملا ناكس دفو يقل كلذلو ؛يلخادلا عضولا ىلع

 ةردلا :يراداودلا كبيأ نبا «.19- )١( نفسه١ء 7؟١7.أس ١9

 ماشلا دالب يف يمطافلا ذوفنلا :رورس لامج ء77١ .5 ةيضملا

 .اهدعب امو ا

 )١( هسفن  01١.11؟5 سش١-5.

 «يزيرقملا ء«1177-1772 .5 ةيضملا ةردلا :يراداودلا كبيأ نبا (9)

 .١؟5 ١ افنحلا ظاعتا

0 

 يح يف هب لاصتالا مهتلواحم ءانثأ ةئيس ةلماعم

 ديدهتلاب اولبوق امك «نامألا ىلع لوصحلل ةيسامشلا

 اميف هفده ناكو هسفنب مهلباق امدنع هبناج نم ديعولاو
 رصانعلو ةنيدملا ناكسل غيلبت ةادأ ءالؤه نوكي نأ ودبي

 .مهتريح دادزتو مهفوخ دتشيل «نيفرطتملا بغشلا
 ةوقلاب مهعاضخإ ىلع دئاقلا ميمصت ىدم نوفرعي امدنع

 ناكسلا فرصني نأ ددشتلا اذهب ديري ناك امبرو «ةرهاقلا

 دح ىلإ هتطخ يف مهنم اوصلختيو «نيبغاشملا نع
 يف اوراتحاو ددشتلا اذه مهلاه دقو ناكسلا نأل «ديعب

 اهفارشأو دلبلا خئاشم ريغ اودجي مل ءعضولا ةجلاعم
 لآ نم مهنأل مهردقيو مهيلإ ليمي حالف نب رفعج ناكو

 امنإ برحلا ةلاح ءاهنإل مهتاطاسو تحجن دقو «تيبلا

 ام لك ذيفنتل مهدادعتسا فرع امدنعو ءددشت دعب

 ىتح هعنطصا يذلا ةدشلا فقوم نع عجارتي أدب «هبلطي

 نأ ررقو ءدفولا عم ثيدحلا يف طسبتو «تقولا اذه

 ىف هللا نيدل زعملل ةوعدلا ةماقإ ىلع هسفنب فرشي

 ةنيدملا نوؤش دقفتيو ةعمجلا موي يف يومألا عماجلا

 هركسعم ىلإ عجري مث ,ناكسلا رطاخل ًابييطت
 . ةيسامشلاب

 نم اوبغرو «كلذ اوغلب دق دفولا ءاضعأ ناكو

 مل ءالؤه نأ ريغ ؛مهتويب اومزالي نأ راطشلا رصنع

 ةماتك ركسع راشتنا ةصرف اولغتساو ةبغرلا هذهل اوبيجتسي
 مهنم اولتقو ةالصلا رثأ اهقاوسأو ةنيدملا ءايحأ يف

 رثأتف «لاومألا نعو سفنلا نع عافدلا ةجحب نيريثك
 ةدوصقم ةيئادع ةكرح لصح ام ربتعاو ثداحلل رفعج

 ركنأو «ةنيدملا دفو عم ررقت يذلا نامألا دهع ضقنل

 ريمأ لاجرب ردغلا نم لصح ام فارشألاو خئاشملا ىلع

 نع اورذتعا امدنع الإ هتروث أدهت ملو مهددهتو نينمؤملا

 «ةمخض تايد عفد نم هحرتقا ام ىلع اوقفاوو ثداحلا

 نم لاملا عمجب اوفلكتو هركسع نم لتق نمل ةيدف
 .ناكسلا

 ةنيدم اهتدهش ةماع ةروث ىلإ صوصنلا ريشتو
 أدبم ىلع قافتالا دعب يأ ةيناثلا ةعمجلا ىف قشمد

 يبأ ةدايقب فارشألا رصنع اهمعزت دقو عيلسملا
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 ةنيدملا سيئر ةباثمب ناك يذلا ؛ىلعي يبأ نب مساقلا

 هيلإ مضنا دقو ءراطشلا هعيطيو ءهيأر دنع ناكسلا يهتني

 ءادوصع ءانبأو بوهوم نب ملاظ مهنمو ليقع ينب برع
 زعملل ةوعدلا عطق ةروثلا رهظم ناكو ءقاحسإو ءدمحم

 عيطملل ةوعدلا عاجرإو نييمطافلا راعش ةلازإو هللا نيدل

 نم ةروشلا تناكو «داوسلا راعش سبلو يسابعلا

 يف دهتجاو «ةوقب اههجاو ًارفعج نإ ثيحب ةروطخلا
 يرشيمو ةنتفلا سوؤر ىلع ضبقلا يفو اهدامخإ

 تلشنو «ةياهنلا يف ترمثأ هدوهج نأ ودبيو «بغشلا
 نب دمحم اجن امنيبو .ءقشمد جراخ اهؤامعز ٌرفو ةروثلا

 ىلإ رارفلاب يليقعلا برهوم نب ملاظو ءادوصع
 بيلأتب يمطافلا ذوفنلل ديكلا يف احجن ثيح ءاسحإلا

 لشفو ماشلا دالب ىلإ ةدوعلا ىلع مهعيجشتو ةطمارقلا

 ىلإ هسفنب ةاجنلا يف «ىلعي يبأ نب مساقلا وبأ فيرشلا
 ءرمدت ءارحص يف «يردعلا نايلع نبا هكردأف ءدادغب

 «نييمطافلا دئاق نم ءازجلا لاني يكل قشمد ىلإ هعجرأو

 «لمج ىلع ةنيدملا يف هريهشتب حالف نب رفعج ماق دقو

 قر ىتح ريسع ناحتمال هعضخأو نجسلا هعدوأ مث

 رهوج دنع طسوتلا هدعوو هريصم نم رثأتو هلاحل

 ةأناكملا نم نايلع نبا مرحو هنع ةبوقعلا فيفختل

 «لاجرلاب متردغ» :هلوقب مهيلع اركنتسم هلاجر بطاخو

 ضعبو فيرشلا لسرأو «لام نودب هنع مهفرص مث
 نب قاحسإ مهعمو نوقابلا امأ ءرصم ىلإ «ثادحألا»

 تقلعو مهسوؤر تزتحاو اوبلصو اولتق دقف ءادوصع

 لشف ناكو .ىربكلا نياديملا يفو ؛ةنيدملا باوبأ ىلع
 دخلا نفاريشألا ضم نررقك ىف اماه دانا ةزوكلا هذه

 يتلا قشمد يف ناكسلا 50 «ثادحألا فرطت نم

 ةيمطافلا ةوعدلا تداعو ءًاتقؤم اهعاضوأ ترقتسا

 . لبق نم تناك امك ءاهيلإ

 دعاوق يسري أدب «ةمواقملا رصانع ميطحتب يلخادلا

 ىف ةيدجلا لوخيتلا فاظن ىو ةيعظافلا :رطيعلا
 رعشي وحن ىلع فرصتو . ةماقإلاو ناذألا يفو «ةوعدلا

 يحب هركسعم نم لقتناف عضولا ىلع نأمطا هنأب

 ماشلا

 ء«قشمد روس رهظب «ديزي رهن قوف ةكدلا ىلإ ةيسامشلا
 ًارصق هسفنل ذختاف «ءانبلاو ريمعتلا ةكرح ىلع فرشأو

 ًاقهاش» هلعج ىتح هئانب يف ننفتو ةراجحلاب هانب ًابيجع
 مهنكاسم دنجلا ىنب هلوحو «ءانبلا بيرغ ءاوهلا يف

 مهقاوسأ يف ءارشلاو عيبلا ةكرح تطشنو مهتاركسعمو

 ىتح مهرهظأ نيب ةايحلا تئبناو مهتطخ تعستاو

 ةهبجلاب ينعو ,««ةنيدملا هبش» مهططخ تراص

 ةدايقب ةيركسع ًاثوعب لسرأف ءروغشلا ةقطنمبو «ةيلامشلا
 ةنوردنكسالا يف نييطنزيبلا مورلا دض هيدعاسم ضعب

 /ه1 09 مرحم) ةقباس ةرتف ذنم اهولتحا يتلا ةيكاطنإو

 لامش ندم ىلع ةدشب نوطغضي اوؤدبو .(م979 ربمفون

 ةافو دعب «نيينادمحلل ًافاعضتسا ؛ةصاخ بلحو ماشلا

 دق ناكو 2م4717--ه705 ةنس (”:”6) ةلودلا فيس

 يبأ ىلإ يخونتلا بلاط وبأ وه ًايعاد لبق نم لسرأ
 هنأب هفرعي لصوملا يف نادمح نب ةلودلا رصان بلغت

 ضفرف «هدالب يف ةيمطافلا ةوعدلا نالعإل هقيرط يف

 طغض نمو ءدادغب نم ةقطنملا برق ساسأ ىلع ةدشب
 ال اماذه» :هلوق يف هيأر صخلو ؛ةيسايعلا تاوقلا

 اذإ نكلو انم ةبيرق ركاسعلاو دادغب زيلهد يف اننأل «متي

 .«متركذ ام نكمأ رايدلا هذه نم مكركاسع تبرق

 ةيداملا ةطلسلا رهاظم بسح ماشلا دالب نأ مغرو

 نب رفعج دهع يف تضرف يتلا «ةيبهذملا تارييغتلاو
 اهنإف ؛نييمطافلا ماظنل ةعبات ةيالو تحبصأ دق «حالف

 لب رارقتسالا ةزيمب ظحت ملو ًاحلاص ًاوضع قبت مل

 فارصناو .ةزراب فعض ةطقنو «بارطضا ةقطنم تدغ

 ىربكلا مهتاقاط فرصو ءاهلكاشم ةجلاعم ىلإ ءافلخلا

 «ةصاخ برغملا دالب يف مهذوفن ىلع رثأ ءاهنيدايم يف
 ارح الاجمو ءايسنم ايسن تحبصأو اهنأش طحنا يتلا
 . نييريزلا تافرصتل

 نيفلاخملا عيراشم عيمج مطحتت نأ نكمي ناكو

 ةيلخادلا لكاشملا ىلع حالف نب رفعج بلغتيو

 هللا نيدل زعملا بئان عم قسنو دعتسا ول ةيجراخلاو
 نادمح ينب عم ًافالخ رثي ملو يلخادلا عضولا بقارو

 راهنا كلذلو ةيبناج تافالخ راثأو ريدقتلا أطخأ هنأ ريغ



 ماشلا

 ةضراعملا رصانعب مادطصا لوأ دنع هريصم ىيقلو هناينب

 دالب يف عيرسلا راصتنالا اهارغأ يتلا يمطافلا مكحلل

 يف ذوفن نم نييمطافلل ام ةيفصتل اهطاشن ةعباتمب ماشلا

 . رصم

 دالب يف يمطافلا مكحلل ةطمارقلا ةضراعمو

 يتلا لكاشملا رطخأ تناك ةأجف ترهظ يتلا «ماشلا

 تلوحت دقو .دالبلا هذهب مهلاصتا ةيادب يف مهتهجاو

 امنإو ماشلا دالب ىلع رصتقي مل ءريرم عارص ةكرح ىلإ
 يلع يبأ رصع يف كلذ ناكو ءهرصم ىلإ اهزواجت
 فورعملا «مارهب نب ديعس يبأ نب دمحأ نب نسحلا

 /ها59 ةنس هيبأ ةافو دعب ةرامإلا يلو يذلا مصعألاب

 : اهنم سسأ نع ةيجراخلا هتسايس ىنب دقو 91١48

 ًاديكأتو «نييمطافلل ةيعبتلا نم ًايجيردت ررحتلا

 ةيلاوملا رصانعلا دمحأ نب نسحلا دعبأ «هاجتالا اذهل

 ا سا حاط لا ةرسأ نم نييمطافلل
 ديهمتلا يف مهئالو ىلع نويمطافلا دمتعي ال ىتح (لاوأ)

 هدوجو ءانثأ ضرتعي مل امك ءيلخادلا قاقشلا ثادحإل

 ةفيلخلا مساب ةوعدلا ةماقإ ىلع (ه09) ةكم يف

 زعملل نوعدي اوناك ةكم فارشأ نأ عم «يسابعلا عيطملا

 ضفل لخدت نأ ذنم همساب مكحلا نودلقتيو هللا نيدل

 ففقومرسفيالو «مهالتق تايد عفدو مهتافالخ

 برقتلل ةلواحم هنأ ساسأ ىلع الإ ءدمحأ نب نسحلا

 ؛«نييمطافلا باسح ىلع ؛هيوب ينبو نييسابعلا نم
 نب نسحلا دض كرحتلا يف هللا نيدل زعملا أدب امدنعو

 فدع هيلع ةررهاط بأ زوباس ةرسأ ميجشتب ةينحا

 ءالولا نالعإو عيطملل ةوعدلاو ةبطخلا نم همسا

 .نييمطافلا يف ةياكن نييسابعلل

 دالب يف ةطمارقلل يسايسلا زكرملاب ظافتحالا

 ءمصعألا نسحلا ةسايس يف ًايسايس ًانكر ناك ماشلا

 ًالاجم مهل حيتي كلذ نأ ساسأ ىلع حتفلا قحب ًاكسمت
 غلابمب مهتنيزخ نومت ةماه ةيداصتقا تازيمو «عسوتلل

 فقي مصعألا نسحلا لعج هاجتالا اذهو ةمخض ةيلام

 . ماشلا دالب يف يمطافلا ذوفنلا دمل ًاضراعم ًافقوم
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 و «يمطافلا ذوفنلا دض هطاشن زربي يكلو

 0 رفعج نم بلط .هل دعأ يذلا مادطصالل

 دالبلا نأب ًارابتعا ةطمارقلا ىلإ لاومألا عفد يف رارمتسالا

 اهررق يتلا حلصلا ةسايس راطإ يف مهل ةعبات تلاز ام

 ءجغط نب هللا ديبع نب نسحلاو ء«ديعس يبأ نب دمحأ
 «حالف نب رفعج حبصي نأ ريثملا بلطلا اذه ينعيو

 مساب هعسوت نع تبترت جئاتنل ًالمحتمو مهذوفنب ًافرتعم
 حلصلا طابرب ةطمارقلا عم تطبترا ضرأ يف «نييمطافلا

 ةطمارقلا ريصي رابتعالا اذه ىلعو «2")لاومألا عفد ريظن
 يف مهل ًاعابتأ ماشلا دالب يف نييمطافلل حلصلا طابرب

 لهاجت ىلع ىنبناو بيرغ بلطلا نألو ءءاسحإلا
 رفعج هضفر دقف ماشلا دالب يف ديدجلا عضولل دمعتم

 ةيحان نم حاحلإلا ىلع بترتو لوقعم ريغ هربتعاو
 مادطصالا رفعج ةهج نم مساحلا ضفرلاو ةطمارقلا

 ررصتي مل ًارفعج نأ ودبيو ماشلا ناديم يف رشابملا
 دعتسي مل كلذلو .ةعرسب يركسعلا مهلخادت
 .هراصنأ نم ةلق يف وهو هوؤجاف ىتح مهتهجاومل

 ماشلا نوؤش يف لخدتلل ةطمارقلا دهم دقو

 يف مهتروث لشف بقع ءاهنم نيرافلا ءامعزلاب مهبيحرتب

 نب ملاظو ءادوصع نب دمحم ءالؤه نمو .ءقشمد

 يسايسلا عضولا ةقيقح ةطمارقلل اطسب ناذللا .بوهوم
 دمحأ نب نسحلا اثحو نييمطافلا نم ناكسلا فقومو

 شطب نم دالبلا ناكس ةدجنل لخدتلا ةعرس ىلع

 ملعي ناك «ءاسحإلا ىلإ ءامعزلا ءالؤه رارفو . ةبراغملا

 «هجئاتن رذحيو هبقاوع سردي مل هنكل يماتكلا دئاقلا هب

 هنأب رهاظتو «ةصرفلا لبتها دقف مصعألا نسحلا امأ

 يماتكلا دئاقلل دمحأ نب نسحلا ةبتاكم ىلإ ريشيو يزوجلا نبا )١(

 : هددبهم هلوق تنمضتو

 دوجوم ريخلاو عبتم قحلاو ةربخم لسرلاو ةرذعم بتكلا

 دودممب لظلاو لذتبم ملسلاو ةئفاص ليخلاو ةنكاس دحلاو

 دودشم روكلا اذهف منيبأ نإو مكتبانإ لوبقمف متبنأ نأو

 دودرمو مودهم بابلاو تشمد انب ندري وأ اياطما روهظ ىلع

 ةئامب ىبهذلا اهردقو رانيد فلأ ةئاملالل ًايونس اهرادقم ناكو (؟)

 .(188 ةترو 2.” مالسإلا خيرات) ًافلأ نيرشعو فلأ
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 ىلع دالبلا يف هفادهأ قيقحت 7 ريغ ىلع ًاصيرح عقاولا يف

 ولو يداصتقالاو يسايسلا هذوفن ةرئاد تحت اهيقبي وحن

 ةدايقب ثادحألا لمش هيف مأتلا يذلا تقولا يفو

 نم ةلماك ةئبعت ةلاح يف حبصأ يذلا . مصعألا نسحلا

 فرصتي هنأب رهاظتي راصو ةيونعملاو ةيداملا نيتيحانلا
 راطإ يفو ماشلا دالب يف ةيبعشل 2 | ةدارإلا نم يحوب

 ذختا ثيح «ةفرحنملا عاضوألا حيحصتل ةيعرشلا

 «عيطملا ةفيلخلا مسا اهيلعو ًاراعش دوسلا مالعألا

 ىلإ نوعجارلا ةداسلا» ديدجلا ةطمارقلا راعش هتحتو

 .قشمد ىلإ فحزو «قحلا

 ةقطنم يف وأ يحاونلا يف ناك اهبلغأ لب ءقشمد

 اهعاجرتسا هل متي مل مث نمو «مورلا برحل ةيردنكسالا
 هجولا ىلع ةيداعملا فالحألا دض اهدشحو قشمد ىلإ

 نكي مل ةمخض تاوقب ئجوف اذكهو ءهدارأ يذلا

 عجرك الإ نكي ملف» .ناوعألا نم ةلق يف وهو اهعقوتي
 . «ةبراغملا تمزهنا ىتح هنود وأ فرطلا

 ربتخي ملو هتاوق مظني مل ًارفعج نأ ظحاليو
 مل هنأل «هئادعأ ةوق ردقي مل امك مهنيب ةدئاسلا ةلاحلا

 عفادب كلذو مهتاكرحو مهرابخأ يصقتل عئالط بتري
 هوبسك ىتح مهب رعشي مل» مث نمو ءمهب ةناهتسالا

 ك١ هه قشمد رهاظب

 هزكرم قرافف «هناوعأ ضعب يأرب رفعج ذخأ دقو

 جراخ فالحألا تاوق يقلو قشمد ةنيدم يف نيصحلا

 ًافيعض ةبتاج لعج اذهو +20«ةيربلا فرطب# ةئيدملا

 ظاعتا :يزيرقملا ء5١1 ةقرو 5 ةركفلا ةدبز :راداودلا سربيب )١(

 قرفت» هلوقب عضولا روصي انهو « - " سا 4١ا .١افنحلا

 ىلع نيلكوملاب اوركفي ملو .مهعض ذاوم ىلإ رقعج نع سانلا

 ١. قشمد خيرات ليذ : يسنالقلا نبا «قرطلا

 ردصملا :رفاظ نبا ء1848 - /١81 .١افنحلا ظاعتا :يزيرقملا (؟)

 .ااهنود

 ماشلا

 دحأل رمألا كرت هنأ ول امبرو .«هئادعأ ةرثك ببسب

 جرخي ملو «تادجنلاب هدمي ةنيدملا يف يقبو «هيدعاسم

 ناك امبرو «لاجترالاو ءلاجعتسالا ىتلاح ىلع هسفنب

 ةنيدملا نع عافدلا ريبدتو ءدومصلا نكمأل ايي

 رايهنالا عقو املو «ةريسي ةرتفل ولو .باوبألا لخاد نم

 ةمجاهملا تاوقلاب ءاقل لوأ دنع ءهعافد طوطخل عيرسلا

 قرفتو هتاوق تمزه ثيح ديزي رهن ىلع ةكدلا ةيرق يف

 وه  لتق امك ءرافو ءريسأو .ليتق نيب اوحبصأو هلاجر

 ءادوصع نب دمحم هسأر زتحاو ,.ةضماغ فورظ ىف

 هاخأ هلتقل هنم ًاماقتنا ياك ظئاش ىلع عك تاو

 يبأ فيرشلا ةروث لشف ءانثأ ادوصع نب قاحسإ
 111 عي

 /ه“”٠ ةدعقلا يذ 5" ذنم قشمد تحبصأو

 دمحأ نب نسحلل ذوفن ةقطنم .م١917 سطسغأ

 حنمو «ةزملا ناكس نم لاملا ةيابج رشاب يذلا يطمرقلا

 عيطملل ةوعدلا نلعأ امك ءقشمد ناكسلو مهل نامألا

 راعش داعأو هفرط نم ضوفم ريمأ هنأب رهاظتو « يسابعلا

 ةالو نم اهعجرتسا ىتلا ندملا لك ىف ةبطخلاو .داوسلا

 نايح نب ةداعس يقرأ يتلا ليلا انهار «نييمطافلا

 دمحأ نب ب, نسحلا اهنع فرصنا املو افاي يف نصحتو

 ابأو يليقعلا بوهوم نب ًاملاظ اهراصحل كرت

 لطي مل رمألا نأ رهظيو «يطمرقلا اجنملا نب ءاجيهلا

 يتلا .”)رصم ىلإ اهكرت ثيح «نايح نب ةداعسب
 .ماشلا دالب طوقس دعب ةطمارقلل ًارشابم ًافده تحبصأ

 . (ىهتنا)

 ثيدحلا وه لاقملا اذه يف دوصقملا ناك اذإو

 .18 016 تاقرو ١١ ج قباسلا ردصملا :يزوجلا نبا )1(

 .4175- 41١ ةقرو 5١ برألا ةياهن : يريونلا

 ةكدلا فرعتو 2١ شماه ” قشمد خيرات ليذ : يسنالقلا نبا )0(

 رفاظ نبا .قشمد بئاجع نم تربتعا دقو ءاضيأ ةساودلاب

 .78 قباسلا عجرملا :قيفوت لامك رمع «44 ةقرو ةقطنملا رابخأ

 مرحم نم نيقب رشعل يفوت ىتح رصم نايح نب ةداعس قرافي ملو (؟)
 نأ هل ردقي مل كلذلو ءهللا نيدل زعملا لوصو لبق يأ اها

 دض ةرهاقلا نع عافدلا يف ةبراغملو رهوج بناج ىلإ كرتشي
 . ةيناثلا مهتلمح ءانثأ ةطمارقلا



 ماشلا

 ةلصاوم ةدئافلل ًامامت ىرن اننإف ءحالف نب رفعج نع

 عم مهعارص يف ةطمارقلا رمأ هيلع لآ امع مالكلا

 : حالف نب رفعج لتقم دعب نييمطافلا

 لتق نم ةربعلا ءيلقصلا رهوج صلختسا دقو

 نب ةداعس ىشاحتو ةطمارقلا دي ىلع حالف نب رفعج
 لذبو يددعلا مهقوفت ببسب ءمهب مادطصالا نايح

 رفتحاف «ةرهاقلا يف هزكرم ةيوقت لجأ نم ةرابج ًادوهج
 ىلإ ةطمارقلا ذافن عنميل ةيماشلا ةهجلا يف ًاقدنخ

 ةرطنقلا ىنبو «ديدح نم نيباب هيلع بصنو «ةنيدملا
 نيعوطتملاو ةبراغملا ىلع حالسلا قرفو جيلخلا ىلع

 نم هب لكوو تارفلا نبا ىلع ظفحتو «نييرصملا

 هربجأ مث .راس امثيح هبحاصيو ءهراد يف ىتح همزالي
 ةيروفاكلا اياقب بقار امك .ةرهاقلا يف ءاقبلا ىلع

 «تاءارجإلا هذه نم هفده ناكو ءرصم يف ةيديشخإلاو

 ًانصح هذه  ريصت نأ» ةرهاقلا ةنيدمب نيصحتلا نمو

 .«اهنود نم مهلتاقيل رصم ةنيدمو ةطمارقلا نيب اميف
 ةطمارقلا طغض نأل ؛ةيرورض تاءارجإلا هذه تناكو

 لخادلا يف ةضراعملا رصانعل أيه رصم دودح ىلع

 دض سينت ناكس راث يذلا تقولا يفو «كرحتلا ةصرف

 يذ) مزلقلا ىلع ةطمارقلا ةرطيس ةصرف اولغتساو مهيلاو

 ارعلخف (ه١151 مرحم) امرفلا ىلعو .(ها٠7 ةجحلا

 راعشو «يسابعلا عيطملل ةوعدلا اورهظأو رهوج ةعاط

 عماجلا يف اهنم ءيش دجو ريشانم تعزو ءداوسلا

 «هنم ناكسلا ريذحتو رهوجب ريهشتلا تنمضتو «قيتعلا

 ةيعرلا داوس كرحتو .ديعصلا يف ةيسابع ةروث ترهظو
 دنجلا لام امك «ةيداعملا تاراعشلا ضعب ديدرتل

 . نايصعلا ىلإ نويرصملا

 مزحب ةيداعملا تاكرحتلا هذه رهوج هجاو دقو

 ناكسلا خبوو «ديعصلاو «سينت راوث بذأف ةمكحبو

 فنعلل مهتراثإو «ةئيسلا تاياعدلل مهجيورت ىلع

 عجرو «ناكسلا رذتعا دقو «ةقيقدلا فورظلل الالغتسا

 ىتح يلخادلا عضولا رقتساو طاطسفلا ةنيدم ىلإ ءودهلا

 ةكرعملا تأدب ثيح ه١77 لوألا عيبر لهتسم
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 فينع لاتق دعبو «قدنخلا لوح ةطمارقلا عم ةمساحلا

 مزهناو ءرهوج حلاصل ةكرعملا تهتنا مايأ ةدع رمتسا

 اياقبو «ئىيطو ليقع ينب نم هفالحأو مصعألا نسحلا

 دالب ىلإ مزلقلا قيرط نع ًاليل بحسناو «ةيروفاكلا
 ءاجيهلا ابأ كرت نأ دعب ءءاسحإلا ىلإ اهنمو ءماشلا

 بوهوم نب ملاظ هدعاسي قشمد يف اجنملا نب هللا دبع
 ماشلا دالب ءالو ىلع ةظفاحملا امهتمهمو :يليقعلا

 ءءاجيهلا ابأ برقي نسحلا ناكو ءاهجارخ ةيابجو
 نم بحسني هلعجو ًاملاظ بضغأ ام كلذو «هدمتعيو

 ةطمارقلا ذوفن نع ًاديعب كبلعب يف ىقبيو فلحلا

 .نيح ىلإ نييمطافلاو

 نإف حاجنلاب تللك دق رهوج دوهج تناك اذإو

 نقحتت مل .ًايح هرسأ وأ مصعألا نسحلا لتق يف هتبغر

 مهرد فلأ ةئامثالث «كلذ يف حجني نمل دصر هنأ مغر

 .اهباود ىلع يلحي ًاجرس نيسمخو ةعلخ نيسمخو

 دعب يئاهنلا اهلح دجت مل ةلكشملا نأ كلذ ىنعمو

 نم ديزمل .ًاتقؤم بحسنا يذلا مصعألا نسحلا نأ كلذ

 رصم ىلع طغضلا اهساسأ ةديدج ةطخ ربد ءدادعإلا

 ىلإ هعفد ةلكشملا ةدحب رهوج روعشو ءأربو ءأرحب
 ءرصم ىلإ مودقلا ىلع هثحتسي هللا نيدل زعملا ةبتاكم

 لبق هدي نم جرختس اهنأ نظي وهو» عرسأو باجتساف
 . ةماه ةيرب تادجنب ًارهوج دمأ امك .«اهيلإ هلوصو

 نبا سأبو مهتعاجشو ةماتك دنج صالخإ لضفبو

 يرحبلا وزغلا لشفف ؛ةطمارقلا عيراشم تمطحت رامع

 ءرصم لحاوس نم اهريغو سينت قيرط نع رصمل

 نم ريثك رسأو .(فوحلا) يف ةميزه مهب تلزنأو
 . مهتدعو مهمالعأو مهنفس تزجتحاو مهلاجر

 ىدم روصتي نكي مل هللا نيدل زعملا نأ ودبيو
 مل اهليصافت نأل «برغملا دالب يف وهو ةكرحلا ةروطخ

 فرعو ةرهاقلا يف رقتسا املف ءالعف تعقو امك هغلبت

 ةقالعلا ةلكشم جلاعي نأ لواح ءاهداعبأو ةكرحلا ريثأت

 الوطم ًايسايس أنايب لسرأف «ةيملسلا قرطلاب ةطمارقلا عم
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 «يبيرختلا هاجتالا هيلع ركني ءدمحأ نب نسحلا ىلإ

 الإ ءلوبقم ساسأ وأ لوقعم ببس ريغ ىلع هانبت يذلا

 90مل ىلإ اقطغت ءايربألا هاند كنب

 زعملا ةرداب ىلع مصعألا نسحلا ّدر ناك املو

 ةيئادعلا ةسايسلا يف رارمتسالا نع ًاربعمو ًافاج هللا نيدل

 ةدئاف نود ثيدحلا يف هبانطإل ءهنم ةيرخسلل ًانمضتمو

 لقو هليصفت رثك يذلا كباتك انيلإ لصو» هصنو

 مل ؛مالسلاو هرثأ ىلع كيلإ نورئاس نحنو ؛هليصحت

 . برحلا ناديم يف ةيقيقحلا ةهجاوملا ريغ قبي

 بجر رهش ذنم ةرملا هذه ةكرعملا ترج دقو

 فورظ نع فلتخت فورظ ىف 91/4 راذآ /ه”7*

 تحبصأ رصف: ىف ةياطانلا ةهبكتلات لوألا ترجلا
 قلع هين للا ينل فحل هفارشإ ةيتيسب اقياحتا كا

 ةلماش ةروثلا نوكت نأ مصعألا نسحلا دارأ دقو ةكرعملا

 عضولا ريجفت ىلع ةصاخ دمتعاو ءاتلدللو ديعصلل

 رصانع ةلامتساب ؛ةهبجلا نم لينلاو ءيلخادلا

 فارشألا نم قيرف بذج يف حجن دقو «ةضراعملا
 نلعأ يذلا ءملسم وخأ هللا ديبع نب هللا دبع مهمعزتي

 «ةماتك دنجب لكنو لاومألا ىبجو «ديعصلا يف ةروث

 ىلإ مث ءماشلا ىلإ اهحربي ملو ءميمخإ يف رقتساو

 الإ ,©)ةرصبلا برق هريصم يقل ثيح ءءاسحإلا
 ةزماقلا قدح عاما ةطيارقلا ةميوس ويكي معينا دعب

 ىلإ «ةئيس ةلاح ىلع .دمحأ نب نسحلا باحسنا مث
 هلاجر هنع قرفت نأ دعب «ماشلا دالب ربع ءاسحإلا

 ءاقل جرفم نب ناسح مهميعزو ئيط ونب هيلع رمآتو
 يذلا هللا نيدل زعملا فرط نم اهب اودعو ةريثك لاومأ

 قيرفت ربع ةاجنلل ةليسو دجي ملو «فالحألا ةوق هتلاه

 سربيب ء155- 1١59 .5 ةيضملا ةردلا :يراداودلا كبيأ نبا )١(

 لوق نمضت دقو 1١١4 21١١5 ةقرو 5 ةركفلا ةدبز :راداودلا

 نع جراخلا . .نئابلا رداغلا اهنأ تنأ امأف» نسحلا بطاخي زعملا

  «ةنسلاو ةعامجلا

 همس دقو .ةيريصنلا يمس ناكم يف 5705-56٠5 ١61هسفن (0)

 دض برحلل ةئبعتلا لوح يأرلا يف هعم مهفالتخال ةطمارقلا
 .نييمطافلا

 ماشلا

 . )7 ضعب نع مهضعب ليذختو مهتملك

 يف حجن دقو هللا نيدل زعملا مامأ قبي ملو

 ةطمارقلا راثآ ةيفصت الإ طوقسلا نم ةرهاقلا ةيامح

 امك ةيمطاف ةيالو اهتداعإو ماشلا دالب يف مهذوفنو

 ميهاربإ دومحم وبأ «ةمهملا هذه ذيفنت ىلوت دقو «تناك

 ملاظ ةدعاسمبو «ةماتك نم ةوق ةيعمب حالف نب رفعج نبا
 عم نواعتلا ىلإ لام يذلا .يليقعلا بوهوم نبا

 ةبغر ىلع ءانب نيدئاقلا نيذه نيب قيسنتلابو «نييمطافلا
 اياقبو ءاجيهلا يبأ ىلع ضبقلا يقلأ هللا نيدل زعملا

 نب دمحم ينكر هاكادحألا نين نم مكفارعأ» ةطمارقلا

 ىلإ عيمجلا لسرأو يكلاملا هيقفلا يسلبانلا دمحأ

 ("7دويقلاو سناربلاب لبإلا ىلع مهب فيط ثيح ةرهاقلا
 مث «ةرتف ةطمارقلا لاقتعاب هللا نيدل زعملا ىفتكا امنيبو

 . يسلبانلا لتق مهيلع علخو مهحارس قلطأ

 ىلع ريثأتلل .ةدوصقم ةكرحلا هذه تناكو

 يفو ؛نييمطافلا هاجت مهتسايس اوعجاري ىتح ةطمارقلا

 لاوش رهش ذنم ءاسحإلا ىلإ الوسر ذفنأ ىنعملا اذه

 يذ فصتنم يف مهنم ًاباوج ىقلت دقو (707) ه4
 ىلعو «لوسرلا ىلع علخف» .5 هيلوي /ها514 ةدعقلا

 ةلاسرب مصعألا نسحلا هدكأ دقو ؛«اولمحو هعم ةعامج

 م9708 ربمسيد /ه770 رخآلا عيبر يف زعملا ىلإ

 كبيأ نبا ء770 ”5١5-505 .١افنحلا ظاعتا :يزيرقملا )١(

 ةدبز :راداودلا سربيب ١69 ١6١ .5 ةيضملا ةردلا : يراداودلا

 قشمد خيرات ليذ يسنالقلا نبا 37١6-41١5 ةقرو «5 ةركفلا
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 هنبا اهيف كرتشا ىتلا ةطمارقلا دض برحلا ناديم ىف زعملا دوهجو

 نوعوطتملاو فارشألا رصنغو ةماتك دنجو هللا دبع هتجحو

 لاجرلا ىلع حالسلا هعيزوتو ءاخسب لاومألا هلذبو نويرصملا
 نسحلا اهب ىنم ىتلا ةميزهلا ىف ةيساسألا لماوعلا نيب نم تناك

 1 .ناديملا نم ئيط ينب باحسنا لبق كلذو مصعألا

 حالف نب رفعجب يسلبانلا لصتا دقو 2508 07065 6١ هسفن )0

 قشمد خيرات ليذ :يسنالقلا نبا ءهل رومأ نع هاهنو «ةلمرلا يف

 دقو .17 ةقرو ١١ ج قباسلا ردصملا :يزوجلا نبا ء١1١ س١

 ةعسن تيمرل ءمهسأ ةرشع يعم نأ ول» : هلوق يسلبانلا نع لقن

 نيدلا زعملا مامأ كلذب فرتعا دقو «مورلا يف ًادحاوو ةبراغملا يف

 . هللا



 ماشلا

 اذه ىلع عضولا رمتساو .ةعاطلا ىلإ عوجرلا تنمضتو

 مل ةطمارقلا نأ مغرو .هللا نيدل زعملا يفوت ىتح وحنلا

 رماغملل مهتبتاكم ببسب ماشلا دالبب مهتلص اوعطقي

 ةايح تايرخأ يف «ناديملا ىلإ ةدوعلاب هنودعي نيكتفأ

 نإف «هيلع فخي مل يذلا رمألا وهو .هللا نيدل زعملا

 ىلإ ةكرحلا يف ًارارحأ مهلعج .ًالصاف ًادح تناك هتافو

 يمطافلا مكحلل ةضراعملا رصانعلل ةرصن «ماشلا دالب

 «ىرسكو قاحسإ ةدايقب .تادجنلا تلاوتو ءاهيف

 مهيلإ مصعألا نسحلا مضنا مث ةطمارقلا ةداق نم رفعجو

 يف عضولا بالقنال ةيادب ءهروهظ ناكو ءرمألا ةياهن يف

 رهوج مهدئاقو «نييمطافلا حلاص ريغل ماشلا دالب

 . ىلقصلا

 رماغملا رطخ ةلازإ يف هللاب زيزعلا حجن امدنعو

 مل .رصم ىلإ هلخدأو هعئانص ىلإ همضو نيكتفأ

 ملو هب عامتجالاب ةفيلخلا ءادنل مصعألا نسحلا بجتسي

 لكاشم مصعألا نسحلا ةافو دعب ةطمارقلا لغتسي

 رصع ىتح رمألا رمتساو ؛ماشلا دالب يف نييمطافلا
 ةقالعلا رتوت ىلإ صوصنلا ضعب ريشت ذإ هللا رمأب مكاحلا
 ناونع ناك دقو هرصع ىف نييمطافلاو ةطمارقلا نيب

 هللا رمأب مكاحلا ىلإ ةطمارقلا ميعز اهلسرأ ةلاسر ءرتوتلا

 نوكتل» «مالستسالا هنم بلطيو ءأرش هدعوتيو «هددهي

 مكاحلا هباجأف «دلولاو لهألاو لاملاو سفنلا ىلع ًانمآ

 هلوقب ةبقاعلا ءوسب هل ًاددهمو هتوقب ًائيهتسمو هيأر ًاهفسم
 «ءانفلا كب لزنو ءالبلا كب طاحأ دق نأ ملعت نأ بجيف»

 ال ءدحلا اذه دنعو «كب ءاج هللا لب تئج تنأامف

 ةيطمرق فوحز وأ تاكرح ىلإ كلذ دعب صوصنلا ريشت
 مهلكاشم ىلإ مهفارصنا ببسب ماشلا وأ رصم دض

 اوضرعت يتلا ةيجراخلا راطخألا ةجلاعم ىلإو «ةيلخادلا

 ضعبو (')هيوب ينب ةهج نم «ليوط نمز ذنم اهل

 ىلإ صرصنلا يف ريشأ دقو ١5 - 5١ 24 لماكلا :ريثألا نبا )١(

 امك هيوب نب ةلودلا دضع دهع يف ءاسحإلل يبيوب وزغ ةلواحم
 تضرعتو «ةفوكلا لوح نييهيوبلاو ةطمارقلا نيب مادص عقو

 دقو رفصألا ةدايقب «قفتنملا ونب همعزت يجراخ وزغل ءاسحإلا

 .«مهسأب ذئنيح نم لازو» مهتكرش ترسكتاف ةطمارقلا مزهنا
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 مهنيب ةقالعلا رتوت ةجيتن ىلإ رشن مل مث نمو نيرماغملا
 . هللا رمأب مكاحلا نيبو

 مهفادهأ ىلإ لوصولا ةطمارقلا عطتسي ملو

 طاقسإل اهنم طغضلاو .ماشلا دالب ىلع ةرطيسلا عاجرإب

 ًانصح ةرهاقلا تحبصأو رصم يف ةيمطافلا ةفالخلا ماظن

 .ةيلاصفنا ةكرح ةيأ نم ةيعرشلا ةطلسلا يقي ًانيصح

 تمطحو مهتبيه تباصأ اهمامأ ةيلاوتملا مهمئازهو

 مهبعاتمل ةيادب تناكو مهعسوتل ًادح تعضوو مهءايربك

 . ةيلخادلا

 لابقل ىسوم روتكحدلا

 روص نع ةعيشلا عافد

 يبيلصلا ىزغلا يف

 لوطسأللا ناكو 50 5 ةنس اديصل جنرفلا لالتحا دعب

 ذخأ .اديص داجنإ عطتسي ملف روص نع عفادي يمطافلا

 راصح ناكو اهنع نودوعي مث روص نورصاحي جنرفلا
 جنرفلا نأ كلذو ءروص تناع ام دشأ نم 65065 ةنس

 يف روص ىلإ اودصقو ناكم لك نم مهعومج اوعمج
 .ةيوق ةلمح

 :قشمد خيرات ليذ :هباتك يف يسنالقلا نبا لوقيو

 ةلماع لبج نمو روص نم ةريثك ةلاجر روص لهأ تتأو»
 اولصحو مهيلإ اولصو قشمد ةلاجر عم كلذ يف اوبغر

 .؟مهدنع

 ةلمحلا نأ ىلع دكأ دق ىسنالقلا نبا نأ ىرن نحنو

 نون نق ةريثك ةلاجرا دل رقي ددعلا ةريثك تناك ةلماعلا
 ىلع لدي ةلماع لبجو روص نيب هعمجو «ةلماع لبجو

 دوصقملا نأ ذإ ةكرعملا هذه يف مهاس دق هلك لبجلا نأ

 الو اهيف اهناكس نأل اهسفن ةنيدملا ال انه روص ةملكب
 ةطيحملا ىرقلا دوصقملا لب .جراخلا نم اهنوتأي

 ىرقلا لك نم تءاج تادجنلا نأ ىلع ديكأتللو ءروصب

 ىرقو ةيلحاسلا روص ىرق نيب خرؤملا زّيم ةيلماعلا
 . لبجلا

 رهشأ ةعبرأ ماد راصحو لاوهأو بوطخ دعبو

 .روص نع ليحرلل جنرفلا رطضا رهشلا فصنو



 ككا١ا

 «روص لوح مهكرحت جنرفلا دواع 5075 ةنس يفو

 داجنإل ةلمح نويمطافلا أيهف 0017 ةنس كرحتلا اذه دازو

 تالغلا نم لمح ام عم ريبكلا مهلوطسأ اهلمح روص

 6٠ ةنس رفص رخآ يف لصوو ةريملاو تاوقألاو

 :ًالئاق لوطسألا اذه لوصو نع يسنالقلا نبا ثدحتيو

 اهرمأ ماقتساو اهلاح تنسحو اهب راعسألا تصخرف»

 .«اهب جنرفلا عمط لازو

 65٠4 ةنس ىتح رفو ٌرك نيب جنرفلاو روص تلظو

 اهعضو عافدلا ىلع اهدعاسو اهيلع راصحلا اوددشف

 اوعيطتسي ملف أرب اهدادمإ نويمطافلا لواحو :؛يعيبطلا

 ىلإ اولكوأف يرحبلا يمطافلا ددملا ىلإ جنرفلا هبنت مث
 ةقدانبلا ناك امك «يرحبلا قيرطلا عطق ةيقدنبلا لوطسأ

 ىلإ ةنيدملا ترطضاف يربلا قيرطلا اوعطق دق مهسفنأ

 ام نيلماح نولهألا جرخي نأ اهنم طورشب مالستسالا

 روص لهأ قرفتو جنرفلا اهلخدف «هلمح ىلع نوردقي

 .ةكرحلا نع فيعضلا الإ اهيف قبي ملو دالبلا يف

 نويبيلصلاو روص ةعيش

 : هتلحر يف ريبج نبأ لوقي

 يديأب يقب دجسمب روصب انتماقإ ةدم انتحار تناكو

 دحأ هب انملعأف ءرخأ دجاسم اهيف مهلو «نيملسملا

 ةنس مهنم تذخأ اهنأ نيملسملا نم روص لهأ خايشأ

 يتنثاب اهلبق اكع تذخأو «ةئم سمخو ةرشع ينامث

 ةبغسملا ءاليتسا دعبو ةليوط ةرصاحم دعب ةنس ةرشع
 ءاهنم هللاب ذوعن لاحل اهنم اوهتنا مهنأ انل ركذو «مهيلع

 ةطخ بوكرب اومه نأ ىلع ةفنألا مهتلمح مهنأو

 اوعمجي نأ ىلع اومزع مهنأ كلذو ءاهنع هللا مهمصع

 فيسلا اولمحيو عماجلا دجسملا يف مهءانبأو مهيلاهأ

 ىلإ اوجرخي مث مهل ىراصنلا كلمت نم ةريغ مهيلع
 ىتح ةقداص ةمدص مهنومدصيو ةذفان ةمزعب مهودع

 نم مهعنمف هءاضق هللأ يضقيو دحاو مد ىلع اوتومي

 عفد ىلع اوعمجأو مهنم نوعروتملاو مهؤاهقف كلذ

 دالب يف اوقرفتو كلذ ناكف ءمالسب هنم جورخلاو دلبلا

 ماشلا

 ىلإ هاعدقف نطولا بح هاوهتسا نم مهنمو .نيملسملا

 .(ةعيش تقولا كلذ يف روص ناكس ناك) .اهوطرتشا

 نويبيلصلاو نيزج ةعيش

 517 ةنس نع ٠١ 5ص يهيودلل ةنمزألا خيرات يف

 اهلوح امو نيّزج اوذخأيل جنرفلا نم سفن ةئامسمخ راس

 نيزج تحت داو وهو ديماوعلا جرم اولزنو ىرقلا نم
 دلبلا كلذ نم نوملسملا ممجت مث ءاهلهأ اهالخأف

 تناك) اهلوح امو نيزج ىلع تاراغلا نشو بضغ -

 مالعأ ريس) هباتك يف يبهذلا كلذ ركذيو (ةيعيش نيزج
 :صنلا اذهب (ءالينلا

 اهلاجر ّرفو (نيزج) جنرفلا نم ةئم سمخ تذخأو

 ام ىتح لتقلا مهب رحتساف جنرفلا اوتيب مث «.لبجلا يف

 سلبارط نع عافدلا

 اولظ نينس رشع سلبارط نع ةعيشلا رامع ونب عفاد

 قيض نولمحتيو مهنودوذيو نييبيلصلا نولتاقي اهيف
 .نانفحلا

 ماشلا دالب راثآ نم

 لالخ ةكسحلا ةظفاحم يف ةيرثألا تاثعبلا ددع غلب

 روباخلا ضوح ةقطنم يف تعزوت ءةثعب ١65 دحاو ماع

 ًاساسأ ًازكرمو ةريثك تاراضحل ًادهم تناك يتلا

 عقي يذلا «ضيوب لت» يفو .ةراجتلاو ةفاقثلاو داصتقالل

 ةثعبلا تعبات ثيحو روباخلا رهنل ىنميلا ةفضلا ىلع
 نم تنكمتو ١9447 ماع تأدب يتلا اهلامعأ ةيروسلا

 نييروشآلا نيرصعلا ىلإ نادوعي نيرصق فاشتكا
 ناردج بيقنتلا تايلمع يف ترهظ ءريخألاو طيسولا

 ناجربو ةسيئرلا ةباوبلاو ريخألا يروشآلا رصقلا

 ةيراضح ةيوس ىلإ ةفاضإ «ةباوبلا يبناج ىلع نارظانتم



 ماشلا

 رارزأ ةعومجم ىلع توتحا م.قد٠6٠65 ىلإ دوعت

 .ةيرجحو ةيراخف

 ةنيدم لامش عقي يذلا «رازاب رغاش لت» يفو

 ةيكيجلبلا  ةيزيلكنإلا  ةيروسلا ةثعبلا تعبات «ةكسحلا
 نم ةرامع ىلع ترثعو يناثلا اهمسوم لامعأ ةكرتشملا

 لصفت رينانتلاو نفادملا نم ةعومجم ىلع توتحا نبْللا

 دوعت هايملا فيرصتل تاونق اهضعب للختتو تاقرط اهنيب
 يرامسم ميقر فاشتكا ىلإ ةفاضإ .م.ق”١٠٠٠ ىلإ

 ةيراخفلا رارجلاو ةينيطلا ماتخألا تاقبط نم ةعومجمو
 ؟ا٠٠ ىلإ ةدئاعلا لاتسيركلا زرخو ةيزنوربلا تاودألاو

 يقرشلا لامشلا ىلإ عقي يذلا «ديبرع لت» يفو .م.ق

 ةثعبلا تفشتكا «يلشماقلا قيرط ىلع ةكسحلا ةنيدم نم

 اهلخاد يفو فرغلا نم ةعومجم ةينولوبلا  ةيروسلا

 ىلع رثع امك «يرحبلا فدصلا عيبل لاحمو رينانتو روبق

 عطقلا ضعبو زرخلاو ةيراخفلا رارجلا نم ةعومجم

 .م.ق١٠٠٠7 ىلإ اهلك دوعت رواسألاو ةيزنوربلا

 لت» يف ةكرتشملا ةيبوروألا  ةيروسلا ةثعبلا امأ
 تآشنملا نم ةفشتكملا ءازجألا يف اهلامعأ تعباتف «رديب

 م.قا١٠76 ىلإ ةدئاعلاو نبْللا نم ةينبملا ةيرامعملا

 تاقرط اهللختت روصق ىلع مسوملا اذه لالخ رثعو
 هذه ىلإ ةيدؤملا يتلزابلا رجحلا نم جاردأو ةينقأو

 ةينيطلا ةيرثألا ىفللا نم ةعومجم ىلإ ةفاضإ روصقلا

 ةيكريمألا  ةيروسلا ةثعبلا ترثعو . ةيزنوربلا ةيراخفلاو
 ةينبللا فرغلا نم ءازجأ ىلع «ةيرحلا لت» يف لمعت يتلا

 ريخألا يروشآلا رصعلا ىلإ دوعت روبق ىلع توتحا

 فرغ ىلع توتحا ةيرامعم ةأشنم نم ءزج ىلعو

 لت» يفو . ةيزنوربلاو ةيراخفلا رارجلا نم ةعومجمو

 مسوملا اذهل اهلامعأ ةيسورلا ةثعبلا تعبات «ةنزخ

 ةيرثألا ىقللا نمو .ةنوؤملا نيزخت ةينبأ نع فشكلاب
 ليثامت نم ءازجأ ىلإ ةفاضإ لكشلا يناوطسأ متخ

 ىلإ دوعت يوشملا نيطلا نم ةعونصم ةيناويح
 ةيرثألا ةثعبلا تفشك «كارب لت» يفو .م.ق*٠٠

 ةفرغ ىلع ىوتحا لكشلا يوضيب ىنبم نع ةيزيلكنإلا
 تهدحتتما ةنيألوط ناردجو قزئاد روق لغو قبللا قف

١ ١/ 

 اهنأ نيبت ةريغص بيراحم ةثالث ىلعو خبطلل دقاومك

 يرامسم ميقرو .م.ق'٠٠0 ىلإ دوعي سّدقم دبعم
 ةثعبلا تعبات «يرب لت» يفو . يداكألا رصعلا ىلإ دوعي

 لصاوتت ةيراضح تايوس نع فشكو اهلامعأ ةيلاطيإلا
 ةيبرعلا ةراضحلا ىتحو ميدقلا يلبابلا رصعلا نم

 روبقو رونتو عدوتسم تايوسلا هذه نمضو .ةيمالسإلا

 ةكايجل تاشوو ىلإ ةفاضإ ةيسزافلا ةرعفلا ىلإ ةوعت

 رثعو . ةريخألا ةيلبابلا ةرتفلا ىلإ دوعت ةشمقألاو بايثلا
 ىلع ةيرسيوسلا ةثعبلا بناج نم «يديمحلا لت» يف

 ةيناويحو ةيناسنإ لاكشأل موسر هيلع يراخف سأك

 رارجو نوحصو يناوطسأ متخ نم ءزج ىلعو ةيتابنو

 ةيفارخ ةيروطسأ تانئاكو ةيناويح ىمد ىلإ ةفاضإ ةيراخف
 ةثعبلا ترثعف ؛رينيت لت» يف امأ .م.ق١٠٠٠ ىلإ دوعت

 ةيجاجز ناوأو ةيدقنلا عطقلا نم ةعومجم ىلع ةيكريمألا

 نيترتفلا ىلإ دوعت حامرو سوؤكو حيباصمو ةفرخزم
 . ةيسابعلاو ةيومألا

 يرب لتو نازوم لتو ...

 نازوم لت يف ةيكريمألا ةيرثألا ةثعبلا تفشتكا

 يناثلا فلألا ىلإ دوعت نبللا نم ةينبأ ةعومجم (ايروس)

 ماتخأ تاعبطو يرامسم ميقر اهيفو ؛داليملا لبق
 مت امك .بهذ نم قلحو ةضفلا نم ةعونصم ةراوسأو

 هذه مكحت تناك يتلا ءامسألا نم ةعومجم ىلإ فرعتلا

 وه كلملا مسا نأ نّيبتف «ةرتفلا كلت يف ةقطنملا

 كلملا ةخابط مساو «موتينكأ» ةكلملاو «شيكبوت»

 .«ماشوبو» وهو راجتلا دحأ مسا ىلإ ةفاضإ «يلوت»

 ملك 4 ةفاسم ىلع ادوماع ةيحان لامش لتلا اذه عقيو

 راطإ يفو ؛هتاذ ديعصلا ىلعو .يلشماقلا قيرط ىلع
 ويلبمأ ولواي# ديلا دكأ + يري لت يف بيظدلاو عحبلا
 لتلا اذه ةيمهأ ةيلاطيإلا ةيرثألا ةثعبلا سيئر اليروكيف
 ىتلا ةميدقلا تاراضحلاب هانغو ةيخيراتلا ةيحانلا نم

 دعتف  ةيجدعلا ةيزابلاةرانفتللا [يقويصختو هيلع تيا
 ىلع روثعلا ةثعبلا تعاطتسا تايرفحلا نم مسوم

 هيلع لكشلا يناوطسأ متخ اهنم «ةمهم ةيرثأ تافشتكم



 م١1

 ترثع امك «داليملا ليق يناثلا فلألا ىلإ دوعت موسر

 نم نيربقو نيرونت ىلعو نيللا نم فرغ نم ءازجأ ىلع
 دوعت ةشمقألا ةكايحل تاشرو ىلإ ةفاضإ ةيسرافلا ةرتفلا

 ةرتفلا ىلإ دوعت روبقو رئبو ةئثيدحلا ةيلبابلا ةرتفلا ىلإ

 ةيرجحو ةيزنورب تاودأو ةيراخف رارجو ةميدقلا ةيلبابلا

 : يبهذ متاخو

 شيورد ميركلا دبع

 ماشلا دالب يف ريرحلا قيرط

 ريرحلا قيرط ىلع ةطحم رمدُت

 ينيصلا بعشلا تافشتكم مهأ نم ريرحلا ربتعي

 تديازت .روصعلا ربع ةيراضحلا هتاركتبمو ءاميدق

 نمزلا رورمب ةينفلاو ةيداصتقالاو ةيخيراتلا ريرحلا ةيمهأ

 يراجتلا لدابتلا عضاوم مهأ نم ريرحلا ادغ ىتح
 ةيمهألا هذه ديازت عمو «ةيملاعلا ةيجراخلا ةراجتلاو

 نم هلقنت يتلا ةيراجتلا لفاوقلا قيرط يمس هتراجتل

 .«ريرحلا قيرط» مساب امور ىنإ نيصلا
 لدابتلا يف ريبكلا هرثأو قيرطلا اذه ةيمهأ نإ

 لعج يراضحلا لعافتلاو يركفلا راوحلاو يراجتلا

 ءاصقتسال ملاعلا تاعمتجم بلاطت وكسينويلا ةمظنم

 ايسآ تاراق يف ةدع راطقأ ربع ريرحلا قيرط راثآ ةعباتمو

 براقت يف مهسي يراضح راوح حتفل ابوروأو ايقيرفإو

 .ممألاو بوعشلا

 ثحب عوضوم يضاملا يف ريرحلا قيرط ناك دقل

 يخيرات لاصتا لماعو يراضح زاجنإل ًازمرو يملع
 رصعلا يف امأ ءبرغلاو قرشلا ملاع نيب يراضحو

 لعافتو يركف راوحل ثحب عوضوم ادغ دقف رضاحلا
 يتلا ةيملاعلا ةيناسنإلا تاراضحلا مدقأ نيب يراضح

 ناتسكرتو ايروكو نيصلا نم لك يف ترهدزاو تأشن

 نيب ام دالبو ناريإو ةيدنهلا ةراقلا هبشو ناتسناغفأو

 .ايلاطيإو نانويلاو رصمو ماشلا دالبو نيرهنلا

 وأ ةصق نم رثكأ ريرحلا قيرط فاشتكال نإ
 .ةروطسألا كلت ةبقاعتملا لايجألا تثراوتو .ةروطسأ

 وأ ةصقلا هذه نوثحابلاو نوخرؤملا دعب ام يف ركذو

 ماشلا

 م.ق١٠7714 وحن يف ّمت يذلا فاشتكالا اذه ةروطسأ

 ةجوز يشت غنيل يسأ ةروطاربمالا تظحال امدنع

 طويخ ىلإ لحنت قنارشلا نأ «ءيف غناوه روطاربمالا
 هذه تناكف .يلغملا نخاسلا ءاملا يف ةليوطو ةقيقد

 نسحو ريرحلا طويخ فاشتكا ةصق ةيادب ةظحالملا

 .اهنم ةدافإلا

 يف لضفلا ةروطاربمالا هذه ىلإ ًاقحال بسنو

 زقلا ةدود ةيبرتو توتلا راجشأ ةعارز نيينيصلا ميلعت

 تفرع نيصلا نأ ةميدقلا صوصنلا ريشتو .اهقاروأ ىلع

 ءةنس فالآ ةسمخ ىلاوح لبق ريرحلا طويخ جيسن

 ةفرعم رارسأ تلقتنا اهنمو ةعانصلا هذهب ترهتشاف

 .ةروجهملا راطقألا فلتخم ىلإ ريرحلا

 ريرحلا قيرط زايتجا يف ةبوعص يضاملا يف دجو
 دارفأ اهريثي ناك يتلا تابارطضالاو نتفلا ببسب كلذو

 دشأ نم تناكو نيصلا يف ةميدقلا نوهلا وتغن ويش ةيموق
 ناك امم ًاميدق ريرحلا قيرط زايتجا يف ةبوعص بابسألا
 اهجئاتن اهل ةيداصتقا تامزأو ةيدام ةراسخ ىلإ يدؤي

 -م.ق40١) يو وو روطاربمالا لعج امم .ةريطخلا

 اذهب متهي ةيكلملا ةيبرغلا ناه ةرسأ نم (م. قما/

 ءارجإو ىطسولا ايسآ راطقأ ىلإ هثوعبم لسريو عوضوملا
 يف نوسودو ةميدقلا يشتوراد ةليود عم تالاصتا

 اذه لصو دقو «نايشت لابج لامش ىف ىليي رهن ضوح

 يمدح رعب نام ةدخ راظنأ ىلإ ةايدك هات ةيرسملا

 عاطتسا تاونس رشعلا نع ديزت ةرتف يف رتم وليك فالآ

 هلعج امم «ةفلتخم قطانم ىلع فرعتي نأ اهلالخ نم

 هدالب ىلإ هتدوع دعبو .نيصلا وبمولوك ةباثمب هتافاشتكاب
 عم ةيدولا تاقالعلا ةماقإب هيف بلاط يمسرلا هريرقت دعأ

 ليهست يف مهسأ ام اذهو «ةفلتخملا قطانملا كلت ةداس

 ربع ريرحلا قيرط يف ةيراجتلا لفاوقلا رورم ةيلمع
 .اهيضارأ

 ةمصاع نافناست نم ةيراجتلا لفاوقلا هذه تقلطنا

 تايالولا ةزاتجم ريرحلا قيرط يف ةيكلملا ناه ةرسأ

 نيقيرط ىلإ عرفتي يسيئرلا قيرطلا اذه ناكف «عبرألا



 نم قلطنت لفاوقلا هذه تناكو يلامشو يبونج نييعرف

 يربلا ريرحلا قيرط يف نافناست ةنيدم نم نيصلا دالب

 ةرسأ ملح رايهنا دعبو وسناق رمم مساب رهتشا رمم ربع
 ةموكحلا ةرطيس تعضو ةيكلملاو (407/-514) غنات

 تاطلس روهظو نيصلا يبرغ لامش ىلع ةيزكرملا
 لامشو ةبيرقلا قطانملا نيل فلا تراثأ ةيلاصفنا ةيلحم

 يراجتلا لدابتلا تايلاعف عجا رت ىلإ ىدأ ام ءوسناق رمم

 ريرحلا قيرط ةيمهأ تدادزاو يربلا ريرحلا قيرط ىلع
 مهسأ ام اذهو «ملاعلا راطقأب نيصلا لاصتا يف يرحبلا

 نيرفاسملاو راجتلاو نيحالملا ةلاحرلا جاوفأ ءيجم يف

 )١765 ولوب وكرام ةلحر ةروهشملا تالحرلا نيب نمو

 نييبوروألا عالطا يف هتادهاشم تمهسأ نيح (17

 .ةضماغلا اهرارسأو نيصلا ةراضح ىلع

 ريرحلا قيرط اهي رم يتلا قطانملا ترهدزا كلذك
 نيب ةيناسنإ تالصو يراضح لعافت ثدحو ىلودلا

 ًايفاقثو ًايخيراتو ًايفارغج ةدعابتملا راطقللا ناك

 ةنيدم رمدت تناك قطانملا هذه نم ءًايسايسو ًايعامتجاو
 . ةيسيئرلا ريرحلا قيرط ةطحمو ةيراجتلا لفاوقلا

 اهعقوم ةيمهأ ىلإ يداصتقالا اهراهدزاب رمدت نيدت

 ريرحلا قيرط دعب ام يف حبصأ يراجت قيرط ىلع
 .ًابرغ امور ىتح ًاقرش نيصلا دالب نم دتمملا يلودلا
 يف زيمملا اهعقوم نإ «ميدقلا قرشلا راطقأ ربع كلذو

 ندم نيب قيرطلا فصتنم يفو ةيماشلا ةيدابلا بلق

 حتفو ًابرغ يروسلا لحاسلا ندمو ًاقرش تارفلا ضوح
 لعج ةيراجتلا لفاوقلاو ةيملاعلا ةراجتلل تارفلا ضوح

 رصقألا قيرطلا وه رمدت ربع يملاعلا ريرحلا قيرط
 ًانمأو ًاروبعو ًارورم لضفألاو ةلوهس رثكألاو ةفاسم

 مهتاكلتمم ىلعو راجتلا اهباحصأو ةيراجتلا لفاوقلل

 يلودلا يربلا يراجتلا قيرطلا لعج ام اذهو «ةفلتخملا

 رمي ناك يذلا يرحبلا ريرحلا قيرط ةيمهأ ىلع قوفتي

 ف زشل) ام نمل كروب رهف ردو وتنال تكلا رب
 ىلع ًارداق رمدت ربع يلودلا ريرحلا قيرط ناكو

 ريرحلا قيرط ىلع ةنومضملاو ةحبارلا ةسفانملا
 ةراجتلا تايلاعفل مهألا نايرشلا ةباثمب ناكف «يرحبلا

 ةراجتلا دوست رمدت لعج يف مهسأو ذئنيح ةيلودلا

 ةكرح ميظنت يف مهستو يربلا ريرحلا قيرطو ةيلودلا



 امدعبف «ةيلودلا ريرحلا ةراجت تايلمعو ريرحلا لقن

 هبش ةطحم تحبصأ «ةرفقم هبش يضاملا يف رمدت تناك

 برغلا ىلإ قرشلا نم ةهجتملا ةيراجتلا لفاوقلل ةيرابجإ

 لئابقلا لاجرل ةمصاعو ةفلتخملا اهعئاضبل ًانزخمو
 .لفاوقلا ءامعزو ةيبرعلا

 ةراجتلا نيدايم يف ىمادقلا نييروسلا ةرهش نإ

 ماهسإ عضوت مهتالحرو مهتاربخو ةيجراخلاو ةيلخادلا
 طيشنت يف مهملا مهرودو رمدت راهدزا يف ةراجتلا

 لفاوقلا هيف تناك رصع ىف ةيملاعلا ةراجتلا تايلاعف

 سئافن نم عانصلاو نونانفلا هعدبأ ام لكب متهت ةيراجتلا

 كولملا اهئانتقا ىلع تفاهتي ناك ةينف عئاورو فحتو

 ًايراجت ًازكرم مهتنيدم لعجو .ءاينغألا رابكو ءارمألاو
 يربلا ريرحلا قيرط يف ةيراجتلا لفاوقلل ةطحمو امهم

 .ىلودلا

 نييرمدتللو رمدتل ةيراجتلا لفاوقلا هذه تققح دقو

 تايلاعف عسوتب قلعتي ام يف ةصاخبو ةدع بساكم

 اينوديقرخ يف ًاصوصخو «جيلخلا يف ةيراجتلا نييرمدتلا

 لوصوو جيلخلا يف يرمدت لوطسأ ءانبو دنهلا بكارمب
 مت كلذك .نيصلا ىلإ ةيداصتقالا رمدت تايلاعف

 رطيست تناك قطانم يف ريبك ذوفنب اهلضفب نويرمدتلا

 كلذك يلودلا ريرحلا قيرطو ةيلودلا ةراجتلا ةديس اهنأك
 فرتلا ةمصاع رمدت لعج يداصتقالا راهدزالا نإف

 ينارمعلا اهمدقت يف مهسأ ام اذهو ءهافرلاو ىنغلاو

 هتدكأو هتحضوأ ام اذهو .ىعامتجالاو ىفاقثلاو ينفلاو

 ءانب نإف كلذك ءتاتوحنملاو ةيرثألا ةيرمدتلا تاباتكلا

 ينابملا نأو ةيندملاو ةينيدلا ةيرمدتلا ةرامعلا خيرات يف

 راهدزالاو هافرلا كلذ دسجت رمدت يف ةليمجلا

 اوقلطأ امدنع نوخرؤملا اهنع ثدحت ىتلا تايلاعفلاو

 .«نويدارتت» مسا اهيلع

 لفاوقلاو ريرحلا قيرط ةيامح يف رمدت تمهسأ
 تمدقو راطقألاو عاقبلا فلتخم يف اهباحصأو ةيراجتلا

 ةمالسو ريرحلا قيرط نمأ ليبس يف ةفلتخملا اهتامدخ



 ماشلا

 تدافأ امك ءاهبايإو اهباهذ يف ةيراجتلا لفاوقلا

 بجومب اهينجت تناك يتلا ةيلاملا موسرلا نم
 اهنأ الإ م7١ يلاملا نوناقلا صوصن

 )1714١- لوألا روباش رطخ ًاضيأ تهجاو

 يرحبلا ذفنملا ىلع ىلوتسا يذلا ع

 هلعج ام جيلخلا يف ةيداصتقالا رمدت تايلاعفل

 رطخ تهجاو امك .ةنيذأ رمدت ريمأ عم مدطصي

 ىلع ىضق يذلا )5717١-776( نايلروأ

 .(م1717 ماع) ايبونز دهع يف رمدت ةكلمم
 ء.ايروس يف يرثأ عقوم فلأ ٠٠١" نم دحاو ةقيرعلا رمدت ةنيدم عقوم

 ىلع ةيناودعلا بورحلا تضق اذكهو

 يعامتجالا مدقتلاو يداصتقالا راهدزالا ةريسم

 ةدلاخلا اهلالطأب رمذدت وذدبت نآلاو .رمذت يف يفاقثلاو

 عاعشإلاو قيرعلا راهدزالا كلذ نع ثدحتت اهنأكو

 : يعامتجا فرتو

 :عجارو .ناتسكرت :ريرحلا قيرط نع عجار»

 .(دهشم

 ايروس لامش نم قالطنالا

 ناج يسنرفلا خرؤملا قشمد يف اهاقلأ ةرضاحم يف

 ملاع وهو (ةميدقلا ايروسو نحن) ناونعب وريتوب

 يف ايلعلا ةيقيبطتلا ةسردملا يف ذاتسأو تايروشآ

 هل ًامدقم مولس رازن ذاتسألا هرشن ًايأر ركذ «سيراب

 :يلي ام وهو ءهنم ةمدقمب

 يتلا .«ةميدقلا ةيروسو نحن» «ةرابع ليحت ال

 ةيئانثلا كلت ىلإ «وريتوب ناج يسنرفلا خرؤملا اهدمتعي

 نيب ةيدض ةقالع ىلإ ةيضفملا برغ قرش ةريهشلا
 «رخآلل سكاعم راسم يف امهنم لك خيرات هجتي نيملاع

 زواجت ىلع .هجهنمب «لمعي وريتوب نأ رمألا عقاوو

 ديدحت هاجتاب وحنيو ؛ةيدضلا ةيئانثلا هذه ةيلاكشإ
 ةيآو .نآ يف «برغلاو قرشلا» نم ةلكشم اهنوكب «نحن»
 احلا ةيناسنإلا ةلاحلا الإ يه ام «نحن» نأ كلذ

 ««برغلا»و «قرشلا» يف ةددعتملا اهتايوتسمي ةنهارلا

 نم ةدتمملا ةقطنملاب ًايفارغج ةميدقلا ةيروس ددحتت امنيب

 ءارحصلا ىلإ «ًابرغ رحبلا ىلإ الامش سوروط لابج
 .ًاقرش نيدفارلا دالب ىلإ «ًابونج

 ثارت وه ةميدقلا ةيروس ثارت نأ وريتوب ناج ربتعي
 ىلاوح نم هيلإ فرعتلا ذنم كلذو «مكنيبو اننيب» كرتشم

 ىلع فرعتلا ىلإ ةيرثألا ثاحبألا تدأ امدنع «نينرق

 يساسأ لكشبو «دباوألا يف لثمتت ىربك دهاوشو قئاثو

 نويلم فصن اهددع براقي يتلا ةبوتكملا صوصنلا يف
 ديكأت ليبس يفو .خيراتلا نم ةنس 7٠٠٠١ لوانتت صن

 ةراضحلل ةماعلا ةصقلا ديعتسي وريتوب نإف «هجئاتن

 اهلاوحأو اهتاسيسأت ًاقحالم .نيدفارلا دالب يف ىلوألا

 خيرات ءم.ق" ماعلا نم ًاثدتبم ؛ةيوغللاو ةيناكسلا

 . (ءاكرولا) كوروأ يف هيلع روثعلا مت صن مدقأ

 رمغت ىربك راهنأ ةقطنم نيدفارلا دالب تناك

 ةلاحلا هذه ترمتساو «ةيلاوتملا اهتاناضيفب يضارألا

 ةبقحلا تأدب امدنع «داليملا لبق سداسلا فلألا ىتح

 ةايحلا لاكشأل حمس يذلا رمألا ءراسحنالاب ةيديلجلا

 لازت ام ةقطنملا هذه ىف بوعش تماقأف ءروهظلاب

 رمل نم اف فاق ةيترعب شرفت تئاكو «.ةلوهجم

 تأدب .م.ق عبارلا فلألا ةيادب عمو .ىلوألا ةيراضحلا

 تاعومجم نطوت ةيادب عم ةقفارتم ىربكلا تاريغتلا
 . نيدفارلا ةقطنم ىلع ىلاوتت تذخأ ىربك ةيناكس

 فنتكيو .ةيداكألا  ةيرموسلا :ىلوألا ةعومجملا

 ةيقرعلا اهلوصأ ةيحان نم ةيرموسلا ةعومجملا ضومغلا



 نف

 متي ملو «نيدفارلا دالب جراخ نم تءاج دقف «ةيوغللاو

 ؛زوريب ىعديو نابهرلا دحأ ةطساوب الإ اهيلإ فرعتلا
 نهاكلا اذه لقن دقو .ردنكسإلا نمز يف لباب يف شاع

 ؛ةيرموسلا ةعومجملا نع هتامولعم يعوضوم لكشب
 يتلا ةيرموسلا ةعبسلا ءامكحلا ةروطسأ هنيودتب كلذو

 اوراس وأ «ةيبرغلا فارطألا نم اوؤاج مهنأ ىلإ ريشت
 اولصو ىتح «يبرعلا جيلخلل ةيبرغلا فارطألا ةاذاحمب

 نكمي ايلع ةفاقث نويرموسلا لمح دقو نيدفارلا دالب
 ىلع تظفاح يتلا ةيداكألا صوصنلا نم اهيلع ناهربلا

 .ةيرموسلا ةيوغللا غيصلاو تادرفملا

 تناك دقف ءاهل ةرصاعملا ةيداكألا ةعومجملا امأ

 ةعومجملا عم تشياعت اهنكل «ىندأ يفاقث ىوتسمب

 ىلإ شياعتلا اذه ىدأو . عبارلا فلألا ةياهن يف ةيرموسلا

 .م.ق ثلاثلا فلألا لالخ ةدحاو ةعومجم «جاتنإا

 دحأ يف لثمت يعون مدقت لصح ةبقحلا كلت لالخ

 «نيرهنلا نيب ام تلصو يتلا ةينقألا ءاشنإب هبناوج

 مجحب تمكحتو ةعساو تاحاسم ءاورا تعاطتساو

 ىلع رشؤم دوجو بلطتي لمعلا اذهب مايقلا ناكو هايملا
 امدق اهروطتو لب ءةيسايسلاو ةماعلا ةيلقعلا روهظ ةيادب

 ةعارزلل ضرألا تّلهأ يتلا زاجنإلاو مدقتلا اذه عم

 ترهظ ؛«ةيسايسلا طورشلا ريغت عمو .ناويحلا ةيبرتو
 اهتقطنم جراخ اهذوفن دمت تأدب ةيوقو ةدحوم ةطلس

 تفتخا كلذ لالخ يفو ميدقلا ىندألا قرشلا لك ىلإ

 ةعومجملا لبق نم اهباعيتسا متو «ةيرموسلا ةعومجملا
 نأب كلذ ريسفت نكميو .اهل ةرصاعملا ةيداكألا

 اهتاقالع تعطق جراخلا نم ةمداقلا ةيرموسلا ةعومجملا

 ةلوزعم تحبصأف .أشنملا دالب وأ ءاهلوصأ عم

 نم ةمداقلا «ةيداكألا ةعومجملا تلظ امنيب .ةقلغنمو

 براقألا وأ أشنملا عم ةقالع ىلع ؛«يبرغلا لامشلا

 يذلا رمألا ءاهتاذ ةينثألا ةعومجملا عم يأ .لوصألاو

 ةيرموسلا ةعومجملا بعوتستو ىوقتو مخضتت اهلعج
 ءجزامتلا اذه نم ةلكشملا ةيدفارلا ةراضحلا تحبصأف

 «طقف ةيداكألا ةعومجملا يدي 0 ءادعاصف نآلا نم

 ةنس ٠٠٠١ ىدم ىلعو لعافلا رودلا اهل نوكيس يتلا

 ماشلا

 يمتنت تارجهب اهمعد متيس ةنس ١6٠١ لالخو «ةلبقم

 . اهتاذ ةينثألا ةمورألا ىلإ

 دفاوتلاب ةعومجملا هذه تأدب : ةيناثلا ةعومجملا

 يهو .م.ق ثلاثلا فلألا ةياهن عم نيدفارلا دالب ىلإ

 لضفي وريتوب خرؤملا نأ الإ .ةيرومآلاب ةفورعملا

 ةقباطم ريغ ةيماس ةغل ملكتت يهو «ةيناعنكلاب اهتيمست
 ىتلا اهتاذ ةيوغللا ةمورألا نم اهنكلو ءةيداكألل ًامامت

 اددع ةعرمجملا هده تيدا لقرب ةكشلا اهبلإ نيت

 نس نانا اهوصح 6 ناو نرخ ودملا ني ةللامملا قع

 ًاصوصنو ةينف ًافحت تكرتو «يبارومح ريهشلا كلملا

 ةمحلم اهرهشأ لعل .لاع يفاقث ىوتسم ىلع ةيباتك
 د فاعلا ةيسلوم كراكو لقا ساعت

 مد» يهامب .ةعومجملا هذه تناك اذكهو .قراخلا

 ةيلمعلا كيرحت ةداعإ يف يسيئرلا لماعلا (ديدج

 . لخادلا نم ةيراضحلا

 ىف تفلتخا ىتلا «ةيمارآلا تأدب : ةثلاثلا ةعومجملا

 نذل كقؤلا نقب < ةينايدكلا ةظوتحملا نمنع وب
 ةعومجملا نإف ءندملا يف عضومتت ةريخألا هذه تناك

 موقتو «ةيندملا عقاوملا جراخ عمجتت تناك ةيمارآلا

 نأ ريغ .ةيبلس ةركف اهبسكأ ام وهو ءاههاجت تاوزغب
 اهل ناك «ةعمسلا هذه مغر ىلع «ةيمارآلا ةعومجملا

 ىلع ًامساح ًارود تبعل يتلا ةيدجبألا راضحإ يف لضفلا

 ةباتكلا نأل كلذ .ميلعتلاو ةباتكلا ميمعت ديعص

 ىلإ رظنلاب «ةبتكلا نم ددع ىلع ًاركح تناك ةيرامسملا

 اهنم زمر لكلو ءهزمر 50٠ مضت يهف ءدقعملا اهبيكرت
 ددع دنع لامعتسالا ةدودحم اهلعج ام يناعملا نم ددع

 وأ ءاهميمعت مدع مكحبو كلذ ىلعو .ءاملعلا نم

 ءاهترورضو اهتيمهأ تدقف ءاهسفن ميمعت ىلع اهتردق
 امدنع ةغلل رابتعالا تداعأف ةيدجبألا تءاج نأ ناكو

 هذه تلوت .ةباتكو ًاملع ميمعتلل ةلباق اهتلعج

 يف يراضحلا قايسلا ةيلوؤسم ةيلاوتملا تاعومجملا

 - يروشآلا فالخلا ىلإ رظنلا عمو .نيدفارلا دالب

 ءائيشف ائيش رسحنت تأدب ةراضحلا هذه نإف «يلبابلا

 ًايئاهن اهراسم فقوت نأ ىلإ ءخيشت تأدب عقاولا يفو



 ماشلا

 يمتني صن رخآ دوعي ثيح .داليملا دعب لوألا نرقلا يف
 .يملع يكلف صن وهو .م.ب ال4 ماعلا ىلإ اهيلإ

 ايازملا تممعو ؛«ةيرامسملا ةباتكلا ترشتنا

 دقو ءةنس فالآ ةثالث لالخ نيدفارلا دالبل ةيراضحلا

 ةماعلا اهتركف يف اهنع ريطاسألا نانويلا تذخأ

 .اهقايسو

 ريشت ةيدفارلا ةراضحلا هذه قايسل انتداعتسا نإ

 ةيناسنإلا انتراضحل «دج مدقأ» اهنأ ىلإ مات حوضوب

 ةراضحلا لصأ ربتعت لاجملا اذه يفو .ةنهارلا

 جيزم نم ةئشانلا ةراضحلا هذه نكلو .اهساسأو

 يهام «يمارآ  (يرومآ) يناعنك  يداكأ - يرموس

 ؟اهتيهام

 وريتوب يسنرفلا خرؤملا دمتعي «هتحورطأ ماتخ يف
 .لاؤسلا اذه نع باوج ليصحت يف ةغللا ملع ىلع

 خص اذإو «ةيماس ثالثلا تاعومجملا ةغل نأ ررقيف

 يه نم نكلو .ًاضيأ ةيماس ةيدفارلا ةراضحلا نإف ريبعتلا

 نمض يوضنت يتلا كلت اهنإ ؟ةيماسلا ةعومجملا هذه

 لب  يضرعلا اهنومضم يف سيل ؛ةيماسلا ةفاقثلا راطإ

 ةعرفتملا ةيمارآلا نم قلطنا يذلا ,يوغللا اهساسأ ىف

 نزف + لاجملا اذه قرح ةيب رع ع ةيربقتب ةبناككك ىلإ
 .ةددعتم تاغل ىلإ ةعرفتملا ةيئيتاللا لئامت ةيمارآلا
 هذه تءاج نيأ نم :ًالئاق هتحورطأ وريتوب لمكتسيو

 نم تءاج :ددرت نود نم بيجيو ؟تاعومجملا

 ءاملعلا بلغأ نأ فيضيو .ةيروس نم ةيلامشلا ماسقألا

 ريثكلا ترسف ىتلا ةيملعلا ةقيقحلا هذهب نورقي اوحبصأ

 ةراضحلا راسم فنتكت تناك ىتلا ةضماغلا تاقلحلا نم

 . ةيوغللاو ةيناكسلا اهلوصأ يف ةيدفارلا

 ماشلا ندم نيب ةيربلا قرطلا لاوحأ
 ةيلخادلا ةيمالسإلا قطانملاو

 ؛ماشلا دالبو يدنهلا طيحملا ةقطنم نيب لاصتالا

 وه «ةيدابلاو قارعلا بونجو يسرافلا جيلخلا قيرط نع
 تارفلاو ةلجد ةقفر يف قارعلا لامشو قشمد ىلإ ليبسلا
 انل نآ دقو .هرمأ فورعم ءبلحف لصوملا ىلإ ًالوصو

 لنفي

 متت يك «ةيلحاسلا اهئناومب ةيلخادلا ماشلا ندم لصن نأ

 دنهلا ةقطنم نيب ًاعلسو ًاراجت يراجتلا لاقتنالا ةروص انل

 . ةيناث ةهج نم طسوتملا رحبلا ةقطنمو ةهج نم نيصلاو

 : ثالث تارتف ىف رمألا ىلإ رظنلا انيضتقي اذهو

 /ه سماخلا ىلإ ثلاثلا نرقلا نم ةرتفلا لمشت ىلوألا

 ىتلا ةرتفلا ىه ةيناثلاو .م رشع يداحلا ىلإ عساتلا

 تحت عقت ماشلا دالب نم ةيلحاسلا ءازجألا اهيف تناك

 مامتتسا ليبس يف «لمشتف ةثلاثلا ةرتفلا امأ . ةينيتاللا

 .اهلوأ يف ةيكولمملاو ةيبويألا ةلودلا مايأ .ثيدحلا

 تدأ ةيمالسإلا ةيبرعلا حوتفلا نإ :ىلوألا ةرتفلا

 نكل .تقولا ضعبل يراجتلا لقنتلا يف بارطضا ىلإ

 اونغتسي نأ نكمي ال سانلا نأ كلذ .هدمأ لطي مل كلذ

 سانلا نأمطأ املو «ةايحلا يف ةيساسألا تاجاحلا نع

 ىتح تحبصأ ؛مهبويج تألتماو نمألا نم ءيش ىلإ

 ام ناعرس رجاتلاو .ةيرورض ةجاح ةيكالهتسالا علسلا

 تأشن دقف كلذ نع ًالضف . مهبيلاطمو سانلا بلط يبلي

 دالب لصي نومأم دهمم قيرطل ًادج ةسام ةجاح نآلا

 ةضيرفب مايقلل سانلل ًاريسيت زاجحلاب اهريغو ماشلا
 . جحلا

 ديربلاو ةرادإلا لاجر اهكلسي قرطلا هذه تناكو

 . ببسلا نع رظنلا

 لصت تناك يتلا قرطلا رابخأ انه لّصفن نأ ىرنو

 .اهءارو امو «زاجحلاب ماشلا دالب

 توتو ئشمَد نيب ةدعمملا قطاتغلا تناك :آلوأ

 نم كانه نيلهألا ةماقإ ترمتسا دقو ؛ةلوهأم ندرألا

 نيضرألا تناكو ,يومألا رصعلا ىلإ نامورلا مايأ

 دقف ناكسلا تاعمجت امأ ءًاديج ًالالغتسا ًايعارز ةلغتسم

 ةدلبلا ىلإ نصحلا ىلإ رصقلا ىلإ ةيرقلا نم تعونت

 .ةراجتلاو راجتلا نيعي هلك اذهو ةريبكلا

 رصعلا ىلإ دوعت ىتلا ةيناكسلا تاعمجتلا :ًايناث

 دقو .ةريثك «ةثيدحلا وأ ةميدقلا اهنم ءاوس .يومألا



 نق

 اهنع ماثللا نافشكي مهلوعمو راثآلا لاجر شفر ذخأ

 لامجلا مأ :لاثملا ليبس ىلع ركذنلو .انتفرعم انه نمو

 شرجو (ندرألا لامش يف ةيسيئرلا ةدلبلا تناك اهلعلو)

 نيعمو ايدامو نامعو (الب) لحفو (؟اليبأ) دبرأو
 . صاصرلا مأو نابسحو

 ءاقتلا ةطقن ءحجارلا ىلع ءرّوقُملا رصق ناك :ًاثلاث

 ةيلامشلا قرطلا نيب لصولل ًابرغو ًاقرش هجتت قرط
 . ةيبونجلا

 يداو قيرطل قالطنا ةطقن قرزألا ناك :ًاعبار

 فوجلاو ءاميت ىلإ يقرش يبونج هاجتا يف ناحرسلا
 ىلا ةيشتلاب مهن ناك قيرطلا انهو ل دنجلا ةمود)
 وأ لقي هلامعتسا ناكف نيينادلكلا مايأ ذنم ماشلا ةراجت

 رطاشي تابالحلا رصقو .عجري ناك هنكل .فقوتي

 .هتابجاو ضعب قرزألا

 بلطتت ًاقوس دجن اننأ هانطسب يذلا اذه نم حضتي

 ةجاح عم اهنم عون لك قفتي «علسلا نم ةفلتخم ًاعاونأ
 ؛هؤاضعأ مه يذلا عمتجملا ىوتسم وأ مهقوذ وأ سانلا

 قرطلا نأ ىرن امك ءقوسلا تاجاح جتنت نكامأ دجنو

 رجاتملاو تاجاحلا لقن نكمي ثيحب ةنومأم تناك

  ةكلهتسملا ةقطنملا ىلإ ةجتنملا ةقطنملا نم عئاضبلاو

 نم ةطنحلا لقنت نأ ًابيرغ نوكي نلف نذإو .قوسلا ىلإ

 .هريغ وأ اهزاجح يف :ةيبرعلا ةريزجلا ىلإ ماشلا دالب

 نم نوباصلاو تيزلاو نوتيزلا لمحي نأ ًايعيبط نوكيو

 ثيح ىلإ  اهيلإ انرشأ دقو  ماشلا دالب يف هعناصم
 عم راجتالاف نذإو .ةريزجلا يف عنصُي الو لمعتسُي
 .رارمتساب امئاق ناك بونجلا

 لحاوسلا تناك يتلا ةرتفلا يهو «ةيناثلا ةرتفلا امأ

 ةعيشب ليسا ادم نقشتوت ةعترملا ةزيت تهت ةناتغلا
 لخلل نيب: يراجتعلا لدابتلا بيلاسأ حضتت يك رومأ

 . عسوألاو دعبألا قطانملا نيب مث نمو «لحاسلاو

 لحاسلا ىلع ةيبيلصلا تاليودلا مايق نإ-١

 قيرطلا ربع رصمو ماشلا نيب لاصتالا عطق يماشلا

 ربعو 209/18 84915 نامورلا هامسأ يذلا وهو) يلحاسلا

 ماشلا

 نيب ىسيئرلا لاصتالا نإف انه نمو .ةيلخادلا هتاعرفت

 ورا ءارحصلا فيس ىلع ريسي ناك ةرهاقلاو قشمد

 اتناك نيتللا كبوشلاو كركلا نم قرشلا ىلإ ةيندرألا

 . ةجنرفلل نيزكرم

 لب «بسحف راجت قيرط نكي مل قيرطلا اذهو - ١
 نوعمتجي نوملسملا جاجحلا ناك ذإ ءجحلا قيرط ناك

 قشمد يف ةيلامشلا قارعلا ءاحنأو ماشلا دالب لامش نم

 ناكو .ةيزاجحلا يضارألا ىلإ بونجلا ىلإ نوهجتيو

 يف وأ جحلا مسوم يف قيرطلا اذه نولمعتسي راجتلا

 ًاقباطم نوكي داكي قيرطلا اذه .ةصاخ ةيراجت لفاوق

 اذه علطم يف تينب يتلا زاجحلا ديدح ةكس قيرطل

 ةنيدملا ىلإ قشمد نم اهيلع راطق لوأ لصو ىتلاو نرقلا
 ١1908. (ربمتبس) لوليأ رهش يف ةرونملا

 تاليودلا نيب لاتقلا نأ ركذتن نأ مهملا نم - *

 ًارمأ نكي مل ةقطنملا يف نيملسملا ءارمألاو ةيبيلصلا

 ءًاريرم هيف لاتقلا ناك تقو رورم دعب هنأ كلذ .ًارمتسم

 ناكف .دوجولا اذه  ًايرظن ال ًايلمع  ناقيرفلا فلأ

 نع نيدوجوملا عفد مزتعي وأ (ةجنرفلا قيرف نم) عسوتلا
 خيرات انضرعتسا اذإ نحنو .(ةينطولا ةهجلا يف) دالبلا

 اهاوسو تاراصحلاو تامجهلاو عقاوملا يف تاليودلا

 - ىلوألا ةيبرغلا ةروفلا دعب  اهيلع بلاغلا نأ دجن

 ةيانعلاو ؛ةيلخادلا مهنوؤش ىلإ تافتلالا ةلواحم

 تاليودلا كلت ىلع دوعت تناك يتلا ةيرحبلا ةراجتلاب

 . ةريبك حابرأب

 عقي سيكمتلا همسا ءيش نع ريبج نبا انثدحي  ؛

 لبج يف) نينبت وه جنرفإلا نوصح نم ريبك نصح يف
 ريبج نبا ةرابعو . سكمت لئابقلا تناك ثيح (لماع

 :لاق ةلالدلا نم اهيف امل اهلماكب لقنت نأ قحتست

 هنأك قمعلا ديعب .دنرلا هرجش رثكأو هرجشلا فتلم

 ءامسلاب قلعتيو هاتفاح يقتلت يوهملا قيحسلا قدنخلا

 «هيف تباغل ركاسعلا هتجلو ول لبطسإلاب فرعي هالعأ



 ماشلا

 طبهملا ءهيف بلاطلا نع هكلاسل لاجم الو ىجنم الو

 كلذ رمأ نم انبجعف نادوؤك ناتبقع هنع علطملاو هيلإ
 نصح ىلإ انيهتناو ًاريسي هنع انيشمو هانزجأف .ناكملا

 عضوم وهو نينبتب فرعي «جنرفإلا نوصح نم ريبك
 مأ يهو ةكلملاب فرعت هتبحاصو «لئابقلا سيكمت

 سكمو نصحلا كلذ لفسأ انتيبم ناكف . ةكع بحاص

 طاريقو رانيد هيف ةبيرضلاو . صقتسم ريغ ًاسيكمت سانلا

 ىلع ضارتعا الو . سأرلا ىلع ةيروصلا ريناندلا نم

 لحم وهو كلملا عضوم نودصقي مهنأل راجتلا
 ةعبرأ رانيدلاو «رانيدلا نم طاريق يه ةبيرضلاو .ريشعتلا

 سكملا اذه يف نيضرتعملا رثكأو .ًاطاريق نورشعو

 . «مهريغ ىلع ضارتعا الو ةبراغملا

 ًارمأ ناك علسلا لقن نأ مالكلا اذه نم ًاحضاو ودبي

 مل اهلعل «ةلفاق يف لقتني ناك ريبج نبا نأو ءالوبقم

 سانلا اهفلأ يتلا رومألا نم تناك اهنكل «ةريبك نكت

 .اهسيكمتو اهلاقتنا اومظنو

 فاصملا نإ ريبج نبا لوق ىلإ لبق نم انرشأ  ه
 كلذ عمو ؛لحاسلا يلتحمو لخادلا لهأ نيب عقي دق

 .امئاق نوكي ةراجتلا لدابت نإف

 عقوي وأ ةنده دقعت امدنع هنأ ظحالملا نمو - 7

 ةدحاولا ةهجلا يف ةلتاقتملا تاعامجلا نم يأ نيب حلص

 يفف .ماع نذإب نولقنتي سانلا نإف «ىرخألا ةهجلا عم

 ةنس نييبيلصلاو نيدلا حالص نيب دقع يذلا ةلمرلا حلص

 متدق نأ سانلاب يدانملا ىدان ماالؤك /هتم/

 بهذف ءديري يتلا ةهجلا ىلإ قيرف لك هجتيلو «حلصلا
 .امهريغو سدقلا ىلإ رخآلا ضعبلاو افاي ىلإ ضعبلا

 حلص دعب ةينيتاللا ةكلمملا صلقت نإ : ةثلاثلا ةرتفلا

 يف ةيبويألا ةلودلا مايقو (م97١1١ /ه86484 ةنس) ةلمرلا

 يف كيلامملا ةلود مايق مث (م59١1 /ه574) رصم

 ىدأ ماشلا دالب ىلإ اهدادتماو (م١150 /ه114/8) رصم

 ايئاهن رايدلا كلت يف يبيلصلا دوجولا ىلع ءاضقلا ىلإ
 اهتريس قرطلا تداع دقف مث نمو .(م١1591 /ه١14)

 نم اهريغو قشمد نيب رشابملا لاصتالا داعو «ىلوألا
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 . ةيرصملا ندملاو ةيماشلا ئناوملاب ةيلخادلا ندملا

 ىلإ ةبسنلاب ةمهملا ةيرصملا قاوسألا تناكو
 يداحلا /ه سماخلا نرقلا نم اءدب «ةيبوروألا ةراجتلا

 يراجتلا زكرملا نكل طايمدو ةيردنكسإلا يه م رشع
 ةلاحرلا فلخ دقو طاطسفلا ناك رصم يف يسيئرلا

 اهو ءةيرصملا قاوسألا هذه نع ةريثكلا رابخألا راوزلاو

 رصم اوراز نيذلا كئلوأ هنّودو هركذ ام انه لقنن نحن

 امل ًاحاضيإ كلذ يف نإف ءاهنع ثدحتن يتلا ةرتفلا يف

 نع ثدحتي ورسخ يرصان اذهو .ةلاحلا هيلع تناك

 رشع ةعبرأ نم تويب (طاطسفلا) رصم يف» طاطسفلا

 قثوي نمع تعمس دقو .تاقبط عبس نم اهضعبو ًارود

 ةعبس يذ تيب حطس ىلع ةقيدح أشنأ ًالجر ةمث نأ هب
 امهريغو زوملاو ولحلا لاقتربلا اهيف سرغو . . .راودأ

 رصم يفو . . .روهزلاو نيحايرلاو ةرمثملا راجشألا نم

 نيسمخو ةتامثالثل اهنم ةدحاولا عستت ريجأتلل ةريبك رود

 اهيف ءاضت اهعراوشو رصم قاوسأ ضعبو .ًاصخش

 اهيلإ لصي الف ةفوقسم اهنأل كلذو رارمتساب حيباصملا
 .«سمشلا رون

 يف ةيردنكسإلا راز نمم يليططلا نيماينب ناكو

 نبال رصاعم وهو ؛«م رشع يناثلا /ه سداسلا نرقلا

 عستت اهقاوسأو ةيراجتلا ةنيدملاو» :اهنع لاق دقو «ريبج

 ايناكستو ةيسنلب نم راجتلا اهيتأيف .ممألا عيمجل

 اينابسإو اينولاطقو ةيلقصو يفلامأو ايلوبأو ايدرابمولو

 ةسنرفو ةردنلفو ارتلكنإو كرامندلاو اينوسكسو ايناملأو

 .رافانو اينوقسغو ازيبو ةونجو ايدنغربو ايدنامرونو

 دالبو ةيقيرفإو سلدنألا نم نيملسملا راجت اهيتأي كلذك

 ةبونلاو ةشبحلاو دنهلا نم موق اهيلإ لصي امك .برعلا

 لباوتلا عاونأ عيمج دنهلا نم دروتستو قارعلاو نميلاو
 ةنيدملا يف ةمأ لكلو .نويبوروألا راجتلا اهعاتبي يتلا

 ْ .اهب صاخلا اهقدنف

 هاور ام نإف كلذل «ةظحالملا قيقد ريبج نبا ناكو

 يأ) بالجلاو رمحألا رحبلاو باذيع ةراجت نع
 : انمامتهاب يرح هيف ةلمعتسملا (بكارملا



 ةدراولا لفاوقلا ءاصحإ قيرطلا اذه ىف انمرو»

 ةيباذيعلا لفاوقلا اميس الو ناثل يكون انهن ةرد فتات

 ىلإ نميلا نم مث نميلا ىلإ ةلصاولا دنهلا علس ةلمحتملا
 دقلف .لفلفلا لامحأ كلذ نم اندهاش ام رثكأو باذيع

 بيجع نمو .ةميق بارتلا يزاوي هنأ هترثكل انيلإ ليخ
 قيرطلا ةعراقب يقتلت كنأ ءارحصلا هذهب هاندهاش ام

 ال ةحورطملا علسلا نم اهريغو ةفرقلاو لفلفلا لامحأ

 اهل ةلماحلا لبإلا ءايعإل امإ ليبسلا هذهب كرتت اهل سراح

 اهلقني نأ ىلإ اهعضومب ىقبتو .راذعألا نم كلذ ريغ وأ
 نم اهيلع راملا ةرثك ىلع تافآلا نم ةنوصم اهبحاص

 . سانلا راوطأ

 هيردنأ باتك وهو «ةرهاقلا نع بتُك ام رخآ ىفو

 لصف ةمث ١997(. سيراب) «ةرهاقلا» يس وب م

 مايأ يف يداصتقالا طاطسفلا رود هفلؤم هيف صخلي

 ةيساسألا طاقنلا ىلإ ةراشإلاب انه يفتكنسو .نييمطافلا

 هسفن ةرهاقلا تلغش يذلا فلؤملا اذه اهريثي ىتلا

 قثوملا ملعلاب اهنع بتكي وهف «هبلق فاغش تألمو
 : لثؤملا بحلاو

 يداصتقالا زاكترالا ةطقن تناك طاطسفلا نإ_ ١

 يتلا نفسلاف ةيردنكسإلا ال «ةنمزألا كلت يف رصم يف

 عرفلا لخدت تناك طايمد نإ روض نم رحبت تناك

 عرفلا نم جرختو .طاطسفلا ىلإ لينلا نم يقرشلا
 وحن اهراحبإ عباتت مث نمو ؛ديشر وحن يبرغلا
 .ةيدهملا وأ سلبارط وأ ةيردنكسإلا

 ميسن نب يارهن لئاسر نم فرعن ام وحن ىلعو  ؟

 ىقلتتو «سنوتو ةيلقص ىلإ فوصلا ردصت رصم تناك

 لئاسر ةعجارم نم حضتيو .ةيلقصو اينابسإ ريرح
 نم نولقنتي اوناك عاّنصلا نأ انرداصم نم اهاوسو ةزينغلا

 فورظ نم مهل رسيتي ناك ام ببسب رخآ ىلإ ناكم
 : محلل ةضاق

 ريثكلا اهيف ناك طاطسفلا نأ دنمير هيردنأ لقنو - ”

 ناك هذه)ةبّصقملا رصحللو قرولاو ركسلل عناصم نم
 . (دادغبلا فيطللا دبع ةياور بسح اريبك اهددع

 ةيروس قاوسأ تناك يتلا علسلا يف راجتالا نئابزو

 ماشلا

 يأ) مورلا نم اوناك اهب ظفتحت ةيلقصو سنوتو رصمو

 راجتلا نأ وه مهملاو .مهريغو (نييلاطيإلاو نييطنزيبلا
 ةيبرعلا ئناوملا نودصقي اوناك نيذلا مه نييبوروألا

 برعلا راجت نأ فرعي ملو ءاهتاراجتو اهعلس ءارو ًايعس
 ىلإ مهتاراجت نولقني اوناك «ةرتفلا هذه يف «ةقراشملا

 .ةيبوروألا ئناوملا

 رصم ىلإ ابوروأ نم لقنت تناك يتلا علسلا نمو

 راجت صاصتخا نم تناك هذهو باشخألا ًاصوصخ

 ردصت تناكف ةيطنزيب امأ .يفلامأو ةونجو ةيقدنبلا

 طسوتملا قرش ئناوم ىلإ ةيبطلا داوملاو ةشمقألا

 .اهريغو

 يف ركذ اهل دري مل ًاعلس كانه نأ نيتيوغ ظحاليو

 ريعشلاو حمقلا) بوبحلا لثم ةيزنغلا تالسارملا

 . راقبألاو مانغألاو ريمحلاو ليخلاو لبإلاو (زرألاو

 نم تناك يتلا قيقرلا ةراجتو هدورو ريثك جاجدلا نكلو
 عساتلا /ه ثلاثلا نرقلا ىتح دوهيلا راجتلا صاصتخا

 ةراجت نع لاقي كلذ لثمو . صاخ ركذ اهل دري ال ؛م

 لقنلل ًاعلس نكت مل هذه نأ ينعي ال كلذ نكل .ةحلسألا

 اهل دري ملف «ىرخأ ديأ ىلع تلقتنا اهلعل لب «ةراجتلاو

 . ةزينغلا لئاسر رابخأ يف ءاردان الإ ءركذ

 ةدايز الوقن

 ماشلا دالب نيب ةيراجتلا تالدابملا

 برغملاو قرشملاو

 يروسلا لحاسلا ندم ترهتشا ةرباغلا روصعلا ذنم

 ملاعلا نيب طسوتملا اهعقومل ةجيتن ةرهدزملا اهتراجتب
 «ثالثلا تاراقلاب لهسلا اهلاصتاو «كاذنآ فورعملا

 ناكو .ىربكلا يراجتلا لدابتلا قرط ىلع اهعوقوو

 نأل ناكسلا عفد يف لاعف رود ةيعيبطلا تازيملا هذهل

 ةرهش اولانو «عئاضبلاو علسلا لدابت ناديم يف اوطشني

 مهدالب اوحتفو ءاهلئاسوو ةراجتلا لبس ريوطت يف
 هئازجأ نيب ءاطسوك لمعلا اوداجأو «ملاعلا تاجوتنمل



 ماشلا

 ىلع ةظفاحم ةليوط ًانورق دالبلا ترمتساو .ةدعابتملا

 سداسلا نرقلا علطم ىتح رهدزملا يراجتلا اهطاشن

 يتلا ةديدجلا ةيراجتلا قرطلا تدطوت نيح ءرشع

 تفعضف «حلاصلا ءاجرلا سأر ربع نويلاغتربلا اهفشتكا

 دنهلا عئاضبل ةيسيئرلا قرطلا لوحتب ةيراجتلا اهتميق
 اهلخد يذلا هسفن تقولا يف لوحتلا اذه مت دقو ءاهنع

 .21).يحتاف نوينامثعلا هيف

 يف ًايلحم متي ةيلخادلا ةراجتلا نم بناج ناكو

 لدابت يرجي ناك ثيح .«ىرقلا ىف ةتباثلا نزاخملا

 ةيكسملا تايضتملاو ةيتاويسلاو ةيفارولا ليهاجملا
 يف كلهتسملا ىلإ جتنملا نم ةرشابم ةعنصملاو ماخلا

 زكارملاو ندملا يف ماقت تناك يتلا ةيعوبسألا قاوسألا

 يف ةنيعم ةينمز تاقوأ لالخ دقعت تناك يتلاو «ةيعارزلا

 ًاقفو قاوسألا هذه عزوتتو «ىرقلا ءاقتلا قطانم

 عم مءالتت ةيعامتجاو ةيفارغجو ةيداصتقا تايطعمل

 .ناكسلا تاجاحو تاناكمإ

 ءامهيسفن تقولاو ناكملا يف قاوسألا ماقت «يضاملا

 سيمخلاو ايبصاح ناخ يف ءاثالثلاو ةيطبنلا يف نينثالا

 حاتتفا نم مغرلابو نويعجرم يف ةعمجلاو مايخلا يف

 عساتلا نرقلا يف ةيلحاسلا ندملا يف ةفوشكم قطانم

 تاذ لدابت ةلسلس لكشت قاوسألا هذه لازت الف ءرشع

 ىتحو .ةرواجملا ىرقلا ناكس اهدصقيو . ةعفترم ةفاثك

 قوس يفف .(9ءوي ةفاسمل قوسلا نع ةديغبلا كلت

 . ينامثعلا دهعلا علطم يف يروسلا يبرعلا عمتجملا . غابصلا ليل )00(

 .87” ص رظنا ”/١91. .ةفاقثلا ةرازو تاروشنم .قشمد

 لوصف .ايفارغجو خيرات «نانبل يف تايموي .نوصنبور دراودإ (")
 .11549 «توريب يناخيش دسأ ةيزيلكنإلا نع اهمجرتو اهراتخا

 ١. 18ص رظنا

 1101013, 101016, 22/521115 ءأ 125101025 162002165 ءطعج 165

 لماتدءعد ءا] 1ع5 8[ةعمدتأع5 لان الطقم لدي 2/11«. 516ءاع 3 4

 21. 8ءزلعمانأط 197 1972-1. ؟نمزع /. 2م. 419: 8ا1:ءاعطقن لع, ]مط
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 ءءارشو عيب دقع فلأ نيسمخلا يلاوح متي ناك ةيطبنلا

 ,216تيرتشاو تعب «نينملكب متيو لوقلاب كلذ لكو

 قاوسألا يف ةيلخادلا ةراجتلا متت تناك امك

 مئالم لكشب ةدوزم تناك يتلا «ىربكلا ندملل ةيسيئرلا

 تاعارزلاو ةفلتخملا تاعانصلا تاجتنمب رمتسمو

 كلت ىلإ لمحي امو «ميلاقألاو ةنيدملا يف ةديدعلا

 ةذملا كلت كيلعياو 29 ةييراعبلا هللا نم ندحلا

 عقدت نكت ملف ؛ةرواجملا فايرألا يف ةعساو تاعاطقإ

 ضرألا نم عيرك هعطتقت تناك لب ءاهيلإ ردصي ام نمث
 «حالفلل ىطعملا نيدلا نع ةدئافك وأ ءاهكلتمت يتلا

 وه رمثتسملاف . ريخألا باسح ىلع ةلئاط ًاحابرأ ققحتو

 ًارطضم حالفلا ناك نيح يف ءراعسألا ددحي ناك يذلا

 اذإو «ةعرسب هجاتنإ فيرصت ىلإ ةجاحلاو نيدلا عفادب
 مسوملا ةياهن يف كلذ متي امنإف هتايجاح ءارشل رطضا

 تناك اذإو نيئسلا رم ىلعو .ةعفترم راعسأبو يعارزلا
 حالفلا لاني الو ؛يلحملا قوسلا قئتخا ةريفو مساوملا

 لحملا تاوئس يفو «هليصاحم نم ليئض لخد ىوس

 راعسأبو ةنيدملا نم راذبلاو نؤملا ءارش ىلع ًاربجم ناك
 نم ةنادتسالل رطضي كلذبو .عوجلل هضرعت دق ةعفترم

 ؛هدبعتسيو حالفلا ىلع ةنيدملا قوس رطيسيو «ديدج
 .٠ (9ةمئاد ةروصب

 .ةيلخادلا ةراجتلا ةكرح راهدزا نم مغرلابو

 امهقوعت تناك ؛ةرواجملا ميلاقألا نيب ةمئاقلا ةراجتلاو

 : اهنيب نم ةدع لماوع

 نانئمطا مدعو .لقنلاو تالصاوملا لئاسو رخأت

 ص رظنا وعمل «توريب .تارسملا عمجم .يروخلا ركاش )000(

 هيب

 .برغلاو يمالسإلا عمتجملا .نوب دلو راهو بج نوتلماه )0(

 دحأ .د ةعجارم .ىفطصم ميحرلا دبع دمحأ .د ةمحرت «ناءزج

 ؟ج رظنا ١91١ .ةرهاقلا .«فراعملا راد .ميركلا دبع تزع

 .17١ص

 ال/ ءانأعرودع, 1301065. 1 م2ال5 045 ىا130101165 101015, 1940. الوز قف
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 ةنيعم تاقوأب الإ متي ال رفسلا لعج امم «صوصللاو

 . ")لفاوقلا ةبحاصمبو

 :ويديضتلا و: دازدكسالا ىلع ةيفوزرفملا كتارننقلا

 يديأ يف نوكت نيح ًاليقث ًالمح  ةبائمب تناك
 . 9ةيسايسلا لقالقلا تاقوأ يف مهل ريمض ال نيبودنم

 مدعل نيملسملا راجتلا هجاوت تناك يتلا بعاصملا

 هسفانم ناك نيح يف «مظنملا يفرصملا طاشنلا رفوت

 امم ")ةنورم رثكألا فراصملا ماظن نم ديفتسي يبوروألا

 لحم ءهب نومتحي نمو ريخألا اذه لولح ىلإ ىدأ
 20 فزع اقل ةرقلا رجا وأ نم ءادنا نيملتملا راجعا

 بج) نإف «راجتلا فئاوط ميظنت ىلإ ةبسنلاب امأ

 ةدماج نكت مل ايروسو رصم يف اهنأب نادقتعي 9(نوبو
 تادحو راجتلا عمجت دقف «فرحلا بابرأ فئاوط لثم

 «عانصلا فانصأ وأ تاباقن طمن سفن ىلع ةيميظنت

 ديلاقتلاو ةيتمزتلا دويقلا سفنل عضخي مل مهميظنت نكلو
 ةشمقألاو قابطلاو نوباصلا وعئاب ًالثم كانهف . ةظفاحملا

 ةعلس لك راجت ناك دق «لالغلاو تاراهبلاو نبلا راجتو

 لكلو مهمساب ىمست مهب ةصاخ قاوسأ يف نوعمجتي

 تامولعم نوخرؤملا انل كرتي مل نكلو .هخيش قوس
 ىف نيحشرملا لوبق دنع «دشلا» تالافتحا ءارجإ نع

 يف يرجت تناك يتلا تالافتحالا لئامت «راجتلا فئاوط

 نرقلا يف نيطسلفو نانبلو ايروس  ينلوف فوبساش اوسنرف )1١(

 ةلجملا .يفويسلا بيبح ةمجرت .ناءزج ءرشع نماثلا
 راد ؛97ص ؟ج رظنا «1444- ١448 ءاديص ءةيصيلخملا
 خيرات 919 دلجم (6:©) ةعومجم سيراي يف ةيموقلا قئاثولا

 1 4* م/م ر/طحك

 طعصعع, ءععلتمممل, 12 ذ5زللظع 50115 1ع ممان78226162أ 0ع 69)

 151 ءاطعمدعأ خذأأ زاتكوال 'ع 1840 23و, 1842. 7؟هأع مم. (86-88).

 ]ةسطومقم عغ 8لهعار 77ءرمعإل. اعد مانتوودصععو ةانقسعغمءعد لقص (9)

 1ع 1عبدهأ ه2 5زللع ءأ عد 221عوالصعب دعك, 1900. المتع مم.

.(156-160) 

 .15١ص "؟ج «قباس عجرم .نوبو بج (4)

 -١6١)ص جا ءقياس عجرم .برغلاو يمالسإلا عمتجملا )(

 16١(.

 ماشلا

 درجم فكئاوطلا هذه نوكت دقو .ءفرحلا تاباقن

 نم راجتلا ةئيه سيئر نوكي ةداعو .ةيرادإ تاعمجت

 نيح يف ««ردنبهشلا» مساب ةرهاقلاب فرعيو راجتلا ىنغأ

 هماهم تناكو ««راجتلا نيب مدقتملا» مساب قشمدب فرع

 راجتو فرحلا بابرأو راجتلا لك ىلع هناطلس رشابي نأ
 مهرومأ مظنيو مهنيب تاموصخلا لحيف .«يعاطقلا

 . ةيلخادلا

 زازتبالا نم لاح يأب اوجني مل راجتلا نأ مغربو

 ء«ىرخأو ةرتف نيب ةمكاحلا تاطلسلا لبق نم مراغملاو

 اوناك مهنإف «لاملا ىلإ ةنيزخلا رقتفت امدنع ةصاخبو

 عم مهف .ةذفنتمو ةمرتحمو ةينغ ةيعامتجا ةقبط نونوكي
 ةطسوتملا ةقبطلا نونوكي ءاملعلا ضعبو ةبتكلا

 طغضتو مكحلا ريس يف رثؤت نأ اهنكمي يتلا «ةيقيقحلا

 راجتلا رابك ناكو .ةنيعم تابسانم يف ةموكحلا ىلع

 ريثك تنكمتو مهتنيدم «نايعأ» نيب نم مهسفنأ نوربتعي

 طبترت نأو ةمخض تاورث نوكت نأ ةيراجتلا رسألا نم

 تالصب خياشملا رسأو ةمكاحلا ةيبرحلا ةيطارقتسرالا عم

 يف يبيارشلا ةرسأ سسؤم كرت دقو .ةرهاصملاو جوازتلا

 ١17715( ماع يف ىفوتملا) ةدادلا دمحم وهو  ةرهاقلا

 «ةلوقنملاو ةتباثلا كالمألا نم ةيمكو ًايبهذ ًاسيك 6

 رمحألا رحبلا يف نفس ثالث نم لوطسأ كلذ يف امب

 دجاسم ةدع قشمد يف ينالجرفسلا ةرسأ تماقأو

 ًادج يعيبطلا نم ناك دقف اذلو .لومألا اهيلع تفقوأو

 ندم يف تالاكو وأ عورف ةيراجتلا رسألا كلتل نوكت نأ

 «هتراجتب ةصاخ لفاوق رّيسي مهضعب ناك امك «ىرخأ

 .قيرطلا رطاخم بنجتل نيحلسم ءادشأ سارحب اهدوزي

 لمعلا سرامت نأ خياشملا رسأ ىلإ ةبسنلاب ًابيرغ نكي مل
 ىلإ «ةلئاط ًاحابرأ كلذ ءارو نم ينجت نأو «يراجتلا

 نبا بهذم عابتأ ةصاخبو رسألا كلت ضعب نأ دح

 ىلع ؛«ةفيرشلا» ةراجتلاب موقت نأ لضفت تناك ؛لبنح
 لوصحلا متي ليخادم نم اهيلع قفني فئاظو لغش

 . "7عرشلا ماكحأ عم ىشمتت ال اهنأ كشي قرطب ءاهيلع

 )١( ص .هسفن عجرملا )1515-1١6١(.



 ماشلا

 نع ةحملب ةيسنرفلا ةيسامولبدلا قئاثولا انتدوز دقو
 عبرلا يف طبرت تناك يتلا «ةيراجتلا تالدابملا ةكرح
 ماشلا دالبو رصم نيب ام رشع عساتلا نرقلا نم لوألا

 روص ءانيم ناك دقف .ةيبونجلا برعلا دالبو برغملاو

 فلأ 6٠١ هتميق ام لماع "١)لبج ىرق نم ًايونس لبقتسي
 ءانبلا باشخأو غبتلا طايمد ىلإ ًارحب ردصيو «شرق

 ةلمحم دوعت «ةنيفسو بكرم ةئامعبرأ نتم ىلع محفلاو

 نبلاو ركسلاو ةيبرغملا ةجسنألاو دولجلاو زرألاب

 امك .ةضفلاو نارطقلاو صمحلاو حلبلاو سنوت سنالقو
 هةظروبدعو نطقلا قنقمد: ةثيدم نلإ نوض ركضت تناك

 قرعلاو ةصفعلاو لسعلاو عمشلاو تيزلاو ةدبزلاو

 لفاوقلا ةطساوب أرب اهلقني ءنوحاطلا رجحو سوس
 (”رامحو لغبو لمج فالآ ةعبرأ يلاوح

 طاشنلا ىلإ ةرصاعملا ةيسنرفلا قئاثولا تراشأو

 رصمو بناج نم اديصو ناورسك طبر يذلا «يراجتلا
 ١6 يلاوحب 1815 ةنس هتميق تردقو ءرخآ بناج نم

 ةرالا: طاسة روعشت انيص كتاكو 711 ةق ةوبف

 هذه ىلإ ردصتو .ءركسلاو رمتلاو حمقلاو دولجلاو
 ,«0ناصمقلاو سوس قرعلاو غبتلاو نوحاطلا راجحأ

 لفاوقلا قيرط نع قشمد عم اديصل يراجتلا لدابتلا متيو
 هذه ىلإ لقنت «لغب يفلأ يلاوح كانه ناك دقف «ةيربلا

 نظف نم زوردلا "1 ل بجو اديص همس ام ةزيخألا

 لامش يلوألا رهن نم ةدتمملا ةقطنملا لع لماع لبج مسا قلطأ )١(

 طسوتملا رحبلا نمو ؛ًابونج ضيبألا سأرلا ىتح اديص ةنيدم
 يهو ءًاقرش ًارتموليك نينامث ضرعب ةلوحلا ةريحب ىتح ًابرغ
 اهقرتختو ةيلحاسو ةيلخاد الوهسو اباضه لمشت ةطسبنم ةقطنم

 .لوادجو رابعأ

 1ذدقتا, ىلعا., طوعبسصعما5 2ئمامرم2ونعد ءا مدكانأةتععو, (؟)

 1عا2أ11 2 1”طتسامزرع5 لدن !!طهه تا لعد هنو لاي 0:[2عاطع-همعمأ لان
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 مص.(96-97).

 1طا. م. 114. هيل

 1طن طط, (65-65). )0

 -نم ءزج وه يذلا زوردلا لبج انه زوردلا ليجب دصقي ال (6)

 لما

 ءانيم ىلإ دري امو ,©0غابصلاو ةبابطلل روذجو باشعأو
 راجت حلاصل جراخلا نم ةدروتسم علس نم ةنيدملا هذه

 دولجو قامسلاو كابنتلا ةلماح لفاوقلا دوعتو «2قشمد

 01411١©. ةنسل ًاشرق 40075 هتميق ام ةوهقلاو زعاملا

 ًاقفو توريب ةنيدم ةيلبجلا ةينانبللا تاعفترملا دوزتو

 (9راطنقلا نمث ريرح راطنق 18٠١ ب قيقد باسحل

 ةيلحم وأ ةيبرغ بكارمب اهريدصت متيو ءشرق ٠

 ىلإ ةعبرأو ةيردنكسإلاو طايمد ىلإ اهمظعم بهذي

 زرألاب ةلمحم دوعتو .رئازجلاو سنوتو برغملا

 نم سيماوجلاو راقبألا دولجو ناتكلاو ةجسنألاو

 صمحلاو رصحلاو «.سنوت نم تاءابعلاو «ةرهاقلا

 ام عومجم ردقيو «ةيبوروأ عئاضبو ءاخم نم ةوهقلاو

 ئقرف نفلا +0 هتميق اهايودس ةدروتشت تناك

 ا

 تاعفترملا ىلإ ةمظنم ةيرب لفاوق توريب نم موقتو
 ةيلخادلا قطانملاو بلحو قشمد ىلإو ةينانبللا ةيلبجلا

 فلأ ٠٠١ يلاوح اهلقنب موقي ءسدقلاو سلبان لابج نم
 لفن يف اهعيمج لمعتست «لاغبو ريمحو لامج نم ةباد
 ريرحلا نم ةفلؤملاو ةدروتسملاو ةردصملا عئاضبلا

 ففجملا نيتلاو نارطقلاو ذيبنلاو تيزلاو لخلاو نطقلاو

 راجحأو قشمد ناتاسو فوصلاو محفلاو باشخألاو

 ,برعلا ليج متنا ذألا هيلع قلطرو ابلاغ ةيووتلا ةيروهمللا 2
 .زوردلا نم ذئموي هلهأ رثكأ ناكو نانبل لبج هب دصقي امنإو

 بلكلا رهن نم ةدتمملا ةينانبللا ةيبرغلا تاعفترملا نم فلأتي وهو
 .ًابونج يلوألا رهن ىتح ًالامش

 1طن 114 600(

 1طن مم.(62-68). )2(

 ةمدختسملا قطانملاو ةعلسلل ًاقفو اهرادقم فلتخي نزو ةدحو (7)

 غلك ١١ ىلإ 18١ نيب ماشلا دالب ئناوم يف لداعت تناك ءاهيف

 نم ديزل .هامح يف كلذكو غلك؟78 بلح يف نزي ناك نيح يف

 ين ماشلا دالب يف ركسعلا .دومحلا اجر نافون : رظنا تامولعملا

 قافآلا راد .نييدالبملا رشع عباسلاو رشع سداسلا نرقلا

 19541١. «توريب «ةديدجلا

 نع ةرداص (512 1850) ةعومجم سيراب ىف ةيموقلا قئاثولا راد (4)

 1817/11/77 خيراتب سلبارط يف اسنرف ةيلصنق



 لول

 قيسنخ 9" طاوةرو هففحملا" ةوتكتاو ىشنلا

 نارتعرلاو :تاحوملاو ديدحتلاو لاقكرتلاو نضماتجلاو

 هتميق ام برغملا يرتشت تناكو . ةهكافلا عاونأ عيمجو

 لباقملاب ردصتو «توربب ريرح نم شرق نييالم ةثالث
 نويلم هتميق ام علسلا يقابو تاءابعلا نم ةنيدملا ىلإ
 ةثالث ةميقب عئاضب ريمزأ نم توريب دروتستو ًابيرقت شرق
 دالبلا يلاهأو ةموكحلا كلتمت تناك امك « شرق نييالم

 .(")ةنيفسو ًابكرم نيسمخو ةئم يلاوح

 ناتكلا جيسن رصم نم سلبارط دروتست تناكو

 حلمو ةوهقلاو زرألاو راقبألاو سيماوجلاو دولجلاو

 ريدصتب اهيلع لدابتو «ةيودألا يقابو غمصلاو كاينومألا
 ةعلسلا هذه نوكت ام ًابلاغو .«فالعألاو هطويخو ريرحلا

 - ١5 نم حوارتت ًاحابرأ يطعتو «ةياغلل ةحبرم ةريخألا

 لدابت ةكرح ةنيدملا نم موقت تناك امك ”, 6
 «ناورسكو توريب عم ةيربلا لفاوقلا ةطساوب يراجت

 نيعبرأ ىلإ نيثالث نم ةفلؤم ةيونس لفاوق عبرأ وأ ثالثو

 ىلإ ةلماحو «سلبارطو بلح نيب ةلحرلاب موقت ةباد
 زرألاو لاقتربلاو تيزلاو نوباصلاو ريرحلا بلح

 يف ةبولطملا تارمعتسملاو ابوروأ علس لكو نوميللاو
 سرافو دادغبو بلح ةشمقأ ةلماح دوعتو «ةنيدملا

 قشمد نم لفاوق ثالث سلبارط ىلإ لصي ناكو .دنهلاو

 رامثو كابنت نم دنهلاو سراف دالبو قشمد ةشمقأ لقنت
 نم ةلماح دوعتو .صاجإو حافتو طامسقبو ةففجم

 تارمعتسملاو ةيبوروألاو ةيرصملا علسلا لك سلبارط

 .نوباصلا انايحأو نوميلو ريرح نم قشمد يف ةبولطملا
 ةرشع يتنثا يلاوح صمح نم سلبارط دصقي ناكو
 دوعتو «ءلمج فلألا براقي ام نم ةفلؤم ًايونس ةلفاق

 لاقتربلاو تيزلاو نوباصلاو زرألاو يلقلا ةلماح

 تس يلاوح كانه ناكو .هامحو صمحل نوميللاو

 فاج زبخ وهو ةبرشملا ءابلاب (دامسكب) ةيكرتلا يف طامسقبلا )١(
 .رفاسملا هب دوزتي سباي

 نع ةرداص(# 121850) ةعومجم سيراب يف ةيموقلا قئاثولا راد (؟)

 1817/١1١/57. خيراتب سلبارط يف اسنرف ةيلصنف

 1ودةنأ هم... م7 هيف

 ماشلا

 ةهج نم سلبارط نيب رمتسم لكشب لقتنت ةريغص لفاوق
 ةنيدملا ىلإ ةلماح .ىرخأ ةهج نم هامحو صمحو

 «ةنشخلاو ةمعانلا نطقلا باوثأو صمحلاو سدعلا

 ابوروأو رصم علس ةلماح سلبارط نمدوعتو

 . "7حلملاو تيزلاو نوباصلاو تارمعتسملاو

 تناك ةيربلا لفاوقلا نأب هيلإ ةراشإلا ىغبني اممو

 قيكشذو اكنع ىلإ نيتدارط نم ةمات ةسئامطي رفات
 ىشخت لفاوقلا كلت تناك نيح ىف ءهامحو ةيقذاللاو

 لوب هع ىلإ نام وم لاقلالا نبع رجملا يرق

 رظتنت ,بلح ىلإ سلبارط نم هجوتت ةلفاق لك تناك دق
 يكل ًاعم نارفاستف «ددعلا ةريبكلا قشمد ةلفاق هامح يف

 ناك ام ًابلاغف «بلح ىلإ هسفن تقولا ىف الخدت

 مايد تاور نحت اقارقلا منهن نوعي تازعألا

 ةيبونجلا برعلا دالب عم يراجتلا لدابتلا نع امأ
 لك يفف ؛يماشلا جحلا ةلفاق قيرط نع متي ناك دقف

 جاجحلا نم فولألا تارشع قشمد يف عمجتي ناك ةنس

 هذه ساسألا ىفو .ةكم ىلإ ىربكلا ةلفاقلا اولكشيل

 تذختا تقولا عم اهنكلو .طقف ينيد اهفده ةلحرلا

 رمتسم يقيقح قوس يهف «ًايراضحو ًايراجت ًاعباط
 امأ اهلدابي يتلا .ةيئاذغلا هدالب تاجتنم رفاسم لك لمحي

 دنهلا ةجسنأو نيلسوملا لباقم ةكم يف وأ قيرطلا ىلع
 تاراهبو ناليس ؤلؤل لباقم ًانايحأو ءريمشك تالاشو
 جاجحلا ءالؤه نم ريبك ددعو .نميلا ةوهقو ةرطموس

 تارشع نع ديزياماوعطق لفاوقلل ءامدق ةرسامس

 . 9ةمخض بساكم اهنم اوققحو «جحلا قيرط تارملا

 يقتلي ناك هنأب ةرصاعملا ةيسنرفلا قئاثولا تراشأو

 مهدوقي «ملسم فلأ نيثالث يلاوح ةنس لك قشمد يف

 صرف موقتو .مهب دوعي مث ةكم ىلإ قشمد يلاو
 نأ ىرخأ ةنيدم نكمتت ام ًاردان تاقالع ةماقإو ةرجاتملل

 1510 4. 4مم. (395-397). )00(

 1510 م.(397-398). 69

 مقر دلجم (86.6652) ةعومجم ةيسنرفلا ةيجراخلا ةرازو فيشرأ (9)

 .18717 94/١/ خيرات 31 مقر ةقيثو ٠



 ماشلا

 هعمج ءاصحإ ىف ءاج دقو ةجردلا سفنب اهمدقت

 ةنيدملا نأب ك4 ةنس كرمجلا نم ىسنرف ىسامولبد

 كنرف 18,078,٠٠٠ ةميقب :نويسا تاع 5200-6

 لك هلبقتست ام فعض غلبملا اذه يواسيو «يسنرف

 ىدأو 7"2ةلغب 7189و ًالمج 5777 عئاضبلا نم ايروس

 ةنيدم ربكأ «قشمد ةنيدم لعج ىلإ يراجتلا طاشنلا اذه

 . )ايروس يف ةيكالهتسا

 لاف ًارود بعلت يماشلا جحلا ةلفاق تناك اذإو

 ايروس ندمو قشمد يف ةيراجتلا ةكرحلا طيشنت يف

 دالب نم ةمداقلا ةيحيسملا جحلا لفاوق نإف «ةيبونجلا

 ةرايزل ءابوروأ دالب نم وأ اهسفن ةينامثعلا ةيروطاربمالا
 «نيطسلف يف ىرخألا ةسدقملا نكامألا وأ سدقملا تيب

 ةوقلاو عاستالاب نكي مل نإو ًالثامم ًارود بعلت تناك

 نم عئاضب ًانايحأ مهعم نولمحي اوناك دقف .امهيسفن
 دالبلا نم نورتشي اوناك امك ءاهنم نيمداقلا دالبلا

 نابلصلاو حباسملاك ةينيدلا عئاضبلا ةصاخبو ءاهتاجتنم
00 

 ءاجرلا سأرل نيلاغتربلا فاشتكا مغر اذكهو

 بقع ةديدجلا ةيراجتلا قيرطلا مادختساو حلاصلا
 ةينامثعلا تاطلسلا دومج مغرو .روكذملا فاشتكالا

 نع اهداعتباو يبرعلا برغملاو قرشملا نادلبل ةمكاحلا
 هذه دقفت مل ةيداصتقالا ةايحلا ريوطت هنأش نم ام لك

 ةكرحب اهنيب اميف تطبتراو «ةيراجتلا اهتيمهأ نادلبلا

 اهتايح ىلع تظفاحف .ةيراجتلا تالدابملل ةعساو

 «كيلامملا دهع ةياهن يف هيلع تناك امك ةيداصتقالا

 امك عمال يداصتقا راهدزا قيقحت نم نكمتت نأ نود

 ةعساش ةيروطاربما قاطن يف اهلوخد دعب اهنم رظتني ناك
 . فارطألا ةيمارتم

 ناميلس ناملس نيسح روتكمدلا

 (1طن 00(
 (0.3.©.8/) ةعومجج ايليسرم ىف ةعانصلاو ةراجتلا ةفرغ فيشرأ (؟)

 0/0 خبرات قشمد ةراجت نع تاركذم 95

 .١1ص قباس عجرم .غابص ليل (5)

١١ 

 نويرازنلا نويليعامسإلا
 (*!ماشلا دالب يف

 تا

 رشع يناثلا نرقلا نم ىلوألا تاونسلا لالخ

 نويليعامسإلا لقن ماوعأ عضبب اهلبق وأ يداليملا

 نم نيبودنم دافيإ مت دقو ايروس ىلإ مهتاطاشن نويرازنلا
 ةوعدلاو كانه نييرازنلا لمش عمجل ايروس ىلإ توملأ

 ناك ام ببسب ًابواجت تيقل يتلا ةيرازنلا ةيليعامسإلا ىلإ
 .ةيبهذم تاوادعو يسايس قرفت نم

 ايروس ىلإ تلصو نامكرتلا نم تاعامج لوأ نإ

 كلذ دعبو م55١٠ /ه5141/ ةنس يلاوح اهلوصو ناك

 ةنس ىلإو «يقوجلسلا شيجلا موجهل ايروس تضرعت
 عيمج ىلع اورطيس دق ةقجالسلا ناك م1078 /مه١

 دي يف يقب يذلا يلحاسلا طيرشلا ادع ايروس

 هاش كلم ناطلسلا قيقش شتت حبصأو .نييمطافلا

 .ايروس ىلع ديحولا يقوجلسلا مكاحلا
 امك  راثأ ايروس يف ةقجالسلا مكح ةرطيس نإ

 دقح هرثأ نم ناك ؛لكاشملا نم ريثكلا  ناريإ يف ىرج
 بوشنو هاش كلم ةافو دعبو .مهيلع ايروس ناكس
 دهع ىهتنا مهسفنأ ةقجالسلا نيب تالداجملاو كراعملا

 هب عتمتت ايروس تناك يذلا يبسنلا يسايسلا رارقتسالا

 /ه7//14 ةنس ناريإ يف شتت لايتغا دعبو ةليلق ةدم دعبو
 يلب لماع ةروبصو ةتايصلا ىطوقلا كورن م6٠

 قطانم ىلإ تمسقناو شتت يضارأ تعطقتو ايروس

 نيب سفانتلل ًاحرسم نآلا ايروس تحبصأو ةريغص

 دحاو لك حار ثيح ةقجالسلا شيجلا ةداقو ءارمألا

 تناك تقولا سفن يفو .دالبلا نم ًامسق بلطي مهنم

 ىلع لوصحلا لواحت ةريغصلا ةيلحملا تاموكحلا
 . اهلالقتسا

 ةحضاو ةروصب ايروس يف ةيسايسلا ةقرفتلا تزرب

 مهريغ نيبو مهنيب قرقلا ةفرعمو نييرازنلا نييليعامسإلا ةفرعمل (*)
 . (نويليعامسإلا) ثحب عجاري نيليعامسإلا نم



 نضي

 أدب دقو م97١٠ /ه٠149 ةنس نييبيلصلا ءيجم دعب

 ىلع ةعرسب اومدقتو ةيكاطنإ نم مهفحز نويبيلصلا
 اهولتحا يتلا يضارألا يف اوماقأو ايروس لحاس دادتما

 ةيكاطنأو اسدوأ يهو زكارم عبرأ يف تاموكح عبرأ

 داز ايروس ىلع ناودعلا اذه نإ ءسدقلاو سلبارطو
 نم دازو ةيلحملا تاعومجملا فوخ نم لاحلا ةعيبطب

 تقولا اذه يفو .ةقجالسلا نيب لدجلاو عازنلا ضومغ

 امهو «شتت ءانبأ ايروس يف ةقجالسلا ماكحلا مهأ ناك

 قاقُدو (م1١١1١-960١5 -ه6501/-1488) ناوضر

 نامكحي اناك ناذللا (م5١11 - ٠١95 ه4917- :88)

 .قشمدو بلح

 عاضوألا نولغتسي توملأ نم نودفوملا ناك دقو

 ةيبهذملا لاحلا تناك امك ايروس يف ةروهدتملا ةيسايسلا

 نأ ىلع ةيرازنلا ةوعدلاب ريشبتلل ةدعاسم ايروس يف

 نينرق ذنم ةيليعامسإلا ىلع تفرعت دق تناك ايروس

 ءامعز ةدعاق (عساتلا) ثلاثلا نرقلا يف ةّيِمّلَسلا تناكو

 يناثلا فصنلا يف يأ كلذ دعبو «ةيليعامسإلا ةضهنلا

 ىلإ نييمطافلا ةموكح تدتما (رشاعلا) عبارلا نرقلا نم

 ىلع كانه رشتنا دق يليعامسإلا بهذملا ناكو ايروس

 يرازنلا قاقشنالا دعبو .نييمطافلا ةاعدلا دي

 تناكو ايروس يف نيدجاوتم ناعرفلا ناك «يولعتسملا

 ىف ةعيرس تاراصتنا نم هتققح امب ةزتعم ةيرازنلا ةكرحلا

 فوقولا اهناكمإب يتلا ةديحولا ةوقلا ودبت تناكو ناريإ
 ةاعدلا ناكو ايروس يف بناجألا نيدتعملا هجوب

 ةوعدلا لمش عمجل توملأ نم نودفوملا نويناريإلا

 يذلا جهنلا ىلع مهتاطاشن اوؤدب ءايروس يف ةيرازنلا
 ءاليتسالاب اوذخأو ناريإ يف نويرازنلا هيلع راس دق ناك

 .ةوعدلا رشنل دعاوقك اهنم ةدافتسالل عالقلا ىلع

 اوناك نييرازنلا نإف تاراصتنالا ضعب نم مغرلابو

 يف مهتمهم نم ةبوعص رثكأ ايروس يف مهتمهم نوربتعي

 مهتايلاعفو نييرازنلا تاطاشن تقرغتسا دقو ناريإ

 ىلع ءاليتسالا نم اونكمت ىتح نرقلا فصن يلاوح

 فالخلا امأ ايروس يف تانيصحتلاو عالقلا ضعب

 مهنأ ودبي نيذلا ايروس يف نييرازنلا ةداقلا نيب يئدبملا

 ماشلا

 نوقلتيو توملأ نم نيدفوم نييناريإ اوناك مهلك

 تاونسلا ذنم يأ «ةيناثلاو ىلوألا نيتلحرملا : لحارم

 ةنس ىلإمث ء١١1* /هه0٠ا ةنس ىتح ىلوألا

 مهتايلمعب نوموقي نويرازنلا ناك ثيح ١١٠٠١ /ههك#

 «قشمد ةنيدمو بلح ةنيدم :نيتسفانتملا نيتنيدملا يف

 لوصحلا يف اولشف مهنأ الإ ةقجالسلا ءارمألا نم معدب

 يأ ةئلاثلا ةلحرملا لالخو .مهل ةمئاد ةتباث دعاوق ىلع

 م١1 /هه6ه يلاوح ىلإ م٠ /هدها# نم

 .نييولع اهناكس ناك يتلا نييولعلا لابج

 ميكحلا يعادلا وه ايروس يف نييرازنلل ميعز لوأو
 رداصمو يسنالقلا نبا هركذ ًايكلف ًابيبط ناكو مجنملا

 نم ًامداق بلح ةنيدم ىلإ لصو دق ناكو .ىرخأ
 ذنم يأ نامزلا كلذ ذنمو .لاجرلا ضعب عم توملأ

 لوصحلا نم نكمت يداليملا رشع يناثلا نرقلا ةيادب

 .ناوضر ةنيدملا يف يقوجلسلا مكاحلا معد ىلع

 ًابسانم ًاناكم ايروس لامش يف ةعقاولا بلح ةنيدم تناكو

 نم اهناكس ةيبلغأ تناكو . ةيرازنلا تاطاشنلا ءدبل

 اهنكسي يتلا ةقطنملا نم ًابيرق قامسلا لبج ناكو ةعيشلا

 املو .لبق نم اهولخد دق نويليعامسإلا ناكو .ةعيشلا

 هجوب فوقولا ىلع هتردق مدعب ًافراع ناوضر ناك

 نع ثحبي ناك هنإف ايروس يف نيمصاختملا ءارمألا
 لوازت نأ ةيرازنلا ةوعدلل حمس كلذل ءددج نيقفاوتم

 ميكحلا لعج هنإ لاقيو بلح يف ةلماك ةيرحب اهتاطاشن

 نوكي نأ لمتحملا نمو ةصاخلا هتيشاح نم مجنملا

 يرازنلا يليعامسإلا بهذملا قنتعا دق هسفن ناوضر

 ناك لب «ةينيدلا لوصألاب دقتعي نكي مل هنأ نم مغرلاب
 ةليلق تاونس لبقو .ةيسايسلا هحلاصمب متهي رثكألا ىلع
 ةدمل لبق م91١1 /ه٠549 ةنس يف يأ خبراتلا اذه نم

 مساب ةبطخلا لعجو يلعتسملا ةمدخل لمعي نأ ةريصق

 ريشبتلاب نييرازنلل حمس نآلا هنكلو .نييمطافلا ءافلخلا

 مهتاطاشنب مايقلل ةدعاق بلح ةنيدم مادختساو مهيهذمب



 ماشلا

 . بلح يف ةوعدلل راد ءانب يف مهدعاس امك مهتايلاعفو

 ةنس بجر رهش يفف ًارمثم نييرازنلل ناوضر معد ناكو

 ةنيدم مكاح ةلودلا حانج ليتغا م١١1١ ويام /ه7

 دي ىلع  ليتغا  ناوضر يسفانم دحأو لقتسملا صمح

 «صمح ةنيدم يف نييرازنلا نييناريإلا نييئادفلا نم ةثالث

 ميكحلا نم رمأب ٌمت دق لايتغالا نأ دقتعت رداصملا رثكأو

 ةنيدم يلاهأ قلق دقو .ناوضر نم ضيرحتبو مجنملا
 كارتألا ةيبلغأ نأ فيرطلاو .ثداحلا اذه نم صمح

 قاقُد لعف در ناكو «قشمد ةنيدم ىلإ اوبره ةنيدملا يف

 ءابرغلا ديب صمح ةنيدم عوقو عنم عيرسلا قشمد مكاح
 . قشمد فارشإ تحت تحبصأف

 دعب ؛م١١1 /ه15945 ةنس مجنملا ميكحلا يفوت

 رخآ يناريإ عاد هفلخو ةلودلا حانج لتقم نم عيباسأ

 يف ةيرازنلا ةوعدلل ًاسيئر غئاصلا رهاط وبأ ىعدي

 نأ ررقو ناوضر ةقفاوم ًاضيأ رهاط وبأ بسكو ءايروس
 اهيف شيعي يتلا قطانملا يف عالق ىلع يلوتسي
 بلح بونجي قامسلا لبج فارطأ ةصاخ نويليعامسإلا

 ناكس معد ةيادبلا ذنم اوبسك نييرازنلا ةاعدلا نأ ودبيو

 اوفدهتسا نييرازنلا ْنإف لاح يأ ىلعو مهدييأتو ةقطنملا

 تانيصحتلا نم يهو (هيمافأ) لالتحا مهموجه يف

 ىعدي يبرعلا اهمكاح ناكو بلح دودح ىلع ةعقاولا

 نم ناك امبر وأ ءًايعيش ناكو بعالم نب فلخ
 هذه لتحا دق اذه ناكو .نييولعتسملا نييليعامسإلا

 ناكو م47١٠ /ه446 ةنس يف ناوضر دهع يف ةعلقلا

 مل ًافلخ نأ رهظي ام بسحو .نييمطافلا مساب اهمكحي
 نم لعج دق ناكو نييرازنلا عم نواعتلا يف ًابغار نكي

 .ةحجانلا هلامعأل ةدعاق هيمافأ

 ةرطيسلاو فلخ لايتغا ةلواحمل رهاط وبأ ططخ

 ىلع هذه هتلواحم ىف دمتعي ناكو هيمافأ ةعلق ىلع

 كاذنآ مهسيئ ر ناكو ةملتملا يف وي رازنلا تادعاسم

 ليتغا دقو .نيمرس يلاهأ نم وهو حتفلا وبأ يضاقلا

 1١065 /ه14949 ةنس ىلوألا ىدامج رهش يف فلخ

 ىلإ اودفوأ دق اوناك نييئادفلا نم ةعومجم يديأ ىلع

 هيمافأ ىلع ةرطيسلا نم نويرازنلا نكمتو «بلح ةنيدم

 انيذرا

 ةقطنملا ىلإ رهاط وبأ لصو ةريصق ةرتف دعبو .ةلوهسب
 نييرازنلا ةلواحم نأ الإ .ناوضر مساب اهترادإ رشابو
 ًاليوط رمتست مل ايروس يف مهل ةدعاق هيمافأ لعجل هذه

 ىلع ًامكاح ناكو (دركنات) يبيلصلا دئاقلا ماق ثيح

 ةرواجملا قطانملا لتحا نأ دعب هيمافأ ةرصاحمب ةيكاطنأ

 دركنات نأ الإ ؛هدي يف ًاريسأ حتفلا وبأ قيقش عقوو اهل

 ةيزج عفدب نييرازنلا دهعت دعب هيمافأ ةرصاحم نع لدع
 م5١١١ لوليأ /ه٠٠65 ةنس مرحملا رهش يف هنكلو هل

 حتفلا وبأ لتقو .هيمافأ ىلع ىلوتساو ىرخأ ةرم داع

 نييرازنلا نم ًاددعو رهاط ابأ نأ ريغ «بيذعتلا تحت

 نمو لاملا نم ًاغلبم اوعفد نأ دعب بلح ةنيدم ىلإ اوداع

 نيب ةهجاوم لوأ ةعقاولا هذه نوكت نأ ًادج لمتحملا

 ةنس يفو ماشلا يف نييبيلصلاو نييرازنلا نييليعامسإلا
 رفك) نع يلختلل نويرازنلا رطضا م١١١1 /ه 04

 دق اوناك قامسلا لبج يف ةريغص ةقطنم يهو - (اثال

 .دركنات ىلإ اهميلستو  ىضم اميف اهيلع اورطيس
 ةنيدم ىلإ داع نأ دعب هتاطاشن يف رهاط وبأ رمتساو

 ةديدج تانيصحتو عالق نع ثحبي لظامك بلح
 . اهيلع ءاليتسالل

 لازي ال نييرازنلاو ناوضر نيب نواعتلا ناكو

 م١١١1 /ه0٠05 ةنس يفو .نيقيرفلا حلاصل ًارمتسم

 دودوم هجوب بلح ةنيدم تاباوب قلغ ناوضر ررق

 دق ناك يذلا لصوملا ةنيدم ىلع يقوجلسلا مكاحلا

 تناكو .ريبك شيج سأر ىلع ايروس ىلإ ءاج
 ىلإ فقت نييرازنلا نييليعامسإلا نم ةحلسم تاعومجم
 نويرازنلا نويليعامسإلاو ناوضر ناكو .ناوضر بناج

 ىلإ قرشلا نم ةمداقلا تاوقلا هذه روضح نم نيقلق
 م /هه77 ىفوتملا) نيكتغط ناكو .ايروس

 قاقد ةافو دعب قشمد ىلع امكاح حبصأ يذلا قاقُد ريزو

 ًاقلق ًاضيأ وه ناك  نييروبلا ةكباتألا ةلسلس سسأو

 .لاوحألا هذه نم ًافئاخ

 دعي ةقطنملا يف نييرازنلا نييليعامسإلا مجن لفأ

 مهيلع قرايكرب ةفيلخ ريت دمحم ناطلسلا تاوق فحز

 نع ىلختي نأ ىلإ هتايح مايأ رخآ يف ناوضرب عفد امم
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 ةلواحم تلشف م١١١١ /ه065٠65 ةنس يفو .مهدييأت

 نب ىسيع برح وبأ ىعدي يرث رجات لايتغا نييرازنلا
 ءادعأ نمو رهنلا ءاروام يلاهأ نم ناك ديز

 ىلإ هقيرط ىف ناك دقو ءادلألا نييرازنلا نييليعامسإلا

 نكلو «نييرازنلا ىلع يلاهألا ةروث ىلإ ىدأ امم بلح

 يف يأ نيماع رورم دعبو .ةلواحملا هذه لهاجت ناوضر

 ةنيدم عماج يف دودوم ليتغا م7١١١ /هه٠ال ةئس

 ىلإ لايتغالا اذه تبسن دق رداصملا تئلاكو .ىشمد

 ثداحلا اذه فنتكي ًاضومغ كانه نكلو نييرازنلا

 اذهل ًاربدم نوكي دق نيكتغط نأ رداصملا ضعب دقتعتو

 .لايتغالا

 ةنس ةيناثلا ىدامج رهش يف .ناوضر ةافو دعبو

 نييليعامسإلا مجن لفأ ١١١ لوألا نوناك /ه 7

 نالسرإ بلأ يقب دقو . ةماع ةروصب بلح يف نييرازنلا

 يف  مكحلا يف ناوضر هدلاو فلخ يذلا باشلا -

 هنأ امك نييرازنلل ةبسنلاب هدلاو ةسايسل ًايفو ةيادبلا

 بلح قيرط ىلع سلاب ةنيدم جراخ ةعلق مهاطعأ
 رهاظت نأ ةريصق ةرتف دعب ثبلي مل هنأ الإ .دادغب

 ةلاسرب ثعب ريت دمحم نإ ميدعلا نبا لوقيو .مهتادعب

 نييليعامسإلا رطخ نم اهيف هرّذح نالسرإ بلأ ىلإ
 يفو مهيلع ءاضقلا ىلع هتلاسر يف دكأو نييرازنلا

 دئاقو بلح مكاح عيدب نب دعاص ذخأ هسفن تقولا

 ذاختال نالسرإ بلأ ىلع طغضلاب ةيبعشلا تاوقلا

 بلأ قفاو نأ ناكف .نييرازنلا يف ةيئادع تاءارجا

 نب دعاص ىلإ رمألا كرتو كلذ ىلع ًاريخأ نالسرإ

 نييرازنلا ةداق ةيقبو رهاط يبأ لاقتعا متف .عيدب

 ميكحلا ءاقشأ دحأو ليعامسإ يعادلا مهنيبو مهئاسؤرو

 نم نيتئام يلاوح لتق مت امك .ًاعيمج اولتقو .مجنملا

 ريغ .مهلاومأ ةرداصمو بلح يف نييرازنلا نييليعامسإلا

 قطانم ىلإ برهلا نم اونكمت نييرازنلا نم ريثكلا نأ
 تاوقلا دئاق جالمُد نب نيدلا ماسح برهو ةفلتخم

 ةقرلا ىلإ .بلح يف ةحلسملا ةيرازنلا ةيليعامسإلا
 دق ناك يذلا يمجعلا ميهاربإ أجل امك .اهيف تامو

 كاذنآ تناكو هامحو (رزيش) ةعلق ىلإ سلاب ةعلق لتحا

 ماشلا

 دق ناكو م15١1 /ه65017 ةنس ىتح ءذقنم ينب دي يف

 نييرازنلا نييليعامسإلا نم ةئم يلاوح رزيش ىلإ بهذ

 ةرعمو نامعنلا ةرعمو نيمرسو هيمافأو بلح نم نيمداق
 اوبهذ دق رزيش ةعلق ماكح ناك امدنع كلذو «نيرصم

 نويحيسملا اهماقأ يتلا حصفلا ديع تالافتحا ةدهاشمل

 ةصرفلا نويرازنلا نويليعامسإلا لغتساف «ةعلقلا جراخ

 داع املو .ةعلقلا ىلع ءاليتسالل ةلشاف ةلواحمب اوماقو

 اودراط تالافتحالا ءاهتنا دعب رزيش ىلإ ذقنم ونب

 ناكو .ًاعيمج مهولتقو ةعلقلا يلاهأ ةدعاسمب نييرازنلا

 ةدعاق اهلعجو رزيش ىلع ةرطيسلا نولمأي نويرازنلا
 .بلح يف مهيلع ىرج يذلا دعب مهتايلمعل ةديدج
 تاطاشن نم ىلوألا ةلحرملا تهتنا ثادحألا هذهبو

 نم كاذنآ نويرازنلا نكمتي ملو ايروس يف نييرازنلا
 مهنكلو ايروس يف مهل ةعلق وأ ةدعاق ىلع لوصحلا

 ريثكلا ةوعدو نييلحملا ناكسلاب لاصتالا نم اونكمت

 ونب يضارأو رزجو قامّسلا لبج ةيحان يف ةصاخ مهنم

 ىلإ مهتوعدو نيمرس ىلإ رزيش قيرط ىلع ةعقاولا ميلُع
 .يرازنلا يليعامسإلا بهذملا

 نم ايروس يف نويرازنلا صلخت لاوحألا هذه يف
 /ه01٠5/ ةنس مهاتباصأ نيتللا ةحبذملاو ةيلبلا راثآ

 ايروس يف مهتاطاشن نم ةيناثلا ةلحرملا يفو م7١1١

 نم الدب ايروس بونج يف رخآ ًازكرم نويرازنلا راتخا

 ةافو دعب مهنكلو .مهتاطاشنل ةدعاقك بلح ةئيدم

 زكرمب نوظفتحي اولظ مهب تلزن يتلا ةحبذملاو ناوضر
 يزاغليإ عم ةيدو تاقالع اوماقأ امك بلح يف مهل

 ةنيدم ىلع رطيس دق ناك يذلا نيقرافايمو نيدرام مكاح

 لتق ةيرجه 0117 ةنس يفو م18١1 /ه6517 ةنس بلح

 ىلع ناك يذلا عيدب نبا مهودع نويرازنلا نويئادفلا

 ةنس يفو .بلح ةنيدم نم هيدلو عم بورهلا كشو
 ىلإ بلح يف نييرازنلا ةوق تدادزا ح٠ /ه

 ةعلق ىمست ةعلق مهءاطعإ يزاغليإ نم اوبلط مهنأ ةجرد

 الدبو ةعلقلا مهئاطعإ نم الدب يزاغليإ نكلو . فيرشلا

 هنأ ًايعدم ةعرسب ةعلقلا ريمدتب رمأ «مهبلط ضفر نم
 نويرازنلا لتق دقو .لبق نم رمألا اذه ردصأ دق ناك



 ماشلا

 ةعلقلا ريمدت ىلع فرشي ناك يذلا ٍباَّشح نبا يضاقلا

 كلذ ناك . بلح يف نييرازنلا ةدابإ يف كرتشا يذلاو

 بلح يف نييرازنلا ةطلس نأ الإ .م75١1 /ه0519 يف

 امدنع كلذ ناكو م14 /ه611 ةنس يف تهتنا

 ةنيدملا ىلع اديدج امكاح يزاغليإ قيقش نبا كلب حبصأ

 مارهب لقتعا نأ دعب بلح نم نييرازنلا درطب رمأ ثيح
 عيبب نويرازنلا ماقف ايروس يف ريبكلا نييرازنلا يعاد

 ماق ةنس دعبو . ةنيدملا اورداغو مهتاكلتممو مهلاومأ

 نأ ودبيو نييرازنلا نم ريبك ددع لتقب دمآ ةئيدم ناكس

 لتقم دعب ايروس يف نييرازنلا ىلع ًاميعز حبصأ مارهب
 ايناريإ مارهب ناكو .ًةرشابم ةيرجه 0501/ ةنس رهاط يبأ

 ةلودلا لاجر رابك دحأ يدابآ دسألا قيقش نباو

 م١١٠١ /ه15494 ةنس يف لتق دق ناك يذلا ةيقوجلسلا

 ثداحلا اذه دعبو .ًايرازن هنوك ةمهتب قرايكرب نم رمأب

 دعبو اهيف هطاشن أدبو ايروس ىلإ قارعلا نم مارهب بره
 ناك يذلا مارهب لقن ءبلح يف نييرازنلا ةحبذم نم ةرتف

 ةوعدلا زكرم لقن ءايروس يف ًاريبك ًايعاد كاذنآ حبصأ دق

 خرؤملا يسنالقلا نبا لوقيو ايروس بونج ىلإ ةيرازنلا

 يزب ًاركنتم نمزلا نم ةدم شاع مارهب نإ يقشمدلا
 نطانم يف ةيرازنلا ةوعدلا دوقي ناكو نيفلتخم لاجر
 .ةيرس ةروصب ةددعتم

 ةيرازنلا ةكرحلا تناك م57١1 /ه١657 ةنس ىتح

 ةوعدلاب مارهب أدبو اهتايح تداعأ دق ايروس بونج يف

 سفن يفو ةينلع ةروصب ىرخألا قطانملاو قشمد يف
 ريمأ يقسرُبلا رقنس قآ لايتغا يف مارهب كرتشا ماعلا

 نم ددع ماقو .نييليعامسإلا ءادعأ نم وهو لصوملا

 ةنيدم يف يقسربلا لايتغاب ايروس نم نيدفوملا نييئادفلا
 نري اعلا دنع امدنع ةيرجه 5١19 ةنس يفو .لصوملا

 نم ةحلسم تاعومجم نويرازنلا لسرأ «قشمد ةئيدم

 .نيكتغط تاوق ةدعاسمل .ءىرخأ قطانمو صمح

 ترهتشا يتلا تاعومجملا هذه نإ يسنالقلا نبا لوقيو

 ماق يذلا لشافلا موجهلا يف تكراش اهتلاسبو اهتعاجشب

 ةنس يفف لاح يأ ىلعو .نييبيلصلا ىلع نيكتغط هب

 ةروصب قشمد يف هتاطاشن مارهب أدب م55١1 مه

 نون

 ناكو يزاغليإ نم اهلمحي ناك ةلاسر بجومب ةينلع

 عم ةبيط تاقالع يف بلح ةنيدم يف هتماقإ لالخ مارهب

 ةنيدملا يف مارهبب يكرتلا قشمد كباتأ بحرو يزاغليإ

 نييرازنلا فقوم ززعت كلذبو هتيامح تحت هلعجو
 رهاط يلع ابأ نأ مارهب كردأ تقولا سفن يفو . كانه

 اهيلع دمتعي ةيصخش نيكتغط ريزو يناقدزملا دعس نبا

 ًارارمتسا  مارهب بلط .ًايليعامسإ نكي مل هنأ مغر

 ةعلق هءاطعإ بلط  «نييرازنلا عقوم زيزعت يف هتسايسل
 ةنس ةدقعلا يذ رهش يفو .هتايلمعل ازكرم اهلعجل

 سايناب نصح نييرازنلل نيكتغط ىطعأ ةيرجه١٠5
 معدب عتمتي ناك يذلا  مارهب لصحو يدودحلا

 اهلعج قشمد يف ةرامع ىلع لصح - رمتسملا يناقدزملا

 أدب خيراتلا اذه ذنم .هل ةيلحم ةدعاقو ةوعدلل ًأزكرم

 ىلإ ةاعدلا لسرأو ةينلع ةرفاس ةروصب ةوعدلاب مارهب

 ندملاو ىرقلا ءانبأ نم ريثكلا عجشو ةفلتخم قطانم

 لاوحألا هذه يفو .يليعامسإلا بهذملا لوبق ىلع

 ددعلا عمجو سايناب يف هلمع رقم يف تانيصحتلا ززع

 نويرازنلا ماق سايناب نمو . كانه هراصنأ نم ريبكلا

 عيسوت ىلإ اوعسو ؛ةريثك ةيريشبتو ةيركسع تاطاشنب
 ةريثك تامجهب اوماقو .ةرواجملا قطانملا يف مهتطلس

 يف مهتاراصتنا نأ ريغ .نكامأ ةدع اولتحاو ةمظنم

 .دمألا ةريصق تناك ايروس بونج

 لامشب ايبصاح ةقطنم يف عقاولا ميتلا يداو ناك

 ابسانم اناكم نومرح لبج نم يبرغلا بناجلا يف سايناب
 يداولا اذه تفل دقلو ةيرازنلا ةيليعامسإلا ةوعدلا رشنل

 لئابقلاو نييولعلاو زوردلا نم هناكس بلغأ ناك يذلا -

 قرب لايتغاب ًامهتم مارهب ناكو مارهب هابتنا تفل  ةيودبلا
 ةنس ىفو .ةيلحملا لئابقلا ءامعز دحأ لدنج نبا

 نار ىلع سانا نم اره جرخ .م18١1 /هد"

 نب كاحضلا نأ آلإ . ميتلا يداو لالتحال ةيرازن تاوق

 مدل ماقتنالا ىلع مسقأ دق ناك يذلا قرب قيقش لدنج

 عم برحلل لبق نم هسفن دعأ دق ناك «مارهب نم هيخأ

 مارهب لتقو نويرازنلا مزهنا ةنحاط ةكرعم يفو .نييرازنلا
 هذه دعبو .ةرهاقلا ىلإ اهولسرأو هيديو هسأر اوعطقف



 له

 مجن لفأ ةيرجه 077 ةنس نيكتغط ةافو دعبو ةميزهلا

 لجر حبصأ مارهب دعبو ايروس بونج يف نييرازنلا
 ايروس يف اماع ايعاد يمجبع ليعامسإ ىعدي رخا يناريإ

 يناقدزملا رمتساو .هفلس ةسايس عباتي سايناب يف يقبو

 جات دهع يف ةرازولا بصنمب ظفتحا دق ناك يذلا

 نبا (م371-78١1117 /ه65717-5177) يروب كولملا

 ليعامسإل همعد يف رمتسا .هتفيلخو نيكتغط

 هسفن ذاقنإل ةصرفلا زهتني ناك يروب نأ الإ .نييرازنلاو

 رمألا اذه يف هعجشي ناكو نييرازنلاو يناقدزملا رش نم

 قشمد مكاح يفوصلا نب نسح نب جرفم نم لك
 يفو .ةنيدملا يف يركسعلا دئاقلا زوريف نب فسويو

 لبق م1114 ريمعبس /فهه#1 ةنثن ناضمر رهبش

 يتلا كلتك قشمد يف نييرازنلا ةحبذم تأدبو يناقدزملا

 سانلا ماق دقو ناوضر ةافو دعب بلح ىف مهل تثدح

 مهنم 5٠٠١ نم رثكأ اولتقو نييرازنلا ىلع قشمد يف
 ددع بلص امك ةوعدلا راد ترمدو .مهلاومأ اوبهنو

 تقوم  ىرخأ ةرم ببسلا تناك تاروطتلا هذه نإ

 اذهبو ايروس يف ةيرازنلا ةوعدلا تاميظنت لالحمضا يف

 يفو ايروس يف نييرازنلا خيرات نم ةثلاثلا ةلحرملا تهتنا
 ةيطايتحا تاءارجإ هلاجر رابكو يروب ذختا لاوحألا هذه

 يناثلا ىدامج رهش يفو .نييرازنلا رأث نم ًافوخ ةدقعم

 نييئادفلا نم نانثا ماق م171١ ويام /هه765 ةنس

 دونجلا سبالم نايدترمو توملأ نم نيدفوم نييرازنلا

 تام ةغيلب حورجب هاباصأف يروب ىلع موجهلاب كارتألا

 مهفقوم اوديعتسي مل نييرازنلا نأ ريغ ةنس دعب اهببسب
 تدتشا ةلحرملا هذه لالخو .ىقشمد يف قباسلا

 يف نييولعتسملاو نييرازنلا نيب تاسفانملاو تافالخلا

 لضفألا دودللا مهودع لايتغاب نويرازنلا مهّناو ايروس
 ةسفانملا نإ .م١7١1١ /ه5165 ةنس يلامجلا ردب نب

 اهتورذ تغلب دق ةيليعامسإلا ةكرحلا ىعرف نيب ةوادعلاو

 نييئادفلا يديأ ىلع رمآلا ىمطافلا ةقئاخلا لاققا دب

 لايتغا ةلواحم لبق ازال. مه ةنس نييرازنلا

 لوفألاب ةيليعامسإلا مجن ذخأ خيراتلا اذه ذنمو . يروب

 ماشلا

 ايروس يف نييليعامسإلا بلغأ قحتلا امنيب رصم يف
 عورف طشنأ نويرازنلا حبصأو «ةيرازنلا ةوعدلا راصنأب
 وأ ةلداجم ثدحت مل هنأ ودبيو يليعامسإلا بهذملا

 نكامأ مهسفنأل اوذختا نيذلا نييرازنلا نيب ماه مادطصا

 يف ةعفترملا ةيلبجلا قطانملا ىلإ ةرجهلا رود يف ةنمآ

 ىلإ اومسقنا نيذلا نييولعتسملا نيبو ايروسو ناريإ
 .نميلاو رصم يف اوشاعو «نييبيطو نييظفاح

 مهخيرات نم ةثلاثلا ةلحرملا يفو ايروس ييرازن نإ
 ةتباث ةروصب عالقلا نم ددع ىلع لوصحلا نم اونكمت

 دعي ةنس نيرشع يلاوح تماد يتلا ةرتفلا هذه لالخو

 مهمامتها اوهجو «قشمد يف ١١79 /ه6177 ماع ةّيلب

 هامح نيب ةعقاولا ةيلبجلا ةقطنملا  ءارهبلا لبج وحن

 ناك ثيح قامسلا لبج يبرغ بونج يلحاسلا طيرشلاو

 ًارود اوذختا اهعالق ضعب يف كانهو  نويولعلا شيعي

 ةثلاثلا ةلحرملا يف ةقيقد تامولعم كانه تسيلو ةرجهلل

 ايروس ويرازن اهلذب يتلا تاطاشنلاو دوهجلا نع
 اوبيصأ يتلا ةسكنلا دعب نييرازنلا نأ ودبيو .مهتاعدو

 حتفلا وبأ ةماعزب مهتاميظنت اوداعأ قشمد ةئراك دعبو اهب

 ءارهبلا لبج يف مهمادقأ اوتبثو يمجعلا ليعامسإ ةفيلخ

 /هد51ا/ ةنس .نييبيلصلاب تقحل يتلا ةميزهلا دعب

 فهكلا سيئر نم سومدق اورتشاو --١١17

 يف ةعلق لوأ مهل تحبصأو نورمع نب كلملا فيس

 رقمو مهعالق مهأ ىدحإ تراصو ءارهبلا لبج

 دعبو .ةقطنملا عيمج ىلع مهترطيس اوعسوو .مهئامعز

 ىسوم نيب لصح يذلا فالخلا رثأ ةريصق ةينمز ةرتف
 ءانبأ نيبو كلملا فيس نبا وهو نورمع ينب ءانبأ دحأ

 ىلإ هلماكب فهكلا ليعامسإ عاب «ةفالخلا لوح همامعأ

 اونكمت م717-1175١1١ /ه١651 ةنس يفو .نييرازنلا

 نم اهيلع ةرطيسلاو ةبيرخ ةعلق نم بناجألا درط نم
 مكاح حالص نبا ىلإ اهوملس دق اوناك نأ دعب ديدج

 ١١51٠ /ههاه ةنس ىفو .ةتقؤم ةروصب هامح

 ةماهلا عالقلا ىدحإ يهو فايصم ىلع اورطيس م١0

 اهمكحي ناك يذلا ءرقنس لايتغا دعب كلذو ءايروس يف
 فايصم تحبصأو .رزيش باحصأ ذقنم ينب لبق نم



 ماشلا

 تحبصأ ءهامح ةنيدم يبرغ أرتم وليك نيعبرأ دعبت يتلا
 لالخو .ايروس يف نييرازنلا ةاغدلا ريتكل اهتاذ ارفف

 يهو عالقلا ضعب ىلع نويرازنلا ىلوتسا مايألا كلت

 .ةوعدلا عالق اهوّمسو ةعيلقو ةقينمو ةفاصرلاو يباوخلا

 تغلب عالقلا ددع نإ هفلؤم يف يروصلا ميلو لوقيو
 .افلأ ٠٠٠١ حبصأ ةقطنملا يف نييرازنلا ددعو ًارشع

 نم لقأ لالخ ايروس ييرازن نأ يه ةقيقحلاو

 ليك وبل ا رفكمت قشمد هن راك لعب اناع دوف

 ءادع مغر مهعقاوم زيزعتو ةيلبجلا عالقلا نم ةعومجم
 اوناك يتلا تاديدهتلا مغرو نيينسلا نييلحملا ماكحلا

 نيبيلصلا تاطاشن تناك ذإ .نييبيلصلا نم اهنوقلتي

 نمض تناك يتلا ةرواجملا قطانملا يف ةرمتسم كاذنآ

 لاح يأ ىلعو .سلبارطو ةيكاطنإ يتموكح تاكلتمم

 نأ ىلإ ناريإ يف نييرازنلاك نيحاترم ايروس ويرازن ناك
 يتلا يضارألا يف ةلقتسم ةيلحم ةطلس مهل تحبصأ

 تامولعم انيطعت ةحاتملا رداصملاو .اهيف نوشيعي اوناك

 ملاعلا نيبو ايروس ييرازن نيب تاقالعلا نع ةليلق

 نييرازنلا تاطاشن تناك يتلا ةلحرملا هذه يف يجراخلا

 دعبو . ءارهبلا لبج يف عقاوملا زيزعت ىلإ ةفرصنم اهيف
 17١١ا/ /ه57-١4541) رقنس قآ نب ىكنز ىلوتسا نأ

 دكا تلح ناس ققوصلملا لموفلا فاخ ء(11454
 ماشلا ييرازن طبري يذلا قيرطلا عطقل ةقجالسلا ديدهت
 ةيجيتارتسا ةقطنم ةقجالسلا لتحا نأ دعب ناريإ ييرازنب

 نييسايس نيلايتغا نوخرؤملا لجسو قيرطلا كاذ ىلع
 ةنس يفف .ايروس يف نويرازنلا نويليعامسإلا امهب ماق

 يداو سيئر لدنج نب كاحضلا لتُق ١١554 /ه54*
 ةيضاق ةبرض ىضم اميف قحلأ دق ناك يذلا ميتلا

 يديأ ىلع اذه كاحضلا لتُق  مارهب لتقو نييرازنلاب
 تمجه م57١1 /ه0551/ ةنس يفو - نييئادفلا نم نينثا

 ( 2 ةرحصمصل 17) يناثلا نومير ىلع نييرازنلا نم ةعومجم

 ةباوب وحن ًاهجوتم ناك يذلا سلبارط ةنيدم مكاح

 لجرو (8 21م ه4 746:1 لريم فلار ةقفرب سلبارط

 ىلع ةراغب سلبارط ويبيلص ماقف ءًاعيمج مهولتقو رخآ

 ىلع دبعملا دونج راغأ امك ايروس يبونج ناكس

 نخي

 دونجل ةيركسعلا ةمظنملا ىلإ ةيونسلا بئارضلا عفدل

 .نييبيلصلا دبعملا

 ت5

 دهع يف ةيرازنلا ةديقعلا ىلع أرط يذلا روطتلا دعب
 ناك «ثادحأ نم ماق امو هالت نمو يناثلا نسحلا

 نم ةيناثلا ةلحرملا اولخد دق ايروس يف نويرازنلا

 نم عونب نوعتمتي ودبي ام ىلع اوناكو .مهخيرات
 نلعأ يذلا لثم نإف كلذ عمو .توملأ نع لالقتسالا

 يف نلعأ (ةمايقلا) نع توملأ يف يناثلا نسحلا دهع يف

 ناكو .ديدجلا رصعلا ءدبب اهيف نويرازنلا لفتحاو ايروس

 نيدلا دشار مهئامعز ربكأ طاشن ةرتف نراقي نامزلا اذه

 .نانس

 وبأ دمحم نب (ناميلس وأ) ناملس نب نائس ناك

 زربأ دحأ «نيدلا دشارب فورعملا ءيرصبلا نسحلا

 ةيعيش ةلئاع يف دلو «ةيرازنلا ةيخيراتلا تايصخشلا

 ةنيدم نم برقلاب طساو قيرط ىلع ةيرق يف ةيمامإ
 لخد مث ًاسردم حبصأو ةرصبلا يف ئبرتو ةرصبلا

 كانهو توملأ ىلإ رفاسو يرازنلا يليعامسإلا بهذملا

 ىلإ ديمأ كرزب نب دمحم دهع يلو نسح عم بهذ
 نع قيقحتلاب ماق توملأ يف هتماقإ لالخو .ةسردملا

 دئاقع ةساردب ماقو «يرازنلا يليعامسإلا بهذملا

 قيدصلا حبصأو افصلا ناوخإ لئاسر أرقو ةفسالفلا

 يناثلا نسح ملست نأ دعبو .باشلا نسحل ميمحلا

 ايروس ىلإ نانس ثعب م57 /هههال ةنس ةطلسلا

 لصوملا قيرط نع ةددشم ريبادت تحت نانس هجوت دقو

 نيدلا رون ةطلس تحت كاذنآ تناك يتلا بلحو ةقرلاو

 مهأ دحأ فهكلا ىلإ لصو ًاريخأو . يكنز نب دومحم
 يف نمزلا نم ةدم ماقأف ءارهبلا لبج يف نييرازنلا عالق

 خيشلا يفوت نأ ىلإ كانه نويرازنلا هبحأ ثيح فهكلا

 ىف ةيرازنلا ةيليعامسإلا ةوعدلا سيئر ءدمحم وبأ

 ناك يذلا دمحم يبأ ةافو تدأ دقو . لبجلا يف ءايروس

 .هفلخيس نم ىلع فالخ ىلإ تدأ ًالوهجم ًايعاد
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 ىظحي ناك يذلا دوعسم نب يلع هجاوخلا هفلخ ًاريخأو

 ىلع لوصحلا نود «يرازنلا عمتجملا نم بناج معدب
 نم ىرخأ ةعومجم نأ ريغ .اهدييأتو توملأ ةقفاوم

 دمحم يبأ قيقش نبا روصنم يبأ ةماعزب ايروس ييرازن
 رمألا ىّذأو دوعسم نب يلع ىلع تقفتا دهف سيئرلاو

 ةوعدلا توملأ نم رمأب نانس معزت ةرتف دعبو . هلتق ىلإ
 يف هفقوم زيزعتب أدب هبصنم يف رقتسا نأ دعبو ايروس يف
 ماكحلل ةمئالم ةسايس ذختا هسفن تقولا يفو عمتجملا

 دق ارتاك نيذلا نييبيلعلل ةسبلاب كلذكو نيفيسلا

 يف نييرازنلا نييليعامسإلا ىلع ًامئاد ًارطخ اوحبصأ

 ىنبو يباوخلاو ةفاصُرلا يتعلق ريمعتب أدبو .ايروس
 ةقيلعلا ةعلق ىلع ىلوتسا امك .ةديدج تانيصحتو اعالق

 . بقرملا ةعلق نم برقلاب

 ةيرازنلا عالقلا نيب لقنتي ناك امنيبو مايألا كلت يفو

 ةعرسب ىهنأ ,ءسومدقو فهكلاو فايصم اميسال
 ميظنت داعأو يرازنلا عمتجملا يف ةيلخادلا تاعارصلا

 ةيحانلا نم لذب امك ديدج نم نييرازنلا نييليعامسإلا

 نم ةلقتسم ةعومجم ليكشت يف ًاصاخ ًامامتها ةيسايسلا
 رش نم هتلود ةنايص ىلإ فدهي نانس ناكو .نييئادفلا

 ءانبأ نم ماكحلاب همامتها ىلوأ اذهلو «نيريثكلا ءادعألا

 لك نم ايروس ىلع مهتطلس نوعسوي اوناك يذلا ةنسلا

 امهتوق ةورذ يف نيدلا حالصو نيدلا رون ناكو بناج
 ريبدت يف ايكذ حابصلا نسحك نانس ناك املو .كاذنآ

 ذختاو قئاقحلا هذه كردأ «ةيجيتارتسالا تاسايسلا

 ملاعلا عم هتالماعمو هتافرصت يف ةبسانم تاسايس

 وأ اهليدعت هناكمإب ناك يتلا تاسايسلا كلت «٠ يجراخلا

 لك نم هتلود لالقتسا نيمأتل تقو يأ يف اهرييغت
 نانس لواح ةسايسلا هذه لثم ذاختال ةجيتنو «بناج

 ذنم اوناك نيذلا نييبيلصلا عم فقوملا ةئدهت ةيادبلا ذنم

 ةمجاهمب رخآو نيح نيب نوموقي تاوئس ةدع
 .ةديدعلا مهعالق ىلع ءاليتسالل نييرازنلا نييليعامسإلا

 نييبيلصلا نيب ًاديدج ًاودع اودجو نييرازنلا نأ ريغ
 مكاح نم اوملست م47١١ /ه5707 ةنس ىف اوناك نيذلا

 بونجلا ىصقأ يف ةعقاولا داركألا نصح ةعلق «سلبارط

 ماشلا

 نيذلا ءالؤهو نييرازنلا نيب تناكو . ءارهبلا لبج نم

 «ةلقتسم ةروصب نولمعيو ابابلا نم مهرماوأ نوقلتي اوناك
 نوعفدي نويرازنلا نويليعامسإلا ناكو ةيئزج تاعارص

 ةنس يلاوحو .ءالؤهل ةيوئنسلا بئارضلاو ةيزجلا
 لوألا كيرلامآ ىلإ ًادفو نائس ثعب ١١7/7 /ه8

 ًالمآ سدقلا ةموكح عم ةيمسرلا تاقالعلا ريوطتب ًابلاطم
 ةحجان تناك تاضوافملا نأ ودبيو ةيزجلا عفد يهني نأ

 ءاغلإب دعو سدقلا ةكلمم كلم نإ ثيحب ةيباجيإو

 دبعملا ماكح ضفري نأ يعيبطلا نمو .ةيوئسلا ةيزجلا

 دفولا اذه ةدوع لالخو .يرازنلا دفولا دييأت نويبيلصلا

 مهيلع نييبيلصلا دبعملا ماكح موجهب هلاجر ئجوف
 ناك امنيبو ًاعيمج مهلتق ىلإ ىدأ ام (يليفرتلاو) ةدايقب
 دبعملا ماكح قحب ةددشم ريبادت ذاختاب موقي (كيرلامآ)

 م4١1١ /هدا/٠ يف يأ .ةريصق ةدم دعب يفوت

 رهتشا دق ناك يذلا  نانس نيب تاضوافملا تلشفو

 بشن اّملو .سدقلا ماكح نيبو - لبجلا خيش بقلب

 نيدلا رون ءافلخ نييكنزلا نيبو نيدلا حالص نيب عارصلا
 نأ نويرازنلا نويليعامسإلاو نويئكنزلا دجو ءدومحم

 اذه عفدل نواعت امهنيب ماق كلذل ًاعم مهددهي رطخلا

 .رطخلا

 يضارأمجاهي نيدلا حالص ناك امنيبو

 هلاخ طسوت (فايصم) رصاحيو نييرازنلا نييليعامسإلا
 هامح ةنيدم مكاح شكت نب دومحم نيدلا باهش

 -قةبيط تاقالع مهب هطبرت تناك يذلاو نييرازنلل رواج.هلا

 متف نييرازنلا ميعز نانس نيبو نيدلا حالص نيب طسوت

 كلت نم هتاوق نيدلا حالص بحسو امهنيب دهاعتلا

 باحسنال ةفلتخم تاليلعت كانه نأ ىلع .ةقطنملا

 نأ ىري نم كانهو .ءارهبلا لبج نم نيدلا حالص

 نمو ةطاسولا ىلع هلاخ ضرح يذلا وه نيدلا حالص
 ىري نمو مالسلا تاضوافم أدب يذلا وه ًانانس نأ ىري

 نيب ءادعلا نإف ءرمأ نم نكي امهمو .ىرخأ ًابابسأ
 . قافتالا نم عون ىلإ نابناجلا لصوتو ىهتنا نيلجرلا

 نيس قع بردت ف تحاك نازعألا ةانخ قف

 ديدهت اهتمهم تناك قارعلا يف اهزكرم ناك (ةيوبنلا)



 ماشلا

 ييرازن ديدهت ىلإ اهرمأ دتماو «ةقطنملا يف ةعيشلا

 نمت 1 00+ اماق ةيرجتشب ن4 :ةنيش نك هنإ لاقيو' ءايروس
 (بابلا) يف نييرازنلا ىلع موجهلاب ةيوبنلا ةقرفلا ةلايخ

 .اهل نيتعباتلاو بلح نع نيتديعبلا ريغ (ةغازُب) يفو
 لوقيو .لاومألا نم ريثكلا اومنغو فالآ ةدع اولتقو

 /ه“5١71 ةنس ىفوتملا) ريبُج نبا يسلدنألا ةلاحرلا

 /هه٠ ةنسايروس يف رم دق ناك يذلا( م١1

 /هدال؟ ةنس يلاوح عقو ثداحلا نأ م80١1 ---414

 نم نيدلا حالص باحسنادعبو .م79١1--7“

 حالص ىلع يئادع لمع يأب نويرازنلا مقي مل «فايصم
 نيدلا حالص نيب ؤطاوتلا نم عون ماق لب «نيدلا

 نانس نيب تاقالعلا نإف كلذ نم سكعلا ىلعو .نانسو

 ةنس يفو .روهدتلاب تذخأ نييكنزلا بلح ةنيدم ماكحو

 نيدلا باهش نويرازنلا نويئادفلا لاتغا /١١177 /هالا“

 بلح عماج يف حلاصلا كلملا ريزو يمجعلا نبا

 يذلا  نكتشمكل ًايوق ًاسفانم ريزولا اذه ناكو . ريبكلا

 رون نبا حلاصلا كلملا ىلع ةياصو بلح مكحي ناك

 لوقتو  نسلا ريغص لازي ال ناك يذلا يكنز نيدلا

 . نكتشمك نم ضيرحت عمو لايتغالا نإ رداصملا ضعب
 ًابلاط نانس ىلإ ةفيزم ةلاسر لسرأ نئكتشمك نإ لاقيو
 هذه تناك ءاوس ريدقت يأ ىلعو نييئادفلا لاسرإ هنم

 اوزهتنا نكتشمك ءادعأ نإف ةبذاك وأ ةحيحص ةعاشإلا

 ةنس ىفو .هبيذعت دعب هلتقو هبصنم نع هتيحنتل ةصرفلا

 ىفوتملا) حلاصلا كلملا داعتسا 1١174- ١١86٠ /ها/ه

 ملو «نييرازنلا نم ةريجهلا ةعلق ١181( /01/ا/ ةنس

 نانس لسرأف «ةجيتن نع نييرازنلا تاجاجتحا رفست
 يف رانلا ءالؤه مرضأو بلح ةنيدم ىلإ هئالمع ضعب
 :ةيدهلا قون

 سفن يف ايروس يف ةطلسلا نانس ملست ناك دقل

 «توملأ يف ةطلسلا يناثلا نسح ملست يذلا تقولا

 نمو .توملأ يف نيميمح نيقيدص نالجرلا ناذه ناكو

 نابشلا ةعومجم ىلإ مضنا دق نانس نوكي نأ لمتحملا

 يليعامسإلا نسح دئاقع نوديؤي اوناك نيذلا نييرازنلا

 يف يناثلا نسح نلعأ امدنعو .ةديدجلا يناثلا يرازنلا

 ليخا

 ريوحتو توملأ يف (ةمايقلا) ةركف 48 ١155

 نييرازنلا قطانم ىلإ نيبودنم لسرأ مث بهذملا
 حاتتفا ةمهم لّبقت يذلا وه نانس ناك كلذ ىلإ مهوعديل

 نلعأف ءايروس يف يرازنلا بهذملل ديدجلا رصعلا اذه

 مل ةركفلا هذه نأ ودبي هنأ ريغ ايروس يف ةمايقلا رصع

 ايروس يف نييرازنلا نييليعامسإلا نيب الماش اباحرت قلت

 اونوكي مل ايروس يف نييرازنلا نيفلؤملا نأ ودبي امك

 ملو نييناريإلا نييرازنلا تافيلأتو تاباتكب ةفرعم ىلع

 توملأ ديس هب فصوي حبصأ امب ًاصاخ ًامامتها اودبي

 نإف اذهلو .نييناريإلا نييرازنلا دئاقع يف يساسأ وه امم

 ةركف اولجسي مل ناريإ ييرازنل ًافالخ ايروس يبرازن

 نوتم ةيأ يف دوجو ةديدجلا ةديقعلل نكي ملو ةمايقلا
 نيخرؤملا نإف رخآ بناج نمو .ةيروس ةيرازن صوصنو
 عالطالا نود ثداحلا اذه ىلإ زاجيإب او راشأ نييئسلا

 نلعأ .نويناريإلا نوخرؤملا اهركذ يتلا ليصافتلا ىلع

 ١١55 /6659 ةئس دعب ةليلق ةرتف دعب (ةمايقلا) نانس

 «ناريإ يف تميقأ يتلا تالافتحالا لثم تالافتحا ماقأو

 دئاقع يف ًاصاخ ًاناكم لتحت مل ةمايقلا ةركف نأ ريغ

 يف اهيف مكحي نانس ناك يتلا ةرتفلا يف ايروس ييرازن

 ةموكح لالخ توملأ نع لالقتسالاب ذخأ يذلاو ايروس

 تافالخ عوقو ىلإ ريشي تاياورلا ضعبو يناثلا دمحم

 نم رثكأ لسرأ ًادمحم نأو «يناثلا دمحمو نانس نيب

 ريغ .نانس لايتغال ايروس ىلإ توملا نم نييئادف ةرم
 ضفر نانس نأو مهتامهم يف اولشف نيعوطتملا ءالؤه نأ

 لاح يأ ىلعو .توملأ عم ةيئاهن ةروصب هتاقالع عطق

 . هتياور بسح ةمايقلا ةركف مّلعُي ناك نانس نأ ودبي

 ققحت مل يتلا ةيروسلا ةياورلا هذه تافصاوم نإ
 كانه يرازنلا يليعامسإلا عمتجملا يف ةقيمع ًاروذج

 ةيأ يف ركذُت مل تافصاوملا هذه نأل انم ةلوهجم

 نإ .اهيلإ انلصوت ةيليعامسإ ريغ وأ ةيليعامسإ تافيلأت
 وأ سارف وبأ لصف لثم ىرخألا ةيرازنلا تافلؤملا
 ةضماغ تاراشإ اهيف .نانس ىلإ بسنت يتلا تاللاقملا

 مامإلا بصنم ىلع حوضوب دكؤت الو نانس ميلاعت نع
 نانس يظح .هيف ةفوشكملا ةقيقحلا روهظو رضاحلا
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 .يرازنلا عمتجملا يف ريظنلا ةعطقنم ةبحمو ةيبعشب
 ةوعدلا زكرم نع داعتبالا ىلع ةردقلا هاطعأ رمألا اذهو

 يأ وأ رود يأ فرعُي مل نكلو .توملأ يف اهتدعاقو

 نإ رداصملا ضعب لوقتو .هسفنل هحنم دق ناك بصنم

 ناك ول امك هنوردقيو هنومرتحي اوناك هراصنأ ضعب

 يف - نانس فّضوو ةينانسلا :مهنومسي ءالؤهو .ًامامإ

 -نييروسلا نييرازنلل ةيلاتلا روصعلا يف يبعشلا بدألا

 بساني ًايولع ًاماقمو ًابصنم حنمو هللا ءايلوأك فصو

 نم ريثكب ىلعأ وه يذلا بصنملا «مامإلا ماقمو بصنم
 نبا نيدلا باهش سارف وبأو .مامإلل لثمم بصنم
 ارمأ هتمظعو نانس تاراصتنا ربتعي يمليدلا رصن يضاقلا

 يرابلا نم داشرإلاو معدلا ىفلتي ناك ول امك ًايهلإ
 . ةلاعت

 رابدور ةيرازن نم رثكأ اوناك ايروس ةيرازن نإ
 .ةيركفلا تارايتلا عاونأ فلتخمل ةضرع ناتسهتو

 ةركفلا نع هسفن نع ةياور ضرع نانس نأ لمتحيو

 ناك هنأو ةزراب ةيروس ةفص اهيف تناك ةمايقلل ةديدجلا

 ةمئالم تناك يتلا ةيبعشلا تاليدعتلا ةلوهسب ىقلتي

 ناسنإلا نإف ًاريخأو «يرازنلا يليعامسإلا بهذملل

 ةيبعشلا ميلاعتلا ضعب ةيروسلا ةيراذتلا راكفألا يف هجاوي

 لصح يذلا طمنلا ىلع (ةمايقلا) ةركف ىف دجوت ال ىتلا

 يكن يلع راصنأ دحأ رذابأ نأ ًالشمف «ناريإ يف
 ةيرازنلا ةركفلا يف ةيسيئر ةماه ةلزنمب ىظحي نييسيئرلا
 ةيلاتلا روصعلا يف ةيرؤسلا تاقلؤملا يف دجويو ةيروسلا
 نإف'ةيرلغلا ميس الا ةيوززيلاو ةيولخلا دتاقعلا قنوت
 دئاقعل ةضرع ةيدامتم نورق لاوط اولظ ايروس ىيرازن

 نيتقرفلا نيتاه نإو .مهراكفأو نييولعلا مهناريج

 .ءارهبلا لبج يف تارم ةدع نانس دهع يف اتعراصت

 يف تاعومجملا عيمج نأ دكؤت لئالدو تاراشإ كانهو

 ةركف ًاديج بعوتست مل يروسلا يرازنلا عمتجملا
 نييرازنلا اميس ال .اهنم ةيروسلا ةياورلا ةصاخو (ةمايقلا)

 جراخ .«قامسلا لبجو رزج يف نوشيعي اوناك نيذلا

 ليبس ىلعو .اهتانيصحتو ةيسيئرلا ءارهبلا لبج ةدعاق
 /ه0ال" ةنس يف هنإ :هنومضم ام ميدعلا نبا لوقي لاثملا

 ماشلا

 ققحت دق نكي مل يذلا تقولا يفو ١١ا7/---7

 نم ةعامج نإف «نيدلا حالصو نانس نيب قفاوتلا

 ةايحلا نم عون ىلإ اولصوت قامسلا لبج يف نييرازنلا
 ءالؤه نم نانس أربت دقلو .ةافّصلا مهسفنأ نومسي ةرحلا

 تناك نيذلا بلح يف نييكنزلا لخدت دص نم نكمتو
 لامعأب هسفنب نانس متهاو .ةبيط تاقالع مهب هطبرت

 لتقو ةيلبجلا قطانملا يف اونصحت دق اوناك نيذلا ةافصلا

 ييرازن نأ ركذيو مهتاطاشنل ةياهن عضوو مهنم ريثكلا

 نأو لاصخلاو لامعألا هذه لثمب اومهتي مل ناريإ

 يلخاد لاصفنا يأ هجاوي مل ناريإ يف يرازنلا عمتجملا

 .ةافصلا ةثداحب هسايق نكمي

 ماق ١١47 ناسين /084 ةنس يناثلا عيبر رهش يف

 يكرام) اولتق ذإ يسايس لايتغا ربكأب ايروس ويرازن
 اليبازيإ جوزو يبيلصلا سيدقلا ةكلمم كلم .(دارنوك

 ىلع ًاكلم جوت دق ناك يذلا لوألا (كيرلامآ) ةئبا

 ره ثداحلا اذه نإ .روص ةنيدم يف هولتق «جنرفإلا

 ثادحأل نيخرؤملا عيمج نإ انلق نأ قبسو .نييبيلصلا

 نيملسملا نيخرؤملا نم ًاريثكو ةثلاثلا ةيبيلصلا برحلا
 نأ رداصملا نم ريثكلا دكؤيو .ثداحلا اذه اولقن

 نييحيسملا نابهرلا سبالم يف اناك نانثا هب ماق لايتغالا

 ءارآ كانه نكلو «دارنوك ةقث بسك نم انكمت اناك دقو

 دقتعت .لايتغالا اذهل ضرحملا نع ةفلتخم تايرظنو

 نأ ةيبرغلا رداصملا ضعبو ةيمالسإلا رداصملا ضعب

 كلم دسألا بلقب بقلملا لوألا دراشير وه ضرحملا

 ىضارألا ىف كاذنآ ناك يذلا )١١49 -١11١144( ارتلكنإ

 رخآ فناح نمو: .دارتوك عم ءادع ف ذاكو ةسدقملا

 اذه ىلع نانس ضرح نيدلا حالص نإ لوقي نم كانه

 ىلع ناك يذلا نانس نإ سارف وبأ لوقيو لايتغالا

 حالص هقيدص دعاسي نأ دارأ نييبيلصلا عم ةئيس تاقالع

 نيدلا حالص حلاص امدنع ةريصق ةرتف دعبو نيدلا

 ةدهاعم لعج مهعم برحلا ةلاح ىهنأو نييبيلصلا

 .نييرازنلا يضارأل ةلماش مالسلا

 ةنس فهكلا ةعلق ىف نائس نيدلا دشار ىفوت

 ناكرأ دطو اندكن ١١9 /ه469 وأ 0 / 14



 ماشلا

 ًاماع نيثالثلا براقي ام لاوط ةيروسلا ةيرازنلا ةلودلا
 ناكو .ةرهشلاو ةوقلا نم ةجرد ىلعأ ىلإ هراصنأ عفرو

 نيب ديحولا ةيروسلا ةيرازنلل ميعز ردجأو ئوقأ هتفصب
 نع لماكلا لالقتسالا ىلع لصح يذلا ءامعزلا

 ةلقتسم ةيوه ةيروسلا ةيرازنلا ىطعأ دقل .توملأ

 عالقلا نم ةكبشو ءمهب ةصاخ يضارأو ؛ةلصفنمو

 ةعومجمو «ةاعدلا نم بصانم ةلسلسو «تانيصحتلاو

 ةوعدلا اومعزت نيذلا ةاعدلا نإ .نييئادفلا نم ةيوق

 174١و م1777 57١/ ةنس نيب ايروس يف ةيرازنلا

 .دوعسم نب نسح نيدلا لامك :مهم /”5ه5و

 نيدلا جاتو نيسح نب رفظم نيدلا جارسو نيدلا دجمو
 دقو .يلاعملا وبأ نيدلا يضرو دمحم نب حوتفلا وبأ

 دقو .توملأ نم نودفوم مهنأب ةاعدلا ءالؤه ىلإ ريشأ

 .مامإلا مسا دعب ةيروسلا شوقنلا يف مهؤامسأ تءاج

 يف لمعلا ةيرح ةرتفلا هذه يف ايروس ييرازنل ناكو

 ةبسنلاب لاحلا ناك امك جنرفإلاو نيملسملا عم مهتاقالع

 مهتاقالع ىلع ايروس ويرازن ظفاحو ناتسهق ييرازنل
 .ايروس يف يبوبألا نيدلا حالص فالخأ عم ةيدولا

 ثلاثلا نسح نيدلا لالج نيب تاقالعلا عيبطت دعبو

 يف تاقالعلا هذه تدادزا نيملسملا نم هريغ نيبو

 ذنم اودمتعي نأ نييرازنلا ناكمإب ناكو .ًامحالت ايروس

 .ةدحولا يف مهعم ءاكرش مهتفصب نييبويألا ىلع نآلا

 هتسايس نلعأ ثلاثلا نسح نأ ةيبرعلا رداصملا تركذو

 هذه تبتكو ١؟١١؟١١1١5-1 5١8/ ةنس ةديدجلا

 ةيقبو ايروس ىلإ ءارفس ثعب ثلاثلا نسح نأ رداصملا

 ةيمالسإلا ةعيرشلا عابتاب مهيلع دكأو ةيرازنلا نادلبلا

 يتلا تاثعبلا ىلإ افاضم اذه .دجاسملا ءانبب مهرمأو

 كسمتلا ىلإ عوجرلا ًانلعم نيملسملا ءامعز ىلإ اهلسرأ
 صخ دق ثلاثلا نسح نأ ودبيو .ةيمالسإلا ةعيرشلاب

 ايروس يبرازن نأ ودبي امك ةدكؤم بتكب ايروس يبرازن

 نيعب ذخألابو .توملأ اياعر مهتفصب مامإلا رماوأ اوقبط

 ةفيلخلا نيبو ثلاثلا نسح نيب مئاقلا داحتالا رابتعالا

 ةصاخو نييبويألا عم مهتاقالع نإف رصانلا يسابعلا

 نبا(١؟85١1١5-1١7 "5١/ 6587) رهاظلا كلملا
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 ةظوحلم ةروصب تنسحت بلح ةنيدم مكاح نيدلا حالص

 يأب اوموقي مل ايروس ييرازن نإف كلذ ىلإ ةفاضإو
 مهعارص نأ ريغ ةملسملا ةيلحملا تايصخشلل لايتغا

 ايروس لحاوس نولتحي اولاز ام اوناك نيذلا نييبيلصلا عم

 .ارمتسم ناك

 ايروس يبرازن ويئادف لتق م1717 /ه١٠71 ةنس يف

 )1141-١7775( عبارلا دنومهوبل باشلا نبالا ءنومر

 م8١11١-4١5١ /ه١١1 ةنس يفو ةيكاطنأ كلم

 «لايتغالا اذهل ًاماقتنا يباوخلا ةعلق دنومهوب رصاح

 ىف ةدعامسلاو وعلا نويرازتلا ةويايعامتالا نط

 مزُه املو مهذاقنإل ًاشيج اذه لسرأف ءرهاظلا كلملا

 لداعلا كلملا لسرأ ءارهبلا لبج يف رهاظلا كلملا دونج

 ةدعاسمل رخآ ًاشيج قشمد ىلع يبويألا مكاحلا لوألا

 باحسنالا ىلع نييبيلصلا شيجلا اذه ريجأف نييرازنلا

 ايروس ويرازن رّيد لاوحألا هذه يفو .يباوخلا نم

 ماكحلا ضعب نم ةيزجلاو لاومألا ىلع لوصحلل ًابولسأ

 لسرأ ١7717 /574 ةنس يف .نييحيسملاو نيملسملا

 )1١71١1١-١56١( علم واع 1 يناثلا كيردرف

 ضرألا ىلإ مدق دق ناك يذلا 9"2ايناملأ روطاربما
 ىلإ ةثعب لسرأ - ةيبيلصلا بورحلا يف ًاكراشم ةسدقملا

 ءايروس يف نييرازنلا نييليعامسإلا ميعز نيدلا دجم

 ناك رانيد ٠٠٠٠١ يلاوح اهتميق ردقت اياده اهعم لمحت

 نيدلا دجم نأ ريغ .توملأ ىلإ اهلاسرإ ضورفملا
 تافرصت ببسي نمآ ريغ توملأ ىلإ قيرطلا نأ مهربخأ
 ناعرس هنكلو ايروس ىف ايادهلاب ظفتحاف «نييمزراوخلا

 (17897/ 1715 /4'38 - 31) زيزعلا كلملا ربخأ ام

 نأمطو ةيدولا روطاربمالا اياونب بلح ةنيدم مكاح
 ةرورضلا تضتقا اذإ مهعم نواعتلا رارمتساب نييبويألا

 دجم لسرأ ةيرجه 775 ةنس يف يأ ليلقب اهلبقو .كلذ

 (”)هورلا يف يقوجلسلا كلملا ىلإ هنع نيلثمم نيدلا

 1١١١9 /515-5"5) لوألا دابق يك نيدلا ءالع

 .سدقلا ةكلممل ًايزمر ًاكلمو ةيلقصل اكلم هسفن تقولا يف ناك )1١(

 .لوضانألا :مورلاب دوصقملا (')
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 ةغلابلا ةيونسلا ةيزجلا هيلإ لسري نأ هنم بلطو 0

 راشتساو توملأ ىلإ لسرت تناك ىتلا رانيد ٠

 إف اينو ءًاباحتإ هنارج هاجم توما عر :كلْْل
 يف يرازنلا عمتجملا ىلإ عفدت تناك ةروكذملا ةيزجلا

 .ايروس

 نيذلا ةسينكلا ناسرف بلط مايألا كلت نوضغ يفو

 نييرازنلا نيب ةمئاقلا تاقالعلا نم نيحاترم ريغ اوناك

 مهل ةيزجلا عفد نييرازنلا نم اوبلط يناثلا كيردرفو

 نوملتسي نيذلا مه مهنإ اولاقو كلذ نويرازنلا ضفرف
 نأ ناكف «جنرفإلا كولملاو ةرطابألا نم ةيزجلاو ايادهلا

 نم ريثكلا اومنغو نييرازنلا ةعامج ناسرفلا مجاه

 ويرازن ناك ١7728/555 ةنس يلاوح ىتحو «مهلاومأ

 ريشت تامالع كانهو ناسرفلا ىلإ ةيزجلا نوعفدي ايروس

 ابابلا لسرأف ناسرفلا عم اوقفتا نييرازنلا نأ ىلإ
 يف )1171-١151( 6ءئم5 11 عساتلا سويروغيرغ

 ضرألا يف هيلثمم ىلإ ةلاسر ١178/5678 ةنس

 ثدح رخآو .ةدشب تاقالعلا هذه لثم نيدت ةسدقملا

 تاقالعلا وه ةرتفلا هذه يف ايروس ةيرازن خيرات يف ماه

 عساتلا سيول نيبو ايروس يف يرازنلا يعادلا نيب ةمئاقلا

 دوقي ناك يذلا اسنرف كلم سيول سيدقلاب فورعملا

 بسح تاقالعلا هذه دوعتو .ةعباسلا ةيبيلصلا برحلا

 ةريصق ةرتف ىلإ دوعت «كلملا بتاك «ليونئوج هركذي ام

 /1144 ةنس رفص رهش يف اكع ىلإ سيول لوصو دعب
 وبأ نيدلا جات نوكي نأ أدج لمتحملا نمو .1١؟٠5 رايأ

 همسا ءاج ام بسح كاذنآ نييرازنلا ىلع ًاميعز حوتفلا

 يذ رهش خيرات لمحت يتلا فايصم ةعلق شوقن يف

 هذه روحمو ١78564. راذآ - طابش /5847 ةنس ةدعقلا

 اسنرف كلم ىلإ اوبهذ نييرازنلا نع نيلثمم نأ تاقالعلا

 نم بلطي نأ امإو ةيزجلا عفدي نأ امإ هنم اوبلطو
 عمو .ةيزجلا عفد نم نييرازنلا ءافعإ نييدبعملا ناسرفلا
 56810214 فنوتاش ود مايليوو هيشيف ود دلانيجر لخدت

 ةذتاسأ ريبك ع ؟/1هطنعر, 1111! ة 22 06 1

 ىلإ دؤت مل سيولو لبجلا خيش تاضوافم نإف نييدبعملا

 عم ةيدو تاقالع ةماقإ يف ةبغر رثكأ سيول ناكو ةجيتن

 ماشلا

 نييليعامسإلا ىلإ ةيزجلا عفد ضفر كلذل لوغملا
 ناسرف ىلإ مهتيزج نوعفدي نويرازنلا لظو نييرازنلا
 .دبعملا

 ت1

 يديأ ىلع ناريإ يف ةيرازنلا ةلودلا رايهنا ناك

 مهيلع رذعتي ناك ثيح ايروس ةيرازن ىلع ًاقاش لوغملا
 ةيامح تعطقنا نأ دعب مهسفنأ اوزربي نأ نآلا ذنم

 . يرازنلا مامإلا داشرإ باغو مهنع ةيتوملألا ةماعزلا

 ةيلحملا اهتدايق بختنت ايروس يف ةيرازنلا تراصف

 نانثا بختني نأ تاقوألا ضعب يف فداصي ناكو اهسفنب

 يرازنلا عمتجملا نإف اذهبو . يسيئرلا يعادلا بصنمل

 مرحو ةيزكرملا ةدايقلا ةزهجأ دقف دق ناك يذلا يروسلا

 تارماؤمو تاططخمل ًافده تقولا سفن يف ناك اهنم

 ضرعتو كيلامملاو لوغملا اميس ال ةفلتخملا ىوقلا

 نيب ةسفانم لكش ىلع زربي ناك ديدش ىلخاد قاقشل

 نع ةليسعلا ةلفافملا ةاناعي نع الضفا ءرابكلا ةاعانلا
 .اهيظفاحمو ةفلتخملا عالقلا يبقارم

 نييرازنلا مالستسال تدهم رومألا هذه عيمج نإ

 لوألا سربيب نيدلا نكر رهاظلا كلملا ىلإ نييروسلا

 كيلامملا ناطلس )575-564/ ١1١77-176(

 .ايروس يف ةعرسب هتطلس دم يذلا رصم يف ةيرحبلا

 ىلع ءاضقلا نم وكالوه غرف نأ دعبو لاوحألا هذه يفو
 هفده وحن فحز ناريإ يف نييرازنلا نييليعامسإلا
 ؛ةيسابعلا ةفالخلا ىلع ءاضقلا وهو يناثلا يسيئرلا

 طابش /707 رفص رهش يف دادغب ىلع لوغملا ىلوتساف
 وكال وه ةدايقب يلوغملا فحزلل ثلاثلا فدهلاو .,

 لوغملا ىلوتساف .ايروس يف ةمئاقلا تاموكحلا ناك

 ةريصق ةدم دعبو 111١. /5608 يف بلح ةنيدم ىلع

 عيبر رهش يفو .وكالوهل قشمدو هامح اتنيدم تملستسا

 قشمد ةنيدم اقوبوتيك لخد ١5٠ راذآ /504 لوألا

 ناكو ايروس يف لوغملا تايلمع دوقي ناك ثيح ًارصتنم

 دنومهوب هرهصو ىرغصلا اينيمرأ كلم موثيه هعم
 هذه يفو .لوغملا افيلح ةيكاطنأ ةكلمم كلم سداسلا



 ماشلا

 عالق عبرأ وظفاحم ملس 5 /5608اهسفن ةنسلا

 لوغملا تاراصتنا نأ ريغ .لوغملل فايصم اهنيب ةيرازن

 ةنسلا كلت فيص يفف .دمألا ةريصق تناك ايروس يف

 لبق يفوت دق ناك يذلا نآ اقوكنم ةافو أبن وكالوه عمس

 اقوبتيك نيعو ناريإ ىلإ داعف ١559/5701 يف يأ ةنس

 ناضمر 75 ىفو ايروس ىف ىلوغملا شيجلل ًادئاق

 يف ثول نيعايف لونملا نم 185 ريمعتم +50
 هدافي وفم كنلامم تازق ماما ارك ةمزهم نعتلت

 (7١؟50- 1١1769 /561-568ال) زطق رفظملا ناطلسلا

 لبق زطق لايتغا ىلع سربيب لمعو .لتقو اقوبتيك رسأف

 دعب كيلامملا شرع ىلع سلجو ةرهاقلا ىلإ لوصولا
 عيمج نم لوغملا درط ىتح ةليوط ةدم ضمت ملو .زطق

 ودبيو .ةرصتنملا ةوقلا سربيب حبصأو ةيروسلا قطانملا
 ةيقبَو كيلامملا اودعاس نييرازنلا نييلعامسإلا نأ

 داعتساف ءايروس نم لوغملا درط يف نيملسملا ماكحلا

 ناك يتلا عبرألا عالقلا تولاج نيع ةكرعم دعب نويرازنلا

 معزتي يلاعملا وبأ نيدلا يضر ناكو ؛لوغملا اهلتحا دق

 بقاعف اهيلع لوغملا موجه نمز يف ايروس يف نييرازنلا

 نبا لوقي .لوغملل مهعالق اوملس نيذلا نيظفاحملا

 ايروس يف نييرازنلا يف ًايعاد حبصأ نيدلا يضر نأ رّسيم

 دفوأ بصنملا اذه يف هنييعت لبقو 4 /565 ةنس

 .رصم كيلامم طالب ىلإ ايرازن اريفس

 تاقالع ةماقإل نآلا نوعسي ايروس ويرازن ناكو

 نيبودنم عم ةريثك اياده اولسرأ اذهلو «سربيب عم ةيدو
 الغشنم كاذنآأ سربيب ناكو .سربيب طالب ىلإ مهنع

 عمتجملل تايحالصلا ضعب لوخف جنرفإلاو لوغملاب
 موقي ةيادبلا ذنم ناك هنكلو «يرازنلا يليعامسإلا

 نع ةياهنلا يف ترفسأ «مهل ةيئادع ةمظنم تاءارجإب

 .ايروس يف يرازنلا عمتجملل يسايسلا لالقتسالا رايهنا

 (1797 /597 ةنس ىفوتملا) رهاظلا دبع نبا لوقيو

 /1609 ةنس يف ضوف سربيب نإ «سربيب طالب خرؤم
 كلملا ىلإ نييرازنلا نييليعامسإلا نادلب قوقح ١

 ريمألا(1١-545١1880 /#58-5457)روصنملا

 ًابودنم اولسرأ نييرازنلا نكلو .هامح ةنيدم ىلع يبويألا
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 يتلا تايحالصلا ةداعإ هنم بلطي سربيب ىلإ مهنع

 يف اوحجنو «نييبويألا رصع يف مهل تحنم دق تناك

 نيب قاقشلا عاقيإ لجأ نم سربيب نكلو .رمألا اذه
 قي سس نيدلا امج ئرارتلا ثودنملا ىتع نيسرازفلا
 نيدلا يضر نم الدب يرازنلا عمتجملا ىلع اميعز تباث

 نب ليعامسإ نيدلا مجن عم هتيلوؤسم سرامي ناك يذلا
 نيدلا لامج لوبق اوضفر نييرازنلا نأ ريغ .ينارعشلا

 يضر يفوت مايألا كلت يلاوح يفو .هولتقو مهل ًاميعز
 ًازوجع ًالجر ناك يذلا نيدلا مجن حبصأو ًاضيأ نيدلا

 55١/ 1١١51١ ىف ايروس ىف ةيرازنلا ةوعدلل ًاسيئر

 نب نيدلا سمش نم لك ةيلاتلا تاونسلا يف ماقو .5
 يضر نبا وهو كرابم نيدلا مراص هرهصو نيدلا مجن

 ناكو .رومألا ةرادإب نيدلا مجن ةدعاسمب نيدلا

 :يهو عالق ينامث ةتباث ةروصب كلمي يرازنلا عمتجملا

 ةقينمو ةفاصرلاو يباوخلاو فهكلاو سومدقو فايصم

 دق اوناك نييرازنلا نأ ودبيو .ةعيلقو ةقيلُعو (ةقنيُم)
 .ةدم لبق ةبيرخلا ةعلق اودقف

 يف هتردق عقاوم زيزعت يف اكمهنم سربيب ناك امنيبو
 رخآو نيح نيب اوددجي نأ نوري نويرازنلا ناك ءايروس

 ناك امدنع ١777/577١ يففف .هعم ةيدولا مهتاحرتقم

 دفو هجوت «جنرفإلا ىلع موجه نشل دعتسي سربيب
 سربيب ىلإ نييرازنلا ءاسؤرلا ءانبأ نم نينثا ةسائرب يرازن

 مهنيبو دفولا ءاضعأ لموعف ءايادهلا ضعب هعم ًالماح

 نأ رمأ ثيحب ةوقلا نم ةجردب سربيب ناك ١١١14

 لسرت تناك ىتلا فحتلاو ايادهلا نم بئارضلا ذخؤت

 ربع نميلا ماكح نمو «جنرفإلا كولم نم نييرازنلا ىلإ
 ةيرازن ةيمهأ تأدب خيراتلا اذه ذنمو .ةيرصملا يضارألا

 مهنكمت ةجرد ىلع اونوكي مل نيذلا  ةيسايسلا ايروس
 هذه تأدب  سربيب تايدعت ءازإ مهقوقح نع عافدلا نم

 ةدهاعم رثأو ةدم دعبو .لاوزلاو رايهنالاب ةيمهألا

 ناطلسلا نيب ١167/1554 يف تمربأ يتلا مالسلا

 مهأ نويرازنلا حبصأ ةسينكلا ناسرف نيبو يكولمملا

 بجومبو .سربيب ىلإ بئارضلاو ةيزجلا نوعفدي نيذلا
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 يتلا ةيزجلا نع ةسينكلا ناسرف ىلخت ةدهاعملا هذه

 تاليودلا ةيقب نمو نييرازنلا نم اهنوملستي اوناك
 ةفاضإو .هامحو صمح يتنيدم فارطأ يف ةيمالسإلا

 نأ ١7107 /556 نم نييرازنلا ىلع ناك كلذ ىلإ

 ناسرف ىلإ اهنوعفدي اوناك يتلا ةيزجلا سربيب ىلإ اوعفدي
 ةطلس تحت نآلا نويرازنلا حبصأ اذكهو .ةسينكلا

 مهلالقتسا اودقف ىتح ةدم ضمت ملو كيلامملا ةموكح

 .مهعمتجمب سربيب اهلزنأ يتلا طوغضلا دعب يرهاظلا

 يذلا وه سربيب ناك ىتح ةرتف ضمت مل هنأ ةقيقحلاو

 ناك يذلا رمألا «يرازنلا عمتجملا ءاسؤر لزعيو نّيعُي

 ١717١ /574 يف .توملأ ءامعز قباسلا ىف هلعفي

 فتوي فنار نكألا نمسا لإ سرب ماتم يدع

 ةيحتلا ميدقتل سربيب ىلإ نيدلا مجن هجوتي مل نييرازنلا

 مجن لزعو سربيب بضغف «ةقطنملا ماكح ةيقب لعف امك
 مجن ثعب امدنع ةريصق ةدم دعبو .هبصنم نم نيدلا

 هنع ًابودنم ةقيلعلا مكاح كرابم نيدلا مراص هرهص نيدلا

 اهعفدي يتلا ةيزجلا ةيمك نم للقي نأ لمأب سربيب ىلإ
 ًاميعز نيدلا مراص سربيب نّيع ؛كيلامملا ىلإ نويرازنلا
 نآلا بلاطي ناطلسلا ناكو .يرازنلا عمتجملا ىلع

 دحأ ىلإ ةعلقلا هذه يطعي نأ ديري ناكو فايصم ةعلقب

 . يميدعلا نيدلا زع هتداق

 /554 ةنس ةيناثلا ىدامج يف نيدلا مراص هّجوت

 عالق رومأ مّلستل سربيب نع ًابودنم 117١ طابش

 ةضراعملاب رمألا لوأ يف نيدلا مجن أدبف «نييرازنلا

 ةردابب ماق نيدلا مراص نكلو «ملستسا ام ناعرس هنكلو

 راثأ امم . فايصم ةعلق مالتساب ناطلسلا رماوأل فالخ

 ةعلق ىلإ نيدلا مراص لخد امدنعو سربيب بضغ

 دق اوناك نيذلا ةعلقلا ىلاهأ نم ًاددع لتق فايصم

 كّقملا درط: سربين نم زمأبو :هيلإ ةعلقلا ميلست اوضفر
 فايصم نم نيدلا مراص ءهامح ةنيدم مكاح روصنملا

 نيدلا مراص يفوت ثيح ةرهاقلا ىلإ انيجس هلسرأو
 ىلع ًاسيئر نيدلا مجن «سربيب نّيع ىرخأ ةرمو . كانه

 ةيضاملا هلامعأ نع رذتعا نأ دعب يرازنلا عمتجملا

 . ةرهاقلا يف نيدلا سمش هدلوب ظفتحاو

 ماشلا

 ناك امدنع 171/١ طابش 579 ةنس بجر رهش ىف

 د د وعفاك نتلا داركالا نكت كلت صاح ضو

 ةقيلع يلاهأ نم نييرازن نيلجر ىلع ىضبقلا مت «جنرفإلا
 ىلإ رمألا اذه ىهنأف «ناطلسلا لايتغا ةلواحمب امهتاو

 ررقف .ايروس يف ةيرازنلا ةدايقلاو سربيب نيب مهافت
 لقّتعاف «ةقرفلا راصنأل يئاهن ّدح عضو نآلا سربيب

 ةايح ذاقنإل سربيب نيدلا مجن سمتلاف ءنيدلا سمش

 نع ىلختي نأ اذه هبلطل ةباجتسالا لباقم رطضاو «هنبا

 عالقلا رمأ ميلستو يرازنلا عمتجملا ةدايق بصنم

 نم غلابلا  نيدلا مجن بهذو .كيلامملا ىلإ ةيرازنلا

 ةرهاقلا ىلإ سربيب ةقفرب بهذ  اماع نيعست كاذنآ رمعلا

 نيدلا سمشل حمسو .. 4 /7177 يف كانه يفوتو

 نم ناكو هدلاول ًادعاسم نمزلا نم ةرتف ناك يذلا-

 حمس  هدلاو عم يعادلا بصنم لغشي نأ ًادج لمتحملا

 نوؤش ىلع فارشإلل ةتقؤم ةروصب ايروس يف ءاقبلاب هل
 ةرتف ًاثبع لواحف .كانه عالقلا نوؤشو ةيرازنلا ةوعدلا

 تناكو سربيب ىلع نييرازنلا فوفص ديحوت نمزلا نم
 رثإ ىرخألا ولت ةدحاو ةعرسب ملستست ةيرازنلا عالقلا

 ناك يتلا ةيرغملا دوعولاو تاديدهتلاو تارصاحملا

 رهش ىف ةفاصرلاو ةقيلعلا تملستساف . سربيب اهيطعي

 ةئس ةدعقلا يذ رهش ىتحو ١١1/١ رايأ /559 لاوش

 يباوخلا ىلع سربيب ئلوتسا دق ناك 11177 رايأ 0١

 سئي امل كلذ نوضغ يفو . سومدقو ةقينمو ةعيلقو

 هسفن ملس ةبثوب مايقلل هيعاسم حاجن نم نيدلا سمش

 يف نوظفاحملا رمتساو ةرهاقلا ىلإ لسرأف كيلامملا ىلإ

 دعب نكلو نمزلا نم ةرتف مهدومص يف فهكلا ةعلق
 ١ /5ا١9 ةجحلا يذ رهش يف ةعلقلا هذه طوقس

 ديب ايروس يف نييرازنلل ةلقتسم ةدعاق رخآ تعقو

 مالستسا نم تاونس ثالث نم لقأ دعب يأ «كيلامملا

 .لوغملل هوكدرك ةعلق

 عالق ىلع ًالماك ًءاليتسا سربيب ىلوتسا املو

 ناريإ يف لوغملا لعف امل ًافالخ لعف ءاهعيمج نييرازنلا

 يف ءاقبلاب مهزاجأو نييرازنلا عم حماست ذإ نييرازنلا عم
 كيلامملا فارشإ تحت ءارهبلا لبج يف مهعالق



 ماشلا

 سربيب نأب لوقت تاياور كانهو .ةددشتملا مهريبادتو

 يف نييرازنلا تامدخ نم اودافتسا هدعب نيطالسلاو

 مالستسا لبق سربيب نإ لاقيو . مهئادعأ عم مهعارص

 حافك يف نييرازنلا نييئادفلا لغتسي ناك ةيرازنلا عالقلا

 سلبارط تنوك دده دق ناك سربيب نإ ليقو .ءادعألا

 تقولا يفو ١71/١ ناسين /559 نابعش رهش ىف لتقلاب

 مطئافم ه1 81021010 يدرفتنوم بيليف لايتغال 0 هسفن

 يتلا  ةلواحملا ربد امك 1717١ ةنس روص بحاص

 ١777. يف يزيلكنإلا دراودا ريمالا لايتغال - تلشف

 نيطالسلا مادختسا ىلإ تراشأ يتلا رداصملا نمو

 ةطوطب نبا ةلحر باتك «نييرازنلا نيعوطتملا كيلامملا

 ىلإ هباتك يف ةطوطب نبا ريشي ذإ ,فورعملا حئاسلا
 عالق نع ثدحتيو 7 م1 يف ايروس يف هرورم

 اهنإ لوقيو .فايصمو فهكلاو سومدقو ةقيلعلاو ةقينم
 تاقالعلا ليصفتلاب حرشي مث .(ةيوادفلا) دي يف تلاز ام

 نيدلا رصان يكولمملا ناطلسلاو نييئادفلا نيب ةمئاقلا

 ١١954 /597 يف تارم ةدع دالبلا مكح يذلا دمحم

 5٠"١. /ال١5و

 نأ ايروس يف نييرازنلل حمس ساسألا اذه ىلعو

 اياعر مهرابتعاب ةلقتسم هبش ةروصب مهتايح يف اورمتسي

 ةصرفلا ىطعأ ام اذهو .كيلامملل ءايفوأ نيصلخم

 هتيوه ىلع ظفاحي يكل ايروس يف يرازنلا عمتجملل

 ناريإ يف نييرازنلل هلثمب حمسي ملامم «هتاداعو هباداو

 مهتبكن دعب مهتايح ناريإ يف نويرازنلا دعتسي مل كلذبو

 ةيرازنلا ةيليعامسإلا ةايح نإف رمألا ناك امهمو لوغملاب

 لبق تهتنا دق تناك ةيسايس ةوقو ةلودو ًابهذم اهتفصب

 ىلع ةمصاقلا مهتابرض كيلامملاو لوغملا لزني نأ
 ةليلقلا ةيسايسلا ةيمهألاو .يروسلاو يناريإلا نيعرفلا
 رصع رخاوأ ىف اهيلع اوظفاح دق نويرازنلا ناك ىتلا

 :دوكيبت ال 0 ١؟05 ف تاز دف :توملا

 يتلا ةميظعلا ةيلبجلا ةعلقلا كلت :توفلا الوشق سك

 «ةيرازنلا ةكرحلل ةيسيئر ةدعاق حابصلا نسح اهراتخا

 ًادج ةفلتخم ةلحرم تلخد ةيرازنلا ةيليعامسإلا نإف

 اهتفصب ةيح ةمئاق تيقبو ءاهخيرات مولعم ريغو ةضماغو
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 .ةقباسلا ةيسايسلا اهتيمهأ اهل نوكت نأ نود ةريغص ةقرف

 امك  توملأ دعب ام رصع يف ةيروسلا ةيرازنلل ناك

 نع لصفنم لقتسم بدأ  ةميدقلا ةنمزألا يف لاحلا ناك

 ىلع ايروس يف ةيرازنلا تظفاح دقو :ةيئاربألا ةيرازنلا
 ىمطافلا رصعلا ىف ةيليعامسإلا تافلؤملا نم ريثكلا

 ةيطاقلا هليعامسلالا هيلاعت وفه هنن كلدل ةكشتو
 .ةيروسلا ةيرازنلا صوصن يف تلخدو مهنيب ترمتسا
 هنع ثدحتن يذلا رصعلا يفو ايروس يف ةيرازنلا نأ ريغ

 تافلؤملا نم ةليلق ةيمكو نيفلؤملا نم ًاليلق ًاددع تعر

 اذه يف نييماشلا نييرازنلا نيفلؤملا رهشأو 2")ةليصألا

 يضاقلا نبا نيدلا باهش سارف وبأ يعادلا وه رصعلا
 9 و ة قوعملا ىقتنيملا ىفليالا بعت

 ىبأ دلاو ناكو -١1551. 1 /4417 يف وأهلا

 ١4580 /809 يف ماشلا ىلإ مليدلا نم لحر دق سارف
 /81” يف سارف وبأ دلُو اهيفو ةقنيم ةعلق يف ماقأو

 رصعلا ىف شيعت ايروس ةيرازن تناكو .1158-17

 ركذو ةيرا زنلا ةقرفلا راصنأ ركذ هيف ءاج يذلا «ينامثعلا

 مهتاميظنت تالجس يف ؛هامح ةنيدم برغ يف مهعالق
 ملو .ةرقتسم ةئداه ةايح شيعت تناك  ايروس لوح

 ىتح يجراخلا ملاعلا مامتها ايروس ةيرازن بسكت
 اذه ذنم نكلو .رشع يداحلا نرقلا نم ىلوألا تاونسلا

 عم وأ ماكحلا عم مهتاعارص نع ريراقت دجوت خيراتلا

 نم ءابنأ انلصت كلذ نوضغ يفو نييولعلا مهناريج

 نع نييبوروألا نيقرشتسملاو نيحئاسلاو ةسايسلا لاجر

 ديلاقت ركذ هيفو «نانك١ ىمسيو صاخلا اهمدأ اهل دنهلا ةيرازن )١(
 تافلؤم يف دجوي الو .نييهاشمامإلاو نييرازنلا ةجوخلا
 مجرتي مو .ةدقعم ةيفسلف وأ ةيمالك تافلؤم دونهلا نويرازنلا

 ةيبرعلاو ةيسرافلا ةيرازنلا تافلؤملا يدنهلا يرازنلا عمتجملا

 . هتاغل ىلإ ةيرازنلا تاعمتجملل

 نم يه يتلا (هنانج) لصالا يف تناك امبر (نانك) ةملك نإ

 بسنتو .ريكفتلا ملعو ةبقارملا ملع ينعتو «يتيركسنس لصأ
 ةراقلا هبش يف مهتاطاشن تأدب نيذلا خويشلا ىلإ (نانككلا) هتباتك

 نانككلا فيلأت ناكو .(رشعع ثلاثلا) عباسلا نرقلا ذنم ةيدنهلا

 مريلا اهددع غلبيو .(نيرشعلا) نرقلا اذه لئاوأ ىتح ًارمتسم

 . ةفلتخم ماجحأي باتك 6٠١ نم رثكأ
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 ويرازن يقب .ايروس يف يرازن يليعامسإ عمتجم دوجو

 مهدعي نم نيينامثعلل مث كيلامملل نيصلخم ايروس

 نييولعلا ةصاخو ايروس يف مهناريج نيبو مهنيب تناكو

 نولتحي اوناكو كراعم  اددع مهنم رثكأ اوناك نيذلا -

 يف كراعملا هذه نم ريثكلا تعقوو .ًامئاد مهعالق

 رشع نماثلا نرقلا نم ةريخألا ماوعألا نيب ةرتفلا

 تناكو .رشع عساتلا نرقلا نم ىلوألا ماوعألاو

 يف نيتمكحتم نيتيرازن نيترسأ نيب ةفينعلا ةسفانملا
 عمتجملا فاعضإ يف تدداز دق سومدقو فايصم

 نم نويولعلا نكمت م1604 ماع يفو .يروسلا يرازنلا

 فايصم يف محلم ىفطصم يرازنلا ريمألا لايتغا

 نب ناميلس خيشلا رداغ كلذل ةجيتنو هتعلق لالتحاو

 نييرازنلا نم ريبك ددع عم ريبكلا فايصم يعاد رديح
 .ىرخألا قطانملاو هامحو صمح يف ماقأو فايصم

 نويرازنلا داعتسا ةينامثعلا تاطلسلا ةطاسوبو كلذ دعبو

 ايروس يف نويرازنلا لظ نكلو . ىرخأ ةرم فايصم ةعلق

 يريمأ نيب ةسفانملا ببسب ضعب نع مهضعب نيلصفنم
 عمتجملا بيصأ 1870 ةنس يفو .سومدقو فايصم

 اشاب ميهاربإ موجه ةجيتن ةريبك ةئراكب ةماع يرازنلا
 ىرقلاو عالقلا نم ريثكلا ريمدت يف ببسلا ناك يذلا

 ريمألا نبا ليعامسإ ريمألا نكمت 184٠ يفو . ةيرازنلا

 نأ نم نكمت  سومدق ىلع يرازنلا ريمألا دمحم
 ايروس يف عمتجملا نم ريبك مسق ىلع هترطيس ضرفي
 يف ةينامثعلا تاطلسلا عم ةقادص دقعي نأ نكمت امك

 /١١الا/_ )١١66 لوألا ديجملا دبع ناطلسلا دهع

 نييرازنلا عيمج عمجي نأ ررق دق ناكو (1853--84

 ةيليعامسإلا ةضهنلا ةيادب يف تناك يتلا ةيملس ةنيدم يف

 بلط ”١84 يفو يسيئرلا مهتاطاشن زكرمو مهتدعاق

 ءانب ةداعإ يف نييرازنلل حامسلا ةينامثعلا تاطلسلا نم

 قفاوو .ضاقنأ ىلإ تلوحت دق تناك يتلا ةيملس ةنيدم

 يليعامسإلا ريمألل اوحمسو بلطلا اذه ىلع نوينامثعلا

 قطانملا فلتخم نم نييروسلا نييرازنلا عمجي نأ

 ةنيدم يحاوض يف ةعقاولا ىرقلاو ةيملس يف مهنكسيو

 ةيرازنلا خيرات يف ةديدج ةرود ةحتاف كلذ ناكو .هامح

 ماشلا

 ةيملس ييرازن «نوينامثعلا ئفعأ 185١ يفو .ةيروسلا

 «تناك لاوحألا هذه ىف .ةيركسعلا ةمدخلا ءادأ نم

 مهمات عار ف 0 يأب دمحملا نيب تالاصتالا

 رابخأ تناكو «تعطقنا دق رقاب دمحم ريمألا نيعبرألا

 ذنم تعطقنا دنهلا يف هفالسأك ميقي ناك يذلا مامإلا اذه

 نويروسلا ةيهاش دمحملا ويرازن لسرأف 5.5. ١>

 فالخأ نع اوققحيل 16417 ١١05/ ىف دنهلا ىلإ ًادفو

 رتسلا راتخا هنأ نودقتعي اوناك يذلا رقاب دمحم مامألا

 كلذ ذنمو .ةمهملا هذه يف دفولا حجني ملو .هسفنل

 ةلالس ىلإ ايروس يف ةيهاش دمحملا ويرازن زاحنا خيراتلا
 . ثلاثلا ناخ اغآ مامإلل مهتعيب اونلعأو ةيهاش مساقلا

 . اثيدح يموب يف ةمامإلا ىلوت دق ثلاثلا ناخ اغآ ناكو

 ةلالسلل ءايفوأ نييروسلا نييرازنلا نم ليلق ددع يقبو

 دق تناك مهتلسلس نأ مغر ةينمؤملا ةيهاش دمحملا

 نويرازن فولأ مويلا شيعيو .ودبي ام ىلع تعطقنا

 ىرقلا ضعبو سومدقو فايصم يف نويهاش دمحم

 . ةيهاش دمحملا ةيرازنلا اياقب مهو ءةرواجملا

 يرتفد داهرف روتكدلا

 ةّيِسنرفلا ةلمحلاب ريكفتلا ٌروذَج

 تاركذم ابوروأ يف ترشتنا رشع نماثلا نرقلا ذنم

 اهلك تناكو .قرشملا اوراز نيذلا نييبوروألا ةلاحرلا

 نع ًاثاحبأ تنمضتو .هب مامتهالا ةرورض ىلع ثحت

 نيبو .رمحألا رحبلاو طسوتملا رحبلا نيب قرطلا ةيمهأ

 .قارعلاو ايروس ربع يبرعلا جيلخلاو ةينانبللا ئفارملا

 رخآ اولتقو توملأ يف ةيرازنلا ةمامإلا لع لوغملا ىضق نأ دعب )1١(
 حجنت مل - تالواحم مهل تناكو نييرازنلا تتش امم هاشروخ اهتمئأ

 ةرسأ يف ةفالخا لوح عارص ماقو «ىلوألا مهزكارم ىلإ ةدوعلل -

 يهاش دمحم حانج امه نيحانج ىلإ يرازنلا عمتجملا تمسق ةمئألا

 ةيهاش دمحملا ةمئألا ةلسلس تعطقنا دقو يهاش مساق حانجو

 مساقلا امأ . ينكدلا رهاط هاشلا اهتمئأ رهشأ ناكو نينرق لبق

 نم ىلوألا تاونسلا ذنمو .مويلا ىتح ةرمتسم تلاز امف ةيهاش

 .(ناخاغآ)ب ةيهاش مساقلا ةمثأ فرع رشع عساتلا نرقلا



 ماشلا

 رحبلاب رمحألا رحبلا طبرت ةانق حتف ةيناكمإ نعو
 . طسوتملا

 900 يريع اوان اهنرف ةكلشا تلت 3/4: ةنس قو
 رمحألا رحبلا لصت ع اا دع لوادخا ةسارد

 ةساردل ةرهاقلا ىلإ ًايسايس ًادمتعم تلسرأو ء«طسوتملاب

 .عورشملا اذه ذيفنت لئاسو

 ةناتسالا يف اهريفس نكل ءايناطيرب قلق كلذ راثأف

 ةئامتس غلبمب «نيينامثعلا رمألا بابرأ ةوشر نم نكمت
 فتكت ملو .رصم نم لصنقلا اذه درطل «ةيبهذ ةريل

 ءرصم لالتحا ىلإ تعلطت لب ريبدتلا اذهب ايناطيرب

 نأ امك «ةيكريمألا اهتارمعتسم ةراسخ نع اهب ضوعتل
 اهتراجتو اهتاكلتمم نيب لصت نأ اهدعاسي كلذب اهحاجن

 نم تاقلحلا ةطبارتم ةلسلسب ابوروأ نيبو دنهلا يف
 زيح نم ةسايسلا هذه جارخإ ىلإ تعسو .تارمعتسملا

 نيسدنهملا نم ًاددع تلسرأف «ذيفنتلا ناديم ىلإ ريكفتلا

 اهنع طئارخ عضوو رصم لحاوس فصول نييفارغجلاو
 .اهندم يحاوض نعو

 «تاعلطتلا هذه نع ًاديعب يسنرفلا ركفلا نكي ملو

 فصنلا يف ماشلا دالب داس يذلا بارطضالل ةجيتنف
 نم كلذ ىلع بترت امو ء«رشع نماثلا نرقلا نم يناثلا

 لجأ نمو «دالبلا كلت يف ةيسنرفلا ةراجتلا مجح يندت

 .ةيروسلا لكاسألا يف نامألا ىلإ لوصولا

 78 يف (زيلوت) اديص يف يسنرفلا لصنقلا حرتقا

 تنوكلا) ةيرحبلا ريزو ىلع 171/4 ةنس (هينوي) ناريزح
 عم نواعتت نأب يضقت اسنرف ةحلصم نأب (رييورب هد

 ىلإ بارطضالا قطانم ةداعإل ينامثعلا 27يلاعلا بابلا

 .رشع عبارلا سيول ةجوزو اينابسإ كلم عبارلا بيليف ةنبا )١(

 ناطلسلا دهع يف ميفأ مجحلا ريبك ىنبم نع ةيانك .يلاعلا بابلا (1)

 ردصلا هب ميقيل هنم حانج صصخ )١1448 -١188( عبارلا دارم

 ةحنجألا ةيقب تصصخو هسرحو همدخو هترسأ عم مظعألا

 فيرصتب نوموقي نيذلا ةلودلا يفظوم رابك تاعامتجال

 ءاشابلا ةباوب يأ «سيباق يكساب» ىنبملا اذه مسا ادغو .اهماهم

 خيراتلا يف ةرهشلا مسا بستكا مث ءايلع ةباوب يأ «يلاع يباباو

 .يلاعلا بابلا وهو

 ال 1١

 ىلإ كلذ يدؤي فوسو ءرشابملا ينامثعلا مكحلا
 مهل تناك يتلا ةناكملا ةداعتسا ىلع نييسنرفلا ةدعاسم

 .ىمظع دئاوف مهتراجت ققحت فوسو .قرشملا يف
 ةيسنرفلا ةفئاطلا نأب مهماكحو ناكسلا ىري فوسو

 . ")اهل ماقتنالاو اهتيامحل ًامئاد ًادعتسم ًاديس

 عبارلا سيول يسنرفلا كلملا فلك 1777 ةنس يفو

 تايلصنق شتفم راعش تحت (توت هد) لارنجلا رشع

 ةلمح ةيناكمإ سردب موقي يكل .قرشملا يف اسنرف
 ةانق لالخ ةكلاسلا قرطلل حطس عضوو «ةيسنرف
 ,«(سيداراب) ةلحرلا هذه يف ريخألا قفارو . سيوسلا

 ةيسنرفلا ةيلصنقلا يف ةليوط تاونس ىضمأ دق ناك يذلا

 لالتحا نإ :هيف ءاج ًاريرقت ريخألا بتكو ءاديص يف
 زوردلا نم ًابيحرت ىقلي فوس «يروسلا لحاسلل اسنرف

 ىلإ "”زوردلا لبج ريمأ عم نومضنيس نيذلا «ةنراوملاو
 ,99 يستر

 ةدعاسم ةوقك ناسرف قرفب ءالؤه اندمي فوس»

 ءانتم لامعا نب ادفكمي فوس اسم «ريضن ىؤقل

 101 توري

 ةفلاحم ىلإ رصم وزغ تررق اذإ اسنرف اعدو

 ءايسور نودناسي فوس سكذوثرالا مورلا نأل «زوردلا

 . *كارتألل ةيهارك كيلوثاكلاو زوردلا نكي امك

 يف يسنرفلا لصنقلا (روم) ةيرظنلا هذه دكأو

 يلاو بذج ناكمإلاب نأو ءيروسلا لحاسلا نيمأت

 ءقتاعو-[مانأب 2, آه مماتاونع ؟ةمعمتكع عسي كرتملع ءهأ )١(

 طولعونلمع مم. (18-20).

 ناروح نم يبونجلا مسقلا ىلع زوردلا لبج قلطأ .زوردلا لبج )٠(

 ةدتمملا ةيبرغلا تاعفترملا انه دوصقملاو ؛هيلإ زوردلا ةرجه دعب

 بلكلا رهن دنع نيتلماعملا رسج نم :ينانبللا لحاسلا لوط ىلع
 .اديص ةنيدم لامش يلوألا رهن ىتح

 1طن. م.33. (9)

 1010. م.33. (:)

 150. م.33. (0)
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 حلاصل (1805 - 19/7/57) رازجلا اشاب دمحأ اديص

 . "7كارتألا ىلع هبلقو نييسنرفلا
 ىلإ ةيلاتلا تاونسلا يف ياسرف رصق علطتو

 نم بلطف «جيلخلل ةيراجتلا قرطلا ةيمهأ نم ةدافتسالا

 اذه لوح تامولعمب هدمي نأ دادغب يف يسنرفلا لصنقلا

 ىلإ هتموكح ةوعدب ريخألا باوج ناكف .عوضوملا
 ىعسي يذلا ناخ ميرك هاشلا عم نواعتلاو دادغب لالتحا

 مث نمو ءالوأ ركب رايدو نيدفارلا دالب ةداعتسا ىلإ

 ىلختي نأ ثبلي نل ناخ ميرك نأبو «نيطسلفو ايروس

 اهضرأ نورمثتسيف «نييسنرفلل نيطسلفو ايروس نع

 ةداعتسابو .ةفعاضم ًافاعضأ ىطعت فوس ىتلا ةبصخلا

 لكنا وعم ييضرفلا كلملا تالخب تروس ضيفلا
 .امور يف رسملا ىدصلا كلذل نوكيو «نييحيسملا

 جلاعت تاركذم يف ةهباشم راكفأ تءاج امك

 نأ ةلمحلل نكمي ةهج ةيأ نمو ءرصم لالتحا عورشم

 :اهيف ءاجو ءارطخ هجاوت

 ىعسي يذلا رازجلا ؟رصم يف ىشخنس نم ...»
 كرتل ةينلا الو لئاسولا ال هيدل نوكي نل «لالقتسالا ىلإ

 ودع نع ثحبلاو «ةليئض حلاصم ءارو ًايعس هتايالو

 .انتدعاسم بلطي فوس لب انبراحي نل «ةياغلل هاشخي
 هربجن نأ عيطتسن «ةيناودع اياون هيدل ناك اذإ ىتحو

 هل ةعباتلا عقاوملا لالتحا قيرط نع هتايالو يف ءاقبلا

 ةدعاسملاب دمتو ؛هتاططخم لك لشفت ةيماح اهيف ميفنو

 .مهب ةلزانلا ملاظملا نم نونئي نيذلا ةنراوملاو زوردلا

 نودعتسم مهو «ضضم ىلع الإ اهنولمحتي ال يتلاو

 رازجلا نم نوؤاتسمو « كارتألا ةمجاهمو ةروثلل ًامئاد

 رهاظ خيشلا برح يف مهتلماعم ءاسأ يذلا

 ك0 وهلا

 بعش كد ١786 ةنس (ويلوي)زومت ١5 ىفو

 ةاغلإ نلعأو كلنا تاطلس نم دحف «قيكسابلا سسيراب

 نم ةدمتسم ةلاسر ةيكلملا نأ نلعأو .عاطقإلا ماظن

 1طن. م.34. )١(

 1510. م.34. (؟)

 ماشلا

 مهيلع راثأ امم «ةيهلإلا ةيانعلا نم ةبه ال ةمألا ةدارإ

 ةدتمملا ةرتفلا تدهشو .ةيطارقوتوألا ابوروأ تاموكح

 عم ةيجراخ ًابورحو «ةيلخاد تاضافتنا خيراتلا كلذ ذنم

 بابلا عم ةقالعلا قيثوتل ًارمتسم ًايعسو ءابوروأ كولم
 ءطسوتملا يف يسنرفلا دوجولا نيمأتل «ينامثعلا يلاعلا

 كديحت ىلا علا ةروثلاب ىنامثعلا فارتعالاو

 ١ . 001 ةييدلم لوصتلاب

 لعفلا در ناكف ءايناطيرب ىلع كلذ ريثأت سكعناو

 ةقياضمل رصم تاوكب ضيرحتو «ةيرحبلا اهتوق زيزعتب
 لصنق (نالجام) كولسلا اذه عفدو .نييسنرفلا راجتلا

 ةماقإ ىلع هتموكح ضيرحت ىلإ ءرصم يف ماعلا اسنرف

 دنهلا نع ايناطيرب داعبإو «دالبلا كلت يف ةرمعتسم
 دحأ يف درو امك «دالبلا كلت عم اهتراجت ءاغلإب «ةوقلاب

 لضفأو رصم ةيفارغوبوطو خانم نع تامولعم ريراقتلا

 يف اورمتسا ةروثلا لاجر نكل .©)اهوزغل تاقوألا

 .يلاعلا بابلا عم فلاحتلاو نواعتلا ةسايس

 اهتابتكم نم عمج ايلاطيإل تربانوب لالتحا دعبو
 نمضتت «ةيمهألا ةغلابلا تاطوطخملا نم ًاريبك ًاددع
 ةدوزم تناك شماوهلا نأ ظحول قرشملا نع ًاثاحبأ

 طباضلا راشأو .هدي طخب رصم نع تاظحالمب

 ةطوطخم تاركذم سيراب نم هل رضحأ هنأب (يجراس)

 ريرقت اهنمض نمو ؛ةيمهألا نم ريبك بناج ىلع
 ريمدتو رصم وزغ ىلإ هتموكح هيف وعدي يذلا (نالجام)
 ناطلسلا ةطلس ةداعإو ءكيلامملا تاوكبلا ةطلس

 «ةيمهألا ةياغ يف رمأ كلذ ذيفنت نأبو ءمسالاب ينامثعلا

 برضل رمحألا رحبلا نم هجوتلا اهدعب لهسي هنأل
 دلخ يف رودي ناك ام ًالعف اذهو .دنهلا يف زيلجنإلا

 ةموكح ىلإ اهب ثعب ةلاسر لالخ نم زربيو «تربانوب
 :اهب ءاجو ١7/88 ةئس (سطسغا) بآ ١5 يف ةرادإلا

 كالتما ءًايموي راهنت ةيكرتلا ةيروطاربمالا .. .»

 يبرعلا قرشلا يف ةيلودلا ةسايسلا ليعامسإ لداعو يروخ ليمأ )١(
 32 ١ص

 طق 1 عو-1هانوع. هما (27-30). )00



 ماشلا

 نكمأ ام اهب ظافتحالا انل نمؤي (ةينويألا يأ) رزجلا

 ريمدت نأ كردنل ليوط تقو يضمي نلو ءانبيصن لاننو

 ةيروطاربمالاف . رصمل انلالتحاب نوكي يقيقحلا ايناطيرب

 ذاختال ريكفتلا ىلع انربجي اذهو «ًايموي راهنت ةينامثعلا
 . ©2906. . .قرشملا يف انتراجت ظفحب ةليفكلا تاءارجإلا

 ةدهاعم دقع يف "”ةيسنرفلا ةرادإلا ةموكح لشفبو
 (ربوتكأ) لوألا نيرشت ٠ يف تهنأ ءايناطيرب عم حلص
 (ويمروف وبمك) ةدهاعمب اسمنلا عم اهيرح "0107/4107 ةنس
 قبسي مل اراصتنا اهل تققحو اسنرف دودح تداعأ يتلا
 تربانوبل تققحو «ماظن يأ لظ يف هتققح نأ اسنرفل

 هداعبإل تعسف ةرادإلا ةموكح ةيشخ راثأ ًالاعف ًاذوفن
 .ايناطيرب وزغل ةلمح ةدايق ةجحب

 مدع مغر هئاسؤر رماوأ ذيفنتب تربانوب رهاظتو

 هوذح ءاذتحاو ردنكسإلاب هبشتلا ىلإ علطتو ءاهب هعانتقا

 «هيوهتست ايوروأ دعت مل ذإ «ةيقرشم ةيروطاربما ةماقإب
 هريتركس عم هارجأ يذلا ثيدحلا لالخ نم كلذ ودبيو

 : 779/4 ةنس (رياني) يناثلا نوناك 75 يف (نبيروب)»

 دعي مل ءانه هب موقأ ءيش يدنع دعي مل 00

 ىلإ بهذأ نأ بجي تاراصتنا ابوروأ يف يدنع

 موقأ فوس . كانه نم يتأت ىمظعلا داجسمألا «قرشملا

 (يسلطألا طيحملا يأ) ئطاشلا ىلع ةلوجب يسفنب

 كش يأ تدجو اذإ هب مايقلا بجي ان يسفتب دقانال

 )١( 1ان:وانذ6) ةعومجم ةيسنرفلا ةيجراخلا ةرازو فيشرأ .2 .31(

 مقر لجس 517.

 نم ةئيه ىهو : ١0/47 ناريزح 76 ىف ةرادإلا ةموكح تئشنأ (؟)

 ناسلجم اهبناجب ئشنأ ؛ةيذيفنتلا ةطلسلا سرامت صاخشأ ةسمخ
 نع امهؤاضعأ راتخي ةئامسمخلا سلجمو خويشلا سلجم نايعيرشت

 . قاطنلا دودحم باختنا قيرط

 يف ةعقاولا ونيراساب يف َّمت دق ةدهاعملا ىلع عيقوتلا نأ مغر ه9

 ةرواجملا يويمروفوبماك ةيرق مسا تلمح ةيقافتالا نكلو ءاسمنلا

 يتلا ؛ةدهاعملا ىلع عيقوتلاب لافتحالا رمأ اهيف اودعأ يتلا ءاهل

 ايدرابلو نيارلا دودحو كيجلبلا نع اسمنلا لزانت ىلع تصن

 :رشف .ل.ت.ه :رظنا تامولعملا نم ديزمل . خيارلا لالقتساو

 لالج ؛(51- 58)ص ,ثيدحلا رصعلا يف ابوروأ خيرات

 . (778-309/9)ص «ثيدحلا ابوروأ خيرات مح
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 شيج نوكي فوس ةلاحلا هذه يف ؛يناطيرب لازنإ لوح

 0 قرفملا نكح اياطيرب

 يسلطألا ئطاوش ىلع تربانوب لوجت نأ دعبو
 وزغلا نآي "!(هييروب) هدعاسمل دكا ءمايأ ةينامث ةدمل

 ىلإ داعف .ةرهاقلا ىلإ بهذي فوس هنأبو ةرطاخم
 ةيركسعلاو ةيملعلا ريراقتلا ةسارد ىلع فكعو سيراب

 مامأ ةلمحلا فده ددحو .ءرصم ىلع ةلمحلا نع

 : ةرادإلا ةموكح

 قيرط نع دنهلا يف ةيناطيربلا ةراجتلا برض ١
 .رمحألا رحبلا

 . "!ةيسنرف ةريحب ىلإ طسوتملا رحبلا ليوحت - '؟

 بناج ىلإ ةيسنرفلا ةيجراخلا ريزو (ناريلات) فقوو
 ةحلصم نأب ةرادإلا ةموكح ءاضعأل نيبو «تربانوب ءارآ

 اهنم ةبيرقو ةينغ تارمعتسم اهل نوكي نأب يضقت اسنرف
 ادنكو ةيلامشلا اكريمأ يف اهتارمعتسم تدقف نأ دعب

 تاب ةيبرغلا دنهلا رزج نادقفب رطخلا نأبو ءدنهلاو

 جتنت تارمعتسم نيمأت يرورضلا نم نأبو ءاكيشو
 دعبو .رزجلا كلت نم اسنرف اهدروتست يتلا داوملا

 راذآ نم سماخلا ىف سلجملا قفاو ةضيفتسم تاشقانم

 :ةيساقلا ترباوب ةطقم ىلع الو هذين (نينراعا
 يسنرف لازنإب مايقلا ةلمحلا فده نأب زيلجنإلا عادخب

 دصل مهتاوق ءالؤه فئكيف «ةيناطيربلا لحاوسلا ىلع
 لتحي تقولا اذه يفو ءمهيلع عقوتملا موجهلا

 دوعي مث ةيسنرف ةرمعتسم اهيف نوميقيو ءرصم نويسنرفلا

 ."لابوروأ يف ةيناطيربلا تاكلتمملا برضل تربانوب
 ىلإ ريفس لاسرإب شيجلا ريسم دنع ةموكحلا ىعست نأو

 (324. ه4 2. ؟تءواتنع) ةعومجم ةيسنرفلا ةيجراخلا ةرازو فيشرأ (0)

 ثيل مق ار ةقرو 7 دلجم

 14ةصماععو لع 11. لع 8هادمعمسع. ا/. 1مم. (222 - 224) 89)]

 [8ة3رطدسنل, 1ماناؤ (3200 هأطعتك), 1115م2 ع5 5ءاعهأأ 1116 ءأ فق

 رمتأل 311835 ذانت 1" هعمعلأل انهم 222ج2156 د ظوورمأع, ا/ل.3 78.

 .ال؛ص .١ج .قباس عجرم .ليعامسإ لداعو يروخ ليمإ )5

 جمر طدنل., هما. 1.3 مم.(36-32): 8ههمعمسع., همم (0)

.(22.)223-227 
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 سيل رصم لالتحا نأ يلاعلا بابلل حرشيل «ةناتسالا

 نيدرمتملا كيلامملا دض نكلو ءايكرت دض ايئادع المع
 متو .؟"زيلجنإلا رماوأل نيذفنملاو ناطلسلا ىلع

 ريضحتلا ءانثأ ةلمحلا ةهجو رس ءاشفإ مدع ىلع قافتالا

 طابضلاو تالارنجلا هسفنب تربانوب راتخي نأو .اهل

 .هنوقفاريس نيذلا نييفارغجلاو نيسدنهملاو ءاملعلاو

 نيح يف «ايناطيرب شيج» مساب ةلمحلا هذه تفرعو
 20 شا عقاولا يف تناك

 نم اسنرف يف يرجي امع ةلفاغ ابوروأ نكت ملو
 عطتسي ملو «نونظ ناكم لك يف ناك دقف «تاريضحت

 «تاعقوتلا ىوس اهيلإ اولقني نأ ايناطيرب سيساوج

 ةيناكمإ ىلإ ريشت ةديدع ريراقت تقلت لباقملاب اهنكلو
 ىلإ رماوأ تردصأف ةيردنكسإلا ىلإ يسنرفلا لوزنلا

 بلطو .؛يسنرفلا لوطسألا ةقحالمب (نسلن) لاريمألا

 ءايسور ةفلاحمو كلذب يلاعلا بابلا مالعإ ةيبرحلا ريزو
 جيلخلاو رمحألا رحبلا لخدم دنع تاوق عضوو

 ةراقلاو ةيسنرفلا تاوقلا نيب لاصتا يأ عنمل .يبرعلا
 . 2ةيدنهلا

 متو «ماشلا دالبو رصم بوعش ريصم ددحت اذكهو

 تربانوب نيب ةطلسلا ىلع عارصلا ةجيتن شيج دشح
 هبالقنا ليجأت لوألا ررق دقف .ةرادإلا ةموكحو

 جراخ هعضي يركسع فده قيقحت يف ةبغر «يسايسلا

 نم هذوفنل دوعي ال هيف رصتنا اذإ نكلو .ايلعلا ةطلسلا

 ددهي يكلو «سيراب نم ًادج ةبيرق ندنلو ءدودح
 مقتنت دق ةموكح ةبقارم تحت ةدم ءاقبلا بجي اهلحاوس

 راصتنا نأل هحلاصم مدخت ةلمحلا نأ امك ءرسلاب هنم

 ةموكح تناك نيح يف . ةيصخشلاب طبتري ناك لاطبألا

 «دعاصتملا تربانوب ذوفن نم صلختلل ىعست ةرادإلا

 مهرظنب ةلمحلا تناك دقف ءدئاقلا لايخب عدخت مل يهف

 آطأل, 7.3, م.32: 8هانتععمأ5, 8 74321161 طلق(020116. مص. 195- )0(
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 ماشلا

 ةجيتن نود «ديعبلا ىف ىمرت لاومأو دونج تاقفن

 قاس عدلا وب علا يمنا يايمزخم هاو ةليعت
 ريثأت نم هل ام لاوز ىلإ يدؤت فوس هتميزهو «هريصم
 . ماعلا يأرلا ىلع

 رصم ىلع ةيسنرفلا ةلمحلا يف ريكفتلا زرب اذكهو
 ءرشع نماثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف ماشلا دالبو

 تناك اذإف .ةازغلا رظن يف ضعبب نيدلبلا ريصم طبتراو

 برضو ؛هداجمأ قيقحتل ًاحرسم تربانوبل ةبسنلاب رصم
 نع ةيسنرفلا ةراجتلا شاعنإو دنهلا يف يناطيربلا دوجولا

 .ةيسنرفلا عئاضبلل ًاعدوتسم لينلا فافض لعج قيرط

 ةرورضب طبترا فادهألا هذه قيقحت يف هحاجن نإف

 ناكو «ماشلا دالب لالتحاب ةيلامشلا رصم دودح نيمأت

 ذيفنت نأب اوعاشأ دق قرشملا يف اهؤارفسو اسنرف ةلصانق

 ةيلحملا تايبصعلا ةيهاركل ًأرظن ءًاقاش نوكي نل كلذ

 .نييسنرفلا عم نواعتلل اهدادعتساو ينامثعلا مكحلل

 ناميلس ناملس نيسح .د

 ماشلا دالب راققا لماوع

 ينامثعلا رصعلا يف

 ءاوزعي نأ ةئيدحلا روصعلا ىخرؤم نم ريثكلا داتعا

 باصأ يذلا يعارزلا رقفلا و يداصتقالا روهدتلا بابسأ

 ةدسافلا ةقافلا ىلإ .ةصاخ ةيروسو ةماع ةيبرعلا دالبلا

 ىضوف نم «دالبلا هذه يف ةينامثعلا ةلودلا اهتجهتنا يتلا

 عقاولاف . ةءانبلا ةيداضتقالا عيراشملل مادعناو ةرادإلا يف

 مهفحز ءانثأ نوثئري اوناك نيينامشثعلا كارتألا نأ

 ةيداصتقالاو ةيسايسلا ىوقلا ءايسأ يبرغ يف مهتاحوتفو

 اهيلع اوماقأو ,تمره تايروطاربمال ةيعامتجالاو
 مل اذكهو .يداصتقالاو يعامتجالاو يسايسلا مهنايك

 أيأ ميظنتلا يف ىلعأ لثم نم كاذنآ ةينامثعلا ةلودلل نكي

 مئاق ماظن ىلع ءاقبإلاو ةظفاحملا ىوس ءهعون ناك

 ةعيرشلا عم مجسنم هنأل «لماك هنأ نمؤت تناك

 ىلإ دومجلا اذه ىدأو . ةصاخلا اهحلاصمو ةيمالسإلا

 ماشلا دالب رافقإ ىلإ تدأ «لماوعلا نم ةعومجم رفاضت

 . ةعورزم ريغ اهيضارأ نم ربكألا بناجلا لعجو



 ماشلا

 :ةيزجلاو يريملا ةيابج ماظن بويع
 تاطلسلا تلعج يريملا ةيابج ماظتنا لجأ نم

 هيف تددح ءًالجس وأ ًاصاخ ًارتفد ايروسل ةينامثعلا

 ةنيزخلل ةدلب لك هعفدت نأ بجي يذلا يريملا

 ناك يأ عنمو ريغتي ال اتباث غلبملا اذه لعجو «ةيناطلسلا

 ةالولا ىلع تلهس ماظنلا اذه بويع نكل .هب ثبعلا نم
 ال ماكحلا نأ امبو ءبعشلل ًاقهرم هلعجو «بعالتلا

 بئارض اوثدحتسا دقف «يريملا ةدايز ىلع نوؤرجي

 ىعدت ال تناك نإو بئارضلا لعف لعفت ةرشابم
 نم مهنكمت يتلا تاورثلا عمجل كلذو «ءبئارض

 اذه ىلع مهلوصح لباقم اهوعفد يتلا غلابملا ضيوعت
 . بصنملا

 نع نيحالفلا نم دحأل نولختي ال مهنأ كلذ نمو

 «ةظهاب طورشب الإ مهل ةعطقملا ضرألا نم ءزج يأ

 راكتحاو «ةلغلا فصن ةيدأتب حالفلا ىلع طارتشالاك

 اهتميق نع ديزت راعسأب هل اهعيبو تاناويحلاو روذبلا
 امم رثكأ ًارسق هنم نوذخأي ةلغلا مالتسا دنعو «ةيقيقحلا

 اذإو ءمساوملا ةقرسب هنيمهتم صصح نم مهل قحتسي
 ام ةيدأتب هنوبلاطي لب نوربطصي ال ةلحام ةنسلا تءاج

 هتاينتقم عيمج كلذ لباقم نورداصيو «هايإ هوفلس

 . هنم مهنيد اوفوتسيل

 ةيرقلا اهل ضرعتت يتلا تايدعتلا كلت بناج ىلإو
 ضرف وأ ءاهناكس ضعب هفرتقا بنذ درجمل ءاهلماكب
 ؛ديدجلا مكاحلل ةيده ميدقت لثم اهيلع ةرخسلا عاونأ

 نوربجيو «هناسرف ليخو هليخ ىلإ فلعلا ميدقتو
 وأ «ةفدص ةيرقلاب نورمي نيذلا دنجلا ءاويإ ىلع ناكسلا

 .ةالولا رماوأ غيلبتل اهنودصقي

 قالطإ يف تاعاطقإلا باحصأ هيلع داتعا ام

 ءالؤه ضرفف .مهليخادم ةدايز يف مهنم ةبغر «مزتلملا

 لامحألا ىلع ًاموسر اودجوأو دئاوعلاو مراغملا

 ببس امم بهنلاو بلسلا بيلاسأ ترشتناو «لالغلاو
 زجع ببسب «عرازملاو ىرقلا راثدناو نيحالفلا راقفإ يف

 ىلإ اولقتناو فايرألا اورجهف يريملا عفد نع اهيحالف
 دوعتو ءاينغأ اونوكي نأ ىلع ءارقف شيعلا نيرثؤم ندملا
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 ال تباث يريملا نأ امبو «ةناهإلاو ملظلاب مهتاورث مهيلع

 بجوتي راصف «مامتلاب هؤافو ةيرقلا ىلع بجو دقف ريغتي
 ناك يذلا ءبعلاف . الماك هعفد نيرخآلا نيحالفلا ىلع

 لصح اذإو «ًاليقث يلاوتلا ىلع راص .لصألا يف ًافيفخ
 ترفقأو اهلماكب ىرق تلحقأ «نيتنس رادم ىلع لحم

 . مهناريج ىلإ مهبئارض لقتنتف اهناكس نم

 «نييحيسملا ىلع ةضورفملا ةيزجلاب صتخي اميفو
 هترجأ ءاصحإ بجومب ةينامثعلا تاطلسلا اهتددح دقف

 اهرادقم صقني ال نأ بجي راصف «ءدبلا يف مهنع ةلودلا

 اذإف «ءدبلا يف مهيلع تضرف نيذلا ددع صقن امهم

 نيقابلا ىلعف نييحيسملا اهناكس نم ددع ةيرقلا نم رجاه

 حبصيف ٠ عيمجلا ىلع ةضورفملا ةيزجلا عفدب اوموقي نأ
 يدؤي امم ءًاشرق نيعبرأ وأ نيثالثو ةسمخ درفلا مهس

 كلذ يدافت ىلع هرابجإ وأ درفلا كلذ لهاك لاقثإ ىلإ

 .هرايد ةرجهب

 :هدونجو ينامثعلا يلاولا ملاظم

 لماك مهدونج ىلإ نوعفدي ال نوينامثعلا ةالولا ناك

 مهسفنأ نوّصخي اوناك لب ءمهل ةقحتسملا مهبتاور

 ةيسامولبدلا ريراقتلا دحأ انل فصو دقو .اهنم بناجب

 ًايح ًادهشم اديص يف اسنرف ةيلصنق نع ةرداصلا ةيسنرفلا
 ىلإ 9١/ا/5) نم اني ىلاو رازجلا اشاب دمحأ دونجل
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 ةدع ذنم اهبتاور لماك عفد رخأت نم تاوقلا رمذتت»

 اوناكو «ةقحتسملا مهبتاور هتاوقل عفدي ال اشابلاف ءرهشأ
 ٠ ١ 5 . ها 6

 0 ( .فلع نودبو مهارد دودبو زبخ نودب

 تالمحلا نم راثكإلاب صقنلا اذه اشابلا ضوعيو

 ببسي اهومزتلم عنمتي يتلا دالبلا ىلع ةيبرحلا تاثعبلاو
 ىضاغتيو «مهنم ةبولطملا لاومألا لماك عفد نع زجعلا

 مظلا 1073 5هزنلأ عطه 69 )0(
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 مل نمو دلجملا مقر ىلع اهيلي يذلا مقرلا لدير ة(مةهوعتم ؟عقع 8')

 . ةنسلا رهشلاو مويلا يف ريرقتلا خيرات هيليو هنع رداصلا يلصنقلا زكرملا
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 ماثآو مئارج نم دنجلا هبكتري امع تاوزغلا هذه ءانثأ

 اهقارحإو اهبهنب ىرقلاو ندملا لالتحا دعب نوموقي ثيح

 لافطألاو ءاسنلا ىلع ضبقلاو ءاهلاجرو اهخويش لتقو
 انل تكرت دقو .ندملا قاوسأ يف قيقرلاك مهعيبو

 اشاب دمحأ دنج اهب ماق ةلمحل ًافصو ةيسنرفلا قئاثولا

 ىلع ىرخأو توريب ةنيدم ىلع ١17 ةنس يف رازجلا

 .نانبل لبج بونج فوشلا ةقطنم يف بورخلا ميلقإ

 ةيتالادلا بارتقا دنع ةنيدملا ناكسلا ىلخأ ...»

 اوبهن ًائيش اورفوي مل ؛:ةروجهم تحبصأو ةيراضحلاو
 مهنوك ًاميظع نيدلا لاجر حرف ناكو «نييشوبكلا ريد

 مهريغو ةبراغملا لصو .ًابره مهسفنأب ةاجنلا اوعاطتسا

 اودجوف «رازجلا ىوس نوعيطي ال نيذلا تاباصعلا نم

 ةبيرق ىرق ثالث ىلع اومجهف ءاهناكس اهكرت دق ةنيدملا

 ضّرعتو «ىراصنلا نم اهناكس عيمج توريب نم
 وأ لاجرلا اودبعتساو ءًاحبذ وأ ًاقرح توملل عيمجلا

 نيشرق رعسب لافطألاو ءاسنلا تعيبو «مهوحبذ

 , ")7دحاولا صخشلل

 اونكمتي ملو مهوفداص نيذلا لاجرلا عيمج اوحبذ»

 اهب اورم يتلا ىرقلا لك اوبرخو اوبهنو ؛برهلا نم
 ىلإ دنجلا داع .اهتلت يتلا مايألاو نيمويلا نيذه لالخ

 ءاهب اوتأ يتلا مئانغلا نيمأ ناكم يف اوعدوي يكل ةنيدملا

 اوبلجو .مهوعاب نيذلا لافطألاب ةلمحم مهلويخ تناكو
 الو فرعن ال . . . رهشأ ةتس رمع نم عضرلا تايتفلا

 اورفوي مل .دنجلا اهمساقت يتلا تاورثلا ردقن نأ اننكمي

 هوجوب ةبراغملا اندهاشو . سئانكلا ىتح اوبهنو ائيش

 مهو ةنيدملا يف نولاتخي ءرشبلا ىلإ مهنم ةببدلاب هبشأ
 ةضفلاب عملت ةشمقأو ةسدقملا ةيعوألا مهيديأب نولمحي

 ةعولقم ةرجش لمحت الويخ مويلا تدهاش . . . بهذلاو

 نأب لاع توصب اونلعأو ةروثلاب اوددهو اهروذج نم
 اشابلا حّرصو .مهلخد نوكي نأ بجي ندملا بهن

 ءاسعتلا ءالؤه ناكل ءلصح يذلا الول نأب يمجرتمل

 ةعبس رطقب ةرئاد نم ةياهنلا يفو «قاطت ال ةلاح يف

 مظالا 1073 5ننلع اء 24/4/1777. )١(

 ماشلا

 نم ًاريبك ًاددع مايأ ةدع ذنم مضت تناك ءاليم نيرشعو

 الإ هيف دهاشت ال اعساو ارفق مويلا تحبصأ ؛ىرقلا

 اهيف مع دقو «ةيح تاقولخم هيف دجت الو ةرشتنم ثنج
 11 ناينلاو تاركلا

 دونجلل ضيوعت ريخ تالمحلا كلت لثم تناكو
 هل اونلعأ رازجلا دونج نأ ىتح «ةقحتسملا مهبتاور نع

 بهنلاب اوفتكا مهنأ اهانركذ يتلا تالمحلا هذه دعب

 ةميدقلا مهبتاور نع اولخت مهنأبو» ءهب اوماق يذلا

 تقو ىلإ ءيشب هوبلاطي نل مهنأبو ءمهل ةقحتسملا
 ندملا بهن لصحي مل اذإ هيلع درمتلاب اوددهو ليوط

 ل بتاور ةباثمب

 بارخ يف تببس دق ملاظملا هذه لثم نأب كش ال

 ناكسلا ىدل ةبغر لك ىلع تضقو ءاهريمدتو تايالولا

 عاطتسا نم لقتناو دالبلا يف لحملا تعاشأو ء«ءاقبلا يف

 مهنع لفغت ثيح «ةيالولا ةمصاع ىلإ فيرلا ناكس نم

 يريملا يف ةلجسم ةيرق ٠٠+ لصأ نمف .يلاولا نيع
 .ةيرق 7٠١ ىوس اهيف قبي مل «بلح ةيالوب

 نم «لحاسلا لوط ىلع رصتقي نيمألا لاصتالا ناك

 اديص نمو .ةيلامشلا نانبل تاعفترم مادقأ ةياغل توريب

 اكع ىلإ روص نم ءايروس نم ءازجأ ضعبو قشمد ةياغل
 ةيرماسلا لثم ًاليلق اهنع ةديعبلا يضارألا ضعبو

 اكع نع ةيسنرفلا قئاثولا كلذ ىلإ تراشأو .ةيلوتابو

 .اهلوقب
 يتلا ةلمرلا ىلإ افاي نم باهذلا اننكمي ال ...»

 ًابلاغو رفخلا عفدن نأ نود «تاعاس عبرأ نم رثكأ دعبت

 . 01. . .ةيركسع ةوق ىلإ جاتحن ام

 ةبحاصمبو ةنيعم ديعاومب الإ متي رفسلا نكي ملو
 نأ ةيشخ هدرفمب رفسلا دحأل نكمي ال هنأل «لفاوقلا

 .صوصللاو قرطلا عاطق نم بهنلاو بلسلل ضرعتي
 رظتني نأ هيلع رخآل ناكم نم لاقتنالا بغري نمف

 وأ «هسفن ناكملا ىلإ نيرفاسملا نم ةعومجم باهذ

 مظظأ 1073 5ءزنلع 1ع 17/2/1777. )١(
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 ماشلا

 هسفن نم لعجي يذلا ذوفنلا باحصأ دحأ باهذ نيحتي

 هذهل بسحتلا يرورضلا نم ناكو «ةلفاقلل ًايماح

 ةضرعملا قطانملا ىف صخألا ىلعو راطخألا

 دقو .ةيدابلا فا كنار نيطخلل نب ودبلا تاءادتعال

 اهنمو «ةيبعشلا ةينانبللا ءاوجألا نع عيضوللا اذه سكعنا

 .ةميدقلا ةينغألا هذه

 ةحيلماي يصقرا

 يلابت الو يصقرا

 شحخشخملا فرز

 لامجل لققشب

 ةحيلماي كجوز

 هذحو ماشلا ىلع حار

 ةحيلمايكجوز

 يلالهلاديزوب

 يف ايروس فرعت مل قيرطلا راطخأ بناج ىلإو
 ناكسلا ىشخي ناكو «تابكرملاو بكارلا تقولا كلذ

 لقنت تناكو ءاهل ماكحلا ةرداصم ةيشخ اهءانتقا

 قطانملا يف لاغبلاو ريمحلا رهظ ىلع ةليقثلا لامحألا

 رادحنالاو روخصلا قلست نم نكمتت اهنأل «ةيلبجلا

 ىف لامجلا لامعتسا بلغي ناك نيح ىف .ءاهيلع

 ىلإ يلاهألا لمعي ناك هلك كلذ بناج ىلإو .لوهسلا

 لوصو نود ةلوليحلل ؛ةيلبجلا قطانملا ةروعو ةفعاضم

 . مهيلإ ماكحلا ناسرف

 :ةيرحبلا ةحالملا رذعت

 «يربلا لقنلا نم لضفأب ةيرحبلا ةحالملا نكت ملو
 جاتنإلا لقن يف يسيئرلا لماعلا تناك اهنأ مغر

 هريدصتب نويبوروألا راجتلا موقي ناك يذلا «يعارزلا

 كانه نكي مل يروسلا لحاسلا لوط ىلعف . مهدالب ىلإ

 ةئامعبرأ نزت ةنيفس باعيتساو نفسلا وسرل حلاص ءانيم

 تايماحلاب ةزهجم جاربأو نوصح دجوت الو ءنط
 يطلاملا ناصرقلاو . ءادعألا تاراغ درل مزاللا داتعلاو

 ةنسح بكارمب «ةيروسلا ئناوملا بوجي ناك يذلا
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 عطقت تناك «ًاعفدم نورشع اهضعب نتم ىلع حيلستلا

 نيب ام عئاضبلا لقنت يتلا لفاوقلاو نفسلا ىلع قيرطلا

 رخآلا ضعبلا رمدتو اهضعب رسأتف «ئناوملا هذه
 اوناك ًانايحأو .عئاضب نم هيوحت ام ىلع يلوتستو

 ضعب نورسأي امأف ءاهسفن ئناوملا ىلع نوريغي
 ام نوبهنيو ربلا ىلإ نولزني وأ ءاهيف ةيسارلا بكارملا
 .مهبكارم ىلإ اهنولقني يتلا نؤملا نم هلمح اوعاطتسا

 لقنلا فقوت ىلإ نايحألا نم ريثك يف يدؤي ناك امم
 كلذ ىلإ تراشأو .يراجتلا طاشنلا لشو يرحبلا

 :اهلوقب اديص نع ةرداصلا ةيسنرفلا قئاثولا

 نم نطقلا طويخ تالاب لقنت يتلا قراوزلا ...»

 دعي مل انبكارم ىلع لمحتل اديص ىلإو اكع ىلإ افاي

 انتراجت فقوت ىلإ يدؤي فوس اذهو «راحبإلا اهناكمإب

 , )6. . .لفاوقلاو

 لوزن اهثدحي ناك يتلا رئاسخلا نأ نم مغرلابو
 راجتلاو دالبلا ناكس بيصت تناك ءربلا ىلإ ناصرقلا
 نولمحي اوناك يلاهألا نإف ءءاوسلا ىلع نويبوروألا

 نومحتقيف .«تاراغلا هذه ةيلوؤسم نيريخألا ءالؤه

 نوبهنيو تاناهإلا مهب نوقحليو مهعمجت نكامأ

 زاعيإب ضيرحتلا نوكي نايحألا ضعب يفو .مهتاكلتمم

 مهب قحلت تناك يتلا رارضألا نكل «هسفن اشابلا نم

 تاراشاب اهب دجوي ال يتلا لحاوسلا يف تناك امنإ

 .ةماعلا طبضل

 تاقفرسلا ةيلوؤسم ةمئاد ةروصب انئثولمحي ...»

 وأ ئناوملا يف ءاوس اننيعأ مامأ ناصرقلا اهب موقي يتلا

 1 :ناوجلا

 نويبوروألا راجتلا ذخأ نأ كلذ نع جتن دقو

 هذه ببسب ةيلحاسلا ندملا ىف ةماقإلا نع نومجحي

 ةرمثتسملا غلابملا ةيمك نم دحلا بناج ىلإ ؛تايدعتلا
 هذه تلحفتسا نأ دعبو «ةيراجتلا تالدابملا ىف

 نولوؤسملا طشن ءاسنرف ةراجت ددهت تداكو كانوا

 مظ8) 1021 5كللعاء 24/4/1719. )١(

 مظالأ 1021 5ءزئلع اع 4/3/1719. )١(
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 . ناصرقلا طاشنل لح داجيإ يف يعسلل مهتاموكح

 ًايموي نويطلاملا ةنصارقلا انل ببسي .. .»

 رطخلا اذه مكتدايس نم سمتلا «ةديدج تاقياضم

 (ةيسنرفلا ةيلاجلا يأ) ةفئاطلا نوكت ال نأ ةيشخ
007 00 
 0 ٠ مهتيحص

 تاوقلا ةرفوو نمألا بابتتسا

 :تايالولا زكارم يف

 ًاسؤب لقأ اوناك مهنأب ةيروسلا ندملا ناكس زيمت

 بابرأ هكلمي ام نأل ًارظن كلذو ءاهيحالف نم ًارقفو

 اهلقن نكمي ءايشأ نم فلأتي ناك ءاهيف راجتلاو فرحلا

 عشج نم برهلا نم كلذب نونكمتيف ؛ةلوهسب اهؤافخإو
 ىرخألا نادلبلا يحالف ةرجه ىلإ كلذ ىدأو .ماكحلا

 «ندملا ىلإ مهتامدخ ىلإ ضرألا جاتحت ال نمم

 ال يتلا مهيضارأ نيكرات ةيروسلا ىرقلا يحالف ةرجهو

 يف ةنينأمطلاو نمألا مهيلع نيلضفمو ؛مهيلإ جاتحت

 ىراصق نولذبي اوناك تايالولا ماكح نأل كلذو .ندملا

 «ناكسلا ةريثكلا ندملا يف تاوقألا نيمأت ىلإ مهدهج

 تثدح اذإو .اهيف نوميقي يتلا كلت صخألا ىلعو

 نوربجيو ءاهريغ نم بوبحلا اهيلإ نولقني ةعاجم

 تحت اهنونيعي يتلا راعسألاب اهعيب ىلع رجاتملا باحصأ
 : .تابوقعلا ةلئاط

 :ةزاجكلا ةسرامع قع

 راجتلا ةيروسلا ندملا يف ةراجتلا سرامي ناك

 لسكلا ببسب ال نوملسملا اهنع ضرعي ناكو ءجنرفولا

 تناك ىتلا بعاصملل امنإو «ةينيد دئاقعل ةاعارم وأ

 ليضفتو ءاهاياعر هجو ىف ةينامثعلا تاطلسلا اهعضت
 تنكمت دقو .حبرلا يف ًاعمط بناجألل يلاعلا بابلا

 «ناطلسلا عم تادهاعم دقع نم ةيبوروألا لودلا ضعب

 مظظأ 1073 5هنلعاع 20/10/1713. )١(

 ماشلا

 عئاضبلا ىلع / اهرادقم ةبيرض ضرفب اهبجومب دهعتي
 ناك نيح يف «ةنطلسلا دالب ىلإ اهلسرت تناك يتلا

 عئاضبلا ىلع /11 اهرادقم بئارض هاياعر ىلع ضرفي

 زكارم ىلإ جاتنإلا قطانم نم لقنت تناك يتلا

 .كالهتسالا

 هب يظح يذلا بسكملا كلذ ىلإ ةفاضإلابو
 مهل ءالكو اوذختي نأ مهقح نم ناك دقف «نويبوروألا

 يف مهكارشإو «ينيتاللا سقطلا باحصأ نيينطولا نم

 ةطلس ةيأ هيفظومو مكاحلل نكت مل ثيحب مهتازايتما
 يتلا اياضقلاو .مهلزعي نأ دحأ عيطتسي الو .مهيلع

 . لصنقلا ناويد يف اهرمأ يف رظني مهيلإ عفرت تناك

 ةمجارت» مساب ماشلا دالب يف ءالكولا ءالؤه فرعي ناكو

 تاءاربلا حنمي ناطلسلا ناك دقف ««ةءاربلا باحصأ

 مهرودب ءالؤه موقيو «ةناتسألا يف نيميقملا ءارفسلل

 .نيينطولا ءالكولا ىلإ اهئادهإب
 نوكي نأ وه يبرعلا هانمتي ام ىصقأ نأل ًارظنو

 ىلع لوصحلل ريفولا لاملا لذبي نأ ًابيرغ سيلف ءًالصنق

 ملظ نم لصنق ليكو ةفصب هيمحي يذلا ءبصنملا اذه
 اذلو .تابوقعلا نم هيمحت ةءاربلاف «ةينامثعلا تاطلسلا

 ءءايرثألا ماشلا دالب ىراصن تفاهتي نأ ًابيرغ نكي مل

 كلت ىلع لوصحلا لجأ نم ةظهابلا غلابملا لذب ىلع

 ءاهعيب ىلإ اودمعف ءارفسلا كلذ نم دافتساو «ةءاربلا

 . ةلئاط ًاحابرأ كلذ ءارج نم اونجو

 ةعرس يف رود اهل ناك لماوع ةعومجم يه .كلت

 نورق ةعبرأ لالخ ماشلا دالبل ةيداصتقالا ةايحلا روهدت

 ناكسلا نم اهلماكب ىرق ترفقأف .«ينامثعلا مكحلا نم

 .دالبلا يف لحملا عاشو

 ناميلس ناملس نيسح روتكددلا

 ةينامثعلا دجاسملا ةسدنه

 ةنس نم تدتما يتلا اهل مهمكح ةرتف لالخ نيينامثعلا



 ماشلا

 لخادلا نم ةيلداعلا عماج

 ةكرعم دعب ايروس لوألا ميلس ناطلسلا لوخدب) 57

 .154 ةياغلو .(قباد جرم

 اهريغو اياكتلاو سرادملاو دجاسملا نيطالسلا أشنأ

 بيقلا ترهظف ينامثعلا زارطلا تاذ ةمهملا ينابملا نم

 نم ءزج) لكش ىلع ةعساو تاحاسم ةيطغم ةريبكلا

 نم امأ . لخادلا نم ةيرئاد ةبقر ىلإ ةبقلا دنتستلو «(ةرك

 اذه .ناتماعد ةيواز لك ىفو «ةرانإلل ذفاونلا اهنيب

 ىتلا تاماعدلاو ةدمعألا نم ةيلبقلا ولخ ىلإ ةفاضإلاب

 .بيطخلا

 اهنأل يرئادلا هبش اهلكش يف تزيمتف نذآملا امأ

 حبصتل ةيطورخم ةياهنو «ةفرشبو ًاعلض ١5 نم ةفلؤم

 ىلع ًافرعت دادزن يكلو . ةببدملا صاصرلا مالقأب هبشأ

 نأ انيلع ايروس يف دجاسملل ةينامثعلا ةرامعلا لكش

 كلت يف تينب يتلا ةينامثعلا جذامنلا ضعب سردن

 زارطلا تاذ ةينامثعلا دجاسملا ددع نأ ًاملع «ةرتفلا

 تنلاز انهءانهنأ ري :ًايزؤش ىف ادودحم لظ قئامثعلا

 اذه اسوي ىلإ فرامعملا اهسنر اهلامج ىلع ةظناحت
 ةمئاد ميمرت تايلمع نم اهقفار امو اهتناتم لضفب

 ةيلداعلا عماج

 «بلح ةنيدم يف ١065 ماع عماجلا اذه ئشنأ

 نانس رامعملا ماق امدعب مهم ينامثع رثأ يناث نوكيل

 نيدوجوملا نيقاورلاب ىرخألا عماوجلا نع زّيمت هنكل
 ؛ةيلبقلا ىلإ ىطسولا ةحتفلا يف رمم عم «ةيلبقلا مامأ

 ةعفترم ةبطصم يلخادلا قاورلا يبناج نم لك ىلعو

 ترشتناو «ةلماح ساوقأ ىلع ةيسيئرلا ةبقلا زكترت

 .رضخألا نوللاب ةّيلطمو ةيلبقلا اياوز يف تاصنرقملا



65 

 يفو «ذفاونلا قوف ساوقألا اهعم ترشتناو

 قاطن ىلعو ببدملا سوقلا رهظ تاناويإلا

 .ةيلبقلا مامأ يجراخلا قاورلا يف عساو

 سوقلاو ةذفان لك ةفجن نيب ةحاسملا ىفو

 يناشاقلا دجن اهقون ةعيرألا نكارمللا ىذ

 تلعجو .جراخلاو لخادلا نم نولملا

 تنّيزو .ةنولم ةقورألا ساوقأ ضعب ةراجح
 .ةفلتخم ناولأو تاموسرب لخادلا نم ةبقلا

 ةءولمم يهف بارحملا ةساطامأ

 ةيرجحلا فراخزلاب تطيحأو تاصنرقملاب
 .نولملا ماخرلا نم تاررزملاو

 نكر يطورخملا اهلكشب ةنذئملا ولعت

 دجن عماجلا نحص طسو يف ؛عماجلا
 ةبقب فوقسملاو لكشلا يرئادلا ناورذاشلا

 راجشألا دوجو عم ةيصاصر ةقبطب ةاطغم
 عماجلا نحصب طيحتو .عاونألا ةددعتملا

 .ةيوركلا ببقلا تاذ كلئاوبلا

 ةيجراخلا تاهجاولا ةطاسب ظحالنو

 وحن زيكرتلاو فراخزلا نم ةيلاخلا هبش

 ىلع ةفرشملاو ةلبقلل ةيلخادلا ةهجاولا
 ةرشابم بابلا قوف ةدس عماجللو .قاورلا

 يلاولا اهيف يدؤي ناك بشخ ةدمعأ تاذ ةدسو نذؤملل

 كلذو نيلصملا رئاس نع لزعمب هتاولص ناطلسلا وأ

 . ةينمأ بابسأل

 قشمد يف ةيناميلسلا ةيكتلا

 ماع قشمد ةنيدم يف ةيناميلسلا ةيكتلا تئشنأ

 كلذو . يكولمملا قلبألا رصقلا ضاقنأ ىلع م61

 .نارمعلاب متها يذلا ينوناقلا ناميلس ناطلسلا نم رمأب

 ءاشنإ ىهنأ هسفن ماعلا يفو «نانس رامعملا اهدييشتب ماق

 ةنيدم يف ةيناميلسلا عماج وهو هلامعأ مخضأ دحأ

 ةحاسملا يف نيعماجلا نيب ريبكلا قرافلا عم «لوبناتسا

 تانييزتلاو فراخزلاب ةقئافلا ةيانعلاو نذآملا ددعو

 لاكشأ نع ةرابع ةيكتلاو .ةيناميلسلا عماجل ةيمالسإلا

 ماشلا

 قشمد يف ةيناميلسلا ةيكتلا ةهجاو

 تاعاقو ًادجسم مضت يتلا سرادملا لاكشأ نم

 نم نيمداقلا ةبلطلاو ءاملعلا ةماقإل ًافرغو سيردتلل

 .ءارقفلاو نيجاتحملا نكسلو ةنيدملا جراخ

 اهمامأو ةيوامسلا ةحابلا ىلع حتفت فرغلا هذه

 يبناج ىلع كلذو «بابقلا نم ةلسلسب ةفوقسم ةقورأ
 ةحابلا طيبوتيو + ةييزفلاو ةييرقلا نيديجتلا نماةجابلا
 .ةيكتلا ءاجرأ يف قئادحلا عزوت عم « ةليطتسم ةكرب

 «هناردج ىلع ةعبرتم ةمخض ةيزكرم ةبق دجسملل

 ةبقر ىلع ذفاونلا عزوتت .ًارتم ١5 هعلض لوط غلبيو
 «ةرانإلل كلذو ةينامثعلا دجاسملا عيمج يف امك ةبقلا

 ةمعاد ةيرجح رصانع جراخلا نم تعضو ةبقلا ةيامحلو

 ىلإ ةينامثعلا ةرامعلا يف رشتنم ماظنلا اذهو .اهتبقرل

 ناتنذتم دجسملا ينكر ىلع .ايكرت يف اذه انموي



 ها/ ١ ماشلا

 بلح ةعلق نم ةينامثعلا عماجل ةطقل

 ناردج امأ .ةيلبقلل يزكرملا مسقلا نامدقتت ناتيناوطسا

 وأ ةينآرقلا تاباتكلا نم ةيلاخ يهف لخادلا يف ةيلبقلا

 نم ناعونصم بارحملاو ربنملا نأ امك .تاصنرقملا

 قوف نُّدؤملل بشخ ةدمعأ تاذ ةدس دجويو ماخرلا
 ةيماخر ةدمعأ تاذ ةيناث ةدسو ةرشابم لخدملا باب

 .يلاولا ةالصل

 ضيبألا رجحلا نم كيمادم ةيجراخلا تاهجاولل

 دمتعا امبرو .(قلبألا) بوانتم لكش ىلعو دوسألاو
 رصقلل ةبسن ناولألا بوانتب ةقيرطلا هذه نانس رامعملا

 ةقيرطلاب ديشملاو هضاقنأ ىلع تينب يذلا ىيكولمملا

 عم ةدماعتمو ةيروحم لخادم ةثالث ربع ةيكتلل اهتاذ

 مضي رخآ مسق ةيكتللو ءىطسولا ةيزكرملا ةحاسلا
 .قوس اهيلامش يفو ةسردم

 فحتمكو «يبرح فحتمك ًايلاح ةيكتلا لغتست

 عم ةيروسلا تاجتنملا ضرعت ثيح ةيبعشلا ديلاقتلل
 ةعانصك .تاجتنملا هذهب فيرعتلل ةريغصلا نششرولا

 فحتلاو داجسلاو تايدلجلاو تايضفلاو جاجزلا

 . ةيوديلا تاعانصلا نم اهريغو

 بلح يف ةينامثعلا ةسردملا

 . بلح ةنيدم يف م١177 ماع ةسردملا هذه تئشنأ

 نمحرلا دبع نب نامثع اهينابل ةبسن ةينامثعلاب تيمسو

 يديأ ىلع ةبلطلا سيردتل ًامهم ًازكرم تناك .اشاب
 ةسردملاب هبشأ) ًاضيأ مهتماقإلو نيدلا لاجرو ءاملعلا

 ىف ةفوقسم ةريغص ةرجح نوعبرأ ةسردمللف .(ةيلخادلا

 لكلوب ىةتلطلاو ةلئاسألا ةفاقألا «تنقماوأ دوعمع لت
 نحص ىلع ةلطم ةذفانو لقتسم يرادج دقوم ةفرغ

 بالط فرغلا هذه يف ميقي اذه انموي يف .ةسردملا

 .نذؤملاو مامإلا ىلإ ةفاضإ .نوجاتحملاو ةعيرشلا
 بونجلا نمف «ةقورأ ةثالث ةسردملا نحصب طيحت

 ةبقو .ًادومع ١ ىلع ةلومحم ةبق ١7 كانه لامشلا ىلإ

 قاورلا امأ . ىبرغلا قاورلا ىف ًادومع ١١ ىلع ةلومحم

 اننا ادردتع 14 ىلع ةلرلعيعاةئق'1ا/ لق يقرشلا

 ترج ةيلخادلا ناردجلاو ةقورألا ةدمعأ نيب طبرلا

 . ةسردملا ةناتم يف ديزتل ديدح تاناوطسأ ةطساوب

 ىلع ناريبك ناناويإو سيردتلل ةعاق ةسردملا يف

 «قاورلا جراخ ةريبك ةحاسم نالغشي «ةيلبقلا يبناج



 م١

 ًاثيدح ةسردملا نحص ىلع ةلطملا ةهجاولا تقلغأو

 نيلصملا ةيامحل كلذو ؛ءيجاجز هجو يذ يبشخ بابب

 ًابارحم ةاونإ كل نأ املع .ةافشلا لبن ةدورب نم

 .ًاريغص

 دنتست ةيورك بابق ثالثب فوقسم قاور ةيلبقلا مامأ
 ةدمعأ ىلإ ساوقألا هذه دنتستو .ةببدم ساوقأ ىلإ

 .قاورلا فصتنم نم ةيلبقلل لخدن «ةيرئاد ةيرجح
 ينابملا عيمج يف يساسأ رصنع عماجلا وأ ةيلبقلاو

 . ةينامثعلا

 «ةلماك ةرك فصن لكش ىلع ةبقب ةيلبقلا تفقس

 ةذفان ١7 اهيف ةيرئاد ةبقر ىلإ دئتستو ءارتم ١4 اهرطق

 اياوز نم ةيواز لك ىفو .تاماعد 8 اهمعدتو ءةرانإلل

 . ناتماعد عبرألا ةيلبقلا

 رادج لك يفو ءةكيمس ناردج ىلإ ةبقرلا دنتست

 يبناج ىلع ناتذفان هيفف يلبقلا رادجلا ادع ذفاون ثالث

 . بارحملا

 ناردج ىلإ ةدنتسم ةفرش لخادلا نم ةيلبقلاب طيحي
 نم .ةنايصلاو فيظنتلا لامعأب مايقلل ةكيمسلا ةيلبقلا

 ةياغل طقف ذفاونلا قوف سوقلا لمعتسا ةيئاشنإلا ةيحانلا

 تاناويإلا يف لمعتساف بيدملا سوقلا امأ .ةينييزت

 روتوملا سوقلا لمعتسا امك .قاورلاو بارحملاو

 دوقع تينبو .باوبألاو ذفاونلل ميقتسملا سوقلاو

 .رفصألاو دوسألاب نوللا ةبوانتم كيمادمب قاورلا
 صاصرلاو ديدحلا نم بيلالكب ةيلبقلا ناردج تدقعو

 . ةكسامتمو ةلماكتم ةدحاو ةعطق اهنم لعجتل

 ةزكترم ةيبشخ ةدس كانه ةرشابم ةيلبقلا باب قوف
 فلخ ًاددرم «نذؤملا اهيف يلصي ةيماخر ةدمعأ ىلع

 يرجح جرد ربع اهيلإ لصيو .ةعامجلا ةالص يف مامإلا
 ىلعو ىرخأ ةدس كانه بارحملا قوفو .يلخاد

 . لخادلا نم اهنيب ام يف ًاعيمج لصتتل ءًاضيأ نيبناجلا
 ناردجلاف + ةئاقلا ةطاسبلا قه ةيليقلا ل خئاد هلال ان
 زيتسلا ىكبو .تانييزتلا نم ًامامت ةيلاخ (ةبقلاو)

 وأ فراخزلا نم يلاخلا رفصألا رجحلا نم بارحملاو

 ماشلا

 لصي يطورخم سأرب ةنذئم ةسردملل .تاصنرقملا

 “ اهطيحمو ءآرتم ١ ىلإ نذؤملا ةفرش ىتح اهلوط
 .راتمأ

 ةأضيمب فرخزملا ناورذاشلا نع ضاعتسا دقو

 كانهو .راجشألاو قئادحلا راشتنا عم ؛ةعضاوتم

 ليبسو «ةسردملا بناج ىلع ةصاخ ةربقمو تامامحلا

 . يحلا ىلع حتفنم ةراملا ةياقسل ءام

 برغلاو قرشلا نم ةسردملل لخادم ةئثالث كانه

 لزنُيو ةسردملا نحص ىلإ يضفت اهعيمج «لامشلاو

 هذه دحأ ربع ةسردملا نحص ىلإ يرجح جردب
 (ةراحلا) يحلا نيب ولعلا يف فالتخال لخادملا
 ش يوتا

 نم ةيامحلل ةيصاصر حئافصب ببقلا عيمج تيطغ
 ةينامثعلا ةرامعلا يف ةيساسأ ةمس هذهو ءراطمألا لوطه

 . اذه انموي ىلإ ايكرت يف ةرمتسم تلظ اهتأشن ذنم

 ةرامعلا تازيمم

 ايروس يف ةينامثعلا ةرامعلل ةماعلا تازيمملا زجونو
 ْ ا

 ةحاسمب ةيلبقلل عبرملا يقفألا طقسملا روهظ ١

 .ةدمعألا نم ةيلاخو ةعساو ةيقفأ

 «ةريغصلا بيراحملا تاذ تاناويإلا روهظ - ؟

 ةقورألا راشتنا عم .ةيلبقلا مامأ نيتبطسملاو قاورلا ءانبو

 ببقلا هذه دنتستل عماجلا نحصب ةطيحملاو ببقلا تاذ

 . ةرشابم ةرواجملا ساوقألا ىلإ
 فصن ةرك نم ءزج) ةريبكلا ةبقلا لامعتسا

 ةيرئاد ةبقر ةبقلا هذهلو .ةعساو تاحاسم ةيطغتل (ةيورك
 .جراخلا نم تاماعدلاو تازوربلا تاذ لخادلا نم

 . صاصرلا نم حئافصب ةاطغم بابقلا نأ ًاملع

 لمحلا لقنل «ةعبرألا زكارملاب سوقلا راشتنا  ؛

 .ةبقلل ةلماحلا ساوقألا ددعت عم .ةكيمسلا ناردجلا ىلإ

 اهلخادب يوحت ىتلا ةينكرلا تاينحلا لامعتساو

 «ةيئزجلا ةدركمرلا أو تاصنرقملاو .تاصنرقملا



 ماشلا

 ايانح نم ةنوكم «ةيوركلا ةيثلثملا اياوزلا نع ليدبو

 قوف اهضعب ىلدتيو «بيراحملا هبشت ةسوقم ةريغص

 .ةرعقم ةيروشنم لاكشأ

 دقع وهو «ببدملا سرفلا ةودح سوقلا روهظ

 يرئاد عاطق نم فلأتيو .دقعلا يلجر نع هزكرم عفتري
 . ةرئادلا فصن نم ربكأ

 ربتملاو بارحملا نييزتب كلذو «ةيلبقلاب ةيانعلا 51

 ؛(عماوجلا ضعب يف) كييزاوملاو ماخرلا عاونأ ىتشب
 عم ذفاونلل نولملا جاجزلا وأ .ذفاونلا قوف يناشاقلاو

 مادختساو .ةنولملا وأ ةبقذملا ةينآرقلا تاباتكلا

 تاهجاولا يف ةيوانتم ناولأب ةيرجحلا فراخزلا
 ْ . ةيلخادلا

 مادعناو «ةيجراخلا تاهجاولا يف ةطاسبلا - *

 نيولتلا قاطن مادختسا عم .فراخزلا وأ تانييزتلا

 وأ ةفلتخملا ناولألا يذ ماخرلا وأ ةراجحلا مادختساب

 . قلبألاب ماظنلا اذه ىمسيو ةبوانتملا

 ١5 نم فلأتت اهنوكب ةينامثعلا نذآملا تزيمت -

 ىلإ دنتست ًاعلض ١١ نم ةلظم نود نم ةفرشو ًاعلض
 ةياهنف ًاعلض ١ نم عيفر ءزج كانه مث .نيصنرقم

 ىلع ةنذئملا عفترتو . صاصرلاب ةحفصم ةيطورخم
 .نميألا يجراخلا ناويإلا ةيواز

 عم «تاحاسلاو قئادحلاب ةيلبقلا ةطاحإ 8

 امم جراخلا وحن ةتباث ةيولعو ةيلفس ذفاون ربع اهحاتفنا

 ةيجراخلا اهتاناويإو اهتقورأب ةيلبقلا ةيلالقتسا أدبم دكؤي
 روسلا نعو اهب ةطيحملا تآشنملا نعاهتنذكمو

 . اهل يجراخلا

 ةيماخرلا ةدمعألا ىلع ةزكترملا ةدسلا روهظ ٠

 ةلبقلا نم ًازيح ذخأتل ةيماخر وأ ةفرخزم بشخ ةدعاقبو
 جرد ىلع اهيلإ دعصيو .لخدملا نيمي ىلع يهو
 قوف ةيديلقتلا ةدسلا ةدايس عم .يلخاد يرجح

 .لخدملا

 نيدباعلا نيز دومحم

1١1689 

 ماشلا دالب يف يبرعلا مكحلا ثاعبنا

 نم ربوتكأ /لوألا نيرشت نم لوألا ءاثالثلا موي

 ذنم هل ًاريظن دهشت مل ًاثدح ايندلا تدهش ١414 ةنسلا

 .ةنس ةئامعبرأ نم رثكأ

 ىبرع دئاق هدوقي ًايبرع ًاشيج نأ وه ثدحلا اذه

 طاب ةيبرع ةرقم لك داذق ةييزع ةياو قوق فرق ركو
 .برعلا مساب اهيف هناطلس

 هتدايق ىف بوني يزاجح دئاق شيجلا اذه دوقي ناك

 ْ . يزاجح ًاضيأ وه يذلا ماعلا هدئاق نع هذه

 دئاقلاو 2)رصان فيرشلا وه لخادلا دئاقلا ناك
 .نيسحلا نب لصيف فيرشلا وه ماعلا

 هتدايقب يكرتلا شيجلا قزمت رثإ كلذ ناك دقو
 ْ . ")ةكرتشملا ةيكرتلا ةيناملألا

 نيذلا نييتيسحلا ةنيدملا ءافرش نم وه يلع نب رصان فيرشلا )١(
 لقتساف نيينسحلا مهتمومع ينب عم زاجحلا مكح اومساقت
 لماوعلو .ةكم مكحب نوينسحلا لقتساو ةنيدملا مكحب نوينيسحلا

 مهتدايس تماد نإو  نيينيسحلا مكح مدي مل اهركذ لاجم انه سيل
 .نيينسحلا مكح مادو  بعشلا يف ةيونعملا

 ةنس لصيف عم قشمد راز (194 - 1890) رصان فيرشلاو
 ةكرحلا لاجر ىلع ًارس فرعتو ينامثعلا مكحلا مايأ 7
 فيرشلا نلعأ املو .ماشلا دالب يف لعافتت تأدب يتلا ةيبرعلا

 اوباجتسا نم لوأ ىف رصان فيرشلا ناك ةكم ىف ةروثلا نيسح

 ىلإ فحازلا شيجلا ةدايق يف هبئان ناكف لصيفب قحتلا مث ءاهل
 دراطو لصيف لبق قشمد لخدو .هكراعم عيمج ضاخو لامشلا

 لالتحا ىتح قشمدب ماقأ مث . بلح ىتح ينامثعلا شيجلا اياقب

 دادغب ىلإ مث ةكم ىلإ اهرداغ لالتحالا دعبو ءاهل نييسنرفلا
 ةافر دعب رمعلا نم ةنس 44 نع ١975 ةنس هتافو ىتح اهب ماقأن'

 ةحفصلا «ءارحصلاو ةروثلا» هباتك يف سنارول هنع لاق دقو

 :قشمدو اعردو نامعو قرزألا وحن يبرعلا فحزلا لوح 897

 ةمدقملا يف ًامئاد ناكف ةنيدملا مايأ هبهاوم ترهظ يذلا رصان امأ»
 ميظنتو تالمحلا ةدايقل تارم ةدع ريتخاو يبرعلا شيحلا نم

 قشمد ىلإ نيلخادلا لوأ نوكي نأ ًاريدج ناكو ؛تاكرحلا

 ىف هسفنل اهرفظ ىتلا ةديدعلا راغلا ليلاكأ نم ًاليلكإ فيضيل

 1 1 :ةاهريغو: ةيقعلاو هجولاو ةنيذملا
 سردناس نوف ناميل :وه ىكرتلا شيجلل ىلعفلا دئاقلا ناك (؟)

 شيجلا يف ةمدخلل بدتنا يناملأ دئاق وهو (1915-1886)
 قانج) يف لوألا شيجلل ًادئاق برحلا لالخ ناكو ٍينامثعلا

 -ًافلخ ةقعاصلا تاوقل ًادئاق حبصأ برحلا رخاوأ يفو ء(ةعلق



 هشيجب قبسي نأ رصان فيرشلا عاطتسا دقل

 ىلإ لوخدلا يف ريبكلا هشيجب يزيلكنإلا دئاقلا «ريغصلا

 لالتحا ىلإ نيشيجلا نيب قباستلا ناك دقف ءقشمد

 نأ ىلع نوصيرح برعلاف ءًامئاق ةيروسلا ندملا

 نوصيرح زيلكنإلاو «مهندم اوررح نيذلا مهنأ اولجسي

 مهل اوررح نيذلا مه مهنأب برعلا ىلع اونمي نأ ىلع
 . مهندم

 هدعب ام مالس) هباتك يف (نيكمورف ديفاد) مهويو

 مه مهنأ مهاوعد يف زيلكنإلا قدصب دقتعي هنأب (مالس

 رمتؤم يف مهنأو «ءقشمد لالتحا ىلإ اوقبس نيذلا

 نوسليو يكريمألا سيئرلا رظن فرص اوعاطتسا حلصلا

 ينامثعلا مكحلا يف ةيبرعلا دالبلا يف ايناطيرب فادهأ نع

 ىلإ ههابتنا اوذش امدنع كلذو اسنرف فادهأ ىلإ هولوحو

 ىفانتي ديدهت وهو ءايروس لالقتسال يسنرفلا ديدهتلا

 >ةلذامو ةويشانو طاقنو

 يف يناطيربلا دفولا لصي مل :نيكمورف لوقيو
 نم هريغو يكريمألا سيئرلا مامأ رهاظتلا دح ىلإ هيدامت

 لارنجلا ناك دقف . قشمد ررح لصيف نأب لودلا ىلثمم

 ءاليتسالا ديعُي» هنأ رمتؤملا ءاضعأل هلوق يف ًاقيقد يبنللا

 «اهترادإبو قشمد لالتحاب لصيفل حمس قشمد ىلع
 . (ىهتنا)

 ةداقلا زربأ دحأ ناك رديح متسر نإ :نحن لوقنو

 ىلإ لصيف ةدايقب فحازلا يبرعلا شيجلل نييركسعلا ريغ
 قشمد يبرعلا شيجلا لوخد دكؤي هانيأر دقو قشمد

 يزيلكنإلا شيجلا لوخد لبق رصان فيرشلا ةدايقب

 .اهيلإ

 هقدص تبثأ دق رديح متسر نأب ًانيقي ملعن اننأ امكو

 «بذكلاب يبنللا مهتن ال اننإف كلذك ءنّود ام لك يف

 «نيضقانتملا نيلوقلا نيذه ىف نذإ ةقيقحلا ىهامف

 ! ؟ناقداص هسفن تقولا يف امهو

 يف عفادت تناك يتلا تاوقلا يهو (نياهنكلاف) يناملألا لارنجلل 2 -

 (كروتاتأ) لامك ىفطصم ةدايقلا هذه يف ناكو .نيطسلف ةهبج

 سردناس نوف ناميل باحسنا دعب ةماعلا ةدايقلا ىلوت يذلا

 . ًامزهنم

 ماشلا

 يف هنأ يشخ ًالصيف نأ يه  انيأر يف  ةقيقحلا

 هب موقي امم هشيج ىلع بترتي امو ءاهيف وه يتلا هفورظ

 اهيلإ لوصولا لبق قشمد ىلإ هقيرط يف تازاجنإ نم

 ىلإ دمعف «قشمد.لوخد ىلإ زيلكنإلا هقبسي نأ يشخ
 نمو هلاجر عمجيل شرطألا ناطلس ىلإ لوسر لاسرإ

 نيطبترملا ريغ نييروسلا نيعوطتملا نم مهيلإ مضني
 يف يناثلا لجرلا ةدايقب عيمجلا عرسي نأو شيجلاب

 بسكي يذلا رصان فيرشلا : لصيف دعب يبرعلا شيجلا
 ةيعرش «مهل هتدايقو نيلتاقملا ءالؤه سأر ىلع هدوجو

 .هل نيلثممو يبرعلا شيجلا نم أءزج مهلعجت ةيركسع
 لوخدلا ىلإ هيعوطتمب رصان فيرشلا قبس ذكهو

 .يبرعلا مكحلا اهيف نلعأو زيلكنإلا لبق قشمد ىلإ

 شيجلا لخد مهلوخد ديعبو .هدعب زيلكنإلا لخدو

 . لصيف لخدو يبرعلا

 لالتحاب لصيفل (حمس) ةملك يبنللا لامعتساو
 مدقت لقرعي ناك يبنللا نأ ىلع ةحضاو ةلالد لدت قشمد

 رابتعاو ماعلا دئاقلا وه هرابتعاب قشمد ىلإ هشيجب لصيف
 حمسي يذلا وهف «هتدايقل نيعباتلا ةداقلا نم لصيف

 الإ مدقتلاب لصيفل (حمسي) مل وهف ءرخأتلاو مدقتلاب

 . قشمد ىلإ يزيلكنإلا شيجلا لوخد نم هنقيت ديعُب

 يمسيو .رّبد ام رّبد دق الصيف نأ ملعي نكي ملو

 شيجلا ةعيلط رصان فيرشلا ةوق ')7هيكحلا فسوي
 ىتح لوألا نيرشت لوأ سمش تغزب امف :لوقيف يبرعلا

 ةدايقب (يبرعلا شيجلا ةعيلط) قشمد ءامس تحت ترهظ

 اهتبقعأو ءًاعئار ًايبعش ًالابقتسا تلبقتساف رصان فيرشلا
 يحبص لوقيو ءاهيحاوضو قشمد تلح ةيلارتسأ ةقرف
 ةروثلا قاروأ) هباتك نم يناثلا ءزجلا يف يرمعلا

 عومج هعمو قشمد رصان فيرشلا لخد :7"2(ةيبرعلا
 هيات وبأ ةدوعو نالعشلا يرونو ليقع ةناجه هعم :ةريبك

 ناطلس مهتمدقم يفو زوردلا عومجو امهعومجو

 .ىهتنا» مهريغو ءشرطألا نيسحو

 .ىلوألا ةعبطلا 88١ص )1١(

 ) )0ص19١.



 ماشلا

 مهيف نكي مل نيلخادلا نأ ًاحضاو نيبتي اذه نمو

 ناكم يف يرمعلا ركذيو ؛شيجلا يبركسع نم دحأ
 دعب تلخد ةيماظنلا ةيركسعلا ةوقلا نأ هباتك نم رخآ

 .اهطابض نم هسفن يرمعلا ناكو «كلذ

 لارنجلا نأ هاوعد يف سنرول يرمعلا بذكيو

 لخد لصيف نإ :لوقيف «لصيف لبق قشمد لخد يبنللا
 ابقار لضَو:يبغللاف .«تاعاش ةدعب يبتللا لبق قشمد

 هب فحت ناديملا قيرط نم ًالاّيخ اهلخد لصيفو «ةرايس
 نم هلثم دهاشي مل بكومب ةناجهلاو ةلايخلا نم فولألا

 . «ىهتنا» لبق
 لصو يزيلكنإلا شيجلا نإ يرمعلا لوقي كلذكو

 يبرعلا شيجلا لوخد دعب قشمد يحاوض نم ةزملا ىلإ
 مل يزيلكنإلا شيجلا نإو «تاعاس ةدعب اهيلإ يماظنلا

 ةروثلا نإ لوقلا نم دب ال انهو . ةنيدملا هنم دحأ لخدي

 ودب نم اهولتاقم ناك زاجحلا يف تنلعأ امدنع ةيبرعلا

 ًايركسع ميظنت ال راوث درجم اوناكو «مهدحو زاجحلا
 نيسحلا ءانبأ ةدايقب شويج ةثالث مهنم فلأت دقو ءمهل

 يلسلستم طابضلا نم زاهج مهترم] يف نكي مل «ةثالثلا
 .يركسع يدايق ميظنت يأ وأ «بترلا

 شيج ليكشت نم ةروثلا رارمتسا يف دب ال ناك دقو

 يف برعلا طابضلا نم هتاون نوكت نأ يئترأ يماظن

 .زيلكنإلا رسأ يف اوعقو نيذلا ينامثعلا شيجلا

 ةدج ءانيم ىلإ تلصو ١49١5 سطسغأ /بآ ؟ يفو

 عباتتو «نييقارعلا نم اهمظعم ناكو ءالؤه نم ةلفاق لوأ

 فصلا طابضو طابضلا لفاوق لوصو كلذ دعب

 . ةثالثلا شويجلا ىلع نوعزوي اوناكف «دونجلاو

 لامشلا وحن هشيجب لصيف هجتي نأ ررقت املو
 دونجلاو طابضلا مظعم مض ررقت «(هجولا) لتحاو

 نم لصي نم لك هيلإ لسري نأو «هشيج ىلإ نييماظنلا
 يركسعلا رفعج لصو نمم ناكو . كلذ دعب مهلاثمأ

 دقو .يماظنلا لصيف شيجل ًاماع ًايركسع ًادئاق نيعف

 عزوو ةثيدحلا بيلاسألا قفو شيجلا اذه ميظنت ىرج

 امك ءرئاظحو لئاصفو ايارسو ًاجاوفأو ةيولأ هلاجر
 . ةسدنهو ةرباخمو ةلاّيخو ةيعفدمو ةاشم اوفنص
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 وأ رسألا تالقتعم نم اومدق نمم امإ ءالؤه ناكو

 وأ ةروثلا شيجب اوقحتلاو ينامثعلا شيجلا نم اوّرف

 .ينامثعلا شيجلا عم كراعملا لالخ اورسأ

 ةبقعلا ىلإ يماظنلا يبرعلا شيجلا لوصو دنعو
 نم ءاول لكو نيءاول نم ةقرف لك «نيتقرف ميظنت ىرج
 ةيرسو ةاشم ايارس ثالث نم جوف لكو ةثالث وأ نيجوف

 «ةلايخ ءاول ليكشت ىرج امك «ةيلقن ليصفو شاشر
 امهنم لك نيتيراطب نم ءارحص ءاولب ةيعفدملا تلكشتو

 ا,5 رايع ةيلبج عفادم ءاول نمو «ةعبرأ وأ نيعفدم نم

 .عفادم ةعبرأ وأ نيعفدم نم ةيراطب لك نيتيراطبب
 . طابض ةسائرب تايلقنلاو تامهملاو ةشاعإلا تمظنو

 لك سأرتي نكر طابض نم ماعلا رقملا لكشتو
 «تارابختسالا «ةرادإلا «تايلمعلا : ةبعش مهنم دحاو

 .ةبساحملا ءةحصلا «مزاوللا

 سرادم يف اوؤشن نمم طابضلا ءالؤه عيمجو

 ناكرألا ةسردم نم جرخت نم مهنمو ينامثعلا شيجلا

 كلذكو ءايناملأ يف يلاعلا هليصحت لمكأ نم مهنمو

 اوبردتو اومدخ نمم مهعيمج ءدونجلاو فصلا طابض

 ينارع نيب ام طابضلا ناكو .ينامثعلا شيجلا يف

 يف ًاطباض ناك (يرس) همسا ًادحاو ًاينامي ادع ام يماشو

 يدنج وأ طباض يأ مهيف نكي ملو .ينامثعلا شيجلا
 ةمدخلا نم نييفعم اوناك نييزاجحلا نأل يزاجح

 . ةيركسعلا

 يف يزيلكنإلا شيجلا يبرعلا شيجلا قبس امكو
 لوخدلا ىف لبق نم هقبس ناك دّقف قشمد ىلإ لوخدلا

 كلذ ركذي امك «زيلكنإلا ظيغ راثأ ام اعرد ةنيدم ىلإ

 ين نييركسعلا ريغ ةداقلا زربأ نم ناك يذلا رديح متسر

 ,©"0يبرعلا شيجلا

 ريغ ةهج نم مداق نيقيرفلا نم دحاو لك نأل قباستلا اذه ناكو )١(

 ىلإ اولصو افيح طوقس دعي زيلكنإلاف .رخآلا قيرفلا اهنم مداقلا
 طوقس دعب برعلاو .اعرد ىلإ هجوتلا نوديري اهنمو (خمس)
 . اهيلإ اوهجوت (ناعم)

 ىلإ ًامدقتم رمحألا رحبلا لحاس ىلع فحزي لصيف ريمألا ناكو

 ةنس رياني /يناثلا نوناك 74 يف هجولا لتحا ىتح لامشلا
 -يفو .لامشلا يف ةيركسعلا لامعألل ةدعاق اهذختاو 7
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 لوقي ءًايموي اهنّودي ناك يتلا هتاركذم يف لوقي وهف
 برعلا نيب قابس :1918/9/58 دحألا موي نع

 4/١/ نينثالا موي نع لوقي مث «ءقشمد ىلع زيلكنإلاو
 :لوقي مث . .اعرد ىلإ انيشم رجفلا عم ًاحابص :

 ملأت :لوقي مث . . .زيلكنإلاو انشويج نيب قابسلا

 . . .مهلبق اعرد اولخد مهنأل برعلا نم زيلكنإلا

 ءرصان فيرشلا ةدايقب قشمد لوخد ناك امكو

 يف ردايف هتدايقب كلذ لبق اعرد لوخد ناك كلذكف

 شيجلا لوصو لبق اهيف ةيبرع ةموكح فيلأت ىلإ لاحلا
 يكرتلا شيجلا رثأ يف ريسي ناك يذلا يزيلكنإلا

 . مزهنملا

 : سنرول لوقي

 نأب يل ليق رواب لارنجلا رابخأ نع تلأس املو»

 ةمق ىلإ تعراسف ءاعردب ةطاحالل نآلا نورشتني هلاجر

 ةمجاهمل هتادادعتسا رواب ذختي ثيح ىلإ اهنمو بيوبلا

 . ةكرعملا ءانع هيلع رفوأو اهطوقس أبن هغلبأ يك اعرد

 لاحلا عقاوب رواب تربخأ مالسلاو ةيحتلا دعبو
 اعرد ىلإ بهذأس لاح لك ىلع :لاقو ريخلل شهدف

 سرح ةوق لكشأل يل ةاطعملا تاميلعتلا ريشت امك

 ىلإ هوقبس دق برعلا نأب هتبجأف .نمألا ىلع ةظفاحملل
 .«ةنيدملا يف ةيركسع ةموكح اومظنو كلذ

 ةدايقب ةبقعلا لصيف ريمألا تاوق تحتف ١917 ويلوي /زومت < 0

 ىتح تضمو اهتلخدف ناعم ىلإ تهجتا مث .رصان فيرشلا
 .اعرد

 اوقرتخا مث «عبسلا رئبو ةزغ نومجاهي زيلكنإلا ناك نيح يف
 رحبلا ىلع احيرأ ىلإ افاي يلامش نم ةدتمملا يكرتلا شيجلا ةهبج

 نع قشمد اولخد دقو ,نيظسلف يف نومدقعي اوذحأ مث تلا

 . ةرطينقلا - بوقعي تائب رسج قيرط
 نم ائرس 1918/٠١: /7 سيمخلا موي نع رديح متسر لوقي

 مهتلأسف زوردلا سفن انفداص (يلع ريد) انلصو املو (ةيمسملا)

 اورخافتو زيلكنإلا لبق (قشمد) يبرعلا شيجلا لوخدب ينورشبف

 (لصيف ريمألا) انديس ىلإ تبهذف لكلا لبق زوردلا لوخدب
 ال :يل لوقي نأ ةسايسلا نم ىأرف هريغو كب يملح مامأ هترشبو

 .هل اهتظفح ةفاصح .قشمد لخدن نأ مهملا امنإو انئيب قرف

 ماشلا

 هالوتو ءاعرد ىلإ هتدايق رقم لصيف ريمألا لقنو

 لالتحا ىلإ زيلكنإلا هقبسي نأ ةيشخ ديدشلا قلقلا

 ناطلس هقيدص ىلإ يركبلا بيسن لاسرإب ردابف ءقشمد

 ىبلو . ةكرعملاب كارتشالا ىلع هثحتسيل "')شرطألا اشاب
 عم يبرعلا شيجلاب قحتلاف ريمألا ءادن شرطألا ناطلس

 نيعوطتملا نم ددع مضنا امك .هلاجر نم ددع

 ىلإ رصان فيرشلا ةدايقب عيمجلا فحزو نييروسلا
 ًايئاهن يكرتلا شيجلا ةمواقم ىلع اوضقف قشمد

 شيجلا لبق قشمد ىلإ لوصولااوعاطتساو

 . ؟9يزيلكتإلا

 قشمد ىلإ لصيف لوخد

 ناك ربوتكأ /لوألا نيرشت نم ثلاثلا مويلا يف

 . 9(مدقلا) يف قشمد باوبأ دنع فقي لصيف ريمألا
 يبرعلا لطبلا هنأ ىلع ةعاسلا كلت يف هيلإ رظنُي ناكو

 تالوطبلا دومخ دعب نورقلا نيب نم ثعبنا يذلا لوألا

 . .ةنس ةئامعبرأ نم رثكأ ةليط ةيبرعلا

 ايندلا دهشت ةليوطلا نينسلا كلت دعب ةرم لوألف

 ىلع لبقي يبرع شيج سأر ىلع ايبرع ادئاق ةيبرعلا

 لبجب ةيرقلا ةدلب يف دلو )1١841١-١19487( شرطألا ناطلس )١(

 كارتألا مدعأ دقو : ملكا ةءاديرشلا نع دعت يهو زوردلا

 ماق ١111١. ةنس يقورافلا اشاب يماس ةلمح ءانثأ ناقوذ هدلاو

 لماعلا رئاثلا لجأ نم ١9477 ةنس نييسنرفلا ىلع ىلوألا هتروشب

 ضبقلا اوقلأو هراد ةمرح نويسنرفلا كهتنا نأ دعب ءرجتخ مهدأ

 ماقف 218477 ةنس هنع وفعلا ردص .اهيف هب ريجتسملا هفيض ىلع

 ةروثلا هذه تمع دقو ١976 ةنس نييسنرفلا ىلع ةيناثلا هتروثب

 .ايروس ءاجرأ مظعم
 .(5607؟ص) ءادفلا ليج (؟)

 انرس مث : ١918/٠١ /” سيمخلا موي نع رديح متسر لوقي ةقلز

 انديس ينرمأف (راطقلا) نارتلا فقوف مدقلا ىلإ اهنمو ةوسكلا ىتح
 نأ ىلإ . . . كلذ ناكو هئيجمب رصان فيرشلا ربخأل ريسأ نأ

 انبكر اهدعبو :لوقي نأ ىلإ . .هباهذ موزلب هتربخأف :لوقي
 تادراوت ليلق دعبو ءدحأ هيلإ لصي مل ناك انلصو املو . .ًادارط

 هسرف ىلع بكر مث :لوقي مث . . .تابرعلاو نجهلاو ليخلا

 .امهءارو ليخلا تراسو رصان فيرشلا ةيناثلا بكرأو



 ماشلا

 يف رصان فيرشلا هبناج ىلإو لصيف ىضمو
 فلأو ةئامسمخ نع لقي ال ام هب فحي يسورف بكوم

 عراوش مهب قرتخي ءمهقدانبو مهفويس نيرهاش سراف
 «نيقفصملا نيجزاهلا نيللهملا سانلاب ةمحدزملا قشمد

 روهزلاو دورولا ةحطسألاو تافرشلا نم هيلع رثانتتو

 .روطعلاو

 : ةموكحلا راد ىلإ لصيف لوصو ًافصاو 4

 هروصتي ام قوف قيفصتلاو فاتهلاو يودلا ناكف

 ىتح نيجهتبم نيحرف هدي ىلع نومارتي لكلا .بتاك
 ءاملعلا نم ميظع عمج كانهو ريبكلا ةموكحلا وهب لخد

 رفخلاو بابلا نم تكادت سانلاو هب اوطاحأف نايعألاو

 كلذ ءانئثأ يف . مهوكرتف مهيلع تحصن نكلو مهعنمي

 ىوتف ىطعأ لبق ناكو ؛هدلاو مساب هعيابو يتفملا مدقت
 دبع (خيشلا) ماقف . . .بطخف ريمألا ماق هدعبو .هلتقب

 نع هونو ٍلاع توصب رمألا غّلبو بيطخلا رداقلا

 قوقح ةظفاحمو ةّئسلاو نآرقلا عابتا موزلو مالسإلا
 روحم نم نسلألا رودت فيك هللا ناحبسف . . . رصنعلا

 ىلإ مذلا نم هناسل ناسنإلا لوحي فيكو ءرخآ ىلإ
 . حدملا

 خيشلا فقوم ىلإ لوقلا اذهب رديح متسر ريشي
 ريمألا ناسل نع غلبي هنأ فيكو بيطخلا رداقلا دبع

 ةيبرعلا ةروثلا نالعإ دنع هنأ نيح يف ءهحدميو لصيف

 عماجلا يف بطخف اشاب لامج قّلمت زاجحلا يف
 ء«صاع يجراخ هنإ لاقو نيسح كلملا ًانعال يومألا

 ةفيلخ ىلع جرخو ةعاطلا اصع قشو هللا ىصع
 .نيملسملا

 نم لوأ ناك ًارصتنم قشمد ىلإ لصيف ءاج امدنعو

 .نينمؤملا ريمأب هبقل نم لوأو هدلاو مساب اعد

 ةيبرع ةموكح لوأ فيلأت

 دهع ١4١14 ربوتكأ /لوألا نيرشت نم سماخلا يف

 لحدا

 دالبلا ريدت ةموكح فيلأتب يباكرلا اضر ىلإ لصيف ريمألا

 . "0يركسعلا مكاحلا تايحالص هحنمو

 تعزوت أمات ًالالقتسا ةلقتسم ةيبرع ةموكح تفلأتف

 اهنم دجو يتلا راطقألا نم برع ىلع اهيف بصانملا
 ناكم كانه نكي ملف .قشمد يف كاذموي لاجر

 لاق لاقمب سّيرلا بيجن هاثر ١947 ةنس يباكرلا اضر ةافو رثأ )١(

 كلم نم ةمخض تايركذ هعم تومتف يباكرلا تومي مويلا :هيف

 يركسعلا مكاحلا ىركذ هعم تومت . . .مكحو خيراتو نطوو

 عفرأ يباكرلا غلب دقل . . .ذفلا يروتسدلا سيئرلا ىركذو رابجلا

 يف تيب هل ناكو «قيرف ةبتر ىلإ لصوف شيجلا يف ةيركسع ةجرد
 هل تناكو «ةنس نيسمخ ذنم ةمصاعلا يف تيب مخفأ دعي قشمد

 ىلعأ غلبو ةسايسلا يف لغتشا امنيح هنكلو ءًاضيأ امود يف ةعرزم

 يف اهتاردقمو ةلودلا لاومأ ىلع رطيسو ناطلسلاو مكحلا تاجرد

 شاعو هتعرزمو هتيب عابف «قشمد ىلإ داع «ندرألا قرشو ايروس

 تويب نم عضاوتم تيب نم هتزانج تعيش تام اذإ ىتح ءامهنمثب

 .راجيإلا

 ًاكلم جوتو ًالالقتسا نلعأو ةلود سسأ يذلا لجرلا وه اذه

 «شيجلا يف قيرف ةبتر غلبو تاموكح سأرتو ًأدالب مكحو
 يذلا وه يباكرلا نكلو !لام الو ةعرزم الو تيب الب تومي

 . هديب هخيرات بتكو هسفنب هريصم راتخا

 هراتخي ام راتخاف فرشلاو ةورثلا نيب يباكرلا رّيخ دقل لجأ

 هربق ىلإ بهذي وه اهو .دلب لك يفو رصع لك يف لاطبألا
 . (ىهتنا) .ةعمسلا ةمظعو ةهازنلا ءايربك نم هسفن يف ام لكب

 نع ١414 ةنسل ةيناطيربلا تارابختسالا ريرقت نأ ىلع
 : لي ام هنع لوقيو هيلع لماحتي قشمد يف ةيسيئرلا تايصخشلا

 رمأ .يكرتلا دهعلا يف قباس فظومو لارنج ةنس نوسمخ هرمع

 قحتلاو بره هنكلو ءاهنع عافدلل ايربط ةقطنم يف ةدايقلا ملستب
 يف مبدق ذاتسأو ؛هل ةمذال «لاملا عمجب علوم .نييناطيربلاب

 داعمر ماتلا لالقتسالا راصنأ نم «ةيكرتلا سئاسدلا بيلاسأ

 . («ىهتنا) . بوبحم ريغ . نييسنرفلل
 «ماشلا ططخ ١» هباتك نم ثلاثلا ءزجلا يف ىلع درك دمحم لوقيو

 اضر ىلع ءاوللا ىلإ اودهع نويناطيربلا ناكو : ١154 ةحفصلا

 نوكي نأب ىشمد ءانبأ نمو يكرتلا شيجلا داوق نم يباكرلا اشاب
 رظنلاب امهيلإ امو بلحو قشمد ةيلخادلا ندملل ًايركسع ًامكاح
 هنأب لاقيو . مهتمدخ يف هئالب نسح نم نييناطيربلل تبث ا

 لكو ناكو قشمد يلاوح نوصحلا (ةطيرخ) رّوصم مهيلإ لسرأ
 قشمد طوقس ليبق يكرتلا دئاقلا هلسرأو .اهلمع كرتلا هيلإ

 ةرطينفلا يف يكرتلا شيجلا نم نيمزهنملا لمش عمجيل مايأ ةعضبب
 هلام هوبلس نابرعلا نأ ىعداف «لاملا نم ًاريبك ًاغليم هاطعأو

 قشثمد نم بهذ اذكهو . يزيلكنإلا شيجلا ىلإ مضناو «هبايثو
 . ًايناطيرب ًايبرع ًامكاح مايأ دعب اهيلإ داعو ًابكرت ًادئاق



 لحل

 ةرئاث ةيبرع ةمأ عوضوم عوضوملا ناك لب «ةيميلقإلل
 .اهتيرحو اهتدحوو اهلالقتسا بلطل

 ىلوتو .(يقارع) ديعسلا يرون شيجلا ةدايق ىلوتف
 ةرادإ ىلوتو .(يقارع) يعفدملا ليمج ماعلا نمألا ةرادإ

 ةدايق ىلوتو .(ينيطسلف) يميمتلا ,ءيلع دمحم ةطرشلا

 .(يروس) ةمظعلا يكز قشمد عقوم

 نيب ناك يتلا ىرخألا ةريبكلا بصانملا نع ًالضف

 يتلا ةيلدعلا ةرادإ لثم نويحيسم نوينانبل اهولوت نم
 ام (رمقلا ريد نم ينورام ينائبل) نومع ردنكسإ اهالوت

 توريب ىلإ قيرطلا يف

 ًامكاح يباكرلا اضر هيف نيُع يذلا هسفن تقولا يف

 انزع انا ىرلللا يركش اين شط ىف رك
 ةموكحلا نالعإل لاحلا يف اهيلإ هجوتلاب رمأو «توريبل
 سأر ىلع اهيلإ هجتاف .يبرعلا ملعلا عفرو اهيف ةيبرعلا
 يف انل ظفح يذلا رديح متسر هبحصي ةريغص ةوق

 يتلا ةقاشلا ةلحرلا هذه نع فئارطو قئاقح هتايموي

 قيرط نع ليخلا روهظ ىلع توريب ىلإ اهيف اوهجتا

 ادعو ءاديصف ةيطبنلاف نويعجرم ةديدجف ايبصاحف ايشار
 قيفر هنواعم يبويألا يركش عم ناك دقف رديح متسر

 ناكو .يشلألا ليمج هبرح ناكرأ سيئرو يميمتلا

 :/٠١/ ةعمجلا ليل فصتنم يف قشمد نم مهجورخ

 نع رديح متسر يوريو .نولسيم ناخ يف اوتابف
 ىلإ اهنمو ةولحلا نيع اوؤاج مهنأب ةعمجلا موي ثادحأ

 تبسلا موي يفو ءاهركذي ليصافت يف اهيف اوتابف اطني

 اهيف تأدب ثيح قوقرفك ةيرق ىلإ مهلوصو ركذي
 : لوقيف ةيبعشلا تالابقتسالا

 . ميظع ناجرهم يف انلخدف لويخلا انتقال

 :تافاتهو ليخلا مهتلبقتسا ثيح ايشار ىلإ اهنمو
 ترف وكب

 همدعأ يذلا 2')يباهشلا فراع دلاو ايشار يف ناكو

 -ءارمأ ةيباهشلا ةرسألا نم )18486-١1917( يباهشلا فراع )١(22

 ماشلا

 لوقيو .برعلا رارحأ نم مدعأ نميف اشاب لامج حافسلا
 : مهل لاق هنأ رديح متسر

 .يرأثب تذخأ نآلا

 ثيح جيزاهأو ماحدزا يف ةموكحلا راد ىلإ اوضمو
 لافتحا يف ايشار نم اوجرخ مث . لصيف ريمألا نايب يلت
 نم لفاح بكومب نيلبقتسم اهولخدف ءايبصاح نيدصاق
 .برعلا يحيل : فاتهو صاصرو لويخو ءاسنو لاجر

 رأثلاب ذخألا باغ انهو ءايبصاح يف مهتليل اوتابو

 . . .ةيلبقلا عزاونلا تكرحتو .لالقتسالا ةحرف توطناو
 .مهنم الإ ماقمئاقلا نوديري ال نويباهشلا

 ديهشلا ةجوز اوروزي نأ اوسني مل نيدفاولا نأ ىلع
 بقانم ًاددعم رديح متسر بطخ كانهو . يباهشلا فراع
 . سانلا ىكبأف ديهشلا

 ةديدج ىلإ اولصوف دحألا موي ايبصاح نم اوضمو
 يف ينانبللا هجولا زرب انهو .رهظلا لبق نويعجرم
 :هلوقب رديح متسر هنع ربع ام «هتاتفلت فلتخم

 . ًاطيسب ناك لابقتسالا نإ

 : هلوقبو

 . يزيلكنإ ليم

 ءزيلكنإلا ىلإ ًاريشم ماعطلا دعب باش بطخو
 نأو داحتالا موزلب (يبويألا يركش) اشابلا هضراعف

 .انئافلحل انركش عم ةيبرع ةموكحلا

 «ةيطبنلا ىلإ نيهجتم نويعجرم ةديدج اوكرتو

 ناكم يف ًاكرات] رسج ىلع مهرورم رديح متسر ركذيو

 يف دلو ًابيطخ ًابتاك ناك .«ةاتفلا ةيبرعلا» لاجر نمو ايبصاح
 ىدتنملا سيسأت يف كراشو لوبنتساو قشمد يف سردو ايبصاح

 نم ًاريثك بتكو ةيكلملاو قوقحلا يتداهش ىلع لصحو اهيف يبدألا
 اهردصي ناك يتلا ةيتوريبلا «ديفملا» ةديرج يف تالاقملا

 دعبو .اهيف ًاكيرش راصو اهريرحت ىلوت مث «يسيرعلا ينغلا دبع
 سحأ املو .قشمد ىلإ ةديرجلا لقن ىلوألا ةيمللاعلا برحلا بوشن

 راطقلاب هجوت مث . ةيدابلا ىلإ بره رارحألا هاجت اشاب لامج اياونب

 هيلاع يف اومكوحو كوبت يف مهيلع ضبقف زاجحلا ىلإ هقافر عم



 ماشلا

 ىلع باتكلا ققحم قلعيف [طقن عبرأب ًاءولمم ًاغارف همسا

 متسر نأ ودبيو .لصألا يف روكذم ريغ مسالا نأب كلذ

 همسا ناكم كرتف رسجلا مسا نع هلأسي نم دجي مل

 .ًاغراف

 .يناطيللا رهن ىلع ةلدرخلا رسج وه رسجلا

 دعسألا لماك مهيلإ جرخ ءاسملا عم ةيطبنلا ليبقو

 نأ بسحأو . متسر ريبعت دح ىلع همع ينب ضعب عم

 امك همع ينب ضعب اوسيل دعسألا لماك عم اوناك نيذلا

 دومحم (ةيطبنلا تاوكب) لضفلا لآ مه لب «متسر مهوت

 .امهيلإ نمو لضفلا لضف هوخأو لضفلا

 يه هتدلب نإ لب ءدعسألا لماك ةدلب تسيل ةيطبنلاو

 ةيطبنلا ءاج كلذل ءمهقيرط ىلع تسيل يهو ةبيطلا

 يذلا لضفلا دومحم تيب يف ةيطبنلا يف اولزنو

 تعنب ًانورقم همسا ركذ ىلع هفيرعت يف متسر رصتقي
 .هبقل ركذ نود (كب)

 امنإ بتكي ام يف ناك رديح متسر نأ ًايلج ودبيو
 نكلو ءاهلصفيف كلذ دعب دوعيل مالقأ سوؤر لجسي
 سوؤر الإ هبتك امم قبي ملف «كلذ نع هتفرص لغاشملا

 . هذه مالقألا

 : لوقي وهف

 «ةملكلا ديحوت . حلصلا ضايرو حلصلاو دعسألا

 .دعو

 ىنعت ام نوكردي كانه رومألا ايافخ نوفرعي نيذلاو

 بنلي اهنزف ادب اكقوم ةنماكلا ةيلبقلا نإ . تاملكلا هذه

 اهل اعيطتست مل لالقتسالا ةجهبو ررحتلا ةحرف نإو
 دعسألا نيب روذجلا ديعب ًاضغابت نإف .ةمئاد ةاراوم

 تأدب امهنيب يلحملا ذوفنلا ىلع ًامحازتو «حلصلاو

 يتلا اديص ىلع ةرطيسلا يف رثكأ ودبتسو امهعئالط
 هتسائرب يبرعلا مكحلا اهيف نلعي نأ حلصلا ضاير لواح

 كشو ىلع ناقيرفلا امنيبو ءدعسألا لماك ةلايخ هتمهدف

 .ناديملا نم ايراوتف زيلكنإلا ةلايخ امهتمهد كراعملا

 سوفنلا يف ام ىلع ًاعلطم ناك متسر نأ ودبيو
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 هدعو ًالماك نأو ةملكلا ديحوت ىلع دعسألا لماك ٌضحف

 . اديص ىلع مهرورم يف ًاحضاو رمألا زربي الو .كلذب

 :تاملكلا هذه وه متسر هنود ام لك ذإ

 انرس مث 2")انحرتسا ناخلا يف ءانيشم ةعساتلا يف

 بامهذلا ءاديص ىلإ زيلكنإلا ءيجم ءاديص ىتح
 .اديص قرش رورملا .عارسإلا موزل .مهلابقتسال

 . ةقيثولا "”رسجلا ىلع زيلكنإلا
 «ًاريثك ًائيش اهنم مهفن ةدحاو ةملك مالكلا اذه يفو

 ىلإ زيلكنإلا لوصو نإف .(عارسإلا موزل) :ةملك يه

 بوجوب نايضقي توريب ىلإ مهلوصو عقوتو اديص

 .زيلكنإلا لبق اهلوخدو توريب ىلإ لوصولا يف عارسإلا
 ءًادحأ لباقي ملو اديص ىلع بكرلا جرعي مل كلذل

 موي ثادحأ يفو .توريب ىلإ لوصولا ىتح فقوت الو
 :لوقي 1918/٠١ /ا نينثالا

 توريب يف

 يكم سبل «تاعاس سمخ يف توريب ىلإ تلصو

 راضحإ .قوعادلا رمع ء«رظنلا تافلتسا «يزاجح

 ىقيسوم «مهيب راتخم ءانرس ؛مالس يلع وبأ ؛تايبرع
 «قيرطلا يف البق .فارطألا ىلع قيفصت ءرهاب ءاقل

 جيهم انلوخد .لأسيو رظتني لك ؛زيلكنإلا تاراضحتسا

 .ءادهشلا عقوم يف ملعلا زكر ؛جربلا ةحاس ىتح

 ةثالث ءانلوصو لبق .قلخلا ةموكحلا يف مث ؛ماحدزالا

 «نايعألا ءءاملعلا ءنويناحورلا ؛ةيزيلكنإ تاليبموطا

 تبتكو ريمألا نايب تولت مث «يزيلكنإلا دئاقلاو .بطخ
 ايروس :ريثأت هتوالتل ناكف تاملك ضعب ىلع اشابلا نايب

 لابج ىتح بلح - ماش  توريب .«نانبل لبج يه
 «يتيحل ؛يودب يز ءءاقدصأ .فاته .سوروط

 يلع دنع ةوعدلا «نييتوريبلا لامعأ «نانبل يف ةموكحلا
 ىلع ةعانم "< ةييعتلا قم كالخكب قويعيسملا ماكس
 . ليخلا

 ةبقع ناخ مساب ًافورعم ناك يذلا ناخلا اذه نأ رهاظلا )١(

 . حليصملا

 اديص دنع لوألا رسج هنأ دب ال )١(



 .نينثالا موي نع هلجس ام يهتني دحلا اذه ىلإو

 :زومرلا هذه لح انيلع ىقبيو

 رمع ناك توريب يف نيلبقتسملا لوأ نأ ودبي
 سيئر هتفصب ناك اذه هلابقتسا نأ ودبيو .قوعادلا

 ةيقرب ىلع ءانب تلكشت يتلا ةتقوملا ةيبرعلا ةموكحلا

 ةيدلب سيئر هتفصب قشمد نم قوعادلا رمع اهاقلت

 :صنلا اذهب «توريب
 تسسأ دقف ةيكرتلا ةموكحلا باحسنا ىلع ءانب»

 اوئئمط . فرشلا مئاعد ىلع ةيمشاهلا ةيبرعلا ةموكحلا

 .«ةيبرعلا ةموكحلا مساب ةموكحلا اونلعأو عيمجلا

 ةتقوم ةيبرع ةموكح اوفلأو توريب ءاهجو عمتجاو

 ىلإ ماعلا نمألا ةرادإ تدنسأو .قوعادلا رمع ةسائرب

 ناجو ةرايطلا ميلس نم لك هنواعي مهيب راتخم دمحأ

 . جيرف

 نأ لبق عاذأ توريب يلاو يقح ليعامسإ ناكو

 :هصن اذه نيفظوملا ىلع ًانايب اهنم بحسني

 .نيرومأملا مومع ىلإ

 ةنيدملا تحبصأ ةيبرعلا ةموكحلا نالعإ ىلع ءانب

 ةيدلبلا سيئرل ةموكحلا ةرادإب دهع دقلف «عقاو رمأ هاجت
 تحبصأ ةيعضولا هذه هاجتف .قوعادلا كب رمع

 تاليدبتلا هذه ىلع مكعلطأ كلذل ةيهتنم مكتفيظو

 .اهايإ مكعدوأو

 اذه نيلهألا ىلع ًانايب قوعادلا رمع عاذأ دقو

 : هصن

 ةمردنجلا لاجرو نيرومأملاو نيلهألا ىلع ١

 ةنيكسلا مامتب مهفئاظوو مهلاغشأ ةعباتم سيلوبلاو

 نأ نيلهألا ىلع متحتيو . ةماقتساو طاشن لكبو ءودهلاو

 ىلع مهضعب ىذعتي الو مهينعي ال امب اولخادتي ال

 ىلع جورخلاو حالسلا لمح ًايعطق عونمم -؟
 . ًءاسم ةنماثلا ةعاسلا دعب اليل قرطلا

 ربخي نأ ًالاح هيلعف دحأ ىلع ٍدعت ثدح اذإ *

 . سيلوبلل رفخم برقأ

 ماشلا

 لهامت وأ ةفلاخم وأ ةيرودغم لقأ تععقو اذإ - 5

 انملعي نأ هيلعف ناك يأ لبق نم يلاهألا ىلع ةفيظولاب

 .ًالاح

 ىزاجي رماوألا هذه ةفلاخم ىلع أرجتي نم لك  ه

 ماعلا نمألاب لالخإلا ىلع رساجتي نمو .ءازجلا دشأ

 ةعونمم بطخلا ءاقلإو عمجتلاو تارهاظملا 5

 .نيلهألا فرط نم ًاتاتب
 عئادو مه ءابرغلا رئاسو مهلايعو كارتألا نأ امب

 امك مهتيهافرو مهتحارب ةيانعلا مومعلا ىلع بجيف اندنع

 . ةيبرعلا ةماهشلا هيضتقت

 1777 ةجحلا يذ ١4 يف ءاثالثلا توريب

 اؤا4 ربوتكصأ /لوألا نيرشت "و

 توريب يف ةيبرعلا ةموكححلا سيئر

 قوعادلا رمع

 اهيلع اومدق ىتلا لويخلا اولدبتسا ةداقلا نأ ودبيو

 يف ناك هنأو .قوعادلا رمع مهل اهدعأ يتلا تابرعلاب

 مالس يلع وبأ نم لك قوعادلا رمع عم مهلابقتسا

 ىلع الصاوتم قيفصتلاب مهلباق روهمج عم مهيب راتخمو

 مهلوخد نأو «ىقيسوملا تامغن ىلع ىرج رهاب ءاقل

 جربلا ةحاس ىلإ ًاسأر اوشم مهنأو ًاجيهم ًالوخد ناك
 هيف قنش يذلا ناكملا يف يبرعلا ملعلا اوزكر ثيح

 عباتي نأ لبقو .ًاديدش ماحدزالا ناكو .ءءادهشلا

 :لوقيف مهلوصو لبق ًائيش ركذتي ىرج امع ثيدحلا

 رظتني لك «زيلكنإلا تاراضحتسا قيرطلا يف آلبق

 .لأسيو

 تاراضحتساب هينعي ام ريسفت عيطتسن ال نحنو

 امب نيينعم زيلكنإلا نوكي نأ يعيبطلا نمو .زيلكنإلا

 : هلوق لثمبو

 ليصافت ةفرعم ىلع سانلا فهلت :لأسيو رظتني لك

 نودهاشيو «ةيزيلكنإ ىوق نودهاشي مهف .يرجيام



 ماشلا

 الف «ةنس ةئامعبرأ ماد مكح رايهنا اودهشو «ًايبرع ًابكر

 .اولأسيو اورظتني نأ عدب

 ثادحألا درس ةعباتم ىلإ رديح متسر دوعي مث

 :لوقيف مالقألا سوؤر ودعي ال ًادرس

 ةموكحلا راد انه ينعي وهو .ةموكحلا يف مث

 ءانثأ ىنعملا اذهب ةملكلا لمعتسي هانيأرو .(ايارسلا)

 . قشمد ثادحأل هدرس

 : عبأتي مث
 . مدقت اميف هانركذ ام رخآ ىلإ «قلخلا

 راد ىلإ جربلا ةحاس نم مهلاقتنا انه ركذي وهف

 يذلا ماحدزالا اذه ءديدش سانلل ماحدزا يف ةموكحلا

 . (قلخلا) ةملكب هنع ربع

 ةثالث مهايقل نم ًامهم ًائيش جتنتسا هنأ كش الو

 راشأ امل كلذ الولو قيرطلا ىلع ةيزيلكنإ تاليبموطأ
 انع باغ ام وهف جاتنتسالا اذه وه ام امأ ؛ءاقللا اذه ىلإ

 سوؤر ليصفت ىلإ كلذ دعب دعي مل رديح متسر نأل

 .اهلجس يتلا مالقألا

 ةنيعم ًافانصأ حضوأ مهركذ نيذلا قلخلا نيب نمو

 نييناحورلاب اهأدب ءمهلوح نيمحدزملا نيب تناك
 اهنأ (نويناحورلا) :ةملك نم مهفن نحنو .ءاملعلاف

 مهصخي نأ ىلع صرحو ؛نييحيسملا نيدلا لاجر ينعت
 ًالافتحا ماقي ناجرهم يف مهتكراشم ةيمهأل ركذلاب
 ًادج مهم ءيش اذهو .توريب يف يبرعلا مكحلا نالعإب

 ةينيدلا مهدئاقع فالتخا ىلع نينطاوملا نأ ىلع انلدي

 اوناك مهنأل ءهيلع مهل ضارتعا الو مكحلا اذه عم اوناك

 مل ةينطولا مهترطف ىلع نولازي ال ةعاسلا كلت ىتح

 لبلبتو ةرطفلا هذه دسفتل ةيبنجألا سئاسدلا مهنيب لخدت

 نأ وه رظنلل تفاللا نأ ىلع .راكفألا تتشتو ءارآلا

 نينثا ريغ قوعادلا رمع دعب هيف نكي مل لوألا لابقتسالا
 . يحيسم هيجو يأ ةكراشم نود نيملسملا ءاهجو نم

 ىلع ىرج ام عئاقو نع هثيدح دعب هنأ ظحلنس اننأ ىلع

 ةملكب ثيدحلا اذه ىهنأ مالقألا سوؤر ةقيرط

 . هيلإ لوصولا دنع هنع ثدحتنس ام (نويحيسملا)
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 ركذ نيرضاحلا نيب «نويناحورلا) ركذ امدعب

 نيدلا لاجر كانه ىفتلا هنأ فرعن كلذبو «(ءاملعلا)

 يعيبطلا نمو .نيملسملا نيدلا لاجرو نييحيسملا

 ًابطخ نأ ىلع لدت (بطخ ) ةملكو .(نايعألا) روضح

 .تيقلأ ةيسامح ةيبيحرت

 زغل لثم وه هلح انيلع رسعي زغل انه انضرتعيو
 ةملك دعب لاق .مدقتملا (ةثالثلا تاليبموطالا)

 .«يزيلكنإلا دتاقلاو» :(بطخ)

 ؟انه يزيلكنإلا دئاقلا نأش ناك اذامف

 ريمألا نايب كانه الت هنأ رديح متسر ركذي مث

 هتفرعم يف ناكو «نايبلا اذه صن فرعن نأ نود «لصيف

 اذهو ءديدجلا مكحلا يف ريمألا جهنمل حيضوت

 . ةبقحلا كلت خيرات يف ةيمهألا ريبك حيضوتلا

 يركش نايب بتك هنإ لوقي ريمألا نايب ةوالت دعبو
 هتوالتل ناك :لوقي مث .تاملك ضعب ىلع يبويألا

 ءريمألا نايب ىلإ ًانيقي دوعي هتوالت يف ريمضلاو .ريثأت
 نايب بتك هنإ هلوق وه موهفملا ريغ ءيشلا نأ ىلع
 ؟كلذ ينعي اذامف «تاملك ضعب ىلع يبويألا يركش

 هيف تعباتت يذلا دادعتلا اذه وهف ريطخلا ءيشلا امأ

 بلح - ماش  توريب «نانبل لبج يه ايروس) :تاملك

 لبوق نايبلا نأ اهدعب ركذ يذلاو (سوروط لابج ىتح -
 ريمألا نايب هنمضت ام ىلإ ريشت تاملكلا هذه نإ . فاتهب

 ينعت اذامف .فاتهب لبوق يذلاو رديح متسر هاقلأ يذلا

 ؟ريمألا نايب نم.اهريغ انيلإ لصي مل يتلا تاملكلا هذه

 لبج يه ايروس :هلوق نم نايبلا ينعي ناك اذام
 ْ ْ ؟نانبل

 يف هجهنم نمضتي ناك ريمألا نايب نأ يعيبطلا نم

 نانبل ريصم نأو .همايق نآلا نلعي يذلا يبرعلا مكحلا

 يه ايروسب نانبل ةقالع نأو ؛جهنملا اذه ميمص نم وه

 يف ةقالعلا هذه ديدحت ءاجو «ميمصلا اذه ميمص نم

 يهايروس نأب رديح متسر تاركذم (مالقأ سوؤر)

 يف هيفو «حوضولا لك ريبعتلا اذه يفو ؛نانبل لبج
 .ضومغلا لك هسفن تقولا
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 نيب ةقالع نتمأ ىوهي نم نهذ يف حوضولا
 !نيدلبلا ينادت هبيري نم سفن يف ضومغلاو ؛نيدلبلا

 .نايبلا ةوالت ىلإ ناعمتسي نيدوجوم اناك ناقيرفلاو

 هنأ :رديح متسر لوق نأ جتنتسن نأ اننكمي لهف

 نأ ينعي (تاملك ضعب ىلع يبويألا يركش نايب بتك)

 بيراوليزي نأ اودارأ هعم نمو يبويألا يركش

 نأ رديح متسر «يبويألا يركش فلكف «نيبيرتسملا

 «بيرلا ىلع ةثعابلا تاملكلا ضعب ىلع اقيلعت بتكي
 . (نانبل لبج يه ايروس) : وه تاملكلا كلت بل نأو

 سوؤر نم سأرلا اذه دعب رديح متسر لقتنيو

 يف ةموكحلا» :هلوق وه رخآ سأر ىلإ هتاركذم مالقأ

 . «نانبل

 ًانأش نانبلل نأب نيمّلسم اوناك مهنأ ينعي اذهو

 هل نأو هل عبت وه الو «توريب نأشب طبتري ال ًاصاخ

 نأو ءاهنع ةلصفنمو توريب ةموكح ريغ ىرخأ ةموكح
 .ةموكحلا هذه ةماقإل ؤيهتلا مهيلع

 ءألثم اديص يف ريكفتلا اذه لثم اوركفي مل مهف

 يف ةموكحلا ةماقإ نأل ءاهتموكح رمأ مهلغشي ملو
 .اديص يف ةموكحلا ةماقإ هادؤم توريب

 نانبلف «نانبل يف  مهدنع  كلذك رمألا سيلو

 ىبرعلا دهعلا ىف هنأش ةاعارم نم دب ال ًامكح ثري

 ْ ْ .ديدجلا

 «ديدج عوضوم ىلإ رديح متسر انب لقتني مث

 رطس امك هرطس نأ ىلع دزي مل هنأل أظيغ زيمتن انلعجي
 لامعأ» :هلوقوهو .همالقأ سوؤر يف هريغ
 . «نييتوريبلا

 ًالامعأ نأ هءارو ناكأ ؟لوقلا اذه ءارو ناك اذامف

 ؟اذام مأ «هتقياض ةيتوريب

 انركذ امكو .«مالس يلع دنع ةوعدلا» :لوقي مث

 «مالس يلع ال.( مالت يلع وبا هدصقي رهف لبق نم
 عيضاوم رطخأ نم عوضوم ىلإ لصن كلذ دعبو
 انهو .«نويحيسملا)ا :هلوق وهو رديح متسر تاركذم

 اذهب قبطم لهج يف لبق نم انكرت امك  انكرتي

 ماشلا

 يف ركذلاب مهصخي نأ لجأ نمو .ريطخلا عوضوملا

 اذه يف زيمتم فقوم مهل نوكي نأ دب ال هتاركذم

 فقوملا اذه وه ام نكلو «يعيبط اذهو ءريبكلا ثدحلا

 ؟هداعبأ يه امو

 .مالقأ سوؤر نم نّود ام يف هزجوأ ام ليصفت ىلإ

 «ىلاوتت تلظ ىتلا ةريطخلا ةيريصملا ثادحألا نكلو

 اهرانب نيلطصملا نمو اهيلق يف رديح متسر ناكو

 انرسخف «ةباتكلا نع هتفرص ءاهمامزب ذخألا نيلواحملاو

 .عفنلا مظعأو

 ةباتك سني مل بتكي ام بتكي وهو رديح متسرو

 ىلإ ةراشإ (يودب يز) :لوقي وهف «هب ةصاخ ءايشأ
 تناك هيز ةوادب نأ بسحن الو .هيدتري ناك يذلا يزلا

 كلت يف ناك هنأ ىلإ ةراشإ (يتيحل) :لوقي وه مث

 هيلإ لصو ناك ام ىلإ ريشي وه مث .هتيحل قلطي مايألا

 ليخلا روهظ ىلع ةليوطلا ةلحرلا كلت دعب بعت نم

 . ليخلا

 ىلع لدت يهو ؛«ءاقدصأ» ةملك بتك ناك لبق نمو

 مث .(ًاذيملت) مهقراف نيذلا ىمادقلا هئاقدصأب ىقتلا هنأ

 مث سيراب يف ًابلاط اهأدب ةليوط ةلحر دعب مهيلإ داع
 فراشم يف ارئاث مث ءامهريغو سدقلاو قشمد يف املعم

 نيحتافلا عم ًاحتاف مث ءناروحو ندرألا يفو ماشلا دالب

 ةيبرعلا ةكلمملا لسر نم لوسر نآلا وه اهو «ءقشمدل

 . برعلا راطقأ ىلإ
 يودب توريب يف هئاقدصأ ىلإ دوعي نآلا وه اه

 ءمسجلا دهجم «نيديلا نشخ «ةيحللا ثك «سابللا

 ةراضنو بابشلا قير يف باهإلا ضغ مهقراف نأ دعب

 وهو مهقراف . . .دسجلا ةحارو لمانألا ةموعنو هجولا

 . مهخيرات نم اهناولأ ةدمتسم ةيارو «يناندع



 ماشلا

 قيقحتو «لالقتسالا نالعإب مهيلإ دوعي وه اهو

 امو ؛نيح ىلإ نكلو ملحلا ققحت .ةيارلا عفرو .كلملا
 !نيح نم هرصقأ ناك

 حتفي ١918/٠١ /4 ءاثالثلا موي مالقأ سوؤر يفو

 ««تاليكشتلا موزل ناوخإلا ضعب» ثالثلا لمجلا هذهب

 .«ةيحللا انعفر» ء««ةموكحلا ىلإ»

 حجرن تاجاتنتسا ىلإ انلصوت زومرلا هذه

 ةطخ مهعم اولمح اونوكي مل مهنأ ىرنف :اهتمالس
 يف يبرعلا مكحلا نالعإ نيب تقولا رصق نأل ةلصفم

 حمسي نكي مل توريب ىلإ مهدافيإ رارقو قشمد

 مهيلع يزكرم رارقو نيعم جهنم اهعم ررقتي تاساردب

 يهو توريب يف مث «دالب نم هب نورمي ام يف هذيفنت
 اكورتم رمألا ناك امنإو .ةلحرلا يف دوصقملا فدهلا

 هيف بجي ام نولجتريو لاحلا هيضتقي امب نوفرصتي مهل

 .لاجترالا

 ًاكورتم ناك كلذ نأ ةقيقحلاو .مهل ًاكورتم انلق

 يبويألا اشاب يركش ةمهم نأو ؛هدحو رديح متسرل

 هتبترو هيضامو هنس اهتضتقا ةتحب ةيذيفنت ةمهم تناك
 باتكلا يف درو ام كلذ ىلع ليلدلاو «ةيركسعلا

 اضر طخب باتكلاو .هذه هتمهمب مايقلا متسر فلكملا

 عقومو ماعلا يركسعلا ايروس مكاح هرابتعاب يباكرلا
 وأ يموكح زمر يأ لمحت ال ةيداع ةقرو ىلعو «هنم

 عجرم نع ةرداص اهنأ ىلع لدي ءيش يأ وأ ميقرت

 .يموكح عجرم ىلعأ نع ىرحألا وأ يموكح

 نكي مل قشمد يف يبرعلا مكحلا نأ ىلع انلدي ذهو

 نأ بجي ام طسبأ ىتح ةريصقلا ةرتفلا هذه ىف هل رسيت

 نهج عقب نلدفا ود وكاردا ندا ركع ناسك
 . ةيمسرلا قاروألا

 رديح متسر هب ظفتحا يذلا فيلكتلا باتك لوقي

 ًاروصم تاركذملا ورشان هرشن مث ؛هتاركذم قاروأ نيب

 . ةبقحلا كلت خيرات يف ةمهملا قئاثولا نم ناكف

 :باتكلا لوقي

 .متسر كب دمحم ةرضحلا»
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 ةيالو يلاهأ غيلبت يرورضلا نم تدجو ثيح

 دقف ةيبرعلا ةموكحلا سيسأت نانبل ليج ءاولو توريب

 ةقافرب رفسلا مكتمه نم ءاجرلاف ةمهملا هذهل مكانبختنا

 اهمكاحو توريب يلاو يبويألا اشاب يركش ةرضح

 ةموكحلا سيسأت نيلهألا غيلبتو توريب ىلإ يركسعلا
 فيرشلا نينمؤملا ريمأ ناطلسلا انالوم مساب ةيبرعلا
 دعبو ةموكحلا ةرئاد ىلع روصنملا اهملع زكرو نيسح

 اوموقتو نانبل لبج ىلإ نورفاست ةمهملا هذه نم غارفلا
 ةمكحلاو ةياردلا نم مكب دهغ امن اهيبفت ةفيظولاب انل
 نوقبتو توريب ىلإ نودواعت كلذ دعبو ةسايسلا نسحو

 ًاضيأ مكيلع بجيو .رخآ راعشإ ىلإ اشاب يركش ةقافرب
 اهب مكباكر لح دلب لك يف بجاولا اذه لثمب اوموقت نأ
 . مكيلع مالسلاو حاجنلا مكل ايجار قيرطلا ءانثأ

 ماعلا يركسعلا ايروس مكماح ه1171 ةنس ...

 يباكرلا اضر يلع

 مكحلا نالعإ يه ةددحملا ةمهملا نأ ىرن اذكهو

 نالعإو ؛ةيموكحلا رئاودلا ىلع هملع عفرو يبرعلا

 هسفن تقولا يفو توريب ةيالو ىلع ًايلاو يبويألا يركش

 .ًايركسع امكاح

 .رديح متسر ةمكحل ةكورتم يهف تاليصفتلا امأ

 بكرلا هزاتجا يذلا قيرطلا لوط ىلع هنأ انيأر دقو
 نم دب ال يتلا قطانملا مكحل ًادحأ مسي مل يبرعلا

 ىتح ايشار نم ًءادتبا (ماقمئاق) اهيف يرادإ مكاح دوجو

 ام ادع اميف «نويعجرم ةديدجو ايبصاح كلذ يفو اديص

 ايبصاح ماقمئاق نوكي نأ اوبلط نييباهشلا نأ نم ركذ

 . مهنم

 نلعأو ثدحألا قبتسا حلصلا ضاير نإف اديص امأ

 ظاغأ امم ءاهل مكاح هسفن ًايمسم يبرعلا مكحلا اهيف

 نيب اولوحيل اديص ىلإ هلاجر لسرأ يذلا دعسألا لماك

 نيب كاكتحالا أدبي دكي ملو مكحلا اذه نيبو ضاير

 لامآ تراهناف يزيلكتنإلا لالتحالا مهمهد ىتح نيقيرفلا

 .لوقلا نم مدقت ام يف هيلإ ةراشإلا ترم ام «عيمجلا

 رقأ ديدجلا يبرعلا مكحلا نأ انل نيبتي اذه نمو



 نري

 ةيالولل هتيعب بات ماعبو صاخلا هعضوب نانبل لبجل

 دهعلا يف هيلع ناك ام ىلع ةمصاعلاب ًاسأر هطابتراو

 .ةيملاعلا برحلا لبق ىنامثعلا

 ىلع هقابطنا رادقمو عضولا اذه ليصافت امأ

 حمس تقولا نكي مل امم كلذف نانبل (لوكوتورب)
 يتلا مايألا هذه .ةيلاتلا مايألل كورتم وهو ءهديدحتب

 رومألا نأو ؛يتأت نل اهنأ تقولا نم ليلق دعب نيبت

 نم ًاعون يرجي ام لك كلذ لعجيف ًاعيرس روطتتس

 . ةظقيلا مالحأ

 موزل ناوخألا ضعب» :رديح متسر بتك انه نم
 ءافتكالا مدع ىأر نم كانه نأ كلذ ىنعمو («تااليكشتلا

 يبويألا اشاب يركش نييعت نالعإو يبرعلا مكحلا نالعإب

 رئاود ميظنتب الاح ءدبلا بجي لب «توريب ةيالول ايلاو
 هذه يف نيفظوملا نييعتو مكحلا ةيلكيه ةماقإو ةلودلا

 ىلإ) :ةلمجلا هذهب لوقلا اذه عبتي مث .ةيلكيهلا

 ةموكحلا رقم ىلإ اولقتنا مهنأ ينعي كلذو (ةموكحلا

 . (ايارسلا)

 انعفر) :لوقيف ةصاخلا هلاوحأ ىلإ دوعي انهو

 اذإو ءهقياضت تناك ةيحللا كلت نأ كشاال .(ةيحللا

 هيف شاع يذلا يودبلا وجلا يف اهنم دب ال ناك هنأ حص

 دعي مل هنإف ءىشمد هلوخد ىتح لصيفب هقاحتلا ذنم

 .يرضحلا هوج ىلإ داع ذم اهب كسمتي نأ هل حصي

 ناك اهدوجو نأ ىلع نيترم ركذلاب اهل هصيصخت انلديو
 . هحارأ اهنم قاتعنالا نأو .هلغشي

 نيح مراصلا مزاحلا ةلودلا لجر متسر ةفارطل ايف

 رطخأ نم رود نع ثدحتي وهو ركذلاب هتيحل صخي
 . ةيبرعلا ةمألا راودأ

 ناك نانبل .«ةموكحلا يف : مالكلا متسر لصاوي مث

 ةعاسلا يف انباهذ ررقت «بطخلا هيلع انوه «بئارضلا

 «ةموكحلا نالعإ «ريفغ عمج «انبهذ .رهظلا دعب ةئلاثلا

 ماعلا عامتجالا .مومعلا ماما بطخ صالخإلا نيمي

 ماشلا

 لعب .دئارجلا يف ةروصلا ةباتك .توريب ىلإ انعجر مث

 . ليخلا ىلع توريب يف لاوجتلا ىلإ اشابلا جرخ لكألا

 ادبعب ىلإ

 توريب ىف ةموكحلا راد ىف تالوادملا ةجيتن تناك

 نالعإو يبرعلا مكحلا نالعإل ادبعب ىلإ باهذلا بوجو
 يف مكحلا ةرادإ يف هيلإ دهعيس يذلا لجرلا مسا

 .ديدجلا يبرعلا دهعلا يف نانبل لبج ةيفرصتم

 ةموكحلا راد ىلإ دعسلا اشاب بيبح يعدتساف

 هنأ رهظيو «ةديدجلا ةموكحلا رمأ ىلوت ىف هتضوافمل

 ودبيو .نأشلا اذه: ىت فااعملا ضعب قست تناك

 مل متسر ناك اذإو .«انوفوخ البق» :متسر لوق يف كلذ

 لبق) :كلذ دعب هلوق ىف نإف .فواخملا كلت ددحي

 دج مقرب تناك كواعتملا هذه ذأ ىلع لذي (لجولا

 هذه نأ نيبت نكلو ؛ةمهملا هذهب دعسلا بيبح لوبق
 .لوبقلاب لجرلا رداب ذإ اهل لحم ال فواخملا

 : كلذ دعب هلوقب متسر دصقي ام يردن الو

 عباتي مث «بئارضلا ةهج نم نانبل اهرهظأ ةيمح
 .بطخلا هيلع انوه :الئاق همالك

 اورهظأ هطهرو دعسلا بيبح نأ دصقي لهف

 يبرعلا مكحلا قطانم عم بئارضلا يف يواستلل ًادادعتسا

 تناك لب ءاهعم ًايواستم نانبل نكي مل يتلا ىرخألا
 ةضورفملا بئارضلا نم لقأ هيلع ةضورفملا بئارمضلا

 نوه رديح متسر نأو «ةينامثعلا ةلودلا ءازجأ ةيقب ىلع
 ال ام ءرمألا اذه يف بطخلا هطهرو دعسلا بيبح ىلع

 .ينانبللا فلكملا ىلع ائبع نوكي

 نمزلا نكلو ءديعبلا ديعبلل نوططخي عيمجلا ناك

 .«.. .رادقألا كحضتف نوردقتو» :ددري ناك

 ليللا اهنع يضقني نل مهتارارق نأ نوردي اونوكي مل
 دعملا ةوقلا فيس اهوحمي ىتح حابصلا اهيلع علطيو
 . يلاتلا مويلا يف روهظلل

 هلوبقب دعسلا بيبح عم ةلكشملا تهتنا نأ دعبو

 يئدبملا مهافتلاو «نانبل لبج يف يبرعلا مكحلا ةرادإ



 ماشلا

 يف انباهذ ررقت :رديح متسر لوقي «بئارضلا رومأ ىلع

 :ريظلا دعب ةنلاقلا ةغاسلا

 فرعن نحنف «باهذلا ناكم ددحي مل ناك اذإو

 : هنأ

 عفريس يذلا ناكملا يهف «نانبل لبج ةمصاع ادبعب

 ةرادإب ةيبرعلا ةموكحلا ليكشت نلعيو يبرعلا ملعلا هيف

 :لوقي مث

 دعب .دئارجلا ىف ةروصلا ةباتك .توريب ىلإ انعجر

 . ليخلا ىلع توريب يف لاوجتلا ىلإ اشابلا جرخ لكألا

 ًاريفغ ًاعمج نأ كردن ةزجوملا تاملكلا هذه نم

 .ريطخلا ثدحلا اذهل ًاباقترا ادبعب يف عمجت

 اذه فقوم نع ًائيش انل نيبي مل رديح متسر نكلو

 ! ؟ثدحيس امب بيحرتلا ناك وأ .«لوضفلا وه

 ءالؤه يأر ىلإ متسر ةراشإ مدع درجم نأ الإ

 دفولا مهتلباقم ىلإ كلذك ةراشإلا مدعو «نيعمتجملا

 نأ ىلع لدي كلذ ؛ناسحتسا وأ فاته وأ جاهتبا ىلإ

 اولباقي مل كلذل ءيرجي امب نيباترم اوعمتجا سانلا

 ىلجنتس ام راظتنا ىف راكنتساب الو ليهأتب ال نيدفاولا

 ةيبرعلا ةناوكستلا نالتع] ىلإ مهو ريشي مث
 نيمي فلح نيعملا مكاحلا نأ ىلإو «ةديدجلا

 .اهل صالخإلا

 كلذك .دفولا لوصو دنع ريفغلا عمجلا فطاوع ةقيقح

 ةموكحلا نالعإ دنع ةقيقحلا هذه ىلإ ءيشب رشي مل

 .نيميلا فلح دنعو

 يف وه اذه نم ءيش ىلإ ةراشإلا مدع نأ ىلع

 /ا١

 طابتغاو بيحرت كانه ناك ولف « ةحضاو ةراشإ عقاولا

 .امهيلإ راشأل

 :رديح متسر لوقي مث

 انلو ءاوبطخ نيذلا مه نم وأ وه نم انل نّيبي ملو

 حضوأ هنأو «بيطخلا وه ناك متسر نإ :لوقن نأ

 .دعوو حرشو

 ؟بطخلا وأ ةبطخلا كلت ىدص ناك اذام نكلو

 اذه ةقيقح ىلع لدي ام متسر مالك يف دري ال نأ يفكيو

 . جاهتباو ةسامح ىدص نكي مل هنأ ملعنل ىدصلا

 :هلوق وهو ضومغلا لك ضماغلا ءيشلاو

 صاالخإلا نيمي ا فلحو 6من نالعإلا مادامف

 مامأ ّمت هلك كلذ مادام ءتّمت بطخلاو ءّممت كلذك

 .(ريفغلا عمجلا)

 عامتجالاب دوصقملا امف «ماع عامتجا هلك اذهو

 كلذ ؟هيف ىرج اذامو .عامتجالا اذه مت نيأو .ماعلا

 رهظي ملو ءرديح متسر ردص يف اموتكم لظ دق هلك
 .هملق ىلع

 اورشنو «توريب ىلإ اوداع ماعلا عامتجالا دعبو

 ردصت نأ نكمي ناك فيكو ؟توريب يف نيحلا كلذ يف

 نيب ةيضقنملا ةريصقلا ةرتفلا كلت يف توريب يف دئارج

 ؟برعلا مودقو كارتألا ءالج

 ام قيقحتب ًايشتنم ناك ىبويألا اشاب يركش نأ ودبيو
 ىلع يبرعلا يركسعلا مكاحلا :مويلا وه اهف « ققحت

 ربكأب اثدتبم ماكحلا بيصنتب موقي وه اهو «ءتوريب ةيالو

 هنأ كش الو «ماعطلا لوانت ىلإ ًالوأ دمع كلذل
 ملو ؛هققح يذلا رفظلا اذه اهثعبم «ةيهش مظعأب هلوانت

 روهظ ىلع توريب يف ةلوجب ماق نأ ماعطلا دعب ثبلي
 ”ليخلا



 نفي

 :رديح متسر لوقي

 ىلع توريب يف لاوجتلا ىلإ اشابلا جرخ لكألا دعب

 . ليخلا

 ًاعتمتسم «ققحت امب ًاوهزم  كشالو  جرخ

 نيبو ءاهيف ًاذفان همكح تاب يتلا بوردلا يف لاوجتلاب

 رعاشلا لوقل نطفتم ريغ «هاياعر نم اوراص نيذلا سانلا

 ًاظح مئانغلا نم اندرأدق

 مئانغلاانكف ىغولا اندروف

 عافتراو «ةيرحلا ةوشنو لالقتس ١ ةجهب توريب يف

 . كلذ لك هيف لثمتملا مكاحلا ةيؤرو «يبرعلا ملعلا

 «هقيقحت راظتنا لاط يذلا دوشنملا ملحلا قيقحت

 لوأ ثاعبناو ؛يبرعلا ريغ مكحلا نم ةئس ةئامعبرأ لاوز

 . ةيلاتلا ةيبرعلا نيئسلا نم موي

 «توريب ءامس يف ةجوامتملا قئاقحلا هذه روص

 ًاعومسمو نيعلاب ًايئرمو ديلاب ًاسوملم ًاجوامت ةجوامتم
 ًاملحو نهذلا يف حولي ًالايخ تناك نأ دعب ءنذألاب

 سوفنلا عشج دمخي نل هلك اذه ءيسُن هلك اذه

 نم لجس ام ليجست رديح متسر ىهنأ نأ دعب
 نم ليجستلا ىلإ داع 1918/١/4 ءاثالثلا موي ثادحأ

 :ًابتاك ديدج

 لكل مهنم مكاحلا نوديري توريب لهأ : تاظحالم

 «لبق نم رديح متسر هلجس ام ناك اذإو . . . فورظلا

 ليصافت ركذ ىلإ جاتحت مالقأ سوؤر نوكي نأ دعي مل
 فصولا اذه يف تلخد اذإ ةلمجلا هذه نإف ءحورشو

 ثيح نم هيف لخدت ال اهنإف ءاهزاجيإ ثيح نم

 . ليصفتو حرش لك نع ةينغ يهف ءاهتلالد

 لك ةحضاو (فورظلا لكل) ةملك اهيف ءيجتو

 ماشلا

 ىضتقا يذلا يئانثتسالا فرظلا اذه ىتحف ءحوضولا

 لب .طقف ايندم ايلاو نوكيل ال يركسع لجر لاسرإ

 نآلا ىه اهلك ايندلا نأل ءًاضيأ ًايركسع ًامكاح نوكيل

 ناك «يئانثتسالا فرظلا اذه ىتح «نييركسعلا مكح يف

 :رديح متسر لوق نم كلذو انيب احيرص هيلع ضارتعالا
 . فورظلا لكل

 مه مهنأ انربتعا اذإ توريب لهأ ملظن نحنو
 «توريب بعش توريب لهأف ءمالكلا اذهب نودوصقملا

 يف اهروعش ةقيقح رديح متسر حضوأ «توريب ريهامج
 لوصولا فصي نيح مالكلا اذه لبق مالك نم هرطس ام

 :توريب ىلإ

 ىف ًالبق «فارطألا ىلع قيفصت ءرهاب ءاقل)

 نا ناعرالا «عربلا ةعامن حت حيهم انلوكتو «قيرأطلا
 .(.. .قلخلا «ةموكحلا يف

 «يبرعلا دفولا نوري مهو توريب لهأ ناك اذكه

 . يبرعلا لالقتسالاب ائبنم ؛يبرعلا ملعلا الماح

 ةليلقلا هتاملكب رديح متسر مهفصو امك اوناك
 ءصاخ عمطم يأ مهرطاخ يف لجي ملو ريثكلاب ةئبنملا

 ةيرحو لالقتسالا نم مويلا اذه ءارو اميف الإ اوركف الو

 . ةيبرع داجمأو

 ىلإ الو رديح متسر ىلإ لوصو مهل نكي مل

 مهوئبنيل ءامهقافر نم دحأ ىلإ الو يبويألا يركش
 .(فورظلا لكل مهنم مكاحلا نوديري) مهنأب

 مهب درفتلاو مهتوعد ىلإ قباست نم كانه ناك
 نوكي نأ بجي توريب مكاح نأ :مهغلبأ اميف مهغلبأف

 .ًايتوريب

 نع - ًالثم  اوضوعي نأ نوديري ءالؤه نأ كشالو

 يف يسرك نعو ؛لوبنتسا يف مهل ناك يباين دعقم
 . مناغملا نم كلذ ريغ نعو ءنايعألا سلجم

 توريب لهأ :ةلمج بتك نيح رديح متسر نإ
 . . . طقنب اهبقعأ ءمهنم مكاحلاتنوديري

 اهرهظم يف ودبت يتلا طقنلا هذه نأ بسحأو

 عطتسي ملو «ريبعت حضوأ ةربعم اهعقاو يف يه ؛ةتماص



 ماشلا

 عورأ دجي مل امك  ًازجوم نودي ام نودي وهو  متسر
 هتاعلطتو هروعشو هسفن مدص امب قطنت اهنم ةغالب
 . هجاهتباو

 : همالك رديح متسر عباتي مث

 نوبحي .مهل ةاطعملا ةيحالصلل اوحاترا نانبل لهأ

 . ةهبألا

 ىلع لدي ام همالك يف لبق نم انل دبي مل ناك اذإو

 ناكف «ديدجلا مكحلا اذه نم نيينانبللا فقوم ةقيقح

 اوناك نيينانبللا نإ لوقي نيح حوضولا لك ًاحضاو انه

 ةاطعملا تايحالصلا وه مهحايترا ببس نأو ؛نيحاترم

 اننإف «تايحالصلا كلت يه ام انل نبي مل ناك اذإو مهل

 يذلا يئانثتسالا نانبل عضو نم ةدمتسم تناك اهنأ ملعن

 .برحلا لبق هيلع ناك

 متسر ةسايس تسيل ةسايسلا هذه نأ يعيبطلا نمو
 «يدارفنالا هرارق سيل رارقلا اذه نأو ةيصخشلا رديح

 يف لوألا ردصملا نم ًارومأم ناك رديح متسر نإ لب

 .نلعأ ام نلعي نأب (لصيف) مكحلا

 هناوخإ ةركاذم دعب لإ هرارق ذختي مل هسفن لصيفو
 يبرعلا مكحلا ةسايس يه ةسايسلاف .متسر مهنيبو

 .هرارق وه رارقلاو ءئشانلا

 يه نانبلل ةاطعملا تايحالصلا نإ انلق اذإو

 نأ بجيف «ىئانثتسالا هعضو نم ةدمتسم تايحالص

 قريكلا ةنيسلا نم ةيلاخ تا سكانملا هده ذاب قزدست

 مكحلا سأر نوكي نأ يهو «ميدقلا عضولل تناك يتلا

 . ًايبنجأ نانبل يف

 نيب زيمي نكي مل ديدجلا يبرعلا مكحلا نأ مغربو
 قحلا نأ ىري ناك لب ءًايفئاط الو ًايميلقإ ًازييمت برعلا

 نأ كلذ ىلع ليلدلاو ءبرعلا لكل برعلا دالب يف
 راطقأ نم اوناك قشمد ةمصاع يف ةطلسلا مهآلو نيذلا

 بيصنلا مهنيب هل ناك يذلا نانبل اهنيبو ةفلتخم ةيبرع

 .ىفوألا

 نم ًامكاح نانبلل مكحلا اذه رتخي مل كلذ مغرب

 .ةنراوملا ريغ نمو «نانبل ريغ

 لفن

 مكحلاب نانبل بحري نأل ًايفاك ناك اذه نأ بسحأو

 ركني نأو ءهل ريخلا لك ريخلا هيف ىري نأو «يبرعلا

 ال نأو ءًأرشابم ًامكح همكح كلذ دعب نييسنرفلا ىلع

 ماكحلا هب رمأي ام ذيفنت الإ مكحلا اذه يف نيينانبلل نوكي

 وه يسنرف طباض ماقمئاقلا عم نوكي نأو ,ءنويسنرفلا

 فئاظولا لك ىلإ ًادوعص اذكهو ءيلعفلا مكاحلا

 .اهيف ةجرد ىلعأ ىتح ةيرادإلا

 ام ىلع اومدقيف يلوطبلا مهفقوم اوفقي نأ ىلع ةرادإلا

 ىلإ لوصولا ةلواحمو نييسنرفلا يدحت نم هيلع اومدقأ

 ام مهلان ام مهلانق ابوروأ ىلإ اهنم لاقتنالاو قشمد

 .لوقلا نم يتآلا يف هلصفنس

 ضيقنلا ىلع ناكو لالقتسالا لاطبأ مه ءالؤه ناك

 اودفوأ مهنأ اوعدا نإو  نويسنرفلا مهدفوأ نم مهنم

 يلالقتسالا ىعسملا اولقرعيل سيراب ىلإ  مهسفنأ

 اذه نأ نيح ىف «نانبل ىلع ةريغلاب نيرهاظتم «ىبرعلا

 ذنم مهبلطم ىمحو مهدلب فصنأ يلالقتسالا ىعسملا

 .مهيلإ اهاطخ ةوطخ لوأ

 : الئاق (مالقألا سوؤر) رديح متسر عباتيو

 كلذ . ..دراو لكل موقي ًاريثك عضاوتم انتشاب

 اندحأ رم املك .انوحن ىلاهألا بح فئاظولا . لجرلا

 . قيفصت «مالس « تافتلا

 ةملكو ىبويألا اشاي يركش وه انتشابب دوصقملاو

 مايأ ماشلا دالب يف اهيلع ًافراعتم ناك يتلا يه (انتشاب)

 اشابلا ةبسن نوديري سانلا ناك امنيح يكرتلا مكحلا

 . مهيلإ

 ةلمجلا هذهب دصقي ناك رديح متسر نأ بسحأ الو

 عضاوت نع رابخإلا درجم ءاهب اهقحلأ يتلا طاقنلابو

 كرت هنأو ءاذه نم دعبأ وهام ىنعي ناك لب ءاشايلا

 . هينعي ناك ام ىلع لدي نأ طاقنلا فصل

 ةمهملا نإ انه لوقي نأ ديري ناك متسر نأ يل حولي

 .هيهاوم نم ربكأ تناك اشاب يركش ىلإ اهيف دهع يتلا
 نيدراولل مايقلاب لغشنمو عضاوتلا ىلإ فرصنم هنإو
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 نأ نيح ىف «نيدراولا ءالؤه نأش ناكامهم .هيلع

 ىلإ ًارظنو ءًامزعو ًامزح يضتقت اهيف مه يتلا لاحلا

 مايقلاب هنع ًالوغشم انتشاب ناك ام اذهو . . .ديعبلا

 . بناجلا نيلو دوعقلاو

 ةدمعأ» يف يبويألا يركشل سنرول فصو يف ءاج

 بوبحم هنكلو «ةلود لجر نكي مل هنأب «ةعبسلا ةمكحلا

 نود رديح متسر هنع هلاق ام نيع وه لوقلا اذهو ءًادج

 .هلوقي نأ

 تارابختسالل يرسلا ريرقتلا يف هفصو يف ءاج امك

 نكلو رشعملا فيطل «ىكذ ريغ ١919: ةنسل ةيناطيربلا

 .ةدئافلا ميدع

 ثوروملا بيذهتلا ءهرديح متسر بيذهت نإ

 ناك ام مث ءهيف مه يذلا فرظلا ةقدو ءبستكملاو

 ىف هاناع امو «صالخإو ةينطو نم اشاب يركش هب عتمتي

 يزمرلا ريبعتلا كلذب هنع ربعي ؛هقيض نع ربعي رديح

 ءادأ هيلإ دوهعملا لجرلا روعش حرجي ال يذلا فيطللا

 نم هسفن تقولا يف يهو «تامهملا ىمسأ نم ةمهم

 .تامهملا قدأ

 يف ريزو وهو رديح متسر يف ليق ام ضعب نم
 ديعسلا يرون لوق :قارعلا يف ديعسلا يرون ةرازو

 :يرتفدلا ىحبص دومحم هئاقدصأ دحأل

 يعم فرصتي «يتسائرب ريزو وهو رديح متسر نإ)

 هتراهمو هتقابلب «هئارزو دحأ عم ءارزو سيئر فرصت
 . «ةرثؤملا هتيصخحشو هملعو

 قبطني ديعسلا يرون هب هفصو يذلا فصولا اذه
 ةسائرب توريب ىلإ ءاج ذنم هتايح راودأ نم رود لك هيلع

 ةفلؤملا ةلمجلا هذهب كلذ دعب رديح متسر انئجافي
 :هلوق يهو «نيتملك نم

 . لجرلا كلذ

 مل ًاريثك ًامالك ؛نيتملكلا نيتاه ءارو نأ كش الو

 ؟لجرلا كلذ وه نمف ؛متسر هلقي

 ماشلا

 نمماالو هريخب نوركذي نمم سيل هنأ كشال

 يف بتاكلا ىفتكا كلذلو .دماحملا تافصب نوفصوي

 انفرعل نذإ ءهلوق ديري ام لك لوقي نأب رديح متسرل

 نييزاهتنالا كئلوأ نم هنأ جتنتسن نأ انلو ءريخ

 .نامزو ناكم لك يف نيدوجوملا نييلوصولا

 . فئاظولا :ةدحاو ةملكب مالكلا عباتي مث

 ةلالد ربكأ اهدروأ) يتلا ةديحولا ةملكلا هذه يفو

 صانتقا اآلإ مهل مه ال سانلا نم ًاقيرف نأ ىلع

 كلذ نع مهيهلي ال «مناغم نم اهيف ام ينجو «فئاظولا

 .لالقتسالا ةجهب ىتح

 ىلع هذه (فئاظولا) ةملك فطعن نأ اننكميو

 مكاحلا نوديري توريب لهأ نأ يهو «ترم يتلا ةلمجلا

 مهفنف ءرديح متسر تاركذم يف زومرلا ىلاوتتو
 نيابتو حلاصملا كابتشا مهفنو «ريثكلا ءيشلا اهنم
 .يمارملا فالتخاو ءاوهألا

 كاذموي بعشلا ينامأ نيب ةمئاقلا ةوهلا مهفن لب

 يتلا ةوهلا هذه «بعشلا سوؤر مهنأ دوري نم نيبو

 متسر زومر يف اهانأرقو اهانعمس انك اذإو «ةمئاق لظتس

 .قئاقحلا حوضو يف لب ءزومرلا

 :رديح متسر لوقي

 . قيفصت مال

 . بناجلا اذه ىف وه اه «بعشلا وه اذه

 ديري مهنم لك '+:ع لوقيف رخآلا بناجلا يف امأ

 ةقعاصلا

 يف شيعيس نم فرصت نوفرصتي كانه نم لك ناك



 ماشلا

 ينامألا نأ مهنم دحأ دلخ يف ردي ملو ًأدبأ هفرصت

 يوق يبرع يلالقتسا مكح مايقل دهمي رديح متسرف
 .هحرف لوطيس نم حرف حرفي بعشلاو ءمئاعدلا

 مهسوفن يف اهنم نوعطتقي مئانغلا لوح نومئاحلاو

 («انتشاب)و .ىمرملا ةديعبلا ىدملا ةليوطلا عئاطقلا

 راص يتلا ةرمألاب ًاوهز ليللا يف ليخلا ىلع لوجتملا

 يتلا ةيعرلل ًاحالصتسا هيلع دراو لكل مئاقلاو ءاهيلإ

 اهيف ةليلق تاملك ١918/٠١ /9 ءاعبرألا تايموي

 ءًاعيمج كئلوأ سوفن هب لمتعت امل ةمخضلا ةروصلا

 :لوقي نيح

 :انه ةموكحلاب دوصقملاو) ةموكحلا ىلإ انبهذ

 يف بيترتلا لجأل لوادجلا ؛نيرئازلا ةرثك «(ايارسلا

 . نييعت ١ حيقنت .ءامسألا عمج «رئاودلا

 ٠١/ /4 ءاثالثلا تايموي رخآ يف لاق ناك متسر

 :يليام 64

 يركش برح ناكرأ سيئر يشلألا) كب ليمج يقب
 «ِتأي مل .يزيلكنإلا لارنجلا لابقتسا لجأل (يبويألا

 . حبصلل هدعوف ءاسم بهذ مث

 مكاحلا برح ناكرأ سيئر يبرعلا لارنجلا

 لارنجلا هروزي نأ رظتني ناك «يبرعلا يركسعلا

 نأ - توريب ىلإ رخآلا وه لصو يذلا  يزيلكنإلا
 لقألا ىلع وأ .هنم تاميلعتلا يقلتل امبر «هروري

 راظتنا لاط نكلو .رومألا ىرجم ىلع هعم مهافتلل

 . يزيلكنإلا لارنجلا هروزي نأ نود يبرعلا لارنجلا

 يتلا ةيبرعلا هلئامش يبرعلا لارنجلا ركذت امبر
 ىلإ هدعب مدق يزيلكنإلا لارنجلاف .رازي مداقلا :لوقت

 ةيلوكوتوربلا لئامشلا نع ىلختي نأ سأب الف «توريب

 ىلإ دوعيو ءرمألا يلو ةرايزب مداقلا أدبي نأب ةيضاقلا

 مداقلا ةرايز ىلإ وه ءاسم بهذيف ةيبرعلا لئامشلا

 لع لاعبا نفرح ةلئامش هلدكداك مدادلا كلر

 . ًاحابص دوعي نأ هيلإ بلطو ءءاسم يشلألا
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 يف بهذف عقاولا رمألاب يشلألا ليمج ملسو

 . هلبقتسي مل يزيلكنإلا لارنجلا نكلو ءًاحابص ةرشاعلا

 اذه ىلع قلعي نأ رديح متسر عاطتسا ام لكو

 . ةسيسد رمألا يف نأ رهظي :هلوق وه ,.فقوملا

 يف ءاج ذإ «ةسيسد نم ربكأ ناك رمألا نكلو
 لباقف يسايس يزيلكنإ بودنم رهظلا دعب ةئلاثلا ةعاسلا
 .ًاعم يشلألا ليمجو يبويألا يركش

 بودنملا نيب رادامب رديح متسر ملعي نأ لبقو

 تاعاشإ هيلإ تلصو يشلألاو يبويألا نيبو يزيلكنإلا
 امب  مالقأ سوؤر ةباتك يف هتقيرط ىلع  اهنع ربعي

 : يلي
 يتأتس «يوسنرف مكاح :تراد تاعاشإلا تناكو

 مالتسا .ءبودنم ؛يوسنرف نامتراب ود «ةيسنرف ةلمح
 .ةموكحلا

 :لوقي مث

 ميلست ءملعلا ليزنت ءعامتجالا ةجيتن تناك

 موكل

 لازنإ : يزيلكنإلا بودنملا تابلط تناك هذه
 ؟نمل اهميلست .ةموكحلا ميلستو «يبرعلا ملعلا

 مكاحلا الو .,تلصو ةيسنرفلا ىوقلا نكت مل

 يزيلكنإلا لارنجلل ميلستلاف نذإ ءمكحلا ملست يسنرفلا

 . . .قيرطلا ىلع مداقلا يسنرفلا مكاحلل مث ءآلوأ
 نمل كلذ دعب رمألاو ءباحسنالاو مكحلا ميلست مهملا

 . . .رمألا مهل نمم انه برعلا سيلو ءرمألا هل

 ضفرلاب رمألا لوأ يف زيلكنإلا تابلط تلبوق

 تكس اذإف هيمحت ةوق هل سيلف يبرعلا مزجلا امأ

 تاهوف هنع ملكتتف يزيلكنإلا مزجلا امأو ءيه تملكت

 . عفادملا

 ءنال هنأكف «يبويألا يركشل ةقيقحلا تلجتو



 اوك

 دح ىلع «ةثلاثو ةيناث عجر مث «يزيلكنإلا بودنملا

 ىوقلل ماعلا دئاقلا وه يذلا يبنللا لارنجلا مساب

 . لصيف ريمألا اهدئاقو ةيبرعلا ىوقلا اهيف امب ةفلاحتملا

 رماوألا ىقلتي ال هنأ ًانلعم ًابلص يبرعلا قيرفلا لظو

 . لصيف ريمألا نم الإ

 كردأ ؛كنحملا لسابلا يبرعلا ميعزلا رديح متسرو

 ةوقلا هجو يف فوقولا ناعيطتست ال ةكنحلاو ةلاسبلا نأ

 . ةمشاغلا

 :هيف لوقي ًاقلق ًاماتخ هتايموي متخي هانيأر كلذل

 ِتأي مل اذإ هبقع ىلع در يزيلكنإلا بودنملا نإ
 .بناجلا نيل وهو كلذو .ةدئاف ال .(لصيف) هومس نم

 يتأيس دئاقلا نإ اولاق اوناكو ءرهظي مل ةليللا كلت يف

 . ةرشاعلا يف يناثلا مويلا يف ةموكحلا راد ىلإ

 .رديح متسر تمصي مث

 نيح يزيلكنإلا لارنجلا نأ ريخألا همالك ىنعمو

 راد ىلإ هسفنب ءيجملا ررق يبرعلا رارصإلا ىأر

 . اهنع لزانتلا يبرعلا قيرفلا ىبأ يتلا ةموكحلا

 ءيجملا اذه ضفر نأ دعب .مويلا ءيجملا ررق

 ةاواسملا ىنعم لمحي ناك سمألاب هئيجم نأل «سمألاب

 يبرعلا لارنجلا نأو «يزيلكنإلاو يبرعلا نيلارنجلا نيب

 .يزيلكنإلا لارنجلل ذن

 رمأ اذإ يذلا ءددهملا رمآلا ءيجمف مويلا هئيجم امأ

 . عاطي نأ بجيف

 نأ نم عورأ تناك ةنحملا نأل رديح متسر تمصي

 يف لمح يذلا وهو هنإ .اهفصو لمحت هملق عيطتسي

 نم ريسلا لاوط يبرعلا لمألا ةوذج هناسل ىلعو هردص

 يف لمألا ةوذجلا هذهب ىكذأف «توريب ىلإ قشمد

 .لاذخنالا نم ةنس ةئامعبرأ اهتسأيأ ىتلا سوفنلا

 ال سماد مالظ يف هتكرت تأفطنا يتلا ةوذجلا نإ

 ماشلا

 ىرقلاو ركاسدلا اهيف موقت يتلا قيرطلا اهنألف «ةقاشلا

 يف ضعب ءارو اهضعب بقاعتملا ندملاو فايرألاو

 اهلمحي يتلا ءابنألا عامس ىلع فهلتم يناكس فئاكت

 .بكرلا اذه

 قيرطلا ىلع قشمد ىلإ دعي مل بكرلا نأ كشاالو

 ملف ؛بايإلا ةلحر نع ثيدحلا يف ًايع ناك باهذلا

 تنتاك ربونكأ /لوآلا نيرشت نم نماثلا ئفو

 لارنجلا ناكو ءتوريب لصت ةيسنرفلا ركاسعلا

 ةفلاحتملا ىوقلل ماعلا دئاقلا (يبنللا) يزيلكنإلا

 ضرألا تناك يذلاو «ةيسنرفلاو ةيبرعلاو ةيزيلكنإلا

 يف (يبنللا) لارنجلا ناك «هترادإ تحت اهلك ةلتحملا

 نييعتب ًارارق ردصي ربوتكأ /لوألا نيرشت نم عساتلا

 ًايركسع ًامكاح (2ءمزةم6 بايابد) يسنرفلا لينولوكلا

 . ءافلحلا نع ةباينلاب «ةلتحملا ةيبرغلا ةقطنملا ىلع

 تبي ىتح ةتقوم ةيركسع تافرصتلا هذه نأب ريشيو

 .دالبلا ريصم يف

 لامشلا ىلإ يبرعلا مدقتلا

 شيجلا عم قباستي ناك يذلا يبرعلا شيجلاو

 اذه لصاو «هلبق ةيبرعلا ندملا لالتحال يزيلكنإلا

 /لوألا نيرشت ١4 ىفف ءايروس لامش ىف قباستلا

 لخبد هن 15 يفوت نصمت رصان كيرشلا لغد ريوتكأ
 ةنس ربوتكأ /لوألا نيرشت ١؟ موي يف كلذ لبقو .هامح

 لقأ نم ةفلؤم ةيبرع ةوق بلح ةنيدم لخدت تناك

 رطم فيرشلا ةدايقب ناجهو سراف نيب ام لجر ةئام نم
 فحازلا رصان فيرشلا ةوقل ةمدقم هذه هتوقب ناك يذلا

 . بلح ىلإ اهءارو

 دبع ىفطصم ىكرتلا ىلاولا ناك تقولا اذه ىفو

 نايزاوت انكي لامك نيطضم ىزكتسسلا داقلاو نلاعلا
 امهّلقي راطق لوصول ًاراظتنا دادغب ةطحم اياوز ضعب يف



 ماشلا

 راطقلا نابكري اناك ليللا يفو .نيفظوملا نم امهريغ عم

 .كارتألاو ناملألا دونجلا اياقب عم

 ةموكحلا راد يف هلاحر طح دقف رطم فيرشلا امأ

 وهبلا ضرأ ىلع هل طسب طاسب ىلع ةيودب ةسلاج سلجو
 نحص يف هدونج لزنو «ريبكلا جردلا هيلإ يدؤي يذلا

 رانلا اهيف اولعشأ ًارقن ضرألا يف اورفحو ةموكحلا راد

 مالسلل فيرشلا ىلع نيدراولا اهب نوقسي ةوهقلا خبطل

 , ")هيلع

 كارتألا دونجلا نم ليلق بلح يف لازي ال ناكو

 راد ىلإ اوهجوتو ًايدنج نيسمخ وحن مهنم عمجتف
 ةوملا نكلو ءاهيف ةلزانلا ةيبرعلا ةوقلاب كتفلل ةموكحلا

 .نيمزهنم اولوف مهل تدصت

 هباتك يف يزغلا لماك خيشلا بلح خرؤم نراقيو

 :لوقيف (بلح خيرات يف بهذلا رهن)

 ةينامثعلا ةلودلا ءاليتسا نأ ةبيرغلا فدصلا نمو»

 ةهج نم اهيلع ةيبرعلا ةلودلا ءاليتساب هيبش بلح ىلع
 الو برح نود ًاوفع ًاوفص اهتذخأ نيتلودلا اتلك نأ

 هذهب اوطبتغا دالبلا هذه عيمج يف سانلا نأ امك .برض

 ةينامثعلا دونجلا ةداق يغب نم مهصلختب اوحرفو ةلودلا

 ميلس ناطلسلا مودقب اوطبتغا كلذك ءمهملظو

 ةلودلا ناطلس يروغلا دونج ةداق ملظ نم مهصلختل

 . «ةيسكر جلا

 :يزغلا لوقيو

 مالسلل اوعره روكذملا مويلا حابص يف سانلا نإ)
 بولقلا نم بهذ عورلا ناكو ءهرطم فيرشلا ىلع
 فيرشلا ركاسع تقحالتو عراوشلا يف ةراملا ترهظو

 ةيدابلا رئاشع نم ريبكلا ددعلا مهيلإ مضناو اهضعبب
 اهيلإ نولخدي اوناكو بلح ةيالو ىراحص يف ةميخملا

 ثدح الو ةمواقم ىندأ اهيف نوري الو ةرمز دعب ةرمز
 فقو دق راعدلا نم بهنلا ناكو ,فوخ لقأ مهلوخدب

 .11475ص جا «يبرعلا ءبلح خيرات 000(

 انفي

 تايارلا تعفرو نامألا ءاول رشتناو رومألا تتكسو

 لتقي ملو «ةيريمألا نكامألا باوبأ ىلع ةيبرعلا مالعألاو

 صاخشأ ةعضب ىوس مهريغو ةيكرتلا دونجلا اياقب نم
 .«مهولتقف بارعألا مهب هبتشا

 لوصو لبق بلح ىلإ مهلوصو برعلا لجس

 لوصو دعب بلح ىلإ زيلكنإلا لصو دقف ءزيلكنإلا
 . مويب اهيلإ برعلا

 ءلامجلاو ليخلا ىلع اولصو دق برعلا ناك اذإو

 اذكه «ةناّجهو ًاناسرفو ةاشم اولصو كلذك زيلكنإلا نإف

 نأب : كلذ ىلإ فيضي هنكلو «مهلوصو يزغلا فصي
 تامهملاب ةنوحشملا تالجعلاو تارايسلا مهعم

 .دونهو نويرصمو نويزيلكنإ مهو :لوقي مث . ةيبرحلا
 ةمهاربو نوملسم دونهلاو ء.نوملسم نويرصملاو

 . يدنج فلأ ىلع ديزي ال ًاعيمج مهددع ناكو « خيسو

 ةمدقم ىوس انلق امك  رطم فيرشلا نكي مل

 لوصو نم نيموي دعبف ءقشمد حتاف رصان فيرشلل
 ًافيض ًالوأ لزنف .رصان فيرشلا لصو ءرطم فيرشلا
 يف هل دعأ صاخ لزنم ىلإ لقتنا مث هوجولا دحأ ىلع

 .ةيزيزعلا ةلحم

 رهن) باتك بحاص يزغلا لماك خيشلا فصيو

 ىلإ رصان فيرشلا لوصو (بلح خيرات يف بهذلا
 : يتالاب هباتك يف بلح

 بلحل ىبرعلا لالتحالا ءدب نع ًالوأ ثدحت دقو
 : (00ةلئاق ١918 ربوتكأ /لوألا نيرشت ١١ ةعمجلا موي

 قلاخلا دبع ىفطصم ىلاولا راس تقولا كلذ يف

 عطب يدا ىلإ انقاب ناجع ناطصتم يركشملا دئاقلار
 ىلإ امهريسم رثأ ىلعو ءاهتاهج ضعب يف ًابتخاو دادغب
 نلراق ةهج نم بلح ىلع لبقأ بورغلا تقو ةطحملا

 يبرع ةئام نود مهو برعلا كلم نيسح فيرشلا برع
 بئان رطم فيرشلا مهسأري ناججهو سراف نيب ام

 فيرشلا يكلملا ريمألا ةرضح ليكو رصان فيرشلا

 .7”ج 25146 ص 000(



 نيلي

 ققحت تقولا كلذ يفو . نيسح فيرشلا لجن لصيف

 . بلح ىلع ىلوتسا دق فيرشلا نأ سانلا

 :لوقي نأ ىلإ

 يف لزن بلح ىلإ هبرعو رطم فيرشلا لصو املو
 وهبلا ضرأ ىلع هل حتف طاسب ىلع سلجف ةموكحلا راد

 راد نحص ىف هبرع لزنو ريبكلا جردلا هيلإ يدؤي يذلا

 خبطل رانلا اهيف اولعشأ ًارقن ضرألا يف اورفحو ةموكحلا
 مالسلل فيرشلا ىلع نيدراولا اهنم نوقسي نبلا ةوهق

 . مارتحالا ضرعو

 ىلإ لصي نأ ىلإ كلذ دعب ىرج ام فصي مث
 يموي ثادحأ نع مث اهنع ثدحتيف دحألا موي ثادحأ

 لوصو ىلإ مالكلا هب يدؤي نأ ىلإ ءاثالثلاو نينثالا

 : لوقيف رصان فيرشلا

 يف نينطاقلا ةينيسحلا فارشألا نم رصان ريمألا

 فيرشلا مايق نيحو ةرونملا ةنيدملل ةرواجملا يلاوعلا
 ىف هترسأو رصان فيرشلا ناك كارتألا ىلع نيسح

 فيرشلا ريمألا ةرضح هلكوف نيسح فيرشلا بناج
 موي اهيلإ لصوف بلح ىلع هناكم رمأتلا يف لصيف
 ًافيض لزنو يراجلا مرحم نم نيرشعو يناث دحألا
 ةيليمجلا ةلحم يف بلح ءاهجو دحأ لزنم يف ًاميرك
 ةلحم يف هل تئيه ةيصوصخ راد ىلإ لفتنا مايأ دعبو
 . ةيزيزعلا

 :لوقي مث

 لبق هرمأ ردصأ نيمويب رصان ريمألا لوصو دعبو
 كردلا بختني ىروش سلجم فلؤي نأب ءيش لك
 .ةموكحلا رئاودل نيفظوم بختني مث الوأ ةطرشلاو
 ءاهجو نم ًاوضع رشع ينثا نم سلجملا اذه فلأتف

 مهنم أدحاو اوبختنا دقو ةيكرتلا ةلودلا مايأ يف بلح

 اوعرش مث يسدقلا اشاب لماك ةرضح وهو مهيلع ًاسيئر
 يف اوؤاسأو مهضعب نييعتب اونسحأف نيفظوملا باختناب

 . . .سانلا ملظ ىلع اوؤشنو اوّبش نيرخآ

 717 ةعمجلا موي ثادحأ نع ثدحتي وهو لوقي مث

 : مرحملا

 ماشلا

 لفاح بكومب ريبكلا عماجلا ىلإ رصان ريمألا رضح
 برعلا كلمل بيطخلا اعدو ةعمجلا ةالص هيف ىلصو

 ةالصلا نم غارفلا دعبو .رفظلاو رصنلاب نيسح فيرشلا

 ان وسبا, ماجلا ينحل نما ورحل يفسروا
 .ايزيلكنإ

 تاحفص نم رصان فيرشلا مسا كلذ دعب يفتخيو

 نم بلح يف رمألا اولوت نم ءامسأ اهيف ىلاوتتو باتكلا
 يف لصيف ريمألا مسا زربي امك .نييركسع ماكحو ةالو

 70 ءاعبرألا موي ىلإ لصن نأ ىلإ «نيترم بلحل هترايز

 يزغلا لوقيف ةأجف زربي رصان فيرشلا مساب اذإف لاوش
 ًامداق بلح ىلإ رصان فيرشلا لصو :مويلا اذه نع

 ةرامإلا راد يف لزنو ةوافحب لبقتساف قشمد نم اهيلع

 . قشمد ىلإ داع مايأ دعبو

 بلح ىلإ رصان فيرشلا لوصو نم نيموي دعبو
 ىأتراف .ءبلح ةموكح ليكشتب أدب ىلوألا ةرملا يف

 هيلإ دهعي بلح ءاهجو نم ىروش سلجم ءاشنإ

 ىوق نييعتب أدبت ام لوأ أدبت يتلا ةيموكحلا تانييعتلاب
 نم سلجملا ئشنأف .ةطرشو كرد نم يلخادلا نمألا

 . يسدقلا اشاب لماك مهل اسيئر اوبختنا اوضع رشع ينثا

 .ةينهذلا لدبي مل لودلا لدبتو «تانييعتلا تأدبو

 «حلصألا رايتخا ساسأ ىلع نيفظوملا رايتخا رجي ملف

 ضارغألاو تالخدتلاو تاطاسولانمدبالف

 مهضعب نييعتب اونسحأف» :يزغلا لوقيف .ةيصخشلا

 أدب ١:يزغلا ركذي ام فيرط نمو .«نيرخآ يف اوؤاسأو

 لاعتو حر :مهلوق نمو نيفظوملا نم نورمذتي سانلا
 ةلودلا باحصأ عم نولعفي اوناك ام ريظن ءدغ دعبو ًادغ

 :تاملكلا هذه لدب ةيكرتلاب مهل نولوقي اوناك ذإ ةلئازلا

 .«نوك ربوأ نراي لك تك»

 تيكو لاقعلاب قبلقلا انلّذب» : نيعجارملا دحأ لاقف

 لومعملا سأرلا سابل وه قبلقلاو ««لاعتو حورب لاكو
 . كارتألا هرمتعي ناك يذلا وهو منغلا ورف نم

 «بلح يف رصان فيرشلاو تتأ ةعمج لوأ يفو
 ةالصلا ىذا ريبكلا عماجلا ىلإ لفاح بكومب جرخ



 ماشلا

 رصنلاب نيسح كلملا برعلا كلمل بيطخلا اعدو ؛هيف
 .رفظلاو

 ىعدي نورقو نورقو نورق دعب ةعمج لوأ تناكف

 ينامألاب سوفنلا تقلطنا ليوطلا تبكلا كاذ دعبو

 يدان ىلع بلح نابش نم ةعومجم تلوتساف «ةيبرعلا
 هومسو «بتكو ثاثأ نم هيف امب يقرتلاو داحتالا ةيعمج

 .برعلا :اهومس ةيموي ةديرج اوردصأو برعلا يدان

 يبويألا اشاب يركش بلح ىلإ لصو مايأ دعبو
 ايركسع امكاح «قباسلا يركسعلا توريب مكاح

 دق بلح تناكو «ءلصيف ريمألا لصو مث .بلحل

 الابقتسا هل تدعأ مث ءهامح يف هلابقتسال ًادفو تلسرأ

 يف هل تدعأ راد يف لزنف «بلح نم ةبرقم ىلع ًالفاح

 .هيلع مالسلل سانلا لبقأو ةيزيزعلا ةلحم

 يدان ىلإ بيهم بكوم يف ىضم نيموي دعبو
 ةفرغ هيف هل تدعأف «سانلاب ًاصاغ ناك يذلا برعلا

 .برعلا كلم هيبأ نع ةباين ةعيبلا اهيف لبقتي ناك ةصاخ

 ةماقإب ًامئاق لازي ال لمألا ناك تقولا اذه ىتح

 كلم ةركف كانه نكت ملو ؛ةدحاولا ةيبرعلا ةلودلا

 دق اوناك ايسور يبعويش نأ نم مغرلابو ءلقتسم يروس

 نإف «برحلا ءاهتنا لبق وكيب - سكياس ةدهاعم اوفشك

 دعأ امب ريكفتلا نع رظنلا فرصت تناك رصنلا ةوشن

 .اهرامعتساو مهدالبل قيزمت نم برعلل

 هنأل ءبرعلا كلمل ةعيبلا ىقلتي انه لصيف ريمألاف

 .ياسرف رمتؤم يف ةرملا قئاقحلا دعب هجاو دق نكي مل

 لالقتسا الإ بلطي ال راصف تعزعزت دق هلاما نكت ملو

 . .هلاني الف ءايروس

 ذخأف يدانلا ردص ىلإ لقتنا ةعيابملا ءاهتنا دعبو

 أدب اوهتنا املف «ربنملا ىلع نوعباتتي ءابطخلاو ءارعشلا

 نورضاحلا فقوف «باطخ لاجتراب - سلاج وهو

 همالك نأل سولجلا مهيلإ بلطف ءًاميظعتو ًالالجإ
 هب ملكتي ام نيودتل باّتكلا نم قيرف أيهتو . لوطيس
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 يبرعلا خيراتلا تاحفص نم ةحفص كلذب انل اوظفحف

 . اهظفح بجي ناك

 باطخلا هباتك يف يزغلا لماك خيشلا رشن دقو

 ةلودلا راسمل طيطخت نالعإ هيف َرِي هأرقي نمو ءالماك

 طيطختلا يف ًاقفوم لصيف هيف ناك «ةديتعلا ةيبرعلا

 . ضرعلاو

 برعلا ةلود مايقب نيقيلا وه هيف ام مهأ نمو
 : باطخلا يف لوقي اميف لوقي وهف . ىربكلا

 «ميلاقألا فالتخاب ةفلتخم بوعشو ممأ برعلا»

 اذلو «يناميلاك سيل يماشلاو يزاجحلاك سيل يبلحلاف

 نيناوق اهيلع قبطي قطانم دالبلا لعجي نأ يدلاو ررق
 .«اهلهأ لاوحأو راوطأ ةبسنب ةصاخ

 رطخ نم باطخلا ىعمتسم نيب ناك هنأ بسحأ الو

 :رعاشلا لوق ددري نأ ةعاسلا كلت يف هل

 ىنملا نسحأ نكت ًاقح نكت نإ ىنم
 ادغر ًانمز اهب انشع دقفاألإو

 !ًاقح ىنم اهنأ دقتعي ال نم كانه نكي مل هنأل

 هامحو صمحو قشمد نم بلح ىلإ تلصوو

 «دالبلا لهأ نيب طباورلا ديكوتو ءريمألا ةيحتل دوفو
 اهيف بطخ ةدشاح ةبدأم دوفولا هذهل بلح ةيدلب تماقأف

 .ءارعشلا دشنأو ءابطخلا

 ءرابكلا لامآلاب قلأتملا وجلا اذه يف ريمألا امنيبو

 هدلاو نم ةيقرب ىقلت ذإ نانئمطالا ةمق ىف وه امنيبو

 كزملا كميل سيئرابىلإ رفسلا ىف غارسالا هيلإ بلطي
 . . برحلا يف نيرصتنملا رمتؤم يف

 اهنأ ةيقربلا أرقي وهو ريمألا دلخ يف رودي نكي ملو

 لمألاو روبحلاب عشم ضام نيب ةلصاف اهتقيقح يف
 !سأيلاو مغلاب متاق لبقتسمو

 عفدني روهمج نيب نم هعلتقت اهنأ هل رطخي نكي ملو

 يبرعلا دجملا ىلإ لوصولا يف ةحماطلا تاورذلا ىلإ هب

 يمربل هيلع بلاكتي روهمج يديأ يف هب يمرتل ؛ددجتملا
 1 !ناوهلا ناست نفكر



 رعشتسا دق  ةيقربلا أرق دقو  ًالصيف نأ كشال

 يف رصنلا ىلإ برعلا داق دقو وه اهف «ةطبغلا ىهتنم
 ىلإ لاح أوسأ نم لوحتلا ىلإ مهدوقيس ؛«لاتقلا نيدايم

 ةدحتولا لاح ىلإ لالذالاو ةقرفتلا لاح نم لاح نثيحأ
 !لالقتسالاو

 نيب برعلا توص ىلعيس يممألا ربنملا ىلع كانه

 باب حتف رارقب دوعيس يلودلا سلجملا نمو ؛ممألا

 كحضتف نوردقتو !ىربكلا ةيلالقتسالا ةيبرعلا ةريسملا

 !رادقألا

 .اهتلتحاف ةيكاطنأ ىلإ ةيبرع ةوق تمدقت بلح نمو

 بلح يف يبنللا لارنجلا

 شويجلل ماعلا دئاقلا وه ناك يبنللا لارنجلا

 يتلا شويجلا هذه تناكو ؛ةيسنرفلاو ةيبرعلاو ةيزيلكنإلا

 وهو .هترمإب اهيلإ امو بلحو قشمدو توريب تلخد
 يضارألا عيمج يف ةقلطملا ةيرادإلا ةطلسلا بحاص

 يف ناكف ءًاعلطتسم ًادقفتم ًارئاز بلح ءاج دقو ةلتحملا

 شيج دئاق رصان فيرشلا راطقلا ةطحم يف هلابقتسا

 يركسعلا مكاحلا يبويألا اشاب يركشو ءلامشلا

 .نييركسعلا لاجرلا ضعبو

 نيب ًايشام ةموكحلا راد ىلإ ىضم يناثلا مويلا يفو

 اهب لزن يتلا رادلا نم نيدتمم دونهلا ركاسعلا نم نيفص

 شورفم قيرط يف .ةموكحلا راد ىلإ ةيزيزعلا ةلحم يف
 ةيزيزعلا يف هل بوصنملا رصنلا سوق دنعو .لمرلاب هلك

 حاتفم هل مدقو ةيدلبلا سيئر هنم مدقتف ًاليلق فقوت

 سملف ؛حلملا نم ائيشو زبخلا نم ًافيغرو ةنيدملا

 نم ليلق عم اهلكأ فيغرلا نم ةعطق عطتقاو حاتفملا

 .ةموكحلا راد ىلإ اهجوتم ةيحتلاب هدي عفرو «حلملا
 ةيبرعلا دونجلا نم ةلث ةيحتلا هل تدأ اهلصو املو

 ءهلدعملا ناكملا يف سلجو .ىقيسوملا تفزعو

 ءاهجولاو نايعألاو نيدلا لاجرو ءاملعلا هيلع لخدف

 يارسلا جرد سأر ىلإ جرخ مث .هنويحي نوفظوملاو
 . ةيسايس تاراشإ عم ةلماجم باطخ كانه بطخو

 اشاب يركشو رصان فيرشلا نم ًاعيشم لزن مث

 ماشلا

 يفو .ةيبعشلا قاوسألاو ةيرثألا نكامألا ىلع لاجو

 . ")0 ىتأ ثيح نم ًادئاع راطقلا لقتسا ءاسملا

 سكياس كرام :بلحل هترايز يف يبنللا لارنجلا بحصي ناك )١(

 ةريهشلا ةدهاعملا يف امهكارتشال (وكيب) مساب همسا نرتقا يذلا

 رهتشا دق اذه سكياس ناك اذإو ء(وكيب - سكياس) ةدهاعم

 ةيقرشلا مولعلاو تاغللا سرد قرشتسم هعقاو يف وهف ءآيسايس
 ةلودلا ءاحنأ يف ةعساو تالحرب ماقو جدريمك ةعماج يف

 ةيملاعلا برحلا لبق ناكو .اهنع بتك ةعضب فلأو ةينامثعلا

 . ةريصق ةرتفل لوبناتسا يف ةيناطيربلا ةرافسلا يف ًالصنق ىلوألا

 لمع مث نيظفاحملا بزح نع مومعلا سلجم يف ًاوضع بختنا
 رنلم دروللا هنيعو ةفلتخم بصانم يف ةيجراخلا ةرازو يف

 . ءارزولا سيئر بتكم يف ةيقرشلا نوؤشلل ًاراشتسم

 خرؤملا لوقي وكيب - سكياس ةدهاعم يفرط دحأ هنوك نعو

 لوقي  حلصلا رمتؤم ىلإ يناطيربلا دفولا يف هلماز يذلا - يبنيوت
 ةيرسلا ةيقافتالا تلمح ذإ ًاملظ هتعمس تهوش سكياس كرام نإ

 اهتيابن برق لإ اهب ةصاخلا تاثداحملا ىلإ مضني مل هنأ عم همسا

 ىتح تاضوافملا سأرت يذلا نسلكين دلوراه ريسلا لحم لحيل

 (معصمال ل. هالهطءع, اطع ة/ءواععم ه0ع5ا0م8 : رظنا ةظحللا كلت

 زم 0عءععع همم 'ةادملععإل, آةمه00هه, 1922, ص.48).

 هتباصإ رثأ ىلع حلصلا رمتؤم ةيادب يف سكياس يفوت دقو
 ةلئامم ةظحالم كانهو .هرمع نم نيعبرألا يف وهو ازنولفنالاب

 كرام نأ يدبت ىرخأ رداصم يفو جروج ديول تاركذم يف
 لمعي ناك هنأو ةدهاعملا نع ىضرلا لك ًايضار نكي مل سكياس

 يف هعم هل ءاقل نع ثيدحلا دنع هتاركذم يف رديح متسر لوقيو

 اهب مسق يتلا ةميدقلا هتسايس نع ارهاظ عجر دق» : سيراب
 ةدهاعم) ةدهاعملا نإ لوقي وهو «مئانغلاك ةيبرعلا دالبلاو ايروس

 ةكرحلا تناك يذلا تقولا يف 1117 ةنس تمت (وكيب - سكياس

 . ؟دوجولا زيح ىلإ جرخت مل ةيبرعلا
 :ًالئاق ١414/7/11 يف هتافو ربخ ركذ دنع هنع ثدحتي مث

 بيركلا وأ ازنولفنألا رثأ ىلع راهنلا اذه يف سكياس كرام تام

 يوق هجولا نسح ةعلطلا ليمج .هرمع نم نيعبرألا يف وهو

 (يكيلوثاك وه) تيوزجلا سرادم يف سيراب يف ىبرت . ةينبلا
 يف نييحيسملا ةظفاحم لجأل هتسايس يف دهتجي ناك .ًابصعتم أشنف

 اونوكي نأ نم ًالدب ةيسنرف ةرطيس تحت اونوكي نأ دويو قرشلا
 نإ لوقي ناكو .ةيتناتستورب ةيزيلكنإ وأ ةيمالسإ ةرطيس تحت
 ةيقب هبشأ نإو لقتسم رصنع مه ايروس يف لابجلا ناكس
 نأل نييبيلصلا اياقب نم مهنأ دقتعي ناك امبرلو . ةيروسلا رصانعلا
 نأ هتاف دقو .ًاليلق نييروسلا ةيقب نع فلتخت مهتينبو مهئاولأ

 . . .نوللاو ةينبلا ىلع رثؤي ميلقإلا
 يف ًارذع هل ىرن ال اننأ ىلع ... :رديح متسر لوقي مث

 ايروس ىلإ هئيجنو ميظعلا رمألا اذه يف هلبألا (وكيب) هتكراشم
 . ءاقمحلا هتسايس ذيفنت لجأل



 ماشلا

 اشاب اضر ماعلا يركسعلا مكاحلا بلح راز امك

 مث .رئاودلا ميظنتو رومألا ريس ىلع فارشإلل يباكرلا

 يركش ءاقب عم اهيلع ًايلاو نيعملا حلصلا اضر اهمدق
 .ًايركسع امكاح يبويألا

 ثادحاألل دهاش

 اودنج نيذلا نييقارعلا نابشلا نم ىتارحبلا قوؤر

 . ًاطابض ينامثعلا شيجلا يف ةيملاعلا برحلا نالعإ دنع

 راص قارعلا يف ينطولا مكحلا مايقو برحلا ءاهتنا دعب

 . ةيلاملل اريزو

 ريس نع تاركذم ًأطباض هدوجو لالخ نّود دقو

 شيجلاب رمألا لوأ قحلأ دقف ءهيف مهاس يذلا لاعقلا
 هنلغ ةعقوتملا تابجهلا حم قارغلا ةنانح رع لوؤسملا

 نم ةيزيلكنإلا تاوقلاو .قرشلا نم ةيسورلا تاوقلا نم
 يونعلا

 دليفلا : يناملألا دئاقلا ةدايقب شيجلا اذه ناكو

 ىلإ فيضأ دقو ؛2"”اشاب جيلوق زتلوكرد نوف» لاشرم

 ةدايق يف لمع دقو .يروطاربمألا يناملألا شيجلا ةداق رابك نم )١(

 مدقت امدنعو .ًاماع ١ وحن ةينامثعلا ةيركسعلا تاعطقلا

 وحن ىلوألا ةيملاعلا برحلا لالخ قارعلا يف يناطيربلا شيجلا
 ًادئاق «ةماعلا ةينامثعلا ةدايقلا هتلعج دادغب لالتحال كاب ناملس

 ةدايقلا ملستو قارعلا يف براحملا سداسلا ينامثعلا شيجلل ًاماع
 0١ ةقرفلا دئاق هعمو ١116 ةنس ربمسيد /لوألا نوناك ىف

 ىلإ يرو دادغبل ًايلاو كلذ دعب حبصأ يذلا كب ليلخ ديمعلا
 هعم اشاب جيلوق بحطصاو .(اشاب ليلخ)ب فرعو ءاول ةبتر
 يذلا يقارعلا يلكوكركلا اشاب تزع قيرفلا 44 ةقرفلا دئاق ًاضيأ

 دعب قارعلا يف زيلكنإلا اهلكش ةرازو لوأ يف ًاريزو حبصأ
 .دادغب مهلالتحا

 يركسعلا عضولا هسردو ةدايقلا اشاب جيلوق ملست درجمبو

 نم ةيناطيربلا تاوقلا اهب رحد ةعراب ةطخ عضو ؛نيينامثعلل
 ةروصب اهقّوطو ءراصحلا اهيلع برضو توكلا ىلإ كاب ناملس
 طباض نيب ١١7089 اهددع ناكو . تملستسا نأ ىلإ ةمكحم

 . (دنزراط) لارنجلا ةدايقب يدنجو

 قرشتسملا صاخلا همجرتم اشاب جيلوق لاشرملا بحصي ناكو

 ىمادق تافلؤم نم ديدعلا ققح يذلا (ربتير تومله) يناملألا

 دئاقعلل ًاذاتسأ حبصأو همالسإ نلعأ مث نيملسما ءاملعلا

 .لوبناتسا ةعماج يف ةيمالسإلا

 -ةعبرأ دعب ١917 ةنس ليربأ /ناسين ١ موي اشاب جيلوق يفوت دقو

 ليل

 «ينامثع شيج دئاق هنأب ًاراعشإ اشاب بقل يناملألا همسا

 ذخأن نأ انيأر دقو اشاب جيلوق مساب قارعلا يف رهتشاو
 تهتنا يتلا ثادحألل ًادهاش هرابتعاب هنّود ام ضعب

 «قشمد يبرعلا شيجلا لوخدو ينامثعلا شيجلا رايهناب
 نو ين اوج مضوي ام: ينامععلا لايشتلا نتالي اذهان

 . ثادحألا كلت

 ةميقملا كافطقلاب قحلأ هنآب يتارخبلا فوور لقي
 ىمتناو نيريش رصقو نيقناخ ةهج نم ناريإ دودح ىلع
 دنرك لابج حفس يف ناريإ لخاد ةطبارملا ةقرفلا ىلإ

 شيجلا هجوب فوقولل هاشنمرك  دادغب قيرط ىلع
 اذه نع فحزلا لواح اذإ ناريإ يف لغوتملا يسورلا

 . قارعلا ىلإ قيرطلا

 ةينامثعلا ىوقلاو ةيسورلا ىوقلا تفقو دقو
 ١١ ىتح ةئداه ةهبج يف طخلا اذه دنع نيتلباقتم

 تاكابتشالا تأدب ثيح ١9١5 ةنس ليربأ /ناسين

 .نيريش رصق ىلإ ةكوهنم ةينامثعلا تاوقلا تعجارتف
 ١51 ويام./رايأ ١ يفو نيقناخ ىلإ عجارتلا رمتساو

 دادغب نم ددم ءاج مث «نيقناخ نورصاحي سورلا ناك

 يفو ناريإ يف نوينامثعلا لغوت مث «نيقناخ راصح كفو

 مث هاشنمرك فراشم ىلع اوناك وينوي /ناريزح ٠"

 ىلإ ويلوي /زومت 77 يف اومدقت مث . مهفرصتب تحبصأ
 رقتساو ءاهنولتحي اوناك سطسغأ /بآ ٠١ يفو ناذمه

 .نيوزق يف نومزهنملا سورلا

 ناريإ يف نومدقتي نوينامثعلا ناك يذلا نيحلا يفو

 نع نيلفاغ اوناك ءمهمامأ نيمزهنملا سورلا نيهجاوم
 ليلخ هبنتي ملو ءزيلكنإلا اهيف مههجاوي يتلا ةلجد ةهبج
 ةهبجلا هذه مادهناو ناوألا تاوف دعب الإ كلذل اشاب

 ىوقلا ضعب بحس ًابلاط رياربف /طابش 7 يف قربأف
 ًارمآ قربأ هنم 7١6 يف مث «قارعلا ىلإ ناريإ نم

 ًافصاو «ةعرسلا ىصقأب ناريإ نم ًايئاهن باحسنالاب
 ةقيقد اهريخأت نأو ةياغلل ةلجعتسم ةمهم اهنأب ةيقربلا

 هفلخو ًاماع 77 نع قارعلا يف ةماعلا ةدايقلا همالتسا نم رهشأ

 .اشاب ليلخ هدعاسم سداسلا شيجلا ةدايق يف



 لذ

 ةيقربلا صن ناكو .ببستملا مادعإب يضقي ةدحاو

 :ناريإ ةهبج دئاق اشاب ناسحإ يلع ىلإ ةهجوملا

 عيمجب اوكرحتو ًاروف سورلا عم سامتلا اوعطقا»
 داوملا عيمج اوحما .نيقناخ ىلإ ةماتلا ةعرسلاب مكتاوق

 .«اهلقن يف ًاتقو اوعيضت الو ةيرورضلا ريغ

 عوطقم دابأ دسأ قيرط» :ناسحإ يلع هباجأف

 «دادغب وحن ريسملاو هحتف يف يدهج لذبأس .جولثلاب
 .تاف دق ناك تقولا نكلو

 ءاسم ناريإ نم باحسنالاب ةينامثعلا تاوقلا تأدب

 ىلع ءاهيف رهشأ ةتس ةماقإ دعب ١91١17 رياربف /طابش 15

 .دادغب نع عافدلا يف كارتشالا لمأ

 لاتقلا كبتشيف نيينامثعلا نوقحالي سورلا ناكو

 ١7 يف نيقناخ ىلإ نيينامثعلا لوصوبو ًانايحأ امهنيب
 ريلعلإلا يديأ يف دادعب طوقس اوهلع نسران /راذآ

 يف زيلكنإلاب نيمدطصم قارعلا لامش ىلإ اوهجوتف
 ةنيدم اولصو ىتح مهريس ىف اولاز امو «ةيماد كراعم

 اهيلإ سورلا مدقت نم اهتيامح نيلواحم ةيناميلسلا
 ىلإ اهوكرت مث 1917و يام /رايأ 55 يف اهولصوف

 . مايأ ةعبرأ ةريسم اهنع دعبت يتلا ةهبجلا

 ليجست باتكلا اذه يف انضرغ نم نكي مل املو

 فوؤر عم ريسلا امنإو ؛يحاونلا كلت يف برحلا رابخأ
 نم هيف نحن اميف كلذ طابترال قشمد ىتح ينارحبلا
 . .ةرتفلا كلت يف ماشلا دالب خيرات ليجست

 هتهبج دنع ينامثعلا شيجلا رابخأ كرتن اننإف كلذل

 هنإ لوقي يذلا ينارحبلا فوؤر عبتنو ةيناميلسلا ءارو

 /ناريزح ١7 يف لصوملا لصوف رخآ ناكم ىلإ لقن
 ىلإ وينوي /ناريزح ١8 يف رداغ مث ١1148 ةنس وينوي

 يفو ريمزأ ةقطنم ىلإ هنم ١” يف بلح رداغ مث بلح

 ناطلسلا ةافو ربخ ويلوي /زومت 5 يف مهغلب اهيلإ قيرطلا

 ةنيدم ىلإ لصو ويلوي /زومت ١١ يفو ءداشر دمحم
 /بآ ١5 ىفو اهيلإ لوقنملا ةقرفلا رقم ثيح (نمنم)

 ترمأ دق اهيلإ يمتني يتلا ةقرفلا نأ فرع سطسغأ

 . نيطسلف يف لاتقلا ةهبج ىلإ رفسلاب

 ماشلا

 )١914- ماشلا دالب خيرات ميمص يف حبصن انهو

 طباض انيلع هصقي ءانباتك عوضوم وه يذلا

 سفنأ نم اذهو «هملقب اهلجسف هسفنب هئادحأ دهش يبرع
 .ةبقحلا كلت خيرات يف رداصملا

 راطقلا كرحت ١918 سطسغأ /بآ 51 يف

 بلح ىلإ لصوف نيطسلف ةهبج ىلإ لوقنملا شيجلاب
 هنم سداسلا رهظ دعبو ريمتبس /لوليأ نم سماخلا ءاسم

 تاعطقلا تلزنف قاير يف فقوتو قشمد ىلإ هجتا

 تماقأو «تاهبجلا ةنناج بح عزوتل اهيف ةيركسعلا
 ربمتبس /لوليأ ١١ ءاسم يفو .ًامايأ هيف تلظ ًاركسعم

 نم رثكأ اهيف ثبلت ملف قشمد وحن راطقلا يف تكرحت
 اهيف تضمأ ثيح اعرد ىلإ ريسلا تعبات ثيح نيتعاس
 اهيلع ثيح نامع ىلإ تلصو هنم ١7 ىحض يفو «ةليل
 اعز لامع نع يديزحلا لكلا ةنايكل هج دما

 شيجلا نم ةددهملا ىرغصلا تاطحملا ىلع تعزوتف

 نامع يف ماقأ نم ماقأو ءيزيلكنإلا شيجلاو يبرعلا

 اهتافوذقمب ةيناطيربلا تارئاطلا مهيداغت تناك ثيح

 .مهحوارتو

 ةمهم تناك ١918 ربمتيس /لوليأ ١7 يفو

 هودجو يذلا (بيصن) رسج ةيامح هتزرفمو ينارحبلا

 مهدادمإو مهنيومت طخ لعج امم ًالماك ًاريمدت ًارمدم

 ةداقلا اميس ال شيجلا تايونعم رايهنا ىلإ ىدأو ًاعوطقم

 ىلع دالبلا هذه يف مهءاقب نأ نورعشي اوراص نيذلا

 . ءاهتنالا كشو

 روسجلا لوح نيطبارم مايأ ةدع انيقبو :لوقيو

 يف ةيبرحلا انتهبج رايهنا ماتلا انعقوت عم اهيلع ظافحلل
 اهزرحأ يتلا تاراصتنالل رخآو نيح نيب نيطسلف

 /لوليأ ٠١ يفو . . .قارعلا يفو ابوروأ يف ءافلحلا

 دق هيلإ بستنن يذلا عبارلا شيجلا نأ انغلب ربمتبس

 هنؤمو هتادعمو هلاقثأ لفاوق نأو ةهبجلا نم بحسنا

 قشمد ىلإ اهريفستل (قرفملا) ىلإ اهباحسنا يف تهجتا
 يف تدغ نيطسلف ةهبج يف ةطبارملا انتاعطق نأو

 يف يكرتلا دئاقلا نأو ةلاح أوسأ يفو ةبراهلاك اهباحسنا



 ماشلا

 نيمك يف ىرسأ اوعقو دق هتاوق هعمو كب فيظن (ناعم)

 اهتالمح نش ةيناطيربلا تارئاطلا تعباتو
 يف هنؤمو هلاقثأو انشيج تاعمجت ىلع ةقحالتملا

 «قزمم ّرش اهتقزمو اهلبانق نم لباوب اهترطمأف قرفملا

 . مهسفنأب ةاجنلل شيجلا دارفأ نم ديدعلا ىراوت ثيحب
 اعرد ىلإ باحسنالاب ارمأ انجوف رمآ انطعي مل كلذ عمو
 نم هدكأت دعب ربمتبس /لوليأ ١" يلاتلا مويلا يف لإ

 نماثلا قليفلا دئاق نم أرمأ ةيقلتو تاعطقلا ةفاك باحسنا

 شيجلل ةيماح ةرخؤم ىقبن ثيحب «باحسنالاب
 .ودعلا مدقت ةلغاشملو

 اعرد ىلإ باحسنالا يف انتقبس يتلا تاعطقلا امأ

 يهو اهب ترم يتلا قطانملا يف تثاع دقف قشمد هاجتاب

 رايهناو ككفتلا نم ةجردبو ةيريتسه ةلاح أوسأ يف

 ين ماظتنالا مدعو ريسلا يف رشعبتلاو ةيونعملا

 مزحلا ىهتنمب مازتلالاب انقليف دئاق انرمأ امنيب . باحسنالا

 لكب اعرد ىلإ انباحسنا مت هرمأ بسحو . سفنلا طبضو

 . ماظتنا

 ربمتبس /لوليأ 5١ ءاسم اعرد ىلإ انلوصو دنع

 بعت ةلاح يف اهلكو ةبحسنملا جاوفألاب جومت اهاندجو

 طرف نم ءايعإلا مهده دق دونجلاو نيظوحلم رايهناو

 يف اوناك ةداقلا ىتحو .رمتسملا ريسلاو رهسلاو قاهرإلا

 جاهنم مهيدل نكي ملو ءرايهنالاو بارطضالا ىهتنم
 لمأ الو هيلإ باحسنالا نكميل مداقلا لاتقلا طخل نيبم

 لاوحألا انب تدرت دقو .لاتقلل ةديدج ةهبج ليكشتب

 ال برعلا طابضلا ذخأو ىكرتلا شيجلا دقع طرفناو

 دعا يف نيدحي نا هتدلب ىلإ هني نك ةيطسلا هانا انين

 ةلهلهم ةيودب ةسبلأب ةيركسعلا هتسبلأ لدبتسي وأ لزانملا
 يف هسفنب ةاجنلل ًامئاه عرسيو عاد وأ عرازم يز يفو

 دعب يجوف يف ديحولا يبرعلا طباضلا ُتيقبو عاقبلا كلت
 نم سانلا لاحتساو «ةدضاعتم ةفلتؤم ةعومجم انك نأ

 ماقتنالا ديري لك «عابض ىلإ ةقطنملا يلاهأو ىرقلا ءانبأ

 يز يف ًايبرع ناك ول ىتح هاري وأ هاقلي يكرت يأ نم

 «مهتوسقو مهملظ نم هولمحت امم مهظيغ ةدشل يكرت

 7م1١

 ءدونجلاو طابضلا راغص نحن انم رأثلا نآلا نوديريو

 بدح لك نم ًاطابتعا انيلع قلطت مهنارين تناكف

 ..بوصو

 ىلع يلاهألا نم نوحلسملاو :لوقي نأ ىلإ

 نودصرتي فايرألاو ىرقلا تاعفترمو لابجلا سوؤر

 لكل اهبلسو اهيلع ضاضقنالل ةبحسنملا كارتألا لئاصف

 هاغتبم ىلع لوصحلاب هسفن ينمي مهنم لكو .نوكلمي ام

 ىتحو .دوقن نم اهيف امب ةسبلأ وأ سدسم وأ ةيقدنب نم
 اودغ كارتألا ىدل نولماعلا برعلا دونجلاو طابضلا

 . . . مهتدلج ءانبأ نم تامجهلا هذه لثمل ةضرع

 :لوقي نأ ىلإ

 ناكو .ءقشمد ةنيدم فارطأ تّمع دق تابارطضالاو

 ةليللا كلت يف ىده ريغ ىلع اهوحن ريسي انجوف

 لكو ةرعولا (ةوسكلا) ةيدوأ نيب ليللا انيضمأو ؛ةركعلا

 نع هسفن عم ثحبي لكو «قرألاو بعتلا هكهنأ دق انم

 نيأ ىلإ ملعن ال ثيح «قزأملا اذه نم رارفلل ليبس

 أوسأ نم تناك دقن «ريصملا انب ىهتنيس فيكو ءريسن

 .رمعلا يلايل

 ةوسكلا نم انكرحت ١414 ربمتبس /لوليأ 15 يفو

 طباض نيب نيسمخو ةئام نع ديزن ال نحنو ًاحابص

 .ةطوغلا قيرط نع ةبتر طابضلا ربكأ ةدايقب يدنجو
 ءرورسلاو جاهتبالا ةياغ يف فايرألا يلاهأ انظحال

 يف يقب نمم بلح يلاهأ نم انناوخإ ضعب نم تبلطف
 نعر كانه امع رابخألا عالطتساو مهيلإ باهذلا يتيعم

 انشيج نم مدقت نم ةلاح نعو ؛هذه مهتحرف رس
 تلخد دق يبرعلا شيجلا ةلايخ نأ حضتاف .بحسنملا

 تلخد دق ىناطيربلا شيجلا ةلايخ نأو «ةهج نم قشمد

 بحسنا دق يئامععلا شيجلا نأو «ةيناث ةهج نم اهدعب

 ةليقثلا هتحلسأ مظعم هءارو ناكو كيلعب ىلإ قشمد نم

 يف تلكشت دق ةيبرع ةموكح نأو «ةيركسعلا همزاولو
 .ةموكحلا راد ىلع عفترا يبرعلا ملعلا نأو قشمد

 .نوحرفي كلذلو
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 طابضلاو دونجلا نم هعم نم عضو فصي نأ دعبو
 دنع مهطيسو وه حبصأ فيكو مهنم نيلهألا فقومو

 طباضلا ناك هنأل مهنع ىذألا عفد لواحملا «نيلهألا

 اولختي نأ مهيلإ بلط هنإ لوقي .مهنيب ديحولا يبرعلا
 .بلطلل اولثتماف ضماغلا ريصملا راظتناب مهتحلسأ نع

 (ةلّوْرلا) ةليبق خيش نالعشلا يرون نأ هغلب مث

 صقو هيلإ بهذف هيف مه نيذلا مهعقوم نم أبيرق حبصأ
 هعم يرون لسرأف .مهب قفرلا هلأسو هعم نم ةصق هيلع

 هعم قشمد لخديل دوعي نأ هل لاقو ءةحلسألا ملست نم

 هناصح ًابكار

 يف ًاسراف يرون عم ينارحبلا ىضم دقف اذكهو

 نوريسي ًادونجو ًاطابض ىرسألا امهءاروو يرون بكوم
 قشمد ىلإ مهلوصوبو .نالعشلا لاجرب نيفوفحم ةاشم

 .ىرسألا عيمج عمجُي ناك ثيح ىلإ ىرسألا اوملس

 يف ينارحبلا لقنت نأ ردقلا فيراصت تءاش اذكهو

 لخدي سراف ىلإ روسكم شيج يف طباض نم تاعاس
 .احتاف قشمد

 نيرشت نم ثلاثلا مويلا ناك : ينارحبلا لوقي

 شيجلا عم يل موي رخآ ١118 ةنس ربوتكأ /لوألا

 ىرسألا ةعجارم نعو ًايئاهن مهنع تلصفنا دقف «يكرتلا

 يف مهلقنب رمأ يناطيربلا ماعلا دئاقلا نأل مهرقم يف

 يف مهنكث ىلإ وأ رصم ىلإ اهنمو نيطسلف ىلإ لاحلا
 :ءاتش

 ةيعامتجالا ةايحلا نم بناج ىلإ ينارحبلا قرطتيو
 :الئاق كاذموي قشمد يف

 قشمد تاهزتنم يف ةمات ةيرحب لوجتن انأدبو

 «لاجملا انعسو ام ةليمجلا اهعبارمب عتمتنو اهيناغمو

 رفوأ اهيف انتماقإ نم عوبسأ لالخ اهنم انيفوتسا ثيحب
 تاوعدلا ىلإ ةفاضإلاب .سفنلا هيلإ حاترت نكمم بيصن
 يتلا ةرخافلا ةذيذللا دتاوملاو انيلع تعباتت يتلا ةرماعلا

 نم اهريغو ءاهتارسو قشمد فارشأ نم اهيلإ انيعد
 امم ةولحلا اهيلايل لالخ هيفرتلا ثعابمو ميركتلا دراوم

 ماشلا

 برحلا تاوئس لالخ انتحص نم هاندقف ام انيلإ تداعأ

 دقف .قاهرإو نامرحو قاشمو بعت نم هانعرجت امو

 مونلاو ءيرملا لكألا ةذل ةبيطلا ةدلبلا اذه يف انقذ

 قيقحتل غلابلا حايترالاو ةميركلا ةرحلا ةايحلاو ءينهلا

 هذه يف تققحت يتلا ةدوشنملا انتاياغو ةميدقلا انمالحأ

 . عوبرلا

 ةحفاط ةرحلا ةيبرعلا فحصلا اندهاش دقل

 انلمأ قيقحتو ديدجلا رجفلا قائبنا نع ةعئارلا تالاقملاب

 ةداعتسا برقب ةرشبملا ةيبرعلا ةموكحلا ليكشتب ديعسلا

 اهتاحفص ىلع انأرقو ؛ةقباسلا مهداجمأل برعلا

 نوعجرتسي برعلا)و (هسفن ديعي خيراتلا) :نيوانع

 . . تالاقملا نم اهريغ ىلإ (قشمد

 /لوألا نيرشت ٠١ موي حابص تأرق :لوقي نأ ىلإ
 ةريملا ةرادإ نم فحصلا يف انالعإ ١914 ةنس ربوتكأ

 برعلا طابضلا عيمج نم بلطي يبرعلا شيجلا يف
 شيجلاب قاحتلالا نوبغري نمم قشمد يف نيميقملا
 يتاذلا مسقلا يف مهنيوانعو مهءامسأ اولجسي نأ يبرعلا

 . شيجلا اذه ةرادإ نم

 دهعو (يبرحلا ىروشلا سلجم) ناويد فلأت دقو

 لعب :ينارحبلا لوقيو . يمشاهلا نيساي ىلإ هتسائرب

 ىلإ ةوخإلا ضعبو تعرسأ هنع هّونملا نالعإلل يتءارق
 .روكذملا سسقلا نف ايتاحسأ ليت

 فرصت فيك ىرئل ينارحبلا هلجس ام ذخأ لصاونو
 نورقلا كل دعب هل تامين لوأ ىف' يوعلا مكحللا

 : لوقي . ةليوطلا

 نيرشت 7١و7١ دحألاو تبسلا يموي لالخو

 يف برعلا طابضلا مظعم ليجست مت ربوتكأ /لوألا
 ليكشت ًالعف متو «يبرعلا شيجلل ةروكذملا ةرئادلا

 . ىشمدب يناثلا ءاوللا

 ترشاب ١918 ربوتكأ /لوألا نيرشت ١6 يفو

 ربمسيد /لوألا نوناك ” يفو .ّيلإ طينأ اميف يلمع
 نم ثلاثلاو يناثلا قيجوتلا طاق مم يلقنب ًارمأ تيقلت

 /لوألا نوناك ؛ يلاتلا مويلا يفو نامع ىلإ انئاول



 ماشلا

 راطق يف نامع ءاضق ىلإ ًاهجوتم ماشلا تحراب ربمسيد

 .اهيلإ نيلوقنملا نيجوفلا نيذه طابض لمحي يركسع

 ربمسيد /لوألا نوناك " موي حابص اعرد انلصو
 لقاثتملا راطقلا اذه يف نحنو مايأ ةثالث انيضمأ نأ دعب

 نامع ىلإ ككسلا طوطخ بطعت ببسب هريس يف

 برحلا لالخ ةفوسنملا روسجلا ريمعتب مهلاغتشاو

 ىهتنمب هانيوط اهيف الماك ًاعوبسأ ءاقبلا ىلإ انررطضاف
 ءانه ةدوقفملا تايرورضلا نم هيلإ جاتحن ام ىلإ عزجلا

 بناج لك نم ةيتاعلا حايرلا ةدحو دربلا ةدش بناج ىلإ
 . مزلي امب اهل دعتسن نأ نود

 .. .ربمسيد /لوألا نوناك ١9 يف نامع انلصو

 يف ًاليوط ثبلي ملو ...هب ثدحت ام رخآ ىلإ

 .هلهأ ةيؤرل قارعلا ىلإ رفسلا يف زاجتسا لب «نامع

 . قارعلا يف لظو رفاسف

 دالبلا ميسقت

 اسنرف نيب اهميسقت ىلإ ماشلا دالب يف رمألا ىهتنا
 تلوتساو «نيطسلف ىلع ارتلكنإ تلوتساف ءارتلكنإو
 . ةنوردنكسإلا ءارو ام ىلإ روص نم لحاسلا ىلع اسنرف

 هامحو صمحو بلحو قشمد :وهو لخادلا يقبو

 .اهيلإ امو ناروحو نامعو تلصلاو كركلاو كبلعبو
 - سكياس ةدهاعمب المع ,لصيف ريمألا ةرادإب ًالقتسم

 1١94157. ةنس ويام /رايأ 4 يف تدقع يتلا وكيب

 وكيب  سكياس ةدهاعم

 ميركلا دبع ميهاربإ هبتك اثحب انه ئراقلا مامأ عضنو
 :اهراثآو اهتاروطتو ةدهاعملا هذه نع

 تايقافتالا يف «ةيلودلا دودحلا» دامتعا ىرج

 رصم نم لك عم ليئارسإ اهيلإ تلصوت يتلا ةيسايسلا
 ندرألاو ١1985( تيغلأو )١987 نانبلو (191/9)

 ءانشتسا لكشت «ةيروسلا ةلاحلا» نأ ديب )١98(«

 «ةدعاق هنم لعجت نأ ليئارسإ لواحت يذلا راركتلل

 «ةيلودلا دودحلا» ىلإ نالوجلا نم باحسنالا اهلوبقب

 لماكلا ليئارسإ باحسنا بلطمب ايروس كسمتت ثيح

1١1/6 

 وينوي /ناريزح نم عبارلا دودح ىلإ نالوجلا نم
 .١ة5/

 تاميسقت ةمئ .دودحلا طيطخت ءاربخ ىدل

 تارابتعا ىلإ ًادانتسا اهتفيظوو اهتيوهو دودحلل ميهافمو
 - ةيجيتارتسا  ةيداصتقا  ةيقرع  ةيعيبط) ةددعتم

 ةلكشملا يفو .(خلا . . . ةيتامغارب  ةينيد  ةيخيرات

 مظعمل روضح ةمث ؛ليئارسإو ايروس نيب ةحورطملا

 يف ةيسايسلا تايطعملا بناج ىلإ «تارايتعالا هذه
 ْ .نفاحلاو ىفانلا

 عبارلا دودحو «ةيلودلا دودحلا» نيب قراوفلا يه ام

 نع اذام .ءكلذ لبقو !؟971١وينوي /ناريزح نم

 بسحو ءايخيرات ءايروسو نيطسلف نيب دودحلا

 ةلكشم داعبأو ةعيبط ودبت فيكو !؟ةينويهصلا تاروصتلا
 ايروس نيب ًايلاح ةمئاقلا (باحسنالا ةلكشم) دودحلا

 ! ؟ليئارسإو

 رخف ةرامإ نابإ ءلاثمكو «ىنامثعلا دهعلا ىفف

 ةقطنم تناك ء(ماحألم  ١همق) يناثلا نبل نيدلا

 عقت ساينابو ةلوحلاو ايربط اتريحبو ةينيطسلفلا ليلجلا
 افيح ةلماش ًابونج تدتما يتلا ةرامإلا هذه نمض اهعيمج

 (١ا/ا/ه ت) يناديزلا رمعلا رهاظ دهع يف امأ .ناسيبو

 ةنيرمشلاو ةيوتعلا اهو ركع ةرامزلا عفاف
 لامش نم تدتما ةيلامشلا اهدودح نكل ؛ةيقرشلا

 . طسوتملا رحبلا ىلع روص ةقطنم ىلإ ًالوصو ةلوحلا
 برحلا ىتح ةينامثعلا ةيرادإلا تاميسقتلا يفو

 ةيالو نمض عقت نالوجلا ةقطنم تناك «ىلوألا ةيملاعلا

 ةفضلا عم كانه ةيالولا دودح تراس دقو .قشمد

 رهنلا اذه عبانم اهلخاد تلمشو «ندرألا رهنل ةيبرغلا

 ايربط ةريحب دودحلا لخدت كلذ دعيو ؛ةلوحلا ةريحبو

 ةيبرغلا ةفضلا عم ريسنو اهنم جرخت مث اهطسو يف ريستل
 تناك امنيب .ايروس ةيالو نمض هايإ ةكرات ندرألا رهنل

 تلظ ىرخأ ةرمو .توريب ةيالو نمض ليلجلا ةقطنم

 .نيتيالولا نيتاه نيب دودحلا ىلع قبطنت «ةيرادإلا» ةفص

 ء«نيطسلفو ايروس نيب ةيرادإلا دودحلا ىبناج ىلع



 امك

 تناكو .تالاجملا فلتخم يف سناجتلا ةلاح ترمتسا

 نم دحوم راطإ يف متت ةيعامتجالا تالعافتلا ةيبلاغ

 ةيسايسلا دودحلا ةلأسم رهظت ملو .ايفارغجلاو خيراتلا

 ايروسل يناطيربلاو يسنرفلا نيرامعتسالا ءدب عمأألإ

 !؟اذه ثدح فيكف .ثيدحلا خيراتلا يف نيطسلفو

 ايناطيرب تلمع ؛ىلوألا ةيملاعلا برحلا لالخ

 تربتعا يتلا يبرعلا قرشملا راطقأ ماستقا ىلع اسنرفو

 - سكياس ةيقافتا تنمضتو .«ضيرملا لجرلا ةكرت»

 لماوع هتلمأ يذلا ماستقالا اذه سسأ(417١) وكيب

 - ةيركسع - ةيداصتقا  ةيفارغج) ةعونتم

 يف ايكرت ةميزه دعب ام ةلحرم ىلإ هقيبطت كرتو (خلا
 . برحلا

 نوكت نأ يضتقت اهتحلصم نأ ايناطيرب تربتعا

 .اهترطيسل ةعضاخلا قطانملا نمض نالوجلاو نيطسلف

 ءاسنرف عم ةقطنملا مساقت نع ترفسأ تاضوافملا نكل

 نالوجلا نيب وكيب - سكياس طوطخ ترم ثيحب
 : يلاتلا وحنلا ىلع ليلجلاو

 رهن دادتما ىلع ءاهلماكب نالوجلا ةقطنم

 نمض ايربطو ةلوحلا يتريحب لماكو ندرألاو سايناب
 ةيامحلل عضختس يتلا (أ ةقطنملا) ةيبرعلا ةلودلا ةعقر

 . ةيسنرفلا

 هاجتاب اكع ةروقان نم ؛ىلعألا ليلجلا ةقطنم

 ةقطنملا نمض ايربط ةريحبل يبرغلا يلامشلا ئطاشلا

 .نانبل ًاضيأ لمشت يتلا (ءاقرزلا) ةيسنرفلا

 هطيحمو افيح جيلخو اكع ةقطنم دنع بيج - '"'
 . ةيناطيربلا ةرطيسلا تحت

 ةيبرغلا ةفضلاو ناسيب ةقطنمو لفسألا ليلجلا  ؛

 يبرغلا ئطاشلا فصتنم ىلإ ةزغ نم لصاولا طخلا ىتح
 نارموتلا) ةلوذلا ةقلشملا تلكم اير فيما رحبلل
 يسور يسنرف  يناطيرب فارشإب اهترادإ متت يتلا

 ..كلرتشن

 «ريغص مسر سايقمب وكيب - سكياس ةطراخ تناك

 يذلا رمألا «ةيبيرقت ةقيرطب ماستقالا طوطخ تمسرو

 ماشلا

 مسح نود ضرألا ىلع ًايبسن ةعساو تاحاسم لعج

 - سكياس ةيقافتا نأ نم ًاعبان كلذ ناكو .اهتيعبت ةلأسمل

 نكميو . لبقتسملل ئدابمو سسأ ديدحتب تينُع وكيب

 ةينيطسلفلا  ةيروسلا دودحلا نم ةريبك ءازجأ نإ لوقلا

 اهتيعبت تلظ يتلا تاحاسملا كلت نمض تناك كاذنآ

 : امام ةفورغم ريغ

 مظعم عوقوو «ىلوألا ةيملاعلا برحلا ءاهتنا دعب
 نويناطيربلا أدب «ىناطيربلا لالتحالا تحت نيطسلف

 فكن د يكس كامن ىلع تار مشت فاوعإت
 نم دتمت ليلجلا نم ةلتحملا ةقطنملا دودح تحبصأف

 ةريحبل يبونجلا لحاسلا ىتح اكع نم لامشلا ىلإ ةطقن

 ١918 فيرخ يفو . ةيقافتالا نع ّذشي لكشب .ةلوحلا

 يديأ نم نالوجلا ةقطنم يناطيربلا شيجلا عزتنا

 ضعب تقباطت ةتقؤم ةيركسع ةرادإ اهيف لكشو «كارتألا
 دعبو .وكيب - سكياس ةيقافتا دودح عم اهدودح

 نيطسلف ىلإ ايروس نم ةيناطيربلا تاوقلا باحسنا
 حبصأ ١1919/9/١5( وصنميلك ديول ةيقافتا بجومب)

 ةروقانلا سأر نم دتمي نيطسلفل يلامشلا دودحلا طخ

 نمض اهلماكب اهلاخدإ مت يتلا ايربط ةريحب لامش ىلإ
 نالوجلا ةقطنم ةيقافتالا تطعأ اذكهو .نيطسلف

 ىلإ يضارألا لقنل يلمعلا ذيفنتلا رمتساو «نييسنرفلل

 ماعلا ةياهن يف ذيفنتلا اذه ىهتناو «يسنرفلا شيجلا

 . هتاذ

 تاثداحم تأدب ١9119 ربمسيد /لوألا نوناك يف

 . ةقطنملا لبقتسم لوح اسنرفو ايناطيرب نيب ةيمسر

 ماعلا ريدملا) ولترب بيليف يسنرفلا بودنملا حرطو
 دودح طخل أطسو احارتقا (ةيسنرفلا ةيجراخلا ةرازول

 ديدح ةكس  نومرح - يناطيللا) ايناطيرب بلطم نيب
 طخلا ناكو .وكيب - سكياس ةيقافتا نيبو (زاجحلا

 بونجلا ىلإ لامشلا نم ًاينالوط نالوجلا رطشي حرتقملا

 ىلع كومريلا رهن ىتح نومرح ةمق نم ميقتسم لكشب
 دقو .ايربط ةريحبو ندرألا رهن نم ملك ٠١ دعب

 طخ تاروشنب فوأ غنيدراه يناطيربلا بودنملا ىأر

 لاوس طلاع نآكو اننوا: الدعم [طخ قلترب



 ماشلا

 طخلا اوضفر نأ اوثبل ام نييناطيربلا نكل .ةقفاوملا

 يلامش لكو نالوجلا لك نوديري مهنأل حرتقملا

 د ع الا /ناريزح يفو .نيطسلف
 نع مهرودب نويسنرفلا عج ارت ءاسنرف يف ةموكحلا

 نم برغلا ىلإ ًاطخ اوحرتقاو «هومدق يذلا ضرعلا
 ئطاشلا ىلإ سايناب نم ميقتسم طخ وهو .هقباس
 طخلا اذه ىلع اورصأو .ايربط ةريحبل ىقرشلا ىلامشلا

 دودح نمض نالوجلا نم ملك ه طقف ىقبأ يذلا دينعلا

 ةريحب نم ًاءزج ةيسنرفلا ةقطنملا ىلإ ٌمض هنكل «نيطسلف
 . ًايربط

 يتلا(970/4/1514١) ومير ناس ةدهاعم دعبو

 يتقطنم نيب دودحلا طيطخت ىلع اهداوم ىدحإ تصن

 نيب تاضوافملا تأدتبا «ةيسنرفلاو ةيناطيربلا ةرطيسلا

 لبق يأ 197١« ويلوي /زومت لئاوأ يف) نيتموكحلا

 نييسنرفلا لوخدو 197١/7/74 يف نولسيم ةكرعم

 دودحلا ىدعتت ال نأ ىلع نافرطلا قفتاو .(قشمد

 عوبسألا يف لصوتلا متو .ندرألا رهن نيطسلفل ةيقرشلا

 عضو ىلإ 147١ ربوتكأ /لوألا نيرشت نم ريخألا
 أدتبا دقو .ةيئاهنلا ةيقافتالا عضوت امشير ةتقؤم دودح

 ةماقتساب ًاهجتم ابرغ ةروقانلا نم ديدجلا دودحلا طخ

 لخدت يتلا ةلوحلا ةريحب نم ةبرقم ىلع ةطقن ىنح ًاقرش
 «ينابصاحلا رهن ىتح الامش هجتي مث «نيطسلف نمض

 طخب ًابونج لزني مث «مار ةكربو سايناب ىتح ًاقرش مث

 نوكي كلذبو «خمس ىتح ايربط ةريحب مسقيل ميقتسم

 ةريحب يف ندرألا رهن بصم امإو .ايروسل ةحيطبلا لهس
 .نيطسلفل يهف خمس ةنيدمو اهنم هجرخمو ايربط

 ةروث ىلع ءاضقلا نم ايناطيرب تنكمت نأ دعب

 باب تحتف ؛١197 ربمقون /يناثلا نيرشت يف قارعلا

 نيب دودحلا طخ نييعتل اسنرف عم ًاددجم تاضوافملا

 تنيعف .ومير ناس تاررقم قفو امهبادتنا يتقطنم

 «تاروشنب فوأ غنيدراه دروللا ةيناطيربلا ةموكحلا

 عيمج الحيل سغيل ويسملا ةيسنرفلا ةموكحلا تنيعو
 ىلع ايناطيربل حنم يذلا بادتنالاب ةقالع اهل يتلا رومألا

 عمتجاو .نانبلو ايروس ىلع اسنرفلو قارعلاو نيطسلف

 ا ما/

 نع ةباين اعقو مث «تارم ةدع سيراب يف نابودنملا

 147١. /11 /77 يف دودحلا ةدهاعم امهيتموكح

 نالوجلا يضارأ نم ًاريبك ًاءزج ةدهاعملا هذه تقبأ

 هذه قاحلإ ناكو ءايناطيرب دي يف (ةرطينقلا نودب)
 قيبطت يعاسم نمض هعون نم لوألا نيطسلفب يضارألا

 ىلع اذه قاحلإلا طخ دمتعا دقو . ةيناطيربلا تاهجوتلا

 راسم ناكف ءاهتيفارغوبطو ةقطنملا ةعيبطب ةريبك ةفرعم

 نم ىلوألا ةداملا بسحو .ًايسدنه سيلو ًايعيبط دودحلا

 قطانملا نيب لصافلا يسايسلا دحلا أدبي «ةيقافتالا

 ةيروسلا - ةينيطسلفلا دودحلا ىلع ةيسنرفلاو ةيناطيربلا

 نوكي ثيحب ءايربط ةريحب ىلع ةعقاولا خمس ةدلب نم
 ديدحلا ةكس طخ بونج ىلإ ًاعقاو يسايسلا دحلا

 دحلا نيعي فوسو .هل ًايزاومو ةريحبلا بوص ةهجتملا
 نأب نيدقاعتملا نيفرطلل حمست ةقيرطب خمس دنع تباثلا

 ىلإ رحلا لوصولا لهست ديدح ةكس ةطحمو أفرم اميقي

 ةريحب طسو يف دحلا رمي خمس نمو .ايربط ةريحب

 عبتي كانه نمو «ةيدعسملا يداو بصم ىلإ ًاهجتم ايربط
 كلذ دعبو «ىلعألا هارجم وحن رهنلا اذه ىرجم دحلا

 هذه نمو .هعبنم ىتح (اوح يداو) ابارج يداو يف

 عقتو كيكس مساب فرعت ةقطنم ىلإ دحلا لصيس ةطقنلا

 اذه ىقبيو) سايناب ىلإ ةرطينقلا نم هجتملا قيرطلا ىلع
 ًابرغ دحلا هجتي مث .(ةيسنرفلا ةقطنملا نمض قيرطلا

 فوسو .نيطسلف قاطن نمض ىقبتس يتلا ةلطملا ىتح

 ةعقاولا ةقطنملل نمضت ةقيرطب ليصفتلاب دحلا اذه َنيعُي

 اهزكارم نيب لاصتالا ةلوهس يسنرفلا بادتنالا تحت

 قيرطلا ةكرحل ًارارمتسا ءاديصو روص ميلقإو ةيلخادلا

 . سايناب نم قرشلا ىلإو برغلا ىلإ
 نم ًايبسن ريبك مسق مض نع ًالضف «حضاو وه امك

 ةريحب يثلث وحن لعج يخءايناطيرب تحجن ؛نالوجلا
 نأشب ىرج امل ًافالخو .نيطسلف دودح نمض ايربط

 نمض اهلماكب ةلوحلا ةريحب تلخدأ دقف ءايربط ةريحب

 ةيدودح ةقطنم يف اهعوقو نم مغرلا ىلع ءنيطسلف
 ءزج ةدهاعملا تلخدأ امك . نيطسلفو ايروس نيب ةيعيبط

 .نيطسلف نمض هلماكب نيتريحبلا نيب ندرألا رهن
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 بيدلا دومحم . .د ليلحتتو ةشقانم بسحو

 ةثالث ةمث نإف (ةيسايسلا ايفارغجلا يف صصختملا)

 : يه ءرهنلل يزاوملا يسايسلا دحلل ةلمتحم عاضوأ

 هلعجيل رهنلا يتفض ىدحإ عم دحلا ريسي نأ امإ-

 قحب فاحجإ ىحلي اذهبو ءةدحاو ةلود نمض هلك
 رهنلاب ةكراشملا نم دعبتسُت ىتلا ىرخألا ةلودلا

 دل قرع مادو يهاب ةةنعسألا ني [هتانوكز

 . نيطسلف نمض ندرألا رهن لعج

 طسوألا طخلا عم يسايسلا دحلا قفتي نأ امأو -

 ىلع عقت يتلا طاقنلا لك لصي يذلا طخلا يأ ءرهنلل

 .نيئطاشلا الك نم ةيواستم تافاسم

 ىرجملا طسو عم يسايسلا دحلا قفتي وأ -

 هنأل «ةيرهنلا دودحلا عاونأ لضفأ اذهو ءرهنلل يحالملا

 ةحالملا يف رهنلا نم ةدافتسالا نيتلودلل ةصرفلا حيتي

 فورعمو . . . برشلاو يرلاو ديصلاو ءابرهكلا ديلوتو
 يفو ءهيف ءازجألا قمعأ ىلع لمتشي يحالملا طخلا نأ

 اممو .رهنلل طسوألا طخلا عم قفتي ال نايحألا نم ريثك

 حلاص ةلوحلاو ايربط يتريحب نيب ندرألا رهن نأ ركذي
 ايروس نيب يسايسلا دحلا نأ ينعي يذلا رمألا «ةحالملل

 طسو عم عاطقلا اذه يف ريسي نأ بجي ناك نيطسلفو

 . ةيلودلا تايقافتالا تايصوتب المع «يحالملا ىرجملا

 ندرألا رهن ةلاح يف تايصرتلا هذهب ذخؤي مل نكلو
 . ةيقرشلا هتفض عم دحلا راسو

 ايروس نيب ةيسايسلا دودحلا نأ ىلإ انه راشيو

 اسنرفو ايناطيرب نيب سيراب ةدهاعم يف نيطسلفو
 ةيقافتا ىف لاحلا هيلع ناك امع تفلتخا()

 درس مديون تاعمح 155كم سكاس

 ببسلا نأ ردقنو .نالوجلا ةقطنم باسح لع نيطسلف

 نمكي «قرشلا وحن يناطيربلا فحزلا اذه يف يسيئرلا
 نيدلا نيت وييصلا يلطمل ةناطيرلا ةامعمالا ل
 نمض هرداصمو ندرألا رهن لعج ىلع نوددشي اوناك

 اهليوحتل ةينويهصلا  ةيناطيربلا ةينلا تناك يتلا نيطسلف
 404 1/0وقلب دعو ةلحوم نكس ةيدوهل لوك ىلإ

 ماشلا

 )١97١( سيراب ةدهاعم نم ةيناثلا ةداملا بجومب

 «نيطسلفو ايروس نيب دودحلا نأشب اسنرفو ايناطيرب نيب
 ةيسايسلا دودحلا نييعت ةيسيئرلا اهتمهم ةينف ةنجل تفلأت

 راسم فصوو .ةعيبطلا ىلع ةدهاعملا ىف ةدراولا

 تيطعأو .ةمزاللا طئارخلا مسرو ليصفتلاب اهئازجأ

 ةيدودح تااليدعت ءارجإ اهلوخت ةريبك تايحالص ةنجللا

 دقو .نيفرطلا حلاصم يبلت ةقيرطبو ءرمألا مزلي ثيح

 لينولوك تنانتفل ةنجللا هذه يف يناطيربلا بناجلا سأرت
 لينولوك نانتويل يسنرفلا بناجلا سأرتو بمكوين . س
 للري

 دودحلا عوضوم هيلوب - بمك وين ةنجل تسرد
 .ةيناديم تالوجب تماقو ١947١., ةدهاعم يف ةموسرملا

 نم ءزج لك دنع تفقوتو «ةريثك ليصافتب تطاحأو

 هايملاو ناكسلا لئاسم ترحتو ءدودحلا طخ ءازجأ

 ىضارألا ةيكلمو ةينمألا تاجايتحالاو تالصاوملاو

 ةيلوأ ئدابم ةدع اهسفنل ةنجللا تعضوو .كلذ ريغو
 عاطتسملا ردق دودحلا طبر :اهزربأ ءاهلمعل ةمظان

 ء«حوضوب ضرألا ىلع رهظت يتلا ةيعيبطلا عقاوملاب

 نع ىرقلا لصف مدعو ءاهيضارأ نع ىرقلا لصف مدعو

 قوقح نأ ىلع زكري بمك وين ناكو .ةماهلا قرطلا
 هايملا قوقحو (نانبلو ايروس يف) نييسنرفلل قرطلا

 . (نيطسلف يف) نييناطيربلل

 ىلع موسرملا دودحلا طخ نأ ةنجللا تظحال

 ىرق عوقو ًالثم اهنم «ةددعتم تالكشم قلخي ةطراخلا

 امنيب فرط يف ةيرقلا حبصت ثيحب ءطخلا اذه ىلع

 قحلي يذلا رمألا ءرخآلا فرطلا ىف اهيضارأ نوكت

 يتلا ةيويحلا لس الابوعيتاكدمممو ناكشلاب نرشلا

 نع ةيرق يأ لصف مدع أدبمل ًاقيبطتو .اهنوسرامي
 ةيناديم تاعالطتسا ءارجإب ةنجللا تماق اهيضارأ

 تبلطو ءدودحلا نم ةبيرقلا ىرقلا ءامعز عم تالوادمو

 يتلا تالاحلا يف ةصاخو «مهيضارأ دودح نييعت لإ

 . ةرثعبم يضارألا هذه اهيف تناك



 ماشلا

 بلاطملا نم ديدعلاب يناطيربلا بناجلا مدقتو «هلماكب
 هنأ هنم مهفي لكشب ءدودحلا ىلع تاليدعت ءارجإل

 ًاريرقت ةنجللا تغاصو .ةينويهصلا حلاصملل بيجتسي

 ةيسنرفلاو ةيناطيربلا نيتموكحلا ىلإ هب تمدقت ًالصفم
 امبسح دودحلل قيقدلا راسملا نمضت )١1977/7/0(

 ةيلمع يف ًاددجم اوعرش نييناطيربلا نأ ديب .ةنجللا هارت
 ملو ءىرخأ تاليدعت ءارجإ ةيناكمإ لوح ةمواسم

 نم ةنس نم رثكأ دعب الإ ريرقتلا اذه ىلع اوقداصي
 ةيناث ةنس تضمو ١1477. /7/1/ ىف ًاديدحتو «هميدقت

 لق نع نيد هيينلا طغلا يبقا نيس كندي
 ةيقرشلا ةيلامشلاو ةيلامشلا دودحلا ةباثمب ةنجللا

 وين ةنجل هتمسر يذلا دودحلا طخلا ىلع قلطأ

 ةيلودلا دودحلا» مسا 1977 ماع عقوو هيلوب - بمك

 دودحلا هذه ميسرت مت دقو «ايروسو نانبل عم نيطسلفل
 «ةمحلا ةقطنم ىتح ةروقانلا سأر نم ًءادتبا ضرألا ىلع

 ةيرجح ةموك اهنم لك يف ةيدودح ةطقن ١/ ةطساوب

 لك نيب دعبلا ناكو ءضرألا حطس قوف م5,١ عفترت
 تناك يتلا قطانملا ضعب يف الإ) ملك ” وحن اهنم نيتنلا

 نكامأ يف تعضو دقو (لقأ ةفاسملا لعجل ةرورض كانه

 نيتموكلا ةيؤر اهادحإ نم رظانلل نكمي ثيحب ةزراب
 . ةقحاللاو ةقباسلا

 وحنلا ىلع ايروسو نيطسلف نيب دودحلا طخ حبصأ

 : يلاتلا

 ةلطملا نيب قيرطلل زاوم طخ يف دحلا ريسي

 رسجلاب ًارام .بونجلا ىلإ م١٠١٠ دعب ىلعو ساينابو
 لت ىلإ لصي ىتح ينابصاحلا رهن ىلع ميدقلا ينامورلا

 قيرطلا دحلا عبتي مث .نيطسلف يف ىقبي يذلا يضاقلا

 مقر دودحلا ةطقن ىلإ لصي ىتح ساينابو ةلطملا نيب

 ةانقب هئاقتلا دنع ىيرطلا نم بونجلا ىلإ عقت يتلا 4

 قيرطلا لكو «سايناب ةيرق برغ م١٠١٠ دعب ىلع ير
 يضارألا لخاد ىقبي سايناب ىلإ ةسيدع فتك نم
 6٠ ةطقنلا ىلإ يرلا ةانق نم دحلا ريسي مث «ةيروسلا

 ليحل

 ريسي مث .هللا لتل ةيبونجلا تاردحنملا ىلع ةعقاولا

 ىرسيلا ةفضلا ىلع ةعقاولا 1١ ةطقنلا وحن رشابم لكشب

 برغ بونج م٠١٠1 دعب ىلع سايناب رهنل (ةيقرشلا)

 ةيقرشلا ةفضلل ىلعألا فرطلا لوط ىلع مث . سايناب
 لامش م٠١٠2 دعب ىلع ةعقاولا 57 ةطقنلا وحن رهنلل

 رهنل ةيقرشلا ةفضلا قيرط لوط ىلع تايزيزعلا قرش

 ىلع ةعقاولا 41 ةطقنلا وحن رشابم لكشب مث . سايناب
 ناكم يف ةعقاولا 45 ةطقنلا ىلإ مث «تايزيزعلا لت سأر

 ىرجم عم دحومو سايناب نيب ةلصاولا قيرطلا ءاقتلا

 ريسي مث .بوقعي نبا ىلإ تيف نيع نم ردحنملا يداولا
 : ينآلاك ىرخأ ىلإ ةطقن نم ةميقتسم طوطخ يف دحلا

 ةنخاسلا لت يقرش م١٠4١ دعب ىلع ةعقاولا 45 ةطقنلا

 يداو ىرجم لامش ةيلبجلا لسالسلا ىدحإ رهظ ىلع

 ىمسملا ديدوب تيب يبرغ ةعقاولا 15 ةطقنلا  رتعزلا

 دعب ىلع رادحنالا ريغت دنع ال ةطقنلا  تايجربلا

 يداو ىرجم لامش دومحم خيشلا نيع قرش م

 - نيتيهد ةبرخ ىعدت ةرجش دنع 57 ةطقنلا  الولا رمح

 ةطقنلا  ةدايصلا ةنحطم برغ ليلق دعب ىلع 44 ةطقنلا

 بصم نم ةبيرقلا ةرجشلا قرش م١٠٠1 دعب ىلع 6٠
 ةنوحاط نم ةرشابم برغلا ىلإ 0١ ةطقنلا  رجافلا يداو

 لزنملا نم ةرشابم برغلا ىلإ 67 ةطقنلا  ةنيبيلجلا

 -بوقعي تانب رسج لامش م١٠٠٠ دعب ىلع عقاولا

 دودحلا زكرم نم برغلا ىلإ م١٠ دعب ىلع 5 ةطقنلا
 ةعقاولا 64 ةطقنلا - بوقعي تائب رسج دنع ةيروسلا

 م٠١٠1 دعب ىلع عقت ةرمدم ةنحطم قرش م١ دعب ىلع

 نم م١٠ دعب ىلع 00 ةطقنلا - بوقعي تانب رسج نم
 ها/ ةطقنلا - خيشلا يداو يقرش ىلإ 07 ةطقنلا  نيملع

 ةطقنلا  ديفرلا نم يقرشلا لامشلا ىلإ م١0٠5 دعب ىلع
 دعب ىلع 09 ةطقنلا  ديفرلا برغ م١٠ دعب ىلع 8

 م٠0٠1 دعبي ريغص عفترم قوف ديفرلا بونج م٠
 ةعلق برغ م١7 دعب ىلع 6١ ةطقنلا  ندرألا رهن قرش

 ايربط ةريحب يف ندرألا رهن بصم ىتحو .«باصقلا
 ندرألا رهنل يقرشلا بناجلا ةاذاحمب دودحلا طخ ريسي

 ةريحب يف هبصم ىتح هنم قرشلا ىلإ م١060 دعب ىلعو
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 ةطقن ثيح ريفسم يف ةيتيربكلا نويعلا ىلإ مث ءايربط
 طش نم م١٠ دعب ىلع انه نم دحلا ريسيو 51١. دودحلا

 يف ريغت يأ دحلا عبتيو ءاهلحاسل زاوم طخ يف ةريحبلا

 رهن ىلع دودسلا ءاشنإ ببسب ةريحبلا ىف ءاملا ىوتسم

 ىلع ةعقاولا 7 تا تلا فوقع ندرألا

 ةطقنلا - م١١١١ وحنب 5١ ةطقنلا قرش لبج تاردحنم

 برغ بونج هدارج نيرق لبج ةمق ىلع ةعقاولا 7
 ةعلق لت سأر ىلع ةعقاولا 54 ةطقنلا  موكشريب

 - صلاخ لت سأر ىلع ةعقاولا 56 ةطقنلا - نصحلا

 نيع برغو تحت م١١٠٠ دعب ىلع ةعقاولا 57 ةطقنلا

 هتددح ًأطخ دحلا عبتي مث «براحر فك برغ لاجرلا

 ةبضه نم يبرغلا فرجلا ىلع ءاضيبلا تاردحنملا

 بونج م"١٠60 دعب ىلع ةعقاولا 57 ةطقنلا  نالوجلا

 بونج مال١٠5 دعب ىلع 14 ةطقنلا  ةريرش نيع قرش

 - قيفاوتلا ةبرخ قرش 19 ةطقنلا  ةريرش نيع برغ
 برغ لامش م٠٠65 دعب ىلع لبج فتك ىلع ٠١ ةطقنلا

 -افيح اعرد ديدحلا ةكس طخ ىلع ملك ةطقنلا

 ديدحلا ةكس ةطقن لامش م٠5 دعي ىلع ال١ ةطقنلا

 ةكس ةازاومب دودحلا طخ ريسي كلذ دعبو .ةروكذملا

 لصي ىتح اهنم لامشلا ىلإ م١5 دعب ىلعو ديدحلا
 طخلا عبتي مث .ةمحلاو خمس نيب ةلصاولا قيرطلا

 دعب ىلع ةعقاولا تاردحنملا قيرطلا عطقت ىتح قيرطلا

 ىلع ريسي مث ةمحلا ةطرش زكرم برغ لامش م٠
 ةكس يلامش تاردحنملا نم ىلعألا فرطلا ىصقأ لوط

 ةطحم قرش م٠٠ دعب ىلع عقاولا رسجلا ىتح ديدحلا

 . ةمحلا

 نيطسلف نيب «ةيلودلا دودحلا» ليصفتلاب ىه هذه

 ماغاةغقوملا هيلوب دبمك ون ةيئاقثأ اهعزع امك اَيزوسَو
 نأ ىلإ ريشن ءدودحلا هذه ىلع قيلعتلا لبقو 971 ١.

 ةقطنملا يف ةيروسلا حلاصملا ضعب تظفح ةيقافتالا

 اهبستكي قوقح يأ ناصت ثيحب «ةينيطسلفلا ةيدودحلا
 هايم مادختساب قلعتي اميف يروسلا بناجلا يف ناكسلا

 خمس دنع ديدحلا ةكس نأ ةيقافتالا تددح امك «ندرألا

 ةموكحلل نأو نيتلودلل كرتشملا مادختسالل عضخت

 ماشلا

 « خمس ةطحم يف ديدج فيصر ءاشنإ يف قحلا ةيروسلا

 ىسرملا ىلإ لوصولا يف قحلا مهعئاضيو نييروسللو

 ايروس ناكسل نوكيسو .ايربط ةريحب ىلع ءانيملاو

 يئتريحب يف ديصلاو ةحالملا يف اهسفن قوقحلا نائبلو

 لكشب «نيتريحبلا نيب ندرألا رهن كلذكو ةلوحلاو ايربط
 .خلا . . .نيطسلف ناكس عم واستم

 هتمسر يذلا ديدجلا دودحلا طخ ةسارد ىدل

 ايناطيرب نأ نيبتي )1١977( هيلوب - بمك وين ةيقافتا
 ىلإ تمض ىتلا نالوجلا ىضارأ نم ًاريبك ًاءزج تداعأ

  ةداعإلا هذه ترثأت دقو . ةدهاعم يف نيطسلف

 لصوملا ةقطنم ىلع ايناطيرب لوصحب ودبي ام ىلع

 ةقطنم ىلإ اهمضو ايروس يقرش لامش نم اهخلسو
 . ةقطنملا كلت يف طفنلا ةحئار تمتشا نأ دعب قارعلا

 نوكت نأب لامتحا ةمث ءاسنرف فقوم لوح
 ةهج نم .تءاج ايناطيرب ىلإ اهميدقت مت يتلا تالزانتلا

 ءاهعم تاقالعلا ميزأت يف ةبغرلا مدع ةيفلخ ىلع «ىلوأ
 يف تالزانتلا هذه ضيوعت يف اهتبغر .ءىرخأ ةهج نمو

 اميس الو ملاعلا نم ىرخأ نكامأ يف تاحاجنب قرشملا
 .ةيبوروألا ةحاسلا ىلع

 امب  انداقتعاب  رمألا قلعتي امنإو ءطقف اذه سيل

 ةقطنملا يف حلاصملاو يضارألا مساقت يف ىرج

 غلبت ةقطنم لقن ىرج دقف .اقرشو الامش ةيدودحلا

 نم اهناكسو اهيضارأو اهارقب ملك 140 وحن اهتحاسم
 يتلا ةحاسملا هذه تلمش دقو ؛ءنيطسلف ىلإ نانبل

 ليلجلا عبصأ ىرق ىرخأ ةيبرع تالئاعو اهناكس اهكلمي

 دودح نمض هجاردإ ىلع رارصإلا مت يذلا يضاقلا لتو

 يف ديدجلا دودحلا طخ عضو لثملابو .نيطسلف

 ةريحبو (ندرألا رهن دفاور دحأ) نادلا رهن عبانم نيطسلف

 لهس نم قرشلا ىلإ يضارألا نم م١٠16 وحنو ةلوحلا
 ايربطو ةلوحلا يتريحب نيب ندرألا رهن ىرجمو ؛ةلوحلا
 تلمش كلذبو .ىرجملا قرش يضارألا نم ًاطيرشو

 ةقطنم نم يرخصلا فرجلا مادقأ نيطسلف دودح

 ةريحب لعج ًاضيأ متو .ندرألا رهن ةازاومب نالوجلا



 ماشلا

 دودحلا ترم ةياغلا هذهلو . نيطسلف دودح لخاد ايربط

 يقرشلا لامشلا يف هايملا طخ نع راتمأ ٠١ دعب ىلع

 دودحلا هجتت كانه نمو بيقنلا ةيرق ةقطنم ىتح ةريحبلل

 ايناطيرب تمض امك . ملك ١ ىتح ًاقرش ةقيمع ةروصبو

 ةقطنم يف كومريلا يداو نم ايقرش اعاطق نيطسلف ىلإ
 .ايربط ةريحب نم يقرشلا بونجلا ىلإ ةمحلا

 ًاريبعت ةيسنرفلاو ةيناطيربلا حلاصملا نزاوت دجو دقل
 رمأ ةمث مدقت ام ىلإ ةفاضإلابو .ةددعتم لئاسم ىف هنع

 ةيادبلا يف اسنرف تقفاو نأ دعبف . سايناب ةقطنم صخي

 راتمألا تارشع ىتح رهنلا عبانم نع لزانتلا ىلع

 ةقطنملا يف عبانملا هذه لعج ىلإ تداع دقف ءاهلامش

 رهن عبانم ةينيطسلفلا ةقطنملا يف تلخدأ امدعب ةيروسلا

 يضارألا ىلإ نالوجلا نم قيرطلا لعج كلذبو .نادلا

 ىلعو .نيطسلف يضارأ جراخ طسوتملا رحبلاف ةينانبللا

 ةيقافتالا بجومب تناك سايناب ةقطنم نأ نم مغرلا

 ىلإ اهمضب ايناطيرب بلاطم ثحبل «شاقنلل ةعضاخ
 بادتنالا ةرتف ةليط ثدحي مل كلذ نأ الإ .نيطسلف

 .اهلهجن بابسأل نيطسلف يف يناطيربلا

 نأشب ةيسنرفلا  ةيناطيربلا تالوادملا ترمتسا

 ةيقافتالا ىلع عيقوتلا دعب ام ىلإ  انركذ امك  دودحلا

 ماعلا نم ربوتكأ /لوألا نيرشت يفف .1477 /* /7 يف

 ناكس نم بئارضلا لك نويسنرفلا يبجي نأ قفتا «هتاذ

 بادتنالا موخت لخاد ةدوجوملا اهيضارأ ىلع سايناب

 ىلإ اهنم 5٠/ ةميقب ةدحاو ةعفد اوملسو ؛يناطيربلا
 ًاريخأ تهتنا ١9754 ليربأ /ناسين يفو : فينا طيرتلا

 ةيقافتالا تلخدو ءاهلوط لك ىلع دودحلا مسر ةيلمع

 .يلعفلا ذيفنتلا زيح

 نيب دودحلا طخ ميسرت ىلع بترت ىرخأ ةرمو
 -ًالثم  اهنم ؛ةديدج تالكشم روهظ ايروسو نيطسلف

 نع ىرقلا ضعب يف ناكسلا لصفي ناك طخلا اذه نأ

 تايكلم كباشت ةلأسم لح عطتسي ملو مهيضارأ

 وين ةنجل هتدمتعا يذلا أدبملل ًافالخ كلذو ءضرألا

 نيبو ةيرق يأ نيب لصفلا مدع لوح هيلوب - بمك
 .اهل ةعباتلا يضارألا
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 لضفلا ةليبق نأ ؛كلذ ىلع ةزرابلا ةلثمألا نم

 يف ميقت تناك يتلاو روعافلا دومحم ريمألا ةماعزب)

 «ةلوحلا ةقطنم يف ةعساو يضارأ كلمت تناك (نالوجلا

 يف تناكو . كانه ىرقلا ضعب يف يضارألا ثلث ىتحو

 مايخ : لثم) ةليبقلا ةرطيس تحت اهلماكب ىرق ةقطنملا
 اهيلع موقت يتلا يضارألاو .(ةراود  لحادم  ديلولا

 تناك ريمشو نوشيراعشو ميروشجه تانطوتسم نآلا

 كانهو .همعو روعافلا ةليبقلا ميعزل ةصاخلا كالمألا نم

 اهتيكلم دوعت تناك ةلوحلا ةقطنم يف ىرخأ ضارأ

 نب ناحرف خيشلاو ايبصاح نم جبدلا زيافو نييباهشلل

 نم نيدب ةلئاعو سايناب نم ناكسو ةينق نيع نم نالعش
 .خلا . . .نانبل

 دودح طخ ّرم «هتاذ ىحنملا يف «ىرخأ ةلئمأكو

 ىف ترهظ «ةيدودح ةيرق 7١ نمض ١8477 ةيقافتا

 فض ءانفق كريس تاةسالا ةنوكمتل واذ[ وتكتب

 طخب ةروطشملا ىرقلا تناكو (197#919475)

 -نايطول تايقرب  سايناب  ةعريزملا : ىه ءدودحلا

 كاف نوط ةيبنلا نيهد :فيردلا تاجير ةلرع
 - ةيدابلا ةبرخ - ةنيبيلج  ديفرلا - سّدَق - نوميم نيع
 اعيش رغم  لبجلا سيم  نامسلا ةبرخ  ةرانملا

 .نوراي  تايزيزعلا لت  ةكوش  عسعس - ةحلص

 ةجلاعم ىلإ ةجاحلا ترهظ «عضولا اذه لظ يف

 متاذل .دودحلا طيطخت نع ةمجانلا ةديدجلا لئاسملا

 يناطيربلا بناجلا نم اهسأرت اهتساردل ةنجل ليكشت

 .ريشريف ويسملا يسنرفلا بناجلا نمو زيمس لينولوكلا
 ءاهتمهم ءادأ ىلع ١9765 ماع ةليط ةنجللا تبأدو

 «راوجلا نسح ةيقافتا» مساب تيعد ةيقافتا ىلإ تلصوتو

 سدقلا يف اهعقو ؛نانبلو ايروس نم لكو نيطسلف نيب

 (رمولب) نيطسلف يف يناطيربلا يماسلا بودنملا

 يف (لينفوج يد) ايروس يف يسنرفلا يماسلا بودنملاو
 تاقالعلا لئاسم ةيقافتالا تمظن دقو . 47/7

 مادختسالا ةلأسم لثم «ناكسلاو قطانملا نيب ةمئاقلا

 روبعو صاخشألا ةكرحو قرطلل يركسعلاو يندملا

 لح لبسو تامكاحملاو بئارضلاو ةيسنجلاو دودحلا
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 ةبصع ةقفاوم ١977 ةيقافتا تلان . كلذ ريغو تافالخلا

 تفرتعا يتلا ١1974 ماع (ةدحتملا ممألا فلس) ممألا

 نيب اهب فرتعم دودح اهنأ ىلع اهيف ةموسرملا دودحلاب

 ةيحانلا نمو . يسنرفلا بادتنالاو يناطيربلا بادتنالا

 نيب لماكلاب لصفت دودحلا هذه نكت مل ةيلمعلا

 ةيفاك ةباقر قيبطت نم تاطلسلا نكمتت ملو «نيبناجلا

 .دودحلا هذه ىلع

 بادتنالا دهع لالخ ١977 ةيقافتاب لمعلا رمتسا

 وحن دعبو ١945(. ماعلا ىتح) ايروس ىلع يسنرفلا

 ةيجراخلا ةرازو تهجوت «لالقتسالا نم رهشأ ةعبس
 ١١/17/ يف) قشمدب ةيناطيربلا ةيضوفملا ىلإ ةيروسلا
 امهنم فدهلا ناك نيتلأسم لرح اهعم ثحابتلل ( 5

 يلخت يه ىلوألا ,برغلا ةهج ىلإ دودحلا كيرحت

 نع ةباين ةيروس ضارأ نع ةيسنرفلا ةيبادتنالا ةطلسلا
 ىلإ ىرخأ ةيروس ضارأ مضب لثمتت ةيناثلاو ءايروس
 ةيروسلا ةموكحلا سيئر بسح دوصقملاو) نيطسلف

 ةريحبو ةلوحلا ةريحب نم ةبرقم ىلع تناك ضارأ كاذنآ

 ///"9 يف) ناك ةيضوفملا باوج نأ ديب .(ايربط

 نم اهرارقإ مت نيطسلفو ايروس نيب دودحلا نأ 2311

 ثحبل لاجم ال كلذلو 21914 ماع ممألا ةبصع لبق

 . عوضوملا اذه

 ةيقافتالاب لمعلا رمتسا «يناطيربلا بناجلل ةبسنلابو
 ماع) ليئارسإ مايقو نيطسلف ىلع هيادتنا ةياهن ىتح اهتاذ
 ةينويهصلل لكشت مل ةياهنلا هذه نكل ©«. 4

 لقتنت انهو .ةيقافتالاب لمعلا ءاهتنال ًادح ليئارسإو

 .رخآ روط ىلإ ايروس عم دودحلا ةلأسم

 ابوروأ يف لصيف

 نيب ةماعلا ةندهلا دقعب برحلا ءاهتنا نلعأ امدنع

 رمتؤم دقعل ؤيهتلا ىلإ موقلا ىدانتو ءافلحلاو ايناملأ

 نيذلا برعلاب ريكفتلا نم دب ال ناك ء«سيراب يف حلصلا
 راص دقو برحلا تهتناو «ءافلحلا عم برحلا اوضاخ

 مساب هب فارتعالا اوضفر ءافلحلا ناك اذإ ءكلم مهل

 اكلم هب اوفرتعا لاح لك ىلع مهنإف ؛(برعلا كلم)

 ماشلا

 ةلود يهف اهنأش ناك امهم ةلود سأري زاجحلا ىلع

 . نيرصتنملا عم ةرصتنم
 لازي ال ناك امع لوؤسملا وه يبنللا لارنجلا ناكو

 تلسرأف «(ةلتحملا يضارألا) تقولا كلذ يف همسا

 (تيغنيوو) نمو هنم رسفتست ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو

 كلملا ىلإ ةوعدلا هيجوت يف امهيأر نع ةرهاقلا يف
 نأ ىلع حلصلا رمتؤم يف ةكراشملل زاجحلا كلم نيسح

 «ةركفلا هذه نالجرلا ذبحف «لصيف ريمألا هنبا هلثمي

 لصيف ىلإ قربأ نأ ناكف ةوعدلا نيسح كلملا ىقلتو

 يف برعلا نع ًابودنم سيراب ىلإ هجوتلا هيلإ بلطي
 .حلصلا رمتؤم

 قشمد ىلإ داعف بلح يف وهو ةيقربلا ىقلت دقو
 57 ىف (رتسولغ) داّرطلا رهظ ىلع رحبلا ًابكار توريبف

 هلو نأ لع ١9418 ةنس ربمقون /يناثلا نيرشت

 زئافو يردق دمحأ روتكدلاو ديعسلا يرونو رديح متسر

 . نيصغلا

 ربمفون /يناثلا نيرشت 5١ يف ايليسرم ىلإ لصوو
 (سنرول) ةيناطيربلا ةموكحلا نع هلابقتسا يف ناكف

 هلماع دقو .(نارترب) ويسملا ةيسنرفلا ةموكحلا نعو

 هل سيل نكلو زراب لجرو لارنج هنأ ول امك نويسنرفلا
 . ةيسامولبد ةفص

 ةنيدم ىلإ مهلوصوبو سيراب ىلإ قيرطلا يفو

 يسنرفلا بودنملا  نوميرب لينولوكلا هغلبأ (نويل)
 ةمهملا نع تامولعم ةيأ اسنرف ىدل تسيل هنأ يناثلا

 نم سيلف كلذلو» ياسرف يف هب تطين يتلا ةيمسرلا
 نأ هربخأو .«سيراب ىلإ كرفس لصاوت نأ هيف بوغرملا

 ذإ ءهل حصنلا اوؤاسأ انه ىلإ ءيجملاب هوحصن نيذلا

 . ")وكيب جروج ةلباقم هئيجم لبق هيلع ناك
 نأ نوملعيو ءايروسب نوعمطي نويسنرفلا ناك دقل

 يف لصب.: :مهم نأو ؛مهلالقتسا ىلإ نوعسي برعلا

 يف مهل ًايماس ًاضوفم نويسنرفلا هنّيع يذلا وه :وكيب جروج )١(
 ةدهاعم) امهيمساب تيمس ىتلا ةدهاعملا يبحاص دحأو توريب

 كيب < نكياس



 ماشلا

 ام نيب ناتشو «يعسلا اذه يف برعلا ايثمت ىه ياسرف

 .7قيرف لك هيلإ حمطي

 ويسملا بطخ ١9418 ةنس ربوتكأ /لوألا نيرشت رخاوأ يف )١(

 ةبطخ يسنرفلا باونلا سلجم يف ةيسنرفلا ةيجراخلا ريزو نوشيب
 : هلاق امم ناكف ءاسنرف اياون اهيف نلعأ

 .ةيخيراتلا ديلاقتلا نع تأشن نانبلو ايروس يف ًاقوقح اسنرفل نإ»
 نيذلا ناكسلا بئاغرو لامآ ىلع ًاضيأ ةمئاق قوقحلا هذه نإو

 .«ليوط نمز نم اسنرف نئابز مه
 يف رحبلا بكري وهو لصيف ريمألا رظتني ناك يذلا وجلا وه اذه
 ١914. ١ ةئس ربمفون /يناثلا نيرشت ١" ىف اسنرف ىلإ هقيرط

 تاحيرصت مهتغلب امدنع قارعلا ةعيش نأ ةيعيشلا رخافملا نمو
 مهنم رئاشعلا ءامعزو نيدلا لاجر عمتجا ؛هذه يسنرفلا ريزولا

 اوررقو يصلاخلا يدهم خيشلا ريبكلا ينيدلا عجرملا راد يف

 ةموكحلا ىلإ مهجاجتحا اولسرأو تاحيرصتلا هذه ىلع جاجتحالا

 :هصن اذهو .ءافلحلا ةموكحو ةيسنرفلا

 اسنرف ةيجراخ- رظان نوشيب ويسم ارخؤم هاقلأ يذلا باطخلا نإ
 ةيسنرفلا ةمألل نأ هيف رهظأ يذلاو يسنرفلا باونلا سلجم يف

 هذه نأو ةيخيراتلا ديلاقتلا نع تأشن نانبلو ايروس يف ًاقوقح

 نئابز مه نيذلا ناكسلا بئاغرو لامآ ىلع ًاضيأ ةمئاق قوقحلا
 ابيب تدرو يتلا ةقباسلا تادهاعملا نأو ليوط نمز ذنم اسنرف

 ملسلا رمتؤمل نوكي نأو هيلع تناك امك تلاز ام قوقحلا هذه

 . لصفلا لوقلا

 دقتعن ال نانبلو ايروس مهي ام انمهيو ًابرع انتفصب نييقارعلا نحن
 مو .ةثيدح الو ةميدق ًافوقح ةيبرعلا اندالب يف ممألا نم ةمأل نأب

 بوعشلا نيب ةيراجتلا ةيرح ىلع ةسسؤملا ةيراجتلا تالصلا نكت

 قح ةرجانملا دالبلا بسكي ًاببس لودلا قوقح نيناوقل ًاقفو
 ةينطولا مهتيرحب فرصتلاو اهلهأ ىلع دالبلا يف ةيحجرألا
 ىمظعلا لودلا لاجر تاحيرصت لك تناك الو .يتاذلا مهلالقتساو

 ةياغ نأ ديفت روهشملا ةدحتملا تايالولا يسيئر مهنم ركذلاب صخنو

 دصقي ةيلود ةسايس لك خسنو بوعشلا ريرحت يه ىربكلا برحلا
 ةماك نحن ءاهتدارإ فلاخي اهل لكش ذاختاو ممألا ةيرح دييقت اهنم
 ءامد قربتو اهلالقتساب بلاطت تماقو اهلالقتساب بلاطت تماق

 اهلالقتسا ليبس يف ملظلا رزاجم ىلع اهبابش ةرهزب يحضتو اهئانبأ
 ىلعو مهل ةمساب ريغ برحلا تناك مايأ ءافلحلل رصتنت تماقو

 اننأشب تدقع ةدهاعم لك ىبأن ةيقرشلا تاحاسلا يف صوصخلا

 لك انئانبأ ءامدب انوحم اننأ دقتعنو ىرخأو ةلود نيب ليبقلا اذه نم

 .انتفرعم نودب ترج ةضوافم وأ قافتا وأ ةدهاعم

 وأ ةرهاز ةراضح وأ ًايخيرات ًادجم لقأ ةيبرعلا ةمألا تسيلو اذه

 ةيناقلبلاو ةيبرصلاو ةينانويلا ممالا نم لالقتسالاب ةرادج
 نم اهريغو (دوسألا لبجلا ةلود اهب نونعي) ةيلبجلاو ةينامورلاو

 ىلع ةيلودلا ةسايسلا تامزأ دشأ يف ءافلحلا عمجأ يتلا لودلا

 الو انلذب ام رثكأ لودلا كلت لذبت ملو ةيلالقتسالا اهبلاطم ةباجإ

 - .انم ًايقر مظعأ اهلالقتسا دنع تناك
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 نرفدهتسي امنإف مهلالقتسا ىلإ برعلا ىعسي نيح
 مهشيج لخد يتلا ايروس :كلذ يف نوفدهتسي ام لوأ

 اذهل داصرملاب يهف اسنرف امأ .ًاررحم اهنم ًاريبك ًامسق

 ناديم ياسرف نوكتسو .؛يروسلا يبرعلا لالقتسالا

 مدع نويسنرفلا لواح كلذل «نيقيرفلا نيب عراصتلا
 ياسرف رمتؤم يف ًابودنم لصيفب ًالصأ فارتعالا

 هأجافف «مهنم نييروسلا اميس ال برعلا مساب ًاملكتمو

 لصيف مدصف .هب هأجاف امب نوميرب يسنرفلا لينولوكلا
 . . .قطنملا اذهب

 ىلإ ياسرف نع هداعبإ لجأ نم نويسنرفلا دمع مث
 ندملا ضعب ىلإو برحلا نيدايم ىلإ هل تالحر ميظنت

 «كلذ نم رجض لصيفو ءرمألا لاطو .ةيسنرفلا

 ىلإ نويسنرفلا اهدعب رطضا مايأ ةرشع رمألا رمتساو
 نم ديدش طغض دعب سيراب ةرايزل هل ةوعدلا هيجوت

 ةيروهمجلا سيئر اهيف هلبقتساو اهيلإ رفاسف .زيلكنإلا

 (يلوكوتورب) رمأ درجم كلذ ناكو «هيراكناوب ويسملا

 ش .الإ سيل
 رفاس ١918 ربمسيد /لوألا نوناك 9 موي يفو

 مويلا يف ندنل لصوف ارتلكنإ ىلإ هتيشاحو لصيف
 ريمألا ىقتلا ربمسيد /لوألا نوناك 58 يفو .يلاتلا

 نأ دارأو «نزراك دروللا ارتلكنإ ةيجراخ ريزو ءلصيف

 يتلا ةيبرعلا ةيضقلا نم زيلكنإلا فقوم هنم فرعي
 نأ نزراك هيلإ بلطف ءحلصلا رمتؤم ىلع اهرمأ حرطيس

 سيئر جروج ديول عم اهسرديل ةيبرعلا بلاطملا نودي

 . مهنيب ررقتي ام ةباتك نزراك هيلإ لسري مث «ءارزولا

 ىدل ةهادبلاب ةفورعملا قئاقحلا نم هاندروأ ام ىلع ءانب نحنف -
 ىمظعلا لودلا لاجر دوعوو تانايب ىلإ ًادانتساو مظعملا مكماقم

 ىلع جتحن ءادنس هعمجأب ملاعلا اهذختاو اهانذختا يتلا ةينلعلا

 مساب بلطنو مرتحملا ةنرف ةيجراخ رظان اهدروأ يتلا تانايبلا

 اهتراضحب ًافارتعا نانويلا ريرحتل مكاتعد نيتللا ةيناسنإلاو ةيرحلا
 نأل يويحلا رمألا اذه يف انودضعت نأ رباغلا اهدجمو ةميدقلا

 انتدجنل مكوعدي ام دجملاو ةمظعلاو ةراضحلا نم انخيرات

 انملع اهيلإ زمري يتلا ةيعيبطلا انقوقح بلط يف انتدضاعمو
 .نيحرف نآلا هلظب لظتسن يذلا يبرعلا

 . انمارتحا قئاف اولبقا ماتخلابو



 يف انحجنل انتدعاسم متدرأ ول :ريمألا لاقف

 ام مهلالتحا يف نييسنرفلا مواقن مل نحنو ءانبلاطم

 اذإو .ىبنللا لارنجلا ىلع ًادامتعا الإ ايروس نم هولتحا

 ْ . اننايك نع عفادنسف اندحو انكر

 ايروس نم ًاءزج اوكرتت نأ نكمي الأ :نزراك لأسف

 ؟اسنرفل

 ءزجب ال اهلك ايروسب عمطت اسنرف نإ : لصيف لاقف

 . اهنم

 هل ءاقل لوأ ناكو ءاسنرف ىلإ ريمألا داع مايأ دعبو

 نوناك ١١ يف وصنميلك يسنرفلا ءارزولا سيئر عم

 .ًاريخ وصنميلك هدعوف ١94١194 ةنس رياني /يناثلا

 ىلإ دحاو صنب نيتركذم ريمألا مدق هنم ١7 يفو

 اذه ءاسنرف ةيجراخ ريزوو ارتلكنإ ةيجراخ ريزو نم لك

 :يبرعلا اهصن

 نوشوب ويسملا ىلإ همارتحا مدقي لصيف ريمألا

 هدلاو لبق نم ضوفم سيراب يف هنأب هركذي نأ بحيو
 ىلإ هتلالج نم ةلسرملا ةيقربلا بجومب نيسح كلملا
 ةيبرعلا لئابقلاو دونجلا نع بودنمو «ةيسنرفلا ةموكحلا

 فرط نم ةبراحم اهنأ اهب فرتعملاو هشيج ىلإ ةمضنملا
 /لوليأ رهش يف ةيناطيربلاو ةيوسنرفلا نيتموكحلا
 ١19414. ريمتبس

 نيب ةعقاولا دالبلا نم اوؤاج لئابقلاو دونجلا ءالؤه

 لثمي نأ ديري لصيف ريمألاو . نميلاو ةنوردنكسإ ضرع

 دنع هبختني نامجرت عم هتاذب حلصلا رمتؤم يف ءالؤه

 نع جتنت ةثحابم لك يف ًاضيأ مهلثميو «جايتحالا

 .مهحلاصمو مهدالبب قلعتي اميف رمتؤملا

 دهج تاينمتلا هذه بجومب لمعي نأ هرسيو
 . هقيسنتو رمتؤملا لامعأ ميظنت ءانثأ ةعاطتسالا

 نولثمي نم ددع ررقت دق نكي مل تقولا كلذ ىتحو

 نم رشع عباسلا مويلا يفو .حلصلا رمتؤم يف برعلا

 مضف «نابودنم برعلل نوكيس هنأب لصيف غلبت رهشلا

 دفولا فلأتو .يناثلا بودنملا نوكيل رديح متسر هيلإ
 : لكشلا اذه ىلع

 ماشلا

 متسرو لصيف ريمألا :نوضوفملا نوبودنملا-١

 . رديح

 يرون :نوينفلا نوراشتسملاو نوبودنملا - ؟

 نيمأو يروخلا سرافو يردق دمحأ روتكدلاو ديعسلا

 .يردق نيسحتو (1)ندلسرإ

 يداهلا دبع ينوع :دفولل ةماعلا ةيراتركسلا “" 

 . (ريتركسلا) ينابسكلا نيمأو (ماعلا ريتركسلا)

 ةثلاثلا ةعاسلا يف رمتؤملا حتتفا رهشلا نم 18 يفو

 . ةسماخلا ةعاسلا ىتح حاتتفالا مسارم تمادو

 دفو هءاج ذإ هب لوغشم وه امب لوغشم ريمألا امنيبو

 يونت ةيمالسإ ةنجل ةسائر لبقتي نأب هوجري يمالسإ
 هنم بلطيو :يمرابب ةيلاقنألا ةقلكتم يف مماج ءاشنإ

 وهو ملسملا سحيل ةسدقملا زاجحلا ضرأ نم ًابارت

 . يمالسإ بارت ىلع سودي هنأ دجسملا لخدي
 . يلع اذه لهسأ ام ريمألا مهل لاقف

 نولمعي مهو تاونس عبرأ مهيلع ىضم هنإ اولاقو
 نم هلك هوعمج دقو .دوجوم لاملا نأو ليبسلا اذه يف

 .هنوؤش يف لخدت دحأل نوكي الثل نيملسملا

 ناك امبرو «متت مل دجسملا اذه ةركف نأ ودبيو

 دجسملا لالقتساب ضرت مل ةيسنرفلا ةموكحلا نأل كلذ

 اهليمع فارشإب هريغ دجسم ءاشنإ ىلع كلذ دعب تلمعف
 . طيربغ نبا

 برعلا لثمم لصيف

 ةنس رياربف /طابش رهش نم سداسلا مويلا يف

 رمتؤم يف هتملك يقليل يبرعلا دفولا يعد 4

 يف يناثلا وضعلا ناك يذلا رديح متسر فصيو . حلصلا

 :يلاتلا هجولا ىلع ىرج ام هتاركذم يف فصي - دفولا

 مث جروج ديولب انيقتلا كانهو ريبكلا وهبلا انلخد
 ةعاقلا اولخدف . . .نوسليوو نوشيبو وصناميلك ءاج

 «سيراب يف نيدوجوم يروخلا سرافو نالسرإ نيمأ نكي مل )١(

 . كلذ متي لو امهؤاعدتسا داري ناك امنإو



 ماشلا

 انوعدتسا مث ًاليلق انثكمو «ةرشعلا نيبودنملاب ةصاخلا

 يف يسرك ىلع ريمألا سلجو انلخدف .لخادلا ىلإ

 وهبلا يف مث .هءارو دعاقم ىلع نحنو لحملا فصتنم

 ةرازو يف ايسآ نوؤشل دعاسملا ماعلا ريتركسلا (وغ)

 .ناكريمألا ضعبو طيربغ نباو ةيسنرفلا ةيجراخلا

 ردص يف ًادرفنم لخادلا نيمي ىلع وصناميلك ناكو

 ةيكريمألا ةيجراخلا ريزوو «نوسليو اهسأر ىلعو ةعاقلا

 ةيزيلكنإلا ةيجراخلا ريزوو «ءجروج ديولو «(غنيسنال)

 :نايلطلا ةعاقلا ةرسيم ىلعو «نابايلا وبودنمو ءروفلب
 وصناميلك ةنميم ىلع ناكو . . .اردنالاسو ودنالروا

 .(نوشيب) ةيسنرفلا ةيجراخلا ريزو

 وصناميلك رمتؤملا سيئر همدقو ريمألا لخدف

 لوقلل زفحتو سلج مث ؛ةحفاصم مهيلع ملسف عمجلل
 «نوكسلا معو عامتجالا ّمت ىتح وصناميلك هلهمتساف

 . لصيف ريمألل مالكلا :لاقف

 يف يدوجوب ديعس ينإ :لاقو ريمألا بصتناف
 ةلطعملا ممألا لاك ناك هيلإ مضي يذلا عمتجملا

 ةمألا فصنتس ايلعلا ةمكحملا هذه نأ دقتعأ ىنإو

 . .ةيعيبطلا اهقوقح نع اهعافد ءانثأ ة

 نأ دعب ةيبرعلاب مهيلع أرقي أدبو عافدلا يف ذخأ مث

 املك ناكف .اهنومهفي ةغلب ملكتلا مدع نع مهل رذتعا

 تناكو «ةيزيلكنإلل همجرتو سنرول ماق ءًامسق أرق
 وصناميلك نيمي ىلع ناكو .هدي يف ةزهاج ةمجرتلا
 نم اهمجرتي ءارقش ةيحل وذ رمعلا لبتقم يف طباض

 .نيتميظع ةلوهسو ةقدب ةيسنرفلا ىلإ ةيزيلكنإلا

 ةرم اهتءارقب ريمألا مهنذأتسا فصنلا متأ نأ دعبو

 ىتح هتءارق ىلع رمتساف .«كلذ ىلع اوقفاوف .ةدحاو

 ل

 بارغتسالا رظنب هنوقمربو بجعتب نورظني اوناكو
 ةغللاب ليوط بانك ةءارق وأ ًاعافد اوعمسي مل مهنأل

 ةيبرعلا فرحألا تناك فيك يردأ تسلو .ةيبرعلا

 امنإو ءىقيسوملا ثيح نم مهناذآ ىلع رثؤت ةيقلحلا
 تناكو .مههوجو ىلع ايداب ناك بارغتسالا نإ :لوقأ

 لح

 ىتح عافتراو ضافخنا نيب حوارتت ةقسانتم ريمألا ةءارق

 ادع ةدحاو ةملك اومهفي مل مهنأ نيقي ىلع ينإو . تهتنا

 ؛نويساردفنوك :امهو ةءارقلا ضرع يف اترم نيتملك

 طباضلا ذخأ ىهتنا املو «ةمجرتلا سنرول الت مث

 :ةلوهتلا يعي ةيعرفلاب اهآرفو ةقزؤلا
 ةدوجوملا ةيساسألا طاقنلا نم بجعي عيمجلا ناكو

 نوسليو ناكو .مهلالقتساو برعلا قوقح نع ًاعافد

 زهي ودنالرواو «مستبي جروج ديولو .هسأرب قداصي
 .ناسحتسالا ةمالع هسأر

 ةقحلا بلاطملا كلت ىلع ًاقفاوم عمجلا ناك اذكهو

 ريزو (نوشيب)و (ةيسنرفلا ةرازولا سيئر) وصناميلك الإ
 ةعفارملا ناعمسي نيسباع اناك امهنإف «ةيسنرفلا ةيجراخلا

 بطقتب ههجوو اهعمسي ناكف نوشيب امأو .ةقراخ ةيدجب

 . ًاعامس دادزا املك

 نم كانه ناك اذإ وصناميلك لأس ءاهتنالا دعبو

 هجو مث . عيمجلا تكسف .الاؤس ريمألل هجوي نأ بحي

 ام :لاؤسلا اذه (ةيناطيربلا ةرازولا سيئر) جروج ديول
 ؟قارعلا يف مهتاكرحو برعلا لامعأ يه

 : ريمألا باجأف

 مهل سيل هنأل قارعلا يف برعلل ام ملعن ال نحن

 شيجلا نكلو .ليصفتلاب انلصت مل مهلامعأو سيئر

 نييقارعلا نم همظعم ًافلؤم ناك يتدايقب ناك يذلا يبرعلا

 اذه يف اوبراح امنإ مهو «نييقارعلا نم هطابض رثكأو
 مهدالب لجأل كارتألا دض ءافلحلا عم اولتاقو شيجلا

 . برعلا لالقتساو

 .كلذ ىلع جروج ديول قداصف

 .اهددعتو ةياصولا نع نوسليو لأس مث

 هذه ىف ىيأر نّيبأ نأ ىشخأ ىنإ :ريمألا هباجأف

 .كيأر كلأسأ نكلو :نوسليو لاقف



 او5

 . لالقتساالا

 مهنم دحأ ناك اذإ نيبودنملا ىلع وصناميلك ررك مث

 :لاقو ةيناث جروج ديول ىربناف . لأسي نأ ديري

 هذه يف برعلا اهب ماق يتلا لامعألا يهام

 ؟برحلا

 ةكم يف مايقلا لصح فيك مهل حضوأو ريمألا ماقف

 نأ ىلإ راشأو .زاجحلا نم كارتألا اودرط فيكو . هللا

 .رئاخذلاو

 نع اولءاست ءناعم ركذ ىلإ ريمألا لصو املو

 دحأ ناكو ء.هديب ةطيرخلا ريمألا ذخأف ءاهعقوم

 جروج ديول مامأ ةطيرخ عضو دق زيلكنإلا نينواعملا

 .ناكملا هارأو هيلإ ريمألا بهذف

 . ةيزيلكنإلا ةرازولا سيئرل ايفارغجلا ملعي يبرع

 شيجلا عئاقو نع ملكتو هناكم ىلإ ريمألا عجر مث
 .بلحو قشمد هلوخدو ناروح يف يبرعلا

 دقو ةرات هتوص عفري ناكو :ًالئاق همالك متتخاو

 :هوحن راظنألا لامتسا ىتح هفطاوع تراث

 تناك ةندمتم تناك املو «ةميظع ةيندم اهل يتمأ نإ

 بلطأف ءةيجمهلاو ةيربربلا ةلاح يف اهنولثمت يتلا ممألا
 ندمتلا تمدخ يتلا ةمألا هذه اوسخبت ال نأ مكيلإ

 .اهقح

 سوفن يف نسح عقو تاملكلا هذهل ناكف

 فارتعالا ىلع لدت تاراشإ تأدب نيذلا نيبودنملا

 (ليم يليد) ةديرج نإ ىتح «حراجلا لوقلا اذه ةقيقحب
 نأ شخي مل ريمألا نإ : يناثلا مويلا يف تبتك ةيزيلكنإلا

 ماشلا

 مهممأ تناك ةندمتم تناك امل هتمأ نأ نيبودنملا ركذي

 . ةشحوتم لعب

 ملأ :ريمألل نوشيب لاق ءوصناميلك لاؤس رثأ ىلعو

 ؟قرشلا يف ًائيش اسنرف لمعت
 رايع عقادم ةعبرأ انل تلسرأ معن :ريمألا هباجأف

 ركشن اننإف كلذ عمو 6٠ رايع نيميدق نيعفدمو ٠

 نأ نم مظعأ يهو انتناعأ اهنأل ءايحأ انمد ام اسنرف

 . حدمت

 ىف تردص ىتلا ةيسنرفلا فحصلا تدقتنا دقو

 ناهذألا هّبن يذلا لاؤسلا اذه ىلع نوشيب يلاتلا مويلا

 ىلع موللا هيلإ تهجوو ةيسنرفلا ةدعاسملا ةهافت ىلإ

 .اهميعدت نم الدب اسنرف ةجح هفاعضإ

 يف رخآل تقو نم هرظنب رحبي وصناميلك ناك
 دحأو ايلاطيإ ءارزو سيئر (ودنالروأ) ناكو . سنرول

 ةسايسل قفاوم هنأكو عافدلا نسحتسي ء«رابكلا ةعبرألا

 . هتمأ

 سيئرلا نأ انغلب ًاحابص :رديح متسر لوقيو
 . (ىهتنا) ةعفادملا نسحتسا نوسليو

 بصنيس يبرعلا دفولا دهج نأ مولعملا نم ناك امل

 ةسائرب هل ًاداضم ًادفو نويسنرفلا ّدعأ دقف ءايروس ىلع

 .«فئاوط ةدع نم ًاطيلخ هءاضعأ اولعج ءمناغ يركش

 (ينورام) لزركم ليمجو (ملسم) مدرم ليمج :مه

 هنمس جروج روتكدلاو (يسكذوثرأ) ةداحش سينأو

 . (يدوهي) يحراف قيفوت روتكدلاو (يكيلوثاك)

 رئازجلا ىلإ نانبل رداغ «ينانبل اذه مناغ يركشو

 غلب ىتح رئازجلا يف شاعو هرمع نم ةعباسلا يف وهو

 سيراب ىلإ لقتنا مث «ةيسنرف كانه جوزتو بابشلا نس
 .ةيسنرفلا ةيسنجلا ًالماح اهيف اهلك هتايح ىضق ثيح
 يتلا لبقتسملا ةديرج ريرحت برحلا ءانثأ ىلوت دقو

 «ةيبرعلا ةغللاب سيراب ىف ةيسنرفلا ةموكحلا اهتردصأ

 . (ةيروسلا) ةيزكرملا ةنجللا اهاعد ةيعمج فلأو

 نأو «يزاجح هنأب الصيف مجاهي مناغ يركش ناكو



 ماشلا

 ًامدقت رثكأ يه يتلا ايروس مكحي نأ نكمي ال زاجحلا

 هدفوو مناغ يركشل اودهم دق نويسنرفلا ناكو

 دفولل ةضهانم هيف مالكلاو حلصلا رمتؤم مامأ روضحلل

 هلوخت ةفص ةيأ اذه يركشل سيل هنأ نم مغرلاب «يبرعلا

 جاجتحالا لسرأ كلذب يبرعلا دفولا فرع املو

 :يلاتلا

 ةداعسلا بحاص اي

 حلصلا رمتؤم يف زاجحلا بودنم لصيف ريمألا نإ
 مسقلا لتحي يذلا يبرعلا يروسلا شيجلل ًادئاق هتفصب

 هتفصبو «رضاحلا تقولا يف ًايلعف ايروس نم مظعألا
 ايروس يف ةينطولا تارادإلاو تايعمجلل ىلعأ ًاسيئر
 ىلإ عامتسالا رارق ىلع «ةرشعلا سلجم» ىدل جتحي

 :ابوروأ يف ةنيعم تايعمجل لثممك مناغ يركش ديسلا

 نيلماعلا ءاضعألا ةيبلغأو مناغ يركش ديسلا نإ -أ

 مساب ملكتلا مهل قحي ال 27ةيزكرملا ةيروسلا ةنجللا يف

 . ةيروس ريغ تايسنج نولمحي مهنأل نييروسلا

 اهليثمت مناغ يركش معزي يتلا تايعمجلا نإ - ب
 لثمت ال ةيمهو ةينانبل تايعمج عضب الإ تسيل مكمامأ
 لثمت يتلا تايعمجلا نإ . سانلا نم ًاهفات ًاددع ألإ

 ةصاخو «جراخلا يف نييروسلل ماعلا يأرلا ةيلعف ةروصب

 رتسشنامو كرويوينو رصم يف ةدوجوملا لثم «نيينانبللا

 بلاطت اهريغو . . .كيسكملاو ندنلو سريآ سنوبو
 .دالبلل ماتلا لالقتسالاب

 يف نيينانبللا نيبرتفملا نم ناجل فيلأت ىلع نويسنرفلا لمع )١(
 ىلإ ةوعدلا ةمواقمب ءافلحلا عانقإ اهتياغ ملاعلا ءاحنأ فلتغم

 هذه ىلع بلاغلا ناكو ءاسنرفل ةياعدلا ثبو «ةيبرعلا ةدحولا

 سيراب يف ةيزكرم ةنجل سيسأت متو .ينوراملا رصنعلا ناجللا

 كلت لامعأ قيسنتل (ةيزكرملا ةيروسلا ةئجللا) تيعد ١9403717 ةنس

 .ايروس يف اهقوقح تديأو اسنرف عم تنواعت دقو ناجللا

١ 1/ 

 هذه ةراعإ صالخإ لكب مكتداعس نم ىجري

 دييأتل ةدعاسملا ءادبإو مامتها نم هقحتست ام ةيضقلا

 .ةلادعلاو ّىحلا ةيضق

 عامتسالا ررقتو ًائيش دجي مل جاجتحالا اذه نكلو

 اهيف ملكت يتلا ةسلجلا نأ ىلع «مناغ يركش ىلإ

 سيلب دراواه روتكدلا اهيف مالكلا ىلإ هقبس مناغ يركش
 تلمح يتلا ةيتناتستوربلا ةيروسلا ةيلكلل ًاسيئر ناك يذلا

 توريب يف دولوم وهو ةيكريمألا ةعماجلا مسا كلذ دعب

 برعلا فصنأ دقو ءاهلهأو ايروسل بحمو اهيف ئشانو
 ةدحولا نوديري نييروسلا نإ لاقو .مهبلاطم ديأو

 .لالقتسالاو

 : ينانبللا دفولا سيئر نومع دواد هلأس جرخ املو

 نع تملكت يننأل «معن :لاقف ؟نانبل نع تملكت له

 .ايروس نم ةعطق وه نانبلو ءايروس

 اذهو «لبجلا ولثمم انه نحن :نومع دواد لاَّتف

 .يلاهألا لثمن نحنو انقوقح نم قح

 نإ لوقأ انأو ءاذه نولوقت متنأ معن : سيلب هباجأف

 . هتنيب دقو يبأر نيبأ نأ تلئس اذإ قحلا يل

 خيرات نع ًاثدحتم همالك أدبف مناغ يركش لخد مث

 نايك ايروس نأ تبثي نأ ًاديرم اهلاوحأ نعو ايروس

 ءرجهملا يف فلأ ةئامتس مساب ملكتي هنإ لاقو ٠ لقتسم

 بلاط مث .. .ايروس يف ددعلا اذه لثم لثمي هنأو

 .ايروس ىلع ةيسنرفلا ةياصولاب

 يذلا (ليوتوش) لاق دقف مالكلا اذه رثأ نع امأ

 ام 2)سيراب رمتؤم نع هل باتك يف ةسلجلا كلت رضح

 : يلي

 هتمجرتو هتءارق تقرغتسا مناغ يركش ريرقت نإ

 نسليو ىلإ ةقرو (نامرتسو) ررم دقو .فصنو نيتعاس

 0 ةدم ايروس نع ًابئاغ ناك مناغ يركش نأ اهيف ركذ

 ز. 5؟طقاسعلا, ىأ طوعتو طعمممع مصلععممم, 7آعجب المتاع, 1937, )١(
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 لحفل

 نسليو دقفأ ام اذهو ءاسنرف يف اهمظعم ىضق ةنس

 هيسرك نع ماق نأ ثبل امو «ةملكلا ةيقب عامسب مامتهالا

 هرصبب لوجي ذخأو ةعاقلا نم رخآلا بناجلا ىلإ ىشمتو

 جارحإ ىلإ ىدأ امم ؛هنرتس بويج يف هاديو ةذفانلا نم

 ين سمهيل رضتابولك ىنحناو .مهجاعزإو نيِيسنرفلا
 اسلاج تنك املو ءائيش (نوشيب) هتيجراخ ريزو نذأ

 :ةنوشخب لوقي وصناميلك تعمس دقف ةرشابم امهءارو

 هدي دمي نوشيب تيأرو ؟انه ىلإ لجرلا اذهب تئج اذامل

 هنأ ملعأ نكأ مل :لوقيو سئاي جاجتحا لكش يف

 ةحيضف هلك رمألا ناكو . ةقيرطلا هذهب عوضوملا جلاعيس
 .ةفوشكم

 بادتنالا

 (بادتنالا) ةملك ةرم لوأل تزرب ةرتفلا كلت يف

 «رامعتسالا :تاملك لحم لحت نأ اهل ديرأ ىتلا

 مرهفم تاذ ةملكلا هذه تناكو .ةياصولاو :ةنامجلاو

 ١4 يفو .اهنم داري ام ةقيقح ًافورعم نكي ملو «ضماغ
 روضحل ةوعد يبرعلا دفولا ىقلت ١419 رياربف /طابش

 تأدبو «ممألا ةيعمج داومب ةركاذملل صصخ عامتجا

 نم ناكو .نوريثك ملكتو «داوملا ةوالتب ةسلجلا

 يذلا رديح متسر يناثلا يبرعلا بودنملا نيملكتملا

 :لاق

 ةملك يه ضومغلا ةديدش ةملك صنلا اذه يف

 عم ءطبضلاب امولعم سيل ؟اهب دصقي اذامف (بادتنالا)

 ىتح تناك يتلا ممألا ريصم فقوتي اهريسفت ىلع نأ

 .نيملاظلا رين تحت ةدهطضم مويلا

 صنلا اذه ءازإ ةشقانملا يف انتيرح لكب ظفتحن اننإ

 نأب حرصأف نآلا امأ .ةدام ةدام هسرد ةعاس يتأت نأ ىلإ

 ةيرحب بختنت نأل ةدعتسم اهمساب ملكتأ يتلا ممألا

 اهل فرتعم ممألا هذهو .اهب داشرتسالا ديرت يتلا لودلا

 ريرقت قحبو لبقتسملا يف اهسفنب اهسفن مكحت نأب ًايئدبم
 هنأب ظحالأ نأب يل اوحمسا نكلو .ًادج ًانسح .اهريصم

 ثارتكالا نود ممألا هذه ميسقتل يرس قافتال ٌدعأ
 . اهتراشتساب

 ماشلا

 نانيل يف

 تلزن ١914 ربوتكأ /لوألا نيرشت نم نماثلا يف

 لوط ىلع اهراشتنا تممعو توريب يف ةيسنرفلا تاوقلا

 ىلع قلطأو .ايكيليك ىتح روص نم دتمملا لحاسلا
 ىلع قلطأ امك «ةيبرغلا ةقطنملا :مسا ةقطنملا هذه

 ةقطنملا :مسا يبرعلا شيجلا نم ةلتحملا ةقطنملا

 . ةيقرشلا

 قشمدو «ةيبرغلا ةقطنملا ةمصاع توريب تراصو

 الك ىف ةرادإلا تناكو .ةيقرشلا ةقطنملا ةمصاع

 ةركشعلا يقلل ناسشللا فارشكإ هويع نيعقلتملا
 ًامكاح و .ءافلحلا شويجل ماعلا دئاقلا هرابتعاب

 تايحالص حنمو (هشيس) يسنرفلا نادنموكلا نانبل لبجل

 ةرادإلا سلجمل اسيئر دعسلا بيبح يقبو ءفرصتملا
 اهيف هنّيع ناك يتلا ةموكحلا ةسائر نم يفعأو طقف

 .يبويألا يركش :يبرعلا يركسعلا مكاحلا

 اهلك (ةيلحاسلا) ةيبرغلا ةقطنملل ًايرادإ ًامكاح نّيعو

 ضوفملا :عيمجلا عجرمو ؛رجاين يسنرفلا لينولوكلا
 وه يندم امهدحأ نانواعم هنواعي وكيب جروج يماسلا

 . (ماد) نتباكلا وه يركسع رخآو .؛ردنلوك ربور

 مكحلا لاوزب اورسخ دق نيينانبللا نأ ىرن اذكهو

 ًانارسخ اورسخ  هلحم يسنرفلا مكحلا لولحو يبرعلا
 .مهنم مهمكاح يبرعلا مكحلا لعج امنيبف «نارسخ يأ

 . ايسنرف نانبل مكاح لعجي يسنرفلا مكحلاب اذإ

 مكاح نم ىلعألا تاطلسلا باحصأ نع ًالضف اذه

 عجرم نأ نيح يف «ةيسنرف اهلك تراص يتلا نانبل لبج

 ناك يتلا قشمد وه يبرعلا مكحلا متول نانبل لبج

 ءايلعلا اهتاطلس يف كراشيو اهمكحي نميف اهمكحي

 مكحلا تيبثت لجألو .نييحيسملا نيينانبللا نم ةرهمج
 فلأ «نانبل اهنم اميس ال ةيبرغلا ةقطنملا يف يسنرفلا

 هدإ ليمإ هئاضعأ نمو نومع داؤف ةسائرب ًادفو نويسنرفلا

 .حلصلا رمتؤم مامأ كلذب بلاطيو سيراب ىلإ بهذيل

 ةبلاطملل بهاذ هنإ دفولا لوقي نأ تاكحضملا نمو

 بادتنالاب ةبلاطملل بهاذ هنأ نيح يف «نانبل لالقتساب



 156 ماشلا

 يذلا هيومتلا يه بادتنالا ةملكو ؛نانبل ىلع يسنرفلا

 ,؟0هعقسألا :ةملك نورنعتسملا ةبموُم

 دوعي لصيف

 ١9١9 ليربأ /ناسين نم نيرشعلاو دحاولا يف

 مويلا ىراصع :ٍلي ام (؟١90 ص) رديح متسر تاركذم يف ءاج )0(

 ىلع امهتيدوبع اضرعو مناغ مث ةنمس ءاج )١19194/4/1100(

 ميظعلا انديس متنأ ءمكيلإ ةجاح يف نحن :هل الاقو ريمألا

 ريثأت ءوس فسألا عم نكلو كلذب دهشت مكلامعأو مكفرش

 . جرخو هعدو مث . مكتدارإ عوط نحنف ىدأ ام ىدأ مكتيشاح

 :«راهنلا» نم ١9905 /4/8 ددع يف يسارلا مالس ذاتسألا لوقي

 ءاشنإ نلعأو ربونصلا رصق ىف فقو امدنع وروغ لارنجلا نإ

 هنيمي ىلإ فقي كيوحلا سابلا كريرطبلا ناك «ريبكلا نانبل ةلود
 نأ يسارلا ذاتسألا ىربو . هلامش ىلإ اجن ىفطصم خيشلا يتفملاو

 ناك هلامشو وروغ لارنجلا نيمي ىلإ يتفملاو كريرطبلا فوقو

 ةيحيسملا :امه نيتيوق نيتزيكر ىلع ريبكلا نانبل مايق ٍدئموي ينعي

 . (ىهتنا) ءاوس دح ىلع مالسإلاو
 لارنجلا :نيسلاج اوتاك لب «نيفقاو اونوكي مل ةثالثلا نإ : لوقنو

 يتفملاو «هنيمي نع سلاج كريرطبلاو ءطسولا يف سلاج وروغ
 .هلامش نع سلاج

 ًاتباث لظ امل نيفقاو اوناك ول مهنأ ىلإ ريشنل اذه ىلع انديكأتو
 ىلإ اذهو نيميلا ىلإ اذه ءينفملاو كريرطبلا نم لك عقوم

 وروغ لارنجلاو ؛مهعقاوم لدبتتف نوكرحتي نوفقاولاف «لامشلا
 .هضرف امك عضولا لظي نأ ديري لب ؛لدبتلا اذه ديري ال

 هلعف يذلا اذه نأ نم يسارلا ذاتسألا ىأر ام سكع ىرن نحنو

 .نانبلل ريخلا هب داري ناك وروغ لارنجلا

 ىسرأ يذلا وهو «ينانبللا ءالبلا حاتفم ناك اذه نأ ىرن نحن

 . مويلا ىتح ًارمتسم لازي ال يذلا يفئاطلا ماسقنالا

 ءايسايس مسقتا اذإ مسقني ءأدحاو ًابعش نانبل يف نأ ررقي مل هنإ

 نايقتلي ال نيقيرف نانبل يف نأ ررق لب .بوعشلا لك مسقنت امك
 نيذللا نيقيرفلا نيذه يهجو نأو ؛ًاينيد ناقرتفي لب ءًاينطو
 .نيدلا كلذ لجرو «نيدلا اذه لجر امه امهم نالثمتي

 وروغ لارنجلا ماقأ ينيدلا ميسقتلا اذه ساسأ ىلعو

 . ةمئادلا ةنحملا تناكف «نانبل
 نع يتفملاو هنيمي نع كريرطبلا سلجأ نأ ءالبلا يف داز مث

 ناكف ؛قوفتلا قيرف رعشتساو نبغلا قيرف رعشتساف .هلامش

 .للعلا ةلع كلذ

 ساسأ ىلع ال «ينيد ماسقنا ساسأ ىلع ريبكلا نانبل نالعإ نإ

 ره ؛ماسقنالا اذهل نيلثم نيدلا يلجر زاربإو ءينطو جازتما
 اهلالغتساو ةسايسلا يف لوخدلل نيدلا لاجرل بابلا حتف يذلا

 ينيدلا ماسقنالا خسر ام «سامغنا أوسأ اهيف سامغنالاو

 .يفئاطلا قزمتلاو

 رمأ ًاكرات قشمد ىلإ ًادئاع سيراب لصيف ريمألا رداغ
 اذه قفو رديح متسر ىلإ ةيروسلا ةيبرعلا ةيضقلا ةعباتم
 :ريمألا هنّود يذلا ططخملا

 .ةميدقلا تادهاعملا مكح طاقسإب فارتعالا ١

 . ماتلا ايروس لالقتساب فارتعالا - ؟

 تقولا ىف ةيلالتحالا ةيركسعلا تاوقلا بحس -''
 .نويروسلا هنيعي يذلا

 .نانبل لالقتسا مارتحا

 . لودلا ةنامضي لالقتسالا_ه

 دنج نم مسق ءاقبإ يف ةيروسلا ةموكحلل رايخلا 1١
 .همدع وأ لالتحالا

 ءانثأ هيلع ةيوناثلا داوملا مض دعب ءاذه لباقم -/

 نم ةنوعملا ذخأ حجرت ةيروسلا ةموكحلاف تاركاذملا

 :لوقن نأ وه اذه نم نحن انمهي يذلاو .(ىهتنا) اسنرف
 نكي مل ينوراملا كريرطبلا دفو مث نومع دواد دفو نإ

 هتبن يف نكي مل يروسلا يبرعلا مكحلاف «عاد يأ امهل
 نأ فيك انيأر دقو ءايروس ىلإ همضو نانبلل ضرعتلا
 توريب ىلإ بهذ نيح يبويألا يركش يركسعلا مكاحلا

 صاخ عضو اذ نانبل ربتعا ءاهيف يبرعلا مكحلا نالعإل
 .هريغ نع هيف ًالقتسم هلهأ نم ًامكاح هل راتخاف

 لالقتسالا دئار لصيف ريمألا نأ انه ىرن نحن اهو

 هلثمي نمل اهكرت يتلا هتركذم يف صني يروسلا يبرعلا
 .نانبل لالقتسا مارتحا ىلع سيراب يف ايروس لثميو

 سيراب ىلإ نيينانبللا نيدفولا باهذ نإ انلق كلذل
 امهباهذ نم دوصقملا ناك اذإ اذه هل يعاد ال أرمأ ناك
 .ايروس نع نانبل لالقتساب ظافتحالا

 توريب يف نيمكاحلا نييسنرفلا نأ ةقيقحلا نكلو
 نائبل لالقتسا تيبثتل ال نيدفولا نيذه اولسرأ نيذلا مه

 يف .نانبلل يسنرفلا رامعتسالا تيبثتل لب ءايروس نع
 اذه ةبراحم يف يروسلا يبرعلا دفولا دوهج لباقم

 .اعم نانبلو ايروس يف رامعتسالا



 اهامس يتلا هتاركذم يف هسفن يروخلا ةراشبو

 نيذلا مه نييسنرفلا نأب فرتعي (ةينانبل قئاقح)
 ءزجلا نم 45 ةحفصلا يف لاق دقف .دفولا اولسرأ

 :لوألا

 صخشبي دفو ليكشت لبجلا ةرادإ سلجم يف (ةيسنرفلا)

 ام رخآ ىلإ 224. . .نانبل لالقتساب ةبلاطملل سيراب ىلإ

 :لاق

 : 95 ةحفصلا يف لوقي مث

 اونوكي مل .ًاقلق ًالوغشم لظ نييسنرفلا لابو»

 بهذي نأ اوجرف ةيلحملا مهيعاسم جئاتن ىلع نينيمأ

 نم دفو سأر ىلع سيراب ىلإ كيوحلا سايلإ كريرطبلا
 ةلودلا ةياعرب نانبل لالقتساب ةبلاطملل ةنهكلاو رابحألا
 مهتبغر ىلع كريرطبلا لزنف ءأضيأو ًاضيأ ؛ةيسنرفلا

 ةعردم ىلع ١91١94 فيص رخاوأ ىف هينوج نم رحبأو

 :99 ةحفصل | يف كريرطبلا ةدوع نع لوقي مث

 اهنم لزنو ةرخابلا تلخدو ءانيملا ىلإ انففخف»

 قلطت عفادملاو ءيمسر براقب هتيشاحو كيوحلا ةطبغ

 ةلايخلا بكاوو «ةيحتلا نودؤي نويسنرفلا ركاسعلاو

 .2. . .كريرطبلا ةرايس نويهابسلا

 اوداع لب نيدفولا نيذهب نويسنرفلا فتكي ملو
 .«يروخلا هللا دبع نارطملا ةسائرب ًائلاث ًادفو اولسرأف

 فسوي خيشلاو نالسرإ قيفوت ريمألاو هدإ ليمإ :هيف
 1١97١. ةنس سرام /راذآ لئاوأ ىف اورفاسف ليمجلا

 ىف تحجن اهنإف تحجن دق دوفولا هذه تناك اذإو

 لوقي امك ءًايسنرف نانبل مكاح حبصأ نأ وه دحاو ءيش

 : هسفن يروخلا ةراشب

 اهتاكرشو اهيراشتسمو اهيفظوم (اسنرف) تدافأ"
 ءاهب ناهتسي ال ةيدام تادانإ اهنم زايتمالا ةبحاصو

 ءرئاودلا ىتش يف نييسنرفلا نييعت يف تطرفأو

 دراوملا مظعأ وهو كرامجلا ىلع اهدي تعضوو

 ماشلا

 نارمعلا نع اهدي تّلغف ةينطولا ةنازخلا نع هتبجحو

 . (دالبلا ةلاح نيسحتو

 :لوقي مث

 اهراثئتسا وهف هتبكترا يذلا حدافلا ريصقتلا امأ»

 .«ةرادإلاو ةطلسلاب

 !ةينانبللا دوفولا هب تبلاط يذلا لالقتسالا وه اذه

 مص نأب نانبل ريبكت وهو ءًاحاجن هنوربتعي ام امأ

 تناك ةركفلا هذه نأ يه هيف ةقيقحلاف ءمض ام هيلإ

 نإ لب .نييروسلا نييلالقتسالا عيجشتو بيحرت عضوم

 لجسمي رديح متسر حلصلا رمتؤم يف برعلا بودنم

 كريرطبلا لوصو نع ثدحتي وهو ء«هتاركذم يف
 5/١١/ تبسلا موي نع ًالئاق سيراب ىلإ ينوراملا
 سيراب ىلإ رضحيس ةنراوملا كريرطب نأ رهظي. 8

 مث . . .اسنرف ةنواعم عم ريبكلا نانبلب ةبلاطملا لجأل

 : لوقي

 ناكمإلا ردقب نانبل عيسوت بجاولا نم هنأ ىرأ»

 يف كريرطبلا عم طورشلا هذه نمض نكمأ اذإ قافتالاو

 نانبل .طرش الو ديق نودب ماتلا لالقتسالا بلط

 لالقتسالا مامت ًالقتسم ناك اذإ ديفم ريبكلا ال طسوتملا

 يوقي هل لماع لبج عم روصو اديصو توريب مامضإو

 ريغ ةيحيسملا رصانعلا ةيقبو زوردلاو مالسإلا بزح
 هذه ىلع هنأل ةيبرعلا هتفصب لبجلا طبريو ةنراوملا

 ًاظفح اهب ذوليو ةيوسنرفلا قنتعي نأ نم ىشخي ةلاحلا
 ًارطخ ًامود نوكي دالبلا نم ًامسق كلذب عيضنف هنايكل

 هيف تزافو نانبل لقتسا اذإ امأ . لبقتسملا يف اهيلع

 هنم رشنت ًازكرمو رارحألل أجلم نوكيف ةيبرعلا ةسايسلا
 ةدافتسا ديفتسيف نانبل امأو .ةيلالقتسالاو ةرحلا راكفألا

 ماق اذإ هل ةرمعتسم حبصت ةيبرعلا دالبلا لك نأل ىمظع

 .2نآلا ىتح طاشنلا نم هب ماق امب

 نانبلب لبقي يذلاو ١1419. ةنس هلاق . حلصلا رمتؤم يف

 .ريبك نانبلب  درلاو ذخألا دعب  لبقي طسوتم



 ماشلا

 ("0كيفشلوبلاب ديدهتلا
 «ًاريرم ًاعارص حلصلا رمتؤم يف لصيف عارص ناك

 لجرلا) هنومسي اوناك نم ةكرت ماستقا ىلع نيبلاكتم

 ديريو ء«ضيرملا اذه  مهرظنب تام دقو «(ضيرملا

 امم هب راثئتسالا عيطتسي امب رئأتسي نأ دحاو لك نآلا

 .ةيبرعلا دالبلا :هفلخ ام مهأ ناكو «تيملا اذه هفلخ

 يذلا ديحولا دلبلا تناك اهنأ ايروس ظح ءوس نمو

 دق زيلكنإلا ناك نأ دعب هب نييسنرفلا ءاضرإ نكمي
 .نيطسلفو قارعلا ىلع اورطيس

 لثملا لوقي امك  اسنرف جرخت نأ لوقعملا نم لهف
 تلمحت نأ دعب «.صمح نودب دلوملا نم  يرصملا

 ًارمأ لصيف هجاو كلذبو .برحلا نم ربكألا ءبعلا

 نأ نكمي ال زيلكنإلا نأ ىأرف هلوح تفلتو «ًابيهر ًاعقاو

 هنأ ملعي ناك دقو «نييروسلا لجأ نم نييسنرفلا اوبضغي

 ةوقلا لتاقت هيدل ةوق ال ذإ «ةوقلاب ديدهتلا عيطتسي ال

 مامأ ةجحلا عنصت امو ؛ةجحلا ىلإ دمعف «ةيسنرفلا

 !؟ةوقلا

 هناسلب هب عراقي ناك امم ةلثمأ انه درونل اننإو

 ريتركسلا (وغ)ويسملا هؤاقل كلذ نمف «هتجحو

 دقف «ةيسنرفلا ةيجراخلا ةرازو ىف ايسآ نوؤشل دعاسملا

 ؛ىلاتلا راوحلا امهنيب رادف ١919/1١/18 ىف (وغ) هراز

 تالاجر نم طيربغ نب رودق امهنيب مجرتملا ناكو

 :رئازجلا

 .انثتدحوو

 نأ الو ايروس كلمتست نأ ديرت ال اسنرف نإ :وغ

 . اهميظنت ديرت لب اهل ةيماح نوكت

 مودي ىتم ىلإو ميظنتلا نم مكدصق ام :لصيف

 اتفرع دق (يتايفوسلا داحتالا) ةملك الو (ةيعويشلا) ةملك نكت ملا )١(
 . (كيفشلوبلا) ةملك ترهتشا امنإو . كاذموي

 الل

 ىه اهو رصم ىف هسفن لوقلا لوقت ارتلكنإ تناك ؟اذه

 ال نأ بغرن نحن نكلو نكمي ال ةدملا نييعت :وغ

 .انمامأ رصم هذه ءانريغ دي يف ايروس نوكت

 مكريغ دي يف ايروس نوكت ال نأ متئش اذإ : لصيف

 مل اذإ .ًاضيأ زيلكنإلا نم كلذ اوبلطاو اهتيرح اهوحنما

 يف ىوق ثالث نحن .مكاياون اورهظا عماطم مكل نكي
 ىفانأ اهو ءاعياظم نع نلفك نأ بحت روف

 ًاعبت ةنكمألا ةيقب ةيلخت بلطنلو ارتلكنإ بحسنت ٍذئدنعو

 قوقح عيضت نأو ةيلقألا ىلع ىشخن نكل :وغ
 . نييحيسملا

 نيينامورلا قاحلاب ًايئدبم لودلا تلبق اذامل : لصيف

 امأ ؟رخآ رصنع نم ةيلقأ كانه دجوي الأ ءاينامور ىلإ

 .برع انلك اننأل اذه انئيب دجوي الف نحن

 هنأ يدنعو هذه اهتسايسب تأطخأ لودلا نإ :وغ

 ماعلا يأرلا نمضأ ال نكلو ءاهبنجتت نأ اهيلع بجي

 كلت يف كارتألا اهبكترا يتلا حباذملل ًارظن اهربجأ امبرو

 ةبلاط يهو نوبلطت ام ديرت ال ةيلقأ مكدنعو يضارألا

 .اسنرف

 لقأب اوسيل برعلاو ةيروسلا ةمألا نإ :لصيف

 نانويلا .مهسفنأ ةرادإل ممألا نم مهريغ نم ًادادعتسا

 لي انم ىقرأ اونوكي مل اولقتسا امدنع نامورلاو

 انل قح ال نحنف نانبل متدرأ اذإف ةيلقألا امأو . سكعلاب

 هلو لودلا ةنامض تحت هنأل رطقلا اذه نع ملكتن نأ

 نظأو هلف هلالقتساب ظفتحي نأ دارأ اذإف «مولعم لالقتسا

 ةيقب امأو . هلالقتسا تلفك يتلا لودلل دوعت ةلأسملا نأ

 نأ نود مهرمأ يف لصفن نأ ديرن اذاملف نييروسلا

 دقو مهتاردقم نييعت يف قحلا مهل سيلأ .مهرواشن

 :تقولا كلذ يف ايروس لتحت تناك ىوق ثالث نأ كلذب دصقي )١(
 . لصيف ةدايقب يبرعلا شيجلاو «؛زيلكنإلاو نويسنرفلا



 البف

 مولعم وه ام برحلا هذه لاقثأ نم اولمحتو اوبراح

 رظنلاب اسنرف نوبختني مهو مهيأر لأسنلف «عيمجلا ىدل

 نم نحن نكنلف اسنرف نوبختني مهنأ مادام :وغ

 . . .نوكت نأ نيب قرفلا امو كانه نآلا

 اهنم بلطب ايروس ىلإ نوبهذت مكنأ قرفلا : لصيف

 هذهبو ءاهلو مكل قفوأ نوكي اذهو اهتدارإ ريغب ال
 نأ بجي ذإ اهباختنا يف ةلقتسم دالبلا نوكت ةروصلا

 ةلأسم نع ثحبن مث ًايئدبم اهيف عماطم اهل سيل نأ نلعت
 . ميظنتلا

 ريغ نمو أرح نوكي باختنالا نأ نونظت له :وغ
 . . .مهاردو يزيلكنإ فلأ 1١ كانهو ةبئاش

 بحسنأ يننإ مكل لوقأ انأ ,مكتطلغ هذه : لصيف

 امبرل باحسنالاب زيلكنإلا بلاطنلو متنأ اوبحسنا ايه
 عماطم مهل سيل نأ نونلعي زيلكنإلاو «ةملكلا تقفتا

 نم نوفاخت متنأ .لمعلاب رشابن مث متنأ اونلعأف
 نأ ؤرجي دحأ الو مكنم نوفاخي زيلكنإلاو «زيلكنإلا
 يتفصب انأف .ةسيفنلا ةدئاملا هذه نم هدي بحسي

 زيلكنإلاو متنأ اوقفتا ايه ءباحسنالاب دهعتأ مككيرش
 . اهلاح ىلع لكآملا ىقبت .اوبحسناو

 .انم دحأ اهلكأي مل اذإ نفعت نأ فاخأ :وغ

 سانلا قحأ اهولهأ مهو اهلكأي نم اهل نإ : لصيف
 .اهب

 راوح ةيسنرفلا ةيجراخلا ريزو نوشيب نيبو هنيب ماقو
 : اهيف ءاج

 يف ةميظع عفانم اهل اسنرف نأ نوملعت متنأ :نوشيب

 هوجو نم ةفلاخم رمتؤملا يف مكتانايب تناك دقو ايروس
 . عفانملا كلتل ةديدع

 معن .دالبلا ةعفنم هبلطت ام ريغ ِدبأ مل انأ : لصيف

 مظعأ دالبلا لهأ عفانم نكلو « عفانملا ضعب اسنرفل نإ

 بئاغرل ًانامجرت لازأ الو تنك دقو عفانملا لك نم

 . يروسلا بعشلا

 ماشلا

 :وصناميلك ءارزولا سيئر نيبو هنيب راد اممو

 قشمد نم نوبحسنيس زيلكنإلا نإ :وصناميلك
 ركاسعلا ماقم انركاسع موقت نأ دوأ ينإو بلحو

 . كانه ةيزيلكنإلا

 ةركفلا هذه ىلع ةقفاوملا عيطتسأ ال انأ : لصيف

 ىلإ تجاتحا اذإو «ةيبنجأ ركاسع ىلإ جاتحت ال ايروسف
 دي مكنم بلطت نأ رخأتت ال اهنإف دعب اميف ةيبنجأ دونج
 . ةنوعملا

 لصيف همتخ راوح هيكود ريبور نيبو هنيب رادو

 : هلوقب

 امأ ١ يتمأ قوقح نع عفادأ فيكو يبجاو فرعأ انأ

 قنتعن اننأ وأ ءازعأ تومن نأ سأب الف تومن نأ

 . كيفشلوبلا

 هب ًاددهم ١519 ةنس لصيف هلاق يذلا لوقلا اذه

 «يتايفوسلا قرشلا وحن يبرع هاجتا لوأ ناك نييسنرفلا

 لمتعي لظ دقف «يرظن حيولت درجم كاذموي لظ ناك اذإ

 رسك يذلا مويلا ىتح مايألا كلت نم برعلا سوفن يف

 هعم اومحتلا مث ,يكيفشلوبلا قرشلا عم ىلوألا

 مهودع ىلع مهل افيلح لظو مهرصنف هب نيرصنتسم
 .اكريمأ مهتيماحو .دوهيلا دودللا

 ملمث مهب ددهو كيفشلوبلاب لصيف ركف اذامل

 ! ؟هديدهت ذفني

 ىلع راث دق لامك ىفطصم ناك تقولا كلد يف

 ىلع اهقزم تعزوو ايكرت تقزم يتلا (رفيس) ةدهاعم

 يف حلصلا رمتؤم هيف دقعي ناك يذلا تقولا يفو

 هلعج ام ةوقلا نم غلب دق لامك ىفطصم ناك سيراب

 مهتيمست ىلع حلطصا نم مه هتوق ردصم ناكو

 يذلا كيفشلوبلا ءالؤه ناك ذإ .كيفشلوبلاب كاذموي

 هب نومقتني نمع نوشتفي مهتلود تماقو مهتروث تحجن

 اوبصان نيذلا ءافلحلا ءالؤه «نيرصتنملا ءافلحلا نم



 ماشلا

 هضاهجول شويجلا اوشّيجو ءادعلا يكيفشلوبلا مكحلا

 لامك ىفطصم مايقب ةصرفلا هتءاجف .هيلع ءاضقلاو

 ىلع ءاليتسالاو ايكرت قيزمتب ءافلحلا رارق ىلع هدرمتو

 لاجرلا هيلع اوضرعو هب كيفشلوبلا لصتاف اهئالشأ
 هيفكي ام لاجرلا نم هيدل نإ لاقف «لاملاو حالسلاو

 شاجتساو ءامهب هودمأف لاملاو حالسلا ديري نكلو

 .مهدالبو مهفرش ذاقنإل نيبلم هيلإ اوبهف كارتألا هموق
 اماهيف فرغو «سيراب ىلإ هكراعم ءادصأ تلصوو

 هودمأ امب لامك ىفطصمل كيفشلوبلا دادمإ نم فرع

 .هب

 هكود ريبور مامأ حولي الصيف انيأر انه نمف
 . .كيفشلوبلاب

 ايكرت حّرست نأ ايكرت عم ةندهلا طورش نم ناك دقل
 نمألا ظفح هيضتقي ام لإ يقبت ال نأو ةحلسملا اهتاوق

 رّمُح يف مهحالس ءافخإ ىلإ كارتألا دمع دقو ؛يلخادلا

 موي ىلإ هب ًاظافتحا لوهسلاو لوقحلا يف اهورفح

 . هيف هنوجاتحي

 قبي ملو ءايكرت ميسقتب ارفيس» ةدهاعم تضقو
 يذلا لوضانألا نم يلخادلا مسقلا الإ لوبنتسا ةمصاعلل

 نيب تاعارصلا تماقو ىضوفلا تبدو نمألا هيف راهنا

 نوسمص ءانيم ءارو ةينانويلا ىرقلا تمجوه امك «سانلا

 نأ ةيكرتلا ةرازولا سيئر نم ءافلحلا بلطف .كارتألا نم

 ريزو عم رواشتلا دعبو .كانه رمألا هتموكح جلاعت

 رومألا ىلع فرشيل ريبك طباض لاسرإ ررقت ةيلخادلا
 لامك ىفطصم ىلع رايتخالا عقوو ءلاحلا حلصيو

 ةعساو ةيركسعو ةيندم ةيئانثتسا تاطلس هيلإ تضوفو
 طباري ناك يذلا عساتلا شيجلل ًاماع ًاشتفم ربتعاو

 . كانه

 ىلإ هجوت ويام /رايأ نم سداسلا مويلا يفو
 نم هعيمجت عيطتسي ام عيمجت هفده ناكو نوسمص

 طسو ةلتحملا ريغ يضارألا يف ةرشتنملا ةيكرتلا تاوقلا

 نم هحنُم ام ىلع ًادمتعم هتدايقب نوكتل اهقرشو ايكرت
 حالس نم هونفد امع نوشبني كارتألا حارو ؛«تايحالص

 .هنودلقتيو هنم هوسّدك ام نوعمجيو «ضرألا يف

 ريمزأ ةنيدم يف مهدونج اولزنأ دق نوينانويلا ناكو

 ردص انهو ءايكرت ءالشأ يف مهبيصن نم تناك يتلا

 .دوعيل لامك ىفطصم ىلإ لوبنتسا نم رمألا

 بحاص وه راص دق ناك لامك ىفطصم نكلو

 يف ًايبعش ًارمتؤم رضحو لوبنتسا رمأ ىلع درمتف رمألا
 . ساويس يف ماع ينطو رمتؤم ىلإ اعد مث «مورضرأ

 رمتؤم يف نوكمهنم مهو ءافلحلا عمسي ةرم لوألو

 رياربف /طابش 18 يف ايكرت ريصم ريرقتب ندنل يف مهل
 يدنج فلأ نيثالث نم ًافلؤم ًايكرت ًاشيج نأ . ٠

 دقل .لوضانألا بونج يف ةيسنرف ةوق ىلع بلغتي
 ١ . . .أبنلا مهلهذأ

 ماع ةياهن يف تعد دق لوبنتسا ةموكح تناك

 ءاهلك ايكرت لمشت ةماع ةيباين تاباختنا ىلإ 84

 يتلا ةرقنأ ىلإ باونلا هجوت يباينلا سلجملا داقعنا لبقو

 قاكيعلا اوقف ةتروكل أرقم لامك ىفطصن اهذكتا ناك

 ىلإ يعادلاو لامك ىفطصم هعضو ناك يذلا ينطولا

 يف يباينلا سلجملا دقعنا املو .ةلقتسم ةيكرت ةلود مايق

 سلجملا ررق ١97١ رياني /يناثلا نوناك 78 ىف لوبنتسا

 اونلعأ مث «ينطولا قاثيملا ىلع ةقفاوملا ةيرس ةسلج يف

 .رياربف /طابش ١4 يف ةقفاوملا هذه

 تاوقلا تلتحاف رمألا يف اودتشي نأ زيلكنإلا ىأرو

 اولقتعاو يركسعلا مكحلا تنلعأو لوبنتسا ةفيلحلا

 نم ريبك ددع مهنيب نييركسعلاو نييندملا نم تارشعلا

 بئان ةئم يلاوح عاطتساو .اطلام ىلإ مهوفنو باونلا

 ًاوضع نيعستو ةئم ىلإ اومضنا ثيح ةرقنأ ىلإ لوصولا
 ةموكح ءاشنإ ررق ًاديدج ًايباين ًاسلجم اوفلأو نيرخآ

 لامك ىفطصم تبختنا يتلا ةريبكلا ةينطولا ةيعمجلا

 .اهل ًاسيئر
 لامك ىفطصم ةموكح هتذختا رارق لوأ ناكو

 ةنس ويام /رايأ يف تلصو ايسور ىلإ ةثعب لاسرإ
 لاخلا قفدت نأ ةنعبلا هذه لوصو' حئاتن نم ناكر 1

 .لامك ىفطصم ةموكح ىلإ نايعويشلا حالسلاو



 عقوم نيبو لامك ىفطصم عقوم نيب ناتش نكلو
 دالب عم دودحلا ةلصتم لامك ىفطصم دالبف «لصيف

 نيب لوحي ال امم قيصللا راوجلا اهل ةرواجم كيفشلربلا

 نيب نأ نيح يف «ىلوألا ىلإ ةيناثلا نم حالسلا قفدت

 لاصتا يأ نود لوحي ام دعبلا نم ايسور نيبو ايروس

 وه ةيروسلا دالبلا نم لصيف ديب ام نأ نع ًالضف ءامهنيب
 ىتح روص نم رحبلاف ءرحبلا ىلع هل ذفنم ال يرب عقوم
 .نييسنرفلا ديب وه نوردنكسإ

 رابكلا نم هءارو نمو هكود ريبور ملعي ناك انه نمف

 ءاوهلا يف يضمي حيولت وه كيفشلوبلاب لصيف حيولت نأ
 . . .مهعدري الو مهفيخي ال

 اذه ىلإ دعي مل اذهلو .كلذ ملعي لصيف ناكو

 رودصم ةثفن درجم هناسل ىلع رهظ ام ناكو :عوضوملا

 !بوركم ةرفزو

 ناسل ىلع دري مل (كيفشلوبلا) ىلإ علطتلا نأ ىلع

 يناثلا يبرعلا بودنملا رديح متسر اذهف .هدحو لصيف

 مهنأ ىريو مهيلإ رخآلا وه علطتي حلصلا رمتؤم يف
 .نوذدقنملا

 ىلإ ريشي هتاركذم يف ثادحألا درسي وهو هنإ

 موي ثادحأ نع ًالئاق ايناملأ يف (كيفشلوبلا) راشتنا

 : ٠/1/4

 وأ ةعبرأ ذنم ايرافاب يف سسأت (كيفشلوبلا) نإ
 حبصأف «ةيوق ةروصب ةرملا هذه سسأت دقو ءمايأ ةسمخ

 اموي رشتنت ةكرحلا هذهو .ابوروأ بلق ىف هذه ةلاحلاو

 (بدتع اديعلا اذه قمت نأ انادلالا نب ال يوكو امد

 ةفلاخملاو ةفحجملا ةفلاحتملا لودلا بيلاطم ىلع فقت

 ةركفلا هذه ترشتنا ول اذبح .نوسليو سيئرلا ئدابمل
 ةديؤملا لماوعلا ربكأ نم نوكيس اهراشتنا نأل ابوروأ ىف

 لالقتساو ةيرشلا لب ةييرعلاهالبلا ةيزيحل 'طفقف تمل
 نكمي لهف ةيكيفشلوب ايناملأ تحبصأ اذإ .قرشلا
 نيذلا برعلا لاتقل ًادونج لسرت نأ كلذ دعب اسنرفل

 ؟مهلالقتساو مهتيرح نوبلطي

 ماشلا

 زاجحلا كلم نيسح كلملا نإف كلذ نم رثكأو

 دعبف «(كيفشلوبلا) وحن هسفن عافدنالا عفدنا دق هسفن

 قشمد يف ةيبرعلا ةيلالقتسالا ةموكحلا ىلع ءاضقلا

 لازي ال ناك امنيبو ءابوروأ ىلإ لصيف كلملا باهذو

 ةلاسر نيسح كلملا هدلاو نم ىقلت ءايلاطيإ يف رظتني

 ىضتتقا اذإ ًايكيفشلوب حبصيو ءزاجحلا ىلإ عجري ال نأب
 !رمألا

 ةيبرعلا ةموكحلا ىلع رذعتملا نم ناك اذإ هنأ ىلع

 ترج دقف كيفشلوبلاب لاصتالا قشمد يف ةيلالقتسالا

 نوبراحي اوناك نيذلا نييلامكلاب لاصتالل ةلواحم

 «نييسنرفلا ىلع مهعم نواعتلل ايكيليك يف نييسنرفلا
 لاصتالل ريكفت كانه ناك هنأ دحأ ركذي مل هنأ عمو

 نأ دعبتسملا نم سيلف «نييلامكلا طسوتب كيفشلوبلاب
 . قشمد يف نم نهذ يف لاج دق ريكفتلا اذه نوكي

 تفقو دق ةيلالقتسالا قشمد ةموكح تناك دقو

 مهتادادمإ لاسرإ نيلواحملا نييسنرفلا هجو يف ةبالصب

 بلح ىلإ لصاولا راطقلا قيرطب ايكيليك يف مهيلتاقم ىلإ
 الثل كلذب مهل حامسلا تضفرو «ةيروسلا يضارألا ربع

 . مهدالب نع نيعفادملا كارتألا ىلع نييسنرفلا نيعت

 عم نواعتلاب ريكفتلا لبق فقوملا اذه ناك دقو

 .نييلامكلا

 يكوهنم برحلا نم نيجراخلا نييسنرفلا نأ ىلع
 نأ اوأر ءزيلكنإلا عم نوسفانتي اوذخأ نيذلاو ىوقلا

 شيج مهل حبصأ نيذلا نييلامكلا عم لاتقلا رارمتسا

 سوفت هلمحتت ال امم باسح لك هل بسحي يوق

 هئامد كفس نم ىيعأ دق ناك يذلا يسنرفلا بعشلا

 نم نكي ملف ؛ىربكلا برحلا لالخ هلاومأ لذبو
 ىلإ ديدج نم هءانبأ لسري نأ ىلع هلمح نكمملا
 . هلاومأ لذبي نأ الو لاتقلا تاحاس

 نيب وه يساسألا عارصلا نأ كلذ ىلإ ًافاضم

 اوحارو ريمزإ اولتحا نيذلا نانويلا ءنانويلاو كارتألا

 .نانويلا ءارصن زيلكنإلا ناكو ءاهءارو اميف نودتمي

 اونلعأف «كارتألا ءارصن اونوكي نأ نويسنرفلا ىأرف



 ماشلا

 مهنأ فورعملاو .اهنم مهباحسناو ايكيليك نع مهليخت

 .ةمهم ةحلسأ كارتألل اهيف اوكرت

 ال نيذلا ءافعضلا نييروسلا لاتقل اوغرفت كلذبو

 ىلع ةبيصملا تمظعف «مهرزاؤي فيلح الو ءمهل ددم

 ةعبس نع ديزي ال مهشيج ددع ناك نيذلا نييروسلا

 عم «ةيروسلا قطانملا فلتخم يف نيعزوم يدنج فالآ

 نأ نيبت مث . عفادملا نم ددعو ةيقدنب فلأ رشع ةسمخ

 ددعو ؛تائملا غلبي ال ةيقدنب لكل تاصاصرلا ددع

 .تارشعلا غلبي ال عفدم لكل لبانقلا

 كارتألا نيب اهرازوأ برحلا تعضو نأ دعبو

 عم فلاحتلل ةجاحب كارتألا دعي مل نييسنرفلاو

 نهذ دواري سجاهلا اذه لظ كلذ عمو .نييروسلا

 مكحلا رايهناو قشمد نم هجورخ دعبف .هناوعأو لصيف

 ىلإ هقيرطب رحبلا يف وه امنيبو ءاهيف يلالقتسالا يبرعلا
 لوبناتسا ىلإ يرصحلا عطاس لاسرإ ررق ايلاطيإ

 يرصحلا عطاس كلذ ركذي امك  نييلامكلاب لاصتالل

 عالطتساو - ١908-١118 ص نولسيم موي :هباتك يف

 ةرخابلا فوقو ىدلو .مهعم نواعتلا نم ةدافإلا ناكمإ

 ىلإ ةرفاسم ةرخاب لوأ ذخأو عطاس اهنم لزن يلوبان يف
 يأ 197١« ربمتبس /لوليأ لوأ يف اهلصوف لوبناتسا

 .نولسيم ةعقوم نم رهش ىلع فوني ام دعب

 عاطتساف لويناتسا يف نولثمم نييلامكلل ناكو

 عم مهافتلل ةرقنأ ىلإ لوصولا ًالواحم .«مهيلإ لوصولا

 ام نكي مل تقولا كلذ ىتحو ءهسفن لامك ىفطصم

 هل نيبت مث ءامامت ًاحضاو يسنرف يكرت حلاصت نم ىرج
 عاطقنال ةرقنأ ىلإ لوصولا عاطتسملا نم سيل نأ

 ىف وهو هل تحضوو «لوبناتسا نيبو اهنيب لاصتالا

 كا رتألا نيب ةديدجلا تاقالعلا ةقيقح لوبناتسا

 يف رصانتلا ىلع نيعمجم نيقيرفلا نوكو «نييسنرفلاو
 .نانويلل نيرصانملا زيلكنإلا ةمواقم

 لصوف ايلاطيإ ىلإ داع يرصحلل اذه نيبت املو
 ىلإ رفاس ةيقدنبلا نمو ربمتبس /لوليأ 75 يف ةيقدنبلا
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 يف نيميقم هتيشاحو لصيف ناك يتلا وموك ىلإف وناليم

 .اهيحاوض ىدحإ

 انه لءاستن اننإف ءمدقت اميف انلق ام انلق دق انك اذإو

 نيبو كيفشلوبلا نيب يلمعلا لصاوتلا باب نأ حيحصأ
 كييفلوبلا ةمل يبس ل ناو +ادضوق ناك انوون

 ؟كارتألا هب اودمأ امب نييروسلل

 دادمإ نأ وه حيحصلا باوجلا يف هارأ يذلا

 نيدلبلا دودح لاصتال ًالهس ناك كارتألل كيفشلوبلا

 ًاليحتسم سيل نييروسلل كيفشلوبلا دادمإو ءامهضعبب
 ناك ول ءاهليلذت نكمي ناك ةبوعصلا هذه نأو ءًابعص لب

 مزعلاب نورقم طيطخت ءرظنلا ديعب يبرع طيطخت كانه
 «يبرع طيطخت كانه نكي مل .مراصلا مزحلاو دماصلا

 ةسامحلا تناكو ءالاجترا لجترت رومألا تناك لب

 هب نرتقت نأ بجي امل سرد نود نامكحتت ةفطاعلاو

 . لبقتسملل يلمعلا ذيفنتلا لئاسو نم ةفطاعلاو ةسامحلا

 ىلع ءاليتسالا يف ةحضاو تناك ةيسنرفلا اياونلاف

 ًءاضرإ برعلا نع نيلختم اودب زيلكنإلاو ءايروس
 يدحتل ريطخلا فقوملا اذه يف يفتكاف «نييسنرفلل

 ةلقتسم ةيروسلا ةيبرعلا ةكلمملا مايق نالعإب نييسنرفلا
 مادطصالا لامتحاب دحأ ركفي ملو .ًامات ًالالقتسا

 مل مادطصالا اذه نأ عم ءًايركسع ًامادطصا نييسنرفلاب

 تاناكمإب دحأ ركفي ملو ءًانقيتم لب ءالمتحم نكي

 لبق رصتنملا يسنرفلا شيجلا ةلتاقم يف يروسلا شيجلا

 .يناملألا شيجلا ىلع روهش

 تاعاس لبق نكلو «٠ كلذ يف ريكفتلا ىرج دقل لب

 يركسعلا يمشاهلا نيسايب اذإف ءلصفلا ةعاس نم

 :حالسلا تاعدوتسم ىلع فشكي كاذموي لوألا يبرعلا
 !ريرملا سأيلا ثعبت ةرملا ةقيقحلاب اذإف

 نم يروسلا شيجلا ىدل ام نأ نيساي نلعأ دقل

 !نيتعاس نم رثكأ دومصلل يفكي ال حالسلا رئاخذ

 86٠١ عفدم لكلو .ةصاصر ١/٠ ةيقدنب لكل ذإ

 ! ةلبنق

 ال 19١14, ةنس نوكي نأ بجي ناك فشكلا اذه



 ا

 درط يتلا ةعاسلا يف نوكي نأ بجي ناك ء١147 ةنس

 يبرعلا يركسعلا مكاحلا زيلكنإلاو نويسنرفلا اهيف

 نم يبرعلا ملعلا اولزنأو توريب نم يبويألا يركش
 !اليلذ هئايلع

 يروسلا شيجلا يف فعضلا ةقيقح نيبتت امدنعو

 نووقي نيذلا ءافلحلا نع شيتفتلا ىلإ لاحلا ىف راصي

 نيروصحم اوناك ؛نيزهاج ءافلحلا ناكو :كحفلا اذه

 :كيفشلوبلا يف

 امدنع قشمد يف يبرعلا مكحلا هلعف ام لك ناك

 نم عفادم ةعضب مدقتسا نأ مادطصالا حمالم تحال

 داتعلا نكي ملو ينامثعلا شيجلا تافلخم نم زاجحلا

 . اهل ًارفوتم
 ىلإ عفادملا هذه تلصو فيك يردن ال نحنو

 .ةبقعلا قيرط ىلع تلصو اهنأ حجرألا ءقشمد

 اهنأ مهملاف .تلصو فيك فرعن نأ انمهيالو

 ...تلصو

 زاجحلا عفادم هيلع تلصو يذلا هسفن قيرطلابو
 ول «يكيفشلوبلا حالسلا تادادما لصت نأ نكمي ناك

 !ديعب رظن ووذ نوططخم كانه ناك

 اوفرع مهنأل كارتألل ايكيليك نع اولخت نويسنرفلا
 مهقفاوي ال برح ضوخ مهفلكيس اهب ظافتحالا نأ

 جرخ يتلا برحلا نم هاناع ام دعب اهضوخ ىلع مهبعش

 هرارقإ يضتقي ام رارقإ ىلع مهناملرب مهقفاوي الو ءاهنم
 اوملسو عقاولا رمألل اونعذأف ءاهيف رارمتسالل لاومأ نم

 .اهنم اوبحسناو كارتألل ايكيليك

 ةليوط ًابرح مهفلكيس ايروس لوخد نأ اوفرع ولو
 ءايكيليك يف هب اوملس ام لثمب ايروس يف اوملسل دمألا
 لكل كلمي ال ًأشيج نولتاقيس مهنأ نوفرعي اوناك مهنكلو
 الو .ءتاصاصرلا تائم ددعلا ةدودحملا هقدانب نم ةيقدنب

 (وروغ) طتشاف ءلبانقلا تارشع هعفادم نم عفدم لكل

 نأ نكمي ناك اذام . . .ًاحتاف قشمد لخدو هبلاطم يف

 وديعب نوططخم كاذموي برعلا يف دجو ول ثدحي
 لإ ةافنلا اوعاطكتار فعلا وعظم ركفلاىذاقت رطل

 ماشلا

 تاططخملا هب اوهجاوو حالسلا اودمتساف (كيفشلوبلا)

 يحتلف .قافنو بذك ةيبوروألا ةسايسلا هذه :لوقلا

 .ةوقلا

 ىطعت تازرقملا ًامئاد:..: : ةلجنع امئاد ::لوقي ةرمو

 نإ .بسانم تقو ريكفتلل كرتي الف ةعاس رخآ يف

 ةبرجملا ممألا دنع ررحت يتلا (تاركذملا) تاطونلا

 شيعن اننإف نحن امأ ًارارم لدعتو لسرت ىتح ةدم يضمي

 ةئدتبملا ممألا ةلاح اذكهو .ةعاسف ةعاس لب ًامويف ًاموي

 . (ىهتنا) هيف ركفت تقو اهل سيل ةفيعضلاو

 يبرعلا فقوملا ىلع قبطني فصولا اذه نأ عقاولاو

 . هلك

 ًالصيف دوارت تلظ كيفشلوبلاب ةناعتسالا نأ ودبيو

 راظتناب ايلاطيإ يف هفقوتو قشمد نع هليحر دعب هبحصو

 يف ركذي رديح متسر نإف «ندنل ىلإ هل زيلكنإلا ةوعد
 /4 سيمخلا موي ثادحأ نع هتاركذم نم 4٠/ ةحفصلا

 يقفارم دحأ يرباجلا ناسحإ نأ هنم مهفيام 0١

 نيذلا كيفشلوبلاب لاصتالل ارسيوس ىلإ بهذ دق لصيف
 يف مهدحأ دجوف ناكم لك يف نورشتنم لاجر مهل ناك

 نيزاوم تناكو اينولوب يف ًامدتحم يركسعلا عارصلا

 .كيفشلوبلا حلاص ريغ يف برحلا

 ممهلا تطبثت مث» :رديح متسر ريبعت دح ىلعو

 . «اينولوب مامأ كيفشلوبلا راسكنا يلاوتب

 لصيفل ًامزالم لظ كيفشلوبلا سجاه نأ ودبيو
 جروج كلملا ةلباقمل ندنل ىلإ هقيرط يف وهو ىتح
 ةحفصلا يف ركذي رديح متسرف «قارعلا ةيكلمل ديهمتلاو

 : يلي ام 1970/٠١/78 دحألا موي ثادحأ نع 7

 ىلإ انلصو املو ارتلكنإ ىلإ ةرخابلا يف انبكر»
 . . .ندنل ىلإ انرسو انبكر (رفود)



 افي ماشلا

 انديس ناميإ : سيلاونروك عم ثيدح قيرطلا ىلع

 .«برعلا قوقح .كيفشلوبلا عوجرب (لصيف)

 هنوك ودعي ال متسر هنّودي ناك ام نأ مولعملا نمو

 نكلو «كلذ دعب اهلصفي نأ يوني ناك مالقأ سوؤر

 لصيف ناميإ انه هركذف . ليصفتلا اذه نود مايألا تلاح

 وذ (برعلا قوقح) هركذب ًانورقم «(كيفشلوبلا عوجرب)
 . ةحضاو ةلالد

 ١17١/١7/0 دحألا موي ثادحأ نع هنّود اميفو

 دعب لصيف هاور امو .جروج كلملل لصيف ةلباقم دعب
 بجوتسي ام مث سيل هنأ هل دكأ جروج كلملا نأب كلذ

 .ةوقب هءارو مهنأو قلقلا

 :رديح متسر لوقو

 عم عمتجا نم لكو ةياغلل نسح ماعلا يأرلا نإ»

 ةسايس .برعلا ةنوعم ىلع قفاوي (لصيف) هتلالج

 ربكأ .اهرهاظت تقو نحي مل نكلو تروحت ايناطيرب
 .«ةيفشلوبلا لماع

 تداع يتلا تاراصتنالا ىلإ رديح متسر ريشي مث

 «نييلامكلا كارتألا ةوق ديازتو ةيفشلوبلا اهتققحف

 هامس امو 7'2ةينانويلا ةرازولا سيئر سوليزنف طوقسو

 .اسنرف روحت

 :لوقي مث

 سردو تيرك ةريزج يف دلو )1١874-197515( سوليزنيف )000(

 مكحلا مواقو . تيرك يف ةاماحملا ىطاعت مث انيثأ يف قوقحلا

 نانويلاب اهقاحلإو هنع ةريزجلا لصف يف حجنو تيرك يف نامثعلا

 ًاضراعم ناك 141١. ةنس ءارزولل ًاسيئر راصو انيثأ يف ماقأف

 ةيملاعلا برحلا يف دايحلا ىلع ءاقبلا يف نيطنطسق كلملا ةسايسل

 يف سسأف هلاقأ كلملا نكلو اهيف اهجز لواح دقو «لوألا

 ىلإ لقتنا مث تيرك يف ةيروث ةموكح 1١917 ةنس ربمتبس /لوليأ
 ىلع كلملا ربجأو ايناملاو ايراغلب ىلع برحلا نلعأو كينالس
 يف نانويلا لّثم . ءارزولل ًاسيئر انيثأ ىلإ داعو شرعلا نع لزانتلا
 نكلو .ريمزإ ينانويلا شيجلا لتحاو سيراب يف ملسلا رمتؤم
 لامك ىفطصم تاوق مامأ لوضانالا يف ينانويلا شيجلا لشف

 197١. ةنس تاباختنا يف هطوقسو همجن لوفأ ىلإ ىدأ ةيكرتلا

 نكمي ال «مهريغ نم ريخ برعلا ىلع دانتسالا»

 يف الإ كلذ ديرت ال ارتلكنإ نكلو . مهتنواعمب الإ كلذ
 ايروس ةلأسم امأو .ةرطيس اهيلع اهل يتلا نكامألا

 . «نآلا اهوكرتي نأ نوديريف

 :لوقيو

 سيسنرفلا ىأر .حلاصم ةسايسلا اذكهو ...»

 زيلكنإلا امأو ,برعلا اومكحيل كارتألا عم قافتالا

 نوليمي مهنإف نانويلا مهتدضاعمب مهتسايس تسلفأ نيذلا

 . «كارتألا ىلع برعلاو سورلا ىلإ

 رخل عتارت ينلرك
 ةسايس دض اسنرف ةسايس نأل دعاسم فقوملاو)

 برضو ًانلع كارتألا ةملاسمل يمرت ىلوألا .زيلكنإلا

 كرتلا عمقل يمرت ةيناثلاو .نانويلا ىتح جارخإو برعلا
 غيل بطخ نم رهاظ اذهو .نانويلاو برعلا دييأتو

 .«جروج ديولو

 لسرأ (راك بيليف) نإ 6 ةحفصلا يف لوقي مث

 :لوقي

 ديولو «ةيبرع ةسايس ىلع ريسلا تررق ةرازولا نإ»
 يف ارتلكنإ لمعت نأ يئتري (ءارزولا سيئر) جروج

 كرتتو برعلا عم اهدوهع نمض ندرألا قرشو قارعلا

 ال هيأر ىلع اسنرف ةعجارم نأل ايروس يف نآلا اسنرف

 نأ يئتري هنإف (ةيجراخلا ريزو) نزرك امأو .ةدئافب يتأت

 نأل ةحارص لكب ايروس ةلأسمب ًاضيأ اسنرف عجارت

 لبقت اهلعلو برعلل ةيلخادلا ندملاب ةدهعتم ارتلكنإ

 مل اذإو ءايروسو قارعلا :نيفرطلا مضت ةموكح فيلأتب
 . «اهلامعأ يف ٍذئدنع ةرح ارتلكنإ نوكتف لبقت

 درجم «(مالقأ سوؤر) اهنإ انلق يتلا صوصنلا هذه
 ىربك تالوحت ىلع صنلا اهءارو يفخت ءمالقأ سوؤر

 نوبرهتي زيلكنإلا ناك نأ دعبف «ةيزيلكنإلا ةسايسلا يف
 ناك نأ دعبو «ةيسنرفلا عماطملا ةسيرف هنيكرات لصيف نم

 مث ءالاح سيراب ىلإ باهذلاب هعنقي مهتيجراخ ريزو

 ىلإ ةدوعلا نع هينثي نأب سيراب يف مهريفس ىلإ زعوي
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 ًاليوط رظتني لصيف اوكرت نأ دعبو . كلذ لواح اذإ ندنل

 نإ :رديح متسرل لاق ىتح سأيلا دح ىلإ ايلاطيإ يف
 ال زيلكنإلا نأ نظأو ؟لعفأ اذام «نيشم انه يئاقب

 ناكو . .ةرضاحلا فورظلا يف ًائيش اولعفي نأ نودوي

 مل اذإ كلذ هنكمي ال هنكلو «ندنل ىلإ باهذلا ديري

 مث .اهتقفاوم ٍدبت مل نآلا ىتح ارتلكنإو ءارتلكنإ قفاوت
 كلملا ةلباقمل هنوعدي زيلكنإلاب اذإو ةأجف رمألا لدبتي

 نع نوثدحتي اوراصو ءهينميو هدعي كلملا راصو

 .ندرألا قرشو قارعلا يف برعلا فاصنإ

 ريغل لوحتت تأدب ايندلا نأل ناك لوحتلا اذه

 نوينانويلاو نورصتني اوداع كيفشلوبلاف ء.مهحلاص

 ناكف «كارتألا نم نوبرقتي تويسنرفلاو نومزهني اوداع

 .ناك ام اذهو مهتاططخم ليدبت نم مهل دب ال

 ١97١ نيماعلا يف ايناطيرب داصتقا راهنا دقل

 تفقوتو تارداصلا تطبهو راعسألا تروهدتف ١47١و

 قاطنلا ةعساو ةلاطب دالبلا تحاتجاو تاكرشلا لامعأ

 نولءاستي نويسايسلا ذخأو ؛لبق نم هدهشت مل وحن ىلع
 ةسايسلا تارماغم ءابعأ لمحتت نأ ايناطيرب عيطتست له

 .نيدفارلا دالبو نيطسلف لثم ةنكمأ يف ةيجراخلا

 نأ هدالب ىلع ليحتسي هنأ جروج ديول نلعأ دقل

 نم فلؤملا اهشيج ىلع  ةياهن ال ام ىلإ  يقبت
 . ةينامثعلا ةيروطاربمألا لتحي يذلاو لجر «,

 ىلإ شيجلا ددع ضفخنا ١1١15 فيص لولح عمو

 .لجر

 تاوق تمجاه وينوي /ناريزح 1١:4 ١6١ ةليل

 لوبنتسا برق ةيناطيربلا تاوقلا نم اجوف لامك ىفطصم
 . ةينامثعلا ةمصاعلا لتحت يتلا تاوقلا كلذب ةددهم

 عقو هنأ اميس ال عزفلا يكرتلا موجهلا اذه راثأ دقل

 ىلإ هتثعب لامك ىفطصم لاسرإ ىلع دحاو رهش دعب

 نييسنرفلاب نويلامكلا اهقحلأ يتلا مئازهلا دعبو ايسور
 رقأف .تادجنلا ًابلاط يناطيربلا دئاقلا قربأف .ايكيليك يف

 نأب ندنل يف ةيروطاربمألا تاوق ناكرأ ةئيه سيئر

 «ةينانويلا تاوقلا يه ةدجنلل ةرفاوتملا ةديحولا تاوقلا

 ماشلا

 ةينانوي ةقرف ىلإ بلطلا ءارزولا سلجم ىلع حرتقي هنأو

 سوليزينف ناكو .لوبنتسا نع عافدلا يف هدعاست نأ

 نانويلل ءافلحلا حمسي نأ طرشب ةقرفلا ميدقتل ًادعتسم

 شيجلل حيتي نأ هنأش نم اذهو ءريمزإ نم مدقتت نأب
 مزتعي يذلا ماهلا بيجلا ىلع ءاليتسالا ينانويلا

 .نانويلا ىلإ همض سوليزينف

 ٠١ يفو «دعتسم نم رثكأ ناكف جروج ديول امأ

 ديول عم يسنرفلا ءارزولا سيئر قفتا وينوي /ناريزح
 .ريمزإ نم دودحم ينانوي مدقتب حامسلا ىلع جروج

 /ناريزح نم نيرشعلاو يناثلا يف نوينانويلا نش اذكهو

 لئاوأ يف اولوتساف رواحم ةثالث ىلع ًاموجه وينوي
 ةبضه ىتح ىرغصلا ايسآ رئاس ىلع ويلوي /زومت
 ىلع ةينانويلا تاوقلا تقش كلذ ءانثأ يفو .لوضانألا

 لاق .ايقارت قرش ربع اهقيرط ليندردلل رخآلا بناجلا
 .دوجو نم ايكرتل دعي مل :رفظلاب يشتنملا جروج ديول
 ناطلسلا ولثمم عّقو 145١ سطسغأ /بآ ٠١ يفو
 ةدهاعم ىلع اهل لوح ال يتلا هتموكح ولثممو يكرتلا

 ىلإ ةينامثعلا ةلودلا ةدهاعملا هذه تصلق دقو .«رفيس»

 يضارأ نانويلا ىلإ تداعأو دوجولا مدع نم برقي ام

 دق نوينانويلا ناك يتلا ةيلحاسلا ىرغصلا ايسأآ

 .ةنس فالآ ةثالث وحن لبق اهونطوتسا

 ةيناطيربلا تاوقلاف «رفيس» ةدهاعم يمحي نم نكلو

 مدقتي نأ سوليزينفو جروج ديول نيب ررقتف ءتحّرس دق
 ىلع ءاضقلل لوضانألا لخاد ىلإ ينانويلا شيجلا

 * ” ةديلامكلا

 مزه «ةينانويلا ةيباينلا تاباختنالا دعوم يفو
 ايناملأل نولاوملا ءامعزلا ةطلسلا ىلإ داعو سوليزينف

 دق نويسنرفلاو سوليزينف ناك نيذلا ءافلحلل نوداعملا

 .برحلا لالخ مهوفنو مهب اوحاطأ

 يف كاذموي زيلكنإلا عضو رديح متسر فصيو

 :يلي امك نزرك مهتيجراخ ريزو نع هثيدح

 هقافتا لطب مجعلا يف :هتسايس تقفخأ-١

 .اهنم هشويج تبحسناو



 ماشلا

 رفاس نأ ىلإ لّوحو لّدبو بذك ايسور يف - ١
 يف كيفشلوبلا لامعأ ديقي نأ دارأ تاكو 0١ نارك

 . مهتايح يهو ءادنغابربلا نم مهعنميو مهدالب

 ءايجروج يف ىتحو ناجيبرذآو اينيمرأ يف -"

 تحت ةئلاثلاو «نييلوألا ىلع كيفشلوبلا ىلوتسا

 ةريغصلا لودلا هذه نم لعجي نأ ديري ناكو .ديدهتلا

 تبحسناو هيناب ىلع ىعادتف ةيفشلوبلا هب دصي ادس

 . موطاب نم ايناطيرب شويج

 .ةيكيفشلوبلا عم اينولوب يف  ؛

 قتفلا قتر ديري نآلا هنأكو نانويلاو كارتألا عم  ه

 . كانهو انهو ريمزإ يف هثدحأ يذلا

 .ةلئاه ةروث ثدحأ قارعلا يف ١

 .هبصعتل ًارظن الح اهل دجي مل رصم يف -

 . ةرمتسم ةروث يف دنهلا -8

 .ةيضرم ريغ ناغفألا عم لاوحألا 9

 زيلكنإلا نومهتي نيطسلفو ايروس يف برعلا- ٠

 .نيينويهصلل مهكالمأ عيبو مهنع يلختلاب

 ١ - اهيلع مامإلا ةمايق تماق نميلا يف .

 برعلاو هعم ايناطيرب دوهعب ٍفوي مل زاجحلا - ١
 .نوبضاغ

 ٠ - ةمقان اسنرفو اسنرف لجأل اذه لك . .

 : الئاق كلذ ىلع بقعي مث

 ءارزو دصقي) هؤالمزف ةيبوروألا لئاسملا امأو

 . . .اهيف ًاباسح هل نوبسحي ال (ىرخألا لودلا ةيجراخ

 :لوقي مث

 نمف هلإك هسفن ىلإ رظنيو ًاديج نزراك ملكتي
 «ةوقلاب الإ مهفي نأ ليحتسملا نمو رودي نأ بعصلا

 ءامعز نم )1417٠-1455( جيفوسيروب دينويل :نيسارك )١(

 ةروث يف فونادغوبو نينيل عم ةفشالبلا داق لئاوألا نييعويشلا

 مث شيجلا تازيهجت ةنجلل ًاسيئر ناك ١414 ةنس ذنمو 6

 يفو ةيتايقوسلا ةموكحلا يف لقنلل مث ةعانصلاو ةراجتلل ًاريزو
 .ىرخأ بصانم
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 اهالولو ةيعضولا هتمهفأ قارعلا ىف ةوقلا نأ هلل دمحلاو

 نحن انيعاسمو اننولا كيف نيكول لرقن امك

 . حايرلا جاردأ برعلا يبحم
 :لوقي مث

 ريثأت اهل ناك قارعلا ةروث نأ (لصيف) انديس انل ركذ

 .(ةيبهذ) ةريل فلأ ٠ اهليبس يف فرص هنأو ميظع

 لصيف فرص نع متسر هركذ ام ىلع ًاقيلعت لوقن
 :لوقن - ةيقارعلا ةروثلا ليبس يف ةريل فلأ ٠

 دحأل ىور قارعلل ةئيجم دعب لصيف كلملا نإ

 لبق نم ىور امك «يرسايلا ناولع ديسلا ةروثلا ءامعز

 نييركسعلا ضعب ىلإ عفد هنأ خيبط وبأ نسحم ديسلل

 هب نيلصتملاو قشمد يف كاذموي نيدوجوملا نييقارعلا
 هثيجم دعبو .راوثلا ىلإ اهلاسرإل لاملا نم ةريبك غلابم
 دكأتف لاومألا كلت ريصم نع ققحتي نأ دارأ قارعلا ىلإ

 اهنم لصي ملو قشمد يف باحصألا نيب تمسق اهنأ هل

 .داوشلل ءيش

 لبق - ىفخي ال امك  هبتك : رديح متسر هبتك امو

 .قارعلا ىلإ لصيف ءيجم

 تلظ دق تناك اذإ كيفشلوبلاب ةناعتسالا نأ ىلع

 دقف .ذيفنتلا زيح ىلإ جرخت مل ةركف درجم كاذموي
 مايق دنع ثادحألا هذه نم نينس سمخ دعب ترج

 كيفشلوبلاب ةناعتسالل ةلواحم ١97264 ةنس ةيروسلا ةروثلا

 يوري ام ىلع يهو «تفقوت مث ًايلمع ًأطوش تعطق
 ىلع ترج 57 ةحفصلا يف هتاركذم يف ضهيون جاجع

 :يلاتلا لكشلا

 ديشرب هتلص نع ثدحتي وهو ضهيون جاجع لوقي
 :جاجع لمعي ناك ثيح سدقلا يف هب هئاقتلاو عيلط

 عيلط ديشر ةلواحم يف صخلتت ىلوألا ةثداحلا

 مسالا نكي ملو .كيفشلوبلا نم حالسلا ىلع لوصحلا

 ال ,كيفشلوبلا وأ ةيعويشلا الإ ايسور نع عئاشلا

 ديشر عاطتسا فيك يردأ الو .يتايفوسلا داحتالا

 ىلع هتلأس انأ الو ,نيطسلف يف (نييعويشلا)ب لاصتالا

 ًاعم اندوجو نم مغرلا ىلعو «ةجشاو ةلص نم اننيب ام



 كلل

 نم ًائيش ينع يفخي نكي ملو ءسدقلاب هتماقإ لاوط
 . هلأسأ مل ًالعف يننكل ءاهريغصو اهريبك رارسألا

 بيبأ لت نم لجر يتأيس :حابص تاذ يل لاق

 ناونع ىلع هتللد دقو «يناريل ةيبرعلا نسحي يدوهي
 انه قاب انأف ءمويلا هنيبو ينيب دعوم كانهو «(نويسنبلا)

 ؛لجرلا اذه ءيجم يف ببسلا هلأسأ مل .هئاقلل مويلا

 ديري دحأ ءاج اذإ هنأ ىلإ نويسنبلا ةبحاص تهبن امنإو

 يعوجر تقو ناكو .لخدي هعدتلف «كب ديشر ةلباقم

 «تيتأ املف .رهظلا دعب ةيناثلا لبق نوكي ال ىلمع نم

 يتأيسو «هعم ًاعامتجا دقعو ءىتأ ميهاربإ إي لاق

 لوضفلا ينعفد دقو الإ يسفن رأ مل انهو .ىرخأ تارم

 اذه :يللاقف .«؟يدوهيلا اذه دصق ام» :هلأسأل

 حورلا يف قيمع يعويش وه امنإو ءرهاظلا يف يدوهي

 هب كشت ال يك اهب رهاظتيو .ةيدوهيلا همهت ال «ةيعويشلا
 يف ةرم لوأل مويلا ّيلإ ىتأو .هلقتعتف ةموكحلا

 .ارارم سدقلا يف هب عامتجالا يل قبس نكلو «نويسنبلا
 ةرباخم ءارو نم يغتبأ - كيلع يفخأ ال - ينإو

 «حالسلا يف ةروثلا ةدعاسم ىلع لوصحلا كيفشلوبلا

 نم هلقن انيلع نحنو ءزاجحلا ئناوم ىدحإ ىلإ ًالصاو
 هتايحالص اذه ميهاربإو .زوردلا لبج ىلإ كانه

 يف ىلعألا هعجرمب لصتا هنكلو «ةضوافملا يف ةدودحم

 ضوفم امور نم رضحي نأ ىلع انقفتا ٍذئدعبو .امور

 دوعيسو .قافتالا يف ةقلطملا ةيحالصلا هل يعويش

 . لبقملا عوبسألا يف ميهاربإ

 ًاعيلط ربخأو ميهاربإ ءاجو .لبقملا عوبسألا ءاج
 اذه يتأي نأ عيلط بلطف .رضح دق ضوفملا نأ

 ءاجتف:.نويستبلا يف هيلإ عدتجيف' سدقلا ىلإ ضوفملا
 ضوفملاو ديشر نيب نويسنبلا يف عامتجالا دّقعو
 :دعب اميف ديشر يل لاق .تاعاس ةدع مادو «ميهاربإو

 ةدعاسملا ىلع ةقفاوملا مامت ىفاو ضوفملا نإ

 ىفطصم اهب اولماع يتلا ةقيرطلا ىلع حالسلا ميدقتب
 ىلإ هنولصوي حالسلاو ءلوضانألا برح يف لامك

 عضو يعويشلا ضوفملا نكل .زاجحلا ئناوم ىدحإ

 ماشلا

 ةروثلا يف قبطت نأ وهو «ةرعش هنع حزحزتي مل ًاطرش

 . ةيعويشلا ئدابم

 :ديشر لوقي هل تلقف

 ءطرشلا اذه لامك ىفطصم ىلع اوطرتشت مل مكنإ
 ةيموقلا انتحلصم يف سيل لب ءانعسو يف سيل نحنو
 يف رخآ ناكم يف وأ .زوردلا لبج يف ةيعويشلاب ةادانملا
 دنع ةفشالبلاو عيلط ديشر نيب قافتالا فقوو .ايروس
 وحن ددرتي لظو ءهلمأ عطقي ملف ميهاربإ امأ .دحلا اذه
 . (ىهتنا) ىودج الب نكل رهش

 لصيف ةدوع

 رهشأ ةسمخ ماد سيراب يف بايغ دعب لصيف داع

 ء9١91١ ةنس ليربأ /ناسين ٠١” يف توريب لصوف

 عيمج نم دوفو هيف تمهاس ارهاب ًالابقتسا اهيف لبقتساف

 ًاباطخ هيلبقتسم يف بطخف ةينانبللاو ةيروسلا قطانملا
 .ىطعي الو ذخؤي لالقتسالا : هيف لاق

 يف ةينلا هيف نلعأ يفحص عامتجا يف ًانايب عاذأ مث

 ضرحو لماكلا لالقتسالا ىلع رارصإلاو .يروسلا

 . فصلا ةدحو ىلع

 لك نم دوفو اهيلإ هتفاو ثيح قشمد ىلإ ىضم مث

 حيضوت نم سيراب يف هب ماق ام حرشو ةيبرعلا ةروثلا مايق
 مث «ةيعيبطلا اهدودحب ايروس نع عافدلاو ةيبرعلا ةيضقلا

 اذإو «هب ماق امل نيديؤم اوناك اذإ اميف نيرضاحلا ىتفتسا

 ةيلخادلا اهتسايسب ةموكحلا ريدي نأ ىلع نوقفاوي اوناك

 .باجيإلاب ًاعيمج اوباجأف .ةيجراخلاو

 ءيباين سلجم باختنا ىلع ًابصنم مزعلا ناكو

 نأ نكمي ال باختنالا نأل كلذ نع رظنلا فرص نكلو

 نيطسلف يف يزيلكنإلا لالتحالا دوجو عم اماع نوكي

 يرجت نأ يئثترا كلذل .لحاسلا يف يسنرفلاو

 اوبختنا نيذلا نييوناثلا نيبخانلا لبق نم تاباختنالا



 ماشلا

 .ةلقتسملا ةيروسلا ةقطنملا باون عم نيطسلف

 يروسلا رمتؤملا : يمس يذلا سلجملا حتتفاو

 يف ١419 ةنس وينوي /ناريزح نم عباسلا يف ماعلا

 نإ رمتؤملا حاتتفاب هباطخ يف لصيف ريمألا لاقو .قشمد
 .دالبلل روتسد نس رمتؤملا تامهم ىدحإ

 ةرازولا سيئر نم ةيفرب لصيف ريمألا ىقلت مث

 باجتساف .ايوروأ ىلإ اهيف هوعدي جروج ديول ةيناطيربلا

 افيح ىلإ راطقلا يف هيقفارم عم هجوتو ةوعدلل ريمألا
 ناكو ءايليسرم أدصاق ةيناطيرب ةفاسن ىلع اهنم رحبأو

 ربمتبس /لوليأ ١١ يف سيراب لصي نأ ضورفملا نم
 ةيسنرفلا نيتموكحلا نيب تاضوافملا نكلو 8

 ةقفاوم ريغ اسنرف تناكو .تهتنا دق نكت مل ةيزيلكنإلاو

 ةفاسنلل زعوأف «تاضوافملا هذه يف لصيف كارتشا ىلع

 تجّرعو ؛ريسلا يف أطابتت نأ رحبلا ضرع يف يهو

 ضعبل اهجايتحا ىوعدب ةطلام ىلع ضرغلا اذهل
 ١8 يف الإ ايليسرم لصت ملف ءدوقوللو حالصإلا

 نييسنرفلا نيب قافتالا مت نأ دعب ربمتبس /لوليأ
 ردصو .مهنيب اهيلع ةفلتخملا رومألا ىلع نييناطيربلاو

 لحت نأب قافتالا نلعي ربمتبس /لوليأ 7 يف غالب

 ايروس يف ةيزيلكنإلا تاوقلا لحم ةيسنرفلا تاوقلا
 هامحو صمحو قشمد :عبرألا ندملا ءانثتساب ايكيليكو

 ةيضقألا مضتو ؛ةيبرعلا تاوقلا اهيف لظت يتلا بلحو
 ايشارو ايبصاحو كبلعبو (ةقلعملا) عاقبلا :ةعبرألا

 ىلإ مضت  ةيبرعلا تاوقلا ةقطنم ةيقرشلا ةقطنملل ةعباتلا

 . يسنرفلا لالتحالا ةقطنم ةيبرغلا ةقطنملا

 4/١1/ موي نع هتاركذم يف رديح متسر ركذيو

 لابقتسال نويل ةطحم ىلإ احابص اوبهذ مهنأ 89

 ببس نع متسر لءاستيو ءادحأ اودجي ملف ريمألا

 ينإ :ًالئاق ًاميلس ًاجاتنتسا جتنتسي مث ءريمألا ءيجم

 جروج ديول ةركاذم رضحي نأ ناك دصقلا نأ دقتعأ

 .وصناميلكو

 تقولا يف ريمألا لوصو مدع نم هبارغتسا يدبي مث

51١ 

 وضوحا رمأ عع شاد ريجاتلا اذه نطأ :كلئاق نيعملا
 ْ .مايألا انل هفشكتس

 مدع ىلع نييسنرفلا رارصإ نأ ملعي نكي ملو

 نكي ملو ءرمألا اذه وه تاضوافملا يف ريمألا ةكراشم

 .راهنب لب ليلب ال ًاربدم ًأرمأ لب .ًايصرصخ ًأرمأ

 اذه فيك لءاستيو ءجروج ديول رفس ركذي مث
 ؟ريمألا لوصو لبق رفسلا

 ريمألا رخأت نظأ :ًالئاق ميلس جاتنتسا ىلإ دوعي مث

 نأكو ءررقت ام ررقت نأ دعب يصوصخ رمأ ىلع ًاينبم
 هضوافت نأ اهدئارج بسح ديرت ال ةيوسنرفلا ةموكحلا

 ال ذإ ارتلكنإ نيبو اهنيب تاركاذملا رصحنت نأ تبلط لب
 .ريمألاب اهل ةقالع

 «ريمألا غلب دق ندنل ىلإ جروج ديول رفس نأ ودبيو
 هقيرط ذختا كلذل «سيراب ىلع جيرعتلا يف ةدئاف ري ملف

 .ندنل ىلإ اهنم لاقتنالاو «(ينولوب) ىلإ راطقلا يف

 ءارزولا سيئر نم ًالك لصيف ريمألا ىقتلا ندنل يفو

 يبنللا لارنجلاو (نزرك) ةيجراخلا ريزوو جروج ديول
 نأو نييسنرفلا عم هيلع اوقفتا ام ىلع هوعلطأف نيعمتجم

 شويجلا باحسنا ةطخ هل حضويس يبنللا لارنجلا

 . ةيسنرفلا شويجلا راشتناو ةيزيلكنإلا

 قيبطت اذه نإ لاقو كلذ ىلع لصيف ريمألا جتحاف

 هيلع قفتا امل ةضقانملا وكيب - سكياس ةدهاعمل يلمع

 مايقل ًاطرش زيلكنإلا مساب نوهامكمو برعلا مساب هدلاو

 يلامش نم ةيبرعلا دالبلا لالقتسا وهو «ةيبرعلا ةروثلا
 مانت ةليادس ادم اه يدعلا طيحملا ىتح نوردنكسإ

 .ندعو ةرصبلل

 «كلذل ةنمضتملا ةدهاعملا نع ةروص مهل زربأو

 يف ككشو هتريح ىدبأ جروج ديول اهيلع علطا املف
 اذهبو ءةيجراخلا ةرازو ىف ةدهاعملا هذه لثم دوجو

 نارا دل هيك ةزهامك نإ ناكر «تاذلاب صنلا

 .ةروصلا هذهب ةدهاعم ىلع عّقو

 لسرأف . مهدوعو نم نولصنتي زيلكنإلا أدب اذكهو
 قئاثولاب هدوزيل هدلاو ىلإ ةيقرب لصيف ريمألا
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 ىلإ ةلصفم ةركذم لسرأ اهلوصو دعبو ءصوصنلاو

 لع اجمع ءهدلاو نم هلصو ام اهنمض جروج ديول

 نإ الئاق ءاسنرفو ارتلكنإ نيب ربمتبس /لوليأ ١6 قافتا

 ةيرسلا تادهاعملا نمض لخدي وكيب - سكياس قافتا

 نوضفري برعلا نإو ءاهءاغلإ ءافلحلا ررق ىتلا

 . مهعالطا نود دقعت ةيقافتا يأب فارتعالا

 يبنللاو نزركو جروج ديول :ةثالثلا ريمألا لباق مث

 «ةتقوم ةحئاللا هذه نإ جروج ديول لاقف ؛نيعمتجم

 نمو ساقفقلا نم اهشويج بحسل ةرطضم ارتلكنإ نإو
 .تاقفنلل اضفخ ايروس

 اولسرأ زيلكنإلا نأب برعلا ىلع نمي نزرك حارو

 نيموكحم برعلا يقبل ءافلحلا الولو دونجلا نم ًانويلم
 قرشلا يف براحت ارتلكنإ تناك امنيب هنأو .كارتألا نم

 ال نأ لدعلا نم سيلف برغلا يف براحت اسنرف تناك

 . اهعفانم ظفحتو اهبناج ىعاري

 لتاقت تناك اسنرف نإ :ًالئاق لصيف ريمألا هيلع درف
 برعلاو ءاهيلع يناملألا موجهلا دصو اهدالب نع ًاعافد

 اسنرفل حمسي فيكف «مهدالب لالقتسال نولتاقي اوناك
 ءاهدالب نع ناملألا تعفد يتلا يهو ,مهدالب لتحت نأ

 ءافلح اوناك دقو مهقوقح الإ نوبلطي ال برعلاو

 برحلا يف برعلا لعف ام نوفرعي زيلكنإلاو ؛ءافلحلا
 نم اوجرخ دق اوناك اذإو ءرصنلا قيقحت يف مهرثأو
 يبنجأ مكح يف اولخديل كلذ ناك لهف كارتألا مكح

 !؟رخآا

 ةيبرعلا ةوقلا ربجأ يذلا وه هنأب يبنللا لصيف ركذو

 اهربجأ  يبويألا يركش ةدايقب توريب ىلإ تبهذ يتلا

 ربيغت نم دب ال ناك اذإ هنأو «توريب نم باحسنالا ىلع
 ىف هتلتحا دق تناك ام ىلإ ةيبرعلا ةوقلا دوعت نأ بجيف

 ١ .لحاسلا

 اوركاذتيل نيعمتجم اوقتلاو لصيف نع ةثالثلا درفناف

 ىلع نودريس مهنإ نيلئاق اوداع مث ءةركذملا باوج يف

 . ةيطخ ةركذمب ريمألا ةركذم

 راظتنا لاطو ربمتبس /لوليأ 77 يف كلذ ناك

 ماشلا

 نيرشت 7 يف لسرأف «هتركذم باوج لوصو لصيف

 ىلوألا هتركذمل ًاديكأت ةديدج ةركذم ربوتكا /لوألا

 .اهب ًاريكذتو

 ةركذملا باوج ءاج ربوتكأ /لوألا نيرشت ١١ يفو

 يسنرفلا شيجلا لحيل يزيلكنإلا شيجلا باحسنا
 بقاوع نأل اسنرف عم مهافتلاب برعلا حصنيو ءهلحم

 جروج ديول لسرأ امك .ةميخو بقاوع اهعم برحلا

 تاقافتالا نم ًالصنتم هتركذم ىلع ًاباوج لصيف ىلإ

 فيلأتو يزيلكنإلا شيجلا باحسنا ىلع ًارصم ةقباسلا

 يسنرفإ رخآو يزيلكنإ بودنم نمو لصيف نم ةنجل
 .باحسنالا اذه ىلع بترتي اميف رظنلل ىكريمأ ةسائرب

 وروغ لارنجلا وه ًاسرش ًايركسع ًايماس ًاضوفم اوراتخا
 ديب اميف يسنرفلا شيجلل ًادئاق نوكيو دالبلا مكحيل

 لبق نزركو جروج ديولو لصيف نيب ةلباقم دعبو

 دعب عضولا ةساردل نوسليو يكريمألا لارنجلاو وروغ
 رمتؤم ىلإ لحلا رمأ كرتي نأ ىلع يزيلكنإلا باحسنالا

 .حلصلا

 لوبقلا مدع نأ هتاركذم يف رديح متسر ىريو

 .اسنرف ىلع برحلا نالعإ هادؤم ناك كلذب

 لوادت ىرج هنأ ةرتفلا كلت ثادحأ نم ركذي اممو

 نأ ىلع ايروسو قارعلا ديحوت ىلع فارطألا ضعب نيب

 .ةدحولا

 تاجارحإ نم صلمتلا نولواحي زيلكنإلا حارو
 ىلإ نزرك ةيجراخلا ريزو هاعدتساف «ندنل يف مهل لصيف

 هيلإ ةهجوملا ةوعدلا لوبقب هعنقأو ةيجراخلا ةرازو

 يأ هبحصي نأ نود ءًآلاح سيراب ىلإ باهذلل

 دييأت وأ ءاحيإ ىلع لدي ءيش يأ نودو ءيزيلكنإ

 .وصناميلك ةيسنرفلا ةرازولا سيئر ةلباقمل «يناطيرب



 ماشلا

 نزرك رداب ندنل ىلإ لصيف دوعي نأ نم ًافوخو

 نأ هنم ًابلاط سيراب يف يزيلكنإلا ريفسلا ىلإ ةباتكلاب
 . كلذ لواح اذإ ندنل ىلإ ةدوعلا نع لصيف ىنثي

 يبرعلا رمألا نم مهيديأ زيلكنإلا ضفن اذهبو
 ءمهب اوقثو نمب اوردغو مهدوهعل اوركنتو ءًايئاهن
 !(")هدحو ةيسنرفلا عماطملا هجاوي لصيف اوكرتو

 لصيقل اوحّول كلذ نوفرعي اوناك نيذلا نويسنرفلاو
 وروغ لثم ًارابج ًابصعتم ًايركسع اوراتخا نيح ةوقلاب

 . . .ايروس يف لصيف هب اولباقيل

 ام عقوم مأشأو فقوم جرحأ يف لصيف ناك اذهبو

 !لاجرلا مئازع دهي

 ةرصتنتم برحلا نم ةجراخ اهنأ ىرت ةمأ نطولا يفف
 «لاتقلا اهعسو ام تلتاق نأ دعب نيرصتنملا اهئافلح عم

 «صوقنملا ريغ اهلالقتسا الإ رصنلا اذهل ةرمث ىرت ال

 وهف «ةرمثلا هذه ينج ةعباتم لصيف ىلإ تعدوأ يهو

 ىلع مهلمحو نييروسلا مئازع نيهوت ىلع نولمعي زيلكنإلا ناك )١(
 لالخ يفف .يسنرفلا يرامعتسالا عقاولل اوملستسيل سأيلا

 مكاحلا نسليو لنركلا اهءاج سيراب يف يبرعلا دفولا دوجو

 ٠١ يف (لب سم) هتنواعم هبحصت قارعلا يف ةلاكولاب ماعلا يندملا

 ءارزولا سيئر ىلإ ةروشملا ميدقتل 1114 ةنس سرام /راذآ

 ايروس يف عضولا نأشب يناطيربلا دفولاو جروج ديول يناطيربلا

 «يلاهألا تابغرب قلعتي اميف ةصاخو امهليقتسمو قارعلاو
 دمحأ روتكدلاب لب سم تقتلاف .روزلا ريدو لصوملا ريصمو

 يف لاوحألا نإ : هل هتلاق امم ناكف يروسلا دفولا وضع يردق

 يباكرلا اضر ةرادإو .ئيس يئاذغلا عضولاو «ةنسح ريغ ايروس

 ءاربخ مهدنع دجوي الو «ةنسح ريغ (ماعلا يركسعلا مكاحلا)

 روهدت يف رمألاف كلذل .ةلاحلا هذه ةاوادمل داصتقالا يف

 تدهشتساو عئاش اذه نأو يشتري اضر نأب تعدا مث .رمتسم

 :تلاق اهثيدح ماتخ يفو .لوقلا يف اهقفاوف نسليو لنركلاب

 نأل مكحاجن كلذ يفو نييوسنرفلا عم اوقفتت نأ الإ مكل سيل
 زيلكنإلا امأو «مكدالب يف مكونراعي نأ مهنكمي ال نييكريمألا

 نأ قفوألاف ايروس يف مكنوؤش يف اولخدتي نأ نوديري الف

 نأ مكلاب نع برغي ال نأ بجي مث .نييوسنرفلا نم اوبرقتت
 كرتت اهيلإ اليم مكنم تدجوو ايروس ىلإ تلخد اذإ اسنرف
 نيحلا نيب اهلاوقأ ديؤي لنركلا ناكو .اهيلإ مكتلامتسال ةنراوملا

 ةدمل قشمد راز هنأب دازو .ءيش لك ىلع اهقفاوي مل نإو «نيحلاو
 . عضولا ءوس كردأف مايأ ةثالث

 . ةنامألا هذهب طيرفتلا عيطتسي ال كلذ ىلع نمتؤم

 يف ةمألا كلت دئاق هسفن وه ناك دقو اميس ال

 .يملسلا لاضنلا يف

 هنع ىلخت «ةسرتفم شوحو نيب هسفن ىري انه وهو

 ديري نم هباينأ نع رشكو ءهديضعتب نقوي ناك نم

 !هنطو سارتفا

 ءدجلا دج اذإ نطولا اذه نع هب عفدي ام كلمي الو

 مهحالس مزه نم ةهجاوم يف ركذي حالس الب لزعأ هنإ
 !ناملألا حالس : حالس ىتعأ

 /لوألا نيرشت نم نيرشعلا يف سيراب ىلإ لصو
 نبا سنرفتملا يرئازجلا هلابقتسا يف ناكف ١914 ربوتكأ

 (نورجرب) وه ةيجراخلا ريزو مساب بودنمو طيربغ
 ةرازو يف ايسآ نوؤشل دعاسملا ريتركسلا (وغ) نواعم

 . ةيزيلكتإلا ةرافسلا يف يركسعلا قحلملاو «ةيجراخلا

 ءاقللا مادو ءوصناميلك ىقتلا هسفن رهشلا نم 7١ يفو

 . فصنلاو ةرشع ةيداحلا ىلإ ةرشاعلا ةعاسلا نم

 :هيف راد ام مهأ اذهو

 لباقي نأب هل حمسي مل هنأب ًابتاعم ريمألا أدب
 درف .ندنل ىلإ سيراب نم هرورم ءانثأ وصناميلك

 سيراب يف ريمألا فقوتي نأ بلطي مل هنأب وصناميلك
 .ندنل ىلإ جروج ديول ةوعد يبلي ناك هنأب هملعل

 ًاممصم ناك قشمد نم هجوت نيح هنأب لصيف لاقف

 مل جروج ديول نأب وصناميلك درو «سيرابب رمي نأ ىلع
 نأ هيلإ بلط مث ايروس نم ريمألا ىعدتسا نيح هرشتسي

 .قيرطلا يف فقوت ريغ نم ندنل ىلإ أوت بهذي

 لاسرإ زيلكنإلا بلط ضفر هنأب :الئاق لسرتساو

 هل سيلو يركسع وروغ نأل ؛ندنل ىلإ وروغ لارنجلا

 . ةيسايسلا تاضوافملا يف كراشي نأ

 وصناميلك رظنب وه ناك اذإ امع لصيف لءاست انهو

 يف هقراف امدنع هنإ وصناميلك لاقف ؟ًاقيدص مأ اودع

 الإ هنع هسفن يف نكي مل ايروس ىلإ ًادئاع ىلوألا ةرملا
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 مهل مّدقو زيلكنإلا لصف ريمألا نأ هغلب امدنع بجعتلا

 . "7ايروس ىلع ةياصولا
 كنأب ينتدعو كتقراف امدنع ىننإ :لصيف درف

 يتنأب انأ تدكأو ءاسنرف مساب ا لالقتسا نلعتس

 ايروس قئالع ديطوتو اسنرف عفانم دييأتل يدهج ىعسأس
 ()(ةلوت لينولوكلا ىلإ راشأو) لينولوكلا اذهو ءاهب
 ويسملا ينءاج رهشأ ةثالث راظتنا دعبو . كلذ ىلع دهشي

 ديؤي نأ هنكمي ال وصناميلك سيئرلا نإ لاقو (وكيب)

 تاموكح فلؤي نأ الو اسنرف مساب ايروس لالقتسا
 يف يدهج تفرص دق تنكو .لحاسلا يف ةينطو ةيلحم
 راكفألا نإ لوقلا عيطتسأو اسنرف وحن راكفألا ةلامتسا

 رمألا لدبت نأ الول هاجتالا اذه ةهجتم تناك ةماعلا

 .مت ام متو ياوق تفعضأف

 هذهل وكيب ويسملا بدتنأ مل انأ :وصناميلك لاقف

 :ًالئاق هبطاخو "7ولترب ويسملا وحن هجتا مث ؛ةمهملا
 ؟صوصخلا اذهب هيلإ بهذ له ؟حيحص اذه له

 نم جتنتسم كلذ نأب رقأ هنكلو «كلذ ولترب ركنأف

 نأ انناكمإ يف سيل ذإ هيلإ ةلسرملا ةماعلا تامولعملا

 .نيلهألا ةبغر فالخ ىلع ةينطو تاموكح فلؤن

 لوقلا اذهب دصقي ولترب نأ لصيف ريمألا كردأف

 اذه يمالك يف دصقأ مل انأ :ًالئاق ولترب ىلع درف ؛نانبل

 امثإو ءامتاد القحم ىقييسو لقتسم نال + نأل ناثبل

 ةيلاحلا نانبل دودح نع ةجراخلا ةيلحاسلا دالبلا تدصق

 . ةيقذاللاو سلبارطو توريب لثم

 .نانبل نمض توريب نأب ولترب درف

 يف نانبل نمض تسيل توريب نإ :ريمألا لاقف

 هارجأ يذلا ءاتفتسالا يف اولاق نييروسلا نأ ىلإ كلذب ريشي )١(

 يبنجأ عم نواعتلا نم دب ال ناك اذإ هنأ ىلإ ايروس يف (نيارك)

 نوضفري مهو ءارتلكنإف نكمي مل نإف اكريمأ نولضفي مهف

 .استرف

 ين يبرعلا دفولاب ًالوأ قحلأ يذلا يسنرفلا طابترالا طباض وه (؟)

 . قشمد يف طابترالا طباض ناك مث «سيراب

 .ةيجراخلا ةرازول ماعلا ريدملا وه (*)

 ماشلا

 . كلذ يف رظنيف لبقتسملا يف امأو «ةيلاحلا هدودح

 نايبت يف لسرتسي نأ ريمألا نم وصناميلك بلطف
 . هراكفأ

 يف نيفظوملا لامعأ نإ :ًالئاق ريمألا ىضمف

 نيملسملا ةماعل نكمي فيكف ءادج ةئيس تناك لحاسلا

 ىلع يرجت تناك يتلا رهاظملا كلت نم ءاتست ال نأ

 ؟اهعنم اهنكمي لهو تارهاظتلا هذه يف ةيسنرفلا

 ىف ةيسنرف ةرادإلاو كلذ نكمي ال فيك ريمألا درف

 ! ؟لحاسلا

 .رومألا هذه ةقيقحب هل ملع ال نأب وصناميلك لاقف

 . ًايبايغ يلع مكحي نأ ديرأ ال كلذل : لصيف لاقف

 مل ينإ مكيلع مكحي يذلا وه نمو :وصناميلك درف
 .ًادبأ كلذب لقأ

 .اسنرفل ودع ينأب نولوقتي سائلا نإ :ريمألا لاقف

 يه ام ريمألا نم مهفأ نأ ديرأ :ًالئاق وصناميلك درف

 . ةلباقتملا انتيعضو

 ريغتت مل يتاساسحإ نأ يفرشب مسقأ :ريمألا لاقف

 اسنرف وحن ةريغتم ريغ اهديرأ :وصناميلك درف

 . ًاضيأ

 .ًاضيأ اسنرف وحنو :ريمألا لاقف

 «بلاطملا حضوي ًابوتكم ًاريرقت وصناميلك بلطف
 بئاغر دناسي هنإ .هريرقت بجي ام ررقي هيلع ءانبو
 لغشني نأ ديري ال وهف ءافلح زيلكنإلا نأ عمو «برعلا

 ءاهنأشب مهعم مهافتي نأ ريمألا ىلعف ءاهبمهعم

 .اهصخي امب اسنرف عم مهافتيو

 ال وهو ءهلك يبرعلا رمألاب ىنعي هنأب ريمألا درف

 هدوصقمو .ًانلع عراوشلا يف نعلي ناك يبنللا نأ ىلإ ريمألا راشأ )١(

 .يبرعلا يلالقتسالا هجوتلا نورصاني زيلكنإلا نأب مهوتلا اذهب



 ماشلا

 بلطي كلذل ءاسنرف هاجت هنم بولطم وه ام يردي

 . كلذ حاضيإ

 «مهتيندمو مهخيراتو برعلاب وصناميلك داشأف

 هنأو ءاهمرتحي يتلا ةيبرعلا ةمألا عم نوكي نأ ديري هنإو

 نإ ريمألا لاقف ؟مالسإلا ىلإ ةرم ءاسأ هنأ هيلع ذخأي نأ

 يف اهعفانم ددحت نأ نكمي ال تقبط اذإ ةسايسلا هذه

 .قرشلا

 ةقثلا تناك اذإ الإ متي ال كلذ نأب وصناميلك درف

 هنعل (يبنللا) نأل انتسايس لدبن ال نأ انيلعو . ةلدابتم

 . ةقزألا ىف دارفأ

 يف ويلوي /زومت ١5 موي ىرج كلذ نإ لصيف لاقف

 يدلاول ءاعدلا نم اوعنم دجاسملا ةمئأ نإ مث . ريهامجلا

 نأ دحأل سيل يتلا نيملسملا قوقح نم اذه نأ عم

 . ىضوفلا ةجيتن هذه نأب وصناميلك درف .اهيف لخدتي

 . يلع تسيل ثداوحلا هذه ةعبت نإ : لصيف لاقف

 لك يف نيملسملا مارتحاب دهعتي هنأب وصناميلك درف
 .ناكم

 .دالبلل ةئثزجت وهو وكيب - سكياس ةدهاعمل قيبطت

 :وصناميلك ًاعدوم جورخلاب مهي وهو لصيف لاق مث
 سيراب يف يئاقبل ببس ىقبي الف قافتالا متي مل اذإ
 . (ىهتنا) .الاح اهرداغأ نأ يلع نوكيو

 وروغو لصيف نيب

 ةموكحلا نإ لوقلا نم مدقت اميف انركذ دق انك

 اضوفم نوكيل ابصعتم اسرش ايركسع تراتخا ةيسنرفلا

 تقولا يف نوكيلو هلالتحاب عمطتو هلتحت اميف اهل ًايماس
 ىلإ رفسلا ىلع وروغ مزع املو .اهشويجل ًادئاق هسفن
 ربمفون /يناثلا نيرشت ١ يف ولترب ويسملا هعمج توريب
 ىقتلاف «لصيف ريمألا عم ءادغ ةدئام ىلع « 8
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 «نيلباقتملا نيودعلا بيرق امع نانوكيس ناذللا نالجرلا

 ايروس لالقتسا يف ةيبرعلا ينامألا لثمي لوألا

 هذهلو لالقتسالا اذهل ددهملا يناثلاو ءاهتدحوو

 وررغ لارنجلا هيف ادب ليوط راوح امهنيب رادف «ةدحولا
 وه امو هيوني ام ةقمنم تارابع يف رهظأو ؛هتقيقح ىلع

 .ةوقلا ميكحتو حالسلا لامعتسا نم هيلع مزاع

 ريمألل دولا راهظإب هثيدح وروغ لارنجلا أدب دقل
 دوت اهنأو ةرمعتسم تسيل اسنرف نأب لوقلاو نيملسمللو

 .ةريغصلا اهتخأ يه يتلا ايروسل ةريبك ًاتخأ نوكت نأ

 «نيملسملا وحنو هوحن هفطاوع ىلع لصيف هركشف
 دالبلا ةئزجتل ةمدقم وه يرجي ام نأو لاحلا هل حرش مث

 . وكيب - سكياس ةدهاعم قيبطتو

 هتفيظوب موقي نأ هيلع نإو يركسع هنإ :وروغ لاقف
 طابضلا ىلإ ةيقرب لسرأ دقو ءيرجي ام لهجي هنإو

 مهفيلح وه يبرعلا شيجلا نأ اهيف مهركذ نييسنرفلا
 .وه لعف ام لعفي نأ ريمألا ىلإ بلطو «مهعم براحو

 وروغ حيولت دعب ةمواقملاب ًاحولم لصيف درف
 سمألاب براح يذلا شيجلا اذه نإ :ًالئاق هتيركسعب

 ال هلجأ نم متنأ متبراح يذلا هسفن أدبملا لجألو مكعم

 .هقحس ىلإ متلصوت امير .هءامد اوقرهت نأ مكل لحي

 ًادنج مكقحسب مكبلق عجوتي الأ مكلأسأ يننكلو
 نع عافدلا ةميق نوملعت متنأو مهدالب نع نوعفادي

 . سمألاب مكعم لتاقي دنجلا اذه ناك دقو «نطولا

 ىلإ بلطي وه كلذل هملؤي اذه نإ وروغ لاقف
 يه ةلأسملاو . مهافتلا ءوس عوقو نود لوحي نأ ريمألا

 عم رمألا اذه يف رظنيس حلصلا رمتؤمو «ةتحب ةيركسع

 . ةيقرشلا لئاسملا نم هريغ

 تنيب دقو «ةيركسع ةلأسملا نإ «معن : لصيف درف

 اهلبقي نأ نكمي ال يتلا لئاسملا نم اهنع جتني ام مكل

 اهيف بير ال لاوقأ هيف تليق دقف رمتؤملا امأو . بعشلا

 هدالب ىري امدنع بعشلاو .لاوقألا هذه تلوأ مث

 . روثيس تأزجت
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 ركعي ام ثدحي ال نأ هبلطأ امو «ةيركسعلا ىتفيظوب

 ةقث يف ديزي ةنيكسلاب ظافتحالا نأ دقتعأ ينإو وفصلا

 مكتسايس حاجنو مكبلاطم ديبأتل ًاببس نوكيو ءرمتؤملا
 يفالتل ٍذئدنع لاجم الف رانلاب بعل اذإ امأ .لبقتسملا يف

 .رمألا

 «ةيغصم ًانذأ انه رأ مل ينإ :ريمألا باوج ناكف

 قرشلا يف الاتق عقوي ام نود لوحأ نأ يدصق لجو

 عقوم يلوق عقي مل نكلو ءكلذ بقاوع فرعأ ينأل
 ةفطاع مجرتأ لب «ءيناسلب ملكتأ ال انأو «رابتعالا

 ضحدي نأ نكمي ال ًايصخش هنإ وروغ لاقف «بعشلا

 هيأر يدبي نأب هل حمست ال هتفص نكلو ءريمألا تانايب

 بعصي هنأل رانلا ريثي ام ثدحي ال نأ وجري وهف ءًالماك

 .ةلاحلا فيقوت كلذ دنع

 نئمطيل لئاسولا نم هيدل ام لك لذب هنأب لصيف درف

 ملف اهلالقتساو اهتيرح هتمأل نمؤيو اهعفانم ىلع اسنرف
 نع ةيلوؤسملا يقلأ انأ اهو ءاهرظتني ناك يتلا ةقثلا دجي

 ةيحالصلا يوذ ىلعو رمتؤملا قتاع ىلع اهعضأو يقتاع

 ىلع مكركشأ لك ىلعو .مكلاجر نم ةيسايسلا

 .ابيط ارفس مكل ىنمتأو ةيسايسلا مكفطاوع

 ةيحضت نودب :لاقف ثيدحلا ىف ولترب لخدت دقو

 لاف «تاتتاكلا لس هنهو:  قافتا نوكر أل ئيفرطلا قه
 عم ةبسانتم ةيحضتلا نوكت نأ بجي نكلو ءمعن :ريمألا

 شرقب ىحض اذإ نم سانلا نمف ءصخش لك رادتقا
 ال فولألاب ىّحض اذإ نم مهنمو «سؤبلا يف عقي دحاو

 . هيلع كلذ رئؤي

 لك دعوتيل نيدودل نيودع نالجرلا قرتفا اذكهو

 ةدحولا بلط ىلع رارصإلاب دعوتي لصيف .رخآلا امهنم
 ءامهبصتغي نم هجو يف امهنع عافدلاو لالقتسالاو

 !حالسلا ةعقعق الإ مهفت ال يتلا هتيركسعب دعوتي وروغو

 وروغو .هشيج قحس ىلع هودع ةردقب رقي لصيفو

 بعللا ددهيو شيجلا اذه قحس يف ددرتي ال هنأب رقي
 !رائلاب

 ءهجول ًاهجو سيراب ىف ايقتلا دق ناّودعلا ناك اذإو:

 ماشلا

 «ةحاصفو ةغالب الواصتف ءيرملا ماعطلا ذئاذل ىلع
 يباور ىلع ىرخأ ةرم ايقتلاو اداع دقف «حالسلا يئفاكتم
 امهنم لك هجو لثمي ءًاضيأ هجو ىلإ اهجو نولسيم
 ىئفاكتم ريغ نكلو ًارانو ًاديدح الواصتف ءهشيج
 . حالسلا

 شيجلا ريبكلا هشيجب قحسف هديعو وروغ ققحو

 :زيهتيفلا

 توريب يف ىروغ

 لارنجلا ناك ربمفون /يناثلا نيرشت نم رشاعلا يف

 ديدع نم رجي ام هءارو رجي توريب ىلإ رفاسي وروغ
 ال رخآلا وه رفاس نأ لصيف كلذ دعب ثبلي ملو ءةدعو

 !ةبيخلا ىوس همامأ مدقي الو هءارو رجي

 نوناك 2١ يف وصناميلكو لصيف نيب رخآ ءاقل يف
 نإ :لصيفل وصناميلك لاق ١1414 ربمسيد /لوألا

 نكلو ًايبيلص تسل يننأ ىلع نييبيلصلا نم ًاشيج يئارو
 .ًاروف مهتضهانم يننكمي ال

 نييبيلصلا كئلوأ قرعأ نم ناك وروغ نأ كش الو
 .وصناميلك مهانع نيذلا نويبيلصلا هضرف دقو «ةيبيلص

 مامزي كسمأو توريب ىلإ وروغ لصو امدنعو

 كلت قيبطتو هتيبيلصب رهجلا نع َناوتي مل رمألا
 خرؤملا اهددع يف «قربلا» ةديرج ترشن دقف . ةيبيلصلا

 وروغ لارنجلل ًاباطخ ١97١ ربمتبس /لوليأ 77 يف

 :هيف لاق دنملبلا ريد يف اهاقلأ «نانبل زرأ هترايز لالخ

 تايركذلا كلت مكايإو ديعتسأ نأ ءدبلا يف ينوعد»

 امأ «دنملبلا ريد ميدقلا ريدلا اذه قوف فرت يتلا ةميظعلا

 قرتخاو رهدلا مواق يذلا نييبيلصلا يئابأ لمع وه

 فاته ًايح لازي الو هنّوك يذلا ديجملا مهعنصو لايجألا

 .«ةبرطملا هديشانأو بعشلا اذه

 توريب يف وروغ مهب ناعتسا نيذلا نييبيلصلا نمو

 لب «ةيفاقثلاو ةيركفلا هتسايس هيجوت يف مهرثأ مهل ناكو
 يذلا يعوسيلا «سنمال» بألا : همكح ناكرأ نم اوناك

 يف هل لاقم يف يعوسيلا لتوت نانيدرف بألا هفصو



 ماشلا

 /رايأ ٠ يف رداصلا اهددع يف ةيتوريبلا «راهنلا» ةديرج

 : يلي امب ١9/17 ةنس ويام

 نع )1857-/1١971( سنمال يرنه بألا بتك»

 نم هدادجأ (دنملُفلا) ركذف ةيبيلصلا تالمحلا لاجر

 «ءارمأو ًادونج ةسدقملا يضارألا ىلإ لاحرلا اوّدش

 لآلا اورجهف يكيجلبلا لامشلا لوهس نم اوجرخو

 هللا ليبس يف داهجلا مههجوو اوبرغتو لاملا اوكرتو

 .رخآلا مويلاو

 مظعألا داوسلا تعفد يتلا ةليبنلا ةفطاعلا كلت نإ

 يف تبد يتلا يه امنإ حيسملا ربق ىلإ برغلا لاجر نم

 نم اهيف امبو هتايحب ةيحضتلا هل تحوأو ىتفلا بلق

 فيسلاب ال ًايدنج ريسيل هيلع نمحرلا اهب نم بهاوم
 ملعلا حوتف حتفيف بلقلاب نكلو نييبيلصلا نأش حمرلاو
 .«هرمع نم ةرشع ةسماخلا يف

 يعوسيلا لتوت نانيدرف بألا لوقي امك اذكهو

 سنمال تاف دق ناك اذإ - سنمال ةيعوسيلا يف هليمز نع

 دنملفلا هدادجأ امهلمح امك حمرلاو فيسلا لمحي نأ

 دقف «ةيبيلصلا بورحلا يف اودنجت نيح نويكيجلبلا

 اهداق يتلا ةيبيلصلا نيرشعلا نرقلا برح يف ملقلا لمح

 .©0نييروسلاو برعلاو ايروس ىلع وروغ لارنجلا

 ىلإ هتافو أبن لصو املو 1447 ةنس ىتح وروغ لارنجلا شاع )١(

 ةيقشمدلا «سبقلا) ةديرج بحاص سّيرلا بيجن بتك قشمد
 : ١447 ربمتبس /لوليأ ١4 ددع يف يلاتلا لاقملا

 لوألا ةيملاعلا برحلا لطب وروغ لارئجلا سيراب ءابنأ تعن
 ةيملاعلا برحلا ضاخ يذلا لارنجلا اذه ًاديج نويروسلا فرعيو

 امك يبرغلا ناديملا يف رصنلا كراعم داقو ١414 ةنس لوألا

 دعب ٌنيع مث هقاسو هعارذ دقفف ليندردلا كراعم يف كرتشا

 ىتح صرفلا حنستساف ءنانبلو ايروسل ًايماس ًاضوفم برحلا
 نلعأف ١978 ماع ايروس ىلع ضاضقنالا ةصرف هل تحال

 . نولسيم ةكرعم دعب قشمد لتحاو ةبسانم الب اهيلع برحلا

 سوفنلا هيحوت ام عنشأو باذعلاو مالآلا يناعت ايروس تلظو

 هرج ام يناعت تلظ «داهطضالاو ليكنتلاو ماقتنالا بحب ةضيرملا

 اهل ضيق ىتح ةلماك ًاماع نيرشعو ةسمخ اهيلع يتاعلا دئاقلا اذه

 اهتناكم ديعتستف ١94145 ةنس رونلا وحن قلطنت نأو ررحتت نأ

 0 نيدايم يف ًازوف لجستو ةديدس ةقفوم ةوطخ اهوطختو
 .ةريثكلا تاونسلا هذه لاوط ماد داهج دعب
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 نانبل يف لاحلا

 يرجي ام سيراب يف يرجي ناك يذلا تقولا يف
 ناك يسنرف رامعتساو يلالقتسا يروس عارص نم

 :يلاتلا رارقلا ردصي نانبل ةرادإ سلجم

 هدودحب ميدقلا ذنم ًالقتسم نانبل لبج ناك امل

 دق هنع تلصف يتلا عطقلاو «ةيفارغجلاو ةيخيراتلا
 . ةيكرتلا ةلودلا نم ًاباصتغاو ةونع تخلس

 ال نانبل ناك املو «دالبلا هذه ىلع اهترطيس تلحمضاو

 هنع

 ىلع دعاست اهنأ تنلعأ ءافلحلا لود تناك املو

 ةيرصغملا ىضارألا ةداعإو ةمولظملا بوعشلا ريرحت

 اسنرف ىلإ ةليلق ماوعأب ؛حتفلا» دعب بهذ دقف ماظلا حتافلا امأ -

 لاوط سيراب يف لظو .سيرابل ًايركسع ًامكاح ٌنيع ثيح

 هنيع مأب ىريو تاليولا دهشي ءاهل يناملألا لالتحالا ماوعأ
 بيرغلا ةأطو تحت شيعلا لذو هبعاصمو لالتحالا بئاصم

 . هلجأ هافاو نأ ىلإ ليخدلا

 سأ لهمي مل لداعلا كمكح نكلو .توملا يف ةتامش ال مهللا

 ىضق مث اهررحتو اهلالقتسا دعب ةنس نم رثكأ ايروس يف ىولبلا
 تالايخ تكدناو «دالبلا هذه اهتفرع ىركذ مأشأ هعم تضقو

 روص تشالتو «سوؤرلا ةنيفلاو ةنيفلا نيب دوارت تناك ةضيغب

 يف تعقو ةئفاكتم ريغ ةكرعمل انوليختي نوريثكلا لاز ام ةعشب

 لمأ ضغبأب تءاجو بولقلا هتماقأ شرعب تبهذف :نولسيم
 .دالبلا هذه ناكس ىلإ ضرألا

 مل حلا كمكح نكلو ءىرخأ ةرم توملا يف ةتامش ال مهللاو

 شريجلا ولجتف ةحيبقلا روصلا انناهذأ نم ىشالتت نأ أشي

 زمرلا باهذ روصلا تفاضأ لب ءطقف انيضارأ نع ةيبنجألا

 ! سمرلا ىلإ ضيغبلا
 مل تايركذو خيرات ىلع لب ةثج ىلع ال بارتلا لابنا كلذبو

 هركأ الو ءهنمو اهنم ضغبأ مهتايح يف نويروسلا فرعي
 مالآلا نم ًالمحتم مدنلا يف ًاقراغ زمرلا بهذ دقلو .ىقشأو

 نابإو حتفلا دعبو «حتفلا» دنع ايروسل هلمح يذلا ردقلاب ةيسفنلا
 عئاجلا يدنجلا ةرطيس هينيعب ىأرو «بادتنالا تقوو لالتحالا

 لكو قشمد تدهاش املثم سيراب يف ماقتنالل شطعتملا عشجلا

 .اهيف هتماقإو هدوجوو همودق نابإ ةيروسلا ندملا

 «ملظلا نم ةحفص تيوطو زمرلا ىلع سمرلا بارت لاهنا سمأو
 .انه ةنس لبق اهانيوط
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 دعت نانبل نم ةبصتغملا عطقلا تناكو ةيلصألا اهدالبل

 ىلع ءانبف «نيينانبللا نم مه اهناكس مظعمو هنم ًامسق

 ةلصاوتملا نيينانبللا حاحلإو تابلط ىلعو هلك كلذ

 سلجملا اذه عمتجا دق لبجلا ءاحنأ مومع يف ةنلعملاو

 : يلاتلا رارقلا ردصأو ينانبللا بعشلل ًالثمم هتفصب

 يسايسلاو يرادإلا نانبل لالقتساب ةادانملا :ًالوأ

 ةبوصغملا دالبلا رابتعاو ةيخيراتلاو ةيفارغجلا هدودحب
 .هنع اهخلس لبق تناك امك ةينانبل ًادالب هنم

 ةسسؤم ةيطارق و ميد هذه نانبل ةموكح لعج :ًايناث

 ةيلقألا قوقح ظفح عم ءاخإلاو ةاواسملاو ةيرحلا ىلع

 .نايدألا ةيرحو

 ةيوسنرفلا ةموكحلاو ةينانبللا ةموكحلا نإ :ًاثلاث

 نانبل نيب ةيداصتقالا قئالعلا ريرقت ىلع ناقفتت ةدعاسملا

 .ةرواجملا تاموكحلاو

 يساسألا نوناقلل ميظنتو سرد ةرشابم :ًاعبار

 . ةيلوصألا هقيرطب

 يفو ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه نالعإ :ًاسداس

 ًانايبو نيينانبللا راكفأل ًانيمطت ةينطولا دئارجلا نم اهريغ
 .1419 ويام /رايأ ٠١ .مهقوقح ىلع ةظفاحملل

 رارقلا ةشقانم

 يماسلا ضوفملا هب ىحوأ يذلا رارقلا وه اذه

 ينانبللا نايكلاب هنع نوربعي امب انررقأ نأ دعب انه نحنو
 ناك هنأل هل انم ناك راكنإ «راكنإ لوط دعب هانررقأ

 انعزاونو ةيبرعلا هلوصأ نع هخلس هب داري ًايسنرف ًابيكرت
 جمدنا نأ دعب رارقإو .ةيموقلا انفادهأو ةيلالقتسالا

 . .ةيموقلاو لالقتسالا عزاونل افهو ةيبرعلا ةعماجلاب

 اذه شقانن نأ ديرن ءالصأ نوينانبل نآلا نحنو اننإ

 اوبقاعت نيذلا نيينانبللا لأسنو ءاتحب ًاينانبل ًاشاقن رارقلا
 ىلإ نيزكترم يسنرفلا بادتنالا مايأ ةليط ةسايسلا ىلع

 ماشلا

 نيلالقتسالا حافس لأسنو مهلأسن  رارقلا اذه نومضم

 له :ًالوأ وه هلأسن ءوروغ لارنجلا ينانبللاو يروسلا

 هنمضت ام ىلع قبطني ناك نيينانبللاو نانبل هب لماع ام

 ؟رارقلا اذه

 ؟لالقتسالا وه نانبل مكحي يسنرف مكاح نييعت له

 تادحولا عيمج ىلع نييسنرف ماكح عيزوت له
 امنيب نيراشتسم مساب ةينانبللا قطانملا عيمج يف ةيرادإلا
 ؟لالقتسالا وه نويقيقحلا نومكاحلا مه

 ةيريدم لك سأر ىلع يسنرف راشتسم عضو له
 ؟لالقتسالا وه .يمهانلا رمآلا وه ةماع

 يساسألا نوناقلا ميظنتو سردب ةرشابملا نأش امو

 ؟يساسألا نوناقلا وه نيأو ؟تراص نيأ !؟(روتسدلا)

 ؟ةيطارقوميدلا يه نيأو

 مهنطو عمو مهسفنأ عم اوقدص نيذلا نيديحولا نإ
 مهنأ كلذ دعب مهل نيبت نيذلا ةرادإلا سلجم ءاضعأ مه

 لالقتسالا ىلعو وروغ لارنجلا ىلع اودرمتف ءاوعدخ

 نجسلا مهؤازج ناكف «بادتنالا ىلعو فيزملا

 . يتأيس امك «يفنلاو

 هتمسأ امب بلاطت سيراب ىلإ تبهذ يتلا دوفولا امأ
 مكحلا يف نواعتلا ىلع اولاوت نيذلا امأو «لالقتسالا

 .لالقتسا نم نانبل هيلإ راص امب نيهابم نييسنرفلا عم
 ةرادإلا سلجم رارقب ىحوأ يذلا وروغ لارنجلا امأو

 .لالقتسالاب ةبلاطملل سيراب ىلإ دوفولا لاسرإب ىحوأو
 ريغ ىنعم مهدنع لالقتسالل ناك دقف ًاعيمج ءالؤه امأ

 ناك ءاهلك ملاعلا ممأ هيلع تحلطصا يذلا ىنعملا

 نع لاصفنالا بلط وه «مهدنع لالقتسالا بلط ىنعم

 !يسنرفلا رامعتسالا بلطب ًانورقم ايروس

 هب ىحوأ ام لك وه ةرادإلا سلجم رارق نكي ملو

 ددع ربكأ نم ضئارع عيقوتب ىحوأ لب ءوروغ لارنجلا

 رمتؤم ىلإ ةخسنو هيلإ ةخسن عفرت سانلا نم نكمم
 :صنلا اذهب ضئارعلا تناكو . حلصلا

 . .ءاضق يف . . . يلاهأ هاندأ نيعقوملا نحن . ..



 ماشلا

 ةديؤملا انضئارع يف ًاقباس هانررق ام ىلع ءانب هنأ ينانبللا

 ةاعبل :راذإ شلع اهزوذ نحنا ةيساتمللايراطتل
 حلصلا رمتؤم ىدل مولعملا دفوملا ةطساوب تضرعو
 رمتؤملا مامأ انع اوبلاطي يكل . . .انلكو دقف يلاعلا

 ةدفوملا ةيلودلا ةنجللاو ممألا ةيعمج مامأو هيلإ راشملا

 عجارملا رئاس مامأو قئاقحلا ءاصقتسال دالبلا هذه ىلإ

 اهبتارم فالتخا ىلع صاصتخالا ةبحاص ةيمسرلا

 ًاعم يسايسلاو يرادإلا نانبل لبج لالقتساب اهتاجردو

 عطقلا ةداعإو ةيفارغجلاو ةيخيراتلا هدودحب أمات الالقتسا

 بلط يف نيطرتشم ةلقتسملا هترادإ ىلإ هنم ةبوصغملا

 نأش ماتلا نانبل لالقتساب ثبشتلا ماود هذه ةلاكولا دقع

 ءالكولا انضوف دقو ةسايسو ةرادإ ةلقتسملا نادلبلا لك

 ةرشابم انمساب كلذب ةبلاطملا قح مهيلإ ىموملا

 ىلع تارباخملا عيمج ءارجإو ليكوتلا قح مهانلوخو
 صاصتخاللا ةبحاص عجارملا ةفاك عم اهعاونأ فالتخا

 موقي نم وأ نوروكذملا انؤالكو هررقي ام لك ربتعن اننإو
 يفو انيلع ًاذفان اهنايب فنآلا انبلاطم نأشب ةلاكو مهماقم

 لحتنا نم لك أتاب ًابيذكت بذكن اننإف هسفن تقولا

 لبج جامدنا بلطل انمسا ريعتسي وأ انع ةلاكولا لحتنيو

 يتلا تابلطلا نم كلذ ريغو ايسايس ايروس ةعطاقمب نانبل
 هالعأ ررحملا انليكوت يف ةنيبملا ةيقيقحلا انبيلاطم فلاخت

 . (ىهتنا) .نيتخسن نايبلا اذه ررح هلجألو

 ىلإ دوفولا كيرحت نم وروغ لارنجلل ناك دقلو

 هذه عيقوت نمو ةرادإلا سلجم رارق نمو سيراب
 لعفلاب وه لوألا فدهلا :نافده هل ناك - ضئارعلا

 نكمي ام ربكأ عاطتقا وه يناثلا فدهلاو «نانبل ريبكت

 ةبغرل اقيقحت ال «نانبل ىلإ همضو ايروس نم هعاطتفا
 لالقتساب بلاطت تناك ايروس نأل لب «كلذ يف ةينانبل

 يلالقتسا عضو اهل نوكي نأ ًاررقم ناك هنأو ,ءيقيقح

 لصيف نيب هيلع ضوافتلا يرجي ناك ام وهو صاخ
 عيطتسي ام ذخأي نأ وروغ لارنجلا دارأف . وصناميلكو

 هقحليو لالقتسالاب دوعوملا يروسلا مسجلا نم ءذخأ

 ايسنرف ايرامعتسا امكح اموكحم لظيس يذلا نانبلب

 . ارشابم

 قشمد ىلإ لصيف عوجر

 هرظن ةهجوب اسنرف عانقإ نم لصيف سئي نأ دعب

 هدوهج نأب جروج ديول ىلإ بتكف ايناطيرب ةطاسو بلط
 :لاقو تلشف

 امنيح رجفنتس يتلا لكاشملا عنم وه يفده نإ»

 .«نويروسلا اهب فرتعي مل يتلا وكيب
 4 يف جروج ديول ىلإ ةلاسر يف وصناميلك در دقو

 :ًالئاق ربمفون /يناثلا نيرشت

 نأل نكلو ءاسنرف عامطأ يف تسيل ةبوعصلا نإ»

 برعلا لوبق ةرورض ًاقح مهفت دق هنأ ودبي ال ريمألا

 ميظنتو ريوطت امهنأ ىلع يناطيربلاو يسنرفلا نيبادتنالل

 . «ةيبرعلا دالبلل

 ىلإ ىرخأ ةركذم هيجوت لصيف ررق كلذ رثأ ىلعو
 ىلع ًاجاجتحا تنمضت ملسلا رمتؤمل ىلعألا سلجملا

 سابما ىلع ايزؤس يف مئاقلا عضولا يف رييغت ثادخإ
 ٍبعشلل ةئزجت كلذ نأل ءوكيب - سكياس طوطخ

 . ةدحولا ىلإ علطتي يذلا يروسلا

 عفر دقو «يلود ريصن الب عراصي لصيف لظو

 اوبضغي نأ اوؤاشي مل نيذلا زيلكنإلا هنع ىلخت

 :رديح متسر سيراب يف هقيفر هنع لاق ىتح «نييسنرفلا

 لمحتو ةميظع ةيلوؤسم .هلاحل يثرأ ينإ

 نأ دعب ايروس ىلإ ةدوعلاو سيراب كرت ررق ًاريخأو
 لالقتسا وهو هذخأ عيطتسي ام ىصقأ وصناميلك نم ذخأ

 لوقيل بعشلا ىلإ رمألا لمح لب لصيف هرقي مل صوقنم
 . مكل حبصأ يأرلاو اسنرف هيطعت ام لك اذه :هل

 ١95٠١ رياني /يناثلا نوناك ١5 يف توريب لصوو

 يف ًاماه ًاباطخ ىقلأ اهنمو ءقشمد ىلإ اهنم لقتنا مث

 ىلع فقأل برغلا نم تيتأ يننإ :هيف لاق يبرعلا يدانلا

 كرتعملا نم نييكريمألا باحسنا دعب ةمألا بئاغر

 .: يسايسنلا



 ضل

 .بيرق تقو يف برغلا ىلإ دوعيس هنأ نلعأو

 دهعلاو ايروس» هباتك يف ميكحلا فسوي لوقيو

 . ")«ىلصيفلا

 نيينطولا ءامعزلاو ءاهجولاب لصيف ريمألا ىلتخا»
 هاقال ام ةجيتن لوح مهئارآ ىلع فوقولل مهلويم بسح

 . «ءافلحلا يدمتعمب هلاصتا لمهي مل هنأ امك ءابوروأ ىف

 ةموكح ١97١ رياني /يناثلا نوناك 5١ يف ىهنأو

 نيريدم سلجم ةموكح سسأو يركسعلا مكاحلا

 اهئاطعإو ةيزكرملا ةموكحلا ةمهم يف لاجملا حاسفإل

 ةيرادإ تاليكشت ىلإ دمعامك .ًايلالقتسا ًارهظم

 . ىربكلا ندملا يف ةيركسعو

 ةماعلا ةئيهلا عم رياربف /طابش 7 يف ارس عمتجاو

 نالعإ ينعي هضفرو ءهيلإ لصوت ام ىصقأ اذه نإ ًالئاق

 .اسنرف ىلع برحلا

 ناودع يأ هجاوت نأ دالبلل ّرع هنأب نورضاحلا درف

 لبقت نأ نم تايناكمإلا نم اهيدل امب يناطيرب وأ يسنرف
 77 قاقتالا لهو رشي

 رمأ يوط قافتالا حالصب عانتقالا لصحي مل املو

 مل نإو برحلا نالعإ قافتالا ضفر ىنعم ناك

 ةمدخلاب مامتهالا :ًايلمع اهل دعأ ام لكو ءبرحلا

 . 7ةيرابجإلا ةيركسعلا

 ) )1ص ١91 13١ل.

 بزح ناكو .يردق دمحأل .«ةيبرعلا ةروثلا نع يتاركذم» (؟)
 . «ةاتفلا ةيبرعلا» ةيعمجل ينلعلا رهظملا وه لالقتسالا

 تاذ بتكلا ةمجرتب فراعملا ناويد متها دقف ًايرظن امأ .ًايلمع انلق ()
 ةيامرلا ملعو ناسرفلا ميلعت يف ناك ام اهنم «ةيركسعلا ةغبصلا

 تمظن امك .ةيعفدملا ةيامرلا نفو ةيركسعلا سبالملا ماظنو

 ةريمو حيلستو تازيهجتو نيواود نم ةيركسعلا حلاصملا

 صصختلل ةيركسع تاثعب لاسرإ يبرحلا ىروشلا ناويد حرتقاو
 - تالآلاو تابابدلاو ماكحتسالاو ةيعفدملاو ناريطلا نف يف

 ماشلا

 اهب ريسلا يئترا دقف تعقو دق ةعيطقلا تماد امو

 يأرلا ةهجاوم وه ىصقألا اذهو ءاهتاياغ ىصقأ ىلإ

 ةصاخ هنم نييسنرفلاو زيلكنإلاو «ةماع يملاعلا ماعلا

 كلملا ةيكلمب ًامات ًالالقتسا ايروس لالقتسا نالعإب

 رمتؤملا دقع ١97١ سرام /راذآ نم سداسلا يفو

 يليصفت باطخب لصيف ريمألا اهحتتفا ةسلج يروسلا

 ًادكؤم «لالقتسالاب برعلا قحو ةيبرعلا ةيضقلا لوح
 «نوسليو ئدابمو ءافلحلا دوعو ىلإ هدانتسا كلذب

 مكحتس يذلا لكشلا ريرقت رمتؤملا ءاضعأ ىلإ بلطو
 .هب دالبلا

 وه ًارارق تعضو رمتؤملا ءاضعأ نم ةنجل تفلأتف

 دعب هيفو ءرمتؤملا هانبت ريمألا باطخ ىلع در ةباثم
 ةيعيبطلا اهدودحب ماتلا ايروس لالقتسا نالعإ تامدقم

 ساسألا ىلع هيف ةبئاش ال ًامات ًالالقتسا نيطسلف اهنمو
 ءاعدالا ضفرو ةيلقألا قوقح ظفحو يباينلا يندملا

 ةيركسعلا ةسردملاب مامتهالا ديعأو . طايتحالا طابض نم ةيبرحلا -

 كارتألا نم دالبلا ريرحت بقع تئشنا دق تناكو تعسوف

 ربوتكأ /لوألا نيرشت ىف اهيلإ باستنالا تاناحتما تيرجأو

 ءابقن ةسردم ةرتف دعب اهيلإ فيضأو طابضلا جيرختل ١414 ةنس
 .ةنس اهيف ةساردلا ةدم تلعجو .شيجلا

 اهنوناق يروسلا رمتؤملا قدص دقف ةيرابجإلا ةيركسعلا ةمدخلا امأ
 ةتس اهتدم تلعج دقو ١414 ةنس ربمسيد /لوألا نوناك يف

 ةمدخلا نم ىنئتسيو ةنس ٠١ 1٠ نيب اهب فلكملا نسو رهشأ

 ملعلا ةبلطو ةيمسرلا تاسسؤملاو ةموكحلا وفظومو نيدلا لاجر
 .ةمدخلا نم ةعناملا ةهاعلا وذو

 ةيعافد ةرازو تربتعا يتلا يساتألا مشاه ةرازو تلكشت الو

 نوناقل ًاقحلم ردصتسا عافدلا ةرازو ةمظعلا فسوي ىلوتو

 لمشف دينجتلا نوناق نم تاءانثتسا يغلي يرابجإلا دينجتلا

 عرشلا ةاضقو لحرلا رئاشعلا ءانئتساب ناكسلا مظعم قحلملا

 لدبلا لبقيو ءىضرملاو تاهاعلا يوذو نييحورلا ءاسؤرلاو
 لدبلا وأ ةيلعفلا ةمدخلا نيب فظروملا ريخيو ءأرانيد نيسمح يدقنلا

 ءافعإ يغلأو ةمدخلل ذيمالتلا بلط مث . ةفيظولا ىلع ةبظاوملاو

 . درف لك نع ًاشرق نيسمخ جاتحملا ىطعيو ليعملا

 ىدحإب لاتحي وأ نيعوبسأ لالخ ءادنلا ةيبلت نع رخأتي نمو
 لك مدختسيو تباثلاو لوقنملا هلام نم يدقنلا هلدب ذخؤي قرطلا

 ةرورضلا دنع رئاشعلا نم دافتسي امك .هصاصتخا بسح بيبط

 .هتقو يف نسي صاخ ماظن بجومب



 ماشلا

 ةيزكرماللا أدبم قيبطتو يموقلا نطولاب ينويهصلا
 «نانبل يف صاخ ماظنل تانامض ءاطعإ عم ةيرادإلا

 سلجم وه يذلا رمتؤملا مامأ ةلوؤسم ةموكح ءاشنإو

 لالقتسا قحب ةبلاطملاو ءدحاو تقو ىف ىسيسأت ىباين

 نيرطقلا نيب يداصتقاو يسايس داحتا 6 قارعلا

 نالعإب ةادانملا عامجإلاب ررقتو .امهنيب طباورلل ًارظن
 متخو .ةدحتملا ايروس ىلع اكلم نيسحلا نب لصيف

 مهفارتعا المآ ءافلحلا ةقادص رارمتسا ىلع هديكأتب رارقلا

 .ايروس لالقتساب ىرخألا لودلا رئاسو

 نم ًاعقوم لصيفل رارقلا مدق سرام /راذآ 8 يفو

 قشمدب ةيدلبلا ةفرش نم ىلتو ءرمتؤملا ءاضعأ ةفاك

 ىلع ًاكلم لصيف اهيف نلعأ ةيبعشو ةيمسر ةلفح طسو

 .عفادملا تقلطأو ديدجلا ملعلا عفرو ةيعيبطلا ايروس

 ناكف عيباسأ ةرشع لالخ هعضو تمتأف يساتألا مشاه

 روصعلا يف ةيبرع ةموكح لوأل يبرع روتسد لوأ
 ىلوألا ةرملا ىف داوملا قيقدت ةنجللا تهنأو . ةثيدحلا

 ١197١. ويلوي /زومت ” يف

 يف رمتؤملا اهقدصف ىلوألا عبسلا هداوم تشقونو

 ةئيدح راكفأ تاشقانملا لالخ ترهظو ويلوي /زومت ٠١

 .تاباختنالاب ةأرملا ةكراشم عوضوم لثم ةرم لوال

 بادتنالا رارقإ

 رمألاب ابوروأ ةهجاوم اوررق دق نويروسلا ناك اذإ
 مهتهجاوم تررق ابوروأ نإف «مهلالقتسا نالعإب عقاولا
 دق يروسلا لالقتسالا ناك اذإو .عقاولا رمألاب اهرودب

 ررقم ناك اذإو 197١« ةنس سرام /راذآ 8 يف نلعأ

 رخآ ًارمتؤم نإف ءيروسلا رمتؤملا وه لالقتسالا اذه

 رارق ىلع رهشلا ضعبو رهش يضم دعب دقعي ناك

 ام ررقيو ء(ومير ناس) رمتؤم وه يروسلا رمتؤملا

 .لوألا رمتؤملا رارق ضقني

 في

 رارق ءارو سيل نأ نيرمتؤملا رارق نيب قرفلاو

 ةعضبو ءاهل ةدودحم ةريخذ عم ةيقدنب فلأ رشع ةعضب

 !ةدودحم ىرخألا يه ةريخذ عم عفادم

 ناشيج هءارو ناك دقف ومير ناس رمتؤم رارق امأ

 نأ نكمي ةوق ىوقأ ىلع نيرصتنم سمألاب اجرخ نايجل
 .ايناملأ ةوق يه امهئوانت

 ناس رمتؤم عمتجاو .سرام /راذآ 8 يف لالقتسالا

 رمتؤملا اذه عوضوم ناكو «ليربأ /ناسين ١9 يف ومير

 ءايكرتل ةعبات تناك يتلا ةيبرعلا دالبلا ريصم ريرقت وه

 . .برحلا يف ةمزهنملا ايكرت ريصم ريرقتو

 رفيس ةدهاعم هومسأ ام اهل اوعضو دقف ايكرت امأو

 ىلع ءاضقلاو لودلا نيب اهقيزمتب تضف يتلا (51716)

 .اهلالقتسا

 /ناسين 56 ىف رمتؤملا ررق دقف ةيبرعلا دالبلا امأو

 تحت نانئبلو ايروس :فبادتنالا تحتاهعضو ليربأ

 ندرألا قرشو نيطسلفو قارعلاو «ءيسنرفلا بادتنالا

 دعو قيبطت ضرف عم «يزيلكنإلا تادتنالا تحت

 .روفلب

 رفسلا هيلإ ًابلاط ليربأ /ناسين 77 يف لصيف ىلإ ومير
 . ديدج نم هتيضق هيلع ضرعيل رمتؤملا ىلإ

 ةيقرب ةيسنرفلا ةرازولا سيئر ناريلم لسرأ امك

 اسنرف لويق ًانلعم ومير ناس تارارق نع ةلثامم

 بادتنالا ًاضفار ىبنللا ىلع لصيف در دقو .بادتنالل

 نالعإ نأب ناريلم ىلع در امك ءروفلب دعو ًاضفارو

 .دالبلا ىف تابارطضا ثدحأ بادتنالا

 لماع لبج يف لاحلا

 لبجل ناك اهنع ثيدحلا ّرم يتلا ثادحألا لالخ

 هلجأ نم نويسنرفلا هبكن زراب يلالقتسا فقوم لماع
 1 . ةحداف ةبكن



 لماع لبج ىلع فحزلا

 دعب لماع لبج ىلع فحزلا نويسنرفلا ررق
 نم ةفلؤم ةلمح اودعأف هيف تثدح يتلا تابارطضالا

 ًامضنم (رجين) لينولوكلا ةدايقب يسنرف يدنج ٠
 أيهتت ةلمحلا تناكو ةقزترملا نيعوطتملا نم تائم مهيلإ

 دعب لماع لبج ىلإ مدقتلل 197١ ةنس ويام /رايأ8٠ يف

 .مدقتملا خيراتلا يف روص ىلإ رجين اهدئاق لصو نأ

 امهادحإ نيتليصف يف ةلمحلا قلطنت نأ ةطخلا تناكو

 /رايأ نم نيرشعلا يفو ءروص نم ةيناثلاو ةيطبنلا نم

 دق ناك يتلا ةيروزابلا ىلإ روص نم رجين فحز ويام

 ىلع حبصأ ثيح ايوج ىلإ مدقت مث اهناكس اهرجه
 (سوبالروأ) ةدايقب ةيطبنلا نم ةفحازلا ةليصفلاب لاصتا

 لمع دحوتو افيرص يف تركسع دق تناك يتلا
 ىلإ ءاول قلطنا ويام /رايأ 57١ ءاسم يفو «نيتليصفلا

 ذافنل ًاليهست ىربكلا ةيقرشلا ةوجفلا لتحيل ةنبزريط
 لوقي امك  رجفلا قاثبنا دنع نينبت قيضم ىلإ شيجلا
 لوقي «نيمواقملا صاصر هلباق انهو  يسنرف لسارم

 ىلإ رطضاو ةيرانلا تارايعلا هتلباقف : يسنرفلا لسارملا

 لدب يتلا) ةنبزريط ىلع ءاليتسالل ةكرعمب كابتشالا

 دنع فقي مل رمألا نكلو «(ةيباهشلا ىلإ كلذ دعب اهمسا
 ةعاسلا يف ةلباقم ةراغب نومراقملا ماق دقف ءدحلا اذه

 مهتنكم تاشاشر مهتزوح يف ناكو «نيرشعلاو ةيداحلا

 انم باصأو ركسعملا ىلإ بارتقالا نم ليللا راتس تحت

 صاصرلا هعرص طباض مهنيب ىحرج ةثالثو ىلتق ةثالث

 .بثك نع

 ةليصف تفحز ويام /رايأ نم نيرشعلاو يناثلا يفو

 تامكألا عيمج تناكو ًاحابص ةعبارلا ةعاسلا دنع رجين

 تممص ةريغص تامذرشب ةلهآ اهمامأ ةيبونجلاو ةيقرشلا

 شيجلا رورم نود لوؤحلاو قيضملا ةيامح ىلع

 يف رمتسا شيجلا نكلو «ةديعب ةفاسم نم رانلا تحتفو
 . راطنا ريدف نينودرفك قيضم لتحاف همدقت

 - (ةيدوهيلا) ةيرق ىلإ تلصو ةعباسلا ةعاسلا يفو

 سوبالروأ ةليصف  ةيناطلسلا ىمست تراص يتلا

 ماشلا

 اوأرف «نيمواقملا تربدتساو ملس لدجم نم ةقلطنملا

 .اوبحسناف ةرشتنملا تاوقلا كلتب مهل ةقاط ال نأ

 دودحلا اوزاتجا راوثلا نأل همامأ رايدلا تلخو لاب يذ

 ءمايأ ةثالث ليبج تنب يف شيجلا فقوتو ةينيطسلفلا

 تنب شيجلا رداغ ويام /رايأ نم نيرشعلاو سداسلا ىفو

 رابدلا اكناغ تيت ريكا يدار: نع قارطب انو ليش

 يتلا سوبالروأ ةليصف نأ ىلع ءرارمتساب همامأ ولخت
 راهنلا كلذ يف تعقو دق نورام ىلإ قيرطلا تكلس

 اوذالف مهتبقعتو اعلس نم برقلاب ةمزهنم تاعامج ىلع

 . ةيناطيربلا ةقطنملاب

 سوبالروأ ةليصف موجه لسارملا فصي نأ دعبو
 عساتلا يفو :لوقي ةلوحلا يف ةصلاخلا ةدلب ىلع

 يف سوبالروأ ةليصف تركسع ويام /رايأ نم نيرشعلاو

 دتراو مهارق ىلإ ىراصنلا عجر ىتح كانه تئبلو نينبت

 لوقحلا ىلإ ناكسلا عجر امنيح روص ىلإ شيجلا رئاس

 وينوي /ناريزح نم يناثلا يفو مهتداع فولأم ىلع
 . ")اهتمهم تهنأ نأ دعب ةديرجتلا تاقلح تككفت

 اموهف هركذي مل ام امأ .لسارملا هركذ ام اذه

 ًاعيورتو ًابهنو ًاقرحو ًالتق عئاظف نم ةلمحلا هتبكترا

 ةيحض ءايربألا نم تارشعلا بهذ دقو .ًامدهو

 يتلا ىرقلا تويب دونجلا بهن امك ؛ةبذاكلا تاياشولا

 يف اميس ال اهنم ريبكلا مسقلا اورمدو اوقرحأو اهب اورم

 امع ًالضف اذه نورامو اثانيعو نيلوتو نوزرأو نورف

 . اهل ماتلا هبش قارحإلا نم ليبج تنب ةدلب باصأ

 نوعمجي ةلمحلا اوقفار نيذلا نوعوطتملا ناكو

 يناوألا اوبهني نأ دعب رانلا اهيف نومرضيو تويبلا ثاثأ

 هلك اذه دعب ناك مث ءاهلمح نوعيطتسي يتلا ءايشألاو

 . لماع لبج ءاهجوو ءاملعل ماعلا لالذإلا

 نلعأ ١97١ ةنس وينوي /ناريزح نم سماخلا يفف

 ءاملع عمج مث «ةلمحلا ةمهم ءاهتنا رجين لينولوكلا

 .95ص ؛يناتسبلا راودا ةمحرت «قرشلا شويحل ىبهذلا باتكلا )0(



 ماشلا

 يف مهرشحو ةلذم ةروصب اديص يف هنايعأو لماع لبج

 ةئملا مهددع غلب دقو ةيكيلوئاكلا ةيفقسألا راد

 : الئاق مهيف بطخو نيسمخلاو

 تويب انقرحأ اهيلإ انبهذ يتلا ةاصعلا ىرق عيمج نإ

 ةباصعلا رقم تناك يتلا ليبج تنب ةيرق ادع ام اهيمرجم

 ةعبت انيقلأ نآلاو اهتويب نم ربكألا مسقلا انبرض دقف
 ءاوس كلذو ءاهتلمجب ةيعيشلا ةفئاطلا ىلع ثداوحلا

 نع اهرمأ اومتك نيذلا وأ حباذملا ريبدت وأ كارتشالاب

 عئاظفلا نع نولوؤسم اديص ييعيش نإ ىتح ؛ةموكحلا
 طورش ىلع عيقوتلا ةعيشلا نايعأو هوجو ىلع كلذل
 نأ ىلع ءاهلامعأ ةلمحلا تفنأتسا الإو وروغ لارنجلا

 فلعو ةريم نم ةلمحلا هجاتحت ام لك يلاهألا لمحتي

 . لكأمو

 عامتجالا ناكم نم جورخلا مهيلع رظح دقلو

 اوطعيو اولوادتيل رهظلا دعب ةثلاثلا ةعاسلا ىلإ مهلهمأو

 :ةيلاتلا طورشلا ىلع باوجلا

 ١( ةيبهذ ةريل فلأ ةئم اهردق ةمارغ عفد .

 . فلتت مل يتلا تابولسملا عاجرإ (؟

 نييحيسملا ىلع ةظفاحملاب يطخ دهعت ءاطعإ ١(

 . مهدالب يف ءاقبلا نولضفي نيذلا

 روصو اديص ةيضقأ نم ةحلسألا عمج (4

 .دويعجرمو

 .اودجو امنيأ نيمرجملا ميلست (0

 لكو دجي رمأ لك نع مهيلع ةيلوؤسملا ءاقلإ (
 . ةثالثلا ةيضقألا يف لتقي ليتق

 اومدق دق نوعمتجملا ناك ددحملا تقولا ىفو

 عقدي هيف نيدهعتم «مهئامسأب هيلع اوعق اطمح ادع
 ميلستو ةحلسألا عمج ىلع ةطلسلا ةدعاسمبو ةمارغلا

 . نيمرجملا

 لبج لهأ ىلع تضرف يتلا ةيبهذ ةريل فلأ ةئملا

 نم هيف اوننفت امب اهوديزي نأ اهوعماج عاطتسا «لماع
 .مهعشجو مهعماطم مهل تءاش ام ىلإ ةيابجلا بيلاسأ

 فصنب عمج ام رادقم رهاظ ناميلس خيشلا ردقيو

 ضفو

 بلسلاب لماع لبج ةراسخ ردقي امك «ةيبهذ ةريل نويلم

 ناكس ردقي امك .ةيبهذ ةريل ينويلمب بهنلاو بيرختلاو
 دقو .ةمسن فلأ نينامثب تقولا كلذ يف لماع لبج

 لك سوفن ددع ىرقلا ىلع غلبملا ميسقت يف دمُثعا

 برحلا ءاهتناب دهع ثيدح لماع لبج ناكو «ةيرف
 تتشت نع ًالضف ًاريقف ًاعئاج اهنم جرخ يتلا ةيملاعلا

 لبجلا ناك )1١918-١1970( برحلا ءاهتنا ىلع نيتنس

 ةيرضلا هذه نآلا هتءاجف «ًائيطب ًاشاعتنا شاعتنالاب أدب دق

 هيف شيعي رمتسا عجوم رقف ىلإ هتلوح يتلا ةمصاقلا
 . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا طساوأ ىتح

 كلت ةقاط قوف هيدؤت نأ ةيرق لك ىلع ضرف ام ناك

 نيذلا دنجلا نم مهقفاري نم ةابجلا قفاري ناكو «ىرقلا

 رطضاف «مهتاوامجع معطتو مهيوأت نأ ةيرقلا ىلع ناك

 ءزعامو مانغأو راقبأ نم نوكلمي ام لك عيب ىلإ سانلا

 دراوملا تعطقناو عيبلا يف نمث هل ام لك نع يلختلاو

 .ةايحلا تقاضو

 نانبل يف فقوملا

 ىلإ دوفولا باهذل نيكرحم نويسنرفلا ناك امك
 اوكّرح نم اوكرح كلذك ؛مهمكح تيبثتل سيراب
 لالقتسالا نالعإب يروسلا رمتؤملا رارق ىلع جاجتحالل
 نأ ًاركنم ينوراملا كريرطبلا جتحاف «لصيف ةيكلمو ماتلا

 بعشلا نولثمي رمتؤملا يف نوكرتشملا نوينانبللا نوكي
 ١ «عينانيللا

 رارق يف درو ام ىلع ةرادإلا سلجم جتحا امك

 -رهشأ ةثالث ضمن مل هنأ الإ .نانبلب قلعتي اميف رمتؤملا

 : يلاتلا رارقلا ذختاو هسفن ةرادإلا سلجم عمتجا ىتح

 ١ نم ًاماظن فلؤملا نانبل لبج ةرادإ سلجم نإ

 ولخ ببسب ًالماع ًابئان 1١ نم رضاحلا تقولا يفو ًابئان

 تبسلا راهن عضو دق ليقتسملا ناورسك يبئان دحأ زكرم

 رارقلا ىربكلا هتيرثكأب ١497١ ةنس زومت ٠١ قفاوملا
 تالا



 فم

 ىمظعلا لودلا تنلعأ ذنم نوينانبللا ناك امل هنإ

 اوبلاط دق دالبلا هذه بوعشل ةينطولا ةموكحلا ءاشنإ قح

 ةينطو ةموكح سيسأتب مهقوقح دييأت نوبلاطي اولاز امو

 ًافورعمو ًايخيرات ًاتباث نانبل لبج لالقتسا ناك املو

 ةيرحلل ةفلاؤملا هلهأ ةعيبطو هعقومو ةليوط لايجأ ذنم
 هدايحو هلالقتسا مزلتسي امم مدقلا ذنم لالقتسالاو

 عم ناكو .ئراوطلاو عماطملا نم هتياقول ًاضيأ يسايسلا

 ءافصو قافولا روعش هتحارو هحلاصم مهأ نم كلذ

 هثدحأ ام كلذ ىلع لد دقو «هيرواجم عم تاقالعلا

 ةملؤملا ثداوحلا باكترال ءالهجلا ناروث نم عطاقتلا
 . ةنوآلا هذه ىلإ ةيضاملا ةنسلا نم ةلسلستملا ةقلقملا

 ديزم سلجملا اذه لذب دق مدقت ام ىلع ءانبف

 نيدلبلا قوقح نمضي قافول ًالصوت مامتمهالا
 نسح ماودو امهحلاصمو نانبلو ةيروس نيرواجتملا
 اذه يف ثحبلا دعبو .لبقتسملا يف امهنيب تاقالعلا

 ىضتقمب كلذ ىلإ لوصولا نكمملا نم هنأ دجو نأشلا

 : ةيتآلا دونبلا

 ١ قلطملا ماتلا نانبل لالقتسا .

 براحي الو براحي ال ثيحب يسايسلا هدايح  ؟

 . يبرح لخدت لك نع لزعمب نوكيو

 متي قافتا بجومب ًاقباس هنم خولسملا ةداعإ - ٠

 .ايروس ةموكح نيبو هنيب

 ررمتو اهسرد يرجي ةيداصتقالا لئاسملا

 دعب اهتارارق ذفنتو نيفرطلا نم ةفلؤم ةنجل ةطساوب

 .ايروسو نانبل يسلجم ةقفاوم

 لودلا ىدل يعسلا يف ناقيرفلا نواعتي

 .اهماكحأ ةنامضو ةعبرألا دونبلا هذه ىلع قيدصتلل

 طغض نع لزعمبو ةيرحب لمعلا نم نكمتلا لجألو
 عجارملا ىدل حجانلا يعسلا لجألو يجراخ ريثأتو

 يه يتلاو اهنايب مدقتملا ةعبرألا دونبلا ريرقتل ةيباجيإلا
 ةهزنملا ةيقيقحلا نانبل ةحلصمو ء«ةينانبللا ةمألا بلاطم

 اذه ةباينل رظنلابو ءةيصوصخلا ضارغألاو برآملا نع

 ماشلا

 ًارخؤم ةديؤملاو ةينوناقلا ينانبللا بعشلا نع سلجملا
 ةيرثكأ تررق دق «ىربكلا بعشلا تاوصأ ةيرثكأب ًاضيأ
 تاذلاب هجوتلاو لاقتنالا ةطبضملا هذه ةعقوم سلجملا

 يف ءاهنايب فنآلا دونبلا نومضم ريرقت ةعباتمو ةقحالمل
 رارقلا اذه غالبإو ةيباجيإلا عجارملاو ةيضقلا لامعأ
 . ةنكمملا قرطلاب يعسلاو ةيمسرلا تاماقملا ىلإ هلماكب

 ء«لقع ليلخ .«(سيئرلا بئان) كيوحلا هللا دعس
 «كلملا دبع داؤف «طالبنج دومحم «ناعنك ناميلس

 . يريوشلا سايلإ «ءنسحم جاحلا دمحم

 هنأ عم يديربلا سايلإ وهو نماثلا وضعلا فلختو

 لسرأو ءهضرم ببسب نيعقوملا ءاضعألا عم نماضتم

 دعوو مهعامتجا يف كرتشاف فوصاق ليشيم هبيسن

 . مهب قاحللاب

 ماق قشمد عم تالاصتا رارقلا اذه قبس دق ناكو

 ىلع ددرتي ناكو «يناتسبلا ديعس (يالأ ريمألا) اهب

 ايروسو نانبل نيب مهافتلا نم عون داجيإ ةيغب قشمد
 دهمو نيقيقشلا نيدلبلا نيب ينطولا داحتالا تانسحب

 سلجم ءاضعأب عمتجي نأ توريب يف يبرعلا دمتعملل

 ةطساوب قشمد يف ةيبرعلا ةموكحلا عم اوقفتا دقو ةرادإلا

 عيسوتو ماتلا نانبل لالقتسا ىلع توريب يف اهدمتعم
 نأو ممألا ةبصع ىلإ ةضيرع اوعفري نأ اوررقو هدودح

 قشمد ىلإ مهسفنأب اورفاسي نأو ىنعملا اذهب اهوعقوي
 ماتلا ينانبللا لالقتسالا ةيضق ةقحالمل سيرابف افيحف

 .ايروس عم قافتالاب

 دواد امهيليمز نانبل ةرادإ سلجم ءاضعأ حتافي ملو

 نأ مهنم ًاداقتعا تارارقلا هذهب دعسلا بيبحو نومع

 .ابلاقو ابلق اسنرفل امه نيوضعلا نيذه

 مهنكمي نكي مل تاقفن نم نيرفاسملل دب ال ناكو
 دحأ ينامعنلا فراع تاقفنلا هذه عفدل عوطتف اهلمحت

 .نييتوريبلا لامعألا لاجر رابك

 :هتاركذم يف ينامعنلا فراع لوقي

 غلبملا عمج مهضعب حرتقاف لاملا ةلكشم تزربو

 دقو «ءيش لك عفدأ انأ لب :هتبجأف ناوخإلا ضعب نم



 ماشلا

 ىلع تعزو ةيبهذ ةريل ةثئامسمخو فالآ ةرشع تعفد

 .وضع لكل ةريل 46٠١ ةبسنب ءاضعألا

 نأ بجيو مخض غلبملا نإ ناوخإلا دحأ لاق انهو

 ثيحب اعيمج مهرفس نمضن كلذبو ءهب كص كل ررحي
 . غلبملا اوداعأ رفسلا نع اولدع مه اذإ

 حارتقالا اذه ىلع ًابيقعت ناعنك ناميلس يل لاق انهو
 اذإ لاقو ءهدحو دنسلا عقوي نأ دعتسمو هيلع قفاوم هنأ

 . ينلفكي نالسرإ نيمأ ريمألا يقيدص نإف متئش

 ريمألا ةلافكب ناعنك ناميلس هعقوو دنسلا عضوو

 .أموي رشع ةسمخ ةدمل نيمأ

 سلجم ءاضعأ ناك ويلوي /زومت نم رشاعلا يفو

 لصو املك ناكو ؛«ىدارف قشمد ىلإ نوهجتي ةرادإلا

 مهيلع ضبق ىتح هيلع ضبقي جريدملا ىلإ منمدحار

 نوعمتجي اوناك مهنأ كلذف مهرمأ فشكنا فيك امأ

 ناك هنأ نيح يف هب نيقثاو رفصألا بيجن لزنم يف

 هسفن وروغ لارنجلا ىلإ عفري ناكف «مهيلع ًاسوساج
 .ربخ ءارو ًاربخ مهرابخأ

 سافنألا متك نيلواحم ًايباهرإ ًاوج نويسنرفلا عاشأف

 بيهرلا يباهرإلا وجلا اذه يفو .سوفنلا ةعضعضو

 لينولوكلا هسأر يسنرف يبرح سلجم ىلإ ًاعيمج اوليحأ
 لبق اهب ديرأ ةمكاحم مهتمكاحمب ئدُبو (نوسيرك وفيد)
 ناقتإ لكب كلذ ىلوتف مهريقحتو مهتناهإ ءيش لك
 مهيلإ اهجوف يركسعلا ماعلا بئانلاو ةمكحملا سيئر

 ةددهملا ةنيهملا تارابعلا نم ههيجوت ناعيطتسي ام لك
 0 عوتمللا

 سيئرلا ناك مهتاداهش ءادأل عافدلا دوهش مدقت املو

 ماعلا حلا دوهش عم رمألا سكعو ءمهعوريو مهفنعي

 .استرفل منهبخي ىاع مهتهيو مهقلستيو مهيلع يتثي حارف
 ىلع مهضارتعاب عافدلا وماحم مدقت امدنعو

 لوكوتوربلا هقرخ ىلعو يركسعلا سلجملا ةيحالص

 نم ةينامث اوشر قشمد ةموكح ءاطسو نأب يمسرلا غالبلا لاق )١(

 .هينج فلأ 47 غلبمب سلجملا ءاضعأ

 فقن

 قوقحلا ءىدابمو ينانبللا روتسدلا ةباثمب وه يذلا
 دريو كلذل هبأي ال نوسيرك وفيد لينولوكلا ناك «ةيلودلا

 . قطنمو باوص نم اهيف امب لابم ريغ تاضارتعالا

 مهيلع مكح نيلماك نيموي ترمتسا ةمكاحم دعبو

 نم مهطاقسإبو ةظهاب ةيلام تامارغ مهميرغتبو يفنلاب
 . ةيندملا قوقحلا

 ىلإ اولسرأ مث ءريقحتو بيذعتب نولماعي اولظو

 .اكسروك ةريزج

 «ةينانبللا رجاهملا ىلإ ىرج ام ءادصأ تغلبو
 تلوتو . كلذ ىلع جتحت نيرجاهملا تايعمج تماقف

 يف هللا ريخ هللا ريخ اهفلأ دق ناك يتلا ةينانبللا ةيعمجلا

 «يدينوفلا اعلا ياذا يع ىرج اعدها[ نييراف

 تماقف «ةموكحلا ءاضعأ ىلإو ناملربلا ىلإ هغالبإو

 «نوترب نردنا بئانلا اهتراثإ ىلوت ناملربلا يف ةجض

 ةيجراخلا نوؤشلا ةنجل سيئرو خويشلا سلجم وضعو

 يف تعبتا يتلا بيلاسألا اركنتساف «راريب روتكيف : هيف
 انو ءًاملظ مهيلع موكحملا ةءارب ارهظأو ةمكاحملا

 . ةمكاحملا ةينوناق مدع

 /لوألا نيرشت ٠١ ةسلج يف نوترب ويسملا دقتناو
 امي ةمكاحسلا يف علا يالا كرلنلا ١971١ ةنس ريوتكأ

 .لدعلا عم ىفانتي

 مارتحا نإ :ًالئاق نايرب ويسملا ءارزولا سيئر درف

 .ملسلا تقو يف ةرح دالب يف لهس رمأ ةينوناقلا قرطلا

 دالب يف دئاق دجو اذإ نكلو .اسنرف يف لاحلا يه امك

 لامعا ةلضاوتم ىلإ ارطتشم اهدودحن يف اكو ةيرظتغم

 ىرج امك لتقلل ةضرع نيح لك يف وهو ؛ةيماد ةيبرح
 تالماعملا ظفحن نأ هذه ةلاحلاو ديرت لهف ءًارخؤم

 ؟اسنرف ىف ةلأسملا تناك ول امك ًامات ًأاظفح اهلك ةينوناقلا

 ١ ؟لدع اذه له

 سيئرلا ةرضح اي أأذإ :نوترب ويسملا هباجأف
 . مهنومكاحي مهنإ اولوقي ال نكل ءسانلا اومدعيلف

 : يلي امك تناكف ماكحألا امأ



 ضيحلا

 ًافورصم هلوانت يذلا غلبملا نم ديعيو تاونس 8 كيوحلا

 .ةريل 78٠١ مرغيو ةريل ١1٠١ هرفسل

 م١٠ ديعيو تاونس ٠١ كلملا دبع داؤف ىفني - "

 مرغيو هرفسل ًافورصم هلوانت يذلا غلبملا لصأ نم ةريل

 .ةريل 06

 ةريل ١1٠٠ ديعيو تاونس ٠١ لقع ليلخ ىفني -“

 مرغيو هرفسل ًافورصم هلوانت يذلا غلبملا لصأ نم

 .ةريل ٠

 ١1٠٠ ديعيو تاونئس ٠١ ناعنك ناميلس ىفني - *

 مرغيو هرفسل ًافورصم هلوانت يذلا غلبملا لصأ نم ةريل

 .ةريل ٠

 ١1٠٠ ديعيو تاوئس 8 نسحم دمحم ىفني 6

 78٠١ مرغيو هرفسل هلوانت يذلا غلبملا لصأ نم ةريل

 .ةريل

 ١ - ديعيو تاونس ا/ طالبنج دومحم ىفني ١١6٠

 مرغيو هرفسل هلوانت يذلا غلبملا لصأ نم ةريل 77٠١

 .ةريل

 ١9٠١ ديعيو تاونس ٠١ يريوشلا سايلإ ىفني -
 ٠٠٠١ مرغيو هرفسل هلوانت يذلا غلبملا لصأ نم ةريل

 .ةزرسل

 .تاونس ٠١ يناتسبلا ديعس يالأ ريمألا ىفني - 8

 .تاونس 1 نالسرإ نيمأ ريمألا ىفني 4

 نم لقع ديشرو ينامعنلا فراع ىلع مكحو ٠

 كريرطبلا قيقش نبا كيوحلا سايلإو لقع ليلخ ءابرقأ
 ؛4 نيب هتدم حوارتت نجسو ةفلتخم تامارغب كيوحلا

 .تاونس 4و تاونس

 : هتاركذم يف ينامعنلا فراع لوقي

 ذإ ةيفاضإ ةدامب نيرخآلا نود ةمكحملا ىنتصخو

 كلا رجم ندا اهردق ةلاب ةنازخت لع عدو

 دنا تملع لهو ةيوزب نيل ةنايجكو

 توريب ىف ةدقعنملا ةمئادلا ةيركسعلا ةمكحملا نإ»

 هارت نيدنب هذي نييحلاب قئاميفلا فراع ىلع مكحت

 ماشلا

 دض ضيرحت ةمهتب ةيروس ةريل ١١0٠١٠ اهردق ةيلام

 ةيروسلا ةيلخادلا ريزو نبا نيومتبو لالتحالا ةمالس

 . «لاملاب

 يرخف دمحأ ناقيدصلا ماق مكحلا رودص رثأ ىلعو

 مكح لادبإب وروغ لارنجلا ىدل ىعسمب دارط ورتبو كب

 .امهبلط دنع لزنف ةيربجلا ةماقإلاب نجسلا

 مث ًالوأ داورأ ةريزج ىلإ مهيلع موكحملا لقن دقو

 .اكسروك ةريزج ىلإ

 مهلقن ةيفيك هتاركذم يف ينامعنلا فراع فصيو

 : يلي امب اكسروك ةريزج ىلإ مث داورأ ةريزج ىلإ

 داورأ ةريزج يف انك مكحلا رودص نم مايأ دعب

 عيباسأ ةعضب نم رثكأ تقولا لطي ملو «ةيرزم ةروصب

 /لوليأ لوأ يف اهأفرم انلصوف توريب ىلإ لقنن انك ىتح

 هيف لفتحي وروغ لارنجلا ناك يذلا مويلا وهو ربمتبس
 .ريبكلا نانبل نالعإب

 ىلإ انلمحتل ةيسنرف ةرخاب ىلإ انلقن هسفن مويلا يفو

 ين انك مايأ ةسمخ دعبو .اكسروك ىلإ اهنمو ايليسرم
 انرسو انلثتماف هتعتمأ انم لك لمحي نأب انورمأف ءايليسرم

 رمتسا يدوعص قيرط يف نبيسنرفلا دونجلا ضعب ءارو

 هباب ىلع فقي ميدق ءانب ىلإ انلصوف «نيتعاس نم رثكأ
 ءامسألا أرقي ذخأف ءانءامسأ لمحت ةقرو هديب يدنج

 ءاهانعطق يتلا كلت ةيرزم ةليل تناك .ءانبلا ىلإ انلخديو

 ًادوجوم نكي ملو ءيركسلا ضرمب ًاباصم اندحأ ناكو

 ام «ةماع عفانم اهيف انورشح يتلا ةرذقلا ةفرغلا يف

 ًاريبك ًاليمرب انب لكوملا يدنجلا نم يدجتسن نأ انرطضا

 . مرتحم رجأب

 املو ءاكسروك ةريزج ىلإ انولقن مايأ ةعضب دعبو

 تيب ىلإ اندشري نأ اهئانبأ دحأ ىلإ تبلط اهانلصو

 ةفيثك ةباغ طسو فينم رصق ىلإ اندشرأف هرجأتسن
 تلزنأو ظهاب نمشب هترجأتساف هاومألا اهلوح باسنت

 .هيف رشع دحألا يناوخإ

 تاقالعلا تقثوت ىتح تادودعم عيباسأ الإ يه امو

 انيلإ اولمح موي تاذو .اكسروك ءانبأ ضعب نيبو اننيب



 ماشلا

 نويلبان هلمح فيس لوأ هنإ اولاق ًاليمج ًاريغص ًافيس
 غلبمب مهتيده ىلع مهتأفاكف ةيده يل هومدقو هب لتاقو

 يف دبعم ءانب مامتإ ىلع مهدعاس لاملا نم ريبك

 . يدنع فيسلا كلذ لزي ملو . مهتيحاض

 نم تسمتلا ١97١8 ةنس رياربف /طابش ٠١ ىفو

 ىلإ رهتش هدم لقنلاب ىلإ حامتملاب اتذإ ةيطئرفلا ةموكحلا
 ةنس سرام /راذآ ٠١ ىفو .اهيف ىتراجت دقفتأل رتسشنم

 بير يثقفاري نأ ىلع ةقفاؤملاب باوجتلا تيقلت 1

 ؛يلاغشأ تيضقو رتسشنم ىلإ ترفاسف «مئاد يسنرف
 ةيجراخلا ريزو تلباق سيراب ىلإ ةدوعلا قيرط يفو
 نيلقتعملا لقن ىلع ةقفاوملا ةرورضب هتعنقأو نايرب ديسلا

 . ةريزجلا ىلإ تعجرو سيراب ىلإ اكسروك نم

 ىلع ةقفاوملاب سيراب نم ًاربخ انيقلت مايأ دعبو
 انلباقو «دنجلا نم نيسورحم سيراب ىلإ انصخشف ءانلقن

 يف ةماقإلاب انل حمس ةلباقملا ةياهن يفو ةيجراخلا ريزو
 انءامسأ لجسن نأو ةبقارملا ديق ىقبن نأ طرشب سيراب

 .موي لك ةطرشلا لجس يف

 عورشمب وروغ لارنجلا انيلإ ثعب رهشأ ةثالث دعبو
 هذه ىلع انعقو اذإ لاقو مناغ يركش هلمح ةضيرع

 اذهو .انيلإ انتيرح ةداعإ ىلع قفاوت اسنرف نإف ةضيرعلا
 : ةضيرعلا صن

 ةموكحلا وحن ىنع ردص امل ًادج فسآ ىننإ

 ناك امو «ءالولاو ريخلا الإ اهل رمضن مل يتلا ةيسنرفلا
 اهل يديلقتلا انبحو ءاهيلإ ةءاسإلا هيلإ انيمر اميف اندصق

 . مومعلا ىدل روهشم

 ضفرو مهضعب اهعّقو نيلقتعملا نيب درو ذخأ دعبو
 ناميلس نيضفارلا نم ناكو .عيقوتلا رخآلا ضعبلا

 . ينامعنلا فراعو نالسرإ نيمأ ريمألاو ناعنك

 اسنرف ةرداغمب يل حمس ١977 ماعلا ةياهن يفو

 يسنرفلا بادتنالاب ةلومشملا يضارألا لخدأ ال نأ ىلع

 .نانبلو ايروس يأ

 ًاوفع تيقلت ١977 ربوتكأ /لوألا نيرشت ١5 ىفو

 :دقلا وع ةديفرفلا يرييكلا نير وم مصلا هل

 ففي

 نم هذخأ انيأر ام ىهتنا» توريب ىلإ تدعف .ةيقابلا

 هنيودت ددصب نحن اميف هقلعتل ىنامعنلا فراع تاركذم

 ١ (ةيحللا كلت خيرات: م

 طساوأ يف ىفنملا نم داع يذلا ينامعنلا فراع نإ

 نفك ادي وبل ةقع ل ١8577 ةنس ربوتكأ /لوألا نيرشت

 يذلا رهشلا يفف .يفنلاو عيورتلا نم ىقال ام ىقال نأ

 يداصتقا ثدح مامأ دالبلا تناك ىفنملا نم هيف داع

 رادصإلا كنب سيسأت ىلع اومزع دق نويسنرفلاف ءريطخ

 ىلع ةيسنرف ٍديأ هالوئت ًايسنرف ًاسيسأت نانبلو ايروسل
 .نانبلو ايروس كنب هومسأ ام ةعامج عم (راريب) اهسأر

 نوكي نأو كلذ ةهباجم ىلع ينامعنلا فراع ممصف

 ىلع ينانبل لامو ةينانبل ٍديأب ًاينانبل اذه رادصإلا كنب
 ىلإ همدق الصم ًاريزفت كلذُي عضون «بهذلا ساسأ

 ةعامجو راريب ناكو .يباينلا سلجملاو ةينانبللا ةموكحلا

 ءرادصإلا كنب سيسأتب ًابلط اومدق دق نانبلو ايروس كنب
 . يباينلا سلجملا يف سردلا ديق ناكو

 ةيباينلا ةنجللاب عامتجالل ًايموكح ينامعنلا يعدتساف

 . اهمامأ هيأر ءادبإو كنبلا بلط سردب ةفلكملا

 باحصأ ةوعد ىلإ دمع ةوعدلا ىقلت املف

 هبتكم يف عامتجالل قشمدو توريب يف ةماعلا فراصملا

 كنب باحصأ ةوعدلل باجتساف ؛مهعم رمألا ةساردو

 «دارط بيبحو ءاحيش لاشيمو ءايروس يف (ةدقرم)

 درفلأو ءقسرس فسوي بيجنو «نيدلا زع ىفطصمو

 . قس رس

 رادصإ كنب فيلأت بوجو ىلع عيمجلا قفتاف
 عم يباينلا سلجمللو ةموكحلل كلذب ًابلط اومدقو ينطو
 دقنلا ةيطغت اهمهأ ناكو اهوررق يتلا طورشلا رتفد

 .بهذلاب هعيمج ردصملا

 : هتاركذم يف ينامعنلا فراع لرقي

 يئاضمإب ًاليذم طورشلا عم يسفنب بلطلا تمدق»

 دهعت بلطلا نمضتو «كنبلا ةنجل نم ضيوفتلا دعب
 لك بتتكاو «يساسألا لاملا سأر ةيطغتب ةنجللا ءاضعأ

 ضرعت نأ ىلع «لوصألا بسح مزاللا غلبملاب انم

 . باتتكالل نينطاوملا عيمج ىلع كلذ دعب كنبلا مهسأ



 فيل

 ةمايق تماق ىتح عجارملا ىلإ بلطلا لصي داك ام

 تاروانئملاو يعاسملا ترادو مهيرصانمو كنبلا ةعامج

 .«انعورشم طابحإل

 اذه ناك ذإ ءوروغ لارنجلا دهع ىف ال اذه ىرج

 افيو لا هلا هلعسم: سياج رق ىلإ وع دبا دق

 ةعباتم نع هيثث لواحو هتلباعمل نتامعنلا تاغيو ىعدتساف
 .نشني مل ينامعنلا نكلو ءرمألا

 (راوبوا) ىلإ ديعولاو ديدهتلاب هعانقإ رمأ كرّتف

 امهنيب لادج دعبو «هيلإ هاعدتساف نائبلل يسنرفلا مكاحلا
 هل لاق عورشملا يف لمعلا ةعباتم ىلع ينامعنلا رارصإو

 :راوفروأ

 ؟نوقابلا كلوح نم قرفت ام اذإ لعفت اذامو

 . . .ًادبأ كلذ دقتعأ ال ينإ :ينامعنلا لاقف

 ايففرعت نأ بجي :هعدوي وه راوبوأ هل لاق مث

 نأو اكسروك لثم تسيل (ركسغدم) نأ ىنامعن ويسم

 . ادج ديعب امهنيب قرفلا
 ىلإ ىفنلاب هنوددهي نييسنرفلا نأ ىنامعنلا كردأف

 ْ .اريغت يفر اذإ سدحاف ورع

 نإ راوبوأ لوقب ركفأ انأو تبهذف : ىنامعنلا لوقي

 تيب ىلإ اركاب تبهذف . يلوح نم نوفرصني دق نيقابلا
 .اقوتاق اراك سمك هلعنس اف يذلا بدار ورك

 هيلإ تبلطو «راوبوأ نيبو ينيب ثدح ام هيلع تصصقو

 هنع انلأس املو «لعفف قسرس بيجن تيب ىلإ ينقفاري نأ
 ١ :انل ليق

 يف رفاسو ةيردنكسإلا نم ةيقرب اليل ىقلت دقل
 مث .. .قلقلا ينرواسف «نيطسلف قيرط نع لاحلا

 امو :هراد مامأ ًافقاو هانيفلأف قسرس درفلأ تيب ىلإ انيضم
 تنك :هلوقب ينردابو انوحن الورهم عفدنا ىتح اناري داك

 نكلو «(تلكشفت) ةلأسملا نإ كل لوقأل كترايزل ًابهاذ

 يمع نبا باغ دقل «ةياهنلا ىلإ كعم قاب ينأ دكأت
 ا[ةددست هليدعل لي ةودلا نع لس اناو نيش

 .هتلصق

 ملف نيدلا زع ىفطصم تيب ىلإ يقيرط تعباتو

 ماشلا

 رفسلا مزتعي وهو سلبارط ىلإ رفاس هنإ يل ليقو هدجأ
 . . .(زاكلا) ةيضق نأشب اينامور ىلإ اهنم

 ىلإ نويسنرفلا هيفني نأ ينامعنلا فراع عقوتو
 هسفن يفني نأ ىأترا كلذل «راوبوأ هدعوت امك ركسغدم

 راهنلا ليل فصتنم يف جرخف .وه هراتخي ناكم ىلإ
 . .ةروقانلا قيرط نع نيطسلف ىلإ ًاهجتم هسفن

 :ينامعنلا فراع لوقيو

 ٍذئموي رادصإلا كنب سيسأتب انثبشت اذامل امأ
 : ةيتآلا بابسأللف

 بسح نانبلو ايروس يف دوجوملا بهذلا ناك ١
 دل نويل طف هزيم فيس رلاو هن قوقويلا كلا ةايعجالا
 . هسهد

 ةلوهسلا نم ٍذئموي رادصإلا كنب سيسأت ناك - ؟

 دالبلا ىف بهذلا دوجو ةرفوو ةيداملا ةيحانلا نم ناكمب

 ةندايمتقا ةيتايس وما قلا معي نا بعيب هاك امر

 ايروسو نانبل لاجرب كنبلا ةرادإ نيمأت ناك

 ةيداصتقالا ةردقملا نم مهنع فورعم وه امب ًانكمم

 . ةيراجتلاو

 انتورث ىلع انظفاحل كنبلا اذه سيسأت مت ول - ؛

 اهبرست عنمو ناكمإلا ردقب دالبلا يف تناك يتلا ةيبهذلا

 . جراخلا ىلإ

 حابرألا سملي نأ ناسنإ يأ عيطتسي ةطيسب ةيلمعبو
 ناك دقو .«كنبلا ةطساوب جراخلل تبرست يتلا ةشحافلا

 .اهنم ديفتست نأ دالبلا قح نم

 يروسلا دقنلا رودص دنع ةيبهذلا ةريللا تناك دقل

 بتك موي) مويلا يه اهو «نيتينانبل نيتريلب ينانبللا
 امأ .ةينانبل ةريل نيعبرأب ١9467( ةنس هتاركذم ىنامعنلا

 ١44 ماع يف تهتنا دق ةينانبل ةريل نويلم رشع ةتسلا

 .نويلم عبر نع مويلا ديزت ال اهنظأو نويلم فصن ىلإ

 ةديدج ةرازو

 تفلأ يتلا ةرازولا يه لالقتسالا دعب ةرازو لوأ



 ماشلا

 ومير ناس رمتؤم رارق دعبو .يباكرلا اضر ةسائرب
 مشاه ةسائرب ةديدج ةرازو تفلأو ةرازولا تلاقتسا

 مادصلل دعُت عافد ةرازو اهرهاظم لك يف تناك يساتألا

 . يركسعلا

 نايب ردنبهش نمحرلا دبع ةيجراخلا ريزو الت دقو
 ناس رمتؤم تاررقم ىلع ًادر هتقيقح يف ناكف ةرازولا

 ةبلاطملاو ماتلا لالقتسالا ىلع رارصإلا نم ءومير

 يأ ضفرو روفلب دعو ضفرو ةيعيبطلا ايروس ةدحوب

 .ةيموقلا ةدايسلا سمي يبنجأ لخدت

 ليدعتك ةيعافد تاءارجإ ذاختاب ةرازولا ترشاب مث

 ىلإ رهشأ ةتس نم ةمدخلا ةدايزب يرابجإلا دينجتلا نوناق

 : ةِئش

 «لصيف ةسائرب ابوروأ ىلإ دفو لاسرإ ررقت مث

 ديول ةيناطيربلا ةرازولا سيئر ىلإ ةلاسرب لصيف بلطو

 يركسعلا عضولا يف ربيغت ثودح مدعب ءًانامض جروج
 يأ هل اومدقي مل زيلكنإلا نكلو ؛هبايغ دنع دودحلا ىلع
 ىلإ هتلحرب قلعتي ءارجإ يأ ذاختاب اودهعتي ملو «نامض
 .ابوروأ

 يف وروغ لارنجلا ىلإ ديعسلا يرون لصيف لسرأو

 دعي نأ ىلع ابوروأ ىلإ رفسلا ىلع همزعب هربخيل توريب
 .يرحبلا رفسلا لئاسو هل

 ىلإ لصيف ةوعد نأب ديعسلا يرون وروغ غلبأف
 رمأب وروغ نم لصيف لصيس ًاراذنإ نأو تيغلأ ابوروأ

 لصيف ىلع نأو مايأ لالخ ةيسنرفلا ةموكحلا نم

 يرون وروغ علطأ يذلا راذنإلا طورش لوبق هتموكحو

 .اهاوتحم ىلع ديعسلا

 هاوتحمو يهفشلا راذنإلا ءابنأ قشمد يف تعاذو

 ويلوي /زومت ١١ يف ةسلج يروسلا رمتؤملا دقعف
 ىقلأف ءاهدنع امي حيرصتلا يساتألا ةرازو نم بلطو
 : يلاتلا نايبلا ةمظعلا فسوي اهتيبرح ريزو

 ةداسلا اهيأ»

 يف ةلاحلا ىلع مكعلطن نأ انبجاو نم نأ ربتعن اننإ

 ةرازولا ةسايس نأ نوملعت متنأ .ةجرحلا ةعاسلا هذه
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 هذه نأ نوملعت مكنأ امك انلمعل ًاساسأ تلاز امو تناك

 تاقالع ىلع ءاقبإلا نمضتت اهيلع متقفاو يتلا ةسايسلا

 نأو .ايناطيربو اسنرف عم ةصاخو ءافلحلا عم ةقادصلا

 دالبلا اهتديأ يتلا تابغرلا كلتل ًاقيقحت ناك مئادلا انلمع

 .مكتطساوب

 نسحأ ىلع ترمتساو ةضوافملا ترشوب دقل»

 (ومير ناس) رمتؤم رارق انيقلت نوملعت امكو ءطورشلا
 انتملعأ امك .ةلقتسم ةلود فلؤت ايروس نأب فرتعي يذلا

 ةدايز اهنأ ةيمسر هبش ةقيرطب ىرخأ ةهج نم ايناطيرب
 ىلع اكلم لصيف ةلالجلا بحاصب فرتعت كلذ ىلع

 .ايروس

 ىلإ ةثعب لسرن نأ تاقوألا هذه يف انررق دقل

 يئاهن لح ىلع لوصحلاو تاضوافملا مامتإل ابوروأ

 تبغن نأ ًاضيأ انتبغر نأ امك «ةينطولا انتابغرل ًاقبط
 تارارق ضراعن الو ءًادحأ يداعن ال اننأ لودللو ملاعلل

 انفرش ىلع ةظفاحملا دهعت نأ دعب ءحلصلا رمتؤم

 .انلالقتساو

 هسفنب هجوتي نأ هتبغر ةلالجلا بحاص ىدبأ دقل

 لضفبو «ةيضقلل عيرس لح ىلع لصحيل ابوروأ ىلإ
 «ةدحتملا لودلا تالاجر ىدل هب عتمتي يذلا مارتحالا

 بعشلا ىلإ ًابيرق فزن نأب نيكم لمأو ةمات ةقث ىلع اننإف
 . ةراس ًارابخأ

 يتلا ةرضاحلا ةرطخلا ةلاحلا تزرب ةأجف نكلو

 نأ اهلهجن بابسأل وروغ لارنجلا دارأ :مكل اهطسبن

 رفس عنمي وأ ضراعي يكل هشويج دشح ةبسانم منتغي
 لاق يتلا طورشلا ضعب انبودنم غلبأف . ةلالجلا بحاص

 يمسرلا اهصن ملستن مل يتلاو انم اهبلطي نأ ديري هنإ
 الو اهايإ مكغلبن نأ نم نكمتن مل كلذلو «نآلا ىتح

 .ايمسر بوتكملا اهصن غلبتن مل ام ةيمسر اهربتعن نأ

 ةفلاخم لاح لك ىلع ىه طورشلا هذه ضعب نإ

 ىلع تباثلا اهعيعتو هالبلا تابغرل طقف سيل
 تارارقلا حورل ًاضيأ ةفلاخم اهنكلو «ءلالقتسالا

 اسنرف نم ةعقوملا تادهعتللو ومير ناس يف ةذختملا



 فو

 دالبلا ةدايسل ًاضيوقت طورشلا هذه لوبق ىف نأل

 نان نقال ودلا اهب تفرتعا امك هئابسأ ند اهتالقتناو

 .ومير

 ةقطنملا دودح ىلع ًاشويج وروغ لارنجلا دشح

 نوكي نأ لمتحملا نمو برغلاو لامشلا ىتهج ةيقرشلا

 انلصي مل يتلاو اهب مدقت يتلا تابلطلل ًامعد ءارجإلا اذه
 لسرأ هنأ ادع اذه .انلقو قبس امك يمسرلا اهصن

 ةلحز مكاح غلبأ دقلو . قاير ىلإ ةيسنرف ًاشويج
 اذه ًايركسع لتحا هنأب :قاير ىف انتاوق دئاق يركسعلا

 ةيتترفلا ةوقلا ةماقإ داغأ ىروغ لازتجلا نأ امك ءزكرملا

 ةهج نمو «ةقباسلا ةنسلا يف ةلحز ةقلعم تلتحا يتلا

 هنأب وروغ لارنجلا مساب سوك لينولوكلا انغلبأ ىرخأ

 لدجم يف انتاوق دوجول نيروكذملا نيزكرملا لتحا

 ميقأ ناك رجنع لدجم زكرم نأ مولعملا نم نكلو

 لالتحالا ءدب ذنم راوجلا يف ماعلا نمألا ىلع ةظفاحملل

 ىلع ةيسنرفلا شويجلا دشح دعب ًاريخأ ززع هنأو
 .اندودح

 يتلا ريبادتلا هذه ىلع انتموكح تضرتعا هيلعو

 فلاحتلا عم قفتت ال يتلاو ءوروغ لارنجلا اهذختا
 ملعن اننأ امك .ًالوأ لودلا ىلع ةلأسملا ضرعب تبلاطو

 آلإ ديرن ال اننأب ربنملا اذه ىلع نم عمجأ ملاعلاو ةمألا

 لبقن ال اننأو ءانلالقتساو انفرش ىلع ةظفاحملاو ملسلا

 .ةديقم طورش ةيأب

 نوكي وأ اهعم نظي ىوكش لك ضفرن اننإ :ًيناث
 ةقادصلا تاقالع ريكعت ىف بغرن اننأب نظلل لاجم اهنم

 .انئافلحب وأ انتفيلحب انطبرت يتلا

 دادعتسا ىلع اننإو ضوافتلا ضفرن ال اننإ :ًاثلاث

 يه لصيف كلملا اهسأري يتلا انتثعب نإو «هب ةرشابملل
 ةلصاومل ابوروأ ىلإ رفسلل دادعتسالا ّمتأ ىلع

 الو انفرش ىلإ ءيسي ال لح لكب لبقن اننإو «ةضوافملا

 . قحلا ىلع ًامئاق نوكي نأ ىلعو انتيرح ىلإ
 ميمصتلاو دادعتسالا ٌمتأ ىلع اننإ ًاريخأو :ًاعبار

 ماشلا

 هللا معنأ يتلا ىوقلا عيمجب انقوقحو انفرش نع عافدلل

 . (ىهتنا) اهب انيلع

 «نايبلا اذه يقلت لالقتسالا ةموكح تناك تقوو

 نكي ملو ءاهل ليثم ال ىضوف يف ةقراغ دالبلا تناك

 دحأ نكي ملو .ةهجاوملا ةطخ دادعإ يف ركفي دحأ

 اهنأو ءايناملأل ةمزاه برحلا نم تجرخ اسنرف نأ ركفي

 راذنإلا صن

 لارنجلا ههجو يذلا راذنإلا صن يلي اميف رشنن

 اكلم هرابتعاب ال لصيف كلملا ىلإ اسنرف مساب وروغ
 شويج نم ًاشيج دوقي ًايزاجح ًاريمأ هرابتعاب لب ءايروسل
 نأ ظحالنو «ةحوتفملا دالبلا نم ًاءزج لتحيو برحلا

 يفيرشلا شيجلاب يروسلا يبرعلا شيجلا يمسي لارنجلا
 كلملا ىلع قلطي ناك يذلا لوألا بقللا ىلإ ةبسن

 ةموكحلا ىمسي امك «لصيف كلملا هنباو نيسح

 وه ًالصيف نأ يأ ؛هسفن رابتعالا اذهب ةيفيرشلا ةموكحلاب
 هذه الإ هل سيلو نيسح فيرشلا نبا لصيف فيرشلا
 . ةفصلا

 اهب لهتسي «ةلاسرب هراذنإ لارنجلا قفرأ دقو
 :راذنإلا

 يتركذم لسرأ نأب فرشتأ ومسلا بحاص اي
 يكلملا مكومس ىلإ اهمدقأ ءويلوي /زومت ١4 ةخرؤملا
 مكروعشو ةحيحصلا مكتينطوو ةيماسلا مكقالخأ دشانأو

 .اهولبقت نأ اسنرف وحن يدولا

 ايروسل اهصالخإ ىلع اهتهج نم اسنرف تنهرب دقل
 .ةهازنب اهتدايقو ةديدجلا ةلودلا داشرإ ةمهمل اهلوبقب

 ىلإ يغصيس يكلملا مكومس نأ نظأ نأ ديرأ كلذلو

 الف ةريطخلا ةيضقلا هذه ةجلاعم يف ةمكحلا توص

 ةفرطتملا بازحألا ىوس لثمت ال ةموكح عم نماضتي
 + اتسعت م

 ذيفنت يف لوعأ نأ ىلع رداق يننأ ركفأ الو



 ماشلا

 تلوت اذإ مكومس ىلع اهبلطب تفرشت يتلا تانامضلا

 ىنعم ىلع يوطني اهبصانم يف اهؤاقبف ةموكحلا كلذ
 ىلإ مكدالب رجل اهدوهج تلذب دقو اسنرفل ءادعلا

 ىوس اهمصعي نلو اهايالب نوتأ يف اهئاقلإو برحلا
 .هدحو يكلملا مكومس فرصت

 :راذنإلا صن اذهو

 ضرعأ نأب فرشلا يل «ةيسنرفلا ةموكحلا مسابا»
 ةموكحلا هذه فقوم «ةرم رخآل يكلملا مكومس ىلع

 اذه علطم ذنم قشمد ةموكح هتكلس يذلا كولسلا ءازإ

 . ماعلا

 ملو يزيلكنإلا لالتحالا نابإ ايروس ةنيكسلا تداس

 لح امل الإ اهيف بارطضالا أدبيو نمألا وفص ركعتي
 هذه تذخأ دقو ةيناطيربلا دونجلا لحم اندونج

 . نيحلا كلذ نم دادزت تابارطضالا

 ايروس يقر يف تابارطضالا هذه ترثأ دقلو

 اهريثأت نم رثكأ يداصتقالاو يرادإلاو يسايسلا اهماظنو

 ةقطنملا يف يسنرفلا لالتحالا يفو اندونج ةمالس يف

 ناكس ءازإ ةعبتلا لك لمحت قشمد ةموكحف .ةيبرغلا

 مهعتمت نأب اسنرف ىلإ حلصلا رمتؤم دهع نيذلا ايروس
 لهاستلاو ماظنلاو لالقتسالا ىلع ةسسؤم ةرادإ تانسحب

 اسنرف اهترهظأ يتلا نواعتلاو ءالولا ينامأ نإو «ةورثلاو

 ةيبرعلا نوملكتي نيذلا ناكسلا قوقح اهدييأتب مكومسل
 مكحب يروسلا رطقلا نونطقيو مهبهاذم فالتخا ىلع

 نأب ًافرتعم مكومس اهيلع باجأ دق ةلقتسم ةمأك مهسفنأ

 ةروشملا بلط يف ةريبك ةحلصم ايروس ناكسل
 ميظنتو مهتدحو قيقحتل ةريبك ةلود نم ةدعاسملاو

 نم دالبلا باصأ يذلا عضعضتلل ًارظن ةمألا نوؤش

 «برحلا نع تجتن يتلا رارضألاو يكرتلا قاهرإلا

 امدنع ممألا ةبصع اهلجستس ةدعاسملاو ةروشملا كلتو

 ىلإ اسنرف يكلملا مكومس اعد دقو .لعفلاب ققحتت

 متنك املو .ةيروسلا ةمألا مساب ةمهملا هذهب مايقلا

 رياني /يناثلا نوناك رهش يف ةيسنرفلا ةموكحلا نوضوافت

 حاتجت قشمد نم ةجراخلا تاباصعلا تناكو يضاملا

 فرخ

 : ةينآلا ةيقربلا وصناميلك ويسم يلإ لسرأ ةيبرغلا ةقطنملا

 ايروس بونج يف ودبلا موجه ربخ ينغلب امدنع»

 ىلع اتقؤم هعم تقفتا يننإ لصيف ريمألل تلق اهلامشو
 نكلو ذلك ىلع لي احملا قا طئاجا نينو عقدايفلا
 صالخإلا نم اهيف ام لثمب هذه يتطخ لباقي نأ بجي
 ذفني مل اذإف هراصنأ ىلع ةمرتحم هتطلس لعجي نأو

 فنأتست ةيسنرفلا ةموكحلاف ًاقيقد ًاذيفنت ناطرشلا ناذه

 مارتحاو ماظنلا دييأتل ةوقلا لمعتستو ةيرحب لمعلا

 . 'رمتؤملا نم اهل يتلا قوقحلا

 قشمد ةموكح نأ فيك ًايلج حضوي ينآلا نايبلاو
 ةفلاخملا مامت ةفلاخمو ةيداعم ةطخ جاهتنا نع عطقنت مل

 متدهعتو ءارزولا سيئر اهيلإ ىمر يتلا نواعتلا ةسايسل

 :انتاوق ىلع يلج ءادتعا ١

 حامسلا ضفر ىلع ىشمد ةموكح رارصإ نإ

 ةيديدحلا بلح  قاير ةكس لامعتساب ةيسنرفلا ةطلسلل
 كلن نأ لهجت ال ةموكحلاف .تحب يئادع لمع وه

 يف ةيسنرفلا انقرف ىدحإ ةشاعإل اهنم دب ال ةكسلا
 تاوق لتاقت ةقرفلا هذهو لاتقلا نم اهنيكمتو لامشلا
 ايروس نورفاظلا ءافلحلا عزتنا يتلا ايكرتل ةعبات ةيداعم

 يتلا ةديدجلا ايروس ةموكح دودح نع اعافدو اهتقبر نم

 .ليمجلا نافرعو ةحلصملا طباور اهب انطبرت نأ بجي

 ميظنت أدبم تعضو يتلا يه قشمد ةموكح نإ

 اذهو .ةلتحملا اندونج دض اهمادختساو تاباصعلا

 ١7 موي ةحارص بلح يف ةثلاثلا ةقرفلا دئاق هنلعأ أدبملا

 : يتآلا لوقلاب ليربأ /ناسين

 ىلع ًايمسر برحلا نلعن نأ عيطتسن ال انك امل»

 ىتلا تاباصعلاب دالبلا المن نأ انيلع بجي نييسنرفلا

 تاباصعلا هذه انطابض دوقيسو ًايجيردت مهيلع زهجت
 . «هتلئاع ةموكحلا ليعت مهدحأ دهشتسا اذإف

 : ةطخلا هذه ذيفنت ةقد ىلع ةيتآلا ةلدألا كيلإو

 مجوه ١9119 ةنس ربمسيد /لوألا نوناك ١ يف

 صمح يف ةيفيرشلا ةطلسلا ضيرحتب خلك لت يف انعقوم



 فرض

 يذلا روعافلا دومحم ودب حبذ رهشلا كاذ رخاوأ يفو

 مكقيدص هنإ يكلملا و مسلا بخاصااي يل متل

 يف اندونج ىلع مجهو نويعجرم ييحيسم يصخشلا
 . يفيرشلا ملعلا ًاعفار رياني /يناثلا نوناك 5

 دونجلا دوجو ققحت ١17١ ةنس هنم 10 ىفو

 كب ايرث ةدايق تحت اندونج اومجاه نيذلا نيب ةيفيرشلا
 /ناريزح يفو .مامحلا يف مث ناخ قيرق يف (تاكرب)

 نيمزالم ةتسو يشابزويو يالاريمأ دوجو تبث وينوي
 يتلا تاباصعلا نيب يفيرشلا شيجلا نم الجر "11و

 تادعم لامعتسا تبثو نويعجرم ةحاس ىف لمعت تناك

 هلي تاشاشر ةعبر | عزا هنن سوحملا نفرح

 ًاضيأ رهظو ةريخذ قودنص نوسمخو ةفيفخ ةئثالثو
 يتلا تابارطضالا يف ةيقرشلا ةقطنملا يضرحم كارتشا

 ريش يف ةقيشلا ةلقوو نإ نيف هباذتو ترانا
 .وينوي /ناريزح

 يف مارتحالا لك نومرتحم تاباصعلا يمظنم نإ مث

 .ىشمد

 ةقطنملا نم لسرت تاباصعلا نكت مل امدنعو

 . اهتاذ ةيسنرفلا ةقطنملا يف راثت ةنتفلا تناك ةيقرشلا

 ىلع ةديدع تاءادتعا تعقو لامعألا هذهبو

 نوناك 74 يف نوعرقلا رسج يف اميس ال نييحيسملا

 نيطباضلا ىلع ةعبتلا عقت ثيح ربمسيد /لوألا

 . .كب نيسحتو كب دجاو نييفيرشلا

 ىضوفلا لطب (يلعلا) حلاص خيشلا دعوس دقو

 .ةيريصنلا لابج يف ةرمتسم ةرثؤم ةدعاسم انل ءاضغبلاو

 دقو ةلثمألا هذه نم ريثك دادعت نكمملا نمو

 .اهنيح يف يكلملا مكومس ىلع اهانضرع

 ”ةتادعلا قف ةموكح ةسابتا#

 نيروهشم صاخشأ لاخدإ يكلملا مكومس ىأر

 طيحملا ريثأت ناكو قشمد ةموكح يف اسنرفل مهئادعب

 تقولا يف رفسلا نم اونكمتت مل مكنإ ىتح مكيلع ًاديدش

 ةرازولا تفلأت دقو «حلصلا رمتؤم ةوعدل ةيبلت بسانملا

 ماشلا

 ةناهإ ىلع اهتطخ رصتقت ال يتلا ةئفلا كلت نم سانأ نم

 ىلعألا سلجملا لوانتت لب اهتدعاسم ضفرو اسنرف

 .ايروسل بادتنالا اسنرف حنم يذلا

 ويام /رايأ ١4 يف ًاتاب ًاضفر اسنرف بادتنا ضفر نإ

 .ايروس

 :اسنرف دض ةيرادإلا ريبادتلا

 باسحل يروسلا كنبلا هردصأ يذلا ديدجلا يروسلا

 ديدج ليلد وه ةيقرشلا تالماعملا عيمج عنمو اسنرف

 .دالبلا ةحلصمب رضم ءادع ىلع

 ةيسنرفلا ةقطنملا ىلإ بوبحلا لقن عنم كلذكو

 ةيفيرشلا ةطلسلا نإ مث .بلحف قشمدف هامح نم ًاثدتبم

 لخاد ًايجيردت تمدقتو ةيقرشلا ةقطنملا دودح تزاتجا

 .انجارخإ هب دصقي ًاعسوت تعسوت اهنأ رهظتل ةقطنملا

 يف يفيرش رفخم عضو سرام /راذآ رهش يفف

 ريصقلا بلح ةموكح تلعج ليربأ /ناسين يفو ليلقب

 رسج يف يفيرش ماقمئاق بصن مث .ايفيرش ءاضق

 .روغشلا

 :اسنرف ىلإ ًاسأر ةهجوم ةيئادع لامعأ

 ةقطنملا ىف اهل ًايلاوم وأ اسنرفل ًاقيدص ناك نم نإ

 ةئيس ةلماعم لماعيو ةطلسلا نم هب ًاهبتشم نوكي ةيقرشلا
 .نايحألا بلغأ يف

 : (لوقيف دوعي ةلثمألا ضعب راذنإلا ركذي نأ دعبو)

 مهبسكأ نيذلا ةيقرشلا ةقطنملا ناكس ددعو

 .ًادج ميظع ةموكحلا فطع انل مهؤادع

 دق ةيبرغلا ةقطنملا يف اسنرف دض ةوعدلا ثب نإ

 ةطلسلا تدارأ ةئيبخ ًالاكشأ قشمد ةموكح هتسبلأ

 ةسايس عابتا تررق اهنأل اهنع اهنيع ضمغت نأ ةيسنرفلا

 . ةياهنلا ىلإ لهاستلا



 ماشلا

 مظعألا مسقلا ءارش اهرهظأو لامعألا هذه رخآو

 هينج فلأ نيعبرأو نينثاب ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم

 يف ءاضعألا ءالؤه ىلع ضبقلا انرفاخم تقلأ دقلو

 عيبل قشمد ىلإ نيبهاذ اوناك امنيب ويلوي /زومت ٠
 مهونطاوم اهنع برعأ يتلا ينامألا نيرككنم مهدالب
 .ديعب دهع ذنم ابيرقت عامجإلاب

 اهرزأ دش يف ةموكحلا طرفت يتلا قشمد ةفاحص نإ

 حبقتو يسنرف وه ام لك ىلع اهتالمح ًامئاد لصاوت
 ةدعاسم لك درتو ةيبرغلا ةقطنملا يف ةلتحملا ةطلسلا

 . ةناهإ حبقأ يننيهتو ايروس ىلع اسنرف اهضرعت

 : ةيلودلا قوقحلا ىلع ءادتعالا ه

 شيج دئاق ىلع بجي قوقحلا هذه ىضتقمب
 نأ ىلإ ًاينامثع لظي نأ دب ال ًايروس ًارطق لتحملا زاجحلا
 هذه ريغب لمعي ال نأ هرييغتب ةدهاعملا ذيفنت يضتقي

 .اهسراح وهو ةنهارلا ةلاحلا ىلع ظفاحي نأو ةفصلا

 دقو ايلعلا ةدايسلا ةفص ًافذختم كلذ سكع فرصت هنكلو

 ربمسيد /لوألا نوناك ذنم ذفنو يرابجإلا دينجتلا ررقت
 اذهو ةيبنجأ ًادالب لازت ال دالبلا نأ عم ١919 ةنس

 بعشلا هيلع هركأ دق ًاعفن يدجي ال يذلا ليقثلا ءبعلا

 ذفنو .عاقبلاك صاخ لكش اهل يتلا قطانملا يف ىتح

 ىف نيميقملا ةبراغملاو نيينانبللاك هنم نينثتسم سانأ ىف

 ةيزاتم لطاتلا دينجتلا اذه ىفالو. ةيقرتشلا ةقظملا
 .ءامدلا ةقارإ ىلإ نايحألا ضعب يف تدأ ةهيزن

 يذلا يروسلا رمتؤملاب بقلملا سلجملا نإ مث
 مكحي لب نيناوقلا نسي ةينوناق ريغ ةروصب عمتجاو فلأت

 نع ًالضفو .اهدوجوب فرتعُي مل ةلودو ةموكح مساب
 قح نودب يكلملا مكومسل يكلملا بقللا مدق دقف كلذ

 فقوم يف كلذ نع متربع امك مكعضو امم ةلاكو الو

 . حلصلا رمتؤم ىلع درمتلا

 اناياعر دحأ نإف ةيبنجألا تازايتمالا مرتحت ملو

 مدقلا ذنم ترهتشا ةريبك ةرسأ لثمي يذلا راتخم ريمألا

 .ابيعم افاقيإ فقوأ دق اسنرفب اهلاصتاب

 فرفع

 ءاول نإف . ًاضيأ ةمرتحم ةيسايسلا تاقافتالا تسيلو

 مغر رجنع لدجم ىلإ لسرأ يفيرشلا شيجلا نم
 عم يضاملا ربمسيد /لوألا نوناك يف مت يذلا قافتالا

 عاقبلا يف لتحت ال نأ يضقي يذلاو وصنميلك ويسملا

 . ةيسنرف وأ ةيفيرش ةوق

 ١ كلذ نم ايروسو اسنرف تباصأ يتلا رارضألا :

 دالبلا مظنت نأ نآلا ىتح ةيسنرفلا ةطلسلا عطتست مل

 اهاوق فرص ىلإ ترطضا اهنأل اهنم هرظتنن يذلا ميظنتلا

 تاضوافملا ةلصاومو ةيلاوتملا نتفلا عمقل اهدوهجو

 يهف .قشمد ةموكح عم ةميقعلا ةيدجلا ةيسايسلا
 لمحتت لب ريخأتلا اذه نع ةلوؤسم ريغ هذه ةلاحلاو

 يتلا ةلاحلا هب يضقت يذلا يلاملاو يركسعلا ءبعلا

 ىلع رثؤت نأ آلإ نكمي الو قشمد ةموكح اهتدجوأ
 يذلا لخدلا دقفب ءاوس ةيروسلا ةينازيملا يف فيلاكتلا

 تاقفن يف كارتشالا وأ ىضوفلا رارمتسا نع أشني

 . لبقتسملا يف اهب قحلت يتلا ةدايسلا

 نتفلا وريثم اهدجوأ يتلا ىضوفلا ةلاح تغلب دقلو

 مظعأ ةريبك تاوق بالجتسا ىلإ اعد ًادح دالبلا يف

 هذه نأو ةيزيلكنإ دونج لادبتسا هيلإ وعدي امم ًاددع

 نأ نآلا دعب نكمي ال هنأ ىلع ةيفاك ةلالد لدت بابسألا

 ءادعلاب ةنيكسلا نابإ اسنرف ترهاج ةموكح ىلع دمتعن
 اهرؤهظب اميظع أطخح اهذالب وحن تاطخاو ةزهاجُملا لك

 . اهترادإو اهميظنت نع ةزجاع

 يتلا تانامضلا ذخأل ةرطضم اهنأ اسنرف ىرت كلذل

 نم تلان يتلا ناكسلا ةمالسو اهدونج ةمالس لفكت

 غلبأ نأب فرشتأف مهيلع ةلاكولا ةمهم ملسلا رمتؤم

 : يتأي امك يه تانامضلا هذه نأ يكلملا مكومس

 ءارجإل ةيديدحلا بلح  قاير ةكسي فرصتلا ١

 اذه نمؤيو ةيسنرفلا ةطلسلا اهب رمأت يتلا تايلقنلا

 عيمج نويسنرف نويركسع نوضوفم بقاري نأب فرصتلا
 هامحو صمحو كبلعيو قاير تاطحم يف لقنيام

 ىلع ةظفاحملل ةصصخم ةحلسم ةوق مهدضعت بلحو

 تالصاوم ةطقن يه يتلا بلح ةنيدم لالتحاو ةطحملا



 فوك

 . 37 كرتلا دي يف طقست اهكرتن نأ انعسي ال ةماه

 بادتنالا اذه نإ :يسنرفلا بادتنالا لوبق  ؟

 مكحلا أدبم ضقاني الو ايروس يلاهأ لالقتسا مرتحي

 الو بعشلا ةدارإ نم اهتوق دمتست يتلا ةيروس ةطلسب

 ةلودلا عم نواعتو ةدعاسم لكشب ةنواعم ىوس نمضتي

 وأ قاحلإ وأ رامعتسا لكش ًاقلطم ذختي نأ نود ةبدتنملا

 . ًاسأر ذفنت ةرادإ

 وروغ لارنجلل لهست نأ تضفر دق ةيروسلا تاطلسلا تناك )١(

 ىلإ رئاخذلاو نؤملاو تاوقلا لاسرإل ةيديدحلا ةكسلا لامعتسا

 تاوقلا ةبراحم يف ةكبتشم ةيسنرفلا شويجلا تناك ثيح ايكيليك
 جرحب نويسنرفلا رعش نأ كلذ ةجيتن تناكو «ةيلامكلا ةيكرتلا

 اهنع ءالجلا ىلع لامك ىفطصم عم اوقفتاف ايكيليك يف مهزكرم

 يوريو .ايروس ىلإ ةأجف اهب اوعفدو .اهنم مهتاوق دادرتساو

 ايكرتو ايروس نواعت ىلإ وعدت تناك تائفلا ضعب نأ مهضعب

 فارتعالا ىلع مهلمحو ةياهنلا ىتح نيييسنرفلا ةلتاقمل ةيلامكلا

 ىلإ رديح ديعسو ةمظعلا فسوي رفاس دقو ءايروس لالقتساب
 ةموكحلا يبودنم عم امهنم لك ثحابتو ةيكرتلا دودحلا ىلع زازعإ

 نأب هودعوف «نيتموكحلا نيب يركسع نراعت ءاشنإ يف ةيلامكلا
 ةندهلا نكلو .«باوجلا هوغلبيو هتاحارتقا ىلع مهتموكح اعلطي
 .دحلا كلذ دنع تائحابملا تفقوأ كارتألا عم اسنرف اهتدقع يتلا

 ةكسلا حتف نع قشمد يف ةينطولا ةموكحلا عانتما ناك دقو

 نم ًاعبان كارتألا لاتق ىلإ لوصولل نيسنرفلا مامأ ةيديدحلا

 كارتألا ىلع نييسنرفلا ةدعاسم تبأ يتلا ةيبرعلا ةينطولا ةلاصألا

 نم هوناع ام لك برعلا ىسانتو . مهدالب ليبس يف نيلتاقملا

 هليمي ام ىلإ اوعجرو برحلا لالخ كارتألا نييداحتالا مئاظف

 يف مهتحلصم ىتح نيلهاجتم تحبلا ينطولا مهروعش مهيلع
 .نييسنرفلا باضغإ مدع

 نيحلا كلذ يف ناك يذلا هسفن يباكرلا اضر نم تعمس يننأ ىلع

 - نينسب كلذ دعب هنم تعمس - لوألا ةيلالقتسالا ةرازولل ًاسيئر

 يذلا فقوملا اذه يف نييسنرفلا عم فلاحتلا هيأر نم ناك هنأ

 لاجم ال نأو ءبرعلاو نييسنرفلا نيب ةحلصملا هيف عمجت
 ذخألا مدعل تلاقتسا هتموكح نأو .قئاقحلا مامأ فطاوعلل

 .وروغ لارنجلا اهنع ثدحتي يتلا يساتألا ةرازو اهتفلخف ؛هيأرب

 اوعلطأف مهل نييروسلا ةضوافم اولغتسا كارتألا نأ ودبيو

 بحسناو ناقيرفلا فلاحت نأ ناكف «كلذ ىلع نييسنرفلا

 .نييروسلا لاتقل اهلك مهاوق نيهجوم ايكيليك نم نويسنرفلا

 نإف «كلذ يف رثأ يسنرفلا يزيلكنإلا محازتلل ناك هنأ كش الو

 درف «لوضانألل مهوزغ يف نيينانويلا ناوعأ اوناك زيلكنإلا

 . كارتألا دييأتب نويسنرفلا

 ماشلا

 ةينطو ةلمعلا هذه حبصت :يروسلا قرولا لوبق -

 ةقلعتملا ماكحألا عيمج ىغلتف ةيقرشلا ةقطنملا يف

 . ةيقرشلا ةقطنملا ىف يروسلا كنبلاب

 ءادع دشأ اوناك نيذلا نيمرجملا بيدأت - 5

 . (مهضعب راذنإلا ددعيو) .اسنرفل

 ًاضيأ ةلمج اهلوبق بجيو ةلمج مدقت طورشلا هذهو
 ٠١ ليل فصن نم ئدتبت مايأ ةعبرأ لالخ قرف ىندأ الب

 يف يهتنتو (ًاليل ١1 ةعاسلا هنم ١4 يأ) ويلوي /زومت

 . (اليل ١؟ ةعاسلا يأ) 75 ةعاسلا هنم ١

 لوبقب دعوملا اذه لبق مكومس نم ملع ينءاج اذإف

 يف مكرماوأ تردص دق نوكت نأ بجيف طورشلا هذه

 ضراعت ال يكل ةمزاللا عجارملا ىلإ هسفن تقولا

 لوبق نإ مث «ةنيعملا عقاوملا لالتحال ةفحازلا يدونج

 لبق ًايمسر ديؤي نأ بجي عبارلاو ثلاثلاو يناثلا طورشلا

 ةعاسلا هنم 7١ لبق نوكيف مامتلاب اهذيفنت امأ ءهنم 8

 . (ليللا فصن) 4

 تقولا يف ينرعشي ال يكلملا مكومس ناك اذإو

 ةموكحلا نأ هغلبأ نأب فرشتأ طورشلا هذه لوبقب مزاللا

 ةلاحلا هذه ىفو .لمعلا ىف ديلا ةقلطم نوكت ةيسنرفلا

 ههب يفتك ةينئرفلا ةموكحلا نأ دكؤأ نأ عيطتسأ ال

 بئاصملا ةعبت اسنرف ىلع عقت الو .ةلدتعملا تانامضلا

 نمز نم اهلهاست ىلع تنهرب دق يهف دالبلاب لحت يتلا
 يتلا يه قشمد ةموكحف .ةريخألا ةنوآلا يفو ليوط

 ال يذلا باطخلا لصف ةيلوؤسم ءابعأ عيمج لمحتت

 عزعزتت ال ةناتمب هل دعتسم ينكلو أفسآ الإ هيلإ رظنأ
 . (ىهتنا)

 لقن دق ناك نأ دعب ًائجافم راذنإلا لوصو نكي مل

 وه ئجافملا ناك نكلو ءًايهفش هنومضم ديعسلا يرون
 ةحلسأ نم كلمي ام رادقمو يروسلا شيجلا ةوق ةقيقح

 .رئاخذو

 عامتجالل ءارزولا لصيف كلملا اعد راذنإلا لوصوب

 ناك دقو ١47١ ويلوي /زومت ١١ يف يكلملا رصقلا يف

 ةيبرحلا ريزوو يساتألا مشاه مهسيئر ادع ام  ءارزولا



 ماشلا

 ريزو مهليمز نم ةوعد اوقلت دق - ةمظعلا فسوي

 رمأ ثحبل هلزنم ىلإ روضحلل يرصحلا عطاس فراعملا

 ىلإ مهباهذ لبق ءارزولا جّرعف ءارخؤم هيلع فقو ماه
 نع ًالقن اذه مهل لاقف ءيرصحلا لزنم ىلع رصقلا

 نإ ءاقباس شيجلا ةريم سيئر يمشاهلا نيساي ناسل
 ال شيجلا ىدل ةدوجوملا ةيبرحلا ةدتعألاو ةريخذلا

 امهم نييسنرفلا عم برح يف لوخدلا ىلع دعاست
 .اهتدم ترصف

 ىلإ مهريس اولصاو مث نايبلا اذهل ءارزولا شهدف

 ريزوو يساتألا سيئرلاب اوقتلا ثيح يكلملا رصقلا

 .كلملا ةسائرب ةسلجلا تدقعو ةمظعلا فسوي ةيبرحلا

 ءاج ام ثحبل وروغ لارنجلا راذنإ كلملا مهيلع حرطف

 نع الاؤس ءارزولا مظعم هجوف .باوجلا دادعإو هيف
 شيجلا ىدل ةرفوتملا ةريخذلاو ةدتعألاو ةحلسألا رادقم

 فسوي ةيبرحلا ريزو مهباجأف .هاضتقم رمألا ىلع ىنبيل
 ةمواقمل يفكي ام داتعلا نم شيجلا ىدل :ةمظعلا

 مهباقعأ ىلع مهرحدل امبرو «نمزلا نم ةدم نييسنرفلا
 .ةمحلم لوأ يف مهروهظ اورادأ اذإ

 ميدقت ةيبرحلا ريزو مهليمز نم ءارزولا بلط املو
 شيجلا ناكرأ عيقاوتب عقوم داتعلا دوجوب يطخ نايب

 لوؤسملا مكليمز انأو يمالكب نوقثت الأ :ًابضاغ مهباجأ

 ؟شيجلا رومأ نع

 لويقو ةهأللا ريصتب طخرنال انتكلو : هلا اولا :املو

 شيجلا تاناكمإ ىلع فوقولا دعب الإ اهضفر وأ برحلا
 ودعلا مدقت نود اهيف لوحي نمزلا نم ةهربل ولو عافدلل

 مهلهمتساف .ءافلحلا ىلإ ربخلا لوصو لبق ةمصاعلا ىلإ
 ةفرغ يف اولتخاف شيجلا ناكرأ اهلالخ اعد نيتعاس ةدم

 يرازولا عامتجالا اعم اورضح مث ؛«نمزلا نم ةعاس وحن

 دمحأو ةمعن ىفطصم :مهو كلملا ةسائرب دقعنملا

 ماوتلا فراعو يمصو ىفطصمو راجحلا فيرشو ماحللا
 هومدق يذلا نايبلا ةيبرحلا ريزو التف . نابصلا نسحو

 ديزي ال شيجلا ىدل يبرحلا داتعلا دوجو نأ نمضتملاو

 ةلبنق نينامثو ةيقدنب لكل ةصاصر نيعبسو نيتئم ىلع
 .نيعبسلا عفادملا نم عفدم لكل

 فواز

 ءالؤه رهظأ عامتجالا اذه يف ءارآلا ةلدابم دعبو

 يفو يركسعلا مهبجاوب مايقلل مهدادعتسا ناكرألا

 اوديزي نأ نود «ءادتعا لك نم نطولا نع عافدلا هتمدقم

 اذه دافن لمتحي له :اولئس املو .مهنايب ىلع ًائيش

 فيكو ؟برحلا يهتنت نأ نود ةكرعم لوأ يف داتعلا

 معن :مهلوقب لوألا قشلا ىلع اوباجأ ؟ٍذئنيح لمعلا

 رمألا ذيفنت يه انتمهم نإ : يناثلا قشلا ىلعو .لمتحي

 ليبس يف انسوفن ةيحضت ىلإ انب ىدأ ولو يركسعلا
 . نطولا نع عافدلا

 كلملا رمأ ةيبرحلا ريزو بلط ىلع ءانبو ٍذئنيح
 . ءودهب ريكفتلاو ةحارتسالل ةسلجلا قيلعتب

 دارأ دقف زيلكنإلاب هتقث كلملا نادقف نم مغرلابو

 كاذموي ناك يذلا يبنللا لارنجلا يأرب سانئتسالا

 داعف ءهيأر هلأسي نم هيلإ لسرأف افيح يف ًادوجوم

 ًايدافت وروغ راذنإ لوبقب يبنللا ةحيصنب نولسرملا
 . ًاحتاف قشمد هلوخدل

 ىلإ يروسلا رمتؤملا كلملا اعد يلاتلا مويلا يفو

 عيمج ةوعدلا ىبلف يكلملا رصقلا يف دقعي عامتجا

 مهلأسو هتقيقح ىلع فقوملا كلملا مهل حضوأف باونلا

 قيقحتب ًابلاطم ةديدش ةجهلب باونلا دحأ درف مهيأر

 .مهليمز باونلا ضعب دناسو ءايروس لالقتساب دوعولا
 .تمصلا تمزلف باونلا نم ةقحاسلا ةيرثكألا امأ

 ميكحلا فسوي هبتك امم ذوخأم هانركذ يذلا اذه

 ًادهاش ناكو يساتألا مشاه ةرازو يف ًاريزو ناك يذلا

 .ثادحألا كلت يف ًارضاح

 امي زومت 77 موي ىرج ام ميكحلا فسوي يوريو

 : يلي
 ررك ثيح هرصق يف كلملا ةسائرب ةرازولا تعمتجا

 هتلحر نع كلملا ةلالجل اليل هلاق ام فراعملا ريزو

 يف يهتنت ةندهلا نإف اذه ىلعو ءوروغ لارنجلل هتلباقمو

 ىتح ةديدجلا وروغ طورش لبقت مل اذإف ليللا فصتنم

 ىلع فحزلا ىف اهتيرح هشويج تلمعتسا ليللا فصتنم

 1 . قشمد



 افرعأ

 يعدتست فقوملا ةجارح نأ ءارزولا ىأر ٍذئنيح

 حرتقاو ؛« يركسع ةسائرب ةيندم وأ ةيركسع ةرازو فيلأت

 يذلا روهتلل ةجيتن ةبقاعلا ةميخو تحبصأ ةرضاحلا

 مكحلا مه اولوتي نأ مهيلعف ؛,نوسووهملا نابشلا هكلس

 .هوؤدب ام ةعبت اولمحتيو

 :ًالئاق فاضأو

 فرصت تحت يسفن عضأ ةيركسعلا يتفصب ينكلو

 عافدلاو اهتيامحب ينرمأت يتلا ةهبجلا نع دوذلل مكتلالج

 .ًايح تمد ام اهنع

 ًاضيأ رذتعا ةرازولا فيلأتب كلملا هفّلك املو ءروفلا ىلع

 .ًايركسع هل نيعت يتلا ةطقنلا نع عافدلل هسفن ًامدقم

 هّجوو ًأاظيغ ةمظعلا فسوي ةيبرحلا ريزو طاشتسا ٍذئنيح

 : هلاق اممو مالكلا يساق اشاب نيساي ىلإ

 ثيجلا رارسأ تحضفو راكفألا تلبلب اشاب اي تنأ

 لوؤسملا كنأ عم هداتع نع ءارزولا ضعب ىلإ هتلقن امب

 نأ دعب مكحلا نم برهتلا كب قيلي الف «هنيومت نع
 . ةرضاحلا ةمزألا ىلإ كتانايبب انتلصوأ

 :الئاق اشاب نيساي هيلع ٌدرف

 شيجلا ةريم ةلاح ةقيقح ىلع ةرازولا تفقوأ ينإ

 لمأ ال برح ىلإ دالبلا قوستو كلاوقأب عدخنت ال يكل

 قتاع ىلع عقتف ريصقتلا ةيلوؤسم امأ .اهبسك يف اهل

 عافدلا نوؤش اولوتو ةريملا ةسائر يف ينوفلخ نيذلا

 .(ةمظعلا فسوي كلذب دصقيو)

 :كلملا هياجأف

 ةرشع ةدم ةريملل ًاسيئر تنك نيساي اي كنكلو

 ؟ةمزاللا ةحلسألا كرادت ىلع لمعت مل اذاملف «رهشأ

 ًاعفار ةفورعملا هتسامحب ةمظعلا فسوي مدقت ٍذئنيح

 :لاقو كلملل ةيركسعلا ةيحتلا

 ماشلا

 . مكتقث ينومتيلوأ اذإ ريخألا سفنلا ىتح ياوق لكب

 هل اعدو هصالخإو هتينطو ىلع كلملا هركشف

 «ةيروسلا تاوقلل ماعلا دئاقلل ًابئان هنيع مث .قيفوتلاب

 .هسفن كلملا ةداع هدلقتي ةماعلا ةدايقلا بصنم رابتعاب

 . (ىهتنا)

 ةرازو يف ًاريزو ناك يذلا يروخلا سراف امأ

 سراف) هباتك يف ناحرفلا دمحم هنع ىور دقف يساتألا

 شيجلا يف زجعلا ةقيقح تّلجت نأ دعب هنأ ''7(يروخلا

 تنأ ام ةمظعلا فسوي لأس .نومدقتي نويسنرفلا ذخأو

 هباجأف ؟حالس الب نييسنرفلا براحن فيكو نآلا عناص

 ةتغب نييسنرفلا مجاهأ نأ يه يتطخ نإ : ةمظعلا فسوي

 دقو بيصت دق ةرماغم هذه نإ :يروخلا سراف هباجأف

 يف رطخلل دالبلا ةمالس ضرعن نأ انل زوجي لهف لشفت

 يف ًادنتسم تنك اذام ىلإ !؟عونلا اذه نم ةسئاي ةرماغم

 ءاقبإلا لاوقألا هذهب ديرأ تنك :ةمظعلا فسوي هباجأف

 ال يك نييسنرفلا باهرإو ةيوق يدونج تايونعم ىلع

 فسوي نكلو :الئاق هثيدح يروخلا سراف زمكيو

 ام هنإف «؛كلت هتسامحو اذه هعافدنا ىلع قبي مل ةمظعلا
 وه قفاوف ةيلوؤسملا مظعو رطخلا ةحادفب رعش نأ ثبل

 ءاغلإب وروغ لارنجلا بلطم ىلع ةيجراخلا ريزوو

 .(ىهتنا) .هليطعت رارق يروسلا رمتؤملا غالبإل يساتألا

 ةيضقلا شماه ىلع يتاركذم) يف رغاد دعسأ لوقيو

 :(©9ةيرعلا

 ىلإ ةديدش تاداقتنا نيينطولا نم نوريثك هجو دقو»

 ىخوت هنأب هومهتاو دادح ةنسلأب هوقلسو يمشاهلا نيساي

 ةبرض هبرضو ةمظعلا فسوي ةسايسب ديدنتلا هلاق امب

 . «ةيضاق
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 ."هص (؟)



 ماشلا

 هلزنم يف يبيبشلا اضر دمحم خيشلا ينئّدح دقو

 ناك ذإ هسفنب اهدهش يتلا مايألا كلت ثادحأ نع دادغيب

 ناك يذلا يمشاهلا عم ةمئاد ةلص ىلعو قشمد روزي

 -يبيبشلا هنكسي ناك يذلا تيبلل ًارواجم أتيب نكسي
 ةسارقا تركت امدنع هتافو دعب اهتلجس ثيداحأ ينثدح

 قشمد تاطلس نإ :اهيف تلق (يبرعلا) ةلجم يف هنع

 شيجلا ةدايفق تضرع دق  ىبيبشلا لوقي امك تناك

 نييقارعلا طاببقلا نفعي ىلع ةنمسلا ةعاس يف ةماعلا

 تادحو ىلع فشكلاب مهمايق دعب اورذتعاف نيفورعملا

 وأ قشمد شيج نإ نيلئاق تانكثلا شيتفتو شيجلا كلذ

 دعي لو هيلع لوغي ال نيحلا كلذ ىف كلذك ىنسيرام

 نيساب كلاب ييبشتل تدصت امك ءاقيكر امكدب
 دعب رذتعاف شيجلا ةدايق هيلع تضرع امدنع «يمشاهلا
 ىلع عمتجاو ؛تانكثلاو تاركسعملا ىلع اهب ماق ةلوج

 «شيجلا كلذ ةءافكب هيأر نع هل برعأو يبيبشلاب اهرثأ

 يركسعلا اذه ةلزع تناكو «ةلزعلا ىلإ نكر مث نمو
 .هل نيلتحملا نييسنرفلا ةلماجم يف ًاببس فورعملا
 . (ىهتنا)

 نأب ءارزولا عنتقاو كلملا عنتقا ةقيقحلا هذه مامأ

 يدؤتس برحلا نأو برحلا ىلإ يدؤيس راذنإلا ضفر

 مكحلا يف دالبلا لخدت كلذبو ةعيرسلا ةميزهلا ىلإ

 دعب لمعلا مث راذنإلا لوبق لضفألاف «رشابملا يسنرفلا
 . تاضرافملاب هطورش فيفخت ىلع كلذ

 ملف «شيجلا حيرست راذنإلا طورش نم ناكو

 نم ءاج هنأ ثدح امو «هحيرست يف ةمكحلا لمعتسُن

 : (ةيديمحلا) ىريكلا ةنكشلا يف نيدوجوملا دونجلل لاق

 ءاهيلإ هالبلا ةوملسيل انوحرش كلذلو اسنرقل انوعاب مهنإ
 ةنكثلا نم اوجرخو دونجلا سوفن يف ةوخنلا تراثف

 ملو «ةموكحلا طرقسب نوحيصي نيجئاه مهتحلسأب

 . طابضلا ىلع اودتعي نأب اولابي

 نم ريبك ددع رصنلا عراش يف زكرملا ةدايق يف ناكو

 لصو امدنعف «تاعطقلا ىلإ لاسرإلل نيدعم نيدنجملا

 ناك يذلا بابلا ىلإ ءاج زكرملا دئاق ىلإ حيرستلا رمأ

 افي

 لاحل مكنم لك بهذيل :دونجلل لاقو هحتفف ًاقلغم

 . دالبلا نمثو مكنمث اوضبقو نييسنرفلل انوعاب دقف هليبس
 اوطلتخاو ةموكحلا طوقسب نوداني نيرئاث دونجلا جرخف

 عيمجلل تمضناو («ةيديمحلا) ةنكث نم نيمداقلا دونجلاب

 ىلإ مهاعد نم مهيف سدناو ؛«ءاغوغلا نم تاعامج

 اوهجتاف ءاهيف يذلا حالسلا ذخأل ةعلقلا ىلع موجهلا

 أدبو .ةمواقم الب اهولخدو اهباب اومحتقاو ةعلقلا ىلإ

 عقتس ةيلهأ ًابرح نأ يحوي ءيش لك حبصأو «بهنلا
 .حالسلاب ةئيلم تناك ةنيدملا نأل

 ةعلقلا وحن هترايسب ًاهجتم ديز ريمألا رهظ انهو
 نيرهمجتملا أجافو ًاشاشر ًالماح طابضلا دحأ هقفاري

 نم هوذخأ ام نيلماح نورفي اوذخأف مهيلع رانلا قالطإب

 نع لقي ال امع ةعقاولا ترفسأو «ةحلسأ ريغو ةحلسأ

 ناك يذلا وهو .0'2هباتك يف يرمعلا يحبص لوقيو
 : هنأب يرجي ام دهشي

 ديز ريمألا اهب ماق يتلا ةئيرجلا ةكرحلا هذه الول»

 تلمش ىتح تعسوت دق ىضوفلا تناكل هسفنب هترماغمو

 . «اهرسأب قشمد

 نسح مدقملا هيوريف ةهبجلا يف حيرستلا رمأ امأ

 ناك يذلا ىلوألا ةقرفلا نم لوألا ءاوللا دئاق يدنهلا

 لهس نم يسنرفلا مدقتلا دصل (عنصملا) دنع ًاطبارم

 ًاينوفلت أرمأ ١97١ ويلوي /زومت ٠١ موي غلبت :عاقبلا
 :هصن اذه ةقرفلا ةدايق نم

 ًاحابص أدغ «نييسنرفلا عم ًاحلص تلح ةلأسملا»

 . «قشمد ىلإ اوكرحت

 قيرطلا يبناج ىلع ةكرحلل ًائيهتم ءاوللا ناك امنيبو
 دودجلا مامأ فقوو ريقفلا نيسحت ةقرقلا دكان لج

 نيح دونجلا نأو حلصلا عوقوب مهغلبأو نيعوطتملاو

 نوحرسي فوس مهتحلسأ نوملسيو قشمد ىلإ نولصي
 نكلو قشمد وحن ءاوللا كرحتو . قشمد ىلإ هريس عباتو

 )١( ؟ج «ةيبرعلا ةروثلا قاروأ ص١18.



 افريل

 نود نوريسي دونجلا راصو ناعيضي اذخأ طبضلاو ماظنلا

 ىلع درمتي ضعبلاو صاصرلا قلطي مهضعبو ماظن
 . هطابض

 دئاق ءاوللا دئاق دجو نرقلا يداو نم اوجرخ نيحو

 نأ هغلبيل يداولا جرخم يف هرظتني نولسيم ةطقن

 رمأ هغلبيو هفلخ نوفحزي مهنأو مهقافتاب اوثنح نييسنرفلا
 نم ناكو .نولسيم يف عافدلاو فوقولاب ةيبرحلا ةرازو
 نأ ماظنلا لالتخاو ةروصلا كلت ىلع حيرستلا رمأ ءارج

 طابضلا ضعبو دونجلا أدبف هريثأت ءاغلإلا اذه دقف

 . قشمد ىلإ نيهجوتم مهتاعطق نوكرتي

 يف حيرستلا تايلمع ترج ةروصلا هذه ىلعو

 . شيجلا تاعطق رئاس

 شيجلا هنم لكشتي ناك ام نايبت نم انل دب ال انهو

 قرف ثالث نم نوكتي شيجلا اذه ناك : يروسلا يبرعلا

 ةيرسو ناسرف ايارس ثالث مضي ةلايخ ءاول ةقرف لك يف

 ةيرسو ةيعفدم ءاولو ةاشم ةيولأ ةثالث نمو «ءشاشر

 ءاولو .رقم ةيرسو لقن ةيرسو ةرباخم ةيرسو ةسدنه
 ةاشم ايارس ثالث جوفلا مضيو جاوفأ ةثالث مضي ةاشملا

 لكشتتو .لقن ليصفو ةرباخم ليصفو شاشر ةيرسو

 ليصفلا لكشتيو ءرقمو ةاشم لئاصف ةثالث نم ةيرس لك
 طباضو دونج ةينامث نم ةعامج لك تاعامج ثالث نم

 ةيعفدملا ءاول امأ .مزالم ةبترب طباض مهدوقي فص

 يتبيتك ادع ام نيتيراطب نم فلأتت ةبيتك لك نيتبيتك مضيف

 نم امهنم ةدحاولا فلأتت تناك نيتللا ىلوألا ةقرفلا

 رايع نم نيعفدم نم فلأتت ةيراطبلاو . تايراطب ثالث

 لبق شيجلل ةماعلا ةدايقلا تناكو .مم6,١٠ وأ 0/0

 ناويد سيئرب ةلثمم  ةرازولا فيلأتو لالقتسالا نالعإ

 ريزو وه ماعلا دئاقلا حبصأ كلذ دعبو «يبرحلا ىروشلا
 دمحأ ديقعلا اهسأري ناك ,ناكرأ ةئيه هنواعت ةيبرحلا

 «تارابختسالاو «تاكرحلا :بعش نم فلأتتو ماحللا

 .ةرادإلاو نيومتلاو .حيلستلاو

 : قطانم ثالث ىلع ًاعزوم شيجلا ناكو

 لامشلا نم اهعبتت قشمد اهرقم :ىلوألا ةقرفلا

 ماغلا

 «ناروح يف (نيكسم خيش) ىتح ًابونج رشتنتو صمح
 .ريقفلا نيسحت ديقعلا اهدوقي ناكو

 خيش) نيب ام لمشتو ءاعرد اهرقم : ةيناثلا ةقرفلا

 ءًابرغ نيطسلفو «ًابونج ناعم ىتح ًالامش (نيكسم
 .يقارع وهو ءرافصلا ليعامسإ ديقعلا اهدوقي ناكو

 ًاقرش نيب ام لمشتو «بلح اهرقم :ةثلاثلا ةقرفلا

 ةلعاذملا يطفيسلا ايرغو :نيلتازط ةلايبكاو:قازعلا

 اهدوقي ناكو «هامح ًابونجو «نييسنرفلا نم ةلتحملا

 . خابطلا ليعامسإ دمحم ديقعلا

 ددع لقي ال نأ  انركذ ام بسحب - ضرتفملا نمو

 نأ نيح يف «يدنج فلأ ١5 نع ثالثلا قرفلا هذه

 طباض 6٠١ نم رثكأ هدادعت غلبي مل شيجلا عومجم

 ةقطنم ىف ًاعزوم «ًايدنج 4"/41و فص طباض 5484و

 ريد نم دتمم قيد عم اهعاسا بسانتياال ةفئاز

 .ناعم ىتح روزلا

 ةرازو تلعج برحلا عوقو نم دب ال هنأ ادب املو
 ىيحي مدقملا ىلإ اهتلو ةدايق هامحو صمح نم ةيبرحلا

 ةلايخلا ءاول نم يقب امب ةيناثلا ةقرفلا نم تتأو .يتايح

 تعضوو «عفادم ةعبرأ نم ةيراطبو ًالاّيخ نوتس وهو
 .ىلوألا ةقرفلا دئاق ةرمإب كلذ

 : يلي امك ةيعافد زكارم تأشنأو

 لواح اذإ ىدرب يداو نع عافدلل :ةفوفحي

 ةوق عم رمألا ىضتقا اذإ نواعتلاو «هزايتجا نويسنرفلا

 . رجنع لدجم

 رتسل نيعفدم عم ثلائلا ءاوللا نم جوف :ايبصاح

 نيمأتو رجنع لدجم نع ةعفادملا ةوقلل رسيألا حانجلا

 . انطق

 قيسنتل نيعفدم عم ثلاثلا ءاوللا نم جوف :ةرطينقلا

 . ةدجنلل اهدادعإو ةقطنملا هذه يف نيعوطتملا ةوق

 شيجلا يف ًاطباض ناكو "')يرمعلا يحبص ىريو
 نلرألا ةقرفلا تارك تقرب تايكرتلا دهب ههنا يبرقلا

 .135١ص جا «هسفن ردصملا )00(



 ماشلا

 يف نأو .ةمصاعلا نع عافدلا رمأ اهب ًأطونم ناك يتلا

 لك يف برحلا دعاوق نم نيتدعاق مهأل ةفلاخم كلذ

 .ةوقلاب داصتقالاو عمجتلا :امهو «ةيبرح ةطخ

 هآترا يذلا يأرلا نيب مكحنل نييركسع نحن انسلو

 . . .ةدايقلا هتذفن امو « يرمعلا ىحبص

 يسنرفلا شيجلا تهجاو يتلا ةوقلا

 يتلاو ةيبرعلا تاوقلل هيلإ انرشأ يذلا عيزوتلا دعب
 اأطباض (57171) زواجتي نكي مل اهددع نأ انركذ

 ريد نم دتمملا عساولا ىدملا يف ةرشتنم اهنأو ءًايدنجو

 يسنرفلا شيجلا دصل قبي مل هنأ ىرن «ناعم ىتح روزلا

 رارق لبق اذه .لوألا ءاوللا نم نيجوف ىوس فحازلا

 . ايدنج 01 ىوس قبي ملف رارقلا دعب امأ «حيرستلا

 اذه نولسيم يف ناك برحلا ىلإ ةدوعلا رارق دعبو
 ْ :تاوقلا نم رادقملا

 ةثم يلاوح ؛يطايتحالا كردلا جوف نم
 صاخلا سرحلا اوناك يزاجح ناجه 7٠٠١ ؛لايخ
 .يماظنلا ىكلملا سرحلا نم ًايدنج 5١ « لصيف كلملل

 58و لوألا ءاوللا اياقب نم ًايدنج ١الو ًاطباض

 ًايدنج ١١٠١و ًاطباض ١7 ؛حالس نودب ١6 مهنم ًاعوطتم

 مهلك ءالؤهو حالس نودب 165١ مهنم اعوطتم "10و

 «ةقرفلا ةيعفدم «ةسدنهلا ةيرس «يناثلا ءاوللا اياقب

 ةيلبج عفادم فصنو ةيراطب ءعفادم 4 ءارحص ةيراطب

 ةيراطب فصن ؛عفادم 5 ةيراطب «عفادم 5 مس ا/,5 رايع

 .نيعفدم «سوبوأ

 ةفرعم بعصلا نم ناك هنإ يرمعلا يحبص لوقيو

 حيرستلا رماوأ رودص دعب تاعطقلا نم دجو ام ةقيقح

 مهتاعطق دونجلاو طابضلا نم ريبك ددع كرت نأ دعبو

 ردص يذلا قحاللا رمألا نيفلاخم قشمد ىلإ اوهجوتو
 .نولسيم يف عافدلاب

 يف امهاندجو نالودج الول : يرمعلا يحبص لوقي

 امتوبت لكتب ىدتوملا سعت لرألاةاوللا دئاق تاركذم

 قحلأ يذلا يناثلا ءاوللا نم لوألا جوفلاو هئاول دوجوم

 فرخ

 امل كلذ الول ءنيعوطتملا نم مهب قحتلا نم عم هب

 ددع ةفرعم يف هيلإ نأمطي ردصم ىلع لوصحلا نكمأ
 .زومت "5 موي نيبراحملا

 نم لك نم ىرخألا دادعألا ةيقب نم دكأت هنإ لوقيو

 ءةفطع هللا دبع مزالملا نمو يطاسلا تزع بيقنلا

 .هسفن وه هدوقي ناك امع الضف

 ءانبأ نم نيعوطتملا ةلايخلا ددع ًالوهجم ىقبيو
 ةكرعملا لبق اوقحلأ نيذلا امهلوح امو امودو قشمد

 ةئمب مهددع يرمعلا ردقيو «نولسيم ناخ نم برقلاب
 :مهضعبو «لئاصألا ليخلا مهضعب بكري لايخ
 .لاغبلا : مهضعبو «شدكلا

 :تناكف ةفحازلا ةيسنرفلا ةوقلا امأ

 ةمطق نم هجتت جاوفأ ةتس نم ةفلؤم ةاشم ةقرف

 جاوفأ ةعبس نم ةفلؤم ةاشم ةقرف «بلح ىلع ءاليتسالل
 ءصمح ىلع ءاليتسالل خلك لتو سلبارط نم هجتت
 بكاوك تسو ًاجوف رشع ينثا نم ةفلؤم ةاشم ةقرفو
 ةيرسو ًاعفدم 57 فلؤت ةيعفدم تايراطب عبسو ةلايخ
 فصق بارسأ اهنم ةثالث تارئاط بارسأ ةعبرأو تابابد

 .ةرئاط ١4 اهعومجمو عالطتسالل دحاو برسو

 فلأ رشع ةسمخ نع ةقرفلا هذه دارفأ ددع لقي الو

 هيباوغ لارنجلا ةدايقب تفحز يتلا ةقرفلا يهو ٠ لتاقم

 .نولسيم يف ةيبرعلا ةوقلاب تمدطصاو قشمد ىلإ

 هتقيقح ىلع فقوملا

 ىلع ىبرعلا شيجلا ةردق ةقيقحب ةلهذملا ةأجافملا

 فكلتلا تلفت رئاخذو حالس نم هكلمي ام رادقمو لاتقلا

 رطخلا فقوملل جرخم نم دب ال ناكف ؛هتموكحو لصيف
 طورشب ميلستلا يئُثراف «دالبلا ههجاوت تحبصأ يذلا

 نم قشمد يمحي كلذ نأل هراذنإ لوبقو وروغ لارنجلا

 ىلع لوصحلا كلذ دعب نكمي مث «يسنرفلا لالتحالا

 يف تقولا نم عستم اهل نوكي تاضوافمب لضفأ طورش
 وروغ لارنجلل ةيقرب ةموكحلا تلسرأف .ةمداقلا مايألا

 تحرسف لوبقلا اذه قيبطتب تأدبو هراذنإ لوبقب



 كمل

 لصاوي لارنجلا شيج نأب تئجوف اهنكلو . شيجلا
 تلصو لوبقلا ةيقرب نأب ًايعدم قشمد هاجتاب هفحز
 تناك ولف «ةعاس فصن ددحملا دعوملا نع ةرخأتم

 نكلو ءرثأ نم طيسبلا رخأتلا اذهل ناك امل ةميلس تاينلا

 ذختاف ءقشمد حتاف نوكي نأب حمطي ناك وروغ لارنجلا

 .فحزلا ةلصاومل ةليسو ةعاس فصن ريخأت نم

 ىقلت ١97١0 ويلوي /زومت 7١ موي حابص يفف
 اذه ناكو «مدقتلاب وروغ لارنجلا رمأ يسنرفلا شيجلا

 ةطحم)و (ةقلعملا) ويلوي /زومت ١١1 يف لتحا دق شيجلا

 مسقلا نأ نيح يف «يبرعلا مكحلل نيتعباتلا (قاير

 هتمدقمو (تاجيرملا) يف ادشتحم ناك هتاوق نم ربكألا

 ويلوي /زومت ١5 يفو ءرفوص يف هطايتحاو (ةروتش) يف

 يفو .لصيف كلملا ىلإ هراذنإ وروغ لارنجلا لسرأ

 شيجلا ذخأ ويلوي /زومت ١١ موي نم ىلوألا ةعاسلا

 . (رجنع لدجم) عقوم لتحاو عاقبلا لهس زايتجاب

 نأل ةدحاو ةصاصر قالطإ نود كلذ ىرج

 راذنإلا طورش لوبق تررق دق تناك ةيبرعلا ةموكحلا

 ىلإ باحسنالاب تاعطقلا ترمأو شيجلا تحّرسو
 . قشمد

 ةديدج) نيع ىلإ ةفحازلا شيجلا ةمدقم تلصوو

 ىلإ ةلايخلا تلصو امك ءريرحلا يداو ةزاتجم (سوبي

 يفو «برغلا نم نولسيم ىلع ةفرشملا (ةطني) ةقطنم

 ١97١ ويلوي /زومت ١١ رهظ دعب نم ةسماخلا ةعاسلا

 ةديدج لهس دحت يتلا تاعفترملا ىلإ هلك شيجلا لصو

 يداوور نرقلا يداو ىلع رطيستو قرشلا نم سوبي

 دعب ةديدجلا نيع يف هنم ربكألا مسقلا ركسعف روزرزلا
 تاعفترملا تلتحاو نرقلا يداو هتمدقم تزاتجا نأ

 تلتحاو «نيطلا ةبقعو روزرزلا يداو ىلع ةلطملا

 يداوو نيطلا ةبقع ىلع ةلطملا ةطني تاعفترم اهتنميم
 . نولسيم

 تابابدلا تلواح ءاسم ةسداسلا ةعاسلا يفو

 روزرزلا يداو يف لوخدلاو نرقلا يداو نم جورخلا

 بيصأ نأ دعب اهتدرو ةيبرعلا عفادملا اهل تدصتف

 ماشلا

 طورش لوبق دعب لصاوتملا فحزلا اذه مامأ

 وروغ لارنجلا ىلإ ادفوم قشمد ةموكح تلسرأ راذنإلا

 نواعمب ًابوحصم يرصحلا عطاس اهفراعم ريزو وه

 يف لصوف الوت لينولوكلا قشمد يف يسنرفلا دمتعملا
 هيباوغ لارنجلا عانقإ نم نكمتو شيجلا رقم ىلإ هقيرط
 لارنجلا ءاقل ةجيتنل ًاراظتنا ةعاس 14 هفحز فاقيإب

 .وروغ

 /زومت ١١ يف هيلاع يف وروغ يرصحلا ىقتلاو

 لهمتساف ةيساق ةديدج ًاطورش مدقي وروغب اذإف ويلوي

 ىلإ داعو هتموكح ىلع طورشلا هذه ضرعل يرصحلا

 وروغ طورش هئارزوو كلملا ىلع ضرعو قشمد

 وروغ عم هراوح لالخ نم هتاعابطنا نإ الئاق ةديدجلا

 لواحي هنأو قشمد لوخد ىلع ممصم وروغ نأ يه

 ةديدجلا هطورش لوبق نأو .كلذ قيقحتل عئارذلا داجيإ

 . ىرخأ ججح قلخ نع هعنمي نل

 يف هبودنم ىلإ وروغ نم ةيقرب تلصو لعفلابو

 عضو نأ لصيف كلملا غلبي نأب سوك لينولوكلا قشمد
 حامسلاب طورشلا ليدعت مهنم بلطتي يسنرفلا شيجلا

 ىلإ ةديدجلا يف هركسعم نم لاقتنالاب يسنرفلا شيجلل
 يتلا هايملا نم ةتاجااح نيمأت ناكمإل هسفن نولسيم ناخ

 . ةيكتلا - نولسيم قيرط ىلع قازرألا نمو كانه

 عامجإلاب ررقتف ددرتلل ًادح ةيقربلا هذه تعضو دقو

 «برحلاب ارارق كلذ ناكو ؛ةديدجلا طورشلا لوبق مدع

 .بعشلا ىلعو شيجلا تاعطق ىلع رمألا مّمعو

 بلطي سوك لينولوكلا يسنرفلا دمتعملا ءاج املو
 :بباوجلا اذه هيلإ ملس باوجلا

 ىف ةدراولا طورشلا لوبق نكلو «برحلا ىبأن اننإ»

 اننإ .ةيلهأ برح ىلإ ةلاحم ال انضرعي ةريخألا مكتركذم

 ويلوي /زومت ١5 يف خرؤملا راذنإلا ذيفنتل نودعتسم

 اننإ ؛هطورش نم ةعبرأ نآلا ىلإ انذفن دقو .هريفاذحب
 شيجلا بحسني نأ ىلع ؛ءصالخإب هذيفنتب انفرشب دهعتن
 . (ىهتنا) «ًارخؤم اهلتحا يتلا نكامألا نم يسنرفلا

 يرمع نم ةرشع ةيناثلا يف كاذموي تنك :لوقأ



 ماشلا

 (هب ًارثأتم هشيعأو يرجي ام لك يعأ قشمد يف تنكو

 نأ دعب برحلا رارق أبن عيذأ امدنع  ركذتأ لازأ الو

 بعشلا نوسُمحي نوقلطنملا قلطناو هدوهعب وروغ ثكن
 رظانم ركذتأ لازأ ال  هضايح نعدوذلل هنوعديو

 يتلا (قجانسلا) هذه «ريهامجلا مامأ ةعوفرم (قجانسلا)

 دجاسم ربكأ يف عضوتو يح لك يف ةدوجوم تناك

 نوكتيو .يحلا يف نوفدم يلو ربق دنع وأ يحلا

 لمحي «ةناطب تاذ ًادج ةريبك شامق ةعطق نم (قجنسلا)

 دومعب اهطسو نم يحلا يف يوقلا لجرلا اهنم دحاولا
 لابحب راسيلاو نيميلا نم نورخآ لمحلا يف هنيعيو

 قجنسلا رشتنيل (قجنسلا) فارطأو دومعلا طسو اهوطبر

 ةيعدأو تايآ نم هيلع ام سانلا أرقيف ًالماك ًاراشتنا

 .تارافغتساو

 اهنم ريثكلا قرس دقو .دهعلا ةميدق قجانسلا هذهو

 . برغلا دالب ىلإ تلقنو

 ةقزألا يف تعفدنا يتلا لوبطلا تاقد ركذتأو

 ركذتأ امك «لاتقلل اوعمتجيل سانلا بلؤت عراوشلاو

 ةطحم ىلإ (اهتاضارعب) ةبهاذ نيعوطتملا ريهامج

 ةديدجلا ةهبجلل ةطحم برقأ ىلإ راطقلا بكرتل ةكماربلا

 ىلع نولسيم ىلإ ريسلا نولصاوي ثيح (نولسيم) يف
 : مهمادقأ

 ةطحملا ىلإ نييهاذلا ةقفارم ىل بيطي ناكو

 تلظ دقو . ةيودملا مهتافاتهو ةيسامحلا مهجيزاهأب

 اهدهاشأ تنكف ينهذ يف ةعبطنم هوجولا ضعب روص

 ةطحم ىلإ فحزلا ركذتأف قشمد يف نينسلا رم دعب
 ١ . ةكماربلا

 تناك ريهامجلا هذه نأ ركذتلا مامت هركذتأ يذلاو

 اهنادقفب الغشنم كاذموي نكأ ملو ءركذي حالس ريغب
 املو .ةمراعلا اهتسامحب العفنم تنك امنإو «حالسلا

 كلذ ثادحأ ينهذ يف ًاعجرتسم كلذ دعب تيعو

 كلت لعفت نأ نكمي اذام لءاستأ ترص .نمزلا

 لإ حالس ريغب ءالزع يهو ءبرحلا ةحاس يف ريهامجلا

 ! ؟قدانبلا ضعبب

 ىف

 ةكرعم يف مهاس يذلا يرمعلا يحبص فصيو

 ءالؤه فصي  يبرعلا شيجلا يف اطباض نولسيم
 : 9)هباتك يف نيعوطتملا

 نم راطقلاب تكرحت ٠/775 ةعمجلا موي رهظ دعبو
 لوألا مزالملا ايارسلا ىدحإ رمآ يعمو ةكماربلا ةطحم

 ىلإ نيبهاذلا نيعوطتملاب جعي راطقلا ناكو نومع ديعس

 ةينيدلا ديشانألا نودشني قيرطلا ةليط اوناكو نولسيم
 مالغلا مهيف رامعألا فلتخم نم اوناكو ةينطولاو

 الو سيئر ال ماظن نود اوناكو . خيشلاو باشلاو

 ةهج يأ ىلإ مهنم دحاولا فرعي ال .دئاق الو سوؤرم

 بهاذ هنأ هلمع ىف ام لكو «لمعيس اذام وأ بهاذ وه

 :هكالب نع ءافذلل لئافيس هناواهللا ليبي نق داهجلل

 جرزمملا مارتحالاو عوشخلا يحوي مهرظنم ناكو

 تاطحملا ىدحإ ىلإ راطقلا لصو املكو ءرابكإلاب

 اودشنيو اونخديو اوبرشيو اولكأيل هيبناجب نورشتني اوناك
 ةيكتلا وأ ةينيسحلا ةطحم ىلإ نولصي امدنعو «ديشانألا

 ىلع نولسيم وحن ريسلا نيفنأتسم راطقلا نوكرتي اوناك
 دارفأ لك ءًادارفأو تاعامج نوريسي اوناكو «مادقألا

 نم نيرشتنم مهضعب عم ءاقدصأ وأ ءابرقأ وأ يح

 .«نولسيم ىتح ةطحملا

 نع كلذ دعب يرمعلا يحبص ثدحتي امدنعو

 :لوقي ةكرعملا

 بحسنا تارئاطلاو ةيعفدملل فصق دتشا املو»

 ال ةفرعم قباس مهل نكي مل نيذلا ةعوطتملا رثكأ

 .«تارئاطلاب الو برحلاب

 هاور ام انه ذخأن مايألا كلت عئاقو درسل ًالامكإو

 :ثادحألل ًادهاش ناك يذلا رغاد دعسأ

 يكلملا طالبلا يف ةمظعلا فسوي رغاد دعسأ لباق

 يسنرفلا شيجلا رمتسي لهو فقوملا يف هيأر نع هلأسف
 هّدصو هتمواقمل تذختا ىتلا ريبادتلا ىه امو هفحز ىف

 ةعاسلا كالت مح قلتي مل هنإ لاقق '؟يجلا موش دعب

 .١ا/7”ص كج (© ةيسقن ردصملا قلل



 فخ

 ضرألا لخد يذلا يسنرفلا شيجلا فقوت نع أبن

 ءرمألا لوأ يف هايملا عيباني ىلع ةطبارملا ةجحب ةيروسلا

 ةيروسلا دونجلا ءالج دعب رجنع لدجم ىلع ىلوتسا مث

 نإ :هتمواقمل تذختا يتلا ريبادتلا نع لاقو .اهنع

 ةعجار تلفقو اهحيرستب رمألا ردص دق ناك ىتلا تاوقلا

 لاتقلا نيدايم ىلإ ةدوعلاب ًاديدج ًارمأ تقلت قشمد ىلإ
 .قيرطلا طسو نم

 : ةمظعلا فسوب نع رغاد دعسأ لوقي مث

 ةيسيرك نع يقهتو ع رفالاب هانيع ةتقرورعا اع
 نم هارتعا ام فيفخت الواحم هتعبتف ةفرشلا ىلإ جرخو

 .لاعفتالاو رثأتلا ةدش

 ؟ةمظعلا فسوي دهشتسا فيك

 ةكرعملا تناكو فصنلاو ةنماثلا ةعاسلا يلاوح يف

 ًاميلس لازي ال يبرعلا شيجلا عضوو اهدشأ ىلع
 يف ةمظعلا فسوي ناك ؛ةديج هنم نيفابلا تايونعمو

 نسح هنم برقلابو ةكرعملا نايرج بقاري دصرتلا ةطقن

 ودعلا تابابد ترهظ «يباجلا نيساي هقفارمو يدنهلا
 فصن تزاتجا ىتح قيرطلا ىلع ًادعص مدقتت يهو

 املو ءدصرتلا زكرمو يداولا لفسأ نيب يتلا ةفاسملا

 تفقوت ةيبرعلا ةيعفدملل ةيئرم ريغ ةيواز يف تحبصأ
 قيرطلا دعصت تأدبو ةيمامألا ةبابدلا تمدقت مث ًاليلق

 يف ًاعفدم عضو دق ةمظعلا ناكو ءدصرتلا زكرم وحن

 ىلع رطيسي يبرعلا عافدلا طخ نم قيرطلا فطعنم ىلعأ

 «يداولا لفسأ ىتح قيرطلا لوأ نم تافطعنملا عيمج

 تفتلا تماص عفدملاو ةبابدلا مدقت ةمظعلا دهاش املف

 لاب ام ًابضاغ هلأسو هبرقب ناك يذلا يدنهلا نسح ىلإ

 تنأو هيلإ بهاذ انأ ؟ةبابدلا يمري ال ًاتماص عفدملا

 ىلإ يدنهلا داع املو .دونجلا تّيثو نيميلا ىلإ بهذا

 هلبق داع دق ةمظعلا نوكي نأ رظتني ناكو دصرتلا لحم

 عمس ةظحللا هذه يفو .هدجي مل عفدملا عضوم نم

 تفتلاف «لتق كب فسوي :يداني اتوص هفلخ نم يدنهلا

 فوشكم تاشاشرلا ةيرس نم ليكو ةبترب ًأطباض ىريل
 كب فسوي :حيصي لازي ال وهو ًاناصح بكري سأرلا

 ماشلا

 رمأ مث سدسملاب هايإ ًاددهم توكسلاب هرمأف «لتق
 . فلخلا يف هزجحب

 ةلاحب وهو ةمظعلا قفارم يباجلا نيساي لصو مث
 ةمظعلا دهاش امدنع : ىرج ام يدنهلا ىلع صقو كابترا

 مدعو زجاوحلا مهعفرو يداولا لخاد نييسنرفلا مدقت

 ةمدقتملا تابابدلا ىلع عفدملا يمر مدعو ماغلألا راجفنا

 رارمتساو هتيماح باحسناو نيطلا ةبقع نصح طوقسو

 ةدايقلا رقم تبراق ثيحب قيرطلا ىلع تابابدلا مدقت
 عقدملا عضوم ىلإ  انركذ امك - بهذو بضعغلا هذخأ

 هذه يفو ؛ةمدقتملا ةبابدلا يمري نأ يمارلا ىلإ بلطو

 ًاديهش هتدرأف اهعفدم نم ةقلطب ةبابدلا كلت هتمر ةظحللا

 يحبصو يناهربلا ليمجو يدنهلا نسح تايورم»

 .«نولسيم موي دهش نمم مهو «يرمعلا

 ًاعيرس ًءاهتنا يبرعلا يلالقتسالا مكحلا ءاهتنا ناك

 دح ال ًاعاجفإ برعلل ًاعجفم «ةيمادلا ةروصلا كلت ىلع

 كلت رهظم اونوكي نأب سانلا ىلوأ ءارعشلا ناكو ءهل

 اهتبيخ نع نيربعملا «مهتمأ ناسلب نيقطانلا ؛ةعجافلا

 .اهينامأ قزمتو اهمالحأ عايضو

 لوأ رهاظ ناميلس خيشلا لماع لبج رعاش ناكو

 هتديصق نوكتف هتيرعاش نولسيم ةعجاف ريثت يبرع رعاش
 انه رشننو .ةعجاقلا دعب نيرعلا لادهتلا مشا سقاف

 : ةديصقلا كلت نم عطاقم

 مالسإلاو برعلا ردصب لمأ

 ماشلا طوقس هيف بهاذ له

 ىوج مك نولسيم ةعقو موياي

 مارضو يفطنت ال اشحلا يف كل

 ةوذج فسوي تامزع نم تدمخأ

 مارضالاو ءاريإلاةبوهرم

 امدعب نم هجرس نع هتيولأ

 ماجل لكب همئازع تولأ
 هسأبل ناقليفلا كيف ناك ام

 ماعنو رذاج ترويشعمكألا



 ماشلا

 هضيبو تودغهيليخ عقنبو

 مالظإلاو حب صالاهباشتم

 : ًالئاق ةمظعلا فسوي بطاخيو

 ةمزع كل نهومب كاذ ناك ام

 مادقإلاةعبن نمةقتشم

 هنيزت ليمجلا قلخلا ىلع يفهل
 ءاحجحبتا كرف ني ةفالتطت

 ةرفز جعاولمك كدعب برعلل

 ماجس كيلع يرجت عمادمو

 اهتحصانةمأ كتيكبتلف

 مامح سأك تبذعتسا اهحصنبو

 ًابغار كلاهملا يف كسفن تفذقو

 مارسكا تاوحمسم الذ ةليكتيمف ندع

 اووط سمر الفلاب كنشحرويال

 ماظع ماظع هيبناحم يف كل

 هتنص ريمض هب سينألا كلف

 ماثآلاو رزولا تاسجاه نع

 بكاوم نامزلا ىدم فوطت هبو

 ماظعإلاو رربكإلاو لالجإلا
 ًاعيضم مارحلا كمد نبهذيال

 ماين ريغ هنع كدعب برعلاف
 ةمأدئاق (ءافلحلا) فصنأ له

 مامذو قئثومل مانألا ىعرأ

 انقلاو قرب يهو قراوبلا نيأ

 ماتق ءامس يف علاوط بهش

 ةبلح يف ترج نإ لهاوصلا نيأ
 مادقألا نماهيديأردتمل

 ةيبرع سراوف تحت لاتخت
 مامعألاو لاوخألاةفورعم

 ىلإ ىشم زاجحلا ةيلاعب توص

 ماشلا عوبر ىلإ قارعلا ضرأ

 قفدي

 باتك ىلع قيلعت
 «مالس هدعب ام مالس»

 نيكمورف ديفادل

 :لوقي

 دئاق سيراب ترمأ ١970 ويام /رايأ 5٠ خيراتب

 ىلإ لوزنلل دادعتسالاب وروغ لارنجلا توريب يف اهتاوق
 ١97١ ليتسابلا موي يفو كمن نه هك عملا اقيم

 اراذنإ سيراب نم كلذ ىلإ ًاعوفدم وروغ لارنجلا لسرأ

 ميعزلا اذه نم عقوتي مل ًاطورش ددحي لصيف ىلإ ًايئاهن
 . يبرعلا شيجلا لح اهنمض نمو ءاهلبقي نأ يبرعلا
 قفاو هشأج ةطابر دقف هنأ ًاحضاو ناك يذلا لصيف نكلو

 ءاغوغ تماق كلذ رثأ ىلعو «ةيسنرفلا طورشلا ىلع

 سيراب نم رماوأ ىلع ًءانيو .هدض بغش لامعأب قشمد

 مغرلاب - لصيف هلسرأ يذلا درلا نإ وروغ لارنجلا لاق
 لصيف عراسو .ًايضرم نكي مل  ًالذاختم ًادر هنوك نم

 وأ ديق الب مالستسالا هيف ضرعي .ديدج در لاسرإل

 دري نأب ًاهيجوت يكود نم ىقلت وروغ نكلو ءطرش
 ىلع فحزلاب هتاوق رمأي نأو .ناوألا تاف دقل :ًالئاق

 (ىهتنا) . قشمد

 هرطس يذلا اذه نم فرح لك ىفنت ثادحألا نإ

 ثادحألا كلت اودهش نمو «هباتك يف (نيكمورف ديفاد)

 اذه ةضقانملا لك ضقاني هوور امو اهودهش امك اهوور
 !(مالس هدعي ام مالس) يف ءاج يذلا

 «راذنإلا ىقلت نيح هشأج ةطابر دقفي مل الصيف نإ

 لوصو لبق ناك ديعسلا يرون نأ كلذ ىلع ليلدلاو

 كلملا ىلإ ًايهفش هسفن راذنإلا لمح دق  يباتكلا راذنإلا

 «تروريب يف وروغ لارنجلا ةلباقم نم داع نيح لصيف
 امع لصيس ىباتكلا راذنإلا نإ لصيف كلملل ًالئاق

 1 . . بيرق

 كلذ ىقلت لب ءهشأج ةطابر لصيف دقفي ملف

 لك هلاضن يف عقوتي يذلا عاجشلا لضانملا ةبالصب

 يروسلا رمتؤملا ىلإ هتيبرح ريزو ىضمف «ءيش
 يف هتموكحو لصيف يأر عمتسيل مأتلا يذلا (ناملربلا)
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 ربنملا ىلع ريزولا فقوف «ئجافملا ريطخلا ئراطلا
 ناسلب ءهدفوأ نم ناسلب لب ؛هناسلب ال لوقي اميف لوقي

 : هتموكحو لصيف

 ربنملا اذه ىلع نم عمجأ ملاعلاو ةمألل نلعن اننإ»

 اننرش ىلع ةظفاحملاو ملسلا الإ ديرن ال اننأب

 اننإو . . . .ةديقم طورش ةيأب لبقن ال اننإو ءانلالقتساو

 ىلعو انتيرح ىلإ الو انفرش ىلإ ءيسي ال لح لكب لبقن
 . . .قحلا ىلع ًامئاق نوكي نأ

 نع عافدلل ميمصتلاو دادعتسالا ّمتأ ىلع اننإ ًاريخأو

 .«اهب انيلع هللا معنأ يتلا ىوقلا عيمجب انقوقحو انفرش

 لب ءهشأج ةطابر دقف نمع ردصي ال لوقلا اذه نإ

 دمص نمو .مزعلاب مزعلاو ةدشلاب ةدشلا لباق نمع

 .همودق عقوتملا لوهلل

 طورشلا ىلع قفاوف هشأج ةطابر دقفي مل ًالصيف نإ
 ءارزولا اعد لب «(نيكمورف ديفاد) معزي امك «ةيسنرفلا

 .راذنإلا ىلع درلل يكلملا رصقلا يف عامتجالل

 دق رصقلا ىلإ باهذلا لبق اوناك ءارزولا نكلو

 هب اذإف هتيب ىلإ فراعملا ريزو مهليمز ةوعدل اوباجتسا
 ةريخذلا نأ هربخأ دق يمشاهلا نيساي نأب مهغلبي

 ىلع دعاست ال شيجلا ىدل ةدوجوملا ةيبرحلا ةدتعألاو

 .اهتدم ترصق امهم نييسنرفلا عم برح يف لوخدلا
 .اوفرع امب كلملا اوؤبنأو يكلملا رصقلا ىلإ اوبهذو

 ةطابر مهدقفيو لاجرلا مئازع دهي اذه نأ عمو

 شأجلا طبار ةميزعلا رماع لظ ًالصيف نإف . . .مهشأج

 ًالصفم هانركذ امم ناك ام ناك ىتح شقانيو رواحي ذخأو

 . . .لوقلا نم رم اميف

 نادقفل لصحت مل ةيسنرفلا طورشلا ىلع ةقفاوملاو

 ام ناك نأ دعب تلصح لب ءاهيقلت دنع شأجلا ةطابر

 . ناك

 لثم ىرخألا تارابعلا نم فلؤملا هركذ ام كلذكو

 : هلوق

 - لصيف هلسرأ يذلا درلا نإ وروغ لارنجلا لاق»

 . ؛ايضرم نكي مل  الذاختم أدر هنوك نم مغرلاب

 ماشلا

 نم ًاعبان ناك لب ءالذاختم نكي مل لصيف درف

 ناك يأ ةعاطتساب نكي مل يذلا ءريرملا عقاولا ميمص

 :هلوق كلذكو . . . هلثمب بيجي نأ الإ لاجرلا نم

 هيف ضرعي ديدج در لاسرإل لصيف عراسواا

 .«طرش وأ ديق الب مالستسالا

 الب مالستسالل ًاضرع نكي مل ديدجلا لصيف در نإ
 . . برحلا نالعإ ناك لب .طرش وأ ديق

 .انه هليصفت ديعن الف مدقت اميف هانلصف كلذ لكو

 : ةكرعملا نع لوقي اميف لوقيو

 هدونج مظعمو يسنرفلا قرشلا شيج مدقت دقو»

 مصخ عيطتسي ناك يتلا ةجرعتملا ةيدوألا ربع نويلاغنس

 حضاو ريغ ببسل نكلو ءاهيف ًانيمك هل بصني نأ ؤفك
 هذه نم نويلاغنسلا جرخ ىتح لصيف ورصانم رظتنا
 حالس نم برس قلح كلذ دنع .مهومجاه مث ةيدوألا

 رابدألا اولوو قشمد نع نوعفادملا رعذف يسنرفلا وجلا
 :ةةمراقم هنأ نوف

 .م دراوه ىلع لاوقألا هذه يف دمتعي فلؤملاو

 اهذخأي نيح وهو (طسوألا قرشلا قائبنا) يف راشاس

 نوكي نأ فسؤملا نمو ءاهل ًانيبتم نوكي قيلعت نود
 اعساولا ناقمعتملا ناثحابلا (نيكمورف)و (راشاس)

 عبتتلا ةلقو ةيحطسلا هذه لثم ىلع انوكي نأ  عالطالا

 . . !اهنوجشو ةيبرعلا دالبلا نوؤش ناضرعي نيح

 شيجلا لصيف ورصانم رظتنا اذامل نالءاستي

 هومجاه مث ةجرعتملا ةيدوألا نم جرخي ىتح يسنرفلا

 «كلذ رربي احضاو أببس نايري الو اذه نم نابجعيو

 كانه بصني نأ عيطتسي ناك ًاؤفك ًامصخ نأب نامزجيو

 . يسنرفلا شيجلل ًانيمك
 نأ  ناخرؤي كلذ عمو  ناملعي ال امه وأ نايسنيو

 دنع نئامكلا اودعأ دق لصيف يرصانم مهايمس نم

 ءاهقئاضمو اهتاجيرعت يفو ةجرعتملا ةيدوألا لخادم
 نيح اهنم اوبحسني نأب مهيلإ تردص رماوألا نكلو
 وروغ لارنجلا ةملك فرش ىلع رماوألا وردصم دمتعا

 «باحسنالاب مهرماوأ اوردصأو هراذنإ مكح ىلع اولزنف



 ماشلا

 اوداع لارنجلا ةملكل فرش ال نأ مهل نيبت امدنعو

 . ةجرعتملا ةيدوألا نم جورخلا دعب باحسنالا اوفقوأف

 مهفصي ام سكع ىلع ءافكأ ًاماصخأ اوناك دقل

 ىتعأو ةءافك دشأ ناك ردقلا نكلو ءناخرؤملا

 يف هتءافك مهتبلغ اذإ مهيلع بيرشت الف ء.ةموصخ

 ..!مهتموصخ

 رعذي مل :ةيرازلا ةريخألا امهتملك ىلع ًادر لوقنو

 وجلا حالس نم برس قّلح نيح قشمد نع نوعفادملا
 لب ...ةمواقم ةيأ نود رابدألا اولوي ملو «يسنرفلا

 لارنجلا فولأ ةليلقلا مهتاثمب نولتاقي اوتبثو اودمص

 ام ةليقثلا هتحلسأ ةفيفخلا مهتحلسأبو «ةريثكلا وروغ

 .وجلا يف حبس امو ضرألا ىلع اهنم بد

 تدفنو مهدئاق دهشتسا ىتح نيتباث اولظو

 ..مهتريخذ

 دالبلا ميسقت

 نم دحت يتلا ةيعيبطلا ايروس هيمسن نأ نكمي ام نإ
 ءانيس ما حست بوتس نو روررظ ابحت هل امكشلا

 نمو قارعلاو زاجحلاب قرشلا نمو سيوسلا لانقو
 كارتألا اهنع الج امدنع تناك ءطسوتملا رحبلاب برغلا

 بلح ةيالو : تايالو ثالث ىلإ ةمسقم «برحلا ءاهتناب

 نيتقحلم نيتيفرصتم ىلإو «توريب ةيالوو قشمد ةيالوو
 يتلا سدقلا ةيفرصتم :امه ةرشابم ةيلخادلا ةرازوب

 ةلصتملا روزلا ريد ةيفرصتمو «نيطسلف مظعم لمشت

 ةطبترم ةزاتمم ةيفرصتم ىلإو ؛قارعلا دودحب اهدودح
 يمه (ءارزولا سيئر) مظعألا ردصلا ماقمب ةرشابم

 . لقتسملا صاخلا ماظنلا تاذ نانبل لبج ةيفرصتم

 لارنجلا ردصأ لماكلا ىكرتلا باحسنالا دعيو

 ةيبرعلاو ةيزيلكنإلا : ثالثلا تاوقلل ماعلا دئاقلا يبنللا

 : قطانم ثالث ىلإ ايروس ميسقتب ًارمأ ةيسنرفلاو

 بلحو قشمد يتبالو لمشت :ةيقرشلا ةقطنملا
 فلا ةتطقملا هيف امي ةكركلاو ناروتو هانم تايقرمتنو

 فدل

 .ندرألاب مويلا فرعتو (ندرألا قرش) كلذ دعب تيمس

 ةيفرصتمل عبات ءاضق زكرم تناك يتلا صمح تلوحتو
 ناك يذلا برعلا لبج لوحت امك . ةيفرصتم ىلإ هامح

 ةعبات ةيضقأ ةدع نم فلؤملاو زوردلا لبج ىمسي

 . ءاديوسلا ةدلب اهتدعاق ةيفرصتم ىلإ ؛ناروح ةيفرصتمل

 -اهمسق نع كارتألا الج دقف بلح ةيالوامأ

 دودح نم دتمملا اهنم يبرعلا مسقلا وهو «يبونجلا

 .ًابرغ نوردنكسإ لحاس ىتح ًاقرش روزلا ريد ةيفرصتم
 عم ةيكرتلا ةيرثكألا وذ اهنم يلامشلا مسقلا امأ

 نمض ىقبف ةيبرع ةيلقأو ةينمرأو ةيدرك تاعومجم

 1 يك
 قشمد ةيالو نم تفلأت ةيقرشلا ةقطنملا نإف اذكهو

 مسقلا نمو اهلك (ايروس ةيالو مساب فرعت تناك يتلا)

 .روزلا ريد ةيفرصتم نمو .بلح ةيالو نم يبونجلا

 نانبل لبج ةيفرصتم ىلع تلمتشا :ةيبرغلا ةقطنملا

 يبونج ةروقانلا سأر نم دتمملا يلحاسلا يبرغلا مسقلاو

 يف امب ءألامش ةنوردنكسإ أفرم دعب ام ىتح روص ةئيدم

 سلبارط ىتيفرصتمو «ةيالولا ةدعاق توريب ةنيدم كلذ

 ةنوردنكسإو ةيكاطنإو روغشلا رسج ةيضقأو «ةيقذاللاو
 دقو ةنوردنكسإ ءاول مسا كلذ دعب هيلع قلطأ ام لكو

 ةينارمعلا ءاضقو «بلح ةيالو عباوت نم اقباس ناك

 .هامح ةيفرصتمل ًاعبات ناك يذلا (فايصم)

 سدقلا ةيفرصتم تلمش دقو : نيطسلف ةقطنم

 تناكو ءامهتيضقأو سلبان ةيفرصتمو اكع ةيفرصتمو
 .توريب ةيالول نيتعبات ناتيفرصتملا ناتاه

 ةرهاقلا يف هرقم ناك يذلا يبنللا لارنجلا نّيع دقو

 يباكرلا اضر نيع  وكيب جروج يسنرفلا هراشتسم هعمو

 ل «ةيقرشلا ةقطنملا ىلع ايركسع امكاح
 ةقطنملا ىلع ًامكاح (بابايبود) يسنرفلا لينولوكلا

 اهتيالو نع لصفو ؛توريب اهتدعاق تناك يتلا ةيبرغلا

 ةقطنمب امهقحلأو سلبان ةيفرصتمو اكع ةيفرصتم ةقباسلا
 . اهلالتحا ذنم ةيناطيربلا ةرادإلا تحت يه يتلا نيطسلف

 - سكياس ةدهاعمل ًايلمع ًاقيبطت اذه ناك دقو
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 ةيمكاح هرارقإو قشمد ىلإ لصيف لوخد دعبو .وكيب
 ساسأ ىلع ةيبرعلا ةموكحلا تفرصت يباكرلا اضر

 لاجر نم ةموكح تلكش نأب ةدهاعملا هذه ضفر

 نالسرإ لداع ناكف .«ةيبرع راطقأ ةدع ىلإ نومتني

 ديعسلا يرونو يركسعلا مكاحلل ًائواعم (نانبل)

 (قارعلا) يركسعلا رفعجو ؛ًايسايس ًاراشتسم (قارعلا)

 ًاسيئر (قارعلا) يمشاهلا نيسايو «ًايركسع ًاراشتسم

 «ةيلخادلل ًاريدم (نانبل) عيلط ديشرو «شيجلا ةريمل

 ديعسو .ةيحصلا نوؤشلل اريدم (قشمد) يلصوم ميلسو

 (نانبل) نومع ردنكسإو «ةيلاملل ًاريدم (نانبل) ريقش
 ًاريدم (بلح) يرصحلا عطاسو «ةيلدعلل ًاريدم

 . فراعملل

 ةمكحمو ؛لصيف ريمألا ناويد فلأت جهنملا سفنبو

 فئاظولا عيمجو .فانئتسالا ةمكحمو ءزييمتلا

 ةيبرغلا ةقطنملا يسنرفلا شيجلا لتحا نأ دعبو «ىربكلا

 ثالث ىلإ اهميسقت ىلإ نويسنرفلا دمع ءاهلماكب
 :تاموكح

 ًاريبك يمسو «توريب هتدعاقو ريبكلا نانبل ١

 اهيلإ مض ذإ «ميدقلا نانبل لبج ةيفرصتم نع هل ًازييمت
 «نويعجرمو روصو اديص ةئالثلا اهتيضقأو توريب ةنيدم
 ةنيدم اهيلإ ّمض امك ؛لماع لبج ةامسملا ةقطنملا يهو

 ةينملاو انيملا :يهو اهل ةعباتلا يحاونلاو سلبارط

 اهنع تلصف نأ دعب ءراكع ءاضقو ةينضلاو نوملقلاو
 . ةيقذاللاب تقحلأو ىرخألا ةيضقألا

 ام قشمد نع تلصف ثادحأو ثادحأ دعب مث

 كبلعبو عاقبلا :يهو ةعبرألا ةيضقألا مساب فرع

 .ريبكلا نانبلب تقحلأو ايشارو ايبصاحو

 نم تفلأتو «ةيقذاللا اهتدعاقو نييولعلا دالب ١

 امو نويهصو «بقرملاو «ةلبج :ةثالثلا ةيقذاللا ةيضقأ

 سلبارط ةيفرصتم نع لصف امو .ىرقو حاون نم اهعبتي
 «سوطرطو ءاتيفاصو ؛(خلك لت) نصحلا :وهو
 :وهو هامح ةيفرصتم نع لصف امو ءداورأ ةريزجو

 :يكرتلا دهعلا يف همسا ناك يذلا فايصم ءاضق

 ماشلا

 رسج ءاضق وهو بلح ةيالو نع لصف امو «(ةينارمعلا)

 .روغشلا

 عبات ءاضق ةدعاق تناك يتلا يهو ةنرودنكسإ -*

 بلح نع تلصف ىرخأ ةيضقأ ةدع عم بلح ةيالول
 لعجو «ةنوردنكسإ ءاول مساب فرع ام اهنم فلأو
 . يسنرفلا يماسلا ضوفملاب اسأر ًاطبترم

 وروغ لارنجلا مّسق يلالقتسالا مكحلا طوقس دعبو
 : لكشلا اذه ىلع دالبلا

 :بلح ةلود

 ربمتبس /لوليأ / يف وروغ لارنجلا هنلعأ رارقب

 ضر ونسأل اذهب ةلمتم ةلؤد ههه لدجو ل1156 هنن
 .اهتنزاوم ةلقو اهدودح ةلآض

 :نييولعلا ةلودو

 ١7 يف اهفيلأتب ًارارق يماسلا ضوفملا ردصأ يتلا

 ابي ميذقلا ةيقداللا ءاول م 13+ ةنس ريمعتم ./كرليا

 داركألا نصح ءاضقو ساينابو ةلبجو نويهص ةيضقأ هيف

 سوطرط ةيحانو ميدقلا ماشلا سلبارط ءاول نم اتيفاصو
 .هامح لامعأ نم فايصم ءاضقو

 : قشمد ةلود

 /لوألا نوناك ” يف هسفن ضوفملا ردصأ يتلا

 لادبإبو ةلقتسم ةلود اهلعجب هرارق ١979 ةنس ربمسيد

 ًالدب ةلودلا هذهل مكاح لعجو ةماع تايريدمب تارازولا

 نم ةنيدملا هذه هب زاتمت ام تدقفف ءارزو سيئر نم

 يتلا مصاوعلا نم اهريغك تحبصأو ةيعيبطلا تازيمملا

 .ريثكب اهنم انأش لقأ يه يتلاو تثدحأ

 :زوردلا لبج ةلود

 /ناسين 7٠١ خيراتب ةيسنرفلا ةطلسلا تنلعأ يتلا

 ةموكحلا ءاشنإ وروغ لارنجلا ناسلب ١937١ ةنس ليربأ

 ىف نانبل لالقتسا نلعأ نأ كلذ قبس دقو . هيف ةديدجلا

 توزيتاالا مهنا دعب ١97١ ةنس ربمتبس /لوليأ لوأ

 اهعم مضو .(لماع لبج) نويعجرمو روصو اديصو

 ايروس نع اهلصف يتلا ةعبرألا ةيضقألاو سلبارط



 ماشلا

 ةقلعمو كبلعبو ايشارو ايبصاح :يهو نانبلب اهقحلأو
 ءاضقو راكع ءاضق نم ًامسق اهعم لصف امك ةلحز

 هل نّيعو ريبكلا نانبل :كلذ ىمسو .داركألا نصح

 . ًايسنرف ًامكاح

 تقحلأ يتلا نويعجرمو روصو اديصو توريبو

 اميف مضت تناك يتلا توريب ةيالو نم ًاءزج تناك نانبلب

 سلبان ىلع ةيوتحم «نيطسلف نم يلامشلا مسقلا مضت

 اهنم تناك امك .افيحو اكعو دفصو ايربطو نينجو
 مقر رارقلا هسفن مويلا يف ردصأو ةيروسلا ةيقذاللا ةنيدم

 ةيذيفنتلا ةطلسلا يسنرفلا نانبل مكاح ىطعأ يذلا 55

 يماسلا ضوفملا مامأ ةماعلا ةمالسلا نع ًالوؤسم هلعجو
 عورشم عضو لمشت هتايحالص تناكو .يسنرفلا

 يفظوم نييعتو ترارقلاو بئارضلا عيراشمو ةنزاوملا
 يماسلا ضوفملا ىلع رومألا هذه ضرع طرش ةلودلا

 .اهيلع ةقفاوملل يسنرفلا

 ىلإ ةينانبللا دوفولا تبهذ يذلا لالقتسالا وه اذه

 هب بلاط يذلا لالقتسالا وه اذه «هب ةبلاطملل سيراب

 . مههابشأو نومع دوادو هدإ ليمإو كيوحلا كريرطبلا

 :لود عبس ماشلا

 .لود عبس ماشلا دالب تحبصأ اذكهو

 : ةنوردنكسإلا

 ًاءزج ١975 فيص ىتح ةنوردنكس اولا ءاول لظو

 :هيف لاق ًارارق يماسلا ضوفملا ردصأف بلح ةلود نم

 ةلودلل ًاعبات هئاقب عم ةنوردنكس | ءاول عتمتي تيا

 ةيكرتلا ةغللا ربتعتو صاخ يلامو يرادإ ماظنب ةيروسلا

 ءاول فرصتم نيعيو ةيسنرفلاو ةيبرعلاك ةيمس رةغل

 ىلع ءانب ةيروسلا ةلودلا سيئر لبق نم نوردنكسإ

 ةلوخملا ةطلسلا لك هل نوكيو ضوفملا بودنم حارتقا

 نوؤش يف رظنلا كلذ ىلع ةوالع هلو ةيولألا يفرصتمل

 .«ةماعلا لاغشألاو فراعملا

 ءاوللا ةدعاق ىلع ترج ىتلا تاباختنالا نأ ىلع

 تلعج لينفوج يد ويسملا يماسلا ضوفملا دهع يف

 ًاطوبرمو ايروس نع ةيرادإ ةروصب ًالصفنم ءاوللا اذه
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 ضوفملا بودنم ةطلس عيسوت عم ًاسأر ايلعلا ةيضوفملاب
 كلذ نع اوعجر نأ اومتع ام مهنإ مث .هيف يماسلا

 ءاغلإاوررقف ١9757 ةنس وينوي /ناريزح ١١؟ خيراتب

 ةيروسلا دالبلل ةيزكرماللا ةدعاق ىلع هولخدأو هلالقتسا

 ىلع صتخملا عجرملا ىلإ ًاعجار نييعتلا نوكي نأ ىلع
 . يماسلا ضوفملا عم مهافتلا ةطيرش

 ةيكاطنإو ةنوردنكسإ ندم نم ءاوللا اذه فلأتيو

 . ايكرتل مخاتم وهو ناخقرقو ناليبو

 دعب ايكرت ىلإ هوملس نأ نويسنرفلا ثبلي ملو
 .917١1ا/ ةنس ةدهاعم

 تايركذ

 - 1١97١ ةنس تنك يننإ لوقلا نم مدقت اميف تلق

 يف تنك  ثادحألا هذه اهيف تعقو يتلا ةنسلا يهو

 نالعإ دنع يدلاو ناك دقو . يرمع نم ةرشع ةيناثلا
 نم ةماعلا برحلا لالخ لاقتنالا لّضف ةماعلا برحلا

 نحنو برحلا تهتناو . لماع لبج يف ارقش ىلإ قشمد
 زيلكنإلا لتحاو لحاسلا نويسنرفلا لتحا املو .كانه

 أدبو ءايروس نم يلخادلا مسقلا برعلل يقبو «نيطسلف
 نيبو مهئالمعو مهراصنأو نييسنرفلا نيب بذاجتلا

 لماع لبج ىف نييسنرفلا ةاعد ثبناو «نييلالقتسالا

 :قييمترفلا نم ةلطتملا ةموقلا ةعطخنلا نمنع ناك نقلا
 لبج فقوم ددحيو يلماعلا رمألا مسحي نأ يدلاو ررق

 اعدف ءضومغ الو هيف سبل ال اديدحت يلالقتسالا لماع

 ةيلماعلا حئارشلا عيمج هيف لثمتت ريبك يلماع عمجن ىلإ

 عمجتلا اذه بهذيل .«نابشو خويشو ءاهجوو ءاهقف نم
 يلالقتسالا مكحلل هءالو ًانلعم قشمد ىلإ هتائف لكب

 نيلماح ةيلماعلا ىرقلا لك ىلإ هلسر لسرأو «يبرعلا

 ةوعدلاو «ةركفلا حاضيإ يف ةيهفشلاو ةيطخلا هلئاسر

 يلماعلا عمجتلا اهنم قلطنيل نينوه ةيرق يف ءاقللا ىلإ

 ىلإ لوصولل ةديحولا ةليسولا تناك دقو «قشمد هاجتاب
 ددحملا دعوملا يفو . ليخلا روهظ يه كاذموي قشمد

 بكوم يف نييلماعلا ناسرفلا تائم نينوه يف يقتلي ناك

 ةيئاهقفلا مئامعلا هيف بكوم .نيعلا هيلع عقت ام عورأ نم



 افلا

 مث نيسراد فجنلا يف اوناك ذنم اهباحصأ اهرمتعا يتلا

 ملعلاب ةرخاز سوؤر ىلع ةدقعنم لماع لبج ىلإ اوداع

 لماع لبج يف ةدودحملا ةساردلاب اوفتكاو فجنلا

 شيبارطلا ىلع ءارضخلاو ءاضيبلا مهمئامع تفتلاف

 شيبارطلا مهسوؤر ولعت نيذلا ءاهجولا هيفو .ءارمحلا

 مهتايفوك مهسوؤر تطغ نيذلا هيفو . ةيناقلا اهترمحب
 ةقابس لويخ عيمجلا لقت «ءادوسلا لقُعلا تحت ءاضيبلا

 مهدادجأ نع اهوثرو ةيبرع لئامش مهسوفن يف مرطضتو
 لبجلا اذه يف اوّلح نيذلا حاحقألا برعلا نييناميلا

 نم اهنم مهلثم رجاه نميف نميلا نم نيرجاهم عينملا

 . .برعلا لئابق

 قشمد يف ىروغ

 برحلا تماقو ةفصاعلا تبهو فقوملا رجفت مث

 وروغ لارنجلا لخدو لالقتسالا طقسو نولسيم يف

 ةكرعم نم عوبسأ دعب هئاليخو هوهزب ًاحتاف قشمد
 لارنجلا اهلوخد يف هقبس دق ناك امدعب ءنولسيم

 . . .رصتنملا شيجلا هءاروو هداوج ىلع هييباوغ

 ىف وروغ لارنجلا قبس دق هييباوغ لارنجلا ناك اذإو

 هشيجب لاجو ءًاداوج ًايطتمم ًاحتاف قشمد ىلإ لوخدلا
 لوجي ناك هنإف «رفاظلا رهاقلا نالوج قشمد عراوش يف

 مه ام نورادي مهتويب ىلإ اهسان أفكنا ةيلاخ عراوش يف

 . . .رهقو لالذإ نم هنوسحي امو «ىسأو دكن نم هيف
 حتافلا هنأ فرعي ناك دقف وروغ لارنجلا امأ

 هتاودأ نم ةادأ آلإ نكي مل هييباوغ نأو قشمدل يقيقحلا

 . . .نيحتافلا ةهبأب اهلخدي نأ دارأ كلذل حتفلا كلذ يف

 . . !نيرهاقلا نيحتافلا

 «نولسيم ةكرعم نم عوبسأ دعبف ءدارأ ام هل ناكو

 عومج ينيعب تدهش يذلا ةرشع ةيناثلا نبا انأ تنك

 راطقلا ةطحم ىلإ قشمد عراوش يف نيفحازلا نيعوطتملا
 نولسيم ىلإ راطقلا مهلقيل «ةكماربلا ةطحم ةامسملا

 مهجيزاهأب مهتدهش ءوروغ لارنجلا شيج لاتقل
 مهتقفارم يل تقارف «ةيّودملا مهتاخرصو ةيسامحلا

 ماشلا

 ىتح هيلإ مضنأف رخآ بكومب يقتلأل دوعأ مث «ةكماربلا

 . . .بكاوملا رئاس عم اذكهو ةطحملا ىلإ لوصولا

 هذه قفارأ نأ يرودقم يف ناك ول دوأو ءعمسأو

 امك ءدصقت ثيح ىلإ ةطحملا نم راطقلا يف عومجلا

 . . !ةطحملا ىلإ عراشلا نم اهتقفار

 يف ًاحضاو ناك لالقتسالا موهفم نأ يعدأ ال

 ام ةقيقح كاردإلا مامت اكردم تنك يئنأو ءينهذ

 نأ يقامعأ يف هسحأ تنك يذلا نأ لب .يرجي

 ًامغر قشمد اولخدي نأ نوديري ءادعألا ءابرغلا نييسنرفلا

 ءالؤه نأو ءانبو اهب اومكحتيو اهلهأ نحن انع

 . كلذ نع مهدص نوديري نيفحازلا نيدشتحملا

 جرخأ ةرشع ةيناثلا نبا يسفن انأ تنك عوبسأ دعب

 ىلع يانيع عقتف رصنلا عراش ىلإ ةيديمحلا قوس نم
 !عوبسأ لبق هيلع تعقو ام لثم

 اهسفن هوجولا ؛ةجزاه (تاضارع)و ةدشاح عومج

 مويلا اهارأ ء«عوبسأ لبق ينهذ يف اهروص تعبطنا يتلا

 امك «مويلا دوشحلا هذه يف اهارأ «نيتحتفنملا يترصابب

 !دوشحلا كلت يف مايأ ةعبس لبق اهتيأر

 «برغلا هاجتاب ىشمت دوشحلا كلت تناك امكو

 هاجتاب يرغألا نع نفعت هومتسلا هذه تناك

 ا . .!برغلا

 اذه ىتح لازأ الو .. .عايضو قره تناك

 ١4457 ةنس مايأ نم تاملكلا هذه هيف طخأ يذلا مويلا

 كاذو لوهذلا كاذ ليختأ ةنس نيعيسو تس دعب يأ

 . .!امهيف لازأ ال ينأك عايضلا

 يف لوقت اذامو ؟عونمجلا هذه يشمت نيأ ىلإ

 ؟اهجيزاهأ

 عوبسأ لبق اهاقلأ تنك يتلا دوشحلا تناك اذإو

 ريثت تناك اذإ  ةكماربلا ةطحم ىلإ اهعم يشمأف



 ةطحملا ىلإ ًاباهذ بعتلاب رعشأ الف «ينيهدزتو يتسامح
 تار تايآلا اذه باعذلا اذه ةلضارم تالهم انابإر
 ...تارمو

 يذلا روعشلا يل نبي مل هنإف كلذك رمألا ناك اذإ

 ينداتعي ام يل حضتي ملو ؛عومجلا هذه يتيؤرب هسحأ
 . . !اهحايص عمسأو اهيشامأ انأو

 اهيشاوح فارطأ يف ريسأو ءالعف اهيشامأ تنك دقل

 لبق عومج قفارأ انأو لعفأ تنك امك ءًادمعتم ال نكلو

 قيرط نأل عومجلا هذه يسامأ تدك كفل : . . عوبسأ

 كلذ ناك دقل ءاهقيرط سفن ناك اهدصقأ يتلا ةياغلا

 هيف طبهأ نأ يلع ناك يذلا يمار عراش قرتفم ىتح

 قرتفملا تلصو املو ؛ةجرملا ةحاس ىلإ الوصو

 هاجتا يف ميقتسملا اهريس يف تلظ عومجلا نأل تفقوت

 يف ينيمي ىلإ قلطنأ ملو قرتفملا دنع ترمستف «برغلا
 ىلإ يقالطنا نيب نزاوأ قئاقد اذكه تيقبو «يمار عراش

 لوضفلا ّيلع بلغتو . . .عومجلا ةبحاصم نيبو يتياغ
 . .عومجلا عم تيشمف «لوهجملا فاشكتساو

 ؟لوقت اذامو ؟عومجلا هذه يشمت نيأ ىلإ

 لثم يف ناك نمل الإ رطخي ال رطاخ يل رطخ دقل

 ..ًاليلق الإ ةلوفطلا زواجتت مل يتلا نسلا ءينس

 نمم ماقتنالل ةبهاذ عومجلا هذه نوكت نأ نكميأ

 ..اهعم حالس ال نكلو ؟اهولذأو قشمد اومحتقا

 ! ؟حالس الب اضيأ نولسيم ىلإ بهذت ملأ نكلو
 نم باش ينحمل ذإ نيشاملا عم يشمأ انأ امئيبو

 فيصرلا ىلع ًافقاو ناك «هيف نكسن يذلا انيح بابش

 ّيلإ عرسأف «ةفتاهلا ةجزاهلا عومجلا ىلإ لاهذناب رظني
 ىلإ فرعأ نأ ديرأ :هل تلقف ؟بهاذ تنأ نيأ يل لاقو

 . .سانلا ءالؤه بهذي نيأ

 لارنجلا لابقتسال نوبهاذ مهنإ ءعجرا يل لاقف

 !قشمد باوبأ ىلع وروغ

 ترسو يحلا ىلإ ًاعم اندعو هيلإ تممضناف

 عم تيشم دقل . . .ينلتقي داكي يسفن نم لجخلاو

 ام ىلإ رصنلا عراش لوأ نم وروغ لابقتسال نيشاملا

 . .هأهتنم

 نأ اوعاطتسا دق ءالمعلا نأ كلذ دعب انملعو

 دنع (ةيشنملا) عقوم ىلإ ةفيثكلا قشمد ريهامج اوجرخي
 .داشتحالا دشأ ريهامجلا كلت دشتحت نأو قشمد لخدم

 هتّيحف ةيشنملا ىلإ هترايسب لصو وروغ لارنجلا نأو

 يتلا تابكرملا نم ةبكرم كانه نم لقتساو ريهامجلا
 ءهلهأ ضعبو (عابطلا يركش وبأ) نأو «لويخلا اهرجت

 اورجيل اهناكم مهسفنأ اوطبرو ةبكرملا يداوج اوكف
 .لارنجلا ةبكرم مهداسجأب

 يدلاو ذيمالت دحأ يقتلا بيدأ ناك نيموي دعبو

 :ًاقرطم اهعمسي يدلاوو تايبألا هذه همامأ دشنيو هروزي

 ىدعلا متملاس فيك ىشمد لهأأ

 رسألاو ةلذملاب متيضر فيكو

 مكلتو ناوهلا كوش ىلع متمنو

 رسستلا ىرق نولسيم يف مكاياحض
 مكلاجر مكلتو تحيتجا مكدالب

 رفق همهم يف ءالشألا ةعزوم

 مكنوفج ءلم ءاذقألاو نوفغتأ

 رزو الب 0 اورأثت ملو

 متجرخ ذإمكنأمتي

 رفكلا ىلإ متأبص دق (وروغ) نرقالت

 هئاقللاوجرخت نأ بجع نمو

 يرجت لزت مل ىبرلا يف مكامد كلتو

 امالمأف ّىلع اهيلمي نأب ىقتلا بيدأ تنذأتساف

 : يتركاذ نم اهبنكأ نآلا انأو ءلازأ الو اهترهظتساو

 ال قشمد لوخدل هسفن ٌدعأ دقف وروغ لارنجلا امأ

 دقف «نيرهاقلا كولملا دادعإ لب «نيحتافلا داوقلا دادعإ

 ىلع ناسرفلا نم تابكوكب اهطاحأو ةبكرملا ىطتما

 مهلويخ تناك الو ءنييسنرف ناسرفلا نكي مل
 «لئاصأ مهلويخ تناكو ًابرع ناسرفلا ناك لب ءانجُه

 د رد ْلَمَأ



 ماشلا نمل

 نالعشلا يرون ةريشع (ةلورلا) برع نم ناسرفلا ناك

 ةمصاعت قشموا حئاق بوب يفااوتوكل مهريمأ مهلسرأ

 الذ برعلاو ؛ةهبأ ىلع ةهبأ بكوملا اوديزيف «برعلا
 مهطلاخي ناك لب مهدحو اونوكي ملو ..!لذ ىلع

 . .برعلا دالب نم رخآلا بناجلا ىلإ نومتني ناسرف
 ...دايز نب قراط دالب ىلإ .. .يبرغلا بناجلا ىلإ

 نيروهقم اوناك ءالؤه نإ لوقن نأ قحلا نمو
 نيراتخم اوناك كئلوأ نأ نيح يف ...نيبوصغم

 ! نيعوطتم

 ةلاجر جيزاهأب ًالبقتسم قشمد وروغ لارنجلا لخد
 «دسرعلا نانمرف ءادخو ةسوقلا

 لوخدلا اذه قشمد لخد يذلا وروغ لارنجلا نإ

 سيلو ...نيعلا ريرق هليل ماني ناك يلالذإلا يكولملا
 ىضق مأ ءألعف مان دق ناك اذإ ام فرعي نأ دحأ رودقمب

 ؟ارهاس هليل

 قيري حرفلا كلذكف «نويعلا يكبي نزحلا نأ امكف

 ًادمك نيعلا مانت الف بلقلا ىسألا قهري امكو ءاهعومد

 «ًاجاهتبا فرطلا ضمغي الف داؤفلا جهبي حرفلا كلذك

 يف مده دقو وروغ حرف يهاضي نأ نكمي حرف يأو

 نم هجرخأو هشرع نع اكلم لزنأو ةكلمم تاعاس عضب

 رطاخلا روسكم هجرخأ  روهش لبق هتجوت يتلا ةمصاعلا
 ةمصاعلا بعش جرخف هتمصاع لخد مث نا اودتتلا يماد

 نويقشمد عوطتي مث «رومزلاو لوبطلابو جيزاهألاب هاقلتي
 . . !!ليخلا الإ اهرجي نأ دتعت مل يتلا هتبكرم اورجيل

 - حرفلا نم ريطي نأ لب ءًاحرف ماني ال نأ هقح نمف

 . . !ريطي نأ عاطتسا ول - يبعشلا لثملا لوقي امك

 ولو ؛خيراتلا ةقيقح وروغ لارنجلا ىعو ول نكلو
 لاطبأ نم ًالطب هسفن ىري نم نأ كردأل ًايوس ًاناسنإ ناك

 شيجلا ةهجاوم يف هعارذ دقف نمو «ىربكلا برحلا

 كلذ ىلع ًارصتنم سيراب ىلإ داع نمو «رابجلا ىناملألا

 . شيجلا

 نيح ًادج ًاريغص نوكيس كلذك ناك نم نإ

 ةعاس فصن ىلع ءالزع ةكلممو ًاريغص ًابعش بساحي

 ةججدملا هشويج رمأيف هيلإ ةلسرملا ةيقربلا اهيف ترخأت
 رادتسا امو لاطتسا امو راط امو هنم بد ام «حالس لكب

 كلت ماحتقاو بعشلا كاذ ةحابتساب هشويج رمأي -

 سيل ببسو ةجح اهتقيقح يف تسيل ةجحب ةلحرم دعب
 . . !ًاببس هعقاو يف

 ىلع لبق نم ةرصتنملا ةفلؤملا هفولأ ىقلتي مث
 فلأ رشع ةسمخ اهددع غلابلاو «يناملألا شيجلا

 دونجلا نم تائم عضب نع لقي ام اهاقلتي - يدنج

 مهرئاخذ ذفنت ىتح نوحربي الو تاعاس اهنوفقويف
 . . . مهدئاق دهشتسيو

 نإو «خيراتلا ةنعل الإ قحتسي ال كلذك ناك نم نإ

 ىري نم نإ .ءاعنش ةميزه هراصتنا نوكي كلذك ناك نم

 تاعفقو يف ةلوطبلاو ليندردلا كراعم يف ةلاسبلا هل نأ

 خيراتلا نمو هسفن نم لجخي نأ هيلع يناملألا شيجلا

 . . .قشمد حتافو نولسيم ةكرعم بحاص هنوك

 يناملألا شيجلا تاعقو الو ليندردلا كراعم تسيل

 هدلخيس لب ءوروغ لارنجلا مسا اهيف دلخيس يتلا يه

 ءايروس لالقتسا مداهو نولسيم برح بحاص هنأ
 دقحلاو هل هركلا هقرافي ال دولخ . . .زخم دولخ هنكلو
 . . هيلع

 مساك ضوغبم مسا ايروس خيرات يف نوكي نلو

 . . .ًاراعو ةبس كلذ يف هبسحو (وروغ)

 تاضافتنا

 ءهل تفص ايندلا نأ (وروغ) امهوأ عوبسأ دعب قشمد

 يف شيعي حارو نايغطلل ملستساف تنع ايروس نأو

 هترايس تطاحأ دقو الإ جرخي ال «ةرطابألا شيع توريب

 هترايس يف هلوح مهلويخ لقرت فويسلا يرهاش سراوف
 نيميلا تاذ ًاتفلتم «ءاليخب هلوح ًاعلطتم ةفوشكملا

 !ءاهدزاو خافتناب لامشلا تاذو

 بوعشلا مّسقمو كولملا دراطو قشمد حتاف هنإ



 ام كلذ يف سيلأ . .!ةدحاو ةلود نم لودلا ئشنمو

 لقنت الإ لقنتي ال هلعجيو هءاليخ ثعبيو هيهدزي
 ءارولاو مامألا نم هفحت ةلايخلا بكاوم يف روطاربمالا

 . . !لامشلاو نيميلاو

 يناملألا مويلغ ةيروطاربما يف تناك ةلود مك

 يف تناك ةلود مكو هيرهاق نيب وروغ ناك يذلا روهقملا

 نم وروغ ناك يذلا رهاقلا ارتلكنإ روطاريما ناطلس

 نم وروغ دي ةضبق يف ام سيلأ ؟راهقإلا يف هئاكرش
 نمدحاو لك دي يفام ىلع اددع ديزي ام لودلا

 ؟نيروطاربمإلا

 ًالود هسفنب وه اهماقأ لود عبس هتطلس يف سيلأ

 ؟اهب صاخلا اهملع ةلود لكل

 جرخي نأو ةرطابألا شيع شيعي نأ هقح نمف أذإ

 امنيأ نيفصلا ىلع دنجلا هلبقتسي نأو «ناسرفلا بكاومب

 . . !هباكر لحي ثيح ىقيسوملا هل حدصت نأو ءدصت

 نيأ نمو ؟ناطلسلا نم هلام كولملل نيأ نمو

 ؟نأشلا نم هل ام ةرطابألل

 كلملا رهاظم مهل نإ .نومكحي الو نوكلمي مهنإ

 هتملك :مكاحلا كلاملا هنإف وه امأ . . .هقئاقح نود

 هبضغو ءميعن هاآضرو .ذيفنلت هتراشإو .«نوناف

 نقوملا «ةسرطغلا مالحأ يف حباسلا وروغ نكلو

 ىلع ضرتعم الو هرمأل دار ال نأو ءاودمه سانلا نأ

 نأب هناطلس ديطوت نم رهش نم لقأ دعب ئجوف «هرارق
 مهّرقأ نم نأو .هناوعأ ىلع قلطي ناروح يف صاصرلا

 يف (ةلازغلا ةبرخ) يف اولتق دق قشمد يف ًاماكح

 !ناوؤح

 قشمد نم بهذ ١97١ سطسغأ /بآ ١" ىفف

 نمحرلا دبعو يبوردلا نيدلا ءالع ءارزولا سيئر راطقلاب

 نيب ًاريزو ربتعملا ءىروشلا سلجم سيئر فسويلا

 نم ناخيش مهعمو ,ةيلخادلا ريزو يبويألا اطعو ءارزولا

 خيشلا امهو نيدلا لاجر ىلإ امهرهاظم يف نيمتنملا

 .ةردلا ليلجلا دبع خيشلاو بيطخلا رداقلا دبع

 نأ دعب يسنرفلا مكحلل اهيف ديهمتلل ناروح نيدصاق

 .ناروح يف ينطو كرحت رداوب تدب

 ريهاشم رهشأ نم بيطخلا رداقلا دبع خيشلاو

 لك باكر يف نيرئاسلا ؛ةطلس لك ىلإ نيفلزتملا
 كارتألا ىلع ةروثلا نيسح فيرشلا نلعأ امدنعف «مكاح

 فيرشلا نأ ًانلعم يومألا عماجلا يف ةعمجلا موي بطخ

 .هلاتق بجي نيملسملا ةفيلخ ىلع جرخ يجراخ نيسح
 . متش نم هيلع ردق ام لكب همتش مث

 قشمد ىلإ لصيف ريمألا لوصول لوألا مويلا يفو
 ناك هيلع سانلا ماحدزاو اهيف ةموكحلا راد ىلإ ههجوتو

 لصيو ريهامجلا كلت نيب هقيرط قشي رداقلا دبع خيشلا

 كلملا هيف عيابي راح باطخب هتوص عفريو لصيف ىلإ

 ميظعلا لطبلا هلجنبو هب ديشيو «نينمؤملا ةرامإب نيسح

 نييسنرفلا جارخإ ىلع رهش ىضم دق نكي ملو . لصيف
 بيطخلا رداقلا دبع خيشلا ناك ىتح قشمد نم لصيفل
 يف مهمكح ديطوتل نويسنرفلا هلسرأ دفو نمض

 .ناروح

 خيشلا ةرهش ةردلا ليلجلا دبع خيشلل نكي مل اذإو

 هيلإ يمتني يذلا هسفن عونلا نم هنإف بيطخلا رداقلا دبع

 !بيطخلا هليمز

 ناكلسيو ةينيدلا ةمامعلا نارمتعي ناخيش امهنإ

 !نيدلا لاجر كلس يف امهيسفن

 ةبرخ) ةطحم ىلإ ىوتسملا عيفرلا دفولا لصوو
 ةياغلاو مهيلإ ههجوتب اوملع دق نويناروحلا ناكو (ةلازغلا

 ام كانه لهو ءأراح ًالابقتسا هل اودعأف ء«هجوتلا اذه نم

 راطقلا فقو نأ امف !؟صاصرلا ران نم ةرارح دشأ وه

 اوعمسو ةطحملا يف سانلا دشحت نودفوملا ىأر ىتح

 ملو ءمهب بيحرت كلذ نأ اويسحف مهجيزاهأ يود

 نيدلا ءالع ءارزولا سيئر لتقف ةقيقحلا اوكردأ نأ اوثبلي

 ةثالثلا عاطتساو فسويلا نمحرلا دبع لتقو يبوردلا

 . . .مههوجو ىلع نيبراه تالالفإلا نورخالا



 هلباقف ءوروغ لارنجلا ههجاوي درمت لوأ اذه ناكو

 ىلع ىرقلا مدهت تارئاطلا لسرأف فنعلا عاونأ دشأب

 .بوبحو لالغ نم اهيف امب ردايبلا قرحتو اهلهأ

 تضرف مث «لاتقلا اوعاطتسا ام نويناروحلا لتاقو

 . .. ةيبهذلا تاريللا فولأب ةظهابلا تامارغلا مهيلع

 - ةفصاو تاغالبلا ةيسنرفلا تاطلسلا تردصأو

 لسرأ نأ كلذ ىدص نم ناكف  ىرج ام رخافت لكب

 ةرهاقلا نم ذختي ناك يذلا يروسلا داحتالا بزح

 اهسلاجمو ءافلحلا تاموكح ءاسؤر ىلإ تايقرب ءأرقم

 تايربك ىلإو ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا سيئرو ةيباينلا
 :ةيلاتلا ةيجاجتحالا ةيقربلا ةيملاعلا فحصلا

 ةرداصلا ةيسنرفلا تاغالبلا ةءارقل نويروسلا لهذ

 ةنس ربمتبس /لوليأ لوأو سطسغأ /بآ ” خيراتب

 ًامظنم ًأريمدت يسنرفلا شيجلا ريمدتب ةئبنملا

 .ايروس ءارهأ يه يتلا ةيعارزلا ناروح ةعطاقمل

 الب دالوألاو ءاسنلل ةلتاق اهلمكأب ىرقلا برخت تارايطلا

 ةمألا اهنمو ةدحتملا ممألا خرصتسن نحن .ةمحر

 اهنع رّصقي يتلا ةيشحولا لامعألا هذه دض ةيسنرفلا

 . (ىهتنا) .لاتقلا نمز ةلاطإب داقحألا ثروتو فصولا

 اهسفن ةيسنرفلا تاغالبلا ىلإ ةيقربلا هذه تدنتسا

 .تلعف امب ةفرتعم تهابت يتلا

 مهرايتخا عقو لب .كلذب نويسنرفلا فتكي ملو

 لتق نم لتق نع نيلوؤسم مهوربتعا لاجر ةعبرأ ىلع
 .19371 ةنس ربمتبس /لوليأ نم نيرشعلا يف مهومدعأف

 خيشلا ةروث تلظ دقف ناروح يف ةروثلا تماق امكو

 يف تماق امك «ةلعتشم ةيولعلا ةقطنملا يف يلعلا حلاص

 ناتروثلا ناتاه تناك املو .ونانه ميهاربإ ةروث لامشلا

 ءزجلا اذه ىف انثيدحو ١971١ ةنس ىتح نيتدتمم اتلظ

 رخؤن اننإف ةنس ثادحأ دنع فقي باتكلا نم

 . لبقم ءزج ىلإ امهنع ثيدحلا

 اثدح 19471 ةبش ثادحأ نم يتفتست اننأ ىلع

 هل انرابتعاو وروغ لارنجلا صخشب هطابترال ًادحاو

 .هصخشب طبترم وه امل ًادادتما

 ماشلا

 لارنجلا ناك ١17١ ةنس وينوي /ناريزح 71 يفف

 قشمد ةلودل ًامكاح هبصن يذلا لجرلا هتبحصبو وروغ

 ىلإ لوصولل ةرطينقلا ىلإ ةرايسلاب ناهجتي مظعلا يقح

 نالوجلا يف لضفلا برع ريمأ روعافلا دومحم رقم
 لبقو .ًالفاح ًالابقتسا لارنجلل ّدعأ دق ناك يذلا

 نمو ةرايسلا ىلع صاصرلا لاهنا ةرطينقلا ىلإ لوصولا
 مظعلا يقح بيصأو لارنجلا قفارم لتقف اهيف

 .ةلتاق نكت مل هتفشو هعارذو هذخف يف تاصاصرب

 ّمك بيصأ دقف  دوصقملا وهو  هسفن لارنجلا امأ

 .طقف ةعوطقملا هدي

 يفتكن لب ثدح امع ثيدحلا يف ليطن نلو

 نع رشن يذلا يمسرلا غالبلا يف هسفن لارنجلا فارتعاب

 : هصن اذهو ثداحلا

 قيرط ىلع ترهظ وينوي /ناريزح ” موي يف»
 تضق نأ دعبو ندرألا قرش نم ةمداق ةباصع ةرطينقلا

 جئاتن هذهو نولجع ىلإ هسفن مويلا يف تداع اهبرأم

 لينولوكلا ةدايقب ةلمح تفحز :تابوقعلاو قيقحتلا

 ىلإ تلصوف وينوي /ناريزح 7 موي قشمد نم وركود
 يماسلا بودنملا رمأب ترمدف هنم 17 موي ةرطينقلا

 .«ةجنرطو ؛«ينافوعو «ةيشنملاو .بشخلا اثابج :ىرق

 ةرطينقلا يمرجم توآ اهنأل ةخيشلا لتو ءرمحألاو
 . ةنايخلا يف مهل ةكيرش تحبصأف

 ىلع كلذ قوف مكحو اهيلاهأ لاومأ تزجح دقو

 .ابهذ هينج ةئم ىلإ اهينج نيسمخ نم ةمارغب ةيرق لك
 بشخلا اثابج يف ةعرزم ١7 اهسفن ةلمحلا ترمدو

 لدجم ىلع تفحز هنم 79 يفو .كنارتو ايناصراو

 ةرطينقلا ىلإ تداع هنم ١" ىفو تيزلا اثابجو سمش

 . «ةزوجحملا لاومألا تعاب ثيح

 ىلإ قرطتي مل هنأ اهنم رومأ ةدع غالبلا يف ظحالنو
 دصقيو ءوروغ لارنجلا ةرايس ىلع صاصرلا قالطإ
 هتبيه رسك نم هيف امل سانلا نيب كلذ ةعاذإ مدع اذهب

 رمأب ناك عرازملاو ىرقلا ريمدت نأ اهنمو . هيلع ؤرجتلاو
 اهنمو .وروغ لارنجلا يماسلا بودنملا نم يصخش



 ماشلا

 نم اهيف امب ىرقلا لاومأ بهنب حيرصلا ينلعلا فارتعالا
 . كلذ ريغو ليخو رقبو زعامو مانغأ

 ًارهش نيرشعو دحاو دعي

 ءاحتاف قشمد لخدف هملح وروغ لارنجلا ققح دقل

 لك يف نوينطولا درشتو اهيف لالقتسالا ىلع ىضقو

 رانلاو ديدحلاب ايروس نويسنرفلا مكحو ءناكم

 دنع ىنطولا توصلا تفخو «تاليود ىلإ اهومّسقو

 ١ !ةكرحلا تدمهو هتداق تتشت

 تشم يتلا يه نكت مل ةيقيقحلا قشمد نأ ىلع

 عابطلا يركش وبأ ناك الو ءوروغ لابقتسال ةيشملا كلت
 تناك ةيقيقحلا قشمد نأ لب ءاهنولثمي نيذلا مه هقافرو

 اهتقزأ ايانح يفو «ةيواضلا اهلزانم ناردج ءارو ةتوبكم
 ْ . . !ةيواخلا

 ىلإ نوللستي نيحزانلا نييدايقلا نم قيرف أدب مث
 نوقتلي دق «نيدرفتم نيتتشم اهيف اولظ نكلو 2« قشمد

 ناك ىتح .سماهتب نكلو نوملكتي دقو ءظفحتب نكلو

 روتكدلاب اذإف ١4717 ةنسلا نم ليربأ /ناسين رهش

 يجيرخ نم هرابتعال  ىقلتي ردنبهش نمحرلا دبع

 ةعماجلا سيئر نم ةلاسر  توريب يف ةيكريمألا ةعماجلا
 رتسملاو .قشمد ةرايز ىلع نيارك رتسملا مزع اهيفو

 ءاتفتسالا ةنجلل ًاسيئر ١119 ةنس ناك يذلا وه نيارك
 ام لوح امهلهأ ءاتفتسال نانبلو ايروس تمدق يتلا

 «كلذ ىلإ امو بادتنالاو لالقتسالا نأش يف نوديري

 .ًابيط ًارثأ مهسوفن يف كرتو برعلا

 ليربأ /ناسين 7" يفو «قشمد ىلإ نيارك لصوو

 لاوزو نولسيم ةكرعم نم ًارهش 7١ دعب يأ ١977 ةنس

 مالستسالا نم وج يفو «يروسلا يبرعلا لالقتسالا

 هقدنف يف نيارك رتسملا ردنبهشلا ىقتلا - لماكلا ينطولا

 يأرلا بابرأب هعمجي نأ نيارك هيلإ بلطف .ءقشمد يف
 لزانملا يف تاعامتجا تدقعو «هتبغر ىبلف «دالبلا يف

 نم نوكشي اهلاجر ناك ؛نيتاسبلا يفو ةيقشمدلا

 نيسمحتم ءابطخلا بطخيو «ىوكشلا ٌرم رامعتسالا

 ندي

 هعادول دشتحاف «نيارك رتسملا رفس موي ناك ىتح

 «هريغو ردنبهشلا بطخو «لالقتسالل فتهي روهمج

 ىتح تضمو نيارك رتسملاب ةرايسلا تقلطنا نإ امو
 اهعون نم ىلوألا تناك ةدشاح ةرهاظت ىلإ رمألا بلقنا

 عراوشلا يف عومجلا تشمو ؛ليوطلا تبكلا كلذ دعب

 طاقسإو لالقتسالاب يدانت ةسمحتم ةجزاه ةفتاه

 .رامعتسالا

 . . .دحلا اذه دنع رمألا ىهتناو

 حتفنا يذلا ينطولا لاضنلا حاتفم ةرهاظملا تناك

 مهعجاضم ضقأف اهلك ماشلا دالب يف نييسنرفلا ىلع هباب
 .دالبلا هذهل مهلالتحا ةليط

 فقي نأ بجي ةرصاعملا ةيبرعلا ثادحألا خرؤمو

 ثدحتي نأو «ليصألا يقشمدلا مويلا اذه مامأ ًاليوط

 ديعسو ردنبهش نمحرلا دبع ةئالثلا هلاجر نع اريثك

 هتامدقمو مويلا اذه ناك نيذلا ميكحلا نسحو رديح

 لوقي ناك امك .هدعب ام هل ناك موي هنإ .دلاخلا مهموي

 .نومدقألا

 ءالؤه سيرلا بيجن دلاخلا يفحصلا ىمس دقل

 - ىرنس امك نجسلا يف مهقيفر ناك دقو  ةثالثلا

 مهتدوع دنع «سبقلا» هتديرجب يحاتتفا لاقم يف مهامس

 ةيروسلا ةروثلا يف اولعشأ ام مهلاعشإ دعب ىفنملا نم
 باحصأ) : مهامس ١970 ةنس تعلدنا يتلا ىربكلا

 ناكو ؛مهيلع قلطي مسا قدصأ ناكف ؛(ىلوألا ةحيصلا

 هعم حياصت مث .«ردنبهشلا :مهنيب نم لوألا حئاصلا

 . .اهلك ماشلا دالب يف كلذ دعب حياصتلا عباتتو ءهاقيفر

 ّدح دنع ىهتنا دق ةيسامحلا ةرهاظملا رمأ ناك اذإ
 ناك اذإو ءرودلاو لزانملا ىلإ هفارصناو اهروهمج قرفت

 ةليمجلا ىركذلا الإ لوعفم نم كاذ هموي يف هل قبي مل

 دنع كلذك نكي مل هنإف «نيرهاظتملا ناهذأ يف ةبذعلا

 نم ةبهاللا ةضافتنالا هذه تحم دقف ءوروغ لارنجلا

 ملو ءقشمد باب دنع عنطصملا لابقتسالا كلذ هتركاذ

 قشمد موي نم جهوتملا بيهللا الإ هتركاذ يف دعي
 هل تدب يتلا يه تسيل قشمد نأ نقيأو «يسامحلا



 نال

 هتبرع اورج نيذلا مه اهلاجر الو «(ةيشنملا) لوح
 يباور دنع هل تدب يتلا يه قشمد نأ لب ءمهداسجأب

 صاصرب اوطقاست نيذلا مه اهلاجر نأو ءنولسيم

 اهعازجأ يفو «يباورلا كلت ممق ىلع هدونج

 ىلإ اوعيق دق اوناك نإ فويسلا اياقب نأو ءاهحوفسو
 .نيحلا اذه يف اوبثو دق مهنإف «نيح

 مراصلا يركسعلا دئاقلا هنأ ركذتو هرمأ مزح كلذل

 - فالسألا ربعي ناك امك  نانشلاب هل عقعقي ال يذلا

 ةيسنرفلا تاطلسلا تقلأ ليربأ /ناسين نم عباسلا يفف

 نمحرلا دبع روتكدلا نم لك ىلع ضبقلا هرماوأل ًاذيفنت

 يف مهتجزو «ميكحلا نسحو رديح ديعسو ردنبهش
 !ةلتقلاو صوصللا نيمرجملا عم ةعلقلا نجس

 ةداق مه  انلق امك  عقاولا يف ةئالثلا ءالؤه ناك

 . . هرخآ ىلإ هلوأ نم فقوملا

 يف رانلا ىرسم ىشمد يف مهيلع ضبقلا أبن ىرسو

 نيضرحم ًاخويشو ًانابش يومألا دجسملا ىف ءابطخلا

 ةبلاط ةيدحتم ةبخاصلا تارهاظتلا تجرخف «نيريثم

 .رامعتسالا طوقسلو لالقتسالل ةفتاه مهنع جارفإلا

 ملف .لوهكلاو نابشلا نم ةعومجم ىلع ةطلسلا تضبقف

 ام نلعأ مث .صاصرلا اهيلع قلطأو تارهاظتلا فقوتت

 . ةنيدملا يف عقاوم دنجلا لتحاو ةيفرعلا ماكحألا هبشي

 ةيركسع ةمكحم ىلإ .ًاعيمج نولقتعملا قيس

 .ةنس ةرشع سمخ نجسلاب ديعس ىلعو «ةنس نيرشع

 نيموكحملا نم لك ينس يف توافتلا ناك دقو

 . . .دهجو طاشن نم هل ناك ام عم ًابسانتم

 ةفلتخم ماكحأب نيرخآلا نيلقتعملا ىلع مكح امك

 داورأ ةريزج ىلإ عيمجلا قيسو «تاونس سمخ اهلقأ

 !ةملظملا اهتيبقأ ىف نجسلا ةدم اوضقيل

 رفاس ١977 ةنس ربمفون /ىناثلا نيرشت 10 ىفو

 ماشلا

 /رايأ ١9 يفو ءدعي مل مث سيراب ىلإ وروغ لارنجلا

 ١977 ةنس ربوتكأ /لوألا نيرشت ١6 يفو «ناغيو

 .داورأ ءانجس قلطأ

 1947١. ةنس ثادحأ دعب ام ىف لاسرتسالا ديرن الو

 ىلإ ةعيرس تاراشإ ريشن نأ الإ نكمي ال اننأ ىلع

 نيحلا نيب وكذت تناك تاوذج لمن مل نإ تاضمو

 ةبهلا تناك ىتح .«لاضنلا حور اهعم وكذتف نيحلاو

 . ةمراعلا ةحلسملا ةروثلا ةنس ١9474 ةنس ةبه ىربكلا

 (روفلب) قشمد طبهي ١975 ةنس رخاوأ ىفو

 ةباجتسا اهّلح ىتلا نيطسلف نم ًامداق طي نيوشلا

 عاجلا عاما وضعت ةزغد نينلا ةعرانيصلا ةوعدل
 . .دوهيلا اهميقي ةعماج لوأ «ةيربعلا

 غلبتأ !ةيودملا ةخرصلل اي . . . !قشمد يف روفلب

 طبهي هنأ بسحي نأ روفلب سفن يف برعلاب ةناهتسالا
 قشنتي نأو «لابلا معان سفنلا يضر ةدلاخلا مهتمصاع

 برشيو ؛ًائينه نويساق ىلإ ونريو ءًادغر ةطوغلا ريبع
 ! ؟ًاذذلتم (ةجيفلا) ءام

 هءافص ردكت روفلب هجو يف قشمد تبهو !لوهلل اي

 رقي نأ هعدت مل قشمد نإ ؛هءاجر دمختو هءام قنرتو
 يبناج باب نم هبيرهت ىلإ تاطلسلا تعرسأ لب ءاهيف
 نم هسفنب ايجان توريب قيرط ىلإ هايإ ةلصوم قدنفلل

 وروغ لارنجلا لايتغا ةلواحم

 ةكرعم دعب اهنع نيحزانلا ايروس تالاجر نيب ناك

 نالوجلا ةقطنم رابك دحأ (دوُيَرُم دمحأ) .نولسيم

 قرش: ىف رقتسا دقو "'7لالقتسالا ليبس'ىف نيلضانملا
 ىقلدي كانه وهو ناكو :ليرإ ليلعب ف اميقم ةادرألا

 نييسنرفلا دي ىلع اهيف يرجي امو ايروس رابخأ
 ريمأ روعافلا دومحم ريمألا نأ ًاموي هغلبف .نيلتحملا

 .(بشخلا اثابج) يه هتدلب )١1(



 ماشلا

 ةميلو وروغ لارنجلل ميقيس نالوجلا يف لضفلا ةريشع

 ررقف ١47١ ةنس ناريزح 7 يف (طساو) هتدلب يف

 . وروغ لارنجلا لايتغال ةصرفلا هذه مانتغا

 (دويرم دمحأ) هباتك ىف تاديبع دومحم لوقيو

 : يلي ام ليصافتلا نع 148 ةحفصلا يف 1441 ةعبط

 وروغ بكوم ىلع موجهلا ةطخ مسري دويرم أدب
 : يلاتلا لكشلا ىلع تءاجف

 دمحم :نيدهاجملا نم ةعومجملا لكشت :دالوأ

 «بشخلا اثابج نم نسح دومحمو ءاعبش نم رهاض
 اثابج نم نيهاش فيرشو «قشمد نم يزاربلا بايد وبأو

 .بشخلا اثابج نم دويرم ليلخو «تيزلا

 قيرطلا ىلع ةعومجملا ريس طخ نوكي :ًايناث

  كومريلا رهن  ابرقع  موسرفك :ةيلاتلا قطانملاو

 وهو «صعام قرفم  ةجنرط  بشخلا اثابج  ةيوزلا

 دعب ىلع ةرطينقلا ىلإ ةيدؤملا قيرطلا ىلع نيمكلا عقوم
 .ابيرقت ارتم وليك ١

 يركسعلا سابللا ةعومجملا دارفأ يدتري :ًاثلاث

 نويروسلا كردلا لاجر هيدتري يذلا سابلل ًامامت هباشملا

 . ليخلا تاوهص نوطتميو

 ىلإ يروفلا باحسنالاب يضقت تاميلعتلا تناكو
 ءوجللا مدعو «ةرشابم ةيلمعلا ذيفنت دعب ندرألا يقرش

 ليكنتلاو باهرإلا ةسرامم نم ًافوخ نيلهألا لزانم ىلإ

 حرجب باصي وأ دهشتسي نم ثثج بحس متي نأو مهب
 .نيلهألاب ناعتسي ةلاحلا هذه يفو « غيلب

 ةيرق نم اهل ددحملا تقولا يف ةعومجملا تكرحت
 يكرتو دويرم دمحأ اهعادو يف ناكو (موسرفك)

 .ةرشابم دبرإ ىلإ دويرم دمحأ لقتنا مث .7"2تاديبعلا
 . (ىهتنا)

 (ًالينولك) لازي ال ٍذئموي ناك يذلا ورتاك لارنجلاو

 ؛«تاديبعلا يكرت وه باتكلا فلؤمل ليصافتلا يوار نأ رهظي )١(
 رمأ نأ ١4314 ةنس هئدح يكرت نإ ةيشاحلا يف لوقي فلؤملا نأل

 نأو .فرعي هدحو يكرت نأو ةيرسلا ةياغب ناك وروغ لايتغا

 .هدحو دويرم دمحأ نم اناك ريكفتلاو طيطختلا

 "6م

 يف ناتمهم) :ناونعب اهرشن يتلا هتاركذم يف يوري

 : يلي امك ثداحلا يوري  (طسوألا قرشلا

 ناك .قشمد ىلإ ءيجملا ًاريثك بحي وروغ ناك
 نياةيلاطلا تاذاعيألا تناكرت يكيرأللا امزح نعم
 يقيطنامورلا لجرلا هيف ظفوت ةقيتعلا اهتراجح

 بابشلا رطع قوذتي وروغ ناك . . .ًاعم يركسعلاو
 رّمد يذلا لجرلا نإ . . .ىربكلا ةليخملا رطعو دلاخلا

 رودب موقي ناك يذلا لجرلا كلذ ًاضيأ وه نولسيم

 ىلإ اوؤاج املك هئاقدصأو هئابرقأل يحايسلا ليلدلا

 .وروغ .زيريت يرام هتقيقش ءالؤه نيب نمو ءقشمد

 ىلإ تلوحت ةيحايسلا تالوجلا هذه ىدحإ نأ ريغ
 تانب ىدحإو وروغ ةقيقش قشمد يف تلح موي ةاسأم
 تحرتقاف .نوبهذي نيأ ىلإ وروغ ينلأسو . . .همع

 . قشمد نم ةبيرقلا ةرطينقلا ةرايز هيلع

 امك ةيرس ةرايزلا ىلع ءاقبإلا ليحتسملا نم ناك

 ىماسلا ضوفملا نمأب قلعتت بابسأل كلذو لمآ تنك

 تقرا لبق نع كاش نول ةادوم ةكاح تناك دج . هسفن

 دصقأو «يناطيربلا بادتنالا قطانم ىلإ اوؤجل نيذلا

 نويروسلا نوينطولا ناك دقو .ندرألا قرش كلذب

 تاكرحت نوقحالي دويرم دمحأ ىعدي فرطتم ةماعزب

 قيرطلا نأ فورعملاو .هلايتغال ةبسانملا نيرظتنم وروغ

 دبرإ ةنيدم نم ةديعب نكت مل ةرطينقلاو قشمد نيب
 5١ نم رثكأ .دويرم نطقي ناك ثيح .ةيندرألا

 هذه لثم نود لوؤحلا بجي كلذ ءوض ىفو .ًارتموليك

 :قيزرطلا كلف ىلع ةديعم ةيارح ةماقاب ةلواخملا

 ىلع ةسارحلا ىلوتي نأب رمألا تردصأ اذكهو

 نوكي «مهتنصحأ ىلع نويروس كرد لاجر قيرطلا لوط
 .رخآلا نم ىأرم ىلع مهنم دحاو لك

 هتقيقش بحطصي نأ دارأ وروغ نإ ورتاك لوقيو
 ًالئاق لعفي ال نأب ورتاك هحصنف «هترايس ىف همع ةنباو

 : :هل

 دلب يف ةيمسر ةلحرب موقت لارنجلا يديس اي كنإ
 .ديعب رود نم رثكأ ءاسنلل ديلاقتلا يطعت ال ثيح ملسم



 "هك

 رعاشم ىدحتت الأ كريغ نم رثكأ كنم بولطمو
 ةرايس تاديسلا لقتست نأ لضفألا نم اذلو . نينطاوملا

 . بكوملا تارايس نم ىرخأ

 هترايس لقتسا اذكهو .ًاددرتم حارتقالا وروغ لبق

 نع همجرتم قئاسلا بناج ىلإ اهيف هعمو ةفوشكملا

 يسرك ىلع قئاسلا فلخو (تينراب) لينولوكلا ةيبرعلا
 مظعلا يقح سلج يفلخلا دعقملا يفو .(ورتاك) ريغص

 .وروغ سلج هنيمي ىلإو قشمد ةلود مكاح

 ماعلا دئاقلا ةرايس تناك وروغ ةرايس فلخو

 ماعلا نيمألا دعاسمو قشمد يف ةيركسعلا تاوقلل

 ةسنالا ةرايس تناك بكوملا ةياهن يفو .ايلعلا ةيضوفملل

 .رامغنول مادملا اهتبيرقو وروغ

 :ورتاك لوقي

 لارنجلا ةرايس همدقتت ةعرس يف بكوملا قلطنا

 لبج ادب قفألا يفو ؛ةعشم ءامسلا تناكو .ةيوقلا

 امو .. .هناكم يف لك كردلا لاجر ناكو ءًايغاط خيشلا

 قيرط ذختي أدتباو ةلهسلا قيرطلا بكوملا ىطخت نإ
 ةلهلهم بايثب كردلا لاجر نم ةعبرأ ادب ىتح لبجلا

 يذلا ناكملا ىلإ اوعره دقو رزوملا قدانب نولمحي مهو

 دعب اميف مهتبقاعمب تركفو . . .هنولتحي مهنأ ضرتفي
 بكوملا ىطخت نإ ام نكل .مهسبالم ةيعون ىلع
 رانلا ةعبرألا ناسرفلا حتف ىتح يلبجلا فطعنملا

 يفو .روخصلا ءارو ًائبتخم ناك سماخ كيرش مهمعدي
 به يذلا تينراب لينولوكلا بيصأ ىلوألا تاقلطلا

 ىقح بيصأو . قيرطلا ىلع طقسو ةلتاق ةباصإ ًافقاو

 هتصح تناكف وروغ امأ . ةئيمم ريغ ةفيفخ ةباصإ مظعلا
 وروغ يل لاق صاصرلا عمس نيحو .تاصاصر ثالث

 انعم لهف قوف نم انيلع رانلا نوقلطي مهنإ . ءوده لكب
 ًاشاشر تطقتلا دق ةيوفع لعف ةدرب تنكو ؟شاشر

 هذه نم ام ناكم يف هبويج تناكو .ًاغراف هتدجو يننكل

 اهدحو ةعرسلا نأ رعت ارك اهفلآ مل يتلا ةرايسلا

 ينب اي عرسأ :قئاسلا نذأ يف تخرصف انذقنت نأ نكمي

 انك اننكل .هنم ةراشإب اهيلع انلدف ءةريخذلا ينطعا

 ماشلا

 كرد زكرم ىلإ انلصوو نييلايتغالا ىمرم نع اندعتبا
 اندجوف اهاندقفتو ةرايسلا ةلجع < انريغ انهو . نييقيقح

 كل نيدم ينإ :وروغ يل لاقف ءةصاصر ١4 راثآ اهيف

 سلجت نأ دب ال ناك يتلا يتقيقش ةايح تذقنأ كنأل

 وروغ ةسنآلا تذقنأ دقل لارنجلا يديس :تيبجأف .انه

 ؛«ليتق تينرابو .ءبكوملا ةيقب ريصم فرعن ال اننكل

 اذلو بادتنالا يضارأ ىلع ءيش لك نع لوؤسم يننأل

 . يتلاقتسا لبقت نأ وجرأ

 نم هافعأو «ورتاك ةلاقتس اصفر وروغ نكل

 . .هب هتقث ددجو .ةيلوؤسملا

 ءادتعالا ربد يذلا نأب كش كانه سيل :ورتاك لوقي

 يذلا فرطتملا يروسلا ينطولا اذه ءدويرم دمحأ وه

 نم فرع دقو .اهسفن دودحلا ىلع ماقأو ءدبرإ ىلإ أجل

 .ةلواحملا ررقو ةرطينقلل وروغ ةرايز دعوم هئالمع

 ةبسنلاب ةزاتمم جئاتن يطعي فوس لايتغالا نأ دقتعي ناكو

 لجأ نمو . ملاعلا يفو قرشملا يف لالقتسالا لهأ ىلإ

 اولصح نيذلا نم «ةسمخ دويرم دمحأ دّنج لمعلا اذه

 زكارم دحأ لحم اولحو ةلمعتسملا كردلا بايث ىلع

 .رانلا اوقلطأ مث ةسارحلا

 ةقيقش ةرايس نأ هتاركذم يف ورتاك لارنجلا ركذي

 ًافوخ قشمد ىلإ تديعأو بكوملا نع تعطقنا وروغ
 عباتف وروغ بكوم امأ .اهمع ةنبا ةايحو اهتايح ىلع

 ةماقإ دعب ءاسملا يف الإ دعي ملو .ةرطينقلا ىلإ هقيرط
 ىتح ةرطينقلا نم تاقرطلا ىلع شيتفتلا طاقنو زجاوحلا

 . قشمد

 رارفلا وروغ ةرايس تعاطتسا نأ دعبف راوثلا امأ

 ًانظ قيرطلا ىلع ةاقلملا تينراب لينولوكلا ةثج ىلإ اولزن
 ةعبق مهعم اوذخأو .وروغ ةثج نوكت نأب مهنم ًالمأ وأ

 .(ىهتنا) . مهتمهم اودأ مهنأ ىلع ليلدك تينراب

 ركذ (دويرم دمحأ) باتك فلؤم نأ مدقت اميف انيأر

 ركذ هنأو ةسمخ ناك لايتغالل نيبدتنملا ددع نأ



 ماشلا

 لاق ورتاك لارنجلا نأ انيأر امك .ًادحاو ًادحاو مهءامسأ

 .ةسمخ اوناك مهنإ

 نم لقأ ىضم نأ دعب :لوقي هسفن فلؤملا نكلو

 دمتعملا نم ةركذم ندرألا قرش ةموكح ىلإ تدرو رهش
 يف ةيسنرفإلا ةطلسلا نإ :اهيف لوقي نامع يف يناطيربلا

 بلطت نيطسلف يف يماسلا بودنملا ىلإ تبتك ايروس
 وروغ لارنجلا ىلع صاصرلا قالطإب نيمهتملا ميلست

 صاخشألا ءامسأب ةمئاق ةركذملا ليذ يفو .هقافرو

 دمحأ ءدويرم دمحأ :مهو نويسنرفلا مهمهتي نيذلا

 «ةزمح قداص «بيطخلا دمحم مزالملا .,بيطخلا

 دمحم «نيهاش فيرش « نسح دومحم «رجنخ مهدأ

 .دويرم ليلخ ؛يزاربلا بايد وبأ ءرهاظ

 اذه ىلع ندرألا يقرش ةموكح سيئر باجأ دقو

 : يلي امب بلطلا

 بلطت نأ ةموكحل قحي الو يسايس مرجلا نإ ١
 . ىرخأ ةموكح نم هيلعاف

 تبث ًادارفأ نيبولطملا صاخشألا نيب نإ- ؟

 .دبرإ ةدلب يف ثداحلا موي مهدوجو

 مهؤامسأ دراولا صاخشألا بلغأ نإ“

 . مهرقم فرعي ال نولوهجم

 اذه (اعبش) هباتك يف بيطخلا فينم ذاتسألا يوريو

 1١446 ةعبط نم اهدعب امو ٠١6 ةحفصلا يف ثدحلا
 دمحأ لاخ بيطخلا دمحأ نبا وه بيطخلا فينمو

 :يلي ام نحن ذخأن هباتك نعو «فينم ذخأ هنعو دويرم

 ىف دويرم دمحأ ةسائرب تاعامتجا دقعت تناك»

 (ورِهاَغ نيذلا تالاجرلا نم ديدعلا اهرضحي ندرألا

 مسرو ةدعلا دادعإل اهيلع نييسنرفلا ةرطيس دعب ايروس

 ةين نع ءابنأ مهتلصو دقو .نييسنرفلا ةبراحمل ةطخلا

 دومحم ريمألا ةوعدل ةيبلت ةرطينقلا ةرايز وروغ لارنجلا
 ذيفنتل ةبسانم ةصرفلا نأ دويرم دمحأ دجوف .روعافلا

 وروغ لارنجلا ىلع ءاضقلاو مهملاو ريطخلا رمألا اذه

 لاجرلا نم ةتس ىلع هرايتخا عقوو .نانبلو ايروس مكاح
 دقو .مهتيافكو مهتعاجشبو مهب قثي نيذلا ناعجشلا

 ؟ ةأ/

 ناريزح ١4 يف ندرألا يف (نولجع) نم ًأرس اوقلطنا

 يف ناك امدنع وروغ لارنجلا بكومل اونمكو ١

 (ةبنرأ ناخ) نيب عقوم يف نالوجلا ىلإ قشمد نم هقيرط
 صاصرلا اوقلطأو ١97١ ناريزح 7١ يف (ةيلتكوشلا)و

 دعب ةيعانطصالا هدي يف بيصأ يذلا وروغ ةرايس ىلع
 سيئر مظعلا يقح بيصأو ةرايسلا ضرأ يف حطبنا نأ

 طباضلا لتقو هيتفشو هديو هذخف يف قشمد ةموكح
 وه ليتقلا نأ لاطبألا راوثلا دقتعاف (هيناري) قفارملا

 مهعمو اوقلطنا ثيح ىلإ اوداعف هسفن وروغ لارنجلا

 نأ اهدافم رمألا لوأ تاعاشإ ترسو .ليتقلا (ةطينرب)

 هتملك دويرم دمحأ لاقف .لتق وروغ لارنجلا

 أمأو» .برعلا مه نم ملاعلا ملعيل نآلا :ةروهشملا

 لك مهف ةليلجلا ةمهملا هذه اوذفن نيذلا ةتسلا لاطبألا

 ليلخو ءاعبش نم رهاض دمحم :لاطبألا نيلضانملا نم

 اثابج نم نسح دومحمو «بشخلا اثابج نم دويرم يلع

 وبأو «تيزلا اثابج نم نيهاش يلع فيرشو «بشخلا
 «قشمد يف ةيحلاصلا يح نم يزاربلا دمحأ بايذ

 وزعيو .«ناروح يف ليست نم دامحلا يداهلا دبعو
 ىلإ ةياورلا هذه ةيشاحلا يف بيطخلا فينم ذاتسألا

 وه يذلا ه5- 65ص بيطخلا دمحأ هدلاول ةطوطخم

 .دويرم دمحأ لاخ

 يذلا وه دويرم دمحأ نإ بيطخلا فينم لوقي مث

 فرشي نأ بيطخلا دمحأ هلاخ نم بلطو ةطخلا دعأ

 . (ىهتنا) اهيلع

 : ثداحلا نع يلاتلا غالبلا نويسنرفلا ردصأ دقو

 ةرطينقلا قيرط ىلع ترهظ وينوي 7١ موي يف
 اهبرأم تضق نأ دعبو ندرألا يقرش نم ةمداق ةباصع

 نيقحتلا جئاتن هذهو .نولجع ىلإ هسفن مويلا يف تداع

 قشمد نم (روكور) لينولوكلا ةدايقب ةلمح :تابوقعلاو
 رمأب ترمدف هنم 77 يف ةرطينقلا تلصوف وينوي ١" موي

 ؛ينافوأ «ةيشنملا ءبشخلا اثابج ىرق يماسلا بودنملا

 نرجس ترآ اهنأل «ةخيشلا لت ءرمحألا لت «ةجنرط

 تزجح دقو . ةيانجلا يف مهل ةكيرش تحبصأف ةرطينقلا



 "هم

 6٠ ةمارغ ةيرق لك ىلع كلذ لك قوف ءاهيلاهأ لاومأ

 ةعرزم ١١ ةلمحلا ترمدو . يبهذ هينج ةئم ىلإ ًاهينج

 هيف 75 ىفو ةجنرطو ىنافوأو ارمحلاو بشخلا اثابج نم

 اعيش يدعو ضب رلا :انايجو سل اوس لع لحم
 ءايشألا تعاب ثيح ةرطينقلا ىلإ تداع هنم ٠١ يفو
 . (غالبلا ىهتنا) ةزوجحملا

 دصق يذلا فدهلا لهاجت غالبلا نأ ىرن اذكهو

 امم ًافوخ وروغ لارنجلا لايتغا وهو لاطبألا ءالؤه هيلإ

 اوعيطتسي مل مهنكلو .سانلا سوفن يف رثأ نم هثدحي

 .ناكم لك يف ربخلا رشتناف ءرمألا ءافخإ لهاجتلا اذهب

 بهنو ىرقلل ريمدت نم غالبلا هب فرتعا ام امأ
 ام وهف «(وروغ) يماسلا بودنملا نم رمأب ءاهلاومأل

 . خيراتلل هيلع مكحلا كرتن

 يلكرزلا نيدلا ريخ لاق وروغ لايتغا ةلواحم يفو

 : لتق وروغ نأ عاش دقو

 انكعلا تيتفاو اسوا قلعت

 امّلعلا حئرف ٌحيرصلا اعدو

 ئقسف مد نم ٌكُراِيِد ثئمظ
 امّد رايدلا ىرث ٍظافجلا ّلهأ

 ةرطينق يفاوروغلا»موَي

 امرتجاامل هب ٌتاَمعلا ناك

 ممم ىمجلا ءانبأب ثضهن

 امّممهلاو َمادقإلا اوعردتف

 ربتعُمٌريغ«يقح»لابام

 (0يلظ يذلا ءبحاص ريصعتب

 ةلججحمًامايأنورّيَس

 انهكطلا اهني لخت امن بَعض
 اهممَد ئيىلغ اذإ سوفنلا نإ

 املألااهدانزي تفشاملا

 وروغ هبصن يذلا نييسنرفلا ليمع مظعلا يقح وه :يقح قلل

 . قشمد ةلودل ًامكاح

 ماشلا

 ةيبونجلا ماشلا دالب يف

 هلثم ركذن مل ثيدحب نيطسلف صخنس :نيطسلف

 درُي مل ام نيطسلفل ديرأ هنأل «ةيماشلا راطقألا ةيقب يف

 نيئراطلا لالحإو رثألا سمطو ملاعملا رييغت نم اهريغل

 ىلإ ةيبرع ضرأ نم اهليوحتو ءاهب نيلزانلا لحم اهيلع
 . . ةنيجه ىرخأ

 يف ةشوقنم لظت تاليصفت اهرومأ نم لصفنس اذهل

 هقفوي ليج اهديعي ىتح «ليج دعب اليج ةيبرعلا ةركاذلا

 :لوقنف اهتنحم اهنع ليزيو اهتلاصأ ىلإ اهتداعإ ىلإ هللا
 «نيتعطق ماشلا دالب تعطق وكيب - سكياس ةدهاعم

 «نييسنرفلا بيصن نم لامشلا ىهو امهنم ةعطق تلعج

 تنبع نم وتلا ىمو ىرسالا ىلظنلا تلجعر

 «عيطقتلا يف نويسنرفلاو زيلكنإلا رمتسا مث .زيلكنإلا

 مدقت اميف اهانركذ عطق ىلإ لامشلا نويسنرفلا عطقف

 ندرألا قرش امه «نيتعطق ىلإ بونجلا زيلكنإلا عطقو
 ىتح اعرد يبونج نم دتميف ندرألا قرش امأ . نيطسلفو

 .ندرألا رهن نم قرشلا ىلإ ةبقعلا جيلخ

 ىلع طسوتملا رحبلا ًابرغ :يه نيطسلف دودحو

 لوط غلبيو ءايروس ًاقرشو .ملك 7١5 وحن هلوط لحاس
 ىلع ندرألاو ؛ملك ١ وحن نيطسلف نيبو اهنيب دودحلا

 دودح ىلع نانبل ًالامشو . ملك 770 وحن اهلوط دودح

 غلبيو «ةبقعلا جيلخو ءانيس ًابونجو .ملك /4 اهلوط
 ىلع اباط سأر نيب ةينيطسلفلا  ةيرصملا دودحلا لوط
 .ملك 54٠ طسوتملا رحبلا ىلع حفرو ةبقعلا جيلخ

 ةبقعلا جيلخ ىلع عقاولا ينيطسلفلا لحاسلا لوطو
 . ملك فصنو ملك ةرشع

 وكيب - سكياس ةدهاعم ةعينص ىه دودحلا هذهو

 دقو ءايناف ةيياقنإلا ا هيضرتلا هيا قتالا مق :(آلزأ

 ةهج نم ايروسو نانبلو ةهج نم نيطسلف نيب تددحت

 يف دقعنملا يناطيربلا - يسنرفلا قافتالا ىضتقمب ىرخأ
 ْ ش ْ 19

 لوأ يمرت تناك يتلا ةينويهصلا عماطملا نكلو

 رهن ىلع يوتحملا لماع لبج نم مسق لاخدإ ىلإ رمألا



 ماشلا

 ةياهنلا يف يلوتستل نيطسلف نمض هلاخدإ  يناطيللا
 ىلإ ست تذاع" كلذ ف تلقفو يناطيللا هايم: ىلع
 «(ةلرجبلا) ةفلنم ليس فالذو ةررقملا ةودخلا ليدْعَت

 نانبل نع اهخلسب  ةريزغلا اههايمو ةبصخلا اهلوهسب
 ةيلهسلا ةقطنملا هذه تناك املو .نيطسلفب اهقاحلإو

 ؛ٍلع نم اهيلع ةفرشملا ةيلماعلا ممقلا نم ةددهم لظت

 ةلوحلا قاحلإ يف ال ًادهاج ينويهصلا يعسلا ناك

 لماع لبج نم مسق قاحلإ يف لب نيطسلفب اهدحو
 . ةلوحلا لهس ىلع ةيلاعلا هممقب فرشملا

 ١9477 1977 ماعلا يفف .ةنياهصلل كلذ متو

 نمض تلخدأف «ةينيطسلفلا  ةينانبللا دودحلا تلدع

 يرهن نم ةبيرقلا ةيروسلا يضارألا ضعب نيطسلف دودح

 «ةينانبللا عقاوملا ضعب كلذكو «ينابصاحلاو سايناب

 ممقو (ةلوحلا) ةقطنم وه نانبل نم ذخأ ام مهأ ناكو

 . ىرق نم اهيف امب اهيلع ةلطملا لماع لبج

 ءاليتسالا نم هيلإ نوحمطي اوناك ام ةنياهصلل متو

 لآ نإف «ةقفادلا اههايمو ءارضخلا اهجورمو ةلوحلا ىلع
 اوعاب (يلع وبأ) مالس ميلس مهريبكو توريب يف مالس
 ةنياهصلل هلك كلذ ١974 ةنس ربوتكأ /لوألا نيرشت يف

 ةسمخ وحن ضرألا ةحاسم غلبتو ء.مخض غلبمب

 .اهبصخأو يضارألا دوجأ نم يه منود فلأ نيسمخو

 : هتاركذم يف ةزورد ةزع لوقيو

 نيسحت ةكرش نيبو مالس ميلس نيب قافتالا مت
 ىضارألا ةنسؤلم ىهرو)"«نيطبلف: يف ةيدوهتلا ينارألا
 انني نإ لق حيت ليو ةعمملا لعن (ةينوقلا ةيدووبلا
 . ينيطسلف هينج فلأ

 :ةرورد ةزع لوقي مث

 سوفنن يف ريرم لعف در عيبلاو لزانتلل ناك دقلو
 . . .نييئطولا

 :هلوق ةزورد ةزع عباتيو

 ميلس ىلع ةريهش ةلمح نيطسلف ةديرج تلمح دقو

 ىلإ . . .سوفنلا ةرارمل ديدرت قحلا يف اهيف ناك ءمالس

 ...لاق ام رخا

 اكل

 حّرص ام ةلوحلا ىلع دوهيلا ءاليتسا جئاتن نم ناكو

 ايروس لعج كلذ نأب (دليبوهاتيتم) يدوهيلا لارنجلا هب
 .ةنمآ دودح الب

 نيعرازملا يضارأ ةرداصم هجئاتن نم ناك امك

 نم مهدرطو لماع لبج وأ ةلوحلا يف ءاوس برعلا
 . مهرايد

 انسوفن يف ميلأ عقو دوهيلل ةلوحلا عيبل ناك دقو

 نل دوهيلا نأ رظنلا وديعب كردأو . لماع لبج يف نحن

 لبج فارطأ ىلإ اهنم نوزفقيس لب ؛ةلوحلا دنع اوفقي

 نوعلطتي مهنأو (نينوه) ةدلب اهنمو اهب ةلصتملا لماع
 نأ دعب اهيلإ اولصي نأ نم مهل دب الو «ةيلاعلا ممقلا ىلإ

 . . .كلذ لك ىرج دقو .. .ةلوحلا اوحستكا

 اندشت ةيفطاع ةطبار انل تناك دقف اذه نع ًالضفو

 دقف .لماع لبجب اهضرأ ةلصتملا يهو ةلوحلا ىلإ

 ةدلب ىلإ ليخلا بكرن  ارقش يف نحن انك املاط
 ىلع كانه نم لطنف (ةرانملا) ةمق ىلإ اهنمو (الوح)

 نم قيرطلا ربعن انك ام ًاريثكو ءاهلوهسو ةلوحلا ةريحب
 فراشم يف نيرام (نويعجرم ةديدج) ىلإ (ةسيدع) ةدلب

 راشتناو اهئام ةقرزو اهترضنب انراصبأ تحت يهو ةلوحلا
 . اهارق

 ىلإ اتحوأ ةيفطاعلا ةعجافلاو ةينطولا ةعجافلا

 ١ : يلي امب اهرشن دنع اهل تمدق ةديصقب

 ريغ ودبت ضرألا تذخأف ةلوحلا دوهيلا ىرتشا»

 بلقلا يف ةلوحللو .هوجولا ريغ هوجولاو ضرألا
 لماع لبجب لصتت يهف اهالحأو تايركذلا بذعأ

 تاودغلا اوضق نيذلاو .هباضهو هممق اهيلع فرشتو

 ىلإ امو ديبابعلا تارجش لالظو ةرانملا ةورذ ىلع
 نوفرعي بعالمو كلاسم نم حوفسلاو حاوصألا كيتاه

 نأ دعب بولقلا ىلع ىغطيو سوفنلا كلمي ىسأ يأ
 : «لبجلا ركنتو لهسلا مجعتسا

 امايخلا كيباور قوف يعدو

 اماركلا برعلاو درجلا بارعلاو



 و”

 امامذلاعرن ملو كانعضأ دق

 اماسج اماثآ برعلل يرفغاف

 دنع د# *

 لوحتايندلاو ةلوحلا ىبراي

 ليحرلا ناح دقف لهألا يعدو

 لويخلا كلت الو ضيبلا ىبظال

 لوجتواالالت كيفاندعب

 دنع د دج

 لوهسلاانم ترفقأاماذإف

 امامزلا تيقلأ جالعألا ىلإو

 اماجس اناركذل عمدلا يفرذا

 د دع د

 «لاصولامايأك نيدوعتأ»

 يلاودلا فارعأ لمحت ابصلاو

 يلآللا لاثمأ فيهلا ايابصلاو

 لامجلاب ىواشن نيداهتي

 لاجملا يف وزنت بقلا يكاذملاو

 اماتق وجلاألمت تايداع

 ىمارت بهشلاك لاطبألااهقوف

 : لوقنف يناطيربلا - يسنرفلا قافتالا ىلإ دوعنو
 سأر) نم دودحلا طخ ريسي قافتالا اذه بجومب

 ةيرق ىلإ قرشلا هاجتاب طسوتملا رحبلا ىلع عقاولا (ةروقانلا
 ىلإ يقرشلا لامشلا هاجتاب ريسي مث نمو ؛نانبل يف (نوراي)
 ىلإ ندرألا يداو ربعو ؛نيطسلف يف (ةلطملا)و (سدق)

 .ايروس يف سايناب ىلإو «نيطسلف يف (يضاقلا لت)

 يبرغلا بونجلا هاجتاب دودحلا طخ ريسي كلذ دعبو

 بونجلا هاجتاب ريسي مث نمو (بوقعي تانب) رسج ىلإ

 اهلحاسو ايربط ةريحب ىتح ندرألا رهن لوط ىلع
 ايربط ةنيدم نم قرشلا ىلإ نوكت داكت ةطقن ىلإ يقرشلا
 ىلإ :يقرتغلا يوكجلا ءاجتتاب دوالحلا طخ فز .كيخ
 اعرد) ديدح ةكس ىلع ةعقاولا (ةمحلا) ةطحم لصي نأ

 .(خمس

 ماشلا

 ءاهضوحو ةلوحلا ةريحب عقت ديدحتلا اذه بسحو

 .نيطسلف يف اهلمكأب ايربط ةريحبو

 نيتريحبلا يقرش عقاولا ينيطسلفلا مسقلا فلأتيو

 ةلوحلا ةريحب لحاس لوط ىلع دتمي قيض عاطق نم

 حوارتي ايربط ةريحب يقرش عقت ةقيض ةعطقو ءيقرشلا

 . ليدعت رثكأ ىلع رتم ٠١ - 75٠٠١ نيب اهضرع

 اهددح دقف ندرألا يقرش عم دودحلا امأو

 ىف ندرألا ىقرشو نيطسلفل ىناطيربلا ىماسلا بودنملا

 لانضتا ةطخن نع ادن نهود 1407 ريمكس /لرلتأ

 رهن ىرجم فصتتنم نم ًابونج ريستف ندرألاب كومريلا
 يف يهتنت ثيح ةبرعلا يداوو تيملا رحبلاو ندرألا

 :«ةيقنلا ةكدم يزل نيلم لت ىلع ةلقعلا عياخب لحئاب
 تددح رصمو نيطسلف نيب دودحلا تناكو

 /ه7514١ نابعش ١7 يف ةدوقعملا ةيقافتالا بجومب

 رصم ةيويدخ نيب ١107 ربوتكأ /لوألا نيرشت لوأ

 : يلاتلا لكشلا ىلع ةينامثعلا ةموكحلاو

 ىلع اباط سأر نم ماشلاو رصم نيب دحلا نيعتي

 تروف لبج ةمق ىلإ ًادتمم ةبقعلا جيلخل يبرغلا لحاسلا

 يداو ىلع ةلطملا ةيقرشلا اباط لابج سوؤر ىلع ًارام
 لصافلا طخلا ىلإ هجتي تروف لبج ةمق نم مث ءاباط

 ةزغ قيرط ىقتلم يحتف لبج ةمق ىلع قرفملا ةطقن ىلإ
 ىلإ ةطقنلا هذه نمو .ةبقعلا ىلإ لخن قيرطب ةبقعلا ىلإ

 يدادرلا ةليمثب فرعي ءام ناكم نم قرشلا ىلإ يذلا لتلا

 . طخلا يبرغ ةليمثلا ىقبت ثيحب ةليمثلا ىلع ةلطملاو

 لبج سأر ىلإ مث يدادرلا سأر ةمق ىلإ كانه نمو
 مث فق مق لبجب ةيقرشلا ةمقلا سأر ىلإ هنمو ةرفصلا

 لامشلا برغ ىلإ اهنمو «ةليمثلا يلامش ةليوس ىلإ

 برغ ىلإ عقاولا لتلا ةمق ىلإ اهنمو «ةوامس نم يبرغلا
 نم يلامشلا عرفلا يف ةراغملا رئب نم يبرغلا لامشلا

 سأر ىلإف ةارقملا لبج يبرغ ىلإ اهنمو «نييمام يداو

 رئثب نم يبرغلا بونجلا يف نيمئاق نيدومع نيب ةفاسملا
 74 هاجتا يف ةيلمرلا لالتلا ىلع ةطقن ىلإ اهنمو «حفر



 ماشلا

 ًارتم 5٠١ ةفاسم ىلعو برغلا ىلإ ةجرد 8١ يأ ةجرد

 نم ةجرد 77,540 هاجتاب ةطقنلا هذه نم ميقتسم طخ يف

 ىلإ برغلا ىلإ ةجرد 75 ىنعأ ىسيطنغملا لامشلا

 لعاب نام "تقارخ لقب اراه ظسوعملا رهاجلا علاق

 .رمحألا رحبلا

 ةيرادإ ًادودح دودحلا هذه نوربتعي نوينامثعلا ناكو

 ةيمسا ةدايس مهل تناك يتلا (رصم ةيويدخ) نيب لصفت

 . سدقلا ةيفرصتمو (قشمد) ايروس ةيالو نيبو اهيلع

 اهتحاسم

 :ةعبرم ملك 717,004 ىلاوح نيطسلف ةحاسم غلبت

 ملك ١4" ةحاسملا هذه نم ءًاعبرم اليم 848

 ةريحبو ةلوحلا ةريحب ةحاسم ءًاعبرم اليم 557 :ةعبرم

 .تيملا رحبلا ةحاسم فصنو ايربط

 ةحيحص نيطسلف ةحاسم ماقرأ رابتعا نكمي الو

 نيب ةبرع يداو يف دودحلا نييعت مدعل كلذو «ةيئاهنو

 طسو يف دحلا لعج دقف .ندرألا يقرشو نيطسلف

 «يناطيربلا مكحلا ةياهن ىتح نيعي مل هنكلو يداولا
 نيدلبلا نيب لصفي يذلا ندرألا رهن ىرجم نأ نع ًالضف
 طخ ىف رثؤي يذلا رمألا «ةريثكلا تاريغتلل ةضرع

 ْ .دالبلا ةحاسم يف يلاتلابو دودحلا

 نم 476 ةحفصلا ىف ةيدوهيلا ةلاكولا تركذ

 هكلمي ام نأب ١94517 ماعلا يف ةعوبطملا اهتاءاصحإ

 /لوليأ رهش ةياهن يف نيطسلف يف ضارأ نم دوهيلا
 ام يأ ءمنود ٠ غلبي ١955 ماعلا نم رمتبس

 ءاصحإ رخآ يفو .دالبلا يضارأ عيمج نم /7,8 لداعي

 يناطيربلا بادتنالا ةياهن يف نوكلمي اوناك مهنأ دوهيلل

 .دالبلا ةحاسم عومجم نم 1,١5 نيطسلف نم

 ءادتعالا عئالط

 ةماقإ دوهيلا ةرصنل يزيلكنإ يلمع لخدت لوأ ناك

 ةيلدسات نوأ ئه ذ# ه نس سدقلا ف ةينيلكتإ لست

 ةيلاجلا ةيامح اهنم لوألا ضرغلا ناكو ءاهيف ماقت ةيبرغ
 اهدارفأ ددع زواجتي نكي مل يتلا نيطسلف يف ةيدوهيلا

 ٠ ةمسن .

"55١ 

 اهئارزو سيئر صخشب ايناطيرب تحارمث

 ةرجهلا عيجشت ىلع لمعت نوتسرملاب تنوكيافلا

 لاجر نوتسرملاب ةركف ىنبت دقو «نيطسلف ىلإ ةيدوهيلا
 مكحلا ىلع اولاوت نيذلا ةيناطيربلا ةيرامعتسالا ةسايسلا

 نرقلا علطمو رشع عساتلا نرقلا يف ايناطيرب يف
 قرشلا نيب زجحي دس ةماقإ مهناهذأ يف ناكو .نيرشعلا

 يلع دمحم ةبثو رركتت الثل يبرعلا برغلا نيبو يبرعلا

 ماشلا دالب ىلإ ميهاربإ هدلو ةدايقب هشيج فحز نيح
 نوكي نأ نكمي ناك ةضهان ةيبرع ةلود ًانوكم اهحاتجاف

 لوحي ام  زيلكنإلا نم اهضاهجإ الول  نأشلا نم اهل
 برعلل ةدعملا ةيرامعتسالا تاططخملا ذافنإ نود

 . مهدالبو

 يف رصمل زيلكنإلا لالتحاو سيوسلا ةانق قش ءاجو
 زيلكنإلا مزع ًايوقم رشع عساتلا نرقلا نم يناثلا فصنلا

 تحت اهيف يدوهي نايك ةماقإب نيطسلف ىلع ةرطيسلا يف

 . مهتيامح

 نم هدعب ءاج نمو نوتسرملاب ينبت ناك اذإو
 يف زرابلا وه 2')ةينويهصلا ةركفلل زيلكنإلا نييسايسلا
 يف ًايسايس رولبتت مل ةينويهصلا ةوعدلا نإف «ةرتفلا كلت
 ةروثلا نع قئبنا ام نأ نيبت امدعب الإ يدوهيلا ركفلا

 ىف لشف دق ةاواسملاو ءاخإلا ىف ئدابم نم ةيسنرفلا

 امإ كلذو :اهنيب نوشيعي يتلا بوعشلاب دوهيلا رهص
 ىبأت بوعشلا كلت نأل وأ ءراهصنالل مه مهتيلباق مدعل

 . . .ًاعم نيببسلل وأ ءراهصنالا اذه

 يتلا يه تناك ةحيرص ةينويهص ةيدوهي ةوعد لوأو
 هباتك يف ١851 ةنس (رشيلاك شريه) يدوهيلا اهقلطأ

 (سمه) ردصأ ىلاتلا ماعلا يفو . (نويهص نع ثحبلا)

 ةلود ةماقإ ىلإ هيف اعد يذلا (سدقلاو امور) هباتك

 .نيطسلف يف ةيدوهي

 ام ىلإ ةوعدلاب (ندروغ ديفاد) امهرصاعم امهالتو

 دواد دهع يفو .سدقلا يف نويهص لبج ىلإ ةبسن :ةينويهصلا )1١(
 اهل هحتف دعب سدقلا ىلإ لقتنا مث هكلم ةمصاع ليلخلا تناك

 . همكحل أرقم نويهص لبج لعجو
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 كلمت ةيمهأ ىلع هيف دّدش يذلا (لمعلا نيد) هامس

 اهنأش ةيدوهي ةمأ نيوكت ىلع لمعلاو نيطسلفل دوهيلا

 نويل) ردصأ 1887 ماعلا يفو .ممألا نم اهريغ نأش

 يدوهيلا عضولا هيف للح («يتاذلا ريرحتلا) هباتك (ركنيب

 هباتك ناكف يدوهي يموق نطوب ةادانملا ىلإ ىهتناو ماعلا

 .ًارثأ اهدعبأو ةينويهصلا تاباتكلا ىوقأ اذه

 دصقب نيطسلف ىلإ ترجاه دوهيلا نم ةعفد لوأو
 ةنس اورجاه ًايدوهي نيرشع نم ةفلؤم تناك ناطيتسالا

 تارمعتسم ىلإ ةيئان ةيبرع ىرق ةدع اولوحف 5

 يعارزلا رامعتسالل ةيسيئرلا زكارملا تناك ةينويهص
 . ينويهصلا

 يدوهي عاطتسا 1897 سطسغأ /بآ 77 يفو

 ًاينويهص ًارمتؤم دقعي نأ (لزتره رودويث) همسا يواسمن
 نيبودنم 7٠١4 نم ًافلؤم ارسيوسب (لزاب) ةنيدم يف
 ناكف ةفلتخم ءاجرأ يف ةرئانتم ةينويههص تايعمج نولثمي

 نأ دعب ةينويهصلا ةكرحلل جمربم يميظنت لمع لوأ اذه

 طيطختلا اهزوعي ةرثعبم ةدعابتم يعاسمو ءارآ هلبق تناك

 ىلع ةرداقلا ةيرشبلا ةادألاو حضاولا جهنملاو ميظنتلاو

 . اهذيفنت

 ام لزاب جمانربب فرع ام عضو نع رمتؤملا ىلجناو
 ةينويهصلا ةمظنملا تماقف «ةادألا أشنأو فادهألا ددح

 رامعتسا ىلع لمعلاب اهضارغأ تددح ىتلا ةيملاعلا

 داك[ يع ابعلاو نوعا رولا ةادعلا ةلطساوب عطل
 ناكو .ةيملاعلا ةيدوهيلا ميظنتو يدوهيلا يموقلا روعشلا

 ةرجهلاو للستلاب نيطسلف وزغ كلذ ىلإ اهليبس
 يضارألا ءارشو ريجهتلا تاسسؤم تماقأف «ةيجيردتلا

 .ناطيتسالا ليومتو

 يف فرع ام أدب 1465-1907 نيماعلا نيب امو

 اههوجو زربأ نم ناكو ةيناثلا ةرجهلاب ةينويهصلا خيرات
 يمس ام مايق نالعإ دنع راص يذلا نويرغ نب ديفاد

 .اهل ءارزو سيئر لوأ ليئارسإ

 ناك ةنياهصلاو برعلا نيب عقو حلسم مادص لوأو

 ةريضخلا ةنياهصلا كلمت امدنع كلذو ١1885 ةنس

 ماشلا

 نيذلا برعلا نيحالفلا اودرطو (افكيت حاتب) سبلمو
 دقف ندملا يف امأ .لاتقب مهعم اوكبتشاو مهومجاه

 ءاهيلإ دوهيلا قفدت نم راجتلاو نيينهملا فواخم تدب

 ةرجه عنمب ةبلاطم مظعألا ردصلا ىلإ ضئارعلا تلسرأف

 اهيف ضرألا كلمت نم مهعنمو نيطسلف ىلإ دوهيلا

 .رشع عساتلا نرقلا نم ريخألا دقعلا يف كلذو

 ةقيقح اوعو دق سائلا ناك ١504 ةنس لولحبو

 ةيدوهيلا ةرجهلا نع ثيدحلا حبصأو ينويهصلا رطخلا
 كاذموي نكي ملو .مهئثيداحأ رادمو سانلا لغش اهرشو

 (لمركلا)و (يعمصألا) ىوس فحصلا نم نيطسلف يف

 توريب فحص تكراشو .فواخم نم نيينيطسلفلا

 ماق امك « مهادلا رطخلا ىلإ هيبنتلا يف قشمد فحصو

 (ناثوعبملا سلجم) ينامثعلا ناملربلا يف نيطسلف باون

 . ةينويهصلل ةوعدلاو ةيدوهيلا ةرجهلاب ديدنتلاب
 ةكرحلل لوألا عامتجالا ىلع رهشأ ةتس رورم دعبو

 ىلإ لاؤسب ادوج .س.أ اهريتركس ثعب «ةينويهصلا
 قيقحت ناكمإ لوح ًاملعتسم ةيرهاقلا «فطتقملا» ةلجم

 «فورص بوقعي روتكدلا دعبتساو .ةكرحلا هذه ملح
 رهش خيراتب رداصلا ددعلا يف .«فطتقملا» ريرحت سيئر

 ًاحرتقم نيينويهصلا ةوعد حاجن ١1894 ليربأ /ناسين

 يف راغلبلاو اينامورو ايسور تاموكح ىدل يعسلا نأب#
 بلط نأ اميس ال «ًالانم برقأ اهيف دوهيلا نأش حالصإ

 مهلقن داري نيذلا دوهيلل اهتيامحو ةيبوروألا لودلا ةلافك

 ةلودلا نأل ضرغلا اذه ليبس ىف ةريبك ةبقع نيطسلف ىلإ

 - .6هب ىضرت ال ةينامثعلا
 ةلاقم ةيدوهيلا ةعوسوملا ترشن ١405 ةنس يفو

 يفاحصلا نم ناك امف ءاهتاياغو ةينويهصلا لوح ةبهسم

 لئاوألا داورلا نم ربتعي يذلا ءراصن بيجن ينيطسلفلا

 نأ الإ «ةينويهصلا راطخأ ىلإ يبرعلا ملاعلا اوهبن نيذلا

 معازم دنفي ذخأو ةيبرعلا ىلإ ةلاقملا هذه مجرت
 .«لمركلا» هتلجم يف ةينويهصلا

 ةعطاقم ىلإ وعدت ةكرح تماق ١4٠١ ماعلا يفو

 ةيبرعلا عئاضبلا نوعطاقي ةنياهصلا نأل ةيدوهيلا عئاضبلا



 ماشلا

 ١117 ةنس سطسغأ /بآ يف .ةيبرعلا ةلماعلا يديألاو

 اهتاحفص ددع ديزتس اهنأ «نيطسلف» ةفيحص تنلعأ

 ضئارعلا نم ديازتملا ددعلا باعيتسا نم نكمتتل
 هسفن رهشلا يفو .ةينويهصلل ةمجاهملا تاجاجتحالاو

 سلبان يف ةريبك ةرهاظت مايق أبن «لمركلا» ةفيحص ترشن
 يتلا ناسيب يضارأ عيب ةموكحلا مازتعا ىلع ًاجاجتحا

 ءاشنإ ربخ ترشن مث .دوهيلل ةلودلا كالمأ نم يه

 اهل عورف ءاشنإو سلبان يف (ةينويهصلل ةحفاكم ةيعمج)

 ١117 ويلوي /زومت 7 يفو .ىرخأ ةينيطسلف ندم يف
 ؛ ف 'ءاج نمدقلا نم ةقلت (نيميطسلفلا ىلإ ءادن) ترشن

 نيينويهصلل ًاديبع اوحبصت نأ نولبقت له ...»

 ؟مهدالب اهنأ نيعدم مكدالب نم مكدرطل اوؤاج نيذلا

 اننإ ؟برعلاو نويروسلاو نوملسملا اهيأ كلذ مكيضريأ

 .«كلذ ثدحي نأب حمسن نأ ىلع توملا رثؤن

 يف نوحشرملا صرح ١914 ةنس تاباختنا يفو

 . .ةينويهصلل مهتمواقمب رهجلا ىلع مهتانايب
 نيطسلف تناكف ىلوألا ةيملاعلا برحلا تماق مث

 ناك هسفن تقولا يفو ؛ةدوعوملا ةيبرعلا ةلودلا نمض

 ةمسقملا وكيب - سكياس ةدهاعم اودقع دق نودعاولا

 دعو نع برحلا تلجناو «نيرصتنملا نيب ةيبرعلا دالبلل
 روفلب هاطعأ نيطسلف يف مهل يموق نطو ةماقإب دوهيلل

 نيرشت " يف هتموكح مساب ةيناطيربلا ةيجراخلا ريزو
 /١9117. ةنس ربمفون /يناثلا

 نم ًاءزج مهنطو نوينيطسلفلا ربتعا برحلا ءاهتنابو
 مهوبودنم مهل ناكو (ةيبونجلا ايروس) هنأو ماشلا دالب

 ربتعا يذلا قشمد يف (يروسلا رمتؤملا) يمس اميف

 ةيبرعلا ةكلمملا مايق نلعأ يذلاو ماشلا دالبل (ًاناملرب)

 ةرازولا تفلأت املو « لصيف ةيكلمو ةلقتسملا ةيروسلا

 ديعس) اهتيجراخ ريزو ناك ةكلمملا هذهل ىلوألا

 . اينيطسلف (ينيسحلا

 دمع برحلاءاهتناةنس ١918 ةنسذنمو

 لوأ اميف امب تايعمجلاو يداونلا ةماقإ ىلإ نوينيطسلفلا

 يفو .ةينويهصلا ةمواقم اهتاراعشو «ينيطسلف يئاسن ٍدان

 ضلي

 ةيعمجلا) سدقلا يف تميقأ وينوي /ناريزح رهش
 ندملا كلذ دعب اهعورف تمع يتلا (ةيحيسملا ةيمالسإلا

 ةيدوهيلا ةرطيسلا ةمواقم اهراعش ناكو ةينيطسلفلا

 . ضرألل دوهيلا ءارشو ينويهصلا ذوفنلاو

 ثحبلل يبرع رمتؤم دقع ١914 ماعلا علطم يفو

 رمتؤم ىلع ةينيطسلفلا  ةيبرعلا بلاطملا ضرع رمأ يف
 نطولا ضفرو ريصملا ريرقت نأشب سيراب يف مالسلا
 . يدوهيلا يموقلا

 ةرهاظت تماق ١978 ةنس رياربف /طابش رهش يفو

 ىرخأ ةرهاظت سرام /راذآ رهش يف اهتلت «ةريبك ةيبرع
 ةيروسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلع لصيف ةيكلم نالعإل ًادييأت
 .اهنم ًاءزج نيطسلف ةربتعملا

 ًاموجه ناتحلسم ناتينيطسلف ناتعومجم تنشو

 لتقف ةيروسلا دودحلا برق نيتيدوهي نيتنطوتسم ىلع

 .نيرخآ دوهي ةتسو رودلبمارت فيزوج نتباكلا امهيف
 يف نيملسملا عومج تدشتحا ليربأ /ناسين رهش يفو

 ًاراثم كلذ ناكف ىسوم يبنلا مسومب لافتحالل سدقلا

 ىلإ ليربأ /ناسين نم عبارلا نم تدتما ةمراع ةضافتنال

 ددع غلبو ةيفرعلا ماكحألا اهلالخ تنلعأ هنم رشاعلا

 نم اهب نيباصملا مظعم «ةباصإ 55١ اهيف تاباصإلا

 نيرهاظتملا يديأب نييناطيرب دونج ةعبس حرجو دوهيلا

 ةعبرأ اهنيب ةباصإ 14 ةيبرعلا تاباصإلا تغلبو «برعلا
 ىلع نجسلاب ةفلتخم ماكحأ تردصو . صاصرلاب ىلتق

 ةيدلب ةسائر نم ينيسحلا مظاك ىسوم ليقأو ًاصخش 7

 .تارهاظتلا يف هكارتشا ببسب سدقلا

 نإف اهتيومدو ةيبرعلا ةضراعملا فنع نم مغرلابو

 يدوهيلا يموقلا نطولا ةسايس قيبطت يف تضم ايناطيرب

 لوأ ليئومص تربره وه ًايزيلكنإ ًاينويهص ًايدوهي تنيعف
 ةنياهصلا عمجأ دق ناكو «نيطسلف يف اهل ماس بودنم

 نيطسلف لصوو .مهتبغرل ًاقفو نيعو هحيشرت ىلع
 لقتناو ١47١ ةنس ويلوي /زومت لوأ يف رحبلا قيرطب

 . سدقلا ىلإ افاي نم راطقلاب ةديدش ةيركسع ةرافخب

 مكحلا ةنياهصلا ميلست يف ةوطخ لوأ هذه تناكف
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 يف ليئومص تربره لصو يذلا رهشلاو .نيطسلف يف

 هسفن رهشلا وه ناك ءراصتنالا ًاتبثم نيطسلف ىلإ هلوأ

 «نيطسلفب ًارام قشمد نم لصيف هرخاوأ يف جرخ يذلا

 تاراصتنالا تلاوت مث .ةميزهلا هجورخ يف ةلثمتم

 .. .مئازهلا تلاوتو

 ةسمخ نيطسلف يف ليثومص تربره ىضمأ دقو

 اهلالخ عضو ١9705 ةنس ويلوي / زومت ىلإ يأ ماوعأ
 ةرجهلا مامأ نيطسلف ًاحتافو دوهيلا ةحلصم يف نيناوقلا

 ىلإ لصي نيح يدوهيلا ناكو ءةمظنملا ةيدوهيلا

 يف حلا هل حبصي رهشأ ةثالث اهيف يضميو نيطسلف

 ةغل ةيربعلا ةغللا تلعجو « ةينيطسلفلا ةيسنجلا باستكا

 صتخاو «ةيزيلكنإلاو ةيبرعلا نيتغللا بناج ىلإ ةيمسر

 ةينويهصلا ةيبرتلا مهأشن اوبريل مهسرادمب دوهيلا
 . ةيربعلا ةغللاب مهفحص مهل تراصو «ةلماكلا

 ىف ةيدوهيلا ديلاقتلا ىعاري ليئومص تربره ناكو

 هقلطأ يذلا بقللا قحتسا كلذ لكبو .ماخاح هنأك هتيب
 تقلطأ دقو .(لوألا ليئارسإ ريمأ) :وهو .دوهيلا هيلع

 ةرم «نيترملا اتلك يف اجنو نيطسلف يف نيترم هيلع رانلا

 .بونجلا يف ةزغ يف ةرمو لامشلا يف ناسيب يف

 هزّيحت فخي ملف سيراب يف مالسلا رمتؤم امأ
 ةيدتنم ةلود اهتفصب ايناطيرب تابجاو ددح دقف .دوهيلل

 .بادتنالا كص يف روفلب دعو صن راركت لالخ نم

 ةطخل يجيردتلا ذيفنتلا ىلع لمعي ليئومص ذخأو

 . ناطيتسالاو ةرجهلا قيرط نع نيطسلف ديوهت
 دقعنا ١97١ ةنس ربمسيد /لوألا نوناك ىفو

 ةناع ةضلطو ةننايتس عيفاور ثلاغلا ئتيطييلفلا جتوملا
 ضفر نم تقلطناو هتلت يتلا تارمتؤملا اهب تمزتلا

 ضفرو يناطيربلا بادتنالا ةيعرش مدعو روفلب دعو

 . ةينطو ةموكحب ةبلاطملاو ةيدوهيلا ةرجهلا

 وه اهيف برعلاو نيطسلف هجاوي ام رطخأ ناك دقو

 .ناكم لك نم اهيلإ دوهيلا ةرجه ةحابإ

 ماشلا دالب يبونج نع كلذ نم رثكأ انه ثدحتن نل

 ثحب يف ًالصفم اهنع ثدحتنس اننأل (نيطسلف)

 دورهاش

 دورهاش

 اتنيدم لامشلا نم اهذحت «ناريإ ندم ىدحإ يه

 «راوزبسو درونجب قرشلا نمو «سواك دبنكو ناجرج
 .ناغماد برغلا نمو :«نيئان ىراحص بونجلا نمو

 .رحبلا حطس ىوتسم نع ًارتم 17١ عافترا ىلع يهو

 طخو «ةقيقد 75و ةجرد 5 ضرعلا طخ ىلع عقتو

 .ًاراتكه ١579 اهتحاسمو .ةقيقد 58و ةجرد 54 لوطلا

 ةئامب (نانمس) ةظفاحملا زكرم نع دورهاش دعبتو

 نارهط نيب قيرطلا ىلع عقتو .ًارتموليك نيعبسو ةعستو

 .دهشمو

 لابجلا :نيتقطنم ىلإ ةنيدملا هذه مسقنتو

 برغلا نم دتمت يتلا زربلأ لابج ةلسلس مضتو «ةيلامشلا
 يتلاو (مظعألا لبجلا) هوك هاش اهنمو «قرشلا هاجتاب

 عيبرلا لوأو ءاتشلا ةليط جولثلاب ًةوسكم اهممق نوكت

 عافترا ىلع ربأ ؛ىرخألا زربلأ لابج ةلسلس ممق نمو
 ءارتم ١807 عافترا ىلع قاليب ىشومو ءأرتم

 «ةيناثلا ةقطنملا امأ .ًارتم 177١ عافترا ىلع كشامو

 هاش :يه اهممق مهأو ًايبسن عافترالا ةليلق لابج ةلسلسف

 نيليب نيليجو ءأرتم 7٠٠١4 عافترا ىلع دابآ يلعو ءهوك

 ؟71/0/ عافترا ىلع ونيمجو ءارتم ١ عافترا ىلع

 .ًارتم 777 عافترا ىلع قزلقو «نايج لاجو ءأرتم

 لابج نم هايملا اهتاوئقو دورهاش راهنأ دمتستو
 .ةنيدملا لامش يف ةعقاولا زربلأ

 ةفيطللا ةيناريإلا ندملا ةمئاق تحت دورهاش جردنتو

 الدتعم اهخانم نوكي فيصلا يفو ء.ءاوهلاو ءاملا

 لامش ةنجب فرعت اهنإف كلذلو «نورفاسملا اهدصقيف

 تاجرد هغلبت يذلا ىلعألا دحلا نإ ثيح «ناريإ قرش

 ”54 ىلإ 79 نيب ام حوارتي فيصلا لصف يف اهيف ةرارحلا

 رشع ىلإ ينامث نيب امف ءاتشلا يف امأو «ةيوئم ةجرد
 يف جولثلا لطهت ماع لك يفو .رفصلا تحت تاجرد

 .اموي نيعبسو ةينامث يلاوح دورهاش

 ره عبني يذلا «شات» رهن وه دورهاش راهنأ مهأ نإ
 ةيبونجلا نايدولا يف ةرجفتملا نويعلا نم «نجم» رهنو



 دورهاش

 دنع نيرهنلا نيذه نم عرفتيو ناجرجب هاش هوك لبجل
 نم يقرشلا مسقلا يف ىرخألا رهنألا نم ددع امهنايرج

 . ءارحصلا هاجتاب دورهاش ةنيدم

 ةانق شات رهن نم ىلعألا مسقلا دنع ترفح دقو

 .دورهاش تاجايتحال ًانيمأت هايملا نزخل ٌدسو ةمهم

 يف عيبانيو نويع نم اههايم ىرخأ رهنأ ٌدمتستو
 ىلإ يرجت هايملا ضيفت امدنعو ء«زربلأ لابج ةلسلس

 لاك: رهن يرجي .طسوألا مسقلا يفو .ءارحصلا ةياهن

 . مشيربأ رسج تحت ّرمي يذلا «روش

 ىرخأو «ةبلصتم ةيرخص يهف دورهاش يضارأ امأ
 يف هايملا قمع غلبيو «ةعارزلل ةحلاص ىرخأو ءةيرجآ
 .ًارتم 17٠١ ىلإ ١ نيب اهفوج

 ةعلق اهنوصح مدقأو «ةثيدح ةنيدم دورهاش نإ

 يلع ريمألا دي ىلع ةيوفصلا ةلودلا مايأ تينب «دابآ يلو»

 ناخ رداق نب ناخ نامز دمحم اهرّمع هدعبو ءدرك ناخ

 اهيف راظنألا تفلت الف كلذلو .راجاق هاش يلع حتف رمأب

 لمتشت اهتابصقو اهارق بلغأ نأ الإ «ةمهم ةيخيرات راثآ
 :اهمهأ «ةريثك ةيخيرات راثآ ىلع

 : ماطسب راثآ -أ

 كلملا ناخ نازاغ هانب «(ناخ نازاغ) بارحم #*

 لكش ىلع ( ه0 -510) ةيلوغملا ناغليإ ةرتف يف

 «عفترم ريبك ناويإ هبناج ىلإو ءيشاكلاو رجآلاب مره
 . هدنبادخ دمحم ناطلسلا مايأ ذنم دهوش دق ناك

 وهو ؛مدآ نب ىسيع نب روفيط ديز وبأ» ةربقم *
 ديزي وبأ يفوت ةرجهلل 7١7 ةنس يفو .رمرملا نم ينبم
 .دمحم هداز مامإ يلولا حيرض راوجب نفدو «يماطسبلا

 نيتفرغ نم نوكتتو :ديزي وبأ ةعموص *
 ةيناثلاو «نيرتم يف رتملا فصنو رتم امهالوأ ؛نيتريغص

 ةيبرع تارابع امهناردج ىلع بتك دقو . نينثا ىف نينثا

 . يسركلا ةيآ اهدحأ ىلع بتك امك ,يفوكلا طخلاب

 ءانيوهو :دمحم هداز مامإ يلولا رازمو مرح

 نم ناولألاب ةنيزم لكشلا ةيمره ةعفترم ةبق هولعت

 ضلن

 ةبرقم ىلع يهو . ةليمج شوقن اهيلع شوقنمو ءاهلخاد
 اهانب دقو ءارتم ١6 ةفاسمب «ناخ نازاغ بارحم نم

 .بارحملا ءاشنإ خيرات سفنب ناخ نازاغ

 ملعي الو :دمحم هداز مامإ رازمل رواجم دجسم

 دهع ىلع تاريمعت هيلع ترج دق هنأ ريغ «هئانب خيرات
 نم تايآ تبتك هطيحم مامت ىلعو .راجاق هاش يلع حتف
 ناطلسلا هانب يقرشلا هزيلهدو .رجآلاب ميركلا نآرقلا

 .ةرجهلل 514٠-١5 نيب ام ةرتفلا يف هدنبادخ دمحم

 باب كلذكو «نّيزملا يشاكلاب يسيئرلا هباب نيز دقو
 (يلع) ةملك هيلع تشقن دقو ءربقلل هجاوملا زيلهدلا
 :ضاخ لكش

 ديشم بارحم ىلع يوتحيو :ديزي وبأ دجسم *
 هباب ىلعو ؛هدنبادخ دمحم دهع ىلع ينب ءرجآلاب
 لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال» ةرابع يفوكلا طخلاب تبتك

 . ميركلا نآرقلا نم تايآ دجوت هطيحم مامت ىلعو ؛هللا

 ةآرم) ىف هركذ امل ًاقبط :ديزي وبأ دجسم ةرانم *

 هذه عافترا نإف  ةفرعملا زنك  (شناد جنك)و (نادلبلا

 ةعبرأ نآلا اهنم يقابلا نأ ريغ «ًاعارذ ١0 غلبي ةرانملا

 ةسمخلا باسح نوكي نأ لمتحملا نمو ءارتم رشع

 خبرات دوعيو .دجسملا ةيضرأ نم أدبي ًاعارذ نيرشعلاو

 . ةقجالسلا دهع ىلع ةيرجه 0١4 ةنس ىلإ ةرانملا ءانب

 . يسركلا ةيآ اهيلع تبتك دقو

 ناطلسلا نامز يف ينب : عماجلا (ماطسب) دجسم *

 ؛؟ نيمسق ىلع وهو «(يرجه ١51 ماع) هدنبادخ دمحم

 يوتحي بارحم هطسو يفو دجسملا نحص لثمي لوألا

 هللا الإ هلإ ال١ ةرابع امهنم لك ىلع بتك نيليطتسم ىلع

 فقس نع ةرابعف رخآلا مسقلا امأ .«هللا لوسر دمحم

 ةبق هيفو ءارتم ١٠١ هلوطو ءارتم رشع ينثا هضرع غلبي
 .هنم مسق بّرخت دق ءرجالاب دّيشم بارحم اهبنج ىلإ

 عماجلا دجسملا راوج ىلإ عقيو : ةناشاك جرب *:

 نمو ءأرتم نيرشعو ةعبرأ غلبي لخادلا نم هعافتراو
 يسدنه لكش ىلع مّمصم وهو ءارتم نيرشع جراخلا
 دقتعيو .نيثالث هعالضأ ددع غلبي ذإ ءعالضألا ددعتم



 حلا

 ىلإ نورخآ بهذيو «ةبقارملاو دصرلل جرب هنأ ضعبلا

 هركذ دقو .(تشدارزلا دباعم نم) رانلل اتيب ناك هنأ

 ىدل «نازاغ» مساب رادك ويسملا يسنرفلا قرشتسملا

 . ةناشاكب هرورم

 :ناقرخون ةعلق ةيرق - ب

 نسحلا يبأ خيشلا ريهشلا فراعلا حيرض *

 ةيرق» نم ارتموليك 55 ةفناسم ىلع عقيو :يناقرخلا
 اهنم هدنع البق تدّيش دق تايانب تناكو «ةديدجلا «ةعلق

 كلت نم قبي ملو .رجآلاب دّيشم بارحم يذ دجسم
 ءاشنإ خيرات نأ دقتعيو «بارحملا اذه ىوس تايانبلا

 .يرجه 1١ ماع دودح ىلإ دوعي دجسملا

 يف ينب هنأ دقتعي :عماجلا (دمورف) دجسم *

 رجآلاب نّيزم وهو ءيرجهلا نماشثلا نرقلا رخاوأ
 ًالالطأ مايألا رورمب حبصأ هنكلو «سيفنلا يشاكلاو

 . بئارخو

 ةفاسم ىلع عقي :يدمورف ىيحي نبا حيرض #
 نم يلامشلا مسقلا يف عماجلا دجسملا نع أارتم

 ىلع لدي يذلا جربلا ىوس هراثآ نم قبي ملو .ةيرقلا

 . يفقوجلسلا دهعلا ىلإ هتبسن

 دجوي :(«سابع هاش» ب فرعت ةطبارم روغث *#
 تناك ىتلا روغثلا نم ددع ةروكذملا راثآلا ىلإ ةفاضإ

 :ىتاجعو ءدابآ سابع يف دجوت يهو «ةطبارملل دعت

 نامزلا رورمب تحبصأ اهضعب «تشدبو «تشدنايمو
 اهدحأ نأ امك ءاهضعب نم يلاهألا عفتني اميف بئارخ

 . كردلا نم ةوق هلغتست تناك

 ةجهلب ةيسرافلا ةغللا نييدورهاشلا ةيبلاغ ملكتي

 يف نطقيو ةعيشلا نم نوملسم مهو «مهب ةصاخ ةيلحم

 نومداق نورجاهم نييلصألا اهلهأ بناج ىلإ دورهاش

 .دزيو «ناغمادو .«كرانأو ءنانمسو .ناجيبرذآ نم

 ملعي الو «ةيكرتلا ةغللاب اهلهأ ثدحتي ناتيرق اهيفو
 ء«ةبأ :امه ناتيرقلا ناتاه «ةيسرافلا مهتغل رّيغت ببس

 .نيدرنو

 «ساحنلا نداعم اهفارطأو دورهاش يف دجوتو

 همانهاشلا يدرم هاش

 .موركلاو ءصاصرلاو .«حلملاو ءرجآلاو ,بعجلاو
 ء«بنعلاو .ءشمشملاك ةهكافلا ليصاحمب رهتشتو

 ءردنمشلاو «كابنتلاو .طاطبلا اهيف عرزت كلذكو

 ء«بوبحلا عاونأو ءزركلا ةهكاقو ءنطقلاو

 نم اهتجاح نع ضيفي ام رذصت يهو .تاورضخلاو

 .ملاعلا ءاحنأو «ناريإ دالب ةيقب ىلإ تالوصحملا هذه

 (لابج) يدرم هاش

 نع فلتخت ناجيبرذآ يف لابج ةلسلس «يدرم هاش

 نم دتمت ثيح ناجيبرذآ يف ةيلبجلا لسالسلا ةيقب

 «دنهس ةلتكب لامشلا نم لصتتو بونجلا ىلإ لامشلا

 طوطخ لصفتو .م77805 اهممق ىلعأ عافترا غلبي

 نع (وتغج عبانم) ةيمرأ ضوح هايم اهيف هايملا ميسقت

 .رزخلا ضوح وأ نوزوأ لزق عبانم

 همانهاشلا

 .قرشلا ةذايلإ همانهاشلا نإ نيفلؤملا ضعب لاق

 نإف .هوجولا ضعب نم حيحص ريغ هيبشتلا كلذو

 عفرأ ةناكم قرشلا ممأ نيب اهل نوكي نأ ةريدج همانهاشلا

 ةذايلإلا نأب مكلذ .برغلا ممأ نيب ةذايلإلا ةناكم نم

 ىرغصلا ايسآ نم قيض كرتعم يف تعقو بورح ةصق
 «تيب فالآ ةينامث ءاهز يهو .نييداورطلاو نانويلا نيب

 صقت همانهاشلاو .ًاموي نيسمخو ةتس اهثداوح رمتست

 ضيبألا رحبلا ىلإ نيصلاو دنهلا نيب ام اهناديم تاثداح

 خيرات نم تاياورلا تعو ام لك لمتشتو «طسوتملا

 دهعلا ىلإ اهروصع مدقأ نم اهريطاسأو ةيناريإلا ةمألا

 برعلاو نويناروتلا اهعئاقو يف كرتشيو .يمالسإلا
 لكف اهيف بيصن نم نيعلا مرحت الو ءدنهلاو مورلاو

 عوضوم اهلوانتي ابوروأ ممأ ضعبو ةميظعلا ايسآ ممأ
 خيراتلا نم باتكلا ىعو دقف .ميظعلا باتكلا اذه

 خرؤم «.دقانلا خرؤملا ةيانعب ريدج وه.ام ريطاسألاو
 همانهاشلا تفصو «عامتجالاو بدألا خرؤم وأ ةسايسلا

 خيرات تصقو ءاهروطتو ةيناريإلا ةراضحلا ءوشن



 همانهاشلا

 نورقلا يف مهئاربكو مهلاطبأو مهكولم نييناريإلا
 ةرواجملا ممألا نيبو مهنيب ناك امع تنابأو .ةلواطتملا

 دالجلا تفصوو .ملسو بورحو «ةدومو ءادع نم

 نيب ناك ام تلثم مث «ناروتو ناريإ نيب رمتسملا لئاهلا

 ناريإ كولم نيب ةبارقلا يف ةدومو راوج نم نيتمألا
 تلصو مث «نوديرفأ ينب ًاعيمج مهتلعج ذإ «ناروتو

 . ةديدع تارهاصمب ةبارقلا هذه

 ناك ام مهئابنأ يف باتكلا لمجأ دقف برعلا امأو

 كاحضلا لعجف «ةلواطتملا روصعلا يف ثداوح نم

 ريمحو نارواماه كلمو سراكيك عئاقو صقو ءًايبرع

 ركذ مث . ةيبرعلا لئابقلاو نييناساسلا نيب ىرخأ عئاقوو

 نم ناك اميف نواعتو ةدوم نم نيتمألا نيب ناك امم ًافرط

 روتو ملس ةئالثلا نوديرفأ ونب جوزت ذإ امهنيب ةدهاعم

 سواكيك جوزتو .نميلا كلمل تانب ثالث جريإو

 ةبادور ماس نب لاز جوزتو ءريمح كلم تنب ةباذوس
 «كاحضلا لسن نم ةيبرع يهو لباك كلم بارهم تنب

 .ةيبرع مأو يناريإ بأ نم لاطبألا لطب متسر دلوف
 دهعلا يف ةدوم نم نيتمألا نيب ناك ام اذه نم حضوأو

 كولمب ةريحلا كولم ةقالع اهرهاظم مظعأ يناساسلا

 برعلا نيب ةبحمو ناطلس نم سرفلل ناك امو .سرفلا
 .نميلاو نيرحبلا يف

 تناك يتلا ةيدامتملا عئاقولا ءابنأ يف اوركذ مورلاو

 ةصق يفو ةيقرشلا مورلا ةلودو نييناساسلا نيب

 ءانبأ مورلا كولم ةبارق يف مهتدوم تفصوو .ردنكسإلا

 نم بسادل نب بساتشك جوزت يفو «نوديرفأ نب ملس

 تنب ميرم زيورب ىرسك جوزتو «مورلا كلم تنب نوباتك
 .رصيقلا

 ناتسلباك عئاقو اهنم ثداوح يف اوركذ دنهلاو

 نيصلاو .دنهلا كلم تدب هجوزتو روك مارهب ثداوحو

 . ةراجتلا يفو نييناروتلا عئاقو يف ركذت

 نورق ثداوح لوانتت ىتلا ةبيجعلا ةموظنملا هذهف

 .دودحلا ةقيضلا ةذايلألاب هبشت نأ يغبني ال ةريثك ممأو

 ةيانع نم مظعأ اهب نييقرشلا ةيانع نوكت نأ يغبنيو

 .ةذايلألاب نييبرغلا

 نكلو «ةريثك ريطاسأ همانهاشلا يف نأ بير الو



 يل

 نم عورأ بدألا يف ريطاسألا

 ةلالد ركني ال مث .قئاقحلا

 ممألا روطت ىلع ريطاسألا

 اهتاداع نم ريثك ىلعو
 ةديلو ريطاسألا نإف .اهقالخأو

 اهدحي ال ءاهينامأو ةمألا لايخ

 مكو ةقيقحلا اهقيضت الو عقاولا
 يف همانهاشلا ريطاسأ يف

 يدهع يناثلاو لوألا نيدهعلا

 نم نيينايكلاو نييادشيبلا

 ةيعامتجاو ةينيد قئاقح

 «لايخلا بوث تسبلأ ةيخيراتو

 عئاقولااهيف تفرحو
 .ءامسألاو

 ىرخأ ةزيم همانهاشللو

 ىرخأ محالمو «ةذايلإلا ىلع

 اذإ ءدحاو رعاشل اهلك اهنأب ءانايامرلاو اتاراهباهملاك
 يسودرفلاو .يقيقدلا اهمظن يتلا تيبلا فلأ انينثتسا

 ءهدوجو يف دحأ كشي ال فورعم يخيرات رعاش اهمظان

 فالخ رثكي نيح ىلع «ةعئارلا ةمحلملا هذه مظان هنأو

 نأ نيح ىلعو ءاهمظانو ةذايلإلا يف نيخرؤملا
 مهضعب نيديدع ءارعش مظن انايامرلاو اتاراهباهملا
 ذنم اهريطاسأو ةمأ خيرات لجس همانهاشلاف .لوهجم

 ىرخأ ةموظنم يف فرعي ال اذهو .اهروصع مدقأ

 ناك لب تائثداحلا هذه عرتخم يسودرفلا نكي مل

 ملو «تاياورلا هترخدا ام لجرلا مظن دقف .اهروصم

 اذه ليلدو .ءاشي فيك هلايخ عم باهذلا يف أرح نكي

 رابخأ ررغ» يبلاعثلا باتك اميس الو ىرخألا بتكلا يف

 ىلإ بتكلا برقأ وهو ؛مهريسو سرفلا كولم
 هباتك مدقو يسودرفلا يبلاعثلا رصاع دقو «همانهاشلا

 تمدق يذلا يونزغلا دومحم ناطلسلا يخأ رصن ريمألل

 نم ةروص ال «باتكلا ةميق يف ديزي اذهو همانهاشلا هيلإ
 ردق يف ديزي ًاضيأ اذهو .هماهوأو رعاشلا لايخ
 سادكألا هذه رعاشلا للذي نأ ًادج ريسعف ؛يسودرفلا

 0 تكي 0
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 ريسلا هسفن فلكيو «نيتملا سلسلا مظنلل ثداوحلا نم

 نم لهسألاو رسيألا ريختي ال ءاهلهسو اهنزح يف
 .مظنلا تاعوضوم

 ةعور نم ةيلاخ ةروثنم ًاصصق همانهاشلا تناك ول

 ةيانعب ةريدج اذه عم تناكل .مظنلا ىقيسومو رعشلا

 نيثحابلاو نيخرؤملا ةيانع مث «ةيقرشلا ممألاو نييناريإلا

 يف صصقلا هذه تغرفأ دقو فيكف .اهلك ممألا يف

 ىنعملا ديزي ءمجسنم نيتم مظنو «ةعئار ةيرعش روص
 نم تكا يف ةقيإن رماد دهج ينوون ؟ةعورو الع

 صصق ىلع همانهاشلا رصتقت ال ؟ًاماع نيثالث
 ىري ئراقلا داكي ىتح عئاقولا روصت اهنكلو «تاثداحلا

 يف ًادوقعم عقنلا رصبيو «ىغولا ةموح يف ناسرفلا
 حايصو .ةنسألا عقوو فويسلا ليلص عمسيو «قافآلا

 . ليخلا ليهصو لاطبألا

 يف رصقي ال بورحلا فاصو يسودرفلا اذهو
 لاطبأ ناسل ىلع اهنع ةنابإلاو ناسنإلا فطاوع ريوصت

 يف ىرت امك بحلا صصق يف ًازجاع سيل وهو هتصق
 ةصفقو .ةرثينمو نريثب ةصقو «ةباذورو لاز هتصق



 همانتهاشلا

 ءاعدلا يف قالخأ لجر هب كيهانو .نوياتكو بساتشك

 نامزلا ثادحأب ريصب وهو .رشلا نع يهنلاو ريخلا ىلإ
 حتتفي داكي الف .«باتكلا عئاقو نم ظعاوملا جرختسي

 نامزلا ريغ نم ًارذحم ًاغيلب ًاظعاو الإ همتخي وأ ًالصن

 سرد نيقرشتسملا رابك نم ًاذاتسأ انه دهشتسأ ينإو

 :لاق يناملألا كدلن ذاتسألا وه ءًاغيلب ًاسرد همانهاشلا

 .ئراقلا ركف ىلع يلوتسي ؛عوبطم رعاش يسودرفلا نإ
 ام اريثك لب ءانمامأ نيلثمملا قاطنإب ةهفاتلا ةصقلا ييحيو

 لصفي وهو .لاوقألا لالج يف تاكرحلا عضي

 يف اهنع بتكي مل ةثداح نع ةنابإ نسحأ نيبيف تاثداحلا

 هسفنل حيبيو «تعقو اهنأ نم رثكأ دنع مظن يذلا لصألا

 فرعي وهو .ففصولا متيل ةريغص تاثداح قلخي نأ

 ةروص يف لطبلا انايحأ جرخي لب «هلاطبأ يبحي فيك
 ىلع هردقأ امو «تاياورلا اهب هتفرع يتلا ريغ ةديدج

 .راكفأو بابسأ نم لاطبألا لامعأ ءارو ام نايبت

 يف عمست ةلوطبلا ةمغنو ءًادج عئار يناسفنلا فصولاو

 هحرفو «هتهبأو ميدقلا نامزلا ةمظعو ءهلك باتكلا

 ىتح .بجعم بولسأ يف ةروصم «هدالجو هحرتو
 ال وه .بدآملا ةبلجو فويسلا ليلص ناسنإلا عمسيل

 نأ هلثم عيطتسي الو ءهريموه غلبم ليصفتلا يف غلبي

 امدق يضمي اذه عم هنكلو ةليلق تاملك يف ةثداح لمحب

 بطخلا يف نكي نإو ؛عئاقولا فصي نيح هتياغ ىلإ
 لك يف ئراقلا لبقتست برحلا دهاشم . ًاراثكم لئاسرلاو

 .ةقيقرلا فطاوعلاو بحلل نيدايم كانه نكلو ناكم
 «ةباذورو لاز ةصفك ةميظع بحلل صصق كانهف

 رعاشلاو «باتكلا ماسقأ لمجأ يهو . ةرثينمو «نريثبو

 ةطاسبب ئراقلا كلمي .هلك هباتك يف لب ءاذه يف

 يف ةحضاو ةبارقلاو ةوبألاو ةمومألا ةفطاعو . فصولا

 ًارأث ءامدلل شطعتلا اهبحصي نكلو «كلذك باتكلا

 تاحفص ألمت ًالثم نسخوايسل ماقتنالا ةصقف ؛«براقألل

 ىتح نكمتي رأثلاب علولا اذهو ءًادج ةريثك باتكلا نم
 ءادعألا بيطأ مد برشي ذردوك لقاعلا لجرلا دجن

 .ناربب

 قانمتالا طر ظح تدت كلذك تالا نق للطتو
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 هذه .ها «نامزلا ريغب رابتعالاو لئاحلا ملاعلا اذه يف
 ةيلع ةناكم همانهاشلل تلعج ةيخيراتلاو ةيبدألا تازيملا

 نم ريثك اهاكاحف ءتمظن ذنم يسرافلا بدألا يف

 تس تمظنف ؛ءاهعوضومب ةلصتم صصقب ءارعشلا

 ءهمان بساشرك : يهو متسر ةرسأ نم اهلاطبأ صصق
 لاسو .ناميرن نب ماس ةرسأ دج بساشرك اهلطبو

 .همان ريكناهجو متسر دج ناميرن نب ماس اهلطبو «همان

 اهلطبو «ءهمان زرمارفو .متسر نب ريكناهج اهلطبو

 اهلطبو .«همان بساشكونابو .متسر نب زرمارف

 .زردوك نب ويك ةأرماو متسر تنب بساشكوناب

 .متسر نب بارهس نب زورب اهلطبو «همانوزربو
 مث رايدنفسا نب نمهب اهلطبو «همان نمهب تمظنو

 اهمظن يتلا همان زوميك ىرخأ صصق دعب تمظن
 نيدلا دجم ةيهاشو ءيمساقلا همانهاشو «يفتاهلا

 ةرمتسم همانهاشلا ةاكاحم لازت الو .يئاسنلا يوبابلا

 .رضاحلا رصعلا ىتح

 يف ًارعاش نأ ىوري ام حص نإ كرتلا اهاكاح دقو

 ىسودرفلا همسا ةسورب نم يرجهلا رشاعلا نرقلا

 «ًاءزج 78١ يف ًادج ةليوط همانهاش مظن ليوطلا

 ًاءزج 8١ باختناب رمأف «ىناثلا ديزياب ناطلسلل اهادهأو

 ةاظلسلا اجهز رعاكلا بضعف قابلا قارحإو هنت
 علوأو .ًامغ تام ثيح ناسارخ ىلإ مورلا دالب رجهو

 رشع ىلإ تمجرتف «مهتاغل ىلإ همانهاشلا ةمجرتب سانلا
 ةمجرتب تاغللا ىلوأ ةيبرعلا ةغللا تناكو .تاغل

 نم ىسرافلاو ىبرعلا نيبدألا نيب امل «همانهاشلا

 زارحإ ىلإ تاغللا قبسأ ةيبرعلا تناك كلذلو .براقتلا

 لداعلا كلملا نبا مظعملا كلملا رمأ دقف . ةمجرتلا هذه

 مجرتي نأ يناهفصألا يرادنبلا يلع نب حتفلا يبويألا

 ىدامج يف اهمجرتي عرشف ؛ةيبرعلا ةغللا ىلإ همانهاشلا
 عاطتسا 57١. ةنس لاوش يف اهمتأو 77١« ةنس ىلوألا

 ءًارهش رشع ةينامث يف ميظعلا باتكلا اذه مجرتي نأ

 .ريبكلا بيدألا اذه نم ةميظع ةردقمو ةيلاع ةمه يهو

 لقنو «ةفلكتم ريغ ةلهس ةغلب باتكلا يرادنبلا مجرت
 ءاجف «يرعشلا ريوصتلاو ليصفتلا نم ةدرجم ثداوحلا



 همانتهاشلا ىف

 رشع وحن رطس لك يف ءرطس ١86٠١ يف باتكلا
 . همانهاشلا فصن وحن كلذو . تاملك

 فذح :يتأي ام ىلإ عجري مجرتملا فرصت مظعمو
 يف هدالوأو نوديرفأ بيرجت لصفك ةريغصلا لوصفلا

 ىلإ هباهذو ضيبألا ليفلا متسر لتقو «نوديرفأ ةصق

 متسر ةلتاقمو ءرهجونم هتصق يف رضخألا لبجلا

 هنيا لاز حصنو «يناشاكلا سدماك ةصق يف سكنجو

 . كلذ ريغو رايدنتفسا ةصق يف ًامتسر
 نيب عقو ام فذح امك ثداوحلا ضعب فذحو - ١

 لبج نم دابقيك راضحإل بهذ امنيح نامكرتلاو متسر

 امنيح متسر اهيبأ ىلإ ويك ةأرما باهذ فذحو ءزربلا
 .ورسخيك نع ًاثحاب ناروت ىلإ اهجوز بهذ

 اهيف ملكتي يتلا لوصفلا تامدقم رثكأ فذحو -

 ةصق ةمدقم فذح امك .ظعي وأ هسفن نع يسودرفلا

 نابشلا توم نع رعاشلا اهيف ملكت يتلا متسرو بارهس
 اهيف ملكتي يتلا نسخوايس ةصق ةمدقمو .هتمكحو

 . غيلبلا مالكلاو رعشلا نع يسودرفلا

 «ةلوطملا اياصولاو بطخلاو لئاسرلا راصتخا 4

 «برحلا تالآو بورحلا يف فصولا راصتخاو

 ريغو بدآملا فصوو ؛شوحولاو ليخلا فصوو
 .كلذ

 حدم تابثإو .دومحم ناطلسلا حئادم فذحو 5

 . اهعضاوم ضعب يف مظعملا كلملا

 يربطلاك خيراتلا بتك نم تاياور ديزيو 5

 دهع يف رضحلا كلم ةصق ىورامك .«يدوعسملاو

 يسرن نب زمره نيب ناك ام لقنو «ريشدرأ نب روباس
 .:ةيبعرو

 ةقاطلا ردق ىلع بويعلا هذه ضعب تحلصأ دقو

 . ةيبرعلا ةمجرتلا ترشن امنيح
 رعش لامج ةيبرعلا ىلإ مجرتملا لقني مل

 رسيف ةرصتخم همانهاشلا ثداوح لقن نكلو .ىسودرفلا

 تقو يف باتكلا عوضومب ةطاحإلا وعلا ئراقل

 ةمجرتب ةمجرتلا هذه صقن لمكي نأ دب الو ءريصق

 ةمجرتلا هذهلو .هنم لوصفل وأ هلك باتكلل ةموظنم

 عباسلا نرقلا لئاوأ يف تمجرت دقف «ىرخأ ةميق ةيبرعلا

 همانهاشلا خسن نيب فالتخالا رثكي نأ لبق يرجهلا

 .نرقلا كلذ ىلإ عجرت باتكلا نم ةخسن اندنع سيلو

 خسن نيب ةنراقملا يف ةمجرتلا هذهب ناعتسي نأ نكميف

 . ضعب ىلع اهضعب حيجرتو ةفلتخملا همانهاشلا

 ةمجرتب دعب نم ةيمالسإلا ةيقرشلا ممألا تمتها
 ةيكرتلا ىلإو «ةينامثعلا ةيكرتلا ىلإ تمجرتف «همانهاشلا
 ةنس دنقشط ىف ةريخألا ةمجرتلا تعبطو ؛ةيقرشلا

 يابت يف تعطر ةئاروتكلا ةخللا ىلإ تيسرتو 5
 ةيودرألا ةغللا ىلإ تمجرتو )١905-84:50(,

 .كلذك

 نويبوروألا فرع يداليملا رشع عساتلا نرقلا يفو

 ةيسنرفلا ىلإ لوم اهمجرتف ءاهب اومتهاو همانهاشلا
 ١87١ ةنس نيب نرق فصن يف ةلودلا ةقفن ىلع تعبطو

 ةينامث يف يسرافلا لصألا اهعم عبطو 141/ا/ ةنس ىلإ

 تفرع .همانهاشلل ةعبط مظعأ يهو «ةمخض تادلجم

 . هلك ملاعلا يف

 «بارهسو متسر ةيزيلكنإلا ىلإ نوسنكن مجرتو
 ةنس ندنل يف تعبطو ةرصتخم ةمجرت هلك باتكلا مث

 مث . ًاضيأ متسرو بارهس دلونرأ مجرتو

 ١94٠08 ةنس عبطو ًامظن هلك باتكلا هوخأو رنرو مجرت

 باتكلا مظعم سوجر مجرت كلذكو ءاهدعب امف

 ىلإ باتكلا مجرتو .1*194 ةنس ندنل يف عبطو

 يف عبطو كاش نوف همجرت :نيترم ًامظن ةيناملألا

 همجرت مث ١856. ةنس ىلإ ١18060١ ةنس نيلرب

 ةنس ىلإ 1694٠ ةنس نم نيلرب يف عبطو «تركر
 ىلإ باتكلا ةصالخ سرج مجرت امهلبق نمو 65

 ىفوأو 147١. ةنس نيلرب يف هعبطو «متسر توم

 يزب اهمجرت «ةيلاطيإلا ةمجرتلا همانهاشلل ةمجرت
 ةينامث يف 1847-1888 ونيروت يف اهعبطو ءامظن

 اننلقت ةنواقلا همانهاشلا نويبوروألا عبطو .تادلجم

 ةنس اتكلك يف ندمل اهنم لوألا ءزجلا عبط ءأرارم



 همانهاشلا

 ١ ةنس اتكلك ىف زكم زنزت اهلك اهعبطو ١6579

 يف لوم اهعبطو .ىرخأ تاعبطل لصأ ةعبطلا هذهو

 رلوف نوف اهنم ءازجأ ةثالث عبطو .مدقت امك سيراب
 ةنسو 1١لا/ ةنس نيب نديل ىف ١885.2

 مازع باهولا دبع روتكدلا

 نسور ةرفلا سماق ولأ
 همانهشل 7 ١ بحاص

 هجو يرجهلا عبارلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف

 كولم رابخأ عمج ىلإ مهتمه اهؤارماو ناسارخ لهأ

 دعب اميف تفرع رافسأ مهل تعمتجاف مهخيراتو ناريإ

 هذه رثكأ ناكو ءكولملا باتك وأ ؛همانهاش» مساب

 يخلبلا رعاشلا ديؤملا يبأ ةمانهاش ةرهشو ًاعويذ بتكلا

 امهتيناث نأ ودبيو . سوط يلاو روصنم يبأ ةمانهاشو
 هذه ىلع سانلا لبقأو ءامهالوأ نم ىفوأو عمجأ تناك

 ىلع ءارعشلاو رمسلل ةدام تراصو لابقإ اميأ بتكلا

 ةرجهللا نم ةئامثالثو رشع ةعست ماع دودح يفو .ءاوسلا

 «سوط يتنيدم ىدحإ ناربط ىرق نم «زاب» ةيرق يف
 ىتح هدشأ غلبي مل اهيحالف دحأ تيب يف ديلو لهأ

 صصق هلايخ بعادو «ةيرعاشلا لياخم هيلع ترهظ

 زهان املو ءهمظن ىلع هعبط ضارف لاطبألاو كولملا

 ةيرجه ةئامثالثو نيسمخو ةعبرأ ماع نيثالثلاو ةسماخلا

 نأ هرعش ناطيش هل لوس حومط جضان رعاش هب اذإ

 يف ةسامحب عفدناف لاطبالاو كولملل ىربك ةمحلم مظني

 «يخلبلا ديؤملا يبأ ةمانهاش مظن ىلإ دمعو قيرطلا اذه

 ريدقتلا قح ردقي رمألا ئداب نكي مل هنأ نظلا ربكأو

 لمعلا اذه لثمب ضوهنلل نيمزاللا رمعلاو دهجلا
 ًاطوش هيف عطقو باتكلا اذه مظن يف عرش امف «ميسجلا

 لاطبألا صصق نم فراج ليس مامأ هسفن دجو ىتح

 ايانث يف هضعب نئمطيو سانلا ةنسلأ ىلع يرجي كولملاو

 صقن هب لمكي ام كاذو اذه نم فرتغي ناكف بتكلا

 نب دمحم روصنم وبأ ناكو هيدي نيب يذلا ردصملا

 روصنم مايأ نييناماسلا طالب رعاش يقيقدلا دمحأ

 مظنب كلذك ًالوغشم (ه؟560-537) حون نب (لوألا)

 فى

 مالغ دي ىلع ليلق دعب لتق هنكلو ءروصنم يبأ ةمانهاش
 فلأ يف «بساجرأو بساتشك» ةصق هءارو ًافلخم يكرت

 .ةسمل

 ينب ةمصاع ىراخب ىلإ هلاحر دش كلذب ملع املف

 يقيقدلا همظني ناك يذلا باتكلا ىلع لصحيل ناماس

 ناكم لك يف هنم ةخسن نع ثحبلا يف ٌدجو «قفوي ملف
 لهأ نم ميمح قيدص دي ىلع هتينمأ تققحت نأ ىلإ

 يقيقدلا توم نكلو ؛رورسلا ةياغ كلذب رسف «.هدلب

 لك «هب مايألا مدقتو  هينيعل تحضو دقو - ةقشلا دعبو
 هتدم يضقنت نأ نم مئاد فوخ ريثأت تحت هلعج كلذ

 يف ىضمف ءاهيلع هتايح فقو يتلا ةلاسرلا ءادأ نود

 يلكلا هفارصنا فرصو ءيش ىلع يولي ال ًامدق هقيرط

 ىلإ جاتحاف هشاعم رمأ ريبدت نع كولملا باب مظن ىلإ
 هدوجو سرك امل غارفلا هل رسييو ةقافلا زوع هيفكي عار
 نإو همساب رعاشلا حرصي مل ريمأ هتاعر لوأ ناكف هل

 تبهذ ام ناعرس نكلو «هيلع هرثآم ركذو هحدمب ىنغت
 «ًانيم وأ ناك ًايح رثأ ىلع هل فقوي ملف ثداوحلا هب

 اترجأو هبلق اترصه ةرسحو ةعول يف هاكبو رعاشلا هائرف
 هذه رعاشلا تايبأ ناونع نم ذخؤيو . همدب ًاجيزم هعمد

 نب روصنم وه ريمألا اذه نأ همانهاشلا خسنلا ضعب يف

 غلب هباتك ناكو هيعار تومب انرعاش حانج ضيه . دمحم

 ىلإ ةوهرهب اهتاملعو هذلب ماجظع لمج اذه ةزيتقلا ف
 ةملك ريغ مهنم لاني الو مظن ام خاسنتساو لقن

 نم هنع نغت ملو هترارم اهنم تقشنأ يتلا «تنسحأ»

 نييعار هل تأيه ةيانعلا نكلو ءائيش ةصاصخلاو ةبغسملا

 ءاربك نم يمليدلا يلع فلد وبأ امهدحأ «نيرخآ

 شاعو هلاح نسحف «سوط يلاو ةبيتق نب ييحو ةنيدملا

 هتياغ ىلإ يضملا نم هل نكم شيعلا نم ضفخ يف
 هرواسي ناك ةياغلا غولب نود توملا نم فوخلا نكلو

 نم رطش مظن نم غرف املك هارنف ءرخآ ىلإ تقو نم
 تضم :لوقيف هرمع نم تاف ام ًايصحم فقي باتكلا

 نديح «نوعسو ثالخ قوفم :ةقن و ويكشتو قامت
 :نوتسو



 ففي

 كولملا ةمحلم مظن نم غرف نيتسلاو ةسماخلا يفو

 اهرخآ اماع نيثالث دهج ةرمث ينج ىلإ ةجاحلا سحأو

 .ةيرجه ةئامثالثو نينامثو ةعبرأ ماع

 روباسين ةرمإ يونزغلا دومحم يلوت كلذ فداصو
 كاذنآ هريزو ناكو «نييناماسلا لبق نم ناسارخ شيجو

 لعج دقو «ينيئارفسالا دمحأ نب لضفلا سابعلا وبأ

 هيلإ رعاشلا ىغتباف «طالبلا ةغل ةيسرافلا ريزولا اذه

 رد رثشنو ء«دومحم باب هغالبإ يف المأ هحدمو ةليسولا
 ىتح هيشاوحو كولملا باتك نوضغ ىف ريمألل هحيدم

 نكلو . هلجأ نم ءدب ئداب مظن باتكلا نأ هئراقل ليخيل

 هيلع نودسفي اوناك ةيشاحلا لاجر نم ريزولا موصخ

 باتكب هبأي ملو ةياشولا هيف ترئأف «ةياشولاب هلمع
 ةلصب هل رمأو ءمتسرك فلأ يشيج يف :لاقو كولملا

 لاطأ : لاقو هيدي نيب ضرألا رعاشلا لبقف ء«هحدم ءاقل

 «متسرك ًافلأ هشيج يف نأ فرعأ نكأ مل ءريمألا ءاقب هللا

 اذه لاق دعب متسر لثم قلخي مل هللا نأ ملعأل ينإو

 نم رعاشلا جرخو باوجلا اذه ريمألا ظفحأف «فرصناو

 نيرشع ريغ دومحم ةلص نم هلصي ملو امقان اقناح هيدل

 فختسا امك اهب هثارتكا مدع انرعاش رهظأ . مهرد فلأ

 نيب ًاوزه اهمسقف «هرمع نم ًاماع نيثالثلا ةرمثب ريمألا
 ريشأو دومحم ةظيفح يف كلذ دازف ,يعاقفو يمامح
 حانج ىلع ةنيدملا رداغ دق ناك رعاشلا نكلو هلتقب هيلع
 .بلطلا هكردي ملف محسأ ليل

 قفوملا ناكو دادغب ًامميم بونجلا ىلإ ردحناو
 ريمأ حدمو هحدمف ءاهيلع يهيوبلا ةلودلا ءاهبل ًالماع

 ةحلاص هتئيب نكت مل قارعلا نأ ودبيو «يهيوبلا قارعلا
 ىلإ ةجاح يف هيوب ونب نكي مل وأ سرفلا كولم باتكل

 ىلع ةفيلخلاو رمألا حبصأ دقو دعب ةيسراف ةيبصع
 ةصق مظنب قفوملا هيلع راشأف «مهتضبق يف ءاوسلا

 وبأ هلبق اهمظن دق ناكو ديدج بوث يف اخيلزو فسوي

 ًالمآ ةصقلا مظن يف رعاشلا ّدجو «يرايتخبلاو ديؤملا

 رفظيف اهمظن دعب ةلودلا ءاهب ىلإ قفوملا همدقي نأ يف
 يف ىدبأو .«همانهاشلا مظن يف هتاف ام هضوعت ةلصب

 كلت مظن يف عيضملا رمعلا ىلع هفسأ ةصقلا هذه ةمدقم

 همانهاشلا

 نكلو ؛كولملاو لاطبألا ريس مظن نم همأسو ةمحلملا

 وأ اهمظن نم غرف امف «ةرقتسم نكت مل قارعلا عاضوأ

 .ةلودلا ءاهبو قفوملا نيب بد دق فالخلا ناك ىتح داك

 لاومأ نم لغ امب ةحيطبلا ىلإ دادغب نم قفوملا برهف

 .م151 ه5 ماع دودح يف

 هجتاو ديرشلا رعاشلاب قارعلاو دادغب تقاضو
 هل مصتعمو ىجنم نع ثحبي هاجتاو بوص لك هراظنأب

 ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ باحر مميف «نتفلا هذه نم

 ةثر ةلاح ىف اهغلب دقو «ناهفصأ برق «ناجنل ناخ ريمأ

 لبق نم جرخ امك ًامورحم دادغب نم هجورخ نع ئبنت
 . روباسين نم

 هربب هرمغو هبانج يف ريمألا اذه هل حسفأ دقو

 نبا هبحأ امك هداسحو هيئناش ديك هنع عفدو هفاطلأو

 ةماقإلا كلذ لك هيلإ ببحف «هيلع هبدح يف غلابو ريمألا

 غرفي مل هنكلو لابلا غراف ماقملا اهب لاطأو ناجنل ناخب

 هيف رخؤيو مدقيو دوجي هيلإ داعف ءدعب هباتك رمأ نم
 هيلع همعنأ ام ركشب ءافو هريمأل اهمدقي ةخسن هنم قمنيو

 هدلو ىلع ءانثو هيدايأب ًاناقرع ضيفي حيدمب اهمتخو

 نيح ادور هدنياز» رهن ىف ًاقرغ توملا نم هاجنأ يذلا

 . عيبرلا مدقمب ةجهبلا مهكراشي موي تاذ موقلا عم جرخ
 نم غلاب ةيرجه ةئامثالثو نينامثو عست ماعب اهخرأو

 . ًاماع نيعبس ءاهز رمعلا

 دازو هرايد نع هبارتغا لاطو رعاشلاب ىونلا طشو
 جاهو ءاهميدأ هدلج سم ضرأ لوأو هنطوم ىلإ هنينح

 ًاغلاب هدلو دقف دعب اهاوس هل قبي مل يتلا هتنبا ىلإ هقوش

 هابأ ًاكرات ةايحلا عيبر ىف هايند ًاعدوم نيثالثلاو ةعباسلا

 .هرمع فيرخ يف نزحلا ةعول يناعي خيشلا

 لظ يف شيعلاو سوط ىلإ ليبسلا فيك نكلو
 ؟ةليفلا مادقأ تحت هقحسب هددهيو همد بلطي ناطلس

 نب سوباق ةحاس ىلإ لاحرلا دشو «سوط ىوه ةبلاغم
 بدألاو لضفلا لهأب هيدان لفح دقو ناتسربطب ريكمشو

 غرف كولملا باتك نم ةخسن دعأو ءارعشلا هبابب محدزاو



 همانهاشلا

 هب تمدقت دقو ةيرجه ةئامعبرأ ةنس ةبارق اهجيبدت نم

 رفظي هلع ناساس ينب ىلإ هبسنب ىقري يذلا ناردنزام

 بارتغالا نم ىساقو دهجلا نم لذب ام ءاقل ةيزجم ةلصب
 يذلا دومحمل ًاعذقم ءاجه كلذ ىلع دازو «نامرحلاو

 هيلع ضرع سوباق نم برقتلا يف ةدايزو ءهدرشو همرح

 ءارعشلاب هربو هبدأو هلضف قوف ناك سوباق نكلو

 ةيعبتلا طباور دومحمب هطبرت ًابيرأ القاع ءاملعلاو
 هلاح ىلع باتكلا ءاقيإب رعاشلا حصنف ءءالولاو

 مهرد فلأ ةئامب هنم هارتشاو ؛ءاجهلا اذه نع لودعلاو

 هنع هاضرب رعاشلا ىنمو هناطلسل ريذاعملا سمتلاو

 هلهأ ىلإ هتدوع بابسأ ديهمتو هدنع هل ةعافشلاو

 نسح نب دمحأ كاذنآ ناطلسلا ريزو ناكو «هتريشعو

 رعاشلا رمأ حاجنإ ىلع سوباق ناعأ يذلا يدنميملا
 ٠6 /ه1497- 140١ يتنس نيب داعف «ناطلسلا ىدل

 ةنج نم هطبهم تناك يتلا ضرألا ىلإ م١١١1 -

 . يح لك ةياهن ىلإ هتلحر اهرهظ ىلع متيل بيغلا

 تيب فلأ نيتس تغلب هتمحلم نأب انرعاش حرصو
 انيديأ نيب يتلا خسنلا نكلو يقيقدلا همظن ام اهنمض

 ناتخسن يدلو أتيب 1757١5و 942051١” نيب اهتايبأ حوارتت

 505055 ىرخألاو ًاتيب 0776٠١ امهادحإ تايبأ غلبت اهنم

 . اتيب

 دنع فقت مل ناطلسلا ىدل ريزولا يعاسم نأ ودبيو

 لذب امب رخال تقو نم هركذي ناك لب رعاشلل ةعافشلا

 تنال ىتح نامرح نم يقلو رمع نم عّيضو دهج نم
 هل رمأف .همرك بئاحس تردو رمألا رخآ دومحم ةكيرع

 ناك ىتح «باب نم سوط ىلإ لصت مل ةريبك ةلصب
 ريخألا هرقم ىلإ هقيرط يف رخآ باب نم اهرداغي هشعن
 :ه15١14 وأ 4١١ ماع هل ناتسب يف هنامثج يروو ثيح

 يف هنفد ناربط ظعاو ضفر نأ دعب ءم١٠ 65 ٠

 كرتو ءًاديرش شاع امك اديرط نفدف «نيملسملا رباقم

 اذه عم يهو ءممألا هب يهايت .ًادلاخ ًايبدأ ًادجم هتمأل

 اذن

 مساو دجملا اذه اهثروم مسا ةقيقح ىسنت وأ لهجت
 وأ نسح همسأ نأ مهبتك يف نورخأتملا يعديو « هيبأ

 نب قاحسإو ًايلع هابأ نومسي امك روصنم وأ دمحأ
 هتايح هفلك يذلا مسالا نكلو .خرف نب دمحأو هاشفرش

 نامزلا دي وقت ملو دولخلا ةحفص ىلع هديب هطخو ةينافلا

 .يسودرفلا مساقلا وبأ :وه هنم دحاو فرح وحم ىلع

 ديجملا دبع نيما .د

 همانهاشلا يف ةيمالسإلا قالخألا

 هتمحلم يف (ةيمالسإلا قالخألا) نع ثحب اذهو

 :مازرف ديمح روتكدلا ملقب بوتكم (همانهاشلا) ىربكلا

 (يسودرفلا مساقلا وبأ) ريبكلا رعاشلا ىلإ رظني

 (ه5١14 وأ )759-5١١« ةرتفلا لالخ شاع يذلا

 ةيرعشلا محالملا مظن يف ةيسرافلا ءارعش زربأك

 محالملا ءارعش عملأ نم ربتعي هنإ لب . . .ةيسامحلا

 ىوتسملا ىلع ةيخيراتلاو ةيئارتلا ريطاسألاو ةيلوطبلا
 .يملاعلا

 مظن يف ةيهلإ ةبهومو ةءافكو غوبنب يسودرفلا زيمت

 ةبآك هيلإ راشي لب . . .يرعشلا لايخلا جسنو رعشلا
 خيرات يف أقلأتم اعمال همسا ىقبيسو «هنف يف ىربك

 .ناريإ يف ةفاقثلاو بدألا

 ريظن ال يتلا «(همانهاشلا) ةيرعشلا هتمحلم نإ ثيح

 ًاليجستو ةينطولا ريطاسألاو صصقلا نمضتت ءاهل
 ةيادب ذنم ناريإب تفصع يتلا ةيخيراتلا ثادحألل

 ةلالسلا لالحمضا ىتحو «ةميدقلا ةيناريإلا ةراضحلا

 . ةيناساسلا

 امك مضت (همانهاشلا) ةيرعشلا يسودرفلا ةمحلم نإ

 محالملا لجست يتلا ةيرعشلا تايبألا عئاور فورعم وه

 دئاقعلاو نئسلاو ديلاقتلاو ةقيرعلا ةيبدألاو ةيخيراتلا

 ةدلاخلا ةميدقلا ةفاقثلا .نمضتت اهنأ يأ ء«ةميدقلا ةيناريإلا

 . . . ةليوط دوهعو ةيدامتم نورق لالخ يناريولا بعشلل

 بناوجلاو تاعوضوملا نم ديدعلا نمضتت يهف كلذكو

 سوردلاو ربعلاب ةئيلملا ةيعامتجالاو ةينيدلاو ةيقالخألا
 اهتميق نم فعاضي امم اذهو .ناسنإلا ينبل ةيوبرتلا



 فى

 رابتعا اننكميو «سانلا اضر دروم اهلعجيو ةيونعملا

 مكحلاو سوردلاب ةعبشم ةمحلملا نم اهب سأب ال ماسقأ
 ةيقنتو قالخألا بيذهتل ةديفملاو ةيبرملا ةيقالخألا

 ةبسنلاب اميس الو ءراكفألا ةظقيو لوقعلا ةيعوتو ناهذألا

 رهدلا عئاقوو خيراتلا ثادحأ نولهجي نيذلا بابشلل

 . مايألاو

 يف ةدوجوملا ةيقالخألا تاعوضوملا زيمتت

 : نيعون ىلع اهنأب (همانهاشلا)

 يتلا ةديدعلا مكحلاو ظعاوملا لمشت :لوألا عونلا

 ةيرعش ةعوطقم لك ةياهنو ةيادب يف يسودرفلا اهدروي

 ةميزه ىلإ لوؤت يتلا عئاقولاو ثداوحلا لجست
 ام قبطي كلذب وهو :مهضارقناو ناسرفلاو نيطالسلا

 ةوعدلا ىلإ كلذ نم فدهيو «ةيرطفلا هلويم هيلع هيلمت
 .ةحيصنلاو رابتعالاو ظاعتالا ىلإ

 اياصولاو مكحلاو ظعاوملا لمشت :يناثلا عونلا
 ناسلب هراعشأ يف يسودرفلا اهدروي يتلا حئاصنلاو

 لثم :ةمحلملا لاطبأ ناسرفلاو ءارزولاو نيطالسلا

 زمره ظعاومو ءروبهاش ىلإ ريشدرألا تاداشرإو ظعاوم
 لدوبت يذلا مكحلاب عبشملا ثيدحلاو ؛مارهب هلجن ىلإ

 ظعاوم نع ًالضف ؛ناوريشونأو رهمجرزوب نيب

 هنكيامع ربعت يهو ..اهريغو هسفن رهمجرزوب

 لاطبأل اهبسني هنأ مغر .هسيساحأو هبلق يف يسودرفلا
 . هتمحلم

 ىلع دكؤي امدنع ءيسودرفلا رعاشلا نإف اذكهو

 همحالم يف اهيعونب ظعاوملاو مكحلا هذه لثم

 ئدابملاب يبلقلا هقلعت عقاولا يف تبثي هنإف «ةيرعشلا
 فروسليفلا هلاق امب انركذت يهو . . .ةيقالخألا سسألاو

 :(م4٠18 ماع ىفوتملا طناك ليئونامع) ريهشلا يناملألا

 «باجعإلا ةجرد ىلإ حورلاب ناذخأي نيئيش كانه نإ
 همارتحاو هباجعإ نإف رثكأ لمأتيو امهب ءرملا ركفي املكو
 ةئيلملا ءامسلا يف :لوألا .كلذل ًاعبت دادزي امهل

 نوناقلا :يناثلاو ءاليل انسوؤر قوف اهارن يتلا موجنلاب
 .انبولق يف نماكلا يقالخألا

 همانتهاشلا

 يف ًاخسرتم ناك يقالخألا نوناقلا اذه نإ «لجأ

 دح ىلإ هركفو هحور عم ًاجزتممو يسودرفلا بلق
 .همانهاشلا راعشأ بلغأ يف ًاحضاوو ًايلج هارن ثيحب

 مهملا عوضوملا اذه قامعأ يف صوغلا لبق

 ال (ةيرعشلا يسودرفلا ةمحلم يف ةيمالسإلا قالخألا)

 ظعاوملا نأ :يهو ةظحالم ىلإ راظنألا تفلن نأ دب

 اهربتعي يتلاو «(همانهاشلا) لوصف يف ةدراولا مكحلاو

 ىغطت دق ءاهلئاق ةفرعمو لقع نم ةثعبنم ةريصبلا بابرأ

 يدؤي ثيحب راعشألل يسيئرلا عوضوملا ىلع ًانايحأ
 يلصألا فدهلا يف كشلا ىلإ عمتسملا وأ ئراقلاب كلذ

 مأ «ةيقالخألا ئدابملا ىلع ديكأتلا وه له ءرعاشلل

 .!؟ةميدقلا ريطاسألاو ةيخيراتلا ثداوحلا ليجست

 لثمب هراعشأ يف رركتملا يسودرفلا داهشتسا نإ
 بسكأ دق ةيماسلا ةيناسنإلاو ةيقالخألا ميهافملا هذه

 محالملا يف هليثم دجن املق ءاديرف ازايتما (همانهاشلا)

 نف ...» :اهتاذ دحب يهو «نيرخآ ءارعشل ةيرعشلا

 كالم وذ هنأب» : يوتسلوت هنع لوقي يذلا ««ملاعلا ةفرعم

 ةينيدلا ةفرعملاب لثمتملا كالملا اذه نإو «ربتعمو تباث

 وهو . . .دئاقعلاو راكفألا ىلمي يذلا وه ةيناحورلاو

 ميا ىف ايندلا بأ ةفاك نيب ةكرتتعمتلا طاقنتلا نم

 .«نامزألاو راصعألا

 عقاولا يف ربتعت ةيناحورلاو ةينيدلا ةفرعملا هذه نإ

 نمو ...اهتدعاقو ةيقالخألا مراكملا ساسأ

 لئاضفلا هذه لثمب تزيمت يتلا ةيخيراتلا تايصخشلا

 نرقلاو ةمرصنملا نورقلا يف ةيلاعلا قالخألاو ةيماسلا

 ملعتلا ءاملع نم ددعو يوتسلوتو طناك :ركذن يلاحلا

 لوتانأو «لراك روتكدلا :لثم اكريمأو ابوروأ يف ةيبرتلاو

 .يويد ناجو كنيلزيكو .رجنيبشاو «سنارف

 لئاضفلا ىلإ تاراشإلا هذه لثم نإ عبطلاب

 يف ةيلج اهارن ءاهيلع ديكأتلاو ةيقالخألا مراكملاو

 مركألا مالسإلا لوسر نع ةلوقنملا تاياورلاو ثيداحألا

 . . .ةكرابملا ةينآرقلا تايآلا يف كلذكو ءّكْبَو دمحم

 مراكم ممتأل تئعب امنإ : فيرشلا ثيدحلا يف ءاج امك



 همانهاشلا

 ىَِلأ ٌوُه . . .ةفيرشلا ةيآلا يف كلذكو . . .«قالخألا

 ْمُهتلِعْيَم ميتو ديب“ حب اذني جنتي الور عتيل ىف كَ
 .[؟ :ةيآلا «ةعمجلا] «ةَكَللَو ّبْنكْلا

 لبق سوفنلا ةيكزت ىلع دكؤي ميركلا نآرقلا نإ
 ءايبنألا ةثعب نم يساسألا فدهلا نإ ثيح . . .ميلعتلا

 ميمتت وه لَو مركألا مالسإلا يبن اميس ال لسرلاو
 . ةيناسنإلا سوفنلا بيذهتو قالخألا مراكم

 نييقيقحلا عابتألا نم ناك يسودرفلا رعاشلا نألو

 نيفراعلاو مالسإلاب نينمؤملا نمو لَو مركألا يبنلل
 قالخألا ئدابمبو ةفيرشلا ثيداحألاو نآرقلاب

 تاذ اهنإ قالخألا ءاملع اهنع لوقي ىتلا «ةيمالسإلا

 اذل «داعملاو أدبملاب ناميإلا ىلإ و «ىنالقع أشنم

 لئاضفلاو مراكملاو ةيمالسإلا قالخألا 8 ذختا هنإف

 هتاعوطقم رثكأل ًاعلطمو .هلمعل ًاقلطنم ةيقالخألا

 يتلا ةعئارلا تايبألا هذه يف كلذ ودبي امك «ةيرعشلا

 : (همانهاشلا) ةيرعشلا هتمحلم اهب حتتفا

 درخو نانج دنواددخ مانب

 درذكنرب هشيدنأرترب نيزك
 ياج دنوادخو مان دنوادخ

 يامنهرهد يزور دنوادخ

 رهيس نادركو ناهيك دنوادخ

 رهموديهانوهامهدنزورف

 تسارترب نامكو ناشنو مانز

 تسارهوكهذشربهدنراكن

 درذكب نارهوك نيز هجره نخس

 درخو ناج هارودب دباين

 تسهوجاروأ سكدنادن ندونش

 : ينعت يهو

 قزري يذلا هللا ءلقعلاو ةايحلا قلاخ هللا مساب]

 نم ىلعأو «يلزألا رونلاو «نوكلا بر هللا .يدهيو

 فمن

 هنأل هللا دبعي نأ ناسنإلل دب الو ءلايخلا ىف روصتلا

 . [ةدايعلل لهأ

 ديحوتلل هتابثإ ىفو «؛ةمحلملا نم رخآ ناكم ىفو

 نم نييداملا تابوا هضفرو «دحألا دحاولا ةدابعو

 هارن ءيرجو طيسب بولسأبو «ةفسلفلاو ةمكحلا ءايعدأ
 :لوقي

 ىوك رايسب نادةفسلف ايأ

 ىوبب ييوك هك ىهارهبميوبن

 تيسن ديحوتز رتهب جيه نخس

 تسيكي دزيإ نتفكو نتفكان هب

 دراذكبرب مشجربهجرهارت

 درخاب تلد ردىمهدجنكب

 شهد يكين نادزي هك ناد نانج

 شنم نادركمرب نيزو تسنازج

 ىوب هديجنس هار يأ هتخس ركوت

 ىوكتفك نيازكره نب هب دباين

 : ينعن يهو
 يذلا كقيرط كلسأ نل «راثرثلا فسلفتملا اهيأ]

 نإ ثيح ءديحوتلا نم لضفأ ةديقع ال هنأل «هب ينيصوت

 يذلا ءيشلا لبقت كنإ .تيبأ مأ تئش دحاو هللا

 هللا ثيح «تنأ هب ركفت يذلا ريغ وه هللا نأ ملعاو .هارت

 . [اهريغ نود ةلاصألا يه ديحوتلا ةديقع نأو .دحألا

 ىف ىناعملا كلت سبتقا دق ناك ىسودرفلا نأ ودبي

 57 «ميركلا نارقلا قم قئانلا نم ةرمزلا هذه فصو

 َنِم ارهدظ َنوُمَلَعَي 8# :مورلا ةروس نم ةعباسلا ةيآلا يف ءاج

 . 49 كف زم زيبا ص مواد زوين
 (همانهاشلا) هتمحلم علطم يف يسودرفلا رعاشلا

 :لقعلا ةناكم نإ لوقي اذكه ءالعو لج هلل هدمح دعبو

 دوب نارايرهش رسفأدرخ

 دوب نارد مان روبز درخ
 ساتش ينادواج هدنز درخ

 نساكدبش نناك تر هتيام هرج



 فحل

 دنمجرأ ارس ودره هب ىيوزأ

 دنيدهب دراد يايدرخ هتسك

 رادروتسد وت اردرخ هشيمه

 رادرودازسان زأ تناج ودب

 : ينعت يهو
 «نيطالسلاو كولملا لامعأ لقعلا بقاري نأ دب ال]

 لقعلا نأ ناسنإلا اهيأ ملعا .راربألا ةنيز لقعلا نإ ثيح

 ثيح ؛«ةايحلا لصأ وه لقعلاو ةايحلا يف دولخلا ينعي

 نم ذختاف لقعلاب طبترت نيرادلا يف ناسنإلا ةلزنم نإ
 .[لالضلا نم كنوصي هنأل «كقيرط يف ًادشرم لقعلا

 جهنب جاهتنالا موزل ىلع يسودرفلا دكؤي كلذ دعب

 هذه يف كلذ ودبي امك الئ يلع ةيصوو ِّكْلَو يبنلا
 :تايبألا

 اهردب رهز يباب هك يهاوخ وج

 الب مادهب ىراين ردنارس

 ىوجوهار تربمغيب راتفك هب

 ىوش بأ نيدب اهيكريتزأ لد

 ىارس ركيد هب ىراد مشجركأ

 ىاجريك يصوو يبن درتهب

 : ينعن يهو
 يف عقت الو فارحنا يأ نم وجنت نأ تدرأ ول

 «ةايحلا يف كل ًاليلد لوسرلا مالك نم ذختاف ءايالبلا
 هيصوو ىبنلاب كسمتف ةرخألا ىف ةداعسلا تدرأ ولو

 ١ : .[ىضترملا

 ناطلسلا وجهي وهو ؛يسودرفلا لاق ىنعملا اذهبو

 : يونزغلا دومحم

 نخسري ناك دندرك زمغارم

 نهكدش يلعو يبن رهمهب

 منك تياكح نم ناشرهم ركأ

 منك تيامح دص اردومحم وج

 يس يحب

 هماتهاشلا

 يبح نأ اوملعيلو «يبلق يف ةريبك ةناكم امهلو كغ

 يبح نم ةرم ةئامب رثكأ ةئظ يلعو هلي يبنلل

 .[دومحمل

 ىلع يسودرفلا دكؤي ةمحلملا نم رخآ ناكم يفو

 ناسنإلا ميركت لوح ميركلا نآرقلا يف ءاج امب هناميإ

 : ةكرابملا ةيآلا يف ءاج امك ءضرألا يف هللا ةفيلخك

 4 . ةَميِلَح ٍضَأْلا ىف ٌلِعاَج نإ ٍةكبتلنل تلُيَر َلاَك ْدِإَو ١
 7٠[. :ةيآلا «ةرقبلا]

 زهقت منان او ذيك دقت ةجاط + ىنردلألا ةيكلاو
 نبي ريثكح ّلَع ْرُهتْلَسَمو تبطل س م مهتفررو رحبلاو ربل

 7١[. :ةيآلا فارسإلا] «2(4اًليضفن اََْلَح

 نيماضملا هذه عمج يسودرفلا رعاشلا نإ ثيح

 وهو .ةظعوملاو ةمكحلاب نيئيلم نيتيب يف ةعئارلا
 :لوقلاب ناسنإلا بطاخي

 دنأهدروأرب يتيكود زارت

 دنأ هدهروريب يجنايم نيدنج هب

 رامش نيسب ترطف نيتسخن

 رادم يزايب ار نتشيوخ ىيوت

 : ينعن يهو
 دقو «حورلاو ةداملا نم طيلخ ناسنإلا اهيأ تنأ]

 نم طحت الف ءكلجأ نم ايندلا تاناكمإ لك ترخس

 . [كسفن ردق فرعاو «كتميق

 يسودرفلا رعاشلا وعدي ةميكحلا ةرظنلا هذه نمو

 «ريكفتلاو ميلعتلا ىلع هثحبو .هسفن ةيكزت ىلإ ناسنإلا
 ثيح نارسخلل ًاببس هريتعي يذلا لامكلا ءاعدا نم هرذح
 :لوقي

 نامز ىكي نتخومأ زأ ىاسايم

 نامك ردنأ لد نكفيم شنادز

 متخ وت درخ ماو هك ىيوكوج

 متخ ومأ متسياب هجره همه

 راكزور دنك ىزاب زغن ىكي

 راكزومأ شيب تدناشنب هك



 همانهاشلا

 مدش اناد هك ىبوكوج ينادن

 ىيوت سك نيرت نادان هك ناد نانج

 . .ىونشن ناكدنناد راتفك وج

 : ينعت يهو
 تننظ ام ىتم «ةظحلل ىنح ًادبأ ملعتلا كرتت ال]

 لهجلا وه اذهف ءيش لك فرعتو ًاملاع تيسمأ كنأ

 غصت ملو «ملعتلاو ميلعتلا تكرت ول كنأ ملعا . هنيعب

 . [ناسنإلا ينب لهجأ كنإف ءامكحلاو ءاملعلا مالكل

 دنا سلاف

 انيق ةقيرشلا ةيوجنلا ثيداحالاو ميركلا نآرقلا: يف ًارازم

 يفتكن اننإف راصتخاللو . . .ملعتلا ىلع ثحلا صخي

 .(رمزلا) ةروس نم 4 ةيآلاب

 كدي امن نولي ال يزل هولي نا ىرتسي لع لث»
 . «بتبنأْلا أوو

 ولو ملعلا اوبلطا» .,فيرشلا يوبنلا ثيدحلاو

 نإو .ملسم لك ىلع ةضيرف ملعلا بلط نإف «نيصلاب
 .«بلطي امب ىضر ملعلا بلاطل اهتحنجأ عضت ةكئالملا

 ملعلا بلاط بيصت يتلا ةريطخلا ضارمألا نمو

 هذه لثمب ملعلا بلاط بيصأ نإف ءبجعلاو رورغلا

 : فت نينمؤملا ريمأ مامإلا ثيدح هيلع قبطنيسف ةفآلا
 فعض ناوئعو هسفن ناهرب هسفنب لجرلا باجعإ)

 .(هلقع

 لامكلل رهظمك ناسنإلل رظني ناك ىسودرفلا نألو

 اكمال ةارمو ةيوتعسلا ةيعتانلا ارم 2 قلطيملا لامثتلاو
 «ةيدبألا ةداعسلا لين نع رخأتي ال ىكلو ةيهلإلا راونألا

 هرذحيو ةفرعملاو ملعلا بسك ىلع هثحي رعاشلا نإف
 : لثم ةئيسلا تافصلا نم أمود

 قافنلاو بذكلاو عمطلاو صرحلاو ىوهلا بح

 . .ملظلا كلذ لك نم أوسألاو لسكلاو

 ناك ءظعاوملاو مكحلاب ةئيلملا هراعشأ قيرط نعو
 يهلإلا باقعلا نم فوخلا ىلإ ناسنإلا وعدي انرعاش

 يف لادتعالاو نسحلاو حلاصلا لمعلاو ربصلا ىلإو

 ففي

 نع داعتبالاو ءنيفراعلاو ءاملعلا ةسلاجمو ةايحلا

 ًالضف «ةايحلا عئاقو نم سوردلاو ربعلا ذخأو ؛ةلهجلا
 . .ةليصألا ةيناسنإلا تافصلا نم ريثكلا نع

 اهئاوتحا نع ًالضف ؛(همانهاشلا) ةمحلم نإف اذكهو

 ةيلوطبلا محالملا درسو ةيلاتقلاو ةيسامحلا راعشألا ىلع

 انلق امك اهنإف الإ اقول او ةلوطسالاو

 ةنيمثلا تارهوجملاو رردلا نم ًاسيفن ًانازخ ربتعت ًافنآ

 لاصخلاو قالخألاب ةعبشملا ظعاوملاو مكحلاو

 تايبألا نم جذامن ىلإ هاندأ ريشنسو . . .ةنسحلا

 لاصخلا نأشب همانهاشلا ىف تءاج ىتلا ةيرعشلا

 : يهو انآ اهان ركذ يتلا ةيقالخألا

 :ىوهلا

 :يسودرفلا لوقي

 درخرب وه ددرك هريج ركأ

 درمشن نامدرمزأ تدنم درخ

 اوه ددرك هريج دروخرب ركأ

 اهر سكاوه هكنجز دباين

 ريزبار اوهدراك دنمدرخ

 . .ربلد ريشوج شناتساد دوب

 : ينعن يهو

 كولماعي نل ءالقعلا نإف ءكيلع ىوهلا بلغت ول]
 سواسو نم رفي نأ دحأ يأل نكمي الو .ناسنإك

 دسألاك وهف هاوه ىلع بلغتي نمو .. .ءاوهألا

 :[راوغملا

 : 95 مركألا لوسرلا لوقي امكو

 ريمأ لوقيو .«هاوه بلغ نم سانلا عجشأ»
 .«ىوهلاو لقعلا عمتجي ال» : دع يلع نينمؤملا

 : ميركلا نآرقلا يف ءاج ءاذه لك لبقو

 4# هنأ يرق م ىَدُه ريغ 5 م ٍنَمِم ل نمو

 .[6 :ةيآلا ٠ صصقلا]

 :ةيآلا ءص] لأ ليم نع َكلِضِ ىوهلأ عْيَت دي الو#
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 فيلل

 لا نو (©2كرفأ ِنَع سئل تو ير ْمََم َفاَح م اموال
 .[١4و 5٠ :ناتيآلا «تاعزانلا] 42 فوأسلا ف

 : عمطلاو صرحلا

 : يسودرفلا لروقي

 نبك ىايوجوزأ هدنتسرب

 نيرفأ دونشن سكز يتيك هب
 ناهج دنامن وترب هك يناد وج

 ؟ناورو ناجزأ زأ يناجنار هج

 ىوجم ىتسيبو ىراد هجنأ روخب

 . . .ىوربأ ىمه دهاكزأ زأ هك

 : ينعت يهو

 . عامطلاو صيرحلا ايندلا يف صخش يأ مرتحي ال]

 كندب بذعت مل نذإ «ةيقاب ريغ ايندلا نأ فرعت تمد ام

 الو كدنع امب فتكا .اهيلع صرحلاو عمطلاب كحورو
 نايضقي عمطلاو صرحلا نأل ءاهنم ةدازتسالا لواحت

 .[ناسنإلا ةعمس ىلع

 : © مركألا لوسرلا لوقيو

 لاملا ىلع صرحلا :نانثا هنم بشيو مدآ نب مرهي»

 ةروصب هسفن ثيدحلا ءاج امك (رمعلا ىلع صرحلاو

 : ىرخأ

 صرحلا :ناتلصخ هيف بشتو مدآ نب بيشي

 .«لمألا لوطو

 : 2 يلع مامإلا لوقيو

 . (ردقلا لذي نكلو قزرلا يف ديزي ال صرحلا)

 : قافنلاو بذكلا

 : يسودرفلا رعاشلا لوقي

 غورد رب لدو ابوك برج نابز

 غورف دريكت اناد درمرب

 ىتسار زأ رس دبابتوك ىسك

 ىتساك مهوراك شدريك ىزك

 همانهاشلا

 غورد دراد هريتار درم خر

 غورف دريكن زكره شيدنلب

 : ينعن يهو
 نأش ال بذكلاو قافنلاو نيزملاو لوسعملا مالكلا]

 هنإف ريخلا لمع نع لختي نمو .ءالقعلا راظنأ مامأ هل

 هجو دوسي بذكلا .ءاوسلا نع لضيو فرحنيس
 .[هومس نود لوحيو ناسنإلا

 : 6 دمحم لوسرلا لوقي نأشلا اذهبو

 ميلع قفانم لك يتمأ ىلع فاخأ ام فوخأ»

 .«ناسللا

 :ًاضيأ 28م2 يلع مامإلا لوقيو

 دنع ًاهيجو نوكي ال نيهجولا اذ نإف قافنلاو كايإ)

 . (هللا

 . (بذكلا قئالخلا حبقأ)

 : يسودرفلا لوقي رخآ عئار يرعش تيب يفو

 .راكبانرب درم دوب لهاك وج

 . . .راكزور لد ددرك ريسوزأ

 : ينعت يهو
 عبشتس ايندلا نإف «هلمع يف ناسنإلا سعاقت ول]

 .[هدوجو نم

 : لسكلا

 : يسودرفلا رعاشلا لوقي

 نكرود يلهاكزأ يناسأ نل

 نكروس تنت جنرزو شوكب

 تسين جنر ىب دوس ناهجردنأ هك

 تسيت جنكدوب لهاك هكار ىسك

 جنك دنم درخ يأ تساردنأ جنر هب

 جنر هدربان جنك ىسك ديابن

 نعت يهو

 ىتح كدهج لذبأو عساو ءلسكلا نع لخت]



 همانهاشلا

 .بعت الب رامث ال ايندلا هذه ىفف . كلمع رامث فطقت

 لاني ال هتودبو .دهجلا لذبو يعسلا يف نمكي زنكلاف

 .[زنكلا كلذ ناسنإلا

 مجنلا ةروس نم ١5و 1٠ ناتكرابملا ناتيآلا

 هرم مث 9 كرب فْوَس ٌمَيَعَس ّنأَو» : هتاذ ىنعملا نانمضتت

 . 42 قَرَأْلا ارجل

 : 5# دئاقلا لوسرلا نع درو امك

 «. . . لسكلاو زجعلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا»

 :روجلاو ملظلا

 :ناوريش ونأ ناسل نع يسودرفلا رعاشلا لوقي

 دابق ناوريش ون تفك نينج

 دادز دجيب هب رسار هاش نوج هك

 هايسار وأ روشنم خرج دنك

 هاشزين اروأ دناوخن هراتس

 دوب ناهاش لزع همان «متس

 . . .دوب ناهانكيب لد دود وج

 : ينعت يهو
 سانلا ملظ كلملا نأ ول «ناوريش ونأ لاق اذكه]

 ينعي ملظلا نإف .ايندلا يف رسخيس هنإف لدعلا رجهو

 .[كولملاو ةربابجلا لاوز ةيادب

 عضاوم يف ملظلا ىلإ ةكرابملا تايآلا تراشأ دقو

 : ةريثك

 و ْمُهَل ريم هَل نكي مل اوملكو اوك نيل ّنإ)
 َكِلك نو ادبأ آف َنيِنَح َمَئَهَج + يلع الإ 2 قيل مي
 .[179و 128 :ناتيآلا اسنلا] 3(4)اريس هَل

 : فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يف ءاج امك

 .«ةمايقلا موي تاملظ ملظلا»

 : ك2 يلع مامإلا نع يورو

 .(ملظت نأ بحت ال امك ملظت ال)

 فححلا

 ةيصو يف ع نيسحلا نب يلع مامإلا لوقيو

 . (هللا الإ كيلع هل رصان ال نمل ملظلاو كايإ»

 .ريغلاب ىذألا قاحلإ مدع

 : نأشلا اذهب يسودرفلا لوقي

 لدكتنسو دشاب نوردنا هايس

 لدكنت دوش ىروم هكدهاوخ هك

 ناهمدزبنو ناهكدزين

 ..ناهج دزرين ىروم رازأ هب

 : ينعت يهو

 بحتو ةيح اهنأل ءاهتابح لمحت يتلا ةلمنلا ذؤت ال]

 ديدشو بلقلا دوسأ هنإف «ةلمن يذؤي نم .اهتايح

 نأ قحتست ال ايندلا نأ نودقتعي راغصلاو رابكلا .ةوسقلا

 .[اهيف نيرخآلا يذؤن
 ةرذلا رصع هيلع اوقلطأ يذلا رصعلا اذه ىفو

 تلخت دق تاعمتجملا نأ دهشن ءءاضفلا ىلع ةرطيسلاو

 «ةليصألا ةيناسنإلا تافصلاو ةيونعملا تالامكلا نع

 سانلا ملظو ءامدلا كفسو بورحلا بوشن ىلإ ىدأ امم

 ءملظلا نإ لب .مهنم ءافعضلاب ىذألا قاحلإو

 ىنعملا اذهبو .مويلا ملاع يف داس لتقلاو «باهرإلاو

 :بازحألا ةروس نم ه4 ةيآلا ىف ءاج

 < ربعي ٍتَِمْؤْمَلَم نييؤنلا توثق َندلاَد»
 . 4 )ايم امّثإو اهب اوُلمَسحَأ دَقَف قف

 : هو مركألا لوسرلا لوقيو

 :باوثلاو ءازجلا

 :يسودرفلا رعاشلا لوقي

 ىرب رفيك ماجرف هدرك نيزوت

 و رو صم تراه

 اويساكا ام

 ىروخرب ىب هتشكاجك ىمختز



 املا

 تسيدزيا هرفاداب زور نونك

 تسيدب دزياز اردب تافاكم

 دب ماجرفب ىنيب هكدب نكم

 . .دب مان ناهجردنا ددرك دبز

 سرتسد دب هب دمأ هك هكناره

 . . سك هبدب نكمو سرتب نادزيز

 ترب ديأ ىكين ىنك يكين وج

 تروخردنا دشاب ىدبار ىدب

 : ينعت يهو
 نوكي كباسح نإف ءايندلا يف ئيس لمعب تمق ول]

 . ايندلا يف هتعرز ام رامث كانه ينجتسو .ةرخآلا يف

 ءوسلا لمع ىلع تمزع ىتم هنم شخأو هللا ركذت

 . كلذب كسفن تثدح وأ

 .باوثلا ىقلتس كنإف تنسحأ نإ

 . [باقعلا ىقلتس كنإف تأسأ نإو

 :ميركلا نآرقلا يي

 مهلدمعأ اوس ور اناس ُساَّنلَأ رَدَصي ذِمْوَي

 را ٌلَمْعَي نَمَو و 90مَرَص اريح َوَد ورد َلاَفْتِم ٌلَمَعَي

 [5-07 :ناتبآلا ؛ةلزلزلا] . 49 ري اَرَس

 :لدعلا

 ىف ءاج دقو

 : يسودرفلا رعاشلا لوقي

 ةريجتات قا نكفانا#ةادزنلا
 ىوجماك وزرأهمهرب ىوش

 دبو كينرهب نداد داد داد دوخز

 درخ دزنب ىيوكهجرهزاهب

 ٠ ينعن يهو

 «ةرهشلا نع ثحابلا اهيأ ًالداع تنك ول]
 ءاوس لمعلا يف ةلادعلا مزتلا «لامآ نم هيلإ وبصت ام

 .[ارش مأ ًاريخ

 :ةدئاملا ةروس نم 4 ةيآلا يف ءاج دقو

 همائهاشلا

 م اولدغا أرأيت الآ ع وم ناك مَ
 . © َوُلَمَعَت امي ريح هَل تك ةَنااوُعَت 06

 : ةلثكط يلع مامإلا لوقي امك

 «كتصاخو كلهأو كسفن نم سانلا فصنأ»

 .«قيدصلاو ودعلا يف لدعاو .ءىوه هيف كل

 :ناسحإلاو ربلا

 :يسودرفلا رعاشلا لوقي

 ىارك ىكن ىوس ىيهدنزاتوتع

 ىارس ركيد هب ىباي ماك ركم
 ىدبرب كلف تسد تسزارد

 ىدرخي ركانك ىيوكين همه

 راكد اي ناهج ردنا تسيكين هك

 راكزور نادواج ىسكبزامن

 : ينعت يهو

 ىتح ؛ريخلا لمعت نأ كيلع نإف ءًايح تمد ام

 باقع نأل ايندلا يف ريخلا لمعا .ةرخآلا يف زوفت

 ناسحإلاو ريخلا .ايندلا يف ًاعيرس هاقلت ةئيسلا لامعألا

 .[ايندلا يف نايقبي ناذللا امه

 لمع ىلإ ةديدع تاراشإ ميركلا نآرقلا يف

 :لحنلا ةروس نم 4٠١ ةيآلا اهنم ناسحإلاو ربلاو ريخلا

 . .«تزكلا ىذ ياتي ٍنسعِإْلاَو ٍلْدَملاِب ٌرْمأَي هنأ َّذِإ)
 2 ْنِإ# ءارسإلا ةروس نم ةعباسلا ةيآلا يف كلذكو هر لس

 . 4أهت خامل نرر كشنأر خشن
 : 92 يلع مامإلا لوقي

 .(ناسحإلا نم لجأ ةليضف ال)

 :ربصلاو ملحلا

 يسودرفلا رعاشلا لوقي

 مشخ هب دياين ناراب درب درس

 مشج دنباتياهيندوبانز

 دردكبدخز ىرابدربركو

 ءاج دقو

 درب ىتسسهب ىنامك رالود



 همانهاشلا

 : ينعت يهو
 لامعألا نع نودعتبيو ءًادبأ نوبضغي ال نورباصلا]

 نكلو . .ةكلهتلا يف عوقولا نم نورذحيو ؛ةمطحملا

 لسكلا ىلإ يدؤيس هنإف هدح نع داز ول ربصلا

 .[فعضلاو

 ملحلاب لبقي ال يسودرفلا رعاشلا نإف ظحالي امكو

 فعضلا هيف رمضيو .«هدح نع ديزي يذلا ربصلاو

 .لالحنالاو

 ريخ» :ىنعملا اذهب فيرش يوبن ثيدح كانهو

 .«اهطسوأ رومألا

 اذهو ...املكلا عماوج تيتوأ» :كلذكو

 ىلع لدي وهو «قالطإلاو ةيمومعلاب زيمتي ثيدحلا
 .ةيناسنإلا تافصلا عيمج يف لادتعالا

 : 86 لوسرلا لوقي كلذكو

 . «ملحلاب يتيزو ملعلاب يننغأ مهللا»
 .«ةرخآلا يف ديسو ايندلا يف ديس ملحلا»

 : :ئكلَع يلع نينمؤملا ريمأ لوقي امك

 .«بضغلا ران ئفطي ملحلا»

 : قافنإلا يف لادتعالا

 :يسودرفلا رعاشلا لوقي

 فالرهبزا تميس نكم نيزه
 فازك ردنا نكاريم هدوهيب هب

 ىاجب ىنامب ىنيزك هنايم

 ىار كاي ارت دناوخ دنمدرخ

 ٠ ينعت يهو
 اذإ :رهاظتلل وأ ًاثبع لاومألا قافنإ يف فرست ال]

 كتايح ىف رمتستس كنإف قافنإلا ىف لادتعالا تمزتلا

 ْ  [لمعلا اذه لثم نوديؤي ءالقعلاو ءًاديعس

 :نأشلا اذهب لَو مركألا لوسرلا لاق امك

 .«ةشيعملا فصن ةقفنلا يف داصتقالا»

 تاميلعت اهيف ءارسإلا ةروس نم 79 ةكرابملا ةيآلاو

 ١م54

 قافنإلا يف لادتعالاب مازتلالل رشبلا ينب ةفاك ىلإ ةدلاخ

 :نامزألاو روصعلا رم ىلع

 سلا لك اكهلسسَب الو َكِقْبَع لإ لول َكَدي ْلَعَج الو»
 . 4( اوت امم دم

 : ءالقعلا ةسلاجمو نيلهاجلا نع داعتبالا

 :يسودرفلا لوقي

 ىرتدب زازج يباين نادانز

 ىركتن ناشناد ىب ىوس ركن

 هوك دكنس لد دلانب نادانز

 هوكش سكرب درادن اريزا

 ار ماجنا زاغا زا دنادن

 . . .ار مان ىمه دناد دكنن زا هن

 : ينعت يهو

 كيلعو «بعاتملا كل ببسيف لهاجلا تسلاج نإ]

 نم نئت روخصلا نإف «نيلهاجلا ةسلاجم نم رذحت نأ

 الو .هلامعأ ةبقاعل ةيمهأ ريعي ال لهاجلا نأل ؛ةلهجلا

 .[لذلاو زعلا نيب قرفي

 لهجيو لذلاو زعلا لفغي لماجلا نإ ثيح
 لهجلا» : ةلئَت يلع مامإلا لوقي امكو «لئاضفلا

 رذح هيلع هللا مالس وهو ««لئاذرلا حبقأ نم لئاضفلاب

 ةسلاجم رذحا) : لهاجلا ةسلاجم نم ًارارم ناسنإلا

 لوسرلا لوقيو . . .(لقاعلا ةبحاصم نمأت امك لهاجلا

 نأ ديري هنإف قمحألا ةبحاصمو كايإ» : كو مركألا
 .(كرضيف كعفني

 رعاشلا لوقي ءالقعلا ةسلاجم موزل لوحو

 : يسودرملا

 نبشت مدرم دنمدرخاب ركد

 نيدو نيئارب دشابن نادان هك

 دوب ناج نمشد اروت اناد هك

 دوب نادان هك ىدرم تسود زا هب

 : ينعد يهو
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 ناميإ ال لهاجلا نأل «ءالقعلا ةسلاجم مزتلا]

 قيدصلا نم لضفأ لقاعلا ودعلا نإ ثيح ...هل

 .[لهاجلا

 :ةربعلا ذخأو ظاعتالا

 :يسودرفلا لوقي

 شيوخ زار دنك هداشكرك نيمز

 شيوخ زاغاو ماجنارس ديامن

 دوب نارادجات زارب شرانك

 دوب ناراوس زري شرب

 شنماد دوب اناد درم زارب

 شنه اريب بيج خرهام زارب

 هكرت هجرب ترسرب ىهن رسفا هج

 هكرم نادندو هكنج درذكيورب

 : ينعت يهو

 اهنإف ءاهنماكمو اهرارسأ نع ضرألا تحصف ول]
 ءاملعلاو ناسرفلا ءامدو نيطالسلا اهفوج نم جرختس

 ةبقاعلا نإف نكي امهم نذإ . ..ةمعنملا هوجولا يوذو

 .[توملا يه

 :رخآ ناكم يف لوقيو

 ناهاشنهاش جاتورس نا اجك

 ؟ناهم ىمارك روالد نا اجك

 ناكدننادو ناميكح نا اجك

 . . ؟ناكدنناوخ رادرب جنر نامه

 مانك نشدوب هوكرد هكنا اجك

 ؟ماكو مانزو ماراز هديرب

 ربا هبار شرس ىدوس هكنا اجك

 ؟ربزه سراكش ىدوب هكنا اجك

 تشخو نيلاب دنراد كاف همه

 كاخ ىوس ندشديأب ميكاخز

 همانتهاشلا

 كابو راميتو تسا ىسرت ىاج همه

 ؟تسا تلفغ همه ام هرهب ارج

 : ينعت يهو

 نيأ «ناسرفلاو لاطبألا نيأ «كولملاو ناجيتلا نيأ]

 ىوس اهب زفي مل «بارتلا اودسوتو ًاعيمج اوتام دقل
 ىلإ دوعن نأ دب الو «بارتلا نم نحن . . . نينسحملا

 .[؟ةلفغلا ىف طغن

 :نأشلا اذهب ميركلا نآرقلا يف ءاج دقو

 .[؟ :ةيآلا .رشحلا] © رص لوي اوريَبع»
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 .[ا9/4 :ةيآلا .ءاسنلا]

 ني نا َُبِنع نك َفِنك أوُرظنأَك ٍضّردلا ىف اُريِس لم
 .[47 :ةيآلا :مورلا] 4 ُّلَبَق

 : ؛ئغ يلع مامإلا نع روثأم لوق كانهو

 . (رابتعالا لقأو ربعلا رثكأ ام)

 ًاتيب ركذي ةمحلملا نم رخآ ناكم يف يسودرفلاو

 : سوردلاو ربعلاب ًائيلم ًاعئار

 راديابان ناهيك تسنينج

 راكم ىكين مخت زجب ىورد وت

 : ينعي وهو

 عرزت الف «دبألا ىلإ ىقبي نلو ال نوكلا ماد ام]

 اندرأ ول اننأل ءام ًاعون ثيدحلا ىف انبهسأ اننأ ودبي

 ةيرعشلا تايبألاو مكحلاو ظعاوملا عيمج ىلإ ةراشإلا

 ميكح اهمظن يتلا سوردلاو ربعلاب ةعبشملاو ةيقالخألا

 اهيلع انقلعو تايبألا تائم اهددع زواجتي يتلاو «ءسوط

 ىلإ ةجاحب نوكنس اننإف ءافنا هانعيتا يذلا بولسألاب

 . !!اهسفن (همانهاشلا» تاحفص نم رثكأ تاحفص



 همانهاشلا

 كرتي ال هلك كردي ال ام :ةدعاقل ًاقيبطتو نكل

 انرودبو .ةيماسلا يناعملا هذهب انيفتكا دقف . . .هلج

 وأ ؛(همانهاشلا) ةعلاطم ىلإ ءابدألاو نيققحملا وعدن

 يف روغلاو تاونس ةدع لبق دعأ يذلا اهصخلم

 ال ةقدب (همانهاشلا) أرقي ال نم نإ ًاقحو . . .اهقامعأ

 يسودرفلا ريبكلا رعاشلا ةناكمو ةمظع ردقي نأ هنكمي

 يف يقالخألا بناجلا صخألاب ,يسرافلا بدألا يف

 . ًافنآ هيلإ انرشأ ئدلا كمل

 هيلع بلغت يذلا برطضملا انملاع لثم يفو
 ةيرتنملا تارعلا بانج نع ةيداعلا ةزامجلا)
 سفنلا بحو ةينانألا ىلع ةيناسنإلا تاعمتجملا ءاكتاو

 ةفرحنملا ةيسفنلا لويملاو ةيناويحلا ءاوهألل مالستسالاو

 بورحلا دسافمو ملظلاو بذكلا عويش نع ًالضف
 تافصلا قيرب توفخ لباقملا يفو . . .ءامدلا كفسر

 لئاضفلا ةعاشإو سوفنلا بيذهت ىلإ ةفداهلا ةنسحلا

 هذه دوجو نإف .فورظلا هذه لثم يف لوقن . ةيقالخألا

 ةيقالخألا لئاضفلاو ميقلاب ةئيلملا ةيرعشلا تايبألا

 ءيضت ةيادهو لمأ ةقراب لثمي ةيماسلا ةيناسنإلاو

 ةيبرتلا ملاع لوقيامكو . . .ةيرشبلا مامأ بوردلا

 نم درف لك زيمتي» :(يويد ناج) رصاعملا ىكريمألا

 ثيحب .ةصاخ تاءافكو ةيتاذ ىوقل هكالتماب رشبلا دارفأ

 لكشب اهامنو ىوقلاو تاءافكلا هذه ىبر ام ىتم هنإ

 .قاشلاو برطضملا ملاعلا اذه يف هنيعتس اهنإف ميلس

 ءاملع اهب مزتلي نأ يغبني يتلا ةيسيئرلا ةمهملا نإف اذل

 اهتيمنتو تاءافكلاو ىوقلا هذه ةيبرت يه ميلعتلاو ةيبرتلا
 . «ةتباث ةيقالخأ تاداع ىلإ اهليدبتو

 نأ ىلإ ريشن نأ انمزلي «ةساردلا هذه ماتخ يف

 دعبأ ىلإ هنطول ًابحم ًارويغ ًاينطو الجر ناك يسودرفلا
 . . .لقنلا يف ًانيمأو ءدح

 تايبألا نم ددع يف ةيلج لاصخلا هذه ودبتو

 يذلا يتآلا تيبلا لثم .همانهاشلا يف ةدراولا ةيرعشلا

 تن رقلا كيدحملا دوام ننقا

 اكن

 دوش ناريشو ماكنلب مانك

 : ينعي وهو

 شوحولل ًائنطو نوكت نأو «ناريإ رمدت نأ ًافسأ]

 . [ةرساكلا

 رعاشلا هغلب ام ىلع لدي يذلا رخآلا تيبلاو

 ًاضيأ سبتقم وهو «ةلوجرلاو سفنلا ةزع نم يسودرفلا

 : 2 نيسحلا مامإلا ءادهشلا ديس نع روثأم لوق نم
 الإ نيملاظلا عم ةايحلاو ةداعس الإ توملا ىرأال ينإ)

 :لوقي ثيح «(امرب

 ىكدنز نيازارتهب هكرم ارم

 . . .ىكدنب منك مشاب رالاس هك

 : ينعي وهو

 ًادبع اهيف نوكأ يتلا ةايحلا نم لضفأ يل توملا]

 .[ًاميعز ينوك مغر

 ءانثأ هنأ ىه انه اهتراثإ تددو ىتلا ىرخألا ةطقنلاو

 ال ةدع ةمهم تاظحالم يرظن تفل همانهاشلل يتعلاطم
 : يهو اهيلإ ةراشإلا نم سأب

 :ىلوألا ةظحالملا

 ريشي وأ ءاسنلا ركذي نأ ديري امدنع يسودرفلا نإ

 مرتحم بسانم لكشب نهنع ربعي هنإف هراعشأ يف نهيلإ
 ميقلا نمو هتلوجرو هتريغ نم كلذ ًامهلتسم ء.ًادج

 يتلاو ءاهب نمؤي يتلا ةليصألا ةيمالسإلا ميلاعتلاو
 اذه يف ةدراولا ةديدعلا ةينآرقلا تايآلا نم اهملعت

 : ةكرابملا ةيآلا هذه لثم لاجملا

 «ياَج آو ني. َشْوَسَس امم َموشلاَس انلت»
 , [07 :ةيآلا :بازحألا]

 اهنمو ؛ةيرعشلا تايبألا نم ديدعلا يف كلذ حضتيو

 صصق تايصخش ىدحإ اهيف فصي يتلا ناتيبلا ناذه

 :لوقي ثيح (ةريم) نعذتو ةمحلملا

 ىور هديشويب تفر نورد هدري هب

 ىوم ديشويب شرهم ديشوجب



 اين

 : ينعي وهو

 .[اههجوو

 : اهلاح ناسلب لوقيو

 بايسارفا تلخد منم ةزينم

 . .باتفآ ارم يديدن هنهرب

 : ينعي وهو

 ينرت مل سمشلا ىتح «بايسارفا تنب ةزينم انأ]

 : ةيناثلا ةلذحالملا

 مارتحا نم ةأرملل هنكي ناك ام عم يسودرفلا نإ

 « كلذ ىلإ اهوعديو باجحلاو مارتلالاب اهفصيو ميركتو

 موزل ىلإ ًايعادو ةأرملل ًابحم ناك رشبلا نم هريغك هنأ الإ

 ءاهتابيطو ةايحلا ذئاذلب عتمتلاو اهب يعرشلا نارتقالا

 : نيتكرابملا نيتيآلا يناعم دسجي كلذب وهو

 . [0ا/ :ةرقبلا] 4 عكتفَور ام ٍحتَ نم أول . . .»

 نم ِتبيطلاَو وداع ََض لأ هلأ ةَنيِز ُمّرَح ْنَم لقول

 .["5 :ةيآلا «فارعألا] « ٍقْررلَ

 :فيرشلا يوبنلا ثيدحلا كلذكو

 هايند الو «هايندل هترخآ كرتي مل نم مكريخ»

 لوقي ثيح . . .«سانلا ىلع الك نكي ملو ؛هترخآل

 : يسودرفلا رعاشلا

 تسد ريزركو مديد ههشركا

 تسري نادزي درم لد كايركو

 تدقسعت هشام راج هك ناو ناو

 تفهن ياجو دروخو نديشويز

 دنلب الاب هب دشاب هك هزيوب

 دنمك نيكشم ىابات هتشهورف

 مرشو ىارو شنادابو دنمدرخ

 مرن ىاواو بوخ نتفك نخس

 همانهاشلا

 اسرايو دشاب وربوخ نزوج

 اهب دسانش ىسك ناهج اروادم

 : ينعت يهو

 «ةايحلا يف يعامتجا بصنم نم كلمت امهم]

 قوس كمامأ رايخ الف . . .ًادبع وأ ًاناطلس تنك ءاوسو

 ءادتراو مونلا مازتلاو ماعطلا لوانتو «جاوزلا

 نامل

 ًاليثم فرعت لهف «ةليمجو ةنمؤم ةجوز ترتخا ول
 [. . . ؟ملاعلا يف اهل

 :فيرشلا ثيدحلا نك ءاجاام مي رخآ كينان ئلو

 ىف هللا قتيلف «ناميإلا فصن لمكتسا دقف جوزت نم)

 :لوقي (يقابلا فصنلا

 ىوج تفج دش وج رتهم هج رتهك هج

 ىور تسا هداهن نييآو نيد ىوس

 : ينعي وهو

 لمعلا ديري عقاولا يف هنإف «جاوزلا ىلع مزعي نم]
 .[هناميإ لامكإو هنيدب

 ايندلا مومه لمح مدع ىلإ رخآ ناكم يف وعديو
 :لوقي ثيح اهمومغو

 تسا هعتاوخ زازي ميك هك نديبن

 تسساهتسارايب ىبوجن ىناهج

 ركداد شتخب رد تسين ىمك
 روخن هدناو ىارآ ىداش ىمه

 ىوجم ينامداش زجيبوتوزا

 ىوبمهدناهكرب ناهج غابب

 روخبو شوبنو شاببو شوبب
 ...رذكهر نيازا تسنياهرهبارت

 : ينعت يهو
 ءاطعو ءةلماكو ةليمج ايندلا هللا قلخ فيك رظنا]

 الو ايندلا ىلإ جرخا نذإ . . .ًاصقان وأ ًادودحم سيل هللا

 ءربلاو ريخلا ىوس هللا نم بلطت ال . . .مغلا لمحت



 همانهاشلا

 لك نذإ . . .ايندلا لجأ نم ًامومغم نكت الو نزحت الو

 . [ايندلا هذه يف اهريغ رامث ال نأل .سبلاو برشاو

 : ةثلاثلا ةظحالملاو

 ىلإ ةجاحب نكي مل هبابش ناوفنع يف يسودرفلا نإ
 ناك ام لك قفنأ هنأ الإ . . .ًايتاذ ًايفتكم ناكو ءدحأ

 «(همانهاشلا) ةعئارلا هتمحلم مظن يف لام نم كلمي

 هيلإ ءاسأ دقف ءنيضرغملاو داسحلا ةياشول ةجيتنو

 نأ ىلإ همايأ رخآ هب ىدأ امم ءيونزغلا دومحم ناطلسلا

 ىلإ راشأ دقو .«ديدشلا قدانلا رثقلاو زوعلا نم يناعي

 اهيفو «نأشلا اذهب اهمظن «ةيرعش تايبأ يف ًارارم كلذ
 ال تلا تافزلا تقاونو ءابألا تلقتو رهدلا نمدوكشي
 نمهلمحتو هاناعام مغر هنأ الإ . ..ًادبأ محرت

 يناعم ًامهلتسم ؛هللا ىلإ هرمأ ملسي ناك دقف «باعص

 : ةكرابملا ةيآلا نم هل ميلستلاو هللا ىلع لكوتلا

 نك 2 َلْوَُي نأ اَنْيَس دن آئإ ءنتأ انإ>
 .[47 :ةيآلا ءسي] 4( ٌتوكِيف

 ىناعملل ةنمضتملا ةيتآلا تايبألا درون نأشلا اذهبو

 1 :ركذلا ةفنآلا

 دنلب خرج هدروأرب ىأ الإ

 دنمتسمارم ىريي هس ىراد هج

 ىتشاد مرترب ناوج مدوب نوج

 ىتشاذكب راوخ ارم ىدريب هب

 دنلبرهبس خساب داد نينج
 دنزك يبهدينوكدرم ىاهك

 دبو كين ىمه نمزا ىنيبارج

 ! ؟دزس ىك تشنئاد زا هلان نينج

 ىرترب ىيهرابرههب نمزاوت

 ...ىروري ىمه شناد هب ار ناور

 ديرفاهارهك تهار ىوج نأزا

 ديرفاهامو ديشروخو زورو بش

 تسدب ديوك هجنا شايب ديوك وج

 تسدهيبوا دناد نيا زجوك ىسك

 و36

 هاني نادزي هبو ىارك نادزيهب

 هاوخب ىهاوخ هجره وز هزادتارب
 : ينعت تايبألا هذهو

 تنك امنيح يتايح يف ًاديعس تنك ّمِل . . .ايند اي]

 . . .يتلوهك يف ياوق تراخو انانك

 اذهو يل ئيسلاو ديجلا بسنت ّمِل ءايندلا هتباجأ

 ملاعم ذخأت نأ دب ال . . .كتمكحو كلقع نع ديعب

 ليللاو رمقلاو سمشلاو نوكلا قلاخ نم قيرطلا

 نك هل لوقي هنإف ًائيش دارأ نإ هللا نأل . . .راهنلاو

 +: لوكيش

 .ًاثبع ركفي هنإف «كلذ ريغب ناسنإلا دقتعا ولو

 نم ءيش ىندأ بلطت الو ءهب لسوتو هللاب نعتساف
 ْ .[هاوس

 ؛هتئيشمبو هللاب نمؤملا ناسنإلا اذه نأ ىرن اذكهو

 هتايح يف ىدتقا دق «هب نيعتسملاو هيلع لكوتملاو
 ءاعد» يف لوقي يذلا هيَ بلاط يبأ نب يلع هالومب
 يفو ءًاعناق ًايضار كمسقب ينلعجا مهللا» :«ليمك

 تايبألا هذهب انتلوج متخنو .«أعضاوتم لاوحألا عيمج

 يتلا ربعلاو ظعاوملاو مكحلاب ةئيلملا ةعئارلا ةيرعشلا

 . . . (همانهاشلا) ةيرعشلا يسودرفلا ةمحلم نم اهانسبتقا

 ميريسن دب هبأر ناهج اتايب

 ميرب ىكين تسد همه سنشوك هب
 راديابدبو كين ىمه دشابن

 راكدايدوب ىكين هك هب نامه

 دنلب خاكو رايند جنك نامه

 دئمدوسارترم ندب دهاوخن

 ىسك رازايمو يارك ىكينهب

 سبو تسانميه ىراكتسر هر

 : ينعت تايبألا هذهو

 «لامعألا نم تائيسلاب ايندلا عدون ال يكل لاعت

 «ةحلاصلا لامعألا ةيدأتل ًاعم عسنلو

 «نامودي ال ئيسلاو حلاصلا لمعلا نأل



 فا

 «لامعألا نم حلاصلا اندعب نم كرتنل نذإ

 «حبر يأ اهنم ينجن ال روصقلاو زونكلاف

 ًادحأ يذؤت الو ًاحلاص لمعت نأ دب الف نذإ

 .. .دحوألا حالفلا قيرط وه اذهو

 ىرخأ محالم

 وذح تذح ىتلا ةيسامحلا محالملا نمو

 : همانهاشلا

 دمحأ نب ىلع رصن ىبأ رعاشلل :؛همان بساشرك»

 ءارعش ربكأ ؛(م7١1 :ه4760) يسوطلا يدسألا

 هذه عوضومو .يسودرفلا دعب ةيسامحلا محالملا

 ىف فورعملا لطبلا بساتشك ةريس وه همانهاشلا

 نيب ام ةفلتخملا اهخسن يف اهتايبأ ددع حوارتيو .اتسفألا

 رحبلا ىف ةموظنم تيب فلأ رشع دحأو تيب فالآ ةعبس

 اهأدب يدسألا نأ ودبيو .روصقملا نمثملا براقتملا

 .م56١1 :ه140/ ةنس اهمتأو ءم١٠ 71 :ه405 ةنس

 نرقلا رخاوأ ىلإ ةموظنملا هذه يمتنت : «همان نمهب»

 اهمظن دقو .سداسلا نرقلا لئاوأو يرجهلا سماخلا

 «نمهب» بورح فصو يف ريخلا يبأ نب هاشناريا رعاشلا

 .«زرمارف نب نيزرب رذآ» ةصاخبو ناتسيس لاطبأ عم
 .تيب فالآ ةرشع ىلإ ةموظنملا هذه تايبأ ددع لصيو

 «ندند ليب شوك١» ةريس يف ةموظنم :«همان شوك»

 هاشناريإ وه اهمظان نأ دقتعملا نمو . كاحضلا دافحأ نم

 . همان نمهب مظان

 نرقلا ىلإ ةموظنملا هذه يمتنت : «همان بسشكوناب»

 تالوطب فصو يف يهو ءيرجهلا سماخلا
 فورعم ريغ اهمظانو «متسر لطبلا ةنبا بسشكوناب
 «ةمدقم نودب ةريغص ةيونثم نع ةرابع ةموظنملا هذهو

 .تاياكح عبرأ ىلع لمتشتو .«تيب ةئامعسن يف عقتو

 ةخسنو «سيراب ةبتكم يف ةيطخ ةخسن اهنم دجوتو
 باكيا فحتملا يف ىرخأ

 نب بارهس نب زورب ةليوط ةصق :«همان زورب»

 همائهاشلا

 «بوقعي نب يئاطع» رعاشلا ىلإ بسنتو .متسر
 دجوتو .ه١41 ةنس ىفوتملا يزارلا يئاطعلاب فورعملا

 ءسيرابب ةيلهألا ةبتكملاب ناتصقان ناتخسن اهنم

 1١١89« مقر تحت «هيشولب» تسرهف يف ناتلجسم

 ةينامث دودح يف ١١98 مقر تحت ةخسنلا عقتو .

 .تيب فلأ نيثالثو

 نب رايرهش ةريس يف ةموظنم :«همان رايرهش»

 نيدلا جارس رعاشلل متسر نب بارهس نب زورب
 وأ 044م» يونزغلا يراتخملا دمحم نب نامثع

 نرقلا رخاوأ يف رابكلا ءارعشلا نم ناكو .(ه4

 يرصاعم نمو .سداسلا نرقلا لئاوأو يرجهلا سماخلا

 /ه497- )50١ يونزغلا دوعسم نب ميهاربإ ناطلسلا

 597)ميهاربإ نب دوعسمو ء(م98-5-848١٠1

 الاثتما ةصقلا هذه مظن دقو (م5١١١--35/ه

 .دوعسم ةبغرل

 نب ريكناهج ةصق يف ةموظنم :«همان ريكناهج»
 صلختيو «مساق» همسا «فورعم ريغ رعاشل .متسر

 يف ةخسن ةموظنملا هذه نم دجوتو .«حدام» بقلب

 فالآ ةتس غلبي اهتايبأ ددع سيرابب ةيلهألا ةبتكملا

 .تيب ةئامثالثو

 نرقلا رخاوأ ىلإ ةموظنملا هذه يمتنت :«همان ماس

 رعاشلل يهو «نماثلا نرقلا لئاوأو يرجهلا عباسلا

 ارصاعم ناكو .(م١0 :هالك7) «ينامرك يوجاخ»

 ١71 /ها/# 5 )41/١15- ناخ رداهب ديعس ىبأ ناطلسلل

 يف همت عمن ةموظبملا هلع نم ديحرتو 3788م2

 يف ةعوبطم ةخسنو «سيرابو ندنلو ناريإ تابتكم

 تيب فلأ رشع ةعبرأ اهتايبأ عومجم «نيدلجم يف يابمب
 . ةئامسمخو

 ةلحرملا ىلإ يمتنت يتلا ةيخيراتلا محالملا امأ

 نرقلا رخاوأ ذنم روهظلا يف تذخأ يتلاو «ةيناثلا

 مسا لمحت ةعومجم اهنمف .ءيرجهلا سداسلا

 . ةيخيراتلا محالملا نم ىرخأ ةعومجمو ءردنكسإلا



 همانهاشلا

 يوجنكلا يماظنلا رعاشلا هرثأ ىفتقاف «همانهاشلا

 مظنو ءيرجهلا عباسلا نرقلا لئاوأ يف ىفوتملا

 ةرشع ىلع لمتشت ةيونثم يهو :«همان ردنكسإلا
 نيمقملا ةيرايتمللا ركب ى كيب هناي رعقألا

 :نيدلجم يف عقتو ءروصقملا

 يماظنلا هيف ثدحت دقو «همانفرش» ىمسيو :لوألا

 .حتاف لطبك ردنكسإلا نع

 اهماندرخ» ىمسي امك ««همانلابقإ) ىمسيو :يناثلاو
 .يبنو ميكحك ردنكسإلا نبع هيف ثدحتو

 ةريس يف تاموظنم ةدع يماظنلا دعب ترهظ دقو

 :اهمهأ نم لعل ءردنكسإلا

 ىفوتملا يولهدلا ورسخ رعاشلل :«يردنكس هنيبأ»
 هذه مظن دقو . م" :هال6 ةنس يلاوح يلهد يف

 نيطالس نم هاش دمحم نيدلا ءالع مساب ةموظنملا
 .دنهلا

 دبع نيدلا روت رعاشلل :«يردنكسا هماندرخ»

 .(م1555 - ه898 - ه) يماجلا نمحرلا

 نم «يريمشكلا نيدلا ردب رعاشلل :«همان ردنكسا»

 .دنهلا يف رشاعلا نرقلا ءارعش

 رحب يف تايونثم تاموظنملا هذه عيمجو

 . همانهاشلا نزو سفن يف اهنأ يأ «براقتملا

 هذه ىلإ يمتنت يتلا ةيخيراتلا محالملا امأ

 :اهنمف ؛ةلحرملا

 حرش اهعوضومو ؛يزيياب رعاشلل : «همان هاشنهاش»
 0915) هاشمزراوخ دمحم نيدلا ءالع ناطلسلا تاحوتف

 .(م١155-99١١/ه51-

 ىفوتملا ينيوزقلا يفوتسملا هللا دمحل :«همان رفظ"
 ذم ةاردإ كترات اهعرتشومو ءم11549 هال٠١6 ةنس

 يف عقتو «يرجهلا نماثلا نرقلا طساوأ ىتح مالسإلا

 ربتعتو .براقتملا رحب يف تيب فلأ نيعبسو ةسمخ
 . يسودرفلا ةمانهاشل ةمتت ةموظنملا هذه

 ءارعش نم يزيربتلا دمحأ رعاشلل : «همان هاشنهاش»

 انكي

 يبأ ناطلسلا يرصاعم نمو .ءيرجهلا نماثلا نرقلا

 خيرات يف ةموظنملا هذهو .يلوغملا ناخ رداهب ديعس

 . م1777 :هالا/4 ةنس ىتح هئافلخو ناخ زيكنج

 تاموظنملا نم ددع روهظ كلذ دعب عباتتي مث

 :اهمهأ نم «ةيخيراتلا

 ىمساق» يرجهلا رشاعلا نرقلا رعاش تاموظنم

 نافيا ادمان خرهاش» :يهو .ثالثلا «يدابانك

 .«يلاع باون همانهشاو « «يضام

 : يوفصلا رصعلا رعاشل : «رادمان سابع همانحتفاا

 ىلع لمتشتو ءىقداصب صلختملا راشفأ قداص»

 يضخ نناقلا ليعامسإ هاشلا ندولج ندم ةاريز ةضادعأ
 ١ .ريبكلا سابع هاشلا دهع رخاوأ

 ترشع نيدلا ماظن رعاشلل :«يردان همانهاش»

 دنهلا دالب يف هاشردان ةلمح اهعوضومو «يتوكلايسلا
 ' نا 101 دم اوعكو

 م) يناشاكلا ناخ يلع حتفل :«همان هاشنهش»

 ءيراجاقلا رصعلا ءارعش رابك نم (م18717 :ه

 .يابمب يف تعبط دقو «تيب فلأ نيعبرأ ىلع لمتشتو
 محالملا ةعومجم وه محالملا نم ريخألا عونلاو

 .ةثلاثلا ةلحرملا ىف ترهظ ىتلا ةيعيشلا ةيبهذملا

 قئاقح ىلإ تايرطتنلا ذلك نقشت نوطت دعست

 نع ديعب «ضحم يفارخ رخآلا ضعبلاو «ةيخيرات
 : عونلا اذه نمو .ًامامت ةيخيراتلا قئاقحلا

 نيدلا ماسح نب دمحم انالومل :«همان نارواخ»

 يرجهلا عساتلا نرقلا ءارعش نم ءماسح نباب روهشملا

 وه ةموظنملا هذه عوضومو .(م141/1 :هماله م)

 ةقفرب هتالمحو كغ بلاط يبأ نب يلع مامإلا ةلوطب

 «نارواخ ضرأ ىلع نجحم يبأو رتشألا كلام

 نجلاو ءارمألا نم هريغو دابق اهكلم دض مهبورحو
 .ةرحسلاو

 نب ةزمح ءادهشلا ديس ةصق نع :«همان نارقبحاص»

 نإو .ءفورعم ريغ ةمحلملا هذه مظانو .بلطملا دبع

 .م1337 :ه1١1/“ ةنس ىلإ عجري اهمظن خيرات ناك



 لذاب عيفر دمحم ازريم رعاشلل :«يرديح ةلمح»

 اهعوضومو م17/17 :ه75١1١ ةنس دنهلا يف ىفوتملا

 نأ قب يلعو 2 هّللا دبع نب دمحم ةايحب قلعتي

 . ةلئكلط بلاط
 نرقلا ءارعش نم ىجار رعاشلل :«هلمح باتك»

 عوضوم سفن وه اهعوضومو .يرجهلا رشع ثلاثلا
 ناريإ يف ةموظنملا هذه تعبط : دقو .يرديح ةلمح

 ةنس ةيناثلاو ءش ه1١؟74 ةنس ىلوألا :نيترم

 .تيب فالآ ةثالث ىلاوح اهتايبأ ددعو .ش ه٠

 كلمابص ناخ يلع حتفل :«همان دنوادخ»

 . ءارعشلا

 يناهفصألا شورس رعاشلل :«همان تشهبيدرأ»

 .م1454 :ه1١؟46 ةنس ىفوتملا

 ةيهلإلا ةرجشلا

 اعيفر ازريملاب روهشملا يئابطابطلا نيدلا عيفرل
 ىفوتملاو (ناريإ) هراوز يف ه9 ةنس دولوملا ينيئانلا

 .ناهفصأ يف نوفدملاو هرمع نم نينامثلاو ةسماخلا يف

 ةقيمع ثوحب ىلع يوتحت ةيسرافلا ةغللاب ةلاسر

 ةيديقعلا لئاسملا يف ًايبسن بعصو قيمع بولسأب تبتك
 ظحاليو .ةيفسلفلاو ةيمالكلا رظنلا ةهجو نمو «ةيعيشلا
 ثوحب باتكلا اذهل ةيمالكلاو ةيفسلفلا ثوحبلا لالخ

 اهلامتشا ةلاسرلا هذهل ةمهملا تازيملا نمو .ريسفتلا يف

 قيدصلاو ودعلا اهحرطي نأ نكمي تاهبشو ةلئسأ ىلع

 هذه تبتك .تالؤاستلا هذهل ةقيمعو ةقيقد ةبوجأ اهيلت

 ناكو (يوفصلا ناميلس هاش) يفص هاشلا مساب ةلاسرلا

 دقو ه١٠١ 41 ماع لوألا عيبر نم عساتلا يف اهنم غارفلا

 هلل دمحلا «ميحرلا نمحرلا هللا مسب» :اهتمدقم يف ءاج

 دمحم هقلخ ريخ ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر
 :فلؤملا ملقب اهفيلأت ببس يف ءاجو .«نيعمجأ هلآو

 ناسنإلا اهب صتخي ةمعن مظعأ ناك امل ءدعب امأ . . .»

 ىلإ ليبسلا يه يتلا ةينيقيلا فراعملاو ةينيدلا مولعلا يه

 اهملعتب كلذو نيتأشنلا يف حالفلاو ةاجنلا لين

 ةبهلإلا ةرحشلا

 باقعلاو ميظعلا نارسخلا ىلإ ليبسلا نوكتو ءاهميلعتو

 دبعلا كلذ يف بتك انه نم ءاهنامتكو اهعييضتب ميلألا
 بقلملا رديح دمحم يصاعملا ريثكلا ةعاضبلا ليلقلا

 هب عفتني بولسأب «يئابطابطلا ينيسحلا نيدلا عيفرب
 ةلاسرلا هذه تيمسأ دقو .ةساردلا يف مدقتملاو ئدتبملا

 ةينامثو ةمدقم ىلع ةلمتشم اهتلعجو «ةيهلإلا ةرجشلاب
 . «عيضاوم

 اهيلي «نيلصف يف ةمدقم ىلع ةلاسرلا هذه لمتشت

 مث ةرطسا ةحيضي يف ةوعولا باو كانت :نفافعب
 لصفلا . هلل ةيتوبثلا تافصلا لوح لوصف ةعبس يف ثحب

 هتردق يف يناثلا لصفلاو هناحبس يرابلا ملع يف لوألا

 ؛ًايح ىلاعت هنوك يف ثلاثلا لصفلاو ءهنأش لج

 - هنوك يف سماخلا لصفلاو «هتمظع يف عبارلا لصفلاو

 هنوك يف سداسلا لصفلاو «ءًاريصبو ًاعيمس  هناحبس

 ًايلزأ دوجولا بجاو نوك يف عباسلا لصفلاو ءًاملكتم

 لوصف ةعبس يف ثلاثلا ثحبلا كلذ دعب يتأي مث .ًايدبأ

 عبارلا ثحبلا امأ .هلل ةيبلسلا تافصلا لوح رودت «ًاضيأ

 .لاعفألا ديحوتو لاعفألا ثحبت لوصف ةرشع يف وهف

 ,ةلاسرلا هذهل نيتيطخ نيتخسن « نيرصاعملا ءالضفلا

 ماع يف ىرخألاو ه51١٠١ ماع يف امهادحإ ترّرُح

 ةيلك ةبتكم يف ةلاسرلا هذهل خسن ثالث ةمثو .اهاالا#

 تافصاوملاب دهشم يف ةيمالسإلا فراعملاو تايهلإلا

 : ةيلاتلا

 فيلأتلا نم ءاهتنالا خيرات :ةيهلإلا ةرجشلا ١

 ةرجشلا ةرمث ةلاسر اهب قحلتو ه١٠١ 41 ماع رخآلا عيبر

 خيشلا فيلأت نيحلاصلا قئادح مساب ةلاسر كلذكو

 موي يف قيلعتسنلا طخب ةيناثلاو ىلوألا ةلاسرلا .يئاهبلا

 دمحم ملقب ه947١1 ماع ةجحلا يذ نم ةعمجلا

 . ينيسحلا اضر يلع نب موصعم

 يف 09 مقر تحت ةظوفحم :ةيناثلا ةخسنلا - "

 ةيهلإلا ةرجشلا ةلاسر اهلوأ ةبتكملا يف ةدوجوم عمجم

 .اعيفر ازريملل



 مالسإلا عئارش - نيقيلا طئارش

 ةيهلإلا ةرجشلا ىلع لمتشت :ةئلاثلا ةخسنلا -

 مقر تحت ةبتكملا يف ةظوفحم يهو «ةرجشلا ةرمثو
 "نفخ

 يف ةيزكرملا ةبتكملا يف اهنم ةخسن ةمث كلذكو

 يلع فقو يهو ١54 مقر تحت ةظوفحم نارهط ةعماج

 . تمكح رغصأ

 دحأ وهو ينارونلا هللا دبع ديسلا ىربنا دقو
 ؛ةروكذملا ةخسنلا حيحصتل نيرصاعملا ءالضفلا

 ةيعمج ةرشن يهو (درخ ناديواج) ةرشن يف تعبطو
 .ناريإ يف ةفسلفلا

 ةرجشلل صخلم يهو : ةيهلإلا ةرجشلا ةرمث - ١"

 ةرابعلاب أدبتو .اهثوحبل ةلمكم يه عقاولا يفو «ةيهلإلا
 دمحلا «ناعتسملا وه «ميحرلا نئمحرلا هللا مسب :ةيلاتلا

 ةيبوبرلاب درفتملا .هاوس ام عيمجل ةيهلإلاب يذلا هلل
 مالسلاو» :ةيلاتلا ةرابعلاب يهتنتو «. . .هادع ام ةبطاقل

 .نيرهاطلا نيبيطلا هلآو نييبنلا متاخو رشبلا ريخ ىلع

 فلأو نيعبس ةنس مارحلا ةجحلا يذ رهش يف ًاريرحت

 . !ةيرجه

 ةمدقملا اهيلت مث «بتاكلا تاحيضوتب ةلاسرلا أدبت

 رودت «لوصف ةينامث يف لوألا ثحبلا يتأيو «نيباب يف
 ثحبلا يتأي مث ؛هلل ةيلامجلا تاحفصلاو ديحوتلا لوح
 .ةيهلإلا لالجلا تافص لوح لوصف ةعبرأ يف يناثلا

 مث .لاعفألا لوح لوصف ةسمخ يف ثلاثلا ثحبلاو

 ءايبنألا ةثعب لوح لوصف ةعبرأ يف عبارلا ثحبلا

 نع لوصف ةتس يف سماخلا ثحبلا هيلي «لسرلاو

 داعملا نع ًأثحب لوانتي ةمتاخلا يفو .ةمامإلا

 . ينامسجلا

 يف ةظوفحم ةلاسرلا هذه نم ةخسن نإف انركذ امكو

 عم دهشم يف ةيمالسإلا فراعملاو تايهلإلا ةيلك ةبتكم

 عماج ةبتكم يف اهنم ةخسن دجوتو .ةيهلإلا ةرجشلا
 عطق : ةيلاتلا تافصاوملاب 0017 مقر تحت داشرهوك

 .ق.ه17748 ماع يف ةررحم «قيلعتسنلا طخ «يعقر

 ةعماجل ةيزكرملا ةبتكملا يف اهنم ىرخأ ةخسن ةمثو
 يف ةررحم «قيلعتسنلا طخب 10” مقر تحت نارهط

 املا

 هذه ةيادب تطقس دقو «يلحرلا عطقلاب ١هال» ماع

 . ةخسنلا

 تعبطو «يرون هللا دبع ديسلا ةخسنلا هذه ححص

 .ماوال4 ماع «هماث يرماع» باتك ىف

 (يبارافلل باتك) نيقملا طئارش

 سيراب ىف باتكلا اذه نم ةيطخ ةخسن دجوت

 ةيناميلسلا ةبتكملا يف ىرخأ ةخسنو «ةيربع فورحب

 .1918/7 اهمقر (يدنفأ دسأ)

 يبرعلا نتملا تعبط ليوكركروت ةاهابم ةروتكدلاو

 .م 19577 ماع ةيكرت ةمجرتب هتقفرأو باتكلل

 ناونع تحت هذه يبارافلا ةلاسر ىلع حرش دجوي

 يف ةيطخ > ةخسن : ةئيه ىلع «نيقيلا طئارش يف حرش»

 /75177٠01. اهمقر لايروكس ةبتكم

 نيقيلا طئارش باتكل ةيربع ةمجرت دجوتو

 116م - اهمقر سيرابب ةينطولا ةبتكملا يف يبارافلل

8 . 

 (باتك) مالسإلا عقارش
 نسحلا نب رفعج مساقلا يبأل

 يلحلا ققحملاب فورعملا

 يف مويلا ةدمتعملا ءةيهقفلا ةعوسوملا وه

 .ةيملعلا زكارملاو تازوحلا ةفاك يف .سيردتلا

 تاعبط عبط دقو .تادلجم عبرأ يف عقي باتكلاو

 هتاطوطخم دوجو ىلإ ةفاضإلاب «ةثيدح تاعبطو ةيرجح

 . تابتكملا نم ريثك يف
 ةرثك .«باتكلا اذه يف ةماهلا تاظحالملا نمو

 اهنأب حورشلا هذه تزاتما دقو ءهيلع حورشلا

 تايوتسملا فلتخمب تعضو ؛ةمخض ةيهقف تاعوسوم
 ةعوسوم نيرشع نم رثكأ مهضعب ددع دقو «ةيساردلا

 . عئارشلا باتك تحرش «ةيهقف

 «عئارشلا باتك نأ ركذن ؛كلذ لك ىلإ ةفاضإلاب

 همجرت ذإ ةيسرافلا ءاهرهشأ تاغل ةدع ىلإ مجرت دق



 قى

 ىلإ همجرت كلذك «يدنواهنلا يقت دمحم خيشلا اهيلإ

 دقو «يروك ةيسنرفلا ةغللا ىلإو «كب مساق ةيسورلا

 . ةيزيلكنإلا ىلإ ًاريخأو «ةيكرتلا ةغللا ىلإ مجرُت

 مامتهالا ىلإ تدأ يتلا بابسألا ةعيلط يف لعلو

 ةيجهنم نم هب زاتما ام وه مالسإلا عئارش باتكب

 :امه نيبناج يف تزرب ءةحضاو

 . باتكلا بيوبت *

 . ماكحألا بيترتو *

 هقفلا ميسقت ىلإ دمعي «باتكلا بيوبت يف فلؤملاف
 تاعاقيإلا ءدوقعلا «تادابعلا : يه ماسقأ ةعبرأ ىلإ

 نم يهقف باب لك ميسقت ىلإ دمعي مث .ماكحألاو

 بتكلاو ؛بتك ةعومجم ىلإ ؛ةقباسلا ةعبرألا باوبألا
 .اذكهو ماسقأ ىلإ

 فشكت اهنإف «ماكحألا بيوبت يف هتيجهنم نع امأو
 لكف ؛ةقدلاو قمعلاو لومشلا يف ةيهقف ةيرقبع نع

 مكحلا اهيف لسلستي ةلأسم وأ «هباتك يف عوضوم

 ؛هوركملا مث «بابحتسالا ىلإ بوجولا نم ؛«يعرشلا
 .دجو نإ مرحملا ًاريخأو

 ةارشلا

 عبنلا تبنيو دورقلا هيلإ يوأت نافسُع نود نم لبج

 نم رفظ ينبلو ةصاخ ثيل ينبل وهو طحوشلاو ظرقلاو

 ةيحان ىلإ بهذت ةبقع هبو نافسع راسي نع وهو ميلس
 ةيعصع ةطيرشلا اهل'لاتي نانجغ فلم نمل ةاصعلا
 ىف: يروتيدلا لاق ؟"7ةاريعلا نلث ةطيوخلاو دج ةعفترم
 3 : كك هيسحتلا نع لازتعلا رابخألا نادك

 املف راسو لحترا مث اهب تاب ةارشب لزن ىتح ىضمو

 نم رهظي .0©2(.. .ليخلا مهل تءارت راهنلا فصتنا
 عئالط لوأ ترهظ عقوملا اذه يف نأ نيخرؤملا مالك

 نيسحلا نأ هيف ثداوحلا مهأ نمو .دايز نبا شيج

 ه7 5 ةرهاقلا 7 17ص هج نادلبلا مجعم :يومحلا توقاي )١(

 .ماؤعكس

 .م٠97١ ةرهاقلا ١ 48ص لاوطلا رابخألا :يرونيدلا دمحأ (؟)

 ةارّشلا

 لزانم دحأ اعرق ىلإ فارش نم ريسملا ةلئع دارأ

 ةثيغملا ىلإ هنم مث خسارف ةعبس فارش نيبو اهنيب جاحلا
 داوس لوأ وهو ةيسداقلا ىلإ مث زاجحلا دودح رخآ وهو

 ةعبرأ تاناجهلا ٍبيذُع قيرط نع ةيسداقلا نمو قارعلا
 ىلإ مث ًاخسرف رشع ةسمخ ةفوكلاو ةيسداقلا نيبو لايمأ

 كردأ امدنع يحلاصلا نيسحلا دبع لوقي .ةفوكلا

 دايز نبا شيج بئاتك ترهظو رطخلا 52 نيسحلا
 فلتخا هنأ ىلع لوألا هريسم نع نيسحلا فرحت

 عئالط عم ؛ئت نيسحلا يقالت ناكم يف نوخرؤملا

 فارش نم هجورخ دعب ناك يربطلا لاق .دايز نبا شيج

 لزن ىتح ةلكقت نيسحلا لبقأ . . .) ًالئاق هدنسب ركذو

 ءاملا نم اوقتساف هنايتف رمأ رحّسلا يف ناك املف فارش

 .راهنلا فصتنا ىتح مهموي ردص اهنم اوراس مث اورثكأف

 هللا : لئكقَع نيسحلا لاقف ربكأ هللا :لاق ًالجر نإ مث

 نم ةعامج هل لاقف لخنلا تيأر :لاق ؟تربك مم ربكأ

 لاقف طق ًةلخن هب انيأر ام ناكملا اذه نإ هباحصأ

 ليخلا يداوه هللاو هارن :انلق هنايرت امف مَع نيسحلا

 انل امأ ةالئقَ نيسحلا لاقو .كلذ ىرأ هللاو انأو لاقف

 هجو نم موقلا لبقتسنو انروهظ يف هلعجن هيلإ أجلن أجلم

 هيلإ ليمت كبنج ىلإ ُمسُح وذ اذه ىلب هل انلقف ؟دحاو

 ذخأف ديرت امك وهف هيلإ موقلا تقبس نإف كراسي نع
 انيلع تعلط نأ نم عرسأب ناك امف راسيلا تاذ هيلإ

 قيرطلا نع انلدع دقو انوأر املف اهانيبتف ليخلا يداوه

 ةحنجأ مهتايار نأكو بيساعيلا مهتنسلأ نأك انيلإ اولدع

 لاوطلا رابخألا هباتك يف يرونيدلا لاق .207(. . .ريطلا

 هيكل نيسحلا جورخ دعب نييركسعملا نيب يقالتلا ناك

 ةارشب لزن ىتح ىضمو . . .) :ًالئاق فاضأو ةارّش نم

 رحلا دتشاو راهنلا فصتنا املف راسو لحترا مث اهب تاب

 نيقلا نب ريهزل هيَ نيسحلا لاقف ليخلا مهل تءارت
 لبقتسنو انروهظ فلخ هلعجن هيلإ أجلي ناكم انه اه امأ

 وذ لبج اذه ىلب :ريهز هل لاق ؟دحاو هجو نم موقلا

 راد ةرهاقلا هج يربطلا خيرات :يربطلا دمحم رفعج وبأ )١(

 .فراعملا



 كلل سيلاطوطسرأل ةرابعلا حرش  كالفألا حيرشت حرش  عفانلا رصتخملا تاددرت حرش  فارش

 راسف بحت امك وهف هيلإ تقبس نإف هيلإ انب لمف مشج

 تلبقأو هرهظ ءارو لبجلا كلذ لعجو هيلإ قيس ىتح

 ديزي نب رحلا عم سراف فلأ اوناكو لبخلا

 0 للا
- 

 يحلاصلا نيسحلا دبع

 فارّش
 ءاسحألا نم لايمأ ةينامث ىلع ءاعرقلاو ةصقاو نيب

 هزاع. زابك نابأ ةلالف فارغ قو ةزوللاب فرت ةكزي

 فارش ليفقو .رطملا ءام اهلخ دي ءاملا ةبيط «ةريثك

 مجعم) هب يمسف فارش همسا قيلامعلا نم لجر هطبنتسا

 يف مالكلا اذه نم بيرقو (715١-17ص هج نادلبلا

 ةصئاوو فارش :يبلكلا لاقو 1/88 ص 7ج دصارملا

 مرإ نب ضوع نب ليبع نب ةرمز نب قتعم نب ورمع اتنبا

 ئرارقلا لما نب ليم لافو دوت حرت نم اشوي
 : ةراد نبا لتاق

 ةفيتُكَوجَو . لاب 2 دقل

 فارش ءارو نمانيقتلامويو

 يتبسن فرعيل ىصعدلا هل ُثرصق

 فاحل لك نودهقحتلا تلقو

 دقعلا هباتك يف هبر دبع نبا لاق .ةيرجه ٠١ ةنس مارحلا

 لتق ربخ ةئكط ًائيسح ءاج دق :(128١ص ج) ديرفلا

 . ةيناثلا ةرملل هءاج كلذ لعلو

 يحلاصلا نيسحلا دبع

 )١( ةرهاقلا ” 48ص لاوطلا رابخألا :يرونيدلا دمحأ ١957٠م.

 (باتك) عفانلا رصتخملا تاددرت حرش

 . يفبطقلا ميهاربإ نب يلع حبشلل
 باتك تاددرت حرشب باتكلا اذه يف فلؤملا موقي

 دارملاو ؛«(سدق) يبلحلا ققحملل عفانلا رصتخملا

 «عجرم لوصح ريغ نم ناليلدلا هيف ضراعت ام ددرتلاب
 يتلا ةيعيشلا ةيهقفلا نوتملا نم ربتعي رصتخملا باتكو

 ءراصتخالاب حرشلا اذه مستاو ءاهقفلا ةفاك اهيلع لوع

 . ةلدألا ضراعت دنع ددرتلا يف هجولا نيب هنكل

 باتكب أدبيف .«هقفلا باوبأ بسح مسقم باتكلاو
 . تايدلا باتك دنع يهتنيل ةاكزلاو ةالصلا مث ةراهطلا

 باوبأ عيمج نمضتت ًاباتك نيثالثو ًاعبرأ ًاضرعتسم
 . هقفلا

 كالفألا حيرشت حرش

 حرش وهو موجنلاو ةئيهلا ملع يف ثحبي .يروفتراهلا

 ةنس ىفوتملا يئاهبلا خيشلاب فورعملا يلماعلا

 ٠١81 ةنس يف هفيلأت نم فلؤملا غرف ةيرجه ١

 .ةيرجه ١776 ماع دنهلاب ونهكل يف عبطو ةيرجه
 يحلاصلا نيسحلا دبع

 سيلاطوطسرأل ةرابعلا حرش

 هبتك ءوطسرأل ةرابعلا باتك ىلع مّيق حرش

 «ةينانويلاب ةيلصأ ةخسن حرشلا اذه ساسأ .يبارافلا

 نرقلا يف هذعأ يذلا سوينومأ حرش نع فلتخت

 يذلا ىنانويلا رثألا نع فلتخي امك ءيداليملا سداسلا

 ذخآملا لعلو «ةينيتاللاب هل رصاعملا سويتوب هنم دافتسا

 دوقفملا ريسفتلا وه ةئالثلا حورشلا هذهل ينابملاو

 . سويروفرفل

 يبرعلا نتملا ارشنو اعبط هدعاسمو شوك ملوهليو

 .م15 ماع توريبب ةديفمو ةلماك سراهفو ةمدقم عم

 دلجملا يف ةعبطلا هذه دقن يدهم نسحم روتكدلا



 فذ

 اذكو ءاكيرمأ قرش داحتا ةلجم نم نينامثلاو يناثلا

 . يويسآلا يكلملا داحتالا ةلجم يف برلناد

 : ةيطخ خسن ةعبرأ ةلاسرلا هذه نم دجوي

 8١7. /5 اهمقرو ءابكرت «ةيديمحلا ةبتكملا ١

 ١1847. اهمقر (يدنفأ هللا لضف) ةمألا ةبتكم  ؟

 7/٠١ 10/7٠0. اهمقر يارسوب اقيوت ةبتكم -*“

 .77 ١ اهمقر اوالسيتارب ةبتكم

 ةخسنلا هذه تمجرت ليوك ركروت ةاهابم ةروتكدلا
 نتملا عم ةقفرم تعبطو «م977١ ماع ةيكرتلا ةغللا ىلإ

 .ةرقنأب يبرعلا

 سويروفرف يجوغاسيإ باتك حرش
 قيقحتلا نكل «يبارافلا ىلإ باتكلا اذه بسن

 ىلإ ريشي  ةيمالسإلا مولعلا ققحم - نريتش هدعأ يذلا
 نب جرفلا وبأ» راثآ نم عقاولا يف وه باتكلا اذه نأ

 .«بيطلا

 ةيزيلكنإلا ةمجرتلاو يبرعلا نتملا عبط بولناد
 .م19495 ماع باتكلا اذهل

 سيلاط وطسرأل تالوقملا باتك حرش
 وطسرأ سايروقيطاف حرش وأ

 نم نيتيربع نيتمجرت ةلاسرلا هذه نم دجوي
 يف امهادحإ نيتطوطخم لكش ىلع ىطسولا نورقلا
 لايروكسأ ةبتكم يف ىرخألاو و اهمقر خينويم

 .١51؟ اهمقر

 ةيزيلكنإلا ةمجرتلاو يبرعلا نتملا عبط بولناد
 -١1505. 4 ماع ةلاسرلا هذهل

 ةغللاب ةمدقم عم يبرعلا نتملا عبط كيلكك داهن
 .م٠97١ ماع لوبنطسا يف ةحفص ١١ نم ةيكرتلا

 ةلاسر اهنيع ةلاسرلا هذه نوكت نأ لمتحي

 ةغللاب تمدق يتلا لوبنطسا ةعماجب كيلككل هاروتكدلا
 خيرات ناونعب م7 ماع ةعماجلا هذه ىلإ ةيكرتلا

 .يبارافلا تالوقمو يمالسإلا قطنملا

 سوميلطبل يطسجملا حرش
 وأ

 يبارافلل يطسحملا ملع يف قحاوللا باتك

 هةميض ةيودلا نيرايعلا ىف ةلاضرلا هذه كيركذ
 ةدوجوملا ةيطخلا هسا راس .ىبارافلا راثآ

 اهنم ىلوألا ةقرولا يف 0.7368 مقرب ايناطيرب فحتمب

 رصن يبأ ةمالعلا ىلإ هفيلأت بسن يطسجم حرش ةرابع
 . «يبارافلا

 ةدوجوم 507١ اهمقر باتكلا نم ةيناثلا ةخسنلا

 .نارهطب ينطولا ىروشلا سلجم ةبتكم يف

 ىلتيسملا حرش
 ةسماخلاو ىلوألا ةلاقملا تارداصم يف

 يبارافلل سديلقإ نم
 ©هرصتصعم183 ان :ناونع تحت باتكلا اذه عبط

 8تلعا1 ل, تانك 8121ءأأان8 065 1 ان .5 .١

 ةمجرت يبارافلا لوح هرثأ يف ركذ ؟رديانش ياتش»

 .«نوبت نب ىسوم# اهمجرت باتكلل ةيربع
 «ةيسورلا ىلإ هتمجرتب اوماق هونواعمو «دلفنزورا

 .م191/7١ ماع ةيضايرلا يبارافلا راثآ نمض عبطو

 ةموظنملا حرش

 يراوزيسلا يداه الملل

 ءامكحلا رهشأ دحأ يراوزبسلا يداه الملا ربتعي

 .يراجاقلا دهعلا يف

 سيردتو ثحبل ةيملع ةزوح ربكأ راوزبس يف سسأ

 .نيئاشملاو نييقارشإلا ةمكح

 ءاحنأ عيمج يف ةينافرعلاو ةيفسلفلا هترهش تراط



 ةموظنملا حرش

 :لثم ةيمالسإلا نادلبلا ضعب ىلإ اهتدعت لب «ناريإ
 ةمكحلا قاشع ذخأف .«قارعلاو دنهلاو ناتسناغفأ

 ةيئانلا قطانملا نم راوزبس ىلع نودفاوتي ةيمالسإلا
 نم مالسإلاو نانويلاو ناريإ ءامكح ءارآو دئاقع اوعمسيل

 تاونس ةدعل نوميقي اوناكف : نيملسملا ءامكحلا رخآ

 ميكحلا سورد نم اولهنيل راوزبس ةسزدم تارجح يف
 . هتذمالتو يراوزبسلا ريبكلا

 يف دمتعي نآلا ىلإو يراوزبسلا ميكحلا روهظ ذنمو

 باتك ىلع نييقارشإلاو نيئاشملا مكح ثحبو سيردت
 تازوحلا يف كلذو «ميكحلا اذهل (ةموظنملا حرش)

 مقو ةيمظاكلاو ءارماسو ءالبركو فجنلا ندم يف ةيملعلا

 . ةيناريإلا ندملا رئاسو زاريشو ناهفصأو دهشمو
 راظنأ ريهشلا يناريإلا ميكحلا اذه تفل دقو

 يسنرفلا ونيبوكود تنوكلا : مهنمو «بناجألا نيثحابلا

 دمحم رعاشلاو نوارب دراودا يزيلكنإلا روسفوربلاو
 هنع مهبتك يف ءالؤه ثدحت دقو ؛«يروهاللا لابقإ

 ةديدع اراثآ يراوزبسلا يداه الملا كرت . ليصفتلاب

 :اهمهأ

 باتكلا اذه يف ضرع :ةمكحلا ةموظنم حرش - ١

 ررغ اهامسا ةموظنم ةروصب ةمكحلل ةفلتخملا باوبألا

 :اهتمدقم يف لوقي ءدئارفلا

 دئارفلاررغاذه اتي

 دئاقعلادقعاهيف تعدوأ

 : يلي امك يه دصاقم ةعبس ىلإ اذه هباتك مسق دقو

 يف يناثلا دصقملا ةماعلا رومألا يف لوألا دصقملا

 ىنعملاب تايهلآلا ىف ثلاثلا دصقملا ءضرعلاو رهوجلا

 دصقملا :تايعيبتملا نلاكارلا دصقملا ءصخألا

 ين سداسلا دصقملا ءىؤرلاو تاءوبنلا يف سماخلا

 .قالخألا ملع نم رطش يف عباسلا دصقملا ؛داعملا

 ىلإ ةروكذملا دصاقملا نم دصقم لك مسق دقو

 عبط دقو .ررغ ةدع ىلإ ةديرف لك مّسق مث ءدئارف ةدع

 اهلضفأ «ةيرجح تاعبط ةدع (ةمكحلا ةموظنم حرش)

 ٠28 ىلع لمتشت يتلاو ةيرصانلا ةعبطلاب ةفورعملا

 . تيسفألاب تارم ةدع اهعبط ديعأ مث .ةحفص

 اذني

 يداه الملا بتك :قطنملا ةموظنم حرش - ١

 ئلآللا» اهامساو ءًاضيأ ةموظنم ةروصب قطنملا

 ةموظنم دعب قطنملا ةموظنم فيلأت ءاج دقو ؛«ةمظتنملا

 يتلا كلت قطنملا ةموظنم حرشل ةعبط لضفأو «ةمكحلا

 تلمتشا ه١117 ماع تردصو ةحفص ١77 يف تءاج

 شاوح نم اهيلع بتك ام لضفأو ةمكحلا ةموظنم ىلع
 .ينايتشآلا يدهم ازريملا حراشلل

 قطنملا يتموظنم يدهازلا رفعج خيشلا مجرت
 زوما دوخ) ناونع تحت ةيسرافلا ةغللا ىلإ ةمكحلاو

 .دهشم ىف اهعبطو (ةموظنم

 ةغللاب باتكلا اذه فلأ :مكحلا رارسأ

 ثحب يف وهو .هاش نيدلا رصان ةبغرل ةباجتسا ةيسرافلا
 ةمكحلا ىف ثوحب ىلع لمتشيو «داعملاو أدبملا

 2 يونا قراقملاو ةفاشملاو ةفارشألا

 ةدعهتلت مث ه١ ماع باتكلا اذه عبط

 ةعبط رخآ تردصو ؛.ه٠118 ماع عبط دقف .تاعبط

 ةمدقم عم (م1987) ماع نارهط يف باتكلا اذهل

 .وستوزيا وكيهيشوتل

 : يونثملا يف ةيصعتسملا راعشألا ضعب حرش - 5

 نارهط يف ةيرجح ةعابط عبط ةيسرافلا ةغللاب باتك وهو
 . يرجه 6 ماع

 عبط دقو .هراعشأ ةعومجم :رارسألا ناويد

 .نارهط يف تارم ةدع

 باتك ربتعي : ةيبوبرلا دهاوشلا ىلع شاوح 5
 بتكلا دحأ (ةيكولسلا جهانملا يف ةيبوبرلا دهاوشلا)
 قئاقد ىلع لمتشي وهو «يزاريشلا نيدلا ردصل ةمهملا

 ةميق يشاوح يراوزبسلا بتك دقو .ةيلاعلا ةمكحلا

 تالضعملاو تالكشملا نم ريثكلا اهيف عفر «هيلع

 باتكلا اذهل. ةديفم ةعبط ةمث نكت ملو .هيف ةدراولا

 ىلإ ىنايتشالا نيدلا لالج ديسلا رداب ىتح ءهيشاوحو

 اكس ءدهشم ةعماج ةطساوب (م1941/) ماع امهعيط

 . ةلصفم ةميق ةمدقم امهيلإ فاضأ

 ١ يزاريشلا نيدلا ردص رافسأ ىلع شاوح .



 نيدلا ردصل بيغلا حيتافم ىلع شاوح -

 .يزاريشلا

 نيدلا ردصل داعملاو أدبملا ىلع شاوح 14

 ١ .يزاريشلا

 باتك وهو : ساسألا رارسأ يف ساربنلا حرش - ٠

 ىلع ءاج دقو .تادابعلا تاراشإو تاعاطلا زومر يف

 عم ًارعش هنتم ءاج يأ ؛ةمكحلاو قطنملا يتموظنم رارغ

 لئاسملا باتكلا اذه يف نيبي وهو .يراوزبسلل حرش
 ةينافرعلا تاحاضيالاو ةيفسلفلا ةلدألا لالخ نم ةيهقفلا

 .ه١/1 ماع ةيرجح ةعابط نارهط يف عبط دقو -

 نشوجلا ءاعدل حرش وهو :ءامسألا حرش ١-

 هعم قفرا تاعبطلا ضعب يفو ءأرارم عبط دقو «ريبكلا

 ماع تردص يتلا ةعبطلا يف امك «حابصلا ءاعد حرش

 ده

 .تارم ةدع عبط دقو . حابصلا

 ةعومجملا هذه لمتشت :لئاسر ةعومجم ٠١١

 يف (ةيبرعلاو ةيسرافلا نيتغللاب) ةلاسر ةرشع عبس ىلع

 .هل نيرصاعملا ءاملعلا ةلئسأ ىلع تاباجإ اهرثكأ

 عبسو ةيسراف لئاسر تس ىلع لئاسرلا هذه تلمتشا

 ينايتشآلا نيدلا لالج ديسلا اهعمج «ةيبرع ةلاسر ةرشع

 ةنس ناسارخ ىف فاقوألل ةماعلا ةرادإلا اهتعبطو

 الملا ةافول ىلوألا ةيوئملا ىركذلا ةبسانمب م8

 .يراوزبسلا يداه

 ةعدابلا نيد جرش
 مساقلا يبأ نب يلع :ةغالبلا جهن حرش نم لوأ

 يبأب ريهشلاو ««ناسارخ ديرف)ب ريهشلا ءدمحم نب ديز

 هحرش نع ثيدحلا دعب هنع ثدحتنسو يقهيبلا نسحلا

 رصع دعب هحرش نم لوأ هنإ ليقو .هتلت يتلا حورشلاو

 وهف حرش هقبسي مل يذلا حورشلا لوأ امأو - (يضرلا)
 لاق .يتآلا يضرلل رصاعملا رصان نب يلع حرش

 ةغالبلا خبه عرش

 نم يلبق حرشي مل :جهنلا ىلع هحرش لوأ يف يقهيبلا
 اهنم عناوم ببسب باتكلا اذه نيقباسلا ءالضفلا يف ناك

 ةغللا يف ًارصاق ناك لوصألا ملع يف ًارحبتم ناك نم نأ

 لوصأ نع ًالفاغ ناك امهيف ًالماك ناك نمو «لاثمألاو

 يف ًالماك ناك نمو «قالخألا مولعو ةمكحلاو بطلا

 مايأو خيراوتلا يف ًارصاق ناك بادآلاو مولعلا هذه عيمج

 دقتعم ريغ ناك كلذ عيمج يف ًالماك ناك نمو «برعلا

 نمو . :ككقَت نينمؤملا ريمأ ىلإ مالكلا اذه ةبسنل
 قيفوتلا زنك رئاخذب رثعي مل بابسألا هذه هيدل تلصح
 انأو هدابع نم ءاشي نم هب صتخي هللا زونك نم زنك
 :لاق نأ ىلإ باتكلا اذه حرش يف مدقتملا

 لامج ديعسلا مامإلا ينم سمتلا لبق نمو

 يقنوحلا نسحلا نب يلع مساقلا وبأ نيققحملا

 ةغالبلا جهن باتك حرشأ نأ هللا همحر يروباسينلا

 نامزلا يندصف ًاحرص هحرش نع سابتلالا دمأ حرصأو

 لقتناو .ًادس يدوصقم نيبو ينيب ىنبو ًادص همامتإ نع

 ىلإ ةايحلا رحب ةجل نم عرولا دهازلا مامإلا كلذ

 شارفأ عدوو لحارملا عيمج رمعلا نم ىوطو لحاسلا
 لاط نإو ناسنإ لكو لحاورلا عم ايندلا ادر يف ماقملا

 اعناق فافعلا باب ًاعراق مامإلا كلذ ناكو .ٍناف هرمع

 :لاق نأ ىلإ .هيلع هللا ةمحر فافكلاب هايند نع

 ديسلا لجألا ردصلا بتك ةنازخ باتكلا اذهب تمدخو

 نيملسملاو مالسإلا لالج نيدلاو ةلودلا دامع ملاعلا

 نب دمحم نب يلع نسحلا يبأ نيملاعلا يف ءابقنلا كلم

 نيب فرشلا يف عمج هنإف ينيسحلا هللا ةبه نب ىيحي

 ثوروملا نيب دجملا يفو بسحلاو بسنلا

 مهمامإو مهبيقن وهف ةداسلا تعمتجا اذإ .بستكملاو

 اذإو .مهمامهو مهديس وهف ءاملعلاو ةمئألا تركذ اذإو

 دع اذإو .مهردص وهف بصانملا باحصأ ىلإ ريشأ

 تاداسلل ىلاعت هللا هاقبأف مهرخف وهف بتارملا بابرأ

 . «ىهتنا) اردب لالهلا راص ام ءاملعلاو

 ةغالبلا جهن حورش نم انيلإ لصو ام انه ركذنل اننإو

 :اهيفلؤم راصعأ بسحب ةبترم



 ةغالبلا جين حرش

 همسا يضرلل رصاعملا رصانلا نب يلع حرش ١-

 . جراعملا ىمسي هل رخآ حرشو ةغالبلا جهن مالعأ

 هركذ مدقتملا يقهيبلا نسحلا يبأ خيشلا حرش - ١

 .05806 ةنس ىفوتملا

 . ةعاربلا جاهنم ىمسملا هال" ةنس ىفوتملا

 .6ا/5 ةنس هنم غرف يرديكلا نيدلا بطق حرش - 4

 دمحأ نب يلع نب نسحلا نيدلا لضفأ حرش 5

 046 ةنس يفوت نيدلا بجتنم خيشلا خيش يداباهاملا

 ةئالث نيب ددرملا رابجلا دبع يضاقلا حرش 5

 نب رابجلا دبع :مهو يسوطلا خيشلا رصعل نيبراقم

 رابجلا دبعو ءروصنم نب رابجلا دبعو .يسوطلا يلع

 لاوحأ يف ركذو .رابجلا دبع نب يلع نب هللا لضف نب

 نم ةغالبلا جهنل هحرش راتخا هنأ يقئاتعلا نمحرلا دبع

 . يمامإلا رابجلا دبع يضاقلل اهدحأ حورش ةدع

 رمع نب دمحم يزارلا نيدلا رخف حرش ا“

 ىطفقلا نيدلا لامج هركذ .متي مل 5١05 ةنس ىفوتملا

 .ءامكحلا خيرات يف

 ةنس دادغبب ىفوتملا ىنئادملا ىلزتعملا ديدحلا ىبأ نب هللا

 . تارم ةدع عبط 175

 نب يلع نب مثيم نيدلا لامك خيشل احرش-٠

 .ناريإب عوبطم 51/4 ةنس ىفوتملا ينارحبلا مثيم

 .طسوتملا هحرش ١

 يف نيكلاسلا حابصم ىمسي امهدحأو ريغصلا ١١(

 سدقملا دهشملا يف هنم تدجو يتلا ةخسنلا

 يتشرلا مظاك ديسلا نبا دمحأ ديسلا اهيلع بتكو 7٠

 زارطلا باتك بحاص يولعلا ةزمح نب ىيحي مامولل هنإ

 4 ةنس ىفوت اذه ىيحيو
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 سئافنلا همسا ةنسلا لهأ ءاملع ضعبل حرش - ١

 . ةيوضرلا ةنازخلا يف دوجوم 54 ةنس هتباتك

 نب نمحرلا دبع يلحلا يقئاتعلا نبا حرش - 4

 يضاقلا حرش حورش ةعبرأ نم هعمج .دمحم

 نبا حرشو يردنكلا حرشو مئثيم نبا حرشو رابجلا دبع
 غرف ةيورغلا ةنازخلا يف تادلجم عبرأ يف ديدحلا يبأ

 9/8٠١ ةنس ثلاثلا نم

 ينازاتفتلا رمع نب دوعسم نيدلا دعس حرش 6

 .ال417 ةنس ىفوتملا لوطملا بحاص

 جهن يف ةيلعلا ةفحتلاب موسوملا حرشلا 7

 هللا بيبح نب دمحم نيدلا حصفأ ديسلل ةيرديحلا ةغالبلا

 هبتك 64١. ةنس هنم غرف أدج ريبك . ينيسحلا دمحأ نبا

 يلع ديسلا ةبتكم يف ةدوجوم هنم ةخسنو كولملا ضعبل
 ١ ْ . فجنلاب ينادمهلا

 ١ - ةنس ىفوتملا يلحلا ةمالعلا حرش 7/77.

 ريهشلا نسح نب فسوي نيدلا ماوق حرش - 4
 فشك يف هركذ 477” ةنس ىفوتملا دادغب يضاقب

 .نونظلا

 قحلا دبع نب نيسحلا نيدلا لامك حرش 4

 . ةحاصفلا جهنم همسا 46٠. ةنس ىفوتملا يليبدرألا

 يدابارتسألا يراقلا يلع نيدلا دامع حرش - ٠

 .رشاعلا نرقلا لئاوأ يف «ةيشاحلا وحنب

 يراوزلا نسحلا نب يلع نسحلا يبأ حرش ١-
 راربألا ةضور همسا . ةيسرافلاب يكركلا ققحملا ذيملت

 .9141 ةنس هنم غرف

 يئاشاكلا هللا ركش نب حتف هذيملت حرش 1

 . عوبطم 484 ةنس ىفوتملا ةيسرافلاب

 ققحملا كيرش يلمآلا نيدلا زع حرش

 . «رشاعلا نرقلا» سردلا يف يكركلا

 ينرصلا ميكحلاب فورعملا يلع حرش 14

 ٠١. 1 ةنس هنم غرف ةيسرافلاب

 يكركلا نيدلا باهش نب نيسح خيشلا حرش 0
 .ريبك حرش وهو ٠١177 ةنس ىفوتملا يلماعلا



 نيسحلا نب دمحم نب رهطملا نبا ديسلا حرش 7

 .متي مل ١١١١ ةنس ىفوتملا يناميلا يزومرجلا

 ىفوتملا يناليجلا جرف نب عيفر دمحم حرش - "1/
 يحرش نيب ةعماج ةقيرط هيف كلس ١١0 ةنس دودح

 .ديدحلا يبأ نباو مثيم نبا

 نرقلا يف ةيسرافلاب باونلا رقاب ازريم حرش
 .ناريإب عوبطم رشع ثلاثلا

 ينيوزقلا ينيسحلا يقت دمحم ديسلا حرش 4

 ١1778. ةنس لوألا دلجملا نم غرف 171١ ةنس ىفوتملا

 ىفوتملا يناجنزلا يمراطلا داوج خيشلا حرش ٠

 . ةيسرافلاب ١76 ةنس

 نب يلع نب نيسحلا نب ميهاربإ ازريم حرش ١
 همسا ١77506 ةنس دهشتسملا ىئوخلا ىلبندلا رافغلا دبع

 .ثاريإب عوبطم: . ةيفجتلا ةردلا

 يوسوملا دمحم نب هللا بيبح ديسلا حرش -”؟
 تادلجم رشع يف ١777 ةنس دودح ىفوتملا يئوخلا

 . هفصن عبط ةعاربلا جاهنم همسا

 ضعبو .فلؤملا ةلوهجم حورشلا ضعب كانهو

 ةبطخلا حورشك نيعم عوضوم ىلع ةرصتقم حورش
 .اهريغو ةيقشقشلا

 لوألا حراشلا

 . 6 ةنس يفوتو قهيب ةيحان نم ه5 99 ةنس دلو

 بطلا يف ًارظان ًابيدأ ارعاش ًايقطنم ًايوحن ًايوخل ناك
 سردلا يف هرمع فرصو .ًاهيقف ثيدحلا ملعب ًاملاع

 فنص ىتح فينصتلاو فيلأتلاو سانلا ظعوو سيردتلاو

 . ةيبرعلاب اهلج ًاباتك 8 نع ديزي ام
 يف يناهفصألا دامعلا هركذ :ءابدألا مجعم يفو

 . فرشلاو ةسايرلاب هفصوو ةديرخلا باتك

 وبأ رحبتملا ملاعلا :لئاسولا تاكردتسم يفو

 نيسحلا نب مساقلا وبأ خيشلا نبا نيسحلا وأ نسحلا

 ديرفب فورعملا ليلجلا ملكتملا لضافلا يقهيبلا

 :تافلؤملا نم هل ناسارخ

 ةغالبلا جبن حرش
 .ةبوجألا عم نآرقلا ةلئسأ ١

 .نآرقلا زاجعإ  ؟

 . ةداهشلا ةملك يف ةدافإلا "' 

 . ضئارفلا نم رصتخملا

 .لودجلاب ضئارفلا

 .هقفلا لوصأ 5

 .نآرقلا تايآ نآرق - /

 . باتكلا حرش وهو ةغالبلا جهن جراعم / 

 . لوصألا يف داشرلا جهن 4

 .لوصألا يف ججحلا زنك - ٠

 .لوصألا يف كشلا ءادص ءالج_ ١

 .لوصألا يف نيهاربلا حاضيإ - ١

 . ةداعإلاو رشحلا تابثإ يف ةدافإلا ١

 .ةداسلا ةفحت ١4

 .ناتدلجم ريكذتلا يف زيرحتلا 6

 .ةعيرشلا ركنم يف ةعيقولا -
 . ءاملعلاب نيهبشتملا هيومت ىلع ءاملعلا هيبنت ١٠

 ظافلأ ريسفتو ةعيرملا ضايرلا ريهازأ -

 .ةعيرشلاو ةرواحملا

 .هراعشأ 8

 . لئاسرلا يف باحسلا رردو باخسلا ررد- ٠

 .ةغالبلا حلم ١

 . ةيفخلا ةغالبلا 57

 .لئاسرلا قئادح ىلإ لئاسولا فئارط - 7

 . يسرافلاب لئاسرلا - 4

 . ةقرفتملا هلئاسر 6

 .ىلآللا دوقع 7

 . ناتدلجم لاوقألا رردو لاثمألا ررغ /” 

 .رارشألا نم راصتنالا 4

 .رابدإلاو لابقإلاب رابتعالا_ 8



 ةغالبلا جبن حرش

 (رصعلا ةضور حاقلو) رصقلا ةيمد حاشو -

 .هرصع ءارعش يف ةمخض ةدلجم

 .راذتعالا رارسأ-١7

 . ةيريرحلا تاماقملا تالكشم حرش  ”؟

 ةدلجم رصقلا ةيمد حاشو ةمتن حاشولا ةرد 7

 . ةفيفخ

 .ضورعلا 4

 .راعشألا راجشأ راهزأ  “ه

 . ةيسرافلاب كحاضملا دوقع 5

 . ةيسرافلاب ءاربكلا حئاصن ا”

 .رفسلا بادآ 8

 عبرأ لاوقألا عئادبو لاثمألا عماجم

 .تادلجم

 عبرأ بيارغلا براوغو براجتلا براشم - ٠

 ىلع لمتشي ينيميلا خيرات ىلع ليذ وهو ؛تادلجم
 .555 ةنس ىلإ 47١ ةنس نم ناريإ خيرات

 .مكحلا رئاخد_ ١

 .زجعملا زجوملا حرش  ؛؟

 .مكحلا رارسأ 54

 . سئافنلا سئارع 4:

 . ىضرملا ةمعطأ - 5

 .ةيرابتعالا تاجلاعملا 7

 يرجنسلا ناميلس يبأل «ةمكحلا ناوص هتمتت - 4

 مساب ١776 ةنس قشمدب يبرعلا يملعلا عمجملا هعبط

 .ثداح مسا وهو مالسإلا ءامكح خيرات

 . مومسلا - 8

 .باسحلا 48

 .ةجيزلا ةصالخل 6٠

 هل لاقيو اهعفانمو اهصاوخو ةيودألا يماسأ - ١

 .ةمخض ةدلجم ريقاقعلا ريسافت

 فشك يفو تادلجم ثالث ماكحألا عماوج - 65

 ؟ 47

 . ًاباتك 707 نم هعمج يسراف موجنلا عماوج نونظلا

 .ةيموجنلا لامعألا ةلثمأ 07

 . ةيموجنلا لامعألا تارماؤم - 5

 .ةسيقألا ررغ 6

 .بالرطسإلاو ةركلاو قلحلا تاذ ةفرعم 71

 . تانارقلا ماكحأ 7

 .نيفراعلا عيبر 4

 .لوقعلا نيحاير

 .ةحاسملا دئادش نع ةحارإلا

 ىلع ءايبنألا صصق يف ءايفصألا صصح ١

 .ناتدلجم ةيسرافلاب ءاغلبلا قيرط

 ميكحلا هفنص يذلا ربتعملا ضقن يف رهتشملا 7

 .تاكربلا وبأ

 نيهارب يف سدحلا نيتاسدو سنألا نيتاسب 75

 ورطتلا

 ثالث ةاجنلا باتك حرش يف تاجردلا جهانم 4

 . تادلجم

 . تاراشإلا حرش يف تانامألا 6

 ايافخ ىلع تاهيبشتلا (اياضق) تايقر 5

 .لوادجلاب تاطلتخملا

 .ريطلا ةلاسر حرش "17

 .ةسامحلا حرش

 . ةرانزلا ينب حدم يف ةراطعلا ةلاسرلا_ 8

 . طارقب لوصف تاقيلعت

 .مامت يبأو يرتحبلا رعش حرش -ا١

 .رابخألا باهش حرش 7
 . ةيسرافلاب قهيب خيرات 7"

 . باسنألا بابل

 نونظلا فشك بحاص هركذ بطلا مولع ماوق 06

 . مدقتملا ةيودألا يماسأ هلعلو
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 . ىضترملل ةعيرذلا لئاسم صيخلت

 دجوي الو . يقارعلا يدوهيلا فسوي باوج -ا/ا/

 .ةمكحلا ناز ةمتنو قهيب خيرات ىوس هذه هبتك نم

 رعش هلو .اسنرف يف الإ دجوي مل قهيب خيرات نأ عم
 : هنم

 بوغلو انض يمون يف يفلإو
 هحبص أطبأو يلامآ ليلاجد

 بيعن هيف دوسلا تارذنمللو

 مقارأ يهف مايألا ينعسلتو

 بوذك يهفلامآلا ينعدختو

 ةليل نتيبأ له يرعش تيل الأ
 بيحر لاصولا لظ يف يعابو

 انمآ رهدلا ىلإ نكرت ال يليلخ
 بوشم تائيسلاب هناسحإف

 صقان تنأ يل لاق دق لهاج مكو

 بوضغ وهو دقحلا ثيل جيهف

 ىهنلاو ملحلاو ملعلاب ينريعو

 بوعشو ىوهلا لهأ نم لئابق
 يننإف ينولذعت ال مهل تلقف

 بورش مولعلا تاجاجز وفصل

 لكشمب ميلع ينأ ينرضامو
 بوغلهنم رهدلا لهأ سم دقو

 مكيدل ًامرج ءرملا ملع ناك نئل

 بوتأهنم تسل مرج كلذف

 بيرغ نيصرلا ملعلا بحاص اهب
 لاق دقف ةغالبلا جهن حورش نع مدقت امع ادعو

 : يحلاصلا نيسحلا دبع خيشلا

 ميكحلاب) فورعملا يلع خيشلا رعاشلا ميكحلل
 ريسفت ٠١540 ةنس دعب ىفوتملا يناهفصألا (يفوصلا

 . ةغالبلا جهن

 انلبق نم عرش

 ميكحلاب فورعملا يلع) لاق ةعيشلا نايعأ يف هركذ

 ةنس هنم غرف ةيسرافلاب ةغالبلا جهن ريسفت هل يفوصلا

 .(ناذمهب ةخسن هنم انيأر 5

 (نايعألا) هركذ ام ىلع نيققحملا عيمج دمتعا دقو

 مل امك «ةغالبلا جهن رداصم يف ءارهزلا دبع ديسلا مهنم

 خيشلا دنعو .ينارهطلا كرزب اغآ هيلع فقي

 .«فلؤملا طخب لصألا ةخسن يحلاصلا نيسحلا دبع

 خيرات يف هرخآ يف حرص امك هفيلأت نم فلؤملا ىهتنا

 تيب يف خرأ مث ةيرجه ٠١44 ةنس يناثلا عيبر ١١

 : الئاق هفيلأت نم هئاهتنا خيرات يسراف

 نمب تولخ فتاه حرش خيرات ىبزا

 (نزحلا ينع بهذا يلع اي) وكب تفك

 .ةيرجه

 ٠١١15 ةنس هنم غرف هنأ نم (نايعألا) هركذ ام امأو

 ريغ يه يحلاصلا دنع ةدوجوملا ةخسنلا نأ لمتحيف

 نم غرف ةغالبلا جهن ىلع ناحرش فلؤمللو .كلت
 ٠١44. ةنس يناثلاو ةيرجه ٠١١7 ةنس لوألا

 انلبق نم عرش
 :هفيرعت

 يتلا عئارشلا صوصخ وه :انلبق نم عرشب داري

 اهتقو يف اهلومش تبثو ؛هئايبنأ ىلع لجو زع هللا اهلزنأ

 . ةيحيسملاو ةيدوهيلاك رشبلا عيمجل

 ًاضورف كانه نأ هتيأر ام عومجم نم ودبي يذلاو

 بهذي اهضعب - ًاضيأ لاوقأ اهلعلو  ةلأسملا يف ةددعتم

 انتعيرش يف هخسن تبث ام الإ ًاقلطم انل عرش اهنأ ىلإ

 نأو ءًاقلطم انل عرشب تسيل اهنأ ىري اهضعبو ءاهنم

 مكح ناك ول ثيحب» ًاليصفتو ةلمج اهيلع طلسم خسنلا
 «ةقباسلا ةعيرشلا ىف امل ًاقفاوم ةقحاللا ةعيرشلا ىف

 ًالثامم ةقحاللا ةعيرشلا يف لوعجملا مكحلا ناكل



 انلبق نم عرش

 نوكيف «هل ًءاقب ال ةقباسلا ةعيرشلا يف لوعجملا مكحلل

 عيمج يف تباث وه يذلا ءاملا برش ةحابإ لثم
 رمألا ةياغ ءًالقتسم ةعيرش لك يف ًالوعجم «عئارشلا

 . )«ةلئامتم ماكحأ اهنأ

 هللا انيلع هصق ام نإ)» :وه ثلاثلا لوقلا ىوحفو

 انعرش يف دري ملو ةقباسلا عئارشلا ماكحأ نم  هلوسرو

 هنأ وأ «مهيلع بتك امك انيلع بوتكم هنأ ىلع لدي ام

 انبَدَك َكِلَد ٍلَمَأ ْنِي# :ىلاعت هلوقك خوسنم وأ عوفرم

 انبكَو» :هلوقو 04اَميِمَج َساّنلَأ َلَتَق اََتأَكحَم ٍسْرَأْلا
 دمألاو نيمْلآي تنقلاو نيقتلاب َسْفَنلأ نأ آف مَع
 حرجلاو َنِلاب َنِيلَو نألاب تاألاو فأل
 دق ماد ام هقيبطتو هعابتا انيلعو انل عرش . ©2074 ٌُضاَصِي
 يكح دقو «2؟)«هخسني ام انعرش يف دري ملو انيلع صق

 : فاعلا

 :نيتبثملا ةلدأ

 هللا باتك نم تايآب ًاقلطم نوتبثملا لدتسا دقو

 6# يبنلل ةعيرش ةقباسلا عئارشلا رابتعا :اهاوحف ىلاعت

 ُمُهَدُهِف ُدَأ ىَدَه َنِلا َكِيَلْرَأ# :ىلاعت هلوق لاثمأ

 ل يأ نأ كيل آم مث :ىلاعت هوقو ,74ةدكْنأ
 تيم ا
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 نذل َّنَي مُكَل َعَرَم» : هناحبس هلوقو "04 اًقيِنَح ميز
 ىَدُه اي رول اَنلََأ نإ 8 : هلوقو .04*2اعُث وي نّضو ام
 9 رب 2م ل ووسع 0-6

 5 )« تريبل ابي مكَحح رونو

 )١( .لوصألا حابصم ص8ة١84.
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 عيرشتلا ماقم يف لَو يبنلا داهشتساب اولدتسا امك

 ءانثأ ىف هداهشتساك «,ةقباس ةعيرش يف تدرو ماكحأب

 اذإ اهلصيلف اهيسن وأ ةالص نع مان نم» : هُو هلوق
 20 4ىرخزل َءرَلَّصَأ ِيِقَآَول :ىلاعت هلوقب ««اهركذ

 نم كلذ ريغ ىلإ . دلع ىسوم عم باطخ وهو
 , 29ثيداحألا

 نم تملسو ءاهتلالد تمت ول  ةلدألا هذهو

 «ثحبملا اذه ىف اهضرع نيح اهل ىلازغلا تاشقانم

 نم رثكأ ىلع لدت ال اهنإ  ةلاصأ نم ولخي ال اهضعبو
 .عئارشلا مكلت لصأ رارقإ

 انتالاجم يف انعفني ال عئارشلا لصأ رارقإ نكلو

 ًاعضوم تسيل ةقباسلا عئارشلا لصأ نأل ؛ةصاخلا

 .انع ةيساسألا اهملاعم ءافتخال مويلا انئالتبال

 :ورط نإ انلق  نفلا مساب  ملكتن نأ اندرأ اذإو

 ذخألا نم عنمي اهيلع :فيرحتلاب يلامجإلا ملعلا

 عئارشلا هذه نأ ملعن انأ هبيرقتو «ًاعيمج اهرهاوظب

 ضقانتل اهتايصوصخ لماكب عئارشلا يه تسيل ةلوادتملا

 يف فخسلا راشتناو ءاهسفن ىلع ةعيرش لك نيماضم

 ًاماظن اهنوك نع اهرثكأ داعتباو ءاهتايوتحم نم مسق
 لدي امم ةيوامس ةلاسر لكل ساسألا وهو «ةايحلل

 .اهيلع فيرحتلا ورط ىلع ًالامجإ

 ذخألا نم عنمي فيرحتلاب يلامجإلا ملعلاو

 ورط لمتحن هكسمن فرط لك نأل ءًاعيمج اهرهاوظب

 اذه يف عفنت ال فيرحتلا مدع ةلاصأو ؛هيلع فيرحتلا

 ملعلا فارطأ يف لوصألا نايرج مدعل لاجملا

 ثحابم يف هبيرقت يتأي امك زجنملا يلامجإلا

 هلحي ام ملعلا اذهل سيلو ءاهطقاستل وأ «طايتحالا

 .هيلإ عجرنل انيدل

 لالدتسا ينعأ  لالدتسالا كلذ مت اذإ ءمعن

 )١( :ةبآلا ءهط ةروس ١54.

  (0)ص ١ج ءىفصتسملا يف كلذ أرقا ١74 .اهدعب امو
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 ةيفنحلا روهمج يأر نإف ؛هل انتشقانم تمتو  نيتبثملا

 يكح ام نأل ءاهاوقأو ءارآلا نتمأ نم نوكي ؛قباسلا

 فيرحتلا هيف لمتحي ال زيزعلا باتكلا يف عئارشلا نم

 رارقإلاب  اهتيجح تمت اذإو ءاهل ةبسنلاب حيحص وهف

 حص ام ةيجح مت دقف  عئارشلا لصأل انتعيرش لبق نم
 .لاح لك ىلع هعابتا انيلعو ءاهنع

 :ةافنلا ةلدأ

 ةثالث ةقباسلا عئارشلا ةيجح ةافن هب لدتسا ام مهأو

 : ةلدأ

 امل لَو هنأ» :وهو قباسلا ذاعم ثيدح :اهلوأ

 باتكلاب : لاق ؟مكحت مب :هل لاق نميلا ىلإ ًاذاعم ثعب

 عرشو «ليجنإلاو ةاروتلا ركذي ملو ءداهتجالاو ةّئسلاو

 كلذ ناك ولو ءهبوصو كلو هللا لوسر هاكزف ءانلبق نم
 الإ داهتجالا ىلإ لودعلا زاج امل ماكحألا كرادم نم

 , 206هنع زجعلا دعب

 ذاعم ةياور نكت مل ول ًادج نيتم لالدتسالا اذهو

 اهرئاظنو اهانشقان نأ قبس دقو «هيلع تاعوضوملا نم

 .ديعن الف سايقلا ثحبم يف

 اهلقنو اهملعت ناكل ًاكردم ناك ول كلذ نإ» :اهيناث

 «رابخألاو «ءنآرقلاك تايافكلا ضورف نم اهظفحو

 لكشأ ثيح «مهفالتخا عضاوم يف اهيلإ اوعجرلو

 عيبو «ةضوفملاو ءدجلا ثاريمو ؛لوعلا ةلأسمك مهيلع

 ةعتمو ؛ةئيسنلا يف ابرلاو .برشلا دحو ءدلولا مأ
 هيلع ناك اذإ بتاكملا مكحو «نينجلا ةيدو ءءاسنلا

 ءاقتلاو ءءطولا دعب بيعلاب درلاو «موجنلا نم ءيش

 نايدألا كفنت ال ماكحأ نم كلذ ريغو .«نيناتخلا

 لوط عم مهنم دحاو نع لقني ملو ءاهنع بتكلاو

 ال «ةاروتلا ةعجارم مهتافالتخاو مهعئاقو ةرثكو مهرامعأ

 «مهلوقب ةجحلا موقت نم مهرابحأ نم ملسأ دقو اميس
 «مهريغو ءبهوو ءرابحألا بعكو «مالس نب هللادبعك

 .177ص ١ج «ىفصتسملا )١(

 انلبق نم عرش

 فيكف «باتكلا نم سأيلا دعب الإ سايقلا زوجي الو

 ."")ملعلا لبق سايقلا لصحي

 نكمي يتلا ةلدألا نتمأ نم هقباسك لالدتسالا اذهو

 لّوح امبر لب هنومضمب عطقلل لاج-دلا اذه يف قاست نأ

 رارقإ يفني ال هنأ الإ تايرورضلا نم اهنوك ىلإ ةلأسملا

 هيلإ بهذ ام ةحص يفني ال امك ةقباسلا عئارشلا لصأ

 بتكلا ىلإ عوجرلا مدع هيفني ام ةياغو «ةيفنحلا روهمج

 فيرحتلا لوخدب ملعي امم يهو عئارشلل ةلوادتملا

 نم كلذ دعب هاعدا ام مت اذإ معن ةجح نوكت الف ءاهيلع

 لطب اهل ")ةخسان ةعيرشلا هذه نأ ىلع ةمألا قابطإ
 اذه ققحت ىف لاكشإلا نأ الإ ,ناقباسلا نالوقلا

 «ةمألا دارفأ ف ةلأسملا يف فالخعل! ةرثك عم عامجإلا

 داقعنا نم عناملا مهريغو ةيفنحلا روهمج نم لقأ الو

 .اهعامجإ

 :يلمعلا لصألا

 ةلدألا ليصحت نع زجعلا دنع هيلإ عجري امنإ وهو

 كسمت دقو «كشلا زكرتو يعقاولا مكحلا نع ةفشاكلا

 تبث مكح عافترا يف كشلا دنع باحصتسالاب مهضعب

 هعافتراب كشلاو ؛هتوبثب ملعلا ءاعداب ةقباسلا ةعيرشلا يف

 ةياورلاب ًاذخأ هئاقبب مكحف ءانيلإ ةبسنلاب خسنلاب
 .«كشلاب نيقيلا ضقنت ال» : ةفيرشلا

 انتذتاسأ ضعب هضرع ام هتشقانم يف ركذ ام مهأو

 عفدلا ىنعمب وه امنإ ةيعرشلا ماكحألا يف خسنلا نأ نم»

 تباثلا مكحلا عفر ىنعمب خسنلا نأل ؛مكحلا دمأ نايبو

 .«ىلاعتو هناحبس هقح يف ليحتسملا ءادبلل مزلتسم

 عقاولا بسحب لامهإلا نأ ةرم ريغ انركذ دقو»

 همكح ىلوملا لعجي نأ امإف ؛لوقعم ريغ توبثلا ماقمو

 ولخي ال اهركذ يتلا ةلثمالاو .158ص ١ج «ىفصتسملا(5) )١(

 نع فلؤملا هبتك ام أرقا ءهيف صنلا دورول ةشقانم نم اهضعب

 (سنجلا لكاشم لح يف هرودو تقوملا جاوزلا) هباتك يف ةعنملا

 صنلا يف نيدلا فرش مامإلا هبتك امو «سلدنألا راد ةعبط

 .داهتجالاو



 انلبق نم عرش

 ًادتمم هلعجي نأ امإو دبألا ىلإ هربتعيو نامزب دييقت الب
 . «نيعم تقو ىلإ

 لوعجملا ةعس يف كش خسنلا يف كشلاف هيلعو»

 نامز يف نيدوجوملاب هصاصتخا لامتحا ةهج نم هقيضو
 نإف «ةقباسلا عئارشلا ماكحأ يف مالكلا اذكو «روضحلا

 ىلإ ةبسنلاب فيلكتلا توبث يف كش اهخسن يف كشلا
 نإف ءهتوبثب كليفلا دنعب هقاكب ىف كانك هل يسود

 ذئنيح لاجم الف .«ىلاعت هقح ىف ليحتسم ءادبلا لامتحا

 "يان احمخنالا نايرجل

 اياضقلا وحن ىلع ماكحألا لعج نأ مهوتو»

 لعج نأب عوفدم نيدوجوملاب اهصاصتخا يفاني ةيقيقحلا
 لخد مدع هانعم ةيقيقحلا اياضقلا وحن ىلع ماكحألا

 صاصتخا مدع ال مكحلا توبث يف دارفألا ةيصوصخ

 مرحملا نأ يف انككش اذإف .ةصح نود ةصحب مكحلا

 نم ذوخأملا رمخلا صوصخ وأ ًاقلطم رمخلا وه
 ريغ نم ذوخأملا رمخلا ةكرح ىف كشلا ناك «بنعلا

 نايرحل لاجم الر «فيلكتلا تربك نف كش تدعلا
 قدم تاومتمالا

 فيلكتلا نأ يف كشن انإف ليبقلا اذه نم ماقملاو»

 نامز يكردمب صتخم وه وأ ؛نيفلكملا عيمجل لوعجم

 ريغ ىلإ ةبسنلاب فيلكتلا لامتحا نوكيف مكاحلا

 . "0هئاقب يف ال فيلكتلا توبث يف ًاكش نيكردملا

 ام نامز انم كردي مل نم ىلإ ةبسنلاب رمألا كلذكو

 . (انلبق نم عرش) نمز يأ انتلاسر لبق

 :ةصالخلا

 ىلع اهتيجح تمت ول ةيظفللا ةلدألا نأ ةصالخلاو

 ىلع ال اهلصأ ىلع لدت امنإ يهف ةقباسلا عئارشلا رارقإ

 فيرحتلا ورط يف يلامجإلا ملعلاو «ةلوادتملا اهبتك
 اهفارطأ عيمج رهاوظب كسمتلا نم عنمي لصألا ىلع

 عفدم الو اهنم لك ىلع ةدايزلا وأ صقنلا ورط لامتحال

 .يئوخلا انذاتسأ ءارآل ًاريرقت 58١ص .لوصألا حابصم )١(
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 يف اهنايرج مدعل هريغ وأ لصأ نم لامتحالا اذهل
 ةضراعملل اهطقاستو اهنايرج وأ يلامجإلا ملعلا فارطأ

 .ىنعملا يف فالتخا ىلع

 ةيفنحلا روهمج هيلإ بهذ ام ةيمامت دعبي اال معن
 عئارشلل ءاضمإلا لصأ ىلع لد ام نيب هعمجل هريغو

 ةيجح مدع نم يلامجإلا ملعلا هيضتقي امو ةقباسلا
 اهبتك نم ةقباسلا عئارشلا ماكحأ ىلع لد ام رهاوظ

 هلخدت ال زيزعلا باتكلا يف اهنم لقن ام نأل «ةلزنملا

 .هدحو ةجحلا وه نوكيف فيرحتلا ةهبش

 تسيل ةلوادتملا بتكلا هذه نوك «لاح يأ ىلعو

 الف تايرورضلا نم نوكي نأ يضتقي ءانيلإ ةبسنلاب ةجح
 .اهيف مالكلا ةلاطإل ةجاح

 :ةظحالم

 اوؤدب انلبق نم عرش يف نيثحابلا رثكأ نأ انظحال
 ًادبعتم ناك له هي يبنلا نأ نع لؤاستلا يف مهئيداحأ

 ؟يه اهيأو هتقبس يتلا عئارشلا نم ةعيرشب

 لؤاستلا اذه ىلع ةباجإلا يف ثدحتلا اولاطأو

 اننكلو .- ةصاخلا هتيواز نم لك هل ةلدألا سامتلاو

 - انتلاسرب طبتري ال ثيدحلا اذه يف لوخدلا نأ انيأر

 اذه ىلع ةيلمع ةرمث ةيأ بترت مدعل  نينراقمك
 :نيمرحلا مامإ هلاق ام قدصأ امو «فالتخالا

 ىرجم يرجت لب ةدئاف اهل رهظت ال ةلأسملا هذه»

 يدرواملاو يرزاملا هقفاوو :0'2:ةلوقنملا خيراوتلا

 قلعتي ال هنإف حيحص اذهو» :يناكوشلا لوقي ءامهريغو

 ىف هب فرعي هنكلو «ةمألا هذه رابتعاب ةدئاف كلذب

 ىلع اهلّضفو اهب دبعت يتلا ةلملا كلت فرش ةلمجلا
 فورت امك نمو ("7ةهيلغ نع هيدا للحل نيااخويق
 ْ .انيلإ ةبسْلاب ةيلمغ ريغ ةرمث

 ميكصحلا َيَقت دمحم

 .8”77ص ؛(لوحفلا داشرإ )١(

 .9”1ص «لوحفلا داشرإ (؟)



 ءافرشلا

 نم اهلصأ ناتسزوخ لئابق نم ةفورعم ةيبرع ةليبق
 ةرامع يبأ فيرشلا ةلالس نم ةرونملا ةنيدملا ءافرش

 ناتسزوخ ضرأ مهلوزن لبق اوناك «ةنيدملا ريمأ انهملا

 يف اورشتناو ةقطنملا ىلإ اولحر اهنمو طساو ناكس نم

 ءافرشلاو «ليجلا ىلإ رتستو زمار نيب ةدتمملا ةيدابلا

 لخر برع مهبلغأو ةعاجشلاو فرشلاب نوفورعم
 ةيبرت يف نولغتشيو ءاهبادآو ةيدابلا شيع نوقشعتي
 ةزيوحلا ىلإ اوحزن امدنعو قاوسألا يف اهعيبو يشاوملا

 ةدعاسملاو نوعلاب يلاوملا ءارمأ مهدم اهب اوُرقتساو

 مهجيزاهأ نمو كلَ, لوسرلا تيب لهأ ىلإ مهتبسنل
 ةئلاثلا ةتاملاو فلألا دعب نيسمخلا ةنس ةروث ءانثأ

 هذه بتاك لوقي «ةبيه كل يوسنا لاكعي» ةرجهلل

 ءافرشلا نوك نم ءولحلا ةمعن يلع هركذ ام َّنِإ فورحلا

 وه نييعشعشملا ةرامإ مهلولح لبق طساو يف نينكاس

 ةيرذ نم ءافرشلا ضعب نأ ذإ شاقنو لمأت لحم
 دق انهم نب ملاس ةرغ وبأ همع نباو لبقم نب دمحم
 يبأ ناطلسلا دهع ىلع ةلحلا اونطوتساو قارعلا اودرو

 رشتناو ةرشع تسو ةئامعبس ةئس هدنبادخ نب ديعس

 اولقتنا ةعامج مهنمو دادغبو رزاوجلاو ةلحلا يف مهبقع

 دمحأ تاقعأ نم ةعامج:نأ امك انهيحتاونو ركشت ىلإ
 هتشنب اهل لاقي ةلحلا برق ةيرق يف نونكسي اوناك ليلثلا

 نأ الإ ءرعرعمو لبقم لآ عم رتست ىلإ مهضعب لقتناو
 نم ءافرشلا ناك امنيب ةنيدملاب دهع يديعب اوناك ءالؤه

 نييعشعشملا دنع ةناكم نومدقتملا مهو ارعرعم لآ

 ةلص ووذ فيرشلا دمح ديسلا اهيلإ بستني يتلا ةرسألا

 مهنيب نوددارتيو نوجوازتي ةنيدملا يف مهبراقأب ةيوق

 يف مهلولحو ةنيدملا نم مهليحر برق ىلع لدي اذهو
 . ٌةرشابم نييعشعشملا ةرامإ

 يوسوملا ليلاب يداه

 (يلع عوبني) يلع ةمشج

 ناغماد يف

 طملبو (ةيقحل ١ لكشلا اذه ةيضرافلاب نكت

 يلع ةمشج - ءافرشلا

 ال فرحلا اذهو «ءاتلاب ةجوزمم ًائيش اهنم لوألا فرحلا

 فورح يف اهانعضو كلذل ةيبرعلا ةغللاب هل ليثم

 ةلسلس نم مسق عنصي (عوبنيلا) همشج ىنعمو .(نيشلا)

 .ناردنزامو ناغماد نيب يعيبط ّدحك أّدس زربلأ لابج

 .هايملا ةريفو عيبانيو نويع لابجلا هذه يف يرجتو

 نمو .افيطل ابيط اخانم قطانملا كلت بسكت اهنإ ثيحب
 نم ةقفدتملا هايملا ؛عيبانيلاو نويعلا كلت نسحأ ةلمج

 ًارتم وليك نيئالث ةفاسم ىلع عقت يتلا (يلع همشج)

 نيرفاسملاو حاوسلا اهيلإ بذجت يتلاو «ناغماد لامش
 ذنم اودصق ءارمأو نيطالس نإ لب .مامجتسالاو ةحارلل

 نمو ءراجاقلا كولم مهنم هيفرتلل نيعلا هذه ميدقلا

 تناك يذلا هاش يلع حتفو «ناخ دمحم اقآ : مهزربأ

 ىف هاش نيدلا رصان ىضمأ دقو .ناغماد يف هتدالو

 ههفس دبع اهنق ماقأ اناا «ناتنازكت ىلإ ةرئس قيراط

 نع ةباذج ًاثادحأ نولقني ناغماد يلاهأ نأ ىتح «(يلع

 . مايألا كلت

 دصقم رضاحلا انموي ىلإ نيعلا هذه لازت امو

 فلتخم نم امنإو «ناغماد نم طقف سيل حاوسلا

 .فيصلا لصف مايأ يف «ةرواجملا قطانملا

 آشنأ دق راجاق هاش يلع حتفو ناخ دمحم اقآ ناكو

 تينف اهنكلو ؛(يلع همشج) ةقطنملا هذه يلاوح ةينبأ

 لزالزلا عوقو رثأ ىلعو ءاهئانب ماكحتسا ةلق ريثأتب
 . ىرخألا ةيعيبطلا ثداوحلاو

 ثيحب «ةريحبلا طسو هانب ؛هاش يلع حتف رصق ١

 رتم يئتئام ةحاسم غلبتو .ةعبرألا هبناوج نم هايملا طيحت

 دقو ءرجآلاب ينب وهو «نيقباط ىلع لمتشيو ؛عبرم
 يوتحيو .رتم عافترا ىلع راجحألاب لفسألا همسق يسك

 ءزجلا هماسقأ لمجأو .ةددعتم فرغ ىلع رصقلا

 ىفو «راتمأ ةينامث اهلخدم ةعس «ةعاقك ذدعملا يلامشلا

 لامجلا يف ةياغ امه ناتيبشخ ناتناوطسأ اهطسو

 امهنم لك ناناويإ دجوي لخدملا يفرط ىلعو ؛ةعورلاو
 ماسقألا عيمج تيلط دقو .رتملا فصنو نيرتمب

 . عصانلا ضيبألا رجآلاب رصقلا نم ةيلخادلا

 ةيفقولا نتم بتك ةعاقلا نم يقرشلا فرطلا ىلعو



 برعلا طش

 فرطلا ىلع موظنملا خيرأتلا بتك اميف ءرطسأ ةعستب

 لك لوط ءرمرملا رجح نم نينثا ىلع كلذو ؛يبرغلا
 طخبو ءأرتمتنس 55 ضرعلاو ءًأرتمتنس 46 امهنم

 ناك امدنع ١1711 ةنس ىف ءانبلا كلذ ناكو .(قيلعتسنلا)

 يف ةيكبزوألا ةقرفلا لاتقل ًاهجوتم راجاق هاش يلع حتف

 .رهنلا ءارو ام دالب

 نم يبرغلا مسقلا يف :هاش يلع حتف دجسم - ١"

 .ءيشب نّيزم ريغ وهو .دجسملا اذه عقي (يلع همشج)

 هيفرط ىلع «بارحم دجوي هنم طسوألا ناويإلا يفو

 ةعاق يف نيذللاب ناهيبش رمرملا نم نارجح نييولعلا
 «ةيفقولا نتم امهادحإ ىلع بتك ؛هاش يلع حتف رصق

 تقو تبثي يذلا موظنملا خيراتلا ىرخألا ىلعو

 .رصقلا اهيف ينب يتلا ةنسلا سفن وهو ؛هدييشت

 همشج) نم يبونجلا مسقلا يف ىرخأ ةيانب

 نم ءازجأ ريغ اهراثآ نم قبي مل ةمدهنم نآلا يهو ؛(يلع
 سيلو .بناجلا كلذ يف بابلا ناكمو ةيبونجلا ناردجلا

 .راجاق ناخ دمحم اقآ دهع ىلإ دوعي هنأ دقتعن

 همشج) نم يبرغلا مسقلا يف عقت ةعلق اياقب +

 ةليطتسم ةروص ىلع يهو «لالتلا دحأ رهظ ىلع (يلع

 يسيئرلا اهبابو ناردج ةعبرأ ريغ اهنم قبي مل ءلكشلا
 رصعلا ىلإ دوعت اهنأ لمتحملا نمو «بونجلا ةهج نم

 . ةسارحلل رقم اهنأو «يراجاقلا

 ةلالسلا نم نيرخأتملا كولملا نأ فسؤملا نمو |

 راثآلا ريمعتو ميمرتب نومتهي اونوكي مل ةيراجاقلا
 . (يلع همشج) يف ةباذجلا ةينبألا تاذلابو «ةيخيراتلا

 برعلا طش
 : اذكه ةفورعملا رداصملا يف ودبت ةيمستلا هذه

 : ةيسرافلا فراعملا ةرئاد يف

 «ةيبرغلا ايسآ يف أرتم وليك ١4١0 يلاوح هلوط رهن

 نم يقرشلا بونجلا يف تارفلاب ةلجد ءاقتلا نم نوكتي

 جيلخلا يف بصيو يقرشلا بونجلا وحن يرجيو قارعلا
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 نم أدبيو هدفاورو نوراك رهن هايم هيف بصتو . يسرافلا
 . ةنرقلا

 : نيعم مجعم يفو
 تارفلاو ةلجد ئرهن ءاقتلا نم نوكتي ريبك رهن

 اذه لوط .يسرافلا جيلخلا راوجي ةنرقلا نم برقلاب

 ىلإ 500 نيب هضرعو أرتم وليك ١76 يلاوح طشلا

 مسا .نوراك رهن هايم نم مسق هيف بصيو رتم ٠

 نأو ةيضاملا نورقلا يف ًادوجوم نكي مل برعلا طش

 ةدحاو لك تناك ةخركو نوراكو تارفلاو ةلجد راهنألا

 هذه تابوسر نإ .يسرافلا جيلخلا يف بصت اهنم

 طش تلكشو مامألا ىلإ يسرافلا جيلخلا تعفد راهنألا

 . برعلا

 :ادخهد فراعم ةرئاد

 برعلا طش ناك نإو ةصقان فيراعتلا هذه نإ

 ةريخألا نورقلا يف تعضو يتلا رداصملا بسح

 فيراعتلا هذه نأ ىلإ ريشت اهركذنس يتلا ةلدألا بسحو

 .ةسوسدمو ةضرغمو ةحيحص ريغ تامولعم يطعت

 مضنت يتلا هايملا تناك نيرشعلا نرقلا لئاوأ ىتح

 رهن نإ «تارفلا هايم ىلع رصتقت ال ةنرقلا يف ةلجد ىلإ
 ةفوكلا ةنيدم ىتح يعيبطلا هارجم يف ريسي ناك تارفلا

 يف ءاج . تاعقنتسملاو حئاطبلا يف بصي ناك اهدعبو

 :يلي ام يناهيجلا دمحأ نب مساقلا يبأل ملاعلا لاكشأ

 برعلا دالب يف ريسيو تارفلا رهن دتميمث ...

 رابنألاو تيهو ةناعو ةيلادو ةبحرلاو ايسيقرقو ةقرلا ىلإ
 تاعقنتسملا يف تارفلا هايم ٌبصم انهو ةفوكلا ىتح

 . ةيبرعلا

 يف ةيفارغجلا هتاركذم يف رينيك دلانودكم لوقي

 :رشع عساتلا نرقلا لئاوأ

 مال يف ةعساولا تاعقنتسملا يف تارفلا هايم يفتخت

 ةرصبلا نيب قيرطلا فصتنم يف عقت نول مالو .نول

 ارتم وليك 75 ةفاسم ىلع تاعقنتسملا عقتو ةلحلاو

 فيجنلا ةنيدم نيبو اهنيب ةفاسملاو نول مال ةيرق بونج
 .ًارتم وليك ١55 يلاوح ءارحصلاو رحبلا قيرط نع

 .ةوامسلا ةنيدم ىلإ لصت عقنتسملا بونجل ةطقن رخآو
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 ىلإ يرجي ةرامعلا توك نم ةلجد رهن نم دفار
 هايم نإو .يحلا طش وأ تارفلا وه خويشلا قوس

 خويشلا قوس ىلإ ةوامسلا نم يرجت نول مال عقنتسم

 ةفاسم ةنرقلا ىتح خويشلا قوس نمو .ةلجد يف بصتو

 مال بازو ةلجد هايم ريسن ًارتم وليك نينامث وأ نيعبس

 تناك يتلا ةيقرشلا ةلجدب لصتتو دحاو ىرجم يف نول

 يف ريستو ةيدنزلاو ةيراشقألا دهع ذنم برعلا طش ئمست
 . يسرافلا جيلخلا ىتح يلاحلا اهارجم

 متي ناك ةلجدب حئاطبلاو تاعقنتسملا هايم لاصتا نإ

 وأ ةئامسمخ ذنمو دسأ وبأ رهن قيرط نع يضاملا يف

 ةنرقلا ىلإ راص نيرشعلا نرقلا لئاوأ ىتح ةنس ةئامتس

 روه نم ةديدج ةانق يف يرجت هايملا هذه نإف مث نمو

 ارتم وليك ١65 ةفاسم ىلع برعلا طشب لصتتو رامحلا
 دعبي «يلع ةمرك» ئمسي ناكم يف ةرصبلا ةنيدم لامش

 نيققحملا دحأ لوقي .ًارتم وليك ١4١ يلاوح وافلا نع

 ةرصبلا نيب ةحالملل زيلكنإلا اهرفح يلع ةمرك ةانق نإ

 . ةيرصانلاو

 طش نأب لئاقلا نيعم سوماق ءاعدا نإف اذه ىلعو

 عم قفتي ال يسرافلا جيلخلا راوجب نوكتي برعلا

 نإف انلق ام بسحو برقلا اهانعم راوجلاف «ةقيقحلا

 يسرافلا جيلخلا نع دعبت رهنلا اذه ليكشت ناكم ةيادب

 .ارتم وليك يلاوح

 ًادوجوم نكي مل برعلا طش نأب لئاقلا ءاعدالا امأ

 نوراكو تارفلاو ةلجد راهنألا نأو ةيضاملا نورقلا يف

 ىلع اهنم ةدحاو لك جيلخلا يف ّبصت تناك ةخركو

 برعلا طش ةملك نكت مل .اضيأ دقنلل لباقف ٍةدح

 ههايم ريسمو هارجم نكلو ةيضاملا نورقلا يف ةدوجوم
 ندم نإو .ةلجد ئمسي ناكو ًادوجومو ًامولعم ناك

 لقعملا يرهنو راتخمو راذمو هلبألاو نادابعو ةرصبلا

 ىلإ بتكلا يف ركذُي ام بسح مويلا عقت يتلا راشعلاو
 نرقلا ىتحو مالسإلا لئاوأ يف تناك برعلا طش بناج

 لئاوأ ذنمو .ةلجد رهن بناج ىلإ يرجهلا رشع يداحلا

 طش ةملك عم ةفدارتم تناك ةلجد نإف يوفصلا رصعلا

 .دعب اميف ةيخيراتلا اهقئاثو مدقنسو برعلا

 برعلا طش

 ةخركو نوراكو تارفلاو ةلجد راهنأ عوضوم نإ
 هدرفمب اهنم دحاو لك يسرافلا جيلخلا يف ّبّصت اهنوكو

 لوقي ًاصن نآلا ىتح دهاشأ ملو قيقدتلاو ثحبلل لباق

 جئاتن لوقتو .يسرافلا جيلخلاب لصتي ةخرك رهن نإ

 ةنمزألا ىف هنإ ةماع بناجألا نيققحملا تاعلاطم

 تاريشب نق ينصت ترك رهد هايم كفاك ةظيدفلا
 ههايم تناك يذلا ديحولا رهنلا نإو ناسيم تاعقنتسمو

 رهن وه ةميدقلا ةنمزألا يف يسرافلا جيلخلا يف بصت

 جيلخلا يف اًبصي مل تارفلاو ةلجد نإو .نوراك

 داليم لبقو .دارفنا ىلع امهنم دحاو لك يسرافلا

 يرجي ةلجد ناك نييلبابلاو نييرموسلا دهع يفو حيسملا
 شاّكال ةنيدم نم برقلاب رورملا دعبو يحلا طش يف

 نيذه هايم تناكو .روأ ةنيدم دعب تارفلاب لصتي ناك

 ةريزج بونج هللا دبع روخ يف بصت ةكرتشملا نيرهنلا
 لصتتو ةيلاحلا ةرصبلا ةنيدم يبرغ ريبزلا رهن ربع نايبوب
 ذنم ةمئاق تناك ةنهارلا ةلاحلا نإ . يسرافلا جيلخلاب

 .نييناساسلا دهع

 برعلا طش لوح نيعم سوماق يف ةرابع رخآ نإ
 لحاس ًايجيردت تعفد راهنألا هذه تابوسر» نإ لوقت

 ةرابعلا هذه نإ .«برعلا طش تلكشو مامألا ىلإ جيلخلا

 كانه تناك اذإف .ةشهدلل ةاعدم نيعم سوماق يف

 عفدت ال اتلدلا نإو اتلدلا لكشت اهنإف رهن يأل تايبوسر

 لحاسلا عفدت اهنإ لب مامألا ىلإ وأ ءارولا ىلإ لحاسلا

 ةفاسم ىلع ىتح تارفلاو ةلجد يرهن نإ . رحبلا وحن
 ' ىتح تايبوسر امهل نكي مل ةنرقلا لامش رتم وليك ٠
 ىلإ امأو مامألا ىلإ امأ لحاسلا عفدتو اتلدلا لكشت

 تاقيقحتلا ةجيتن تناكو . برعلا طش لكشتو فلخلا

 سيئر «سكاكليو مايليو ريسلا اهارجأ يتلا تاساردلاو

 رهن نأ يه «يزيلكنإلا دودسلاو يرلا يسدنهم ةئيه
 وليك ةدع ةفاسم ىلع تيهو ةناع نيب اتلدلا لكشُي تارفلا

 اذه نومسي اوناك شروق دهع يفو . تيه بونج تارتم
 بسرت تناك ةلجد رهن تايبوسر نإو . لباب ةباوب ناكملا

 هذه راوج ىلإو دلب ةنيدم يلاوح ءارماس ةنيدم بونج
 ةلجد هايم نإ .عرازملاو ةيئاجتلا نسحأ دجوت ندملا



 برعلا طش

 ةئيطب ةئداه لوهسلا يف ندملا هذه دعب ريست تارفلاو

 .بوسر يأ نود يسرافلا جيلخلا يف بصتو

 تارفلا رهن تايبوسر عيمج :نوسليو دلونرآ لوقي

 لصتت يتلا هايملا نإ .ةيفافشلاو رامحلا ةريحب يف بصت
 ةيااهيف لعوب الو لال و ةئفانم ةايع ةجرشلا/ ند ليي
 نم ٠١/ نم لقأ بصي ةلجد رهن نإو تادرس
 دادغب نيب رشتنت اهنم 5٠/ نإو برعلا طش يف هتايبوسر
 رثكأ نإو .ءلوهسلا يف حلاص ةعلق ىتح ةرامعلا بونجو

 رهن قيرط نع برعلا طش يف بصت يتلا تايبوسرلا
 07ه نأ دقتعي رخآ ققحمو .4 يلاوح اهتبسن نوراك

 . نوراك رهن هايم نم يه برعلا طش تايبوسر نم

 برعلا طش

 ةفاضملاو ةفيزملا رداصملا يف

 طش» ناونع تحت هتعوسوم يف ادخهد لقني

 هبتك امو هتلحر يف ورسخ رصان هبتك ام ضعب «برعلا
 ةلحر لوح امأ .بولقلا ةهزن يف يفوتسملا هللا دمح

 ناونعب ديدج باتك ًاثيدح ردص دقف ءورسخ رصان
 نم ريثكلا هيف ورسخ رصان ةلحر ىلع ةديدج ةرظنا
 علطيو باتكلا كلذ عجاري نأ ئراقلا ناكمإبو فيزلا

 باتكل عوبطملا صنلا يف امأ . فيز نم هيف ام ىلع

 :«ةلجد» نع يلي ام أرقن اننإف بولقلا ةهزن

 ةعقاولا لابجلا ةلسلسو دمآ لابج نم عبنت ةلجد هايم

 ةريثك نويع اهب لصتتو «نينرقلا وذ» نصح دودح ىلع
 نيقرافايم ىلإ لصتو نمرألاو مورلا دالب نم رمتو

 هايم اهيلإ ٌمضنتو ىرخألا هايملا عم عمتجتو نصحلاو
 دادغب بونج يفو برعلا قارع رايد ةيادب يف نمرألا

 اهنم عرفتت طساو بونج يفو «ناورهنلا هايم اهب لصتت

 رهنو فارعألا رهنو القد رهن : يهو ةفورعم راهنأ ةسمخ

 يف ىقبي ال ثيحب «يساس رهنو ناسيم رهنو رفعج
 اهيف ةحالملا نكمي هايملا نم ةيفاك ةيمك ةلجد رهن دومع

 هايم عم هايملا هذه عمتجت ةراطملا ةيرق نم بونجلا يفو

 نم ةمداقلا هايملا اهب عمتجتو حئاطبلا يف تارفلا

 سراف رحب يف بصتو .برعلا طش لكشتو ناتسزوخ

 م

 خسرف ةئامثالث وه رهنلا اذه لوطو ةرصبلا بونج

 :[دتووارهت] دور: ةنورأ ةتوفسي نيرفلاو

 الو ةحصلا نم اهل ساسأ ال تاباتكلا هذه نأ دقتعأ

 نمرألاو مورلا دالبب رمي ال ةلجد رهن نإ .عقاولا عم قفتت

 نم يه بولقلا ةهزن تاباتك نإ .نيقرافايمب لصي الو
 ركب زايد نم ينزغلا لامشلا يف عبتي ةلجد نإ: .تالاخملا
 ردو: شوروط لابج ةلملس نم ارتم 56٠ عافترا ىلع

 دالب نأ نيح يف نيرهنلا نيب ىلإ لصيو بونجلا وحن
 يف ركب رايد نم يقرشلا لامشلا يف عقت اينيمرأ وأ نمرألا

 ىلإ 6٠١ نيب اهعافترا غلبي ةعفترم ةعساو ةيلبج ةقطنم

 .ادبأ ةلجد رهنب اهل ةقالع الو رتم ٠

 نيفرافايم خيرات لوح ًالصفم ًالاقم يكس رونيم بتك

 نأ امك (لوبنطسا عبط) ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد يف

 هذهل ةيفارغجلا عاضوألا نع بتك توكراد ميسب

 نأ ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد يف ءاج ام بسحو . ةنيدملا

 ىلع عقتو ًأرتم مود عافترا ىلع يه نيفقرافايم ةنيدم

 وليك ١1و ركب رايد يقرش لامش أرتم وليك 84 ةفاسم

 .نامتاب رهن برغ أرتم وليك 5١و ةلجد يداو لامش ًأرتم
 رهنب لصتيو ةنيدملا هذه لامش يرجي نيقراف رهن نإ

 ًارتم وليك ١6 ةفاسم ىلع ةلجد دفاور نم وهو نامتاب
 ناريإ سوماق نم لوألا دلجملا يفو .ةنيدملا نم

 77/ ةحفصلا يفو لوضانألا نع لصفم لاقم مالسإلاو

 . لصوملا ىتح هارجمو ةلجد عوبني نع نايب اهيف ةطيرخ

 بولقلا ةهزن يف ءاج ام فيز ىلع رخآلا ليلدلا امأ

 ةدوجوملا باتكلا اذه نم ةطوطخملا خسنلا يف :وهف

 ” 4717 يمقر تحت نارهط ةعماجب ةيزكرملا ةبتكملا يف

 759178 مقر تحن ىروشلا سلجم ةبتكم يفو 1715و

 نع ءاج .40١1و 7٠١47 يمقر تحت كلم ةبتكم يفو

 نيقرافايم نع ال ًائيش ركذي نأ نود يلي امك ةلجد رهن
 :برعلا طش نعاللو

 دودح نم ةلسليبود دِمآ لايج نم ةلجد هايم عبنت

 لصتتو نمرألاو مورلا ةيالو نم رمتو نينرقلا يذ نصح

 عرفتت طساو بونج يفو دادغب بونج ناورهنلا هايمب
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 ةلجد رهن دومع يف ئقبي ال ثيحب ةمهم رهنأ ةسمخ اهنم
 نم يتأت يتلا هايملاو ةحالملل يفكي ام هايملا نم

 سراف رحب يف بصتو هب لصتتو عمتجت ناتسزوخ

 .خسرف ةتامثالث رهنلا اذه لوطو

 كلم ثلاثلا جروج ردصأ 18٠١ ةنس زومت ١ يف

 ةموكحلا ثوعبم يلزوأ روك رسلا ىلإ أرمأ ارتلكنإ
 : يلي ام هيف ناريإ طالب يف ةداعلا قوف ةيزيلكنإلا

 نم عون يأ رتشا ًابسانم تيأر اذإ  ةرشاعلا ةرقفلا

 نمثب ةيبرعلاو ةيسرافلا نيتغللاب ةردانلا تاطوطخملا

 يف ةيبهذ ةريل ةئامتس فرصت نأب ةيحالصلا كدنعو بسانم

 هذه فيلغتب موقت نأ كيلعو .ديفملا ليبسلا اذه يف ةنسلا

 .انتيجراخ ريزو ىلإ اهلاسرإو ةقدب ةيطخلا بتكلا

 ضعب نإف «ةديدع تاونس ىلإو خيراتلا كلذ ذنمف

 ةيقرشلا دنهلا ةكرش ةصاخو ةيرامعتسالا زكارملا

 تناك ةصاخ جمارب نمضو ةيناطيربلا دنهلا ةموكحو
 ظفتحتو ةيلصألا ةيبرعلاو ةيسرافلا تاطوطخملا عمجت

 تأدب لباقملا يفو ةصاخلا اهتافيشرأو اهتابتكم يف اهب
 ةصاخلا تابتكملا ىلع اهعيزوتو ةفيزم بتك دادعإب
 ةيوامسلا ريتاسدلا ةصق نإ .ناريإ يف ةينطولا تابتكملاو

 دنهلا ةكرش ليمع زوريف الملا اهفيزو اهبتك يتلا ةفيزملا

 يراجاقلا دهعلا يف ةيناريإلا ةفاقثلا ىلع اهضرفو ةيقرشلا
 رصان ةلحر نأ يداقتعا بسحو .ةفورعم ةصق يه

 باتك ىلإ تفيضأ يتلا تاقحلملاو (همانرفس) ورسخ

 .ًاضيأ كلذك يه بولقلا ةهزن

 «ةلجد» هانعم برعلا طش

 ةينامثعلاو ةيناريإلا رداصملا يف

 طشا ةملك اولمعتسا نيذلا مه نيينامثعلا نأ ودبي

 نونعي اوناكو ةرم لوأل رشع يداحلا نرقلا ىف «برعلا

 دقانسمللا لإ كج لكلا هذه نإ قلصت ريدا
 لئاوأ ذنم نكلو ءاهلامعتسا عاشو دعب اميف ةيناريإلا
 ةيزيلكنإلا ةموكحلا نإف هدعب امو رشع عساتلا نرقلا

 ةيقرشلا لحاوسلا لصفب قلعتت ةصاخ ةيسايس ضارغألو

 ةقطنم يف اهلامعتساب تأدب ناتسزوخ نع ةلجد رهن نم

 برعلا طش

 اهل ةياعدلاو (وافلا ىتح ةنرقلا نم) ةلجد رهن نم ةنيعم

 تضروف الماك ًانرق ترمتسا تاياعدو دوهج دعبو ًاريخأو

 لالخ ١5١5 ةنس يف كلذو ةيرامعتسالا اهفادهأ

 اميفو ةينامثعلا ةيناريإلا دودحلا حسم ةنجل يف ميكحتلا

 : قئاثولا هذه ةسارد يلي

 برعلا طش

 ةينامثعلا رداصملا يف

 ناخ فرش ريمألانإف يتامولعم بسح ١

 ماكح نع هثيدح لالخو همان فرش هباتك يف يسيلدبلا

 نم ًالدب «برعلا طش» ةملك ةرم لوأل لمعتسا «ةريزجلا

 :لوقيو ةلجد رهن

 طش رهن لحاس ىلع ناعقت ةريزجلا ةدلبو نصح

 ىلإ نامسقت طشلا هايم ناضيف دنع امهنإ ثيحب برعلا
 .هارجم يف ريسيو ةنيدملاو ةعلقلا طشلا نضتحيو نيمسق

 ةلجد نع هتلحر يف يبلجلا ءايلوأ ثدحتي- ١

 :لوقيو برعلا طش ةملكب
 نوسمخ برعلا طشو تارفلا نيب ةفاسملا نإ

 لصتيو .ركب رايد لابج نم عبني برعلا طش نإو ًاخسرف
 تائم ةدع تارفلا رهن يف بصتو . ةنرّقلا يف تارفلاب

 .برعلا طش اهربكأ راهنألاو دفاورلا نم

 (ه8١١١٠١ ةنس ىفوتملا) يروعشلا نسح

 يروعشلا سوماق ئمسملا هسوماق يف دنورأ ةملك حرشي
 اهل ءواولا حتفو نونلاو ءارلا نوكسب :دنورأ» :لوقيو

 : برعلا طش هل لاقي يذلا ةلجد رهن اهلوأ «يناعم ةعبس

 ثدحتي امدنع «افلخ نشلك» خيرات باتك يف 4

 نيسح ىلع ءاضقلل دادغب يلاو اشاب ميهاربإ موجه نع
 رئازجلا بناج نم ناك هقيرط نإ لوقي ةرصبلا يلاو اشاب

 يف برعلا طش ربع اشاب ميهاربإ نإ فيضيو ةنرّقلا وحن
 . ةنرقلا ةعلق فارطأ رصاح مث ةيادبلا

 ةيناريإلا رداصملا يف برعلا طش

 نع هثيدح لالخ يسابع يارآ ملاع خيرات نأ مغر

 نكلو برعلا طش ىلإ ريشي ناهفصأ ىلإ ككنرك هايم لقن
 .هاشردان رصع نم أدبت ةيناريإلا قئاثولاو رداصملا



 برعلا طش

 ثادحأ نايب يف يردان ياشكاهج خيرات ثدحتي ١

 لسرأ «ءناخ هجوق نإ :لوقيو ةيرجه ١١55 ةنس

 رمأو ةرصبلا ىلإ هشيج سأر ىلع كركنمشجوولناخيش

 برعلاو لوفزدو رتشوشو يليفو زاريشو ةزيوحلا ماكح

 قراوزلا اوبكري نأب رمأو اهحتفل ةرصبلا وحن هججوتلاب ًاضيأ
 روبعل ةزيوحلا لحاس ىلع ةدوجوملا ةريغصلا ةيلحملا

 .ةرصبلا حتفل رماوألا اوذفني نأو برعلا طش

 يف ةرصبلا وحن ةزيوحلا نم هاشردان تاوق تهجوت

 قيرط نع (بارغ) ىمست يتلا ةريغصلا ةيلحملا قراوزلا

 طش) ةلجد نم روبعلاو ةزيوحلا برغ وحن ةخرك رهن
 نمو .ةرصبلا ةرصاحمو ةنرّقلا حتف ىلإ ىدأ (برعلا

 رمملا اذه ناكمو عقوم ىلع ئراقلا فرعتي نأ لجأ

 .اشك يتيك خيرات يف ءاج ام يلي اميف مدقن يجيتارتسالا

 ئراقلا هابتنا تفلن اشك يتيك خيرات ةعلاطم لبق - ١

 ةملك ىلإ هتياهن ىتح هتيادب نم ريشي ال باتكلا نأ ىلإ
 .فصو قدأ يلي اميفو .«برعلا طش» هيمسي لب ةلجد

 ميرك تاوق هّجوت نع اشُك يتيك خيرات فلؤم لوقي
 :ةرصبلا وحن ةيركسعلا دئز ناخ

 ةروكذملا ةنسلا نم مارحلا مرحم رهش ةيادب يف

 مويلا يفو «ةزيوحلا ةنيدم ىلإ ةينويامهلا تاوقلا تلصو

 نم تاوقلا هذه تجرخ رهشلا اذه نم رشع يناثلا

 ىلإ تلصو رشع سماخلا مويلا حابص يفو ةزيوحلا
 .يبرغلا لحاسلا

 ةحامح الو ارعلا طش لخاس ىلإ تلضو دقت
 ءاحنأ عيمج يف فورعم طش هنأل برعلا طش فصول

 راهنأ ةدع نم نوكتي برطضم عساو رحب وهو ملاعلا

 ام فلؤتو ًاعم لصتت ريبك رهن اهنم دحاو لك ةراخز

 يهتنيو ةرصبلا ةنيدم بناج نم َرميو برعلا طشب ئمسي
 اذه نم روبعلا ناك املو .ميظعلا حلاملا رحبلا ىلإ

 ال ةبرطضملا ةّجللا كلت نم رورملاو باّهللا رحبلا

 ًارسج عضن نأ انررطضا ليوط رسج ةطساوب الإ نكمي

 قراوزلا هيلع لقنن نأ نم نكمتنل طشلا اذه ىلع

 مئاوقلاو ةيوقلا ةديشملا ةدمعألاو ةريثكلا ةريغصلا

 ندملا ةيقب نمو ةزيوحلا نم ةرطنقلا داتوأو ةمكحملا

 ا

 يتلا ىرخألا طوطشلاو ةزيوحلا طش نم ةبيرقلاو ةديعبلا

 يديأ ىلع رسجلا اذه ةماقإ ٌمتو ءبرعلا طشب لصتت
 ةمكحملا ةيوقلا لسالسلا ةطساوبو ءايوقألا نيدادحلا

 ةورعلاب نيكسمتمو ريدقلا هناحبس هدييأتب نينيعتسم

 رخآ ناكم يف اشك يتيك خيرات فلؤم لوقيو . ىقثولا
 طشب رهنلا كلذ فصيو ةلجدب تارفلا لاصتا نع

 همسا ناكم نم ربعي تارفلا طش نإ  :لوقيو برعلا

 هولعج ةرصبلا ماكح نإو ًاخسرف نيثالث هلوطو رئازجلا

 . برعلا طشب يهتنيو (كفتنملا) جفتنملا دراوم نم

 ماسقأ ضعب ةيزيلكنإلا ىلإ مجرت نيودالك نإ - “

 . يريمشكلا ميركلا دبع فيلأت نم «عقاولا نايب» باتك

 اذه مجرُت دقو .ةيداليم 1797 ةنس يف ندنل يف اهعبطو

 ةطساوب ةيسمش ةيرجه ١777 ةنس ةيسرافلا ىلإ باتكلا

 تحت ةحفص 67 يف نارهط يف عبطو تياده دومحم

 صنلاو . ميركلا دبع ةلحر وأ هاشردان باكر يف ناونع

 نرقلا رداصم نم ذوخأم روكذملا باتكلا نم يزيلكنإلا

 باتكلا يف أرقن .برعلا طشب ةلجد فصيو رشع نماثلا

 :يلي ام روكذملا

 ةيعارز ضارأ اهراصح لخادو نوريثك دادغب ناكس

 طشل يقرشلا لحاسلا ىلع عقت ةئيدملا هذه .ةريثك
 يتلا ةميدقلا ةنيدملا لباقم بيرقتلا هجو ىلعو برعلا

 مويلا يهو رهنلا اذه نم يبرغلا لحاسلا ىلع عقت تناك

 نييناريإلا دنع ًاريثك فورعملا ناوريشونأ رصق نإ .ةبرخ
 ىلعو دادغب نم خسارف ةتس ةفاسم ىلع عقي برعلاو
 هناردج ضعب لازت امو برعلا طش نم امدق 065 ةفاسم

 برعلا طش نم يبرغلا لحاسلا ىلعو . ةمئاق ةدوجوم
 انرز ةميدقلا دادغب ةئيدم نم خسرف فصن ةفاسم ىلعو
 نيذللا يقتلا دمحم مامإلاو مظاكلا ىسوم مامإلا دقرم

 ىلع عقت ةريبك ةنيدم لصوملا . .نيمظاكلا امهنومسي

 سدقملا سيجرج ربق اهيف اندهاشو برعلا طش لحاس

 . يبنلا سنوي ربقو
 ميركلا دبعل عقاولا نايب باتك صن يفأرقن - ؛

 :يلي ام روهال يف عوبطملا يريمشكلا

 طسو رمي برعلا طشو ةريبك ةرماع ةنيدم دادغب



 ال

 ةنيدم لصوملا ةدلبو .ةديدجلا دادغبو ةميدقلا دادغب

 ةجاوخلا ماق اشك يتيك خيرات فيلأت عم ًانمازت - ©
 ناخ هللا رون هاشلا عم (بتاكلا) يشنملا رداقلا دبع

 ةجاوخلا حرشي .دادغبو ةرصبلا ىلإ دنهلا نم ةلحرب
 ّرم يتلا ةيناريإلا ئناوملا فصيو ةلحرلا هذه رداقلا دبع

 ةجاوخلا فصي .مورلا لزانم عئاقو همسا باتك يف اهب

 تارفلا رهن عم هلاصتا ةصاخو برعلا طش رداقلا دبع
 ضعب يلي اميف .لكش نسحأ ىلع اذه هباتك يف

 :باتكلا كلذ نم تاسبتقملا

 -بآ نم سداسلا) ه١١٠١٠ ةنس لاوش عئاقو

 ةليل «نماثلا ساطلا ىف «(ةيداليم ١,785 سطسغأ

 تقو دنع نيتنيفسلا (ةنيفسلا ةاسرم) رجنأ عفُر سيمخلا

 رهن بصم ينعي ةرصبلا روخ انلخدو حبصلا ةالص

 ءانيم لامش نم نايتأي نيتللا ًاعم برعلا طشو تارفلا

 ءارحص نيميلا ىلعو عارذ ةئامعبس هضرعو ةرصبلا
 عاطق اذه لبق اوناك نيذلا بعج كالمأ نم يه ةيوصح

 ءاذيإ نم اوعنتما ةرصبلا مكاح مهبدأ نأ دعبو قيرطلا

 عباوت نم يهو نارزيخلا نيتاسب راسيلا ىلعو يلاهألا

 .ةرصبلا

 ساطلا يف سيمخلا موي نيرشعلاو ثلاثلا خيراتبو

 اهيف ةبرخ ةميدق ةعلق يهو ةنرقلا ىلإ انلصو عبارلا
 نمسلاو محللا نوعيبي اهيفو نيكاكدلاو تاناخلا ضعب

 رومعملا نمو برخ دجسم اهيفو زرلاو ريعشلاو حمقلاو
 تاناخلا ضعبو يهاقملا ضعبو (قدنف) هناخ رفاسم

 .هاقم ةعبرأ وأ ةثالثو طايخو اهريغو نيزازبلا نيكاكدو

 رهنو تارفلا رهنب لصتي لع هللا ليلخ ميهاربإ ماقمو
 ةنرقلا ناكم يفو ةريثكلا ليخنلا نيتاسب اهيفو برعلا

 تارفلا طش قيرط نعو أعم تارفلاو برعلا طش لصتي
 فرشألا فجنلا ىلإ اهنمو ةلحلا ةنيدم ىلإ لصن

 لصنو .نيموي وأ موي ةفاسم ىلع يهو دادغبو ءالبركو
 يف تارفلا طش قيرط نع ناكملا اذه ىلإ ةنرقلا نم

 لصن برعلا طش قيرط نعو ًاموي رشع دحأ وأ ةرشع

 برعلا طش

 قيرطلا اذه نكلو رثكأ لب نيرهش ةدم يف دادغب ىلإ

 ىلع وطست لعازخلا رئاشع نأل فيخمو ًادج رطخ

 .فوخ الو رطخ ال برعلا طش قيرط نع نكلو سانلا

 بئارضلا ءافيتسا ةيفيك نع باتكلا فلؤم لوقي
 :يلي امك ةنرقلا يف ةيكرمجلا

 (ةنرقلا يف يودبلا مكاحلا) ينيوسلا خيشلا باجأ

 طش نم رمت تناك اذإ :ةيراجتلا عئاضبلا ةاكز نع

 هذه ريغ يفو بئارضلا عفدت نأ بجي دادغب ىلإ تارفلا

 ةاكزلا نإف برعلا طش قيرط نع ناك اذإو . .ال «ةلاحلا

 .ملتست ال

 هاشلا ىلإ مهريغو مامإلا دمحمو ناخ رفعج ءاج

 ىف دادغب ىلإ بهذن نأ بجي :اولاقو ناخ هللا رون

 قيرط نع امأو برعلا طش قيرط نع امأ تقو عرسأ

 .ربلا قيرط نع وأ تارفلا

 نم عنام ال ًانسح :ًالئاق ناخ هللا رون هاشلا باجأ

 توكلا ىلإ برعلا طش نم انبهذو نفسلا انبكر .كلذ

 قيرط نعو لزانم ةثالث ربلا قيرط نع دادغب ىلإ اهنمو
 . "')دادغب ىلإ لصن ىتح ًالزنم نورشعو ةسمخ ءاملا

 ١19147. ةنس برعلا طش يف

 ًابهذمهيف (قروزلا)ذخأ

 بهذم نم هب ببحأ .ًاعئار

 انب باسني ئداهلاة يشم

 برطضملا ةّيشم وأ ءأشن نإ

 برطلاوانهلا تاعيوس نم
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 .يناريإ ققحم ثحبلا اذه بتاك )١(



 برعلا طش

 انج ناذرم تضرتلا ءانمتتللا

 بحسلا يئارم ىتش نم هيف

 ًةراج ينهل ودبتهذه

 بهذلا بنج ةضفلايهف

 اهنيباهارت ّقفألاةنباو

 بجحلا نيب «كاليل» ىرتف

 ىرنام ىهزأّوجلاانترأدق

 ثم ئارسل اهفردشعداو

 اهلمجأام ضيبلا رويطلاو

 بكوم نعاهبلا يوريًأبكوم

 مهل تلقاهبارسأ فص :ليق

 يبصلا مالحأو ءدوخلا ىنمك

 وأءجوملاقوف حرمت اننيب
 بحرلاءاضفلا نيب انقوف

 انلوحاممواهنمانلو

 تعبعسلا وجاوللا شيعابغ

 »و دنع

 لدعبم يفانقروز نم نحن

 بدألاةوهب ىداهتي

 هيبرعشلا ققئار ىطاعتن

 بنعلا تنب ٍبرُشلا يطاعتك
 (ةرخابهانب تّرماذإو

 بثك نمانظحلت تندو

 انبطحنيو جوملايلتعي

 ببسللانلزنت ىبرلاك

 انتلحرانب تزاتجامكو

 بضهلاكاهلثمٍتايسار

 اهتوص نماهلءامش لك

 بضغلا نيح ثيللا تارأز

 ا

 اهبراق نإ ؛براقلا:7 ىرتف

 بثكلا لايح ىعست ٌةّيح

 اهجرس اليل ترصبأ اذإ

 انلًامالحأ جاهامم يه

 برعلا طشب تفاط ىؤرو

 ب # #

 نم تئشامانههوأانهو

 برطم توصو ءوءازرظنم

 لزتعم يدي يف «(ُيان» كاذ

 بعتلاايندو ءايندلا بعت

 نع تاب ىتح ةدحولا فلأ

 بنتجم يفمهلا تارطخ

 اذل .ىرشبلا سمتلي ىضمو

 يبرها سانلا نع سفن اي :لاق

 هماغنأ ىدص وجبلا المي

 بشعلا قوف لخنلا لظ تحت
 نع ٌرتهت نأ حاودألا لأساو

 بلغلا نيح لاطبألا ةرطخ

 برط رزه لكاهنيب

 بطر نصغ قوف ىنغتي

 لب .ءطشلا ءلم ةعورلا يهاه

 بجعاو رظناف نوكلا اذه ءلم

 فعتراوسمشلاو عؤيطلاو « معلا

 برغملاوحن ميغلا لالخ نم

 امل بلقلا بعتم اي حرتساف

 بعتملا بلقل رشبلا ثعبي

 نا

 دجت كينيع تفش ىنأ مرإ

 بصولاداّوؤفلا لامأآ لن



 اكل

 ةّنِج يف مئاق «رصق» كاذ

 بنطملانايبهنعرصاق

 ءههتايآ هب نفلا عدوأ

 بتكاوأرقاف رعاشلااهيأ

 تبذج سورعك ىءارتدق

 بذجي مل نموهزلاباهوحن
 رهاظٍلامج قوفامنإ

 نيمكنم لام نودي ول اسك

 يتلا حودلا ُيكصغأهتللظ

 بشا باغ نيباهنموه

 ه6 دع د

 هدرشت لالخ ينالهسلا داوج دمحم خيشلا لاقو

 فقاو وهو نيسح مادص ةيغاطلا دهع يف قارعلا نع

 نم م١199 ماع قارعلا ضرأ لباقم برعلا طش ىلع

 : ةديصق

 قارعلا ليخن ليخنلا تيأر

 برعلا طش طشلا بناج ىلع
 هئام ىلع يداؤف ماحف

 ُبهللا يفطت كنم ةبرش لهأ
 قاذملاولح كريمناذهو

 برش وأهقاذ نملًاأئينه

 عيضرلا قوشك كيلإ يقوشف

 ٌبلتحاو ىوه ايدئىلع
 تضم فاجع نيئس رشعو

 ثطحلاٌٌتنكو ةنرقا هتاكق

 داؤفلانوكياذامو يداؤف

 ٌبعشنال ةرخص نم ناك ولف

 قارعلل يتدوع يف دعسأأ

 برألاهيفوةايحلااهيفو

 قارفلا دعب لمشلا عمتجيو

 ُبدألالوحف يلوح ْمتليو

 هع دع د

 ةيبوعشلا

 ةيبيوعشلا

 برعلا يف نعطلا اهلصأ يف يهو ةيبوعشلا تأشن
 جرفلا وبأ لاق نييومألا ةياعربو يومألا مكحلا لظ يف

 ىعدا امل هنإف «هيبأ نبا دايز بلاثملا لصأ :يناهفصألا

 هل رقت ال برعلا نأ ملعو «نايفس يبأ ىلإ هباستنا

  ةيمس همأ ىلإ بسني ناك ذإ  هبسنب اهملع عم «كلذب

 قصلأ «بلاثملا باتك لمع .مهيف هراثآ ءوس عمو

 ىنث مث «لطابو قحو ءراعو بيع لك اهلك برعلاب
 رعي نأ دارأف «ًايعد ناكو «يدع نب مثيهلا» كلذ ىلع

 ةديبع وبأ كلذ لعفو .«مهنم ًايفشت ؛تاتويبلا لهأ

 ىلع هدج ملسأ ءًايدوهي هلصأ ناكو «ىنثملا نب رمعم

 ىمتناف «هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ لآ ضعب يدي

 أشن مث . هيف دازو دايز باتك ددجف ءميت ينب ءالو ىلإ

 هلمع ًاباتك عدبأف . . .هللا هنعل ؛ءيبوعشلا «ناليغ»

 «ةيبصعلاو بعشتلا ديدش ناكو «نيسحلا نب رهاطل

 مشاه ينب بلاثمب هيف أدبف ؛هليعافأب مالسإلا نع ًاجراخ
 . (ىهتنا»

 :يلاقلا يلامأ حرش يف يركبلا ديبع وبأ لاقو

 ابأ ىعدا امل هنإف هيبأ نبا دايزل هلصأ برعلا بلاثم باتك

 مهملع عم كلذب هل رقت ال برعلا نأ ملع بأ نايفس

 بيع لك برعلاب قصلأو بلاثملا باتك لمعف هبسنب
 نب مثيهلا كلذ ىلع ىنث مث تهبو كفإو لطابو راعو
 مهنم ًايفشت فرشلا لهأ رعي نأ دارأف ًايعد ناكو يدع

 مويلا سانلا يديأب يذلا بقانملاو بلاثملا باتك امأو

 ةملس نب دلاخو يريمحلا ليمش نب رضنلل وه امنإف
 نب ماشه امهرمأ امهنامز لهأ بسنأ اناكو يموزخملا

 امهل لاقو اهبقانمو برعلا بلاثم انيبي نأ كلملا دبع

 سيلف ءاهيلع امو اهل امب ًاشيرق اوعد :امهيلإ مض نملو
 :يرونيدلا ةبيتق نبا لاقو باتكلا كلذ يف ركذ شيرقل

 يف ةيواعم ىلعو هيلع سانلا نعط رثك نيح دايز ناك
 مكرّيع نم لاقو هدلول بلاثملا باتك لمع هقاحلتسا

 نإف «هتبلثمب هوهدبأف مكيلع ردن نمو هتصقنمب هوعذقاف

 . لغي ديدحلاب ديدحلاو ىقتي رشلاب رشلا



 ةبيعشلا

 ةيبعشلا

 ةكرعمل ًاناديم ناك ةرصبلا ةنيدم نم بيرق ناكم

 ةيملاعلا برحلا يف نيينامثعلاو زيلكنإلا نيب ةيبرح
 نم اهيف مهاس نم ةكرعملا هذه يف مهاس دقو .ىلوألا

 شيجلا فوفص ىلإ نيمضنم نييقارعلا ةعيشلا ريهامج
 ين مهؤاملع اهنلعأ يتلا داهجلا ةوعدل ةيبلت ينامثعلا

 سأر ىلع مهسفنأ ءاملعلا راسو ةيمظاكلاو فجنلا

 لمشي امك مهلمشي داهجلا بجاو نأل «نيدهاجملا

 . مهعابتأ

 كيري مهيدلقمو ةعيشلا يدهتجم نم فقوملا اذهو

 مهصالخإو ةعيشلا سوفن يف ةيمالسإلا ةيّمحلا ةقيقح
 يف ةعيشلا ناك يتلا ةينامثعلا ةلودلاف .هاياضقو مالسإلل

 يف اهنم اوفقي مل «نيمورحملا نيدهطضملا نم اهمكح

 نكي مل نإ ؛لقألا ىلع جرفتملا فقوم ةيريصملا اهبرح
 هودباك امو اهنم هوناع امل ءاهيلع نيعملا تماشلا فقوم

 :ايناكجدم

 ءامدو «مهيف ميلس ناطلسلا حباذم ةعيشلا ركذتي مل

 يفو بلح يف مهنم اهقارأ يتلا فولألا تارشع

 الو ةالولاو نيطالسلا نم هريغ ليعافأ الو .لوضانألا

 مهضارعأو مهئامد لالحتسا يف ءوسلا خياشم ىواتف

 ميلس ناطلسلا اهب لباق يتلا ةسرشلا ةمقنلا الو مهلاومأو

 امو ةيوفصلا ةيعيشلا ةلودلا مايق ناميلس ناطلسلاو

 ءاضقلل تالمح نم نيطالسلا نم امهريغو امه هادرج

 يتلا ةريغصلاو ةريبكلا ليعافألا نم كلذ ريغ الو .اهيلع

 .موي لك مهباتنت تناك

 ىوس نوركذي اودوعي مل لب كلذ ةعيشلا ركذتي مل
 يتلا ةيمالسإلا ةلودلا مويلا يه ةينامشعلا ةلودلا نأ

 مالسإلا لثمت اهنأ اهيلإ رظنُيو ةفالخلا ناونع لمحت

 مويلا مه ًارش اهب نيصبرتملا زيلكنإلا نأو نيملسملاو
 يف مهودهتجم ىدان كلذل «قارعلا يف اهنومجاهي

 يفو «يبوبح ديعس دمحم ديسلا ةسائرب فجنلا

 «داهجلاب اودان - يرديحلا يدهم ديسلا ةسائرب ةيمظاكلا

 امدنع نودهتجملا ءالؤهو كلذب مهاواتف اوردصأو

 نضل

 مهيلإ هجوم ءادنلا اذه نأب نوملعي داهجلاب نوداني

 امك مهيلع ةبجاو ةضيرفلا هذه نأو «مهريغ لبق مهسفنأ

 يف مالسإلا خيشك ال «سانلا رئاس ىلع ةبجاو يه

 نالعإب يدانيو ةمخفلا ةفرشلا ىلع فقي يذلا لوبنتسا

 ةفرتملا ةّرسألاو ةريثولا كئارألا ىلإ دوعي مث داهجلا

 .اراق امعان

 دوقع يف خويش مهلجو حالسلا اودلقت كلذل

 نيذلا نيدهاجملا ةعيلط يف اوشمو مهرامعأ نم نينامثلا

 . "7 يبوبحلا ديسلا ةهبج

 اضر دمحم خيشلا ةهبجلا هذه يف رضح نمم ناكو

 مث ىرج ام فصو هل كرتنو رعاشلا ملاعلا يبيبشلا

 . ةعقولا هذه يف اهمظن يتلا ةديصقلاب كلذ بقعن

 : يبيبشلا لاق

 موي اهمظعأ نكي مل نإ ةيقارعلا برحلا مايأ رهشأ
 دابو رضاح نم دالبلا لهأ هيلإ رفنتسا مويلا كلذ ةبيعشلا

 ىلإ فضأ ؛ةعامج اهنم هدهشي مل ةنيدم وأ ةليبق تلق
 ةليخنلا يف روهش ةدع اوطبار دقو مهتنحم ميظع كلذ

 ناكملا بدج نم هلثم ىلع رصبي ال ام ىلع نيرباص
 «ميظعلا نالذخلا كلذب اونم نأ ىلإ شيعلا فظشو

 دادغب درو ه1 ةنس رفص لئاوأ يف هنأ هلمجمو

 ةدايق ًادلقتم كب يركسع ناميلس همسا (يالأ ريمأ)

 اشاب ديواجل ًافلخ قارعلا يف ةماعلا ينامثعلا شيجلا

 دق ناك قارعلا يف يكرتلا مكحلا نأ عوضوملا اذه يف ركذي امم )١(

 ةنس نجسلا يف مهئامعزب ىقلأو ةعيشلا نوعرف لآ دهطضا
 رهزم :مهو «برحلا نالعإ تقبس يتلا ةنسلا يف يأ

 ركش جاحلا مظاكلا دبعو نوعرفلا رهزملا بيترسو نوعرفلا
 اوقبو . مهيضارأ رداص مث ؛نوعرفلا ردبمو ركش جاحلا نسحو

 لتحاو ةماعلا برحلا تنلعأ نأ ىلإ ةنسلا يلاوح دادغب نجس يف

 .ةيكرتلا تاطلسلا مهتقلطأف ةرصيلا زيلكنإلا

 باخشملاو ريخص يبأ يف مهرئاشع ىلإ مهلوصرو مهقالطإبو
 اوردابف «تنلعأ دق داهجلا نالعإب ةعيشلا يدهتجم ىوتف تناك

 لاتقلل مهرئاشع سأر ىلع اوراسو اهل ةباجتسالا ىلإ لاحلا يف
 .ةعيشلا كراعم يف اومهاسو كارتألا فوفص يف
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 ىلإ اهب ردحنا «ةبردملا ةيكرتلا دونجلا نم قيرف هعمو
 روكذملا رفص فصتتنم يف كانه زيلكنإلا عقاوو ةنرقلا

 يف ماقأو دادغب ىلإ اهببسب ديعأ ةغيلب ًاحارج حرجف
 اذه عم ىبأ هنكل جالع هيف حجني مل نيرهش ىفشتسملا

 اهيف رظنلاو ةيبرحلا رومألا ريبدت ىلع رباثو ليقتسي نأ
 كلذ لاط املو «نيدايملا ىلإ دوعيل ماتلا ءربلا ًاعقوتم

 يف هسفنب شيجلا دوقيو لماحتي نأ ىلع ممص هيلع
 دادغب نم ةفحم يف لمحف «ةرصبلا نيود ةبيعشلا يداو

 شيجلا اهيف دشحي نأب مدقت نأ دعب ةيرصانلا ىلإ
 ناتنئاو ةيكرت ةدحاو (تايالا) بئاتك ثالث نم فلؤملا

 تاشاشر اهعمو داركألاو نييقارعلا برعلا نم ناتقفلم

 . لهس عفدم نيعبرأ وحنو

 ١78/7 ةنس ىلوألا ىدامج فصتنم شيجلا اذه ماق

 ىلع يشم ةليخنلا يف ماعلا ركسعملا ىلإ ةيرصانلا نم

 زاعيإب فحز هلوصو نم ةثالث وأ نيموي دعبو .مادقألا
 ةبيعشلا ىلع نودهاجملا برعلاو وه ماعلا دئاقلا نم

 حابص وجلا باقع نم عنمأ اهيف مهو زيلكنإلا اومجاهو

 ًاموجه روكذملا رهشلا نم نيرشعلاو عباسلا نينثالا
 «نيلشاف اودترا نأ ىلإ لئاط نودب نيموي ماد ًاديدش

 ةبلغو مهب تالصاوملاو قيرطلا عاطقنا زيلكنإلا منتغاف

 مهيف عوجلاو شطعلا رثأ ءوسو مهيلع بعتلاو ءايعإلا

 نم اتيقب نيتليلل ءاعبرألا حابص مهوزجانو مهرعبتاف
 ىف بلغ ةديدش ةزجانم ”١7 ةنس ىلوألا ىدامج

 شيجلا كلذ فصن اودقفو ةمات ةبلغ نوينامثعلا اهرخآ

 يركسع ناميلس رحتناو «ديقفو ريسأو حيرجو ليتق نيب
 . كب

 : ةيلاتلا ةديصقلا ةعقولا هذه ىحو نم ىبيبشلا مظنو

 داروأو ءالشأ رمح ىبرلا تبن

 يداولاف رصقلا نيب كل ةروثنم

 ةعزوم ءالشأ ةييعشلا نود

 ةقثوم سامرأةليخنلا يفو

 داععأو قايم نديم انقكالتع

 ةبيعشلا

 ةيبخأوداتوأةمئثكرتلل

 داتوأ جش اوجشو اوبيصأ اهيف

 اهقدانخ يف ًاثالث ماقأ شيج

 داز نمو ءام نم بئاقحلا يلاخ

 امهبحو روفوم نيتارفلا ءام

 يداص اشحلا حاتلم نائرغ دنجلاو

 تبهن يتلا ىنجملا ةضغلا ةلغلا

 يداغلا حئارلا يديأ بهن ةكورتم

 اهرثكأ ٌرذلا نوطب يف انتاوقأ

 دانجأو كيلاعص نوطب يفال

 ش نع ترطنا اني اكعتادب حم
 داعرأو قاربأ تاذ نكت ملو

 انقليف عرذاوتأف موقلا لزانت

 داعاأابمهانرثكوُهدعب

 مهلثمو يقارع فلأ نورشع

 داركأو كرت نم قيلامحلا رمح

 مهرايد نعاوفاجت نورمشم
 دالوأو لهأ نم شحولا اولدبتساو

 ىجوو افح يلاح ىلع نودباكم

 داآسأو ذاذغإةفلك لمرلا يف

 هطمطغت نع تماق لمرلا نم رحب
 دايزأو جاومأ برو غوزنت

 ففشك ةلاجر مهو نومجاهي

 دادسأو روسأ ةلمج ربلا يف

 مهبلقو مهيحانج ودعلا لف

 دادمأو ناوعأ زيهجت لبق نم

 مهروحن تلح يتلا ءامدلا نإ

 دايجأ قوف ًادوقع انتمهوأدق

 دحأ ىلع يولت ال ريهامجلا كلت

 داوزأو لاقئادعبةفخم

 مهعماطم تدكأ دقو نورداصلا

 داريإ رش اهودرو_امدعب نم



 ةبيعشلا

 اهتورث ءاحيفلا نم نودصارلاو

 داصرمب مهنم مهايانم تتاب

 هتفحم يف هولمح دئاقو

 دادغب ءاروز نم ةبيعشلا ىلإ

 هربدي شيج ىدعلاب كتافأ

 داوعأ قوف ىقلم مسجلا لطعم

 هعرصم لاجعتسا يف ناميلس ىرج

 دار كرحلاربابةاقع ىرجتم
 اهعبتأواهادرأف فولألاداق

 داقنم ريغ يبأ سفن لاحلا يف

 هل نأل ًارامعأ شاع رطاخم

 داليم مويةاجن لك رئأ يف

 هبئاتك يف هتبجعأةرثكو

 داترم ّيأاهيف رصنلل حارف

 تقبس يتلا ريداقملاو هنأك

 داعيمو تاقيمو رقم ىلع

 اهترامع تلج يتلا روصقلا نإ

 دابعو نابهر عماوص تسمأ

 ةيداغءام نم ال كيداولايقس

 داصرفب تلعاهءازجأ نأك

 ةيرصانلا ىلإ يبوبحلا ديسلا داع ةميزهلا دعبو
 ةمدصو قرع ءانع نم هدباك ام ناكو ءاهيف طبارف

 نم يناثلا يف ةيرصانلا يف يفوتف هتحص يف رثأ دق ةيسفن
 فرشألا تدع ىلإ هنامثج لمحف سل“ نس نابعش

 .نفد ثيح

 :ةديصقلا هذهب يبيبشلا اضر دمحم خيشلا هائثرف

 مالظ تاشحوملاروغثلامع

 ماسبلااهرغث كنأل تجدو

 اهمالعأ اسكن قلايفلا توط

 مالعألا كدعب قفخت سيلذإ

 هرغثو قارعلا رغث يف تطبار

 ماشلاو هدسب زاجحلا يمحي

 ما

 هناكرأ نم تديش يذلا طقس

 ماربإلاال ضقنلاه يف ديعأو

 اوكردأف بوثولا كب ودعلا مار

 اوماراماوفلكتي نأ ريغ نم

 اهتخأ ةينملا كلت ىلع تلاص

 مامح مامحلا كاذ ىلعاطسو

 ةلوصومرهشأةعستهلل

 ماع رهش لكف كيلع تلاط

 هنأ كعارف ىتأمايصلارهش

 فئاخ ةدابعلاو ةعاطإلا رهش

 مانصألا دبعتو عاطت نأ نم

 يذلا ل يللا كلذ ال هتقراف

 ماقت ةالصلا كلت الوايحي

 ىلوألا رجأ رفوم عافدلا يف كل

 اوماصو نيعشاخ اولص رغشلا يف
 ةذل كداهج يف رثؤت تنكام

 ماعط بيطي وأ برش غوسيف

 دهسمو نكاس كريغو قلق

 ماين نوموهم نوملسملاو
 مهنيدل نورئاح كنود موقلا

 مايه نوهلاو كدعب سانلاو

 ةوظح جار بح كلمهبحام

 مارغو ةعول وه لب بحلا يف
 مهنأب كولماحلالاجرلامِلع

 اوماقأو اوربكف ةالصلا اولمح
 ةيحتنيبهاذ نمامكيلعف

 مالس نييداغ نم امكيلعو

 ابهاذ ةقيقحلا يف كدحو تسلذإ

 مالسإلاو تنأ لب ىدرلا يط

 ارييتتت ف نييتع جتا نآلا

 مالحأاهعيمج ةايحلا نأ
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 ىقتلاو ةلادعلاو ةلاسبلا نيأ

 مادقإلاو رملا ظافحلا نيأ

 ىرولا تبث هتابثب يذلا نيأ

 مالقألاوهد»عب نم تلزلزتو

 تعغاب ةتغب وهو كموي ناك له

 ماملإ هقورطو ىركلا فيط

 هدعركنيرهدلاداكي موي
 مايألا وغفل بلطتوهنم

 مهتلفك نيسئابلا قيرفلا ابأأ

 ماتيأمهاذإفمهتيعرو

 دمحأ ةلود لودتس نأ تكردأ

 ماكحألا ل دبتس نأ تملعو

 قئاقح يهو تايآلا بذكتو

 ماه وألاةدصتوةولجم

 ةضيرف ماقملا يف ةماقإلا كرت

 مارح مارحلا تيبلا بلطتو

 ةضهن كراكتبا يف كنومظعتسي

 ماظع نهلك كتاذ نوؤشو

 مهيف ةمامإلا يف لئابقلا تدق

 مامز كيدي يف ةمامإلانمف

 مسابم وهو ردلاب مهتهفاش

 مالكوهو رحسلاب مهتذخأو

 اهلثم تازجعمبواهبملك

 ماهفألا لقصتو لوقعلا ىلجت

 ةبصع اوناكو مهنأش تحلصأ

 ماحرألا الو مهزجحي نيدلا ال

 اودكأتو ًارصانخ كيلعاودقع

 مامإ مامإلا نع ليكرلا نأ

 اهنأ تدومثف كيلإاوعسو

 مادقالا ال كيدل سوؤرلا ىعست

 يتلا كتبتع نوؤطياوفتاكتو

 ماهلا لذو اهل هوجولا تنع

 ةبيعشلا

 اوتفاهتف مهيف كنيبج ادبو

 مايح كيلع مهف شارفلا نأش

 معنأو ءانشلانلئؤويديأ

 ماسج نيملسملا باقر يف كل

 ةملث كردت سيل كركذ ندلخ

 ماوعألاوربغلانونسلاهنم

 ةنرقلا ةهبج

 عم ةيمظاكلا ءاملع ةيقبو يرديحلا يدهم ديسلا امأ

 ةنرقلا ةهبج ىلإ اوهجتا دقف فجنلا ءاملع ضعب

 ام مهرمأ ضعب نم ناكف يزيلكنالا موجهلل ةضرعمل

 : يلي
 ةنس ةرصبلا ةيزيلكنإلا شويجلا تمهاد امدنع

 فلتخم ىلإ تايقرب نييرصبلا ضعب لسرأ ه7

 .ةرصبلا نع زيلكنإلا عفدل نودجنتسي قارعلا ءاحنأ

 : ةيمظاكلا ءاملع ىلإ تلصو يتلا ةيقربلا صن ناكو

 تحت عيمجلا ؛هب نوطيحم رافكلا «ةرصبلا رغث»
 رمأب انودعاس «مالسإلا دالب يقاب ىلع ىشخن «حالسلا

 . «عافدلاب رئاشعلا

 ءاوجامو سانلا جاهف ًانلع ةيقربلا هذه تئرقو

 يف اوعمتجاو ء«مهلامعأ اولطعو مهقاوسأ اوقلغأو

 ردصأف ءمهئاملع رماوأ نورظتني يمظاكلا نحصلا

 اوقربأو ءملسم لك ىلع عافدلا بوجوب ًارمأ ءاملعلا

 تلاوت مث ةرصبلاب ةطيحملا رئاشعلا ىلإ نومضملا اذهب
 يذ نم نيرشعلا ذنم فيرشلا نحصلا يف تاعامتجالا

 تيقلأو ها ةليس ءارجلا مرختم ؟ ىلإ ةجحلا

 هذه ضعب يف ربنملا يقرو «ةريثملا بطخلا

 همحر ناكو.- رديح ديسلا لآ يدهم ديسلا تاعامتجالا

 ظعوف  ةيمظاكلا يف نيرئاثلا ءاملعلا باطقأ نم هللا

 ناكو برحلا ناديم ىلإ هسفنب هجورخ نلعأو ءضرحو

 هدافحأو هدالوأ هعم جرخو هرمع نم نينامثلا زواجت دق

 .هؤابرقأو

 - ةيمظاكلا ىلإ فجنلا ءاملع نم رثألا ىلع ءاجو



 ةبيعشلا

 «يناهفصألا ةعيرشلا خيش :-دحاو مويب هرفس لبق

 .دامادلا ىلع ديسلاو «ىناشاكلا ىفطصم ديسلاو

 نيفحازلا ءاملعلا دوفو ةيمظاكلا ىلع تدراوت مث

 تناكو «ءالبركو فرشألا فجنلا نم ةكرعملا وحن

 باحرتلا ىهتنمب مهنم دحاو لك لبقتست ةدلبلا

 .؟كلذ لثمب هعدوتو ءميركتلاو

 رمألا هغلب امل هنإف يزاريشلا يقت دمحم ازريملا امأ

 .اضر دمحم خيشلا ربكألا هدلو لسرأ ءارماس يف وهو

 قربأ «ةنرقلا» ىلإ ريسملا ىلع يدهم ديسلا مزع املو

 فوفص يف اونوكيل دادعتسالاو ةئبعتلاب مهرمأو

 . نيدهاجملا

 خيشلا هعمو ةيمظاكلا نم كرحت ١377 ةنس مارحلا

 ةعامجو راديلكلا ديمحلا دبع خيشلاو ىصلاخلا يدهم

 بكر عييشتل اهرسأب ةيمظاكلا تجرخو نيدهاجملا نم
 . فحازلا داهجلا

 ؛دادغب يف رهنلا لحاس ىلإ ريبكلا بكوملا لصو
 تزاس مث ؛«بكارملاو نفسلا كانه مهل تدعأ ثيح

 بكوملا لصي املك ناكو «ةرامعلا» وحن ةهجتم مهب

 فافض ىلع لزنت يتلا ةيبرعلا لئابقلا وأ ندملا ىدحإ

 عمجيو «هباحصأو وه لزنيو .فوقولاب رمأي رهنلا
 .ةرامعلا اولصو ىتح .داهجلا ىلع مهثحيو «سانلا

 تيقلأو عماجلا اهدجسم يف ماعلا عامتجالاب رمأ كانهو

 ماق مث .نيدهاجملا ضعب لبق نم ةيسامحلا بطخلا

 مهضرحو داهجلا ىلع سانلا ثحو ربنملا يقرو هسفنب
 «فوفصلا صرب مهرمأو «تابثلاو ةيحضتلا ىلع

 يف مهبغرو صبرتملا ودعلا مامأ دوهجلا ديحوتو

 «لذاختلاو ةقرفلا ةبغم مهرذحو «ةداعسلاو ةداهشلا

 ؛ءادنلل اوباجتساف ءهاضرو هللا باوث ىلإ مهقوشو

 .ريثك قلخ هب قحتلاو

 ؛ريزعلا» ةقطنم ىلإ نيدهاجملا عومجلا عم راس مث
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 ضوافتو ."«اشاب ديواج» يركسعلا دئاقلاب كانه عمتجاو

 برحلا ططخب قلعتت ىتلا ةماهلا اياضقلا لوح هعم

 .لاتقلا نوؤشو

 «ةلرقلا» ىف ةمئاق تقولا كلذ ىف برحلا تناكو

 ءانثأ يفو «برحلا ةحاس هعم نمي دصقف بلقلا يهو

 نم هباحسناو ىنامثعلا شيجلا راحدنا فداص قيرطلا

 هيلع مهضعب راشأف .ودعلا ديب ةنرقلا طوقسو هعم

 رئاشعلا نطومو ةوقلا زكرم اهنأل ةرامعلا ىلإ عوجرلاب
 . ةرامعلا ىلإ داعو كلذ ىلع قفاوف

 ضرحيو .لئابقلا بتاكي ةرامعلا يف يقبو
 فارطألا رئاس ىلإ ةاعدلاو لسرلا ثعبيو ءرئاشعلا

 ىلع نودفي سانلا ناكف ءجورخلاب سانلا نورمأي

 نيمزاعو «بجاولا ءاذن نيبلم ًانادحوو تافارز ةرامعلا

 .ناديملا ىلإ نوهجرتي مث .ودعلا ءاقل ىلع

 : ءاملعلا ىلإ قربأ ءوجلا أيهو .ةدعلا دعأ نأ دعبو

 ىنتح اوناكو مهريغو دامادلاو يناشاكلاو ةعيرشلا خيش

 هجوتلا مهنم بلطو  ةيمظاكلا يف نيميقم تقولا اذه
 ىلإ قربأ امك «نيدهاجملا مهباحصأ عم ةرامعلا ىلإ

 مهلاغشنا ببسب هنع اورخأت نيذلا اهءاملعو دادغب يلاهأ

 ىلع مهثحي  اهدودس ضعب راسكتاو ةلجد ناضيفب

 .داهجلا حوس ىلإ هجوتلا

 ءاملعلا درو ةرامعلا همودق نم ًاموي رشع ينثا دعبو

 .اهيلإ مهعم .نمو

 («اشاب ديواج» لوألا دئاقلا لزع ةنوآلا كلت يفو

 .«كب يركسع ناميلس» دتاقلا هناكم نّيعو

 ءةرامعلا يف نيدهاجمل اعومج تلم اكتاملو

 ةدايقلا رقم يف لزنو ءءاملعلا ةيقب لبق ةنرقلا نم

 . ةيركسعلا

 «ةرامعلا يف مهكرت نيذلا ءاملعلا ىلإ قربأ مث

 . هبلط اوبلف هب قوحللا مهنم بلطو



 فلح

 تاهبجلا ىلع ءاملعلا ةدايقب نودهاجملا عزوت دقو

 ديسلا هيف طبار دقف «ةنرقلا» وهو بلقلا امأ :ةددعتملا

 ديسلاو ؛يناهفصألا ةعيرشلا خيش :ءاملعلا عم يدهم

 دبع ديسلاو «دامادلا يلع ديسلاو «يناشاكلا ىفطصم

 نم ةريفغ عومج مهعمو ؛مهريغو ولحلا قازرلا
 . ةطبارملا لئابقلاو نيدهاجملا

 هيف طبار دقف «ةبيعشلا» وهو نميألا حانجلا امأو

 ديسلاو .رديح رقاب خيشلاو يبوبحلا ديعس دمحم ديسلا

 نم ريثك ىلخ مهعمو مهريغو ميكحلا نسحم

 .ةلتاقملا لئابقلاو نيدهاجملا

 هيف طبار دقف «ةزيوحلا» وهو رسيألا حانجلا امأو
 خيشلا ريبكلا هدلو هعمو ءيصلاخلا يدهم خيشلا

 دمحم ديسلاو ء«يضار خيشلا رفعج خيشلاو «دمحم

 نيدلا لامك ىسيع ديسلاو ؛يدزيلا مظاك ديسلا لجن

 .نيدهاجملا نم ريفغ ددع مهعمو «مهريغو

 ىلإ هعم نمو مدقتي نأ يدهم ديسلا ررق مث

 . كلذل تدعأ ةنيفس بكرف ىلوألا طوطخلا

 أيهنت امثير ىرخألا لئابقلا ضعب هنع تفلختو «مهنفسب

 «لحاسلا ىلع ةنيفسلا تسر ليللا مهكردأ املو

 نم يهو «ةبيرح» ىمست ضرأ يف لوزنلاب هباحصأ رمأو

 ىلع مهمايخ اوبرضو ءاهيف اولزنف .ةرعولا يضارألا
 ال مهو ةليللا كلت اوتابو «ةنرقلا بناج نم رهنلا ةفاح

 مهنأ له «ينامثعلا شيجلا نم مهعقوم نوملعي

 ينبو ةعيبر؛ اتليبق امأو هيلع نومدقتم مأ هنع نورخأتم
 ثيح «ةبيرح» ضرأ لبق مهلاحر اوطح دق مهنإف «مال

 . كانه ليللا مهكردأ

 ذإ كلذك امه امئنيبف .ناكملا ةقيقح افشكتسيل دمحأ

 ةيرهنلا هرخاوب امهل ترهظو :ودعلا عئالط امهل تحال

 موجهب - ةلئاه ةوقب أدب دقو «ةيبرحلا هتاذعمو هعفادمو

 ةبيعشلا

 بيهر لكشب «يمالسإلا ركسعملا ىلع ئجافم فينع
 7 7 - يرا ننادتعلا شيقل ل

 عولط لبق نم لاتقلا مدتحاو «ناشيجلا كبتشا مث
 هلكنالا خاوي تنس دقو. اهلاوؤ دعب اع نلإ نسنعلا
 «اشاب ديواج» قباسلا دئاقلا هعنص دق ناك دس ءازإب

 . ةلجد رهن هب عطقو

 ىلع ةمدقتم هباحصأو يدهم ديسلا مايخ تناكو

 نم ةبيرق تناك ثيحب خسرف فصنب ينامثعلا شيجلا
 اوكبتشاو هعم نمو دمصو دهشمو هنم ىأرمبو ءودعلا
 ه.1777 ةنس يناثلا عيبر © يف مهودصو زيلكنإلا عم
 .(ةطورلا رهن) ةكرعم مساب تفرع يتلا ةكرعملا يف

 لئابقلا عومجو ءاملعلا يقابو يدهم ديسلا يقب مث
 يف زيلكنإلا ناكو رهشأ ةدم تاهبجلا كلت يف نيطبارم

 زكارملا كلت ىلع ًايناث موجهلل ةدعلا نودعي ةدملا هذه

 :اهب مهل لبق ال ةلئاه ةوقب «تاهبجلا عيمج يف

 .هيف اورصتناو ةبيعشلا

 رسيألا حانجلا ىلإ ةريبكلا مهتوق زيلكنإلا هجو مث

 .كانه اورصتناو ةزيوحلا يف

 .ءبلقلا ىلإ اوهجوت نيحانجلا نم اوغرف املو
 عومجو ءاملعلا نم ةعامجو .يدهم ديسلا طباري ثيح

 «ةينامثعلا ةيركسعلا تاوقلا مهعمو «نيدهاجملا نم

 دئاقلا بحسنا مث مهيلع اورصتناو زيلكنإلا مهمجاهف

 مهباحصأو ءاملعلا ةيقبو يدهم ديسلل تدعأو

 «نيبكرم اهيلإ مض دقو «شيجلا رخاوب نم ةصاخ ةرخاب
 نم اهيف نكي ملو راسيلا يف رخآلاو نيميلا يف امهدحأ

 مهلصوي امو «ةقاشلا ةلحرلا هذه لثمل يفكي ام دوقولا

 ناكف .ًاليلق ريستو ًاريثك فقت تناك كلذل «مهنمأم ىلإ

 دقو ءرهنلا يف مهو مهل ودعلا كاردإ يف ًاببس هلك كلذ

 نأ اوأرف .هتارئاط مهقوف تقلحو هفئاذق مهوحن بوص



 ناكم يف اوعمتجي الو نيبكرملاو ةرخابلا يف اوقرفتي

 يف ًاعيمج اودهشتسيف ةدحاو ةيمر اومري الثل ءدحاو
 نباو «ةثالثلا هلاجنأو يدهم ديسلا لزنف .دحاو تقو

 نيسحلا دبع ديسلا همع نباو «ميركلا دبع ديسلا هيخأ

 نمو يناشاكلا ىفطصم ديسلا لزنو «نيميلا بكرم يف
 يف هعم نمو ةعيرشلا خيش يقبو ءراسيلا بكرم يف هعم

 .اهسفن ةرخابلا

 رهنلا فافض ىلع ةعقاولا لئابقلا ءامعز ملع املو

 براق دق ودعلا اوأرو بكرملا يف يدهم ديسلا دوجوب
 ددرتلا دعبو لحاسلا ىلإ هلقيل ًاريغص ًاقروز اولسرأ ءهنم

 دقو .همع نباو هدالوأ عم قروزلا يف لزن «ليوطلا

 دبع ديسلا الإ مهتحلسأ لج بكرملا يف اوحرط
 . هدادعتساو هتبهأ ىلع يقبف يرديحلا نيسحلا

 مهب رقتسا املف «ةلماك برح ةمأل سبل دقو

 نم دحاوو دونجلا نم نانثا ىمر ءريسلاب مهو ؛قروزلا
 مهفوخ ةدش نم قروزلا كلذ ىلإ مهسفنأب نيدهاجملا
 هيف نمب قروزلا بلقناف ,ءتوملا نم اوجنيل .,مهعزفو

 هذاقنإ نكمأ ديهج دهج دعبو هسفن يدهم ديسلا مهنيبو
 . برغملا ليبق ئطاشلا ىلإ مهب جورخلاو هعم نمو

 ًاججدم ناك دقو يرديحلا نيسحلا دبع ديسلا امأو

 .ًارثأ هل اودجي ملو ءاملا يف صاغف حالسلاب

 اوحارتسا نأ دعب مهنإف هلاجنأو يدهم ديسلا امأو

 اوأر «ءاشعلاو برغملا ةالص اهيف اوماقأو كانه ةعلق يف

 ىرسلا دجي ودعلا نأل ريسلا ةلصاوم يف ةحلصملا نأ

 . مهنم هفداصي نم لك رسأيو ؛مهبلط يف

 «لوادجو هايم هلكو ءالحوم ًارعو قيرطلا ناكو
 ءهاوق برحلا تده دقو ءريبك خيش يدهم ديسلاو

 .همسج ثادحألا تكهنأو

 مشاه ديسلالا برحلا ةحاس يف مهعم ناكو

 هباحصأ عم هب ءاج قروز هدنعو «يفجنلا يرتشوشلا

 ضخم

 ديسلا ىلع ىرج امي بارعألا نم لجر هربخأف .تقولا
 هلوخدو «لحاسلا اذه يف هلوزنو ءرهنلا يف هعم نمو

 :ريسلا نوديري هلاجنأ عم اهيف نآلا هنأو .ةعلقلا يف

 .هايملا ةرثكو لحولا ةدش كلذ نم مهعنميو

 مث ؛هقروز يف هلاجنأو هبكرأو ديسلا ىلإ لصوف
 هبكرم لصفنا دق يناشاكلا ىفطصم ديسلا نأب مهربخأ

 ىقتلاو «ودعلا ةهج ىلإ ءاملا عم هب ردحناو ةرخابلا نم

 نفسلا ىدحإ ىلإ هتلقتف «ةفدصلا قيرط نع هب يقروز
 ديسلا هل لاقف نيدهاجملا نم ًاريبك ًاددع لقت ىتلا

 ابدأ دالك نيف يي كوم هله نإ يسار
 هب يتأن نأ يأرلا نكلو اهبلط يف داج ودعلاو ءريسلا

 هتفخل ةاجنلا ىلإ برقأ هنإف «قروزلا اذه يف انعم
 ةنيقنبللا ىلإ ويعفو :ىارلا ادع (ويوصغساف (ةفحرسو

 ىتح ريسلا يف اودجو ؛مهعم يناشاكلا ديسلا اولقنو

 يهو ءرجفلا ليبق «ةبور وبأ» اهمسا ةقطنم ىلإ اولصو
 . خسارف ةثالثب «حلاص ةعلق» نع دعبت

 ةرخابلا يف يقب هنإف يناهفصألا ةعيرشلا خيش امأ

 ؛ليللا نم  ةيبورغ  ةعبارلا ةعاسلا ىلإ هباحصأ عم

 مهكردي نأ اوفاخف .«فوقولا ةريثك ءريسلا ةئيطب يهو
 ةفاح ىلع اوراسو «لحاسلا ىلإ اهنم اولقتناف ءودعلا

 اودارأف راوهألا دحأب اورمف ءرجفلا بيرق ىلإ رهنلا

 يدهم ديسلا دجوي ثيح رخآلا بناجلا ىلإ رهنلا روبع
 .«ةدحاو ةرم مهعسي ال ًاريغص ًاقروز اوفداصف ءهباحصأو

 - ىلوألا ةبونلا يف  اوبكرأف «روبعلا يف بوانتلا اوررقف

 يزاريشلا لجن اضر دمحم ازريملاو ؛ةعيرشلا خيش

 دقو مهب ريسي وه امنيبو «ملعلا لهأ نم نيرخآ نيلجرو
 .هيف نمب قرغو ءاملا هيف ذفن ذإ رخآلا بناجلا اوبراق
 لجن يضار ديسلا نوكي نأ ةبيجعلا تافداصملا نمو

 قبس دقو ةظحللا كلت يف كانه ًافقاو يدهم ديسلا

 ىأر املف ةهينه هيف حيرتسيل ناكملا اذه ىلإ هباحصأ

 هسفنب ىقلأ ةعيرشلا خيش هيف نأ ملعو «هنيعب ثداحلا

 ىلإ مهب ءاجو هباحصأو خيشلا ذقنتساو ءاملا يف

 ييحمب ةثداحلا هذه دعب هبقلي خيشلا ناكو .لحاسلا

 هتوخأو هدلاو هيلإ لصو ذإ كلذك وه امنيبو ةعيرشلا
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 ءةيناث ةرم ءاملا يف طقس هنأ اونظ لاحلا هذهب هوأر املف

 كانهو .ةمالسلا ىلع هللا وركشو ربخلاب مهربخأف

 خيشو 2يدهملا ديسلا» :ةئالثلا باطقألا عمتجا

 ةحارتسالل ًاعيمج اوسلجو «يناشاكلا ديسلاو «ةعيرشلا

 تعلط ىتح اوراسو مهقروز اوبكر مث ؛نمزلا نم.ةهرب

 هنأو ءمهنم ًابيرق ودعلا اوأرف «حابصلا رفسأو سمشلا

 ريسلا ةلصاوم نع اولدعف ءاكيشو «حلاص ةعلق» لخديس

 مهريس اولعجو  اهنم ةبرقم ىلع اوناكو  ةعلقلا ىلإ

 اهخويش نيب نولقنتي راوهألا يف لئابقلا لزانم ىلع
 دبعا ىلإ ؛دويهصلا حلاف نب طبيرخ» نم ءاهئاسؤرو

 ىلإ مث «ةفيلخلا قلطم» ىلإ هنمو «دويهص نب ميركلا
 ىلإ هنمو «ةفيلخلا دومح» هيخأ ىلإ مث «ةفيلخلا ديجم»

 اولاز امو .«جريزأ لآ» خويش نم امهو «ياوشو دمحم»

 لا: ىلإ اولصو ىتح لئابقلاو لزانملا كلت نيب نولقنتي

 نيبو مهنيب لصفت يتلا «ةريزجلا» يف اولخد مث ««جارد
 اليل اهوزاتجا دقو «نيسايلا دمحم» ةليبق يهو "حايم»

 دقو .ًاخسرف رشع ينثالا براقي اهلوطو ةقشم لكب
 نم ريثك قيرطلا اذه هزايتجا دنع يدهم ديسلاب قحتلا
 نيذلا نيينامثعلا دونجلاو طابضلا ضعبو «نيدهاجملا

 مهنيبو «بلسلاو رسألاو لتقلا نم ًافوخ ديسلاب اوذال
 ديسلا ةريس تناكو .هتلئاع عم «حلاص ةعلق» ماقم مئاق

 نأ ةريزجلا كلت يف اميس الو ةريسملا هذه يف يدهم

 .نودهاجملا هب قحالتي ىتح ىرخأ لزنيو ةعاس بكري

 ىتح رعولا قيرطلا كلذ هبحصو عطق اذكهو
 سمشلا عولط دعب «حايم» ةليبق لوأ ىلإ اولصو
 لاجر دحأ «ميرك» دنع رصعلا تقو اولزنو «نيتعاسب

 ركابلا حابصلا يفو .ةليللا كلت هدنع اوتابو ؛ةليبقلا هذه
 «حايم خيش «نيسايلا دمحم» ىلإ اولصو ىتح اوراس

 . ةليللا كلتو راهنلا كلذ هدنع اورخأتو

 دقف يدهم ديسلا عم اوناك نيذلا ءاملعلا يقاب امأ

 فصنب حايم ةقطنم نع دعبيو «يحلا ءاضق» ىلإ اوهجوت

 فرصت تحت  تقولا كلذ ناك دقو «ًابيرقت خسرف

 .ةينامتتلا ةفوكحلا

 ةبيعشلا

 يحلا ءاهجو دحأ ةراكش حلاص دمحم ملع املو

 ءاج نيسايلا دمحم دنع هباحصأو يدهم ديسلا لوزنب

 ىلإ هعم لحري نأ هنم بلطو ديسلا رازو يحلا نم

 نأ طرشب كلذ ىلإ هباجأف هتفايض يف هدنع لزنيو ءيحلا
 مويلا يف هيتأي مث حيرتسيو رقتسيل مويلا كلذ هلهمي
 . يناثلا

 اضر دمحم ازريملا مهعمو اوضم يناثلا مويلا يفو

 . مايأ ةعبس هدنع يحلا يف يقبو يزاريشلا

 ىلإ كلذ دعب بهذي نأ همزعو ديسلا ةين نم ناكو

 . ينامثعلا شيجلا عم اهيف طباريل «توكلا»

 ه7 ةنس نابعش نم ثلاثلا مويلا رصع يفو

 اوراسو يناشاكلا ىفطصم ديسلا مهعمو هباحصأو كرحت

 ةقطنم ىلإ هنم سماخلا ةليل اولصوو «توكلا» ىلإ
 .هدنع مهتليل اوتابو «ةعيبر ءارمأ دحأ «بيبحلا يداو»

 لزنو .توكلا اولخد هنم سماخلا مويلا ةحيبص يفو
 جاحلا ديس جاحلا» دنع هباحصأو هدالوأو يدهم ديسلا

 يناشاكلا ديسلا لزنو .هنم بلطب «يديعسلا يدوج

 مث ًامايأ كانه يناشاكلا يقبو ءرخآ ناكم يف هعم نمو

 . هنطو ىلإ داع

 ءاضق نم هنطو ىلإ داع دقف ةعيرشلا خيش امأ

 .توكلا ىلإ لصي ملو .يحلا

 ةعبرأ ةدم توكلا يف ثبل دقف يدهم ديسلا امأو

 ءاملعلا نم عمجو هدالوأ عم .,ةلماك رهشأ

 .ديدش ضرم كانه هباصأ دقو .نيدهاجملاو

 خيشلا ءاملعلا نم ًاضيأ هعم توكلا يف طبارو

 .ولحلا قازرلا دبع ديسلاو «يصلاخلا يدهم

 دئاقلا هعمج يذلا ينامثعلا شيجلا زكرم ناكو

 نيتقطنم يف توكلا قرش يف «كب نيدلا رون# ماعلا

 ىفرط ىف ةيعيبط تاماكحتسا امهو (نسلا)و (ةيحالفلا)

 ةرقلا هده لع موعمل] نقلا ه2 دق ىدغلا ةاكو .ةلجد

 ةوقب مجه ةجحلا يذ لئاوأ يفو .ةريبكلا ةيركسعلا

 ىلإ رطضاف «ينامثعلا شيجلا زكارم ىلع ةلئاه

 لسرأف . ةفينع ةمواقم دعب توكلا نم ًاليل باحسنالا



 ةبيعشلا

 راشأو ولحلا ديسلاو يصلاخلا خيشلا ىلإ يدهم ديسلا
 نوكي نأو ءودعلا ةمهادم لبق باحسنالا موزلب امهيلع

 اهيف جرخي يتلا ةليللا سفن يف ربلا قيرط نع جورخلا
 ةعياسلا ةعاسلا يف باحسنالاب ًالعف اوؤدبو . شيجلا

 ال ىتح رخآلا بناجلا ىلإ اوربعو «ليللا نم ةيبورغ
 يدهم ديسلا باصأ ةليللا كلت يفو .ودعلا مهكردي

 ةليبق دنع نيتليل ءاقبلا ىلإ رطضاف ءهنيع يف ديدش دمر

 ودعلا رخاوب مهيلع ترم يناثلا مويلا يفو «ةعيبر
 رادقمب توكلا نع دعبت ىهو (ةينامعنلا) ةنيدم ةدصاق

 داي سطما يدون رمان وتل حقل ام
 هل ترضحأ دقو (ةراغدلاو كفع) قيرط نع رفسلا

 ىلع  عطقي نأ نم دب ال ناك كانهو لويخلا هباحصألو

 بكار ةليوطلا كفع ةريزج  هضرمو هفعضو هتخوخيش

 ةعيبر نم لجر هعمو «نينيعلا دودشم وهو سرف ىلع

 . سرفلا دوقي

 لزنف .كفع لوأ غلب  هبوكر نم ةيناثلا ةليللا يفو
 ىلإ ريسلا لصاو مث «(ةفرط جاحلا لآ يحانم) دنع

 «(لالص جاحلا) هيخأو (لضافلا يدهم جاحلا) لحم

 هدنع ماقأو (فيخم جاحلا) لحم ىلإ ريسلا لصاو مث

 دنع هباحصألو هل ةنيفس راضحإب رمأو .ةليللا كلت

 .هنطو ىلإ هجوتلل حابصلا

 ةنيفسلا تعطقو ؛هبكوم كرحت ركابلا حابصلا يفو

 لجن (نيسح ديسلا) لحم ىلإ تلصو ىتح نيتليل
 ةليل هدنع ديسلا ماقأف  يلحلا رديح ديسلا ريبكلا رعاشلا

 اهلصوو (ةلحلا) ىلإ اهتحيبص يف هجوت مث .ةدحاو

 ةزمح جاحلا) دنع امركم ًافيض لحو ءًارصع
 .ةدحاو ةليل هدنع يقبو (يلنابرهشلا

 لصوف هنئطو ىلإ هباحصأب هجوت حابصلا يفو

 ةجحلا يذ رهش نم نيرشعلاو نماثلا مويلا يف ةيمظاكلا
 .ه17737* ةنس

 . ةليلق ًامايأ الإ ةلماك ةنس هتلحر تماد دقو

 اهودهاش نم اهاور يتلا ليصافتلا هذه يورن نحنو

 ضلع

 يف مهو خويشلا كئلوأ هاناع امع حمالم ئراقلا يطعنل

 لظ يف مالسإلا نع ًاعافد ءالبلا نم ةيلاعلا مهنانسأ

 . مهل اهمكح يف مهمحرت ال تناك يتلا ةينامثعلا ةلودلا

 لالتحالا راطخأ هجاوت اهوأر امدنعف كلذ عمو

 يف تناك اهنأل مالسإلا مساب اهبناج ىلإ اوفقو يبنجألا
 .رصعلا كلذ يف هلثمت مهرظن

 ففقاوم يه هذهو عصانلا يعيشلا خيراتلا وه اذه

 .هتداقو هلاجر

 نيتمدقتملا نيتديصقلا بحاص

 بيبش نب دمحم نب داوج دمحم نب اضر دمحم

 .أشنمو ًادلوم يفجنلا ")7 يرئازجلا رقص نب ميهاربإ نبا
 ىلع ًاهيقف بيبش خيشلا يأ هترسأل ىلعألا دجلا ناكو

 ىدل ةعئاذ تناك يتلا ةقيرطلا يهو «نيثدحملا ةقيرط

 هبسن بيبش خيشلا لجس دقو .هرصع يف قارعلا ءاهقف

 يف روهشملا قئادحلا باتك نم ةخسن رهظ ىلع هطخب
 .ةفوقوملا هبتك ةلمج نم ةخسنلا هذهو . ثيدحلا

 .ةرسألا ةبتكم تايوتحم نمض تناكو

 هتذتاسأو هتساردو هتأشن

 ءاهيف أشنو ه1105١ ماع فجنلا ةنيدم يف دلو

 ةئرقم ةحلاص ةديس ىلع اهيف ةءارق نارقلا متخ كلذكو

 خيشلا ىلع طخلا ملعتو ةيقاربلا (ميرم) ةديسلا يه

 روكذملا ملعملل ناكو «(ءايلا ديدشتب) ريصح يداه

 تويب نم تيب (ريصح) لآو : ثادحألا هيف ملعتي باتك

 نيبدؤملا وأ نييبتكملا ةنهم ةنهملا هذهب اوفرع فجنلا

 ةظحالم عم ةيسابعلا ةلودلا روصع يف ىمست تناك امك

 يف هيلع تناك امو لمعلا اذه ةعيبط يف ديعبلا قرافلا

 .نيرخأتملا ةنمزأ يف هيلإ تلآ امو «نيمدقتملا روصع

 ةغالبو فيرصتو وحن نم ةيبرعلا ةغللا مولع امأ

 .ةرصبلا ءاول تاقحلم نم فورعملا رئازبلا ميلقإ ىلإ ةبسن )١(



 نضر

 مهتعيلط يف دحاو خيش نم رثكأ ىلع اهأرق هنإف نايبو
 يف هثذتاسأ لجأ هلعلو (رفظملا نسح دمحم) خيشلا

 دمحم خيشلا ماعلا اذه يف هخياشم نمو وحنلا ملع

 .ةيبرعلا ةغللا نونف يف اذاتسأ ناكو «يرئازجلا داوج

 «كلذك ذاتسأ نم رثكأ ىلع هأرق هنإف قطنملا ملع امأو

 ةداسلا نم (يئابطابطلا يدهم) ديسلا مهتمدقم يف

 ًاقورعم يدهم ديسلا ناكو «مولعلا رحب لآب نيفورعملا
 نيسح ديسلا ىلع مث داقولا ءاكذلاو نهذلا ةدحب

 ديسلاو . (علاطملا حرش) باتك يف هيلع أرق يمامحلا

 أرق قطنملا يف هتذتاسأ لئاوأ نم يناتسرهشلا نيدلا ةبه

 حرش يف ديضنلا رهوجلا باتك) ه1177 ةنس هيلع

 ةمالعلا حورش لجأ نم حرشلا اذهو (ديرجتلا قطنم

 قطنم) ىمسي يذلا نتملا امأ ملعلا اذه يف يلحلا

 يسوطلا نيدلا ريصن ميكحلا تافنصم نم وهف (ديرجتلا

 (قطنملا ملع) يف سردي يذلا لوألا ةءارقلا باتك ناكو

 الملا هفنصمل (بيذهتلا حرش) هل لاقي ًازجوم ًاباتك

 تافنصم نم وهف بيذهتلا نتم امأ «يدزيلا هللا دبع

 باتك دعب يأ هدعب نوؤرقيو ينازاتفتلا نيدلا دعس

 بطقلل قطنملا يف لوادتملا (ةيسمشلا حرش) بيذهتلا

 نب رمع تافنصم نم وهف ةيسمشلا نتم امأ .يزارلا

 نيدلا ريصن) ذيملت ينيوزقلا يبتاكلاب فورعملا يلع
 ريزو (ينيوجلا نيدلا سمش) ىلإ هادهأ (يسوطلا

 ءارزو ةريخ نم ىفخي ال امك ينيوجلا دعيو ؛لوغملا
 يف نيملسملاو مالسإلا نوؤشب اونع نيذلا لوغملا

 اذهو ةيمالسإلا رايدلا ىلع موقلا ةبلغ دعب مهتنحم

 ريصن مهراتخا يتلا ةتسلا ءامكحلا دحأ ينيوزقلا يبتاكلا

 (ةغارم دصرم) سيسأت يف هتنواعمل يسوطلا نيدلا

 ةنيدملا كلت يف ةريبكلا بتكلا ةنازخو يملعلا دهعملاو

 باتك فنصم يطوفلا نبا قارعلا خرؤم ناكو ةيلوغملا

 ىلع ًاميق باقلألاو ءامسألا مجعم يف (بادآلا عمجم)

 خيراتب روكذملا هباتك يف ينع دقو (دصرملا) ةبتكم

 نوؤشب لصتي ام لكو ةبتكملاو ةسردملاو دصرملا

 نم ةضهنلا هذه دعتو «ةغارم يف ىربكلا ةيملعلا ةضهنلا

 .قارعلاو قرشملا يف مهتلود لهتسم يف لرغملا رثآم

 ةبيعشلا

 هيف مجرت هباتك يف ًافيطل الصف يطوفلا نبا دقع دقو

 . ميكحلا ينيوزقلا يبتاكلل

 مجرتملا امهأرق دقف لوصألا ملعو هقفلا ملع امأو

 ملاعملا باتك أرق لوصألا يفف ذاتسأ نم رثكأ ىلع

 يفو يمقلل نيناوقلا باتكو يلماعلا نيدلا نيز خيشلل

 باتكو يلحلا ققحملل مالسإلا عئارش باتك أرق هقفلا

 خيشلا ىلع هأرق ةيقشمدلا ةعمللا حرش يف ةيهبلا ةضورلا

 يف جرختو .يرفعجلا حلاص خيشلا لآ ميركلا دبع

 ةنيدملا كلت ءابدأ ريهاشم رهشأ ىلع همولعو بدألا

 ناكو ينيوزقلا لآ ديمع نيسح ديسلا مهتعيلط يفو
 ةومجلا نع اديعب ًاددجتم بذألا قوتفي اريبخ ارغاش

 بتك ىلع ةليصألا ةميدقلا بتكلا ةسارد لضفي

 نم سابع خيشلا لجن يداه خيشلا ىلعو .نيرخأتملا

 .ريبكلا رفعج خيشلا لآ

 ًاينعم رعشلل ةقاوذ ًابيدأ يداهلا خيشلا ناكو

 ىنتقاو ةيبرتلا نوؤشب خيشلا اذه ينع دقو .هتياورب

 نيب ةقالع تقثوت املقو تاطوطخملاب ةينغ ةنيمث ةبتكم
 خيشلاو داوج خيشلا مجرتملا دلاو نيب تناك يتلاك نينثا

 تاذ تناك ةقالعلا كلت نإف بجع الو .روكذملا يداه

 هبوشت ال ءافصو لدابتم صالخإ اهيذغي ةقيمع روذج
 ةنس يداهلا خيشلا دلاو سابع خيشلا يفوت املو . ةبئاش

 نويع نم دعت دئاصق ثالثب داوج خيشلا هاثر ه6

 كلت ةناتمب اهأرقي نم رعشي ثالثلا دئاصقلا هذهو هرعش

 ءاخآو قداص روعش نع ليمج ريبعت ةباثمب يهف «ةقالعلا

 ىلع ًاضيأ بدألا يف مجرتملا أرقو «ةديكأ ةبحصو قيثو
 كلذ ىف هنارقاو هدلاو نع هذخأ ام ادع نيرخآ ةذتاسأ

 انهيف ىقلت لاحم هنجتلا يف لتحت تناكو .نامزلا

 لوصألاو هقفلا يف تارضاحم لكشب سوردو ثوحب

 سلجم اهرهشأ نمو بالطلا نم ريبك ددع اهيلإ فلتخي
 سردملا ذاتسألا يناسارخلا مظاك الملا خيشلل دقعي

 هللا حتف خيشلل دقعي رخآو لوصألا ملع يف روهشملا

 ةيهقفلا ثوحبلاب صاخ وهو ةعيرشلا خيشب فورعملا

 .ةيملعلا سلاجملا هذه ىلإ فلتخي يبيبشلا ناكو



 ةبيعشلا

 حالصإلا يف هلمع

 .ةينامثعلا ةلودلا روصع رخاوأ يف هلك كلذ ناكو

 زاتما رصع وهو .ىلوألا ةينوكلا برحلا بوشن لبق يأ
 ةينامثعلا ةلودلل ةعباتلا راطقألا ىف ترهظ ةيركف ةظقيب

 ةنلاظملا ةظعبلا كلت قده: ذاكو .قارغلا اهتلمج مو

 بابش عم هل مجرتملا مهسأ ثيح ةلودلا نوؤش حالصإب

 ىلإ ةوعدلا يف مهريغو نييقارع نم رصعلا كلذ
 ةفاحصلا يف ةفورعم تالوج هل تناك مث .حالصإلا

 فحص ضعب حفصتي نمو ةيرصملاو ةيروسلا ًاصوصخ
 رصعلا كلذ يف ةرداصلا قارعلاو نانبلو ةيروسو رصم

 تالاقمو ليلق ريغ ًايسايس وأ ًايعامتجا ًارعش اهيف هل أرقي

 فغش نيبدأتملا ةرهمجل ناكو ةيوغلو ةيخيراتو ةيبدأ

 لمح ةرتفلا كلت يف اهتياورو اهظفحو هدئاصقب غلاب
 يسايسلا حالصإلا ىلإ ةوعدلا ءاول مجرتملا

 ةلاسر هل تناكو أشن ذنم هرثنو هرعش يف يعامتجالاو

 ميلاقأ يفو قارعلاو برعلا دالب يف ليبقلا اذه نم

 . ةصاخ تارفلا

 نم هنإ ثيدحلا يقارعلا بدألا وخرؤم لوقيو
 يف اهلوانتو ةيعامتجالا تاعوضوملا قرط نم لئاوأ

 نيب قالطإلا ىلع مهلوأو قارعلا ءارعش نيب هرعش
 ةرجهلل 17٠١ ةنس يلاوح كلذ ناكو .فجنلا ءارعش

 ةرشع سمخلا يلاوح كاذ ذإ هرمع ناك امك (140)

 ترشن ام ترشن يتلا تالجملاو فحصلا رهشأو .ةنس

 ةلجم) سبتقملا :نيحلا كلذ يف روثنمو موظنم نم هل

 ةلجمو ةيتوريبلا قربلاو (ماشلا قشمد يف ةديرجو

 ىرخأ ةيقارع فحصو ةيرصملا روهزلا ةلجمو نافرعلا
 يف عبط (يبيبشلا ناويد) هناونع رعش ناويد هلو «ةفورعم

 .م٠5 ةنس ةرهاقلا

 هتاساردو هثوحب

 ةيسايسو ةيبدأو ةيخيرات ثوحبو تاسارد يبيبشللو

 هناونع ثحب كلذ نم طوطخم اهرثكأو عوبطم اهضعب
 ةيبرتلا ةيلك ةبلط ىلع هاقلأ (مالسإلا يف ةيبرتلا نف)
 اهناونع ةغللا يف ةساردو 1408 18// ةنس دادغبب

 ضف

 بدألا يف ىرخأو (ةيقارعلا ةجهللا ظافلأ ل وصأ)

 ةيرصملا هلوصأ يف نييسلدنألاو ةبراغملا بدأ اهعوضوم

 ةبلط ىلع اهاقلأ ةرضاحم يهو 27ةيبرعلا هصوصنو
 ىلإ اذه ةرهاقلا يف ةيلاعلا ةيبرعلا تاساردلا دهعم

 يف تيقلأ ةغللاو بدألاو خيراتلا يف ةليلق ريغ ثوحب

 اهددعو ةرهاقلا يف يوغللا عمجملا رمتؤم تارود

 تارودلا رضاحم ترشن دقو .ةرود ةرشع سمخ

 .تارضاحملاو ثوحبلا كلت نم ةلثمأ اهيفو ةروكذملا

 ةيداب يف ةلحر) هناونع باتك هل رهظ دوهجم رخآو
 . دادغب يف ًاريخأ ترشن (ةوامسلا

 يف تعلدناو ىلوألا ةينوكلا برحلا تنلعأ املو

 بناج ىلإ برحلا هذه يف كراش م5١151١ ةنس قارعلا

 ىتلا ةنحاطلا ةبيعشلا ةكرعم رضحو ينامثعلا شيجلا

 روفلا ىلع رحتنا مث نمو «روكذملا شيجلا اهيف لذخ
 بناج ىلإ ناكو (يركسع ناميلس) ءاوللا ريمأ هدئاق

 ةثداحلا هذه نابأ ةبيعشلا ناديم يف روكذملا دئاقلا

 ىلإ رقهقتملا شيجلا لولف عم داع مث نمو .ءاركنلا

 هنأ ريغ ًامادقم ًاعاجش يركسعلا ناميلس دئاقلا ناك

 اهتعانمو زيلكنإلا لقاعم نع ةيفاك تامولعمب دوزي مل
 يف هتالواحم تباخ كلذلو ءةبيعشلا ناديم يف

 رئاسخب شيجلا ينمو ةروكذملا عقاوملا ىلع ءاليتسالا

 ناميلس اهيلع فرشأ ةيراض ةيراحتنا تامجه دعب ةريبك
 ًالعف هعم هل مجرتملا ناكو ءهسفنب ماعلا دئاقلا يركسع

 .ةبوكرو حالس هل صصخ دقو ناديملا كلذ يف

 نيب ةبشانلا (ةبيعشلا)» برح يف يبيبشلا ةكراشملو

 ولخي ال ةردان ةصق قارعلا يف كارتألاو نييناطيربلا

 : ةيلاتلا ةروصلا ىلع كلذو ةدئاف نم اهداريإ

 ىف تأشنأ ىكرتلا شيجلا ناكرأ ةئيه ةسائر تناك

 ةشودم) تيم: ةيلاع ةيركسع ةسوئع 3415: ةنتم داذغب

 )١( ةنس ةرهاقلا يف نيسلدنألاو ةبراغملا بدأ باتك عبط 197٠.



 ضف

 نم ًاقيرف اهيف اورشح نمم اورشح (طايتحالا طابض
 امك ؛مهنيب نم يبيبشلا ناكو «ةينيدلا سرادملا ةبلط

 مظعمو ةسردملا هذه يف ميلعتلا ةغل ةيكرتلا تناك

 نم بناج ىلع مهبيردت ناك كارتأ طابض ةذتاسألا

 تاطلسلا عانقا عاطتسا يبيبشلا نأ ىلع ؛ةدشلاو فنعلا

 مهئافعإو ةينيدلا سرادملا بالط ءانثتساب دادغبب ةيكرتلا

 رمألا ردصف طابضلا ةسردم ىلإ باستنالا نم

 نيعوطتملا نيدهاجملا قرفب اوقحتلي نأ ىلع مهحيرستب
 برع ةيقارعلا لئابقلا دارفأ نم مهلجو برحلا كلت يف
 يف داركألا رئاشع ىلإ ةلسرم ةثعب يف قحتلاف ًاداركأو

 شيجلا طابضو نيدلا لاجر نم قيرف اهماوق بونجلا
 يداو ىمسي داو ىلع ةعقاولا (ةردب) ةنيدم نم تهجتا

 قارعلا يقرش ةعقاولا ةيلبجلا ةقطنملا ىلإ (ايارداب)

 زيلكنإلا عنمل كلذو ناريإل نيعباتلا داركألا نم اهناكسو

 ةرصبلا ةقطنم نم ةهجلا كلت ىلإ لغلغتلا نم مهناوعأو

 عقاوم يف براحملا يكرتلا شيجلا قيوطتو زاوهألاو
 ريمأب عمتجا كانهو «ةروهشملا ةيحالفلاو توكلا

 ًادس فقي نأب دهعتو بلطلا ىلإ باجتسا يذلا داركألا

 هديوزت طرش ىلع نييناطيربلا عئالط برست نود
 مت دقو كلذب ًالعف دوز دقو لاملا نم غلبمبو حالسلاب

 فافض ىلع هل ميخم يف يدركلا ريمألا اذهب عامتجالا

 ةبصخ هتافض تناكو (اباسكاب) ىمسي ضيرع داو

 ناردحني هلبق يذلا (ايارداب) يداوو يداولا اذهو ةرهدزم

 نارميو ةروكذملا ةيدركلا وأ ةيقرشلا لابجلا حوفس نم

 ناعبات امهو ةلجد رهن يف امهبصم ىتح لوهسلا يف
 هذه يف نيلماعلا عارزلا لجو .ةرامعلا ءاولل ًايرادإ

 يف يبيبشلا خيشلا لوقي .مال ينب ىلإ نومتني تاهجلا

 نم نييداولا قافض ىلع انرس دقو :هبتك ام ضعب

 الو ةلجد ئطاوشب ةيهتنملا لوهسلا ىتح لابجلا حوفس

 كلذ نمو (اباسكابو ايارداب) ركذ نم نينادلبلا بتك ولخت
 كلت يف ةدم يبيبشلا ثكم دعبو .توقايل نادلبلا مجعم

 ةماعلا ةدايقلا ةئيه ةقفارم ىلإ هوعدت ةيقربي يعد تاهجلا

 دق تناكو «ةرصبلا دادرتسال ةزهجملا ةيركسعلا ةثعبلل

 رورملا نم هل صانم الو ةيرصانلا ةنيدم ىلإ تلصو

 ةييعشلا

 ىلإ هقيرط يف فارغلا ىلعو (توكلا) ةنيدم ىلع

 ةرومغم اهلك قرطلا تناكو ءةديعب ةفاسم يهو ةيرصانلا

 تحبصأ لب هريظن قارعلا دهش املق ناضيف يف هايملاب
 ءاملا ضوخي نأ رطضاف هل لحاس ال رحب اهنأكو ةسبايلا

 ةددهم تناكو (توكلا) ةنيدم ىتح هداوج رهظ ىلع

 قحتلا ىتح فارغلا قيرطب اهنم هتلحر لصاوو قرغلاب
 ناميلس) ءاوللا ريمأ هدئاقو يكرتلا شيجلا ةدايق رقمب

 ةئيهو يركسع ناميلس ءاوللا ريمأ فداصو (يركسع

 ىلع مهو ةيرصانلا يف تارفلا ئطاش ىلع هبرح ناكرأ

 يفو راّمحلا ةريحب قيرطب (ةبيعشلا) ىلإ ةكرحلا ةبهأ

 ماعلا دئاقلا قروز يف هولبقتساف ةيراخب قراوز

 ةقطنم ىلإ اهنمو خويشلا قوس ىلإ نفسلا تردحناو
 ةقطنملا يف اوزاتجا ثيح ةروهشملا حئاطبلاو راوهألا

 ءوسل كارتألا مهوتو نوحالفلا اهميقي ةيعارز دودس ىلع

 مهنفس ىلع قيرطلا دس نيحالفلا ضرغ نأ مهمهف
 نيحالفلا كئلوأ عم حالسلاب كابتشالا ةبهأ ىلع اوناكو

 ىلإ يبيبشلا عرسأف هسوهو يكرتلا قزن ىلإ كلذ درمو
 قيرطلا ولخي نأ فطلب ةلعفلا ىلإ بلطو نيحالفلا

 شيجلا نأب مهمهفأو دئاقلا بكرملو ةيكرتلا قراوزلل
 باكر ةلمج نم ماعلا دئاقلا نأو دالبلا نع عافدلل بهاذ

 ىلإ اهقيرط يف نفسلا تردحناو قيرطلا اوحتفف قراوزلا

 شيج ةدعاق وهو (ةليخنلا) ركسعم ىلإ حئاطبلا لحاس
 نيعوطتملا وأ نيدهاجملا قرفو مظنملا كارتألا

 تناكو ءًافلأ نيثالث ىلع مهددع ىبرأ دقو نييقارعلا

 ةيعارش ًانفس رطقت ةروكذملا ةيراخبلا قراوزلا ضعب
 اذه كبسحو سفنلا هفاعت دوسم نفع زبخب ةقوسوم

 ةدايقلا زكرم لخي ملو «نيومتلاو نؤملا ةلاح ىلع آليلد
 موجولا نم برض مهيلع بلغي ناملأ طابض نم ذئموي
 رمأ دق يركسع ناميلس ماعلا دئاقلا ناكو ةريحلاو

 ناديم نم ةيمامألا طوطخلا يف ًالعف شيجلا دشحب

 رصبتب ةقوبسم ريغ ةلجترم ةطخ يف كلذو ةبيعشلا

 ملعي ملو اهيف نييناطيربلا لقاعم ةمجاهمب رمأو «ةيورو

 رفسأ دقو تقولا تاوف دعب الإ اهتعانمو اهتناصحب
 .ةحداف رئاسخب شيجلا عجارتو ةريرم ةبيخ نع موجهلا



 ةبيعشلا

 ناكو «ةفورعم ةاسأم يف ماعلا دئاقلا رحتنا مث نمو

 يف أبيس ةكرعملا ىحر ةرادإ يف هحاجن نم سأيلا

 نم رسأ نميف رسأل ًايح دئاقلا اذه يقب ولو «هراحتنا

 شيجلا نإف .ةيراضلا ةكرعملا كلت يف دونجو طابض

 امأ . ناديملا كلذ هيف قوط ًالباقم ًاموجه نش ىناطيربلا

 لئابقلا دارفأ نم كلذك اومس نيذلا وأ ن ويهاتجملا

 . "7ةميزهلا ىلإ مهريغ نم عرسأ اوناكف

 ترهظ ةحفصم تارايسب نومزهنملا دروط دقو

 شيجلا ةدعاق تبراق ىتح قارعلا برح يف ةرم لوأل

 ةيفقأ يف ةيماحلا اهنارين قلطت تناكو ةليخنلا يف يكرتلا
 ءاسم يفو «نيدهاجملاو شيجلا دارفأ نم نيعجارتملا

 يف ةديدج دعاوق ىلإ لاقتنالاب كارتألا عرش مويلا كلذ

 ناكو «نييناطيربلا مدقت ءازإ ًاضيأ دمصت مل كفتنملا

 ةرامعلا يفو تارفلا ىلع ةيرصانلا يف نييناطيربلا رفظ

 ريمأ ناكو .هتمرب قارعلا حاستكال ًاحاتفم ةلجد ىلع

 ىلع ةبيعشلا ناديم يف دمتعي يركسع ناميلس ءاوللا
 ىحر ةرادإب هيلإ دهع (كب دمح) همسا هلثم لساب دئاق

 رمتسا يذلا ةيمامألا طوطخلا يف موجهلا ةدايقو ةكرعملا

 هاعدتساف ًاضيأ ىودج نودبو عاطقنا نودب نيموي
 فنعب ةرئاد برحلاو رانلا طخ نم يركسع ناميلس

 عمسي يبيبشلاو باوجلا ناكف موجهلا ريصم نع هلأسو

 ررق ةظحللا كلت ذنمو ةعنملا ةياغ ىف ودعلا لقاعم نأ

 :ليصاوب نطاوقكلا ركام ناحيلم ماضل ةقاغلا

 . موجهلا

 شيجلا ةدعاق ىلإ رقهقتلاب مالظلا حنج تحت رمأو
 (ريبزلا) ةنيدم يحاوض يف ةعقاولا (ةيسجربلا) ةباغ يف

 . ءافرطلاو لثألا رجش نم اهلك ةباغلاو

 ىلوألا ةماعلا برحلا ءاهتنا دعب

 ءاهتنا دعب يأ ١9414 ةنس ةماعلا ةندهلا تدقع املو

 ايكرت اهتفيلحو ايناملأ راحدناب ىلوألا ةينوكلا برحلا

 .ةرهاقلا عبط «يبيبشلا ناويد يف ةبيعشلا ةكرعم فصو عجار )١(

 ففو

 ةموكح ءاشنإب نولتحملا ماق قارعلا لالتحا بقعو

 . شيجلا طابض نم قيرف اهماوق

 هذه فيلأت يف باسح يقارعلا بعشلل بسحي ملو

 ةمواقمب نويقارعلا عرش خيراتلا كلذ نمو «ةموكحلا

 ءالجلاب زيلكنإلا نوبلاطي اوؤدبو ةيبنجألا ةطلسلا كلت
 يف مهقح نأشب برعلل اهوعطق يتلا مهدوهعب ءافولاو

 اهردصأ ميسارم نع ةرايع دوهعلا هذهو . ريصملا ريرقت

 ءاسؤر عيقاوتب ةليذم اهوعاذأو ءافلحلا ةداق قارعلا يف

 ةيقارعلا برحلا ناديم يف كارتألا رقهقت دعب مهتاموكح

 ميسارملا هذه يفو .دادغب لالتحاو لصوملا لامش ىلإ

 يف ةبالخلا ديعاوملاو ةلوسعملا ينامألا نم اهيف ام

 ثعبو مهتيرح لينل مهحافك يف برعلل نوعلا ءادسا
 ىلع نويقارعلا حلأو . ةراضحلا يف ديجملا مهثارت

 تاذ ةلقتسم ةموكح قارعلا يف نوكتت نأب زيلكنإلا

 يف ةفورعم دوهج دهعلا اذه يف يبيبشلل ناكو .ةدايس

 بوق هرعطت طب ةلاطملاوب نيالا نتناسك ةقواقت
 ةموكح ترطضااملو .دوعوو دوهع نم نييقارعلاو

 قارعلا يف ماعلا يسايسلا مكاحلا بئان فيلكت ىلإ ندنل

 مكاحلا هجو .نييقارعلا ءاتفتساب (نسلودلونرا) ريسلا

 طابضلا نم ميلاقألا ماكح ةطساوب روكذملا ماعلا

 تاعامتجا يف قارعلا لهأ ىلإ ةنيعم ةلئسأ نييسايسلا

 اهدهشيو نيروكذملا ماكحلا بتاكم يف دقعت تناك

 نع لوألا لاؤسلا ناكو ءامعزلاو هوجولا نم قيرف
 . مكحلا لكش نع يناثلاو هنوديري يذلا مكاحلا ةيسنج

 نييقارعلا ةبوجأ تناكف .قارعلا دودح نع ثلاثلاو

 .زيلكنإلا ةبغرل ًامامت ةرياغم

 ةنيدم يف دقع يذلا عامتجالا يف يبيبشلا بلاط

 ربعو .يبرع كلم اهسأري ةيروتسد ةموكحب فجنلا
 تراثأ ةروص ىلع قارعلا رارحأ تابغر نع كلذب

 - ًابراض ةسلجلا كلت يف هعطاقف ماعلا مكاحلا ضاعتما
 نودب نكلو ةدضنملا ىلع هدي ةضبقب  مكاحلا يأ

 نييناطيربلا ىلع ىشي ناك ام قشأ نأ عقاولاو ىودج
 قارعلا ءانبأ ىدل ةماركلاب يحلا روعشلا كلذ وه ذئموي

 تقيرأ يتلا ثداوحلا نم ةلمج نإ لوقن نأ انلو رارحألا



 اضقن

 وأ ةجهللا يف ةنوشخ نع قارعلا يف تأشن ءامدلا اهيف

 ىقارعلا بناجلا اهربتعا ءاقللا ىف ةيرامعتسا ةفرجع

 ىسنلا نوما ثإك ادكفو:ةفيربعي ةسانح «هتئاركل ةحراع
 خومشلا يف ةفورعملا نييرامعتسالا ةعزنو ةماركلاب

 كلذ ىلع دهاوشلا رثكأ امو ناعمتجي ال نادض ءايريكلاو

 ىلإ ةجاح الو .لالتحالا ةرتف لالخ قارعلا ثادحأ يف

 رودلا اذه ىف ةفورعملا هفقاوم ىبيبشلل نأب لوقلا

 ةطلسلاو يقارعلا ندعلا نيم حاقعلا راودأ نم ريطخلا

 ةلحلاك ةفورعملا زكارملا ضعب يف ًاصوصخ ةلتحملا

 ةينطولا حورلا نإف دادغبو ةيناويدلاو فجنلاو ءالبركو
 ءاملعلا نم ددع طاشن ىلع ةمئاق تناك ذئموي تعب يتلا

 ندملا يف بابشلاو ءامعزلاو هوجولاو نيدلا لاجرو

 املو اذه . مهتعيلط يف وه ناكو .ةروكذملا فايرألاو

 يف فوسنتو لطامت ةلتحملا ةيزيلكنإلا تاطلسلا تذخأ

 «ةعورشملا مهقوقحب فارتعالاو نييقارعلا بلاطم ةيبلت

 ءارجإ دعب ًاصوصخ ًارارم اهب اوبلاطو اهونلعأ دقو
 .هركذ مدقت يذلا ءاتفتسالا

 زاجحلاو ةيروس يف ةيبرعلا ةروثلا ةداق ناك املو

 نيب فينع عارص نم قارعلا لخاد يرجي ام نولهجي
 يرورضلا نم ناكو .ةيزيلكنإلا تاطلسلاو دالبلا رارحأ

 كانه لاحلا ةقيقحب قارعلا جراخ برعلا ءامعز مالعإ

 حتافو .ةمهملا هذهب موقي نأب ةمجرتلا بحاص ركف
 ءاملع نم نيلماعلا هئالمزو هئاقدصأ نم ًاقيرف كلذب

 ةرورضب مهعنقأو ضهانلا بابشلا نم مهريغو ءاسؤرو
 . هيأر ىلع اوقفاوف ةركفلا هذه ذيفنت

 ةينطولا هتلحر

 نع ًابدتنم ةيبرعلا دالبلا ىلإ هتلحرب ماق مث نمو
 ةمركملا ةكم يف نيتيبرعلا نيتموكحلا ىدل نييقارعلا

 ءامعز عيقاوتب ةليذم قئاثوب دوزو . كاذ ذإ ماشلا قشمدو

 هبادتنا تنمضت اهيف ماعلا يأرلا ةداقو اهئاملعو دالبلا

 امهغالبإو نيتروكذملا نيتموكحلا ىدل قارعلا لثميل

 يف ةيراجلا لاوحألا ىلع مهفاقيإو نييقارعلا بئاغر
 ىلإ ١9194 ةنس رخاوأ يف قارعلا حراب دقو .قارعلا

 ةبيعلا

 لبج) ىلإ ةرصبلا نم ةيدابلا قيرط ًاكلاس ةمركملا ةكم
 ةنيدملا نمو .ةرونملا ةنيدملاف ةيدجنلا رايدلا يف (رمش

 .ةكم ىلإ

 بحصو ةقاشلا ةلحرلا هذه يف نيرمألا ىساق دقو

 ةكم ىلإ هلوصو روف عمتجاو نيحلسملا ودبلا نم ةلفاق

 هلاجنأبو كاذ ذإ برعلا كلم يلع نب نيسحلا اهفيرشب
 اذهو ةمركملا ةكم يف (هللادبع)و (يلع) مهنمو ءارمألا

 يف ناك دقف لوألا عامتجالا امأ مهب هل عامتجا يناث وه

 نم ةلحرم ديق ىلع (ةمطاف يداو) ىمسي يذلا يداولا

 ءمارحإلا سابلب عيمجلا ناكو كانه مهل ميخم يف ةكم

 اهيوري نيتاسب هيفو بصخ نم ةمطاف يداو ولخي الو

 جيرهص وأ ةانق هبش يف يداولا ىلإ ردحني ريغص لودج
 . فئاطلا نم

 زاجحلا يف

 الخو ةكمب ةرامإلا رصق يف نيسح كلملا هليقتساو

 هعلطأو هيلإ ثدحتو .قئاثولا نم هعم ام هل مدق ثيح هب

 نوناعي نييقارعلا نأو ؛قارعلا يف لاوحألا ةقيقح

 .لالتحالا ةرادإ تحت قاهرإلاو ميضلا نم ًاريثك

 مهنأو لالقتسالاو ةيرحلاب ةبلاطملا دشأ نوبلاطيو

 يف ةيحضتلاو ةروثلا نالعإو حالسلا لمحل نودعتسم
 .العف كلذ عقو امك مهسئافنو مهسوفنب ليبسلا اذه

 هدهج لذبي نأ نيسح كلملا ىلإ يبيبشلا بلط دقو

 فيلكتو «يقارعلا بعشلا بلاطم قيقحت ليبس يف

 .هلسر

 ءافلحلا ردغ

 لصيف كلملا ىلإ ًايئاهن ًاراذنإ اسنرف تهججو
 لبق نم ةبدتنملا ةيسنرفلا ةموكحلا بلاطم ىلع لوزنلاب

 ىلإ ليمت ةموكحلا تناكو «ةيروس ىلع ممألا ةبصع
 بعشلا امأ نييسنرفلا عم تاضوافملا يف لوخدلا

 تلاوتو نييروسلا ةرئاث ترائثو جامو جاه دقف يروسلا

 يف هسفنب مجرتملا اهدهش امك قشمد يف تارهاظملا

 يف لصيف كلملا رصق ىلإ عومجلا تءاجو قشمد ءايحأ



 ةييعشلا

 ةايحب فتهتو بلاطت (ةيحلاصلا)و (نيرجاهملا) يح

 مل املو .ةيسنرفلا بلاطملاو بادتنالا ضفرو برعلا
 ترمأ قشمد ةموكح نم ًاباوج ةيسنرفلا ةموكحلا قلتت
 ةدايقب تفحزف فحزلاب نانبل يف ةطبارملا اهشويج
 تعقوو ةكلمملا دودح تزاتجاو (وروغ) لارنجلا

 .نييسنرفلاو نييروسلا نيب ةفورعملا ةعقاولا

 نولسيم ةعقو

 فسوي) لطبلل يروسلا شيجلا ةدايق تناكو
 يبيبشلا دهاشو (نولسيم) ةعقاو يف لتق دقو (ةمظعلا

 ماشلا ءانبأ نم نيدهاجملا صوكن املأ رطفتي هبلقو
 لوخد دهاش امك ةروكذملا ةعقاولا يف مهراحدناو

 حتافلا رفاظلا لوخد قشمد ةنيدم ىلإ وروغ لارنجلا
 يومألا عماجلاف ةيديمحلا قوس ىلإ عراوشلا قرتخاف

 رعشي لكش ىلع (نيدلا حالص) ةربقم ىلإ هجتا هنمو

 نإ لوقلا نم انل دب الو .ماقتنالاو يفشتلا نم برضب
 ةدايق تضرع دق يبيبشلا لوقي امك تناك قشمد تاطلس

 طابضلا ضعب ىلع ةنحملا ةعاس يف ةماعلا شيجلا

 ىلع فشكلاب مهمايق دعب اورذتعاف نيفورعملا نييقارعلا

 شيج نإ نيلئاق تانكثلا شيتفتو شيجلا كلذ تادحو

 هيلع لوعي ال نيحلا كلذ يف كلذك ىمسي ام وأ قشمد

 كلذي يبيبشلا ىلإ ثدحت امك ًافيكو امك هب دتعي الو
 هيلع تضرع نمم يمشاهلا يأ وهو (يمشاهلا نيساي)
 اهب ماق ةلوج دعب رذتعاف (برحلا ىروش ناويد) ةسائر

 يبيبشلاب اهرثأ ىلع عمتجاو تانكثلاو تاركسعملا يف

 ةءافكب هيأر نع هل برعأو قشمد ةيحلاصب هلزنم يف
 ةلزع تناكو «ءةلزعلا ىلإ نكر مث نمو « شيجلا كلذ
 ةلماجم يف ًاببس فورعملا يقارعلا يركسعلا اذه

 هذهل ىرخأ بابسأ كانهو هل نيلتحملا نييسنرفلا

 نم ًابرض نكي ناك (يمشاهلا نيساي) نأ اهنمو ةلماجملا
 نيذلا نييقارعلا طابضلا نم هريغل ًافالخ كارتألل ءالولا

 نيسح كلملا ةماعزب مهيلع برعلا ةروث يف اوكراش
 ظحالن انك : يبيبشلا لوقي ددصلا اذه يفو «هلاجنأو

 تدنسأ اذإ بصانملا ضعب دانسإ نم زيلكنإلا جاعزنا

 ضن

 ددرتي (نيساي) ناك ةصالخلاو .نيساي يمشاهلا يأ هيلإ

 يف نيرواجتم اناكو (ةيحلاصلاب) هلزنم يف يبيبشلا ىلع
 ىلع ةوكدردب ارثاك نينلا هد رقكا امو ةيحابغلا كلت

 قارعلاو نانبلو قشمد ءانيأ نم لزنملا كلذ يف يبيبشلا

 .©"0.هريغو

 ماشلا نم هدوع

 روف نطولا ىلإ قشمد نم ةدوعلا رثآ دقو اذه
 دعبو قارعلا ءانبأ نم هريغ لبق كلذو يسنرفلا لالتحالا

 اذه يفو «ةلماك ةنس ةدم ماشلا ءاجرأ يف ثكم نأ

 ال نأ ينعدوي وهو (نيساي) يلإ بغر) :لوقي ددصلا

 0007 مادختسا ىلع انقفتاو اننيب ةلسارملا عطقنت

 رارسألا نامتكل ةلواحم يف ةباتكلا يف ةيزمرلا تاراشإلا

 يف اهترسامسو ةمشاغلا ةلتحملا تاطلسلا ملع نع

 .(ماشلاو قارعلا

 حرابف ةيروس يف كلذ دعب يبيبشلا ةماقإ لطت ملو
 قيرطب قارعلا ىلإ ًادئاع 197١0 ةنس فيرخ يف قشمد

 نيب ةفاسملا اوعطق دقو «0"2لامجلا روهظ ىلع ةيدابلا

 عم دادغب لصوو ًاموي نيرشعو ةسمخ يف دادغبو قشمد

 نم ًاريثك دجوو نيركنتم نييقارعلا طابضلا نم هل قيفر
 لخاد نيلقتعم وأ قارعلا جراخ ىلإ نيدعبم هئاقدصأ

 هلهأب لصتا دادغب يف نأمطا املو . نيدرشم وأ «دالبلا

 بازحألا لاجرو يأرلا ةداق نم ريثكب عمتجاو هناوخإو

 . ةيسايسلا تايعمجلاو

 قارعلا يف

 رهظ دالبلا خيرات نم ةبخاصلا ةرتفلا هذه يفو اذه

 دهع ءاهنإ نم ادب اودجي مل زيلكنإلا نأ عيمجلل
 ةدايس تاذ ةلقتسم ةلود مايق ىلع ةقفاوملاو .لالتحالا
 ١45١ ةنس دقع يذلا ةرهاقلا رمتؤم يف ررفت امل اقفو

 ةروشنملا دادغبو قشمد) هتديصق مظن ثادحألا هذه يحو نمو )١(
 . هناويد يف

 يف بتك ام فرطأ نم ربتعت ةلاسر بتك ةلحرلا هذه فصو يف )١(

 .تالحرلا



 ةبيعشلا فشل
 يجب ب سس سس جس سس سس ا يا

 ةموركحلا نييناطيربلا نم هريغو لشرش لثم ثيح
 ليقسح نوساس ريسلا نم لك قارعلا لثمو ةيزيلكنإلا
 ةروكذملا ةنسلا فيص يفو ؛يركسعلا رفعج ديسلاو

 ىلع رديح متسر مهتلمج نمو هتيشاحو لصيف لصو

 و .ةرصبلا ىلإ ةدج نم مهب تعلقأ ةيزيلكنإ ةرخاب
 ةيناويدلاب مهقيرط يف اورمف ديدحلا ةكسلا ىلع اوهجوت

 بلق يهو تارفلا فايرأو فجنلا ىلإ ءالبركو ةلحلاو

 اوقاذأ نيذلا سواشألا لاطبألا نيرعو ضبانلا قارعلا

 يبأو ةيماشلاو ةثيمرلاو ةيجنرارلا يف نيلتحملا ىوق

 ام عيمجو مهحاورأب اوحضو «هوقاذأ ام امهريغو ريخص

 ناكو ءاهتماركو دالبلا ةيرح ليبس يف مهيديأ تكلم

 نع ريبعتلا زجعي رهاب لابقتسا ايبرع ارئاث هرابتعاب لصيفل
 تارهاظمب لبوقو «ةدهاجملا ندملا كلت يف هفصو

 دل تلا هنأ امك ةقيلب ةيززت هيلو ةريتج يبحر

 عمتجي يبيبشلا ناكو «تابسانملا كلت يف بطخ

 نك 5 و ل رو وم

 ندب اوااهبإ ةرضر هني ارك راكبا يف اصويغتمو

 لصيفب يدون املو «عقاولاب مهتهجاومو عيضتلاب عهنلع
 هريشتسيو هيعدتسي ناك ةنسلا كلت يف قارعلا ىلع ًاكلم

 بصانملا ضعب لاغشإل حشر دقو ءةمهملا رومألا يف
 رذتعي ناك هنكلو يلصيفلا دهعلا مايأ لئاوأ يف ايلعلا

 ةنس تناك نأ ىلإ فيلأتلاو ةساردلل عاطقنالا لضفيو

 هتارزو فيلأتب يمشاهلا نيساي ىلإ دهع اهيفو 4
 هرسي هنإ ًالئاق فجنلا يف ميقم وهو هيلإ قربأف ىلوألا

 يف فراعملا ةرازو بصنم لغشي نأو هعم نواعتلا

 . ةيمشاهلا ةرازولا

 ةلودلا بصانم ىف

 هئاقدصأ حاحلإ نكلو ةرازولا لوبق يف ًاريثك ددرتف

 بصنم لغشأف لوبقلا ىلإ هرطضا فجنلاو دادغب يف

 تضرع املو ءرهشأ ةعبس ىلع ديزت ال ةرتف ةرازولا هذه
 تايقافتالا نم تناكو ءارزولا سلجم ىلع طفنلا ةيقافتا

 دونب ضعب ليدعت حرتقا قارعلا قوقحب ةفحجملا

 دئاوعلا ةدايز يف قارعلل لفكي ساسأ ىلع ةيقافتالا

 هنيب ةصاخ ةسلج يفو .هدضعي نم دجي ملف ةيلاملا

 عوضوملا نم ريخألا هفقوم نع هلأس يمشاهلا نيبو
 .هترازو بجاو نم ةيقافتالا هذه ماربإ نإ يمشاهلا لاقف

 ناويد يف هبتكم ىلإ بهذو ةسلجلا رداغ كلذ رثأ ىلعو

 هنأل ةرازولا نم هيف ليفتسي يذلا هباتكب ثعبو ةرازولا
 دلقت دقو .قارعلا حلاصمب ةفحجم ةيقافتالا نأ ىري

 مل نإو تارم سمخ فراعملا ةرازو بصنم يبيبشلا

 اهدلقت ١9714 ةنس ىفف اهيف ةليوط رازيتسالا ةدم نكت

 ًاثلاثو ١910 ةنس ةيناث ةرم اهدلقتو ءةرم لوأ انلق امك

 ١958 ةنس ًاسماخو ١951١ ةنس ًاعبارو 1978 ةنس

 هبختناو نايعألا سلجم ىف ًاوضع ١976 ةنس ريتخاو

 يف حشر دقو اة تمل اسفر سلتا: ادم

 ريغ يباينلا سلجملا يف ًاوضع ناكف ةيباينلا تاباختنالا

 يضقنأو ١ 193 يناقلا نيلوتمللا اسفر هيقتلاو ةر

 سلجملا ةسائرل هباختنا ديعأ مث ةسائرلا يف ةنس

 ةنسلا ءاهتنا لبق لاقتسا هنكلو ١945 ةنس روكذملا

 سئاسد ببسب . ليلب تربد ةفورعم ةيرامعتسا

 ةيسايسلا وأ ةيمسرلا هتريس يف رظنلا نعمي نمو اذه

 هتايح رخآ ىلإ ١47١ ةنس ةيقارعلا ةلودلا تأشن نأ ذنم

 ةرثكب تزاتما ةريسلا كلت نأ ىهو ةردان ةرهاظ هل ودبت

 اهدلقت يتلا ايلعلا بصانملا نع يلختلاو تالاقتسالا

 ةرملا :فراعملا ةرازو بصنم نم نيترم لاقتسا دقف

 كلذو ١976 ةئس ةيناثلا ةرملاو ١576 ةنس ىلوألا

 ميلعتلا ةسايس طيطخت يف رظنلا تاهجو فالتخا ببسب

 «نيفظوملا رايتخاو ةحلصملا نوؤش ميظنت يفو
 يقارعلا يملعلا عمجملا ةسائر نم ًاضيأ لاقتساو

 ةمجرتلا ةنجل ةسائر نم لاقتساو 2١4154 ةنس هتيوضعو

 لاقتساو ١5145«. ةنس اهتيوضع نمو رشنلاو فيلأتلاو

 نم عم ١15٠ ةنس رخاوأ يف باونلا سلجم ةيوضع نم
 ببسب ًابئان نوثالثو ةسمخ مهددعو باونلا نم لاقتسا

 نيضراعملا ةمارك سم ةقزترملا ضعب اهب لواح ةلواحم
 جراخلا يف غلابلا اهرثأ ةثداحلا هذهل ناكو . سلجملا يف

 اذإ ةردان ةرهاظ انلق امك هذهو . ءاوس دح ىلع لخادلاو

 نم ةكبشب ًاطاحم ناك هنأ انل نيبت اهرارسأ انعلطتسا ام



 ءافشلا

 اذإ رارق مهل رقي ال ناكف «مهبانذأو نيرمعتسملا سئاسد

 نأل ةلودلا بصانم نم ًايلاع ًابصنم لغشأ وأ دلقت

 ربكأو ةحيحصلا ةمدخلا ءادعأ رامعتسالا اياطمو بانذألا

 نم ىوصقلا هتياغ ىفخي ال امك امهو حالصإلل موصخ

 .لاوحألا عيمج يف ةلودلا فئاظو دلقت

 عمجملا ةسائر نم هتلاقتسا «هل ةلاقتسا رخآ تناكو

 .هتافو ليبق يقارعلا يملعلا

 ةيملعلا بصانملا ىف

 عماجملاو تاسسؤملا نم ريثك يف يبيبشلا بختناو
 يدان وضع وهف .هجراخو قارعلا لخاد ةيوغللاو ةيملعلا

 سيئرو ةنس نيرشع نم ًاوحن هسيئرو 2)يقارعلا ملقلا
 نع ىلخت نأ ىلإ ١944 ةنس يقارعلا يملعلا عمجملا

 هاروتكدلا ةجرد حنم دقو .ةفورعم بابسأل هتسائر

 بدألا يف هثوحبل ًاريدقت ةرهاقلا ةعماج نم ةيرخفلا

 يف يبرعلا يملعلا عمجملا يف ًاوضع بختناو خيراتلاو
 عمجم يف ًالماع ًاوضع بختنا امك 1977 ةنس ماشلا

 ١11417 ةنس رخاوأ يف كلذو ةرهاقلا يف ةيبرعلا ةغللا

 رمتؤملا يف ةرم لوأل كرتشاو ةرهاقلا ىلإ قارعلا حرابو

 هل تميقأو ١918 ةنس لوأ يف دقع يذلا يوغللا

 عمجملا يف هلابقتسا ةلفح اهنم ةرهاقلا يف تالفح
 هذه يف داقعلا دومحم سابع ذاتسأللو .يوغللا

 ءاضيأ اهيف ةبطخ يبيبشلل نأ امك ةفورعم ةبطخ ةبسانملا

 دقو ١974 ةنس دادغيب  يقارعلا ملقلا يدان  يدانلا اذه ئشنأ )١(

 فراعت) : يلي ام ىلع يساسألا ةماظن نم ةيناثلا ةداملا تصن

 بدألا زيزعتو مهنيب طباورلا ماكحأو مالقألا ةلمحو نيفلؤملا

 يف مالقألا ةلمح نيب تالصلا داجيإو ثحبلا ديضعتو يبرعلا

 رهشأ يدانلا ىلإ ىهتنا دقو . ةيبرعلا دالبلا يف مهلاثمأو قارعلا

 ىلع هؤاضعأ بظاوو خيراتلا كلذ يف نييفحصلاو مالقألا ةلمح

 نم رثكأ لفتحا دقو تارضاحملاو ثوحبلا ءاقلإو مهتاسلج دقع

 ثوحب نم تفلأتو ةيبرعلا راطقألا ءابدأ نم قارعلا فويضب ةرم

 ةعومجملا اهنم ترشن ةعومجم ةرم نم رثكأ مهتارضاحمو هئاضعأ

 دقو .(يقارعلا ملقلا يدان ةعومجم) ناونعب 1918 ةئس لوألا

 بازحالا ليطعت موسرم بجومب ًالطعم هريغك يدانلا ربتعا
 نم دحأ مدقتي ْلو ١508 ةنس رداصلا تايعمجلاو يداونلاو
 .نيحلا كلذ ذنم يدانلا طاشن فانثتسال بلطب هئاضعأ

 انضغي

 يوغللا رمتؤملا يف اهاقلأ يتلا تارضاحملا نمو

 (قارعلا يف ةثيدحلا ةيبدألا ةضهنلا) اهعوضوم ةرضاحم

 .اهيلع تقلعو ةيرصملا فحصلا ضعب اهتصخل دقو

 اهيف هلبقتسا ةلفح ةيرصملا مولعلا راد ةيلك هل تماقأو

 اهيف ىقلأو فاض باطخب ىفطصم ميهاربإ ذاتسألا

 فصو يف انيلإ لصو طوطخم مدقأ) اهناونع ةرضاحم

 سرفن يف غلاب عقو اهل ناكو (برعلا ةريزج
 بطخو دئاصق تيقلأ ةلفحلا هذه يفو .نيرضاحلا

 . ةيبيح رت

 تارود نم ةرود دوهش نع فلختي ملاذكهو

 ةرم الإ هيف ًاوضع هباختنا ذنم ةيبرعلا ةغللا عمجم

 ١977 ةنس يقارعلا يملعلا عمجملا يغلأ املو .ةدحاو

 هل ًاسيئرو هيف ًاوضع بختنا ديدجلا عمجملا هفلخو
 نم ةلحرم هتسائر دهعب زاتجي ذخأ عمجملا نأ ظحولو

 «هنم ةبولطملا ماهملا ءابعأب عالطضالاو طاشنلا لحارم

 هتلجم نم ثوحبلاب ًالفاح ًاديدج ًاءزج جرخأ دقو

 هتافو لبق اهنم لاقتسا نأ ىلإ هتسائر يف لظو .ةصاخلا

 يف كراشي ناك هبر راوج ىلإ هلاقتنا لبقو .مايأب
 هتدوع يفو ,ءىصقألا دجسملا يف ءارسإلا تالافتحا

 ءافتحالا اذه ناكو .هريظن زعي ًالابقتسا دادغب يف لبقتسا
 يف هبحن ىضق ذإ هتايح يف بعشلا هل همدقي ءافتحا رخآ

 نم ثلاثلا يف دادغبب كلذو اهيف داع يتلا ةليللا سفن
 يناثلا نيرشت نم نيرشعلاو سداسلاو ١786 نابعش
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 (باتك) ءافشلا

 نب هّللادبع نب نيسحلا يلع وبأ» سيئرلا خيشلا

 ةناكم ء(م١1/-9480/ه1070-478)«انيس

 ذإ «ةذفلا هتيصخش لضفب «يناسنإلا ركفلا يف ةخماش

 تارايتو «يفاقثلا ثارتلاب بوؤدلا يتاذلا هدهجب طاحأ

 سرامو ءاهلثمتو اهبعوتساف ةيركفلاو ةيملعلا هرصع

 عدبم لقعب ءهرصع حور سكعف ؛ةبرجتو ًارظن مولعلا
 تدهش ةقيمعو ةعونتم ًاراثآ فلخ ةمث نمو «حتفتم



 اسضيل

 ًاديدج فيضي نأ هل أيه امم «هتداير تدكأو ؛هتلاصأب

 ةيركف ةورثب يركفلا ثارتلا يرثيو ؛هرصع مولع ىلإ

 نم راص نأ مرج الف ءركنت ال ةميق تاذ ةيملعو ةيفسلف
 . ىتش تالاجم يف ةمهلملا ؛ةركفملا ةيناسنإلا رخافم

 ملو ؛هرصع مولع ةفاك يف «انيس نبا» مهسأ دقف
 الإ «ةدئاسلا هنامز ةفاقث يف «ةفرعملا عورف نم ًاعرف عدي

 هلقع رونب عشأف «ةفارطلاو ةدجلاب زيمت ًايأر هيف ىدبأو
 «ةفلتخملا هيحاون نم يمالسإلا ركفلا ىلع ضايفلا

 ؛يبرعلا ملاعلا يف ًاقيمعو ًاعساو ًاريثأت هل ققحتف

 ركفلا ىلع هريثأت هل نوكيل يحيسملا ركفلا ىلإ هزواجتو
 ىلإ ىطسولا نورقلا ىف هلامعأ تمجرت نأ ذنم ىبرعلا

 مستملا ءبصخلا عدبملا هجاتن عاذ ثيح ةينيتاللا ةغللا
 هقنصم اهردصتي ىتلا ةددعتملا هتافنصم ىف ةيعوسوملاب

 ْ ْ . «ءافشلا»

 مولعلا فونصل ةبعوتسم ةطاحإ هنأب ؟ءافشلا» درفنيو

 قدصب اهيف مزتلا ,لوصألاو رداصملا ةنيابتملا ةيلقعلا
 رئاود قبسف «ةشقانملا ةهازنو ءضرعلا ةنامأو «يرحتلا

 ًاظفتحم لظ اذلو «نورق ةتس وحنب ةثيدحلا فراعملا

 تاعوسوملا دهع ىتح ىرامت ال يتلا هتيمهأو هتميقب
 نبا: هزجنأ اميف ريدقتلا طانمو ءرشع عساتلا نرقلا ليبق

 رودص امنيب ءهعضو يف هدهجو هتقاطب درفنا هنأ «انيس
 ءاربخلا دوهج رفاضتت مل ام رذعتي مويلا تاعوسوملا

 يف ةطاحإلا «؛ءافشلا» يف رفوت كلذ عمو «نيصصختملاو

 عم قئاقحلاو تامولعملا فينصت يف ةقدلاو «ضرعلا

 ةلوهس يف اهيلإ لوصولا نكميو اهزربي يذلا قيسنتلا

 «ةعيبطلاو «قطنملا يه ماسقأ ةعبرأ مضي ثيح هرسيو
 ىلع ةركاذلا هتناعأ دقو ءيهلإلا ملعلاو ةضايرلاو

 رداصملا ىلإ عوجرلا نود مولعلا عيمج نم نكمتلا

 «هرضحي «باتك الب» اهلك لئاسملا سوؤر بتكي ناكف

 ناكو . . .هبلق رهظو هظفح نم لب هيلإ عجري لصأ الو

 هذيملت لوقي اميف ءاهحرش بتكيو ةلأسم لك يف رظني
 يف ركف ةلحر وهو «ءافشلا» شياع يذلا «يناجزوجلا»

 «ةيفسلف فراعم ةرئاد «ءافشلا» نأ نم مغرلا ىلعو

 ءافشلا

 ءافشا» هب دصق «انيس نبا» نأل ظفللا اذه تلمح دقف

 يتلا راكتبالا ةيصاخب فنصملا عبطي اذبو ««سوفنلا

 ناونعلا اذهل ققحت دقو «هاهتنم ىتح هحتتفم نم اهب زيمت
 ًاضيأ هتلحر هل نوكيل يبرعلا ملاعلا يف هدلقي نم دجي نأ

 ءيش يف ةينيتاللا ىلإ مجرت دقو ءهتاذ نتملا بناج ىلإ

 . 5111531651165 فيرحتلا نم

 هنومضم نإف «هتلحر يف فنصملا عباتن انك اذإو

 ءانثأ هركف هيف لمعي هبحاص ةبحص يف لظ دق هسفن
 اهيف هعضو يتلا ةرتفلا تغبصو عطقنت مل يتلا هتالحر

 هلقنت ءانثأ هداوم لجس دقف اذلو «ءقلقلاو بارطضالاب

 ميظعلا ُرْفَسلا هزاجنإ نود هتميزع لفت ملو «هتالحر يف
 .ةيرجه 414 ماع يف

 : ءافشلا نومضم

 نم هدصقم ًاحضوم هفنصم «انيس نبا» لهتسي
 هعدون نأ باتكلا اذه يف انضرغ نإ :لوقي ذإ هعضو

 ةيفسلفلا مولعلا يف لوصألا نم هانققحت ام بابل

 بترملا رظنلا ىلع ةينبملا ؛نيمدقألا ىلإ ةبوسنملا
 ىلع ةنواعتملا ماهفألاب ةطبنتسملا لوصألاو «ققحملا

 هرخآ ماقتسا ىتح ءاليوط ًانامز هيف دهتجملا قحلا كاردإ

 هعدوأ نأ تيرحتو ء«ءارآلا رثكأ اهيلع تقفتا ةلمج ىلع

 هانمض دقو الإ هب دتعي ءيش دجوي الو . . ةعانصلا رثكأ

 ء«يركفب هتكردأ امم كلذ ىلإ تفضأ دقو . .اذه انباتك

 ءاهدعب امو ؛ةعيبطلا ملع ًاصوصخو «يرظنب هتلصحو
 . «قطنملا ملع يفو

 فقوي نأ ةفسلفلا نم ضرغلا نأ «انيس نبا» نيبيو

 نأ ناسنإلا نكمي ام ردق ىلع اهلك ءايشألا قئاقح ىلع

 سيل ةدوجوم ءايشأ امإ ةدوجوملا ءايشألاو هيلع فقي
 انرايتخاب اهدوجو ءايشأ امإو ءانلعفو انرايتخاب اهدوجو
 . انلعفو

 ةفسلف ىمست لوألا مسقلا نم يتلا رومألا ةفرعمو

 ةفسلف يناثلا مسقلا نم يتلا رومألا ةفرعمو «ةيرظن

 سفنلا ليمكت اهيف ةياغلا امنإ ةيرظنلا ةفسلفلاو «ةيلمع
 ليمكت ةياغلا امنإ ةيلمعلا ةفسلفلاو ءطقف ملعت نأب

 .لمعتف هب ملعت نأ لب «طقف لمعت نأب ال .سفنلا



 ءافشلا

 اهتياغ ةيلمعلاو «ءلمعل سيل يأر داقتعا اهتياغ ةيرظنلاف

 ىلإ بسنت نأب ىلوأ ةيرظنلاف «ءلمع يف وه يأر ةفرعم
 ةياغلاو .قحلا ةفرعم ةيرظنلا ةفسلفلا يف ةياغلاو . يأر
 . ريخلا ةفرعم ةيلمعلا ةفسلفلا يف

 هملعت ىودجو .قطنملا ةدئاف «انيس نبا» نيبيو
 وهام ةهج نم ناسنإلا لامكتسا نأ ىريف ءهتسراممو

 .«هسفن لجأل قحلا لمعي نأ يف وه «ءلقعو ناسنإ

 هيلع لصحي ام لجو ؛هسابتقاو هب لمعلا لجأل ريخلاو
 وه باستكالاو ءباستكالاب لصحي امنإ كلذ نم

 ملعتب ناسنإلا أدبي نأ بجي اذلو ءلوهجملا باستكا

 فيكو «مولعملا نم لوهجملا باستكا هل نوكي فيك
 ملعلا ديفت ىتح ءاهسفنأ يف اهماظتناو تامولعملا لاح

 بيترتلا نهذلا يف تبترت اذإ ىتح يأ ءلوهجملاب
 .هلعف بولطملا لوهجملا ىلإ اهنم نهذلا لقتنا بجاولا

 نم مصعت ةيبلس ةلآ «انيس نبا» دنع قطنملاو

 قئاقحلا كردتو ءأطخلا بانتجا ىلع نيعتو «للزلا

 قطنملاو حابصم يهف «ةريصبلا رونو ةمكحلا ةيادهب
 .نازيم

 ءارآ نم «ءافشلا» فنصم نم هصلختسن ام رثكأ امو

 يف وهف .«انيس نبا» لقع نم ًابرق انديزت راكفأو
 ره مديعلاو ةروصلاو ةيلوألا ةداملا ىري تايعيبطلا

 «ةيعيبطلا ماسجألا لك اهنع ردصت يتلا ةئثالثلا لوصألا

 ةنكمم نوكت نأ امإ تانئاكلاف ءنامز يف قولخم ملاعلاو

 .دوجولا ةبجاو اهعيمج نوكت نأ امإو «ًاعيمج دوجولا
 نكمملا نأل ءًاعيمج دوجولا ةنكمم نوكت نأ لاحمو

 ,لعفلا زيح ىلإ ناكمإلا زيح نم هجرخت ةلع ىلإ جاتحي
 نيس اهنأل ءًاهيمج دوحولا ةبكباو توكت نأ لاحفو

 ةلع ىلإ جاتحت ةبكرم نيبو «كرحم ىلإ جاتحت ةكرحتم
 ضعب نذإ يهف ءاهؤازجأ اهقبست نأ دب الو ءاهبيكرتل
 بجاوو ءدوجولا بجاو ضعيو ؛دوجولا نكمم
 يذلا نأل ءاقوبسم .همدع روصتن ال يذلا وه دوجولا

 . بوجولاب ىلوأ نذإ نوكي هقبسي

 ىلإ دوجولا ميسقت ىلإ لصيل «انيس نبا» يضميو
 «هريغب بجاو هنكلو «هتاذب نكممو «هتاذب بجاو

 ضخ

 ملاعلا نإف «هقلخو ملاعلا مدقب نيلئاقلا نيب قفو كلذبو
 ملع يف ناك هنأل «فريغب بجاو هنكلو .هتاذب نكمم
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 . هللا

 مسجل لوأ لامك «انيس نبال اهدحي امك سفنلاو

 يحلا مسجلاف «ةايح يذ يعيبط مسج وأ يلآ يعيبط

 وأ هل ةروص نذإ سفنلاف «هندبب ال هسفنب يحلا ريغ زيامي

 هب ققحتي يذلا لامكلا يه ةيهاملا وأ ةروصلاو «ةيهام

 :نيمسق ىلإ مسقني وهف لامك لكو «تاذلا دوجو

 تاذ وه يذلا لامكلاو «ليعافألا أدبم وه يذلا لامكلا

 لامكلا وه يناثلاو رثؤملا لامكلا وه لوألاو «ليعافألا

 . رثأتملا

 هضرعي اميف ةظحالملا ةوقو ةقدلا «انيس نبا» مزليو

 عباط هفنصم ىلع يفضيامم .رهاوظلل فصو نم

 .ةيوجلا رهاوظلا نع ملكت اذإف ؛ةيملع ةقدو « يبيرجت

 :لاق تايعيبطلا يف كلذ ريغو «ءضرألا تاقبط ملعو

 ضرألا ءازجأ نم ءزجل ضرعت ةكرح اهنإف ةلزلزلا امأ»
 نأ هل ضرعي ببسلا كلذ نأ لاحم الو «هتحت ام ببسب

 نأ نكمي يذلا مسجلاو .هقوفام كرحي مث «كرحتي

 يراخب مسج امإ ضرألا كرحيو «ضرألا تحت كرحتي

 دلوت ذإ يناوخلا ىشي امك حيرلاك عافدنالا يوق يناخد

 .؟ريصعلا يف

 :رثأتو ريثأت

 ىف هريثأت ىدمب دهشت «ءافشلا» ةلحر تناك اذإو

 لئاجتفلا ةفاك يف هادص هل ناك ثيح يناسنإلا ركفلا

 ىتلا تايرظنلاو راكفألا نإف ءاهب لح ىتلا ةيملعلا

 تدانسوب كيف ااه نبا اهب لعافتو «ءافشلا» اهلمح

 ءاوس اهنم هفقوم ناكو ؛يلقعلا هنيوكتب تطبتراو

 ناك دقف .ثحبو صحف ىلع ًامئاق «لوبقلا وأ ضفرلاب
 ىلع فوكعلاو ليصحتلاو سردلا ةلصاوم نع لمي ال

 ءروتفلا وأ لالكلا هيرتعي نأ نود عالطالاو ةءارقلا

 يتلا قئاقحلا لثمتيو مضهيف سردي امب لعافتيو لعفنيو

 نع ثدحت اذإف ؛ءافشلا يف نوكي ام حضوأ اهرثأ رهظي



 نفي

 لغتشأ . . .تنك» :لاق يركفلا هئانب يف راكفألا ةلحر

 مكحتسأ ىتح كلذك تلز امو . . .ةباتكلاو ةءارقلاب

 ناكمإلا بسحب اهيلع تفقوو ؛مولعلا عيمج يعم
 يعيبطلاو قطنملا ملع تمكحأ ىتح ...يناسنإلا

 دعب ام تأرقو . .يهلإلا ىلإ تلدع مث ءيضايرلاو

 ام تبلطو «لئاوألا بتك سرهف تعلاطو . .ةعيبطلا
 همسا عقي مل ام بتكلا نم تيأرو . .اهيف اهيلإ تجتحا

 ترفظو «بتكلا كلت تأرقف . . طق سانلا نم ريثك ىلإ

 . .٠١ هملع يف لجر لك ةبترم تفرعو ءاهدئاوفب

 هتلص تدطوت ةفسالف راكفأب رئأت هنأ ناركن الو

 ةجرد نيابت عم ىلوألا نيوكتلا تاونس يف مهب ةيركفلا

 وطسرأو .نوطالفأ ءالؤه نمو «هتيعونو ريثأتلا
 «سرافو دنهلا ءامدق نم ةفسلفتملا ضعبو :«يبارافلاو

 براقيو «ةينيدلا هتاقيفوت يف يبارافلا نم برتقي وهف

 لثاميو ؛ةيفوصلا امهزومر يف «يسيدورفألاو سويفرف
 يف نوطالفأ براقيو ؛ءيقطنملا هريكفت يف وطسرأ

 رظن لحم تاقالعلا هذه داعبأ نكلو ء«ةيفوصلا ةعزنلا

 دنارترب» ىري ذإ ةضراعملاو دييأتلا نيب ساقي عضومو
 انيس نبا نأ «ةيبرغلا ةفسلفلا خيرات» هفنصم يف «لسر

 ةينوطالفألا ىلإ هنم وطسرأ ىلإ برقأ هتفسلف يف ناك
 يف 5.7. 00505 ستروك ررقي اميف هنأ الإ ,ةديدجلا

 يف ربع دق .««ىطسولا روصعلا ةفسلف خيرات زجوم»
 فوسليفك هتيصخش زيمت ىتلا ةيتاذلا هئارآ نع «ءافشلا»

 ةدجتلا ةيبيكف سلا ةوردسملا ةيمئاتطح هل ننذامإ
 ْ . ةيراكتبالاو

 :يبرعلا ملاعلا يف ءاقشلا ةلحر

 ذنم يبرعلا ملاعلا يف «ءافشلا» فنصم ريثأت أدب دقل

 «انيس نبا» ةفسلف تداس ثيح :«يرجهلا سماخلا نرقلا

 عبارلا نرقلا لئاوأ ىلإ اهعباطب يفسلفلا ركفلا تعبطو

 ىلع نيملكتملاو ةفسالفلا نم ريثك علطا دقو ءرشع
 مالسإلا فوسليف ةفسلف نع ربعملا هنابسحب «ءافشلا»

 باعيتساو مهفت ىلع نوريثكلا لبقأو .عزانم ريغ
 امئاق ةفسالفلا نيب هئارآ نم فقوملا نكي ملو «ءافشلا»

 ءافشلا

 نيب ددرتي ناك هنكلو ءامامت ةيعابتالاو ةقفاوملا ىلع

 «ةفسالفلا تفاهت» ىف «ىلازغلاف» .ةضراعملاو لوبقلا

 ناحضوي امنيح ؛مادقإلا ةياهن» يف «يناتسرهشلا»و
 نادمتسي همدق ةلاحتساو ملاعلا ثودح يف لوقلا

 نم ريثك ضرع ىلإ نادمعيو «ءافشلا» نم امهصوصن
 . ةضراعملاو دييأتلل اهنمضت يتلا ءارآلاو راكفألا

 نب نمحرلا دبع يدي نيب هتلحر يف «ءافشلا» عقبو

 نم رثكأ يف هيلإ ريشيو «هب طيحيو «هأرقيف ءنودلخ
 عباسلا لصفلا» ضرعي امدنع وهف «هتمدقم» يف عوضوم

 باتك انيس نبال» نأ ىلع صني «قطنملا ملع يف رشع
 .«اهلك ةعبسلا ةفسلفلا مولع هيف بعوتسا ءافشلا

 دكؤيو .هماسقأو قطنملل هحرش يف هيف ءاج امب نيعتسيو
 هنأل «انيس نبا» وه ةفسلفلا يف بتك نم قمعأ نأ ىلع

 «ءافشلا» باتك يف «انيس نبا» كلذ يف فلأ نم بعوأ

 تايهلإلا ملع يف نيرشعلاو يداحلا لصفلا يفو

 يديأ نيب ةدوجوم هيف لوألا ملعملا بتكو :لوقيف
 اذكهو .«ءافشلا» باتك يف «انيس نبا» هصخلو سانلا

 . عضوم نم رثكأ يف
 لثمت ىتلا تافنصملا ىف «ءافشلا» ريثأت يرسيو

 روعملا يل ةفولسألا بكسل فرحا :تاكنردلا
 حرشي «دئاقعلا» فنصم بحاص يفسنلاف «ةريخألا

 نبا» هجهتنا يذلا وحنلا ىلع قيدصتلاو روصتلا رسفيو
 يجيولل «فقاوملا» فئصم يفو .«ءافشلا) يف «انيس

 ةلعلا ثحب ىدص عمسنف اهعاونأو للعلل هحيضوت أرقن
 يف «يبارافلا» نيبي امدنعو ««ءافشلا» تايعيبط يف

 عامسلا برد ىلع ريسي ءةكرحلا رهوج «دصاقملا»

 ًاراسم «ءافشلا» ذختي اذكهو ««ءافشلا» يف يعيبطلا

 تاساردلا يف ةليوطلاو ةيركفلا هتلحر ربع ًالاعف
 .ةعونتملا ةيمالسإلا

 «ءافشلا» لمحت ةمجرتلا

 ةديعب قافآ ىلإ
 امدنع ةينانويلا ةيملعلا تافنصملا برعلا فرع

 مايأ دادغبب رهازلا ةمجرتلا دهع يف ةيبرعلا ىلإ تمجرت



 ءافشلا

 نيمجرتملا رهشأ نم ناكو «مال47 ماع ديشرلا نوراه

 راد» ةسردم سأرت يذلا قاحسإ نب نينح ةيبرعلا ىلإ

 تاهمأ لقنل نومأملا ةفيلخلا اهديش يتلا «ةمكحلا

 ءاهتساردو اهيلع عالطالا رسيتل ةينانويلا تافنصملا

 106 1هعإل 016353 «يريلوأ يسال يدا بقعيو ءاهثحبو

 ىلع «برعلا ىلإ اهلاقتنا لبسو نانويلا مولع» هفنصم يف

 دق برعلا هاقلت يذلا ينانويلا ثارتلا نإ» :هلوقب كلذ

 مل مهف «ًايقيقح ًاروطت روطتو ةيبرعلا ةئيبلا يف رهدزا
 دقف «ممألا نم مهفلخ نم ىلإ» هل ةلقن درجم اونوكي

 . «دونهلاو قيرغإلا ءاملعلا تافلؤم نيب اوقفوو اوقباط

 انيس نبال حيتي امم اهطاشن يف ةمجرتلا ةكرح لظتو
 هرثأ سكعني يذلا ينانويلا ركفلا خماوش ىلع علطي نأ

 ةمجرتلا ةكرح لحارم رخآ دمخت نيحو ««ءافشلا» يف

 «نيمجرتملا نم نينح ةلئاع دارفأ رخآ ةافو دعب ايسآ يف

 تحت ةريخأ ةضموك سلدنألا يف ةمجرتلا ةكرح زربت

 يذلا نمحرلا دبع يومألا ريمألا لظ يف يبرعلا مكحلا
 ببسب ةمجرتلاب متها دقو ١474 ةنس ةفيلخ بقل ذختا

 نم ةخسن هل عباسلا نيطنطسق يطنزيبلا روطاربمالا ءادهإ

 ةيبرعلا ديجي ًابهار هل لسرأو ةينانويلاب «سيديروقسويدا
 ةينانويلا ملعو كلذ متأف ء«هل همجرتيل ةينانويلاو

 ةنس اهلالقتسا اينابسإ تصلختسا امدنعو «نيريثكلل

 ىلإ ةيبرعلا نم ةمجرتلا ةكرح تطشن .م 0

 انيس نبا تازجنم اهيف مجرت ام زربأ نم ناكو «ةينيتاللا
 . «ءافشلا)» باتك اهنيب نمو

 يبرغلا ركفلا يف ءافشلا ةلحر

 «فلو يد سيروم» حصفي امك ايئابسإ تناك دقل
 روصعلا ةفسلف خيرات» بحاص 8431210ع لع الا

 ةفلتخم ةريثك سانجأ ىقتلم رشاعلا نرقلا ىف «ىطسولا

 عم بنج ىلإ ًابنج نوشيعي اوناكو «فالتخالا دشأ

 ًازكرم اينابسإ تحبصأ نأ كلذ نع مجنو . .برعلا

 نأ قحلاو .رشع ثلاثلا نرقلا ىلإ ةبصخ ةيفسلف ةكرحل

 تالاصتالا ةقلح ىطسولا روصعلا يف تناك اينابسإ

 ناكو «ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفاقثلاو جنرفإلا نيب ىلوألا

 نفق

 ثيح «ةينيتاللا ىلإ ةمجرتلا يف ةرادصلا هل ؛ءافشلا»

 نرق «انيس نبا» ةافو ىلع يضمي املو هتمجرت يف ئدب
 هيلإ تدتما ىتح مجرتم هنت نيب ا انوا دخلو

 ىلإ تلحرو ةيبوروألا مصاوعلا ةفاك يف ةفهل يديألا
 تغلب ىتلا هخسن نم ءازجأ ضعب ناكم نم رثكأ

 ١ . نيسمخلا

 تغلب ةيركف ةكرح اهاوتحم ىلع عالطالا راثأ دقو

 «انيس نبا» مسا عاذف ءهرشع ثلاثلا نرقلا يف اهجوأ

 ةمجرتلا تمت دقو «نيتال يونيس بهذم ىلع املع
 نرقلا نم ثلاثلا عبرلا يف تأدب امهالوأ نيترتف ىلع

 ذإ «ةنس ةئم وحلب اهدعب تءاج ةيناثلاو ءرشع ىناثلا

 ىلإ 3195 بم وع ةلطيلط ةقئانا نييكر ؟ةومئرا سلا

 زيلازنوج كينيمود هيلع فرشأ ةمجرتلل ًاناويد م١0

 اميف مجرت دقو «سونيلاسيذبحو يقلاسيذبح وعدملا
 ةمجرتلا نكت ملو ءافشلا فنصم «م900١١و 1١7١ نيب

 «ةداعلاك ًاطيسو ةيبرعلا مدختست ملو «ةرسيم الو ةلهس

 ةيلاتشقلا يه ةجراد ةغل ىلإ ةيبرعلا نم لقنلا مت نكلو
 عضو دقو .ةينيثاللا ىلإاهنمو ءيفرح صن يف

 سبتقا «سفنلا دولخ# يف ًافنصم سونيلاسيذبح
 ««ءافشلا» تايعيبط يف انيس نبا لاوقأ نم هتاعوضوم

 يدود راريج» دنع اهتلمج يف هراكفأ ريثأت عباتتيو

 «سيلاه فوأ ردنسكلأو ينرف ود مويجو ءانوميرك

 تاهمأ ىلع علطا يذلا «نوكيب رجور» دنع هريثأت دادزيو

 ءافشلا يف انيس نبا ءارآل ضرعيو «ةيمالسإلا بتكلا

 جهنمو ركف يف هرثأ ىلإ ةفاضإلابو «لوبقلاو ضفرلا نيب

 هجهن ىلع ىرجو هبعوتسا يذلا ربكألا تربلأ سيدقلا
 ًاحرش ال ليمكتلاو ليثمتلاب انيس نبا ءارآ ضرع يف

 .ايفرح

 ركفلا ةقاطب ةعوفدملا هتلحر «ءافشلا» لصاويو

 ركفمب ىقتلا امثيح ةيلعافو ةكرح ريثيل ءليصألا يبرعلا
 :تانمأو وكنلا ةرجدف يعم

 يفسلفلا ركفلا يف «قلعملا لجرلا» رثأ

 ةلحر رمألا ةقيقح يف يه «ءافشلا» ةلحر تناك اذإو



 ضيف

 هراكفأ نم ةماه ةركفل انءافتقا نإف .ءىوتحمو نومضم

 ركفلا يف هريثأتل لاز ال ىدم يأ ىلإ انل نيبي ةرخازلا
 رعف نفلر «ثيدحلا رصعلا ىتح هادص ىفسلفلا

 يف اهتلحر ةعباتمل انليبس ؛ءاضفلا يف قلعملا لجرلا»
 بجي» :هلوقب «ءافشلا» يف ائيس نبا اهحضويو ء.قافآلا

 ءالماك قلخو ء«ةعفد قلخ هنأك انم دحاولا مهوتي نأ

 قلخو «تاجراخلا ةدهاشم نع هرصب بجح هنكل

 ءاوهلا ماوق هيف همدصي ال ًايوه ءالخ وأ ءاوه يف يوهي

 ملف هئاضعأ نيب قرفو ءسحي نأ ىلإ جوحي ًامدص
 هتاذ دوجو تبثي له هنأ لمأتي مث . سامتت ملو قالتت

 كلذ عم تبثي الو ءًادوجوم هتاذل هتابثإ يف كش الف

 الو ًابلق الو ءهئاشحأ نم ًانطاب الو هئاضعأ نم ًافرط

 الو هتاذ تبثي ناك لب ءجراخ ءايشألا نم ًائيش الو ًاغامد

 نأ ملعت تنأو . .ًاقمع الو ًاضرع الو ًالوط اهل تبثي

 رقي مل يذلا ريغ هب رقملاو تبثي مل يذلا ريغ تبثملا
 اهنأ ىلع ةيصاخ اهدوجو تتبثأ يتلا تاذلل نذإف .هب

 .2ت تبثت مل يتلا هئاضعأو همسج ريغ هنيعب وه

 يف قلعملا لجرلل «انيس نبا» ضارتفا نأ حضاود
 اهدوجو اهبحاص تبثأ يتلا يهو تاذلا نأ نيبي ءاضفلا

 نار تلي نع قلتم :ناهار ديش لك نع ردع اج
 «ندب ىلإ جاتحي ال هتينإ دوجول هتفرعمو هسفنل هكاردإ
 ةفرعم نم رسيأ اهتفرعمو «ًارشابم ًاكاردإ اهكردت سفنلاف

 ناسنإلا كاردإ وه اهالجأو تاكاردإلا لوأف ءندبلا

 قلعملا لجرلا ىف «ائيس نبا» ةركف تراثأ دقو .هسفن

 حرشلاب ؛تاثحابملا» يف اهيلإ عجري اذلو ءهيرصاعم

 . حاضيإلاو

 ىف تمجرت امدنع ةركفلا هذه تحرشو تعاذ دقو

 هتلاسر ««سوتيلاتسيذبح» أدبي اذلو «ةينيتاللا ىلإ ءافشلا
 لجرلا زمر ًامدختسم اهدوجو نيهارب درسب سفنلا يف
 «يجراخلا ملاعلاب ةرصألا عطقنل ءاضفلا يف قلعملا

 ىلإ عجرا :لوقي يذلا «انيس نبا» صنب دهشتسيو
 ةظحل ةقلعم . . . كتاذ نأ تمعز ولو . . لمأتو كسفن

 الإ ءيش لك نع تلفغ دق اهتدجو .قلط ءاوه يف ام

 . «اهتينإ توبث نع

 ءافشلا

 انيس نبا ءارآ نم ريثكلا «ينرق ود مويج»١ ضراعيو

 .ءاضفلا يف قلعملا لجرلا زمر ىلع قفاويو لقني هنكلو
 علطيف ءءافشلا تايوتحم نيب اهتلحر ةركفلا لصاوتو

 اهرثأ اهل نوكيو «ةئثيدحلا ةفسلفلا وبأ «تراكيد» اهيلع

 ةداملا تاغيص نيب لصافلا دحلا نع هتركف نيوكت يف

 نأ نكمي ال امو سفنلا تافص نيبو «مسجلا صئاصخو

 ةركف نيب هباشتلا دجن انه نمو ءاركفم ارهوج الإ صخي
 ةينالاب» اهنع ربع يتلا ءاضفلا يف قلعملا لجرلا

 انأ» : ىلع صني يذلا تراكيد ؛وتيجوك»و «ةيونيسلا

 ركفلاو ءركفلا ىلع لدي كشلاف «دوجوم انأف نذإ ءركفأ

 تابثإلا اذه سفنلا تراكيد تبثي اذهبو ءدوجولا دكؤي

 يذلا سدحلا ىلع نكل «لادبتسالا ىلع دمتعي ال يذلا

 يلا قامعللا ضرتت ركفلا تافير وم قيوب ارا

 دوجولاو ءدوجولا كاردإ نمضتي كشلاف ءةدحاو ةحمل

 كلذيو ءًارشابم ًاكاردإ كردي ركفلاو ءركفلا نمضتي

 رهوج سفنلا نأ ىلع ةنهربلا يف نافوسليفلا ىقتلا

 نبا» ربعي اميف ماهوألاو ساوحلا نع بئاغ يناحور

 . مسجلا نع ًامامت ةلقتسم اهنأو «انيس

 تكرت دق «ءافشلا» يف «انيس نبا» ءارآ نأ ناركن الو

 نم هتلحر ةروكاب ذنم يناسنإلا ركفلا ىلع اهتامصب

 ركفلاب تقتلا ىتح ؛«يبرعلا برغملا ىلإ يبرعلا قرشملا
 دجاسم ضعب يف سرادتي «ءافشلا» لاز الو «يبرغلا

 «ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةقيرطب مويلا ىلإ قرشلا
 . ةينيدلا ملعلا دهاعم ىلإ ةفاضإلاب

 ةثيدحلاو ةميدقلا تاغللاب ءافشلا ةمجرت تنكم دقو

 الو «ىتش عاقب ىلإ هتلحر لصاويف ؛هتكرح ليهست نم
 ءازجأ ىف تابتكملا ىف ةعزوم هنم تاطوطخم تلاز

 ْ 1 .ًابرغو ًاقرش ملاعلا

 ءهتلحر يف قافآلا فاط دق ءافشلا ناك اذإو

 سكتعناو ءهب ترثأتو ء:ةجضانلا لوقعلا هتبعوتساو

 ىلإ هدرم كلذ يف لضفلا نإف .مهجاتن ىلع هاوتحم

 فيصحلا يعاولا يعوسوملا نهذلا بحاص «انيس نبا»

 ًاراكفأ جرخي نأ نكمتف «لثمتيو مضهي نأ عاطتسا يذلا



 هتعلقو فيقشلا - قوقش

 هجاتن رمتسا اذلو ءاهتلاصأو اهتفارطو اهتدج اهل ءاراآو

 «هرصع ةفاقث بعوتسا لاعف لقع نع ردص هنأل .ًالاعف

 .ةذفلا هتيصخش هيف ركتبم راطإ يف اهزربأ مث
 تاكرب يلع

 قوقش
 ةكم قيرطب لزنم :ةيحانلا وهو قش وأ قش عمج

 دسأ ينب نم ةمالس ينبل وهو ةفوكلا نم ةصقاو دعب

 ةدرو 7'2ةتافيلا ضرأب ةيض هايم نم اضيأ قوقشلاو

 ةنس ةجحلا يذ ٠١ دحألا موي ةِلكقَظ نيسحلا مامإلا

 نبا لاق ةليلو ًاموي ةيميزخلا يف هتماقإ دعب ةيرجه
 ءاقل هيف ناك 8١١ص ١7ج حوتفلا يف يفوكلا مثعأ

 ءاقللا نأ رخآ ناكم يف ركذيو قدزرفلا عم ةلئكلَع مامإلا

 . حاَمَصلا يف ناك

 يحلاصلا نيسحلا دبع

 هتعلقو فيقشلا

 فيقشلا ةعلق فصو نم برعلا يخرؤم نيب رن مل
 اهعقومو ؛ةينارمعلا اهتناكم بساني اعتمم افصو
 وه يذلا يبرحلا اهعضو نم امهيلإ مضنا امو «يعيبطلا
 ام لج نإ .عانتمالا يف عادبإلا ةياهنو «نيصحتلا ةيآ

 ودعي ال اهب فيرعتلاو اهفصو يف برعلا وخرؤم هبتك
 : ةيتآلا لمجلا

 عنمأ نم وهو نونرأ فيقش ىلإ نيدلا حالص راس

 مسا نونرأ ىلإ فيضأ فهكلاك فيقشلاو ؛7"2نوصحلا
 يف ًادج ةنيصح ةعلق وهو يجنرفإ امإو يمور امإ لجر
 , ")7س ايناب برق لبجلا نم فهك

 فيقش دصق ىلع (نيدلا حالص) همزع ددجو

 .«20سايناب نم بيرق نيصح عضوم وهو نونرأ

 )١( ةرهاقلا 77 ص هج نادلبلا مجعم :يومحلا توقاي ١71714

 .م19058ه

 .ًاميم نونرأ يف ةيناثلا نونلا لدبأ دقو ريثألا نبال لماكلا (1)

 .نادلبلا مجعم (؟)

 .كرتشملا (4)

 انايفي

 نيب نصح وهو ريبكلا فيقشلاب ًاضيأ فرعيو
 ضعبو رخصلا يف ةتوحنم ةراغم هضعب لحاسلاو قشمد

 . ")ةناصحلا ةياغ يف وهو روس هل

 وهو .نونرأ فيقش ىلإ (نيدلا حالص) جرخ مث
 نم برقلاب نويع جرم يف ميخف نيصح عضوم
 .؟؟90فيقشلا

 خسارف ةسمخ ىلع (نوريت ةعلق) اهنم برقلابو

 . "9ادج ةنيصح ًاضيأ يهو نونرأ ةعلق

 اورصاع نمم اهركذل ضرعت نم لك نإف ةلمجلابو

 اهفصو يف اوزواجي مل مهدعب ءاج نمو اهنارمع
 ملف ةدئاف تدافأ نإ يهو نيماضملا هذه اهب فيرعتلاو

 نع ًادرجم اهئامسأ دحأ «فيقشلا» تزيم نأ ىلع دزت

 يف اهكراشت ةريثك تايمسم نع «نونرأ» ىلإ ةفاضإلا

 «ةمخفلا اهتينبأب فيرعتلا نم كلذ ءارو امو 0 بالا

 مجاعم هتوط دقف .ةقيقدلا ةيسدنهلا اهعاضوأ فصوو

 ثداوح اوخرأ نيذلا مهوخرؤم هلفغأو «نيلوألا

 ةهبأ يف يهو ءاهتمظع تايآ نيعلا مأب اودهاشو ءاهمايأ

 دوقع يف اهيف هعدبأ ام ىلع فونولا مهل حاتي ءاهنارمع

 .نيدلا حالص ةريس يف دادش نبا يضاقلا )١(

 .578ص «7م ناكلخ نبال نايعألا تايفو (؟)

 . طابس نبا (*)
 امك عضاوم ةعبرأ ىلع قلطي ةفاضإلا نع ًادرجم فيقشلا مسا نإ ١)

 فيقش ١ :اهنأ اهمسي مل ثيح) انرهظتساو سوماقلا يف ءاج

 لامعأ نم كدلج سبحو «نوريت فيقشو- ١" «نونرأ

 .اكع رواجملا فيقشلاو - 5 ؛ةيربط

 لت وأ) سيملت فيقش ركذ 7”١١ص 4م ىشعألا حبص يف ءاج

 .ظفللا اذه نادلبلا مجعم يف هدورول حجارلا وه امك (سنم

 نيبد رفك فيقشو «مجعملا يف هفرع اذك ةرعملا برق نصح وهو
 حبص يفو) شوك ريد 77١ ص ١م راثآلا يفو .ةيكاطنأ راوجب

 مضو نيتلمهملا ءارلا نوكسو لادلا حتفب شوكرد (ىشعالا

 ىلع ةدلب يهو .رخآلا يف ةمجعم نيشو واولا نوكسو فاكلا

 يف تناكو .اهنم لحارم ثالث ىلع بلح يرغ يصاعلا رب

 ىشعالا حبص يف ءاج هنأ الإ يدنج اهيلاوو بلح تايالو ةلمج

 نم صوغرفكو راثآلا يفو . فيقشلا ىلإ ةفاضإلا نم ًادرجم
 797ص نايعألا رابخأ يفو .مويلا هل رثأ الو نانبل يف راحشلا

 ميظعلا رخصلا ىنعمب ينايرس وهف فيقشلا امأ ارفك فيقش مسا

 .راثآلا يف ءاج امك



 هتعلقو فيقشلا نيران

 نم ةسدنهلا ملع هغرفأ امو .ماكحالا ماكحا نم ةينبألا

 نم ةيعيبطلا اهتناكم هب تصتخا ام ىلإ افاضم . ماظتنالا

 . ماظعإلا ةعور

 هسافنأ يصحي ناك نم نيدلا حالص ناطلسلا قفار

 .ىناهفصألا دامعلاو دادش نباو لضافلا نييضاقلا لاثمأ

 ءاموصخا الإ ةزيك الو ةلادغا نم ةريعتم اورداعب منن

 يتلا نوصحلاو هوور الإ هتاحوتف ثيداحأ نم ًاثيدح الو

 ءالصفم هركذب اوؤاجو الإ هلجرو هليخب اهلالخ ساج

 ناكو الإ هقلايفب هدعص ًادعصمو هدنجب هطبه أطبهم الو
 مهدعقي فيكف .برطملا بجعملا هفصو نم مهل

 اهنساحمب ةداشإلاو ةعلقلا هذه فصو نع زجعلا

 . حئارقلا نماك ريثتست يتلا اهتمظعب هيونتلاو

 نع رصقي ال'نم مالقألا ةلمح نم مهدعب ءاج دقو

 كولملا نم اوبحص نم لثم بحصو مهتبلح يف يرجلا
 عدبم نم ىأرو مهتضبق يف تعقو نيذلا نيطالسلاو

 اهفصو يف طختي ملف هوأر ام اهناينب زجعمو اهنارمع

 نيذلا نييبيلصلا باتك مهلعف لعفو .زجوملا مهفصو
 .نوملسملا باتكلا هدهاش ام اهنم اودهاش

 «ًايعو ًاماحفإ اهفصو نع اومجحي مل مهنأ مرج ال

 لاح امنإو ًادصقو ًادمع اهب فيرعتلا مهكرت ناك الو

 مهنامز باتك اهيلع نيبلغتملا عنم نوهتشي ام نيبو مهنيب

 تيقبف ءاهتاروع ىلع ودعلا ةلالد نم هيف امل كلذ نم

 ريمض يف أرس اهتايماحب ةلهآ ءاهنارمعب ةلفاح يهو
 ضيب ىلع اهعانتما «حئارقلا ىلع ةعنتمم ءًاموتكم رهدلا

 فصوو نيفرعملا فيرعت ىلع ةيصاعتم «حئافصلا

 ملو «نيرصاحملا تاقينجنم ىلع اهيصاعت «نيفصاولا

 برطخ تتتعوأ نأ دعب الإ «اهتسيكش اهيفضاول نلت
 اهيلع نيبقاعتملا نيبلغتملا يديأ تلثو ءاهتميزع رهدلا

 ًاربخو ءراثآلا نم ًارثأ تحبصأف ءاهشورع ًادرو ًاذخأ

 فئاحص نم ًاريثك ًايوطم مالعألا ةسماط ءرابخألا نم

 نم نورئازلا اهداتزي ةمكارتملا اهضاقنأ تحت اهنارمع

 .ديعبو بيرق نم ةميدقلا راثآلا وبحمو ىتش ممأ
 نوثحابلاو مهتجاح نوحئاسلاو داورلا اهنم غلبي مل

 عضوو لماع لبج ءارمأب رازجلا رفظ دعب الإ مهرطو
 ةالولا ضارعإو ءاهريمدتو مهعالقو مهنوصح ىلع هدي

 يشالتو نيينطولا ماكحلا نم مهتلادإ دعب نيينامثعلا

 .اهريمعتو اهديدجتو دالبلا نم يعاطقإلا مكحلا

 تضقو .دهعلا كلذ نم اهنارمع ةفيحص تيوط



 هتعلقو فيقشلا

 ؛دبألا ىلإ ةيوطم ىقبت نأ ةينامثعلا ةسايسلا اهيلع
 ءاهمسا رابخأب لفاحلا خيراتلا لجس نم وطت مل اهنكلو
 لب .ةمخضلا ةينبألا نم اهيف ام لك ىلع ضقت مل امك

 نم هيلع تقبتسا امب .راثالاب ةمعفم ةفيحص اهيف تكرت

 نيثحابلا ىلع اهنع رجحلا عفترا دقو اهنارمع ءامذ

 .نييبوروألا

 يف اهرازو جنرفإلا يثحاب نم ريثك دالبلا هذه راز

 نم فرط ىلع انفقو دقو يوسنرفلا ينلوف رازجلا دهع

 ىلإ عاملإ هيفو «ثحابملا ةلجم ةيبرعلا ىلإ هتلقن هتلحر
 يروسلا رطقلا نايدأب ماملإو مايألا كلت ثداوح نم ريثك

 لبج اهنمو) دالبلا فقوم نع ثاحبأو هناكس فئاوطو

 ينارمعلاو يداصتقالاو يعارزلاو يملعلا (لماع

 ًاركذ ثحابملا هتلقن ام يف رن مل اننكلو «يقالخألاو

 يف لازت ال دهعلا كلذ يف تناك اهلعلو فيقشلا ةعلقل

 نع ةبوجحم مهلاطبأب ةلهآ ةرماع نييلماعلا ءارمألا ةضبق

 هب دهعلا عجري ال اهنع بتك ام نأو نيثحابلاو نيرئازلا

 عساتلا نرقلا طساوأ زواجي ام ىلإ نونظملا وه ام ىلع

 ناريك هيف ايروس راز يذلا نمزلا وهو يداليملا رشع

 فيرعتلاو اهفصو بتك نم لوأ هلعلو يوسنرفلا حئاسلا

 اهيلإ اولسن نيذلا جنرفإلا باتك نم اهعاضوأو اهتينبأب
 ,©)هبتك ام بيرعت اذهو بدح لك نم

 اهلكشو .بونجلا نم دحاو لخدم ةعلقلا هذهل»

 ًاضرع ١٠٠و ًالوط ًارتم ١1١ اهسايقو .اياوزلا ثلثم

 .رخصلا يف ةروقنم رابآ اهتاهج ةيقب نم اهب طيحي ًابيرقت
 رهن) ىمسي بيهم ءام ليسم ةيقرشلا ةهجلا نم اهيمحيو
 ىلإ اهنم راتمأ ةدع ىلع ههايم ليست (يناطيللا

 .يف ضوح دجوي ًاجراخ بونجلا يفو . ضيضحلا
 ةروقنم ةمج ضاوحأ اهيف جيراهص برغلا يفو ءرخصلا
 لامشلا يفو «ةيرجح دوقعب ةفوقسم دلصلا رخصلا يف

 ةعلقلا لخاد يفو ةردحنم اهب ةطيحملا اهناردجو

 )١( لضافلا ةلجحلا بحاص انل اهبّرع ةلمح نع ذوخأم .

 نايا

 زاوعإ دسي ام هايملا نم اهيف عمتجي ناك ةريثك ضاوحأ

 .راصحلا ةدم نيروصحملا

 نم هدحي ضفخنم مسق نيمسق ىلإ مسقنت يهواا
 عفترم مسقو . ءادأكلا يناطيللا باقع ةيقرشلا ةهجلا

 جاربأ اهيف ًامئاق لازي الو .ايلعلا رخصلا ةمق ىلع ينبم

 .«ةيدوأ ىلإ ًايدومع ًاليم ليمت مدقلا نم

 فرغو تيناوحو (تالاص) ءاهبإ ةعلقلا يفو»

 .«دوقعب فوقسم ىشمم امهنيب لصفي ةقصالتم ةعباتتم

 اهمدق ىلع هنم لدتسي فلتخم ءانبب ناتقبط اهيفو»

 . «اهعابرأ ةثالث وحن اهنم مدهتملاو

 رهظي ةيبرغلا ةهجلا ىلإ دتمي يذلا عفترملا مسقلاو»

 «نيريدتسم نيليمج نيجرب اياقب ةيبونجلا ةهجلا نم هيف
 ينبم ردحنم طئاح ىلع مئاق ةريبك ةراجحب ينبم وهو

 ةهجلاو .اهقلست ناسنإلا ىلع عنتمي ةيلقص ةراجحب
 هزئاكرو ظلغلا يف هانتم عفترم رادج نع ةرابع ةيبرغلا

 ةراجح نم ةدضنم ىهو رخصلا ىلع ةمئاق ىلفسلا

 (كيمادملا) ايلعلا تافاسلا امأو .توحنم اهبلاغ ةمخض

 ثيدح ءانب نم اهنأ رهظيو .ىلفسلا نم رغصأ يهف
 .«ضعبب اهضعب لصي رخصلا يف روقنم جرد اهيفو

 ةجاحلا عضوم اذه ام ركديب نع اهفصو يف ءاجو

 ةقيمع ةوهب برغلا نمو بونجلا نم ةطاحم يهو# :هنم

 نمو .ًارتم 7” ىلإ ًارتم ١5 اهقمع .رخصلاب ةروفحم
 ىلإ اهلخدمو .لبجلا ةورذب ةعلقلا لصتت طقف بونجلا

 نمو .”0 اهقمعو ًارتم ٠٠١ اهلوطو .يفرشلا بونجلا

 ىلإ ًاهجتم ًأرتم ١١ هلوط ئتان ءانب يلامشلا اهفرط
 هقمع اهنم ةيقرشلا ةهجلا يف اهنحص وأ اهؤانفو .قرشلا

 فلتخي رادحنا اهلو ةجيراشلا ةينبألا اهلثمو ًارتم ١5 وحن

 ناجرب يبونجلا طئاحلا ىلع ماق دقو راتمأ 4 ىلإ ” نم

 .«ةرئاد فصن لكش ىلع

 ةعلقلا هذه هيلع ةمئاقلا ميظعلا فيقشلا يف نإ

 اهل ةرواجملا ىرقلا ةاعر هذختي ادج اعستم افهك ءامشلا
 اهيقرش هلخدمو .ءاتشلا مايأ مهتيشام ىلإ (ىوأم) ةبيرز

 .قلحزملا ىمسملا ردحنملا ثيح



 لبجلا ضيضح دنع اهنم يلامشلا قرشلا يفو

 .اهل ًاعبات ناك هنأ نوريثكلا معزي مامح راثآ هيلع ةمئاقلا

 فيقشلا ىرق ناكس نم ضعبلا ةنسلأ ىلع روديو
 هيلع ةمئاقلا لبجلا يف ًابوقثم ًاقفن اهيف نأ اهل ةرواجملا

 اهتيماح نأو .يناطيللا ىرجم ثيح هضيضح دنع يهتني
 نأ مهضعب معزيو .راصحلا مايأ ههايم نم يقتست تناك

 ىشمو قفنلا كلذ لخدم هنيع مأب دهاش نم مهئابآ نم

 مدرلا ةلوليحل هاهتنم غلبي ملو راتمألا نم دوقع ةفاسم هيف

 هيلع تلمتشا ام هعفدي معز وهو .هاغتبم نودو هنود

 رابآلاو ضاوحألاو جيراهصلا نم ًاجراخو ًالخاد ةعلقلا

 ةدم تلاط امهم نيروصحملا ةجاح ىلع ههايم وبرت ام

 لوانتي مل ةعلقلا ينابم هب تفصو ام نإف دعبو .راصحلا

 رئادلا امأو .رهدلا ةكتف نم ملاسلاو اهنم مئاقلا الإ

 مسقلا يف ناك يذلا ةصاخو ضاقنألا تحت مدرتملاو

 هيط هنع ثحبلا ةفيحص ةيوطم لزت مل هنإف اهنم يبونجلا
 .نيثحابلا راظنأ نع ًابوجحم ىرثلا تحت

 رهاظ ناميلس

 .ديشمج تخت برق عقت مدقلا يف ةقيرع ةنيدم

 دضع اهيف ىنبف ةملايدلا اهب متها ةيمالسإلا روصعلا يفو
 هدهع ىلع اهيف ةرثك تغلبو ةقهاشلا تارامعلا ةلودلا

 درج) مساب اهبرق ىرخأ ةنيدم دييشت ىلإ هعم رطضا ًادح

 اهئاوه بيطب رهتشت ةعساو ةنيدم زاريشو .(ورسخ

 يذلا ناوب بعش عقي اهبرقو اهرامثو اهراهنأ ةرفوو
 . هتديصق يف يبنتملا هفصو

 ةنيدم بارخ دعب ةنيدملا هذه ترهدزا دقو

 اهلظ صلقت يتلا ةميدقلا ةيناريإلا ةمصاعلا (رخطصا)

 ةصاخو ةيهيوبلا ةرسألل ناكو ؛يمالسإلا حتفلا دعب

 دقو ةنيدملا هذه راهدزا ىف لوألا لضفلا ةلودلا دضع

 نم تيقب امك ءمهل ةييماع ةيكرادألا ةولم اهرافا

 ًاراثآ اهيف كرت يذلا (ناخ ميركل) ةمصاع ةدم مهدعب

 زاريش

 .ليكو قوسو ليكو دجسم اهنم همساب فرعت ةدلاخ

 يف ًاصوصخو ةيحايسلا نكامألا نم زاريش دعتو

 ةلح اهيحاوضو اهضرأ ةعيبطلا وسكت امنيح عيبرلا لصف
 «ناولألا ةفلتخملا روهزلاو ةرضخلا نم لامجلا ةعئار

 اهيفو .طاشنلاو ةجهبلا سفنلا يف ثعبي شعنم اهوجو

 ةمئألا ءانبأ دحأ حيرضو ظفاحو يدعس نيرعاشلا اربق

 . غارج هاشب فورعملا

 ذختاو برعلا اهرصم دق ءسراف ةبصق ءزاريش
 ءرمع ةفيلخلا مايأ يف حوتفلا تقو اهعضوم نوملسملا

 .رخطصا حتف ىلع اوخانأ امل مهل ًاركسعم

 ةدعاقو ةينيمخالا ةلودلا نطوم «سراف ميلقإ ناكو

 «2ءءوزؤ سسرب مساب نانويلا هفرع دقو .اهتموكح

 طسوألا ميلقإلا اذه مسا لامعتسا ىلع أطخ اورجو

 لامعتسا يف مهمهو عاشو .اهلك ةكلمملا هب اودارأو

 مسالاف .اذه انموي ىلإ ابوروأ ءاحنأ يف مسالا اذه

 - ةينانويلا 2625815 نم قتشم وهو  (سراف دالب) 8

 نأ نيح يف ءاهرسأب ناريإ ىلع قلطي ًاماع ًامسا راص دق
 يأ «سراق امو .(ناريإ) مهدالب نومسي مهسفنأ سرفلا

 . ةيبونجلا اهميلاقأ نم دحاو ميلقإ الإ «ةميدقلا 515

 تعستا مث .(748) 585 ةنس زاريش ةرامع تماق دق

 ةئملا نم ريخألا فصنلا ىف ةريبك ةنيدم تراصو اهتعقر

 ةدعاق رافصلا ونب اهذختا نيح (ةعساتلا) ةئلاغلا
 (ةرشاعلا) ةعبارلا ةئملا يف زاريش تناكو .مهتليودل

 اهيف محدزي ةقيض اهقاوسأ «ةعسلا يف خسرف نم ًاوحن
 :ىهو «باوبأ ةينامث كاذ نيح ةنيدملل ناكو ؛«سانلا

 ءراوك ْمْلَس ,ناسغ «هناتسادنب ءرتست ءرخطصا باب

 نم ىرجت يتلا ةانقلا نم زاريش هايمو .ردنهم ءردنم

 . يبرغلا اهلامش نم خسارف ةسمخ ىلع ةيرق يهو مْيَوج
 .ىهيوبلا ةلودلا دضع راد اهيفو «ناتسراميب زاريشلو

 ١ .ةريبك بتك ةنازخ اهيف أشنأ يتلا



 راريش

 دضع ىنب «زاريش بونج نم خسرف فصن ىلعو
 طخو هل رخا ارصق (ورسخانف همساو) «يهيوبلا ةلودلا

 .ورسخانف درك اهل ليقف ءهيلإ تبسن ةديدج ةنيدم هلوح

 لاومألا هيلع قفنأ ًاناتسب هرصق بنج ىلإ لعجو
 يتلا رودلا ىلإ لقنو .خسرف نم وحن هتعس «ةميظعلا

 مهريغو جابيدلاو زخلا عانصو نيفاوصلا هلوح تأشن
 ورسخانف درك يف ماقي ناكو .فرحلا باحصأ نم

 ًاراد ًاضيأ ةئيدملا هذه تراص دقو . ةنس لك يف لافتحا

 دعب مدي مل اهّرزع نكلو .نمزلا نم ًانيح دوقنلا برضل
 ةئملا ماتخ لبق بارخلا ىلع تفرشأ دقف اهسسؤم توم

 .ريمألا قوسب فرعي اهضبر راصو (ةرشاعلا) ةعبارلا

 . ةنسلا يف رانيد فلأ نورشع هتيناوح راجيإو

 ماصمص .همكحأو زاريش روس ىنب نم لوأو
 دضع ديفحو نبا امهو) ةلودلا ناطلس وأ ةلودلا

 ينثا هلوطو عرذأ ةينامث هطئاح ضرع ناكو .(ةلودلا

 . اباي رشع دحأ نع لقي ال ام هلو . عارذ فلأ رشع

 زاريش تجن (ةرشع ةعبارلا) ةنماثلا ةئملا ماتخ يفو

 بلغت يذلا اهل كنلروميت ةرصاحم نم اهظح نسحل

 يف ةطيسبلا ضرألا يف هليتاب ةعقو يف رفظم لآ ىلع
 ىلع ىذألا نم ًاليلق ًائيش الإ ةنيدملا ناعت ملف ءاهرهاظ

 ناتسب يف ركسع دق كنلروميت نأل .يدزيلا يلع ركذ ام

 ةداعسلا بابو ملس باب رهاظ يف هجارق تخت هل لاقي
 باوبألا نأ هسفن فلؤملا اذه ركذو دزي ىلإ نييضفملا

 ىلإ ًاضيأ راشأو ؛كاذ نيح ةقلغم تناك ىرخألا ةينامثلا

 «زاريش برق (ءارمحلا ةعلقلا لت يأ) خرس ةعلق ةوك

 عالقلا نم يفوتسملا هركذ اممو .اهعضوم ملعي الو

 لت ىلع موقتو ءزيت ةعلق «زاريش نم برقلاب ةروهشملا
 دقو ؛ةنيدملا يقرش بونج نع خسارف ةثالث دعبي درفنم
 لهسلا يف ىرخأو ءلتلا ةمق يف ءام نيع اهيف ناك

 ةريسم اهرادقم .ةشطعم ةزافمف اهيلي ام امأو .اهلفسأ
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 اهراهنأ نأ ريغ ءريبك رهن ىلع موقت ال زاريشو
 لهسلا يف ةدهو رمغت ةريحب يف بصتو ءاقرش ردحنت

 انفي

 يرخطصإلا ىمس دقو .ةنيدملا نم خسارف ةعضب ىلع
 نباو ءادفلا يبأ يف اهمسا ءاجو «ناكنجلاب ةريحبلا هذه

 ينو همانسراف يف ثدروو .ناكمجلا ةروصب ةطوطب

 ءواهام ةريحب مويلا اهل لاقيو هيواهام مساب يفوتسملا

 ىلإ لمحيو حلملا اهفارطأ نم عفتريو .حلام اهؤامو
 انثا ةريحبلا لوطو ءريثك اهيف كمسلا ديصو ءزاريش

 .ًاخسرف رشع

 بونجلا ىلإ عقت «ةقيرع ةيخيرات ةنيدم زاريش
 65٠١ يلاوح اهنع اهلصفيو «نارهط ةمصاعلا نم يبرغلا

 اهّمؤي «نافرعلاو بدألاو رعشلا ةئيدم يهو «رتموليك

 ناريإ لخاد نم نيحئاسلاو نيرئازلا نم فالآلا ًايونس

 ةنسلا مايأ بلغأ يف ليمجلا اهسقطب اوعتمتيل اهجراخو
 اهعراوشو ةرضخلا ةمئاد يهف «ةبالخلا اهتعيبطو
 ءاهعاونأ فلتخم ىلع روهزلاب ةوسكم ةماعلا اهتاحاسو

 بسكي امم «ةنيزلا راجشأ اهعراوش مظعم يبناج للظتو
 نأ امك . .يعيبطلا اهلامج نم ديزي ًاديرف ًالامج ةنيدملا

 فيضلا مارتحاو قلخلا نسحو مركلاب نوفورعم اهناكس
 دافحأ مهف رعشلاو بدألل مهّبحو ؛ةيلاعلا ةفاقثلاو

 :لاثمأ نم رابك ءارعش مهفانكأ يف ىّبرت نيذلا كئلوأ

 نم مظن ام عورأ امهدعب نم اكرت نيَّذْللا ظفاحو يدعس

 امهتافر نضتحت مويلا ةنيدملاو «ةيسرافلا ةغللاب راعشأ
 .اهيحاوض يف ناعقت نيتعقب لمجأ يف

 زكرم نآلا يه زاريش ةنيدم نأ ركذن نأ ىقبيو

 ناريإ يف ىربكلا تاظفاحملا نم يهو «سراف ةظفاحم

 وكلا كن فارجس دكر «قباسلا يف تناك دقو

 مضت يهو دنز ناخ ميرك اهسَّسأ يتلا ةيدنزلا ةلالسلا

 تاراضح ىلع ةدهاشلا ةيخيراتلا راثآلا نم ريثكلا

 تخت راثآ لثم ؛ةقطنملا هذه يف ةمئاق تناك «ةقيرع

 ةيخيراتلا رخطصإ ةنيدمو ,ءسوواط تختو .ءديشمج
 .تارتموليك ةدع ةنيدملا نع اهلصفي يتلا

 زاريش ةنيدم اهزكرمو سراف ةظفاحم مدق نأ مغرو



 انني

 تتبثأ امك ؛ مالسإلا لبق نينسلا نم فالآ ةدع ىلإ دوعي

 الإ ءزاريش فارطأ يف ةدوجوملا ةيخيراتلا راثآلا كلذ

 «يمالسإلا دهعلا ىلإ دوعي ةنيدملل يلعفلا روهظلا نأ

 ةيخيراتلا تافاشكتسالاو يرثألا بيقنتلا لامعأ نإ ثيح

 ةدع دعبي) رصن وبأ رصق لالطأ يف تمت يتلا

 مت يتلا تاكوكسملاو (زاريش نم قرشلا ىلإ تارتموليك
 ةنيدم كانه ناك هنأ تبثت «ةقطنملا هذه ىف اهيلع روثعلا

 :تارتمرلك دعي ةيلاخلا ةيدكلا ئه دسم زارس تماب
 يمالسإلا شيجلا لخدو ؛نوملسملا اهحتف امدنعو

 تناكو ؛(رخطصا) سيئرلا اهزكرمو سراف ةظفاحم

 هيف عزوتت «ةرضخلاب ىطغم عساو لهس نع ةرابع زاريش

 ًالامعأو ةعارزلا اهلهأ لوازي ناكسلاب ةلوهأم ىرق ةدع

 . ىرخأ ةطيسب

 ريبكلا هفلؤم يف فسوي نب دمحم ركذ امل ًاقبطو
 يرجه ا/4 ماع يف تدّيَش ةنيدملا هذه نإف «زاريش نع

 لكشب ةظفاحملا ندم نم اهريغك اهدييشت مت دقو

 مويلا تسمأ نأ ىلإ اهعسوتو اهروطت تلصاوو ؛يرئاد

 تاسسؤملا نم ديدعلل ًازكرمو «سراف ةظفاحمل ًازكرم
 . ةيداصتقالاو ةيعانصلاو ةيملعلا

 يف ةمهملا ندملا نم اهريغك زاريش ةنيدم زيمتتو

 ةيرثألاو ةيخيراتلا نكامألا نم ديدعلا مضت اهنأب ناريإ

 :اهنم ةمهملا

 :(قيتع عماج) دجسم

 ريبكلا مهمامتهاب مدقلا ذنم نويناريإلا فرغ

 يرامعملا نفلل أقفو اهئانب ىلع ديكأتلاو دجاسملاب
 ةدابعلل زكارمك اهرودب مهمامتها نع ًالضف .يمالسإلا

 دجسملا اذهو . ةيتايحلا مهلكاشم لحو سانلا عامتجاو

 دجاسم مدقأ نم ربتعي .ةعمجلا دجسمب فرعُي يذلا

 اودؤيل ةريفغ دادعأب نولصملا همؤي ثيح ء«ناريإ

 .ةعامج ماقت يتلا ةيمويلا مهضئارف

 ثيل نب ورمع دهع يف دجسملا اذه دّيش
 ةادلع وابل وأ كب وت: سوست تناكو «يرافصلا

 ىلع ةعزوملا فرغلا نم ديدعلاو «ةالصلل تاعاق
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 ةريثك تارييغت تيرجأ مايألا رورمب هنأ آلإ . . هفارطأ

 ىلإ نولصملا لخدي ثيح .؛يرامعملا هميمصت ىلع
 «قرشملا يف نيباب ربع رضاحلا تقولا يف دجسملا

 يف سداسو «لامشلا يف سماخو برغملا يف نيبابو
 ١ ْ :ةلتملا نه ةريرتسلا ةهكللا

 «ةالصلل نيتريبك نيتعاق نم نآلا دجسملا نوكتي

 شورفم فارطألا يمارتم نحصو ةعساو ةحابو

 .راجحألاب

 يسوق فقس دجسملل يلامشلا علضلا يف دجوي

 سوق وأ ناويإ وأ قاط) (ديراورم قاط) ىمسي لكشلا
 ايلعلا هتيشاح تنّيُرو ضرألا نع عفترم وهو «(ؤلؤللا
 طسوتي امك . .خسنلا طخب ميركلا نآرقلا نم ةروسب

 (هناخيادخ) ىمست لكشلا ةبعكم ةفرغ دجسملا نحص

 ناويإ اهب طيحيو ءدحاو رتمب ضرألا نع اهعاق عفتري
 .هاله7 ماع يف ةفرغلا هذه تدّيَُش دقو «نيرتم ضرعب

 .سراف كلم قاحسإ وبأ خيشلا نم رمأب

 :(غارج هاش) دمحأ ريم ديسلا دقرم

 مامإلا نبا دمحأ ديسلا تافر دقرملا اذه مضي

 ىسوم نب يلع مامإلا يخأ تلت رفعج نب ىسوم
 تاوئسل فورعم ريغ هربق لظ دقو ؟ جاع اضرلا

 لبق نم ةفدص هيلع روثعلا مت ىتح ؛هتافو دعب ةليوط

 ةديسلا تمدقأ ربقلا ىلع روثعلا نم تاوئس دعب

 ىلع سراف مكاح قاحسإ وبأ خيشلا مأ (نوتاخ يشات)

 نينسلا رورم عمو . .رهاطلا ديسلا اذهب قيلي دقرم ءاشنإ
 هيلع تيرجأو «ةديدع تارم دقرملا اذه ءانب ديعأ

 اذه عدصتو .ه7١19 ماع يف اهنم ناك ؛«ةريبك تارييغت

 «ةنيدملا تبرض ةيضرأ ةزه لعفب 07 ماع يف ءانبلا

 تيرجأو : .دقرملا تيافوقوم نم هميمرتو هؤانب ديعأف

 هارن يذلا لكشلاب حبصأ نأ ىلإ «تارييغت ةدع هيلع

 بولسألاو ريبكلا نحصلاو عساولا دقرملا ثيح مويلا

 ءانب يف مدختسا يذلا ليصألا يرامعملاو يسدنهلا

 دعب ةريبك تارييغت ماقملا ىلع تيرجأ دقو . .دقرملا
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 ةبتكم هب تقحلأ ثيح «ناريإ يف ةيمالسإلا ةروثلا
 «ةسيفن ةطوطخم ناونع ٠٠١١ نم رثكأ مضت ةريبك

 .تالجملاو بتكلا نم نيوانعلا فالا نع الضف

 ةنيدملا لخاد نم فالآلا ًايونس دقرملا مؤيو

 .اهجراخو

 :ثيدحلا دجسملا  (ون دجسم)

 رمأب .ه0144 ماع يف دجسملا اذه دييشت ّمت

 ةلالسلا نم (يككنز نب دعس كباتأ) كلملا نم

 . سراف يف ةيكباتألا

 ؛نيريبك نيفوقسم نيقاور نم دجسملا نوكتيو
 ةحاب هطسوتتو «ىرخأ ةريغص ةقورأ نع ًالضف
 راجشألا نم ددعب طاحم ريبك نحصو ةعساو

 ددع دوجو دجسملا يف هابتنالا ريثي امو «؛ةمخضلا

 ةدعاق 55 ىلع ةماقملا ةفوقسملا ساوقألا نم

 . ةيرجح

 ناريإ ىف دجاسملا ربكأ نم دجسملا اذه ربتعيو

 اهنيضاس ىمزأ ىلع ءاقددلا ةإ «ةعاسملا فيشر نت

 دجسملل يسيئرلا بابلا ولعي «عبرم رتم
 . ةفرخز وأ ةنيز ةيأ نودب رجحلا نم ةينبم ةعطق

 قاور ىلإ كلخدُي دجسملل يقرشلا لخدملا

 دجسملا ةقورأ نم هريغك وهو ءرظنلل تفلم ليوط
 ضرعبو ءارتم ؛٠ رادقمب ضرألا نع عفتري ةديدعلا

 .ارتم 60

 تاحول دجسملل نيريبكلا نيقاورلا ناردج نّيزتو

 نآرقلا نم تايآب ةنيزم تاحول اهولعت ةيداع ةيكيماريس
 هديوركلا

 :يخيراتلا ليكو قوس

 يذلا ميدقلا يخيراتلا اهقوسب زاريش ةنيدم فرعُت

 سسؤم لبق نم نامزلا نم نينرق يلاوح لبق دي
 ليكو) ب بقلملا (دنز ناخ ميرك) ةيدنزلا ةلالسلا

 نرقلل ةيرامعملا ةسدنهلا عئاور نم ربتعي وهو «(اياعرلا

 نم ريبك ددع نم لكشتي وهو .يرجهلا رشع يناثلا

 يطأ

 ليكو قوس

 ةقورألاو ةفوقسملا ساوقألاو ةلخادتملا راجحألا

 قوسلاو «ةيوتلملا تارمملاو اهضعب عم ةمحازتملا
 ةعزوم تاحتف يذ ؛عئار ينف لكشب ينبم فقسب ىطغم

 ىلإ لخدي نأ سمشلا ءوضل حيتت ءمظنم لكشب
 ءًايرحس ًايخيرات ًاعباط هئاوجأ ىلع يفضي امم .ءقوسلا

 لالخ شيعيل ةنيدملا روزي نم لك هيلإ بذجي وهو

 نينرق ىلإ هب دوعت ةيخيرات ءاوجأ يف تاعاس
 . نييضام

 يف سم دراي نقط هور كيب مميصم ىوشلاو
 نم لصألا ىف نوكتيو .ءاتشلا ىف ئفادو .ءفيصلا

 عام يف يلد يفق مجالس باور وبلا ةحيزأ

 لكشب ةماقم عافترالا ةقهاش ةّبق هولعت ءةفوقسم ةيزكرم



 نيالا

 يزاريشلا ظفاح رعاشلا دقرم

 :يزاريشلا ظفاح رعاشلا ىوثم

 يقب امع لأسي نأ دب ال ءزاريش ةنيدم روزي نم لك

 ذخؤيو «يدعسو ظفاح :ةنيدملا هذه يرعاش راثآ نم

 ماقمب قيلي ينف يسدنه لكشب اتديش نيتضور ىلإ ًاروف
 .نيرعاشلا نيذه

 ماقم دييشتب ًارمأ (دنز ناخ ميرك) ناطلسلا ردصأ ثيح

 دعاوق عبرأ ىلع ِماَقُم «حوتفم ءانب لكشب ظفاح ربق ىلع

 اهيلع ميقأ يتلا ضرألل ةيلكلا ةحاسملا غلبتو

 للختتو (عيرم رتم 60٠٠ يلاوح قئادحلاو ىوثملا

 ةيرخص تاراوف اهنيزت «ةليطتسم ءام ضاوحأ قئادحلا

 امم «بناوجلا فلتخم ىلع ةقفدتملا هايملا عزوت

 .هيلإ راظنألا دشي ًايرحس ًالامج ماقملا بسكي

 عالضألا ينامث فقس ًايلاح ىوثملا يطغيو

 غلبيو ءدعاوق ينامث ىلع ةماقم ةبق لكشب ممصم

 .راتمأ ةرشع اهنم لك عافترا

 كيماريسلا تاحول لخادلا نم فقسلا نّيزيو

 نم تاراتخم اهيلع تشقُن يتلا ةفرخزملاو ةنولملا

 . ةيلزغلا ظفاح راعشأ

 .هالا ماع يف ظفاح ةافو تناكو

 زاريش

 ناك يذلا ءهسفن ناكملا يف ىوثملا اذه ميقأ

 لضفيو نورق ةعبس لبق هنكسي يزاريشلا يدعس رعاشلا

 جراخ عقي وهو ءرعشلا مظنيل هسفن عم هيف يلتخي نأ

 هّمْؤي رازم ىلإ هتافو دعب لوحت دقو «زاريش ةنيدم

 عي مويلا وهو . . ليصألا هرعش يقوذتم نم فالآلا

 اذه راز دقو .نيحايرلاو روهزلاب ةوهزم ةضور طسو

 . ه6 ماع يف ةطوطب نبيا ريهشلا ةلاخرلا ناكملا

 :هنومضم ام هنع بتكو

 ةربقم زاريش ةنيدم جراخ عقت يتلا دهاشملا نم

 ةغللاب ًاتايبأ هراعشأ نمضي ًانايحأ ناكو هنامز ءارعش

 . ةيبرعلا

 عقت يهو ءعادبإلاو لامجلاب رزيمتنت يدعس ةربقم

 :هتايح ىف اهدّيش روهزلاو راجشألا نم ةضور طسو

 ناكو .(دابآ نكر) ىمسُي ءام عبن نم برقلاب عقتو
 . عبنلا كلذ ءام نم ديفتسي خيشلا

 خيشلا ةربقم ىلع ًأريثك ةنيدملا ناكس ددرتي

 «ناكملاب ةطيحملا ةقيدحلا يف مهماعط نولوانتيو

 ىلإ اودوعي نأ لبق عبنلا هايم يف مهسبالم نولسغيو

 يزاريشلا يدعس رعاشلا دقرم



 زاريش

 مرا ةقيدح

 مرأ ةقيدح

 ىلإ اهئاشنإ خيرات دوعي ةقيدح زاريش يف دجوت

 لخد هنأ رعشي اهلخدي نمو .تلخ نينسلا نم تارشع
 ءاوجألا دّسجت يهو «ضرألا ضاير نم ةضور

 .ماع لكشب ةنيدملا اهب زيمتت يتلا ةيرعاشلاو ةينافرعلا

 ةرماع يهو «فاج رهن بناج ىلإ ةقيدحلا عقت
 ىلع ةعزوتملا ىرخألا ةنيزلا راجشأو طولبلا راجشأب
 هايم ضاوحأ اهطسوتت «ةبالخو ةيرحس تارمم فارطأ
 ضوح يف بصت ةيلوط

 ةهجلا يف عقي ريبك
 «ةقيدحلا نم ةيبرغلا

 يف ضوحلا ولعي ثيح

 ءانب هبناوج ىدحإ

 ممصم نيقباطب يخيرات
 . عئار يسدنه لكشب

 ًايموي ةقيدحلا روزي

 راوزلا نم ريبك ددع

 اهراز دقو «نيحئاسلاو
 نوارب دراودإ قرشتسملا

 يفقابعماهفصوو
 اذهب زاريش قئادح

 قئادح اهنإ» :لكشلا

 ءارضخ لوهسو ةعئار

 ندد

 نوللا ةيناوجرأ ةيلبج تاعفترم نيب ةروصحم ةرمثم

 ةيناريإلا ةفاقثلا نطوم زاريش ةنيدم فارطأ ىف ةعزوتم

 «ةمكحلاو رعشلا زكرمو يناريإلا غوبنلا دهمو «ةليصألا

 ورسلا راجشأ اهلّلختت يتلا ةنيدملا نيتاسب نيب انلوجتو

 ةنولملا دورولاو روهزلا وزغ اندهاشو « ةقهاشلا طولبلاو

 رئانملا انيأر امك ءاهتقزأو ةنيدملا عراوشل ةرطعلاو

 ءاوجأ نيزت ىتلا ةفرخزملاو ةبهذملا ببقلاو نذآملاو

 .(. . ةنيدملا

 :ديشمح تخت راثا

 دهعلا ىلإ ًادج ةميدقلا ةيخيراتلا راثآلا هذه دوعت

 ًاموي تناك ةنيدم نم ىقبت ام يهو «يشنماخاحلا

 هذه ارمكح نيذلا نييشنماخاحلا نيطالسلل ةمصاع

 اوماقأو «داليملا لبق ةنس 7٠٠١ دودح يف قطانملا

 .كاذنآ مورلا ةيروطاربما تسفان ىربك ةيروطاربما كانه

 1٠ يلاوحب زاريش ةنيدم نع ايلاح دعبت راثالا هذهو
 فاالآلا ًايونس اهمؤيو ءاهنم يقرشلا لامشلا ىلإ ًارتموليك

 ءاملعو بناجألا صخألابو «نيرئازلاو حاّوسلا نم
 . رومألا هذه لثمب نيمتهملا خيراتلاو راثآلا



 ضخ

 نيميظع نيرصق نم ىقبت ام لثمت راثآلا نإ لاقُيو

 ناطلسلا مهسأر ىلعو ؛نييشنماخاحلا نيطالسلا امهانب

 ناكو (انادابآاو نوتس لهج) :ارصق امهو «شويراد

 ةيناريإلا ةنسلا ءدب مسارم ةماقإل بلاغلا يف امهنم دافتسُي

 .(رزورون ديع)

 بولسأب تدّيش «ةميظع ينابم مضت تناكو

 اهلو ,بهذلا لثم ةنيمثلا نداعملا نع ًالضف ءاهئانب

 .نآلا ىتح ةلثام تلاز ال ةميظع دعاوق

 بوعش ىتشو ناريإ نم لامع اهئانب يف كراش دقو
 نم ءانبلا يف ةمدختسملا داوملا تبلج امك «ملاعلا

 ظحالي نأ رئازلل نكمي كلذل «نادلبلا نم ديدعلا

 يرامعملا عباطلا ةبلغ عم ةعبتملا ءانبلا بيلاسأ فالتخا

 . ميدقلا يناريإلا

 ةينيطلا حاولألا نم ديدعلا راثآلا يف دجوت امك

 ميدقلا يرامسملا طخلاب اهيلع بتك يتلا ةميدقلا

 هذه ءانب ءانثأ ىرج ام صخألابو «مايألا كلت ثداوح

 .روصقلا

 ىربكلا اهتبتكمو روصقلا هذه قارحإ مت دقو اذه

 لبق 39١" ماع يف ينودقملا ردنكسإلا دي ىلع اهريمدتو

 نم ماقتنالا فدهب [اهئانب نم ًاماع ١84 دعب يأ] داليملا

 ىلإ ىهتنا دق نييشنماخاحلا دهع نأ مهماهفإو نييناريإلا

 روصقلا كلت نم يقب ام وه نآلا انيلإ لصو امو .دبألا

 .اهريمدتو اهقرح دعب

 ىرخألا ةيعانصلاو ةيملعلا زكارملا

 :زاريش يف

 ةيعانصلاو ةيملعلا زكارملا نم زاريش ةنيدم ربتعت

 نم تارشعلا اهيف عزوتت ثيح «ناريإ يف ىربكلا
 الضف «ةينهملاو ةيعانصلاو ةيملعلا دهاعملاو تايلكلا

 .ىربكلا عناصملاو لماعملا نع

 دعب ناريإ يف ةعماج ربكأ زاريش ةعماج ربتعتو
 ةيلك يهوااهيق هلك لرأ نسنيسأت دون «نارهط ةعماج

 زاريش

 كلذ الت مث «م1904 ماع ىلإ ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا

 ةسدنهلاو ةعارزلا لثم ىرخألا تايلكلا سيسأت

 قوقحلاو ةراجتلاو مولعلاو داصتقالاو كينورتكلإلاو
 تارود حتف نع ًالضف .نانسألا بطو ةرطيبلاو بطلاو

 ىتش ىف هاروتكدلاو ايلعلا تاساردلل ةديدع

 نم تارشعلا ةعماجلا مضت امك . ةيملعلا تاصاصتخالا
 . ةيقيقحتلاو ةينفلا زكارملاو دهاعملا

 لماعملا نم تارشعلا ةنيدملا يف دجوي كلذك

 عمجمو «ريبكلا طفنلا ىفصم لثم ىربكلا عناصملاو

 .اهريغو ةيتابنلا تويزلا لمعمو تايئايميكورتبلا

 زاريش تامنمتم

 :ةيروميتلا ةلحرملا يف

 نرقلا رخاوأ نم ةدتمملا ةيروميتلا ةلحرملا ربتعت

 لمجأ نم رشع سداسلا نرقلا علطم ىتح رشع عبارلا
 .ةيمالسإلا تامنمنملا نف ىلإ ةبسنلاب تابقحلا رزغأو

 تيبّبست يمالسإلا قرشلل كنلروميت تاوزغ نأ حيحص
 دهع ذنم أدب ًازراب ًاينف ًاطاشن نأ ريغ «رامدلا نم ريثكلاب

 نيذلا هدافحأو هدالوأ مكح تارتف يف رمتساو روميت

 مهرهشأ نمو «نونفلاو مولعلا يعجشم رابك نم اوناك
 هتايح ىضمأ يذلا روكنصيب هنباو ناسارخ مكاح خرهاش

 فرصناو «ناتسناغفأ يف ًايلاح ةعقاولا تاره ةنيدم يف

 دحأ نم طخلا نف ملعتو «ةسايسلا نم ًالدب نونفلا ىلإ

 دعتو .ىمصعتسملا توقاي يدادغبلا طاطخلا ةذمالت

 تايتمدملا ناكل يبهذلا معلا ةيروميتلا ةلئعرملا
 زاريش اهنم ةدع ندم يف اهجاتنإ زكرتو «ةيسرافلا
 .سراف ميلقإ ةمصاع

 ظفاح نارعاشلا دلو ثيح ءزاريش تناكو

 «ةقيرعلا ةينفلا هديلاقت هل ًامهم ًايراضح ًازكرم .يدعسو

 نرقلا ىلإ اهمدقأ عجري تاطوطخم هتافرتحم تجتنأو

 يسودرفلا ةمحلمل تاطوطخم اهزربأ ءرشع عبارلا

 ناولأ ىلع دامتعالاب اهتاموسر زيمتتو :؛«همانهاشلا»

 .ينبلاو رفصألا لثم ةددحم

 نم زاريش تجن ءةيروميتلا ةلحرملا ىلإ ةبسنلاب
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 نينانفلا نكم امم «كنلروميت تالمح قفار يذلا رامدلا
 يف ةلحرملا كلت يف ىلجت يذلا مهطاشن ةعباتم نم

 فرعتو روميت ةريسمل خرؤت يتلا ةيمحلملا تاطوطخملا

 ارجنأ اهنم ناءزج انيلإ لصوو ««همانهاشنهاشلا» مساب

 يف يناطيربلا فحتملا يف ظوفحم لوألا . 17417 ماعلا

 .(ادنلريإ) نلبد يف يتيب رتسش ةبتكم يف يناثلاو ؛ندنل

 وه نيتطوطخملا كنيت تامئمنم ىف انفقوتسي امو

 نوللا لامعتسا ةقيرطب ىلجتي يذلا عيفرلا ينفلا اهاوتسم
 ةقيقر تاحفص ىلع يدروزاللا قرزألا نوللاو يبهذلا

 رورم عم اهنم ةمهم ءازجأ ءارتها ببس رسفي امم ءادج

 يف عئارلا اهبولسأب ًاضيأ تامنمنملا هذه زيمتتو .نمزلا

 . . .روخصو راهزأو راجشأ نم اهيف امب ةعيبطلا مسر

 ىلإ وعديو ملاعلا ىلإ ةيفوص ةيؤر نم قلطني انه دهشملا
 .دوجولا يف لمأتلا

 يف ًاضيأ انعلاطي ةعيبطلا نم يفسلفلا فقوملا اذه

 نع ةرابع يهو ؛794١ ماعلا ةذفنم ىرخأ ةطوطخم

 يف مويلا ةظوفحم «ءارعش ةعبسل دئاصق مضت ايجولوطنأ
 مقرلا تحت ايكرت يف يمالسإلاو يكرتلا نفلا فحتم

 رشن نم لوأ ولغوأ اغا دمحم روتكدلا ناكو .

 ءاهتدارف ببسي 1977 ماعلا هل ةلاقم يف تامنمنملا هذه

 ىهبأب ةعيبطلا اهيف رضحت دهاشم ىلع يوتحت اهنأل
 ماظن ىلع انه موقت ةعيبط .رشبلا اهنع بيغيو اهتلح
 عيزوتو طوطخلا ةبعل ىلعو لماكتم يسدنه
 اهنأكو هايملاو رويطلاو راجشألا ودبتف .ءتاحاسملا

 .هل يئغتو نوكلا قلاخل حّبست

 مكاح ناطلس ردنكسإ حبصأ 4١141١و ١509 نيب

 ءانبأ دحأ ؛خيش رمع هدلاو ناكو ءسراف ميلقإل

 ةنبا نم جوزت اذه ردنكسإ نأ فورعملا نمو . كنلروميت
 يعجشم رابك نم ناك يذلا دمحأ يرئالجلا ناطلسلا

 نم مهم ددع باطقتسا نم.هنكماأم ء«هرصع يف نونفلا

 طاطخلا مهنمو ؛هطالب نوداتري اوناك نيذلا نينانفلا

 .فورعم انالوم

 :نوكقلاو رسعكلل هتعتي ناطلتم ار دككمبا قهقشا

 نكذب

 نأ عمو .رديح ريم ةيكرتلا ةغللاب رعاشلا هتياعر تلمشو
 يومد عارصب تهتناو ؛ةياغلل ةريصق تناك همكح ةرتف

 نإف ؛خرهاش مهنمو نييروميتلا ءارمألا ةيقب عم
 يهو «ةريثك نونفلل هعيجشت لضفب ةزجنملا تامنمنملا

 لثم ؛ةيسرافلا تامنمنملا نم انيلإ لصو ام لمجأ نم
 يلاوح زاريش يف تزجنأ ةطوطخم يف انعلاطت يتلا كلت

 «يناطيربلا فحتملا يف ةظوفحم يهو ١4٠١« ماعلا

 ةمنمنم .ةبعكلا لوح نوفوطي مهو جاجحلا روصتو

 يف ةظوفحم ناطلس ردنكسإل ةطوطخم نم ىرخأ ةعئار
 يف ١4٠١ ماعلا ةخرؤمو ةنوبشل يف نايكنبلوغ ةسسؤم

 وهو رانلا يف يقلأ نأ دعب ميهاربإ يبنلا روصت ءزاريش
 . ةيبهذ ةلاه هسأرب طيحت امنيب ًادجاس يلصي

 مكح ءاهتنا دعب زاريش ةسردم راهدزا فقرتي مل

 ميهاربإ هبيرق ةطلسلا يف هفلخ ذإ ءناطلس ردنكسا

 نمو ةيفوصلا تاكرحلاب ًارثأتم هلثم ناكو ءناطلس

 ناك هنأ ًاضيأ هنع فورعملاو .نونفلاو بادآلا يعجشم

 ىلع انعلاطت يتلا تارابعلا طخب هسفنب ماقو ءًاطاطخ

 زاريش ةينبأ نم ددع يف ةيفزخلا حاولألا نم ةعومجم
 نم ةمهم ةعومجم انيلإ تلصو كلذ ىلإ . ةينيدلا
 اهنم ؛هتبتكم اهمضت تناك يتلا ةروصملا تاطوطخملا

 يف نيودلوب ةبتكم يف ةظوفحم همانهاشلل ةدحاو
 ١401. ١ ماعلا زاريش يف تزجنأ .دروفسكا

 تاحفصلا نمف «ةطوطخملا هذه تامنمنم عونتت

 كلت يف امك «ىمادقلا كولملا تالوطب يورت يتلا

 نم ةعومجم عم متسر عارص روصت يتلا ةمنمنملا
 نينوللا ىلع طقف دمتعت يتلا تاحفصلا ىلإ «ةنصحألا

 نونفب ةرثأتملا,تامنمنملا ىف امك ىضفلاو ىبهذلا

 عرج هيك انيك اديعس راق هذا اهتيتو 5 نيبفلا
 .رويطلاو تاناويحلا نم ةريبك

 يف زاريش يف تذُقت ةمهم ىرخأ تاطوطخم ةمث

 يذلا «همان رفاظ» صنل يهو ناطلس ميهاربإ مكح ةرتف

 الو .كنلروميت ةريس يدزي يلع نيدلا فرش هيف ىور
 ءاهعيضاوم ىلإ تاطوطخملا هذه تامنمنم ةيمهأ عجرت



 اناث

 قطنم ىلع ةمئاقلا ةنيتملا اهفيلآتو ينفلا اهبولسأ ىلإ لب
 ريرغفلا» فحتم يف ةظوفحم ةمنمنم اهنمو .لماكتم

 روصتو ١١474 ماعلا ةخرؤم نطنشاو يف «يريلاغ

 نانفلا زكري نأ لدبو .دنقرمس ةئيدم ىلإ روميت لوخد

 ًاسراف انه انل ادب ءرصتنم لطبك روميت ريوصت ىلع
 .ههجو نع ريباعتلا تباغ دقو «هناصح ًايطتمم ًاديحو

 هذه ةعور ىلجتتو .ةلظم لمحي لجر هفلخ فقو امنيب

 اهنمو «ةفلتخملا رصانعلل يسدنهلا اهعيزوت يف ةمنمنملا

 لطت يتلا ناولألا ةفلتخملا رئاتسلاب ةنيزملا ذفاونلا دهشم

 .روميت ىلإ ةرظان ةلوجخ هوجو اهنم

 ةنيدم ينانف تامنمنمل ةيساسألا حمالملا يه هذه

 قلأت رصتخت يهو ءرشع سماخلا نرقلا لالخ زاريش

 ىلإ «تامنمنملا لكشتو .نييروميتلا نمز يف نونفلا

 ةنيدم ةينبأ يف صخألاب رهظت يتلا ةرامعلا بناج
 اذه عادبإ اهيف ىلجت يتلا ةينفلا لاكشألا زربأ ءدنقرمس

 ًارود ءتاره ةنيدم بناج ىلإ زاريش تبعلو .رصعلا

 ةقالع نع تربع يتلا تامنمنملا جاتنإ يف ًايساسأ

 دوجولا نم يفسلف فقوم ىلع ةمئاق ةعيبطلاب ةصاخ

 رجشلا مسر بولسأ يف فقوملا اذه سكعناو .نوكلاو

 لامعتسا ةقيرط يفو ءرشبلاو تاناويحلاو هايملاو ريطلاو
 .ةفلتخملا رصانعلا عيزوتو ناولألا

 يتلا ةنيدملا اهنإ يسرافلا رعشلا ةمصاع زاريش

 يرقبعلا لايخ تبهلأو .يدعس ةيناسنإلا رعاش تبجنأ

 . ظفاح يفوصلا

 تاحول ىلع شوقنملا «شيا يزار يش» مسا نإ

 كلذ ىنعمو ةيلاحلا زاريش ىلع قلطي ناك ديشمج تخت

 ةيخيراتلا روصعلا ذنم ةفورعم تناك ةئيدملا هذه نأ

 .اةميدقلا

 راهدزالاو ةراضحلا نم ةيلاع ةجرد غلبت مل اهنأ الإ

 ثلاثلا نرقلا يف تعستاف «ةيمالسإلا روصعلا يف الإ

 زاريش

 نرقلا يف ةملايدلا اهلمش مث «ًاريبك ًاعاستا يرجهلا

 اهنارمع يف اودازو «مهتمصاع اهولعجو مهتيانعب عبارلا

 نينرقلا ىف سراف ويكباتأ ءاج اذإ ىتح ءاهتراضحو

 اينلؤإت ةياغ ةنيدملا ةده شلي عئاعتلاو نمداتلا
 ءامس يف ًائيضم ًابكوك نماثلا نرقلا رخاوأ ىتح تدغو
 ١ . ةريبكلا ةرماعلا ةيمالسإلا ندملا

 اهيلع تغط نأ تئبل ام نامزلا فيراصت نكلو

 لح اذإ ىتح «نمزلا نم ةرتف بارخلاو روتفلا اهباصأف
 ءاهترثع نم موقت نأ اهل نآ رشع يداحلا نرقلا

 كلذكو «ريبكلا سابع هاشلا دي ىلع اهتناكم تداعتساف

 زاريش لعج دنز ناخ ميرك هدئاق شرعلا ىلوت امنيح
 ءاهنارمع ةداعإ ىف هتقاطو هدهج لذبو هكلم ةمصاع

 ١ . ًاديدج ًاباذج ًارهظم تبستكا ثيح

 اهطاشن اهيلإ داعو ةنيدملا ترهدزا دقف مويلا امأ

 ةعماج اهيفف مدقتلا رهاظم فلتخمب تلفحو اهتيويحو

 جيرختل راد عم ريبكلا ىزامن ىفشتسمو ىولهب
 تنمسإلا عنصمو جيسنلاو لزغلا لماعمو تاضرمملا

 اهناكسي ةنيدملا هذه تحنم ىرخأ ةيعارز عيراشمو

 .ةصاخ ةناكم ةمسن )9٠١,0٠١( مهددع غلبي نيذلا

 يضاملا يف يه امك مويلا زاريشف طقف اذه سيلو

 يف قرغتو نيحايرلاو دورولاب قبعت ةيهاز ءارضخ ةرد

 ةروخف نيتاسبلاو ءانغلا قئادحلا نم يرحس ملاع

 نمو .ظفاحو يدعس نيريبكلا اهيرعاش يحيرضب
 :زاريش دهاشم

 :غارج هاش

 «غارج هاش» هب فورعملا دمحأ ريمألا ديسلا وه

 ىلإ مدق دق ناكو هابط اضرلا نماثلا مامإلا قيقش

 نفدو يفوتو «يرجهلا يناثلا نرقلا رخاوأ يف زاريش
 نم راوزلاو نونمؤملا همؤي ًارازم هحيرض ربتعيو ءاهيف
 .ناكم لك

 حيرضلا نيزي يذلا يناشيقلاو ةبقلا ءانب ددج دقو

 نييزتو ةيضف باوبأ نم هيف ام دوعي امك «تارم ةدع
 يضاملا نرقلا يف زاريش ةذتاسأ ىلإ عيدب نفو ايارملاب
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 ديزي ناويإ حيرضلا نم ةيقرشلا ةهجلا يفو رضاحلاو
 . ةيبذاجو ًالامج ءانبلا

 :قيتعلا عماجلا دجسملا

 نم زاعيإب ةرجهلل 18١ ماع ىلإ هئانب خيرات دوعي

 يفو «تارم ةدع هدعب ممر امك يرافصلا ثيل نب رمع

 طسو يف ىنبي نا وجنيإ قاحسإ وبأ رمأ نماثلا نرقلا

 وهو ؛هللا تيب يأ «هناخادخ» مساب عبرم ءانب دجسملا

 .ناويإ بناج لك ىلعو جرب هنم ةيواز لك يف عبرم ءانب

 ةبتكم ةباثمب ةصاخ ةفرغ هلك اذه طسو ىف ىئب امك

 ةيجراخلا تاهجاولا ىلعو نارقلا خس ناعاهق ظفاحي

 طاطخلل ىثلثلا طخلاب تبتك ةينآرق تايآ تتحن

 ءانبلا نم عوتلا اذهو ؛يلامجلا يفوصلا ىيحي فورعملا
 .ناريإب رخآ دجسم يأ يف دهاشي ال

 فرخز امك ريبك وهب دجسملا بونج يف دجويو
 عيدبلا قرعملا يناشيقلاب يبونجلا ناويإلا باب ىلعأ
 نرقلا يف يوفصلا ناميلس هاشلا رصع ىلإ دوعي يذلا
 1 .رشاعلا

 :ديدجلا دجسملا

 اهدحو هنحص ةحاسم غلبت ءادج ريبك دجسم وهو

 هءاوه لعجتف ضايرلا هب طيحت عبرم رتم
 . ًافيطل

 تنب يكنز نب دعس كبانألل ناك هنأب لاقيو

 هسفن ىلع دعس ذخأف ءديدش ضرم اهباصأ «ةديحو

 باجتسا امنيحو «تيفش نإ ىلاعت هلل تيب ينبي نأ ًادهع
 قرغتسا دقو ه9 ةنس ىف دجسملا اذه ىنب هئاعدل هللا

 دجسملا مسا هيلع ىلطأ هنأ لمتتتتيو ةنبس ؟ا/ هؤانب

 .قيتعلا دجسملا دوجول ديدجلا

 :ناخ ةسردم

 نرقلا يف نييوفصلا دهع ىلإ اهئانب خيرات دوعيو
 لع بلاط ةئامل ةفرغ 7+ ميغتو رشع قداجلا
 رضاحي ناك ىربك ةعاق اهيفو .نوسرديو ءاهيف نوشيعي

> 

 اردصالم فوسليفلا مهنم فرعي نيذلا ءاملعلا اهيف

 . يزاريشلا

 تاهجاوو اهناردجو ةسردملا ةباوب تفرخز دقو

 ًارظنم اهيلع تفضأ ثيحب سنرقملا يناشيقلاب اهفرغ
 .ًالامجو ةنتف اهب ةطيحملا ةقسابلا راجشألا هتداز ًاعئار

 :نمرألا ةسينك

 ةسينك نمرألا قوس يف ريشم دجسم بناج ىلإ عقت
 ةنس يناثلا سابع هاشلا دهع ىلإ اهئانب خيرات دوعي ةريغص
 . ةيداليم 5

 يبشخلا اهفقس ةسينكلا هذه يفام عورأ لعلو

 اهيشاوحو اهفوفرو «ةيهاز ناولأب ًاعيدب ًاميمصت ممصملا

 نف سكعي عئار لكشب ةصصجملا اهذفاون تاراطإو

 .رشع يداحلا نرقلا

 :(قوسلا) ليكو رازاب

 يبهذلا رصعلا زاريش يف ةيدنزلا ةرسألا دهع ربتعي

 دقق :ةريبك يلازم هين ةيدبلا هبطت دي يذلا

 ًاقوس اهيف ةرم لوأل دنز ناخ ميرك (اياعرلا ليكو) سسأ

 يف مويلا ىتح لتحي لازي ال ناريإ يف هل ليثم ال ًارماع

 . اماه ًايداصتقا ًازكرم ةنيدملا طسو

 :ليكو دجسم

 يبونجو يلامش ناناويإ هلو قوسلا برق عقيو
 ىلع اهنم ةيبونجلا يوتحتو «ةيفرشو ةيبونج ناتبحرو
 نم ىماخر ربنم هيفو ةدحاو ةعطق اهنم لك ءادومع 8

 ندسملا اذهل نينلو عرفا 4 هل اضرأ ةلكاو ةملظق

 ةعئار ةيرجح شوقن نحصلا رازإ ىلع شقن دقو «ةنذئم

 عم يناشيقلاب فرخز دقف دجسملا لخادامأ ء«ةفيطل

 ءاضيب ةيضرأ ىلع لبلبو ةدروو ةرجش رظنم لثمت شوقن
 .ةيدنزلا ةرسألا دهع ىلإ دوعت ءارفصو

 ءًانيتم ناخ ميرك ةينبأ ةيقبك دجسملا اذه لظ دقو

 . ةقطنملا تباصأ يتلا ةفينعلا لزالزلا هعزعزت مل ًايوق

 :سراي فحتم

 ميرك هانب ميمصتلا عيدب ريغص ءانب نع ةرابع وهو



 نك

 ليكو دجسم

 نم نوكم ءانبلاو ةيمسرلا هتالابقتسال ةعاقك دنز ناخ

 بناوج ةثالث يفو «ءانغ ةقيدح اهب طيحت علضأ ةينامث

 تفرخز دقو .ةليمج ةثالث ةيرجح ضاوحأ هنم

 .نولملا عيدبلا يناشيقلاب ةيجراخلا ءانبلا تاهجاو

 تيلح دقف ةبقلاو لابقتسالا ةلاصو ءانبلا لخاد امأ

 ةقيرطلا ىلع نيحايرلاو روهزلا نم شوقنو تاسنرقملاب

 هذهل عبرألا تاهجلا نم ةهج لك يف دجويو «ةيدنزلا

 ام ةيقب عم تلعج ًاضيأ ةفرخزم يهو ةروصقم ةلاصلا

 راوزلا بلجي ًاريغص ًافحتم ةينف عطق نم ءانبلا يف
 . حايسلاو

 نآرقلا نم خسن ءراثآ نم فحتملا اذه يف ام مهأو

 يفوصلا ىيحي طخب فحصمو «يفوكلا طخلاب
 ىنلاوز ةيانلا قرقلا يفررهعملا طاطخلا"نلاجحلا
 ناوأ هيف دجوي امك هما اة ةيركم اننا ونس

 لبق لوألا فلألا نيب اهدهع حوارتي لاكشألا ةفلتخم

 .ةيوفصلا ةرسألا دهعو .داليملا

 «ةعئار ةينف تاحولو «دنز ناخ ميرك فيس هيفو
 يذلا يزاريشلا ناخ يلع فطل يرقبعلا نانفلا ةشيرب

 يدعس رعاشلا ةحول اهنم ءرشع ثلاثلا نرقلا يف شاع

 وهو دنز ناخ ميرك ةحولو ءارمألا ءانبأ دحأ ملعي وهو

 خيشلا ةحولو اخيلزو فسوي ةحولو ؛ةليجرانلا نخدي
 ليعامسإ هاشلا لثمت ةحولو «ةيحيسملا ةاتفلا عم ناعنص

 كلت .«تاحوللا هذه يف ام لمجأ نأ الإ برحلا يف

 نهروعشب تاليمجلا تاصقارلا نم ًاددع لثمت يتلا

 ءادوسلا ةيزوللا نهنويعو ةلصتملا مهبجاوحو ةليوطلا
 .ةيدرولا دودخلا ىلع تاماشلاو ةيمعربلا نههافشو

 :نانت تفه ةيكت

 ىلع ظفاح حيرض نم ةيلامشلا ةهجلا يف عقتو
 ورسلا نم ةميدقلا ةفراولا راجشألا اهب طيحت لبج حفس



 زاريش

 يف تينب دقو نييفوصلا نم ةعبس ةافر مضتو ءربونصلاو
 ىلع مئاق وهب نم فلأتت يهو «دنز ناخ ميرك دهع

 نيتفرغو «ةدحاو ةيرجح ةعطق نم امهنم لك نيدومع
 اجلا قلع

 روصت «ةليمج شوقنب وهبلا ناردج تيلح دقو

 تحت ودبي امك لبالبلا ةصاخو رويطلاو دورولا رظانم
 ءالارع نسرتفي دساو سوبكشاو متر وسر كققسلا

 ؛ىسوم ةحول يه ةينف تاحول سمخ ًاضيأ وهبلا يفو
 ميهاربإ نيديسلا ةحولو ,ناعنص خيشلا ةحولو

 لمحي وهو شيواردلا دحأ لثمت ةحولو ءليعامسإو

 ةموسرم اهلك يهو ءرخآ باش شيورد ةبحصب نيزربطلا
 يتئام لبق مسرلا نفل جذامنلا عورأ دعتو يتيزلا نيولتلاب

 .ناريبك قفا ةنلم

 :يدعس حيرض

 ةنيدم نم يقرشلا لامشلا يف حيرضلا اذه عقي
 دحأو ةيناسنإلا رعاشو بحلا لوسر ةافر مضيو زاريش
 يذلا يزاريشلا يدعس خيشلا يسرافلا بدألا ةرقابع

 اهيف نفد يتلا ىلوألا مايألا ذنم ء؛ةملكلا قاشع همؤي

 .ناكملا اذهب

 ناخ ميرك ىدل ذفلا لجرلا اذه ةناكم تغلب دقو
 ءانب ديدجتب ه11417 ماع رمأ ثيح ًايلاع ىوتسم دنز

 امك ؛ةميظعلا يدعس ةلزنمو مءالتي لكشب حيرضلا

 «ةريخألا ماوعألا يف راثآلل ةينطولا ةيعمجلا تماق

 قرزألا يناشيقلاو ماخرلاب ًانيزم ءهيف ًامخف ءانب تماقأف

 ةبق هولعت «لبالبلاو رويطلاو راهزألا روصب ىلحم

 ةعبتم تناك يتلا ةيسدنهلا ميماصتلل اقبط تينب ةيدروزال

 ةحيسف ةقيدح حيرضلا لوح دجويو «يدنزلا دهعلا يف

 رئازلاو قاشعلا ركسي يذلا بحلا قبع اهنم حوفي ةليمج

 هب بحريو ريبكلا انرعاش هلبقتسي حيرضلا دصقي يذلا
 :لوقي ثيح هتاملك نم ثعبنت بيط ةحوفب

 ديآ قشع يوب زاريش يدعس كاخز

 يئوب شرك وأ كرمزا سب لاس رازه

 اكذيإ

 يزاريشلا يدعس ةبرت نم قشعلا ةحئار حوفت : يأ

  هتوم نم ةنس فلأ دعب اهتممش اذإ

 :ظفاح حيرض

 نرقلا رعاشو يسرافلا لزغلا ءارعش ربكأ ظفاح دعي

 اهكرتي نأ نود شاعو دلو اهيف ءرابلا زاريش نباو نماثلا

 .هتوم دعب اهيف نفديل اهيلإ داع ةريصق ةدم الإ

 راوزلا هيلإ رطاقتي ءمخف حيرض هل ميقأ دقو

 نومهلتسيو بحلا ءافص ةرهاطلا هحور نم نودمتسي

 بيغلا ناسلب بقل كلذلو ردقلا هئبخي ام هراعشأ نم

 ىلع ماخرلا نم حيرض ءانبب رمأ دق دنز ناخ ميرك ناكو

 نيرشع ىلع مئاق ربك وهب طسو يف عقب يذلا ءءربق
 .ءانغ ةليمج ةقيدح ىلع فرشي ًادومع

 امك هميمرتب ًاريخأ راثآلل ةينطولا ةيعمجلا تماق دقو

 شيوارد ةوسنلق لكش ىلع ةبق حيرضلا ىلع تنب

 «عيدبلا قرعملا يناشيقلاب لخادلا نم تيلح «كرتلا
 امأ ,«ةيدنزلا ةيرامعملا ةسردملا لوصأ بسح كلذ

 طسو ةمئاقلاو ةدحاولا ةعطقلا تاذ ةعبرألا ةدمعألا

 .ناخ ميرك دهع ىلإ دوعتف ربقلا ىلع وهبلا

 امك ,ةعساو ءانغ ةقيدح حيرضلا مامأ دجويو

 ةددعتم قئادح هيلإ لصوملا عراشلا يبناج ىلع تئشنأ

 . ءافصو ةقر ءاوهلا ديزتو اههايم قرقرتت ضاوحأ اهنيب

 :نزاريش يف ةميدقلا ةيرثالا تويبلا

 اهخيرات دوعي ىتلا ةيرثألا تويبلا نم ددع زاريش ىف

 لفتت امر ًاعيدب انحبم نيتك هو ءيزاجاقلا دهحلا نإ
 ايارمو يناشيقو ةيصج تانييزتو فراخزو موسر نم هب

 فورعملاو يديلقتلا يناريإلا بولسألا قبط ةينبم يهو

 ْ . هلامجو هتعورب

 :ماوق ناتسجنزان

 راد ءدنز ناخ يلع فطل عراش يقرش ةياهن يف عقت

 ةعيدب ةقيدح اهب طيحت يضاملا نرقلا يف تينب ةريبك

 ناتسجتزا مسا قالطإل اعدنامم نراتلا راجشاب رخزت
 .اهيلع



 اناني

 بولسألا رادلا هذه يف رظنلا تفلي يذلاو

 ةنيزملا ناردجلاو ةفرخزلا نفو يناريإلا يرامعملا
 :ةعئارلا تافنفحملاب ةفرحزملا ناردجلاو انارملاب
 بولسأ وهو «ةقيقدلا شوقنلاب ةالحملا باوبألاو
 نرقلا يف نايعألا تويب ءانبل ماعلا هاجتالا سكعي

 ةيناريإلا تويبلا ميمصت اهتسدنه يف عبتا افك «يضاملا

 اهتهجاو تفرخزو ةلبقلا وحن ةهجتم يهف «ةماع ةروصب

 رمنو دسألاو سمشلا ةروص اهيلع يناشيقلا نم ةعطقب

 امك بلصلا رجحلا نم فرغلا تابتعو ءايبظ سرتفي
 روص فرغلا لفسأ يف ةيرجحلا تاراطإلا ىلع شقن

 يف دوجوم وه ام هبشت تاتوحنمو يكلملا سرحلا لثمت
 رجآلا نم ينبم وبق ءانبلا تحت دجويو «ديشمج تخت
 . ليمجلا فيطللا

 :ةماعلا تاهزنتملاو قئادحلا

 اهنارمعو اهراهدزا راودأ عيمج يف زاريش ترهتشا

 ةلاحرلا انثدح دقو «ةحاوفلا اهنيتاسبو ةليمجلا اهقئادحب

 لك نم اهب طيحت يتلا نيتاسبلا كلت نع ةطوطب نبا
 :هلوقب نودراش ىسنرفلا ةلاحرلا اهفصو امك «بناج

 .«ملاعلا يف اهل ليثم ال ًاراجشأ زاريش يف نإ»

 ًالامج ىهزأو ًاقاستا رثكأ ودبت مويلا زاريش ةنيدمو

 راجشأو ةيدرمزلا اهجورمف «ميدقلا يف هيلع تناك امم

 اهتاسلجو ءاهيف ةقيدح لكب ةطيحملا ةقسابلا ورسلا
 حارشنالاو طاشنلا سفنلا يف ثعبت ةئداهلا ةيفاصلا

 هذهل ةبسنلاب تايركذلا رطعأب ظفتحي رئازلا لعجتو
 تاهزتنملاو قئادحلا ضعب هذهو . ةيرعاشلا ةنيدملا
 .اهيف ترهتشا يتلا ةماعلا

 :(سودرفلا ةنج) مرأ غاب

 ىلإ دوعتو «ةنيدملا برغ عقت ةعساو ةقيدح يهو
 ناخ يلق دمحم دهع يف تئشنأ ثيح يراجاقلا رصعلا

 نسح دمحم فورعملا ءاّنبلا اهيف ماقأ امك «يناخليإلا

 ةريبك ةلاص هطسو يفو «نيقباط نم ًافلؤم ًاليمج ءانب

 زاريش

 ايارملاب تفرخز دقو ةقيدحلا ىلع فرشت لابقتسالل

 .نولملا جاجزلاب اهباوبأ تيلحو

 تعرز دقو يسيئرلا عراشلا ةلاصلا لباقم ودبيو

 ضعب دقتعيو «عيدب قيسنتب ورسلا راجشأ هبناج ىلع
 بولسألا ىلع تئشنأ دق ةقيدحلا هذه نأ ءاريخلا

 . يناساسلا

 :(ةحرفملا ةقيدحلا) اشكلد غاب

 ضيرع عراش طسو ءيدعس حيرض برق عقتو

 ءارضخلا جنرانلا راجشأ هيبناج ىلع تعرز يسيئر
 ةرسألا دهع ىلإ دوعي ءانب عراشلا اذه ةياهن يفو ةفيثكلا

 نييرجح نيدومع ىلع ماقم ناويإ هل ةيراجاقلاو ةيدنزلا
 تاصصجملاو «نولملا يناشيقلاب تيلح ةهجاوو

 ةعيدبلا شوقنلاو ايارملاب هلخاد نيز امك ةتوحنم باوبأو
 روهزلل ةفلتخم ًالاكشأ لثمت يتلاو .بشخلا ىلع

 .رويطلاو

 :ىليلخلا ةقيدح

 ةفلتخم عاونأ ىلع اهئاوتحاب ةقيدحلا هذه زاتمتو

 ىلعو «ةقسنملا راجشألاو ةحاوفلا دورولاو راهزألا نم

 ناصغألا ةكباشتم راجشأ اهيلإ لصوملا عراشلا يفرط

 .ًابيطو ءافص وجلا ألمت

 :ةماعلا تاهزتنملا

 : يه ةديدع تاهزتنم زاريش يف

 نم يبرغلا مسقلا يف عقتو :تشدلا رصق ةلحم

 . لطعلا مايأ يف ةداع ةنيدملا ناكس اهمؤيو ءزاريش

 كراي) ةنيدملا هزتنمو «(يلم غاب) ةماعلا ةقيدحلاو

 ءيلملا راطملا قيرطو .دهعلا يلو ةقيدحو ء(رهش

 قطانم لمجأ نمم_.دعي يذلا دنز راولوبو ءروهزلاب
 يتلا دابآ ربكأو ءظفاحو يدعس احيرض كلذكو .ناريإ

 يلاهألا اهيلإ هجوتيو تارتموليك ةدع زاريش نع دعبت
 ١ .ةعتملاو ةهزتلل



 زاريش

 يف ةيراضحلا ندملا مدقأ نم زاريش ةنيدم ربتعت

 مويلا امأ .ةدع نورقل ةيخيراتلا اهتمصاع تناكو ناريإ

 ناريإ ةيروهمج ميلاقأ دحأ سراف ميلقإ زكرم يهف

 896 ىلاوحب نارهط ةمصاعلا نع دعبتو «ةيمالسإلا

 ةيدحلا عايش ردقتو لاهنت بردجلا' ىلإ اره ولك
 رثكأ اهناكس ددعو ءًاعبرم ًارتم وليك 7١١ ب اهيحاوضو
 قرشلا نمو هدابآ لامشلا نم اهدحيو .ةمسن نويلم نم

 برغلا نمو دابآ زوريف بونجلا نمو تانابهطصاو اسف

 .نورزاك

 لابجلا اهطيحتو قياضم ةثالث طسو ةنيدملا عقتو

 نع اهعافترا غلبيو «ةيلامشلاو ةيقرشلا نيتيحانلا نم

 اهخانمب زيمتتو .رتم ٠٠٠١ يلاوح رحبلا حطس
 نم يهف اههايم رداصم امأ ؛ةمظتنملا اهلوصفو لدتعملا

 .تاونقلاو نويعلاو راهنألا

 «ريثكلا اهنع اوبتكو ةلاحرلا مظعم زاريش ةنيدمب رم
 ملع زكرمو اهتعيبطب ةليمجو ةرماع اهنأ ىلع اوقفتاو
 مهعئابطو اهلهأ قالخأ نع باهسإب اوثذحتو .ندمتو

 اهئارعش نعو بيطلا اهئاوهو بذعلا اهئام نعو

 .اهئالضفو

 دروو .مدقلا ذنم مهم يخيرات رود زاريشل ناكو
 يف اهيلع روثعلا مت يتلا ةيماليعلا حاولألا يف اهركذ

 «زاريش نم برقلاب «ديشمج تخت ةيرئثألا روصقلا

 هذه سيسأت بسنيو .ةفلتخم تائيه ىلع تناكو

 اهترهش نأ ريغ ؛ثرومهط نب سراف ىلإ ةنيدملا
 روصعلا نم هالت امو ناريإل يمالسإلا حتفلا دعب تدادزا

 .اهتيمهأ تدادزاو تعسوت (م1841) ه4 ةنس ذنمو

 دضع يهيوبلا ناطلسلا دّيش يرجهلا عبارلا نرقلا يفو

 ةعسوت يف ىعسو هتماقإل امخض أرصق اهيف ةلودلا

 هل اهب طيحي ًاروس اهل ديش كلذكو .اهليمجتو ةنيدملا

 . اباب رشع انثا
 طاطحنالا اهيف بد ؛ةلودلا دضع ةافو دعب نكل

 نيا

 هاش دومحم لبق نم كلذ دعب ةنيدملا روس ميمرت مت دقو

 ةكباتا دهع ىفو .يرجهلا نماثلا نرقلا طساوأ ىف وجنيا

 دة نم نق موصل اهيكيمعأ تقأ ةمعكاتلا

 ١ .«ركب وبأ» هنباو يكنز

 هللا دمح ةلاحرلا اهراز يرجهلا نماثلا نرقلا يفو

 ةعستو (ةراح) ةلحم ةرشع عبس فصو يذلا يفوتسملا

 اهدجاسم فصو كلذكو ءاهروسب طيحت باوبأ

 هك مظاكلا ىسوم مامإلا ينبا يدقرمو ةفورعملا

 كنل روميت رصاح (م1797) هال45 ةنس يفو

 لتق دقو «زاريش برق رفظملا لآ روصنم هاشلا شيج
 نييعتب ًارمأ روميت ردصأو «ةعقاولا هذه يف روصنم هاشلا

 . سراف ميلقإ ىلع ًامكاح خيشلا رمع هنبا
 تسدربز ىلوتسا (م1770) ه 1١١717 ةنس يفو

 اهلعجو .اهلهأ ةمواقم مغر ىلع زاريش ىلع ناغفأ ناخ
 لوح روس دييشتب رمأو «همكحل ةمصاع دنز ناخ ميرك
 هدهع يف مت امك ,راجحألاب اهعراوش طيلبتو ةنيدملا
 قوسو دجسم اهزربأ ةدع روصقو ةديدج قاوسأ ءانب

 ةرتفلا ةياهن دعب زاريش مجن لفأ دقو .ليكو مامحو

 نيدلا رصان مكح دعب الإ ديدج نم ضهنت ملو «ةيدنزلا
 . يراجاقلا هاش

 : يهف ةينارمعلا زاريش ملاعم زربأ امأ

٠ 

 دهعل دوعت يتلا ةيرثألا روصقلا نم ةعومجمل مسا

 ربتعتو «ناريإ يف ةيخيراتلا راثآلا زربأ يهو ءيشنماخه
 دوهعلا يف ةريبكلا ةينارمعلا عئاورلاو صخاوشلا نم

 ةيخيراتلا ةنيدملا لالطإ يه ديشمج تختو .ةرباغلا

 يقرش لامش ًارتم وليك 01 دعب ىلع عقت يتلا ةسراب
 ءارحصل ةيقرشلا دودحلا ىلع «ةيلاحلا زاريش ةنيدم

 ةينانويلا قئاثولا يف ىمست تناك يتلا تشدورم

 يف نونفلا ىقرأو رخآ ديشمج تخت دعتو .«سيلوبسربا

 ةماخضلا ةهج نم ءاوس سراف دالب يف ةيخيراتلا ةنمزألا

 لقو «هتيلامجو يرامعملا نفلا ةهج نم وأ ةمظعلاو

 . ىرخأ دالب يف اهريظن



 زاريش نا

 ةمصاع تناك يتلا ةسرابل ًادادتما زاريش ريتعتو

 اهروصقو اهدباعم تناكو .ءيشنماخهلا دهعلا يف ةيناريإ
 ءاملع نأ ريغ .دهعلا كلذ نظع ىلع ةمدلع ةعئارلا

 تناك ةنيدملا هذه نأب نودقتعي نيرصاعملا راثآلا

 مايقلل ًاناكمو نييشنماخهلا كولملل ةيفيصلا ةمصاعلا

 ينطولاو ينيدلا ديعلا ًاصوصخ ةريبكلا ميسارملاب

 . (زورون ديع) ًاقباس نييناريإلل

 لبق ًاماع 5١6 يلاوح ىلإ ديشمج تخت ءانب دوعيو

 رتم فلأ ١76 اهتحاسم ضرأ ىلع ميقأ دقو «داليملا

 ءانبلا قرغتساو .ًارتم 8١و 48 نيب هعاقترا حوارتيو عبرم

 ردنكسإلا هيلع ىلوتسا ىتح ةئس ١8٠ نم رثكأ

 هتمهتلاو «داليملا لبق 7٠-777 ةنس نيب ىنودقملا

 نيئانبلا دوهجو لامجلاو نفلا كلذ لاحتساف قئارحلا

 . لالطإ ىلإ نييناريإلا نييرامعملاو

 (0):ليكو دجسم

 ةلحم يف عقيو «ليكو عماج ًاضيأ هيلع قلطيو
 نيب دجسملا عقيو . ليكو قوسب ةلصتملا هدازهاش برد

 نحصو .ةعساو ةحاسم لغشيو «ليكو مامحو قوس
 مت دقو ءارتم ٠١ هعلض لوط لكشلا عبرم دجسملا

 دجسملا ةهجاو تنيزو .ةريبك راجحأب هتيضرأ طيلبت

 تاباتك اهللختتو ليمجلا يناشاقلا طالبلاب هلخادمو
 .هريظن لق مخض باب هلو .خسنلاو ثلغلا طخب

 ةعئار شوقنب زيمتي هنإف دجسملا ةعس ىلإ ةفاضإلابو
 «يميلسإلاو قرعملا يناشاقلا طالبلا هيف مدختساو
 يتلا ًاضيأ ةعفترملا نيعبرألاو ةينامثلا هتدمعأ ىلإ ةفاضإ

 ضروح دوجو ًاضيأ هتازيم نمو .اهميماصت يف هباشتت

 ةعطق نم عونصملا يماخرلا ربنملا كلذكو ؛هيف عساو
 دجسملا ديش يذلا دنز ناخ ميرك هيف لاق يذلاو ةدحاو

 اذه نم ةميق لقأ ناكل بهذلا نم ربنملا اذه ينب ول هنأب

 . يماخرلا ربنملا

 )١( حاضيا ةدايز لب ءأراركت هيلي امو اذه يف سيل .

 ليكو قوس

 يف ةيمالسإلا ينابملا لمجأ نم قوسلا هذه دعُت

 لبق نم (م777١) ه٠4١١ ماعلا تديش ءزاريش ةنيدم

 اهلكشو «ليكو دجسم راوجب عقتو ءدنز ناخ ميرك

 تالحملا نم ًاجوز 7١ ىلع لمتشتو «بيلصلا هبشي
 طسولا يف يقتلت ةعساو تارمم ةعبرأ اهلو «ةيراجتلا

 نم قوسلا ىلع ظفاحيل اليل قلغت ةريبك باوبأ ةعبرأو
 اهتارمم نأ قوسلا هذه هب زاتمت اممو .تاهجلا لك

 ىلع ةعفترم ةببدم (ساوقأ) دوقع اهيف دجوتو .ةعساو

 دوقعلا ىلعأ يف ةدوجوملا ذفاونلا نمؤتو ءاهتارمم لوط
 تممص دقو ؛ةيراجتلا تالحملا عيمجل ءاوهلاو رونلا

 . ءاتش ائفادو افيص ادراب ءاوهلا نوكي لكشب

 مخض دقع دجوي قوسلا تارمم عطاقت ىقتلم يفو

 ىلعو .ةيمالسإلا ةرامعلا نف عئاور نم ةعور وه ًادج

 ىندأ هيف ظحالي الف ماع يتئملا هرمع زواجت مغر
 تأترا ١977 ماعلا يف هنأ ًادج فسؤملا نمو .عدصت

 ىمسي قوسلا طسو ًايسيئر ًاعراش قشت نأ ةموكحلا
 .نيمسق ىلإ ليكو قوس مّسق «دنز عراش

 مظاكلا ىسوم نب دمحأ ديسلا دقرم

 مامإلا وخأ وهو غارج هاشب ناريإ يف ًاضيأ فرعُيو

 ةيادب يف زاريش ىلإ مدقو «دهشمب نوفدملا دلع اضرلا
 ةكباتأ دهع يفو .اهيف يفوتو يرجهلا ثلاثلا نرقلا

 نيدلا برقم هريزو ماق يكنز نب دعس نمز يف ةقجالسلا

 ديشو دقرملاب طيحملا نحصلا عيسوتب نيدلا ردب دوعسم
 ًاقاور ىكباتألا ىكنز نب دعس فاضأو ربقلا ىلع ةبق

 قاحسإ وبأ هاشلا ةدلاو نوتاخ يشات تماق مث ءرخآ

 (م0+156و 550١١)هاله 0١و ال152 نيباموجنيا

 ةيحانلا يف اهسفنل تديشو ؛دقرملل ةيساسأ تاريمعتب

 نيثالث تفقوأو ءاهل ًانفدمو ةسردم ربقلا نم ةيبونجلا

 .بهذُم اهثلث ةسيفن ةخسن يهو ميركلا نآرقلا نم ةخسن

 يلوتم ماق لوألا يوفصلا ليعامسإ هاشلا نمز يفو

 ةنس ىرخأ تاريمعتب يفيرش هللا بيبح ازريم دقرملا
 مدهت (م1984) ه941/ ةنس يفو .(م9١16) هذال



 ١ه* زاريش

 مظاكلا ىسوم نب دمحأ ديسلا دقرم لخدم

 نرقلا يف هؤانب ددجو «لازلز رثأ ىلع دقرملا ءانب فصن
 تارم بارخلل دقرملا ضرعتو .يرجهلا رشع ثلاثلا

 «ةرم لك دعب ددجو .؛ةفلتخم ةينمز تارتف ىفو ةدع

 هاش يلع حتف ىدهأ (م1818) ه1747 ةنس يفو

 .دقرملا ىلإ احيرض يراجاقلا

 دقف «دقرملا ةبق تباصأ ىتلا ةديدعلا تاققشتلا ببسبو

 ىرخأ ةبق اهناكم تديشو (م140/) ه1778 ةنس تليزأ

 تاونسلا يفو .ىرخأ ءانب داومو ديدحلا اهيف مدختسا

 . ةليمج ةروصب هتعسوتو دقرملا ديدجت مت ةريخألا

 يزاريشلا دمحم نيدلا سمش هجاوخلا وهو

 نامجرتو بيغلا ناسلب بقلملاو «ظفاح» ب فورعملا

 هال١4 ةنس اهيف يفوتو زاريش يف دلو ءرارسألا
 دنعو .ناريإ يف لزغلا ءارعش ربكأ نم دعيو «(م1784)

 يبرعلا بدألاو نآرقلا ملعتل هجوت بابشلا نس هغولب

 ةمكحلاو مالكلاو ريسفتلا يف رحبتو .ةيمالسإلا مولعلاو
 . «ظفاحلا»ب بقل كلذبو ميركلا نآرقلا ظفحو «بدألاو

 مل هنأو «زاريش هتنيدمب هقلعت ىدم هرعش نم ودبيو

 رعاشلا فالخ ىلع زمرهو دزي يتنيدم ىلإ الإ اهرداغي

 غلب ىتح هتيص عاذ دقف كلذ عمو .يزاريشلا يدعس

 دئاصقلا نم هل أم عمو .دنهلا ىتحو لب ناجيبرذاو دادغب

 تايلزغلاو تايعابرلاو ةريصقلا تاموظنملا ضعبو ةعئارلا

 يسرافلا رعشلا ىقرأ نم هرعش دعيو لزغلاب رهتشا هنأ الإ
 ىعديو هتذمالت دحأ هناويد بتك نم لوأو .لزغلا يف

 . لزغلا راعشأ ضعب هناويد ىلإ فيضأ مث .مادنلك دمحم

 ةيبرعلا ىلإ هناويد نم تاراتخمو ظفاح ناويد مجرتو

 . ةيبوروألا تاغللا ضعيو ةيزيلكنإلاو ةيكرتلاو

 ناخ ميرك صصخ (م11/7/7) ه141١/ ةنس يفو

 أشنأو ظفاح دقرم اهيف عقي ةريبك ةحاسم تاذ ًاضرأ



 نانا

 ةيانبلا امأ . نيمسق ىلإ ضرألا هذه تمسق ةيانب اهيلع

 ىلإ دنتسي ناويإ اهطسو يفو ةدع فرغ نم نوكتتف
 .ةدمعا ةعبرأ

 :يزاريشلا يدعس رعاشلا دقرم

 يزاريشلا هّللا دبع نيدلا حلصم خيشلا وه

 1١١١1)ه506-١595 ؛يدعسا ب فورعملا

 ب بقلو «ريبك يناريإ بتاكو رعاش وهو (م6065
 يف هابأ دقفو زاريش يف دلو .'نيملكتملا حصفأ»

 ه'"١7 ةئس دادغب ىلإ رفاس ةساردلا دعبو ءهرغص

 ىلإ رفاس مث «ةيماظنلا ةسردملا يف سردو (م1774)

 يقب هعوجر دنعو .جحلا كسانم ىّدأو زاجحلاو ماشلا

 «ةحايسلاو ةدابعلاو ظعولاب اهيف لغتشا «ةدم ماشلا يف

 .«يكباتألا دعس نب ركب وبأ» دهع يف زاريش ىلإ داع مث

 هانعمو «ناتسوب» :امه نيباتك فيلأتب يدعس ماق

 .دورولا ةضور هانعمو «ناتسلك»و «نيحايرلا ةقيدح
 وبأ نب دعس» هدلو ىلإ يناثلاو بألا ىلإ لوألا ىدهأ

 نميلاو ىرغصلا ايسآ ىلإ ةدع تالحر هل تناكو .«ركب

 يف زاريش ىلإ داع مث .ريمشكو دنهلاو خلبو نايمابو
 مويلا فورعملا ناكملا يف اهيف نفدو تامو هتايح رخاوأ

 .(«ةيدعسلا»ب

 ةنيدم نم يقرشلا لامشلا يف يدعس دقرم عقي

 زارط ريغت دقو .«جدنهف ىعدي لبج حفس ىلع زاريش

 رخاو ؛ةدع تارم ممرو ددج ثيحب «نمزلا رورمب هئانب
 نم فلؤم ىنبملاو .(م1958) ه1758 ةنس ناك ءانب

 ىلع يوتحيو صجلاو (رجآلا) قوباطلا نم ديش نيقباط
 ةحاسم امأ «يندعم كبشم ربقلاب طيحيو «ةدع فرغ

 .ًاعبرم ًارتم 77١ غلبتف ةيلاحلا ءانبلا

 يراصنألا فوؤر

 هحوضوو ءيشلا عويذ ىنعم نمضتت ةغل ةرهشلا نإ

 .روهشم فيسو ءهفيس نالف رهش :مهلوق اهنمو

 ةرهشلا

 ىلع ثيدحلا لهأ حالطصاب (ةرهشلا) تقلطأ دقو

 ربخلاو .رتاوتلا دح غلبي ال هجو ىلع هيوار رثك ربخ لك

 ىلع ءاهقفلا حالطصاب (ةرهشلا) نوقلطي كلذكو
 ةلأسملا يف لاوقألا نم عامجإلا ةجرد غلبي الام

 لباقم يف هب لئاقلا رثك لوق لكل مهدنع يهف .ةيهقفلا

 نأامك ء(روهشم) :هل لاقي لوقلاو .ردانلا لوقلا

 ء(روهشم) مهل لاقي مهسفنأ نيريثكلا نيتفملا

 :اذكهو :  ءاذكب

 :نيمسق ىلع حالطصالا يف ةرهشلاف اذه ىلعو

 نع ةرابع مدقت امك يهو «(ةياورلا يف ةرهشلا)- ١

 دح غلبي ال هجو ىلع ةاور ةدع نم ربخلا لقن عويش

 لمعلا رهتشي نأ ةرهشلاب اهتيمست يف طرتشي الو .رتاوتلا
 .رهتشي ال دقو رهتشي دقف ءًاضيأ ءاهقفلا دنع ربخلاب

 ىلع ربخلا حيجرت بابسأ نم نوكت ةرهشلا هذه نكلو

 نم ةجح روهشملا ربخلا نوكيف .رابخألا نم هضراعي ام
 .ةهجلا هذه

 نع ةرابع مدقت امك يهو :(ىوتفلا يف ةرهشلا) - ١

 نأب كلذو ءيعرش مكحب ءاهقفلا دنع ىوتفلا عويش
 عامجإلا ةجرد ةرهشلا غلبت ال هجو ىلع نوتفملا رثكي

 . ةلئكقت مامإلا وأ ُِقنَو يبنلا لوقب عطقلل بجوملا

 ةبجوملا ىوتفلا عويذ  نذإ  ةرهشلاب دوصقملاف
 . عطقلا ةجرد غلبي نأ ريغ نم عقاولل اهتقباطمب داقتعالل

 ةهج نم نيمسق ىلع ىوتفلا يف ةرهشلا هذهو

 :اهيف عازنلاو اهنع ثحبلا عوقو

 صاخ ربخ اهدنتسم نأ اهيف ملعي نأ :لوألا

 .(ةيلمعلا ةرهشلا) ذئنيح ىمستو .انيديأ نيب دوجوم
 هذه تناك اذإ امع ثحبلاو حيجارتلاو لداعتلا باب يفو

 ةهج نم فيعضلا ربخلا ربجل ةبجوم ةيلمعلا ةرهشلا
 ربخلا ربجل ةبجوم تناك اذإ امنع ًاضيأ ثحبلاو .«دنسلا

 .ةلالدلا ةهج نم رهاظلا ريغ



 رزيس

 ءره ءيش يأ اهدنتسم نأ اهيف ملعي الأ : يناثلا

 ربخ كانه ناك ءاوس «ةدرجم ىوتفلا يف ةرهش نوكتف

 مل وأ روهشملا اهيلإ دنتسي مل نكلو ةرهشلا قبط ىلع
 نأ يغبنيو . الصأ ربخ نكي مل مأ «هيلإ مهدانتسا ملعي

 هذه نإ :2©)ليق دقف «(ةيئاوتفلا ةرهشلا) :هذه ىمست
 نم ىوتفلا هيلع تعقو يذلا مكحلا ىلع ةجح ةرهشلا

 ربخك ةصاخلا نونظلا نم نوكتف ةرهش اهنوك ةهج
 فالتخالا اذهو .اهتيجح ىلع ليلد ال : ليقو .دحاولا

 ملام رثكأ وأ دحاو دهتجم ىوتف نأ ىلع قافتالا دعب

 زوجي الو رخآ دهتجم ىلع ةجح نوكت ال ةرهشلا غلبت
 زاوج مدع نم هيلإ اوبهذ ام ىنعم اذهو .اهيلع ليوعتلا

 . طابنتسالا نم نكمتي نم ىلإ ةبسنلاب يأ «ديلقتلا

 نم ئشانلا نظلا ةيجح ىلع ليلد ال هنأ قحلاو

 نأ هب ملسملا نم ناك نإو «ةوقلا نم غلب امهم «ةرهشلا

 نم ًافيعض ناك ولو ةجح روهشملا هب لمع يذلا ربخلا
 .دنسلا ةيحان

 يف مأ ميدقلا يف تناكأ ءاوس ءام ةنيدم ةرهش لعلو

 . .مخض ثداح وأ زراب ببس ىلإ عجرت «ثيدحلا

 زراب ببسل ديعبلا سمألا يف ترهتشا ««رزيش# ةنيدمو
 عافدلا طخ نوكت نأ ردقلا ءاش دقلف ءاعم مخض ثعابو

 نييبيلصلاو نييطنزيبلا تامجه دض نيملسملل لوألا

 سأر طقسم نوكت نأو «فرط نم ةلصاوتملا مهتالمحو

 نب ةماسأ ريمألا وه لحف زيمتم رعاشو ريبك يبرع سراف
 «ةنيصحلا ةئيدملا امهالكو ءهرخآ فرط نم ذقنم

 نم ةرتف يف رخافملاو داجمألا لجس  سرافلا رعاشلاو

 مث ءاهرطخأو يمالسإلا يبرعلا خيراتلا تارتف جرحأ

 ضعب نع هلقنو لوقلا اذه هحيجرت لوألا ديهشلا ىلإ بسن )١(

 ققحملا ىلإ ًاضيأ بسنو .همسا ركذي نأ نود نم باحصألا
 .ملاعملا بحاص ىلإ كلذك يزعو لوقلا اذه رايتخا يراسناوخلا
 . مهفالخ ىلع ةرهشلا نكلو

 .ةريهشلا ةيعيشلا ةرسألا (ذقنم ينب) ةدعاق يه ()

 نكذب

 ةربعو ىلثم ةريس ةقحالتملا لايجألل ًاكرات «باغ

 رزيش ةيفارغج

 مك (58) دعب ىلع ةيروس طسو يف رزيش عقت
 نع مك (4) يلاوح دعبتو «ةامح ةنيدم يبرغ يلامش

 اهدحيو .طسوتملا رحبلا نع مك (80)و «ةدرحم ةدلب

 ةيلامشلاو ةيقرشلاو ةيلامشلا اهتاهج نم يصاعلا رهن
 «يضاملا يف اهتيمهأ اهل تناك ةقطنم طسوتتو «ةيبرغلا

 يذلا يعيبطلا ربعملاو ةيلخادلا قيرطلا ىلع عقت اهنأ ذإ

 نم قيرطلا هذه كلس نمل دب الو .يصاعلا رهن رياسي
 يغبي ناك نإ ةامح ةئيدمب هرورم لبق رزيشب رمي نأ
 رعاشلا لعق امك) اعلا نعيب داك نإ هةعبو «ينوطتلا
 .(سيقلا ؤرما

 .(نصحلا) ةعلقلا نمض عقي مسق :نامسق رزيشو

 نوخرؤملا اهيلع قلطأ ةخماشتم ةيرخص ةمكأ يهو
 فتليو ؛(كيدلا فرع) اهثوتنل برعلا نويفارغجلاو
 هبش اهب اذإف ثالثلا اهتاهج نم يصاعلا رهن اهلوح
 لمكأ نأ ناسنإلا ثبل امو «يفارغجلا اهعضوب ةريزج

 هبش نيب لصاولا رخصلا رفحب ماق ثيح عضولا اذه
 ًاقدنخ جتنأو «ةيبونجلا ةيرخصلا لابجلاو ؛هذه ةريزجلا

 لوصولا رذعت يفو نصحلا ةعانم يف داز اقيمعو اعساو

 ًارتم )50  2١0( نيب ةعلقلا هذه عافترا حوارتيو . . هيلإ

 ةرواجملا لوهسلا ىلع الماك افارشإ فرشت ثيحب

 .يبرغلا بونجلاو برغلاو لامشلا تاهج نم ةدتمملاو

 ةيبرغلا ةعلقلا حوفس ىلع رئانتيف يناثلا مسقلا امأو

 نآلا مضيو «ةيلامشلا ةهجلا نم يصاعلا رهن هسماليو

 يلاوح مهددعو (ةديدجلا رزيش) نييلاحلا ناكسلا تويب

 اذه نم رمتو «ءةميدقلا ةنيدملا اياقبو ءةمسن )١56٠١(

 راط يتقطنمو ةامح ةنيدم نيب ةلصاولا قيرطلا مسقلا

 .باغلاو العلا

 نم  ةعلقلاو ةئيدملا  رزيش نأ هيف كش ال اممو

 نبا خرؤملا كلذ ىلع دكؤيو ؛ةميدقلا ايروس ندم

 ةكلمم خيرات يف بختنملا ردلا» هخيرات يف ةنحشلا



 انا

 اهعقوم نأ ىري نيثحابلاو نيخرؤملا نم ريثكو .«بلح
 لثمت يتلاو ةميدقلا (رازيس) ةنيدم عقوم ًامامت قباطي

 ةبضهلا وأ يعافدلا لتلا وه لوبركألاو) لوبركألا اهتعلق

 ةدع نإو . .(ةميدقلا ةينانويلا ةنيدملا ىف ةنيصحلا

 مامحلا هكا ناع دج ةهيدن اراثإ ترهطأ دق ان روب

 ميلعتلا ةينبأ ةسسؤم تناك امنيح رهظ يذلا ينامورلا

 يف ةديدج ةسردمل دعاوقو سسأ رفح تايلمع يرجت

 .رزيش

 تقو ين ةددعتملا اهئامسأب رزيش تركذ دقلو

 لت مقرو نييرصملا ةئعارفلا شوقن اهزربأو ءركبم
 لبق رشع عبارلاو رشع سماخلا نينرقلا يف ةنرامعلا

 .ةيطنزيبلاو ةيقيرغإلا صوصنلا كلذكو .داليملا

 ةئامسمخو فلأو فين ذنم برعلا نييلهاجلا راعشأو

 . ماع

 يف ًالغوم ًاقيرع ًاخيرات رزيشل نأ ىرن انه نم
 نم رظتني لازي ام هريثكو «ليلقلا هضعب فشتكا .مدقلا

 ةعئار ةروص سانلل همدقيل نينسلا فالآ رابغ هنع ضفني

 يف ًاماه ًارود اتبعل ةعلقو ةنيدمل اهلالظو اهناولأب ةلماكتم

 .ةليوط نمزلا نم بقح ىدم ىلعو ةقطنملا خيرات

 :اهؤامسمأ

 ةدع خيراتلا بتكو صوصنلاو شوقنلا انل تظفح

 دوهعلا ذنم تأشن ىتلا ةيناعنكلا ةنيدملا ءرزيشل ءامسأ

 اذه يف نآلا ىتح انيلإ لصو ام مدقأ لعلو «ةقيحسلا

 لبق رشع سماخلا نرقلا لئاوأ ىف ةرشع ةنماثلا ةرسألا

 مسا درو اهيفو ءةيفيلغوريهلا ةغللاب ةنودملاو «داليملا
 مث «رازيس  رازنس  ارازنس :لاكشأ ةثالث ىلع رزيش

 كلملا تاباتك يف رازنش :مساب دعب نم تدرو

 رخاوأ يف اهسفن ةرسألا ةنعارف دحأ يناثلا بتوحنمأ

 ىدحإ فصو لالخ نم داليملا لبق رشع سماخلا نرقلا

 لت مكر يف رازنز : مساب تدرو مث ءةيروس ىلع هتالمح

 لبق رشع عبارلا نرقلا يف ةيرصملا ةيرامسملا ةنرامعلا

 اهتركذ دقف ةينيتاللاو ةينانويلا رداصملا امأو ءداليملا

 رزيس

 - ارازدس  رازيس  ارازيس :اهزربأ ةديدع ءامسأب

 روتاكين سوقولس روطاربمالا نأ ىلع . . .ايرزيست

 نكلو . .اسيرال :داليملا لبق عبارلا نرقلا يف اهامسأ

 برعلا ةنسلأ ىلع مع نأ ثبل ام يماسلا يناعنكلا مسالا

 سيق نب هللا ديبعو سيقلا ئرما رعش يف هارن امك

 .تايقرلا

 مهتاباتك يف اهوركذف اوداع نييطنزيبلا نأ ديب

 دقف ةيبيلصلا بورحلا وخرؤم امأو ءرازيس :مساب
 ةيرصيقو - ةيرصيق - ايرازيست :يه ءامسأ ةدع اهومسأ

 نرقلا) يرجهلا عساتلا نرقلا ناك نأ ىلإ . .ةيرصيق

 نب ليلخ خرؤملا دجن ثيح (يداليملا رشع سماخلا

 فشك ةدبز) هباتك ىف ؛رجيسا اهيمسي يرهاظلا نيهاش

 .«كلاسملاو قرطلا نايبو كلامملا

 بتكلا يفو نيفقثملا دنع رزيش . .نآلا يهو

 قطن ىف رجيس لازت ام اهنكلو ءتالجسلاو تاتفاللاو

 ْ ةيئلانلا ةفاغ ف نيوقعلا

 يف قرغم خيرات تاذ رزيش نأ انيأر هعيمج رم امم
 يف ةحيحش لازت ام تافشتكملاو رداصملا نكلو «مدقلا

 دقلو ءاهلالظو اهناولأ لكب ديعبلا يضاملا ةروص ميدقت

 داليملا لبق رشع سماخلا نرقلا يف تركذ اهنأ انب رم
 كلت ىف اهتيمهأ ىنعي اذهو «نييرصملا ءامدق دنع

 رأوا يف ةيناث اهركذ ىلع مقن نأ تتلعاام مك ةةرقفلا

 يقولسلا روطاربمالا ماق نيح داليملا لبق عبارلا نرقلا

 اهلالتحا دعب اهديدجتب روتاكين لوألا سوقولس
 نم اسّيرال ةنيدم نم ةينمرأ ةيلاج مدقتسا مث ءاهقارحإو
 ءرزيش ةنيدم مهنكسأو «نانويلا يف ايلاست ةعطاقم

 ءةيلصألا مهتنيدم مساب (اسيرال) ىلإ اهمسا لوحو

 .ينامورلا وزغلا ىتح اهيف اوثكمو اهونطوتساف

 ةيروطاربمالا نم ًاءزج رزيش تناك دعب نمو

 ماع يف اهحتف سونايلروأ رصيقلا نأ ليلدب ةيرمدتلا
 همامأ رسكنملا ايبونز ةكلملا شيج هتدراطم ءانثأ م١

 .ةيكاطنأ ةنيدم لوح ترج ةكرعم يف



 رزيصس

 نيدهعلا ىف ترهدزا رزيش نأ ةداحش لماك دكؤيو

 بلجو ةنيدملا تعستاذ[:+ اعط يطنؤببلاو يتامورلا
 راد تحبصأو ء«ءاورإلاو يرلل 6 نيتانقب ءاملا اهيلإ

 عمجملا ءابآ نع هفيلآت يف رزلك ركذي ثيح ةيفقسأ
 ةنيدم ةفقاسأ نم ناك سويسنريج فقسألا نأ يقينلا

 . ةيروس يف اًسيرال

 اهوركذو «مهتيلهاج يف رزيش برعلا فرع دقلو

 ىلع جرعي سيقلا ؤرما اذ وه اهو «مهراعشأ ضعب يف
 ةنوعملا ابلاط مورلا روطاربما دصق نيح اهيلع و ةامح

 اهنود لآلاو .ناروح تدباملف

 ارظنم كنيعب دنس ب رظنت ملف «ترظن

 ىوهلاو ةنابللا بابسأ عطقت

 ارزيشف ةمحانزو.اج ةيشع

 هّنمي ءهنمدوعلا جضي ريسب

 ال و نع ولولا نيستا فلا

 وبأ اهلخد نيح (م578ه1011) ماع ناك نأ ىلإ

 يمالسرلا يبرعلا شيجلا دئاق حارجلا نب رماع ةديبع

 «هلابقتسال اهلهأ جرخف :هامجحو ضي عنادا دعب

 عم ةماعلا هطورش يف قفتي احلص مهعم دّمع نأ مهرسو

 ىلع جارخلاو مهسوؤرل ةيزجلا يأ :ةامح لهأ حلص

 . صمح دنج لامعأ نم رزيش تلعجو . مهضرأ

 يف يبرعلا انرعش ايانث يف ديدج نم رزيش حملنو
 يف كلذو ء(ما/٠١٠٠ ه١41) ماع يلاوح يومأللا رصعلا

 :لوقي ثيح تايقرلا سيق نب هّللا ديبع ناويد

 ةرظن يموق وحن يباورظناو اوفق

 ارمشغتوانب يداحلا فقيملف

 اورواجو انوقراف ذإًانزحاوف

 ازور ايت لاا نيموق ا قرم
 اهباودلوي مل سانلا دوعتدالب

 ارضحمو ًاناعماهنم تينغ دقو

 وم

 - يرجهلا لوألا نرقلا رخاوأ يأ) ةرتفلا كلت يفو
 نييحيسملا نم ةعامج اهنطوتسا (يداليملا عباسلا
 . يصاعلا يداو يف مهراشتنا دنع ةنراوملا

 يف اهناكس نأ «نادلبلا باتك» يف يبوقعيلا ركذيو

 نم ًاموق اوناك (يداليملا عساتلا) يرجهلا ثلاثلا نرقلا

 لت اهيف لازي امو «ةطمارقلا هتياهن يف اهازغ امك ؛ةدنك

 . هيف مهلوزنل مهمساب فرعي

 قيرط ىلع ناعقت ةيمافأ اهتراجو رزيش نأ امبو
 تناك دقف ىصاعلا يداو ىلع ناطلستتو وزغلاو ةراجتلا

 نمت ةداحر نيش تناكو  ةناهوتةللج ةناكم اولا

 مورلا تامجهل ةضرع تلظ اذهلو «ماشلا دالب حاتفم

 ركذي «(م٠40 ها79) ةنس يفف . .ةعباتتملا نييطنزيبلا

 جرخ مورلا كلم ليسب نأ هخيرات يف يدرولا نبا

 ىلصو ىلتقلا ماظع عمجو ةيمافأ ىلع لزنف هركسعب
 .اهلاجر ةلقل نامألاب رزيش حتفو ءاهنفدو ءاهيلع

 روفقن رصيقلا فحز ء(مو5307 ه65) ماع ىفو

 رهن قيرط ًايذاحم ماشلا دالب فوج ىلع ساكوف يناثلا

 ةريبكلا ندملا ىلع ءاليتسالا ىلإ ىضمو «يصاعلا

 ةنيدم ىلإ لصو ىتح ىرخألا ولت ةدحاولا اهبهنو
 أجلم ىنادمحلا ةلودلا فيس اهريمأ دجي ملف «بلح

 ضرمب اهيف بيصأ هنكل ءرزيش نم لضفأ هب مصتعي
 يفوت ثيح بلح هترامإ ةمصاع ىلإ هرثأ ىلع لقن ديدش

 .نيقرافايم يف نفدو هسفن ماعلا ةياهن يف اهيف

 رزيش ىلإ روفقن لصو ,(مهك48 ها هال) ماع يفو

 ةيماح اهيف ماقأو ءاهعماج قرحأو ءاهيلع ىلوتساو

 نم بلح يلوتم هيوعرق عم حلطصا ةرتف دعبو . .ةيمور
 ةرشع ىلع ىنادمحلا ةلودلا فيس نبا ةلودلا دعس لبق

 جارخ نع ةعبسو «ضرألا قح نع ةثالث : بهذ ريطانق
 صمحو ةامحو نيرسلقو بلحو رزيش اهنم ةديدع دالب

 لك هيوعرق هيلإ اهلمحي ...باطرفكو نامعنلا ةرعمو

 نم دالبلا كلت يلاهأ هيوعرق نكمي الأ ىلعو «ةنس

 هيلإ نرجاتحي ام مهنم مورلا عاتبيل مهنطاوم نع حوزنلا



 نال

 يف لظو ء«ةّلْذُملا ةدهاعملا هذهب فارتعالا ضفر ةلودلا

 ماقف ءاهنم صلختلل هتاناكمإ لكب ىعسو «نامعنلا ةرعم

 «ناعذإلا ىلإ هورطضيل صمح ةنيدم بيرختب مورلا
 ماع يف ةيزجلا ىدأو نعذأن داع هنكلو هفقوم ىلع تبثف

 .(م17 هالال#)

 يف نيكتوجنم ةدايقب نييمطافلا شيج لبقأ امدنعو

 نم اهصلختساو رزيش رصاحو ؛(م147 ه187) ماع

 هلامو هتايح ىلع هنّمأ نأ دعب ينادمحلا نسوس اهدئاق

 نبا لئاضفلا ىبأ نم ناك ءاهريغو ةيمافأ صلختسا املثم

 يمورلا ”تهيقلاب دجنتسا نأ ينادمحلا ةلودلا دعس

 يف فحزو «هابلف نيكتوجنم نم هذقنيل يناثلا سويليساب
 ندملا نم ديدعلا رصاحو .(م447 ه1 ماع

 نم اهصيلخت عاطتساو ءاهنيب نم رزيش تناكو «ىرقلاو
 ةيماح اهيف ماقأو «سيدارق نب روصنم يمطافلا اهدئاق

 .مورلا دنج نم ةيوق

 نييمطافلا ةدايس ىلإ تداع نأ تنبل ام رزيش نكلو

 يلاو ةماصمصلا نب شيبح يمطافلا دئاقلا فحز نيح

 .ءيش لك هقيرط يف لتحاو ؛ةيروس يلامش ىلإ قشمد

 رمتساو ءاهلالتحا نم نكمتو رزيش ىلإ لصو ىتح
 نيبو هنيب ةلئاه ةكرعم ترج ثيح ةيمافأ وحن افحاز

 تهتنا «(ةيكاطنأ قود) سونيسلاد سونايمد ةدايقب مورلا
 ها41) ماع يف كلذو هشيج راسكناو قودلا لتقمب

 همسا دئاقل رزيش ةماصمصلا نبا ملس مث نمو م4

 اهيلاو ناك يذلا روصنم وخأ هلعلو «سيدارق نب ناملح

 ماعلا يفو .هتيالو ةمصاع قشمد ىلإ داعو . .لبق نم

 هجوتو ةمخض ةلمح ةدايقب سويليساب رصيقلا ماق يلاتلا

 يتلا ةقلعملا رطانقلا برضو ءاهرصاحو ءرزيش ىلإ
 ًاعافد اهتيماح تعفادو «ةعلقلا ىلإ ءاملاب ىتأت تناك

 ىلإ ًاريخأ اهرطضا ءاملا نادقف نأ الإ ءاديجم

 نأو ءاهلاومأو اهحاورأ ىلع نمؤت نأ ىلع مالستسالا

 رصيقلا مامأ ريسلاب اهسفن لذت نأ نود ةعلقلا نم جرخت

 نيح مورلا ةداع هب ترج ام ىلع نيموزهملا ريس

 هذهب سويليساب يضرو ءام ةكرعم يف مهراصتنا

 رثكأ حزنو . .مورلا دي يف ةعلقلا تطقسو ؛طورشلا

٠. 

 رزيص

 ةرمعتسم ةيلاج مهناكم رصيقلا ماقأف «نيملسملا ناكسلا

 مورلا يديأ يف اهلامعأو رزيش ترقتساو نمرألا نم
 نيذلا ذقنم ونب رهظ نأ ىلإ ًاماع (871) وحن نييطنزيبلا

 .اهامسأو تاحفصلا عصنأ اهباحر يف نولجسيس

 (*/ذقنم ىنبو رزيش

 نب حلاص عطقأ (م5١٠ ه5417) ماع يفو

 ءرزيشل ةرواجملا دالبلا ذقنم ينب بلح بحاص سادرم

 ينب بسن ىقريو . . .مورلا ديب تلظ دقف رزيش امأو

 يهو ةنانك ةليبق نم مهف «ةيناطحقلا برعلا ىلإ ذقنم
 ةكم لوح مالسإلا ليبق نكست تناك ءددعلا ةريثك

 تقرفتو «لئابقلا نم تلقتنا حتفلا ءاج املف «ةمركملا

 ءاهريغو ماشلا يف تلزنو ؛«ةحوتفملا كلامملا يف

 اهعم لمحت  ناهدلا يماس روتكدلا لوقي امك - تناكو

 ناعجش اهنم ناك دقف ءزازتعا يف ةميدقلا اهرخافم

 برعلا سراف مدكم نب ةعيبر مهيف «ءاملعو ناسرفو

 ءريبكلا يباحصلا يرافغلا رذ وبأو «ةنيعظلا يماحو

 تلظو . . .يعذوللا ملاعلا يلؤدلا دوسألا وبأ مهيفو

 ظفاحو «ةماهشلاو ةزعلاو ءابإلا ىف دادجألا ةريس ىلع

 ةيسورفلا يف: بوغلا تاذاه ىلع اهعورقو اهؤاننأ

 يف تاحفص ةليبقلل ذقنم ونب طخو «ةدجنلاو ةلوطبلاو

 نيب لصتو .ميدقلا يبرعلا راخفلل فقت ةيروس خيرات

 لك «رابك لاجر مهنم رهتشا دقلف ءرضاحلاو يضاملا
 لالخ مهتيص عاذو «بيدأ رعاش وأ عاجش سراف مهنم

 ؛(يداليملا رشع يداحلا) يرجهلا سماخلا نرقلا

 كلتب مهلو ءةامحو بلح نيب مهنكاسم تناكو

 ءارمأ اوناكو «ةسيفنلا رودلاو «ةنيمثلا كالمألا يضارألا

 برعلا ةوق :ًالوأ ماشلا دالبب عراصتت ىوق ثالث كانه تناك (*)

 يف عمطي ناكو لصوملا ريمأ ٍليقعلا ملسم ةلودلا فرش ةماعزب

 ةماعزب ماشلا ةقجالس ةوق :ًايناث .ماشلا دالب ىلع هذوفن طسب

 يف يمطافلا ذوفنلا ىلع يضقي نأ دارأ يذلا شتت ةلودلا جات

 يهو ةديدجلا ةوقلا :ًاثلاث .ةيبرعلا ىوقلا اذكو ماشلا دالب

 ىلع ىلوتسا يذلا شمتلق نب ناميلس ةماعزب مورلا ةقجالس
 .نمرألا نم ةيكاطنأ



0 
 رزيش

 دهعلا كلذ يف ماشلا كولم مهمركي فارطألا هذه

 مهرصع ءارعش مهدصقيو .ءمهردق نولجيو

 نباو طايخلا نبا نارعاشلا مهزربأ نمو «مهنوحدميو
 . يجافخلا نانس

 جوتملا وبأ وه رهتشاو ذقنم ينب نم فرع نم لوأو

 باطرفك ىلع ىلوتسا يذلا ذقنم نب رصن نب دلقم
 دودح تناكو (م١4١1 ه477) ماع رزيش راوجب

 ىنب يذلا وهو «يصاعلا رهن ىلإ ًابونج لصت هكالمأ

 رزيش يبرغ ذقنم ينب رسجب فورعملا رسجلا سأر
 ىلإ ددملا لوصو عنميل كلذو (نآلا ةنراشعلا رسج)

 . مورلا ديب تناك يتلا ةيمافأ نم رزيش

 يف دلقم ريمألا يفوت «(م59١1 ه0٠465) ماع يفو

 وبأ هنبا هفلخو «باطرفك ىلإ هنامثج لمحو .«بلح
 لزني ناكو «كلملا ديدس بقلملا دلقم نب يلع نسحلا

 تاكو :ىدلاو هاثب ىذلا وسلا ترقبو نيش ناوجن

 هسفن هتثئدحف «نييطنزيبلا مورلا دي يف لازت ام ةعلقلا

 2(م956١1ه1454) ماع يف عرشو ءاهيلع ءاليتسالاب

 ددملا اهتعلقو رزيش نع عنميل رسجلا نصح ةرامع يف
 هسفن تقولا يف ماقو «ميلستلا ىلإ ارطضتف نؤملاو

 قاوطألا تحضأف رواجملا صارجلا نصح لالتحاب

 غلب نيح رزيش يف ميقملا ةرابلا نارطم عفد امم ةمكحم

 هيلع ًاضراع يلع ريمألا ةلسارم ىلإ هغلبم قيضلا هب

 حامس لباقم ةمخض لاومأ لذب عم رزيش نصح ميلست

 هنم جورخلاب ةيطنزيبلا ةيمورلا ةيماحلل يذقنملا ريمألا
 ةلذملل ضرعتت نأ نود اهلاومأو اهحاورأ ىلع ةنمآ

 اهو ,.(م١8١1 ه41/5) ماع يف كلذ متو . .ةناهملاو

 يف يسابعلا رصانلا ةفيلخلا ىلإ بتكي يلع ريمألا اذ وه
 : ليلجلا هلمع ًافصاو دادغب

 لهذي ًارمأ تيأرف نصحلا اذه ىلإ ترظن . . .»

 هكسميو لاملاو لهألاب لجر فالآ ةثالث عسي «بابلألا

 مورلا نصح نيبو هنيب لت ىلإ تدمعف ؛ةوسن سمخ
 يلهأ هيف تعمجو ءًانصح هترمعف ءصارجلاب فرعي

 هتذخأف صارجلا نصح ىلع ةرفن ترفنو «يتريشعو

 هاب

 نم هب نم تذخأ املف كلذ عمو «مورلا نم فيسلاب

 ىأرف «يلهأب مهتجزمو «مهتمركأو مهيلإ تنسحأ مورلا

 بيرق مهنم ّيلإ لصوو ؛يب اوسنأف «يلعف رزيش لهأ

 نب ملسم مهيلإ لصوو ؛مهماركإ يف تغلابف «مهفصن
 ءالجر نيرشع وحن رزيش لهأ نم لتفف يليقعلا شيرق
 ١«. .ّيلإ نصحلا اوملس مهنع ملسم فرصنا املف

 ةلودلا فرش نأ يلع ريمألا مالك نم رهظيو

 ناك بلحو لصوملا بحاص يليقعلا شيرق نب ملسم
 «هفيلح لشفلا ناكو لواح هنأو ءرزيش حتف يف عمطي

 ءاليتسالا يف هحاجن ىلع يذقنملا ريمألا دسح اذهلو

 ديؤم هيخأ ةدايقب بلح يف شيج زيهجتب ماقو ءاهيلع
 حاتجاو رزيش هاجتاب فحز يذلا شيرق نب يلع ةلودلا

 .هسفن ذقنم نبال عباتلا انوفسأ نصح هقيرط يف

 بمهأت ةلاح يف كاذنيح اهنصحو رزيش تناكو
 نصح ىلإ رسجلا نم يذقنملا ريمألا لمحو «بئاد
 فلتخم نم ةليوط ةدم هيف نمل يفكي ام رزيش

 رزيش رصاحو .يليقعلا شيج لصوو «تايجاحلا
 ءاج نأ ىلإ ةدئاف امنود رهشلا براقت ةدم اهنصحو

 داقو ,((م87١٠1 ه141/6) ماع هسفنب ملسم ةلودلا فرش

 راصحلا يف هركسع كرتف .ءةجيتن ىلإ لصي ملو راصحلا

 ةضبق نم رزيش عازتنا يف هيعس ًابئاخ صمح ىلإ لحرو
 هشأج ةطابرو هربصب عاطتسا يذلا يذقنملا ريمألا

 يليقعلا ةروث نم أّده نيح راصحلا ءاهنإ نم هتكنحو

 يف هيلإ ةنيمشلا ايادهلا لمح لاع ىوتسم ىلع دفو دافيإب

 . صمح

 زع هنبا هفلخف ؛يلع ريمألا يفوت اهسفن ةنسلا يفو
 ًامرغم ًاميرك ًاعرو ناكو يلع نب رصن فهرم وبأ ةلودلا

 ىصتقأ هدهع يف رزيش ةرامإ تغلب دقلو «نونفلاب

 ةيقذاللاو تا و ةيمافأ اهتابنج نيب توح ذإ اهدادتما

 .. . فايصمو نامعنلا ةرعمو

 ناطلسلا شيج لصو ؛(م87١1 ه141/4) ماع يفو

 ناهفصأ بحاص يقوجلسلا نالسرأ بلأ نبا هاشكلم

 هاجتالا ىلع مزع هدعب نمو ءاهيلع ىلوتساو بلح ىلإ



 ه4

 هيلإ لسرأ نأ الإ رصن ريمألا نم ناك امف ءرزيش ىلإ
 ىلإ ناطلسلا هباجأف ءهتعاط يف هلوخد بلط هملعي ًادفو

 ريمألا رقأو ريسملا ةعباتم نع شيجلا ىنثو ؛هبلط

 .رزيش ىلع يذقنملا

 ريمألا دهع يف رزيش تضرعت دقف هلك اذه عمو

 ًاعيمج هيف تناكو . . .ةرم ريغ راصحلاو وزغلا ىلإ رصن
 يفف ءًالئاط اهنم دحأ لني ملو ء«دومصلل ىلثم ةروص
 دلاو) رقنس قا ةلودلا ميسق ماق «(م88١1ه1401) ماع

 راسو «هشيج زيهجتب بلح بحاص (يكنز نيدلا دامع

 قيضو .ًامايأ اهدنع ماقأو ءرزيش ةعلق ًادصاق هسأر ىلع

 «نكاسمو تويب نم اهلوح ام بهنو ءرصن اهريمأ ىلع
 . .حلصلا نم دب ال ناكف ءاهلالتحا نم نكمتي مل هنكل
 . بلح ىلإ هجاردأ داعو

 يفوت نأ ىلإ لاونملا اذه ىلع رومألا ترمتساو

 دعب «(م98١1-ه14941) ماع يف بقع نود رصن ريمألا

 دق ناكو «ةيكاطنأ ىلع نييبيلصلا ءاليتسا نم ليلق نمز

 ةمالس يبأ نيدلا دجم هيخأ ىلإ هدعب نم ةرامإلاب دهع
 «لطبلا سرافلاو رعاشلا بيدألا ةماسأ دلاو دشرم

 يذلا وهو . . .ديصلاو طخلاب ًاعولو ناك ًادشرم نكلو

 قرط هملعيو ءراطخألا بوكر ىلع ةماسأ ضحي ناك

 انملعأ امك  هديص تالحر يف هعم هبحطصيو ؛مادقإلا

 طخ بحاص ناك يذلا وهو  رابتعالا هباتك يف ةماسأ

 هترضح امدنعو «ميركلا نآرقلا ىوس هب خسني مل حيلم

 ربقلا يف هدخ تحت اوعضي نأ هئانبأ ىلإ بغر ةافولا

 «ميركلا باتكلا تامتخ اهيلع بتك يتلا رطاسملا

 ةمتخ اهنم نيعبرأو ًاثالث  ةماسأ ركذي امك  تناكف

 :ميركلا نآرقلا مولع اهيف بتكو ؛بهذلاب اهبتك ةريبك
 .هخوسنمو .هخسانو هيبرعو ءهبيرغو «هتاءارق

 ةرمحلاو ربحلاب ..ههقفو ؛هلوزن ببسو «هريسفتو

 ضفر هعيمج اذهلو «ريبكلا ريسفتلا» هامسو ةقرزلاو
 :ًالئاق هلوح امو نصحلا ةرامإ يلوت

 امكايندلا نم نجرخألو .ءهتيلو ال هللاو»

 زع رغصألا هيخأ ىلإ ةرامإلا نع لزانتو ء«. .اهتلخد
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 رريص

 اهلوح امو رزيش مكح يذلا ناطلس ركاسعلا يبأ نيدلا

 ريطخلاب اهقئاقدو اهتاعاس تلفح ًاماع (01) ةدم

 هترامإ نوك ةصاخبو «داجمألاو ثداوحلا نم ليلجلاو

 ليبس يف نييبيلصلا مامأ لوألا عافدلا طخ تحضأ

 هيخأ ةدعاسمب رشاب اذهلو «ةيروس بلق ىلإ مهلوصو
 ادمعو «موجهلا قيرط ذاختا يف هتروشمو دشرم ريمألا

 ةطقن ءاقبإ ىلع نييبيلصلا ربجأ امم ةيمافأ وزغ ىلإ ًاعم
 نع مهربختل رزيشل هجاوملا لبجلا يف ةمئاد ةبقارم
 . اهباحصأ تاكرحت

 رابكلا ثادحألاو رزيش

 زرابلا ركذأس يتلاو «ةغلاب ةرثكب ثادحألا تلاوتو

 يلاتلا ماعلا يفف ؛ةيخيراتلا ةلاجعلا هذه يف ماهلاو اهنم

 نامعنلا ةرعم ةنيدم تضرعت ناطلس ريمألا يلوتل

 «ةريسع ًامايأ تحيبتساو نييبيلصلا ةجنرفلا لالتحال

 ريسلا اوعباتي مل نييبيلصلا نكلو «لاتقلل رزيش تأيهتو
 .اهيلإ اوؤجتلا نيذلاو اهلهأ ملسف ءاهوحن

 «ةيمافأ ريمأ ليتغا «(م6١١1-ه٠6٠6) ماع يفو

 ىبيلصلا دئاقلاب نمرألا نم ةنيدملا ناكس دجنتساو

 ديت ه1 دلل ويعم ىلا ةلكاظلا ريفأ لقت ره يفت ةيزكا

 ةقطنملا يلاو نكلو «ةيمافأ راصح يف عرشو ؛بونجلا

 ىلإ نمألا ةداعإ نم نكمت ينيمرسلا حتفلا ابأ يبرعلا
 ديركنات عسي ملف «ةامحو رزيش اريمأ هدعاسو «هباصن

 .ةيلاوتم عيباسأ ةثالث رمتسا راصح دعب باحسنالا الإ

 لالتحا نم هسفن ماعلا ةياهن يف نويبيلصلا نكمتو

 نم اونكمتو «باطرفك وحن مهريس اوعبات مث «ةيمافأ
 ليفويت همسا ًاسراف اهيلع اوبصنو .«كلذك اهلالتحا

 نأ  جنرفإلا نيخرؤملا ريبعت دح ىلع  ثبلي مل يذلاو

 .رزيش يف نيملسملل عقوتو رذحو بعر ردصم حبصأ

 يبيلص شيج لصو :«(م8١١1-ه507) ماع يفو

 اهيلع ددشو ءرزيش فارطأ ىلإ ديركنات ةدايقب مخض
 لتق نأ الإ هنم ناك امف ءلئاط نود نكلو ءراصحلا

 دترا مث «ةراغم يف مهب عقوأ اهلاجر نم ةريغص ةعامج

 ىلع ةيناث راغأ يلاتلا ماعلا يفو . .هترامإ ةمصاع ىلإ



 رزيس

 اًفخ كلذب دشرمو ناطلس ناريمألا عمس نيحو رويس

 ةعقوتملا ريغ نييبيلصلا نم ةلئاهلا دادعألا نكلو ؛هئاقلل

 هب نانصحتيو ةعلقلا نصح ىلإ نادوعي نيذقنملا تلعج

 عيقوتب ىهتناو ءراصحلا لشف نأ ىلإ نييرزيشلا عم
 .روهش ةعضبل ةنده ةدهاعم

 كولملا سمش اهءاج ؛(م1177” ه411) ماع يفو

 نأ دعب قشمد بحاص نيكتغط نب يروب نب ليعامسإ
 رصاحو ءاهيلع ىلوتساو ةئسلا كلت يف ةامح رصاح

 ريمألل دب ال ناكف ؛ةدلبلا بهنب ماقو ءاهنصحو رزيش
 نع داعف هل لاملا نم غلابم ميدقتو هتعناصم نم ناطلس

 . ىشمد ىلإ اعجار لفقو راصحلا

 مورلا رصيق لحر ,.(م1177/-ه511) ماع يفو

 لوحت مث «نامعنلا ةرعم ادصاق سونينموك يناثلا انحوي

 رارج شيج سأر ىلع ناكو ؛ءباطرفكو رزيش ىلإ اهنع
 لبج ىلع بصن رزيش نم برتقا نيحو ءهددَعو هددعب
 يصاعلا رهنل ةيقرشلا ةفضلا ىلع مئاقلا سجيرج
 ًاقينجنم رشع ةينامث (نصحلا) ةعلقلا ىلع فرشملاو

 ال ام اهرجح غلبتو «مورلا دالب نم هعم اهب ىتأ ًالئاه

 نيرشعو ةسمخو نيرشع رجحلا يمرتو «ةباشنلا غلبت
 يف كراش يذلا ذقنم نب ةماسأ ريمألا انربخأ امك ًالطر
 ريمألا لسرأ راصحلا مقافت نيحو «لاتقلاو عافدلا

 لصوملا كباتأ يكنز نيدلا دامع ىلإ ًالوسر ناطلس

 موي لك بكري عرشو «ةامح ىلع يكنز لزنف «هدجنتسي

 ءمورلا رصيق هاري ثيحب رزيش ىلإ ريسيو ءهركاسع يف

 ةريملل هركاسع نم جرخي نم فطختي ايارسلا لسريو
 كلت ىلع مه امنيبو . .راهنلا رخآ دوعي مث «بهنلاو

 ًامعاد رزيش يقرش لزنو يبيلص شيج لصو لاحلا

 نم رزيش ةعلق تناعو ؛وزغلا اذه يف مورلا شيج

 ريمألا اهركذ ةريبك ةاناعم نييبيلصلاو مورلا تاقينجنم

 ينب ةدايقب نويرزيشلا مواقو «رابتعالا» هباتك يف ةماسأ

 ًاموي نيرشعو ةعبرأ ماد يذلا لئاهلا راصحلا اذه ذقنم

 روخصو مهتعلق ةناصح مهمعدت ناميإو ةعاجشو ةلاسبب
 دامع لامعأ ىلإ ةفاضإلاب «رادحنالا ةديدشلا رزيش

 مورلا نيب ءانحشلا عاقيإب همايقو هتالسارمو يكنز نيدلا
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 نع رصيقلا دتراف «ةميزهلا مهب تلزن نيذلا نييبيلصلاو

 (رزيش يأ) ىلفسلا ةنيدملا ىلع ءاليتسالا لواحو ةعلقلا

 تاللآو قيناجملا كرتو بحسناف .عطتسي مل هنكلو

 ءاهلقثل هعم اهلمح عطتسي ملو ءاهناكم يف راصحلا
 دق ماشلا دالب يف نوملسملا ناكو ؛نيدلا دامع اهمنغف

 اوكلم نإ نييبيلصلاو مورلا نأ اوملعو مهفوخ دتشا
 اميس الو ءماقم مهنم ملسمل ىقبي ال رزيش نصح
 .اهبرقل ةامح ةنيدم يملسم

 ةيناث اولزنف ةجيتنلا هذهب ةيكاطنأ ويبيلص عنقي ملو
 مهنيب يصاعلا ءام ناكو «دنادترب ريمألا ةدايقب رزيش ىلع

 ًاليبس اودجو امو .هضوخ نكمي ال ًاميظع رزيش نيبو

 «ضرألا يف اورشتنا كلذ اونيبت املف ءاهتعلقو رزيش ىلإ
 ىلإ مهنم رفن ءاجف ؛مهليخ نوعري نيتاسبلا اولخدو

 نم اولزنو .ذقنم ينب نم لاجر درجتف ءاومانو ناتسبلا
 ارلدتف ههبلا وخسر يساخلاب لضتملا ةعلقلا تادرس
 نييبيلصلا يف حايصلا رشتناو ءمهضعب اوحرجو «مهنم
 نم لك «ليسلا لثم اوؤاجو اوعزفف :«مهمايخ يف مهو

 دجملا يبأ دجسم ىلإ مهضعب ىهتناو «هولتق هب اورفظ
 دعب اوفرصناو «هنم اوجرخ مث ؛هولخدو ءةيمس نبا
 . نيبئاخ رزيش نع كلذ

 نم تاعامج بلو (م٠10١١ ه05765) ماع يفو

 .ذقنم ينبل ناك يذلا فايصم نصح ىلع ةيليعامسإلا

 .«نصحلا اوكلمو «هولتقو هيف مهلماع ىلع اولاتحاو

 هيف تناك تقو يف رزيش اودصقف لاحلا مهب ىدامتو

 ةدهاشم ىلإ اوبهذ نيذلا ذقنم ىنب ءارمأ نم ةيلاخ ةعلقلا

 نم اونكمتو امن نا يجمل ةمايقلا ديعب لافتحالا

 ةروشاب ىلإ ىلقسلا ةنيدملا لهأ ردابو ؛ةعلقلا كلم

 مهدعصأو (لويخلا طبرمو نصحلا لخدم) ةعلقلا

 ذقنم ينب ءارمأ مهكردأو «ءتاقاطلا نم لابحلاب ءاسنلا

 يف فيسلا اوعضوو مهيلإ ربخلا لوصو رثأ ىلع

 ناذمه ريمأل ةدعاق هعيمج كلذ ىلإ رزيش تناكو

 نم نئاهرلاو ىرسألل ًارقمو «نييبيلصلا دض هبرح يف



 نفل

 ريمألا تامجهل تضرعت امك «نييبيلصلاو مورلا

 «لئاط يأ اهنم لني ملو ةرم ريغ يناثلا دنمهوب يبيلصلا

 ىلإ هءامتنا يبيلصلا ةيكاطنأ ريمأ دنومير نلعأ امك

 نم فلأتت ةرامإ ىلع لصحي نأ لواحو ؛«يمورلا رصيقلا

 . هلأف باخ نكلو .ءرصيقلا ةروشمب ةامحو رزيشو بلح

 ريمألا نيب تلصح ةرفن نأ فسؤملا نم هلعلو

 نإف اذهلو ءامهدالوأ ببسب دشرم ريمألا هيخأو ناطلس

 أداب (م717١١ ه1١2851) ماع يف هيخأ ةافو بقع ناطلس

 نم مهجرخأو ءءوسلاب دمحمو ةماسأو يلع : هدالوأ

 هلاوكشو .«قشمد يف دومحم نيدلا رون اودصقف ءرزيش

 نم نكمتي مل هنكلو «كلذ هظاغف .مهمع نماوقلام

 ةعورملا ذقنم ينب ةاسام

 «ناطلس ريمألا يفوت «(م154١١ ه5 144) ماع يفو

 يذلا دمحم نيدلا رصان ةلودلا جات ريمألا هنبا هفلخو

 ه5651؟) ةنس تثدح يتلا ةلئاهلا ةلزلزلا يف كله

 ؛ةيلامشلا ماشلا ندم نم ًاريثك تبرخو م1167

 نصحو ةامح ةنيدمب اهدشأ ناكو ء.دايعلا تكلهأو

 ركذيو «ةرملاب ابرخ امهنإف  ريثألا نبا لاق امك  رزيش
 ةامح يف نيملعملا ضعب نأ هرصتخم يف ءادفلا وبأ

 تبرخأف ةلزلزلا تءاجف ءمهم رمأل بتكملا قراف

 اوتامف مهعيمج نايبصلا ىلع بتكملا طقسو ءرادلا

 تذخأ ةلزلزلا نأ ىلع لديامم «بتكملا يف هل

 . كلذك مهءايلوأ

 ذقنم ينب نأ ةعورملاو ةيساقلا تافداصملا نمو

 ةعلقلا تطقسف «ناتخ ةميلو يف مهلك نيعمتجم اوناك

 ةأرما الإ مهللا .مهنم دحأ ىلع قبت ملو ءمهيلع

 ءانبأ دحأ ناك امنيب هنأ ىوري امو «مدرلا نم تجرخأ

 هحمر ةعلقلا باب ىفاو اذإ ىتح لازلزلا نم ًاراف ذقنم

 . ةعلقلا لخاد مه نيذلا ذقنم

 .ءقشمد ىف اهتقو ناكف ذقنم نب ةماسأ ريمألا امأو

 رزيص

 نع ًاثحاب اهلالطأو اهيئارخ نيب فوطي قفطو ءرزيش
 .مدعلاو توملا ىوس ري ملف . .هتريشعو هتادلو هتوخإ

 : للجلا باصملا اذه يف هتايبأو هعومد ىوس كلمي ملو

 اندعسأ تام اولاقل ىنوأرولف

 اناقشأ نزحلاو مهلل شاعو

 ًابجعاوف . .اوداش امو ًاعيمج اوداب

 انادمعو ًاراّمع كلهأ بطخلل

 مهروبق تسمأ مهروصق يذه
 اناعس ليف نس اهم وفا ةلاذبك

 تالمةمحرهوعد وأ ىرث ىقس

 اناحيروًاحور مهروبق ىوشم

 نإو .ماظعلا كيتاه هللا سبلأو

 انارفغو ًاوفع «ىرثلا تحت نيلب

 ةيليعامسإو «فرط نم نويبيلصلا لواح دقلو
 ةمدهملا رزيش ةعلق اوكلمي نأ رخآ فرط نم فايصم

 اوماقو ةعلقلا كلم نم نويليعامسإلا نكمتو ؛ةروجهملا
 اوزكرمت دق اوناكو ةيلفسلا ةنيدملا نم نييبيلصلا درطب

 . سدقملا تيب مساب اهيف ةرامإ نيوكت يف نيركفم ءاهب

 دعب نم رزيش

 نيدلا رون لصو ىتح مايأ ىوس ضقنت ملو

 ماقو ءرزيش نم نييليعامسإلا درطو يكنز نب دومحم
 نييبيلصلا ضاضقنا ةيشخ اهنصح ديدجتو اهميمرتب
 نبا خرؤملا لوق دح ىلعع  ىسانت هنكلو ؛مورلاو

 نوشخي نيرخآلا مه اوناك هءادعأ نأ - يومحلا لصاو

 مهنوصح ميمرت ىلع نولمعي اوحارف هضاضقنا
 رون ىهتنا نأ دعبو . . .هسفن تقولا يف اهديدجتو

 اهلك ةقطنملا نوصحل ةبسنلاب ديدجتلاو ميمرتلا نم نيدلا

 نيدلا دجم ةعاضرلا يف هيخأ ىلإ اهنصحو رزيش عطقأ



 رريس

 تمدهت نأ تثبل ام ةعلقلا نكلو . .ةيادلا نبا ركب ىبأ

 لزالزلا ةجينن 00117 ه8355) ماع ةيناث تعدضتو
 تضقو اهبونجو ةيروس طسو تحاتجا ىتلا ةديدجلا

 ميمرتلا ديل دب ال ناكو «نيدلا رون تاميمرت مظعأ ىلع
 .ديدج نم اهيلإ ةدوعلا نم

 هيخأل رزيش تلقتنا ةيادلا نبا ركب ىبأ ةافو دعبو

 يبويألا نيدلا حالص ءاليتسا دعبو : لع نيذدلا نسمش

 ةافو دعب «(م174١ ه١51) ةنس ةيروس يلامش ىلع

 رون نب ليعامسإ دي نم اهعزتنا ذإ «ءيكنز نيدلا رون
 نم ىلوو . . .هرمع ينس نم ةرشع ةيداحلا غلابلا نيدلا

 يبأ نصح يفو اهيف لظ يذلا نامثع نيدلا قباس هلبق
 نم دعب نم راصو ؛«نيدلا حالص ةافو دعب ام ىلإ سيبق
 دعبو «ءبلح بحاص يزاغ رهاظلا كلملا هنبا لامع

 .دوعسم نيدلا زع هنبال رزيش تلقتنا نيدلا قباس ةافو

 رهاج يذلا فسوي نيدلا باهش هديفحل هدعب نمو
 ما ه5770) ماع يف نييبويألا دض نايصعلاب

 هرصاحو ؛يزاغلا رهاظلا نب دمحم زيزعلا كلملا ءاجف

 رهن يف هتثج تيقلأو «هنم سيق ابأو رزيش درتساو

 ْ .ةعلقلا يلاعأ نم يصاعلا

 ةدايقب ناكم لك حاتجا يذلا يلوغملا وزغلا ناك مث

 يف ةيروس طسو ىلإ هلفاحج تلصو يذلاو ءوكالوه
 فسوي نيدلا رصان كلملا رفو «(م770١ ه754) ماع

 ءانثأ اهرخآ نع هعالق رمدو .مههجو نم بلح بحاص

 .عالقلا هذه نم رزيش تناكو «هرارف

 دعب يرادقريبلا سربيب رهاظلا كلملا داعأ دقلو

 درط نأ دعبو ءاهميمرتو اهءانب رصم شرع ىلع هئاليتسا
 ماق نأ ثبلي ملو «.(م١155 ه570) ةئنس يف لوغملا

 .ةيروس يف هفاوطت لالخ تاونس عبس دعب اهل ةرايزب

 يحلاصلا نووالق روصنملا ناطلسلا سلج املو

 تلظ .(م٠١158 ه5ا19) ماع يف رصم شرع ىلع

 رفشألا رقنس ريمألا دي يف ةدم ةيمافأ اهتراجك رزيش
 عاطتساو .ةنطلسلا نووالق ناطلسلا عزانو «ىصع يذلا

 نأ ىلع دحاو ماع دعب ًاحلص هنم اهغاجرتسإا نووالق
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 نووالق ماقو ءطقف روغشلا رسج قطانم هدي يف ىقبت

 .ةعلقلا نصحو رزيش ناكرأ ضعب ميمرتب

 «كيلامملا نووالق ءافلخ ةزوح يف رزيش تلظو

 وبأ اهبئانو ءبلح لامعأ نم ةباين مهدهع يف تناكو

 اهنم «ةرباع تاراشإب خيراوتلا يف رهظت تراصو ةرشع

 ماع رفاس ينسحملا نب نيدلا رصان بلح بئان نأ

 برعلا نيب رزيش دلبب ةنتف نيكستل ء(م17747 ها/5)

 نم نكمتو « سفن ةئامسمخ دركلا نم اهيف لتق .دركلاو

 تضرعت يتلا دالبلا نم تناك اهنأ اهنمو . .ةنتفلا عمق

 اوكتفو اهوزغ نيذلا ةيدابلا بارعأ نم ةعجافلا تاليولل

 ريمأ رابج نب ريعن اهمجاه دقف ءاهب طيحي امبو اهلهأب
 ًافيلح ناكو :(م18507 هال97) ماع يف لضف لآ
 يف ًاكيرشو «قوقرب رهاظلا كلملا ىلع رئاثلا شاطنمل

 . ىربكلا ةنتفلا هذه لاعشإ

 رزيش نصح بارخ نأ نيثحابلاو نيخرؤملل ودبيو

 نأ ىلإ لاحلا هذه ىلع لظو ء«ةنتفلا كلت ذنم أدب دق

 ةريغص ةيرق رزيش تدغو «ةيبرحلا ةناكملاو ةفصلا تاذ

 نم ًافوخ نتفلا مايأ اهل نورواجملاو اهلهأ اهب مصتعي
 ركسعلا نم ةيماح نوينامثعلا اهب ماقأ دقلو «نيريغملا

 تناكو ءاهعيمج عالقلا يف لاحلا وه امك بوانتلاب

 .نمألا ىلع ةظفاحم ًايدنج نيثالث نم فلأتت اهتيماح

 مكحلا ناك ىتح صلقتلا اهيمسقب رزيش تعباتو
 يذلاو ,((م15918ه1773) ماع ةيروس يف يبرعلا

 تنكر ىلإن اومناو قويتك ءاديأ نيمارغناهلوح فعلا
 بادتنالا نكلو ؛هتيبثتو همعد ليبس ىلع نيلماعلا

 ددبو نيماع يلاوح دعب هلجَرو هليخب ءاج يسنرفلا
 غارضلا نم ةيساق تاونتس تناكز . .لامآلاو مالحألا

 مه.1177) ماع يف ءالجلا رجف ناك نأ ىلإ تاروثلاو

 ندم نم اهتاقيقش ىلإ رزيش تمضنا ثيح .(م5

 ةيرحلاو لالقتسالا تاحفص ريطستل ةيبرعلا ةيروس
 .دجملاو



 ضخ

 (نصحلا) رزيش ةعلق

 تانغ

 ةخماشتملا (ةيزخصضلا نضخلا) زّويش ةعلق تين

 رثكأ ىف ةبرخم نآلا ىهو (كيدلا فرع) ةامسملا

 ام نيذللا يبونجلاو يلامشلا اهيمسق ادع ام اهماسقأ

 اهجاربأ ةيقبو اهراوسأ امأو ءام دح ىلإ نيملاس نالازي

 يقرشلا اهيمسق يف اياقب الخ ترثدنا دقف رشع ةعبرألا

 . يبرغلاو

 اهئانب يف ةيرخصلا عالقلا ىدحإ دعت ةعلقلاو

 «ةيلامشلا ةيحانلا يف يسيئرلا اهباب عقيو ءاهتحاسمو

 قيض داو قوف ًاينبم ًايرجح ًارسج زاتجي نأ رئازلا ىلعو
 ًايبشخ ىطسولا روصعلا يف رسجلا اذه ناكو ءقيمعو

 ولعي يرجحف يلاحلا امأو «موزللا دنع عفري ًاكرحتم
 لعج دقق هرادحنا ةدشل ًارظنو «رطانقلا نم نيتقبط

 .قاو نيزبراد هيبناج ىلعو ًاجردم هاشمم

 يف عقي يذلا لخدملا ىلإ رئازلا لصي رسجلا دعبو
 اذه ردص يفو «ةثالثلا قباوطلا يذ يلامشلا جربلا

 لخدملا ولعتو «ةميقتسم ايلع ةبتع وذ باب لخدملا

 اهيف ةلوطم ةيبرع ةباتك سوقلا قوفو ؛ةرسكنم سوق
 ماع ناكملا اذه ممر يذلا نووالق روصنملا كلملا مسا

 رادجلا راجحأ ىلع ةشوقنم يهو 2(م17590ه749)

 ةذفانو ماهسلا يمرل ناتوك ليلقب ةباتكلا قوفو «ةرهاظلا

 ةذفان كانه تناك ىلعألا قباطلا ىفو «لكشلا ةليطتسم

 ناك اهبابو لخدملا ةيامحل نرش نال اهولعي ىرخأ

 ىلع ةقرحملا لئاوسلا بصل لمعتستو .ًاكرحتم
 نيذه ةيوس تحت ام ىلإ جربلا مدهت دقو ءنيمجاهملا
 .نيدنسملا

 نم سرحلا فرغ هيبناج نم لخدملا اذه يمحيو

 ةريخألل دعصيو «ىلعألا نم عافدلا فرغو .«ىندألا

 ةيمره ةلتك لخدملا جرب نيمي ىلعو . .يرجح ملسب
 ىلع تميقأ دقو «ةعنملا ةياغ يف يهو «(ةلق) لكشلا

 ىلع زكرتو «,بيهرو يدومع لكشب عوطقملا رخصلا
 ةحسفب يلامشلا هبناج يف قصتلي طلبم ضيرع حوفس
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 رزيش

 ةلطم ةيعافد تافرش اياقب ةلتكلا هذه ىلعأب «لخدملا

 ًاطاباس هنيمي ىلع رئازلا ىري لخدملا زايتجا دعبو

 ةروشابلا وهو ءأرتم )72١( لوطب (ةفوقسم ًاقيرط) ًادوقعم
 هسفن تقولا يف وهو «ةعلقلا لخاد ىلإ يدؤت يتلا

 نيذلا ناكسلا اهلمعتسا دقو «ةعلقلل ةيسيئرلا قيرطلا

 ةروشابلا دعبو . .مهباودل ىوأم اهبارخ دعب اهونطق

 اياقبي ةءولمملا ةعلقلا لحاس ىلإ ةقيض قيرط ربع لصن

 اهللختي ناك دقو ءاهبئارخو اهلالطأو ايلعلا رزيش ةدلب

 تاباتكو ةينامورو ةيقولس ةيرثأ عطق بيرق تقو ىتح
 اهزربأ ضرعو «ةامح ةنيدم ىلإ اهرثكأ لقن ةينانوي

 زاتجت يتلا ةقيضلا قيرطلا يدؤتو . .اهفحتم يف اهمهأو

 . يبونجلا جربلا ىلإ راثآلاو لالطألا هذه

 اهنسحأو .نآلا رزيش جاربأ رهشأ يبونجلا جربلاو

 ةصاخ ةيانعب هؤانب ديش دقو «قباسلا هعضو ىلع اظافح

 عقي يذلا عافدلل مدقتملا جربلا هنأل زيمتم يعافد زارطو

 . يعانطصالا قدنخلا قوف ةعلقلا نم ةطقن فعضأ يف

 دشتل ةدمعأ اهنيب ةزراب ةيرجح عطقب ةينبم هناردجو

 اذه لكشو . .جربلا نم ةيلسعادلا ماسقألا عم اهطابترا

 دجوي ثيح ةيلامشلا هتهبج يف اليلق زراب يعابر جربلا
 يتلا ةكباشتملا فئاذقلا قرحم يف لعج يذلا لخدملا

 جربلا اذه رادج ىلعو . . .ايلعلا جربلا قباوط نم ىقلت
 ماع بلح بحاص دمحم زيزعلا كلملا مساب ةباتك

 .(م117 ها

 ًاليلق ضفخنم يبرغ :نامسق جربلا اذه يف زيمتيو

 هولعتو ءهنم يولعلا مدهت نيقباط ناكو «هرواجي امع
 نيدلا رون ينابلا ناركذت ناتيبرع ناتباتك نيبناجلا نم

 ماع بيهرلا لازلزلا ثداح ديعُب ءانبلا ناخرؤتو يكنز

 قماشلا جربلا وه يقرشو ...(م60١1-ه585)

 رطيسيو «ةهج نم يصاعلا رهن قوف بصتنيو «ليمجلا
 نتمأ نم وهو .ىرخأ ةهج نم يبونجلا قدنخلا ىلع
 يف ةيبرعلا ةسدنهلا دعاوق لمكأ نمو ةيعافدلا جاربألا

 . ةيركسعلا ينابملا



 رزيص

 هتحت قباط ىلإ لصي لخدملا جرد نم دعاصلاو

 نيتفرغ نم فلؤم لوألا قباطلا اذهو . .ةدوقعم ةيبقأ

 امأو «رونلا لوخدل تاحتف ناردجلا ىلعو نيتريبك

 نع ةروص وهو «يرجح ملسب هيلإ دعصيف يناثلا قباطلا
 «مدهت يذلا حطسلا كانه ناكو . . .لوألا قباطلا

 لازت امو «يفاضإ يجراخو يلخاد نيجردب هيلإ دعصيو
 ْ . مويلا ىتح ةلئام ةيعافدلا تافرشلا اياقب

 ديعب نمز ذنم سانلا ةماع نأ ركذلاب ريدجلا نمو

 «(ليودربلا رصق) جربلا اذه يمست اذه انموي ىتحو

 ىلع ؛ةجيتن ىلإ اولصي ملو اذه نع نوثحاب لءاست دقلو
 كولم دحأ نيودلب وأ نيودغب هنأ نورخآ نظ نيح

 نأل ةقيقحلا نع دعبو مهو اذهو . . .نييبيلصلا

 فيكف «ةعلقلا ةحاس ىلإ اموي اولصوت ام نييبيلصلا
 امأو ء!؟. .اهنصحأو اهنتمأو ةيعافدلا اهجاربأ ربكأب

 دحأ هنأ ىلإ لصوت دقف مظعلا ماسح موحرملا ةثاحبلا

 مهسأ يذلا يبويألا نيدلا حالص ناطلسلا ةيشاح ءارمأ

 نيدلا حالص لبق نم رزيش يلاو نامثع نيدلا قباس عم

 «يبونجلا جربلا ةصاخبو ةعلقلا ناكرأ ضعب ميمرت يف

 .ةدم هيف لزنو

 وأ رسلا باب ةعلقلا هذه يف ةيقابلا راثآلا نمو
 ةرششانم يصاعلاةرهعب ةقلقلا لصي وعو « ىلحلا قادرا
 «ةبيهرلا روخصلا قرتخيو ةدعابتم رطانق يذ قدنخ ربع

 ال لكشي ةجاحلا دنع رهنلا نم ءاملا ذخأ نيمأتل كلذو

 يطتمملا سرافلا ناكو «جراخلا نم ناسنإلا هيف ىرُي

 نالا هنكلو ءالماك بادرسلا روبع نم نكمتي هداوج

 يف ةراجحلاو اياقبلاو ةبرتألا تمكارت دقو ءمدهتم
 هماسقأ ضعب يف رطانقلا يلاعأ نم تبرتقاف «هايانث

 .افحز الإ اهروبع نم رئازلا نكمتي ال ثيحب

 رزيش ةعلق

 ت1

 ةيبرعلا نوصحلاو عالقلا مهأ نم رزيش ةعلق ربتعت
 اهعقومو «ثداوحلاب لفاحلا اهخيراتو ءاهتعنمل

 عقت . ةيركسعلا ضارغألا عم بسانتملا يجيتارتسالا

 ضني

 هامح ةنيدم نم يبرغلا لامشلا ىلإ ملك 50 ةفاسم ىلع

 ةقضلا ىلع فرشي داح يرخص فرج دادتما لوط ىلع

 اذه ىلع ءامدقلا قلطأو .يصاعلا رهن يداول ةيبرغلا

 ؛«ئىتانلا يعيبطلا هرهظمل «كيدلا فرع» مسا فرجلا

 عقوم مسا نأ ةيخيراتلا رداصملا دكؤتو .رظنلل تفلملا

 لبق رشع سماخلا نرقلا يلاوح ىلوألا ةرملل درو رزيش
 ةنماثلا ةلالسلا ةنعارف دحأ سمتوحت دهع ىف داليملا

 ةيركسعلا تالبحل هفضو قابس ىف ةيرضحلا ةرع
 تلاتت «خيراتلا كلذ ذنمو .«رزيس» مساب ةيروس ىلع
 ىلع ترقتسا امدنع رضاحلا تقولا ىتح اهؤامسأ

 .«رزيش» يبرعلا اهمسا

 ةيجيتارتسالا ةيحانلا نم زيمتملا ةعلقلا عقوملو

 ىلعو يصاعلا رهن يداو ىلع أمامت رطيسملاو «ةيبرحلا

 - هامح  قشمد) ةيروس يف ةيلخادلا ةيربلا قيرطلا

 عالقلا نيب اهتناكم اهئاطعإ يف ىربك ةيمهأ «(بلح
 تاوزغلل ةضرع اهلعج يف كلذكو .ءنوصحلاو

 نييرصملا ةنعارفلا نم ًاءدب تاحايتجالاو تاراصحلاو

 ىلإ ًالوصو نيينامورلاو نيينانويلاو نييروشآلاب ًارورم
 ةينامثعلا ةلحرملا لالخ ًاريخأو «ةيبيلصلا تاوزغلا

 دونجلا نم ددع هيف طباري نصح ةباثمب تناك امدنع

 . نيينامثعلا

 ةرامعلا نفل ًايقيقح ًاجذومن رزيش ةعلق دعتو
 اهيف رهظتو .يبويألا دهعلا يف ةيبرحلاو ةيركسعلا

 مغر ىلع ؛يبرعلا زارطلا ىلع نيصحتلا ملاعم حوضوب
 يتلا ءاهجاربأ مظعمو ةعلقلا روس نم ربكألا ءزجلا مدهت
 ًامئاق اهضعب لاز ام ؛ًايعافد أجرب رشع ةعبرأ اهددع ناك

 .نآلا ىتح

 رسجلا زايتجا نم دب ال ةعلقلا ىلإ لوصوللو

 قوف ديشملا بابلا ىلإ يدؤملا ءضيرعلا يرجحلا
 قيمع قّيض داو ىلع ةماقم ةمخضلا رطانقلا نم نيقباط

 نعو هنيمي نع فرشيو ءاهراوجو ةعلقلا نيب لصي
 رشع ةسمخ نع ديزي عافتراب ءيداولا كلذ ىلع هراسي

 دجلا رترتس لاب نم تلاد ةعلقلا لخادم ان: از



 ضل

 قباوط ةثالث نم فلؤملا يسيئرلا جريلا مسج طسو يف

 ةمعدمو حوطسلا ةزراب ةمخض ةراجحب تديش

 ءانبلا ةبالص ةدايزل ةيناوطسألا ةدمعألا نم ةعومجمب

 لخدملا ىلعأ يفو «ماهسلا ةامرل ةصصخملا ةيعافدلا

 يناب مسا ركذت رفانلا يبرعلا طخلاب ةءورقم ةباتك

 ةئنس يف كلذ خرؤتو «يحلاصلا نووالق» لخدملا
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 ىلع ةدتمملا «ةروشابلا» دجوت لخدملا زايتجا دعب

 ىهو ؛ةعلقلا لخاد ىلإ ًارتم نينامث نع ديزت ةفاسم

 باويأ بناجب داشت تناك ةريغص ةقيوس نع ةرابع

 .راصحلا تارتف يف ناكسلا تامزلتسم نيمأتل راوسألا

 ةديدج تويب ىلإ اولقتناو اهناكس اهرجه .ةمدهم ةميدق
 مساب نآلا فرعي ام وهو ةعلقلا نم برغلا ىلإ تديش

 يذلا مخضلا جربلا قيرطلا هذه ةياهن يفو «رزيش ةدلب

 قوف مدقتم يعافد طخ ةباثمب ناكو «ًابيرقت هترامع لماك

 يف ناك جربلا اذه نأ امبو .بونجلا ةهجل ةعلقلا قدنخ

 هل تدرفأ .«ةيركسعلا ةيحانلا نم ةعلقلا طاقن فعضأ

 ًايعافد ًاجرب هلعجو «هنيصحتو هدييشتل ةصاخ ةيانع

 هترامع رصانع رئاس ءاقب يف دعاس امم ًامخض ًايجذومن

 نم فلأتي لوألا :نيمسق ىلإ جربلا اذه مسقي

 ةيبرع ةباتك هلخدم ولعتو ءامهنم يولعلا مدهت نيقباط
 057 خيراتب هديش «يكنز نيدلا رون» نأ حضوت ةرفان
 «ًاعافترا رثكأف يناثلا مسقلا امأ . ةيداليم ١١51 /ةيرجه

 عنمأ وهو ءيصاعلا رهن يداو ىلع ةرشابم فرشيو

 دعاوقل اجذومن ربتعيو «ةعلقلا يف ةيعافدلا جاربألا

 هتهجاو للختتو . يركسعلا ءانيلا يف ةيبرعلا ةسدنهلا

 لوطب مسقلا اذه ةهجاو ردصتتو ةيعافد تافرشو ذفانم

 نأ ىلإ ريشت ىرخأ ةيبرع ةباتك راتمأ ةعبس نع ديزي
 يف مسقلا اذه ديش «يبويألا يزاغ رهاظلا نب دمحم»

 ىلعو .ةيداليم ١777 /ةيرجه 7٠" ةدعقلا يذ رهش

٠. 

 رزيش

 «يرجح جردب هيلإ لوصولا نكمي يذلا جربلا حطس
 ةيعافدلا تافرشلاو تاحتفلاو تانيصحتلا ظحاللت

 ىلإ ةفاضإ ءحطسلا طيحم لماك ىلع ةرشتنملا ةريثكلا

 نم ةعساولا تاحاسملا كلتب لثمتي عئار رظنم ةيؤر

 .ةعلقلا اهيلع فرشت يتلا لوهسلاو يضارألا

 رصانعلاو ةيرثألا عطقلا نم ريثكلا ةعلقلا يفو

 ةفلتخم دوهع ىلإ دوعت يتلا ىرخألا ةيرامعملا

 بصنلاو حباذملا اهمهأ «ينامورلاو يقولسلا نيدهعلاك

 يذلا يضرألا قفنلا ركذ ًاضيأ مهملا نمو .ةيراكذتلا

 يصاعلا رهن هايمب اهلصيو ةعلقلل يقرشلا حفسلا طسوتي

 .تاراصحلا ءانثأ ءاملا نم ناكسلا ةجاح نيمأت فدهب

 ريثكلا هللختت نحنم لكش ىلع ةراجحلاب قفنلا اذه ينبو

 ىف دعاست ىتلا ةيسدنهلا تاراسكنالاو تاجرعتلا نم

 .نيرصاحملا ةيؤر بجح

 تادهاشمو ثيداحأ

 ربكأ يرصملا نيسح دمحم خيشلا يل ىور دقلو

 ًاقيتع ًاتوناح نطقي يذلاو ءًاماع )١١0( رزيش يف رمعم

 ذنم لامشلا ةهج نم ميدقلا رسجلا ةياهن يف ًانوحاط ناك

 نرقلا ىف تويبلا تناك فيك ءاماع (/5) نم رثكأ

 يفرشلا نيبئاجلا ىلع ةملاغلا ئف ةمظنتم ينفاتلا
 اورجه نيذلا سانلا نم تائملاب ةلوهأمو «يبرغلاو

 ةبرخلا تويبلا ضعب رامعإ ىلإ اودمعو «ىلفسلا ةنيدملا

 اكلم تناكو . . .ةمدهتملا راوسألاو جاربألا ةراجح نم

 تناك فيك يل فصوو . .(يرزيشلا) يرجيسلا ةلئاعل

 يطانعلا رهن ىلإ يهوي تادرسلا ريغ قلتي ةوتبتلا
 ةعساو ةيعوأ يف ةعلقلا تويب ىلإ ءاملا لقنو ءاقستسالل

 نلمحيو -مخضلا لجرملا يأ  (نيقلخ) ىعدت ةريبك

 كسمب اهنمعدي نأ نود نهسوؤر ىلع نيقالخلا هذه

 فوخ نود ةردحنملا تاعفترملا اهب ندعصيو «نهيديأ

 «مويلا يف ةرم ريغ ةقاشلا ةيلمعلا هذه نعباتيو ءرذح وأ

 رزيشل يسيئرلا دروملا لازي امو يصاعلا رهن ناك دقلف

 ةيبارتلا تويبلا نأ فدرأو .ةيمويلا ةايحلا رومأ بلغأ يف

 . ةليلقو ةدودعم تناك ىلفسلا ةدلبلا يف



 رزيص

 ركذت امك «(م14165) نيرشعلا نرقلا علطم عمو

 (تاحاولاو ءارحصلا) اهباتك يف لب نايثول دوزترج

 لوح نكي مل ...(م1901) ماع ندنل يف عوبطملا

 رسجلا بناجب ةرئانتم ةيبارت بابق عضب ىوس ةعلفلا
 ىبرأ نيح ىلع ةيطامسلا ةليبق نم بارعأ اهنكسي ميدقلا
 لآ نم رفن ةرادإب ةمسن )00١( ىلع ةعلقلا ناكس ددع

 ةرايزب (ُلِب) ةديسلا تماق دقو «(يرزيشلا) يرجيسلا

 تدهشو اهئاسنب تبجعأو اهيكلام ضعبب تقتلاو ةعلقلا

 - «نويبيلصلا ةيطغأو» يودبلا نهسابل ةقانأو نهلامجب

 نهمادقإو نهتلاسبب  ذفنم نب ةماسأ لوق بسح
 . كراعملا دادتشا نيح لاجرلا ةريغ نهتراثإو

 ماع يف اهتعلقو رزيش يناسعنلا رهاط خيشلا روزيو

 ةلئام رزيش ناردج ضعب لازت الو» :لوقيو 2«(م970)

 نيمدقألا ةمظع ىلع لدتو فصاوقلا فصاوعلاب أزهت

 داكي ال مويلا يهو ءهعفرو ناينبلا دييشت يف مهننفتو

 يهو - ىلفسلا ةدلبلا دصقي - ًاعرازم نوسمخ اهيف دجوي
 .«. . .ةكاتف اهضارمأ ةلبوتسم ةءوبوم

 «(م19175) ماع يف ايركز يفصو دمحأ اهروزيو

 باوبألاو روسلا تاذ ةدلبلاو ...» :ًالئاق بتكيو

 ءاهموسر تفع دق ةعلقلا لفسأ يف تناك يتلا ةئالثلا

 راجحألا روسكو ناردجلا سسأ ضعب الإ اهنم قبي ملو

 رسجلا نيب ةريقح بابق عضب اهناكم راصو ةدمعألاو

 ةدلبلاو «رزيش راوزأ يف لامعلا اهنطقي ةعلقلا بابو
 اهناكم راصو تبرخ ةعلقلا لخاد يف تناك يتلا ايلعلا

 ةبذعلا ضرألا وحالف اهنطقي ضاقنألا ماكرب تينب ةيرق
 .«.. .ةئامعبرألا نع عيمجلا ددع ديزي الو .(ةبيطلا)

 مشاه ةيفيرلا رزيش ةسردم ريدم يلإ ثدحتيو
 ةنيدملاو ةعلقلل يتارايز بلغأ يف ينبحص يذلا مساقلا

 دحاو وهو  ةعلقلا ناكس نإ . . .» :لوقيو . .ىلفسلا

 ىلع -(م1468) ماع يف مهددع ىبرأ دق مهنم

 نم حوزنلا أدب ماعلا اذه ةياهن يفو . . .ةمسن ةئامتسلا

 لاغشإ اهزربأ ةددعتم بابسأل ةيبرغلا حوفسلا ىلإ ةعلقلا

 م

 «لحارم ىلع حوزنلا اذه مت دقو ءاهكلمتو يضارألا

 يف ناسنإ يأ اهدعب قبي مل ثيح ماوعأ ةعيس رمتساو
 اوذخأو مهتويب فوقس مهحوزن عم اومده دقو «ةعلقلا

 ناكسلا لاز امو ءاهتاذ ءاقلت نم تمدهت مث اهتدمعأ

 ىتح ةيلفسلا ةميدقلا ةنيدملا راثآ ىلع نورشتنيو نونبي

 يف مهددع دازو ًاراتكه (737) ةحاسم ىلع مهنارمع دتما

 .2. . .ةمسن )7١1٠5٠( ىلع يضاملا ماعلا ةياهن

 هذه دادعإ ليبس يف ةددعتملا يتارايز لالخو

 نأ تدجو 2«(م19850-1941) يماع لالخ ةساردلا

 قيرطلا نيمي ىلع رشتنت  ةديدجلا  ىلفسلا ةدلبلا
 «باغلاو العلا راط يتقطنمو  ةامح نيب ةلصاولا

 ةنوكم يهو «ءايحتسا ىلع قيرطلا راسي وزغت تعرشو
 ةحسفو نيقباط وأ دحاو قباط تاذ ةطيسب تويب نم

 ةيبارتلا بابقلا ضعب كانه لازيامو «ةريبك ةيوامس

 ةيبرغلا ةعلقلا حوفس قلستت ًاعيمج يهو «ةميدقلا
 بورد تويبلا كلت قشيو ءابرغ طسبنملا يف حادنتو

 ةفاظنلل رثأ اهيف سيلو «ةطسوتمو ةقيض ةجرعتم ةيبارت
 ءابرهكلاب ةدلبلا ترينأ دقلو . ..ةيانعلاو ةيوستلاو

 رهن نكلو ءاهايانح يف ةبذعلا هايملا بيبانأ ترسو
 اهتانبو انهتاسن دب ةعبارتشعلا ليفت هلاؤي ان يماعلا
 . ءاسم حابص اهماعنأو

 «لالطأو ءاوخ يهف  اهتدهاش امك  ةعلقلا امأو

 ةيمرهلا ةلتكلاو يبونجلاو يلامشلا نيجربلا لعل ءاياقبو

 دي نأ اميس الو ةلوبقم ةلاح يف تحرب ام لخدملاو

 ةماعلا ةيريدملا لبق نم اهيلإ تدتما ميمرتلاو ةيانعلا

 ميمرتلا راثآ تنياع دقلو «تاونس ذنم فحاتملاو راثآلل

 هنم ريثكلا ىلإ ةسام ةجاحب لازت ام يهو ءاعيمج اهيف

 هثاثأو هناكرأ نأ ىلع ...ةيمرهلا ةلتكلا ةصاخبو

 نم زشن ىلعو يبونجلا جربلا يلامش عقيو يلخادلا

 شقن ةراجح هباب ولعت يذلا ةعلقلا دجسم وهو «ضرألا
 ءانب مت  ميحرلا نمحرلا هللا مسب» :يلياماهيلع

 راثدنا يهابتنا ىعرتساو ؛«ه11174 ماع يف دجسملا

 يديأ هيلإ دتمت مل يذلا ةيبشخلا دجسملا اذه ةرانم
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 نيرشعو فين ذنم ًايئاهن ةعلقلا اورجه نيح نيحزانلا
 . . اماع

 ةعلقلا راثآ مشرب ناف يرثألا ثحابلا سرد دقلو

 برعلا يسدنهم راثآ نمو ةتحب اهنأ ىلإ لصوو اهلالطأو
 عالقلا دييشت يف ةعاربلاب اوزيمت نيذلاو مهاوس نود

 يعدتسي امم راصحلاو عافدلا لئاسو ماكحإو نوصحلاو

 ةسدنهلاو برحلا نونف يف ةعساو ةربخو ًاريزغ ًاملع
 لخدمو يلامشلا جربلا خيرات نأ دكأ امك . .ناينبلاو

 نم لطرلا ىلع يكبر نيدلا نوت ريع ىلإ ععترب ةعلقلا
 يبرغلا يلامشلا مسقلا نأو «هنيزت يتلا ةثيدحلا تاباتكلا

 رصع ىلإ نادوعي يباتكلا رصنعلا نم يلاخلا حفسلاو

 ىلإ هخيرات عجريف يبونجلا جربلا امأو «سربيب رهاظلا
 نم تمت يتلا تاميمرتلا ضعب عم يكنز نيدلا رون دهع
 .دمحم زيزعلا كلملا لبق

 يضاملا نم رخأ اياقب

 اياقب نم ىرخأ ًاطامنأ يوتحت تحرب ام رزيشو
 نم هدعاوقب وهو ءميدقلا رسجلا :اهزربأ ةيرثألا دباوألا

 نم رطانقبو ؛(يداليملا لوألا نرقلا) ينامورلا دهعلا

 رشع يناثلا - يرجهلا سداسلا نرقلا) يبويألا دهعلا

 ناميلس نب دمحأ فرشألا كلملا هممر دقو «(يداليملا

 عساتلا نرقلا يف افيك نصح بحاص يبويألا يزاغ نبا

 ضرعت هنكلو . . .(يداليملا رشع سماخلا) يرجهلا

 يصاعلا رهن ناضيفل .(م١194١ -ه571١1) ماع يف

 اذه ءانب مث نم ديعأ ءهنم طسوألا مسقلا مدهتف «مراعلا

 .نيميدق نيب ًاديدج ادغف يلاتلا ماعلا يف مسقلا

 امم يبرغلا بناجلا ىلع عقت يتلا نوحاطلا كانهو

 ناضيفل ىرخألا يه تضرعت دقلو «ميدقلا رسجلا يلي

 دياهيلإ دتمت ملو ءاهنم مسق راهناف هسفن يصاعلا

 اهوزغتو طقاستت اهراجحأ لازت امو «ديدجتلاو ميمرتلا

 . موي دعب أموي مدعلا دي

 نم ًابيرق عضوتت يتلا ميدقلا مامحلا ىلإ لصنو
 ةراجح يهو ؛«يبويأ اهئانب زارط نأ ىرنف ميدقلا رسجلا

 م

 رزيس

 ةلطرخلا ةروعان نم اهيتأي ناك يذلا ءاملل تاديدمتو

 هذه نورخأتملا رزيش ناكس اعد دقلو ء(تايعلقلا)

 ءاويإل ًاناخ ليوط ىدم ىلع تلمعتساو «ةوهقلا» مامحلا

 .لحاورلاو باودلا

 هباتك يف ءادفلا وبأ هركذ يذلا ةلطرخلا دس امأو

 نع هثيدح ضرعم يف لوقي ثيح «نادلبلا ميوقت»
 (دس) ركس ىلع اهدنع ىصاعلا ردحنيو ...» :رزيش

 دقق الس خللا لرقم مارخأ ةرشعب نع ديرب .ةعاقتإلا

 نبا لوقي كلذ يفو «(م1747 -هال45) ماع يف مدهت

 مطلو «ةريثك ًارود ةامح رهن دازو :هخيرات يف يدرولا

 دلبلا نيتاسب تفلتو ءاهذخأف رزيش ةلطرخ ىصاعلا

 .«ةريبك ةفلك ىلإ اهتداعإ جانعتو ةكلذل

 ىصاعلا رهن هايم لعجي ناك يذلا دسلا اذهو

 «ةلكف مالا رجس نال ناوعلا تان طيبتي د نوت

 دقف هاياقب امأو ءيرخصلا ىرجملاو قناخلا يف

 يبونجلا هبناج ىلع تميقأو ًاطيسب ًادس تلمعتسا
 عقت يتلا ةعلقلل ةبسن تايعلقلا وأ ةلطرخلا ةروعان

 كلذك تفرج دقلو . . .يلامشلا اهلخدم تحت ةروعانلا

 تيقبو «نرقلا اذه تانيعبرأ يف يصاعلا ناضيف يف

 مث .ةميدقلا روصلا يف ودبت امك «ةدم اهتيرجح
 تسردنا امك .مايألا هذه يف اليلق الإ اهملاعم تسردنا

 رزيش ريعاونف . .اهل تاوخأ تايرخأ ريعاون عبس ملاعم
 نوخرؤملا بنطأ دقو «ةامح ريعاونك ةروهشم ةفورعم

 اهنم قبي مل ءديدشلا فسألل نكلو ءاهركذب ةلاحرلاو

 عقت يتلا ةريغصلا بويأ يبنلا روز ةروعان ىوس انمايأ يف
 ًافيص هايملا ريزغب ةمخاتملا يضارألا يورتو ةدلبلا يبرغ

 ةيرجح اهمامأو «لامجلاو ءاورلا ةقطنملا بهتو «ءاتشو

 يلاوح ذنم مدعلا ىلإ تراص يتلا ينادمحلا روز ةروعان

 . ًاماع نيرشع

 كش ال اممو . . . ضيف نم ضيغ . . .هلك اذهو

 لكو «ةيرثأ ةدبآ هتحت يفخي رزيش يف رجح لك نأ هيف
 ةبح لكو «ةيخيرات ةحفص ىفخأ دق ًاثيدح دّيش تيب
 .قيرعلا يضاملا نع ثدحتت بارت



 رريص

 ركفلاو بدألاو رزيش

 يف يركفلاو يبدألا ءاطعلاب رزيش خيرات لفح

 يفو «هنانفأ تقسبو نايبلا ييح اهارث يفف «رباغلا اهسمأ

 ايانث نمو ء«هلبالب تدرغو هراهزأ تحتفت اهضاير

 بجع الو «هناردغ ترقرتو ههاومأ تسجبنا اهروخص

 لق «بدأو ةيسورف باحصأ مهلك ذقنم لآف كلذ يف

 يف مهتيص عاذو .لماعلا مهيف رثكو «لماخلا مهنم

 ءارعشلا مهدصقو ؛نابكرلا مهءابنأ تلقانتو «قافآلا

 مجارتلاو خيراتلاو بدألا رافسأ انل تظفحو ء«ءابدألاو

 ركذب يفتكأو . . . مهبتكو مهبطخو مهراعشأ نم ًاريثك

 ال لاثملا ليبس ىلع ءارعشلاو ءابدألا ءالؤه نم رفن

 يلع نب ناطلس  دلقم نب يلع : مهتمدقم يفو رصحلا

 نب ليعامسإ  ناطلس نب ليعامسإ يلع نب دشرم -

 وه مهترانمو مهملع نأ ىلع . . .ةماسأ نب فهرم

 وه لب ءذقنم نب ةماسأ رفظملا وبأ ةلودلا ديؤم ريمألا

 لجر ناك دقلف .ًافينصتو ًابدأ هنمز لاجر ةعيلط ىف

 نم هلثمل اعمتجي نأ لق ؛نايبو بدأو «نانعو فيس

 ...نيمايملا ديصلا ءارمألا

 ةرامأ همالك يف حولت «همظنو هرثن ةوق يف همساك ةماسأ»

 ««...ةرامعلا ةرامع هضيرق تيب سسؤيو «ةرامإلا

 نم رثكأ ظفحي ناك هنأ بدألاو خيراتلا بتك انل يورتو

 رشاب دقلو . . .نييلهاجلا راعشأ نم تيب فلأ نيرشع

 ماع يف دلو ذإ .ةنس ةرشع سمخ نبا وهو برحلا

 ارعاش ابتاكو ءايسايس اسراف رمتساو (م96١1 ه1484)

 ماع يف ةايحلا عدو ذإ نيعستلا ىلع فين نأ ىلإ

 عئاقولا يف فرشملا رودلا هل ناكو .(م1188 ه584)

 دادعتب نوخرؤملا ماق دقلو . .اهريغو رزيش ةازغ دض

 تاوزغلا ادع ةعقوم ةرشع عست تناكف رابكلا هعئاقو

 ينس لالخ ناكو ...ةدودحملا كراعملاو «ةريغصلا

 اهقوف سيل ةلزنم اهب غلب ثيحب سفنلا زيزع اهلك هتايح
 نأ دعبيو ميضلا نع ىأني ناك هنأب رهتشاو «ةمهل ىقترم
 :ناوهلاو فسخلا ماسي

 ضن

 الموت افسح ماشا

 ةهنيفاتحتيا اذإ ةلطتكتعف :ىحا

 اعملا ىضرتال ..تاهيه

 هماضتها ىضري ًابحاص يل

 فلتخم يف نيرشعلا تيراق ةريثك يهف هبتك امأو

 هعالطاو هتفاقث ىلع لدت ثيحب ةايحلا ىحانم

 :ًاماقم اهالعأو اهزربأ نأ ىلع ءهتاناكمإو

 لزانملا  عيدبلا  اصعلا  بادآلا بابل - رابتعالا

 خيرات - يزوجلا نبال نيرمعلا بقانم رصتخم - رايدلاو
 دقو ؛يردبلا خيراتلا  ءاسنلا رابخأ  نوصحلاو عالقلا

 ةفاضإلاب . . . نيفرطلا نم أاردب دهش نم ءامسأ هيف عمج

 هبترو هتايبأو هدئاصق راتخا يذلا يرعشلا هناويد ىلإ

 يودب دمحأ دمحأ روتكدلا هل مدقو هققح يذلاو «هسفنب

 ةرهاقلا يف «(م14057) ماع ديجملا دبع دماح ذاتسألاو

 :نأ ىلإ ناويدلا ةسارد دعب يودب روتكدلا ىهتناو

 اوددج نيذلا ءارعشلا ةمدقم عضوي هرصع يف ةماسأل

 ةوقلاو ةماخفلا نم ةلح هوسكو ءرعشلا بابش

 ءهمساب رزيش ىمسنت نأ ًاعدب سيل اذهلو .«لالجلاو
 . اهرخافمو اهداجمأل ًاناونع نوكي نأو

 انتارظن حفاصتف « خيراتلا تاحفص بيلقت عباتنو

 دجملا وبأ يضاقلا :اهنم رزيش يف تزرب ةديدع ءامسأ

 ءدمحم نب هللا دبع نب ركاش رسيلا وبأو هللا دبع نبا

 ءابدأ نم . . . .يلع نب كردم نب دعاص يلاعملا وبأو

 وبأو ؛(يداليملا رشع يداحلا) يرجهلا سماخلا نرقلا

 لهس وبأ يضاقلاو ءنمحرلا دبع نب ميهاربإ حمسلا

 نب يضرم نب يلع نسحلا وبأو .كردم نب نمحرلا دبع
 نم مهو . .يلع نب ناميلس دشرم وبأ يضاقلاو .كردم

 . .(يداليملا رشع يناثلا) يرجهلا نسداسلا نرقلا ءاطع

 ةملسم نب دنهم نب ديعس نب نيسحلا ركذ انتوفي ال امك
 يبأ نع ثدح يذلا يرزيشلا يراصنألا يئاطلا يلع نبا

 هيولاخ نب هللا دبع يبأو يجنابلا فسوي نب ركب

 ميهاربإ نب يلع نب دمحأ نسح يبأو يوحنلا
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 يناعمسلا ديعس وبأ هنع ىورو «مهريغو . .يراصنألا

 . .يملسلا رضخلا نب يلعو «يبانجلا نسحلا وبأو

 نرقلا لاجر نم اذه يرزيشلا نيسحلاو .مهريغو
 يلع ثدحملا ريمألا ًاريخأ ركذنو . .يرجهلا سماخلا

 بيطخ نبا وهو «سابعلا يلع نب دمحم :نب دمحأ نبا

 (يداليملا رشع ثلاثلا) يرجهلا عباسلا نرقلا يف رزيش

 يف اورهظ نيذلا نيثدحملا زربأ نم هيتخأ عم ناك يذلاو

 . سدقلا يلاو بصنم ىلإ لوصولا عاطتساو «رزيش

 نبا رعاشلا بيدألاو هيقفلا يضاقلا نأ فيرطلا نمو

 ةيماللا بحاص (رفظملا نب رمع نيدلا نيز) يدرولا

 .رزيش يف ءاضقلا يلو دق مكحلا يف ةروهشملا

 نينرق لالخ تبجنأ يتلا ةزاتمملا ةئيبلا يه كلت

 لزالزلا نكلو . .ةراتخملا ةبخنلا هذه نمزلا نم

 حوبل ًالاجم دعب اميف عدت مل تابكنلاو ثادحألاو

 رثعن داكن الف مويلا تفلتنو . . .رعاش حادص وأ بيدأ

 تالواحملا ضعب الإ مهللا . .ةيبدأ ةبهوم ةيأ ىلع

 ىلع نضي يذلا فوطصلا دومحم ذاتسألا دنع ةيرعشلا

 .اهنم تارذش رشنب عباطملا

 رزيش هكاوف

 اهضايغو رزيش نأ ةلاحرلاو نوخرؤملا ركذ

 يف لوقي ءادفلا وبأ اذهف ءاههكاوفو اهنيتاسبب ةروهشم
 ةريثك هكاوفو نيتاسبو راجشأ تاذ يهو» :نادلبلا ميوقت

 ىصاعلا هايمب ىورت تناكو 2. . .نامرلا اهرهشأ

 تحت نآلا عقت يتلا ةينامورلا ةانقلا اهرهشأو «تاونلقلاو

 فوجب ةروفحم يهو «ةثيدحلا ةيئابرهكلا ةطحملا
 اهردصمو «ةديبع يبأو ضيرعلا يتيرق تحتو ضرألا

 يضارألا يوزتو رزيش مامأ نم ذفنتو «ةيشابلا رسج
 ةعونتملا هكاوفلا نئانج اهتمدقم ىفو ًاعيمج ةيلامشلا

 لسنلا نم اهدفتم دع امهر لالش كالحتو «ةزيمتملا

 نورخآ اهامسأو .««رزيش ةقلش» ناكسلا اهامسأف
 .«بارسلا»

 «ةنمزألا عباتت عم رثدنا دق هعيمج كلذ نكلو

 :نأ «(م1975) ماع يف ايركز يفصو دمحأ ركذيو

 هَ

 رزيس

 نيتاسبلاو راوزألا ةلاحو .نامرلا نم ًاليلق كانه»

 ةعارز راشتنا عمف ءًاضيأ يقب اذه تيل ايو 2. . .ىطسو

 ىلإ مهريغ نيريثكك ةقطنملا هذه وحالف دمع نطقلا
 نب ةماسأ بعالم تناك يتلا ةرمثملا راجشألا ثاثتجا

 ةليلظ تاباغ نم اهولوحو ءهوهلو هديص عتارمو ذقنم
 ةعارزل اهنم ًامسق اولوح مث «نطقلا ةعارزل لوقح ىلإ

 ةصاخبو «هكاوفلا امأو . . .تاورضخلاو بوبحلا

 يتلا . . .صاجإلاو قاردلاو زوللاو حافتلاو نامرلا

 اهتدوجو اهتردنل بيرق دهع ىتح سانلا ثيدح تناك

 . نيع دعب ًارثأ تحضأ دقف

 .دعبو

 ىلع اهيضامو رزيش عوبر يف انتلوج تناك دقلو
 لالطأ لالخ نمو . . يصقتلاو لومشلا نم ءيش

 اهتروعان نينأو .ةيرثألا اهدباوأ اياقبو ءاهتعلق
 فيط :ىمسأ الو ىلحأ ال نيفيط قناعن انك . .ةليمجلا

 الجس نيذللا سرافلا رعاشلا فيطو «ةنيصحلا ةنيدملا
 خيراتلا تارتف جرحأ نم ةرتف يف رخافملاو داجمألا

 افلخو ءاباغ مث . . .اهرطخأو يمالسإلا يبرعلا

 نايقبتس . .ىلتت ةربعو «ىلثم ةريس ةقحالتملا لايجألل

 . اهيلع نمو ضرألا هللا ثري ىتح نمزلا مف يف ةدورغأ

 زابنق ديلو

 رزيشو ذقنم ىنب

 نع ثيدح اهيف امب ليصافتلا نم مدقت يذلا دعبو

 ةريبكلا ةيعيشلا ةرسألا هذه صخن نأ ىرن ذقنم ينب

 ناضمر دمحأ روتكدلا ملقب ةبوتكم ةيلاتلا ةساردلاب

 : دمحأ

 ةنس /ه141 84 ةنس) رزيش يف ذقنم ينب ةرامإ نع امأ

 ضوح يف ةعقاولا ةعلقلا تناك دقف (م07١1---١0

 اهبو ةيطنزيبلا ةيروطاربمالل ةعباتلا طسوألا يصاعلا رهن

 ةرابلا فقسأ رمأب رمتأت ءاهنع عافدلل ةيطنزيب ةيماح
 يبأ كلملا ديدس لمع دقو .هل ًارقم رزيش ذختا يذلا

 ماع ذنم اهيلع ءاليتسالا ىلع ذقنم نب يلع نسحلا
 هنأ ملعو «نيصحتلا ةديج اهدجوف ,م١٠ا// ه١



 رزيس

 ماقف ءربصلاو ةليحلاب الإ اهيلع ذاوحتسالا عيطتسي ال

 لتي فرعيو رزيش ةعلق نم بيرق لت ىلع نصح ءانبب
 رسجلا لت نيب ناكو «هتريشعو هلهأ هيف عمجو رسجلا

 هيلع بئوف صارخلاب فرعي نصح رزيش ةعلقو اذه
 امم ؛مورلا نم اوناكو هلهأ ىلإ نسحأو فيسلاب هذخأو

 اوضرعو كلملا ديدسل نوسنأي مهسفنأ رزيش لهأ لعج
 هلعج امم ءمهيلاو ىلإ عوجرلا نود نصحلا ميلست هيلع

 ةلودلا ديدس نأ الإ .رمألا ئداب يف ضفرلاب رهاظتي
 يصرخ نأ نقتل اهنبم ىلا هتساستل ًالامكتنا ىأذ

 .هلاومأو هكالمأ ءاقب عم .هل هعفد لامب رزيش فقسأ

 ةعلق ريمعت يف كلذ رثأ رهظو رزيشب ةماقإلاب هل حمسو
 حمسو ءاهنيصحتو «م١8١1١/-ه1414 ةنس رزيش

 ديدس ءاليتسا نأ الإ .اهنع ليحرلاب ةيطنزيبلا اهتيماحل
 نب ملسم ةلودلا فرش ةظيفح راثأ دق ءرزيش ىلع ةلودلا

 ىلوتسا نأ قبس يذلا .لصوملا ريمأ يليقعلا شيرق

 فرش نكلو ةعلقلا ىلع ءاليتسالا دارأو بلح ىلع

 راصحلا اهيلع ماقأف اهيلع ءاليتسالا ةبوعص كردأ ةلودلا

 رزيش ةمالس نيمأتلو . صمح ىلإ هشيج نم ءزجب راسو
 ةرشعب ردقي الام ةلودلا فرش ىلإ ةلودلا ديدس لسرأ

 تنب ةروصنم هتأرماو ركاسعلا يبأ هنبا ةبحصب رانيد فالآ

 راصح كف لباقم يف ذقنم تنب ةعيفر هتخأو .عوطملا

 نأ ريغ .ه470 ةنئس رزيش نع هركسع لحرف «رزيش
 هفلخو ةلودلا فرش عم حلصلا دقع بقع يفوت اديدس

 ةنس رزيش ىلع يلع نب رصن فهرملا يبأ ةلودلا زع هنبا

 ةلودلا زع مكح لئاوأ يفو .م87١1 ةنس /ه5

 فرش ىلع رصتنا يذلا شمتلق نب ناميلس رطخ ههجاو
 «بلحو ةيكاطنأ نيب ةعقوم يف يليقعلا شيرق نب ةلودلا

 كلمتف ءماشلا دالب يف هكالمأ لك ىلع ىلوتسا يلاتلابو

 ذخأو رزيش نم ًابيرق حبصأو «باطرفكو نامعنلا ةرعم
 لمحي لام ىلع هحلاص» ارصن نأ الول اهيلع موجهلا يف

 . (هيلإ

 نيب ة ئادلا برحلا ةصرف ذقنم نب رصن زهتناو

 درتساف «شمتلق نب ناميلس لتقو ةميزهب تهتنا

 ضل

 مدق املو .ناميلس اهيلع ىلوتسا نأ قبس يتلا باطرفك

 تاراصتتنال ًادح عضيل ماشلا دالب ىلإ هاشكلم ناطلسلا

 ةيقذاللا ىلع هرمأو هتعاط يف ذقنم نب رصن لخد شتت

 رصن نيب عازنلا بد نأ ثبل ام مث . باطرفكو ةيمافأو
 هاشكلم ناطلسلا بئان رقنسقآ ةلودلا ميسقو ذقنم نب

 لام ىلع هحلاصف م88١٠/-ه١1480 ةنس بلح ىلع

 .هل هعفد

 ةيمافأ داعأ نأب هتين نسح ةلودلا ميسق رهظأ دقو

 رصنل يبالكلا بعالم نب فلخ نم اهيلع ىلوتسا يتلا
 شنت ةزوح يف ةيمافأ تعقو نأ ثبل ام مث .ذقنم نبا

 . سلبارط راصحل هقيرط يف وهو

 ىلإ مضي نأ همكح ءانثأ ذقنم نب رصن عاطتسا دقو

 نم ريثكلا باطرفكو ةيمافأو ةيقذاللا ىلإ ةفاضإلاب هترامإ

 ندملا هذه مامز يف ةلخادلا نوصحلاو عالقلاو ىرقلا

 نم انوفسأ نصحو صمح برق نيمطل نصح يهو
 مث رزيش ةلابق يف سيبق وبأ نصحو «نامعنلا ةرعم

 نب ركاسعلا وبأ نيدلا زع هوخأ هفلخ مث . فايصم نصح

 تمعن هدهع يفو «م94١١ ةنس «ناطلس» ذقنم نب يلع

 .ريبك يداصتقا ءاخرب ةرامإلا

 ذقنم نب ناطلس مكح ةرتف يف رزيش تانالع امأ

 تناك دقف نيملسملا ءارمألاو كولملا نم هلوح نمب

 يف رامع ينبو بلح يف ناوضرب هتقالعف «ةنسح

 هنبابو قشمد يف (م1-5١١1178) نيكتغطبو سلبارط

 ثبل ام نكل «ةبئاش اهبشت مل (م1١1-78١76) يروب

 تاقالعلا تءاس مث «يروب نب ليعامسإ قشمد يلو نأ

 .اهيلع ءاليتسالا ليعامسإ لواح دقف رزيشو قشمد نيب

 نع فارصنالل لاملا نم غلبمب هاضرتسا ًاناطلس نأ الإ

 نم لكب هتقالع امأ .ةغلاب ةبوعصب اهنع لحرف ةنيدملا

 نب دومحم ةامح يلاوو بعالم نب فلخ ةيمافقأ ريمأ

 ةوادعلا نأ الإ .بورحو ةوادع ةقالع تناك دقف ءاجارق

 ةياهنلا يف تهتنا ةامح يلاو دومحمو ءرزيش نيب
 ةنس جنرفلل ةعباتلا ةيمافأ ةمجاهمب جنرفلا دض فلاحتلاب

 .م14 /ههام

 دعي مهرمأ لحفتسا دق دركنت ةماعزب نويبيلصلا ناك



 انو

 عايضلاو عالقلاو ةيمالسإلا تاوقلا ىلع مهراصتنا

 دركنت ادغف «م0١١١ ةنس ةصاخبو ةبيرقلا ةيمالسإلا

 اهيلع ةراغإلاب ماقف 13218 نيزيت ةكرعم يف ندملا ددهي

 ءاهلهأب لكنو اهل ةعباتلا ىرقلا ىلعو م8١١1 ةنس
 كلتل ًايدافت هعم حلص دقع ىلإ رزيش ريمأ رطضاو

 درجمبو ةدحاو ةنس حلصلا ةدم تناكو «تامجهلا

 .رزيش ىلع موجهلا دركنت دواع حلصلا اذه ةدم ءاهتنا

 رخآ حلص دقع ىلإ ذقنم نب ناطلس ريمألا رطضا امم

 تامجهلا ترمتساو مالسلل انمث لاملا نم غلبم عفدب

 ةفيلخ دهع يف رزيش ىلع نييبيلصلا لبق نم ةرركتملا

 ىلع نييبيلصلا صرحل ةجيتنو «يكاطنألا رجور دركنت
 مل ءاهل مهراصح رارمتساو سلبارط ىلع ءاليتسالا
 ةنس يفف ءاهيلع نويبيلصلا راغأف ءاهعباوتو رزيش ملست
 رزيش ىلع نادروج ميلو راغأ م8١٠1 /مه١

 «سلبارط راصح ىف رمتسيل نؤملا ىلع لوصحلل

 مهرودب اوماق نييبيلصلل تلآو سلبارط تطقس امدنعو

 .م١١١1١ / ه6 ةنس رزيش ىلع موجهلاب

 تامجهل تضرعت رزيش نأ انل حضتي مدقت امم

 . سلبارطو ةيكاطنأ نيتيبيلصلا نيترامإلا
 ام تمدقو داهجلا ةكرح يف رزيش تكراش دقو

 هذه داهجلا ةكرح نأ كلذ ؛ةيمالسإلا شويجلل عيطتست

 مكحت نأ ةيبيلصلا ىوقلا هيف تداك تقو يف تءاج

 .رزيش لوح قدانخلا

 ماق دقف «ةيلخادلا تارماؤملا نم رزيش ملست ملو

 ءاليتسالا ضرغب ةرماؤمب م7١١1 /ه85 ٠ا/ ةنس ةينطابلا

 . لشفلاب تءاب هذه مهتارماؤم نأ الإ «ةنيدملا ىلع

 دهع يف ةيطنزيبلا ةيروطاربمالا تدده دقو

 -م1١1-18١١417) نينموكانح حومطلا اهروطاربما

 مايقلاو ةيروطاربمالا كالمأ عاجرتسا دارأ يذلا ءرزيش

 ةيمالسإلا زكارملا ضعب عازتنال ةكرتشم ةيبيلص ةلمحب

 ةرامإ نيوكتل صمحو رزيشو بلح يهو «ىربكلا

 يددنوميرل يطنزيبلا روطاربمالا اهب دهعي ةديدج ةيبيلص

 ىلإ اهتداعإ يوني يتلا ةيكاطنأ نع هل ًاضيوعت هيناوب

. 
 رريس

 «بلح مامأ اولشف املو ةيطنزيبلا ةيروطاربمالا ةريظح
 ةنس نامعنلا ةرعم مث براثألا ىلع اولوتساو اهوكرت

 مهريس اوعباتو باطرفك ىلع مث «,م58١1 /ه5

 تاوقب ةنسلا سفن يف راصحلا اهيلع اوقلأو رزيش وحن

 نع عافدلا يف ًادلجو ًاربص اهلهأ رهظأ دقو ةريبك

 ءأموي نيرشعو ةعبرأ رزيش نع عافدلا رمتساو . ةنيدملا

 ام نأ الإ ءداتعلاو حاورألا نم ريثكلا رزيش اهيف ترسخ

 هبهأتو مهبرقب هشيج دشح نم يكنز نيدلا دامع هب ماق
 ةلمحلا هذه لشف يف ماهسإلا يف لضف هل ناك لاتقلل

 . ةيبيلصلا ةيطنزيبلا

 هنبا هفلخ «م604١١ ةنس ذقنم نب ناطلس ةافو دعبو

 دعبو ذقنم ينب ءارمأ رخآ دمحم نيدلا رصان ةلودلا جات

 لازلز ثدح ريمألا اذه مكح نم تاونس ثالث نم لقأ

 ىلإ ىدأ ءم6١1ا/ /ه04857 ةنس ماشلا دالب يف ريبك

 :لازلزلا كلذ راثآ نع يزوجلا نبا لوقيو ءدالبلا رامد

 ةيمافأو ةرعملاو باطرفكو رزيشو ةامح تبرخ دقو»

 سلبارطو ةيقذاللاو ةقرعو داركألا نصحو صمحو
 . عالقلاو دالبلا راوسأ تمدهتو ةيكاطنأو

 ةنيدملا تمدهتو ذقنم ىنب ةرسأ تكله اذكهو

 دومحم نيدلا رونل ةعبات كلذ دعب رزيش تراصو

 . ةيهافرو زعو نأش تاذ ةلقتسم ةرامإك اهتيرح تدقفو

 رضحتلا نم هوباصأ ام مغر مهنإف ذقنم ونب امأ

 مهترامإ هتغلب امو ءرزيشل مهتسائر ءانثأ ندمتلاو يقرلاو

 ًاقلطم اولختي مل مهنأ الإ ؛يفاقثلاو يداملا مدقتلا نم

 نوكي دقو .ةوادبلا ةايح .ةميدقلا مهتايح رهاظم نع

 ةايح نيب تعمج ةايح اوسرام مهنأب لوقلا ملسألا نم

 مهناسرفو مهؤارمأ فصتاف ءرضحلا ةايحو ةوادبلا

 ءارعشلا لوحف مهفوفص نيب رهظو «ةماهشلاو ةعاجشلاب

 رشتنا يذلا تقولا سفن يف «ةغللاو وحنلا ءاملعو

 «نوعريو نوعرزيو نوديصتي رزيش لوح مهضعب

 برحلا نم ًاطيلخ رزيش يف ذقنم ينب خيرات ءاج اذكهو

 ةهج نم ديصلاو يعرلاو ةعارزلا ةايحو ةيسورفلاو
 اودقعو روصقلا مهؤارمأ نكس دقو اذه «ىرخأ



 خسنو رعشلا ضرقب اونعو ءملعلاو بدألا سلاجم
 نولقنتي اوذخأو .تاطوطخملاو بتكلا عمجو نآرقلا

 كلت لك يفو بلحو ةامحو باطرفكو رزيش نيب
 قساوجلاو روصقلاو رظانملا مهل تناك قطانملا

 تاالاجم ىتش يف مهؤارمأ مهسأو «ةسناؤملا سلاجمو

 .ذقنم نب يلع نب دشرم ريمألا نإ ليق ىتح «طاشنلا

 خسن ىلع صرحلا ديدش ناك .ذقنم نب ةماسأ دلاو

 . اهتباتكب زتعيو رخفي ناكو ةبهذم ًاخسن ميركلا نآرقلا

 اونعو ذقنم لآ اهب علوأ يتلا ءايشألا مهأ نم لعلو

 وأ ملكت نم لك اهركذ يف بنطأو ؛ةصاخ ةيانع اهب

 رزيش يف اهل اومظن دقف ءديصلا ةضاير مهنع بتك

 ديصلا عاونأ يف ةصصختم ةلماكتم ًاقرف اهيحاوضو

 اوراتخاو ةنيعم ًامايأ ةضايرلا هذهل اوددحو .ةفلتخملا

 لوقي كلذ يفو ءًاددحم ًادعوم ديصلا نم عون لكل

 زاب بناجلا كلذ يف ناك لجحلا تراص فيكف» : ةماسأ

 ربخأ ًاسراف نوعبرأ هباحصأو كيلامم هعمو .هيلع لسري
 هذه يف ةقئافلا مهتردقمب رختفي مث .ديصلاب سانلا

 الو بنرأ روثي الو ريطلا ريطي داكي الف :لوقيف ةضايرلا

 اوناك ريزانخلاو ءاملا ريط ىتح .«هاندطصا الإ لازغ

 .اهنوداطصي

 ينب ةيانع نيرصاعملا نييبيلصلا راظنأ تعرتسا دقو

 نم مهنع اوذخأف هيف مهتعاربو ديصلا ةضايرب ذقنم
 يف كلذ اونودو ريثكلا ءيشلا اهديلاقتو اهدعاوق

 هابتنا دش يذلا رمألا .مهبتك يف اهولجسو مهتاركذم

 ةيانعب عوضوملا اذه اوجلاعف «نييبرغلا نيثحابلا قيرف
 ديصلا ةضاير نأ كلذ .هنع مالكلا يف اوبنطأو ةصاخ

 برحلا بيترت هنأك» مظنو ديلاقت اهل ذقنم ينب دنع تناك

 الو هبحاص عم ثيدحب دحأ لغشي الو ءمهملا رمألاو

 يف ريطلاو بنارألا رظنل ضرألا يف رحبتلا الإ مه مهل
 . «اهراكوأ

 0 (رايتعالا عجارو رايدلاو لزانملا : عجار)

 دمحأ ناضمر دمحا روتكحدلا

 مولا

 ركيش

 اهتاجوتنمب رهتشت ةيقرشلا ناتسكاب يف ةئيدم
 ةعيشلا نم اهناكس ةيرثكأ .ةهكافلا اميس ال ةيعارزلا
 نوقلطي يتلا تاينيسحلاو دجاسملا نم ديدعلا اهيفو

 رشتنت امك «ةيناتستلبلا ةغللا اهلهأ ةغلو (ًأرس متأم) اهيلع

 يف نيينيدلا بالطلا نم مويلا اهيفو ةيودرألا ةغللا اهيف

 ضعب اهيفو ًابلاط نيرشع يلاوح ءالبركو فجنلا
 . ةينيدلا سرادملا

 ناويدلا بحاص

 اهلاجر ضعب نأل هب ترهتشا ةيناريإ ةرسأ مسا
 ةرسألا هب ترهتشا مث هب رهتشاف بصنملا اذه ىلوت

 بصتنملا اذهل اهلاجر لك يلوت مدع نم مغرلاب ءاهلك
 لوألا ريزولا ناك يذلا ينيوجلا دمحم نيدلا سمش لثم

 نب اقابآ ةموكح نمز يف ةعساولا تايحالصلا بحاصو

 .وكالوه

 تلوت يتلا ةيناريإلا رسألا رهشأ نم ةرسألا هذهو

 ةيمزراوخلاف ةيقوجلسلا ةلودلا مايأ ذنم ةريبك بصانم
 . ةيلوغملاف

 ةرادإ ةلودلا يف ىلوتي ناويدلا بحاص ناكو

 امم ؛«تادراو نم ةكلمملا ىلإ دري امو ةيلاملا نوؤشلا

 مساب ةريخألا روصعلا يف هتيمست ىلع حلطصا ام لداعي

 ءالع وه ةرسألا هذه لاجر رهشأو .(ةيلاملا ةرازو)

 باتكلا بحاص خرؤملا ينيوجلا كلم اطع نيدلا

 .ياشك ناهج :ريهشلا

 ىتح ةرسألا هذه دارفأب بقللا قصل دقف انلق امكو

 هسفن ينيوجلا نيدلا ءالعو بصنملا اولوتي مل ولو

 مكاحلا بصنم هيلوت ىدل ىتح ناويدلا بحاصب رهتشا

 .اقابا ةيالو نمز قارعلل ماعلا

 نم نيدلا ءالع يبأ دج عيدب نيدلا بجتنم ناكو

 ناطلسلا نم نيبرقملا دحأو هرصع يف باتكلا ريهاشم

 وهو «تافلؤم ةدع هلو ءهطالب يفظوم رابكو رجنس



 انف

 هعفشف طاوطو ديشرلل رجنس ناطلسلا ىدل عفش يذلا

 .هب

 ناكو ءدمحم نيدلا سمش وه نيدلا ءالع دجو

 لظو «هاشمزراوخ دمحم ناطلسلا لاجر رابك نم

 ىلإ خلب نم لوغملا مامأ هتميزه دعب ىتح هل ًامزالم
 نيدلا لالج هدلو لاجر نم ناك مث 7177 ماع روباسين

 . يتربكنم

 دمحم نب دمحم نيدلا ءاهب وه نيدلا ءالع وبأو

 يذلا (رومتنج) يلوغملا ناطلسلا ناويد بحاص ناك

 .نآاق ياتكوأ لبق نم ناردنزامو ناسارخل ًامكاح ناك

 شيج ادئاق روقنس ناغت ريمألاو ةجارق ريمألا مجاه املو

 رومتنج لسرأ ءروباسين ةنيدم يتربكنم نيدلا لالج

 ءاهي ناك تقولا اذه يفو . تالبلك ةدايقب امهدصل ًاشيج

 تاالاجر نم ددع عم برهف ءروباسين يف دمحم نيدلا

 املو يتزيزم نيدلا جات ىلإ اوؤجلو سوط ىلإ روباسين
 نيدلا لالج شيج يدئاق ىلع رصتنا يذلا تالبلك ملع

 ىدل نيئجال روباسين تالاجرو نيدلا ءاهب نأ يتربكنم
 «نيدلا جات نم مهبلطي ثعب سوط يف نيدلا جات

 مهلبقتسا يذلا تالبلك ىلإ مهميلستل اذه رطضاف

 مهب بحر يذلا رومتنج ناطلسلا ىلإ مهلسرأو ةوافحب

 بحاص) بصنم نيدلا ءاهب ىلوو «مهمركأو رخآلا وه
 ةنس يأ نيماع دعبو .ناردنزامو ناسارخ يف (ناويدلا

 (نآاق ياتكوأ) ىلإ ةمهمب زوغرغو نيدلا ءاهب ثعب 778

 ةحول نيدلا ءاهب ىلإ ىدهأو ءامهماركإ يف غلاب يذلا

 ىلإ لوغملا كولم اهمدقي عارذ فصن اهلوط ةيبهذ
 .كلامملا ناويد ةسائر هالوو ع مهيبرّقم

 ًامكاح حبصأ يذلا زوغرغ قحتلا نأ دعبو

 7ا/؟ ةنس نآاق ياتكوأ ركسعمب ناردنزامو ناسارخل

 . هنع ةباينلاب مكحلا يلوتل نيدلا ءاهب حشر

 مكاح نوغرآ ريمألا هجوت امدنع 557 ماعلا يفو

 ناخ كويك ركسعم ىلإ زوغرغ دعب ديدجلا ةيبرغلا دالبلا

 ناتسجروكو ناجيبرذآ ىلع ًايلاو نيدلا ءاهب بصن

 هرافسأ يف هتقفرب هلعجو ءاهل ةيذاحملا قطانملاو مورلاو

 هلعج 14ا/ ماعلا يفو 540 وأ 545 ةنس اهب ماق يتلا

 ناك يتلا تايالولا ىلع نيسح ريمألا ةكراشمب ايلاو

 .وه اهالوتي

 561١ ةنس عبارلا هرفس نم نوغرآ ريمألا داع املو

 ايلوغمو نيدلا ءاهب نيع ناسارخ ةيالو ىلإ هلوصو دنعو

 نيدلا ءاهب رمع ناكو «دزيو قارعلا ىلع ًايلاو رخآ
 .اماع نيتس كاذموي

 هجوتف دهعلا كلذ ءارمأ ةضراعم هجاو هنأ الإ

 ةئس ناهفصأ ىلإ هلوصو ىدل يفوتف قارعلا ىلإ ًاهركم
 6١"

 رعش هلو هنامز ءالضف نم اذه نيدلا ءاهب ربتعيو

 ةلمج هنمو «خيراتلا بتك يف روكذم ةيبرعلاو ةيسرافلاب

 بحاص تيب فرش يف نايبلا ناويإ فرش) باتك يف

 .يناهفصألا نيدلا ماظن يضاقلل (ناويدلا

 هذه لاجر رهشأ ىنيوجلا كلم اطع نيدلا ءالع امأ

 حبصأ دقو 798 ةنس دلو دقف ريبكلا خرؤملاو ةرسألا

 لمعو ًابتاك نيرشعلا هغولب لبق هبابش ناوفنع يف وهو
 يذلا نوغرآ ريمألل نيبرقملا نم ىحضأو «ناويدلا يف

 ديم علا 911 ةنييوم ىلع شع يمص كح

04. 

 كولملا طالب ىلإ ناريإ رداغي ام ًاريثك نوغرآ ناكو
 نوؤشب قلعتت رومأل مروقارق ةمصاعلا يف لوغملا
 ناك يذلا نيدلا ءالع بحطصي ناك ام ابلاغو «ةكلمملا

 كلت يف هلاحرتو هلح يف هقفاريف «هباتك صاوخ نم
 ١ ١ .رافسألا

 ىف هلوقب رافسألا هذه هسفن نيدلا ءالع فصيو

 يزجع نم مغرلاب يلع هب هللا ّنم امم» :هباتك ةجابيد
 لك ينتدعبأ «نينس رشع تماد يتلا يرافسأ : نايبلا نع

 توبكنعلا جسن دح ىلإ ملعلا ليصحت ةلصاوم نع دعبلا

 فلأ يذلا ماعلا انبسح اذإو «ةيملعلا يقاروأ ىلع ًاتويب

 ه٠516 ماعلا وهو (ياشكناهج) هباتك نيدلا ءالع هيف

 أدب هنأ انملع 77 ماعلا يأ هيف دلو يذلا ماعلا انحرطو

 .هرمع نم ةرشع ةعباسلا ذنم نوغرآ ةمزالم



 يف نوغرآ عم 545 وأ 544 ماعلا ةرم لوأل رفاس

 نيدلا ءاهب هوبأ هعم ناكو ءايلوغنم ىلإ ةيناثلا هترايز

 اوثيرتف «كويك ةافو أبن اوعمس زارط اولصو املو دمحم

 . ناريإ ىلإ اوداع مث ةرتف

 يف نوغرآ ينيوجلا كلم ءاطع نيدلا ءالع مزال

 هسفن نع عافدلل ركسعملا ىلإ 741 ةنس ةيناثلا هترايز

 ءركسعملا يف هثوكم لاطو .هيلإ ةهجوملا مهتلا نم

 .مكحلا نآ اق وكنم يلوتو ناخ كويك ةافو نم دتماو

 هتءارب تبثأو ةدملا هذه لاوط هسفن نع عفاد نأ دعبو

 كويك ةجوز ةموكح ةرتف يف ناريإ ىلإ داع وغراي يف

 ناريإ ىلإ هلوصو روفو «نوتاخ (شمياغ لوغوأ) ناخ

 مروقارق يف ركسعملا ىلإ ههجوت ىدل ًاضيأ نوغرآ قفار
 «نآاقوكنم بيصنت يف (ياتليروق) تالافتحا روضحل

 يف نآاق وكنم ركسعم يف رهشأ ةسمخو ةنس ىضمأو

 هنإ :(ياشكناهج) هباتك ةجابيد يف ركذ امكو .مروقارق

 نم ددع عمتجا نآاق وكنمطالب يف ةدملا هذه هئاضق يف

 فلكي نأ هيلع اوحرتقاو نآاقوكنم ىدل هباحصأ صّلخ

 هرابخأو هراثآ هيف ركذي هل ًاخيرات بتكي نأب نيدلا ءالع

 . ةرساكألاو ةرصايقلا ةسرطغ دري لكشب

 ببسي بلطلا ةيبلت مدع نع رذتعا نيدلا ءالع نكل

 مدعو «ءاملعلاو ملعلاب نامزلا كلذ لهأ مامتها مدع

 حاحلإلا دعبو ءبولطملا لكشلاب ةمهملا ءادأ هتعاطتسا

 هذه يدؤي نأ نكمي نم دوجو مدعب هداقتعاو ريثكلا

 رشع ىضق ناك هنألو .ءىدؤت نأ بجي امك ةمهملا

 ةرم نم رثكأ رفاسف ةيلوغملا راطقألا يف ًاحئاس تاونس

 ايلوغنمو روغيإو ناتسكرتو رهنلا ءارو ام دالب ىلإ
 ناك هنألو ءةمهملا ثادحألا هسفنب دهاشو «نيصلاو

 ناك هنإف ءامود مهل ًامزالمو لوغملا كولم ىدل ًابرقم

 اياضقلاو ثادحألا مهأ نم ريثكلا ىلع مهلالخ نم علطي

 كلذل «مهتاياورو مهتاياكح ىلإ عمتسيو تثدح يتلا
 هتاعومسمو هتادهاشم نودو هصاوخ بلطل باجتسا هلك

 56٠ ةنس هفيلأتب أدب دقو (ياشكناهج) ىمسملا هباتك يف
 .5048 ةنس همتأو

 فر

 راثآلا دقفت مروقارق يف اهاضق يتلا ةدملا لالخو

 نم ربتعت يتلا غيلاب ابودرأ ةنيدم راثآ اميس ال ةميدقلا
 ةنيدم اهيلع تينب يتلا ةميدقلا ناتسروغيوأ ةكلمم

 .نآاق ياتكوأ نم رمأب مروقارق

 مروقارقل ةريخألا هترايز نم كلم اطع داع نأ دعبو

 لخد نيح 704 ةنس علطم ىتح نوغرآ عم لغشنا
 ركسعم ىلإ ىرخأ ةرم نوغرآ هجوتو ناريإ وكالوه
 نم ناتروغش لهس نم ههجوت لبق بختناو نآ اق وكنم
 دمحأ ريمألاو ؛كلم يارك هنبا نم الك خلب عباوت

 وكالوه ىدل روضحلل كلم اطع نيدلا ءالعو يجكتيم

 نوؤش يلوتل مهبانأو «حلاصملا ريبدتو تامهملا بيترتل
 .ناردنزامو ناسارخو قارعلا

 وكالوه باتكو يمزالم نم حبصأ خيراتلا اذه ذنمو

 يف ردحنا ىتح موي دعب ًاموي هتيص عفتراو نيبرقملا
 ئراقلا ىري امم) «لوفألا وحن هبكوك هرمع رخاوأ
 . (ينيوجلا لآ :ثحب يف هريغ ليصفتو هليصفت

 .ينيوزقلا دمحم ذاتسألا هنع هبتك ام اذه

 دري هخيرات ىف ءادفلا ابأ نإ لوقلا نم دب ال هنأ ىلع

 مقن هنأ ىلإ ينيوجلا كلم اطع نيدلا ءالعل اقبأ داهطضا

 . مهل هتيامحو نيملسملا عم هفطاعت هيلع

 هل ًالضاف ًاريبك ًاردص ناك) :ءادفلا وبأ هنع لوقيو
 : (ةيكرت ءانسح يف رعش

 يننإف ينع بارعألا ةيدابأ

 يقئالع تطين كارتألا ةرضاحب

 يننإف نويعلا لجن اي كلهأو

 قياضتملا قطانلا اذهب تننج

 يناثلا ءزجلا يف يبيبشلا اضر دمحم خيشلا لوقيو

 : يلي ام (يطوفلا نبا) :هباتك نم

 ام لك ينيوجلا نيدلا ءالع بحاصلا ةريس يفو»

 «لوغملا ماكح نم ةاغطلا نيينثولل ركنتلا ىلع لدي

 قرشلا يف اهرمأ ىلع ةبولغملا ةيمالسإلا ممألا ةداعإو

 ءالؤه ناك ولو «ةيمالسإ ةيار لظ يف شيعلا ىلإ
 :ةيلرغملا “تومتشلا نم مهيأ ةويلسعلا



 باذعلا بحاص نم

 باذعلا بحاص

 رخستت تاراعش درجم ىلإ مالسإلا لّوحت نأ دعب

 ةريخألا مامأ عدار كلانه دعي مل «ةطلسلا ةحلصمل

 يّدصتلاو اهدوجو ةيامح لجأ نم ةليسو ةيأ مادختسال

 نوكي نأ نود نم ءاهيضراعمو اهموصخل ةوسقلا ىهتنمب

 ةيعمقلا اهتالمح نم ىجنم يف هزومر وأ مالسإلا

 زومرلل ةيواعم نب ديزي ةهجاوم دنع انه فئوتن . ةئيرجلا
 ةنيدم كاهتنا «ءالبرك ةرزجم)اهل هتحابتساو
 وأ لجو امنود ؛«(قيناجملاب ةبعكلا فذق « لَو لوسرلا

 ةقالعلا كلت تفلأ يتلا ريهامجلا طخس نم قلق

 ةطلسلل يساسألا اهؤالو حبصأو مالسإلا عم ةيحطسلا

 .همساب ةمكاحلا

 .ديزي اهيف طّروت يتلا ةسايسلا دقن يف ليق امهمو
 اذه نإف «كلذ ديعب هترسأ مكحبو هب تدوأ يتلا يهو

 هفلس امنإو «يناثلا ينايفسلا ةفيلخلا هدئار نكي مل جهنلا

 ةيصخشلا جذومن نيخّرؤملا ضعب هيف ىري يذلا
 «مالسإلا ةلاه ًاقرتخم ءهل سسأ دق ؛«ةيليفايكملا»

 ةيفصتو ةغوارملاو ةوشرلاك «ةفرحنم بيلاسأ مادختساب

 ىقبيس يذلا جهنلا اذه رصانع نم كلذ ريغو «موصخلا

 ءافلخلا ىدل مكحلا ديلاقت نم  ةليلق تاءانثتسا ادع -

 ىفكت .نورق ةدعل نيملسملا ءارمألاو نيطالسلاو

 ىف يتايسلا لايتغالا دئار ناك ةيواعم نأ ىلإ ةراشإلا

 . ةلئكطغ يلع مامإلا ةداق ريبك لاط يذلا كلذ ءمالسإلا

 نب نمحرلا دبع دنع فقوتي ملو ؛«(يعخنلا رتشألا)
 ضعبو . . ةلئكلَظ يلع نب نسحلاو ءديلولا نب دلاخ

 لسعلاب جوزمملا مسلا قيرط نع مهلايتغا مت ءالؤه
 .لاثآ نبا بيبطلا هدادعإب صّصخت دق ناك يذلا

 «باذعلا بحاص»

 مّدلا ةقلح يف ناروّدلاو

 يلا اكو دب لل 122 راع مع ٍ |! ةجاحب دعي مل «ًةفيلخ ةيواعم حبصأ نأ دعب
 «نيرطخلا هئادعا نم صلختلل .ةيبط ةفصو ءارو رّتستلا

 فنعلا ناولأ ةفاكب مهتهجاومل ًادعتسم كاذنيح تابو

 ماع يأ ها ماعلا نم ًءادتباو .يدسجلاو يسفنلا

 «قارعلا يف ئشنأ «ةيمأ ينب ةفالخل يمسرلا نالعإلا

 هتمهم «زاهج» «ماظنلل ةروطخ رثكألا ةضراعملا ثيح

 . مهب تابوقعلا ّدشأ لازنإو «نمألاب نيلخملا» ةبقارم

 يذلا «باذعلا بحاص»ب فرعُي لجر هسأر ىلع ناكو

 ًانرتقم ءرداصملا ضعب يف بعرملا هادصو همسا دّدرت

 يذلا دايز نب هللا ديبع ةرصبلا يلاو عم ساسألا يف

 ضبقلا اوقلأ اذإ ىتح «ةنيدملا ءاحنأ يف هتطرش تبي ناك

 بحاص» ىلع هولاحأ «ةينمأ وأ ةيسايس ةمهتب لجر ىلع
 نبا يباحصلا مهيلع ضبق نيذلا نيب نمو ؛«باذعلا

 . "9 ريخألا مامأ هفقوم يف لوهلا يقل يذلا ةشرخ

 نم ةتس عم يدنكلا يدع نب رجح مادعإ ناكو

 ءةيواعم دهع يف بيهرتلاو عمقلا ةورذ «ةفوكلا ءامعز

 يدنكلا ميعزلا طاشن ىلع أدر ءاج «يسايس مادعإ وهو

 .ةمكاحلا ةطلسلل هيذدحتو ةفوكلا يف

 ةوقلا ىلع ماق يذلا يومألا مكحلا ّلعلو
 هسفن دجو «ةيفارحنا لئاسو نم اهقفار امو «ةحلسملا

 مامأ هدوجو ةيامحل هنيع حالسلا مادختسا ىلإ ًارطضم

 ةيعوضوم رثكأ تامّوقم كلمي اهمظعم ناك تاكرح

 عطتسي ملو ههجاو يذلا قزأملا لعلو . هنم ًاليدب نوكيل
 لّكمت ةطلس هسفن ميدقت يف هقافخإ وهو ءهنم جورخلا

 بقلب هئاسؤر ظافتحا نم مغرلا ىلع «مالسإلا

 اذه «نينمؤملا ةرمإب بطاختلا ىلع اوّرصأ لب ؛ةفالخلا

 يف نوددشتملا مهيف نمب «موصخلا ةمهادم نع الضف

 يذلا مالسإلا عقوم نم ؛ًانايحأ مهب ديدنتلاو «مالسإلا

 . نويعرشلا هولثمم مهنأب  مهعقومل ًاقفو - ضرتفي

 دبع نبا هاور ام دايز نب هللا ديبع (باذع بحاص) صصق نم )١(

 نب سيق يباحصلا نع ثدحتي وهو (باعيتسالا) باتك يف ربلا
 ًالاوق ناك هنأل هبيذعت دايز نب هللا ديبع دارأ) :يسيفلا ةظرح

 . (ءيش هبيصي نأ لبق تام باذعلا هل ّدعأ املف «قحلاب

 هللا ديبع نإ» :ةصقلا يوري وهو لوقي ةيبلحلا ةريسلا بحاصو
 سيق كلذ دنع لامف «باذعلا بحاصب ينوتئا :لاق دايز نبا

 .(تامف

 يف ةمدص ثدحي نآل ًايفاك (باذعلا بحاص) ركذ دّرمجم ناك دقل
 .(ح) لاحلا يف توميف ةشرخ نب سيق يباحصلا سفن



 باذعلا بحاص

 قّمصو ماظنلاب مهضعب قحتلا نيذلا ءاهقفلل ناكو

 ءافلخلا ىدل روعشلا اذه خيسرت يف زراب رود ءهل
 جيورتلا يف مهريثأت مهل ناك ءارعشلا كلذك :نييومألا

 نابإ يف اهتورذ تغلب يهو .قايسلا اذه يف راكفأل

 ةلاهب ةيواعم نب ديزي طيحأ دقو .دهعلا ةيالول ةلمحلا
 روهمج ىدل هتروص نيسحت اهنم فدهلا ناك

 تّلظ ةلاح سيركت ىلإ ىّدأ يذلا رمألا .نيملسملا
 دقنلا بايغ كلذ ةلصحم نم ناكف . ليوط تقول ةمئاق

 نم ةمعنلا ءايلوأ حدمب بانطإلا يف ةيشاحلا قارغتساو
 باحصأب ءرخآ بناج نم ديدنتلاو «ءارمألا ءافلخلا

 نّمم«ةنعللا مهيلع ّلحت نم لكو ««ةقدانزلا»و «ةنتفلا»

 نم .رمألا بحاصل مالستسالاو ءالولا ةناخ ريغ يف مه

 يف فصاوعلا تّبه امدنع «ديزي دجي مل روظنملا اذه

 عاونأ ىسقأ ىلإ ءوجللا يف جرح يأ ؛«هتفالخ علطم

 زومرلا كاهتناب أبعي نأ نود نم .هموصخ بيدأتل فنعلا

 هنأب كلذ هل اوغَّوس ءهرصق يف ءاهقفلا نأل ةيمالسإلا

 ةدحول برض مهحلطصم يف يهو ««ةنتفلا» ىلع ءاضق

 .نيملسملا

 نل .ديزيل مهضعب قفص نيذلا ءاهقفلا نأ ىلع
 نود نم ؛هيلإ لآ يذلا ريصملا نم هترسأ مكحو هوذقني

 كلت نع الصفنم ينايفسلا مكحلا طوقس نوكي نأ

 ءاهقفلا زاهج لقتنا ام ناعرسو .ةفصاعلا ثادحألا

 ةرسألا ءالو ىلإ نيقّلمتملا بكاوم ةيقبو ءارعشلاو

 .هسفن ديعي داكي خيراتلاب اذإو «(ناورم ونب) ةديدجلا

 تابارطضا ىلع «ةفوكلا اصوصخو ؛قارعلا يوطنيف

 نب كلملا دبع ةبوعصب هديعتسي نأ لبق «ةديدش
 نم «ةيواعم ناك اذإو .هرصع تالاجر ىوقأ «ناورم

 يف هيبأ نبا دايز عانقإل ًاريبك ًادهج لذب دق «لبق

 ةيصخش كلملا ديعل تقاس فورظلا نإف «هيلإ مامضنالا

 فسوي نب جاجحلا يأ «ةمهملا هذه اهيلإ لكوأ «ةيتاع
 فنعلاب ءاماع نيرشع وحن ميلقإلا اذه عبط يذلا يفقثلا

 .يعامجلا لتقلاو «بيهرتلاو

 نيب ام ىلع «جاجحلاو دايز نيب ةقرافملا لعلو

 ليمي فالتخالا نأ .:ةكرتشم تافص نم نينثالا

 بو

 يذلا جاجحلا سكع ىلع «ًءاكذ رثكألا «دايز ةحلصمل

 ددرتي نأ نود نم «كلملا دبع دي يف ةعاوطم ةادأ ناك

 ةحلصم يف كلذ ناك اذإ «هيف عورشلا وأ «هلزع يف اذه

 يلاولا جّرحتي مل ؛لاجملا اذه يفو .يومألا مكحلا

 نم ءافنع اهدشأو بيلاسألا ةفاك مادختسا يف يفقثلا

 اذه غيرفت كلذ يف امي «قارعلا يف نمألا تيبثت لجأ

 ةيركسع تالمحب اهقاحلإو ةباشلا هرصانع نم ميلقإلا
 اذه نم هينعي نكي ملو .ةروطخ نم ولخت الو ةلعتفم

 ناك امهم «ةفيلخلل هصالخإ ىلع ديكأتلا ىوس ءرمألا

 . هتدايسل ةعضاخلا ةروهقملا تائفلا ىدل ًابلاغ نمشلا

 يف ترج يتلا «تامكاحملا» نأ يف كشال

 تناك هقحفألا نتا ورق لع اضعلا لحب ؟ةفوكتلا

 عم ةيواستملا ءرفكلا ةمهتب ًاقوبسم «لتقلاب يهتنت

 مامأ مهمادعإ ّمت نيذلا نيب نمو .ماظنلا ىلع «جورخلا»

 نيتنثا ةنس يف لتُق يذلا ةيرقلا نبا هديب وأ جاجسحلا
 هلتن ناكو ...ثعشألا نبا عم هجورخل نينامثو

 يف ةبرحب هبرضف جاجحلا هيلإ مدق : ليقو . . .اربص
 مامأ ًائيرج ناك دايز نب ليمُكو ءهيلع ىتأف هرحن

 دعب بره دق ناك يذلا ريبج نب ديعس كلذك ءتوملا

 ىتح هدراطي جاجحلا لظو .«ناجيبرذآ ىلإ ةروثلا قافخإ

 ةيورمل ًاقفو «هقنع تبرض» دقو «هيلع ضبقلا ْمت
 . يدوعسملا «جورم» يف ءاج امك «حبذ»و «يربطلا

 نأ ةييكلاو ردك بقع نيرده# نلإ ةنانقإ اذه
 .ةيخيراتلا تاياورلا بسح فالآ ةدع اوغلبو « «ةنظلاب

 (جاجحلا) هلتق نم يصحأ» :اهادحإ يف ءاج دقو

 ةئم دجوف «هبورحو هركاسع يف لتق نم ىوس ءاربص

 يف ةادأ ىوس نكي مل «جاجحلاو .«ةأرما فلأ نوثالثو

 . فنعلا نم ماكرلا

 .روهظلا ىلإ «باذعلا بحاص) دوعي ىرخأ ًةرمو

 فسوي ساحنلا وبأ وهو ءرخأتم خرؤم تاحفص ىلع

 هيمسي ام خرؤملا اذه ركذي . يكباتألا يدرب يرغت نبا



 نفح

 همسا نم ءزجب يفتكيو «جاجحلا باذع بحاص»

 ثادحأ قايس يف لاقف «هللا ةنعلب ًابوحصم ء(ّدعم)

 «يفوكلا تايزلا ًاطيطخ جاجسحلا لتق اهيفو» :ه5

 هعّيشتل جاجحلا هلتق «قحلاب عدصي ًادهاز ًادباع ناك

 دعم لاق» : يكباتألا فيضيو .«ثعشألا نبال هليملو

 نأ ديرأ ينإ :(جاجحلا باذع بحاص دعم) هللا هنعل

 لعجف ؛هيلإ همّلسف ء«هحايص كنعيسأل هللاوف يل هعفدت

 حبصلا تقو ناك املف ءتكاس وهو اهلك هتليل هبذعي
 هللا هنعل جاجحلا هيلع لخد مث ءطيطح قاس رسك

 هذخأي نأ ريمألا ىأر نإ :لاقف ؟كريسأب َتلعفام :لاقف

 ّيلع : جاجحلا هل لاقف «ينجس لهأ يلع دسفأ دقف ينم

 يتأي ناكف ءرباص وهو باذعلا عاونأب هبّدعف ءهب
 يف هّمل مث ءهرباص وهو همسج يف اهزرغيف لاسملاب
 . «؛تام ىتح هاقلأو «ةيراب

 مادختسا ديلقت ىلع تجرد يتلا ةعماقلا ةطلسلا اهنإ

 ءاهيفظوم ىلع هضرفت يذلا اهجهن كلذك «فنعلا

 مل جاجحلاو .قوفتلاو ةرادجلا تابثإ ىلإ نوقباستيف

 ناك مهنيبو ««نيقوفتملا» جذامنلا ءالؤه دحأ ىوس نكي

 هللا دبع نب دلاخو (هّللا ديبع) هنباو هيبأ نبا دايز

 اذهو (قارعلا ىلع كلملا دبع نب ماشه يلاو) يرسقلا

 دحأ ةحيصن نم اموي مّربت هنأ يوُر (ماشه) ةفيلخلا
 لك سأر نعطقأل» :ًادّدهم هيلع ٌدرف «ءاملعلاو ءاهقفلا

 ماشه فقوم كلذ ىلإ انفضأ اذإو .؛هللا قّثا :لوقي نم

 ًاجذون اندجول ءاهمالعأ ىلع هقييضتو ركفلا ةكرح نم
 ىلع ةيخيراتلا تاياورلا يوطنت يذلا فنعلا يف ًافرطتم

 ناليغ يتأي «قايسلا اذه يفو .هنم ةديدع ةلئثمأ

 ةفيلخلا دّده يذلا «حصانلا» ناك امبر يذلا يقشمدلا

 ةيمأ ينب ةسايس دقن نع كاذنيح فكي ملف ءهسأر عطقب

 ةفيلخلا هب ٌجزَف ءاهعضاوم ريغ يف لاومألل مهقافنإو
 .مهءامد ردهأو هعابتأ نم «نييردقلا» قحالو نجسلاب

 ,؛ةيربجلا» سسؤم نع ًالضف .همادعإب رمأي نأ لبق

 ىلع هيلاو ىلإ ماشه هب ثعب يذلا مهرد نب دعجلا
 لبق نجسلا يف أتقو ىضمأ ثيح .«(يرسقلا) قارعلا

 باذعلا بحاص

 ةيمأ ينب ةفالخ دعت مل ؛مدلا ةقلح يف ناروّدلا اذه

 هّوفت امو . طوقسلاب الإ هنم جورخلا وأ هفاقيإ ىلع ًةرداق

 عطق نأل «بسحف ًاديدهت نكي مل «ماشه ةفيلخلا هب

 «نيحلا كلذ ىف ةدئاسلا ديلاقتلا نم تاب سوؤرلا

 ًءادتبا :قارعلا يف ةالولا ةانغ هسفنا ناهوركتير

 يلع نب ديز هديفح سأرب ءاهتناو ُلْيَظ نيسحلا سأرب

 نم ليلقب امهعبتي نأ لبقو ءامهبلصو (ىيحي) هنباو
 .(دمحم نب ناورم) نييومألا ءافلخلا رخآ سأر تقولا

 لقني «ءسوؤرلا عطق ددصب «ةقرافم ةمئثو

 نع هرودب هيوري يذلا «يرقنملا نع اهربخ يدوعسملا
 سأر ُتيأر» :لوقيف ةثداحلا رصاعم يعخنلا ملسم يبأ

 ةفوكلاب ةرامإلا راد يف عضوف هب ءيج يئن نيسحلا

 نب هللا ديبع سأر ُتيأر مث «دايز نب هللا ديبع يدي نيب

 يدي نيب عضوملا كلذ يف عضوف هب ءيج دق دايز
 نيب عضوف هب ءيج دق راتخملا سأر ٌتيأر مث ءراتخملا

 ريبزلا نب بعصم سأر تيأر مث «ريبزلا نب بعصم يدي
 يدي نيب عضوملا كلذ يف عضوف هب ءيج دق
 . كلملا دبع

 نبا سأرب ىتؤيف «ةعّورملا فنعلا ةقلح رمتستو

 جاجحلا ىلإ .هدسج يقب ثيح ««حخخرلا» نم ثعشألا
 هب فّوطُي نأ لبق :«ةرامإلا راد" مامأ قّلعُيف .ةفوكلا يف

 نع مهسوؤر تلصفنا نورخآو «نادلبلا نم ددع يف

 نع ةيومألا ةفالخلا سأر لصف نأ ىلإ ء«مهداسجأ

 .سابعلا ينب ةأطو تحت َءالشأ رثعبت يذلا اهدسج

 فنعلا /ناطلسلا بحاص رّيغت

 اددجتمو انقتع نيكس

 «مهتفالخل لّوألا مويلا ذنمو .ءالؤه تبثأ دقو

 «هنونفل ًاناقتإو .فنعلا «ةبعل» يف ًاقؤفت رثكأ مهنأ

 بستكت رابخأ ةمثو .هيف ةلديدج بيلاسأل ًاعادتباو

 ةقحالم نم ًاءدب «يسابعلا فنعلا نع ةيروطسأ ةحسم

 ام وهو «بازلا ةكرعم ديعب مهتيفصتو نييومألا لولف

 دئاقلا مهعدخ دقف .«سرطف يبأ» ةرزجمب فرعُي

 لباقم نامألاب مهدعو نأب «(يلع نب هللا دبع) يسابعلا



 باذعلا بحاص

 يف ةميلو ىلإ مهاعد هل اوباجتسا امدنعو ءمالستسالا

 مث «سرطف يبأ رهن نم برقلاب ةميدق ةينامور ةعلق
 نع مهتدابإب ةيناسارخلا تاوقلا ىلإ هرماوأ ىطعأ
 ةياورلا بسح ًالجر نينامث مهددع ناكو ءمهرخآ
 . ةيخيراتلا

 نإف ؛ةثداحلا هذه ةياور يف يربطلا عسوتي مل ذإو

 «ةريثم ليصافت اوركذ ,«يبوقعيلا اميس ال ءهيرصاعم

 ىلع طسبلا رشنب اوماق «ةيناسارخلا دونجلا» نأ اهنمو

 عم دئاقلا لوانتو . ضفتنت لازت ال يهو «نييومألا ثثج

 .ماعطلا اهقوف هباحصأ

 بناج نم دحلا اذه غلب دق دقحلا نوكي له

 وأ ةياورلا «اوغاص» نيذلا داقحأ اهنأ وأ «نييسابعلا

 ؟ةفيخملا ةيماقتنالا ةروصلا هذه ىلع يتأتل ءاهولقانت

 نم نيديفتسم ةيمأ ينب ىلع اوراث نإو «نويسابعلاف
 بابسأ مهيدل نوكت ال دق مهيلع ةيبعشلا ةمقنلا مظاعت

 لعلو .هنم ىوتسملا اذه لقألا ىلع وأ ءدقحلا اذه

 ينب ةفالخ نم ةديعب ريغ ةفاسم ىلع مهلعجت ام تايطعم

 . ةيمأ

 ةيسابعلا ةوعدلا مايق دعب ًاريثك لاحلا لدبتي ملو

 «يلع نب دمحم ةدايقب ماشلا ىرق ىدحإ يف ةيرسلا
 نم «دّدبت نأ ثبل ام «ريخألاب بايترا نم ناك ام ىوس

 بعاتم نود نم ةوعدلا ٌرمتستل «ماشه ةفيلخلا بناج

 خرؤملا دعبتسي الو .يومألا مكحلا طوقس ىتح ةمهم

 نوكت نأ ءرمع قوراف «ةلحرملا هذه يف صصختملا

 ةحلصمل ةلعتفم «سرطف ىبأ ةرزجم» نع ةياورلا هذه

 دئاقلا نأ انضرتفا اذإو . ف ومألل ءادعلا ديدش هاجتا

 نأ رمع خرؤملا حجري يذلا يلع نب هللا دبع يسابعلا
 ىلإ فدهي ناك «ةرزجملا هذه نع الوؤسم نوكي
 ثيح «نييومألل ةيداعملا تاهاجتالا رعاشم باطقتسا

 امب ماقتنالا تايلمع يف «ةيناسارخلا تاوقلا» ةرابع ددرتت

 يف راث نأ ثبل ام هسفن دئاقلا ْنِإف ءقشمد بهن اهيف

 ةفيلخلا دض مهنم ءزج وأ ةريخألا لهأ هعمو ماشلا

 ناك ول «يلاتلاب دعبتسملا نمو هروصنملا يسابعلا

 لثمب نويماشلا هل رفغي نأ ءرزاجملا هذه نع ًالوؤسم

 اضف

 «دئاقلا اذه نم هوناع اماوزواجتي نأو «ةعرسلا هذه

 ماظنلا لاطت يتلا هتيضق نع عافدلل هعم اورفاضتي نأو

 .ديدجلا

 فنعلا تالاح عيمج دصر انمه نوكي نلو

 هيف ضوخلا بلطتي ٌرمأ وهف ءةلحرملا هذه يف يسايسلا
 لواحت يتلا «ةساردلا هذه اهلمتحت ال ةعساو ليصافت

 لالخ نم يمالسإلا خيراتلا يف فنعلا ةحورطأ ةشقانم

 ريست يذلا جهنملا ةحلصمل فظوتت «ةنيعم جذامن
 «ةمهم ةلأسم دنع انه فقوتن نأ انيلعو .هيف ةساردلا

 مكحلا مايق عم تزرب يتلا فنعلا ةرهاظ نأ يهو

 يتلا كلت «ةطلسلا ىلع عارصلاب ةطبترم تناك « يسابعلا
 اهيف هكراشي الف «ةقلطم نوكت نأ روصنملا ةفيلخلا ءاش

 كلذ ىلع ةءانبو . (هضرأ يف هللا ناطلس انأ امنإ) دحأ

 «ةسايسلا ىوتسم ىلع تايفصت ةلسلس ةلحرملا دهشت

 ًءاهتنا سيلو ؛(لآلخلا ةملس وبأ) ءارزولا لوأب ًاءدب

 يناسارخلا ملسم يبأ ديدجلا دهعلا يف يوقلا لجرلاب

 نم ةفزاجم نم لخت مل«ةريثم ةقيرطب هلتق مت يذلا
 ذوفن مظاعت نم ىأر امدعب «ءيرجلا ةفيلخلا بناج

 ام نوكي دقو .ةفالخلا ةطلس باسح ىلع «يناسارخلا»

 نع أرّبعم ةثداحلا هذه باقعأ يف روصنملا هب ىلدأ

 ةهج يأ نم «قارتخا يأ هضفر نع يلاتلابو ءهقلق

 صيمقلا اذه ةورع انعزان نم نإ» : ةيدرفلا هتطلسل «ناك

 . ؛دمغلا اذه يف ام هانأطوأ

 ىلإ ًاليبس ةقيرطلا هذه يف ىأر روصنملا ناك اذإو

 نع عروتي نأ نود نم ؛هتلود يف يسايسلا نمألا تيبثت

 مهؤامسأ تطبترا نيذلا زومرلا نم ىرخأ ةيصخش لتق

 نب هللا دبع همع يأ «ةيمأ ينب ةفالخ ىلع ءاضقلاب

 ةيادبلا ناك كلذ نإف .ةمساحلا بازلا ةكرعم لطب «ىلع

 . سابعلا

 ىلع رصتقي ملف «راطإلا اذه عّسوتدقلو
 مه نم ليسلا فرج امنإو «مهب هبتشملا وأ نيضراعملا

 «نييركسع ةداقو ءارزوو ءافلخ نم .ةطلسلا سأر ىلع



 نكي

 يف مهَجز وأ مهلتق لبق مهنويع تلمس مهضعبو
 نم ةركتبم قئارط مهراظتناب تناك ثيح «نجسلا
 تهجتا نمم «ذوفنلاو ةطلسلا لهأ نع اذه . بيذعتلا

 وأ ةمقلا ىلع نيعّبرتم اوناك ءاوس ؛راظنألا مهيلإ

 فرعن داكن الف «ىرخألا تائفلا امأ . عاقلا ىلإ نيواهتم

 وأ  اوناع نيذلا نيفقثملا اميس ال ءاهرابخأ نم ًائيش

 ًاصوصخ «ةتمزتملا ةطلسلا ةقحالم  لقألا ىلع مهضعب

 ثلاثلا نرقلا نم ًءادتبا دنجلا ةداقل ةريخألا عوضخ دعب

 دّسجت .«قايسلا اذه يف ةياور دنع فقوتنو .ةرجهلل
 ؛نوجسلا يف «نيلوهجملا» كئلوأل ةاناعملا ةورذ

 حتفي ناجسلا ناك دقف .ةايحلا ىلع توملا مهرائيإو

 عيمجلاب اذإو ءهلتقنل مكنم دحاو تأيلف :ًاخراص بابلا

 باذعلا نم اصلخت «ةنيمثلا ةصرفلاب «زوفلا»ل نوعفادتي

 .موي لك هنوهجاوي يذلا لتاقلا

 يف اوقحُس وأ ءنوجسلا مهتوط نيذلا ءالؤه نإ

 مهلهاجتت «كلذ ريغ وأ ءًاربص اوتام وأ «كراعملا

 يف  لاثملا ليبس ىلع  بهست ىتلا ةيخيراتلا تاياورلا

 تيظح يتلا كلت ؛«ةكماربلا ةبكناب ىمسي اًمع ثيدحلا
 تاساردلاو تاياورلا بناج نم عساو مامتهاب

 . ةيخيراتلا

 عارصلا يف اهنم بناج فْظُو يتلا ةثداحلا هذهو

 ةرسألا نم هئارزوو ديشرلا ةفيلخلا نيب) ةطلسلا ىلع

 . اهئادصأ نم ةيمهأ لقأ تناك «(ةيكمربلا

 يف ءارزولا لتق نأ ضرتفن «قبس ام ءوض يفو
 ةعيبطل ةرشابم ةجيتن ىوس نكي مل «ةفالخلا ةرطيس دهع
 ءروصنملا رفعج وبأ هموهفم ىسرأ امك يدرفلا مكحلا

 يسرافلا  يبرعلا عارصلا ةيرظنب ةقالع هل تسيلو
 . ةموعزملا

 زومررخآ وهو .نومأملا ةفيلخ دهع يف
 ذخأ ًاريطخ ًالّوحت نأ ادب «(ةفالخلا) ةيندملا «ةسسؤملا»

 دوعص عم كلذو « شيمهتلاف «عجارتلا ىلإ ةريخألا هذهب

 معادلا «هبزح» مصتعملا اهلعج يتلا ةيركسعلا «ةقبطلا»

 خالل رايخلا اذه يف .هموصخ دض ةبراضلا ةوقلاو ءهل

 باذعلا بحاص

 ريغ رصنع عم نواعتلا ىلإ ههاجتاب «(مصتعملا) ثلاثلا

 نيذلا كارتألا وهو «ةيلخادلا تاعارصلا يف طّروتم

 مصتعملا لعلو .ءادشأ نيلتاقم مهفصوب مهترادج اوتبثأ

 «ةفقثم ريغ ةيصخش هنأ ىلع نوخرؤملا قفتي يذلا

 هدعاست «ماع لكشب ةيركسعلا ةايحلا عم هجازم قباطت

 . برحلا ىلإ ليمو ةعاجش حورو ةنيتم ٌةينب كلذ ىلع
 ىلع حتفنملاو فقثملا «نومأملا هفلس سكع ىلعو

 جهنلا ىلع هبالقناب مصتعملا نإف ءءاملعلاو ملعلا

 ةكرحلا هدهع يف عجارتت تذخأ ؛««يندملا» يسايسلا

 .ةيركسعلا «ةقبطلا» ذوفن اهباسح ىلع ومنيو «ةيركفلا

 «رونتلا بحاص»

 ريزولا ةيصخش انهجاوت لّوحتلا اذه قايس يفو
 اهتاضقانتب «تاّيزلا كلملا دبع نب دمحم ءريهشلا

 كلت خيرات يف ةزراب تامالع نم هترفح امو ءاهتابأقتو
 نأ نم الدب «فقثملا ءرعاشلا «ريزولا اذه .ةلحرملا

 فتوملا ةيرحل ًادناسمو ركفلا لهأل ًادضع نوكي

 مهعمقل هتفيظو لغتسي  كلذل ًافالخ  هارن ؛ةملكلاو

 ةطلسلا لئاسو هيلإ تلصو ام عشبأب ءمهتيفصتو

 كلي»: ررتتلا يحاصااب يقلتلا ريزولا هنإ فتعمل
 يف تعلتبا يتلاو «مادعإلاو بيذعتلل ةبعرملا ةادألا

 مهتضراعمب هبتشملا وأ نيضراعملا نم ديدعلا اهئاشحأ
 . مكحلل

 ؟«رونتلا بحاص» وه نم

 يف هتدالو تناك ؛دادغب ةيحاض نم ءخركلا يف

 بألا ناكو .(حجرألا ىلع ه107) رسوم رجات تيب

 تيزلا ةراجت يأ «ةلئاعلا ةفرح يف لمعلا ىلع هتحتسي

 قيرط رثآ هنأ الإ ءمسالا اهنم ةريخألا تسبتقا يتلا

 ةفيلخلا طالب يف ةّعْشملا سلاجملا هيلإ هبذجت «بدألا
 كرحتيو «ةيرعشلا هتبهوم حتفتت تذخأ ثيح «نومأملا

 يداع ريغ رود ىلإ ًاقلطنم «ةطلسلاب فغشلا هلخاد يف

 وه اهف ءأمامت ةراجتلا نع قرتفي مل هلعلو .هتايح يف

 اهرسيت ال دق احابرأ ينجيو بسكلل ةادأ هتبهوم مدختسي

 لهس نب نسحلا كاذنيح حدم هنأ ىورُيو .تيزلا ةراجت



 - ءارثلا ديدش اذه ناكو  (نومأملا جوز ناروب دلاو)

 .مهرد فالآ ةرشعب هلصوف

 هعمو ءايلعلا ةطلسلا نم برتقي تاّيزلا أدب اذكه

 طاحملا «نومأملا دهع يف ترّئعت يتلا ةريبكلا همالحأ

 دوعت اهنكلو «ةفاقثلاو ةسايسلا يف ليوط عاب مهل لاجرب
 رمي اذه داكي الف .مصتعملا ةفالخ ْناَيِإ هديب ذخأتف

 هريزو ىلع طخس ىتح 2ء(ها١٠) هدهع ىلع ناماع

 كلملا دبع نب دمحم هناكم نيعو «ناورم نب لضفلا

 لوقي امك .هعابتأو هصاوخ نم ٍذئنيح وهو «تاّيزلا

 .«يرخفلا» بحاص

 نإف ءءوضلا ةرئاد يف حبصأ دقو «(تاّيزلا) هلعلو

 «ةطرفملا ةيزاهتنالا اهرداغت ال تايورملا ىف هتيصخش

 «نايحألا ضعب يف ةيسايسلا هتيؤر نم دحت تلا كلت

 ةيضدَع يذلا نمألا « لكلا ةءارق لع ار ضاق هلع
 وهو .ةيواسأملا هتياهن اهادحإ يف تناك ةبعص فقاومل

 فيصوت يف اندجو امبر «ةضقانتم ةّيصخش انفلسأ امك
 نك ىلا: كرقر ل كامل فان امهوع قردتلا نعاو
 ةباتكو ًءاكذو امهفو القع هتفو ةردان راص ىتح ءىش لك

 . .كولملا دعاوقو ةسائرلا بادآب ةربخو اندأو اركيشت

 «بناجلا نشخ .بلقلا ظيلغ ًاظف ًارّبكتم ًاراّبج ناكو

 .«قلخلا ىلإ ًاضغبم

 ءهريزو لازي ال «تايزلاو» مصتعملا يفوت دقلو
 هتءافك نأ الول .(قئثاولا) ديدجلا ةفيلخلا هب حّوطي داكو

 نأ كلذ ةصقو .هب تعفش ةلودلا لامعأ فيرصت يف

 ىلع هلاحأو ءآلام قثاولا هنبال رمأ دق ناك مصتعملا

 كلذو ء«هنع هعنمي نأب ةفيلخلا عنقأ يذلا «تايزلا» هريزو

 ةياورلا ليلعت بسح «ةلودلا لاومأ ىلع ًاصرح

 مسقأو هاعدتسا ؛ةفالخلا قثاولا ىلوت املف . ةيخيراتلا

 عاطتسا هّتكلو ءًافئاخ هيدي نيب ريزولا لثمف ءهلتق ىلع

 :هسفن نع ًاعفادم لاق ذإ «هنع وفعلاب قئاولا عانقإ هئاهدب

 هيف مكاح تنأف هّئبقاع نإ ءٌدبع انأ «نينمؤملا ريمأ اي»

 لاقف . كب هبشأ ناك هتيقبتساو كنيمي نع ترّفك نإو

 نم ةلودلا ولخ نم ًافوخ الإ كتيقبأ ام هللاو :قئاولا

 نحل

 ًاريزو تاّيْزلا لزيملو .«ينيمي نع رّمكأسو كلثم

 بناج ىلإ «نينثا دحأ ناكو ؛هدهع ةياهن ىتح قئاولل
 ةفيلخلا امهيلإ ضّوف «داؤد يبأ نب دمحأ يضاقلا

 .يدوعسملا ةياور بسح «ءكلملا

 يف هل ثدح امب تاّيزلا ظعّتي مل «قئاولا ةافو دعب

 نم ددع عم ططخي هب اذإو .ةفيلخلا اذه دهع علطم

 يوري امك وهو «قئاولا نب دمحم ةعيبل دهعلا تالاجر

 ةوسنلقو ءادوس ةعاّرد هوسبلأف «درمأ مالغ» :يربطلا

 ةداق نم) فيصو مهل لاقف ءهريصق وه اذإف «ةيفاص

 «ةفالخلا اذه لثم نولوت !هللا نوقتن امأ :(كارتألا

 ريزولا ةطخ نكلو . «ةالصلا هعم زوجي الو «...وهو
 فدهب «ةفيعض ةيصخش رايتخا يف هعم نيئطاوتملاو

 لّوحت دعب .حجنت مل ءمكحلا ىلع ةيلكلا ةرطيسلا
 يضاقلا ناكو .(رفعج) قئاولا يخأ ةحلصمل فقوملا

 قحلف ؛نينمؤملا ةرمإب هيلع ملس نم لأ «داؤد يا نيا

 -ناكلخ نبا يوري ام يف  هبقلي نأ دارأو تاّيزلا هب

 لكوتملا» هتيمست نسحتسا يضاقلا نكلو .رصتنملاب

 . هللا ىلع

 هجاوت  ةطلس  ةفالخلا تأدب دهعلا اذه يفو

 لاثمأ نم «كارتألا ةداقلا بناج نم ةيدج بعاتم

 يف نولخدتي اوذخأ نمم «مهريغو خاتيإو اغبو فيصو

 نأ ةرازولا ثبلت ملو .«ةلودلا» يف ةيلعف ةطلس مهفصوب

 ةعضاخ تحبصأ لب ءاهقيرب تدقفف «ةفالخلاب تقحل

 اهيلع ةسكعنمو .مهبلاطم ذيفنتل ةرخسمو نييركسعلل

 يف وأ «ةيندملا ةطلسلا عم «مهتاعارص ةرشابم ةروصب

 . مهنيب ام

 عيطتسن . . .؟عارصلا اذه يف تاّيزلا عقوم نيأ

 بناج ىلإ نكي مل هنأب .ءكلذ ىلع ًاروف ةباجإلا
 ثيح ىلإ هدوقت تناك ةيزاهتنالا هتعيبط نأل «ةفالخلا

 دق «ةديدجلا» هترازو تناك اذإ يردن الو .ىلعفلا رارقلا

 بناج نم هيلع تضرُف اهنأ وأ «لكوتملا ةدارإب تمت

 اهئافلح نم تاّيزلا ناك ىتلاو ؛ةدعاصلا ةيكرتلا ةوقلا



 الرمل

 وأ باوجلا دجن دق .ةفلاسلا يربطلا ةياور ىف انيأر امك

 ةقالعلا ددص يف يوري يذلا ناكلخ نبا ىدل هبراقي ام

 لكوتملا ىلوت . . .امل» :لوقيف ءريزولاو ةفيلخلا نيب
 ناكو : . .ريثك ءيشادتايرلا'_هنم:هنسفت ىف تاك

 روكذملا ريزولا ىلع لخدي قثاولا مايأ يف لكوتملا
 . هيلع لكوتملا دقحف . .مالكلا هيلع ظلغيو همهجتيف

 فيكف ءءافلخلا عم تاّيزلا فّرصت اذه ناك اذإو

 هباقعو هبضغ مهيلع ّبص نّمم نيرخآلا عم رمألا
 ال ؟هقوف نم ناطلسلا يوذو هئاسؤرل ًءاضرإ «نيديدشلا

 كلذ الولو ؛ءالؤه ىدل ةعاوطم ةادأ ناك هنأ يف كش

 يلوأ عم ًامهافتمو «ءافلخلا نم ةثالثل ًاريزو يقب امل

 .ذوفنلا ىوق نم رمألا

 شطبلا ىلإ هليم نيرصاعملا باّتكلا دحأ غّوسيو
 ناك» :لوقيف ءةدقعملا ةيسايسلا فورظلل ةجيتن هفصوب

 ماظنلا رارقإو ةلودلا ةبيه ىلع ظافحلا لماعب هيلإ ًاقوسم

 «ليلعتلا اذه لثم نأ عقاولاو .«ةفلتخملا اهعوبر يف

 «ةلحرملا ةروص نع ًامامت رّبعي ال ءةّقدلا نع هدعب ادع

 ءةفيلخلا نع ًالضف ءريزولا ةطلس نأو ًاصوصخ

 فلتخم ىلإ ًايلعف دادتمالا نع ةزجاع تحبصأ

 هتبهومو ريزولا ةقيرط نإف «كلذل ًافالخو .تايالولا
 هذه نأل «ةفالخلا ةبيه اتفعضأ .فنعلا يف «ةذفلا»

 .هدوجو تابثإو هزكرم نيصحتل ةهجوم تناك «ةقيرطلا»
 «هنع ءانغتسالا ةبوعصب نورعشي ءافلخلا لعج وحن ىلع

 لكرتملا انا: كلل ذي فلولا كارت قب انيارو تلم انك

 ىلع ناك امبرو .جهنلا اذه ىلإ ًالاّيم ناك هنأ ودبي الف

 يف ةياور دنع انفقوت اذإ «ةنورملا هيلع بلغت كلذ سكع
 يف ناك نم قلطأ لكوتملا نإ» :اهيف ءاج يبوقعيلا خيرات

 «قئاولا ةفالخ يف ذخأ نمو نادلبلا لهأ نم نوجسلا

 . «ًاعيمج مهالخف

 نإف .هيف لاقي امم مغرلا ىلع تايزلا نكلو

 دجن الو ءلعفلا ىلع قوفتم .هكولس يف ىدٌّصلا

 ليبس ىلع يزاوي ام ءهلجس يف فنعلا رابخأ نم يلاتلاب
 .قارعلا ىلع نييناورملا يلاو جاجحلا رابخأ لاثملا

 باذملا بحاص

 يذلا «رونتلا»و «عقاولا ىلع ىغطي ىدصلا داكيو

 مهئامسأب حئاول كلمن ال «نوريثكلا «هران»ب ىلطصا

 مادختسا نع «يدوعسملا ىدل ةراشإ ىوس انيدل سيلو

 يف اهرارمتساو «مصتعملا دهع ذنم ةركتبملا ةادألا هذه

 يبوقعيلا ركذي مل اميفو .لكوتملاو قئاولا يدهع

 بضتقملا ثيدحلا قايس يف اهنع ائيش امهالك يربطلاو

 لوأ ناك امبر يدوعسملا نإف ءريهشلا ريزولا نع

 ليدعت عم ةياورلا نع سبتقا مث ««رونتلا» ىلإ نيريشملا
 دق تايزلا نبا ناك» : ريخألا لوقي .ناكلخ نبا «فيفط

 ىلإ ةدّدحملا هريماسم فارطأو ديدح نم ًارونت ذختا

 مايأ يف ءلاسملا سوؤر لثم ةمئاق يهو .لخاد

 نيواودلا بابرأو نيرداصملا هيف ٍبَّذعي ناكو «هترازو

 كّرحت وأ مهنم دحاو بلقنا امفيكف .لاومألاب نيبولطملا
 همسج ىف ريماسملا لخدت «ةبوقعلاو رانلا ةرارح نم

 هذه ىلإ دحأ هقبسي ملو .ملألا دشأ كلذل نودجيف

 «ينمحرا ريزولا اهيأ :مهنم دحأ لاق اذإ ناكو .ةبقاعملا

 ةمثو .«...ةعيبطلا يف رّوخ ةمحرلا» :هل لوقيف

 «ةياورلا هذه اوركذ نيرخأتملا نيفتصملا نم نورخآ

 نع ًاضيأ اهسبتقا هنأ ودبي يذلا يدادغبلا مهنمو

 لمحي ال تايورملا هذه نم ًاّيأ نكلو .يدوعسملا

 «هبحاص» ىوس «بعرملا «رونتلا» اياحض نع ليصافت
 يوقلا لجرلا عم ةلتاقلا ةسفانملا هب تعقوأ امبر يذلا

 .داؤد يبأ نبا يضاقلا وهو «ةلحرملا كلت يف رخآلا

 تفلس امك هيلع ميدقلا لكوتملا دقح لغتسا اذه ناكو

 يهو .هعايضو هلاومأ ةرداصمو هلتقب هارغأف  ةراشإلا

 رمأو» «لكوتملا هلقتعاف . يضاقلا معز امك «ةريثك

 .ديدحلا نم الطر رشع ةسمخب هديقو رونتلا هلاخدإب
 ةمحرلا» :هل لاقف «ينمحرا نينمؤملا ريمأ اي :هل لاقف

 ناك تايزلا نإ ليق يتلا ةرابعلا يهو ««ةعيبطلا يف روخ

 . هاياحض ةثاغتسا ىلع اهب دري

 بارتقاب رعش نيح تايزلا نإ :يدوعسملا لوقيو
 ةاود يف هل نذأي نأ لكوتملا نم بلط ؛ةعورملا ةياهنلا



 باذعلا بحاص

 موي ىلإ موي نمف ليبسلا يه

 مونلا يف نيعلا كيرتام هنأك

 لوداهنإًاديورّنعزجتال

 موق ىلإموق نم لًمنتايند

 هانعم ىف امكو هيلع فراعتملا رونتلا لعلو

 قباطتي ال ,؛هيف زبخُي يذلا ناكملا» هنأب «يوغللا

 .تاّيزلا ريزولا اهركتبا يتلا بيذعتلا ةادأ عم ةرورضلاب

 ءرونتلا قسن ىلع (ةنازنز) قيض نجس هنأ حّبرملا نمف
 ميقملا لعجت «ةيديدح لاسم هبناوج يف تعرُز دقو
 ةياور همعدت ام اذهو .باذعلا ناولأ ىناعياهنيب

 رونتلا كلذ يف (تاّيزلا) هسبح ناك» : ةلئاقلا يدوعسملا
 امير «تدجو نإ «رانلاو .«ًاموي نيعبرأ تام نأ ىلإ

 يف «نيجسلا ىلع اهترارح طغضتل هب طيحت تناك
 . ةيخيراتلا ةياورلا نم جاتنتسالا نكمي امك «هلخاد

 ىوقأ هفصوب زرب يذلا تاّيزلا نأ دقتعملا نمو

 نم ةئالغل اعمال ًاريزو ههوجو تبثأو ؛هرصع تالاجر

 هذه . .ًاقّلحم ًارعاشو ًاعراب ًايرادإ كلذك ناك ؛ءافلخلا

 رابك نم ةّيوق ةسفانم تراثأ دق تاّيزلل ةذفلا ةيصخشلا

 اوأر نيذلا وأ «هناكم ذاختا ىلإ اوعلطت نيذلا هيرصاعم

 ناك ءاوس ءمهتابغرو مهذوفن مامأ ًاقئاع هدوجو يف

 ةربع نأ ىلع . كارتألا نم نويركسعلا ةداقلا مأ ةفيلخلا

  وحنلا كلذ ىلع هلتقم حص نإ تايزلا ريزولا

 بهم يف هسفن دجو يذلا لكوتملا ىلع طقستس

 تدوأ ىتلا كلت «يوقلا هريزو بايغ دعب تارماؤملا

 ةداق دحأ كلذب مهتملا ناكو .ةليلق تاوئنس دعب هتايحب

 ةيلعفلا ةرداصملا ءدب نم كلذ هينعي امب «(اغب) كارتألا

 .عقاولا رمألا ىوق ةحلصمل «ةفالخلا ةطلسل

 ةدئاس ةرهاظ فنعلا

 «فنعلا» قاروأ طلتخت .؛ةلحرملا هذه عمو

 مأ ءناك ةطرشلا بحاص ءهسرامت يتلا تاهجلاو

 هسرامي عيمجلاف . .رونتلا بحاص مأ «باذعلا بحاص

 اوصئرت «كلذ ىلإ ءركسعلا ةداقو .عيمجلا دض

 لمسو نجسلاو لزعلاو شيمهتلاب مهوبقاعف ءافلخلاب

 ١م"

 ءاوعاطتسا نإ ؛ءافلخلاو .لتقلا ىلإ ًالوصو «نويعلا
 اولقنت ءارزولا اميف «ماقتنالا ىلإ اوعسو مهرودب اوشطب

 تاكرحلا كلذك . نجسلا نيبو مكحلا راد نيب ام

 ناكف ءرامضملا اذه يف رّصقت مل ءاهضعب وأ «ةيبعشلا

 حصص اذإ اذه . .لايتغالاو بيهرتلا يف ليوطلا اهعاب اهل

 لامجإلا يف يه يتلا «ةيخيراتلا تاياورلا اهنع هتلوق ام
 قلل ةليبضق ىلإ :راشإ اهيف هجت داكن لف ::اهلاةيداخت
 ىلإ «نيراّيعلا ىلإ ««ةقدانزلا» نم .تاكرحلا هذه
 ديق وه امم اهريغو «ةينطابلا ىلإ ؛ةطمارقلا ىلإ «جنزلا
 . ةيخيراتلا ةياورلا يف ةملك لوأ نم ماهتالا

 خيراتلل ديج ئراق عيطتسي ال ةياهنلا يف فنعلا نإ
 ريغ رضاحلا اهيف امب ,دوهعلاو رصعألا ةفاك يف هيفني نأ

 لايجألل هماكر ىّدبتي دقو . خيراتلا يف دعب يوضنملا

 امف .ةرباغلا روصعلا يف ناك امم ةعاظف رثكأ ةمداقلا

 ىلإ ًاقيرط فنعلا لسوتت ءاهرثكأ امو «ةمظنأ لازت
 قرافلا عم .هب نرتقت ًامومع قرشلا يف يه يتلا ةطلسلا

 ةرورض نم ىري ال رخآو «ةنورملاب فّلغتي جهن نيب
 ىغلأو هتيرح رداصو هبعش رهق فلأ امدعب «كلذل
 ىف ةطلسلا نإ انلق اذإ نيغلابم نوكن ال دقو .هيضراعم

 يللا نيقعلا نب ةلاقب انكاذا دست يه ةيظنألا هده
 تدّوع يلاتلابو «رارمتسالاب هل تنادو هيلع تسسأت

 اذه نكلو .هبورض ىلع نامدإلاو هلبقت ىلع اهبعش
 ىلإ فّرعتو ماظنلا جهن كلذ ىلإ بستكا ءبعشلا

 ناك اهضعبو ءاهنيع ةقيرطلاب هعراقي هب اذإف «هرارسأ
 ناك اذإ ًاصوصخ .فنعلا مادختسا يف ةعاربو ًاقوفت رثكأ

 نيرظنمو ,؛همولعل نيسرادو «هيف نيهّقفتم «نورئاثلا»
 . ةلتاقلا هماكحأل

 نوضيب ميهاربإ روتكددلا

 .باذعلا صصق نم

 هاورام يومألا دهعلا يف باذعلا صصق نم

 طيطح نع لوألا ءزجلا يف (ةرهازلا موجنلا) بحاص

 :لاق يفوكلا تايزلا

 هلتق ءقحلاب عدصي ًادهاز ًادباع طيطح ناك



 نكد

 نيب هرضحأ امل .ثعشألا نبال هليملو هعيشتل جاجحلا

 :لاق ؟رمعو ركب يبأ يف لوقت ام :جاجحلا هل لاق هيدي

 ام :لاق ؟نامثع يف لوقت ام :لاق ءًاريخ امهيف لوقأ

 نامز يف دلوت ملو رمعو ركب يبأ نامز يف تدلو
 تدجو ىنإ «ءانخللا نبا اي :طيطح هل لاقف !؟نامثع

 .ءمهلوقب تلقف رمعو ركب يبأ يف اوعمتجا سانلا

 نأ ديرأ ينإ (جاجحلا باذع بحاص) دعم هل لاقف

 لعجف هيلإ هملسف ءهحايص كنعمسأل هللاوف ىلإ هعفدت

 رسك حبصلا تقو ناك املف ,نكاس وهو اهلك هتليل هبذعي

 :هل لاقف هللا هنعل جاجحلا هيلع لخد مث .طيطح قاس

 «ينم هذخأي نأ ريمألا ىأر نإ :لاقف «كريسأب تلعف ام

 هب يلع : جاجحلا لاقف «ينجس لهأ يلع دسفأ دقف

 لاسملاب يتأي ناكف ءرباص وهو باذعلا عاونأب هبذعف

 هاقلأو ةيراب يف هفل مث ءرباص وهو همسج يف اهزرغيف
 .8 5 ةنس كلذو تام ىتح

 نب يفيصل ىرج ام هيبأ نبا دايز دهع يف كلذ نمو

 :هل لاقو هيلإ دايز هرضحأ دقف «ىنابيشلا ليسف

 فرعأ ام :لاق ؟بارت يبأ يف لوقت ام هللا ودع اي

 .هفرعأام :لاق ءهب كفرعأام :دايز لاق !بارت ابأ

 :لاق ىلب :لاق ؟بلاط ىبأ نب ىلع فرعت امأ :لاق

 «نيسحلاو نسحلا وبأ كاذف الك :لاق !بارت وبأ كاذف

 وبأ وه ؛ريمألا كل لوقي :ةطرشلا بحاص هل لاقف

 نأ ديرتأ ءريمألا بذك نإ :لاق ءال تنأ لوقتو « بارت

 :دايز لاق . !؟دهش امك لطاب ىلع هل دهشأو بذكأ

 :دايز لاقف ءاهب ىتأف اصعلاب ىلع !كبنذ نم ًاضيأ اذهو

 نم دبع ىف هلئاق انأ لوق نسحأ لاق ؟ىلع ىف كلوق ام

 ىتح اصعلاب هقتاع اوبرضا :دايز لاق .نينمؤملا هللا دابع

 :لاق مث ءضرألا مزل ىتح برضف ء«ضرألاب قصلي

 ول هللاو :لاق ؟ىلع ىف كلوق ام هيأ ءهنعاوعلقا

 !ينم تعمس ام الإ تلق ام ىدملاو يساوملاب ينتحرش

 اهبرضت نذإ لاق . !كقنع نبرضأل وأ هننعلتل :دايز لاق

 راتبلا مراصلا

 هورقوأ لاق مث هتبقر يف اوعفدا : دايز لاق .تنأ تيقشو

 .نجسلا يف هوقلأو ًاديدح

 «ةيواعم ىلإ هباحصأو رجح عم هلسرأ ًادايز نإ مث
 اولعف نإف يلع نم اوؤربي نأ ةيواعم مهيلإ ثعب املو

 نميف يفيص لتقف يلع نم اوؤربتي نأ اوبأ ءمهوكرت

 راتبلا مراصلا

 همجهت يف فقي مل يولهدلا زيزعلا دبع يولوملا
 نم نأش ةفالخلاو ةمامإلا ثحابم دنع ةعيشلا ىلع

 مل مث «ةوبنلا ىلإ ةمامإلا زواجتف فرسأ لب .همدقت

 داعملاو تاّيهلإلا ىلإ اهاذعت ىتح اهدنع فقي

 اذهل ًاباتك عضوو ءاهريغو اهريغو ةيهقفلا تافالخلاو

 .اباب رشع ينثا هلعجو «ةيرشع ينثا ةفحت» هاَّمس ضرغلا
 .اهقرفو ةعيشلا خيرات يف لوألا بابلاف

 . !اهدئاكم يف يناثلا بابلاو

 .اهبتكو اهفالسأ يف ثلاثلا بابلاو

 .اهرابخأو ةعيشلا ةاور يف عبارلا بابلاو

 .تاّيهلإلا يف سماخلا بابلاو

 . تاّوبنلا يف سداسلا بابلاو

 .ةمامإلا يف عباسلا بابلاو

 .داعملا يف نماثلا بابلاو

 .ةيهقفلا لئاسملا يف عساتلا بابلاو

 . نعاطملا يف رشاعلا بابلاو

 يهو «ثالثلا ٌصاوخلا يف رشع يداحلا بابلاو
 .تاوفهلاو تابّضعتلاو ماهوألا

 . ءاربلاو ءالولا يف رشع يناثلا بابلاو

 :ىلياكلا هللازنصت عدي ةركتد كلذ ىلإ ةقبسو
 هذه هيف قّرَط «ةقبوملا قعاوصلا» هاّمس ًاباتك فّلأف

 وأ هل ةمجرت ةفحعلا فاتك دعُي ثيحب ءاهلك باوبألا

 .هنم ةقرس



 راتبلا مراصلا

 تلاثناو الإ (ةيرشع ىنثا ةفحت) باتكلا رهظ نإ امو

 تويوتا لك قم ةوانرلا هلع

 هنم ضقن نم مهنمو ؛هلك باتكلا ضقن نم مهنمف
 :لوألا قيرفلا نمف ءرثكأ وأ ًاباب

 نب دمحم ازريملا دمحأ وبأ نيدلا لامج خيشلا ١

 ربكألا يدنهلا يروباسينلا عناصلا دبع نب يبنلا دبع
 .ه177١ ةنس لوتقملا يدابآ

 ةريثك ًابتك فْلُأو مولعلا نم ريثك يف ةكراشم هل

 ةيرشع ينثالا ةفحتلا ىلع ّدرلا يف هباتك اهنمو ةعّونم

 قد رشم ىلع لولا هلا تيا اكس :تلفاكب

 ّطقو راجيفلا َدَقَل راتبلا مراصلا»ب هبقلو 5# لوسرلا
 . تادلجم ّتس يف ريبك ««رامكلاو رارشألا

 يريمشكلا ناخ دمحأ ةيانع نب دمحم ازريملا  ؟

 ليزن «ةمالعلاب رهتشملاو لماكلاب بقلملا يولهدلا

 .ه11776١ ةنس ىفوتملا ءونهكل

 ًاباتك هتايح نع يروتنكلا نيسح زاجعإ ديسلا بتك
 فشكاو «نايقعلا روذش» هيباتك يف هل مجرتو ًادرفم

 .6ال 6 ص «بجحلا

 ةيرشع ينثالا ةهزنا هباتك وه اهنسحأو هبتك رهشأو
 ةباوبا هيف: نمقي ةةيرشم سنألا ةيحبتلا نلعتدرلا يت

 نكلو أدلجم باب لك ضقنل درفأ ءاهلك رشع ينثإلا
 سمخ وه رشتناو عبطو هضييبت ىهتناو هفيلأت مت يذلا
 ثلاثلاو لوألا يهو ١554 ةنس دنهلاب تعبط تادّلجم

 . عساتلاو سماخلاو عبارلاو

 ةيرصانلا ةبتكملا يف ةطوطخم عباسلا هذلجم نمو

 اهنعو «تابقعلا بحاص لا ةبتكم يهو ءونهكل يف
 يف ةماعلا فتلف نينمؤملا ريمأ مامإلا ةينكم يف ةرّوصم

 . ناهفصأ

 ناملربلا ةبتكم يف ةطوطخم نماثلا هدلجم نمو

 :9 اهسرهف يف تفصو ؛7809 مقرب «قباسلا يناريإلا
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 يف ةطوطخم خسن دجوت ةعوبطملا ءازجألا نمو

 يف ينطولا فحتملا يفو ءدنهلاب ةيرصانلا ةبتكملا

 اندر

 ١١99. :؟ ناتسكابلا ىف ةيسرافلا تاطوطخملل

 مهرامعأ عست مل نيذّلا مهو يناثلا قيرفلا نمو

 نم مهنمف .هضعب اوضقن امنإو هلك باتكلا ضقنل

 هيلع ٌبصو ؛«همامتها هيلع زّكرف ًادحاو ًاباب هنم فدهتسا

 بابلا راتخا ثيح «راونألا تاقبع» بحاصك ءهدودر

 نم ثيدح لك ٌصخو .ةيجهنمب هيلع درو هنم عباسلا

 لوقلا عبشأف رثكأ وأ مخض دّلجمب يناثلا هجهنم ثيداحأ

 ءاهيلع ملكتو لإ ةدراو الو ةدراش كرتيملو «هيف

 لك ىلع ّدرف «باب نم رثكأ هنم قرط نم مهنمو
 ءأباب هيلإ ةهّجوملا دودرلا كيلإو مخ درفم باتكب باب
 : اياب

 لوألا بابلا

 ةيرشع ينثا ةفحت باتك نم

 ةعيشلا خيرات يف

 دمحم ديسلا نبا يلق دمحم ديسلا هيلع در نممف

 ءها9٠15١ ةنس ىفوتملا «يروتنكلا يونهكللا نيسح

 تاقبع» باتك فلؤم نيسح دماح ديسلا دلاو وهو

 . «راونألا

 ىلعأ  ناك» : 558 1ص «بجحلا فشك» ىف لاق

 تو هللا رئامك جيورتو ابيتصتلا انزال هقج ردا

 نسح «ةدابعلا ريثك ءاراهنو اليل نيفلاخملا تاهبش

 .2. . .قلخلا نع ًاعطقنم «قلخلا

 فيسلا» باتكب :لوألا بابلا ىلع ذر دقف
 لك ىلع ٌدرلا يف فلأ امك «دنهلاب عبط دقو «يرصانلا

 ابتك رشع يداحلاو رشاعلاو عباسلاو يناثلا بابلا نم

 ةيرشع انثالا دانجألا»ب عومجملا ىّمسو ةمخض

 .هباب يف اهنم لك يتأي «ةيدمحملا

 فّلأ ةفحتلا بحاص ذيملت ديشرلا لضافلا نإ مث

 راصتنالاو ديسلا دودر نع ةباجإلا اهيف لواح ةلاسر

 هاّمس باتكب يلق دمحم ديسلا هيلع ٌدرف «هذاتسأل
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 . «ةرعاشألا ىلع ّدرلا ىف ةرخافلا ةبوجألا»

 يناثلا بابلا

 دئاكملا يف

 باتكب ًاضيأ - مدقتملا يلف دمحم ديسلا هيلع در

 ةنس «هتكلك يف .دنهلاب عبط «دئاكملا بيلقت» هامس

 .رشع ينثالا دانجألا دحأ وهو هه

 ثلاثلا بابلا

 فالسألا يف

 ناخ دمحأ ةيانع نب دمحم ازريملا هيلع در

 ينثا ةهزن» هباتك ءازجأ دحأ وهو ءيولهدلا يريمشكلا

 ةنس دنهلاب ةعوبطملا ةسمخلا هتادلجم نمو «ةيرشع

 .ها 06

 عبارلا بابلا

 لاجرلاو ثيدحلا لوصأ يف

 نم وهو «- مدقتملا دمحم ازريملا هيلع ذر ١

 ةعوبطملا هتادلجم نمو «ةيرشع ينثا ةهزن» هباتك ءازجأ

 .ها75060١ ةئس

 ريخ يولوملا ءًاضيأ بابلا اذه ىلع ٌدر نّممو - ؟

 ةياده» هاًّمس باتكب ءيدابآ هلإلا يدنهلا دمحم نيدلا

 . (زيزعلا ةيده) «زيزعلا

 سماخلا بابلا

 تاّيهلإلا يف

 نيعم دمحم نب يلع رادلد ديسلا هيلع ذر ١

 زاتممب بقلملا «يونهكللا يدابآ ريصنلا يدنهلا يوقنلا
 .ه11770 ةنس ىفوتملا «بآم نارفغب رهتشملاو ءاملعلا

 ةسمخ «ةيرشع ىنثا ةفحت» ىلع ّدرلا ىف فلأ

 هامسو بابلا اذه ىلع ّدرلا يف هباتك اهنمو ءبتك
 ىّزعلا دياع تاهبش عطق يف تايهلإلا مراوصلا»

 هللا دسأ هيلع درو ه6 ةنس دنهلاب عبط «تاللاو

 . !«هيفسلا هيبنت» هاّمس باتكب يناتلملا

 راتبلا مراصلا

 سماخلا دّلجملا «بابلا اذه ىلع دودرلا نمو - ١

 ةيانع نب دمحم ازريملل «ةيرشع ىنثا ةهزن» باتك نم

 .هركذ مدقت يذلا يريمشكلا ناخ دمحأ

 سداسلا بابلا
 تاّوبنلا ف

 ةأامس باتكب  مدقتملا يلع رادلد نتا هيلع در

 دنهلاب هتكلك يف عبط «مالملا ماهسو مالسإلا ماسح

 .ها160١1١ ةنس

 عباسلا بابلا

 ةمامإلا يف

 ريصنلا يوقنلا ىلع رادلد ديسلا هيلع در ١

 «تاتينإلا ىف سماقلا بابلا ىلع ذر. يذلا «يدانآ
 يف بابلا اذه ىلع در دقف «تاّيهلإلا مراوصلا» هاّمسو

 يف فلأ امك «مراوصلا ةمتاخ» هاّمسو ةمامإلا ثاحبأ

 . ىرخأ باوبأ ةدع ىلع ّدرلا

 دمحم ديسلا هنبا ًاضيأ بابلا اذه ضقن نّممو - ١

 ناطلسي بّقلملا  مدقتملا يلع رادلد ديسلا نبا

 ّدرلا ىف فلأ دقف .ه1١؟84 ةنس ىفوتملاو ؛.ءاملعلا

 ةيبرعلا ةغللاب ةمامإلا يف باتك «نيباتك بابلا اذه ىلع
 هاّمس ةيسرافلاب داو ةقحفلا نم بابلا اذه ىلع أدر

 .دنهلاب عبط دقو «ةقبوملا قراوبلا»
 مالغ نب ناخ يلع وبأ رفعج ديسلا مهنمو -*

 ازريملا ذيملت «يولهدلا مث «يسرانبلا يوسوملا يلع
 بابلا اذه ىلع ّدر دقف «ةيرشع ينثا ةهزن» فلؤم دمحم

 باوبأ ىلع هبّتر «نيقداصلا ناهرب» هامس باتكب

 لئاسم ىلإ قّرطت هنم عساتلا بابلا يفو .ءلوصفو
 .اهوحنو ةعتملاو حسملا

 .«ناهربلا ةجهم» هاّمس ًاضيأ هرصتخم هلو

 اذه ىلع ذر دقف «ءنيسح دماح ديسلا مهنمو - 4

 اذه ىلع دودرلا مهأ وهو «راونألا تاقبع» باتكب بابلا
 .ةمامإلا يف فلأ ام لجأ وه لب «بابلا



 راتبلا مراصلا

 بحاص دلاو ءيلق دمحم ديسلا مهنمو 5

 ناهرب» باتك بابلا اذه ىلع ّدرلا ىف فّلأ .ءتاقبعلا

 .ةفحتلا باوبأ نم دحاو ريغ ىلع ّدر امك «ةداعسلا

 ذاتسأ ء«ه105 ةنس ىفوتملا ءيرئازجلا يرتسعلا

 نم عباسلا بابلا ىلع ّدرلا يف فّلأ ء,تاقبعلا بحاص

 .دنهلاب عوبطملا «ةيرقبعلا رهاوجلا» باتك ةفحتلا

 نماثلا بابلا

 داعُملا يف

 ةنس ىفوتملا «يوقنلا يلع رادلد ديسلا هيلع در
 علت ةنانمإو قنا ءانحلا "هانم باتكب هه

 فلؤمللو هه ةنس دنهلاب عبط «ةئسألا نعطب

 .يتأيو مدقت امم ىرخأ باوبأ ىلع دودر

 ةيانع نب دمحم ازريملا بابلا اذه ىلع ّدر نّممو
 ينثا ةهزن» هباتك نم نماثلا دلجملاف «ناخ دمحأ

 وهو «ةيرشع ينثا ةفحت» نم بابلا اذه ىلع در «ةيرشع
 امك 78٠9 مقرب يناريإلا ناملربلا ةبتكم يف دوجوم

 عساتلا بابلا
 ةيفالخلا ةيهقفلا لئاسملا ىف

 ناخ دمحأ ةيانع نب دمحم ازريملا هيلع در نّممف

 دلجملا صخ ءمه1176 ةئس ىفوتملا «ءيريمشكلا

 ىلع ذرلا يف «ةيرشع ىنثا ةهزن» مّيقلا هباتك نم عساتلا

 .ه6 ةنس دنهلاب عوبطم وهو «بابلا اذه

 ىلع ّدرلا يف يوبلاكلا يلع دارفإ يولوملا فلأ مث

 ّدرف «نيطايشلا موجر» هاّمس ًاباتك ةهزنلا نم دّلجملا اذه

 .«نيقداصلا نيعما) هامس باتكي

 ديكلا ىلع ّدرلا ىف رخآ باتك ةهزنلا بحاصلو
 هنمو «نيلجرلا حسمو ةعتملا لوح بابلا اذه نم نماثلا

 انني

 بحاص لآ ةبتكم يهو «ةيرصانلا ةبتكملا يف ةطوطخم

 ريمأ مامإلا ةبتكم يف ةرّوصم اهنعو ؛«ونهكل يف تاقبعلا

 . ناهفصأ ىف ةماعلا نينمؤملا

 «يهاشنامركلا يلع دمحم نب دمحأ خيشلا ْنأ امك

 يف هل ءه7170١ ةنس ىفوتملاو يناهبهبلا ديحولا ديفح

 هاّمس ًاباتك عساتلا بابلا نم عضوملا اذه ىلع درلا

 ىف ةطوطخم هنم «؛ةعتملا ةيلح نع ةهبشلا فشك»

 .ها 1557407 ةنس تبتك «يجراك يف ينطولا فحتملا

 رشاعلا بابلا
 نعاطملا يف

 ىلق دمحم ديسلا بابلا اذه ىلع ذر نَّمم- ١

 دك تاق مهل ناكل يجتاح هلا يور وعلا
 نيدّلجم يف ريبك وهو «نئاغضلا فشكل نعاطملا دييشت»

 وحن يف ءازجأ ةعبرأ ىلع لمتشي امهنم لوألا «.نيمخض

 عومجملاف ,.ةحفص 447 يف امهيناثو .ةحفص يفلأ

 . ءازجأ ةسمخ

 نبا دمحم ديسلا بابلا اذه ىلع در نّممو - ”

 ىفوتملا .ءيدنهلا يدابآ ريصنلا يوقنلا ىلع رادلد ديسلا

5200000 

 نعط» باتك بابلا اذه ثحابم ىلع ّدرلا يف هل

 دنهلاب عبطو ١1778 ةنس بجر يف هنم غرف «حامرلا

 .1708 ةنس

 هاّمسو يدابآ ضيفلا يلع رديح خيشلا هيلع درو
 . !«حابنلا دبك يف حامرلا ضقن»

 ناخ ىلع وبأ ديسلا بابلا اذه ىلع ٌدر نّممو - ”“

 ريكا هاّمس باتكب هيلع در ؛يدنهلا يوسوملا رفعج
 .«نيمنصلا

 رشع يداحلا بابلا

 .ه1759١ ةنس ىفوتملا



 انكم

 ماهفألا عراصم» هاّمس باتكب بايلا اذه ىلع در

 1 «ماهوألا ملقل

 رشع يناثلا بابلا
 ةيعيشلا تادقتعملا رئاسو ءاربلاو ءالولا يف

 يلع رادلد ديسلا هيلع در ؛ةفحتلا باوبأ رخآ وهو

 يذلا ءه176١ ةنس ىفوتملا «يدابآ ريصنلا يوقنلا

 هيلع در دقف «سماخلا بابلا ىلع مالكلا دنع هركذ مدقت

 . «راقفلا وذ» هامس باتكب

 هردص

 ةربص ىلإ نييفارغجلاو نيخرؤملا ضعب راشأ دقل

 :هلوقب يركبلا ىفتكاف .ةيدهملا لوح مهثيدح دنع

 ٠الا/ ةنس ليعامسإ اهانب ناوريقلاب ةلصتم ةربص ةنيدمو»

 ىلإ ةالولا لزنم يهو ةيروصنملا اهامسو اهنطوتساو

 قاوسأ ليعامسإ نب زعم اهيلإ لقنو اهبارخ نيح
 :باوبأ ةسمخ اهلو تاعانصلا عيمجو اهلك ناوريقلا

 ةماتك بابو ةليوز بابو يقرشلا بابلاو يلبقلا بابلا

 شويجلاب جرخي ناك هنمو حوتفلا بابو يفوج وهو
 نورشعو ةتس موي لك اهباوبأ دحا لخدي ناك هنأ ركذيو
 .امهرد فلأ

 ةربص ةنيدم لوح يركبلا دروأ ام مهأ اذه

 .نأشلا اذه يف هريغ دنع ةقد رثكأ دجت الو ةيروصنملا

 زاتمت ىرخألا يه نكل !نذإ ةيرثألا رداصملا ىلإ هجتنلف

 امو اهبارخ ىلإ كلذ دوعيو اهئاخس مدعب انموي ىلإ

 . ةجاهنص اهترجه نأ دعب بارعألا بهن نم هب تبيصأ

 ىلإ نوييضمولا فكس انت يوقتلا تالا تاكو

 اهطيشنتو اهئايحإ ىلع اوصرحو ناوريقلا دجم ةداعإ

 اوميقيو اهملاعم ضعبو اهروس اوددجي نأ الإ اوبأف

 زاجنإلو ؛ ينايرغلا ديبع ةيوازك دجاسملاو اياوزلا ضعب

 ىلإ ةربص بئارخ تلوحت ةيرامعملا عيراشملا هذه
 ةلصفملا راجحألاو نيطاسألا هنم نوذخأي رجحم

 ةربص

 .ناوريقلا ملاعم يف اهداوم تمدختساو رجآلاو ماخرلاو

 ةرتفلا نكلو» :ددصلا اذه يف حوبش ميهاربإ لوقيو

 نع بقن ذإ ةربص راثآ ىلع ةأطو دشأ تناك ةينيسحلا

 نيطاسألا ةيقبو روخصلاو رجآلا جارختسال اهرود

 ىلإ يقابلا روسلا وهو ١7١57 ةنس ناوريقلا روس ديدجتل
 نيبو هنبب ةندغلا ءاننأ ياي يتسع هي يمحي قدلاو هوبا

 . اشاب يلع هيخأ نبا

 مادختسا يف لمعلا اذه انل هظفح ام مهأ نم لعلو

 لمتشتو يلاحلا سنوت باب ىلع دئاضعك ةيماخر عطق
 عطقلا هذه تناك .ليمج يفوك طخب هسيسأت صن ىلع

 خيرات ىلع يوتحتو ةربص ةنيدم باوبأ دحأ جوتت يتلا

 ةئيدم هذه» : صنو .روسلا ءانب خيرات وهو .ه 7 /

 . «مالسإلا نع

 عمجل سانلا همؤي ًارجحم تلظ ةربص نأ ىلع

 تاطلس نتعت ملو ينيسحلا دهعلا ةليط رجآلاو ةراجحلا

 هتيانعب ةربص بئارخ طاحأ نم لوأو .اهتيامحب ةيامحلا
 لوأب ماق دقلو سيبز ىفطصم وه اهتيمهأ ىلع حلأو
 نيلصف كلذ لوح رشنو 196١., ةنئس كانه ةيرفح

 ةنس ةيويسآلا ةديرجلا يف لوألا رشن .ةيسنرفلاب امهيلك
 انك دقو ١9617 ةنس ةيرثألا ةلجملاب يناثلا رشنو ؛ 7

 يتلا ةيانبلا نأ ىلع .ثيدحلا اذه ءانثأ امهيلإ انرشأ

 اهناردج سيبز ذاتسألا فارشإ تحت ءاطغلا اهنع فشك

 تدجو نئلو «ءسمشلا ةعشأ تحت ففجملا رجآلا نم

 . ةرثعبم تناك دقلف يوشملا رجآلا نم تادحولا ضعب

 توحنملا صجلا نم ةوسك لمحت ناردجلا تناكو

 تاعبرم ىرخأ ةرات ةوسكلا نوكتو ةرات روفحملا وأ

 . ةنيزلاو لكشلا ةفلتخم ةيفزخ

 اوناكف تاعاقلاو فرغلا طيلبتب قلعتي اميفو

 اهنم عبرملا علض يوشملا نيطلا نم تاعبرم نومدختسي

 نوفتكي ًانايحأو رجآلا نومدختسي اوناكو ًارتمتنس ٠“

 تمدختسا ىرخأ داوم ةنيدملا بئارخ ىف دجوتو



 ةربص

 راخفلاك لاصلص نم حئافصو جاجزلا نيجعك طيلبتلل
 . ةفلتخم ةيسدنه الاكشأ اهنوطعي اوناك

 ديدحت دعب حوبش ميهاربإ اهزجنأ يتلا رابسألا امأ

 نم جذامن تطعأ دقلف اهيف لمعلا نكمي يتلا ةقطنملا

 نولب يلطم اهضعب ءارماس زارطب ركذت ةيصجلا فراخزلا

 .قرزأ

 روفحملا وأ توحنملا صجلا عطق انلمأت اذإف

 كلذك انربتعاو بشخلا وأ فزخلا ةفرخز ىف انلمأتو

 اذهت ةطاخإلا ال كرست ماخرلاو ةزاجشلا ىلع تنجبلا
 ينب ايند يف هاندهع ام قباطي ال يذلا ينفلا ملاعلا

 .بلغألا

 ةيسدنهلا لاكشألا مهلتسي يمطافلا نانفلاف

 نم جرحتي ال هنكل اهتابغر لامجو ةعيبطلا يحوتسيو
 رثع فزخلا نم ةعطق هذهف «ناسنإلاو ناويحلا ريوصت

 ؛هلبن يمرل بهأتي ًاساوق لثمت ةرص بئارخ يف اهيلع
 ةعطقو «روسن امهب طيحت نيلطب عراصت لثمت ىرخأو

 ىقلم هرعشو ةببدم ةيحل هل لجر سأر اهيلع دهاشن ةثلاث
 فزخلا ىلع تاناويحلا روص امأ .رئافض هقتاع ىلع

 ةديدعف جاجزلاو زنربلاو بشخلاو رجحلاو صجلاو
 ةماعنلاو ءاغببلاك رويطلاو دسألاو ناصحلا دجت «ةفلتخم

 ةحول ىلإ ددصلا اذه يف ريشن نأ انل بيطيو .ةكمسلاو

 ًارتمتنس "7 اهلوط ةيدهملاب اهيلع رثع ضيبأ ماخر نم
 يماخرلا حوللا اذه ىلع دهاشنو ًارتمتنس ”7 اهضرعو

 توحن يهف ؛هرصق يف يمطافلا ةفيلخلا ةايح نم ةطقل

 ىلإ عمتسنلف «نيسلاج نيصخش لثمت ةزراب فصن

 ةروصلا انل فصي باهولا دبع ينسح نسح خرؤملا
 فصن ةروص» :هتاقرو نم لوألا ءزجلا يف لوقي ثيح

 ريمأ (نيميلا ةهج) لوألا نيسلاج نيصخش لثمت ةزراب

 زارط حيشوت اهيدنز ىلع ةيبرح ةلح هيلعو عبرتم يبرع
 عرفتيو ةنيمثلا راجحألاب عصرم جات هسأر ىلعو ليمج
 طمن ىلع لكشلا ةثلثم عرفأ ةثالث ىلإ هالعأ نم جاتلا

 قاطن ريمألا طسو يفو سرفلا دنع ةيورسكلا ناجيتلا

 نم ماج وأ سأك ىنميلا هديبو رهاوجلاب ًاضيأ ىلحم

 ةينغم ةروص (ىرسيلا ةهجلا) ريمألا بناجبو رولبلا

 مم

 . هيف خفنت ليوط رامزم اهديبو ًاضيأ ةعبرتم

 عبار وه انه لثمملا ريمألا نأ بلاغلا نظلاو

 ًاروهشم ناكو (هللا نيدل زعملاب بقلملا) نييمطافلا

 نس يلع هرصع ءارعش هفصو امك هسأر ىلع جاتلا عضوب

 .«امهريغو يناه نب دمحمو يسنوتلا يدايألا

 وهف ناكمب ةروطخلا نم يماخرلا حوللا اذه نإ

 يف يمطافلا نفلا سئافن نم دعي همجح رغص ىلع
 يمالسإلا نفلا خيرات يف هتميق انربتعا اذإ اميس سنوت
 لخدن حوللا اذه لضفبف .ةايحلا هاجت نييمطافلا ةرظنو

 حوللا ناكو ةصاخلا هتايح يف هكراشنو ةفيلخلا رصق

 كشاالو .ًاظفل رعاشلا هروصي دق امل ماخرلا يف ميسجت

 وه لثمملا ريمألا ناك اذإف :تالؤاستلا ضعب ريثي هنأ

 دوجو رس وه امف هللا نيدل زعملا يأ نييمطافلا عبار

 ةربصب ميقي ناك زعملا نأ ملعن نحنو ةيدهملا يف حوللا

 ونب كرت موي هلقن عقو له ىرت ؟ةرهاقلا ىلإ هلاحترا لبق

 يننأ ىلع !نوكي دق ؟ةيدهملاب اونصحتو ةربص يريز
 ام ىرأ الو رمألا اذه يف تبلا ريسعلا نم ىرأ ًايصخش

 باهولا دبع ينسح نسح هضرتفا ام دنفي وأ ززعي دق

 حوللا كلذ ىلع روصملا ةفيلخلا فيرعتب قلعتي اميف

 . يماخرلا

 نم دب ال سنوتب يمطافلا نفلا نع ثيدحلا يفو
 ةنيدمب ينابسإلا فحتملا اهب ىهابتي ةفحت ىلإ ةراشإلا

 عصرمو فرخزم قودنص يف ةفحتلا لثمتتو ديردم

 ىلع اهفورح ترطس ةباتك هيلعو ةنيمثلا ةراجحلاب
 ةربص ةنيدم عنص نم قودنصلا نأ ةباتكلا ديفتو .جاعلا

 نم قردنصلا اذه نأ !ءارم الف .هللا نيدل زعملا مايأ

 ةلودلا لاحترا لبق يديبعلا نفلا نع هفرعن ام عورأ

 نييئاصخألا دحأ ىنبتي نأ يئاجرف .رصم ىلإ ةيمطافلا

 ءارقلل اهمدقيو ةيمطافلا عئاورلا هذه لك عمج عورشم

 تازاجنإلا هذه لئثمبف ةقينأ ناولألاب ةعبط يف نفلا ةاوهو

 ةعومجملاو درفلا روعش ىذغتيو لفصيو قوذلا ومني

 ءاطعلا ةيخس ةسدقم ضرأ ىلإ مهئامتناو مهلصأتب

 : .مهسفنألو اهل اونسحأ املك مهيطعت
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 رهاظم نع نآلا ىتح هفرعن امم جذامنلا ضعب كلت

 لبقتسملا تايرفح نأ كش الو اندالب يف يمطافلا نفلا

 يرثتس ةيسنوتلا ندملا نم امهريغو ةربصو ةيدهملا يف
 لك ىلع . ديبع ينب مايأ يف ةراضحلا لوح انتامولعم

 غلبيل ةرهاقلا ىلإ زعملا لاقتنا بّقرتي مل يمطافلا نفلاف

 اوفلخو اندالب نويمطافلا رداغ دقل ؛هضيف نوكيلو هدشأ

 .اهتراضحو اندالب خيرات نم ةرهدزم ةراضح

 ىلع رصتقت مل ةيمطافلا ةلودلا عيراشم نأ فورعمو

 ام ًارصق روصنملا ىنب ثيح ةلولجو ةربصو ةيدهملا
 يف ملاعملا ضعب ىلع اوقفنأ لب «ةمئاق هناردج تلاز

 تحب هنوعيزلا عماج عيسوتو ميمرت اهنم سنوت ةنيدم

 مت ًايمطاف ًامامح ىنب يذلا وهو ينيجربلا نبا فارشإ

 قوسب نئاكلا وهو ةريخألا رهشألا يف ةفدص هفاشتكا

 اهأرق دقو ةشيقنلا تبثتو «ةمصاعلا سنوتب ةنارفلا

 رمأ .ه119 ةنس ىلإ دوعي مامحلا نأ حوبش ميهاربإ

 ءارقفلا ىلع اسبح هلعجو ةاضقلا يضاق هئانبب

 .نيكاسملاو

 راحص

 ا

 راحص ةأشن خيرات ديدحتلا هجو ىلع فرعيال

 دهع يف ةرهدزم تناك اهنأ دكؤملا نم هنأ ريغ (نامُع)

 .سرف اهب تناك مالسإلا روهظ دنعو ءىدنلجلا ينب
 انبا دبعو رفيج ملسأ املف :هتاقبط يف ريثألا نبا لاق

 نأ نيب سرفلا نم راحص يف ناك نم ارّيخ ىدنلجلا

 نم يأ اولبقي مل املف ءاوجرخي وأ مالسإلا يف اولخدي
 جوأ تغلبو اهنم مهاجرخأ ىتح مهالتاق نيرايخلا نيذه
 :يسدقملا لاق .يرجهلا عبارلا نرقلا يف اهراهدزا

 دلب نيصلا رحب ىلع سيل «نامُع ةبصق يه راحصو»

 راسي وذ «هزن ءبيط ءنسح «لهآرماع .هنم لجأ
 ةدلبو «ةبيجع قاوسأ .تاريخو هكاوفو «ةراجتو

 «جاسلاو رجآلا نم مهرود .رحبلا ىلع ةدتمم «ةفيرظ

 زيلهد .ةولح ةانقو «ةبذع رابا مهلو ءاهسفنب ةقهاش

 راحص

 لاقو .«نميلا ةكوغمو «قارعلاو قرشلا ةنازخو «نيصلا

 رجاتم اهبو ء«رحبلا ىلع يهو» :اهفصو يف يرخطصإلا
 ءنامعب ةنيدم رمعأ يهو «بكارملا دصقو ءرحبلا

 عيمجو «٠ سراف رحب ىلع فرعت داكت الو .ًالام رثكأو

 .«راحص نم ءألامو ًارامع رثكأ ةنيدم «مالسإلا دالب

 ةبصق راجئسا :«بهذلا جورم» يف يدوعسملا لاقو

 لوق ىلع يملاسلا ديمح نب هللا دبع قلعيو .«نامُم

 ءراحص اهب دارأ» يدوعسملا نإ هلوقب اذه يدوعسملا

 ةروشنملا ةخسنلا ىف فححص دق اهمسا نأ ًادج لمتحملا

 رابخأ» باتك لثم يدوعسملا باتك تقبس ىتلا بتكلا

 باتكو «رجاتلا ناميلس ىلإ بوسنملا «دنهلاو نيصلا

 نبا دنع يهو «هريغو رايرهش نب كزربل «دنهلا بئاجعا

 ذختاف نامع (سبيليف لدنيو) راز ١9648 ةنس ىفو

 ًافصاو ءراحُص ىلإ هتلحرل ًاقيرط ةنطابلا ةقطنم لهس نم
 يتلا رومتلا وهو لهسلا كلذ يف ةيعارزلا تادراولا مهأ

 نأ ىلإ ًارظنو .اهتدوجل ليثم الو اهعاونأل رصح ال

 هبحصو وه ىضق دقف ًادبعم نكي مل راحّص ىلإ قيرطلا
 ةسارحلا نوبوانتي نودشرملا ناكو» ءارعلا يف ةليل

 طبري يذلا عيرسلا قيرطلا نإف مويلا امأ .«مهقدانبب

 .ةدحاو ةعاس يف نيتنيدملا نيب لصوي راحصب طقسم

 «راحَص ةنيدم ىلإ بكرلا لصي ةدع نايدوو ىرق دعبو
 برعلا ءاّبطأ مظعأ نم ًادحاو تبجنأ يتلا ةنيدملا كلت

 هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ وهو ءانيس نبا دعب
 ًاثارت هءارو كرت نأ دعب سلدنألا يف يفوت يذلا يدزألا

 .«ءاملا باتك» هلثمي ءايميكلاو بطلا يف ًاديج

 تاياكح ركذتي راحص ىلإ سبيليف لصي نيحو

 نأ ررقيف «ةليلو ةليل فلأ يف تءاج يتلا دابدنسلا

 نأو لعفلاب ةدوجوم تناك ةيرات يصفق ايدكملا

 تراص رشاعلا نرقلا فصتنم عمو» ىراحص نم هلصأ

 يف ةنيدم لمجأو ءنامُع يف ةنيدم ّمهأ راحص

 يف ةنيدم ىنغأ ةلحرلا هذه نمز يف تناكو .«جيلخلا



 راحص

 ىلع دجت نأ ليحتسملا نمو» ًاناكس اهرثكأو نامع

 يتلا راحُص نم مظعأو لمجأ ةيمالسإ ةنيدم جيلخلا

 يف نيفشكتسملا رظن تفلي اممو .«ةراجتلل ًازكرم تناك

 ّيرلا ماظن اهارقو نامُع ندم نم اهريغو راحص

 يقاوسلا يأ جالفألا ساسأ ىلع مئاقلاو ثوروملا

 ءاهتاذ ةيرخصلا لابجلا يفو ضرألا لخاد ةروفحملا

 ىلع هايملا عيزوتو يرلل ةقيقد ةكبش لكشت يتلاو
 ةكبشلا هذه مامأو .هيلإ جاتحت يتلا ةفلتخملا قطانملا

 اندجو رهنلا دادتما ىلعو» :الئاق سبيليف فقي ةيئاورإلا

 «ةيئام تارادحنا هب ءدلصلا رخصلا ىف ٌىئش دق ًاقفن

 ةيسأر تاحتف لالخ طلاب ةلئهم قافنألا هذهو

 ةجيتن هايملا عايض بّتجت قافنألا هذهو ءةيوهتلل
 ماظنلا اذه مّمص يذلا نم .رخبتلاو صاصتمالل

 دب الف ناك ًايأ ؟ةيضرألا ةيبذاجلاب لمعي يذلا يرقبعلا

 هتردق ىلإ ةفاضإلاب ؛لامعلا نم ريبك ددعل جاتحا هنأ

 «عمتجملا يف ةمخضلا ةبعامجلا تاعورشملا ذيفنت ىلع

 . «فافجلا اذه لثم يف تاونقلا هذه لثم رفحب موقي يك

 ىلإ ةأجف سبيليف لقتني اهجالفأو راحص نمو

 سانلا ةايح فّلغت تناك يتلا ريطاسألاو تادقتعملا

 ملاعلا نم ةددعتم قطانم يف دهاوش اهل لازت امو «كاذنآ

 ةبجحألاب يوادتلاو ءيكلا قيرط نع جالعلاك
 «موجنلا ةءارقو علاطلا ىلإ ءوجللاو .ءذيواعتلاو

 .اهريغو

 راحص

 ت1

 نم ةيلخادلا قطانملا ءانبأ ءراغصلا نحن نكن مل

 كلذ ربع ةلسانتملا اهلابجو اهباعشو اهتيدوأ ءانبأو نامع

 الو ًايهانتم ال ًالسانت «هرشبو هناويحب ضماغلا ءاضفلا

 لابجلا تارجم امنأكو .موختو فوقسب ًادودحم

04 

 قطانم يف راغصلا نحن نكن مل «ةفلتخم باقحأو نامزأ

 «ةنطابلا ةقطنم ىلإ رظنن نامع نم يرجحلا لخادلا

 ربع «ًانايحأ عاستاو قيضب دتمملا يلحاسلا طيرشلا كلذ

 لحاسلا دودح ىتحو ةيلاحلا ةمصاعلا طقسم نم رحبلا

 ضومغلا كلذ نم ةمداق ةريحب الإ ءنامعل ىلامشلا

 انيلإ ةبسنلاب ةديعبلا ةيرحبلا قطانملا كلت هب مستت يذلا
 يفف .انلثمل زاجعإو ةبارغ نم رحبلا هب مستي امو ؛كاذنآ
 همشجتي ال لامجلاو ريمحلا ىلع رفسلا ناك ةرتفلا كلت

 ال ناك عضو نم بورهلا وأ ءجحلا وحن «رابكلا الإ

 .ةطيسبلا ةيراجتلا تالدابملا فدهب وأ قاطي

 رحبلاب ئلألتملا يلحاسلا جيسنلا كلذل ناك انه نم

 نم انتليخم يف هيزاوي ام ءندم هابشأ وأ ندمو ىرق نم
 ةرحس ةاوحلو دافحأو دادجأ تافارخو صيصاقأ

 .راحبلا ءارو نم ةمداق بورحو

 «لابجلا ءانبأ نحن ءانلايخ راثم ةنطابلا ةقطنم تناك

 لحاسلا ندم ربكأ راحص ةنيدم تناكو .هاهتنم ةردسو

 اذه لايخ ةمدقم يف ًامود هتسايسو هداصتقا زكرمو

 .نامع نم يلحاسلا ديشنلا

 لوهسلا قطانم نم راحص برق مغر ىلعو

 دبزب ةنوجعم ًالعف اهنإف ىرخألا ةهجلا نم لابجلاو
 يرحب ثدح اهتاذ دح يف اهنإ .هثادحأو هتغلو رحبلا

 قرط ىقتلمك نامع جيلخ ىلع ةعقاولا ةنيدملا هذه

 ًاراوطأ تدهش ءانيمو ًايراجت ًازكرم لكشت ةريبك ةيحالم

 ذف راهدزا دوهع تدهشو «ةيزكرملا ةيمهألا نم ةفلتخم

 امك مالسإلا لبق ام ىلإ اهضعب دوعي ةفلتخم بقح يف

 بسحو .ناجم مسا نامع ىلع اوقلطأ نيذلا نييرموسلا

 «ةمصاعلا كاذ دهع راحص تناك «كلامملاو كلاسملا»

 عم نورجاتي نيذلا نيحالملاو ةراحبلا نم ريثك اهيف ميقي
 اهرثكأو ًاناكس ةينامعلا ندملا رثكأ يهو ىرخألا دالبلا

 دالب يأ وأ جيلخلا لحاس ىلع دجوي نكي ملو «ءارث



 لا

 يف ةرفوو ًالامجو ءارث راحص قوفي ام ىرخأ ةيمالسإ

 . ةيبنجألا عئاضبلا

 كلت ىلإ هقيثوت يف دنتسي يذلا خرؤملا اذه يأرو
 راحص ىلإ ةبسنلاب تأي مل يذلا راهدزالا نم ةرتفلا

 مغرلا ىلع ةرمتسمو ةتباث ةيعيبط ةورثل ديحو دودرمك
 تاذ ةريثك اعلس جتنت تناك ةرتفلا كلت يف نامع نأ نم

 رمتلاو ساحنلاك ةيديلقتلا ةيويسآلا ةراجتلا يف ةيمهأ
 ندم ءوشن ىلإ يدؤي ال اذه نكل ءربنعلاو لويخلا عيبو

 ناك امسح رثكأ وحن ىلع امنإو ةماخفلا هذهب ةنيدم وأ

 لباوتلاو ةيلامكلا علسلا يف ةراجتلا ببسب اهؤوشن

 ىصقألا قرشلا نيب ريقاقعلاو روطعلاو تاجوسنملاو

 ابوروأو ىندألا قرشلا نيبو اهنيبو ءةهج نم ءدنهلاو

 . ةيناث ةهج نم

 تناك ليلقب هلبقو يداليملا سداسلا نرقلا ىف

 ايس ردح دكر داخل روحت: راجعا ىتانفلا
 ءطسوألا قرشلاو نيصلاو دنهلا ىلإ اهقيرط يف «ءانيمك
 قيرط لوطأ وهو نيماع نم رثكأ اهتدوع قرغتست تناكو

 . نيصلاو نوتناك ىلإ جيلخلا نم ىطسولا نورقلا هتفرع

 ًايعانص نيصلاو دنهلا نيتلودلا ةمظع مغر ىلعو

 لودلا نم اتسيل امهنأ الإ ءةرتفلا كلت ىف ًايفاقثو

 تناكف .سرفلاو برعلا .نيملسملا دي يف ةراجتلاو

 فاريسو ؛ةرصبلاو ءرهشوبو ءراحص :ةعبرألا ئناوملا

 لثم نيخرؤملا ضعي بسحو .ةيمهألاو ةرهشلا ةيملاع

 نإف «نادلبلا مجعمل يف يومحلا توقايو يبتوعلا

 ىلع اهترطيس تمكحأ ةريبكلا ةيبرعلا رسألاو لئابقلا

 يف اهحلاصم نع عافدلل تاعارص تضاخ ينامع لصأ

 نيذلا نييرافصلاك «ةقطنملا هذه يف ةحالملاو ةراجتلا

 ءركرك نب ىدنلجلا ةرسأ نم ةرامع ينب نم نوردحني

 نامع نم اهدارفأ حزن يذلاو ء«ةميلس ينب ةليبق نم

 .مالسإلا لبق ام ةلحرم يف نامرك لحاس يف اوماقأو

 راحص

 ةيابجب اهنيصحتو ةرطيسلا هذه ديطوت يف اوذخأو

 ىلع ءاضقلا ىلإ تدأ ةكرتشم حلاصم قفو اهوذختا

 نازيم لوحت يرجهلا ثلاثلا نرقلا نم ءادتباف

 نيب زكرم مهأ تدغ ىتح راحص حلاصل ًايئاهن ةراجتلا

 ةحالملا اهيف عضخت يتلا قطانملاو ةيمالسإلا راطقألا

 تناك اذإو .هجراخو جيلخلا يف ةيمسوملا حايرلل

 ةرتفلا كلت يف راحص ومن يف ًارود تبعل ثادحألا

 ةيساسأو نكرم ماوع قزق «ةينامعلا ةراضحلل زكرمك

 دئاقلا دعاس يذلاو براضلا ينامعلا لوطسألاك ءىرخأ

 . صاعلا يبأ نب نامثع يبرعلا

 ىوقلا هذه قمع ىلع ًاعوطس رثكألا ليلدلاو
 نب يردنلجلا مامإلا اهب ماق يتلا تالمحلا «ةيرحبلا

 ةلودلا ةبيه نم لينلاو ةنصرقلاو درمتلا عمقل دوعسم

 ةئم نع لقت ال هتالمح نم ةلمح لك تناكو ةينامعلا

 ةيلعافو ةوق رثكأ ةلحرم ىلإ لوطسألا اذه لقتناو

 ىلع ءاضقلا يف هللا دبع نب ناسغ مامإلا دهع يف

 لخادم ىلع اهونب يتلا مهدعاوق وحمو دونهلا ةنصارقلا

 . جيلخلا

 ىلإ ةفلاسلا رطسألا ريشت يتلا راحص ةئيدم تناك

 خيراتلا نم ةنيعم ةرتف يف ًازكرمو ةمصاع اهتيمهأ
 ايحور هتدايق ىلع ةنيدم نم رثكأ تبقاعت يذلا ينامعلا

 . ةفلتخملا فورظلا بسح ًايدامو

 .قايسلا اذه ىف ةيئانثتسالا ةمصاعلا راحص اهنإ

 تنزع يكدلا كناسلا ىرهطسمالا اهفيضرام لغم
 «ملاعلا دودح» باتك فلؤم لقوح نبا يفارغجلا اهفصي

 برغلاو قرشلا تاجتنم عمجت ملاعلا عدوتسم اهربتعاو

 زكارملا عيمج ىلع اهنم عزوتو لامشلاو بونجلاو
 ةيبرعلا ةلودلا دم هجاوت نامع تناك امدنعو ةيراجتلا

 ظفتحت يكل ينوكلا ىوتسملا ىلع ةدعاصلا ةيمالسإلا

 ةيوهب ظفتحتو يسايسلاو يبهذملا لالقتسالا نم زيحب



 راحص

 هذهل فراجلا مضخلا يف نابوذلا نم ًافوخ ناكملا

 لبق ام دوهع ذنم ةرمتسم هبش ةهجاوم ىف تناك ةلودلا

 لئابقلا تناك انرشأ املثمو «يسرافلا ذاجنلا عم مالسإلا

 ةيسرافلا ءازجألا نطوتست ةينامعلا ةلودلاو ةينامعلا

 فاريس لثم ةليوط نينسل ىرخألا ةفضلا يف ةمخاتملا

 ةضبقلا تحت تناك نإ ىتح «سابع ردنبو نادابعو
 .تلخ ةنس ةئمل ةينامعلا

 نم يلحاسلا طيرشلا لتحت اهرودب سراف تناكو

 «ةفلتخم تارتف يف راحص هسأر ىلعو «ًابلاغ «نامع

 تحت تعقوو «نيدلبلا دوست يتلا ىوقلا نيزاوم قفو
 يه تناكو خيراتلا ربع ةرم نم رثكأ يسرافلا لالتحالا

 تناك امبرو .نامع وحن سرفلا اهنم قفدتي يتلا ةباوبلا
 نيح قايسلا اذه يف «ةحساكلا ةريهشلا تاوزغلا رخآ

 )1١١55- سراف نم تمدق يتلا هاش ردان تاوق تراغأ

 طقسم نم لك ةرتفلا كلت يف تطقس امك

 راحص ةعلق ىوس وزغلا اذه يف دمصت ملو حرطمو
 تاذ هدهع يف نامع تراص يذلا ديعس نب دمحأ ةدايقب

 دالبلا مكحت يتلا ةرسألا دج وهو «يلودو يلحم نأش

 اهنع نورصاحملا داع ليوط راصح دعبو .مويلا ىتح

 .اهلك نامع نعو

 يف جهوتت تئتف ام «يفاقثلاو يفرعملا بناجلا يف

 ةنيدملا هذه مهتبجنأ نيذلا ءاملعلا ءامسأ ةينامعلا ةركاذلا

 يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا ريهشلا يوغللا ملاعلاك

 ملع ركتبم وهو راحص يف ه١٠٠ ةنس دولوملا يدزألا

 باتك بحاصو يبرعلا رعشلا يف عاقيإلاو ضورعلا
 بحاص رعاشلاو يوغللا ديرد نبا كلذكو «نيعلا»

 نيواودلاو بتكلا نم ددعو «ةغللا ةرهمج» باتك

 وحن ركبم تقو ذنم اهجوت ناملاعلا ناذهو .ةيرعشلا

 تالص دقعنمو ةفرعمو ملع جحم تناك ثيح «ءةرصبلا

 . كاذنآ نيينامعلا ىلإ ةبسنلاب عئابطلاو عزاونلا ةددعتم

 ملسم نب ةملس يبترعلا «ةباسنلا خرؤملا كلذكو

 نرقلا يف ناكو راحص رداغي مل يذلا ءرذنملا وبأ

 «ةغللا يف ةنابإلا» هبتك مهأو ءيرجهلا سماخلا

 ١و9"

 كباشتلاو ءارثلا غلاب خيرات .«ءايضلا»و «باسنألا»و

 .ديقعتلاو

 ىخيراتلا قمعلا اذهب ةنيدم نم فراعملا ءالجإو

 ةقيرع ةراتفسلا ةلاذلاو ةلخئاذلا ةطئاور تكفل اه ىذلا
 طحمو نيثحابلاو نيسرادلا مامتها عوضوم نوكت نأ

 ام فصو ريخو نييداصتقالاو نيرباعلاو ةلاحرلا راظنأ

 عدوتسمو نيصلا ةيادب» اهنأب يسدقملا اهنع هركذ
 .«قرشلا

 ركذ نم ولخي ال هديدجو هميدق نامع خيرات نألو

 سيل نورق ىلع اهئاطعب تقرشأ يتلا ةلاصألا هذهب ةنيدم

 امنإو يداصتقالا طاشنلاو لعفلل ةقطنم اهنوك نم طقف

 ةيميلقإلا اهدودح تدعت ةينيدو ةيسايس ةمصاع اهنوك
 يسرافلا جيلخلا ةقطنم تلمش قافآ ىلإ ةقيضلا

 لسلست اهرثأ ىلع تلكشت يتلاو . يدنهلا طيحملاو

 .اذه انموي ىلإ ةينامعلا ةلودلا بقح

 روضحلا نع ثيدح وه راحص نع ثيدحلاو
 يف ترثأ نمل خيراتلا ركذ حال املك مئادلا دجتسملا

 نامع ةرانم يه راحصف ةيناسنإلا ةراضحلا ةريسم

 .اهتبصقو

 رموس ةراضحب تطبترا يتلا ةينامعلا ناجم ةكلممف

 راحص اهيف تلكش داليملا لبق ثلاثلا نرقلا لالخ
 ةرماع اهضرأ تناك دقف ءاطعلاب ترهدزا يتلا ةمصاعلا

 دعاس دقو ةروطتم ةيعارز ةمظنأ ىلع اهداصتقا موقي

 ةقطنم ناكس لعج ىلع ةيرحبلاو ةيئاذغلا داوملا ريفوت
 ناطيتسالا ناكرأ نم يساسألا نكرلا نولكشي راحص

 .نامع يف يرشبلا

 رواحم عم اهعطاقتو راحص دادتماو ءاضف لعلو

 تلكسش ءاربإو رانلا مأو يميربلا لثم ةينامعلا دالبلا

 لدابتلا قرطو تاقالعلا اهيف مظنت يتلا ةيسيئرلا طوطخلا

 .داليملا لبق ام ةينمزلا ةبقحلا كلت لالخ نم يراجتلا

 ًايساسأ ًارود تبعل رواحملا كلت نأ لمتحملا نمو

 ىلع بلطلا ةدايزو ناكسلا ةدايزو دراوملا لماكت يف

 . علسلا



 ضد

 نم ساحنلا ريدصتو رهص ةعانص ترمتسا دقو

 نأ حضاولا نمو ةيمالسإلا ةلودلا مايق دعب ام ىلإ راحص

 ةيهيوبلاو ةيسابعلا نيترتفلا ىف ردصملا كلذ لالغتسا

 لق امم امال رثكأ ناك

 تناك 'دوقنلا كسل» ًاراد نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو

 ةينامعلا ةيدقنلا ةلمعلا ىهو ةرتفلا كلت ىف لمعت

 .ةنردجلا روصعلا ىف طرقت ىلا ةليعولا

 قلطنمكو يداصتقاو يفاقث زكرمك راحص تلظو

 ًاضيأو ةينامعلا قطانملا ةيقبب اهطابترا يف يساسأ
 تلظ كلذ ىلإ ةفاضإلاب ةيلودلاو ةيميلقإلا اهتاقالعب
 ًايميلقإ ءانيم يلود ءانيمك اهراودأ راسحنا مغر راحص

 يميربلاو ةرهاظلا يتحاو لكشت يتلا «ماوت» ةقطنمل اماه

 اهنوك نع ًالضف ىزجلا يداو ذفنمب طبترت تناك يتلا
 . نيتقطنملا كلتل يرادإلا زكرملا لكشت تناك

 يداو ةقطنم يف اهمجانمل راحص لالغتسا ذنمف

 تاساردلا بسح داليملا لبق ثلاثلا نرقلا نم ىزجلا

 دق مجانملا كلت نإف ةيجولويجلاو ةيخيراتلا ثوحبلاو
 يرجهلا سداسلا نرقلا ةيادب ىتح لمعلا يف ترمتسا

 ىف يدوعسملا هركذ ام بسح (يداليملا رشع ىيناثلا)

 1 .«بهذلا جور هباتك

 ديصو ةعارزلاو ساحنلا رهصو جارختسا بناجبف
 ىلع ةئنيابتم ىرخأ تاعانص راحص تفرع كامسألا

 جاجزلاو قورحملا ديمرقلا ةعانص لثم روطتلا نم ةجرد
 ثلاثلا نينرقلا لالخ تدجو هنأ امك ءديدحلا لامعأو

 ةعارز «نييداليملا رشاعلاو عساتلا» نييرجهلا عيارلاو

 يأ راتكه 5,٠٠١ ب تردق تاحاسم ىلع تدتما ةفيثك

 هذهو ًايلاح ةعورزملا ةحاسملا فاعضأ ةعبرأ يلاوح

 يرثألا ريسفتلا لاجم يف ةريبك ةدئاف مدقت تامولعملا

 . ضرألا مادختساو يرلا لئاسول

 ثارتلا ةرازو اهترشن ىتلا تاساردلا تلد دقو

 ةعارزلا نأب انثارت نم ةلسلس بتك نمض ةفاقثلاو يموقلا

 اهدوجوف «عساو قاطن ىلع ةدتمملاو روطتلا ةغلاب تناك

 نمكت لب ةقطنملا يف ةبيرغلا ةرهاظلاب نكي مل راحص يف

 راحص

 فيرصتو يرلا تاكبش يف اهمكحت يف راحص ةيمهأ
 .اهيلع فرشت يتلا جالفألا يراجمو ةيدوألا لوح هايملا

 تانودم ىف اهملاعم تلجت دق راحص تناك اذإو

 اه.نإف ةميدقلا ةتمزألا يف آدج ليؤط دمأ ذنم خيراتلا

 عبتت يف تاقلحلا ضعب ًانايحأ فعضت خيراتو خيرات نيب

 عبتتلا كلذ ناك اذإ ًاصوصخ بردلا كلذو ةريسملا كلت

 .ريثأتلا كلذو مجحلا اذه لثمب ةنيدم نع

 قرشلا حاتفمو ينامعلا ربلا ةباوب راحص تناك اذإف

 يذلا طاشنلا لعف نم ولخي اهتريسم نم ًاضعب نإف ًاميدق

 كلذ لسلست بقح ضعب لالخ روضحلاو زوربلاب زيمتي
 . خيراتلا

 ةوعد تلبقتسا ةينامع ةنيدم لوأ يه راحصف

 رفيجو دبع اهيمكاح نمز ِةَُو لوسرلا دهع يف مالسإلا
 . ىدنلجلا ءانبأ

 نامع عوبر ةفاك يف رسيو ةلوهسب مالسإلا رشتنا مث

 .فيس وأ حمر نود

 خيرات يف ةيضابأ ةمامإ لوأ راحص تفرع دقو

 ماع يف رفيج نب دوعسم نب ىدنلجلا دهع يف نامع

 . ةيداليم 0١

 بعك نب ثراولا ثلاثلا مامإلا دهع يفو

 هركذ ام بسح يرجهلا يناثلا نرقلا يف يصورخلا

 ثراولا نإف نايعألا ةضهنو ةفحت يف يملاسلا خرؤملا

 ىوزن ةنيدم ىلإ راحص ةنيدم نم ةمامإلا زكرم لقنب ماق
 نع ًاديعب ةينامعلا ةمامإلل ًازكرم ًاقحال حبصتس يتلا

 ةلهس ةسيرف نوكت ام ةداع ىتلا ئطاشلا ةقطنم

 ١ ياللا

 ًارورم امهريغو سابعلا وئبو ةيمأ ونب ناك اذإو
 اهوعضوو نامع ىلع ةرطيسلا يف اوحلفأ دق نيينامثعلاب

 نإف ةددحمو ةريصق ةنمزأ يف الإ مهتيامح ءاول تحت

 دق ةفالخلا زكارم نع ًايبسن ديعبلا اهعقوم مكحب نامع

 صاخلا اهماظنب درفتلاو لالقتسالا ةيعضو اهل لهس

 ملاعلا راطقأ نم اهريغ نع اهزيمت ةمس وه يذلا

 . يمالسإلا



 ةيبرعلا ةفاحصلا

 دق اهلالخ نم يتلا ةباوبلا يه راحص تناك اذإو

 ةباوبلا ًاضيأ اهنإف نامع ىلإ مهراظنأ نوعماطلا هجو

 نامع قطانم بناج ىلإف مهلمش تتشت اهنم يتلا رغئلاو
 (يلاينولوك)» لالتحا لوأ ضحد يف تمهاس ىرخألا

 يسرافلا جيلخلاو نامع ىلع ةيلاغتربلا ةنميهلا يف لثمت

 ديعس نب دمحأ وه ديدج ميعز م1744 يف زرب دقو
 امامإ عيوب مث راحص ىلع ايلاو ناك يذلا يديعسوبلا

 ةيادب هتيالو تناكف ةينامعلا لئابقلا ةفاك نم ًافالتئا مظنو

 ىتح دالبلا مكحت تلاز ام يتلا ديعسوبلا ةلود مكحل

 ١6٠١ رورم ١494 يضاملا ماعلا فداص يتلاو مويلا

 ةكلام ةرسأ لوطأك مكحلا يف اهتيرارمتسا ىلع ًاماع

 .ةيبرعلا نادلبلا يف مكحلا يف ترمتسا

 راحص يف ةعيشلا

 ءنامُع يف ةعيشلا اهيف دجوي يتلا قطانملا نم

 نم مه نم مهيفو برعلا نم مهروهمجو ةنطابلا ةقطنم
 . راحص يف وه ةنطابلا يف مهدوجو رثكأو .يناريإ لصأ

 ةيبرعلا ةفاحصلا

 رشع عساتلا نرقلا يف

 ماعلا ىلإ نهارلا اهلكشب ةفيحصلا رودص دوعي
 «اتيزاغ» ةفيحص ةيقدنبلا يف ترهظ امدنع 1١

 ةبسانمب رودصلا ناكو (اهنمث ىلإ ةيسن) 8

 نأ ودبيو . ةينامثعلا ةلودلا نيبو «ةيقدنبلا» نيب برحلا
 . هقحتست امب ةقباسلا ةبرجتلا هذه لبقتسي مل روهمجلا

 تابثإ ىلع اهتردق مدع يف ًايبس هتالابم ال تناكف

 ىلإ ةبرجتلا لاقتنا رخأت يف ًاببس تناك امك .اهتيلعاف

 ةيزيلكنإ ةفيحص لوأ رودص رخأت دقف . ىرخألا نادلبلا

 دقف اسنرف يف امأ ماعلا ىتح (78/هءاعاإل 5:>216)

 تيقلو ١17١ ماعلا يف «اسنرف تيزاغ» ةفيحص تردص

 رارمتسالا ىلع اهدعاس يذلا رمألا ء«ةطلسلا نم ًامعد

 اهتيرارمتسا نمؤتل تقلطنا مث نرقلا نم ةيقابلا ةرتفلا

 . ةيبوروألا فحصلا رودص اهدعب ىلاوتو .ةيتاذلا

 ماعلا ىلإ ةيبرعلا فحصلا ىلوأ رودص رخأتو

 كليا

 عئاقولا» ةديرج ريبكلا يلع دمحم ردصأ نيح

 ةيرصملا  ةيموكحلا ةديرجلا ترمتسا يتلا «ةيرصملا
 روهظلا يف اهتعبتو .نيرشعلا نرقلا لئاوأ ىتح ةيمسرلا
 اهتردصأ يتلا «رابخألا ةقيدح» ةديرج ١677 ماعلا

 نيماعب اهدعبو .توريب نم ةيبرعلاب ةينامثعلا ةموكحلا
 برغملاو سنوتل ةيمسرلا ةديرجلا تردص (148565)

 تارادصإلا لئاوأ تطبترا اذكهو .ةموكحلا ةقفن ىلع

 ريغ ةفاحصلا رودص أديو .تاطلسلاب ةيبرعلا ةيفاحصلا

 سراف دمحأ ردصأ امدنع 147١ ماعلا يف ةيموكحلا

 نأ ثبلت مل يتلا «بئاوجلا» ةديرج ةناتسألا نم قايدشلا

 تردص مث .(ةيبارعلا ةروثلا) ةيسايس بابسأل لطعتت

 تناك يتلا ١مل ماعلا يف «لينلا يداو» ةديرج اهدعب

 وبأ اهردصأو (ًايعوبسأ نيترم) ةسارك لكش ىلع ردصت

 ةلجم يناتسبلا سرطب ردصأ مث .يدنفأ دوعسلا

 (ةيرهش فصن تناك) توريبب 181١ ماعلا يف «نانجلا»

 .تاونس رشعلا يلاوح دعب اهرودب تفقوت نأ ثبلت ملو
 ةلجم ةدالو )141/١( هتاذ ماعلا يف توريب تدهشو

 نييعوسيلا ءابالا نع ةرداصلا «ريشبلا» يه ىرخأ

 «مارهألا» تردص مث .نرقلا ةياهن ىتح ترمتساو

 تأدب رشع عساتلا نرقلا ةياهن بارتقا عمو .(14875)

 ةديفتسم روهمجلا باذتجا ةردق كلمت ةيبرعلا ةفاحصلا

 يف «ةبوتكملا ةملكلا» اهب عتمتت يتلا ةقئافلا ةيمهألا نم

 يف ةيفاحصلا تارادصإلا تقفدت كلذل . ةيبرعلا انتفاقث

 ريخألا هدقع يف ًاصوصخو نرقلا نم ةريخألا تاونسلا

 تالجملا مهأ نم ةدحاو رودص هعلطم دهش يذلا

 يجرج اهسسأ يتلا «لالهلا» ةلجم يهو ةيبرعلا ةيفاقثلا
 ةظفاحم مويلا ىتح رودصلا ةرمتسملاو (1847) ناديز

 يهو .ةرصاعبلا ةيفاقثلا تالجملا نيب اهتناكم ىلع

 نم) ةبسانملا هذهب ًادلجم تردصأو اهتيوئمب تلفتحا

 .(نيأرج

 دقعلا يف ةيفاحصلا تارادصإلا ضرع عباتتو

 يفف ءاهجراخو رصم يف ءرشع عساتلا نرقلا نم ريخألا
 ةضورل :فحص ةرهاقلا يف تردص ةرتفلا كلت

 فحص تردص ةيردنكسإلا يفو «نطولا»و «سرادملا



 كلا

 «يردنكسإلا بكوكلااو «ةيردنكسإلا ةضور»

 «ةيعوبس'"الا ةوشنلا» توريب ىف تردصو .«ةسورحملا»و

 «لاحلا ناسلا»و (فطتقملا»و «نونفلا تارمث»و

 رشع عساتلا نرقلا ةياهن تلطأ نأ امو .«حباصملا»و

 زواج دق ةيبرعلاب ةرداصلا فحصلا ددع ناك ىتح

 ةيسايسلا نيب ام تاروشنملا هذه تحوارتو ::نيدعملا

 مغر ىلعو .ةيهاكفلاو ةيبدألاو ةيبطلاو ةيملعلاو

 بابسأل ءرودصلا نع فتوتلل اهنم ديدعلا رارطضا

 تاونسلا تفرع ثيح هلاح ىلع ىقب ددعلا نإف «ةفلتخم

 ةيفاحصلا تارادصإلا يف ةريبك ةرفط نرقلا نم ةريخألا

 ةيبرعلا نيتغللاب) «قرشلا ريصبا ةديرج ركذن اهنمو

 «ةرهاقلا»و .رصم كب ديشر لمح اهسسأو (ةيكرتلاو

 روتكدلا اهسسأ ىتلا «ةلحنلا»و «فاصنإلا»و (عاطقنا

 ماعلا يف اهرودص ديعيل اهفقوأو يجنوباصلا سيول

 (ديع .د . . .رصم) «ةلئاعلا بيبط»و «رايسلا)او 0

 «زرألا»و ىلع نسح اهردصأ ةيهاكف ىهو «فئارظلا»و

 ديرفو بيليف اهيسسؤمل نانبل - هينوج يف تردص يتلا
 (هللا قزر يكز اهسسأ ةيبرع - ةيكرت) «ةفيظولا»و نزاخلا
 جهنلا»و (ميهاربإ دماحو يرصملا سرطب) «لامكلا»و

 باي»و (يدج راودا) «ايرثلا»و (يمايخ دمحم) «ميوقلا

 (خلا 5 .يكز دمحمو نسح ظفاحو كا دمحمو

 جابركلا»و (رورعز قيفوتو قايدشلا نيمأ) «قرشلا»و
 ىف تردص ةينامشع  ىسدقلا هللا دبع) «تيرفعلاو

 «قحلا ناسلاو (دالوب الوقنل ةيهاكف) «ةلازغلا»و (ةرهاقلا

 اهتسسأ ةيئاسن) «سودرفلا»و (سنوت - ةبيقروب دمحم)

 (يوخأللا داحتالا ةيعمج) «فرشلا»و (نيلابح ازيول

 فصاو ىفطصم) «ماشلا»و (نزاخلا فسوي) «رابخألا١و

 .(ةيروس

 كلت يف اهميهافمو ةيسايسلا ءاوجألا ىلإ ًاسايقو
 هذهل مساح فينصت نع مالكلا عيطتسن اال اننإف ةبقحلا

 . ةيبرعلا ةفاحصلا

 رابخأ لقنب ىفتكا نم اهنمف .ةتوافتم ةيسايس تاعرج
 ةسايسلل ًاعانق ةهاكفلاب رتست نم اهنمو ماكحلاو ةطلسلا

 دلب نم بورهلل ىتح وأ لافقإلل رطضي ناك ام اهنمو
 ةروثلا ثادحأ) اهنيعب ثادحأ ةأطو تحت رادصإلا

 حجنأ لعلو .ةطلسلل هجاعزإ ببسب وأ (ًالثم ةيبارعلا

 كلت يه ةرتفلا كلت يف يسايسلا مالعإلا تاونق

 عيضاوم لوح فحصلا نيب تماق يتلا تارواحملا

 يف ترج يتلا ةنخاسلا تارواحملا اهمهأ لعلو . ةنيعم

 «تاهاجتالا ةفلتخم ةدع تالجم نيب نرقلا تانيعست

 ىلع درلاو درلا عانق ذختت تارواحملا هذه تناك ثيح

 .نخاسلا عونلا نم ةيسايس تاراوح تناك اهنكل درلا

 تريثأ يه ول ةيساسحلا ةغلاب عيضاوم لوانتت تناكو

 روهمجلا لعف دودر ننقت يتلا ةفاحصلا ديعص ريغ ىلع
 ءارآلا هذه ةءارقب ىفتكيف داضملا يأرلاو يأرلا لوح

 اذهب مايقلا ةفاحضلل' هيضيوفتب دزلا ةيرشح نع ًالزاتعم

 ىلإ روهمجلا عفدي يفاحصلا درلا راظتناو .رودلا

 لقاعلا ظفحتلا اذهو ,نيصصختملا يأر راظتناب ظفحتلا

 ةفاحصل حاتأ يذلا وه رشع عساتلا نرقلا ءارق لبق نم

 عيضاوملا ةشقانم يف ةيرحلا نم ًاضعب نرقلا كلذ

 ام ةءارق تالواحم نم رذحن نأ انه انيلعو .ةيسايسلا

 كلذ باتكف .نهارلا تامولعم ءوض ىلع هنيح يف بتك
 مهو .تامولعملا هذه لثمل نيكلام اونوكي مل نامزلا

 نيب رفاوتم وه ام ىلإ ًادانتسا مهءارآ نوردصي اوناك
 انتفاحص نهار نأ ىقبيو .تامولعملا كلت نم مهيديأ

 يتلا رشع عساتلا نرقلا ةفاحصل ةديعب دودح ىلإ نيدم

 .اهريغو «رابخألا»و 'مارهألا»و «لالهلا» ةقلامع تدلو

 «ةيلبقتسم  ةيسيسأت اهنوك وه اهتيمهأو اهتيولوأ نكل
 رادصإ ةداعإ ادبم دمتعي اعورشم قحتست اهلعجي امم
 ةيليلحتلا اهتءارقو تاروشنملا هذه نم ىلوألا دادعألا

 يعجرلا ليلحتلا قئارط قفو اهءارقتسا مث نمو
 ىدمو روهمجلاب اهلاصتا لئاسو رابتحاو (56/)8231[846)

 هتبعل يذلا رودلا ميوقت مث نمو .بيلاسألا هذه حاجن

 اهئارق فيقثت يف ةيئارجإلا اهتيلعافو مايألا كلت ةفاحص

 كلذبو .هيف عقومتلاو مهنامز يعو ىلع مهتدعاسمو



 قيدِص

 فحيصلا هذه رادصإ ءارو ةنماكلا فادهألا ديدحت نكمي

 لكو .رادصإلا اذه لثمل ةنهارلا فادهألاب اهتنراقمو

 ًاناديم هدحول فلؤي نأ هنكمي عيضاوملا هذه نم عوضوم

 ةيبرعلا ةفاحصلل مسرت نأ اهنكمي ةيميداكأ ثوحبل

 . نيرشعلاو دحاولا نرقلا ىلإ لوخدلا تاوطخ

 رظنلا تفل يرورضلا نم دجن «قيرطلا اذه ىلع
 لالهلا رادصإ اهنم ركذن «ةتفال تاوطخ ةعومجم ىلإ

 ىلع اهترشن يتلا «ةيفارغوتوفلا روصلا نم نيدلجمل
 امك .«ماع ةئم يف لالهلا» ناونع تحت ءنرق ىدم

 رادصإ ةداعإل ةيرصملا ةماعلا ةئيهلا عورشم ركذن

 يذلا بابلا ًاضيأو .تايرودلا ضعبل ىلوألا دادعألا

 ىلوأ دادعأ» ناونع تحت «ةايحلا» ةديرج هصصخت

 تاحورطألا نم ديدعلا ركذن امك .«ةميدق تايرودل

 ال اننأ وه لاكشإلاف راطإلا اذه يف ةدعملا ةيعماجلا

 ءارقتسا نود نم تايلبقتسملا رصع لوخد عيطتسن

 هتيراركت تاريغتم ديدحتل هدقنو هبراجتو يضاملا

 يتلا يضاملا فدص نم ربتعي ناك امل نيناوقلا عضولو

 !افدص اهنوك قيدصتلا مدع ىلإ اهراركت انعفدي

 نحن فيضنو . يسلبانلا دمحأ دمحم هبتك ام اذه

 رودص يف ةيعيشلا ةمهاسملا ىلإ نيريشم كلذ ىلإ
 نيرشعلا نرقلا لئاوأ يف تردص دقف .ةيبرعلا فحصلا

 ةضهنلا راسم يف ريبك دح ىلإ اتمهاس ناتيعيش ناتلجم

 يف ةصاخ ةزرصب ةيزعشلاو ةيبدالاو ةيلعلاو ةيركفلا
 يتلا (ملعلا) ةلجم يه ىلوألا ةلجملا . يبرعلا ملاعلا

 نيذلا هئاملع رابك دحأ فرشألا فجنلا يف اهردصأ

 نيدلا ةبه ديسلا وهو ةيحالصإلا ةعزنلاب اورهتشا
 .ةيملعلا طاسوألا يف ريبك رثأ اهل ناكف «يناتسرهشلا

 ةيملاعلا برحلا لاعتشاب رودصلا نع تفوت دقو

 . برحلا ءاهتنا دعب رودصلا اهل ردقي ملو .ىلوألا

 اهردصأ يتلا (نافرعلا) ةلجم يه ةيناثلا ةلجملاو

 يه تفقوت يتلا نيزلا فراع خيشلا نانبلب اديص يف

 تفنأتساو ىلوألا ةيملاعلا برحلا بوشن دنع ىرخألا

 يف رثألا ربكأ ةلجملا هذهل ناك دقو .اهدعب رودصلا
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 يتلا  ًالثم  يهف :يبرعلا ملاعلا يف ةيرعشلا ةضهنلا

 برعلا رعاش :كلذ دعب حبصأ نم «ملاعلا اذهل تزربأ

 اذه رشن اهتاحفص ىلعف .«يرهاوجلا يدهم دمحم

 يف يودت هترهش تأدب اهنمو «ىلوألا هدئاصق رعاشلا

 كزان ةرعاشلا يف لوقلا كلذكو .هلك يبرعلا ملاعلا

 تاحفص ىلع رهظ ام لوأ رهظ اهرعشف ؛ةكئالملا

 .نافرعلا

 تاضهنل ثعب نم ةلجملا هذهل ناك امع ًالضف اذه

 . ةفاقثلا نيدايم ىتش يف تافاقثل رشنو ةيملع ةيركف

 ةديرج نيزلا فراع خيشلا ردصأ نافرعلا عمو

 ءادتباب تهتنا (لماع لبج) مساب ةيسايس ةيعوبسأ
 .ىلوألا ةيملاعلا برحلا

 هذه نم (ميملا) فرح ىلإ ئراقلا عجرن اننإو
 ةديرجلا هذهل ناك ام (ديفملا) ثحب يف علاطيل ةرئادلا

 . ينطولا لاضنلا يف رود نم ريخألا اهدهع يف ةيمويلا

 نرقلا ةيادبب تأدتبا يتلا ىلوألا دوهعلا يف اذه

 ةعيشلا ةمهاسم ترثك دّقف كلذ دعب امأ . نيرشعلا

 . ةيفاحصلا

 . ةيبرعلا دالبلا نع الإ انه ثدحتن ملو

 اهيقرش نم نينبت برق لماع لبج يف ةبرخ ةيرق
 هبحاص فرعي ةبق هيلع ربق اهيف «لبج سأر ىلع

 بارخ دجسم اهيفو «ةيرقلا تيمس هبو ءقيدصب

 . قاب هبارحمو

 ديهشلا ذيملت غتاصلا يلع ديسلا نكسم تناك

 ًابوتكم هربق اهيفو .نسح خيشلا هدلو خيشو لوألا

 هرصع ديحو ملاعلا ليلجلا ديسلا ربق اذه» :هيلع

 روهشملا ىلع ديسلا مَع تيبلا لهأ هيقف هتقو لضافو

 ءاثالثلا ةليل ىفوت . هتمح رب هللا هدمغت ىنيسحلا غئاصلاب

 2468٠ ةنس بجر رهش رشع يداح

 : كلذ تحت بوتكمو
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 هدنع لح قحب يردي له ربقلا لس

 عفنت لهجلا يذل ىركذلاف هركذو

 ًارعشم ربق اي نيعادلل ترص لقو

 عرشم ربق اي عرشلا لهأل كيفو

 عمجم ملحلاو ملعلل ؤرما كيفو

 عمجم ةيربلا نيب هلضف ىلع

 لاعلا دبع نب يلع خيشلا ققحملا ربق اهيفو
 اهيلإ لقتنا هنأ وأ هنم ةيصوب كانه هنفد لعلو «يسيملا

 . فورعم ريغ هربق لحمو . سيم نم

 نم رجاهملا يرب فسوي خيشلا لوقي قيدص يفو
 تدرو ةديصق نم اكيرمأ يف نغشيم تيورتيد ىلإ نينبت
 : (ناخلا لهس) ثحب يف اهلماكب

 هاز مطبلا ثيح قيدص يفو

 فرصلا

 عضو نم لوأ نأ ىلإ ةغللا لهأ ضعب بهذي
 .يوحنلا ءاّرهلا ملسم نب ذاعم وه فرصلا

 يف فالخ ىلع -ه141٠19١-0 نيب ...ىفوتملا
 : هيف ليق ىتح نيرّمعملا نم ناكو  هتافو خيرأت

 لجبرملسم نبذاعم نإ

 دبألا وهرمُع لوط نم ٌجض دق

 كويست م اعقل كتاب

 ُدبلايَنامزلاَلوط لكأت

 لا كتياغ ٌنإفانعدو بهذاف

 ديانا فاتك و ليك نإو كوم

 لوط ةياكحو ءةنس نيسمخو ةئام رّمع هنِإ ليقو
 تدرو يتلا تاياورلا نم هدرونس امب قلعت اهل هذه هرمع

 .فرصلا ةأشنل ًاببس تدعو

 فرصلا

 عضو نم لوأ هنأ ىلع عامجإلا مهضعب لقن دقو

 وبأ كلام نبا هيلع ءاملعلا عامجإ لقن نممو «فيرصتلا

 ةنس ىفوتملا ىئاطلا نيدلا لامج دمحم هللا دبع

 نيدلا لالج يطويسلا كلذ يف كلام نبا عبتو .ه1/“

 .نأشلا اذه يف نيّصن لقنو .ه١١41 ةنس ىفوتملا

 ّنأ ىلع اوقفتاو» :هيف لاق حارتقالا يف :لوألا

 ذاعمل هتمجرت نمض هركذ ثيح ةيغبلا يف :يناثلاو

 ملسم وبأ ناكو «ناورم نب كلملا دبع مايأ دلُو» :لاقف

 اًملف ءوحنلا يف رظن دق ناورم نب كلملا دبع بدؤم

 :لاقف «هركنأ فيرصتلا سانلا ثدحأ

 موّرلاو جنزلا مالك اوطاعت ىّتح

 هّمهفأ تسل ًامالك ٌتعمس امل

 موبلاو نابرغلا ُلجَز َنأك

 ينُمِصعي ُهَّللاو ُمُموحن ٌتكرت

 ميئارجلا كلت يف محُحقتلا نم

 :اذه ذاعم باجأف

 اذإ ىّتبح ٌررمأاهتجلاع

 اهياجابأ نِسحت ملو َتَبِش

 بَعصتسم لكاهنملّهس

 اهداوطأ نارقأ الع ٌدوط

 لوقي هعمسف ذاعم ىلإ سلج دق ملسم وبأ ناكو

 ؟لعفا لعاف اي :؛اَرأ مهّزؤت نم لوقت فيك» :لجرل

 . يديبزلا هلك كلذ ركذ .ةقباسلا تايبألا هل لاقف

 فيرصتلا عضو نم لّوأ نأ ٌتحمل انه نمو :ٌتلق

 ريغ نوريثك تايبألا عم ةصقلا هذه دروأ دقو اذه ذاعم

 هباتك يف يديبزلا مهنم يطويسلاو سراف نباو كلام نبا

 نباو «دادغب خيرات" يف راجنلا نباو «نييوحنلا تاقبط»



 فرصلا

 ةايح» يف يريمدلاو ««نايعألا تايفو» يف ناكلخ

 ملع عضو بسني ءالؤه لك .ريثك مهريغو «ناويحلا
 . ءاّرهلل فرصلا

 هذهل ةفلاخملا ىرخألا تاياورلل عبتتملا نأ الإ

 تالواحمل ةقباس فيرصتلا ملعل ًاروذب دجي ال ةياورلا
 وحنلا ةأشن بكاوت ىلوألا تايادبلا كلتو «ءارهلا ذاعم

 مامإلا هل عضو نيح ؛يلؤدلا دوسألا يبأ دي ىلع

 ,؛ةلامإلا باب» وهو فرصلا باوبأ نم ًاباب ةلئتقَع ىلع

 جلاع هسفن يلؤدلا دوسألا ابأ نإف «كلذ ىلإ ةفاضإ

 نم عوضوم لادبإلاو ءاهجراخمو فورحلا لاديإ
 يف ًاباتك فلأ نم كانه لب «ةيفرصلا تاعوضوملا

 قاحسإ ىبأ نباوهو ءهتذمالت ىلع هالمأو ءزمهلا

 ةأشنل ًاروذب كانه نأ ينعي اذهو ءه1١1١1/ ةنس ىفوتملا

 ةلحرم يف تاماهسإ نم ذاعم هيف مهسأ امل ةقباس وحنلا

 وه نكي ملو ءفرصلا ملعل روطتلا ةلحرمو سيسأتلا

 . عضولا ةيلمع يف لوألا

 اوركذ ذاعمل اومجرت نمم ًاريثك نإف كلذ ىلإ ةفاضإ

 ٌمئاق عامجإلاو ءيلؤدلا دوسألا يبأل ًاذيملت ناك هنأ

 نأ دعب وحنلا ملع عضو نم لّوأ دوسألا ابأ نأ ىلع

 نكي مل ملف .ةروهشملا ةفيحصلا يلع مامإلا هيلإ ىقلأ
 . ؟هروطو يلؤدلا دوسألا يبأ نع فرصلا ذخأ دق ذاعم

 نباو «يديبزلا اهلقني ةياور ضرفلا اذه ديؤي اممو

 :لاق قاّرولا دعس يبأ نبا نع ءيطفقلاو «ميدنلا
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 يبأ ٌتعمس :لاق يمشاهلا دومحم نب يلع انثدح»

 ّرم َّنأ ءوحنلا يلؤدلا دوسألا وبأ عضو ام ءدب ناك :لاق

 ناكو ءهلهأ عم ةرصبلا مدق ًايسراف الجر ناكو دعس هب

 :لاقف !بكرت الأ ءدعس اي كل ام :لاقف  هسرف دوقي

 :دوسألا وبأ لاق .هرضح نم هب كحضف . ٌعلاض يسرف

 ءهيف اولخدو مالسإلا يف اوبغر دق يلاوملا ءالؤه

 باب عضوف .مالكلا مهانملع ولف ةوخأ انل اوراصو

 اهلك ىرخأ تاياورو ةياورلا هذهو .«لوعفملاو لعافلا
 ثادحأ لك لعلو .دوسألا وبأ وه وحنلا عضاو نأ ديؤت

 ابأ عفد اهعومجمو ًالعف تثدح دق تاياورلا كلت

 انتو

 ىلوألا ةيادبلا هل عضيل يلع مامإلا ىلإ عرهي نأ دوسألا

 لجرلا ةصق يف ءانرظن تفلي يذلا نأ آلإ .وحنلا يف

 يذلا رييغتلا اذه ْنأ «علاظ» لدب «علاض» هلوقو يسرافلا

 ةغللاو مالسإلا ىلع ةّيمحلاو ةريغلا كّرحو ًاسانأ كحضأ

 لئاسم نم وه امنإ رييغتلا اذه لوقأ «نيرخآ ىدل ةيبرعلا
 ةينب ىلع ةئراطلا تاريغتلا يف ثحبي هنأل .,فيرصتلا

 تاريغتلا يف ثحبي يذلا بارعإلا ملع فالخب ةملكلا

 .ةملكلا رخآ ىلع ةئراطلا

 يف يوغللا بيطلا وبأ اهدروي ىرخأ ةياور كانهو
 :لاق ىيحي نب دمحم انربخأ :لاق نييوحنلا بتارم

 نع هيوبيس نع يمرجلا نع ديزي نب دمحم انربخأ
 نع هذخأ امب ًائينض دوسألا وبأ لزي مل :لاق» ليلخلا

 . سانلا ةنسلأ تدسف دق :دايز لاق ىتح « ةلئتيظ يلع

 هعفادف ءيتاصع تطقس :لوقي ًالجر اعمس امهنأ كلذو

 اهّنإف اهتقباس ىلإ ةياورلا هذه انفضأ اذإف .«دوسألا وبأ
 ملعل لوألا عضاولا وه يلؤدلا دوسألا ابأ َنأ ديؤت

 (يتاصع» ةملك نأل . ةْئِِلَع يلع مامإلا ميلعتب فرصلا

 روظنم نبا لاق ءفرصلا لئاسم نم ةلأسم «ياصع» لدب

 هذه قارعلاب عمّس نحل لوأ :ءاّرفلا لاق» :ناسللا يف

 فرصلاو وحنلا لئاسم نأ كش الو . .«ءاتلاب «يتاصع

 نع ةلصفنم ريغ ةيوس ثحبت ىلوألا اهتأشن يف تناك

 فرصلا باوبأ عم ةطلتخم وحنلا باوبأ تناكو

 الإ وحنلا نع فرصلا لقتسي ملو .دحاو ملع امهنأكو

 يف ًاليوط اطوش وحنلا عطق نأ دعب ةرخأتم ةلحرم يف
 ةلحرم ةيادب يف مهسأ دق ذاعم ناك امّبرلو روطتلا ملس

 ملعل عضاولا وه هّنأ ال ءوحنلا نع فرصلا لالقتسا

 ةلحرم نأ ًاملع  ءاملعلا نم ريثك بهذي امك - فرصلا

 نرقلا يف حضاو لكشب تمت وحنلا نع فرصلا لالقتسا

 فرصلا لئاسم تناك كلذ لبق ام ىلإو ءيرجهلا ثلاثلا

 نيب زييمتلا مغر هباوبأو وحنلا لئاسم نمض نّودت
 يف تاياور اهنأ ىلع ةيفرصلا تاياورلا لقنتو نيملعلا

 : لاق ةيغبلا يف يطويسلا هدروأ ام كلذ نم ءوحنلا ملع
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 :ىلاعت هلوق نع دادغب يف يناتسجسلا متاح وبأ لئس»

 . ؟دحاولل هنم لاقي ام . 4 ٌكَسشنَأ أوه

 :لاق .ايِق :لاّمف .؟نينثالاف :لاقف .يف :لاقف

 «ِق :لاق .ةثالثلا يل عمجاف :لاق .اوُق :لاق ؟عمجلاف

 .اوق ءايق

 «شامق هعم سلاج لجر دجسملا ةيحان يفو :لاق
 ىلإ ىضمو ءيجأ ىتح يبايثب ظفتحا لا

 نوؤرقمي «ةقدانز موقب ترفظ ينإ :لاقو ةطرشلا بحاص
 انيلع مجه ىّتح انرعش امف !كيدلا حايص ىلع نآرقلا

 .«ةطرشلا سلجم انورضحأو انوذخأف «ةطرشلاو ناوعألا

 قلخ عمتجا دقو ءربخلاب هتملعأو هيلإ تمّدقتف انلأسف

 :لاقو .ينلذعو ينفّتعف .نوكي ام نورظني هللا قلخ نم

 ىلإ دمعو ؟اذه لثمب ةماعلا دنع هناسل قلطي كلثم

 ىلإ اودوعت ال :لاقو «ةرشع ةرشع مهبرضف يباحصأ
 مقُي ملو .ًاعيرس ةرصبلا ىلإ متاح وبأ داعف .اذه لثم

 هب هئانتعا دعب وحنلا كرتو ءاهلهأ هنع ذخأي ملو .دادغبب

 . «هيسن هنأك ىتح

 وه امنإ رئامضلا ىلإ لاعفألا دانسإ نأ كشاالو

 ةياورلا هذه نودروي كلذ عمو ء«فرصلا باوبأ نم باب

 لصفلا نأ ىلع للدي امم ءوحنلا لئاسم يف ريثك اهريغو
 . يرجهلا ثلاثلا نرقلا لبق مت دق نكي مل نيملعلا نيب

 ةدحدص

 ثاللثلا ةينميلا تاظفاحملا ىدحإ . . .ةدعص

 ءدودحلا ىلع لامشلا ىصقأ يف عقت «نيرشعلاو

 عاق ىلع ضبرت يتلا ةيخيراتلا ةدعص ةنيدم اهتمصاع

 لابج ةلسلس هنضتحت ملك 7١ هتحاسم حيسف «ضوحاا

 كتلحر تأدب اذإو .رتم 18٠١ رحبلا حطس نع عفترت

 ١57 ةفاسم عطقت نأ دعب اهيلإ لصت ءاعنص ةمصاعلا نم

 .ديحولا يسيئرلا اهعراش اهيف كلبقتسي ام لوأو ءملك
 ملك ةسمخلا هلوط زواجتي ال يذلا ءاعنص عراش

 نيكاكدلاو تالحملا تارشع هبناج ىلع فطصتو

 ىلع فرشتو أطشن ًاقوس هنم لعجت اهريغو معاطملاو

 ةدعص

 نم بلاغلا يف ةنوكم (ةيتنمسإ اهمظعم) ٍنابم عراشلا

 نييرامعملا نيعباطلا نم يئاوشع طيلخ لمحتو نيقباط
 («نميلا باب» دنع عراشلا يهتنيو ٠.. .يلحملاو ثيدحلا

 نم ءزجلا اذه ربتعيو ةميدقلا ةنيدملا باوبأ دحأ وهو

 زكرتت ثيح ماودلا ىلع ةكرحلاب ضبانلا اهبلق ةنيدملا

 ةيمدخلا قفارملاو ةيموكحلا بتاكملا تاعمجم

 .اهريغو

 عماج ةرانم ىلعأ نم رئازلا اهيقلي ةدحاو ةرظنو

 كاردإل يفكت  ةنيدملا يف ناكم ىلعأ  يداهلا مامإلا

 هفرعت ام لك وه ءايحأ نم هلوح امو ءاعنص عراش نأ

 هاجتا لك يف فحزي ثيدح ينارمع عسوت يف ةدعص

 نم اهرصاحيو ةميدقلا ةنيدملا محازي مظتنم ريغ عاقيإب

 اهتلاصأ يمحت اهروسب يهو ةيقرشلا ةيبونجلا ةيحانلا
 .ةيوهاللاو ىنعماللا فحز ةسارشب مواقتو

 ةدعص ملاعم نم ملعم ىلإ رئازلا جلي نميلا باب نم

 عيبل ةظفاحملا ءاحنأ فلتخم نم نوعرازملا دفيو

 عاونأ عيبت تارازابلا نم ةريبك ةعومجم قوسلا يفو

 تاغوصمو تارهوجمو ىلح نم ةيوديلا تالوغشملا

 فعس نم ةعونصملا ىناوألا ىلإ ةفاضإلاب ةيبهذو ةيضف

 قوسلا يف عابي امك .(يلاقملا) ةيرجحلا يناوألاو لخنلا

 ءايزأ ةهليز تاودأو ىلح .«ةيلزنم تاودأ «هميدق

 عابتل ىرقلا يلاهأ نم ىرتشت . . .ةيبعش سبالمو

 ةظفاحملا هذه ىلع ةريبك جاوفأب نودفي نيذلا حايسلل

 . .اهنم عاونأ عيب رظحي نوناقلا نأ مغر ىلع

 فورعملا ةحلسألا عيب قوسب ةدعص ةنيدم رهتشتو

 ةحيلشاأ ىهو رئاخذو ةلومحم هيلا تابعانشوو تاسدسم

 ايسور ًاصوصخو ملاعلا نادلب فلتخم نم ةبولجم

 .ةدحتملا تايالولاو نيصلاو ايناركوأو



 ا

 ةدقص ةنيدم

 ىلع اهمهأو ةدعص ملاعم مدقأ قوسلا ىلع لطيو

 ماع يف هسسأ يذلا يداهلا مامإلا عماج . . .قالطإلا

 مساقلا نب نيسحلا نب ىيحي مامإلا (م١٠4 ه784)

 (م١٠9 -ه1498 يفرت) قحلا ىلإ يداهلاب بقلملا

 لازي امو نميلا يف عماوجلا مدقأ نم دحاو دعي عماجلاو

 ةعسوتلا تايلمع مغر ىلع ميدقلا هلكشو هعباطب ظفتحي

 ناردجب طيحتو . . .هل تيرجأ يتلا ةديدعلا ميمرتلاو

 ةديصق نع ةرابع يه ةميدق شوقن لخادلا نم عماجلا

 اهدهش يتلا ةعسوتلا تايلمع ىدحإ ةصق يكحت ةيرعش

 ةنذئمو - ديدجو ميدق  نيربنم عماجللو . يضاملا يف
 ةعومجم هب قحليو اهلك ةنيدملا اهالعأ نم دهاشت ةريبك

 مساقلا هنباو يداهلا مامإلا روبق يوحت بابقلا نم

 نم اهيف تيبي ةفرغ 57 ىلإ ةفاضإ ؛هدافحأو هتجوزو

 عماجلا نودصقي نم مهو (نيرجاهملا) ب مهيلع قلطي
 ريبك ءانب هب قحلي امك ءدبعتلا فدهب ةديعب قطانم نم

 ًايبعش فرعي ةفرغ 8” نم نوكم نيطلا نم ينبم
 مدختسي ناكو ًابيرقت عماجلا رمع نم هرمع (ةرسمسلا)ب

 عماجلا فاقوأ نم يتأت يتلا تادئاعلل نزاخمك لازي الو

 ةيعارز بوبحو ليصاحم اهمظعمو ًادج ةريبك يهو

 ملعلا بالطو عماجلا ىلع نومئاقلا اهب عفتني

 .نورجاهملاو

 4٠١ ذنم ًاديدحتو يداهلا مامإلا عماج لوحو

 رم ىلع تعسوتو (ةميدقلا) ةدعص ةنيدم تأشن ةيداليم

 فقوتو اهب صاخ روسب ةراح لك تطيحأو نينسلا

 ةنس ديدج روسب اهلك تقوط نأ دعب اهنارمع فحز
 تلاز ام يتلا اهئايحأو اهتاراح نمو (م1677-ه0٠44)

 «نابيش :تاراح ميدقلا اهعباطب ظفتحت نآلا ىتح

 ءرصقلا .«يداهلا «ةرامس ءراودلا «ةبرجلا «نايلع

 1 .مالسلا

 روعش كمهادي اًميض رثكألا اهتقزأو ةقيضلا اهعراوش

 ىف ءءايحألا هذه ىف لوحتت امنيحو 5
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 ةدعص

 كرصعو كنامز جراخ كنأب

 رثكأ ءارولا ىلإ تدع كنأكو

 كرسأي ءةنس ٠٠٠١ نم

 ضرفي يذلا هخيراتب ناكملا

 اهينابم كرهبتو ةوقب هروضح
 نيطلا نم ةديشملا ةقيتعلا

 اهنيوكنو ةليمجلا اهتامسقب

 يرامعملا اهعباطو عيدبلا

 اهباوبأو ....ديرفلا

 ةفرخزملا ةيبشخلا اهذفاونو

 دوقعلا اهولعت يتلاو شوقنلاب
 اهب زيمتي يتلا «تايرمقلا»

 .هريغ نع ينميلا يرامعملا عباطلا

 ىلع دوعصلاب الإ ةدعصل رئازلا ةعتم لمكت الو

 نم رثكأ ىلإ يلاحلا هلكشب هخيرات دوعي يذلا اهروس
 فرش ىيحي لكوتملا مامإلا هديش امنيح ةنس ةئامسمخ

 مظتنم ريغ روسلا عافتراو (م1607-م057٠169) نيدلا

 هتكامس امأ ءراتمأ ةسمخ ىلإ ءازجألا ضعب يف لصيو

 نم برتقي هلوطو راتمأ ةثالثلا نع ديزيف هضرع وأ

 مصعملاب راوسلا ةطاحإ ةنيدملاب طيحي وهو ملك ةعبرألا

 ةنيدملا ملاعم مظعم ىري نأ هيلع لوجتملل نكميو

 «نارجن «نميلا باب :يه باوبأ ةسمخ هلو ةميدقلا

 ءنارعج .ةروصنملا

 نم ينبم هنألو ...مالسلا

 ىف هئازجأ ضعب تأدب نيطلا

 يتلا ةقيرطلاوب :  ءطقاسُلا

 يعو رهظت روسلا اهب ممص
 عافدلا نونفب نيينميلا ءامدق

 تممص لاثملا لييس ىلعف

 نكمت ثيحب روسلا باوبأ

 صخشلا ةيؤر نم اهسارح

 ال ريخألا اذه امنيب مداقلا

 . مهاري

 نم ةدحاو ةلعصو

 ةدعص ملاعم مدقأ ..يداهلا مامإلا عماج

 اهديصر ىلإ ةفاضإلاب كلتمت ةينمي ندم ةعومجم

 ماودلا ىلع اهلعجت ةميظع ةيركفو ةيحور ةميق يخيراتلا

 زيمتت ةدعص نأ الإ ءملعلا بالطلو نيدلا ءاملعل ًانطوم

 اهتبيكرت يف شهدملاو خراصلا ضقانتلاب اهريغ نع
 ةيفاقثلاو ةينيدلاو ةيقرعلا يحاونلا نم كلذو ةيعامتجالا

 اهضعب يذغت تاضقانت يهو ةيسايسلا ىتحو ةيركفلاو

 دوعت ةفلتخم ةيخيرات روصعو لحارم نم تثرو ضعتبلا
 ةدعص نكل اهلك نميلا اهتشاع نينسلا تائم ىلإ

 :اهني لكل عصب هيغل عي ظوتما

 نميلا تلخد ىتلا ةيدوهيلا ةنايدلا اياقب ةلعص يمف

 ةميدقلا ةدعص ءايحأ نم



1 

 دوهيلا نم تائم اهيحاوض يف شيعي ذإ داليملا لبق

 مهسفنأ نوزيميو ةيوديلا فرحلاب لمعي مهمظعم نيينميلا

 راطإ يفو .مهقانعأ ىلإ ىلدتت (رعشلا نم رئافض) رينانزب
 دجوت ةدعص ءانبأ هب بهذمتي يذلا يديزلا بهذملا

 ةيهقفلا اهؤارآ بسنت ةيديزلا قرق نم ةقرف يهو ةيوداهلا

 سسأ يذلا نيسحلا نب ىيحي قحلا ىلإ يداهلا مامإلا ىلإ
 م4917 ماع ةدعص نم ًاقالطنا نميلا يف ةيديزلا ةمئألا ةلود

 انرق رشع دحأ لاوط ةوقلاو فعضلا نيب اهمكح رمتساو

 ديمح ىيحي دمحأ نبا ردبلا اهتمئأ رخآ ماظن طقس نأ ىلإ

 يتلا ١177 (ربمتبس) لوليأ 5١ ةروث مايق عم نيدلا

 يف يداهلا مامإلا يفوتو ءيروهمجلا ماظنلا تسسأ

 .نيرئازلل فاطم اهيف هلآ روبقو هربقو .ةدعص

 رسأ ةعومجم مهو «ةداسلا» ةدعص يف دجويو

 ةنيدملا يف شيعيو . كلو دمحم يبنلا تيب ىلإ يمتنت

 يعفاشلا بهذملاب نوبهذمتي نمم نينطاوملا نم فالآ

 .(0ىرخأ تاظفاحم نم اومدق

 مشاه دارم

 حافصلا

 نينُح نيب عضوم ةلمهم ءاح هرخآو رسكلاب
 شاشُم نم ةكم ىلإ لخادلا ةرسي ىلع مارحلا باصنأو
 موي قارعلا ىلإ هقيرط يف دل نيسحلا مامإلا هب لزن
 لاق ةيرجه 7١ ةنس ةجحلا يذ نم رشع دحأل ةعمجلا

 يومحلا توقايو ةيرجه ٠١ ةنس ثداوح يف يربطلا

 ال كلذ نإف ًامذو ًاحدم هومظني ام ىلع ءارعشلا رقن ال انك اذإ )١(

 نب هّللا دبع لوق كلذ نمف .ًافرظت رعشلا اذه ركذ نم انعنمي

 :ه.11170 ةنس ةدعص لخد امل ٍينايرألا دمحم

 رق موي يفةدعصانلزت

 اتيساتتأ اهيفتح انستا لة سهانفو

 امال سلا نودرريالةفجج

 بيرغمهبناجب  كصنإو
 امامالااولزتةعاوهنعاوحنت

 نيدو كسل يوذًامالعأو

 حاَفَصلا

 نب نيسحلا قدزرفلا يقل كانهو نادلبلا مجعم يف

 :ًالئاق دشنأو هلئكظ يلع

 قردلاو ٌقِماليلاهيلع

 نوخرؤملا عمجأ :يحلاصلا نيسحلا دبع لوقي
 نكلو قدزرفلا عم ْمكلَغ نيسحلا مامإلا ءاقل ىلع

 فوهللا يف سواط نبا لاقف ءاقللا عضوم يف اوفلتخا

 هيقل هنإ 7174 ص 145 ج راحبلا يف يسلجملاو ”؟ ص

 نب ملسم عرصم ربخ غولب دعب ةلابز عقوم يف

 ١ج) حوتفلا يف يفوكلا مثعأ لاقو ئيظ ليقع
 ةركذت بحاص لاقو قوقش عقوم يف هيقل هنإ (8١١ص

 يف ديفملا خيشلا لاقو رماع ينب ناتسبب هيقل هنإ صاوخلا
 نم دافتسيو مرحلا يف هيقل ةعامجو ١١٠ص داشرإلا

 نع هدنسب يربطلا لاق . حافصلا يف ناك ءاقللا نأ رعشلا

 يمأب تججح ...) :لاق «هيبأ نع قدزرفلا نب ةطبل
 جحلا مايأ يف مرحلا تلخد نيح اهريعب قوسأ انأف

 هع ىلع نب نيسحلا تيقل ذإ نيتس ةنس يف كلذو

 راطتلا اذه نمل تلقت ةقارقو ةفايسا هع دكت ضااسراخ

 ملول :لاقف ؟جحلا نع كلجعأ ام هللا لوسر نباي

 ؤرما هل تلقف تنأ نمم ينلأس مث لاق . تذخأل لجعأ

 نب هّللا دبع نع هدنسب ًاضيأ ركذو (. . .قارعلا نم

 انيقلف حافصلا ىلإ انيهتنا ىتح انلبقأ لاق يرذملا ميلس

 :هل لاقف ةالئكظ ًائيسح فقاوف رعاشلا بلاغ نب قدزرفلا

 هل لاقف .بحتاميف كلمأو كلؤس هللا كاطعأ

 هل لاقف . كفلخ سانلا أبن انل نيب : هيَظ نيسحلا

 مهفويسو كعم سانلا بولق تلأس ريبخلا نم قدزرفلا
 ءاشي ام لعفي هللاو ءامسلا نم لزني ءاضقلاو ةيمأ ينب عم

 ام لعفي هللاو رمألا هلل تقدص : 8غ نيسحلا لاقف

 1 ناس ىفءاضر مري كو ةاعي

 يحلاصلا نيسحلا دبع

 ةرهاقلا 586ص هج يريطلا خيرات :يربطلا دمحم رفعج وبأ )١(

 .٠ فراعملا راد



 نويرافصلا

 (*”نويرافصلا

 تاج

 ىف ناتسيس ىف ذوفنلاو ةردقلا ةبحاص ىوقلا تناك

 : : يه ميماجم ةعيزأ نم فلات يرجيلا كلاتلاثرقلا

 .ةيرهاطلا ةلودلا ولّتمم ١

 .نوراّيعلا ١

 . جراوخلا - "

 .ةعّوطملا 4

 نيرهاطلا ةرازؤمب_نويساّبعلا ءافلخلا ناكو

 . جراوخلا ةبراحمل ةعّوطملاب نونيعتسي

 ةماهشلا لهأ نم ًانابش اوناك دقف نوراّيعلا اَمأ

 امب نوزاتمي اوناكو رثأ ةؤتفلا نم مهدنعو ةءورملاو

 نع نيلوؤسم اوناك ذإ  ةينطولا ةسامحلاب مويلا هيّمسن
 ثيللا نب بوقعي مهنم ناكو . . .قرطلاو ندملا نمأ

 حبصأو هيبأ ةنهم كرتو ءًارافص هوبأ ناك يذلا رافصلا

 ةنس قحتلاو .نيراّيعلا ةقرف نم هتعومجمل ًاسيئر
 نم ناك يذلا رصن نب حلاصب هتعومجم مماده؟

 جراوخلا درط يف حلاص هب ناعتساو «ناتسيس ةعّوطم

 .(تسب) ةنيدم نم

 ءحلاص ةفيلخب بوقعي حاطأ (741) ةنس يف

 ةنس نم ماوعألا لالخو .ناتسيس ىلع ًامكاح حبصأو

 «تاره١» لالتحا بوقعي عاطتسا () ىلإ (161)

 لامش نم امسق لتحا كلذ ىلإ ةفاضإ ؛.«سيغداب»و
 . .تقؤملا وحنلا ىلع ناتسناغفأ

 . . .ناريإ نم ةيبونجلا ءازجألا مجاه كلذ دعب

 . سرافو نامرك ىلع رطيس (700) ةنس يفو

 نم ريثكب مهتلود تطبنرا نكلو ؛ةعيش اوسيل نويرافصلا (*)

 . مهب فيرعتلا نم دب ال ناكف «ةيعيشلا ثادحألاو صاخشألا

 نأ_هنع يوراميف -ىري ناك يفوتسملا هللا دمح نأ ىلع

 كئذك هاري ناك كلما ءاظت نأو ءايعيش ناك ثيللا ني نتوقعي
 .لوفلا نم لي اميف كلذل ضرعنسو ءايعيش

 ٠ع

 نم نكمت (701) ةنس يفو لباك وحن ًاشيج رّيس مث
 لقتعا (559) ةنس ىفو .اهل ةعباتلا قطانملاو ىه اهحتف

 تطقسف :نوباسيل ىف ةيرهادلا ةلودلا ءارمأ 0

 رومألا مامز ىلع ضبق اهطوقسبو «ةيرهاطلا ةلودلا
 ةمجاهمل ريخأت يأ نودبو كلذ دعب هجوت مث .ًامامت

 رامث فطقي نأ لبق نكلو .(7510) ةنس ناتسربط

 هدونج نيب ضرملا رشتنا «قطانملا كلت يف هتاراصتنا

 رحب لحاوسو قطانملا كلت ةفرعم اودهعي مل نيذلا

 .اهنم باحسنالا ىلإ ٌرطضاف «لبق نم رزخلا

 يسابعلا دمتعملا ىلإ ةلاسر بتك بوقعي ْنأ عمو

 ىلع ضبقلا ءاقلإ روباسين حتف ببس نأ اهيف هربخي
 سراف وحن ًاشيج رّيس هسفن وه هنكل ءرهاطلا نب دمحم
 ناك يذلا لصاو نب دمحم اهيلاو ةضبق نم اهعجرتسيل

 . . .زاوهألاو سراف ىلع رطيسو ةفيلخلا ىلع درمت دق
 ىلإ زاوهألا نم كرحتلا ررقف اذه هلمع يف حجن دقو

 يف دادغب تحبصأو طساو ىلإ كرحت نيحو طساو

 يسابعلا ةفيلخلا ضهنف .يذج ديدهت ضرعم
 ١ :هعم حلتلا دعو هفاطعتسال

 جنزلا بحاص ةروث تناك تاذلاب ةرتفلا كلت يف

 نم قزأم يف شيعت اهلعجو ةيسابعلا ةفالخلا خود يذلا
 بوقعي كرحتب ملع املو .اهل ةرمتسملا هتاديدهت لالخ

 دض امهنيب اميف قيسنتلاو نواعتلا حارتقا هيلع حرط اذه

 امك حارتقالا اذه بوقعي ضفرف . . .يسابعلا ماظنلا

 . . .حلصلا دقعب يسابعلا ةفيلخلا حارتقا ضفر

 وخأ قفوملا ررق هفقومب ةيسابعلا ةفالخلا تملع امل

 لعفلابو ...بوقعي ةهجاوم هشيج ريمأو دمتعملا
 «بوقعي ىلع ءاضقلل هشيج نم ةّوق سأر ىلع كرحت

 ةرماغم رماغو هشيط شاط رمألاب بوقعي ملع امدنعو

 .دادغب بوص اهجتم همدقت لصاو ثيح ليثم اهل سيل
 ريد ةقطنم يف ةيماح ةكرعم نيفرطلا نيب تمدتحاف
 بحعسلاو انتا نلع نرمي سدا (9590 نم لزكاعلا

 ططخي هنأ ودبي ناك ناتسزوخ ىفو . . .ناتسزوخ ىلإ

 سراف نم دارأو «ةيسابعلا فاعلا دج روحا ةلمحل

 امهنم هجوتيل «هل نيتنمآ نيتدعاق انوكت نأ ناتسزوخو
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 يف ضرم هنكل .ىرخأةّرمدادغب ةمجاهمل

 .(116) ةنس يفوتو (روباشيدنج)

 هتفيلخو هوخأ هدعب رومألا مامز ملست هتافو دعب

 عمهمكح ةياذب يف مدطصاف .«.ثيللا نب ورمع

 لتق املو «ناسارخ ىف ىناتسجخلا هللا دبع نب دمحأ

 حلاصت ةيادبلا يف هنأ عمو . . .ةيسابعلا ةفالخلا بودنم

 هشيج هّجوي نأ كلذ رثأ ىلع ةقيلخلا رطضا امم )77١(

 نيب تلصح (11/7) ةنس يفو .ناريإ بونج وحن

 هدرطو ثيللا نب ورمع ةميزهب تهتنا ةهجاوم نيفرطلا

 ىرخأ ةلواحم هل تناك (77/8) ةنس يفو «سراف نم

 . ..حلقفي مل هنكل ةفيلخلا ةبراحمل

 ةيحان نم ًارطخ ةيسابعلا ةفالخلا تهجاو كلذ دعب

 حلصلا دقع ترّرق اذل «ةيطنزيبلا ةلودلا ثيح برغملا

 ف رشملا قطاع ناسارحو

 يف ةمئره نب عفار عم ىرخأ ةرم مدطصا هنكل

 كانهو .مزراوخ وحن عفار رارف ىلإ ىدأ امم ناسارخ
 متهاو ثيللا نب ورمع لاب غرفف .(787) ةنس لتق

 هداز اممو .ناسارخ يف ةيرافصلا ةلودلا ناكرأ ديطوتب

 . كلذب يسابعلا ةفيلخلا رمأ ًاذوفنو ةوق

 «ثيللا نب ورمعل ناسارخ يف وجلا الخ امدنع

 ءارو ام ةموكح ىلع هّيلوي نأ يساّبعلا ةفيلخلا نم بلط
 لاكشألا نم لكشب رهاظتو ءاذه هبلط يف حلأو ءرهنلا

 ىلوتيس هنإف أرمأ ةفيلخلا ردصي مل ول ىتح هنأ يف

 ءارو ام ةموكح نأ ًاملع . . .هسفنب ةقطنملا كلت ةموكح

 هبلط ةفيلخلا لغتساف ناماس لآ لبق نم رادت تناك رهنلا

 ثيللا نب ورمع ؛نينثالا عقوم فعضي يكلو ءاذه

 نيسفانتملا دمحأ نب ليعامسإ وهو يناماسلا مكاحلاو

 ملعي نأ نود نينثالل ًارمأ ردصأ ,؛ةموكحلا كلت ىلع

 .رخآلاب امهدحأ

 نويرافصلا

 هسفانمو ثيللا نب ورمع نيب ىرخأ ةيضق كانه
 امهنم دحاو لك ناك ثيح «مزراوخ ةقطنم ةرامإ) يهو
 تثدح كلذ دعب . . .هتموكحو هذوفن تحت اهربتعي

 يناماسلا ريمألا مزهو نينثالا نيب ةيماد ةهجاوم

 يف ورمع لبق نم ةدفوملا تاوقلا دمحأ نب ليعامسإ

 نيب تثدح ىرخأ برح يفو .اهعم اهضاخ برح لَّوأ
 ثيللا نب ورمع عقو خلب نم ًابيرق (3817) ةنس نيفرطلا
 ًادّيقم دادغب ىلإ هلسرأف ليعامسإ ريمألا ةضبق يف

 . كانه لتقو لالغألاب

 ةضبق نم تجرخ دق ناريإ لامشو ناسارخ نأ عمو

 سراف يف نيّيرافصلا ذوفن يقب نكل ةيرافصلا ةموكحلا

 كلذكو . . .(79/) ةنس ىتح لوعفملا يراس نامركو

 اهلهأ ةطساوب مهل ةنيصح ةعلق تناك ثيح ناتسيس يف

 مهتمدخ يف اوناك ذإ «نيّيرافصلا ءارمألاب ًادج نيقلعتملا

 . ةليوط ةدم

 نب رهاط نسحلا وبأ هديفح ورمع دعب مكح امك
 اباش ناكو .(7817) ةنس شرعلا ىلع عبرت ذإ دمحم

 ىهتنا «ريطلا رجزو وهللاو ديصلا لهأ نم ًاعيلخ ًانجام
 [يركبسلا] لبق نم ضبقلا هيلع ىقلي نأ فاطملا هب

 .دادغب ىلإ ًاروفخم لسرُيو ؛بوقعيل يكرت مالغ وهو

 ثيللا نب ورمع خأ نبا يلع نب ثيل هدعب ءاج
 (595)ةنس نامرك نم امداق (جنرز) ةنيدم لخدف

 هنوّمسي سانلا ناكو .,ناتسيس ىلع ىلوتساو
 لخدي امدنع ءارمح ةدابل يدتري ناك هنأل .«هداّبلريش»

 . ةنيدملا

 بيدأتل سراف ىلإ ًاشيج لسري نأ يلع نب ثيل ررق
 بلطف (زاريش)و (رخطصا) ىلع رطيسف . . .[يركبسلا]

 هفعسأف . . . ةفيلخلا نم ةدجنلا كلذ رثأ ىلع يركبسلا

 ...ثيل ةهجاومل (مداخلا سنؤم) هدئاق لاسرإب

 نزع دق وم كلل ادن رس برخ اههدب تعقوو

 .(ه194) ةنس دادغب يف سبُحو

 نب لدعم ىلع ابأ) هاخأ هدعب ناتسيس لهأ بصن

 . . . مهيلع ًامكاح (ىلع



 نويرافصلا

 تضرقنا هرسأبو «نييناماسلا لبق نم ًاضيأ رسأ دقو

 نأ دعب 7984 ةنس اهناكرأ تضوُقو ةيرافصلا ةلودلا

 لبق نم ناتسيس اومكح نييرافصلا فالخأ نأ ىلع

 .رشع سماخلا نرقلا رخاوأ ىتح نييونزغلا

 تاداسلا سيئر نيسح ديس

 نويرافصلا

 تاكا

 : ثيل نب بوقعي نع يناريإ ثحاب لوقي

 ناك هفده نأ جتنتسن هتايح خيرات يف ناعمإلاب

 ءافلخلا نئارب نم ايئاهن اهجارخإو ناريإ لالقتسا
 عجش دقف ةيبرعلا ةغللا ديجي ال ناك املو .نييسابعلا

 راعشألا دشنت نأ بحي ناك هنأ ىوريو .ةيسرافلا ةغللا

 ةغللا ءايحإ نأ مهضعب دقتعي اذهل .اهمهفي يتلا ةغللاب

 هؤادتبا ناك ةيمسرلا تالسارملا ىلإ اهلوخدو . ةيسرافلا

 روتكدلا لوقي كلذ نعو .هدعب امو نييرافصلا دهع ذنم
 :تايب هللا زيزع

 نأ نكمت تباثلا همزعو هتمهو هدوهجب بوقعي نإ»

 هنطوو هدالبب ةبغرلا ديدش ناك هنأ ودبي هلاوحأ ةسارد

 نم ناريإ جارخإو ناريإ لالقتسا ةداعتسا هفده ناكو

 ءايحإل هدوهجو هيعاسم نإو .نييسابعلا ءافلخلا نئارب

 ىلع حضاو ليلد دادغب ىلع هفحزو ةيسرافلا ةغللا

 . ؛(اذه

 :يناريإ ثحاب لوقي ثيل نب ورمع نعو

 لوأ ناكو ًاريدم ًاسايس ةيلاع ةمه اذ ورمع ناك

 نعيد هبطجنلا ف هيا ركذر قاب فاي جلس :يئارنإ كلب
 ورمع ناكو ةفيلخلا مسا ركذب نوفتكي هلبق ءارمألا ناك

 دعب نكلو تاكوكسملا ىلع الوأ ةفيلخلا مسا ركذي

 ناك هنأ يأ «تاكوكسملا ىلع همسا برضب رمأ كلذ

 . طقف ًايمسا ةفيلخلا ةموكحب فرتعي

 في

 مهلاعفأو مهلاوقأ نم جتنتسن نييرافصلا بهذم نع

 ©0نييولعلا عم عازنلاو روباسين حتف لالخ نمو ةماع
 اونوكي مل مهنأ .جراوخلل مهلالغتساو .مهيلإ ةءاسإلاو

 ىلإ لصوتلا ناك ديحولا مهفده نأو بهذم يأب نومتهي

 وهو ةعيش مهنوك امأ .مكحلا ىلع ةظفاحملاو ةطلسلا

 هعاشأ رمألا اذه نإف  خيراتلا بتك ضعب يف يور ام

 مهيلع ماعلا يأرلا بيلأت يف نوعسي اوناك نيذلا

 . مهتمواقم ىلع ةنسلا ءانبأ ضيرحتو

 نييرافصلا ماهتا نع ثروساب دروفيلك دنومدأ لوقي
 يسوطلا كلملا ماظن «ريزولا ناك» :نويليعامسإ مهنأب

 . ةيليعامسإلا راصنأ نم ناك بوقعي نإ لوقي

 ةوعد ةريسم نع هحرش يف كلملا ماظن ثدحتيو

 ناك يذلا لالب ابأ نإ :ًالئاق رهنلا ءارو ام يف ةطمارقلا

 بوقعي مداني ناك 798 ةنس تاره يف ةيليعامسإلا ةيعاد

 فلؤم لوقيو بهذملا يف هتباين ىلإ وعدي ناكو ثيل نبا
 نوكي نأ دعبتسملا نم سيل : ةيمالسإلا تالالسلا باتك

 بوقعي شيج ةرؤب نإ . جراوخلا نم ثيل نب بوقعي
 نوعدي ءالؤه ناكو نييلحملا نيرايعلا نم فلأتت تناك

 يف جراوخلا ددع نكلو ناتسيس يف ينسلا بهذملل

 نب بوقعي رهظ :رخآ ناكم يف كلملا ماظن لوقي

 ىلإ ءاجو اهيلع ىلوتساو ناتسيس ةنيدم نم ثيل

 كارا ىلإ ناسارخ نم بهذو اهيلع ىلوتساو ناسارخ
 مهعيابف نويليعامسإلا ةاعدلا هعدخو اهيلع ىلوتساو

 ناسارخ شويج عمج مث دادغب ةفيلخ عم فلتخاو

 ىلع ءاضقلاو ةفيلخلا لتقل دادغب ىلإ هجوتو كاراو

 نأ ودبي :لاقو دادغب لاجر ةفيلخلا عمجف نييسابعلا

 عيمج ربخأو ةنايخلل انه ىلإ ءاجو انضراعي أدب بوقعي
 ةعيشلا ءانبأ عم دحتاو درمتو ئصع هنأب هشويج ةداق

 بسنلا ويولعلا (1)
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 . ةطلسلا ىلع انضراعم بصنيو انيلع يضقيل ءاجو

 يضفارلاةمهتهيجوت نأاذه نم ودبيو
 ىف ةفالخلا ةزهجأ تاعانص نم ىنطابلاو ىليعامسإلاو

 ناو .ةئسنلا ءانبأ نيب كيل ني توقعي ىلإ ءاسإلا ةادعب
 ةيليعامسإلا تحبصأ نيح هيلإ ةيليعامسإلا ةمهت هيجوت
 . ةديج ةروصب عوضوملا نع فشكي ءًارطخ

 بهذم ىلإ ناتسيس خيرات باتك فلؤم رشُي ملو
 : لوقي هنأ الإ بوقعي

 نإو .هترمأ تحت اوناكو هعم جراوخلا دحتا

 تنأ نوكت نأ بجي :رضخألا نب ميهاربإل لاق بوقعي

 يلاجر رابكو يدونج ةيبلغأ نإ ثيح ءايوقأ كباحصأو
 . . .انع ًابيرغ تسل تنأو جراوخلا نم مه

 لاوقأو ةيسابعلا ةفالخلا ةزهجأ تاياعد نأ كش ال

 هيجونو .ثيل نب بوقعي ىلإ ةءاسإلل يه كلملا ماظن
 ةمداقلا لايجألل رمألا تدهم دقف ينطاب هنأب هيلإ ةمهتلا

 .هيلإ يضفارلا ةمهت هيجوت راركتل

 يفوتسملاو ناتسيس خيرات فلؤم لاوقأ نإف ًاذإ

 اذه نم يه نييضفار مهنوكب نييرافصلا امهتا نيذللا

 :لاسقلا

 مهترامإ نأب لوقلا نأ ىفخي ال : يرتشوشلا لوقيو

 - ةيمامإلا بهذم ةعاشإ يف أريبك اببس تناك روباسين يف
 نييسابعلا ءافلخلا كا نع مجانو هل ةقيقح ال

 . ةبذاكلا نيبصعتملا مهلامعو

 :نايرفعج لوسر ديسلا لوقيو

 بهذم نع ديكأو عطاق لكشب ثيدحلا نكمي ال

 «دادغب عم ةنسح ةقالع اودبأ ةهج نمف ؛«نييرافصلا

 ييولعل امارتحا اودبأو «ناتسربط يف نبيولعلا اوهجاوو
 بونج قطانم يف جراوخلا نم اودافتساو «ناتسيس

 نأشب مكحلا لعجت ةفلتخملا تاهجوتلا هذه .ناريإ

 مكحلا نإ لوقلا نكمي نكل .ابعص أرمأ ينيدلا مههجوت

 بهذمب نيديقم اونوكي ملف «لوألا مهمامتها لكشي ناك

 نويرافصلا

 مهنومهتي فارطأ ةدع نأ دجن تقولا سفن يفو ءصاخ

 نيذلا كئلوأ نع ردصي ناك ماهتالا اذه نكل «عيشتلاب

 نيذلا ةقطنملا يلاهأ رظن يف مهتروص اوهّوشي نإ اودارأ

 هذه رابتعا نكمي ال كلذل .ةعيشلا ريغ نم اوناك

 . مهعّيشت ىلع ًايفاك ًادنس تاماهتالا

 ةوعد ةريسم نع هثيدح لالخ (كلملا ماظن) نإ

 صخش نع ثدحت ءرهنلا ءارو ام دالب يف ةطمارقلا

 (تاره) يف (195) ماع ًالغشنم ناك (لالب وبأ) همسا

 هنع اوغلبأ تاره يلاهأ نكل . ةيليعامسإلا ةوعدلا رشنب

 ميدن وه اذه (لالب وبأ) نإ :لوقيو (ةمئره نب دمحم)

 . هتوعد يف هنع بونيو (يرافصلا ثيل نب بوقعي)

 ةنيدم نم جرخ (ثيل نب بوقعي) نأ ًاضيأ بتكيو
 ئلوتساو ناسارخ ىلإ هجوت مث ءاهلك اهذخأو ناتسيس
 هعدخو ؛هيلع ئلوتساف قارعلا ىلإ هجوت مث ءاهيلع
 ةفيلخل ًاءوس رمضأ مث .ًاًرس نييليعامسإلا عيابف «ةاعدلا

 هنأ نظأ :ةفيلخلا لاقف ءاهيلإ هجوتي نأ دارأو «دادغب

 .ةفيلخلا طاقسإ ًالواحم دادغب ئلإ مدقو «نيينطابلا عياب
 نلعأ دق (بوقعي) نأ شيجلا ةدايق ةفيلخلا غّلبف

 ءانطاقسإل ئتأ دقو «ةعيشلا عم دحتاو «نايصعلا

 . انناكم انفلاخم عضيلو

 ةينطابلا وأ ضفرلاب ماهتالا نأ حضتي ةرابعلا هذه نم

 هنأو ءدادغب يف .ةفالخلل ةيمالعإلا ةزهجألا منص نم وه

 (بوقعي) ئلإ ةءاسإلا فدهب حلطصملا اذه مدختسا دق
 ءامتنالاب هماهتاو .ةماعلا رظن ىف هتروص هيوشتو

 :ةفالتلا ةلغ رظخك ايست اهراحتنا نايإ ةيليغامسإلل

 . كلذ حضوي

 نييرافصلا مهتا دق هرودب (يفوتسملا) نإف اذهلو

 ةموكح نأ ًايفاخ سيل :يرتشوشلا لقنو .ةضفار مهنأب

 بمهذم جيورت يف تمهاس دق روباسين يف ثيل ينب
 .أطخ نيلقنلا الكو .«كانه قحلا ةيمامإلا

 بهذم ئلإ رشي مل هنإف ناتسيس خيرات فلؤم امأ
 داحتا ئلإ راشأ هباتك نم عضوم يف هنكل (بوقعي)
 دحأل لاق (بوقعي) نأو (ثيل نب بوقعي) عم جراوخلا



 عال دفَص

 نينئمطم اونوكت نأ مكيلع كناوعأو تنأ :جراوخلا

 هذه . جراوخلا نم مه يناوعأو يشيج دارفأ رثكأف

 .ناتسيس يف كاذنآ جراوخلا ذوفن عم بسانتت ةلأسملا

 نب ورمع نب دمحم نب بوقعي) نإ :ليق رخآ ناكم يفو
 هوخأ ناكو ,ارلا باحسما قرط ىلإ ليمت ذاك (كيللا

 . ثيدحلا باحصأ قيرط ىلإ ليمي (رهاط)

 دفص

 يف ىرخألاو لماع لبج يف امهادحإ نيتدلبل مسا

 املو ءلماع لبج دودح نم ةبرقم ىلع عقت نيطسلف
 عم اميس ال لماع لبج يف ةريثك تاطابترا ةيناثلل ناك

 نييلماعلل دب ال ناك ءاهرواج امو ليبج تنب ةدلب يلاهأ

 ف ةيلك نوظفلي نيس ةتتدلللا ةحءازوسي نأ خم

 ةيلماعلا ةيرقلا اومسف .مهمالك يف نودصقي امهيأل ًانييعت
 دفص) مساب ةينيطسلفلا ةدلبلاو (خيطبلا دفص) مساب

 . (يلعلا

 اذه نوفرعي نوينيطسلفلا ناك نإ يردأ الو

 هنوفرعي ال مهنأ حجرألاو ؟ال مأ مهتدلبل حالطصالا

 نايمست مهدنع ناتدلب ال ذإ زييمتلا اذهل مهتجاح مدعل

 .دحاو مساب

 اهتركذ (دفص) تركذ امدنع ةينيطسلفلا ةعوسوملاو

 .انيأر ديؤي امم ةفاضإ يأ نم ةدرجم

 ةمق ىلع نينبت يقرش عقت ةيلماعلا خيطبلا دفصو

 عوبني اهنم برقلابو «زربيو اهروهظ هب زيمتي ريغص لبج
 يف هدوجو لقي ام اذهو ؛(ماًّمحلا) ىمسي راج ءام

 . ةيلماعلا ىرقلا

 يف روهشملا نمو نيدلا نيز لآ ةيرقلا هذه يفو

 نب نيدلا نيز يناثلا ديهشلا ةيرذ نم مهنأ لماع لبج

 بهذلا ةلسلسب ىمست تناك ىناثلا ديهشلا ةرسأو .ىلع

 ناك هوبأف «ليج دعب ًاليج اهيف ءالضفلاو ءاملعلا عباتتل

 نيدلا لامج هادج كلذكو هرصع لضافأ رابك نم

 ةمالعلا ذيمالت نم حلاص خيشلا ىلعألا هدجو ؛ىقتلاو

 .ءايقتأ لضافأ اوناك ةثالثلا هدادجأ يقاب كلذكو يلحلا

 ضعبو نسح خيشلا هيخأ نباو يبنلا دبع خيشلا هوخأو

 ملعلا مهيف لسلست هؤانبأو «لضافأ ءاملع اوناك هتمومع

 ةلسلس) مهبقل اوقحتسا كلذلو ًاليوط ًانامز لضفلاو

 .(بهذلا

 يفو .ةرخأتملا روصعلا يف مهيف عطقنا ملعلا نكلو
 ىلإ اومتناف ةساردلا مهنابش ضعب عبات اذه انرصع

 نيز نسح روتكدلا مويلا مهنمو «ةثيدحلا سرادملا

 نم وهو «ةينانبللا ةعماجلا يف مولعلا ةيلك ديمع نيدلا
 . لماع لبج ييماصع نمو ةيضايرلا مولعلا غباون

 يف رهاظ لآ نأ ًاضيأ لماع لبج يف روهشملاو

 يف مهنم غبن ءالؤهو «يناثلا ديهشلا ةيرذ نم مه ةيطبنلا

 . خرؤملا رعاشلا ملاعلا رهاظ ناميلس خيشلا انرصع

 دحأ ةدلبلا يف سيلف (ةينيطسلفلا) يلعلا دفص امأ

 ةعومجم هعبتت ءاضق زكرم تناك اهنأ امبو ةعيشلا نم
 تمض يتلا ةيلماعلا ىرقلا ضعب اهب قحلأ دقف «ىرقلا

 ىرق يهو ىلوألا ةيملاعلا برحلا دعب نيطسلف ىلإ
 . (سدق)و «نينوه : اهنم ةتحب ةيعيش

 يراجت عقوم تاذ يضاملا يف تناك هذه دفصو

 ديربلا تاطحم نم ةطحم تناك ذإ «نيماه يجيتارتساو

 نع ديربلا اهيتأي كيلامملا دهع يف رصمو ماشلا نيب

 ربع قشمد ىلإ اهنمو «نيطحو نينجو دللاو ةزغ قيرط
 مامحلا ناك امك «ندرألا رهن ىلع بوقعي تانب رسج

 تناكو .اهسفن قيرطلا ًاعبتم رصم نم اهيلإ يتأي :اجازلا
 لفاوقلا قيرط ىلع ةطحم يمالسإلاو ينامورلا دهعلا يف

 .رصمو ماشلا نيب ةيراجتلا

 دهعلا يف (م1885) ه1704١ ةنس ذنم يهو

 دهعلا يف تلظو .اكع قجنس عبتي ءاضق زكرم ينامثعلا

 رخاوأ يفو .ةرصانلا ءاول ًاعبات ءاضقلل ًازكرم يزيلكنإلا

 ًاعبرم ملك 75١ دفص ءاضق ةحاسم تغلب ينامثعلا دهعلا

 يفو .ةمسن "70177 وحن مضت ةيرقو ةعرزم 8

 مضت ةيرق 19 دفص ءاضق مضي ناك يزيلكنإلا دهعلا



 ىوفص - ءارفصلا 1084

 الا/ل لدعت ناكسلا ةفاثك تناكو ةمسن 072757١ وحن

 .عبرملا ملكلا يف ةمسن

 دعب دوهيلا يديأب دفص تطقس ١954 ةنس ىفو

 مكحلاو لهألا ةيدوهي تحبصأف لساب ا عافد

 ةعومجم هعبتت ةيلامشلا ةعطاقملا ىف ءاضق زكرم تلظو

 نكضا | ىلع ثيسيفا نقلا قزم اوكا ريهام ف

 ْ 1 لا ةيوعلا يرش
 تالاصتاو «نييلماعلاب نييدفصلا تالاصتا تناكو

 قوس ناكو «ةمئاد ةقيرع تالاصتا نييدفصلاب نييلماعلا

 الماعتم ًادقن ىنيطسلفلا دقنلا ناك دقل ىتح ؛نيرتشملا

 نيب ةفكرلا ةيراجسلا ةقالعلل اهبل امو لكح كنب قاد
 .اهتيحانو ليبج تنبو اهئاضقو دفص

 نويدفص هيف نوكي ال مايألا نم موي ولخي نأ لقو

 .دفص يف ًافويض نويليبج وأ ليبج تنب يف ًافويض

 خيشلا يلماعلا يوغللا ملاعلا لوقي هذه دفص يفو
 : ةديصق نم اضر دمحأ

 (دافص)يفةليلاي

 دفطص يفاهبركو

 نم ىسيعلا ناميلس رعاشلا لوقي دفص دوهت يفو
1 

 ةقيقحلا :ضرألا تناك

 ةقيقحلا نيطسلف تناك . . .اهدحو

 ؟ليتقلا «نينخس» ركذي ْنَم . . .هآ

 ليلجلا ريفاصع اي يتومت ممل

 .هذَفص' ىلعأ يف ءاضيبلا يتقبنز ثْعت مل
 !!دسجلا بلق يف رجنخلا تبثأ . . .موي تاذ

2 2 

 ءارفصلا

 ءارفصلا يداو لاقيو

 عرزلاو لخنلا ريثك ٍداو وهو ةنيدملا ةيحان نم عقوم

 هلك هؤامو ةلحرم ردب نيبو هنيب جاحلا قيرط يف ريخلاو
 دقو 29ةرم ريغ لو هللا لوسر هكلس عبني قوف نويع

 رشع ثلاث دحألا موي يف همك نيسحلا مامإلا هدرو

 قئادسلا يعاتض لانو ةيرجش 5+: هنو اةنححللا يذلوم

 لزانم يف رجاهم نب دابعو دايز نب عمجُم ناك : ةيدرولا

 نم ةلككلظ نيسحلا مامإلا جرخ املف ةنيدملا لوح ةنيهج

 عبت نم يف دابعو عمجم عبتو مهب رم قارعلا ىلإ ةكم

 فطلا ىلإ هومزالو بارعألا نم ُهلئِتَظ نيسحلا مامإلا

 .ءالبركب ءاروشاع موي يف اودهشتساو

 يحلاصلا نيسحلا دبع

 ىوفص

 علقم اهبناج ىلإ عقي ءةميدق ةيخيرات ةنيدم

 ىوفص عقت .ةدئابلا تاراضحلا راثآب ينغلا (ناواج)

 أفرملا ةرونت سأر ءانيم نيبو اهنيبو فيطقلا يلامش
 .ةدودعم تارتموليك فورعملا يطفنلا

 ةيلبقلا لوصألا يوذ نم طيلخ ةنيدملا رسأ
 ةقطنملا تنكس يتلا ةميدقلا لئابقلا دافحأ نمو ةفورعملا

 مالسإلا لبق

 اهيلإو .ءابطخلاو ءاهقفلا نم ديدعلا اهنم جرخ
 هابص يف اهنم رجاه يذلا يناوفصلا ناملس بسني

 نم راصو كانه رقتسا مث قارعلا يف ةيهقفلا ةساردلل

 نمو ؛ةظقيلا ةديرج هرادصإب نييقارعلا نييفاحصلا رابك

 ىدحإ يف ًاريزو ناك امك .لالقتسالا بزح ناكرأ

 . ةيقارعلا تارازولا

 _ه) 7؟ 4 ةرهاقلا 7"”7ص هج نادلبلا مجعم :يومحلا توقاي قل

,)1١925 



 10 نويوفصلا

 (*) نويوفصلا

 نييوفصلا روهظل تاديهمتلا

 نييوفصلا ةطلسل دهمت ةيعيشلا نييرادبرسلا ةموكح

 يناريإ ققحم ملقب
 يف يسيئر دعب اهل ناك يتلا ًادج ةمهملا رومألا نم

 هاشلا ةروث يه نييوفصلا وحن ةعيشلا ءاملع بذج

 بسحو .يعيشلا بهذملا جيورت ساسأ ىلع ليعامسإ
 ليعامسإ هاشلا دادجأ نأ نم خيراوتلا ضعب هلقنت ام

 نم اوناك يليبدرألا نيدلا يفص خيشلا مهسأر ىلعو

 دينج لبق ام ىلإ مهتلالس يف سيلو ةيفنحلا ةيفوصلا
 اذه نهذلا ىلإ ردابتيل هنإف «,مهعيشت ىلإ ريشي ام رديحو
 ىلإ نئستلا نم هبهذم ليعامسإ هاشلا رّيغ فيك :لاؤسلا
 هاشلا دجو دلاو دينجو رديح نأ نم مغرلاب ؟''”عيشتلا

 باتكل يتعلاطم لالخ هتأرف ام مامتهالا ريثيو رظنلا تفلي امم (:)

 ىيحي نب فسوي يديزلا ينميلا فلؤملل وهو (رحسلا ةمسن)
 رعاشلا نع ثدحتي رهو ه١7١١ ةنس ىفوتملا ىنسحلا

 ركذ ىلإ درطتسي مث «يروسملا نيدلا دعس نب دمحأ يديزلا
 «دمحم نب مساقلا روصنملا نب دمحم ديؤملا يديزلا مامإلا

 يف اومزهنا دق (ماورألا) مهيمسي نيذلا كارتألا نأ ركذيو

 رعاشلا نع لوقي مث .هب مامإلا لقتساو «نميلا نع همايأ

 ةلاسر بتكو : مامإلا ءاشنإ بتاك ناك يذلا دعس نب دمحأ

 يوفصلا سابع هاش ىلإ هللاب ديؤملا اههجو هئاشنإ نم
 اهلوأو ءرثنو مظن يهو ءةيمجعلا كلامملا ناطلس ينيسحلا

 :داضتعالا ىلع ضيرحت دعب

 ةلابح هلآللمكيفو فيكو
 ُمصاق قلخلا يف هللا لابحل امو

 اوركذيموقل تالالدمكيفو

 ٌمهارمنيملاهللمكملعو

 ًادشرم هللارهظي ليلق اًمعو

 ُملاظملانيملاعلا يف هب لوزت

 . (ىهتنا) . ةليوط يهو ها رظننملا ينعي
 ؟(يمامإ - يديز) :يعيش فلاحت ةلواحم كانه تناك لهف

 انيديأ يف سيلو .ّرم امم رثكأ ركذي مل رحسلا ةمسن فلؤم
 ءزجلا) .ركذ امم رثكأ عوضوملا اذه نع قئاثولا نم

 ٠١"(. ةحفصلا .لوألا

 «ليعامسإ لبق نييوفصلا يف فرع عيشتلا نأب رقي هسفن بتاكلا )١(

 يف البقي نأ امهيلعو ءادعألا عم لاتق يف اناك ليعامسإ

 اهتاماملإ نم ةدافتسالل عّيشتلا ةيجولويديإ رامضملا اذه

 اذه نأ الإ ةيلاتقلا امهراصنأ سيساحأ ةيذغتل ةيكرحلا

 هاشلا لثم ريغص لفط يف رثؤيل ًايفاك سيل هدحو
 .هابأ هتلوفط يف دقف يذلا ليعامسإ

 يف هتلوفط ماوعأ ىضف يذلا ليعامسإ هاشلا

 ميعز ايك ربكأ يلع ديسلا يعيشلا اهمكاح دنع ناجيهال

 ةيبرتب هرمع نم ةرشع ةئلاثلا ىتح عتمتو ناليج تاداس

 هميهافم نأ كش ال .؟''ةيونعملاو ةيداملا ميعزلا اذه

 .ةدملا هذه لالخ تنّوكت دق ةيسايسلاو ةيدئاقعلا

 ايك يلع ديسلا نإف ةيخيراتلا عئاقولا لسلست بسحو

 ميعز يشعرملا نيدلا ماوق ديسلا ذيمالت نم وه ناك

 ذيمالت نم ناك ماوق ديسلا نأو ناردنزام يف ةيشعرملا

 يعيشلا مكاحلا لامع نم يدنقوسلا نيدلا زع ديسلا

 . "!هنع مالكلا يتأيس يذلا يرادبرسلا

 ىف رارمتسالا نم اونكمت دق نويرادبرسلا ناك

 مهنين قيقحت ىلإ اولصوتي نأ نود ةريثك تاونس ةطلسلا

 كلذ نم مغرلابو .يعيشلا يمالسإلا ملاعلا مايقب

 ةيوفصلا ةموكحلل ًاديهمت مهتموكح رابتعا ناكمإلابف

 . ةيعيشلا

 نييرادبرسلا ةروث نم ةمهلتسم نييشعرملا ةروك

 ناك يذلا ناردنزام يف يعيشلا نييشعرملا مكاح

 يف ناك رادبرسلا دنع يبهذملاو يسايسلا هومن ققح دق

 نييرادبرسلا جهن دّلقُي هتموكح بولسأو هجهن

 .مهبولسأو

 نأ :ةيوفصلا ةلودلا روهظ باتك يف ءاج

 مل امهلبق اوناك نم نأب انمّلس اذإ اذه .رديحو دينج يف فرع

 . ةعيش اونوكي
 ةثلاثلا ىتح أشنو «نييعيش هوبأو هدج ناك نمل فاك وه لب )١(

 هذه رقيف دوعي هسفن بتاكلاو . يعيش ميعز فنك يف هرمع نم

 .(ح) ةقيقحلا

 .نييرادبرسلا ثحب عجار (؟)



 نويوفصلا ٠غ

 ةيمالسإلا ةفاقثلا لغلغتو مالسإلا ردص ذنم ناردنزام

 .نييولعلا نطومو ةعيشلا ةدعاق تناك اهتقطنم ىف

 هير نيس زو ةسايننلا ئعجانلا نس ةتطنجلا هنو عقاكو
 رسألا ماكح ةطلس تحت ءنييشعرملا ةروث لهتسم يف

 نيدلا ماوق ديسلا ئهنأ امدنع اذه ناكو . .ةيلحملا

 ديسلا دنع ناسارخ يف عيشتلا ءىدابم سرد يشعرملا

 يروجلا نسح خيشلا ذيمالت دحأ يدنقوسلا نيدلا زع

 سانلا ةياده يف لغتشاو ناردنزام ىلإ داعو

 لعج ام يبمهذملا ذوفنلا نم غلبو .مهداشرإو

 نأ الإ هديرم حبصيل هدوجو لغتسي يوالجلا بايسارفا

 نيب عازنلا أدبو ًاليوط رمتست مل ةدارإلا هذه
 راصنأ) نييوالجلاو (ماوق ديسلا راصنأ) نيتعومجملا

 نييوالجلا ةميزه ىلإ ةياهنلا يف ىدأ ام (بايسارفا
 ةطلس تحت ناردنزام تحبصأو مهيلع ءاضقلاو

 ريملا) ماوق ديسلا نّيع دقو .نييشعرملا تاداسلا

 نيدلا يضر ديسلاو نيدلا لامك ديسلا هءانبأ (ريبكلا

 نم قطانم ةعبرأ ىلع ًاماكح . . . .و هللا دبع ديسلاو

 ةموكح لكاش ىلع ةموكح دجوأو ناردنزام

 . ناسارخ ىف نييرادبرسلا

 ةيسايسلا مهتطلس اوضرف دق نويشعرملا ناكو

 ةقطنم عيمج اودححو امك نيوزق يحاون ىتح ةيركسعلاو

 . عيشتلا ةلظم تحت ناردنزامو نايورو ناتسربط

 ناردنزام ىلإ روميت لخد ىتح ةدم ضمت ملو

 بايسارفا نبا يخيشلا ردنكسا ضيرحتب امبر

 نويشعرملا ملستسا ةفينع ةمواقم دعبو .يوالجلا

 ذنمو .رهنلا ءارو ام ىلإ مهئامعز داعيإ متو روميتل

 ءافطنإلاب ناردنزام يف نويشعرملا أدب خيراتلا اذه

 نييوفصلا رصع ىلإ اولظ نكلو ءًايركسعو ايضايس
 ديسلا نأ الإ ءناردنزام يف ةمهملا رسألا نم ةرسأ

 نيدلا ماوق ديسلا دنع عرعرت دق ناك يذلا ايك يلع

 ناليج ىلإ بهذ ةيعيشلا ةديقعلا قفو يشعرملا

 نم ناكو .ةريغص ةلقتسم ةموكح كانه سسأو

 هاشلا نإف اذهلو هئابآو ليعامسإ هاشلا دادجأ يديرم

 .هدنع هتلوفط ىضق ليعامسإ

 ليعامتسإ ءانقلا ةلئح لسلتست

 ةيعيشلا نييرادبرسلا ةروث عم

 طوقسو يلوغملا فحزلا دعب يعيشلا بهذملا زرب
 نيمدسلا لاجملا :هيلاتم ىف ةيمابملا ةنالخلا
 ١ . يركسعلا يسايسلا لاجملاو

 ريصن هئامعز مهأ ناك يبهذملا لاجملا يف -أ

 نباو ءيلحلا رهطملا نبا ةمالعلاو يسوطلا نيدلا

 دهف نباو يلمآلا رديح ديسلاو (لوألا ديهشلا) يكم

 نوريسي بلاغلا ىلع ءالؤه ناكو مهريغو ىلحلا

 ةيعيشلا ةلاصألا رشنو يعيشلا يهقفلا بولسألا ىلع

 مهتاعلاطمو مهثوحبو مهتافلؤم يف نوعسي اوناكو

 لحب نوموقيو ريبكلا هنمث عيشتلا هقف ءاطعإ ىلإ
 .ةيالولا ةلأسم

 ةيسايس ةكرح هسفن زربأ يذلا عيشتلا نإ ب

 نييرادبرسلا رصع يف ناك امم ةيلاعف رثكأ ناك ةيركسع

 هداعبأ يف عيشتلا نولثمي «ةيرادبرسلا ءامعز ناكو

 خيشلا اومهتاو .ةيركسعلا ةيسايسلا هتاكرحو ةيروثلا

 نسح خيشلا هذيملت امأ .لتق ىتح هب هومهتا امب ةفيلخ
 ةقطنم ءاحنأ يف لوجتو ةرجهلل رطضا دقف يروجلا

 رفاس هنإ لاقيو «ةعيشلا ءىدابم ميلعتل ةريبكلا ناسارخ

 ةروثل ةيعيشلا هميلاعت تأيه دقو .ًاضيأ قارعلا ىلإ
 مهذاتسأ تاميلعت «هذيمالت عبات هداهشتسا دعبو .ةلماش

 لسلستلا ةلص امأ . ةيعيش ةروث لوصأل ةياعدلاب اوؤدبو

 دقف نييرادبرسلا ةروث عم ةيعيشلا ليعامسإ هاشلا ةروثل

 نم ئجن نأ دعب رديح نبا ليعامسإ نأ ىلع تماق
 ناجيهال ىلإ بهذ هرمع نم ةسداسلا يف وهو نجسلا
 كلتل يعيشلا ينيدلا ميعزلا ايك يلع ديسلاب ًاذئال

 ةرشع ةثلاثلا غلب ىتح كانه هتلوفط مايأ ىضقو ةقطنملا

 مولعلا سردو كانه عرعرتو ايك ةرسأ لظ يف رمعلا نم

 وحن ةيركسعلا ةيسايسلا هتكرح أدب انه نمو ةيبهذملا
 .ليبدرأ ةنيدم

 ذملتت ناليج طالب تاداس نم ايك يلع ديسلا ناك

 ناليج هسأر طقسم ىلإ داعو .ءماوق ديسلا ىلع



 عادا نويوفصلا

 ئرقلا ىلع ىضق نأ دعيو نييشعرملا شويج ةدعاسمب

 ايك لآ ةموكح سسأ .«ناليج يف ةيلحملا تاطلسلاو

 نيدلا ماوق ديسلا ناكو .ناليج يف عيشتلا ىلع ةمئاقلا

 يدنقوسلا نيدلا زع ديسلا ناكو ناسارخ ىف يدنقوسلا

 . يروجلا نسح خيشلا ذيمالت دحأ

 نبا لاق ةيعيشلا يروجلا نسح خيشلا ةعزن لوح
 سوط دهشم يف ناك» :هنومضم ام هتلحر ىف ةطوطب

 ءالؤه هنيعو نييرادبرسلا ةرقفلا هذه لامعأب فرتعا دق

 خيشلا عجر امدنع» :ريسلا بيبح يف ءاج يروجلا

 ةينسلا ةيبلغألا تاذ ةماهلا ةنيدملا هذه روباسين ىلإ نسح

 ةنس نم سانلا روهمج هيلإ هجوت اهيف ةعيشلا دوجو عم

 لك ترهتشا هتلأسم نإ وربأ ظفاح لاق ام بسحو ةعيشو

 ماكحلا عماسم ةريطخلا هلامعأ رابخأ تغلبو راهتشالا

 قحتلا لاوحألا هذه يف .ًابيرق روثيو جرخيس هنإ اولاقو
 نيدلا زع ريمألا وهو ةيموكحلا تايصخشلا رابك دحأ هب

 يف داز امم .«ناسارخ تالاجر رابك نم ناكو يدنقوسلا

 تارهو خلب ندمو ناسارخ يف ةجض ثدحأو ءهتوق

 لودجلاو . سانلا نم ريثكلا هلوح فتلاو مجعلا قارعو

 ةيقبب نييبهذملا نييرادبرسلا ءامعزلا ةلص نيبي يلاتلا
 تلت ىتلا ةلئامملا تاروثلاو نييبهذملا ءامعزلا

 . ةيعيشلا نييوفصلا ةروث ىتح ةيرادبرسلا

 ةفيلن خيشلا

 كل
 يروجلا نسح خيشلا

 للص
 يدتقوسلا نيذلا نع ديسلا

 لب
 (ناردنزامب نييشعرملا ميعز) يشعرملا نيدلا ماوق ديسلا

 (ناليج تاداس ميعز) ايك يلع ديسلا

1 
 يوفصلا ليعامسإ هاشلا

 دهع نم عيشتلا نأ فيك رهظي لودجلا اذه

 قيرطلا حتفو ةيركسع  ةيسايس ةكرحب ماق نييرادبرسلا
 «قيرطلا مهل دهمو نييوفصلا ةموكح سيسأت مامأ

 بهذملا وه يعيشلا بهذملا نأ ةموكحلا هذه نلعتل

 .يمالسإلا قرشلا ةقطنم عيمجل يمسرلا

 ضعغب ليعامسإ هاشلا ةروث نأ «مدقت امم ودبيو

 اهتيبلس ىف ةيعيشلا ريغ رداصملا تاغلابم نع رظنلا

 هذه نإف : اهم ردح لع نت ناكل ةداخملا اهتاءارجإو

 ةيرادبرسلا عم اهتقالعو ةيعيشلا اهتعزن روذج عم ةروثلا

 ةيعيشلا ةعزنلا نأ وهو لوألا لاؤسلا ىلع حوضوب درت

 بسح هنأ امك ًايئاوشع ًاثدح نكت مل ليعامسإ هاشلل
 نكمي ال هرمع نم تاونسلا كلت يف الفط نإف ةدعاقلا

 ىلإ لوصولل ةسوردم ةروصب بهذملا رييغتل ططخي نأ
 عاضوألا نإف كلذ ىلإ ةفاضإ . ةيسايسلا فادهألا

 ليقارع اهيف نكت مل ةرجهلل رشاعلا نرقلا يف ةيسايسلا
 الو ةعيشلا نإف اذهل . رضاحلا انرصع يف لاحلا وه امك

 هاشلا ةروث نأب يعيبط رايت يف اورعش نيدلا ءاملع اميس

 .اهومعدف مهتروث يه ليعامسإ

 باذعلا تناع دق ةيعيشلا ةيلقألا تناك دو اميس ال

 .نامزلا نم ةريصق ةرتف ادع ام نييخيراتلا نامرحلاو

 ةيبهذلا صرفلا هذه لثمل داصرملاب ةيلقألا تناك كلذل

 ىلعو .اهودقف يتلا مهقوقح ءايحإو بسكو قيقحتل
 ليعامسإ هاشلا ةروث ىلإ اورظن ةعيشلا ءاملع نإف اذه

 .اهومعدف ةسادقلاب ةبوحصم ةيبهذم ةرظن ةثيدحلا

 ةيعيشلا ةيبرتلا رادقم حوضوب دكؤنل لاجم ال
 ثاريم نم هيف ناك ام الو يوفصلا ليعامسإل ةيهقفلا

 ناك امو هدادجأو هئابآ نم يقبتملا يلاغلا يفوصلا عيشتلا

 ةثالث رمعلا نم غلابلا لفطلا اذه ريمض يف ًادوجوم

 اومتهي نأ نيققحملا ىلعو .هتروث ةيادب يف ةنس ةرشع

 أدب ليعامسإ هاشلا نإف ناك امهم نكلو . عوضوملا اذهب
 كنيت راصنأ نأو نيتعزنلا نيتاه نم ماكرب هتموكح

 نكلو هتموكح يف ديج عقومب نوزاتمي اوناك نيتركفلا
 يهقفلا عيشتلا ىلإ يلاغلا عيشتلا نع لام رارمتسالا دعب

 .هعم نواعتلل يكركلا ققحملا لاثمأ ءاهقفلا اعدو



 ٍنويونصلا عاد
 قي بيحس سس ل __________ اللا

 دهمملا يلحلا دهف نب دمحأ

 ةيعيشلا يوفصلا ليعامسإ هاشلا ةروثل

 «يكملا يدسألا يلحلا دهف نب دمحم نب دمحأ

 ًادباع ًاثدحم ًالضاف ًاهيقف ناك «نيدلا لامجب بقلملا

 يرجهلا عساتلا نرقلا يف ةعيشلا ءاملع رباكأ نم ًادهاز

 .«عرابلا بذهملا» نيمثلا هقفلا باتك بحاص وهو

 مهدرهج يف رهطملا نباب نيدتقم ةعيشلا ءاهقفلا داز
 ةمكاحلا تالالسلا يف بهذملا ريوطت لاجم ىف

 يعاسملا هذه نيب نمو .«ليصألا عيشتلا» ىلإ يقرع

 هرصع يف ليلجلا يعيشلا هيقفلا لبق نم لذُب ام

 .(ه١84 ةئس ىفوتملا) "يلحلا دهف نب دمحأ)

 رقارق هاشناهج قيقش فسوي ءارق نب دنيسا ازريملاو

 يف ةنس رشع ينثا ترمتسا ةموكح دعب ىعدتسا ولنوي
 دهف نبا ةيرجه نيعبرأو ةئامنامث ةنس ىعدتسا  قارعلا

 ةلحلا ةنيدم يف نيميقملا ةعيشلا ءاملعلا نم ةعامجو

 نأ امك .نيملكتملاو ءاملعلا مض ًاعامتجا دقعو

 لثم دقع اوتياجلأ دمحم هدنبادخ ىناخليإلا ناطلسلا

 نيعمتجملا نم دنيسا ازريملا بلط دقو عامتجالا اذه

 كلذ يف ثحبلا ىرجو «ةمامإلا عوضوم يف ةشقانملا

 اذه يف ةعيشلا ءاملعلاو ةعيشلا ريغ ءاملعلا نيب

 ةلدألا عامتجالا كلذ يف دهف نبا ماقأو عوضوملا

 لمح ام يعيشلا يأرلا باوص ىلع ةعطاقلا نيهاربلاو

 جيورتلاو هفالسأ دئاقع نع يلختلا ىلع دنبسا ازريملا

 يف رشع ينثالا ةمئألا مساب ةبطخلا أرقُت نأب رمأو عيشتلل

 تاكوكسم ىلع مهؤامسأ شقنت نأو قارعلا دالب

 ةيلاتتملا هتاحوتف لالخ لهاستي ملو ؛ريناندلاو مهاردلا

 . نيضراعملا عم قارعلا فارطإ يف

 (نويرادبرسلا : عجار)

 ةيوفسحلا ةلشتسلا ىويط

 يف عساتلا تقلا ةرتف ف عيقتلا قط عيبجر ناك املك

 اعونت دادزت ةيعيشلا ةيفوصلا ةلسلسلا بتارم تناك ناريإ

 ةيفوصلا ةلسلسلا يه لسالسلا هذه مدقأف ءًاماسقناو

 «يليبدرألا قاحسإ نيدلا يفص خيشلا عابتأ ؛ةيوفصلا

 باستناب يئزج يوطلس عباطب ام اعون - تيظح يتلا
 اوفرع نيذلا ةينامكرتلا لئابقلا دارفأل ةرهاصم اهلاجر

 مئرخأ ةديدع لماوع ةدعاسمبو .(ولنويوق قآلا) مساب
 ةطلسلاب هبشأ مكحم يرادإ زاهج سيسأت ىلإ مهب تلآ
 نيح ىلإ ًالعافو ًأاطشن لظ يذلا وهو «ةرغصملا
 عيمج يف ةلماشلا ةماعلا ةيقيقحلا ةطلسلا ىلإ مهلوصو

 . يرجهلا رشاعلا نرقلا تايادب يف كلذو «ناريإ ءاحنأ

 ىلع ةيوفصلا  ةيعيشلا ةلسلسلا هذه تذخأو

 ةلود سيسأتل دهمت دعاوق ءاسرإ اهرمأ ءدب نم اهقتاع

 بهذملا لوصأ ىلع ةدمتعم لبقتسملا يف ةلقتسم ةيناريإ

 ةرتفل ةعضاخ ناريإ تناك امدعب «يرشع ينثالا يعيشلا

 + ةيلحألا هب وكحلا ةظلتملا ةليرولم همز

 ةيناريإلا ةراضحلا ىف ةيوفصلا ةلسلسلا روهظ دعب

 ةرزتادشب - نازيأل تداعأ اهنأل امهم ايكيرات اناطعلا

 قرشلا يف ةلقتسم ةلودك اهتدحوو اهنايك ةديدع

 تاطلسل ةعضاخ ةقزمم تناك ام دعب .«يمالسإلا
5 
 . ةيبنجأ

 ىتلا بايسألا لمجمب درون ثحبلا اذه يفو

 ًافاضم «ةطلسلا ىلإ مهلوصو ىلع نييوفصلا تدعاس

 هذه يف تثدح يتلا ىرخألا ثداوحلا ضعب اهيلإ

 : ةرتفلا

 :ةعيشلا نيفوصتملا ةلسلس

 عباسلا نرقلا ةرتف يف يمالسإلا ملاعلا يف ترهظ

 ام دح ىلإ نوذخأي نيفوصتملا نم ةلسلس يرجهلا

 ءىدابملا كلت رشنل يعسلا مث ةعيشلا ءىدابمب

 هذه نمو «كلذ ىلع ةيوفصلا ةلالسلا مهتدعاسف

 : تاالالسلا

 :ةيهاللا ةمعنلا ةلسلسلا ١

 ىلو هللا ةمعن هاشلا وه ةلسلسلا هذه سأر ناك

 هطبرت تناكو . ةعيشلا نم (ه41717 7/0 ) يئامركلا



 ا نويوفصلا

 يهتني يتلا ةيعيشلا ةيوفصلا ةلسلسلاب ةديطو تاقالع

 نب يلع مامإلا ىلإ رفعج نب ليعامسإ قيرط نع اهبسن
 . ةلئتقت بلاط ىبأ

 ةلسلسلا هذهب ديرملا قاحتلال ةقرافلا ةمالعلا تناكو

 ةشواردلا (ةيقاط) عضوو .(ةقرخلا) ىمسي ام هؤادترا يه

 تروطت مث جنفسإلا نم عنصت تناك يتلا يهو هسأر ىلع

 يذ جاتلا) ب ئعدت تراصف اهتئيهو اهلكش يف دعب اميف
 ددع ىلإ ةيزمر ةراشإ ىهو (تاّيط وأ تاقاقشنا ةسمخلا

 هذه كلذ دعي تروطتو .ةسمخلا ءاسكلا باحصأ

 ًازمر ءًايط وأ ًاقش رشع ىنثا ىلإ تاقاقشنالا وأ تاّيطلا

 ةزرابلا ةمالعلا يه تناكو رشع ينثالا ةمئألا ددع ىلإ

 . اهطاشنو نييوفصلا عم ةلسلسلا هذه ةكرحل

 :ةيشخبرونلا ةلسلسلا ؟

 رون دمحم ةيعيشلا ةيفوصلا ةقرفلا هذه سؤري ناك

 اهزورب ىتح اهسيسأت ةيادب نم ىناسارخلا ىنيئاقلا شخب

 . يرجهلا نماثلا نرقلا يف

 مامإلا ىلإ ةطساو رشع ةعبسب هبسن يهتني ناكو

 ةنس ناسارخ نياق يف دلو « هيئقظ مظاكلا ئسوم

 .(ه/55 ) ةنس ناقلوس ةيالو ىف ىفوتو (هال95 )

 ءادهش ىلع ًادادح نزح راعش هلعجو داوسلا ىدترا

 ةجاوخلا يديرم نم ناكو يلحلا دهف نب دمحأ ريبكلا

 ىلع ضوهنلا ددص ىف ًامئاد ناك يذلا ىنالتخلا قاحسإ

 .ناسارخ يف ةيعيش ةلود سيسأتل خرهاش

 ماه رود هعابتألو - شخب رون دمحم ديسلا هل ناكو

 ؛ةرجهلا نم عساتلا نرقلا يف يعيشلا بهذملا رشن يف

 كولملا ريس لامكإل هب قاحتلالا طورش ىدحإ تناكف

 . عيشتلا ءىدابمب ديرملا داقتعا ىه

 نم ًاديدش ًالابقإ اوقال مهنأ هدالوأ ظح نسح نمو

 ىلع ةحاسلا ىلع مهروهظ تايادب نم ريهامجلا لبق
 ناعرسف ؛يلو هللا ةمعن هاشلا فالخأ نم مهئارظن ةلكاش

 ةزهجأ ىلإ اهيلع اوناك يتلا مهداشرإ تاّصنم اولدبأ ام

 ةدناسم ءاوناك امنيأ يوطلسلا ذوفنلاو ةوقلل زكارمو

 مهدضاعت اونلعأف «ناريإ يف ةيوفصلا ةيعيشلا ةلودلل

 .رارمتساب مهنيب اميف نونواعتي اوُلظو اهعم
 : ةيبهذلا ةلسلسلا

 ىلإ اهتيالو ةلسلس باستنا يف ةقرفلا هذه دنتست

 فورعملا يخركلا وه اهباطقأ لوأو ةالثقظ اضرلا مامإلا

 لسالس بلاغو(ه١٠٠ 1١56 ةنس نيبام ناك)

 . هيلإ يمتنت ةيعيشلا ةفوصتملا

 مجن خيشلا يخركلا دعب نيروهشملا اهباطقأ نمو

 ترهتشا يذلا وهو (ه714 ةنس لوتقملا) ىربك نيدلا

 نم مه ةلسلسلا هذه خياشمو ؛همساب ةيوربكلا ةقرفلا

 داشرإلا بصنم يف مهنم ةرشع لغتشا دقو «ةعيشلا

 .يوفصلا دهعلا يف ينيدلا

 مهنيب ةمئاق تناك يتلا تافالخلا مظعم تلاز امكو

 لعجي نأ ررق يذلا ,؛ةصاخ ليعامسإ هاشلا مايأ ىلع

 ررحت كلذبو .ةلودلل ًايمسر ًابهذم يعيشلا بهذملا

 ةقرفلا هذه مهسأر ىلعو ةيقتلا دويق نم ةعيشلا وفوصتم
 «ةيناقرعلا  ةيفوصلا ةيالولا رارسأ اونلعأف «تاذلاب

 ىلع داشرإلل ًابصنم يناشوبخلا دمحم جاحلا ثدحأف

 ةامسملا مهتارقم تحتفف هسفن ليعامسإ هاشلا مايأ

 ةرئاد نم تعسوو سانلا ةماعل اهباوبأ (هاقناخ) ب

 تيب لآ لئاضف رشنو .داشرإلاو ظعولا سلاجم

 لمحي يناشوبخلا ناك ثيح ؛مهبقانمو خو لوسرلا

 باهش خيشلا تافيلأت نم (ىدهلا مالعأ) باتك ًامئاد

 يذلا (ه05894 -177) يدرورهسلا صفح وبأ نيدلا

 ةغللاب ةعيشلا نم ةفوصتملا ةقيرط ىلع ًافنصم ناك

 . ةيبرعلا

 قي كلذ: نابل لحعول دانعرالا يتم قت رز ناك
 ةغللاب صوصنلا مهل ًارسفم باتكلا اذه ةوالت قيرط

 . اهايإ مهميهفت ةيغب ةيسرافلا

 :روميت لآ روهظ

 نرقلا يف ةيناريإلا ةحاسلا ىلع روميت لآ روهظ نإ



 ن ويوفصلا ١غ

 .ولاعلا ةيفوكفلا) ةكرحلا تعا كيوم ءانلاب ًافانمتأ
 نماثلا نرقلا رخاوأ دودح يف كلذو هرسأب يمالسإلا

 ةلسالس سسؤم ناكروك روميت يعاسم لضفب .«يرجهلا

 أدي ام ناعرس يذلا كنلروميتب فورعملا روميت لآ

 اوناك يذلا ةيفوصلا قرفلا ءاسؤر عم ةصاخلا هتالاصتاب

 . ةرتفلا هذه يف دقعلاو لحلا لهأ نوربتعي

 ديؤم نب يلع دوجوب كلذ ىف ظحلا هفلاح دقو

 عدلا وهز: ناسخ تاطاقم فس نزع امكاس ندغلا

 يقليو .هل86 رشع ينثالا ةمئألا مساب دوقنلا برضي ناك

 نب يلع دعاسف ؛مهيلع ءانثلاب ربانملا ىلع بطخلا

 روميت هأفاكف .ناسارخ دالب هحتف ىف روميت اذه ديؤملا

 .مهدناستو ''”نييولعلل لاجملا 6 ةسايس لامعإب

 هذه ببسب يلو هللا ةمعن خيشلل ةيعيشلا ةدعاقلا تيوقف

 .هوحن لوغملا نم ريبك ددع رارجنا ىلإ تدأو ةسايسلا

 ةلسلسلا دشرم يلع ةجاوخلا روميت راز دقو

 حبصأو ؛ليبدرأ هتنيدم يف تارم ثالث كاذنآ ةيوفصلا

 . هناوعأ نم دعب اميف

 مهو هتزوح تحت اوناك نيذلا هارسأ روميت بهوو
 دالبل هوزغ يف (ه/5١٠ ) ةنس يف مهرسأ دق ناك نيذلا

 هته نمامتلاب هللذو ""؟ لع ةساوشلا نإ فزعصلا ايضآ

 .ول هكن ةليبقك ةريبك لئابق عبس ءاسؤر كلذب ررحتف هل

 ؛ هنكنزو ءولمرو .راشفاو ءراجاقو .ولجاتساو ولماشو

 مهلسرأف . (ةعيشلا ويئادف) ةهبجل ساسألا اوناك

 ًاطرتشم ىرغصلا ايسآ يف مهدالب ىلإ يلع ةجاوخلا

 ًاصاخ ًامارتحا ةيعيشلا ةيوفصلا ةلسلسلا تلان دقو
 خيشلا دهع ىلع اميس آل ءةطلسلا باحصأ لبق نم

 هئافلخ مث .اهل لوألا سسؤملا يلبدرألا نيدلا يفص

 .بسنلا ييولعلا :نييولعلاب دوصقملا )١(

 . كلذ نع ثيدحلا نم (؟)

 نويروميتلا ءارمألا ناكف .هدعب نم اولاوت نيذلا ةثالثلا

 ةنيدم برغ ةيحان هجوتملا ركاسعلا مهزيهجت دنع

 مهسأر ىلعو «ةصاخلا هتامارتحا مهل نورهظي ليبدرأ

 نم داز كلذبو عيشتلاب أغلاب ارثأت رثأت يذلا كنلروميت
 .ًاصاخ ًامارتحا يلع ةجاوخلا مارتحا

 لاجر نم روميت نيخرؤملا ضعب ذعي اذهبو

 ةمئأل ةسدقملا تابتعلا راز هنأ ىلإ ًافاضم .ةعيشلا

 نيترم ءالبركو فرشألا فجنلاو نييمظاكلا يف ةعيشلا

 .دادغب ةنيدم هحتف دعب

 نم هنودعيف دامع نباك رخآلا ضعبلا امأ

 يولعلا ىلإ رظني ناك وهف لاح ةيأ ىلعو .2''”فانحألا

 .مهرومأ ريسيتو مهجئاوح ءاضقك ؛ةصاخ ةرظن بسنلا

 مهل ناك نييروميتلا كولملا نإ :لوقلا ةصالخو

 .ناريإ ءاحنأ يف فوصتلا رشن يف ربكألا رودلا

 كولملا ءالؤه مايأ ىلع هذه ةيوفصلا ةلسلسلا تحبصأف

 ةجاوخلا اهسأر ىلع ناكو ًايرادإ ةيروث ةيميظنت ةكرح
 يونعملا اهيعقومو اهدوجو ًاضيأ تمكحتساف .يلع

 ةجاوخلا غلبو «ناريإ يفو ىرغصلا ايسآ يف يسايسلاو
 لوضانألاو ناريإ دالب ىلع ةيونعملا ةرطيسلا يف هتورذ

 ةقيرطلا نوذخأي اوناك نيذلا هيديرم قيرط نع كلذو
 . ةرشابم هنع

 اهروهظ رثإ يتأت .ىرغصلا ايسآ يف فوصتلا ةرهاظ
 تدجو يتلا ئلوألا ةينافرعلا تانودملا ليلدب ناريإ يف

 . ةيسرافلا ةغللاب ةبوتكم تناكو كانه

 يف اهررهظ ةرتف يرجهلا عباسلا نرقلا ربتعيو
 الابقتسا ةرهاظلا هذه تقال دقو ؛ةينامثعلا نادلبلا

 لئابقلا عدرا نفك «ميظع نأش اهل حبصأ ثيح ًالفاح

 رثإ ىرغصلا ايسا نادلب وحن ةرجهلا ىلع ةينامكرتلا



 نويوفصلا

 ةنس ىفوتملا (يلو شاتكب) ب فورعملا يوضرلا
 - مهيف تعرعرت فوصتلل مهئامتنا رثإ ىلعو .(هالكى8)

 عسوتلا جور - ىرغصلا ايسآ يف ةينامكرتلا لئابقلا يأ
 قاحسإ اباب ةدايقب ةروثب اوماقف ؛نادلبلا حتفو
 نيدلا تايغ هلاظب ىلع يتايكرعلا «يدوسرفلا
 .(ه147 555 ) يناثلا ورسخيك

 نم ةاقتسم ةضهنلا هذهل ةيلوألا ءىدابملا تناكو

 ةطلسلا رماوأ ىلع نودرمتي دونجلا راصف ؛ يشتلا حور

 دونجلاب ناعتسا نأ نيدلا ثايغ نم ناكف ءمهدنع

 تسسأت انه نمو . مهلاصئتساو مهتلباقمل نييلوضانألا

 اهدشرم رهتشاو ؛ةيشاتكبلا ةضهنلا هذهل ىلوألا ةاونلا
 فورعملا يناسارخلا يوضرلا دمحم  ديسلا يشاتكبلا

 ةيكرتلا لئابقلا نيب ًاميظع ًاراهتشا يلو شاتكب جاحلاب
 تيمس هب ةصاخ ةقرف هيدل تحبصأ ىتح ؛ةينامكرتلاو

 .كاذنآ بقللا سفنب كيلامملا ضعب ًاضيأ بّقلو «همساب

 يف ًاعساو ًاراشتنا ةيشاتكبلا ةقيرطلا هذه ترشتناو

 -ةيشاتكبلا ءالؤه ناكو «ينامثعلا شيجلا طاسوأ

 نيذلا نييحيسملا ىلع اذه مهلمع يف ًابلاغ نودمتعي

 يأ اوناك مهو ءمهابص يف مالسإلا اوقنتعا دق اوناك

 يف ةصاخ ةقرف نولكشي  نوملسملا نويحيسملا ءالؤه

 قرفلا يأ (يرج يني )ب تيمس ينامثعلا شيجلا

 ةقيرطلا يأ  ةقيرطلا هذه تصتخا كلذبو .ةئيدحلا

 نم هرثكأ ناك يذلا ثيدحلا يكرتلا شيجلاب  ةيشاتكبلا

 رئاس يف ةقيرطلا هذه ترشتناو «لصألا يف نييحيسملا
 «' '”ةيعيش عزاون تاذ ةقيرط يهو ءدعب اميف ايكرت ءاحنأ
 رئازجلاو لوضانألا عاقب رثكأ يف ةرشتنم مهزكارم تناكو

 .قارعلاو ماشلاو رصمو

 تبستكا «ناجيبرذآ ىف نييوفصلا روهظ دنعو

 ةيمهأ ىرغصلا ايسآ ىف اهتقطنم ىف ةيشاتكبلا  ةلسلسلا
 يف بيرغلا عيشتلا نم عونلا اذه راشتنا مخز دازف . ةريبك

 . لصوملا ثحب : ةيشاتكبلا نع عجار )000(

 عالم

 ا جب

 200 لوضانألا ه 8 زج ةجلخ يف ةيعامتجالا طاسوألا

 ةلسلسلا ةمئأ لبق نم ًالفاح ًالابقتسا راشتنالا اذه ئقال
 نع ةرم لوأل اهب لمعلا أدب ثيح ليبدرأ يف ةيوفصلا

 كفاصتلا ىلإ ًالونصو ةلوأ قوضتلا ىلإ ءامعنالا قيرط

 دهع يف يأ يداليملا رشع سماخلا نرقلا نم يناثلا
 فيط رديحو دمع كشلا# ىيرداكبلا نييرعيملا ةمكأ
 ةيشابلزق  ةيعيش ةضهن ىلإ ةرهاظلا هذه تلوحت
 . لوضانألا يحاون رثكأ تحاتجا

 يف كلذو ًايعيش ًازكرم دالبلا هذه نم اولعج نأ ىلإ

 .يداليملا رشع سماخلا نرقلا ةياهن

 ولنويوقارقلا ةلود ءاسؤرو داوق نأ كلذ ىلإ فضأ

 ديدشلا مهبح اودبأ ناجيبرذآو قارعلا يف اوناك نيذلا

 ةيصخش هاشناهج نبا قادوب دشرملا َدُع ىتح ءمهل

 فوفصلا يف ءالؤه حبصأف .مهيف ًادج ةبلص ةيعيش

 مهرومأ ديحوت ةيغب نييوفصلا مارم قيقحتل ةمدقتملا
 . كاذنآ مهتملكو

 عم ةيادبلا نم مهارع اوقثوأ دق نييوفصلا نإو
 يف ''"نييرادبرسلا ةطلس عم مهشياعتل ببسب عيشتلا
 يف نييشعرملا تاداسلا ةموكحو الوأ ناسارخ

 ين مهنيب ةمئاق تاقالعلا تناك امك ؛ناليكو ناردنزام

 رارمتساب ناهام يف ةيهللا ةمعنلا ةسلسلا نيبو ليبدرأ

 .ةرشابم ةروصبو

 :نافرعلاو ةيعيشلا ةمكحلا

 ةرخاز تناك يرجهلا عباسلا نرقلا تايادب نإ

 ةيمالسإلا فراعملاو رارسألا ةفرعمو نطابلا وحن ليملاب

 . ةيمالسإلا لودلا رئاس ىف «ةينطابلا

 مثيم لثم نوقومرم لاجر ةعيشلا نيب نم زرب كلذك
 يف ةرابجلا مهدوهج اولذب نمم (ه119 ت) ينارحبلا

 ةينافرعلاو ةيمالكلاو ةيفسلفلا تايرظنلا هجوأ زاربإ ليبس
 نيركفملا ةرمز يف راص ينارحبلا مثيم نأ ىرنف . كاذنآ

 مالكلاب ًاريثك متهاف ىحنملا اذه اوحن نيذلا ةعيشلا



 اك

 هحرش وه كلذ ىلع ليلد لدأو ؛ةقسلفلاو نافرعلاو

 ءىدابملا عم نافرعلا جزم نأ ىرن ثيح ةغالبلا جهنل

 يلع نب رديح نيدلا ءاهب ديسلا بنطأ امك هيف ٍداب ةيعيشلا
 نيب ةقالعلا حرش يف (هال15 ت) يلمآلا يديبعلا

 يسابعلا وبأ نيدلا لامج كلذكو .عيشتلاو نافرعلا

 يبأ نباو .(ه١84 ها/51) يلحلا دهف نب دمحأ

 مهلك ءالؤه (ه١0٠9 ةنس دعب ت) يئاسحألا روهمج

 نافرعلا نيب ةدوجوملا تاقالعلا حرش يف اومهاس

 . عيشتلاو

 ءالؤه هفلخ يذلا يركفلا ثارتلا اذه مهسأ دقو

 عيشتلا ءىدابم نيب طبارتلا لاكشأ لك حرش يف لوحفلا

 يساسألا عفادلا دعب اميف عبصأ يذلا '"فوصتلاو

 ةيعيشلا ةيفوصلا ةلسلسلا بتارم بلاغل يركفلا روطتلل
 غلاب ًاريثأت اورثأت ثيح اهنم ةيوفصلا صوصخلا ىلعو
 ءاهقفلا اهفئص يتلا تاحورطألاو ءىدابملا هذهب

 تناك يتلا اميس ال «نييوفصلا نم ةعيشلا نوملكتملاو
 .(ه870 ت) يلع ةجاوخلا يحورلا دشرملا دهع ىلع

 ةيسايس ةيميظنت ةكرح ىلإ اهرودب تلوحت يتلا يهو
 يف ةيزكرم ةيعيش ةلود سيسأت ىلإ فدهت تناك ةيعيش

 . ناريإ

 دقف نييرجهلا عساتلاو نماثلا نينرقلا يف امأو

 نافرعلا كلس عم ةيدرورهسلا فارشألا ةمكح تجزتما

 لهأ ةمئأ تاميلعت دوجو ىلإ ةفاضإلاب «ىبرعلا نبال

 تاليلحت يف رمألا ةيادب يف تزرب يتلا هلكت تيبلا

 «ىئاسحألا روهمج ئبأ ناو «ىلمآلا رديح ديسلا

 اميس ال ؛ناهفصأ ةسردم ركف يف ةيلوألا اهجئاتن تغزبف

 ديعس يضاقلاو ءاردص الملاو «دامادريملا تاباتك يف

 .دهعلا اذه

 ةيفوصلا مهلويم نيب زيمن نأ بجي مهلاثمأو ءالؤه ركذن نيح )١(
 ىتح مهريغ رامغنا نيبو «يمالسإلا قاطنلا نع جرخت مل يتلا

 جراخلا يلاغملا فرطتملا فوصتلا يف مهرامغنا «ةعيشلا نم

 .(...ح) .قاطنلا اذه نع هرومأ نم ريثكلا يف

 نويوفصلا

 هذه هوجو زربأ نم يزاريشلا اردص الملا ادغف

 عونلا اذه يف اهتيويحل يرقفلا دومعلاو ةيركفلا ةريسملا

 نأ يف كش الو «عيشتلا نيد يف يركفلا طمنلا نم

 ةيونعملا ةايحلا ىحر رودت ًاروحم اراص هجهنمو همسا

 ةثالثلا نورقلا هذه ةرتف لالخ اهلوح ةعيشلل ةيلقعلاو

 . ةريخألا

 :ةيرشع انثالا ةنسلا لهأ

 ةلسلسلاو ةيوفصلا ةلسلسلاو «ةيهاللا ةمعنلا ةلسلسلاك

 ىلإ ءامتنالا اذه بيسو .ةيبهذلا كلذكو «ةيشخبرونلا

 ًاصوصخ يناريإلا عمتجملا يف قيمع ريثأت داجيإ عيشتلا
 ةلودلا ةدالو ليبق كلذو ىسايسلاو يونعملا لاجملا ىف

 هذه نم يرجهلا رشاعلا نرقلا لئاوأ يف هيف ةيوفصلا
 .ةرتفلا

 قطانم ىف ةيشاتكبلا ةلسلسلا لغلغت كلذ ىلإ فضأ

 نم ريثك يف ًامراع ًالغلغت ىرغصلا ايسآو ايروس

 .اهيف ةيعامتجالاو ةيسايسلا تالاجملا

 يف مهدهج ىراصق ىرابكلا ةعيشلا ءاهقف لذب دقو

 مثيم لاثمأ نافرعلاو عيشتلا نيب طبارتلاو ةلصلا تابثإ

 يلمألا رديح ديسلاو ؛.(ه51/84 ت) ينارحبلا

 ىلحلادهف نبدمحأ خيشلاو ,( 44 ت)

 .(ه١١95) ةنس دعب ىفوتملا

 ةيفوصلا لسالسلا قرف مظعم نأ ؛ركذلاب ريدجلاو

 لهأل اهئالو نالعإ نم ىشخت تناك ناريإ يف

 دوجو ببسب ةيوفصلا ةلودلا روهظ ىتح « يكن تيبلا

 تراتخا نأ اهرمأ نم ناكف ءاهيلع ةيسايسلا طوغضلا

 .ةبعصلا فورظلا هذه ببسب ةيقتلا

 كلذب ترولبتف «ةعيشلل رشع ينثالا ةمئألل قيمعلا

 لهأب تيمس يناريإلا عمتجملا يف ترهظ ةديدج ةكرح
 . ةيرشع ينثالا ةنسلا



 عءاا/ َِن ويوفصلا
 5 يهيج ا ودخل

 خيراتلا يف ةفلتخم لحارمو راودأب عيشتلا رم دقو
 نم تارتف يف هيلع ضرفت تناك يتلا تاقياضملا نم
 نكمي نكلو .بقرتو ءوده تارقف وأ خيراتلا لوط

 دعب تناك يتلاو اهي ّرم يتلا ةيدعاصتلا ةلحرملا روصت

 . ةرجهلا نم عباسلا نرقلا

 ينُّسلا بهذملا ىلإ ءامتنالا وحن تاهجوتلا ترهظف

 نماثلا نينرقلا ةرتف يأ ةرتفلا هذه يف يرشع ىنثالا

 قطانمو ةيناريإلا قطانملا نم ريثك يف نييرجهلا عساتلاو

 تافنصم دوجو كلذ ىلع ليلد حضأو ءرهنلا ءارو ام

 ءاسراب ةجاوخلا هفلؤمل باطخلا لصف باتك لائمأك

 ةليسو باتكو «يماجلا هفلؤمل «ةوبنلا دهاوش باتكو

 ىلع تاولصلا هحرش يف مودخملا يبأل مداخلا

 ناهيزور نب هللا لضف هفلؤمل رشع ةعبرألا نيموصعملا

 .ةرتفلا هذه يف اهدوجو  يجنُحلا

 ءىدابم عم يفوصلا راهصنالا اذه قيداصم زربأو

 يوسوملا نيدلا يفص ديسلا وه رشع ينثالا ةمئألا

 ًابقل راص يذلا خيشلاب رهتشملا (ه4875 ت١ يليبدرألا

 ةيعيشلا ةلسلسلل لوألا سسؤملا وهو .دعب اميف هل
 . ةيوفصلا

 سوفنلا يف هع يلع مامإلا ةيصخش تقمعت دقل

 هرابتعاب .اهل مهتاليلحت يف ءالؤه بنطأو ءرثكاف رثكأ
 مهراعشأ بلاغ يف ًانايع اذه رهظو .مهئايلوأل ًايلو
 يمورلا نيدلا لالجو راطعلا لاثمأك ,يفوصلا مهبدأو

 . ءارعشلا نم مهريغو

 ىلع ةفوصتملا ""'نييولعلا روهظ كلذ عم نمازتو

 «يقوسدلا ميهاربإو «يعافرلا دمحأ لائمأك ةحاسلا

 فلأف ؛ًاضيأ ىحنملا اذه وحن نيذلا يودبلا دمحأو

 فورعملا يراوزبسلا يقهيبلا يلع نب نيسح نيدلا لامك

 ةغلاب ةيمهأب يظح ًاباتك (ه١٠4 ت) يفشاكلا ظعاولاب

 ةضور) ب هاّمس ؛ةينيسحلا ربانملاو سلاجملا طاسوأ يف

 . ىنعملا

 . هت تيبلا لهأ لتاقم يف ءادهشلا

 عمتجملا مظعم ىدل ًادشاح ًالابقإ باتكلا اذه يقلف

 مهضعب اهنهتما ةنهم سلاجملا يف هتءارق تدغف يناريإلا

 مهيكبيو سانلا ظعي نم لك ىلع قلطي ناك دقف هيلعو

 ةضور) بقل راهطألا ةمئألا بئاصم ىلع ةقيرطلا هذهب
 . ءازعلا ءىراق يأ (ناوخ

 بسك ىف ركذي نأش باتكلا اذهل ناك نذإ

 : فاش روش ةفطتملا ناك نم نيرشكلا تاكا

 .ةماع ةروصب هلك يناريإلا عمتجملا مث نمو

 ىبيشلا ىفطصم لماك روتكدلا كلذ ىلإ راشأ دقو

 تينا اهدنعو :هلوقي (فوصتلاو عيشتلا) هباتك يف

 ذخأ ةيدئبشقنلا ةلسلسلا لبق نم ةيفوصلا ركذلا سلاجم

 يف هلحم ًاديور ًاديور هرود يكن نيسحلا ىلع ءاكبلا

 هذه ةجيتنلا تناك اذإ هنأب الئاق فيضيو . سلاجملا هذه

 نوكت يهف ءاهتحص نم تبثتلا نكمي اهانذخأ يتلا

 ركفلاب يناريإلا عمتجملا ةفاقث لوبقل ليلد حضوأ ةباثمب
 انلوق يف غلابن ٍظئنيح نكن ملو ؛نآرقلا اذه يف يعيشلا

 ةضهنل ةدهمملا لماوعلا نم ادغ  باتكلا اذه يأ  هنأب

 . كاذنآ يوفصلا ليعامسإ هاشلا

 ريطاسألاو صصقلا لحم باتكلا اذه لح ًايفلأو

 وبأ) ناونع تحت ةماعلا سلاجملا ىف ةجئار تناك ىتلا

 ١ .(ةماق ملم

 يمركحلا زاهجلا نأب ناعذإلا انيلع لاح ةيأ ىلعو
 نوعاتسشلا عامنا دعك لدم ةيوفصلا ةلودلل
 .ءاروشاع ةيضق يف مهتاساسحإو

 عيضاوملا يفشاكلا ظعاولا نيسح الملا لخدأو

 اذه جزمف «ةبرشع ينثالا ةعيشلا ءىدابم يف ةينافرعلا

 ءىدابم عم نافرعلا راهصنا ةرئاد عاستا ليلد وهو ءاذهب

 .كاذنآ عيشتلا

 :ةيعيشلا تاليودلاو تاروثلا

 يف ةيناريؤلا ةحاسلا يف تاروطتلا ضعب ترهظ

 روهظ اهتلمج نمن نييرجهلا عساتلاو نماثلا نينرقلا



 نويوفصلا

 تالالسلا روهظو «ةهج نم ةيرشع ينثالا ةنسلا ةقرف

 اهبراقو . ئرخأ ةهج نم ًاضيأ ةيرشع ينثالا ةفوصتملا

 يتلا يهو «ةديدع ةيعيش تاليودو تاروث ثودح ًاضيأ

 يف نييوفصلا ةلود سيسأت يف يويحلا رودلا اهل ناك

 . ناريإ

 ةيعيش تاورث ثودح تاروطتلا هذه ىلإ فضأ

 مامإلا ةروث دعب ةيسابعلاو ةيومألا نيتفالخلا ىلع ةديدع

 تاليود سيسأت ىلإ ةياهنلاب تّدأ ىتلا ةئيقت نيسحلا

 يروطاربمألا ين ةلحتم شرا ةلفكحت ةيجيش
 نيينادمحلا ةلودو ءةسرادألا ةلودك ءةيمالسإلا

 نييئوكاكلاو نييهيوبلاو نييديربلاو ,نييمطافلاو

 «نييرادبرسلاو «نميلاو ؛ناتسربط يف نييولعلاو
 «ناليك يف نييئايكلاو «ناردنزام يف نييشعرملاو

 .ناتسزوخ يف نييعشعشملاو

 نرقلا يف ناسارخ يف نييرادبرسلا ةلود روهظ ناكو

 ناكف «ةلقتسم ةيعيش ةلودل جذومن لوأ يرجهلا نماثلا

 ىلإ عيشتلا عسوت ىلإ تدأ اهرابتعاب ةصاخلا اهتيمهأ اهل
 دالب ةزواجتم دهعلا كاذ يف ناسارخ دودح جراخ

 .ًاضيأ ناريإ ءاحنأ رئاسو لب نامركو دنقرمس

 ناك نييرادبرسلا ةدايقب تماق يتلا ةيعيشلا ةضهنلاف

 يف ىرخألا تاكرحلا رئاس دانسإ يف غلابلا رثألا اهل

 ةماعزب ناردنزام يف تناك يتلاك «ةيناريإلا قطانملا ىتش

 .ايك تاداس ةدايقب ناليك يفو «ةيشعرملا تاداسلا

 ناسارخ يف نييرادبرسلا ةموكح نأ ركذلاب ريدجلاو

 ةيوفصلا ةموكحلا سيسأتل ةبسانملا ةيضرألا تدجوأ

 ىلإ فضأ ؛دعب اميف ناريإ ءاحنأ رئاس ىلع ترطيس يتلا
 يعيشلا بهذملا ةدايسل ببسلا تناك اهنأ كلذ

 . هتعسوتو

 يف هتلوفط مايأ أشن هنأ ليعامسإ هاشلا رمأ نم ناكو

 نينرق ةرتفل ناريإ اومكح نيذلا ايك لآ تاداس ناضحأ

 «ناليك ةنيدم مهزكرم نم(ه ٠ ال341) رثكأو

 هتروث أدب مث ,مهنم ةيبهذملاو ةينيدلا فراعملا بستكاف

 .هسفن ناكملا نم

 :ةيوفصلا ةلودلا روهظ يف ةعيشلا ءاهقف رود

 ةعيشلا ءاهقف ىطعأ تارتفلا كلت لالخ ىفو

 ةجاوخلا لاثمأك يعيشلا هقفلل ًايوق ًامخز نيفورعملا
 ةيلحلا وطعلا نبا ةيالعلاو:ىفرطلا نرنلا نيت
 ا ؛يلمآلا رديح ديسلاو ؛(لوألا ديهشلا) يكم نباو

 .ءاملعلا نم مهريغو ىلحلا دهف

 ةيركسعلاو ةيسايسلا نييرادبرسلا ةكرح تأدبو

 قيرطلا ديهمتل ةيادب تناك اهنأكو ةعيشلا ءاملع ةدايقب
 نالعإ ةيغب ؛مكحلا ةدس ىلع نييوفصلا ءاقترال

 يمالسإلا قرشملا يف ايمسر ابهذم يعيشلا بهذملا
 . هلك

 ىلحلا رهطملا نبا ةمالعلا زرب «لوغملا ءىجم دعبف

 ناطلسلا سلجم ىف هتارظانم ىف (هالا 54)

 رثإ هدنبادخ وتياجل وأ ناطلسلا عيشتف ؛هدنيادخ ويتاجلوأ

 تاعطاقملل ًايمسر أبهذم بهذملا اذه حبصأو «كلذ

 نرقلا نم رثكأ وأ ماوعأ ةرشع ةليط قرشلا يف ةيلوغملا

 . يرجهلا نماثلا

 (لوألا ديهشلا) ىلماعلا ىكم نب دمحمل ناكو

 ًايعس رجلا ةكرح ءاسؤر عم ًاضيأ تابتاكم
 .ليبسلا اذه يف مهداشرإو مههيجوتل

 ًاضيأ هرودب (ه١84 ت) ىلحلا دهف نبا شقان دقو

 خأ نبا ؛فسوي ارق نيا دنيا طالب يف ءاملعلا

 كلذ رثإ ناطلسلا اذه نلعأف ؛(ولنويوقارق هاشناهج

 . هتيالو يف ًايمسر ًابهذم يعيشلا بهذملا

 ةلسلس لائمأ كاذنآ ةمكاحلا تالالسلا تحبصأف

 :ولنويوقارقو «نييرادبرسلاو ءرئالج لآو ؛نايئابوج

 ("”ةيعيش ةيجولويديإ تاذ اهلك
 اورهتشا نيذلا ءاهقفلا ءالؤه اهلذب ىتلا ةيثحلا

 اهم هدملاو قيناجنلا نلامجلا شكرنا فتاه
 قطانم يف ةيعيشلا تاموكحلا هذه يلاوت نإ ؛نذإف

 هذه يف لوغملا روهظ ةرتف دعب يمالسإلا قرشلا

 ىعاسملا هذه بيسب 6

 .(حر ولنويرق قآ : عجار قفز



 قدلحل نويوفصلا

 سيسأتل قيرطلا تدّهم يتلا بابسألا نم تناك قطانملا

 .ناريإ ىف ةيوفصلا ةيعيشلا ةموكحلا

 :(")ةيوفصلا ةلسلسلا

 :يليبدرألا نيدلا يفص خيشلا ١

 ةلود سيسأت نم ةيوفصلا ةيعيشلا ةلسلسلا تنكمت

 رشاعلا نرقلا تايادب يف كلذو ناريإ يف ةلقتسم ةيعيش

 نأ دعب «يعيشلا بهذملا ءىدابم ىلإ ةدنتسم يرجهلا

 ةرطيسل ةقطنملا هذه عوضخ نم ليوط رطش ىضم

 . اهيلع ةيبنجألا تاموكحلا

 نيدلا يفص خيشلا وه ةطلسلسلا هذه سسؤمو

 تيبلا اذه نم ةيصخش لوأ وه هالك نيرز هاش زوريفو

 مازتلالاو ىوقتلاو عرولاو دهزلاب رهتشا .ناجيبرذأ

 هلوح فتلاو «هترهش كلذب بستكاف «ةماهشلاو ينيدلا

 ءالؤه ددع دادزاو «ديرملا مهنم دحاولا ىمسي ددع

 هدالوأ لوح اوفتلاو ًامويف ًاموي دعب اميف نيديرملا

 .رثكأف رثكأ هدافحأو

 نيدلا يفص دلاو «ليئاربج نيدلا نيمأ خيشلا ناكو

 ناكس نم ناك وهو ءهيديرم ةرثكب عتمتي ,ىليبدرألا

 اهنم لحترا هنكلو .ليبدرأ نم ةبيرقلا ناروخلك ةدلب

 ءزاريش ىلإ اهجونم اهيلع نييجروجلا ةلمح رثإ ىلع
 نيدلا لامك ةجاوخلا ةقلح ىف ةنس نيرشع كانه ثكمو

 ةامسملا هتنبا نم دعي اميف جوزتو «يليبدرألا هاشبرع

 نم قزرو «ناروخلك هتدلب ىلإ ةيناث عجرو «(يتلود) ب

 يفص) ب يمس ًاركذ ًادولوم (يتلود) ةيناريإلا ةأرملا هذه

 .(ه9٠56 ) ةنس ىف كلذو (قاحسإ نيدلا

 يف نيدلا يفص خيشلا دهع ىلع نويوفصلا لخدو

 نيدلا يفص خيشلا ىقترا نأ ردقبف ةديدج ةيخيرات ةلحرم
 نم ليحرلا ىلع مزع ؛هذه ةيفوصلا ةقيرطلا ةماعز ىلإ
 يديرم فوفصب قحتلاو ؛دالبلا لامش ىلإ ليبدرأ هتنيدم

 )١( تاحاضيإلا نم ريثك انهو ءليصافتلا ترم .

 يناليكلا دهاز خيشلاب بقلملا ميهاربإ خيشلا

 .هتقطنم يف ةعيشلا ءاملع ربكأ دحأ (ه٠ ت)

 نم ناكو .(نوتاخ ةمطاف) ب ةامسملا هتنبا نم جوزتو
 زهان ىتح «هيديرم ةرثكب عتمتي ناك نأ خيشلا اذه رمأ

 يفلأ مهنم همدخي نم ددعو «ةمسن فلأ ةئملا مهددع

 . ةمسن

 رهصلا اذه نم نوميملا جاوزلا اذه جئاتن نم ناكو

 باطقأ نم ًابطق دعب اميف حبصأ هنأب ميركلا عاجشلا
 .رثكأف رثكأ همرك ببسب سانلا هيلع محدزاف «هتلسلس

 يف وه هزكرمت دعبو ؛هتافو دعب يناليكلا هخيش ثروو

 هنأب ليق دقو ؛همساب ةلسلسلا تيمسو :«ليبدرأ ةنيدم

 لالخ ةمسن فلأ رشع ةئالث هيلإ نيدفاولا ددع غلب

 .طقف زيربتو هغارم ندم نم رهشأ ةسمخ

 زورب رثأ ىلعو ءيرجهلا نماثلا نرقلا يفو
 اوناك نيذلا كيلامملا ةلود نيبو لوغملا نيب تاسفانم

 عطس «ةطلسلا يف نييسابعلا ةثرو مهنأب مهسفنأ نوربتعي
 هب عتمتي ناك ام كلذ يف مهدعاسو .ةعامجلا هذه مجن

 لهأ ىلإ بسنلاب هئامتنا نم نيدلا يفص خيشلا مهخيش
 ؛ لَو لوسرلا تيب

 ثدحت تناك يتلا تاعزانملا مسحي ام ًاريثك ناك

 بولت بلجيف «مهريغو كارتألا نم ىرقلا ناكس نيب
 ىلع ًاصيرح ناك هنأ كلذ ىلإ فضأ «هيلإ كلذب سانلا
 يف هزالكو رشتنا دقو .ةطلسلا روج نم سانلا صيلخت

 . هتوعد نوثبي يمالسإلا قرشملا ءاجرأ رئاس

 بدألا لاجر ريهاشم نيدلا يفص خيشلا رصاع دقو

 «يمررلا نيدلا لالج انالوم لاثمأك ناريإ يف ملعلاو

 خيشلاو «يزاريشلا هللا دبع ريمألاو ءيزاريشلا ىدعسو
 دومحم خيشلاو ينانمسلا ةلودلا ءالعو « شوغزب بيجن

 . يجحجك دمحم خيشلاو «يرتسبشلا

 ةعيرشلاب ديدشلا همازتلا هتايصوصخ نم ناكو
 ةقيرط ال هل ةعيرش ال نم) هنأب هلاوقأ نمف «ةيمالسإلا

 . (ةقيقحلا نع لاخ وهو ءهل

 يف ةعيشلا ريغ باّتكلا ضعب خيشلا ركذ دروأو
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 ناهيزور نب هللا لضف لوقي .ةعيفر باقلأب مهبتك
 نيدلا يفص خيشلا ملاعلا بطق» :يجنخلا

 .2.. . قاحسإ

 مامإلا ىلإ هبسنب يهتني نيدلا يفص خيشلا ناكو

 باتك بحاص كلذ تبثأ دقو ؛ ةهئقت مظاكلا ىسوم

 ىلإ هفيلأت خيرات عجريو ٠ ةحفصلا يف (افصلا ةوفص)

 نب يلكوت شيورد تافلؤم نم وهو (هال244) ةنس

 ؛يليبدرألا زازب نباب روهشملا يجاحلا نب ليعامسإ

 ةنس يف يئابطبطلا اضر مالغ هققحو هححصو

 رداصملا ىنغأ نمو ةربتعملا بتكلا نم وه .(ه1377)

 ركذ نم «نيدلا يفص خيشلا تالاح درس يف ةيخيراتلا

 . هتايصوصخ نم ريبكلاو . .هتاماقمو هبقانم

 هاشلل سماخلا دجلا وه نيدلا يفص خيشلاو

 زازبلا نباو ةيوفصلا ةلسلسلل لوألا سسؤملاو ليعامسإ

 ردص خيشلا يديرم نم دعي ناكو «ليبدرأ نم هلصأ اذه
 ؛هدعب نم (هتفيلخو نيدلا يفص خيشلا لجن) نيدلا

 هخيش نم زاعيإب «(افصلا ةوفص) اذه هباتك فلأو

 ىلإ هعئاقو درس يف ًادنتسم نيدلا ردص خيشلا هذاتسأو

 .ثادحألا اوشاع نيذلا صاخشألا نمو «ةيح دهاوش

 ًاخيش ناك هنألف .خيشلاب نيدلا يفص راهتشا امأو

 هنأ ىرن ثيح ؛هريغ نود بقللا اذهب درفنا دقو ةقيرطلل
 ناطلسلاب هئافلخو هدافحأ نم رديحو دينج نم لك تعن

 .اهريغ نود طقف ةيسايسلا ةردقملاب مهعتمتل

 ًاسيئر راص نم لك هب صتخا دقف خيشلا بقل امأو

 مايأ ءاهتنا ىلإ نيدلا يفص دهع نم ليبدرأ يف ةقيرطلل
 . ميهاربإ

 دهاز خيشلا ءايلوألا ةوسأ نم هتقيرط ذخأ

 «يزيربتلا نيدلا لامج خيشلا يديرم نم ؛يناليجلا

 تلوحت ؛يريمألا نيدلا باهش خيشلا يديرم نم وهو
 رئاسك ةيوضهن ةكرح ىلإ همايأ ىلع ةلسلسلا هذه

 . كاذنآ ىرخألا ةرصاعملا تاكرحلا

 ريمألا ةرمإ تحت ناك ناريإ يف يركسعلا حانجلاف

 رئاس ىلع ءارمألل ًاريمأ ربتعي ناك يذلا «نايوج

 نويوفصلا

 . ةيناريإلا ىضارألا

 عومجم نع نيدلا يفص خيشلا لئّس موي تاذو

 لاقف ؟ركاسعلاو شويجلا مأ ًاددع رثكأ مه له هعابتأ

 ىلإ ةئملا ةبسن يه مكتيبو اننيب ةبسنلا نإ : خيشلا مهل

 مكشيج نم دحاو لباقم يف انعابتأ نم ةئم يأ ءدحاولا

 ىصاقأ ىتح قافآلا نوألمي عابتألا ناكو «ةرثكلا يف

 .بيدنرسو دنهلا دودح

 ىلإ هرمع نم نينامثلاو ةسماخلا يف خيشلا هّجوت

 نيدلا ردص ربكألا هلجن ًافلختسم «مارحلا هللا تيب جح

 ةنس مارحلا مرحم ةرغ يف هجح نم عجرو « ىسوم

 موي لاوز يف يفوتو «ليبدرأ هتدلب ىلإ (هال*ه)

 .ًاموي رشع ينثا ماد ضرم دعب .(هالكه)

 ةيالو ىلوت ؛نيدلا يفص خيشلل ربكألا لجنلا وه
 (ها/5٠ ) ةنس رطفلا ديع مايأ يف دلو «هتافو دعب هيبأ

 دعب يفوتو ؛«يناليكلا دهاز خيشلا ةنبا نوتاخ ةمطاف نم

 ىضق ؛(ها/4 ةنس يف) هرمع نم نيعستلا زهان ام

 لآ ةربقم ىف نفدو ءداشرإلا ةمدخ ىف اهنم ةنس 8

 . كانه هدلاو ربق دنع ليبدرأ هتدلب ىف نيدلا ىفص

 باطقتسا يف هيعاسم ةرثكل (مجعلا ليلخ) ب بقل

 ؛ ليبسلا اذه يف صيخرو لاغ لك ًالذاب «عابتألا

 نم ناكو هيبأل ًامخض ًارازم نيدلا ردص ىنب دقو

 ناكف ؛ةنس نيرشع هئانب يف ىضق هنأ هتماخضو هتعس

 :هيف نوعمتجي اوناك ثيح .مهيديرمل ًارقم ءانبلا اذه

 اذه راصو ؛مهسفنأ ىلع اهنوفرصيلو «روذنلاب نوتأيو
 ماكحلا هدصقي ؛عمتجملا كاذ يف ًاخماش ًامَلْعَم ماقملا

 .كدنلروميت هدصق نمم ناكو كولملاو

 :ىلع ةجاوخلا

 ةلسلسلا ةدايق تلقتنا «نيدلا ردص ةافو دعبو

 هل ًاراعش هلعجو داوسلا سبلف ؛نيدلا ءالع ىلإ ةيوفصلا

 بقلف . ةكت نيسحلا راهشتسا ىلع ًادادحو ًانزح



 ع" نويوفصلا

 ميلاعت ىلع ًادنتسم داشرإلاب رمتساو .(شوي هايسب )ب

 هراوز ةلمج نم ناكو ؛ ةينلع ةروصب يعيشلا بهذملا

 نم دعب اميف حبصأو «تارم ثالث هراز ثيح كنلروميت

 . هيديرم

 عاقيإلا ىلع روميت ريمألا عجش هنأ هرمأ نم ناكو
 :مهبيدأتل ماشلاو قارعلا نونطقي اوناك نيذلا نييديزيلاب

 بهذملل ةديدشلا ةيئادعلا مهاياون نم فرعي ناك امل

 .ىعيشلا

 بهذملا ىلإ لوفزد لهأ داشرإل ةجاوخلا دعتسا

 مامإلا نأب همانم يف اهآر ايؤر رثإ ىلع كلذو .يعيشلا

 . كلذ ىلع هثحي ؛لئكظ داوجلا دمحم

 تيمس ةيئادف عيماجم ةحاسلا ىلع ترهظو

 تاعمجت نع ةرايع هذه تناكو (عيشت نايئادف) ب

 يذلا هسفن ناونعلا نم رهظي امك نيحضملا بابشلل

 لدي امنإف ءيش ىلع اذه لد نإو ؛مهسفنأ ىلع هوقلطأ
 ءالؤه ةليخم يف رودت تناك ةركفلا هذه نأ ىلع

 .هذه مهتلسلسو مهتكرح سيسأت ءدب نم نييوفصلا

 اهنوك يتلا تاقالعلا يف اهرهاظم لضفأب تلجت يهو

 يف ةيبابشلا عيماجملا هذه عم نيدلا ردصو نيدلا يفص

 ىلإ ةيوفصلا ةلسلسلا هذه تلوحت دقف هيلعو .اهتقو

 نم كلذ حضاو وه امك .دعب اميف ةيعيش ةيركسع ةمظنم
 . مهخيرات

 روميت ريمألا رداب يلع ةجاوخلا نم بلط ىلع ءانبو

 ءانثأ هرسأ يف اوعقو اوناك نيذلا ىرسألا حارس قالطإب

 ايسآ قطانم ىف (ه46 ) ةنس ىف اهضاخ ىتلا بورحلا

 تاويس ةجاوحلا نم ةفافحلا :ةيب قطا ىرخلا
 ءولماشو ءول هكت :يه ةريبك لئابق ةعبس ءامعز

 . هنكنزو ءولمرو ءراشفأو ءراجاقو .ولجاتساو

 هامس ًاشيج (ردقلا وذ) ةليبق نمو ءالؤه نم أشنأف

 «(ءارمحلا ذوخلا باحصأ يأ) نييشابلزقلا شيج

 ةيساسألا رصانعلا ةباثمب اوناك نيذلا مه ءالؤهو

 . (عيشت نايئادف) ل

 مهنطاوم ىلإ مهنم مسق عاجرإ ىلع ةجاوخلا دمعف

 بهذملا رشن مهيلع ًاطرتشم «ىرغصلا ايسآ يف ةيلصألا

 . مهدنع كانه يعيشلا

 ءاجرأ ىلع ةجاوخلل ةيونعملا ةرطيسلا تمكحتساو

 ءاحنأ ىلإ ةيونعملا ةطلسلا هذه تدتما ام دعب «ناريإ

 اوناك مهنأ هيديرم رمأ نم ناكف ؛ًاضيأ لوضانألا

 .ةرشابم ةروصب هنم ةقيرطلا نوذخأي

 ةيسايسلا ةيونعملا ةماعزلا هذه دعب ةجاوخلا يفوتو
 نم رشع نماثلا يف ةنس نيثالثو نامث ةدم تماد يتلا

 هللا تيب مح نم هعوجر دنع (ىلا# «) ةخي جرا رهظ
 رازم كانه هل ديشف .ةسدقملا ليلخلا ةنيدم يف مارحلا

 . (مجع يلع ديسلا) رازمب مويلا فرعي هريبك

 صاخ مارتحاب هذه ةيوفصلا ةلسلسلا تيظح دقو

 يفص خيشلا مايأ نم أءدب ةيروميتلا تاطلسلا لبق نم

 .هدعب نم اولاوت نيذلا هئافلخب ءاهتناو نيدلا

 اودارأ اذإ مهنأ ءارمألا ءالؤه بأد نم ناكف

 ىلإ اوتأ «ليبدرأ ةنيدم برغ قطانم ىلإ صوخشلا
 مارتحالا مهل نيدبم نييحورلا ءامعزلا ءالؤه باوبأ
 ام ىلإ كلذ دعب اوهجوتو ؛مهب قيلي يذلا صاخلا

 . هذيفنت نوديري اوناك

 ءام ًاعون ةيعيشلا ءىدابملاب كنلروميت رثأت دقو
 . مارتحالا نم ةصاخ ةناكم هدنع ةجاوخلل تناكف

 ةحيرشلا يف مالسإلا ىدص راشتنا فداص دقو

 ةلسلسلا روهظ ؛لوضانألا قطانم عمتجمل ةيعامتجالا

 ىلع اميس ال ؛ليبدرأ يف اهرمأ ماكحتساو هذه ةيوفصلا

 .هدعب اولاوت نيذلا هئافلخو نيدلا يفص خيشلا مايأ

 ناك يذلا راونأ مساق هاشلا نيب تاقالع تنوكتف

 نم ةفيلخلاو نبالا نيدلا ردص خيشلا يديرم نم ربتعي

 يذلا يناهاملا يلو هاش تمعن ديسلا نيبو «هيبأ دعب

 . ةينلع ةروصب ةيعيشلا دئاقعلا ىلإ هءامتنا رهظي ناك

 :رديح ناطلسلاو «دينج ناطلسلا

 رشابو «ميهاربإ هنبا هفلخ يلع ةجاوخلا ةافو دعبو
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 جرخو «سرأ دودح غلبف زيربت ةنيدم ىلإ هشيج سأر
 دنرم يف هتاوق دهاشف همصخ لابقتسال رقنسياب ازريملا

 كردأف ءمتسر شيجب نوقحتليو ًاجاوفأ هنع نوقرفتي

 ددعب هجوتو هناطلس كرت ىلإ رطضاو هعضو ةروطخ
 تخأ نبا رقنسياب ناك ثيح ناوريش ىلإ همدخ نم ليلق

 .ناوريش كلم

 كلم نأ الإ ءاهشرع ىلع عبرتو زيربت متسر لخدو

 هتخأ نبال ًارصتنم زيربت ىلإ راسو هتاوق عمج ناوريش
 . رقنسياب

 هيلع اوراشأف ءرمألا يف هلاجر متسر راشتساو

 ىلع مهب ةناعتسالاو نييوفصلا خيش ءانبأ ذوفن لالغتساب

 نم اوجرخأف مهسبح يف مهيلإ ًادفو لسرأف ءودعلا عفد

 مهلابقتسال متسر جرخو نيمركم نيززعم رخطصا ةعلق
 هطاشن يف رمتسي نأ هاش يلع ناطلسلا نم بلطو

 . ةليوط ةرتف اهنم اومرح نأ دعب هترايزب هعابتأل حمسو

 هيديرم راضحإل هتاعد هاش يلع ناطلسلا لسرأو

 ترتاوت كلذ ءانثأ يفو ماشلاو مورلا تايالو نم هعابتأو

 نيعف ءرقنسيابو ناوريش كلم تاوق كرحت لوح رابخألا
 نيعو هتاوقل ىلعأ ًادئاق هاش يلع ناطلسلا متسر ازريملا

 ةيفوصلا نم شيجلا لكشتو . هئارمأ رابك دحأ هتدعاسمل

 .(ولنويوق قالآ) ةيردنيابلا نامكرتلاو ةيوفصلا

 «هيتفض ىلع اركسعف (رك) رهن دنع نافرطلا ىقتلاو

 ازريم رقنسياب داع مث .لاتق نورد امهضعب ءازإب اوثكمو

 يفو ءزيربت ىلإ هاش يلع ناطلس داعو ناورش ىلإ
 ةلالسلا ءارمأ دحأ متسر ازريملا ىلع درمت كلذ نوضغ

 ىلع ًامكاح كاذنآ ناك يذلا (يجاح هسوك) ةيردنيابلا

 .همساب دقنلا برضو رقنسياب مساب بطخف ؛ناهفصأ
 داعف «رقنسياب عيجشت يف ريبك ريثأت ةثداحلا هذهل ناكو

 متسر داعأو ريبك شيج سأر ىلع ىرخأ ةرم زيربت ىلإ

 نيفرطلا نيب تعقوو هتاوق سأر ىلع يلع ناطلس نييعت
 .اهيف وه لتقو رقنسياب شيج اهيف مزه ؛ةنحاط ةكرعم

 هناوخإو يلع ناطلسل متسر ازريملا ميركت دادزا

 داعف ليبدرأ ىلإ مهب ثعبو حتفلا اذه دعب هتلئاعو

 َن ,ويوفصلا

 مهيلع دفاوتت نيديرملا تاعامج تذخأو كانه مهطاشن

 . موي لك يف مهب محدزت ليبدرأ تناكف ءناكم لك نم

 ةرسألا رطخ نم متسر ازريملا نورذحي داسحلا ذخأف

 هفالسأ لاح وه امك مهنأش مظاعت نم فاخف ؛ةيوفصلا

 بلج ىلع هيأر رقتسا يأرلا يوذ ةراشتسا دعبو

 تحت اونوكيل زيربت ىلإ هناوخإو هاش يلع ناطلسلا

 .رشابملا هفارشإ

 زيربت ىلإ ليبدرأ نم هناوخإو هاش يلع ناطلس مدقو

 نأ مايأ دعب كردأ مث «ةنيدملا جراخ ناطلسلا ركسعو

 هراهظإ مغر هركسعم لوح نويعلا عضو متسر ازريملا
 ددرت علم ديري متسر نأ ملعف رمألا حضوتساف «ةدوملا

 بلطل يلع ناطلس باجتساف ركسعملا ىلع نييفوصلا
 ةباجس) نفعت نم ماب دعب من ككل زر :كلكلا
 سضبقلا ءاقلإ ىلع مزاع هنأ كلملا ةيشاح يف نيسدنملا

 حنج تحت رفف مهتدايإو رديح ناطلسلا ءانبأ عيمج ىلع
 تغلبأو ليبدرأ وحن هيديرم نم صخش ةئامعبسب مالظلا
 ركسعملا يلاوح ةسدنملا هنويع ربخلا متسر ازريملا

 بقعتل هيلتاقم ةريخ نم فالآ ةعبرأ هجوف يوفصلا
 برقلاب يسامش ةعلق دودح يف نافرطلا ىقتلاو نيبراهلا

 ضعب حرتقاف امهنيب ةيراض ةكرعم ترادو ليبدرأ نم

 ضرأ نم برهي نأ هاش يلع ناطلسلا ىلع يأرلا يوذ
 ىلإ هناوخإو لصي ىتح ودعلا هعابتأ لغاشيو ةكرعملا

 :ًالئاق هضفر ىلع رصأو ضفر هنكلو ؛نيمأ ناكم
 ىعدتسا مث .يبأو يدج دعب ثلاثلا ديهشلا نوكأس

 ولماش كيب نيسح :مهو هاقناخلا ءافلخ رابك نم ةثالث

 هدد) ب بقلملا ردقلا وذ كيب لدبعو شلاط كيب مداخو

 اذه يخأ ةلود راونأ عطستس :هلوقب مهبطاخو (كيب

 ينإو «نيملاعلا هتلادع لمشتو ءامسلا نانع غلبت ىتح

 قحلا ثيرولاو يدعب نم يتفيلخ وهف هتمدخ مكب طينأ
 داشرإلا جات هسأر نع علخ مث .نيدلا يفص خيشلل

 هيلإ ىضفأو «ليعامسإ ازريملا هيخأ سأر هب جوتو
 .فلخلا خويشل فلسلا خويش اهب يضفي يتلا رارسألاب

 رابكلا خويشلا ةمهم يكذلا يبصلا اذهب تطينأ اذكهو

 . ةليقث ةيلوؤسم هقتاع ىلع ذخأو «نيفراعلا



 نويوفصلا

 هتيصو ءادأ نم هغارف دعب هاش ىلع ناطلس قلطناو

 اه ديدنا ةكرشلا حام للا

 ضرأ هعم نورضاحلا هوديرمو هعابتأ قرفتو

 - كيب مداخو كيب نيسح نكلو .هلتقم دعب ؛ةكرعملا

 ءافلخلا ةفيلخ بصنم نولغشي دعب اميف احبصأ نيذللا

 لييدرأ ىلإ ديهشلا شعن المح  يفوصلا هاقناخلا يف
 ماع يف ةثداحلا هذه تناكو ادع راوج يف اما و

 ناطلسلا لتقم نم تاونس عبس دعب يأ ةرجهلل ٠

 . رديح

 ةرجهلا ةرتف

 ىلإ هيوخأو ليعامسإ ازريملا ةيوفصلا وديرم لمح
 ىلإ تيب نم مهنولقني اوذخأو «مهيخأ لتقم دعب ليبدرأ
 ةلودلا لاجر ناك نيح يف ؛مايأ ةعضب لك ةسلخ رخآ

 ىتح «مهراثآل مهيصقتو مهنع مهثحب نوعباتي ةيردنيابلا

 ىلإ هرماوأ يف متسر ازريملا حاحلإ رثإ رمألا مهب غلب
 .رخآ دعب تيب ليبدرأ تويب شيتفت

 رارمتساو طغضلا دادتشا نم ًاموي نيعبرأ دعبو

 هاش ملع ىدل يوفصلا هاقناخلا خويش عمتجا . شيتفتلا

 ؛ناليب ةيالو ىلإ ليبدرأ نم اهئانبأ لقنب اهونذأتساو مبيب

 نمو ةعيشلا نم ناردنزامو ناليب لهأ رثكأ ناك ثيح

 . يوفصلا هاقناخلا عابتأ

 قارفلا ةبوعص مغر مهبلطل مييب هاش ملع تباجتساو
 ليعامسإ ازريملاب مهركذ راملا ةثالثلا هجوتف ءاهيلع

 نم نيتثام ةقفرب مالظلا حنج تحت ناليب ىلإ هيوخأو
 اهيلاو مهلبقتساو تشر اولخدف «ةيوفصلا خويش رابك
 رهاظمو تامدخلا عاونأ مهل مدقو قاحسإ ريمألا

 . ميظعتلاو مارتحالا

 ىلإ ثعب متسر ازريملا نأ ةينامثعلا خيراوتلا ركذتو
 ناطلسلا ءانبأ ميلستب قاحسإ ريمألا ةبلاطمل دفوب تشر

 اوناك يذلا تقولا يف مهدوجو يلاولا ركنأف ءرديح

 . هتيالو يف نيدوجوم

 ةيناث متسر ازريملا ثعبف نينح يفخب دفولا داعو

 اهيتفمو زيربت ةاضق نم ةرملا هذه لكشتي تشر ىلإ دفوب
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 ريمألا نم بلطو لوألا دفولا ءاضعأ ىلإ ةفاضإلاب

 مهدوجو ركنأ نإو رديح خيشلا ءانبأ ملسي نأ قاحسإ
 يف مهدوجو مدع ىلع ةاضقلاو ءاملعلا روضحب مسقيلف

 ءاضقلاو ولنويوق قالآ شيج موجه رظتتيلف الإو هتيالو
 . هكلم ىلع

 ًارمأ هتيشاح نم يأرلا بابرأو قاحسإ ريمألا ربدو
 يف خيشلا ءانبأ اوعضوف ءةطرولا هذه نم صلختلل

 ءدحأ اهاري ال ثيح ةباغلا راجشأ يف اهوقلعو لالس

 دوجو ال نأ ةاضقلاو ءاملعلا روضحب ريمألا مسقأ مث

 ضرأ نم ةعقب يأ ىلع مهل نكس الو ناطلسلا ءانبأل

 . هتيالو

 ليعامسإ ازريملا رداغ نمزلا نم ةرتف ءاضقنا دعبو
 لخدف (اشن هتشل) دودح ىلإ ًاهجوتم تشر ةنيدم

 دافحأ نم وهو يلع ازريم ايكراك اهيلع ناكو ناجيهال

 بيحرتلاب ليعامسإ ازريملا لبقتساف تك نسحلا مامإلا
 .مارتحالاو ميركتلاب هلماعو

 ناكو ناجيهال ىف ليعامسإ ازريملاب ةماقإلا تلاطو

 «هميلعتو هتيبرت ىلع نيفكاع اهنايعأو ةيفوصلا ءافلخ
 مهخيش ىلع ةيوفصلا يديرم لفاوق محازت عنم اوررقو
 اذه داع اذإف اصخش رشع ةينامثب نيرئازلا ددع اوددحف

 ىلإ لوخدلاب مهلثمل حمس نايرك رهن ىلإ ددعلا

 مهميظنتب اودارأو ءاهيف ةيفوصلا خيش ةرايزو ناجيهال
 عطقو ناجيهال يف رمألا يلوأ جاعزإ نود ةلوليحلا اذه

 ىنلا ةيدولا ةقالعلا ءوست الئثل اهيف داسحلا ىلع قيرطلا

 ْ نزاع روم انك راكب لع اعز ارنا طيز
 ةنس بجر 70 ىف ليعامسإ ازريملا ةدالو تناكو

 ذنم ةسارفلاو ءاكذلا راثآ هيلع تزرب دقو .ه

 هيف يوفصلا هاقناخلا خويش مسوتو هرافظأ ةموعن
 مهتزع نوري هيديرمو هاقناخلا عابتأ مومع ناكو «ريخلا

 اذإ وهو - هنومسي اوناك مث نمو هدوجوب مهتكوش ةوقو
 نبا ليعامسإ كلملا ةرضحي ملحلا غلبي مل يبص كاذ

 قٌقدص لكب هيف نوريو «كلملا خيشلا وأ خيشلا

 . مهتقرفل لماكلا دشرملا صالخإو
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 . لوضانألا دالبو قارعلاو ناريإ تّمع

 بغشلاو ةرادإلا ىف فعضلا اهيف رطيسملا ناكف

 ثدارتتب ليمن تراك ةرتفلا ذه اكو «رارقتسالا مدعو

 ىلعو نويوفصلا لغتساف ءاهرظتنت ةديدج تاروطتو
 نم هضعب ناك يذلا عضولا اذه ليعامسإ هاشلا مهسأر

 طخ نيب زييمتلا ام اعون بعصي دق انهو .مهيديأ عنص

 : (نبرك يرنه) لوقي اذه ىلعو ؛ فوصتلا طخو عيشتلا

 ةقتوب يف الإ يقيقحلاو ليصألا فوصتلا روصت نكمي ال
 ىلع لدت ةيخيراتلا دهاوشلا نم انيدل امو ريغ ال عيشتلا
 ةصاخلا هتبصعو ليعامسإ هاشلا ادعاس نيرمأ كانه نأ

 .ناريإ يف ةطلسلا يسرك ىلإ لوصولا ىلع (شابلزقلا)
 :امهو

 نييرادبرسلا ةدايقب ةيعيشلا تاروثلا دوجو :لوألا

 ىلإ ًالوصو «ةفيلخ خيشلا ةماعزب تكرحتو تأدتبا يتلا
 ثيحو ؟ناليك يف ايك لآ تاداس دشرم ايك ديسلا دهع

 ةداسلا ءالؤه فارشإ تحت أشنو ىبرت ليعامسإ هاشلا نأ

 .تاذلاب ةدلبلا هذه نم ةيركسعلا هتلمح أدب دقف ءايك لآ

 دق تناك يتلا ةيرئاشعلا تاطلسلا رود :يناثلا

 ىتش حيبت « ةيرئاشع قطانم ىلإ اهتلوحو ناريإ تأزج
 سانلا تاقبط رئاس ىلع دادبتسالاو ملظلا عاونأ

 . عمتجملاو

 ىلإ نوحمطي نويناريإلا ناك ةرتفلا هذه يفف

 كرحتتو ؛هذه مهنحم نم مهذقنت ةعاجش ةقئال ةيصخش

 هذه لك ىلع يضقت ةيوق ةيزكرم ةموكح سيسأتل
 «ليعامسإ هاشلا حومطلا اذه ققح دقو .تابارطضالا

 ةيريهامج ةيامح ٍبستكاف «ةردقلا مامز كسمأ امدنع

 . هيلع مهنم اصرح ةيوق

 لبق نم ةيلاتتملا ةيركسعلا تامجهلا فده ناك امو

 تامجهو ؛«ةيناريإلا يضارألا ىلع ةينامثعلا ةلودلا

 كلذ يف ناريإ اهتدهش يتلا دالبلا قرش يف نييكبزألا
 . ةئشانلا ةيعيشلا ةلودلا لاصئتسا الإ ؛نيحلا

 يناريإلا بعشلا بجوأ ةساسحلا فورظلا هذه ىفف

 طخ نع عاقدلاب مازتلالا ةغيشلا ءاملغ هبئاجبو: هسفن ىلع

 نويوفصلا

 يف مهدوهج اوسركف «نمثلا ناك امهم هظفحو عيشتلا
 هجو يف اهتيوقتو ةيوفصلا ةلودلا هذه زيكرت ليبس
 ةلودلا اهب ملحت تناك يتلا ةيعسوتلا ةيوطلسلا سجاوهلا

 مهتاءامتناو نييكبزوألا تاحومط هجوو ؛ةينامثعلا

 .ةيوفصلا ةلودلاو عيشتلا طخل ةئوانملا ةيبهذملا

 ناريإ تدغ «ةيوفصلا  ةيعيشلا ةلودلا هذه روهظبو

 . ةيبدألاو ةيسايسلا لفاحملا يف ةغلابلا اهتيمهأ اهل ةلود

 قرشملا يف ةيولعلا تاروثلا يلاوت اهل تدهم دقو
 .ناريإ يف اميس ال «يمالسإلا

 نييناخليإلا كولملا رخآ ديعس وبأ توم نيب ةرتفلاف

 تناك «مكحلا ةدس ىلإ نييوفصلا لوصوو ؛لوغملا
 يقالخألا طاطحنالاو ءجرملاو جرهلاب ىألم

 نم كلذ ريغو «ةريثكلا تابارطضالاو «يداصتقالاو

 لثم هذه رولبتل ةدعاسملا لماوعلا نم تناك يتلا رومألا

 كلذ ىلإ فاضي ءاهراظتناب سانلا ناك ىتلا ةضهنلا هذه

 هذه لك تعمعساف كادت ةيلوعملا ةلوقلا ثعفت
 .ةروثلا هذه ماوق تربتعا يتلا لماوعلا

 نيسح ازريملل قبي مل ةيلوغملا ةلودلا تافلخم نمف

 ةعزوم تناك اهنأل ءاهنم ريغص ءزج الإ تاره يف ارقياب
 ناريإ نم ةيلحملا قطانملا ماكحو ءارمأ ةرطيس تحت

 .قارعلاو ناتسكرتو

 ةجيتنلا الإ ىه ام يوفصلا ليعامسإ هاشلا ةضهنف

 نم نينرق ةبارق هفالسأ اهلذب يتلا دوهجلل ةيئاهنلا
 قوشلا طرا رماح احاصق هعست د قنا ويرلا
 ناريإ ديحوت نم ليعامسإ هاشلا نكمتو ؛يمالسإلا

 نأ داك ىتح ةوقلا نم غلبو ؛هتيار تحت اهعاضخإو

 .ًاضيأ ىرغصلا ايسر هيلإ مضي

 هءافلخو نيدلا يفص خيشلا نأب لوقلا نكمي ًاريخأو

 ةلود ملاعلل اهزاربإو «ناريإ ديحوت نم اونكمت نيذلا مه

 .ةدحوم

 شاعنإ ىلإ نويوفصلا هجوت ؛ةلودلا ءاشنإ دعبو
 رصعلا حبصأف «ةيعامتجالا ةايحلا تالاجم ىتش

 .ناريإ يف ةيمالسإلا ةراضحلل يبهذلا رصعلا «ءيوفصلا



 نويوفصلا

 مولعلا تالاجم ىتش يف ضوخلا ىلإ سانلا هجوتو
 .كلفلاو «تايضايرلاو ءبطلاو «ةمكحلاو ةفسلفلاو

 روهظ نأ يه ةدحاو ةجيتن ىلإ لصن فاطملا ةياهن يفو

 .ناريإ خيرات يف ًامهم ًافطعنم ناك ةيوفصلا ةلسلسلا

 طباض اضر رديح روتكدلا

 هتقيرطو نيدلا يفص خيشلا

 هرمع لبتقم يف ىمسي نيدلا يفص خيشلا ناك

 يهتنملا حلاص نب ليئاربج نيدلا نيمأ وهو (قاحسإ)

 . لئن مظاكلا ىسوم مامإلا ىلإ هبسن

 نمز ذنم ليبدرأ ىلإ نيدلا يفص خيشلا دادجأ مدق

 ىتح زاقفقلاو ناجيبرذآ يلاهأ ناك دقو .هاشزوريف

 ةنايدلا نوقنتعي ةرجهلل سداسلاو سماخلا نينرقلا

 مهضعب ناكو نييروطسنو نييجريو نمرأ نيب ةيحيسملا
 . ةيتشدارزلا ةنايدلا قنتعي

 ةعامج تراغأ يرجهلا سداسلا نرقلا ةيادب يفو

 ناجيبرذآ ىلع مهدأ ريمألا ةدايقب راجنس داركأ نم

 هاشزوريف ناكو .اهيف مالسإلا ترشنو اهيلع تلوتساف

 هيلإ تلآ دقو راجنس نم تمدق يتلا تايصخشلا دحأ

 ماقأ هتافو دعبو .ناجيبرذآ لالتحا دعب ليبدرأ ةموكح

 ةنيدم فارطأ يف عرازملا نوكلتمي اوناك نيذلا هدالوأ

 ةنيدملا نم نيرتموليك دعب ىلع ناروخلك ةيرق يف ليبدرأ

 . ةعارزلا نوؤشل اوفرصناو
 تمجه نينس عضبب نيدلا يفص خيشلا ةدالو لبقو

 ليبدرأ ىلع (ايجروج) ناتسجرك يلاهأ نم ةعامج

 لالخ نيدلا بطق ديسلا حرجو ًابهنو ًالتق اهيف تنعمأف
 رئاسك هلاومأ عيمج تبهنو ةريطخ ًاحارج ثادحألا هذه

 اهب بيصأ يتلا ةغيلبلا هحورج نم ءيرب هنكلو ؛سانلا
 هنبا لصاوو ىرخأ ةرم نارمعلاو ءانبلاب متهاف ءهقنع يف

 نيدلا يفص خيشلا نكلو هيبأ قيرط ليئربج نيدلا نيمأ
 .هرافظأ ةموعن ذنم هدادجأو هيبأ نأش ريغ نأش هل ناك

 ةضايرلاو ةدايعلا يف ًالغتشم رادلا يف ًافكتعم ناك دقف

 ىلع مزع ىتح ملحلا غلب نإ امو .راهن ليل ةيحورلا

 ىلع رصأف ؛لماكلا دشرملا بلطل هتلزع نم جورخلا
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 . ةيفوصلا هتحايس ىف قلطناو تلعقف هل نذأت نأ همأ

 ىتح «عرولاو دهزلا نم ريثكب زيمتت ةحايس تناكو
 تاماقملا يوذو ءافرعلاب اهيف ىقتلاف زاريش لخد

 . ةيحورلا

 يف ءماقمو هاجب عتمتي نيدلا حالص هوخأ ناكو

 «ةعساولا هراد يف هعم ميقي نأ هب لسوتف زاريش ةموكح

 .. .ىودج نود نكلو

 نيدلا حلصم خيشلاب زاريش يف خيشلا ىقتلاو

 لسرأف سراف يف هتيص عاذو ىوقتو ادهز دادزاو يدعس

 عم مهرد فالآ ةرشعب راد كولب نيدلا فيس ةجاوخلا هل

 يضر انالومب زاريش يف نيدلا يفص خيشلا ىقتلا مث

 ةكايح نم هشاعم نمؤي ريخألا ناكو «يقناملا نيدلا

 .نآرقلا

 زاريش يف هتماقإ لالخ نيدلا يفص خيشلا ذخأو

 تارازملا عيمج ىلع فوطيو ضرألا يف حيسي

 يف يحاونلا كلت يف ةدوجوملا ةسدقملا نكامألاو

 راطخألاب ةطاحملا ةيئانلا طاقنلاو ىراحصلاو لابجلا

 ًالامعأ سراميو دجاسملاو عماوصلا يف هليل تيبيو

 ضعب يفو ةيلاوتم مايأ ةعبس موصي هارتف ةقاش ةيحور

 ةبرش ىلع الإ اهلالخ رطفي ال ءًاموي رشع ةعبرأ نايحألا
 . ءام نم

 حاس يتلا هتياغ دجي نأ نود خيشلاب ماقملا لاطو

 .لماكلا دشرملا يهو الأ ءاهلجأ نم ضرألا يف

 يذلا هللا دبع ريمألا ىلإ خياشملا رابك ضعب هدشرأف

 ءاوقتو هدهويو فيرشلا ةداينسلا تبعي انورغف ناك

 هسأرب هللا دبع ريمألا قرطأف شيواردلا ةقيرطب هلاوحأ

 :لاقو هسأر هيلإ عفر مث ةهينه

 ام غلبأ مل ثيح «يدنع كتيغب دجت نل : ىنب يأ

 ين كتلكشم لح ىلع ردقي نل :ينب يأ ...ديرت

 .يناليبلا دهازلا خيشلا الخ دحأ اهبرغو ضرألا قرش



 عالك

 دهازلا خيشلا مساب عمسي نيدلا يفص خيشلا داك امو

 ريمألا هربخأف هنطوم نع لأسف «لمألا هبلق لخاد ىتح

 ناليك نم دوصقملا) ديهيسأ ناليك يف هنأب هللا دبع

 . (ناليك دالب نم اراتسآو شلاوط :وه دبهبسأ

 اهءافرع عدوف زاريش ةرداغم ىلع خيشلا مزع

 رمأو هلبقتسا يذلا يدعس مهنيب نمو «رابكلا اهخياشمو

 لك عربتي نأ ههاقناخ يف نيرضاحلا هشياوردو هباحصأ

 نأ ىبأ خيشلا نكلو «هرفس ىلع خيشلا نيعي امب مهنم

 يف خيشلا رارصإ يدعس كردأ املو ءًائيش مهنم ذخأي

 هذه لبقت ال تنك اذإ دشرملا اهيأ :هل لاق هضفر

 طخب هتلمكأ دقو (ناتسوب) يباتك كيدهأسف «ءايشألا

 ام يهلإلا بحلا نم يبلق يف نإ : خيشلا هباجأف يدي

 هب لوصولا يل ىتأتي ال ذإ .باتكلا اذه لثم نع ىنينغي

 ديلا! ىلإ

 همأ رازف ليبدرأ ىلع جرع زاريش نم هتدوع يفو

 ءاقل يف حلفأو دبهبسأ ناليك ىلإ اهنم لحر مث هبراقأو
 .دهازلا خيشلا

 عاونأب اهضارو هسفن بذه دق خيشلا ناك اذإو

 دقف ءاديعب اوأش كلذ يف غلب ىتح ةيحورلا تاضايرلا

 ةقيقحلا وحن وطخي دهازلا خيشلا ىلإ هلوصو دعب ذخأ
 ةفيلخ هنيعو دهازلا خيشلا هنضتحاف ةعيرس تاوطخب

 .نيفراعو نيضاترم ءانبأ دوجو نم مغرلا ىلع هنع ًابئانو

 امزالم هاقبأو .نوتاخ ةمطاف هتنباب هجيوزت ىلإ دمع مث
 خيشلا ناك امنيحو .لاوحألاو تاقوألا عيمج يف هل

 نكي مل هكالمأو هتلئاع دقفتل ليبدرأ ىلإ بهذي يفص

 هراضتحا لاح يفر ًاربص هقارف ىلع قيطي دهازلا خيشلا

 . يفص خيشلا ركذ ىوس ءيش هناسل ىلع رجي مل

 (يفساتشب) ءانيم يف دهازلا خيشلا ٌسحأ امدنعو

 ناكو «ليبدرأ نم يفص خيشلا ىعدتسا ءهلجأ وندب

 نأ يف بغري مهعيمجو هب نوطيحي هوديرمو هؤانبأ كاذنآ

 نوكي نأ حجر نم مهنمف هنكسم نم ًابيرق هربق نوكي
 وأ (ناغم) حجر نم مهنمو (يفساتشي) نم ًابيرق ربقلا

 خيشلا رضح ىتح مهفالتخا يف اولاز امو (دنواتشد)

 نويوفصلا

 ناليب هل حجرف ءرمألا يف دهازلا خيشلا هراشتساف يفص

 .اهيلإ هدشرمو هذاتسأ ليمب ملعي ناك ذإ

 لمحو رفسلا مزاولب ةنيفس يفص خيشلا زهج مث

 بابع ةنيفسلا ترخمو «هيديرمو هءانبأو هخيش اهيلع
 دهازلا خيشلا اولمحف (دوروايس) ءازإ تسر ىتح رحبلا

 هسافنأ ظفل مث اهآر نيح هللا دمحف ةقباسلا هتعموص ىلإ

 دهازلا خيشلا ةفيلخ

 نم ةديعب لحارم غلب نأ دعب يفص خيشلا نأ لقنب

 نم ةصاخ ةياعرب يظح نأ دعبو سفنلا بيذهتو لامكلا

 ل مهئادعو نيدناعملا دسحب هجاوي حار .دهازلا خيشلا

 قلخلا ةيبرت ىف هتفالخل هخيش هحشر نأ دعب اميس

 خيشلا فالختسا موزل نوري نوفلاخملا ناكو

 غلب نسلا ريبك لجر وهف يلع نيدلا لامج هنبال دهازلا

 .هنبا وهف كلذ ىلإ ةفاضإو لامكلا يف ةديعب لحارم

 بأد لب مهئارآ ىلإ تفتلي ال دهازلا خيشلا ناك امنيب

 .هتفالخل هحيشرتو يفص خيشلاب ةيانعلا ىلع

 دهازلا خيشلا رازم

 هرازم نكلو ءرحبلا لحاس يف دهازلا خيشلا نفد

 خيشلا ىنب دقو «لحاسلا نع ءيشلا ضعب دعبي نآلا

 تارم ةدع رازملا اذه ءانب ددجتو ؛هربقل ًارازم يفص

 نم نييوفصلا كولملا مث يفص خيشلا ءانبأ دي ىلع
 ("'هخيش نفد نم يفص خيشلا غرف نأ دعبو مهدعب
 ىلإ لحر هتلئاع نوؤش ميظنتو هحور ىلع ءازعلا ةماقإو
 (نوتاخ ةمطاف) دهازلا خيشلا ةئنبا هتجوز عم ليبدرأ

 .ناروخلك ةيرق يف ماقأو

 ًاضيأ ىمسي ةيفوصلا هاقناخ ناك تقولا كلذ يفو

 ريخألا مسالا نكلو ةيبتلاب يمس مث ةيوازلا وأ ةعموصلاب

 (رو هناخيش) مساب ىعدت ةيرق يف ًايلاح دهازلا خيشلا رازم عقي )١(

 .دورينل .ناجيهال قيرط نيمي ىلع عقت يهو



 نويوفصلا

 ءازعلا ةماقإ نكامأل نييراجاقلا نمز يف مدختسا

 عامتجا لحم ةيمست ترصتقاو ةينيسحلا يئارملاو
 .هاقناخلا ظفل ىلع شيواردلا

 يفص خيشلا ةقيرط

 ذخَتي مهيدشرمو ةيفوصلا خياشم نم دحاو لك ناك

 اهلوصأ يف قرطلا قفاوت مغرو «هب ةصاخ ةقيرط هسفنل
 سوقطو ميسارم نم اهرهاظم يف فلتخت تناك اهنأ الإ

 .نيديرملا ةيبرت بيلاسأو

 ىلإ ةمسقنم ةيفوصلا تناك يفص خيشلا رهظ امدنعو

 .ردنلق مساب امهادحإ ترهتشا «نيتريبك نيتقرف

 .مهسوؤر رعش نوقلطي ةيردنلقلا ةقرفلا عابتأ ناكو
 تاذ ةحبسم نولمحيو دولجلا نم ةبيرغ ابايث نودتريو

 لثم ةنيمث راجحأب معطم مازحب نوقطنمتيو ةبح فلأ
 يلبجلا زوللا راجشأ نم يصعب نوكسميو قيقعلاو ردلا
 . (نيكتالب) مسا اهيلع نوقلطي

 ةعيرشلا ماكحأ نم ًائيش نوعبتي نويردنلقلا نكي ملو

 ضعب ناكو ٠«تامرحملا تانكترا ننع نوعروتي الو

 نوربتعي ةيردنلقلا نع مهقرط فالتخا ىلع نييفوصلا

 ةقيرطلا نولخدي املاحف «ةعيرشلل ًارياغم ًارمأ ةقيرطلا
 يفص خيشلا نكلو .ةعيرشلا نم لح يف مهسفنأ نوري
 .ةعيرشلا ماكحأل ًايعارم هتقيرط يف ناك

 ههاقناخ نولخدي املاح هيديرم ىلع طرتشي ناك دقف

 لالحلا بسكلاب اودهعتيو مهيصاعم نع اوبوتي نأ

 ءادجتسا نع عانتمالاو ءمهل ةصاخ ةنهمو ةفرح رايتخاو

 بدآملا يف ماعطلا لوانتو ايادهلا لوبق نع ىتحو سانلا

 .مارح نم ةمقل اهيف نوكت نأ ةيشخ ةماعلا

 ءاهتاقوأ يف تاولصلا يدؤي نأ يفوصلا ىلعو

 ةعيرشلا يف ةبجاولاو ةبحتسملا لافعألا ميم يغار

 .ناكمإلا دهج ةيمالسإلا

 دالبلا ظفح ىف هاقناخلا رود

 هرصع ءامعز نيب ىربك ةلزنم نيدلا يفص خيشلا غلب

 يف امهغلب نيتللا ةلزنملاو ةماركلا نايبل ًايفاك ناك امبرو

 عالا/

 لاثمأ نم كولملا نأب ركذن نأ دالبلا ءامعز سوفن

 ناطلسلاو همالسإ دعب ىناخليإلا ناخ نازاغ دومحم

 لدم لاك دا راو دعم نبأ ناطلس ك1 هدنبادخ دمحم

 نأ .ءفرشألا كلملاو نسح ريمألاو نايوج ريمألا

 ةيوفصلا هاقناخ خيش عم نورواشتي اوناك ًاعيمج ءالؤه
 اوناك ثيح دالبلا يف ةيسيئرلا ةيسايسلا لكاشملا لوح
 ردص خيشلا هنباو نيدلا يفص خيشلا نم ةيادهلا نوبلطي

 . ىسوم نيدلا

 هذوفنو نيدلا يفص خيشلل عيفرلا ماقملا يقبو

 لب «يوفصلا هاقناخلا خياشمو هتيرذل نيظوفحم عساولا

 .نامزلا رورمب ناديازتي اناك

 نييوفصلا روهظ تامدقم

 نم صخش لوأ يليبدرألا نيدلا يمص خيشلا ناك

 همسا رهتشيو ًاخماش ًاماقم لصي ةيوفصلا ةرسألا دارفأ

 . قافألا يف

 قئاف مارتحاو ةريبك ةلزنمب يفص خيشلا يظح دقو

 .مالسإلاب دهعلا يثيدحلا لوغملا كولملا طاسوأ يف

 نوري مالسإلا مهقتانتعا دعب لوغملا كولملا ناكو

 ىلع ظافحلاو ةيلاع يناريإلا بعشلا تايونعم ءاقب موزل
 دالبلا لالقتساب ظافتحالا ليبس يف ةمجسنم هراكفأ

 دهازلا خيشلاب نومتهي اوناك هذه مهتياغ ىلإ لوصوللو
 نمو ؛يليبدرألا نيدلا يفص خيشلا هتفيلخو يناليكلا

 يفص خيشلا ةقيرط مهؤارمأو لوغملا كولم عبتا مث
 .نيدلا

 ىلع دكؤي ناك نيدلا يفص خيشلا نأ انركذ دقو

 ىلع ظافحلاو ةعيرشلا ماكحأب مازتلإلا ةرورض هعابتأ
 قالخألاو نيدلا ءىدابم تذخأ كلذبو ءاهرهاظم

 مكح ببسب اهسسأ تلزلزت دعب اهتابثو اهدوجو ديعتست
 تلظ نيدلا يفص خيشلا ةقيرط نأ ىرن اذكهو لوغملا

 لحمضت ملف ةيفوصلا قرطلا رئاس نيب ًامهم ًازكرم لتحت
 ةيفوصلا قرطلا بلغأ لاح وه امك اهميعز ةافوب

 ناكف .نيدناعملاو ءادعألا ةرثك نم مغرلا ىلع ىرخألا

 بابسأب ذخأي لوألا دشرملا ةافو دعب يفوصلا هاقناخلا
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 فالآ لاحرل ًاطحم حبصأ ىتح رخآ دعب ًاموي راهدزإلا

 اوناكف ءدالبلا ءاجرأ نم هيلإ نومدقي نيذلا راوزلا

 ءادغلا تقو ىلإ مههيبنت بلطتي ثيحب ةرثكلا نم نوغلبي

 ىلع برضلاب ماعطلا ةدئام ىلإ مهتوعدو ءاشعلاو
 ل زيطلا

 نيدلا يفص خيشلا دهع يف ةيفوصلا هاقناخ ناكو

 راظنأل ًاحمطم هدعب نم ىسوم نيدلا ردص هنبا دهع يفو
 يناج كلملا مجاه امدنع الثمف . يجراخلا ملاعلا ءامعز

 مكح ىلع ىضقو زيربت قاجبقلا لوهس كلم ناخ كيب
 نيدلا ردص خيشلا ىلع لبقأ ءاهيف فرشألا كلملا

 تلبقأ دقل :هل لاقو مارتحاو ليجبت لكب هلماعف ىسوم

 . خيشلا ةرضح هاجت هبدأ ءوسل فرشألا كلملل ًابقاعم

 نم ديدعلا رشتنا نيدلا يفص خيشلا دهع رخاوأ يفو

 خياشم وديرم رثكف ءاجرألا فلتخم يف ةيوفصلا ةاعد

 .رصمو نيطسلفو ماشلاو دنهلاو ''”مورلا يف ةيوفصلا

 هاش ةقيرطلا هذه اوعبتا نيذلا نيفراعلا رابك نمو
 دمحم ديسلاو شخب رون دمحم ديسلاو راونأ مساق

 ال يتلا ةيعافرلا ةقيرطلا دعب اميف سسأ يذلا يندملا

 .ايروسو ناتسدرك يف ةعئاش لازت

 نيدلا يفص ةفيلخ

 ىلإ هيبأ ةافو دعب ىسوم نيدلا ردص خيشلا رفاس

 نانبلو نيطسلفو دادغب قيرط هرفس يف كلسو جحلا

 هئافلخ هيجوتب موقيلو هتقيرط ءافلخو تاهاقناخ دقفتيل

 يف ليبدرأ ىلإ داع هتلحر نم هغارف دعبو مهداشرإو

 . ميظع بكوم

 ىلإ رمألا لآ ىسوم نيدلا ردص خيشلا ةافو دعبو

 يلع ةجاوخلا خيشلا هلجن

 روهظو لوغملا ماكحلا ةطلس ضارقنا دعبو

 خياشم رابكل هريدقتو همارتحا يدبي اذه ذخأ «كنلروميت

 . يوفصلا هاقناخلا اميس ال ةيفوصلا

 .لوضانألا يف كارتألا دالب انه مورلاب دوصقملا )١(

 نويوفصلا

 خيشلا راز مورلا ىلإ ريسلا ىلع روميت مزع امنيحو
 ةجاوخلا هادهأف .هصخشو هماقمب ًاكربت ىلع ةجاوخلا

 يف دل لل امم

 جرع ديزياب ناطلسلل هرسأو هراصتنا نم هتدوع يفو

 ىلع ناضمر مايأ يف ًافيض اهيف لحو ليبدرأ ىلع روميت
 هاقناخلا ةدئام ىلع سلاج وه اميبو .يوفصلا هاقناخلا

 لوانت نع خيشلا عانتما ىلإ هبنت راطفإلا ماعط رظتني

 نأ كردأف ءراطفإلا تقو لوخد مغر بارشلاو ماعطلا

 :ًالئاق هبطاخف اهحرط يف ددرتي ةجاح خيشلا سفن يف

 . هل ىبلتل اهركذ ىلإ ردابيلف خيشلل ةجاح ةمث تناك اذإ

 ضعب ريجهتب حتافلا ريمألا رمأ دقل : خيشلا هباجأف

 مورلا يف لاوط نينسل ةميقم تناك يتلا ةريبكلا لئابقلا

 ريمألا قلطي نأ لمأن نحنو ؛ناتسكرت ىلإ ماشلاو
 . مهدئاوم نم ةدئام لك ىلع هل اوعديل مهحارس

 لئابقلا هذه نع انوفع دقل :ددرت نود ريمألا هباجأف

 .هاقناخلل ًاماركإ مورلا ضرأ نم اهانبلج يتلا ةريسألا

 نورق لبق ناتسكرت ترداغ اهنأ لئابقلا هذه ةصقو

 موجه نم ًافوخ امبر مورلاو ماشلا دالب ىلإ تهجوت
 فرع مورلاو ماشلا روميت لخد امدنعو ؛لوغملا
 ضرأاوكرت دقل :لاقو مهنم بضغف ءمهدوجوب

 هذه ىلإ اومدقو كارتأ مهنأ مغر بارخلل ناتسكرت

 رمأ مث .انئادعأ ديب برحو رامعإ ةوق اونوكيل يضارألا

 . ناتسكرت ىلإ مهليحرتب

 لئابقلا ءامعز منتغا ليبدرأ ريمألا لخد امدنعو

 يف مهل طسوتيل يلع ةجاوخلا خيشلاب اولسوتو ةصرفلا
 . مهحارس قالطإ

 لئابقلا ءاقبإ نمضتي خيشلل ريمألا باوج ناكو
 اوعفدي يكل يوقصلا هاقناخلا ةطلس تحت ةروكذملا

 امنيأ هاقناخلا ىلإ ًايونس ةيعرشلا ةاكزلاو بئارضلا

 .اوناك

 لئابقلا ءامعز عيمج رضح يلاتلا مويلا يفو

 اولخدو خيشلا سلجم لافطألاو ءاسنلا ىتح اهدارفأو

 مهلوخد دعبو .ةررقملا ميلاعتلل ًاقفو شيواردلا ةقلح



 نويوفصلا

 يوفصلا هاقناخلا رارسأ ىلع مهعالطاو ةيفوصلا يف

 نم ةدحاو لك خيشلا هجو يعيشلا بهذملا قانتعا يهو

 ركب رايدو مورلا تابالو نم ةيالو ىلإ لئابقلا كلت
 .اهيف ةماقالل زاقفقلاو

 هاقناخلا ىلع رطاقتت تذخأ نيحلا كلذ ذنمو

 ةاكزلا ميدقتل دالبلا ىصقأ نم سانلا تاعامج يوفصلا

 .اهجاردأ دوعت مث تاجاحلا ضرعو

 نمض ناجيبرذآ ىلإ تمدق يتلا لئابقلا تناكو

 ةجاوخلا خيشلا طسوتب اهحارس قالطإ متو روميت ىرسأ
 يه يوفصلا هاقناخلا يديرم دانع ىف تلخدف ىلع

 راجاتلاو ولجاتناو ولماعو ىل ةكت :ةيلاعلا لئابقلا
 نمز يف لئابقلا هذه ىلإ تمضناو هنينزولمرو راشفأو

 رايد نم ترجاه ثيح (ردقلا وذ) ةليبق ليعامسإ هاشلا

 .ةلودلا ءالع ةموكح طوقس دعب ناريإ ىلإ ركب

 ةيادب يفو .«يوفصلا هاقناخلا يديرم ىلإ تمضناو

 ىلع قلطي (شابلزقلا) حالطصا ناك يوفصلا مكحلا
 . لئابقلا هذه

 ىلإ يلع ةجاوخلا خيشلا رفاس هتايح مايأ رخاوأ يفو
 تيب ىلإ كلذ دعب رفاس مث ءهدجو هيبأ ةنسب ءادتقا جحلا

 هاقناخلا ءافلخ هيلع لبقأف ء«هيف هلاحر طحو سدقلا

 يف داشرإلا يف نولغتشي كاذنآ اوناك نيذلا يوفصلا

 يف اوطشنف خيشلا دوجو ةصرف اومنتغاو ايروسو نيطسلف
 .هاقناخلا اذه ىلإ ةوعدلا

 ةفيلخ يلع ةجاوخلا خيشلا نبا ميهاربإ خيشلا ناكو

 هعابتإ ىلع مزع هيبأ قارف لاط املو ؛ليبدرأ يف هيبأل

 نيفراعلا رثكأ ةماقإل ًازكرم كاذنآ تناك يتلا نيطسلف ىلإ

 جحلا مسوم يف رفاس مث نمو ؛مالسإلا خياشمو رابكلا
 هابأ يقتليل سدقملا تيب ىلإ لحر مث ةمركملا ةكم ىلإ

 , كانه

 نهولاو فعضلاب ٌسحأ دق ةجاوخلا خيشلا ناكو

 اهءافلخو ةيفوصلا ءامعز ىعدتساف هلجأ وند كردأو

 هنبا ىلإ ةماعزلا لكوأ مث هتاميلعتو هتايصوت مهغلبأو

 .هحور تضافو ميهاربإ خيشلا

 قدرا

 يلع ةجاوخلا خيشلا ةافو دعبو :  ميهاربإ خيشلا

 خيشلاب نويفوصلا هيقل يذلا ميهاربإ خيشلا هنبا مزع
 . ليبدرأ ىلإ ةدوعلاو سدقملا تيب ةرداغم ىلع كلملا

 هاقناخلا ةناكم تدادزا ميهاربإ خيشلا دهع يفو

 ءاحنأ ىلإ ةيوفصلا ةاعد لسرأو «ةبيهو ةمظع يوفصلا

 نيملسملا نايعأل ةلبق خيشلا رقم ىحضأ ىتح «ملاعلا

 كولملا ناكف ًاديعب ًادح خيشلا ذوفن غلبو .مهئاملعو

 . هتابلط نوذفنيو ريدقتو مارتحا لكب هلئاسر نولبقتسي

 ًادايدزا هاقناخلا ةحاسم تدادزا دهعلا اذه ىفو

 نيرئازلا فالآ ًاموي لبقتست ماعطلا دئاوم تناكو ٌأريبك

 .نادلبلا فلتخم نم ليبدرأ ىلع نولبقي نيذلا

 ماع يف ميهاربإ خيشلا ةافو دعبو  :دينج خيشلا

 لابقإ ناكو .دينج ناطلسلا هنبا هفلخ (ه١461)

 ًاموي هدهع يف دادزي هاقناخلا ىلع نييوفصلاو نيديرملا

 نم ولنويوقارق هاشناهج ازريملا كلملا يشخف ءرخآ دعب
 ىلإ هلاجرب ثعبي ذخأف ءهمظاعتو هاقناخلا ذوفن

 نأب ىرخأ ةرات اوحمليو ةرات اوحرصيل دينج ناطلسلا

 عفنلاب هيلع دوعيس هاشناهج ةكلمم نم هجورخ
 . ةحلصملاو

 ركب رايد ىلإ لحرف رمألا ةقيقح دينج خيشلا كردأو

 ةيوفصلا وديرم ذخأو «هتاعدو هئافلخ نم ةعامجب

 ىأرو ءانادحوو تافارز هبكرب نوقحتلي نويفوصلاو
 ًاضرعم اهكلم ناكو نوزبارط يف حافكلل ريسي نأ خيشلا

 .لاملا نم غلبم ىلع هحلاصف نيينامثعلا موجهل

 ىلع ًامكاح كاذنآ ولنويوق قآلا نسح ريمألا ناكو

 نيب ناكف ءهاشناهج ةعاط نع ًاعنتممو ركب رايد نم ءزج
 خيشلا بكوم مودقب عمس املف .رمتسم ءادع نيفرطلا

 راسف ظحلا نسحو حتفلا تامالع نم كلذ دع دينج

 نكسأو ًامركم ًاززعم هرصق يف هنكسأو هسفنب هلابقتسال
 ..:ةيسانم لزانم قف هيقئارم

 تدازف ًايموي خيشلا ىلع ددرتي نسح ريمألا ذخأو
 هتخأ ريمألا جوزو «ةوق امهنيب اميف ةقالعلا رصاوأ

 امهنيب ماجسنالا لوحتف دينج خيشلا نم مكيب ةجيدخ
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 ركب رايد يف هعابتأ عيمج خيشلا رمأ ذإ داحتا ىلإ

 ,ةءادعأ اوداعيو ةءايلوأ اولاوي نأو نسح ريمألا ةدعاسمب

 . ليبدرأ ىلإ داعو ركب رايد ةرداغم يف ريمألا نذأتسا مث

 بلق يف بعرلا ليبدرأ ىلإ خيشلا ةدوع تقلأو
 نيب ةلصلا ماكحتسا ناك ثيح «هاشناهج كلملا

 يف نظلا ءوس ةراثإل ةاعدم نسح ريمألاو دينج ناطلسلا

 «تناك ةليسو يأب هنم صلختلا يف ركفي ذخأف .هسفن

 ةلتاقمو هاقناخلا ىلإ ةوق لاسرإ رمألا ىعدتسا ولو ىتح
 هاشناهج اوحصن ةلودلا نايعأ نكلو ءهيف خيشلا

 سوفن يف هلزنمل «خيشلا ةبراحم ةركف نع فارصنإلاب
 اوحرتقاو «كلملا ىلع ريبك راع نم هثدحتس املو سانلا

 .اهيف داهجلل سكرشلا دالب دودح ىلإ هلاسرإ هيلع

 قفاوتيو مهتبغر بساني لمعب نويفوصلا لغشني كلذبو
 . مهراكفأ عم

 لابج ىلإ هجوتلاو ليبدرأ ةرداغم ىلإ خيشلا رطضاو

 هيديرمو هعابتأ نم ةريبك ةعامج سأر ىلع زاقفقلا
 هاشناهج بتك كلذ ءانثأ يفو ؛يحاونلا كلت يف داهجلل

 ردعقشت عقلا نان ناوريتع كلم ليل تاطلبلا ىلإ

 «سكرشلا دالب ىلإ هقيرط يف ناوريش يضارأ روبعل
 تاباغ يف هب ةطاحإلل ةيتاؤم ةصرف كلذ يف نوكيسو

 .هنم صلختي كلذبو ؛هعم نمب هتدابإو ناوريش

 ليلخ ناطلسلا ثعب هاشناهج رماوأل ةباجتساو
 ركسعمب تطاحأف هتاوق ةريخ نم فالآ ةدعب هاشناو ريش

 ىدبأ ةنحاط ةكرعم نيفرطلا نيب ترادو نييفوصلا

 عافدلل ةريبك تايحضتو ةقئاف ةعاجش نويفوصلا اهلالخ

 نيتوقلا نيب ًاريبك نيابتلا ناكو مهدشرمو مهخيش نع
 فويسلا هيلع تلاوتو بناج لك نم دينج خيشلاب طيحأف
 ةثداحلا هذه تناكو اليتق طقس ىتح ماهسلاو حامرلاو

 .ه/٠87 ماع يف

 ريمألا نيب داحتالاو ةدوملا بابسأ تلصتا نأ دعبو

 ذخأ يفوصلا هاقناخلا هاجت هتدارإ نلعأو ةيوفصلاو نسح

 ةيحضتلل مهدادعتسا نورهظيو هلوح نوفتلي نويفوصلا

 اهب عاطتسا ةريبك ةوق كلذب هيدل تلكشتف .هلجأ نم

 نويوفصلا

 هلتقف هب ةميزهلا قاحلإو هاشناهج عم برحلا لوخد
 .اهعيمج همكح قطانم ىلع ىلوتساو

 يبرغ مكح يف نسح ريمألل رمألا بابتتسا دعبو
 كلتمي ناك يذلا نابروب ديعس وبأ ناطلسلا مزع ناريإ

 ريمألا ةضبق نم هاشناهج كلامم عازتنا ىلع ةريبك ةوق

 نيتس نيب هددع حوارت شيج سأر ىلع هيلإ راسف نسح
 . لتاقم فلأ ةئامو فلأ

 نيلتاقملاب نسح ريمألا هل ىدصتف ناجيبرذآ مجاهو

 رارجلا (ديعس وبأ) شيج مزهف ةيوفصلا عابتأو نييفوصلا
 .ةكرعملا يف روكذملا كلملا لتقو

 نسح ريمألا اهزرحأ يتلا تاراصتنالا تمهاس دقو

 رثكف سانلا سوفن يف ةيوفصلا ةلئاعلا ةناكم خيسرت يف

 ىلإ ةدارإلا دي دم ىلإ ءامعزلاو كولملا ردابو اهوديؤم
 . ةلئاعلا هذه خياشم

 ناطلسلا هنبا دينج ناطلسلا فلخ :رديح خيشلا

 غلبي مل ًايبص لازي ال وهو نسح ريمألا تخأ نبا رديح

 ىلع هتطلس نسح ريمألا طسب نأ دعبو ء«ملحلا

 هاقناخلا يف نيميقملاو هتخأ نبا ةياعرب متها ناجيبرذآ

 هجوزف غولبلا نس رديح ناطلسلا غلب ىتح ؛يوفصلا
 هاش ملع) مساب ةروهشملا (اغآ يكيب ةميلح) هتنبا نم

 . رثكأ نيتلئاعلا نيب ةلصلا تقثوت كلذبو (مييب
 ًاراهدزا هاقتاخلا رهدزا رديح ناطلسلا مايأ يفو

 هاقناخلا يديرمل ةصاخ ةمالع عضوب رمأ دقو «ًاريبك

 . يوفصلا هاقناخلا عابتال ةمالع ءارمحلا ةعبقلا ءادتراب

 ناكو ءسانلا نيب ةبيه ةعبقلا هذه روهظل ناكو

 يف تاعبقلا نم عونلا اذه يدترم نم تاعامج ريسم

 . هتناكمو هاقناخلا ةوق زربي سانلا طاسوأ

 ريمألاو رديح ناطلسلا نيب ةيدولا ةقالعلا ترمتساو

 خيشلاف «ريخألا ةايح لاوط اهلاح لضفأ ىلع نسح

 نسح ريمألا ةافو دعب نكلو ؛هرهصو هتخأ نبا رديح

 رخآلا هنبا هدعب نمو ليلخ ناطلسلا هنبا لوصوو

 نيب فعضت ةدوملا رصاوأ تذخأ بوقعي ناطلسلا

 سئاسد رثإ نظلا ءوس تاقالعلا باشو نيفرطلا



 نويوفصلا

 رديح ناطلسلا نيب نظلا ءوس غلبو ,.نيضرغملا

 دالب ىلإ جورخلا لوألا لضفف .هتياغ بوقعي ناطلسلاو

 ريسلاو عمجتلاب هيديرم عيمج رمأ مث نمو «سكرشلا

 غلبو هيبأ قيرط سفن هريس يف كلس مث «ناتسغاد وحن
 نأ ناوريش كلم ىلإ بتكف بوقعي ناطلسلا ربخلا

 نطبي وهو سكرشلا وحن هتاوقب كرحت رديح ناطلسلا
 هل يدصتلا ىلع نيمزاع متنك اذإف هيبأل مكنم رأغلا

 اعم نكمتنل يفاكلا ددملاب زيربت نم مكل ثعبنل انوغلبأف
 .شايلزقلا دوجو لاصئتسا نم

 ضرع ةصرق منتغا ناوريش كلم نأ يعيبطلا نمو

 هتاوق رمأ مث «نوعلا هدمتسي هيلإ ثعبف بوقعي ناطلسلا
 . ناوريش يف ةفورعملا رباعملاو تارمملا دسب

 ىلع دنبرد ةنيدم دودح ىلإ رديح ناطلسلا مدقو

 ةعلق لالتحا ىلع مزعو «نييفوصلا نم فالآ ةعبس سأر
 الول . . .اهلالتحا يف حلفي نأ كشوأو (باوبألا باب)

 غلبي يتلا يلغوأ ناميلس ةدايقب بوقعي ناطلسلا تاوق نأ

 فرصناف «فلخلا نم هتأجاف سراف فالآ ةعبرأ اهدادعت

 كراشو ديدجلا ودعلا لاتقل هجوتو ةعلقلا لالتحا نع

 مث «نيبناجلا نيب ةورضب بشن يذلا لاتقلا يف هسفنب

 لابنلا نم ةقشر هل تدصتف ودعلا شيج دئاق ىلع مجه

 فرصناو .هتعرصف هقلح ىف اهنم ةدحاو هتباصأ

 اونفدو «ردبس ناطلسلا لتتم دس لاتقلا نع ةويكوشلا

 هعوقو ةيشخ يرس ناكم يف مالظلا حنج تحت هتثج

 هاشلا هنبا هلقن ةنس نيرشعو ىدحإ دعبو ءودعلا يديأب

 . هدادجأ عم اهيف نفد ثيح ليبدرأ ىلإ ليعامسإ
 .ه/8517 ماع يف رديح ناطلسلا ةافو تناكو

 هاش ملع هتجوز نم نينب ةعبرأ رديح ناطلسلل ناكو
 فلخف مهربكأ يلع ناطلسلا ناك « نسح ريمألا ةئبا مييب

 ىدصتو «هاش يلع ناطلسلا مساب نويفوصلا هبقلو هابأ
 «ديدج نم هتاطاشن رشابو ليبدرأ هاقناخ ىلع فارشإلل

 راوزلا لفاوق تذخأو ءةيوفصلا ةرسألا يديرم هعيابف

 . هتكوش تيوقو هتناكم تمظعف هيلع ذفاوتت

 راهدزا نم لصتم فوخ يف بوقعي ب كلملا ناكو

 اول

 ليبدرأ ىلإ شيجب ثعبف «هرمأ مظاعتو يفوصلا هاقناخلا

 مهلمحو رديح خيشلا دالوأ عيمج ىلع ضبقلاب هرمأ

 ددرت عنمب ىصوأو ٠ كيب روصنم اهمكاح رظن تحت اهيف

 .ةروكذملا ةعلقلا فارطأ ىلع نييفوصلا

 مهو ةعلقلا ىلإ ةعبرألا رديح خيشلا دالوأ لمحو

 ميهاربإ ازريملاو ليعامسإ ازريملاو هاش يلع ناطلسلا

 مييب هاش ملع مهمأ مهءارو نيفلخم «ناميلس ازريملاو

 لاقتعا ةثداح تناكو . مناخ يروحو مناخ يرب اهيتنباو

 .ه48414 ماع يف رخطصا ةعلق يف نييفوصلا خيش ءانبأ

 قالآ) ةيردنيابلا ةليبقلا دارفأ رئاس رارغ ىلعو
 نينمؤملا ريمأل ىري كانرب كيب روصنم ناك (ولنويوق
 كلذ ىلإ ةفاضإو «ةصاخ ةلزنم تيبلا لهأو ةئكتَت يلع

 ءانبأ مدق امنيح كلذلو ءةيوفصلا ةقيرطلا عبتي ناك

 بظاوو بيحرتلا ةياغ مهب بحر هتعلق ىلإ رديح خيشلا

 .راهن ليل مهتياعرو مهتمدخ ىلع

 ةعلق ىف ةعبرألا ءارمألا لاقتعا ةرتف ترمتساو

 كلملا راس ةعبارلا ةنسلا يفو «نينس عبرأ رخطصا

 ءاتشلا لصف ءانثأ زاقفقلا يف غابارق دودح ىلإ بوقعي

 .ةايحلا قرافو كانه ضرمف

 تفقو .؛نيتقرف ىلإ نامكرتلا مسقنا هتافو دعبو

 ىرخألا تفقوو ازريم حيسملا هيخأ بناج ىلإ امهادحإ

 نيتقرفلا نيب ترادو ءازريم رقنسياب هنبا بناج ىلإ

 ىلع ىلوتساف ازريم حيسملا اهلالخ لتق سورض برح

 ىلع ضبقلا ءاقلإب رقنسياب رمأ همكح ةيادب يفو

 دوصقم ازريملا نباو نسح ريمألا ديفح متسر ازريملا

 .لاوتوك

 ليوط تقو رقنسياب كلملا مكح ىلع ضمي ملو

 لاوتوك يلع ديسلا نامكرتلا ءارمأ دحأ عنقأ ىتح

 هجورخ لاح اكلم نيعو «متسر ازريملا حارس قالطإب

 ىلع هجوتف هلوح نوفتلي ازريم حيسملا راصنأ ذخأو



 ضف

 جرخو «سرأ دودح غلبف زيربت ةنيدم ىلإ هشيج سأر
 دنرم يف هتاوق دهاشف همصخ لايقتسال رقنسياب ازريملا

 كردأف ءمتسر شيجب نوقحتليو ًاجاوقأ هنع نوقرفتي

 ددعب هجوتو هتاطلس كرت ىلإ رطضاو هعضو ةروطخ
 تخأ نبا رقنسياب ناك ثيح ناوريش ىلإ همدخ نم ليلق

 .ناوريش كلم

 كلم نأ الإ ءاهشرع ىلع عبرتو زيربت متسر لخدو

 هتخأ نبال ًارصتنم زيربت ىلإ راسو هتاوق عمج ناوريش
 .رقنتسياب

 هيلع اوراشأف ءرمألا يف هلاجر متسر راشتساو

 ىلع مهب ةناعتسالاو نييوفصلا خيش ءانبأ ذوفن لالغتساب

 نم اوجرخأف مهسبح يف مهيلإ ًادفو لسرأف ءردعلا عفد

 مهلابقتسال متسر جرخو نيمركم نيززعم رخطصا ةعلق
 هطاشن يف رمتسي نأ هاش يلع ناطلسلا نم بلطو

 .ةليوط ةرتف اهنم اومرح نأ دعب هترايزب هعابتأل حمسو

 هيديرم راضحإل هتاعد هاش يلع ناطلسلا لسرأو

 ترتاوت كلذ ءانثأ يفو ماشلاو مورلا تايالو نم هعابتأو

 نيعف «رقنسيابو ناوريش كلم تاوق كرحت لوح رابخألا
 نيعو هتاوقل ىلعأ ًادئاق هاش يلع ناطلسلا متسر ازريملا

 ةيفوصلا نم شيجلا لكشتو .هئارمأ رابك دحأ هتدعاسمل

 .(ولنويوق قالآ) ةيردنيابلا نامكرتلاو ةيوفصلا

 «هيتفض ىلع اركسعف (رك) رهن دنع نافرطلا ىقتلاو

 ازريم رقنسياب داع مث .لاتق نود امهضعب ءازإب اوثكمو

 يفر ءزيربت ىلإ هاش يلع ناطلس داعو ناورش ىلإ
 ةلالسلا ءارمأ دحأ متسر ازريملا ىلع درمت كلذ نوضغ

 ىلع ًامكاح كاذنآ ناك يذلا (يجاح هسوك) ةيردنيابلا

 .همساب دقنلا برضو رقنسياب مساب بطخف ؛ناهفصأ
 داعف ءرقنسياب عيجشت يف ريبك ريثأت ةثداحلا هذهل ناكو

 متسر داعأو ريبك شيج سأر ىلع ىرخأ ةرم زيربت ىلإ
 نيفرطلا نيب تعقوو هتاوق سأر ىلع يلع ناطلس نييعت

 .اهيف وه لتقو رقنسياب شيج اهيف مزه ؛ةنحاط ةكرعم

 هناوخإو يلع ناطلسل متسر ازريملا ميركت دادزا

 داعف ليبدرأ ىلإ مهب ثعبو حتفلا اذه دعب هتلئاعو

 نويوفسملا

 مهيلع دفاوتت نيديرملا تاعامج تذخأو كانه مهطاشن

 .موي لك يف مهب محدزت ليبدرأ تناكف .ناكم لك نم

 ةرسألا رطخ نم متسر ازريملا نورذحي داسحلا ذخأف

 هفالسأ لاح وه امك مهنأش مظاعت نم فاخف «ةيوفصلا

 بلج ىلع هيأر رقتسا يأرلا يوذ ةراشتسا دعبو
 تحت اونوكيل زيربت ىلإ هناوخإو هاش يلع ناطلسلا

 . رشابملا هفارشإ

 زيربت ىلإ ليبدرأ نم هناوخإو هاش يلع ناطلس مدقو

 نأ مايأ دعب كردأ مث «ةنيدملا جراخ ناطلسلا ركسعو

 هراهظإ مغر هركسعم لوح نويعلا عضو متسر ازريملا
 ددرت عنم ديري متسر نأ ملعف رمألا حضوتساف «ةدوملا

 بلطل يلع ناطلس باجتساف ركسعملا ىلع نييفوصلا
 هباحصأ ضعب نم مايأ دعب ملع هنكلو ؛كلملا

 ضبقلا ءاقلإ ىلع مزاع هنأ كلملا ةيشاح يف نيسدنملا

 حنج تحت رفف مهتدابإو رديح ناطلسلا ءانبأ عيمج ىلع

 تغليأو ليبدرأ وحن هيديرم نم صخش ةئامعبسب مالظلا
 ركسعملا يلاوح ةسدنملا هنويع ربخلا متسر ازريملا
 بقعتل هيلتاقم ةريخ نم فالآ ةعبرأ هجوف يرفصلا

 برقلاب يسامش ةعلق دودح يف نافرطلا ىقتلاو نيبراهلا
 ضعب حرتقاف امهنيب ةيراض ةكرعم ترادو ليبدرأ نم

 ضرأ نم برهي نأ هاش يلع ناطلسلا ىلع يأرلا يوذ

 ىلإ هناوخإو لصي ىتح ودعلا هعابتأ لغاشيو ةكرعملا

 :الئاق هضفر ىلع رصأو ضفر هنكلو «نيمأ ناكم

 ىعدتسا مث .يبأو يدج دعب ثلاثلا ديهشلا نوكأس

 ولماش كيب نيسح :مهو هاقناخلا ءافلخ رابك نم ةثالث

 هدد) ب بقلملا ردقلا وذ كيب لدبعو شلاط كيب مداخو

 اذه يخأ ةلود راونأ عطستس :هلوقب مهبطاخو (كيب

 ينإو «نيملاعلا هتلادع لمشتو ءامسلا نانع غلبت ىتح

 قحلا ثيرولاو يدعب نم يتفيلخ وهف هتمدخ مكب طينأ
 داشرإلا جات هسأر نع علخ مث .نيدلا يفص خيشلل

 هيلإ ىضفأو ؛«ليعامسإ ازريملا هيخأ سأر هب جوتو
 . فلخلا خويشل فلسلا خويش اهب يضفي يتلا رارسألاب

 رابكلا خويشلا ةمهم يكذلا يبصلا اذهب تطينأ اذكهو

 . ةليقث ةيلوؤسم هقتاع ىلع ذخأو «نيفراعلا



 ندرفوا َن ويوفصلا

 هتيصو ءادأ نم هغارف دعب هاش يلع ناطلس قلطناو

 .اهيف دهشتساف ةكرعملا ةحاس ىلإ

 ضرأ هعم نورضاحلا هوديرمو هعابتأ قرفتو

 كيب مداخو كيب نيسح نكلو «هلتقم دعب ؛ةكرعملا
 ءافلخلا ةفيلخ بصنم نولغشي دعب اميف احبصأ نيذللا
 ليبدرأ ىلإ ديهشلا شعن المح  يفوصلا هاقناخلا يف

 ماع يف ةثداحلا هذه تناكو .هدادجأ راؤج يف هانفدو

 ناطلسلا لتقم نم تاونس عبس دعب يأ ةرجهلل ٠

 .رديح

 ةرجهلا ةرتف

 ىلإ هيوخأو ليعامسإ ازريملا ةيوفصلا وديرم لمح
 ىلإ تيب نم مهنولقني اوذخأو «مهيخأ لتقم دعب ليبدرأ
 ةلودلا لاجر ناك نيح يف ؛مايأ ةعضب لك ةسلخ رخآ

 ىتح ؛مهراثآل مهيصقتو مهنع مهثحب نوعباتي ةيردنيابلا

 ىلإ هرماوأ يف متسر ازريملا حاحلإ رثإ رمألا مهب غلب

 رارمتساو طغضلا دادتشا نم ًاموي نيعبرأ دعبو

 هاش ملع ىدل يوفصلا هاقناخلا خويش عمتجا . شيتفتلا

 «ناليب ةيالو ىلإ ليبدرأ نم اهئانبأ لقنب اهونذأتساو مييب

 نمو ةعيشلا نم ناردنزامو ناليب لهأ رثكأ ناك ثيح

 . يوفصلا هاقناخلا عابتأ

 قارملا ةبوعص مغر مهبلطل مبيب هاش ملع تباجتساو

 ليعامسإ ازريملاب مهركذ راملا ةثالثلا هجوتف ءاهيلع

 نم نيتئام ةقفرب مالظلا حنج تحت ناليب ىلإ هيوخأو
 اهيلاو مهلبقتساو تشر اولخدف «ةيوفصلا خويش رابك
 رهاظمو تامدخلا عاونأ مهل مدقو قاحسإ ريمألا

 . ميظعتلاو مارتحالا

 ىلإ ثعب متسر ازريملا نأ ةينامثعلا خيراوتلا ركذتو
 ناطلسلا ءانبأ ميلستب قاحسإ ريمألا ةبلاطمل دفوب تشر

 اوناك يذلا تقولا يف مهدوجو يلاولا ركنأف ءرديح

 . هتيالو يف نيدوجوم

 ةيناث متسر ازريملا ثعبف نينح يفخب دفولا داعو
 اهيتقمو زيربت ةاضق نم ةرملا هذه لكشتي تشر ىلإ دفوب

 ريمألا نم بلطو لوألا دفولا ءاضعأ ىلإ ةفاضإلاب

 مهدوجو ركنأ نإو رديح خيشلا ءانبأ ملسي نأ قاحسإ

 يف مهدوجو مدع ىلع ةاضقلاو ءاملعلا روضحب مسقيلف

 ءاضقلاو ولنويوق قالآ شيج موجه رظتنيلف الإو هتيالو
 .هكلم ىلع

 ًارمأ هتيشاح نم يأرلا بابرأو قاحسإ ريمألا ربدو

 يف خيشلا ءانبأ اوعضوف «ةطرولا هذه نم صلختلل

 «دحأ اهاري ال ثيح ةباغلا راجشأ يف اهوقلعو لالس

 دوجو ال نأ ةاضقلاو ءاملعلا روضحب ريمألا مسقأ مث

 ضرأ نم ةعقب يأ ىلع مهل نكس الو ناطلسلا ءانبأل

 .هتيالو

 ليعامسإ ازريملا رداغ نمزلا نم ةرتف ءاضقنا دعبو
 لخدف (اشن هتشل) دودح ىلإ ًاهجوتم تشر ةنيدم

 دافحأ نم وهو يلع ازريم ايكراك اهيلع ناكو ناجيهال

 بيحرتلاب ليعامسإ ازريملا لبقتساف يبت نسحلا مامإلا

 .مارتحالاو ميركتلاب هلماعو

 ناكو ناجيهال يف ليعامسإ ازريملاب ةماقإلا تلاطو

 «هميلعتو هتيبرت ىلع نيفكاع اهنايعأو ةيفوصلا ءافلخ
 مهخيش ىلع ةيوفصلا يديرم لفاوق محازت عنم اوررقو
 اذه داع اذإف اصخش رشع ةينامثب نيرئازلا ددع اوددحف

 ىلإ لوخدلاب مهلثمل حمس نابرك رهن ىلإ ددعلا

 مهميظنتب اودارأو ءاهيف ةيفوصلا خيش ةرايزو ناجيهال
 عطفو ناجيهال يف رمألا يلوأ جاعزإ نود ةلوليحلا اذه

 يتلا ةيدولا ةقالعلا ءوست الئل اهيف داسحلا ىلع قيرطلا

 . يلع ازريم ايكراكب ليعامسإ ازريملا طبرت

 ةنس بجر ١0 ىف ليعامسإ ازريملا ةدالو تناكو

 ذنم ةسارفلاو ءاكذلا راثآ هيلع تزرب دقو .ه5

 هيف يوفصللا هاقناخلا خويش مسوتو هرافظأ ةموعن
 مهتزع نوري هيديرمو هاقناخلا عابتأ مومع ناكو «ريخلا

 اذإ وهو  هنومسي اوناك مث نمو هدوجوب مهتكوش ةوفو
 نبا ليعامسإ كلملا ةرضحب ملحلا غلبي مل يبص كاذ

 قدص لكب هيف نوريو .كلملا خيشلا وأ خيشلا

 . مهتقرفل لماكلا دشرملا صالخإو



 قو

 متسر كلملا دوفو تلاوت ناجيهال ىلإ رديح خيشلا ءانبأ

 ايكراك ناك ةرم لك يفو .مهتداعتساب ةبلاطم ناليب ىلع

 ةيلاخ دوفولا دوعتف ةميكح راذعأب رذتعي يلع ازريم

 . ضافولا

 يجيهاللا نيدلا سمش انالوم ناجيهال يف لغتشاو

 تامدقمو ميركلا نآرقلا ةءارق رديح خيشلا ءانبأ ميلعتب

 بقل يذلا  يناليبلا مجن مهسّرد امنيب «ةيبرعلا ةغللا

 دهع يف ةرازولا بصنم لغشو مجن ريمألاب دعب اميف

 موجنلا ملعو تايضايرلا تامدقم  ليعامسإ هاشلا

 .ةمكحلاو

 تاونئس تس ناليب يف ليعامسإ ةماقإ ترمتس ا

 اهنم نيتريخألا نيتنسلا يف هتاقوأ رثكأ ىضمأو .فصنو

 .رفسلاو ةحايسلا نم ًاعون دعي ناك يذلا ديصلا ىف

 دارم ازريملا نيب برحلا تعقو ه5 ماع يفو

 نب بوقعي ازريملا نب دنولا ازريملاو بوقعي كلملا نبا

 ةيبرغلا تايالولاو قارعلا ميسقتب تهتناو نسح كلملا

 .امهنيب ناريإ نم

 نسح ازريم ايكراك هيخأو يلع ازريم ايكراك ةراشتسا

 يف رودي ام امهيلع حرطف . مهنيب اميف رومألا ةلوادمو

 هنأ الإ جورخلا يف يلع ازريم ايكراك نذأتساو هنهذ

 رغصل جورخلا ةركف هل اوحجري مل هتيشاحو هناوخإو

 . تقولا ضعب ربصي نأ هيلإ اوبلطو هنس

 ىرخأ ةرم ايكراك ىقتلا موي تاذو ؛ىرخأ ةرتف ناجيهال

 يفص خيشلا هاقناخل ةفيلخ يصخش يف ىرت له : هلأسو

 ماهلإلاب ىرأ ينإ :هل لاقف ءمعن :ايكراك هباجأف ؟نيدلا

 اوقرطأو ًاباوج هتيشاحو ايكراك رحي ملو .ًاعطاق ًامزع

 .هرفسو هتمدخل مزلي امب هوزهجو مهسوؤرب

 نويوفصلا

 خسارف ةدعل هرفس يف ليعامسإ ازريملل نيعيشم هتلود

 .ءاعدلاب هنيعد ومو

 تاحوتفلاو ةروثلا ةيادب

 اهنمو مراط ىلإ ًاهجوتم ناجيهال ليعامسإ رداغ
 ناطلس ليبدرأ مكاح نكلو ؛ليبدرأ مث لاخلخ ىلإ

 لاقتنالا هنم بلطو ليبدرأ ىلإ هلوخد ضفر ولركا يلع

 ةوق اهنيح كلتمي ليعامسإ نكي ملو «ىرخأ ةنيدم ىلإ
 ىلإ باحسنالا لضفف ليبدرأ مكاح هجوب فوقولل ةيفاك

 لفكتو اراتسآ دودح ىف ءاتشلا لصف ىضمأو شلاط

 . هتمدخ ىلع ترقولاو هقاشتناب اهلئابقو شلاط ءامعز

 اهلخدف ليبدرأ ىلإ ةيناث هجوت عيبرلا لولح عمو
 هئابآ تارازمو نيدلا يفص خيشلا دقرم ةرايزل هجوتو

 عرسأ مث تاكربلا راردتساو ءاعدلا ىلإ كانه فرصناو

 .همأ ةرايزل

 ىلوتسا ىتح ًاريسي ًارمأ ليبدرأ يف هتماقإ نكت ملو

 يف هدضاعو ةوقلاب ةيالولا هذه ىلع ولركا كيب يلع
 نييوفصلا ةوق نكت ملو ءشلاط دمحم ازريملا كلذ
 ىعدتساف .ءودعلا تاوقل يدصتلل ةرداق ةدودحملا

 كيب نيسحو كيب يدبع : لثم ةيفوصلا نايعأ ليعامسإ
 ةماقإلا نأب مهغلبأو مهريغو كيب هددو كيب مداخو هّلل
 يتلا ةهجلا نع مهلأسو دادسلا نع ةديعب ليبدرأ يف

 ليعامسإ ركفو ءهيأر مهنم لك ىدبأف ريسملل اهنوري

 ىلع موجهلا وه بسنألا قيرطلا نأب مهغلبأ مث ايلم
 نورضاحلا رشابف «كانه داهجلا ةيار عفرل ناتسجرب
 فانكأو ةبيرقلا يحاونلا يف نيرشتنملا نييفوصلا غالبإب

 ترذعتو .ليعامسإ هاشلا مزعب ناجيبرذأو قارعلا

 ىلإ هجوتف هعابتأو ةيفوصلا دشرم ىلع ليبدرأ يف ةماقإل
 . كانه هتاوق راظتنال (زييند ةيوكلو غادارق

 هذه ىلع ىلوتسا دق ينارابلا نيسح ناطلسلا ناكو

 هتمدخ يف لخديس هنأب ليعامسإ هاشلا ىلإ ثعبف ةيالولا
 ٠ .هيلإ هجوتيو هتايار عفري املاح هتعاطو

 هاشناهج دافحأ دحأ وه نيسح ناطلسلاو

 ًايعرش ًاقح ناجيبرذآ ناطلس يف ىري ناكو ولنويوقارق



 نويوفصلا

 نارخني ةيردنيابلا ءارمأ نيب فالخلاو قافنلا ناكو ؛هل

 دطوو ةصرفلا نيسح ناطلسلا منتغاف ةلالسلا هذه يف

 ةلازإو هلوح نم راصنألاو نيديؤملا دشح ىلع مزعلا
 ةعنملاو ةوقلا لبس هل ىتأتتل هقيرط نع نيضراعملا

 .بيلسلا يعرشلا هقح عاجرتسا نم نكمتيلو

 ناطلسلا اياون ىلع نيفقاو ةيوفصلا نايعأ ناكو

 هتوعد ةيبلت نع عانتمالا ليعامسإ هاشلل اوحجرف نيسح

 .وه ثيح هركسعب ءاقبلاو

 ةعامجب لبقأ ىتح ربخلا نيسح ناطلسلا غلب نإ امو

 هاشلل دكأو ليجبتلاو مارتحالا تايآ رهظأو هلاجر نم

 دجم دوعيسف هيلع افيض لح ام اذإ هنأب ليعامسإ

 . هدهع قباس ىلإ ولنويوقارقلا
 ةوعدلا ةيبلت يف ةحلصملا ليعامسإ هاشلا ىأرو

 ءاقب بلطو هتاوقب ناطلسلا ركسعي ثيح ىلإ هجوتف

 رطاقتت يتلا تاوقلل ىنستل ءًالقتسم نييوفصلا ركسعم
 ضورف ميدقتو هب ءاقللا هركسعب اهقاحتلاو اهروضح يف
 .ةيوفصلا فارعألا اهيضتقت يتلا ميسارملاو ةعاطلا

 امنيب ركب رايد ىلع ةرطيسم ردقلا وذ ةليبق تناكو

 ةينوق لثم لوضانألا ضعب ىلع نورطيسي نامارقلا ناك

 نكي ملو «نيينامثعلا يديأ ىلع اومزه مهنكلو اهريغو
 . مهعيشت يف نيبصعتم ولنويوق قآلاو ردقلا وذو نامارقلا

 بسح مهاياضق يف نومكتحي زيربت يف اوناك ًالثمف
 مهكلمو مهنوك مغر ةيفنحلا ةاضق ىلإ رصعلا تابلطتم

 . يعيشلا بهذملا عابتأ نم مهسفنأ نوري مهتلود لاجرو

 نسح ولنويوق قآلا ريمأ نيب رصاوألا ماكحتسا عمو
 ىلإ ولنويوق قآلا ماوقأ نم ددع مضنا ءدينج ناطلسلاو

 بمهذملاب مهسكمت دادزا نمو ؛ةيوفصلا يديرم كلس
 .ًاخوسر يعيشلا

 ناهج مكح ىلع ىضق هاش نسح نأ ًافنآ انركذ دقو

 هرم مه نيب زيمألا هوك رقكأو «ولاتوي نقازق هاف
 نأ ًادج دعبتسملا نمف مث نمو ةيوفصلا ةلئاعلا يديرم

 كلذلو «ةبحملاو ةدوملا رصاوأ هاش ناهج ةلئاع دمت

 ىلإ نورظني ةنطفلا يوذ نم هعابتأو ليعامسإ هاشلا ناك
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 . ةبيرلاو كاشلا نم ريثكي ةدوملاب هرهاظتو ينارابلا ةوعد

 راوج يف نييوفصلا ركسع ثكم لاح يأ ىلعو

 اهلالخ ريخألا رهظأ ؛مايأ ةعضبل ينارابلا نيسح ركسع

 ووذ علطا مث «ةفايضلا تامزتلسم مدقو ةبحملا تايآ

 ءافخلا ىف ةرماؤم كيحي ىنارابلا نأب رذحلاو ةطيحلا

 . ةنايخلاو ردغلا ةحئار اهنم حوفت

 ىلع اومزعف نييوفصلا رذح نم ربخلا اذه دازو

 عرسأب هنع داعتبالاو مهفيضم ركسعم نع لاصفنالا

 بابسألا نوئيهي يوفصلا ركسعلا نايعأ ذخأو .تقو

 ليحر نأب مهل لاقو مهضعب ناطلسلا ىعدتساف «كلذل

 هب ىرحألاو ةحلصملاو لقعلل فلاخم ليعامسإ هاشلا

 لع ءادهقلا نماعم نكجتتل داختالا دي هنعمل

 عاضوأ ىلع رارقتسالا ضرفو نيضراعملاو نيدناعملا

 هاشلا هيضتري قافتا يأ دقعل هدادعتسا ىدبأ مث دالبلا

 . ليعامسإ

 نل مهخيش نأب نيسح ناطلسلا نويفوصلا غلبأو
 نومزاع مهنأ ناطلسلا كردأو ءرثكأ ثكملا نم نكمتي

 ةبدأم ةيفوصلا خيش رضحي نأ مهيلإ بلطف ليحرلا ىلع
 . هعيدوتل اهميقي

 هعم ىقبأو ليعامسإ هاشلا ضرامت يلاتلا مويلا يفو

 رخآ ددعو كيب مداخو كيب يدبعب لسرأو كيب نيسح
 «نيسح ناطلسلا نم راذتعالل ةيفوصلا نايعأ نم

 . ليعامسإ هاشلا ضرم ناطلسلا قدصو

 كيب مداخو كيب يدبع ذخأ ليللا ميخ امدنعو

 لعاشم تئيضأف «ليحرلل ةدعلا نودعي امهباحصأو

 ملو لاغبلاو لبإلا تلمحو ركسعملا ءاحنأ يف ةريثك

 (ناوجخن) وحن ليعامسإ قلطنا ىتح ليللا فصتني دكي
 . هباحصأ نم لجر ةئامسمخو فلأ يف (دعس روخ)و)

 لعاشملا ةرثك هعابتأو نيسح ناطلسلا ىأر امنيحو

 هنأ اوبسحو هضرم نم اونقيت ليعامسإ هاشلا ركسعم يف

 ام نكلو ةليللا كلت يف هركسعب كرحتلا ىلع ردقي نل

 نأ اوكردأو مهيديأ يف طقسأ ىتح سمشلا تقرشأ نإ

 اوركفو .مهتضبق نم تالفإلا يف تحلفأ دق مهتسيرف



 قدرك

 . كلذ نع اوفرصنا مث مهراثآ بقعت يف

 اهيف اوثكمو دعس روخب يف مهلاحر نويفوصلا طحو
 امنود اعابت مهب قحتلت تناك يتلا تاوقلا مودق نورظتتي

 . عاطقنا

 ةيفوصلا عابتأ تاعامج تناك ثيح مايألا كلت يفو

 هيلإ نومضنيو ليعامسإ بكوم ىلع نورطاقتي اهيديرمو

 شابلزقلا بورح ةيادب اهرابتعا نكمي ؛ةثداح تعقو
 ةيفوصلا ءامعز دحأ ناك دقف . مهتاراصتناو مهتاحوتفو

 هعابتأ نم ةعامج يف ًامداق سايلا هجارق همساو مورلا

 برقلاب (لي هروش) ىعدت ةقطنم لصوف ليعامسإ ةرايزل
 نم برقلاب مهتليل هباحصأو يضمي نأ ررقف «ناوريإ نم
 .(رداهب اشتنم) ةعلق

 موقي هنأ معزيو هتعلق مكحأ دق رداهب اشتنم ناكو

 لفاوقلا ةمالس نيمأتو قيرطلا نمأ ىلع ظافحلاب

 ةلفاق لوصو دهاشي ةعلقلا دصر داك امف .ةمداقلا

 مهلابقتسال اذه ردابف «ربخلا رداهب غلبأ ىتح نييفوصلا

 ىضرأ نأ لاحم :مهل لاقو هفوصتو مهل همارتحا رهظأو

 يتعلق نم برقلاب راهطألا شيواردلا نم ةعامج لوزنب
 . مهتفاضتساب فرشتأ الو

 مث هتعلق مهلخدأو مهعادخ نم رداهب نكمت دقو

 لزنم يف مهنم ةعومجم لك لعجف لزانملا ىلع مهعزو

 راذغلا مهفيضم عمجف .ةحارلا ىلإ نويفوصلا دلخأو

 هفويض ىلع مجه مث حالسلاب مهيلإ عفدو هباحصأ
 جراخ مهدرطو مهعاتم لك نم ليللا ةملظ يف مهدرجف
 . ةعلقلا

 ىلإ هباحصأو هسفن سايلا لصوأ ديهج دهج دعبو
 طاشتساف «رداهب ةنايخ هغلبأو ليعامسإ هاشلا ركسعم

 بدتناف هسفنب هيلإ ريسلا ىلع مزعو ًابضغ ليعامسإ هاشلا
 ةعلق وحن قلطناو ةمهملا هذهل شابلزقلا ناسرف ةريخ
 .رداهب

 نع هزجعو هفعض كردأف موجهلا ربخ رداهب غلبو
 هباحصأ ضعب ةعلقلا ىلع فلختسا مث نمو ؛ةمواقملا

 .اددم اهمكاح نم دجي هلعل (لب هروش) ىلإ جرخو

 نويوفصلا

 ةمئانقلا ةيلحادلا تانارطضالاو بورشلا تتاكو

 ًاعيمج اوفرصناف هسفنب ريمأو مكاح لك تلغش دق كاذنآ

 ةرصن يف ريكفتلا نود مهذوفن قطانم ىلع ظافحلل

 . مهريغ

 اومجاه لب ةعلقلا حتف ىلإ ةيفوصلا لاطبأ ردابي ملو

 ةليبق اهنكست تناك يتلاو اهب ةطيحملا ىرقلا عيمج
 تدتشاو اهلهأ نم مواق نم اولتقو اهوبهنف (رداهباشتنم)

 هذه لهأ نم ريثكلا برهو .ءمهب كتفلا يف مهتواسق

 قيرط يف نويفوصلا ناك امنيبو ىراحصلا ىلإ ىرقلا

 اولمعأف نيبراهلا ءالؤهب اوقتلا مهعقاوم ىلإ مهتدوع

 دعب مهحارس اوقلطأ مث نيرخآ اورسأو مهضعبب فيسلا
 .ةيدفلا مهنم اوذخأ نأ

 فيصم ىلإ ليعامسإ لحر فيصلا لولح عمو

 امهلالخ هيلع دفاوت نيرهش هعوبر يف فقوتو ناجنزرأ
 ةسمخ هشيج ددع غلب ىتح نيديرملاو عابتألا نم ديدعلا
 ىلإ هتريشعبو هلهأب مهضعب مضناو ءصخش فالآ

 مضنا دقف ولماش ةليبق نم كيب يدبع مهنمو ركسعملا

 ناخ وه رخآلا صخشلاو هتريشع لاطبأ نم ةئامسمخب

 ركب رايد مكاح دعب اميف حبصأ يذلا ولجاتسا دمحم

 . مهملعأو ةداقلا عجشأ نم وهو

 كلت يف اوقحتلا نيذلا نيرخآلا ةداقلا نيب نمو

 دحأ وهو ينامارقلا كيب ماريب ليعامسإ بكومب مايألا
 مالستسالا اوضفر نيذلا صاخشألا نمو نامارقلا ءارمأ

 ةلودلا طوقسو ةينوق ةنيدمل مهلالتحا دعب نيينامثعلل
 ًاضفار هتليبق نم فالآ ةعضبب لقنتي ذخأ ثيح ةينامارقلا

 لاح يف اهب هنودعي نوينامثعلا ناك يتلا دوعولا عيمج

 هتغلي املف ةيوفصلا ةلئاعلل اصلخم ناكو .همالستسا

 فيصم وحن عرسأو اهل باجتسا لماكلا دشرملا رماوأ

 يذلا «ةيوفصلا خيش ءاقلب كانه فرشتف (ناجنزرأ)

 .همارتحاو هفاطلأب هلمش

 ناوريش 7 حتف

 ءامعز ليعامسإ عمج فايطصالا مايأ رخاوأ يفو



 نويوفصلا

 يتلا ةبسانملا ةبسانملا ةهجولا رايتخال مهكرتو هركسع
 .اهوحن هكرحت أدبي

 وحن كرحتلا نوكي نأ نيرضاحلا ضعب حرتقاف

 .ناوجخن دودحو سرألا فافض

 قطانملا يف ءاتشلا ةيضمت رخآلا ضعبلا حرتقاو

 اهتيالو ثيح نارآ دالب يف وأ ناجيبرذآ نم ةئفادلا

 امئثير كانه راظتنالاو ةئفادلا اهقطانمو غابارق ةيسيئرلا

 .رمألاب ٍذئنيح رظنيف عيبرلا لصف لحي

 سكرشلا لئابق لاتقل جورخلا ةثلاث ةئف تأرو

 .زاقفقلا لابج ىلع موجهلاو

 بهذو ةثالثلا ءارآلا هذه نيب نوددرتي عيمجلا لظو

 هيلإ لصوت امب ليعامسإ غلبأ نم نيرضاحلا نيب نم
 ةدابعلل هتليل سلجو ًايأر اهنم بوصتسي ملف نوعمتجملا
 .ةراختساالاو

 مث مهسلجم رضحو هشيج ةداق بلط حبصأ املو

 ميسر ىذباف ةاوزيش ىلإ ريسْتبلا ررق هنأ عهقلبأ
 .ناوريش وحن اوكرحتو مهدشرمل مهتعاط

 ليعامسإ رمأ (نمساي) لزنم تاوقلا تغلب املو

 لاطبأ نم ددعب ناتسجري ىلإ هجوتلاب كيب مداخ

 ثعب نأ دعب ءاهيف نييسجربلا ءامعلا بيدأتل «ةيفوصلا
 لاسرإ وأ هعم داحتالاو هشيجب قاحتلالا يف هبلطب مهيلإ

 هيلط ىلع اوبيجي مل مهنكلو ضوافتلل مهنع نيلثمم
 . بسانم باوجي

 ضعب ىلع راغأف ناتسجرب يضارأ كيب مداخ لخدو

 نيرخآ رسأو اهلهأ نم ًاددع لتقو اهيف ةريبكلا يحاونلا

 ليعامسإ سماق ةريبك مئاكغب ةيفوصلا ركسفم ىلإ داع مث
 . ركسعملا دارفأ نيب يواستلاب اهميسقتب

 همسا حبصأ يذلا سايلا هجارق رمأ رخآ بناج نمو

 نييوفصلا نم ةوق سأر ىلع هجوتلاب كيب سايلا
 ربخ ةعلقلا لهأ غلب نإ امو «رداهباشتنم ةعلق لالتحال

 ىلع مهفويس اوعضؤو مهنافكأ اوسبل ىتح مهيلإ ههجوت
 ؛هوفعو هفطع نيردتسم سايلا ىلإ اوعرسأو مهقانعأ
 ثعب مث ىنسحلاب مهلماعو مهتعلق سايلا لتحاف

 تفي

 علخو ةتمحرو هفطعب مهلماعف ليعامسإ ىلإ مهخويشب

 . مهلزانم ىلإ مهعجرأو اللح مهيلع

 ةأجفو يلاتلا مويلا يف (دابآ نسح) لصوف راسو

 دنع هسفنب ىقلأو طئاح ءارو نم (رداهباشتنم) جرخ

 ركذي ذخأو حفصلاو وفعلا ًابلاط ليعامسإ داوج مئاوق

 ليعامسإ نسحتساف ةيوفصلا ةلئاعلل ةقباسلا هتامدخ

 علخو ةيفوصلا جات هسأر ىلع عضو مث هنع افعو همالك

 هداعأو ًاعصرم ًاقاطنو ًادايج هادهأو ةصاخ ةعلخ هيلع

 .هتعلق ىلع ًامكاح

 ماريب "'”هاشلا ثعبف (رك) رهن نم شيجلا برتقاو
 ردقلا وذو ول هكتلا لئابق نم جوف يف ينامارقلا كيب

 لوحتف اهيلع ناوريش تاوق رطيست الئثل رباعملا ةسارحل

 ثودحخ لاح يف ررقتو ءيوفصلا شيجلا روبع نود

 تاوقلا ربعتل ةبسانملا نكامألا يف روسج ةماقإ ناضيف

 هودجو رهنلا هباحصأو كيب ماريب غلب امدنعو .اهيلع

 نيربعملا نم روبعلا ةلاحتسا اوكردأو هئامب قيضي
 . ةقطنملا كلت يف نيدوجوملا نييسيئرلا

 سرأ يرهن ىقتلم ىلإ هباحصأو كيب ماريب هجوتو

 رمألا نوربدتي اولاز امو ءكانه رسج ةماقإ اوررقو ءركو
 مهددرتو مهتريح ىأرف مهيلإ ليعامسإ هاشلا مدق ىتح

 محتقا مث رهنلا ةاذاحمب لامشلا ىلإ هداوج نانع ىولف

 زواجتي ءاملا نكي ملو ةلوهسب اهربعف رهنلا ةجل ةأجف

 مل ًايعيبط ًاربعم ةمث نأ عيمجلا فرعف داوجلا نطب

 . هنوفرعي اونوكي

 يف رهنلا نوربعي شابلزقلا لاطبأو نويفوصلا ذخأو
 تاوصألا تلعو حاجنب عيمجلا ربعو «ةمظنم تاعامج

 رشبي ًائسح الأف ةوطخلا هذه تدعو رويعلاب ةجهتبم
 . ةقحال تاراصتناب

 نيميظع نيرهن شيجلا هجاو رك رهن زايتجا دعبو
 ريشت ءابنأ تلصو ءانثألا كلت يفو ةلوهسب امهزاتجاف

 عقاولا يف هنأل (هاشلا) بقلب مالكلا اذه دعب ليعامسإ بقلنس )١(

 .ًاهاش حبصأ
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 ةنصحملا عالقلا ىلإ ناوريش كلم باحسنا ىلإ

 هجوب اهيف فوقولل «ةقهاشلا لابجلا ممق يف ةدوجوملا

 كلملا ةمصاع نأ كلذ نم مهفو .يوقلا هودع فحز

 تاوقلا نم ةيلاخ تحضأ يخامش ةنيدم ءروكذملا

 . ةيركسعلا

 يخامش ىلإ همدخ دحأ ليعامسإ هاشلا لسرأو

 باصي نل ًأدحأ نأو «نامألاب مهريشبتو اهلهأ ةنأمطل

 .احالس لمحي ال ماد ام ىذأب

 يخامش ىلإ شابلزقلا شيج هجوت يلاتلا مويلا يفو
 اهورداغ دق ًاعيمج اهلهأ نأ ٍذئنيح ملُعو ءاهلخدف

 .ةرعولا لايجلا بعش ىلإ اوأجتلاو

 نويعلا تمدقو «نيموي يخامش يف شيجلا ثكمو

 هيأر نع فرصنا هاش ناوريش نأ اهدافم ًارابخأ لمحت

 نيب ةباغ يف ركسعو ةعينملا عالقلاب ماصتعالا يف لوألا

 راجشألا ناصغأب هركسع طاحأو درييبو ناتسلب ىتعلق

 . كاوشألاو باشخألاو

 ودعلا مادقإ ربتعاو أبنلا اذهب ليعامسإ هاشلا رسو

 عرسأف «هراحدناو هطوقس ىلع ةرامإ ةوطخلا هذه ىلع

 .ودعلا وحن هشيجب

 ناك دقف ءًامكحتسم ناوريش كلم عقوم ناكو

 ةباغلا لخاد ىلإ يوفصلا شيجلا جاردتسا هناكمإب

 ىلع ةباغلا كرتف ىرخأ ةرم أطخأ هنكلو اهيف هتيتشتو
 اهيف نصحتيل ناتسلب ةعلق ىلإ هجوتو ةعرسلا حانج
 ررقملا اولنويوق قآلا كلم ددم ىلإ برقأ نوكيلو

 . زيربت نم هلوصو

 الو ءارحصلا لخدف ةباغلا نم ناوريش كلم جرخو

 مدطصا ةأجفو «ةريبك ةفاسم ناتسلب ةعلق نيبو هنيب لازت

 هشيج مسق دق ليعامسإ هاشلا ناكو شابلزقلا نم ةوقب
 ىرخألا هجوو لامشلا ىلإ ةدحاوب ثعب نيتعومجم ىلإ
 نم ودعلا ىلع قابطإلا كلذ نم هفده ناكو بونجلا ىلإ

 دقف ةدحاو ةهج نم هتهجاومب هل ةقاط ال ثيح نيتهج

 فالآ ةعبسو سراف فلأ نيرشع غلبت ودعلا تاوق تناك

 . لجار

 نويوفصلا

 زاحناف «يوق ودع ءازإ هسفن ناوريش كلم ىفلأو

 بلق ىلإ هشيج مسق مث هب مصتعاو بيرق لت ىلإ
 .نيحانجو

 تاوق ةفك اهيف تحجر ةيراض ةكرعم ىحر ترادو

 ةيوفصلا ةعومجملا روهظ نكلو رمألا ءىداب ناوريش

 فوفص يف ًاكابرإ بّبس لامشلا ىلإ تهجوت يتلا ةيناثلا
 اهل امسح ةكرعملا ضرأ مهلوخد ناكف نييناوريشلا
 هتداق رابكو هتارزو نم ددعو ناوريش كلم لتق ثيح
 ىف ةيار تفرفرو ءرارفلاب نوقابلا ذالو «هناويد ناكرأو

 تايثلرلا ةامعر قكنأو . . . ةقافخ ةيلاع برحلا ةحاس

 مهعامس دعب ليعامسإ هاشلا ىلع نودفاوتي ةرواجملا

 .ريبكلا هراصتنا ربخ

 اهرداغ مايأ ةثالث ةكرعملا ضرأ يف هاشلا ثكمو

 .يحاوبش نا اهو عئارلا مولا يف
 ليعامسإ هاشلا غلب ناوريش ةمصاع ؛يخامش يفو

 يف حلفأ يذلا ميهربإ خيشلا ناوريش كلم نبا نأ

 (ونرهش) يف جرخ دق ةكرعملا ةحاس نم برهلا

 هراصنأ نم ةعامج يف رزخلا رحب لحاس ىلع ةعقاولا

 هيلإ كلملا هجوف .ةمواقملا يف رارمتسالا ىلع ًامزاع

 ميهاربإ خيشلا غلب نإ امو «هرثأ بقعتيل كيب مداخب

 ىلإ ةنيفسب رحبأو (ونرهش) كرت ىلإ رداب ىتح ربخلا
 .ناليب ةيالو

 خيشلا ةرداغم دعب (ونرهش) كيب مداخ لخدو

 .هل مهتعاط نع اونلعأو اهلهأ هلبقتساف ءاهل ميهاربإ

 مهيلع علخو ليعامسإ هاشلا اهلخد يلاتلا مويلا يفو

 مث (ونرهش) ىلع ًامكاح كيب مداخ نيعو ةرخاف اعلخ

 .دابآ دومحم ىلإ اهرداغ

 يوك ران ةعيلط يتاحأ ذا فيي ذانإ رس قو

 خيشلا لاومأو نئازخل ًاعدوتسم ةقيقحلا يف تناك يتلا

 هلسر لابقتسا اوضفر هاش خيشلاب بقلملا ميهاربإ
 دادعتسالا ةبهأ ىلع اوفقوو مهنود باوبألا اوقلغو

 سايلاو ولجاتسا دمحم ناخب مهيلإ هجوف .ةمواقملل

 . مهتعلق لالتحال هتاوق نم جوف يف كيب



 نويوفصلا

 «مكاحتسالاو ةعنملا يف ةياغ هبوكداب ةعلق تناكو

 قدنخ اهدحيو تاهج ثالث نم نيوزق رحب اهب طيحي

 تعقوو نويوفصلا اهرصاحف «ةعبارلا اهتهج نم عينم
 نأ نود ًاليوط راصحلا رمتساو نيفرطلا نيب تانشوانم

 . حتفت
 عمو دابآ دومحم يف ءاتشلا ليعامسإ هاشلا ىضمأف

 ذخأو (هبوكداب) ىلإ هتاوقب هجوت عيبرلا لصف وند
 رادجلا بقنل ةعامج نيع مث هسفنب اهفارطأ صحفتي
 مهيمرب ةعلقلا نع نيعفادملا ةلغاشمل ىرخأ ةعامجو

 ىتح راجحألاب قدنخلا نم ًاناكم رمط مث .ماهسلاب
 .هلهأو روسلا ىلع فرشي ًايلاع الت حبصأ

 مهيلع فرشت تاوقلا ةعلقلا يلاهأ دهاش نإ امو

 حفصلا نيبلاط ,نوعرضتيو نولسوتي اوذخأ ىتح

 ىوس ائيش يغبي ليعامسإ هاشلا نكي ملو نامألاو

 .مهءامعز مركو نامألا مهحنمف مهمالستسا

 هدشرم ركسعم ىلإ لمحو ةعلقلا كيب مداخ لخدو

 رمأف ءرهاوجو ةضفو بهذ زونك نم اهيف هدجو ام

 هسفن صتخي ملو ركسعلا دارفأ ىلع يواستلاب اهعيزوتب
 رمأ ذإ يعرشلا هسمخ ىتح ذخأي مل لب ؛ءيشب اهنم
 . اهب ىصوأ يتلا ةيريخلا تاربملا ىلع هقافنإب

 طوقسب ناوريش يضارأ عيمج ىلع ءاليتسالا متو

 ليعامسإ هاشلا لواحف ناتسلي ةعلق ءانثتساب هبوكداب ةعلق

 يف لوخدلاب اهلهأ هدعو نأ دعب اهنع فرصنا مث اهحتف

 . ناجيبرذآ زكرم زيربتل هلالتحا لاح يف هتعاط

 نأ قيرطلا ءانثأ يف هغلبف غاد هرق هاجتاب كرحتو
 ىلع ناوجخن ىلإ زيربت نم مدق دق ازريم دنولا كلملا
 هجارق دمحم وعدملا هتداق دحأ ثعبو رارج شيج سأر

 وهو رخآ ًادئاق لسرأو ناوريش ىلإ اهنم هجوتلل هجنب ىلإ

 رهن قيرط نع ناوريش لوخدل يلغواركش كيب نسح
 .«دورامري»

 اوراشأف مهتراشتسال هتداق ليعامسإ هاشلا ىعدتساو

 رمألا لحفتسي نأ لبق ازريم دنولا تاوقل يدصتلاب هيلع
 . هيلع ءدعألا دحتيو

 قو

 جاتلاو شرعلا لجأ نم برحلا

 قآلا) ماكح معدي ينامثعلا ناطلسلا ناك

 ىلع حلي ناكف .مهرارمتسا يف بغريو 2'”(ولنويوق
 مهثحبو هتمومع ءانبأو هناوخإ عم حلاصتي نأ ازريم دنولا

 . ليعامسإ هاشلا ديدجلا حتافلا هجوب فوقولل ًاعيمج

 خياشم دحأب ينامثعلا ناطلسلا ثعبف ءازريم ارم عم

 ركب رايد نوكت نأ ىلع احلاصتف امهنيب طسوتلل ةيفوصلا

 ةيناثلا ةفضلا دارم ناطلسلا ةصح نوكت امنيب ازريم

 .نامركو سرافو '"”هجعلا قارعو نزوأل

 مكاح عفدب ينامثعلا ناطلسلا دعو رخآ بناج نمو

 .ازريم

 ةيردنيابلا ءارمأ ركم نمأي ازريم دنولا نكي ملو
 تاوقلا ةهجاومل هعم مهباحطصا لاح يف مهرشو

 ىعدتسا مث نمو هدرفمب اهيلإ ريسلا ىلع مزعف «ةيوفصلا

 يضارأ يف ةدوجوملا ولنويوق قآلا ةليبق دارفأ عيمج

 ىلإ هجوت مث ًاريبك ًاشيج مهنم زهجو نارأو ناجيبرذآ

 ىلإ نيتعومجمب  انفلسأ امك كانه نم ثعبو ناوجخن

 .نيتهج نم اهلوخدل ناوريش

 ناوجخن ىلإ غابارق ربع نييوفصلا شيج كرحتو
 كيب يريب همساو نييراجاقلا دحأ ليعامسإ هاشلا رمأو

 يدصتلل ناعجشلا نيبراحملا نم جوف سأر ىلع ريسلاب

 عمسو .(دورامرك) رهن وحن كيب يريب هجوتو

 نأ لبق رارفلاب ذالف هيلإ ههجوتب يلغوأ ركش كيب نسح

 .ولنويوق قآلا :عجار )١(

 ىلع ةقجالسلا هقلطأ مسا :يمجعلا قارعلا وأ .مجعلا قارع (")

 مهأو (لبجلا دالب) مساب نييهيوبلا دهع يف فرعي ناك ام
 .ناهفصأو ناذمه يرلاو (نيسيمرق) هاشنمرك :هندم



 ءءء

 تمدطصا هتبكاوم نع تفلخت يتلا هتاوق ضعب نكلو

 يربب لمحو نورخآ رسأو اهضعب لتقو كيب يريب تارقب

 ضعب ناك رخآ بناج نمو هركسعم ىلإ مئانغلا كيب
 نيلغشنم كيب فيطلو كيب ياغلرق لثم ةيردنيابلا ءامعز
 بارتقا أبن مهغلب املف غاب هرق دودح يف رفلاو ركلاب

 دنولاب اوقحتلاو باحسنالا اولضف ةيوفصلا تاوقلا

 .ازريم

 ليعامسإ هاشلا دعتسا غاب هرق ةيالو رخاوأ يفو

 مث نيحانجلاو بلقلا نيعو هشيج أبعف برحلا ضوخل

 ازريم دنولا لعجو .هشيج ةعيلط نوكيل كيب يريب ثعب
 .هشيج ةعيلط يف ينامثع دئاق وهو كيب نامثع

 تناكو كيب نامثع تاوقب كيب يريب تاوق تقتلاو

 اموجه دئاقلا ىلع موجهلاب يضقت نييوفصلا تاميلعت
 ىأر املف «كيب نامثع رسأو تاميلعتلا تذفنف ءًاتغابم

 مهبقعتو ةكرعملا ةحاس نم اورف هب لح ام هدنج

 لمحو ء«مهضعب اورسأو فيسلا مهيف اولمعأف نويوفصلا

 كي نامثع نوكب ملع نيحو ليعامسإ هاشلا ىلإ ىرسألا
 ناك نم لتقو هلتقب رمأ ةينامثعلا ةلودلا عابتأ نمو ًايبنجأ

 . نيينامثعلا نم هعم

 هنأب كردأ ازريم دنولا ةميزهلا رابخأ تغلب امدنعو

 نع رقهقتلاب رمأف همصخ ةوق ريدقت يف ًائطخم ناك

 .ناوجخن

 تعئفتراف «ًارارف رقهقتلا اذه يف نويوفصلا ىأرو

 ناوجخن لخدف ةصرفلا ليعامسإ هاشلا زهتناو مهتايونعم
 مويلا كلذ ءاسم يف هب ىقتلاف همصخ بقعتل راس مث

 ثكمو ناوجخن عباوت نم (رورش يدابآ) لحم يف هسفن

 ةطيحلا نيمزتلم ليللا لاوط امهضعب ءازإب ناقيرفلا
 .رذحلاو

 رمأو هتاوق ازريم دنولا مظن يلاتلا مويلا ةحيبص يفو

 امهضعب ىلإ اهطبرو هيبراحم فوفص فلخ لبإلا فاقيإب

 رارف نود ةلوليحلا كلذ نم هضرغ ناكو لسالسلاب

 ةرسألل اليم مهيف سسحتي ناك نمم هتاوق ضعب

 :ةيوفعلا

 نويوفصلا

 يتلا قدانبلاو عفادملا عضو ىلإ ازريم دنولا دمعو

 نم بيرق لت حفس ىلع ةينامثعلا ةلودلا نم هتلصو
 .هفوفص ةمدقم يف ةامرلا لعجو ةكرعملا ضرأ

 نع قدانبلاو ةيعفدملا لازعنا ىلإ نويوفصلا تفتلا
 اوضقناو عقوملا لوح مهنم جوف فتلاف شيجلا ةيقب

 «نيرخآ اورسأو نيلتاقملا ضعب اولتقف ةعرسب هيلع

 نميألا هحانج رمأف رمألا ىلإ ازريم دنولا هبنت ذئنيحو

 لثتماو ءلتلا ىلع نيدوجوملا نيلتاقملا ةيامحل هجوتلاب
 .لتلا ةيامحل هتاوقب عرسأف حانجلا اذه دئاق

 بناج ىلإ نميألا حانجلا زايحنا نويوفصلا دهاشو
 رسيألا مهحانج ردابف «ًارارفو ًاعجارت كلذ اودعف لتلا

 فوفص يف اوثدحأف ربكأ هللا تاحيص ًاقلطم موجهلا ىلإ

 .ًارعذ مهبولق يف اوَقلَأو ًاكابرإ مهودع

 ىلع ترطيس يتلا ةلاحلا ىلإ ليعامسإ هاشلا هبنتو
 لئاقن عينج هع جهو قيس لحاف ةقرمتتلا ةحاسن

 .نميألا حانجلاو بلقلا

 بلق ةمدقم يف هتداق نم ددعو ازريم دنولا فقوو

 ةكرعم ترادو ليعامسإ هاشلا موجهل يدصتلل مهتاوق

 دنولا شيج داوق نم ريثكلا اهيف لتقف نيفرطلا نيب ةيراض
 تذال مث اهمظن تدقفو هفوفص تبرطضا مث ءازريم

 . هباحصأ ضعبب ازريم دنولا برهو ءرارفلاب

 نولواحي نيبراهلا نامكرتلا نم ديدعلا ناكو

 وحن نوهجتيف مهحامرو نييوفصلا فويس نم صلختلا
 ىلإ ةطوبرملا لبإلا نم رادجب نومدطصيو فلخلا

 نونوكيف ًانيمي وأ ًالامش هجوتلل نورطضيف ءاهضعب
 . نييوفصلل ةسيرف كانه

 قآلا ةليبق ءامعز نم ديدعلا لتقمب ةكرعملا تهتناو

 مهسفنأ اودفف ىرسأ مهضعبنعقوو اهئارزوو ولنويوق

 . مهكالمأ عيمج عفدب

 ىلتقلا ددع نأ (ارأ ناهج) خيرات بحاص ركذ دقو

 ركذي امنيب افلأ نيرشع غلب ازريم دنولا تاوق فوفص يف

 .ليتق فالآ ةينامث مهنأب خيراوتلا بل بحاص

 بصنب ةكرعملا ءاهتنا دعب ليعامسإ هاشلا رمأو



 نويوفصلا

 هدارفأو هتداقو هشيج ءارمأ عيمج هيلإ ىعدتساو هطاطسف

 مهمركف «ةكرعملا تاعاس يف زيمم رود مهل ناك نيذلا

 ولتاقم ىضمأو ؛هتيانعو هفطعب مهلمشو مهيلع علخو

 نم اهومنغ يتلا هافرلا بابسأب نومعني مهتليل نييوفصلا
 .ودعلا ركسعم

 زيربت حتف

 وحن ليعامسإ هاشلا دونج هجوت يلاتلا مويلا يفو

 ينثاو فالآ ةعبس نيب حوارتي ذئموي مهددع ناكو ءزيربت
 .افلأ رشع

 ةليلق مايأ دعبو ه4 ماع لئاوأ يف مهريسم ناكو

 هلابقتسال اهلهأ بهف زيربت ليعامسإ كلملا بكوم لخد
 ًاجوتم اهشرع ىلع سلجو .هيلإ ةعاطلا ضورف ميدقتو
 .ناريإل اكلم هسفن

 مساب ةبطخلا نوكت نأ ليعامسإ هاشلا ررقو
 ةمئألاو بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأو ِكّْلَف لوسرلا

 . همسا مث نمو كيت رشع ينئالا

 زيربت تناك ثيح ىربك ةيمهأ رارقلا اذهل ناكو
 نأ الإ ةعيشلا ةرثك مغرو «ةنسلاو ةعيشلا اهمساقتي كاذنآ

 ةنسلا ءاملع يديأب تناك ةيئاضقلاو ةينيدلا رومألا عيمج

 نوري اهماكح ناك ذإ «نييفنحلاو نييعفاشلا نم
 أدب ذنم مهتيوقتو ةنسلا لهأ معدب يضقت ةحلصملا

 . بوقعي ناطلسلا دهع يف نيبوفصلا عم عارصلا

 تبرضف رماوألل عايصنالا ءابطخلا ضعب ضفر دقو
 نورخآلا ءابطخلا بيصأف .داهشألا سوؤر ىلع مهقانعأ

 نورخآ ىفخأو رارفلاب مهضعب ذالف علهلاو فرخلاب
 مساب اوبطخف ؛عقاولا رمألل مهضعب عاصنا امنيب مهسفنأ

 دهشأ) ةرابع ناذآلا ىف اولخدأو هلكت رشع ىنثالا ةمئألا

 ١ . (هللا يلو ًايلع نأ

 مايأ يف دجاسملا نومزالي نييوفصلا دونج ناكو

 ةثالث لاوط ىرخألا مايألا يف ةالصلا تاقوأو ةعمجلا

 ىتأ اذإف .بطخ نم هنوقلي امو ءابطخلا ةبقارمل رهشأ
 نم ًائيش ركنأ وأ ةرداصلا رماوألل فلاخم لمعي امهدحأ

 . نيرضاحلا نيعأ مامأ مهفويسب هيلإ اورداب ةعيشلا ميلاعت

 ١غغع

 يف وتشي ليعامسإ هاشلا ناك يذلا تقولا يفو

 ريمألا هيلإ مدق ناوريش حتتف نم هغارف دعب دابآ دومحم
 ىدل ةرازولا بصنم لغش يذلا ايركز نيدلا سمش

 ثرودح دعب هلزتعا مث لاوط نينسل ةيردنيابلا كولم
 دالبلا عاضوأب ًاطيحم ناكو «ةيلخادلا تابارطضالا

 ةعفنم هصخش يف ىأرو همدقم هاشلا منتغاف ةمات ةطاحإ

 هبقلو همركو هب بحرف سيسأتلا ةثيدحلا هتلودل ىربك

 ناويدلا ةرازو بصنم يف هنيعو ناجيبرذآ حاتفمب
 هكراشو ءارمألل ًاريمأ ولماش كيب نيسح نيعو .ىلعألا

 . كيب لادبإ كلذ يف

 لعج جيوتتلا ميسارم نم غارفلاو زيربت حتف دعبو
 ةسائرو ةيرادإلا رومألا ضوفو هل ًاليكو كيب نيسح
 يفاكلا تقولا هاشلا دجي ملو ءايركز ريمألل ناويدلا

 نوكت نأ ررقف ةديدج تاسسؤمو تارادإ ثادحتسال

 نمز يف هب ًالومعم ناك ام رارغ ىلع ةيرادإلا بيلاسألا
 1 . ةيردنيابلا تاموكحلا

 بصنم يناليبلا نيدلا سمش يضاقلا ىلوتو
 ةينيدلا رومألا ةسائر ىلع لمتشي وهو ؛ةرادصلا

 تاعامجلا ةمئأو ةاضقلا عيمج ناك ثيح ؛.ةيئاضقلاو

 تحت نولمعيو ردصلا لبق نم نونيعي فاقوألا ونداسو

 . هفارشإ

 لرلح عمو ءزيربت يف ءاتشلا لصف هاشلا ىضمأو

 ين شيج زيهجتب موقي ازريم دنولا نأ هغلب عيبرلا لصف
 ةليبق سيئر ةلودلا ءالع نأ ًاضيأ هغلبو ناجنزرأ دودح

 رايد ةيالو نم ةمهم ءازجأ مكحي يذلا ةريبكلا ردقلا وذ

 ددملا لاسرإ ددص يف وهو دنولا ازريملا عم قفتا ركب

 ناجنزرأ ىلإ ًاهجوتم زيربت ليعامسإ هاشلا رداغف ؛هيلإ
 ةلودلا ءالع ديدهتلو اهيف دنولا ازريملا ىلع ءاضقلل

 ناجيبرذآ ىلإ رخآ ًاقيرط كلسف دنولا هكرحت ربخ غلبو

 ين ديصلا ةضاير ةسرامم ىلإ ليعامسإ هاشلا فرصناف

 .ناجنزرأ

 ىلإ هذه اهتلمح يف ةيوفصلا تاوقلا ترطضاو
 هاشلا ىدبأف «ةيدودحلا ةينامثعلا يضارألا زايتجا



 ددحو

 ةياعرب مهدعوو ةدوملاو مارتحالا اهماكحل ليعامسإ

 ةلاسرب لاجملا اذه يف ثعبو مهئاذيإ مدعو اهيف ناكسلا

 . هتدوم نع هل برعأو اهيف هنأمط ينامثعلا ناطلسلا ىلإ

 هتاوق كولس نع هاضر نع حصفت ةلاسرب ناطلسلا هباجأو

 . ةينامثعلا يضارألا اهروبع نيح

 عمجو ؛ًاداسف اهيف ثاعف زيربت دنولا ازريملا لخدو

 عازتنال باذعلا نم مهقاذأف اهئايرثأو اهراجت نم ًاددع

 رودصلاو نايعألاو ءارزولا رثكأ لاح ناك اذكهو مهلاومأ

 طاشتساف ليعامسإ هاشلا رابخألا تغلبو ناجيبرذآ ىف

 ناذمه وحن دنولا ازريملا برهف زيربت وحن عرسأو ًآبضغ
 . دادغي ىلإ اهنم هجوتو

 ىلإ هو8١ ماع لاوط ليعامسإ هاشلا فرصناو

 رارقإو هدالب رومأ حالصإو دنولا ازريملا هبرخ ام رامعإ
 .اهيف نمألا

 ناريإ برغ حتف

 رابخأ ليعامسإ هاشلا تغلب ه8 ماع ءاتش يفو

 مجعلا قارع تاوق عمج ازريم دارم كلملا نأ اهدافم

 هجوتم وهو لتاقم فلأ نيعبس تغلبف سرافو نامركو

 ناجيبرذآ دالب ريرحت ىلإ اهنم قالطنالل ناذمه ىلإ اهب
 . باشلا همصخ نم هل ًايعرش ًاقح اهيف ىري يتلا

 ازريم دارم مودقي مهعامس دعب زيربت ناكس جاهو
 ديدجلا مكحلا نوضفري نمم ةنسلا لهأ نم ديدعلا أشنأو

 .ةيوفصلا تاوقلا كابرإل ةطبثملا تاعاشإلا نوئبي

 ىلإ ثعب ديزياب ينامثعلا ناطلسلا نأ اوعاشأ دقو

 هذه نكلو «نييعفدملا فالآو عفادملا تائمب ازريم دارم

 وأ ليعامسإ هاشلا ةدارإ ىلع رثؤت نكت مل تاعاشإلا

 ناذمه وحن اهب عرسأو هتاوق عمجف «همزع نع هينثت
 ةليل نم رثكأ لزنملا يف فقوتي نأ نود ريسلا لصاوو

 نيخسرف ةفاسم ودعلا نع دعبي ام ىلإ لصو ىتح ةدحاو

 008 ماع ةجحلا يذ نم نيرشعلاو عبارلا تبسلا موي يف

 ةرارح نأ الإ .ردعلا ءاقل ىلإ يلاتلا مويلا يف هجوتو

 . رخآ موي ىلإ موجهلا ءىجري هتلعج سفطلا
 ةجحلا يذ نم نيرشعلاو عبارلا «ءاثالثلا موي يفو

 نويوفصلا

 بلق يف هتاوق فوفص ليعامسإ هاشلا مظن ه108 ماع

 .ودعلا وحن كرحتو نيحانجو

 «لبج حفس يف هتاوقب ًاركسعم دارم ازريملا ناكو

 لاتقلا هتاوقل ىنستيل طبارتم فص ىف هتيعفدم بتر دقو

 ”باجسالل اهرارطنقا لاح نق اهناغ

 غلب امئيب لتاقم فلأ نيعبسلا زهانت هتاوق تناكو

 غلبو ًافلأ نيثالث ةياور يفو ًافلأ رشع ينثا نيبوفصلا ددع

 دارم ىلإ ينامثعلا ناطلسلا اهب ثعب يتلا عفادملا ددع

 . عفدم ةئامثالث ازريم

 نأ لبق ناديملا ىلإ ناسرفلا لوزنب ةكرعملا تأدبو

 تقلطنا اذإ ىتح ءاهنارين قالطإب مهتيعفدم رشابت
 رعذلا بدف ًادصح مهدصحت تذخأ ةيعفدملا

 ىلإ نورقهقتي اذخأف ء.مهفوفص يف بارطضالاو
 ةرطيسلا هلاجر ضعبو دارم ازريملا لواحو مهعقاوم

 ىضوفلا نييوفصلا نم جوف لغتساو «عضولا ىلع
 موجهلاب ءىجوف يذلا ازريم دنولا ىلع اومجهف ةدئاسلا

 لئابقلا ءاسؤر بسحف هركسعم نم بناج ىلإ زاحناف
 مهنم لك ىولف ءًارارف هذه هتكرح هشيج يف ءارمألاو

 ةداق دهاشو ءيش ىلع يولي ال قلطناو هداوج نانع

 ىلإ نويوفصلا لصوو «نيبراه مهوعبتف كلذ شيجلا
 . اهلاجرب فيسلا اولمعاف ةيعفدملا

 بل» باتك بسح دارم شيج رئاسخ تغلب دقو
 تاوقلا تمنغو «ءصخش فالا ةرشع «خيراوتلا

 ةحلسألا نم ةريبك تايمك ةكرعملا كلت ىف ةيوفصلا

 ءامعز نم ديدعلا ناك ثيح «ةسيفنلا ةقعدألاو لويخلاو

 نامركو سرافو برعلا قارعو مجعلا قارع تايالو

 بابسأ ةكرعملا ضرأ ىلإ مهعم نيبحطصم ناتسزوخو
 يف ةمينغ عقوو ريثكلا ءيشلا اهنم عمجتف هافرلاو فرتلا
 . نييوفصلا يديأ

 ديصلل رزؤملا هرصن دعب ليعامسإ هاشلا فرصناو

 ازريملا نأ هغلب نيعوبسأ دعبو «ءسفنلا نع حيورتلاو

 ىلإ هجوت ةكرعملا ضرأ يف هتميزهو هبره دعب دارم
 اهرئاشعو سراف لئابق دشحب رشابو ءاهيف ماقأو زاريش



 نويوفصلا

 ىلإ هلسرب ثعبو ؛برعلا قارع رئاشعب رصنتساو
 وذ ةلودلا ءالع كلذكو يرصملاو ينامثعلا نيطالبلا

 .ددملاو نوعلا مهدمتسي ركب رايد ةيالو مكاح ردقلا

 داعتسا كرت ام اذإ هودع نأ ليعامسإ هاشلا نميأو

 .ًاريسع ًارمأ هل يدصتلا حبصأو هتكوش تيوقو هتوق

 ناذمه فياصم زاتجاف «هيلإ ريسملا ىلع مزع مث نمو

 مكاح درمت ربخ هغلب مق غلب املو ءًابونج هجتاو
 يه هذه رادمتسرو .يوالجلا نيسح ريمألا رادمتسر

 (راوخ) لابجو دنوامد دودح نيب ةدتمملا ضرألا

 ردحنت يتلا زربلأ لابج ممق نمو «ةيبونجلاو ةيلامشلا
 نيسح ريمألا بستنيو اهلوهس ىتح ناردنزام وحن

 لالقتسا نالعإ ىلإ ردابف «ةقيرع ةلئاع ىلإ يوالجلا

 ًاعيمج ناريإ عاضخإب عمط لب كلذب فتكي ملو هدالب
 ةوعوو هل ةينامثعلا ةلودلا نعيرخت دعب كلو. «ةغطلسل
 . هترصنب ولنويوق قآلا ةلود ءارمأ

 رهو يلغوأ توقيأ كيب سايلا ليعامسإ هاشلا رمأو

 ةوق سأر ىلع (نيماّرو) ىلإ هجوتلاب لاطبألا هتداق دحأ
 مهب ريسلاو نيعوطتملا دشحو اهيف ةركسعلل ءهعابتأ نم

 نادمه نحن اهي حرسأو تارك مججتت « نسج لادعل
 .يوالجلا ةاقالمل

 هتماقإ رقم يف ليعامسإ هاشلا ىلع دفاوتت تذخأو

 نيلمحم ءامعزلاو ماكحلا لسر مق يف مث دنولا يف

 .هل ةعيبلاو ةعاطلا نع برعت يتلا لئاسرلاو ايادهلاب

 دزيو نامرك تايالو ماكح نم دحأ فلختي ملو

 لوخدلاو هتعيابم نع ناتسدركو هاشنامركو ناهفصأو
 . هتعاط يف

 نمو ناهفصأ ىلإ ةهجوتم مق ةيوفصلا ترداغو
 نود هريس الصاوم راغليأ قيرط كلسو ءزاريش ىلإ كانه

 ىلإ بره دارم ازريملا نأ ملعف زاريش لخد ىتح فقوت
 .دادغب ىلإ اهرداغف اهيف ةماقإلا ىلع ؤرجي ملو ءرتشوش

 هاش لوصو ربخب اهؤارمأو سراف ءامعز ملع نإ امو

 نيعئاط نيعيابم هيلع نودفاوتي اوذخأ ىتح مهتيالو ناريإ

 حيتافم نولمحي نوصحلاو عالقلا باحصأ لبقأو

 قادوا

 .نيعئاط هاشلا ىلإ اهنومدقير مهنوصحو مهعالق

 ةلازإل اهلالخ ىعس سراف يف ةدم هاشلا ماقأو

 ظفحب ةليفك ةديدج نيناوق نسو روجلاو ملظلا بابسأ
 اهلهأ هلبقتساف «ناشاك ىلإ اهرداغ مث ماظنلاو نمألا

 . الفاح الابقتسا

 يضاقلا طاحأ ناشاك يف ليعامسإ هاشلا ةماقإ ءانثأو

 هقطنمب هاشلا بجعأ ثيح «هبرقو هتياعرب دمحم
 ناكف ةرادصلا بصنم ىف هنيعف ءهلئاضفو هتحاصفو

 . يناليبلا نيدلا سمش انالومل بصنملا اذه يف ًاكيرش

 ةرتف لالخ مظنف هتمهم يف دمحم يضاقلا طشنو

 عيمجو سرادملا نوؤشو فاقوألاو ءاضقلا رومأ ةريصق

 نيعو هتناكم تدادزاف ءملعلاو ةفاقثلاب ةقلعتملا رومألا

 . هاشلل ًايئان

 يف حارفألاو تالافتحالا مايأ نم هاشلا غارف دعبو

 .اهيف ءاتشلا ىضمأف مق ىلإ رداغ ناشاك

 نييرادمتسرلا ىلع ءاضقلا

 عالقلا رثكأو زربلأ لابج ممق ىلعأ رادمتسر لمشت

 نيسح ايكريمألا جرخ امنيحو ؛ًاماكحتسا نوصحلاو
 ًاعالق ثدحتسا «ليعامسإ هاشلا ةعاط ىلع يوالجلا

 . ىرخأ ةنيصح

 فلأ رشع ينثا نم ًافلؤم ًاشيج نيسح ايك لكشو
 برحلا تامزلتسمب هزهجو الماك ًاماظن همظنو .لتاقم

 شيجلا اذه ىلإ ةفاضإو «ةيرهشلا بتاورلا هل فرصو
 نيذلا ناردنزامو رادمتسر لاجر نم ديدعلا كانه ناك

 مادختسا يف نوراجي ال ءالؤه ناكو ,ءهباوقحتلا

 . بارحلا يمرو ساوقألا

 نايعأو ءارمأ كانه ناك ًاعيمج ءالؤه ىلإ ةفاضإو
 دعب هيلإ مهتاوقب اومضنا نيذلا ةيردنيابلا ةليبقلا فارشأو
 هاشلا مكحل نوضفارلا ناك كلذكو ء«دارم ازريملا ةميزه

 رس هب نوقحتلي ةنسلا نيدلا لاجرو نايعألاو ليعامسإ

 مين لك يف
 يف سايلا ريمألا فقوتب يضقت رماوألا تناكو



 ءءء

 اذإ نيسح ايك تاوقل يدصتلاو راسمركو نيماّرو دودح

 (لهبه) رهن قيرط وأ (بآ مج) رهن قيرط ربع تفحز ام
 هغلب اذإو ءودعلا تاكرحت ةبقارمو ءراسمرك رهن وهو
  موجهلاب ردابي ددملا

 ىلإ ليعامسإ هاشلا هجوت رابخأ نيسح ايك تغلبو
 ؛ ةيفاكلا تاوقلا ىلإ رقتفي كيب سايلا نأ ملعو زاريش

 :ركناويأ ىلإ ًاهجوتم (بآ مج) قيرط هشيجب كلسف
 ةعلق لخدو ةقطنملا كلت دودح نع هتاوقب سايلا عجارتف

 ةرتف نيسح ايك اهرصاحف ءاهب مصتعاو نيماّرو يف جريأ

 «ةعيدخلاو ركملا ىلإ دمعف ىودج نود اهلوخد لواحو

 فوقولا نع زجاع هنأ هل روصيل سايلا ىلإ ًادفو لسرأف

 طسوتلا هنم سمتلي مث نمو يوفصلا هاشلا تاوق هجوب

 .امهنيب ءادعلا ءاهنإل نيفرطلا نيب

 هتعاجشو هتناكم مغر ًاطيسب ًالجر سايلإ ناكو

 طلتخاو هتعلق نم جرخو ةليحلا هيلع تلطناف
 ناكو ءماعطلا ةدئام ىلع مهعم سلج مث نييرادمتسرلاب

 نم ةأجف جرخف هعم نمو هلتقل أرمأ ربد دق نيسح ايك
 هيقفارمو سايلإ اوعطقف مهفويسب هدونج ضقناو طاطسفلا
 .نورخآ رسأو هدونج نم ديدعلا لتقو ًابرإ

 طاشتساف ةنايخلا هذه ءابنأ ليعامسإ هاشلا تغلبو

 لابجلا تذخأ نيح ءاتشلا لصف رخاوأ ىفو ءًابضغ

 ةنيدم شابلزقلا تاوق ترداغ جرلثلا تاقبط نم ىرعتت
 ةهجوتم ه9١9 ماع ناضمر نم رشع يناثلا مويلا يف مق

 (نادنخ لب) ةعلق رمألا ءىداب تمجاهف ءرادمتسر ىلإ

 هبشي قيمع قدنخ اهب طيحيو عفترم لبج قوف ةعقاولا
 . هعافتراب لابجلا اهروس يهاضيو يداولا

 طيحأف ءةعلقلا ةطاحإب هتاوق ليعامسإ هاشلا رمأو

 نارينلا لعاشم تقلطأ يلاتلا مويلا يفو .اهب

 اهريثأت نود تلاح راطمألا ةرازغ نأ الإ ءاههاجتاب

 اهروس قلست نيلواحم اهيلع موجهلاب نويوفصلا رشابف

 تناكف .مهماهسي مهنوقشري نوعفادملا حارو
 اوحجن ىتح ىرخأ تاعامج اهيلتل طقست تاعامجلا

 تحتفو مهقافرل مهملالس اولدأو ءروسلا ءالتعا يف

 نويوفصلا

 تردص مث نيعفادملا نم ديدعلا لتقف باوبألا

 يناثلا يف ةثداحلا هذه تناكو ءاهيف نم ةدايإب رماوألا

 .لاوش رهش نم

 نويوفصلا هجوت (نادنخ لي) رمأ نم غارفلا دعبو

 دنوامد ةبصقب اورمف رادمتسر ةمصاع (هوك زوريف) وحن

 مهعيب نع اوعنتما نيح اهلهأ نم فالخلا اورعشتساو

 ًائيش اوبهنو اهلهأ ضعب اولتقو اهولخدف عاتملا ضعب
 .اهعاتم نم اليلق

 ةناصحلا نم ريثكب زيمتت (هوك زوريف) ةعلق تناكو
 نم برض اهحتف نأ نهذلا ىلإ ردابتي ثيحب ةعنملاو

 نيعفادملا ةوقو اهتعنمو اهعقوم ىلإ ةفاضإإلابف «لاحملا

 نم ةريبك ريداقم اهيف رفوتت تناك ءمهتدالجو اهنع

 نم ةليوط ةرتفل يفكي امب ةيبرحلا ةريخذلاو نؤملا
 ةدعاسم ىلإ جاتحت وأ هب رثأتت نأ نود راصحلا

 . ةيجراخ

 زوريف ةعلق دودح نييوفصلا تاوق تلصو املاحو

 نم فالآ خفنو برضب ليعامسإ هاشلا اهرمأ ءهوك
 تعزعز ةميظع ةجض تئدحف قاوبألاو لوبطلا

 ىلع تقلطأ يلاتلا مويلا يفو ةعافدملا تاوقلا تايونعم

 ماهسلاو نارينلا لعاشم ةعبرألا اهبناوج نم ةعلقلا

 سماخلا نم تاشوانملا ترمتساو ةليقثلا روخصلاو

 ايك يلع اهمكاح كردأ مث ؛هرخاوأ ىتح لاوش نم رشع

 سمتلي لبقأو هقنع ىلع فيسلا عضوف هتمواقم مقع

 تاوقلا لتقب رمأ مث .هنع افعف هحفصو هاشلا وفع

 رئاس ةياعرو ولنويوق قآلا دارفأ اميس ال ةعفادملا

 . ىنسحلاب مهتلماعمو يلاهألا

 هغارف دعب هتاوق سأر ىلع ليعامسإ هاشلا كرحتو

 ةعلق وحن ًاهجوتم (هلبه) رهن ربع هوك زوريف لالتحا نم
 نيسح ايكل ريخألا أجلملا ةباثمب تناك يتلا (اتسا)

 هشيجب نيفحازلل يدصتلا ىلع ريخألا مزعو «يوالجلا
 لضفأب هزهج يذلا لتاقم فلأ رشع ينئا نم فلؤملا
 . ةلئاط ًالاومأ هيلع قفنأو ةحلسألا

 (رس هب امري) قيرط ًاكلاس هتعلق نيسح ايك رداغو



 نويوفصلا

 نميألا '”شابلزقلا حانج لوح فافتلالل (هنيبرك ةعلق)و
 رذحلا ةياغ يف ليعامسإ هاشلا ناكو .ًاليل هتمجاهمو

 هتاوق ةريخب هزهجف نميألا هحانج ىلع ًاموجه عقوتيو

 . هتداقو

 ةبهأ ىلع مهافلأف شابلزقلاب نيسح ايك ىقتلاو
 نيفرطلا نيب ةكرعملا ترادو موجهلاب هوردابو دادعتسالا

 هتاوقب عرسأو ةمواقملا ىودج مدع نيسح ايك كردأف

 .اهيف ماصتعالل (اتسا) ةعلق وحن

 تارغث ثادحإ ةبوعصو هتعانم ظحالو روسلا صحفتف

 ةعلقلاب طيحي (هلبه) رهن نأ ظحال رخآ بناج نمو
 ىلع نودمتعي اهلهأ نأ قيقحتلا دعب ملع مث قدنخلاك

 رمأو مهنع هعطق ررقف برشلا هايم نيمأت يف رهنلا اذه

 هذه ذيفنتب شابلزقلا تاوق نم ةريبك ةعامجو كيب نيسح

 شطعلاب ةعلقلا ناكس بيصأف «لوألا كلسملا رمطو

 بحطصاف هتمواقم مقع نيسح ايك ىأرو «هنم اوجضو

 ىلإ ةعلقلا نم جرخو أرسق ولماش كيب دارم لوألا هقيفر

 . شابلزقلا ركسعم

 ردصم ناك يذلا ولماش كيب دارم ذخأو ًاموي نيئالثو

 نم صفق يف نيسح ايك سبحو ًابرإ عطقف داسفلاو ةنتفلا

 حرجف نيمارو دودح يف هسارح لفاغ هنكلو «ديدح

 . كله ىتح ةثالث وأ ناموي هيلع ضمي ملو هسفن

 يذلا ناكملا سفن ىف تام نيسح ايك نأ بيجعلاو

 ءصفقلا نم هتئج جرخت ملو ءًاردغ كيب سايلا هيف لتق

 . ينامثعلا ريفسلا مامأ ناهفصأ يف تقرحأ ىتح

 (اتسأ) ةعلق دودح ىف ليعامسإ هاشلا ةماقإ ءانثأ يفو

 )١( يوفصلا ليعامسإ شيج مهنم فلأتي نيذلا مه :شابلزقلا .

 : (شابلزقلا ثحب :مجار)

 غم

 فحتلا عاونأب ناليي نم نسح ازريم ايكراك هيلإ مدق
 هسمل امل ًاراح ًابيحرت هب بحرو هفطعب هرمغف ايادهلاو
 هترجه ءانثأ دادولاو ةبحملا نم هتلئاعو هيخأ يفو هيف

 .ناجيهال ىلإ

 ءارمألا نم ددع ليعامسإ هاشلا ىلع مدقو

 مهب بحرف هتعاط يف لوخدلاو هتعيابمل نيينايروبلا
 نذأ مث شابلزقلا ناجيتب مهجّوتو مهيلع علخو مهمركو
 . مهرايد ىلإ فارصنالاب مهل

 ةقرفتم ثداوح

 ماع يف تلصح يتلا ركذلاب ةريدجلا ثادحألا نم

 دوصقملاو ةيوفصلا ةرسألا ءادعأ ةبقاعم هه١

 لاتق يف اوكرتشا نيذلا صاخشألا مه ءادعألا ءالؤهب

 .يوفصلا رديح ناطلسلا

 ةبسانمب نويوفصلا اهماقأ يتلا ءازعلا ميسارم دعبف

 نيلئاس ءاعدلاب اوهجوت .رديح ناطلسلا داهشتسا ىركذ

 اذهل ناكو ءرديح ناطلسلا ةلتق نم مهل مقتني نأ هللا

 قيقحتلا ىلع مزعف ليعامسإ هاشلا ىلع رثؤم عقو ءاعدلا

 ةمهملا هذه طانأ مث نمو .هيبأل رأثلا ذخأو رمألا يف

 .هدد كيب لاذديإب

 نيكرتشملا ةفرعم يف ةريبك ًادوهج كيب لادبإ لذبو
 اولانو ةيهنم ديلقلا ىلع فرغت ردي ناطلسلا لك: يف

 بهذملا ءادعأ ةفاخإ يف رود كلذل ناكو ءمهباقع

 اودتراو شابلزقلا فوفصب قاحتلالا ىلإ اوردابف يعيشلا

 تيب لآ ءالوب اورهاظتو ةدحوملا ةيناريإلا تاعبقلا

 . 26 لوسرلا

 هذه ىف تثدح ىتلا ىرخألا ةمهملا ثادحألا نمو

 كو «ناجيهال يف تابارطضالا عوقو ؛ةنسلا

 دمحأ ناطلسلا هنبا ناكو «نسح ناطلس ايكراك اهمكاح

 هعادتساف ؛«ليعامسإ هاشلا ركسعم يف كاذنآ ًادوجوم

 ثعبو ناليب ىلع ًامكاح هنيع مث هتياعرو هفطعب هلمشو

 نم ًاددع لتقو اهلخدف شابلزقلا نم جوف يف اهيلإ هب
 ةرتف ترمتساو ؛هيبأ لتق يف اوكراش نيذلا ءارمألا

 .ةنس نيرشع همكح



 2غ

 «ىرخأ ةمهم ةثداح تلصح ةنسلا هذه ءاتش ىفو

 ناسارخ يف ءايوقألا ةينايروبلا كولم رفا فرح كيب

 يذ نم رشع سداسلا يف ارقياب ازريم نيسح ناطلسلا

 ازريم نامزلا عيدب هانبا هفلخف .ه١١9 ماع نم ةجحلا

 كبزوألا مرجهل اضرعت امهنكلو ازريم نيسح رفظمو
 . ناسارخ يف اعساو ارامد موجهلا ثدحأو

 كانه غلبأف (نزوأ لزق) ىلإ ليعامسإ هاشلا هجوتو

 نم ًاددع هلوح عمج دق درك مراص ىعدي ًاصخش نأ

 نم برقلاب أرقم هل ذختاو داركألا قرطلا عاطقو شابوألا

 نيعرازملاو راجتلا نم جارخلا ذخأ ىلإ دمعو سورب
 .بهنلاو بلسلل لفاوقلا ضرعو

 ىلع ضقناف «ةرغ نيح ىلع هذخأ ىلع هاشلا مزعو
 لوصو لبق مهعقاوم اوكرت دق اوناك داركألا نأ الإ هعقوم

 مهكالمأ عيمج تعقوف «رارفلاب اوذالو نييوفصلا شيج

 . مهوكلهأف مهضعب اوبقعتو شابلزقلا يديأ يف

 ةرم (درك مراص) جرخ ه5 ماع عيبر يفو

 يف ثاعو مهرارشأو داركألا شابوأ عمجو ىرخأ

 ولنامارق ناخ ماريب ليعامسإ هاشلا رمأف ؛ًاداسف (ةيمورأ)

 . هبيدأتو هيلإ هجوتلاب ةفيلخ كيب مداخو

 نم اهتيحض حار ةيراض ةكرعم نيفرطلا نيب ترادو
 ولماش كيب يدبع امه مهتداق رابك نم نانثا شابلزقلا

 رارفو شابلزقلا راصتناب تهتناو ول هكت يلع مراصو
 لتقمو هشيج ةداق نم ددعو هناوخإو هنبا رسأو ءمراص

 . بهنلل هتليبقت تضرغعو «هعابتأ نم ديدعلا

 ردقلا ىذ ةلودلا ءالع عم برحلا

 ىلع ليعامسإ هاشلا مزع ه917 ماع عيبر يفو

 دارم ازريملا نأ عمس دقف ءولنويوق قآلا ةنتف رباد عطق

 ءالع ىلإ أجلف دادغب ىلإ هرارف دعب ركب رايد ىلإ هجوت

 زيهجتب نانثالا رشابو «هتنباب جوزتو ردقلا وذ ةلودلا
 سانلا لاومأ ىلع يدتعي شيجلا اذه ذخأو ءريبك شيج

 نمأي ركب رايد يلاهأ نم دحأ دعي مل ىتح .مهضارعأو

 ليعامسإ هاشلا لصت ىوكشلا لئاسر تذخأو

 نويوفصلا

 نولكشي كاذنآ اوناك نيذلا ةعيشلا لئاسر اميس ال ؛ىرتت

 رايد حتفل ريسلا ررقف .ركب رايد يلاهأ نم ةريبك ةبسن
 تاوقلا ءاعدتساب رمأو .مهتنحم نم اهلهأ ذاقنإو ركب

 نارأو ناجيبرذآو قارعلاو نامركو سراف تايالو نم

 .ناتسرلو ناتسدركو

 .ناجنزرأ ىلإ اهب هجوتف تاوقلا تعمتجاو

 يرفصلا شيجلا كرحت رابخأ ةلودلا ءالع تغلبو

 مث هتداق رابك ىلإ ةنيصحلا هعالق ةسارح ةمهم لكوأف

 هاشلا ةضبق نع ىأنم يف نوكيل ناتسب ةيالو ىلإ هجوت
 ْ . ليعامسإ

 ناجنزرأ رداغف ةلودلا ءالع رارفب هاشلا عمسو

 راصتخال ةينامثعلا يضارألا ضعب زاتجاو «هراثآ بقعتل

 رمي رهن فافض غلب ىتح ىنسحلاب اهلهأ لماعو ةفاسملا

 . كانه ركسعف ناتسب نم برقلاب

 مسقف هعضو ةروطخ كردأ دق ةلودلا ءالع ناكو

 ىلإ امهادحإب ثعبو «نيتعومجم ىلإ هيوذو هتلئاع
 رصم ناطلس ةموكحل ةعبات كاذنآ تناك يتلا ماشلا

 ددعب هجوت مث «ةينامثعلا يضارألا ىلإ ىرخألاب ثعبو
 لابجلا ىلعأ نم وهو انرد لبج ىلإ ردقلا وذ لاطبأ نم

 .هب مصتعاف ةقطنملا كلت يف

 هاشل يدصتلا اوررقف ردقلا وذ ةليبق ءامعز عمتجاو

 مويلا يف شابلزقلا تاوق ءازإب مهتاوقب اوركسعو ء«ناريإ
 رهن فافض ىلع ةريخألا تاوقلا لوزن نم ثلاثلا

 . ناتسب

 ىتح ترمتسا ؛نيفرطلا نيب ةيراض ةكرعم ترادو
 نود يلاتلا مويلا يف ةركلا ناشيجلا دواعو «ليللا لولح

 مويلا ناك ىتح .؛همصخ ىلع أرصن امهدحأ زرحي نأ

 ردقلا وذ دونج ذخأ ىتح راهنلا فصتني دكي ملف ثلاثلا

 . فيسلا مهيف اولمعأف شابلزقلا مهبقعتو .رابدألا نولوي
 نرلتقي اوقفطف «هئادعأ رايد حتافلا شيجلا لخدو

 سانلا سوفن يف رعذلا بد ىتح ؛نوقرحيو نورمديو
 ةعاط يف مهلوخد اونلعأف ةرواجملا تايالولا ناكس نم

 . ناريإ كلم



 نويوفصلا

 ةنيدم ىلإ كلذ دعب شابلزقلا تاوق تهجوتو
 وذ ةليبق عمجتل ازكرم تناك يتلا ةنيصحلا توبرخ

 تاشوانم تعقوو ًاديدش ًاراصح اهيلع برضف ءردقلا

 يف ةرغث ثادحإ يف شابلزقلا حلفأ مث نيبناجلا نيب
 نامألا ليعامسإ هاشلا ىطعأو اهومحتقاف ةنيدملا نصح

 هاشلا ىلع اوملسو ًاجاوفأ مهتنيدم نم اوجرخف اهلهأل

 . هتعاط يف اولخدو

 ردابف ةرواجملا تايالولا توبرخ ةنيدم ربخ غلبو

 مهندم حيتافم لاسرإ ىلإ ركب رايد تايالو ماكح عيمج

 «ليعامسإ هاشلا ىلإ فحتلاو ايادهلاب اهنيقفرم مهعالقو

 ناخ نيع مث ءاطعلا مهل لزجأو هناسحإو هفطعب مهلمشف

 رايد ىلع امكاح هتداق رابك دحأ وهو ولجاتسا دمحم

 «طالخأ ةيالو ىلإ ًاهجوتم كل دعب ةقطنملا رداغو ءركب
 دحأ وهو كيب نيدلا فرش قيرطلا ءانثأ يف هيلع لبقأف

 ًالمحم سيلتب ةنيدم هزكرمو ناتسدرك ماكح ربكأ
 نم هبرقو همودقب بحرف ءايادهلاو فحتلا فانصأب

 . هسلجم

 هتاوق نم فالآ ةعضبب ولجاتسا يكب دمحم هجوتو

 هنود اهباوبأ كيب شيمشاق اهمكاح َقْلَعَف ديمح ةنيدم ىلإ
 ةدعل هجاوف ءارحصلا يف ةركسعلل ناخ دمحم رطضاو

 هذه عمو .فلعلاو نؤملا ةحشل ةيساق ًافورظ مايأ

 .ةركسع مجاهت داركألا لئابق تناك فورظلا

 ترادف داركألا ةمجاهم نم ادب ناخ دمحم ري ملو

 ناخ دمحم فيلح رصنلا ناك نيبناجلا نيب ةيراض ةكرعم

 . هشيج دارفأل ةيفاك ةنوؤمو ةريثك ةريخذ منغف

 ثعبف «ديمح ةنيدم ىلع ةركلا ناخ دمحم داعأو

 هدمتسي ردقلا وذ ةلودلا ءالع ىلإ هصاوخ دحأ اهمكاح

 ةركفلا تقارف .ةنيدملا هميلستب هل دهعتيو ددملاو نوعلا

 مغر ديمح ةنيدم ىلع ةرطيسلا ىلإ حمطو «ةلودلا ءالع

 . شابلزقلا تاوق هجوب همازهنا

 كيب مساق هنبا ثعبف «ةدوربلا ديدش سقطلا ناكو

 شيج يف كيب ناودرأ رخآلا هنباو ناليق وراسب فورعملا
 . لتاقم فالآ ةرشع نم فلؤم

 ع

 نم ًايفاك ًاددع كلتمي ولجاتسا ناخ دمحم نكي ملو

 ترادو ولجاتسا ةليبقب فقوف نيفحازلل يدصتلل تاوقلا

 نم ريثكلا اهيف عقو نيبراحتملا نيب ةيساق ةكرعم
 هتعاجشب فورعملا ناليق وراس عقو مث ءاياحضلا
 «شايلزقلا تاوق رسأ يف كيب ناودرأ هوخأو هتلاسبو

 ةرثك مغر رقهقتلاب تذخأو امهتاوق فوفص تبرطضاف
 نم ديدعلا نولتقيو اهنوبقعتي شابلزقلا ذخأو ءاهددع

 .نيريمألا لتقب ولجاتسا رمأ مث ءاهدارفأ

 يلم ىلع هعموعش زاجل عبلا ناك ليفت ةواضو

 كيب شيمشاق اهمكاح اهب نصحتو «ىرخأ ةرم ديمح
 اوحتفف هل عايصنالا اوضفر اهلهأ نكلو «عافدملا دعتساو

 ىلع ضبقلا يقلأف «شابلزقلا تاوق هجوب باوبألا
 ركب رايد يف وجلا الخو ؛لتقو ولصوم كيب شيمشاق
 . هتبيه تدادزاو هتكوش تيوقو ولجاتسا دمحمل

 هدنج ةميزهو هينبا لتقم رابخأ ةلودلا ءالع تغلبو

 ىرخأ ةرم ردقلا وذ تاوق دشحب رشابو .هترئاث تراثف
 ةدابق تحت مهريسو لتاقم فلأ رشع ةسمخ اهنم عمجف

 ذخأو هودع نم ماقتنالل كيب دمحأو خرهاش روك هينبا

 .نيليتقلا هينبال رأثلا

 فالآ ةثالث يف هودع ءاقلل ناخ دمحم دعتساو

 رصتنا نيفرطلا نيب ةكرعم ترادو ؛ شابلزقلا نم لتاقم

 دمحأو خرهاش روك رقم ىلإ لصوو ناخ دمحم اهيف

 تأر امدنعو ءامهباحصأ نم ديدعلا لتقو امهلتقف كيب

 ىلع رفت تذخأ ءاهيدئاق لتقمو اهبلق تتشت تاوقلا

 .اههجو

 لتفو ةلودلا ءالعب ةيلاوتملا مئازهلا قاحلإ دعبو

 منتغاف ءهرطخ لقو هتكوش تنهو .هيوذو هئانبأ

 «هلتقو همجاهف ميدق ءادع امهنيب ناكو ةصرفلا ناطلسلا

 «نيتقرف ردقلا وذ ةليبق تقرتفاو هتومب هتلالس تهتناف

 ىرخألا تمضناو ينامثعلا ناطلسلاب ةدحاو تقحتلا

 شابلزقلا تاعبق اودترا ثيح ليعامسإ هاشلا راصنأ ىلإ

 . ةيفوصلا يديرم كلس يف اولخدو

 فلأتت تناك ردقلا وذ ةليبق نأ نوخرؤملا ركذ دقو



 غم

 مهكولم رخآ ةلودلا ءالع ناكو «ةئئاع فلأ نينامث نم

 يف هكلمب ظفتحا نيح هريبدت نسحو هتسايسب زيمت دقو
 ةلودلاو ةينامثعلا ةلودلا امه نيتيوق نيتلود راوج

 . ةيرصملا

 هنأب (ارآ ملاع خيرات) هباتك يف كيب ردنكسا ركذيو

 هعابتأ ضعب سبلي نوينامثعلا ءارفسلا هيلإ مدق اذإ ناك

 ةلودلا لسر مهنأب ءارفسلل لوقي مث ءيرصملا يزلا

 ةينامثعلا ةلودلا ىلع هضيرحتل اومدق دقو هيلإ ةيرصملا

 تاقالعلل همارتحال مهضيرحتو مهتوعد ضفر هنكلو
 مدق اذإ سكعلا لعفي ناكو «ةينامثعلا ةلودلا عم ةيدولا

 . ةيرصملا ةلودلا ءارفس هيلإ

 ولنويوق قآ دارم ازريملا أجل ةاودلا ءالع لتقم دعبو
 ىلع ريخألا مزع نيحو «ميلس ينامثعلا ناطلسلا ىلإ

 هتقفارم يف احالص دارم ري مل ناريإ عم برحلا لوخد

 هعابتأ عمجف ركب رايد ىلإ مدقو هنع لاصفنالا لضفف

 .افروأ ةنيدم لالتحال مهب راسو اهيف

 شابلزقلا تاوق ديب كاذنآ افروأ ةنيدم تناكو

 .راجاق ناطلس هجأ وه ليعامسإ هاشلا لبق نم اهمكاحو

 ةثامنامث يف هودع لاتقل هنصح نم ناطلس هجآ جرخو

 فاللآ ةينامث ودعلا تاوق ددع ناكو «شابلزقلا نم لتاقم

 هشيج قرفتو دارم ازريملا لتقو نافرطلا كبتشاف .لتاقم

 .ولنويوق قآلا ةلالس هلتقمب تضرقناو

 دادغيب حتف

 ناكو  ليعامسإ هاشلا مزع ه914 ماع فيرخ يف

 .دادغب لالتحاو قارعلا حتف ىلع  كاذنآ ناذمه يف

 مث دادغب ىلإ زاريش نم دارم ازريملا بره امدنعف
 رابك دحأ دادغب يف هنع فلختو ركب رايد ىلإ هجوت

 هريبدت نسحب اذه عاطتساو . كيب كيراب ىعديو ؛هئارمأ

 نأ دارم ازريملا اهفلخ يتلا تاوقلاب ةناعتسالابو هتسايسو

 رايد دودح نم تدتماو ةعساش ةقطنم هتطلسل عضخي

 . برعلا طش ىتح ركب
 «ناريإ عيسوت يف ركفي كاذنآ ليعامسإ هاشلا ناكو

 تيقب ةيالو رخآ عازتناو قارعلا لالتحاب أدبي نأ ىأرف

 نويوفصلا

 ىلإ هجوتي نأ لبق «ولنويوق قآلا نامكرتلا ةرطيس تحت
 .ناسارخ

 دادغب ىلإ ثعب ليبسلا اذه ىلع ةوطخ لوأ يفو

 لجر وهو لواسي كيب ليلخ ىعديو هصاوخ دحأب

 ةيرادإلا اياضقلا ىلع فقاوو رومألا قئاقدب طيحم

 لوخدلاب كيب كيراب عانقإ هتمهم تناكو ؛ةيركسعلاو
 درمتلا ةبغم نم هريذحتو ليعامسإ هاشلا ةعاط يف

 .نايصعلاو

 ةرخاف علخب ًالمحم دادغب ىلإ كيب ليلخ هجوتو

 ةعامج ثعبف كيب كيراب همدقم ربخ غليو «نيمث جاتو

 ىلع نيقناخ نم برقلاب هلابقتسال نيبرقملا هباحصأ نم
 ريفسلا بكوم لبقُتساف «دادغب نم مايأ ةثالث ةفاسم

 ناتسب يف نكسأف دادغي لخدأو «مارتحاو ةوافحب

 اهفلخ يتلا ةليمجلا راثالا نم وهو غادب ريب ازريملا
 .دادغب يف نويروميتلا

 ىدتراو هاشلل هعوضخو هتعاط كيب كيراب ىدبأو

 ناجيتلاب سانلا رثكأ جوتو ةيكلملا علخلاو جاتلا

 طالبلا ىلإ اهب ثعبو ةنيمث اياده دعأ مث ةيشابلزقلا
 همساو هئارمأ دحأ هعم لسرأو كيب ليلخ عم يوفصلا

 .يوفصلا طالبلا يف هل اريفس يج هريش قاحسإ وبأ

 ليعامسإ هاشلاب قاحسإ وبأو لواسي ليلخ ىقتلاو
 اهيلإ هاشلا تفتلي ملف ؛هيلإ ايادهلا امدقو ناذمه يف

 . هفطعب هلمشو ىنسحلاب قاحسإ وبأ ريفسلا لماع هنكلو

 نيذلا صاخشألا نم ليعامسإ هاشلا نكي مل

 ريفسلل لاقف تانهادملا مهعدختو تالماجملا مهيضرت

 مدقيلف انتلودل ًاعبات ناك اذإ كيرابل لق :قاحسإ وبأ
 .هءازج لانيسف الإو انرمأ رظتنيلو ءانيلع

 ءهعمس امو هدهاش ام كيراب ىلإ قاحسإ وبأ لقنو
 نأ دعب هفالخ نلعأ مث «ةمواقملا ىلع ريخألا مزعف

 نع شابلزقلا جات علخو «شابلزقلا تاوق مودقب عمس
 عمجف اهيلإ دادغب فارطأ نم لالغلا عمجي ذخأو هسأر

 دادغي نيصحتب رشاب مث . نينس ثالثل يفكي ام اهيف

 . ةمواقملل مزلي امب اهزيهجتو



 نويوفصلا

 همسا عيفر بسن وذ ليلج ديس قارعلا يف ناكو

 بأ فجنلا يف ةهاجولاو ةباقنلا ثرو ةنومك دمحم ديسلا
 ءاهيلع همالف كيراب تافرصت ديسلا ضرت ملو ءدج نع

 . ملظم قمع رثب رعق يف هسبحو هلاقتعاب رمأف

 يف تاوقلا مدقتل كيب نيسح ليعامسإ هاشلا بدتناو

 وحن هجوتف ًاربدم ًالجر اذه ناكو «شابلزقلا نم جوف

 يف ءطبلا ديدش ناكو نيقناخ ىلإ اهنمو هاشنامرك

 لمحُت تناك يتلا ءابنألا لوصو كلذ نم هتياغو ؛هتكرح
 نيمقانلا ةيقارعلا ندملا ناكسل قارعلا لخاد ىلإ ًاعابت

 بارطضا دادزيلو مهتهجاومب اوموقيل مهماكح ىلع

 . هكابتراو كيب كيراب

 داك امف ءهيلإ بهذ اميف كيب نيسح حلفأ دقو

 كيب كيراب ٌسحأ ىتح نيلزنم ةفاسمب دادغب نم برتقي
 هرذحو ناريإ كلمل ءالولا نونطبي هئارمأو هنايعأ رثكأ نأ

 هيلع هسارح جورخ لامتحا نم نوبرقملا هباحصأ

 هبلق نم بعرلا ذخأف .ودعلا تاوق ىلإ هايإ مهميلستو
 ًاقروز بكرف ؛ةنيدملا نم رارفلا ىلع مزعو هذخأم
 . بلح ىلإ هجوتو مالظلا حنج تحت هتصاخب

 ءالعو دارم ازريملا ىلإ بتك دق كيب كيراب ناكو
 ىلإ بره امدنعو .؛ددملاو نوعلا امهدمتسي ةلودلا

 نيسئاي نيبئاخ اهجوتف .دارم ازريملا اهيف ىقتلا بلح
 .ردقلا وذ ةليبقب اهيف اقحتلاف ةلودلا ءالع ةلود ىلإ

 يلاولا رارفب اهنايعأو اهيلاهأ فرع امدنع دادغب يفو

 ناكو رثبلا نم هنومك دمحم ديسلا جارخإ ىلإ اورداب

 ىلع ًايلاو هوبصنف نهولاو فعضلا ىهتنم يف اهنيح
 .دادغب

 مث ىلصو ةنومك ديسلا بطخ ةعمجلا موي يفو

 غلب يذلا كيب نيسح لابقتسال دادغب لهأ رثكأب هجوت
 لالجإب هلماعو ريخألا هب بحرف ءدادغب فراشم ٍذئنيح

 دمحف ءربخلاب ليعامسإ هاشلا ىلإ ثعب مث ماركإو

 ناك يذلا كيب مداخ نيعو ؛هيلع ىنثأو كيب نيسح
 ةيالو ىلع امكاح  ءافلخلا ةفيلخ بقلب ذئنيح بقلي
 . قارعلا

 حلا

 نيلداعلا ءارمألا دحأ كيب مداخ ءافلخلا ةفيلخ ناكو

 بصنملا اذه يف هنييعت ناكف «نيدهازلا نييفوصلاو

 . ةبسانملا لك ًابسانم

 نيحو دادغب بوص هتكرح يكلملا بكوملا لصاوو
 مداخو هنومك دمحم ديسلا هلابقتسال عرسأ اهنم برتقا

 يلاهأ جرخو ؛هنايعأو قارعلا فارشأ نم ددعو كيب

 ناكو ءيكلملا بكوملا ةدهاشمل مهيبأ ةركب نع دادغب

 بكوم داك امف ءاقبألا فالآ مهعم نوبحطصي ءالؤه

 . مهراقبأ اوحبذ ىتح مهيلع لطي ليعامسإ هاشلا

 مهجاهتباو دادغب يلاهأ كولسب رثأتف هاشلا مدقو

 ةضفلاو بهذلا نم ةلئاط ًالاومأ عزوو هفطعب مهلمشف

 يف لزن مث «دادغب يلاهأ نم ءارقفلاو نيجاتحملا ىلع

 ىدامج نم نيرشعلاو سماخلا يف عادوب ريب ناتسب
 همركف هنومك ديسلاب متهاو ه«هه4 ماع نم ةرخآلا

 تنولا يف «ًايموي هراد دنع لوبطلا رقنب رمأو هيلإ هبرقو
 . ماكحلاو كولملاب ًاصاخ لوبطلا رقن هيف ناك يذلا

 حتفلاب ًالفتحم دادغب يف لوألا هموي كلملا ىضمأو

 تابتعلا ىلإ لاحرلا دش يلاتلا مويلا يفو ءرفظملا

 هلع ءادهشلا ديس ةضور لخدف «ءالبرك يف ةسدقملا

 رارجب نينكاسلا ىلع معنأ مث ةاجانملاو ءاعدلاب لغتشاو

 ربقلا صخو ءايادهلاو اياطعلا عاونأب ةينيسحلا ةضورلا
 بهذلا نم ءالطب هئاسكإب رمأو ةنيمثلا فحتلاب فيرشلا

 مرحلا شرفو هقوف بهذلا نم ًاليدنق رشع ينثا قيلعتو
 . ريرحلا نم داجسب

 لامعألا هذهب مايقلا يف هسفنب كراشي هاشلا ناكو

 .نيباوبلاو مدخلا لثم كلذ يف هلثم

 ين فكتعا ءالبرك يف هتماقإ نم ةريخألا ةليللا يفو

 لحترا مث ءاعدلاو ةدابعلاب ًالغتشم حابصلا ىتح مرحلا

 فراشم هيرظانل تحال املف ةلحلا قيرط نع فجنلا ىلإ
 سدقملا دقرملا ىلإ ًاعرسم لجرت فرشألا فجنلا

 ىلإ تفتلا مث «هتبق تحت ءاعدلاو هترايزب فرشتو

 معنأو ءمهل ءاطعلا لزجأو مهمركأف ةندسلاو مدخلا

 ةليل فكتعاو فجنلا ةنيدم ناكس عيمج ىلع ءاطعلاب



 فدل

 ضعب هيلإ ىكتشاف ةلحلا ىلإ داع مث فيرشلا مرحلا يف

 مهل ةيدابلا بارعأ لئابق ضعب جاعزإ نم اهلهأ
 مهنم ةعامج لتقو موي تاذ مهيلع مجهف .مهلفاوقلو

 دادغب ىلإ هجوت مث ؛هدنج ىلع اهمسقف مهلاومأ رداصو
 نيتاه ناكسل ءاطعلا لزجأو ةيمظاكلاو ءارماس ىلإ اهنمو

 . نيتنيدملا

 تارفلا نم رهن قشب كيب مداخ ءافلخلا ةفيلخ رمأ مث

 .ةسدقملا ندملا رامعإب مايقلاو «فرشألا فجنلا ىلإ

 يف نينمؤملا ريمأ مرحل ًانداس هنومك دمحم ديسلا نيعو
 هجوت مث .قارعلا ندم ضعب ىلع امكاح هبصنو فجنلا

 .ناتسزوخ ةيالو ىلإ

 يف شيعت ةيبرعلا لئابقلا ضعب ناك :ةزيوحلا حتف
 ماكح ناكو «قارعلاو ناتسزوخ نيب عقت يتلا ةزيوحلا

 . عشعشملا لآ ةلالس مه لئابقلا هذه

 ءيدئاقعلا ولغلا نم ءيش ىلع لئابقلا هذه تناكو

 . ")هب ةصاخ ةيدابع سوقط تثدحتساف

 ليعامسإ هاشلا بكوك هيف ذخأ يذلا تقولا ىفو

 ىلع ًامكاح نسحم ناطلسلا ناك وكول دو

 هغلب دادغب حتف نم ليعامسإ هاشلا غرف امنيحو «ةزيوحلا
 ولغلا يف اونعمأ نيعشعشملا نأو ضايف ناطلسلا نأ

 . يدئاقعلا

 مكاح ىلإ هاشلا لسر تداع رخآ بناج نمو

 يف لوخدلا ريخألا ضفر ثيح .ضافولا ةيلاخ ةزيوحلا

 «ةيناريإلا ةلودلا ىلإ مامضنالاو ليعامسإ هاشلا ةعاط

 يضارألا لخاد ةلقتسم ةلود ءاقبي ىضري هاشلا نكي ملو

 .اهمكاح بيدأتل ةزيوحلا ىلإ هجوت مث نمو ةيناريإلا

 ينامثعلا ناطلسلا نأ هاشلا غلب تقولا سفن يفو

 هل رهظأ متسر نأو متسر كلملا ناتسرل مكاح لساري

 دوعسم نيدلا مجن ريمألا ليعامسإ هاشلا رمأف ؛ةدوملا

 ىلع كيب نيسحو كيب ماريب ةقفرب ناتسرل ىلإ ريسلاب
 كلملا بيدأتل سراف فالآ ةرشع نم ةفلؤم ةوق سأر

 . نوعشعشمل ل ١ عجار )00(

 نويوفصلا

 . عشعشملا لآ ىلإ وه هجوتو متسر

 نم شابلزقلا تاوق بارتقاب ضايف ناطلسلا عمسو

 ناكو برعلا لئابق نم شيجب اهل جرخف هتيالو دودح
 ساوقألا مادختسا يف نيرهاملا نم ديدعلا مهنيب

 ناح اذإ ىتح ءاهيف رصن زارحإ نيفرطلا نم يأ عطتسي
 ناطلسلا اهيف اولتق ةزكرم ةلمح شابلزقلا نش رصعلا

 .ةريثك ءايشأو الاومأ مهنم شابلزقلا منغو

 ءارمأ دحأ هاشلا نيع راصتنالا اذهل هزارحإ دعبو

 لوفزد ىلإ هجوت مث «ةزيوحلا ىلع ًامكاح شابلزقلا
 هتيانعب هاشلا هلمشف «ةعلقلا حيتافمب هيلإ اهمكاح عرسأف

 .ةمواقملا مزتعي اهمكاح ناكو رتشوش ىلإ هجوت مث

 نإ ام هنكلو ةنيصح ةعلق يهو لسالسلا ةعلق يف ماقأف

 كردأ ىتح هتعلق وحن فحزت شابلزقلا لفاحج ىأر

 ايادهلا لمح ىلإ ردابف ءهب قدحملا رطخلا مظع

 ةقفرم اهمدقف شابلزقلا ركسعمل ةبسانملا فحتلاو
 .رتشوش حيتافمب

 ركسعت شابلزقلا تاوق تناك يذلا تقولا يفو

 ريمألا ءاعدتساب ليعامسإ هاشلا رمأ ءرتشوش نم برقلاب
 .كيب ماريبو كيب هللب ناتسرل رمأ ةطانإو نيدلا مجن

 ناتسرل مكاح ىلع امهطوغض نم ناريمألا ناذه ددشف

 لابجلا سوؤر ىلإ هزكرم نم برهف متسر كلملا

 ىلع شابلزقلا اريمأ ىلوتساو ءاهب مصتعاف ةقهاشلا

 هاشلا فطع دادرتسا نم ادب ري ملف ؛هكالمأ عيمج

 هاشلا ركسعم ىلإ هلمحو همالستسا لاح ىف هب ىذألا

 .ًامركم ًاززعم

 روهشملاو ليوط نمز ذنم ًايعيش متسر كلملا ناكو
 يبأ يلع نب سابعلا ىلإ اهبسن يف عجرت اهنأ هتلئاع نع

 ًاززعم هالمحو هبلط كيب ماريبو كيب لبقف . هلئكلظ بلاط



 نويوفصلا

 ذخأ ىتح هترضح ىلإ لصو نإ امو .كلملا ركسعم ىلإ
 هاشلا ناسحتسا لانف «ةبذعلا ةيرللا ةغللاب ًاراعشأ دشني

 رهاوجلا عاونأب هتيحل نييزتب رمأف ءهفطع ردتساو
 ناك امب ههجو نييزتو ساملألاو توقايلاو ءىلاللاو

 .ءامدقلا ناريإ كولم هلعفي

 ركسعم يف لاحلا كلت ىلع متسر كلملا ثكمو

 حبصأ ىتح هاشلل ةصاخلا تامدخلا يف لغتشي شابلزقلا

 ىلع ًامكاح هداعأف هيلع معنأ مث «نيبرقملا هباحصأ نم

 .ناتسرل

 يه ةيسابعلا ةرسألاب ةامسملا متسر كلملا ةرسأو

 ناتسرل تمكح دقو «ناريإ ىف ةفورعملا رسألا ىدحإ

 نرد نش اما اقوم تلتسان يالا ةلودلا يزال

 هذهل نيديرم ىلإ تلوحت ىتح ةيرللا لئابقلا عيمج
 بهذملل ةلئاعلا هذه عابتا نم مغرلا ىلعو .ةلئاعلا

 طبترت تناك اهنإف ةيرللا لئابقلا رئاس لثم ءيعيشلا

 هذه يف ىرت تناكو «ةيدو طباورب ةينامثعلا ةلودلاب
 . ةسايسلاو ريبدتلا نسح نم ًاعون ةيجاودزالا

 جيلخلا يف نييلاغتربلا ذوفن

 ناتسزوخ رومأ هيف تمظتنا يذلا تقولا يف

 ءابنأ يوفصلا هاشلا تغلب ناتسرل يف عاضوألا ترقتساو

 دودح اولخد دق نييلاغتربلا جنرفإلا ضعب نأب ديفت
 (زمره) مكاح عم اقافتا اودقعو مهنفسب يسرافلا جيلخلا

 . مهذوفنل زمره ةريزجو (رال) اوعضخأو
 ةرطيسلا ىلع كاذنآ ًارداق ليعامسإ هاشلا نكي ملو

 ءازجأ تناك ثيح ء«رحبلا لحاس يف عاضوألا ىلع

 ةضرع لازت ال ةيقرشلا تاظفاحملا يهو ناريإ نم ةريبك

 تناك كلذ ىلإ ةفاضإو «ةرركتملا كبزوألا تامجهل

 ةحناس ةصرف دجت ال «ةيتف لازت ال ةيوفصلا ةلودلا

 يف دقعلاو لحلا لهأ ىأر مث نمو ةيرحب تاوق ليكشتل

 ضارتعالا مدع يضتقت ةحلصملا نأ ةيوفصلا ةلودلا

 ةبلاطمب ءافتكالاو نييلاغتربلا عم زمره كلم ةدهاعم ىلع

 .يونسلا جارخلاو بئارضلاب رال لحاوسو زمره كولم

 . قطانملا هذه يف عيمجلا عم ةارادملاو ةنهادملا كولسو
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 ىلإ هجوتو ناتسزوخ ليعامسإ هاشلا رداغ اذكهو

 دق ناكو .(باراد) ةبصق يف ديصلل كانه طشنو سراف

 لبق رالو زمره ىلإ كيب يخأ ىعديو هئارمأ دحأ ثعب
 كلملا ءالع ريمألاو زمره كلم ةرايزل رتشوشل هترداغم

 عوضخلاب امهتبلاطملو ناتسرالو زمرهل ماعلا مكاحلا
 هترايز نم ريفسلا داعو . ناريإ كلم ناطلسل دايقنالاو

 ًالغتشم لازي ال ليعامسإ هاشلا ناك يذلا تقولا يف

 ايادهلا عاونأ هيلإ مدقف ٠ سفنلا نع حيورتلاو ديصلاب

 هعم اهلمح جارخلاو بئارضلا نم ةلئاط غلابمو ةنيمثلا

 .رالو زمره نم

 اهيف ةيسايسلا تاروطتلاو زمره ثادحأ تناكو

 يتلا ىلوألا ةرملا تناك دقف ىوصق ةيمهأب كاذنآ ىظحت

 حلاصملا عم ةرمعتسم ةيبوروأ ةلود حلاصم اهيف مداصتت

 . ةيناريإلا

 سماخلا نرقلا رخاوأ ذنم تاروطتلا هذه تأدب دقو

 تناك يتلا لباوتلا راعسأ تذخأ نيح يداليملا رشع

 دعاصتت يدنهلا طيحملا رزج نم ابوروأ ىلإ لمحت

 ىعسنت ةيبوروألا لودلا رثكأ تأدبف ةرمتسم ةروصب
 لباوتلا ىلع لوصحلا اهب نكمي يتلا قرطلا فاشتكال

 .ةعفترم راعسأب ابوروأ يف عابتل ةضفخنم راعسأب

 نيطسشانلا دحأ يناثلا اوزمود لاغتربلا كلم ناكو

 تاثعب نم ديدعلا لسرأ ثيح .ءيعسلااذهل

 نادلبلا نع ثحبلا سيئرلا اهفده ناك يتلا فاشكتسالا

 .لباوتلا اهيف دجاوتت يتلا

 عافتراو اهيلع لوصحلا ةردنو لباوتلا ركذ ةبسانمبو

 قرشلا ةراجت نأ ىلإ ةراشإلا ردجت ءابوروأ يف اهراعسأ

 يلاهأ ديب رشع سماخلا نرقلا لبق تناك ابوروأ عم

 ىلع ايلاطيإ برغ يف عقي ءانيم يهو ىونج ةيالو

 ةيقدنبلا ةيروهمج تذخأ مث طسوتملا رحبلا لحاوس
 تناك ءًاضيأ يلاطيإ ءانيم رضاحلا تقولا يف يهو)

 تحبصأف ءاهديب ةراجتلا مامز (روصعلا كلت يف ةلقتسم

 اهتدعاق تدقف اهنكلو .ءقرشلا عم ةعساو ةراجت اهل

 نيينامثعلا كارتألا لالتحاب قرشلا عم ةراجتلل ةيساسألا



 عم

 ىلإ ةيدؤملا قرطلا ىربك تأدبو ةينيطنطسقلا ةنيدمل
 قيرط نع دنهلا ىلإ لوصولا حبصأو ًاعابت عطقنت دنهلا

 يف اوناك ثيح «نيينامثعلل ةبسنلاب ىتح ًارذعتم ًارمأ ربلا
 قبي ملو .ناريإ عم فالخو عارص يف تاقوألا بلغأ

 نكلو ؛يدنهلا طيحملا ىلإ ًاقيرط رمحألا رحبلا ىوس
 ناك ذإ «تابوعصلا نم ايلاخ نكي مل قيرطلا اذه ىتح

 لاز امو .مهتبقارمو مهفارشإل هنوعضخي رصم نيطالس
 ينامثعلا ميلس ناطلسلا ىلوتسا ىتح لاحلا هذه ىلع

 .رصم ةلود ىلع

 نيذلا راجتلا نعلي بابلا ناك كلذ ىلإ ةفاضإو

 ناك ثيح ءرمحألا رحبلا قيرط مهتراجت يف نوكلسي
 ربع برغلا عم قرشلا ةراجت رمت نأ بغري ال ابابلا
 .نيملسملا

 ءحلاصلا ءاجرلا سأر نويلاغتربلا فشتكا نيحو

 فافتلالاو يسلطألا طيحملا نم لاقتنالا اوعاطتساو

 كاذنيح «يدنهلا طيحملا ىلإ لوصولل ايقيرفأ لوح
 لباوتلا نادلب ىلإ لوصولا ىلع ًامزع لاغتربلا كلم دادزا

 .اهيلع ةرطيسلاو

 تعاطتسا قرشلا ىلإ تهجوت تاثعب ةدع نيب نمو
 تماقأف ءاوي لحاسو اتكلك لحاس ىلإ لوصولا ةدحاو

 تذخأ مث نمو ةيركسع ةعلق تنبو ًايراجت ًازكرم كانه

 لاغتربلل ةعساو ةيروطاربمأ ةماقإب ةليفكلا لبسلا دجوت

 .ةيضرألا ةركلا قرش يف

 تائثعبلا ءاسؤر دحأ مزع م1 ماع يفو

 يسرافلا جيلخلا عاضخإ ىلع (كركوبلا) ةيلاغتربلا

 زكرم مهأ كاذنآ جيلخلا اذه ناك ثيح ةيلاغتربلا ةرطيسلل

 مهأ زمره ةريزج تناكو برغلاو قرشلا نيب ةراجتلل

 .هيف يراجت زكرم

 دهع ذنم قطانملا هذه ىف ةمئاق تلظ ةداع ةمثو

 كرامي ةيراجتلا ةونارملا ءاكجن ةديدف ىحتو نيناسانبلا
 مكاح ناك هنع ثدحتن يذلا تقولا يفو «ءىناوملا

 وهو يسرافلا جيلخلا قطانم عيمج ىلع ًامكاح زمره
 اذه عبتيو (رال) مكاحل ةيسايسلا ةيحانلا نم هرودب عبات

 نويوفصلا

 كاذنآ رال ةموكح تناكو «سراف مكاحل ًاضيأ هرودب

 ناك كلذكو ةقيرعلا ةيناريإلا رسألا ىدحإ يف ةرصحنم

 .زمره يف مكحلا

 هبش لوح هفافتلا دعب طقسم ةنيدم (كركوبلا) غلب

 كلمل ةعبات كاذنآ طقسم تناكو «ةيبرعلا ةريزجلا

 مل برح يف كركوبلآ تاوق عم اهلهأ كبتشاف زمره
 جارخلا عفدب اولبقو اوملستسا مث اليوط رمتست

 اهنوعفدي اوناك نأ دعب لاغتربلا ةموكحل بئارضلاو
 .زمره كلمل

 يف فقوت دق طقسم هلوصو لبق كركوبلآ ناكو

 رانلا مرضأو ةيناريإلا يضارألا لوأ يهو (دحلا سأر)

 اهلهأ رسأو كانه ةدوجوم تناك ديص ةنيفس نيعبرأ يف

 رزاجملا بكتراو ريغصلا تايروك ءانيم ىلع راغأ مث

 ىلع اهلهأ مغرأو طقسم ىلإ مدق كلذ دعبو «هيف
 عفدلا يف اورخأت مهنأ الإ بهذلا نم ةمارغ عفدب لوبقلا

 نفسلا قرحأ مث اهدجسمب ةنيدملا قارحإ ءازجلا ناكف

 ىلإ دمع لب كلذب فتكي ملو طقسم ءانيم ءازإب ةيسارلا
 ملصف ةنيدملا يلاهأ نم هتضبق يف اوعقو نيذلا ىرسألا

 . مهفونأ عدجو مهناذآ

 مغرأف «راحص ءانيم ىلإ ًاهجوتم طقسم رداغو

 الدب لاغتربلا كلم ىلإ مهجارخ عفد ىلع هيف يلاهألا

 ضهنف (ناكفروخ) ءانيم ىلإ هجوت مث ءهزمره كلم نع
 ءانيملا قرحأ مث مهلاومأ بهنو مهمجاهف ةمواقملل هلهأ

 هتلعف مهب لعفف هدي يف اوعقو نيذلا ىرسألا ذخأو

 . طقسم ىرسأب

 ىسرأو زمره ةريزج ىلإ كركوبلآ هجوت ًاريخأو
 ةرثكو ةنيدملا ةعس نويلاغتربلا دهاش نيحو اهئازإب

 لماكب ةيبرحلا نفسلا نم ددع دوجوو اهيف نارمعلا

 يف كركوبلآ اوعجارو اهنع اومجحأ اهئانيم يف اهتازيهجت

 كركوبلآ ثكمو ءرذحلاو ةطيحلا مازتلاب هنيبلاطم اهنأش
 نأمطا ىتح ةيلخادلا اهعاضوأ سسحتيو رمألا ربدتي

 يبص اهكلم نأ ملعو هتفك ناحجرو هفقوم ةمالس ىلإ

 هيصو ديب اهرومأ ةرادإو هرمع نم ةرشع ةيناثلا يف



 نويوفصلا

 .يأرلاو مزحلا يوذ نم وهو ءراطع ةجاوخلا

 كركوبلآ مودقب ًاملع راطع ةجاوخلا طيحأ نيحو

 ةريزجلا ءانيم ىلإ رضحأف تاوقلا زيهجتب رشاب هلوطسأب
 نم ةريبك تاعامج رجأتسا مث نفسلا نم ًاريبك ًاددع

 غلبف زاجحلا ضرأو ةيناريإلا يضارألا نم نيبراحملا
 فلأ نيثالث كركوبلآ مودق نيح ةريزجلا يف مهددع

 نيفورعم يناريإ براحم فالآ ةعبرأ مهنيب نم «لتاقم

 تناك ءالؤه ىلإ ةفاضإو .لابنلا قالطإ يف مهتراهمب

 ةريغص نيب ةنيفس ةئامعبرأ نم ةفلؤملا ةيرحبلا هتوق هيدل
 .لتاقم ةئامسمخو نيفلأو ةريبكو

 رمألا ءىداب يف زمره كلم نم كركوبلآ بلطو
 ذئنيحو كلذ ريخألا ىبأف لاغتربلا كلم ةطلسل عوضخلا

 برحلاب ًانيعتسم هتاوق ةلق مغر هموجه كركوبلآ نش
 نيرمعتسملا نييبوروألا رثكأ رارغ ىلع ناك دقف ةيسفنلا

 لغتساو .ةفيعضلا تاموكحلا يف تارغشلا كردي

 نأ اهلاجرل دكؤي حارف زمره ةموكح يف ةنماكلا تارغلا

 ةفوتكم فقت نل برحلا اهتراسخ لاح ىف لاغتربلا

 تيت تح ئرخلا دعب ةرماةركلا ةؤايصن لب يدنألا

 هتموكح نإف اهيف زمره كلم ةراسخ لاح يفو اهتراسخل

 لخاد نم ددملا مودق ضرف ىلع ىتح ضرقنتس
 . ةيناريإلا يضارألا

 نيسئاي هلاجرو راطع ةجاوخلا ناك رخآ بناج نمو

 ولنويوق قآلا ةلئاع تناك دقف «مهيلإ تادجن لوصو نم

 الوغشم ليعامسإ هاشلا ناكو كاذنآ ضارقنالاب ةذخآ

 . هيلع ةراثملا ةيلخادلا بورحلاب

 لوبقلا ىلع ًامغرم هسفن زمره كلم دجو اذكهو

 فالآ ةسمخ اهرادقم ةيبرح ةمارغ عفدف لاغتربلا ةيعبتب

 فلأ رشع ةسمخ عفدب دهعتو بهذلا نم (نيفارز)
 لداعت) يونس جارخك لاغتربلا ىلإ ًايونس ىرخأ نيفارز
 .(ابيرقت ةدحاو ةيزيلجنإ ةيبهذ ةريل نيفارز ١١ لك

 دهعت كركوبلآ عم ًاقافتا زمره كلم عقو كلذ ىلإ ةفاضإو

 ةيكرمجلا موسرلا نم ةيلاغتربلا عئاضبلا ءافعإب هبجومب
 اهيرتشي يتلا عئاضبلا ىلع بئارض ضرف مدعو
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 ناكس ىلع ةضورفملا بتارضلا زواجتي امب نويلاغتربلا

 عبتت ال يتلا نفسلل حامسلا مدعو «مهسفنأ ةريزجلا

 «نييلاغتربلا نم نذإب الإ جيلخلا يف ةرجاتملاب ةريزجلا

 اورصحي نأ ريخألا مهطرشب نويلاغتربلا عاطتساو

 . صاخلا مهراطإ يف جيلخلا يف ةراجتلا

 ,م١16١ا ماع يف روكذملا قافتالا دقع عمو

 ةريزجلا يف ةمكحم ةعلق ءانبب كركوبلآ رشاب ه٠

 ىلع زكرملا اذه يف نيلماعلا ثحو ريبك يراجت زكرمو
 نيملسملا بسك لجأ نم مهنكمأ ام راعسألا ضيفخت

 .زكرملاب مهطبرو

 ثادحألا هذه رابخأ ليعامسإ هاشلا تغلب نيحو

 بئارضلا ءادأب هتبلاطمل دفوب زمره مكاح ىلإ ثعب
 . اهيلع فراعتملا ةيونسلا

 ريخألا هباجأف رمألا يف كركوبلآ زمره مكاح عجارو
 جارخلاو بئارضلا عفد يف قح زمره كلمل سيل :ًالئاق

 رمألا اذه فلاخ اذإف ؛لاغتربلا ةلود ريغ ةلود يأل

 كركوبلآ ذخأ مث .هنع ًالدب رخآ ًاصخش انمقأو هانلزع
 قدانبلاو دورابلاو ةيعفدملا فئاذقو ةريخذلا نم ًارادقم

 نأ ككلمل لق :ًالئاق زمره كلم لوسر ىلإ اهب عفدو

 ناروتو ليعاجسإ ءاشلا ىلإ دايخألا كيبدعب
 كركوبلآ نأو مهودع ىلإ اهاوس نومدقي ال نييلاغتربلا

 ءىناوم عيمج ىلإ هجوتيس هتعلق ءانب نم هغارف دعب
 اهعزتنيو لاغتربلا كلم مساب اهلتحيل يسرافلا جيلخلا
 . ليعامسإ هاشلا ةرطيس نم

 ثيح ءهذه هتاديدهت نم ًائيش كركوبلآ ذفني ملو
 رطضاف هتيرحب طابضو هنفس يحالم نيب فالخ بشن

 بئان ىلع مهاوكش حرطو دنهلا ىلإ هجرتلل عيمجلا
 . اوي ءانيم يف يلاغتربلا كلملا

 ًاعضاخ نيدلا فيس كلملا كاذنآ زمره مكاح ناك

 ىلع اعبرتم لاز امو نينس ةدعل ليعامسإ هاشلا رماوأل

 دماح سيئرلا ىعديو مهدحأ هيلع جرخ ىتح هشرع

 .نجسلا هعدوأو هيلع ضبقلا ىقلأ يذلا

 ينامثعلا ميلس ناطلسلا مجاه ءانثألا هذه يفو



 غم

 نع عافدلاو هرطخ عفدل ليعامسإ هاشلا فرصناف ناريإ

 ىلإ هجوتف ثادحألا هذه كركوبلآ منتغاو .2'”هدالب

 ناكو ءاهنم برتقا املاح ةيعفدملاب اهكدب رمأو ةريزجلا
 بعرلاب دماح سيئرلا بيصأق ًافينع ىعفندملا فصقلا

 نيب كرادو نيدلا تفبس كلملا حارس قالظإ ىلإ ردابو
 نييلاغتربلا لالتحاب تهتنا ةليوط تاضوافم نيبناجلا

 ىلعو لب اهفراشم ىلع مهملع اوعفرو ةريزجلا ةعلقل
 . هتاذ ةموكحلا رصق

 ةهجاوم نع ًازجاع هسفن ليعامسإ هاشلا دجو املو

 كلمي نكي ملو .مخضلا يرحبلا مهلوطسأو نييلاغتربلا

 يضتقي زمره دادرتسا لجأ نم برحلاو «ةيرحب ةوق ةيأ
 . عقاولا رمألاب مَّلس «ةيرحب ىوق ءيش لك لبق اهل

 تشويش نم ليغامبت] هاشلا ةكرح :تتمازت دقف نذإَو

 نم كركوبلآ باحسنا عم ه910 ماع يف يف سراف ىلإ

 نيب تلصح يتلا تافالخلا رثإ ىلع يسرافلا جيلخلا

 هذه ناريإ تمنتغاو «هنفس يحالمو هتيرحب طابض

 جيلخلا رزجو ءىناوم ىلع اهترطيس تضرفف ةصرفلا
 اميس ال ةيفاك تاوقب اهنع عافدلا تمكحأو يسرافلا

 عقد زمره كلم ىلع تضرفو . ةيسيئرلا ةيلحاسلا ندملا

 نكلو ؛ناريإ يف مكحلل دايقنالاو جارخلاو بئارضلا
 ببسي ةليوط ةرتف ةرطيسلا هذه رمتست مل ءافنآ انركذ امك

 داعأف ءاهيلع نيينامثعلا تامجه دصب ناريإ لاغشنا

 ىلع اورطيسو يسرافلا جيلخلا ىلع موجهلا نويلاغتربلا

 .اهريغو زمره ةريزجو نيرحبلا

 نم هغارف دعب ناهفصأ ىلإ ليعامسإ هاشلا هجوت

 اهريمعتب رشابو اهيف ماقأف «ءىناوملاو سراف رومأ

 ىضمأف ناذمه ىلإ اهجوتم اهرداغ مث اهنييزتو اهعيسوتو

 (نامُع) هباتك يف سابع مصاع ديبع نيسح روتكدلا لوقي )١(

 ملاعلا يف ةينيدلا مهتناكمل ًارظن كارتألا ناكمإب ناك : 41 ص

 دنهلا يف يلوغملا روطاربمألاو سرفلا هاش بسك يمالسإلا

 . يدنهلا طيحملا نم نييبروألا درطو امهعم فلاحتلاو

 نويوفصلا

 .زيربت ىلإ هجوت مث فيصلا لصف اهيف

 هاش خيش ناوريش مكاح عنتما ةنسلا هذه سفن يفو

 نيضرغملا ضيرحت رثإ جارخلاو بئارضلا عفد نع
 هاشلا دوفو تذخأف ؛ينامثعلا طالبلا ًاصوصخو

 هيغ نع فكلاب هحصنو هتيادهل هيلع دفاوتت ليعامسإ

 ضفرلاب ةرم لك يف هجاوت تناك اهنكلو ءهتمذب ام عفدو
 هيلإ هجوتلا نم ةحودنم ليعامسإ هاشلا ري ملف «عطاقلا

 يف ناوريش ىلإ ًاهجوتم (يوخ) رداغ مث نمو هبيدأتو

 . جولثلا لوزنو راطمألا ةرازغ مغر ءاتشلا لصف

 خيش غلبت شابلزقلا شيج مودق رابخأ تداك امو

 ةعلق ىلإ هجوتو (يخامش) هتمصاع رداغ ىتح هاش

 هاشلا فرعو ءاهب مصتعاف ةعينملا (دركهب) درغيب

 ةنيدم لالتحال هشيج نم ةوق هجوف رمألاب ليعامسإ
 .ةنصحملا هبوكداب ةعلق ىلإ هعم نمب هجوتو يخامش
 ميلستو هتعاط نالعإو هلابقتسال عرسأ اهمكاح نأ الإ

 . يوفصلا هاشلل ةعلقلا حيتافم

 ةيالو ىلإ كلذ دعب هبوكداب ةعلق هاشلا رداغو
 هل هتعاط نالعإو هلابقتسا ىلإ اهمكاح ردابف «ناربداش

 ءانثتساب تايالولاو عالقلا عيمج يف لاحلا ناك اذكهو

 مهنانئمطال اهنع عافدلل اهماكح فقو دقف «دنيرد ةعلق

 .اهتعنمو اهتاماكحتسا ىلإ

 دمحأ ةعلقلا ىمكاح نم ليعامسإ هاشلا سئي نيحو

 دونج رمأو اهرصاحف هتاوقب اهيلإ عرسأ كيب دمحمو افآ
 شابلزقلا حلفأو ءاهيف قدانخلا ثادحإو اهبقنب شابلزقلا
 يبناج يف أبقن رشع ينثا ثادحإب مايأ ةسمخ لالخ

 هيف روخصلا ةبالصو ناكملا ةبوعص مغر ةعلقلا

 ةيركسعلا تايلمعلا نم نيرخآلا ةعلقلا يبناج ىنثتساو

 ةباوبلا بناجو رزخلا رحب ىلع لطملا بناجلا امهو

 رمت يتلاو باوبألا باب وأ ةيديدحلا ةباوبلاب ةفورعملا
 1000 وكسومو هبوكداب نيب ديدحلا ككسلا نآلا

 . اهل رواجملا

 شابلزقلا طاشن اقآ دمحأو كيب دمحم دهاشو

 ادب ايري ملف «ةلاحم ال مداق امهتعلق طوقس نأ اكردأف



 نويوفصلا

 هاشلا نم نامألا ابلطو ةمواقملا نع لزانتلا نم

 كلس يف امهلخدأو هيلإ امهبرقو امهنمآف «ليعامسإ
 دنبردل ًامكاح كيب روصنم نيع مث ؛نيصاخلا همدخ

 .ناوريش دالب ىلع امكاح كيب صنو

 هيبرقمو هتصاخ ضعب هاشلا رمأ مايألا كلت يفو

 ةبصق يف نفد يذلا رديح ناطلسلا دسج جارختساب

 ةلئاعلا ةربقم ىلإ هلقنو ًاماع 7١ لبق ةسلخ ناتسربط

 يف نيدلا يفص خيشلا هدج راوج ىلإ اهيف هنفدل ةيوفصلا

 . ليبدرأ

 تارق تهجوت ناوريش دالب حتف نم غارفلا دعبو

 «ءاتشلا مايأ ةيقب هيف تضمأف غابارق ىتشم ىلإ شابلزقلا

 ىلإ تهجوت عيبرلا لوخدو زورون ديع لولح عمو

 .زيربت

 نوؤش ميظنت ىلإ يوفصلا هاشلا فرصنا زيربت يفو

 عفرو ركب رايدو ناجيبرذآو زاقفقلا رومأ ةعباتمو هتكلمم
 ريسلا ىلع مزع كلذ نم هغارف دعبو .نيزوعملا جئاوح
 ةيناطلسلا ىلإ اهجوتم زيربت ةنيدم رداغف «ناسارخ حتفل

 . ةيركسعلا تاوقلا ءاعدتساب هرماوأ ردصأ كانهو

 ناسارخ حتف

 ريمألا اوفلخ نيذلا كولملا رخآ نأ خيراتلا ركذي

 نيسح ناطلسلا وه ناسارخ شرع ىلع اوعبرتو روميت
 عم همكح نم ةريخألا نينسلا تنمازت يذلا ارقياب ازريم

 . ليعامسإ هاشلا مكح ةيادب

 ىلع بلغي يذلا ماعلا عباطلا يه ةدوملا تناكو

 نأ الإ «ليعامسإ هاشلاو ارقياب ناطلسلا نيب تاقالعلا

 ليعامسإ هاشلا رشاب نيحف «كلذك نكت مل رمألا ةيادب

 ىلإ مهضعب أجل ءولنويوق قآلا ءارمأ ىلع ءاضقلاب
 ءزيربت طالبو تاره طالب نيب عاقيإلل ىعسو ناسارخ
 عم اهتالسارم يف ارقياب ةموكح ةجهل تريغت نأ ناكف

 جعزناو ؛مارتحالاو بدألا عارت ملف يوفصلا هاشلا طالب

 . همسفن يف رمألا رمضأو ريغتلا اذهل هاشلا

 ةماعزب دزي يف تابارطضا تثدح ءانثألا كلت يفو

 عرسأف «هرك دمحم مهسأر ىلعو نيبغاشملا نم ددع

 عمم

 ءاهيف ةنتفلا سوؤر ىلع ىضقو دزي ىلإ ليعامسإ هاشلا

 نيحلسملا نم ديدعلا لتقف سبط ءارحص ىلإ هجوت مث
 بولق يف بعرلا كلذب ىقلأو ءاهيف شيجلا دارفأو

 ع ءًاحيرص ًاراذنإ مهيلإ هجوو نييناسارخلا

 هاشلا ىلإ ثعبف رمألا ةبقاع ارقياب نيسح ناطلسلا

 هيلإ راذتعالاو هعم ةبحملا رصاوأ ديطوتل دفوب يوفصلا

 .هتمركح نم ردب امع

 نيب ةميدقلا ةقالعلا ىسنيل ليعامسإ هاشلا نكي ملو

 ةقالعلاب بحرف ؛ةيوفصلا خياشمو ناكروك روميت ريمألا
 نيحلا كلذ ذنم حبصأو «راذتعالا لبقو ةديدجلا

 ربكلا نم كاذنآ غلب نيذلا ارقياب نيسح ناطلسلا بطاخي

 نيفرطلا نيب ةيدولا تاقالعلا ترمتساو «بألاب ًايتع
 .ةيروميتلا ةلودلا ةياهن ىتح

 ازريم نامزلا عيدب هانبا تاره يف شرعلا ىلع هفلخو

 نكلو «دالبلا مكح يف نيكرتشم ازريم نيسح رفظمو

 «مهيوخأ رماوأل عايصنالا اوضفر نيرخآلا كلملا ءانبأ

 ازريم نامزلا عيدب مهربكأ دارفنا كلذ يف نيطرتشم

 ازريم نيسح رفظم يف نوري اونوكي مل مهنأل ءمكحلاب

 عاضوألا يف ًابارطضا قاقشلااذه ثدحأ دقو

 جراخلا يف ناسارخ ءادعأ عمطأو «دالبلل ةيلخادلا

 ينابيش) وأ (ناخ كبيش) بو (ناخ كب يهاش) ب

 نيسح ناطلسلا ةافوب اذه عمسي داك امف ء(ناخ

 هتاوق دشح ىلإ رداب ىتح هئانبأ نيب فالتخالا ثودحو

 ءارمألا دعتسي نأ لبق غلبف ناسارخ ىلإ اهب عرسأو

 ةريغص ةوق يف هتمواقمل اوفقوو «هتهجاومل نويروميتلا

 نود تاره ةنيدم لخدو يكبزوألا ناخ دمحم مهمزهن

 .ه9117 ماع يف كلذ ناكو ؛ءانع ريثك

 تاهج ىلإ تاوقلا لاسرإب ناسارخ ةمصاع لالتحا

 ىتح ةدتمملا يضارألا ىلع ىلوتساف «ةعبرألا ناسارخ



 عغوك

 ةيالو ىتح رخآ بناج نمو نانمسو ناغماد دودح
 ىلع ءادتعالا يف نانعلا هتاوقل قلطأو ناتسيسو راهدنق

 باكترا نع ناوتي ملو .بلسلاو بهنلاو ضارعألا

 ندم رثكأ يف سانلا ءاذيإو لاومألا بلسو رزاجملا

 .اهيحاونو ناسارخ

 نييروميتلا ءارمألا ىلع ناخ كبيش ىضق دقو

 هنودبو عرشلا بسح مهئاسنب جوزتو رخآلا ولت دحاولا

 هتضبق نم تالقإلا يف حلفأ نم الإ مهنم جني ملو
 .ليعامسإ هاشلا طالب ىلإ ءوجللاو

 ةكلمم ىلع هتضبق ناخ كبيش مكحأ نأ دعبو

 يف سفانم نود هسفن ىأرو ناسارخ اهيف امب نييروميتلا
 تاحاسم ىلإ تدتما دق هدالب نأو ناتسكرت دودح

 ذخأ «قارعلا دودح ىتح ايلوغنم دودح نم ًاءدب ةعساش

 ةلاسرب ثعبف نيينامثعلا عم ًافلاحتم ءًابرغ عسوتلاب ركفي
 هللا تيب جح يوني هنأ اهيف معز ليعامسإ هاشلا ىلإ

 قرطلا دبعي نأ يوفصلا كلملا ىلع بجوتي اذلو مارحلا

 تاناخلا يف هتاوقل فلعلاو ةريخذلاو نمؤملا نزخيو هل

 . قيرطلا لوط ىلع ةدتمملا

 قيلي ال مكبولسأ نإ» :هيلع ليعامسإ هاشلا درو

 هللا تيب جح ىلع نيمزاع متنك اذإو ءكولملا نأشب

 نيطالسلا ناطلس ةرضح ةرايز ىلع نومزاع نحنف
 .«متببحأ امنيأ مكب يقتلنسو ةئظ اضرلا ىسوم نب يلع

 كبيش) ناخ دمحم دقح كردي ليعامسإ هاشلا ناكو

 نع ناوتي ملف «ةيعسوتلا هعامطأو كبزوألا كلم «(ناخ

 رومألا يفالتو ةباطخلا يف نيعرابلا ءارفسلا لاسرإ

 دمحأ نيدلا ييحم خيشلا مهنيب نمو «صرفلا مانتغاو

 ىلإ ةلاسر هلمح ثيح يناجيهاللا هداز خيشب فورعملا

 نع هلامع فك كيزوألا كلم نم اهيف بلط ورم
 هبكترا امل ةمارغلاب هبلاطو «سانلا قحب ملاظملا باكترا

 نامرك دودح ىلع مهتراغ يف كبزوألا ماوقأ ضعب

 هذه يف سانلا لاومأل مهبهنو اهيف نيعرازملل مهلتقو
 .يحاونلا

 يذلا تقولا يف هنأ (ريسلا بيبح) بحاص ركذيو

 نويوفصلا

 كبزوألا طالب يف لازي ال يناجيهاللا هداز خيش ناك

 لامك ريمألا وهو ناسارخ تاداس دحأ ناخ كبيش ثعب

 ةلاسرب ليعامسإ هاشلا طالب ىلإ يدرويبألا نيسح نيدلا

 .ديدهتلاب ةمعفم

 ةلودلا ءارمأ ضيرحت نع لفغي يكبزوألا نكي ملو

 مهعقدو قارعلا ضرأل ةرواجملا تايالولا يف ةيوفصلا

 ءالؤه نمو «ليعامسإ هاشلا ةعاط نع جورخلا ىلإ
 ناخ كبيش دوعو هترغ يذلا متسر اقا ناردنزام مكاح

 طالبلا لسر باجأ نأ ناكف «هتاضيرحت هب ترثأو

 جارخلاو ةيونسلا بئارضلا ةيابجل هيلإ نيمداقلا يوفصلا
 ينابيشلا ناخ دمحم كلملاب يمتحأ تمد ام» :ًالئاق

 . ؟هباهأ نلو ليعامسإ هاشلا ىشخأ نلف

 هعامطأو ناخ كبيش رورغ ليعامسإ هاشلا قطي ملو

 عيمج ديحوت يف هملح قيقحت ىلع مزعف ءةيعسوتلا
 يف رمأ مث نمو هتطلس تحت ةيناريإلا تايالولا

 عيمج ءاعدتساب ه915 ماع بجر رهش يف ةيناطلسلا

 مجعلا قارعو برعلا قارع نم ةيركسعلا تاوقلا
 ناجيبرذآو نارأو ناتسرلو ناتسدركو نامركو سرافو
 .اهنم ريبك ددعب تايالولا هذه ماكحو ءارمأ هيلإ مدقف

 ةيناطلسلا ىف اهؤارمأو اهتداقو تاوقلا تمظتناو

 بطختو هاشلا اهب عمتجا «ةيجل ةداقلا نم تلكشتو
 ركذب ًاضرعم ةيكبزوألا - ةيناريإلا تاقالعلا روطت ًاحراش
 كبزوألا كلم اههجو يتلا تاناهإلاو تاديدهتلا

 ناسارخ حتفل ريسلا يف مهراشتسا مث هتلودو هصخشل

 هيلع راشأف «ناريإ نم نميألا فصنلا دعت يتلا

 ءؤكلت وأ ددرت نود حتفلل ريسلاب عامجإلاب نورضاحلا

 ؛هيلع مزع ام ىلع مهعامجإو مهئارأل هعامتسا دعبو
 عزو مث .ماعطلا دئاوم بصنو تالافتحالا ةماقإب رمأ

 مهادهأو علخلاو للحلاو ايادهلا عاونأ نيرضاحلا ىلع

 مويلا ةحيبص يفو «يكلملا لبطصأإلا نم البإو ادايج
 تمظتناف كرحتلا يف ءدبلا ةنلعم قاوبألا تخفن يلاتلا

 مث ةقسانتم جاوفأو فوفص يف شابلزقلا تاوق فوفص
 .اهتداق ةرمإ تحت تكرحت



 نويوفصلا

 نوخرؤملا لفغ مهم ءيش ىلإ ةراشإلا ردجت انهو
 مهأ نم كاذنا يفوصلا هاقناخلا نوك وهو هركذ نع

 رابخألا عمج لئاسوو ةيئاعدلاو ةيمالعإلا لئاسولا

 .اهعيزوتو

 ىلإ ناسارخ يف يفوصلا هاقناخلا دوجو عجريو
 يناكروككلا كيب غلا ازريمو خرهاش ازريم ناطلسلا دهع
 ناكو .هسسأو همئاعد تيبثت راونأ مساق هاش رشاب نيح

 ميلاعتلاو كولسلاو ريسلا لحارم ىطخت دق مساق هاش

 خيشلا نب ىسوم نيدلا ردص خيشلا دي ىلع ةيفوصلا

 ًاحئاس ناك امنيح تاره ىلإ رفاس دقو .نيدلا يفص

 يف وهو روميت ريمألا نبا خرهاش ازريملا اهيلع ناكو

 هرقلاو ولنويوق قآلا ءارمأ عم ةيدو ريغ تاقالع

 ديؤت ةيوفصلا نأ دقتعي ناك رخآ بناج نمو .ولنويوق
 رداغف ءمساق هاش مودقب بحري ملف ءءارمألا ءالؤه

 كيب غلا ازريملا هلبقتساف دنقرمس ىلإ تاره ريخألا

 ةحارلا بابسأ هل دعأو مارتحالاو بيحرتلاب يناكروكلا

 يف رشتنت ةينافرعلا مساق هاش ةقيرط تأدبو هتمصاع يف

 ةقيقحلا يف هتقيرط تناكو «نيحلا كلذ ذنم ةقطنملا هذه

 .ةيوفصلا ةقيرطلا نيع يه

 ريسلا لهأ ذخأ ؛ليعامسإ هاشلا رهظ امنيحو
 هنوطيحي ناسارخ تاهاقناخ يف شيواردلاو كولسلاو

 كلذ نمو ءمهقطانم عاضوأو لارحأ عيمجب ًاملع

 رارج شيج كرحتب ه416 ماع رخاوأ يف هايإ مهغالبإ
 ىلإ (ورم) نم هبراقأ ضعبو ناخ كبيش ءانبأ ةدايقب
 دودح يف ةديدج قطانم لالتحال ةيقرشلا ناتسكرت

 .نيصلاو تبتلا دودحو رغشاك

 عازتنال ةبسانملا ةصرفلا نيحتي ليعامسإ هاشلا ناكو

 نمو ناريإ ىلإ اهمضو نييناروطلا بلاخم نم ناسارخ
 كلذ ذيفنتل ةيتاؤم ةصرف تاروطتلا هذه يف ىأر مث

 .ناريإ لاجرو شيجلا ةداق هيأر بوصتساو

 شيج مدقتت داورلا نم ةعومجم ةمث تناكو

 سبالم يدترتو ءارضخ تايار لمحت يهو شابلزقلا

 حدم يف ةرثؤملا راعشألا داشنإ لصاوتو «ةرخاف ةيمسر

 عمال

 ندملا يلاهأ ناكف «لوسرلا تيب لآو فجنلا ديس

 ىلإ ءاغصإلاو بكوملا اذه ةدهاشمل نوعرهي ىرقلاو
 نوشهجي سانلا ناك ام ًابلاغو ةجيهملا هديشانأو هراعشأ

 . مهرثأت ةدشل ءاكبلاب

 ىلإ ةيناطلسلا نم شابلزقلا تاوق تهجوت اذكهو
 ناكو «ناغماد دودح ىلإ مث نانمس ىلإ اهنمو يرلا

 .ناطلس دمحأ ىعديو ناخ كبيش رهص اهيلع

 تاوق مودق ىلع علطي ناطلس دمحأ داك امو

 لعف كلذكو «برهلاب ذال ىتح «هتيالو وحن شابلزقلا
 هتيالو كرت ثيح تارقنق دمحأ ةجاوخلا دابارتسا مكاح

 امدنعو .مزراوخ ىلإ اهنمو نورد ةيالو ىلإ برهو

 رارفلاب ذولي وهو يكبزوألا مكاحلا ناجرج خويش دهاش

 ديسلا امه نيصخش مهنم اوبختناو مهنيب اميف اوعمتجا

 ةدافولل تايصخشلا نم رخآ اددعو رذون بابو عيفر

 مث مهيلإ نسحأو مهمركأف ءليعامسإ هاشلا ىلع
 . مهرايد ىلإ ةدرعلا يف مهزاجأ

 ةلودلا نايعأ دحأ كانه ناك كلذ نوضغ يفو

 عمس املف ؛(هماج دوبك) ةقطنم يف شيعي ةيروميتلا

 يف هاقتلاف هلابقتسال عرسأ ليعامسإ هاشلا تايار مودقب

 ثيح ًانسح الأف همسا يف هاشلا ىأرو مرجاج ةقطنم
 اذ الضاف الجر ناكو ءرفظم نيدلا فيس همسا ناك

 هيلع علخو هفطعو هتيانعب هاشلا هلمشف ةديمح لاصخ

 ريزو بصنم يف هنيعو ةيمسر ةنيزب هنيزو ةرخاف ًاعلخ
 . طالبلا يف ةصاخلا

 ةصاخلا لاومألا ةرادإ ينعت هذه ةصاخلا ةرازوو

 نع هلاومأ لصف ىلع ليعامسإ هاشلا مدقأ ثيح كلملاب

 ناك نأ دعب لاملا تيبب ةريخألا ىمسأو ةلودلا لاومأ

 .مهلاومأو ةلودلا لاومأ نيب ًاقرف نوري ال كولملا

 ًاموي رفظم ةجاوخلاب ليعامسإ هاشلا مامتها دازو

 مهترداغم دعب نيارفسا اولصو امدنع الثمف رخا دعب

 ةيكلملا هنيمارف ىلع همتخ ىلإ فيضي نأ ررق مرجاج
 يطعأ دق زايتمالا اذه نكي ملو .رفظم نيدلا فيس متخ

 .مظعألا ريزولا ادع ناك ريزو يأل
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 لبق مهتيالو روباسينو راوزبس تايالو ماكح رداغو

 نيحو «تاره ىلإ اوهجوتو شابلزقلا تاوق اهلخدت نأ

 ىلإ ةلاسرب ثعب روباسين ةنيدم يكلملا بكوملا غلب
 انم بلطتو رارمتساب حجبتت تنك كنأ اهدافم ناخ كبيش

 نود ىرخألا ولت ةدحاولا كندم لتحأ اذنأ اهف ءءاقللا

 كلم تدعأ اذإو .كبزوألا تاوقل ًادوجو سملأ نأ

 ءارو ام ىلإ تلحرو شابلزقلا ماوقأ مهو هلهأل ناسارخ
 نأ كب يرحف الإو «ريبدتلاو لقعلل ًاقفو تلمع دقف ومآ

 .لاتقلل ًاعقوم ددحت

 ال ًارمأ كيزوألا كلم ىلإ ةلاسرلا هذه لمح ناكو

 ىعديو اهلاصيإب شابلزقلا دحأ عربتف «ةرماغم نم ولخي
 . لواسي كيب نيسح

 «تاره فراشم هل قفارملا دفولاو كيب نيسح غلبو

 اوبهف ليعامسإ هاشلا لسر مودقب ةنيدملا ناكس عمسو

 مهلابقتسال هجوتو ةئيدملل يسيئرلا عراشلا يف هتدهاشمل

 .كبزوألا كلم لاجر نم ددع

 ةئجلا ميظع ةماقلا ليوط لجر اذه كيب نيسحو

 لخد املف .هينذأ سمالي ليوط براش وذ نينيعلا رمحأ

 ءهل دعملا يسركلا ىلع سلجو كبزوألا كلم طالب

 ناثب لدبتساف ءهتحت نم يسركلا رسكناف اليلق حزحزت
 نإ» :ٍذئنيح لاقف «ةثلاث ةرم ةرمألا رركتو ًاضيأ رسكناف

 يسرك نم ًايلاخ مكطالب ىرت امنيح كحضتل لافطألا
 .«"لاجرلا سولجل حلصي

 «ناخ كبيشل ةحضاو ةناهإ تارابعلا هذه تناكو

 . ىتأ ثيح نم هعاجرإ يف لجعتساف

 مسق دق ناك ناخ كبيش نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو

 ةيقرشلا ناتسكرت ىلإ لوألا مسقلاب ثعبف نيمسق هتاوق
 يف ةرازه ماوقأو .(ةرازه) يضارأ ىلإ رخآلا هجوو

 .يعيشلا بهذملا مهبلغأ عبتيو تبتلا ناكس مه لصألا

 مث نمو ءاهعيشت يف ةبصعتم لئابقلا هذه تناكو

 ةلوهسب عوضخلل ةدعتسم نكت مل اهنأ يعيبطلا نمف

 هذه ىلإ ريسلا ىلع ناخ كبيش مزعف «كيبزوألا مكحل

 يف هسفن دجو هنكلو اهلاومأ بهنو اهيلع ءاضقلاو لئابقلا

 نويوفصلا

 «نيفرطلا نيب كراعم تراد ذإ ءاهنم جرخم ال ةطرو

 لئابق ءامعز ضعب ىلإ أجل مث اهيف يكبزوألا مزه
 انهو ؛هتاوق باحسنا نيمأت يف مهب ةناعتسالل ةرازهلا

 ىلع هموجه نم داع» :الئاق ريسلا بيبح بحاص ركذي

 . ارآ ناهج ناتسب يف لزنو بلقلا قزمم ةرازهلا

 (7١كبزوألا عم برحلا

 مامإلا ةرايزل دهشم ىلإ ليعامسإ هاشلا هجوت

 دعبو «ناخ كبيش ىلإ هلوسر ثعب نأ دعب ثم اضرلا

 دودح غلب امنيحو تاره وحن كرحتلاب رمأ ةرايزلا

 تاوق ضعب لوصوب هشيج عئالط هتفاو سخرس

 نييفوصلا دحأ بدتناف ,نجت فراشم ىتح كبزوألا

 (دمحم هناد) ىعديو مهتعاجشب نيفورعملاو نيبرجملا

 . شابلزقلا نم ةوق سأر ىلع كبزوألا تاوق ىلإ ريسلل
 رظنلا ريخألا لاطأف هاشلا ىدل دمحم هناد رضحو

 نم ىلإ تفتلا ذئئيحو فارصنالاب هل نذأ مث ههجو ىلإ
 ناكو ,«ىرخأ ةرم دمحم هناد ىرن نل مهل لاقو هلوح

 كيزوألا تاوق عم كبتشا امدنعف «هعقوم يف هسدح

 نأ اوملعا» :ًالئاق هتاوق بطاخو ةغيلب ًاحورج حرج

 هللا دمحب يح لماكلا دشرملا نإف تام اذإ دمحم هناد

 .«سوؤرلا يعوفرم ةعراقلل اوطشناف

 ةسامحلا تبد ةرابعلا هذه شابلزقلا عمس امنيحو

 .دحاو لجر ةمجه مهودع ىلع اومجهو مهسوفن يف

 نيح رطخ يف هسفن (ازريم اقوناج) كبزوألا دئاق ىأرو

 قرفتو رارفلاب ذالف هنم برتقت شابلزقلا فويس تذخأ
 . ءارحصلا يف تتشتو .هتاوق عمج

 شابلزقلا تاوق رزؤملا رصنلا اذه رابخأ تغلبو

 .رماغ حرف عيمجلا معف تاره ىلإ اهقيرط يف يهو
 نم ناخ كبيش برهب ديفت رابخأ تلصو كلذ ءانثأ ىفو

 لافي نم ادلع عامنا ءاسلا تاق قرم ىلا تاوه
 تاره ىلإ هجوتلاب مهريبدت نسحو مهتكنحب نيفورعملا
 نمأ ىلع ظافحلاو اهيف رومألا مامز ىلع ةرطيسلاو

 كيزوألا :عجار )١(



 نويوفصلا

 كاردإل ورم ىلإ ريسلاب شابلزقلا تاوق رمأ مث .اهناكس
 يف تمزه يتلا كيزوألا تاوق تناكو ءاهيف ناخ كبيش
 نم اهرارف دعب - تقحتلا دق دمحم هناد جوف عم هتكرعم

 ام اهدارفأ ىورو ءورم يف ناخ كبيشب  ةكرعملا ضرأ

 تايونعم ىلع يبلس ريثأت مهتاياورل ناكف هودهاش
 . كبزوألا دونجلا

 عمتجاف ءورم فراشم يف شابلزقلا عئالط تدبو

 مهيأر ناكف .مهعم رمألا لوادتو هلاجرب ناخ كبيش

 ىلإ لوخدلاو ءارحصلا يف برحلا ضوخ نع داعتبالا

 يف ةعيرس لسر لاسرإ عم اهيف ماصتعالاو ةنيدملا ةعلق
 مايقلاو اهنم تاوقلا راضحإل ناتسكرت ىلإ كلذ ءانثأ

 قرط عطقت كاذنيحو ددملا لصي ىتح شايلزقلا ةلغاشمب

 مجاهت مث طحقلا مهبيصي ىتح شابلزقلا ىلع نيومتلا
 .اهنم هذخأم ذخأ دق عوجلا نوكي نأ دعب بوص لك نم

 روس لخدف «ةركفلا هذه كبزوألا كلم نسحتساو

 لتاقم فلأ نيثالث اهدادعت غلب يتلا هتاوق رمأو ورم

 .جاربألاو روسلا نع عافدلاب

 فارطأ شابلزقلا تاوق تلصو رخآلا بناجلا يفو

 تازيهجت نكلو ؛عبرألا اهتاهج نم اهب تطاحأف ورم

 روسو ةريبك ةنيدم ةرصاحمل ةيفاك نكت مل تارقلا هذه

 اهعم تبلج دق نكت ملو ورم يف لاحلا وه امك عينم
 دحأ نكي مل ثيح عالقلا حتفل ةيرورضلا تامزلتسملا

 ام لك دعب ةعلق يف ماصتعالا ىلإ كبيش أجلي نأ روصتي
 .رورغو حجبت نم هنم ردب

 ضعب تذخأ ءهراصحلا نم ىلوألا مايألا يفو

 «شابلزقلا مجاهتو ةنيدملا نم جرخت كبزوألا تاعطق

 رمأف «ةريبك رئاسخب ةرم لك يف دوعت تناك اهنكلو
 ةريخألا مايألا تناكف .ءبرحلا نع فكلاب ناخ كبيش

 امم «ةيركسع ةيلمع يأ نم ةيلاخو ةثداه راصحلا نم

 ةلاطإو تقولا ةعاضإ نودمعتي كبزوألا نأب يحوي ناك

 .راصحلا ةرتف

 هتلود ناكرأو ليعامسإ هاشلا ناك رخآ بناج نمو

 نيرهش قرغتسا ام اذإ راصحلا نأ كاردإلا لك نوكردي

 0لحا

 رومألا رسعتتسو ءمهتحلصم يف نركي نلف ةثالث وأ

 بدح لك نم ةيناروطلا تاوقلا تادادمإ مودقب رثكأ

 لولحلا ىلجتسيو رمألا ربدتي هاشلا ذخأو .بوصو

 . اهذيفنت ىلع مزع ؛ةركف ىلإ لصوت ىتح

 ىلإ نوثدحتي شابلزقلا ةداق ذخأ يلاتلا مويلا يفو

 ناجيبرذآ دودح يف ةفسؤم ثداوح عوقو نع مهدارفأ

 هذه يف نوبغاشملا جرخ ثيح ءقارعلاو ركب رايدو
 . ًاداسف اوثاعو قطانملا

 يف شابلزقلا فوفص نيب ةعاشإلا هذه ترشتناو

 ربع كبزوألا ىلإ مهنم تلقتنا مث ءهريصق تقو
 مث «ًائيشف ًائيش ربكت تذخأو نيعفتنملاو سيساوجلا

 انمااسداقم نافع فايق ىلإ ةلاشر انفاس ءانكلا كيك

 امك كب ءاقللا لمأ ىلع ناسارخ ىلإ انمدق دقل : يلي

 نود كباب تقلغأو انلباقت مل كنكلو ءرارم انتدعو

 انترطضا دقف نآلاو ءءاسنلاك كراد تمزالو فيضلا

 رمألا لكوأ ينإو ؛ةدوعلا ىلإ قارعلاو ناجيبرذآ ثادحأ

 . ءاشت امثيح انب يقتلتل لبقتسملا يف كيلإ

 راهنلا حضو يف مهمايخ شابلزقلا ىوط مث

 فوفص يف اوكرحت مث مهلبإ روهظ ىلع اهولمحو

 نيع .ورم ةرداغم شابلزقلا تاوق تكرحت نيحو
 ءاهرهظ ةيامحو تاوقلا ءارو ريسلل اهنم ًاجوف هاشلا

 جوفلا اذه نم صصخ هنكلو ؛ةينالع اذه هنييعت ناكو

 ءولصوم كيب ريمأ مهيلع لعجو سراف ةئامثالث يلاوح

 رهن نع عرفتي يذلا رهنلا ىتح جوفلا ةبكاومب ًارس هرمأو
 مل . كانه فقوتلاو هتعومجمب هنع فلختلا مث (نجت)

 كبزوألا تاوق نأ.قثاو ينإ :كيب ريمأل هاشلا لاق

 كتعومجمو تنأ ردابف انباحسنا ىرت املاح انب قحلتس
 مكنم برتقت امدنعو اهمامأ دعب ىلع رفلاو ركلا ىلإ

 .رمألا انغلبتل انب قحلاو رارفلا ىلإ عراس

 تاوق تهجوت تاميلعتلا هذه رودص دعبو

 املف ءاهنم برقلاب تركسعف دابآ دومحم ىلإ شابلزقلا
 يف ةليلق ران داقيإب هاشلا رمأ هتملظب ليللا ميخ



٠١ 

 بيترتب شابلزقلا دارفأ ىلإ هرماوأ ردصأ مث ءركسعملا

 ناديم يف نولعفي امك ةرئاد فصن لكش ىلع مهفوفص

 ةبهأ ىلع ءاقبلا عم مونلاب مهل حمسو برحلا
 يف لاعتشالل ةزهاج لعاشم تيبثتب ىصوأو «دادعتسالا

 .صاخ توص ردصي املاح اهلاعشإو ةرئاد فصن

 كاذنآ شابلزقلا تاوق ددع نأ نوخرؤملا ركذيو

 مدخلا مهيفامب صخش فلأ “60و ١0 نيب حاورتي

 .نولامحلاو

 ليعامسإ هاشلا ةلاسر ناخ كبيش تلصو نيحو

 هتيشاح ىلإ تفتلا شابلزقلا باحسنا هتيعب دهاشو

 نأ دب الف ءانظح نسح انل اهأيه ةئيمث ةصرف اهنإ» :ًالئاق

 فقرصنيف ةوشنلا نآلا شيعي رورغملاو باشلا هاشلا نوكي

 هتاوق انذخأو هيلإ انرداب اذإف ةليللا هذه عتملاو وهللا ىلإ

 .«هتاوق انتشو هانكلهأ ةرغ نيح ىلع

 لسغي نأ هيلع ًامازل ىري ناخ كبيش ناك اذكهو

 مث نمو شابلزقلا تاوقل هتمجاهمب هب قحل يذلا راعلا
 نيثالث اهدادعت غلبيو ةنيدملا يف ةدجاوتملا هتاوق عمج

 دومحم رهن ربعف ًاليل ةئيدملا نم اهب جرخو سراف فلأ
 تمجه اذإ ىتح رفيو ركي ولصوم كيب ريمأ ذخأف ؛دابآ
 .مهمامأ ًابراه هتعامجب عرسأ كبزوألا تاوق هيلع

 (افصلا ةضور) بحاص نأ ىلإ انه ةراشإلا ردجتو

 ةلمح نم ةلث نأب نوركذي رصعلا كلذ يخرؤم نم ددعو

 رهن فافض ىلع مهسفنأ اوفخأ دق شوفرلاو لواعملا

 دتمملا رسجلا ريمدتل ليعامسإ هاشلا نم رمأب دابآ دومحم
 ناسرفلا نم ةعومجم رخآ روبع درجمب رهنلا اذه ىلع

 . كبزوألا

 هناسرفو كيب ريمأ اوبقعتو رهنلا كبزوألا ربع اذكهو
 نم ةرئاد فصن نيب مهسفنأ اودجو ةأجفو نيبراهلا

 ريمأ ناك ثيح «لاتقلل نيدعتسملا شابلزقلا فوفص

 صاخ قوب خفن ذئنيحو لبق نم مهملعأ دق كيب

 ركسعملا لوح ةتبثملا لعاشملا يف رانلا تمرضأف

 هنأ اهنيح ناخ كبيش كردأو «راهن ىلإ ليللا لوحتو

 عم كابتشالا نم ًادب ري ملف ةديصملا ىلإ جردتساو عدخ

 نويوفصلا

 نولتاقي كبزوألا رمتساف ًارحس تقولا ناكو ءودعلا

 ملف سمشلا عولط ىلع ةعاس ترم ىتح تاعاس ثالثل

 «نيربدم مهلويخل ةنعألا اوقلطأو رثكأ دومصلا اوقيطي

 ناتسيب وحن اوهجتاف ؛ءامطحم هودجو رسجلا اوغلب املف
 ناكو «ةقطنملا كلت يف ًاثيدح هانب دق ناخ كبيش ناك

 هلوط غلبي زيلهد نع ةرابع ناتسبلا اذه ىلإ لخدملا
 مهماحز دتشاو لوخدلل دونجلا عفادتف أرتم نيثالث

 شابلزقلا مهكردأو «لويخلا رفاوح تحت مهضعب كلهف
 مده يف اوحلفأ مث ًاديدش ًاراصح ناتسبلا لوح اوبرضف

 ةمواقملا لواح نم اولتقف هومحتقاو ناتسبلا رادج

 ناخ كبيشل اودجي مل مهنكلو مهنم ملستسا نم اورسأو

 ًاصخش نأ هباتك يف يزيربتلا ىضر ديسلا ركذيو ءًارثأ

 رمألا رخآ يف عاطتسا اقآ زيزع ىعدي شابلزقلا نم
 عطقف ىلتقلا سادكأ نيب ناخ كبيش دسج ىلع روثعلا

 قرطأ هاشلا دهاش املف ليعامسإ هاشلا ىلإ همدقو هسأر

 هنيكمت ىلع ىلاعت يرابلل ءانثلاو دمحلاب هجوت مث هسأرب
 موي يف ناخ كبيش لتقم ناكو دودللا همصخ نم

 . ةرجهلل 117 ماع نابعش رهش رخآ ؛ةعمجلا

 ناسارخو تاره عاضوأ

 كبزوألا راحدنا دعب

 ىلع ريبكلا مهراصتنا شابلزقلا زرحأ نأ دعب

 يبدأ بولسأب حتفلا لئاسر ةباتكب باتكلا ل ,«كبزوألا

 اهلمح ؛تاره ىلإ ةلاسر تهجوو ناكم لك ىلإ غي

 ناج يلق ىعديو يناثلا مجن ريمألا ىلإ نيبرقملا دحأ

 . كيب

 ناج يلق بكوم بارتقا ربخ تاره يلاهأ غلبو
 خيش :لثم موقلا رابكو ءاملعلا ردابف «مهتنيدم نم كيب

 رداقلا دبع نيدلا مظن ريمألاو ينازاتفتلا دمحأ مالسإلا

 لالج ريمأ روي دمحم نيدلا ثايغ ديسلاو يدنهشلا

 دمحم نيدلا ردص يضاقلاو يزارلا فسوي نيدلا

 رخآ ددعو يتبرت نسح نيدلا رايتخا يضاقلاو يمامإلا

 ةدايسلا راد يف عامتجالا ىلإ تاداسلاو ءاملعلا نم

 ةداسلا لابقتسال يناكروكلا كلملا اهانب يتلا ةيناطلسلا



 نويوفصلا

 دهاشو .كيب ناج يلق بكوم لابقتسال مهنم ًاددع

 نينثا باذعلا رم كبزوألا نم اوقاذ نيذلا تاره ىيلاهأ

 محتقاو مهترئاث تراثف ةدايسلا راد نولخدي كبزوألا نم

 دمحم اولتقف رئاثلا بابشلاو شابوألا نم ددع رادلا

 ىرس مث نيعمتجملا مامأ ينيعلا يلع دمحمو روكل

 صخش ةئام لتقف اهتقزأو ةنيدملا ءاحنأ ىلإ بارطضالا

 ةلاسر ملسو اهلهأ أدهف ةنيدملا كيب ناج ىلق لخد

 .اهفارشأو ةئيدملا نايعأ ىلإ حتفلا

 أشنأو ربنملا نيدلا نيز ظفاح ىلتعاو عماجلا دجسملا

 هنكلو هرثؤم نحلو بذع بولسأب حتفلا ةلاسر أرقي
 هربنم تحت نيدوجوملا شابلزقلا بلطل بجتسي مل

 ىتح ربنملا نع لزني داك امف تارابعلا ضعب ركذب

 لخاد يف ًاليتق هردرأف مهفويسب شابلزقلا هرداب

 .دجسملا

 نيز لتقم دنع علهلاو بعرلاب تاره يلاهأ بيصأو
 مدق تاره ىلإ شابلزقلا ركسعم هجوتي نأ لبقو .نيدلا
 هاشلا رمأل ًالاثتما اهيلإ رفظم نيدلا فيس ةجاوخلا

 هرمأ ردصأو اهؤاملعو اهفارشأو ةنيدملا نايعأ هلبقتساف

 . ضلت رشع ينثالا ةمئألا مساب ةباطخلاب

 رباكأ ىلإ يناثلا مجن مظعألا ريزولا ةلاسر تناكو

 كلذكو « يعيشلا بهذملا ىلإ ةوعدلا نمضتت تاره

 تاره رباكأ اهيف ليمتسي ىرخأ لئاسرب هاشلا ثعب

 .اهيلاهأ رئاسو اهفارشأو

 تاره تايصخش عيمج تعمتجا ةعمجلا موي يفو

 نيدلا ردص ريمألا ربنملا ىقتراو «عماجلا دجسملا يف

 أرقف تاره ةداس رابك نم وهو ينيمألا ميهاربإ ناطلس

 «سانلا اهيف نئمطي ليعامسإ هاشلا نم ةلاسر سانلا ىلع

 ريمألا تاره فارشأ بيقن ىلإ رفظم ةجاوخلا راشأ مث

 ةنيدملا ىف ةداسلا رابك نم وهو هللا ءاطع نيدلا لامج

 ةمئألا لئاضفو بقانم اهب صخو ةعمجلا ةبطخ بطخف

 غ1

 ليعامسإ هاشلا ىلع ءانثلاب هتبطخ متخو ءرشع ينثالا

 . هل ءاعدلاو

 ىلإ يناثلا مجن مظعألا ريزولا مدق كلذ دعبو

 ه1417 ماع ناضمر رهش طساوأ يف تاره دودح

 يرغاسلا دومحم نيدلا لامك ةجاوخلا هعم ًابحطصم

 اهؤاملعو اهتاضقو تاره تاداس هلابقتسال راسف

 مجن ريمألا لزن مث ءايادهلا عاونأب نيلمحم اهؤالضفو
 دومحم نيدلا لامك ةجاوخلا لسرأو (ديفس غاب) يف

 .درخ ةجاوخلا ىلإ ظعو ةلاسرب

 كاذتآ ناكو كيزوألا نايعأ دحأ وه درخ ةجاوخلاو

 تاره عالق رثكأ يهو نيدلا رايتخا ةعلق يف ًانصحتم

 هتعلق نع لزن مجن ريمألا ةلاسر أرق املف «ةوقو ةعانم

 نيعو لعفف هيقفارم ىلإ همضي نأ هيلإ بلطو هنم ًارذتعم
 .نيدلا رابتخا ةعلق ىلع ًامكاح (ولكت كيب سيو)

 هاشلا بكوم بارتقاب ةنيدملا تعمس كلذ ءانثأ يفو

 اوشرفو ةقزألاو عراوشلا نييزتب يلاهألا رشابف يوفصلا
 اهنع ةديعب ةفاسم ىلإ ةنيدملا لخاد نم هاشلا قيرط

 . نيمثلا شرفلا عاونأب

 كرابملا ناضمر رهش نم نيرشعلا ةحيبص يفو
 يفو هاشلا لابقتسال مهيبأ ةركب نع تاره يلاهأ جرخ

 ناكو يكلملا بكوملا عئالط مهل تناب (زيخ همش)

 . ليثم هل قبسي مل ًابيهم ًامخف ًابكوم

 عيمج ءاغلإ ىلإ تاره يف ليعامسإ هاشلا دمعو

 عفرو نويناروطلاو كبزوألا اهنس يتلا فارعألاو ديلاقتلا

 ةيالو يف كلسو «بئارضلا نم ًاريثك يلاهألا نع

 يف ىعسو فاصنإلاو لدعلا يف ةياغ ًاكولس ناسارخ

 نديس يحاكم ير رك دعو ناحل ةضار قيما

 .نيملسم ريغو نيملسمو ةعيشو ةنس نم ناكسلا

 ,تاره يف ماعلا كلذ ءاتش ليعامسإ هاشلا ىضمأو

 دفاوتت لسرلا تذخأف قافآلا يف راط دق هتيص ناكو

 يحاونلا ماكح دحأ هيلإ مدقو لودلا فلتخم نم هيلع

 نبا نسيوأ ناطلسلا !رريملا وهو ًايصخش ةزؤاجملا

 ازريم ناخلاب بقلي ناكو ناكروك ديعس وبأ ناطلسلا



 عا

 هادهأو هيلع علخو همدقمب هاشلا بحرف ناشخدب مكحيو
 ًاغلبمو دايجملا نم ًاددعو ًاعصرم ًاقاطنو بهذ نم ًاجات

 ءاجو نامداش ةعلقو نالتخو ناشخدب هألو مث لاملا نم

 ماظن ريمألا مهنمو اهتداسو ناريإ ءاملع رابك ضعب ًاضيأ

 ريمألاو يلو هللا ةمعن كلملا دافحأ دحأ ىقابلا دبع نيدلا

 نهرا دبع يضاملار يملا ةمخم نيفلا لامع

 . هتيانعب كلملا مهلمشو مهتئنهتو مهكيربت اومدقف هواس

 ةمهملا ورم ةيالو يف مكحلا لكوأ ةنسلا هذه يفو
 ةمصاعلا ةباثمب تناك يتلا تاره ةيالو يفو كيب هدد ىلإ

 ءاضقلا رومأ تلكوأو «كيب نيسح ىلإ ناسارخل ةبسنلاب

 تايالو يف ةاضقلاو رودصلا نييعتو ناسارخ ىف

 فسوي ريمألا نب دمحم نيدلا ثايغ ريمألا لإ تاينارخ

 مارتحال الحم لاوط نينسل هتلئاع تناك يذلا

 . نييناسارخلا

 دوفو ةدع تاره ىلإ تمدق ديعلا مايأ بارتقا عمو

 .يوفصلا كلملا طالب ىلإ مهدالب نم ءارفس دنهلا نم

 ناردنزام يف رومألا ميظنت

 يراس ةيالو ىلع يلوتسي نوزفازور متسر اقآ ناك

 ناخ كبيش ىلوتسا امدنعو «ناردنزام قطانم ضعبو

 ىتح «هتوقب يمتحيو هب ذولي متسر ذخأ ناسارخ ىلع
 متسر برطضاف ناخ كبيش هيف لتق يذلا تقولا ءاج

 دعب هبحن ىضق مث ىمحلاب بيصأو ًاديدش ًابارطضا

 . مايأ ةعضب

 متسر ةافو ربخ ليعامسإ هاشلا غلب امدنعو

 ناردنزام ىلإ رفظملا نيدلا فيس ريمألا ثعب نوزفازور

 املف . ةيضاملا نينسلا لالخ ةفلختملا بئارضلا عمجل

 شورفراب مكاح هلابقتسال جرخ ناردنزام دودح لخد

 نم وهو ميركلا دبع نيدلا ماظن ريمألا (ًايلاح لّباب)
 هذه يف مكحلل هتثارو يعّدي ناكو .«فارشألا ةداسلا

 . قطانملا

 اقآ نب دمحم اقآ لابقتسالل مدق رخآ بناج نمو

 ريمألا روضحب ةرظانملل نانثالا سلجو نوزفازور متسر

 يضقي عرشلا نأ معزي ميركلا دبع ريمألا ناكف ءرفظملا

 نويوفصلا

 هايأ نأل ناردنزام تايالو عيمج يف مكحلا هيلوتب

 «ةديدع نورقل تايالولا هذه نومكحي اوناك هدادجأو

 ةريخألا نينسلا يف جرخ نوزفازور متسر اقآ نإو
 دمحم اقآ ناك امنيب .ًاباصتغا مكحلا بصتغاف

 اهيحاونو يراس مكح ىف هيبأ ةفالخب بلاطي نوزفازور

 ريمألا امهبحطصاف «؛ةجيتن ىلإ امهترظانم صلخت ملو
 يحاون يف هولخدف ؛هاشلا ركسعم ىلإ هعم رفظملا
 : قارعلا ىلإ ريسلا ىلع اعزاضواعلا ناك اهنيح ةاحس
 هيلع امهرمأ اضرعو هيلإ امهاياده نامصخلا مدقف

 يراس يلع دمحم اقآ ءاقبإ ررقو هتيانعو هفطلب امهلمشف
 نيع اميف اهيلع ًامكاح متسر اقآ هوبأ ناك يتلا قطانملاو

 طرتشاو ناردنزام يحاون يقاب ىلع ًامكاح ميركلا دبع

 ةيضاملا نينسلا نع ةفلختملا بئارضلا عفد نينثالا ىلع

 تاالوادم دعب ررقتو ءايونس بئارضلا عفد ىلإ ةفاضإ
 فلأ نيثالث غلبم نانثالا عفدي نأ ةليوط تاضوافمو

 ريمألا ةقفرب ناردنزام ىلإ اهجوت مث ًايونس يقارع ناموت
 .هيلإ ةفلختملا بئارضلا عفدل رفظملا

 ىلإ ًاهجوتم نانمس ةيالو شابلزقلا ركسعم رداغو
 هتماقإ مايأ هيلع مدقو .اهيف هءاتش كلملا ىضمأف «مق

 ءارفس كلذكو يروغلا ناطلسلا لبق نم رصم دفو اهيف

 .ناسارخ حتفب هتئنهتل مورلا

 ةيوفصلا ناريإ يف ةيسايسلا عاضوألا

 ةبسنلاب ىوصق ةيمهأب ىظحي ناسارخ حتف ناك
 اذإو ةديدع نورقل ةأزجم ناريإ تيقب دقف ءكاذنآ ناريإل

 ةقجالسلا نمز يف اهلحمو ةلودلا مسا ناك

 تناك ناريإ نإف ءاهلحمو ناريإ مسا وه نييمزراوخلاو
 برعش تاذ فارطألا ةيمارتم ةلود نم ءزج ةقيقحلا يف

 هاشكلم ةيروطاربما تناك ًالشمف ؛ةريثك ماوقأو

 مورلا يضارأ عيمجو نيطسلفو ايروس لمشت يقوجلسلا

 دودحو رغشاك ىلإ قرشلا: بناج نم دتمتو ةيمالسإلا

 ىري عقاولا يف هاشكلم ناكؤ «ناتسناغفأ دودحو نيصلا

 وه هزكرم نأ مغرو « عزانما نود يمال ناطلم ةسفن
 ةيناريإلا ديلاقتلاو تاداعلاو ةيسرافلا ةغللا نأو ناريإ



 نويوفصلا

 نكت مل ناريإ دودح نأ الإ يمسر عباطب ىظحت تناك
 نم ءزج ناك امنإو يناريإلا بعشلا دودح كلذكو ةزيمم

 ءاهيلع لمتشت ىمظعلا ةيروطاربمالا تناك ةريثك بوعش

 تضّرععت امّلك ةئزجتلل ضرعتت ةيناريإلا يضارألا تناكف
 . ةثزجتلل ىربكلا ةلودلا

 ةيعيبطلا دودحلاب ىفتكا ليعامسإ هاشلا رهظ امنيحو
 رهن ناك يقرشلا لامشلاو قرشلا يفف .ناريإل ةيلصألا

 عاضخإ دعب ناريإل ةيعيبطلا دودحلا دنسلا رهنو نوحيج

 نإف ةقيقحلا يفو «ةيوفصلا ةلودلا ناطلسل راهدنق ىلاو

 اندر تلو ابان لاو نحت ىلإ اهل عمو نارا
 اذكهو «نييناساسلا نمز يف اهيلع تناك يتلا ةيعيبطلا

 نئلإ يبرغلا لاميشلا يف اهدودحي دعنا امعيح لالا
 لوهسلا ىلإ برغلا يفو زاقفقلا لابجو دنبرد ةنيدم
 خامك ةعلق لثم تارفلا لامش يتفض ىلع ةدتمملا

 داركألا اهنطقي يتلا ركب رايد يحاون عيمجو دمآ ةنيدمو

 رايد بونج يف ناريإ دودح تلصو كلذكو نويناريإلاو

 ىلإو بلح ةيالو ىراحصو قارعلا ضرأ ىلإ ركب
 دودحلاو ةيسداقلا يبرغ يضارأ يف كلذ نم بونجلا

 رصعلا يف ناريإ يه هذهف ؛ةميدقلا لبابل ةيبرغلا
 هدالب عسوي ذخأ ليعامسإ هاشلا ىرن اذكهو يناساسلا

 .ناريإل ةميدقلا دودحلا ىلإ لوصولل هنم ًايعس

 حتفب ةيقرشلا ناريإ عم ةيبرغلا ناريإ تجمدناو
 . ىربكلا ةدحوملا ناريإ ةلود تحضأو ناسارخ

 حمطت تذخأ ةينامثعلا ةلودلا نأ فورعملا نمو

 اهحتف دعب ةيمالسإلا نادلبلا عيمج ىلع ةرطيسلل

 تأدب اهتاحومط قيقحت نم نكمتت يكلو « ةينيطنطسقلل

 تهجو مث ةيبوروألا نادلبلا يف داهجلا نع اهدي فكت
 . ةيمالسإلا نادلبلا وحن ةفيخملا ةرارجلا اهشويج

 ىلع أرط يذلا ريبكلا لوحتلا اذه نأ يعيبطلا نمو

 اهتيبعش يف ًاريبك ًاصقن ببس ةينامثعلا ةلودلا تاططخم

 لاغشنا حاتأ دقف ء.نيملسملا سوفن يف اهتناكمو

 اوداعتسا نييبوروألل ةنيمث ةصرف نيملسملاب نيينامثعلا

 ين نيينامثعلا مدقت تاب ىتح ًائيشف ًائيش مهاوق اهيف

 و

 عقاوملا نع نوعجارتي ءالؤه أدب لب ًارذعتم ًارمأ ابوروأ

 .ايوروأ بلق يف اهوحتف يتلا

 طالب ىلإ ينامثع دقو لصو ه411 ماعلا يفو

 يف ثحبلا ىلإ فدهي مق ةنيدم يف ليعامسإ هاشلا

 :راصتخاب يلي اميف هل ضرعتن نأ لواحن عوضوم

 ىلإ ًافرصنم ليعامسإ هاشلا ناك يذلا تقولا يف

 يحاوض يف لجر رهظ «ناسارخ يف ناخ كبيش لاتق
 ناطيش 10 ةينامثعلا ةلودلا راصنأ ناك «ةرقنأ

 يأ
 بقلو يلع رون وه لصألا يف يلق ناطيش مساو

 يرفصلا هاقناخلا يديرم دحأ وهو يلق هاشب هسفن

 - ةريصق ةرتف لالخ حجن دقو «ليعامسإ هاشلا راصنأو

 نم ةميظع دوشح عمج يف  هسفن ىلإ سانلا ةوعد دعب
 نم نوررضتملاو نويفوصلا مهنمو «ةقطنملا كلت يلاهأ

 زجع ىتح يلق هاش رمأ مظاعتو .ةينامثعلا ةلودلا

 نع ةرواجملا تاركسعملا ءاسؤرو نويلحملا ماكحلا

 هريزو ةدايقب اشيج ديزياب ناطلسلا ثعبف هيلع ءاضقلا
 . يلق هاش ةكرح دامخإل اشاب يلع مظعألا

 ريزولا اهيف لتق ةيراض ةكرعم نيفرطلا نيب ترادو

 رعذلاب ةينامثعلا تاوقلا تبيصأف ؛هشيج مزهو مظعألا

 يذلا يلق هاش لاتق ىلع كلذ دعب دحأ ؤرجي ملو

 رداغ مث ةرواجملا تايالولا ىلع تاراغلا نشب رشاب

 ةيناريإلا يضارألا لخدو مالسب ةينامثعلا يضارألا

 موقت نأ يعيبطلا نمو .شابلزقلا فوفصب قحتلاف
 ةلودلا ناكرأ عم ةيضقلا هذه ثحبب ةينامثعلا ةلودلا

 . ةيناريإلا

 رصم عم داحتالل ناريإ اعد يرصم دفو ءاج امك

 لثم نأل ةينامثعلا ةلودلا عماطم هجوب ًايسايسو ًايركسع
 نأ نكمملا نمف ؛نيفرطلا عفن هيف نوكيس داحتالا اذه

 ريكفتلا نم اهعنميف اهدح دنع ةينامثعلا ةلودلا فقوي

 دادعإلا ادب يذلا ءادتعالا اذه .اهناريج ىلع ءادتعالاب

 . ًاحضاو هل

 ًابعافد ًاقافتا تمربأف «ةوعدلا هذهيب ناريإ تبحرو



 عا

 رصم ىلإ دفوب تثعبو ه917 ماع رخاوأ يف رصم عم
 . "”قافتالا مامتإل

 يف ركسعت شابلزقلا تاوق تناك يذلا تقولا يفو

 ناطلسلا هنبا هفلخلو تام دق ديزياب ناطلسلا نأ ملُع مق

 مهدالوأو هناوخإ لتقب هروف نم رشاب يذلا ميلس

 تالفإلا دارم ناطلسلا وهو ديزياب دافحأ دحأ عاطتساو

 .يناريإلا طالبلا ىلإ ءوجللاو يساقلا همع ةضبق نم

 يف يضمي ليعامسإ هاشلا هيف ناك يذلا تقولا يفو

 رابخأ عباتي ناك ه4 عيبرو ه7 ماع ءاتش مق

 : يلي امك برحلا هذه ةصقو اهجئاتنو ناتسكرت برح

 هتكوش تيوقو ناخ كبيش رمأ لحفتسا نأ دعب

 دمحم نيدلا ريهظ كلملا اهمكاح رطضاف دنقرمس مجاه

 ناجيدنأو هناغرف وحن باحسنالاو اهترداغم ىلإ رباب

 وه لصاوف اهفحز تلصاو كبزوألا تاوق نكلو
 لخدف نوحيج ءارو ام دالب يف هكلم نع ًايلختم هباحسنا

 ةريغص ةموكح اهيف سسأو لباك ىلإ اهرداغ مث خلب

 .ديدجلا مكحلل ةمصاع اهنم ًاذختم

 نم ناك رباب نيدلا ريهظ كلملا نإف ةقيقحلا يفو
 ةميزعو ًاسأب مهدشأو مكحلاب روميت ريمألا دافحأ قيلأ

 همزع نع هينثتل هب تقحل يتلا ةرركتملا.مئازهلا نكت ملف
 هناغرف نم هجوتو ةركلا داعأ دقف «هتاحومط نم دحتل وأ

 باحسنالا ىلع هتمغرأ هئادعأ ةوق نأ الإ دنقرمس ىلإ

 رخآ يف هجوتو لباكو خلب ىلإ هجوت مث هناغرف مجاهف
 ترمتسا ىربك ةكلمم اهيف سسأف دنهلا ىلإ فاطملا
 .اهيلع زيلجنإلا ىضق ىتح ةليوط ًانورق

 دفو هيلع مدق تاره يف ليعامسإ هاشلا ناك امدنعو

 ًاضراع ايادهلاو فئارطلا عاونأب ًالمحم رباب كلملا

 كلملل هتدعاسم هترايز لالخ بلطو ةدوملاو صالخإلا

 لالتحالا نم دنقرمسو ىراخب يضارأ ةداعتسا يف رباب

 . يكبزوألا

 لكب رباب كلملا تابلط عيمج ليعامسإ هاشلا ىبلو

 .لوقلا نم يتآلا يف دفولا اذه رمأ نع ليصفتلاب ثدحتنس )١(

 نويوفصلا

 يتلا يضارألا عيمج كرتب ًارمأ ردصأو ءردص ةباحر

 اكلم نوحيج ءارو ام دالب يف رباب كلملا اهيلع يلوتسي
 هل ًاشيج ه4117 ماع يف ريخألا دعأ اذكهو ءهل ًاصلاخ

 نبا اهيلع ناكو ناشخدب ةيالو ىلإ هجوتو ناتسلباز نم
 همع نباب قاحتلالا ىلإ عراس يذلا سيو ناطلسلا همع

 نانثا اهيلع ناكو نامداش ةعلق ىلإ نانثالا راسو .هشيجب

 ناطلس يدهمو ناطلس ةزمح امه كيزوألا ءامعز نم

 نيبناجلا نيب ترادو ةعلقلا نع عافدلل امهتاوقب افقوف

 كلملا ىلوتساو نايكبزوألا نادئاقلا اهيف كله برح

 يف سانلا معنو نالغبو ردنقو نالتخو نامداش ىلع رباب

 . ىرخأ ةرم لداعلا همكحب تايالولا هذه

 هتاحوتف رابخأب رباب كلملا ثعب ءانثألا كلت يفو
 ءارمأ دحأ مودق لاح يف هنأ هربخأو ليغاسإ هاغلا نإ

 متتسف نيبراحملا نم جوف سأر ىلع هيلإ شابلزقلا
 قحستو اعيمج نوحيج ءارو ام دالب ىلع ةرطيسلا
 هاشلا مساب دالبلا هذه يف بطخيو كبزوألا ناكرأ

 . ميظعلا يوفصلا كلملا مساب دقنلا برضيو ليعامسإ

 لاسرإ ىلإ بلطلا لوصو روف ليعامسإ هاشلا ردابو

 ىلع راشفأ كيب خرهاشو يلغوأ يفوص كيب دمحأ
 نامداش ةعلق ىلإ ءادشألا نيبراحملا نم ددع سأر

 .رباب دمحم كلملل ددملاو ةدعاسملا ميدقتل

 ةلعقلا يف رباب كلملا ىلإ شابلزقلا اريمأ لصور
 غلبو دن رت رعت كرسعو هوقو انانعماعزاف ةزركذملا

 مكاحو ناطلس روميت دمحم دنقرمس مكاح هكرحت ربخ

 اميس ال ةمواقملا ىلع اؤرجي ملف ناخ هللا دبع ىراخب
 ارداغف شابيلزقلا نم ةوق هباحطصاب افرع نأ دعب

 رباب كلملا لخدف ناتسكرت ىلإ اهجوتو امهيتيالو

 لالحإو اهلهأ نع ملاظملا عفرل اهيف ىعسو دنقرمس
 مساب ةعمجلا موي يف بطخ مث .مهنيب طسقلاو لدعلا

 لاسرإب اهدعب ماقو ليعامسإ هاشلاو رشع ينثالا ةمئألا

 لّمح مث ىرخألا تايالولا رئاسو ىراخب ىلإ ةالولا
 ايادهلا عاونأب كيب خرهاشو يلغوأ يفوص كيب دمحأ
 هاشلا ىلإ ةنيمثلا دايجلا نم ددعو ةينيعلاو ةيدقنلا

 نوضغ يفو امهدالب ىلإ ةدوعلا يف امهزاجأو ليعامسإ



 6*2 ن ويوفصلا

 ناج دمحم وهو يناريإلا طالبلا لوسر هيلإ مدق كلذ

 بصنم يناثلا مجن ريمألا ةموكح يف لغشي ناك يذلا

 دمحم ىقالو تافيرشتلا سيئر يأ (ىسياغآ كيشيأ)

 عقر ناك امل ة رباع ةلفاعت زا فللملا طولي نع ناخ
 ناكو عقاولاب هريرقت مدق مق ىلإ دئقرمس نم داع املف
 ديأف هنم اقئاوو هلوسر ىلع ًادمتعم يناثلا مجن ريمألا

 ام ىلإ ايصخش رفسلاب دهعتو هاشلا روضح ىف همالك

 .ناريإ عفتني امب رومألا ةيوستو نوحيج ءارو

 ةلودلا ءارمأ نم ًاددع رمأو حارتقالا ىلع هاشلا قفاو

 كيب ناجمدابو كيب نيدباعلا نيز لثم اهناكرأو
 ريزولا ةقفارمب يرغاس دومحم نيدلا لامك ةجاوخلاو

 ناسارخ ىلإ لاحرلا مجن ريمألا دشو .هرفس يف مظعألا

 كبزوألا نيطالس نأ هغلب نوحيج فراشم لصو املف

 اوهجوتو دنقرمس نم شابلزقلا ةدوع دعب مهتاتش اوعمج

 كلملا اهيف اومزهف رارج شيجب دنقرمس ىلإ ناتسكرت نم
 نامداش ةعلق ىلإ هيوذو هلهأ لمحف ءرباي دمحم

 مهترطيس ماكحإ ىلإ كبزوألا فرصناو ءاهيف نصحتو
 ةعلق ىلإ اوهجوت مث اهيلع اولوتسا يتلا تايالولا ىلع

 اهنيصحت مكحأ دق رباب كلملا ناكو اهترصاحمل نامداش

 ماقأو اهلوح ًاقدنخ رفحف ازريم ناخ همع نبا ةدعاسمب

 خلب مكاح ءارو ثعب مث «ةيلخادلا اهتقزأ يف سيراتملا

 .نوعلا هدمتسي ينامرف كيب ماريب

 ةثامثالث لاسرإ ىلإ هروف نم ينامرف كيب ماريب ردابو
 ناطلسلا ريمألا ةدايق تحت شابلزقلا لاطبأ نم براحم

 ةيالو تغلب دق كبزوألا تاوق تناكو «يزاريشلا دمحم

 نع تفكف شايلزقلا نم ددم لوصو اهغلب نيح نابايخ
 . ىراخبو دنقرمس ىلإ اهجاردأ تداع مث فحزلا

 ماقأف ناسارخ لخد دق كلذ لالخ مجن ريمألا ناكو

 اهفارشأو اهتاضقو اهتاداس لبقتساو مايأ ةعضب اهيف

 رارمتساب هركسعم ىلع نودفاوتي اوناك نيذلا اهنايعأو

 ىلإ ريسلا ىلع مزع مث مهبصانم يف مهاقبأو مهمركأو
 هعم ىقبأ مث نمو مهتكوش لاصئتسال كبزوألا دالب

 ديس وهو فسوي ريمألا نب دمحم نيدلا ثايغ ريمألا
 تاره يلاو هعم ىقبأو ناسارخ ةداس رابك دحأو تاره

 رابك نم ديدعلا هركسع يف عمج كلذكو كيب نيسح

 . خلب ىلإ مهب هجوت مث اهئامعزو ناسارخ تايالو ةداق
 . ًاميظع ًالابقتسا ينامرف كيب ماريب اهيلاو مهلبقتساف

 نفسلا دادعإ دعب نوحيج رهن مجن ريمألا ربعو
 ثعب دق ناكو «ىرخألا هتفض يف ركسعو ةمزاللا

 ناماداش ةعلق ىلإ خلب نم دمحم نيدلا ثايغ ريمألا

 ريمألا هيلإ مدقف هيلإ مامضنالا ىلإ رباب كلملا وعديل

 بكوملا بارتقاب هريخأو مايألا كلت يف نيدلا ثايغ
 هركسع ءامعزو يناثلا مجن ريمألا عراسف يربابلا

 مساب ةفورعملا ةقطنملا يف نابكوملا ىقتلاف هلابقتسال

 ىضتقمب هبحاصل اياده امهنم لك مدقو «(نينها دنب)
 رقتساف ةرواشملل اسلج مث كاذنآ ةلوادتملا فارعألا

 .نوحيج ءارو ام ندم لالتحال ريسلا ىلع امهيأر

 تأرط يتلا تاريغتلا ضعب ىلإ انه ةراشإلا ردجتو
 ريمألا فلخ نأ دعب وهف يناثلا مجن ريمألا قالخأ ىلع

 هقتاع ىلع ذخأ كلملل بئانو مظعأ ريزوك ربزر مجن
 ةسايس نسحأف فارطألا ةيمارتملا ةلودلا نوؤش ريبدت

 تدادزاو ردص ةباحر لكب اهتاجاح ةيبلتو ةيعرلا
 ةلودلا لاجرو ءارمألا عيمج قاف ىتح ًاعاستا هتايحالص

 دادع يف هلعج ام ةردقلاو ةمظعلاو ءارثلا نم غلبو

 ةسمخ هسارح ددع ناك الثمف ؛كاذنآ ملاعلا ءامعز

 ةلام موي لك يف حبذُيو حالسلاب نيججدم سراف فالآ

 ةديدع رهاظم ىلإ ةفاضإ .؛ةصاخلا هتدئامل فورخ

 .اهركذ لوطي

 ىرتسملا اذه لصي امنيح ناسنإلا نأ ىعيبطلا نمو

 هيأرب دبتسيو رورغلاب باصي هنإف ةرطسلاو هاجلا نم

 فدهلا يسن دقف يناثلا مجن ريمألا لاح ناك اذكهو

 دقف ؛هلجأ نم نوحيج ءارو امو ناسارخ ىلإ مدق يذلا

 هتداعإو رباب كلملا ميوقت وه انفلسأ امك  هفده ناك

 . هنع افرصنم ناك اذإ ناريإ عم داحتالا ىلإ

 ًاطاحم ذمرت ةنيدم وحن مجن ريمألا راس اذكهو

 رازخ ةيالو مجاهو اهزاتجاف ةهبألاو ةمظعلا رهاظمب
 قآ ناطلسلا همساو كيبزوألا نيطالس دحأ اهيلع ناكو



 عكا

 ةمواقملا ىلع ةردقلا هسفن يف مكاحلا اذه ري ملو دالوف

 دوهعلا ذخأ دعب ةنيدملا هملس مث مجن ريمألا عم حلاصتف

 نم ةعامج عم هسبحب رمأ مجن ريمألا نكلو قيثاوملاو

 مث . ةنيدملا ناكس نع افعو مهقانعأ برض مث كيزوألا

 ىلإ ازريم ميخيش اهمكاح ردابف يشرق ةنيدم وحن هجوت

 امدعب اهنع عافدلل دادعتسالاو هتنيدم نيصحت ماكحإ

 .دالوف قا ناطلسلا ريصمب عمس

 فارطأ ىلع هتاوق عيزوت ىلإ مجن ريمألا دمعو

 لاز امو قينجنملاب اهيمرو اهنصح بقنب رمأ مث ةنيدملا
 ردصأ مث هتاوقو ازريم ميخيش رسأف ةونع اهحتف ىتح اهب
 . ةنيدملا لهأ ةدابإب هرماوأ

 دجسملاب اومصتعاف ةداسلا ضعب ةنيدملا ىف ناكو

 ىدل مهل طسوتيل دمحم نيدلا ثايغب راس عماجلا
 نم ةعامج كانه ناك تقولا سفن يفو مجن ريمألا

 اولسوتف روميت لآ ىلإ ةبوسنملا لئابقلا مهو ياتغجلا
 هب نيلسوتم مجن ريمألا ىلإ نانثالا عرسأو رباب كلملاب
 ناك مجن ريمألا نكلو «ياتغجلا ماوقأو ةداسلا نع وفعيل

 ءامهتطاسو ضفرف هتريصب ىمعأ ًادح رورغلا هب غلب دق
 رشع ةسمخلا براقي امو كيب ازريم ميخيش لتق اذكهو

 رعاشلا مهنيب نمو اهيلاهأو ةنيدملا ركاسع نم فلأ

 . (يئانسلا) فورعملا

 يف ةفينع لعف ةدر يشرق ةنيدم رزاجم تثدحأ دقو

 مجن ريمألا ىلإ مهترظن تءاسف شيجلا ةداق سوفن
 . ةمداقلا مهتالمح ةبقاع نم اومءاشتو

 رمأ نم هغارف دعب ىراخب ىلإ مجن ريمألا هجوت
 ناخ هللا ديبع نأ عمس اهفراشم غلب نيحو يشرق

 اونصحت دق امهدونج رثكأو كيب يفاج ناطلسلاو

 نأ هغلب تقولا سفن يفو ءاهنع عافدلل ًادادعتسا ةنيدملاب

 ىلع نامزاع ديعس وبأ ناطلسلاو روميت دمحم ناطلسلا

 ماريب امهل ريمألا هجوف «دنقرمس تاوقب برحلا ضوخ
 كيب ماريب مودقب كبزوألا ادئاق عمس امنيحو ينامرف كيب

 كيب ماريب غلبأف ءاهب انصحتو ناوذجع ةعلق ىلإ اعجارت

 نويوفصلا

 لماكب ناوذجع ىلإ مجن ريمألا هجوت روفلا ىلعو
 بولسأ ىلإ كبزوألا دمعو ءاهرصاحف هتاوق

 موي لك يف ةعامج مهنم نوجرخي اوناكف تاروانملا

 ملو «ةعلقلا لخاد ىلإ بحسنت مث رفلاو ركلاب ذخأتف

 رهشأ ةعبرأ راصحلا مادأف هرمأ ةبقاع مجن ريمألا ربدتي

 تاوقلا تحبصأو تاناويحلا فلعو ةنؤملا تذفن ىتح

 ريمألا نم شيجلا ةداق ضعب بلطف .اهرمأ نم رسع يف

 لصف ءاضقنا ىتح رازخو يشرق دودح ىلإ باحسنالا

 مث ىرخأ ةرم فلعلا ريفوتو نؤملا عمج ىنستيل ءاتشلا

 ضفر ريمألا نكلو اهترصاحمو ناوذجع ىلإ ةدوعلا
 هوعنقأ ىتح هب اولاز امو بلطلا يف مه اوحلأو مهبلط

 دق كبزوألا ناكو «يلاتلا مويلا يف ليحرلاب مهدعوف

 فلعو مهنؤم ةحشو شابلزقلا بعاصم اوكردأ
 ضاضقنالل ةحناس ةصرف كلذ يف اودجوف مهتاناويح

 نيب نم مهشيج عئالط تجرخ مث نمو مهودع ىلع
 ماع ناضمر نم ثلاثلا «ءاثالثلا موي يف راجسشثألا

 تئجوفف باحسنالا هيف ررقت يذلا مويلا وهو ه4

 نم ادب مجن ريمألا ري ملو .مهجورخب شابلزقلا تاوق
 لعجر اهبلق يف فقوو هتاوق مظنف برحلا يف لوخدلا
 اهثدحي امبر يتلا تارغثلا دسل هتاوق يف رباب كلملا

 .هشيج فوفص يف كبزوألا

 ةمدصلا يف كيب ماريب عرصف برحلا ىحر ترادو
 تدتشاو كبزوألا سام> نم هعرصم دازف ؛ىلوألا

 عم لاتقلل نيسمحتم شابلزقلا ءارمأ نكي ملو مهتالمح
 «رارفلاب اوذالو ةمواقملاب اورمتسي ملف مجن ريمألا

 ايحطصم نامداش ةعلق ىلإ هرودب رباب كلملا برهف

 دمحم نيدلا ثايغ ريمألا هعبتو اهب ىتأ يتلا هتاوق

 كيب نيسح برهو ءدومحم نيدلا لامك ةجاوخلاو
 ىلإ اهجتاو هاربعف ومآ وحن يلغوأ يفوص كيب دمحأو

 اورسأو نوبهنيو نولتقي كبزوألا قفطو .ناسارخ
 نيز ًاضيأ لتقو هلتقب ناخ هللا ديبع رمأف مجن ريمألا

 تاوقو شابلزقلا لاطبأ نم ريبك ددعو كيب نيدباعلا

 .ناسارخ

 ومآ رهن اوربعف شابلزقلا لولف كبزوألا بقعتو



 نويوفصلا

 نم ًاريبك ادد اولتقو اداسف اهقاوثاعف ناسا زرخ اولخدو

 . اهتينبأ نم ديدعلا اومدهو اهلهأ

 هاشلا ىلإ تابكنلاو ىسآملا هذه رابخأ تلصو

 نمازتو .تاوقلا راضحإب رمأف ناهفصأ ىف ليعامسإ

 ماقأف ازريم بسامهط ريمألا ركبلا هنبا ةدالو عم كلذ

 . ناسارخ ىلإ هجوت مث تاقدصلا مدقو تالافتحالا

 ةمطل هيأرب هدادبتساو هرورغب مجن ريمألا هجو دقل

 اهريزو لتقم ناك دقف «ةيتفلا ةيوفصلا ةلودلا ىلإ ةيوق

 ءاهتماركب تقحل ىربك ةناهإ اهتاوق مذرشتو مظعألا

 شابلزقلا شيج اهب ينُم يتلا ةحدافلا رئاسخلا ىلإ ةفاضإ

 تتتشت لاتق الو مهنم ةمواقم نود شيجلا ةداق رارف دعبف

 . ىده ريغ ىلع رارفلاب تذالو شيجلا تاعطق

 لآ يذلا عضولا ةفلتخملا قطانملا ناكس لغتساو

 مهنم ردقي نم لك حالسلا لمحف شابلزقلا ولتاقم هيلإ
 شابلزقلا مذارش ىلع ةراغلا يف كرتشاو كلذ ىلع

 نم ىتح مهديرجت ىلإ قطانملا ضعب يف رمألا لصوف
 مهديرجت دعب مهنولتقي اوناك ىرخأ قطانم يفو مهبايث
 بناجلا ىلع ةيواسأملا ةلاحلا هذه رصتقت ملو مهبايث نم

 اهنمو ناسارخ يضارأ ىلإ اهتدعت لب ومآ رهن نم رخآلا

 برقلاب سيغداب ةيالو فارطأ ىف كلذكو باغرم دودح

 نامكرتلا فئاوط ضعب تربنا ثيح تاره ةنيدم نم

 نم شابلزقلا نم نيبراهلا ديرجت ىلإ ىرخألا رئاشعلاو
 يتلا شابلزقلا رئاسخ نإ لوقلا نكميو .مهلتقو مهبايث

 عويشو ناوذجع ةميزه تناك امبرو .اهتاذ برحلا
 ءادعأ عيجشت يف ًاببس ةرواجملا نادلبلا يف اهرابخأ

 ام كلذ نمو .اهيلع ءاضقلل مهضوهنو ةيوفصلا ةلودلا

 مغر ناريإ ىلع برحلا نش نم ميلس ناطلسلا هيلع مزع
 ءاضقلا نم هوتل هغارفو هدالبل ةيلخادلا لكاشملاب هلاغشنا

 .هيئوانمو هتوخإ ىلع

 برحلا لوخد لواحي ميلس ناطلسلا نكي ملو
 ربع ناريإل نيرواجملا ماكحلا ضرحي ناك لب هدحو

 ناريإ ىلع برحلا نش ىلع مهضحيو ةرركتملا لئاسرلا

 ا

 هل موقت نل باشلا يوفصلا كلملا نأ بسحي ناك دقف

 .ناوذجع ةميزه دعب ةمئاق

 ناسارخ ىلإ ليعامسإ هاشلا هجوت

 مهتميزه دعب تاره ىلإ شابلزقلا ةداق ضعب أجل
 يف اهنايعأو اهلهأ عم اوعسو اهب اونصحتو ناوذجعع يف

 كيب يناج ناطلسلا مدق مايأ دعبو ءاهنيصحت ماكحإ
 اهتمجاهمب ذخأ مث اهرصاحف ةنيدملا فراشم ىلإ هتاوقب

 .رانلاو راجحألاو لابنلاب اهنع عافدلل اهلهأ فقوف

 ةيفاكلا نؤملا ىلإ دقتفت ٍذئماع تاره تناكو

 ةرتف رمتسي مل هنكلو ديدش قيضب راصحلا اهباصأف
 نيب فالخ راصحلا نم نيرهش دعب عقو ثيح ؛«ةليوط
 تاره لوألا رداغف .«ناخ هللا ديبعو ناطلس كيب يبناج

 لحرو ,.ه19١9 ماع نم مرحم نم ثلاثلا يف هتاوقب

 سفنتف مويلا سفن يف ناخ هللا ديبع هعبت مث ومآ ىلإ

 مهعرازم ىلإ مهتلزع نم اوجرخو ءادعصلا تاره يلاهأ

 .مهيعارمو

 كيب يناج روبع رابخأ تعبات دق تاره تناك اذإو
 نيف ىف :عباتت تناك ايدإم تايتزاب وما زهخل اطلب
 ومآ ربع روميت ناطلسلا نأ اهدافم ةنزحم ًارابخأ تقولا

 مجاهو ناخ هللا ديبع ىلإ مضناو سكاعملا هاجتالاب

 ةيالو نم ةدتمملا يضارألا ىلع ارطيسو دهشم نانثالا

 اتيبو راوزبس يحاوضو نيارفسا يحاون ىتحو ورم
 . ناسارخ يضارأ عيمج ىلع ةرطيسلا ىلع مزعلا

 رابخألا هذهل رعذلاب تاره يلاهأ بيصأو

 دصب مهل ةقاط ال نأ شايلزقلا ءامعز ىأرو ةموؤشملا

 قيضو طحق نم هوأر ام دعب ًاصوصخ كبزوألا موجه
 نيسح ةنيدملا رداغ مث نمو لوألا راصحلا يف ديدش

 نيرخآلا شابلزقلا ءارمأ رئاسو كيب دمحأو كيب

 ضعب ردابو نامركو ناتسسيس ربع قارعلا ىلإ نيهجوتم
 كبزوألا تاوق جورخ روف ةنيدملا يف كبزوألا راصنأ

 مهسأر ىلع ناكو اهيف رومألا مامز ىلع ةرطيسلا ىلإ
 دهشم ىلإ ةلجاعلا لئاسرلا ثعبف افولا وبأ ةجاوخلا

 ةوعدلا ريخألا ىبلو تاره ىلإ روميت ناطلسلا ةوعدل



 عكا

 . همساب ةبطخلا تيقلأو ةنيدملا ىلإ مدقف لجع ىلع

 ىربنا ىتح رومألا مامزب نوذخأي كبزوألا داك امو

 التق ةنسلا نم نيبصعتملاو نيلهاجلا ناكسلا ضعب

 ةعيش ىلع دتشي رمألا لاز امو مهلاومأل ًابهنو ةعيشلل
 ةجاوخلاب دمحم نيدلا ثايغ ريمألا لسوت ىتح تاره

 روميت ناطلسلا ريخألا عنقأف يمزراوخلا ردص يلع

 مث .عاضوألا لالغتسا نم ةنيدملا شابوأ عنم ةرورضب

 تهتناف مهلامعأ ءازج شابوألا ءالؤه ضعب يقل

 .بهنلاو لتقلا لامعأو ىضوفلا

 ليعامسإ هاشلا عفدت يسآملا هذه رابخأ تناكو

 ةردنب ملعي ناكو «ناسارخ وحن هتكرح يف رثكأ عارسإلل
 ةثالثل يفكي امب ةنؤملاب دوزتلاب هتاوق رمأف اهيف نؤملا
 . رهشأ

 هتلمح يف هوكزوريفو دبنب دوبك قيرط هاشلا كلسو

 نيدلا فيس هيف هب قحلف ماطسب لهس يف لاحرلا طح مث
 .بئارضلا عمجل ناردنزام يف هنع فلخت يذلا رفظملا

 تاوقلا راضحإب رمأ دق هاشلا ناك رخآ بناج نمو

 ماطسب لهس يف ترضحف تايالولاو لئابقلا نم

 .اهضرعتساو

 تازيهجتلا لامكإو ضارعتسالا ءاهتنادعبو

 ناسارخ ىلإ شابلزقلا تاوق تكرحت ةمزاللا ةيركسعلا

 نم ةبخن سأر ىلع ليلخ ناطلسلا زاريش مكاح اهقبسو

 ىتح اليلو بورغلا ليبق مهب ريسلا ذغي ناكف شابلزقلا
 بارتقاب ناخ هللا ديبع ملع املو دهشم فراشم غلب

 عمج مهتمواقمب هل ةقاط ال نأ ىأرو شابلزقلا عئالط

 ليحرلا ىلع مهمغرأو اهئامعزو دهشم نايعأ نم ًاددع

 ىلإ هجوتو ومآ رهن ربع لب اهيف فقوتي ملو ورم ىلإ هعم
 تاره يف روميت ناطلسلا هبره رابخأ تغلبو «ىراخب

 ىلع ؤرجي ملف شابلزقلا عئالط مودق ًاضيأ هغلبو
 نايعأ نم ًاددع مغرأو ناخ هللا ديعب ىدتقاف ةمواقملا

 نم ناكو دنقرمس ىلإ هعم ليحرلا ىلع تاره هوجوو
 ناطلسلا ريمألاو دمحم نيدلا ثايغ ريمألا مهنيب

 ثايغ ريمألا نكلو نورخآ ةبخنو نيدلا ثايغ نب دومحم

 نويوفصلا

 رشلا هل تيبي روميت ناطلسلا نأ دنقرمس ىف كردأ نيدلا

 بصنم لغشي ناك يذلا ماظن انالوم ةدعاسمب برهف

 هب بحرف نامداش ةعلق لصوو دنقرمس ىف ةرادصلا

 نييوفصلا راصنأ نيب تاعازن تثدح تاره ىفو

 ادد نيئاقلا ربا ناكر يدك منتاقلاا وا يعل صحو
 ءرهشأ ةعضبل روميت ناطلسلا ةباين بصنم لغش دق

 ةريصقلا ةرتفلا هذه يف عمجو بصنملا اذه نم دافتساف

 ناطلسلا بره امنيحو نيحلسملا ناملغلا نم اددع

 اهيلع ًامكاح هسفن مساقلا وبأ نلعأ تاره نم روميت

 ةنيدملا ءامعز نم ددع ةضراعمب مدطصا هنكلو

 اهنم جرخف مهتمواقم ىلع وقي ملو نييوفصلل نيديؤملا
 ةرواجملا قطانملاو ىرقلا نم تاوقلا ضعب عمجو
 تاره لهأ ىلع دتشي رمألا لاز امو ةنيدملا رصاحو

 راصحلا نم مايأ ةينامث دعب شابلزقلا عئالط تمدق ىتح

 نيب ةكرعم ترادف ناطلس يريب مهسأر ىلع ناكو

 شابلزقلا بناج ىلإ تاره يلاهأ اهيف فقو ؛نيفرطلا
 نيدلا فيس مدق يناثلا مونلا نقو نهلا ةيلقلا تناك

 نمألا رارقإو رومألا ميظنت رشابف تاره ىلإ رفظملا
 . اهيف

 شابلزقلا رابخأ نم فتن
 ناوذجع ةميزه دعب

 ىأر هواس ةقطنم شابلزقلا ركسع زاتجا نأ دعب
 يناثلا مجن ريمأل فلخ نييعت ةرورض ليعامسإ هاشلا

 ريمألا نيع مث نمو «ريبكلا بصنملا اذهب ًاريدج نوكي
 يناثلا مجن ريمألا هفلختسا نأ دعب يقابلا دبع نيدلا ماظن

 ةلاكولاب مظعألا ريزولا بصنم لغشيل ةريخألا هتبيغ يف
 ةرادصلا بصنم لكوأو «ةرادصلا ىف هبصنم بناج ىلإ

 تير لين ريق نلا

 ىلع (ناك دار كنلا) شابلزقلا ركسع لصو امدنعو

 لاحرلا طحب هاشلا رمأ دهشم نم ًاخسرف رشع ينثا دعب
 كدارح نو قيل ةلوذلا هاكزأ نم اهلغيم لكن ف

 عيمج قيقحتلا لمشف كيزوألا راصتنا ةيفيكو ناسارخ



 نويوفصلا

 مامأ اودلجو ريصقتلاب مهضعب مهتاف «ءانئثتسا نود ةداقلا

 نكلو نورخآ بتوعو رخآ ضعب فنعو تاوقلا نيعأ
 هاشلا ناملغ رثكأ نم ناك دقف رخآ نأش كيب هددل ناك

 امكان ناكو ةيفوضلا ةايعأ خم دعيو ًاماركخا ءامدقلا

 رغئلا اذه كرتف يكبزرألا موجهلا أدب امنيح ورم ىلع

 يف ةياغ هتبيوقع تناك مث نمو لاتق نود برهو مهملا
 هباكرإو ءاسنلا يز هسابلإب هاشلا رمأ ثيح ةدشلاو ةوسقلا

 يف هب فاوطلا مث ةبولقم ةروصب داوجلا رهظ ىلع

 ىوتسمب صخشل ةيوقعلا هذه تناكو ءركسعملا تاقرط

 .نيرخآلل ًايدج ًاراذنإ كيب هدد

 نيذلا صاخشألا هاشلا لمش مويلا سفن يفو

 مهادهأو مهاسكو مهيلع علخف هفطعب بيدأتلا مهلمش

 كيبلا لعجف مهماقم نم عفر مث ةعصرم ةقطنأو ًافويس

 ناك يذلا كيب لنيز مهنمو ًاناخ ناطلسلا لعجو ًاناطلس

 مويلا كلذ يف ةيناث عفر ءناطلس ىلإ قباسلا يف عفر دق

 غارفلا دعبو . تاره ىلع ًامكاح نيع مث ناخ ةجرد ىلإ

 وحن ركسعلا كرحت مهميركت مث نيرصقملا بيدأت نم
 ةبق تحال امنيحو كغ اضرلا مامإلا دقرم ةرايزل دهشم

 ركسعلا هعم لجرتو هاشلا لجرت دعب نع فيرشلا دقرملا
 .ءاعدلاو ةرايزلل عيمجلا هجوتو

 تاره ىلإ ًاهجوتم دهشم يوفصلا ركسعلا رداغ مث
 يلاهألا ىواكش تمدق كانهو سيغداب دودح لصوف

 ضعب نأ اهنم ملعف هاشلا ىلإ شابلزقلا دونجلاو ةعيشلا
 راهج لئابق ضعب كلذكو باغرم نامكرتو ةيدابلا لئابق

 شابلزقلا دارفأ نم ديدعلا لتق يف رود اهل ناك قامي وأ
 لئابق ضعي نأ كلذك ملعو ناوذجع ةكرعم نم نيبراهلا

 وأ هاركإ نود كيزوألا ةعاط يف تلخد دق باغرم

 دعب رمأ مث ءابضغ طاشتساو هاشلا ةرئاث تراثف ءرابجإ

 رمألل لثتماف اهتدابإو اهل ريسلاب ةرصقملا لئابقلا نييعت
 ىلع راغأو ءادشألا شابلزقلا ةداق دحأ ىجوج ناطلسلا

 ناكف ءاهلاومأ بهنو ًاراهنأ اهئامد نم لاسأف لئابقلا كلت

 ثدح ام ًاريثكف ءهجو لضفأ ىلع هرامث ىتأ ًافينع ًابيدأت

 كبزوألا تاراغل ناسارخ تضرعت نأ ةيلاتلا نينسلا ىف

 نوعلا هلي لن ىلع لئاقلا كال نيف دحأ ةوه أ قون

 . ينسلا وأ يعيشلا كلذ يف ءاوس مهل

 شابلزقلا ركسع رداغ لئابقلا بيدأت نم غارفلا دعبو

 تاره نم ةبيرق يهو يكاخ اباب ةقطنم ىلإ سيغداب
 بارتقاب تاره يلاهأ ملع نيحو ءاهيف لاحرلا تطحف

 حرطل هيلع نودفاوتي اوذخأ يوفصلا كلملا بكوم

 فيفختلا لواحي كلملا ناكف مهتاناعمو مهاواكش

 دبع نيدلا ماظن ريمألا مظعألا هريزو رمأ مث .مهنع

 عفد يف رشابو ناخ لئيز ديدجلا اهمكاح هعم ًايحطصم

 . اهيراجم ىلإ رومألا ةداعإو سانلا نع ملاظملا

 تاقوألا كلت يف تثدح يتلا ىرخألا رومألا نمو

 ةصق رمألا اذهلو راهدنق حتفل كيب خرهاش لاسرإ

 ناطلسلا ةافو دعب :زاجيإب يلي اميف اهضرع لواحن
 ةيناتغجلا هتلود ءامعز دحأ لقتسا ارقياب ازريم نيسح

 املو ءراهدنق ةيالوب نوغرأ نونلا وذ ريمألا وهو

 اهيف هتلود ناكرأ تبثو لباك ةيالو ىلع هاشرباب ىلوتسا
 هاشلا ىلإ نونلا وذ أجلف راهدنق لالتحا ىلع مزع

 ءاقلل تاره ىلإ كيب عاجش هنباب ثعب ثيح ليعامسإ
 ةعاطلا بادآ هل مدقو ءهاشلا ىقتلاف ءاهيف هاشلا

 نم دصقلا نأ كردأ ليعامسإ هاشلا نكلو ءعوضخلاو

 هاش رباب ىلع ةصرفلا تيوفتو تقولا ةعاضإ وه كلذ

 نيسح رمأ قارعلا ىلإ ةدوعلا ةلحر أدب امنيح كلذلو

 يف نيدلا رايتخا كيب عاجش سبحب ناسارخ مكاح كيب
 .راهدنق ريصم ررقتي ىتح تاره

 ناعتسا مث ؛نيح ىلإ ةعلقلا يف كيب عاجش ثكمو

 .راهدنق ىلإ دوعيل هسبح نم تلفأو تاره نايعأ ضعبب

 ًابضغ بضغف كيب عاجش رارف ربخ كيب نيسح غلبو

 مهعابتأو نييئاتغجلا عيمج سبحب رمأو ًاديدش

 يف ًاببس عرستملا رمألا اذه ناكو تاره يف نيدوجوملا

 دعب اميف ًاضيأ ًاببسو ءايربألا نم ديدعلاب ىذألا قاحلإ

 لبق نم لزع امك ناسارخ ةيالو نم كيب نيسح لزعب
 . تاره ةيالو نم

 يفيركشفي نئابلزقلا نيش ناك يذلا قولا قو
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 راشفأ كيب خرهاش ليعامسإ هاشلا رمأ ىكاخ اباب

 هجوتلاب هاصوأو شابلزقلا نم ةوقب راهدنق ىلع موجهلاب
 دعب (دوخدنا) ةعلق ةرصاحم يف ناطلس ويد ةدعاسمل

 .راهدنق رمأ نم هغارف

 اهحتف يف حلفي ملف راهدنق ىلإ كيب خرهاش راسو

 اهحتفب قيرطلا ءانثأ يف عمسف دوخدنا ةعلق ىلإ هجوتف

 نم برقلاب شابلزقلا ركسعمب قحلف ءاهلهأ ةدابإو

 . ليعامسإ هاشلل هلامعأ ريرقت مدقو ناهفصأ

 مادقأ تتبثو ناسارخ يف عاضوألا ترقتسا اذكهو

 ثيح خلبو تاره :نيتسيئرلا اهيتنيدم يف شابلزقلا
 ىسرأو ةمات ةرطيس ناتسراخط ىلع ناطلس ويد رطيس

 كاذنيحو « تاره ىف رارقتسالاو ماظنلا مئاعد ناخ لنيز

 دالبلل ةيبرغلا دودحلا نم رابخأ ليعامسإ هاشلا تغلب

 اياب نم لاحرلا دش مث نمو «قارعلا ىلإ هرفس يضتقت

 .ه19١19 ماع لئاوأ يف سوط ىلإ يكاخ

 نييئاتغجلا ضعب درمتب ديفت ءابنأ تغلب سوط يفو

 دمحم ناطلسلا وهو نييروميتلا ءارمألا دحأل مهنييعتو

 ةيالو دودح يف اكلم ارقياب نسحلا وبأ ازريملا نب ارقياب

 يقابلا دبع نيدلا ماظن ريمألا مهيلإ راسف درويبأو اسن

 قاحتلالل اداعو ناسارخ لامش يف ماظنلا اضرف مث ةريثك

 . شابلزقلا شيجب

 يف ه9١9 ماع ءاتش ليعامسإ هاشلا ىضمأو

 ينو .عيبرلا ةيادب يف ناذمه ىلإ هجوت مث ناهفصأ

 ينامثعلا شيجلا تاكرحت نع ةمهم ءابنأ تلصو ناذمه

 لصوملا ىلع موجهلا يوني ميلس ناطلسلا نأب يحوت

 رابخألا رخآ نكلو ةريزجلاو ركب رايد قيرط نع دادغبو

 ناطلسلا كرحتب ديفت تناك ركب رايد نم تلصو يتلا
 .ناجيبرذأ وحن ةرارج شويجب ىنامثعلا

 ةيناريإلا  ةينامثعلا بورحلا ةيادب

 ناردلاج ةكرعم ةقيقحو

 اوناك ةينامثعلا ةلودلا نيطالس نأ ىضم اميف انركذ

 نويوفصلا

 رئاسو نيفيرشلا نيمرحلا ىلع مهذوفن طسبل نوحمطي
 دوؤك ةبقع لثمت تناك يتلا ناريإ اهنمو ةيمالسإلا دالبلا
 نمد عع ىناك امل ةيانذعلا كاجومطلا بحت مامأ

 قفني ديزياب ناطلسلا ناك مث نمو «ةيدامو ةيونعم ةوق
 .ناريإ يف ذوفنلا ضعب ىلع لوصحلل ةلئاط الاومأ

 يضارألا ىلإ دتمي ةيفوصلا ةرسألا ذوفن ناكو

 طالبلا نايعأو لاجر ضعب ىلع ىتح رثؤي لب ةينامثعلا
 درجم ناريإ لالتحا يف ةبغرلا تيقب كلذلو ينامثعلا

 نأ دعب نكلو كيوان ناطلسلا ةايح لاوط ديعب ملح
 بقاري ريخألا ذخأ شرعلا يف هنبا هفلخو ضرملا هدعقأ

 ةبيرلاو قلقلا نم ريثكب ليعامسإ هاشلا نأش مظاعت

 ملحلا قيقحت يف لمألا يهنيس هتوكس نأ كردأو

 نايعلل فشكت نأ دعب اميس ال عسوتلا يف ينامثعلا

 شرعلل ديزياب ناطلسلا لازتعا دعب ناريإو رصم داحتا

 يف ةحارص رمألا اذه ركذ درو ثيحب .ه918 ماع يف

 ىلإ متسر ةجاوخلا ناتسدرك قطانم ضعب مكاح ةلاسر

 .ديزياب ناطلسلا

 ةبسنالب ًائجافم ًارمأ ناريإو رصم داحتا ناكو

 دعب داحتالا اذه لثم نوعقوتي اونوكي مل ذإ نيينامثعلل

 وذ ةلودلا ءالعو ليعامسإ هاشلا نيب برحلا عالدنا

 ناريإو رصم نيب تاقالعلا ريكعت يف تببست يتلا ردقلا

 ةينامثعلا ةلودلا رصم ناطلس ةوعد ىلإ رمألا لصو لب

 هاشلا مكح ىلع ءاضقلا ليبس يف هعم داحتالل

 ناطلس اهب ثعب ةيمسر ةلاسر يف درو دقف «ليعامسإ

 : يلي ام ينامثعلا ناطلسلا ىلإ رصم

 ةلاضلا شايلزقلا قرف ىلع ءاضقلا ةلأسم امأو .. .»

 نإف كلذلو ماعلا ءالبلا مكح يف يهف قرشلا دالب يف

 نومزاع نحنو ؛.ديعبلاو بيرقلا ىلع بجاو مهداهج

 سانلا باقَر نع مهيديأ عطقو مهداهجل ضوهنلا ىلع

 يفو نيرخآلا معدو دييأت ىلإ كلذ يف جاتحن انكلو
 نأل نيملسملا ىلع ضرف كلذ يف نواعتلا نإف ةقيقحلا

 رارشأو ءايقشأ سانأ مهو لالضو ةعدب لهأ شابلزقلا

 مهبولق يف سيلو «نينوعلملا ضفاورلا نم مهعيمجو
 ةداسلاو ءاملعلا نولتقي مهف ةقفشلاو ةمحرلا نم رثأ



 نويوفصلا

 رومأ مهنع ردصتو مهسيماونو سانلا ضارعأ نوكتهيو

 2. . .روميتو زيكنج نع لبق نم ردصت مل

 ةبسنلاب ةرورضلا ةياغ يف داحتالا اذه ناك دقو

 ىوقأ نم وه ردقلا وذ ةلودلا ءالع ناك ثيح رصمل

 شابلزقلا لبق نم ةيوق تابرضل ضّرعت دق رصم ءافلح
 ينعي امم هيلع ءاضقلاب ةليفك ىرخأ ةلمح تناك امبرو

 تناك كلذلو ةقطنملا يف رصم ذوفنل ةمصاق ةبرض

 قافتا ىلإ ناريإ عم لصوتلا لواحت ةيرصملا دوفولا

 .اهلاح ىلع ركب رايد ءاقب نمضي

 قطانملاب شابلزقلا ظافتحاب يضقي قافتإلا ناكو
 سدقلا وذا ةلودلا فا نت ركب نايك ىف اسرعزتللا يلا

 هترطيسل ةعضاخ لازت ال يتلا قطانملاب ريخألا ظافتحاو

 لصوتلا عمو ءاهيلع ءادتعالا نع شابلزقلا عانتما عم

 نيب نسحتت ةيئانثلا تاقالعلا تذخأ قافتالا اذه ىلإ

 يتلا لبسلا لسوتي ةلودلا ءالع ذخأو ناريإو ةلودلا ءالع

 ناطلسلا ريس امنيح ًالثمف «ليعامسإ هاشلا نم هبرقت

 ةلودلا ءالع ناسرف ناك ناريإ ىلع ءادتعالل هشويج ميلس

 ين ةينامثعلا تاركسعملا ىلع فلخلا نم نوضقني

 ءالع نم نوعلا ليعامسإ هاشلا بلطي مل يذلا تقولا

 . ةلودلا

 ماع يف شرعلا ديزياب ناطلسلا لزتعا لاح يأ ىلعو

 ةيفصتب ه919 ماع يف ميلس ناطلسلا رشابو ه4

 .ناريإ ىلع موجهلل شويجلا

 نم عئاضبلا لوخد عنمب ًارمأ ةيادبلا يف ردصأ

 نييقرشلا راجتلا عيمج لاقتعاو ةيقرشلا ةينامثعلا دودحلا

 هبجومب مغري رخآ ًارمأ ردصأ مث مهلاومأ ةرداصمو

 نم مهتزوحب ام عفد ىلع مهسفنأ نيينامثعلا راجتلا
 لاح يفو مهتايالو ماكح ىلإ قرشلا نم ةدروتسم عئاضب

 سيساوج ةلماعم نولماعيو مهلاومأ رداصت ةفلاخملا

 . برح

 ءاهنإل ابوروأ ىلإ هئارفسب ميلس ناطلسلا ثعبو

 رمأل غرفتيل رجملاو ايراغنه ةيروطاربمأ عم فالخلا

 عالا

 كولملاو ماكحلا عيمج ضيرحتب أدب مث «ناريإ

 ضعب ضيرحت ىلإ كلذ ىدعت لب ناريإل نيرواجملا
 .اهتاذ ناريإ ءامعز

 هللا ديبع ضيرحتلا مهلمش نيذلا كولملا زربأ نمو

 ىلإ هلوسر ثعبو ًايباجيإ هدر ناكف دنقرمس يف ناخ
 ةحلسألاو ةيعفدملا لاسرإ هنم بلطيل ميلس ناطلسلا

 (يرج ينيلا) يبراحم نم ددعو ىرخألا ةيراخلا

 لسرأو بلطلا اذهل ناطلسلا باجتساف هتدعاسمل

 نم ددع ىلإ ةفاضإلاب (يرج ىني) لتاقم ةئامثالث

 ماع لئاوأ يف ىراخب تلصوف .؛قدانبلاو عفادملا
2000 

 . اهوا

 جرخ هو ماع مرحم نم نيرشعلاو ثلاثلا يفو

 مث هنردأ ةنيدم نم هتاوق سأر ىلع ميلس ناطلسلا

 عساتلا ءاعبرألا موي يف لوبنطسا نم برقلاب ركسع

 . لوضانألا ىلإ هجوت كلذ دعبو رفص نم نيرشعلاو
 ركني) ةنيدم لصو ىلوألا ىدامج نم يناثلا يفو

 ةداق نم ةعومجمو اشاب دمحأ كانه نم ثعبف (رهش

 . ساويس ىلإ لتاقم فلأ نيرشع سأر ىلع شيجلا

 نم ةثالث مهعم نيبحطصمو ايادهلاب نيلمحم ناطلسلا
 مث بيذعتلا تحت ةثالثلا ءالؤه بوجتساف شابلزقلا

 .اولتق

 تاعطقلا عيمج تقحتلا ىدامج نم عساتلا يفو

 نم برقلاب يناطلسلا بكوملاب ةزهجملا ةيركسعلا
 سيفا كلا ةئامعبرأ اهدادعت غلبف ساويس

 تعضو هسفن رهشلا نم رشع سماخلا يفو

 ةعلق يف تالجسلاو نئازخلاو لاقثألاو لامحألا

 عيزوتب ناطلسلا رمأ مث ركسعلا نع فيفختلل ساويس
 تاوق تأدب عقوملا اذه نمو نيلتاقملا ىلع ةحلسألا

 يفو .يناطلسلا رقملاب طيحت (ةيراشكنالا) يرج ينيلا

 لوأ يهو ناجنزرأ دودح شويجلا تلصو ٠ موي



 نويوفصلا عال"

 ينامثعلا ركسعملا ىلإ اهمكاح مدقف ةيناريإلا يضارألا

 ىلع ظافحلا طرشب نؤملاب هديوزتل هداذعتسا ىدبأو

 ةياغ يف تناكو خامك ةعلق فحزلا غلب ف موي يفو

 شيجلا رخأتي ملف اهنع عافدلل شابلزقلا فقوف ةعنملا
 فافض لصو ىتح ؛مامألا ىلإ هفحز لصاو لب ءاهحتفل
 . نيرشعلاو سداسلا مويلا يف تارفلا

 ىلع تاراغلا نم ًاددع نوينامثعلا نش 71 موي يفو

 رشاعلا يفو .ةريثك مئانغب ارداعو دربيابو خامك فارطأ

 غلبي شابلزقلا نم ةوق راظنألل تدب ةيناثلا ىدامج نم
 امك لاتقلاب ةفلكم نكت مل اهنأ الإ لتاقم يفلأ اهدادعت

 . لجع ىلع راصنألا نع تفتخا ثيح ودبي

 ةينامثعلا شويجلا تلصو ةيناثلا ىدامج ١١ يفو

 ءاهيف تركسعف (ركشلا) ءارحص دودح ىف ةيرخ ةبرق
 ًاجاجتحا اودرمتف يرج ينيلا تاوق ةرئاث تراث ذئنيحو

 فداصو «هيف ءاقبلا ىودج مدعو عقوملا ةعيبط ىلع
 هب ثعب دق ناك دمحأ خيشلا همسا سوساج مودق كلذ

 ةفرعمل ةيناريإلا يضارألا ىلإ ولنويوق قآ كيب داشحرف
 ناكو ؛ليعامسإ هاشلا تاططخمو شابلزقلا تاكرحت

 ىقتلا هنأب ركذ ثيح ةراس ًارابخأ لمحي دمحأ خيشلا

 هيلإ دفوم هنأب هربخأو ناجوأ ةقطنم يف ليعامسإ هاشلاب
 نأب هل ديكأتلل مورلا ءامعزو نامكرتلا ءاسؤر لبق نم

 نم مه شيجلا دارفأ رثكأو لوضانألاو مورلا لئابق عيمج
 اذإف يوفصلا هاقناخلاب نودقتعيو ةيوفصلا ةرسألا يديرم

 نوقرفتيس ءالؤه عيمج نإف نيفرطلا نيب برحلا تبشن
 يوفصلا كلملاب نوقحتليو ينامثعلا ناطلسلا نع

 يغبني بجاو مهأ نإف (دمحأ خيشلل مالكلاو) كلذلو

 .نيينامثعلا ءاقلل هشيجب عارسإلا وه هب مايقلا هاشلا ىلع

 هتكرح يف ليعامسإ هاشلا قفار هنأ دمحأ خيشلا دكأ مث

 قاحللاب هاشلا هاصوأ كانهو يوخ ةئيدم ىتح ناجوأ نم

 شيجلا ءاقل ىلع ًامزاع هنوكو همودقب مهرابخإل هراصنأب

 .ناردلاج ءارحص يف ينامثعلا

 درمت ءاهنإ يف ام دح ىلإ رابخألا هذه تمهاس دقو

 تدب بجر نم لوألا مويلا يفو . مهتنأامطو يرج ينيلا

 لاتقلل ةينامثعلا تاوقلا تدعتساف شابلزقلا تاوق عئالط

 لازت ال نيشيجلا نيب ةفاسملا نأب ديفي ربخ اهلصو مث
 .يلاتلا مويلا يف لاتقلا نوكيس كلذلو ةديعب

 شويج تفطصا بجر نم يناثلا ءاعبرألا موي يفو

 ليعامسإ هاشلا مسقو «ناردلاج ءارحص يف نيفرطلا

 رايد يلاو ةرمإ تحت امهدحأ لعج نيمسق ىلإ هشيج

 ةدايق تحت ىناثلا لعجو ولجاتسا كيب دمحم ركب

 ْ . ةرشابملا

 رثكف برحلا تأدب مث ةينامثعلا تاوقلا ترشتناو

 ةلمح ليعامسإ هاشلا نشو نييناريإلا فوفص يف لتقلا

 ةيعفدملاب ناطلسلا هدمأف رسيألا حانجلا ىلع ةيوق

 ةيعفدملا تقلطأو صاخلا هشيج نم نيلتاقملا ضعبو

 نويناريإلا رقهقتف بورغلا لح مث تارم عبس اهنارين
 . "”نوينامثعلا اهمنغ ةريثك ءايشأ مهءارو اوفلخو

 نم لتق ثيح ةريبك نيبناجلا رئاسخ تناكو
 دادغب مكاحو يقابلا دبع ريم ةنطلسلا بئان شابلزقلا

 ناذمه مكاحو كيب ناسارخ مكاحو ءافلخلا ةفيلخ

 ةنومك دمحم فجنلا فارشأ بيقنو كيب يلع ناطلسلا

 نم لتق امنيب مهئامعزو شابلزقلا ةداق نم رخآ ددعو

 نسح هروم مكاحو اشاب نسح ءارمألا ريمأ نيينامثعلا

 مكاح هوخأو يلغوأ وقلام (ايراغلب) ايفوص مكاحو اغآ
 مكاحو كيب ناميلس اينودقم مكاحو كيبروت هرتسلس

 مكاحو كيب سيوأ ةيرصيق مكاحو كيب دمحم اينوق
 (ًايلاح ايفالسغوي) قالفأ مكاحو كيب ردنكسا ةدكين
 ةفاضإلاب شيجلا ةداقو ماكحلا نم رخآ ددعو كيب نانس

 قيرط يف يفوت مث ةكرعملا يف حرج رخآ ددع ىلإ
 . ةينامثعلا دالبلا ىلإ ةدوعلا

 نيلتاقملا ميركتب ميلس ناطلسلا رمأ ةليللا كلت يفو

 عمجب ًاضيأ رمأو ًانسح ءالب ةكرعملا يف اولبأ نيذلا

 . مهقانعأ برضو هرقم مامأ نييناريإلا ىرسألا



 نويوفصلا

 دحأ ناطلسلا ىلإ أجل ةكرعملا نم ثلاثلا مويلا يفو

 تبرض مث روفلا ىلع مهسبحب ناطلسلا رمأف هعابتأ
 دلاخ همسا رخآ صخش أجل مث يلاتلا مويلا يف مهقانعأ

 ةعاطلا رهظأو هباحصأ نم نيسمخو ةئام ىف كيب

 ةميخ يف مهعمجو حالسلا نم مهديرجتب رمأف ناطلسلل

 .اعيمج مهلتقب رمأ مث هركسعم يف فويضك ةدحاو

 ءالضفلاو ءاملعلا مهمدقتي ناطلسلا لابقتسال زيربت يلاهأ

 داجسلاب خسرف ةفاسم قيرطلا اوشرفو دابعلاو داهزلاو

 ىلإ ةنيمثلا فحتلاو ايادهلا عاونأ اومدقو جابيدلاو

 ةلحم يف لزنو زيربت ناطلسلا بكوم لخد مث «ناطلسلا

 قفاوملاو برحلا ةياهن دعب رشع نماثلا مويلا يفو

 عماجلا زيربت دجسم ىلإ ناطلسلا مدق ةعمجلا مويل

 همساب ةبطخلا تيقلأف ناطلس نسح دجسمب ىمسملا

 ةعبرألا ءافلخلاو ةباحصلا ءامسأ بيطخلا ركذ امنيحو

 . ءاكبلاب نورضاحلا شهجأ

 يجابق كيب دمحأ رمأ نيرشعلاو يداحلا مويلا يفو
 زيربت يف شابلزقلا لاومأو كالمأ نع ثحبلاب يشاب

 تاوقلا نم جوف رمأ ًاضيأ مويلا اذه يفو اهترداصمو

 لوبنطسا ىلإ لزيربت نم نييناسارخلا ليحرتب ةينامثعلا
 نايعأ نم ةعامجو ينايروبلا ازريم نامزلا عيدب :مهو

 مهلمح دق ليعامسإ هاشلا ناك اهييفرحو تاره راجتو

 ناطلسلا قحلأو .هكلم ةمصاع يف مهنكسأو زيربت ىلإ

 مهلمش نيذلا نييناسارخلاب زيربت ريهاشم ضعب ميلس
 .لوبنطسا ىلإ ليحرتلا

 شيجلاك لئاه شيج ماعطإ ةلأسم نأ يعيبطلا نمو

 هاشلا نأو اميس ال ةبوعصلا ةياغ يف رمأ ينامثعلا

 نؤملا نم يحاونلاو ىرقلا عيمج ىلخأ دق ناك ليعامسإ

 ينامثعلا شيجلا باحسنا ررقت كلذلو .ةيئاذغلا داوملاو

 ناردلاج ةكرعم ءاهتنا نم نيرشعلاو سماخلا مويلا يف

 امنيحو .ه٠74 ماع نابعش رهش نم لوألل قفاوملا

 عال

 هدشأ ىلع هيف ءاملا رايت ناكو سرأ رهن تاوقلا تربع

 لصو مث .باودلاو شيجلا دارفأ نم ديدعلا قرغ

 تامالع اوفخأ دق اهلهأ ناكو ناوجخن ةنيدم شيجلا

 كلذ نم مغرلابو «ةنسلا لهأ يزب اويزتو شابلزقلا

 لصاو مث .اهبهنو ةنيدملا ىلع ةراغإلاب رماوألا تردص

 فصتنم يفو مايأ ةعبس دعب ناوريإ لصوف هتلحر شيجلا

 حمس تقولا سفن يفو ليحرلاب رماوألا تردص ليللا

 ناطلسلا رمأف اهيف اونصحت دق اهلهأ ناكو نيلات ةعلق

 .اهلهأ ديبأو ةعلقلا تمدهف عفادملاب اهفصقب

 ىلع موجهلا ررقت نابعش رهش نم رشع عبارلا يفو

 نيرشعلاو عبارلا يفو «نأشلا اذهب باوج مهنم لصي

 اسرإب ديفي ريخ ينامثعلا ركسعملا غلب رهشلا نم

 اوفرصنا كلذلو مانغألا نم سأر فالآ ةثالث نييجربلا

 . ةينامثعلا دالبلا وحن اوكرحتو موجهلا يف ريكفتلا نع

 ةعامج تدرمت ه١ ماع مرحم نم نماثلا يفو

 .امهتمدهف اشاب يريبو

 «خامك ةعلق حتفل هيسامآ ةنيدم ميئس ناطلسلا رداغ

 مهعاطقنا مغر نينصحتم شابلزقلا نم ةوق اهيف ناكو

 اهكدب ناطلسلا رمأف ةديدش ةمواقم اومواقو «ءزيربت نع

 نم دحأ عطتسي مل ةنصحملا ةعلقلا هذه نأ ركذلاب

 . ةليوط نورقل اهحتف كولملا

 عرز ىلع ًافكاع ةلودلا ءالع ناكو خامك ةعلق حتف

 دحتا مث مئاقلا عضولا نم وه ديفتسيل نتفلاو تافالخلا

 حجرف ةرارجلا نيينامثعلا شويج لاتق نع ازجاع
 ميلس ناطلسلا رمأف ةيلبجلا قطانملا ىلإ باحسنالا

 . هبقعتب اشاي ناتس



 ءاعا/

 ةكرعم تراد لوألا عيبر نم نيرشعلاو عساتلا يفو

 ةنيدم نم برقلاب اشاب نانسو ةلودلا ءالع نيب ةيراض

 ًاماع نيعست هرمع ناكو ةلودلا ءالع اهيف لق نايسب

 نيعو .ميلس ناطلسلا ىلإ هسأر لمح مث هشيج مزهو
 يتلا قطانملا ىلع ًامكاح راوسهش نب كيب ىلع ناطلسلا

 نأ كلذ يف ببسلاو اهيلع ًامكاح ةلودلا 5216

 ةينامثعلا ةلودلا بناج ىلإ اناك راوسهش هابأو كيب يلع
 قر وش عم ناطاس مدعا نيححرفالا ةناوم كي

 . ينامثعلا ناطلسلا ىلإ كيب يلع هنبا أجل ةرهاقلا

 ةيالو ميلس ناطلسلا رداغ ةلودلا ءالع لتقم دعبو

 . لوبنطسا ىلإ ًاهجوتم ركب رايد

 يف رصمو ماشلاو بلح حتف ناطلسلا عاطتساو

 ريفس مدق ه974 ماع يفو .ه47 و 417" يماع

 ناكو .اهيف ناطلسلا ءاقلل ماشلا ىلإ ليعامسإ هاشلا

 ةلاسر ىلإ ةفاضإلاب فحتلاو ايادهلا عاونأ هعم لمحي

 نيب ةحلاصملا هيلع حرتقيو رصم حتفب هاشلا اهيف هئنهي
 ىلع نيينامثعلا ناطلسب هاشلا فرتعي نأ ىلع نيدلبلا

 نكي مل اذإو «مهشويج اهيلإ تلصو يتلا قطانملا عيمج

 شابلزقلا ىلإ اهملسيلف اهتيكلم يف ًابغار ميلس ناطلسلا
 .لاملا نم غلبم لباقم

 سفن يف ةبيرلاو كشلا تاحرتقملا هذه تراثأ دقو

 عمجب هرتسلسو هامحو سلبارط ماكح رمأف ناطلسلا

 رداغ مث ؛رذحلاو ةطيحلا مازتلاو تارفلا ىلع مهتاوق
 ليعامسإ هاشلا نأ كانه هغلبف بلح ىلإ ًاهجوتم ماشلا

 .داوجخن يف دوجوم

 ناطلسلا مزع يناثلا عيبر نم نيرشعلاو عبارلا يفو

 بلح رداغف ةيناث ليعامسإ هاشلا لاتقل هجوتلا ىلع ميلس

 رهن ةمزالمب هرمأو اشاب يريب اهركسع ىلع لعج نأ دعب

 ىلإ اهنم قلطني نأ ىلع لوبنطسا ىلإ هجوتو تارفلا
 عيمج ليحرتب ًارمأ بلح يف ردصأ دق ناكو «ناريإ

 عيمج سبحب كلذك رمأو لوبنطسا ىلإ ةعيشلا اهناكس
 . ةيناريإلا عئاضبلاو ريرحلا راجت

 دادعإب ميلس ناطلسلا رمأ لوينطسا ةنيدم يفو

 نويوفصلا

 ًادادعتسا ةيبرحلا تازيهجتلاو ةيركسعلا تاعطقلا

 ءامعز نم ًاسلجم دقع مث سدور ةريزج ىلع موجهلل
 عيمجلا يأر رقتساف رمألاب مهتراشتسال اهنايعأو ةلودلا

 سدور رافك لبق ليعامسإ هاشلا لاتقب ءدبلا ةرورض ىلع

 لجع ىلع هنردأ ىلإ لوبنطسا ناطلسلا رداغ مث نمو

 .ناريإ عم برحلا تامزلتسم دادعإ ىلإ كانه فرصنيل

 ىلوألا ةطحملا يف فقوت هنردأ ىلإ هقيرط يفو

 ىلع ترهظ كانهو «هابأ اهيف لتاق يتلا ةقطنملا يهو

 رخآ دعب ًاموي ربكت تذخأ مث ةؤلؤللا هبشت ةبح هردص
 دجت ملو هندب نم أريبك اءزج تطغ ىتح اهملأ دتشيو
 نأ دعب ًاريخأو مهجالعو نيرهاملا ءابطألا ةيودأ اهعم

 ةايحلا قراف شارفلا حيرط ًاموي نيسمخو ًادحاو ىضمأ

 ماع لاوش نم عساتلل قفاوملا نينثإلا رحس يف
 . (ةيمسرلا ةفيحصلا ريراقت تهتنا انه ىلإ) .ه7

 قلعتي اميف نيينامثعلا لاوقأ اندروأ ام دعب انب ردجيو

 ىلع ةرظن يقلن نأ اهالت امو اهقبس امو ناردلاج ةكرعمب

 مهتايونعمو شابلزقلا شيجو يوفصلا كلملا لاوحأ

 عوقو نيح ليعامسإ هاشلا ناك دقف .ةكرعملا لالخ

 ةربخ هلو رمعلا نم نيرشعلاو ةنماثلا زواجتي ال ةكرعملا

 هتاطاشن أدب ثيح تاحوتفلاو بورحلا يف ةليوط
 حتافلاو رصتنملا ناكو ةرشع ةئلاثلا نس يف ةيركسعلا

 هبشت سوفنلا يف هتناكم نكت ملو ءاعيمج هبورح يف
 ناك امنإ مهاياعرو مهدونج سوفن يف كولملا ةناكم

 ةيفوصلا ةقيرطلل ربكألا دشرملا هعابتأل ةبسنلاب لثمي
 هيلإ مهترظن يف نوغلابي عابتألا ءالؤه ناك دقو ةميوقلا
 ةجرعم يف رصتنا ول هنأ نيخرؤملا رثكأ ركذي ثيحب
 .دوعوملا يدهملاو نامزلا مامإ هودعل ناردلاج

 ماع عيبر رخاوأ يف ليعامسإ هاشلا ناك دقو

 ىفو ءكانه فيصلا ءاضق يوني نادمه ىف ه

 ةلاسر لمح ميلس كاطلبتلا لوهمر ةيلإ دم "كلذ ءاتثأ

 هيلع ماعنإلاو هميركتب كلملا ماقف برحلا اهيف نلعي هنم

 موقي ناك ام سكع ىلع هدالب ىلإ ةدوعلا يف هزاجأ مث
 ليعامسإ هاشلا ءارفسل سبح نم ميلس ناطلسلا هب

 .نايحألا ضعب يف مهلتقو مهبيذعتو



 نويوفصلا

 لاسرإ ىلإ ةلاسرلا لوصو روف ليعامسإ هاشلا رداب

 ركب رايد يف ولجاتسا دمحم ناخ ىلإ ةعيرسلا لئاسرلا
 هغالبإو ميلس ناطلسلا تاوق تاكرحت ةعباتم هنم بلطي

 رك ناطللا ني نقيك اذ لوأب الوأ كتايؤلعملاب
 خامكو دمآ عالق زيهجتب مايقلا هيلعف ناريإ ىلع موجهلا

 ىلإ هجوتلا مث ةيفاكلا تاوقلاب ىرخألا عالقلا ضعبو
 لاح يف امأ .ًايفاك ًازيهجت ةزهجم تاوقب ناجيبرذآ

 نإف ركب رايد ندمو عالق حتفب ميلس ناطلسلا لاغشنا

 رايدب هئافتكاو ناريإ ةمجاهم نع هفارصنا ىلع ليلد كلذ
 هذه يف ولجاتسا دمحم نم كلملا بلط مث نمو ركب

 تاروطتلاب هيفاويو هتيالو يف هتاوقب ثكمي نأ لاحلا
 .ددملاب هل ثعبيل

 شيجلا تاكرحت ولجاتسا دمحم ناخ بقارو

 «ناريإ ةمجاهم ىلع مزاع هنأ كردأف رارجلا ينامثعلا

 وأ برح نود ةنيصحلا ةيناريإلا عالقلا زاتجي ناك ثيح

 ملعي ناك ثيح رمألا اذهل ولجاتسا دمحم رسو لهامت

 ةمج تابوعص هجاويس ددعلا اذه لثمب ًارارج ًاشيج نأ

 تلوحتو نؤملا نم تدرج ىرقو يضارأ يف هروبع ءانثأ
 نش ىلع هتردق ىلإ ةفاضإ ؛ءيش يف عفنت ال بئارخ ىلإ

 فارطأو ليللا ءانثأ شيجلا اذه ىلع ةتغابملا تالمحلا

 .ةريبك رئاسخ هدبكيف راهنلا

 ةنوكسملا قطانملا تلخأ دق شابلزقلا تاوق تناكو

 ةيالو دودح ىتح ةيناريإلا دودحلا ةيادب نم اهناكس نم

 قيرطلا دادتما ىلع ةعقاولا يضارألا تلخأو يوخ

 اهتاريخ عيمج ترمدو ناكسلا نم خسارف ةدع ضرعب

 بحاص ركذيو .ءيش يف اهنم ةدافتسالا نكمي ال ثيحب

 قحتلا ولجاتسا دمحم ناخ نأ «خيراوتلا نسحأ» باتك

 ةينامثعلا شويجلا ةمجاهم هيلع حرتقاو ليعامسإ هاشلاب
 لاتقلل ةدعتسم نوكت نل اهنأل قيرطلا ءانثأ ةرارجلا

 اهعفادم نم ةدافتسالا اهل ىتستي ال كلذبو ءذئتيح
 يغبني امك فلأ رشع ينثالا قدانبلا ةلمح نم الو ةديدعلا

 ةرغ نيح ىلع ودعلا ذخأ ضفر ليعامسإ هاشلا نكلو

 ودعلا ءىجافيل قيرط عطاق الو ًاصل سيل هنأب ًالئاق

 . كلذب هخيرات ثرليو موجهلاب

 عه

 بجر نم لوألل قفاوملا ءاعبرألا ةحيبص يفو

 بناج ىفو ؛ناردلاج ءارحص ةينامثعلا تاوقلا تلصو

 دخل ىلع مدس ةاطلبعلا طاطبق نع ءارعسلا كلا خم

 تذختاو «طاطسفلا لوح بلقلا تاوق تركسعو لالتلا

 .بلقلا يفاهعضاوم اهتيعفدمب يرج ينيلا تاوف

 طيحي انيصح اروس نوكتل اهضعب ىلإ عفادملا تطبُرو
 ءازإ افلأ رشع ينثالا قدانبلا ةلمح فقوو تاوقلاب

 مههجوب ناطلسلا ةراشإ نهر اونوكيل يناطلسلا طاطسفلا

 تاوق تذختاو ةرورضلا ىضتقت املاح ءاشي امثيح

 اشاب نانس دئاقلا دان فيس اعنف ارو نميألا حانجلا

 .رسيألا حانجلا تاوقل ًادئاق اشاب نسح دئاقلا ناك امنيب

 نيخرؤملا بسح - ةيناريإلا تاوقلا تمسقناو

 ليعامسإ هاشلا امهدحأ داق «نيمسق ىلإ  نيينامثعلا

 نوخرؤملا ركذي امنيب ولجاتسا دمحم ناخ رخآلا داقو

 بلق ىلإ تمسقنا ةيناريإلا تاوقلا نأ نويناريإلا

 نميألا حانجلا ىلع ولجاتسا دمحم ناك نيحانجو

 ىلع هاشلا ذخأ امنيب رسيألا حانجلا ىلع ناخ شيمرودو

 (خيراوتلا نسحأ) بحاص نكلو «بلقلا ةدايق هقتاع

 دمحم ديسلاو يقابلا دبع نيدلا ماظن ريزولا نأب ركذي

 تحت بلقلا يف اوناك يلع نيدلا فيرش ريمو هنومك
 ْ . ليعامسإ هاشلا هيجوتو فارشإ

 ةيادب يف نش ليعامسإ هاشلا نأ نوينامثعلا ركذيو
 نازك نواف فاعلا تازقلا فلك نلف مرهه دال

 ىلإ اورطضاف نيمجاهملا لويخ تلتق ةيعفدملا نكلو

 .ةنحاط ةكرعم كانه ترادو رسيألا حانجلا ةمجاهم

 ولجاتسا دمحم نأ نوينامثعلا ركذي رخآ بناج نمو

 دحأ نكمتو ريخألا همزهف اشاب نانس حانج مجاه

 ينامثعلا رسيألا حانجلا نكلو ءهسأر عطق نم دونجلا

 ناطلسلا غلبأو هيف ماظنلا لتخاف اشاب نسح هدئاق دقف

 بلقلا يف ةدوجوملا هيتعفدم فصنب هدمأف رمألاب

 رداصملا فيضتو صاخلا هسرح نم ةعومجمو

 عم ةكرعملا ضرأ نم ّرف ليعامسإ هاشلا نأ ةينامثعلا

 مث ةدودحم ةفاسم ىلإ نوينامثعلا هبقعتو بورغلا لولح

 . مهجاردأ اوداع



 الك

 يف ًاريثك تغلاب ةينامثعلا رداصملا نأ يعيبطلا نمو

 نمو ؛ةحيحصلا ريغ رومألا نم ريثكلا تقفلو اهلقن
 ةقيقحلاو ءولجاتسا دمحم ناخ لعقم نع هلوقن ام كلذ

 برهي مث هماظن لتخي ينامثعلا رسيألا حانجلا ىأر هنأ

 مانتغا لواحف اشاب نسح مهدئاق لتقم دعب هولتاقم

 ءبلقلل هتمجاهم يف ليعامسإ هاشلاب ءادتقالاو ةصرفلا

 هيلع تقلطأ ىتح ةيعفدملا ىدم لخدي داك ام هنكلو

 .ًابرإ هتعطقف اهران ممح

 مضب اشاب نائس ينامثعلا نميألا حانجلا دئاق ماقو

 قلطأو بلقلا مجاه مث هتاوق ىلإ قدانبلا ةلمح ضعب

 فصلا يف ناك نم عيمج بيصأف ةفاثكب مهران هتامر

 ريمو يقابلا دبع نيدلا ماظن ريزولا مهنيب نمو لوألا

 هريبوراصو كيب افلخو ةنومك دمحم ديسلاو فيرش

 فقي زاريش شيج ناك كلذ ءانثأ يفو اشاب يجروق

 ناكر ؛ردقلا وذ ليلخ زاريش يلاو ةدايق تحت ًالصفنم

 هيلع طغضلا ةدشو بلقلا فوفص بارطضا ظحالي اذه

 لوح فافتلالا هناكمإب هنأ مغر ءيش ىلع مدقي الف

 ةرمغ يف دهاشو ءمهل ةمصاق ةبرض هيجوتو نيينامثعلا

 هرمأي نم هيلإ ثعبف ليلخ ناطلسلا هدومج ةكرعملا
 دمحم ناخ تاوق امأو .هدومج يف لظ هنكلو موجهلاب

 اهب مدقتي حارو ناخورف هوخأ اهتدايق ىلوت دقف ولجاتسا
 ملو اهمدقت يف تلغوأ ىتح رقهقتملا رسيألا حانجلا مامأ

 ددع الإ بيغملا ىلع سمشلا تفراش نيح هاشلا عم قبي

 .بلقلاو رسيألا حانجلا جاوفأ نم

 رظنلا ةداعإ ىلع هاشلا مزعف بيغملاب سمشلا تنذآو

 هاقناخلاب صاخلا توصلا قالطإب رمأف هتاوق ىف

 نوبلي مهنأ هاقناخلا اذه عابتأ ةداع نم ناكو قرقسلا

 هل بجتسي مل نكلو ءهل مهعامس روف اوناك امئيح ءادنلا

 عطتست ملف ةيقابلا ةيقبلا امأو لتاقم ةئامثالث الإ ةرملا هذه

 . ةينامثعلا تاوقلا قوط نم جورخلا

 ةبرجتلاو ةمكحلاو يأرلا يوذ ضعب ذخأ ًاريخأو

 نع جرخي نأ هيلإ هيلسوتم ليعامسإ هاشلا داوج مامزب

 ناريإ ءاقب نمضيس هءاقب نأ هيلع نيدكؤم ةكرعملا ضرأ
 هوعنقأ ىتح هب اولاز امو «ةركنم ةميزه اهب قحليس هتومو

 نويوفصلا

 لاتقلا ةحاس نم جرخ دقف ةينامثعلا رداصملا ركذت امكو

 هجورخل نيينامثعلا ضعب هبنتو ءسمشلا بورغ دعب
 كلذ مهيلع ىبأ ميلس ناطلسلا نكلو هبقعت ىلع اومزعف

 عاقيإلا اهب شابلزقلا دارأ ةعدخ رمألا بسحي ناك هنأل

 باحسنالا ىلإ زاريش شيج ردابو .ةينامثعلا تاوقلاب

 نع ًاديعب لظ نأ دعب ليعامسإ هاشلا باحسنا هتيؤر روف

 ليعامسإ هاشلا داوج نأ ةاورلا لقنيو . كراعملا مضخ

 ةعامج لذبو هنم جورخلا ىلع وقي ملف ًاعقنتسم لخد

 ىلع ليلد كلذ يفو هجارخإل اريبك ادهج شابلزقلا نم
 :هاحيتلا نق هاعلل نيينامثعلا بقعت مدع

 ىف ددرتي شابلزقلا باحسنا دعب ناطلسلا ثكمو

 يتلا شابلزقلا جاوفأ تداع ىتح «تقولا ضعب هتريح
 نأ ةدقتعم ينامثعلا رسيألا حانجلا لولف بقعتت تناك

 فوفص ماظتناب تئجوف اهنكلو ءرصنلا تزرحأ مهتاوق
 يف لوخدلا نم ىودج شابلزقلا ري ملف نيينامثعلا

 حتفل مهدهج ىصقأ اولذب كلذلو ىرخأ ةرم ةكرعملا
 ةحاس نع داعتبالا يف اوعرسأ مث ودعلا فوفص يف ةرغث

 ةطخ دوجو مدع نم ميلس ناطلسلا نقيت ذئنيحو لاتقلا

 هعم يقب نمب هاشلا رداغ امل الإو رمألا يف ةديكم وأ

 مث نمو هباحسناب نميألا حانجلا يلتاقم غلبي نأ نود

 هيف نكي ملو «شابلزقلا ركسعم بهنب هرماوأ ردصأ

 لاجر ضعب نأ انه هركذ ردجي اممو «لاب وذ ءيش
 هيلإ اولمحف مهناطلس ءاضرتسا اودارأ ينامثعلا طالبلا

 ركسعملا يف اهودجو يتلا ةديحولا ةأرملا تناك ةأرما

 .اناتهبو ًاروز ليعامسإ هاشلا ةجوز اهنأ اومعزو

 رمأ رمألا ةقيقح ىلإ ميلس ناطلسلا نأمطا نيحو

 ءامعز كلذكو نييناريإلا ىرسألا عيمج قانعأ برضب

 بلطل ةريخألا مايألا يف هيلإ اومدق نيذلا شابلزقلا
 . هنم نامألا

 .ًاعوبسأ اهيف ثكمف زيربت ةنيدم ناطلسلا لخدو

 ناردنزامو ناليبو ناتسدركو ناتسرل ماكح هلالخ لسار

 .نييوفصلا مكحب ةحاطإلل يعسلا مهنم بلطو مهريغو
 ىلإ بهذ ميلس ناطلسلا نأ ًاقباس انركذ امكو



 نويوفصلا

 ناطلسلا دجسمب موسوملا زيربت يف عماجلا دجسملا

 اركاذ بيطخلا بطخو ةعمجلا ةالص ءادأل نسح

 باقلألا  هتداعك  ركذي أدب مث ةعبرألا ءافلخلاو لوسرلا

 ناقاخو نيربلا ناطلس لثم كاذنآ اهيلع فراعتملا

 رفظملا ليعامسإ هاشلا مسا اهدعب ركذو اهريغو نيرحبلا

 ةداق نم ةعامج مهف ميلس ناطلسلا لوقي نأ نم ًالدب
 : الئاق هلتق نع ناطلسلا مهاهنف هلتقب ينامثعلا شيجلا

 .هوكرتاف هناسل اهداتعا ةداع يه امنإ

 يف هتماقإ لاوط هباحصأ ريشتسي ناطلسلا ذخأو

 ريغ ءارآلا ةليصح تناكو ءاهيف ءاقبلا لوح ناجيبرذآ

 ليعامسإ هاشلا موقي نأ لامتحال «ءاقبلا ىلع ةعجشم

 عطقيو زيربت ةيالو اهب رصاحيو شابلزقلا تاوق عمجب

 ريصم نوكي نل لاحلا هذه يفو .اهنع نؤملا لوصو
 ضعبلا حرتقاو كالهلاو ءانفلا ىوس لتاقم فلأ ةئامعبرأ

 ىلإ تاوقلا نم ربكألا ءزجلا ةداعإب ناطلسلا حمسي نأ

 .زيربت يف لتاقم فلأ ةئام هعم ىقبيو ةينامثعلا يضارألا

 دق هنأل حارتقالا اذه ىلع مهقفاوي مل ناطلسلا نكلو

 يف هشيج ءامعزو ءارمأب شابلزقلا هلعف ام هنيع مأب ىأر
 .ناردلاج ةكرعم

 رمأ ةنوؤم نود زيربت يف مرمرع شيج ءاقب نإف نذإو
 رمأ زيربت يف ةطبارملا تاوقلا ددع ضفخو «ليحتسم

 لضف كلذلو «ميلس ناطلسلا سفن يف بعرلا ريثي

 رظنلا فرصو ةعرسلا حانج ىلع زيربت ةرداغم ناطلسلا

 ىنمتي ناكو .ةيناريإلا يضارألا ىلع ةرطيسلا نع ًاتقؤم

 اهتاريخ نم شابلزقلا ضرأ نامرح هرودقمب نوكي نأ

 ليحرتب رمأ ليبسلا اذه ىلعو «ةيونعملاو ةيداملا

 لوبنطسا ىلإ نييناسارخلاو نوئفلاو فرحلا باحصأ

 نامزلا عيدب ازريملا مهعم لحرو ؛مهلافطأو مهلايعب

 هشيج نم ًانشخ ًاديدش ًاجوف مهعم ثعبو يروميتلا

 .هبكوم لبق زيربت ىلإ مهلاصيإل

 .ًاربص لوبنطسا يف نويناسارخلا ءالؤه عطتسي ملو

 نورخآ كلهو مادقألا ىلع ًايشم زيربت ىلإ مهضعب رفف
 ضعبلا عاطتساو هوقال امل ةيربجلا مهتماقإ لحم يف

 .ابوروأ ىلإ لوصولا رخآلا

 سادكأ ىلإ

 ءا/ا/

 ةنيدم ىناطلسلا بكوملا رداغ دقف لاح يأ ىلعو

 نامألا رهظأ نأ دعبو ءاهيف ةماقإلا نم عوبسأ دعب زيربت

 يف امهيلع ةراغإلاب رمأ ناوريإو ناوجخن يتنيدمل

 ةدابإو امهبهنب هدونج رشابف ةرغ نيح ىلع ليللا فصتنم
 تلوحت ىتح امهيف لزانملا نم ديدعلا قرحو امهلهأ

 . ماكرلاو دامرلا نم

 تدتشا ناوريإل ةينامثعلا تاوقلا زايتجا عمو

 اهرمأ نم ديدش رسع ىف تحبصأو نؤملا ىلإ اهتجاح

 ةناضإ ًاعوج اهدارفأ نم ديدعلا توم ىلإ رمألا لصوو
 لاوط دونجلا امهنم يناعي يذلا بعرلاو فوخلا ىلإ

 تابوعصلا هذه ىلإ ةفاضإو ةدوعلا ةلحر يلايلو مايأ

 . سراقلا دربلا نم ةجوم مهتأجاف

 دعب ناذمه يف (نيزب) يداو يف ليعامسإ هاشلا ماقأ

 عيمج نم تاوقلا دشحب كانه نم رمأو ناردلاج ةكرعم

 نم ناجيبرذآ ةرصاحم ىلع هيأر رقتسا دقو «تايالولا
 ناطلسلا اهيف يقب ام اهنع نؤملا عطقو عبرألا اهتاهج

 تاوقلا ىلع ةفطاخلا تاراغلا نشب ةرشابملا مث ميلس

 ناجيبرذآل ناطلسلا ةرداغم ربخ هغلب مث . ةينامثعلا

 بارخلا ىدم ىأرو هتعرس ىصقأب زيربت ىلإ هجوتف
 .اهرامعإل فرصناف اهيف نوينامثعلا هثدحأ يذلا

 هتداق نم ديدعلا ناردلاج ةكرعم تكلهأ نأ دعبو

 باختناب زيربت هلوخد دعب متها . هتلود ناكرأو هئارزوو

 . ةلودلا بصانمل نيبسانملا صاخشألا

 «زيربت ىف ءاتشلا لصف ليعامسإ هاشلا ىضمأو

 نم ولها دوم ناك احا ةاحبو مرر كلذ لالكتو

 هضوع كلذبو رديح ناطلسلا ةنبا مناخ يريي هتخأ

 ةبالو ةموكحو ولجاتسالا ةليبق ةماعز نع ءيشلا ضعب

 ىلإ اهجوتم ولجاتسالا تاوقب زيربت رداغ مث ءركب رايد
 ىلع ةينامثعلا تاوقلا تاءادتعال اهيف يدصتلل ركب رايد

 .ةقطنملا كلت يف ةيناريإلا يضارألا

 ناجيبرذآو زاقفقلا دودح يف لقنتي هاشلا ذخأو

 .نيينامثعلا تاكرحت بقاريو ه١47 ماع عيبر لالخ



 عضم

 مجاهيس هنأب رارمتساب ددهي ميلس ناطلسلا ناك ثيح

 .ًابيرق ناريإ

 اهيف شابلزقلا شيج ةميزهو ناردلا ةكرعم تكرت
 نأ هل قبسي مل ذإ «ليعامسإ هاشلا ةايح يف ةريبك ًاراثآ

 نودقتعي اوناك سانلا مومع نأ ىتح اهلبق ةكرعم يف مزه
 هنأ دقتعي ناك شابلزقلا ضعب نإ لب ًاقلطم مزهي ال هنأ

 نأل يدهملا نع ًالثمم هيف ىري وأ دوعوملا يدهملا هيبش
 . يعيشلا بهذملا عم قفاوتي ال يدهملا هنوك

 عفادملا نأ هلاجرو هاشلا كردأ دقف رمألا نكي امهمو

 يف اديدج اعضو تقلخ دق ىرخألا ةيرانلا ةحلسألاو

 نيبراحملا تالضع ةوق دعت ملف ءبورحلا ملاع

 نإف كلذكو .رصنلا زارحإل نيتيفاك لاتقلا يف مهتراهمو
 نسحو ةسايسلا ميدقت ةرورض تتبثأ دق ناردلاج ةكرعم

 دق هتيشاح لاجرو هاشلا ناك ولف .«فيسلا ىلع ريبدتلا

 امنيح ولجاتسا دمحم ناخ كنحملا دئاقلا يأرل اوغصأ

 تاوقلا ىلع ةتغابم تامجه نش ىلع ءوجللا حرتقا

 ةميظع ةيباجيإ جئاتن اوزرحأل ءاهتريسم لالخ ةينامثعلا
 هذه ىلع فلخلا نم نيومتلا طوطخ اوعطق دق اوناك ولو

 ثدح امك .«ةمصاق ةبرض اهيلإ اوهجول ةرارجلا تاوقلا

 ىلإ ليعامسإ هاشلا نب بسامهط هاشلا أجل امنيح كلذ

 .ناميلس ناطلسلا عم ةطخلا هذه

 نش اذإ هنأ كردأ ميلس ناطلسلا نأ حضاولا نمو

 ىلإ أجليس ليعامسإ هاشلا نإف ناريإ ىلع رخآ ًاموجه
 اهل ةفاط ال يتلا ةينامثعلا تاوقلا لاتق يف بولسألا اذه

 ماع نيب هموجه نش يف ددرتي لظ كلذلو ءاهتهجاومب
 .ةينملا هتفاو ىتح 477 ماعو ١

 ه1477 ماعو 47١ ماع نيب ناطلسلا لظ دقو

 ةيبرغلا ةيلامشلاو ةيبرغلا دودحلا يف ماودلا ىلع ًاطبارم

 ندملا فلتخم نم ةيناريإلا تاوقلا ىعدتساو ناريإل

 نم برقلاب رمتسم بهأت ةلاح يف اهاقبأو تايالولاو
 تاوق ةدايق ىف نيزراب ةداق نيعو ةينامثعلا دودحلا

 1 . شابلزقلا

 نويوفصلا

 يف ةضرغملا تاعاشإلا ثبب نوينامثعلا رمتسا دقو

 لئاسر لمح نع سيساوجلا عطقني ملو ةيناريإلا يارألا

 ناكف ةيناريإلا ميلاقألا ماكح ضعب ىلإ ميلس ناطلسلا

 ثادحإ يف ريبك رود لئاسرلا هذهو تاعاشإلا هذهل

 قو ةيناريإلا قظاتملا ضعب يف ةيلخانلا تابارطضالا
 امك يزفملا كلا ىلع ءاكحلا دمت نايحألا شعب

 ناردنزام كولم ضقن ثيح ناردنزام يف ثدح

 هاشلا بدتناو . بئارضلا عفد اوضفرو مهدوهع

 ةيلخادلا رومألا حالصإل ناخ شيم رود ليعامسإ

 عزعزت يذلا ماعلا نمألا رارقإو نيدرمتملا ىلع ءاضقلاو

 .ام دح ىلإ

 هتاوق لقني ناطلسلا هيف ناك يذلا تقولا يفو

 ناك ةيناريإلا دودحلا اهب ددهيو رخآل ناكم نم رارمتساب

 تايالولا نيب لقنتيو هراهن الو هليل أدهي ال هاشلا

 ءوجلا هيلع هضرفي ام بسح ءاتشو ًافيص ةيدودحلا

 ىلإ ىرخأو ليبدرأ ىلإ ةراتو لصوملا ىلإ لحري ةراتف
 صراقو ناوريإو ناوجخن يف وأ سيلبت دودحو ناو

 .ناهدرأو

 ناك يتلا تسلا تاونسلا لاوط هاشلا نكي ملو
 نع ًالفاغ نيينامثعلا تاكرحت اهلالخ بقاري

 ًايصخش فرشأ دقف ؛ةيعانصلاو ةيراجتلا تاحالصإلا

 ريرحلاو دولجلا عناصم نم ديدعلا لامكإو سيسأت ىلع

 تسشرو ناذمهو ناهفصأ يف اهريغو قرولاو داجسلاو
 اكلم عناصملا هذه ضعب ناكو ؛ةيزكرملا ندملا ضعبو

 ةرابعبو ًاصاخ اكلم رخآلا ضعبلا ناك امنيب ةلودلل

 ددعو هاشلا نيب ًاكرتشم وأ هاشلا لبق نم ًالومم ىرخأ

 . راجتلا نم

 ناسارخ ىلع كبزوألا تالمح

 ةلودو نيينامثعلا نيب ام داحتالا تامدقم ًافنآ انركذ

 اذه جئاتن نع ثيدحلا يلي اميف لواحنو ''”كبزوألا

 :نيتلودلا نيب قيسنتلاو داحتالا

 .كيزوألا :عجار )١(



 نويوفصلا

 تاكرحت عباتي ناخ هللا ديبع كبزوألا كلم ناك

 ىلع اهموجه دعوم بارتقاب ملعيو ةينامثعلا تاوقلا
 ىلإ ةلاسرب ثعب ناردلاج نم تبرتقا امنيحو «ناريإ

 نيب نييناروطلا لك ضرح هنأب اهيف هملعي ميلس ناطلسلا

 بيرق موجه نشب موقيسو نوحيج رهن فافضو ايلوغنم
 كارتأ عم قرشملا كارتأ يقتلي نأ ىنمتي مث ناسارخ ىلع

 . (دور هدنياز) رهن فافض ىلعو ناهفصأ يف برغملا

 ميلس ناطلسلا باجأ ه١37 ماع بجر رخاوأ يفو

 يحاون عيمج هعازتناب هملعي ناخ هللا ديبع ةلاسر ىلع
 ضفر هنأو شابلزقلا نم ناتسدرك دودح ىتحو ركب رايد

 ىلع همزعل كلذ يف مهحاحلإ مغر ةحلاصملا يف مهبلط

 . دبألا ىلإ مهتكوش لاصئتسا
 ناخ كبيش لتقم دعب اوقرفت دق كبزوألا ءارمأ ناكو

 ميلس ناطلسلا يعاسم نأ الإ ؛هتيالوب مهنم لك لقتساو

 ناسارخ ىلع موجهلل مهتعدو مهفوفص ديحوت تداعأ

 الإ ىرخأ نكامأ يف مدقتلا ضعب اوزرحأو تاره اولتحاف

 شابلزقلا فوفص هجوب اليوط دومصلا اوعيطتسي مل مهنأ
 لالتحا يف مهتالواحم اوهنأف «ًاديج ًاميظنت ةمظنملا

 ةميزه نكلو .مهرايد ىلإ نيعجار اوأفكنا مث ناسارخ
 لالتحا يف ريكفتلا ىلإ مهتداعأ نارذدلا يف شابلزقلا

 اهيلع تاراغلا نونشي اوذخأف ىرخأ ةرم ناسارخ

 نيعجار نولمقي مث نوقرحيو نوبهنيو نولتقيو رارمتساب

 . شابلزقلا نم ةوق مهل ىدصتت نأ دعب

 تاوق ناخ هللا ديبع دشح ه41717 ماع لولح عمو

 ناسارخ وحن راس مث ناتسكرت يحاون فلتخم نم ةريبك

 يهو تاره ةنيدم رصاحف «لتاقم فلأ نيثالث سأر ىلع

 كلذ يف ناسارخ مكاح ناكو ناسارخ ةمصاع كاذ ذإ

 بسامهط ريمألا ليعامسإ هاشلل ربكألا نبالا وه تقولا

 يصرولا ناكو ةرشاعلا زواجتي هرمع نكي مل يذلا ازريم

 نيمهحت يف ريخألا ىعسف ولصوم ناخ ريمألا هيلع
 ةنيدملا يلاهأو شابلزقلا ءامعز نم ددعب ًانيعتسم تاره

 نم اوسئي مث مايأ ةرشع اهل كبزوألا راصح رمتساف
 ةافو ىتحو نيحلا كلذ ذنمو «ىراخب ىلإ اوداعو اهحتف
 كبزوألا لبق نم مهم موجه ثدحي مل ليعامسإ هاشلا

 عا/4

 . ناسارخ ىلع

 ركسعم ىلإ سيساوجملا لمح ه94705 ماع يفو

 وحن مدقتت ةينامثعلا تاوقلا نأ اهدافم ًارابخأ شابلزقلا

 ىلإ ةفاضإ دادغب ىلإ لوصولا يونت اهنأ ودبيو لصوملا

 ةينامثعلا تاوقلا ركسعم يف ةبيرم تاكرحت دوجو
 يونت اهنأ لامتحالا ىلع ثعبي امم بلح يف ةطبارملا

 ناخ شيمرود ليعامسإ هاشلا رمأف .قارعلا لوخد

 شابلزقلا تاوق ضعب سأر ىلع ريسلاب ناخ لئيزو
 ىلع هرودب هجوت مث دادغب يف ةطبارملا تاوقلا معدل

 ديصلاب لغتشاو اهيف ركسعف نوتسيب ىلإ ةريبك ةوق سأر
 تاءارجإلا ذختيلو قارعلا ضرأ نم ًابيرق نوكيل
 .دادغب ىلع ينامثع موجه عوقو لاح يف ةبسانملا

 تاوقلا نأب ديفت ىرخأ رابخأ دعب اميف تلصو نكلو

 تأفكنا مث ةيقارعلا دودحلا نم برقلاب تلصو ةينامثعلا

 . ةعجار

 ليعامسإ هاشلا تومو نك ماع

 مث ناوجخن يف ماعلا اذه ءاتش يضمي هاشلا ناك

 ىلإ هجوت مث ةريصق ةرتف اهيف فقوتف ليبدرأ ىلإ داع

 ضرملا نكلو اهيف ديصلاب وهليو اهترضخب معنيل بارس

 ,«ىودج نود هتجلاعم ءابطألا لواحو رهليل هلهمي مل

 رشع عساتلل قفاوملا نينثإلا موي يف ةايحلا قراف ىتح
 .ه٠97 ماع بجر نم

 ريمألا مهربكأ ءروكذ ةعبرأ هءارو هاشلا فلخ دقو

 تميقأو ,ه14١9 ماع دلو يذلا ازريم بسامهط

 .هتدالو ةبسانمب ناريإ ءاحنأ عيمج يف تالافتحالا

 مهراه147“ ماع يف نيرخآلا هئانبأ هتدالو تناكو

 متسر ريمألاو رصنلا يبأب ىنكملا ازريم ماس ريمألا
 . مارهب ريمألا ًاريخأو

 ةفئازلا تاماهتالا

 هاشلا ىلع تنش ىتلا ةسرشلا ةيركسعلا برحلا دعب

 ءالانم هتلود نم لانت نأ نود يوفصلا لوألا ليعامسإ

 نيب اهقيرط تقشو اهمادقأ تبث ةلودلا كلت نأ لب



 مْ

 اهيلع اونشي نأ اهمايق مهظاغ نيذلا ىأر ءىربكلا لودلا

 هيوشتل ةيمالكلا برحلا يه :رخآ عون نم ًابرح

 .اهتعمس

 وجيرخ برحلا هذه ىنبتي نأ فسؤملا نمو
 نأ هلاجرب ضورفملا رصعلا اذه يف اهتذتاسأو تاعماجلا

 ةرثأتم ريغ ةيعوضوم تاجلاعم ةيخيراتلا رومألا اوجلاعي

 . نيمدقألا تاجلاعم هب رثأتت تناك امب

 لوقي (ثيدحلا برعلا خيرات ةمدقم) باتك بحاصف

 :يليام ٠١ ةفصلا يف

 .فيصلا يف ةيبرعلا هايملا يلاغنرب لوطسأ دصقو»
 ىفتكاو تاراصتنا ةيأ ققحي مل لوطسألا اذه نكلو

 (زمره) لوطسألا ءاج مث «ةيبرعلا نفسلا ىلع ةنصرقلاب

 ناد دق ناك زمره كلم نكلو ةيونسلا ةيزجلاب ابلاطم
 . ؛ًائيش نييلاغتربلل عفدي ملف هاشلل ءالولاب

 ىلإ زمره بحاص دانتسا نأ بتاكلا فارتعاب نذإ

 نذإو «نييلاغتربلا ىلع درمتي هلعج يوفصلا هاشلا معد

 دق ةيمالسإ ضرأ ىلع هتيامح هطسبب يوفصلا هاشلا نإف
 نيدتعملا نيرمعتسملل ةيزجلا عفد لذ نم اهامح

 .نييبوروألا

 اهب ديشي نأ بتاكلا ىلع ناك ىربك ةبقنم كلتو
 مل هنكلو «يوفصلا هاشلا تانسح لجس يف اهلجسيو

 هعواطي ال هملق نأل ةئيس ىلإ اهلوحي نأ دارأ لب «لعفي

 ال ةديدج ةلود ماقأ يوفص هاش تانسح ليجست ىلع

 ةيلخن تارعنل الإ ءيشل ال موقت نأ بتاكلا اذه بحي

 : يلي ام قباسلا همالك ىلإ فاضأ كلذل

 هاشلا باضغإل دادعتسا ىلع نويلاغتربلا نكي ملو»

 سسأ عضول ماعلا كلذ يف اوج ىلإ هريفس لصو يذلا
 . «نيينامثعلا دض يناريإ يلاغترب فلح

 ؟يدتعملا وه نم :لاؤسلا اذه بتاكلا لأسن نحنو

 راثآو شويجلا شّيج يذلا وه ليعامسإ هاشلا نإ له

 هتمصاع لوخدو هرايد يف ميلس ناطلسلا وزغل بورحلا

 ناطلسلا نأو «سكعلاب رمألا نأ مأ «هتلود ىلع ءاضقلاو

 نويوفصلا

 . !؟كلذ لعف يذلا وه ميلس

 نأ حص اذإ :لوقأ -حصي ملام وهو  حص اذإف

 يلاغترب فلح سسأ عضول اوج ىلإ لصو هاشلا ريفس

 ةيامح وه فلحلا اذه فده نإف «نيينامثعلا دض يناريإ

 دأوو اهيلع ءاضقلا نيلواحملا اهئادعأ تامجه نم ناريإ

 ةلود يأ هيلع مالت ال ام اذهو .اهدهم يف ةيتفلا اهتلود

 . ناريإ هب تدده ام لثمب ةددهم اهسفن ىرت

 نيملسملا ءامد اوكفسي نأ نيينامثعلل حابي اذاملو

 ىلع اوضقيو مهتمصاع اولتحيو مهرايد يف مهوزغيو
 مهسفنأ نع عافدلا نيملسملا ءالؤهل حابي الو ؛مهتلود

 . ؟ةليسو لكب

 اوزغيل ًايلاغترب ًايناريإ ًافلح دارأ يوفصلا هاشلا نأ ول

 هب ديدنتلاو همول انل زاجل «نيملسملا نيينامثعلا هب

 داري درش نم ةيمالسإ دالب نوص ىلع لمعي ناك هنكلو

 . همولي نأ فصنم يأ عيطتسي ال كلذبو ءاهب

 مهرثكأ امو  هلاثمأ نم هريغو بتاكلا لأسن اننإ مث

 يلاغتربلا وزغلا مامأ ينامثعلا كناطلس لعف اذام هلأسن

 لتحي كاذموي ةيمالسإلا دالبلا ىلع طلست يتلا قحاملا

 . !؟اهلذبو دالبلا كلتميو حيبتسيو لتقيو بهنيو قرحيو

 نيملسملا ءامد همهت الو كلذ ىلع جرفتي فقو دقل

 ملو «لئازلا مهناطلسو ةدبعتسملا مهرايدو ةلولطملا

 ةرابجلا هتوقب مدقتي ملو ةضاضغ ةيأ كلذ يف دجي

 مايق هزفتساو هراثتسا نكلو .مهنع دوذلاو مهتيامحل

 ديدحلاب اهدصقو شويجلا اهيلإ هجوف ةيوفصلا ةلودلا
 .رانلاو

 رعشو . . .» : كباتك يف لوقتف فرتعت كسفن تنأو

 مايق) ديدجلا رطخلا مظعب لوبنطسا يف نولوؤسملا
 يناثلا ديزياب ملاسملا هابأ ميلس ربجأف «(ةيوفصلا ةلودلا

 ناقلبلا ةهبج ميلس لمهأو . شرعلا نع لزانتلا ىلع

 حباذم ىرجأف ("'مالسإلا راد نوؤشب همامتها زكرو

 ءاهنإل ايوروأ ىلإ هءارفس ميلس ناطلسلا ثعب نع رم ام عجار )١(

 .ناريإل غرفتيل رجملاو ايراغنه روطاربمأ عم فالخلا



 نويوفصلا

 .«. . .لوضانألا قرش يف نييعيشلا نيب ةريثك

 ميلس ناطلسلا دنع نييلاغتربلا ةرطيس نكت مل
 كلذك ةزفحتملا ةيبيلصلا ناقلبلا ةهبج نكت ملو ءًارطخ

 لوبنطسا يف نيلوؤسملا دنع رطخلا ناك نكلو ءًارطخ

 وه (ثيدحلا برعلا خيرات ةمدقم) باتك فلؤم دنعو

 حباذم ميلس ناطلسلا ىرجأف «ةيوفصلا ةلودلا مايق

 دعب حباذملاب رطخلا ةهباجمل زيربت ىلإ مدقتو لوضانألا
 . حباذملا

 مل همعازم نيمعازلا نم بتاكلا ريغو بتاكلا نأ مث

 نع الو ؛موعزملا (مهفلح) رثأ نع ًائيش انوثدحي
 يناريإلا نافلاحتملا ناشيجلا ًاعم اهضاخ يتلا كراعملا

 . . !نيينامثعلا ةهجاوم يف يلاغتربلاو

 . . .نيفلاحتم الو فلح ال هنأل كلذ اولعفي مل مهنإ

 مايأ نم يوفصلا هاشلا ىلع ًاجرح دشأ مايأ تناك لهو

 . ءافلح هل ناك ول هؤافلح اهيف هفعسيل (ناردلاج)

 يف ليعامسإ هاشلا ةميزه يف لوألا لماعلا ناك دقل

 شيجلا نأ وه ميلس ناطلسلا مامأ ناردلاج ةكرعم

 شيجلا اهلثم دقتفي ناك ةيوق ةيعفدمب ًادوزم ناك ينامثعلا
 نم ءيش ىلإ دعب تلصو دق هدي نكت مل ذإ يوفصلا
 هودوزل نييلاغتربلا نيبو هنيب مهافت كانه ناك ولف . كلذ

 .هشويج يمحت يتلا عفادملاب لقألا ىلع

 ميلس ناطلسلا لعف اذام «سانلا ءالؤه لأسن اننأ مث

 دالب نم هنولتحي اوناك امع نييلاغتربلا ءالجإل هريغو

 ليعامسإ هاشلا مزه دق ميلس ناطلسلا ناك اذإو ؟ةيمالسإ

 نع مهيلجيو نييلاغتربلل غرفتي مل اذاملف «ناردلاج يف

 . !؟ةيمالسإلا دالبلا

 يذلا وه ميلس ناطلسلا نأ يه ةقيقحلا نأ ىلع

 ةيمالسإلا ةلودلا ىلع مالسإلا ءادعأ بناجألاب ناعتسا

 ةلود ىلعو ليعامسإ هاشلا ملسملا كلملا ىلعو ةيوفصلا

 يناريإلا بعشلا راقفإ ىلع لمعو ةيمالسإلا كيلامملا

 : ملسملا

 84 ةحفصلا (ينامثعلا خيراتلا لوصأ) باتك يف ءاج

 :ليعامسإ هاشلا عم هيورحو ميلس ناطلسلا دهع نع
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 امم دورابو قدانبو عفادم نيينامثعلا ىدل تناك

 امك .اينابسإ نم اورف نيذلا دوهيلا نوئجاللا هب مهدوز

 ةيعفدملا لامعتسا ىلع نويلاطيإلا ةقزترملا مهدعاس

 . ةراهمب

 حنمي مل :ميلس ناطلسلا نع (65 ص) لوقيو

 لباقم يف الإ ًالقتسم ًاعضو نييجروجلا نمرألا
 .كيلامملا دض نيينامثعلل مهتدعاسم

 هوصناق كيلامملا ناطلس ناك تقولا اذه يف :لوقن

 تارجك ناطلس هاش رفظم ناطلسلا دجني يروغلا

 دجني ناك امك «نييلاغتربلا ىلع هب ناعتسا يذلا (دنهلا)

 . مهسفنأ نييلاغتربلا ىلع نميلا كلم هللا دبع نب رماع

 تدأ دقو :ميلس ناطلسلا نع 2١( ص) لوقيو

 ةرطيس ىلإ لوضانألا قرش يف ةيبرحلا لامعألا هذه

 ةيضفملا ةيجيتارتسالا تارمملا ىلع (ميلس) ناطلسلا

 تلصح امك .ناريإو ايروسو زاقوقلا ىلإ لوضانألا نم

 ةراجتلا قرط ىلع ميلس ةرطيسل ةجيتن ةينامثعلا ةنازخلا

 نم هريغو ناريإ ريرح اهربع لقنُي ناك يتلا ةيلودلا

 ىلع ةسوربو بلح ىلإ زيربت نم قرشلا تاجوتنم
 ةراجت ةلقرع نم هنكم امم «لخدلا نم ةماه رداصم

 .(ىهتنا) برغلا عم ةيسرافلا ريرحلا

 ىسني (ثيدحلا برعلا خيرات) باتك بحاص نأ مث

 ةفنو اوفقو -مهتوق ةدش يف مهو  نيينامثعلا نأ

 لاصئتساو سلدنألا يف نيملسملا ةبكن مامأ جرفتملا
 . "هيف مالسإلا

 ه7 ةنس ىف زمره ةريزج ىلع اولوتسا دق نويلاغتربلا ناك )١(

 ىلإ ةيزجلا نوعفدي اوناك نيذلا ةريزجلا هذه ءارمأ اوعضخأو

 رزج ةيقبو طقسمو نامُع ىلع اولوتسا امك ؛ناريإ كولم
 ىلإ ًاثوعبم ليعامسإ هاشلا لسرأ ه١97 ةنس يفو .جيلخلا

 نييلاغتربلا مدقت فاقيإ ةلواحمل لاغتربلا دنه مكاح كركوبلا

 ىلع طغضي يوفصلا كلملا ناك هسفن تقولا يفو ءاملس

 راثأ امم «كلذ هل متفق هل مليو هفص ىلإ هبلجيل زمره ريمأ

 ناك املو .اهريمأ بيدأتل زمره ىلإ هجوتف كركوبلا ةظيفح
 ةوق كلمي ال هاشلا ناكو «مهليطاسأب رحبلا دايسأ نويلاغتربلا

 يضاغتلل ًارطضمو ًارحب مهدص نع ًازجاع ناك كلذل «ةيرحب



 عم"

 ىلإ يرصم دفو لوصو لوقلا نم مدقت اميف انركذ
 نع هانفرع ام انه ركذنو .(مق) ةنيدم يف ليعامسإ هاشلا

 :دفولا اذه لاسرإ لماوع

 نم ًابئان يلو نمب ىرولا مالعإ) باتك يف تدرو

 نب دمحم) هقلؤمل (ىربكلا ماشلا قشمدب ''”كارتألا

 هاشلا ءادعأ هرسف امم جيلخلا يف مهتافرصت ضعب نع

 نحنو .نييلاغتربلا عم ًافلاحت ةيلحنلا ضارغألا باحصأو

 يف نييلاغتربلا براحي ميلس ناطلسلا ناك له :ءالؤه لأسن

 نييلاغتربلا عم فلاحت ليعامسإ هاشلا نإ لاقيل تقولا كلذ

 نييوفصلل ًامجاهمو نيملسملا ةبراحمب ًالوغشم ناك مأ هيلع
 «نوحرميو نوحرسي نييلاغتربلا ًاكرات ءمهراد رقع يف

 .اهلهأ نولذيو مهدالب يف نيملسملا نومجاهيو
 نييلاغتربلا عم فلاحت هيلع ىدتعملا ليعامسإ هاشلا نأ ولو

 ناكل هدالب ىلع ميلس ناطلسلا موجه دصل نيبلاغتربلا ريغو
 يه ةيعفدملا تناكو «لعفي مل كلذ عمو ؛ًاعورشم هفلاحت

 مزه اهنادقف ببسبو «ناريدلاج ةكرعم يف هصقني ام مهأ
 ىلع اهب هودمأل نيياغتربلا عم ًافلاحتم ناك ولف ءهشيج
 .لقألا

 ءمالك درجم وه فلاحتلا له «فلاحتلا يعّدم لأسن اننإو

 لتاقتل شويجلاب هفيلح فيلحلا هب دمي يلمع ءيش وه مأ
 تلتاق يتلا ةيلاغتربلا شويجلا يه نيأف ءهودع هعم
 يتلا ةيوفصلا شويجلا يه نيأو ؛«نبيوفصلا عم نيينامثعلا

 !؟نييلاغتربلا عم مهتلتاق

 نيينامثعلا نيب برح ًالصأ كانه تناك له لأسن اننإ لب
 .مهتلتاقم دراو يف ميلس ناطلسلا ناك لهو «نييلاغتربلاو
 نأ نود دلب دعب ًادلب ةيبرعلا دالبلا نومحتقي مهكرت هنأ مأ

 .مهل يدصتلا لواحي

 ماد ام «نييلاغتربلا ليعامسإ هاشلا فلاحي ءيش يأ ىلعو

 مهل ًاكرات ءمهلاتق نع ًاضرعم مهل ًاملامم ميلس ناطلسلا
 .ثيع يأ جيلخلا يفو رمحألا رحبلا يف نوثيعي

 هداقتفال كلذ ىلع وقي ملف مهدص ليعامسإ هاشلا لواح دقل

 ىلع ه977 ةنس اولوتساو زمره اولتحاف ةيرحبلا ةوقلا

 هاشلا ناك دقل نيرحبلل ةرواجملا رزجلاو ءاسحإلا لحاس

 كانهو ءناتسجولب ةروث كانهف «هفقاوم جرحأ يف ليعامسإ

 .نريلاغتربلا كانهو .هدالب ةمجاهمل مدقتملا ميلس ناطلسلا

 نومسي ةرتفلا كلت وخرؤمو كيلامملا :انه كارتألاب دوصقملا )١(

 . كارتألا ةلودب كيلامملا ةلود

 نويوفصلا

 ىدص نع ةنيمث صوصن (يقشمدلا يحلاصلا نولوط
 ةموكحم تناك يتلا ماشلا دالب يف ةيوفصلا ةلودلا مايق

 مهنم يروغلا هوصناق نمو «كيلامملا نم كاذموي
 .تاذلاب

 هب بواجتت تناك اذام فرعن نأ مهملا نمل هنإو

 يوفصلا ليعامسإ حاجنل ةيودم ةيدصأ نم دالبلا رث

 صوصن نم انه هرشنن ام لعلو .ةطلسلا نم هنكمتو
 ةحيحصلا ةروصلا انيري (ىرولا مالعأ) نم ةذوخأم

 ناك اذإو .ثدحلا كلذ نم مهلاعفناو سانلا فطاوعل

 ناك ام نأ كش الف اهدحو قشمد نع ثدحتي فلؤملا

 ين لعافتي ناك امل لئامم وه امنإ قشمد يف لعافتي
 ةلودلا رابخأ اهيلإ لبصت تناك يتلا قطاتملا نم اهريغ

 .ةريثم نكلو ةعطقتم ةيوفصلا

 تاعئاشلا راشتنا ةيفيك فرعن نأ فيرطلا نمل هنإو

 .. ةديعب دالب يف ثدحي امب رابخألا لوصوو

 نع ١45 ةحفصلا يف (ىرولا مالعأ) يف ءاج

 ىدامج )١1 مايألا هذه يف» :407) ةنس ثادحأ

 رديح همسا الجر نأ قشمدب عاش (ه7 ةنس ةرخآلا

 نثام هنإو اهريغو كنلرمت دالب ىلع ىلوتسا يفوصلا
 . «دالبلا ىلع

 ء«يفوصلا ةملك يوفصلا ةملكب لدبتسي فلؤملاف

 نييوفصلا لوصأ نع ًافورعم ناك ام ىلإ كلذ درم سيلو
 عم لقتنتل نكت مل ليصافتلا هذه لثم نأل ؛ةيفوصلا

 لب .دعبأ دلب ىلإ ديعب دلب نم هاوفألا ىلع رودت ةعئاش
 ةديدجلا يوفصلا ةملكل سانلا ةفلإ مدع ىلإ هدرم نإ

 ةعاشإلل لوألا لقانلاف «ةقيرعلا يفوصلا ةملكل مهتفلإو

 (يوفصلا) اهتقيقح ىلع  بلغألا ىلع  ةفصلا لقن

 ناكم نم اهل ةنسلألا لوادت نكلو ؛ثدحلا نم هبرقل

 .(يفوصلا) :قشمد ىلإ تلصوف ءاهفرح ناكم ىلإ

 ةفيعض ةيفارغجلا فلؤملا تامولعم نأ ًايلج ودبيو
 اهيف رهظ يتلا ةقطنملا نع هفرعي ام لكف «فعضلا لك

 فرحي هنإ مث .(كنلرمت) دالب اهنأ ليعامسإ

 :(فافلر فت ىلإ (كتلرومف)



 نويوفصلا

 ليعامسإ نإ لوقت اهنأ ةعئاشلا هذه يف بيرغلاو
 ترع ةبهر ىلع لدي امم ؛ماشلا دالب ىلإ شام يوفصلا
 نأ عقوتتل سوفنلا كلت نإ ىتح «ةلودلا مايق نم سوفنلا
 دالب لصي ىتح (كنلرمت) دالب دعب ام ليعامسإ حستكي
 . . !ماشلا

 نكي مل رمألا نأ يلاتلا ربخلا نم ًايلج ودبي هنإ مث

 دقف دجلا لك ًادج ماكحلا رظن يف ناك لب ليخت درجم

 ١9 ثادحأل عبات وهو ؛«يلي ام ىرولا مالعإ يف ءاج

 راشتنا نم رهشأ ةينامث يلاوح دعب يأ ه408 ةنس رفص

 : دالبلا ىلع شام ليعامسإ نأب ةلتاقلا ةعئاشلا

 الام قشمد لهأ ىلع بئانلا ىمر مايألا هذه يف»

 لجأل دالبلل ةمرح ةديرجت بلح ىلإ جرخت ةاشم لجأل
 .«يفوصلا رديح يجراخلا رمأ نم ليق ام

 ةعئاشل ديدرت درجم ناك لوألا ربخلا يف درو ام

 يأب ليعامسإ فصي ملف ًالعفنم فلؤملا نكي مل كلذل
 ةجردل دتشا دق رمألا نأ هل ادب امدنع نكلو «ةحيبق ةفص

 حبقأب ليعامسإ فصوف هجئاه جاه رطخل عفدل دادعإلا

 هتلهذأ ةمدصلا نأ امك ؛.(ىجراخلا) فصو وهو فصو

 زاليعت هينا مينا ليقامجا نام قطار نيسذلا يتعب
 ىلإ لصو دق لاحلا نوكي نأ بيرغ رمأل هنأ عقاولاو

 ام عفدل بلح ىلإ اهلاسرإل «قشمد يف تادجنلا دادعإ

 مل رمألا نأ يهدبلا نمو ؛عقوتم يوفص رطخ هنأ ادب
 .اهدحو قشمد ىلع ًارصتقم نكي

 هرصع يف وه ثدحي ام نأ ىسنن ال نأ بجيو

 اوثدحت امب هيف سانلا ضرتفا يذلا (يروغلا هوصناق)

 حص اذإو .يوفصلا ليعامسإل ًافيلح كلذ دعب هنع هب

 دعب ماق دق نكي مل هنأ ًايلج ودبي هنإف .فلاحتلا رمأ

 . (ىرولا مالعإ) رابخأ نم يتأي اميف رمألا حضتيسو

 هنأ يأ ه8١5 ةنس نم ةرخآلا ىدامج رهش ىتأيو

 مالعإ) ب اذإف ةلماك ةنس (ةعئاشلا) راشتنا ىلع ىضم دق
 :يتآلا ربخلا انل رشني (ىرولا

 مسرب ضرف يذلا لاملا ةيقب صالختساب اوعرشا
 . «ةأشملا

 مم

 لاملا ضرف نيب رهشأ ةعبرأ ةبارق ىضم هنأ يأ

 ةيقب ليصحت نيبو بلح ىلإ مهلاسرإو ةاشملا دادعإل

 .لاملا اذه

 مالعإ) لوقي ربخلا اذه ةباتك نم نيرهش دعبو

 ضرف ركذ نأ دعب نابعش رهش ثادحأ نع (ىرولا
 ريغ ىرخأ ةيمر هذهو١ :سانلا ىلع ةديدج ةييرض

 رديح لجأل بلح ىلإ ةاشم ةجحب تذخأ يتلا ةيمرلا
 .«يفوصلا

 امك رديح ىلإ ليعامسإ مسا رييغت يف رمتسي انهو

 . ينوصلاب يوفصلا بقل لادبإ يف ًارمتسم نوكي
 4٠١ ةئسف ه4059 ةلس اهيلتو ه5 ةنس يهتنتو

 مالعإ) يف عمسن نأ نود ه١411 ةنسف 91١ ةنسف

 (ةاشملا) نعاالو (يجراخلا) نع ربخ يأ (ىرولا

 .بلح ىلإ نيلسرملا

 ءيش يأ ركذ نود تضم دق تاونس عبرأ نأ يأ

 دالب نم اهدعب دتمي امو (كنلرمت) دالب يف يرجي امع

 .بوطخو عئاقو نم ًابرغ

 رابخأ نع ثدحتي وهو (مالعإلا) انيلع علطي ةأجفو
 :ربخلا اذهب ه91* ةنس يناثلا عيبر

 رديح ىجراخلا نأ عاش ًاضيأ مايألا هذه يفد

 .«بلح نم برق

 هنأب - ليعامسإ خيراتل انعبتت مغرب  ملعن ال نحنو
 بحاص ءاج نيأ نمف (ةلود يلع) همسا نم عم لتاقت

 . ؟ربخلا اذهب (مالعإلا)

 (ةلودلا ءالع) نيب هيلع هبتشا دق رمألا ناك امبو

 ةلودلا ءالع نيب ىرج دق ًالتاقت نإف ؛«ةلود يلع) نيبو

 هاشلا عابتأ نيبو شعرم دالب مكاح رصان ديفح ردقلا وذ

 دصقب نيرخآو ةلودلا ءالع نيب تافلاحتل ليعامسإ

 نود لوؤحلا هاشلا ررقف ؛ركبرايد ةيالو ىلع ءاليتسالا

 .اهركذ-ناكم انه سيل ليصافت يف كلذ

 ليعامسإ هاشلا تاراصتتا رمأ نم ناك امهم نكلو

 رربي ال امم بلح نع ًاديعب لظي هنإف ةلودلا ءالع ىلع



 غم

 . بلح نم هبرق ةعئاش
 ه7١41 اهسفن ةنسلا نم ةرخآلا ىدامج رابخأ يفو

 : يلاتلا ريطخلا ربخلاب أجافت

 ةبطصم ىلإ بئانلا زرب ةرخآلا ىدامج لهتسم»
 ةين ىلع ناطلسلا راداوادو ةاضقلا هعم جرخو 2'”ناطلسلا

 موي يفو .يفوصلا رديح يجراخلا ىلع ديرجتلاو رفسلا
 ا حلا

 بئانلا لخد نابعش ثلاث ءاثالثلا موي رصع دعبو

 ةديرجت نم هعوجر دعب دالبلا ىلع رم دقو قشمد

 .«بلح ىلإ اهيف لصو يتلا يفوصلا
 ةلودلا برح ىلع ميمصتلا ودبي ربخلا اذه نم

 يف لوألا لوؤسملا كش الو هردصم ًاميمصت ةيوفصلا

 ىنعت كيلامملا ةلود تناك :ناطلسلا ةبطصم وأ ةبطصملا )١(

 لعجيو اهتبيه يف ديزي امم ةرهاظلا رومألا وأ ةيلكشلا رومألاب

 بيلاسأ تذختا كلذلو ءاهئايربكو ةلودلا ةمظعب نمؤت ةماعلا

 يف قشمد ةنيدم ليبق تماقأف «ةيركسعلا بكاوملاو ضرعلا

 هذه تناكو .اغبلي ةبقو رصنلا ةبق ىعدت ةبق (موقلا) ةيرق
 ةباوب) مارحلا هللا تيب قرط يهف قشمدل لخدم مظعأ ةقطنملا

 ةكلمملا ةمصاع قيرطو ناروحو ندرألاو نيطسلف قيرطو (هللا

 . (ةرهاقلا)

 ةريزجلاو قوط نب كلام ةبحر قيرط وه رخآلا قيرطلاو
 .؛كلذ ىلإ امو بلحو هامحو صمح قيرطو ةيتارفلا
 .ناطلسلا ةبطصم ىعدت ةبطصم قيرطلا اذه ىلع تذختاو

 نوباقلا نيب نوباقلا لهس ىف تناك ةميظع ةبطصم ىهو

 ةرلرتي دارقلا نم: ةامظعلاو .باوتلاو» كولجلا ناك فر ريف
 قشمد شويج جرخت مث .؛بلح ةهج نم اومدق اذإ اهيف
 كلذكو .لفاح بكومب قشمد نولخديو اهب مهتاقالمل

 ردبلا لوقيو .اهتاهجو بلح ىلإ رفسلا اودارأ اذإ مهنأش
 فين يف اهيلإ دعصي نادف ردق اهنإ 8414 ةنس ىفوتملا

 ءانبلا نسح رصق اهيفو «عبرألا اهتاهج نم ةجرد نيرشعو

 .هأ رافسألا ىلإ مههجوت دنع نيطالسلاو كولملا هب لزني

 ققحم اهدهاش دقو ١76٠١ ةنس ىلإ اهراثآ نم ءىش ىقبو

 انردصم وه يذلا نامهد دمحأ دمحم (ىرولا مالعإ) باتك

 رتم وحن ضرألا نع ولعت يهو اهدهاش  عوضوملا اذه يف
 تحبصأو ضرألاب اهتيوستو اهمده يف نوحالفلا ذخأ دقو
 - .ةيعارز ًاضرأ مويلا

 .يلاولا ينعت انه (بئانلا) ةملك نإو اذه

 نويوفصلا

 درفتي نأ لوقعملا نم سيل ذإ «يروغلا هوصناق ةلودلا
 ءاهلك ةلودلا مرليس يذلا برحلا رارقب قشمد بئان

 يقشمد شيج قوسب ذيفنتلا زيح ىلإ ميمصتلا جرخو
 نأ كردن انه نمو .(يجراخلا) همسا راص نم لاتقل

 لب .طقف نيينامثعلل ًاريثم نكي مل ةيعيش ةلود مايق عقو
 مدع ىلع ماق ًاعامجإ نأو ءًاضيأ كيلاملل ًاريثم ناك

 اهلظ يف نونوكي ةلود مهل نوكي نأ نم ةعيشلا نيكمت

 ماق ًاعامجإ .ةيرحلاو لاملاو مدلاو ةماركلا ينوصم

 اميف هفارطأ قفتت نأ نودو «همايقل دحأ ٌدعُي نأ نود

 نود مهتدارإ تعمج يتلا يه ةمقنلا ةدحو نإ لب ءاهنيب

 .اوعمتجي نأ

 اهيف لثمتملا (يلاورهنلا) ةجهل ىلإ دوعن نيحو
 نولوط نبا ةجهل نيبو اهنيب نراقنو «نيينامثعلا روعش

 ناعبنت نيتجهللا نأ دجن «كيلامملا روعش اهيف لثمتملا

 .بضغلاو ةمقنلا ساسحإ وه دحاو ساسحإ نم

 ةطسبم لمج يف لاق ام لاق دق يلاورهنلا ناك اذإو

 لير اطشيم نآك هباتك نألف «ةددعتم ةريثك ةليوط

 نع هبتك ام ةباتك يف زجوملا نولوط نبا امأ .ًابهسم
 ىلع هتمقن نع ريبعتلا يف راس دقف «ةرتفلا كلت خيرات

 ريباعت لك نع ىفتكاف «هباتك يف عبّتملا زاجيإلا قيرط
 ةفصب ليعامسإ هاشلا فصوب بضغلاو مئاتشلا

 . .!ةضرحم ةيرزم ةلماش ةفص اهبسحو ؛(يجراخلا)

 ةقباطم اهنأب اهنع نوربعي امك  ةغالبلا تناك اذإو

 ناك نولوط نبا نأ كش الف ءلاحلا ىضتقمل مالكلا

 نبا ةينهذ يف ناك نمل نكمي الو ءاذه هريبعت يف اغيلب
 لود مايقل هنكر امنع رتعي نأ ءريضع اننا ةيدككو نؤلولف

 غلبأ ةملكب ءاهيلع ضيرحتلاو ةمقنلاو دقحلا نم ةعيشلل

 دقو .(يجراخلا) فصوب ةلودلا كلت ميقم فصو نم

 ىلع فخأ فصولا اذه عقو نوكي نأ نكمي ناك

 ىلع هتروثب ماق دق يوفصلا ليعامسإ ناك ول سوفنلا
 ملك ريسفت كمي كلذ دنع :كيلامحلا ةلود
 ةروثو امأف .هتلود ىلع جراخلا هنأب (يجراخلا)

 .«تارتموليكلا فولأ كيلامملا ةلود نع دعبت ليعامسإ

 ىلع اهل رثأ الو ,كيلامملا ةطلسي اهل ساسم الو



 نويوفصلا

 :اهب ىنعُي امنإ انه (يجراخلا) ةملك نإف ءمهتلود

 . . !مالسإلا ىلع جراخلا

 (بئانلا) نأب بتاكلا لوق وه انرّيحي يذلا نأ ىلع

 ببسو .طقف رهش يلاوح بايغ دعب قشمد ىلإ داع
 بئانلا ناك اذإ امع انل حضوي مل بتاكلا نأ وه ةريحلا

 عم داع مأ ءبلح يف ةديرجتلا كرتو هدحو داع دق

 ! ؟ةديرجتلا

 مل ًابرح نإف ةديرجتلا عم داع مأ هدحو داع ءاوسو

 يذلا نإ لب .نييوفصلا ةلودو كيلامملا ةلود نيب عقت

 «ةضقانملا لك برحلا ةركف ضقاني ءىش وه ثدح

 دعب ةإ .ةلغذملا ةأجافملا عقو ءىراقلا ىلع هل تركبو

 علطي بلح نم بئانلا ةدوع ىلع نيرهش يلاوح يضم
 : يلاتلا أبنلاب (مالعإلا) بحاص انيلع

 ىلإ رصم نم لخد لاوش رشع عباس تبسلا موي»
 مهاقلتو «يفوصلا ليعامسإ يجراخلا داصق قشمد

 ءًارفن نيسمخلا وحن مهو .؛فئاظولا بابرأو بئانلا
 اهطسوب ضيب مئامعب مهعيمجو «نانثا مهيف نيعتملاو

 .«عارذلا وحن ةليوط ةزراب رمح ريطانط

 همساب ليعامسإ هاشلا ةيمست ىلإ داع ةرملا هذه يفو

 هفصو ىلع رصي لظ نإو ءرديح مسا كرتو حيحصلا

 . يجراخلاب

 تناك اذام انل حضوي مل (مالعإلا) بحاص ناك اذإو

 ىلإ ةجاحب انسلف ءرصم يف يوفصلا دفولا اذه ةمهم

 ليعامسإ نيب عقت مل برحلا نأ انفرع نأ دعب هحيضوت
 داع دق امهنيب رمألا نأ انفرعو «يروغلا هوصناق نيبو

 . ةريطخلا هجئاتن هل تناك قيثو فلاحت ىلإ

 : لكشلا اذه ىلع رمألا روصتن نأ عيطتسنو

 كيلامملا ةلود نأب ليعامسإ هاشلا فرع نأ دعب

 نيينامثعلا ةلود دادعإ فرع دق ناك نأ دعب ءهبرحل دعت

 ةددهم حلاصم ال نأ كردم وهو .ءبرحلا هذهل
 ةحلصم الو «برحلا هذه ىلع مهلمحت نيينامثعلل

 نأ رمألا يف ام لكو ءاهيلع مهلمحت كيلامملل كلذك

 حلاصملا ىلإ تمي ال تحب: يبهذم عفاد وه عفادلا

 عمم

 لودعلاب نيينامثعلا عانقإ نيب نزاوو ءةلصب ةيقيقحلا

 هيدل حجرتف .«كيلامملا عانقإ نيبو برحلا هذه نع
 هوصناق مهناطلسو كيلامملا عانقإ وه لهسألا نأب

 وحن نم ًافلؤم ًاعيفر ًادفو هيلإ لسرأف .ءيروغلا

 دفولا هضوافف نانثا مهنيب زرابلا ناك اصخش نيسمخ

 ال هنأو .هدالب يف ليعامسإل عماطم ال نأ هل نيبو

 نأو ؛ةيوفصلا ةلودلا مايق نم ًائيش ىشخي نأ نكمي
 «هنم رطخ ال هعم هعارصو ردقلا وذ ةلودلا ءالع رمأ

 يه نوكت نأ زوجي ال ةيبهذملا تارابتعالا نأو

 نإو ؛ةيريصملا فقاوملا هذه لثم يف لصيفلا
 امهرظتني نأ نكمي يكيلامملاو يوفصلا :نيفرطلا

 هوصناق عنتقاف .ينامثعلا وه دحاو يقيقح رطخ

 قفاو لب «برحلل دادعإلا فقوو قطنملا اذهب يروغلا
 رطخلل ضرعت اذإ ليعامسإ هاشلا دناسي نأ ىلع

 .كلذ دعب لصح ام وهو « ينامثعلا

 ىف رصم نم دئاعلا يوفصلا دفولا لبقتسا اذكهو

 تايزاو بناكلا اند انكر ايمركج ًالابقطتا قصت
 (ىرولا مالعإ) باتك بحاص ريبعت دح ىلع فئاظولا

 نإف ايدو يموكحلا لابقتسالا ناك اذإو .هب نيبحرم

 ىلع رصي لظ دقف كلذك نكي مل نولوط نبا لابقتسا
 . ليعامسإ هاشلا ىلع (يجراخلا) فصو قالطإ

 رخآ ءيش (مالعإلا) بحاص هركذ يذلا اذه يفو

 مايألا كلتل نوخرؤي نم نيب ًافورعم نكي مل ًادج مهم

 ىوتسملا اذهو ددعلا اذهب يومص دفو لاسرإ وهو
 ناك ام لكو .نيفرطلا نيب ةيملسلا تاضوافملا ىلوتيل

 ءرردت تناك تالسارم نأ وه عوضوملا اذه يف ركذي

 .ةضماغ ةمهبم ةروصب كلذ ركذي ناكو

 حضاولا هجولا اذه ىلع رومألا نآلا تّلجت دقو

 هتايموي يف هب انأبنأ اميف نولوط نبا هنلعأ يذلا

 . ةيقشمدلا

 هكلس يذلا قيرطلا نع لؤاستلا نم انل دب ال انهو

 نع امأ .رصم ىلإ ناريإ نم هباهذ يف يوفصلا دفولا
 ناك هنأ (مالعإلا) تايموي نم انفرع دقف ةدوعلا قيرط



 عمك

 ىلإ عبطلاب اهنمو قشمد ىلإ ًالوصوو ماشلا دالبب ًارورم
 .ناريإف قارعلا

 ريغ ادالب تحبصأ اهنأل ناك ماشلا دالبب هرورمو
 ًالابقتسا ًالبقتسمو هب ًابحرم ًاينلع ًارورم اهب رمف «ةيداعم

 . دولا لك هيف
 نوكي ال هنإف ءباهذلا قيرط نع لءاستن نيحو

 قيرط وهو «ىلوألا ةلحرملا قيرط الإ ًاحضاو انمامأ

 .ةدعابتم لحارم ىلع رصم ىلإ لوصولا دوي نمل

 ليعامسإ هاشلا لاوخأ مكحب كاذموي ناك قارعلاو

 يف اونوكي ملو ء(ولنويرق قأ) ضيبألا عيطقلا كولم
 يف رمي نيح هدفو نإف كلذل .هعم ءادع يف تقولا كلذ

 .هتمهم لهسي امم ةيداعم ريغ دالب يف رمي قارعلا

 ترج دق تاضوافم نأ ىلإ ريشيو رظنلا تفلي اممو

 ةكرعم دعب ميلس ناطلسلا نيبو يروغلا هوصناق نيب
 هركذ ام ىلع سابع هاشلا ىلع ميلس راصتناو ناردلاج

 ةنس لوألا عيبر رهش ثادحأ ركذي وهو نولوط نبا
 :لاق ثيح ه٠

 يررغلا هوصناق هلسرأ ناك يذلا دصاقلا رضحو»

 داعو نامثع نب ناخ ميلس رفظملا مورلا ناطلس ىلإ
 . !هتعامجو

 لسرأ دق يروغلا نأ جتنتسن انلعجي ام كلذ يفو

 ام ةلازإ ةلواحمو رصنلاب هتئنهتل ميلس ناطلسلا ىلإ ًادفو

 هفرع امل يروغلا ىلع ةمقنلا نم هسفنب قلع دق ناك

 يروغلا اهمدق لاّعف رثأ تاذ تانواعم نم ميلس ناطلسلا

 . ليعامسإ هاشلل

 دفولل ىرج ام ليصافت نم ًائيش يردن ال نحنو
 هب لبوق امع الو «ةينامثعلا ةمصاعلا ىف ىكيلامملا

 ملعن انك نإو اهب لمع نعلا ةلطاعملا نعالو كانه

 . . .هتمهم يف لشف هنأب نيقيلا ملع

 «يكيلامملا مكحلا يف شيعي يذلا نولوط نباو

 ينامثعلا رصنلاب هزازتعا يفخي ال «يروغلا ةدايس تحتو

 نويوفصلا

 مورلا ناطلس) :ةينآلا ةرابعلا ربخلا داريإ يف ركذي ثيح
 فقتل

 نيبو ناردلاج يف ينامثعلا رصنلا نيب ناك دقو

 ناطلسلا ةلباقم نم ًادئاع قشمد ىلإ يروغلا دفو لوصو
 مرحملا 77 يف تناك ناردلاج ةكرعمف «نارهش :ميلس

 دفولا لوصوو «(م14١165١ ةنس راذآ )١9 ه١47 ةنس

 .ه١91 ةنس لوألا عيبر ١7 يف ناك قشمد ىلإ

 ١1 ىلإ ًالصاو هتايموي درس نولوط نبا عباتيو
 ميلس كلملا دصاق نأ عاش :لوقيف ه478 ةنس بجر

 نأب ربخأو قشمد ىلإ لصو مورلا كلم نامثع نب ناخ

 يفرصلا رديح نب ليعامسإ يجراخلا ىلع رصتنا هذاتسأ

 مورلا كلم ركسع نم لتق امم رثكأ هركسع نم لتقو
 .«كلذب سانلا حرفف مجعلا (زيروت) كلم هنأو ريثكب

 رشني نأ دارأ ميلس ناطلسلا نأ انل نيبتي اذه يفو

 ةرواجملا دالبلا ىف لب اهدحو هدالب ىف ال هراصتنا ربخ

 دلي ىلا هنود ريشلا» امي قمرلا ةقراف والبن
 ىلع رهشأ ةتس رورم دعب قشمد ىلإ (هدصاق) لصوف
 ناردلاب ةكرعم

 مل لوسرلا نأ نع مجان ريخأتلا اذه نأ بسحنو

 لقنتلا يضتقت تناك هتمهم نإ لب ءًاسأر قشمد دصقي

 نق قدمك ىلإ هلرضوبناعا امه نيد ىلإ ةنيدم قب
 .رهشأ ةتس دعب الإ اهلصي

 هاجت سانلا روعش ةقيقح نولوط نبا انل روص دقو

 سانلا حرفف» :هلوقب ةيوفصلا ةميزهلاو ينامثعلا رصنلا
 .«كلذب

 ليعامسإ هاشلا فصو دق نولوط نبا ناك اذإو

 نأ يعيبطلا نمف ءًارصتنم لازي ال وهو يجراخلا ةفصب

 امكو .هتميزه ربخ عيذي وهو ةفصلا هذهب هفصيف دوعي

 اهنإ «ةيفارغجلا نولوط نبا تامولعم نع لبق نم انلق

 ىلإ زيربت مسا فحصي وهف ءنآلا لوقن «ةيهاو

 .(زيروت)

 ناك امبرف ليعامسإ هاشلا ىلإ يرصملا دفولا امأ

 ءاج دقف ءهتمهم حاجنو يوفصلا دفولا عوجر دعب



 نويوفصلا

 .لوألا دفولا هأدب ام مامتإل

 نتلاوعلا هيلا لزق

 : يماوعلا ناندع ديسلا ثدحتي عوضومل اذه نعو

 نوعمجي نيرصاعملا برعلا نيخرؤملا ةّلج داكي
 نأ ةنهالزا نفافعللا نوفل اف نيغ نيكل بس ىلع

 ىلع مهعم اوفلاحتو نييلاغتربلا عم اوؤطاوت نييوفصلا
 نيذلا مه نيينامثعلا نأ ةيناثلاو «جيلخلا نادلب عالتبا

 كلذ رطاخم نم مهذاقنإو نيملسملا ةدجنل اوبه
 . "”؟نيتمّلسملا نيتاه ةقيقح يه امف «فلحلا

 .زايحنالاو مهولا درو ةقيقحلا فشكل ًايفاك نوكي نأ

 ةنس يف أدب جيلخلل يلاغتربلا وزغلا نأ فورعملا

 ةيوفصلا ةلودلا تناك ةنسلا هذهو ءه941 ماد

 ةلجم نم ثلاثلا ددعلا يف :قلش لضفلا ذاتسالل لاقم نم )١(

 :داهتجالا

 ملاعلا نم ةعساو ةعقر مهمكح تحت نوينامثعلا دَحو دقل
 ةركفل ًاديسجت نكت مل ةدحولا هذه نكل ؛يمالسإلا

 يمالسإلا ملاعلا لخاد تاعارص اوضاخ دقف «ةعامجلا
 نم ًادحاو ًابناج لاوحألا لضفأ يف نولثمي مهتلعج
 «سرفلا دض ًاريرم ًاعارص اوضاخ ةيحان نم مهف ءمالسإلا

 ةيمالسإ ةيهقف ةسردم تاداهتجا اونبت ىرخأ ةيحان نمو
 .ةلودلل بهذمك ةدحاو

 بهذملا هولعجو ىفنحلا بهذملا نوينامثعلا ىئبت دقل
 تناك“ نإ "نقلا ةقباسلا :ةيفالصألا :كودلا نيكي "ىمسزلا
 ىنبتت تناك اهنأ الإ ًانيعم ًابهذم عبتت اهيف ةمكاحلا ةعامجلا

 .يمسرلا ديعصلا ىلع اهعيمج بهاذملا
 :لاقو

 ابوروأ يف ةينامثعلا ةلودلا اهتققح يتلا ةميظعلا تازاجنإلل
 ةيحيسملا ابوروأ ىوق هيف تناك يذلا تقولا يف متت تناك
 يفف . ةريثك قطانم يف نيملسملا ىلع ًامدقت ققحتو دعاصتت
 ةيطنزيبلا ةلودلا ةياهن نوققحي نوينامثعلا ناك يذلا تقولا

 نولسريو «سلدنالا يف مالسإلا ةياهن نوققحي نابسالا ناك
 ادع اميفو .برعلا رحبو يداهلا طيحملا ىلإ مهليطاسأ

 اريبك ادهج نوينامثعلا لذبي مل سفنلا ةريصق ةيرحب تالمح

 . ةرشابم مهينعت يتلا ةقطنملا جراخ مالسإلا راد نع عافدلل

 غءملا/

 ءولنويوق قآلا ةرامإ ضاقنأ ىلع اهتأشن ةيادب يف

 نمف ءاهتاهج عيمج نم ةيداعم ىوقب ةطاحم تناكو

 بوقعي نب دارم هيف مكحلا سأر ىلعو قارعلا برغلا
 «ناتسيلا ةرامإ لامشلا نمو ءولنويوق قآلا ءارمأ رخآ

 ىلع تماق يتلا ولنويوق قآلا ةرامإ اياقب نم ًاضيأ يهو

 ةلودلا برغلاو لامشلا نمو «ةيوفصلا ةلودلا اهضاقنأ

 كبزوألا لئابق يقرشلا لامشلا نمو «ةيوقلا ةينامثعلا

 ءازجأو ناسارخ ىلع رطيسملا ينابيشلا دمحم ةماعزب

 ةيناغفألا لئابقلا قرشلا ىلإو ءسراف قرش لامش نم

 ىلع ةقفتم ةدحتم تارامإلاو لودلا هذه عيمجو .ةيوقلا

 نوكت ام دشأ اهعم ةلاحلاو «ةئشانلا ةلودلا هذه ةبراحم

 ةرامإ يهو .لقألا ىلع اهنم ةدحاوو ءرتوتلا نم

 ازغ يتلا ةنسلا يف اهعم برح ةلاح يف تناك «ناتسبلا

 لشيجلا نأ كلذ ىلإ كانه ,''”جيلخلا اهيف نويلاغتربلا

 تناك هتحلسأ ّنأو ءيرحب لوطسأ هيدل سيل يسرافلا

 ةيرانلا ةحلسألا اهيف لخدت مل ةيئادب تقولا كلذ ىتح

 ةميزه ىزعت هدحو ببسلا اذهلو «قدانبو ةيعفدم نم

 يف لوألا ميلس ينامثعلا ناطلسلا مامأ ليعامسإ هاشلا

 لتحا يتلا ةنسلا يهو «م4١16 ةنس ناردلاج ةكرعم

 ينامثعلا شيجلا ناك دقف «نيرحبلا نويلاغتربلا اهيف

 ىسرافلا شيجلا امأ «قدانبلاو ةيعفدملاب ًادوزم هدحو

 يف .الإ ةسلسالا نم رتوتلا كلذب هوو عل هنأ فورعتلاف

 ةرم لوأل مدختسا ثيح «ليعامسإ نب بسامهط دهع

 دض (دابآ روزو ماج) ةكرعم يف يناريإلا شيجلا يف

 نإف كلذ قوفو .'"'م19518 ةنس يكبزألا شيجلا

 ةاشملا نم شيج ىلع نورفوتي اونوكي مل نييلاغتربلا
 ندملا ديدهت ىلع مهرطخ رصتقا كلذل «ةيربلا كراعملل

 يف تناكف ةيلخادلا ندملا امأ ؛ءىناوملاو ةيلحاسلا

 اهل ةيداعملا لودلا ةيقب فالخب «مهتامجه نم نمأم

 ىرخأ ةملكب وأ ءاهيضارأ لك ىلع ًاديدهت لثمت اهنإف

 .17 157١ ص ءها١١41١ ؛توريب «ةيبرعلا
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 . ساسألا نم اهدوجو ديدهت

 ليطاسألل ليعامسإ هاشلا يدصتب لوقلا نإف انه نم

 ىوقلل هرهظ ةرادإو «قدانبلاو عفادملاب ةدوزملا ةيلاغتربلا
 نم برض الإ وه ام ؛هيضارأ يف اهلعف لعفت ىرخألا

 . فسعلاو لحمتلا

 مادطصالا نع ناريإ بناج نم ماجحإلا اذه رّسُق

 نأ عم «ةيبهذم عفاود وذ فلاحتو زاحنا هنأب نييلاغتربلاب

 نويلاغتربلا اهازغ يتلا نادلبلا نأ نوملعي اذهب نيلئاقلا

 لقعي ال اهنم اهعازتناو ةيوفصلا ةلودلل ةعضاخ نادلب يه

 يوذ نويوفصلا ناك لهف ءاهرايتخاو اهاضرب نوكي نأ

 ؟نورصاعملا باّتكلا مهفصي امك ةيبهذم عزاون

 ءارو ًاليوط ضكرلا بلطتي ال عوضوملا نأ روصتأ
 نع عافدلل ًادوقعم نكي مل انعوضوم نأل ؛دهاوشلا

 تاراشإلا نم ريسيلاب يفتكأ كلذل «ةيوفصلا ةلودلا

 هذه ىلوأو .نييوفصلا عزاون ةقيقح ىلع ةلادلا

 كنلروميت نأ نم خيراتلا رداصم هب تثدحت ام تاراشإلا

 ةوعدب اورثأت هداوق نم رخآ ًاددعو (جرعألاب فورعملا)

 اوقنتعاو ةيوفصلا ةلودلا سسؤم نيدلا يفص خيشلا

 ةكرعم يف كارتألا ىلع كنلروميت رصتنا املو «هبهذم

 ىدل نيدلا يفص ديفح يلع ةجوخ خيشلا ىعس ةرقنأ

 ًاديفتسم كارتألا دونجلا فالآ حارس قالطإل كنلروميت

 «هتطاسول كنلروميت باجتسا ًالعفو ؛هيدل هتناكم نم

 عزاونلا تارامإ هذه لهف ؛''”كارتألا ىرسألا قلطأو

 ؟ةيبهذملا

 هل بسني يذلا لوألا ليعامسإ هاشلا نأ :ةيناثلا

 ربابل نيعملا فيلحلا ناك «نييلاغتربلا عم ؤطاوتلا

 ينس وهو .دنهلا يف نيملسملا لوغملا روطاربمأ

 ةهجاوم ىلع هنيعتل داتعلاو شويجلاب هدمأ دقو ءبهذملا

 «كيزوألا ميعز ينابيش امهو «ةداقلا ىتعأ نم نيودع

 ةقيقحلا هذه يف رثؤي الو «ناخ هللا ديبع هتفيلخ هدعب مث

 ءالالها١14ال ءاط ءتوريب ءىدهلا راد ءيراصنألا

 1١8. ص « قباسلا ردصملا ءةيمالسإلا بوعشلاو

 نويوفصلا

 ولف .«حلاصم ءاقتلا هنأب كولسلا اذه مهضعب رسفي نأ

 هريصم هجاوي هكرتل ةئيس اياونو عزاون اذ هاشلا ناك

 ىلع ترسف ربابل هاشلا ةدجن نأ بيرغلا نكل ؛هسفنب
 ءًايبهذم هبصعت مدعو «رباب حماست ىلع ليلد اهنأ

 اذه ىلعو «هاشلا ةدعاسم هلوبقب كلذ ىلع نيلدتسم

 نم ةدعاسملا هلوبقل حماستملاو لضفتملا وه نوكي
 . "9هاشلا ال ءماشلا

 هاشلا ىدل ةدجنلاو نوعلا رباب دجو امك : ةثلاثلا

 هاشلا نم ةدجنلا تاذ نويامه هدلو دجو «ليعامسإ

 شرعلا نع هب حيطأ امنيحف ؛ ليعامسإ نب بسامهط
 ةوافحلا هيدل دجوو بسامهط هاشلل أجل م1841 ةنس

 . "”هلابقتسال تالافتحإلا تميقأ دقل ىتح ماركإلاو

 نع هعفرتو «بسامهط هاشلا ةيصخش نع فشكي اممو
 ناك يتلا سئاسدلا نم هفقوم ؛ةيبهذملا تاعزنلا

 كارتألا نيبو هنيب ةنتفلا لاعشإل اهنوكيحي نويبوروألا

 دصقب بورح يف مهعم لوخدلا ىلع هلمح دصقب
 تلسرأ دقف ءابوروأ يف مهتاحوتف نع مهتلغاشم
 الذطععانم 4* يردنسلأ .د ويتيسنف ريسلاب هيلإ ةيقدنبلا

 هنيب عاقيولل اهنم ةلواحم يف 2م16ا/١ ةنس خلوة

 «بودنملا درطف ةسيسدلل نطف هنكل «نيينامثعلا نيبو
 ينوطنأ ريسلا تلسرأف ىعسملا سفن ارتلجنإ ترركو

 ةمهم يف م1597 ةنس ةهاطمدإل عدا هكه» نوسنكنج

 اهب هجاو ىتلا ةيفيكلا سفنب ههجاو هاشلا نكل ؛ةلئامم

 حاقلإ يف هاياونب رعش امدنع هدرط دقف :يقدنبلا ريغسلا
 ليسا نيب نيفلا

 ؟جيلخلا نم نييلاغتربلا درط نم -"

 يوذ نم اوسيل نييوفصلا نأ ىضم امم نيبت

 )١( ص :قباس ردصم ؛ةيمالسإلا بوعشلا 778 571,

 يكز ميهاربإو يواتنشلا دمحأ ءةيمالسإلا فراعملا ةرئاد )١(

 ١6//507. ج ءركفلا راد ءسنوي ديمحلا دبعو ديشروخ
 «قباس عجرم «ةيمالسإلا بوعشلاو .77 ص ءهسفن ردصملا (؟)

 ءسنؤم نيسح.د ء.مالسإلا خيراتلا سلطأو .547 ص

 .154 ص اه1407 ١ ط «مالعإلل ءارهزلا



 مخ نويوفصلا

 نيينسلا مهناوخإ نم مهفقاوم نأو «ةيبهذملا تاعزنلا

 تارعنلاو ضارغألا ووذ مهب مهفصي ام سكع ىلع

 مهتقالع تناك فيكف «نيثحابلاو باّتكلا نم ةيفئاطلا

 ؟نييلاغتربلاب
 نييلاغتربلا ةلزانم نع هاشلا يخارت نأ يف لادج ال

 اونوكي مل مهنأل ,ةليح ةلقو فعض نم الإ نكي مل
 ليطاسألا كلت ةهجاوم ىلع رداقلا شيجلا نوكلمي

 مل مهنإف حالسلا رفوت دقو امأ «ةكاّتفلا ةحلسألاب ةدوزملا

 نمو ءمهيلع ءاضقلاو لب .مهتمواقم يف ًاعسو اورخذي

 يتلا كراعملا ةوارض نع مهسفنأ نويلاغتربلا هبتك ام عبتتي

 «كش نودب ءردقيس مهعم لوألا سابع هاشلا اهضاخ

 ام رادقمو ءاهب سرفلا براح يتلا ةيداهجلا حورلا كلت

 مهل ةيهاركلاو دقحلا نم نييلاغتربلا رودص هب تنحش

 ةداقلا دحأ وهو ؛يداردنا اريريف يور لوقي .اهببسب

 اهضاخ يتلا كراعملا ىدحإل هفصو يف ؛نييلاغتربلا

 مكاح ناخ يلق مامإ دعو دقل) :مشق يف مهدض سرفلا

 ةرشع لالخ يف نييلاغتربلا ىلع رصتني فوس هنأب زاريش
 نم ةرشع دينجت مت اذلو ؛مشق ةعلق لخدي فوسو ؛مايأ
 ىلع ًادهع ذخأو «يلاغترب يدنج لكل سرفلا دونجلا

 نيبتيو ؛(مالسإلا لوخد ىلع مهربجي فوس هنأب هسفن
 «نييلاغتربلا رئاسخ نم ليلقتلا يف ةغلابملا مجح نم

 رادقم يناريإلا بناجلا يف ةيرشبلا رئاسخلا ميخضتو

 هاجت نويلاغتربلا امهي رعشي نيذلا دقحلاو قنحلا

 :لوقيف مشق ةكرعمل هتياور لصاوي اريرف اذهف ءسرفلا
 يف امأ «ليتق فالآ ةثالث سرفلا دقف راهنلا ةياهن يف)

 ,20(ةثالث نويلاغتربلا ىلتقلا ناكف يلاغتربلا تناجلا
 فلأو فلأك لجر) :يبرعلا لثملا قدص ةياورلا هذهبو

 .(لجر امك

 اهضاخ يتلا كراعملا عبتت لاحلا ةعيبطب ديرأ ال

 دئاقلا تاركذم ءزمره تطقس موي .ةيلاغتربلا ةعوسوملا )١(

 . نيمأ ىسيع . د ةمجرت . يدراردنأ اريريف يور يرحبلا

 ةلود «عيزوتلاو رشتلاو ةعابطلاو ةفاحصلل مايألا ةسسؤم

 ١,. ص م65 «نيرحبلا

 هب ىفي ال رمأ اذهف ةيلاغتربلا ليطاسألا دض نويناريإلا

 تازاجنإ مهأل عيرس ضرع ىلع رصتقأس كلذل «لاقم

 ةنس يف .جيلخلا يف ةيلاغتربلا ليطاسألا دض سرفلا

 درط نم لوألا سابع هاشلا نكمت ه١١٠ .م 7

 -نيدلا لامج لامك ةدايقب «نيرحبلا نم نييلاغتربلا

 . يدابأ زوريفلا يدركلا

 سابع ردنب نم مهدرطب ماق م6١15 ةنس ىف

 لوألا سابع هاشلا اهسسأ ءانيملا هذه .(نوربموغ)

 .نويلاغتربلا اهلتحاو زمره نع ًاضوع

 ةينضم تالواحم نويلاغتربلا لذب م1115 ةنس ىف

 اهعيمج تءاب لوألا سابع هاشلا عم حلص دقعل

 . لشفلاب
 لحاسلا نم مهدرطب ماق م١77١ ةنس يلاوح يف

 أدب تقولا تاذ يفو «نيينامعلا عم نواعتلاب يبرغلا

 ةمداقلا تانيومتلا ديدهتل يسرافلا ربلا نم تايلمعب

 ءمشق ةعلق يف مهترصاحمو ءزمره يف نييلاغتربلل
 نم ليربأ 77 موي ةياهنبو .هايملاب زمره نومت يتلا
 ء«جيلخلا يف مهل لقعم رخآ ملستسا م1751 ماع

 خيراتلاو خذابلا دجملا تاذ زمره ةريزج يهو

 ةيروطاربمأ مظعأ ةكوش تدضخ كلذبو ؛قيرعلا

 نم نرق ىلع فينت ةدم ةقطنملا هذهب تمكحت

 روخو راحص نم مهدرطب ماق كلذ دعبو «نامزلا

 . '"”نامع لحاس يف ناكف

 اوذخأو نيتنيدملا نيتاه نويلاغتربلا داعتسا نئلو

 اهنأ الإ ةيسرافلا تاوقلل ةجعزملا تابرضلا نوهجوي

 ام ناعرس ذإ ءراضتحإلاو عزنلا ةعاس حوبذملا تابرض

 اهنشي يتلا تاراغلا ببسب مئازهلل ةضرع اوحبصأ

 يف مهل اوملستسإ ىتح ءرخآلاو تقولا نيب نوينامعلا

 ةبرضلا تءاج مث ,م٠176١ ةنس يناثلا نوناك "

 ء«فسوي رداقلا دبع ةمجرت .نوسليو دلونرأ .يبرعلا جيلخلا )١(
 2515 ص خيرات نودي «تيوكلا ,لمألا ةبتكم تاروشنم

 ةبتكملا .ىطخلا رفعج خيشلا ناويد ةطوطخمو ,؟5906و
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 ين مهلقاعم رخآ كنك ءانيم نم مهدرطب ةيضاقلا
 لا

 نم لاغتربلا لظ عاشقناب لوقن نأ انعسوب ناك

 نيينامثعلا فلاحت ال ول كنكل مهتراسخب ًايئاهن جيلخلا

 ةلاكو ةماقإب هل حامسلا مث «ةرصبلا ءانيم مهريجأتو مهعم

 ام اذهو ءاهيف ةيتوهال سرادمو ريشبتلل زكرمو ةيراجت
 ةرصبلا فادهتسا ىلع مهلمحو نييناريإلا بضغأ
 0 رركملا تاعك

 نع ثيدحلا ماتخ لبق نيتظحالم ىلإ هبنن نأ يغبني
 مهيلع لجسي مل نييوفصلا نأ ىلوألا .ةيوفصلا ةلودلا

 ةقاعإ هيف مهيلإ بسني دق جيلخلا يف كارتألل مادص يأ

 امأ ؛نيملسملا ةرصن يف مهفادهأ قيقحت نع كارتألا

 يأب ظافتحا يأ مهل لجسي مل نيينامثعلا نإف ةيناثلا

 ملو ؛نييلاغتربلا نم اهنولتحي يتلا نكامألا نم ناكم

 درط دعب همكاحل ادلب اوملس نأ ةدحاو ةرم ثدحي

 يف مهطاشن نأ ىلإ حوضوب ريشي امم «هنم نييلاغتربلا
 . ةنصرق لامعأ نم رثكأ سيل جيلخلا

 نييلاغتربلا عم عارصلا ةبلح يف نوينامثعلا

 عفاودلاو فادهألا

 عم فلاحتلاب ةمهتملا ةلودلا نأ قبس ام يف انيأر

 ءاضقلا ةمهم تلوت يتلا يه نيملسملا دض نييلاغتربلا

 ىرخألا انيأر امنيب «مهنم نيملسملا صيلختو مهيلع

 يتلا اهدحو يه نيملسملا ذاقنإل ةردابملاب ةحودمملا

 الإ ءرربم وأ ببس نود مهل تاليهستلاو نوعلا تمدق

 .” 'ةرصبلا اهب نومحي نفس عضيب اهيلإ مهناسحإل

 كئلوأ عم ةينامثعلا ةلودلا كلسم ضرعن نأ يقب

 تّبه ًالعف اهنإ له ىرنل مهتدجنل تّبه نيذلا نيملسملا

 )١( ص «هسفن ردصملا 525094.

 «رميرول . جا ج . جيلخلا ليلدو 166 ص هيسقن ردصملا )0

 مسقلا «خيرات نودب ءرطق ةلودب يريمألا ناويدلا تاروشنم

 .كثكو 056/١ ج «يخيراتلا

 .11و

 نويوفصلا

 ةيامحلو مالسإلا ىلع اهنم ةريغ نييلاغتربلا ةعراقمل

 ؟نيملسملا

 اورقي نأ نيبصعتملا ىلع ىبأت بصعتلا ةيسدق َّن

 نأ ريغ .(مصيو يمعي ءيشلا كّبح) باب نم قئاقحلاب
 نييلاغتربلا ةهجاومل نيينامثعلا ةردابم نإ لوقت ةقيقحلا

 هاشلا نأ مولعمف «يبوروألا سفانتلا الول متتل نكت مل

 ىلإ لوصولا يف اماك يد وكساف حاجن دعب نييلاغتربلا
 ةلمح نم ءادتبا اهتمجاهم يف اوذخأ م594١ ةنس دنهلا

 داعو رصن يأ قيقحت يف لشف املو ءزيرافلا وردب

 ةنس ةيناث اهيلإ اماك يد وكساف حافسلا داع ًامزهنم

 لحاوسلا نم ًاءدب كتفلاو شطبلا لسلسم أدبيل 7

 رحبلا يف ةيبرعلا نفسلا مجاهف «دنهلا ىتحو ةيقيرفإلا
 ىبسو .مهنفس رداصف جاجحلل ضرعتو ء؛رمحألا

 . لاجرلا عابو ءءاسنلا

 ةيأبو «نييلاغتربلا ةهجاومل نوينامثعلا كرحت ىتمف
 ؟ثعاوب

 ةلمح لوأ نإف نيينامثعلا كرحتب لصتي ام يف
 ةنس رصم نم مداخلا ناميلس ةلمح يه اهوهجو

 نييلاغتربلا وزغ نم اماع ١” دعب يأ م167٠

 ًاماع 7١ دعب وأ «نيتملسملا دنهلاو ايقيرفأ لحاوسل

 ةفورعم يهف ثعاوبلا امأ «جيلخلا يملسمب مهكتف نم

 نييلاغتربلا نأ ةيقدنبلا ماكحل دكأت نيحف ءحوضوب
 «قرشلا يف ةيقدنبلا حلاصم ىلع ايدج ارطخ اولكش

 دض فرقرلل نيينامثعلا عم فلاحت ليكشتب اورداب

 رصم يف لوطسأ لوأ نّوكت ةكرتشم دوهجبو «لاغتربلا
 اشاب ناميلس ةدايقب دنهلا ىلإ لسرأو «م1677 ةنس

 ذاقنإ ناك فدهلا نأ نم لاقي امو ؛"'”'مداخلا

 لالخ نم اهمدع نم هتيقادصم نيبتن فوسف نيملسملا

 دض لوطسألااذه ماق يتلا ةيبرحلا لامعألا

 كلتل نيرصاعملا دحأ ثدحتي يلي ام يفو «نييلاغتربلا

 دمحم ةمجرت .زيام. ب. سس «هلئابقو هنادلب يبرعلا جيلخلا )١(

 4 ط ءنامع «ةفاقثلاو ىموَقلا ثارتلا ةرازو « هللا دبع نيمأ

 /1١17. ص « خيرات نودب



 نويوفصلا

 يلاورهنلا نيدلا بطق خرؤملا وهو لامعألا

 يف دهاجملا لوطسألا كلذ نع (ه440 ه911)

 هنيشدت مت يتلا لامعألاو نيملسملا ذاقنإل (هللا ليبس)

 :اصخلم ىلاتلا ثيدحلاب

 ةلمح دادعإل رصم يف رفنضغلا دئاقلا دوجو ءانثأ

 ماق ؛ينوناقلا ناميلس ناطلسلا اهب هفّلك يتلا داهجلا

 جاحلا ريمأ فسوي هدلوو يوازمحلا مناج لتقب

 رصم داعأ دق ناك اذه يوازمحلا مناجو .«يرصملا

 درمتملا اشاب دمحأ ىلع هيلغت دعب ةينامثعلا ةنطلسلل

 بطقل ةرابعلا -21حلمت» مث «ينامثعلا ناطلسلا ىلع

 ديعصلا ريمأ بلَصب -ةياورلا بحاص ىلاورهنلا نيدلا

 لتقب كلذ عبتأو ءاردغ ةليوز باب يف رمع نب دواد

 «براوشلا يبأ نبا مهنم ديعصلا ءارمأ نم ددع

 . (داهجلا)

 ؛اهيف بعرلا رشنف ؛ةدج ىلإ هجوتلاب هتلحر أدب
 ماقف «ندع ىلإ اهرداغ ىتح مهسافنأ اهلهأ سبحو

 مودقب أراشبتسا ةنيدملا نييزتب دواد نب رماع اهريمأ

 هردغف هتنيفس ىلإ هجردتسا دئاقلا نكل .ىنامثعلا ذقنملا

 «هلابقتسال نيمداقلا ندع نايعأ نم هتيعم يف نمو هبلصو
 .ندع ىلع ىلوتساو

 اهفرتقا يتلا (هتالوطب) رابخأ هقبست دنهلا ىلإ هجوت

 ةبيرلاب لباقي نأ يعيبطلا نم ناكف ,ءندعو رصم يف
 ؛نييلاغتربلا نم هفيوخت ىلإ دونهلا دمعف ءرذحلاو
 دهعي مل ًافاّوخ ءاراّرخ)  يلاورهنلا هفصي امك ناكو

 هدي يف عقي نمب كتفي ناك امنإو «مادقإ الو ةعاجش هنم

 ؛هنع اولختف هدونج ىلإ فوخلا بدف «(ًاطوبرم ًاروسأم
 .دنهلا تاناخب اوقحتلاو

 دونج اهيلإ لآ يتلا لاحلا ىلع ًاقّلعم يلاورهنلا لوقي
 اوراصو «هركاسع تقرفتو) :دنهلا ىف اشاب ناميلس

 ةقولعلا يف ًاعمط دنهلا «؟تاناخ» نينازخ نومدخي

 هتفولع تناك اذإ ركسعلا دارفأ نم ًادحاو نإف «؟شاعملا»

 ًارانيد هل نولعجي موي لك «؟ةينامثع ةريل» ةنماثع ةرشع

 ١غ

 كرتو ءاشاب ناميلس فوخ لكذب دادزاف ءموي لك ًابهذ

 ىلإ داعو هتبرغأ يف بكرو ناخ دنوادخل رابكلا عفادملا

 . (نميلا

 ىلإ لسرأو «نميلا نم اخملا يف هيسارم ىقلأ
 رّذحو «هتنيفس ىلإ هجردتسي دمحأ ةذوخانلا هريمأ

 ناميلس دوعوب عادخنإلا ةبغم نم هونواعم دمحأ

 ءايادهلا هيلإ لمحو ؛مهتاريذحتل غصي مل هنكل ءاشاب

 نس نود نايبص امهو «هادلو هتبحصب ناكو

 لتقو ؛هلتقب رمأ ىتح هيلإ لصو نإ امو «ةقهارملا

 «نميلا ىلع ىلوتساو .ديبعلا نم هعم نمو هيدلو
 . هلبق نم ًايلاو اهل نيعو

 كسانم ءادأل ةذج ىلإ هجوت نميلا هترداغم دعب

 . جحلا

 ىلإ دهاجملا جاحلا دئاقلا اذه فصو كرتنو
 كلسم نم تافطتقم يف انيلع صقي يلاورهنلا هرصاعم
 عجسلا فذح دعب ؛ةسدقملا رعاشملا يف لطبلا دئاقلا
 اشاب ناميلس رهظأو) :انعوضومب ةلص هل سيل امو

 بصنو ؛«يفنحلا ماقم يف ًاناويد لمعو ؛ةكمب هتوربج

 -ٍذِئموي -ةكم يضاق ناكو ؛هيلع سلجو ًايسرك هل

 وهو .ءىفطصم ردصمب فورعملا «يدنفأ نيدلا حلصم

 ؛مارحلا هللا تيب ءاضق اولوت نيذلا ماورألا ةاضق لوأ

 يسركلا تحت هسلجأو ؛«يفنحلا ماقمب هناويد ىلإ هبلطف

 . (ضرألا يف

 نيب راد يذلا ويرانيسلا هلقن لصاوي يلاورهنلا كرتنل

 «ىسوم هل لاقي يفوص ماورألا نم صخش نيبو اشابلا
 نود  هبرضب رمأ هنأ اهنم انمهي يذلاف ءكشآ لزقب ربنيو

 مل زبنب زبني هنأل الإ ءيشل ال هللا تيب ةمرحل ةياعر

 متي يلاورهنلا ىلإ عامتسإلا لصاونلو ءاشابلا هغستسي

 هعاضوأ ضعب سانلا مظعتساو) : لطبلا ةريسانل

 «جاجحلا رئاس عم جحلا تافرع ىلإ علطو «ةيتوربجلا
 ضرأ يف راد هنإ لاقي لب . . .جاجوعإلا ةياغ يف وهو

 هبتك اهنم هبجعأ امهمف «مهبراضمو سانلا ميخب ةفرع
 جحلا نم داع املف ءرتفد يف اهبحاص مسا بتكو «هدنع
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 . "”(مهنم اهبلطل اهباحصأ ىلإ لسرأ

 نوخرؤملا انناوخإ اهيمسي عئاظفلا هذه لك

 نم مهتيامحو « نيملسملا ةدجنلو ءاداهج نورصاعملا

 نييلاغتربلا نأ وه انه هيلإ ريشن نأ يغبني امو «نييلاغتربلا

 بابسأل نميلا يف مهل رصن يأ قيقحت نعاوزجع

 امأ ؛لابجلاو ؛ةيعافدلا عقاوملا ةناصح اهمهأ ةفورعم

 مهتحرفو .مهب نيينميلا ةقثئاولغتسا دقف نوينامثعلا

 .نويلاغتربلا هلعفي مل ام اولعفف مهلابقتساب

 «نيينامثعلاب عدخ نم مهدحو اوسيل نوينميلا

 دقف ؛نييلاغتربلا ةضبق نم صالخلا لمأ مهيلع اوقلعو

 يلاولا ىلع اوضقتنا امنيح ًاضيأ فيطقلا لهأ عدخ

 اومّلسو ؛هوجرخأو «نييلاغتربلل عضاخلا يزمرهلا
 .مهأطخ مهل نيبت ام ناعرس ذإ «نيينامثعلا ىلإ مهدلب

 :رعاشلا

 راثلاب ءاضمرلا نم ريجتسملاك

 .مهترش تأده دق  ةنوآلا كلت يف  نويلاغتربلاف

 مهوزغ ءدب دنع اهوسرام يتلا مهتيشحو نع اولختو
 ةسارش رثكأ مهنأ ىلع اونهربف كارتألا امأ «ةقطنملا

 فئعلاو بئارضلاب سانلااوقهرأ دقف .ًافنعو

 مهتاسرامم نم ًارذش يلي اميف قوسنو «تارداصملاو

 نم فرعن روطسب دهمن نأ دعب نيرحبلاو فيطقلا يف
 . ةقطنملا يف نيينامثعلا لوخد ةيفيك اهلالخ

 «يكملا يلاورهنلا نيدلا بطق .ينامثعلا حتفلا يناميلا قربلا (1)

 ءرشنلاو ةمجرتلاو ثحبلل ةماميلا راد . رساجلا دمح فارشإب
 نيدهاجملا ةفحتو .97 1/١ ص ءها١ 4817 ١. ط ؛ضايرلا

 يربعملا نيدلا نيز نب دمحأ خبشلا .نييلاغتربلا لاوحأ يف

 ءءافولا ةسسؤم . يحيرطلا ديعس دمحم قيقحت .يرابيلملا

 .نامع خيراتو .55 ١55 ص ءه06٠4١ هاد ءتوريب

 «نامع ةنطلس «.ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو .«سبليف لدنو

 .108 5١0 ص ءها1104 ."ط

 نويوفصلا

 مث «يربجلا لماز نب نرقم ىلع مهبلغت دعب نييربجلا
 يف ربج ينب ةرامإ ترصحناو «فيطقلا اهي اوقحلأ

 سماغم نب دشار مهنم اهعزتنا نأ تثبل امو ءءاسحألا

 ينامثعلا ناطلسلا ىلوتسا امدنعو «ةرصبلا مكاح

 نب دشار رداب م1675 ةنس دادغب ىلع ينوناقلا ناميلس

 ىلإ ةرصبلا حيتافم ملسو «مكحلا نع لزانتف سماغم

 ذنمو «ةرصبلا ةيالوب هيلع معنأف «ينامثعلا ناطلسلا

 مكحب ةينامثع ةيالو ءاسحألا تحيصأ خيراتلا كلذ

 يلاولا درطب فيطقلا يلاهأ ماق م1575 ةنس يف

 «كارتألاب نيدجنتسم «نييلاغتربلل عضاخلا يزمرهلا

 نب عنام) ةرمإ تحت ءاسحألا ةيالوب فيطقلا تقحلأف

 لبق نم ءاسحألا مكحي ناك يذلا سماغم نب دشار

 درط خيرات نوخرؤملا ربتعا) «هدلاو نع ةباين كارتألا

 قئاثولا نكل ,م٠156١ ةنس يزمرهلا يلاولل فيطقلا
 عجار (هانركذ يذلا خيراتلاب ةثداحلا ددحت ةيلاغتربلا

 نم ىناثلا ددعلا .قئاثولا نع ءىش ؛ناونعي ًاثحب
 ْ ْ : ةحلاولا

 لالتحا ىلع ةينلا عنام دقع م1540 ةنس نم ًابيرق

 كلذ بضغأف «ودبي ام ىلع كارتألل اهمضو نيرحبلا
 ىتح هيلع ةروثلا يف كراشو ؛هيلع اوراثف ةقطنملا يلاهأ

 ةرداب لوأ هذهو «ءاسحألاو فيطقلا نم هتداقو هعابتأ

 .مهتالوو نيينامثعلا ىلع طخس

 ريثك رفف مهيلع بلغتلا نم عنام نكمت ةيادبلا يف
 تايصخشلا نيب نمو «مهلئاوع عم نيرحبلا ىلإ مهنم
 نم ملسم نب هللا دبع خيشلا نيرحبلا ىلإ تحزن يتلا
 نم لاحر لآ نأ رهاظلا - لاحر نب نيسحو ءءاسحألا

 ةمواقم دجو هنكل فيطقلا ىلع فحز مث  فيطقلا

 تاذ هجاو ثيح ةرصبلا ىلإ هجوتو ءاهنع ىلختف ةفينع

 لبق ناكو ء«ءاسحألا ىلإ داعف يلاهألا هدرطو «ةمواقملا

 دجوت ال) فيطقلا يف ةعلق ىنب دق ةرصبلا ىلإ هباهذ

 ىلوأ ًاضيأ ةكرحلا هذهو .(اهنع ةحضاو تامولعم يدل

 . نيينامثعلا نم ررحتلا تالواحم



 نويوفصلا

 نباو ملسم نبا ةماعزب نيرحبلا ىلإ نورافلا ماق
 يلاغتربلا ناطبقلا ةدايقب يلاغترب لوطسأ ليومتب لاحر

 اذه نكمتو «عنام نم فيطقلا عازتنال ازوسود نيدلانرب

 ًاريمأ اهيلع نّيعو .فيطقلا ىلع ءاليتسالا نم لوطسألا

 وبأ وه) نيدلا فرش نب نيدلا رون همسا زمره لبق نم
 زمره لبق نم نيرحبلا مكاح دومحم نيدلا نكر
 تداع اذهبو ؛''”يطخلا رفعج خيشلا حودممو

 اهتشاع ةرم ةبرجت دعب نييلاغتربلا ىلإ  ةرطضم  فيطقلا
 ىتح رارق مهل رقي مل نيينامثعلا نكل «نيينامثعلا لظ يف
 . ىرخأ ةرم اهوداعتسا

 ينامثعلا يلاولا لواح ه5 ةنس دودح يف

 لاومأ ةرداصمب ماقف لاحر لآ نم مقتني نأ اشاب ىفطصم

 أجلف .فيطقلا نم لاححر نب ةعمج همساو مهئايرثأ دحأ

 لبق نم عساو نماضتب يظح هنأ ودبيو نيرحبلا ىلإ اذه

 هوعبتف ؛ نيينامثعلا ىلع نيمقانلا نييفيطقلا ؤلؤللا راجت

 ىدأف ؤلؤللا ديص نفس نم نوكلمي ام عم نيرحبلا ىلإ
 ملو ؛فيطقلا يف ؤلؤللا ةراجت يف ةداح ةمزأ ىلإ كلذ

 هدونج نم جني ملو «عيرذ لشفب تءاب نيرحبلا لالتحال

 ةيلاغترب نفس ىلع فيطقلا ىلإ اوداع ليلق رفن الإ

 هبصنم نم لزع لشفلا اذه بيسبو «ةرجأتسم

 , 7 رحتناف

 يلاهألا نيب يمادلا عارصلا نم دوقع كلذ دعب ترم

 ىتح «نيينامثعلا نيبو ءامهيتيدابو فيطقلاو ءاسحألا يف

 عمجتسا ثيح ه49 ةنس يف اهتورذ تامادصلا تغلب

 دادغب نم هوململ ًاشيج اودشحو مهاوق لك نوينامثعلا

 مكاح ىلإ هتدايق اودنسأو ءروزرهشو لصوملاو ةرصبلاو
 ةفاك ةيولألا عازتنا يلاهألا عاطتسا دقو ؛ماعلا ةرصبلا

 «ء يناثلا ددعلا ءةحاولا ةلجم .قئاثولا نع ءيش) انثحب عجار )غ0

 يريمألا ناويدلاب ةيخيراتلا قئاثولا زكرم «ةقيثولا ةلجم (؟)

 ٠١ عو ١-2318 صاه ناضمر 201 ع «نيرحبلاب

 1١1٠١-179. ص ءهها107١ «؛ىلوألا ىدامج

 غ3

 ىلع لإ ةرطيسلا نم كارتألا نكمتي ملو مهيديأ نم
 رارف رركت عارصلا اذه ةرمغ يفو ءىوفصو فيطقلا
 ىلإ ءاجتلإلاو «؛ةئلاثلا ةرملل اهنايعأو فيطقلا يلاهأ

 . "”ةيلاغتربلا ةرطيسلا تحت يهو نيرحبلا

 يلاهألا نيب ةقالعلا ةيهام نيبتن نأ انعسوب

 ةهجلا نم نييلاغتربلا نيبو مهنيبو ةهج نم نيينامثعلاو
 مهتارجه يف يلاهألا هاجتا انظحال ام اذإ ىرخألا

 نيرحبلا ىلإ ًامئاد نوأجلي مهنأ حضاولا نمف «ةيعامجلا

 :نيينامثعلا نم ًارارف نييلاغتربلا ةرطيس تحت ةعفقاولا

 نييلاغتربلل يلاهألا نانئمطا ىلإ حوضوب ريشي امم

 ةدحاو ةثداح لجست مل ذإ «نيينامثعلا ىلع مهليضفتو

 ناَبإ فيطقلا ىلإ اوأجلو نيرحبلا نم يلاهألا اهيف حزن
 «نيرحبلل يوفصلا مكحلا ءانثأ الو «ةيلاغتربلا ةرطيسلا

 دعب ةقحال تارتف يف الإ تارجهلا كلت لثم ظحلي ملو

 ؛ةيوفصلا ةلودلا فعض نع تأشن يتلا تابارطضالا

 اهنم اودرطو نيرحيلا ةلوهلا اهيف ازغ يتلا ةرتفلا يهو

 رزغل اهيف تضرعت يتلا ةرتفلا كلذكو «؛بوتعلا
 يعامجلا حوزنلا رمتسا مث ؛"”مهلالتحاو نيينامعلا

 ىتح خيراتلا كلذ ذنم فيطقلا ءاقلت نيرحبلا يلاهأل

 نم هل نوضرعتي ام ببسب نيرشعلا نرقلا علطم
 تامالعلا نم ةليسولا هذه تربتعا دقل ىتح .داهطضا

 . ””هتموكحو نطاوملا نيب ةقالعلا ةعيبط ىلع ةيساسألا

 نيينامثعلل نآلا رودلا يطعن نأ يغبني اذه لك دعب

 «ةينامثعلا ةلودلا ىف ةيصخش ربكأ ناسل ىلع انوعلطيل

 هفادهأ نع ثدحتيو «ىنوناقلا ناميلس ناطلسلا وهو

 ء١ ط «ضايرلا .فيلأتلاو رشنلل فيقث راد :؛يبهولا

 . يطخلا رفعج خيشلا تكاويدو 48-1١151١ ص ءاهك٠1

 .بدأ 55786 مقر «قشمدب ةيرهاظلا ةبتكملا ةطوطخم)

 قيقحت .ينارحبلا روفصع نب فسوي خيشلا .نيرحبلا ةؤلؤل (؟)

 «توريب ءءاوضألا راد  مولعلا رحب قداص دمحم ديسلا

 1475 775 ص هك 5 ص 3ط

 مسقلا « قباس عجرم .رميرول. ج١. جا «جيلخلا ليلد فوفز

 515/١. ج «يفارغجلا



 غ5

 هيلاو ىلإ هردصأ رمأ نمض جيلخلا يف هتاوزغ نم هاياونو
 انيلإ تلصو) : يتأي ام يف الماك هصن لقنن ءاسحألا ىلع

 يف نأ هتلاسر يف ربخي هنأ اسحلا يضاق نم ةلاسر

 نيرحبلا لاوحأ بتكيو «ةيرق ةئامثالث نم رثكأ نيرحبلا
 فيك مكتلاسر يف متبتك ام مكنكلو ءاهحتف ةلوهسو

 مزلي ةدع مكو «لهسي تقو يأ يفو ءاهحتف نكمي
 يمكح مكيلإ (؟ لصي) لصو امنيح هنأ مكرمأن .اهحتفل

 هذه له هنع اولأساو يضاقلا اوعداو ؛لاوحألا اوعّبتت

 فيكو ؟ةفيعض ةريزجلا ركاسع لهو ؟ةحيحص رابخألا
 اذإ ؟اندنع نم ركسعلا لاسرإ بجي له ؟اهحتف نكمي

 يدنج مكب ؟مكيلإ مهلوصو بسنأ تقو يأ يف ؛ بجو

 ةيهام فيك ؟اهحتفل دادعتسالا بجي فيك ؟اهحتف رسيتي
 هذه ةبوجأ انيلإ اوبتكا ؟ةريزجلا لوصحمو ؟ةلأسملا

 0: تسلا ةقاعتملا لاؤحألا رئاسو ءةلكَسألا

 ليق يذلا لجرلا تاذ ناسل ىلع ةقيقحلا ىح هذه
 دلتا فج ىلع هريغ يانسلا هدم هناا

 وهف «(«ةريزجلا لوصحم) يف ريكفتلا هيلع ركنن ال نحنو

 وه هركنن ام امنإو «نيطالسلاو ماكحلا نيب ًاعدب سيل
 نم موي يف هدلخب تراد نكت مل رومأب هيلع لوقتلا
 .نييلاغتربلا نم نيملسملا ةيامح ىوعدك يهو ؛مايألا

 نيييوفصلا ماكحلا عم ءاهقفلا نواعت

 نأ عم ؟نيييوفصلا ماكحلا عم ءاهقفلا نواعت اذامل

 ماكحلا نع داعتبالا رصع لك يف ةعيشلا ءاهقف ةطخ

 يناريإ ققحم هللعي ام اذه ؟مهنع مهرومأب لالقتسالاو

 :لاقملا اذه يف

 ةيعيش ةلود ةماقإب يوفصلا ليعامسإ حاجن لبوق
 تناك ةيمالسإ لود ثالث نم ةمراع ةمقنب لبوق  ناريإب

 ,"”ةلود ربكأ اهرابتعاب يمالسإلا ملاعلا مساقتت كاذموي

 ةلودلاو ةيكبزوألا ةلودلا : يه ثالثلا لودلا هذه

 ءاضقلا اهنيب اميف نررقف كيلامملا ةلودو ةينامثعلا

 )١( ع «ةقيثولا ةلجم ١ ص ه'ة0؟ ناضمر ١87.

 .دنهلا يف ةيلوغملا ةلودلا ءانثتساب ةهفإ

 نويوفصلا

 . ةئشانلا ةيعيشلا ةلودلا ىلع ةفلاحتم

 ةلودلا ىلإ لودلا هذه ةرظن انل روصي ام ريخ نإو

 نم ؛ثادحألا كلتل رصاعم خرؤم هبتك ام وه ةيوفصلا

 هاياونب نيفراعلاو «ينامثعلا ميلس ناطلسلل نيبرقملا

 يف لاق يذلا يلاورهنلا نيدلا بطق وه كاذ ءهدصاقمو

 نع ثدحتي وهو (مارحلا هللا تيب مالعأب مالعإلا) هباتك

 تلصو املف» :هتاراصتناو يوفصلا ليعامسإ عئاقو

 ناخ ميلس ناطلسلا ىلإ (يوفصلا ليعامسإ) هرابخأ

 ةنسلا رصن ىلع مدقأو «ةيبصعلا ةوق هيف تكرحت

 ءداهجلا مظعأ نم لاتقلا اذه دعو «ةينسلا ةفيرشلا

 ءداسفلا اذهو ةنتفلا هذه ملاعلا نم وحمي نأ دصقو

 لهأ بهذم ىلع ةيفينحلا ةنسلا لهأ بهذم رصنيو

 ناطلسلا أيهتف دارأ ام الإ هللا ىبأيو «داحلإلاو عدبلا

 راسو هلحرو ةروصنملا هركاسعو هلجرو هليخب ميلس

 , 27هلاتقل

 يف يكبزوألا هللا ديبع ىلإ ميلس ناطلسلا بتكو

 .هل باجتساف يوفصلا ليعامسإ ىلع هضرحي دنقرمس
 ةحلسألا نم اهريغو ةيعفدملاب هدمي نأ هيلإ بلطو
 ناطلسلا ىبلف (يرج ينيلا) يبراحم نم ددعبو ةيرانلا

 عم (يرج يني) لتاقم ةئم ثالث هيلإ لسرأو هبلط ميلس

 لئاوأ يف ىراخب تلصوف قدانبلاو عفادملا نم ددع

 .اه١ ماعلا

 هوصناق رصم يف يكولمملا ناطلسلا لسرأو

 :انهيف كمي ةلاسو,ىايفعلا ناطلسلا نلإ يروشلا
 ةلاضلا ''”شابلزقلا قرف نلعدامنلا هلام نأ و يف

 نإف كلذلو ماعلا ءالبلا مكح يف يهف قرشلا دالب يف

 نومزاع نحنو ديعبلاو بيرقلا ىلع بجاو مهداهج

 سانلا باقر نع مهيديأ عطقو مهداهجل ضوهنلا ىلع

 نامُع هباتك يف شابغ مناغ ديبع نيسح روتكدلا لوق ّرم )١(
 ملاعلا يف ةينيدلا مهتناكمل ًارظن كارتألا ناكمإب ناك : 31 ص

 دنهلا يف يلوغملا روطاربمألاو سرفلا هاش بسك يمالسإلا
 . يدنهلا طيحملا نم نييبوروألا درطو امهعم فلاحتلاو

 .يوفصلا ليعامسإ دونج مه :سشابلزقلا (1)



 نويوفصلا

 ينو نيرخآلا معدو دييأت ىلإ: كلذ يف جاتحن انكلو
 نأل نيملسملا ىلع ضرف كلذ يف نواعتلا نإف ةقيقحلا

 رارشأو ءايقشأ سانأ مهو لالضو ةعدب لهأ شابلزقلا

 رثأ مهبولق يف سيلو «نينوعلملا ضفاورلا نم مهعيمجو
 ةداسلاو ءاملعلا نولتقي مهف ةقفشلاو ةمحرلا نم

 رومأ مهنع ردصتو مهسيماونو سانلا ضارعأ نوكتهيو
 316. :رومجو ريكج نغ لبق نمو دست مل

 روهظ قبسي نييوفصلا ىلع بيلأتلا نأ ىلع
 ًاكرحت نأ ادب امدنعف ةيوفصلا ةلودلا مايقو ليعامسإ

 هاشلا دلاو يوفصلا رديح دهع يف ًايوق رهظي أدب ًايوفص
 ناطلسلا دلاو ديزياب دهع يف نوينامثعلا عجش ليعامسإ

 ىلع نيينامكرتلا (ولنويوق قآ) ماكح اوعجش ءميلس

 اماكح زوربلل نيئيهتملا نييوفصلا ءالؤهب ةحاطإلا

 (ولتويوق قآ) مكاح كيب بوقعي حجن نأ دعبف «نيلعاف
 ىلإ ةلاسر نيينامثعلل افيلح هرابتعاب لسرأ رديح لتق يف

 ءاج اممو ءأبنلا اذهب اهيف هرشبي ديزياب ينامثعلا ناطلسلا
 مل ترصلا يف ميتعاععانإ» هيرعجام ةلاسرلا ثم يف
 مهسوؤر سوؤك نإو ءرصعلا ىتح رهظلا نم الإ رمتست
 ساجنأ نإو .ءةماصمصلا فويسلا لضفب ءامدلاب تألتما

 خيشلا نإو «ةايحلا تاحفص نم تلسُع ثئابخلا ءالؤه

 نأ نكمتت مل هتايح ةنيفس نإو ةكرعملا يف لتق رديح
 كعيسو# كالهلا جاومأ مطالت رثأ ةاجنلا لحاس ىلإ لصت

 ةلاضلا ةقرفلا هذه نأ امب .4َنْلَقَي ٍبلَقنُم َّىأ اَوُمْلَظ َنَِل

 ةيوضترملا ةقيرطلا موصخو ةيوبنلا ةعيرشلا ءادعأو
 يه مهنالذخ ةراشب نإف ةلودلاو نيدلا نع نيجراخلاو

 تارسم مظعأو ةمألاو نيدلا باحصأ تاراشب ريخ

 ىرشبلا هذه مدقن نأ بجاولا نم ناكو ةلودلا لاجر

 .؛مكيلإ

 هرورسو هحايترا نع ينامثعلا ديزياب ناطلسلا برعأ

 ءاسأو بوقعي ةلاسر ىلع هدر يف رديح خيشلا لتقمل

 . مهمذ يف رعشلا نم نيتيب دشنأو نييوفصلا ىلإ

 نيب رومألا تدسفو سكعلا ىلإ كلذ دعب رومألا تروطت )١(

 . ةيسفانت بابسأل نيينامثعلاو كيلامملا

 فلن

 ملست نأ دعب :تآشنملا يف كيب نوديرف لوقي

 ىف ةطلسلا نسح نوزوأ نب فسوي نب ازريم دنولا

 ا يوت ني هوما ل هلجلا كلذكو ناجيبرذآ

 نإو ينامثعلا ديزياب نيبو امهنيب لئاسرلا لدابت رمتسا

 قآو نيينامثعلا نيب نواعتلا ىلإ ريشت لئاسرلا هذه عيمج
 نم هراصنأو ليعامسإ هاشلا ىلع ءاضقلا يف ولنويوق
 :ةكيكلا

 دنولا ىلإ هلئاسر ىدحإ يف ديزياب ناطلسلا ريشي
 دق ةيقشلا ةفئاطلا هذه ع نإ :ًالئاق ينامكرتلا كيب

 ودبت ةيملاعلا ةرانملا نإو ةحيصنلاو ةظعوملا تزواج

 ةيقب عم نواعتلاب بجي ًاذإ ءدنولا لبج مامأ ةريصق

 نأمط دقو .ءالؤه ةدابإ يف يعسلا فئاوطلاو قرفلا

 نوع يأ ميدقت نع ىناوتي نل هنأ هتلاسر يف دنولا

 نيوانعو ءامسأ ليزي نأب هلمأ نع برعأو صالخإو

 هللا نوعب مايألا تاحفص نم نيعالملا ءالؤه

 . هقيفوتو

 تابتاكم كانه ةروكذملا لئاسرلا ىلإ ةفاضإ

 رصم ناطلسو يناثلا ديزياب نيب ةيبرعلا ةغللاب ىرخأ
 هذه ضعب يف راشأ ينامثعلا ناطلسلا نإو يروغلا

 ىلع ىضق قرشلا دالب يف لجر روهظ ىلإ لئاسرلا

 دصقيو ءاهناكس ىلع رطيسو يحاونلا كلت ماكح

 ناطلس باجأو يوفصلا ليعامسإ هاشلا كلذب ديزياب
 ةصق امأو . .» :ًالئاق ديزياب ةلاسر ىلع يروغلا رصم

 ةمات ةيلب اهنإف ةيقرشلا دالبلا يف ةلاضلا ةقرفلا ةبلغ

 بجاو مهلاصئتساو مهعفدف يحاونلا كلت يف ترهظ

 ةلالضلاو عدبلا لهأ مهنأل يصاقألاو ينادألا ىلع

 مهعيمجو ضفاور مهلك ةواقشلاو رشلا باحصأو

 ةقفشلاو ةمحرلل رثأ ةيدرلا مهبولق يف سيل نيعالم
 مهنإو ةفأرلاو ةيادهلا مئالع ةثيبخلا مهتنيط يف الو

 نيدلا ءاملع اولتقو تانمؤملاو نينمؤملا ضرع اوكته
 مهئايبص اورسأو مهلاومأ ىلع اوراغأو تاداسلاو

 جورخ ىتح دحأ اهلثم ىري ال ًالامعأ اولمعو

 يف ىتح اهل هيبشب عمس الو «ةيزيكنجلا لاسنألا

 .«ةيروميتلا بازحألا روهظ



 كبزوألاو نيينامثعلا فلاحت

 ىلع ءاضقلل يبهذملا ذوفنلا نوينامثعلا لغتسي مل

 ناردلاج برح لبق مهنإ لب بسحف ةيعيشلا ةموكحلا
 هعم قسنو يكبزوألا هفيلح عم ًاقافتا ميلس ناطلسلا دقع

 نم هدلاو رأثب ذخألل ةصرفلا هذه لغتسي نأ هنم بلطو

 ةلاسر ضعب يف ءاجو نييوفصلا يأ كرتشملا ودعلا

 ةدم ذنم..» : يكبزوألا هللا ديبع ىلإ ميلس ناطلسلا

 ميئللا يفوصلا نبا نم نوجضي قرشلا دالب ناكسو
 ٌلوُقَي نم ِساّنلا َنِيَوظ كاّسلا ميمذلا كافألا ميثألا سجنلا

 ىلع لزنيس ينويامهلا شيجلا نإف ًابيرقو وشب انما

 ةلفاق سيئرو نوعلملا دينعلا مهميعزو نيطايشلا دونج
 «نيدلاو ملاعلا يف قرطلا عاطق سيئرو دقحلاو رورغلا

 كنإو ةفئاطلا كلتل هللا يف ضغب دحوم نمؤم لكل نأو

 سانلا رثكأ هنارفغب هللا هدمغت ريبكلا كدلاو لتقم ببسب

 .«ةيقحلا هذه نم ًابرق

 ىلإ يكبزوألا ناخ هللا ديبع هباجأ هتلاسر ىلع ًادرو

 ةضفرو مهل نيد ال نيعالم مهنأب ةعيشلا فصوو نواعتلا

 رارقو ياتلروق عم هتاثداحم ىلإ راشأو «ةثيبخ مهتديقعو
 هذه ةلازإ ىلع ياتلروق عم انقفتاو» بتكو ةعيشلا ةدايإ

 ةضفارلا ةلاضلا ةقرفلاو ةبلقتملا ةهوركملا ةعومجملا

 رمأ لك يف انقفوي نأ هللا لأسن ءمهرمدو هللا مهنعل

 نيملاظلا ءالؤه داسف يحمن نأو ءرمألا اذه يف ةصاخو

 :ةايعلاب فوؤر نإ ماعلا نم
 ًاعم نيدحّتملا كبزوألاو نيينامثعلا ءادعو دقح نإ

 لئاسرلا هذه يف حوضوب رهظي ةعيشلاو نييوفصلا ىلع
 ماكحلا عم نواعتلا نم ةعيشلا ءاملعل دب ال ناك انه نمو

 عتمتت ةيعيشلا ةيوفصلا ةموكحلا نكت مل ولو ؛نييوفصلا
 وأ ًالجاعف «ةعيشلا نيدلا ءاملعو بعشلا نم يوق معدب

 طوقس دعب ناريإ يف ةعيشلا ةدابإ رود يتأي ناك الجآ
 .نييوفصلا

 عفاودلاو بابسألا يف قيقحتلا لواحنس ثحبلا يفو

 هذه ىدحإو نييوفصلاو ةعيشلا ءاملع نيب نواعتلل ةيجراخلا

 . نيينامثعلا يدي ىلع ةعيشلا ةحبذم كش ال يه بابسألا

 نويوفصلا

 هاشلا دهع ىف ةعيشلل ةيبهذملا نيينامثعلا تاودع

 ةدعب امو بسامهط

 دهع يف لاحلا ناك امك بسامهط هاشلا دهع يف

 نيراج عم عارص يف ناريإ تناك «ليعامسإ هاشلا هدلاو

 مظعألا مسقلا لالخ ةينامثعلا ةطلسلا شرع ىلع عبرت

 ماوعألا لاوط ماق دقو بسامهط هاشلا ةموكح دهع نم

 دودح ىلع تامجم عبرأب هو ىلإ 8:٠ نم

 هذه نإ .ةفلتخم عئارذو ججحب ناريإ يبرغ يلامش

 ليعامسإ هاشلا ةافو دعيف ه5 ةنس ناضمر يف

 . لوضانألا يف ةيعيشلا ةمواقملا ترمتسا

 نم فلأ نيثالثو فلأ نيرشع نيب يبلجلا ردنلق عمج

 ماكحلا ىلع بلغتو ةكرعملا ضاخو هلوح ةعيشلا

 ترطضا ثيحب ةياغلل ةعيرس هتايلمع تناكو ةالولاو

 دمخت مل اذإ هنأ نلعت نأل ةيزكرملا ةموكحلا

 حبصتس لوضانألا يف ةلاحلا نإف ةعرسب تابارطضالا

 مظعألا ريزولا فلُك دقف عوضوملا ةيمهأل ًارظنو «ةريخ

 . تايارطضالا دامخإل اشاب ميهاربإ

 ًارافك ناملألا نوربتعي نآلا كارتألا نإ» : رماه لوقي

 بسح امهيلع برحلا نإو ةضفار نييناريإلا نوربتعيو

 يف ةعيشلل لوألا ميلس اهب ماق يتلا ىربكلا ةحبذملا

 هتلصو امدنع هنبا ناميلس ماق ناريإ عم هبرح لبق هدالب

 لتقب اهيلع درلاب مكحلا هيلوتب بسامهط هاشلا ةئنهت
 يلوبيلاك يف ءانجس اوناك نيذلا نييناريإلا ىرسألا عيمج

 . ؟نييناريإلا ىلع برحلا
 تلخد امدنع اذه ناميلس دهع ىف ه١451 ةنس ىف



 نويوفصلا

 بسح مهسقنأل هدونج حابأ زيربت ةينامثعلا شويجلا

 لب ناريإ لهأ نم ضفاورلا ءامدو لاومأ مهئاملع ىوتف

  تابجاولا نم فرصتلا اذه نأ اوربتعا

 سابع هاشلا هنباو هدنبادخ دمحم ناطلسلا دهع يفو

 اريخأو «ناريإ ىلع ينامثعلا ثلاثلا دارم ناطلسلا مجه

 يف نييناريإلا يديأب ام ىلع ةينامثعلا ةموكحلا تلوتسا

 ةنيدمو ناجيبرذآ نم ريبك مسق ىلعو زاقفقلاو ناتسجرك
 يف نيضراعملاب الوغشم سابع هاشلا ناك املو «زيربت
 عم ةحلاصملا ىلإ رطضا هتموكح ةيادب يف لخادلا

 ةعلقو ناتسرل نم امسق اهل ملسو ةينامثعلا ةموكحلا

 نيينامثعلا مكح نم ًاماع نيرشع لالخو ءدنواهن

 .ملأو باذع يف ةعيشلا ناك ناجيبرذآل

 دارم ناطلسلا دهع ىلإ :بتاكلا كيب ردنكسا لوقي

 نيذلا كبزوألاو نوينامثعلا نيطالسلا ناك ثلاثلا ناخ

 نورسأي ال اوناك «ناسارخو ناجيبرذآ اومجاه دق اوناك

 كلذ نوبنجتي نويوفصلا ناكو «ةعيشلا لافطألاو ءاسنلا

 رتتلاو كارتألا سرام ناخ دارم ناطلسلا دهع ىف نكلو

 نم ةعامج اورسأو بولسألا اذه ناوريشو نعجن يف
 يف مهوعابو تاداسلاو تايعيشلا ءاسنلاو لافطألا

 .نييحيسملا ىلإ ةيقرشلا ابوروأ لودو لوبنطسا

 لخادلا يف هتموكح سابع هاشلا تّبث نأ دعبو

 ناريإ برغ وحن هجوت كبزوألا نيفلاخملا ىلع ىضقو
 ىلإ مدقتو تلتحا دق تناك يتلا قطانملا ريرحتب أدبو

 ىلوتساو ءارماسو نيمظاكلاو ءالبركو فجنلاو دادغب

 . نينامثعلا نم اهيلع

 كبزوألا نيب بورحلل ديهمت ةيبهذملا ةوادعلا

 نييوفصلاو

 نيتدايقلا نيب نواعتلا ىف ةمهملا بابسألا دحأ نإ

 ءادعأ دوجو يوفصلا رهعلا يف ةيبهذملاو ةيسايسلا

 يلوغملا ناخ زيكنج ديفح نإ ؛جراخلا يف نيكرتشم
 هتيبصع لقت نكت مل يذلا ''”يكبزوألا ناخ كبيش

 )١( كيزوألا :عجار .

 ال

 ىلع ىلوتسا ينامثعلا هفيلح ةيبصع نع ةيبهذملا
 نم ارقياب نيسح ناطلسلا ةفيلخ لزع نأ دعب ناسارخ

 ةعيشلا ءاذيإو بيذعتب أدبو «ةيروميتلا ةلالسلا
 . مهداهطضاو

 ىلع ليعامسإ هاشلا لسرأ كلذ نع هعدر لجألو

 ىلع لسرأ «ةعيشلا فقاوم ةقيقح نييبتو راذنإلا ليبس
 عم ىلوألا ةعفدلا ,ناخ كبيش ىلإ ةلاسر نيتعفد

 نيدلا ييحم خيشلا عم ةيناثلا ةعفدلاو هللا رون يضاقلا

 امهو يجيهاللا هداز خيشلاب فورعملا يزاريشلا دمحأ

 نم هعنمل هيلإ لسرأ «نيفورعملا ةعيشلا ءاملع رابك نم
 . ةعيظفلا تاءارجإلا

 ناخ كبيش سلجم ىلإ هداز خيشلا لصو املو
 لوح ناخ كبيش هحرط لاؤس لوأ ناك .«يكبزوألا

 متثدحأ اذامل» :هداز خيشلا لأس ثيح بهذملا ةلأسم

 بيجع :خيشلا باجأف ؟نولوقت ام هيف نولوقت ًابهذم
 بمهذم هنأب رهاطلا يعيشلا بهذملا يمست نأ كنم

 نم رثكأ نأ ناخلا رطاخ ىلع ىفخي الو .,ثدحم

 نيرحبتملا ءاملعلاو نيدهتجملا نم ةئامعبرأ وأ ةئامثالث

 تادلجملاو بتكلا اوفّلأ بهذملا اذه ىف نودوجوم

 .بهذملا اذه راثآ ل وح ةديدعلا

 رجيو لوطيس مالكلا نأ ناخ كبيش ىأراملو

 ثدحتو مالكلا اذه نع فرصنا ةثحابملا ىلإ ثيدحلا

 ىلع ام :لاق اميف هداز خيشلا لاقف «برحلا نع

 دوعي نأب ناخلا عماسم غلبأ يننإ «غالبلا الإ لوسرلا

 «ناسارخ نم بحسنيو رهنلا ءارو ام دالب «هدالب ىلإ

 ًارفاك ينبسحتأ :لاقو مالكلا اذه نم ناخلا بضغف

 ؟ينحصنتو ينظعتو

 ةبيطخلا هتلاسر يف راشأ دق ليعامسإ هاشلا ناكو

 بمهذم رشنو جيورت وه هيلع يقلأ يذلا بجاولا نأ ىلإ
 ةقيرطو ءاّرغلا ةعيرشلا ماكحأ قيبطتو ىدهلا ةمئأ
 . ءاضيبلا ىضترملاو ىفطصملا

 ىلإ ليعامسإ هاشلا ريشي ةلاسرلا نم بناج يفو

 نيلقثلا ثيدح نومضم بسح ةبجاولا ىبرقلا ةدوم



 قلل

 ةليوط ةلاسرلاو ءاهب مازتلالا ىلإ ناخ كبيش وعديو

 .رومألا هذهل ةلصفم

 نم ليعامسإ هاشلا ةلاسر ناخ كبيش ملست نأ دعبو

 ام بسحو ,حيبق لعف در ىدبأ يجيهاللا هداز خيشلا

 لوكشك لاسرإب رمأ هنأ ءءافصلا ةضور فلؤم هلقني

 ثيرو كنإ هل لاقي نأو ليعامسإ هاشلا ىلإ اصعو

 دالوأ نم انأو كدادجأل دوعت يتلا اصعلاو لوكشكلا

 كتقيقحب عنقت مل اذإف فيسلاو كلملا ثيروو زيكنج

 تررق يننإ لوقلاب ههدهو ءكتبقاع ىرتسف اشيورد

 يندعي ةيالو يأ يفف ؛ةمظعملا ةكم ىلإ هجوتلا

 يننإ :ًالئاق يعاسلا هاشلا باجأف ؟ءاقللاب ليعامسإ

 نإف اذإ كن اضرلا ىسوم نب يلع مامإلا ةرايز تررق

 . سوط يف نوكيس ءاقللا دعوم

 ىلع هتاوقب ناطلسلا فحز ه7١9 ةنس ىفو

 نكت اهنوسسلا كيه دو قابززألا تارك ااه ابان

 نينلاب كيش. سنار دلج ئوفصلا ءانشلا ليف «ناخ كبيش

 ىلإ ناخ كبيش دي لسرأ مث ينامثعلا هفيلح ىلإ هلسرأو
 هصالخإ نلعأ دق ناك هنأ ثيح «ملاظلا ناردنزام مكاح

 ءالو ىلإ نوعلا دم بجي#» :لاقو «كبزوألا كلمل

 لصو امدنع ليعامسإ هاشلا لوسر لاقو ءناخ كبيش

 نأ امب «ليعامسإ هاشلا نم رمأب :ناردنزام مكاح ىلإ
 كبيش دي يه اهف ناخ كبيش بوث ىلإ تلصو ام كدي
 . كبوث ىلإ اهانلصوأ

 ةرايز ىلإ حتفلا اذه دعب ليعامسإ هاشلا بهذو

 . سخرس ةنيدم وحن هجوت مث ةهكظ اضرلا مامإلا

 نوددري ةيوفصلا تاوقلا رورم لالخ ىلاهألا ناك

 ضرعت نم اوحانرا دق اوناك نأ دعب عيشتلا تاراعش

 ةنيدم وحن ةيوفصلا تاوقلا تمدقتو ناخ كيبيش تاوق

 رداقلا دبع نيدلا ماظن ريمألاو ينازاتفتلا دمحأ لثم دالبلا

 ردص يضاقلاو دمحم نيدلا ثايغ ديسلاو يدهشملا

 امك لايقتسالل ةيناطلسلا ةدايسلا راد ىلإ مهريغو يتبرتلا

 نويوفصلا

 ىلع ةيناطلسلا حتفلا ةلاسر أرق نيدلا نيز ظفاحلا نأ

 .ربنملا

 ىلإ تاوقلا تداع ةقطنملا كلتل مكاح نييعت دعبو

 نيدلا لامج ريمألا دعص ةنيدملا عماج يفو ناسارخ

 ةبطخ أرقو ليعامسإ هاشلا نم رمأب ربنملا ىلع هللا ءاطع
 ينثإلا ةمئألا رخافمو بقانم ركذب اهأدبو ةعمجلا ةالص

 حرفلا يود عفترا تقولا اذه يفو مالسلا مهيلع رشع

 .الامشو انيمي بناج لك نم ةئنهتلاو

 تاوقلا لوخد تثدح يتلا ثداوحلا مهأ نمو

 ثيح تاره ةنيدم ىلإ نيدلا مجن ريمألا ةدايقب ةيوفصلا
 أدبف يوفصلا ناطلسلا لوصو برق نع يلاهألا اوغلبأ

 .هاشلل ميظع لابقتسا ىرجو ةنيدملا ليمجتب يلاهألا
 تاداسلل فحتلاو ايادهلا ةئيدملا يف هاشلا ىطعأف

 ةبسن بسح لك ءالضفلاو ماركلا ءاملعلاو ماظعلاو

 نم ًاثيدح اوذقنأ دق اوناك نيذلا يلاهألاو ةيملعلا هتجرد

 بهذم تاراعشب نوفتهيو نوددري اوناك كبزوألا ملظ
 عيمج يف ًاديور ًاديور تاراعشلا هذه ترشتناو ةمئألا

 . ناسارخ دالي

 رمأ مّلسو تاره ىلع ًامكاح ليعامسإ هاشلا نّيعو
 وه رقتساو دمحم نيدلا ثايغ ريمألا ىلإ كانه ءاضقلا

 لالخو كانه ءاتشلا لصف لاوطو ناضمر رهش لاوط

 فورعملاب رمألا قيبطت ىف ةغيلب ىعاسم لذب ةدملا هذه

 هتاوق دارفأ دحأ لوانت نأ تدخ 37 «ركنملا نع يهنلاو

 فلتخم ىلإ ناسارخ حتف أبن لصوو .هبيدأتب رمأ رمخلا
 تاره ىلإ نولصي رياشعلا ءاسؤرو ماكحلا ناكو ندملا

 . كلملا ةئنهتل

 لاجرلا ضعب ءامسأ (ريسلا بيبح) فلؤم ركذي

 ديع ماظن ريمألا مهنمو ةيكلملا فاطلألا مهتلمش نيذلا

 اوحنم ثيح ينسحلا دمحم نيدلا لامج ريمألاو يقابلا

 يذلا يئواسلا نمحرلا دبع يضاقلاو ةيرازو بصانم
 . ليعامسإ هاشلل اقفارم حبصأ

 ةثيدحلا ةيوفصلا ةموكحلا تناك يذلا تقولا يفو

 لك يفو .كبزوألاو نيينامثعلا لبق نم ًاراطخأ هجاوت



 نويوفصلا

 ةثيدحلا ةموكحلا هذه حاطت نأ نكمملا نم ناك ةظحل

 نيب ةكرتشم ةرماؤم وأ ءىجافم موجه ةطساوب نيوكتلا
 .نيتوقلا

 نامض يأ نودو ةعيشلا ءاملع ناك مايألا كلت يف

 ةعيشلا ماكحلا عم نونواعتي اوناك مهتايح لبقتسمل

 نئارب نم عمتجملا ذاقنإو يعيشلا بهذملا ذيفنتو قيبطتل
 يف ءاج ام كلذ ىلع ليلدلاو ,نيبصعتملا ماكحلا

 دعيبو ةيلاتلا تاونسلا ىف :لوقي ثيح (ريسلا بيبح)

 نيدلا مجن ريمألا ياو ةيشابلزقلا ةداقلا دحأ داهشتسا

 ةيناث رهنلا ءارو ام ماكح أرجت «ناسارخ يف يناثلا

 .تاره يف ةطلسلا راد وحن اوهجوتو ةيومآ رهن اوربعو

 ىلع نيدلا ءاملع ةحبذمو ةعيشلا ةحبذم لوح لوقيو
 اوؤدب مهنإف نيبصعتملا ةفئاط امأو «كبزوألا يديأ

 يلاهألاو راصنألا نم ةعامج اوقلأو ةياعسلاو زمغلا

 دمحم نيدلا سمش انالوم اولتقو باذعلا يف ءايربألا

 عماجلا نذؤمو ظعاولا هللا بيبح انالومو يخهبلا

 دادزيو دعاصتي ةنتفلا هذه بيهل ناكو رجانخلاو فيسلاب

 راد يف روميت دمحم رقتسا نأ دعبو «ةعاس دعب ةعاس

 ةسدقملا دهشم يف ناخ هللا ديبعو تاره ين ةنطلسلا

 ةثالث نع لقت ال ةدمل اومكحو ىرخألا تايالولا ضعبو

 ىلإ ةيكلملا تاوقلا لوصو برق ربخ ةأجف عاش رهشأ
 .ناسارخ دودح

 ةنس عئاقو ثادحأ ولمور كيب نسح حرشيو
 ثدحتيو تاره ىلع ناخ هللا ديبع بلغت امدنع ه5

 ناخلا نم رمأب موي لك يف» :لوقيو ةعيشلا ةحبذم نع
 يف صاخشأ ةتس وأ ةسمخ ىلتقي ناك هل ناميإ ال يذلا

 نييورقلا نإو عيشتلا ةمهتب تاره يف قوسلا ةباوب

 نم لك نوذخأي اوناك ةنوخلا ندملا ناكسو نيرفاكلا

 اذه نإ نولوقيو يضاقلا ىلإ ةوادع هنيبو مهنيب تناك

 ناك لوقلا اذه بسحبو «ةباحصلل ضرعتي لجرلا
 ةباوب ىلإ هنوبحسي ناكو مولظملا كلذ لتقب رمأي يضاقلا

 نحملا تغلب دقو .كانه هنولتقيو تاره ىف قوسلا

 تليلاو بيلا كادزاو ماكوتلا ةلوم موك هيف انوزأ

 .«ناسارخ فارطأ يف

 يئاتغجلا لالهلا انالوم لايتغا

 يكبزوألا ناخ ديبع نم رمأب عيشتلا ةمهتب

 جرخ نأ دعبو ناخ كبيش لتقم ىلع ةدم يضم دعب

 ناخ ديبع هجوت تاره ةنيدم نم يكلملا بكوملا
 لتقو دهشم ةنيدم لتحا نأ دعب تاره ىلإ يكبزوألا

 ناخ ديبع دشنأو .عيشتلا ةمهتب كانه يلاهألا نم ريثكلا

 ةنيدملا لخاد أرقت نأب رمأ مث ةعيشلل ةيئاجه ةيعابر
 ًادر ةيعابر دشنأف تاره يف كاذنآ يلالهلا انالوم ناكو

 يف هملاظم ىلإ هرعش يف راشأو ناخ ديبع ةيعابر ىلع

 1 .يلاهألا

 تناك يذلا (يئاتغجلا يلالهلا) يعيشلا ملاعلا اذه

 نع ةيلوؤسملاب رعش سانلا عيمج لوانتم يف هراعشأ
 ةددهم هسفن تناك امنيبو ةيعيشلا ةديقعلا نع عافدلا

 دشني ناك كبزوألا ةزوالج لبق نم ءاذيإلاو لتقلاب
 ديبع اهدشني ناك يتلا راعشألا ىلع ًادر ةحارصب هراعشأ

 .ةعيشلا ءانبأ بسو وجهب يكبزوألا

 اوغلبأ انالوم نوداعي اوناك نيذلا لاجرلا ضعب نإ

 ىف انالوم ءاقلإب ناخلا رمأف ناخ ديبع ىلإ راعشألا هذه

 ىلإ هب اوؤاج ةدشب هئاذيإو هبيذعت دعبو هبيذعتو نجسلا

 . كانه هولتقو تاره قوس ةباوب

 ةسدقملا دهشم يف كبزوالا ةنتف

 يرتشوشلا هللا دبع انالوم داهشتسا ةيفيكو

 ام نييوفصلاو كبزوألا نيب برحلا نارين تناك
 يذلا تقولا يفو سابع هاشلا دهع يف ةلعتشم تلاز

 «ةيلخادلا تافالخلا دامخإ يف لمعي سابع هاشلا ناك

 ناريإ قرش ىلع اوفحزو ةصرفلا كبزوألا لغتسا
 .ناسارخ يحاونو

 نمؤملا دبع ىلإ لئاسرب ثعبي سابع هاشلا ناكو

 ةرم بتكو ةعيشلا ملاظم ىلإ اهيف ريشي يكبزوألا ناخ
 سمش قارشإ ذنم . . .» :الئاق هلئاسر ىدحإ بناج يف

 مكحلا لوصو نمز ىلإ ةلالسلا هذهل ةمئادلا ةموكحلا

 نيملاعلا بر قيفوتب اننوؤش يف جاتحن نكن مل َيلإ اهيف



 .٠م

 كلملا كلام ىلإ انأجل انلاوحأ يفو دحأ تادعاسم ىلإ

 هللا تاولص مهيلع رشع ينثإلا ةمئألا حاورأب انعتساو

 اتفادهأ ىلإ انلصو مهتدارإ بسحو ءربكألا كلملا

 .«.. .اندصاقمو

 هدهعتو همازتلا نمض سابع هاشلا اهبتك ةلاسر يفو
 ناكم لك يف نيملسملا يلاهألا قوقحل ةينيدلا تاررقملا

 كلت ناكس نإ. ..» :جحلا ةضيرف ءادإل ةبسنلاب لوقي

 افرش هللا هداز مارحلا هللا تيبب فاوطلا اوررق ةيالولا

 مالسلاو ةالصلا هيلع مانألا ريخ ةنيدم ةرايزو ًاميظعتو

 ةئنتفلا مايق دوصقملا اذه ىلع لوصحلا نود لاح دقو

 نحنو ؛هللا دجاسم عنم نمم ملظأ نمو «نيبناجلا نيب
 كلملاو هاجلا بح ببسب يه برحلاو عازنلا نأب ملعن
 ءانأ ينيبو ةيزيكنجلا ةرسألاو نأشلا ميظعلا ناخلا نيب

 ةنيدملاو ةمظعملا ةكم قيرط نوكي نأ بجي اذاملف

 يف هللا دابعو نيملسملا لخد امف «ةقلغم ةفرشملا

 ءادأ نم نونكمتي ال ثيحب اننيب ماصخلاو عارصلا

 مكقتاع ىلع نوكيس كلذ لابو نإ ؛ةبجاولا مهرومأ
 .". . ءازجلا موي يف انقتاع ىلعو

 ةلاسرلا هذه يف ةبيطلا تاظحالملاو نيللا مغرو

 ناريإ دودح ىلع ناودعلاب ةيكيزوألا تاوقلا تماق

 تامجهلا ىدحإ يف ةعيشلا ءانبأ نم نيريثكلا اولتقو

 .ه92591/ ةنس ةسرشلا

 اوفحزو نوحيج رهن كيزوألا ربع ةنسلا هذه يف
 دهشم ةنيدم اورصاحو ناسارخو تاره وحن مهدونجب
 تالحملا يف يلاهألاو ةنيدملا مكاح رمأف ةسدقملا

 لوحو ةنئيدملا ىلإ لوخدلاب ةنيدملا ةيحاض يف ةعقاولا

 عافدلا يف نيكمهنم عيمجلا ناكو جاربأ ىلإ تارامعلا

 نيدلا ءاملعو تاداسلا نم ديدعلا رقتساو «ةنيدملا نع

 ةكرابملا ةضورلا يف يرتشوشلا هللا دبع انالوم مهنيبو
 يلاهألا ىلع مهطغض كبزوألا دازو ؛ةيوضرلا

 حمقلا ردايب يف رانلا اولعشأ مهنأ ىتح نيرصاحملا

 نوشتفي شيجلا لاجر ناكو «لوقحلا يف لالغلاو

 تناكو لوجتلا نم مهنوعنميو تاقرطلا يف يلاهألا

 هجاوتف ةنيدملا ىلع مجهت كيزوألا نم ةريبك تاوق

 نويوفصلا

 نمزيفكلا نهشعشاو يلاهألا نم ًاعافدو ةعّوافقتم

 رهشأ ةعبس ةنيدملا ةرصاحم ترمتساو نيعفادملا

 ضعبلا نأ ىتح ةعاجملاب نورصاحملا يلاهألا بيصأف

 (راثآلا ةواقن) فلؤم بتكو ةتيملا لكأل اورطضا مهنم

 :ًالئاق نيرصاحملا دهشم ةنيدم ناكس ةلاح نع

 نيرصاحملا ىلع رمألا قاض ...رمألارخآ. .»

 بالكلاو ةتيملا لكأ دح ىلإ يلاهألا رمأ لصوو
 ةياغ يف نيمثلا عاتملا اذه راص ةليلق ةدم يفو ةررهلاو

 يلاهألا مجه ءدحأ دي يف ةطق تدهوش اذإو ةزعلا

 ضعب لتق امبرو ةسرتفملا بالكلاك هيلع نيعئاجلا
 .«كلذ ببسب سانلا

 ضعب نإف لكشلا اذه ىلع لاحلا رمتسا املو

 مكاحلا ملع نودو ةيلبلا هذه اوقيطي مل نيذلا يلاهألا

 عمس املو ةنيدملا ىلإ كبزوألا اولخدأو ةرغث اوحتف

 اولعجو ةكرابملا ةحاسلا ىلإ اوؤجل ربخلا اذهب يلاهألا

 ًانصح اهيف ةدوجوملا ةرامعلاو ةيوضرلا ةضورلا نم

 ةنيدملا ىلإ كبزوألا نم ريثكلا لخد نأ دعبو ءمهل
 أدبو ةنيدملا ىلإ ناطلسلا لخدو ةنيدملا تاباوب اوحتف

 وحن اوهجوت كلذ دعبو يلاهألا لتقب هشيج دارفأ

 سانلا مهلتاقف بولسألا سفن اوسرامو ةرهطملا ةضورلا

 تناكو ةسدقملا ةضورلا يف ءاسملا ىتح حابصلا نم

 .مرحلا لخاد ىلإ تلصو نأ ىلإ يرجت ءامدلا

 اولقتعاو ةضورلا ىلإ كبزوألا لخد كلذ دعبو

 اذه لوقيو «لتقلل مهوجرخأو اهيلإ أجل ناك نم عيمج
 يلاهأ بيذعتو لتق يف اورمتسا كبزوألا نإ خرؤملا
 وأ نيفلأ نم رثكأ ىلتقلا ددع غلب ثيح مايأ ةثالث ةنيدملا

 كبزوألا نإف يلاهألا نم نولقتعملا امأو فالآ ةثالث

 رهنلا ءارو ام ىلإ نهملاو فرحلا بابرأ رباكأ اولسرأ
 .يرتشوشلا هللا دبع انالوم ءالؤه نيب ناكو

 انالوم ةيصخش لوح بتاكلا كيب ردنكسا لوقي

 ناك» : ىراخب يف هداهشتسا ةيفيكو ةيملعلا هللا دبع

 سرد هبابش لئاوأ يفو رتشوش كلملا راد يف هدلوم

 برعلا دالب ىلإ هجوت مث «زاريش ةدلب يف هنامز مولع
 يف ءاهقفلا ةصاخو ءالضفلاو ءاملعلا نم ريثكب عمتجاو



 نويوفصلا

 لوصأ يف لامكلا ةجرد ىلع لصحو لماع لبج

 دهشم ىلإ رفاس كانه نمو دشرتسملا داشرإو ؛ةعيرشلا

 رمتساو مامإلا ةرضحل ةكرابملا ةضورلا رواجو ةسدقملا
 قلخلا داشرإ يف فيرشلا ناكملا كلذ يف نمزلا نم ةدم

 بحاص سولج ذنمو «سانلا عيمج نم هب ًابحرم ناكو
 ظعاوملا هل مدقي هتلالج ءامدن نم ناك دهشم ىف ةلالجلا

 ميم, يف لمعت ةيكلبلا قاظلالا تناكو حئاضتلاو

 ةنس يف ةكرابملا ةعقبلا هذه تعقو نأ ىلإ تاقوألا

 ام ىلإ هوذخأو هولقتعاف ةيكبزوألا يديأ ىف ه1

 امل وير نيج ع اكن انو تراحم تدوم نعل اول

 ءارو ام مكاح نأ ريغ ةيقتلا مزتلا هنأ مغرو دالبلا كلت

 ًانعط هولتقف هلتق اوررق نييفنحلا نيدلا ءاملعو رهنلا

 هنامثج اوقرحأ لب كلذب اوفتكي ملو نيكسلاو رجنخلاب
 .«ىلاعت هثّدكك اراخب ةنيدم ناديم ىف فيرشلا

 نع نيعفادملا مهتفصب نويوفصلا كولملا ناك

 يتلا تامجهلا دصل ةيمامألا ةهبجلا يف نوفقي عيشتلا

 ىلعو نيبناجلا نم كبزوألاو نوينامثعلا اهب موقي ناك
 ام يصخشلا مهضعب كولس يف ناك اذإف ساسألا اذه

 ةعيشلا ءانبأ نإف ةعيشلا ءاملع نم مهب نعطلا يضتقي

 ام نوناعيس اوناك ناريإ ءاحنأ عيمج يف ةعيشلا ءاملعو

 عيمج ناكو كبزوألا ةنتف لالخ دهشم يلاهأ هاناع

 . عئاجفلاو ثراوكلا ةيحض نوحبصيس ءالؤه

 طاقن نوملعي اوناك ةعيشلا ءاملع نأ نم مغرلا ىلعو

 ةنايدلا ةامح مهتفصب مهنكلو نييوفصلا نيطالسلا فعض

 نأ مغر مهعم نواعتلاب نومزتلي مهنإف ةعيشلا ناكسلاو
 داهشتسالا ىلإ يدؤي نايحألا ضعب يف ناك نواعتلا اذه

 .هريغو يرتشوشلا هللا دبع انالومل ىرج امك

 كبزوألا يديأ ىلع اودهشتسا نيذلا ءاهقفلا نمو

 صاخلا بتاكلا لاق ام بسحو .«برعلا هللا لضف خيشلا

 دهشم ءايقتأو ءاحلص نم ًاهيقف ناك هنإف سابع هاشلل

 هلوح عمتجيف كانه ةعامجلا ةالص ميقي ناكو ةسدقملا

 نم ددعو وه دهشتس ادقو سانلا نم ريمغ ممج

 .كبزوألا تامجه ىف نينمؤملا

 ها

 الملا ذيمالت نم يلماعلا هللا فطل خيشلا ناكو

 موجه لالخ دهشم ةنيدم يف ناكو يرتشوشلا هللا دبع

 ةيمالسإلا مولعلا يسردم ةلمج نم ناكو اهيلع كبزوألا

 تامجه نم هتايح ذقني نأ نم نكمت هنكلو ءاهيف هقفلاو
 همسابو ناهفصأ ىلإ اهنمو نيوزق ىلإ رفاسف كبزوألا
 .ناهفصأ يف ريهشلا دجسملا ماق

 ءامد مالسإلا خيش حابأ ينامثعلا بناجلا يفو

 عجشر ضرحو ناريإ يف ةعيشلا دالوأو ءاسنو لاومأو

 ؛نييناريإلا عم برحلا ىلع بضاغلا يكرتلا ناطلسلا

 بناجألا نيفلؤملا دحأ نإ :ناريإ خيرات فلؤم لوقي
 صن هباتك يف لقن مالسإلا خيرات بتك يذلا نييبوروألا

 ناطلسلا نإ «ليعامسإ هاشلا ىلإ ميلس ناطلسلا ةلاسر

 أدبي نأ لبقو هتلاسر تارابع يف رمنتو ربجت ينامثعلا
 لتق نأب كارتألا نيدلا ءاملع ىتفأ هبرح ينامثعلا شيجلا

 . ًايحيسم نيعبس لتق نم لضفأ دحاو يناريإ يعيش

 ميلس ناطلسلا اهثعب يتلا لئاسرلا ىدحإ انه لقننو

 هللا مسب» :ناردلاج برح لبق ليعامسإ هاشلا ىلإ

 هللا دنع نيدلا نإ مالعلا كلملا هللا لاق ميحرلا نمحرلا

 وهو هنم لبقي نلف ًانيد مالسإلا ريغ غتبي نمو مالسإلا
 هبر نم ةظعوم هءاج نمو ؛نيرساخلا نم ةرخآلا يف
 كئلوأف داع نمو هللا ىلإ هرمأو فلس ام هلف ىهتناف

 نم انلعجا مهللا ؛نودلاخ اهيف مه رانلا باحصأ

 هللا ىلصو نيلاضلا الو نيلضملا ريغ نيدتهملا نيداهلا
 هبحصو هلآو ىمألا ىفطصملا دمحم نيملاعلا ديس ىلع

 نم نتايعسلا باطخلا اذه ردص ءدعي امأ ؛نيعمجأ

 مغر نيدلا ءادعأ عماق نيكرشملاو ةرفكلا لتاق بناج

 ةازغلا ناطلس نيقاوخلا ناجيت رفعم نيعارفلا فونأ

 ىلاعلا رصنعلا بحاص لداعلا كلملا نيدهاجملاو

 ناطلسلا ني ةيؤياب ناطلملا ني ءاع ميل ةاطلسلا
 دئاقلا مظعألا ميعزلاو مجعلا دئاق تنأ كيلإ ءدمحم

 ريمألا هنامز بايسأ رفاو هرصع كاحض مظعملا

 . ليعامسإ

 مهرسأب نودتهملا ءاملعلاو نيدلا ةمئأ ىتفأ دقل

 عم كدادتراو كرفكب نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر
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 ىلع كليبسو كلتق ىلع اوقفتا دقو كعابتأو كعايشأ

 ةيوقت لجأ نمو اننإف كلذ ىلع ءانبو داهشألا سوؤر

 ةعاطإو نيفوهلملا ةثاغإو نيمولظملا ةناعإو نيدلا

 ًالدب عردلا انسبل ةيكولملا بادآلا ةماقإو ةيهلإلا رماوألا

 ررح ..هقيفوت نسحو هللا ةيانعب ريرحلاو سلطألا نم

 . ةثامعستو نيرشع ةنس رفظملا رفص رهش يف

 لئاسر ىدحإ نع نيطالسلا تآشنم فلؤم ركذيو
 تعباتت املو . .» : ليعامسإ هاشلا ىلإ ميلس ناطلسلا

 ةالصلا اهئشنم ىلع ةيدمحملا ةمألا نأ رابخألا انيلع

 نيدلا ساسأ تيغلأ كنأو ةلضملا كؤارآ اهتللض ةيحتلاو

 ملو ءادتعالا ساسأ ىلع ملظلا ةيار تعفرو نيتملا

 نم وه امم فورعملاب رمألاو ركنملا نع يهنلاب فرتعت

 ليلحتي ةعيبشلا كيش ترئأو اهرئاعشو ةعيرشلا لوضأ
 ىلع مهتضرحو ةمرتحملا ءامدلا ةحابإو ةمرحملا جورفلا

 ترمدو ةلطابلاو ةمرحملا تارابعلا ىلإ تعمتساو ءكلذ

 ترمدو نائثوألاو مانصألل ًارود تينبو ًادجسم نيعبرأ

 «نيبملا ناقرفلا تربتعاو ةيلاعلا ةعيفرلا مالسإلا ناكرأ

 ىوتف ىلإ ًادانتساو ةعانشلا تعيشو نيلوألا ريطاسأ

 ةنسلا لهأ عامجإل ًادانتساو مالعألا ءاملعلل لقنلاو لقعلا

 ناميإلا نم ةمهلا ولع نأ ةيلاعلا انتمذ يف نإف ةعامجلاو

 تاداعلاو ديلاقتلا ىلع ءاضقلاو نانملا هللا نيد ةرصن

 انرمأ يف ثدحأ نمو» : هيككغ هلوق يف درو امك ةثدحملا

 هيلع سيل المع لمع نم» :ةياور يفو .«در وهف اذه يف

 ريدقتلاو ينابرلا ءاضقلا نأ امبو .«در وهف انرمأ

 ةضبق يف ةرجفلا ةرفكلا ةلجأ لجأ عضو دق ينادمصلا

 ءرمألا لاثتما انبجاو نم ناك دقف مربملا ءاضقلاك انرادتقا

 نإ انرداب دقف ء«ارايد نيرفاكلا نم ضرألا ىلع رذنال

 رفظملا انفيس ةلوصب ءيند لك رباد عطقل زيزعلا هللا ءاش

 ءارغلا ةعيرشلا راهنأ ةيقاس ىلع تتبن ةكوش لك ثاثتجاو

 ةلذملا ضرأ ىلع اهئاقلإو ءاقمحلا ةلقبلاك تحبصأو

 .(.. .راعلاو

 نيينامثعلا ماكحلا ءادع قمع زربت لئاسرلا هذه نإ

 سيسأتلا ةثيدحلا ةيعيشلا ةيوفصلا ةموكحلل يقطنماللا

 ةلودلا لخاد ةيسايسو ةيبهذم نيتوق نأ ىلإ ريشتو

 نويوفصلا

 ةعيشلا دض سانلا رعاشم لالغتسا ًاعم اتأدب دق ةينامثعلا

 ةعمس هيوشتل ةفيزملا رابخألاو تاعاشإلا رشنب اتأدبو
 . ةيعيشلا ةموكحلا

 ناطلسلا ةلاسر ىلع ليعامسإ هاشلا در يف ءاجو

 دعب ةرم انتءاج ةفيرش بيتاكم اذه دعب . . .» : ميلس

 اهتايوتحمو اهنيماضم تناك املو اهانملتسا ءىرخأ

 فرعن مل امم ءارتجالا ىلع ةينبمو ةوادعلا ىلع ةمئاق

 . هللعو هبابسأ

 اندادجأ راصنأ نم مه رايدلا كلت ناكس ةيبلغأ نإف

 كلتل انتبحم نأو رافغلا كلملا هللا مهمحر نيمركملا

 نأ بغرن ملو ةميدق اهنإ لب ةئيدحب تسيل ةرسألا
 يف ناك امك بارطضالاو ىضوفلاب دالبلا كلت باصت

 اذاملو بضغن نأ ديرن ال انلز امو نييروميتلا دهع

 . ميدق ديلقت نيطالسلا نيب ءادعلا نإف بضغن

 ةديلو يهو اهل ةبسانم الف ةقئاللا ريغ تاملكلا امأ

 مكيلع اهولمأ نيذلا نم نيدحلملا مكباَتُك دئاقعو راكفأ
 هذه اوبتك نيذلا نيينويفألا نيررحملا راكفأ ةديلو

 .«. .ةفاج ةسباي ةغمدأب لئاسرلا

 ميلس ناطلسلا ضرحم يجنخلا ناهبزور هللا لضف

 ناردلاج برحو ةعيشلا ةحبذم ىلع

 وه يجنخلا ناهبزور هللا لضف يناهفصألا ةجاوخلا

 قارعلا ىلإ هباهذ دعبف .ءبصعتلا يديدشلا ءاهقفلا نم

 جهن باتك ىلع درلا يف «لطابلا جهن لاطبإ» ةلاسر بتك
 لالتحا دعبو ه404 ةنس يلحلا ةمالعلل قدصلا

 بره ةعيشلل ةقباسلا هتوادعو هدقحل ًارظن هنإف قارعلا
 ينابيشلا ناخ دمحم ىلوتسا نأ دعبو ناسارخ ىلإ ًافوخ
 فلأو ناخ دمحم طالب ىلإ بهذ قطانملا كلت ىلع

 ةلاسر)و ء(ناخ ةمان بيش) :اهنم بتكلا ضعب

 راكب هما ةاههجر»و (ةقزاجلا

 هنبا طالب ىلإ هللا لضف بهذ ينابيشلا لتقم دعبو
 ةلسارم أدب كانه نمو رهنلا ءارو ام يف ناخ هللا ديبع

 هاشلا ةبراحم ىلع هل ًاضرحم ينامثعلا ميلس ناطلسلا



 نويوفصلا

 ناطلسلا ًاعجشم ةيرعشلا دئاصقلا مظني ناكو ليعامسإ

 ام نم اهلسريو ليعامسإ هاشلا عم برحلا ىلع ميلس
 . صاخ عاس عم رهنلا ءارو

 يميعز نيب قيسنتلاو محالتلل جذومن ثادحألا هذه

 يعيشلا بهذملا ىلع ءاضقلل ةيبهذمو ةيسايس نيتوق
 فقوملا اذه نإ ؛نيوكتلا ةئيدحلا ةيعيشلا ةموكحلاو

 ءاملع نيب تاقالعلا عفاد ىلع ًاباوج نوكي نأ نكمي

 عافدلل ابسانم ايرورض ادرو نييوفصلا ةموكحو ةعيشلا

 .نييعيشلا عمتجملاو بهذملا نايك نع

 ةعيشلا ءاملع ردهاشم نم

 ةيبرت ةرتف يكن ةمئألا ةايحل ةنس 77١ ةرتف تناك

 «ةيمالسإلا مولعلا يف رابك باحصأو بالط ليهأتو

 ةمئألا باحصأ دي ىلع اوذملتت ءاملع ةمئألا دعب رهظو

 .جهنلا اذهب اورمتسي يكل مهيعبات نم مهالت نمو

 : مهنمو

 وبأ يمقلا هيوباب نب ىسوم نب نيسحلا نب يلع ١
 حور نب يلع سيلجو رابكلا ءاملعلا نم وهو قودصلا
 هتافيلأت نم ءها؟١7 ةنس ىفوتملاو ةعبرألا باونلا دحأ

 نب دمحم هنبا رمتساو .ةمامإلا باتك ىلإ ةراشإلا نكمي

 فلأو ءهيبأ اطخ ىلع قودصلاب بقلملا نيسح نب ىلع

 ةيصولا تابثإ :اهنم ركذن ةمامإلا عوضوم يف ةذيدع ًابتك
 ةيرظن يضراعم شقانو «صنلا تابثإو ةفالخلا
 هيوب لآ ءارمأ دحأ ةلودلا نكر سلجم ىف ''0ةمامإلا

 00 ةنس ىفوتو

 خيشلاب بقلملا نامعنلا نب دمحم هدعب ىتأو ١

 دادغب نم ةبيرقلا اربكع يف ءه77 ةنس دولوملا ديفملا

 ركفملا اذهل ةيركفلا ةردقلاو ه4 ةنس ىفوتملاو

 : تاظحالم ةسمخ يف جردنت ميظعلا يرقبعلا

 ركذن ءمهعم هشاقنو نيملكتملا ءارآل هتفلاخم ١

 .ينالقابلا ركب يبأل هترظانم : كلذ نم

 «نارهط ءءاملعلا صصق : ينباكتت ناميلس نب دمحم فق
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 .نيقفاوملا ءاملعلا ءارآل ىلقعلا دقنلا ١

 .اهبيذهتو ةيمالسإلا مولعلا ميظنت

 . هقفلا لوصأ ملع حيقنت -4

 ةيسايسلا ةفسلفلاو ةماعزلا ةلأسم ىلع ديكأتلا 5

 . "(ةمامإلا) :مالسإلا يف

 ةدع دادغب يف هيوب لآ مكح ةرتف يف ديفملا فلأ

 يف حاضيإلا باتك اهنم ؛ةمامإلا عوضوم يف بتك
 رهشأ نم دعيو « ''ةمامإلا يف حاصفإلاو ةمامإلا

 ىفوتملاو ه700 ةنس دولوملا ىضترملا ديسلا هتذمالت

 ةعيشلا بهذم ددجم ةنسلا ءاملع هربتعاو ه7" ةنس

 ىلع لديل يأرلا اذه يفكيو «يرجهلا عبارلا نرقلا يف

 صاخلا هدهج ةليصح وه بقللا اذه ناكو 2« هتيمهأ

 . ىعيشلا هقفلل ةيمسر ةفص ءاطعإل

 ةنس ىفوتملا يسوطلا خيشلا هذيملت هدعب زربو

 بيذهتلا ّيّباتك فيلأت ىلإ ةفاضإلابو هه
 «ةمامإلا عوضوم يف «حصفملا باتك فّلأ راصبتسالاو

 مهئاذيإو ءايمعلا مهتابصعتي دادغب ةقجالسلا لوخد دعبو

 ةزوحلا سسأو فجنلا ىلإ هجتاو دادغب كرت خيشلل

 . ةنيدملا هذه ىف ةيملعلا

 دقو نيفلاخملا ةقيرط نالطب ىف ًاباتك فّلأ ءيرجهلا

 عم كين تيبلا لهأ نأش يف تايآ باتكلا يف ركذ

 فئارطلا ناونع لمحي رخآلا هباتكو .ةعسوم ةسارد

 ةنس سوواط نبا يفوتو ةفلاخملا دئاقعلا در يف وهو

 .ةلحلا ىف نفدو 2 4

 ةنس ىفوتملا ىسوطلا نيدلا ريصن ةجاوخلا

 ةيمالسإلا ةيسايسلا ةفسلفلا لاجم يف فّلأ ههالالا

 ةمامإلا لوح هتايرظن ببسبو «(ةمامإلا) ناونعب ًاباتك
 خيشلا لثم نيقباسلا ءاملعلا نيب لصو ةزمه حبصأ

 رشن رتفد ءنارهط « نيمسح دماح ريم : يميكح اضر دمحم )١(

 .27/ ص 08 « يمالسإ كنهرف

 6 ص ءاملعلا صصق (؟)
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 ينأي هدعب ام يف ةعيشلا يف اوزرب نيذلا ءاملعلاو يسوطلا

 ةنس دلو « ىلحلا ققحملا تخأ نبا ىلحلا ةمالعلا هدعب

 ةماركلا كبح باتك هل هه هلم كوتا ه7

 لوألا ديهشلا هدعب رهظو .ةمامإلا يف ًاضيأ وهو

 بتك ةدع فلأ «ها/14 ةنس دهشتسملا يكم نب دمحم

 هقف بتك هيقف لوأ ربتعيو ءهقفلا يف ةعمللا باتك اهنم

 . ةعيشلا

 ةحضاو ةيؤر ءاطعإ يف مهم رثأ ةيهقفلا هتافيلأتلو

 ءاملع ريهاشم ةريس ىلإ ارظنو .يعيشلا هقفلا لوصأل

 نم ةمامإلا عوضوم ناك :ًالوأ :لوقلا نكمي ةعيشلا

 ءاملعلا ثحبو مامتها رادم امئاد ةيعيشلا تادقتعملا ةهج

 نكل ةعيشلا تادقتعم ناكرأ دحأ تناك نإو ةمامإلا نأل

 عسوأ ىنعم اهل امنإو مكحلا ةلأسمل ةفدارم تسيل

 ةرجش نوصغ رغصأو اهنم عرف مكحلا نإ لوقلا نكميو
 .ةمامإلا

 اذه هل اندقع يذلا انعوضومب أدبن ديهمتلا اذه دعبو

 :وهو ثحبلا

 يوفصلا رصعلا يف ةعيشلا ءاملع ريهاشم

 ىلإ ردابتي يوفصلا رصعلا ءاملع ركذي امدنع
 نيذلا لماع لبج ءاملع ىلإ ردابتي ام لوأ نهذلا

 نأ انيلع نوكيف رصعلا كلذ يف ناريإ ىلإ اورجاه

 نم عسوأ يه مهخيراتب ةطاحإلا نكلو ءمهنع ثدحتن
 رابك نم اورجاه نيذلا ددع نأل باتك اهمضي نأ

 ءيوفصلا رصعلا يف ناريإ ىلإ لماع لبج ءاملع

 ةريس ةسارد نأ ىهيدبلا نمو . “"صخش ٠١٠١ لداعي

 ىلإ نييلماعلا ءاملعلا ةرجه تناك دقل :نيمألا نسح لوقي )١(

 ءاعدتسا ةرجهلا ىلإ مهعفاد ناك مسق :مفاود ثالث تاذ ناريإ

 يلع خيشلا وه قيرفلا اذه ءاملع رهشأو ؛مهل ةيوفصلا ةلودلا

 . يكركلا

 اذه ءاملع رهشأو .هتايح ىلع فوخلا هعفاد ناك مسقو

 رثاف ًاسجوتم يقب ء يلع نب نيدلا نيز يناثلا ديهشلا هذاتسأ

 .نامألل ًابلط ناريإ ىلإ ةرجهلا

 نويوفصلا

 ءاملعلا نم ًاددع انرتخاف ةنكمم ريغ ءالؤه لك ةايح

 ىلإ مهانمسق لضفأ لكشب مهيلع فرعتللو .نيرخآلا

 «بصنم يوذ ءاملعو ذوفن يوذ ءاملع ءنيمسق

 بصانملا نع نيديعبلا ءاملعلا مامتها رثكأ ناكو

 . سيردتلاو فيلأتلا ىلإ ًافرصنم

 :ذوفنلا وود ءاملعلا :فلأ

 :يزيربتلا ينسحلا باهولا دبع ديسلا ١-

 بصنم ىلإ لصوو ةعيشلا ءاهقف ربكأ نم ناك
 «ناجيبرذآ يف بوقعي ناطلسلا دهع يف مالسإلا خيش

 قلقب رعش مكحلا ىلإ لوألا ليعامسإ لوصو عمو

 نيسح ناطلسلاب قحتلاو تاره ىلإ هجتاف .ءفوخو

 ليعامسإ همّرك ازريم نيسح يفوت نأ دعبو ارقياب ازريم

 يملعلا حومطلا ةرجهلا ىل مسقل ١ ا ةرجهلا ىلإ هعفاد ناك ثلاثلا مسقلاو
 ناك يذلا رحلا نسح خيشلا وه قيرفلا اذه ءاملع رهشأو

 يف اهقيقحت عيطتسي ال هنأ كردأ ةديعب ةيملع حماطم اذ

 ردصأ نأ ناكف عساولا طيحملا ىلإ رجاهف ةيلماعلا ةيرقلا

 . لئاسولا ريغو لئاسولا باتك

 اورجاه نيذلا ءاملعلا ددع رّدق ثحبلا اذه بحاص نأ ىلع

 هنأ دب الو ءملاع (١١١6١)ب ناريإ ىلإ لماع لبج نم

 نحن فرعن ال ةقوثوم رداصم ىلإ ريرقتلا اذه ىف دنتسا

 ءةيعماج ةلاسر ىف كلذ دروأ ثحبلا اذه بحاصو

 مساو ةمسا يلهج ببسو ءهمسا تدقف ينأ ينفسؤيو

 تابتكم يف يثحب لالخ تأ كلذو فيرط بيس ةلاسرلا

 تاكردتسملو فراعملا ةرئادل رداصم نع نارهط تاعماج

 ثحب اهيف ةلاسر عقو اميف يدي يف تعقو «ةعيشلا نايعأ
 ينمزالب ناك دقو «ءيوفصلا رصعلا ىلإ ةعيشلا ءاملع نع

 ىلإ ةيبرعلا ةغللا ديجي قيدص رداصملا نع شيتفتلا يف
 هيلإ دهعأ تنكو ءةيسرافلا هتغل عبطلاب هتداجإ بناج
 .رداصم نم هدجأ امم هريوصت ىلإ جاتحأ ام ريوصتب

 ىف ءاملعلا ثحب ةيعماجلا ةلاسرلا نم ىنمهي ام ناكو

 ثوحب عم ثحبلا اذه ريوصت هيلإ تبلطف «يوفصلا رصعلا
 ءامسأ ىلإ ريشي نأ نود روص ام روص نأ ناكف «ىرخأ

 ىلإ تدع نأ دعب الإ كلذ ىلإ هبتنأ ملو «ثوحبلا باحصأ
 يمامأ اذإف ءرداصم نم يدل ام فنصأ تذخأو توريب

 1 .اهبحاص مسا ركذ نود رداصملا



 نويوفصلا

 ىدل ًاريفس ليعامسإ هاشلا هثعب مث ءهقلق بابسأ تلازف

 مارتحا عضوم ناك ءدبلا يفو ينامثعلا ميلس ناطلسلا

 يعصي يا تاو درع وب حا ءناطلسلا

 دج وهو ."'”دهشتسا نأ ىلإ نجسلا يف لظو ناطلسلا
 نمز يف هدالوأ رقتساو .زيربت يف ةيباهولا دبع تاداسلا

 ةنطلسلا راد يف ةدع نكعانم اتلفتتاو لوألا سابع

 هنأ ريق هيه هبا وكف: نم ةلانع نأ :ىلج + ""ريرم
 هاشلا هثعب :«"”ه977 ةنس ميلس ناطلسلا ىفوت نيح

 يزاعتلا غلبيل ناميلس ناطلسلا ىدل ًاريفس ليعامسإ

 ةدوعلا نم ناطلسلا هعنم نأ دعبو ناطلسلل ىناهتلاو

 نم راجت ةطساوي اهثعبو هدالوأل لامير يفك يع

 يف ةلاسرلا تدرو دقو ةلاسر هيلإ هدالوأ لسرأف ءزيربت

 . '؟”خيراوتلا ةصالخ باتك

 ةنس ناك ًاريفس هنييعت نأ ريسلا بيبح باتك ىف ركذو

 تاييسأ نلإ فلؤتلا ريشي نأ قوخ خف 0

 ةصالخو خيراوتلا بل باتك يف ركذ نيح يف «نييعتلا
 ودبيو ' '"اريفس هلاسرإ ةنس يه ه7 ةنس نأ خيراوتلا

 رداصملا ريشت هريصم نعو «حصألا وه خيراتلا اذه نأ

 عضو دقو :"””ةايحلا ديق ىلع ه٠97 ةنس ناك هنأ ىلإ

 ةافو دعب اهنم *”جرخأ هنكلو هيف تومي يكل رئب يف
 .ناطلسلا

 .7؟16 ص هب زور ج ةمجرت .؛تيلضف هار ناديهش )١(

 .167 ص لوألا ج «يسابع يا رآ ملاع خيرات (9)

 ةنس لوألا ميلس ناطلسلا ىفوت رداصملا ةيقب لقن ىلإ ًارظن ()

 ىلع يقبو ناميلس ناطلسلا شرعلا ىلع سلج هدعبو ه5

 نم مالكلا اذه ينيمألا خيشلا لقن ء«ه9ا/4 ةنس ىتح مكحلا

 .ريسلا بيبح باتك

 ناسحإ رتكد حيحصت «خيراوتلا ةصالخ :يمق دمحأ يضاق (:1)

 .117 ١155 ص ١ ج 89*21 ءنارهت هاكشناد «يقارشإ

 ء4ج #0178 ءمايخ ؛نارهت ءريسلا بيبح :ريم دناوخ (0)

 .5094 ص

 فيطللا دبع نب ىيحيو ١1١ ص ١2ج خيراوتلا ةصالخ (5)

 .414 ص 1737 داينب «ينيوزقلا

 1١4. ص 4 ج ريسلا بيبح (0)

 .188 ص .” ج ءءاملعلا ضاير (4)

 يف شاع .«سراف هدلب ءايقتأو مظاعأ كلس يف ناك

 ىف ه٠97 ةنس نكسي ناكو يوفصلا رصعلا لئاوأ

 ناك يتلا ةرتفلاو اهيف مولعلا سيردتب لغشناو ناشاك

 ةاضقلا عم بذاجتلل ةنداصم تناك ناشاك يف اهيف نطقي

 هذه يف سانلا ناكو ناريإ يف ةعيشلا ريغ نم نيتفملاو

 نكي مل هنأ عمو ةيعرشلا مهلئاسم هدنع نوحرطي ةرتفلا

 هؤارآ تناك ةيمامإلا بتكلا نع ًاديعب ناكو هقفلاب ًاريبخ

 هيلع نوحرطي نيذلل هاواتف بتكي ناكو «ةميلس

 ىلإ لاعلا دبع نب يلع خيشلا لصو نأ ىلإ ؛مهلئاسم

 ىلع ةقيطنم اهآر ىواتفلا ىلع علطا نأ دعبو ناشاك

 . يعيشلا هقفلا ءاملع ىواتف

 هراثآ نمو .''”ه9ه5ال ةنس يرضخلا يفوت

 ىرخألاو باتكلا ةحتاف ةروس ريسفت :ىلوألا «ناتلاسر

 ةجاوخلا مساب اهفلأ ًاثيدح نيعبرأ ىلع ةلمتشم

 . ””تازهب ةنظلتتلا ناذ: ىلإ امهلسراو "”ىجراكلا

 ءاهقفلا نم يليبدرألا دمحم نب دمحأ ١"

 مولعلا سردو عرعرت نأ دعبو «ليبدرأ ةنيدمب يوفصلا

 ًاعجرم اهيف رقتسا مث ةساردلل فجنلا دصق ةيئادتبالا

 .ًاريبك
 هيلع اوجرخت نم نيبو يناثلا ديهشلا هتذمالت نم

 ركذ نكمي هتافيلأت نم ؛«'*”يرتشوشلا هللا دبع المو

 حرش يف ناهربلاو ةدئافلا عمجمو ةعيشلا ةقيدح بتك

 . ناهذألا داشرإ

 «يخيرات تابتاكم دانسإو «همان ةعومجم : يباون نيسحلا دبع )١(

 .98 ص ١6٠. .كنهرف داينب

 نكس يوفصلا رصعلا لئاوأ يف ذوفنلا يوذ ءاملعلا نم ناك (7)

 . تاره ةنيدم

 11١. ص ء4 ج ريسلا بيبح (؟9)

 1١١5. ص ء.١ ج ؛تانجلا تاضور (4)



 ءاملعلا رابك نم ناك ؛يرتشوشلا هللا دبع الم

 .كولملا نم هدعب نمو بسامهط ناطلسلا مكح ةرتف يف
 زاريش يف ىلوألا هتسارد سردو رتشوش يف هتدالو تناك

 ىلإ داع مث هئاملع نم دافتساو لماع لبج ىلإ دصق مث

 مجاه املو «سيرذتلاو داشرإلا كانه ىلوتو دهشم

 رهنلا ءارو ام ىلإ هوذخأو هيلع اوضبق دهشم كبزوألا
 ةنيدم ةحاس ىف هدسج اوقرحأو كانه دهشتساو

 دهشم يف هتماقإ ءانثأ يرتشوشلا ناك ك7 عزاختب

 .ناسارخ يف ةيملعلا ةزوحلا نع ًالوؤسم

 ملكتمو هيقف ملاع : يناشاكلا هللا حتتف الملا -5

 ارسفم ناكو بسامهط هاشلا رصع يف شيعي ناك «رسفم
 يف نيقداصلا جهن باتك هتافيلأت نم ءنآرقلا يف ًاعراب

 «ةيسرافلا ةغللاب جهنملا ةصالخ ريسفتو نيفلاخملا مازلإ

 هنأ ءاملعلا ضاير نع ًالقن تانجلا تاضور فلؤم لوقي

 ءاملعلا ضاير فلؤم ركذي ملو :«©"5ه994 ةنس يفوت

 مامتإ ىلإ ريشي امنإ ةنسلا هذه هتايح ةريس ليذ يف

 .")ه98910 ةنس يأ ريسفتلا

 دمحم نيدلا سمش رقاب دمحم ريم :دامادريملا 5

 صلختملا :دامادريمب روهشملا يدابآ رتسألا ىنيسحلا

 باتك وه هتايح ةريس ركذي ردصم مدقأ ؛يمالك قارشإب
 ارصاعم باتكلا فلؤم ناك ؛ سابع يارآ ملاع خيرات

 هحورش عمو بتك يذلا لك عم نكلو .دامادريملل

 نأ ربتعن نأ نكمي نكلو «هتدالو ةنس ركذي مل ةطوسبملا

 بتكلا ريشتو ءه9577 ىتح 1058 نيب تناك هتدالو

 دبع نب نيسح خيشلا اهاطعأ يذلا ةزاجإلا ىلإ ةيخيراتلا

 نيب ناك هنأ انضرتفا اذإو ءه947 ةنس دامادريمل دمصلا

 ةدالولا خيرات قبطني كلذبف ءرمعلا نم ةنس 5 وأ ٠

 .'*”روكذملا خيراتلا ىلع

 ةنس ةسدقملا تابتعلا ةرايزل يفص هاشلا قفار دقو

 )١( صاءاج ءارآ ملاع خيرات 2166 164.

 .59؟ ص (25 ج تانجلا تاضور ()

 5١4. ص ء4 ج ءءاملعلا ضاير (5)

 51٠. ص 25 ج .«تانجلا تاضور :يراسناوخلا رقاي دمحم (8)

 نويوفصلا

 يذ يف يفوت ىتح رخآ لزنم ىلإ لزنم نم هاشلا
 كزقي ؛ يف عقدق فحتلا ىلإ هدسع لسرأو «لفكلا

 .'"32ه١51١١1 ةنس ىفوت هنإ ىنباكتتلا

 : هتافلؤم نم

 ةفسلفلاو ةمكحلا ىف تاسبقلا ١

 ةيهلإلا ةمكحلا ىف نيبملا قفألا ١

 ةيمامإلا ثيداحألا حرش يف ةيوامسلا عئاورلا

 نآرقلا ريسفت يف ىهتنملا ةردس -؛

 يشكلا لاجر حرش

 :يدابا رتسالا ظعاولا نيسح ناطلس ىلوملا -

 ىئاهبلا خيشلا ةذمالت نمو دئاقعلاب ملاعو هيقف ثدحم

 هشونأ موجهل ةنراقم هتدالو تناك ه6 ةنس دلو

 ىف دهشتسا «ةقطنملا كلت بهنو دابآرتسا ىلع ناخ

 ,"0ه178١١ ةنس يوفصلا ناميلس هاشلا مكح لئاوأ

 ./*”نينمؤملا ةفحت مساب لوصألا يف باتك هتافيلأت نم

 ةنيدم ىف دلو :يرتشوشلا هللا دبع نيدلا زع الملا -

 سدقملا سرد نم دافتساو فجنلا ىلإ رجاهو رتشوش

 مث كانه ةرتفل نكسو ناهفصأ ىلإ داع مث يليبدرألا

 .ناهفصأ ىلإ داع مث دهشم ىلإ رجاه

 ريملاو يسلجملا يقت دمحم الملا هذيمالت نم

 لوقلا نكميو .لاجرلا باتك فلؤم يشرفتلا ىفطصم

 هنأل ثيدحلاو هققلا رشنب اوماق نيذلا ءاملعلا نم ناك هنإ

 يف ةنس رشع عبرأ هتماقإ لالخو ناهفصأ ىلإ داع امدنع

 ه٠ نم رثكأ ةينيدلا مولعلا وملعتم نكي مل ناهفصأ

 ىف ةسردم سابع هاشلا ىنب هحارتقابو .صخش

 354 ص 3 2 « تانجلا تاضور )000(

 .8”79 ص ء.ءاملعلا صصق (؟)

 57١. ص «تيلضف هار ناديهش .ينيمألا (*)

 .508 ص ء'' ج ءءاملعلا ضاير قد



 نويوفصلا

 باتك فلؤم نظيو ءاهيف سيردتلاب ماقو ءناهفصأ
 دي ىلع دهشتسا يذلا صخشلا سفن هنإ ءاملعلا صصق

 نيمسإلا قافتا كلذ يف ببسلاو ناسارخب كبزوألا

 امم امهتايح يف ىرخأ ةريثك تاكرتشم دوجو ىلإ ةفاضإ
 دعنا و فل ايلا رك ذملا فلؤملل هعم ليخ

 : هتافيلأت نم -

 يكركلا ققحملل دعاوقلا حرش ١

 يلحلا ةمالعلل داشرإلا حرش ىلع ةيشاح -"

 ةعمجلا ةالص بوجو يف ةلاسر -”

 .ه١1١٠١ ةنس يفوت

 ءافرعلاو ءامكحلاو ءاملعلا نم : يكسردنف ريملا -

 نم نكلو هتدالو خيرات لجسي مل «ةرتفلا هذه يف رابكلا

 يئاهبلا خيشلا لثم ةفورعم تايصخش رصاع هنأ دكؤملا

 امدنعو مولعلا سردي ةرتفلا كلت يف ناكو «دامادريملاو

 دنع يكسردنف ريملا ذملت ناهفصأ ىلإ اردص الملا بهذ

 يف فالتخالا نأ انضرتفا ولف «ةثالثلا ةذتاسألا ءالؤه

 لوقلا نكمي ةنس ةرشع سمخ ىلإ رشع نيب وه مهرامعأ
 ءه١٠141 ةنس دودحب تناك يكسردنف ريملا ةدالو نإ

 ؛يأرلا اذهل ًاديكأت ضايرلا باتك فلؤم لوق ربتعيو

 نم كسردنف ةيرق ىلإ بوسنم وهو ةنس 8١ ريملا شاع

 . اهنع ًارتموليك رشع ينثا دعبتو دابآ رتسا ىرق
 لان دقو يفص هاشلاو سابع هاشلا رصع يف شاع

 ارم اكون دليلا ىلإ اريكق رئاتبو بف دب نام هناك

 نع هدعبت مل كولملا دنع هتناكم نكلو ءاهماكح دنع

 ناك ثيح ةسناؤمو ةرشاعم ءاطسبلا سانلاب طابترالا

 هاشلا كلذب ضرع دقو .مهعم تاقوألا ضعب يضقي

 ءاملعلا ضعب نأ تعمس» :لاقف هروضحب سابع

 نودهاشيو يهاقملا ىلإ نوددرتيو ةلفسلا نورشاعي
 باجأف «كراعملا لوح يرجت ىتلا ةليمجلا ريغ باعلألا

 ددرتأ انأف يحتم رقت مكدلاب ىذلا نإ» :لاحلا يف ريملا

 .؟كانه املاع رأ ملو ةلفسلا ىلع

 قارشإلا ةمكح يف هتاصاصتخا ىلإ ريملا ةرهش دوعت

 رابك نم ناكو «ةيعرشلا مولعلا يف ًافيعض ربتعا دقو

 مه.7

 اذه سيردت نم فدهلاو يناتسرهشلل لحنلاو للملا

 تناك امبرو بهاذملاو للملا نع ةركف ءاطعإ باتكلا

 نيب ةدحولا حور ءايحإ باتكلا اذه ميلعت نم هتياغ

 «نيمللبسلا

 «ىنيثانلا اعيفر ازريم ديسلا لثم رابكلل ًاذاتسأ ناكو

 ١١ هاةنس قرت مع ريع يراسوكلا نسصالار
 . مظعم روزم هربقو ناهفصأ ةنيدمب

 : يه هتافيلأت -

 ةيوفصلا خيرات ١

 اهيف قيقحتلاو ةكرحلا ةلوقم -"

 ركذو مولعلا ةقيقح يفو ةعانصلا يف ةلاسر "

 اهيف تاعوضوملا

 دنهلا ءامكح بتك نم ةراهملا باتك حرش 4

 كوج حرشب فورعملا

 باتكو انيس نبال ءامشلا باتك سسيردت يف ةذتاسألا

 ورسخح رصانل ةروهشم ةديصق نيمضت 5

 : يسيملا يلماعلا ميركلا دبع نب هللا فطل خيشلا -

 ناوفنع يف رفاس هئاهقفو رصعلا اذه ءاملع رابك نم ناك

 سرد نم دافتساو كانه ةرتف ىضفو دهشم ةرايزل هبابش

 لاجم يف ةنيدملا كلت ءاملعو يرتشوشلا هللا دبع خيشلا

 ةنتف ةيادب عمو ءاهيف نيسردملا نم حبصأ ىتح هقفلا

 ىلإ هجتا مث كانه سيردتلاب ماقو نيوزق ىلإ بهذ
 لمحي يذلا دجسملا يف سيردتلاب رمتساو ناهفصأ

 ةنس هؤانب متو سابع هاشلا رمأب هل ينب يذلاو ؟''همسا
 اها ةنس يفوت دقو ه٠

 ميهاربإ نب دمحم نيدلا ردص :اردص الملا

 نم ربتعي .اردص ًالملاب فورعملا يزاريشلا يماوقلا

 ه١٠48 ةنس دلو «ةيمالسإلا ةيركفلا تايصخشلا مهأ

 ذيتاسألا رابك نم حبصأ هتسارد متأ نأ دعبو زاريش يف

 هجاو ةمكحلا ىف هتايرظن ضعب ببسبو ةرتفلا كلت ىف

 يف نين ةلوعلا رابخا :3أ نلإ ءاملعلا نم دنع فيقع

 )١( ص كج «تانجلا تاضور .



 نويوفصلا ه4

 لمأتلاب اهاضق ءمق ةنيدم نم ةبيرقلا كهك ةيرق
 ةقمطتملا مكاح ناخيدرو ةوعدل ةيبلت داع مث «قمعتلاو

 .'3ه٠86١٠١ ةنس ىتح فيلأتلاو سيردتلا مزالو

 اودعتبي نأ دي ال نيعم عوضوم يف صصختلا نودويو

 «ةهفات رومأ يف مهتاقوأ فرصو نييداعلا سانلا ةايح نع

 انأ» :ًالئاق هومواق نم عم رمألا نيهلأتملا ردص حضويو

 مهو ةقيقحلا ىلإ رظنلا نع مهنيعأ نومعي سانأ ريسأ

 ةعدي مهرظن يف ريكفتلا نإ «ةفرعملا مهف نع نورصاق
 تررطضا كلذل ءالالض مهل سانلا ةفلاخم نوروصتيو

 ال ةقطنم يف رقتسأ نأل ةبيخم لامآو روسكم بلق عم

 : 7و انهنف ىلارع

 .بيغلا حيتافمو داعملاو أدبملا هتافيلأت نم

 ناك :يناهفصألا يسلجملا يقت دمحم الملا -

 ثيدحلا ىف زرب دقو «ىفص هاشلاو سابع هاشلل ًارصاعم

 دالوأ ةثالث هل ناكو ”٠٠١ ةنس دلو «ثيدحلا لاجرو

 خيشلاب ريهشلا يناثلا يسلجملا دلاو وهو «تانب عبرأو

 ناك يئاهبلا خيشلاو داماد ريملا ةافو دعبو ءرقاب دمحم

 . "””ناهفصأب ةعمجلا ةمامإ ىلوتي ملاع لوأ

 : هتافيلأت نم -

 نيدلا ماكحأ ةفرعم يف نيقتملا ةقيدح ١

 ةيداجسلا ةفيحصلا ةيشاح "

 ثيدحلا بيذهن حرش

 .ها١٠١ا/١ ةنس ناهفصأ ىف ىفوت

 فورعملا ىضترم نب دمحم : ضيفلا نسحم الملا

 مايأ يف بهذ «بيبطو يرابخأ ملاع : يناشاكلا ضيفلاب

 دادع يف ناك «زاريش ىلإ مث مق ىلإ ناشاك نم هبابش

 . 98 ص .ه َج «ءاملعلا ضاير )00

 هم يرظن :ةوكشم نيسحلا دبع نع القت رافسألا اردص الم )١(

 .نارهط «يزاريشلا نيدلا ردص ةفسلف

 7586-511 نص م'؟ 2 «تانجلا تاضور (*)

 نم ودبي امكو «هتنبا نم جوزتو اردص الملا ةذمالت

 ناشاكب يفوتو رمعلا نم نينامثلا زواج دق هنأ هتافيلأت
 ْ .ها٠9١٠ ةنس

 تايرظن حرطو ةيملعلا هتايح يف ةريثك ًآبتك فّلأ

 صصق فلؤم لوقي امكو .ءانغلا باب يف اهنم ةديدج
 هيلإ بسن دقو «ًازئاج ءانغلا ربتعي ضيفلا نإ ءاملعلا

 تانجلا تاضور باتك بحاصو فوصتلا ىلإ ءامتنالا

 ال «ةفيرطلا ىتاملك» هباتك ىف هسفن وهو كلذ هنع ىفني

 ١ ْ لا

 نيدلا لامج نبا نيسح اقآ : يراسنوخلا ققحملا

 دلو «رابكلا ءاملعلاو ءالضفلا نم يراسنوخلا دمحم

 ناهفصأ ىلإ راسنوخ ةيرق نم رفاسو ءه5١١٠ ةنس

 كلم ةجاوخلا ةسردم لخدو ءدشرلا نس غلبي نأ لبق

 هللا فطل خيشلا دجسم راوج يف عقت تناك يتلا

 امأ ؛هنم زيجأو لوقنملا مولع يف يسلجملا نم دافتساو

 هذيتاسأ نمو «يكسردنف ريملا هذاتسأ ناكف لوقعملا يف

 راص مث ةنس ١7 ةدم هيلع ذملتت يراوزبسلا ققحملا

 مامتها رادم ناك هنإ لاقي ''"ةسردملا كلت يف ًاسردم

 رفاس اذإ ثيحب «هب قثي ناك هاشلا نإو ناميلس هاشلا

 «دالبلا ةرادإ ىف هنع بوني نأ ققحملا نم بلطي هاشلا

 رشي مل نيحلاصلا ضاير باتك بحاص هذيملت نأ ًاملع
 نم «مالكلا اذهل نانئمطالا نكمي ال اذهل «كلذ ىلإ

 يلع الملاو يرئازجلا هللا ةمعن ديسلا نم لك هذيمالت

 يتنس نيب يفوت «يلجتب فورعملا يزاريشلا اضر
 . "24 وأه 8

 حرش ىلع ةيشاح «سومشلا قراشم :هتافيلأت نم

 .رايتخالاو ربجلا ىف ةلاسر «تاراشإلا

 ىسيع ني هللا دبع :ىدتفألا هللا دبع ازريملا

 رصع ءاملع نم يدنفألاب روهشملا يزيربتلا يناهفصألا

 رفاس «هيمزالمو هسرد يرضاح ءالضف نمو يسلجملا

 )١( ص اء ج «تانجلا تاضور 156 157,

 هم ص 2, ج «ءاملعلا ضاير فق



 نويوفصلا

 امدنعو «مارحلا هللا تيبب فرشت دقو ندملا نم ريثك ىلإ

 بهذ مث «ةكم فيرش نيبو هنيب فالتخا عقو كانه ناك

 ىلإ راشأو ينامثعلا ناطلسلا نم برقتو لوبنطسا ىلإ
 ينامثعلا ناطلسلا نم بلطو هل فيرشلا ةلماعم ءوس

 ,'”هلحم رخآ ًاصخش نّيعو هبلط ناطلسلا ىّبلف هلزع

 نم ثلاثلا دلجملا ةيشاح ىف هتايح . . . يدنفألا بتكو

 يف انأو يبأ يفوت» : ندكلا اذه اهلاملا فان باتك

 ةعياسلا يف تنكو يمأ تيفوت هدعبو رمعلا نم ةسداسلا

 ءرفعج وبأ ازريم يخأ يرمأ لفكت كلذل ءيرمع نم

 لثم ءاملعلا رابك دنع تاراشإلا حرش باتك تسرد دقو

 ترزو رفسلا يف يتايح فصن تيضقو ناطلس ةفيلخ

 قارعلاو ناسارخو ناجيبرذآو «مورلاو مجعلا دالب رثكأ
 نيعبرألا يرمع زهان ه7 ءرصمو ماشلاو سرافو

 ةرتف تيضقو يتايح نم ةسماخلا يف انأو رفسلاب تأدبو
 يف تاونس ةدع تنكس مث ناهفصأ يف يبابش

 ءاملعلا ضاير هباتك يف ديشي وهو ؛'””ناجيبرذآ
 رقاب دمحم ركذي كلذكو .هنم هتدافتسا ةرثكل يسلجملاب

 نم ركذيو يراسناوخلا نسح اقآو يراوزبسلا نمؤم
 رحلا خيشلا ةعيشلا لئاسو باتك فلؤم تاورلا هخياشم

 ةركذتو خيرات باتك فلؤم يلع دمحم خيشلاو يلماعلا

 هتافيلأت نمو هه70١١ ةنس يدنفألا يفوت «نيزحلا

 رسم نع حيخلا الع ةايسصت م ف اهلك حيفا

 .ءادهشلا ةضورو "ه8 هدد تعم ىيفاعل [ليقلا

 :بصانملا ووذ ءاملعلا : ب

 انذخأ ءاملعلا نم ةئفلا هذه ةايح ةريسم ركذ ىف

 يهو ةرتفلا كلت يف ةجراد ةمهم بصانم ةثالث فيرعتب
 . يضاقلاو مالسإلا خيشو ردصلا

 : ةرادصلا بصنم اولوت نم رهشأ نم

 هايإ هألو يذلا ىناليجلا نيدلا سمش انالوم ١

 ةيبرحلا هنا زايطتنا كلر ه1 ةنس لوألا ليعامسإ هاشلا

 ١6 ص 25 ج .ءاملعلا ضاير ()

 فول 2 ةركل ص و 6 ؛ءاملعلا ضاير قفز

 11 -ا/ ص 80 ج «تانجلا تاضور 22

 .هريغو هاش ناورش ىلع

 انالوم كراش يذلا :يناشاكلا دمحم يضاقلا ١-

 هاشلا موجه ءانثأ ةرادصلا يف يناليجلا نيدلا سمش

 يف ولنويوق افآ شيج اياقب ىلع ه404 ةنس ليعامسإ

 قارع قطانم ضعبو ناشاك مكح مّلست دقو ءيرلا

 نيبو هنيب مجن يذلا فالتخالا رثإو ه6١41 ةنس مجعلا
 . "”ناقاخلا رمأب يناشاكلا لتق يناثلا نيدلا مجن ريمألا

 بصنم ىلإ لصو :يزاريشلا فيرش ديس ريم ل
 يضاقلا لتق دعب ه915 ةنس لئاوأ يف ةرادصلا

 ىف انكم ينو كان فج ةنلينم نب رهو ادعم
 ةديبلق لإ 417 همن راس قارا ريعلاو روع: زارجش
 ,يدزيلا يقابلا دبع ريمل ةرادصلا بصنم ملسو دهشم

 بصنم يف نّيُع 419 ةنس دهشم نم هتدوع دعبو

 كراش هنأ ءاملعلا ضاير فلؤم يوريو «''”ةرادصلا

 مجن ريمألا عم "'ةرادصلا يف يدزيلا يقابلا دبع ريمألا

 ناك «كارتألا عمق ليعامسإ هاشلا نم بلطو يناثلا

 ءانلأو ناردلاج برح يف ةيركسع ةقرف دئاق فيرشلا
 نم ددع عم دهشتسا كارتألل موجه لوأ يفو ةكرعملا
 ك1 يامل ناجم

 .يقتم لضاف ملاع : يدزيلا يقابلا دبع ريم -4

 فرعو ليعامسإ هاشلا ىدل مارتحاو ةناكم هل تناك

 دعبو ء«ه1١941 ةنس فيرش ريم رفس ءانثأ .ردصلاب

 يف كراشو ةرادصلاب هعم مهاس ه8 ةنس هتدوع

 هاش دالوأ نم وهو ءاهيف دهشتساو ناردلاج برح

 نم ليعامسإ هاشلا ةدوع ءانثأو ينامركلا هللا تمعن

 لسرأو ءارمألا ريمأ بصنم ىلإ لصو يرلا يف تاره

 ناطلسلا دالوأ دحأ اهراثأ يتلا ةنتفلا عمفل ةعامج عم

 )١( ص ء١ ج ؛خيراوتلا ةصالخ 98.

 ةصالخو 2.40١0 448 تاحفص ماوعألاو نينسلا عئاقو (5)

 ١. ج خيراوتلا

 .1١؟ ص .” ج .ءاملعلا ضاير (5)

 24١5 ص خيراوتلا بلو «47 ص ٠١ ج «يسابع ىارآ ملاع (5)

 ١١. ص .' ج ءءاملعلا ضايرو



 ه6

 هتناكم ببسبو «''”درويبأ ةيالو يف ارقياب نيسح
 لحب ماقو مكحلا يف ةلودلا ليكو راص هتءافكو ةيسايسلا

 ردصي مل هنأ ىلإ رمألا لصوو ةلودلاب ةقلاعلا لكاشملا

 ذخأ نود نم ةيلاملاو ةيداصنقالا رومألا يف مكح يأ
 فضاملا
 3 هيار

 لصو : يدابآ رتسالا دمحم نيدلا لامج ريملا 5

 ًاصاخ ًاثوعبم َنْيُع ء«ه١97 ةئس ةرادصلا بصنم ىلإ
 تمور نورس ةقطتسب هق#5 :ةلسعامشإ ةانكلل

 هاشلا ةافو دعبو ةرادصلا بصنم يف ناك هتافو ةنس

 ةاشلا ةزاشتساز بساط: ءاشلا:ىولنعو ليغاتعينإ

 يناهفصألا نيسح نيدلا ماوق ريمألا كراش ناهج ىضاقل

 رتسإلا ناكو «ه891705 ةنس يفوت نأ ىلإ ةرادصلا يف

 دي دمحم نيدلا لالج انالوم ةذمالت نم يدابآ

 ىلإ لصو :يناهفصألا نيسح نيدلا ماوق ريم 5
 يضاق ةيصوت ىلع ءانب ليعامسإ هاشلا ةافو دعب ةرادصلا

 ردص دمحم ةكراشمب بصنملا اذه لغشي ناكو .«ناهج

 ًاسايق ةيملعلا هتطاحإب ًافورعم ناكو «ليعامسإ هاشلا مايأ

 تمعن ريم ةرادصلا بصنمب هكراش دقو .2هئالمز عم

 ةنس دادغب حتف نم هتدوع دنع يفوتو «''”يلحلا هللا

 نفك

 بسامهط هاشلا هراتخا : يلحلا هللا تمعن ريم

 ؛نيوزق ىلإ عوجرلاو نييكبزوألا ىلع راصتنالا دعب
 ناك يذلا هللا تمعن نب ماوق ريم عم ةرادصلا يف كراشو

 ةنس نيدلا ماوق ريم ةافو دعبو « ””داهتجالا يعدي
 ردص نب روصنم نيدلا ثايغ ريم يلحلا كراش هه

 )١( ص ء.١ ج «خيراوتلا ةصالخ ١55 ١79.

 19١. ص « ينيمأ ةمالع .تيلصف هار ناديهش (؟)

 .1595 ص ء١ ج «خيراوتلا ةصالخ (5)

 15١. ص .١ج ؛خيراوتلا ةصالخ (:)

 ١155. ص ءهسفن ردصملا (5)

 .197 ص خيراوتلا نسحأ (1)

 2٠١7 صص خيراوتلا نسحأو ء5٠ ص ءهسفن ردصملا (0)

 .197 ص ١. ج «خيراوتلا ةصالخو

 .17 ص «بسامهط هاش ةركذت (8)

 نويوفصلا

 يفوتو ,«ه٠914 ةنس ةرادصلا بصنم يف دمحم نيدلا

 دقو يكركلا ققحملا ةافو نم مايأ ةرشع دعب هللا تمعن

 ثايغ ريمو وه ليقأو تاونس ثالث ةدم ةرادصلا مّلست

 فلؤم ريشيو ء«ه8978 ةنس امهبصنم نم روصنم نيدلا

 يلحلا هللا تمعن ريم لزع نأ ىلإ نينسلا عئاقو باتك

 يلع خيشلا نيبو هنيب عقو يذلا فالتخالا رثأ ناك

 ريم لزع نأ ولمور نسح ركذي نيح يف «''”يكركلا
 نكمي اذل .“"0”ه979 ةنس ناك روصنملا نيدلا ثايغ
 نإ .حصألا وه عئاقولا باتك فلؤم لوق نأ جتنتسن نأ

 هللا تمعن ريم نإ ءدحاو نآ يف نكي مل نينثإلا لزع

 كلذل هل لمعي ناكو يكركلا ققحملا ةذمالت نم ناك

 ةمعنلا نارفك ببسب بقوع هنكلو «ءاقترإلا نم نكمت
 ققحملاو يفيطقلا ميهاربإ خيشلا نيب فالخلا أّرج هنأل

 يف ةعمجلا ةالصل ينيعلا بوجولا ةلأسم يف يكركلا

 هع نشلاو ,ميهاربإ خيشلا بناج ذخأ ذإ ةبيغلا نمز
 دومحم لثم ءارمألا ضعب عم دناعو ءاملعلا نم ددع

 لب كلذب فتكي ملو ييوخ كب كلمو رادرهم كب

 نيسملل يق لكشي زارتلا ةلابثر هرمأب بقكف قوات
 يفُث .هاشلا يعاسم عم هداسف نيبت نأ ىلإ يكركلا

 الو .ءاملعلاب بسامهط هاشلا مامتها نم مغرلاب يلحلا

 نيبت دق» :لاق نيح هنع هاشلا مالك ىلإ ةراشإلا نم دب

 ببسب نكلو .هاشلا باقع بجوتساف هلالض راثآ انل

 يه يتلاب عفدأ نأ تدرأ فيرشلا هبسنو هراهتشا
 ىلإ هانلسرأو ةنيدملا هذه نم هداعيإ انررق كلذل «نسحأ

 ريمألا هنإ عئاقولا باتك فلؤم لوقي .'"”«ةلحلا ةنيدم

 نودكؤي نيفلؤملا ةيقب نأ نيح يف «ينسحلا هللا تمعن

 ةلحلا هتدالو ناكم نأ ىلإ ًارظنو «يلحلاب هفصو ىلع

 ةرابعلا هذه نوكت امبرو ةحيحص يلحلا ةبسن نأ ودبي

 . خاسنلا أطخ نم عئاقولا باتك يف

 ةفض 2 ء١ ج «خيراوتلا ةصالخ )١(

 514 ص 2 ةهسفن ردصملا فشز

 148 ص 04ج «تانجلا تاضور ()



 نويوفصلا

 يلاجم يف ءاملعلا مهأ نم هرصع يف ناكو . ةيلاع ةناكم

 يفو هبابش ناوأ يف نونفلاو مولعلا متأ «مالكلاو ةمكحلا

 دقو يناودلا ةمالعلا عم ةئحابملا بلط تقولا سفن

 لغشي ةدع تاونسل ناكو مالكلاو ةمكحلا يف هشقان

 يناثلا رفسلا يفو ءبسامهط هاشلل ةرادصلا بصنم

 هوفلاخم هباتغا ناهبصأ ىلإ قارعلا نم يكركلا ققحملل
 دعاوقب ًاديقتم نكي مل ريمألا نإ اولاقو خيشلا ىدل

 اولواحو هيلإ خيشلا ةرظن تءاسف «ةرهطملا ةعيرشلا

 يرق علا ردع تا تسب هه لك نيم تالا يحفل
 زاريش ىلإ بهذو هتلاقتسا ريملا مدقف امهنيب ةوادعلا رذب
 بهذ نأ دعبو ؛''”خيشلا بناج ىلإ هاشلا فقو نأ دعب

 ىلإ ةيروصنملا ةسردملا يف سيردتلاب لغتشا زاريش ىلإ

 نيدلا ثايغ ريمألا بسك دقو ؛ةنيدملا هذه يف يفوت نأ

 قفار دق ثيحب ليعامسإ هاشلا نمز يف ةيلاع ةناكم
 هاشلا نإ لاقيو «"هةالأل ةنم يمت يفاقللجلا

 نمز يف لسرأ :ولمور ركذيو «ةيملع تالوجب هلسرأ
 يذلا يكلفلا دصرملا ءانب ديدجتل ناش ردنكسا ناقاخلا

 ءانب نأ ررقف ةغارم يف يسروطلا نيدلا ريصن هأشنأ

 ناقاخلا مزع فرصناف «ةنس نيثالث بلطتي دصرملا

 ةدملا هذه ببسب كلذب مامتهالا نع ناخ ردنكسا

 ماوق ريم ةافو دعب ةرادصلا بصنمل يعد «"”ةليوطلا

 ىلإ كلذ متي مل مولعم ريغ ببسب نكلو 97٠ ةنس نيدلا

 ه4144 ةلس يفوتو «'*”ه917 ةنس ةرادصلا ملست نأ

 ةجح :هتافيلأت نمو «"””ةنس 47 زهاني رمع ىف ناكو

 تالاعشالا يفتك ارو: ةامملا كوخ قاحي ىهومولكلا
 قالخأ «بجاولا تابثإ ةلاسر حرش «يلازغلا راكنإ يف

 . ةئيهلا يف ريفسلا باتك «يروصنم

 ىلإ لصو : يناهفصألا دمحم نيدلا زعم ريملا -4
 ةنس روصنم نيدلا ثايغ لزع دعب ةرادصلا بصنم

 .56 ص ءىدحا ريم ميرم «ءيوفص رصع رد بهاذمو نيد 000

 ١155. ص ء١ ج ؛خيراوتلا ةصالخ (؟)

 .59؟ ص ء:خيراوتلا نسحأ (©

 ١488 15١. ص ء١ ج ؛خيراوتلا ةصالخ (4)

 .5955 ص ؛هسفن ردصملا (0)

 هذا

 ةراشإ كابم نكلو .عو#4 هني لزغ وت هيه
 لزع نع ؛“""ه944 ةنس عئاقولا باتك يف ةحضاو

 سرد دق نيدلا زع ريملا ناكو ءًاددجم نيدلا زعم ريمألا

 ققحملاو «يكركلا ققحملا ىلع ةيهقفلا لئاسملا

 نأ ىأرو نيدلا ثايغ ريملا لزع بلط يذلا وه يكركلا

 بصنم ىف هاشلا هنيع كلذل بصنملا اذهل لهؤم زعملا

 لذبو ةعيرشلا جيورتل ًاريثك ىعس دقو ؛'””ةرادصلا

 قسفلا زكارم بيرخت اصوصخو عدبلا ةلازإل اريبك ادهج

 دقو ءرمخلا برشو نويفألا نيخدت نكامأو روجفلاو

 دهشم يف رقتسا هلزع دعبو «هلزع ببس نع ًاريثك بتُك
 ةنس يفوت نكلو مارحلا هللا تيب ةرايز ىلإ هجوتو

 ىف ةلاسر هتافيلأت نم .ةرصبلا ىحاوض ىف ه7

 ْ 1 :ءانهلا ماسقأ

 ءاملعلا نم ناك :ىشعرملا هللا دسأ ريملا_٠

 ءرتشوش يف أشنو دلو ةيلقعلاو ةيلقنلا مولعلا يف رابكلا
 يف ًابتك فلأ دقو ةسدقملا دهاشملا يف سيردتلاب ماقو

 ًانايحأو هنع ةباين هنبا لمع دقو .مولعلا نم ريثك
 امم مهفيو ؛يدابا رتسالا فسوي دمحم ريملا ةكراشمب
 يلع ديس ريم نأ خيراوتلا نسحأو عئاقولا يباتك يف

 . هللا دسأ ريم هيبأ ةافو دعب ةرادصلا ىلوت

 ىلإ لصو :يدابآ رتسالا فسوب دمحم ريم_١

 ةئنس بصنملا اذه نع لزعو ه١ ةنس ةرادصلا

 ءانثأ لتق يذلا تاره يضاق نسح ريملا نبا وهو ه5

 فسوي دمحم ناكو تاره ىلع ناخ هللا دبع موجه

 ىلإ ءاج مث ةرتف كانه يقبو اراخب ىلإ ذخأف كاذنآ ًاريغص

 خيشلا هذاتسأ دنع ه٠97 ةئس ناكو :؛قارعلاو ناسارخ

 سميردتلاب ماق خيشلا ةافو دعبو «خيشلا ةنبا جوزتو دواد

 ىلإ لصو ةريصق ةرتف دعبو نيوزقب ةنطلسلا راد يف هلحم
 .تاونس تس بصنملا اذه ىلع يقبو ةرادصلا

 «نينسلا عئاقوو اك 27351١8 ص 201 8 « خيراوتلا ةصالخ )١(
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 ها”

 يرتشوشلا يلع ديس ريملا ةرادصلا يف كراشو
 ديسللو «ناتسزوخو سرافو قارعلا ةرانص هل ناكو

 .ناجيبرذآو ناسارخو ناوريش ةرادص ىلع

 ةينسحلا تاداسلا مظاعأ نم ناك نيدلا يقت هاشلا

 يف يقبو ه917/7 ةنس ةرادصلا ىلإ لصوو ناهفصأب

 سانلا ىقتأ نم فصو امك ناكو هاشلا ةافو ىتح هبصنم

 هتاكلتمم دراوم نم شيعي ناك ثيحب ءعمطلا ليلق

 . ناهفصأ ىف ةريثكلا

 (')ةيوقصلا ةلودلا ىف ءاملعلل ةيرادإلا فئاظولا

 عيشتلا ىلإ فوصتلا نم لاقتنالا

 نيب ام ترج يتلا ثداوحلا ةظحالم لالخ نم

 نييوفصلا ءيجم ىتحو ه5057 ماع يف لوغملا ةلمح

 دق عيشتلاو فوصتلا نأب لوقلا نكمي ءه407 ماع

 دح ىلإ  ننستلا مغرأ امنيب ؛ةرتفلا هذه يف ًاومن ازرحأ

 لاجملا ءالخإو «نيهاجتالا نيذهل عجارتلا ىلع  ريبك

 .امهل

 رثكأ نئستلا نع ءىشانلا فوصتلا نوك ىف كش الو

 لاجم ال كلذكو ءهسفن نئستلا عم هنم عيشتلا عم ًامئالت
 اذه هجتا مث ننستلا نم أشن دق فوصتلا نوك يف كشلل

 .ةيرهوج بابسأل عيشتلا وحن هاجتالا
 تاعامجلا نيب هاجتالا اذه ظحالن ام ًابلاغو

 يف «يرجهلا عساتلا نرقلا ىلإ عباسلا نرقلا يف ةيفوصلا

 ايسآ وأ ءماشلا يف ءاوس ةيمالسإلا يضارألا بلغأ

 يتلا قرفلا ىتحو .دنهلاو ناريإ يف ًاصوصخو ىرغصلا

 تكرت اهنإف ءاهيف ةينسلا ةغيضلا ىلع ءاقبإلا تلواح

 يف ةمظنم ةروصب ءاملعلل ةيرادإلا فئاظولا نع ثحب بتك )١(

 رخآ يف فنص يذلا كولملا ةركذت باتك نم تاحفص عبرأ

 ًاريخأ رشنو هيلع ًاحرش «يكسرونيم» بتكو .يوفصلا دهعلا

 ريمأ ةسسؤم هتردصأ داو دلجم يف هيشاوحب باتكلا نتم

 رثكأ عيضاوملا رئاس يف يكسروينم ثحب ناك ًاعبطو ءريبك
 رقاب دمحم ربتعي ذإ أطخا يف يكسرونيم عقيو .ًاليصفت
 .يسلجملا ةمالعلا هنأ باتكلا نتم يف روكذملا

 نويوفصلا

 ةيركفلا عقاوملا رثكأ يف ينسلا دومجلاو بصعتلا

 . ةعيشلل ةيصخشلاو ةيركفلا جذامنلاب تملسو

 مالتسا لبق ام ىلإ  ةيوفصلا ةلئاعلا ربتعت نأ بجيو

 - يرجهلا رشاعلا نرقلا يف مكحلل ليعامسإ كلملا

 ةماعلا تاهاجتالا ةكرح ىلع زراب جذومن اهنأ ىلع

 ىلإ ةفاضإلابو . عيشتلا وحن فوصتلل ةليصألا ىتحو

 نيب برقت يتلا ةيلخادلا طباورلاو ةيركفلا بابسألا
 اهل ناك ىرخأ ةئالث ًابابسأ ةمث نإف عيشتلاو فوصتلا

 لاقملا اذه يف لواحنو ؛لوحتلاو رييغتلا اذه يف رود

 ْ . طقف ثلاثلا ببسلا حرش

 :يه بابسألا هذهو

 يفص خيشلا ةرسأ تاطاشن تذختا امدنع :ًالوأ

 ةذهل نكي ال هنأ احضاو اذب :«ًامامت ايسايس ًالكش

 ناك يذلا فوصتلا ملاعل جذومنلا دسجت نأ ةلئاعلا

 ملاعلا ثادحأ مضخ يف لوخدلا نع دعبلا لك ًادعتبم

 امنإ هاجتالا اذه دوجو ناك املو ءاهيقتي نأ لواحيو

 نأل ناح دق تقولا نإف «ءاوزنالاو ةلزعلا لجأ نم ناك

 تاطاشنلاب طابترالا هنكمي هاجتا نع ةرسألا هذه ثحبت

 ًامكحم ًاعضوم عيشتلا يف اودجو دقف مث نمو ةيسايسلا

 .فوصتلا وهو هيف مه يذلا عقوملا بناج ىلإ

 ةيهقفلا نيناوقلاو عرشلا دوجو ةرورض :ًايناث

 اهنوكل ؛ةيويند ةوق كلتمت يتلا ةيسايسلا ةموكحلل
 نيذلا سانلا رثكأو .ةيمالسإلا تاعمتجملا ىلع ةطلستم

 ىلإ نوجاتحي اونوكي مل يفوصلا هاجتالا ىلإ نومتني ال
 قوسلا يف سانلا بلغأ لغتشي ذإ .رومألا هذه لثم

 وأ هيقفلا ىلإ نوأجلي مهو ؛«ضرألا ةعارزو ةراجتلاو

 نكي مل املو .مهنيب مصاخت بوشن ةلاح يف يضاقلا

 مهنإف يفصلا خيشلا ةرسأ ةجاح ةيبلتب اليفك فوصتلا

 دالوأ نيب لغلغت دق ناك يذلا  عيشتلا وحن اوهجتا

 .ًايمسر ًابهذم هوذختاو لبق نم يفص خيشلا

 يف دئاسلا بهذملا وه كاذنآ ينسلا بهذملا ناكو

 يعيشلا بهذملا دوجو رصتقي امنيب ناريإ ندم بلغأ

 دودحم ددع ىلع فوصتلاب جزتمي مل يذلا صلاخلا



 ها نويوفصلا

 ًاصوصخو ماشلا قطانم ضعب يفو . ةيناريإلا عقاوملا نم

 ثحبي ليعامسإ هاشلا ناك دقف مث نمو ؛لماع لبج يف
 دعاوق) باتك ىلع ًاريخأ رثعو ءهقفلا يف باتك نع

 نأ ررقف «ينوتيزلا هللا رصن يضاقلا» ةبتكم يف (ةمالعلا

 . ""باتكلا اذه يف ةينيدلا لئاسملا هنلشر نلف نوكي

 ىلإ فوصتلا نم لوحتلا يف يسيئرلا ببسلا :ًائلاث

 اوناك نيذلا  نيليصألا ءاملعلا روضح وه عيشتلا

 يف - فوصتلا نع لزعم يف يعيشلا بهذملا نوجوري
 لبج ءاملع ةوعدل ناك ثيح .ةيوفصلا ةلودلا ةزهجأ

 عمتجملا يف مهذوفنو نييوفصلا كولملا لبق نم لماع
 رودلا ةيدئاقعلاو ةيركفلا تالاجملا ىلع مهترطيسو

 بحسو ةدودحم ةقبط يف فوصتلا رصح ىف ريبكلا

 .ءالؤه لجرأ تحت نم عمتجملل ةيركفلا ةرادإلا طاسب

 نأ الإ «نييوفصلا ءاملعلا ضعب ةاراجم نم مغرلا ىلعو

 ةوق نم راسحنالا ىلإ ةعيشلا ءاملع ةمهب لآ دق فوصتلا

 يف دودحم دوجو ىلإ عمتجملاو ةسايسلا يف ةذفنتم

 . تاهاقناخلا

 ةلصفمو ةحضاو ةروص ءاطعإ يلي اميف لواحنو

 سانلا رومأ ةعباتم يف ةيرادإلا مهفئاظوو ءاملعلا عقومل

 .ةيوفصلا ةلودلا يف ةيعرشلا

 يوفصلا دهعلا يف ءاملعلا فئاظو

 اذه يف ًايبسن ةعماج تامولعم ىلع لوصحلا نكمي

 ةقلعتملا ةيخيراتلا نوتملا يف ثحبلا لالخ نم لاجملا

 نم ةدافتسالا لالخ نم كلذكو يوفصلا دهعلاب

 اذه نع نويبوروألا نورفاسملا اهركذ يتلا عيضاوملا

 يف تابوعصلا دوجو نم مغرلا ىلع ؛مهبتك يف دهعلا
 ةيرادإلا فئاظولا نع ةمجسنمو ةحضاو ةروص ءاطعإ

 هذه لاوط لصحت تناك ىتلا تارييغتلا ببسب «ءاملعلل

 ١ . ةفلتخمم بابسأل ةرتفلا

 ةهجولا نم ثحبلل ةلباقلا .ةمهملا نيوانعلاو
 يذلا) مالسإلا خيشو ءردصلا :نع ةرابع يه ةيمسرلا

 )١( ص «:يئاون عبط ؛خيراوتلا نسمحأ 845.

 (نيسح ناطلس كلملا نمز يف يشاب ًالُم بقل ىلإ ريغت
 . شيجلا يضاقو «يضاقلاو

 ةيمسر ريغ نيوانع ةمث «نيوانعلا هذه شماه ىلعو
 نيبقارملاو نيخرؤملا راظنأ تتفل اهنكلو ءام دح ىلإ

 هذه اولمح نيذلا صاخشألا نوك ببسي بناجألا

 .ريبكلا ينيدلاو يعامتجالا ذوفنلا يوذ نم باقلألا

 :نيوانعلا هذه نمو

 «ةعمجلا مامإ ءسردملا «ةعامجلا مامإ ؛دهتجملا

 رثكأ ةيمسرلا نيوانعلاب قحلت ةعامجلا ةمامإ تناك ًاعبطو

 . ةيمسرلا ريغ نيوانعلا نم

 نع ةيلكلا تامولعملا فينصت يلي اميف لواحنو
 .اهحرش مث نمو نيوانعلا هذه

 :ردصلا

 ًامدقم يخيراتلا مدقلا ثيح نم ناونعلا اذه ربتعي

 يف ًابيرقت ربتعا ثيح ؛ىرخألا نيوانعلا رئاس ىلع
 . ةينيدلا باقلألا مهأ دحأ ةيوفصلا ةلودلا ليكشت لئاوأ

 وه  ةيوفصلا ةلودلا نمز يف  ليعامسإ هاشلا ناكو

 يف ةرادصلا ماقم) دوجو نم مغرلاب ماقملا اذه سسؤم

 ركُذ كلذكو . "كلذ لبق (ةينامكرتلاو ةيروميتلا لودلا

 رودصلا ردص نوبصني ةنسلا لهأ نم ماكحلا ناك» هنأب

 7 قرفصلا دهعلا لبق نيدلا لاجر رومأ سيئرو

 ًاقتور بستكا دق ردصلا ماقم نإف اذه ىلع ءانبو

 مدع وه كلذ يف ببسلاو ءيوفصلا دهعلا يف اصاخ

 هيقفلا اهب عتمتي يتلا ةردقلا سفنب ينسلا هيقفلا عتمت

 . ةيالولا قح هكالتمال يعيشلا

 هترادإ يف هيقف ىلإ جاتحي ليعامسإ هاشلا ناكو
 اذهل ةينيدلا تالاجملا يف هعم قسنيل يمالسإ عمتجمل

 نارنعب ءاهقفلا دحأ بختنا ببسلا اذهلو . عمتجملا

 ةينيدلا رومألا ىلع يمسرلا فرشملا نوكيل ردصلا

 .77 ص «يزيرغ
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 ١ه

 .هتاكرحت يف هل يركفلاو يملعلا دنسلا ًاضيأ نوكيلو

 عقي يمالسإلا هقفلل ًاقفو ةيعرشلا رومألا ةعباتم رمأ ناكو

 . ءاضقلا رمأ كلذكو صخشلا اذه قتاع ىلع

 نإف بسامهط هنبا ةوعدل كلذكو ةجاحلا هذهلو

 ؛ناريإ ىلإ اورجاه دق لماع لبج ءاهقف نم نيريثكلا
 عم قيثو طابترا ىلع ءالؤه ضعب ناك ةقيقحلا يفو

 . "”ةساردلل قارعلا يف مهدوجو ببسب ناريإ

 مهأ ناك ةيادبلا يف ردصلا ماقم نأب لوقلا نكميو

 ةيادبلا يف ردصلا ناك ذإ .ريخألا يف هيلع راص امم ًايبسن

 مكح يف ةيعيبط ةروصب وه يذلا هيقفلا هنأ ىلع حرطي

 رورم عم نكلو .ةنيدملا يف يمسرلا ديلقتلا عجرم
 ةيموكحلاو ةيرادإلا لامعألا دايدزا عمو تقولا

 هردق نإف ءءاضقلاو فقولا رومأ ةعباتم ًاصوصخو

 دحأ ةلزنم ىلإ لصو ىتح لوزنلاب أدب يعامتجالا
 زرحأ لباقملا يفو طالبلا يف ةيمسرلا بصانملا

 ءالؤه ىلع ًاقوفت طالبلا ةيامح نع نولقتسملاءاهقفلا

 .اهب نوعتمتي يتلا ىوقتلا تاكلمو ةيملعلا مهتايلباقل

 .مهعمتجم يف هنوزحري يذلا ريبكلا يعامتجالا ذوفنللو

 ظاحللا ثيح نم ردصلا ةلزنم فرعت نأ دب الو

 هيقفلل قحي يتلا نيوانعلا كلت سفن ساسأ ىلع ىهقفلا

 جلا اذه تاو ةيعرسلا رونالا يف لكنت اهيحوح
 . ةبيغلا ءانثأ هقتاع ىلع ئقلت يتلا ةيال ولا ساسأ ىلع

 كلملا رمأ ناك ذإ يوفصلا دهعلا يف فلتخي رمألا نكلو
 درجمف «صخشلا اذه ىلع ةيمسرلا يفضي يذلا وه

 لخدتيو ءًاردص صخشلا كلذ حبصي رمألا اذه رودص

 ءعرشلا مكاح ناونعب اهعباتيو رومألا فلتخم ىف

 .هب عتمتي ناك يذلا ريبكلا ذوفنللو

 نويبوروألا نورفاسملا هركذ امب ةناعتسالا اننكميو

 ركذي ًالثمف ءرثكأ هعقوم مهفل ءردصلا بصنم لوح

 : يلي ام ردصلا ناونع نع (هينريات)

 ةؤلؤلو لمآلا لمأ» باتك يف كلذ نع لصفم حرش درو )١(

 .«ءاملعلا ضايرو نيرحبلا

 نويوفصلا

 . . .ناريإ يف لوألا نيدلا لجر وه ًاضيأ ردصلاوا

 . ”«نيناوقلاو ةعيرشلا سيئر وهف
 : "”ردصلا بصنم صخي اميف (رفبمك) بتكيو

 مهأ وهو ناريإ يف نيدلا لاجر سأر ىلع ردصلا ربتعي»
 نييناريإلا دنع هماقمو .يعيشلا هقفلا ريسفتل عجرم

 ضغب نكلو .كارتألا دنع مظعألا يتفملا ماقم لداعي

 دقف ؛عيفر يموكح ماقمب عتمتي هنإف «كلذ نع رظنلا

 سانلا هيمسيو «ةيويندلاو ةينيدلا تايحالصلا نيب عمج

 -ًابيرقت ينعي اذهو (باون) مساب عراوشلاو ةقزألا يف

 يذلا كلملل ىقيقحلا بئانلا ىتحو .كلملا بئان هنأ

 . «ةيمستلا هذه ىلع ضرتعي ال مظعألا ريزولا وه
 ءاملع نأ «نوسناس» هيف ركذي يذلا تقولا يفو

 يف نوسلجيو بصانملا ىلعأب نوعتمتي ناريإ يف نيدلا
 ردص) نع ًاضيأ بتكي ءطالبلا نم لوألا فصلا

 : يلي ام 'هحرش دعب اميف يتأيس يذلا» (ةصاخلا

 ناريإ يف نيدلا لاجر نيب ةيصخش ربكأ ىمسي

 «(ةصاخلا ردص) مساب سانلا ةماعل ينيدلا ميعزلاو

 . ةيكلملا دالبلا ءاحنأ عيمج يف نيدلا لاجر سيئر وهو

 ىلإ ةينيدلا تاداشرإلا هيجوت ىلع هلمع رصتقيو
 ناهفصأ ةنيدملو طالبلل ةينيدلا لامعألا ةرادإو «كلملا

 وه ةصاخلا ردصو . . .نآرقلا نيزاومو ميلاعتل اقبط

 ىلإ وأ شرعلا برق سلجيو دالبلا يف ىلوألا ةيصخشلا
 29 قلنملا نس دم نْيمتلا

 صخش ىلإ ةيادبلا يف لكوي ردصلا بصنم ناك
 «يكلملا طالبلا يفو ةموكحلا زكرم يف نوكي دحاو

 بسامهط هاشلا دمع ثيح ء.دعب اميف ريغت رمألا نكلو

 ةتكم ءناهفصأ «يرونلا بارت وبأ ةمجرت « هين رفات باتك 22

 . 688 ص ع. يئانس

 «يرادناهج سوواكيك ةمجرت (رفبمك همانرفس) باتك (؟)

 نوسناس نأب ريكذتلا بجيو ل١١5 ص «ىمزراوخلا «نارهط

 عجار : مظعألا ريزولا بصنم يف امه نيذللا ةلودلا دامتعاو

 594 ص لك «نارهط يلضفت ةمجرت .نوسئاس همائرفس

 78 ص (نوسناس همانرفس) بساتك (")



 نويوفصلا

 ببسلا ناك امبرو بصنملا اذه يف نيصخش كارشإ ىلإ

 نكي مل نيذلا ءاهقفلا نم ديدعلا روهظ وه كلذ يف
 .سانلا مومع يأر يف رخآلا قوفي مهدحأ

 : هلوقب كلذ نع بسامهط هاشلا بتكيو

 يذلا (يلحلا) يقحلا هللا ةمعن ريمألا تكرشأ دق»

 نيدلا ماوق ريمألا عم ةرادصلا بصنم يف داهتجالا يعّدي

 نيدلا ماوق ريمألا ةافو دعبو «يناهفصألا بيقن نيسح
 «يزاريشلا روصنم نيدلا ثايغ ريم ىلإ بصنملا تلكوأ
 دعب ةرادصلا هيلإ تلآو هللا ةمعن ريمألل ًاكيرش نوكيل

 , 1 ةمخت ريم ةاقو

 يف - ةيسيئر ةروصب ردصلا فئاظو لاجم يف ركذو

 «ةيعرشلا رومألا يف لخدتلا اهنأ ىلع  يلك ريبعت
 ىلع تافوقوملاو ءاضقلا رمأ ركذ قيداصملا ناونعبو

 مل ءاضقلا رمأ نأ نم مغرلا ىلع ءهلمع نم ءزج اهنأ

 اذه يف لغتشي ناك ثيح ءردصلاب ًاصتخم نكي

 كلذكو مالسإلا خيش دعب اميف ىرنس امك  لاجملا
 مل صخش لك لمع لاجم نأ يعيبطلا نمو ةاضقلا

 فارشألا دوجول نيرخآلا لامعأ عم لخادتي نكي

 «يعترلا

 :لوقيف ردصلل يئاضقلا لمعلا نع رفبمك بتكيو

 لك نأ سانلا دقتعيو «تايحالصلا ىلعأ ردصللو»

 ًاقفو اهلحي «هسلجم يف حرطت يتلا ةيقوقحلا ىواعدلا
 ضارتعالا نكمي الو .هابتشا ىندأ نود ةلداعلا نيزاوملل

 ىتح نكمي الو ىرخأ ةمكحم يأ ىدل همكح ىلع

 . "”«ماكحأ نم هردصأ ام يف رظنلا ةداعإ بلط

 ةلودلا يف ًايقوقح ًافينصت ةمث نأ ركذلاب ريدجلا نمو
 فنصلاو ةيفرعلا قوقحلا وه لوألا فنصلاف «ةيوفصلا

 عرشلا ماكح ناك ثيح .ةيعرشلا قوقحلا وه يناثلا
 تابرقعلا نييعتو مئارجلا يف ءاضقلا يف نوصتخي

 «فلؤملا» .17 ”1١ ص ةبسامهط هاش ةركذت» باتك )١(

 بقل ىرخأو (ريم) بقل ةرات بسامهط كلملا مدختسيو

 . مجرتملا :(ريمألا)

 ١5١. ص (رفمبك همانرفس) باتك (؟)

 نما ك

 لامعألا ضعب هاجت ةنيعملا ريغ ىتحو ةنيعملا ةيعرشلا

 هذه يف ماكحألا ءالؤه ردصيو ؛عرشلل ةفلاخملا

 ةطبترم نوكت ام ابلاغ يتلا مئارجلا امأو .تالاجملا

 عم رشابم طابترا اهل سيلو ةينمألا لئاسملابو ةموكحلاب
 نومسي نيلوؤسمل ةعبات نوكت اهنإف ةيعرشلا ماكحألا
 ناويدو .ةدايسلا ناريد مهسأر ىلعو (هغوراد) ب

 ءرومألا هذه يف يئاضق بصنم ىلعأ وه اذه ةدايسلا

 فصتي امم رثكأ يسايسلا بناجلاب هلمع فصتيو
 ضعب ركذي تقولا سفن يفو .يعرشلا بناجلاب

 ناويد يف نيدلا لاجر ضعب دجاوتي ناك هنأب نيخرؤملا

 ْ . مهتراشتسا دعب رومألا مسحت ثيح ةدايسلا

 ىلإ ناريإ يف قوقحلا مسقنت :«رفيمك» بتكيو
 : نيمسق

 .(هغوراد» ب هلومسي ام وأ ةدايسلا ناويد ىلإ

 لاجرو ردصلا ةدهعب يهو ةيعرشلا قوقحلا -"
 مهملا لمعلاو لا ماكحب نومسُي نيذلا نيدلا

 هذه تعسوت ثيح .تافوقوملا ةرادإ وه ردصلل

 اهترادإ تحبصأو يوفصلا دهعلا يف ًاريثك تافوقوملا

 نم ةريبك ةيمهأب ئظحت تقولا سفن يف يهو ًابعص ًارمأ
 رمأ ناك ثيح .يداصتقالاو يسايسلا بناجلا ثيح

 2 يدع ينيج هاف رقرملا ةيلاعلا فادنانل ةدباتب
 ضفغبو . ةيصخش ضارغأل لغتسي نأ نكمي فقاولا

 هذه نم فقو لك نوؤش نوريدي نيذلا نيدصتملا رظن

 ماعلا يعرشلا فارشألا نم عون دوجو نإف .فاقوألا

 يف نولخدتي عرشلا ماكح ناكو يور ارم قب

 ةعباتم ةيلوؤسمب عراشلا فيلكت ببسب رومألا هذه

 .54 ص يروفصلا دهعلا يف تايالولا ماظن :باتك ًاضيأ عجارو ؛45 ص ءهسفن ردصملا )١(

 ةيضيوفتلا فاقوألا «نيعون ىلع فاقوألا تناك ةقيقحلا يف )1١(
 عضخت يتلا فاقوألاو ءردصلل ماتلا فارشإلا تحت عقت يتلا
 عجار .اهيف فرصتلا يف يعرشلا قحلا هلو «صاخ دصتمل

 .” ص كولملا ةركذت : باتك



 نويوفصلا ه5

 فاقوألا سيئر وه ةصاخلا ردصو فاقوألا عيمجل ماعلا ةموكحلا تلكوأ ًاضيأ ببسلا اذهلو «ةيباسحلا رومألا

 :ةكلجلا . مهل رومألا هذه

 :ًاضيأ رفبمك بتكيو ىلع ئغطي ردصلل ينيدلا بناجلا ناك ةيادبلا يفو
 ماكحإ يف جيردتلاب ذخأ هنكلو ؛يرادإلا بناجلا
 ىلإ هعقوم ةيوقت عاطتساو فاقوألا ةرادإ ىلع ةرطيسلا

 ردت فاقوألا هذه تناك ذإ ؛ةيرادإلا ةيحانلا نم ديعب دح

 ىلع لصحي اهل يدصتملا نأ يعيبطلا نمو ةلئاط ًالاومأ
 فرص ناكو .تادناعلا طم نقي دايما و

 دل مضخي تالادبتتلا كلتحم ىف ةقاملا تادقاعلا مده
 فنصت فاقوألا نأ ىه انه ترهظ ىتلا ةلكشملا نكلو

 ةكلاشللا لكاس يضاقبلا هناك رألا :نيمسف ىلإ

 نأ لمتحملا نمو ءاهل ةعضاخ نكت مل يتلا فاقوألاو

 ةيضيوقت قوكت وأ 'نصاخ دعتم اهل نوكي نأ انإ اهنع لَك

 ىلع لوصحلا لجأ نمو .(ردصلا فارشأل ةعضاخ يأ)

 هاشلا دمع ءاهيلع ةرطيسلا ماكحأو ةيكلملا فاقوألا

 :نيبصنم ىلإ ردصلا ماقم ميسقت ىلإ يوفصلا ناميلس
 «كلامملا ردص وه ىناثلاو ةصاخلا ردص وه لوألا

 يناثلاو ةكلاملا ةلئاعلا فاثاؤأ ةعباتمب لوألا صتخي ثيح

 اذه يفو «ءىرخألا فاقوألا رئاس نوؤش ةعباتمب

 : هينرئات بتكي صوصخلا
 صخش يف نيدلا لاجر ةرادص بصنم زكرمتي ال»

 يف ناصخش نوكي نأ نكمملا نم ًانايحأف ءدحاو

 ىلإ مسقنت ناريإ يف فاقوألا نأل ءردصلا بصنم

 فاقوألا وه يناثلاو ةيكلملا فاقوألا وه لوألا : نيمسق

 بقليف :نيصخش يف ردصلا نوكي اذهلو ةفلتخملا

 سيئر بقليو ةصاخلا ردص مساب ةيكلملا فاقوألا سيئر

 اذكهو . . .فاقوألا ردص مساب ىرخألا فاقوألا رئاس

 ةرادإ هدي يفو نيناوقلاو ةعيرشلا سيئر وه ردصلا نإف
 يف اهقفنيل اهتادئاع عمجت ثيح اهريغو دجاسملا فاقوأ

 هتكلو ؛ةيرورض اهاري يتلا وأ فقولل ةنيعملا تالاجملا

 .""”(ءيش لك لبق اهنم هقح عطتقي

 سيئرلا وه ردصلا نإ :«ندراش» بتكي كلذكو

 )١( ص ةهيئرقات همانرفس» باتك 0848.

 (ردصلل) هل ةيرادإلا تاطاشنلا نم سيئرلا مسقلاو

 ىف ةينيدلا فاقوألل ةيلاملا تادئاعلا قافنإ ىلع رصتقي

 ميم ىلع ماعلا تارشألا هلو .ةحيحصلا رومألا

 نيعي يذلا وهو .فاقوألاو ةكرابملا نكامألاو دجاسملا

 مدخلاو نيفظوملاو نيدصتملل ةيرهشلا بتاورلا

 تايوتسملا عيمج نم  نيدلا لاجرو ظاعولاو بالطلاو

 «صخشلا ةءافكل اقفوو هيئتري ام بسح  تاجردلاو

 اهعطق وأ اهصاقنإ وأ بتاورلا ةدايز يف حلا هلو
0 

 ا

 : الئاق فيضيو

 اهفقو يتلا كالمألا عيمج كلامملا ردص ريدي

 امنيب «ةينيدلا رومألل دالبلا داحنأ عيمج يف صاخشألا

 ىلإ دوعت ىتلا ةينيدلا فاقوألا ةصاخلا ردص ريدي

 تافالخلا ينام نيصخشلا نيذهلو ؛كلملا صخش

 ريياعملل ًاقفو امهلزنم يف ةنيدملا قوقحلاب ةقلعتملا
 290 كراج رقلا نيصقأ ىلإ ةيمالتمإلا

 ببسب ةرادصلا رمأل ةيلاملا ةيمهألا تناك

 ىلع مه نيذلا صاخشألا رايتخا يف ًاببس .فاقوألا

 دمعي صاخشأ وأ ,بصنملا اذهل طالبلا عم ةبارق ةلص

 الثم مهتانب نم جاوزلا جئاشوب مهطبر ىلإ هسفن طالبلا
 .ةمكاحلا ةرسألاب مهتقالع قيثوت

 نم لوحت دق ردصلا ماقم نإف ًاقباس انرشأ امكو

 ىتح هيلع ناك يذلا لقتسملا ينيدلا بصنملا ناونع

 - كلملل ًابئان هسفن ىري ناك ثيحب  «بسامهط نمز

 )١( صو .59 ص .ناهفصأ مسق (ندراش همانرفس) باتك ١5١.

 .55١1؟ ص ء.(رفمبك همانرفس) باتك (؟)

 ميسقت نأ ىري ثيح ؛١؟* 017” ص ء.هسفن ردصملا (5)

 ىلإ عجري ةصاخلا ردصو كلامملا ردص ىلإ ةرادصلا بصنم

 ءيرفصلا رصعلا يف ناريإ :باتك عجار .ناميلس هاشلا

 5١٠١. ص



 نويوفصلا

 يفو .ذوفنلا ةياغ يف بصنم هنكلو يرادإ بصنم ىلإ
 ام دح ىلإ ًاطبترم بصنملا اذه لظ نيترتفلا لالخ

 امبرو ؛ىوقتلا ةجردب ىتحو يهقفلاو يملعلا قوفتلاب

 .نيرخآلا نم رثكأ ًاذوفن  هملعو هاوقتب - ردص زرحأ
 مهف يف تلصح دق ءاطخأةمث نأ رهظيو

 «كلامملا ردصو ةصاخلا ردص نيب ةيلمعلا تافالتخالا

 نواعم وه كلامملا ردص نأ نوسناس ىري فالثمف

 :لوقي ثيح «ةصاخلا ردصل

 ليكو ربتعت يتلا نيدلا لاجر يف ةيناثلا ةيصخشلاو

 . كلامملا ردص ةيصخش يه ةصاخلا ردص نواعمو

 ثدحت يتلا رومألاب ةصاخلا ردص لمع ددحي مث

 وه كلامملا ردص لمع نأ ىري امنيب «ةنطلسلا راد» ىف

 قرفلا نإ :ًاضيأ بتكيو «ندملا رئاس نوؤش ياعم

 كلامملا ردصو ةصاخلا ردص نيب هتدجو يذلا ديحولا

 ردص امنيب دالبلا نوناق سيئر ةصاخلا ردص نوك وه

 لاجر نوؤشو ةينيدلا رومألا يف هليكو وه كلامملا
 .نيدلا

 كلذكو كلامملا ردص لمع نأ ًاضيأ ىري مث

 ردص نإف كلذ ىلع ءانبو «ةدايسلا ناويد ةدعاسم

 هؤاضق يتأيل ةدايسلا ناويد هيجوتو داشرإب موقي كلامملا

 نآرقلا ماكحأو نيناوق عم ةيشامتم ماكحأ نم هردصي امو

 يف هيأر كلامملا ردص رهظيو . ..مامإلا هرسف امو

 اذه نم نيبتيو ءاهنأش يف هتارارق ذختيو ةيئانجلا رومألا

 ناك ةيعرشلاو ةيندملا ىواعدلا ةعباتم ىلإ ةفاضإلاب هنأ

 .«ىرخألا لامعألا يف ًاضيأ لخدتي

 تارارقل ًاقفو هماكحأ عيمج ةدايسلا ناويد ردصيو

 . ”"7كلامملا ردص

 يذلا ةصاخلا ردص ربتعي :رخآ عضوم يف بتكيو

 بحاصو سيئرلا ربتعي دالبلا يف لوألا نيدلا لجر وه

 . "”ةيعرشلا ةمكحملا يف قلطملا رايتخالا

 24١٠ 4١. ص (نوسناس همانرفس) باتك )١(

 07 ص « ةسفن ردصملا )0,0

 هاا/

 حيرصتلا درو دقف ؛«نوسناس» هركذي امل ًافالخو

 يعرشلا لثمملا وه ةصاخلا ردص نأب كولملا ةركذت يف

 , "7كلامملا ردص سيلو ةدايسلا ناويد يف

 ردصلا نإف .فاقوألا ىلع فارشإلا ىلإ ةفاضإلابو

 دهاسملاو نسرادنلا نم يتكلا ىلع انهبأ قرشي ناك

 نم نمؤت امنإ زكارملا هذه تاقفن بلغأ نأل ءاياكتلاو

 فارشإلا يف قحلا ردصلل ناك ام ةداعو ءفاقوألا

 ةديدع لامعأ ةمث نوكت نأ لمتحملا نمف مث نمو .هل

 . فاقوألل ًاعبت ردصلاب طبترت

 يف نيسردملا نييعت صوصخب (رفبمك) بتكيو
 نم ذاتسألاو سردملا نييعت حبصي» :يلي ام سرادملا

 لاح يف اذهو ءردصلا ةقفاوم دعب ًايلمع كلملا لبق

 رئاس يف امأ .كلملا صخسش فاقوأ نم ةسردملا نوك

 ال فقاولا صخش ناك اذإ اذه ًاعبطو .فقاولا صخش

 . "”«ةايحلا ديق ىلع لازي
 ءردصلا لامعأل ًاتسرهف «ايعمس ازريملا» ركذيو

 فاقوألا يرشابمو عرشلا ماكح نييعت» :يليامك وهو

 صوصنم ءدصتم اهل يتلا نكامألا ءانثتساب] ةيضيوفتلا

 ءاملعلا نييعت كلذكو ةداسلا نم ءاضيبلا يرذو .[هيلع

 ةاضقلاو تاعامجلا ةمئأو مالسإلا خويشو نيسردملاو

 نيفرشملاو فاقوألا ءارزوو ريخلا عاقبو دجاسملاو

 نيلسغملاو نيررحملاو فاقوألا لامع رئاسو

 . ””«نيرافحلاو

 نكلو ؛ ةنطلسلا راد وه ردصلل سيئرلا رقملا ناكو

 يف لامعألا نم ريثكلا ىلع فرشي ناك هنأ يعيبطلا نم

 ناك مث نمو ءاهلصفو اهلحب موقيو . ىرخألا ندملا

 ةركذت عم عبط) ةيوفصلا ةموكحلل ةيرادإلا تاسسؤملا )١(
 .ال4 نض 'ءيكسورتيمل (كولملا

 ١15١. ص (رقبمك همانرفس) باتك (؟)

 .” ص ءكولملا ةركذت ()



 ه4

 ةعباتم نورشابي ردصلا وأ كلملا لبق نم صاخشأ كانه

 مل عقاولا يفو .ةفلتخملا ندملا يف ةيعرشلا رومألا

 ردصب نومسي صاخشألا ءالؤه ناك ام ًاذإ ءانل حضتي

 لالخ نم جتنتسي هنأ مغر «' ''همالسإ خيش وأ لحملا

 مهنيعي اصاخشأ ةمث نأ دعب اميف يتأيس ام ةظحالم

 . مالسإلا خويش ناونعب ةفلتخملا ندملا يف كلملا

 وه تايالولا ىف ردصلا لمع نإف ةقدلا هجو ىلعو

 نيعاطت كلملا "كيف لك ثلا ىف ودتعلا لع ننقل

 ةراشتسا نود لمع يذلا ناسارخ مكاح ىلإ ةلاسر

 :اهيف ءاج .«ردصلا

 بئارضلاو يضارألاب ةقلعتملا رومألا عيمج طبترتا
 :9غدطلا ةقفاومب تايالولا:فاقوأو ةيناويدلا زومألاو

 : يلي ام «نوسناس» بتكيو

 تايالولا عيمج يف ءالكوو نونواعم ةصاخلا ردصلو
 ىلع عقتو . . .نيسردملاب ءالؤه ىمسيو ةمهملا ندملاو

 . '”ةيئاضقلا لامعألا كلذكو ةينيدلا رومألا مهقتاع

 : كلامملا ردص صخي اميف كلذك بتكيو

 هل كلامملا ردص نإف ةصاخلا ردص رارغ ىلعو

 ءالؤه ىمسيو ء«دالبلا مكاحم عيمج يف ءالكوو نونواعم

 عم قسني كلامملا ردص نأ امكو (ةرادصلا باون) ب

 نإف ءهيف فئاظو ةدع هقتاع ىلع عقتو ؛ةدايسلا ناويد

 طانتو تايالولا ماكح عم نوقسني اضيأ ةرادصلا باون

 . "؟”ماكحلا ءالؤه ءازإ فئاظو ةدع مهب

 : "ايعمس ازريما بتكيو

 تايالولا ىف ةصاخلا ردصب ةقلعتملا رومألا طبترتو

 بئانب (باتكلا نم رخآ عضوم يف) ليصفتلاب تركذ يتلا
 . **ةصاخلا ردص يلثمم رئاسو ةرادصلا

 )١( ص .يوفصلا دهعلا يف تايالولا ماظن :عجار ٠١5.

 )١( ص .يوفصلا دهعلا يف تايالولا ماظن ًاضيأ ٠١8.

 )*( ص (نوسناس همانرفس) باتك 59.

 14١. ص (نوسناس همانرفس) باتك (:)

 ." ص ءكولملا ةركذت (6)

 نويوفصلا

 ةلولملا ناك هناي لؤقلا تساتملا نم ئَرَت ًاماثَخَو

 مسا اولمور» ركذي ثيح .ًاردص دنهلا يف ةعيشلا

 يف يكلملا طالبلا ردص هنأ ىلع يرال نيدلا حلصم
 ولا

 بصنم ىلع اوبقاعت نيذلا صاخشألا ةفرعم لجألو

 ىلإ عوجرلا نكمي ءةيوفصلا ةلودلا نمز يف ردصلا

 مهضعب ءامسأ هيف ركذت ثيح «خيراوتلا نسحأ» باتك
 نمو «ةفلتخملا تاونسلا ثداوح نع ثيدحلا لالخ

 لفاحم باتك كلذكو .رخآب هلادبإو ردص رييغت اهنمض
 اوبقاعت نيذلا صاخشألا ءامسأ ركذي ثيح نينمؤملا

 نع هئيدح نمض مالسإلا خيشو ةرادصلا يبصنم ىلع

 رداصم ةمثو . “””يوفصلا دهعلا ءاملع ضعب لاوحأ

 نيذلا ضعب ءامسأو تافصاوم ركذل تضرعت ىرخأ
 لا يمتع الجت

 : مالسإلا خيش

 بصنم ؛يوفصلا دهعلا يف ةمهملا بصانملا نمو

 لبق ام رصع ىلإ بصنملا اذه دوعيو «مالسإلا خيش
 ةرصاعملا ةلودلا ىلإ صوصُخلا هجو ىلعو «نييوفصلا
 اذه نع بتك ام لالخ نم رهظيو .نيينامثعلا يأ مهل

 ركذيو .يزارلا رخفلا ىلع ةرم لوأل قلطأ هنأ «ناونعلا

 نيذلا صاخشألا ضعب ءامسأ نورخآ نوققحم باّتك

 .يرجهلا سماخلا نرقلا يف بقللا اذهب نوبقلي اوناك

 يراصنألا هللا دبع هجاوخلا ءالؤه نمض نمو

 نب نسح نبدمحأ سايعلا وبأ هلبقو (م.ق١148)

 ربأو (م.ق 4٠9 يدادزيلا يسخرسلا دادزي نب هللا دبع

 نع ًالقن) (م.ق0٠47 ) يدزيلا فسوي نب دمحم ركب
 .“*”نيرخآ ١١7( ص .يرفعجلا ءدزي خيرات

 .نديل عبط 2554 ص ء«خيراوتلا نسحأ )١(

 ةيطخلا ةخسنلا «ةيسدقلا ةرضحلا ةبتكم :نينمؤملا لفاحم )١(

 .اهدعيب امو ٠١7 ص نم 64

 2107 مقر يئابطبطلا سردملل «يوفص هرود يداه» لاثم (”)

 1١١-215 ص

 ؛يودهم نيدلا حلصم ديسلل (يسلجم ةمالع همانيك دنز» باتك (4)

 .71/0 اله ص 3١ ج ؛ناهفصأ



 نويوفصلا

 ناودعلا ذه طعس :ةمالسالا تراعملا ةرئادك فو
 :لوقي ثيح ؛ هتقباس سرديو

 يناثلا فصنلا يف ةرم لوأل بقللا اذه لمعتسا

 كلذكو ءاملعلا ضعبل ؛ءيرجهلا عبارلا نرقلا نم
 ءاهقفلا سيئر ناك «سماخلا نرقلا يفو «نييفوصلا

 نمحرلا دبع نب ليعامسإ ؛ناسارخ يف نييعفاشلا
 قلطي ناك سداسلا نرقلا يفو .مالسإلا خيشب فرعي
 ماعلا ءاهقف ىلع ماشلاو رصم يف بقللا اذه

 هيمسي نم لك رفك ةيميت نبا وفلاخم ىريو «نيلوبقملا
 مساب ءالؤه ىلع درلل باتك بتكو «مالسإلا خيشب

 خيش ةيميت نبا ىمس نم نأ معز نم ىلع درلا»
 لمعتسي ناك ٠١ ماع دودح ىفو .«رفاك مالسإلا

 يناثلا نرقلا يفو  ذوفنلا يوذ نم ءاهقفلل بقللا اذه
 ءاهقفلل بقللا اذه لمعتست ةينامثعلا ةلودلا تناك رشع

 بصنمل ىدصتي نم ئمسي ناك ناريإ يفو .نيذفنتملا
 لاقملا اذه بتاك دروي مث  مالسإلا خيش مساب ءاضقلا
 ةلودلا يف مالسإلا خيش فئاظو نع ًالصفم ًاحرش
 . '7(ةينامثعلا

 -_ردصلا ناونع لثم  ذخأ دق ناونعلا اذه نأ رهظيو

 ةيوفصلا ةلودلا مهتعبتو «ةرواجملا وأ ةقباسلا لودلا نع

 اهتحنمو «نيوانعلاو بصانملا هذه تلمعتساف كلذ يف

 .ةصاخ تايحالص

 ًامدقتم ناك ردصلا بصنم نإف ًاقباس انركذ امكو

 ناونعلا نإف ةقيقحلا يفو .مالسإلا خيش ناونع ىلع

 امنإ «ليعامسإ هاشلا نمز يف المعتسم نكي مل ريخألا

 هب بقل هنأ رهظيو بسامهط هاشلا هنبا نمز يف لمعتسا
 ةرادصلا بصنم ناك تقولا كلذ يفو  يكركلا ققحملا

 ءيجم عم نكلو «نيدهتجملاو ءاهقفلا ضعب ديب
 ءداهتجالا نم ةيلاع ةجرد يف هزوربو يكركلا ققحملا

 ناونع نم ربكأ ةيمهأب ئظحي مالسإلا خيش ناونع حار
 اعباط ذختا مالسإلا خيش ناونع نأ ودبيو .ةرادصلا

 )١( ص 0ك جا .ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد 2.217١ 448٠

 ه8

 عباطلا ةرادصلا ناونع ذختا امنيب ءاتفإلل ًابصنمو ًانينيد

 .ًامامت يرادإلا

 مالسإلا خيش بصنم نأ  ًاعبط  نكمملا نمو

 نم ردصلا نم ةجرد لقأ نوكي يذلا هيقفلا ىلإ لكوي
 عضولا ناك ةلاحلا هذه يفو «ةيملعلا ةجردلا ثيح

 لبق نم نيعُي ناك مالسإلا خيش نإف لاح يأ ىلعو

 ناك كلملا نأ ةحارصب اهيف ركذ دراوم كانهو ءردصلا

 .مالسإلا خيش نيعي

 لبق نم نيعي مالسإلا خيش نأ ارقيمك» ركذيو
 , "30كلملا ةقفاومب بصتنيو ردصلا

 عبات مالسإلا خيش بصنم نأ ًاضيأ «هينرفات» ركذيو
 علل

 يتأي مالسإلا خيش بصنم نأ «نوسناسا بتكيو

 سولجلا لحم صوصخب ركذيو ءردصلا بصنم دعب
 لفسأ مالسإلا خيش لحم يتأي : هنأ كلملا ةرضح يف
 لا ردصلا دعب كلملا دنسم

 ال رمألا اذه نإف ءانيديأ نيب رفوتم وه امل ًاقفوو
 يئاهبلا خيشلاو يكركلا ققحملا نأش يف قدصي

 تاقوأ يف ًاقداص  امتح ناك نإو «ءيسلجملا ةمالعلاو

 رومألا ىلع فارشإلا يه مالسإلا خيش ةفيظوو
 يتلا لامعألا سفن يهف قيداصملا ثيح نمو «ةيعرشلا

 .ةاضقلا وأ ردصلا اهزجني

 خيش فئاظوو عقوم نأشب «نوسناسا» بتكيو

 ملاعلا مالسإلا خيش ينعيو «مالسإلا خيش» وأ «دنوخآ»

 نوناقلا يف مرتحملاو رمعملا لجرلا وأ لوألا زارطلا نم

 )١( ص (رفبمك همانرفس) باتك 1١784

 .088 ص ةهينرقات همانرفس» باتك (؟)

 .17 ص ؛«نوسناس همانرفس» باتك (*)



 ٠١م

 لمارألا ىواعد عباتي وهف «ةيندملاو ةيعرشلا رومألا
 ةرادإ ىلع ميقلا فرشي نيذلا نيرصاقلاو ىماتيلاو

 رومألا رئاس ةرادإ ىلع فرشي كلذكو ءمهرومأ
 ,0ةيغرلا

 مغرلاب مالسإلا خيش نأ عوضوملا اذه نم ديفتسنو
 «لوألا زارطلا نم ملاع» هنأ الإ ردصلا دعب يتأي هنوك نم

 .«ةيعرشلا رومألا يف بصنم ربكأ بحاص»و

 خيش لامعأ مهأ نم ًاضيأ ءاضقلا رمأ ربتعيو

 : «"ايعمس ازريملا» ركذي ثيح ؛مالسإلا

 ةيعرشلا ىواعدلا يف هتيب يف مالسإلا خيش رظنيو

 هروضح يف متيو ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو
 بئاغلا لام ذخأب نايحألا بلغأ يف موقيو . قالطلا

 نوسناس بتكيو . "”ةاضقلا ىلإ دعب اميف هملسيو ميتيلاو
 : ًاضيأ

 لصفو لح يف ًايصخش مالسإلا خيش لخدتيو"
 ملعل سردم وهو «تافالتخالاو ىواعدلا بلغأ

 بصانملا يوذو ةاضقلا عيمج سردي ثيح «قوقحلا

 . ""تبسلاو ءاعبرألا يموي ءهل نيعباتلا

 فئاظو ةفرعم يف اهيلإ دانتسالا نكمي ةقيثو لضفأو

 ىلإ كلملا اهردصأ يتلا ماكحألا نتم يه مالسإلا خيش

 لوانتم يف دجوُيو .هفئاظو اهيف نيبو «مالسإلا خيش

 يف بسامهط كلملا مكحل ناجذومن وأ جذومن انيديأ

 ناك يكركلا ققحملا نأ ودبيو . يكركلا ققحملا نأش

 ناريإ ىلإ ليعامسإ كلملا نمز يف مدق دق ةيادبلا يف

 اذه يفو ءبسامهط كلملا نمز نم ىرخأ ةرم مدقو

 ىلإ رطضا مث ائيشف ائيش هبرقي كلملا ناك تقولا
 ردص عم ةفلتخملا تاثحابملا نم ةلسلس دعب لازتعالا

 يف يكركلا ققحملا نيع كلذ دعبو «تقولا كلذ

 اذه دوجو مدع نم مغرلا ىلع) مالسإلا خيش بصنم

 ١[. ص «نوسناس ةمائرفسال باتك قف

 7” ص «كولملا ةركذت قفز

 7 ص ة؛نوسناس همان رفس) باتك 2

 نويوفصلا

 بتكي ثيح «(ةيمسر ةروصب ماكحألا هذه يف ناونعلا

 : يلي ام هتركذم يف بسامهط كلملا

 دهتجم نيب ةيملع ثوحب ؛«تقولا اذه يف ترج
 روصنم نيدلا ثايغ ريمو يلاعلا دبع يلع خيشلا نامزلا

 مهنأ الإ نامزلا دهتجمل تناك ةبلغلا نأ مغرو ءردصلا

 انذخأ انكلو «دانعلا ىلع اورصأو هداهتجاب اونعذي مل

 . "”داهتجالا هل انتيثأو قحلا بناج

 : يلي ام يكركلا ققحملا ىلإ كلملا مكح يف ءاجو

 رباكألاو ماظعلا ةداسلا ذختي نأ انررق دقل

 ةلودلا ناكرأ رئاسو ءارزولاو ءارسألاو فارشألاو

 هيلإ نوداقنيف ء«ةوسأو ةودق هيلإ راشملا نم نومظعملا

 هب رومأم وهف هب رمأي امو «هنوعيطيو رومألا عيمج يف

 نم هلزعي نم لكو «هنع يهنم وهف هنع ئهنيامو
 ةسورحملا كلامملا يف ةيعرشلا رومألا يدصتم

 وهف هبصني نم لكو لوزعم وهف ةروصنملا ركاسعلاو

 رمأ ىلإ نيروكذملل هبيصنتو هلزع جاتحي الو ,ءبصنم
 صخشلا كلذ مادام بصني ال هلزعي نم لكو رخآ

 . “798 ماع ةجحلا يذ ءهبصني مل مرتحملا

 دودح يف يكركلا ةافو لبق مكحلا اذه ردص دقو

 514٠. ماع ريدغلا موي يف يفوت هنأل ءةنسلا

 هللا مسب :وه صوصخلا اذهب رخآ مكح ةمثو

 مامإلا مالك ةقيقح تناك امل ءميحرلا نمحرلا

 ناك نم ىلإ اورظنا» :لوقي نيح ةحضاو :لكظظ قداصلا
 فرعو انمارحو انلالح يف رظنو انثيدح ىور دق مكنم

 اذإف ًامكاح هتلعج دق ينإف ًامكح هب اوضراف انماكحأ

 فختسا هللا مكحب امنإف هنم هلبقي مل نمف مكحب مكح

 هذهو «كرشلا دح ىلع وهو هللا ىلع دار وهو در انيلعو

 مه نيذلا نيدهتجملا مكح ةفلاخم نأ يه ةقيقحلا

 «ةدحاو ةجرد يف كرشلاو نيلسرملا ديس عرش ةظفح

 )١( ؟بسامهط هاش ةركذت» باتك .

 «ىشعرملا ةبتكم عبط 24656 ص 23ج «ءاملعلا ضاير )2

 .نايليعامسإ عبط 24ج «14514 ص تانجلا تاضورو



 نويوفصلا

 ملع ثراوو نيدهتجملا متاخ مكح فلاخي نم لك نإف

 لاز ال يذلا «نيموصعملا ةمئألا بئانو نيلسرملا ديس

 كش نود هنإف هل ًاعبات نوكي الو ءًايلاع ًاّيلع همساك

 ةسايسلاب ذخاؤيو ءكلُملا اذه ةحاس نم دورطمو نوعلم

 هاشلا نب بسامهط هبتك . غيلبلا بيدأتلاو ةميظعلا

 .""”يوسوملا يوفصلا ليعامسإ
 بسامهط هاشلا فارتعا نأ «ًايلج اذه نم رهظيو

 يتلا تايحالصلا ببسب تأَي مل يكركلا ققحملا ةردقب

 ناك يتلا هيقفلا ةبالو ببسب يتأي امنإ هسفنب هل اهحنم
 هنأ بسامهط هاشلا نع لقني ىرخأ ةياور يفو . هيف اهاري

 0 ابئان هسفن ربتعي ناك

 مسارمب ًايمسر مالسإلا خيش مايق نأ لمتحيو

 راهظإ يف مهل هيقفلا دييأت نم ةدافتسالل يتأي ."”جيوتتلا
 هذه جيوتتلا مسارم ىلع انفقو دقو .مهتموكح ةيعرش

 نيسح ناطلس كلملاو ناميلس كلملا عم

 ةمالعلا بيصنت مكح درون نأ انه بسانملا نمو

 ةدازتسالا لجأ نم مالسإلا خيش بصنم يف يسلجملا

 ةلودلا ىف هفئاظوو ىنيدلا بصنملا اذه ةفرعم نم

 ١ را

 ةمالعلا نييعت خيرات ديدحت يف فالخ ةمئو

 هللا ةمعن ًالثم ئريف . مالسإلا خيش بصنم يف يسلجملا

 كلملا ديب بصنملا اذه يف هنييعت خيرات نأ يرئازجلا

 تارا نرتاح رج ينج ١5٠ ماع وه ناميلس

 يذلا مكحلا خيراتو '*'6.ق98١٠ وه نييعتلا خيرات

 ودخل لق اق 31 يف رداص انيدي نيب

 .ةيمسر ريغ ةروصب مالسإلا خيش بصنم

 هنأ يهو ةظحالملا هذه ركذ يرورضلا نم ًاعبطو

 «(يشابالم) ناك يسلجملا ةمالعلا بصنم نإف لقن امك

 )١( ص .4 ج «تانجلا تاضور 7505 6717.

 55١. ص «.4 ج ءتانجلا تاضور (5)

 .14 «(1ال ص «ءة«رفميك همانرفس#) باتك (*)

 .اهدعب امو 01798 ص ١.: ج ؛يسلجملا ةمالعلا ةايح (4)

 هاا

 ,7ردان كلملا نامز

 لف دق يلعسلا ءالعلا نإك لاح لك ىلعو

 دقو «ناميلس كلملا نمز يف مالسإلا خيش بصنم

 دق هنأل 2« نيسح ناطلس كلملا مكحلا اذه ردصأ

 موحرملا بصن هدلاو نأ ىلإ نتملا نمض ةراشإ تدرو

 . اضيأ تضنفلا اذه نفق ئييلجملا

 'دهشم يف ةيوضرلا ةبتكملل ةيطخلا

 برلا ةيانعل ًاريدقت : يلي ام ىلع ملاعلا ديس مكح رقتسا

 ”اتضفلا محشي ىف ىدكي الا يذلا مئادلا «دودولا

 0 ْمَهَر# :ةميركلا ةيآلا ىضتقمب

 ةدايقلا ةجردو ءاربغلا ةصرع يف مكحلا انتحنم يتلا

 زعلا ةلئاع ةحاس ىف تلحو ءءارضخلا ةبقلا هذه تحت

 بهاوملا راونأو «ةيلزألا مراكملا سمش راونأ لالجلاو

 يتبثمو توهاللا بجح «ةداسلا سافنأ ةنميمب «ةيقابلا

 دل نإ ةميركلا ةيآلا قادصمب توربجلا ناكرأ

 نيناوق ظفح رمأ لكوأو دي لا قشخلا اني مهل ْتَقَبَس م

 ةمذ ىف دانا حاولا يهاب ومار فيفييو ةقيرتخلا

 محك » ةميركلا ةيآلل ًاقادصم «ةمامإلاو ةفالخلا هذه

 نع :تروهتتو .يورعملاب ةدوماك نياثلل تجرأ مَآ ريغ

 ضبقو ءرصعلا لهأ رايتخا مامز لعجو ”« ركل

 ةيآلل ًاقبط ةيخسلا انيديأ يف ضرألا ةنكس ماهم طسبو

 274كم اًنطْلُس مَع يكل َلَمَج ٌيِيكْوْأَول ةميركلا
 معنلا هذه ءازأ ةميركلا يعاسملاو ةيلاعلا ةمهلا يعادبو

 نومضع: سس انيأز «ةددجتملا بهاوملاو ةددعتملا

5 5 
 لفا :هيف درو لقو

 ١ ص ةيوفصلا ةموكحلا يف ةيرادإلا تاسسؤملا 77.

 . مكحلاب انفيرعت يف هفطلل يئابطابطلا زيزعلا دبع ديسلا ركشن (1)
 45 :ةيآلا «ماعنألا ةروس (؟)

 ١ :ةيآلا «ءايبنألا ةروس (:)

 1١١. :ةيآلا ءنارمع لآ ةروس (4)

 )١( :ةيآلا ءءاسنلا ةروس 8١.



 كيفي

 امك نيحأآو» عاطملا رمألاو «نامأوت ةلودلاو نيدلا»

 ءاهقفو مالعألا ءاملعلا ىعرن نأ ''”4 كَل هنأ َنَسْمَ

 نأو '"”«ءايبنألا ةثرو ءاملعلا» قادصم مه نيذلا مالسإلا

 نيناوقل ةيلكلاو ةيئزجلا رومألا يف ةودق مهنم ذختن

 هلآو هيلع هللا ىلص نيلسرملا ديس ةرضحل ءارغلا ةعيرشلا

 نيرهاطلا ةمئألل ءاضيبلا ةقيرطلل ةينسلا بادآلاو نيبيطلا

 ةرئاد نم انمادقأ جرخن آلإو «نيعمجأ مهيلع هللا تاولص

 رومألا سأر ناك املو «نيتملا عرشلاو نيبملا نيدلا

 نيذلا «ةيجانلا ةيرشع ينثالا ةقرف ءاملع ديب ةروكذملا

 ذالمو ؛«مارحلاو لالحلا باحصأو «ماكحألا ةظفح مه

 ةليضفلا بحاص .ءةضافإلاو ةدافإلاو ةعيرشلا

 لوقعملا عماج «فراعملاو قئاقحلا كردم «تالامكلاو

 «ةماهفلا ةمالعلا ءلوصألاو عورفلا يواح .لوقنملاو

 انالوم «نيدلاو ةضافإلاو ةدافإلا سمش نامزلا دهتجم

 ملهأ ملعأو رصعلا دهتجم وه «يسلجملا رقاب دمحم
 «ةيعرشلا ةلدألا سسأ عبتتو ةنسلاو باتكلاب نامزلا

 خيش بصنم يف هضوفن انإف «ةقاطلاو عضولا بسح

 يف ةنطلسلا راد يف ردقلا ليلجلاو نأشلا ميظعلا مالسإلا

 هضوف يذلا بصنملا وهو اهقحاولو اهعباوتو ناهفصأ
 رانأ هاشلا اندلاو سدقملا ناكملاو ةلالجلا بحاص هيف

 ئضتقمب انررق دقو .ًارمأ كلذ يف ردصي ملو هناهرب هللا

 هبيصنت ةمحرلاو ةقفشلاو ةروكذملا فراعملاو قئاقحلا

 ثيحب رفسلاو رضحلا يفو ماودلا ىلع بصنملا اذه يف

 دقو ؛«ةيرورضلا ماكحألاو ةينيدلا لئاسملا يف هيلإ عجري
 ظفحل ةضماغلا ىواعدلاو ةميظعلا اياضقلا هيلإ انلكوأ

 ضيرعت مدعلو مهضارعأو مهجورفو نينمؤملا لاومأ
 بجي كلذ ىلع ءانبو . عييضتلاو فلتلل ةروكذملا رومألا

 رمألا يف هيلإ راشملا ةليضفلاو ةعيرشلا أجلم رصقي الأ

 ةبعرشلا ماكحألا ءارجإو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب
 ذخأو قسفلاو عدبلا لهأ رجزو عنم يفو ةينيدلا نئسلاو
 «نولطامي نيذلا نم هللا قحو تاوكزلاو سامخألا

 .الال :ةيآلا .صصصقلا ةروس )١(

 ,55 ص ا َج «يفاكلا )00

 نويوفصلا

 قيسنتو تاقحتسملاو نيقحتسملا ىلإ اهلاصيإو

 عاقيإو تاريخلا عاقبو دباعملاو سرادملاو دجاسملا

 عجرت يتلا رومألا رئاسو حاكنلاو قالطلاو دوقعلا

 قاقحإو عدبلا عمقو علق يفو مالسإلا خويشب قلعتتو

 بابرأ دي عطقو نيملاظلا ملظ عفرو نيملسملا قوقح

 الو ةيسدقلا انتاذل ريخلا ةوعد يف دهجلا لذبو ناودعلا

 هيلإ ضوفنو «ةينيدلا ماكحألا قيبطت يف ًادحأ يراجي
 الف ًامكح ردصأ اذإو ءمهلزعو نيسردملا نييعت رمأ

 ماظعلا رودصلا ىلعو نيرخآلا ةقفاوم ىلع فقوتي

 عرشلا لهأ رئاسو مالسإلا ةاضقو ماركلا ناويدلا لهأو

 رشابي يذلا رمألاو .هوعيطي نأ فرعلا ماكحو راونألا

 هيف لخدتي ال هب قيقحتلا يف هيلإ راشملا نامزلا دهتجم

 دحأ ىلإ عفرت ال ءاهلك هيلإ عفرت يتلا ةيضقلاو ءدحأ
 .هريغ اهيف ققحي الو هاوس

 نيمرتحملا ماكحلاو ماظعلا ءابقنلاو تاداسلا ىلعو

 راجتلاو يلاهألاو رباكألاو نيلوؤسملاو ءارزولاو

 باحصأو نيقاهدلا تاعامجو فرحلا بابرأو نايعألاو

 نيدراولاو نيرذاصلاو ماوعلاو صاوخلا نم ةعارزلا

 .؛ناهفصأ ؛ةنطلسلا راد يف نينطوتملا روهمجو

 خيش وه هيلإ راشملا ةدافإلا ذالم نأ اوملعي نأ اهعباوتو

 هيهاونو هرماوأ اوعيطيو دارفنالاو لالقتسالاب مالسإلا

 ىلإ اورضحي نأ نيلوؤسملاو ءارزولاو ماكحلا ىلعو
 يتلا ةيعرشلا تامهملو اياضقلا لصف يف هتمكحم

 ىلإ هوبلطي الو سدقألا عرشلل ًاميظعت ءلصحت
 . . .مارتحالاو زازعألا بابسأ هل اورهظيو مهسلاجم

 2١١١5. ةنس ةجحلا يذ رهش

 «ةيمهألا ةياغ يف طاقن مكحلا اذه يف درو دقو

 وه ًادج مهملا رمألا ىقبيو ءاهنع رظنلا ضغن انكلو

 رثكأ يف درو يذلا ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا

 . مالسإلا خويش ماكحأ

 يف نيسمغنم اوناك «نييوفصلا كولملا رثكأو

 خويش هب نورمأي يذلا تقولا يف تاركنملاو يهاونلا

 لذبو ءعمتجملا يف رومألا هذه ةقحالمب مالسإلا

 ضعب ناك ًاعبطو .رمألا اذه يف مهدهج لك ءالؤه



 نويوفصلا

 هذه نع فكي لقألا ىلع وأ ًانايحأ بوتي كولملا ءالؤه

 . نيح ىلإ تاركنملا
 ماكحألا نم ىرخألا جذامنلا ضعب دجوتو

 . عوضوملل ًامامتإ اذه انثحب يف اهركذنو «ةرصتخملا

 الم نييعت صوصخب رداصلا مكحلا يف درو دقو

 ذالم ؛ةعيرشلا راعش عفار راهظإ دعب» :هيفو هللا دبع

 ةاعارمو ةظعوملاو ةحيصنلا مزتلاو دباعملاو دجاسملا يف

 عرشلا قيرط يف نيدهتجملا ةرمز تاداع مسارم

 تاجردلاو بصانملا بابرأ هنكمي نأ انررق دقف .نيدلاو

 ءارجإ نم ىرقلاو راصمألا ةالوو نولوؤسملاو مكحلاو

 هركش اولعجي نأو اهيف هوعيطيو هوعبتيو ةيعرشلا رماوألا
 عبرأ ةنس بجر يف ررح .ًاجتنمو ًارشؤم هاوكشو

 : 972 عاو

 لوألا ؛ماكحألا هذهل نارخآ ناجذومن انيدل رفوتيو
 ىدامج يف رداص وهو يناهفصألا يتفملا دمحمب طبترم

 مالسإلا خيش يكز ًالمب قلعتي يناثلا ٠١7١. ىلوألا

 صوصخبب رداص مكح ًاضيأ دجويو .'"'”ىناهفصألا

 3 لا دمحم

 .ةمهملا ندملا يف مالسإلا خويش كاذنآ دجويو

 .ماكحألا مهقحب ردصتو ءزكرملا لبق نم نونيعي ثيح
 ةيسيئرلا ندملا عيمج يف دجوي : يلي ام «هينرفات» بتكيو
 ةعباتمل يضاقلاو مالسإلا خيش مساب ناصخش دالبلل
 : ةينوتاقلاو ةشدلا روهألا

 خيشل ءالكو كانه نأ :(نوسناس) بتكي كلذكو

 .دهشم يف ةيوضرلا ةبتكملا يف 40947 مقر ةيطخلا ةعومجملا )١(
 .ةعماجلل ةيزكرملا ةبتكملل ةيطخلا خسنلا تسرهف يفو

 .1586 ص كا جا

 .”51014 ص ١« ج «.ةينطولا ةبتكملا يف ةيطخلا خسنلا تسرهف (؟)
/1. 

  2١ج .خويشلا سلجم تسرهف ١١ ص 70/35

 .089 ص ؛هينرفات همانرفس» باتك 2غ

 كيفو

 عم ءالؤه موقي ثيح «دالبلا احنا عيمج يف مالسإلا

 دوهعلا ميظنتب (كلامملا ردص) ردصلا ءالكو

5 200( 
 . © تازاجإلاو

 ناك .«ندملا ضعب يف مالسإلا خيش نأ لمتحيو

 ناك .ندملا ضعب يف مالسإلا خيش لبق نم بختني

 دجوي ثيح .«ةمصاعلا يف مالسإلا خيش لبق نم بختتي
 دمحم رون ىلإ يئاهبلا خيشلا هلسرأ مكح انيديأ نيب

 هلاسرإ يف بغري هنأ هيف بتكيو دزي يف مالسإلا خيش
 نسح نم هنم هآر امل ناردنزام يف مالسإلا خيش ناونعب

 : ةلا

 خيش مكح صوصخب نامكح كلذك دجويو

 ىظحيو «ندملا ءاملع ضعب ىلإ ناهجوم .مالسإلا
 .نومضملا ثيح نم لوألا نم ربكأ ةيمهأب يناثلا

 ناك يذلا «هللا مرك خيشلا» ىلإ مكح يف ءاج دقف

 دشرملا هلل دمحلا : يلي ام هوكنار ياكلا ةقطنم يف

 نيذلا هدافحأو هلآ ىلع مالسلاو «داشرإلاب اندشرأ يذلا

 .داقتعالاو ةدارإلا ةلسلس مهيلإ لسلستي

 ءاملع ىلإ مانألا ةفاك عوجر ناك املف :دعب امأ

 حتفو ةينيدلا تالضعملا حيضوت لجأل مالسإلا

 [اذك] ركذلا اولأساف ؛تايجاولا نم ةيلملا تالكشملا

 ةنكسو ةنطق عجري نأ ررق دقف ؛" ”نوملعت ال متنك نإ

 ةلضعملا ةيعرشلا رومألا يف اهعباوتو '*”وكنار ياكلا

 ذالمو ةعيرشلاو ةدافإلا بآمل ميركلا صخشلا ىلإ
 كلت ءالضف لضفأ وه يذلا هللا مرك خيشلا يلاعملا

 هنم نوفوتسيو دئاقعلا هنم نوح ضوتسيو .قطانملا

 كلت يف مالسإلا خيش رقوملا صخشلا ربتعيو .دعارقلا

 .53 ص (نوسناس همانرفس) باتك )غ1(

 0 ص هع ج ؛.ةينطولا ةبتكملا يف ةيطخلا خسنلا تسرهف )0

 .47 :ةيآلا «ءلحنلا ةروس (*)

 تدجو ينكلو .هوكنار يانكلا ناونع تحت ءيش ىلع رئعأ مل (5)

 درو دقو «ناليك يف انت ةعساو ةقطنتم (هوك نار) نأي

 ١84(. ص ك7 جا ءادخهد همانتغل يف اهنع ليصفتلا



 كي

 ضرب امك ةايفقلا ءارتنع لجمع «قطاتعلاو لاجملا
 لا

 يذ رهش يف هبتك دقو .اهب مايقلا مالسإلا خيشل يغبني
 ٠١. 1/8 ةنس مارحلا ةدعقلا

 ىرخأ جذامن ىلع لوصحلا نكمأامبرو

 ةيتكملا مالفأ وركيم تسرهف :باتك عجار)ماكحألل

 .(775 ص ١. ج ةعماجلل ةيزكرملا

 موقي نأ ًانايحأ لصحي ناك دقف «لاح ةيأ ىلعو

 كلذو ءًاضيأ ندملا ىف صاخشأ نييعتب هسفنب كلملا

 نيعي يذلا دهتجملا ةيمهأل كلذكو ةنيدملا كلت ةيمهأل

 خيشلا وبأ ناك نيعم تقو يفف «بصنملا اذه ىف

 خيشلا سفن ناك رخآ تقو يفو تاره يف ''”يئاهبلا
 . ””ةنيدملا يف مالسإلا خيش بصنم يف يئاهبلا

 ةعمج مامإ مالسإلا خيش ناك ةموكحلا زكرم يفو

 يف رخآ صخش بصني نأ ًانايحأ ثدحي هنأ مغر ءًاضيأ

 . ةعمجلا ةمامإ

 خيشل مهملا لمعلا نإف ماكحألا ضعب يف درو امكو

 نع يهنلاو فورعملاب رمألا ىلع رصتقي نكي مل مالسإلا
 يف ةيعرشلا لئاسملا ةمرح ةياعر ًاعبطو  ركنملا

 ناك لب اهب نوموقي مالسإلا خويش ناك يتلا  عمتجملا

 مكاح لثمي يذلا «يكيب رلكيب» ماغرإل ىدصتي ًانايحأ
 نع يهنلاو فورعملاب رمألاب لمعلا ىلع ةيالولا

 رادصإب ًايصخش لخدتي كلملا ناك كلذكو «“*”ركنملا

 ةيوضرلا ةبتكملا يف 24097 ةمقرملا ةيطخلا ةعومجملا نم )١(

 ةيزكرملا ةبتكملا يف ةيطخلا خسنلا تسرهفو .ءدهشم يف

 .52780 ص ؛١١ ج «ةعماجلل

 .دمصلا دبع نيسح خيشلا (؟)

 «نينمؤملا لفاحم 248١ ص ءال ج «تانجلا تاضور ()

 يف ةيوضرلا ةبتكملا 0191/8 مقر ةيطخلا ةخسنلا) ١١4 ص

 .(دهشم

 ©٠١5. صو ٠١5 ص يوفصلا دهعلا يف تايالولا ماظن باتك (4)

 نويوفصلا

 . "”داسفلا نم دحلاو عرشلا ةمرح ةياعرب ةماعلا هرماوأ

 ةعامجلا مامإ دهتجملا

 يضاقلا ءسردملا

 ةيرادإلا ةفصلا اهل سيل نيوانعلا هذه نأ نم مغرلاب

 اذه يف اهلاخدإ نكمي نكلو ءةيوفصلا ةلودلا يف

 ىف اهريثأتو ىعامتجالاو ىنيدلا اهعقوم ةيمهأل ثحبلا

 ضع كتاجألا قورفامتتلا ركذ ةقؤح» لانا لئاسفلا
 تامولعملا هذه ركذ ولخي الو ءاهصوصخب تامولعملا

 . ةدئاف نم

 نع ام دح ىلإ ةديفم تامولعم (رفبمكا ركذيو
 دهتجملا نإ» :لوقي ثيح ؛نيوانعلا هذه ضعب عقاوم

 باحصأ رئاس نيب ينيد ماقم ىلعأ بحاص وه

 . «تاماقملا

 يف ناونعلا اذهل ةينيدلا ةيمهألا نأ ؛هآر امم مهفيو

 ىلع وأ «ةينيدلا بصانملا ضعب ةيمهأ قوفت عمتجملا

 ًاعقوم سانلا ناهذأ يف لتحي ناونعلا اذه ناك لقألا

 يوذ عيمج نم ىلعأ وه دهتجملا نأ روصت ثيحب ًازراب
 . ةينيدلا بصانملا

 :لوقيف ًادهتجم صخشلا ةروريص ةيفيك نع بتكيو

 ىلإ ©١١١8 ةنس نم ناريإل ةيسايسلا تابتاكملاو قئاثولا )١(

 رمأ دروأ دقو .يئاون نيسحلا دبع 07 25١ ص ,« 5

 «ناشاك ةنيدم يف قيلعتسنلا طخب نيسح ناطلس كلملا نم

 رمرملا رجح نم ةعطق ىلع ناشاك ةحاس دجسم نحص لخاد

 ناطلس كلملا مكح ًاضيأ عجارو .مس٠6 ضرعو ما“ لوطب

 بارشلا لئاسو ةلازإ يف غابارق مكاح ىلإ هردصأ يذلا نيسح

 يف رخآلا همكح كلذكو ءرمخلا يبراش ريزعتو ةبقاعمو
 جنرطشلاو رامقلا بعل نع عانتمالاو ءاسنلا باجح ةياعر

 يتلا تاناويحلاب ظافتحتالاو بائذلا ةيبرتو مامحلاب بعللاو

 ةبتكملل ةيطخلا خسنلا تسرهف :اهنيب اميف لاتقلل مدختست

 :باتك عجار كلذكو 59[ صص 14ج دهشم يف ةيوضرلا

 ء69١1١ ص ثلاثلا مسقلا ٠١ ج «ءسلجملا ةبتكم تسرهف

 باتك عجار كلذكو ؛ةيحللا قلح عنم يف يفص كلملا مكح

 29 ج ءةعماجلا يف ةيزكرملا ةبتكملل ةيطخلا خسنلا تسرهف

 .رمخلا برش عنمب يفص كلملا رمأ 1757 ص



 نويوفصلا

 كلملا ةيانع بصنملا اذه ىلإ لوصولا ىف رثؤُت ال»

 نكميو سينما تايصتستلا لا ةانلعلا ةقفارم الو

 هبولسأب سانلا راظنأ تفلي يذلا صخشلل طقف كلذ

 ةيحانلا نمو .ةيلاعلا هتفاقثو هملعو ةايحلا ىف دهازلا

 نآرقلل حيحصلا ريسفتلا» وه دهتجملا لمع إف ةينيدلا

 حبصيو رشع ينثالا ةمثألاو يبنلا نع ةلوقنملا تاياورلاو

 نيذلا سانلا نع رظنلا ضغبو «كلذ يف يعطقلا عجرملا

 كلذك نيهلأتملا نإف «ةلزنملا هذه ىف دهتجملا نوري

 يتلا قيرطلا نإو «اذه مهداقتعا يف سانلا نوكراشي
 يه تاماقملا هذه لثم ىلإ لوصولل نودهتجملا اهعطقي

 مهتاكرح يف نوعسي مهنأ» ثيح ةبوعصلا ةغلاب قيرط
 ةيعرولاو ةيسدقلا ءافضإل مهدهج ةيرهاظلا مهتافرصتو

 مهتايح يف مهسفنأ نومغري مهف اذهلو ,مهسفنأ ىلع
 لوبقلا نوبأيف «فافكلاو ةعانقلا نم دح ربكأ لبقت ىلع

 يف لخدتلا نع نوعنتميو ةيويندلا تاراختفالاب

 حالف ثيدحلا يف ناك اذإ الإ نوثدحتي الو «تايئزجلا

 رثإ مهلوح بالطلا نم ًاددع نوعمجيو «ةيدبأ ةاجنو
 ةفأرلاو بلقلا ةقرب ةغالبلا اهيف نوطلخي يتلا مهسورد

 قرفي الو ءردص ةعسو ةفأر لكب مهتويب يف مهنوملعيو

 نيبو دادعتساللاو ةيلباقلا يوذ نم نيعمتسملا نيب ءالؤه

 نورظنيف ءدادعتسالاو ةيلباقلا ىلإ نودقتفي نيذلا كئلوأ

 ءانثأ للملا نورهظي الو ةدحاو نيعب ًاعيمج مهيلإ

 ءانثأ رورغلاو ربكلا راثآ مهيلع ودبت الو مهسورد

 نوحتفي الو «حازملاو ةرثرثلا نوبنجتيو «حيحصتلا
 «نيرخآلا نودشرب وأ ةمكحلاب نوقطني نيح الإ مههاوفأ

 نيب نورهتشيا مهنإف قالخألاو لاصخلا هذه كالتما عمو

 سانلا مارتحال اعضوم نوحبصيو ءائيشف ائيش سانلا
 .«مهداهتجا ماقمب سانلا مومع فرتعي ةياهنلا يفو

 مهبولسأ يف نوعنصتي مهنأب دحأ روصت اذإ نكلو
 روصتلا يغبني ال» : رفمبك لوقي ثيح ءىطخي هنإف ءاذه

 نم لمعلا اذه يف ام عقوم ىلإ لوصولا نكمي هنأب ًاقلطم
 0ع نأ ةليخلا لالخ

 )١( ص (رفبمك همانرفس) باتك ١590 ١58.

 تا

 سيلا :لوقيف «ةعامجلا مامإ» لوح ثدحتي مث

 «ةعامج مامإ اهيف دجوي يتلا يه ةمهملا دجاسملا طقف

 ةمئأ اهرثكأ ىف دجوي ةريغصلا دجاسملا ىتح لب

 لالخ نم ةاقيللا اذه ىلإ ءالؤه لصيو ءاةعامج

 :بيصنتلا لالخ نم سيلو سانلل يعيبطلا باختنالا

 دحأ رارقإب الو تاباختنالاب ماقملا اذه لصحي ال»

 «ناحتما يأ ةعامجلا مامإل يرجي الو «نيدلا عجارم

 ىندأب ىظحي يذلا صخشلا ماقملا اذه ىلإ لصي امنإو

 يف هنييعت نوكي ثيحب « سانلا لبق نم قلعتو مامتها

 نمو 'عيمجلا لوبقل اعضوم ةعامجلا ةمامإ بصنم
 رادل عماجلا دجسملا يف فلتخي رمألا نإف يعيبطلا

 . ”0«دهتجملا ىلإ بصنملا اذه لكوي» ذإ ةنطلسلا

 مامإ لوح تامولعملا ضعب نوسناسا ركذيو

 ضعب نم تامولعملا هذه ىقتسا هنأ رهظيو «ةعامجلا

 ؛يكلملا طالبلا يف نولصي اوناك نيذلا تاعامجلا ةمئأ

 ىقلتو «كلملا لزنم يف ةعامجلا مامإ يلصي» :لرقي ذإ

 سارعألا تامدقمو ةناتخلاو ةعامجلا ةمامإ هقتاع ىلع

 .«نفدلا مسارمو

 لاجر ضعب عضو ليصفت ركذ هنأ هثيدح نم ملعيو

 طالبلا يف ةينيدلا مسارملاب مايقلاب نوصتخي نيذلا نيدلا

 ىتحو ءارمألا ضعب ةدالو نيح نم يرجت يتلا

 . مهتامم

 خيش نع فلتخي ةعامجلا مامإ نأ «نوسناس» ىريو

 رومألا يف بصانم نالغشي نيذللا يضاقلاو مالسإلا

 ةيقوقحلا رومألا لوح طقف ثدحتي وهف ؛ةيندملا
 سردت ةينيدلا ةيصخشلا هذه نإ :(ةيهقفلا لئاسملا)

 يف ةينيدلا بطخلا دروتو «ةلوقنملاو ةلوقعملا مولعلا

 دحأ اذه نيدلا لجر ربتعيو «دالبلا ءاحنأ عيمج

 - 71 كلملا يرواتشم

 ةفصلاب عتمتت نيدلا لاجر نم ىرخأ ةعومجم ةمثو

 دارفأ ءاضقلا يف لغتشي ناك دقف .ةاضقلا يهو ةيمسرلا

 )١( ص (رفمبك همانرفس) باتك 0-1١58 15794.

 ) )1١ص (نوسناس هماترفس) باتك 47.



 هى

 نيذلا مالسإلا خيشو ردصلا ىلإ ةفاضإ .ةاضقلا ناونعب

 ةاضقلا ءالؤه ناك ًاعبطو .ءاضقلا يف نالغتشي اناك

 . مالسإلا خيش لبق نم ًانايحأو ردصلا لبق نم نونيعي

 سولج رمألا يضتقي ناك» :هنأب ًاعيمس ازريم ركذيو
 ًاقفو ىضانلل ةيعرشلا يواعدلا صيخشتل ناهفصأ ىضاق

 ادع مايألا عيمج يف ءاضيبلا ةلملاو ءارغلا ةعيرشلا نوناقل

 ىلإ ميتيلاو بئاغلا لاومأ طبض يف عجريو «ةعمجلا موي
 خيشلا نمز دعب «ناهفصأ يف ءاضقلل ىدصتي نم لك

 مزلي عرشلا يضاق اهبتكي ةيضق لكو .يضاقلا رفعج
 هل نم كل قح عاجرإبو ناويدلا باحصأ اهذيفنتب

 كلا
 ىح

 ةجرد اوغلب نيذلا صاخشألاب ءاضقلا رمأ رصحنيو

 بسح يضقي مهنم ٍدحاو لك نأ يعيبطلا نمو ءداهتجالا

 حرط ةداعإ ناكمإلا يف ناك هنأ لمتحيو .هداهتجا

 دحأ ضرتعا ام اذإ مالسإلا خيش وأ ردصلا ىدل ىوعدلا

 . مكحلا ىلع نيفرطلا
 ةمهملا ندملا رثكأ ىف نودجاوتي ةاضقلا ناكو

 اذه يفو .مهلامعأ ةرثك اهتيضتقت يتلا ةريبكلا مهدادعأل

 : يلي ام «هينرفات» ركذي لاجملا

 ناصخش دالبلل ةيسيئرلا ندملا عيمج يف دجوي#

 مالسإلا خيش امه ةينوناقلاو ةينيدلا رومألا ةعباتمل

 . '7:يضاقلاو

 دعي ةاضقلا ضعب لامعأ لكوت نأ ًانايحأ ثدحيو

 نم ءالؤه ناك اذإ اذه لصحيو .مهدالوأ ىلإ مهتافو

 ةعباتلا ةزهجألا ضعب ًاضيأ ةاضقللو . ًاضيأ نيدلا لاجر

 زاجنإ يف مهنع نوبوني نيذلا صاخشألا ضعبو مهل
 ."”مهسورد ةعباتم نم مه اونكمتيل «لامعألا تامدم

 يضاقلا نيدلا لاجرل هفينصت يف «نوسناس» ركذيو

 )١( ص ءكولملا ةركذت ”.

 .684 ص «هينرقات همانرفس» باتك (؟)

 ةمقرملا ةيطخلا ةخسنلا_ «نينمؤملا لفاحم باتك عجار (5)
 2.١١6 ص ءدهشم ىف ةيوضرلا ةبتكملا ىف 1078 ب

 نويوفصلا

 دعي نيدلا لاجر لسلست يف ةعبارلا ةيصخشلا هنأ ىلع

 ثيح .مالسإلا خيشو كلامملا ردصو ةصاخلا ردص

 : لومي

 ةعباتم هتمهمو «مالسإلا خيش دعب «يضاقلا» يتأيو»
 طالبلا ىف هتناكم ركذيو ««ةيعرشلاو ةيندملا ىواعدلا

 ردصلا دعب كلملا سولج لحم لفسأ سلجيو» : هلوقب

 يضاقلاو مالسإلا خيشو رودصلا نم ايأ نكلو « يناثلا

 هنأل ؛كلملا اهميقي ىتلا ةماعلا بدآملا نورضحي ال

 «ًايلك رمألا اذه سيل عقاولا يفو ''”اهيف رمخلا برشي

 نودعي اوناك ثيح نايحألا ضعب يف ثدحي ناك امنإ

 . "”ةنطلسلا مزاول نم رمخلا

 لمعو ءاضقلا بصنم ىلإ «ارفيبمك» كلذك ريشيو

 ندملا يف نوناقلا ءارجإ عقيو» : بتكي ثيح يضاقلا

 يف ىتحو ءًاضيأ عرشلا ةاضق قتاع ىلع ىرخألا

 نأل ؛رارمتساب عرشلا ةاضق دجوي ةريغصلا يحاونلا

 رماوأو ةيندملاو ةيقوقحلا تادنتسملاو قئاثولا عيمج

 عمتجملا يف زجنت نأ بجي يتلا رومألا لكو كلسملا

 ىتح ةينوناقلا ةفصلاب ىظحت ال ةيطخ ةروصب يناريإلا

 نأ بحت ال ةنيدم لك نإف كلذلو .يضاقلا اهيلع عقوي

 . "”«يضاقلا نم ةمورحم ىَقبت

 يضاق بصنم وهو بصنملا اذهل رخآ عون ةمثو

 ءهمسا الإ ةريخألا ةرتفلا يف هنم قبي مل يذلا ركسعلا

 : ىلي ام ىنيدلا بصنملا اذه «ايعمس ازريم» بتكيو

 يف سلجي يذلا ركسعلا يضاق ةمث قباسلا يف ناك»

 رفامعلل ةيعرشلا ماكحألا ةعباتمل ةدايسلا ناويد

 ررقتو ناهفصأ يف ردصلا نيع نأ دعب نكلو .ةروصنملا

 دابعل ةيعرشلا تاعفارملل ةدايسلا ناويد ةعباتم نوكت نأ

 يضاق) يضاقلا روضح رمأ كرت دقف ردصلا روضحب هللا

 ركسعلا يضاق لمع رصتقاو ةدايسلا ناويد ىلإ (ركسعلا

 )١( ص «نوسناس همانرفس» باتك 45.

 ) )1١ص «بسامهط هاش ةركذت» 79.

 )*( ص ةرفبمك همانرفس» باتك ١756.



 نويوفصلا

 قئاثو عيقوت ىلع نييوفصلا نيطالسلا دهع رخاوأ يف
 تايالولا ماكحو (نايكيب رلكيبلا) ناك ثيح ءركاسعلا

 عيقوت لمحت نكت مل ام قئاثولا هذهل ًارابتعا نوميقي ال
 00 ْداَقْلا

 . 0 5يص

 نيذلا ءاهقفلا ضعب ءامسأ ىلع لوصحلا نكميو

 ملاع خيرات) باتك يف (ركسعلا يضاق) بصنم يف اونيُع

 يدنشقلقلا ركذو ١١7«, ١١5( ص .؛ىسابع يارآ

 (199و ”7 ص .4 ج) ىشعألا حبص يف 47١( م)

 قطانملا يف ةينسلا لودلا يف لمعلا اذه ةيفيك نع ًاحرش

 . ةيبرعلا

 تازوحخلا لوح ةعتمم عيضاوم رفمبك ركذيو

 كلذكو سيردتلا لوقحو .«سيردتلا قرطو «ةيملعلا

 . "”!اهلقن

 ضعبلا ركذيو «أرخآ ًاناونع نيدلا لاجرل دجن ملو
 نسيلو طقف تقل هنأ لمعي" ”ءاملحلا شيكو ناونع

 هل ناك اذإ الإ مهللا . يمسر ريغ ىتح وأ يمسر ناونع

 سفن ركذيو «نحن هدجن ملو وه هركذي مل نيعم بصنم
 نم ددع ءامسأ هباتك ىف ققحملاو رباثملا بتاكلا اذه

 عوجرلا نيبغارلا نكمبو ناهفصأ يف مالسإلا خويش
 20مل

 ال نينمؤملا لفاحم باتك يف ةرابع ًاضيأ تدروو

 «ناونع مأ صاخ بقل دوصقملا ناك اذإ اهنم فرعي

 يف لانو» : يلي ام يئاهبلا خيشلا نع بتاكلا ركذي ثيح

 ىلإ ةفاضإ مداخلا بصنم لوألا سابع كلملا نمز

 دوصقملا ام ةقدلا هجو ىلع فرعن ملو '*”"سيردتلا

 . ؟مداخلا» ناونعب

 )١( كولملا ةركذت .

 .157 2015١ ص ةرفبمك همانرفسا باتك (6)

 .777” ص ء١ ج «يسلجم ةمالع همانيك دنز» باتك (*)

 بحاص وه هب دارملا نكلو باتكلا مسا لاقملا بتاك ركذي مل (5)

 .«يسلجم ةمالع همانيك دنز» باتك

 ١7١. ص نينمؤملا لفاحم (5)

 هاا/

 ءا ةلخ || ةفيلخ

 «نييفوصلاب طبتري ناونعلا اذه نأ نم مغرلا ىلع

 نم ساسألا يف مهلامعأ نويوفصلا عصو دقل

 ةريبكلا عيماجملا اولكشو «ةفوصتملاو فوصتلا لالخ

 داجيإ لالخ نم «شاب لزقلا» ناونع تحت مهيديرم نم
 ءةيفوصلا تاداقتعالا ساسأ ىلع ةمئاق ةكبش

 .مكحلا ةدس ىلإ لوصولا ءالؤه ةدعاسمب اوعاطتساو

 رصانعلا لاخدإ ىلإ هراصتنا دعب ليعامسإ هاشلا ىعسو

 مظعألا ريزولا ناونعب ةرات عيماجملا هذه يف ةيناريإلا

 نزاوتلا نم ةلاح كلذب دجوأو «ىرخأ نيوانعب ةراتو

 شاب لزقلا نيبو كارتألا ريغ نم ةديدجلا تاوقلا نيب

 «نييفوصلا ذوفن رسحنا نمزلا رورم عمو .كارتألا

 يف ةليوط ةرتفل  ريبكلا رودلا مهل لظ نكلو
 «يكلملا طالبلا يف ًاصوصخو كاذنآ ةيراجلا تالوحتلا

 كملا نم اوذختاو مهتاليكشت ىلع ءالؤه ظفاح ثيح

 ةفيلخ نييعتب هرودب كلملا ماقو «مهل الماك ادشرم
 ناكو .مهنوؤش نع ًالوؤسم هلعجو مهل ءافلخلا
 لئاسملاب نومتهي ال نايحألا بلغأ يف نويفوصلا

 رورمب نكلو ؛مهب صاخلا مهملاع مهلو .«ةيعرشلا

 ةيعرشلا لئاسملا ذيفنت ىلع ءاهقفلا رارصإ دعبو تقولا
 دقف «عمتجملا ةرادإ اهيضتقت تناك يتلا ةرورضللو

 كلملا ةرطيسل نيعضاخلا نييفوصلا نم عيماجم تأدب

 ماكحألا ةياعر ىلإ اورطضاو عقاولا رمألل ميلستلاب

 فرعي نمم نافرعلا لهأ كانه ناك ًاعبطو .ةيعرشلا

 نوعاري مهريغ لبق اوناك مهنكلو «نييفوصلا مسا سفنب
 . ماكحألا هذه

 يف مالسإلا خويش نيعي بسامهط كلملا ناك امكو

 ريشيو .ءافلخلا اهيف نيعي ًاضيأ ناك هنإف «ةمهملا ندملا

 ءالؤه دحأ نييعت نأشب رداصلاو انيدل رفوتملا مكحلا

 رمأللو ةيعرشلا ماكحألل هتاعارم بوجو ىلإ دارفألا

 هب رمؤي ناك ام رارغ ىلع ركنملا نع يهنلاو فورعملاب



 ه4

 : يلي ام مكحلا اذه يف درو دقف «مالسإلا خيش

 ةبهوملا هذه ركش انيلع ًامازل ىرن كلذلو ...»
 يوذ نم ءافلخ راطقألا نم رطق لك يف بصنن نأب «ةيلعلا

 َتجِرُأل ل قادصم مه نيذلا «ةعيرشلا بابرأو نيدلا
 "4 رّكدتلا نَع توَهْنَتَو ٍنوُرْعَمْلاِب َتوْمْمأَت نادل
 . . ””هللا دودحل نوظفاحلا#و

 يف دمحم نيدلا يضر انالوم نيدهازلا نيعو نيعروتملا
 ةفيلخلا اهب موقي يتلا لامعألا ركذي «ةفالخلا بصنم

 ةمادإو ةفرشملا ةفيرشلا يلايللا ءايحإو ركذلا ماود يهو

 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاب مايقلاو ةالصلا

 اياوزلاو اياكتلاو سرادملاو دجاسملا قيسنتو جيورتو

 ىلع صرحلاو ةمرحملا تالآلا رسكو ريخلا عاقبو
 ةيؤر نم بناجألا عنمو تادابعلاو تاعاطلا فئاظو

 ةدمعل هبيصن دعبو :

 .. . كلذ ريغو ةعورشماللا تايانبلا بيرختو تاروعلا

 مالسإلا ةاضقو ماظعلا تاداسلا نم بلطي مث

 نيلوؤسملاو مارتحالا يوذ ءارزولاو ماركلا ماكحلاو

 نايعألاو تايصخشلاو ةيناويدلا تامهملل نيدصتملاو

 اهيدمتعمو ةيالولا ةفالخلا ةلئاع يديرمو ناكسلا ةماعو

 فارتعالا مهريغو اياوزلا يوذو اياكتلا باحصأ رئاسو

 ةجاح ال نأ مهملعيو (ءافلخلا ةفيلخ يأ) ةفيلخ هب

 .«مكحلا ديدجتل

 ناطلس كلملا هردصأ رخآ رمأل نتم انيديأ نيبو

 ءزجلا انه ركذنو «ميهاربإ ديسلا ىلإ يوفصلا نيسح
 :دارفألا ءالؤه ةفيظوب طبتري يذلا

 امك ةروكذملا نكامألا ةفالخ ةيلوؤسم انضوف دق

 راشملا ةفالخلاو ةدايسلا ذالم ىلإ ًاقباس ناك

 جاهولا خماشلا جاتلا رمأ بيقنتلاو قيقحتلادعبو .هيلإ

 ةيحتلا مهيلع ماركلا تيبلا لهأ ةيالو يف هلاغتشاب

 روهطلاو تادابعلا تانونسمو ضئارفلا عيمجو ماركإلاو

 ةاكزلا ءادأو سمخلا تاولصلا ةماقإو لاستغالاو

 )١( :ةيآلا «نارمع لآ ةروس 1١٠١.

 )١( :ةيآلا «ةبوتلا ةروس 1١١5.

 نويوفصلا

 مارحلا هللا تيب جحو ناضمر رهش موصو سمخلاو
 هيلع مانألا ريخ ةرضحل ةبيطلا ةنيدملا ةرايزو ةرمعلاو

 داصحلا موي قح ءاتيإو مالسلاو تاولصلا هلآو

 عانطصاو مورحملاو لئاسلل مولعملا قحلاو نوعاملاو
 ةلصو نسحلا ضرقلاو ماعطلا ماعطإو فورعملا

 ربو نازيملاو لايكملا ةيفوتو ناسحإلاو لدعلاو ماحرألا
 راهنلا مايصو ليللا مايقو راكذألا ةموادمو نيدلاولا

 تاعاطلا رئاسو راوطألا نساحمو قالخألا مراكمو

 تايهنمو لاعفألا تامرحم عنمب مايقلاو تادابعلاو

 لوسر لآ قحو هللا لزنأ ام راكنإو هللاب كرشلاو لاوقألا

 رئاسو ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملا لكأو قحلا لتقو هللا

 تانصحملا فذقو ميتيلا لام لكأو ةفيرشلا ةيآلا يف ام

 لمعو ةقرسلا باكتراو تاركسملاو رومخلا برشو

 مارحلا ماسقأو ءايرلاو ابرلاو انزلاو طاوللاو رسيملا
 قوقعلاو رحسلاو هللا ركم نمأو هللا حور نم سأيلاو

 عنمو ةاكزلا عنمو دهعلا ضقنو سومغلا نيميلاو
 تاهمألا حاكنو هللا ضرف امو ةالصلا كرتو نوعاملا

 ةيبنجألا تاروعلا ةيؤرو ةسدقملا ةيآلا يف نم رئاسو

 ريغلا لام فرصتو روزلا ةداهشو ةداهشلا نامتكو
 ةبيغلاو هللا ججح ىلعو هللا ىلع بذكلا قلطمو

 مهيلع ءايصوألا دوحجو ءايبنألا بيذكتو ناتهبلاو

 نطب امو اهنم رهظ ام شحاوفلا بوكرو هللا تاولص
 وهللاو ةنايخلاو ةعدخلاو ةيصولا فنحو ليكلا فيفطتو
 يغبلاو ركنملاو ءاشحفلاو ريمازملا ريمزتو وغللاو

 نم نوكي ام رئاسو اهيلع رارصإلاو يصاعملا كاهتناو
 نم باب يأ نع ًاقلطم فرحني ال نأو ليبقلا اذه

 ءاضيبلا ةيرشع ينثالا ةلملاو ءارغلا ةيوبنلا ةعيرشلا

 نأو ماركلاو ماظعلا نييوفصلا خياشم راوطأو بادآو

 فلختي هيديرمو هبالط نم درف لك بيدأتو ةبقاعمب موقي

 بادآو ةقيرطل اقفو نيروكذملا خياشملا بادآ قيرط نع
 . ءارغلا ةعيرشلا نوناقو

 ةدايسلا ذالم اوربتعي نأ هيديرمو هبالط ليبسو

 ءانترضح لبق نم بصنم مهل ةفيلخ هيلإ راشملا
 ؛ةعورشملا يهاونلاو رماوألا يف هنوعيطيو هل نوداقنيو



 ه8 نويوفصلا

 جهنلل ًاقفو اولمعي نأ اياوزلاو اياكتلا شيوارد ىلعو

 يعرشلا هثيدحو هحالص نع اوجرخي الو روطسملا

 هتياعر اوبجوي نأو «خياشملا بادآ باب يف هركذي يذلا

 ةداسلا ىعسي نأ ررقت دقو .هماركإو هزازعإو هتبقارمو

 يلاهألاو تايصخشلاو ماركلا ماكحلاو ماظعلا

 نورصقي الأو هتناعإو هيلإ راشملا دادمإ ىلإ نيلوؤسملاو

 قطانملا كلت ءافلخ نم دحأل زوجي الو .ءكلذ ىف

 يف ررح ءًايونس ديدجتلا بلطُي الو .هلمع يف لخدتلا
 .114 ماع رفص رهش

 نارونع تحت هلوق نكمي امل ةصالخ اذه ناك

 .يوفصلا دهعلا يف ءاملعلل ةيرادإلا لامعألاو فئاظولا

 دوجوملا عضولا حاضيإو زاربإ وه انمامتها لج ناكو
 رومألا هذه رود يف يأرلا نع رظنلا ضغب .كاذنآ

 .طاطحنالاو داسفلا نم دحلا يف لامعألا كلت ةيمهأو

 رظن ةهجو نم ةلأسملا مييقت وه رخآلا مهملا عوضوملاو
 . يسايسلا ركفلا

 مهذوفن لصي ىدم يأ ىلإو مهتردق تناك فيكف
 حجري ناك مهنم يأو ؛هذوفنو كلملا ةردق ىلإ سايقلاب
 عقت مهلمع ةقطنم تناك دح يأ ىلإو «نيرخآلا ىلع

 كلذكو ةيهقفلا ةيحانلا نمو « ضعبلا مهضعب ريثأت تحت

 ةيسايسلا ةبيكرتلا نع ثيدحلا نكمي فيك ةيركفلا
 ؟ةيوفصلا ةلودلا يف ةردقلل ةصاخلا

 ءاهنع باوجلا يف ضوخلاو تالؤاستلا هذه لك

 . ىرخأ ةصرف ىلإ هءاجرإ انيأر

 نايرفعج لوسر

 ةيوفصلا ةلودلا

 رزجلاو دملا نيب

 خيراتلا لحارم يف ًاحوضو رومألا رثكأ نم لعل
 ةبرطضم نوكت ام ةداع ةيداصتقالا عاضوألا نأ يناريإلا

 اندرأ ولو .ةديدج ةلود ةيأ مايقل ىلوألا مايألا يف ةقلقو

 هاشلا لبق ام دهع يف ةيداصتقالا عاضوألا ثحبن نأ

 يسايسلا بارطضالا ىوس انيأر امل ءيوفصلا ليعامسإ
 كاذنآ تدأ يتلا قرطلا عطقو بهنلاو لتقلاو ينمألاو

 سوؤر نفدو يعارزلاو يراجتلا راهدزالا سمط ىلإ
 ىف قلقلاو ىضوفلا راشتناو ءضرألا يف لاومألا

 ده تناك وقو ء.فصوت ال ةروصب سانلا فوفص

 لجر روهظ ىلع تدعاس يتلا بابسألا ىدحإ فورظلا
 ,لامعألا ةرادإ يف ةيزكرم داجيإ عاطتسا مادقم عاجش

 . اهيراجم ىلإ هايملا داعأو «سانلا ةايح يف نامأو

 عاضوأ يف ةعيرس ةرظن لالخ نم ةقيقحلا هذه كردنو

 يفن .«يردنيابلا بوقعي ناطلسلا يلت يذلا دهعلا

 تمع رقنسياب هنبا ةموكح نم ةليملق تاونس نوضغ
 :اهنم «ةيناريإلا تايالولا عيمج تابارطضالا ثداوح

 يف كيب نسح نب حيسم ازريملل ةيردنيابلا ءارمأ بيصنت
 خيشلا سبحو «ىسيع يضاقلاو هلتق ةثداح مث «مكحلا

 درمت «ليلخ يفوصلا لتق كلذك ءدوعسم نيدلا مجن

 نب كيب متسر ىواعد ءركب رايد يلاو كيب ناميلس

 سولج ءرقنسياب ناطلسلا لتق «هتابلاطمو كيب دوصقم
 ىتلا هتموكحو ناجيبرذآأ شرع ىلع دمحأ كلملا

 ملا دولار فيهما ر رجلا هر مث ؛«رهشأ ةتس ترمتسا

 «ةرركتملا كيب يلع ريب تامجهو هيبأ ناطلسلا لتق

 يتلا تابارطضالل ةرغصم جذامن اهلك ثداوحلا هذه

 نأ ليصافتلا ىلع عالطالا دارأ نملو كاذنآ ةدئاس تناك

 « 4 ج (ريسلا بيبح) اهنم ةلصفملا خيراتلا بتك عجاري
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 ريصاعألا طسو ليعامسإ هاشلا فيس عمل انهو

 دالبلا ىلإ رارقتسالاو ءودهلا ديعيل «ةتيمملا فصاوعلاو
 . ةبرطضملا

 ةيفيك نع راصتخاب ثدحتن نأ انه بسانملا نمو

 ةلحرم عقاولا يف لثمي يذلا ءرارقتسالا اذه روهظ

 هنأ هب ملسمل نم هنأل ءداصتقالل ساسألا رجحلا عضو

 قيارحلا نركت الا ضيراتو يسابس لوح اهم نصل
 ةيخيرات ةرهاظ ةمث سيلو ؛هبابسأ ىدحإ ةيداصتقالا

 ةرابعيو «يداصتقا لوحتل ًاردصم نوكت ال ةيسايسو
 عمو ةسايسلاو داصتقالا نيب قيثو مزالت كانه ىرخأ

 ىلإ ةراشإلا تناك اذإو .ةيئاهنلا ةلصحملا يف خيراتلا

 «ةيناريإلا خيراوتلا يف رهظت ام ًاردان ةيداصتقالا لمارعلا



 نحل

 ىلإ مهفارصناو نيخرؤملا لهاست ببسب كلذ امنإف
 لامعأو كولس ىلع زيكرتلا عم «ةيخيراتلا عئاقولا نيودت

 . ةيخيراتلا تايصخشلا

 يف ناريإ يف عاضوألا بارطضا نأ يعيبطلا نم

 تايالولا ماكح روهظو '"ولنويوق قآلا دهع رخاوأ

 سانلا اههجاوي يتلا بعاصملا يلاتلابو ةيزكرماللاو
 اهلوح فلا ةقاّمح ةيار روهظ يف ديعب دح ىلإ تمهاس

 يلئاعلا عقوملل ناك ةقيقحلا يفو «نييناريإلا عيمج

 وه .هدادجأ خيراتو ليعامسإ هاشلا هب عتمتي يذلا زيمملا

 نود لازي ال وهو هلوح فافتلالا ىلإ نييناريإلا عفد ام

 . هرمع نم ةرشع ةعبارلا نس

 ةراشإلا نم دب ال ةمهم ةطقن ةمث :ةسدقملا ةواسقلا

 ةيوقلا ةيناريإلا تالالسلا عيمج نأ يهو ءانه اهيلإ

 الو نهادي ال ءعاجشو يوق صخش دوجوب تنرتقا

 دوملجك هبلق نوكيو «ءامدلا ةقارإ يف ددرتي الو مواسي

 ميقتسي ال ءيش ىلع يقبي الو ءيشب أبعي ال ءرخصلا

 نمل قرطلا دّبعتو روخصلا مشهت قرطلا ةلدحمك ء؛هل

 نومتهيس مهنإف «ءايوقأ لاجر هؤافلخ ناكاذإو ءاهءارو
 نإف الإو «مهتلالس نأش عفرو ةيداصتقالا ةينبلا معدب

 جذومنلا نم .ضرقنتس مهتلالسو لفأيس مهمجن
 اقآو «هسفن ليعامسإ هاشلاو «ناكباب ريشدرأ :لوألا

 نب بوقعي : يناثلا جذومنلا نمو ءراجاق ناخ دمحم

 راشفأ هاشردانو يونزغلا دومحم ناطلسلاو ثيل

 . مهلاثمأو

 ةعئارلا ةيخيراتلا راثآلا ىلع ةرظن ءرملا يقلي نيحو

 اهب تعتمت يتلا ةيهافرلا ىوتسم فشتكي ناهفصأ يف

 تاموتاستلا نيسان نعاايلهأ فعلا كيج ميدل هذه

 رومألاو تايلامكلا نيمأت ىلإ اهرفوت دعب ةايحلل ةيلوألا

 يتلا اهتواسقو ةموكحلا ةدش ًاضيأ فشتكيو .ةيلامجلا

 ىلإ جارخلاو بئارضلا لفاوق ديعت نأ اهفيسب تعاطتسا
 اهرمأ ءىداب يف اهتلمعتسا يتلا اهرانبو «ةنيدملا هذه

 .ولنويوقآلا ثحب عجار )١(

 نويوفصلا

 رم ىلع ةدلاخ ىرخألا نفلا تايآو فراخزلا هذه ىقبتل

 .لايجألا بقاعتو روصعلا

 تاوطخلاو ؛هئادعأ عم ليعامسإ هاشلا كولس ناك

 ةعرسلا يف ةياغ ةيناريإلا ندملا ىلع ةرطيسلل اهعبتا يتلا

 ءاج نمو هليق ناك نم لعف اذكهو «ةوسقلاو ةدحلاو

 :الثمف .هدعب

 ورم رابك نم تائم سوؤر عطق :ناكباب ريشدرأ

 . رخطصا ديهان دبعم يف قلعتل سراف ىلإ اهب|ثعبو
 ىتلا ةيعرشلا نيزاوملل ىتح ًافلاخم لمعلا اذه ناكو

 هيلع رصتنا يذلا سماخلا ناودرأ دلج خلسب ًاضيأ

 . سانلا راظنأ مامأ ريشدرأ يف هضرعو «هلتقو

 لتقب رمأ «ليبتر لتاق امنيح :ثيللا نب بوقعي
 سوؤر عطقب اضيأ رمأو «مهتاكلتمم بهنو لباك يلاهأ
 رهن ربع ناتسيس ىلإ نحشلا نفس يف اهلمحو ىلتقلا

 . فينو ةنيفس اتئام اهنم تلمحف ؛دنمريه

 نمألا ريفوت نأب مهفن نأ بجي انرودب نحنو

 تارفلا ىلإ نوحيس نم دتمت ةعساش دالب يف رارقتسالاو

 مدختست مل ام ليحتسم رمأ ككنك ىلإ دوسألا رحبلا نمو

 ةيقالخألا لوصألل ةفلاخملا لامعألاو ةوسقلا هذه

 ىلإ نايحألا ضعب يف رطضيل ءرملا نأ ىتح ؛ةيناسنإلاو
 يتلا عئاظفلاو يراجاقلا ناخ دمحم اقآ لامعأ ريربت

 ."'”سيلفتو ناكركو ناسارخ يف اهبكترا

 نم ًافلأ نيثالث لتاقي وهو ليعامسإ هاشلا نكي ملو

 .هيلإ لصي ناكم لك ىف فيسلاو ةوسقلا لامعإ

 مكحلا ليعامسإ هاشلا مَّلس فورظلا هذه لثم يف

 ه5 ماع يف ةايحلا قراف مث ءبسامهط هنبال

 ةنماثلا زواجتي نكي مل ذإ ء؛هرمع ةرهز يف وهو

 . نيرشعلاو

 كلذكو .ةيناسنإلاو ةيقالخألا لوصألل ةفلاخملا لامعألا )١(



 نويوفصلا

 رارقتسالا ةلاح رامثتسا

 راهدزالا نم ةلاح ريفوت بسامهط هاشلا عطتسي مل

 ةوق نم مغرلا ىلع ؛هبعشل يبسنلا هافرلاو يداصتقالا

 مهاس ةرتفلا هذه لوط نكلو ؛همكح ةرتف لوطو هناطلس

 بعشلا ىلع مهترطيس ضرف يف شابلزقلا ةدعاسم يف

 مهتيكلم ىلإ ةلودلا لاومأ لقنو «قباسلا نم رثكأ
 . ةصاخلا

 هل تنادو راصتنالا لوألا ليعامسإ هاشلل ىتأت دقو

 اوناك نيذلا «شابلزقلا لضفب ةعاطلاب ةعساشلا دالبلا

 .هنع ردصي رمأ لك نوعيطي

 ىلع نمي ناك ليعامسإ هاشلا نأ يعيبطلا نمو

 لاومألا مسج ىلع ضرعتي نكي ملر.ةاناظب مدع
 ارانيد هنم زنكي الو ءهلوصو ةعاس جارخلا عزوي ناك»

 ًابوث طيخي الو .هدغل الام رفوي نكي ملو ءًامهرد الو

 ىلع لاومألا عزوي ناك ام رثكأ امو ءهموي ريغل

 .«مهنم لاؤس نود نيجاتحملا

 دقف ؛هيبأ ةريسل ًافلاخم ناك بسامهط هاشلا نكلو

 فطقي ناك امنإو ءٍبَصَن وأ دهج نود مكحلا هيلإ لآ

 نم ءالؤه دافتساو شابلزقلا هدنجو هوبأ عرز ام رامث

 يف مهتامدخ ءازجو مهنيد ءافيتساب مهتبلاطم يف مهقح

 .لاومأ نم هيلع تعقو ام لك عمج يف مهدي قالطإ

 شايلزقلا ةوق

 شابلزقلا ةقبط يه ةديدج ةقبط دالبلا يف ترهظ
 نزاوتلا ةقبطلا هذه تكبرأ دقو .مهنم نيبرقملاو

 مهدعب ناريإ تحبصأ ثيح ءدالبلا يف يداصتقالا

 كارتألا نم مهّلج يف اوناك نيذلا «شابلزقلا دالبب فرعت
 مكحلا ديلاقم ىلع نورطيسي مهف ليعامسإ هاشلا راصنأو

 لكو لاومألاو كالمألاو ةريبكلا فئاظولاو ناريإ ىف

 .دالبلا تاريخ

 شابلزقلا نم ةديدج ةقبطب ةورثلا ترصحناو
 يف عدب نم هوثدحتسا ام كلذ يف مهسأ دقو .مهيوذو

 ةضورلا ةبتكم يفو .لاومألا ةرداصمو يضارألا بئارض

 ه5

 اهيف ركذي نامرك يلاهأ دحأل ةيطخ ةلاسر ةيوضرلا
 نأو ءاهب مهقيضو بئارضلا لقث نم يلاهألا ىوكش

 «بسامهط هاشلا تغلب ةرركتملا ىواكشلا هذه

 بئارضلا ذخأب لبقو فاطملا رخآ يف مهل باجتساف

 . ميدقلا بولسألل ًاقفو

 لاجرب بصانملاو فرحلا رثكأ رصح مهاس دقو

 ةراجتلا ىلع قييضتلا ىلإ ةفاضإ مهنم نيبرقملاو ةلودلا

 نأ ركذيو .سانلا ةايح يف ةريبك تابوعص قلخ يف
 ةعانص يف ةريبك تابوعص قلخ بسامهط هاشلا

 ؛هتايح رخاوأ يف الإ تابوعصلا هذه هني ملو ؛نوباصلا

 ةيلاعلا تارضحلا» ىلإ هذه هتوطخ باوث ىدهأو

 .«رشع ةعبرألا نيموصعملل ةرهطملا ةسدقملا

 «مزاللا دحلا هدادعتو شيجلا ةوق تزواجت دقو

 .ففظومو لتاقم فلأ ١١4 نم رثكأ هيف فظو ثيح

 قلخ يف ه984 ماع بسامهط هاشلا ةافو تمهاسو

 يناثلا ليعامسإو ازريم رديح هئانبأ نيب تافالخلا

 يف ىضوفلاو تابارطضالا قلخ امم ؛هدنبادخ دمحمو

 تابارطضالا ةفطن نإ لوقلا يغبني نكلو «دالبلا

 . بسامهط دهع رخاوأ يف تدقعنا دالبلا يف لكاشملاو

 ةينيد ةقرف ليكشتل ةجيتن تابارطضالا هذه تءاج دقو

 يه اهتقيقح يفو (ةيوطقنلا) مسا تحن اهرهاظ يف

 نورطبسي اوناك نيذلا شابلزقلاو كارتألل يدصتلل ةكرح

 هاشلا نمز يف شابلزقلا لتق دقو .دالبلا تاردقم ىلع

 هذه ءاملع نم ًالجر نيعبرأ ىلإ نيثالث بسامهط

 اورمتسي نأ مهل حتت مل بسامهط ةافو نكلو «ةقرفلا

 . ةقرفلا هذه ىلع قييضتلا يف رثكأ

 يناثلا ليعامسإ هاشلا ةنطلسل ريصقلا دهعلا ركذي مل

 نكمي نكلو «ةلصفم ةروصي يناريإلا خيراتلا يف
 عاضوألاو هريكفت طمن ىلع ام دح ىلإ فرعتلا

 هتاوطخ ضعب لالخ نم هرصع ىف ةدئاسلا ةيعامتجالا

 1 . ةيلمعلا هتامادقإو

 (يناثلا ليعامسإ هاشلا) ليعامسإ ازريملا لواح

 مل هنكلو سانلا تاقيط فلتخم ىعري نأ ًادهاج
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 باتكو هتيشاح ريهطتب هتاحالصإ أدب دقو . عطتسي
 ةعباتمب هل رمأ ءراثآلا ةواقن باتك يف درو دقو .هطالب

 زيمتيو .بئارضلا ضعب نم مهئافعإو سانلا تاجاح
 قلخ يف هاشلا يعاسم ىلإ ريشي هنأل هتيمهأب رمألا اذه

 . ًاقلطم هرامث تؤي مل هرمأ نكلو .سانلل ةيبسن ةيهافر

 دحلا يناثلا ليعامسإ هاشلا لواح ىرخأ ةهج نمو

 لاق دقو ؛«ةيفوصلا ةالغو نيدلا لاجر تاقبط ذوفن نم

 ازريملا رمأف ءدجاسملا ىف اهئاقلإو راعشألا ةباتك ةمرحب

 ةبوتكملا راعشألا عيمج حسمب يشاكلا نيدباعلا نيز

 حسمو رمألل اذه لثتماف .دجاسملا ناردجو باوبأ ىلع

 . هئكن يلع مامإلا حدتمت يتلا راعشألا ضعب ىتح

 شابلزقلاو ةلودلا لاجر لامعألا هذه تعفد دقو

 ءرثكأف رثكأ لاومألا عمجل يعسلاو رمذتلاو طخسلا ىلإ

 : ثيحب «نييوطقنلل ًارربم قلخ امم . مهذوفن ةيوقتو

 دهع ىف (ةيوطقنلا ةقرفلا) ةقرفلا هذه ذوفن يوق"

 شابلزقلا نكي مل يذلا تقولا يف ليعامسإ ازريملا
 .«قافنلاو قاقشلا ريغب نيلغشنم

 ىلع بلغتلا يناثلا ليعامسإ هاشلا عطتسي ملو

 رومخلا ىلإ أجلف «ةيداصتقالاو ةيسايسلا لكاشملا
 .ةايحلا قراف مث سمب بيصأف .تاردخملاو

 رمأ مث بصعتلا ضراعي صوصخلا هجو ىلع ناكو
 لفقو ةرجح يف يدابأ رتسالا يلع ديسلا بتك عمجب

 . اهباب

 الو مهتلا هب نوقصلي اوناك نيخرؤملا ضعب لعلو

 «ينيدلا بصعتلا نع اديعب هنوكل ةريسلا نسحب هنوركذي

 نزحلا نم رثكأ همكح يف نجي مل لاح ةيأ ىلعو

 . مغلاو

 «ةضراعملا تاقبطلا عم ليعامسإ بولسأ ناكو

 املاطف «نييكدزملا عم هدهع لئاوأ يف دابق بولسأ هبشي

 هتلود ناكرأ حامج حبكل ةيفاكلا ةوقلا هيدل رفوتت مل

 يلع حتف بولسأ هبشيو ؛مهتاشامم ىلإ دمعي ءاهلاجرو
 ىلع ةردقلا نود مهيسامو ءارقفلا ىلع هقرحت يف هاش

 .راجاقلا نيناوخلاو ءارمألا حامج حبك

 نويوفصلا

 اهيلع أرط ةيعامتجالا ةايحلا نأ ركذلاب ريدجلاو
 دقف ءبسامهط هاشلا رمع رخاوأ يف رييغتلا ضعب

 تايالولا يف هاجلا باحصأو نويعاطقإلا داعتسا

 ليعامسإ هاشلا دهع لئاوأ يف اوبكن نأ دعب مهذوفن

 نأل «قباسلا يف هيلع ناك امع مهذوفن دازو لب لوألا

 لثم ءادشأ لاجر دوجوب  لقألا ىلع  زيمت دهعلا كلذ

 ناطلس هيبأو ناليك يف ايك نيسحو دزي يف هرك دمحم
 ًايبسن ًاديج مهتقو يف عضولا ناكو .ناتسيس كولمو
 نويناريإلا زيمتي. . .» :نيحئاسلا دحأ هفصو ثيحب

 نم لويخلا نسحأ نوبكري ام ةداعو «مهتئيه نسحب

 ثيحب ةرثكلا نم مهلبإ غلبتو . . .ةصاخلا مهكالمأ

 نويناريإلا رقفأ ىتحو ءًارورسو ةجهب اهيلإ رظنلا ثدحي

 ."لقألا ىلع قوف امو ةعبس كلمي

 لئاوأو بسامهط دهع رخاوأ يف رطيس نكلو
 ماكحلا نم ديدج عون هدئبادخ دمحم ناطلسلا ةموكح

 «ةيناريإلا ندملا ىلع لئابقلاو رسألا ءاسؤرو شابلزقلاو

 داز يذلا عاطقإلا نم ةديدج ةرهاظ مهترطيس تقلخو

 وذ ةلئاع :ماكحلا ءالؤه نمو .دالبلا ةثزجت صرف نم

 «ةيوفصلا ةلئاعلاب اهسفن تقحلأ يتلا «ءسراف يف ردقلا

 راشفأ ةلئاعو .ةلقتسم ةموكح ليكشت تلواحو

 لقأ تسل» :لوقي ناك يذلا نامرك يف (ناخ شاتكيب)

 «كلملاو ةطلسلا غلب يذلا رفظملا دمحم ريمألا نم ًانأش

 هاجلاو ةمشحلا تامزلتسمب هسفن لجرلا اذه طاحأ دقو

 هيقفارم ددع نأ ركذ ثيحب «كلملاو ناطلسلا تاموقمو

 ءانبأ نم ةئام مهنم' ءصخش فالآ ةينامث غلب هدنجو

 نينانفلاو ءامكحلا نم ىرخأ ةئامو ءرابكلا ءارمألا

 تناكو «ملقلا لهأو ءارزولا كلس نولكشي اوناك نيذلا

 يف لمعتستو ءاهالغأو ةمعطألا ىهشأ نم عاونأ هل دعت

 رسأ ءالؤه ريغو .ةضفلاو بهذلا يناوأ نمثأ هتدئام

 ةلئاط ةورث تعمجو ناطلسلا يف اهسفنل تعذا ةريثك

 تناك نيأ : لئس نيح ريبك يناريإ ريزو اهردصم صخل
 ىتأ نم اهعمجو اهعمجت ملف كتقو يف لاومألا هذه

 . اهباحصأ تويب يف تناك :لاق ؟كدعب

 تيبثتو «ىرخأ ةرم ناريإ ذاقنإل دب ال ناك اذكهو



 نويوفصلا

 ىلإ رومألا ديعي ريبكو عيرس بالقنا نم يوفصلا مكحلا
 اهنا

 ةجمربلاو طيطختلا ةلحرم

 سابع ازريملا سلج يناثلا ليعامسإ هاشلا ةافو دعب

 لازتعاو ءاهركذ لوطي تاوطخ دعب مكحلا شرع ىلع

 . دمحم هيبأ

 «ناريإ يف ةدئاسلا عاضوألا سابع هاشلا سرد

 ةيعيبطلا ةايحلا ديعت ةميكح ةسايس ىلإ ةجاحلا كردأف
 يعامتجالا رارقتسالا ديعتو «يداصتقالا عضولا ىلإ

 .دالبلا ىلإ يسايسلاو

 نيينامثعلا ةارادمب ةيجراخلا هتسايس يف أدب انه نم

 هتسايس يفو .كلذ ليصفت لحم انه سيلو مهتحلاصمو

 تاضارتعالا مجح صيلقت لواح ةيلخادلا

 ةقبطلا نم ةوقلاو ةورثلا لقنل ىعسو «تاجاجتحالاو
 .بعشلا ىلإ ةصاخلا

 تاحالصإب مايقلا ليبس يف هنأ سابع هاشلا كردأ

 ىلع ءاضقلا نيب نزاوتلا ةلاح نم هل دب ال ةيعامتجا

 طاسوأ يف ةيهافرلا نم عون قلخو عدبلا لهأو نيفلاخملا

 .نيبرخملا ءالؤه نع مهلصفل سانلا

 ('7!شابلزقلا ةرطيس

 لبق نوضغبي نييوطقنلا نأ فرعي سابع هاشلا ناك

 ىوصق ةيمهأ كلذ نوطعيو «شابلزقلا ةرطيس ءيش لك
 مهميعز لوقي ًالثمف ؛ةيخسانتلا مهدئاقع يف هوركذ ىتح
 ةأشنلا ةيادب يف بلكلا ناك» :رديل يناليكلا دومحم

 هليذ ناكو ءًايشابلزق ًايكرت (خسانتلا ملاع يف) ةيناسنإلا
 مهدحأ هل لوقي نإ امف «ةيكرتلا مهفي وهف كلذلو .ًافيس

 .24.0..افرصلي ىتح ع خنجا)

 ىدم كردي اهلاوقأو ةقرفلا هذه ىلإ ًاليلق رظني نمو
 لاجرو شايلزقلا كارتألا ةقبطب مهنظ ءوسو مهترفن
 هذه ىلع ةرصتقم هذه لعفلا ةدر نكت ملو .نيدلا

 .شابلزقلا :عجار )١(

 نكشت

 نوركفي نييلحملا ذوفنلا يوذ نم ريثكلا ناك لب «ةقرفلا

 ريم ناك ًالثم ناتسيس يفف .شابلزقلا ىلع ةروثلاب
 ةرطيس نم ناتسيس ذاقنإ يف ًامئاد ركفي يلع نيسح

 نآلا دوست» :لوقي (شابلزقلا مكح نمز يف نيرمألا

 وه) هاش دمحم ناطلسلا رمأو «دالبلا يف ىضوفلا

 هاشلا دلاوو «ىناثلا ليعامسإ هاشلا ةفيلخ .هدئبادخ

 .4. . .نآلا عاطم ريغ (سابع

 دهع لالخ ةيناريإلا ندملا يف ذوفنلاو هاجلا اذه لثمب

 ةقالعب نوطبتري نمم ديدعلا ناك لب . بسامهط هاشلا

 دزي خبرات يف درو دقف .ةناكملا سفنب نوعتمتي ةلودلاب

 ةرازو بصنم يف ناك يذلا يدزيلا هللا دبع ازريملا نأ

 دوهيلا ةلحم ىف نيتاسبلاو قاوسألاو تالحملا ىنب دزي

 يطعأ قدنف اهنمو «هلاومأ تردوصو لزع مث ءدزي يف

 . مكيب بنيز بسامهط هاشلا ةنبال يعرش قحك

 طعي مل» :بسامهط هاشلا نأ ''”خيراتلا يف أرقنو
 نأ بيرغلاو هتافو ىتح ًاماع رشع ةعبرأل مهقوقح هدنج

 نيدعتسم عيمجلا ناكو ءرمذتي نكي مل ءالؤه نم ًادحأ

 . ؟ةعاطلاو عمسلل

 لوقلا اذه بحاص بارغتسا نأ نظلا بلغأو

 ءالؤه بلغأ نأل ءرربم هل نكي مل (ةنطلسلا دامتعا)

 ىتلا لاومألاو كالمألاو ىضارألا نوكلمي اوناك دنجلا

 ١١14 ىقبي نأ لوقعملا ريغ نمف الإو ءاهنورداصي اوناك

 ملو بتاور نود ًاماع رشع ةعبرأل يركسع فلأ

 ًاعلطم نكي مل بسامهط هاشلا نأ ودبي نكلو .اورمذتي

 . مهلامعأ تايئزج ىلع

 ءارمألا لاومأل ةعباتم كانه نكي مل هنأ رهاظلاو

 لمعي نكي ملو «بسامهط هاشلا نمز يف ماكحلاو

 دنجلا بتاور عطق نإف الإو .«اذه كل نيأ نم» أدبمب

 هاشلا نكي ملو .يداع ريغ رمأ ماع رشع ةعبرأل

 )١( ص يناثلا ءزجلا . يرصان مظتنم ١114.
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 .اذه هلهاجتل ةميخولا بقاوعلا كردي بسامهط

 نيب ةداح تافالخ ةرتفلا كلت ىف تثدح دقو

 ناطلسلا عم قارعلاو كرتلا ءارمأ ناك دقف ءارمألا

 يف نوركفي سرافو ناسارخ ءارمأ ناك امنيب ءدمحم

 ىلإ ضعبلا حبصأ مث نمو .همكح نم صلختلل ليبس
 ضعبلاو ؛(دعب اميف سابع هاشلا) سابع ازريملا بناج
 نوديري اوناك دزي مكاح راشفأ ناخ شاتكب لثم رخآلا

 امب حيرلا تءاجو .اكلم ازريم بلاط وبأ ريمألا بيصنت
 495 ماع مهئارمأ رثكأ مدقف «ناسارخ لهأ يهتشي ال

 اوشخ نأ دعب ؛هطالب يف سابع هاشلا ءاقلل روباشين ىلإ
 ناخ ىلعجنك ءالؤه نمو .قارعلا ءارمأ ةرطيس بقاوع

 يف مكحف ةردابملا هذه ةرمث فطق يذلا هيوسوك مكاح

 «تامدقملا هذه دعبو .ةنسلا نيئالثلا براقي ام نامرك

 ةموكحلا راد يف هجات نع هدنبادخ دمحم ناطلسلا ىلخت

 . سابع هاشلا هب هجوتو «نيوزق يف

 ءارمألا نم ةقبطلا هذهل سابع هاشلا ةحفاكم تأدبو

 هريزو لتق يه ىلوألا هتوطخ تناكو .لوألا هماع ذنم

 ماهملا يف هريصقتل يزيربتلا دمحم ازريملا مظعألا

 الدب يزاريشلا هللا فطل ازريملا نيعو ؛هيلإ ةلكوملا

 . ةلودلا دامتعا بقل هحنمو «هنع

 ىلإ هتمصاع لقن نيح ةيناثلا ةورطخلا تءاجو

 دقف كلذ ببس يف ءارآ ةدع نوخرؤملا ىريو ؛ناهفصأ

 ماع يدابودرألا كيب متاح ديدجلا لوألا هريزو رمأ

 لقتنا مث ءاهعاضوأ ةساردل ناهفصأ ىلإ رفسلاب ه8

 .ه999 ماع نم ةريخألا رهشألا يف اهيلإ وه

 بابسأل تءاج امنإ ةمهملا ةوطخلا هذه نأ ىرأو

 هذه نمو .ناهفصأ خانم لادتعا ىلإ ةفاضإلاب ةديدع

 : بابسألا

 نينس ةدعب كلذ لبق نيوزق تحاتجا يتلا لويسلا

 ةفاضتسال ةئيهم دعت مل اهنأ يعيبطلا نمو اهفصن ترمدو

 -يبأر يف مهألا وهو  رخآلا لماعلاو .ءارمألاو شيجلا

 ةغللا ملكتي ناك هنأ نم مغرلا ىلع سابع هاشلا نأ وه

 كارتألا ةرطيس نع هسفنب ىأني نأ دارأ هنأ الإ ةيكرتلا

 نويوفصلا

 نيومطاتلا ةعينع نازمإ زكرم ىلإ لعتتيل نئابلزفلا
 . ةيسرافلاب

 ىلإ دمع «شابلزقلا ذوفن نم دحلا ليبس يفو
 ةيداصتقا راثآ هل ناك ءمهم يعامتجا بالقنا ثادحإ

 ةيقرت ىلإ - يلرش لوق بسح  رداب دقف .ةمهم

 ىربك بصانم ىلإ ةيندتملا بئارملا يوذ نم صاخشأ
 .دالبلا يف

 ىرخألا ةوطخلا نأ يئاسفلا نسح ازريملا لقنيو

 ةازاجمو ةبقاعمب همكح لئاوأ أدتبا» : يلي امك تناك

 نيتس غلب دق شابلزقلا شيج ناك اذإو .ءارمألا رابك

 ملو ءاهميعز الإ عيطت ال ءالؤه نم ةفئاط لكو ءافلأ

 الإ هتليبق ريغ نم صخش بيصنت ىلع ارداق هاشلا نكي
 ددع صيلقت ىلإ هاشلا رطضاف .شابلزقلا ءامعز ىضرب

 هامسأ ًاجوف مهنم لكش مث ءافلأ نيثالث ىلإ شابلزقلا

 مضنا دحاو موي يفو ءًاريمأ مهيلع نيعو هاشلا ءاقدصأ

 رخاوأ يف غلب مث «لتاقم فالآ ةرشع جوفلا اذه ىلإ

 . لتاقم فلأ ةئام هدهع

 هدهج ىراصق لذب سابع هاشلا نأ هينرفات ركذيو
 ناكو ؛مهتوق ىشخي ناك هنأل ؛شابلزقلا ىلع ءاضقلل

 ءالؤه نأ هنم نيبرقملل لوقي نايحألا ضعب يف

 ةعراقم نوعيطتسي نيذلا مه مهدحو (شابلزقلا»

 صلقو مهيلع ءاضقلل ىعس مث نمو ؛هتفلاخمو ناطلسلا

 ناك ام لك ققحي نأ عطتسي مل هنكلو . . . مهتازايتما نم

 .نأشلا اذهب هيلإ حمطي

 ةلمح نم ًاديدج ًاجوف لكش كلذ ىلإ ةفاضإ
 بسحو .بونجلا لهأ نم مهرثكأ يف اوناك «قدانبلا
 ىلوألا ةاشملا جاوفأ هاشلا ىمسأ» همانسرافلا ةياور

 ىلوألا جاوفألا يهو (قدانبلا ةلمح يأ) نايجكتنفتلاب

 ةلمح جاوفأ رارغ ىلع «ناريإ يف قدانبلاب دوزت يتلا
 شيجلا يأ) يرج ىنيلاب ةامسملا نيينامثعلا قدانبلا

 ١7 رمألا ةيادب يف جاوفألا هذه دادعت غلبو . (ديدجلا

 .ةيوقلا ةينبلا يوذ نيحالفلا نم مهرثكأ «لتاقم فلأ

 مل تايحالصإلاو تارييغتلا هذه نأ يعيبطلا نمو



 نويوفصلا

 ءامعز ضعب ناك لقألا ىلعف .ةلوهسب متت نكت

 «سجوتلاو ةبيرلا ينيعب اهيلإ نورظني شايلزقلا
 ةرماؤم تثدح ىتح «تارماؤمب مايقلل نوططخيو

 تجرخو ,ه7١٠٠3 ماع يف ةأجف ناتسيسو ناسارخ

 . تقولا ضعبل هاشلا ةطلس نع ناسارخ اهيف

 يتلا هتاوطخ يف سابع هاشلا بناج ىلإ ىحلا ناك

 ىلإ ةفاضإلابف «مهتردق ديدحتو شابلزقلا ةيفصتب اهب ماق

 نولخادتي اوناك ءاهقلخ ىف نوببستي اوناك ىتلا لكاشملا

 هاشلا جيوتت لبق ثدح امك ؛«هاشلا باختنا يف ىتح

 لوح امئاق فالخلا ناك نيح «تاونس ةدعب سابع

 نايعأ ناك دقف .«ىناثلا ليعامسإ هاشلا ةفيلخ باختنا

 اوحاصف .ماشلا باختنا سلجم ىف نيرضاح شابلزقلا

 .هاش دمحم ناطلسلا وه انكلم :دحاو توصب

 .هتاذ دمحم ناطلسلا نمز ىف رومأ ةدع

 ناتسيسو ناسارخ يف شابلزقلا ةمواقم تؤت ملو

 ىلع نيدرمتملا مهئارمأ ضعب رطضا ثيح ءاهرامث

 ىلع اورطيسو هولتقف يناتسيسلا دومحم كلملا اومجاهو

 دودح يف ةرتف نودرمتملا شايلزقلا ثكمو . . . ناتسيس

 الإ .زيشرت ةمجاهم ىلع مهنيب اميف اوقفتاو .«ناسارخ

 . لتقو هفيلخ ناميلس

 نيفئاخلا شابلزقلا ءالؤه نأ ركذلاب ريدجلاو

 اوديعيل كبزوألا مامأ قيرطلا اوحتف نيذلا مه نينئاخلا

 ضعبل اهيف اوثكميو ىرخأ ةرم ناسارخ ىلع مهترطيس
 .تقولا

 ًاريبك ًابالقنا هذه سابع هاشلا تاوطخ- تثدحأ دقو

 «فارشألا ةقبط تضرقنا ثيح «ةيعامتجالا ةبيكرتلا ىف

 هاشلا تاحيحصت دعب  هباتك ىف ندراش كلذ ركذ امك

 ةقبطل دوجو ناريإ يف دعي مل» :لوقي ثيح سابع
 لني ملام مرتحم صخش كانه سيلو «فارشألا

 وأ هترادج زربي وأ ةيلاعلاو ةمهملا بصانملاو تاجردلا

 ه6

 لاما نع ةؤرت كلحي

 غلبي ال هنأ .رامضملا اذه ىف كيب ردنكسا ركذيو

 ندراش لقنيو .'"”اهل ًالهأ ناك نم الإ ايلعلا بتارملا
 ناكف «ةقباسلا لئاوعلا ةييكرت بلق» :(سابع هاشلا) هنأ

 مهبلغأ ىفاوناك ًاصاخشأ ةريبكلا بصانملا يف نيعي

 لالخ ىرسأ هدي يفاوعقو وأ .هيلإ اودهأ نمم

 ا وووعلا

 نييوطقنلا عمق

 يذلا هبالقنا يف حجن دق سابع هاشلا نوكي انه ىلإ

 ىلفسلا تاقبطلا نم نيبرقملا رود نآلا ءاجو .هب ماق

 .نيبوطقنلا ةقرف مهزربأو عمتجملا يف

 مهومسأو ةقئنزلاب ةقرفلا هذه نوخرؤملا مهتا
 مهتديقع ىلع ةبلاغلا فعضلا طاقنل ًارظن نيدحلملاب

 امم «تاركتملل مهباكتراو عرشلا ميلاعتل مهتياعر مدعو

 ةحابإب اومهتا ىتح ءدوجولا بجاو راكنإ ىلإ مهب ىدأ
 تامرحملا عيمجو تنبلاو دلولاو تخألاو خألاو مألا

 شيوردلا ىلع ضبقلا سابع هاشلا ىقلأ دقو .ىرخألا

 مظاعت يتلا ةقرفلا هذه ءامعز عيمجو ينيوزقلا ورسخ

 ًادح مهعم لماعتلا يف هتواسق يف غلبو ؛مهلتقو ءاهنأش

 ىلإ يناكروكلا ربكأ دمحم نيدلا لالج دنهلا كلم اعد

 هتطاسو دجت مل نكلو .مهنع وفعلا لجأ نم طسوتلا

 . اعفن

 ىف ناك ةئتفلا هذه نطوم نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو

 نيل كلذ سو هلو سواق نظف قد كانا هلم
 يفسوي نأ ىلإ ةفاضإ .كارتألل ةيداعم ةكرحلا هذه نرك

 لصألا يف ناك اهتداق رابك نم دحاو وهو زود شكرت
 هنأ ىتح «سابع هاشلا نم برقلاب ىظحي ناكو .ًايدزي

 انالوم حارتقال ةباجتسا هل تقؤم ةفيلخ هبيصنتب يضر
 . هلتقف داع هنكلو . مجنملا لالج
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 كما

 ةقرفلا هذه سوؤر نم هاشلا برقت نأ يداقتعا ىفو

 ”هيئامعت ةنععو نيئاطاتس قاتم ديطك ذاك انذاإ

 سابع هاشلا لوخد ىأر نأ دعب ورسخ شيوردلا نأ ىتح

 ان كلل مق روارا رضا دال نيققأ ب هيدجربا فادح
 ازهفسي حل قيدلا ةواشملاو ايلا نعمك ةرظيامأ

 عيطتسي براحم فلأ نيسمخ هيدل نإ هل لاقو . هميلاعتل

 .هرسأب ملاعلا ىلع ةرطيسلا مهب

 ريبعت دح ىلع سابع هاشلا ماق لاح ةيأ ىلعو

 «سوؤرلا عطقو ءامدلا ةقارإب»  يئاسفلا نسح ازريملا

 ىضقو دالبلا ىلإ ءودهلا ةداعإ عاطتسا ىتح ًاندم رمدو
 .«تابارطضالا ىلع

 ىرخأ تاوطخ «ءةمراصلا تاوطخلا هذه تقفارو

 رشاب ثيح 0

 , مهيلإ سانلا كالمأ ةداعإو عدبلاو بئارضلا ضعب ءاغلإب

 كالمألاو مكحلا 444 ماع يف داعأ «لاثملا لي ىلعف

 دعب يناتسيسلا دلو كلملاو دابق كلملاو دمحم كلملل

 ةتباث بتاور نيعو .مهنم اهوعزتنا دق شابلزقلا ناك نأ
 .بورحلا تاقوأ يف اميس الو «شابلزقلا ةازغلا تاقفنل

 نم حارتقاب ناموت ةثامثالث نامرك لهأ نع ففخ امك

 ىذأو رئاسخ نم سانلاب قحل امع ضوعو .كيب متاح
 لاومألا ةرداصم باب ناك ذإ ءهقبس نمو هيبأ نمز ىف

 تناكو «هدنبادخ دمحم ناطلسلا نفر ل اوقع

 . ًافحجم ًاعازتنا ةيعرلا نم عزتنت بئارضلا

 لالخ نمو «ةيعامتجالا تاحالصإلا هذه لك دعبو

 روطت ليبس يف سابع هاشلا اهاري ناك يتلا ةعيفرلا ءارآلا

 تاحالصإلل هيعارصم ىلع ًاحوتفم بابلا حبصأ «دالبلا
 ءاملع هاري امل اَمفو «دالبلا راهدزاو ةيداصتقالا

 نع ةرابع وه امنإ يداصتقالا راهدزالا» نأل .داصتقالا

 «بعش وأ ةعامجل ةيعامتجالاو ةيحورلا تارييغتلا

 يقيقحلا جتانلا نم ديزت نأ تارييغتلا هذه عيطتست ثيحب

 تارييغتلا هذه تناكو . .«ةرمتسم ةروصب داصتقالل

 .دالبلا يف ترهظ دق ةيعامتجالاو ةيحورلا

 رداصتملا تاشتكا ىلإ الوأ نئابغ هاشلا ىنفنم

 نوبوفصلا

 هذه رامثتسا ىلإ ًايناثو ءينطولا لخدلل ةيلصألا

 ةرابع وه ىنطولا لخدلاو . نكمم دح ىصقأب رداصملا

 عمتجت يتلا ةيداصتقالا تامدخلل ةيلامجإلا ةميقلا نع
 ةيلام ةنس لالخ ىنطولا داصتقالا نم ةصلاخ ةروصب

 ْ .ةدحاو

 ضرألا : ىه ةيسيئرلا ةيلاملا رداصملا تناكو

 ةراختتلاو (اهريغو يشاوملا ؛تاباغلا ؛ةعارزلا)

 . ىرخألا رداصملا ضعبو ءمجانملاو ةعانصلاو

 نم ردصم لك رامثتسا ةيفيك ضرعتسن يلي اميفو
 .ٍذئرصع كلذ يف ةعبّتملا بيلاسألاو رداصملا هذه

 نمضأو مهأ ةعارزلاو ضرألا تناك :ضرألا

 وه امك .يوفصلا رصعلا لالخ ةيداصتقالا رداصملا

 رصع تقبس يتلا خيراتلا لحارم عيمج يف لاحلا

 يضارأب قلعتيس انه انئيدح نأ يعيبطلا نمو .ةطورشملا

 يأ نايبب ءدبلا لبقو .عتارملاو تاباغلاو عرزلا

 قلعتي ام ضعب ىلع رظنلا يقلن نأ لواحن .عوضوم
 . كاذنآ ةيعارزلا عاضوألا ةعيبطب

 هباتك يف فندراش ريبكلا يسنرفلا حئاسلا ركذي

 يف ةيعامتجالا تامولعملل ردصم مهأك هانذختا يذلا

 ةيناريإلا يضارألا عيمج نأب ركذي ,يوفصلا دهعلا

 ىتم اهعاجرتسا عيطتسي وهف ؛هاشلل اهتيكلم دوعت تناك
 ىهف سانلا اهيف لمعي ىتلا يضارألا امأو ءبحأ ام

 اذه يكسروتيم دنأ القو. :طقف ًاماغ 44ل مهصخت

 .لوقلا

 دقتعأ ال ىنكلو . كلذ لثم ىفسلف ديسلا بتكو

 هناكمإب ناك هاشلا نأ سيبطلا نحف ءرمألا اذه ةحصب

 .ةصلاخ ةروصب اهكالتماو ضرألا نم ءاشي ام ةرداصم

 كالمألا هذه رجؤي ناك هنأ ىلع ليلد ةمث سيل هنأ الإ

 نيب طلخ دق ندراش نأ نظلا بلغأو .ًاماع 44 ةدمل

 نآلا انيدل نحنف الإو .ةيصخشلا كالمألاو ةلودلا كالمأ

 صاخشألا ضعبل ةصلاخ كالمأ تناك ةريثك تافوقوم

 يضارألا هذه تناك ولف «نييوفصلا نمز ذنم اهوفقوو

 امل «ًاماع 44 ةدمل هنم ةرجأتسمو هاشلا صخشب ةقلعتم



 نويوفصلا

 نوكي نأ رخآلا لامتحالاو .اهوفقوي نأ مهعسوب ناك

 لخدت مل يتلا روبلا ضرألا ءضرألا هذهب دصق ندراش

 . سانلا نم دحأ ةيكلم يف

 عابتا ىلع ةرخأتم ةرتف ىتح نوعرازملا ىرج دقو
 نم نوكي مث نمو «نينسلا فالآ ذنم ةدئاسلا فارعألا

 ةرتف يف ةبيرغلا نيناوقلا هذه عبتت نأ ناكمب برغتسملا

 . اهيف ناريإ نومكحي نويوفصلا ناك «نمزلا نم

 جاتنتساو «ةدوجوملا تاياورلا ءارقتسا انناكمإبو

 عيمج اهيلإ مسقت تناك يضارألا نم عاونأ ةعبرأ

 : كاذنآ ةيعارزلا يضارألا

 ١ هاشلا صخش ىلإ اهتيكلم دوعت يتلا عرازملا .

 .ةلودلل ةعباتلا عرازملا ١

 .ةفوقوملا عرازملا

 . سانلاب اهتيكلم قلعتت يتلا عرازملا 5

 اهفلخ يتلا يضارألا يه هاشلا عرازم رثكأو

 ماكحلا نم تردوص يتلا كلت وأ نوقباسلا نيطالسلا

 رادت تناكو .هاشلا طخسل نوضرعتي نيذلا نيذفنتملاو

 نيذلا صاخشألا ةطساوب اهلوصحم عمجيو كالمألا هذه

 صخشلا اذه ىمسيو «تايالولا فلتخم ىلإ نولسري

 . رظانلاب

 لوألا سابع هاشلا نمز يف يعّس ؛ءيش لك لبقو
 ةرشتنملا هايملا نم ةنكمم ةيمك ىصقأ نم ةدافتسالا ىلإ

 حالصإ ةطخ تعضو انه نم .ةيناريإلا يضارألا يف

 رهن دفاور هايم ليوحت نمضتت تناك يتلا ناهفصأ لوهس

 نمز يف اهذيفنتب رشوبو ءدور هدنياز رهن ىلإ نوراك
 «ةريبك تايناكمإ اهل تدصرو «لوألا سابع هاشلا

 مل نكلو «يناثلا سابع هاشلا نمز يف لمعلا رمتساو

 نم لوألا فصنلا يف ىتح لمتكت نأ ةطخلا هذهل بتكي

 لبق كنرهوك ةطخ ذيفنت مت ًاريخأو .نيرشعلا نرقلا

 .ةدودعم تاوئس

 ميظعلا لبجلا قشي نأ ريبكلا سابع هاشلا لواح

 نرك رهن لصيل مايأ ةثالث ةفاسم ناهفصأ نع دعبي يذلا

 دس أشنأو .ناهفصأل هايملا كلذب نّمويو دور هدنياز رهنب

 هالا/

 ىلإ ةمئاق دسلا اذه راثآ لازت الو ناشاك يرل دورهق

 .نآلا

 نأ ءاهنم ةدافتسالاو هايملا ميسقت يف مهألا ناكو

 ىوتسملاو ةيملعلا لوصألل ًاقفاوم ميسقتلا اذه نوكي

 هايملا ميسقت بولسأل جذومن لضفأو «هايملل يعيبطلا

 نمز يف هب ءىدُب يذلا دور هدنياز رهن هايم ميسقت وه
 يف  رهاظلا بسح  هنم غارفلا مت مث .بسامهط هاشلا

 مت دقو .يئاهبلا خيشلا تايرظنل اقفو سابع هاشلا دهع

 .ءاهجولاو ةداقلا فارشإ تحت لمعلا اذه

 ناهفصأل ةمخاتملا ىضارألا رثكأ نأ ريكذتلا ردجيو

 ءهاشلا صخشب وأ ةلودلاب ةقلعتملا يضارألا نم تناك

 .بسامهط هاشلا دهع يف كلذ ناكو

 ةبغرل ًاقفاوم دور هدنياز رهن هايم ميسقت ءاج انه نم

 ةقيثول ًاقفو ءةصح 7” ىلإ مسق دقو ءهاشلا صخش

 4 نايشوأ : ينآلاك صصحلا هذه تناكو «ةرفوتم

 "5 دورزبو يج رهن .« صصح ؛4 ناجنلا ءصصح

 «ناتصح نكرك ؛ءصصح 1١ تسد رهن .صصح

 ؛ نالدب ءصصح " جارك .صصح ؛ نيبرام

 مالسإلا لبق أدب دور هدنياز هايم ميسقت نأ ديكأتلاب
 تبثأ ىتح ًارمتسم لازي الو « خيرأتلا ردص يف هلعلو

 متخو «ةلودلا تادنتسم يف بسامهط هاشلا دهع يف

 «يئاهبلا خيشلا ةيرقيع لضفب لماكتو ءهاشلا متخب

 تاونسل عوضوملا جمانربلل ًاقفو هب لمعلا رمتساو

 .جيردتلاب نييوفصلا دعب ريغتي ذخأ مث «لاوط

 دور هدنياز رهن نأشب نييوفصلا كولملا فده ناك

 «نرك رهنو رهنلا اذه هايم نم ىوصقلا ةدافتسالا وه

 انه نم . ىندألا اهدح ىلإ ًارده ةعئاضلا هايملا ليلقتو

 قاحلإ ىلإ ةفاضإ رهنلا اذه ىلع دس ثادحإب اوركف

 ًادس ٠١56 ماع يناثلا سابع ماقأف . هب ىرخأ راهنأ ةدع

 بناج ىلإ ًارحب ةمث نأ رظانلا ىلإ ليخي» ثيحب ًاريبك
 رسجو لالش ءىشنأ «ةريحبلا هذه ىلإ ةفاضإو «؛رهنلا

 مدهو ءدابآ نسح نم برقلاب رهنلا سفن ىلع هزتنمو
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 . ءاملا

 يف قفنلا رفح ةطخ يناثلا سابع هاشلا عباتو

 آداب هنشود همسأ يسنرف سدنهم ناكو «كتنرهوك

 نيب لصافلا لبجلا ريجفت ةيناكمإب هعنقأ دق عمن

 .هيف رفح ثادحإ دعي .دورابلاب نيرهنلا

 ميسقت ىلع فرشي صاخ فظوم ةيالو لكل ناك
 اذه دعيو .ابترم كلذ ىلع ىضاقتيو ءراهنألا هايم
 ناكو .ةلودلا يف ةمهملا بصانملا بابرأ نم فظوملا

 .ةمصاعلا يف ةصاخ ةيمهأب ىظحي ةفيظولا هذه بحاص

 ىلإ ناسارخ ةيالو عمجي نايحألا ضعب يف ناك ىتح

 نمو .هايملا ميسقت ىلع فارشإلا يف هتفيظو بناج
 نع لزع يذلا كيب يلع نيتفيظولا اوعمج نيذلا ءالؤه

 «سانلا ىواكش رثإ (ناسارخ ةيالو) ميظعلا رمألا اذه

 ةفيظو نع لزعو «هنم تردب ةلوبقم ريغ تافرصتل
 . (يبآريملا) هايملا ميسقت

 يضارألا هذه ضعب تناك :ةصاخلا كالمألا

 تباث بتارك صاخشألا ضعبل ىطعت هاشلاب ةصاخلا

 عفديل ءسانلل رجؤي ناك اهنم ربكألا مسقلاو ءمهل
 عمجي نأ رظانلا ةفيظو تناكو .ًارمتسم ًاراجيإ ءالؤه

 غلبت هتادئاع تناكو .ةصاخلا هكالمأ نم هاشلا تادئاع

 نكي ملو .ضرألا لوصحم ثلث نكامألا ضعب يف

 ءاملا راجيإ لب «ىنجي يذلا وه هدحو ضرألا لوصحم

 نأ ندراش لقن دقف .ةريبك غلابمب هاشلا ىلع دوعي ناك

 فالآ ةعبرأب هاشلا ىلع دوعت تناك ناهفصأ فارطأ هايم

 لداعي دحاولا ناموتلا) وكأ فلأ 7٠ لداعي ام يأ ناموت

 نم راتكه لك نع ذخؤي ناكو ء(وكأ رشع ةسمخ

 . (نيناموت) وكأ نيثالث ناهفصأل ةرواجملا ضرألا

 نكت مل ناريإ يف قطانملا عيمج نأ يعيبطلا نمو

 صاخ رعس ةيحان لكل ناك لب ؛ةميقلا سفنب رجؤت
 نم ةيلامشلا يحاونلا يفف .ةصاخلا كالمألا داجيإل

 نأ» يوفصلا دهعلا لئاوأ لالخ ررقملا نم ناك «ناريإ

 ميركلا دبع ريمألل ناردنزام يضارأ سادسأ ةعبرأ ىطعت

 نويوفصلا

 ىلإ اعفدي نأ طرشب دمحم انآل نيرخآلا نيسدسلاو

 تناكو .يزيربت ناموت فالآ ةعبس هردق ًاغليم ناويدلا

 نأ ىلع راتكه فلأ تاداسلاو نيسح ريمألا ةصح

 .2«.. .ناموت فلأ اوعفدي

 ذإ ءعاطقإلا ةروصب راجيإلا نم عونلا اذه يتأيو

 ىف ةوقلاو ذوفنلا باحصأ نم نورجأتسملا ءالؤه ناك

 اذه تتر امم كمر ماعلا ناك ل ونو ههيتكاع
 . قافتالا

 ىف ةعبّتملا بيلاسألا نأ ودبي :ةيصخشلا كالمألا

 يف ًاعبتم ناك يذلا هسفن وه يضارألا نم عونلا اذه

 ضرأللا رابتعالا نيعب ذخؤي ناك ذإ «ةميدقلا روصعلا

 .لمعلاو روثلاو ثرحلاو هايملاو

 ضرألا رفوي ناك ضرألل كلاملا نأ ندراش ركذيو

 اهرذبو ضرألا ةثارحب عرازملا دهعتيو دامسلاو ءاملاو

 وأ ؛يئاهنلا جتانلا نانثالا فصانتي مث ءاهدصحو

 يف كلاملا يطعيو .اقبسم نيعم ميسقت ىلع ناقفاوتي

 ثلثلا قطانملا ضعب يفو ءطقف عبرلا نايحألا ضعب

 رجؤُت وأ «يضارتلاب ةهكافلا لوصحم مسقيو .اذكهو
 نيب ةبيطلا ةقالعلا ندراش نيبيو عرازملل كلاملا ةصح

 يف تايورقلا ءاسنلا تيأر :لوقيو «نيحالفلاو كلاملا

 نهيديأ يف نعضيو «ةضفلا دئالق ندلقتي ناكم لك

 ةيبصلا لاح وه اذهو «لسالس نهلجرأ يفو رواسأ

 ةديج ًابايث نودتري ءاسنلاو لاجرلا ناكو .ًاضيأ

 يف ًاريثك ًاثاثأ نوكلتميو ًاضيأ ةديج ةيذحأ نوذتحيو
 ْ . مهلزانم

 «ةصاخلا كالمألا بناج ىلإ :كلامملا ىضارأ

 ةعباتلا يضارألا يه كالمألا نم رخآ عون ةمث تناك

 تايالولا ماكح فرصت تحت تناك يتلا ؛ةلودلل

 مهلبق نم نيفظوم اهيلع نولكوي ةداع اوناك ءالؤهو
 ال .مهدنع رئاودلا تاقفنو مهتنيزخل اهتادئاع نوعمجي

 نومعني اوناك نايحألا ضعب يفو «شيجلا تاقفن اميس

 يضارأب كالمألا هذه ىمستو . مهعابتأ ىلع اهضعبب

 .كلامملا



 نويوفصلا

 يقتوراس ىأترا «لوألا سابع هاشلا دهع دعبو

 بورح كانه دعت مل هنأ يفص هاشلل مظعألا ردصلا

 ىلإةجاحب دعت مل تايالولا نإف مث نمو ء«ةمهم
 نم كالمألا هذه ةرداصمب هرماوأ ردصأف ؛ءشويجلا

 تادئاع ةوطخل هذه تعفرو .ةراظنلل اهميلستو ةالولا

 ةقيقحلا يف اهنكلو «ةدحاو ةعفد ناموت فلأ ١5١ هاشلا

 ةكرح ىلإ تءاسأو دالبلل ةيركسعلا ةينبلاب ررضلا تقحلأ
 ذإ «ةيداصتقالا ةينبلا تفعضأو .«تايالولا ىف رامعإلا

 ةطيسسلا يعير ةلودتلا ةراطن نإ قورطخي احلا ناك

 ةدايز ءالؤه فده ناك :ندراش لوقي . مؤاشتلاو رذحلاو

 مهنع نولوقي سانلا ناكو .هاشلل ةورثلا عمجو تادتئاعلا

 نكي ملو ءهاشلا ةنازخ اوؤلميل دالبلا ءامد نوصتمي مهنأب

 اهقحلي يتلا ايالبلا عاونأ نم سانلا ةثاغتسا عمسي نم ةمث

 . مهب ءالؤه

 ةصاخ ضارأ ىلإ كلامملا يضارأ لوحتت ملو

 : ةثالث بابسأل

 .هتيالو رامعإ يف ةحلصملا ىري مكاحلا ناك ١

 - ةراظنلا لاح وه امك  نيدهعتم ماكحلا نكي مل -"

 ةدئاع ةدايزب الو .طالبلا ىلإ ةريبك اياده لاسرإب

 .ببس نود ىرخأ دعب ةنس بئارضلا

 ىلع هنم لقأ ماكحلا ىلع هاشلا طغض ناك

 نم لقأ سانلا ىلع مهطغض ناك مث نمو «ةراظنلا

 . ةراظنلا

 يف كالمألا نم رخآ عون يهو :لاغرويسلا يضارأ

 روصعلا نم دئاس ديلقت ةمث ناك ثيح .يوفصلا دهعلا

 ضعب يف حنمت هاشلاب ةصاخلا كالمألا نأ ةمدقتملا

 اقلعتم كلملا اذه ىقبيو ءرسأ نأ صاخشأل قطانملا

 عقاولا يف يهو .لايجأ ةدعل ىتح ةليوط تاونسل مهب
 ةيثرإلا فاقوألا نم عون . . ١. :ندراش اهنع لوقي امك

 ام ةداعو ؛صاخشألا ضعب ىلع هاشلا اهب نمي ىتلا

 لزع اذإ يعيبطلا نمو «ةينيد تسانم نف نورك
 كالمأو تنم كاملا عودتي ذأ ههيطحم نع ىطعملا

 عزتنت نأ ًانايحأ ثدحيو .فاقوألا مكح يف لاغرويسلا

0 

 . «ىرخأ ةرسأ ىلإ ىطعتل ةرسأ نم
 وه (تايعاطقإلا)و لاغرويسلا نيب فالتخا كانهو

 كالمأ نم ال ةلودلا كالمأ نم نوكي يناثلا عونلا نأ

 امنيح تايعاطقإلا نأ وه رخآلا فالتخالاو «هاشلا

 اذإ هنم بلست ال بصنمو ماقم عم صخشل ىطعت

 بصانملاب امئاد نرتقت يهو ؛هبصنمو هماقم نع لزعام
 لاغرويسلا يضارأ نركت امنيب ؛ةينيدلا ال ةيسايسلا

 .نيدلا لاجرو ةداسلاب  ةداع  ةطبترم

 دهع تازيم نم نأ يشنملا كيب ردنكسا ىريو
 لاغرويسلا ىضارأ ءاطعإ ةرثك ءريبكلا سابع هاشلا

 ناريس وست لصخا : لاتجلا لبس ىلعتاةذانيأل
 هذه ةرهاصم فرش لان يذلا هللا ةمعن هاشلا نب يدزيلا

 تناك ةعيباو ةلؤانأ و ةريك تالاغر ونش قرع *ةرسألا

 تالاغرويس تناكوا» «ناموت فالآ © براقت اهتادئاع

 راوزبس ةداس كالمأو ءامظعلا هدالوأو نيدلا سمش ريم

 «...يقارع يهاش ًاناموت نيسمخلا زواجتت

 دان رتعلا ناداعت ليلك كال اعز ومش ةشاكو جلا

 ةداسلا دحأ رديح ريم ناكو «. . .ًاناموت نيعبرأ لداعت

 .تالاغرويسلا باحصأ نم دعي نيينيسحلا نييئابطبطلا

 .تالاغرويسلاب ةداسلا رثكأ ىلع هاشلا ّنمو

 مل «ناتسيسلا دومحم كلملا دهع يف ناتسيس يفو
 لاغرويسلا نم مرحي «ناك ةعامج يأ نم دحأ نكي

 ةداسلا لصحو .كلملا لبق نم ةمدقملا تايعاطقإلاو

 اهمدق ةمهم تالاغرويس ىلع ناتسيس يف نويرئوكلا

 .ةليوط تاونس مهل تيقبو «بسامهط هاشلا مهل

 ةداسلا نم) ينادمهلا ميهاربإ ازريملا حنُمو

 ةنازخلا نم ىقارع ناموت ةئامعبسو «أضرأ (نييئابطبطلا

 ْ . ةيهاشنهاشلا

 نيدلا لاجرو ةداسلابأ صاخ لاغرويسلا نكي ملو

 نيلتاقملل نايحألا ضعب يف ىطعي ناك امنإ ءطقف

 «ليعامسإ ازريملا تنب مكيب ناطلس هللا ليلخ هاش جورت )00

 . اهتخأ هللا ةمعن هاش جوزتو



 ٠غه

 نيح «ناسارخ ثداوح دعب لصح امك ؛نيحتافلاو

 مهعالق نع اوعفادو هاشلل ًاصالخإ اهلهأ ضعب رهظأ

 علخو تالاغرويسلاب هاشلا مهيلع معنأن ؛كبزوألا هجوب

 نم نوذخأي اوناك ءارزولا ىتحو .ةرخاف ًاعلخ مهيلع
 يذلا يدابودرألا كيب متاح مهنم «لاغرويسلا يضارأ

 يهاش ناموت ةئاملا براقي ناكو» ةرازولا لاغرويس ذخأ

 . «زاريش يف تشدلا رصق نم

 ةصاخ ةقبط تايالولا عيمج يف ناك لاح ةيأ ىلعو

 ةبترم يف نوتأي نيذلا «تالاغرويسلا باحصأ» مساب

 .نيدلا لاجرو ءاملعلاو ةداسلا

 نكمي يتلا تارييغتلاو ةقبطلا هذه دارفأ ةرثك ببسبو

 ناك ء«(هاشلا) لاغرويسلا بحاص ةافو دعب لصحت نأ

 امك «دارفألا عضو يف نايحألا ضعب يف رظنلا داعي

 امنيح ه٠ ماع لوألا سابع هاشلا دهع يف لصح

 سراف يف تالاغرويسلا عضو يف رظنلا ةداعإ ررق

 انرمأ» :يلي ام بتك ثيح «ةيالولا هذه مكاح ةطساوب

 شيتفتو قيقحتب ناخ يدرو هللا سراف ةيالو بحاص

 ناك نمف ءاهباحصأ لاوحأ ةعباتمو سراف تالاغرويس

 هلزع اهل قحتسم ريغ ناك نمو ءاهيلع هرقأ اهل ًالهأ
 . (اهنع

 ةيكلم عاونأ نم رخآ عون يهو :تايعاطقإلا
 ىطعت ام ةداعو «ةتقؤم اهيف ةيكلملا نوكت «ضرألا

 . تامدخلا ضعب اومدق صاخشأل

 : نيعون ىلإ تايعاطقإلا ندراش مسقي

 نيعي امنيح يأ «ةنيعم ةفيظول ةعباتلا يضارألا ١
 كالمألا ضعب هل ىطعت :ةنيعم ةفيظو يف صخش
 هذه ءاطع نم ءزج اهتقيقح يف يهو ؛يضارألاو

 . ةفيظولا

 يف صاخشألا ضعبل ىطعت يتلا يضارألا

 . ةصاخ فورظ

 ىطعت يتلا يضارألا ىلع قلطت تايعاطقإلاو

 نأ يعيبطو ءاهعفدي ةيونس غلابم لباقم «نيعم صخشل
 .هل ةاطعملا صخشلا قزر ردصم ريتعت تايعاطقإلا هذه

 نويوفصلا

 ةكلاملا ةرسألا نم نيبرقملاو نيذفنتملا رثكأ ناكو

 ًالثمف .تايعاطقإلا هذه لثم نوكلمي تايالولا ماكحو

 سابع هاشلا مأل ًاكلم ناهفصأل مخاتملا لهسلا ناك

 «”رويل ةئامسمخو فلأ 7” ًايونس اهيلع ردي يناثلا

 اهتوعفدي نمرألا ناك (كاذنآ ةدئاسلا ةيبنجألا ةلمعلا)

 نكت مل تايعاطقإلا هذه نأ ندراش ركذيو : ايوئايم

 لبق ةفورعم تناك دقف .ناريإ يف عضولا ىلع ةديدج

 تناك دقف نييشنماخهلا دهع يف ىتح «نورقب كلذ

 تناك امنيح (ةكلملا) هاشلا جوزل ةصاخ ةعطاقم رصم

 يف اهتادئاع قفنتو «ةيناريإلا ةيروطاربمألا مكحل ةعبات

 !!ةكلملا ءاذح ةئيهت

 ىف ةلودلا لاجر نم ديدعلا بتاور تناك دقو

 نيفيا راق ملغ را ردفان ادق | ده نم درج ةييسااعلا
 وأ اهباحصأ تومل اهعضو يف تاريغت ثدحت تناك

 .كلذ ىلإ امو اهتادئاع لدعم يف ريغت ثودح

 خيشلا يوفصلا ليعامسإ هاشلا ريزو لواح دقو

 «تارم ةدعل تاعاطقإلا رمأ حالصإ هنككنز ناخ يلع

 بسح تناك ةريبكلا رسألا رثكأ نأل ؛حلفي مل هنكلو

 ناك ذإ .ءافخلا يف هتاحالصإ ضراعت  ندراش لوق

 بتك ولو ,.تاعاطقإلا يوذ نم رسألا هذه رثكأ

 مهتادئاع تضفخنال ذفنت نأ هنكنز خيشلا تاحالصإل

 . عبرلا ىلإ

 ناريإ عرازمو كالمأ نم ريبك ءزج ناك :فاقوألا

 فقولا دعي ةيعامتجالا ةيحانلا نمو . فاقوألا يف ًالخاد

 نأل كلذ «عمتجملا يف هافرلاو مدقتلا رهاظم نم ًارهظم

 نورقلا ذنم فاقوألل ةعوضوملا نيزاوملاو لوصألا

 ةقبط نمو ىرخأل ةرسأ نم تاورثلا لقنب يضقت ةرباغلا

 ةيلمع نوكت نأ نود نمزلا نم ةرتف لك دعب ىرخأل
 عقاولا يف يهو ء؛ءامدلا ةقارإو لكاشملل ًاببس هذه لقنلا

 رادقم نوكيام ةداعف .يعامتجالا حالصإلا نم عون

 ىعدي صخش فرصت تحت اهتادئاعو كالمألا نم ريبك

 .ًابيرقت ًارويل 70 ناموتلا لداعي )١(



 نكيدحل نويوفصلا

 قمنيو اهنم رادقمب هسفنل صتخي .يّلوتملا وأ رظانلا
 يف ةفيظولا هذهب مئاقلا ناك املو «ريخلا لبس يف يقابلا

 عون عقاولا يف يهف «فقاولا دافحأ وأ ءانبأ ربكأ بلغألا

 . ةئيعم ةلئاع يف نسلا رابكل يعامتجالا نامضلا نم

 روصعلا اهتفلخ يتلا تافوقوملا ىلإ ةفاضإو
 ةهعلا اذه يف كتالح دذق: «يرقملا ةودلا ناع ةمدقحلا

 عيسوت يف ةيوق ةرفط سابع هاشلا نمز يف ًاصوصخو
 ىلإ نييعاطقإلاو نايعألا بلغأ رداب ثيح .فاقوألا

 سابع هاشلاب كلذ يف نيدتقم مهكالمأو مهلاومأ فقو

 ٠١١7 ماع ماق دقف .لاجملا اذه يف مهقبس يذلا هسفن

 ىلإ هعباصأ متاوخ ىتح ةصاخلا هكالمأ عيمج ميسقتب
 .رشع ةعبرألا نيموصعملل اهفقو مث ًامسق رشع ةعبرأ
 خيشلا لماعلا ملاعلا خياشملا خيش طخب فقولا طخ دقو

 ناريإ كولم ددح دقو ءيلماعلا دمحم نيدلا ءاهب

 .فاقوألا هذه يلوت نع نيلوؤسمك

 ءادتقالا ىلإ ةلودلا لاجر رابكو ءارمألا رداب دقو

 يلعجنك وهو ءارمألا دحأ ماق ًالثمف هذه هاشلا ةوطخب

 نم همكح رمتسا يذلا يوقلا نامرك مكاح كيز ناخ

 بونجلاو ةيقرشلا يحاونلا يف ه١٠* ىلإ ه5

 لازت الو هتاناخو هكالمأ عيمج فقوب ناريإ نم ةيقرش

 .نآلا ىلإ فاقوألا هذه

 دهعلا فاقوأل رخآ جذومن ةمث اهتاذ نامرك يفو

 رهو سانلا ةماع دارفأ دحأ فقو ثيح «يوفصلا

 يف ةيمهألا ةياغ يف ًاكالمأ يزيرابلا نيدلا ميرك ةجاوخلا

 يف اهنم قبي ملو «نامركو ناجريسو دنرزو دزي فارطأ

 دودح يف راشبآو لت بيش كالمأ ىوس رضاحلا تقولا

 فلأ ١+ يلاوح اهتادئاع غلبتو « كباب ةنيدمو نارتشهد

 (ابيرقت تامارغوليك ةثالث لداعي نملا) حمقلا نم ّنم
 .ترثدنا دق فاقوألا هذه رثكأ نأ نم مغرلاب

 يف قفنت تناك فاقوألا هذه تادراو نإ ةداعلا ىفو

 تاكرأ نم ةلجار تناك قو ةيفامعحالا هزاوسلا
 اهتادراو قفنت ادقع ةيرق فقو يهو نيدلا ميرك ةجاوخلا

 رئازلا ناك ثيح ءدهشم راوز ىلع فقاولا بلط بسح

 .زبخلا نم ًائمو ءاذح يطعي ةيرقلا هذهب رمي يذلا

 رئاس ىلع ليبدرأ ةضورو دهشم فاقوأ تزاتما دقو

 رثكأ تناك كلذ ىلإ ةفاضإو ءاهتيمهأب ىرخألا فاقوألا

 ةصاخ ًافاقوأ كلتمت ةسدقملا نكامألاو تاداسلا ةحرضأ

 دهعلا ىلإ دوعت ناردنزام يف ةقيلو يف دجو دقو .اهب

 اهلك كلتمت رازم نينامثو ةثالث نم رثكأ ءامسأ يوفصلا

 نولمحي صاخشأ اهترادإ ىلع فرشي ءاهب ةصاخ ًافاقوأ

 تير ريمألاو نيترلاو ىشاب الملا اهتم: ةفلتخم اباقلآ

 اهو مالسإلا خيشو تاداسلا

 ناهفصأ ىف هاشلا دجسم فاقوأ تادئاع تناكو

 57 تايرقلا نذاسل نوبل تنأ ندم نر رجب ملين اسدجبو
 ناموتلا) وكأ فلأ اهنم هسفنل يلوتملا عطتقي (ًارويل

 ةنوحاطو مامح تادئاع تناكو .(وكأ ١5 :دحاولا

 رباع ةئام هربق دنع اهب ٌمَعطُي ناخ يدرو هللا قوسو

 .ايموي ريقفو ليبس

 رازم  ةداعلا يف  ىلوتي ناجيبرذآ مكاح ناكو

 . ليبدرأ

 لوألا سابع هاشلا فاقوأ تادئاع تناكو

 هاشلا نمز يف غلبت اهدحو رشع ةعبرألا نيموصعملل

 فلأ رشع ةعبرألا وأ رشع ةثالثلا براقي ام يناثلا سابع

 ينب تاداسل ًايونس ناموت ةئامعبس اهنم يطعي «ناموت

 فاقوأ ةمئألا رثكألو .ةنيدملا يف نينكاسلا نسحلا

 لبطصإلا ناك ثيح .يدهملا مامإلا ىتح .ةصاخ

 .اهل ًافقو يكلملا

 ريزو مساب صخش ةمث ناك هنأ يكسرونيم لقنيو

 ةرادإ هتمهم نوكت فاقوألا يفوتسم وأ فاقوألا

 .ىرخأللا فاقوألا رئاسو ةيهاشلا فاقوألا

 ردص وه صخشلا اذهب دوصقملا نأ رهاظلاو

 ناك :ندراش لوقي ثيح «مالسإلا خيش وأ فاقوألا

 نم رثكأ ًايونس عمجي ةيهاشلا فاقوألل يدصتملا ردصلا

 هتاذ وهو .فاقوألا هذه تادئاع نم ناموت فالآ ةعبرأ

 ناموت فلأ 6٠١ يلاوح غلبت فاقوألا تادئاع نإ لوقي

 ةعباتلا فاقوألا تادئاع نإو «(كنرف نويلم 5)



 هع"

 . كنرف فلأ ٠٠١ غلبت ناريإ دجاسمل

 .ةصاخ ةيمهأب ىظحي فاقوألا ردص بصنم ناك

 هاشلا ٌّدح انه نم .ةيسايسلا رومألاب ًانايحأ لخدتي ثيحب
 هاشلا نيعو «فاقوألا ردص تايحالص نم ىناثلا سابع

 بصنمو (فاقوألا ردص) بصنملا اذه ونا ناجل

 . هتامع جاوزأ نم نينثا ةضاخلا رص

 ناك يتلا مانغألا ناعطق ىلإ ةفاضإ :يشاوملا

 نم نوذخأي ًاضيأ اوناك ءاهنوكلمي نويوفصلا كولملا
 ىمسيو بئارض ةنس لك ًالاومأ مانغألا باحصأ

 . يشاب نابوجلاب بئارضلا اذه نع لوؤسملا

 نم ذخأي هاشلا ناك : لاجملا اذه ىف ندراش لوقي

 نازدإ يقرب ره امو فوصل قف ايهتاج بت ءاقعألا

 هذه نم دحاو تدهاش دقو «مانغألا نم ةريبك ناعطق

 نيتعاسب هتياهنو هتيادب نيب ام تعطقو ؛«ةريبكلا ناعطقلا
 . تاعاس ثالث وأ

 مانغألا هدلت ام ثلث تناكف نيكالملا ةصح امأ

 تادئاعل ًاجذومن ركذنو .ةاعرلل ىقابلاو ءاهفاوصأ ثلئو

 ةيونسلا تادئاعلا مقر غلب ه57١٠ ماع يفف «يشاوملا
 .يزيربت ناموت نيسمخو ةسمخو ةئام ناوريش كالمأل

 هذه نم ضعبلا يفعي ناك ريبكلا سابع هاشلا نأ ركذُيو

 نم زواجتي ناك هنأ كيبردنكسا ركذ دقف «ةبيرضلا

 ناموت فلأ نيرشع ًايونس يشاوملا تادئاع عومجم

 قارعلا ةيالو لهأ ىلع ْنم هنأ :فيضيو .يقارع
 تادئاع: نم فارغ ناموت فلآ رشع ةسمخب نم مهئانعإب

 . يشاوملا بئارض

 نم هاشلاو ةلودلا تادئاع تناك :تابئاغلا ظفح

 ةفاضإلاب «ةريبك غلابمب ردقت ةيعارزلاو ةيعيبطلا رداصملا
 .ةراجتلا لصف يف هنع ثيدحلا يتأيس يذلا ريرحلا ىلإ

 صخشب قلعتي نطقلاو ريرحلا تادئاع ثلث ناك دقو

 ثلثو كلاملل ناثلث بشخلا نم يطعيو ؛هاشلا

 يضارألا يف ليخنلا تادئاع تناك امنيب ؛عرازملل

 ةلخن لك نع ذخؤي ناك مرهج يفف ؛ةتباث ةصلاخلا

 . يهاش 4 لداعي ام يأ دحاو يدومحم

 نويوفصلا

 ظفح يف ةصاخ ًادوهج سابع هاشلا لذب دقو

 ربعي ناك امنيح هنأ « هنع ةياور تعمس دقو .تاباغلا

 دهشم يف اضرلا مامإلا ةرضح ىلإ هقيرط يف ءارحصلا

 راجشألا ةيمهأ ىلإ تفتلا (ه١١٠١٠ ماع) ةسدقملا

 نيرفاسملا ةايح ذقنت فيك «ءارحصلا ىف ةدعابتملا

 نم ةرجش عطقي نم لك لتقب رمأف . ليبسلا يرباعو
 رمأ ىسقأ رمألا اذه ناكو .رربم نود ءارحصلا راجشأ

 .تاباغلا ىلع ظافحلل ردصي نأ نكمي

 نم هاشلا تادئاع عومجم نأ ركذ ةماع ةروصبو

 قرطلا بئارضو ةصاخلا كلامملا ناويد يضارأ

 غلبي ناك ايادهلاو غبتلاو كابنتلا بئارضو كرامجلاو
 امع ًاريثك مقرلا اذه فلتخي الو .ناموت

 يتأيسو .ندراش مهنمو بناجألا نيحئاسلا ضعب هركذ

 لاؤسلا ردجي يذلا رمألاو .دعب اميف كلذ نع ثيدحلا

 ؟طالبلا ىدل لاومألا هذه لك عمجتت نيأ نم وه هنع

 ةرداصم نم يتأي اهنم مظعألا مسقلا نإ ةقيقحلا يف

 يف كالمألا باحصأو نيذفنتملاو نايعألا لاومأ

 ًافراعتم ًارمأ ةسايسلا هذه تناكو . ةفلتخملا تايالولا

 وه امك  هتياهن ىتح يوفصلا دهعلا لئاوأ ذنم هيلع

 لاثملا ليبس ىلعو هيلع ةمدقتملا دوهعلا يف لاحلا

 نم ايادهلاو لاومألا ةرداصم ربتعت» :ًالئاق ندراش ركذ

 لخد نأب انه ركذنو .«هاشلا لخدل ةمهملا رداصملا

 ةينازيم ىه هتينازيمو «دالبلا لخد ساسأ وه هاشلا

 تناك ةلودلا اهعمجت يتلا بئارضلا نأ ىنعمب «دالبلا
 دراوملا يف هاشلا تادئاع عم بنج ىلإ ًامنج قفنت

 . ةماعلا

 ىلإ هدهع لئاوأ يف ىعس سابع هاشلا نأ ركُذ دقو

 ةيرقث كلدكو ةيرق ةيزكرم داجيإو ماعلا سألا ةيطوت
 لخدلاو لاومألا زكرمتو دالبلل ةيداصتقالا ةينبلا

 تاموكحلا ىلع ءاضقلاب كلذ ىلإ ىعس . .ماعلا
 ءالؤه تاورث هل تعمجتف هيعس يف حلفأو ةيلحملا

 يف هتزيكر ةميظعلا ةورثلا هذه تناكو ءماكحلا

 .ةينارمعلا هتكرح يف قالطنالا



 نويوفصلا

 ىلع الاتن برفن لمعلا اذه: ةييفعأ ردت نكلو
 كبزوألا لاتقل دعتسي سابع هاشلا ناك اننععا كلذ

 تاقفنلا ىتح هيدل نكي مل «ناسارخل مهلالتحا دعب

 ةضفلاو بهذلا ةينآ ةباذإ ىلإ رطضاف .هتلمحل ةيفاكلا

 عاطتساو ءهدنج ىلع اهقافنإو ؛هتنازخ يف ةدوجوملا
 .رصنلاب يتأي نأ لاومألا هذهب

 ةرداصم يف ةديدشلا هتاوطخ ريربت نكمي انه نم

 . نييعاطقإلا لاومأ

 لاومألا ةرداصم نع ندراش ثدحتي :ةرداصملا

 نرتقي هبضغ نإف هاشلا بضغ املك» :لوقيف كالمألاو

 هذه تناكو .تاورثلاو لاومألا ةرداصمب ةيمتح ةروصب

 ذإ ءاهل ليثم ال ةساعتو ءاقشو ًاسؤب عبتتست ةرداصملا

 ناك نأ دعب ءيش لكل ًادقاف هلاومأ ةرداصمك حبصي

 ضعب يفو هناملغو هتاورث رداصت ذإ ؛ءيش لك كلمي

 صيمق ىوس هل كرتي الو هدالوأو هتجوز ىتح نايحألا
 . «هسيالم هب لدبي دحاو

 لوألا مويلا ذنم هتواسق رهظأ دق سابع هاشلا ناكو

 نيذلا ءاهجولاو ةريبكلا تايصخشلا اعد ثيح ؛همكحل

 سفن يف مهمهنتا مث ةبدأم ىلإ ةفيخ مهنم سجوتي ناك
 يف مهفويس اولمعأف هدنج ىلإ راشأو «ةنايخلاب سلجملا
 . نيرضاحلا

 مث «نامركو دزيب أدبق تايالولا ةيفصتب متها مث
 ةليوط ةرتف ضمت ملو .ردقلا وذ ىلع اهيف ىضقف سراف
 نأ نم مغرلا ىلعو «ناليكو ناردنزام رود ءاج ىتح

 نم يأ ةيشعرملا تاداسلا نم اوناك اهيف نيذفنتملا

 نم ةحودنم اوري مل مهنأ الإ ءسابع هاشلا براقأ

 ماع (م1598)ه١٠٠1ال ماع ناكو ؛مالستسالا

 .ناردنزام يف ةمكاحلا ةلالسلا ضارقنا

 يدروهاش ناتسرل مكاح لزع «ةيبرغلا قطانملا يفو

 ةلئاعلاب طبتريو ايونس ةريبك غلابم عفدي ناك يذلا ناخ
 .دابآ مرخ يف هقنش مث «ىبرق ةلصب ةكلاملا

 .ناخ دمحأ ناخلا دي ىلع ًاضيأ ناتسدرك تحتفو

 تارتفلا يف لاومألا ةرداصم فقوتت مل لاح ةيأ ىلع
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 يصقت يف هؤافلخ رمتسا لب «سابع هاشلا تلت يتلا

 لامعأ تدتشا يذلا يناثلا سابع هاشلا اميس ال «هتريس
 يناج نامرك مكاح عم لصح امك .هدهع يف ةرداصملا

 ثعبو . . ١. يقتوراس لتقل أرأث هنم مقتنا ثيح «ناخ

 يناج لاومأ ةرداصم يف هل ًالثمم يجروقلا كيب رظن

 ناخ يناج يخأ ناخ غلا ىلع ضبقلاو ءهكالمأو ناخ

 ذفن لعفلابو .نامرك قطانم ضعب نوؤش ةرادإ يف هبئانو

 ال تناكو ناخ يناج لاومأ رداصف هب رمأ ام كيب رظن

 .«دويقلاب البكم ناهفصأ ىلإ ناخ غلاب ىتأو ءدعت

 لاومأ اورداص «كيب يناجب هولعف ام ىلإ ةفاضإو
 ناليك ىلع كيب يناج لامع دحأ ناك يذلا ناخ دواد

 . ةثلاثلا ةجردلا ىتح هبراقأ لاومأو

 ةرداصم ىلإ ليبدرأ مكاح ناخ يلع رظن ضرعتو
 يلع رظن لزُع» :(همانسابع) باتك يف ءاج ثيح هلاومأ

 سبحو اهيف داشرإلا راد يلوتمو ليبدرأ مكاح ناخ
 هفرصت ءوسو هنم ةيعرلا ىواكشو نئاشلا هكولس ببسب
 ةرداصم تمت مث .ةسدقملا ةعقبلا يف فاقوألا لاومأب

 .«هلامعأ ءوس ىلع هل ءازج هلاومأ

 دهعلا يف لاومألا ةرداصم ىلع ىرخأ جذامن ةمثو

 ازريملا يوفصلا ريمألا لاومأ ةرداصمك ؛يوفصلا

 ازريملا ناكو .ناهشهش ةلئاع كالمأ ةرداصمو «يضر

 ىلع ىدعت دق هتنبال ريبكلا سابع هاشلا ديفح يضر

 فلأ )١5١ ىلع ديزت تناك يتلا دجسملا فاقوأ

 أقفو هلاومأ رداصو يناثلا سابع هاشلا هسبحف ؛(رويل

 ثيح «كيب يلق يفص تابتعلا رظان ناك اذكهو

 ةعلق ىلإ هب ثعبو .هسبحف هاشلا بضغ هيلع لح
 . هكالمأو هلاومأ رداصو ءتالك

 يناهفصألا عيفش ازريملا يلع هاشلا طخسو

 رداصو هراد يف هسبحف «ناريإ خيرات" باتك بحاص

 ًابتار لكشت تناك رويل فلأ 4١ ءانثتساب هلاومأ عيمج

 يشاب يجروقلا ناخيمللق ىضترم لدقو .هل ًايونس
 ةعلق ىلإ هدالوأ لسرأو .هلاومأ تردوصو يراجاقلا



 هع

 ءاضقلا ناويد بحاص لاومأ تردوصو :توملأو تالك

 ءابطألا نم نينثا ةرداصملا تلاطو .«كيبول روغوأ

 ازريملاو حلاص ازريملا امه ىناثلا سابع هاشلاب نيصاخلا

 تردوصو ناوريش يف كيب يلق ىسوم سبحو .كجوك
 ءمشاه ازريملا ناردنزام ريزو لاومأ تردوصو . هلاومأ

 .ناميلس هاشلا ةعلخ ضفر هنأل كلذو

 ىوكش رثأ قداص ازريملا سراف ريزو ىلع مكُحو

 . يناثلا سابع هاشلا دهع يف يماسلا ادنلوه ريفس

 ةنينأمطلا مادعناو علهلاو فوخلا ناك عقاولا يفو

 عضولا نع ًاجذومن لكشت ةثداح ندراش ركذي ًالثمف

 دحأ موي تاذ جرخ» :لوقي ثيح .كاذنآ دئاسلا

 ءهاشلا هئاقل دعب طالبلا نم ناخ متسر ىعديو فارشألا

 رظنو ةآرم لوانتو ءرشتبم هجوب لخدف «يترايزل ءاجو
 سملتأ هاشلا ةرضح نم جرخأ املك :ًالئاق مستبا مث اهيف

 امدنع ىتحو ءال مأ يفاتكأ قوف لازي ال له ىرأل يسأر

 . يسفن ىلع نئمطأل ةآرملاب أدبأ يراد لخدأ

 ١71 نم رثكأ ناهفصأ يف نأ ًاضيأ ندراش لقنيو

 دارأ نيحو .ةرداصملا كالمألا نم اهرثكأ ءايكلم ًارصق

 ءاينغألا نم ديدعلا نأ ندراش ركذي انه نم . بلقنملا

 فقو ىلإ اودتهاف مهلاومأ اهب نوظفحي ةليحب اوركف

 ةينازيملا ميظنت نع ثيدحلاب أدبن نأ لبق :ةراجتلا

 انل دب ال ءيوفصلا رصعلا ىف دقنلا ةعيبطو بئارضلاو

 وهو لخدلا رداصم نم مهم رخآ ردصم نع ثيدحلا نم

 . ةراجتلا

 ةراجتلا تناك «هراودأ بقاعتو خيراتلا رم ىلع

 دادزيو «نانئمطالاو نمألا بتتسا املك ناريإ ىف رهدزت

 ىتلا ةنس ةئاملا نع ثدحتنس لب «ناورش ونأ وأ ريبكلا

 نويوفصلا

 دحأ اهفصي ثيحب «ةراجتلا ترهدزا ةرتفلا كلت يف

 ماع زاريش ىلإ مدق يذلا ورابراب همساو ةيقدنبلا يحئاس
 رثكأو .«ناكسلا ةريثك ةنيدم زاريش» :لوقيف هال

 عاونأب نوتأي ثيح «ةراجتلاب نولغتشي اهيف سانلا
 .يرلاو روباسينو دنقرمس نم ةشمقألاو عئاضبلا

 تارهوجملاو ةميركلا راجحألا عاونأ اهيلإ بلجتو
 «تيب فلأ يتئام نم رثكأ زاريش يفو اهريغو لباوتلاو

 هديه ىف دكاسمتلا نمألاوه رمألا اذه يف ببسلاو

 ةحارو نانئمطاب اهيف شيعي نأ ءرملا ناكمإب ذإ «ةقطنملا

 . 4لاب

 ناشاك ةنيدم نع ثدحتي حئاسلا اذه سفنو

 ةعانص ىف ةنيدملا هذه يلاهأ رثكأ لغتشي» :لوقيف

 ثايب قوت عئاضبلا هذهو ءةشمقألا عاونأو ريرحلا

 نييالملا قفني نأ صخش دارأ ول ثيحب ءًادج ةريبك

 تالحمو قاوسأ يف هيفكي ام اهنم دجول ءاهئارشل
 ْ . ناشاك

 ثيح ءًاليوط مدي مل اذه ةراجتلا راهدزا نكلو

 يف تلصح يتلا تابارطضالا رثأ ًاريثك ةراجتلا تررضت

 مث .يوفصلا دهعلا لئاوأو ولنويوق قآلا دهع رخاوأ
 يفو . سابع هاشلا دهع يف لضفألا وحن عضولا لوحت

 لداعو ىكذ كلم ذخأي امنيح» :ندراش لوقي كلذ

 «قرطلا عاطق هجوب فقيو ءدالبلا هذه يف رومألا مامزب

 لوقلا نكمي هنإف «نيناوقلا ذيفنت ىلع هؤارزو صرحيو
 .ملاعلا يف ةيروطاربمأ لضفأ نوكتس ٍذئنيح ناريإ نأب

 لوقي مث .«ريبكلا سابع هاشلا نمز يف اهلاح وه اذهو

 ابح ةراجتلا بحي سابع هاشلا ناك” : رخآ عضوم يف

 ةلود ءارثإل ديحولا ليبسلا اهنأب دقتعيو ءًامج

 .(«اهراهدزاو

 ةفاضإلاب هنأ كردأ دق سابع هاشلا نإف عقاولا يفو

 رداصملا رامثتساو مجانملاو ةعارزلا تادئاع ىلإ

 دقنلا لخدي ريبك يداصتقا لماع ةمث تاورثلل ةيعيبطلا

 .ةراجتلا وهو الأ دالبلا ىلإ

 اهب طبترت ةيسيئر لماوع ةمث نأ يعيبطلا نم :نمألا



 نويوفصلا

 سوؤر رفوت : لماوعلا هذه مهأو .ًاقيثو ًاطابترا ةراجتلا

 نأب لوقلا يغبنيو .تالاصتالا قرطو ءنمألا «لاومألا

 ضرألا تحت نمو نئازخلا نم جرختس لاومألا سوؤر
 يفتختس اهنكلو «تالاصتالا لهستو نمألا رفوتي املاح

 مدع رداوب نم ةرداب رهظت املاح نكمي ام عرسأب

 . ةنينأمطلا مادعناو رارقتسالا

 نأ ؛نمألا ةلحرم ركذ يف راصتخاب انرشأ دقو

 ندق قدح ةعضاو:ططخ تفتر تركنا ةمهن تارطخ

 ثدحتيو . سابع هاشلا دعب تاونسل بتتسي نأ نمألل

 ماع) تارم ةدع ناريإ راز يذلا هينرفات يسنرفلا حئاسلا

 ذإو» :لوقيف ةيناريإلا يضارألا هلوخدو 58١٠و 4

 انلخد انأل ءائيش ىشخن دعن ملو ءانفوخ ىهتنا كاذ

 .«نامألا ةياغب اهيف نورفاسي سانلاو «ةيناريإلا يضارألا

 نأ يغبني «تالاصتالا ةلوهسب قلعتي اميفو :قرطلا

 بجي :ًايناثو «آلوأ لفاوقلا روبعل ةيساسألا قرطلا أيهت
 نيرفاسملل قرطلا هذه يف ةحارلا لئاسو ماقت نأ

 قرطلا ديبعت ةطساوب نينثالا ذيفنت متيو .راجتلاو
 .لفاوقلا ةحارتسا رودو قدانفلا ثادحإو

 نآلا ىلإ ةدوجوم قرطلا هذه ضعب لازتالو

 (هاشلا قرط) نع اهل ًازييمت «سابع هاشلا قرطب ىمستو
 .ريبكلا شويراد ىلإ اهخيرات عجري يتلا

 اهبلغأو ءةعساش ةديعب تافاسملاو قرطلا تناك

 يتلا قرطلا ضعب فصو نكميو .فلعو ءام نود

 ةفاسملا لفاوقلا عطقت : يلي امك بناجأ نوحئاس اهكلس

 ىلإ ناكرك نمو ءأموي 14 يف زيربتو ناهفصأ نيب
 يف نورزاك ىلإ كير ءانيم نمو ءًاموي ١5 يف ناهفصأ
 بلغأو «مايأ ةسمخ يف زاريش ىلإ نورزاك نمو مايأ ةتس
 ؛ناخ يلق يلع زاريش مكاح اهثادحإب ماق قرطلا هذه

 ضعب يفو «لابجلا ضعب تافاح لقصو قش ثيح
 ًاحلاص لازي ال رسجب نيلبج نيب طبر نكامألا
 ةعست ناهفصأو زاريش نيب ةفاسملا تناكو .لامعتسالل

 ١6 نع لقت ناهفصأو نامرك نيب ةفاسملا نكت ملو «مايأ

 .داوجلا رهظ ىلع اموي

 هعم

 ءاملا نم ةيلاخ ءةلحاق قرطلا هذه تناك اذإو

 وهو ءيشلا ضعب كلذ ففخي ام ةمث نإف .فلعلاو

 فايملل نزاخمو لفاوقلا ةحارتسال تالحم دوجو

 هذه بلغأو .ليللا لحي نيح لفاوقلا اهدنع حيرتست

 ريصق تقو يف اهؤاشنإ مت ةحارتسالا رودو لزانملا

 هاشلا طالب سيئر رظان كيب يلع دمحم دي ىلع
 ْ . ةنازخلاو

 ءًاموي ١ال نامركو زمره نيب ةفاسملا تناكو

 عطقي ثيحب «ةرعو تاردحنمو تاءاوتلا اهللختت

 هعطقي ام تاعاس عبرأ يف مهباود ىلع نورفاسملا

 وأ رال ىلإ سابع ردنب نمو . ةعاس فصن يف لجارلا

 ناذمه نمو «مايأ ةثالث ناذمه ىلإ جدننس نمو ؛مايأ

 .ةلفاقلا عم اموي 16و داوجلا ىلع مايأ 9 ناهفصأ ىلإ

 ناهفصأ نيب ةفاسملا هسفن سابع هاشلا عطق دقو

 ًاقيرط قيرطلا اذه نكي ملو ءالجار ًاموي 78 يف دهشمو
 ءايموي (ةدحاو ةلحرم) خسارف ةتس عطقي ناكو ءًايراجت

 ءارحص) ءارحصلا ربع رمي هكلس يذلا هقيرط ناكو

 هعطق ام عومجم ناكو ءزيشدتو سبط نم يأ (ريوك
 .اخسرف

 ثادحإ نم فدهلا نكي مل :راجحألاب قرطلا ديبعت
 ضعب يف فدهي ناك امنإ ءاضحم ايراجت قرطلا

 قيرط قرطلا هذه نمو .حايسلا بلج ىلإ قطانملا
 ءيراس ىتح خسارف ةعبرأ دتمي يذلا (دابآ حرف) ناهاط

 هيلع روبعلا ليهستل روخصلاو صجلاب شرف دقو

 ةرمث تناكو .تاجرعتلاو نيطلا لكاشم نم صلختلاو

 يف ةهفرملا تاقبطلا تالقنت تلهست نأ قيرطلا اذه

 لحاوسلا ىلإ لوصولا مهناكمإب حبصأو ؛هربع عمتجملا
 تميقأف «ةلوهسب ناردنزام يف ةليمجلا تاباغلاو

 نأ نيخرؤملا دحأ ركذيو .روصقلاو للفلاو تاجالبلا
 ًاروصقو ةليمج لزانم مهسفنأل اونب ةلودلا ناكرأ عيمج

 لوصولل بسانم قيرط ىلإ ةجاحلاب اورعشو .ةمخف

 ىف ةليمجلا نكامألاو روصقلاو لزانملا هذه ىلإ

 5000 ثادحإب سايع هاشلا رمأف «ناردنزام

 روخصلاو صجلاب شرُفو «ناردنزامو هوكداوس
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 ًامخف ءانب رازهجنب ةيحان يف هاشلا أشنأ مث .رجآلاو

 لوحتي ناكملا حبصأ مث .ةنجلا هنأك ًاليمج ًاناتسبو

 نكميو .دالبلا فرشأب يمسف «ةنيدم ىلإ جيردتلاب
 اذه نم هيف ةدوجوملا نفسلاو ناردنزام رحب ةدهاشم

 .هيف دوجوملا ناتسيبلاو ناكملا

 لب .هدحو هاشلا ىلع ًارصتقم لمعلا اذه نكي ملو

 هذه لثمب مايقلا ةالولاو ماكحلا بجاو نم ناك

 قرط ذيفنت مت دقو «ةعوضوملا حماربلل ًاقفو لامعألا

 ةفاضإو . ىقت ازريملا ناردنزام ريزو فارشإب ناردنزام

 ضعب يف ىرخأ قرط شرف مت ناردنزام قرط ىلإ
 نأ فرعن نحنو ءرجالاو روخصلاب ةيناريإلا قطانملا
 :قرطلا هذه نم .ةريبك تاقفن مزلتست تايلمعلا هذه

 هشرف دقو .رهن ربع رمي يذلا ناجنزو هنايم قيرط
 فلتخم يف هيلع لقنتلا لهسيل ًالماك ًاشرف هاشلا

 رومألا نمو .عيقصلاو ةبوطرلا يف ىتح ؛لاوحألا

 يتلا -لبإلا روبع ليهستل مدختست تناك يتلا ةفيطللا

 مادختسا يه -لاقتنالاو لقنلل ةليسو نمثأ لكشت تناك

 نود ةلوليحلل «قطانملا ضعب يف اهمادقأ تحت شرفلا

 . اهقالزنا

 يذلا شويراد دهع ناهذألل قرطلا ديبعت ديعيو

 ين نامورلا هدّلق مث .روخصلاب ناهبهب قيرط شرف
 : يلي ام كلذ نع اوبتك دقو . كلذ

 ةرثكل لحولاب ءىلتمت ناردنزام قرط تناك امل»

 دقف ءاهيلع باودلا ةكرح ةلقرع ببسي امم ءراطمألا

 يقت ازريملا ناردنزام ريزول هرماوأ سابع هاشلا ردصأ
 نم ءادتبا ةريبكلا راهنألا ىلع ةيلاع روسج ءاشنإب

 صجلاو روخصلاب قرطلا عيمج شرفو .؛(هوكداوس)

 ةديدج قرط ثادحإو ةميدقلا قرطلا عيسوتو ءرجالاو

 ليهستل قرطلا يبناج ىلع راجشألا سرغو ةضيرع

 لمحتب هاشلا دهعتو .اهل حيرم وج ريفوتو لفاوقلا لاقتنا
 ماع يف قيرطلا اذه زاجنإ مت دقو .تاقمفنلا عيمج

 اه ١“

 هايسو راسكمن قيرط شرف» :ًاضيأ عونلا اذه نمو

 نويوفصلا

 فالآ ةرشعب هتفلك ردقتو روخصلاب (ناشاك) هوك

 .(...ناموت

 قرطلا قش نم مهألا ىقبي :لفاوقلا ةحارتسا رود

 ظفحلو نيرفاسملل ةحارلا ريفوتل لئاسولا لضفأ يه

 . مهتالقنت ليهستو نؤملا ةئيهتو مهتمالسو مهعئاضب
 .نآلا ىلإ ًامئاق رودلا هذه ضعب لازي الو

 رود دوجوب ًاقيثو ًاطابترا طبترت لفاوقلا ةحار تناك

 سيلو .قيرطلا لزانم نم لزنم لك يف ةزهجم ةحارتسا

 هنأ نم ًاحيحص سابع هاشلا نع لقني ام نوكي نأ ديعبب
 قطانملا فلتخم ىف لفاوقلا ةحارتسال ًاراد 444 ديش

 وردلا كل نم نامت ىرت اهجتا اهنيحن اننأا .ةيناريإلا

 هدحو هاشلا نكي ملو .يوفصلا زارطلل ًاقفو ةديشملا

 ءارمألا عيمج ناك لب ءرودلا هذه لك أشنأ يذلا وه

 رودلا هذه لثم ةماقإب نيمزلم ءاينغألاو راجتلاو ءايوقألا

 ةطخ قفو لامعألا ذيفنت مت نيحو «لفاوقلا قرط ىلع

 يف اهنم ديدعلا ءانب ةريصق ةرتف يف نكمأ ؛.ةحيحص
 .ناريإ يحاون عيمج

 ةرم تاذ رفاس هنأ سابع هاشلا نع لقنت ةياكح ةمثو

 لفاوقلل ًاراد هاشنامرك يف ري مل هتدوع يفو .نامرك ىلإ
 ماقف .كانه ةدحاو ءانبب ناخ يلعجنك نامرك مكاح رمأف

 اهعم ماقأو ءارحصلا بلق يف اهئانبب ناخ يلعجنك
 ءاملاو رجآلاو صجلا لقن بعصيو «هايملل ًاعدوتسم

 عدوتسم لازي الو هذه انمايأ يف ىتح نكامألا كلت ىلإ

 . (ناخ ضوح) ب نآلا ىلإ فرعي ءاملا

 «ةينبألا هذه لثم ةيمهأ ىدم بناجألا كردأ دقو

 راد باب يف هينرثات بتك دقف .اهضعب ءامسأ اوركذو
 راد زيمتتا :زيربت يف لفاوقلا ةحارتسال يفص هاشلا

 ءاهتحارو اهتعسب زيربت نم لوألا لزنملا يف يفص هاشلا

 ةمثو .مهبكارمو مهلويخ عم رفاسم ةئام بعوتست يهو
 عيمج يف ةنيعم تافاسم ىلع دهاشت لفاوقلل ةيلاع رود

 ةريخألا نيبو ناهفصأو زيربت نيب اميس ال «ناريإ يحاون
 ةصاخ ةمهم فاقوأ رودلا هذه ضعبل ناكو .«زمرهو

 نيوزق يف لفاوقلل ةيهاشلا رادلا نأ ندراش ركذيو .اهب



 نويوفصلا

 . ةميظع راجشأو ريبك ضوحو ةرجح ١0٠١ ىلع لمتشت

 لفاوقلا نم ديدعلا ءامسأ ندراشو هينرفات لقن دقو

 كلذكو ءرئدنا دق اهضعب ناك املو ءامهبتك يف ةمهملا

 ءرصعلا كلذ يف تالصاوملا قرط راسم ددحت اهنأل

 ضعبلاو ناهفصأ يف اهضعب ناكو .اهضعب ركذنس اننإف

 ةرشتنملا ىرقلاو قرطلا يف اهرثكأو ةمهملا ندملا يف

 ولا لقط مح. لارا قرط فادح نق

 يتلا ناجنز راد «يب كين ءمجرس .دابا لامج راد

 .اهماحدزا ةدشل اهجراخ هتليل ةيضمت ىلإ هينرفات رطضا
 راد .ء,كشوك راد .بوجاب راد «هوازكس راد ءاريشا راد

 يتلا زيربت نم لوألا لزنملا يف يفص هاشلا راد ؛هقود

 لانس اقام تصرخ ا ةمعا رلإو همدملا نتا ان مناك

 ان اهتحادبم تناك كلا ناخاك راح" وهتك امر يلوح

 ةينبمو نيقباط نم ةنوكم يهو عبرم مدقلا ةئاملا براقي
 .تروخ هجروم راد «لامك اقا راد دورهق راد .رجالاب

 مقو ةواس نيب ةدحاو راد .هواس ىتح زرم نيب رود ةثالث

 راد . ةلحاق ةفاج ءارحص اهضعب نع امهلصفت تناك ىتلا

 تساوخ دزي راد ء«دزي يف رود ةثالث كوب نأ

 دزي يف ةجاوخلا راد .نيوزق يف رود ةئالث .ةفورعملا

 هنأ لقني ءاهتحاسمب ءام عدوتسم ىلع اهتحت لمتشت يتلا
 راد .ةنس فصنل ءاملا نم دزي ةجاح نمؤي نأ نكمي

 .ةديدع ىرخأ رود كانهو ليبدرأ

 ىلع يوتحت ال يتلا ىرقلا تناك ؛كلذ ىلإ ةفاضإو

 .نيمداقلا لابقتسال قدانف ىلع يوتحت «لفاوقلل رود
 ءزيراب لابج يف دوجوم قدنف قدانفلا هذه جذامن نمو

 يف لفاوقلا راد ءانب لبق هنومدختسي نورفاسملا ناك

 ةليل تيبي نأ رفاسملا ناكمإب ناكو .يراجاقلا دهعلا

 .تيبملا تاقفن عفد رثكأ ثكم اذإف ءًاناجم هيف ةدحاو

 ىتلا رودلا نم ديدعلا كانه ناك ناهفصأ ةنيدم ىفو

 راما تاللحمو عئاضبلل تاعدوتسمك ًاضيأ 0

 عئاضبلاب ةئيلملا كيب هلل راد نامرلا يعئاب راد :اهنم

 نم اهنم بناج لك نوكتي يتلا هاشلا ناديم راد .ةيدنهلا
 زيلهد ىلع ةيناقوفلا تارجحلا يوتحتو «ةرجح 4
 نونكسي راجتلا ناك ام ةادعو «ةفوقسم ةفرشو ناويإو

 هغا/

 لبطصا ةمثو .مهعم نكي امنيح مهتاجوز عم اهيف
 هاشلا مع ةنباب ةقلعتم هذه رادلاو .رادلا هذه فلخ

 .رويل فلأ ١7 ةيونسلا اهتادئاع غلبتو « يناثلا سابع

 ناك يتلا ناهفصأ يف نييناسارخلا لفاوق راد كانهو

 رشع ىدحإ دجوتو .اهيف نولزني نويناسارخلا راجتلا
 و دابآ سابع ةلحم يف راد 1 5و دابآ ديب ةلحم يف ًاراد

 رادو كيب يلع الم رادو . فسوي خيشلا ةلحم يف رود

 نييناتلوملا رادو .ةيودألا راجتب ةئيلملا نييراللا لفاوق

 دونهلا راجتلاب ةصاخ يهو نييناتلوملا قوس راوج يف
 1 :نيتالوملا

 نكسل ةصصخسم يهو زرلا يعئاب لفاوق رادو
 زادوب :نييناكيابلكلا رادو .ةادهيو لبابوم نيمداقلا

 اهنكسي يتلا ناخ يلق يلع رود ةثالث «نيجالحلا

 راد ةرشع سمخ ؛يفضص ازريملا راد .دونهلا نوفارصلا

 «يج هوهقلا ليعامسإ ازريملا راد ءوجاوخ ةلحم يف

 رهص ناطلس ةفيلخ راد .يلوتملا كجوك ازريملا راد

 هدج راد «نييناتسدرألا لفاوق راد «ريبكلا سابع هاشلا

 .اهريغو

 ًاقفو ناهفصأ يف لفاوقلا رود ددع نأ ندراش ركذيو
 يف لمعلا ناك عقاولا يفو .1607 غلب هتيئاصحإل

 ىلإ جيردتلاب كاذنآ لوحتي ذخأ لفاوقلا رودو قدانفلا

 نايعألا نم ديدعلا ناك كلذل .ًادج حبرمو رمثم لمع

 تادئاع نأو اميس.ال .لمعلا اذه يف نولغتشي ءاينغألاو

 لاح وه امك) ةرمتسمو ةتباث نوكت ام ةداع لمعلا اذه

 ديدعلا هل هجوتي ثيح ؛مايألا هذه يف قدانفلا يف لمعلا

 .(طيسب فالتخا عم ؛نيدعاقتملا ةسايسلا لاجر نم

 ضعب فصن نأ يلي اميف لواحن :لفاوقلا عم

 ةيجراخلا قرطلا يف ةرشتنملا لفاوقلا رود نم جذامنلا

 اهسفنب تأن اهنأو اميس ال «هينرفات اهفصو يتلا لفاوقلل
 وحن جيردتلاب ريست تذخأو «تارايسلا قرط نع

 .راثدنالا

 يهو ؛ريدلا لثم لفاوقلا راد نوكت» : هينرفات لوقي

 نس" قوت انم اردانو ؛دفناو قباط نم ةداع نوكَتت



 هم

 اهعالضأ دحأ يفو ؛ةريبك ةباوبب اهلخدم أدبي .نيقباط

 اهيعلض يفو .فارشألل ةصصخم نوكت ةريبك ةفرغ

 .اهنم ةدحاو صخش لك راتخي «ةريغص فرغ نيرخآلا

 ةثالث وأ نيمدق رادلا ةحاس نع تارجحلا هذه عفترت

 تالبطصالا دجوتو دحاو طخ يف ةينبم يهو .مادقأ

 فرغ ىلإ تالبطصالا لوحت نأ ًانايحأ ثدحيو .اهفلخ

 يف ةماقإلا نيرفاسملا بلغأ لضفي ءاتشلا يفو . ةحارتسا

 ةمثو . ىرخألا فرغلا هبشت يهو .اهئفدل تالبطصالا

 يف فلعلا عضوم ىلع حتفنت ةفرغ لك يف ةريغص ةذفان

 هباود ىلإ اهنم رظنلا صخشلل ىنستيل لبطصالا
 ةيفلخلا ةهجلا يفو .اهتياعر نسح ىلع نانئمطالاو

 وأ صاخشأ ةثالثل نكمي ةصنم ةمث تاناويحلا فلعمل

 .اهيلع مدخلا ماني ام ةداعو ءاهيلع اوماني نأ ةعبرأ

 نم ةيلاخلا ةفرغلا ىوس رفاسملل مدقي ال رادلا يفو
 اشارف هعم ابحطصم نوكي نأ رفاسملا ىلعف «ثاثأ لك

 زبخ نم جاتحي ام نيمأت عيطتسيو «ةنوؤمو خبط ةينآو
 ىرقلا نم وأ رادلا ىلع مئاقلا نم جاجدو محلو نمسو

 نيلبقتسم قيرطلا ةعراق ىلإ اهلهأ يتأي يتلا ةرواجملا

 . باودلل رفوتم ريعشلاو فلعلاو .لفاوقلا

 نم نوضاقتي ال ىراحصلا يف ةدوجوملا رودلا يفو

 هنم ذخؤي نكلو «ةرجحلا يف هنكس نع ًائيش رفاسملا

 .ندملا يف ةدوجوملا رودلا نم ليلق ءيش

 مدعل ءرادلا لخدت لفاوقلا نكت مل ةداعلا يف

 رثكأ بعوتست نكت مل راد لكف ؛نيمداقلا لكل اهباعيتسا

 اهبختنا ةفرغ نم دحأ جارخإ يف قحلا دحأل سيلو

 نوكيو ؛باوبألا رادلا ىلع مئاقلا قلغي ليللا يفو هسفنل

 سارحلا ضعب موقيو :اهيفاع رك نع لوو

 ناريإ يف لفاوقلا رود عضو نإف ةماع ةروصبو
 وأ ةحارلا ثيح نم ءاوس «ةينامثعلا ةلودلا ىف هنم نسحأ

 نويوفصلا

 رودلا هذه تناك اذإو .ةحيرم رود كانه اهضرعو دالبلا

 ءابروأ قدانف ىوتسم يف تسيل ءاينغألا ىلإ ةبسنلاب
 مهلبقتست اهنأل فاقسرشلا و ءارمل] تينا تكا ايناف

 يف قيطي ال ام قافنإ ىلع ًادحأ مغرت الو ًانسح ًالابقتسا

 ء«بحي ام رادقمب لكأي صخش لكف ءهبرشمو هلكأم

 . كلذ يف رح وهو

 نمألا ىلع ظافحلا ناك :يداصتقالا نمألا

 ركذيو .ةدشلاو ةواسقلا نم ريثكلا يعدتسي يداصتقالا

 مكاح نإف ءرجات لاومأ تقرس نأ ثدح اذإ» :هينرفات

 رجاتلا ىلإ لاومألا"دبدست نع ًالوؤسم نوكي ةقطنملا

 يذلا مسقلاو ءاهلمحي يتلا تادنتسملاو قئائولل ًاقفو

 هذه لثم يف راجتلا ءاضرتسا ماكحلا لواحيو .همسقي

 ناهفصأ ىلإ بهذي الثل نكمم تقو عرسأب تالاحلا
 .اهيف هاواكش مدقيو

 تايالولا ماكح ناك «؛قرطلا نمأ ىلع ظافحللو

 يف ةيالو لك يف  اوققحي نأ» : ةيادبلا يف نيمزلم
 ءاهيلإ نوبستني يتلا ةعامجلا اوفرعيو قرطلا عاطق ةيوه
 ريصق تقو يف نكمأ دقو .مهيلع ءاضقلل نوعسي مث

 ءطيطختلاو ريبدتلا نسحب ءالؤه رثكأ ىلع ضبقلا

 ىلع ظافحلا ةمادإ ليبس يفو .«مهرش نم سانلا حيرأو

 مسق لكب دهعي «ماسقأ ةدع ىلإ تمسق «قرطلا نمأ

 اذإف .اهتسارح ىلع نوموقي نينيعم صاخشأ ىلإ اهنم
 ةقرسلا لحم نع لوؤسملا ىعس ءرجات لام قرس
 ناكو .ةيلوؤسملا لمحت حلفي مل نإف «لاملا دادرتسال

 . قطانملا لك يف ماع نوناقلا اذهب لمعلا

 ضعب ذخؤت تناك هنأ يعيبطلا نم : قرطلا ةسارح

 نع عفدت لفاوقلا تناكو .ءقرطلا ةسارح لباقم لاومألا

 ناك١ :الثمف .ةنمآ تناك قرطلا نأل ءرطاخ بيط

 دنرم يف يسابع رشع ةثالث ريعب لك ةلومح نع ذخؤي

 يف قفنت تناك اهنأ هينرفات دكؤيو «قرطلا ةسارح لباقم
 ١ .اهلجأل ذخؤت يتلا دراوملا

 ةراجت لفاوق تناك» ةنمآلا فورظلا هذه لثم يفو

 نيب حوارتي اهيف لبإلا عومجمو «ليبدرأ ربع رمت ريرحلا



 هه ن ويوفصلا

 روبعل ًاقيرط ناتسيس تناكو .«ريعب ةئامعست ىلإ ةئامنامث
 دمحم ريمألا نأ كولملا ءايحإ يف ءاج دقو .مهأ لفاوق

 ىلإ مدق لاوط نينس دنهلا يف ناك يذلا يدهشملا نيمأ

 ةلمحم «ريعب ةئام نم ةنوكم ةلفاق سأر ىلع ناتسيس

 ةعيفر ةناكم اذ ريمألا اذه ناكو ءعئاضبلا عاونأب

 ناتسيس كلم هفاضتساف «كولملا عم ةميمح تاقالعو

 . «ةلفاقلا دارفأ عيمج عم ًالماك ًارهش

 ًادامتعا ةيجراخلا ةراجتلا ذمتعت : ةيجراخلا ةراحتلا

 «ةيبنجألا نادلبلا عم ةيدولا تاقالعلا ىلع ًاريبك

 يناثلا سابع هاشلا ماق دقو «ةيبوروألا نادلبلا ًاصوصخو

 تاقالع ةماقإو ةراجتلا عيسوت ليبس يف ةمهم تاوطخب

 ةيناريإلا عئاضبلا اهلصتل ةيبنجألا نادلبلا عم ةيراجت
 .نامأ لكب ناريإ ربع رمت يتلا ةيدنهلاو ةينيصلا عئاضبلاو

 ؛ةمهم ةيلمع تاوطخ ةدع لاجملا اذه يف تلصح دقو

 . خيراتلا بتك نوطب يف اهيلع عالطالا نكمي

 ةيحيسملا ةيلقألا عم لماعتي سابع هاشلا ناكو
 قيثوت ىلع نيرداق اوناك مهنأل كلذ ءنسح بولسأب
 لقن دقو .مهنيد ةدحول ةيبوروألا نادلبلا عم تاقالعلا

 ىلإ افلجو ةينامثعلا دودحلا نم نمرألا نم فالآ ةدع

 ةلحم ةرجهلا هذه ةجيتن تلكشتو «ناهفصأ ةنيدم

 دورج ءانيمو زومره ءانيم عيسوت ىلإ هاشلا ردابو

 عاضوألا نمأو «سابع ردنبا» مساب دعب اميف يمس يذلا
 وأ ةنيفس ةئامثالث تناك نإ رمألا غلب دقو «كانه ةبسانملا

 رجات ةئامعبرأ اهيف ميقيو زومره أفرم يف عمجتت رثكأ
 نيعبرأ ةنيدملا هذه ناكس ددع غلب دقو .ةمئاد ةروصب

 . ةمسن فلأ

 يتلا ةيسيئرلا ةراجتلا تناك :ةحبرم ةعاضب ريرحلا

 لباوتلاو ريرحلاو ؤلؤللا ةراجت يه ءىناوملا هذه يف متت

 .ةميركلا راجحألاو

 ناريإ ةيمكاح ءاقبإل ةريبك ًادوهج زيلجنإلا لذب دقو
 تادعاسم هاشلا مهل مَّدق انه نم «ءىناوملا هذه ىلع

 كل ذذنم نويناريإلا راجتلا عاطتساو «ةريبك تازايتماو

 لخدتو فارشإ نود ريرحلا ريدصت نيحلا
 لودلا ىلإ يلراش ناوخألا رفس ءاجو.نييلاغتربلا

 داجيإو ةراجتلا ليبس يف ةيسيئر ةروصب ةيبوروألا

 تازايتما ترمتسا دقو .ةيناريإلا عئاضبلل ةنيمأ قاوسأ

 يناثلا سابع هاشلا دهع يف زيلجنإلا ديب ةيناريولا ةراجتلا

 دنهع ىف الإ اهناقي نييك: تدحي ملو «نامئلس هاشلاو
 كنحملا ىسايسلاو ربدملا ريزولار داي امنيح ريخألا

 تاراكمألا نضع بلس ىلإ هنكنز ناخ يلع خيشلا

 . مهنم

 لباقم ةيفوصلا ةشمقألا مهنم ذخؤي ةداعلا يف ناك

 نويدنلوهلاو نويلاغتربلا حتتفاو .ةيريرحلا عئاضبلا

 ىظحت مهزكارم تناكو .زومره يف مهل ةيراجت زكارم

 عئاضيلا نم عون يأ جارخإ مهناكمإبو «ةيئاضق ةنايصب
 نييدنلوهلا تازايتما تداز دقو .لويخلا ادع ناريإ نم

 نم ىفعت مهعئاضب تناكو «يفص هاشلا دهع يف
 مسقلا ةراجت ءالؤه ركتحا دقو .ةيكرمجلا موسرلا

 ارطاموسو اواج تاجوتنمو ةيدنهلا عئاضبلا نم ربكألا

 نفسلا تناكو ؛لباوتلا عاونأو نارفعزلاو لفلفلا لثم

 مهب غلب دقو .ناريإو دنهلا نيب مئاد ددرت يف ةيدنلوهلا

 نوعيبي اوذخأ نأ ةيجراخلا ةراجتلا راكتحا ىلإ يعسلا

 يف هيلع وه امم لقأ رعسب ناريإ يف ةيبوروألا عئاضبلا

 ًادح ةراجتلا لاجم يف مهتسفانم تغلبو .اهسفن ابوروأ

 نم ريرحلا ةنزو ءارش رعس عفر ىلإ اورداب ثيحب ًاديعب
 نياتشله قود لثمم مدق امنيح ناموت 5١ ىلإ ناموت ؛؟

 ماع) ريرحلا ءارشل ةيراجت ةيقافتا دقعل ناريإ ىلإ
 داعف مهتسفانم قودلا لثمم عطتسي ملو ء«(ه١٠ 1

 ىلإ ىرخأ ةرم رعسلا اوضفخف اوداع كاذ ذإو .هجاردأ

 ذخأب رمأ مهتعدخ هاشلا ىأر نيحو ءناموت ؛4

 . مهعئاضب ىلع كرامجلا

 ةرطيسلل نييدنلوهلاو زيلجنإلا نيب سفانتلا رمتساو
 نيب برحلا عوقو ىلإ سفانتلا اذه ىذأو «ةراجتلا ىلع
 تالاكو رثكأ تناكو . يسرافلا جيلخلا يف نيتلودلا

 رالو سابع ردنب يف عزوتت ةيدنلوهلا تاكرشلا

 نمز يف ةيدنلوهلا تازايتمالا تددح دقو .ناهفصأو
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 ريرحلا نم ةنزو ةئامثالث ىلإ تضفخو «ءناميلس هاشلا

 سابع هاشلا نمز يف هيلع تناك ام فصن لداعي ام يأ)

 . (يناثلا

 كاذنآ ةيناريإلا تارداصلا مهأ نأ ركذلاب ردجيو

 عاونأ ضعبو بهذلاب ةزرطملا ةشمقألاو ريرحلا تناك

 .ةففجملا هكاوفلاو غبتلاو لبإلا ربوو ةميركلا راجحألا
 - ةنزولا) ةنزو 75٠١ ىلإ لصت ريرحلا تارداص تناكو

 ٠٠٠١ يلاوح نويدتلوهلا اهنم يرتشي ء(مخك١٠

 ىلإ اهنمو (ايقاتاب) ىلإ لسري نوربمك ريرح ناك .ةنزو
 تايمكلا هذه لباقم ةيدنلوهلا ةكرشلا دهعتتو ءابوروأ

 قودنص لك) ركسلا نم قودنص ١٠٠١١ عفدب ريرحلا نم

 .(يدنلوه دنواي ٠6١ ةنزو لداعي

 رال قيرط نع لصت ركسلا نم تايمكلا هذه تناكو

 لقني ةيثارتلا انتاياكح يفو .ناهفصأو دزي ىلإ ناجريسوأ

 نم انم لفاوقلا نوعيبي اوناك مهنأ زيراي ةيرق لهأ نع
 نم ةياكحلا هذه هلمحت ام مغرو ءركسلا نم نمب فلعلا

 اهريثأتو ةيجراخلا ةراجتلا ةيمهأ ىلإ ريشت اهنأ الإ ةغلابم

 ةيلحملا عئاضبلا عيب نيمأتو «ةبعصلا ةلمعلا ريفوت يف

 .دالبلا رامعإو

 نم ريرحلا راجت بلغأ ناك :ءاينغألا نمرألا

 ال ادح يداصتقالا راهدزالا نم ءالؤه غلب دقو .نمرألا

 ناك زيربت يف افلج نمرأ نم رظن هجاوخلا ًالثمف .قدصي

 يظحو «ةراجتلا تاجرد ىقرتو هنطو نم جرخ دق

 ىفص هاشلا هتفيلخو سابع هاشلا ىدل ةعيفر ةناكمب

 صخشلااذه ماق دقو .نمرألا نع ًالوؤسم نيعو

 نيراد ةماقإب [زيربت يف] افلج يلصألا هنطول ًاميركت

 يتفض ىلع ةمئاق امهراثآ لازت الو ؛كانه لفاوقلل

 ىقرتو .ناموت فالآ ةعبس امهئانب يف قفنأ دقو ءرهنلا
 سرطب هجاوخلا وه رخآ ينمرأ رجات ةراجتلا يف

 ًاريبك ًارجات حبصأ دق ناكو ءناج يلو نب (م64١1)

 هفلخو ءافلج يف (مخديب) ةسينك ىنبف «ةريصق ةرتف يف

 . سوغب ةجاوخلا هنيا هتناكم ىف

 .دنهلا ىلإ ناهفصأ نم ةلئاعلا هذه دارفأ دحأ رفاس

 نويوفصلا

 راجت نيب ًافراعتم ناكو) ريرحلا ةراجتل ًالثمم حبصأو

 ىلإ مهءانبأ نوثعبي اوناك مهنأ ناهفصأ يف رابكلا افلج

 يف نيلثمم مهل اونوكيل نادلبلا رئاسو اواجو دنهلا

 يذلا يناثلا سرطب ةجاوخلا ىصوأ دقو .(مهتراجت

 قودنص يف هبلق لمحي نأ ١١15( ماع) سردم يفوت

 ديب ةسينك) هدج ةسينك يف نفديو ناهفصأ ىلإ بهذ نم
 .اولعف اذكهو (مخ

 نمرألا نيب ًارابك ًاراجت ةمث نإ» :ندراش ركذي

 ةئام لك) وكأ نييالم ةثالث وأ نينويلم مهكالمأ تغلب

 رسألا ضعب كانهو «(ناموت فالآ ةعبس - وكأ فلأ

 .اوكأ نويلم نآلا كلمت

 ءافلج يف ةسينك ءانبب كيب دباع ةجاوخلا ماقو

 تاحولو ةضفو بهذ نم ليدانقو حيباصم اهيف عضوو

 . مهقتعأو ينمرأ فالآ ةعبرأ ىرتشاو ةنيمث

 ىلع نيرطيسملا مه مهدحو نمرألا نكي ملو
 نوكلتمي نوملسم راجت كانه ناك لب ,«يراجتلا طاشنلا

 ناك هسفن سابع هاشلاو ,ءىصحت الو دعت ال تاورث

 لقت ال لفاوقلل ًارود ١5 اهدحو ناهفصأ ىف كلمي

 :قاموت 85 «ةنرغ اهنم لك كادناغ

 نمرألا راجتلا رايتحا يف ببسلا ناك :هينرفات لوقي

 ازيوكي مل نييناربآلا دا ها ةيراجفلا ةلاياب ماقلل
 ره كاذ نكي مل ةقيقحلا يفو .ةراجتلا نونسحي

 ىلع ًارطخ لكشت نكت مل ةيلقألا هذه نأل امنإ .ببسلا

 مهتفرعمو بناجألا نيد سفن مهعابتأ ىلإ ةفاضإ ءهاشلا
 لودلا عم ةراجتلا لامعأ لهسي ناك امم ءمهتغلب

 . ىرخألا

 ةطساوو «ةلودلا ىلع ًاركح ريرحلا ةراجت تناكو

 لكشب مهلاوحأ ترهدزاف «نمرألا مه راكتحالا اذه

 يتلا ةزجعملاب قيدصتلا بعصلا نم :ندراش لوقي

 .نمرألا نيج اوملل ا هبلجي ةرديملا ةنركسلا اهدص
 نكي مل «نيرجاهملا ءالؤه سابع هاشلا بلج امنيحف
 مهنكلو ءربش ضرألا نم الو ءيش لاملا نم مهيدل



 همأ نويوفصلا

 «نيلومتملاو راجتلا ربكأ نم ةنس نيثالث دعب اوحبصأ

 نيب مهنم لك كلمي ءارجات نيتس نم رثكأ هنم زرب ثيحب
 . وكأ ينويلمو وكأ فلأ ةئام

 يلاهأ دحأ نأ ركذُي ءانيدل ةرفوتملا تاياكحلا ىفو

 ناك «يزيرابلا يهزكاربلا نيدلا ميرك ةجاوحنلا ؟'”زيزاي
 ردنب نيب عئاضبلا هيلع لقني ًاريعب كلتمي هرمأ لوأ يف
 ردقت ةورث كلمي هرمأ رخآ يف ناك مث ءدزيو سابع

 يفوتسملا دومحم ركذيو «ىصحت ال ًاكالمأو نييالملاب

 فارشأو نايعأ ةلمج نم ناك صخشلا اذه» : نأ يقفابلا

 دزي ىلإ هرمع لئاوأ يف مدق . . .نامرك يف هوكارب
 اكالمأ ىرتشاف ءارشلاو عيبلا لامعأب اهيف لغتشاو

 .دعت ال ةمخف لزانمو عرازمو نيتاسبو

 ةفورعم لفاوقلل ًارادو هكالمأ ضعب فقو دق ناكو

 يف غلابُي ءهريبك عدوتسم رادلا هذه تحتو ءدزي يف
 . ةلماك ةنسل دزي ناكس فصن ىيفكي هنأ ركذيو همجح

 ريدصتل ديحولا قيرطلا وه بونجلا نكي ملو

 لامشلا قيرط نع ًاضيأ ردصي ناك لب ءريرحلا
 ةيسيئر زكارم دالبلا لامش يف تناكو ءايسور ًاصوصخو

 ءًاضيأ ليبدرأ تطشن زيربت ىلإ ةفاضإلابف «ةراجتلا هذهل

 يفص خيشلا ربق ةرايز تلعج»؛ :هينرقات لوقي ثيح

 مهأ نم ةدحاو ليبدرأ ةنيدم ناليك ريرح ةراجتو نيدلا

 ريرحلا ةراجت لفاوق اهب رمت ام ًابلاغف «ةيناريإلا ندملا
 ةرواجمل كلذو ءريعب ةئامعست وأ ةئامنامث ىلإ لصت يتلا

 جاتنإب ةفورعملا يهو ءاهنم يخامش برقو اهل ناليك
 وخلا

 هينرفات ركذي امكو «ليبدرأ نم مهأ زيربت تناكو
 ةرفاو ريداقمو راجتلا نم ريبك ددع زيربت يف ناكا :دقف

 ريرح اميس ال ؛ةيراجتلا عئاضبلاو لاومألا سوؤر نم

 ةفاضإ .اهيلإ لمحي ناك يتلا ىرخألا قطانملاو ناليك

 ةجئار تناك يتلا ةصيخرلاو ةديجلا لويخلا ةراجت ىلإ

 ةرثكب ىرخألا ايسآ قطانم عيمج ىلع قوفتتو .اهيف

 .(ح) ناريإ يف بتاكلا اهيلإ يمتني يتلا ةنيدملا يه :زيراب )١(

 نم ددع اهناكس نيب نمو .اهيف ةلوادتملا لاومألا

 ءاهيف ةراجتلاب تلغتشاو اهتنكس يتلا ةينمرألا لئاوعلا

 نييناريإلا نوقوفي مهو «ةلئاط ًاحابرأ كلذ نم تنجف
 . ةيراجتلا لامعألا يف

 عم ةمئاد ةيراجت تاقالعب طبترت زيربت تناك

 .رثتلاو وكسومو دنهلاو نييجرككلاو برعلاو نيينامثعلا
 ءاهيف عئاضبلا ةرثكب اهلك ةفوقسملا اهقاوسأ زيمتتو
 ريبك ددع اهيفو . فرحلا باحصأل ةلقتسم قاوسأ اهيفو

 يف نيلغتشملا ددع قوفي ريرحلا جسن يف نيلغتشملا نم
 ةدرجلا يف ةياغ ةشمقأ نوعنصي مهو «ىرخأ فرح
 متي ناريإ يف لمعتست يتلا دولجلا رثكأو .لامجلاو

 .رزيربت يف اهعنص

 يتلا عئاضبلاو ريرحلا ىلإ ةفاضإ :نامرك فوص

 تناك «نيوزقو ريالم قتسف لثم دنهلا ىلإ ردصت تناك
 ةيسيئرلا ةراجتلا لكشت ةغوبدملا زعاملاو لويخلا دولج

 ناكو ايسورو ادنلوب ىلإ ًاضيأ ردصت تناكو نييدنلوهلل
 . ةيناريإلا تارداصلا مهأ دحأ لكشي نامرك فوص

 ةثلاثلا يترفس يف» :هينرقات لوقي لاجملا اذه يفو

 تيقتلا (ه91١1) م1747 ماع رخاوأ يف ناريإ ىلإ

 .رانلا نودبعي نيذلا ءامدقلا سرفلا دحأب ناهفصأ يف

 يف ىمسملا) فوصلا نم عونلا اذه نع هنم تققحتو

 ىننناهرف نم هلضا نأ ع كملس (ك لان ةارنإ
 كلكأ اذإ ج ىفاع قلع وو تامركلا ةرواجتلا ةلاجحلا

 نود هدحول اهفوص طقاست يناثلا نوناك رهش لاوط هنم

 راغصك ةيراع اهداسجأ حبصتو .ةصق ىلإ ةجاحلا

 «نخاس ءامب لسغيف فوصلا ذخؤي مث «ريزانخلا

 «معانلا قيقرلا ىقبيل نشخلا فوصلا هنم صلختسيو
 ناكم نم هلقن ديرأ ام اذإ حلمم ءامب ىطغي هعمج دعبو

 .هداسف نود ةلوليحلل رخآ ىلإ

 نأ امإ هتعيبطب وهف ءًاقلطم فوصلا اذه غبصُي الو

 نولب هنم دجوي ام اردانو ءايدامر وأ رمتلا نولب نوكي

 ةرثكو هتردنل ًاريثك نمثلا يلاغ وهف دجو نإو «ضيبأ
 ءاملعلاو ةةضقلا هلمعتسي ام ةداعو .هيلع بلطلا



 همأ؟

 نيح هب نومتعيو .كنحلا تحت وأ قاطنك بالطلاو

 . مهقانعأ لوح هنوفلي اهريغ يفو ةالصلا

 تافافللا نم عاونأ ناريإ يف فوصلا اذه نم جسنت

 هبشي ةشمقألا نم معان عون هنم عنصيو «ةقطنألاو

 اسنرف ىلإ يتدوع يف تلمح دقو .ةيريرحلا ةشمقألا

 كلملا ةدلاو ةكلملا ىلإ امهادحإ تمدق «هنم (نيتقاط)

 ملو .نائلرود سشودال مادملل ىرخألاو (شيرتود نآ)

 ما ماع يف الإ ريرحلا ةراجتل باهذلا يل نستي

 ةنيدم نم رحبلا ربع دنهلا نم يتدوع دعب (ه76١1)

 تدرأو تلصو نيح ىنأل كلذ «زمره ىلإ تاروس

 باهذلا اهنيح تررق «ربلا قيرط نع ابوروأ ىلإ رفسلا
 . '"”(ناهفصأ ىلإ

 ىرخألا ةمهملا عئاضبلا نم : ىرخألا تارداصلا

 يحاون نم دابآ دسأ سانور» :هينرئات هنع لوقي يذلا

 يتلا ملاعلا يف ةديحولا ةقطنملا يهو «فورعم ناجيبرذآ

 .ءدنهلاو ناريإ يف هتراجت رهدزتو .سانورلا جتنت

 ةيدنهلا ةشمقألا نيزي رمحألا نوللا هنم جرختسيو

 اهنإف زمره ىلإ دنهلا نم نفسلا يتأت امنيحو .ةيلوغملاو
 كلذكو .ًاعتمم اهرظنم حبصيو عئاضبلا هذه نم لمحت

 . لفاوقلا ضعب هنم لمحت

 تمطحت امنيحف «هنيولت ةعرسب سانورلا زيمتي
 ةلمحم يهو زمره قيضم يف ةيدنهلا نفسلا ىدحإ

 رحبلا لحاس ىلع ًارضاح كاذ ذإ تنكو سانورلا سايكأب

 لحاسلا غبطصاو «سايكألا فذاقتت جاومألا تيأر

 . "”«مايأ ةدعل رمحألا نوللاب

 ءنامركو دزي زولو نيوزقو ريالم قتسف دعُيو

 صاجإللاو .ةللخملا تايضمحلاو «ىبرملاو «بيبزلاو

 ىلإ ردصت تناك يتلا ىرخألا عئاضبلا مهأ نم روطعلاو

 رايد ىلإ ردصت ةففجملا ناجيبرذآ هكاوف تناكو ءدنهلا

 ١86. ص هينرفات(١)

 ١٠١07. ص هين رفات )0

 نويوفصلا

 .دادغيو ركب

 مانغألا لصتو .لوضانألاو اينيمرأ يف لبإلا عابتو

 يرهش نم موي رمي ملو .هنردأو لوبنطسا ىلإ ةيناريإلا
 ديدعلا تدهاشو الإ (عيبرلا لصف لئاوأ) ناسينو راذآ

 فلأ نع اهنم دحاولا لقي ال يتلا «مانغألا ناعطق نم

 ؟.نمأز

 ىتلا عئاضبلا ضعب كانه ناك كلذ ىلإ ةفاضإو

 يتلا دولجلا عاونأ ضعب لثم ناريإ لخاد يف كلهتست

 . ةيناشاكلا بهذلاو ساحنلا ةينآو «بايثك لمعتست

 نم ًاريبك ًاءزج شاخشخلا ةعارز تلكش دقو

 ناك ناجنل كايرت نأ ندراش ركذيو ةيناريإلا تاجوتنملا

 .نورزاك

 قطانملا رثكأ يف متي غبتلاو كابنتلا جاتنإ ناك

 ءزجلا نإ» :اضيأ ندراش لوقي كلذ ىفو ؛ةيناريإلا

 دنهلا يف كلهتسملا غبتلا نم لضفألا تايعونلاو ربكألا

 . «ناريإ نم اهيلإ ردصي امنإ

 يه ءاهب سابع هاشلا ماق يتلا ةمهملا تاوطخلا نم

 نكلو ههه ماع يف كايرتلا لامعتسا هتبراحم

 غبتلا لامعتسا عنم دقو ةمات ةروصب حجني مل كلذ

 عدجب يضقت هرماوأ تناكو .ه١١؟8 ماع كابنتلاو

 ًايرح ناك داوملا هذه لثم لامعتسا نم هنم نيبرقملا

 . لمأتلاو ةساردلاب

 ىلإ ردصي ناك تاين .ىرخألا تارداصلا نمو

 تابنلا اذه نولمعتسي دوتهلا نأ ءندراش ركذيو ءدنهلا

 عاونأو ةيذغألا عيمج يف ةداح ةحئار يطعي يذلا

 ردصي ناك غومصلا عاونأ نمثأ نم عون ةمثو .ءاسحلا

 عبات ندعم كانه ناك نامرك يفو ءًاضيأ جراخلا ىلإ

 رومألا يف فرصيو ماع لك ةرم جرختسي ةلودلا كالمأل

 . ةيبطلا

 ردصيو «ةرثكب ًاجئار زرلاو حمقلا ناك ناذمه يفو

 يف نويحيسملا ناكو «ىرخألا تايالولا رئاس ىلإ اهنم



 نويوفصلا

 هذهب ةرجاتملل ماع لك ناهفصأو ناذمه نومدقي لباب

 . عئاضبلا

 نكي مل يتلا زمره ةريزج بارت «ىرخألا رومألا نم

 ىلإ ردصيو ةميق اذ بارتلا اذه ناك دقف «عرز اهيف تبني
 كلذكو . ةئاملا يف ةئام هنم نوحبري راجتلا ناكو ؛دنهلا

 ةيلاخلا مهنفس يف ةريزجلا هذه نم نولمحي راجتلا ناك

 . جراخلا ىلإ هوردصيل ءرمرملا روخص

 طفنلا نويعو ةماعلا تويبلاو تاماّمحلا ريجأت ناكو

 «ةريبك تادئاعب دوعي راهنألا يف كمسلا ديص ةزاجإو

 زواجتي هدحو دور «ديياز سن نم ايوكس ىتأي ناك امو

 ام عقلا

 تايورشملاو هكاوفلا تناك نايحألا ضعب ىفو

 يف عونصملا ينيصلا ناكو «جراخلا ىلإ ردصت ةئازتألا

 .نابايلاو نيصلا يف عونصملا كلذ سفاني دهشمو نامرك

 ىمست ةضفلاو بهذلا مجانم تناك رصعلا كلذ يفو

 مامتهاب ىظحت نكت مل اهنكلو ء«رمقلاو سمشلا مجانمب
 ةضفلا مجانم تناكو «يغبني امك رمثتست ملو ريبك

 غلابمب دوعت هوك هاشو نامدنكو ناورك يف ةفورعملا
 : ةزيتك

 صاصرلا ناكو «هتدوجب يناريإلا ذالوفلا زيمت دقو

 .دزيو نامركو ناردنزام لابج نم ناجرختسي ساحنلاو

 ةدوجلا ةياغ يف تناكف يزيربتلا رمرملا روخص امأ

 اهتوارط ىدم نع لقنيو ءرولبلاب تهبش ىتح ةيفافشلاو
 يروباشينلا زوريفلا ناكو . نيكسلاب عطقت تناك اهنإ

 نيرحبلا ؤلؤل تادئاع امأو «ةريبك ةورثب هاشلا ىلع دوعي

 . ىصحت ال يهف

 ىظحت تاجوتنملاو عئاضبلا ضعب تناك : تادارولا

 ىرخألا عئاضبلا ىلإ ةفاضإ فارشألاو نايعألا مامتهاب

 ركسلا لخع و ةطاشلاو ةفاعلل ةزوكمت تقاق علا

 ةققاو كاجو عتفلا نعت عرخلا ناوناو بليفيسلا ةفمتألاب
 . ةصاخلا عئاضبلا ضعبو (ةيجاجزلا ةينآلا) رولبلا

 ةفص لمحي يذلا كسملا «ةمهملا تادراولا نمف

 بلجيو تبتلا نالزغ هجتنت يذلا كسملا وهو .ةيلمجت

 هم

 نم ةعاضبلا هذه تتناكو .دنهلا قيرط نع ناريإ ىلإ
 فيزملا كسملا وعناص ينجي ثيحب ةردنلاو ءالغلا

 ىف لمعتست تناك كسملا تايمك بلغأو . ةلئاط ًاحابرأ

 ْ .ةنيزلا ديعاومو تالافتحالاو دايعألا

 دقو «مهتبغرو ءاينغألا قلعتب ربنعلاو كسملا يظح

 ىلإ ةيده ةرم تاذ ربكألا ميلس دمحم ناطلسلا لسرأ

 ةئيلم ةنينق» : نع ةرابع تناك ٠١٠١ ماع سابع هاشلا

 يهو «لاقثم ةئامنامثو فلأ هتنز بهشألا ربنعلاب

 نوئفلا عاونأب ةزرطمو رمحألا بهذلا نم ةعونصم
 . «دنهلا ونانف اهعدبأ يتلا ةبيرغلا

 لويخلاو دولجلا دروتست تناك ناريإ نأ رهاظلاو

 ةئنهت سابع هاشلا دارأ نيحو .ايسور نم ةيجرككلا
 ايادهلا هعمو هريفس ثعب نيدلا لالج نب ميلس ناطلسلا

 ةيجرككلاو ةيزاتلا عاونألا نم ًاداوج نوسمخ :ةيلاتلا

 بهذلاب ةزرطملا للحلا نم ريداقمو «ةيتايبلاو

 غلبت يتلا «ةيسورلا دولجلا نم ديدعلاو «ةيلمخملاو
 نم ةقاط ةئامسمخ كلذكو اموت ٠. اهنم ةعطق لك ةميق

 ةيناشاكلاو ةيناهفصألاو ةيدزيلاو ةيئاطخلا ةشمقألا عاونأ

 .بهذلاب ةزرطملا

 ةبرغرملا عئاضبلا ضعب كانه ناك كلذ ىلإ ةفاضإو

 بارحلاو فويسلاو ةيجاجزلا يناوألا لثم ىرخألا

 ىلإ ةفاضإ ؛لئاتفلا تاذ ةينابسإلا قدانبلاو ةيدنهلا
 ةروصب قرشلا ىف اهلوادت أدب ىتلا ةيبوروألا تاعاسلا

 1 ْ .ةدودذحم

 ين يوفصلا دهعلا يف كرامجلا نكت مل :كرامجلا

 رداصملا دحأ تناك كلذ عم اهنأ الإ «هيلع دسحت عضو

 .يسرافلا جيلخلا كرامج يفف .هاشلا تادئاعل ةمهملا

 ٠١/ دودح يف عئاضبلا نع ذخؤت يتلا كرامجلا تناك

 ىلإ لصت نأ نايحألا ضعب يف ثدحيو .اهرعس نم

 نع لوؤسملل نوعفدي عئاضبلا باحصأ ناكو 7
 . عئاضبلا ةزاجإ ليجعتل ىرخأ /.5 ءانيملا

 سابع ردنب يءانيم يف كرامجلا تادئاع تناك

 .ناموت فلأ 15 غلبت يناثلا سابع هاشلا نمز يف ككنكو



 ههغ

 تادراولاو تارداصلا كرامج نم نوفعي زيلجنإلا ناكو

 اوناك لب «جيلخلا ىلع ةدايسلاي ف ناريإ عم مهكارتشال

 كرامجلا تادئاع نم امسق نوذخأي تاقوألا ضعب ىف

 نتاع وسر هس

 نم ذخؤت تناك يتلا غلابملا ربتعت : قرطلا ةسارح

 بئارضلا نم ًاعون قرطلا ةسارح لباقم لفاوقلا باحصأ

 . قرطلا ةسارحو ظفح يف غلابملا هذه قفنتو «(اوكأ

 ةينامثعلا ةلودلاو ناريإ نيب ةديدش ةسفانملا تناك

 يف عئاضبلا رورمل تابوعصو لكاشم ًامئاد قلخت

 يضارألا روبع ىلع نوؤرجي اونوكي مل بناجألا

 روبع ىلإ نايحألا ضعب يف نورطضي اوناكف ؛ةينامثعلا
 رحبو يبونجلا رحبلا ربع راحبإلا وأ ,ةيسورلا يضارألا
 .دنهلا

 رفاخمو عالق كانه تناك ةلجد فارطأ ىلعو

 تحت ةشمقألا ءافخإ ىلإ ًاتايحأ نوؤجلي راجتلا ضعب

 . ةبرهملا

 ةرصبلاو دادغب يف كرامجلا ةبسن نأ هينرقات ركذيو

 اوناك ريمألا ىتحو كرامجلا لاجر نكلو /5 ىلإ لصت

 ./14 لا زواجتت ةبسنلا نكت ملف .«راجتلا لاح نوعاري

 تاباسحلا يف هتعاربب ةرصبلا ريمأ زيمت دقو

 ءرويل نييالم ةثالث ًايونس هيدل عمتجي ناكف «تاقفنلاو

 لويخلاو دقنلا : نع ةرابع تناك ةيسيئرلا هلخد رداصمو

 صوصخلا ىلع ةريخألاو «ليخنلا راجشأو لبإلاو

 هتادئاعل يساسألا ردصملا لكشتو ةلئاط غلابم ردت تناك

 قطانملا يف ةرثكب ليخنلا راجشأ دجوت ثيح .ةيلاملا
 ؤرجي الو .رحبلا ىلإ نيرهنلا ءاقتلا لحم نم دتمت ىتلا

 نان لجأ ورد رة وتتطق ناعا قولا تاحمأ ينيدعا

 لك نع نرال ةعبرأ وأ ةثالث تناكو «بئارضلا عفدي نأ

 نويوفصلا

 . (يسنرف لويوس 4 لداعي ام يأ) ةلخن

 راجتلا ماغرإب اهيلع لصحي ناكف دقنلا تادئاع امأو

 ةعباتلا دوقنلا كبسراد ىلإ دوقن نم مهعم ام عفد ىلع

 ىضاقتي ناكو «نراللا تالمع ىلإ اهليوحتل ريمألل

 نم ديفتسيو .لاومألا عومجم نم /4 ةيلمعلا هذه ىلع
 لويخ تناك ذإ «ةريبك راعسأب اهعيبب لويخلا ةراجت
 .ملاعلا يف لويخلا لضفأ ةرصبلا

 ءارشل ماع لك ةرصبلا ىلإ نوتأي نويدنلوهلا ناكو

 . ىرخأ علسو لفلفلا اهنم زيلجنإلا يرتشيو .لباوتلا
 مدقيو . لماك لكشب تفقوت دقف نييلاغتربلا ةراجت امأ

 نم ىرخأ عاونأو ةشمقألا عيبل ةرصبلا ىلإ دونهلا

 لوبنطسا راجت  بلاغلا يف  مهنم اهيرتشي يتلا عئاضبلا

 تايالولا رئاسو ةرهاقلاو ىشمدو بلحو ريمزإو
 ءةرصبلا يف نوعمجتي نيذلا ىرخألا ةينامثعلا

 سفن نم اهنورتشي ةيتف لبإ ىلع مهعئاضب نولمحيو
 احابرأ نونجي نيذلا ةيدابلا لاجر رثكي ثيح «ةنيدملا

 . لبولا عيب نم ةريبك

 لصوملاو ركب رايد نم ةرصبلا ىلإ راجتلا مدقي

 مث ءاهنم اوعضبتيل ءروشآو نيرهنلا نيب امو دادغبو

 متي اهلقن نكلو «ةلجد رهن قيرط نع مهعئاضب اولمحي

 ةليسو نم كانه سيل ذإ ؛ةظهاب تاقفنو ةغلاب ةبوعصب

 مل مث نمو «ناسنإلا الإ نفسلاو براوقلا بحسل

 ثيح ءايبسن ةريصق ةفاسم الإ مويلا يف نوعطقي اونوكي
 ًانايحأو ًاموي نيتس ةرصبلاو دادغب نيب ةفاسملا قرغتست

 . رهشأ ةثالث

 ةعلق مدهو جيلخلا ىلع ناخ يلق مامإ رطيس نيحو

 ءانيملا هامسأ ءانيم أشنأ ءجيلخلا لحاس ىلع دركب

 اذه نم هاشلا لخد نكي ملو «(سابع ردنب) يسابعلا

 .ايونس ناموت فلأ نيرشع نع لقي ءانيملا

 اوذخأيل زيلجنإلل ءانيملا اذه زايتما ىطعأ نأ دعبو

 ىلإ ىناريإلا ءانيملا ريمأ دمع كولا هتادئاع فصن

 نا لا ل ل ناك ءراجتلا عم قافتالا

 نكي ملو (ةيقيقحلا هتميق سمخ يأ) ناموت يتئامب



 نويوفصلا

 قحلي ناك كلذبو «عئاضبلا اوشتفي نأ زيلجنإلل حمسي

 .مهب رارضإلا

 لزانم ىلإ اليل عئاضبلا لصوي ناك كلذ ىلإ ةفاضإو

 يف كرامجلا تادئاع رادقم نأ ندراش ركذو .راجتلا

 .رويل فلأ ةئامعبرأ ىلإ لصي ناك ناميلس هاشلا دهع

 رثكأ ىلع نولصحب اونوكي مل زيلجنإلا نأ هينرقات لقنيو
 .غلابملا هذه نم ناموت ٠ وأ نم

 تاقفنلاو لخدلا

 لاومأ عومجم بناجألا نيحئاسلا بتك يف درو

 يهو ؛ةلودلاو هاشلا لخد نم لكشت يتلا ةلودلا ةنيزخ

 مل ةلودلا نأ ركذلاب ريدجلاو .دراوم ةدع نم عمجتت

 كابنتلاو ريرحلا ةراجت يف الإ ةرشابم ةروصب لخدتت نكت

 ىلع اناشأ يمسي داعم احدت ناك كلذ ادعاانو

 . اهعضي هاشلا ناك يتلا ةريبكلا ططخلا

 تايعاطقإك ىطعت يحاونلاو تايالولا ضعب تناك

 ةتباث بئارض اهنع ذخؤيو ؛لئابقلا ءاسؤرو ءارمألل
 فورظلاو نايحألا ضعب يف ثدحيو ءةددحمو

 .ددحم نأش يف بئارضلا نم ءافعإ ردصي نأ ةيئانثتسالا

 اذإف . سانلا نم بئارضلا نوذخأي نويعاطقإلا ناكو

 ضعب انيل مهبولسأ ناك ةيزكرمو ةوقب عتمتت ةلودلا تناك
 تناك اذإ امأ . سابع هاشلا دهع ىف رمألا ناك امك ءىشلا

 نييعاطقإلا ءالؤه نإف «ةفيعض ةيزكرملا ةموكحلا
 ىلإ ةفاضإو ءاهاسقأو بيلاسألا فنعأب سانلا نولماعي

 زكرم ىلإ بئارضلا نولسري اونوكي مل مهنإف كلذ
 .دالبلا

 ىلإ هنكنز يلع خيشلا ناميلس هاشلا ريزو ىعس دقو
 «تايعاطقإلاو يضارألا عيزوت عضو يف رظنلا ةداعإ

 يابو حجي ملاكو
 بئارضل لصفم لودج ةمث كولملا ةركذت يفو

 اذه بسحو ؛يكسرونيم هدعأ ةيناريإلا تايالولا

 ةيناريإلا بئارضلا تادئاع عومجم نوكي :لودجلا

 ىقتسم مقرلا اذهو «ريناند 8809و اناموت ل45 57

 ةصاخلا رئاودلاو ةيالو لك يف بئارضلا نييعت رئاود نم

 ه5

 اذه نم ندراش باسح برتقيو .مجانملا رئاودو

 57,٠00,0٠٠ نوكي عومجملا نأ ركذ دقف «غلبملا
 .ناموت 7٠١,٠٠٠ لداعي ام يأ رويل

 ناموت 45١ .ا/47 لداعت ةموكحلا تاقفن تناكو

 رفوي ًاريبك ًاغلبم نإف مقرلا اذهل ًاقبطو رانيد 0706و

 لودج كولملا ةركذت يف درو دقو .ةنيزخلا باسحل

 .ةلودلا يفظوم رابك بتاور نع لصفم

 تادئاع عومجم ندراش بتك رخآ عضوم يفو
 :يلي امك تناكو .ةلودلا

 . كنرف نويلم ١١ تايالولا عيمج تادئاع

 . كنرف نويلم ١4 ةصاخلا يضارألا تادئاع

 ناموت فلأ ٠١0 قرطلا ةسارحو كرامجلا تادئاع

 رول نا

 .رويل نويلم 5 ىلإ 5 زورون اياده

 .رويل نويلم ١,6 كاينتلا لاخدإ بئارض

 ناموت فلأ ٠١ يلاوح هاشلا لخد عومجم ناكو

 ريفتفلا يمضنا دقود*'!(ةيسئرفلا ةلمكلاب قوبل «8)

 « يناثلا سابع هاشلا دهع ىتح يناريإلا داصتقالل يبهذلا

 يفص هاشلا اهبكترا يتلا ةرركتملا رزاجملا كرتت ملو

 تناك اهنأل امبر ةيداصتقالا رومألا يف ًاريبك ًارثأ

 ؛هنم نيبرقملاو طالبلا لاجر ةيساسأ ةروصب فدهتست

 هاشلا اهتبثأ ىتلا ةنيتملا ةيساسألا دعاوقلا نأ ىلإ ةفاضإ

 .ةلر رطل رش هولا ناك ناك لوألا نساغ

 65 همكح رمتسا يذلا يناثلا سابع هاشلا ناكو

 ؛نييناريإلا كولملا لضفأ نم ه١٠ا/ ماع يفوتو ةنس

 رمتسا دقف .لوألا سابع هاشلا نع ًانأش لقي ال وه لب

 لثم «ةيداصتقالا مهططخ ةمادإب هفالسأ ىطخ يصقتب

 ين تأدب يتلا دور هدنياز ىلإ نوراك عبنم ليوحت ةطخ

 هاشلا دهع يف اهذيفنتب رشوبو بسامهط هاشلا دهع
 ءاشلا دي ىف اه لحل رعجما دقق هلرألا _ساكع

 ماع دور هذا دع دنس نت ادع ركتو . يناثلا سابع

 700 ص ءنماتلا ءزجلا «ندراش قيد
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 . سانلا لاوحأ ىلع هسفنب علطي هاشلا اذه ناكو

 سابع هاشلا ىلإ بسنت يتلا صصقلا نم ريثكلا لعلو
 حلصملا هاشلا اذهب قلعتت ةقيقحلا يف تناك امنإ ريبكلا

 ناهفصأ يف ةمهملا ةيخيراتلا راثآلا نم ريثكلاف .فوؤرلا

 مساب فورعملا ءانبلا لثم ء؛هدهع ىلإ اهؤانب دوعي امنإ

 .(نوتس لهج)

 رحب) رزخلا رحب يف نفسلا ةعانص ترمهدزاو

 نم ديدعلا نويناريإلا عنص ثيح ءهدهع لالخ (نيوزق
 اهادحإ بوكرب ةرم تاذ ماق دقو «هنم عيجشتب نفسلا

 . اهيعناصل ًاعيجهشت رحبلاب هزنتو

 لماوعلا نم ديدعلا مهاس :ةيوقلا ةيزكرملا

 هاشلا دهع يف يناريولا داصتقالا راهدزا يف فورظلاو

 قلخ يف هحاجن ىلوألا ةجردلاب يتأيو «لوألا سابع

 تأدب دق ةيزكرملا هذه تناكو «لامعألا ىف ةيزكرملا

 ةلودلا ةياهن ىتح ترمتساو ليعامسإ هاشلا نمز يف

 اهتيبثت يف نوددشتي نويوفصلا كولملا ناكو  ةيوفصلا
 همكاح نأ يفص هاشلا دهع نع يور دقف .ددشتلا ةياغ

 بئارضلا ضعب ضرف دق ًافيرش الجر ناكو مق ىلع
 اهتعلق ريمعت لجأ نم «ةنيدملا لخدت ىتلا هكاوفلا ىلع

 «ىرخألا تاقفتلا ضعب ىلإ ةفاضإ اهيق رسجحلا ميمرتو
 هاشلا غلب املف .هيلع مدقأ ام ىلع هاشلا علطي ملو

 البكم ناهفصأ ىلإ هلمحب رمأو هترئاث تراث ربخلا
 :لسالسلاب

 يسايسلا رارقتسالا

 حمل يذلا ةيسايسلا رومألا يف رارقتسالا يتأي

 لماوع نم رخآ لماعك هتيبثت يف نويوفصلا ماكحلا

 - يوفصلا هاشلا ىنعمب ةيداصتقالا رومألا يف مهحاجن

 حبصأ هدعب امو سابع هاشلا نمز يف ًاصوصخو
 اميس ال .ءيش اهنم هقلقي الو ةيلخادلا رومألل ًانئمطم
 نييوق نيمكاح يديأب تناك راهدنقو نامركو سراف نأو
 ناخيلق مامإ هنباو (ناخ يدرو هللا) ناك سراف يفف

 دهع رخاوأ ىتح ةلقتسم ةروصب سراف امكح نيذللا

 هنباو ناخ يلع جنك مكح نامرك يفو .يفص هاشلا

 نويوفصلا

 ماع هتافو ىتح مكح لوألاف «ناخ نادرم يلع

 ناكو «يفص هاشلا نمز ىتح يناثلا مكحو ه٠

 نأ بيرغلاو .نامرك ىلإ ةفاضإ راهدنق مكح هديب

 لح دق (ناخ نادرم يلعو ناخ يلق مامإ) نينبالا

 ةرماؤمب لوألا لتقف ءيفص هاشلا طخس امهيلع

 ىلإ ناخ نادرم يلع برهو «نييراجاقلا نيناوخلا
 .اهل راهدنق ملسو دنهلا

 بئارضلا لاسرإب نوفتكي ماكحلا ءالؤه نكي ملو
 ليبس ىلعف «ةريثك اياده ايونس نولسري لب .هاشلا ىلإ
 ماع ناخ يلق مامإ اياده نأ هلاو ورتيب ركذ لاثملا

 ةموتخم ةضفلا دقن نم ةديدع سايكأ تناك ه8

 اذه ءاناعوت 5 نداغت ام نسكررك قر ةةتاختب

 اهميدقت نيحو .ىرخألا ةنيمثلا ءايشألا ىلإ ةفاضإلاب

 مهو ناديملا لوط ىلع نابشلا نم ةعومجم فطصي

 نم هاياده ردقتو « لسلستلاب اهنوعضيف ايادهلا نولمحي
 .ناموت فلأ نيرشعب باودو دقن

 ةرتف لاوط اعتمت ناذللا نامكاحلا ناذه ناكو

 يف راثآلا لضفأ افلخ دق يتاذ مكحب ةليوطلا امهمكح

 .اهليصفت لحم انه سيلو «نامركو سراف

 ماكحلل ًازفاح تامدخلا ميدقت يف مهرارمتسا ناكو

 دوعت تناك يتلا ةماعلا ةيعامتجالا تامدخلا ميدقت ىلع

 مهب نودتقي ناك ءاينغألا نإ ىتح لب «ةيداصتقا ةدئافب

 نأ همينروات لقني الثمف .لامعألا هذه لثم مايقلا يف
 نكي ملو ًامدق 50 لوطي ًارسج أشنأ زيربت يف الجر

 هل لوألا عفادلا نأ لجرلا اذه رقأو «سانلا روبعل لحم

 يتأيس سابع هاشلا نأ فرعي ناك هنأل «هاجلا بلط وه

 نع لأس رسجلا ىلإ هاشلا لصو نيحو .زيربت ىلإ

 انأ :الئاق هيلإ جرخف نيلبقتسملا نيب لجرلا ناكو «هيناب
 امنيح ةلالجلا بحاص نأ يفده ناكو .هتينب يذلا

 .رسجلا ىنب نمع لأسيس هروضحب زيربت فرشي

 ةيراجتلا لئاسولاو قرطلا نيمأت مت ناجيبرذآ يفو
 : هنأب هينرفات هفصي يذلا رظانلا كيب يلع دمحم درهجب

 نورق ذنم نآلا ىلإ ناريإ هتفرع لجر موقأو فعأ ناك»



 نويوفصلا

 . "7(ةيلاع ةمه وذ لجر وهو .ةديدع

 نأب يوفصلا رصعلا نم ةيبهذلا ةرتفلا ءارزو زيمت
 مت امنإو «عمتجملا يف ةيداعلا تاقبطلا نم ناك مهبلغأ

 يف يتأيو .ةزيمملا مهتاردقو يتاذلا مهغوبنل مهرايتخا

 لغش يذلا يرابودرألا كيب متاح ءارزولا ءالؤه ةمدقم

 وبأ ازريملا هنبا هفلخ مث ةنس نيرشعل ةرازولا بصنم

 ام يأ) ةنس نيثالث امهترازو تناكف نينس رشعل بلاط

 . (ةقجالسلا دهع يف كلملا ماظن ةجاوخلا ةرازو براقي

 ىلإ ةيرابودرألا ةلئاعلا تضرعت يفص هاشلا دهع يفو

 ًارهص راهدنق مكاح «نادرميلع ناكو «عمقلاو شطبلا

 وه أجلو «دنهلل راهدنق ميلست ىلإ رطضاف «ةلئاعلا هذهل

 . اهيلإ

 ةرازولا بصنم لانف «زابخ نبا يقنو راس ناكو

 . يفص هاشلا دهع يف هترادجب

 ناهفصأ ةزوح يف ناك :طيطختلاو ةساردلا

 ءادبإل ةمظنملا ةيقيقحتلاو ةيملعلا تائيهلا نم ةعومجم

 حرطو ءناريإ يف ةيلخادلا تاحالصإلا نأشب ءارآلا

 انخيراوت يف دجن ملو ةراشتسالا نيح ةمزاللا تاءارجإلا

 نأ فرعن امنيح نكلو ءزكرملا اذه لثم ىلإ ةراشإ
 هتمصاع نع ًأديعب هاشلا يقبت تناك ةرمتسملا بورحلا

 ريغ نم نإف «سابع هاشلا نمز يف ىتح «ةليوط تارتفل
 زكرم دوجو نود تاحالصإلا هذه لك متت نأ نكمملا

 . طيطختلاو ةساردلل

 ةيداصتقالاو ةيعامتجالا هلامعأ ىف ناكم لك ىف هاشلا

 هتياعرب لوألا سابع هاشلا هدهعت عار نبا اذه كيب يلع دمحم )١(

 ةرافس يف لوغملا دالب ىلإ نيترم رفاس . هنئازخ رمأ هيلإ لكوأو
 هناكرأو طالبلا لاجر ىعسو ءةوشرلا لبقي نكي ملو . ىربك

 كلت لفاوقلا رود لك ىنب دق ماد ام هنأ اومعزو ء«هب عاقيإلا ىلإ

 هايإ هارأف باسحلا هنم ىفص هاشلا بلطف . ةينبألا ضعبب هسفنل

 سابلب ظفتحي ناكو .هتيب شرفب هاشلا رمأف .ةقدلا ةياغ يف

 . هبايث نم هيلع هاشلا علخف .قودنص يف يعرلا

 هعماب/

 كانه ناك (امهلاثمأو دامادريملاو يئاهبلا خيشلا لثم)

 ًالثمف ةمهم زكارم يف نوعلطمو نوصصختم صاخشأ

 ديجي مجرتم (فورعملا حئاسلا) هينرقات قفاري ناك
 . ةيبنجأ تاغل ثدحتلا

 لامعألا نوريدي نيصصختملا ضعب ناك دقو

 رظانلا ميهاربإ ازريملا ناك» :ًالثمف ةيداصتقالا نوؤشلاو

 ناخ تادئاع لداعي ام ناجيبرذا بئارض نم عمجي

 ةديدج رداصم داجيإ يف هتراهمب عدبأ دقو ءزيربت

 يف هيلع نيمدقتملا نم دحأ اهيلإ هقبسي مل بئارضلل
 فلتخم يف ًاريثك ثحبي ناك هنأ هينرفات ركذيو .هلمع

 ىلع ةفسلفلاو تايضايرلا سرد دقو ...مولعلا

 .«ةيلستلاو حرملا تاقوأ لالخ نوينيشود ليرباكرب

 نم صاخشأ كرتشي ناك ةيوفصلا لفاحملا يفو

 اذه يف هينرقات ركذي ثيح «ضرألا عاقب فلتخم

 اهب نوملكتي يتلا تاغللا ددع تيصحأ : التاق لاجملا

 :يه ةغل ةرشع ثالث اهتدجوف يمسرلا لفحملا يف

 «ةيدنلوهلا «ةيزيلجنإلا «ةيناملألا «ةيسنرفلا «ةينيتاللا

 «ةيبرعلا «ةيكرتلا ءةيسرافلا «ةيلاغتربلا ؛ةيلاطيإلا
 . 7(ةيئالاملا ةيماشلا «ةيدنهلا

 نع تامولعملا عاونأ ىتش عمجت تناك طالبلا يفو

 عيمج نإف تقولا سفن يفو .دالبلا قطانم فلتخم

 اهتامولعم عمجو اهتاسارد يف رمتست ةيناريإلا تايالولا

 هئاقل نع ندراش ثدحتي زيربت نم هروبع يفو . ةصاخلا

 ينارأ» :لوقيف .كيب متسر همساو ةلودلا يرومأم دحأب

 اهمسرو اهممص يتلا ناجيبرذآ ةيالو طئارخ كليب متسر

 ةطيرخ ينارأ كلذكو ءاهخاسنتساب ينزاجأو «ًاثيدح

 دقو ءابوروأ يف تعبطو هسفنب اهمسر ملاعلل ةحطسم
 .«اهيف ةدوجوملا ةديدعلا ءاطخألا يل نيب

 يناثلا سابع هاشلا ىعس :يسنرفلا سدنهملا

 رهن هايم ليوحت يف نييسنرفلا نيسدنهملاب ةناعتسالل

 ريمأ ناك» :كلملا ميدن لوقي كلذ يفو .دور هدنياز

 .(ح) ةيماشلا ةغللاب دصقي ام يردن ال )١(



 همهم

 ةلودلا يف نيمهملا صاخشألا نم وهو ناويدلا

 هال بيغرت امئاد لواهيي ةرمك تاوركل نيكلاعلاو

 ىلإ نوراك رهن هايم ليوحت] رمألا اذه ىلع ىناثلا سابع

 ىلع دس ماقي نأ ناويدلا ريمأ يأر ناكو 0 هدنياز رهن

 ىلإ ءاملا باهذ نود ةلوليحلل نوراك رهن ىرجم

 هجتيف ءاملا حطس عفتري مث نمو ءرتشوشو ناتسزوخ
 هعورشم نم ًاريبك ًاعفن نجي مل هنكلو .دور هدنياز وحن

 .لئاط نود عورشملا يف ةريبكلا غلابملا تقفنأو ءاذه

 سدنهم نم عيجشتب كيب دمحم مظعألا ردصلا ىعس مث

 ةطساوب لبجلا يف قفن ثادحإ ىلإ عوطتم يسنرف

 نم اظح لضفأ نكي ملف ءهايملل ذفنم داجيإل ؛دورابلا

 .حايرلا جاردأ ةلئاطلا لاومألا تحارو ؛هبحاص

 ةريبك ةصح ءارعشلا لني مل امبر : تاساردلا ةينازيم

 كولملا نكلو «يومصلا يبهذلا رصعلا يف ءاطعلا نم

 ىلع نوصرحي اوناك سابع هاشلا ًاصوصخو نييوفصلا
 نيسلنهولا' لضفأ ناك العمق. يعدملاو نقانفلا نيرقت

 . سابع هاشلا زاهج يف نودجوي نينانفلاو نييرامعملاو

 ناوتي مل مث نمو نيقالخلا هلاجر نع هيفرتلل ىعس دقو
 ام هنع درو دقف .تالاجملا هذه يف لاومألا لذب ىلع

 : يلي
 . يسودرفلا ةمانهاش باتك نيودتب سابع هاشلا رمأ»

 ناكو يقابلا عفدي نأ ىلع ناموت فالآ ةثالث ًادقن عفدو

 رطسلا ةميق نوكت يأ) مامتإلا دعب ناموت فلأ (نيتس)

 ثعبو تيب فالآ ةثالث دامع ريم بتكف .(دحاو ناموت

 هاشلا بضغف ءررقملا غلبملاب هايإ ًابلاطم هاشلا ىلإ اهب
 ناطلسلا هب لماع ام لثمب كلماعأ نأ ديرأ ال :لاقو

 دامع ريملا دمعف . يسودرفلا رعاشلا يونزغلا دومحم

 مث ءرطس لك نع دحاو ناموت غلبمب هبتك ام عيب ىلإ
 . «هاشلا لام عجرأ

 ريمل رصاعملا طاطخلا هاشلا عجش كلذ ىلع ًادرو

 ذخأي نأب هيعجشت ناكو يسابعلا اضر يلع وهو دامع

 ىلع ةباتكلا عيطتسيل هبناج ىلإ سلجيو 2« هذيب نادعمشلا

 نويوفصلا

 تاساردلا راهدزا ىدم كردن انمدق ام لالخ نمو

 ومنلل يساسألا زكترملا لكشت يتلا ةيملعلا تاقيقحتلاو
 فلأ يقل قافنإ هتامالع نم ناك يذلا .يداصتقالا

 سابع هاشلا ءاطعإ كلذكو ءهاشلا دجسم ءانبل ناموت

 ناخ دمحم ردنل عاتمو دقن نيب ناموت فلأ 50 غلبم

 يف ثوروملا هكلم ةداعتسا نم نكمتيل يكبزوألا

 ةيراج تناك ةيجراخلا تادعاسملا نإ يأ) ناتسكبزأ

 يداصتقالا هافرلاو ومنلا اذه تامالع نم ًاضيأو (كاذنآ

 .نيصلا نم (نوتس لهج) ةطيرخ بلج
 تحت هاشلا تادتئاع لخدت :تاقفنلاو بئارضلا

 ةلودلا ةنازخ نع ًالوؤسم ناك يذلا ماعلا رظانلا فارشأ

 عيزوتو «بايئلاو دئاوملا ىلع نيمئاقلاو رصقلا تاقفنو

 ء«مهنكسو ءارفسلا تاقفنو نيفظوملاو مدخلا بتاور

 ةطساوب صاخشألا ىلإ عفدت لاومألا هذه تناكو

 ةرشابم ةروصب ةنازخلا ىلإ عفدي ام امأو .؛تالاوحلا

 دقنلا لسري املقو «ةينيعلا لاومألا نم بلاغلا يف ناكف

 ةلودلا دئاوع لاح ناك اذكهو .ةيهاشلا ةنازخلا ىلإ

 نيفظوملاو دنجلا نيب مسقت مث تالاوحك ملتست ثيح
 عفد ىلع نوفوتسملا فرشيو مدخلاو ةاضقلاو

 تالاوحلا هذه نم صخش لك ملتسيو .«تالاوحلا

 ةنسلا تناكو .رصعلا كلذ تاررقمو هتناكم بسح

 . (هلوأ يأ) فيرخلا لادتعا يف أدتبت ةيلاملا

 سانلا ناك «ةيدايتعالا بئارضلا ىلإ ةفاضإو

 سيئر :لثم .ةلودلا يفظومل لاملا نم غلابم نوعفدي

 .مهريغو ريزولاو بئارضلا ةابجو ةطرشلا

 بسح ريغتت تناك لب «ةتباث بئارضلا نكت ملو
 بئارض تناك ًالثمف .ةلودلا ةسايسو دالبلا فورظ

 فالآ ةعست ريبكلا سابع هاشلا دهع يف افلج ةلحم

 رشع ةئالث ةتفيلخ نمز يف تحبصأ مث .طقف كنرف
 )٠١ لوتسيب ىفلأ تحبصأ ىتح تجردتو كنرف فلأ

 تانقنكي ىلعتت نئارضلا هده تناكو «(كنرف فلأ

 هاشلا دهع يف يأ) ندراش نمز يفو .هاشلا مأ ءءاذح

 دعب هيلع ديز مث «لوتسيب فالا © تغلب (يناثلا سابع
 هذه تناكو .اوكأ فلأ 50 غلبم يناثلا سابع هاشلا



 نويوفصلا

 . نوقيطي ال ام ةقطنملا لهأ لمحت بئارضلا

 مئاد سفانت يف رظانلاو مظعألا ردصلا ذوفن ناك

 قوفي نأ نايحألا ضعب يف ثدحيو ءرمتسم بذبذتو

 يف هقوفتل كلذو ؛هتايحالصو هذوفن يف هبحاص امهدحأ

 ىف اسفاعي 51 ىديطلا عمو مديلاملا وومألا نع ةرطسلا

 رظانلا ناك يناثلا سابع هاشلا نمز يفف .لاجملا اذه

 مظعألا:ردصلا ناك يتلا نومألا قم ريثكلا' ىلع ًاعلظم
 .اهب الهاج

 ناك هاشلاو ةلودلا ةنازخل ريبكلا لخدلا نأ كش ال

 ةراجتلا تادئاعو ماعلا هافرلا ىوتسمل ةيعيبط ةجيتن

 نع ًاريثك بناجألا نوحئاسلا ثدحت دقو .ةعساولا

 يف ةريثكلا قاوسألا تناك دقف .اهعسوتو ةراجتلا روطت

 ليبس ىلعو .ةعونتملا علسلاو عئاضبلاب ةئيلم ةنيدم لك
 ةحاسملا ةطسوتملا دزي ةنيدم هينرقئات فصو لائملا

 ةئيلم يهو .ةفوقسم قاوسأ ةدع اهيف. ..» :هلوقب

 . «عئاضبلاو ةعتمألاو فرحلا يوذو راجتلا نيكاكدب

 قاوسأ نع ثيدحلا يف بانطألل ةجاحب انسلو

 ندراش اهنع لاق يتلا ةنيدملا كلت ,ءناهفصأ ةمصاعلا

 دقف .ةمسن نويلم اهنكسيو ندنل ةنيدم مجحب اهنإ
 يداصتقالا راهدزالا ىلع اليلد قاوسألا ةرثك تناك

 قاوسأ نم ديدعلا نآلا ىلإ ًادوجوم لازي الو .بيجعلا

 يف دوجوم قاوسألا هذه تسرهفو .يوفصلا دهعلا

 فيلأت نم ناهفصأ يف ةيخيراتلا راثآلل ميقلا باتكلا

 قاوسألا ءامسأ ركذ دقو .نايتشهبلا سابع ديسلا

 ::يتالاك

 قوس ؛(ليعامسإ هاشلا نمز يف ينب) ناريصلا قوس

 قوس ء.(فرشأ هزاورد) قوس ؛(نشلك) قوس ءاقالأ

 « (ريبكلا سابع هاش ءانب) ةيرصيقلا قوس ؛(يشاب مجنم)
 «تاعبقلا حسن قوس «تايولحلا قوس ءافشلا راد قوس

 قدانبلا ةعانص قوس ؛(بهذلا قوس) نيغئاصلا قوس

 قوس .ليدانقلا قوس ؛نيرافصلا قوس «فويسلاو
 قوس «(ةيذحألا قوس) نييفاكسإلا قوس .«نيدادحلا

 قوس ءاقآ يلقيلع قوس «يهاشلا قوسلا «نيغابصلا

 ه6

 قاوسألا نم اهريغو ناخ هللا بيبح قوس .كيب دوصقم

 .ىرخألا

 بتك ىف ةريثك قاوسأ نع ثيدحلا درو دقو

 روت كلو اع ايل اهركذل لاجمل «كالحتولا
 ةلحم تناك ناهفصأ ىفف «لاثملا ليبس ىلع اهضعب

 يجنوط ةلحم يفو نادينا عيدا مه دما هيدا

 كلف دخن ناكر نادر تقف توك فاو قو

 نايطسا قازملا 2 نزاع كيرحج فكر . قاوسأ ةعبرأ

 «قيدانصلا قوس اهنيب نم ناك ًاقوس ١5١ اهنم ركذف

 زيرطت) زيرطتلا قوس «ةطارخلا قوس «نيجارسلا قوس
 ليجارنلا ةعانص قوس .(ةضملاو بهذلاب سبالملا

 دولج قوس «لابنلاو ساوقألا عيب قوس ؛(ةليكرألا)

 قوس تارهوجملا عيبو بهذلا ةغايص قوس «لويخلا
 .اهريغ قاوسأو «ءايارملا ةعانص

 لوحت دقو «تالماعملل زكرم مهأ هاشلا ناديم ناك

 ىلإ ةفاضإ . ةيراجتلا ةصروبلا هبشي ام ىلإ جيردتلاب
 . هفارطأ يف ةرثكب نيرشتنملا نيعئابلا

 لامعأ ريبكلا سابع هاشلا رّسي :ندراش لوقيو

 يعئاب عمجتب رمأ دقو . . .هاشلا ناديمل هئاشنإب ةراجتلا

 تاعرفت دجوأ امم ؛ةددحم نكامأ يف ةهباشتملا علسلا

 .ةديدع

 ثيح نيفاًحصلا قوس يه نيكاكدلا ةعيلط تناك

 ريرحتلا مزاول رئاسو قرولاو مالقألا وعئاب اهيف دجوي
 راجت دحأ ىلع ةعرقلا عقت ةعمجلا موي يفو .ىرخألا

 عيطتسيف «مويلا اذه يف هدحو ىقبيل نيفاحصلا قوس

 رهش عيب لداعي امب مويلا اذه يف هتعاضب عيب كلذب
 . لماك

 باحصأو راجتلا نم ىبجت يتلا بئارضلا تناكو

 ىلإ ةفاضإو . لخدلا رداصم نم ردصم مهأ تالحملا

 مهرودب نوعفدي فرحلا باحصأو لامعلا ناك ءالؤه

 .ةلودلل بتئارض

 عون عم بسانتت نييفرحلا تاقبط بئارض تناك

 .اهنع لوؤسم فرحلا نم عون لكل نيعيو .مهفرح
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 ناك لماعلل ئرتسلا لختلا ليكم: نأ ىذ دقو
 ىلإ ةفاضإو .لكألا عم ناموت 08و نيناموت نيب حوارتي

 .نؤمو تافاضإ نوضاقتي لامعلا ضعب ناك كلذ

 فرحلا بئارض تتوافت :بئارضنلا عاونأ

 ضعب يف ردص امبرو ءرخآ ىلإ نمز نم تاعانصلاو
 ةمث ناهفصأ يف هاشلا دجسم يفو .اهنم ءافعإلا نايحألا

 نم ريثكلا هبجومب يفعي سابع هاشلا هردصأ يخيرات رمأ

 رماوألا هذه لثمو . بئارضلا عنو م رخل فارأ

 ىلع شقنت نيح «ندملا رثكأ يف ةدوجوم (نيمارفلا)

 دقو .دجاسملاو نيدايملا ناردج ىلع تبثتو ةرخص
 يف ناخ يلع جنك ناديم يف نيمارفلا هذه ضعب تبث

 ىفعُي رمأ كاتهو .نئاق دمعسم ىف كلذكو نامرك

 هدفي ىلا تفارشلا عصب وم ذاروش اناس جوس

 . ليصفتتلاب
 ذخؤت تناك يتلا ةيزجلا ريداقم نأ ندراش ركذيو

 نع بهذ لاقثم دودح يف تناك مالسإلا ميلاعتل ًاقفو

 .صخش لك

 تناك نايحألا ضعب يف :بئارضلا نم ءافعإلا

 ىف بئارضلا نم ءافعإلاب ىضقت ةرداصلا رماوألا

 5 بسامهط هاشلا ىفعأ» :الثمف .ةنيعم تابسانم

 ناكو «بئارضلا نم ةيناريإلا تايالولا عيمج ١

 سابع هاشلا ففخ كلذكو «ناموت فلأ نيثالث اهرادقم

 ناموت فلأ ةئام لداعي ام بئارضلا نم ه17١٠٠ ماع

 كالمألا يعراز ىفعأ ه١٠١٠ ماع يفو .يقارع

 ماع يناثلا سابع هاشلا ماقو . رشعلا عفد نع ةيناويدلا

 تايالولا نع ناموت فلأ ةئامثالث فيفختب هه

 . ةيناريإلا

 نع متت بئارضلا ةيابج تناك : بئارضلا ليصحت
 نوضاقتي ةابيجلا ناكو ؛ةابجلاو ةطرشلا قيرط

 ًالام ةبيرضلا يدؤم ىدل نكي مل اذإو «تالاوحلا

 ةئاملاب فصن ريخأت عوبسأ لك نع عفدي هنإف ًارضاح

 عطقت تناك يتلا تالاوحلا نأ يعيبطلا نمو (/20,4)

 مل ةمصاعلا لصت ىتح خسرف ةئامعبرأ وأ ةئامثالث ةفاسم

 نويوفصلا

 تناك نايحألا ضعب يفف ؛تابعالتلا نم ملست نكت

 . ةيقيقحلا اهتميق عبر ىلإ لصت

 ماكح اهثعبي يتلا ةيناويدلا تاقحتسملا نكت ملو

 بذبذتت تناك لب «ةدحاو ةريتو ىلع ريست تايالولا

 نأ ثدحي لب ًامئاد كلذك نكت ملو .عافتراو طوبه نيب

 لالج (كولملا كلم) لعف امك ءاهيلع نومئاقلا ددشتي

 سابع هاشلا نمز يف ناتسيس مكاح دومحم نيدلا

 «ةيناويدلا تاقحتسملا عيمجب بلاط ثيح ءلوألا

 ريم نزاخلا برضف هترئاث تراثو ءاهديدجو اهميدق
 كولملا ةلالسل ةقيرعلا هتمدخب ًاروهشم ناك يذلا رفظم

 هنزاخب ىقلأو «ماس ريم ميدقلا همالغ لتقو ؛هلتق ىتح

 نيسح نم عزتناو «كله ىتح دنمره رهن يف ناخ يلع

 دج رديح كلملا دنع نولمعي هؤابا ناك يذلا  يهاشلا

 ءافيتسا مهعابو هئانبأ عيمج  نيدلا لالج كولملا كلم

 .ًادمكو ًامغ اذه تامف ءريصملا ةلوهجملا غلابملل

 لاجم ال ليبقلا اذه نم ةريثك ىرخأ جذامن كانهو

 . انه اهركذل

 يزيرابلا نيدلا ميرك ةجاوخلا نأ ركذت ةياور ةمثو
 رثكأ هنم تذخأ (ىهاش 5) لجأ نم ةمصاعلا ىلإ رفاس

 يناقلا ضايعة علات ىفتلاو , ؟ةررقدلا ةييزتغلا نف

 كلمت لهو :هاشلا هلأسف ءهتاورث نع هعم ثدحتو

 نكلو .معن :لاق ؟(ةيرحسلا تابكرملا) ءايميكلا

 رئاسو ريعشلاو حمقلاو سدعلاو صمحلا يه يتابكرم

 رظنلل تفلملاو هاشلا هيلع معنأف . ةيعارزلا تالوصحملا

 رصعلا كلذ يف نييناريإلا نيب هتنراقمو ندراش يأر

 مغرو...» :لوقي ثيح .«ىرخألا بوعشلا رئاسو
 ىف اهبعش ىلع ًاطغض لقأ ةلود كانه سيلف كلذ

 تلا ثيع (نارزر) ةلودلا هذه نم جارخلاو بئارضلا

 .«بئارضلا نم ةافعم ةيرورضلا نؤملاو ةمعطألا

 هاشلا دهع يف تابثلاب يناريإلا دقنلا زيمت :دقنلا

 تاقيقحت ىفسلف ذاتسألا بتك كلذ نعو «سابع

 ةلوادتملا تالمعلا تناكف:ةاهتضالخ يلي اميف ةمهم
 يتلا ةيناريإلا ةلمعلاو «ساحنلاو ةضفلاو بهذلا نم

 يهو ةضفلا نم برضت ءدبلا يف تناك يسابعلاب ىمست



 نويوفصلا

 يسابعلا فصنو .(مارغ 5,14) دحاو لاقثم دودح يف

 ءارانيد 06٠ لداعي دحاولا يهاشلاو ءرانيد ةئام لداعي

 رشع (يكيب زاغ) لا لداعيو يتيب 5 ًاضيأ لداعيو

 «نهانشللا

 لداعي يذلا «ناموت ىمست ًايسابع نوسمخلا تناكو

 ضعب يف كصت نأ ًانايحأ ثدحيو .رانيد فالآ ةرشع

 . ةضفخنم ةميق تاذ تالامع ندملا

 الإ سانلا لوانتم ىلإ لصت ةيبهذلا تالمعلا نكت مل

 هاشلا نم رمأب دالبلا جراخ ىلإ اهلمح عنميو ءاردان

 ريعُم) فارشإ تحت متي دوقنلا كص ناكو .سابع

 هاشلا دهع ىف ةيبهذلا ةلمعلا نزو ناكو .(كلامملا

 نيس نالطملا هع نو «ًالاقثم ١,744 ليعامسإ

 سابع هانا ده ىناعصأ من ءادحاو ًالاقثم هدنبادخ

 , لاق ذل ةويكلا

 ىدعتي دوقنلا كص يف عبتملا بولسألا نكي مل

 عطق ىلإ عطقي ندعملا ناك ثيح ةيئادبلا بيلاسألا

 عيطقتل صاخ صقم ةطساوب نزولا يف ةيواستم
 ةقرطملاو ةكساملاب ةعطق لك ذخؤت مث «نداعملا

 ةسباكلا تلخد مث .ةريدتسم ةعطق ىلإ اهليوحتل

 ةروصب رئاودلا عيطقت نكمملا نم حبصأف ءًايجيردت

 . ةرشابم

 نكلو «لاقثملا عابرأ ةثالث لداعي يفرشألا ناك

 4,15 لداعي يذلا يسابعلا يه ةيساسألا ةلمعلا

 ."”مارغ

 ىلإ دوقنلا كلص رئاود رمأ لكوي هاشلا ناك ام ةداع

 . كلذ نم ةلئاط ًاحابرأ ءالؤه ىنجيف «نينيعم صاخشأ

 زلاود بش نف انوي نوعي لماع ةئامعبرأ كانه ناكو»

 ةئامعبس ىلإ ةئامسمخ نيب ام نوضاقتيو ءدوقنلا كسل
 9(ناموت ١

 )١( ص ءعيبارلا ءزجلا .لوألا سابع هاش يناكدنز 55١.

 ص يكسرونيم (؟) ١1١7.

 ص «كولملا ةركذت فقز "1

 مكأ

 ةاعارم عم «ةيلاتلا ماقرألا ىلع لوصحلا نكمي ءرصعلا

 ةميدقلا بتكلا يف ءاجام نيع

 .ناموت فالآ : < وكأ فلأ ٠

 .ناموت 56٠١٠ - كنرف ٠

 .رويل ” ىلإ 8" - وكأ ١

 .ًابيرقت ناموت ١8 - رويل 80٠0 وأ ٠

 .دحاو ناموت - ةيبور ٠”

 .مارغ 4,74 - (ةضف) يسابع

 .يهاش ٠١ ع وس 65

 .رانيد ٠١٠١ - يسابع فصن

 .رانيد ٠١١٠٠١١ - ناموت

 .ناموت ٠٠٠١ - وكأ فلأ 65

 .يسابع 66٠ - دحاو ناموت - وكأ 6

 .(؟)دحاو ناموت - رويل 06

 .ناموت 4 - رويل ٠

 .دحاو وكأ نم رثكأ - دحاو يهاشو سابع "٠

 .يهاش فصن - وسم ؟

 .رانيد 25٠١ - يسابع

 .دحاو ناموت - يسابع 0٠

 .رويل ١١0٠١ - ناموت ٠“

 .كنرف فلأ ٠١ - لوتسيب ٠

 ٠+ (يليك) ناموت - ٠٠١ يزيربت ناموت .

 .وس ١/١7 - دحاو رانيد

 . يزيربت ناموت ةئام لداعي رانيدلا فلألا ناكو

 تامولعملا ضعب ركذن نأ بسانملا نم : بتاورلا

 لاملا ةميق ةفرعم انل ىنستيل ءرصعلا كلذ بتاور نأشب

 بتارو «ناموت 877 ءارزولل ةيونسلا بتاورلا تناك

 .ناموت ٠١ (يشاب نيم) فلألا دئاق



 هك

 ةئامثالث هردق ًابتار ىضاقتي ناهفصأ مكاح ناكو

 نم دحاو لك بتارو ءرويل 1١56٠١ لداعي ام يأ ناموت

 )7١ ناموت يفلأ (ةصاخلا ردصو ةماعلا ردص) رودصلا

 .وكأ فلأ ٠١ غلبت تناك امهتادئاع نكلو ء(وكأ فلأ

 1٠٠ بتارملاو كنرف ٠٠١ دونجلا بتاور تناكو

 مهنأل ءًالهس نكي مل بتاورلا هذه مالتسا نكلو ؛كنرف
 يف مهرطضي امم تالاوح لكش ىلع اهنوملتسي اوناك
 ىلإ ةوشرك مهبتاور عبر نع يلختلا ىلإ نايحألا ضعب
 .مهل اهعفديل بتاورلا فظوم

 ةرملل بيبطلا ةرجأ تناك :ةماعلا لامعألا يفو

 . ةرايز لك نع يهاش © مث ءيهاش ٠١ ىلوألا

 وس ' ةقالحلا ةرجأو وس ؟ يهف دصفلا ةرجأ امأو

 مرحلا يف نلمعي يتاوللا تايتفلا ةرجأ تناكو .ًاضيأ

 ءوكأ فالآ ةثالث ىلإ كنرف ١6١ نيب حوارتت يناطلسلا

 .رويل 556٠١ يه ةيداعلا ةرجألاو

 كربط ةعلق يف نيفظوملا دونجلا بتاور تناك

 ناك ةعلقلا هذه يفو ءكنرف 6600و 7٠١ نيب حوارتت

 .ةرمتسم ةروصب نودجاوتي يدنج ٠٠٠١ ىلاوح كانه

 ةلمح دئاق بتارو ربل 25 ويصل ارك هتارو

 ام ناميلس هاشلا دهع يف ناكو .ناموت فلأ قدانبلا

 .تايالولا فلتخم يف لتاقم فلأ نينامثلا براقي

 ةعستلا وأ ةينامثلا زواجتي مالغلا بتار نكي ملو
 امأ ؛قدانبلا ةلمحل ىطعي غلبمل اذه فصنو «تاناموت

 ركأ ٠٠١ مهبتاور تناكف ةيموكحلا لماعملا لامع

 هاشلل ناك دقو «نؤملا ضعب مهمالتسا ىلإ ةفاضإ

 ١6١ اهنم دحاو لك ىف لمعي ءالمعم ”” ىلاوح

 . .ةاماع

 بصنم ؛يوفصلا رصعلا يف ةمهملا بصانملا نمو
 تيب يناثلا شايع ةانخلا ده ىف اهينبالا يدا
 ةئام ناك مجنملا عيفش ازريملا بتار نأ ندراش ركذي

 فلأ 50) هدعب نم هتفيلخ  هنبا بتارو ءرويل فلأ

 :هنأ نيمجنملا بتاور نع ًاضيأ ندراش لقنيو .(رويل

 )1١1/١( يناثلا سابع هاشلا ىلإ نيمجنملا دحأ ءاج»

 ن ويوفصلا

 ناك ذإ .رويل فلأ نيسمخ ناكو «هئاطع ةلق يكتشي

 ايادهلا ريغ رويل فلأ ١٠١١ نوضاقتي نيمجنملا ضعب
 . ةبسانم نودو ةبسانم يف مهل ىطعت تناك يتلا

 ءاصحإ ركذن نأ بسانملا نم ىرن : ةيئارشلا ةوقلا

 كلذ يف لاملل ةيئارشلا ةوقلا ىلع فرعتنل ندرأش هبتك

 ىهقم يف تمت تالماعمب ًاقلعتم هؤاصحإ ناكو ءرصعلا

 راعسألا نوكت نأ يعيبطلا نمو «يجراخ قيرط ىلع
 لوقي :ةيعبطلا زاعسألا نع ءيغلا ضعي ىلعأ اهيق

 راعسأ تبسح (ه١8١٠)م1779 ماع يف» :ندراش

 فصن :يتآلاك تناكف قدنفلا يف يمدخل داوملا ضعب

 منغلا محل «ريئاند ؟ زبخلا «فصنو رانيد < ريعش وليك

 ةتسو ؛يهاش ١ - ةجاجدلا ءدحاو يهاش - ديجلا

 ْ .يهاش 4 - يمورلا كيدلاو «ريناند

 مت لوألا سابع هاشلا دهع) ه١٠؟8 ماع يفو

 يف لالغلا نم (مغك )7٠١ راورخ فالآ ةينامث ءارش

 بلج بسامهط هاشلا دهع لبقو .ناموت فلأب ناتسيس

 راورخلا نزو) تاراورخ ةدع ناهفصأ ةيالو نم صخش

 تناكو ءزنطن ةبصق ىلإ زرلاو حمقلا نم (مغك - 3٠١
 ٠١/ - زرلا نم دحاولا يزيربتلا نملا : يتآلاك اهراعسأ

 «رانيد 4١ رعسب حمقلا نم نزولا سفنو «يزيربت رانيد
 هاشلا ناكو .«ءارشلا ىلع ةبغرب نولبقي سانلا ناكو

 نيرشعب حمقلا نم نملا رعس ددح» دق يناثلا ليعامسإ

 . «رانيد نيعبرأب زرلا نم هلثمو ءرانيد

 رم ىلع ةتباث نكت مل راعسألا نأ يعيبطلا نمو
 :(ه5١١٠١ ىلاوح) نيسح هاشلا لوقي ًالثمف «نمزلا

 ةييقب نط 343 لداخل ندم (زاورخلاا ىلفلأ كيرشناا
 يذلا ناخ ىلعجنك ءالكو نم (راورخ) لكل رانيد ٠

 يرق يتلو «ةنسب ماعلا كلذ لبق ًامكاح ناك

 رانيد فالآ ةثالث ىلإ اهراعسأ تعفترا ىتح رهشأ ةثالث

 .راورخ لكل

 رعس ناك» ةريصق ةرتفب سابع هاشلا ةموكح لبقو
 راورخو ءادحاو ًاناموت ناتسهق يف لالغلا (راورخ)

 طحقلا يفو .(«ناتسيس راورخ فصن لداعي ناتسهق



 نموت َن ويوفصلا

 ءيج اذإ ناك يوفصلا رصعلا لئاوأ يف تارهب ملأ يذلا

 ىلإ ءاينغألا رداب «تاره ىلإ تايالولا نم حمق راورخب

 . ؟يزيربت رانيد فالا ةتسب هئارش

 بسنت يتلا ةمهملا لامعألا نم :دقنلا جورخ عنم

 نم ةيبهذلا دوقنلا جارخإ عنم» هنأ سابع هاشلا ىلإ

 . «ناريإ

 راعسأ معدل ةوطخ ربكأب سابع هاشلا ماق دقو

 مل يتلا ةوطخلا كلت ءاهيلع ظافحلاو ةبعصلا تالمعلا

 «يناريإلا خيراتلا لاوط ةيدج ةروصب اهب لمع نأ ثدحي

 . يولهبلا اضر هاشلا نمز يف الإ مهللا

 (يشابرك رز) لا تادئاع رثكأ نأ ندراش لوقيو

 نم ناجرخي نيذلا ةضفلاو بهذلا بئارض نم تناك

 «بئارضلا هذه عمج ىلع وه فرشي ثيح ءدالبلا
 .ةضفلاو بهذلا ةميق نم /5 ذخأيف

 عنمب ةيضاقلا سابع هاشلا رماوأب لمعلا رمتسا

 . يسابعلا رصعلا ةياهن ىتح دالبلا نم بهذلا جارخإ
 لوقي ًالثمف ءاهل قرخلا ضعب ًانايحأ ثدحي نكلو

 ناطلسلا هاشلا دهع يف) ناخ يلع فطل ةلودلا دامتعا

 :رومألا داسفل هنايب ضرعم يف هتمكاحم يف (نيسح

 اونوكي مل ينم رثكأ مهلخد ناك نيذلا يئادعأ نإ

 «دالبلا لخاد يف اهب اوظفتحي ملو «مهلخادم نورخدي

 مدعب ةيضاقلا ريبكلا سابع هاشلا رماوأ نم مغرلا ىلعف
 نولسري ءالؤه ناك ؛دالبلا نم دحاو بهذ رانيد جارخإ

 تحت ةضفلاو بهذلاب ةلمحملا لبإلا نم ًارطُق ماع لك
 .(«ةنيدملاو ةكمل روذنلا ناونع

 ريثأت ةسارد ىلإ نآلا ضرعن نأ بسانملا نم لعل

 يف ةسايسلاو ةيعامتجالا نوؤشلا ىلع يداصتقالا لماعلا

 .ةيوفصلا ةيروطاربمألا

 كولملا نئازخ تذخأ :ةضفلاو بهذلا نئازخ

 عمجتت يتلا بئارضلا زونكب جيردتلاب ًالتمت نييوفصلا
 رهن نم ةعبرألا اهعالضأ دتمت يتلا ةلودلا فارطأ نم

 مهاسو ناتسجرك ىلإ ةرصبلا نمو راهدنق ىلإ نوحيج
 تاوقلا نع ءانغتسالا يف نييبسنلا رارقتسالاو ءودهلا

 تادئاع ةدايز يف مث نمو ام دح ىلإ  ةيركسعلا

 تادئاعلا هذه قافنإ نكي ملو .رخآ دعي اموي ةنيزخلا

 دالبلا ىلع رجي ناك امم ةيعيبط ةروصب متي ةمخضلا
 . يداصتقالا مخضتلا

 ال ةرفح اهتقيقح يف هاشلا ةنيزخ» :ندراش لوقي

 هنم رهظي الو يفتخي اهلخدي ءيش لك نأل ءاهل ةياهن
 ءىش ةنيزخلا هذه نم قفني نأ ردني ذإ .ليلقلا رزنلا الإ

 .«هسلجم يف هاشلا اهلذبي ناك يتلا ايادهلا دروم يف الإ
 ريغ ميسقتلاو تادئاعلا يف نزاوتلا مدع ثدحأ دقو

 نم ىصحت ال كالمأو لاومأ زانتكاو «تاورثلل بسانملا
 ثدحأ .شيجلا ةداقو نيدلا لاجرو ةلودلا لاجر لبق

 يوفصلا رصعلا ةيادب يف قفنت تناك يتلا لاومألاف

 بورحلا ىلع سابع ءاشلا دهع نم ىلوألا ةرتفلاو
 عيراشملا ءاشنإو دودسلاو روسجلا ةماقإ وأ ةيجراخلا

 قفنت وأ «ةدودعم رسأ نئازخ لخدت تحبصأ ةينارمعلا
 ةيلامكلا ءايشألاو ةنيمثلا علسلاو تارهوجملا ءارش ىلع

 :دراش لوقي ًالثمف .ةنوشخلاو ةدشلا لحم تلح يتلا
 هاشلا نمز يف لضفأ تالاوح نوضاقتي دنجلا ناك»
 نأل ءاهلثم نوضاقتي ال نآلا مهنكلو «ريبكلا سابع
 يسفنب تيأر دقو . . .مهيلإ ةجاح يف دعت مل ةلودلا

 ذنم مهقوقح اوملستي مل شيجلا بتارم نم ديدعلا

 ةيلامجلا رومألا تناك ءعاضوألا هذه ءازإو

 ةورثلا نم نكمم رادقم ربكأ ىلع زوحت ةيلامكلاو
 يذلا ندراش ثدحتي لاثملا ليبس ىلعف .داصتقالاو

 طالبلا نيبو هنيب تراد ةلماعم نع تارهوجم رجات ناك

 عفدب يناثلا سابع هاشلا رمأ ه١١ا/ا/ ماع يف» :لوقيو
 .اهايإ هتعب يتلا تارهرجملل ًانمث وكأ فلأ 50 غلبم
 نم ملتسُي يذلا غلبملا رشُع عفد ىلع ًافراعتم ناكو
 . . .اهنم ملتسملا هاشلا افع اذإ الإ «ةبيرضك ةنيزخلا
 فصنب توقايلا نم ارجح تدهاش هاشلا ةنازخ يفو

 يف اهنيأر ةرهوج لمجأ يهو «جاجدلا ةضيب مجح

 ءيفص خيشلا مسا اهالعأ يف شقن دقو .يتايح



 نيل

 رشع ينثا وأ ةرشع ةنزب ءىلآللا ضعب ًاضيأ تدهاشو

 ىلإ 60 ةدحاولا نزت ساملألا نم ًاراجحأو ءًأطاريق

 دعت ال يهف ةضفلاو بهذلا ريداقم امأو ءطاريق ٠١

 .ىصحت الو

 تيبلا يف خبطملا تاقفن تناك : ةيلمجتلا تاقفنلا

 تاقفنو «نييالم ةثالثئ دودح ىف ريغصلا ىهاشلا

 لزانملا تاقفنو «نييالم ةعبرأ ةينفلا تاعاقلاو نماعتلا

 يناريإ لثم يفو نييالم ةعبرأ ميرحلا رادو «نييالم ٠

 ًايموي ناموت فلأ هاشلا قفني» :هاشلا تاقفن ىلع قيلعت

 .«نيتئامو فلأ ملتسيو

 ىلع علطاو هاشلا نئازخ نم ةنازخ ندراش راز دقو

 نم ًاسادكأ ةدحاو ةفرغ يف تيأر» :اهنع بتكو ءاهيف ام

 تردق دقو ءاهفقس ىتح لصت دوقنلاب ةئيلملا سايكألا

 دقو .ًاناموت 20 سيك لك يف ءسيك فالآ ةثالثب اهددع

 ةحاسم غلبتو . ىرخألا فرغلا لاح وه اذه نإ يل ليق

 ديسلا وه اهنزاخ ناكو ءاعبرم ًامدق نيعبرأ ةنازخلا
 الو ءةموتخمو ةلفقم قيدانصو نئازخ ةمثو .روفاك

 .هاشلا قنع يف ةقلعم يه لب ءاهحيتافم روفاك كلمي

 هدحو هاشلا تادئاع لداعت» :رخآ عضوم يف لوقيو

 تادئاعلا هذه دادزتو «دالبلا يف سانلا عيمج تادئاع

 اذكهو . «ةرمتسملا تارداصملا قيرط نع رخآ دعب اموي

 ةلحاقلا ىراحصلا نم نويوفصلا ءارمألاو كولملا لقتنا

 كبزوألا تاوق  مهلويخ ىلع اهيف نوبقعتي اوناك يتلا

 روهظ ىلع مهزبخ لكأ ىلإ نورطضيو ء«كارتألاو
 طسبت ثيح ةمخفلا روصقلا يف ةايحلا ىلإ مهلويخ
 ةعطقلا ردقت يذلا رضخألا ينيصلا نم ةينآ مهمامأ

 تاياورلا ضعب نع لقنيو ءوكأ ةئامسمخب هنم ةدحاولا

 ريغتب مسلا دوجو نع فشكي ينيصلا نم عونلا اذه نأ

 7؟اب ردقت ه١٠ اا يف هاشلا ماعط ةينأ تناكو .هنول

 فلأ ١؟ لذب» :هنأ ندراش ركذيو .ناموت نويلم 6١ ىلإ

 ةمع) ديقفلا هاشلا تخأ نم نحص ىلع لوصحلل كنرف

 ةينآ عيمج نأ ركذي رخآ عضوم يفو .(ناميلس هاشلا
 نع لقنيو .رهاوجلاب ةمعطمو بهذلاب ةزرطم خبطملا
 نم ةعطق فالآ ةعبرأ هيف نأ خبطملا نوؤش ىلع فرشملا

 نويوفصلا

 بهذلاب ةمعطم اهلك دئاوملا تآلاو نوحصلاو يناوألا

 .نويلم نم رثكأ اهتميق غلبتو .رهاوجلاو

 يناثلا سابع هاشلا تخأ تارهوجم ترق دقو

 نيعبرأب (مظعألا دهتجملا ةجوزو ناميلس هاشلا ةمع)
 نم ةدحاو ةينيص اهنم ندراش عاتبا دقو .ناموت فلأ

 . ةصنوأ ةئامتس ةنزب بهذلا

 صاخشأ كانه ناك ىناثلا سابع هاشلا دهع ىفو

 ًالثمف .نولل فلا 80 ىلإ ١2 نم ةيركشلا رهتادلاع ملت
 ىلاوح هاشلا نم نيبرقملا دحأ «يىضر ازريملا لخد ناك

 ةديدع عاونأ صاخلا يق سلو ءوكأ فلأ ٠

 . ضيبألا ماخرلاو ةنيمثلا ةرطعملا باشخألاو جاعلا نم

 يفف .ددحم بولسأ قفو متي تاورثلا ميسقت نكي ملو
 صاخشألا ضعبل لصحت يتلا ةيئانثتسالا فورظلا

 اولزني وأ شحافلا ىنغلا ىلإ رقفلا نم اوعفتري نأ نكمي
 نودو ةأجف نيلوستملا ةقبط ىلإ ءاينغألا ةقبط نم

 طايخ ناهفصأ يف ىأر هنإ ندراش لوقيو .ديهمت

 لاملا عمج يف جردت مث «نيتلمعب ةءابعلا رجؤي تاءابع

 .نويلم نم رثكأ كلم ىتح
 ربكألا نبالا جاوزب لافتحالا ميسارم ترمتسا دقو

 قفنأو ءًاموي ١5 ناويدلا بحاص ةنبا نم ناميلس هاشلل

 . ةريل فلأ ةئامعبرأ اهيف

 ةميق غلبتو «رهاوجلاب هلك ًاعصرم هاشلا شرع ناكو
 للكتو «نييالم ةدع هاشلا مسج نّيزت يتلا تارهوجملا

 ةميق غلبت «تارهوجم طالبلا لاجرو ءارمألا تاعبق

 ناميلس هاشلا قيربإ امأو .كنرف نييالم ةدع اهضعب

 كلذكو «عصرملا صلاخلا بهذلا نم ًاعونصم ناكف

 .هحدق ناك

 مدختسا هدحو (ه1١٠١/) م77١1 ماع يفو

 بارش نم ْنِم فلأ نيسمخ نم رثكأ طقف هاشلا برشمل
 : بنعلا

 هاشلا دهع ءارمأو ماكح نيب ةنراقملا لالخ نمو

 ةدمل ةرازولا يف مهضعب ثبل نيذلا) لوألا سابع

 ناخ يلعجنكو هنباو ناخ يدرو هللا لثم ًاماع نيثالث



 نويوفصلا

 يف اوناك نيذلا يناثلا سابع هاشلا ءارمأو ماكح عم (هنباو

 داسفلاو عاضوألا رارقتسا مدع كردن «هرمتسم ريغت

 هاشلا رداب دقو .دهعلا كلذ يف نييشفتملا ةوشرلاو

 هسبحو هبصنم نم ناخ يلق يلع علخ ىلإ يناثلا سابع
 هاخأو زيربت نم ناخ نجيب هيخأ نبا علخو توملا يف
 يف هسبحو ةمصاعلا باريمو ناسارخ مكاح ىسيع

 طرشب مق ىلإ كيب دمحم ةلودلا دامتعا ىفنو «توملا

 ءًادحأ رشاعي الو مامحلا لخدي الو هرعش قلحي ال نأ

 سيئر لزعو .ناخ سمخ روق ورم مكاح لزعب ماقو
 روغأ ناويدلا بحاص ينيع لمسو ناهفصأ ةطرش

 ريملا لتقو «يساقآ كيشألا كيب رديح لزعو «كيبول
 لزعو «ناخ يناجو ةلودلا دامتعا يقت ازريملاو حاتف

 يلق دمحم ناوريأ مكاحو ناخ يلعجنك ةيمورأ مكاح
 احبس ناسارخ دئاقو يداه ازريملا سراف ريزوو ناخ

 سبحو «يدروهاش ناطلسلا قرودلا مكاحو ناخ ىلقن

 ةريثك ىرخأ تابوقعب ماقو ناخ يلع رظن ليبدرأ مكاح

  هتاذ  هنأل كلذ ءًاعفن يدجت نكت مل اهلك اهنأ الإ

 نمو «تالمجتلل ًابحمو ةئيزلاو فرتلاب الوغشم ناك

 ةداقلا نكي ملف مهكولم نيد ىلع سانلا نأ يعيبطلا

 مهههاش هب موقي ناك امع مهسفنأب نوؤني ءارمألاو

 .مهتودقو

 ةرشاعمو ديصلل ًابحم يناثلا سابع هاشلا ناك دقو

 روضح يف ًابلاغ متت ديصلا لامعأ تناكو ءءاسنلا

 ١4 ديص مت ةدحاو ديص ةلحر يفو (ةمصعلا تاردخم)

 . ناويح فلأ

 ىلع ؛(سوواط غاب) ب فورعملا هاشلا ناتسبو

 ًاقافنإ نيتاسبلا رثكأ نم دعي دور هدنياز رهن فافض
 ةعصرم دئالق عنصب رمأ» نأ رمألا هب لصوو .ةفلكو

 ةزرطم اهل ةوسك دادعإو ؛هدوسأل بهذ نم لسالسو
 . «بهذلاب

 ةينامثلا نئانجلا ناتسب يف دوجوملا ثاثألا نعو

 اذه يف ةفرغ ىأر هنإ ندراش لوقي (تشهب تشه غاب)

 وهو وكأ يفلأب هدحول ردقي فاحل اهيف ناك ناتسبلا
 ريشا كاك هللودو نوجا دنع قدوتي

 هك

 ةعاق ناميلس هاشلا متأ دقو .رومسلا دلج نم ةعونصم

 .اهثاثأ نع ادع اذه ءوكأ فلأ نيسمخب (تشهب تشه)

 جاتلا ةميق ندراش رذف :نيجيوتت نيب قرفلا

 هاشلا جيوتت ةبسانم يف . عصرملا رجنخلاو فيسلاو

 ء(رويل نييالم 0) ناموت فلأ ةئام نم رثكأب ناميلس
 نيب هاشلا بايث يف ةلمعتسملا ساملألا عطق ضعب نُمثو

 ةزرطم اهلك ةرسألا تناكو .رويل فلأ ٠٠0” ىلإ ٠

 نم لقثأو ىلعأ تانادعمشلا تناكو ءنم 6

 توقايلاب معطم بهذ نم هلك شرعلا ناكو « حيباصملا

 هاشلا جيوتت نيب نوبلا رابتعالا ىلع ثعبي اممو

 ريخألا حتف نيحف «لوألا ليعامسإ هاشلاو ناميلس

 .هعنصب رمأ دق ناك عضاوتم شرع ىلع سلج ؛تاره

 هاشلا هيلع سلج يذلا شرعلا نأ يعيبطلا نم

 تقولا هيدل نكي مل هنأل ءبهذ نم نكي مل ليعامسإ

 لبقي ال ام نكلو «كبزوألا برح نم هوتل داع دق كاذنآ

 نكت مل ناميلس هاشلا شرعل ةيبهذلا زئاكرلا نأ كشلا

 . ليعامسإ هاشلل ةيداعلا زئاكرلا نم ًاتابث رثكأ

 هبشي ام (كربط يف) ناميلس هاشلا ةنازخ يف ناك

 ةئيلم دلج سايكأ اهيفو «هزوريفلا سادكأ نم رديبلا

 لداعي) رويل 5٠ ىلإ 145 اهنم سيك لك نزو «؛بهذلاب

 لوطسلا ىتحو يناوألا رثكأو .(وليك فصن رويل لك

 اهضعب ناكو «بهذ نم تناك رودقلاو (لطس عمج)

 ةعصرم هاشلا ةيقدنب تناكو .هلمح صخشلا دهجي

 راد يفو .هماهس تاشيرو هسوق ناك كلذكو رهاوجلاب

 راجشأ تحت ةطوبرم ًاداوج ١؟ كانه ناك ؛هاشلا ةفايض

 جورس نم اهيلع امو ريرح نم اهتمزأ تناك ؛ناتسبلا

 مزاول رئاسو ةقرطملاو لطسلا ناك كلذكو .صلاخلا

 .بهذ نم اهلك لويخلا

 رودصلاو ءارمألا سفائنت بصني نأ دف دعو



 ه1

 عاضوألا نيسحتو ريخلا لامعأ ىلع ءارزولاو

 روصقلا ثادحإ ىلع زكرت .بعشلل ةيعامتجالا
 قرطلا نم تاورثلا زانتكاو ؛«ةريبكلا نيتاسبلاو

 لثم ةمخف روصق رهظت تذخأ ًائيشف ًائيشو ةعورشماللا
 «خسرف نم رثكأ هطيحم ناك يذلا (دابآ تداعس) رصق

 تيطغ دقو «خسرف عبر هدحول ءاملا ضوح لوط ناكو

 ناك ناكملا اذه نأ ركذلاب ريدجلاو .ماخرلاب هتافاح

 يف (دابآ رْبَك) نم مهجارخإ مت نيذلا ةيتشدرزلاب ًاقلعتم
 كلذ دعب ناكملا يمسو ه١7١٠ ماع ناهفصأ

 نم برقلاب اضرأ نويتشدرزلا يطعأو «(دابآ تداعس) ب
 1 .(الوج

 تناك ءاينغألا دايج ةمزأو ةنعأ نأ ندراش ركذ دقو

 ميرحلا راد ناكو .ةضفلاو بهذلاو رهاوجلاب ةمعطم

 تناك دقف «ةبيطلا حئاورلاو روطعلا نم لويسب حبسي
 دح ال يتلا ةئيزلاو تالمجتلا عاونأ يف تاقراغ ءاسنلا

 .«لاجملا اذه يف ننفتلا ىلع نهدوجو نفقو دقو ءاهل

 . ةلئاطلا تاقفنلا كلت مه نلمحي نأ نود

 تخأ جوز  ةصاخلا ردص لابقتسا ةعاق لوط ناكو

 بشخلا نم اهفقسو ءامدق نينامث يناثلا سابع هاشلا

 نم تناكف (تشهب تشه) ةلاص تافرش امأ . عصرملا

 «ماخرلا راجحأ نم اهفقسو «بهذلاب معطملا بشخلا
 .دروجاللاو بهذلاب نيزم اهبابو ةضفلا نم اهرطأو

 يف تارهوجملا راجت دحأ رصق فقس ناكو

 عصرملا بشخلا نم هللا دبع روي همساو ناهفصأ

 ضوحو «ةردانلا ةميركلا راجحألاو جاعلاو رهوجلاب

 ءريرحلا نم هداجس بلغأو ؛ماخرلا روخص نم رصقلا
 ةرسألا امأ ءةضفلاو بهذلاب ةزرطم اهلك دئاسولا تناكو

 . ةشرفألا تناك كلذكو ءدنهلا عنص نمو ةبهذم يهف

 دقو (رويل) ينويلم كلمي ناك رجاتلا اذه نإ لاقيو

 عطق ثالث عفد ىلإ هرطضاف ةرم تاذ هاشلا هيلع طغض

 .رويل فلأ 050١ اهنم ةدحاو لك ةميق «تارهوجملا نم

 نم ةميدق لزانم نآلا ىلإ ناهفصأ يف لازي الو

 اهنإف «نييداع ًاسانأ اهباحصأ ناك نإو ءيوفصلا دهعلا

 نويوفصلا

 ةنيزملا ءىفادملاو .ءصجلا شوقنو فراخزب ةنيزم ودبت

 رمألا اذه ناك اذإو .اهفقس لاح كلذكو .«بهذلاب

 ناكسلا اهشيعي ناك ىتلا ةيداصتقالا ةيهافرلا ىلع للدي

 ريبكلا بحلا ىلإ ريشت  هتاذ تقولا يف  اهنإف «كاذنآ

 . ةنيزلاو تالمجتلل

 لباقم ءافلج ةلحم يف ناك نيئس عضب لبق ىتحو
 لزنم هنأ ودبي «لزنم ةمث رفعج دمحم جاحلا دجسم

 اذه يوتحيو يوفصلا رصعلا يف (يشاب دنبلعنلا)

 موسر ىلع هفرغ ىدحإل ةعفترملا تاقاطلا يف لزنملا

 «ةصاخ ةشمقأ ىلع ةليمج طوطخو ءاهل ريظن ال

 روصلا قلعتتو .ًالماكتم ًافحتم اهدحول ربتعت ثيحب

 يماطسبلا ديزيابو «راطعلا خيشلاو يكسردنف ريمب

 يزيربتلا سمشو يمورلا نيدلا لالجو مهدأ ميهاربإو
 يفص خيشلاو يئاهبلا خيشلاو يلو هللا ةمعن هاشلاو

 رتم ضرعو فصنو رتم لوطب اهلكو .؛يليبدرألا نيدلا

 .يلع بجر ماسرلا ءاضمإ اهيلعو دحاو

 ةيذحأ عناص  (يشابلعنلا) ناك اذإ هنأ دوصقملاو

 ناك هنأ هلزنم يف ةتبثملا روصلا نم ودبي يذلا  لويخلا

 هئانبأ ثيروت ىلإ لاحلا هب لصو دق ءايفوص ًاشيورد

 راهدزالا ريدقت عيطتسن اننإف ءلزنملا اذه لثم

 لفغن نأ يغبني ال هنأ ىلع .رصعلا كلذ يف يداصتقالا

 ةقفارمب مزلم ةفيظولا هذه بحاص نأ يهو ؛ةقيقح

 باودلا ةيذحأ ىلع فارشإلل هبورح يف هاشلا
 فارشإلل تاونسل غرفتي نيح هنإف مث نمو ءاهتبقارمو
 اننإف مهريغو نيشاقنلاو نيماسرلاو نيئانبلاو لامعلا ىلع

 لامتحالا ءامهل ثلاث ال نيلامتحا كلذ ءارو نم لمتحن

 مدقتلاو تاحوتفلاو بورحلا نوكت نأ :لوألا

 يف فويسلا تأدصو اهربخ عطقنا دق يركسعلا

 .اهدامغأ

 ًاريثك هلمع عسوت دق يشاب دنبلعنلا نوكي نأ امإو

 .نيفظوملاو نيدعاسملاو ةمّدخلاب نيعتسي ذخأ ثيحب

 ليملا :ىهو .؛ةدحاو ةجيتنلا ىقبت لاح ةيأ ىلعو

 نا رتل و توا دعلاو كيتارأاو عاق زلا يدر نها
 مدعو «تاورثلل لداعلا عيزوتلا مادعنا يلاتلابو



 مهكا/ َن ويوفصلا

 نم كلذو .ةحيحصلا دراوملا يف اهقافنإو اهرامثتسا

 .تاعمتجملا لوقس لماوع مهأ

 لوألا يوفصلا رصعلا تاحوتف نأ فورعملا نمو

 ةيناريإلا ندملاو ناهفصأ ىلع رطاقتت تاورثلا تلعج

 تالاجملا يف تاورثلا هذه قفنت نأ نم ًالدبو . ىرخألا

 بتاور ىلع تقفنأ ؛بعشلا ةماع مدخت يتلا ةماعلا

 كلمي مهنم لك حبصأف ءاهتداقو ةلودلا تالاجر اياطعو

 تناك تاورثلا هذه نأ ىعيبطلا نمو ؛ةلئاط تاورث

 ةضرلاب ناحعتالاو ةيهاحرلا بتابسأ ينط نلإ ديعتدت
 ططخلاو تالوطبلاب مهلاغشنا نم الدب فرتلاو

 . ةينارمعلا

 ًاءزج نالكشي ربنعلاو كسملا ناك :رينعلاو كسملا

 امهلمعتسي ثيح ءرصعلا كلذ يف ةمهملا تادراولا نم
 كسملا نأ فورعملاو .ءاوس دح ىلع «ءاسنلاو لاجرلا

 .تبتلاو نيصلا نم بلجي ناك

 دولج «ناريإل ىرخألا ةمهملا تادراولا نمو

 .فارشألاو نايعألا اهلمعتسي يتلا ؛ةنيمثلا رومسلا

 لداعت دولجلا كلت نم ةعطق لك ةميق نأ ندراش لوقي

 .لوتسيب ٠

 ناكف «ةردانو ةئيمث اياده ًامئاد ىقلتي هاشلا ناكو

 روقص نم عاونأ هل نولسري  ًالثم  سورلا ءارمألا

 ةئامو فلأ 5١ نيب اهتميق حوارتت «ةنيمث ًادولجو .ديصلا
 . بهذ لبور فلأ

 مهاياده نم نونجي اوناك سورلا نأ يعيبطلا نمو

 ماع سورلا راجتلا مدق ًالثمف ؛ةلئاط ًاحابرأ كلت

 ىلإ (يناثلا سابع هاشلا دهع يف ه0١٠ -م1554)

 رومسلا دولج اهمهأو ايادهلا ضعب نولمحي هاشلا طالب
 اهيف اوعابف «ءناهفصأ لخاد ةراجتلا يف هاشلا مهزاجأف

 ام ىلإ ةفاضإ ؛دولجلا نم ناموت فلأ نينامث نم رثكأ

 ءرجات 1٠١ مهو «ةيمويلا مهتاقفن نم هاشلا هعفدي ناك

 .ايموي تاناموت ٠١ عفدي ناكف

 ةريثك ايادهب ينامثعلا طالبلا ىلإ ناميلس هاشلا ثعب

 نم ًالوط 7١ «بهذلا نم ينيص قيربإ :نع ةرابع تناك

 لاشلا نم ةقاط ١18 ؛لمخملا نم ًالؤَط ١7 .«بهذلا

 نم لاوطأ 9 «يريمشكلا لاشلا نم ةعستو ؛يناريإلا

 سيك 5٠٠١ «ًاريعب 46 «ةيناريإ ةداجس ١8 .سلدنألا

 ًاضيأ عصرم عردو عصرم دحاو فيسو .«.كسملا نم

 .دحاو ليفو ًاسوق 77و

 سابع هاشلا نع ًالزلزتم ًاشرع ناميلس هاشلا ثرو
 ءاج دقو .ةنس نيثالث اكلم ثبلو ه«ه1/8١١ يف يناثلا

 تمسقنا ثيح «هيف نامأ ال برطضم رصع ىف همكح

 هرصان «نيريبك نيمسق ىلإ طالبلا لاجرو ةيشاحلا

 يفو «ةزمح ازريملا هاخأ يناثلا مسقلا رصانو ءامهدحأ

 ازريملا ىلتعاف «لوألا مسقلل ةبلغلا تناك فاطملا رخآ

 جرخأ دق ناكو «شرعلا (دعب اميف ناميلس هاش) يفص

 . نجسلا نم

 ددجي نأ هيلع نومجنملا راشأف ةلع هيف ناكو

 يف مسارملا هذه تميقأف ءهمسا ريغيو هجيوتت مسارم
 رقاب دمحم الملا هل انعدو (ةوتش ليج نضصق

 نأ نم مغرلا ىلعو .ناميلس مساب هبطاخو «يناسارخلا

 نأ الإ بهذ نم ةينأب اولكأ دق هسارملا ىلإ نيوعدملا
 نم ةيناثلا ةنسلا ىف ترهظ ىلوألا ةيداصتقالا ةلكشملا

 ةيايسلا ةلكشمو ةفادعلا داؤنلا صقن: سو هده
 ال ًادح زبخلا ءالغ غلب ه174١٠ ماع يفف ؛«زبخلا

 نكت ملو .دارجلل لوصحملا فصن ضرعت دقف . قاطي

 مهفئاظو نودؤي ال نورومأملا ناكو «ةيراس تابوقعلا
 راجنلا نم ةوشرلا ذخأي بستحملا ناكف «يغبني امك

 ناكر «نوبغري يذلا رعسلاب لوصحملا مهنم يرتشيل
 هاشلا نمز يف هيلع ناك ام ىلع ديزيو ءاظهاب رعسلا

 . فعضلا عابرأ ةثالثب يناثلا سابع

 هاشلا راشتسم أجل ؛ةمزألا هذه ةجلاعم لجأ نمو

 ناهفصأ يلاهأ ىلع طغضلا ىلإ ناخ يلق يلع ناميلس

 ةرشع عفدو ديهج دهج دعبو ءوكأ فلأ ةئام مهميرغتو

 عاش دقو .نيثلثلا ىلإ مهتمارغ ففخ ؛رويل فالآ

 ندملا رئاس ءالبلاو ضرملا معو بارطضالاو ءالغلا

 . ةيناريإلا
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 تغرفو «ةيلاتلا ةنسلا يف ًاءوس لاحلا دادزا مث

 .تايالولا بئارض ثلث لصي ملو «مامت ةلودلا ةنازخ

 .لوقعملا دحلا نع ةوشرلا تدازو

 ريفوت نع ىناوتي ريبكلا سابع هاشلا نكي مل
 يف «تايلقألاو بناجألل يقيقحلا نمألا تامزلتسم

 دهع يف ًامامت ريغت رمألا نكلو .ةراجتلا راهدزا ليبس

 ىلإ نوؤجلي مهنأب دونهلا مهن ًالثمف « يناثلا سابع هاشلا

 ميكح نب حلاص دمحم ذخأف «ىواعدلا يف ةوشرلا

 ءابصغ ناموت فلأ دونهلا ةعامج نم يشاكلا ءافيس

 .اهعاجرإ مت ءاملعلا لخدتو ديهج دهج دعبو

 ةماعو لامعلا نم نمؤت ةلودلا لاجر بتاور تناكو

 غلبم ىضاقتي ديصلا ريمأ ناك لاثملا ليبس ىلعف «سانلا

 .اهريغو تاعاطقإو تاقحتسمك ناموت ةئامنامث

 لب نيفظوملا راغص ىلع رصتقي ءاشترإلا نكي ملو
 ةراجتلا لثمم راز الثمف ؛ةلودلا لاجر رابك ىلإ ذفن
 دو بسك عاطتساو ناميلس هاشلا سرلودربره ةيدنلوهلا

 ةضف نم ةعاس هئاطعإب (يشاب رادكنفتلا) ةدعاسمو

 ردنب يف ةراجتلل تازايتما لانف ؛ًابهذ وكأ نيسمخو
 مدق رمألا ىلع يزيلجنإلا ليكولا علطا نيحو . سابع
 رادكتفتلا) هسفنب ًانيعتسم هعم رمألا جلاعو هاشلا ىلع

 بلط ىلع هاشلا ةقفاوم تناكف ءرمألا ىلع (يشاب

 يدنلوهلا هريظن بلط ىلع هتقفاومك يزيلجنإلا ليكولا
 اكود نيثالثو تارهوجملا نم ةعطق يزيلجنإلا ىطعأف

 يشاب رادكنفتلل (ةريل فصن - اكود ١ لك) بهذلا نم

 .هل ةوشر

 نلالد دولك الكين ةيسنرفلا ةكرشلا ليكو مدق ًاضيأو
 هاشلاب ىقتلاف «يناثلا سابع هاشلا ةافو دعب ناريإ ىلإ

 نم راطإ تاذ ةآرم نع ةرابع تناك ةيده هل مدقُو ناميلس

 .رهوجلاب مامإلا نم عصرمو انيملاب هرهظ يلطم بهذ
 ةريبك ةميدق تاسدسم) تارادغلا نم جوز ىلإ ةفاضإ

 اهدعب مدقو «ءىلآللاو بهذلا نم ريغص دسأو (مجحلا

 .هاشلا لبقف «ةقباسلا هتازايتما ءاقبإب هبلط

 يوقلا يوفصلا داصتقالا نأ لوقلا نكمي اذكهو

 نويوفصلا

 رثأ هلكيه يف نهولاو فعضلا بديو عضعضتي ذخأ

 مدعو مهئاشتراو مهلاجر ملظو كولملا لهاست

 نأ يعيبطلا نمو ءاهنولوتي يتلا بصانملل مهتارادج
 ةيعامتجا ًاضارمأ عبتتست تناك ةيداصتقالا ضارمألا هذه

 . ةيوفصلا ةموكحلا يف ةيسايسو

 رمأ ةمث ناك «كاذنآ رهاظملاو تالمجتلا كلت ءازأو

 شرعلا ناميلس هاشلا ءالتعا ذنم هنأ وهو رظنلل تفلم

 ةيعافدلا ةينبلاب مامتهالا ىلإ دحأ تفتلي مل هالت امو

 ةيفيك ىلإ اوتفتلي مل رومألا ىلع نيمئاقلا نأكو ءناريإل

 .اهدحول تأت مل اهنأو مهتلود روهظ

 نوؤشب مامتهالا غلب اذكهو : عئاجلا شيجلا

 دقو «ًاريبك ًادح ةالابملا مدعو فعضلا نم تاوقلا

 يف بتكو ناميلس هاشلا دهع يف ناريإ راز حئاس هفصو
 نم ةنس نيرشعو ةعبس دعب يأ ه5١١١ ماع هتاركذم

 قوقحلا ءاطعإ عضو نإ» :ًالئاق  ناميلس هاشلا ةموكح

 يف مهقوقح عفدت ثيح ءديج ريغ شيجلا دارفأل
 رطيسي يتلا ىرقلاو يضارألا نم اهوضاقتيل تالاوح

 بتاور عفد ىلع نيمئاقلا ءارزولا ىرتو .هاشلا اهيلع
 ءارو يعسلا ىلإ ءالؤه نم عيماجملا نورطضي دنجلا

 يف اوعطقي ىتحو ءرخآ ىلإ دلب نم مهبتاور مالتسا
 .«خسرف ةئامثالث نم رثكأ نايحألا ضعب

 ملعت دقو» :ًالئاق (نوسناس) حئاسلا اذه فيضيو

 نأ ثدح اذإ ثيحب «باسحلا لبس ًاديج ءارزولا

 . «ًاريبك ًاحاجن زرحأ دقف هبتار يثلث دنجلا دحأ ىضاقت

 نم هيناوأ لك تناك» يذلا هاشلا دنج عضو ناك اذكه

 دوسألاو ةليفلا نم ةريبك ًادادعأ كلميا»و «بهذ

 ىلإ ةطوبرمو بهذ نم لسالسب اهلك ةنيزم رومنلاو
 هذه نم دحاو لك ءازأو ءًاضيأ بهذ نم داتوأ

 لكألل دحاو :«نييبهذ نيتسط نوعضي اوناك تاناويحلا

 لضفأ نم ًاداوج ١8 رصقلا يفو . . .برشلل رخآلاو

 بهذلا نم اهتنيزو اهجورس لكو ءدايجلا عاونأ
 نوكي يكلو .فافشلا ساملألاو توقايلاب عصرملا

 طقف ساملأ اهادحإ جرس يف مدختسي ناك عونت ةمث



 نويوفصلا

 يجسفنب توقاي ثلاثلا يفو درمز يناثلا جرسلا يفو
 . .ةريبك ءىلآل سماخلا يفو قرزأ توقاي عبارلا يفو

 نايحألا ضعب يف دايجلا هذه نيب دهاشيو ءاذكهو

 نيرشبملا دحأ نأ لقنيو .ةيشحولا رمحلا نم ةعومجم

 كلت رظنم دهاش امنيح كحض نيينابسإلا نييحيسملا
 كحضأ :لاق ؟ككحضي ام :مهدحأ هلأسف .رمحلا

 ال ام ةلمحمو ةنيكسم يه مك اينابسإ يف ريمحلا لاحل
 . . .!انه اهلاحلو «قيطت

 يف ببسلا :(ةلودلا لاجر نم وهو) لجرلا لاقف

 امنيب «ةرثكب اينابسإ يف رفوتم يشحولا رامحلا نأ كلذ

 . (هتميق فرعنو هب زتعن مث نمو «ءاندنع هدوجو ردني

 مهنع انثدحت نيذلا دونجلا رثكأ نأ ركذلاب ريدجلاو

 ركذ دقو ءبسحو بتارلل ةيدنجلا ناونع نولمحي اوناك

 دنج نم ناميلس هاشلا رصع يف ناك» : كلذ ندراش

 «يدنج فلأ نونامث بتاور نوضاقتي نيذلا تايالولا

 دافتسي نمم مهنم عمتجي نكي مل ةرورضلا نيح نكلو
 دقف كلذ ىلإ ةفاضإو ««يدنج فالآ ةرشع نم رثكأ هنم

 نأ دعب يناثلا سابع هاشلا دهع يف ةيعفدملا جوف لح

 سواشألا دونجلا ددع ناكو لتاقم فلأ ١؟ مضي ناك

 نأ ىرن امنيب .فلأ ١٠١ ريبكلا سابع هاشلا دهع يف
 :ةلئاف هتاوق ضرعتسي نيح فرتعي يناغلا نابع ءاشلا

 داوجو حالس لك اورّرم ضارعتسالا ىلع نيفرشملا نأب
 ربكأ شيجلا اوزربيل تارم ةدع همامأ نم دنج ةعومجمو

 .«يعيبطلا همجح نم

 دسحي ال ًالاح يوفصلا ناميلس هاشلا لاح ناكو

 هرمع نم ةريخألا عبسلا تاوئسلا ىضمأ ثيح ءاهيلع

 : دب ةملع تشاك ةموم ةلفل راذلا :نولج

 هاشلا دهع يف ةرازولا بصنم ىلوت :دجُملا ريزولا
 دجُم ريزو(ه١١١١ )١١87- ةريصق ةرتفل ناميلس

 ةزهجأ تناك ذإ ارمثي مل هداهتجاو هج نكلو .ًايبسن

 يلع خيشلا وه ريزولا اذهو . تلكآتو ترخُن دق ةلودلا

 نع هلالقتساب ظافتحالا ىلإ ىعس يذلا هنكنز ناخ

 لغشا» دقو . يهاشلا لبطصالا ريمأ هوبأ ناكو .هاشلا
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 ىلع ًامكاح ناك نأ دعب ةصاخلا ةرازولا بصنم

 ًاعتمتم تاوئسل ةرازولا بصنم يف يقبو .هاشنامرك

 ىلإ لماكلا ماظنلا ةداعإ يف حلفأ دقو «ةيلالقتسالاب

 لالقتسالا ثيح نم ناكو . . .ةسورحملا تايالولا

 ىفو .. .ةنس ةرشع سمخل ةلودلا دامتعا هاشلا ريزو

 ١ 3و راوج نا عو هلا3 ما

 فوطيو هسابل ريغب ركنتي ناخ يلع خيشلا ناكو»

 عاضوأو دالبلا لاوحأ ىلع علطيل تالحملا يف آليل

 مولعلا بالطو ءافعضلاو ءارقفلا ىلع قدصتيو ؛دابعلا

 يفو ةنيدملا يف ةديجلا تامامحلا ماقأ دقو . ماتيألاو

 . «ةسدقملا تابتعلا ىلإ ةيدؤملا قرطلا

 ىلع ظافحلا يف ام دح ىلإ ريزولا اذه حلفأ دقو

 يف ةيرادإلا تاحالصإلا ءارجإ ديؤي ناكو هتيصخش
 0 ليفك يطارقوريبلا ماظنلا نأ دقتعيو «دالبلا

 .ةيرادإ ةروث ثادحإ ديري ناك مث نمو «دالبلا

 «ةقلفلاب ًابتاك ةرم تاذ ناخ يلع خيشلا برض دقو

 نس ولما :ةفقنملا ايم ضئارع ندفع
 . ةطرفملا تالماجملا ماحقإ عم .همهف يصعتسي ءوتلم

 «ةريثك ةمهم لامعأ دالبلا يف مظعألا ردصلل :هل لاقف

 . . . كتاباتك زومر فشك ىلع هفقويل هيدل تقوالو

 لهس برلسأب مهتاجاحو سانلا ضئارع بتكا
 . "”كيدي عطقب ترمأ الإو .حضاوو

 ةيجراخلا ةراجتلا يف ليمي ناخ يلع خيشلا ناكو

 ةقالعلا نيسحت ىلإ نيرخآلا عم ةيدولا تاقالعلا ةماقإو

 زيلجنإلاو نويدنلوهلا نكي مل مث نمو ءايسور عم

 وكسوم) :لوقي ناك دقو .هيف نوبغري نويلاغتربلاو

 «ةميدق ةيراجت تاقالعب انعم طبترتو ءانتقيدصو انتراج

 .نيرخآلا ءارفسلا لبق اهريفس لبقتسي ناك انه نمو

 )١( ص ء:نماثلا ءزجلا ءافصلا ةضور 44٠.

 ام ناهذألا ىلإ ديعت ةثداحلا هذهو .79/7 ص ءا“ ج ندراش )١(

 حرصي مل هنأل هبقاع نيح ناخ يدهم ازريملا عم هاشردان هلعف

 .نيعلا حرجب اهنع ىثك لب «نيينامثعلا عم هبرح يف هتميزهب



 ها

 ةنيش لكي :"”ةيقزتشلا ةكرشلا لفممل هةر كاذ لاق قو

 .ةحارصو

 رارمتساب زيلجنإلا عفدت يذلا تنأ نوكت نأ دب ال»

 نيعارذ موي لك يف يقلتو ؛مهتابلط يف حاحلإلا ىلع
 اريفس هب ثعبتو مهدحأ فتك ىلع رمحألا شامقلا نم

 اهتمدق يتلا ةمدخلا نآلا ىلإ ناريإ تدر دقل .ائيلإ

 ةرملل قافتالا اوقرخ نيذلا انسل مث ءةمدخ فلأب ارتلجنا

 .؛ايغال قافتالا اذه ربتعن نأ قحلا انل مث نمو «ىلوألا

 ,اهيراجم ىلإ دالبلا هايم ةداعإ ىلإ ىعس اذكهو

 ىلع .هيعاسم يف حلفي مل  يقهيبلا لاق امك  نكلو
 يف ةيوفصلا ةلودلا تناكو .بوؤدلا هطاشن نم مغرلا

 0ع ُ نأ دق راد اهنأك هدهع

 دهعلا كلذ لبق نكي مل ريزولا اذه نأ ينعي ال نكلو

 يف هذوفن لامعإ نع عروتي (لوألا سابع هاشلا نمز يف)

 سدنهملا حرتقا نيح» :كلذ نم ةبسانملا عقاوملا ريغ

 رداب دور هدنياز ىلإ كنرهوك هايم ليوحت يسنرلا
 ىلإ (هاشنامرك ىلع ًامكاح كاذنآ ناكو) مظعألا ردصلا

 يف ةريبك تاعاطقإ كلمي ناك ذإ ,ةطخلا هذه ذيفنت عنم

 ين اهتالوصحم عيب يونيو هاشنامركو نادمهو ناتسدرك

 ثيحب ريبك ذوفن لجرلا اذهل ناكو .ناهفصأ قاوسأ

 .ةلودلا حلاصم ىلع ةيصخشلا هحلاصم حيجرت عاطتسا

 يهو «ةثولمو ةدساف كنرهوك هايم نأب هاشلا عنقأ دقف

 ءامل ديحولا ردصملا وه يذلا دور هدنياز رهن دسفت

 .ءارمألا رئاس هيأر يف هديأو .ناسارخ يف برشلا

 ملو .اهدهم يف يسنرفلا سدنهملا ةطخ تنفد اذكهو

 بلج يف ةليفكلا لبسلاب نوركفي نوذفنتملا كئلوأ نكي

 . عمتجملل ةيهافرلا

 ًارمأ سانلا ىواكش ةعباتمو ةلادعلا تناك : ىواكشلا

 ردنب يف اهل زكرم حاتتفا يف ةزاجإ ىلع ةبقرشلا ةكرشلا تلصح )١(
 حالسلا لمحو .ناهفصأ يف ناث زكرم حتفب تزيجأ مث سابع

 .اهعم
 يتلا ةوحصلا لاح نع هب ربعي يورق حالطصا :رادلا ةءاضإ (؟)

 . هتافو ليبق رضتحملاب لحت

 نويوفصلا

 يف سانلا رودقمب نكي مل :نوسناس لوقي .ًاضماغ

 مهللا .ًادبأ هاشلا صخش ىلإ مهاواكش اومدقي نأ ناريإ

 ةهزنلل ًاجراخ هاشلا نوكي امنيح تالاحلا ضعب يف الإ

 . عراوشلا ضعب يف رمي وأ هداوج ىلع
 - سانلا نأ «نسلا رابكو انئابآ نم عمسن انك دقو

 اودجي مل ةرمثم مهاواكش نوكت نأ اودارأ اذإ  كاذنآ

 نم هاشلا جورخ ةعاس نم لضفأ اهميدقتل ًابسانم ًاتقو

 هداوج مئاوق مامأ ةضيرعلا بحاص يمتري ثيح ءهرصق

 ذخؤت نأ نكمملا نم نوكي كاذنيحو «هتضيرع مدقيو

 هجورخو هاشلا روبع ناك فيك نكلو .ةيدجب ىوكشلا

 ؟هرصق نم

 يف قدانبلا ةلمح نم ةئامعبرأ ريسي" ةيادبلا يف

 ىلع اولمح دقو .هاشلا ريسم يبناج ىلع نيطامس
 طابضلا مهعبتي .ءارمح ةيريرح لئامحب مهقدانب مهفاتكأ
 سارح مدقتي مث «مهدايج روهظ ىلع بصانملا بابرأو
 ةلمح نم ىرخأ ةعومجم مث «؛نوحلسملا هاشلا

 «لابنلاو ساوقألا ةلمح نم اهريغ ةعومجمو .فويسلا

 ماعلا سيئرلا هيلي طالبلل ماعلا سيئرلا ءالؤه دعب يتأيو

 ةدئاملا بحاصو لبطسإلا ريمأو ةيناطلسلا تويبلل

 ددع مدقتي مث .هيفظوم نم ةعومجم يف لك «ةيهاشلا

 اهعبتي ؛ةنيمثلا ةنيزلاو جورسلا تاذ ةليصألا دايجلا نم

 (شابلزقلا) ةيفوصلا بصانملا باحصأ نم ددع
 مدقتيو .لاتقلا سوؤفب نوحلسم مهلكو طالبلا يشارفو

 نيب بناجألا ءارفسلا مدقي يذلا ةفايضلا بحاص مهدعب

 نيذلا ءارمألا ءاهجو نم ةعبرأ هعبتي ءهاشلا يدي

 مهفلخ نمو ءهاشلا ةمدخ ىلع فارشإلاب نورختفي

 يف ةبقع دوجو مدع ابقارم «تافيرشتلا سيئر مدقتي

 يف مهدايج ىلع رصقلا نادلو هدعب يتأيو .هاشلا قيرط
 نع لوؤسملاو ةلظملا لماح مهيلي مث «ةرخاف للح

 جاتحا وأ هنويلغ هاشلا دارأ ام اذإف ءهاشلا نويلغ ريضحت

 هلمحيل نايبصلا دحأ ىلإ نويلغلا وأ ةلظملا عفد لظ ىلإ

 رهظي ةريصق ةفاسمب هاشلا لبقو .هاشلا ىلإ هرودب

 رثكألا ةجاوخلا وهو ميرحلا راد يف لوألا ةجاوخلا

 لطي ًاريخأو .ًاشارف رشع انثا هعمو رادلا يف ًامارتحا



 نويوفصلا

 . '"7هتعلطب ةلالجلا بحاص

 حالفلا كلذ لوصو نوكي ال لاحلا هذه لثم يفو

 لوصو نم لهسأ هاوكش ًالماح ناهفصأ ىلإ مدق يذلا

 .هذه انمايأ يف ةدحتملا ممألا ىنبم ىلإ ًالثم حالف
 سانلا نوؤش ةجلاعم ةقيرط نيب ًاعساش نوبلا ناك مكو

 لوألا سابع هاشلا ةقيرط نيبو هذه مهاواكش ةعباتمو

 بهذيو شيواردلا سابلب يلايللا يف ركنتي ناك امنيح
 علطيلو «مههاوفأ نم سانلا عاضوأ عمسيل يهاقملا ىلإ

 بهذيو رتستي وأ «هسفنب نيزجاعلاو ءارقفلا لاح ىلع

 .نييتشدارزلا ىوكش يف رظنلل ةسلخ نامرك ىلإ

 لامعألا يف سانلا نم ديدعلا ىأر :بيرهتلا

 لامعألا نم لضفأو لهسأ ًاردصم ةعورشماللا

 كلت لثم يف اوؤجل نيذلا نمرألا ًاصوصخو ؛ةعورشملا

 لوحت اذكهو .بيرهتلا لامعأب مايقلا ىلإ فورظلا
 هاشلا دهع لالخ مهلامعأ يف نوقذاحلا نمرألا راجتلا

 دنهلا ىلإ كئابسلا نولمحي نيبرهم ةلث ىلإ لوألا سابع
 ةرم تاذ ةرصبلا يف مهيدل ناكو ء«ةرصبلا قيرط نع

 أررقم ناكو «يفرشأ فالآ ةينامث غلبت لاملا نم رئاخذ

 . هتئيفس يف هعم ادنلوه ريفس اهجرخي نأ

 ًاعونمم ناك دالبلا نم لاومألا جارخإ نإ لاق امكو

 رمألا اذه نكلو .لوألا سابع هاشلا دهع يف اميس ال

 سابع ردنب كرامج رومأم عنم نيحف ءدعب اميف ريغت

 سيئر هلمحي ناك جورخلا نم لاملا نم ًاريبك ًاغلبم

 (3/17. 30م4 56566 هرف تنوم) ةيدنهلا ةيراجتلا ةكرشلا

 لاملا قالطإب هرمأ هاشلا ردصأ ؛«هيدل لاملا دمجو

 .هعم هجارخإب هبحاصل حامسلاو

 لآ فورظلا هذه لثم يف :رصقلا تاجاوخ ذوفن

 دقو .رصقلا تاجاوخ ىلإ دالبلا نوؤش يف مكحتلا

 دالبلا رومأ ةرادإ تناك» :هلوقب كلذل نوسناس ضرعت

 مرتحملا ةجاوخلا وهو «ميرحلا راد تاجاوخ دحأ ديب

 . .هاشلا ةفالخل ًأريمأ ءارمألا نيب نم بختني يذلا

 )١( ص ة«نوسناس همان رفس» ١١7.

 هالا

 راد تاجاوخ دحأ ىلإ لكوت هاشلا ةنازخ تناكو

 مدقت يتلا ةنيمثلا ءايشألا عيمج تناك كلذكو ءميرحلا

 دامتعا يف ببسلاو . ةجاوخلا اذه ىلإ ملست هاشلا ىلإ

 يف مهل سيل ءالؤه نأ وه .تاجاوخلا ىلع هاشلا

 ءديحولا مهثيرو وه هاشلا نأ ىلإ ةفاضإ ؛ءيش ةايحلا

 ةورثلا هذه نإف «ةورث هسفنل عمج مهدحأ نأ ول ىنعمب

 تامزألاو فورظلا ءانثأ يفو .هاشلا ةنازخ ىلإ دوعتس

 نود رمأب تبُي نكي مل ؛دالبلاب ملت يتلا ةبعصلا ةيلاملا
 .هاشلا ةنازخ ىلع ظفحتسملا ةجاوخلا ةراشتسا

 ةيوفصلا روصقلا يف برطلا لامعأ يف نولغتشي اوناك

 يف مكحلا ىلع مهضعب لصحف «شويجلا يف نوكرتشي
 .دالبلا نم ةفلتخملا ىحاونلا

 هذه يف نويجركلا ءارمألا لغشي :نوسناس لوقي

 «دالبلا يف ةمهملاو ةريبكلا بصانملا نم ديدعلا مايألا

 بصانملا يف لاغتشالا مهل نستي مل نيذلا كئلوأ امأو

 ةفايض روصق يف ةمئاد ةروصب نوشيعي مهف ةيموكحلا
 مهيلع قفنيو ءمهل ةصصخم نكامأ كانه ثيح هاشلا

 ةصصخملا تازايتمالا عيمجب نوعتمتيو هاشلا ةنازخ نم

 .هاشلا فويضل

 ةيسابعلا ةلودلا يف كارتألا لغلغت نإف عقاولا يفو

 نييسابعلا ءافلخلا طالب يف ةمهم بصانم مهلالتحاو

 «نييجركلا يديأ ىلع نكلو نييوفصلا نمز يف رركت
 فاطملا رخآ يف نييسابعلا دوجو كارتألا لصأتسا امكو

 يف ىرنس امك نييوفصلا عم نويجرككلا لعف كلذك
 .ةيوفصلا ةلودلا طاقسإب مهببست

 شابلزقلاو افلج نمرأو نويتشدارزلا نكي ملو

 يف يوفصلا هاشلا ةرصن نع اولخت نيذلا مهدحو

 نونكي ال نيملسملا مومع ناك لب «ةريخألا تارتفلا

 نم ناريإ ناريج ناك كلذكو .ةيوفصلا ةموكحلل ةدوملا

 ىلإ ةفاضإلاب دونهلاو سورلا ىلإ نيينامثعلا كارتألا
 ناكف كبزوألا امأ . نييدنلوهلا لثم نييبوروألا ضعب

 سراق عجر اذإ اوناك» دقف «هتياغ يف ناريإل مهؤادع



 هالك

 ءامد نم هعم بلجي ملو برحلا ناديم نم مهنم

 اهنإف «هتمالس بخن هبرشت يك «هتجوزل ةيده نييناريإلا

 نم هنكمت الو لب ءاهب لفتحت نلو هتدوعب حرفت نل
 .(اهسفن

 يه لاومألا سوؤر نفدت يتلا رومألا رطخأ نم لعل
 دعب نمألا مدع تارامإ ىلوأ ترهظ دقو .نمألا مادعنا

 يأه547١٠1 ماع يف ةرشابم لوألا سابع هاشلا توم

 ةيسورلا نفسلا تمجاه ثيح يفص هاشلا دهع يف

 نفس ىلع ءاليتسالا ليبس يف نيوزق رحب لحاوس
 صخش ناليك يف ناك هتاذ تقولا يفو .راجتلا عئاضبو

 .صخش فلأ نوثالث هلوح عمجتو اكلم هسفن نلعأ دق

 ةريخألا ةنسلا يف يأ ه75١1) م1776 ماع يفو

 هاشلا دهع نم ىلوألاو يناثلا سابع هاشلا دهع نم

 ناليك ىلع ىرخأ ةرم قازوقلا فئاوط ترطيس (ناميلس
 مهقفارُي صخش فالآ 5 مهددع ناكو .ناردنزامو

 ًاضيأ اولوتساو «ةنيفس نوعبرأ مهلمحتو ًاعفدم نونامث

 سورلا ناكو «مهجاردأ اوداع مث اهوبهنو تشر ىلع

 .هذه مهتلمح ءارو نم

 هاشلا دهع يف يأ ه١8١٠) م1774 ماع يفو

 كيزألاو كارتألاو قازوقلا نم فالآ ةسمخ ماق (ناميلس

 نكت مل لامشلا عاضوأ نأ رهاظلاو .ناريإ ىلع ءادتعاب

 .نينسلا كلت رثكأ يف ةرقتسم

 ةيلاملا عاضوألا

 يف ةيلاملا عاضوألا ىلإ ةيلامجإ ةرظن لالخ نم

 نكمي (دقنلا ةميق ضافخنا ةظحالم عمو) رصعلا كلذ

 (ه15١١)م1556 ماع يفف :رومألا ضعب ىرن نأ

 اهنكلو ءناموت فلأ نيسمخ سراف تادئاع تناك

 فالآ ةينامث (ه18١١) م1551 ماع يف تضفخنا

 دالبلا يحاون نم ةنيعم ةيحان تادئاع نإ يأ .ناموت

 نمز نيب نيتتس نوضغ يف ناموت فالآ ةينامث تضفخنا

 .ناميلس هاشلا نمزو يناثلا سابع هاشلا

 ةيسيئرلا دئاوعلا تناك ناميلس هاشلا دهع يفو

 ملو .ناليكو يسرافلا جيلخلا كرامج نم يتأت ناريإل

 نويوفصلا

 وح نكو ءاوج ارو تدفن رووعللا ةرادجت فك

 كنك ءانيمو سابع ردنب يف يسرافلا جيلخلا كرامج

 فلأ نيتسو ةسمخ غلبمب نيرحبلا ةريزجو كير ءانيمو
 .(رويل نورشعو ةسمخو ةئامعستو نانويلم) ناموت

 يلاوح ًايونس هاشلا ىلع ردت ناليك كرامج تناكو

 (رويل فلأ ةئامتسو نييالم ةثالث) ناموت فلأ نينامث

 كابنتلا كرمج تادئاع غلبتو .ريرحلا تادئاع يهو

 طفنلا تيز كرمجو ءرويل فلأ ةئامسمخو نينويلم
 لاملا نم غلبمب رال ءايموم كرمج دوعيو «نويل نويلم

 لك نع (لس 5) ذخأب قرطلا ورومأم موقيو .ًاضيأ
 .اهوحتفي نأ نود ةيراجتلا عئاضبلا نم لمح

 ردصم مهأ لكشت لازت ال ريرحلا ةراجت تناكو

 عم مهل قافتا يف اودهعت دق نويدنلوهلا ناكو . حابرألل

 «هاشلا نزاخم نم ريرح ةلومح ةئامثالث ءارشب ناريإ

 مهدجت ملو ؛ةديج ةيعون مهيلإ عفدُي نكي مل نكلو

 ةوقلا مادختسا ىلإ اورطضاف اعفن ىواكشلا ةرثك

 نفس عبرأ عفادمب سابع ردنب ءانيم اوكدف «ةيركسعلا

 ادنلوه لثمم ناكو .مشق ةريزج ىلع اولوتساو ةيبرح
 يناريإلا طالبلا يف ثبل دق (98 13ءانال) لفوه نا

 ةنراقم نكميو .ةرمث ىندأ ينجي نأ نود تاونس ثالث

 ثيح «.سابع هاشلا دهع يف هيلع ناك ام عم عضولا اذه

 ةيبنجألا لودلا عم تاقالعلا دطوو راجتلا عجش

 نييدنلوهلا ىطعأو ءًاريبك ًاراهدزا ريرحلا ةراجت بسكأف

 نم مهؤافعإ وهو يناريإلا ريرحلا مهئارش ءازإ ًازايتما
 .كرامجلا عاونأ نم عون يأ عفد

 ةميقلا ضفخب ةراجتلاو قوسلا لامهإ ببست
 دقل» :نوسناس لوقي كلذ يفو . يناريإلا دقنلل ةيقيقحلا

 اريثك هتميق تضفخناو اريثك ناريإ يف لاملا عضو ءاس

 ىلإ هعئاضب بلجل ًادعتسم نوكي نم ةمث دعي مل ثيحب
 ببسلاو .ةيناريإ ةيساحن ةلمع اهنع الدب ىضاقتيل ناريإ
 صاخشألا نأ وه يلاملا عضولا داسفو دقنلا روهدت يف

 ال دالبلا يف اهنورشنيو تالمعلا نوفيزي نيذلا

 ثدحاذإو ؛يغبني امك ةدراطملاو ةعباتملل نوضرعتي

 ةوشرلا عفد ىلإ نوؤجلي مهنإف .مهرمأ فشكناو



 نويوفصلا

 رثكألو . . . تابوقعلل نوضرعتي الف كلذب مهنم ىفتكيو

 لاملا حالصإ ىلإ ناريإ يف ىعسُي تاونس رشع نم
 نم لاملا جرخي نأ درجمب نكلو ...دقنلا ديدجتو

 ىلإ دونهلا ردابي «سانلا يديأ ىلإ لصيو برضلا ةرئاد
 ىلإ هنولمحي مث «دالبلا نم ديدجلا دقنلا اذه جارخإ

 دقنلا جارخإ عنم دق ناك هاشلا نأ نم مغرلا ىلع) دنهلا

 عم ةقالعب نوطبتري دونهلا ناكو .(ًاتاب ًاعنم دالبلا نم

 مهتزاجإ لباقم ةوشرلا هل نوعفديو « سابع ردنب مكاح
 برضُي ناك املك مث نمو .دالبلا نم لاملا جارخإ يف

 . . .رثكأ دالبلا لخاد دوقنلا هذه تردن رثكأ دوقنلا نم

 ةميقلا ةضفخنم ةيبوروألا ةضفلاو بهذلا تالمع تناكو

 ىلإ اهبلجي نأ رجات يأ مئالي ال ثيحب ًاريثك ناريإ يف
 نيكس) ةيقدنبلا ةلمع نولمحي دونهلا ناكو .ناريإ

 قيرط نع دنهلا ىلإ (وكأ) اينابسإ ةلمعو (65
 تالمعلا فرص ضافخنا ثدحأ دقو . . .ةرصبلا

 اهنم ؛ةريثك تالاكشإو بعاصم ناريإ يف ةيبوروألا

 يف ريبكلا ضافخنالاو ءاهفقوتو ةيناريإلا ةراجتلا دوكر
 .اهؤاهتنا لب «ةيكرمجلا تادتاعلا

 كالهتسا حبصأ ؛ةيريرحلا تارداصلا فقوت ءازإو

 ناهفصأ يف ةيلخادلا عناصملا يف طقف متي ريرحلا

 يتلا لماعملا هذه تاجوتنم نكلو .زيربتو ناشاكو

 امنإ ةرخافلا ةليمجلا ةيبهذلا تازرطملا عنصت تناك

 ناك ذإ_نوسناس ركذ امك  ىلاهألا نيب فّرصُت تناك

 تازرطملا ءادتقرا نم ةاياعر عفم دق دنهلا روطاربمأ

 ةيناريإلا تازرطملا لوخد عنمل هنم ةوطخ يف ةيبهذلا

 ةرواجملا نادلبلا بوعشو كارتألا ناكو ءدنهلا دالب ىلإ

 «ةضفلا وأ بهذلاب ةزرطملا بايغلا  ًاقلمط نودتري ال

 ناريإ ناكسل لمعت بهذلاب زيرطتلا لماعم تناك مث نمو

 .مهدحو

 عضولا ضارقنا ىلع هفسأ ندراش ىدبأ انه نم

 ركذ دقو «ناريإ ىلإ ةريخألا هترفس ءانثأ ناريإ ىف قباسلا

 ةمئاق تناك يتلا ةيداصتقالا عاضوألا نيب قوافل ىدم

 روصعلا تداس يتلا عاضوألا نيبو «ةريخألا هترفس يف

 لوأل ناريإ ىلإ تمدق» :لوقي ثيح «.ةقباسلا ةيبهذلا

 هال

 سابع هاشلا دهع يف (ه371١٠)م1657١1 ماع ةرم

 ما5الال ماعةرم ةرخآال اهنم تجرخو «يناثلا

 نوضغ يفو .ناميلس هاشلا هنبادهع يف (ه88١٠)

 تضفخنا مايألا هذهو تقولا كلذ نيب طقف ةنس

 الو .ءدقنلا عضو روهدتو .«.فصنلا ىلإ ناريإ ةورث

 دولج خلس نع اهيف نوذفنتملاو ةلودلا لاجر ىناوتي

 ةررثلا عمج ليبس يف دالبلا ءاحنأ رئاس يف سانلا

 عدخلا عاونأ ترهدزا دقو . . .هاجلا بابسأ ليصحتو

 .«ةيراجتلا لامعألا يف ليحلاو

 كرامج تادئاع تناك» : يكسرونيم بتك كلذكو

 «ناموت فلأ ١4 يناثلا سابع هاشلا نمز يف سابع ردنب

 فالآ ةرشع ىلإ ناميلس هاشلا دهع يف تضفخنا اهنكلو

 .(ناموت

 ةيوفصلا ةلودلا طوقس تامدقم تناك ةقيقحلا يفو

 روهظ نكلو «يناثلا سابع هاشلا دهع يف تناب دق

 هتامادقإب طوقسلا اذه رخأ دق هنككنز ناخ يلع خيشلا

 ساسألا وه رخآلا رمألاو .ءتقولا ضعب ةميكحلا

 قدصتو .؛لوألا سابع هاشلا همئاعد ىسرأ يذلا نيتملا

 :دناوخ ريم اهاور امك نايملس يبنلا ةصق انه

 ءهاصع ىلع أكتاو جاجزلا نم ًادبعم نايملس لخد»

 ميركلا مهيبن نوري الملا ناكو «هبر راوج ىلإ لحر مث

 رورم دعبو «يلصي هنوبسحيف ًامئاق جاجزلا ءارو نم

 ناميلس اصع ترسكنا مهلمع مامتإ نم مهغارفو ةنس

 ًاضرأ طقسف .ةضرألا اهتلكأ نأ دعب اهيلع أكوتي ىتلا

 :وينلانلا نق هيوم يحي رتتكاو

 ىضق ثيح «.ةيوفصلا ةلودلا لاح ناك اذكهو

 «ناميلس هاشلا نمز يف هبحن ةيوفصلا ةموكحلا ناميلس

 نيسح ناطلسلا هاشلا هنبال تحاتأ ةيوفصلا ةبيهلا نكلو

 هاشلا توم ةنس) ه6 ماع نم مكحلا يف ءاقبلا

 ةيلامجإ ةرظن لالخ نمو .ه5١1١ ماع ىتح (ناميلس

 راهدزالا رصع نيب توافتلا ىدم ىلع فوقولا نكمي

 ماكحو ةلودلا لاجر ناك : طاطحنالا رصعو يوفصلا

 ىلع لوصحلاب نولمأي سابع هاشلا دهع يف تايالولا



 نويوفصلا ها/5

 هاشلا دهع يف ىرن امنيب ءهفطع لاونب وأ هاشلا نم ماسو

 ةعلخ يمري ناخ رهجونم ناتسرل مكاح» نأ ناميلس

 . (ابناج ناميلس هاشلا

 - همكح ينس ىضمأ دّقف نيسح ناطلس هاشلا امأ

 عاطق كرتو لفاونلاو ضئارفلاب - تياده هفصو امك

 . ًابلسو ًابهن لفاوقلاو قرطلا يف نوثيعي قرطلا

 يف هنإف ءًافورعم دالبلا لامش يف عضولا ناك اذإو

 ىلع موجهلاب نامع برع مايق دح ىلإ لصو بونجلا
 .مهعنمي نأ دحأ عطتسي مل»و ١١١١ ماع كنك ءانيم

 راجتلا لاومأب ةئيلملا ةنيدملا ءاحنأ عيمج تحبصأف

 لامعأل ةضرع عئاضبلاو دقنلا نم ًادج ةريبك تايمكو

 اوداع مث اوؤاش امب مهنفس اوؤلم ىتح «بلسلاو بهنلا
 .«مهجاردأ

 كاذنآ تطقس دق ةيوفصلا ةلودلا تناك عقاولا يف

 رومألا يف فقوتلا نوكي ةداعو .ريطخ ردحنم يف

 مدقت هبشي ذإ .طوقسلاو لشفلا مكح يف ةيعامتجالا

 ةدحاو ةظحلف تاعفترملا ىف ةرايسلا دوعص تاعمتجملا

 ءرادحنالاو عجارتلا ىلإ ةرايسلا عفدب ةليفك فقوتلا نم
 . حباوكلا ىلع طغضلا عفني ال نايحألا ضعب يفو

 عمتجملا نكلو .رمتسم روطت نم عمتجملل دب ال اذكهو
 روطتلا نع افقوت دق اناك ةيوفصلا ةلودلاو ىناريإلا

 ءارمألا ههرتولا )كايت ءانكلا مودتي ةعوشلاو

 يوفص ريمأ لحي ناك امنيح مهدهع قباسك نويوفصلا
 يضاير لضفأك ةثالثلا ليهاجملا تاذ تالداعملا ريرض

 ةيراجتلا تالماعملا نم كانه دعي ملو «يبوروأ

 مجرتم ناك امك ملعتلا ىلإ سانلا عفدي ام تاقالعلاو

 مل كلذكو . تاغل تس ملكتي نيح لعفي باشلا هينرفات

 اراد 444 ىنب يذلا سابع هاشلاك ناريإ هش دعي

 ةيئان قطانم يف اهضعب تناك يتلا لفاوقلا ةحارتسال

 ةرايسب ةريبك ةبوعصب (راشفأ جريإ) اهراز يتلا كلتك

 ملو .يسابعلا اضر ىلع تاطوطخم اهيلع ىرقو بيجلا
 رسج ءانب هيف قرغتسا يذلا رصعلا كلذك رصعلا نكي

 قئاقد ىلع هيف ًاعلطم هاشلا ناكو «نيتنس (نزوأ لزق)

 كنئلوأك اهؤارمأو ةلودلا لاجر دعي ملو .دالبلا لاوحأ

 ةلودلا دامتعا لثم ملعلا بلطب نومتهي اوناك نيذلا

 ام دعب ىتح هتاعارتخا رايتخاب رمتسا يذلا كيب دمحم

 ناك يتلا براجتلا اميس الو «يناثلا سابع هاشلا هافن

 يتلاو «ىلعألا ىلإ لفسألا نم ءاملا عفر ىلع اهيرجي

 .اهيف عرب

 قلطنت نأ عقوتن نأ دب ال عضولا اذه لثم يفو

 .ناغفألا ةنتف ومنت نيح راهدنق نم ةراشلا

 (يجركلا) ناخ نيكرك يخأ نبا ناخورسخ هجوت

 دقو شابلزقلا نم لتاقم فلأ ١١ سأر ىلع راهدنق ىلإ

 نم ناموت فلأ يتئام ناتسجزُك شيج زيهجت ىلع قفنأ
 سيوريم نكلو «ناموت فلأ نيتسو كوكملا بهذلا

 شيجلا قيرط ىلع ةعقاولا عرازملا عيمج قرح ىلإ دمع
 . قرطلا تافطعنمو لابجلا قئاضمب كسمأو .«فحازلا

 يف اهلصوف راهدنق ىلإ ٍنأتب ناخ ورسخ راسو
 لصف يف فلعلاو نمؤملا ةردن نم يشخو .«فيرخلا

 شيج نكمتي ملو ء«مزهف موجهلا ىلإ ردابف ءءاتشلا
 لاوط سيوريمب ةميزهلا قاحلإ نم كلذ دعب شابلزقلا
 ىعدي يكذ .عاجش نبا سيوريمل ناكو .ماوعأ ةعبس
 ءراهدنق ةموكح يف هابأ فلخ يذلا وهو ءدومحم

 ناك مهروصع يف نيذفنتملا ءايوقألا لاجرلا رئاس لثمو

 تغلب مث نمو «همعدت ةيبيغ ةوق ةمث نأ دقتعي دومحم
 هدشرم هدعو دقو «ةبالصلاو ةوقلا نم اهتياغ هتايونعم

 ملاعلا ىلع رطيسيس هنأب (يجنايم) وأ (ويجنايم) وعدملا

 . هرسأب

 مساب بقلي ناك ًاصخش نأ ركذلاب ريدجلاو

 ةضايرلاب ةيناغفألا طاسوألا يف فرع (يجنايم)

 دومحم هاقتلا دقو . يقيقحلا همسا فرعي ملو ؛ةيحورلا

 ىنطابلا ءافصلا هحنمي ناكف ؛هيديرم كلس ىف لخدو

 : : .كاينتلا نوديرنل تعكو

 ىلإ اومضناو هيديرم كلس يف اولخدف مهل ًادشرم

 . هتاقلح

 هيف ناغفألا ىأر دقو .

 ًامعفم ناريإ قرش ناك يتلا فورظلا هذه لثم يفو

 ىرخألا دالبلا ىحاون تناك ؛ةريطخلا ثادحألاب اهيف



 نويوفصلا

 اوكسمأ دق نويلاغتربلا ناك ًالثمف تابارطضالا يف ةقراغ

 نع نوعنتمي اونوكي ملو ؛بونجلا يف ةراجتلا مامزب
 اوناك لب ءبسحو اهتنيزخو ناريإ داصتقا ةدعاسم

 دقو .ةيناريإلا ةموكحلا نم ًاروجأ ةريبك غلابم نوضاقتي
 نويلاغتربلا ناك» :الئاق كلذ لوح يشعرملا بتك

 ةحلاصملا تمت مث سراف ءىناوم ىلع قيرطلا نوعطقي

 كنك ءانيم يف رقتسي نأ ررقتف «زيلجنإلا ةطاسوب مهعم
 نأ ىلع ءروطيف همسا ؛لاغتربلا كلم بناج نم ليكو
 غلبمو لاغتربلا كلم ىلإ ملست ناموت فلأ ًايونس هل عفدي

 نع نويلاغتربلا فكي نأ طرشب ءًايصخش هل ناموت ةئام

 . يسرافلا جيلخلا يف ةنصرقلا لامعأ

 دتري مل يذلا هاشلا ءنيسح ناطلس هاشلا ناكو

 ناكو ءرومألا يف لخدتي ال ؛«هتايح لاوط رمحأ ًاسابل

 هيدل تمكاحت اذإ ةفلتخملا فارطألا عيمج بيجي

 الو (ادج ديج) ةيكرتلاب ينعت يتلا «رود يشخي» :هلوقب
 ًامكاح ًاصخش نيع اذإ ناك هرصع يفو .اهريغ لوقي

 اذإف «ةوشرو ًارذن لاملا نم غلابم هنم ذخأ ؛ةيالو ىلع

 يذلا هنامرفو هتعلخ درتساو هلزع هنم رثكأ هريغ عفد

 ىلإ هقيرط يف وهو مكاحلا لزعي نأ ثدحيو .هل هردصأ

 نيع امني مهرخا عم لصع امك ةدعر كسي مل هنبالو
 . هلزع رمأ هغلب اهيلإ هقيرط يفو ءناشاك ىلع ًامكاح

 نأ ىأر» دق ناخ يلع حتف مظعألا ريزولا ناكو

 . . .ناجيبرذأ نم يوق شيج زيهجت يضتقت ةحلصملا

 ةحارلا وه مهمه لج ناك نيذلا نيرخآلا ءارمألا نكلو
 ارداص ارمأ اوأر امنإ ءةحلصم كلذ يف اوري مل ةيهافرلاو

 اصخش نيسح ناطلس هاشلا ناكو «ةيناسفنلا ءاوهألا نع

 ةلودلا نوؤش ريبدتل ًالهاج ةحارلل ًابحم سفنلا ميلس

 .«اهيف ماقأف نيوزق ىلإ هجوتو «مهيأر ىلع ءارمألا رقأف

 «جيلخلا لحاوس نوينامعلا مجاه مايألا كلت يفو

 مع ناخ يلع فطل ناكو .نيرحبلا ةريزج اولتحاو

 .«سراف ىلع ًامكاح ناخ يلع حتف مظعألا ردصلا

 ىلع ارداتعا دق اوناك هدونج نكلو ؛مهلاتقل دعتساف

 لالتحال اوهجوت امنيح اوناك مث نمو «فرتلاو ةحارلا

 : يشعرملا مهفصو امك نيرحبلا

 هالو

 فاللآ ةعبس نم ًافلؤم ًاشيج ناخ يلع فطل هّجو»
 ىلع ةرطيسلا ةداعتسال نفسلا يف مهلمح لجارو سراف

 يف امهتورذ اغلب دق ةحارلاو فرتلا ناك نكلو .نيرحبلا
 رمأ زرع اني نوعتسمتب ضيخلا ارق نكي ملف كاقنآ انآ إ

 مهباصأف ةرم لوأل رحبلا نوبكري اوناكو . . .لاتقلا

 لحاوس اؤلصَو نيحو . .كايقملاو ريكا ناوذ

 وأ «ةدحاو ةطخل اونأتي مل ءمهنفس اوسرأو «نيرحبلا

 موجهلا ىلإ اورداب لب ؛ةحلصملا هيضتقت اميف اورظني

 بذع ءامو ةريخذو ةنوؤم نم اهيفامو مهنفس اوكرتو

 ىلإ اوعرسأف رمألاب نوينامعلا ملعو ؛ةسارح نود
 2: اهنلع د ةاالا

 لحاس نم برقلاب بذع ءام ةمث نكي ملو
 مهعم اولمح دق شيجلا دارفأ نكي ملو . . .رحبلا

 نم دحاو وه امنإف كلذ ناك اذإو «ةيبرحلا مهتازيهجت

 «لاتقلا نع مهدعقأف شطعلا مهنم نكمتو «ةرشع

 نوينامعلا مهرسأف ءاوملستساو ًاعيمج نامألا اوبلطف

 .2”(يهرخآ نع مهولتق مث «منغلاو زعملا نم عيطقك

 دقا هنأب دالبلا يف عاش دق ليوط تقو ضمي ملو

 ءريبك شيجب نامرك يحاون يناغفألا دومحم مجاه

 متسر جرخ» نامرك يفو «ًاريمدتو ًابهنو ًابلس اهيف قفطو

 نولمحي باش فالآ ةسمخ وأ ةعبرأب ناخ دمحم

 دق ناخ دمحم متسر ناكو . . .ناغفألا لتاقف رجانخلا

 نم فالآ ةعضيب هدمي نأ هاشلا ىلإ هتابلط ًارارم مدق

 .«ىودج نود تناك هتابلط نكلو ؛دنجلا

 ناخ يلع حتف مع ناخ يلع فطل لسرأ نيح دعبو

 ةميزهلا قاحلإ عاطتساف ءاهنع ناغفألا عفدل نامرك ىلإ

 سكعب تروص هتامدخ نكلو .اهنم مهجارخإو مهب

 بصنم لغشي ناك يذلا هيخأ نباو مهتاو ءاهتقيقح

 ىلع درمتلل ريبدتلاب (مظعألا ردصلا) ةلودلا دامتعا

 . ةلودلا

 ضارعتساو زاريش ىلإ ناخ يلع فطل ةدرعل ناكو

 6 نص « خيراوتلا عمجي )03



 مالا

 .هب نظلا ءيسأف «ةمصاعلا ىلع ًائيس ًآاعقو اهيف هشيج

 ؛قلقلا ىلع ثعبي زاريش يف هكولس ناك كلذ ىلإ ةفاضإ
 مث ًالوأ هب ةحاطإلل هاشلا ىدل نيدقاحلا يعس دادزاف

 مهبرأم يف اوحلفأو ءًايناث مظعألا ردصلا هيخأ نباب

 بتك دقو « ةلئاعلا هذه ىلع ءاضقلاب هرماوأ هاشلا ردصأف

 يلع فطل قرف زاريش هلوخد دعب» : يلي ام كلذ نع

 .دربلا ةدشل سانلا تويب ىلع هركسع نم ةعامج ناخ

 ًادوجوم ؛يناريإلا شيجلا نم مهألاو ربكألا ءزجلا ناكو

 ثدحي ملو ءزاريش يف (ه77١١) ةنسلا كلت ءاتش يف

 . . .ةليوط ةرتف ذنم تاوقلا نم ددعلا اذه لثم عمج نأ

 «نامرك ةكرعم يف تاوقلا هذه نم ريثكلا كراش دق ناكو

 . كلذ ىلإ ةرورضلا تعد املك ناغفألا لاتقل ةأيهم ىهو

 اليكم تاوقلا هذه دئاق ديفاف ءاتكلا سارا فزؤم علو

 . "هدعب نم تاوقلا لمش قرفتف «نارهط ىلإ دويقلاب

 : يلي امب دئاقلا اذه لاقتعا يشعرملا ىور دقو

 يلع فطل ىلع ضبقلل نيرومأملا نم ددع لسرأ»

 يتلا (تساوخدزيا» ةيرق لصو املف «قيرطلا يف ناخ

 اولبكف «هيلع ضبقلا اوقلأ لحارم عبرأ ناهفصأ نع دعبت
 رماوألل ًاذيفنتو .ناهفصأ ىلإ هولمحو هسأر اوجشو هيدي

 رهظ ىلع ًابولقم هوسلجأو ءاسنلا بايث هوسبلأ ةرداصلا
 اوناكو «ةنيدملا ويطول هلبقتساو ءاهبنذ هدي يفو ةرقب
 ناكو «دايجلا ةئيه ىلع بالكلا نم ًاددع ةفانأ نود

 قيرطلا لوط ىلع مهتانعلو مهتاناهإو سانلا قاصب ىقلتي
 . «نجسلا غلب ىتح

 يلع حتف مظعألا ردصلا هيخأ نبا نأش نكي ملو

 ىغبلاب ءةيشاحلاو ءارمألا همهتا ثيح «لضفأ ناخ

 عالتقا ىلإ دمع مث ءدويقلاب هليبكتب هاشلا رمأف ءدرمتلاو
 «(كلذ لعف هاشلا نبا نأ ةياور ىفو) هديب رجنخب هنيع

 زاجأو .هلاومأ عيمج هناا هرماوأ هاشلا ردصأو

 رمألا ردص مث ءاهنم مهيديأ هيلع عقت ام لك ذخأب سانلا

 ردصلا بصنم يف ولماش ناخ يلق دمحم نييعتب يهاشلا

 . مظعألا

 (يناغفألا) دومحم جرخلا١ فورلظلا هذه لثم يفو

 نويوفصلا

 ْمَب فارطأ لصوف ءارحصلاو ناتسيس ربع ىرخأ ةرم

 نكي ملو . . .هروف نم نامرك لخدو صيبخو ريشامرنو
 رطضاف ءمكاح اهيف سيلو «ةعلق الو روس نامركل

 . «هلابقتسا ىلإ اهتطرش سيئرو اهؤاهجوو اهنايعأ

 ملو .ناهفصأو دزي ىلإ دومحم قلطنا نامرك نمو

 هاشلا رمأف .ناهفصأ فراشم لصو ىتح ةمواقمب هجاوي

 مهؤانبأو تاوكيبلاو تاناخلا دعتسي نأ نيسح ناطلس

 عاطتسا مث .ًاعفدم 14و لتاقم 18٠٠١ دادعإ عاطتساف

 ىلإ اوهجوتو «لتاقم فلأ نيثالث اوغلبف مهريغ دشح
 ددع نأ لقنيو .دومحم شيجل يدصتلل دابأ نولك

 . فلأ ؛ ١و فلأ ١5 نيب حوارت شيجلا

 ناطلس هاشلاو ناغفألا لاتق ةيفيك نايب دصقن الو

 ال ليوط ليصفت ىلإ جاتحي رمألا اذه نأل ءنيسح

 ركذن نأ لواحن نكلو ءروطسلا هذه يف هركذل لحم

 : ةيداصتقا لماوعب تنرتقا ىتلا ثادحألا ضعب

 :تاينمرألا تايتفلاو ناغفألا

 يف دومحم اهلوانت يتلا ىلوألا ةمقللا افلج تناك

 نرألا'يلروشم ىلإ تعب دقو: «ناهفصال هراضع
 : اكيادقأ ليعلن ار بصف مل كلا : الئاق مهنايعأو

 لاجر لخدت نكلو .ًاعيمج نمرألا لتقب رمأنس اننإف

 .ناموت فلأ نيرشعو ةئام لباقم «مهنع ىفعف نيدلا

 غلبملا اذه ءازإ نمرألا سوفن يف بعرلاو علهلا بدو

 .ناموت فلأ نيعبس اوعفدي نأ ررقتف .لئاهلا

 .روكذملا غلبملا عمج يف هنع ًاليكو دومحم نيع

 نمرألا نايعأ هعمو ءأتيب ًاتيب «تويبلا شيتفتب رشابف
 نم هيف ام لك تويبلا نم ذخأي ناكف .مهؤاهجوو

 بمهذلاب ةزرطم ةشمقأو ةضفو بهذو ءىلآلو رهاوج
 عبرب ةزرطملا ةشمقألا عاب مث ءدحاو ناكم يف اهعمجو

 بهذلاو ءىلآللاو تارهوجملا نزي ذخأو ءاهتميق

 ىنعمب ءرانيد فلأب اهنم لاقثملا عيبيو ريعشلا نيزاومب

 فالآ ةعستب هعاب ناموت فلأ نيرشع هتميق تناك ام نأ

 57 اقلج نم ذخأ لاومألا هذه ىلإ ةفاضإو ...ناموت

 نيسمخ نهنم اوداعأ مث نيح ىلإ نهب اوظفتحا قاتف



 نويوفصلا

 . تاجوزك ةاتف ةرشع يتنثا اوقبأو ةاتف

 يراجاقلا ناخ يلع حتف

 ءانثأ  نوموقي نيسح ناطلس هاشلا ةداق ضعب ناك

 ءالؤه نمو ءدومحم تاوق ىلع تامجهلا ضعبب كلذ

 ىلع ةريغلا عفادب مدق يذلا يراجاقلا ناخ يلع حتف ناك

 .هاشلا نم بلط نود راجاقلا نم لتاقم فلأب هنطو

 لاتقل ًايموي جرخي ذخأ هاشلا ءاقلب فرشتلا ضعبو

 مهيلع ميخي نيذلا ةلودلا لاجر ناكو ...ناغفألا

 حلاصملاب متي رمألا نأ ول :نولوقي بارطضالاو فوخلا

 ديبيس ةونع ةنيدملا حتف نإف الإو ءلضفأ ناكل

 كرتف «لوقلا اذه ناخ يلع حتف بجعي ملو . . .اهلهأ

 . ناكرك ىلإ هجوتو ناهفصأ

 ناك يأرلا يف فالخلاو قاقشنالا نأ مهفن انه نمو

 .ناهفصأ نع نيعفادملا ةداقلاو ءارمألا نيب دئاسلا

 ناهفصأ يف ةعاجملا

 اهيف تثدحو ءناهفصأ ىلع راصحلا لاط

 فوفص ىلإ قاقشنالا ىرسو «تافالخلاو تابارطضالا

 ناهفصأ يف ةطرشلا سيئر نيب لاتقلا عقوو «شيجلا

 فنعو» هاشلا رمألا اذه ءاسف ءاهيف نينكاسلا برعلاو

 مسلا عرجتو هراد ىلإ ريخألا هجوتف «هتطرش سيئر
 ناغفألا سوفن يف لمألا ةثداحلا هذه تئعب دقو .تامو

 .«ناهفصأ يلاهأ يف سأيلاو

 ءطحقلا اهيف عاشف ءرهشأ ةعست راصحلا رمتسا

 فيغر رعس غلبو» اعوج فالآ ةدع اهلهأ نم كلهو

 دتشا» ًاعيشف ًاعيشو «تايفرشأ ةسمخ وأ ةعبرآ زبخلا
 مسقأو يف رشاب حمقلا ةبح تعيب ىتح ءالغلاو طحقلا
 .«ًاناموت نيرشعب رامحلا ةيصخ اورتشا مهنأ ريثكلا

 ءططقلاو بالكلا محل نولكأي ةنيدملا لهأ ذخأ»و

 ءاهولكأو ءاملاب اهولغف ةميقلا دولجلا ىلإ اودمع مث

 ناسنإلا محل ىلإ اوؤجل اهنم مهديب ام لك اوذفنتسا املف

 ؛اهلكأيل ةزانجلا ىلع عزانتي ضعبلا ناك ىتح .هولكأف

 ىتح ءاولكأيل مهضعب نولتقي اوذخأ نأ رمألا مهب غلبو

 ةهالا/

 ذاقنإ مهدحأ دارأ اذإو .هالكأو امهنبا التق امأو بأ نأ

 راص ةنيدملا نم جرخو ديدشلا ءالبلا اذه نم هسفن

 . «ناغفألا فويسل ًامعط

 اهيف ءالبلا شاع سيسق ذئنيح ناهفصأ فصو دقو

 «نيماوت ٠١ زرلا ّنم «نيماوت 8 حمقلا ْنَم غلب :هلوقب

 ٠٠١ جاجدلا ةضيب رعس غلبو «ًاناموت ١١؟ ةنمسلا نم

 راقبألاو منغلا نم ءيش ةنيدملا يف قبي ملو .رانيد

 ريمحلا محل لكأ ىلإ اهلهأ رطضاف لبإلاو لويخلاو
 نولكأي اوذخأ مث . . .نيناموتب دحاولا نملا عيب ثيح

 تاناويحلا تالضفو دولجلاو ططقلاو بالكلا

 غلبو «مهيديأ يف عقي ناويح لكو ةميدقلا ةيذحألاو

 «ةتيملا هتخأ ييدث عطق ىلإ باش رطضا نأ ًادح عوجلا

 مهوقلسي نأ دعب مهئانبأ لكأ ىلإ سانلا نم ديدعلا أجلو

 .مهووشي وأ

 ةدوعلل هدادعتسا ىدبأ دق كلذ لبق دومحم ناكو

 اهئراوتيل نامركو ناسارخو راهدنق هل ىطعت» نأ طرشب

 نيسح ناطلس هاشلا هنبا نم جوزيو «هدعب نم هؤانبأ
 باوج ناكو «ًادقن ناموت فلأ نيسمخ غلبم هيلإ عفدّيو

 . هتنبا جاوز ادع ام طورشلا لبقي هنأ هاشلا

 هاشلا لسرأ» راصحلا ةأطو تدتشا نأ دعب نكلو

 هلوبق هيف هغلبي دومحم ريمألا ىلإ ًاباتك نيسح ناطلس

 كل قبي مل :ًالئاق دومحم هيلع درف «ةقباسلا هتابلط لكب

 . «هنع يل لزانتت نأ نكمي ءيش

 ىلع تحرتقا ةعامج نأ هابتنالل تفلملا رمألاو

 نكلو .ناغفألا موجه ءانثأ ناهفصأ رداغي نأ هاشلا

 اذه لعلو .هذيفنت مدعو كلذ ةلقرع ىلإ ىعس ضعبلا
 . ًاديفم ناكل حجني نأ هل ردق ول «لمعلا

 ًاديؤم ناك يذلا يجيهاللا نيزح لوقي كلذ يفو

 يضتقت تقولا كلذ يف ةحلصملا تناك» :يأرلا اذهل

 هرودقمب ناكو «ةمواقملل لاجم قبي مل ذإ «هاشلا ليحر

 نوكي نلو ...هئارمأو هتيشاحو هنئازخب لحري نأ

 هاشلا ليحر دعب ناهفصأ ىلع زيكرتلا ودعلا رودقمب

 ناهفصأ لهأ لواحيسو ؛هلاح ريبدتب متهيسو ءاهنم



 ها/8

 ًالح ناك لاح ةيأ ىلعو . . .ةروص يأب هنم صلختلا

 نم ىصحت ال يتلا دادعألا هذه كاله نود لوحي ًاعجان

 هنود لاح نأ دعب «ءنوكي نأ هل ردقي مل نكلو «سانلا

 .؟عقو ام عقوف صاخشألا ضعب

 دومحمو ةأشلا ءاقل

 يلاهأ نم فالآلا تارشع راثف «هتياغ رمألا غلب

 ىدل نكي ملو .ةلودلا رقم وحن اوهجوتو ناهفصأ
 مل» مايألا كلت يفو .ماعطلا نم ءيش مكاحلا زاهجلا

 عزوو مهل اهرحنف ؛لبإلا نم ةثالث نم رثكأ هاشلل قبي
 سانلل لاقو .«ةعماد نيعب اعدو ىلص مث .مهنيب اهمحل

 شرعو جات نع ليقتسأ نأ ةيهلإلا ةدارإلا تءاش دقل»

 جرخ يلاتلا مويلا يفو . . .ناغفألا ىلإ امهملسأو ناريإ

 مدقو ءارمألا نم ةعامجو سراف ةئامثالث يف ةنيدملا نم

 سرحلا مهفقوأ هنم اويرتقا ملف «ناغفألا ركسعم ىلع

 لب ًامئان نكي مل ةقيقحلا يفو .مئان دومحم نأ ةجحب

 رهظ ىلع ءاقبلا ىلإ هاشلا رطضاف «كلذ لعفي نأ دمعت

 لخدأ مث ,.ةعاس فصن نم رثكأ سمشلا تحت هداوج

 ةبتع هاشلا هلابقتسا يف ريخألا زواجتي ملو .دومحم ىلع
 يف هاشلا عم حفاصتو هتلود لاجرب فقوف ناويدلا

 .«ناويدلا

 هباجأف ؛مكيلع مالسلا :هلوقب هاشلا هيلع مّلس»

 نع هرظن عفري نأ نود .مالسلا مكيلعو :دومحم

 هليدنم جرخأو هينيع يف هلبقو هاشلا هقناعف ضرألا

 ريدقتلا ينم عزتنا دقل : الئاق دومحم سأر ىلع هعضوو

 :هأنه مث .امهل ًاقئال كارآو ناريإ شرعو جات يلزألا

 تنك نآلا ىتح :الئاق دومحمو هتلود لاجر ىلإ تفتلاو
 ريمألل ناريإ شرع جات نآلا  تيطعأ دقو .ناريإ كلم

 ءيج مث .«مكيلعو يلع كلم نآلا دعب وهف ءهدومحم

 هذه تناكو .الوأ دومحم برشن ةليجرنلاو ةوهقلاب
 .ه78١١ ماع نم مرحم ١7 ةعمجلا موي يف ةثداحلا

 نامأ ناطلسلا هشيج دئاق ىلإ هرماوأ دومحم ردصأ

 لخدف .ناغفألا نم فالآ ةرشع يف ةنيدملا لوخدب هللا

 دومحم لخد مرحم ١5 يفو .يكلملا رصقلا لتحاو

 نويوفصلا

 . . هللا هللا : نوحيصي اوناك نيذلا هدونج هعمو ةنيدملا

 رصق يف لزنو» «ضوح زاهج» باب نم رصقلا لخد مث

 ةيانب قيرط نع نيسح ناطلس هاشلا ذجأو (نوتس لبج)

 نوردنأ) ب ةفورعملا (ةناخ هينآ) ةيانب ىلإ (غاب راهج)

 . «اهيف نكسأف (فرشأ

 «ةنس ةرشع يتنثا نع هرمع ديزي ال كلم فلخ موي

 ةيوفصلا ةلودلا سسأف (405) ليعامسإ هاشلا وهو

 نيسح ناطلس هاشلا فلخ ريسي نآلا وهو ؛ةميظعلا

 ملستسيل ةنس نيتسلاو نيسمخلا نيب هرمع حوارتي يذلا

 . ةنس ١9 هرمع زواجت ال ىناغفأ باشل

 بهنلاو لتقلا

 فلأ نيسمخ برحلا يف لتق دومحم نأ ركُذ

 ناهفصأ لهأ نم ءالغلاو طحقلا رثإ تامو . صخش

 نيذلا شابلزقلا ءارمأ لتق» كلذ ىلإ ةفاضإو .فلأ ةئام

 دالوأ لتقو مهضارعتسال مهتوعد دعب ١١4 مهددع ناك

 رمأو .«ًاصخش ٠١ اوناكو مهريغصو مهريبك نييوفصلا

 اهين تيقلأ ىتلا ةقيدحلا طسو هاشلا ريرمتب دومحم

 نم حبذ كلذ ىلإ ةفاضإو ءاهدهاشيل شابلزقلا داسجأ

 ,مهل اهدعأ ةبدأم يف جاعنلا حبذك فالآ ةثالث شابلزقلا

 كلذكو .هاشلا رصق ءازإ اهضعب قوف مهداسجأب ىقلأو

 «لاملا نم غلبم عفدب شابلزقلا نم لجر لك بلاط»
 حلفأ دقو . هتنازخ يف هب ظفتحيل ةوقلاب مهنم هعزتناو

 دامتعا لعف امك «قيرطلا اذه نع هسفن ذاقنإ يف مهضعب

 عفد لباقم هسفن ذقنأ نيح (مظعألا ردصلا) ةلودلا

 . ناموت فلأ نيعبس

 ءاليتسالل عئارذلا مهسفنأل نوعدتبي ناغفألا ناكو

 ردصلا) ناخ هللا نامأ عمج ًالثمف ؛لاومألا ىلع
 يف ناموت فلأ نيعست شابلزقلا نم (دومحمل مظعألا

 ةليلو ًاموي هيلجر نم هقلعف كلذ ىلع يناغفألا فرشأ

 .هدنع ام لك هنم عزتنا ىتح

 فالآ ةعبرأ اهيف دجوف هاشلا ةنازخ دومحم حتف



 نويوفصلا

 ةسيفن ةشمقأو ءىلآلو ةريثك ةميرك ًاراجحأو ًأدقن ناموت

 ببسلاو . ةنيزلا نم عاونأو ,ةضفلا وأ بهذلاب ةزرطم

 ىلإ فاضأ دق ناك هاشلا نأ وه نئازخلا ىف دقنلا ةلق ىف

 ةرتف لاوطم هنم لكل ةيبهذ ككس ةثالث دنجلا بتاور

 مهتايونعم عفر ليبس يف رهشأ 4 تقرغتسا يتلا راصحلا

 .لاتقلا ىلع مهعيجشتو

 ريعشلا لذب

 ةرصاحم تحت مركلاو ءاخسلا اذه ناك ةقيقحلا يف

 ىقترم غلبت امنيح ةبادلل ريعشلا لذب ةباثمب ناغفألا

 لمحلاب مهباود نويورقلا دهجي ىرقلا يفف يعض

 .ةيفاكلا ةيانعلا اهب اونتعي نأ نود ةنسلا لاوط لاقثألاو

 ًابعص ىقترم مهقيرط يف نولصيو نورفاسي نيح مهنكلو

 ولو (دعصاو ريعشلا لك» : نأ كلذ ىنعمو «فلعلاو

 نأ كب ىرحألا ناك :اهبحاصل تلاقل «ناسل ةبادلل ناك

 كلاسملا دوعص يل ىنستيل «ةنسلا لوط اذكه ينمعطت

 نإف نآلا امأ ءباعصلا زايتجا ىلع ىوقألو .«ةرعولا

 هل نّيعو ءرصقلا نم صاخ ناكم يف هاشلا نكسأ

 . ثالث هئاسن نم ىطعأو .ءناموت ٠ انوه

 .رودلا تلخ املو» اهلهأ نم ناهفصأ ةنيدم تغرف

 فلأ نيثالث عم ناغفألا نم ريثكلا راهدنق نم مدقُتسا

 .اريعب فلأ ىف ناهفصأ ىلإ ناتسناغفأ

 رمأو .ةيمسر ةروصب ًاناطلس هسفن دومحم نلعأو

 : يلاتلا لكشلاب ميسارملا يف ةفلتخملا تاقبطلا كارتشاب

 :ةثلاثلا ؛ةنسلا لهأ :ةيناثلا ,ناغفألا :ىلوألا ةقبطلا

 :ةسماخلا ءدونهلا :ةعبارلا ءىراصنلاو نمرألا

 ةعامج :ةعباسلا .دوهيلا :ةسداسلا «سوجملا

 . ةضفارلا

 نيوزق حتف

 نيوزق حتفل هجوتلاب هللا نامأ ناطلسلا دومحم رمأ

 هس/5ة

 هليخ رفاوح تحت داجسلا شرفب نيوزق لهأ هلبقتساف
 .هدونج ليخو

 لهأ نم ناموت فلأ نيرشع اوبلط ناغفألا نكلو

 نامأ مهنع ىفعف «ناموت فالآ ةتس اوعمجف «نيوزق

 عقو بلطال اذهل ناكو ةاتف نيتسب مهبلاط» هنكلو هللا

 ةابج نيوزق لهأ ىلإ هللا نامأ لسرأو .«مهيلع بعص

 ميلستب عارسإلاب مهنوبلاطيو ررقملا لاملا نوعمجي
 ىتم ىلإ نيوزق لهأ اي :ةابجلا سيئر لاقو .تايتفلا

 ماعطلاو لاملا مويلا انيلإ اولسرت مل اذإ ؟اننوعدخت

 لجر هيلإ ىربناف . ًاعيمج مكلتقنس اننإف «تايتفلاو
 نمو متنأ بالكلا امنإ «ًابالك انسل :ًالئاق عاجش

 لجرلا اذه نكلو ؛«هفيس ىلإ يباجلا ردايف .مكلسرأ
 هتماه ىلع ىوهو هفيس لتساو هقبسف هنم فخأ ناك

 لوبطلا نوعرقي نيوزق لهأ ذخأو .نيفصن اهقلفف

 نم لتقف ...ناغفألا اوبراحيلو مهلاجر ارعمجيل
 يف نيوزق نم هللا نامأ بحسناو «لجر ٠١٠١١ ناغفألا

 يتلا ناغفألا لاومأ تغلب دقو .هلاجر نم ةئامتس

 نيب ناموت فلأ نيئالث نيوزق نم مهرارف نيح اهوكرت
 .2نيعو دقن

 سانلا لاومأ ةرداصم

 تامارغلا رادقم دومحم ددح .«ناهفصأ حتف دعب

 نمرألا تلمش دقو ءاهعفد ةفئاط لك ىلع بجوتي يتلا

 نمرألا نم ذخأ دقف .دونهلاو نيملسملاو نييبوروألاو

 ىتح مهكرتي ملو «تالاوحلا ىوس ًادقن ناموت فلأ ٠

 .ناموت فلأ 07” اوعفد

 «دونهلا ةمارغ رادقم ناموت فلأ 75 دومحم ددحو

 تتشف ؛«يقابلا نع اوزجعو ًافلأ نيرشع اهنم اوعفدف

 ىتح مهيلع رمألا دتشاو ءقزمم لك مهقزمو ؛مهلمش
 . مسلا عرجتب مهسفنأ لتق ىلإ مهضعب رطضا

 ناموت فلأ 50 نييدنلوهلا نم ضرتقا دق هاشلا ناك

 ١90,0٠٠ اهتميق رهاوج لباقملا يف مهدنع نهرو
 نم بلطو ءرهاوجلا هذه دومحم رداصف «ناموت

 مهدهج اولذبف ءضرقك ناموت فلأ ٠١ نييدنلوهلا



 هم.

 سيئر ناغفألا ذخأف ءهل هودؤي ملف ءىرخأ ناموت فلأ

 ةيقب اوملستي يك سارحلا اوعضوو ةيدنلوهلا ةكرشلا

 تذخأ يتلا تامارغلا عومجم غلب دقو .ًافلأ نيثالثلا

 ١75 ةماع مهنم ذخأ ام عومجمو ناموت فلأ ١ مهنم

 .ناموت فلأ

 ناموت فالآ ةعبرأ يزيلجنإلا ليكولا نم اوذخأو

 .اناموت نيتس نييسنرفلا سيئر ٌمّرَعَو .ناموت فالآ ةعبس

 اوحتفف .ناهفصأ نم يزاريشلا رظن جاحلا برهو

 هتسب ردقي امب نيعو دقن نم اهيف ام اورداصو هترجح
 نيب تحوارت سانلا ىلع تامارغ اوضرفو .ناموت فالآ

 لاومألا هذه دومحم لسرأ دقو .ناموت فلأو نيسمخ

 .دمحم رون عم ىلوألا «تاعفد ثاللث ىلع راهدنق ىلإ

 تاداسلا دالوأ لتق

 ءارمألا لتق ىلإ دومحم دمع مكحلا نم نيتنس دعبلا
 نيثالثو ةثالث اوناكو ؛هسبح يف اوناك نيذلا نييوفصلا

 يف هباصأ اسم نأ بيرغلا نمو .ريبكو ريغص نيب ًاسفن
 ىتح هتاراذق لكأيو صخش لك متشي ذخأف ةليللا سفن

 .2لاحلا هذه ىلع تام

 هيخأ نبا ىلإ يناغفألا دومحم دعب مكحلا لآ

 هذه مكح قيطي نكي مل يناريإلا بعشلا نكلو .فرشأ
 . ةرئاجلا ةقرفلا

 مث نمو ةيناغفألا ةموكحلا عم فيكتلا عطتسي ملو

 لتقو لالتحالا ةعراقم ىلإ ىلوألا مايألا ذنم رداب

 هاشلا ناك اذإو .ناريإ يحاون عيمج يف ناغفألا

 ناعتسا دق (نيسح ناطلس هاشلا نبا) ىناثلا بسامهط

 هلا نلجت ل كلت هتنايعتا قاف" ةماشعلا ةلودلاو اهسررت
 لالتحا ىلإ نوينامثعلاو سورلا رداب ثيح ؛تاليولا الإ

 هجوب فوقولل اهودعاسي نأ نود ناريإ برغو لامش
 .ناغفألا

 ناخ يلع حتف تاطاشن تناك لاح ةيأ ىلع نكلو

 نويوفصلا

 ناردنزام تذنأ دق راشفأ يلق ردان هدعبو يراجاقلا

 يف فرشأ مْرُه ثيح يناغفألا لالتحالا نم ناسارخو

 برهف (ه57١١) يلق ردان شيجب هئاقل دعب (ناغماد)

 (رال) قيرط نع بره (ناقرز) ةميزه دعبو «سراف ىلإ

 ةراحلا قطانملا كلت ىفو» ناتسجولبو «نامرك) ىلإ

 قيرط كلام رخأ عب ادحاو هلع قرف" جاوقألا.تدحا

 «هتئيشمو هللا ريدقتب ريبك عمج مهنم قرغ دقو رحبلا
 ءاسحإلا لحاوس لصو نمم ليلقلا الإ مهنم جني ملو
 بحاص دلاخ ينب خيش كسمأو .دنسلا يحاونو ناممعو

 داع هنكلو .مهلتقب رمأ مث مهنم هيلإ لصو نم ءاسحإلا

 يف مهقلطأو مهلامو مهبايث نم مهدرجو مهنع افعف
 لاوحأ باتك بحاص) يسفنب تيأر دقو .ءارحصلا

 «فرشألا خأ نبا نامع لحاوس تلصو نيح (نيزح

 دادادخ رال مكاحو ءاماع نورشع رمعلا نم هل ناكو

 امهفاتكأ ىلع نالمحي ناغفألا ءارمأ رابك نم وهو .ءناخ

 . طقسم ةنيدم يف تويبلا ىلإ ءاملا

 هللا دبع نبا هآرف ءابراه ريسلا ذغي فرشأ ناك

 عطقو هلتقف .هباحصأ نم نينثا عم يجولبلا يهوربلا
 اهلسرأو همصعم ىلع تناك ساملا ةعطق ذخأ مث هسأر

 هاشلا داعأف ءبسامهط هاشلا ىلإ سأرلا عم

 .«ةعلخ اهعمو هيلإ ساملألا ةعطق (بسامهط)»

 ةلودلا تيبثت يناثلا بسامهط هاشال عطتسي مل
 يذلا يلق ردان تاحوتف تمهاسو .ىرخأ ةرم ةيوفصلا

 ال هل بسانم عضو قلخ يف (يلق بسامهط) ب بقل

 دعبو يراجاقلا ناخ يلع حتف هسفانمل هتلازإ دعب اميس

 بايث هسبلأ ىتح يناتسيسلا دومحم كلملا لذأ نأ
 سس سنع ساب انما ءاقو .هلتق مث شيواردلا

 ىلإ بسامهط هاشلا اعد اريخأو .ناخ يلع حتف نب ناخ

 هحضفف هنونجو هاشلا لَّبَح نيرضاحلا ىرأف برشلا

 هجات علخ ىلإ يلاتلا مويلا يف رطضا ثيحب كلذب

 بسامهط ملخو ءهعفرو ردان هلبقف ءردان مامأ هئاقلإو

 ازريم سابع ريغصلا هنبا شرعلا ىلع سلجأو كلملا نم
 قلعف هدهم يف لازي ال ناكو «ثلاثلا سابع هاشلا مساب

 .(ه44١١ ماع لوألا عيبر 5) دهملا ىلع جاتلا



 نويوفصلا

 يعامتجالاو يداصتقالا عضولا جذدومن

 ناريإ داس يذلا يداصتقالا عضولا ىلع علطن يكل

 ةنيدم تناك دقف . كلذل جذومن ىلإ ريشن نأ يفكي كاذنآ

 ءىناومو زاريشو ناهفصأ نيب ًايراجت ًازكرم (رال)

 ةيوفصلا ةوقلا دهع يف ريبكلا اهراهدزا ناكو «بونجلا
 الو «ةريبكلا مهتراجتل ًازكرم نوريثكلا اهذختي نأل ًاببس

 تحبصأ اهنكلو .كانه ةفورعملا ةيدنلوهلا ةراجتلا اميس

 «تاراغلل ةضرع ةريصق ةرتف يفو ناهفصأ طوقس دعب

 نم اوجرخأو جولبلاو ناغفألا قرطلا عاطق اهمجاه ثيح

 ردقي ام عئاضبلا نم اهدحو ةيدنلوهلا ةراجتلا تاعدوتسم

 «ثادحألا كلت نم ةرتف دعبو .ةريل فلأ نيرشعب

 ةيراجتلا ةنيدملا هذه عاضوأ يجيهاللا نيزح فصو

 :لاقف ١١40( ماع يلاوح) ةمهملا

 تناك ذإ «سؤبلا نم اهتياغ عاضوألا غلبت رال يف»

 اهمكاحب تيلتبا مث «قباسلا اهمكاح تارداصمب ةالتبم
 مدخلا ىوس دنجلا نم ةئامعبرأ هقفاري يذلا ديدجلا

 سانلا نم عمجت ةيمويلا هتاقفن نأ بيرغلاو ؛ةيشاحلاو

 نمألا مادعناو ةنيدملا يف بارخلا ةرثكلو .موي لك يف

 ءراعسألا تعفتراو عئاضبلا لوصو اهنع عطقنا اهيف

 ًافورظ اهيف تيقب يتلا ةلقلا شيعتو «ةمعطألا تردنو

 ةدشلا هشيجو مكاحلا كلسيو .سؤبلاو رسعلا يف ةياغ

 دعل رخآ رمأ اهيلإ مدق دقو . سانلا نم مهتاجاح ذخأ يف

 .هيلع أافراعتم ناك ام فاعضأ اهيلع ضرفف اهليخن

 ضرف دق نكي مل ًاجارخ رجشلا عاونأ رئاس ىلع ضرفو
 هل ثعبت نأ ةلئاع لك ىلع اهمكاح ضرفو . . . لبق نم

 هذهب عمج دقو هباكر يف مدخيل هتدع لماكب اهنم الجر

 ملو نيرخآ فالآ ةثالثب بلاطيو لجر فلأ ةقيرطلا

 ًاعرذ نويراللا قاض فورظلا هذه لشم يفو

 نييراللا صقني نكي ملو ءهلامعو مهمكاح تافرصتب
 مكاحلا نأ هردقو هللا ءاضق نمو . . .ةماهشلاو ةعاجشلا

 لواحف .هبحسو هبرضب رمأو ةنيدملا ةطرش سيئر نجس

 ىتح .«ىودج نود نكلو هقالطإل يعسلا سانلا ضعب

 هم

 يسفنب (يجيهاللا نيزح) تيعس دقو هجورخ نم اوسئي
 . ةفلتخم عئارذل ضفري ناك هنكلو هقالطإل مكاحلا ىدل
 اذه سبح نأ هل تركذو «هيلإ ًاليوط تثدحت موي تاذو

 هب تلز امو ءرومألا داسفو ةنتفلا ىلع ثعبي صخشلا

 لب ةنيدملا يف ىقبي ال نأ طرشب هحارس قلطأ ىتح

 رمألا ىلع ةطرشلا سيئر قفاوف «زاجحلا ىلإ لحري
 مهو هقالطإ ىلع مدنف داع مكاحلا نكلو ليحرلل أيهتو

 ةطرشلا سيئر لوح سانلا عمتجاف «ةيناث هسبحب
 مجاه حابصلا دنعو ؛مكاحلا ةهجاومل اودعتساو

 ةيرائلا تارايعلا تقلطناو ءمكاحلا راد عيمجلا

 .همدخ نم ددع عم مكاحلا لتقف ةجضلا تعفتراو

 .2...هدنج لمش قرفتو

 ءاهرسأب ناريإ تداس يتلا فورظلا هذه لثم يف

 هلابقتسال لب ؛روتاتكد يأب لوبقلل نيدعتسم سانلا ناك

 نم ةعرقلا تناك فورظلا هذه لثم يفو ء«مهبولقب

 . يردانلا فيسلا بيصن

 شيجلا ىلع رصتناو دادغب ردان حتف نأ دعبف
 يبأ ربق يف هنفدو اشاب نامثع هدئاق لتقو ينامثعلا

 مث «رتشوشو دابآ مرخ قيرط نع زاريش ىلإ مدق « ةفينح
 ىف تاباختنالل ًاسلجم دقع اهدعبو ؛نادمه ىلإ بهذ

 مكلك :لاق سلجعملا داقعنا دعبو» (ناغم تشد) لهس

 هرودقمب سيلو هل لقع ال بسامهط هاشلا نأ نوملعت

 . مكحلاب قيلي الو ريغص هنبا نأ ًاضيأ نوملعتو ءمكحلا
 ىرأ الو :لاق مث رخآ دعب ًادحاو ةبعصلا رومألا ددع مث

 نورضاحلا هرقأو .يريغ ًابسانم ًاصخش رمألا اذهل

 ضعب ادع ام ,مهحاورأ ىلع ًافوخ هيأر ىلع ًاعيمج
 دقو .يشاب الملا نيسح دمحم ريم مهنمو صاخشألا

 .«نورخآ برهو مهنكامأ يف ءالؤه ضعب لتق

 اهيلع قّلعو هه148١١ ماع يف ةثداحلا هذه تعقو

 نورخآ اهيلع قلعو (عقو اميف ريخلا) لوقلاب ضعبلا
 رمأ ةباهن ماعلا اذه يف ناكو .(عقو اميف ريخ ال) ب

 سرلج) ه405 ماع نم مهرمأ رمتسا دقو .نييوفصلا

 )١١548( ماعلا اذه ىتح (شرعلا ىلع ليعامسإ هاشلا

 .(نويوفص) ةملك يواست يهو امامت ةنس 747 يأ



 هم"

 نأ ركُذ هنباو يناثلا بسامهط هاشلا ةياهن نأش ىفو

 ركُذو ءازريم يلق اضر هنبا ىلإ امهرمأ لكوأ هاش رات

 دعب امهلتقي نأ ءافخلا يف هنبال ىصوأ ردان نأ ًاضيأ

 . هليحر

 برهلاب ركفف «هب داري ام بسامهط هاشلا كردأو

 يف قلطنا مث ءديصلاب عرذتف كالهلا نم هيجني هلعل
 ناخ نيسح دمحم ديب هتسارح رمأ ناكو ءءارحصلا

 رمأب لتق مث ؛هيلع ضبقلا يقلأو «هنع ربخأف يراجاقلا

 هاشلا دسج لسرأو رئب يف هنباب يقلأو ازريم يلق اضر نم

 ثلاثلا سابع هاشلا دسج جرخأ مث دهشم ىلإ بسامهط

 . اهبرقب نفدو رئبلا نم (بسامهط نبا)

 نبالاو بألا لتق يذلا ازريم يلق اضر نأ بيجعلاو

 ناكو ؛يوقلا هيبأ دي ىلع هانيع تلمٌُس دق ؛نيئيكسملا

 ةداق دمع ثيح «(ردان) هسفن بألا لتقل ةمدقم كلذ

 ىلإ هدسجب اوثعبو «ناجوق حتف يف هلتق ىلإ ردان شيج

 نم نييوفصلا كولملا رخآ دسج لقنت امكو .دهشم
 اي اوربتعاف . . .نولقانلا لقنت كلذك ء«ناكم ىلإ ناكم

 .راصبألا يلوأ

 طوقسلا بابرأ

 يف تاعبتلا ءاقلإ ىلإ ةداع نوؤجلي سانلا ناك

 ةعيبطلا لماوع قتاع ىلع ةمهملا ةيخيراتلا ثداوحلا

 ءاقلإ يف ثدح امك .كلذ هباش امو ةعيبطلا بضغو

 ىلع ةيسداقلا ةكرعم يف نييناساسلا ةميزه يف ةعبتلا

 ررض يفو برعلا بناج ىلإ تناك يتلا ةديدشلا حيرلا
 دمأ ذنم فصعت تناك حيرلا هذه نأ لاحلاو «نييناريإلا

 مورلاو ناريإ بورحو نيبوج مارهب درمت نمز يف ديعب

 . هيوريشو زيوربو ورسخ نمزو تارفلاو ةلجد ناضيفو

 نامركو ناسارخ ىلع زغلا تالمح ىف ثدح امكو

 ضعبلا اهازع ثيح 0586 ماع رولا ةلودلا طوقسو

 ىف لاق ىنامركلا لضفأ نأ لاحلاو «ةيوامس ةثداح ىلإ

 طقاس:كلملا اذه نأ ةريصبلا بابرأ ىري» :تقولا كلذ

 .«طباه ةلودلا هذه مجنو

 ًامجنم نأ لقني نامرك ىلع ناخ دمحم ةلمح يفو

 نويوفصلا

 يلع فطل ريصمو نامرك حتفل ًانيعم ًاموي ددح دق ناك

 هيلع مكحف «مايأب حتفلا لبق ريخألل رمألا غلبأو ناخ

 شيج هذقنيسف لاق اميف قدص اذإ :لاقو سيحلاب

 . تومي ىتح نجسلا ىف ىقبيسف ًابذاك ناك نإو راجاقلا

 عوبلا يس ديقكي امي هدنع ماعطو هامل يما دق ناكر

 مجنملا هب ربخأ ام نوكي نأ ردقلا ءاشو .دوعوملا

 . احيحص
2. 

 «موجنلا هب ربخت امب مجنملا لوق رربن نأ يغبني الو
 ريصم نوكيس ىرت اي اذامف «هتريصيب رمألا ىأر هنأل

 نود نامرك يف نيرصاحملا سانلا نم فالآلا تارشع

 باوبألاو ناخ دمحم اقآ شيج مهءازإو ءماعط الو ءام

 !ًافورعم ريصملا نوكيس يعيبطلا نم ؟همامأ ةحتفم

 لثم ناهفصأ يف ثدح دقل . .؟مجنملا لوقي اذام

 مهلدأ» ه4 ماع يف هنأ يور دقف تاعقوتلا هذه

 ءسمشلا ىري نأ صخشلا رودقمب دعي مل ىتح وجلا

 ةدعل كلذ رركتو ؛مدلا نم رحبك ناهفصأ قفأ حبصأو

 ىلإ نارهط نم نيسح ناطلس هاشلا لصو نيحو - مايأ
 نومجنملا رسفف .رانلاك ءارمح مويغ هتطاحأ ناهفصأ

 .ناهفصأ يف يرجتس ءامدلا نم ًالويس نأب كلذ

 سمشلا صرق رمتسا» هنأ ةمانسرافلا بحاص لقنيو

 ىأرف .مدلا ةعطقك ناهفصأ ىلع ٌملطي نيرهشل

 ذخأو ءامدلا ةقارإ ىلع ةمالع كلذ ىف نومجنملا

 ةبوتلا ىلإ سانلا نوعدي مئامعلا تانفأ و ءاملعلا

 تبغرو «ةنيدملا نم تارهاعلا ءاسنلا تدرطو ءةبانإلاو

 . «ايندلا نع سانلا بولق

 امنإ ؛تارهاعلا بنذ نكي مل بنذلا نأ ةقيقحلا يف

 هاشلا اعد» نأ ذنم ةيوفصلا ةلودلا سمش تمهلدا

 نأ بجي :هل لاقو هسلجم ىلإ ناخ يلع خيشلا ناميلس

 خيشلا لاقف . يلثم برشتف يعبط قفاوي امب كعبط ريغت
 ربك يضتقي امنيب «بابشلا قفاوي بارشلا :ناخ يلع
 هانشلا هل لاق . يرمع قفاري امب فرصتأ نأ ينم نسلا

 خيشلا رطضاو .ًاسأك يعم برشت نأ دب ال :ناميلس

 دقفف كلذ هتداع نم نكي ملو «برشلا ىلإ نيكسملا



 نويوفصلا

 هاشلا كحضو .قيلي ال امب فرصتو هلقع ىلع ةرطيسلا

 فيك ميظعلا ريزولا اودهاشيل هطالب ىلإ هلاجر بلطو
 داع نيحو .هراد ىلإ هلمحو هتيحل قلحب رمأ مث . عنصي

 . ةرازولا نم هتلاقتسا مدق .هل لصح امب ملعو هيعو ىلإ

 ةيقرشلا روغنتلا

 يقيقح معد دوجو مدع ىلإ ريشت ةريثك لئالد ةمث

 روغثلا ولخو ءاهبعش لبق نم ةيوفصلا ةلودلل قداصو

 ءالؤه ءادأ مدع وأ .«نيعفادملا نم ناريإل ةيقرشلا

 .يغبني امك مهبجاول نيعفادملا

 ىنسحلاب نيتشدارزلا ةلماعم مدع نأ ركذلاب ريدجلاو

 يف هراثآ رهظت تأدب تارتفلا كلت يف دزيو نامرك يف

 .دومحم بناج ىلإ ءالؤه فقو ثيح «تقولا اذه

 دقف .يتشدارزلا ناطلسلا هللا رصن مهزربأ نم ناكو

 نم هاشلا ةرصنل تمدق يتلا تاوقلل ريخألا ىدصت

 زاريش حتف يفو .قزمم رش اهقزمو ناتسرلو ناذمه

 ًاجوفو ناغفألا نم ًاجوف زاريش لالتحال دومحم لسرأ»

 ينامركلا ناطلسلا هللا رصن ةدايقب نامرك تشدارز نم

 حرجف .يراهدنقلا ناخ تسدربز يف ةرامإلا لعجو

 . «زاريش لالتحا مت نكلو ؛ةلمحلا يف ناخ هللا رصن

 لب .«مهدحو *رييتس ةدارزلا عم كولسلا اذه نكي ملو

 نيملسملا ىلإ دتماو مهريغ ةريخألا تارتفلا يف لمش

 اهاري يتلا هتاداقتعاو هءارآ رهظي نم لك ناكف

 نويوفصلا ناك نأ دعبف .نويفوصلا ءالؤه نمو .مهيلع

 نآلا ةفئاطلا هذه تحبصأ «ةيفوصلا ةدئام ىلع نوتاتقي

 . نيبصعتملا تاءادتعاو مهليكنتل ةضرع

 دمحم انالوم ةصق ركذن يرجي ناك ام ةلثمأ نمو

 ناطلس هاشلا نمز يف جرخأ دقف «فراعو ميكح وهو

 يف ةياغ سقطلا ناكو هتلئاع دارفأ عم ناهفصأ نم نيسح

 ماعطلا مادعناو دربلا لمحت لافطألا عطتسي ملف «دربلا

 هممل؟

 تاموكحلا ةياهن

 ضارعأ نإف ءاهلجأ ىلإ تاموكحلا لصت امنيح
 ىفف .اهيف رهظت طاطحنالاو طوقسلا لماوعو داسفلا

 هد لكس يظت لها رعألا تع تارت رمل ةلودلا
 لوحت نأ ذنم ةلودلا يف فعضلا ناب دقو . يفص هاشلا

 سانأ ىلإ ةئيللا ةايحلا نوفلأي ال نينشخ- سانأ نم اهلهأ
 ىلإ مهمه نوفرصيو ؛وهللاو فرتلا لئاسو نع نوثحبي
 .وهللا سلاجم ةماقإو مهلويخو مهئاسن نييزت

 طوقس ىلإ تدأ ىتلا ةمهملا بابسألا ىلإ ةفاضإف

 ةيداصتقالا بابسألا ًاضيأ ركذن نأ دب ال «نييوفصلا

 نأ ودبيو .تاورثلل لوؤسماللا قافنإلاو خذبلا جئاتنو

 مكح يف مهوقبس نمم مهفالسأ ضرمب اولتبا نييوفصلا
 مهذوخو مهعورد بهذلاب نوزرطي اوذخأ امنيح ناريإ

 نوئيزيو سوماجلا دولج نم ةعونصملا مهتاعبقو
 :لاق امنيح ًاقحم ناك ندراش لعلو .رهاوجلاب مهفويس

 ناريإ شيج يف ةمكحتسملا رهاظملا هذه يضقت فوس»

 شيع ذأ تيك نارام كريما امف .«شيجلا اذه ىلع

 ناهفصأ ءاينغأو تايلامكلاو رهاظملاب متهملا شابلزقلا

 نيحو «ةافحلا نييناغفألا هجوب دومصلا اويعطتسي مل

 نولخدي اوذخأ ناهفصأ ةنيدم ناغفألا ءالؤه لخد

 ةايحلا اوقراف ًاصاخشأ اهيف نودجي اوناكف تويبلا

 يذلا لوألا مويلا يفو . بهذلاب ةزرطم ةيطغأ مهيلعو

 لايل ثالثو مايأ ةثالث ناغفألا لغشنا «برحلا الت

 غلبو «موزهملا شيجلا اهفلخ يتلا ةعتمألا عمجب

 بجعي دومحم ناكو ,؛ناموت فلأ ةثام اهنم دومحم

 وه امو ةعتمألا هذه لثمب لتاقملا شيجلا ىتأي فيك

 ةريئولا دناضولا لمح ىلإ درعجلا وعدي يذلا تسلا
 ؟ةكرعملا ةحاس ىلإ ةحارلا لئاسوو

 ناديم يف رجات تيب يف اورثع ناغفألا ءالؤه سفنو

 ةئام اهنم دحاو لك نزو .سيك رشع ةعبرأ ىلع هاشلا

 ىوس ًاعبط اهلخاد يف نكي ملو رثكأ وأ يزيربت ْنَم
 . يسابعلا بهذلا

 عضرو ء.اهانركذ ينلا تامدقملا لالخ نم



 هع

- 

 ايلج ودبي ء«راهدنق ىلع مهتلمحو شيجلاو شابلزقلا
 حرف سلجم ىلإ نوبهاذ مهنأك اوناك مهنأ ىلوألا ةلهولل

 ةعومجملا تهجوت دقف .ناغفألا لاتق ىلإ سيلو سرعو

 تحت تناكو دومحم لاتقل يناريإلا شيجلا نم ىلوألا

 دنجلا ءالؤه ناكو ءناتسزوخ ىلاو هللا دبع ةدايق

 «بهذلاب ةنيزم ًالويخ نوبكريو ةرخاف ًابايث نودتري

 ركسعم نم اوبرتقا نيح ةنولم ةيلاع ًامايخ اوبصنو
 ةميزهلا ءالؤه بهذلا يدترم بيصن ناكو .ناغفألا

 ناموت فلأ 15 ناغفألا منغف «ىلوألا ةلوجلا يف ةركنملا

 لتاقي يناريإلا شيجلا ناكو . شابلزقلا ركسعم نم ًابهذ
 ..صمحم حمقب نايحألا بلغأ يف نوفتكي ًادونج

 يف مهتيذحأ نوعلخيو . .ةنولملا سيباركلا نودتريو

 مهتعاجش تناكو .عيضت نأ ةيشخ رطملاو نيطلا

 ديب لتاق مهدحأ نأ ىتح «لاثمألل ًابرضم مهتعاطو

 . ةكرعملا يف ىرخألا هدي تعطق نأ دعب ةدحاو

 نيسح ناطلس هاشلا شيج عم ءالؤه انراق ام اذإو

 ناك» :لاق نيح يشعرملا هفصو امك ريخألا اندجو

 ببسب ةليضفلا نع اولخت دق تقولا اذه ىف ءارمألا

 نيا تاع رقع را يبد

 يداصتقالا عدصتلا نأب فارتعالا بجي اذكهو

 ذنم شابلزقلاو تاوقلا يديأ يف ةريبكلا تاورثلا عضوو

 بتاورلاو بصانملا راكتحاو يوفصلا دهعلا طساوأ

 ىلإ رمألا تلصوأ دق تناك دالبلا تاورث ةماع ةروصبو

 .؟'؟ةيوفصلا ةلودلا طوقس ةيمتح

 هاشلا دهع يف ناريإ شيجو ناهفصأ لهأ دعي ملو

 هاشلاو ليعامسإ هاشلا دهع يف اوناك امك نيسح ناطلس

 سابع هاشلا نبا جاوز يف لمعتسا ام نأ : نيحئاسلا دحأ ركذي ١١(

 قيرابألاو سوؤكلاو نوحصلاو يناوألاو قابطألا نم يناثلا

 امل ,هتدهاش ام دهاشأ مل ول ينأ ثيحب ةرثكلا نم ةيبهذلا

 هنأ ندراش لقنيو .ةيمكلا هذهب بهذلا نم ايندلا يف نأ تبسح

 هنأ فيضيو ٠«ساملألا نم سيك ٠٠١ كربط ةعلق يف دهاش

 نع امهدحأ زجح ام نزاخلا نيبو هنيب زوريفلا نم عضو
 .رخآلا

 نويوفصلا

 عيزوت يف نزاوتلا مدع ناك عقاولا يفو «لوألا سابع
 ضعبلا ناك ثيح .رصعلا اذه يف هتياغ غلب دق تاورثلا

 ءرومسلا دولج نم فطاعم عوردلا لدب نودتري

 نوظفتحيو ءةيصجلا نونفلا نم تايأب مهتويب نونيزيو
 ءدورابلا نم الدب ربنعلاو كسملا سايكأب مهنئازخ يف

 «تادراولا نم ًاريبك ًازيح لغشت داوملا هذه تناكو

 نم نورثكي  ءاوسلا ىلع  ءاسنلاو لاجرلا ناكو

 نم بلجي ناك كسملا نأ ندراش ركذيو .اهلامعتسا

 ةيئاودلا هتابكرم نأب فيضيو «نيصلا يف تبتلا لابج
 ةيوقتو بحلا تابغرو ةيسنجلا ةوهشلا جييهتل لمعتست

 .اهريغو ةينبلا

 وه امنإ تايلامكلاب مامتهالاو ننفتلا اذه لكو

 لالخ تعمجت ىتلا ةدودحماللا تاورثلل ةيعيبط ةجيتن

 نود مقسما نم ةيفاخي تاقيط ىدل ةليوط تاونس

 . ؟اذه كل نيأ نم :نوناق كانه نوكي نأ

 يزيراي يناتساب روتكدلا

 ناريإ يف ةيرادإلا تاميسقتلا

 يوفصلا رصعلا لالخ

 سسؤم دهع طساوأ يف ناريإ ةحاسم ةعس تغلب
 (هوال 4017 لوألا ليعامسإ هاشلا ةيوفصلا ةلودلا

 لعلو .هتلت يتلا روصعلا نم يأ يف ًاقلطم هغلبت مل ًادح

 هاشلاو (ه9844 ه0٠87) لوألا بسامهط هاشلا

 اظفتحي نأ اعاطتسا (ه486 94814 ) يناثلا ليعامسإ

 ءامهفلس نمز يف هيلع تناك ام ىلع دودحلاو روغثلاب

 رخاوأ يف ناريإ نم قبي مل ذإ ءامهدعب ريغت رمألا نأ الإ
 هاشلا ةنطلس لئاوأو (ه4940 46 ) دمحم هاشلا دهع

 «ةيلصألا اهيضارأ الإ (ه78١٠ 4465 ) لوألا سابع

 كبزوألاو نيينامثعلا تامجهل اهضرعتل كلذو

 . ةيلخادلا اهعاضوأ بارطضالو

 ملاع خيرات) هباتك يف يشنم ردنكسإ لوق بسحو

 ةداعتسا يوني ناك لوألا سابع هاشلا نإف (يسابع يارآ

 ىف هيلع تناك ام ىلإ هتلود دودح لاصيإو 56 ضرأ

 كر قارعلا ىلع رطيسو كلذ زواجت هنأ الإ .مهدهع



 نويوفصلا

 ىلإ (ه67١٠ )١٠١58- ىفص هاشلا هفلخ رطضا

 ءازجأ يقابب ظفتحا هنأ الإ ءريخألا ءزجلا نع ىلختلا

 .ه١١؟١ ماع ىتح لاحلا اذه رمتساو «ةيروطاربمألا

 هذه طوقس برقب كلذب تنذآو ءراهدنق تطقس نيح

 .ه70١١ ماع يف ةلالسلا

 تايالولا يف ةماعلا عاضوألا ضرعتسن يلي اميفو

 : يوفصلا رصعلا يف مكحلا زكارمو

 ماكحلا طابترا رمتسا :(يخامش) ناوريش ١-

 ماع ىتح ةيوفصلا ةموكحلاب ناوريش يف نييلحملا
 شابلزقلا نأ الإ .ًامامت اهدعب اولقتسا مث ه6

 ةدعب كلذ دعب وكاب ىلع مهترطيس ةداعإ اوعاطتسا
 .ه905/ ماع يف يكش ىلع اورطيسو «نينس

 ىتح ّركلا رهن نم دتمت كاذنآ ناوريش ةيالو تناكو

 ىلوتسا .يكشو شرأ ىلع برغلا يف لمشتو دئبرد
 ,غ(116 4/86 ) دمحم هاشلا نمز ىف اهيلع نوينامثعلا

 ه٠ 717 ماع مهنم لوألا سابع هاشلا اهداعتسا مث

 نأ انيدل ةرفوتملار داصملا ركذت :(هجنك) غابارق -"

 لح ناتسجرك ىلع هتلمح نم هتدوع دعب سابع هاشلا
 يلغأ دايز يدريوهاش ناطلسلا ىلع ةجنك يف ًافيض

 غابارق ىلع ًامكاح ريخألا نيع كلذل ةجيتنو :يراجاقلا

 مكحلا رمتساو ؛هتلئاع يف لوألا صخشلا وهو اميس ال

 هاشلا لعج يجركلا رداصم بسحو ؛«ةلئاعلا هذه يف

 وليدشمشو (خازاك) خزكو (هيفاموم) نكوم ماكح

 دهع لئاوأ يفو .غابارق مكح فارشإ تحت سيلفتو
 ىلع نوينامثعلا ىلوتسا (ه997 ماع يف) سابع هاشلا

 ١5/ ماع يف مهنم اهعزتناو داع هنأ الإ «ةيالولا هذه

 .اه6

 ةدع ةيالولا هذه تضرعت :(ناوريإ) دعس روغج -"

 امم يوفصلا رصعلا لالخ نيينامثعلا تالمحل تارم
 نوينامثعلا ذختا 44١ ماع يفو .ةريبك ًارارضأ اهب قحلأ

 ىلإ مهراشتنا اوعسو مث ةيادبلا يف مهتاوقل ًاركسعم اهنم
 هاشلا عاطتسا ىتح رمألا اذه لاز امو ءاهئازجأ عيمج

 .ه1١١٠١ ماع لئاوأ يف مهنم اهعازتنا لوألا سابع

 همم

 رصعلا لالخ ةيالولا هذه تناك :ناجيبرذأ -:5

 اهيفو .اهنم ًايساسأ ًاءزجو ةلودلا ةاون لكشت يوفصلا

 ء(م07١19) ه90ا/ ماع لوألا ليعامسإ هاشلا جوت

 الإ ءمهل ةمصاع نييوفصلا مكح لئاوأ يف زيربت تناكو

 ةيرادإلا تاميسقتلا ةقيرط حضاولا نم سيل هنأ

 . مهدهع ةيادب يف ناجيبرذا يف ةيموكحلاو

 باتك يف درو امم جتنتسن نأ نكمي رخآ بناج نم
 ىلع ًافرشم ناك زيربت مكاح نأ «خيراوتلا ةصالخ»

 اضيأ نكميو .ناجيبرذآ ةيالول ةعباتلا يضارألا عيمج

 نيعضاخ ناجيبرذآ يف ةيناثلا ةجردلا ماكح نوكي نأ

 نيمأ ركذو .رصعلا كلذ لالخ دعس روفج مكاحل

 تناك ناجيبرذآ نأ (ميلقإ تفه) هباتك يف يزارلا دمحأ

 . ركلا رهن ىلإ غابارق نم ةدتمملا يضارألا ىلع لمتشت

 نمز ىف ةيالولا هذهل امكاح كانه ناك انعالطا بسحو

 ةهفاع ويرد نب دكت ه0 9486 ) دمحم هاشلا

 ةيحان ىتح دتمت ةعساش ضارأ ىلع فرشيو .هل

 .ناتسدركو ناوريإو نارأو ناغمو ناوريش

 يتلا يضارألا تناك يوفصلا رصعلا رخاوأ يفو

 ناجيبرذآ هيلع لمتشت ام ًابيرقت لداعت زيربت اهيلع لمتشت
 شلاطو ناغمو ةيناطلسلاو ناجنز ىلإ ةفاضإ «ًايلاح
 تناك دقو . سرا رهنل ةيناثلا ةفضلا يف نابق ةقطنمو

 ىتح 417 ماع نم ةيوفصلا ةلودلاب ةقحلم سيلدب

 يفو .ه9505 ماع ىتح ناو تناك كلذكو ه4

 ةعلق نسح) نيسايو سونخو شيجرأ تناك تقولا كلذ

 بهذيو ؛«مورضرأ عم ةينامثعلا دودحلا لكشت (ًايلاح
 نم ًاريثك تبرتقا زيربت نأب لوقلا ىلإ يشنم ردنكسا
 او :طوقلا طي :ةبامكملا يوزخلا

 ماع هل ةمصاع نيوزق ةنيدم بسامهط هاشلا نلعأ

 زيربت ةنيدم نوينامثعلا مجاهو (م10606) ه5

 ناريإ نيب ةكرتشم ةدهاعم تدقع نأ دعبو ءارارم

 نأ ررقت (ه١٠٠ /499) ماع ليث ناقشوت يف ايكرتو

 اخسرف رشع ينثا دعب ىلع ةعقاولا بانتشرأ ةيرق نوكت

 نيحو .نيدلبلا نيب ًالصاف ًادح زيربت يقرش بونج
 غاد هجارق مكاح عضخ «غابارق ىلع نوينامثعلا ىلوتسا



 ١مه

 يضارألا نع يلختلل شابلزقلا رطضاو زيربت مكاحل

 رادت تحبصأ ذئنيحو «دابودرأو زيربت لامش ةعقاولا

 . ليبدرأ زكرم نم ةيالولا هذه نم ةيقبتملا قطانملا

 ركب رايد تلخد :ناجنرزأو (دمآارق) ركب رايد 5

 ءه417 ماع يوفصلا مكحلا يف ًاضيأ ناخبزرأ امبرو

 خرؤم نع درو دقو ه١ ماع يف هنم اعزتنا امهنكلو

 ىوس ةمهم ندم تس نأ تقولا كلذل رصاعم ىلاطيإ

 ليعامسإ هاشلا ةرطيس تحت تناك (دمآرق) ةيسالا

 ؛ةريزجلا .«تويرخ) تبرخ ءهفرا :يهو ءلوألا

 نصحو ةريزجلا تناكو .ترسو افيك نصح ؛نيدرام

 .نييلحملا داركألا ءارمألا ةرادإ تحت افيك

 ماع ناذمه ىلع شابلزقلا رطيس :ناذمه-5

 ةرتفب اهربقعأو «دارم ناطلسلل مهرحد دعب ه4

 تناك يوفصلا رصعلا لئاوأ يفو .نامركو سرافب ةريصق
 لمععت تناكو.ةطوملا ةيدودسلا ىطاتملا نه نادت

 كلذ ىلإ ةفاضإو درجوربو دنواهنو ناكرس ىلع كاذنآ
 ىلعب بونجلا يف لمتشت اهنأ (كولملا ةركذت) يف درو

 هذه تضرعت دقو . سورك ىلع لامشلا يفو نيسره

 .ةرركتملا ةينامثعلا تالمحل رثإ ةريبك رئاسخل ةيالولا

 لالتحالا تحت ةليوط ةرتف (دنواهن) ىبونجلا اهئزج ىقبو

 .ه١١١٠ ىلإ 5 ماع نم تدنما ينامثعلا

 ةمصاع نيوزق تناك :'''مجعلا قارع ةيقب

 ناهفصأ تحبصأ مث ه977 ماع ذنم ةيوفصلا ةلودلا

 يرلاو راوخو نانمس تناكو ء«ه1١١٠ ماع اهنع الدب

 ماكحلل تارقم دزيو هوقربأو ناشاكو مقو هواسو
 تاعاطقإك ىطعت تناك قطانملا هذه بلغأو «نييلحملا

 مكاحل نوعضخي اونوكي مل كلذلو «بصانملا بابرأل

 قارع دودح (سوفنلا ةهزن) هباتك يف ىفوتسملا هللا دمح لعجي )١(

 «سراف «ناتسزوخ «ناتسدرك «ناجيبرذآ :يلي امك مجعلا

 :هندم رهشأ نإ لوقيو .ناليك ءسموق .ىربكلا ةزافملا

 .هواس «نيوزق «ةيناطلسلا ءيرلا ءمق «ناذمه .«ناهفصأ

 .اهريغو ءدزي ءدنواهن «ناقذابرج ءناشاك «ناقلاطلا

 نويوفصلا

 ىف ثيدحلا دري نأ ردني :رهلكو هاشنامرك

 دلي طفوا نفت وق ةيكل ردا وع يرعسلا نك نقلا
 قئاثولا ضعب ريشتو ناذمهو ناتسرلو ناتسدرك تايالو

 57١ لوألا بسامهط هاشلا مكح ةيادب ذنم هنأ

 .داركألا ريغ نم رهلك داركأ ماكح بلغأ ناك (ه4

 دودحو هاشنامرك نيب ام نكست رهلك رئاشع تناك دقو

 ًافيعض ناك ةيناريإلا تاموكحلا ذوفن نأ رهاظلاو «ناريإ

 ماع ثداوح يف درو دقو :نمألا ءىقاي يف مهتم

 نيذلا رهلك رئاشع بيدأتل هجوت ًايناريإ ًاشيج نأ ه٠

 .نايصعلاو درمتلا ىلع نيبئاد اوناك

 ام الإ نامرك مكاح مسال ةحضاو ةراشإ ةمث سيلو

 8 ) يناثلا ليعامسإ هاشلا دهع نع ثيدحلا يف درو

 يف درت تناك هاشنامرك نأ ركذلاب ريدجلاو (ه6

 .رونيدو رقنس مساب هتلت يتلا روصعلاو رصعلا كلذ

 ١١780 يفص هاشلا نمز ىتح رهلك رئاشع تناكو

 ذنمو .هاشنامركو رقنس مكاح رظن تحت (ه5

 مكاح ناك رشع يداحلا نرقلا ىتحو نيحلا كلذ

 دارفأ يظح دقو «هنكنز ةليبق دارفأ نم رقنسو هاشنامرك

 ماع ىتح طالبلا يف ةمهملا بصانملاب ةليبقلا هذه

 يركسع دئاق نيب مهبصانم تحوارتو هه

 . مظعألا ريزولا بصنمو

 ةيوفصلا ةرطيسلل ًاعضاخ قارعلا ناك : قارعلا 4

 نم ةرطيسلا هذه ترمتساو ؛يوفصلا رصعلا لئاوأ يف
 .ه١914 ماع ىلوألا ىدامج رخآ ىلإ ه414 ماع

 اودعف «دادغبل ةعباتلا قطانملا نوخرؤملا ركذ دقو

 ديب ه975 ماع ىتح اتناكو) ةيحامرلاو ةلحلا :اهنم

 «قوقد ءرئازجلا «طساو ؛(نييلحملا تاداسلا دحأ

 نأشب مزجلا عيطتسنو :يلدنم هرهلك ؛كوكرك

 دي تحت ه975 ماع ذنم اتناك نيتريخألا نيتقطنملا

 . شابلزقلا ءارمألا دحأ

 دادغي لالتحا ديعأ لوألا سابع هاشلا دهع يفو
 ةيوفصلا ةلمحلا هذه لالخو ه١ ماع ةيادب يف

 تناكو ةدودحم ةرتفل ًاضيأ لصوملا لالتحا نكمأ



 نويوفصلا

 هاشلا دهع يف ةدحاو ناذمه ةموكحو دادغب ةموكح

 .يفص هاشلاو لوألا سابع

 .دادغب ىلع نوينامثعلا ىلوتسا هه ماع يفو

 ةيمسر ةروصب نيينامثعلل ناريإ تلزانت ةنسب كلذ دعبو

 يلذتسو ةرداي هيث اب قارعلا نعاةكرجشم دمام يف
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 ةياهن ىتح مهمكح تحت ةيالولا هذه تيقبو ه9

 .اهعباوتو

 ةيلحم ةموكح كانه تناك :(ناهبهب) هيوليكوك ١

 رفوتت ال يتلا يسرافلا جيلخلا لحاوس قطانمو رال يف

 تناكو .يوفصلا رصعلا لئاوأ يف اهنع تامولعم انيدل

 دهع يفو يوفصلا طالبلا نع ةلقتسم ةموكحلا هذه

 ةموكحي فرعي ام ىلإ تلوحت لوألا بسامهط هاشلا

 مث «نييراشفألا ديب ةموكحلا هذه تناكو .هيوليك هوك

 ىلع رخآ هالت مث رتشوش ىلع يراشفأ مكاح ه7

 بسامهط هاشلا دهع رخاوأ يفو .ه94/ ماع لوفزد

 ًايلاح ىمست يتلا قرودلا تلخد (ه944 ) لوألا

 هوك يف نييراشفألا ةموكح ةرطيس تحت ةيحالفلا

 .ةزيوحلا مكاح مهنم اهعزتنا ىتح « هيوليك

 هيوليك هوكو سراف ةموكح لوألا سابع هاشلا لكوأ

 نم ناخ يلق مامإ هنباو مض يذلا «ناخ يدرو هللا ىلإ

 مكحلا ىلإ رالو نيرحبلاو زمرهو قرودلا هدعب

 «نامع رحب لحاوس ىتح ناهفصأ نم برقلاب ةشمقأ

 هوكو رالو سراف يحاون عيمج ىلع امكاح ناك دقف

 ةيالو قطانم ضعبو نيرحبلاو انيمو ليمشو هيوليك
 ضعب كلذكو «قرودلاو ةزيوحلا :لثم «ناتسزوخ

 يوتو (ناكيابلك) ناقدابرج لثم مجعلا قارع ءازجأ

 ٠١51 ماع ناخ يلق مامإ ةافو دعبو . تالحمو ناكرسو

 .هنيعب مكاح ىلإ يحاونلا هذه نم ةيحان لك تلكوأ

 همما/

 قطانملا رئاس تناك مجعلا قارع يحاون نع ادعو

 يف درو دقو .هيوليك هوك ةموكح رظن تحت ةروكذملا

 هاشلا ةنطلس نع ثيدحلا نمض سودرملا ضاير

 هذه دودح نإ( ه6١١١ 1١١ الال) يوفصلا ناميلس

 نورجو انيمو ليمش قرشلا نم لمشت تناك ةيالولا

 كشاج ءارحصو تورابو برسر هتهب عالقو مشقو

 زاوهألاو قرودلا برغلا نمو يهام كشوك كلذكو

 طش نإف روكذملا ردصملا بسحو .لوفزدو رتشوشو
 . دالبلل ادح لكشي ناك برعلا

 هوك مكاح ناك اهتبقعأ ةرتف ىتح 1١١8 ةنس نمو

 ناك يتلا ةرصبلا ةموكح ىلع ًايصخش فرشي هيوليك

 .ةدحاو ةنسب كلذ لبق اهلتحا دق ناتسزوخ مكاح

 جيلخلا نمأ يف ًالالتخا طقسم برع ثدحأ نيحو
 طالبلا لسرأ يوفصلا رصعلا رخاوأ يف يسرافلا

 اذه ناكو مهبيدأتل يناتسغادلا ناخ يلع فطل يوفصلا
 زالو ةيولبك هوكو نشراق: ندع اسكاح نيحشلا

 . لبق نم ناخ يدرو هللا لاح وه امك ءىناوملاو

 نع تامولعملا نم ريثكلا انيدل سيل :نامرك ١5

 يوفصلا ليعامسإ هاشلا دهع لئاوأ يف ةيالولا هذه

 هركذت يذلا ديحولا ءيشلاو ء.(ه970 4070 لوألا

 ديب ه405 تطقس اهنأ ةرتفلا كلت يف اهنع رداصملا

 ىلإ دوعي رخأتم ردصم ركذيو .لوألا ليعامسإ هاشلا

 نييرفصلا نمز يف اهل مكاح لوأ نأ يراجاقلا رصعلا

 صخشلا اذه نيع نيحو ؛ولجاتسا دمحم ناخ وه

 يف نامرك يف مكحلا رصحنا ركب رايد ىلع ًامكاح

 وه كاذنآ نامرك ةيالو نم دارملاو هتافو ىتح هيلثمم

 ةلقتسم دزي تناكو .ًابيرقت اهعباوتو ةيلاحلا نامرك ةنيدم
 ناخ شاتكب نامرك مكاح اهمض نأ ىلإ ؛نامرك نع

 ديب كاذنآ زمره تناكو «نوناقلل ًافالخ يراشفألا

 ليمشو (جرذت) جذتو انيم عالق تناكو .نييلاغتربلا

 نامرك مكاح اهمض ىتح نييلحملا ماكحلا ةطلس تحت

 4005 ) لوألا سابع هاشلا نمز ذنمو .ه851ا/ ماع هيلإ

 وأ سراف ةيالول ةعبات يحاونلا هذه تحبصأ (ه4

 . هيوليك هوك ةيالو
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 ناركمو جيك ىلع مهترطيس اوضرف دق شابلزقلا ناك
 هاشلا دهع رخاوأ يف كلذو نامرك نم قرشلا ىلإ

 اودقف مهنكلو (ه9484 ماع ىفوتملا) لوألا بسامهط

 (ه196 9286 ) دمحم هاشلا دهع يف اهيلع مهترطيس

 ةداعإب لوألا سابع هاشلا رمأه7٠ ماع طساوأ يفو

 رارقتساب ءدبلا يف ىفتكاو «قطانملا هذه ىلع ةرطيسلا

 ميقأ مث .قطانملا هذه لئابق نيب بئارضلا ةابج ضعب

 ماع ىتح ١٠١77 ماع ةيادب نم شيجلل ركسعم اهيف

 . (ًايلاح روسيمب )لهف نب ةعلق يف كلذو هه١٠

 قطانملا يف مهمادقأ تيبثت نويوفصلا عطتسي مل

 نم مهفن نأ نكميو .نامرك نم قرشلا ىلإ ةعقاولا
 عقت ةقطنم) كير دح يف نينكاسلا نأ رداصملا ضعب

 اوناك (ناجيدوه) نايدوهو ناتسيسو «(ريشامرن ىقرش

 ةيئاقفألا تاجملاوب شونبلا فا راخل قورطلا | رفقتلف

 . مهنم قرشلا ىلإ ةنكاسلا

 رصعلا رخاوأ ىلإ دوعت يتلا رداصملا ضعب بسحو

 رابدورو ريشامرنو (ًايلاح دادهاش) ضيبخ نإف يوفصلا

 .نامرك ةيالول ةيقرشلا يحاونلا لكشت تناك

 يف نيترم ةيالولا هذه شابلزقلا حتف :راهدنق ١٠

 ةرتف اهيف دومصلا اوعيطتسي مل مهنأ الإ 1407و 457 ماع

 ىلإ 1516 ماع نم اهيلع اورطيس مث «ةرم لك يف ةليوط
 ثدح دقو .ناغفألا مهنم اهعزتنا نيح ه7١1١* ماع

 ةرتفلا هذه لالخ اهيلع نييناريإلا ةرطيس يف ناعاطقنا

 نم لوألا عاطقنالا ناكو اهيلع لوغملا رطيس نيح كلذو

 نم يناثلا عاطقنالاو ه١7١٠ ماع ىلإ ه١٠٠٠ ماع

 يف درو دقو .ه48 ماع ةيادب ىتح ٠١ 59 رخاوأ

 دهع يف تناك ةيالولا هذه نإ (خيراوتلا عمجم) باتك

 يئازلفلا عالق ىلع لامشلا نم لمتشت يوفص مكاح رخآ

 ىلوألا نع دعبت يتلاو (هنزغ) نينزغو راهدنق نيب ةعقاولا

 دودحلا نع ةثالث وأ نيلزنمو لزانم ةتس وأ ةسمخ ةفاسم

 .ةيلوغملا ةلودلاو راهدنق نيب

 لصتت راهدنق نإف يبرغلا بونجلاو برغلا نم امأو
 نوكت اذه ىلع ءانبو .(رازفسا) راوزبسو هارفو ناتتسشب

 نويوفصلا

 رهن نم يلفسلا ءزجلا فافض ىلع ةعقاو ةيالولا هذه

 . (دنمله) دنموره

 ناسارخ يضارأ عيمج تطقس :ورمو خلب 8

 ىفوصلا ليعامسإ هاشلا راصتنا دعب شابلزقلا ديب

 ءاكجلا دحأ نإف «ةرفوتملا رداصملل ًاقفوو .لوألا

 هبقعأ مث . برحلا ءاهتنا ديعب ورم يف نيع نييوفصلا
 ناكو «خلب ىلع ًامكاح شابلزقلا ءارمألا دحأ ةنسب

 وتكجيجو ناغربشو دوخدنأ ىلع ًاضيأ ًامكاح ريخألا
 ىراخب ءارمأ عم قفاوتلا متو «باغرمو بايرافو هنميمو

 رهن نوكي نأ ىلع ةنسلا كلت ىف كبزوألا دنقرمسو

 نيالا نم ةاساع ادح ايردرتا)

 ةرطيسلا نم ه977 ماع دبألا ىلإو خلب تجرخ

 (ه970 م) لوألا ليعامسإ هاشلا ةافو دعبو ةيناريإلا

 عقت نأ لبق ةكورتم ورم تناكو .ورم شابلزقلا دقف
 هاشلا ماق مث . ه9 و 1977 ماع كبزوألا يديأب

 ىلإ اهمضو ورم ىلع ةرطيسلا ةداعإب لوألا سابع
 دحأ ىلإ ه١٠٠ا/ ماع اهيف مكحلا لكوأ مث .هدالب

 ماع هلزع مث «نوردو درويبأو اسن اهعمو هئارمأ

 شابلزقلا ءارمأ دحأ نيعو هرمأ ىصع نأ دعب ه8

 .اهنع الدب

 تحت ناتيالولا ناتاه تلخد : تارهو دهشم 6

 تارم ةدع اتضرعت دقو ء«ه7١4 ماع شابلزقلا ةرطيس

 ءارو ام كبزوأ تامجهو تاراغل يوفصلا مكحلا لاوط

 رطيس ا ه١١٠ا ماعو 447 ماع نيب امو .نوحيج

 مث ناسارخ ءازجأ ضعب ىلع ةيادبلا يف كبزوألا

 وأ ها ماع رخاوأ يفو .ًاعيمج اهيلع اورطيس

 يوفصلا مكحلا رخاوأ يف يأ ه78١١ ماع لئاوأ

 اذه ىلع درمتت راهدنق دعب ةيالو ربكأ ىناث تاره تناك

 ْ . مكحلا

 ةليوط ةرتفلو ه957؟ ماع ذنم دهشم تعضخ

 هنأ (خيراوتلا ةصالخ) يف درو دقو ءءارمألا دحأ مكحل

 نيب ام ناسارخ تايالو ماكح عيمج ىلع انميهم ناك

 نكت مل دهشم نأ ةقيقحلاو .ناتسيسو تارهو نانمس



 ه8 نويوفصلا

 نمز ىف اهمكاح ناك ًالثمف .ًامئاد ةيمهألا هذهب ىظحت

 نق فاح عارم كرا ):ئناعلا ليعامسإ هانشلا

 ناس قرقلا نين جا يولع تاكر' ذو هارخ هيت

 لامشب قرشلا نمو «(شموك : سموق) ماطسبو ناغمادو

  تازشتا

 يف شابلزقلا ةرطيسل ةعضاخ ناجوق ةيحان تناكو

 نييوفصلا نيب بذبذتت تراص مث يوفصلا مكحلا ةيادب
 ىتح «لوألا بسامهط هاش دهع لالخ كبزوألاو

 .ه91/7 ماع يوفصلا مكحلا يف ةيئاهن ةروصب تلخد

 سخرسو (دهشم برق) ناكرابت تناك اهنم قرشلا ىلإو
 .ناريإل ةيدودحلا يحاونلا نم دابآ روزو

 نوردو درويبأو اسن ىلع مهترطيس شابلزقلا دقف

 هاشلا ةافو دعب ورم كلذكو ناكرك لامش ىف دابغابو

 تليئاسهلل هاعلا عرتنا نيحو 68813 لزألا ليعاستاإ
 ءارمأ نم ه947 ماع نابعش يف ناسارخ ءارحص ندم

 شابلزقلا ءارمأ دحأ ىلإ اهيف مكحلا لكوأ كبزوألا
 ءارمألا مدق ثيح ء«طقف رهشأ ةعضبو عيباسأ ةعضبل

 مهل عجرأو مهنع افعف ءهيلجر ليبقتل نوموزهملا
 . مكحلا

 يف تناك يحاونلا هذه نأ كولملا ةركذت يف درو

 دهشم تناكو .دهشمل ةعبات يوفصلا مكحلا رخاوأ

 نوتو فاوخو (ةيرديح ةبرت) هواز ةبرت قرشلا نم رواجت
 . تاره ةيالو عباوت نم تناك يتلا (ةيلاحلا سودرف)

 ليعامسإ هاشلا نأ ىلع عمجت ةيوفصلا رداصملاو

 امكاح ه١97 ماع بسامهط ازريملا ريمألا نيع لوألا

 .وما رهن فافض ىتح نانمس دودح نم ناسارخ ىلع

 ه97/ ماع نيع تاره مكاح نأ ىلإ ريشي ربخ ةمثو

 .دابرتساو دهشمو نيارفسا ىلع اماكح

 بصنم لغش يذلا لوألا صخشلا نأ ركذيو

 ناكو هل ًارقم تاره نم ذختي ناك ناسارخ يف ةرادصلا

 اذه نيدلا لجر ذوفن دتما دقو .ه١97 ماع يف هنييعت

 قارع نم ةدتمملا ناسارخ تايالو عيمج ىلإ (ردصلا)

 ةعقر تناكو .ناتسراخط ةياهن ىلإ ناجيبرذأو مجعلا

 سفن ًاضيأ تاره نكسي ناك يذلا ناسارخ ريزو ذوفن

 . ةعساشلا ةعقرلا هذه

 ىف ةيداصتقالا اهتيمهأو اهتيزكرم تاره تدقف

 ةنميهم تيقب اهنكلو ؛يرجهلا رشاعلا نرقلا طساوأ

 . ةيركسعلا ةدايقلا ثيح نم دهشم مكاح ىلع

 لوألا ليعامسإ هاشلا لخد نيح :دابآ رتسا 7

 دابآ رتسا مكاح مزهنا «ةيركسعلا هتلمح يف ناسارخ

 هاشلا ةئنهتل ةنيدملا نايعأو ءاهجو مدقو «يكبزوألا

 كبزوألا تامجه ضعب نع رظنلا صضغبو .هراصتناب

 ىتح نييوفصلل ةعضاخ تيقب اهنإف ةنيدملا هذه ىلع

 نيماعب كلذ دعب وأ ه١49 ماع ءانثتساب «مهمكح ةياهن

 ةيالولا هذه نع ءالجلا ىلإ شابلزقلا رطضا نيح

 سابع هاشلا نكلو .اهيف تابارطضالا ثودحل ةيلحاسلا

 هجوت نيح ه١٠٠ ماع اهيلع ةرطيسلا داعأ لوألا

 .ناسارخ حتفل

 فرشأ يحاون برغلا ةهج نم ةيالولا هذه رواجت

 لمتشت تناك كلذ ىلإ ةفاضإو .ىلياركو رليجاح ىلع

 يشنملا ردنكسا اهيمسي يتلا قطانملاو ناكرك ىلع

 فافض ىتحو «مزراوخو ناجرج نيب ةلصافلا ضرألاب

 لئابق تطح لوألا بسامهط هاشلا دهع يفو . كرتا رهن

 رهن فافض ىلع اهلاحر رولاسو روليإو نالكوكو ولخا
 اهيف ةعارزلاب تلغتشاو ناّكرك تلخد مث كرتا

 نم ًاءزج يناخ نباصب ةروهشملا لئابقلا هذه تحبصأو

 لوألا بسامهط هاشلا دهع ىفو . ةيوفصلا ةلودلا اياعر

 لوألا سابع هاشلا نمز يفو .لئابقلا هذه تدرمت ًاضيأ

 تطغ ىتح دابآ رتسا ةيحان ىلإ ةرثكب نامكرتلا ٌمِدْقُتْسأ

 رليجاحو يليارك ىصقأ نم ةدتمملا يضارألا مهمايخ

 ةريسم لداعي امي يأ «ناكركو ادابرتسا دودح ىتح

 . مايأ ةرشع

 بئارضلا ةايج نم ديدعلا لئابقلا هذهل َنِّبُعو

 ةرادإو مهنم لاومألا ضبقل ةطرشلا باحصأو

 دابأ رتسال ةعبات تناك يتلا يضارألا نمو .مهنوؤش



 هو

 ماطسبو ناغماد هيف امب زربلأ لبج نم رخآللا بناجلا

 ةعبات تناك قطانملا هذه لكو « (بيرج رازهو ماطسب

 . دابآ رتسا مكاحل

 ساسأ ىلع ةينبم ةديدج ةلود ناريإ يف تسسأت

 يذلا لوألا يوفصلا ليعامسإ هاشلا ةقالطنا دعب عيشتلا

 ايسآو ايروس يف ةعيشلا يددشتم نم ًاموعدم ناك

 دعب يرسلا طاشنلا ىلإ اوؤجل دق ةعيشلا ناكو .ىرغصلا
 ءرصم يف نييمطافلا ضارقناو ناريإ يف نييهيوبلا طوقس

 ةلحلاو ماشلا دالب نم لماع لبج يف نوزكرمتي اوناكو

 نوضميو يسرافلا جيلخلا يف نيرحبلاو قارعلا يف

 اوناك يتلا فورظلل ةجيتن ءاجرلاو فوخلا نيب مهتايح

 ةعيشلا دجو ةيوفصلا ةلودلا ترقتسا نيحو .اهنوشيعي
 اوعاطتساو «ةينيدلا مهراكفأو مهدئاقع حرطل ةصرف اهيف

 ةيعفاشلا رصانعلا اوحيزي نأ بسامهط هاشلا نمز يف

 ءاهحلاصمل ةاعارم هاشلا ىلإ برقتت تناك يتلا ةيفنحلاو

 . مهتضراعم زاربإل ةبسانملا ةصرفلل ًاراظتنا امبرو

 ةيعيشلا بتكلا فلتخم لماع لبج ءاهقف عضو دقو

 بتكلا هذه ضعب لازت الو «نيدلاو ايندلا رومأ يف

 ءاهيلع نورق ةدع رورم مغر ةيمهألا لماكب ىظحت

 ةعمللا حرش باتكو مالسإلا عئارش باتك اهنمو
 تافالتخالاو تافالخلا نوك ةظحالم عمو .ةيقشمدلا

 ةيئزجلا رومألا ىدعتت ال ةيمالسإلا بهاذملا رئاس نيب

 نم سانلا لاقتنا نأ مهفن «ةيساسألا رومألاب قلعتت الو

 هجاوي نكي مل تيبلا لآ هقف ىلإ يعفاشلاو يفنحلا هقفلا

 ىلإ ةبوعصلا هذه لصت ملو .«ةبوعصلا نم ريثكب
 كارتألا نم مكحلا لاقتنا يف هيلع تناك يتلا ىوتسملا

 ناك انه نم .نييوفصلا ىلإ ولنويوق قآلاو نييروميتلا
 (كرادملا)و (عئارشلا) بتك يف ءاج امل ًاقفاوم ءاضقلا

 . (ةعمللا حرش)و

 يتلا لكاشملل هنم ةجلاعم يف بسامهط هاشلا رطضا

 ةيضاقلا ماكحألا رادصإ ىلإ «ناخ نازاغ هلبق اههجاو

 نويوفصلا

 ةيعرلا عم ماكحلا كولسو لاومألاو ءاضقلا رمأ ميظنتب

 الو «موكحملاو مكاحلا نيب ةررقملا دودحلا نييعتو

 نم ددع ىلع ةبوصنم ماكحألا هذه ضعب روص لازت

 . ةيناريإلا ندملا رئاس ىف دجاسملا ناردج

 مكحلا هيلع ناك يذلا عضولا نأ ركذلاب ريدجلاو

 يف ةلماكلا هتروص غلبو نمزلا نم نينرق ةدمل يوفصلا
 ىتلا تاررقملا ريع ناك امنإ لوألا سابع هاشلا نمز

 .بسامهط هاشلا اهعضو

 رخا وأ يف يئاضقلا عضولا نع ثيدحلا انناكمإب

 سسألا ىلع انركذ امك ًامئاق ناك يذلا يوفصلا رصعلا
 ىلع كلذ يف دمتعنو «بسامهط هاشلا اهعضو يتلا

 رثك نيذلا نويبوروألا نوحئاسلا اهكرت يتلا رداصملا

 . يوفصلا رصعلا رخاوأ ناريإ يف مهددع

 :يلي امك ءاضقلا عضو ناكو

 يف ةريبك ةيمهأب ردصلا بصنم يظح :ردصلا ١

 يضاق ماقم رظاني عيفر ينيد ماقمك يوفصلا رصعلا

 اذه بحاص ناك ام ةداعو .ةفالخلا دهع يف ةاضقلا

 امبرو نيذفنتملاو نيفورعملا نيدلا لاجر نم بصنملا

 . ةمكاحلا ةلئاعلا عم ةبارق ةلصب ًاضيأ نيطبترملا نم

 ىلع نيفرشملاو ةاضقلاو عرشلا ماكح نييعت

 ةيملعلا تازوحلا ميظنتو تاداسلا ءابقنو فاقوألا

 رئاسو ءارقلاو نيلوتملاو تاعامجلا ةمئأو مالسإلا

 ءارزوو ةسدقملا نكامألاو سرادملاو دجاسملا ةمدخ

 راظنلاو (اهلصفو رومألا لحب نورومأملا) فاقوألا

 نيررحملاو ةيهاشلا فاقوألا لاّمع رئاسو نيفوتسملاو

 ىمسي ردصلا اذه ناك كلذلو «نيرافحلاو نيلسغملاو

 اهكبتري ىتلا ثادحألا تناك :ةعبرألا ثادحألا

 اهتسارد دعب جاتحت سانلا قحب نوطلستمل ا١نودتعملا

 .ةيلاع ةيذيفنت ةردق ىلإ اهقحب ماكحألا رودصو



 نويوفصلا

 حرجلاو ضارعألا كاهتناو لتقلا يه ةعبرألا ثادحألاو

 زاهج يف يفرع ناويد مظن رومألا هذه ةيمهألو ةقرسلاو
 .اهتعباتمل يعرشلا ءاضقلا

 بحاص ماقم ناك :ةعبرألا ثادحألاو ريمألا ناويد

 يتأي ةعبرألا ثادحألا ةعباتم ىلع فرشملا ريمألا ناويد

 «ةينيد ةفص لمحي ال وهو دالبلا ءارمأ رابك فاصم ىف

 ينعت ىلوألا ةملكلاف (يكيب ناويد) هناويد ىمسيو

 وأ ريمألا ىنعم ىطعت ةيكرت ةملك ةيناثلاو سلجم

 يراجافلا رصتعلا ىف ةيدستلا هذه تريغت دقو: سيئرلا
 ىطعت ةحنم بقللا اذه حبصأو (ناويدلا ريمأ) ىلإ

 ردصلا نأ رمألا اذه يف لصألاو .ةبسانم ريغو ةبسانمل

 اذه ذيفنت ىلع ريمألا ناويد فرشيو مكحلاب تبي
 اذه يف ايصخش رضحي ردصلا ناك ام ةداعو .مكحلا

 .ناويدلا

 ريمأ ىلع مكحلا ذيفنتو ىوعدلا ترصتقا دقو

 هذهب اوتبي نأ عرشلا ماكح ىح نم نكي ملو «ناويدلا

 امنإ رمألا اذه نأ ةقيقحلاو «ةرشابم ةروصب رومألا

 ٍملاظملا ناويدو يلرقملا (يوغراي) سلجم نم سبتفا
 الدبو .ةلقتسم ةفص بستكاو ؛ةيسابعلا ةفالخلا دهع ىف

 ناطلسلا وأ ةفيلخلا وأ دئاقلا وأ ريزولا وأ زيتا اب

 رمألا لوحت «ملاظملا سلجم يف نورضحي اوناك نيذلا

 بصانملا فاصم يف يتأي عيفر يمسر ماقم ىلإ انه
 ماقملا اذه بحاص ناكو .ىلوألا ةجردلا نم ةيموكحلا

 هذه ماهم ىلع ةرمتسمو ؛«ةرشابم ةروصب فرشي
 نأشب ةرداصلا ماكحألا ذيفنت جاتحا اذإو .ةفيظولا

 قلعتي يذلا رمألا نإف ةيفاك ةردق ىلإ ةعبرألا ثادحألا

 . يكيب ناويدلا ىلإ مهنم جرخي ةاضقلاب ةداع

 تناك :(ىككيب ناويدلا) ناويدلا ريمأ تايحالص

 قيستتلا ىلع ةيادبلا يف ةرصتقم ناويدلا ريمأ تايحالص

 هتايحالص تعسوت مث «ةعبرألا ثداوحلا يف ردصلا عم

 يوفصلا مكحلا ةياهن يف حبصأ ثيحب «جيردتلاب
 .ةلودلا لامع عيمج نم اياعرلا ملظتل يئاهنلا عجرملا

 امب ناويدلا ريمأ تايحالص صيخلت نكمي ةماع ةروصبو

 يل

 هوا

 ءاحنأ رئاس يف عقت يتلا مئارجلا عيمج ةعباتم ١

 . ناريإ

 يدبي ال يتلا ةيعرشلا ماكحألا عيمج ذيفنت ١

 . مهقحب اهذيفنتل مهعوضخ اهب نوموكحملا

 لامعو يفظوم قحب سانلا ىواكش مالتسا

 ةعباتمو ةصتخملا تاهجلا ىلإ اهميلستو ةلودلا

 . اهذيفنت

 ءاسؤرو ةالولا قحب ةعوفرملا ىواكشلا مالتسا -4

 اهميلستو طالبلا نم نيبرقملاو ءارمألا رابكو ةطرشلا
 .اهنأشب هنم فيلكتلا بسكو .؛هاشلا صخشل

 هباشي رخآ ةرالص بصنم كانه ناك : ةصاخلا ردص

 ريخألا ةفيظوو .ةصاخلا ردص وهو ةماعلا ردص بصنم

 وقربأو دزي :يهو «ةصاخلا هاشلا تايالوب ةصتخم

 ناجيلدو تالحمو زنطنو ةشمقو ناتسدرأو نيئانو

 قلباجو رايكو جدزمو رادو نديرفو درجوربو راسناوخو
 ناردنزامو هواسو مقو ناشاكو ناهارفو ناكيابلكو

 ةيلاملا نوؤشلا تناكو .رليجاحو يلياركو دابا رتساو

 ًاطابترا هاشلاب طبترت تايالولا هذه يف ةيركسعلاو
 اذهلو «ىرخألا ةيناريإلا تايالولا رئاسل ًافالخ ءأرشابم
 تايالولا يف ةيعرشلا رومألا يف تبلاو ءاضقلا ناك

 ىمسي يذلا صاخلا عرشلا عجرم ةيلوؤسم نم ةصاخلا
 . ةصاخلا ردصب

 ردصو ةماعلا ردص ًابصنم عمتجا نأ ثدح امبرو

 امهيلع بلاغلا عباطلا نكلو ءدحاو صخش يف ةصاخلا

 ريمأ عم سلجي ةصاخلا ردص ناكو .لاصفنالا وه

 ةقلعتملا رومألا ةعبانمل دحألاو تبسلا يموي ناويدلا

 . عوبسألا مايأ يقاب يف ةماعلا ردصب سلجيو هب

 نيدصتملاو ةاضقلا نييعت ناك امل :ردصلا بئان

 تناك يتلا ةيناريإلا تايالولا رئاس يف ةيعرشلا رومألل

 تايالولا عيمج يهو) ةسورحملا كلامملا ىمست

 نإف ةماعلا ردص ماهم نم (ةصاخلا تايالولا ءانثتساب

 ردص باونب نومسي اوناك نودصتملاو ةاضقلا ءالؤه

 «باونلا ءالؤه نم بئان ةيالو لك يف ناكو «كلامملا



 ن ويوفصلا هوك

 يف باونلا ءالؤه لثم نيعي ةصاخلا ردص ناك كلذكو

 . ةصاخلا تايالولا نم ةيالو لك

 ناهفصأ يضاق

 كلامملا ةاضق زربأ وهو ناهفصأ يضاق ناك

 هراد يف سلجي يئاضق بصنم ربكأ بحاصو ةسورحملا

 ماكحأل ًاقفو اهيف تبلاو ةيعرشلا ىواعدلا ةعباتمل ًايموي

 رفعج خيشلا ىدصت نيحو .ةيمالسإلا ةعيرشلا
 رقاب دمحم الملل افلخ بصنملا اذهل ىناكيابلكلا

 ظفح لمشف هيلع ناك امع ءاضقلا لمع عسوت يسلجملا
 نأب لوقلا نكميو «بئاغلا لاومأ طبضو ماتيألا قوقح

 يف هيلع ناك يذلا ىوتسملا غلب هدهع يف ءاضقلا لمع

 . ةقباسلا دوهعلا

 مالسإلا خيش

 هتقيقح يف ناهفصأ يف مالسإلا خيش بصنم ناك
 سفن يدؤي ناكو «ميدقلا بستحملا بصنم نع ًاليدب

 ءركنملا نع يهنو فورعملاب رمأ نم ةقباسلا هلامعأ
 خيشلا دهع يف مالسإلا خيش بصنم ناك انه نمو

 افورعم ناك يذلا بصنملا سفن ناهفصأ يضاق ء«رفعج

 . ةرجهلل عبارلاو ثلاثلا نينرقلا يف

 ركسعلا يضاق

 ىقوجلسلا دهعلا ىف بصنملا اذه ثدحتسا

 ديعلا نفذ ىزغلا هلارثألا اي هيضعفت ابل ةباجتنا

 .وغراي ريمأ ىمسي بصنملا اذه بحاص ناك يلوغملا

 هتالمح بلغأ يف هاشلا قفاري ركسعلا يضاق ناكو

 ماكحألا ءارجإب ةقلعتملا لكاشملا يف تبيل ةيركسعلا

 ةيبرحلا مئانغلاو ىرسألاو نيبولغملا صوصخب ةيعرشلا

 .تالمحلا كلت يف لصحت يتلا ثادحألا رئاسو

 راشتسي يركسعلا يضاقلا ناك ةينامثعلا ةلودلا يفو

 ؛نيينامثعلا نيطالسلا لبق نم ةمهملا لئاسملا يف

 تاقالعلا نكلو «ناريإ ىف اهنم ربكأ ةيمهأب ىظحيو

 ناريإ ىقداضقلا نيس ىلع كونأ ةينامثعلا  ةيناريإلا

 تالكشتلا يف (ركسعلا يضاق) بصنملا اذه تئدحأف

 .يوفصلا دهعلا يف ةيئاضقلا

 ريمأ ةرواشمب ناريإ يف ركسعلا يضاق لمع أدتبا

 رثكأ دنجلا بتاور تالاوح فلخ همتخ ناك ثيح

 . ىرخألا رومألا يف تبلا نم ةيمهأ

 ةيئاضقلا لامعألا يف كارتشالا ثدحأ :يشاب الملا

 ىلاتلابو «ةيفرعلاو ةيعرشلا تايحالصلا يف لخادتلا نم

 ةعيرشلا وأ ةيويندلاو ةينيدلا لامعألا نيب طلخلا نم ًاعون

 هذه ىف ىضوفلا ثودح كلذ ةجيتن ناكو ةسايسلاو

 لماوع نم ًالماع يشاب الملا ذوفن ناكو ؛مالسإلا

 نيسح ناطلسلا هاشلا دهع ىف ةيوفصلا ةلودلا طاطحنا
 .ناغفألا ةبلغ ىلإ كلذ ىدأ ىتح .يوفصلا

 (")سورلاو نييوفصلا نيب تاقالعلا

 ةقالع لوأ نأ ةميدقلا قئاثولاو رداصملا ركذت

 ريمألا ةموكح نمز يف تناك ايسورو ناريإ نيب ةيسايس
 . ''”نسح نوزواب فورعملا ولنويوق قآلا كيب نسح

 جيفويل يساو ناويإ ريبكلا وكسوم ريمأ ثعب ثيح
 «ناريإ ىلإ وفور كرام هريفس ثلاثلا ناويإب فورعملا

 دهعلا يف ميلعتلا زكارم) ثحبب يهتنت يتلا ثوحبلا هذه )١(

 باتك بحاص تقيقح معيفرلا دبع ملقب ةبوتكم يوفصلا
 نم ءادتبا اهلبق ام كلذكو .(نايناريإ يركف ياهتضهن خيرات)

 . (ةيرادإلا تاميسقتلا)

 ولنويوق قالآ ةليبق ريمأ ليوطلا نسح وأ نسح نوزوأ ناك (؟)

 نم ناريإ برغو ناجيبرذآو قارعلا ءازجأ ضعب ىلع ًامكاحو
 رصاع دقو .(م1478 )1١1657- ه447' ىتح ه6! ماع

 ل56 ) ةينامثعلا ةلودلا ناطلس يناثلا ناخ دمحم ناطلسلا

 ةينيطنطسقلا حتف يذلا (م١188 )١4601١- (ه17

 ىلع لوألا يوفصلا ليعامسإ هاشلا ىضق دقو .(لوبنطسا)

 ناطلسلا اهئارمأ رخآ برهو . ه8 ماع ولنويوق قآلا ةلود

 .(ولنويوق قآ :عجار) ةينامثعلا يضارألا ىلإ دارم



 نويوفصلا

 نم لوألا عيبر يف وكسوم ىلإ داع مث ءاهيف كيب نسح
 ىلإ مهثعب نيذلا نسح ريمألا ءارفس ةقفرب ماعلا سفن
 . ةيبوروألا لودلا تاطالب ضعبو يسورلا طالبلا

 قآلا ةلود ضارقناو ةيوفصلا ةلودلا روهظ دعبو

 ايسور نيب تميقأ ةيسايس ةقالع لوأ نأ ودبي.ولنويوق

 ماع يفف .لوألا بسامهط هاشلا نمز يف تناك ناريإو

 دراشتير ىعدي يزيلجنإ لجر ماقأ (م166478)ه

 وكسوم ةكرش اهامسأ وكسوم يف ةيراجت ةكرش رلسنج
 .بيهرلا ناقيإ نم نذأ ىلع كلذ ىف لصح نأ دعب

 هئاقدصأ دحأ ىلوت ه9434 ماع هتافو دعبو

 هذه نفس ةسائر نيك نج وينوطنأ ىعديو هيدعاسمو

 باب حتفب ةكرشلا يفظوم نم نينئاو فلكف .ةكرشلا

 ايسور نيب نيوزق رحب قيرط نع ةيراجتلا تاقالعلا
 لبق نم ًاضيأ فلك هنأ رهاظلاو ءىطسولا ايسآ نادلبو

 . ىراخب ةنيدم يف ةيسايس ةمهمب ةيسورلا ةموكحلا

 دمحم هاشلا هنبا ثعب لوألا بسامهط هاشلا دعبو

 ًاريفس (ه445 وأ 4944 ماع) هتنطلس رخاوأ يف هدنبادخ

 رودف وأ لوألا رودف طالب ىلإ كيب يداه ىعدي

 ةيذو ةلاسر هلّمحو بيهرلا ناقيإ ةفيلخو نبا « شتيفناقيإ
 ةيدو تاقالع ميقن نأ ةيسورلا ةموكحلا نم اهيف بلط

 هفالسأ نمز يف لاحلا ناك امك ناريإ عم ةقداص

 نأ تاقالعلا هذه لباقم هدادعتسا ىدبأو «نييوفصلا

 كيب يداه نكلو .ايسورل دنبردو وكاب نع لزانتي

 اولبعسا مهنا الإ : مهعم ناك ام لك اوبهن ئيذلا قازوتلا

 لوسر عم ناريإ ىلإ اوديعأ مث اراح الابقتسا وكسوم يف

 . فوكيجليساف يروكيرك همسا دمحم هاشلا ىلإ صاخ

 نابعش لوأ يف ايسورو ناريإ اريفس لصو امنيحو
 هاشلا علخ ربخ امهغلب ناخرتشه ءانيم ىلإ ه7 ماع

 هدم الدب نكوحلا يلع .سانع ءاكلا: سولحو دمدتم

 مسا ىلإ ةلاسرلا ليوحت ىلإ يسورلا ريفسلا رطضاف

 رحب قيرط يناريإلا ريفسلا عم كلسو «١ سايع هاشلا

 هؤ'؟

 ىلوألا ىدامج نم نيرشعلا يف نيوزق لصوف نيوزق
 ةيدأت دعبو ءاهيف سابع هاشلا ىقتلاو ه4 ماع

 .ةيسورلا هتموكح اياده هل مدق مارتحالا مسارم

 هاشلا ثعب ه497 ماع بجر نم رشع يناثلا يفو

 شابلزقلا ءامعز دحأ عم ىرخأ ةرم كيب يداه سابع

 ريفس ةقفرب يسورلا طالبلا ىلإ كيب قادوب همسا
 ًالامعو ًاصاخ ًامجرتم ءارفسلا ءالؤه عم رّيسو .ايسور
 رشع ةسمخ مهددع غلب فحتلاو ايادهلا لمحل

 ىلإ مهتلحر يف ناليك قيرط عيمجلا كلسو ءًاصخش
 ام ىلع ىرخأ ةرم سابع هاشلا دكأ هتلاسر يفو ءايشاوز

 .دنبردو وكاب نع لزانتلا نم هب مدقت دق هوبأ ناك

 ىلوتسا امدنعف «نيتلودلا نيب تالسارملا ترركتو

 دمحأ ناخلا اهنم بره نأ دعب ناليك ىلع سابع هاشلا

 ماع لئاوأ يف ةينامثعلا ةلودلا وحن ًاهجوتم يناليكلا

 نم ةعامج عم ورسخ جاحلا هريفس ثعب ه٠

 ءالؤه لبقُتساف «يسورلا طالبلا ىلإ نايعألاو ةداقلا

 ةرداغم دعبو .يكلملا رصقلا يف ًاراح ًايّدو ًالابقتسا

 هاشلا ثعب «دحاو رهشب وكسومل هقافرو ورسخ جاحلا
 جاحلاو ردنكسا جاحلا امه نيرخآ نيلوسر سابع

 وكسوم ىلإ اهجوت هنمو ناخرتشه ءانيم الصوف دمحم
 رودن نكلو .(ه١٠٠“” ماع يناثلا عيبر ١5 يف)

 هلاغشناو هتنبا ةافو ةجحب امهلابقتسا نع رذتعا جيفوناقيإ

 ناكو ءامهلابقتساب هطالب لاجر ضعب ىصوأو ءاهئازعب
 ضعب ءارشو ةيراجتلا لامعألاب مايقلا امهفده لج
 دق سابع هاشلا ناك كلذ ىلإ ةفاضإو .ةيسورلا عئاضبلا

 هتلاسر يف بلطو ؛ةعونتم ايادهو ةيّدو ةلاسر امهلمح

 يفو .ايسورو ناريإ نيب ةدوملا رصاوأ ديطوت ةرورض
 هاشلا بلط نايناريإلا ناريفسلا اهلمح يتلا ايادهلا لباقم

 باجنسلاو زخلا ٍدولج نم ريداقم امهل عفدي نأ سابع
 ىلع سورلا قفاوف «ىرخألا ةعتمألا ضعبو بلعثلاو

 اريقس اهبلط يتلا ةعتمألا ةميق نأ اوأر مهنكلو «كلذ

 عفدب امهويلاطف اياده نم هابلج ام اهتميقب قوفت ناريإ

 ةجحب كلذ نع ورسخ جاحلا رذتعاف ءرعسلا يف قرافلا

 ةداعإب ايسور كلم رمأف نأشلا اذهب ًارمأ كلمي ال هنأ
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 امهلمح نأ دعب ناريإ ىلإ هيريفسو سابع هاشلا اياده
 . فنودوك سيروب هريزو نم ىرخأو هنم ةلاسرب

 نأ ايسور كلم غلب (م1098) ه7 ماع يفو

 ينامثعلا ناطلسلا عم حلص ةدهاعم يف لخد سابع هاشلا

 ىلإ صاخ ريفس لاسرإ ةرورض ىأرف «ثلاثلا ناخدارم

 ءاج كلذ نأ ًاصوصخ ءنأشلا اذهب هتبتاعمو هاشلا طالب

 ةلودلاو ايسور نيب ءادعلا هيف بشن يذلا تقولا ىف

 قزم هنماو احر نهم ا عسا راك ةيكادسملا

 لخدف ؛طالبلا لاجر نم ًاصخش 717 هعمو يكسدوروك
 ماع مرحم نم عباسلا يف ناليك ريبكلا دفولا اذه

 طالبلا لاجر نم نيرشع سابع هاشلا رمأو ء«ه١٠

 . يسورلا دفولا لابقتساب

 دفولا رداغ ناجيهال يف ءاقبلا نم ًاموي 15 دعبو

 كاذنآ سابع هاشلا ناكو «نيوزق ىلإ ًاهجوتم ةئيدملا هذه
 يف اهلصوف ءاهيلإ هجوتلل دفولا رطضاف «ناشاك يف

 هاشلا لبقتساو (ه١٠٠* ماع) رفص رهش نم نيرشعلا

 يف تارم سمخو ناشاك ةحاس يف ةرم دفولا لاجر

 ةمصاع تناك يتلا نيوزق ىلإ هعم مهلمح مث .هرصق

 يهاقم ىدحإ يف ةرم اهيف مهلبقتساو «كاذنيح كلملا

 ناطوبرم نارمن هيف ناك سلجم يف ىرخأو .قوسلا

 .زورون ديع ةبسانمب لافتحا يف ةئلاثو لسالسب

 يف ناريإ هاش عم وكسوم ريفسل ءاقل رخآ ناكو

 ثيح ء«ماعلا كلذ سفن نم بجر نم نيرشعلاو عساتلا

 تقولا يفو ءوكسوم ىلإ ةدوعلاب هيقفارمو هاشلا هزاجأ
 عم ناخ يلق مامإ وهو هتداق رابك دحأ مهعم ثعب هتاذ

 لصوف .وكسوم ىلإ هل ءارفسك تايصخشلا نم ددع
 ًالابقتسا اولبقتساو ءروهش ةدع دعب مهدصقم عيمجلا

 كلت يفو .رهشأ ةعضب وكسوم يف اوثكمو ءالفاح
 ىلإ قباسلا سابع هاشلا ريفس ايسور ىلإ مدق ءانثألا
 لخدف «ناريإ راجت دحأ عم كيب يداه يسورلا طالبلا

 ماع ةرخآالا ىدامج نم نماثلا يف وكسوم نانئإلا

 ىلإ ةلاسر اذه هريفس سابع هاشلا لمح دقو .ه6

 ايسورو ناريإ لدابتت نأ اهيف هنم بلطي ايسور كلم
 ةكرتشملا تاقالعلاو ةدوملا رصاوأ نوكتل نيميقم ءارفس

 نويوفصلا

 ةلياوي يسلاو اناث دنعأو اياكسعتا رثكأ نيالا نب

 ةيراجتلا قرطلا حتف عارسإلا نيميقملا ءارفسلا ءالؤه

 هزاجأو ةغلاب ةوافحب هاشلا ريفس ايسور كلم لبقتساف

 يليساف ريمألا ىعدي صاخ ريفس ةقفرب مايأ ةعضب دعب

 وحن عيمجلا هجوتف .ًاقفارم نيعبسو ةسمخو نيكايفوت
 نكلو ءه5١٠٠ ماع بجر نم رشع ثلاثلا يف ناريإ

 هفلخف «تامو نيوزق رحب يف ضرم يسورلا ريفسلا

 ضرمب ناليك هلوخد دعب بيصأ هرودب اذه نكل ؛هبتاك
 تامو تامف ةيالولا هذه يف رهظ دق ناك ءابولاب هيبش

 نيوزق ايسور لسر غلب املو «هباحصأ نم ريبك ددع هعم

 نكي مل سابع هاشلاب اوقتلاو يناثلا عيبر ةيادب يف
 هاشلا مهلمحف .ًالجر نيئالثو ةعبسلا زواجتي مهددع

 دعب فارصنإلاب مهزاجأ مث ناهفصأ ىلإ هعم سابع
 يف مهنم قبي مل ءارفسلا ءالؤه نأ الإ .مايأ ةعضب

 . صاخشأ ةثالث ىوس ايسور ىلإ مهتدوع

 يلع نيسح سابع هاشلا ثعب ه١٠٠ ماع يفو

 ىلإ ةيدو ةرافس يف يلريش وينوطنأ ريسلاو تايب كيب
 هنم ريخألا ردابف تلردرك سيروب ديدجلا ايسور كلم

 ىعديو ناريإ ىلإ ايسور نايعأ دحأ لاسرإ ىلإ
 .نيقفارملا نم ةئيه عم (نيكساز)

 فلودور) ايناملأ روطاربمأ ثعب ه١١١٠ ماع يفو

 «شاكاك ني يتأ ةسائرب ناريإ ىلإ ةيسايس ةئيه (يناثلا
 قافتالا نأشب وكسوم يف سورلا ةضوافمب ًاضيأ فلكو
 اذه ىف سورلا لاخدإل ىعسلاو ايناملأو ناريإ نيب

 ْ ْ . قافتالا
 ةنيدم نم هل قفارملا دفولاو يناملألا ريفسلا جرخ

 لخدو ه١١١٠ ماع لوألا عيبر نم نماثلا يف غارب

 نم ىلوألا ىدامج نم نيرشعلاو ثلاثلا يف وكسوم
 ىلإ هجوت وكسوم ىف هتمهمل هئاهنإ دعبو ؛ماعلا سفن

 عباسلا يف ناليك ةيالو يف دورككنل ةنيدم لصوف ناريإ

 اموي نيثالثو دحاو دعب ٠١١1 ماع رفص نم نيرشعلاو

 ىلإ ًالوسر ثعب دوركنل يفو نيوزق رحب يف راحبإلا نم

 يف هاشلا ناكو ؛هلوصوب سابع هاشلا ربخيل ناهفصأ
 نم ةيالولا هذه ةداعتساو ناجيبرذآ ىلع موجهلا ددص



 نويوفصلا

 ريفسلا لابقتساب يلريش تربور رمأف «نيينامثعلا كارتألا

 نم صاخشأ ةينامثو شاكاك نكلو . هيقفارمو يناملألا
 تيسر اذيدش اعرف نالتك نه ارضع هل ئئارعلا هكولا

 اولصو نيحو «ناليك يف خانملا ةءادرو ةيذغتلا ءوس

 صاخشأ ةثالث هعمو ةايحلا ريفسلا قراف ناجيهال

 هتافو لبق دفولا ةسائر لكوأ دق شاكاك ناكو .نيرخآ

 هلبقتساف «لبايرد نفردن اتكت جروج صاخلا هبتاك ىلإ

 ةقفارمب ءاهجولا دحأ رمأ اهيفو نيوزق ىلإ هقفارو يلريش
 دق سابع هاشلا ناك ثيح ءزيربت ىلإ يناملألا دفولا

 يفو .اهحتفو ريبك شيجب تقولا كلذ يف زيربت مجاه
 هاش ردناتكت ىقتلا ه7١١٠ ماع بجر نم رشع يداحلا

 روطاربمأ نم هعم اهلمح يتلا لئاسرلا هملسو ناريإ
 كلت يف ًامزاع سابع هاشلا ناكو .ايسور رصيقو ايناملأ

 ردناتكت لمحف زاقفقلاو اينيمرأ ىلإ هجوتلا ىلع مايألا

 ةعلق ىلع ىلوتسا نأ دعبو ءاينيمرأ ىلإ هعم هيقفارمو

 دحأ هعم ثعبو ؛هدالب ىلإ ةدوعلاب هل حمس ناوريإ

 ىلإ كيب يلق يدهم همساو هيلإ نيبرقملا هطالب لاجر

 «هيباوج لئاسر هلمحو ايناملأ روطاربمأو ايسور رصيق

 ريفسلا ةفيلخ لصو ينضملا رفسلا نم رهشأ ةينامث دعبو
 ناكو . كيب يلق يدهم يناريإلا ريفسلا هعمو يناملألا

 يف يناريإلا شيجلا مدقت حرشب ريخألا ىصوأ دق هاشلا

 . ةينامثعلا يضارألا

 ناريإ يريفس فنوروكك سيروب لبقتسا وكسوم يفو
 لإ ةلايمو وضاعت لمخو .ءاراخ ًالابعتسا انناملأو

 ةيدولا تاقالعلا اهيف حرش يناثلا فلدور ايناملأ روطاربمأ

 .ناريإو ايسور نيب

 نأ دعب لوألا سابع هاشلا نأ نوخرؤملا ركذ دقو

 يرداب سقلاب ناعتسا ناوريشو اينيمرأو ناجيبرذآ حتف
 ماع هلسرأ دق امور اباب ناك يذلا (هدات ناجرب) ناوج

 ذنم لغشو ناريإ ىلإ ةسواسقلا نم ددع عم ه١

 يف ةافحلا نييلمركلا ةسواسقلا ةفيلخ بصنم نيحلا كلذ

 ةيبنجألا ةلودلا ةلسارم يف هب ناعتسا لوقأ ءناهفصأ

 نم ددعو ايناملأو ادنلوبو وكسوم لئاسر هلّمح ثيح

 قيرط هذه هتلحر يف كلسو .؛ىرخألا ةيبوروألا لودلا
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 قيرط نع وكسوم ىلإ ةيادبلا يف ًاهجوتم نيوزق رحب
 . «ناخرت جاح) ناخرتشه ءانيم

 ىلع ايسورو ناريإ نيب ةيدولا تاقالعلا ترمتسا

 يف مكحلا ةدس ىلإ فونامرو ةلئاع لوصو دعب اهتوق

 لوأ وهو - فونامور ليتئاخيم رداب ثيح .ايسور

 لاسرإ ىلإ هتموكح رارقتسا دعب  ةلئاعلا هذه ةرصايق

 شتيت يكين ليئاخيم ةسائرب ناريإ ىلإ يسايس دفو
 نابع هابقلاب دفرلا يقتل دلال لاحز دحأ قرتاكت

 ماع ةدعقلا يذ رهش نم رشع عباسلا يف جاغآ لزق يف

 ايسور ىلإ دفولا داع مث .ايدو اءاقل ناكو ه٠"

 ه77١٠١ ماع ةجحلا يذ رهش نم نيرشعلاو عباسلا يف

 تايصخشلا دحأ هعم هاشلا ريسو «ةدوم ةلاسرب ًادوزم

 ىلإ هنع ًاريفس كيب دالوف وهو ناريإ يف ةزرابلا
 عساتلا يفو .ه 41 داع قف يكلم وكوب

 هودوز نأ دعب فارصنالاب سورلا هل نذأ بجر نم رشع

 . سابع هاشلا ىلإ ةقادصو ةدوم ةلاسرب

 ريبكلا سرطب ثعب (م8١17) ه١٠١١1 ماع يفو

 ليئارسإ همسا ينمرأ صخش ةسائرب ناريإ ىلإ ًادفو
 ةصرفلا هذه يسور رجات ةئامعبس لغتساو . يروأ

 ناكو ةيكرمجلا بئارضلا عفد نم ًاصلخت دفولا اوقفارف

 جاعزإل اببس مهقالخأ ءوسو ءالؤهل ريبكلا ددعلا

 رصيقلا نأ كاذنآ عاشف ءناهفصأ يف سانلا باعرإو

 ءالؤه نأ لاحلاو ءاينيمرأو ناتسجرك لالتحا ىلع مزاع

 لامعألاب مايقلا ىوس فده مهل نكي مل راجتلا
 يوفصلا نيسح ناطلس هاشلا هلبقتسا دقو .ةيراجتلا

 ريبكلا سرطب ثعب تاونس عبس دعبو .ًالفاح ًالابقتسا
 «ىكسنيلف رمترا همسا قئال صخش ةسائرب رخا ادفو

 مايقلا ددص يف كاذنآ ناك ريبكلا سرطب نأ رهاظلاو

 . ةيركسعلا هتامجهب

 نمز يف ناريإ فعض لغتسا ه75١١ ماع يفو

 يف ًالواحم «ناريإ مجاهف يوفصلا نيسح ناطلس هاشلا
 رحب نم نيينامثعلا بارتقا نود ةلوليحلا تقولا سفن

 يضمت ةيوفصلا ةلودلا تناك يذلا تقولا يفو .نيوزق

 طالب ىلإ هلوسر ريبكلا سرطب ثعب .اهراضتحا مايأ



 نمل

 عم ناريإ ىلإ همودق نمازتف «ءنيسح ناطلسلا هاشلا
 .«يوفصلا هاشلا ىلع مهراصتناو اهيف ناغفألا لوخد

 تقحل يتلا رئاسخلا ضيوعتب مهبلاطو مهيلإ هسفن مدقف

 قحل امو ءايسور ةلفاقل هويخح ناخ بهن اهنمو «سورلاب

 دومحم نكي ملو . يخامش يف رئاسخ نم سورلاب
 ريفس ربخأف «ةيجراخلا ةسايسلا ىف ًائيش هقفي ىناغفألا

 ىلع الو: كنروألا ىلع ةظانو كليب ةلالاب ركتسرد
 ىلإ جاتحي ال حضاو رمألا اذه نأ ةقيقحلاو .نييكزللا

 ةعيرذ لكشو ءادتعالا ديأ هب فارتعالا نعو ءليلد

 نم ةعومجم ثعب ثيح .ةقحاللا هتاوطخ يف سرطبل

 نينثا لمحت اكلوفلا رهن قيرط نع ةيبرحلا نفسلا
 ةلايخلا ىلإ تاوقلا هذه تمضناو لتاقم فلأ نيرشعو

 .ناتسغاد ةيالو يف ناخرتشه ءانيم نم تكرحت يتلا

 مزاع وه امنإ ًاقلطم عسوتلا يوني ال هنأب سرطب عاشأو

 دادبتساو ملظ نم ناريإ هاش ذاقنإ ىلع هتكرح ءارو نم

 .ناغفألا

 تمدطصاو .؛بونجلا وحن هتاوق تهجوت اذكهو

 ركذتو . دنبرد ىلع تلوتسا مث ءاهتبلغف ةيناتسغاد ةوقب
 وكاب وحن هجوتلا ددصب ناك سرطب نأ تاياورلا ضعب

 كلت يف لصو ينامثعلا ريفسلا نأ الول .ءيخامشو

 ىلع تلوتسا دق ةينامثعلا تاوقلا نأ هغلبأو ءانثألا

 دعيسف ةقطنملا هذه وحن مدقت اذإ هنأ هملعأو يخامش

 يف بغري سرطب نكي ملو . برحلل نالعإ ةباثمب كلذ

 كرتو باحسنالا لضفف نيينامثعلا عم برحلا ضوخ
 . لتاقم فالآ ةثالث اهماوق ةوق دنبرد يف

 نومجاهملا ناغفألا رصاح يلاتلا ماعلا ءاتش يفو

 دجنتسي ناخرتشه ىلإ الوسر اهمكاح ثعبف تشر ةنيدم

 فتكي ملو ةصرفلا هذه ريبكلا سرطب لغتساف سورلاب
 لخدتي ملو . ىرخأ ندم ىلإ اهادعت لب تشر لالتحاب

 .اهتاناخل اهوكرت لب ةنيدملا هذه ةرادإ يف سورلا
 ىضرو ففعل حاف نكار ةنرلب ةنسو را تناذؤلا تكدو

 1 ,نصرلا ةياغ هاك اي يتكلا شرب
 هاشلا نبا يناثلا بسامهط نأ فسألل وعدي اممو

 فوقولا نع هزجع ىأر امنيح يوفصلا نيسح ناطلسلا

 نويوفصلا

 نم ددملاو نوعلا بلط يناغفألا نيمجاهملا هجوب

 ضرأ نع ناغفألا درطب ايسور تدهعتف .ريبكلا سرطب

 :نع ايسورل لزانتلاب بسامهط دهعت لباقملا يفو ناريإ

 نكلو «دابأ رتساو ناردنزامو ناليكو ناتسغادو ناوريش
 ىفتكاو ناغفألا درطل ةدحاو ةوطخب مقي مل سرطب

 كلذ يف ببسلا ناك امبرو .طقف ناليك ىلع ءاليتسالاب

 هتادهعتب ءافولا يوني نكي مل نيبناجلا نم ايأ نأ وه
 .هسفن ىلع اهيلمي يتلا طورشلاب لمعلاو

 نزخلا تايالو قم نسودلا باعستا

 ةيسايسلا ايسور تكرت «ريبكلا سرطب يفوت نأ دعب
 نأب 2''”ةكلملا وراشتسم يقرأ دف ةييسوللاو ةيئادعلا

 انه نم ؛,مهحلاص ريغ يف ريست ناريإ يف عاضوألا

 ءرزخلا تايالو نم اهتاوق بحست نأ ةكلملا تررق

 (ًاقلطم التحي مل نيتللا) دابآ رتساو ناردنزام تديعأف
 ماع تشر ةدهاعمل اقفو ناريإ ىلإ ناليك ىلإ ةفاضإلاب

 ديدهتب ثعب دق هاشردان ناكو .(ما0١ل"5)ه6

 يضارألا كرتي مل اذإ هنإ هيف لاق يسورلا لارنجلا ىلإ

 .ًاجراخ هب نوقليس همدخ نإف ةيناريإلا

 اهنع ًالثمم تئعب وكسوم نأ نوخرؤملا ركذ دقو
 نع ريخألا عنتماف «هاشردان عم ةدهاعم دقعل دهشم ىلإ

 ركسعمل ًامزالم لثمملا اذه يقبف ءعيرس در ءاطعإ

 زرحأ نأ دعب هاشردان هاعدتسا موي تاذو «نييناريإلا

 ىأر (وكسوم لثمم) ريفسلا مدق املف ءًاديدج ًاراصتنا

 مدلاب ةخطلم بايث هيلعو ضرألا ىلع ًاسلاج هاش ردان

 هباجأق .هراضحإ ةلع نع ريفسلا لأسف هديب لكأي وهو
 ديب لكأي فيك هسفنب هدهاشي نأ هنم دارأ هنأب هاشردان

 نأ عيطتسي هنأ ًاعطقو ماعطلا عاونأ نشخأ مدلاب ةخطلم

 ناليك ملسي نل صخشلا اذه لثم نأب هدايسأ ربخي

 . ًاقلطم

 تايالو نم باحسنالا نم تاونس ثالث دعبو

 ةموكح يف ريبكلا سرطب تفلخ يتلا افون افيإ انآ ةكلملا يه )١(
 م1105 ماع يح 700 ماع نم اصور



 نويوفصلا

 عم برحلا ضوخ نم دب ال نأ سورلا ىأر رزخلا

 سورلا ددهف فورظلا هذه هاشردان زهتناو «نيينامثعلا

 نم مهباحسنا مدع لاح يف نيينامثعلا عم دحتيس هنأب

 عقاولا رمألل ايسور تخضرف «دنبردو وكاب يتئيدم
 .ريبكلا سرطب اهلتحا يتلا تايالولا رخآ نم تبحسناو

 نيينامثعلا ةدهاعم

 ناريإ ميسقتل سورلاو

 ةينامثعلا ةلودلاو ناريإ نيب ةيدولا تاقالعلا ترمتسا

 امنيح نكلو . عبارلا دارم ناطلسلا ةافو دعب .ًابيرقت نرقل

 بد دق فعضلا نوينامثعلا ىأرو «ناريإ ناغفألا مجاه

 ىلع ضاضقنالاو ةصرفلا زاهتنا اولواح ناريإ نايك يف
 يف اوفدهتساف .رئاودلا اهب اوصبرت املاط يتلا مهتراج
 ةينامثعلا تاوقلا نوينسلا اهلهأ لبقتساو «ناوريش ةيادبلا

 مزعو .باحرتب ينامثعلا ناطلسلا مزعو .باحرتب

 «ةيالولا هذه ىلع مكاح نييعت ىلع ينامثعلا ناطلسلا
 عم كلذ نمازتو «ةمهملا هذهب مايقلل هطابض دحأ لسرأف

 .ةيركسع ةلمحب ريبكلا سرطب مايق ربخ

 نييورلاو نيماتلا يب دشراد ةليوط تامواقم دعو
 ىلع برحلا نالعإ ىلع نوينامثعلا مزع ةينيطنطسقلا يف
 يتفملل ىواتف ثالث ترشن كلذ ىلإ ةفاضإو .ناريإ

 عيمج ىلع ةضفارلا لتق بوجوب يضقت ربكألا
 ةيسورلا تاوقلا تناك يذلا تقولا ىفو .نينمؤملا

 رخل ةيلجابسلا ساوتلا يف ةنركسفلا اهتايلمه شابت
 تملستساو ناتسجرك ةيكرتلا تاوقلا تلخد ءنيوزق

 ترصاح مث (م1059)ه765١١1 ماع يفاهل سيلفت

 ةفك تحجر وكاب يفو ءاهحتف يف حلفت مل اهنكلو هجنك

 نم ؛ةنيدملا هذه ىلع ةرطيسلا يف كارتألا ىلع سورلا

 تهتناو ىرخأ ةرم نيفرطلا نيب تاثداحملا تفنؤتسا انه

 .امهنيب ةيناريإلا تايالولا مهأ ميسقتب يضقت ةيقافتا دقعب

 نيسح ناطلسلا هاشلا نبا يناثلا بسامهط ديأ هرودبو

 يف ةعقاولا رزخلا تايالو نع نيتلودلا نيتاهل يلختلا

 ةلودلا تردابو .سرأو روغ يرهن ءاقتلا ىتح لامشلا

 اهدودح يف ةلخادلا قطانملا لالتحا ىلإ ةينامثعلا

 ه و17

 دتمتو نيروكذملا نيرهنلا ءاقتلا نم أدتبت يتلا ةديدجلا

 ناذمهو زيربت نوكت اذه ىلع ءانبو . ليبدرأ برغ ىتح

 ةعبات اهنيب ةعقاولا قطانملا عيمجو هاشنامركو

 ةينامثعلا ةلودلا تقفاو دقو . ةينامثعلا ةيروطاربمألل

 هتداعتسا يف بسامهط هاشلا ةدعاسم ىلع ايسورو

 ريغ يفو «ةروكذملا طورشلا ىلع قفاو ام اذإ ةطلسلا

 عاطتقال نيترطضم امهيسفن نايرتس نيتلودلا نإف كلذ
 لابلا ةحار نامضل ةيناريإلا ىضارألا نم امهبساني ام لك

 ١ .ناريإ بناج نم

 تضق يتلا ةدهاعملا ىلع ناتلودلا تعقو نأ دعبو

 ءاليتسالل اوكرحتي نأ كارتألل دب ال ناك «ناريإ ميسقتب

 ىلع اقباس اولوتسا دق سورلا ناك ذإ «مهتصح ىلع
 شيجلا كرحت انه نم .ةيبرغلا قطانملا يف مهتصح

 نكمتو (م 10974 )ه57١١1 ماع ناذمه وحن ينامثعلا

 .ريصق راصح دعب اهحتف نم

 كرحتي رخآ ينامثع شيج ناك تقولا سفن يفو

 يف ًاماكحتسا رثكألا ةعلقلا دعت تناك يتلا ناوريإ وحن

 نوينامثعلا دقفو «ةتباثو ةيوق تالمحلا تأدبو «ناريإ

 روهظو تالمحلا هذهل ةجيتن صخش فلأ نيرشع
 ةنيدملا اورصاح كلذ عمو ءمهفوفص نيب ضارمألا

 هجوت مث ءه117١١ ماع يف اهوحتف ىتح تارم ثالث

 لتاقم فالآ ةرشعب مدطصاو زيربت وحن حتافلا شيجلا

 رثإ تمدهت دق ةنيدملا راوسأ تناكو ؛مهمزهف يناريإ
 ًارمأ ودبي ناك ام ىلع ةنيدملا لالتحا ناكف ةيضرأ ةزه

 ةنيدملا نع ةعفادملا ةيناريإلا تاوقلا نأ الإ ءًاريسي

 ةلفاق قفارت تناك ةوق تمجاهو «ةازغلا هجوب تادمص

 ىودج مدع كارتألا ىأر نيحو «.بلح نم ةمداق

 . ةنيدملا نع راصحلا عفرو باحسنالا اولضف مهتالمح

 داك امف «ةجيتنلا هذهب اوعنتقي مل نيينامثعلا نأ الإ

 يلاوح زيربت وحن كرحت ىتح لحي يلاتلا ماعلا فيص
 اهسفن نع ةنيدملا تعفادو ءمهنم لتاقم فلأ نوعبس

 نمو ًافلأ نوثالث نييناريالا نم لتقف «ًاتيمتسم ًاعافد

 ءاليتساب رمألا ىهتناو «ًافلأ نورشع نيينامثعلا

 تاضوافم دعبو «ةنيدملا ءازجأ بلغأ ىلع نيمجاهملا



 نويوفصلا ه4

 مهكالمأب مهلزانم زيربت لهأ رداغي نأ ررقت نيبناجلا نيب
 ىلوتسا نأ دعبو .نيحتافلل مهلزانم نوملسيو مهلاومأو

 اوررق ناريإ نم ةيبرغلا قطانملا عيمج ىلع نوينامثعلا

 . تاحوتفلا يف رارمتسالا نع فقوتلا

 دتهلاو ناريإ تاقالع

 نييوفصلا نمز يف

 عم نييوفصلا ماكحلل ةيسايسلا تاقالعلا خيرات دوعي

 ليعامسإ هاشلا نمز ىلإ دنهلا يف لوغملا ةرطابألا
 ةيروميتلا ةلالسلا سسؤم مزهنا امدنعف . لوألا يوفصلا

 هتكرعم يف يناكروكلا رباب دمحم نيدلا ريهظ دنهلا يف
 كبيش) يكبزوألا ينابيشلا ناخ تخيهاش دمحم عم

 ةنيدمو ناتسكرت كرت ىلإ رطضاو رهنلا ءارو ام يف (ناخ

 «ناتسناغفأ ىلإ ليحرلاو ةيروميتلا ةلودلا زكرم دنقرمس
 يوفصلا ليعامسإ هاشلا عم داحتالا ىلإ ذئنيح رداب

 لماعت ناكو ناخ كبيشل ايوق اودع ناك يذلا لوألا

 ءرباب عم ايدو ًالماعت همكح ةرتف لاوط ليعامسإ هاشلا

 يف هتدعاسمل شابلزقلا ةداق لاسرإب تارم ةدع ماقو

 .ناخ كبيش هنم اهعزتنا يتلا قطانملاو تايالولا ةداعتسا

 دعب ناخ كبيش ءافلخ لبق نم ىرخأ ةرم مزه رباب نأ الإ
 عانتقالاو ناتسكرت نع يلختلا ىلإ رطضاف ريخألا لتقم

 هاشلا ةافو ىلع ناماع ىضم نأ امو .ناتسناغفأب

 نم اهلامش ىلع ىلوتساف دنهلا رباب مجاه ىتح ليعامسإ

 «يهلدو هركا ىلإ ةفاضإلاب لاغنبلا دودح ىتح دنسلا رهن
 لوغملا ةرطابألا ةلسالس (ه977 ماع) كلذب سسأو

 .دنهلا يف

 دمحم نيدلا رصان هنبا رمتسا رباب دمحم ةافو دعبو

 «ةيوفصلا ةموكحلا عم ةيدولا تاقالعلا يف نويامه

 طالبلا ىلإ أجلف هناوخإ عم اذه فلتخا نأ ثدحو

 لوألا بسامهط هاشلا هلمش ثيح «ناريإ يف يوفصلا

 ىلع موجه نشب (م10550١ ) ه40؟ ماع ماق مث هتياعرب

 مث ؛اهيلع ىلوتساو يناريإلا شيجلا ةدعاسمب راهدنق

 مركو هعينص نسحب هنم ًافارتعا بسامهط هاشلل اهمدق
 . هتفايض

 لالج هنبا ه457 ماع هتافو دعب نويامه فلخ مث

 عم ةدوملا تاقالع عطقب اذه ماقو ءربكأ دمحم نيدلا

 ىلع موجه نشب بسامهط هاشلا مايقل يوفصلا طالبلا
 ةعيطقلا تغلبو ءدنهلا اهتداعتسا نأ دعب ءراهدنق ةيالو

 يوفصلا طالبلل يزاعتلا ميدقتل ًاريفس ثعبي مل هنأ هب

 كلذ يف ادئاس ناك امل افالخ بسامهط هاشلا ةافو دعب

 . نمزلا

 عم تاقالعلا ديدجت نستي مل دهعلا كلذ دعبو

 ليعامسإ هاشلا دهع يف عاضوألا بارطضا ببسب ناريإ

 تمت ةرتفلا هذه لالخو «.هدنبادخ دمحم هاشلاو ىناثلا

 :كنهلا نق :يلوكملا مككلل راهدتت ةيألاو ةداعإ

 ذنم مزع مكحلا لوألا سابع هاشلا ىلوت نيحو
 دنهلاو ناريإ نيب ةقادصلا تاقالع ةداعإ ىلع ةيادبلا

 ناخ هللا دبع ةلتاقم ىلع ربكأ نيدلا لالج ضيرحتو

 نش ىلع ابأد نيذللا نمؤملا دبع هنباو يكبزوألا

 ءامعز دحأ ثعب انه نم .ناسارخ يضارأ ىلع تاراغلا

 ايادهلا عاونأب هلّمحو يلوغملا طالبلا ىلإ شابلزقلا
 يف ريفسلا اذه ربكأ نيدلا بلج ىقبأف «ةيدو ةلاسرو

 اه ماع يف هزاجأ مث ءتاونس سمخ دنهلا

 امهدوزو هطالب لاجر نم نينثا هعم ثعبو فارصنالاب

 .ةيدو ةلاسرو ايادهلاب

 نيبرقملا هناملغ دحأ سابع هاشلا ثعب ةنس دعبو

 ةينمثلا ايادهلا عاونأ هعمو دنهلا ىلإ كيبرهجونم ىعديو

 زاجأو .«عضاوتلاو ةلماجملا تلمح ةلاسرب هدوزو

 . امهدالب ىلإ هعم فارصنالاب نيدلا لالج يريفس

 سابع هاشلا ريفس نيدلا لالج ىقبأ ةرملا هذه يفو

 فارصنالاب هزاجأ مث «,تاونس عيس تماد ةليوط ةدم

 «يركبلا موصعم دمحم هريفس عم ه5 ماع

 ثيح ناوريإ ةعلق يحاوض يف هاشلا ىلإ نانثالا لصوف

 ام هاشلل دنهلا ريفس مدقو .نيينامثعلا لاتقب ًالوغشم ناك

 عبس هريفس ريخأتل ًاطخاس هاشلا ناكو اياده نم هعم ناك

 فيس ذخأب ىفتكاف «نيدلا لالج طالب ىف تاوئس

 ناكو ريفسلل ًامامتها رعي ملو ايادهلا يقاب ضفرو عصرم



 نويوفصلا

 ءناسللا بذع ًارعاش يركبلا موصعم دمحم ريفسلا

 هنايب ةوالحو همالك نسحب هاشلا يضرتسي نأ عاطتساف

 ماكحو هشيج ةداق ىلع اهعزوو ءايادهلا هاشلا لبق ىتح
 هاشلا ىقبأ هرودبو .هتلود نايعأو ةيناريإلا تايالولا

 ىتح «ةلماك ةنس ناريإ يف دنهلا روطاربمأ ريفس سابع

 هل نذإه7١١٠ ماع عيبر يف ناوريإ ةعلق حتف اذإ

 . هدالب ىلإ فارصنالاب

 ربكأ دمحم نيدلا لالج يفوت نيتنسب كلذ دعب

 ماع يف) هركا ةنيدم هتموكح زكرم يف (دنهلا روطاربمأ)

 ميلس ريمألا هنبا نيب فالخلا بشن ذئنيحو .( ه6

 لواحي ناك يذلا ورسخ ناطلسلا (ميلس نبا) هديفحو

 ءدنهلا نايعأ ضعب ةدعاسمب ةدج شرع ىلع سولجلا

 رحد ميلس ريمألا عاطتساو «نينثالا نيب برحلا تعقوو

 كلذ ذنم يمسو هيبأ شرع ىلع سلج مث هينيع أقفو هنبا

 . ريكناهج دمحم نيدلا رونب نيحلا

 دنهلا ىلإ ًاريفس ثعب دق سابع هاشلا نكي ملو
 لاتقب هلاغشنال ربكأ نيدلا لالج ةافو دعب تاونس ثالغل

 ه8١١٠١ ماع يفو .ناوريشو ناجيبرذآ يف نيينامثعلا

 ناطلس ىلع راكداي همساو شابلزقلا ةداق رابك دحأ ثعب

 اهنمض ةلاسر هعم ثعبو ميلس كلملا ىلإ ًاريفس شلاط

 ابيطخو املاع ريفسلا اذه ناكو .ةدوملاو ةبحملا تايآ

 سابع هاشلا رمأو .دادغيل ًامكاح ًاقباس لغتشاو ًاعراب

 نم ًاسراف نيسمخ باحطصاب ناطلس يلع راكداي هريفس

 عم اهعرسأو دايجلا عاونأ نمثأ مهعمو ناسرفلا ةريخ
 ناجيت مهسوؤر ىلعو ةعصرم جورسو ةقطنأو فويس

 نوسمخ اهنم ةنيمثلا ايادهلا عاونأ هعم ثعبو .شابلزقلا
 ءرهاوجلاب ةعصرم جورس عم ًايتايبو ًايجركو ًايبرع ًاداوج
 لك ةميق .دوسألا ىسورلا دلجلا نم (لاوطأ) ةثالثو

 فئازح و ةيقرتلا كلذ لسفب انانوك وسعت كرم
 ةزرطملا ةشمقألا عاونأ فلتخم نم عون ةئامسمخو

 لمخملاو سلطألاو جابيدلاو .ةضفلاو بهذلاب

 قيرط نع دنهلا ىلإ هجوتلاب هرمأو .يئاطخلاو يجنرفإلا
 .راهدنق

 ريفسب (ميلس هاشلا) ريكناهج دمحم نيدلا رون بحر
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 ةدوعلاب هل نذأ مث «تاونس عبس هدنع هاقبأو «ناريإ

 ناخ راد روخدب ازريملا همسا أزراب اريفس هعم لسرأو
 تناكر (ه77١١٠ ماع كلذو) ملاعلا ناخب بقلملا

 هذه لالخ نيبناجلا نيب ةرمتسم ةبيطلا تاقالعلا

 لئاسر ميلس كلملاو سابع هاشلا لدابتو «نينسلا

 هاشلا ىقبأو .تارم ةدعل ةيمسرلا بتكلاو ةقادصلا

 هل نذأ مث نيتنس نم رثكأل هدنع ملاعلا ناخ سابع

 ةداق رابك دحأ هعم ثعبو .ه7١٠؟9 ماع فارصنالاب

 ةقادص ةلاسر عم ولماش يلدكيب كيب لنيز همساو ناريإ

 درب ايادهلا هذه نيب نم ناكو . ةنيمثلا ايادهلا عاونأو

 تلصو اهل ريظن ال ةريبك ةرهوج اهنيب رهاوجلاب عصرم
 نييروميتلا كولملا نئازخ نم لوألا ليعامسإ هاشلا ىلإ

 روميت ريمألا ديفح كيب غلا ازريملا مسا اهيلع شقن دقو
 اهتمين تناكو ريككناهج نيدلا رون دجو يناكروكلا

 .ناموت فالآ ةعبس نم رثكأ كاذنآ لداعت

 نيدلا رون ىلإ هتلاسر يف سابع هاشلا ضرعتي ملو
 ءاهتداعتسا يف بغري ناك يتلا راهدنق ركذل ريكناهج

 ثحابتلاب ةصاخ ةروصب كيب كنيز هريفس ىصوأ هنكلو
 اي :هل لاقو «نأشلا اذهب هتلود ناكرأو ريككناهج عم

 نأ كيلعف ؛كئافوو كقدص نم قثاو ينإ «كيب كنيز
 نأ كيلعو ءاذه كرفس يف كتيحضتو كترادج تبثت

 صيمقلا اذه امك اهحلاصمو ناريإب كقاصتلا يدبت

 يمسا ىلإ ءيست نأ كب ردجي الو «يندبب قصتلم
 .«...ةيماسلا يفادهأو

 ىقتلاو ملاعلا ناخ ةقفرب دنهلا ىلإ كيب كنيز لحر

 نم ًالدبو .روهال ةنيدم يف ريكناهج دمحم نيدلا رون

 عضو نم دنهلا طالب يف هيلع ًافراعتم ناك ام كلسي نأ

 كلس «سأرلا ىلع امهعضو مث ضرألا ىلع نيديلا
 ايادهلا ميدقتو كلملل هتلاسر ميدقت يف اربكتم ًاكولس

 ميظعت ىندأ نود هوحن ةماقلا بصتنم هجوت ثيح هل

 هفرصتل بضغو كولسلا اذهل ريكناهج ريحتف ,.عوضخو
 هذه يعاري نأ هنم بلطف ؛طالبلا فارعأل فلاخملا

 ضفر كيب كنيز نكلو ء«ءارفسلا نم هريغك فارعألا
 هسلجم يف هلابقتسا كلذ دعب ريكناهج ضفرف . كلذ



 نويوفصلا 46.6

 عيمج عيب ىلإ كيب كنيز رطضاف «هنع ةقفنلا عطقب رمأو

 هتاقفن نيمأتل ةعصرملا جورسلاو ةيبهذلا يناوألا

 رفاس ءانثألا كلت يفو . ةيمويلا هيقفارم تاقفنو ةيصخشلا

 ديعب لافتحالا ةجحب يهلد ىلإ روهال نم ريكناهج
 ىأر املو . فارصنالاب يناريإلا ريفسلل نذأي ملو «هدلوم

 هلوصح مدعو روهال يف هئاقب ىودج مدع كيب كنيز
 راهدنق نأشب هتلود ناكرأو كلملا نم حيرص باوج ىلع

 تقولا اذه يف نكلو «نذإ نود ناريإ ىلإ ةدوعلا ررق

 هعمو ًافنآ هيلإ انرشأ يذلا عصرملا دربملا لصو هسفن

 كيب كنيز ةكرح نيح ةزهاج نكت مل يتلا ايادهلا ةيقب

 هذه ميدقتل يهلد ىلإ رفسلل ريفسلا رطضاف .ناريإ نم
 نأشي ريكناهج ءارزو عم ضوافت كانهو ءايادهلا
 «هتاضوافم نم ةجيتن ىلع لصحي مل هنأ الإ ءراهدنق

 .رمألا ىلع هعلطي سابع هاشلل ثعبف

 تاضورافملا ىودج سابع مدع هاشلا كردأ نيحو

 ماع عيبر يف ناسارخ ىلإ هجوت راهدنق ةداعتسا يف

 «ديصلا ةجحب راهدنق ىلإ كانه نم هجوتو هه ١

 دبع يدنهلا راهدنق مكاح ىلإ هارف ةنيدم نم بتكو
 ناك امف .ديصلل هتيالو لوخد ىلع مزاع هنأ ناخ زيزعلا

 نم نإ لوقلاب كلذ ىلع در نأ الإ ناخ زيزعلا دبع نم
 «ناسارخ ىلإ دوعيو كلذ نع هاشلا فرصني نأ لضفألا

 يدصتلا الإ هشيج ةداقو هباحصأو هيدل سيل هنأل

 . مهتايالو نع عافدلاو برحلاو

 يف عرسأف «باوجلا اذه لثم رظتني هاشلا ناكو

 قفاوملا ءاعبرألا موي يف اهرصاحف راهدنق غلبو «هتكرح

 هعم ناكو ؛ماعلا كلذ سفن نم بجر رهش نم نماثلل
 . ريبك شيج

 هاشلا موجه ىلع ريكناهج نيدلا رون علطا نيحو
 ةقفادصلا الإ هنم دهعي مل ذإ ةريحلاب بيصأ سابع

 ًاموجه نشي نأ هنم عقوتي نكي ملو «ةوخألاو ةدوملاو

 كلذلو «يدنهلا مكحلل ةعباتلا يضارألا ىلع موي تاذ

 ةسمخ نم رثكأ ةيدودحلا راهدنق ةيالو يف عضي مل هنإف

 ىلع سابع هاشلا مدقتب عمس امنيح هنكلو سراف فالآ

 «ريبك شيجب ناريإ ىلإ هجوتلا ىلع مزع راهدنق وحن

 ةمدقت يف رمتسيس راهدنق ذاقنإ نم غرف اذإ هنأ مسقأو

 ام عرسأب ًاريبك ًاشيج عمج مث .ناهفصأ لصي ىتح
 ةموصخ نأ الإ «مرخ ريمألا هنبا هيلع لعجو نكمي
 ريكناهج هيبأ ةجوزو ريمألا اذه نيب تعقو ةئجافم

 جرخف هيدي نيب يتلا تاوقلا لغتساو «مكيب ناهجرون
 ةقادصلا ىلإ هوعدي سايع هاشلا ىلإ بتكو هيبأ ىلع

 . هيبأ ىلع داحتالاو

 جاربأ طقسأ راهدنق سابع هاشلا رصاح نأ دعبو

 مكاح رطضاف ءهريصق تقو يف عفادملا فئاذقب ةعلقلا

 سابع هاشلا افعف ؛مالستسالا ىلإ ةنيدملا نايعأو راهدنق

 ىلإ فارصنالا يف مهل نذأو مهمركأو ًاعيمج مهنع

 رشع ثلاثلل قفاوملا ءاثالثلا موي يف كلذ ناكو .دنهلا

 ناك هنأ نوخرؤملا لقنيو .ه١٠”١ ماع نابعش نم

 هاشلا ةقفرب ةمدانملل ةبحم حازملا ةريثك ةليمج ةأرما ةمث

 ةعامج باحطصاب هاشلا اهرمأ يزق ةلالد اهمسا سابع

 شابلرقلا تاوق لبق ةنيدملا لوخدو ركسعملا ءاسن نم

 ءاهنع نوعفادملاو ةنيدملا مكاح ملستسا نأ دعب كلذو

 ءاسنلا نم ةعامجو هاشلا ةميدن نأ قافآلا يف عيشيل

 . يدنهلا شيجلا نم راهدنق ةعلق لثم ةمهم ةعلق نعزتنا

 هنم باوجك يكذلا لمعلا اذهب ماق هاشلا نأ رهاظلاو

 .راهدنق ذاقنإ نم هغارف دعب ناريإ ةمصاع

 دعب راهدتق ىف همساب دقنلا برضب سابع هاشلا رمأ

 لك يف ةبسانملاب سانلا لفتحاف ءرمألاب اهلهأ ريشبتل

 نيدلا رونو سابع هاشلا لدايت راهدنق لالتحا دعبو

 افنأتساو ةدوملاو ةقادصلا لئاسر ريكناهج دمحم

 نأ انه ريكذتلا ردجي نكلو . رهاظلا يف ةبيطلا امهتاقالع

 ةدوملاب نورهاظتي اوناك اذإ نييروميتلا دنهلا ةرطابأ
 ةيوخألا تاقالعلا نع نوثدحتيو نييوفصلا كولملل

 ببسب ءادعلا مهل نونكي مهتقيقح يف مهنإف ءمهعم
 فالخلاو ةيسايسلا تاسفانملاو ةيبهذملا تافالتخالا



 نويوفصلا

 نع اوحصفأ املاطو «راهدنق ةيالو لوح رمتسملا

 .نيينامثعلا نيطالسلا عم مهتالسارم يف اذه مهئادع

 دمحم نيدلا رون ةفيلخ هاش ناهج ةرطابألا ءالؤه نمو
 الإ لوألا سابع هاشلا نم اذه ري مل نأ دعبف «ريكناهج

 ءادعلا يفص هاشلا هتفيلخ بصان .ةقادصلاو ةدوملا

 باتك يف هئادع نع رفسأو ءراهدنق ةيالو مجاهو

 يذلا «ةينامثعلا ةلودلا ناطلس عبارلا ناخ دارم ناطلسلل

 . عدبلا بابرأ شابوألا شابلزقلاب ناريإ ماكح هيف فصو
 يفص هاشلل ةدوم ةلاسرب ثعب تقولا سفن يف هنكلو

 . اهيلع هئاليتساو راهدنق ىلع هموجه نع اهيف رذتعي

 يوفصلا دهعلا يف مولعلا عضو

 نرقلا ةيادب يف لوألا ليعامسإ هاشلا رشاب امنيح

 ضفر «ةيمسر ةروصب هبهذم ضرف يرجهلا رشاعلا
 مولعلا ةثرو نولكشي اوناك نيذلا نييناريإلا ءاملعلا ضعب

 اوكرتي نأ يردنيابلاو يروميتلا نيدهعلا يف ةيلقعلا
 ؛يهيلغ نضورفملا بهعذملا ارهتيو ةيبهذتلا مهدئاقع
 ءاملعلا نم ةليلق ةعامج :تخضر امنيب ةدشب اوبقوعف

 . عقاولا رمألل

 كلذب تعاطتساف ةيبهذملا اهدئاقع نع تلختو

 ةرداغم مهنم ربكألا مسقلا لضف امنيب ناريإ يف ءاقبلا

 ءاملع رجاه الثمف ةرواجملا نادلبلا ىلإ ءوجللاو ناريإ

 ءاملع أجلو ءدنهلا دالبو رهنلا ءارو ام ىلإ ناسارخ

 سراف ءاملع هجوت امنيب ةينامثعلا يضارألا ىلإ ناجيبرذآ

 زرب انه نم . ةيبرعلا ةريزجلا ىلإ ناتسزوخو نامركو
 هذه يف نييناريإلا نينانفلاو ءالعلا نم ديدعلا دوجو

 اورجه نأ دعب «ءيرجهلا رشاعلا نرقلا لالخ نادلبلا

 .نادلبلا هذه يف ةماقإلا اولضفو مهرسأب مهنطو

 يف هعضو نكمي ردتقم رعاش زورب مدع ظحالنو

 مدعو «ةثلاثلا ىتح وأ ةيناثلا ةجردلا ءارعش فاصم

 ملاع وأ بيبط وأ ميكح وأ دحاو غيلب بتاك ولو دوجو
 ظحالن مل ؛مامتهالاب ريدج رثأ عنص ىلع ةردقلا هل نمم

 ماع نم يوفصلا مكحلا لاوط ءالؤه نم ًادحاو ولو

 .ًاماع 747 نم برتقي ام يأ ه58١١ ىلإ ه6
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 دق ناك ءالؤه نم ناريإ يف ًادوجوم ناك ام رثكأ نأ كلذ

 نورتشي نييناكورككلا كولملا ثيح دنهلا ىلإ لحر
 جاوفأ تناك كلذ لباقم يفو .نامثألا ىلغأب مهتعاضب

 لماع لبج نم ناريإ ىلع رطاقتت نيدلا لاجرو ءاهقفلا
 نولغشيو ؛ةلحلاو ءاسحإلاو نيرحبلاو نانبل يف
 .دالبلا يف ايلعلا بصانملا

 مطابقا لق نيبرفملا قاوم بعشلارمالاو
 ءارفسلا مهلدابتو ءمهدهع لئاوأ ذنم نييبوروألاب

 ةيبوروألا لودلا يف عيرسلا روطتلا دوجوو ءمهعم
 مولعلاو ةمكحلا ساسأ ىلع ًاينتبم ناك يذلا كاذنآ

 اوهبتني مل مهنإف هلك كلذ دوجو نم مغرلا ىلع ةديدجلا

 .ابوروأو ناريإ نيب عساشلا توافتلا ىلإ

 ةرتف لاوط نويوفصلا ماكحلا رصتقا لاح ةيأ ىلع

 وج داجيإو نيدلا ءاملع ةيبرتو عيجشت ىلع مهمكح
 اذه مولعو يعيشلا بهذملا راشتنال ناريإ يف دعاسم

 .نكمي ام عسوأو عرسأب بهذملا

 دهعلا يف رهظ ءامكحلاو ءارعشلا نم ًالدبو
 خيشلاو يناثلا ققحملاو يسلجملا لثم ءاهقف يوفصلا

 . مهريغو يئاهبلا خيشلاو يلماعلا رحلا

 كلذ لالخ اوبتك نيذلا ددع نأ ركذلاب ريدجلاو

 نكي مل ةيعيبطلاو ةيضايرلاو ةيرظنلا مولعلا يف دهعلا

 نم اونوكي نأ امإ باّتكلا ءالؤه بلغأ نكلو ءآليلق
 . نييناريإلا ريغ نموأ ناريإ جراخ نينكاسلا نييناريإلا

 لاوقأل ًاراركت امإ تافلؤملا هذه تءاج دقو

 ًاحورش وأ لصألا نع ةصقان ةروصب نيمدقتملا

 هذهل حورشو اهل صيخالت وأ لاوقألا هذهل يشاوحو
 نأ نكمي يساسأ لمع اهنم تأي ملو . صيخالتلا

 سماخلاو عبارلا نينرقلا يف رابكلا ةذتاسألا راثآ يهاضي

 .يزاريشلا اردص الملا راثا ضعب ادع ام ةرجهلل

 ول ليوطلا يوفصلا رارقتسالاو ىنغلا رصع لعلو
 يف راهدزا لوصح نكمأل يركفلا حاتفنالاب ًانرتقم ناك

 ضعب يف راهدزالا ضعب لصح امك «ةيلمعلا مولعلا

 ديلقت لالخ نم تاعاسلاو ةحلسألا ةعانص لثم نونفلا
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 .تالاجملا هذه يف نييبوروألا نينانفلاو ةذتاسألا

 ءاكذ نم هب هللا هابح ام لك مغر سايع هاشلا نأ بيرغلاو

 ةعانص يف نييبرغلا نونف نم ةدافتسالاب يفتكي ناك ةنطفو

 نم ةدافتسالا يف موي تاذ ركفي ملو عفادملاو قدانبلا

 .مهراهدزاو مهروطت رس فاشتكا يف ةيبرغلا دوفولا

 .مهدحو نيدلا ا كابس

 يتلا مولعلا تاعوضوم نع ثيدحلاب أدبن نأ لبق
 نأب ركذن نأ ردجي «يوفصلا دهعلا ىف ةعئاش تناك

 مولعلا يف كده لمعت تناك علا ةياضألا ةفئلا

 يف يتأت ةيسرافلا ةغللا تناكو «ةيبرعلا ةغللا ىه ةينيدلا

 تيبنك نقلا ًابيرقت ةيساسألا بتكلا عيمجف . ةيناثلا ةجردلا

 ةمكحلا يف وأ (نآرقلا ريسفت ادع ام) ةيعرشلا مولعلا يف

 ةغللا بتك ام نأ مغرو .ةيبرعلا ةغللاب تءاج امنإ

 بتكلا دادع يف ًامئاد ناك هنكل «ًاليلق نكي مل ةيسرافلا
 بتكلل مجارت وأ «ةثلاثلاو ةيناثلا ةجردلا نم لئاسرلاو

 ةدافتسالا نييناريإلا ةماعل ىنستيل «ةيساسألا ةيعيشلا

 لثم روهشم باتك ةيسرافلا ةغللاب ءاج ام ًاردانو ءاهنم
 . (يسابعلا عماجلا)

 تايضايرلا لثم ىرخألا مولعلا ضعب يف امأو

 ةبلغلا تناكف ةيودألا ملعو بطلاو موجنلاو ةئيهلاو
 ةغللا نإ لوقلا نكميو ءةيسرافلا ةغللاب ةنودملا بتكلل

 ةيبرعلا ةغللا ىلع مولعلا هذه يف ةمدقم تناك ةيسرافلا

 امنإ مولعلا هذه يف ةيركفلا ةكرحلا نإف افنآ انركذ امكو

 دوهعلا نع ةثوروم اياقب يوفصلا دهعلا ىلإ تلقتنا
 يتلا بتكلا نم يأ نأب ىسنن نأ يغبني الو .ةمدقتملا

 بتكلا ىوتسم ىلإ ىقري نكي مل دهعلا اذه يف تفنص
 :لثم ؛ةيسرافلا ةغللاب تبتك ىتلا ةميدقلا ةمهملا

 نيدلا لضفأل ةروهشملا راثآلا وأ ةريخذلاو (همانشناد)

 .اهلاثمأو «يناشاكلا

 دهعلا ءاملعل ةيبرعلاو ةيسرافلا راثآلا صحفن نيحو

 يف تعضو يتلا بتكلا ضعب دوجو ظحالن يوفصلا

 نم ددعب اهباحصأ ىدتقا دقو ؛مولعلا عيضاوم نايب

 نويوفصلا

 تعضو بتكلا هذه مهأ نكلو «نيمدقتملا ءاملعلا

 ةيادب عمو «ةيناريإلا يضارألا جراخو «ةيبرعلا ةغللاب

 ينامثعلا ناطلسلل يناوريشلا هللا ركش عضو دهعلا اذه

 ةيسرافلا ةغللاب ًاباتك (ه887 314 ) ىناثلا ناخ ديزياب

 :ىه لوصف ةعست ىف ءاج دقو «؟مولعلا ضاير» هامسأ

 .فوصتلا ١-

 ١ قطنملا .

 . ةئيهلا 7

 . موجنلا -؛

 . ةسارفلا ملع

 .باسحلا 5

 .رعشلا ملع

 .زاغلألا ملع

 . ءاشنإلا ملع 9

 رثكأ نكي مل نكلو لوألا نم ًاليصفت رثكأ ًاضيأ ةيسرافلا

 هعضو يذلا «راربألا ضاير» باتك وهو ءهنم ةيمهأ

 رشاعلا نرقلا ءاملع دحأ يرادمتسرلا يليقعلا نيسح

 ىف هنم ةخسن دجوتو .ناريإ لخاد هفيلأت ناكو يرجهلا

 ىضمأ هنأب فلؤملا اذه ركذ دقو .ايناطيرب فحتم ةبتكم

 نكامأو هسأر طقسم ىف ًاماع نيرشع ملعلا بلط يف

 ىضمأو .اهل ًاتسرهف ركذ ةديدع ًابتك علاطو ؛ىرخأ

 اهدعبو ناهفصأ ىلإ لقتنا مث زاريش يف هتايح نم ةرتف
 لهأب ىقتلاو «كاذنآ ناريإ ةمصاع تناك يتلا .نيوزق ىلإ

 مهيلإ بسنو مهمذ لب .ءمهب بجعي ملو ءاهيف ملعلا

 مث .بلاثملاو لئاذرلا عاونأو دسحلاو صرحلاو لهجلا

 فيلأت هيلإ بلط نيوزق يف هباحصأ ضعب نأب فيضي

 (هخ ماع) لوألا بسامهط هاشلا دهع رخاوأ يف

 نيب ةلوادتملا مولعلا فلتخم نع ةلصفم فراعم ةرئاد

 ةضور رشع يتنثاو ةمدقم ىلع لمتشت يهو نيملسملا



 نويوفصلا

 ىلإ هرودب مسقني ماسقألا هذه نم مسق لكو ؛ةمتاخو
 ًالثمف .مسق لك يف ةلمعتسملا ءامسألا رييغت عم ءازجأ
 ؛ةلاقملاب ىلوألا ةضورلا ماسقأ نم مسق لك ىمسُي

 ةمدقملا ىمسأو ءدصقملاب ةيناثلا ةضورلا ماسقأو

 باتكلا اذهل هفيلأت يف يرادمتسرلا رثأت دقو . ةقيدحلاب

 ةهج نمو ةهج نم نيمدقتملا ءاملعلل ةيملعلا بيلاسألاب
 هيلع بلغ يذلا هرصعل صاخلا عضولاب رثأت ىرخأ
 «ةصاخلا هتاداقتعاب ًاضيأ رثأت امبرو ةعيشلا ءاملعلا دئاقع

 هلوق لثم ؛مولعلا نأشب ةديدجلا ءارآلا ضعب ركذ كلذلو

 دقو ؛مولعلا عيمج ردصم وه ةعيشلل لوألا مامإلا نأب

 هماحقإ كلذكو «لوقلا اذه دييأت ىف ًالوطم ًاثحب دروأ

 تانغوضومب ضاخنلا هيا نف ةيفشعشلا ةيطخلا ريسقتل
 . مولعلا

 ثيدحلا يف ثحبلا راربألا ضاير ةمدقم يف درو

 ثالث ىلإ مسقنتس هتمأ نأ نم ديو لوسرلا نع يورملا

 يه ةدحاو ةقرف ادع ام لالض يف اهلك ةقرف نيعبسو

 هذه لالض تابثإ يف اثحب درويو .ةيجانلا ةيمامإلا ةقرفلا

 ءاهصئاصخو هللا ءامسأ ضعب يف ًاثحب دروي مث «قرفلا

 مث .ءابفلألا فورحو ةينآرقلا تايآلاو روسلا صئاصخو
 كلملاو ةلاسرلا ذالم ةرضح) لاوحأ نع ثدحتي

 روهظو هروهظ ةيفيكو (نامزلا بحاص قئاقحلل كردملا

 .2. .ملاعلا بارخو لاجدلا

 ةفورعملا مولعلا ركذب يرادمتسرلا فتكي ملو

 راكفألا يهو ةبيرغلا مولعلا ًاضيأ ركذ لب ءاهعورفو
 ةيمالسإلا ةراضحلا يف تدرو يتلا ةميدقلا ةيفارخلا

 بتكلا يف تجردأو «مولعلا عاونأ نمض نم اهرابتعاب
 ةضورلا يف ثدحتو .مولعلا تاعوضوم هب ةقلعتملا

 ريخستلاو رفجلا لثم تافارخلا ضعب نع ةعساتلا

 ايميرلاو ايميسلاو تاينغملاو ةاجنلاو مسالطلاو مئازعلاو

 . مولعلاب اهامسأ يتلا

 ضعب ىلع ىوتحا باتكلا اذه نأ ركذلاب ريدجلاو

 «ةيمامإلا ةعيشلا ةيقحأ تابثإ : لثم «مالكلا ملع ثحابم

 .. .ةيبلسلا تافصلا تابثإو ءهدوجولا بجاو تابثإو

 يف تدرو يتلا عيضاوملا عيمج نيبن نأ انه عيطتسن الو

 .ةلاطإلا ةيشخ باتكلا

 لاونملا اذه ىلع تءاج يتلا ىرخألا بتكلا نمو

 ريملل «تاعانصلاو مولعلا نونف يف تالاضعإلا ةلاسر

 (ه١4٠ ماع م) يدابآ رتسالا دامادلا رقاب دمحم

 ةلاسرلا» كلذكو .ناونعلا نم حضاو ةلاسرلا عوضومو

 رتسالا يكسردنفلا مساقلا وبأ ريمل فيلأت «ةيعانصلا

 فلتخمل ضارعتسا اهيفو (ه١6١٠ ماع م) يدابآ

 قالخأ» باتك عم باتكلا اذه عبط مت دقو .مولعلا

 يف هعبط ديعأو ,«ه1771 ماع يبموب يف «يرصان

 كانهو (م19178) يسمش يرجه ١11 ماع نارهط

 (ه١9١٠١ ماع م) يناشاكلا ضيفلا نسحم الملل باتك

 ؛(مولعلا تسرهف) ناونع تحت مولعلا عاونأ حرش يف

 نسح نب دمحم ازريملا يناوريشلا ققحملا عضوو
 .«مولعلا جذومنأ» باتك (ه494١1 ماع م)

 يف تعضو يتلا بتكلا لضفأ نأ كش الو

 «ناريإ جراخ اهباحصأ اهفلأ امنإ مولعلا تاعوضوم

 انك اذإو «ناريإ يف مولعلا طاطحنا ىلع ليلد كلذ يفو

 اهتيمهأل كلذف بتكلا هذه ضعب ءامسأ انه اندروأ دق

 بتكلا ةفرعمو ةيمالسإلا ةراضحلا مولع قيقحت يف

 ةيسرافلاو ةيبرعلاب تبتك يتلا ةمهملا ةيملعلاو ةيبدألا
 1 . ةيكرتلاو

 ثحب يف تفّلأ يتلا بتكلا مدقأ نم لعلو

 حابصمو ةداعسلا حاتفم» باتك مولعلا تاعوضوم

 لمكأ نم دعيو «ةيبرعلا ةغللاب عوضوم وهو «ةدايسلا

 ىفطصم نب دمحأ هفلؤمل ؛بتكلا هذه لضفأو

 (هدازورب وكشاط) وأ (هداز ىربك شاط) ب فورعملا

 نع اذه هباتك يف ثدحت دقو ,«ه974 ماع ىفوتملا

 اهّدع يتلا ملعلا عورف فلتخم نم اعرف نيسمخو ةئام

 نيدلا لامك هنبا”فاضأ مث .ةيمالسإلا ةراضحلا ءاملع

 ؛هيبأ باتك ىلإ ىرخأ ًامولع (ه77١٠ ماع م) دمحم

 يف اهلوانت يتلا ةيملعلا عورفلا ددع حبصأ ثيحب

 عبطو ةيكرتلا ةغللا ىلإ همجرتو «عرف ةئامسمخ باتكلا
 تاعوضوم ناونع تحت ا ه١171١ ماع لوبنطسا يف

 . مولعلا
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 لكل ًافيرعت روكذملا هباتك يف هداز ىربك شاط دروأ

 ةيساسألا بتكللاو هل رصتخم خيرات عم عورفلا نم عرف

 عم باتكلا فيلأت نمز ىتحو هتيادب ذنم هيف تعضو يتلا
 لمشأ هباتك دعيو .نيفلؤملل ةديفمو ةبضتقم ةراشإ

 ةراضحلا خيرات يف مولعلا ميسقت لوح باتك لضفأو

 ةداعسلا حاتفم ماسقأ تناكو .هنامز ىتح ةيمالسإلا

 . ميلعتلاو ملعلا ةيمهأ يف ةمدقم ١ : يتآلاك ةمظنم

 .ةيطخلا مولعلا يف ىلوألا ةحودلا ١

 يتلا بتكلا ركذو ظافلألاب قلعتت : ةيناثلا ةحودلا -"؟

 ةايحو ءاهيفلؤم ةايحل ةراشإ عم «لاجملا اذهب تفلأ
 ثيدح ىلإ ةفاضإ ءءارقلاو نييوحنلاو نييوغللاو ءارعشلا

 رهشأل ركذو مهتايحو نيخرؤملاو خيراتلا ملع نم
 . ملعلا اذه يف تعضو يتلا بتكلا

 بادآ ملعو قطنملا ملع يف ةثلاثلا ةحودلا 4

 يف نيفلؤملا ءامسأو فالخلاو لدجلا مولعو سردلا

 . مولعلا هذه

 ملعو ةيمكحلا مولعلا ثحب يف ةعبارلا ةحودلا 5

 اهريغو ةعارزلا نفو بطلا ملعو قرفلا تالاقمو مالكلا

 مجارتو تالاجملا هذه يف تفلأ يتلا بتكلا ءامسأ عم

 .اهيفلؤمل

 ملع :لثم ةيلمعلا ةمكحلا يف ةسماخلا ةحودلا 1

 ةءارقلا :لثم ةينيدلا مولعلاو «لزنملا ريبدتو قالخألا

 ءاملعلا ريهاشمل ركذ عم هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلاو

 . مهراثآو

 . ةينطابلا مولعلا يف ةسداسلا ةحودلا

 ىماسأ نع نونظلا فشك» همسا رخآ باتك ةمثو

 بقلملا هللا دبع نب ىفطصم فيلأت "نونفلاو بتكلا
 (ه58١١1 )1١11- يبلجلا بتاكلا وأ ةفيلخ جاحلاب

 ىدحإ يف هلاغتشا وه ةفيلخلاب هراهتشا يف ببسلاو
 كيس الكف افلؤس ناك 'نقو ..:تامدعلا ضيحتلا تازاؤإ

 وه ىذلا نوعظلا تشع اهتم: ًاياتك نيرشعو نينثاةفلا

 مولعلا عاونأو بتكلاب فيرعتلل ةريبك فراعم ةرئاد ةباثمب
 ةفيلخ جاحلا دروأ دقو «نيملسملا نيب ةجئار تناك يتلا

 نويوفصلا

 بيترتلا بسح اهضعب عم مولعلاو بتكلا ءامسأ

 هعبتي مث ملع لكل ايفاك ًاحيضوت دروي ناكو ءيدجبألا
 باتكلا اذه عبط دقو «هب ةقلعتملا ةروهشملا بتكلاب

 ةدع تبتك .ةيسنرفلاو ةينيتالل مجرتو تارم ةدع

 (نونكملا حاضيإ) اهمهأ نونظلا فشك ىلع يشاوح

 «نيدلجم يف وهو ١779( ماع م) اشاب ليعامسإ فيلأت

 .م194او م948١ يماع يف لوبنطسا يف عبط دقو

 امل ًاحيضوت ةفيلخ جاحلا ركذ نوئظلا فشك يفو

 ناويدو باتك ١٠٠١5١و نفو ملع ةئامثالث براقي

 .فلؤم ٠٠16و ةيكرتلاو ةيسرافلاو ةيبرعلا تاغللاب

 يوفصلا دهعلا يف ةيملعلا زكارملا

 يوفصلا دهعلا يف نايساسأ نازكرم كانه ناك

 زاريش امهو ءاهيف تافلؤملا رادصإو ةمكحلا ميلعتل

 دهشم لثم ةديدج زكارم دعب اميف تناك مث ناهفصأو
 . نارهطو

 نرقلا ةيادبو عساتلا نرقلا ةياهن يف زاريش ترثأت
 ىفوتملا) ىناودلا لالج الملا دوجوب ةرجهلل رشاعلا

 ةعيايرلا ميلا هييورو روق كنس( ماع

 ردص اهلذب يتلا يعاسملا كلذكو ءاملعلا ريهاشمل

 لوتقملا) يزاريشلا يكتشدلا ميهاربإ نب دمحم نيدلا

 كلذكو مالكلاو ةمكحلا مولع رشن يف (ه407 ماع

 ظافتحاب كلذ رّنأ .زاريش يف ءابدألاو ءاملعلا دوجو

 ةلمحلا ذنم اهتبستكا يتلا اهتيمهأب ةنيدملا هذه

 ثايغ ريمألا ىلإ ميلعتلا رومأ تلآ نيحو .ةيلوغملا

 تدادزا رروكذملا دمحم نيدلا ردص نب روصنم نيدلا

 . ةنيدملا هذه يف ةفسلفلا ةيمهأ

 تارتفلا يف يبدألاو يملعلا اهماقمب زاريش تظفتحا

 الملا روهظ ناكو «ءيراجاقلا دهعلا يف ىتحو ةيلاتلا

 ىف هتزوح رارقتساو (نيهلأتملا ردص) يزاريشلا اردص

 ْ . دح ىصقأ ىلإ ةنيدملا هذه نأش نم اعفر دق زاريش

 ةرتف ةمصاعك اهعقومب تظفتحا ول نيوزق لعلو
 يتلا ةيبدألاو ةيملعلا ةناكملا لغشت نأ اهنكمأل ةليوط

 ملو .يردنيابلا مكحلا طوقس دعب اهتدقفو زيربتل تناك



 نويوفصلا

 هلاغشنال ليعامسإ هاشلا دهع يف يملع ومن ةصرفب ظحت

 نم هتمصاع بسامهط هاشلا لقن نيحو .تاحوتفلاب
 ددع يف دوجوملا صقنلا دسي نأ ىأر نيوزق ىلإ زيربت

 دالب نم مهنم ديدعلا مدقتساف ةعيشلا نيدلا ءاملع

 بصنم ىف روصنم نيذلا ثايغ ريمألا ناكو . برعلا

 يف ءاقبلا عطتسي مل هنكلو «تقولا ضعبل ةرادصلا

 رطضاف ءعرشلا ءاملع عم ةقالعلاب دبعتي هاش عم هبصنم

 فيلأتو سيردتلا ىلإ اهيف فارصنالاو زاريش ىلإ ةدوعلل
 .ةروهشملا هبتك

 ةلوقعملا مولعلل ًايساسأ ًازكرم ناهفصأ تحبصأ مث

 يف همامتهال لوألا سابع هاشلا دهع يف ةلوقنملاو

 اهيف عشتجا نيحلا كلذ كتم ىاكلملا رابك ءانقتلا
 ءاهب دمحم خيشلاو دامادلا رقاب دمحم لثم رابك ةذتاسأ

 اوناك نيذلا مهبالط عم (يئاهبلا خيشلا) يلماعلا نيدلا

 نكمي ةمكحلا يف ديدج كلسم اهيف سسأتو . مهنوقفاري

 ًاوأش كلسملا اذه غليو ءيفسلفلا كلسملاب هنع ريبعتلا

 ةمكحلا مولع بالط حبصأ ثيحب ءاقترالا يف ًاديعب

 ء«بوصو بدح لك نم ناهفصأ ىلع نودفاوتي
 ةلودلا ضارقنا دعب ىتح مولعلا هذه ةوق ترمتساو

 جاحلا نأ كلذ ةيآو ءتاموكحلا بقاعتو ةيوفصلا

 ةيورملا ةسردملا سسأ امنيح يورم ناخ نيسح دمحم

 يف ةمكحلا ةذتاسأب ةناعتسالا نم ادب ري مل نارهط يف

 .هتسردم يف ةمكحلا سيردتل ناهفصأ

 يف ميلعتلا زكارم

 يوفصلا دهعلا

 ددع نأ يوفصلا دهعلا نم ةيقابلا بتكلا ركذت

 تيقب يتلا كلت ءاوس ءًاريبك ناك دهعلا اذه يف سرادملا

 كلت وأ «يرومميتلا دهعلا ًاصوصخو ةمدقتملا دوهعلا نم

 بالط ًافقو تلعجو يوفصلا دهعلا يف تئشنأ يتلا
 مولعلا ميلعت زكارم نع ثيدحلا نأ يعيبطلا نمو .ملعلا

 نأل كلذ «ءسرادملا ىلع رصتقي نأ يغبني ال ةيعرشلا

 نم طمنلا اذه نمض جردنت دجاسملا نم ًاريبك ًاددع

 ءاهيف ةدابعلل ةصصخملا نكامألا ىلإ ةفاضإلابف «زكارملا
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 . ةينيدلا

 سرادملا عيمجل ًاتسرهف درون نأ بعصلا نمو

 مولعلا سيردتلا زكارم لثم تناك يتلا دجاسملاو

 نم ًاعون هنوك ىدعتي ال ًاعيمج اهركذ نأل «ةينيدلا

 اهدحو ناهفصأ يف ناك لاثملا ليبس ىلعو .راركتلا

 امأ .يوفصلا دهعلا يف ينب اهمهأ ةسردم نوثالث

 ثحابتلاو سوردلل ًالحم تناك ىتلا دجاسملا

 : !دحشتم نينامثو ةثاملا تزواجتف

 هاشلا نمز ىف تينب ىتلا ةميدقلا سرادملا نيب نمو

 اخ ىقوعملا) هللا دبع ةلاملا ةسردم نم رمابو شايق

 يعي ئناقلا سابع هاشلا نمز ىقو :(ه

 نق ىرعسلا نحر وكلا ةدج هن ردع هه ناتكوردم

 نيرا لا نع يقسم ناو .ه6594١١٠و ٠١88 يماع

 ةسردم اهنمو ؛مهنيعب ءاملعل ًاصيصخ ىنبي دجاسملاو

 خيشلا دجسمو ءًافنآ اهركذ درو يتلا هللا دبع الملا

 بابرأ ميحراقآ جاحلا دجسمو يلماعلا هللا فطل

 ةسردمو ردصلا ةسردمو يدنهلا يضاقلا دجسمو

 .اهريغو وجاوخ

 وأ هاشلا مأ ةسردم وأ «غابراهج» ةسردم دعتو

 سرادم رئاس نيب ةسردم ىقرأو مهأ ةيناطلسلا ةسردملا

 لمتكا دقو ةنيدملا هذه ىف ةمهملا راثآلا نمو .ناهفصأ

 نضع نطل ةانكلا نع ماي ها 18 ماع يف اهؤانب

 ةينيدلا مولعلا يقلتل ةرجح هسفنل صّصخ يذلا يوفصلا

 ىلع لمتشت يهو ءاهطسو يرجي لودج ةمئث ناكو

 . خبطمو ضوحو دجسمو ةديدع رجحو ريبك نحص

 دهع يف تينب يتلا ىرخألا ةمهملا سرادملا نمو
 ةنيدم يف يردان عراش يف باون ةسردم «نييوفصلا

 اه ماع ناميلس هاشلا نمز يف تينب دقو .دهشم

 الملا ةسردمو .يوضرلا بيقن حلاص ازريملا دي ىلع

 ناميلس هاشلا دهع يفو دهشم ةنيدم يف رقاب دمحم

 كناحلا ف عجل اررسلا ةسردمو .ه817١١٠١ ماع ًاضيأ

 تينب) دهشم يف قيتعلا نحصلا نم يقرشلا  يلامشلا
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 خيرات دوعي يتلا 'ناخ تاريخا ةسردمو (ه48 ماع

 . يناثلا يوفصلا سابع هاشلا نمز ىلإ اهئانب

 نيدهعلا لالخ زاريش يف تينب يتلا سرادملا نمو

 ةسردم :ةيلاتلا ءامسألا ركذ نكمي يدنزلاو يوفصلا

 يتلا) ةيميقملا ةسردملا «ةيبحملا ةسردملا ؛ميكحلا

 دهعلا رخاوأ يف (نييشنآلا) ةفئاط نم ميقم جاحلا اهسسأ

 ةسردملا «ةيناميإلا ةسردملا «ناخلا ةسردم «(يىوفصلا

 لاقيو) ةيكتشدلا ةسردملا «ةيجنخلا ةسردملا «ةيوقتلا

 ردص ريمألا اهانب دقو ءاضيأ ةيروصنملا ةسردملا اهل

 نيدلا ثايغ هنبال ه58* ماع يكتشدلا دمحم نيدلا

 «ةيفيرشلا ةسردملا «ةيبنيزلا ةسردملا ء(روصنم

 ةسردملا ؛«ةينمؤملا ةسردملا «ةيحلاصلا ةسردملا

 .ةيمشاهلا ةسردملا «ةيدمحملا ةسردملا ؛ةينسحملا

 .ماوق ةسردمو ةيماظنلا ةسردملا «ةيلهابلا ةسردملا

 اهؤانب ديعأ سرادملا هذه بلغأ نأ ركذلاب ريدجلاو

 تريغت مث نمو ؛يولهبلاو يراجاقلا نيدهعلا يف
 . تارم ةدع اهؤامسأ

 دهع يف ةيناريإلا نونفلاو دجاسملا ةرامع ترهدزا

 زيربت ةمصاعلا يف ةريبك ةينف ةكرح ترهظو نييوفصلا
 فرعتو «نيوزق ةنيدم ىلإ لقتنا نأ طاشنلا اذه ثبل امو

 .لوألا يوفصلا مكحلاب ةرتفلا هذه

 دهع يف ناهفصأ ىلإ دالبلا ةمصاع تلقتنا امدنعو

 دجاسملا ةرامع راهدزا اهيلإ لقتنا لوألا سابع هاشلا

 .ةيمالسإلا ةرامعلل زكرمك ناهفصأ تقلأتو نونفلاو
 مهأ نمو ؛يناثلا يوفصلا دهعلاب ةرتفلا هذه تفرعو

 ينابملا ةماخف يه ء.دهعلا اذه يف ةيرامعملا صئاصخلا

 يف داوملا ىلغأ لامعتساو باوبألاو ناردجلا عافتراو

 جراخلا نم ةاطغملا ةعئارلا اهبابقب اضيأ زاتمتو ءاهئانب

 كلذكو «عامللا يندعملا قيربلا يذ يناشاقلا طالبلاب

 ءةريغصلاو اهنم ةريبكلا ؛ةفوشكملا ةيلخادلا تاحاسلا

 ىلع اهطسو يف موقتو رمرملاب اهتيضرأ تفصر يتلاو

 . ةليمجلا تاروفانلا بلغألا

 اذه يف دجاسملا ةصاخو ةينيدلا ينابملا ترهتشاو

 تاذ ينابملا يهو «تاونيإلا تاذ ميماصتلاب دهعلا

 اذهو ءهنم عرفتت وأ (فوشكملا ءانفلا) نحصلاب

 ةقورألا تاذ دجاسملا ميماصت نع ًايلك فلتخي ميمصتلا

 اهاوسو ماشلا دالبو قارعلا يف عبّتم وه امك تازاجملاو

 .ةيمالسإلا داليلا برغ ىف ةعقاولا نادلبلا نم

 يذلا (رجآلا) قوباطلا يه يوفصلا دهعلا يف دجاسملا

 قرطب ءانبلا يف هلامعتساو هتعانص يف نويناريإلا نئفت

 . عادبإلا يف ةياغ ةينف

 ةبخن ضرغلا اذهل اوعمج دقف . هلكت ةمئألل ةفرشملا

 ىف ةيمالسإلا دالبلا فارطأ نم نيعدبملا ةرهملا نم

 بشخلا ةفرخزو (يناشاقلا) ججزملا طالبلا ةعانص

 يوفصلا دهعلا يف تدّيش ىتلا دجاسملا رهشأ نمو

 ٠ يه

 . هاش دجسم

 هاش دجسم

 هدييشت يرفصلا ريبكل سابع هاشلا رثآم مهأ نم ناك

 يماع نيب ناهفصأ يف هاش دجسمب فورعملا دجسملا

 ياو احلا ادا تالا

 نف هيلإ لصو ام ىصقأل ًارهظم دجسملا اذه ربتعيو

 زيمي ام مهأو .ماع فلأ ذنم ناريإ يف دجاسملا ةرامع

 ةحاسم ىلع هدييشتو هئازجأ قسانت وه ماعلا هلكيه

 بلغأ ىف يرامعملا هزارط نأ ركذلاب ريدجلاو .ةعساو

 رع ىذلا يرهتسلا بولسألا عجب ةيشنرلا ةوضانع

 ةنيدم طسو يف دجسملا اذه عقي .كلذ لبق ناريإ يف

 يزكرملا ناديملا ىلع ةيسيئرلا هتباوب لطتو ناهفصأ



 نويوفصلا

 يلاوح لتحتو «(هاش ناديم) ب فرعي ناك يذلا ريبكلا

 ناديملا ىلع لطتو «ناديملا نم ةيبونجلا ةهجاولا ثلث

 (هللا فطل خيشلا دجسم) ةباوب امه نايرخأ ناتباوب ًاضيأ

 ىلإ يدؤت تناك يتلا (وباق يلاع ةباوبب ةامسملا ةباوبلاو

 لخدم كانهو ءهتيشاحو هاشلا هيف ميقي ناك يذلا رصقلا

 . ةنيدملا قوس ىلإ يدؤي ناديملا ىلع لطي رخآ

 ناتنذئم دجوت (هاش دجسم) ةباوب ىبناج ىلعو

 نذآم نم ًاعافترا لقأ امهو ًارتم 6 اهتم لك عافتزا
 قوف ةبق فصن عفترت ةباوبلا فلخو «ةالصلا قاور

 .ارتم )/7١1( اهعافترا لخدملا

 نع فرحنيف دجسملا ىلإ يدؤملا لخدملا ناويإ امأ

 «يزكرملا ناديملا ىلع ةلطملا ةسيئرلا ةباوبلا هاجتا

 «ةلبقلا هاجت ميلسلا هناكم بارحملا ذخأي ىتح كلذو

 طيطختب اوفرحني نأ ءانبلا ىلع نيمئاقلا اعد يذلا رمألا

 . هيلع لطي يذلا يزكرملا ناديملا نع هلمكأب دجسملا

 نيواوأ هب طيحت ريبك نحص دجسملا اذه طسوتي

 ةببدم (ساوقأ) دوقع ىلع يوتحتو نيقباط نم فلأتت
 .هاش ناديم يف ةدوجوملا دوقعلاب ةهيبش

 حرتفم ناويإ «نحصلا علضأ نم علض لك طسوتيو
 زارطب هيبش بولسألا اذهو .ةبق اهولعت ةعاق هب قحلم
 . ناهفصأ يف يقوجلسلا ةعمجلا دجسم ةرامع

 همجح ربكب هاش دجسم يف ةلبقلا ناويإ زيمتيو

 :ةيقوتسلسلا بابقلاب ةهييشن مكشلا ةريك هيف ولعت
 ناتنذئثم دجوت ةلبقلا ناويإ لخدم يفرط ىلعو

 دجسملا ةباوب نذآم عافترا ىلع ًاليلق ديزي امهعافترا

 .ةسيئرلا

 نيب ناعقت نيتسردم ىلع دجسملا اذه يوتحيو

 . ةلبقلا ناويإ نيبو نييبناجلا نيناويإلا

 دجسم اهب زيمتي يتلا ةيرامعملا صئاصخلا مهأ نمو

 . ةليمجلا ةيجراخلاو ةيلخادلا ةيناشاقلا هفراخز يه هاش

 دجسم ىلإ ةفاضإلاب هللا فطل خيشلا دجسم ربتعي
 .ناريإ ىف ةدوجوملا ةيوفصلا دجاسملا لجأ نم هاش

 اذه لخدم لطيو ناهفصأ ةنيدم طسو عقيو

 ناديم) ريبكلا يزكرملا ناديملا ىلع عئارلا دجسملا

 «ةليمجلا ةيناشاقلا تاليكشتلا عورأب نّيز دقو (هاش

 . (وباق يلاع) ةباوب لباقيو

 دجسملا لخدم ىلع ةتبثملا ةيراكذتلا ةحوللا ريشتو

 ١١١١ يماع نيبام ىلإ دوعي هتانب خيرأت نأب

 ةيراكذت ةحول كانهو ء(م1118 -5١1١1)ه-4

 دمحم يرامعملا ىلإ ريشت بارحملا برق ىرخأ

 يف ةخرؤم «ناهفصأ ةنيدم نم نيسح ذاتسأ نب اضر

 .م1114 ماع

 الو يدايتعا ريغ دجسملا اذهل ماعلا طيطختلا نإ

 دوجو مدعل كلذو .ىرخألا دجاسملا طيطخت هباشي

 .هيف ةنذئملا دوجو مدع كلذكو طسوألا ءانفلا

 تاصنرقم ىلع يوتحيف ريبكلا ناويإلا لخدم امأ

 . ليمجلا يناشاقلاب ةوسكم بابق لكش ىلع ةعئار

 ةعبرم ةريبك ةعاق نع ةرابع يهف ةالصلا ةعاق امأ

 يطغتو .ةعبرم مادقأ )25١0( ب اهتحاسم ردقت لكشلا

 ةبق ةعاقلا هذه ولعتو «ةليمج ةيناشاق فراخز اهناردج
 ةبقلا هذه موقتو هاش دجسم ةبق عافترا نم لقأ اهعافترا

 اهؤلمت ذفاون اهللختت لكشلا ةيناوطسأ ةدعاق ىلع

 حمستو ةيتابن تاعيرفت ةئيه ىلع ةغرفم ةيصج فراخز
 ةعاق لخاد ىلإ ءاوهلاو ءوضلا لوخدب تاحتفلا هذه

 .ةالصلا

 لخادلا نم هللا فطل خيشلا دجسم يطغ دقو

 دهعلا ىلإ اهزارط دوعي ةعئار ةيناشاق فراخزب جراخلاو

 .ناريإ يف يقوجلسلا

 يراصنألا فوؤر .د


