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 ةمدقملا

 نيمالا لوسرلا لغه كاشلاو ةاليعلاو :نيملاعلا تتر هللا د منك

 : دعبو ؛نيعمجا هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس

 لمعلا لغلغتو ءاذه انرصع ىف ريصنتلا لئاسو تروطت دقلف
 . ةعوبطملاو ةيئرملاو ةيعمسلا مالعإلا لئاسو يف ىريصننتلا

 حيسملا ديسلا لجأل بابشلا ةعامج طاشنل ضرع يفف

 موي ىدنلوهلا نويزفلتلا همدق (7017111 08 ©118157)

 بابشلا دينجت ةعامجلا هذه «طاشن نمض نم ناكو م66

 ةيريصنتلا تايلاسرإلا اهميقت ىتلا تارضاحملا روضحل (ينيكلا)
 «سرادملا ةبلط ىلع ةراعإلاب وأ ءاناجم ةيريصنتلا بتكلا عيزوتو

 طاشنلا اذه نمو ؛تارايسلا ىف ةلقنتملا تابتكملا ةطساوب كلذو

 نازكرم مهلو ؛ةخسن فالآ ةرشع اهنم عبطت ةيريصنت ةلجم نوردصي

 ةيدنألا ةماقإ يف ةيريصنتلا تاثعبلا تطشن دقو ( يبورين ) يف

 نكمتي بابشلل اتويب مضت وأ تارضاحما اهيف ىَقْلُت ىتلا « ةيعامتجالا

 ىلع اوبردي ىتح مهل ىوأمال نيذلا «نايبصلا ءاويإ نم نورصنملا اهيف
 مايأ ايقيرفإ لامش ىف نورصنملا اهرشن يتلا ةيحيسملا بيلاسألا

 راغصلا ءالؤه نمو ءارحصلا بونج ايقيرفا ىف مث «ىسنرفلا لالتحالا

 ةيريصنتلا تاسسؤملا تعسوت امك «ةيكيلوثاكلا يداونلا ةاون نوكتت

 ىناجما ميلعتلا يأ :ناسحإلا عباط هيلعرهظي ىذلا ميلعتلا رشن يف

 عز



 بناج ىلإ نوميقي نورصنملا ناك كلذل «تاقفنلا يذ ميلعتلا بناجب

 ءارقفلل ةسردم «ةيسردملا تافورصملا اهبالط عفدي ةسردم لك

 نألو يريصنتلا رهظملا ىلع ظافحلل ًافده كلذ نوكيل ًاناجم مهميلعتل

 ءانبا مهدادنأ نم رهظملا اذه لوبقل ادايقنا سائلا رثكأ مه ءارقفلا

 . نيرسؤملا

 لئاسو ثيدحلا رصعلا ىف تايلاسرإلا ضعب تمدختسا دقو

 ؛ةيلامعلاو ةيرسألا ةايحلا ةساردب طبترت ةينارصنلا رشنل اروطت رثكأ

 . ريصنتلا ىف ةءورقملاو ةيئرملاو ةيعمسلا مالعإلا لئاسو ةمدختسمو

 - ريصنتلا لئاسو نم ةليسو نوكتل - جالعلا ةيمهأ رهظت ملو

 تايعمجلا تنوكت امدنع ءرشع عساتلا نرقلا نم ريخألا عبرلا ىف الإ

 لمعلل نيضرمملاو ءابطألا ليهأتب موقت ىتلاو اكيرمأو ابوروأ ىف ةيبطلا

 لئاسو نم ةيجالعلا تايلاسرإلا تحبصأ مث نمو ريصنتلا زكارم ىف
 ةيفارخ لئاسوب جالعلا اهيف سرامي ىتلا قطانملا ىف ةصاخ ريصنتلا

 عساو لكشب ةفاحصلا لالغتسا ىلإ ىبرغلا مالعإلا اجل دقلو ؛ةوسقبو

 فغش مهل نيملسملا نأ اوأر نيرصنملا نأل ءريصنتلا فادهأ مدختل

 ريبعتلا ىف ةصرفلا هذه لالغتسا ىلع اولمع كلذلف ءفحصلا ةءارقب

 . ةيريصنتلا باوبألا ىلإ قرطتلاو ةيحيسملا ءارآلا نع

 ناك دقف ريهامجلا ةبطاخم تلعج دق ةفاحصلا تناك اذاو

 تاد ىلزعو بوست رود نوموقب ةيوزقلا ةقيراظلا ىلع نوفشعلا
 مهقانعأ نووليف ءارقلا ضعب نم نيفقثملا ضعب , ملا ةبسنلاب - لحارملا

 ىف اوؤرجتي مث «هنم اورفني ىتح « مالسإلا رع مهنءدصيو ابوروأ ىلإ



 نم اعساو اباب ناك دقف (نفلا) امأ هميرجتو هتمجاهم ىلع ةياهنلا
 تابتكملا ءاشنإ ىلإ ىنارصنلا مالعإلا هجتا امك ؛داسفلا باوبأ

 ةرادإب ةمئاق ءافخلا ىف نوكتلو ءرهاظلا ىف بتكلا عيبل ةيحيسملا

 دشأ نأ نوري نورصنملاو ؛ةيحيسملا تارشنلا عيزوتب ريصنتلا لامعأ

 ةيحيسملا تارشنلا جاتنإ وه يمالسإلا عمتجملا ىف ًارثأ لئاسولا

 يأ رشن نأ اديج اوكردي نأ نيملسملا ىلعو «نيملسملا نيب اهعيزوتو

 سد اهيف نوكي دق «ةرشن وأ « ةلجم وأ ؛ةفيحص وأ ىبنجا باتك

 «ىرخألا تانايدلا وأ «يمالسإلا نيدلا ىلع مجهت وأ «مالسإلا دض

 .هباحصأ وأ ,هجاوزأ وأ هنيَعلوسرلا ةيصخش يف نعط وأ ءايبنألا وأ

 ةحابإلاو للحتلاو داحلإلا ىلإ ةوعد اهيف وأ ؛حلاصلا فلسلا ءاملع وأ
 . ةمادهلا بهاذملاو رامعتسالاو ريصنتلل ةمدخ اهيف وأ

 ةيعويشلاو رامعتسالاو ريصنتلاو ةيبيلصلا دئاكم بقاري نمو

 العف اوحجم دقف ةينوساملاو دوهيلا دئاكم نع ةروطخ لقتال اهنأب مزجي

 فحصلاو ميلعتلا جهانم ىلع ةرطيسلا ىف مهتاططخم ذيفنت ىف

 . ةيمالسإلا دالبلا نم ددع ىف حرسملاو امنيسلاو رشنلا رودو تالجملاو

 ذيفنتل ءاضيبلا ايقيرفا لخد نم لوأ ( فيرك ) روتكدلا ناكو
 ىلع هسابمم ىلا طبهف ١5 5 ةنس هشبحلا دالب نم درط دق ناكو كلذ

 نورصنم هعبت مث « -نيملسملا نم اهناكس رثكأو - ينيكلا لحاسلا

 ءىطاوشلا ىلع مهلامعأ تعستاف دالبلا ضرع نوفوطي اوذخأ نورخآ

 نوقوتعملا ءاقرألا اهنطقي ىرق نوسسؤي اوناكو ١154 ةنس ذنم

 دالبو ناملألا لبق نم ةرمعتسملا ايقيرفإ ةيريصنتلا مهلامعأ تلمشو



 غلبو ( ايناك ١ لبج حفس ىف ىرخأو اينازنت ىف (وراجناميلك ) لابج
 اهرمعتست تناك ىتلا - ةيقرشلا ايقيرفا ىف ةيريصنتلا مهدهاعم ددع

 نيب ملعتي ايملع ادهعم )7١( مهلو ؛طقف ادهعم ( 77 ) ايناطيرب

 ديما 195 ابنا دح

 ادوقع ةريقفلا ةيلاغنيسلا رسألا نم ددع عم لاغنيسلا ىف ةيريشبتلا

 ةينيع تادعاسم ةيلاغنيسلا رسألا ىلإ تاثعبلا كلت اهبجومب مدقت

 لفط رايتخاب قح اهل نوكي نأ ىلع رهش لك ىف الثم زرأ نم ةليئض
 ىذلا ىلاغنيسلا ىبصلا دوعيل اهباسح ىلع هيبرت ةرسألا لافطأ نم

 يف يسنرفلا نطاوملا قح حنمي ثيح لاغنيسلا ىلإ اًيحيسم حبصأ

 وهف قباسلا لاغنيسلا ةيروهمج سيئر (جروج نلس ) روجناس كلذ

 : ناملسم هيوبا نأ امك نوملسم اهدارفا لك ةرسا نم هنكل ىحيسم

 ةيانع هطيحت « ةياغلل حضاو يريصنتلا لمعلاف ايبويثإ ىف اما

 ةنيدمل يكيلوثاكلا سقلا ناك ةليوط ةدم ذنمو «مكحلا زاهج

 ةماقإ ىف ةيغرلا ديدش (وكرد بيل تاحبس ) ايبويثاب تارجيدا

 ةيعامتجالا ةمدخلا لاجم ىف نلمعي ىتاللا تاديسلل ةينيد تاءاقل

 ضيبلا تايحيسملا تابهارلا نم سمخ نآلا موقتو ىبويثإ لصأ نمو

 ةدحاوو ةيكيرمأ ةدحاوو ناتيدنك ناتنثا :همهملا هذه ىف هتدعاسمب

 ةنس ىف ةهوبشملا لامعألا كلت تدسجتو ةيكيجلب ىرخأو ةينابسأ



 نهنم اعبرأ مض تايحيسملا تايتفلل زكرم حتتفا ثيح مم

 . يعامتجالا ليكشتلا ىف صصختلل

 يمالسإلا ملاعلا ىلع ةقحاس ةراغ ةديدجلا ةلوجلا هذه تناكو

 تحتو ؛ةيبيلصلا بورحلا ةجوم نم فنعأو ثبخأو ءايقيرفإ ىف

 دشأ اشويج رافكلا لخدأ امهلاثمأو هيفرتلاو ةيندملا ىواعد فلتخم

 يهو ؛يركسعلا لالتحالا شويج نم نيملسملاو مالسإلا ىلع ًارطخ

 اودعاسو ؛«تاصقارلاو اياغبلا نم مهلاثمأو تالثمملاو نيلثمملا جاوفأ

 ؛ةعونتملا يهالملاو صقارملاو ليثمتلاو ءانغلا قرفو حراسملا ءاشنإ ىلع

 . كلذ ليبس يف ءارغإلاو عيجشتلاو ضيرحتلا لئاسو لك نيمدختسم

 يمالسإلا عمتجملل ةيحطسلا ةرشقلا ىف ارييغت اذه نكي ملو

 نم قالخأللا ناينب ضقن ارمدمو ابيهر الازلز ناك امتإو ؛بسحف كانه

 ةايحلا ىحاون نم ريثك ىلع ًادج ةئيس جئاتن هل تناكو هدعاوق

 . ةيداصتقالاو ةيعامتجالا

 ىف مومسملا يمالعإلا ريثأتلل ةريثك لئاسو كانه تناك دقو

 : يف لثمتتو ىقيرفإلا يمالسإلا ملاعلا

 : لمشيو ةيبرتلاو ميلعتلا -

 برغلا ىلإ تاثعبلا ( 1١

 . ةيبنجألا ريصنتلا سرادم ( ب )

 ةيبنجألاو ءرهظملاو مسالا ةيمالسإلا ) ةثيدحلا سرادملا (ج )

 . ( ربخلا



 ةعومسملا ةملكلاب هلاكشأو هروص لكب مالعإلاو ةفاحصلا -

 3 خلا . .ويديف «نويزفلت ءامنيس : ةروظنملاو ةءورقملاو

 مساب قسفلا ةعاشإو يقّلخلا لالحنالا : يعامتجالا وزغلا -

 . ةيرحلا

 نم ةروعسم تالمح ىرجهلا رشع عبارلا نرقلا دهش دقو

 دقو يركفلا رامعتسالاو يفاقثلا وزغلا تالواحمو بيرغتلاو ريصنتلا
 يمالسإلا ركفلا نم لانت نأ تاساردلاو تاوعدلا هذه تلواح

 . ليطابألا ةراثإو ليلضتلا ىلع ةدمتعم ةيبرعلا ةفاقثلاو

 ىتلا راطخألا ةمدقم ىف ( يفاقثلا وزغلا ) ةيضق تلازامو

 نرقلا نم ريخألا دقعلا يف ايقيرفا يف ( ةيمالسإلا ةوعدلا ) تهجاو

 . رشع عبارلا

 :نييساسأ نيقلطنم نم ايقيرفإ ىف يريصنتلا مالعإلا طشن دقو

 ةديقع حلصيال مالسإلا نأ ساسأ ىلع موقي : لوألا قلطنملا -

 ةيحيسملاو ةيدوهيلا نأو ؛ةيرصعلا ةايحلا تامزلتسم عم بواجتلل
 ةملسملا لايجألا ركف ىف موهفملا اذه عرزب كلذو « هنم لضفأ

 . اهتيبرتو

 ميخضتو جيورتو ةعانص ساسأ ىلع موقي :ىناثلا قلطنملا -
 بوعشلا كوكش ةراثإ ىلإ يدؤي وحن ىلع ةفيزم ةهفات ميهافم

 ىضاملا نيب ضقانتلا روذب ةيوقتو اهتديقع ةعزعزو اهنيد ىف ةيمالسإلا
 هبناوج ضعب ىف موقي «سئاب يمالسإ لبقتسم ىلإ الصوت رضاحلاو
 نساحم داعبتساو ؛دومجلاو ديلقتلا جهن ىف بلصتلا سيركت ىلع

 ١



 حمسي يركف داهتجا لك فاقياو ةيمالسإلا ةعيرشلا ٌرمسو ةمظعو
 عيرشتلا نيدو ءرصعلاو ةايحلا نيد هنا ىلع مالسإلا ةقيقح تابئإب

 . ميطنتلاو

 لوقع اهب يريصنتلا مالعإلا وزغي ىتلا ةفيزملا ةهفاتلا ميهافملا نمو

 فصلا ىف سردي ىذلا خيراتلا باتك ىف هدجمنام ايقيرفإ ىف ناكسلا

 ( دراويد جروج ) هفلأ ىذلاو ةطسوتملا ىلوألا فوفصلاو سداسلا

 يف هدجمنام انهابتنا تفلي ثيح «(وغنوكلا ) ىف ةيئادتبا ةسردم ريدم

 لاق لكلاو همنا نم بانل ينز هلا نع اة حن علا كر رعت سم

 ربع تهتنا ثيح قيقرلا ةراجت تمرح ةيلود نيناوق نكل ) :اهيف

 .(... كلذ ىف اورمتسا برعلا نأ ىلع يطنلطألا ءىطاش

 ةباثمب ربتعي - مهنم دوسلا ةصاخو - قيقرلا نع ثيدحلاف

 دقلو اسوهلا بعش نم يمالسإلا عمتجملا دارفأ نم مهلاثمأل لخدملا

 نا ( ايريجين خيرات زجوم ) هباتك ىف (هللادبع مدا) ديسلا ركذ

 ةيريصنتلا تائيهلا عم بنج ىلإ ابنج لمعت ةيزيلجنإلا ةموكحلا

 ىف ةينثولا لئابقلا نم اريثك هتاكبشب ديصي نأ ريصنتلا عاطتساو
 . مالسإلا اهلهأ قنتعي مل ىتلا ةيبونجلا تاعطاقملا

 يك تادعاسملا ميدقت ايقيرفإ ىف ةيريصنتلا زكارملا وريدم لواحيو

 مهتايح ديدجتل مهتفاقث قوفتو مهتراضح ىنغ ىدم عيمجلا سملي
 نيذلا سكذوئرألا ةوخإلا ةعيبط ىلع فرعتلل اهتيوقتو ةيحيسملا
 . دعب اميف مهعم نولمعيس

 ةشبحلا مكاح ايقيرفإ ىف هيعارصم ىلع ريصنتلا باب حتف نمو

١١ 



 ىذلا ةشبحلا دسأ هسفن بقلي نأ بحي امك وأ ىسالساليه قباسلا

 ثيحو «مهنأش نم ليلقتلاو مهداهطضاو نيملسملا ءاذيإ ىف صصخت

 ىف الو ةرازولا ىف كرتشي مهنم ادحأ ال هنأ ألإ دالبلا ىف ةيرثكألا مهنإ

 .يدايق بصنم ءاقتراب هل حمسيالو لب مكحلا

 هيف مه امم نونكي نيذلا نيملسملل رباقم ايبويثا تراص دقلو

 طبرب رمأي هنإ «نيملسملا بيذعت ىف ةياوه اقحالو اقباس ةشبحلا دسألو

 مهروهظ سوقتت ىتح لاحلا هذه ىلع مهئاقباو مهلجرأ ىلإ مهيديأ
 ىلع الإ ىشملا اوعيطتسي مل مهنع جرفأ اذاف ىنحنملا لكش ذخأتو

 . عبرأ

 ايقيرفإ طسو ىلإ همدقت ةقاعإو مالسإلا ةرصاحم ةلأسم تناكو

 ىذلا يملاعلا ريشبتلا رمتؤم ةركذم ةمئاق يف ةجردملا تاعوضوملا نم

 نإ) :اهلوق ةنجللا ريرقت ىف ءاج دقو هدنلتكسا ةمصاع هربندأب دقع

 نأ ىغبني ىذلا رمألا وه ايقيرفإ ىف ةيحيسملاو مالسإلا نيب قباستلا

 .( نيرشبملا هجاوت ىتلا اياضقلا نيب هادعام لك ىلع ةيولوألا هل نوكت

 «تيوزجلاو نييعويشلا نيرصنملا فئاوط رامعتسالا ناعأو

 ةعنقأ تحت بيرختو داسفإ نم هب اوماق ام ىلع فئاوطلا نم مهريغو

 ملاعلا ىف رييغتلا ةاون ةقيقحلا يف اوناك دقو ؛تامدخلاو تادعاسملا

 ىف اهطوقسو اهراسم ليوحت نع نيلوؤسملا اوناكو ايقيرفاب يمالسإلا
 نأ رامعتسالا عاطتساو مثألا نيب هل ليثمال اطوقس «ىركفلا وزغلا نئارب

 ىف ءابرغ مهنأب مهرعشي نأو كانه نيملسملا كايرتعت ىلع حني
 باحصأ مهنأك مهتلعج بناجألل تازايتما نم هحنم امب «مهدالب
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 ةيسايسلا تارادإلا نم ميقي نأ رامعتسالا عاطتساو «نييلصألا دالبلا

 لك ىلع ءاضقلا ىلإ ةيمارلا هتسايس قبطي نم نيملسملا دالب لخاد ىف

 . ةيلالقتشا' ةكرتي مايقلل نيجلستملا ةيعوم ىلإ ةوغد: وأ ةيمالتنإ ةعرن
 ضعب صنتقي نأ - ةضيرعلا ةعساولا هتياعد ةوقب - عاطتسا امك

 .نييبونجلا نيملسملا ءانبأ نم ءالهجلا بابشلا

 فلأ نورشعو ةثالث اهيف لتق يتلا (رابجنز ) ةحبذم تسيلو

 وأ «( نادوسلا بونج ) درمت وأ افلا نيرشعو ةتس عومجم نم ملسم
 تايعمجلا طلست وأ «ةيمادلا هرزاجمو ( يسالساليه ) باهرا

 ةدناسمب «( داشت ) يف ةملسملا ةرثكلا باقر ىلع ةيسنرفلا ةيريصنتلا

 عم تأدب ةليوط ةلسلس يف ةدودعم تاقلح ىوس ةيسنرفلا تاوقلا

 ثبو اهبوعش ريصنت وأ (ايقيرفأ) رامعتسال يبروأ لجر لوأ لوخد

 لذبو «بابشلا سوفن يف لالحنإلاو داحلإلاو ةعويملا مومس
 دادجألا تاسدقمب ةيرخسلا ىلع مهبيردتو مهتيبرتل ةرابج تادوهجم

 اديلقت اهدلقيو اهدحو ابوروأب نمؤي اليج فلخيل ةيمالسإلا ديلاقتلاو

 نيف

 نيب ينيدلا فالخلا قيمعت وه ةيقيرفالا لودلا يف ةسيئكلا رودو

 «ايقيرفأ» يف نآلا اهل نيديحولا نيسفانملا نيملسملا نيبو جونرلا

 كلذ ىلا فضأ ؛رضاحلا تقولا يف ىجنز يوق روعش نيوكتو
 ةفاقث نوفقثملا جونزلا نابشلا اهلانيس يتلا ةريبكلا بصانملاب تاءارغالا

0-7 
 ىلع الاثم ( نويلاريس ) ةلود ذخأنلو ةريثك كلذ ىلع ةلدألاو
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 ةيلقالا نكلو نيملسملا نم مه ناكسلا نم ٠١// ةبسن نا دجنف كلذ

 ادعقم ( )١7 ىلع رطيستو ؛بسحف 1/5 اهتبسن غلبت ةينارصنلا

 الإ ىطحت ال ايلعلا بصضانملا نا" امك ا دهقم 0993 ليما نم اينازو

 . ىراصنلل

 :ريطخلا يريصنتلا مالعإلا كلذ ةهجاومل ةيتآلا ةطخلا حرتقاو

 «ةسدقملا اهبتك نم ةينارصنلا نع ةفثكم ةيملع تاسارد ميدقت *

 انمامتها برتقا ول اذبحو ءاهيف ضقانتلاو صقنلا ىحاون زارباو

 . مالسإلاب نيقرشتسملا مامتها نم ةينارصنلاب

 دق مالسإلا نأ تبثت ةيبنجأ تاغلب ةيمالسإ تاسارد ميدقت #*

 ىلإ لزت مل ىتلا ةيعامتجالا لئاسملا بلغأ ةلداع ةقيرطب لح

 . برغلا لغشت نآلا

 مهئارآ ىف نيقرشتسملا بارطضا تبثت ةيملع ثوحب ءارجا *

 ىحوي امم مهلاوقأ ضراعتو يملعلا ثحبلا حور نع مهدعبو

 . لطابلا ىلع ةينبم اهنأب

 مل مالسإلا نأ حيضوتل ابوروأ وحن يمالسإلا مالعإلا هيجوت

 . ةمئادلا ةكرحلل الاثم ناك امناو ادماج نكي

 نأب اهفيرعتو جراخلا ىف يملعلا ثحبلا زكارمب لاصتالا »+

 هرداصمب لصتت نكت مل مالسإلا نع ثحبت تناك ىتلا تاثعبلا

 .رامعتسالا ءالمعو هموصخ ضعب ىلع دمتعت لب ؛ةيساسألا

 ةعيرشو ةديقع مالسإلا نع ةزيجو ةيملع لئاسر ميدقت *
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 ىلإ اهتمجرت لهسيو «يبوروألا لقعلا ةبطاخم حلصت «ةراضحو

 . ةيحلا تاغللا لك

 عورفل ماسقأ ءاشنإ ىف ريكفتلل ةيمالسإلاو ةيبرعلا انتاعماج ةوعد

 ىتلاو ةيبنجألا ةغللاب تاصصختلا ضعب ىف هاروتكدلا ةداهش

 كلذ نأ دقتعأو ؛جراخلا ىلإ ثاعتبالا نوكي ام ًابلاغ اهلجأ نم

 نع يمالسإلا ملاعلا باللط نم نيريثك راظنأ لوحي نأ هنأش نم

 رثأتلا نم ءالؤه وصنف ةيبرعلا اندالب ىلإ برغلا تاعماج

 .نييرامعتسالا نيبصعتملا نيقرشتسملا سئاسدب

 ريصنتلا قئاقحب  ةيفاك ةيعوت  نيملسملا ةاعدلا ةيعوت د“

 مالسولا ميدقتو عافدلا فقوم ىلإ موجهلا فقوم نم اهليوحت

 قيقحتو «ةعئاضلا ةيرشبلا ىلإ هللا اهلزنأ امك هللا ةلاسر غالبإو

 ةيرشبلل ةيادهو ةوعد ةمأ اننوك اهايإ انلمح ىتلا ىمظعلا ةنامألا

 : ىلاعت هلوقل اهلك

 نع نوهنتو فورعملاب نورمأت ساّنلل تَجرْخُأ ةّمأ َرْيَح منك

 ٠١[ :نارمع لآ] 4 هّللاب نونمؤتو ركمْل

 نوكيو سائلا ىَلَع ءادُهش اونوكتل اطسو مَ مُكاَنْلَعَج كلذكو

 [14* :ةرقبلا] 4 اديهش مُكِيَلع لوسّرلا



 : وعدأ و هناحبس هللا ٌ - ىباتكب عفني نأ ىلاعتو هن



 : ىلع لمتشيو

 . ةوعدلا حشطنم - |

 .مالسإلا يف ةيناميزلا ةدعاقلا -[
 .مالسإلا يف ةوعدلل ةيناميرلا حم الملا -!“





 ةوعدلا نهنم

: ىلاعت هللا لوق يف ١ هللا ىلا ةوعدلا جهنم نآرقلا مسر دقل
 

هلداجو ةنسحلا ةظعؤملاو ةمكحلاب كبر ليبس ىلإ عذاط
 يتلاب م

دعأ وهو هليبس نع لض نمب ِمَلعَأ وه كبر نإ نسْحَأ يه
 م

 .[ لحنلا ] < 022 نيدتهملاب

 ىلإ «ةوعدلا نع ةيصخش ةيلوؤسم الوؤسم هسفن ربتعي ملسملاو

 .ةفاك سانلل ريخلا هبح عم ءةحيحصلا ةيغرشلا' قرطلاب اهغلبي وهف هللا

 داهجلاب كلذو غيلبتلا اذه ةيامحب فلكم هنأ ىري ملسملا نأ امك

ليبس يف هسفنب ملسملا يحضي انهو هللا ليبس يف
 «نيدلا اذه ةرصن 

 ريخ اذهو . .اجاوفأ هللا نيد سانلا لخديس داهجلا اذه قيرط نعو

 .2")نوملعي اوناك ول مهل

 نع ةيرشبلا سفنلا ىلا لوصولل قرطلا لمجأ مالسإلا كلس دقل

 . ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب نامبإلا ىلا ةوعدلاو ةيادهلا قيرط

ع دهاش ريخ هيَ لوسرلا ثيداحأو ميركلا نآرقلا تايآو
 ىل

4ك رذنأف مق كو ردم هيأ يل: ركل كاكا نق فلز
 [رثدلا] 

 نع نوهنيو فورعملاب َنوُرُمْأيو ريخلا ىلِإ نوعدُي مآ مك نكتلو )»

 «1٠[. :نارمع لآ رَكْمْلا

يرصملا ةئيهلا ينيدلا مالعإلاو ةيمالسإلا ة ةوعدلا هتاحش هللادبع . د(١1)
 . 68 ص ةرهاقلا باتكلل ةماعلا ة

 .7 ص تيوكلا- مقرالا راد - ةيمالسإ تارضاحم - ةيمالسإلا ةوعدلا ليبس - ىرصملا نيما دمحم .د (؟)
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 مف َلَعْفَت مل نإَو كبَر نم َكَِلإ لزنأ ام غلب لوسّرلا اهيأ ايإ»
 . [>« :ةدئاملا] 4 هَتلاسر تغلب

 مامت ةيعاو «ةمكحلا ةياغ ةميكح نوكت نأ ةوعدلا بجاو نمو
 قفو اهيلا نيبستنملاو اهتاعد نيوكتب مامتهالا لك ةمتهم ؛يعولا

 ليبس ( ةيمالسإلا ةيصخشلا ) ءانبل كلست ةمكحم ةميلس جهانم
 لداعتلل اقيقحت لهاست الو ولغ الو طارفإ الو طيرفت الف «ةيعقاولا

 ةيسفنلاو اهنم ةيلقعلا ةيصخشلا رصانع نيب حيحصلا ىرطفلا

 .(١)ةيدسجلاو

 دعي «هيلا ملاعلا ةجاحو :مهنيد ةيمهأب نيملسملا عانتقا نأ امك
 .(")نيدلا اذه ىلا ةوعدلل قالطنا ةطقنو اميلس اساسأ

 براجت نم ةدافتسالا اهعسوام ديفتست نأ (ةوعدلا) ىلعو

 اذهو ؛اهجاهنم ةمالسو ريوطتل انامض ءاهتايح يف يلمعلا قيبطتلا
 ىتش يف ةاعدلا اهل ضرعتي يتلا تالكشملا ةفاك ةسارد ضرفيام
 ا . (50لاوحالاو فورظلا

 ديكأتو ءودعلا تايرتفم دينفت اهبجاو مالسإلا ىلإ ةوعدلاو

 ءاشنإ ىلإ ةجاحب ةوعدلا هذهو ؛ءاطعلا ىلع ةيتاذلا مالسإلا ةردق

 ىتلا ةفلتخما ةينفلا تاصصختلاو ركفلا بابرأل عماج رينتسم زاهج
 ةيقنلا ةوعدلا يه ةيساسألا ىلوألا هتمهم نوكتو «ةوعدلاب لصتت

 . 5ص ينيدلا مالعإلاو ةيمالسإلا ةوعدلا - هتاحش هللادبع .د )١(
 . 7ص ةيعادلاو ةوعدلا تالكشم - نكي ىحتف (7)
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 اذه تيلو ةصاخلا ضارغالاو ةيلحملا تارثؤملا نع ةديعبلا ةصلاخلا

 . هلك يمالسإلا ملاعلل ًادحاو ًازاهج نوكي زاهجلا

 مالسلا ىف ةدابعلل ةيناميإلا ةدعاقلا
 كلذلو مالسإلا ىف ةدابعلا موقت ةيناميإلا ةدعاقلا نم سسأ ىلع

 بولق ىف ةخسارلا ناميالا ةدعاق ىلإ ادنتسم ةدابعلاب رمألا ناك

 اوعكرا اونمآ نيِذْلا اهُيَأ ايإ» ىلاعتو كرابت هللا لوقي «نينمؤملا
 اودهاجو 09 نوحلقت مُكّلعل رْيخْلا اوُلعْفاَو مكبر اوُدبعاَو اودجْسماَو

 ةَلُم جرح نم نيذللا يف مُكيَلَع لعج امو مكابتجا وه هداهج َقَح للا يف
 لوسّرلا َنوُكَيل اذه يفو ٌلْبَق نم َنيملَسُمْلا مُكاَّمَ َوُه ميهاربإ مكب

 ةاكرلا اوتآو ةالّصلا اوُميِقََف ساَّنلا ىَلع َءادَهُش اوُنوُكَتَو مُكْيَلَع اديهش

 .[عيا] 46 صا و وما مق صم لب ومص
 ميظعلا لصألا وه نيملاعلا بر هلل صلاخلا ديحوتلا نأ عقاولاو

 دوؤش عيمج ىلع يأ ةيمالسإلا ةعيرشلا عيضاوم ىلع نميهي ىذلا

 دولار اندلا توا

 مهرمأي اعيمج نيانلا هللا ىدان اهيلع ءانبو ةقيقحلا هذهب اريكذتو

 نأ نع مهاهنيو ؛(")مهيلع معنملاو مهقزارو مهقلاخ مهبر ةدابعب

 مكبر اودبعا ساّنلا اَهيَأ ايإ» ىلاعتو كرابت لاقق ءاذاذنا:هلث اًولعَجي

 )١( "8ص - ةيملاعلا مالسلا ةبتكم - يمالسإلا ملاعلا يف رييغتلاو ةضهنلا تاهاجتا - ينسح سابع .د .

 -زيزعلا دبع كلملا ةعماج - يعماجلا باتكلا - ةيمالسإلا يف ةفاقثلا - نورخآو ةكنبح نمحرلادبع خيشلا (؟)

 13:25ص ةدج .
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 نتج ىلا و نوت مك مكلف منير مف يدل
 تاَرَمُقلا نم هب جرْحَأَف ءاَم ءاَمّسلا نم َلّرنَأَو اب ءاَمَّسلاَو اشارف ضْرَألا

 . [ةرقبلا ] 4 09 َنومَلعَت متنأو ادادنأ هّلل اوُنَعَجت الف ْمُكَ اقر

 ىتش ىف مهلامعأ عيمج لعج ىلع سانلا مالسإلا ثح دقو
 ةكئالملاك حبصي هنإف كلذ لعف نمو هلل ةدابع ايندلا مهتايح نوؤش

 لعج هنأ مالسإلا ةعور نمف «نورتفيال راهنلاو ليللاب نوحبسي نيذلا
 ةدابعلا رصتقت الف ةدابع ىلإ ةينلا حيحصتب بلقنت تاحابملا عيمج

 اهلك ملسملا ةايح لمشت اهنإ لب ؛جحلاو ةاكزلاو موصلاو ةالصلا ىلع
 اودبعيل الإ اورمأ امو 88 «'0ىلاعت هللا ىلإ نييبرقملا نم نوكي نأ دارأ اذإ

 نيد كلذو ةاكرلا اوْويو ةالّصلا اوميقيو ءاقنح ديدلا هَل َنِيَضلَخُم هللا

 . [ ةنيبلا ] 4 (2) ةميقلا

 الإ اهماكحأ عيمجو اهفيلاكتو ةعيرشلا رماوأب اورمأامو : يأ

 :نيدلا ذل نايضلقم هللا وذو

 دبعاف قحْلاب باَتكْلا َكِيلِإ اَنَلَنَأ نإ هلوقب هلوسر هللا بطاخو

 .[7 ٠ :رمزلا ] # صلاخُلا نيّدلا هّلل الأ ©) َنيّدلا ُهَل اصلَخُم هَل

 هل اصلخم هللا دبعأ نأ ترمأ ينِإ لق ف ةيبنل ىلاعتو هناحبس لاقو

 نإ فاخأ ينإ لف 65 نيملسُمْلا لْوأ نوكأ نأل ترمأَو 9 نيل

 4 629 ينيد هَل اصلَخم دبع هللا لق 09 ميظع موي باَذَع يّبَر تْيصَع

 .[رمزلا]

 .”؟ص يمالسإلا ملاعلا يف رييغتلار ةضهنلا تاهاجتا - ينسح سابع .د )١(
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 هللا ةدابعب ناسنإ لك لبق فلكم ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلاف

 ءالجب مالسإلا نيب دقو هعئارش مازتلاب فلكمو ءاهيف هلل صالخالاو

 نمؤملا نم بلطي هللا ناف كلذلو ابيط الإ لبقيال بيط ىلاعت هللا نأ

 دسافملا بانتجاو قالخألا مراكمب ىلحتي نا هنم بلطيو هدبعي نأ

 رفكن هنع نوهنت ام رئابك اوبنتجت نإ إف ىلاعت لاق رئابكلا اهيسألو

 لوسرلا نيبو [ءاسنلا ] 4 9 ايرك الخدم مكلخدنو مكتائيس مكدع

 ناَقّلخلاو قالخالا مراكم ممتيل ثعب هنأ ملسو هيلع هللا ىلص

 توكل نا امك ءايحلاو قدصلا امه قالخالا مراكم ىلع نانميهملا

 بذكلا ناك كلذلو اهعيمج دسافملا ىلع نانميهملاامه ءايحلا مدعو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق قافنلا ىلع نيليلد دعولاب ءافولا مدعو

 اذاو فلخأ دعو اذإو بذك ثدح اذإ ثالث فقانملا ةيا) ملسو

 كردا ام نإ» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو ( هيلع قفتم ) ( ناخ نمتئا

 هاور) (تئشام عنصاف حتست مل اذإ ةءوبنلا مالك نم سانلا

 ءاجام عورأ نمو ملظلا عنمو لدعلا ةعاشإب مالسإلا رمأيو ( يراخبلا
 ريغتب ريغتملا ريغ تباثلا قلخلا وه قالخألا مراكم مامتإل مالسإلا هب

 نيملسملا عمو هسفن عم اقداص نوكي نأ ملسملا ىلع بجيف فورظلا

 مثألا نم مهريغو دوهيلا قلخ فالخب اذهو ءاضيأ نيرفاكلا عمو
 نييمألا عم دعولاب ءافولا مدع مهقح نم نأ دوهيلا معز دقف ةلاضلا

 نم باتكلا لهأ نمو ل ىلاعت لاق مهنم اوسيل مهنأل «دوهيلا ريغ ىأ

 ام الإ كيلإ هوي ال رانيدب هنمأَت نإ نم مهنمو كيلإ هَدْؤي راطنقب هنمأَت نإ

 نولوقيو ليبس َنيَيَمأْلا يف انيلع سي اوُلاَق مُهَنَأِب كلذ اًمئاق هيلع تمد
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 َّس

 هللا َنِإَف ىَقَناَو هدهعب ئَقوَأ نَم لب 62 نودع مهو بذَحلا هللا ىلع
 . [نارمع لآ] 4 69 َنيَِّتمْلا بحي

 اهيف امب رشبلا نيب تاقالعلا عيمج بجت مالسإلا ىف ةوخألاف
 ىذلا قيرطلل داضم قيرط ىف ةرئاس تناك اذإ (١)ةوبالاو ةوئبلا ةقالع

 ىف ةسوبحم تادابع درجم مالسإلا سيلو هيف ريسلا مالسإلا بجوي

 لجأ نمو «ةمايقلا موي ىلإ رشبلا ةايحل لماش ميظنت وه لب دجسملا
 لكل ةعيرش نوكت ىكل ةيمالسإلا ةعيرشلا لزنأ ىلاعت هللا نإف كلذ

 ايندلا ىف لصحت ةعقاو نم امف ةنكمألا لك ىفو روصعلا لك ىف سانلا
 .ةعيرشلا ىف مكح اهل الإ

 ليثم اهل سيل ةضهن ناسنإلاب ضهن دق مالسإلا نأ دحأ ركنيالو

 «هايندو هتدابع نوؤش ميظنتب فتكي ملف «لبقتسملا ىف الو ىضاملا ىف

 ةنينأمطلاو ةنيكسلا ةيرشبلا سفنلل لفكو ناسنإلا ةيسفنب متها هنإ لب
 عم امامت ةليحتسم ةداعسلا نأل «ةيقيقحلا ةداعسلا اهل لفك يأ نمألاو

 .2">يسفنلا قلقلا

 : مالسإلا ىلا ةوعدلا تامس نمو

 . ةيجراخلاو ةيلخادلا ناسنإلا تاعاطقل اهلومش -

 . تاعامجلاو دارفألل ةميظع حلاصم ىلع اهلامتشا -

 .اهيف جرحال اهنوكو اهتلوهسو اهرسي -

 ع 4ص - قباس عجرم - يمالسإلا حلاصلا يف رييغتلاو ةضهنلا تاهاجتا - ينسح سابع .د )١(

 55ص هسفن قباسلا عجرملا ( ١١
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 .هبرو دبعلا نيب اهيف ةطاسوال

 ىذلا عقاولاو قحلا ىلإ ةدنتسملا ةيناميإلا ةدعاقلاب اهطابترا -

 .ةيرطفلاو ةيلقعلاو ةيملعلا لئالدلا هب دهشت

 ةيسفنو ةيبلق ةباجتسا اهنوكو ةيناسنإلا سفنلا ىف اهقمع -

 . 2"')ةيناميإلا تاروصتلل ةيقالخأ ةيرطف

 مالس.الا ىف ةيعادلل ةيناميرإلا حم الملا
 هعقاوو هرصع ايعاو نوكي نأ بجي فيصحلا ديشرلا ةيعادلا نإ

 هتركفب كلذ طبري نأ بجيو ءاهتفاقثو ةيزاغلا ةراضحلا ىلع اعلطم

 . ةيمالسإلا

 ديري نيذلا عقاول ةساردلا نم ديزم ىلإ يعولا هدوقي نأ بجيو

 ةسارد نع نوردصي ةيداعملا راكفألاب نيرشبملا نأ كلذ مهوعدي نأ

 .اهيف نورشبي ىتلا طاسوألل ةيملع ةيعوضوم

 ةياعرلاو ميلعتلاو ةيبرتلا قرطو ةوعدلا بولسأب اريبخ نوكي نأو
 نيح هليمزو اذاعم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا حصن دقف هيجوتلاو

 اعواطتو ارفنتالو ارشب ءارسعت الو ارسي :الئاق نميلا ىلا امهلسرأ

 : «؟)اقلتختالو

 حاجن ىف لاعف حالس قالخألاف «ميرك قلخ ىلع نوكي نأ

 ةياعدلا نع ىنغت دق ةتماص ةياعد هسفن تقولا ىف يهو «ةوعدلا

 )١( 4ص قباس عجرم يمالسإلا ملاعلا يف رييغتلاو ةضهنلا تاهاجتا ينسح سابع .د ” .

 . ملسم هاور (؟)



 ةعانقلاو ةفعلاو ءايندلا ىلع صرحلا مدع ةيعادلا قالخأ نمو ةيلوقلا

 اكولسو

 احلاص لمعو هّللا ىَلِإ اعد نّمّم الوَق نسحأ نمو 8# ىلاعت لاق

 [ تلصف ] 4« 69 نيملسملا نم يَِّنِإ لاقو

 نأ تملع امأو : رمعل ملسو هيلع هللا ىلص ىيبنلا تاملك نمو

 (20١. ايبن نوكي نأ داك ميلحلا

 ناك دقو مادنهلا ليمج رهظملا بيط «ةئيهلا نسح نوكي نأو

 ام) هباحصأل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوقي ثيدحلا ىفو

 ىبوث ىوس ةعمجلا مويل نيبوث ةعس دجو نإ ىرتشا ول مكدحأ ىلع
 . (0)( هتنهم

 ةبهرلاب قيمع روعش ىلع ىلوتسا ءادوسلا هتئابع ايدترم ةعمجلا

 .(؟)املسم نوكآأل تقلخ ىنأ ىسفن ىف تنقيأو

 نع اديعب ءادألا نسح ركفلا ميلس ءاميكح ةيعادلا نوكي نأو

 نود نم نوعدي نيذّلا اوبست الو 9 ىلاعت لاق حيرجتلاو متشلاو بسلا

 . مكاحلاو يقهيبلاو ينطق رادلا هاور )١(
 .١17ص ٠١ج ميقلا نبال داعملا داز (؟)

 .ةجام نباو دوادوبأ هاور (؟)
 . ؟ ه/ص :دلونرأل ةوعدلا خيرات ( 4)
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 . [1.+ :ماعنألا] 4 مّلع يغب اودع ُهّللا اوُبسيف هللا

 ةلطاب ةديقع علتقي وأ ةركف أطخ نيبي نأ ةيعادلا دارأ اذاو

 لؤقتلل ةضرفلا كري وأ ةانيقملا هده هبشيام قالطب ىلإ ناظنألا هجئويلف

 برض ىف كلذ نآرقلا كلس دقو «لمأتلاو ريكفتلاب ةظعوملا طبنتست نأ

 كرتت امنإو ةرشابم ةظعوم لمحتال ةصقلا نأل صصقلا ةياكحو لثملا
 ةيعاذلا بشحن ناو ةلقحلا و ةريعلا هيب طيس ان[ | علل ةضرف

 عيرشتلا ضرعي نأو تاهبشلا ةراثإ نع دعتبي نأو عوضوملا رايتخا

 )2١. مالسإلا ىف لوخدلا ىلإ ةوعدلا دنع ةحضاو ةديقعلاو اطسبم

 ةاعد ىلإ ةجاحلا سمأ ىف مويلا مالسإلا نأ ىلإ كلذ نم صخلن
 دجاسملاو قاوسألاو رجاتملا ىف ةصاخلاو ةماعلا ( هللا ىلا) نوعدي

 ةاردصلا امهل دجاسملاو ساردملا نأ كردن نأ ىغبني امك «سرادملاو

 نيلوؤسملاو ماكحلا ًاضيأ اوعدي نأ ةاعدلا ىلعو مامتهالاو ةيمهألا يف

 سانلا نم نيملسملا ريغو نيملسملا اوعديو مهتاعيرشتو مهتيضقأ ىف
 . هلاح مئالي امبو هبسحب لك ةفاك

 هفويز ىف يرشبلا ركفلا نم سانلل اررحم مالسإلا ءاج دقلو
 نأ دعب ديدج نيدل ةحلم ةجاح ىف ملاعلا ناكو هداسفو هبارطضاو

 ىتلا ةينابرلا تالاسرلا ملاعم تعاضو نيقباسلا لسرلا توص تفخ

 ةيناسنإلا نأ ىلإ ريشن نأ ىلإ ةجاح ىف انسلو هدابعل هللا اهلسرأ
 ةيوامسلا نايدألا تفرع امك ةيوامسلا ريغ نايدألا نم اريثك تفرع

 عجرملا - ( ينيدلا مالعإلاو ةيمالسإلا ةوعدلا ) - ةتاحش هللادبع روتكدلا باتك ليصفتلاب كلذ يف رظنا )١(

 . ١. 5ص قباسلا

 ؟/



 متاخ وهو ريخألا نيدلا وه مالسإلاو ةيحيسملاو ةيدوهيلا نايدألا هذه

 نوملاعلا سحي ىذلا مالسإلا وهو ناكمو نامزو رصع لك ىف اعيمج

 . نيح لك ىف هيلإ ةجاحلاب ةيناسنالا سحتو

 مالسإلا ميلاعت نمو ةعامجلاو درفلا ريخل ةفداه ةوعد مالسإلا نإ

 مل نمل اهميلعتو ةوعدلا غيلبتو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا
 هنع ثحبلاو ةقدص هملعيال نمل هميلعتو ةضيرف ملعلا بلطو .اهملعي

 .,(١)داهج

 اهتطاسب ىف حاجنلا لئاسو مالسإلا ةوعد تلمح دقو

 رطس يه ةريصق ةروس ظفحي لفطلاف اهتنورمو اهرسيو ءاهتلوهسو

 هّللا 0) دحأ هللا وه لق )» ىلاعت هلوق نم ةديقعلا ماكحأ فرعيف دحاو

 4 جو ذأ ره نكي قو © هلو مقود مل و دمع
 . [صالخإلا]

 .2">لالضلاو جاجوعالا نع دعبلاو
 نيرغ هيلع ةمالسو هللا تاولض اذمحم هلوسر هللا لسرا دقل

 نمضت ىتلاو سانلل هللا عئارش عيمجل ةعماجلاو ةينابرلا تالاسرلا

 )١( تيوكلا .- حالفلا ةبتكم - هيلإ ةيناسنإلا ةجاحو مالسإلا - ىسوم فسوي دمحم .د ص١؟: ص5١ .

 7/ص قباس عجرم - ينيدلا مالعإلاو ةيمالسإلا ةوعدلا ةتاحش هللادبع .د (؟) .
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 نمضت امك عيرشت وأ ماظن يأ نم لمكأ لكش ىلع مهحلاصم
 ماظن يأ اهققحي نأ نكمي ةداعس لك نم ىمسأ هجو ىلع مهتداعس

 لزنأو دييأتلاو ظفحلاب ةلاسرلا هذهل هناحبس هللا لفكت دقو عيرشت وأ

 .١2)نآرقلا وهو جوع ىذ ريغ انيبم اباتك اهل

 ىفصأو ةيناسنإ قمعأو اقفأ بحرأ مالسإلا ةرظن تناكو

 هللا ءايبنأو ءامسلا تالسرب ناميإلا نم اهرهوج تدمتسا دقف ةحامس

 . ءازجلاو ثعبلا اهماوق اهيف ءارمال ةقيقح رخآلا مويلاب تنمآو هبتكو

 ةماع اهنأب ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةلاسرل هللا دهش دقو

 .(")نيعمجأ سانلل ةلماش

 رثكأ نكلو اريذتو اريشُب ساّئل ةَقاَك َذلِإ كاَْلسرَأ امو » ىلاعت لاق

 ظفحب ةظوفحم ةلماش ةماع تناك املو [أبس] 4 62 َنوُمَلعَي ال ساّنلا
 توبا مكللا ىلع غزت دل انتل تالا سر اهي هللا عسب نإ خص هللا

 ام ىلاعت لاق ةفاك سانلل هلسرأ ىذلا دمحم هيبن ةوبنب تالاسرلاو

 ناكو نيبيبثلا متاخو هللا ل ونمو نكلو مُكلاَجَر نم دحأ ابَأ دمحم ناك

 .[ بازحألا 1 460 امي ميش بل
 مكحل حلصي ىذلا ديحولا نيدلا وه مالسإلا نوكي اذهلو

 ليولا اهل نوديري نيذلا رارشألا فقوو اهئاودأ جالع هيفو ةيناسنالا

 سانلا لعج ىذلا وهو ؛«"هرودصلا ءافش وهو رومألا مئاظعو روبثلاو

 . 55ص قباس عجرم - ةيمالسإلا ةفاقثلا ا
 )١١( ص قباس عجرم - ةيمالسإلا ةفاقثلا - نورخآو ةكنبح نسح نمحرلادبع 55 .

 ) )7عيزوتلاو رشنلل ةيدوعسلا رادلا - مالسإلا لظ يف يناسنإلا عمتجملا - ةرهزوبأ دمحم - ص١8 .
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 لاق امك اهمداصيال ةيناسنإلا ةرطفلا عم قفتي نيد وهو ءاوس همامأ

 نيدلل كهجو مقأف ل» نيمألا هيبن ابطاخم ميكحلا نآرقلا ىف ىلاعت هللا

 نيدلا كلذ هّللا قلخل ليدبت ال اَهّيَلَع ساّنلا رْطَف ىتّلا هَّللا ترطف اًفِينَح

 . [ مورلا] 4 60 نوملعي ال ساّنلا رثكأ نكلو مّيِقلا

 هلك ملاعلا عوبر ىف رشتناو ايملاع انيد ناك هلك كلذ لجا نم

 عضوم ةعرابلا ةيوقلا ةروصلا هذهب مالسإلا راشتنا ةصق لازتامو

 مالسإلا ةردقل نوشهدي نيذلا برغلا باتك نم بجعلاو لؤاستلا

 . عيرسلا وحنلا اذه ىلع بولقلا ىلإ ذافنلا ىلع

 سمل دقلو ( دلونرأ ساموتو ) ( هيينوم دراودإ) الؤه ةمدقم ىفو

 مهنمو بوعشلا مدقت ىف هرثأو مالسإلا ةمظع برغلا ءاملع نم ريثك
 تافلؤم ىف طسوألا قرشلا هباتك ىف لوقي ىذلا ( نوتراس جروج )
 ىلإو ةيضاملا مهتمظع ىلإ اودوعي نأ نكمي نيملسملا نإ نييكيرمألا

 مهف ىلإ اوداع اذإ لبق نم اوناك امك ةيملعلاو ةيسايسلا :ملاعلا ةماعز

 .اهب دخلا ىلع مالسإلا ثح ىتلا مولعلاو مالسإلا ىف ةايحلا ةقيقح

 ىف رخآ وحن ىلع ةلأسملا هذه هجاو دقف وشدانرب جروج امأ

 لجاعلا لبقتسملا ىف لوقي ( ماع ةئام دعب مالسإلا) ناونعب هل ثحب

 ىقيو ةليضفلا ىمحي نيد ىلإ اوأجلي نأ نوركفملا لاجرلا ديري امدنع
 مالسإلا نأ نودجيسف رشبلا يف ةديعسلا ةايحلل ًاببس نوكيو عمتجما

 نيهاربلا لوأو حاجنلاو مدقتلا مهل نمضي ىذلا ديحولا نيدلا وه

 ةيفسلفلا ةضهنلا ىف ناك ءاوس مدقت يأ عنمبال مالسإلا نأ كلذ ىلع

 اهلك نايدألا تانسح هيف دجن ىذلا نيدلا وه مالسإلاف ةيواميكلا وا
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 ىلص لوسرلاو مالسإلاو نآرقلاب اوفرتعا برغلا يركفم نم ريثكو

 خيراتلا ىف ميظع ةئام سار ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم ربتعا

 ةميدقلا بتكلا فيز اوفشكو ةراضحلا ءانب ىف نيملسملا رود اوفشكو

 ةينامورلاو ةيسرافلا مظنلا وأ ينانويلا ركفلل ةيعبتلا نم نيملسملا اوأربو

 ةقتوب ىف نيملسملا ةباذإ ططخمو ةأرملا ررحت ةرماؤم اوفشك امك ةميدقلا

 ةراضحلا نأ نع اوفشكو ةصاخلا مهتيتاذ نم مهجارخاو ةيملاعلا ةيمثألا

 ةيمالسإلا ةعيرشلا نأو ةيملاعلا ةراضحلا نع ةلقتسم ةراضح ةيمالسإلا

 هتيتاذب زيمتم نيد مالسإلا نأو هريغو ىنامورلا نوناقلا نع ةلقتسم

 نم هنأ دكوي ىذلا يراضحلا عاطقنالا ةيرظن ترهظ امك ةصاخلا

 . مالسإلا لبقام ىلإ ةدوعلا ليحتسملا

 ةلاسر اعيمج ةيناسنإللو اهلك ةيرشبلل ءاج مالسإلا نآل اذامل

 ةوبنلاو يحولا ىف هللا ةلاسر تهتتنا هب امتاخ ايبنو امتاخ اباتكو ةمتاخ

 كرابت قحلا اهب ىدحت ىتلا رهدلا ىلع ةيقابلا ىربكلا ةرخفملاب تمتخو

 ةيرشبلا ترجع دقو ةلثم نم ةروسب اوتأي نأ نجلاو سنالا ىلاعتو

 . اهيلع نمو

 ميطحتو ةينثولا نم هركفو ناسنالا لقع ريرحت مالسإلا نلعأو

 نم هسفن ناسنالا ريرحت نلعأ امك ةثوروملا ةمكارتملا لالغألاو دويقلا

 ةينوعرفلاو ةيسرافلاو ةينامورلا تاراضحلا هيلع اهتضرف ىتلا ةيدوبعلا

 5١



أدبو يناسنإلا ءاخإلا نلعأو
ىه ةيرشبلل ةديدج ةحفص 

 دشرلا رصع 

 . ةدلاخ ةيملاع ةلاسرل لبقتملا يناسنإلا ىركفلا

 قد



 لوألا لصفلا

 : ىلع لمتشيو

 .مالسإإلا ىلإ ةوعدلا تاقوعم - |
 :نيفرس تسلا تاءارتكا ا"
 .مالسإإلا ىلإ ةوعدلا ةيامح -“
 .مالسإلا ىلإ ةوعدلا لبقتسم - 5
 .بابسأ ةدعل مالس,الل لبقتسملا -0
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 مالسرلا ىلا ةوعدلا تاقوعم
 ًاروص نيحلصملا هلاجر دي ىلع مالسإلا ىلإ ةوعدلا تذخأ دقل

 يهو ءرصع لك تاجاحل ةباجتسا تناكو «خيراتلا روصع ىف ةيح
 يف ديدجتلاو ءاهتسارد يف قمعتلا ىلإ نوكت ام جوحأ مويلا
 يتلا ةمومسملا تالمحلا ةهجاومل ءاهليبس يف مظنملا حافكلاو ءاهجاهنم
 يف «نيقرشتسملا تاءارتفا اهنمو ءنيملسملاو مالسإلا ىلع برغلا اهنشي
 ربتعي قارشتسالا نآل كلذ «برغلا يف ةيناسنإلا تاساردلا لقح
 ناك داو ةراطحي ةديقع ؛مالسإلا مهفل ةيركف ةلواحمو ًاجهنم
 ىف ةيحورلاو ةيفاقثلا تاموقملا راكنإ لجأ نم لمعلا يقيقحلا هعفاد
 ْ مب قامت الا هي دعلاو ةمكلا هلك يضام

 ءانثأ يبوروألا ثحابلا هيف فصتي يذلا تقولا يفف اذكهو
 نايحأ يفو «نازتالاو ةناصرلاب ىرخألا تاراضحلاو نايدألل هتسارد

 هارن :اهميهافمل ةيعوضوم ةجلاعمبو «' ' 'نييدو رابكإو ريدقتب ةريثك
 ةّيفطاعلا ةاباحما لمعتف' جهنملا اذهل مالسإلا ةسارد يف هثحب دنع ركنتي

 «ةتباثو ةمئاد نوكت داكت ةروصب ةيبرغلا ةناصرلا هذه يف اهلعف

 ,(*”باوصلا نع ديحتو قحلا دض بلقنتف ©" ' لتختو برطضتف
 . هراشتنا ةقاعإ لواحتو مالسإلا ديكتو

 رضزالا ماجا تارونم نم «مالسإلا نم مهفقوم يف وقر شتسلاو ةورشملا : (دمحم روتكدلا) يهبل (1)
 . 50 ص 21985 ةنس «توريبب ىلوألا ةعبطلا يكيلعبلا فيفع ةمجرت ٠« ةكم ىلإ م 0
 . قباسلا ردصملا (؟)

 . 4ر7 ص - يمالسإلا بتكملا - مالسإلاو نوقرشتسملا - ديمحل !١دبع نافرع .د ( 5 )



 دحأ نعي مل رمأ نيقرشتسملاو قارشتسالا عوضوم نأ كش الو
 قارشتسالا خيرات نع ثحبت «ةعساو ةيملع ةيانع هب نيبتاكلا نم

 مهفئاوطو نيقرشتسملا نعو (هتاعيسو هتانسحو هيمارمو هفادهأو

 . ؟'7تافلؤمو ثاحبأ نم هيف اوأطخأ امو اوباصأ امو مهلامعأو

 اهمظعم يف - تاسارد اهنإ ألإ :مهتاسارد نع هلوق نكمي امو

 عباطب «ةوعدلا لاجم ىف ىمالسإلا بولسألا عبطت نأ تلواح +

 ىف ًاناعمإ ؛هللا ىلإ ةوعدلا ةجحب «ءايربألا نم نينمآلا لتقو «ءامدلا

 دوسألا دقحلا ةدعاق نم اقالطناو «مالسإلا نع يبرغلا ناسنإلا داعبإ

 دق مالسإلا نأ نيقرشتسملا ءالؤه نم دحأ ىلع فاخب سيلو

 ربكأ نيدلا يف ةنتفلا ربتعاو « اهلجأ نم لتاقو «داقتعالا ةيرح مرتحا

 نم لاخ ٌرح رايتخاب نوكي نأ داقتعالا ىف ساسألا لعجو «لتقلا نم

 نأو «لمحلا لئاسو نم ةليسو يأب داقتعالا ىلع لمح وأ ؛هاركإ لك

 لكب موقي نأو «ءارغإ ةجيتن نوكي الف ءاميلس رايتخالا ساسأ نوكي

 داقتعالا ةيرح نوكتت كلذ ىلعو «دارأ نإ اعئاط هنيد هيلع هبجوي ام

 . ديلقتلل عضاخ ريغ رح ريكفت : اهلوأ

 وأ بيذعت وأ ديدهتب ةنيعم ةديقع ىلع هاركإلا عنم : اهيناث

 .8,0ص يمالسإلا بتكملا ... نوقرشتسملاو قارشتسالا - يعابسلا ىفطصم .د )١( 5

 . 55 ص - قباس عجرم - مالسإلا لظ يف يناسنإلا عمتجملا ةرهزوبأ دمحم (؟)
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 . ثئابخلاو تامرحم اب ءارغإ

 داهطضا هعنمي ال :هنيد ىضتقمب لمعلا ىف ارح نوكي نأ : اهفلاث

 نيدلا ىف هاركإلا مالسإلا عنم دقلو «هرئاعش ةماقإو هنيدب روهظلا نم

 : ةرقبلا ] 4 يغلا نم دشرلا نيبت دق نيدلا يف هاركإ ال ف : ىلاعت لاقف

.] 65 

 نيقرشتسملا تاءارتفا
 ىلع ركني نأ مهضعب لواح لب ًدحلا اذه دنع ةيرفلا فقت ملو

 مدع ىعداو ةوعدلا يف مالسإلا اهسرام يتلا ةيملسلا بيلاسألا

 زرحت نأ عطتست مل - هرظن ةهجو نم ىهف «حاجن يأ زارحإل اهتيلباق
 ىلع نيرخآلا عجشت ال ةدرجما هثدابمو هميلاعت نآأل نيّدلل مدقت يأ

 نويتيد كيرقرف" لاف نفك ؛ارايغحاو هيعاوط ةقافتغاو ةيف لولا

 اهدنعألإ احا كداضي نكي ىلا مالسإلا نإ كنانلا نمو: "سيروم

 ةيبنجألا راكفألا نايغط انل حضتي اذكهو ( .وزغلا ىلإ فدهي ناك

 ميلعتلا جهانم ىلع اهترطيسو انقامعأ يف اهلغلغتو ءانتايح ىلع

 . 2 ”اندالب يف هيجوتلاو

 ذإ : لئاسولا لكب مهفادهأ اوققحي نأ نوقرشتسملا لواح دقلو

 نيب ةيحيسملاب اورشبو «سوردلاو تارضاحملا اوقلأو «بتكلا اوفلأ
 «تارمتؤملا اودقعو « تايعمجلا اوعشنأو لاومألا اوعمجو «نيملسملا

 م0! يفانعأل اققتس هويط كاس لك اركتسو فعلا اورالضأو

 . /ص ضايرلا - ءاوللا ران تاس ذاجنإلا نفردو همام يضانلا ورم يضرك 00
 . 75ص: ١ص ةيلصيفلا ةبتكملا يبرغلا رامعتسالاب هتلصو ثيدحلا يمالسإلا ركفلا - ىهبلا دمحم .د (؟)

 ؟1/



 ل ا ا ريحا

 يف مالسإلاو ةيبرعلا ةغلل "رميا اكيرفاو وورا ىلإ انثانبأ

 فئكتيو اهيف زكرمتي يتلا "نوتسنرب"و درافراه"و ”نوبرسلا
 هاروتك دلا قا روأ مهيديأبو را

 ةغللا يف هاروتكد 1 ا ا !! ءىش يأ يف
 اناا اق رفربللاو أ" !انئادعأ هاوفأ نم اننيد 00 ”! ! ةيبرعلا

 مدع ام اوذو الاب مُكنوُلَأي ال مكنود نَم ةناطب اوذحَتت ال اونمآ نيذْا

 مكل اَنيب دق ربكأ مهرودص يفخت امو مههاَوفَأ نم ءاضغبلا تدب دق

 . [نارمع لآ] 4 052) نولقعت متنك نإ تايآلا

 ىلع اوطلست نيذلا نيقرشتسملا فنعأ نم( رهيزت دلوج ) ربتعيو
 يف كراشي هدجم ذإ «ةءاسإ امبأ امهيلإ اوءاسأو «نيملسملاو مالسإلا

 «يوبنلا ثيدحلاو نآرقلا نع بتكيو «ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد عضو

 ”يمالسإلا ريسفتلا بهاذم خيرات ' هباتكب اذه يف هلمع جوتيو

 يف مهاسيو ؛يمالسإلا ريسفتلا نع بتكي رهيزت دلوج .. هللاو يأ
 هباتك اوذختيل نيملسملا ءانبأ ىتأيو «ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد

 . ©" ”ريسفتلا نع مهتباتك دنع ةليصأ عجارم هتاعوضومو

 اكو ىناملا لصأ نم ىدوهي وهو ' موانبورج نوف وه اذه
 يباتك بسكوت مالتسإلا ءادعأ دلأ نمو (وغاكيش ) ةعماجب اذاتسأ

 َن 2 ع ٍ بهاذملا - ةريمع نمحرلادبع .د كلذكو - ةعباسلا ةنسلا -. 511١ ددعلا عمتجملا ةلجم -- بطق دمحم )١(

 ٠١. ص قباس عجرم - ةرصاعملا

 )١( هسفن عجرملا ص١١ .

 . ١51١ ص -- قباس عجرم - ةيمالسإلا ةوعدلا ليبس - يرصملا نيمأ دمحم .د (5)
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 حرش يف تالواحم» يناثلاو « ىطسولا روصعلا مالسإ) امهدحأ

 . (رصاعملا مالسإلا

 ةعوسوم : نيملسملاو مالسإلا يلإ تءاسأ يتلا لامعألا نمو

 ةمظنم اهتردصأ يتلا «ىملعلاو يفاقثلا همدقتو ىرشبلا سنجلا خيرات

 رشاعلا لصفلا يف تلاق دقف ةدحتملا مألل (وكسنويلا ) ةفاقثلاو مولعلا

 : يلي ام ثلاثلا دلجملا نم

 . ةيبرعلا ةينثولاو ةيحيسملاو ةيدوهيلا نم قفلم بيترت مالسإلا -

 .ةغالب هيف سيل باتك نآرقلا -

 ةرتفب لوسرلا دعب سانلا ضعب لبق نم تعضو ةيوبنلا ثيداحألا -

 . لوسرلا ىلإ تبسنو «ةليوط

 نوناقلا ىلإ نيدنتسم يمالسإلا هقفلا نيملسملا ءاهقف عضو

 . ةسينكلا نيناوقو ةاروتلاو ىسرافلا نوناقلاو ينامورلا

 . يمالسإلا عمتجما يف ةأرملل ةميق ال

 . 2'”جارخلاو ةيزجلاب ةمذلا لهأ مالسإلا قهرأ -

 هيوشتو مالسإلا يبنو مالسإلا يف نعط ليطابألا هذه لكو
 دالب ىلإ ردصتل فلؤتو بتكت مومسلا هذهو «ةيوقلا ةعصانلا هئدابمل

 توكسلا حصي ال يذلا رطخلا وه اذهو «نيملسملا ءانبأو مالسإلا

 . هيلع

 : لوقن نأ فسؤملا نم نِإف ءرصاعملا ىزيلجنالا 'مويجدرفلا" امأ

 أ

 -131ا/ ويلوي 5١ 8ص ءال ددع «454  دلجم / ىمالسإلا ندمتلا ةلجم )١(
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 ءانبأ نم ريثك هيدي ىلع جرخت مالسإلا ىلع دقاحلا لجرلا اذه نإ
 جراخلل ةيمسر تاثعب يف ةيمالسإلا تاموكحلا مهتلسرأ نمم نيملسملا

 ةمادهلا راكفإلاب مهدالب ىلإ اوداع مث «ةيقرشلا تاغّللا ةساردل

 بصانم نآلا نولتحيو «قرشتسملا اذه اهايإ مهنقل يتلا «ةلّضملاو

 .نيملسملا دالب يف ةيهيجوتو ةيدايق

 :نيرمأل احيحص مالسإلا اومّدقي نأ نوعيطتسي ال نوقرشتسملاو

 ىلع نيرداق ريغ امإو «رامعتسالا رئاودل وأ ةسينكلل نوبصعتم امإ مهف

 . يبرعلا نايبلا مهف نع مهزجعل مالسإلا مهف
 يتلاو تايطعملا هذه تمدختسا يتلا [ريشبتلا ] ةكرح تناك مث

 ةدع تدقع نأ دعب «ريصنتلا ةكرح ىلإ ةريخألا تاونسلا يف تلوحت

 اهراطخأ ىرن نحنو .(« يمالسإلا ملاعلا ريصنت » مسا تحت تارمتؤم

 . ايقيرفإ نم ةريثك قطانمو ايرتيرإو ايسينودنإو نيبلفلا يف اهتايدحتو

 نيب يتلا ىربكلا عجارملا نم ةديدش ًاراطخأ مويلا هجاون اننأ امك

 فراعملا ةرئاد اهرطخأ نمو ؛مومسلا نم ادي دع ىوحت يتلاو ءانيديأ

 فراعم ةرئاد يه يتلا ةرسيملا ةعوسوملاو ,دجنملاو اهتاذ ةيمالسإلا

 هذه نم رذح ىلع نكنلف ؛ىنويهصلا هاجتالا ةحضاولا ايبمولوك

 ىهو «قارشتسالا اهايحأ ةريثك بتك نمو «ةمومسملا عجارملا

 ةمجرتملا بتكلا امأ ءليئارسإ يف اهضعب تعبط دقو «ةهوبشم

 الو «تاظفحت اعيمج اهلوحو «ةظقي ىلإ ةجاح يف ىهف نيقرشتسملل

 لصتي بتكلا هذه بلغأ نأ كلذ «ةملسم اياضق اهيف ام ذخؤي

 نع فلتخت فورظو انتاعمتجم ريغ ىرخأ تاعمتجم اياضقب
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 ل

 ةيكيرمألاو ةيناطيربلا [ ةيبنجألا فراعملا رئاود] تعمتجا دقو

 لمحت ةروصب هباتكو هيبنو مالسإلا ريوصت ىلع «( ةيسنرفلا سورالو»

 وكسنويلا تعضو فيك انيأر ةريخألا تاونسلا يفو «دقحلاو بصعتلا

 ةفاضالاب اذه «تاهبشلاو مومسلاب اءولمم مالسإلا نع ًامخض ادّلجم

 و «ةوبنلا»و مالسإلا] داوم يف تاهبشلا عرزو كيكشتلا ىلإ

 ميهافم داسفو ةيبرغلا فراعملا رئاود عيمج يف [ («نآرقلا»و («ىحولا»

 برعلا قحب ةلصتملا ءليعامسإو ميهارباو ءسدقملا تيب نع «برغلا

 هفييزتو «نينسلا فاالآ ذنم ,نيطسلف يف يقيقحلاو تباثلا نيملسملاو

 . ةينويهصلا باسحلا

 نم اريفك يمالسإلا كفا ىفأ يف قارشتسالا حرط دقو

 ,مياكرودو ءديورف تافسلفو ةيدوجولا لوح ةفئازلا تاسارّدلا

 ىلإ ةفاضالاب ؛ةيحابإلاو «ةيعويشلاو «ةيسكراملا بهاذمو «رتراسو

 يف مالسإلا ميهافم بيرغت فدهب كلذو .. فوشكملا سنجلا روص

 قارشتسالا بتُك تّمدق امك «ةيبرتلاو داصتقالاو عامتجالا اياضق

 يداملا ريسفتلا اهماوق «يمالسإلا خيراتلل ةدفاو ةيبرغ تاريسفت

 ةدحتملا تايالولاب [روميتلب ] يف دقع دق هنأ فورعملا نمو «خيراتلل

 ىلع زكر «نيقرشتسملا نم ددع هرضح رمتؤم تاونس ذنم ةيكيرمالا
 خيراتلل يمالسإلا ركفلا طيحم يف تاهبشلا ةراثإ وه «دحاو فده

 دقو ؛ةينطابلا ةرماؤملاو « نزلا ةنتفو «ةطمارقلا نأش ءالعإو يمالسإلا

 )١( خيرات - طسوألا قرشلا ١8 // 5ص١5 : يركفلا وزغلا نم رذحي يددجلا رونأ .
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 اهنأ ىلع تارماؤملا هذه روصت ةددعتم تاسارد كلذ رثإ ىلع ترهظ

 رك يرو لد قلاك رع

 ناك يذلا ةمجرتلا ناديم نأ بير الو» : [ىدنجلا] لوقيو

 مويلا دعي مل «لوألا ةمجرتلا رصع يف هيلع نوماوقلا مه نوملسملا
 ةمجرتلا لاجم يف لخدي نأ بيرغتلا ذوفن عاطتسا كلذبو ؛مهل اكلم

 ةصقلاو دسافلا يقيرغإلا صصقلا اهمهأ نم ؛ةدساف تامجرتم

 اهمدق يتلا ةساللا بهاذمو ,فوشكملا رعشلاو ةفوشكملا ةيبدألا

 كلذ ءارو نمو «ةيداملا ةفسلفلا بهاذمو «[ هشتينو ريلدوبو رتراس ]
 طيحم يف نيرمأ ريمدت ىلإ يمرت يتلا ةينوساملا تاططخم هلك

 (تالوكوتوربلا» ترهظ نأ ذنمو «قالخألاو نيدلا : نيملسملا

 امث اريبك ابناج نإف «مهيلإ اهتبسن ةقيقح تدكأت يتلا ةينويهصلا

 «ةيسورلا ةيسكذوثرألا ةسينكلا تطقس دقف ؛العف ققحت دق هل ططخ

 .'' 'سدقلا ليئارسإ تّلتحاو ةيمالسإلا ةفالخلا تطقسو
 تاوعد ءايحإب بيرغتلا ىلإ الخدم قارشتسالا لمع دقف كلذك

 ؛هللا ليبس يف داهجلا راكنإ ىلإ وعدت امهالكو «ةينايداقلاو «ةيئاهبلا

 ةيحان نمو .مهحالس نوملسملا ىقلي نأ ىلإ ىمري ًاليوأت هلوؤتو
 مدهل قالطنالاو ءسنجلاو ةيحابإلا باوبأ مهيلع تحتف دقف ىرخأ

 فرتلاو داسفلاو للحتلا ةقتوب يف اهرهصو اهعييمتو لايجألا هذه

 ,ةيمالسإلا ةمألا تاردقم ةيامح نع ةزجاع حبصت ىتح «بذاكلا

 .روغثلا ةيامحو

 . يركفلا وزغلا نم رذحي يدنجلا رونأ :١؟ص 85/7/14 خيرات - طسوألا قرشلا )١(
 . هسفن قباسلا عجرملا ( ١
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 يف ءاج امك ىركفلا وزغلا تامجه لك نم فدهلا ناك دقلو

 ءاضقلا سيلو «ةيمالسإلا ةضهنلا ريخأت ١9٠1 ماع ريصنتلا رمتؤم

 لازت ال يتلا مهتطخ تناكو «تومت نل ةيمالسإلا ةضهنلاف ؛اهيلع

 ةيبرخلا ثالغلا تايبللا جلع ءاهيرس اضقاو اقدر لق هيك

 طاقسإو «ةمالسإلا ةيتاذلا ىلع ءاضقلا وه «ةينويهصلاو ةيسكراملاو

 ةغيرا دم نوبلسلا هيلغ لكشتو نارقلا هعبتت يدا يتالسإلا زيطنلا

 وأ راهصنالا نم مهنايك ةيامح يف لوألا لماعلا ناكو ؛ زرق رشع

 .ىربك ةوق وأ ةراضح يأ يف نابوذلا

 ىوقلا تعاطتساو ةمهملا هذهب بيرغتلا ةكرح تلفكت دقو

 0 سلا ايجيتم هع ةبالا هطفك ل رضاإلا بام دعت ىلإ ةسرألا

 0 تاهاجن الا نم ديدع يف قارشتسالا ةكرح تراس دقو

 ةايحلا ىلإ ةوعدلا :اهنم ملسملا سفن يف اهنيوكتو ءداهجلا ةدقع

 ىلع بئادلا يعنلاو «ةيلازتعالا ةعزنلا ديجمتو (ةيلاثملا ةيحورلا»

 هضقانت ءاعداو «مألا نيب ةوقلاب هراشتناو «هتاحوتفو مالسإلا تاوزغ

 4 نيدلا يف ةاركإ ال إف ماعلا أدبملل هريرقتو «داهجلاب ةادانملا نيب

 .[ ١5 :ةرقبلا]

 ىلع ضاضقنالا تاكرح ربتعي وهف [ يسكراملا ] قارشتسالا اما

 لدع تاكرح - مهريغو ةطمارقلاو ةيئبسلاو ةينطابلاك- مالسإلا

 «ماعطلاو ةدعملاب خيراتلا رسفي نأ لواحي وهو «ةيرحو يعامتجا

 . تاقبطلا برحو يقبطلا عارصلاب ةدحاولا ةمألا ءانبأ نيب عقويو

 )١( خيراتب رداصلا ددعلا - طسوألا قرشلا ةديرج «يدنجلا رونأ ١948/1/14 ١

 را



 ىواعدو «ةينايداقلاو «ةيئاهبلا نومدقي مهعومجم يف مهو

 مامتهالاو «مالسإلا لبق ام ميهافم ءايحإو «راوحلاو نايدألا ديحوت

 . فرحا يفسلفلا ثارتلاو رولكلفلاب

 ةيموقلا تاحورطأ يمالسإلا ركفلا قفأ ىلإ قارشتسالا عفد دقل

 تلشف دقو «ةيكارتشالاو ةيلاربيللاو ةيطارقميدلاو ةيناملعلاو ةيميلقإلاو

 نأ ىلع رداق يمالسإلا مسجلا نأ نيبتو «ةدحاو دعب ةدحاو اهعيمج

 «ةللضم ةحورطأ لك درب مويلا نوبلاطم نحنو «بيرغلا وضعلا ضفري

 . 2 'عماجلا مالسإلا موهفم ىلاو « عبانملا ىلإ ةدوعلاو
 ةثالث ] كانه نأ ملعن نأ انيلع قارشتسالا تاباتك مهفن يكلو

 :نيقرشتسملا تاباتك مكحت[ لماوع

 . مالسإلا موهفم عم هفالتخاو يحيسملا نادجولا : الوأ-

 هنومسي ام ةجيتن مثالا ىلع يبرغلا ءالعتسإلاةعيبط : ايناث-

 . مزهي ال يذلا ضيبألا سنجلا

 ىبرعلا ناينبلا لهجو باعيتسالا نعزجعلا : 2 افغلاث-

 ا . ةيبرعلا ةغالبلاو

 يدوهيلاو يبرغلا قارشتسالل ةثالث تاراطإ ءوض يف مهنأ امك
 . ةصاخ تاياغ قيقحت ىلع نولمعي «يسكراملاو

 ىلع لمعيو «ةدابعلا موهفمب مالسإلا روصي يبرغلا قارشتسالاف

 « ةلودلا نع نيدلا لصفيو «عمتجم ا ماظن اهب موقي يتلا هتحنجأ ميطحت

 )١( خيراتب رداصلا ددعلا طسوألا قرشلا ةدبرج «يدنجلا رونأ ١5948 8/5/1١14م.
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 . غرفملا ملعتلاو يعضولا نوناقلاو «ابرلا رقيو

 ركفلا ءايحإ يف ةلئمم مالسإلا ىلع ةرماؤملا ءارو نم نيبت دقو

 مالسإلا ةباذإل ةديدج ةلواحم يلزتعم لاو يفسلفلاو ينويهصلاو ينطابلا

 يذلا صاخلا هعباطو هذوفنو مالسإلا ةيتاذ ىلع ءاضقلاو نايدألا يف

 هباتك كالعما نم هل ىقحت امو سانلل هللا تالاسر ركنا ةفضوب:ةبريق

 .هريغ هكلمي ال امث ةحيحصلا هتنسو قثوملا

 عونتو حاحلإلا ةرثكب  ةثيبخلا تالواحملا هذه ترمثأ دقو

 لوؤت تناك يتلاو «ةفقثملا عئالطلا ميهافم يف ًاًيركف ابالقنا - هلئاسو

 مهضعب فقوف ؛اينوناقو ايعامتجاو ءايسايسو ءايركف اهتمأ ةدايق اهيلإ

 ةكرعملا نع ءالؤه لزع كلذبو «ميظعلا هنيد يف اككشتم ارئاح ذئنيح

 0 قيرطلا لوأ نم - مهتدارإ لش نكمأو ةبراضلا ةيركفلا

 مهنم ًاريثك رايتلا فرجو ؛ةدلاخلا مهرثآم نع عافدلا اوعيطتسي

 فقوم نورخآ فقوو «هنم نورخسيو «مهنيد نومجاهي اوبلقناف

 ةيمحو ةيبصع هنع عافدلا نيلواحم وأ «مهخيراتو مهنيد نم لجخلا

 .! ةمظعلاو ومسلا يف يف هدرفتب عانتقا نع ال

 ملاعلا ايل شلي نت ادعس نمت ةباجسال1 ظلوحو دقو

 لالضلا ىلإ مهدوقتو مهئامدو اهبابش ةغمدأ يف ششعت يمالسإلا
 يه امك ءاهانعم يفو اهلصأ يف ةضماغ ةملك ةينوساملاو لالحنالاو

 يذلا ضومغلا اذهو ءاهتيار تحت موقت يتلا ةوعدلا يف ةضماغ

 سانلا اهب لماعتي ذإ ؛هتاذل دوصقم وه «ةظفللا هذه همالظ يف كرحتت

 هنع رسلا عفري ال ىتح «ضومغلا نم فيثكلا عانقلا اذه يف يهو

 :5ه



 سانلا نم ًاريثك ىرغت «بابضلا اذه يف ةفلغم اذكه لظت لب ءأدبأ

 زمر هيلإ زمرت يذلا ءلوهجملا ملاعلا اذه نع ثحبلاو اهءارو يرجلاب
 .نيذوعشملاو ةرحسلاو ناهكلا

 اهتمجرت نأ ركذي يتلا ةينوساملا ةظفللا هذه وعضاو مه دوهيلاو
 لكايه روص يف اهديسجت ىلع اولمع نيذلا مهو «رارحألا نوءانبلا )
 ىتح «براشملاو بهاذملاو نايدألا فلتخم نم اهيف سانلا عمتجي

 ءاحنأ عيمج يف ةجئارلا تاوعدلا كلت نم ةوعد (ةينوساملا» تراص

 نود - ليلقلا الإ - هلك ملاعلا لود نم ةلود ولخت داكت الف «ملاعلا

 عيمج يف ةرشتنم ةينوساملا لفاحمنلا نم ةريثك دادعأ اهيف نوكي نأ

 .اهندم

 اهاشنأ يتلا ةمادهلا تاكرحلا مدقأ نم ةينوساملا ةكرحلا نإ

 ةعاشإو «نايدآألا ىلع ءاضقلا قيرط نع «ملاعلا ىلع ةرطيسلل ؛دوهيلا

 «مهناطوأ ىلع سسجتلل دالبلا ءانبأ ريخستو ةيقالخألا ىضوفلا

 تاكرحلا ىلإ ءامتنالا ملسملا ىلع مرحي ةيئدبملا ةيحانلا نم مالسإلاو

 : يه ةينوساملا اهيلع موقت يتلا ءيدابملا مهأو ءاهتمرب ةهوبشملا ةيرسلا

 ءاخإلاو نايدألا ديحوت مساب ةينارصنلاو مالسإلا ةبراحم ١.-

 ءانثتساب - اهيف ايلعلا بصانملا ىلإ لصيإل ذإ «داحلإلا عيجشت -؟

 مهئامتناو مهنيد نم اودرجتو ءاودحلا نم الإ -دوهيلا
 .مهتراضحل

 ةينوساملا ةمظنملل ءالولا ليوحتو «ناطوألل ءالولا ةبراحم

 ا



 .اهدحو

 نوكيل دحاولا نطولا ءانبأ نيبو نيملسملا نيب ءاخإلا رصاوأ عطق -4

 .مهدحو نوساملا ةوخألل ءالولا

 ىضوفلا ثادحإل مهمثأو مهلود ىلع نيفقثملاو رابكلا بيلأت ده

 ءامتنا ىلع صرحت اذهلو .مه ألإ اهنم ديفتسي ال يتلا ةيملاعلا

 مهدحو ةيعامتجالا وأ ةيملعلا وأ ةيسايسلا وأ ةيلاملا ةناكملا ىوذ

 .ايندلا تاقبطلا نود

 قوست اهنإف اهسفن نع نالعإلا[ ةينوساملا ] ىلع رذعتي امدنع -5

 اهنأكو ودبت ةقيرطب ءاهسفن اهتمهمب موقت « اهل ةليدب تايعمج

 ضعب يف رشتنا ىذلا ىراتورلا لثم ءيعرش ىعامتجا لمع

 نالعإ نم نولجخي ال ,نوظفاحمو ءارزو هيف لخدو «دالبلا

 ىداون يراتورلا لثمو «[ ينوساملا] ىراتورلل مهئامتنا
 مول

 ةفاح ىلع نآلا ملاعلا اوميقي نأ اوعاطتسا مهنأ ائيأر دقو

 دق امهاتلكو رخآ بناج نم ةيلامسارلاو بناج نم ةيعويشلاف ؛ةيواهلا
 .:نامعلا نحاولا هل الا ويف صرحا ةزيلأ تديعو انئادن مز دلا عتط

 تلحنا نأ وزغلا اذه جئاتن ثبخأو رطخأ نم ناك ةياهنلا يفو

 كلذ ءامئاد اهب دهعلا نع تخارتو ترتف وأ ءداهجلاو ةمواقملا حور
 ناك يذلاو «نيملسملا سوفن يف خيراتلا ربع نآرقلا هقثو ىذلا دهعلا

 ا
 )١( طسوألا قاشلا - اهتمواقم بوجوو اهرطخ : ةمادهلا بهاذملا - سيوع ميلحلادبع .د - ١8/ 4معز ص١5.

 عو/



 مالسلا ىلإ ةوعدلا ةيامح

 ةرطيسلا طسبل لاتقلاب رمأي الف نمألاو مالسلا نيد مالسإلا

 داهجلاب رمأي امنإو «راصمألاو دالبلا رامعتساو ىضارألا ىلع ءاليتسالاو

 ذنمو . 7'2ىثرلاو ةديقعلا رايتخا ىف ةّيرطفلا ةيناسنإلا ةيرحلا ةيامحل
 هجو ىلع ةيمالسإلا ةوعدلا ةيلعاف ترهظو «مالسإلا رجف غزب نأ

 ىمهتتلا اهمالعأو اهعابتأ دضو اهدض نوقفلي اهؤادعأو «ضرألا

 هذهو «تاهبشلا اهئدابمو اهميهافم لوح نوريثيو .مهيلع نورتفيو
 ةّيركسعلا بورحلل ةمزالم تلاز امو تناك ىتلا ةيركفلا برحلا يه

 مهنأ ءادعألا اهلمعتسي يتلا ةيركفلا برحلا هذه بيلاسأ نمو

 ىلإ ةيناسنإلا سفنلاو ركفلا نوؤش يف ءاربخلا مهسيساوجب نوثعبي
 ةّيونعملا ةوقلا عبانمو «ةيلعافلا رداصم مهل اوفشتكيل «ةيمالسإلا دالبلا
 ةكرحلا ةرخأتملا نورقلا ىف كلذ رهاظم نم ناكو «ناسنإلا كددق

 ةكرحلا اهئارو نمو ملسملا قرشلا تمهاد ىتلا ةعساولا ةيقارشتسالا

 7 جوت هيلا ةيويضفتلا

 اَهَحَر اوٌرَفَك يذلا مئيقل اذإ اونمآ نيذْلا اَهْيَأ اي إ» : ىلاعت هللا لاق

 رأ لاقل اَفَرَحَتم لإ ريد دموي مهَلوُي نمو 9 َراَيَأل ْمُهوُلوُن ال
 .797صدها١ 4.8 ةنس لوألا عيبر -ةمألا -يملاعلا مالسلاو يمالسإلا داهجلا - يمساقلا نسحلا ردب )١(

 . هرص/ مقرألا راد - داهجلا تاياغ لوح تاءارتفا - نيساي ميعن دمحم .د )١(
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 ريصَمْلا سئبو منهج هاوأمو هللا نَم بَضَعب ءاَب دَقَف ةئف ئَلإ ازيحتم
 . [ لافنألا] <« 05

 يف ةبراض ةوق ربكأ اونوكي نأ نيملسملا نم مالسإلا ديري اذكه

 باصتغال الو ,مهدابعتساو سانلا تايرح عازتنال كلذ سيلو ملعلا

 ىلع هاركإ وأ أدبم ضرفل الو «مهيضارأ تاريخب راثعتسالاو مهرايد

 نم سانلا ذقنيو قحلا ةلود يمحي نأ ديري مالسإلا نكلو ؛ةديقع
 دحاولا هللا ةدابع ىلإ سانلل سانلا ةدابع نم مهجرخيو لطابلا ناطلس
 7 اهقلا

 وهو «فئاظولا مهأ نمو «تادابعلا لضفأ مالسإلا يف داهجلاف

 ققحتي نأ نكمي هبو «يملاعلا مالسلل ةليسو هنأل مالسإلا مانس ةورذ

 مكؤابآ ناك نإ لق » : ىلاعت هللا لوقي كلذ لجأ نم «يلوّدلا نمألا

 ةراجتو اهومتفرتقا لاومأو مكتريشعو مكجاوزأو مكناوخإو مكؤانبأو
 ٍداهجو هلوسرو هّللا نَم مُكيلِإّبحَأ اهنوضرت نكاسمو اهداسك نوشخت
 نيقسافْلا موقلا يدهي ال هّللاو هرمأب هّللا يتأَي تح اوصّبرتف هليبس يف

 .[ ةبوتلا ] 4 59

 دنعو «ملاعلا داسفل ًاببس نوكي داهجلا ءاغلإ نأ حضاو رمألاو
 «رطملا لوزن نقفلا لزنتو «ليبو باذع ةروص يف هللا رمأ يتأي كلذ

 ةماقإل ناعنلا هللا مرتك دل هرابلا قمة رفح انهن ىلخ ةفارنالا نيش

 ةيقالخ.ألا لثملا ىلع ةظفاحم او «ةيناسنإلا ةيرحلا ةيامحو «يملاعلا مالسلا

 ورغ الو «ثراوكلاو نتفلا عاونأ عيمج دامخإإو «ةعيفرلا ميقلاو ءايلعلا

 )١( 99ص .تيوكلا - مقرألا راد - ةيمالسإ تارضاحم - ةيمالسإلا ةوعدلا ليبس - يرصملا نيمأ دمحم .د .
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 الف ءنايحألا ضعب يف داهجلا ىلع ىنبي ةيرشبلا حالصإ نإف «كلذ يف

 ةتاديشإلا يوشتلب دلع هيو نكي راد | نلذلع ةاييطا مالا ةوك

 «نقفلا ةراثإل ًاببسو يناسنإلا عمدجملا ىلع ًالابو حبصت يتلا ةيصعتسملا

 داهجلاب هيف مكح ال يذلا سومانلاو ةمات ةلماك نوكت يتلا ةعيرشلاف

 نذأ )»> : ىلاعت هللا لاق ؛لماك ريغ سومان وهف ّقحلا ةيار عفر لجأل

 نيذْلا 79 ٌريدقل مهرصن ىّع هللا َنِإو اوملظ مُهّنَأب نولتاقي نيدّلل
 . [4. "5 : جحلا] 4هللا امير اوُلوقي نأ الإ قح يغب مهرايد نم اوجرخأ

 ةمراعلا ةنتفلا ىلع ءاضقلاو سفنلا نع عافدلاو لاتقلاب هللا نذأ

 : ىلاعت هللا لوقي . ةليضفلاو ةماركلا لوصأو ةيناسنإلا ءىدابملا عيمجل

 . [15؟ :ةرقبلا 1 4 ةنتف نوكت ال ئّتَح مهولتاقو

 عالتباو ةطلسلا طسب ىلإ لاتقلا نم فدهي ال مالسإلا ناك املو

 ال نيذلا كولملاو ةرطابألاو شويجلا داوق نأش وه امك «يضرألا

 :ةدحهالاو قيمتولا نما ةودمعي ال واتا يعقب ةويوعلب

 ةيك و هعولا تانايذلا باتك يف ءاج دقف «ةفرحم تانايد عابتاو

 . ( اتيغ »ب ةفورعملا

 هذه ىلع ةطلسلاب عتمتت برحلا هذه يف ًاحاجن تزرحأ نإف»

 ( :٠٠١ ؟ اتيغ) ( ةموكحلا كلمتو دالبلا

 نيدو هلا لي يف وقيام نيد :العو لج هللا لوق
 ديك نإ ناطِيَشلا ءاَيلَوَأ اولتاقف توغاّطلا ليبس يف نولتاقي اورْفَك

 . [ ءاسنلا ] 4 65) افيعض ناك ناطَيشلا
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 زع هّللاب ناميإ) :لاق ؟ لضفأ ناميإلا ّىا : هَتفَي هللا لوسر لعس
 , لجو زع هللا ليبس يف داهجلا مث : لاق ؟اذام مث : لئسف , لجو

 2 . .4 0 .٠

 1 و يف ملسم هاور . .«روربم جح :لاق ؟اذام مث : ليف

 ليبس يف ًاداهج لاققلا ىّمسيو لاتقلا ىلع صرحي مالسإلا نإ

 زوجت امن مّدلا ةقارإ نأ ريغ «ةيناسنإلا داعسإو ريخلا رشنل ناك اذإ هللا

 نمأللا ققحتو ةنتفلا تدمخ اذإف «ةيناسنإلا ةجاحلا اهيلإ وعدت امنيح

 سيل يمالسإلا داهجلاف ءاهرازوأ ةيمالسإلا برخلا تعضوو عمتجما يف

 موقتف سانلا نم ةفئاط ىلع ةيناطيشلا عفاودلا رطيست امنيحو

 رثكتو ملاظملا دادزتف «ةيناسنإلا ةايحلا وفص ريدكتو نتفلا ةراثإب

 لُثْمْلا ىلع ةظفاحملل ايناسنإ ايجاو برحلا حبصت «تاءادتعالا

 ناودعلا هجو يف فوقولاو ؛ ثراوكلل ًادامخإو ةنتفلل ءافطإ ةيناسنإلا

 . ىرشبلا عونلا ءاقبل مزال رمز بجاولا اذهب مايقلاو «يناسنإ -

 هللا عفد الولو ٠ : لجو رع هللا لوق اهيلإ ريشي يتلا ةقيقحلا يه

 ل ل

 70١[. :ةرقبلا ] 4 نيملاعلا

 لاجر نم هنإف ءمحازم يبأ نب روصنم ريغ «نيخيشلا لاجر تاقث هلاجر ,ملسم طرش ىلع حيحص هدانسإ )١(
 . هجولا اذه نم هدنع وهو ؛هدحو ملسم

 يئاسنلاو 51/١.-55 ةناوعوبأو ( 5) مقر ملسمو 881/+و الال/ ١ يراخبلا هجرخأ ثيدحلاو

 يف نابح نباو 753 -558و37514/5 دمحأو )١948( مقر يماردلاو ة*/ مو

 يف هدنم نباو - يميقرتب - ١ج ٠١( )مقر «داهجلا» يف مصاع يبأ نباو 707/١ «هحيحص»

 قيرط نم ( ١840 ) مقر (ةنسلا حرش » يف يوغبلاو ١517/5 يقهيبلاو ( 588510 مقر «ناميإلا»

 : .هب يرهزلا

 ها



 دقو «يمالسإلا داهجلا يف ىّلجتي يذلا ينابرلا لضفلا وه اذه

 يف نيدسفملاو ةاغطلا لاتقب نذإلاب ةيناسنإلا ىلع هناحبس هللا نم

 حبصأل مهنأشو مهانكرت ولف «لسنلاو ثرحلا نوكلهي نيذلا «دالبلا

 هّللا عْفَد الولو 9 : ىلاعتو هناحبس هللا لوقي ؛ًارامدو ًابارخ ملاعلا

 كدي دجاسَمو تاَولصَو عبو عماوص َتْمِدُهَل ضْعبب مهَضعَب سال
 [؛. : جحا ] 4 اريثك هّللا مسا اهيف

 نم ريخ هللا دودح نم ّدح ةماقإ : ربخلا يف ءاج ام كلذ نمو

 انوي عنو نعي

 ةايح ةيناسنإلا ىلعو اهسفن ىلع ةيناجلا ةمثآلا ىديألا عمق ناف

 نوُتاقت ل مُكَل امو ف : ىلاعتو هناحبس هللا لوقي ؛ءاعمج ةيناسنالل

 نولوقي نيدّلا نادْلوْلاَو ءاستلاو لاجّرلا نم م نيفعضتسملاو هللا ليبس يف

 لعجاو اّيلو كندّل نم اَنَل لعجاو اهلهأ ملاَظلا ةّيرقلا هذه نم انجرخأ ابر

 . [ ءاسنلا ] 4 (5) اريصت كندّل نم ان

 فص هليبس يف َنوُلتاَقَي نيذّلا بحي هللا َّنِإإ» : هنأش لج لوقيو

 . [ فصلا ] 4 © ُصوُصرَم ناب مُهّنَأَك
 تلطو تولا: تعب عزت الا ادعلاو ارمإ ويستوت ءوبلا توملتبملاو

 :. هللا ليتم ف .داهششنالا

 يف نس اوف عومي ا عرج فرخ لهب حلا الج انو
 هذافنو هماكحإ يف ذ موي يف غلب ام ودعلا ديك نأ كلذ ًادبا خيراتلا

 داب فيشر قف ةجملتملا مالستسلا كاورانو عرقا هلي انفال عاملا

 تك



 . مويلا مهمالستسا

 برحلاب داهجلا» ةملك نع اوربعي نأ «ثرفالا ةداع ترج دقو

 اهورسف دقو «مهتاغلب اهتمجرت اودارأ اذإ [ 2101: "هم ] (ةسدقملا

 «ةقفلملا ىناعملا نم اضافضف ابوث اهوسبلأو «هيف اوننفتو ءاركنم اريسفت

 هوجول مههيوشتو مهنايب رحس نم ناك دقو «ءامدلا كفسو ةيجمهلاو

 ةملكلا هذه توص سانلا عمس عرق املك هنأ ؛ةعصانلا قئاقحلا

 كتفلا ررش اهنويع نم رياطتي «بصعتلا رانب اهرودص ةدهتم ءاهفويس

 نفس قا كاوا اند نبك هللاو هفافتين انيقاوبتا ةيلاغا بهنلاو

 نأ وأ ( هللا الإ هلإ ال ) .ةملك لوقي نأ نيب هتريخو هقانخب تكسمأ
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 رشن درجم ىلع اهفده رصتقي ال هللا ةرعد نإ لوقلا ةصالخو

 .دابعلا بر ىلإ هجتت ىتح ءاهريس طخ رييغتو «ةيرشبلا ةايحلا ىحاون

 ميو اروع ديالا انيبحن انتا وب ديرت مالسإلا ةوعدف

 ناطلس ىوس ناطلس لك نم اوررحتيو « مهبر ىلإ مهلوقأو مهلاعفأو
 . العو لج قلاخلا

 «ةجرد ةئام ةنجلا يف ) : ُهُتِيَعمْلا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع

 نيدهاجملل هللا اهدعأ « ضرألاو ءامسلا نيب امك نيتجرد لك نيب ام

 .ريسي فرصتب اهدعبامو "ص يدودوملا ىلعألا يبأ :ذاسألل - هللا ليبس يف داهجلا ةلاسر )١(

 هع



 ,ةنجلا طسو هنإف ,سودرفلا هولأساف هللا متلأس اذإف ,هليبس يف

 زع نمحرلا شرع هقوفو ,ةئجلا راهنأ رجفت هنمو ؛ةنجلا ىلعأو
 .2 "لجو

 تافصب فصتت ةعيلط الإ مايألا هذه لثم يف اهذقني ال ةمآلا نإ

 ناك امف «نيقداصلا عم نوكتو نينمؤملا لمش عمجت ,ءادهشلاو نينمؤملا

 لبق هنكلو ,بسحف ةاكزو جحو مايصو ةالصو ةدابع نيد مالسإلا
 ةمظنم [ ةمئاد ةكرح ] ناك ناكرألا هذه بناج ىلإو ضئارفلا هذه

 رشلا ىوق برضل اهميظنتو ءايندلا يف ريخلا ىوق عمج ىلإ يمرت
 .اهميطحتو اهعفدو

 )١( (يراخبلا)هاور ثيدحملا 5/91١ ١١/ 1.4مقر نابح نباو 588 .*9ه/5 دمحأر )١186.

 85 ( مقر «ناميإل ) يف هدنم نباو )١5( «ننسلا» ىف ىقهيبلاو 8/95/ ١33-1١ ءامسألا) ىفو

 ميعنوبأو ”586ص «تافصلاو 490-4519 .

 هه



 مالسلا ىلإ ةوعدلا لبقتسم

 تدتشا دقو «ةمكارتملا تاملظلا نم نتف يف مويلا ملاعلا جومبي

 راص دق ةايحلا قحو «بوعشلاب لزنت نحمناو «لودلا ءاسؤر نيب نحإلا

 ةلودلا يف ام لكف «نيتبراحتم نيتلود نيب ناك اذإ ءاّيسنم ًايسن

 ناطلس ريغ نمو ةحابإلا ديقي ديق ريغ نم «حابم ةبراحملا ىرخألا

 برحلاف ؛عاطملا ّحشلاو ؛عبتملا ىوهلل اطلسلا لب ؛عنمي يناسنإ ريمضل
 ءاهتسيرف بوعشلا نوكت لب «لودلا ىلع رصتقت ال تماق نإ

 نم اقوس توملا ىلإ نوقاسي امنإ ءلمج الو اهيف مهل ةقان ال بوعشلاو

 قوف ةباغلا نوناق وه امنإ ,ميلس يِقّلُخ ريمض الو وفع الو «ةمحر ريغ
 0 نيناوقلا لك

 وهو الا ةيعولا دقنلل كلذ اهلك ةيرشبلا رظعنت [قكهو

 تالالضلاو عامطألا نم اهصلخي ىكل ءاعمج ةيناسنإلا نيد مالسإلا

 لصاو دقف «كلذ يف ةبارغ الو « بوصو بدح ّلك نم اهب ةقدحملا

 ىتح راشتنالا نع فقوتي ملو «مويلا ىلإ هرجف ذنم هراشتنا مالسإلا
 «ةيتاذلا هتوّقب رشتنا دقو «رامعتسالا نيبو هنيب عارصلا مايأ دشأ يف

 . ةيرحلاو ديحوتلا ىرصنع لمحت يتلا هثدابم لضفبو

 ذخأيو «يناسنإلا ركفلا يطعي نأ ىلع ًأرداق مالسإلا لازامو

 دقو ءانرق رشع ةعبرأ ةدم يفو «هراودأ فلتخم يف ًامئاد هنأش «هنم

 )١( ص ةيمالسإلا ةوعدلا ليبس - يرصملا نيمأ دمحم .د ٠١١.



 لاصتا وأ ءجامدنا لاصتا ناك ءاوس هب لصتا نم لك ىطعأ

 بعوتساو ءاهنم ذخأو هب تجزتما ىتلا مألا هذه ىطعأ .ةموصخ

 اهب عفتناو . سرفو دونهو نامورو نانوي نم هل ةقباسلا مثلا تافاقث

 .ةيملعلا هتاعماج اهيف ماقأو «سلدنألا

 داعتبالا يف نورباكملاو نودحلملا دناع امهم «نيتملا نيدلا اذه نإ

 ةريح يف مه يتلا ةيورخألا مهتايح نع مهنئمطيو ةيويندلا مهتالكشم

 ءاهسكاعي الو نوكلا ننس ىشامي «ةميلسلا ةرطفلا نيد هنإ ؛اهرمأ نم

 .هب ناميالل بابلألا ىلوأ رودص حرشدت هيلع عالطالا دنعو

 . ةيناسنإلا ال ا ىلإ ةبسنلاب مالسإلا ةيمهأ ىلإ ديعب

 ف كيرشا معلا فاح اخ ببح اعرق هدف يقيس"! ماوألاو

 هبلغت ةيبرغلا ةراضحلا عدي نل هنكلو «ميظع ريخو تباث قح نم هيف

 اوعبط نأ دعب «لايجألا تاعم ذنم مهبسك نيذلا هءانبأ هبلستو

 د ريل

 ما ردك دحم ىربكلا تاعماجلا يفو «نيتيبرغلا

 مهئابآ نيدب كسمتلا ىلإ ىوق ليم نيملسملا يفو يمال مييلرفع

 . هقيبطتو

 )١( 6ص - ماصتعالا رد - مالسإلا ىلع ةرماؤملا -. يدنجلا رونأ ١١ .
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 اهيفام ءانثساب قافتالا مامت رضاحلا اننامز ةيندم عم قفتي مالسإلاو

 جورتو ةليضفلاو ريخلاو قحلا فلاخت ةيعامتجاو ةيناسنإ ميهافم نم
 ذنم هدهاشن يذلا مدقتلاو «ةيركفلا ةيداملاو تاينثولا ةدابعو داحلالل

 ابنج ةرصاعملا ةيندملا نم حلاصلا عم ريسي مالسإلا نأ ىلع ليلد «نرق

 .امئاد ادوجوم لظيس مالسإلاو بنج ىلإ

 :اهنم بابسأ ةدعل مالسلل لبقتسملا *
 عفتري مالسإلاو ديحوتلا ةملكب صخلتي مالسإلا نأ: الوأ

 ةملك فلتختو ءاعيمج كرشلا نعو ددعتلاو ةينثتلاو تاينثولا نع

 نم نيد مالسإلاف ؛هيلع فراعتملا ماعلا ىنعملا يف نيد ةملك نع مالسإ

 ثيح نم ةايح جهنم وهو «ناسنإلاو هللا نيب ةقالعلا مسري هنإ ثيح
 دجوأ دقو «عمتجملاو درفلا نيب ةقالعلا - لماكت يفو  اضيأ مسري هنإ

 «ةعامجلاو ةيدرفلا نيب ءاقتلالاو نواعتلاو لماكتلا نم ةغيص مالسإلا

 ةسفن تقولا يف ققحيو «هتماركو هتيرحو درفلا ةيتاذ ققحي وحن ىلع

 روذج هيف لماكتم ماظن وهو «هئانب يف درفلا رودو «عمتجما ةيباجيإ

 ناسحاو ةلادعو قح نم رصعلا اهفرع يتلا ةميلسلا تاوعدلا لك

 صاخلا حمسلا حضاولا هموهفم ميقلا هذه يف هلو ىعامتجا لماكتو

 .هب

 ؛ةماعلا هلوصأ ىدعتي ال وحن ىلع داهتجالاب مالسإلا حمسيو

 . اهرقأ يتلا ةيساسألا هميقو

 براجتلا هتتبثأ ام وه ملعلاف «ةفسلفلاو ملعلا نيب مالسإلا قرفيو

 يهف ةفسلفلا امأ «مالسإلا هرقي اذهو ءاعطاق اتابثإ ةيلمعملاو ةيسحلا

 6هعا/



 ءروصعلا نم رصعو تائيبلا نم ةئيب يف نوركفملا اهاري ةيرظن رومأ

 .ةماع الو ةتباث تسيل ىهف

 كوم اكانص ءازرنام رجعي موك اهرعفم ليلا ركفلا ناك دقت

 ىلع ًارداق ًامود ناك هنكلو «برغلاو قرشلا ىف مثالا ركفو تافاقث
 وا فاز كدا أ اهدسشاةلا ىلع [ييركو ةصاخلن ةعبشا# كالا
 . دفاو

 ًاركف أشنأ دق صلاخلا ديحوتلا يف هموهفمب مالسإلا نأ : ايناث

 ال يتلا «ةصلاخلا ةحضاولا هميهافمو لماكلا يلالقتسالا هعباط هل

 تاينثولاب لصتي اميف ةصاخو «تافسلفلا ميهافمب طلتخت نأ نكمي

 ضفر كلذلو «ةميدقلا ةيسرافلاو ةيدنهلا تافسلفلا ميهافمو ةيقيرغإلا

 . '”داحتالاو لولحلاو دوجولا ةدحو ميهافمو ةقلطملا ةينالقعلا مالسإلا

 رصعل اساسأ تناك ىتلاو ابوروأل ةملظملا ىطسولا نورقلا رثا تءاج

 هجهانمو هبيلاسأ ريوطت ىلإ ةجاحب ىمالسإلا هاجنالا ناك اذإو

 طيطختلا ةميق ةظحالم ىلإ كلذك نوكي ام جوحأ هنإف «ةيوعدلا

 انينع اذإو ءاهتاياغو اهفادهأ ةيمالسإلا ةوعدلا غولب يف هرثأو

 قيقدو لماش مهف نم كلذ هيضتقي ام لكب ,دوشنم رخآب مئاق ىناسنإ

 )١( 4ص - قباس عجرم - مالسإلا ىلع ةرماؤملا - يدنجلا رونأ 7 .

 هم



 نم مث ؛هيف شيعت يتلا تاهاجتالاو ىوقلل عاو ريدقتو «مئاقلا عقاولل

 تايافك نم هجاتحي ام ىدمو ركل يمالسإلا عقاولل قيمع روصت

 ىنمي ناك يذلا قافخإلا نأ ىلإ ريشن نأ كلذب ديرن امنإف «تاناكمإو

 ةوعدلا اهب باصت تناك يتلا تاسكنلاو «يمالسإلا هاجتالا هب

 دو سلا نازل نقاط سكات ةروصب مجان ةيتالإلا

 ا ما الا كاع

 عمتجملا يف ةيدايق ةعامج ىلإ ةسام ةجاح يف مويلا مالسإلا نإ

 . هيهاونو هرماوأو هللا ماكحأ هيف ىعرتو هنوؤش ىلع رهست يمالسإلا

 نورمأيو ريخلا ىَلِإ نوعدي َةّمُأ مكنم نكتلو ! : ىلاعت هللا لاق

 لآ] 4609 نوحلقملا مه كئلوأو ركنملا نع نوهنيو فورعملاب

 [ تارمع

 نع ةيهانلا فورعملاب ةرمآلا ةعامجلا هذه تناك قبس ام لكلو

 لك نم اهتيامحو اهتوقو ةمآلا ةدحو ظفح يف لماوعلا ربكأ نم ركنملا

 . 2" 'للخ وأ فعض لكو ةقرف
 . مالسإلل لبقتسملا نأ - هذه ةلاحلاو - لوقلا نكمي انه نمو

 .السلاو ريخلا ةموعقو ايلا دق رع

 )١( ةلاسرلا ةسسؤم ةيعادلاو ةوعدلا تالكشم - نككي يحتف .

 تيوكلا مقرألا راد ةيمالسإ تارضاحم ةيمالسإلا ةوع دلا ليبس - يرصملا نيمأ دمحم .د (؟) .
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 يناثلا لصقلا

 + لع لمتشباو

 يف مالس لا راشتنا لوح ةلاجع -!" .ءارحصلا بونج ةيقيرفالل يفارغجلا موهفعلا -1 .ءارحصلا يونج ايقيرقا يف مالسإلا -|
 .ءاردصلا بونج ةيقيرفألا ةيلامشلا ةباوبلا يف مالسإالا خوسر -5 .ةيقيرفا

 -ةاعدلا - دجسملا - ةوعدلا رشن عباط - :ةلحرملا هذه يف ةيمالسإلا ةوعدلاو حتفلا تامس -0

 يف ةوعدلا راثأ جئاتن ةحالخ- ١
 .ةيقيرفا





 ءارحصلا بونج ةيقيرفإ يف مالسإلا

 ءارحصلا ىبونج ةيقيرفأ ىلإ مالسإلا دادتما عوضوم نأ كش ال

 فورعملاف ؛ةساردلاو مامتهالا نم ريثكلا قحتسي اهيف هراشتناو ىربكلا

 رثكأ وأ مهفصن ةمسن نويلم 546 ايلاح غلبي ةيقيرفا ناكس ددع نأ

 قرتخا دقف «هراشتنا ةعس ودبت مث نمو «نيملسملا نم مهفصن نم

 «يقرشلا لحاسلا لوط ىلع رشتناو «ةيقيرفأ برغ يف تاباغلا قاطن

 ىلإ دتما امك ريئاز وغنكلا ىلإ اينازنت نم نيرجاهملا ضعب عم دتماو

 ىطختو «ةيشبحلا ةبضهلا بلق يف رشتناو .هدنغوأو نادوسلا بونج
 امك ءاينيكو اينازنت ىف ةيلخادلا ميلاقألا ىلإ ةيقيرفأ قرش لحاس

 رشتني مالسإلا لازي الو ةيقيرفأ بونج ىلإ دونهلا نيرجاهملا عم لخد
 . ةيقيرفأ نم ةريثك عاقب يف اذه انموي ىلإ

 ءاردصلا بونج ةيقيرف.|] يفارغجلا موهفملا
 مضت ذإ - ايسآ دعب - ةحاسم ايندلا تاراق يناث يه ةيقيرفإ

 اهينمارأ دقو "ليما هور ورع[ "هى و وتحد

 نيارر هنوف ىلإ مسورب ف تيطلا ارنا ةوطر, لامس نم
 يوفدروغ سأر ) قرشلا نمو «ًابيرقت [م.ك ٠٠٠١ ]ربع ( ساهلوجأ
 اهبو [م.ك 75٠٠ ] وحن ربع ًابرغ (رضخألا سأرلا ) ( لاموصلا يف
 اهتحاسم غلبت يتلا ىربكلا ءارحصلا ) ملاعلا يراحص ربكأ

 .[ م.ك 5.,4هوء٠.9]

 م



 [نويماحلاو نويماسلا ] نويزاقوقلا [.::]

 نوينادوسلا [ ]
 جونرلا ش٠ 5

 رتنابلا
 .نيزاقوقلاو نيينادوسلا نم جيرم

 ا .نريلبنلا يتأ

 | توسسهلار نمشربلا |

 ءازجألا يهو ءارحصلا بونج ةيقيرفأل يفارغجلا ديدحتلا نيبت [ مسر سايقم ] نودب ةطيرخ 2

 : ةراقلل يبرعلا لامشلاو ىربكلا ءارحصلا يهف [ ةطقنملا] ءازجألا امأ رفصألا نوللا تذخأ يتلا

 ةمسن نويلم 5/65 ةلئاهلا اهتحاسمب ةراقلا هذه ىف نكسيو

 .م9965١ ةنس ةدحتملا ممألا اهترشن ىتلا تايئاصحالا رخآ بسح

 ددعلا اذه فاعضأ ةشاعإ ىلع اهتردق ىلع اديكأت كلذ ائيطعيو

 بوعشلا ةيبلاغ نطوم اهنأ انيأر ةطيرخلا ىلإ انرظن اذإو . . . ىناكسلا

 مهلمشي نيذلا مهو ىربكلا ءارحصلا طخ بونج ميقت يتلا ةيجنزلا
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 .ثحبلا اذه مهصخيو

 نادلبلا عيمج يه - هذه ةلاحلاو - ءارحصلا بونج ةيقيرفاو

 لاغنسلا رهن عم برغلا نم هتريسم يف مزتلي طخ بونج نكست يتلا

 رحب ] غلبي ىتح ًابونج طبهيو داشت وحن ًاقرش رمتسي مث هفصتنم ىتح
 ةريزجلا نصرا خطي ملا[ ليعلا هن دفاؤو يدع دفار وهو - برعلا

 مضيل قرش ًابونج ًاهجتم ةيشبحلا ةبضهلا لوح روديو «نادوسلاب
 انات رهن بصم ىلإ كلذب لصيو «فاجلا ءارحصلا قاطن ىلإ لاموصلا

 . . يدنهلا طيحملا ىلع

 - نادوسلا ) ةيبرعلا ةيقيرفأ مضيف يف ءارحصلا قاطن لامش امأ

 مالسإلا دوسي اهيفو ...( برغملا - رئازجلا - سنوت - ايبيل - رصم
 .ناكسلل ىمظعلا ةيبلاغلا نيد مالسإلا لثميو . . .ًاليلق 5٠

 ( ءارحصلا بونج ايقيرفا ) حالطصا نأ ىلإ انه ريشن نأ بحنو
 هذه تءاج ثيح ؛يملع طباض يأ اهدنسي ال هتحب ةيميداكأ ةيمست

 نمض لخدي يذلا «ةراقلا ءازجأ ضعب لصفل «[ ةيميداكألا] ةيمستلا

 فرصتلاو بجاولا نم تاكو ءاهتاركا هيج رع ىيرعلا ناولا حاجب
 اهرابتعاب «دحاو نآ يف ةّماع ةلماش ةسارد ةراقلا ةسارد قيقدلا يملعلا

 ايه اذه ءاركملا راكعا وو ىركألا فنار اقلا نماهريغ نع ةزيمتم

 ,ةميدقلا ةيخيراتلا لئالدلا عيمج ريشت كلذ عمو ءاهنيب ًالصاف

 «تاقوألا نم تقو يف نكت مل ءارحصلا نأ ىلإ ءكلذك ةثيدحلاو

 يف امهنم ءزج يأ ريثأت نأل «ةراقلا نم نيئزجلا نيذه نيب ًالصاف ًاذح

 يف ىتحو «ةيراضحلا يحاونلا يف سوملمو حضاو وه رخآلا ءزجلا
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 - نيروك ذملا نيئزجلا نيب ىرشبلا لماعتلا نإ كلذك «ةيمسرلا ىحاونلا

 يف ىرخأ ةهج ةّيأ نم رثكأ نوكي داكي - اهبونجو ءارحصلا لامش
 . 2'”هلاعلا

 هيش قبب 0امسكألا هويتنا ضاع ثتدعاسال بط روما كاذهو

 بوكر ناسنإلا فرع دقف «ةيقيرفأ نم ةيقرشلا ماسقألاو ةيبرعلا ةريزجلا

 راحبلا دوجو يف تلثمت ءلاصتالا اذه تلهس ةيعيبط رهاوظ تدجو

 تلّهس ىتّلاو «ملاعلا نم ءزجلا اذه ىلع ةيمسوملا حايرلا بوبهو

 «يقرشلا لامشلا نم ةيمسوملا حايرلا هجتت ءاتشلا لصف ىفف «ةيقيرفأ

 هاجتاب برعلا ةريزج هبش لحاوس نم مهلقنتف «يقرشلا بونجلا وحن
 فيصلا لصف يف بهت نيح يف «ةيقيرفا ةراقل ةيقرشلا لحاوسلا

 2520 3 ب

 قاطن ةباثمب ةيدقلا تاراضحلا هذه لكل ةيقيرفأ لامش ناك دقو

 ردصمو «نيرجاهملاو راجتلل جرخمو .طسوتملا رحبلا خانمب عتمتي

 ضعب تددجتو « يرلا لئاسو نامورلا روط دقو ؛ةيئاذغلا دراوملل

 دح ةباثمب ءارحصلا تناكو ,؛ثيدحلا مادختسالل مهتاعورشم

 . اهتامامتها جراخ ةيقيرفأ ىقابو «ةينامورلا ةيروطاربمالل

 . اص دادغب ةعماج هءارحصلا بونج قف ينادي دهازز < :باشخلا قيفو 2:63

 . ١8 ص هسفن عجرملا ( ؟)
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 ىداليملا عبارلا نرقلا يف ةيقيرفأ لامش ىلإ لمجلا لخد دقو

 ئرخأ ةمالع ثادحإ يف ًاببس ريهشلا ناويحلا اذه ناكو ءابيرقت

 . ءارحصلا روبع ىهو «ىربك ةيخيرات

 «برعلا راجتلا ةكرح تداز يداليملا عباسلا نرقلا لئاوأ يفو

 ةراجتل ةمهم زكارم ةيقيرفألا ةيقرشلا رزجلاو يدنهلا طيحملا حبصأ ىتح

 اهتاشنأ يتلا تاطحملا لبق ةيراجت تاطحم برعلا أشنا دقو «برعلا

 دوعتو ةميدق ةيقيرفألا ةيبرعلا تاقالعلا نأ نيثحابلا ضعب ىريو ؛ابروا

 ناطيتسا نأ ىلإ مهضعب ريشيف «ةيمالسإلا ةوعدلا روهظ تقبس ةدمل

 . [ يزيبمزلا ] رهن بونج ىلإ دتما برعلا

 نكميف ءاثراط اثداح اهانربتعاو [ ةشبحلا] ةرجه انيسانت اذاو

 ىلإ برعلا لوخدل ةيادب نيملسملا برعلا دي ىلع رصم حتف رابتعا

 لبق يبرغلا دوجولا ىلإ ةفانضتا ةةيدع ةجاوف ربعي ةةيقيرقألا ةزاقلا

 نأب لوقلا نكمي امنإو «ةيخيراتلا ثدوحلل احرش ديرن ال انهو ؛مالسإلا

 «ةديدجلا مهتجومب ةيقيرفأ ةراقل برعلا لوخدل ةيادب ناك رصم حتف

 نم كلذ ىلإ انرشأ امك «مالسإلا روهظ لبق ريثكلا اهنع اوفرع يتلاو

 ةلحرملا نع فلتخي ةلحرملا هذه يف ةقالعلا بولسأ نأ آلإ «لبق

 زيمتي كلذ لبق ةيقيرفالا ةراقلا يف ةيبرعلا تاعومجملا دوجوف «ةقباسلا

 ةيقرشلاو ةيلامشلا ةيوازلا يف تلثمت ةراقلا نم قطانم ىلع هراصتقاب

 .ةراقلل ةيقرشلا لحاوسلاو رمحألا رحبلا لحاوسو
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 ايقيرفا ىف مالسإلا راشتنإ لحارم ةطيرخ

 ةيقيرفا يف مالسإلا راشتنا لوح ةلاجع
 وحتاوهجتا رصم يف مهمادقا نوملسملا برعلا دطو نأ دعب

 ؛«صاعلا نب ورمع لصرأ ( م5157 - ه1 ١ ةئس يفف .ةبوُتلا دالب
 «نيملسملا نم شيج سأر ىلع ةبوثلا دالب ىلإ يرهفلا عفان نب ةبقع

 ام هبشأ احلص مهعم دقعو ءاهلهأ نداهو اهحتف نم نك <متي مل هنكلو

 .ةيداصتقا ةدهاعمب نوكي

 «حرس يبأ نب دعس نب هللا دبع لسرأف صاعلا نب ورمع داع مث
 : ةيوعلا ضرأ لشد و يبك شيع سار ىلع

 ضرأو ةبوثلا دالب اوفرع دق نوملسملا برعلا نوكي كلذبو

 ءرمحألا رحبلا ىلع باذيع نم ةبرقم ىلع نوميقي اوناكو ؛ةاجبلا
 ل



 نرقلا يف ةجبلاب اقيثو ًالاصتا اولصتا دق نيملسملا برعلا نأ رهظيو

 «لينلا يداو قيرط نعو رمحألا رحبلا قيرط نع «يداليملا نماثلا

 نيبو مهنيب طالتخالل اودهمو دجاسملا اونبف ناوسأ ميلقأ نم ةصاخو

 بيرعت ىلع تدعاس يتلا لماوعلا نم كلذ ناكو «ةجبلاو ةبونلا دالب
 . نيتقطنملا نيتاه نم لك

 حبصأو «ةبونلا ةكلمم تلاز ( م719١ ) رشع عبارلا نرقلا يفو

 تقفدت تقولا كلذ ذنمو «ةملسملاةيبرعلا لئابقلا ريثات تحت اهكولم

 دالب ىتح نادوسلا ىلإ «ةنيهج ةليبق اميس الو «ةملسم ةيبرع تاجوم

 راظنأ تهجوت دقف « يقيرفألا يقرشلا لحاسلا امأ «روفرادو ةشبحلا

 رفاوت ببسب «ميدق خيرات ذنم لحاسلا اذه وحن ةيناكسلا تاعومجملا

 ةيقبو لحاسلا اذه نيب لاصتالا ىلع تدعاس يتلا ةيعيبطلا فورظلا

 تاعومجم ا ةمدقم يف ةيبرعلا ةعومجملا تناكو «يدنهلا طيحملا لحاوس

 .مالسإلا روهظ تقبس ةدم ذنم لحاسلا اذه يف ترقتسا يتلا

 نيملسملا برعلا ةوق زوربو هراشتناو مالسإلا روهظ دعب اما

 ةيراجتلا زكارملا اوسسأو لحاسلا اذه يف مهرود رهظ دقف «ةيسايسلا

 .نويبروألا اهأشنأ يتلا تاطحملا لبق

 برعلا زكر نأ دعب ءارحصلا بونج ةيقيرفأ وحن هجوتلا أدب دقو

 يفف «سلدنالا يفو يبرغلا يلامشلا مسقلا يف مهناطلس نوملسملا

 نيدلا رشنل ءارحصلا بونج ةيقيرفأ وحن نوملسملا هجتا نيطبارملا دهع

 .راطقألا كلت عم تاقالع نيوكتو يمالسإلا

 لحاس عم ةيمالسإ ةيبرع تاقالع تنوكت م15١٠ ةنس يفف
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 ناكو ىموهادو بهذلا لحاسو ةناغ بونجو ايريجين لامشو اينيغ
 ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تاقالعلا تروطت نأ تاقالعلا هذه جئاتن نم

 ىف ةيمالسإلا لودلا نيوكت تاقالعلا هذه ةرمث تناكو «ةيسايسلاو
 .ةيقيرفأ برغ

 بونج ةيقيرفا] ةيلامشلا ةباوبلا يف مالسإلا خوسر#
 ءارفضلا

 م3 ا يقرا اوما لوا يطعم كفاك

 .. .؟رصم حتفب ءدبلا ناك اذاملف

 «ةيبرعلا ةريزجلا حوتف مظعم نم هتيم لوسرلا غرف نأ دعب ..
 داق نأ ناكو ( لامشلا ) ىلإ حتفلا يف ههاجتا ناك ( ةكم ) حتف اهمهأو

 (مورلا) ةيلامشلا ةهبجلا باوبأ اهب قدو ( كوبت ) ةوزغ ُهّنيَت هسفدب
 . سراف حتفل هاجتإلاب كلذك اناذيإ تناكو

 يف نارمعلاو ةراضحلا زكارم نأل لامشلل اذكه هاجتالا ناك

 ىلع امهنم رطخلا ناكو ( سرافو مورلا ) يف ةزكرم تناك كاذنآ ملاعلا

 بونجلا يف نكي ملو «تقوم نم رثكأ يف ًاحضاو هترصاحمو مالسإلا
 ةلود كانه نكت مل ذا «مالسإلا ىلع هنم فاخي ام ةيملاعلا ىوقلا نم

 هيف رثدنا دق ناكو «لامشلا يف نيتّللا سراف وا «مورلا مجح يف
 ىلإ برعلا حوزنو ( برأم ) دس رايهنا دعب ةراضحلاو نارمعلا
 ال درط ةقطنم حبصأ دق ناك نويفارغجلا لوقي امك وهف «لامشلا

 مل ذإ يكملا دهعلا يف ةشبحلا ىلإ لئاوألا نيملسملا يترجه يف هلوخدب اذه قبس دريالف ( حتفلا ) انه دارملاإ ( ) ١
 .ءاويإلاو ءاجتلالل ةدودحم ةرجه تناك لب ءاحتف نكي

 ولو



 اهيف رشتني مالسإلاأدبو م5959 ه١ ةنس رصم حتف متو

 را ياو ةايقا نم دود طلو اهستيفو د ةعررس

 ناكو «( يقرشلا اهلامش ) نم مالسإلل ةيقيرفإ باب حتف اهحتفبو

 .هنم اهلخدو اهيف هل حتف باب لوأ

 لب «نامورلا لعف امك طقف لحاسلاب برعلا لزني مل اذكهو

 نييلصألا ناكسلا نم برعلا فقي ملو لخادلابو لحاسلاب اوماقأ

 جوازتلاب أمات اطالتخا مهب اوطلتخاو «مهيف اوجمدنا لب ةلزع فقوم

 مهل تناكو «فادهآلاو نيدلا ةدحوو ةرشعلا لوطو تاداعلا لدابتو

 ةرجهلا نا ىلإ انه ةراشإلا ردجتو «ناكسلا اوبرعف «ةديدع ةيبلغأ

 ةقطنملا هذه يف ناكسلا نيب جازتمالا اهب مت امهم ًالماع تناك

 فحزلا عم تثدح يتلا ةرجهلا ةيلاعف اهرثكاو اعيمج اهرهشأ تناكو

 نيب رمتساو «نافع نب نامثع دهع يف فحزلا اذه أدب دقو «يمالسإلا

 نب ىسوم عاطتسا ثيح «ناورم نب كلملا دبع دهع ىتح رزجو دم
 طيحملا ىتح هلك يقيرفألا لامشلا يف نيملسملا مادقا تّبْثُي نأ ريصن

 ةقطنملا هذهب نيملسملا مادقأ رارقتسا دعب ةدملا هذه يفو «يسلطألا

 . ''”اهحربت ملو اهب تماقأ ةريثك دوفو تءاج

 لخد هثعبم رجف ذنم مالسإلا نأ ىلإ كلذ نم صلخن نأ نكميو

 ,ما15الا -ها١591١ ةئلاث طا ال١ ١هو ص 4ج ةيوبنلا ةريسلا : ماشه نب كلملادبع دمحموبأ :رظنا )١(

 ءط 4 40ص ١ج ( عامسالا عاتما ) :يزيرقملا يلع نب دمحأ نيدلا يقتو .نانبلب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد
 . ةرهاقلا ١941١ ةنس رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل

 )١( ةرهاقلا ) برغملل برعلا حتف : سنؤم نيسح روتكدلا /١59141( 85ص :85ص .
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 لحاوس ربع ايجيردت لغوتو . يلامشلا ةيقيرفألا ةراقلا فرط نم
 ءازجأ لمش ىتح ايجيردت لقتنا اهنمو ىدنهلا طيحملاو رمحألا رحبلا
 7 اعلا سري

 نيملسملا طاشن هيف ىهتنا تقول تباث خيرات كانه سيلو
 طاشنلا اذه نأ فورعملا نم ناك اذإ هنأل ةيقيرفأ لامش يف ىركسعلا

 تارتفل كلذ دعب رمتسا هناو م5141 /ه١71 ةنس رصم حتف دعب أدتبا

 نمزلا كلذ ديكأتلاب فورعملا نم سيلف « '' 'ةيرورض تناك ةليوط
 « نوملسملا برعلا هادبأ يذلا ليوطلا عارصلا ةكرح هيف تفقوت يذلا
 ىلإ دفت تناك ةملسم ةيربرب تاعامج كلذ دعب هيف مهتكراش مث

 . 2" ”ناميإلا قيرط ىلع لمعلا يف اهرود ذخأتو «ةديدجلا ةديقعلا

 هيف اساسأ همادصو يقيرفألا لامشلل ىمالسإلا حتفلا ءاقل ناكو

 ( مورلا ) ةحساكلا ةيرامعتسالا ىوقلا كلت عم ةرشابم هعلطم نمو

 ةقطنلا كلت بوعي ةفادصو' هؤاقل ام ءعاسلاب كراعملا نادل اداذعما
 ؛مورلا عم همادص ىلع ًاساسأ ابترتم «ةيناثلا ةبترملا يف يتايف (ربربلا )

 ذإ ىب ًالهج مالسإلا دض مهل مهراصتناو مورلل مهعوضخو مهفلاحتل
 مهنوريثتسيو «مهدالب باصتغال نيريغم نيملسملا مهل نوروصي اوناك
 حتفلا مدقت كلذ نم مغرلا ىلعو « '””اهنع عافدلا مساب مهدض

 )١( ةحفص (ها1١51١/ -ايكرت ) ب غلا سلبارط خيرات يف بذعلا لهنملا :يراصنألا بئانلا دمحأ ”١١

 ال-1 5١ص / 5ج /ربعلا :كلذكو 1١

 . 77ص :5١ص (م595١/ ةرهاقلا ) لالقتسالا ىلإ يلاطيإلا رامعتسالا نم ايبيل :ةدايز الوقن ( ؟)

 . ”5 ص : 7 54ص قباسلا عجرملا (؟)

 . 58ص: ههص .م19514 -. ه١ ةنس ىلوأ ط/ ١ ج ريبككلا برغملا خيرات :روبد ىلع دمحم ( ؛4)
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 ةفيلخلا دهع يف سلبارطو ةقرب ىلع ىلوتساف رصم نم يمالسإلا
 ءرصم ةمالس نيمأت حتفلا اذهب دصقي ناكو «هنع هللا ىضر نامثع

 نكلو ءرصم ةيالول نيتعبات ناتقطنملا ناتاه تَلعُج دقف مث نمو

 نولسريو يقيرفألا لحاسلا ىلع مهنوصح نوددجي اوذخأ نييطنزيبلا

 رقتساف «فحزلاب ةيمالسإلا قطانملا نيددهم نوصحلا هذهل شويجلا
 نم مورلا درطي نأ  ةيواعم ىلإ لآ دق رمألا ناكو نيملسملا ىأر

 ,ىومألا دهعلا ةدم اودارأ ام نيملسملل متو هّلُك يقيرفألا لامشلا

 اهيلع نيعي ةصاخ ةيالو حبصأ لب رصمل ًاعبات ةيقيرفأ ىلامش دعي ملو
 ارقم عفان نب ةبقع اهأشنأ يتلا "ناوريقلا" ًاذخّتُم ةفيلخلا لبق نم لاو

 يكول

 برعلا نيملسملا ىديأ ىلع ةقطنملا هذه يف مالسإلا رشتناو

 ربع تعفدنا يتلا ةيمالسإلا تاحوتفلا 1

 ,ىتح «ىرجهلا يناثلا دقعلا ةياهن دنع رصمب ًاءدب يقيرفألا لامشلا

 عم برعلا ءالءوه طلتخا دقو «يسلطألا ليكي كا رس قلت

 ىسوم ربتعيو « '' الماك اطالتخا مهريغو ربربلاو طبقلا نم نيينطولا
 . نيدلا مولعو نآرقلا ربربلا ميلعتب متها نم لوأ ريصن نبا

 رسكو حتفلاب اولغشنا دق ةقباسلا ةدملا يف ةيقيرفأ ةالو ناكو

 بتتساو ةعاطلا ىلإ سانلا دلخأ املف «مالسإلا هجو يف نيرئاثلا ةكوش

 ساسأ ىلع مهناطلس دييأتل ةالولا فرصنا «دالبلا عوبر يف نمألا

 15ص: 7١ص (م٠520١ ةرهاقلا ) برغلا سلبارط ىف لاطبألا داهج : يوازلا دمحأ رهاظلا )١(

 . 57ص : ١7ص -- قباسلا عجرملا (؟)
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 هميلاعت رشنو مالسإلا يف ربربلا لاخدإ ىلع اوصرحف «نيتملا نيدلا

 رتمع وعلا ةفيلخلا نأ نوفروملا كد كقو 157 زكابقلا ياةحمتنلا

 نيب مالسإلا رشن بوجول نيسمحتملا ربكأ نم ناك «زيزعلا دبع نبا

 ربربلا داشرال «نيعباتلا نايعأ نم ءاهقف ةرشع كلذل بتر دقو «ربربلا
 ءه١٠١٠١ ةنس ةيقيرفأ ءاهقفلا ءالعوه مدقو «ةيبرعلا ةغّللا مهميلعتو

 «ةروكشملا مهدوهجو مهيعاسمل ةجيتنو «ةيالولا تاهج يف اورشدناو
 ريبك ددع ْذخأ ىتح هوقوذتو ةيعاوط مالسإلا لوبق يف سانلا عرسأ

 ىمالسإلا حتفلا نإ لوقلا نكمبو ؛ةينيدلا مولعلا يف غبني مهنم

 نا انيس ناك انوودإ ةعئارومحلم: ناك ةيقوزلا لاستكل وأ" انين

 بناج نمو «نيملسملا بناج نم ةديجم عارص ةصق تناك اهْنِإ لاقي

 هلك يقيرفألا لامشلا ةايح يف ريطخلا بالقنالا ثدح رمل

 .مالسإلا نع عافدلا ةيار نولمحي نيملسم كانه سانلا رثكا حبص
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 ةالو رهشا نمو «سلبارط ىلع ةالولا نونيعي ناوريقلا ءارمأ دخأ

 ىسوم اهيلع هالو دقو «يسيقلا ىسيع نب ركب ةبقحلا هذه يف سلبارط

 .6؟ ص برغلا ا 0 رازلا دمحأ رمال ١١

 بو ( يبي
 "قر دقتاو , ًابرغاو ناس دق ةايبول# ' و ل را هناك ا

 0 ةقربو يه تناك «نآلا رصمل ةعبات ةقطنملا هذهو «ةميدقلا مهتيمست سفن ديدجلا مهماقم

 . مالسإلا لبق مورلا مكح ءانثأ ىف ةيردنكسألل

 نم لوأو «ةميدقلا ايفارغجلا نم ردحني ميدق ايبيل مسا» : ةيلاطيإلا فراعملا ةرئاد لوقت ابيل ةبنست نعو

 ١955 ةنس ونيروت يف ع عوبطملا ( ايبيل ةيفارغج ) هباتك 5 يف يفارغجلا مل !اعلا لامعتسالا ىلإ هجرخأ

 دعب سلبارط ةيالول ايمسر امسا ايلاطيإ هتذختا مث «ةقربو سلبارط لمشت يتلا ةيكرتلا ةيالولا ىلع هب لدين
 . اهل ةعباتلا تاحاولاو نازفو ةقربو سيلبازل ةائاش ةلاممتسا + عاش ن يلا كلذ نمو ءاهيلع اهتدايس تنلعأ نأ

 ىت



 ريمأ ناوفص نب ةلظنح هنيع يذلا ناوفص نب ةيواعمو « 56

 .كلملا دبع نب ماشه لبق نم ناوريقلا
 . هلك يقيرفألا لامشلاو ايبيلل ةمصاع ناوريقلا تحبصا اذكهو

 ةلحرملا هذه يف ةبم السلا ةوعدلاو نتفلا تامس

 نيتهبجلا اتلك يف ءدبلا نمو ةيقيرفأ يف يمالسإلا حتفلا مستا

 يف هتوعد راشتناو هدادتما ىدم ىلع ةامس يه تناك ةزيمم عباوطب

 : كلذ نم ,ةصاخب اهبرغ ىفو «ةماعب ةيقيرفأ

 ملظلا ناكرأ ضيوقتل اهجومو ازكرم ناك حلسملا وزغلا نأ -
 نيرمعتسملا مورلل ىدصتف «نايدآلا مساب يقيرفألا ناسنإلا دابعتساو

 لخادلا ىلإ هجتاو «مهرين نم ةقطنملا بوعش ريرحتو ؛مهتكوش رسكل

 ةينثولا ةدراطمل برغلاو بونجلا هاجتا يفو ؛«ءارحصلا قمع يف

 .اهلحم هتراضحو ناميإلا رون لالحإو اهريمدتو

 انيانفا اهتيار يمالسإلا حتفلا لمح يتلا ةوعدلا عباط -

 نايب وه امنإو ءدحأ ىلع ًاضورفم الو رهقلاب ابوحصم سيل ٌرشن ًافدهو
 «ةنسحلا ةودقلابو «سانلا ةداعس هيفام لكو ةليضفلاو قحلاب عانقإو

 .هدادتماو هعاستا عم لوألا ماقملا لتحي اذه ناكو

 يفو لحاسلا يف يراضحلا ريمعتلا ناك ةوعدلا ءوض يفو -

 نمألاو لدعلا رارقإو ناميإلا ىلع عمتجما ءانب يف ًالوأ ًالثمتم لخادلا

 تاقاط قالطإو «يرامعتسالا فازنتسالاو بهنلا رهاظم ىلع ءاضقلاو

 تطعأ يتلا ( ناوريقلا ) ءانب قالطنالا ةدعاق ناكو ءريمعتلل ناسنإلا
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 لامشلا يف راشتنالاو رارقتسالا عباط اهتراضحو ةيمالسإلا ةوعدلل

 ::ةراقلا ةدولاو

 لصو ىتح ًابرغ هليبس ذخأ دقف حلسملا وزغلا عباط نعامأ -
 دعب هيف ربربلا ةكراشمب ةيقيرفأ برغ يف يسلطألا طيحملا لحاس

 هللا ىضر ( عفان نب ةبقع ) حتفلا دئاق فقوو «ةرثكبو ةوقب مهمالسإ

 : لاقو هردص ىلإ ههايم يف هسرف مئاوق لخدأو طيحملا لحاس ىلع هنع

 مهّللا «تزتج ال ًازاجم تدجو ولو ءزاجم آلأ كدهشأ ىنإ مهللا»

 دّبعُي الآ : نينرقلا وذ كيلو هبلط ىذلا ببسلا بلطأ يّنأ ملعت كْنِإ

 رحبلا اذه الولو ءدوهجملا تغلب دق ينأ كدهشأ يَنِإ مهللا «هللا الإ

 .(كنود نم دحأ دبعي ال ىتح «كب رفك نم لتاقأ دالبلا يف تيضمل

 ىتح حتفلا يف لغوأ ىمالسإ دئاق لّوُأ هنع هللا ىضر ( ةبقع ) ناكو

 . لحاسلاو طسوألا برغملا ربرب مالسإلل عضخأو ( ةجنط )

 ربربلا نم نطب لهأو سوّسلا دالب يف ًارّفظم َلَوَج دق ةبقع ناكو
 رمأ اهرغث نم اند املف «ةيقيرفأ ىلإ فرصناف .. 2'!ةيئبأ مهل لاقي

 ةليسك هل ضرعف « ةلق يف يقب ىتح مهل نذأو «هنع اوقرتفاف هباحصأ

 ةبقع نع سانلا قارتفا هغلب ناك دقو ربربلاو مورلا نم ريثك عمج يف
 يربربلا ( ةليسك ) ةنهاكلا نبا جرخ :لاقيو ''!اديدش ًالاتق اولتتقاف

 نبا هنفد ( ءام دروم ىا) لهنم نم ةبقع لحر املك «ةبقع رثأ ىلع
 امب رعشي الو «سوّنسلا ىلإ ةبقع ىهتنا ىتح كلذك لزي ملف ؛ةنهاكلا

 )١( ص .ةرهاقلا . ط برغملاو رصم حوتف : مكحلادبع نبا 555-778 .

 )١( ص .ةرهاقلا . ط يبرعلا برغملا خيرات : لولغز دعس ١55 .

 الك



 . يربربلا عنص

 ضوح ) ةقطنم لامش ةعقاولا ( ىتسبتلا ) ىلإ لصو دق ناكو
 دال ارو بوعجلا' ىلإ همادنقت :لضاوب نأ هنت: ىف ذاكو «(دابشت
 ملعن ال : اولاق ؟ دحأ نم مكءارو له :اهلهأ لأسف «(راوراك )

 «بونجلا ىلإ قيرط وأ دحأ نع هدْسرُي اريبخ دجي مل ذإ عجرف ءأدحأ
 ةريغص كاذنآ انافاسلا قيرط نيبو هنيب لصفت يتلا ةفاسملا تناكو

 يمالسإلا حتفلا لخدل ابونج اهيف ىضملا هلردق ناك ولو ءايبسن
 مرسلا ةرقلا ىرتلوالا ديسنلا رفا راا ةيندس طال نادركلا

 ةقطنم ىلع لطي يمالسإ عاعشإ لوأ اذه ناكو ؛هيدي ىلعو -
 . 2''اهيلإ ءارحصلا قيرط ءاضأ نأ دعب ؛ةيلامشلا اهتهج نم نادوسلا

 6 ةيقيرفأ يلامش يف ةريخألا حتفلا ةلحرم لاطبأ دافتساو

 «ىلوألا عالطتسالا ةكرح يف نيلماعلا دوهج نم مال١ 5 ١

 نب ةبقع يقيرفألا لامشلاب ىركسعلا لمعلا فرشب مايقلا يف مهلوأو

 رود كانه هدوجوب أدب ءملسم ىبرع دهاجم وهو ما/0٠5 / هه ٠ عفان

 رشن ناك امبرو «برغملاب نيملسملا رارقتسا ىلإ فداهلا طيطختلا

 هنأل ,عفان نب ةبقع سفن يف رارقتسالا اذه ضارغا مها نم مالسإلا

 ةبئادلا هدوهجو «ةديجملا هتاراصتنا هتدلخ دقو ناميإلا ىوق الجر ناك

 يف ةيبرع ةنيدم سيسأت يف حجمو «برغملا دالب يف مالسإلا رشنل
 .اهب برعلا خيرات يف ةرم لوأل ةيقيرفأ

 )١( ناوريقلا لهأ ةفرعم يف ناميإلا ملاعم :يراصنالا هللادبع نب دمحم نب نمحرلادبع :غابدلا ج١
 .ها88 0 سنوت . طا١؛١ ص

 اا



  ا/” نامعنلا نب ناسح (ةبقع» دعب نيملسملا ةداق رهشأ نمو

 يبرعلا عارصلا ةكرح يف ةليوط ةصق هلو م1. 4-65

 ءاضقلل ةصلخملا هدوهج ىلإ هتصق ريشتو «ةيقيرفأ لامشب يمالسإلا

 ىلإو «ةنجاطرق مهتمصاع نم نيملسملا برعلل نييطنازيبلا ةمواقم ىلع
 ةنيدم اهدعب هئانب ىلإ مث «م59/ / ها/9 ةنس ةمصاعلا هذهل هميطحت

 .ما/١* / ظه/ 64 ةيمالسإلا ةيبرعلا سنوت

 لامشلا لظتسأ ىتح مرصني ىرجهلا لوألا نرقلا داك ام اذكهو

 رحبلا نمو «سيوسلا ىلإ ةيردنكسإلا نم مالسإلا ةيارب هلك يقيرفألا
 ده نييسلصلا مورلل هذغي وقت ملو «داشت ضوخ تراشم:ئلإ طسوبلا

 . 2 ”ةمئاق ربربلا يف ةينثولل الو

 ةوعدلا رشن عباط

 لوأ نم مالسإلا ةلاسر لمحي ةيقيرفأ يمالسإلا حافلا لخد دقل

 ةملكلاب «ةيعاد وأ ًادهاجم ءلحترمو 0 اهرشنيو اهغلبي ذخأو موي
 قرط ىتح حلاص ناكم لك يفو قوسلاو دجسملا يف ةنسحلا ةودقلاو

 «لبجلا ىلتعاو ةيندملا لخدو ءارحصلا باجو نذأ لك مالسإلا

 نلعي طيحملا لحاس ىلع همدق عضوو «روصقلا لخدو «ةاعّرلا شياعو

 ىلع اهرشنو ةوعدلل هغيلبت يف ازكترم (هدحو ملا لإ دبعُي آلا هفده
 : اهمهأ رئاكر

  01١١ص وج ةياهتلاو ةيادبلا «ريثألا نبا ١9١
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 دجسملا

 ناكو ( ناوريقلا ) يه ةيقيرفأ يف مالسإلا اهانب ةنيدم لوأ ناكو

 زكرمو روحا وهف عماجلا ( دجسملا )وه لوألا يمالسإلا اهعباط
 درجم اهتأشن دنع ناوريقلا تناكو ؛ميلعتلاو ةيادهلاو عاعشإلا

 دض لمعلا ةصرف هيتأت ىتح «نيملسملا شيج هيف ميقي ركسعم

 ةبولطملا ةيساسألا طورشلا اهيف ققحتت نأ اهئانب دنع ظحولو «ءادعألا

 ةنيدملاو ةكمب ناوريقلا ةلص تناك دقلو «هسفن ضرغلل ةماقملا ندملا نم

 هتعيرشو مالسإلل ىلصألا نطوملا امهنأل كلذ ءاهسيسات ذنم ةقيثو
 نم ليلق ريغ ددعب اهسيسأت ذنم ناوريقلا تيظح دقلو ؛ةيبرعلا ةغّللاو

 نوملعيو نورشني اهيف اوثكمو «ءاهيلإ اوتأ نيذلا نيعباتلاو ةباحصلا

 ةافولا مهتكردأ نأ ىلإ «ةيبرعلا ةغّللاو ةيمالسإلا بادآلاو ةعيرشلا

 يتارفبلا ع نسارقللا تيسر ىراقلا ىلإ ناك داع مضفور ايون

 باطخلا نبا هللا دبعو هه هت ىراصنألا رمع نب بعكو «يعاضقلا

 شنح نيعباتلا نمو . . هه” ت يراصنألا تباث نب عيفرو «هال"”ت

 ًاراد اهب طتخاو ناوريقلا نكس يذلا ه١١٠ت يناعنصلا هللادبع نبا

 يمخللا حابر نب يلعو «ةباحصلا نم ددع نع ىورو ءادجسمو
 دنع ناكو هللا ليبس يف ادهاجم ةيقيرفأ مدق ثدحم ملاع ه4١١ت

 ناوريقلا نكس دقو «نييرصملا دنع سيلام ةثيدح نم ةيقيرفأ لهأ

 ناكر بودي جلع ةاوروقلا نها كفن, ءادلطسسر اراد" ايو نعل

 دقو سابع نب هللادبع ىلوم ةمركع هللا دبعوبأ مهنمو «ةظعوملا نسح

 هيلعو «هالوم نع ةياورلا ريثك ناكو «ةيقيرفأ اربرب نم هلصا نإ ليق
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 لخد دقو ؛هئطوم يف كلام هلخدأو ريثك قلخ هنع ىورو «دمتعي
 ,عماجلا دجسملا ةرخؤم يف سلجي ناك ثيح «ناوريقلاب ماقأو ةيقيرفأ

 ةصاخو «ًأريثك ًاملع اهيف ثبف «ناوريقلا ناكس مّلعيل «ةرانملا يبرغ

 دفو امك «سابع نب هللادبع هالوم نع هاقلت يذلا ميركلا نآرقلا ريسفت

 «ناوريقلا مهب تفرشت نيذلا نيعباتلاو ةباحصلا نم مهريغ ناوريقلا ىلإ
 ةثعب ةصاخو «ةنيدملاو ةكمب ناوريقلا طبرت يتلا ةيوقلا ةلصلا اوناكو

 ىلإ زيزعلا دبع نب رمع ةفيلخلا مهلسرأ نيذلا نيعباتلا نم ءاهقفلا
 .اهيف ةيمالسإلا ميلاعتلا رشنو اهئانبأ ميلعتل ناوريقلا

 «بلغألا ةرسأ كولم نمز يف ترهدزاو ناوريقلا تعسوت دقو

 لك ءاردضلا ىلع ةرداق دعت مل ةنيدلا نإ نعح اهتاكسروتف ابك
 ؛ةداقرلا مسا اهيلع قلطأ ىرخأ ةنيدم كولملا دحأ ىنب دقو ؛اهناكس

 حتف مت ةبقحلا هذه يفو «ةيسيئرلا هطالب تايصخش عم ماقأ ثيح

 غةمقلع ىعدي دئاق ةدايقب ارحب اهلسرأ ىتلا شويجلا دي ىلع ةيلقص

 ةعلق نوكت يك «ةريزجلا هذه يف ةريغص ةنيدم ءانبب دئاقلا اذه ماقو

 1 هيب دما هاله ا ا ماسلا هن نع سلا قار رطل

 كلم لسرأ اذهلو «ةيلقص ةدجنل تمدق يتلا تاوقلا راصح تحت

 ىذلا تارفلا ني.دسآ وه لاب دكاق ةذايقب اددع رغكا تاوف قاوزيفلا
 دقو «ندملا ةيقب التحاو ءامهتاوق نانثالا عمجف «ةمقلع معدل ءاج

 راهدزإلاو عسوتلا ناوريقلا ىلإ ةيلقص لالتحاو ةلمحلا هذه تبلج

 . ناكسلا ديازتو

 مالسإلا لقعمو « ةراضحلا ةبعكو ,«برغملا ةلبق ناوريقلا حبصأو

 سانلا نوهقفي اهب اوماقأو «ةباحصلا نم ريثك اهل دفو مث «دالبلا هذهب
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 كلذلو «مهنم دهشتسا نمم نوريثك اهب نفذ امك «مهنيد نوؤش يف

 نوطيحيو ؛لالجإلا نم ًابوث اهيلع نوعلخي باتكلاو ةاورلا دجن

 هنم جرخي ًازكرم ناوريقلا دعت ملو ءصيصاقالا نم ريثكب اهخيرات
 ءاهقفلا هنم جرخي ايفاقث ارك رب تسمم لين يسع عاقل فاعلا

 . مالسإلا نورشديو ةيبرعلا ةغّللا نوملعي دالبلا يف اورشتنيل نوملعملاو

 ذإ «ةيقيرفأب يمالسإ يفاقث زكرم لوأ كلذب ناوريقلا تحبصاو

 ةعيبط نم اهلقن ام ءاهدجاسم ضعب ىلع سردلاو ركفلا بلغ
 كلذ دعب رهزألا يف ثدح ام وحن ىلع «ةعماجلا ةعيبط ىلإ دجسملا

 هذه نم رخآلا بناجلا ىلع مالسإلا مدخ نم اهيجيرخ نم تلسراف

 يناطا اذه ند ةريبك ادادعا انينالط نيب: ةليقعما امك ءارعنملا

 تالمحلا دهع نيب ةلصاف ةلحرم ناوريقلا ةنيدم سيسأت ناك اذهلو

 عبرا ةنيدملا هذه سيسأت قرغتساو «مظنملا حتفلا دهعو «ةيعالطتسالا

 . تاونس

 ةاعدلا

 ىلإ ةوعدلا ةيار اولمح نيذلا نأ ىلع نيخرؤملا رثكأ عمجيو

 هللا يضر - هَ هللا لوسر باحصأ مه ةرم لوأ ةيقيرفأ يف مالسإلا

 ليخد يأ هيف لخدي نأ لبق ءاج امك مالسإلا اومهف نيذلا - مهنع
 هلع لا وير يق موز نسل نويت كيان اجرا هيض وكفر

 لك اهنود لءاضتت ةنامأب هومهف امك هوغلبف «لزن امك ًاّيرط ًاضغ

 1١5355. ةنس - ةيرصملا ةضهنلا ةضهنلا راد ةيمالسإلا ةراضحلاو يمالسإلا خيراتلا -- يبلش دمحأ .د(١)

/ 



 كلذ مهغيلبتل راص اذل ءصالخإ لك هنود فقي صالخإبو «تانامألا
 مهل هللا دارأ نمم هعابتأ ضعبو «يشاجنلا سفن يف هانفرع ىذلا ريثاتلا
 مث «نآرقلا عامس نم اورثأت فيك مهانيأر:دقلو . '' 'مهقفوو «ةيادهلا
 هللا لوسر باتك هغلب امدنع هناميإ يف ددرتي مل يشاجنلا نأ انملع
 لبق ُهَبلق نمآ دق هنأل ؛ 2" 'هب ءاج امب ناميإلا ىلإ هيف هوعدي يذلا هلي

 دعيف « هلي هللا لوسر هيلإ وعدي امب ربخأ امدنع هيلإ باتكلا لوصو
 اميف - ايندلا كولم نم هنيدو هللا لوسرب نمؤي كلم لوأ يشاجنلا
 مادقألا مكلت اهؤطت ةراق لوأ ةيقيرفالا هتراق دعت امك - ملعن

 «هبراقأو هتيب لآ ضعب مهيفو « هيَ هللا لوسر باحصأ مادقأ «ةرهاطلا
 . "””مالسإلاب دالبلا كلت تفرش ثيح هك هتانب ضعب لب

 يفو «صاعلا نب ورمع لبق نم ةقرب ىلع ًايلاو عفان نب ةبقع ناكو
 ءاهناكسو ةيقيرفأ لاوحأب ةربخ بستكا ةقربب اهيف يقب يتلا ةدملا

 .ربربلا صخألا ىلعو

 يف مالسإلا ىلإ ةاعدلا سأر ىلع ريصن نب ىسومو ؛ةبقع ناكو
 مالسإلا نع ثيدحلاو ؛ءارحصلا بونج ةيقيرفال ةيلامشلا ةباوبلا

 فلتخم يف ءوضلا لعاشم ةراقلا ّدمأ نيد نع ثيدح ةيقيرفأو

 وه ىرخأ ةرابعب وأ « ةلودو نيد عيرسلا هانعم يف مالسإلاف « نوؤشلا
 ةلاسربو «دحاو هّلِإب ناميإلا وه ليصفتلا نم ءىشب وأ ؛ةراضح

 .م555١ةنس - ةيرصملا ةضهنلا راد ةيمالسإلا ةراضحلاو يمالسإلا خير راتتلا يبلش ذمحأ . د(١1)

 8ولا, ل. طعمطاعرمو ز طع اناطالدص 0ع5دعتاب عم وف مطتعمل لمانتتله]ل, 1927 مص. (؟)
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 لمشتو «تالماعمو تادابع نم ةلاسرلا هذه هتوح امبو دمحم

 اذهك نيدو «قالخألاو عامتجالاو داصتقالاو ةسايّسلا رومأ تالماعملا

 بلق مالسإلا قرط املف «' ' 'هيلإ ةجاحلا سمأ يف ةيقيرفأ تناك

 عضي مالسإلا ذخأو «لهجلا تاملظ حيزي ةفرعملا ءوض أدب ةيقيرفأ

 . ميوقلا قيرطلا ىلا مهديب ذخأتو رشبلاب قيلت ةميلس ةايح دعاوق

 تاللصلا قيمعتلو «ملعلا نم دوزتلل تاللحرلا ةعئاقت دقو

 رداصملا دج ثيح ةنيدملاو ةكم نيبو ناوريقلا نيب ةيركفلا تاقالعلاو

 يحي نأ ناوريقلا ةيمهأ ىلع لدي امو «( ' 'هريغ نمو سنأ نب كلام
 سحأ امدنع «نيطبارملا ةلود ءىشنمو ؛ةلادج ةليبق ميعز ميهاربإ نبا

 هقفلا نم ًاناولأ هنع ىقلتو «يسافلا نارمع وبأ وهو «ذاذفألا اهئاملع

 . ةفلتخما ةيمالسإلا فراعملاو

 ؛مالسإلا ىلإ ةاعد ةيعرلا نوؤش ىلع نوموقي مهو ةالولا ناكو

 ( ةيقيرفأ ) ىلع يلو يذلا ( يموزخلا هللا ديبع نبا ليعامسإ ) لثم نم
 دبع نب رمع) ةفليخلا لبق نم مالا 8 - ه ٠٠١ ةنس مرحملا ىف

 ىلإ ربربلا ءاعد ىلع صرحي لاز امف «ةالولا ةريخ نم ناكو «(زيزعلا

 احلاص اهيقف ناكو ؛هيدي ىلع ةيقيرفأب مهتّيقب ملسأ ىتح مالسإلا

 )١( ص ناخرط ميهاربإ روتكدلل ةيمالسإلا ةناغ ةيروطاربمإ نع ًالقن ٠١.
 ٍِ عر . 3١15401١١ ص هسفن عجرملا(١)
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 . مارحلاو لالحلا ةيقيرفأ لهأ مَّلع ىذلا وهو ًادهاز ًالضاف
 يف ةالولا نم ًاصرح لقأب ةفالخلا مصاوع يف ءافلخلا نكي ملو

 حتفلا دّهمت نأ دعب (زيزعلا دبع نب رمع) ةفيلخلا وه اهف «ةوعدلا نأش

 ةوعّدلا رشنل ءلضفو ملع ّلهأ ءاهقفلا نيعباتلا نايغأ نم ةرشع هوي

 مارحلاو لالحلا رومأ يف سانلا هيقفتو ةيبرعلاو ةيمالسإلا مولعلا ثبو
 ةراضحلا ةرذب سرغو «ةيلهاجلا ديلاقتلاو تاداعلا ذبنو ,مهنيد يف

 يتلا اهترانم اوماقأو ءنوحتافلا مهفلس مهل اهدهم ضرأ يف ةيمالسإلا

 : مهنمو اهلامش دعب ةيقيرفأ برغ ءاجرأ مالسإلا رونب تءاضأ
 «حالصلاو لضفلا لهأ نم ناك : يشرقلا ةلبج يبأ نب نايح د

 . ناوريقلا لهأ هب عفتناو

 . لضفلا لهأ نم : يماذجلا ةداوس نب ركب ةمامت وبا

 هةر ادعو نوعين يفتش الدو اعلا لايغا تلاوكو

 فئاظو نولوتيف «'' 'مهيحاونو «مهلئابق ىلإ نودوعي مث ناوريقلاب
 دعي يذلا 2"( تارفلا نب دسأ) لثم ةدايقلاو لب «ميلعتلاو ءاضقلا
 ىف ىبرتو أشن «ٌتئافلا دئاقلا ةيعادلا ملاعلا ءيقيرفألا ملسملل اجذومن

 ( كلام ) نع ذخأف «قرشملا ىلإ لحترا مث اهخويش نع ىقلتو «ةيقيرفأ

 سنؤم نيسح روتك دلا هيلع قلعو هرشن ١؟ ص سوفنلا ضاير «يكلاملا دمحم نب هللادبع ركبوبأ : يكلاملا )١(

 . ةرهاقلا ١951 ةنس

 ناوريقلا ىتنيدم نيب دسأ شاعو «ناسارخ دنج نم هوبأ ناكو مال59 ه١ 47 ةنس تارفلا نب دسأ دلو )١(

 خيرات ةصالخ :باهولادبع ينسح نسح :رظنا .م87/8 ه7١11 ةئس ةيلقص حتف يف دهشتساو سنوتو
 .م95١1/ ةنس سنوتب رشنلل ةيسنوتلا رادلا ةعبار ط اهدعبامو ٠١/ سنوت
 ةيمالسإلا ةيادهل راد رشن هخيرات نع ( ) تارفلا نب دسأ :نيسح رب ادمحم رهزألا خيش و ّة الا ةيادفلا را فت هكيزات .عغ 6 ةلصفقا تارفلا 1 2 ا

 . ةرهاقلاب
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 ةيقيرفأ ىف ىدصتو ( ةنودملا) فّلأو ,همسا ىلإ ةبسن ( ةيدسألا)

 قارعلا لهأ لاوقأ هسلاجم يف درسي ناكف «عساو قفأب هرشنو ميلعتلل

 يف هقفلا ملع ةرئاد تعستا ةقيرطلا هذهبو «ةنيدملا لهأ لاوقأ مث

 افولأم اهكرادمو اهماكحأو ةعيرشلا يف رظنلا قيرط حبصأو «ةيقيرفأ

 . ارسيم
 ثبو ناوريقلا ىلإ نيعباتلاو ةباحصلا ضعب مودق نع جتن دقو

 اندجو كلذلو ,ثيداحألا ضعبب ناوريقلا تدرفا نأ اهيف ملعلا

 نأ ناوريقلا ءاملع نم وهو ه١5١ت معنا نب دايز نب نمحرلادبع

 .ةكم يف هنم ةبلطلا عمسَي

 دوزتلل ةنيدملاو ةكم ىلإ اولحر نيذّلا اهؤاملعو ناوريقلا ءانبأ امأ

 متاغ نب هللادبعو ه«ه85/١ ت دشار نبا لولهبلاو ءاه75١ت

 .ه6١

 داورلا نطنعب دخت اننإف ةعيدخلاو ةكمب ناوريقلا تلضتاامكو

 دادغبو ةفوكلاو ةرصبلا ءاملع ءاقلل مهحومّط دتما دق ملعلا ليصحتل

 - اهريغو دادغبو ةرصبلاو ةكمو ةنيدملا ملع نم اوفرتغا نيذلا داورلا

 «حورف نب هللادبع : اهب ناوريقلا تاقالع طبرو ّدملو ءاهئاملعب ءاقتلالل

 رفعج نب دمحم دجن امك «تارفلا نب دسأو «مناغ نب هللادبعو

 مه



 «ةنزاوملا بحاص يدمآلا نع ذخأو «قارعلا ىلإ لحر دق يميمتلا

 مولعلا مهنع ىقلتو «نييوغّللاو نييوحنلا رابك نم هريغب ىقتلاو
 ةيوغّللاو ةيعرشلا مولعلا ىلع ةّيفاقثلا ةقالعلا رصتقت ملو «بادآلاو

 نا انربخي غابدلا دجن ذإ ,مولعلا نم اهريغ ىلإ اهتزواجت لب ءاهدحو

 ءالطلاو ءايميكلا مّلعتو دادغب ىلإ لحر - فسوي نب ليعامسا
 ا

 نمض دق «عطقني مل ىذُلا رمتسملا يركفلا لاصتالا اذهو

 زكارملا نم اهريغ يف ركف نم دجي امب ةطاحالا اهسيسأت ذنم ناوريقلل

 ةكرحلاب ةلص ىلع تناك لب اهريغ نع ةلزع يف اهلعجي ملو «ةيركفلا
 تاللسارملاو تارافسلاو تالحرلا تناكو «كاذنآ ةيركفلا ةيفاقثلا

 قرشملا يف ةيلصألا عبانملا نم اهريغ نيبو ناوريقلا نيب ةلدابتملا ةيملعلا

 ىرخألا زكارملا عم يركفلا جازتمالاو «يفاقثلا طبرلا لماوع نم ًالماع
 . 2" ”ةدملا هذه يف ركفلل

 ىلإ ءاوس قرشملا ىلإ ناوريقلا نم لحر نم لك نأ كش الو
 رصمب رم دق امهالك ناوريقلا ىلإ قرشملا نم لحر وا قارعلا وأ زاجحلا

 ىلع ملعلا ىّقلت دق قرشملا دصق نمم ديدعلا نوكي دقو ءاهب لزنو
 يف ىقلُت تناك يتلا سوردلا تاقلح يف ًاتصنُم سلجو ءرصم ءاملع

 ملعلا ىقلت نمم ءالؤه ضعب نوخرؤملا ركذ دقو . '' 'ةفلتخما اهدجاسم

 يبرعلا نايبلا ةنجل -رشانلا اهدعبامو 51١ ص ةيمالسإلا ةيخيراتلا ةيفارغجلا :كب ةنومح دمحأ دمحم )١(
 ,ما٠9385 ةنس ةرهاقلاب

 مامإلا ةعماج - ينالوفلا ةلود مايقو ايقيرفا برغ يف ةيمالسإلا ةوعدلا - رهاظلادبع ىسيع نسح .د (”)(؟)
 .الا ال. رص ةيمالسإلا دوعس نب دمحم
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 لئاوألا ناوريقلا مالعأ نم ةصاخو اهمالعأ ىلع ذملتتو ءرصم يف
 نب نونحسو «تارفلا نبا دسأ مهنمو «اهيف ركفلا ةيار اولمح نيذلا

 باللطلاو ءاملعلا كئلوأ اهدجوأ يتلا تاقالعلا هذه نأ امك ؛ ديعس

 ةثعب ىوس «ةلودلا اهألوتت نكت مل «كاذنآ ةيركفلا زكارملا ىّتش نيب

 نيذلا نيمجرتملاو ءابطألا مث زيزعلا دبع نب رمع اهلسرأ ىتلا ءاهقفلا

 اولذبو «ةمكحلا تيب اوؤشنأ امدنع ةصاخ «ةبلاغألا ءارمأ مهمدقتسا

 هل اهراضحإو ةفلتخما بتكلا ءارش ىلع اولمعو ؛همّدُقتو هيقرل مهدهج

 .ناكم لك نم

 «يقيرفألا لامشلاب مالسإلا ةيالو ترهظ (ناوريقلا ) ءانببو

 عماجلا اهدجسم يفو ءءارحصلاو ميلاقألا اهعبتت هل ةمصاع تحبصأو

 تحبصأو «نيملسملا فئاوط اهتّمأو «نينمؤملا ريمأ نع ةباين بطخُي
 . ( مالسإ راد ) اهرابتعاب اهنع عافدلا نع ةلوؤسم ةيمالسإلا ةفالخلا

 «لامشلا يف ( ةيدهملا ) لثم ةيمالسإلا مصاوعلا كلذ دعب اهتلتو

 يف مث «يسلطألا طيحملا لحاس نم برقلاب «برغلا يف شكارمو

 577كيلو نكت كلذ كعبة رفا

 نم نيملسملا هيناوتمإب نيطاقستم هيلع نو دعي زيربلا "دع ةقو

 ؛مهيف ةوعدلا ثبل لبسلا ىوقأ نم طالتخالا اذه ناكو «برعلا

 مالسإلاب طالتخالا اذه ةكرح تراسو «هعئارشو مالسإلا مهميلعتو

 نيدلا نامورلا سكعب «ةوعدلاو حتفلا عم - بنج ىلإ ابنج ةرهاصملاو

 تثتجا مويو «ناكسلاو دالبلا بهنت ةيلعتسم ةقبط ةيقيرفأ يف اوشاع

 ١ ( ص ءادوسلا ةيقيرفا يف تانايدلا ١57 .

 /ا/



 . قرع اهيلإ مهعزني ملو ءروذج اهيف مهل نكي مل اهضرأ قوف نم مهترجش
 ايد دخلو كا يورنلا و نويتلسسملا ميرعلا مك ليج مايو

 . 2'”مالسإلا ىلإ بستنت ةراضحو ا كفن ةديفقو
 ابلاغ ريسي هّنأ ىلإ مالسإلا مدقت تمدخ يتلا عفّدلا ةوق عجرتو

 «نيملسملا ربربلا ىلإ هوملسأ نوملسملا برعلاف « لخادلا نم ىوقب
 ,ةوفادوسلا مهس مليت يشيل يبرغ يف هب ءالؤه عفدنا ثيح

 هومذ لعج يذلا وه اذهو «جونزلا ضرأ يف هنورشدي ءالؤه قلطناو
 نماكل اير طيح كيلاذل ب هز اتا وم يوقب طقرمو وع عيت اون
 . 2" ”ريدقتلا

 تناكف «ًةراقلا تاغل ىوقاو مهأ هتمدخل دنج مالسإلا نإ مث
 لك ىلإ باسنت يتلا ةطشنلا ةديقعلا مدختو .هسفن رودلا يدؤت

 تاباغلا ناكسو ةاعرلا اهب وزغت ىتلا سفن ةوقلاب رصق لك ىلإو «تيب
 ا لا

 مالسإلا اولمح نيذلا نيملسملا نأ يه «ةمهم ىرخأ ةيحانو
 مهفراعم بناوج لك ةيقيرفا يف اورذبف «ةراضح َلَسَر اوناك «ةراقلل
 نفاريبك ثا: يقيرفألا داصتقالا ىلع مهل ناكو « '*'هاجتا لك يف
 : ؟ ”ةغازولاو ةراحتلا تالاجم

 ةسدنهك ةميظع ةفاقث هذه مهتضهن يف مهعم اوبلج دقلف

 .ربجلاو «ضيرقلا ملعو ؛جيسنلاو ءرجآلا ةعانصو «رامعملا

 .1١-181 ص برغملل برعلا حتق : سنؤم نيسح .د )١(
 . ١517 ص ةيقيرفا يف ةيبرعلا ةفاقثلاو مالسإلا :دومحم نسح روتكد )١(

 . 571 ص ”ج نادلبلا مجعم توقاب (؟)
 ١9.. 4ص الج توقاي قباسلا عجرملا ( 4 )

 . 74ص( كلامملا كلاسملا يرخطصالاو 78١ص ؟ج يربطلا (5)
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 يف صخلتتو ةوعدلل ةركبملا راثآلائاتن
 : ينآلا

 ًاساسأ ةيقيرفأ برغ اهلوخدو ةيمالسإلا ةوعدلا دادتما نإ *
 نرقلا نم ةيقيرفأ يف اهل ركبملا دهملا دعي يذلا قيرطلا اذه نم ناك

 ؛ةيراضحلاو ةيخيراتلا اهلوصأ قمع ىلع لدي اذهو ءىرجهلا لوألا

 ةيرظنلا دري يلاتلاب اذهو ءءارحصلاو برغلاو لامشلا نيب اهطبرو
 مساب برغلاو بونجلا نم هءارو امع لامشلا لصف لواحت يتلا ةيبروألا

 . يملعلا ثحبلا

 اهتيار ةلمح دي ىلع اهلوخد أدبم نم ةيمالسإلا ةوعدلا نإ *

 تذخأ نيركبم (ربربلا ) نم دالبلا لهأ اهقنتعا يتلاو اهتاعدو

 برعلا ةرطيس لطت ملو «تاداعلاو ةغّللاو ةديقعلا يف اهعباطب مهعبطت

 مث «ةقباس ةرطيس ةيأ نم رصقأ تناك لب «مهيلع ةيسايسلا نيملسملا
 اولمح دقل ءاهرشنل هللا ليبس يف داهجلا ةنامأ ربربلا ءالؤه لمحت

 قا هوملا) ىلإ ايويهمدا رضا ريغ اينو

 يف ةيرشبلاو ةيداصتقالاو ةيفاقثلاو ةيمالسإلا تاريثأتلا نإ *

 «يقيرفألا لامشلا ىلإ اهمظعم وأ اهلوصأ عجري «ةيقيرفأ برغ ةقطنم

 لكش هب اهطابترا نإو اهتراضحو اهمالسإب نيدتو بستنت هيلإو
 :2(!!نادوسلا دالب خيرات

 )١( توريب .. يكيلعبلا رينمو سراف هيبن ةمجرت - ةيمالسإلا برعشلا خيرات - ناملكورب لراك - ١958 ص٠١5.
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 «بورحلا بسب دالبلا تباصأ ىتلا دوكرلاو داسكلا ةلاح نإ *

 ةيينامورلا ةيروطاربمألا يف ةيلخادلا تاعزانملاو ةينيدلا تاماسقنالاو

 نم اهنع جتنف «ءارحصلا ىبونج ةيقيرفألا نادلبلا ىف اهرثأ تكرت

 لفاوقلا تفقوتو تارجهلا ترثكف «ةايحلا لطع ام نحاطتلاو ىضوفلا

 زاششناو مالبإلا لوحتي و. ؟' ؟لامهناو ةاهنو تاووبلا نوم ةيواجعلا

 ةيرطف ةديقع ّلظ يف ملعلا رشتناو ةراضحلاو ةايحلا تبد هتوعد

 لحاسلا تلظا ىتح «ةيبصعلاو قراوفلا تباذأ رئاعشو ةحمس

 7 يافلا و ءاردتسلاو

 )١( ةرهاقلا - بدألا ةبتكم رشن «78ص برغملل برعلا حتف :سنؤم نيسح /روتكد .

 79ص :759 ص - هسفن قباسلا عجرملا (؟) .
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 تلاثلا لصقلا

 : ىلع لمتشيو

 بونج ةيقيرقا يق نوملسملاو مالسلا- ١
 مالس امل ةيداعملا تارابتلا نيب» ءارحصلا

 .«ةرصاعملا ةيم السلا ةوحصلاو
 هبوشتل ةفحوفلا ةقويفصلا تاططتمإا-#

 .مالسإلا

 .ايقيرقا بف ةيليئارسإلا ةياعدلا لئاسو -|“





 بونج ةيقيرفأ يف نوملسملاو مالسإلا
 مازس الزل ةيداعملا تارابتلا نبب ءاردصلا

 ةرصاعملا ةيم السرإلا ةوحصلاو

 هاج ال فاعضلا نم موق «لزعأ ىبن بن دي ىلع مالسإلا ماق دقل

 ىلإ ةجاح يف ًانتاعد نكي مل اذإ :انلئس وأ انلءاست اذاو «لام الو مهل

 ام . '')انصقني يذلا امف «لئاسولا نم يه نكت ملو ةّيداملا ىوقلا

 ؟هيلإ ةجاح يف نحن يذلا

 حالصإ لّوأو «بولقلاو رئامضلا ناديم وه لوألا ةوعدلا ناديم نإ

 رهيب ردنا لسان لزاو: يرقتلا عاليمإ وه هبلإ ههشالا بع
 نالعإب ًادّمحم هللا رمأي نأ لْبق «نآرقلا ليترتو «ةدابعلا ْنَسَحو ناميإلا

 2 اليلق لإ ليللا مق 0 لمَرملا هيأ اي ١> هل ًالئاق هب باهأ هتوعد

 © ًاليترت ت نآرقلا لّثرو هيلع دز وأ () ًاليلق هنم صقنا وأ هفصن
 ما 2

 ءابعأ وه ليقثلا لوقلاو . [ لمزملا 1 4 (2) الق الوق كِيلع يقلنس ان

 دادعإب ليقثلا لوقلا اذهل دعتسي نأ هرمأي ملو ,داهجلا تاقشمو غيلبتلا

 اذإف «نآرقلا ليترتو ليلا مايقب هرمأ امنإو ؛باكرلاو ليخلا زيهجتو ةحلسألا
 نم ًاديدع هجاون انّنأو «ىلوألا ةيلهاجلاك ةيلهاج يف انَّنأ ىرن اّنُك

 دق هتأشن يف مالسإلا نأ ركذنلف «مالسإلا ّدض ديكلا نم ًاناولاو «ءادعألا

 تارايتلا عيمج نم مغرلا ىلع ةيقيرفأ يفو ريثكب كلذ نم رثكأ ىناع

 .55صاه١ 14.5 ةنس - لوأا عيبر -. ةمآلا ةلجم .- نيرداق ةاعد ىلإ انتجاح - يبلش ليلجلادبع .د(١)
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 .ةحساك ةديدج ةوحص يف رشتني مويلا هدجن «مالسألل ةيداعملا

 تشهد 0 «رشتني 00 هنا دقل

 0 00 ورشا تيكقدا مق هنذاقلا هلق نق ءازحت

 ام نونج هبش يف مهو مهتكرتو ءاعم نييقرشلاو نييبرغلا لوقع تريحو

 لبقتسم ىلع لجوو فوخ يف مهو «ةراقلا هذه نع «نوعمسيو ْنوَرَي

 ترثكو «ليئارسإ طاشن دازو ءاهيف مهّطاشن داز دقف اذل «ةراقلا هذه

 عضو يف نوركفي اوذخأو «مهتاعامتجاو مهتارمتؤم تعونتو مهدوفو

 ةروصب اهيف مالسإلا ةحفاكمو ةراقلا هذه ةحفاكمل ةديدج تاططخم

 فواحملا هذه لثم نع ىكيرمألا شيجلا ةّلجم تحّصْفأ دقو :ةصاخ

 ناكو «مالسإلا ىلع ظيغلاو دقحلاب حضنيو «مومسلاب ءىلم لاقمب

 (نيرشعلا ةزفلا ةرانغس تلك دمحم ليج: لاقكا اذه ناونغ

 مَّْللاو سدلا نم هيف ءاج ام ركذ نع ىفكيو ىنغي لاقملا ناونعو
 ل17 لاو

 ةوعد نأب ينمضلا مهف ذارتعا ىلع هسفن تقولا يف لدي اذهو

 لضفالا لبقتسملا اهلو «ةيلاغلا نع هلع هللا دبع نب دمحم لسرلا دين

 نيذلا ةملكو ءايلعلا يه هللا نذإب - نوكتسو «ةراقلا هذه يف

 وديا لوسر يعم هلاك[ نإ ل بلك سيو قفل وزنك

 اهرون ءىفطني الو برغملاو قرشملا لهأ اهب يداني «قافألا ىف

 ١- 9ص - ةمألا - نييبرغلا باتكلا رظن يف ةيقيرفأ يف ةينارصنلاو مالسإلا رود - يتانز مالس دومحم .د )١(

 خل
 . 9١ص - ماصتعالا راد - مالسإلا ةحفاكمل ةيرامعتسالا تاططخملا .-. فاوصلا دومحم دمحم (؟)
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 . اهاعريو اهيمحي هّللاو ءاهؤايض وبخيالو

 لب «ةنّيه مالسإلا اههجاوي يتلا ءادعلا ةجوم نإ لوقن ال نحنو
 «نايدألا خيرات يف ةبيجع تسيلو «مالسإلا خيرات يف ىلوألا تسيل

 ل ل ا هل
000 

 .[ ؟١ : دمحم ]

 تراسل ال اكو اول لبنا رتل نا مانا دنا و
 نيبذاَكْلا َلعيلو | رقدص نيل هّللا نمَلَعَيَلَف مهلبق نم نيا اَنَتَف دقلو

 8 ع ما ع خم

 َنوُمُكَحَي اَم َءاس انوُقِبسُي نأ تاَّيّسلا َنوُلَمعَي نيدّلا بسح مأ ©

 .[ توبكنعلا] 422

 ةروعسملا ءادعلا ٌةجوم دعاصتت ءارحصلا بونج ةيقيرفإ يفو
 هيما بدم نينو كيرتطم لاكسا لكم يللا و مكانا للف
 : يتآلا يف اهصخلنو ناكم لك يف

 يف هتبراحمو مالسإلا هيوشتل ةهجوملا ةينويهصلا تاططخملا

 . ءارحصلا بونج ايقيرفأ
 يف هصيلقتو مالسإلا ةرصاحم هتاططخمو يريصنتلا طاشنلا *

 . ءارحصلا بونج ايقيرفأ
 يف مهنايك قيزمتو نيملسملا يف هبيلاسأو يبرغلا رامعتسالا

 . ءارحصلا بونج ايقيرفأ



 مازس إلا هبوشتل ةهجوملا ةينويهصلا تاططنخملا -

 ءاردصلا بونج ايقيرقأ يف هتبراحم و
 لوقأ الو - يسآم ايقيرفأ يف مويلا هباجت ةيمالسإلا ةكرحلا نإ

 اذه نإ ؛دابكألا تتفتتو بولقلا اهل ىمدت - تابقعو تالكشم

 لاوط ةيمالسإلا تاكرحلا طاشن دهش يذلا عساولا ( دوسألا) دقحلا

 دودح ىلع ( صاعلا نب ورمع ) تايار تقفخ نأ ذنم ةيضاملا نورقلا

 ةبقع ) فقو ثيح دعب اميفو «لينلا فافض هلويخ تحاتجاو ءانيس

 ول نأ مسقأو «تاملظلا رحب لحاوس ىلع ةروهشملا هتفقو ( عفان نبا

 ةسرادألا ماق ثيح دعب اميفو ؛اهيلإ هضاخل هءارو ًاضرأ ملع

 مهتزهجأو ةقيقدلا مهتاميظنت قيرط نع - نودحوملاو نوطبارملاو

 ميل موووت ىف ابلعو اذاهز و راجت ةقاغتلا طر ثيع

 تاكرحلا ضعب مايق ىتحو عسوأو دعبأ ةيفارغج تاحاسم ىلإ لغوتلاو
 مامتإب يلاحلا نرقلا علطمو يضاملا نرقلا يف حالصلاو دهزلا يف ةلثمتملا

 فروقلا ععواساع ناعرس خلا انهن" ؟وويطلا نع ويسلاو رودلا

 لابج يف ايلاع ةعوفرملا تايارلا قيزمتل اهتالواحمب «مالسإلل ةيداعملا

 نحن اهو «ةميظعلا اهراهنأو اهتاريحب ىف ءاهتاباغو اهداهوو ايقيرفأ

 ذإ ةثيدحلا ىوقلل ةيموجهلا تاالواحملا هذهل رملا داصخلا مويلا دج

 - الوأ - اودَرج دق ةيقيرفألا مهراطقأ مظعم يف نيملسملا نأ ودبي

 مهلئاسول ميطحت اذه عيت مث «ةيركسعلاو ةيسايسلا مهتحلسأ نم

 ١١( 5ص ةلاسرلا ةسسؤم - ايقيرفا يف انتاسأم - ليلخ نيدلا دامع .



 دهشن مويلاو «ةيفاقثلا مهتايناكمإ نم مهديرجتو ,ةيداصتقالاو ةيشاعملا

 نيملبسملا نم دادعأ دادتراو ءاهسفن ةيمالسإلا ةديقعلا ميطحت ةلحرم

 . ةدلاخلا ةيماسلا هميقو هثدابم نع مهيلختو «مهنيد نع

 يقيركا يك هيليئارس.لا هي 5 ايقيرفأ صق ةيلبتارسإلا ةياعدلا لئاسو #*“
 يلهم« ةينوررفتلا فارؤشلاو تارمتؤملا ميظنتو «ةفايضلا ربتعت

 لالغتساو ةاواسملا نع عافدلا ءاعّداو «ءاربخلا ريدصتو «تاقادّصلا

 يئاعدلا قطنملا ققحتل ةيئاعد بناوج تاذ خلا .. ثراوكلا

 نيكولا

 ىلإ ةفاضإلاب ايقيرفإ ىف ةيليئارسإلا ةياعدلل لئاسو ةدع كانهو

 : هوم © 'ءانسلا ما دكعتاك ةقيرطلا ريغ لكاضؤلا

 رشابملا لاصتالا -
 «لاصتالا ىف ةرشابم ةيواز هل نوكي نأ هركذ قبس امل نكمملا نم

 رشابملا لاصتالا يف ةّيدوهيلا تايلاجلا دعاست كلذ ىلإ ةفاضالابو

 ةقادصلا سلجم كلذ ىف دعاسيو «ةديؤملا ىوقلابو «نييقيرفألاب

 ا . 7'2ةيقيرفألا ةيليئارسإلا

 ةيلمعلا يف يساسأ لماع وه [رشابملا لاصتالا ] نأ ىفخي الو

 نكلو «ةياعدلا نم ضرغلا قيقحتل دّهَمت ةقباسلا لئاسولاف «ةيئاعّدلا

 قطنملا يف بعالتلا متي كلذبو ءاهّلَّمكي يذلا وه رشابملا لاصتالا

 1ا5رهعإ 00تصصصعملا ال عدم ظموأعب 1960- 1964,م. )1١(160

 . 79ص .توريب .- ثاحبألا زكرم -.هتهباجم قرطو ايقيرفا يف يليئارسإلا لغلغتلا «راطنقلا ضاير (؟)

 ا



 . ةيليئارسإلا ةياعدلا هتدارأ يذلا قطنملا ىلإ لصيل «يتاذلا

 نويزفيلتلاو هعاذالا -
 ةّيلمعلا ىلع 1601 19:861 اهتعاذإ قيرط نع ليئارسإ ظفاحت

 ربمسيد يفف «' ' 'ةيبنجألا لودلا ىلإ اههيجوت قيرط نع ةيئاعدلا
 ةيرهمألا ةغّللاب ايبويثأل هجوم جمانرب ةعاذإ ليئارسإ تأدب 48

 يف ةيليئارسإلا ةموكحلا ةسيئر ريئام !ادلوج تحتتفا هسفن ماعلا يفو

 طئارش تلسرأ امك « 2" ”ةيلحاوسلا ةغّللاب ةعاذإ ةطحم تقولا كلذ
 ةفاضإلاب ايرترا ىلا ١38 ماع ةيئاعّدلا َداوملاو .ىقيسوملا نم ةلّجسسُم
 .ايقيرفأ يف هطحم 7٠ ىلإ هلجسم تالباقم ىلإ

 ضراعملا -

 ايريجينو اناغ راز ١77 ماع يف القنتم ًاضرعم ليئارسإ تماقأ
 يف ًاًيراجت اضرعم تماقأو ؛لاغنسلاو نويلاريسو ايريبيلو جاعلا لحاسو
 مايق ءانثأو «ريبك حانجب ليئارسإ هيف تكرتشا اناغ يف ١1117 فيص
 ةريبك ةيلام ةزئاج ميدقت نع اركأ يف ليئارسإ ةرافس تنلعأ ضرعملا
 وعدم 1.6٠ حاتتفالا لفح رضحو «سدقلا نع لاقم بتاك نسحأل

 ءامعزو تايصخشلا رابكو يسامولبدلا كلسلا لاجرو شيجملا نم
 . اناغ يف ةيدوهيلا ةيلاجلا

 عنصمو ةكرش ١١١ نم رثكأ ليئارسإ حانج يف كرتشيو

 ك5. ١١9 ص قباس عجرم - ةيليئارسإلا ةنابدلا ةعسلف - عيبر دماح .د )١(
 ]15ءوع] ©: ىصصعالا آلعوتت ةهدلعب 1966-1925, م. 177.(
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 ةيندعم تاجتنمو ةّيعارز تانيكام تاضورعملا نيب نم ناكو ؛ يليئارسإ

 ("”ةيودأو تارايس تاراطإو ءانب َداومو ةيئابرهك ةزهجأو

 يف اياب سيدا يف اهعاغوتشمل اضرعم ليئازسا فتباقا نيكو

 ززعي هنإ لاقو ضرعملا يسالساليه حتتفا //١47 7/7 يفف ؛ةشبحلا

 يف كرتشاو «ةراجتلا ريوطت ىلع لمعيو «نيدلبلا نيب تاقالعلا

 . ةيعانص ةكرش ةئام نم رثكأ يليئارسإلا ضرعملا

 ةيئاعدلا تارشنلا -

 تارشنلا عيزوت ىلع ايقيرفأ يف ةيليئارسإلا تاثعبلا لمعت

 ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا اهلامعأو ليئارسإ نع ةيئاعدلا

 هذه نرقت ام ةداعو «لامعألا هذه ريربتو «ةيفاقثلاو ةيركسعلاو

 يف ةمكحمو اهجارخإ يف ةقيقد نوكتو «ةيفارغوتوف ةروصب تارشدلا
 نمو «يليئارسإلا يئاعدلا قطنملا اهداوم نيب رهظيو «ةيئاعّدلا اهتّدام

 ؟عويلا ليئارسإو / ليكارسإ نغ قئافح ةريشن تارشانلا هله ةلقمأ

 تاثعبلا ىلإ ليئارسإ نم لصت ىتّلا ةيئاعدلا داوملا ىلإ ةفاضإلاب

 . ةيفحص تانايبو ةصاخ ةيئاعد تارشن يف اهتغايصل «ةيليئارسإلا

 ليئارسإ جراخ دوهيلل هجوت «هطسبم ةّيربعلاب ءابنألل ةرشن كانهو

 مهل ٌةهَجوم ةصاخ ةطحم دجوت امك - ايقيرفأ دوهي مهنمو -

 ًاسورد اهجمارب نمضتتو / ىفنملا دوهي ىلإ نويهص توص / ىعدُت

 داحتا رمتؤم ليئارسإ ترضح امك «هطسبملا ةيربعلاب ارابخأو «ةيربعلاب

 )١(- ةرهاقلا - ليئارسإ ةهجاوم ىف - روصنم يىماس ١955 ص 5١.

11 



 يف [سوجال ] يف دقع يذلا ةي ةيقيرفإل ةينطولا نويزفيلتلاو تاعاذإلا

 315114 ريفعيس ال

 ةيقيرفالا فحصلا -
 ىلع ايقيرفأ يف يماورامللا اهتاثعب قيرط نع ليئارسإ لمعت

 . ''”ةيقيرفإلا رشنلا روذو ةيفحصلا تاسسؤملاو نييفحصلاب لاصتالا
 لثم ليئارسإ حلاصل ةباتكلل نييقيرفأ نييفحص دينجتو «لاملاب اهئارغإو
 ةفيحص ريرحت سيئر [ 2606 18088050] ... وروه اننرتيب ]

 مالعإلا لئاسو ىلع كلذ قبطنيو [ايريجين] يف "زميات يليدلا'
 0 ةنويوفيلعلاو ةعاذإلاك ىرخآلا

 اينيك يف دردانتسا ناكيرفا تسيل ةفيحص اضيأ كلذ ةلثمأ نمو

 ئركشم ابك انيك يف يلئيتارسالا يتاعانلا قظنملل حورت لا

 ايقيرفا يف دئارجلا تاحفص نم اددع ةيليئارسالا تارافسلا

 ثيح «ةيزيلجنإلاب ةصاخو ايقيرفأ يف ةيدوهيلا فحصلا رشتنتو
 5 ةيزيلجإلاب 77 اهنم ةيرود ؟١ اهددع غلب تايرود ةعومجم دجوت

 مااقألا-
 يك ءايقيرفأ يف اهعيزوتل ةيمالعإلا روصلا دادعإب ليئارسإ موقت

 ةيربعلا يه تاغل عبراب ايقيرفأ يف عزوت «ةيئامنيس ةيرابخإ ةرشن دعت

 )١( 4ص م955١ ةينيطسلفلا ثاحبألا زكرم - توريب . ةينيطسلفلا ةيضقلا ليلد . دباعلا ميهاربإ ١.

 1لطمرمإل تدامم. طولعمنمع, المع خعوطو ةصل آةءوعأ: طع دءدمععط 40:8 لانكأتع (؟)

 آمملمد, امم عرتتت 5, 1969, مم. 3-6

 - ةبشخ ينسح ةمجر رت توهاللا ةذتاسأ نم ة ةعومجم فيلأت سدقملا باتكلا يف ليئرسا باتك افي انرظنا 5

 . 191/5 ةيبرعلا تاساردلاو ثوحبلا دهعم ةرهاقلا - ىنيسحلا قحسا /د ميدقتو ةعجارم
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 جرخت او 9و ماو هرم ليست ىداقاا سدت اوك ةياروعالا فيش خلاو رافال

 يف اهب كرتشتو ةيبنجألا ةينويزفيلتلا تاكبشلاو امنيسلا رود ىف

 : "7 ةةيلودلا ل راعلا

 هع انحلت

 ليئارسإ ىلإ نيمداقلا حايسلل يلكلا ددعلا ىلإ مهددعل ةيوئملا ةبسنلاو

 .ما1١199١-١

 6- ١95١| ماع ١955| ماع ١591١

 -لهطص العزب “لعوانك ةصل طع 80110 عانعتممو , ح: ردصملا د

 ماتط. 1020012 2

 نم يليئارسإلا يئاعدلا قطنملا لبقت يف مالعإلا دعاسيو

 ضراعملاو مالفألاو نويزفيلتلاو ةعاذإلاو فحصلاو ةيئاعدلا تارشنلا

 يمسر يقيرفإ ماع يار داجيإ ىلع دعاشي امن 429 رهابلا :لاتضتالاو

 هرابتعا يف ذخأيو «دوجولا يف اهقحو ليئارسإ ديؤي «يمسر ريغو

 11 مالا نقلا هتف

 نص قباس عب رتب بر ١1١ ( ص قباس عجرم -. ةيليئارسإلا ةياعدلا ةفسلف - . عيبر دماح .د 17-78١ .

  20ل ر ناب عاام 0 رس لب ,قيقارعلا ةفاقثلا ةرازو : دادغب 58 ماع ةيمانلا لودلاب زيئارسا تاقالع -- ايعامسا دلاخ .د (؟ ٠/١531 ص 58.

 /15355/١١. 4 يف بأ ةماحو نع التن ١9594/57/2 مارهألا (*)
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 ةيجراخلا ةسايسلا فادهأ قيقحت 2 [ مالعإلا] مهاس ىلاتلابو

 ةيداصتقالا فادهألا قيقحت يف دعاس امك «ةيسايسلا ةيليئارسإلا

 يف ةرثؤملا تاعامجلاب لاصتالاو ةّماعلا تاقالعلل جيورتلا ةطساوب

 . 7'2تارارقلا عضو

 ةيركسعلا لماوعلا لضفب ةينويهصلا ةياعدلا تعاطتسا دقو

 يف ةيلحما فورظلا ىلإ ةفاضإلاب ةيلودلاو ةيداصتقالاو ةيسايسلاو

 نم بزعلا نع ةيفيقحت ريغ عئاوقتممو اراكفأ كب نا: !ةيقلطبملا

 ىلإ فاطملا ةياهن يف ىّدأ امم ,مهتادايقو مهمظنو مهصئاصخ ثيح

 ةلاسرلا لبقتسم نهذ يف ةيبرع [ 6760137[5مء] ( ةيطمن » ةروص داجيإ

 قظنملا تازكترم راركت نكلو . 2'”بذكلاو:هيوشنلاب مستت ةيئاعدلا
 ةصاخو ىبنجألا لبقتسُملا نهذ يف اهخوسر ىلإ ىّدأ هنيقلتو يئاعدلا
 . 2" ”يبرغلا

 دلبلا كلذ (*!يريجين يف اهدوجو تيبثتب ليئارسإ تماقو
 ءادوسلا ةراقلا ىلإ برستت ةيدوهيلا جاوفأ تذخأو «ملسملا يقيرفألا

 ةيبرعلا ةيلاجلا عمس تحت «يريجينلا داصتقالا يف دوهيلا لغلغت رمتساو

 ىلإ دوهيلا نم قبسأ مهو برعلا نورجاهملا نطفي ملو ءاهرصبو

 ١337/8 وينوي - ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم - ثاحبأا زكرم - توريب «ةحايسلاو ليئارسا دعس سايلا ( 155

 .؟ 4ص

 . 4 ص - قباس عجرم هتهباجم قرطو ايقيرفا يف يليئارسإلا لغلغتلا-. راطنقلا ضاير (؟)

 [وروعأ 2مل يصصسعاتا العدت" 8ظهمأع 1965/1966. م. 177.(؟)

 ناكس عومجم نم ملسم نويلم ١ وحن ايلاح هنطقيو يلامشلا ميلقالا نم يلارديفلا ايريجين داحلا فلأت ( ١)

 اوقنتعا نمم هناكس بلغأو يقرشلا ميلقإلاو .م334١ةنس ١١5,555,1١١ مهددع غلب نيذلا ايريجين
 .نيينثولاو نييحيسملاو نيملسملا و هناكسو يبرغلا ميلقالاو ةيحيسملا

 *؟ .١٠



 سوؤر ىلإ ةدنتسملا ةركاملا دوهيلا ططخ ىلإ ءادذع رثكاو ايريجين

 تاططخم قفو دوهيلا نيطايش كِرَحّتو بيبأ لت يف عبقت «ةركفم
00 : 

 ةيدوهيلا ةسايسلا تحسن دوهيلا نم ةارفألا ءالوه ىلغو

 اهرّيسُت يتلا ؛ةدقاحلا ةيناطيربلا ةسايسلاب ةنيعتسم «بيهرلا اهططخم

 ءايريجين ءاحنأ عيمج يف [ريصنتلا ] زكارم يف ةلثمم «ةيبيلصلا بساور

 يف ةيداحتالا ايريجين لالقتسا هيف نلعأ يذلا ١17٠ ماع تأي ملو

 ويودنمو ؛دوهيلا نم نوّيعارزلا ءاربخلا ناك ىتح ءربوتكا لوا
 [سوجال ] ةمصاعلا عراوش نوؤلمي دوهيلا لامعألا لاجرو «تاكرشلا

 . ىريجينلا داصتقالا ىلع نو رطيسي نوداكيو

 ىلع ءاوضألا نم ًاديزم [وللب ودمحأ ] لحارلا ميعزلا ىقلأ دقو
 دقو ايقيرفأ ىف ةيدوهيلا ةسايسلا رطاخم نم رذحو «ةقيقحلا هذه

 ىوق هتلتق 1 هتايحب تاريذحتلاو راكفألا هذه ليبس ىف ىحض

 ,ةةاودعلاو ىلا

 يف يمالسإلا دوجولا حمالم ودبت دهاجما لجرلا ةصق يفو
 زربي اهيفو .ءفعضلا نماكمو ةوقلا بناوج نم هيفامو ءايقيرفأ

 ٍلايجأ لبق ةملظملا ةراقلل تلمح يتلا ةدلاخلا ةركفلل قيرعلا ءامتنالا

 ْ 17 نابإلاو ةفرحخلاو رونلا قيرب ديد
 هدوهج ىلإ ًافاضم ليئارسإ نم مساحلا حيرصلا فقوملا اذه ناكو

 يف ةينثولا قطانملا يف ةيمالسإلا ةوعدلا عيجشت يف ةطشنلا ةيمالسإلا

 )١( توريب - ةلاسرلا ةسسؤم - ايقيرفإ يف انتاسأم - ليلخ دامع .

 )١( ص يمالسإلا بتكملا - مالسإلا لقاعم يف ةيدوهيلا ىعفألا - لتلا هللادبع 1857 .



 هعضو يف ًاببس يملاعلا نماضتلا ةركفل جيورتلا يفو ءايريجين لامش
 داشتو لاغنسلا ىلإو ؛ةصبرتملا ىوقلا هاجت رطخلا ةرئاد يف ةرشابم

 تاثعبلا تقفدت م٠57١ ةنس تلقتسا يتلا لودلا عيمجو اينيغو

 ةيراجتلا تائعبلل يسنرفلا ذوفنلا لهسو ءاهلقث ّلكب ةينويهصلا
 ىلع ةردقلاب اهايإ ةمهوم «ركبلا دالبلا يف تلغلغتو ءاهلمع ةيدوهيلا

 يتلا ةيدوهيلا ةياعدلا تعاطتساو «ةيفاقثلاو ةيداصتقالا تانوعملا ميدقت

 نع يفخت نأ «مالعإلا ةزهجأو ملاعلا ةفاحص بلغأ ىلع نميهت

 الإ اوشيعي نأ نكمي ال نيذلا دوهيلا ةقيقح ةيمانلا ةيقيرفألا لودلا

 5 (') .يرخآلا ءامد ضتمت تايليفط

 ريفسلا موقيف «ةيبرغلا نادوسلا دودح ىلع ةعباقلا «داشت يف امأ
 يف ةرافسلا زكرم نم 2( نومرأ رزعيلإ» يليئارسإلا ةداعلا قوف ثوعبملاو

 دض مومحم طاشنب ةمصاعلا (يمال تروف» يف (وهلت» عراش

 هاجت دقحلا ثبب موقيو ء[داشت ] بعشل ةينطولا ةدحولا

 ةيفاقتو ةةياشم تاقالع ءانشنإ حم لتكارسإ كنكف دقوا !" نيملفلا

 نينس يف ةيقيرفألا لودلا نم ريبك ددع عم ةقيثو ةيداصتقاو

 نر را يسرق ىلإ ةافبلل اةطاقم اناس ل ذبح كقتتو «عتاووذمم
 فيز امهشلالاو ةيريسنتلا تايسسؤولاوة ةيقيزفالا لودلا ةامعت قيرط

 ةيعانصلاو ةيعارزلا عيراشملا يريدمو «لاومألا سوؤر باحصأو

 . ةيراجتلاو

 )١( ايقيرفا لامش ةاسأم «ينرفال رانرب ١9557« ريمتبس تالجملا ةلجم صيخلت /١921.

 .يداشت نطاوم نم ةلاسر نع .ه ددع «ةنماثلا ةنسلا ؛مالسإلا ةراضح (؟)
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 لقنلل ءادوّسلا ةمجنلا ةكرش ليئارسإ تاشنأ [اناغ] يفو

 ىف ليئارسإ تمهاس /١90 - ١956 نيب ام ةدملا ىفو . ىرحبلا

 ىلع ةمظنم ءاشنإب تماق امك «ةيناغلا ةيبرحلا ةاريطلا ليرد ءاشنإ

 . 200948 ماع لاحانلا رارغ

 ١9557 ماع نييليئارسإ طابض ةعبس ماق جاعلا لحاس يفو

 لحاس لاغدأ يف ةيعارز تارمعتسم ءاشنإ ىلع نيدشرم بيردتب
 يف ةيركسع ةسردم نويليئارسإ طابض سسأ ١977 ماع يفو «جاعلا

 . عرازم ةتس رييست ىلع دالبلا شيج داشراب اوماقو « جاعلا لحاس

 اميس ال ,.ددصلا اذه يف ليئارسإ دعاست ةدعاسم لماوع كانهو

 كلذكو ةيدوهيلا تايلاجلا ىهو ؛ةيئاعدلا ةيلمعلاب رشابملا لاصتالا

 و معلا ما لا ولا مالفألا ةزهجأو ةفاحصلا

 لودلا نم ريثك سكع يملعلا جهنملا اهتياعد يف ليئارسإ قبطتو

 ربتعيو . 2" ”يلاجترا ساسأ ىلع اهيف ةياعّدلا جهنم ريسي يتلا ةفلختملا
 مولعلا ذاتسأ وهو ةيليئارسإلا ةياعدلا ططخم [نهوك روتكدلا]

 قدك رنالا فسم كلذ فيقوم ا ةيوشلا عساقلاو ةياننسلا

 ماتغ ىلا ةيئاغدللا تايلمعلاب هظابفرا دوغفو ردلبشت نيكسرأ

 كك

 )١( طابش «؟ 4 ددع «ةيناثلا ةنسلا ,باهشلا ١959م.

 15136 (001 ءممصعما العوج 8001 1963/1964. م. 156.(

 ةمظنم .ثاحبألا زكرم : توريب .ةينوناقو ةيسايس ةسارد :ملاعلا دوهيو ليئارسإ «زيزعلادبع ىفطصم )١(
 .55 - ”هص ١959 ليربإ . ةينيطسلفلا ريرحتلا

 "1ع ل عوبزوط ظصعإت ءاممعلتوب [[ةططتسنعمل 0هدكعمعمعع, 701. 1ا7,1905,م 215.(؟)

 ' ١ .14-٠15ص قباس عجرم - ملاعلا دوهيو ليئارسإ زيزعلادبع ىفطصم :كلذكو 20-
 85100لةعطقأ ا[يءعلمتمست آذهلل ةصل ةكاقتعدن ه دننلإن ذم 1ععطصتما لعب الوعل ططصععتم

- .4 .© ,1964 



 ىلع ةنس نيعبرأ ذنم ينويهصلا طاشنلا لمعي [ ةشبحلا ] يفو

 فلأ ةدم اهلوح نمو ةشبحلا يف اهانب يتلا هلقاعم مدهو مالسإلا وحم

 روطاربمإلا] وه ةرملا هذه يف ىعفألا سأر ناكو ؛تضم ةئس

 لمعي لظو . « يدوهيلا » هبسنب زتعي ناك يذلا هسفن [ يسالساليه

 ءاضقلاو «مهرايد عالتباو نيملسملا ةدابإل ةيمنهج ةطخ ذيفنت ىلع

 «لتق ىتح «ةيمالسإ لقاعم نم اهلوح امو ةشبحلا يف مالسإلا ىلع
 مالسإلا ىلع ءاضقلاو نيملسملا ةدابإل ( ىسالساليه » ةطخ صخلتتو

 . مهراقفإ دصقب مهلاومأو نيملسملا كالمأ ةرداصم - *

 . ميلعتلا نم مهنامرح -

 ءانبو نيدلا ةساردو ةيبرعلا ةغّللاو نآرقلا ميلعت نم مهنامرح -

 . دجاسملا

 . اهضاقنأ ىلع سئانكلا ةماقإو دجاسملا نم ىقبت ام مده -

 . ةوقلاب نيملسملا ءانبأ ريصنت -

 ةيأ مامأ قيرطلا دسل ةشبحلاب ةطيحما مالسإلا لقاعم عالتبا -
 ةفاش لاصعتسا يلاتلابو .ةشبحلا يملسم ذاقنال ةيلمع

 + نايدلا فلق" نم اناع مدلنمألا

 ةيئيطسلفلا ثاحبألا زكرم -. توريب - رصاعملا ينويهصلا ركفلا نم ايقيرفاو ليئارسإ . شر عوشي : كلذكو <
 .: الص 15

 حكموطع ةكعممسطتم طع 1[>عءوماعمعع ه2 ة10هلكمت طض هالك 112عو, العال : كلذكو -

 المر]ع ظاممول الهه 2125: 1965, م.
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 ضرفو ةيمالسإلا قطانملا عيمج يف ةيريشبتلا تائيهلا رشن -

 اهتيامح ىلع مهماغرإو «نيملسملا ىلع اهل يلاملا نوعلا ميدقت

 . ةيعارزلا ضرألا نم ةريبكلا تاحاسملا اهعاطقإو

 ةداس نيحينلا نيرريملا قاسكلاو اذينف نئولدلا زبكحو

 بوعش نم مهريغ دوهيلا هب لماعي يذلا بولسألاب مهتلماعمو
 .ضرألا

 يدؤتو نيملسملا لهاوك لقثت يتلا ةظهابلا بئارضلا ضرف -
 .مهراففإ ىلإ

 مهلاومأ ةرداصمو نيملسملا ىلع طلستلاب ةسينكلل حامسلا -

 ةسينكلا شطبل نيملسملا ضيرعتو ءاهحلاصل مهكالماو
 ةدع نع هلك كلذ رفسأو دوملتلاو ةاروتلا ةوسق نم ةدمتسملا اهتوسقو

 : يتآلا يف اهصّخلن جئاتن

 ليثمتلا اهعم تلدابتو «ليئارسإب ةشبحلا ةموكح تفرتعا - *

 ربكأ نم ةشبحلا يف ليئارسإ ةرافس ربتعتو «ةرافس ةجردب يسامولبدلا

 . اهطشنأو ةيبنجألا تارافسلا

 ءابابأ سيدأ يف ةيدوهي ةسردم ةّيدوهيلا ةلاكولا تاشنأ - *

 . دوهي اهيف شيعي يتلا ةيشبحلا ندملا يف ىرخأ سرادم عبسو
 ا ا دشنا صن ةنراعلا كوببلا وسفن ونلص ةاو ماو

 . ةعانصلا ءاربخو ءابطألاو ءاملعلاو نوسدنهملا مهنيب نم ءاصخش

 رئاود يف ةيلاع زكارم شابحألا دوهيلا نم ددع لتحي - *“

 . ةطرشلاو شيجلاو ةموكحلا



 ثيح ؛ليئارسإ ىلإ ةشبحلا دوهي نم ًاددع ليئارسإ لقدت - *
 اوّسدنيل ةشبحلا ىلإ مهديعت مث «ةثيدحلا ةينويهصلا ءىدابم مهنقلت
 ةينويهصلا ططخلا نم هذيفنت مهيلإ دهعي ام اوذفنيو «عمتجما يف
 ةيردسلا

 داكتو «ةشبحلا يف يلاملا داصتقالا ىلع دوهيلا رطيسي - *
 .ةشبحلا يف ءانبلا تايلمع ركتحت ليئارسإ

 يفتكي ال هنأ كلذ ؛هقاطن عستيو ينويهصلا رطخلا دادزي اذكهو
 باسني لب «لاملاو ركفلا بابرأو ةداقلا قاطن ىلع اقلعم ءاقبلاب
 . 2'”دعاوقلا ىلإ «ًامعان ًائداه «ىعفألاك

 يف مهروذج خيسرتو ءايقيرفأ يف لغلغتلا دوهيلا ةلواحم يفو
 ةيخيراتلا تاقالعلا نم راطإ فييزت ىلع نيصيرح مهارن ءركبلا ةراقلا

 يدوهيلا بعّشلا نيب موعزملا هباشتلا هجوأ زاربإ ىلع موقي «ةيفطاعلاو
 حافكلا يف وأ ةقرفتلاو داهطضالا بورد يف ءاوس ةيقيرفألا بوعشلاو
 دراوملا لالغتسال كرتشملا لمعلا يف مث «ةماركلاو لالقتسالا لجأ نم

 ,'"”ءعمتجماو درفلا ىوتسمب ءاقترالل ةيناسنإلا تاردقلاو ةيعيبطلا
 موقي ضقانم راطإ لاعتفا نم دبال يمهولا راطالا اذه حاجن نامضلو

 ةيفارغجلا قئالعلا ضقنو مهنم فونخلاو برعلل ةيهاركلا ثب ىلع
 . ©" ”نمزلا يدق نم مهناريج 00 يتلا «ةيفاقثلاو ةينيدلاو

 [1عمجعانو ]1 ةرلعور [.موبعماطعا [ةعدمرهط لان 1من (1964). م.13-(١

. "4 
 ددع «ةيناثلا ةنسلا - باهشلا ,ءىفطصم دمحم قيلعت تو ةمجرت «ةيدوهيلا ةفاحصلا يف ةلوج

)١( 

 ال5 ددع ؛ةرشع ةيداحلا ةنسلا ,قباسلا ردصملا (؟) .
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 ايقيرفأل نيرئازلا رابك رركيو ةيليئارسإلا ةياعدلا ةزهجأ بسنتو

 لزتره رودويت ةثيدحلا ةينويهصلا ةكرحلا ميعز اهلئاق نأ نومعزي ةرابع

 لمعأس يننإف «دوهيلا ثاعبنا ىرأل تشع دقو نآلا امأ) : يهو

 يننإف ضرغلا اذه لجأ نمو ..جونزلا ثاعبنا مامأ قيرطلا دهمأل

 .!!!«ايقيرف ىلإ قيرطلا حتفأل لضانأ

 لخادملا يليئارسإلا مالعإلا عبتي فادهألا هذه قيقحت لجأ نمو

 : ةيلاتلا ةيسيئرلا

 نيبعشلل ةيسفنلا ةيخيراتلا ةبرجتلا ةدحو ١ ىلع ديكأتلا -

 . ( يقيرفألاو يدوهيلا

 عامطألا نم ايقيرفأب ليئارسإ تاقالع ولخ ىلع ديكأتلا -

 يف ليئارسإ ةموكح سيئر لوكشأ لوقي لاجملا اذه يفو «ةيسايسلا

 يف مدق ئطوم اهل نوكي نأ يف ةبغر ليئارسل سيل هنإ) تانيتسلا

 . ( اهتدارا دض راطقألا هذه

 يف («ةدئارلاو ةديرفلا» ةيليئارسإلا ةبرجتلا ةيمهأ ىلع ديكأتلا -

 ةصرف نوكرتي نويليئارسإلا نولوؤسملا داكيالو «ةيقيرفإلا لودلا ءاحنأ

 ةصاخ ةفصب ةيقيرفالا لودلاو ةماع ةفصب ةيمانلا لودلا ريشبت نود

 (« ةدئارلاو ةديرفلا ١ ليئارسإ ةبرحجت هيدؤت نأ نكمب يذلا رودلا ةيمهأب

 .'''اهمدقتو اهئامن يف

 ميهافملا كلتب نييقيرفألا عانقإل ةيليئارسإلا ةياعدلا لئاسو ددعتو

 «ةلجسملا طئارشلاو «ةيليجستلا مالفألاو ةهجوملا تاعاذإلا نيب

 .الل-5 ددع «ةرشع ةيداحلا ةنسلا «قباسلا ردصملا(١)



 تالجملاو فحصلاب لاصتالاو تاروشنملا لثم «ةبوتكملا ةياعدلاو
 تايلاجلا رودو ىصخشلا لاصتالاو ةحايسلاو ضراعملاو ةيبنجألا

 .2')ايقيرفأ ءاحنأ ةفاك يف ةرشتنملا ةينويهصلا تاسسؤملاو ةيدوهيلا

 دوجو ةيقيرفألا راطقألا يف نييليئارسإلا ةاعدلا ةمهم لهسي امو
 يتلاو «ةفلتخم لئاسوب دوهيلا اهيلع رطيسي يتلا ةيملاعلا ةكبشلا كلت

 ةيلحما هيفرتلاو مالعإلا ةزهجأ يف رشابم ريغ وأ رشابم لكشب مكحتت
 .2' "اهريغو حرسمو امنيسو نويزفيلتو ةفاحصو ةعاذإ نم

 سرادملا ضعبل ةيمالسإ بتك لاسرإب ليئارسإ تعوطتام ًاريثكو
 تطروت يتلا ةحيضفلا كلذ نمو «ةيبرعلا ةغللاو نيدلا ميلعتل ةيلهألا

 ريغ «ليئارسإ ةعبط نم ( فحاصم ) ةريبك تايمكب اوعزو نيح اهيف
 اومجاهو ةريثك ءاطخأ اهيف اوفشتكا نيملسملا نم ءاملعلا ضعب نأ
 . ميركلا نآرقلا ىلإ ةءاسإلل دوصقم هنأ ىلع يليئارسإلا فرصتلا

 ةيقيرفألا بوعشلا عم ةيفطاعلا روسجلا نع ثحبلا لاجم يفو
 دوهيلا هاقالام نيب هباشتلا هجوأ سامتلا ىلع ةيليئارسإلا ةياعدلا صرحت

 بوعشلا هل تضرعتامو ءاهب اولزن يتلا راطقألا يف داهطضا نم
 تاءارتفالا كلت خيسرتلو .'' ”يبنجألا رامعتسالا فنك تحت ةيقيرفألا
 ةطخلل دبال ناك اذإ ,برعل داعم خانم داجيإ ىلإ ليئارسإ تدمع

 ( ةيملعلا ) تارمتؤملا انيأر كلذلو «نيكمتلاو حاجنلا نم ةيليئارسإلا

 -810:لععطملتب [؟يعلمتمم اذ ة2عا ةنلل ش1 200(
 -(مكاسما الك 01 8:ةهتمك) ]عتود ععاع ةانعانكأ 20, 20
 - لمدعما 1. 1ءلهممورت 1ع 8ظ[ععاك ه6 8اممو نهصستنسا عوالم. طع [هع (؟)

 طرعوم 1960, مم. 8-15 ا
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 تاغللا لكب ةيقيرفألا قاوسألا رمغت ثاحبألاو تافلؤملاو ماظتناب دقعت

 فئاز ءادر تحت ةلتاقلا لاصنلا يفختو لسعلا يف مسلا سدت اهلكو

 وهف امئاد رهظي يذلا فدهلا امأ «ةيملعلا ةهازنلاو ( ةيعوضوملا ) نم

 .ةصيقنو بيع لكب مالسإلا يمرو «يبرعلا خيراتلا هيوشت

 يدوهيلا طيطختلا يف ةيساسأ ةيضق ديبعلا عوضوم حبصأ دقل

 قيقرلاب برعلا مهتي ( ليئارسإ ) بودنم انعمس ىتح ءايقيرفأل عوضوملا
 بودنم هدعب موقيل م١51١ ماع يف ةدحتتملا مثألا ربنم قوف نم

 . بيذاكألا سفن ددريل جاعلا لحاس ةيروهمج

 هيلإ تبسن يذلا نمو «ةميرجلا هذهل ذفنملا يقيقحلا مرجمنا وه نمف
 ريتعت ىتلا ةعرجلا هذه زاتآو تابت ااا سل مل مدل ماع

 يه ؛خيراتلا اهدكؤي يتلا ةقيقحلا نإ ؟ةيرشبلا خيرات يف راع ةمصو

 تاللمح يف هجتت ابوروأ تعفدنا امدنع تءاج قيقرلا ةراجت نأ

 . 2" 'كلذ يف دي برعلل سيلو ةيقيرفإ وحن ةروعسم
 ايقيرفأ تارداص مهأ نولثمي ديبعلا حبصأ هيف يذلا تقولا ءاجو

 «نورق ةثالث نع ديزيامل كلذك لاحلا رمتساو ءاكيرمأو ابوروأل

 ةيادبلا يف ءالوجنأو ايقيرفا برغ لحاوس لوط ىلع نوصحلا تديشو

 نييدنلوهلا ةطساوب دعب اميفو ( الوجنأ لحاس يف ) نييلاغتربلا ةطساوب

 ىلع مهريغو كيجلبلاو نييكرمدلاو نييديوسلاو نييسنرفلاو زيلجنإلاو
 . ''”بهذلا لحاسي دعب اميف ىمسي حبصأ ام دادتما

 )١(. هص :” ص - قباس عجرم - ءارحصلا بونج ايقيرفأ نورخآو باشخلا قيفو 5 .

 ) )7توريب - ةيبرعلا ةضهنلا راد - ةيميلقإلا ةيقيرفإ ةيفارغج -ةدوج نيدسح ةدوج .د .



 تللحت ابوروأ اهب تماق يتلا قيقرلا ةراجت عويش ةدم ءانثأ يفو

 تتشتو نيينيدلا اهتداقو نييسايسلا اهماكح رسأ ةجيتن ايقيرفأ لود
 ةطساوب وغنكلا ةلود لثم ءاهرسأب لود تمطحت دقو ءاهبوعش
 . ١556 ماع يف نييلاغتربلا

 نأ امك ؛ناسنإلا خيرات يف ًاهيرك ًاءزج قيقرلا ةراجت ربتعتو
 ينلا ةراجتلا هذهل ةجيتن مه يقيرفأ لصأ نم ًايكيرمأ ًانويلم نيرشع
 «يرشبلا سنجلا هاجت روصلا عشبأ اهيف تلثمت ثيح ءابوروأ اهب تماق
 اهيمريل اهنم مرجما لصنت نأ ةيناسنإلا ريغ ةميرجلا هذه ةعاشب نم ناكو

 . ةميرجلا هذه بناوج سانا مامأ تفشكت امدنع هريغ هجو يف

 دحلا كلذ دنع مالسإلل يهيوشتلا ينويهصلا طاشنلا فقي ملو
 . ةريطخو ةديعب دامآ ىلإ كلذ ىدعت لب

 ًارييغت ةراقلا ملاعم ريغ يذلا يخيراتلا طابرلا اذه مالسإلاف
 قلاخلا مامأ يواستلاو «ةيملاعلا ةوخألا ىلع ًالصأ م موقي يذلاو ءايرذج

 عاونأ هنكدو ادا ًامالسإ سيل ( ةينويهصلا ) رظن يف وه ؛ مظعألا
 مالساو «ةيقيرفألا ديلاقتلا نم هروذج دمتسي دوسأ مالسإ :ةفلتخم

 تاعوسوملا عضوت كلذ تابثإلو «ةيبرعلا ةيرصنعلا ىلع موقي ضيبأ
 !!! . ؟'7تاعماجلاو دهاعملا يف سّردتل بتكلاو ثاحبألا بتكتو

 ةيدوهيلاو ةيرامعتسالا ةزهجألا اهتنقتا يتلا بيلاسألا نمو
 رهظم سبلتت يتلا ةمظتنملا تالاقملا نم ليسب فحصلا ةيذغت ةفلاحتملا

 ةلالدلا يف غلبأ تالاقملا كلت نوكت يكلو «ةيملعلا ةيعوضوملاو ةءاربلا

 )١( ص : ه7 ص - ايقيرفا يف انتسام - ليلخ نيدلا دامع 51 .

 ؟ ١١



 يمهو وأ روجأم يقيقح يمالسإ مساب لَّيِذُت نأ سأب الف «رثألاو

 (عاتسمم عاني نموا ىلإ انوي هانأرق ام كلذ نمو ,عنطصم

 ويلوي 4 ددعب ةيلاغنسلا [راكد يراب] ةفيحص يف 82طةعدم 2ل)

 ءاضيبلا ايقيرفأ (ناتيقيرفأ » كانه دجوت هنإ) :هيف لاق م

 رين ةلازإ ينعي كلذ نأل «ءادوسلا ايقيرفأ ررحنلف ءادوسلا ايقيرفأو

 رامعتسالا ىلع قيرطلا عطق هسفن تقولا يفو «ىمادقلا نيرمعتسملا

 كلذلو «ةمولعم تحبصأ برعلل ةيعسوتلا عماطملا نإ .!!![ يبرعلا ]

 يف ةيروثلا [ ةيبرعلا ] ةيموقلا ْنِإ ءاهليبس يف ليقارعلا ةماقإ نم دبال

 (0501907- ةيدابعتسا ةكرح لوقن لب (730150) ةيقرع ةكرح اهرهوج

 فطعب ىظحت نأ بجيال كلذلو - ىرخأ ةرم ديبعلل ةراشإ -3ع150)

 ةحاسلا هذه لخدت مل ةيبرعلا ةيملعلا تاسسؤملا نأ حضاولا نمو

 وأ ةينف تارمتؤم نع عمسن نأ دونو ءاهتيمهأ عم قفتت يتلا ةروصلاب

 عضتو «صيحمتو قمعب ةفلتخما ةيضقلا بناوج شقانت ةيملع تاودن

 تح «ةيفقارلا ةباراللا نغم براجت جئاتن نيلوؤسملاو ةداقلا مامأ

 بضغلا اهكرحي تاجنشت درجم ةيقيرفألا انتسايس نوكتال

 نيصبرتملا ءادعألل ةديدج ةجح اهتيحطسل نوكتام اريثكو: :لاعفتالاو

 ْ . © 'ةيمالسإلا ةيبرعلا ةحلصملاب

 )١( ص ءايقيرفا يف انتسام ءليلخ نيدلا دامع 2503 5107 .





 عبارلا لصفلا

 : ىلع لمتشيو

 بونج ايقيرفا صف صربصنتلا طاشنلا- |

 ىقك 6.6. ا - ا

 ! .ابقيرفقا

 ةسرشلا ةمجهلا ةتفخ اوم 0 0

 5 ٍ .ةيريصنتلا
 7 ا ا

 .اب برقا يف نيملسملاو مالسإلا
 55 .ةبقيرقالا ةدحولا ةمظنم -7

 .الا ةبراحم يف رامعتسالا لئاسو -ال





 يف ىويصنتلا طاشنلا
 ءاردصلا بونج ايقيرفأ

 تعضو دق هئادعأو مالسإلا نيب برحلا نأ نظي نم ءىطخي

 هنع اوتكس دق مالسإلا ءادعأ نأ روصتي نم اعطخم نوكيو ءاهرازوأ

 اوثاك نأ دعب امّمَأ مهنم اولعجو «مهوبلغف هله دِض اوفلاحت نأ دعب

 مالسإلا ءادعأ نأ ةقيقحلا امّنِإو ء«ةدحو اوناك نأ دعب ًاقرفو ةَّمأ

 موي لك ههجو يف فوقولل نودشحيو «ةليسو موي لك هبرحل نورّبدُي

 يف حالسلاو يدنجلا رطخ نم لقأب ةركفلاو ةملكلا رطخ سيلو «ةوق

 . ؟''هلهأو مالسإلا ىلع مالسإلا ءادعأ اهنشي يتلا ةكرعملا

 ءىدابم ةسردملا يف ذيملتلل [اي ايقيرفأ ] يف نورصنلا مدق دقف

 1 ل ابا تاس

 هتليبقل ةينيدلا ٍسوقطلا عم ىقادتت نيناوقو ًامظُن يقيرفالل اومدقو

 0 ا امهمو ءاهديلاقت عمو

 نح راكنإ نم هلل ًالالدإ ثنا سيلان دكا ارش قرضتملا زيا

 طمجأ 1.0. [عاتنوأمم ه/ ةكتعمب 1مماعدل ةلكتعو طك طب 64 200(

 110ماعدل ثلتعو 2. 269. : كلذكو

 81ءهرلعم خ. نطتمأ ةصتأإل ةمل طلق اعجب مكاو 2 :كلذك رظناو

 يدوهيلا بعشلا - رغنتبا ليومش «عم ةكراشملاب ليئارسإ ضرأو ليئارسإ ونب - يكسفولبريف . ف .و .ج.و

 . توريب ثاحبألا زكرم رصاعملا ينويهصلا ركفلا نم ه١-7*ص ليئارسإ ضرأو

 .(.ح.أ ديمع) : ميهاربإ حاتفلا دبع دمحم

 ١95١. رصم - ايوج رهن ىلإ لاغنسلا نم ةيقيرفا

 . 155٠ يركانوك - مالسإلا لظ يف ةيبرغلا ةيقيرفإ :حادق ميعن *

 . 55- ه5 ص «مالسإلا راشتنا :نسح ميهاربإ نسح (؟)



 بولق نم اهئالجإو ةديقعلا ةبراحمو ءاهتادقتعم يف بوعشلا
 1 كلذو «لبق نم ةّيبيلصلا بورحلا هنع تزجع ام ةلواحمو ن :يملسملا
 اهذومسررب ىلا «مهتاططختم ىلع نيدلا اذهرطخ نم نورصنملا ملعي
 عيضيو سانلا رعاشم تومت ىتح ةيناسنإلا ىناعم لتق ساسا ىلع
 . هيلع بورضملا راصحلا اذه نم جرخي نأ دحأ لواحي الف ,مهدوجو

 ًارطخ مالسإلا يف ةيريصنتلا ةليسولا دمت نأ يهيدبلا نمو
 نم نوملسملا كلتمي امب سيل ءاهدوهجو اهطاشنل اًيوق ادنو ءايقيقح
 تاذلاب ةطقنلا هذه يف ءايقيرفأ ضرأ يف راشتنالاو ةوعدلا تاناكمإ
 ىتعا اهدنست يتلا | ةيريشبتلا تاسسؤملل ًاحضاو قوفتلا و ودبي ثيح

 توا زياكلا اديب قوولنتلا كان نمر هنورياع لي اهاوكاو لودلا
 :ليلضت وأ ءارعا نود ةبعرو بح لكب هوحن لابقالاو «هنع اعافد

 نحنو «ةوارض دادزي يملا دالب ىلع يريصنتلا رطخلا نإ
 يف ريصنتلا ةاعد اهلذبي يتلا | ةثيثحلا دوهجلا ةماخض نع أرقنو عمسن
 ءارو دوهجلا هذه ترتست نإو ءاهئاحنأ فلتخم يف ةيمالسإلا دالبلا
 :سانلا بولق يف كشلاو ةبيرلا اهرهاظ ريثي ال يتلا ةيناسنإلا لامعألا
 زكارم ءاشنإو يداملا نوعلا ميدقتو يلاعلا ميلعتلاو ىضرملا ةجلاعم لفم
 .ةبقاع ح دفأو ةروطخ دا رمألا لعجي امم كلذ وحنو ؛ةيعامتجالا ةمدخلا

 03 لا ةحلدنالاو ةوعجلا"برح نعاوتك هك نق نالا مهن
 هثارثو هلاجرو هخيراتو هجهنم يف مالسإلل بيرختلاو هيوشتلا برح
 ورك بيبلانتالاو لئاسولا اورككياو اورزاتو اوقلاعو بنارقو هتغلو

 و م4/717 7/0١44 ةريزجلا ةديرج ههجاون فيكف «فاعز مس يبيلصلا ريشبتلا ,شاط رداقلا دبع .د( 0 ١
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 نم مهيلع اونشو مهئايزأو مهقالخأو مهراكفأو مهبولق يف نيملسملا

 . ةريصب ىذ لك ىلع هرمأ ىفخي الام تاراغلا

 [ريصنتلا ] نم ةليوط ةدم اوضق نأ دعب مهنأ نورصنملا كردأ دقل

 كلذ اسوملم احاف ودركسب نأ اوعيطتسي مل هجولا حلاكلا فئكملا

 اوؤدبف ,مهتمواقمو نيملسملا ةيساسح ريثُي ريصنتلا نم عوّتلا اذه ّنآل

 ؛ريغلا ىلع ريثأتلا ةيفيك حضوت يتلا ةيسفنلا تاساردلا نم نوديفتسي

 ةيبطلاو ةيميلعتلا تاسسؤملا ىلإ نوؤجلي اوذخاف «ةرشابم ريغ ةقيرطب

 (ةلبلبلاو كيكشتلاو عادخلاو ركملا اهنطابو ةمحرلا اهرهاظ ىتلا ةّينفلاو

 مهنأ ةيقيرفا يف ةملسملا بوعشلا لهأ اومهوي نأ نولواحي مهنإ

 ا ا ا

 تاب وشو ل مرو سر

 بيلاسأ نولجتري نولازي ال نيذلل ةربعو ءايقيرفأ ىف مالسإلا لبقتسم

 قدأ ىلع دمتعت ىتلا ةمظنملا ةزهجألا هذه ءازإ [ مالسإلال ةوعدلا ]

 غلبي طقف تناتستوربلا نيرصنملا شيج ددع نأ ةيناملألا ةيريصنتلا ةلجملا

 اهئاضعأ ددع غلبي ناجل مهدضعت ءرصنم فلأ

 0م

 ا نيذلا [ةاروتلا] يعزوم نم لاجرلاو ءاسنلا ددع غلبيو

 6 مدن عر 0.ط., '1طع مادصاتمع 01 كس كاتممسلاإ/ أم ةظتعمم 4ك ؟ممآك. [آمدصلمم 48. 200
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 دهاعملا ددعو فلأ 47,9717 ظعاوملاو ريصنتلا يف نوكرتشي

 ةيريصنتلا تايعمجلا تصصخ دقو .دهعم فلأ ١5,748١ ةيسيئكلا
 ةيلكو ةعماج ةئامسمخ نم رثكأ نيرصنملاو [ريصنتلا ] ةطلس تحن

 مههيجوت يف نورشبملا مهيلع فرشي نيذلا ددع نإو ,دهعمو
 بسح ه,5١,.٠6.٠94 نم رثكأ نيملسملا ءانبأ نم مهميلعتو
 . 2"”ةصاخلا مهريراقتو يمسرلا مهئاصحإ

 توهاللا ميلعتل ةينيد ةسردم 4/9 نيرصنملا ىدل حبصأو

 ١554 ىلع نميهت يهو «نيرصنملاو نيملعملا جيرختو «ينارصنلا
 نع ادع «ةيئادتبا ةسردم ىلع نميهت امك «ةيوناث ةسردم

 نإ لب هطقف اذه سيلو ءلافطأ ةضور ١١١7 نوريدي مهنأ
 ىفشتسم 0 تاونس ةعضب يف تماقأ ةيريصنتلا تايلاسرالا

 ناجم اب ةيودألا عيزوتل ةيلديص 14 تسسأو ءاسنلاو لاجرلل
 . 2")طقف نيملسملل اهعم ليجانألاو نابلصلا عيزوتو

 تاطريسلل ةيعيش 88و ايبط اسلجم 111 تايلاشرإلاةةهلو
 مصلل اهلثمو صربلل أجلم 0١و تاميتيلاو ماتيالل ًاجلم ؟0و
 هو تاردخلا ىنمدمل ًافصوتسم ١١و نايمعلل ةسردم ١١هو مكبلا

 ششعي رهاظلا يف ةيناسنإلا عيراشملا هذه نماكم يفو لمارألل أجلم

 . ضيبيو خرفيو ريصنتلا

 «ءاربخ الو ءابطأ الو [نورشبم ] الو [ةاعد ] مالسإلل سيلو

 لمطصمأممب ؟1.11.: '1طع همعمتمع 01 م1122 .0 1911. 2532

 ]1151م 01 ه0م1ههدتكدغلمم ه2 ةلملعو, 1180618 18121.258 : باتك يفهسفن فلؤملا(؟)
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 اريدق هب ىفكو اريصن هب ىفكو 2١ 'لجو زع هللا الإ مالسإلل سيل
 هر هر مس لاو مههاوفأب هلا وم اوف دوري
 . [فصلا ] 4 2 َنوُرفاَكْلا

 مهمعدت يتلا ةيبرغلا تاموكحلاو [ نيرصنملا] نأ حضاولا نم

 تناك دقو «مات نماضتو قسانت يفو «بنج ىلإ ابنج نولمعي اوناك

 دادتمال نيضراعملا رثكأ نم ايناطيرب اهتمدقم يفو ةيبروألا لودلا

 م1١ ه5914١ ماع رخاوأ ىفف . 2 '”ةيقيرفا ىلإ يمالسإلا ذوفنلا

 ةيقيرفإلا دالبلا ىلع ةلماكلا ةيبروألا ةنميهلا لبق ركبم تقو يفو

 تيار يرنه ىلإ ثعبو «رابجنز يف ماعلا ايناطيرب لصنق عرسأ

 لاجعتساب ندنلب (©.36.5) ةيريشبتلا ةسينكلا ةيعمجلا ماعلا ريتركسلا

 كلذ ةيمهأ هل حضوأو ءادنغوأ ىلإ نييبروألا نيرصنملا نم ةثعب لاسرإ

 :لوقي فاضأ مث ةيسايسلاو ةينيدلا ةيحانلا نم

 دارفأ نيب اهراشتنا ىلع لمعو « ةيحيسملا اسيتوم قنتعا اذإو )

 ذاقنإل ةريخألاو ةديحولا ةصرفلا اهنأ ودبت ةوطخلا هذه ّنِإف ؛هبعش

 ؛ءاجرلا لبس انيلع عطقي يذلا [ مالسإلا ] ذوفن نم ىطسولا ةيقيرفا

 (ةقطنملا نم [ نييرصملا ] داعبإ بجي هريغل نكي مل نإ «ببسلا اذهلو

 ىأ ) هنإف بونجلا ىصقأ ىلإ [ىرصملا] مكحلا قاطن نودرغ ّدم اذإو

 يلاعأ يأ ) انه ةيحيسملا اهتلباق ةبقع ربكأ كلذب حبصيس نودرغ
 نوكت نأ بجي كلذكو «ةّرح نوكت نأ بجي - ادنغوأ نإ «(لينلا

 )١( ةرهاقلا . ةيبرغلا ةيقيرفأب ةينادوسلا ةيمالسإلا لودلا خيرات - يكز نمحرلادبع ٠١111١
رهن ىلإ لاغنسلا نم يقيرفالا خيراتلا نم تاحفص - ميهاربا حاتفلا دبع دمحم (؟)

 ةرهاقلا ) .ابوج 

.) ١951١ 
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 نيملسملا فحز رارمتساب انحمس اذإ اتيمم أطخ بكترن انْنِإو «ةشبحلا
 . ""0نيتلودلا الك ىلع

 لايجأ دادعإو ةكشنت ىلا يمرت يريصنتلا لمعلا ةطخ تناكو
 ميلعتلاو ةفاقثلا قيرط نع «ىبروألا رامعتسالا ميقو ميهافم بطقتست
 تامدقم ىه ةيريصنتلا تايلاسرإلا تناك يلاتلابو «ةينارصنلاو
 ىبروألا ذوفنلل تضرعت يتلا لودلا يف هل ةدهمملا هعباوطو رامعتسالا

 5 يريصنتلا وزغلا ةيلمع تأدب رشع عساتلا نرقلا لئاوأ ذنم
 دق ىرامعتسالا ذوفنلاف «ةيرامعتسالا ةرطيسلا قيقحتل ةلماع ةزهجأ

 «ةيبنجإلا تازايتمالا اهّمهأو «قيرطلا اهل رّسي ام لماوعلا نم اهل دهم
 ىلع ةيبنجألا لوّدلا ةرطيسو «لصانقلا ذوفنو ؛ميلعتلا راكتحاو
 7 ة2يحا ةيكانلا زئاوذلا

 اهسرامب ناك يتلا لاصتالاو ةيسايسلا لامعألا جذام نمو
 عساتلا نرقلا نم ةريخألا تاونسلا يف ةدنغوأ يف نويبروالا نورصنملا

 .ةدنغوأو ةيقيرفإ قرش يف رامعتسالا تايلمع ءانثأ رشع

 نم نيرشعلاو سماخلا خيراتب اشاب نيمأ ىلإ ياكام رشبملا ةلاسر *
 : اهيف لوقي يتلاو « م885١ ماع سطسغأ

 زوفلل حيحصلا هاجتالا يف ةّيوق ةبرض هيجوتل تقولا ناح نآلاو)
 ةكرش لاجر دحأ نوسكاج ج.ف دصقي» مهنأل كلذ ,ةدنغوأب

 اجناوم اونواع (هتبحص يف نمو ةيلايربمالا ةيناطيربلا ةيقيرفإ قرش

 0.81.5. ةرعطتا عور كلتا أم صن عطب 12 آ0عععدط أت 7 200
 5هعطقإرتمدم, 18.1ذامسص ذص آنعدملد: 1هلعت5 هسا 152لع 10هاينع5 ةصل ظق- (5)

 اةطاتمطمعماأ 0 آك1هصن ام ظانعفملد 1180017
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 نيدتسف شرعلا ىلإ اجناوم اوداعأو «برعلا نم هعم نمو اميرك طاقسإل
 قطانملا لك ىلإ قيرطلا حاتفم البقسم نوكلمتيسو «ضرألا لك مهل

 نأ ىشخأ ىنكلو ءايروتكيف ةريحب نم برغلا ىلإ عقت يتلا ةرواجملا

 نيذلا نيلامحلا مدختست ةيقيرفإ قرش ةكرش نأل اذه ذيفنت نكمبال

 ردقب الإ مهب قوثولا نكمي ال ءالؤهو ءاهل ًادونج رابجنز نم نورجأتسي

 . ' "(دودحم ليلق

 نيعب بقرت ابروأ هيف تناك يذلا تقولا يف يعيبطلا نم ناكو
 تايعمج لبقت نأ «ةيقيرفإ يف يرصملا ذوفنلا لغوت رذحلاو ةريغلا

 يف ةينارصن ةيلاسرإ سيسأت لجأ نم «عربتلا ىلع ارتلجنأ يف ريشبتلا
 ةكرعم يف مساحو ديدج لصف كلذب أدبيو . 2" 'غلاب سامحب ادنغوأ
 هذه راوأ لازي الو .ادنغوأ يف نيملسملاو مالسإلا دض ةئفاكتم ريغ

 0 اسوم لا ةيمم ةيينفلا هقرتلل

 ةيلاسرإلا سيئر [ليدرول نوميس ] سقلل ةلاسر نمو

 ةيقيرفإ قرش ةكرش ليمع نوسكاج ىلإ «هدنجوب » يف ةيكيلوثاكلا

 نرهين] 8/1. طصصتم اناهععق, طنا, ان عقصلم 1هايطتقلر 701.25, 810: 1 (1961) ءةطاتتإل ١١(

 10 تالعانكأ 11. (1876): 2. 10.

 - 0. 84, 1472 [قمعتمال 01 آنعانأ. (00طمعا !همع ©عمعتمل
 0.8. كامرع, 0طلعأ ه1 طع خصصتاإلا آجعععتطعات 16, 1874, 22. 13-12 :كلذكو
 - [.0.633,6121, ظدمتصع 10 0ةصك أ! !ع. لوصتسقتإل 14, 1884. 1عمطخمم 3. ل. طل

 مهقطقت 1ع [؟عطعالمم هغ طع طظوانمأمتثقب آ.مدلمد 1891, 2. 83 -4
 - ]دنرءطقمت ةععطلت عم الام عونع ام 0دطممع (مزتل هنع) آحعععرصطعت 14, 0

 ةيعمجلا تالوادم اضيارظنا .ازناين ايروتككف ىلإ هتلحر نع يلناتس مسه لئاسر : 181075 ربمفون ١5 فارغلت ىليدلا *

 *1١5. 185 تاحفص ( ٠١ )١40/5 مقر دلجملا .ةيكلملا ةيفارغجلا

 ةلعالمم, لح. 8لوؤعومم اطع دن0لقصعدع اص آت عقصلم لوانكفصمأ هآ طع 8001 ثلك ىر
 لعوسص 50عاعأإلا ,01 17, (1907-08) 2. 5.

 5./0.1. ةرعطلاعم 0 3ةقك, 06. 15.2 خةعطع م طع ةلئئعمم 5ععاءامتإلا ظاعقملقم (»*د
 1آ2عمعمد اع 12, 2
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 مكل فرتعن نأ ةيكيلوثاكلا تايلاسرإلا لاجر نحن انرسيل هْنِإو

 تحجي ول «ةيامح نم دالبلا هذه ىيحيسملو انل هنومدقتس امل ركشلاب

 . 2'”دالبلا نم نيملسملا درط يف

 يف مالسإلا دض اهطاشن يريصنتلا وزغلا ةزهجأ لصاوت امنيبو

 يف وكسوم يف يعويشلا بزحلا ةفيحص (ادفاربلا) علطت ايسآو ايقيرفأ

 :ربخلا اذهب ١555 رياربف ه ىف رداصلا اهددع

 لكشي ذإ ( ةيداحلإلا ةيبرتلا ) هعوضوم ىسور رمتؤم نآلا دعني ]
 ديدجتلا ) رمتؤملا اذه ثاحبأ نيب نمو [ ةريزغ ةيددع ةرثك نوملسملا

 .ايقيرفأ اصوصخو ىيتيفوسلا داحتالا جراخ يمالسإلا دملا صيلقتل

 كمال ةففف عب ناش( اها قاوم حالا هاوكذشتو

 اهعيزوت مت ىتلا ةيبرعلا بتكلاب ىألملا دورطلا فالآ لسرأف ايريجينل

 ل فمع

 ةفاك ىف ةيبرغلا ةيريصنتلا تاثعبلا تلغلغت اذه بناج ىلإو

 [كطقت(مانم ©عمخغمل ختعطلا ع5, ©هنصتسصا 3,14 7 00
 كة عمعملا 01 آتلصمم 81[عالت آهاتل, لانازل 0, 0.

 0. 6848 مكتعوأم 7810.2 (1893), 5 عمور ط1. 4 1/1 ءاط أم ثالعانكأب 0من

 اان عمت 10 عت
 ملسصتصت لا: هغ01, لع. ثلا 00ج مومل, 2.

 8.0.2, 462, كزعط. 1هطصحأمم 0م اطع /[ةئوانعدد5 01 [ه2750030عر لانأا 1901

 )١( ددع :ةسماخلا ةنسلا عمتجما ١١« طابش ١97 ددع ةرشاعلا ةنسلا مالسإلا ةراضحو 9 - 1٠١.
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 «تافصوتسملاو ةناضحلا رودو سرادملا ديشت دالبلا هذه ءاحنأ

 ةئيه «ةيلودلا ةلوفطلا ةثاغإ ةئيه ) ةفلتخما تائيهلا نآلا اهدناسُنو

 ءاملعلاو تاعماجلاو (« خلا. . . ءرلفكورو «دليفات » ةئيهو ةيملاعلا ةحصلا

 [جربندا] رمتؤم دقعنا «ىريصنتلا لمعلا ريس ميظنتلو ؟'”ءابطألاو
 نم رفوألا ظحلا ةيمالسإلا لئاسملل ناكو ١1٠١١ ةنس يف دقع يذلا

 رمأ يف ثحبلل اتغرفت ناتنجل هنع تقئثبنأ دقو ,هئاضعأ تالوادم

 تادلجم ةعست يف رمتؤملا اذه لامعأ ترشن دقو «نيملسملاو مالسإلا

 ملاعلا ىلع ةراغلا هباتك يف [ بيطخلا نيدلا بحم ] ذاتسألا ركذو

 ةيناملأ ةدحاو رمتؤملا اذه نع تالجم ثالث ىلع رثع هنأ ( يمالسإلا

 ةيقرشلا ريشبتلا ةيعمج اهردصت يتلا يحيسملا قرشلا ةلجم : يهو

 ةثلاثلاو «ةفورعملا يمالسإلا ملاعلا ةلجم يهو «ةيزيلجنإ ةيناثلاو «ةيناملآلا

 اهردصت يتلا ةيتناتستربلا ريشبتلا تايلاسرإ ةلجم يهو «ةيرسيوس

 ْ 0 اراب مينا امل يح
 رتسملا ملقب الاقم [ ةيزيلجنالا يمالسإلا ملاعلا ةلجم ] ترشن دقو

 * هيف لاق يمالسإلا ملاعلا ناونع ثحت نؤليبظو

 مالسإلا مدقت ةعرس ببسب ًاجرح راص ايقيرفأ يف فقوملا نا)

 بونجلا ىلإ لحاوسلا يف يتلا هلقاعمو ءلامشلا يف عساولا هزكرم نم

 .ةقباسلا مهتاريدقت يف اوؤطخأ دق اوناك نورشبملاو ؛ ؛يقيرفألا برغلاو

 نم ةيلاخ اهنوبسحي اوناك يتلا دالبلا ضعب نأ دعب اميف مهل نّيبت هنأل

 1917 ناريزح ١ا/ «هم ددع :ةيتيوكلا غالبلا ةلجم )١(
 : كلذكو ”ه -. 7568 ص ءردصملا سفن رظناو . 55 ص ءمالسإلا راشتنا : نسح ميهاربا نسح (؟)

 *(يركتسلا زيذت دمحم قيلعتو ةيجرت ددع «ةيناثلا ةنسلا ؛ باهشلا *



 ىف لوخدلا ةبهأ ىلع اهنأ امإو ةيمالسإ آمإ : يه «ةفورعملا نايدألا
 ٠ ْ . مالسإلا

 لتتم نإ رزقي نا الإ < قوش ام ءوبط فاح را كدا
 دالبلا يف ىتح ةرسحلاو فسألا ىلإ وعدي ًاّيعامتجا املأ نوساقي ايقيرفأ

 اهيف نيملسملا ةبسن ثيح اينازنت لثم ةملسم ةيرثكا اهيف شيعت يتلا
 فئاظولا مظعمو «نويلم ٠١ه, ؛ غلابلا اهناكس ددع نم ةئملاب ٠"

 رقفو لهج يف مهف نوملسملا امأ ,نويحيسملا اهلغشي ةيموكحلا

 ىلع تبأد ذإ «ةقباسلا ةيرامعتسالا ةسايسلا ةجيتن كلذو

 ةيريصنت سرادم يف ميلعتلا لعجو ةيحيسملا رشنو مالسإلا ةبراحم
 . 2'!ةلهج اوُلظف نوملسملا اهبتجت

 نيييلصلاو: نيقرشكيلاو نيرضتملا تاعامج تصقخت دقلو
 عيجشتلاو «نيملسملا نيب ةيبهذملا تافالخلا ران ءاكذإ يف نيينويهصلاو

 رورب تبخ نأ دعب نتفلا نارين ةداعإو «نيفلتخما نيب ةوهلا عيسوت ىلع
 تاسارد نم نوقرشتسملاو نورصنملا هب ماق ام قيرط نع كلذو «نمزلا
 يف ةصصختم او مهيلإ ةبوسنملا فراعملا رئاود يف هولجس امو ثوحبو
 اودكأ تارمتؤم نم هدقعب اوماق ام قيرط نعو «نيملسملاو مالسإلا

 هيوشت مهدّمعت : وه ثلاث قيرط نعو ةروطخلا يف ةياغ تاررقم اهيف
 ةيوبنلا ةنسلاو نآرقلاو مالسإلا ىلع مهمجهتو يمالسإلا ركفلا

 عمل عاتم, 1'. : [؟امس همم لون هدقل 2401 عوطعتتا اد الأ/ ءوأ رم (10(

 1١955١. ندنل - ةيقيرفالا تاساردلا رمتؤم ثوحب نم



 خيراتللو ةيمالسإلا ةراضحلل مههيوشتو هلع لوسرلا صخشو

 , "0ك ىمالسإلا ثارثتللو ىمالسإلا

 مطقلاو (ةيشايسلا مظنلا ةعانشإ وتع[ عبار قرط ] ننعو

 ءاضقلا دصقب ةيمالسإلا بوعشلا نيب ةيبرغلا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا

 نوملسملا لزعنيل داصتقالاو عامتجالاو ةسايسلل ةيمالسإلا مظْنلا ىلع
 ٌ نعل ١)5(

 .  اماظنو ةكرحو اجهنم مهنيد نع

 كلذ ىلع بترتي امو ةيندملاو رضحتلاو مّدقتلا ةلجعب اهب نيكسمتملاو

 ةيمالسإلا مهميقو مهنيدو مهتراضح نم نيملسملا ضعب روفن نم
 25١ نى

 ا

 «نيلمسملاو برعلا رطخ ريوصت ىف ةديدش ةيقيرفإ ىف ةياعدلا نإ

 0 لا طخ نم هادا ترغلا ووك كنلا» فنا (35

 ةيرشبلا ةرزجملا كلت برعلا دض ةياعدلا زيكرت ةجيتن نم ناكو

 1 مرعلا نس عر

 نواعتلاب ايلاطيإ يف ةيرامعتسالا رئاودلا ْنِإ : لوقأ ةبسانملا هذهبو

 «ةثيبخلا يناعملا هذه لمحي ايئامنيس املف تأشنأ ةينويهصلا رئاودلا عم

 ءروصلا عشباب نيملسملا برعلا دنع ءاقرألا ملاظمو قرلا روّصيو

 . اهثبخأ و

 طمعطعم, 5ذ.ل.: '1طع 8كدطقستتص همم طسصتسهأعد هأ ]1 ععرتم. امدلملم 0 2(

 ©انصاطعت, ل.: [مذ1لع ثقتعو. 810 الوزاع, 5. 0

 0 هانثالإل, ى.: آ.' [؟امس لفصتو 1*ةتوسع 0ءءعالعداملع ءوصعهتمع طوتتو 1952. در

 طحتعم, 51: طع خعوط ةصل طع ملت عدسمر آم20025 1 (:)
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 نم نييقيرفألا ريفنتو «نيملسملاو برعلا ةعمس هيوشتل اذه لكو

 بولق ىلإ هقيرط قشي ذخأ يذلا ( مالسإلا) ميظعلا نيدلا اذه

 ,رداغلا رامعتسالا فادهأ نم ًاقده ملسملا يبرعلا نادوسلا ناكو
 .نيرصنملل اعترم ناكو

 نولحي دلب لك ىف هب نورصنملا موقي يذلا ىقيقحلا رودلا ناكو

 سانلا داعبإو «دئاقعلا يف كيكشتلاو ؛قالخألا يف داسفإلا وه «هيف

 . © ”نيدلا نوبراحي نيدلا مساب مهف سانلا بر نع

 اهبجومب لمعت يتلا ةيرادإلا حئاوللا نأ نم مغرلا ىلعو
 مهسرمت نأ الإ ءيسايس لمعب مهل حمست ال بونجلا يف تايلاسرإلا

 مارتحاب اروعش مهفلخت مكحب نيئطاومل بسكأ دق «ءامعزلا ءانبأ

 لعج امث «ضيبألا لجرلل يلاهألا مارتحا نيرصنملا بسكاو «سفنلا

 هيجوت يف لقألا ىلعو «نوناقلا مهل اهحنمي مل هبستكم اقوقح مهل
 «لامشلا ىف ىبرعلاو ىمالسإلا رايتلل يدصتلل ةئدتبملا ةديدجلا ةدايقلا
 عباط ىذ َلقتسم يموق نايك ليكشتو ةيسايس قوقحب ةبلاطملاو
 ةديرج هترشن يذلا قيقحتلا يف ءاجو. 2 'نيرصنملا نم ةلقل يحيسم

 ةرداصلا «ه8,ه١7,7ه اهدادعأ ىف «ةينادوسلا (ىمالسإلا قاثيملا

 ىلإ رظنن اننإ) :نادوسلا بونج ةلكشم نع م955١ ماع ويلوي ىف

 ]كيت 2مع ]. هصل اعياد. 28 الاقإل, 1969, 2.5.0.50. 37] 400265, 7 210
 015, ا/0ه1. 65. 1970. 26. ا/01. 2673637, 210 4, لو, 1959, 2. 1127 5١(



 راقب نوشوجاعلا ناسا لم ةعوتحتم طاشتاا ارك رم ايقعاب ودل

 طساوأ ةلود اوئشني نأ نوديري نيذلا دض ةيهاركلاو دقحلا روذب

 تيتوأ ام لكب ةسيئكلا اهل لمعت تناك يتلاو ءاهؤاشنا عمزملا ايقيرفأ

 فارطأ ىف رشتنملا ريبكلا ىمالسإلا بعشلا لزعت ىتح «ةوق نم

 ءاهلامش ىصقأ ىتح ةجرد ١٠١ ضرع طخ لامش ىفو «ةراقلا

 هجوملا يريصنتلا اهطاشن هنم ريدت ريبك زكرم دوجو اهل ىنستي كلذبو

 . 2 ”ايقيرفأ ءازجأ ةيقبل

 ةرادإ وحن ةّصاخ ةسايس جهتنت ةيزيلجنالا ةموكحلا تناك دقو

 اهب موقت نأ ًاضورفم ناك ىتلا تايلوؤسملاو ءابعألا نم ريثكب مايقلاب
 . ةيعامتجالا تامدخلاو ميلعتلاك هموكحلا

 «يرابلاو اكندلا لئابق نيب اليوط نيرصنملا دوجو رمتسي ملو

 . 9'2قيقرلا راجت نم هّنأ مهداقتعال ضيبأ لك يف ةقثلا يلاهألا دقفو

 رصم ىلإ نادوسلا نم اوبرهو اوبحسنا نيذّلا نورصنملا نوك دقو

 . ىفنملا ىف نادوسلا ةيلاسرا اهيلع اوقلطا ةيلاسرإ

 فقسألا هفلخ مث ءوراجوس فقسألا فارشإ تحت تناكو

 1ع 8لعووعم عع 701.غ111.1310. 10, 38109. 1974, خ (نةنطمالع 1١١(

 1211 ععام1 01 ظدكأ ةنتل 17 عوأ 6و, 1961, 2. 226 - 5.

 ل. [آجعصموال, 1/1551 مم هد اطع !لذلعب, ظ. 25١

 1116. 53112110168, 1933. 7/115510105 10, ( ندنلب ةدعاسملا نيررحتملا تاثعب ةيعمج ) لح مت امدنع

 5001عأإل نأ 7231

 ىلإ هينج 8,705 اهديصر لوح ءايقيرفا لحاس ىلإ اوديعا نيذلا نيررحتملا جونزلا نيب اهتمهم ءاهننا دعب
 ةيكيرمالا ةيلاسرالا ىلا هتدايز دعب غلبملا ليوحتب هرودب ماق يذلا ةيكيرمالا ةيخيشملا ةسيئكلا سلجم

 . قباسلا ردصلا عجار - نادوسلا ف اهطاشن هب رشابتل رصمب
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 دروللا عم ضوافتلا ءبع هيلع عقو ىذلا .. . [8006:01.. .وجيفور

 يتلا اهكالمأ نع ةيكيلوثاكلا ةيلاسرإلا ضيوعت يف رنشتكو رمورك
 . 2" ”راصنألا اهبرخ

 لايناد ) بألا ىلإ نادوسلا يف يريصنتلا لمعلا ةدوع عجرتو

 . ""!اكندلا نيب سدقملا بيلصلا زكرمب لمع نا قبس يذلا ( ينوبمك
 يريصنتلا لمعلا ةلوازمل ( ينوبمك ) اهعضو يتلا ةطخخلا تناكو

 ,ةبونلا لابج ةقطنم ىلع ًالوأ زيكرتلاب ىضقت ةيبونجلا لئابقلا نيب
 . 22ةيبونجلا تايريدملا ىلإ ايجيردت لمعلا لقني مث «نافدرك ةيريدمب

 قيرط يف اكاوشأو ءادأك ةبقع ةيحيسملا تايلاسرإلا تفقوو

 ام لكب لمعت تذخأو «بونجلا يف ينطولا يعولاو يمالسإلا يعولا
 فلتخي عباطب ةيبونجلا تايريدملاب تاعمتجما عبط ىلع ةوق نم تيتوأ
 صئاصخ ىلع كانه بعشلا ىبرتو «ىرخألا رطقلا ءازجأ عباط نع

 يف ةدئاسلا ىرخألا صئاصخلاو بسانتت ال ةيفاقثو ةيراضح

 ءاهمدقت لقرعي ًاقيرط اهل مسرتو ينادوسلا رطقلا ةيقب تاعمتجم
 «دالبلا ءانبأ ليق نم ةموسرملا ىرخألا قرطلاو يقتلي ال ثيحب
 لاح رامعتسالا نكلو «ءاوسلا ىلع دالبلا عيمج مدقتل ةعوضوملاو

 زيمتت نأ قطانملا هذهل دارأو «ةيبونجلا قطانملا ىلإ اهلوصو نودو اهنود

 بيردتل هرهاقلاو انوريف يف نيدهعم ءاشنا - مزاللا لاملا عمجو ابروا يف هفاوط دعب - ينوبمك عاطتسا )١(
 51/12, 7701. نادوسلا يف لمعلل اينيدو ايحص مهليهاتو نيسنجلا نم جونزلا نم نيزوعملاو ىضرملا
.17 ,1946 ,2211 

 ديقم ١59٠١ ناضمر ؟ خيراتب '“ ةرم نادوسلا لئابق مومع ىلإ ةينسلا ةيعملا نم 5 داصلا ةبتاكملا ةروص (؟)
 . ١ ص يبرع ةيعم -- ١81/1 هرمث رتفدب
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 : ىهو لئاسولا لكب اهيلع اهلمح ىعسو «ةيتآلا صئاصخلاب
 .ةيحيسملاب نيدتلاو مالسإلا كرت ١-2

 ةغللاب ةباتكلاو ثدحتلا ىلع سانلا لمحو ةيبرعلا ةغّللا ةبراحم -5؟

 . ةيزيلكنإلا

 يف بعرلا ةيمنتو «بونجلا يف نيينطولا سوفن يف دقحلا عرز

 هقثلا مدعو مهتيهارك ىلع مهتيبرتو لامشلا ءانبأ نم مهبولق

 . مهيف
 لامشلا ناكس نع بونجلا ناكسل هزيمملا قراوفلا ميسجت 0-4

 ناكس مهناوخإ نع لصفنملا نايكلاب مهيف روعشلا ةمينتو

 . لامنقلا

 «نايكلا اذهل ةلصفنم ةيسايس ةيصخش نيوكتل ططخم عضو -ه

 .ةلود لخاد ةلود نوكي ىّتح

 ةموكحلا نم لك طاشن نأ ىلإ صلخن نأ اننكمب ةلمجلابو

 اقفتمو ركل ليكن انهدشلا ناك ةيزوضتلا تاعسللاو ةيرادعتمالا

 تائيهلا هذه ىلإ ةموكحلا تدنسا دقف ,دصقملاو ةليسولا يف هعم

 :تاناعألا يبلع تقدغاو ام ايمدتا وم عيبا لامعا ةيسستألا

 ءانتقاب اهل تحمسو «ةيمسا روجأب ةعساشلا يضارألا اهتعطقاو

 «ةيكلسأللا ةزهجألاو تاراطملا ءانبو «تارئاطلاو ةيلينلا'رخاوبلا

 ءاشنإو ةرطيسلا يف اهسفن ةموكحلا زكرم يزاوي ًاقومرم ًازكرم اهتطعأو

 اخ. دوصافص لعوب '[طع طتقأمرجت 01 هانت" 3/415510مك, الأ/ةهحبب طع 7/1عووعم ععت 0و

 001. 1933,م. 1
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 تائيهلا هذه وحن مههيجوتو «نينطاوملا ءالو زارحإلا عيراشملا

 ةمدخ نم تاططخلا هذهو فرصتلا اذهب اهنكم ىتح .ةيريصنتلا

 ..20قاؤوسلا ىف ةيبونجلا تايريذملاب

 ةسايسلا اهتنمضت ىتلا ءىدابملا تناك امهم هنإف ءرمألا ناك ايأو
 ةسيئكلا عم ميدقلا اهفلاحت نع اهيّلختو ةيناطيربلا ةرادإلل ةديدجلا

 ىنعي ال كلذ ناف , 7'2تايلاسرالا ضعب درطب اهتايلاسرإو «ةيحيسملا

 وا غارف يف هعضو متو نرق فصن ةبارق شاع ططخملا كلذ نال «برعلاو
 فلتخم نيد ام دح ىلا رشتنا نا دعب اما . ' 'ىفاقثلا غارفلا هبشي ام

 لامشلا نيب رخاو نيح نيب رجفنت تدذخا ثيح نورصنملا اهعضو

 ةنسب لالقتسالا ليبق ١ هه ماع ذنم تأدب «ةليوط ةرتفلو بونجلاو

 2 ةدحاو

 8. 81هكممب 1ع 115م9 هآ هانك 1/1551هصكر 1/طنملل, "1ع 1/1655 821 2000(
 لانصع, 1935, م. 10, 1ع 81ءووعدععت, كانك, 1935, 13.

 (5./51>.13.0.1/1.) (5.1.3/1) ليجنإلا راصنأ ةيلاسرإ اهدرط مت يتلا تايلاسرألا هذه نيب نمو )١(
 ثيح «نادوسلا بونجب لمعلا ةصرف زياس ةموكح امهل تحاتأ ناتللا (5.1.1/4.) ةيلخادلا نادوسلا ةيلاسراو
 ركارم ةسمخ. تاشنأ ةيناثلاو ؛ةيئاوتسالا ةيريدملاب ةرحلا ةقطنملا يف توشقنب ايريصنت اركرم ىلوألا تأشنأ
 ©1811 - لينلا ىلاش يفو 0 رود ىف ةشبحلل ةمخاتملا دودحلا ىلع لينلا يلاعأ ةيريدمب نيزكرم .رصنتلل
 70 :عجار ,كاجنبو طولمو مور يف اكندلا ةليبق نيب ةيريدملا لخاد ركارم ةثالثو 5111

 مممانقل هعممرتب زن دالصعك, 27 ثللق., 1940. 28.60. , 20: 24634, 201, 518-
 وازن  ن؛ وعطمماو, 710 5. 1944, ط,5.0., 20, 45985, 3

 1ةلتدم 1 «ءسصعما 04 ظفالمط ةامانكط 8/5515 محضعد اص ةطزوؤتصم طإل نههصطص- )5( 
 طع

 22 لايصع. 1937, 2,2.0. 80.371, 20939, 6
 مطتطعل حى 1و بز 5عععامسل, 16 7نصع, 1947, ظمكعت/46 -ك ا :كلذكو

 عفاف عصعما هأ مونز عزت 1هةعلك ا!اتككاومك, 21 0عأ., 1947 0 / 46 ه-[1 ط1“.
66-2 

 3لوضسوومل 10 © بكى. 8 10ج. 1947, 5ءط/46/خ -1 9. كلذكو
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 يريصنتلا لمعلا رشن يف رامعتسالا لئاسو صيخلت نكميو *
 : يتآلا يف ايقيرفأ يف

 ىعامتجالا مهداسفإ تارمث نم اونجي نأ ةازغلا ءادعالا عاطتسا

 ةملاظلا مهفادهأ نم 0 ًاردق هب اوققح ام «ةدحاولا ةيمالسإلا ةمألل

 : كلذ يف اومدختسا دقو «ةمثآلا

 اهتايوتسم فالتخا ىلع تايلكلاو دهاعملاو سرادملا *

 . اهتاصاصتخاو

 وأ ةصاخلا يفاقثلا هيجوتلا زكارم عيمجو تارضاحملا تاعاقو ةيدنالا

 . ةماعلا

 ةيضايرلا ةطشنألاو ةينفلاو ةيبدألاو ةيفاقثلاو ةيملعلا تايعمجلا *

 .اهوحنو

 .ةيرودلا تارشنلاو فحصلاو تالجملاو بتكلا

 ةيعمسلاو «ةيعاذالا ةيعمسلا ةصاخو «ةفلتخمتا مالعإلا لئاسو *

 . ةيرصبلا

 . ةيعامتجالاو ةيسايسلا تائيهلاو بازحالا +

 .اهتايوتسم فالتخا ىلع ةيحصلا زكارملا *

 .اهريغو ةيرادإلاو ةيعانصلاو ةيراجتلا تاسسؤملاو لماعملا *

 «ناسنإلا نم فعضلا نطاوم ىلع ضبقلا قيرط نع بعالتلا امأو

 هلئابحو هليحف «ةيسفنلا هعفاودو «هزئارغو .هتاوهشو هؤاوهأ يهو
 نصق داك اهم روض اناولاو ًالاكشا ترومدجميي ةارقلاو ةةرقك

 : ةيلاتلا ةيسيئرلا عاونألا ىلإ عجرت دقو

1 



 .اهليصحت قرط نيابتو ءاهفانصأ فالتخا ىلع لاومألا د

 .سجلا تاوهشب لصفي امو نهتنيزو ءاسنلا *

 .هبتارمو مكحلا لاكشأ عيمجو ناطلسلاو هاجلا

 . نوطبلا تاوهشب لصتي امو برشملاو لكأملا *

 . تانيز نم اهب لصتي امو ءرصبلاو عمسلا عتم *

 . ضرألا ءاجرأ يف لقنتلاو تاهزنلاو تالحرلاو تاحايسلا د

 . تايلسملاو تاكحضلاو ةعدلاو بعّللاو وهّللا *

 لب ءبسحف رشابملا ريصنتلا يف يبيلصلا ريشبتلا ةّمهم رصحت الو
 : اهنم ةديدع اروض ريشبفلل نإ

-١ 
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 وه اذه ةينارصنلا يف مهلاخدإو مالسإلا نم نيملسملا جارخإ
 دوهج ىلإ جاتحيو لانملا بعص ملح هنكلو «يبيلصلا ملحلا
 فرتعي ثيح ةجيتن ققحت ال دقو .,تاقشمو تايحضتو ةينضم

 نع مهفرص ىنعمب - نيملسملا ريصنت نأ نيرصنملا نم ريثكلا
 .الهس سيل - ةينارصنلاب مهعانقإو مالسإلا

 ةيدقع ةيوه الو نيد الب مهكرتو مالسإلا نم نيملسملا جارخإ
 ىلع اهرطخأو ةيريصنتلا روصلا ثبخأ يه ةروصلا هذهو
 ةيئاه ةعئاط لايجت عوشت نم هيلع« سرتي ا «ةملسملا تاعمتجا

 تاعارص يف شيعتو اهتايلوؤسم ىدؤت الو ءاهتابجاو كردت ال
 ىدل نآلا لصاح وه امك «ةيسايسو ةيركفو ةيعامتجاو ةيسفن
 ةيركفلا تارايتلا مهتوهتسا نمم «ةمألا بابش نم ريثك



 ىوس بابشلا ىلا مدقت ال يتلا ةيواخلا ةيسايسلا تاهاجتالاو

 ةيعامتجالا عاضوألا ىلع قئحلاو «تاراعشلاب ةديازملاو عايضلا

 . ةيوضوفلا تاكرحلاو سأيلا ىلا نوكرلاو

 ميني ةيركفلا ةليلبلا رشوان عيتديقع اوما كيكتت

 يف ىَقّلُخْلا لالحنالا رشنو ؛مهنامياو مهنيقي فاعضإ

 ةديقعلا وبذبذم مهو بابشلا ضعب أشني كلذبو «مهفوفص

 . يحورلا ءاوخلاو يركفلا روخلاب نوباصم .
 ةَلح يف مهزاربإو «نيملسملا سوفن يف نييبيلصلا ةروص نيسحت

 ىفضي امم «نيرخآلا بحو َقّلُخْلاو فطاعتلاو ةيناسنإلا نم ةيهب

 رومألا نم د ل اممو ءًاتاسحتساو ًالوبق مهلامعأ ىلع

 برغلا بحب هيمسن نأ نكمي ام - كش نود - اذه عيتتسيو

 ًاشنت انه نمو «يسأتلاو ءاذتحالل اجذومن هلعجو هب قّلعتلاو

 . 2'”ةكرحلا هذه حاتفم قلعتلاو بحلا ذإ بيرغتلا ةكرح

 لتحي نأ ىغبني ةيقيرفا يف مالسإلا راشتنا عوضوم نأ كش الو
 يف ةيمالسإلا بوعشلا خيراتو يقيرفإلا خيراتلا يف ًايسيئر اناكم

 ةراقلاب يبرعلا ملاعلا طابترا اهنيب نم ةديدع بابسال «,ثيدحلا رصعلا

 ةيقيرفإلا

 جامدنالا ةعرسو «ةيقيرفإلا بوعشلل ةددعتملا تاراضحلاب ةيمالسإلا

 برقأ ةيقيرفأو يبرعلا ملاعلا لعجي امث لفاحلا امهخيراتو اهبوعش نيب

 . مالسإلا ةيار تحت مهافتلاو نماضتلا ىلإ

 ةيبرعلا ةراضحلا جازتماو «خيراتلا نم ةفلتخم روصع يف ةيقي
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 ةرضحتلملا ريغ ةيجنزلا لئابقلا دمي نأ عيطتسي ملسملا يعادلاو

 كلذ بناج ىلإ عيطتسي لب «ناسنإلابو هللاب ةقلعتملا قئاقحلا نم ريثكب

 مهلوخت «ةيسايس ةيعامتجا ةدحو يف لوخدلاب ًاصيخرت مهحنمي نأ
 طيحملا نم دتمت يتلا ةيمالسإلا دالبلا يف ةدعاسملاو ةيامحلا قح

 . 2"”اقرش نيصلا روس ىلإ ابرغ يسلطألا
 اهلذبت يتلا ةطشنالا ىلإو «ةيسينكلا ناجّللا ريراقت ىلإ رظانلا نإ

 ةلود اهسأر ىلعو «ةيملاعلا ةينويهصلا اهتليمع اهنواعت رامعتسالا لود
 يف لودلا هذه.هلّذنت ام باجتغلا بجعلا هذخايل «ليئارسإ تاباضعلا

 .ءاورسلا ايقيرألا

 ةسينكلا لعجي ىطسولا ايقيرفأ ددهتي يذلا مالسإلا يقرت نإ

 ءادوسلا ةراقلا نوكت نأ ىغبني له : ىه ةماه ةلأسم ىف ركفت

 ا ْ ارضا ةيمالسإ

 ىلعو نيرصنملاو ءاهئالمعو ةينويهصلا ىلع انه ىربكلا ةماطلاو
 ةيبلاغ ةيقيرفا لودل تارايزلا نم ددعب ماق يذلا ناكيتافلا اباب مهسأر

 ذئدنعو «ةصلاخ ةيمالسإ ةميظعلا ةراقلا حبصت نأ يهو ءاهناكس

 راّبجلا يديلقتلا مصخلا اذه راصتنا نم مههوجو ٌدوستو مهبولق قرتحت
 .رصتتنملا مالسإلا وهو الأ

 ىلع ًامازل نوكي ايقيرفأ يف دعاصتت يتلا ريصنتلا تالمح ءازإو
 نم صّلختلا ءىدصتلاب ىنعا الو ةوق لكب اهل ىدصتلا نيملسملا

 يف مالسإلل ثدح امك ايماقتنا ءارجا كلذ نوكيل ةيحيسملا دوجو

 .دادغب ةعماج -بادآلا ةيلك ةلجم ( ةيليلحتو ةيدقن ةسارد » ادنغوأ يف مالسإلا خيرات رداصم :نوريغص .د )١(
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 رمأي الو كلذ ىلإ وعدي ال مالسإلا نأل ,نيرصنملا لبق نم بونجلا
 «مالسإلا لظ يف ةيبرعلا دالبلا يف تشاع دق ةيحيسملا نألو هب

 نأ ةمألا ةيرثكا مهو ءالؤهل رطخي ملو نيملسملا عم اهلهأ شاعو

 نم ةقيرطب هيلإ هوليمتسي وأ «مالسإلا ىلع نييحيسملا نم ادحأ اومغري
 . ءارغالاو ءاوغإلا ىلع ةيوطنملا قرطلا

 ةوعدلا رمي مامتهالا لوح اساس[ رودي «ىدصتلاب ةينغا امو
 ةيامح نيملسملا نحن انيلع ضرفت ةيمالسإلا ةعيرشلا ْنأل ةيمالسإلا

 ةمكحلاب هيلإ ةوعدلا هلهأ ىلع ضرفت امك «هيلع ءادتعالا نم انئيد

 يقب ام ةمايقلا موي ىلإ قاب هيف ةداوه ال ضرف كلذو هنسحلا ةظعوملاو

 ْ | :هللا بانك قي انو ملسم
 يف فذقي فاعز مّس ةيبيلصلا ةيريصنتلا ةمجهلا ناف اريخأو

 ,ىقّلخلا داسفلاو يدقعلا فارحنالاو رفكلا ةيمالسإلا انضرا

 ملاعلا ىوتسم ىلع ةسرشلا ةمجهلا هذه ةمواقمو «ةيركفلا ةلبلبلاو

 نكمي ةمكحم ةيجيتارتسا ةطخ قفو لإ متت نل هلك يمالسإلا

 : ىتآلا يف اهصيخلت

 يدصتلا ةرورض ىلع ةيمالسإلا لودلا يف تاموكحلا ثح

 نيب مهمومس ثفنب حامسلا مدعو اهروص ىتشب نيرصنملا تامجهل

 . يريصنت لمع يأب مايقلا هيلع تبثي نم لك درطو «نيملسملا
 سانلا دع ًالوبق اهل دجت نل «ةيداعم ةركف وأ ؛ةيزاغ ةجوم يأ ّنِإ #

 ىدل دجت امدنعو ءًايركفو اًّيحور ًاغارف مهسوفن يف ُفداصُت امدنع ّآلِإ

 [ يتاذلا نيصحتلا ] ةيمهأ يتأت اذه هو ًايدعصو ايركف امهيف اذلا

 اب ءمهتيعوتو «مهفيقثتو «مهتيبرتو مههيجوت نسحو «عمتجما دارفأل
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 هيلإ ةمادهلا تارايتلا دجت نلف ايتاذ ملسملا عمتجملا نصحتي امدنعو
 1 , 2١ ”ةليس

 ةوعدلا لئاسو ريوطت ىلإ اعيمج اوعسي نأ يعامتجالا هيجوتلاو

 تاريغت نم رصعلا اذه يف هشيعن ام عم قفاوتي امب اهبيلاسأو
 1 23 ل
 . 2 تاروطتو

 ةفاحص نم «هلئاسوو ىمالسإلا مالعإلا ريسمب مامتهالا ةدايز د“

 مهيعو يف دوهيلا نم نوبرتقي نورصنملاو «هريغو نويزفلتو ةعاذإو
 تائملا نوكلتمي مهف كلذلو ,مهتوعد لاجم يف لئاسولا هذه ةيمهأب

 ىلعو « ريصنتلا ضارغأ ةمدخل اهنوهجويو «تالجماو فحصلا نم

 0 ور دل دنقلا كلذ ةيجاوف ةسلتلا
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 122. مب ىشزل !لْفدعسلا
 ور

 آرنم ءازجأ تمر | رثْرَبلا ةيروطارببا

 ٍقرسغلا طسوألا ناروسلا

 هسا 1086 سي قيل
 "ا /هومهومووص ا!غ40 ممقالألا

 ردصأهل أىلع تراث ل ةئيرفلا ةيضيف لا تايرويرج ادورم

 1 فروألا ىرامعتسالا لعلغتلا
 ا

 هيج نحاس داع

 وس مس ل نم وص

 ءارحصلا بونج ايقيرفأ يف ةيمالسإلا دالبلل يبوروألا رامعتسالا ماحتقا تاراسم
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 يف هبيلاسأو يبرغلا رامعتسالا
 يف نيملسملاو مازس,إلا ةبراحم

 ءاردصلا بونج ايقيرفأ

 ةهج لكل ناكو «نيتهج نم ةيقيرفإلا ةراقلا مالسإلا لصو

 .ايقيرفأ برغو ايقيرفأ قرش : اهقمعو اهنيوكتو اهراسم امهنم

 ةريزج اب ةيقيرفآلا ءىناوملا لاصتا ىلإ عجرتف (ايقيرفأ قرش ) امأ

 يقيرفإ دلب يأ لبق ايبويثأ لخد دق مالسإلا نأب لوقلا نكميو «ةيبرعلا

 ثبلت ملو هّليَت ىبنلا دهع يف ىلوألا ةرجهلا قيرط نع كلذو ءرخآ
 ىلإ ترجاه يتلا لئابقلا يديأ ىلع ترشتتنا نأ ةيمالسإلا ةوعدلا

 يف ةيبلاغلا نيد وه مالسإلا حبصأ ىتح ءايبويثاو لاموصلاو ءايرترأ

 . قطانملا هذه

 قيرط نع اهيف مالسإلا رشتنا دقف (ايقيرفأ برغ) ةقطنم امأ

 «نادوسلا برغ قيرط نعو «مالسإلا تقنتعا يتلا ةيبرغملا ربربلا لئابق

 نمو «ايقيرفأ برغ ىلإ ةرفاسملا ةيراجتلا لفاوقلا طخ دجوي ثيح

 ىلإ دتماو «ةميدقلا اناغ ةكلممو لاغنسلا ىلإ مالسإلا رشتنا برغملا

 اهيف رشتنا ايقيرفأ برغ عيمجو ايريجين كلذكو «ةيلامشلا يموهاد

 ثبلي ملو «ةيفوصلا قرطلا لاجرو برغملا لهأ قيرط نع مالسإلا

 جحلل مادقألا ىلع مهلاحرت يف مالسإلل ةاعد اوحبصأ نأ نويريجينلا
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 نيرباع مث «هقرشف نادوسلا برغ ىلإ ايقيرفأ بلق نيقرتخم ءايونس
 . 2'ةراقلا طسو هقافآ مالسإلا عّسو ايقيرفأ برغ نمو «رمحألا رحبلا

 لاغتربلا هتأدب يذلا يرامعتسالا وزغلا ةلحرم كلذ دعب تلبقاو

 . ةيبروألا لودلا ىقاب امهتعبتو اينابسأو

 ةوقب ةّرم لوأ ''”ايقيرفأ عم لماعتي يبروألا رامعتسالا ادب

 ريغو «ىدملا ةليوط كراعم ربع اهراطقأ ىلع ىلوتساف «حالسلا

 ةلمحم ا هنفس لسريو ةميظعلا اهتاريخ نم بهني حارو «ىوقلا ةقفاكتم

 ىلإ ءاجاوفأ اجاوفأ ءبهذّلاو تارهوجملاو ساملاو ماخلا داوملاو لالغلاب

 مهلاسرإو «مهسفنأ نييقيرفألا قاقرتسا ىلإ اذه اودعت مهنإ لب ؛برغلا

 طظوسلا باهرا تنم «نيقااشل اديبع كاتم اولمحبل ءاكيرما ىلإ

 . عوجلاو

 ( م١١ ) يرجهلا عساتلا نرقلا لئاوأ يف أدب يذلا «مدقتملا ينابسألاو

 ثبلي مل يلاغتربلاو يسنرفلا رامعتسالا نأ ريغ ءسلدنألا طوقس دعب

 الا ود لاقرب ةوفنلا حتت
 ©2مع] ىقيرفالا سأرلا ةئيدم ىف ةيدنلوهلا ةنطوتسملا تناكو

 ىف ةيبروألا تالكتمملا ىلوأ ١5557 ماع ىف تفشنا ىتلا [[هاب»

 (*7, يبوروألا ناطيتسالا ضرغب ايقيرفأ

 رايدد ةنقرلا نونلا رهف هلا كالذكو ع1 ايقيرفا ةضيب ةلجنم ب قولت هلع هيحمو 15

 وحن اهتحاسم غلبت ىتلا ةيقيرفألا ةراقلا فصن وحن مالسإلا مظتني ٠١١:55. ص يبرعلا باتكلا

 اهناكس ددع غلبيو .ةيضرألا ةركلا ةحاسم سمخ يأ .عبرم م.ك (0..705850) ليم 530٠

 قفو نيملسملا نم )568557١6.00( يأ (/57) نم رثكا مهنم ١998 ةنس ةمسن نويلم 6

 . ال.8ل.520500021 العقت 50مل, 7015. 44212333 11341015 : باتك يف تدرو ىتلا تايئاصحالا

 . 8 ص ةيقيرفألا ةراقلا يف مالسإلا راشتنا :نسح ميهاربا نسح باتك نع :( يونسلا يسايسلا ) باتك (؟)

 . تهدأ, ل .خ., خذ ا717١هللع خععموو ملت عوم,) آمدل0ق, 1964) (؟)

 تروي, 1, ةصل ظاصصحتصعطقمت, آ0., ءلتأ مع-00ل1هدتمل ةثكتعوم 1520ع., (آ.م2008, 1970) ( ؛)
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 لبق نم ةرمعتسم اهمظعم يف ايقيرفأ تناك ١555 ماع ىتحو

 يأ «ةلقتسم ةرح اهمظعم يف ايقيرفأ تحبصأ تانيتسلا ةياهنبو ابروأ
 يقرش يبونجو ءارحصلا بونج لود لالقتسا نم فصنو دقع دعب
 اسلا نيتهجولا نم امدقت رثكألاو ءاهنم قرعألا ايسآ

 . '”ةيداصتقالاو

 تلصح دقف نيتكيرمالا راطقاو ةيويسآلا لودلا سكع ىلعو
 وغنوكلا ءانثتساب «ةريثك ءامد ةقارإ نود اهلالقتسا ىلع ايقيرفا لود

 ىف كلذو ءاهتدحو ةيامح لجأ نم ةدم ةيلهألا برحلا اهتداس نزلا
 ْ .؟””ايلولفتسا بلت ىلا ةدملا

 تعبت يتلا ةيملاعلا ةيسايسلا عاضوألا ةراقلا ىلع تسكعناو
 رهظو «ةراقلا ىلع سكعنا ةّيلودلا نيزاوملا رييغتف «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا

 نأ دعب ةصاخ قوقحلاب ةبلاطملا كولس عابتال اعجشم الماع نوكيل
 اسنرفو ايناطيربف «ةيناثلا ةجردلا لود ىلإ ىربكلا لودلا ضعب تلوحت

 تايالولا يف ناتلثمتملا ناتوقلا تزربو ةيناثلا ةجردلا لود نم اتحبصأ

 ىوقلا نيزاوم اذه بلقف ءاقباس ىتيفوسلا داحتالاو ةيكيرمألا ةدحتلملا

 . ةيقيرفألا ةراقلل يلخادلا عضولا ىلع كلذ راثآ تسكعناو ةيلودلا

 ةيداصتقالاو اهنم ةيسايسلا «ةيلخادلاو ةيملاعلا عاضوألل ناكو
 ناك ىملاعلا قاطنلا ىلعف «يقيرفألا لالقتسالا ةكرح ىلع اهراثآ
 ىلإ ملاعلا ماسقناو تانيتسلا ةيادب ذنم ترهظ يتلا ةيلودلا ةنزاوملل

 يف ةيلالقتسالا تاكرحلا ىلع امهرثأ «نيتيزاوتم نيتيسيئر نيتلتك

 0نالككملي 2, كب الا, 1ع [جهزنهل دمتامل هأ 8نعدملدب (1طع [!دعدعر, ة/لهانأمق., )١(.)1963
 0 ةكدقب 0.1. هصل انعم, ]., 2ععءورلك ه2 طع 8ا2ز1 812لأ1 ظنكتسع, ظوتك !,(؟)

 (103:ع5 5ة1ةقتتتر 1967).
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 «لالقتسالل ًالهاستو ًامعد ةنزاوملا هذهب اترثآ نيتوقلا نم ُلكف «ملاعلا
 لودلل ةّيلخادلا عاضوألا ىلع كلذ سكعنا نأ كلذ ةجيتن نم ناكو

 . هلالقتسا قيقحت يف ةنزاوملا هذه نم اهضعب دافتسا ىتح ةيقيرفألا

 «يلخادلا يموقلا يعولا روطت دقف يلخادلا قاطنلا ىلع اّمأو
 رفاق يك الا لأ ةنبارد نع ةديالجأ ةداقق لوختدو فاعلا رولقت ةقيفت
 ديدج ركفب مهدوزت تناك ىتلا «ةيقرشلا ةلتكلا دهاعم يف ةبلطلا

 ةركفلا تمعطت نأ كلذ ةجيتن نم ناكو «يروثلا لمعلل ةيجولويديأو
 تاكرحلا ضعب ىلع هعباط رهظ «يكارتشا ركفب ةيقيرفألا ةيموقلا

 ةثالث ىلع ةلحرملا هذه ىف ةبلاطملا تبصنا دقو «ةيقيرفألا ةيررحتلا

 ْ : ةيساسأ بلاطم

 . ىنطولا لالقتسالا *

 .يلخادلا اهانعمب ةدايسلا

 . ةيقيرفألا ةدحولا د

 ةيقيرقالا ةدحولا ةمظنم #:

 رمثؤم دقعنا م557١ ةنس سرام ”ه  ؟١< نم ةدملا يفو

 ربتعيو «ةثالثلا تامظنملا ىلإ ةمضنملا لودلا هترضحو [ابابأ سيدأ]

 دّكأ ذإ ةيقيرفألا ةدحولا تارشؤم نم اديدج ارشؤم ابابأ سيدأ رمتؤم

 لوألا فدهلا اهرابتعاب ةيقيرفألا ةدحولا ىلع رمتوملا اذه يف نوعمتجملا

 ةدحولا ةمظنم قاثيم ىلع عيقوتلا متو «رمتؤملا هيلإ ىعسي يذلا

 ,200 7 ةنيس نمزام قم نيرشعلاو سمانا يف ةيقيرفآلا

 )١( ص ضاير رهاز روتكدلل ةيقيرفأ رامعتسا رظنأ 1١5 - 1887 .



 اهمكح ضرفب ةلود مايق هنأب [رامعتسالا ] نوثحابلا فّرع دقو
 ىلع ءاهدودح جراخ ةيداصتقالاو ةيسايسلا اهترطيس وأ اهذوفنو

 رامعتسالا عفدنا دقو ءاهلهأ اضر ريغ ىلع ةيبنجأ ةلود وأ بعش

 «ةراجتلاو فاشكتسالاو دايترالا مساب ايقيرفأ ىلإ ابروأ نم اساسأ

 نويناطيربلا مهفلخ مث «ةيراجت تايروطاربمإ نويلاغتربلاو نابسألا ماقاف

 ةيملعلا فوشكلا تناكو «ناطيتسا تايروطاربمإ اوديشف نويسنرفلاو

 ةراجتلل قاوسألا ءاشناو «تاماخلا ىلا ةجاحلاو ةمخضلا رخاوبلا ءانبو

 يف هلمعو هترطيسو «رامعتسالا قاطن عّسوت يف ةماهلا لماوعلا نم
 هذوفنو هرامعتسا ةمادإل «ةدبعتسملا ممألا تاموقم ىلع ءاضقلا
 «ةيعيبطلا اهدراوم لالغتساو «تارمعتسملا تالصاح راكتحا رارمتساو

 يركسعلا رامعتسالا طبترا دقو .ةيجيتارتسالا عقاوملا ىلع ةرطيسلاو

 . 2'”يفاقثلاو يداصتقالاو يسايسلا رامعتسالاب

 بوص لك نم ةيقيرفا ىلع نويحيسملا نويبروالا قفدتو
 رمعتسملا نكلو «يقيرفألا نطاوملا مهب ءىجوفو اهقامعأ اومحتقاو
 «ةيحضت ةيأ نود ةسيرفلا هذه لاني نأ ديري ناك يحيسملا يبروألا

 ةراجتلا دصقي ءاج هنأب مهمهويو «نييقيرفآألا عدخي حار كلذلو
 ميلعتلاو ةحّصلاو ةراضحلا تالاجم يف يقيرفألا نطاوملا ةدعاسمو

 نسحاو «لوسعملا مالكلا اذهب يقيرفألا نطاوملا عدخو «داصتقالاو

 ىتح هعراصي همامأ فقو وأ , .لاوحألا نم ريك يف هقراس لابقتسا
 . 2"”يحيسملا يبروألا برغلا ةحلسأ هتمزه

 )١( ضاير رهاز روتك دلل ةيقيرفا رامعتسا رظنا ١84 - ص 175 .
 ١١ ( ص ةيقيرفألا ةيسايسلا ةيفارغجلا :ةلفر بيليف روتكد 48 .

 غ١4



 ام ىلإ يبروألا يحيسملا رمعتسملا دمع ةيقيرفأ قطانم ضعب يفو

 ناكم نم ةرجهلا ىلإ نييلصألا ناكسلا عفدف «ةدابإلا رامعتسا ىمسي

 نم الإ مهنم قبي ملو مههوجو ىلع اوماه ىتح مهدراطو «ناكم ىلإ

 لعجي ملو «هحلاصل ةجتنم ةلآ وأ ةلماع ادي يحيسملا رمعتسملا هجاتحي

 . ؟'”ةيداصتقا وأ لباد افراح ةّيأ ءالؤهل يحيسملا رمعتسملا

 «ةيقيرفأب يحيسملا يبروالا [رامعتسالا ] نع ةلوجلا هذه دعبو

 دو تاك ل1 دس يذلا راطإلا ني اهتسازادب لختدعل دوعب

 يه ةقطنملا هذه نإف ( ةيقيرفألا ءارحصلا بونج ةيمالسإلا لودلا)

 ارتلجنإو اسنرف ناطلس تحت تعقو قطانملا هذه «نآلا اهثحب انينعي يتلا

 دقف «ةقطنملا هذه يف ربكألا بيصنلا اسنرفل ناك امبرو ءايلاطيإو

 اينيغو ( يسنرفلا نادوسلا ) يلامو لاغنسلاو ايناتيروم اهل تعضخ

 ايريجين ىلع اهتوربج ايناطيربل ناكو «يسنرفلا لاموصلاو رجينلاو

 ايلاطيال ناكو «رابجنزو يناطيربلا لاموصلاو «لينلا يداو نادوسو

 ةدم اهذوفن دتما دقف لاغتربلا امأو «يلاطيإلا لاموصلا ىلع اهترطيس

 . 2" ”يبرغلا لحاسلا قطانم ضعبو يقرشلا لحاسلا رزج ىلإ ام

 ةيمالسإلا قطانملا داصتقا يحيسملا ىبروالا رامعتسالا لغتساو

 صاصتما ةيخان نمو ناكحالا هاجر «جاتنإلا ةيحان نم هحلاصل

 يبروألا رمعتسملا اهب عيبي ةيكالهتسا قاوسأ حتفو ةدئازلا يديلا

 حلاصل ناك تارمعتسملا داصتقا يف مت روطت لكف «ةيعانصلا هتاجتنم

 )١( ص - قباس عجرم - ةيقيرفا رامعتسا ضاير رهاز .د 4 ١ - صا ١18.

 )١(المرجع ص ا هسفن .١6 - ص ١1١.



 داصتقالا ارُمد دقف يلاغتربلاو يلاطيإلا رامعتسالا اّمأ يبروالا رمعتسملا
 نطاونملا ةرامت نيت هلو نسما هكو دقو ملف ءاماك تاريهتسللب
 6و

 نييبروالا ةلواحم وه كلذ نايدألاب لصتي رخآ بناج كانهو
 حتف لوألا هرصع ذنم مالسإلاف ؛مالسإلا هجو يف فوقولا نييحيسملا

 ةبسنلاب لعف امك اهب رشتناو ءاهرّرحو ةيبروألا تارمعتسملا نم ًاريثك
 سلدنألا حاتجاو ابروأ لصو مث «ةيقيرفإ يلامشو ةيروسو رصم ىلإ

 تماق اهتوفغ نم ابروأ تقافأ اًملف ءاسنرف ىلإ اهدودح ىطختو

 مث ةيقيرفإ هيلع تمحتقاو «ةيبروألا ةراقلا نع هتدرف «مالسإلا عراصت
 73 تاراقلا نع اهزيغ

 ةيحان نم اهرادم يف ةيقيرفإب ريسلا ةلواحن كلذك ابروأ تهجتاو
 ابروأ تلمعف «ةيبرعلا ريغ لاب تاذ تاغل ةيقيرفإ يف نكت ملف ةغّلا

 .مهتافاقثو ةقرافآلا ةنسلا نم اهوحم ىلع

 ةيقيرفإلا ةراقلا ىلإ تلخد دق [ ةيبرعلا ةغّللا] نأ فرعن نحنو

 مث «رابجنزو لاموصلاو ةشبحلا تاغل يف اهراثآ تكرتو «مالسإلا لبق

 «مالسإلا راشتنال ةيعيبط ةجيتن كلذو ايقيرفأ يف ةيبرعلا ةغّللا ترشتنا

 «ءاهقفلاو ءاملعلا يديآ ىلع تّدتماو هل دالبلا بوعش قانتعاو
 ءءارحصلا لامش ىربكلا راطقألا ةَّغّل عسوتلا فقوت دعب تحبصاو

 . ؟"”سائجالاو راطقالا يقاب تاغل ىلع حضاولا اهعباط تكرتو

 . 51١-517 ص ةيقيرفا ةروث : دجملا وبأ ىربص )١(
 .848- م27 ص - ١ ج - يمالسإلا خيراتلا ةعوسوم - يبلش دمحأ .د (؟)
 .56© صد 7 ص (ايقيرفا يف ةيبرعلا ةراضحلا 1) هباتك يف حادق ميعن ثحب عجر (7)
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 ظيفحتب اياوزلاو بيتاتكلاو تفشنأ يتلا [ دجاسملا] تماق دقو

 يف هّنأ ىلع نيخرؤملا بلغأ دكؤيو «ةباتكلاو ةءارقلا ملعتو «نآرقلا

 ايقيرفأ يف ةيبرعلا ةفاقثلا تلغلغت (م١٠) ىرجهلا عبارلا نرقلا

 لودلل ةّيمسرلا تالسارملا يف ةلمعتسملا ةغّللا تحبصأو (ةيبرغلا )

 ةراجتلا يف ةلمعتسملا َةْعّللا تناك اهّنأ ىلإ ةفاضإلاب ةيمالسإلا ةيقيرفإلا
 ةميدقلا ( ةناغ) ةمصاع يف برعلل ناكو «برعلا يديأب تناك يتلا

 هقفلاو ةغّللا ميلعتل ًةسردم دجسم لكب قحلا ءادجسم رشعانثا

 ءاحنأ ىَّتش يف نيودتلا َةَغُل ةيبرعلا ةَعّللا تحبصأ مث «يمالسإلا

 . ةيبرعلا نوث دحتي اوناك نييقيرفإلا نيطالسلا نإو «ةراقلا

 نقع منال قل يناقش فوادسو «ةيررغلا :كيتوت دقو

 ةيلحاوسلا :فولوولا عي دتالا ءاشولا زةيقيرفإلا :تاخللا نع دهذع

 يقب امو «( ايريترأو ءايبويثأ يف لكاندلاو ءرجينلا تاغلو ؛ةيلاموصلا
 ظافلألا ةصاخو «ةيبرعلا ظافلألا نم ريثكلا رامعتسا تاغّللا هذه نم

 يف برعلا راجتلا راشتنال ناكو «ةيمالسإلا مظنلاو عئارشلاب ةصاخلا

 ؛بيتاتكلاو تاولخلا ءاشنإ كلذكو «رثألا دعبأ ةيراجتلا قاوسألا

 تلخادت دقو «ةيبرعلا قورتخلا بكت تناك ثاعللا هله ظعمو

 نم ةيلحاوسلا تادرفم نم ةئاملا يف 70 نإ ىتح ةيلحاوسلاو ةيبرعلا

 ًاراشتتا ةّيلحملا تاغّللا رثكأ ةيلحاوسلا ةغّللاو «ةرشابم ةيبرعلا تاملكلا

 لمشتف ةيلحاوسلا ةغّللا ملكتت ىتّلا ةقطنملا دتمتو ءايقيرفأ قرش يف

 قطانملا ىتح لخادلا يف دتمتو اينيك يف ةيلحاسلا قطانملاو رابجنز

 ةيبرعلا ظافلألا اهيلإ تلخد دقو ءوغنوكلا ضوح نم ةيقرشلا
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 اينيك ) اقباس ةيناطيربلا ايقيرفأ قرش تارمعتسم يفو ءاهيف ترهصناو
 . ( ةّيبرع فورحب ةيلحاوسلا نوبتكي رابجنزو

 لامعتسا ىلإ لئابقلا هذه عفد ىلإ رامعتسالا دمع انه نمو
 تاجهّللا عيمجو «ةيبرعلا نم ًالدب مهتاباتك يف ةينيتاللا فورحلا

 ادنغوبو يكيجلبلا وغنوكلاو ايرجينو لاغنسلاو اناغ يف ةيقيرفإلا
 يف ةيبرعلاو ءروصعلا رم ىلع ةيبرعلا ةغّللاب تمعط دق رابجتزو اينيكو
 ظيفحت بيتاتك اهيف رشتنتو ةفاقثلاو نآرقلا ةغل يه قطانملا هذه عيمج

 ايريجين ءاحنأ يفو ءاسوهلا بعشو قراوطلا لئابق نيب رشتنتو نارقلا
 :ةيبرعلا ةغّللاب - اهّمجهل اهل يتلا - قراوطلا متهتو «داشت ةريحبو
 . ثيدحلاو نآرقلا اهلافطأ نومّلعي نيذلا اهؤاهقف اهعمو

 نم دتمت نمزلا نم ةليوط ةبقح يبرعلا دوجولا قرغتسا دقلو
 ةفاقثلا تحبصأ نأ ةجرد ىلإ ثيدحلا رصعلا ىلإ ىطسولا روصعلا
 ءاوس ؛يلاغنسلا ناسنإلل ىلقعلا نيوكتلا نم أزجتي ال نص يورد
 هذهل ارابتعاو ءهدعب وأ هلاصتا ءانثأ وأ برغلاب هلاصتا لبق رمألا قلعت
 ةفاقث ةسارد ةرورض ةلوؤسملا هيلاغنسلا تاهجلا تأر ةيخيراتلا ةقيقحلا
 وأ «برعلا اهنود يتلا ةيبرعلا تاطوطخلاب ةناعتسالاب دالبلا خيراتو
 . يبرعلا فرحلا ةطساوب ةيلحما تاغللاب وأ ةيبرعلاب نويقيرفإلا

 رظتنت ةروُمْطَم ةرمج يبروألا رامعتسالا ةدم لاوط ةيبرعلا تلظو

 . بهتلتو وكذتل دامرلا اهنع ضفني نم
 هسفن دهجف ,كلت اهتيلعاف ىلإ يبروألا رمعتسملا هبنت دقو

 اهلوادت نم عنمف ءايقيرفأ يف نّدكمت ذنم اهتكوش رسكو اهيلع زاهجإلل
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 رثا ىلع كلذو «ةيمسرلا تالسارملا يف اهلامعتسا مرحو «ةرادإلا يف

 نرقلا نم يناثلا فصنلا يف برديف يسنرفلا مكاحلا هذخّتا رارق

 صيلقت عم «ةعيرشلا ةةضق ىوس ةيبنجألا ةرادإلا قبُت ملو «يضاملا

 . مهتايحالص

 ليبس ىلع ةيسنرفلا ةرادإلا تططخ «ةيبرعلا ةغّللا ىلع ءاضقللو

 اهنم سفنتت نأ نكمي يّتلا ذفانملا عيمج دس يف صخلتت ًةسايس لاثملا

 حاقتفال نذإ بلطل مدقتي نم ّلك مامأ ليقرعلا لك ةعضاو «ةيبرعلا

 نأ ةصخرلا يبلاطل اهرفوت بولطملا طورشلا نوهأ نمو «ةيبرع ةسردم

 «لالتحالا ةرادإل مهئالو يف نويبروألا نورمعتسملا قثي نمم اونوكي

 . يقيقح ملسم يف رفوتي ال - كش ال - طرش وهو

 ةسردملا عيجشت ىلع يبرغلا رمعتسملا مدقأ ءرخآلا فرطلا نمو

 ىلع سانلا ماغرإو «رانلاو ديدحلا ةوقب اهتيامحو لاملاب اهدمب ةيسنرفلا

 هدعغل توتقعي يذلا كعلواب ةقيظولا نيو ءاهيف مهدالوأ لاخدإ

 ميلعتلا نأ نودقتعي لوقعلا ءافعض راص نأ ةيبرعلل هتقياضم تغلبو

 شيعلا يف ننفتلاو ةفاقثلاو مكحلا ىلإ ديحولا قيرطلا وه يسنرفلا

 .عيفرلا ىداصتقالا ىوتسملاو ةايحلا رارسأو ملاعلا ةفرعم يف عسوتلاو

 ركفلا هجاوي يذلا «يفاقثلا وزغلا تاططخم زربت انه نمو
 ؛ةصاخب مالسإلا ميهافمو « ةماعب نيدلا ميهافم رحدل يمالسإلا

 «ةيركفلاو ةيحورلا تاعمجتلاو ةيموقلا تادحولا مايق نود ةلوليحلاو

 ءاقبتساو ةيلبقلاو ةيميلقإلا لماوع زيزعتو « قزمتلا بابسأ داجيإو

 ىتلا ةقاطلا هرابتعاب صخأ هجو ىلع مالسإلا ةبراحمو .اهتاعارص
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 ةفاقثلاو ىمالسإلا ركفلل لوألا ءاعولاو «نآرقلا ةغل اهرابتعاب ةيبرعلا

 . ةيبرعلا

 ءايحإو ؛«ةيميلقإلاو ةيقرعلاو ةيموقلا تاعزنلا ءالعإ حالس ناكو
 ميدقلا يضاملا ىلع ءافكنالاو ةيرصنعلا حور ءاكذإو ؛ةقيضلا تايموقلا

 رطخأ وه ًاّيسايسو اًيفاقثو اًيركف اهدحوو مالسإلا اهعمج يتلا مثألل

 . 2')ادحاو ًاركفو ةدحاو ةمأ مالسإلاب «ةليوط نورق ذنم اوعمجت
 سسقلا ىلإ ريكفتلا اذه برست دقو «يرصنعلا زييمتلا اوعنطصاف

 ءالؤه نم مالسإلا ىلإ نورفي نييقيرفإلا نم اريثك لعج ام مهسفنأ
 ةقرفت فرعي ال مالسإلاف , اهل نوعدي ىتْلا ةيحيسملا نمو « سسقلا

 الإ رخآلا نع مهنم دحاولا زيمي ال ؛ءاوس بوعشلا لعجيو « ةيرصنع

 دق مالسإلا حاج نأ كلش الو» : عوضوملا اذه يف [ دلونرأ ساموت
 نا يأ مدع ببسب ًايرهوج امدقت ةيجنزلا ةيقيرفإ يف مدقت
 طق دوسألا لماعي مل مالسإلا نأ رهظي قحلا يفو «دوسألا راقتحاب
 ملاعلا يف ظحلا ؤسل لاحلا تناك امك «ةطحنم ةقبط نم هّنأ ىلع
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 يف هلمع رشابي ناك ينارصن (رشبم ) جوزت نأ ثدح دقو

 ضيبلا ىراصنلا لعج جاوزلا اذه نكلو تايقيرفإلا ىدحإ نم ةيقيرفإ

 افوخو «كلذ ركذت مل ةياورلا تناك نإو «؛كانه هتجوز كرت هنأ نظلا

 ةسواسقلا رايتخا ىلإ نويبروألا أجل سيسقلا اذه لمع رركتي نأ نم

 جاوزلا حيبت ال يتلا ةينارصنلا بهاذملا عابتأ نم ةيقيرفإب نولمعي نيذلا

 و اي

 نم ريثك يف تعاش ةيمتح ةجيتن ىلإ تداق تافرصتلا هذهو

 . مالسإلا قانتعا ىلإ ةيقيرفإلا ةرثكلا عفد داقتعالا اذهو «يبروألا

 نيم ءادوبسلا ةيقيرفإ ىف ايلاح مالسإلا حاج نياق نكملا نمو
 ماهجنمرتل اقبطف ةدحاو ةطقن دنع اهعيمج ىقتلت يتلا عئاقولا ضعب

 دق م٠٠9١ ةنس ىف ةيلامشلا ايريجين اسوه ناك [ 72821810114134 ]

 ماع يف 8 ةبسنلا هذه تحبصاو 6 ةبسنب مالسإلا اوقنتعا

 .ما155

 ةليوط قله اوّلظ نيذلا ( ةم258 ) رّيَرَسلا هجتي لاغنسلا ىفو

 رضاحلا تقول | يف «ةينارصنلا مهنم ليلقلا قئتعا وأ «ةينثولاب نيقصتلم

 ةنس يف ىرجأ ثحب رهظأ دقو «ةيعامج ةروصب مالسإلا قانتعا ىلإ

 [رّيرسلا ] ىرق نم ةيرق نيرشعو نيتنثا ىلع «ةيمدتلا لجأ نم مم
 ىف «نوملسم اهناكس نم /717,5 نأ .ايئاوشع ارابتخا تربتخا

 . كيلوثاكلا نم //5 و « نيينثولا نم /707,5 لباقم

 آعوبزك, 1.8. علل, [ذ! جد ذم 1 :0مزعدل ككتعوب (آرمملهن, 1960) )١(



 ىرق ىدحإ ىلإ م445١ ةنس يف مدق يموهاد لامش يفو
 دحأ هفلخ م507١ ةنس يفو ءرويغ نيد لجر نيينثولا ايبرابلا
 صاخشأ ةرشع نم رثكأ كانه نكي مل نينس رشع دعبو ؛نيطبارملا

 ةيرقلا ناكس فصن قنتعا امنيب ( ةينارصنلا اوقنتعا ) مهديمعت ىرج
 . مالسإلا

 ناجديبا ةنيدم يف دقع رمتؤم يفو م١17١ ةنس ليربا يفو
 نكمملا نم ناك ام «طقف نينس رشع ذنم يروست خيشلا حاص
 آلإو ءوجوداجاو يف ةالصلاب ملسملاوحمسي نأ 00551 يسوملل
 يفو . اهيلع دجسيس يتلا ضرألا هعم لمحي نأ لئدنع هومزلا
 ملسملا ءاطعإ نوضفري ءتضم ةئنس نيعبرا نم نوينثولا ناك لاغنسلا
 .هشطع هب ىوري ءام بوك

 نم مغرلا ىلع رشتني مالسإلا نأ نيرشبملا ءالؤه ةشهد نم دازو
 يسايسلا اهذوفن اهل «ةيوق لود اهءارو فقت نكت مل هيلإ ةوعدلا نأ
 . ءاطسب نييداع لاجر ىديأ ىلع رشتني ناك امنإو ؛ةيداملا اهتناكمو

 نم هققحت امو ةيمالسإلا ةوعدلا نيب صوصخلا اذه يف اونراقو
 مهعار دقو ,عيرذ لشف نم هاقلت امو ةينارصنلا ةوعدلاو «لهذم حاجن
 موقي نا ىلع رصا يذلا ناكيتافلا اباب ةصاخ ةينارصنلا راشتنا ءطب
 يدام معد نم اهتاعد هاقلي ناك ام مغر ؛ةيقيرفا لودل تارايز ةدعب

 اوضرعو «ةساردلاب ةرهاظلا هذه نييبرغلا نيثحابلا ضعب لوانتو
 . تالاقمو بتك يف جئاتن نم هيلإ اولصوت ام
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 للا دعقملا ) هباتك يف ( 5مناط ) ثيمس لوقي

 نأ نوكو «بذج ةَّوُق ىلع ىوطني مالسإلا ّنأب فارتعالا ىغبني

 ىلع ليلدل ةنايدلا هذه تنعم لد نش وا وم نتللا ةمت

 دق نييقيرفإلا نأ ساسأ ىلع هقانتعا ريسفت عنقملا نم سيلف «كلذ

 ىلإ ةبسنلاب احيحص سيل كلذ نأل ؛مالسإلا قانتعا ىلع اومغرأ
 قلم اراض يسكر هانا ناب لزقلا قلل نت سلو :ةاينلاقلا

 اوراتخا دق نييقيرفإلا نأب لوقلا نكمملا نم سيلو «ةيسحلا مهتاوهش

 دعت مل يتلا ةينثولا مهتنايد نع رخآ ليدب مهيدل نكي مل هنأل مالسإلا

 ةينارصنلا نيب ةنراقملا ةصرف نيلهألل تحيتأ رابجنز يفف ,مهيضرت
 مهمظعم يف اوُلظ كلذ عمو ءًاماع نيتس ىدم ىلع مالسإلاو
0 

 دقتعي ملسملاف ءاهحنمب يتلا ةديقعلا ةوق يف مالسإلا ةوق نمكتو

 ؛ناميإلا نع رثؤملا نالعإلا ىدص ددرتي موي دعب امويو ءدحاو هلإ يف

 . هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ « ربكأ هللا ربكأ هللا : ةالصلا ىلا ةوعدلا يف

 ةديقعلا يف ةيبلس بناوج ضعب ىلإ ينارصنلا نيدلا لاجر ريشي دقو
 ىلإ هجتي مهريكفتف «توهال لاجر اوسيل نييقيرفألا نكل «ةيمالسإلا
 دجي ادحاو اهلإ نودبعي مهنأب قثاولا نيملسملا ديكأتو «ديحوتلا

 يل نك الورق

 كسصتاط (طلصستم ا1/), طع عمالعمك (همآب آمصلم2 1922, م. 226 - 230.(

 - ةلععاع (ك: ع طلورتطعسم 1 طعد ه1 ان ععمتم آمهلم» 1925, ا/0آ.11.م.10. كلذكو

 ظارئلعمب [ذلهس ذم 11/عوز 5انلقص نص 1هابصصقل ه6 طع ةكتعممس 50عاعأإل 810. 1902, م.(

 1717/ءداعرتقمم (0). طع قةظكتعدم (0-لقين همك 1م مممسمالا, آمملمو 1949, م. 278 +
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 ىلوتي ال ةيقيرفأ يف مالسإلا ىلإ ةوعدلا َنإف كلذ نع الضفو

 امّنِإو «ةرياغم ةيعامتجا ديلاقت نوسرامي «ءابرغ ضيب لاجر اهرمأ
 نأو (هنم بيرق نول نم وأ ) هسفن يقيرفالا نوللا نم لاجر اهسرامي
 «هرهاظ لكشب ىمسا يراضح ىوتسم اذ ناك نإو ملسملا ةيعادلا

 ةبسنلاب لاحلا وه امك ةليحتسم ةجرد ىلإ ةديعب ةفاسم ىلع سيل وهف
 مأ ًارجات ناكا ءاوس - ملسملا ةيعادلا نيب ةوه ةمث سيلف ؛يبروالا ىلإ
 ينارصنلا ةيعادلا نيب يتلا ةوهلا كلتك يقيرفألا نيبو - ًأظعاو
 . يقيرفألاو

 اًيأف ءيرصنع زييمت يأ نم ولخي هنأل يقيرفألا بذجي مالسإلاو
 يندر: ناك ايأو «مامتجالا ركزم ناك اياو.لجرزلا ةرشي نول ناك
 دجسملا يف ةالصلل بيحرت عضوم امئاد نوكي .يداصتتقالا
 الثامم اعيش مدقت نا ةينارصنلل نكمي الو «نيملسملا هناوخإب طالتخالاو

 .اهتديقع ةسرامم يف

 د فو نإ قوق يقيرفألا عمتجما ةايح لخد دق مالسإلاو

 ةوق رهاظم رثكأ نم ةدحاوب ًاللخ ثدحُي مل وهف مث نمو «ةايحلا هذهب
 ىلع اهزيكرت ببسبف ةينارصنلا اّمأ ؛ةعامجلا يهو الأ «يقيرفألا
 ةايح خسفت يف الماع تناك ام ًاريثك ةنايدلل يدرفلا عباطلا
 (١)ةعامجلا

 0ةعمعماعع (013/) طع م01 02 كطماعأمستا)ل ةقل 1كامسم لص كما 0121 كككتعقما ( ) ١
 033-10 30 هل 9.
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 اهب هجاوي يتلا ةيفاكلا ةأرجلا يبروألا رامعتسالل دعت ملو

 رصبأو ىأر نأ دعب ءاراهن ًاراهج مهنيد نع مهّدصيل «نيملسملا

 يف راشتتالل ًاقيرط ذخأت يهو «كانهو انه يمالسإلا يعولا تاكرح

 ذخأ يبرغلا رامعتسالا نكلو ,هاصقا ىلإ هاصقأ نم يمالسإلا ملاعلا

 قيرط نع ةرات ملعلا مساب لتاقيو «عداخيو «غواريو «لتاخي

 نع ًانايحأ ةياذهلا مسابو ءنيعودخلا مهذيمالتو.نيروجاملا نيقرشتسملا

 نع ىرخأ ًانايحأ روطتلا مسابو ؛نيعداخلا نيروجأملا نيرشبملا قيرط
 يسايسلاو يعامتجالا مهمدقتو مهتراضح رهاظمب نيعودخملا قيرط

 لك هويام نورعسلاو للحقلا قيرط نع مدقتلا مسابو يسدعلاو

 نم يمري يتلا يبرغلا رامعتسالا فادهأل رح د نولمعي ءال

 ءاقبإ ,مهنيد نع نيملسملا دصو «يمالسإلا يعولا فاقيإ ىلإ 0

 يف «ةسلابألا هدونجو وه عتمتيلو «نيملسملا دالب يف هذوفنو هترطيسل

 مهيلع ةرطيسلاو «مهتاورث ةقرس ىلع لمعيو نيملسملا دالب تاريخ

 . 2'”ّيداصتقاو ًاسايسو ًايركف

 يف مالسإلا ةبراحم يف رامعتسالا لئاسو صيخلت نكميو
 : يتالا يف ءارحصلا بودج ايقيرفأ

 لاسرإو ءاهعيونتو اهريثكتو نيملسملا رايد يف ةيبنجأ سرادملا حتف د

 سرادملا هذه ىلع اوفرشيل «نابلصلاو رينانزلا ةلمحو نابهرلاو سسقلا
 نمك يتلا سسرادملا اوحتفف «مهبيلاسا ىلع نيملسملا لايجأ اوبريو

 نينسردملارودص: ىقو «ةمومستملا اهبتك ثايط: يف رامعتسالاو ريشبتلا

 1طن. مم.18-13 (ىر



 رحدو مالسإلا ةحفاكمل مهسفنأ اوبهو نيذلاو «مالسإلا ىلع نيدقاحلا
 لا

 بولسألا اذه موقيو ؛نيملسملا سوفن يف مالسإلا ناطلس فاعضإ *

 نيدماجلا ءالهجلا ةروصب مهريوصتو «نيدلا ءاملعب ةيرخسلا ىلع
 ,ىرخا ًةرات مهذوفنو مهفئاظو ناطلسل نيلغتسملا نيقفانملاو «ةرات
 مهذوفن صيلقتل ,هلوح ةفلتخما تاماهتالا رشنو تاعاشإلا ثبو
 يف ريبك دح ىلأ ءادعألا حجن دقلو .نيملسملا سوفن ىلع مهترطيسو

 ذخؤي نيذلا ءاملعلا ةعمس اوهوش ىتح «نرقلا اذه نم ةريخألا ةبقحلا
 . نيدلا مهنع

 ريثي امب ةنوحشملاو «نويزفلتلاو ةلحنملا مالفآلاو ةعيلخلا تالجما رشن *

 يف ريكفتلا نع «مهزئارغ عابشإ يف ريكفتلاب مهلغشيو «بابشلا زئارغ
 .2"”ههّنمأو مهناطوأ ةّيرحو ,مهت ديقعو مهنيد لبقتسمو مهنمأ حلاصم

 كلت ؛نيملسملا نيب ةيموقلا تارّعْنلا ةراثإو ةيموقلا ةفطاعلا ءايحإ *
 ةلاسرلا نم لوألا دهعلا ذنم اهتامأو مالسإلا اهيلع ىضق يتلا ةفطاعلا
 : هلع هللا لوسر لاق نأ دمر دلال هيما

 ةيلهاج ةتيم تام ,تامف .ةعامجلا قرافو ,ةعاطلا نم جرخ نم ١

 وأ :ةيبصع ىلا وعدي وأ ةيبصعل بضغي ةيمع ةيار تحت لتاق نمو
 اهرب برضي يتمأ ىلع جرخ نمو ,ةيلهاج هتلتقف لتقف ةيبصع رصني
 سيلف ,اهدهع يذ دهعب ىفي الو ,اهنمؤم نم ىشاحتي الو اهرجافو

 ١98255,. ةنس -- ةرهاقلا -- قداص دمحأ ةمجرت . ٠6١ ص ءادوسلا ةيقيرفا يف تانايدلا .ل .ناشيد(١)
 71١ - 1١148. ص - قباسلا عجرملا - شيواج زيزعلا دبع (؟)
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 هللا ىضر ةريره يبأ نع يئاسنلاو ملسم هاور . (هنم تسلو ىنم
 . هنع

 مهتفاقث نع بابشلا لغشت يتلا ةلّلضملا ةثباعلا ةدسفملا بتكلا رشن هب

 . «نوجملا ىلإ مهرجيس يذلا «نجاملا لايخلاو ثبعلاب مهيهلتو ةيلصألا

 ؛ةيمالسإلا رايدلا يف ميلعّتلا جمارب ىلع عاطتسملا ردق ةرطيسلا *

 لوسرب قّدّصُي الو نيدب نمؤي ال ًايناملع اهيجوت ميلعتلا هيجوتو
 .داسفلاو لالحنالا وحن قلطنيو

 ةاتفو «ةرمخلا ةجاجزب انلاجرو انبابش داسفإل لصاوتملا لمعلا *

 تانتافلاو تانيقلا لاسرإو «ةنجاملا ةصقلاو «ةعيلخلا ةروصلاو ءىوهلا

 نمدهيو «نفلا مساب ندسفيل نيملسملا رايد ىلإ ءاجاوفأ اجاوفأ

 . هيفرتلا مساب نبَرَخَيو «ةيرحلا

 رظنيل ءاهل ةياعدلاو ءاهديجمتو اهتفاقثو ةيبرغلا ةراضحلل ذفاون حتف *

 ةبالخلا اهرهاظم هذخأتو ءاهجهابمب نتفيف «مالسإلا بابش اهيلإ

 كلذ دعب رقتحيو ءاهتراضحب بجعيو ءاهتفاقثب ذخأي أدبيف «ةبذاكلا
 رب

 . هدالبو هتمأ

 رود ءاغلإو «نيملسملا رايد يف ةيعرشلا مكاحمن ا ءاغلإ ىلع لمعلا

 ةيعضولا نيناوقلا رشنو «نيملسملا فاقوأ ىلع ةرطيسلاو «ءاتفإلا

 ؛ةيمالسإلا دالبلا رثكأ يف قوقحلل تايلك تفشنأ ىتح ءاهتساردو

 لاوحألا يهو اهاياوز نم ةيواز يف الإ «ةيمالسإلا ةعيرشلا سرَدُن
 الف ةفلتخملا اهتاعيرشتو ةيمالسإلا ةعيرشلا قئاقح امأ ءطقف ةيصخشلا

 . اهماكحأو اهئدابم طسبأ ىتح لهجمو ائيش اهنع ملعن



 ىلا ةوعدلا وأ «ةّيماعلا ىلإ ةوعّدلاو ةيلصألا ةيبرعلا ةغلّلا ةبراحم *
 ,مهرضاحو نيملسملا يضام نيب ةلصلا عطقل ةينيتاللا فورحلاب ةباتكلا

 ريخ اهب اوناكو «حلاصلا مهقلس اهكرت يتلا ةيملعلا مهزونك عايضو
 . سانلل تجرخأ ةمأ

 مالسإلا ةبراحم ىلع ةّيملاعلا ةينويهصلاو يبرغلا رامعتسالا قافتا
 دالبلا بلق نيطسلف يف ينويهصلا مث يزيلجنالا رامعتسالل مدق عضوو
 مهبعشو مهاياضق ىلع فطعلا مسابو «دوهيلا ةطساوب ةيمالسإلا

 ةّيضق ىلإ ةسّدقم ةيمالسإ ةيضق نم نيطسلف ةيضق ليوحتو «بوكنلملا
 دادتما يه امّنِإ سدقلا يف انل مهبرحو «مالسإلاب اهل طابترا ال «ةيموق

 . ةيبيلصلا بورحلل

 ريصنتلا نماكم رشنتل ةيريصنتلا تايلاسرإلا ريثكتو ثوعبلا لاسرإ *

 هطيحتو «هتديقعو هنيد يف ملسملا بابشلا ككشتو ءناكم لَك يف
 تايفشتسملا حتف مهلئاسو نمو ءاهتالالضو اهماهوأ نم جايسب

 . ثيبخلا ضرغلا سفنل ضيرمتلا رودو تافصوتسملاو

 رايد ىلإ مهئانبأو نيملسملا بابش نم نكمم ردق ربكأ لاسرإ *
 دقو مهرايد ىلإ اودوعيو «كانه ةمومسملا هتفاقث نم اولهنيل «برغلا

 «ةنامألا مه نولمحي اوعجرو «مهئدابمو مهقلخو «مهنيد كانه اوعَدو
 . مالسإلا ةلاسر برحو ةيناملعلا وأ ةينارصنلاب ريشبتلا ةنامأ

 ردق ربكأ صاصتماو ؛قاوسألا يف مّكحتلاو ةيداصتقالا ةرطيسلا *
 «نيملسملا نيب ةلاطبلاو رقفلا ةعاشإو «ةيمالسإلا دالبلا ةورث نم نكمم

 دسو - مهزوع ةجللاعمل ؛مهايندب اولغتشا نإ نوملسملا يأ مهو
 ١ هم



 مهسفنأ مهتمهاو .هنع اولغشاو «مهنيد اوسن مهرقفو - مهتاجاح

 هنم نوضرقتسيو هنودجتسب برغلا ىلإ اوجاتحاو ,مهولهأو

 . هنوضرتسيو

 ةراضحلاو «ةيروشآلا ةراضحلاك ةميدقلا تاراضحلا ءايحإو ديجمت *

 ايبود اهلع و ا وعالا ظيتدبسو ةينوعرفلا ةزانضلللاو ققستفلا

 هنع اوسمط دقو ةليصألا ةيمالسإلا هتراضح ىسنيو «ملسملا بابشلا

 مهتراضح ىلع هينيع اوحتفو ءاهقئاقح هل اوهوشو ءاهرابخأ
 . ةرضاحلا مهتيندمو مهداجمأو

 ةينايداقلاو ةيئاهبلاو «ةينوساملاك «ةمادهلا ءىدابملاو بهاذملا ءاشنإ *

 ءاشنإو ءاهتطساوب مهنيد نم مهجارخإو ءاهب نيملسملا لغشو اهريغو
 تاماعزب تاهاجتالاو ءيدابملا ةفلتخملاو ةرحانتملا ةسايسلا بازحألا

 . مالسإلا ءادعأ ًاعيمج مهو برغلاو قرشلا نم لاجر اههجوي :ةغراف

 «نيملسملا ةملك قيرفتو «ةيمالسإلا ةفالخلا ءاغلإ ىلع لمعلا *

 ةّمآ ةفالخلا ءاول تحت اوناك نأ دعب ةفلتخم ًابوعشو ًامأ مهلعجو

 . ةدلعلاو

 ةيرحلاو ةفاقثلا مساب اهجارخإ مث ةملسملا ةأرملا داسفإ ىلع لمعلا *

 تاعمتجما يف داسفلا ةلوبحأ اهلعجو «ةجّربتمو ةرفاس ةيطارقميدلاو

 . يمالسإلا عمتجملا نايك مدهو ةرسألا ليطعت مث نمو «ةيمالسإلا

 موجهلا هيجوتو «ميركلا نآرقلا ىلع زيكرتلاو مالسإلا قئاقح هيوشت د
 . هتبراحم ضرغل هتمجرتو «هيلع

 ةرطيسلاب «ةينيدال ةيناملع ةهجو ةفاحصلاو ءابدألاو بدألا هيجوت
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 فيلأتلاو رشنلاو ةعابطلل ةمخض رود ءاشنإو عيزوتلاو رشنلا رود ىلع
 دقو «نيملسملا طاسوأ يف هلاجرو رامعتسالا هديري ام رشن ىلوتت

 .رودلا هذه نم ريثك ةيمالسإلا مصاوعلا ضعب يف ًالعف تكشنأ

 بناوجلا زاربإو «هثداوح يف كيكشتلاو «يمالسإلا خيراتلا هيوشت *

 ذخأ ذإ رصم يف ناديز ىجرج لعف امك «هيف ةفسؤملا وأ ةفيعضلا

 لعف امكو «تاياور ةروص يف اهرشنو يمالسإلا خيراتلا يف بلاثم
 ىلع ادقح ائبابش اوعبشأ ىتح «ناديملا اذه يف نيقرشتسملا نم ريثك

 . مهخيراتو مهئارت نم مهورَفنو مهوهّركو مالسإلا

 هللا ريضت نا نيملسملل دكؤن اننإف كلذ لك نم مغزرلا ىلعو

 مأ) تلكس امدنع ءانسفنأ حالصإب هيلإ ىعسن نأ انيلع نكلو «بيرق

 : تلاق هِيَ هللا لوسر قلخ نع (اهنع هللا ىضر ةشئاع نينمؤملا
 ءانقالخأ روتسد نآرقلا انعضأ نآلا نحنو «(نآرقلا ةقلخ ناكو

 . هلع انيبن قالخأ هيلع تناك يذلا ساسألا

 يف ُنماك ةوقلا رصنع ّنأل - لزعأ وهو - مالسإلا حفاك دقل

 ةرطفلل هتمءالمو ,.هلومشو هحوضوو هتطاسب يف نماك «هتعيبط
 ةيدوبعلا نع ءالعتسالا يف نماك ؛ةيقيقحلا اهتاجاحل هتيبلتو «ةيرشبلا

 ضفرو « هنم الإ يّقلتلا ضفر يفو «دابعلا بر هلل ةيدوبعلاب «دابعلل
 هلهأب ءالعتسالا يف كلذك ماكو ؛نيملاعلا نود نم ُهل الإ عوضخلا

 اذهف «نيطلستملا ناطلس تحت عوقولاك «ةضراعلا تاسبالملا ىلع

 ال مث نمو «هتأطو تدتشا امهم ريمضلا قاطن جراخ لظي ناطلّسلا

 تعقو نإو «ريمضلاو ّبلقلا مالسإلا َرَّمع املاط ةيحوّرلا ةميزهلا عقت
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 .نيياحألا ضعب يف ةيرهاظلا ةعزهلا
هٌؤادعأ هبراحي مالسإلا يف صئاصخلا هذه لجأ نمو

 هذه 

 مهفادهأ؟ نع مهقوعي «قيرطلا يف مهل فقي هّنأل ةركنملا برحلا

 ضرأألا ىف هلأتلاو نايغطلا نع مهقوعي امك «ةيلالغتسالا ةيرامعتسالا

 : دوديري امك

 «ةدابإلاو عمقلا تاللمح هيلع نوقلطي صئاصخلا هذه لجأ نمو

 .ليكولا معنو هللا انبسحو هللاب الإ ةوق





 سماخلا لصفلا

 : ىلع لمتشيو

 ١ - ةيقيرفا يف يويصنتلا راسملل يملعلا ليلحتلا -
 .نيرشعلا نرقلا ةياهن ىتح ءارحصلا بونج

 (ناكيتافلا اباب) يناثلا سلوب انحوي ابابلا -؟
 ءارحصلا بونج - ةيقيرفا يف ريصنتلا ططخمو
 .مآ ٠٠١ ماع ىتح

 ىوقلاو ناكيتافلا اباب نيب سدقم ريغ فلاح -“

 يم السلا مكحلاو نآرقلا ىلع ءاضقلل ىربكلا

 .ةيم السلا قالخألاو ميقلا ريم دتو

 نواعتلاو داحتالا نم عون يأ مايق نود ةلواحملا -5

 .ةيقيرفالا لودلا نيب
 ةوقلا نع اهداعباو ةبقيرفالا لودلا فاعضا -0

 .ةيعاتصلا
 .مضتتلا تايئاكمأ-1
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 ةيقيرفإ ىف يريصنتلا راسملل يملعلا ليلحتلا
 نيرشعلا نرقلا ةياهن ىتح ءاردصلا بونج

 اوحجب دق نيرصنملا نأب ليلحتلاو ءارقتسالا دعب - فرتعا يننإ

 بونج ةيقيرفإ ىف مهنيدب كسمتلا نع نيملسملا ( ضعب ) داعبإ ىف
 نأ اح ملؤملاو ؛ةيحيسملا ةيبرغلا ةراضحلا نم مهبرقت ىفو «ءارحصلا

 هذه عوضوم ) ةيقيرفألا ةراقلا تحستكا نيح ةيريصنتلا ةمجهلا

 اماكح نيملسملا رصبو عمس تحت تمت امنإو ةرتتسم نكت مل ( ةساردلا

 نم مغرلا ىلع ديعب نمالو بيرق نم ال مهينعيال رمألا نأكو نينطاومو
 ناكيتافلل يونعملاو يداملا نوعلا لك مدقت تناك ةيحيسملا لودلا نأ

 هعالتقأو مالسإلا مده ىف مهتمهم نيرشبملا نم هلاجرو ابابلل تلهسو

 . © ”ءاضيبلا ةراقلا عوبر ىف ةينارصنلا عرزو

 امل هيبنتلا هيف اودجول هللا باتكب نيكسمتم نوملسملا ناكول

 مهخسمل برغلا تاططخم نم مهراد رقع ىفو مهلوح كاحي
 ريالحتلا ءاج دقو رطبا ىلإ هع الخلا ةيفيل ههنيد نعوهخلو

 نإ مكنيد نع مكودري ىّمح مكنوُلاَقي نوُلاَي الو إف ىلاعت هلوق ىف هنم
 . [50 :ةرقبلا] 4 اوعاطعسا

 ىآإ

 1ع 8341001ع عدحأ هما طلورتط ثقتعد- ظسسممو طابط طل ءمتهصك 1. طمدصالمدح 1

 اطمعاقمل, ل01 37,1993,2ط: 80-123.
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 تاططنخم و [ناكيتافلا ابابا يناثلا سلوب انحوي ابابلا

 .مآ ٠١ ٠ ماع ىتح ءارحصلا بونج ةيقيرفإ ىف ريصنتلا
 اباب صخش ىف نيملسملاو مالسإلا ىلع دوسألا دقحلا مسجت

 هتاهاجتاو هاياون نع رداصملا تارشع انل تفشك ىذلا ناكيتافلا
 هيوشت ىف نآلا ىتح هحاجن ىدم يملعلا ليلدلاب ىرنسو هتاططخمو

 .ريصنتلا بلاخمب ايقيرفإ ىف قرشملا يمالسإلا هجولا

 نأ ( ةيكيلوثاكلا ) سئانكلل هتارايز عيمج ىف نلعأ دقل
 نأو هدحو مالسإلا ىف نمكي برغلا هجاوي ىذلا ىقيقحلا ىدحتلا
 لثمتي ءادوسل ا ايقيرفأ ىف ناكيتافلا دوهج لزلز ىذلا دك ْوملا رطخلا
 (')ةمركملا ةكم نم قلطنت ىتلا ةرصاعملا ةيمالسإلا ةوعدلا رواحم ىف
 رزج ) ىف مالسإلاو ةيحيسملا نيب فينعلا كاكتحالا ةقطنم ىلا

 رابجإ نم دبالو ( ةيريصنتلا تائثعبلا طيحم طسو ةيمالسإلا تايلقالا

 .0"2( لامشلا بوص رقهقتلا ىلإ ءارحصلا بونج ايقيرفأ طخ

 عيمجل ىربكلا ريصنتلا ةطخ نأ ( يملاعلا سئانكلا ) سلجم ىرودلا
 : يليام ىلع موقت نأ بجي مهمعز بسح ةقرافألا

 . ةيمالسإلا ةيقيرفإلا نادلبلا ىف يمالسإلا مكحلا ىلع ءاضقلا ]١[

 تايلقألل يملاعلا رمتؤملاو ؛يمالسإلا ملاعلا ةطبارو ؛يمالسإلا رمتؤملا ةمظنم - ديكأت لكب - دصقيو (1)
 ىدلل - هتركفو -[ هللا هرصن ] - زيزعلا دبع نب دهف كلملا نيفيرشلا نيمرحلا مداخ هائبت يذلا ةيمالسإلا
 . اهلح ىلع لمعلاو .ةملسملا تايلقألا تاالكشم لوح تزكرمت - هتلالج

 . ةينارصن ةريحب ىلإ طسوتملا رحبلا لوحتيل ايقيرفأ نم يمالسإلا يبرعلا يلامشلا ءزجلا عالتبا كلذب دصقي (؟)
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 . يركلا نآرقلا ىلع ءاضقلا -[؟]

 .ةيمالسإلا ميقلاو قالخألا ريمدت
 لودلا نيب نواعتلا وأ داحتالا نم عون يأ مايق نود ةلوليحلل [:]

 فحزلا ةمواقمب هل ةقالعال ايلكش نكيلف ماق نِإو ةيقيرفإلا
 . لصاوتملا يريصنتلا

 طخ ىلإ الوصو لئاسولا لكب ةيقيرفألا لودلا عيمج فاعضإ [5]

 . ةقرافألا لوقعل نيرشبملا سارتفا ةمهم ليهستل ؛عوجلاو رقفلا
 . ةيعانصلا ةوقلا قيقحت نع ايقيرفأ داعبإ []

 نادلبلا ىف يمالسإلا مكحلا ىلع ءاضقلا صوصخب امأ 2[
 مكحلل ةقرافألا نم الايجأ ةيريصنتلا تاثعبلا تدعأ دقف ,ةيقيرفألا

 دعب تاثعبلا هذه ذوفن رمتسي يك ةيقيرفألا لودلا لالقتسا بقع
 كلذل دهمت تذخأو -ام ّدح -ىلا كلذ ىف تحج دقو لالقتسالا
 ولخت ىتح ةيداصتقالاو ةيسايسلا مهتحلسأ نم نيملسملا ديرجتب
 تافعبلا نمضت مث نمو مكحلا ىلإ لوصولا ىف مهذيمالتل ةحاسلا

 ىلع (ناكيتافلا ) تظفاح دقف ؛اهدوجو ةيرارمتسا ةيريصنتلا

 سيئر شرعلا ىلع عبرتي لظف ايبويثا ىف ىنارصنلا مكحلا ةيرارمتسا
 عم رمأت ىذلا مهنمو ةسينكلاب نيموعدملا شابحألا نم يحيسم

 ايرتيرأ ميلقإ مضو ؛ لاموصلا قيزمتو ءنيداجوأ ميسقت ىف ةيبيلصلا
 نلاجتلا يب ةيرابصلا كراشملا يسعي آل املك ' " "[انابأ سيقأ] ىلإ
 ةريحب برق دهشتسا يذلا [ ميهاربإ نب دمحأ]] مامإلا نيبو يبيلصلا

 "طع ظابتممو زلعوع طمملعب ال01. 11 - 1990, 2. 211-66. 2000
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 ماقتنالا روص عظفأل اهدعب نوملسملا ضرعتو ؛ةشبحلا يف (انات»

 يف يركسعلا بالقنالا دعب ثدح ام اضيأ ىسننالو «يبيلصلا

 نم يسالساليه روطاربمالاب حاطاو م974١ / ه١*9 4 ةنس ةشبحلا

 ةرمدم لمألا ةبيخ تءاجو [ يبرغلا لاموصلا ] يف نيملسملا لؤافت

 دقل لب ... ةشبحلا يف مكحلا ىلإ نيملسملا لوصو يف لمأ يأل

 (2'”نويحيسملا ةاغطلا اهداق ةدابإ حباذمل - نوملسملا يأ - اوضرعت

 نيملسملا لوصو نود ةلوليحلل لبسلا لك ةسينكلا تمدختسا دقو

 ركذن انلعلو ءءارحصلا بونج ةيقيرفألا لودلا نم ريثك يف مكحلا ىلإ
 .. [رابجتز ] يف نيملسملا برعلا دض تبكترا ىتلا ةيمادلا ثادحألا

 ديما عاقل ف صلختتلا نم اهبكاو امو 0 ثادحأ كلذكو

 كلذك ؛مألا نطولا نع لالقتسالا ىلع [ارفايب ] ميلقإ ءارغإو [ وللبو
 «نادوسلا يف نيملسملل ةيهاركلا ىلع نادوسلا [ بونج ] ءامعز ةيبرت

 80 الا نادوتسلا' نع لاصفنالا ىلع« غرج نوعيو ةدعاسفو

 ىلإ ةبيهر اكيرمأو ابروأ تاموكح ىلع ناكيتافلا اباب ةرطيس نإ

 قرطلا عشبأبو «مالسإلا ةبراحم اهل ةضيرعلا طوطخلا مسر ةجرد

 نادوسلا بونج ةمزأ لاعتفا يف برغلل نيكمتلا كلذ نم لئاسولاو

 ( ةبوعلآلا» اذه لوقي . ؟هل ليمع الإ قنرق نوج لهو «قنرج قيقشلا

 . ادنغوأ ىلإ ةبورعلاو مالسإلا ةباوب وه نادوسلا َنِإ)

 ثحابلل - [ ةشبحلا يف مالسإلا] : باتك نم 1١4١ :71١ نم تاحفصلا ليصفتلاب كلذ يف رظنا )١(
 يف يمالسإلا بابشلل ةيملاعلا ةودنلل مدقم ثحب ىلإ عوجرلا نكمي كلذكو .ثيغ ىحتف

 . 18 ص: "ص .- يمورألا مالسإلا فيس :ناونعب ه٠.

 (5؟) مقر - ةمركملا ةكم .-يمالسإلا ملاعلا ةطبار  ايقيرفأ يف ةملسملا تايلقألا - ركب ديجملادبع ديس (؟)

 صض37١.
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 حاتفمب ظافتحالا [انتمهم ] نكتلف نذإو ءطسوألا يقيرفألا طخلاو

 ءارحصلا بونج » يف ةمئاق مالسإلل موقي ال ىتح «بابلا اذه

 . ( ىربكلا

 عوبر يف ًاراشتناو ةوارض دادزت ةيريصنتلا تامجهلا يه اهو

 قارتخا ةيلمع مخضأ مادقأ تحت اعايضو ًافعض نئت يتلا ايقيرفأ

 ةحضاوو «ةرتتسم ةئيبخ بيلاسأو «ةلئاه تايناكمإب ةدوزم «ىريصنت

 . دحاو نآ يف

 ظحلي [ةديدجلا ةيريصنتلا ةجوملا] يف ًاّيلم انم لمأتي نمو
 سيلو ءمهدحو نيملسملا ىلإ اهناوفنعو اهتوق لكب هجوتت اهنأ ةشهدب

 نولهجي نيذلا نييحيسملا ىلإ الو «ةدحالملا ىلإ الو نيئثولا ىلإ
 . 2' ”هميلاعتب نومزتلي الو «مهنيد

 794١8٠٠١ ] نيملسملا ددع غلب لاثملا ليبس ىلع [اناغ ] يف

 كلذ نم مغرلا ىلع ''”ناكسلا دادع يلام نم /:4-نولتم [ىلسم

 «مالسإلل يبيلصلا ينارصنلا ءادعلا حورب مستت نيملسملا ىلع برحلاف

 ملاع ىلإ نيملسملا لوصو نود ةلوليحلل اهدونج لك ةسينكلا رخستو
 م155١ ةنس ةيئاصحا ناكيتافلا تروز لب ؛ةموكحلا يف ةيبلغألا

 ددع يلامجإ نم ١9/ ىلع ديزي ال نيملسملا ددع نأ تعداو

 مث نمو «ةروكذملا ةنسلا يف [ ةمسن ١91795,6٠6٠ 1 غلابلا ناكسلا

 ةكراشملا مهل قحي الو طقف 5,71١,05٠ ىلع نوديزي ال ةيلقأ مهف

 )١( لهنملا  نومداق نورصنملا - يواشيفلا رداقلا دبع يزوف .د ] 57٠8 [ - 5

 )  )7ةيمالسإلا داورلا ةمظنم نع ريرقت - ١ 5117/15/1ه .
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 ةيروهمجل ةبسنلاب ءىشلا سفنو !! .ةلودلل يذيفنتلا زاهجلا يف

 هسا 1 يعدل داسلا هكوقا امك ذاك ا
 دلع لاتباع 9 113, فاس هدد

 « ةقيقحلا هذه كانه ةرطيسملا ةيبيلصلا تارايتلا لهاجتت ناكسلا

 لئابقو ربربلاو برعلا نم مهو ] - بونجلا ندم يف نيملسملا رصاحتو
 يف ةيريصنتلا تاثعبلا تحج دقف - [ ينالوفلاو جدناملاو وماسلا

 ةنيدم كلذكو (وسالويد وبوب» ةنيدمو ةمصاعلا (وجوداجو)
 ةيحيسملا دهاعملا يجيرخ نم ةفقثملا ةقبطلا باطقتسا يف (وجودوك »

 ةمدخل مهتدعأو مهنم ٠٠٠١ ٠٠١ ريصنت نم تنكمتو ندملا هذه يف

 يلا

 مالسإلل ةيداعملا ىوقلا تحج . .[ سويشيروم ] ةريزج يفو
 لوصولا نم نيملسملا نامرح يف ( يملاعلا سئانكلا سلجم ) نم معدب
 نيملسملا نأ نم مغرلا ىلع ءارزولا سلجم يف ليثمتلا وأ مكحلا ىلإ

 !.. [ ناكسلا ددع نم /؟١٠] اوغلب

 يف نيملسملا ّدض ه١ ةنس ةحبذم ثادحأ مجرتت امك

 لودلا ىف نيملسملاب لحت ةثراك لك ءارو نيرصنملا فوقو [رقشغدم ]
2 , 1 

 ةاناعملا نم ةبقحب نآلا ىتحو نوملسملا رم [يوالم ] يفو

 ءمهل نيرصنملا ةرصاحم نم لالقتسالا بقع ةسرشلا

 81تكاتس طعمماعو - ظاطصم عمو مطتع دانل1عو, 19922.53 -0 210(

 95ص : 5150 ص - تيوكلا- ةيملعلا ثوحبلا راد - ملاعلا يف نوملسملا -سنوي هط لداع(؟)١

١/5 



 . 2'”ةيحيسملا ميلعتلا جهانم ىتح شيعلا ةمقل نم مهنامرحو

 روص لك ىلإ ةيريصنتلا تاثعبلا دوهج لّلستت [ نويلاريس ] يفو
 . ©" ”ةطلسلا - بطلا - ميلعتلا : ةايحلا

 : لمشي يذلا ءارحصلابونج ايقيرفأ نم طسوألا عاطقلا يفو

 ايقيرفإ - نورمكلا -- نوباجلا - ىدنوروب- ادناور - ريئاز - وفنكلا ]

 )85,1484,06٠٠0(- مضيو [الوجنأ- ةيئاوتسالا اينيغ - ىطسولا
 دقو /77," اهيف نوملسملا لثميو م٠95١ ةنس تايئاصحإ بسح

 دقف ريئاز يف امأ )١53,535,5575(.. عاطقلا اذه يف مهددع غلب

 ةيقيرفألا ةراقلا ريصنت يف هلامآ ربكأ [ يناثلا سلوب انحوي ابابلا] ققح

 - دقعا يذلا [ودارولك ] رمتؤم يف اهنع نلعأ يتلا يهو اهلمكأب
 ريصنتلا لمعلا ةيجيتارتسا لوح م914١ ةنس  ناكيتافلا فارشإب

 .؟كلذ فيك !!.[م١٠٠٠] ماع ىتح

 اذه قيقحتل ةيريصنت ةثعب فلأ ١9 اهدحو ريئازل ابابلا دنج دقل

 ةيقرعلا تالكشملاب اهلهأ قارغإو ريئاز ناكس لك ريصنت وهو ,فدهلا
 مايأ ذنم ةيريصنتلا تاثعبلا تطشنو «يدنروبو (ادناور» عم

 ةسواسقلا مويلا ىرتو «كانه ناكسلا ريصنت يف يكيجلبلا رامعتسالا

 فالآلا تائمو ؛مهبتاور ةيريئازلا ةموكحلا عفدتو ؛ناكم لك يف

 مه ةسواسقلا ءالؤهو «نييريئازلا دلبلا ءانبأ نم عوجلا نم ًايونس نوتومي

 لونسمل . آ[مكاتكلاع 01 ة/كوداتسم 8لنصسدتاربب ةك[هتع, اكصع خطانا ةعاع انطتوعتو] ل١١
 لعلققط, 701.2... 0 16

 )١( نويلاريس يف نيملسملا نع ريرقت - 57/11/١ 41١ه :7”ص- نويلاريس ةيلك ةمظنم ص١١
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 ةريصنت ةسردم ( لأ 7) ريئاز يفو «ةيندملا تالجسلا يف اوبتكي
 ددع غلبو «نورصنملا اهتاعماج ىلع فرشيو ,ةيئادتبالا ةلحرملا ىف

 ىف ابابلا حجن دقو «ةمسن 89,71500011591١[ ةنس ناكسلا

 مهددع غلب ىتح ريئاز يف ريصنتلا تامجهل ناكيتافلا لاجر ريخست

 !!. اينارصن 088١107

 ادناور نم لك يف يريصنتلا راسملا هذختا جهنملا سفنو

 ةيئاوتسالا اينيغو ىطسولا ايقيرفأو نورمكلاو نوباجلاو ىدنوروبو

 ددع «ةمسن نويلم 07,17 ناكسلا ددع غلب ايقيرفأ برغ يفو

 يأ .. ؟' '[اي ريبيل - نويلاريس - ومساف انيكروب - اناغ - راوفد دوك
 . ءارحصلا بونج ىقيرفالا عاطقلا اذه يف نيملسملل ةيبلغألا نإ

 ..؟ مهنادلب يف ةسايسلاو داصتقالاو مكحلا يف ًاذوفن مهل دجن لهف
 .!! ال عبطلاب

 ىلإ فدهت ىتلا ةيريصنتلا تاثعبلا لفاجح فاعض مهنإ

 ةايحلا ءارحص يف نيهئات اوحبصي ىتح «مالسإلا نم ةيلك مهجارخإ

 تايلقألا نوؤش دهعم اهردصي ه15١-514121-1418-١٠418 تاونسل ةيئاصحا تارشن )١(
 .ةدج - زيزعلا دبع كلملا ةعماج - ةملسملا
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 نأ [ مالسإلا قالمع ] نم فوخلا ريغ اهكرحي ال ةمجه م٠٠

 دقو ثعبنتو ةيناث رجفتت نا هتراضح نم فوخلاو ؛هتوفغ نم ظقيتسي

 نودو ةحارصبو ةرم نم رثكأ يناثلا سلوب انحوي ًابايغ كلذ نلعأ
 يف ةيريصنتلا تاثعبلا ةرادإ ليكو اهددري ةجهللا سفنو ءايحتسا

 يذلا لوألا فدهلا» نأ ىري هناو . رخآلا وه اهنلعي ءامورب ناكيتافلا

 2"! «مالسإلا ميطحت وه هقيقحت رشبملا ىلع نيعتي
 ىربكلا ىوقلاو ناكيتافلا اباب نيب سدقم ريغ فلاحت[|]

 اباب] يناثلا سلوب انحوي نأ 2 ”[بابلا ةسادق ] باتك يف ءاج
 ايقيرفأو ةماع نيملسملا رايد يف يبيرخت لمع لك ءارو [ناكيتافلا

 سيئر (18/ةاذهسس ©ءهبم©) نيبو هنيب [ ةيرسلا ] تاعامتجالا نأو ةصاخ

 ةفاك مسر اهيف مت تاعامتجا ةنس اهددع غلب يتلا ةيكيرمألا تارباخما

 يف ةينيدلاو ةيقرعلا ةّيومّدلا تاعارصلاو ةيركسعلا تابالقنإلا حمالم

 : يلي ام ققحي امب صاخ هجوب ايقيرفأو ةفاك ملاعلا

 . هذوفنو ابابلا ةوق ضارعتسا - +

 .ريصنتلا يف ةيكيلوثاكلا ةسينكلا رود ديكأت 2

 رود خسرتو .ناكم لك يف مالسإلل تابرضلا هيجوت 0
 تاثعبلا عالتقا ةمهم ليهست يف ةيبوروألا تارافسلا

 . بيلصلا ةتبن سرغو مالسإلا ةحودل ةيريصنتلا

 )١( 4ص - قباس عجرم - لهنملا - نومداق نورصنملا - يواشيفلا يزوف .د 7 .

 دعا 8ظعضمأعأم هنتل المنعم مات 1... -1عهنمقب 2.113-227-501-581©2. 2(
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 ميركلا نآرقلا ىلع ءاضقلاب صتخي اميفو [1]
 دوهج نأ ًاخسار اناميإ ثحبلا نم عطقملا اذه يف نمؤن نحن

 نود - قاب هنأو ؛نيناجملا ثبع ميركلا نآرقلا ىلع ءاضقلل ابابلا

 ا : ىلاعت هللا لوقل اقادصم . .ةعاسلا موقت ىتح -فيرحت

 امو .[رجحلا] 4 © توظفاَحُل هَل انو ركذلا اَنلْرَن نحت اّنِإ

 نآرقلا نم ًافرح ريغي نأ ىلع - أرجتو حجبت ولو - ةردقملا قولخم ناك
 نم ناك ولو نآرقلا نورببدتي الَفَأ 8 : ىلاعت هللا لاق . .هللا دنع نم هنأل

 . [ ءاسنلا ] 4 (55) اريثك اًفالتخا هيف اودَجَوَ هللا ريغ دنع

 سوفن يف ةميركلا نآرقلل ةفرحملا ةمجرتلاو فيرحتلا رثأ امأ

 ىتؤي نأ نكمملا نمف ةراقلا هذه يف ناميإلا فاعضو ةقرافألا نيينثولا

 فيرحتلا ناك اذإ ةصاخ مالسإلا نع [ مهضعب ] فارصنا يف هرامث

 دادعأب اهطبض مت ميركلا نآرقلل ةفيزم ةعومجم كانهف ؛ًالّلضُم اثيبخ

 روطاربمإلا هب جرخ ام ركذتن انلعلو ..ةيقيرفألا لودلا يف ةلئاه
 رمأ رادصاب م377١ /ه1545١ ةنس يف ملاعلا ىلع ( يسالساليه»

 ايصخش اهتاري دبل ليكشعياءاثابا نييذاو ىف يعل ئروطارصإ

 . ''”ةيرهمألا ىلإ ميركلا نآرقلا ريسفت ةمجرتل

 ةفرحم خسن سد يف [ريئاز ] يف ةيريصنتلا تاثعبلا تطشن امك
 يك ةيدادعإلاو ةيئادتبالا ةلحرملا ذيمالت بتك نيب ةيسنرفلاب نآرقلل

 لب «مالسإلا نع فارصنالاو «هب نامبالا مدع ىلع يقيرفالا أشني

 )١( ايقيرفا يف ةملسملا تايلقألا - ركب ديجمادبع ديس ) - )1١ص5١؟.

١/5 



 . ةحيحصلا ةيبرعلا خسنلاب نيكسمتملا ءاطسبلا ذيمالتلا ةأوانمو

 ميركلا نآرقلا لوزنو يحول طبه يف[ ةمركلا كي جتك امو

 املو «مالسإلل [ لوألا لصألا] هرابتعاب هني دمحم ىلع ءامسلا نم

 لوسرلا ىسرأ ثيح لقي دمحم ةرصان ىه [ةرونملا ةنيدملا] تناك

 اياب ةدج تف«: ودلا هكا ومو ماس ولا | ىانلا لقال كفرت

 ةيناكمإو امهتيمهأ يف كيكشتلل ريصنتلا نيطايش [ ناكيتافلا

 . .روذجلا نم امهعالتقا

 : لوقي يذلا '' '( هدو: 3لهغ) يكيرمألا رصنملا ءالؤه نمو
 بيطي نلو .!! نيملسملاريصنت يف ًاعسو رخدي نل يبرغلا ملاعلا نإ

 سادق ماقيو [ةمركملا ةكم] ءامس يف بيلصلا عفري ىتح اسفن

 .(«ةرونملا ةنيدملا يف دحألا»

 نإ :لوقي يذلا دوقحلا سنرفلا رصنملا [3.كدودع] مهنمو

 نيملسملا نم ضرألا !!ريهطت يضتقت يرشبلا سنجلا ةحلصم

 ملاعلا رورش ردصم هنأ رابتعاب [ ميركلا نآرقلا يأ ] ةشوشملا مهقاروأو

 0 د ل ا ههاتاو

 .!!سيرابب رفوللا فحتم يف ُهَّقْيَع لوسرلا حيرض عضوو

 ' ىراوت ىتم هنأ ىري يذلا «277111ةمم 6ء60:4 » نيعللا رصنملا مهنمو

 يف نوجردتي ا برعلا نإف «[ةكم ] تفتخاو ,ميركلا نآرقلا

 ..!! هباتكو هع ع دمحم ةلاسر اهنع مهدعبت يتلا ةراضحلا جرادم

 ةراقلا عوبر يف عزوت يتلا هتاروشنم لك يف نوعلملا رصنملا ددري اذكه

 )١( ؟7”ص - لهنملا -نومداق نورصنملا -- يواشيفلا يزوف .د .
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 ::ءاذوسلا

 يف لماشلا ريصنتلا رمتؤم ] تايصوت يف دحاولا فرحلاب درو دقو
 راعش تحت ناكيتافلا اباب هل مظن يذلا - ١9179 ةنس [ودارولك

 نم دبال)..[ ٠ ةنس ىتح يريصنتلا لمعلا ةيجيتارتسا ]

 ىلإ هتمجرتو نيملسملا يديأ يف ميركلا نآرقلا لحم ليجمإلا لالحإ
 ىلع زيكرتلا عم «ةفاك يمالسإلا مهملاع يف ةيلحما مهتاجهلو مهتاغل
 ثبلا ربع ليجنإلا ظيفحتو ميركلا نآرقلا ةعاذإ عنمو «ةيقيرفألا ةراقلا
 . 0"2(يمالسإلا ملاعلل هجوملا يريصنتلا يعاذإلا

 نع رداصلاا ريرقتلا نع ًالقن ةيلاطيإلا [ ديفال ] ةلجم ترشن دقو
 يف ةرئادلا طاشن لوح ًاريرقت ناكيتافلا يف [بوعشلا ريصنت ةرئاد ]
 ةوق ىقيرفإلا ةايح ىف مالعإلل ّنِإ9 : هيف ءاج ةملسملا ةيقيرفألا ةراققلا
 ةيقيرفإلا تلغال دن امرت د ديكو اميظعا تاتو ةلئاه
 سنجلاو نوجملل جمارب ممصتو [ ميركلا نآرقلا ] عيذت يتلا ةيبرعلاو
 . (ةريقفلا ةراقلا هذه يف عاذتل ىقيسوملاو

 رايد يف يبرغلا مالعإلل نأ 2.000106 يسنرفلا رصنملا دكؤيو
 بابشلا ىلع ًاميظع ًاناطلسو ةلئاه ةوق ةصاخ ايقيرفأو ةماع نيملسملا

 هنأو «ةبخاصلا ىقيسوملاو ةدبرعلاو رومخلاو ةوهشلا نع ثحابلا عئاملا
 .ةيمالسإلا ةوعدلل مهروهظ مالسإلا بابش نم نييالملا رادأ دق
 لئابقلا بابش بذج يف - ام دح ىلإ - لعفلاب حجم هنأ ةقيقحلاو

 معولعموب هز هجعانعزممك ةمل [ةسسصقفمأاتعو !لعدب المرلع نطات عةغلممك 0 200
 زلعوت طؤن [هموزتك, 1992, 70. 51 3.
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 اديعب ةينارصنلا ىلإ [ ينالوفلا لئابق ] اهنمو ايقيرفأ برغ يف ةيقيرفألا
 مامأ مهرودص نم [ ميركلا نآرقلا تايآ] ترخبتو ءمالسإلا نع

 تاعاذإ اهعيذت يتلا ليجنإلا تاقباسم يف ةينارصنلا تابهلاو رئاوجلا

 5.1.8.4 ىصقألا قرشلا ةعاذإ لثم تاجهللاو تاغّللا ىتشب ةعومسم

 !!!طسوألا قرشلا تالاجم ةحستكم لشيس ةريزج نم ةجوملا

 .ايعوبسأ ةعاس ١-4 ١ © لاوط . . ةيقرشلا ايقيرفأو

 نارقلا هيوشتل ايموي تاعاس ثالث ناكيتافلا ةعاذإ صصختو

 ,ةيملاع ٌةَغل نيثالثو ًاسمخ ةمدختسم ليجنإلا يف بيغرتلاو «ميركلا

 . ةيلحاوسلاو ةيرهمألاو ةينابسالاو ةيبرعلاو ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلا اهنم

 ينروومسلا هذه جيورتل اهلاجر تقلطأ [ ناكيتافلا] نإ لب

 [ سئانكلا ] ضعب تحتفو ؛ريخاوملاو امنيسلا رودب ةظتكملا قطانملا

 عيمجلا رمي ىتح «ءانغلاو صقرلاو وهّلل طقاسلا بابشلل يداونو

 دجي ءاكيرمأو ةيبوروألا لودلا نم ريثك يف ... 2'”اهنوركذتيف

 ةخسنو [ سدقملا باتكلا ] نم ةخسن هريرس بناجب قدنفلا يف لزانلا

 ءابناج ةيناثلا حرطيو ىلوألا ًارقيف ةيزيلجنإلاو ةيسنرفلاب نآرقلل ةهّوُشُم
 . هلع دمحمو نآرقلاو مالسإلا ىلإ ءىسي ام اهنم جرخ مالفألا ىتح

 ءاملعلا نم اقيرف [ ناكيتافلا اباب ] دنج هسفن فدهلا قيقحتلو

 ةماقإل ٠٠٠١[ نيمول] عورشم ذيفنتل تارالودلا نييالم هل دصرو

 ليجنإلا ثبو «ميركلا نآرقلا ةبراحمو ريصنتلل ةينويزفلت ةطحم ربكأ

 ىف رداصلا ددعلا .(ريصنتلا رهاظم نم »: ناونعب - ىعايسلا دلاخ ذاتسألل لاقم - ةوعدلا 20(

 . 48ص - ضايرلا ه١ /ه/ 07
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 ةيقيرفإلا ةراقلا اميس الو « ملاعلا عاقب ىتش يف هميلاعتلو هل جيورتلاو
 بونج يف [باكلا] ةنيدم ىتح ءارحصلا طخ بونجو لامش
 ةثالث ىلع يجولونكتلاو ينفلا ءادألا يف عورشملا دمتعيو ؛ 2')ايقيرفأ
 . .رشابملا ينويزفلتلا ثبلل ىربك ةيعانص رامقأ

 ؟ . ص -قباس ردصم لهنملا - نومداق نورصنملا - يواشيفلا يزوف .د )١(
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 فحرزي رخآلاو ريصنتلا ةسيرف طقس مهضعب

 88 تابث يف مالسإلا هيلإ ا
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 ةيمالسإلا ميقلاو قالخألا ريم دتب صتخي اميفو - |
 نيقرشتسملا قيرف قيرط نع ًادّيج ناكيتافلا اباب فرعي

 بولق يف هلغوتو مالسإلا ةوق رس نأ هب نوطيحي نيذلا نييراشتسالاو

 اهب عتمتي يتلا ةيماسلا قالخألا يف نمكي :تابثو ةلوهسب ةقرافألا

 عفاودلا عابشإ مواقت ةينابهر مالسإلا يف سيل هنأ فرعيو «ملسملا

 ةّيحابإ مالسإلا يف سيل اضيأو ءاهتبكو اهلتق ىلع لمعتو «ةيندبلا
 هللا ةعيرش نع اديعب تابغرلل ماتلا عابشإلا ىلع لمعت ةقلطم

 قيفوتلا ماقأ مالسإلا نأ ابابلا ملعيو «ناسنإلا ةّيمدآل اهمارتحاو

 .. كلتو هذه نيب نزاوتلاو

 سن الو ةرخآلا َراَدلا ُهّللا كاَنآ اميف غتباو ا : ىلاعت هللا لاق
 قدزط ع اماجلا فرديا 107: ضيقتفلا 4 ايندللا لص كيتعت

 ىلع يقيرفألا ىّبر مالسإلا نأ [!!هتسادق ] نم نيبرقملا هيقرشتسم
 ةفعلاو رهّطلا ىلع هثحو «تاوهشلاو ءاوهألا عابتاو روجفلا نع دعبلا
 جهنم قفو «تابيطلا لك .. تابيطلا لحأ يذلا هللا جهنم عابتاو

 . .رضحتلاو عادبإلاو ريكفتلاو ةوقلا هل نمضي

 نيملسملا نايك يف مدهلا [ لواعم ] ةعانصل ابابلا ططخ انه نمو

 ايقيرفأ يف ملسملا عتمجملا دعاوقب ثبعلا بيلاسأ مسرو ءايقيرفأ يف
 ىلع امامت نيبردملا هلاجر قلطأو «ةميوقلا قالخألا تانبل ىلع ةديشملا
 قاسناو «ةقرافألا نيملسملا بابش ىلإ مهقلطأ ةيرشبلا سفنلا ميطخت

 ثبعلاو وهّللا رايت مهفرجو «عايضلاو ةئيطخلا بورد يف مهنم ريثكلا

 م١



 «ماثآلاو ىضاعلا نع لصق «تاهافتلاو رومالا قسافسيب لاغشتالاو

 «ةليضف نم ًايقاب ناك ام مطحف « ريصنتلا نابرغ جيجض عفترا مالظلا

 مهتلوجر ىلإ انجوحأ ناك امو «هلهس نيرصنملا ةمهم تحبصأ انهو

 .ريصنتلل رثأ لك نم صالخلاو ,داهجلا مويل رمتسملا دادعإلا

 عايضلل ةبصنخلا ضرألا اوناكو «ةقرافألا نيينثولا نييالم كانه مث

 امعط مهنم نوريثكلا راص فسأللو - عزاو ال ثيح - يقلل

 ةعتمب ريصنتلا تاعرج ءاهتشاو تاقبوملا فونص ةفاكب ةفيعض ةسيرفو

 ايريجين قرش يف رشتنت ةعساش قطانم مهل يفارغجلا عيزوتلاو «لوبقو

 ءايبويثأو نادوسلا بونجو وغنكلاو ريئازو نيئبو وجوتو داشتو
 «ءاينيكو نوباجلا يف كلذكو نويلاريسو «ءايريبيلو «جاعلا لحاسو

 1١0( 2 ا .ع 0 2 3 ل 4

 2 وجبأو ءايقيرفأ بونجو «ىدنوروبو ءادناورو ءادنغوأو

 ..يوالمو «قيبمزومو ءايبمازو «يوبابمزو

 ىلإ لوضؤلا تاراسم نع مالسإلا ةاعد: لفغ قيك هللاو يرد ال

 اهلهأ نم ريثكلا ريصنت يف ابابلا حجن يتلا ةينثولا قطانملا هذه

 ةقلطملا ةردقملا [ مهوت ] يف هذه ةلاحلاو - رورغم ابابلاو .!!..ةقرافألا

 يف - ىرنسو «سيياقملا لكب ليحتسم كلذ نكلو ء[م٠6 0 :

 .ةغمادلا ةلدألاو ماقرألاب انيأر معدي ام -[ لصفلا] اذه نم ةمداق عطاقم

 1[ عممرت ه] ة8/طبكاأل 21هلنو, 8زن 11ةلعطتعأ ©طقت, 1990 20202
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 يف نيملسملا ةاناعم نأ هسفن تقولا .يف نأ ال ينأ ريغ
 بتكلاو نيملسملا نيسردملاو ةاعدلا يف زجمب# الثم [اناوستب ]
 لئاذرلا حبقأل مهثبو نيرصنملا رطخ لاحفتسا ءارو تناك ةيمالسإلا

 هجو ىف رّصَنمْلا قيرفلا فوقوو . .[نورباج] ةمصاعلا بابش يف
 ٠ . 2'”(ةينورباجلا ملسملا بابشلا ةكرح )

 نع نوديزي ال مهنأ نم مغرلا ىلع نويحيسملا حجم رابجنز يفو
 ددع بذج يف 22781٠٠١ غلابلا ناكسلا ددع يلامجإ نم

 تايناكمإ كلذ ىلع دعاسو ةئطاخلا ميهافملا ىلإ نيملسملا بابش نم
 اكملا] ليوحت يف [يوبابلا] ططخنا حجنو «ةلئأفْلا ةيريصنتلا تاثعبلا
 اضيأ كلذ ىلع دعاسو ءاينازنت يف ةرثؤم ةوق ىلإ نييحيسملل [ ةيلعفلا
 . . كانه ةيناملعلا نامل بال مكحما يبرغلا طغضلا

 او ا م ا ايلعلا اتلوف يفو
 ةمهم لّهس يذلا رمألا «ميلعتلا ىلع ةيريصنتلا تاثعبلا ةرطيسو
 . "”لماكلا يملا ريمدتلا لاحوأ يف مهب عاقيإلا يف نيرصنملا

 لود ىف نويلم[ ١751 نم رثكا نإ : ةحارص لكب هلوق نكمي ام
 ناك سدد ةلابلا ءارديصلا بوعج اهقيرقا وق ملا تاينفإلا

 بونج ةيقيرفإ ةلود 47 ىلع نيعزوم «ةمشلل ١
 ككفتلا اهنم ةديدع تالكشم يف نوطبختي ءالؤه لا

 )١( ةنس يف ردص ريرقت - ةيمالسإلا ةوعدلل لمعلا ةنجل ١4٠ ملص .ص١4 : ص١"
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 ةماركلاو ضرعلا ىلإ رظنلاو . . يقّلخلا لالحنالاو رقفلا ببسب يرسألا

 ةيمالسإلا ميهافملا ٌةبلقناف (ةالابمالو راتهتسا ةرظن ةيقيرفألا ةيتاذلاو

 يبيلصلا يركفلا وزغلا ةأطو تحت «بقع ىلع ًاسأر مهضعب دنع

 دقحلا ةوارض كلذل اعبت تدتشاو «ةروكذملا عقاوملا يف فحازلا

 ةراقلا طيحم يف ةرثانتملا ةيمالسإلا رزجلا ناكس نيب يعامتجالا

 . ءاضيبلا

 نم نيدفوملا ةاعدلا دهج ةفعاضم دعب هنإ : اضيأ هلوق نكمب امو

 ىتح ةريخألا رشعلا تاونسلا يف ةمركملا ةكمب يمالسإلا ملاعلا ةطبار

 «ءارحصلا بونج#[يقيرفأ ناكس نم نوريثك قافأ ه١ 41 ماع

 ردحنم يف - نيرصنملا ةوطس تحت - اوطقس دق مهسفنأ اودجوف
 «ةيمانتملا ةعرجلاو «لماشلا قلقلا نم لئاه مضخ هاشغي قيحس يناويح

 .ناطرسلاو زديإلا ضارمأو «يسفنلا ءاقشلاو عايضلاو

 ةوذج تأدب يمالسإلا ملاعلا ةطبارل ةلصاوتملا دوهجلا هذه مامأ

 اوسرغ دق ةاعدلا نأ ةقيقحلاو ؛يوتليو أدصي هحالسو دمخت ريصنتلا

 لمأألا اوثعبو «ءارحصلا بونج ايقيرفأ يف ةبيط ةيمالسإ تاحاو

 . ةراقلا هذه.يف نيملسملاو مالسإلل قرشم لبقتسم يف ةميزعلاو

 م١



 عون يأ مايق نود ةلوليحإاب صتني اميقو -

 ةيقيرفألا لودلا نيب نواعتلا وأ داحنالا نم
 1١2[0بابلا ةسادق ] : باتك يف ةنلعملاو ( ةيرسلا» ريراقتلا تصن

 ةدعاسمب ةيبوروألاو ةيكيرمألا تارباحلا ةزهجأ اهذفنت ططخ ىلع
 قيزمت ىلع موقتو «ةيحيسملا ةيقيرفألا تايصخشلا نم [ ءالمع ]
 ةحاسملا ةئيابتم ةلود نيسمخ نم رثكا ىلإ دحاولا يقيرفألا دسجلا
 هذه يف ةعزوم تايلقأ ىلإ ةفاضالاب نيملسملا ةبسنو ناكسلا دادعتو
 :لودلا

 ةيداملا تاموقملا ت تيتشت ىلإ دمعتملا تيتفتلا اذه ىدأ دقو
 يف « ''”ةيقيرفإلا ةراقلا يف نيملسملل ةيرشبلا تاقاطلاو ةيجاورلاو
 ىلع موقي يذلا «ديدجلا يملاعلا ماظنلا ىلإ هاجتالا هيف ملاعلا دب كنف
 تانايكلل هيف ناكم ال ءىربك ةيركسعو ةيسايسو ةيداصتقا تالتكت
 بورحلاو ةيركسعلا تابالقنالا ةجرد ىلإ ةعراصتملاو ةرفانتملا ةيقيرفألا
 دودحلا لخاد ىلإ ةيقيرفإ ةلود بعش نم عاطقل يقرعلا درطلاو ةيلهآلا
 حباذملا ريعس نم مويلا هدهشن امو ؛ىرخأ ةيقيرفإ ةلودل ةيسايسلا
 اينازنتو لاموصلاو الوجناو ريئازو يدنوروبو ادناور يف ةيعامجلا
 عاطقنال جذامن الإ اهريغو جاعلا لحاسو نادوسلا بونجو هدنغوأو
 وأ داحتالا نم عون يأ مايق ةبوعصو ةيقيرفإلا لودلا نيب تالصلا

 وما 8 صماتعم همم ةلوععم 1](:.2ز5 [1هانصعوذ) هم. لأب 225 2(
 ةنس [؟١٠] هةمألا باتك يمالسإلا ملاعلا يف ينقتلاو يملعلا فلختلا ةيضق - راجنلا لولغز . د(؟)
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 . . اهنيب نواعتلا

 ةراقلا عوبر يف بورحلاو دقحلاو ةنتفلا نارين تدمخ املكو

 ىوقلا ىتعأ تارباخمب ةموعدملا ريصنتلا تاثعب ترّيغ ةيقيرفالا

 نم ىرخأ ةرودل ادوقو ءامدلا تبكسو اهططخ نم ةيرامعتسالا

 تحت ةراقلا عوبر يف يسايسلاو يداصتقالاو يقرعلا عارصلا تارود

 .!ةيقيرفألا ةدحولا ةمظنمب ىمسي ام رصبو عمس

 ةقرفلا تارربم لك [ ناكيتافلا ] تفظو تيتفتلا اذه يف اناعمإو

 دقحلا ماكحإ ةجرد ىلإ ةليزهلا ةيقيرفالا تانايكلا هذه نيب اهلك

 ضعب مجامج لخاد باهرإلاو فرطتلاو فرحنملا ينيدلا سوهلاو

 ةيقيرفإ ةلود نيب لقالقلاو تارماؤملا كبح ىلع مهضيرحتو ؛ءاسؤرلا
 دقو «ةراقلا ناكس عيمج ريصنت [ابابلا] نمضي كلذبو ؛ىرخأو

 .ريصنتلاو ريمدتلا ةلهس لكايهو ءالشأ نيموكحمو اماكح اوحبصأ

 نإ) : لوقي نيح [بيج يرنه] قافألا سقلا مولن لهف

 قح هنوردقي الو !.قحلا نيدلا نومهفي ال نورخأتم موق نيملسملا

 ةيقرتل لثمألا ليبسلا وه هدحو ىقبي [ ريصنتلا ] نأ ىريو .(«هردق

 . !مهرضحتو نيملسملا

 انآرق هللا نيدب كسمتلا ىلإ دوعنو انسفنأ مولن نأ لبق همولن له

 اوعيطأو 9 : ىلاعت هللا لوق ىنعم مهفنو .!؟ ًابولسأو ًاجهنمو ةنسو

 . [: :لافنألا] 4 مكحير بهذدتو اوُلْشَفتف اوعزانت الو هلوسرو َهّللا

 ما/ ١



 9 0 ظبرصلارعّئاشفار يل اقأ يف يراجتلا ييرلا

 : اناشسلاريل اها يف ييرامججلا يلا )و

 لقنتملا يئادبلا يعرلا

 ا تاريخلا ةراق ايقيرفأ ا#
 [يعرلا]

 "م.ك مم. ٠٠١. ةحاسملا ادقيرفأ -
 .72/ ةيسنب "م .ك ؟. ه١٠٠6٠.٠1 ةيعارزلا ضرألا ايقيرفأ -
 .ةمسن نويلم "586 - ناكسلا ادقيرفأ -
 مصر كلا ٠٠١ - مالسإلا ايقيرفأ -
 ..ايندلا تاراق رقفأ هسفن تقولا يف يهو

 18 نبلا ةراق ©
 [ايقيرفأب نبلا جاتنإ قطانم ةطيرخ]
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 ةيقيرفألا لودلا فاعضإب صتخي اميفو -10)
 .عوجلاو رقفلا طخ لفسأ ىلإ اهب ًالوصو

 يهو «ةيداصتتقالا ةورثلا دراوم يف ءارثب ةيقيرفألا ةراقلا عتمتت

 نم اهناكس نم 47 يناعي يتلا بكوكلا اذه يف ةديحولا ةراقلا

 . 200 ةيساقلاو ةبعصلا ةيشيعملا فورظلاو رقفلاو [ عوجلا]

 ؟ كلذ ءارو نم

 اهفوفص [ناكيتافلا ] مظنت ثيح «مالسإلل ةيداعم ىوق هءارو
 شيعيل ؛ةيقيرفألا ةراقلا راقفإ [ ةيرارمتسا] ىلع لمغتو اهييلاسأو
 «ناسنإلا ةمارك نوصل مزاللا فافكلل ىندألا دحلا تحت ًامئاد اهناكس
 . ميشهلا يف رانلا نايرس ةراقلا يف ريصنتلا ناروسل ناعم

 نزولا نإ كامب قود رمردامعم لع ادايععا حالوقاو فرقا

 جتنو ؛ رقفلا عقنتسم يف يقيرفألا ةّيمدآ سمغ ىلع ناتصيرح اكيرمأو
 « ميلعتلا لامهإو «ةيداملاو ةيرشبلا ةيمدتلا تايلمعل لامهإ كلذ نع
 انك «ةيحيملا ةياعرلا :تندقو «ضارمألا تيتو (ةييآلا تيكقتو

 صلقت اهلامهإبو ؛ةيعامتجالاو ةيعانصلاو ةيعارزلا ةيمنتلا تلمهأ
 يف [ايقيرفأ ] بوعش تقرغف «ةيقيرفإلا نويدلا تدازو 2 '”داصتقالا
 عزاولا عجارتو ءاكيرمأو ةيبوروألا لودلا ءادجتساو «ةشحافلاو ابرلا

 :ينيدللا

 )١( ص 37 4ص - قباس عجرم -يمالسإلا ملاعلا يف ينقتلاو يملعلا فلختلا ةيضق -راجنلا لولغز .د 590 .
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 يف نيمدعملا ملاع تحستكاو ريصنتلا لفاحج تمدقت انهو

 دراوم فازنتسا يف مدقتملا برغلا يف ىربكلا ىوقلا تنعمأو ءايقيرفأ

 ني ناعما يطارا (نيعا وبلا د يطغت تاباغلاف «ركبلا ةراقلا

 لخدت ال ةليئض ةبسن الإ اهنم لغتسي الو «ةردانلا ةديجلا باشخألا

 نم ملاعلا جاتنإ نم طقف /؟ ب الإ 2' 'ةدحتملا مألا تايئاصحإ يف

 شئاشحلا لغشتو ءايقيرفأب ةيباغلا دراوملا عم قفتي ال اذهو «باشخألا

 فورظ يهو سبتسالاو انافسلا عونتتو ايقيرفأ نم ةعساو تاحطسم

 . 2 ”تاعاجملا اهتكهنأ ةراق يف ةيناويحلا ةورثلا ةفعاضمل ةمئالم

 - رجينلا - لينلا - : ىربكلا راهنآلا ةراق ايقيرفأ تسيلأ مث

 راتمألا نييالب اهيلع طقسي الأ مث ؛خناروألا -- يزيبمزلا - وغنكلا
 نم ةلئاه تايناكمإ ركبلا ةراقلا كلتمت الإ ؟ايونس هايملا نم ةبعكحملا

 ةلئاه نماكم اهفوج يف دقري الأ !؟ ةعارزلل ةلباقلا تاراتكهلا نييالم

 !؟ ةقاطلا رداصمو «ةعشملاو - ةردانلا نداعملا نم

 نم ةمسن نويلم 787 ] شيعي - هذه ةلاحلاو - نذإ اذاملف

 7 دودح يف [نويلم 585] ًايلاح غلابلا ةراقلا ناكس ددع يلامجإ

 . دحاولا درفلل ةنسلا يف ًارالود

 «ناكسلا قانعأ ىلع ةضبقلا نيرصنملا ماكحاو ,لهجلا هّنِإ

 ةدايسو ةداضملا تابالقنالاو «ةيركسعلا تابالقنالاو «ةراقلا تيتفتو

 .رارقتسالا مدعو ةيداصتقالا ىضوفلا خانم

 كاعماط عدكر 1.13/.همانا هلم ؟ةعاقمو ذه طع 29ءامم-: ىلإ ةفاضالاب  قباسلا ردصملا 0

 رمعمأ 01 خلع, 77ةمطنمع اهم. [ل.ذ.ثب 2.118 - 7

 . ١٠ص «ة4ص - ايقيرفا يف ةملسملا تايلقألا ركب ديجمادبع ديس (؟)
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 ال ةردادلا نداعملا ةراق ايقيرفأ ال
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 ايقيرفآ داعبإب قلعتي اميف اريخأو - (3)
 ةيعانصلا ةوقلا قيقحتن نع

 لثمت يتلا ةلئاهلا تايناكمإلا مامأ اهباعل لاس دق برغلا لود دجن

 ةلماع ىديأةقاط - نداعم . .ىربكلا تاعانصلا تاموقم

 تقلطأو ءًالهلهم الالقتسا ةّيقيرفألا لودلا تطعأف - 000-05

 تاقاط لك صتمي ديدج رامعتسال قيرطلا دهمت ريصنتلا تاثعب

 . ةعانصلا ىلإ قيرطلا ىرت الف لهجلا يف اهقارغإ ىلع لمعيو «ةراقلا

 رامعتسالا ةرئاد ] راطإ يف اكيرمأو ابروأل ققحت لعفلابو

 ثوحبلا نع ىمعلاب ايقيرفأ تبيصأ دقف اتدارأ ام [ريصنتلاو

 نوزخم ىلإ قيرطلا تلضو «يعانصلا لاجما يف اهتاقيبطتو ؛ةيساسألا

 روطتلا قيرط ةعراق ىلع فوقولاو «يعانصلا لاجمل يف ةّيملعلا ةفرعملا
 ؛اهتاورثو اهءامد اوصتماو اهودبعتسا نم يدجتست ىعانصلا

 تاللآ رقحأو تاجوسنملا تاعانص طسبأ نإ نال ب بيكم

 ةزهجأ ةعانصو اهكبسو نداعملا ةيقنتو رهص ةينقت نع كيهان «ةكرحلا

 . . ةعارزلا تالآو ءاودلاو تالاصتالا

 ناك علا ون خوش نع حاصفإلا ىلإ ايقيرفأ ترطضا اذإو

 ةمدقتملا ةببيلصلا لودلل ًاتهاب اءوض ءىضت امور يف ةيوبابلا ةسينكلا

 لوبط اهب فحت «تاعونصم نم لعفلاب هنع تنغتسا ام اهعيبت نأب

 ءادوسلا ةراقلل اهعيبت «ةيعبتلا طورشو «لالغألاو ةيسايسلا تاروانملا

 راعسابو (2' "عوج نم نمسُن الو ينغت ال تاعرج يف ةريقفلا ةّينغلا

 ةاعامط عرعر, 5.81. طع 52و 227 2.62-3 00

 ٠ 4ص : 45ص - ينقتلاو يملعلا فلختلا ةيضق- راجنلا لولغز .د (؟)
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 . بيهر لكشب اهيف غلابم ةيزازتبا

 ةقيرفالا ةزاقلاناقنإ نق تنعم [ناكينافلاو نأ تأ" ةايينألاو

 ملو ]] راقفألا يف تحجن ؛مم.٠ .٠ ماع لولحب اهبوعش ريصنتل ةئطوت

 ةرمز يف ايقيرفأ عضو يف اضيأ تحج نكلو ؛[ كلذل تدّنُج
 كلذل تدّهم نأ دعب «ىعانصلاو ىملعلا مدقتلا بكر نع نيفلختلملا

 بهاوملا لتقل دوهجلا لك لذبو ءاهئانبأ نيب ةيمآألا رشنو «يدصتقالا

 ىلإ مهتراق نم ةرجهلل غباونلا عيجشت *ثتو «ةيقيرفإلا تاعادبإلاو ةملعلا

 تلازامو 0

 باشخألا ىلع ةرصاق ءادوسلا ةراقلا تاعانص - هذه ةلاحلاو -

 ةيراخفلا ىناوألاو . . فادصألا طارقأو .. تاناويحلا ماظع ليكشتو

 !.. تاتابنلا رامثو ضيبلا عمجل

 نادلبلا  ركاش دومحم : كلذكو - قباس عجرم - ةملسملا تايلقألا نوؤش دهعم تارشن كلذ نم )١(

 1000 هل ةع- : كلذك و 6126618[5, 5.11. قباسلا عجرملا : كلذكو - ةملسملا تايلقألاو ةيمالسإلا

 1 ءانلالتو 01 عدمت 2210م .ان.ال., [خمنتنع
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 ناكيتافلا مهتدنج نيذلا نيرصنملا ددع -[|]

 ءرمألا لوأ يف ةدودحم ايقيرفأل ةيريصنتلا تاثعبلا دادعأ تناك
 ابابلا دكأت امدعب ,ءنكلو «نيينثولا نم نييالملا تارشع اهناديم ناكو
 يف نيملسملا دنع رئامضلا قامعأ يف ةيمالسإلا ةركفلا ةبالص نم

 هجاوي يك هتاططخم نم ريغ .ءاوس دح ىلع تايلقألاو ةيبلغألا لود
 يراضح قفد ةروص يف ثاعبنالاو رجفتلل [ ةيمالسإلا ةركفلا ] ةيلباق
 . ةراقلا يف ةيبيلصلا سئانكلا لالطأل ةحساك «ةيمالسإ ةوحصو ديدج

 اهرامث يتؤتو تبنت نأ لبق روذبلا ميقعت نم دبال هنأ ابابلا ىأر
 يف دعب لزت مل يهو ةنجألا دأو بلطتي رمأآلا نأو (ةيمالبسإلا
 ىلاع ؛تاهبجلا عساو ديدجلا يريصنتلا موجهلا ءاجو «ماحرألا
 سلجمو «ملاعلا يف ةيريصنتلا تاسسؤئملا لك همعدت موجه ؛ةفلكتلا
 . 2'!ةلئاطلا اهلاومأ نم [ ناكيتافلا ] هيلع قفنتو «يملاعلا سئانكلا

 نيغرفتملا ةسواسقلا ددع نأ ىلع(" ةريعتلا فائاسيلالا لدتو
 ١8 ىلإ ةفاضالاب اذه [رصنم فلأ ١١51 ايقيرفأ - ريصنتلا لامعأل

 ايقيرفأ اهتمدقم يفو «ملاعلا ءاحنأ نوبوجي نيعوطتم رصنم نويلم
 ىلإ ةسواسقلا نم نيغرفتملا ددع زفقو . م١19١ ةنس اذه ناك عبطلاب

 )١( 57ص - قباس عجرم - لهنملا نومداق نورصنملا- يواشيفلا يزوف .د .
 )١( 55ص - هسفن عجرملا .
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 ةيناريصتلا ني لئابلا كيرف دهوك "مرة عمك وتو

 وأ ةيناسنإ تامدخ ميدقت ءارو يفختلا قيرط نع ةهوبشم تايلآ لخاد

 طاسوأ نيب ةينارصنلا رشنب اهقيرط نع موقت اهنكل «ةيجالع وأ ةيميلعت

 .نيملسملا

 لئاه ددع نم نيرصنملا شويج نم لئاهلا قيرفلا اذه جرختو
 ريصنت ةرئاد] اهيلع فرشت «ضرغلا اذهل تدعأ يتلا سرادملا نم

 ءاج ًايئاصحإ ًاريرقت ةرئادلا ترشن دقو ؛[ناكيتافلا ] يف [ بوعشلا

 ةسردم 10١١59 غلب ١5945 ةنس دهاعملاو سرادملا ددع نأ :هيف

 [ 9151 ف سر دقلاب مرعي ةعئماكبو اديك نا زو
 نع لقت ال ريضتتلا جهات: يف الع تاداهش:نولمعتي ةسالمو اسوان

 111.2 :ا.1طءمادهنمع لهءام وأ هدام نأ طزونمز ترهاللا يف هاروتكد

 نذل دهاعملا هذه ىلع اهدحو م995١ ةنس قفنأ ام يلامجإ غلبو

 لش ةيزيطعللا تايب قل هعاشما ىلإ ةواشألاب يراك "ن0

 15 ضرغلا اذهل م9١ 4ةنس اهدحو تعفد يتلا !2همدهوزو ةسسؤم

 . ءادوسلا ةراقلا يف مالسإلا ىلع ءاضقلل ناكيتافلل ًايونس نويلم

 ةيلاغلا تاضضخفلا : >7
 ابابلا نلعأ يذلا ماعلا وهو ١9175 ماع نم ناكيتافلا تصصخ

 تصصخ «م٠؟٠٠٠ ماع لولحب [ايقيرفأ] ريصنت ةطخ هيف

 ةيسنكلا سرادملا يف ميلعتلا ططخ لمشت «[رالود نويلم ]

 1 طع, لعلب المت 1[ عممتأ طزن : ةكمتأو 8عيصقلو, 1994ي 215:17 200

 رافك, 1994 : عمم 810. 103 . 8[عاتب زله 2(

 ه١9



 نور ثم ابره نيعجاللاو ةارعلاو نيعئاجلاو ىضرملا ىلع قافنإلاو
 . 2" ”ىرخأ لود ىلإ مهلود يف ةدابإلا

 نامعمج ] ايقيا يف ناكيتافلل قافنإلا تالاجم ثبخأ نمو

 قرم حد ةثاغإلا تايعمج ]و [دودحالب ءابطأ ]و [ةمحرلا

 روم قير ةيريبي نام اد طاطلا يف ننراع اهعنيدججو د[ ناجيعإلا
 ناضرو ريصيإا ن تاعامج نم ءابطأب اهديوزتو تايفشتسملا ءاشنإ

 ل اسجل رخأآ لوقت ؛ىضرملل ةيذغأو ةيودأو ةزهجأو
 دوبل ١ 1 81586 ماع تغلب [دودحالب ءابطأ ةيعمج ] تاصصخم

 م ١ ] اهسفن ةنسلا ىف [ةمحرلا تايعمج] تعزوو « *7 الود

 .[رالود

 دا
 0 ١ 5 وحن مإ65 [رشبلا ضرأ ةيعمج ] تقفنأو

 و 5 ل تائم ىنبت يف

 ىلإ نيرشعلا نوقلا ةباهن بوق ىلع نحنو

 !!؟ امقيرفأ ريصنت يف ابابلا حجز ىدم ىأ
 مذ انج يتلا اييسمل لثم ةيقيرفألا عاقبلا ضعب يف ابابلا حمم

 ربل ا يلم اهارت ريع يس حج 5 11
 3 أ ددع لامجأ نم [ 11914٠01 وحن رصنت دقف «يقيرفألا

 بح كلزبتو يو ةيسدب يا ةمسن نويلم 7,8 غلي يذلا

 لم ب 10.9 . 218:20  -قباسلا ردصملا(١)
 .؟ص : 55ص - هسفن ردصملا )7١(
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 ريراقتلا سفن يفو 0'2.م19494 ةئس ةدحتملا ألا تايئاصحإ

 يف نيملسملا ددع ضافخنا ىلع لدي ام ءاج ةروكذملا تايئاصحالاو

 ا ا
 ناكسلا ددع يلامجإ نم /78,7: 77١ نم نيملسملا

 . م

 ًارالود عفدا) : راعش رشن يف ناكيتافلا اباب حاج اضيأ ركنن الو
 فاللآ ؟ عمج مت كلذبو «يبيلصلا ملاعلا ءاحنأ لك يف املسم رصنت

 قفدت يف حجن امك ؛اهدحو ةيكيرمألا سئانكلا نم ارالود نويلم

 نيفظوملا تابترم نم ةتباث ةبسنو لب «تادادمإلاو تاعربتلا نافوط

 تغلبو [ يملاعلا سئانكلا سلجم ] باسحلا اكيرمأو ابروأ يف نيلماعلاو

 هذه ةميق تغلبو «يناملألا بعشلا بتاور نم / 5 ةتباثلا ةبسنلا هذه

 قيقحتل ناكيتافلل ةصصخم رالود نويلم فلأ 47 اكيرمأ يف غلابملا

 مطحتو ءادودحم حاجنلا ناك ىوالمو ايريبيل اذع اميفو ؛ابابلا ملح

 .ابابلا ملح
 رؤب يهو - ةيمالسإلا تايلقألا لود يف نيملسملا ددع غلب دقو

 ددع يلامجإ نم ملسم .١١5,815,6٠6 - يريصنتلا زيكرتلا

 7/7535, 5 ةبسنب ىأ 518,75١ ,... 5 ةنس غلابلا ناكسلا

 /005 هرادقم صقنب ىأ /557,5 م948١ ةنس ةبسنلا هذه تناكو

 . 2" ”عاطقلا اذه يملسم نم طقف

 آلمانلاعل ظلوكلممك 51215( عول العدم طوماعب اا.إن. 1994. 701 200

 لمسسممل اصخاتأناع 0 ط/بكاتسم ا/ائصسقتتإت مك هتك 701. :قباسلا عجرملا(5)
2 ,25 
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 ماع مالسإلا لبقتسمل ] ةدياحم ا ةيؤرلا نأ ىلإ لئالدلا ريشتو

 ىلإ اهقيرط يف [ليدبلا وه مالسإلا] : ةقيقح نأ دكؤت

 دارم» ملسملا روتكدلا اهددري ةقيقح هذهو ؛قيقحتلاو قارشإلا

 : ريخألا هباتك قيرط نع اكيرمأو ابروأ ءاحنأ لك يف ... «نامفوه

 . [م١٠٠٠5 ماع مالسإلا]

 نأ [نيرشعلاو يداحلا نرقلا] نيد مالسإلا نوكي ىتح ىرأو

 قيبطتو «مالسإلا ىرعب يوقلا كاسمتسالا ىلإ ةيمالسإلا ةمألا دوعت

 تزافو تلان كلذ اهل ققحت اذإف ُهّْنْكَع ىفطصملا ةنسل نيمأو لماك

 ئريصتتلا دملا نم ةبكعيطم ةبمآ تشاغوةرخآلاو اينذلا تداعسب

 ةقروخلاو ةيفلشلا تامزألا ةنقيحتم وير فكلل كعردو «يبضانولا

 ظفاحي نأ ىفكي الو «نتفلاو بئاصملا لوهو ةيسايسلا تابارطضالاو

 نم مهيمحت ًاعرد اهرابتعاب ةيمالسإلا مهتيوه ىلع ايقيرفأ يف نوملسملا
 تقولا ناح نكلو ؛يبيلصلا طلستلاو يبرغلا رامعتسالا ءىدابمو ميق

 كولسو لمع ىلإو «ةايح ةرهاظ ىلإ ايقيرفأ يف مالسإلا لوحتي نأل

 هميلاعتب ةرشابملا ةفرعملاو يقيقحلا مالسإلاب يعولا ءوض يف ةسراممو
 لماشو لماك ططخم ضرعتت يتلاو ؛ةميلسلاو ةحيحصلا هدعاوقو

 ولو ءاهنومضمو اهاوتحم نم اهغيرفتو ءاهيلع ضاضقنالاو ءاههيوشتل

 هّيز سبلتو «هئامسأب ىمستتو مالسإلاب رتستت تاعامج قيرط نع
 عقاولا يف هجاوُت ال تايعمجو تاعامج اهرابتعاب ؛هتيحتب ىقلتو
 . ةيبرغلا ةيريصنتلا تاثعبلا اهب هجاوت يتلا ةمواقملاو ضفرلاب

 )١( 37ص - ايقيرفا ىف ةملسملا تايلقألا ركب ديجملادبع ديس .
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 يف ومنتو ءايقيرفأ يف ىمانتت ةيمالسإ ةوحص يف مويلا نحن
 ططخ ةداعا نم دبالف «دعاوقلا مهف ةلوهسو ميلاعتلا ةطاسب اهتايط

 ةعاربب ماملإلاو ةظقيلاو ةنطفلاب نوعتمتي ةاعد اونوكيل ؛ةاعدلا دادعإ

 نع ىربك ةيلوؤسم ىلاعت هللا مامأ نوكتو . ليصوتلا ةداجإو عانقإلا

 ةيلاغ ةورث يهو «قرشم لبقتسم يف انلمأ يهف «[ ةوحصلا ] هيجوت
 لا وق اع دكا ( جنفريإ» اهنع لوقي

 ءاينقت وأ ءاَيملع ىربكلا لودلا اوسفانت نأ اوعيطتست نل مكنإ»

 اولعجت نأ نوعيطتست مكنكلو : يركع (انهاتملا ءايداصتقا وأ

 اوقيفأ ] : لوقي مث .. [مالسإلاب مكمامأ اهبكر ىلع وثجت لودلا كلت

 حاورأ هيلإ شطعتت يذلاو ؛هنولمحت يذلا رونلا اذه ةميقل مكتلفغ نم

 هولمحاو «هوقبطو مالسإلا اوملعت ؛ضرألا تابنج فلتخم يف سانلا

 «ناطلس يذ لك مكل نيديو ءايندلا مكمامأ حتفنت رشبلا نم مكريغل

 هنوقبطيو ءاقيمع امهف نيدلا اذه نومهفي نم اباش نيعبرأ ينوطعأ
 رصعلا ةغلب سانلا ىلع هضرع نونسحيو ًاقيقد ًاقيبطت مهتايح ىلع

 . [ نيتكيرمألا مهب حتفأ انأو هبولسأو

 طوطخ نم زراب طن اهنإو ءايقيرفا يف نيملسملا ةوخص تكروب
 هللا ردق اهنإ ؛كلذك عقوتملا لبقتسملا طوطخ نم زراب طخو ءرضاحلا

 .ةينلاغلا

 .[5 :فسوي] 4 نوملعي ال ساّنلا رتكأ نكلو هِرَمَأ ئلع بلاغ ُهللاو »
 اولمعو مكنم اونمآ نيذلا ُهَّللا دعو » . .ىلاعت هللا دعو اهننإو

 مهلبق نم نيذّلا فلختسا امك ضرألا يف مِهَنَفلَخَتسيَل تاحلاّصلا

 )١( ص -يمالسإلا ملاعلا يف ينقتلاو يملعلا فلختلا ةيضق - راجنلا لولغز .د ١517 .



 نأ مهو دب مهدي مه نضل يدل مهم مه كلو
 . 0٠[ :رونلا] 4 ايش يب نوُكرشي ال ينتودبعي

 ةثاغإلا ةكيهو يمالسإلا ملاعلا ةطبار ىلإ ايقيرفأ ةجاح دشأامف

 ةراقلا هذه يف دوهجلا داصح ء؛داصحلا عجارتل ةكرابملا ةيمالسإلا
 ةوحصلا مجح سفنبو «ةيرورض ةعجرملا نإ ؛مالسإلل ةشطعتملا

 مئالي امب اهططخ مسرلو «ةوعدلا يف روصقلا هجوأ يفالتل «ةيمالسإلا
 ىلع ةرثؤملا لماوعلا ةفاك باسحلا يف ذخآيو «نيرشعلاو ىداحلا نرقلا

 ءروعسملا يريصنتلا دوجولا لك ىلع ايئاهن زهجت بيلاسأب ةوعّدلا ريس
 يتلا ةيمالسإلا ةوحصلا تابرض نم حنرتلاو جايهلا تالاح يف وهو

 . . . [ ةكرابملا ةطبارلا ] معد نم اهتبالص تدمتسا

 دارت زعل 0ورناحم اننا يرو ةوحوعلاب ىوختالا اهيلطوم“
 ضاهجإ ىلع رمألا عامجإ ةلواحم يف نيتيمتسم اكيرمأو ابروأ يف
 . . . اهتيفصتو [ ةوحصلا ]

 اباب 1 لامآ مطح يذلا هذحو وهو ءادعم هللا نأ ركذعنلو
 ليلقلا الإ قبي ملو 20٠ ماع لولحب ايقيرفأ ريصنت يف [ ناكيتافلا

 ىلع لدت تارشؤمو قئاقحو ماقرأ نآلا انديأ يفو ؛داعيملا يتأيو
 ةراقلا ىف ةيمالسإلا ةوحصلا ءايض ىمانتو «هرحن ىلإ ابابلا ديك دادترا
 . .ةلققحي نأ ىلاعت هللا ىلإ لهتبت ام ديدحعلاب وهو انما اذهو ءاضيللا

 مدار او ل1 هوو
 . بر وعد رحاو “اعلا فز دل نيل نانانا فد. لأ



 ا د اس مم ا ةوعدلا جهنم -

 001 ا ا .مالسإلا ىف ةدابعلل ةيناميإلا ةدعاقلا

 ب... ا ...مااسإلا يف ةيعادلل ةيناعإلا حمالملا

 7 وال ماسالا ىلا ةرعدلا كافر
 101 يا وس ا جال ومو را دعس هب اسأل نيقرشتسملا تاءارتفا -

 وول ا عبق سمطاسس او عل مالسإلا ىلإ ةوعدلا ةيامح -

 ا .مالسإلا ىلإ ةوعدلا لال

 "ل ل .ءارحصلا بونج ايقيرفإ يف مالسإلا-

 12*21 ب6 ةيقيرفا يف مالسإلا راشتنا لوح ةلاجع -

 00 ءارحصلا بونج ةيقيرفإل ةيلامشلا ةباوبلا يف مالسإلا خوسر

 اة ا م ...... ةيمالسإلا ةوعدلاو ختفلا تامس -

 10000000 ا فم سمس يسد بس يح ةوعاقلا رن ةياطاخ
 0:11 اب سو سد اوف ةركلا ناتالا حئاوزوع

 51 م 0 : ثلاثلا لصفلا -

 نيب اعلا بونج اهقيرفإ يف اة رمبعلاو مالسإلا-
 5 ةرصاعملا ةيمالسإلا ة ةوحصلاو مالسإلال ةيداعملا تارايتلا

 | ةهجوملا ةينويهصلا تاططخملا

 او م ايقيرفا ىف هتبراحمو مالبسإلا هيوشتل



 مع ءارحصلا بونج ايقيرفإ يف ةيليئارسإلا ةياعدلا لئاسو -

 ام اح ا راطماا ىتووتس مم و دببتخاو منت :عبارلا لصفلا -
 ااا م ءارحصلا بونج ايقيرفا يف يريصنتلا طاشنلا -

 ا ا ومو مالسإلا ةبراحمو يريصنتلا

 11 ا امام دوس :يريصتتلا ةشرشلا ةيديهلا ةهجاوم ةيككنتا دما-

 1 عر م مالسإلاةبراحم يف هبيلاساو يبرغلا رامعتسالا -
 سوا وب وسوومق .ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنم -

 ما 0 :سمايخلا لصفلا -
 1 0 راسملل يملعلا ليلحتلا -

 ١ سما نيرشعلا نرقلا ةياهن ىتح ءارحصلا بونج
 تاططخمو يناثلا سلوب انحوي ابابلا -

 اباب نيب سدقم ريغ فلاح -
 ذاق ووو ما د متن دوو لنج بحتممب .ىربكلا ىوقلاو ناكيتافلا -
 1 وا اجلا محل 2-2... كارقلا ىلع ءاضقلا -
 و«م9 0... .ةيمالسإلا ميقلاو قالخألا ريمدت -
 نم عون يأ مايق نود ةلوليحلا -

 ١مل... ...ةيقيرفإلا لودلا نيب نواعتلاو داحتالا
 و8 0000000555555... ةيقيرفالا لودلا فاعضا -
 ١64 0 ......ةيعانصلا ةوقلا قيقحت نع ايقيرفا داعبا -
 00 00 .ريصنتلا تايناكما -
 ا نيرشعلا نرقلا ةياهن برق ئلع نحنو -

 9000000000١.................ايقيرقأ ريصنت يف ابابلا حجم ىدم يأ

 هل للا



 ةهلسلسلا هذه نمردص

 ةدوحابنسح.د ب ... ةحتافلا ةروس ىف تالمأت - ١

 لامجدمحجمدمحأ.أ ل. .هيلاطمو هيتارم مالسإلاىفداهجلا - ؟
 نادمهح ريذن .أ نيقرشتسملا تاباتك يف لوسرلا تا#

 سنؤم نيسح.د 0 -متافلا مالسإلا -
 قوزرم دمحم ناسح .د 2 . يركفلا وزغلا ةمواقم لئاسو تأ

 قوزرمرويصلادبع .نلد ب نآرقلا يف ةيوبنلا ةريسلا - 1
 ةشيرج ىلع دمحم.4و ل ةيمالسإلا ةوعدلل طيطختلا -

 جاردديسلادمحأ.د هةيمالسإلار وصعلا يف اهروطتو ةباتكلا ةعانص - 8
 سقويهللادبع .أ ل. جحلا يف ةلماشلا ةيعوتلا - 4

 دمحم نسح سابع.د . ..هروطتو هقافآ ىمالسإلا هقفلا ٠-
 يمشاهلا دمحم ديمحلا دبع.د .-----.- .ميركلا نآرقلا يف ةيسفن تاحمل ١-
 ميكحرهاطدمجم.أ سل ليطابألا ةهجاوم ىف ةنسلا -

 نوسح دمحأ نيسح .أ ا . ..ةرطفلا ىلع دولوم 1١-

 راتخم يلع دمحم .أ - كيقب# مالسإلا يف دجسملارود -14

 نسيحم ملاس دمحم .د حج .-.- ميركلا نآرقلا خيرات - 6

 ىلغرف دومحم دمحم .أ < مالسإلاوتطو ةرلهاجلا يفر ادإلا ةثيبلا -5

 يفيفع قداصلا دمحم .د 2 00 مداسإلا يف ةارلاقوتح -1ا/

 لامجدمجم دمحأ أ ]١1[ هتايآ تمكحأ باتك ميركلا نآرقلا -
 ليعامبسا دمحم نايعش .د ----. اهر داصمو اهماكحأ : تاءارقلا -48

 ديعسلا راتسلا دبع .د .) ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف تالماعملا -
 يرامعلا دمحم ىلع .د اهماكحأو اهتفسلف : ةاكزلا ١-

 يمجعلا ديزيلا وبأ .د -- مولعلار وصتو نآرقلا نيب ناسنإلا ةقيقح -"؟

 ركب ديجملا دبع ديس. .أ ايلارتسأو ايسآ يف ةملسملا تايلقألا 0-71
 نازو دمحم ناندع .د رظن ةهجو نوقرشتسملاو قارشتسالا -14

 ةدومح ديمحلا دبع يلاعم .--- ل ةمادهلا تاكرحلاو مالسإلا
 ةرامع دومحم دمحم .د + مالسإلا لظ يف ءشنلا ةيبرت -5

 يرجنفلا يقوش دمحم.د - ىمالسإلا داصتقالا جهنمو موهفم 07
 رتع نيدلا ءايض نسح .د 4 ب هللا يحو -4
 نيدباع نمحرلا دبع دمحأ نسح..أ نآرقلا يف هتابجاوو ناسنإلا قوقح 4

 راصقلارمع دمحم .أ ةيعيبطلا مولعلا ميلعت يف يمالسإلا جهنملا 1٠-
 لامج دمحم دمحأ .أ ل [5؟] هتايآأ تمكحأ باتك نآرقلا ا
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 ليوطلا قزر ديسعلا .د -  جهنمو ةديقع مالسإلا يف ةوعدلا
 دحاولا دبع دماح .أ - ا. ىمالسإلا عمتجملا يف مالعالا
 ةكنبح نسح نمحرلا دبعخيشلا - 2-2 - طسو جهنم ينيدلا مازتلالا
 يواقرشلا نسح .د د يمالسإلا جهنملا يف ةيسفنلا ةيبرتلا
 ىفيفع قداصلا دمحم.د - ل ةيلودلا تاقالعلاو مالسإلا
 . ظوفحم نيدلا لامج دمحم نكرلا ءاوللا .. ةير اضحلا انتضهنو ةيمالسإلا ةيركسعلا
 ىلليايدمحم دومجم.د اهدصاقمو مالسإلا يف ةوخألا يناعم
 رصتدمحمىلع.د 2. ثيدحلا مولع رصتخم يف ثيدحلا جهنلا
 ىضوعلا تعفر دمحم .د ء نيملسملل يداصتقالا ثارتلا نم
 رضخ نمحرلا دبعميلعلادبع.د .- 2 مالسإلا يف ةيداصتقالا ميهافملا
 ركيديجملادبعديس .أ1 03320 2 ايقيرفأ ىف ةملسملا تايلقألا

 ركب ديجملادبعديس.أ - ابور وأ يف ةملسملا تايلقألا
 ركب ديجملا دبع ديس. .أ - 0 نيتكيرمألا ىف ةملسملا تايلقألا
 ةدوفهللادبعدمحم.أ 0 . .  رصنلا ىلإ قيرطلا
 ليوطلا قزرديسلا.د 020203 22 قح ةوعد مالسإلا
 يواقرشلا هللادبعدمحم.د .ةيفوكلا هللا تايآ يف رظنلاو مالسإلا
 نارهز باهولا دبعيواردبلا .د -- .- ال تايرتفم ضحد
 باهش ءايض دمحم .أ 220 ل ىناطفق ىف نودهاجملا
 نامثع نمحرلا دبع هيبن .د خببف مح  ناسنإلا قلخ ةزجعم
 ىسرم ديمحلا ديع ديس .د " ةيمالسالا هديقعلار اطإ يف ةنايقلا حوهفم
 يدنجلارونأ.أ يسكر املاو يبرغلا ركفلا نع مالسإلا هيف فلتخي ام
 ىللياب دمحم دومحم .د تب ب حل مازتلاو كولس ىر وشلا
 قعرف رمع ءامسأ .أ - -  ةنسلاو باتكلا ءوض يف ربصلا
 طارشلا هجم وهحأ ف . نكح حبيس - ةمألا يضحت ىلإ لكم
 لامج دمحم دمحأ.أ - ل [9] هتايأ تمكحأ باتك نآرقلا
 فلخ نمحرلا دبع خيشلا : ًابيطخ نوكت فيك
 دلاخ نسح خيشلا ش نيملسملا ريغب جاوزلا
 لاعلا دبع بطق دمحم .أ نآرقلا صصق ىف تارظن
 ليوطلا قزرديسلا .د تايدحتلا ةهجاوم ىف ًاعم مالسإلاو يبرعلا ناسللا
 يودنلا نيدلا باهش دمحم .أ ' ثيدحلا ملعلاو مدآ ملع نيب
 يفيفع قداصلا دمحم .د ناسنإلا قوقحو ىمالسإلا عمتجملا
 يضوعلاتعفر.د [؟] نيملسملل يداصتقالا ثارتلا نم
 ةكنبح نسح نمحرلا دبع خيشلا داهجلاو لكوتلا لوح ميهافم حيحصت
 هللا دبع يماس دمحأ ديهشلا ]١[ تملسأ فيكو اذامل
 راطع روقفلادبع أ ةعيرشو ةديقع نايدألا حلصأ
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 يمالسإلا حياسلاو لدعلا

 [ ؟] هتايآ تمكحأ باتك نآرقلا

 ةيمالسإلا قوقحلاو تايرحلا
 ناسنإلا

 ل ةيوبنلا ةنسلا نم نيير وهمجلا فقوم
 لل ل ءاضفلا وزغو مالسإلا
 ةينآرق تالمأت

 2 ممألا ناطرس ةينوساملا
 مالسإلاو ةيلهاجلا نيب ةأرملا

 [؟] تملسأ فيكو اذامل
 انتانبأل نآرقلا سر َدُن فيك
 خير اتو ةيلوؤسم .. ةاعدلاو ةوعدلا

 7-5 -- ل  قلخلا أدي فيك

 بح. ٠ ةوعدلا قيوط ىلع كاوطخ
 0 نيترظن نيب ةملسملا ةأرملا

 - ”ةلياعتلال قوقحلا
 2 ناسنإلا نع نآرقلا ثيدح نم

 ةاعدلاو ةوعدلا قيرط يف نآرقلا نمر ىن
 مالسإلا برح يف ديدج بولسأ
 + مالسإلا يف ءاضقلا
 نيطسلف ىف قطانلا ةلوذ
 لسنلا ديدحتو ءاذغلا ةلكشمل ىمالسإلار ىظنملا

 مالسإلا يف لمعلا ةميقو ةرطفلا
 - ًاريخ بابشلاب مكيصوأ

 ميركلا نارقلا يف ريوضتلا تايلامج وم
 لَك لوسرلا ةريس نم فقاوم -
 راشتنالاور اسحنالا نيب يبرعلا ناسللا -

 ىجنزخملادمحأ .أ

 لامج دمحم دمحأ أ

 يلجتملا دبع يفنح ءاجر دمحم .أ

 نامثع نمحرلا دبع هيبذ .د

 ريشب يقوش .د
 ديوس دمحم خيشلا

 ركرك نيدلاةمصع .د

 هللا دبع دمحأ مالسإ وبأ .أ
 دمحم قداص دعس أ

 رصن دمحم ىلع .د

 لاعلا دبع بطق دمحم .أ
 هللا دبع يماس دمحأ ديهشلا -

 نازو دمحم جارس.د

 يودنلا نسحلا وبأ خيشلا

 يوايرعلا ىسيع.أ
 لامج دمحم دمحأ .أ

 ىلجحتملا دبع يفنح ءاجر دمحم .أ 5

 يلع نادمح ميهاربا .د
 ديعس دمحم هللا دبع . لك

 يرامعلا نسح دمحم يلع . قد

 مسوبأنيسحلادمحم.أ

 ىنارهزلا ضياع ناعمج..أ
 ىضيعلا دمحم ناميلس.أ
 ديوس دمحم يضاقلا خيشلا

 رياج معنملا دبع يملح .د
 ىتمحر هللا ةمحر .أ

 يفاكلا ديع حاتفلا دبع ليعامسا .أ دل

 لامج دمحم دمحأ أ

 دمحم ركي ويأءامسأ .أ

 فسوب ناضمر ريخ دمحم .أ

 ىللباي دمحم دومحم .د

 لاعلا ديع بطق دمحم .أ

 نيمآألادمحم.أ

 فالخ نينسح دمحم خيشلا
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 بح اهةلسللا لوس طق
 : ش ةعامجلا ةالص
 6 -# نآرقلاو نوقرشتسملا
 ةيعويشلا طوقس دعب مالسإلا لبقتسم
 ليدبلا وه ىمالسإلا داصتقالا

 غارفلا تقو ءاضق وحن ملسملا بابشلا داشر او هيجوت
 انقدلاو نيدلا لع اهر ايهم تارادخملا
 هلو لوسرلا ةريس لالظ يف
 ل  ركذملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةيمهأ
 ميرحتلاو ةحابإلا نيب ةأرملا ةنيز
 انئانبأل اهبغرن فيك ةيمالسإلا ةيبرتلا
 - يناغفألا داهجلل يرصعلا جذومنلا
 نوجش وذ ثيدح نوملسملا
 ميركلا نآرقلا لالخ نم عمتجملا يف هرثأو فرتلا
 -  تايدحتلاو خيراتلا ..امزوب يف نؤملسملا

 - راسل برع رطبا سار حل ١
 اللدنالا ىف نيامكلا
 السلا يف يلاثا ماطتلا نسما
 21212112 [ " ] نآرقلاو نوقرشتسمل
 550 لحلا وه مالسإلا

 + :نارقلا نكيصق يف تارت
 يمالسإلا ركفلا داصح نم

 ةيمالسا رطاوخ م5
6 
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 يح حج جبت حتت تار دخملا ةحفاكمو مالسإلا

 يهدي وي ا
 لبقتسملا قافآو ىضاملا ةبرجت نيب ملسملا بابشلا

 [لوألا ءزجلا] ةوعدلا قيرط ىلع تاوطخ -84
 [يناثلا ءزجلا] ةوعدلا قيرط ىلع تاوطخ -

1 - 
1 
 م

 -  ىسشتال ةيضق يربابلا دجسملا
 2 ةوبنلا ةسر دم ىف سير دتلا

 ثيدحلا لاصتالا لئاسوو ى.ءالسإلا مالعإلا

6 
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 558 ةيعادلا جاهنم

 تمد. . :نيبفلا بوتج ىف

 زوزع ليقع مشاه ديسلا

 ديعس دمحم هللا ديع .د

 لاعلا دبع ملاس ليعامسا .د

 يدتنيهجلارونأ.أ

 ايند دمحأ ىقوش .د

 روصنم دمحأ ديجملا دبع .أ
 بيطخلا نيساي.د

 يجنزخملا دمحأ .أ

 بلطملا دبع لامك دمحم دومحم.أ

 ىحافخ ىلع دمحم ةايح.د

 نازو زيزعلا دبع دمحم جارس.د
 فايس لوسرلا بر دبع .أ

 لامج دمحم دمحأ أ

 رامعلا هللا دبع رصان .أ
 زيافلآ يلع رفعج ني مالسإلا رون.أ

 ةميمت يلوتملا رياج .د
 يدهملا دمحم نب دمحأ .أ

 ثيللاويأدمحمر_أ

 لاعلا دبع ملاس ليعامسا .د

 ديوسدمجحجمرأ

 لاعلا دبع بطق دمحم .أ

 ملاس نيدلا يحم دمحم .د

 ينارهزلا دمحم يراس.أ

 يفاكلا دبع حاتفلا دبع ليعامسا .أ

 يرهشلا دارع وبأ حلاص .أ

 سيوع ميلحلا دبع .د

 دحاولا ديع ىفطصم .د

 لامج دمحم دمحأ أ

 لامج دمحم دمحأ .أ

 نيدلا زع طسابلا ديع .أ

 نازولا زيزعلا دبع جارس .د

 ليعامسا ميهاربا .أ

 ةدوحاب دمحم نسح .د

 ديزوبنأادمحأ أ

 يدوبعلا رصان نب دمحم خيشلا



 ايند دمحأ ىقوش .د ب  ةنراقم ةسارد ةئيبلاو ةيمنتلا -71/

 ىللبابدمحم دومجم.د - لضفلاو لدعلا ةعيرش ةيمالسإلا ةعيرشلا -
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