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 فكه دهقم

 يقيسوملاو يعاقيإلا عونتلا رابتخا ىلإ ثحبلا اذه ىعسي
 «ناويغلا سان ةعومجمل ىئانغلا صنلا هلمحي يذلا ينومضملاو

 ىلإ ةيمتنملا ةيليلحتلا تاودألا ضعب رمثتست ةبراقم لالخ نم
 عّونت ؛«ةينيوكتلا ةيوينبلا» روطتملا اهجذومن وأ نفلا ايجولويسوس
 جامدنالا بذجيو «ةينطولا ةعامجلا ىلإ ءامتنالاو ةدحولا لزتخي
 ةينهذلا ةينبلاو ةيؤرلا لكشت فقاومو نيماضم لالخ نم كسامتلاو

 اًضن هرابتعاب صنلا اذه اهنع رّبع يتلا ةينطولا ةعامجلل ةيلالدلاو
 .اًيئانغ اًيقيسوم اًراجنإو اًيلجز - اًيرعش

 ةفاقثلاب ةصاخلا ثاحبألا ةردن ةلكشمل ثحبلا اذه ىدصتي

 قلعتملا بناجلا يف اًصوصخ ؛«ةيبرغملا ةيوفشلاو ةيبعشلا
 اهنأ عم «ناويغلا سان ةعومجم لثم «ةيقيسوملا تاعومجملاب
 اهتاينقتو اهدعاوق سانلا لقانت .ةميدق لوصأ تاذ ىقيسوم

 ةلمج لمحت اهنأ امك .ةهفاشملا ربع ةيزمرلاو ةيرعشلا اهتارخدمو
 ةجمدنملا ةينطولا ةعامجلا ىلإ ءامتنالا ىلع يفضُت ايازملاو ميقلا نم

 دعبتسي يك يرباجلل اًيفاك اًرذع صصختلا نكي ملو ."”ةيلعافو ىنعم

 لّيختملا اذه .ةعونتم ةيوفش ريباعتو رعش نم يبرعلا لقعلا لّيختم

 .برغملا يف ةيديلقتلا ىقيسوملاو يوفشلا رعشلا .ةطيعلا ءانغ «يمجن نسح (1)

 .25 ص «1 ج «(2007 ءرشنلل لاقبوت راد :ءاضيبلا رادلا) ةيبدألا ةفرعملا ؛ج 2
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 هللا دبع امأ .(©ديعب نم - ةركاذلا ىف تايرفح هتريس ىف هنكس يذلا

 ةيبعشلا ةيفاقثلاو ةيوفشلا ريباعتلا ىلع ةسرش ةلمح نشف يورعلا
 هذه ربتعا لب ؛ةيرامعتسالا ةيجولوبورثنألا ةرظنلا هدقن راطإ يف

 تقو ىف «ةعّبقمو ةليخد ةفاقثو !ىعامتجا فّلخت ةمالع ريباعتلا
 ىف ةيوهلا ىنْفُي يذلا ددعتلا نم اًعون ىبيطخلا ريبكلا دبع اهربتعا
 لب «”ةكرحلا ةيرح عومجملل حبت «ةيتوهال ريغ ةنكمم ةدحو راطإ
 .هتاقالعو هلاعفأو هتغلو هتاذب ىبعشلا ءانغلاو ةيبعشلا تاياكحلا نإ

 تاياكحلا هذه عدبي يذلا عمتجملا يف ةيفاقثلا ميقلا نائيضُي
 رثعن ملف «*عمتجملا دارفأ نيب تاقالعلا غوص اهب ديعيو ريباعتلاو

 يعماج ثحبك :1975 ماع يف هبحاص هزجنأ دحاو ثحب ىلع اّلِإ

 «ساف يف هللا دبع نب دمحم ةعماج نم سويرولاكبلا ىلع لوصحلل
 اذه عقي .©(ناويغلا سان ةرهاظ) «ةديدجلا ةيبعشلا ةينغألا» وهو

 ةيفاقثلا ةلأسملا «يرباجلا دباع دمحمو «11 ص 2 ج «ةطيعلا ءانغ «يمجن (2)

 زكرم :توريب) 1 ؟يبرعلا ركفلا اياضق .25 ؛ةيموقلا ةفاقثلا ةلسلس «يبرعلا نطولا يف

 .34-35 ص ((1994 «ةيبرعلا ةدحولا تاسارد

 :ءاضيبلا رادلا ؛توريب) ةرصاعملا ةيبرعلا ايجولويديألا ءيورعلا هللا دبع (3)

 .19-20 ص ((1995 «يبرعلا يفاقثلا زكرملا

 :([1980] «ةدوعلا راد :توريب) جودزملا دقنلا ؛يبيطخلا ريبكلا دبع (4)
 .22 ص

 :يف ««ةيبرغملا ةيبعشلا ةياكحلا يف ناكمإلا ملاوع» ءيسون ديجملا دبع (5)

 ةلسلس «يلداش ىفطصملا قيسنت ؛ةيبرغملا ةيئارتلا نوتملا يف ةسارد «ةيهافشلاو ليختملا

 ؛طابرلاب ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلك تاروشنم :طابرلا) 149 ؛تارظانمو تاودن

 .23 ص «(2008 «؛ةديدجلا حاجنلا ةعبطم

 :ءاضيبلا رادلا) ناويغلا سان ةرهاظ ؛ةديدجلا ةيبعشلا ةينغألا ؛كرابم نوئح (6)

 .(1987 «تالاقملا نويع تاروشتم



 ةيبعشلا ةفاقثلا ثحابلا اهيف لوانت .ةحفص نيعبس دودح ىف ثحبلا

 ثارتلا نم يملعلا فقوملاو موهفملا ديدحت ثيح نم «ماع لكشب
 نأ امك .ناويغلا سان ةعومجمل نيريغص نيلصف صصخو «يبعشلا

 ةعومجم لكشتل ىلوألا تايادبلا تناك ثحبلا اهيف بتُك يتلا ةرتفلا

 اذه ىلإ فاضي .بسحف ةيخيرات ةميق ثحبلا ىطعي ام «ناويغلا سان
 .كانهو انه ةيفاحص تالاقم عضب

 يرظن زاهج غوص ىلإ نيرطضم انسفنأ اندجو ةردنلا هذه مامأ

 ةينيوكتلا ةيوينبلا دئار داهتجا نم ةدافتسالا لالخ نم يموهفمو

 ةيتاذلا انتربخ ىلع اندمتعا امك .(آ. 6010مهه) نامدلوغ نايسول

 ةنراقملاو تاصنإلا لالخ نم بيترتلاو فينصتلاو فيصوتلا يف

 ءاربخلا نم ةعومجم ىلإ ءاجتلالاو «ناحلألاو تاعاقيإلا نيب

 ءاضفلا اهنزتخي يتلا ناحلألاو تاعاقيإلا يقوذتمو نييقيسوملا

 صنلا ةينب نع لماكتم يلّوأ رّوصت بيكرت لجأ نم «يبرغملا يبعشلا
 نم يعامتجالا جامدنالاب هتقالعو .ناويغلا سان ةعومجمل يئانغلا
 تانوكملا ثيح نم كلذكو ؛هيف لكشت يذلا يخيراتلا هقايس ثيح

 يف ةينف ةرهاظ حبصيل راشتنالاو عويذلا يف هتدعاس يتلا ةيتاذلا

 .ةينطولا ةيوهلل ةكرتشملا ةيدامرلا ةداملا نع ةرّيعم ثيدحلا برغملا

 ثحبلا ةيضرف
 سان ةعومجمل يئانغلا صنلا رابتعا نم ثحبلا ةيضرف قلطنت

 عاقيإلاو نحللاو توصلاو ةملكلا ثيخ نم هاّيلامج الداعم ناويغلا

 اًربعمو «هتاعلطتو يبرغملا بعشلا ركفل ,نومضملاو ىقيسوملاو
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 ربتعُي هنأ امك .ةعماجلا هتيوهل ةلماكتملاو ةفلتخملا رصانعلا نع

 ةيفاقثلا اهريباعتب :ةعونتملاو ةعساولا ةيعامتجالا تائفلل اًئوص

 راطإ يف ةيعقاولاو ةيفرعملا اهجذامنو ؛ملاعلا ىلإ اهتيؤرو «ةيلحملا
 ةينيدلاو ةيبرعلاو ةيخيراتلا ةيلحملا اهدفاور عم لعافتمو لماكتم

 صنلاف .ةيناسنإلاو ةيميلقإلا اهقافآ عمو «ةيعامتجالاو ةينثإلاو
 طابترالل ةيتاذلا ةيعامتجالا تاودألا نم ةادأ ناويغلا سانل ىئانغلا

 عونتلا ةرهاظ نع ريبعت هنإ ؛اهب طابترالا ريذجتو اهديدجتو روذجلاب
 ةيبرعو ةينطو ةيبرغم ةرئاد لخاد جامدنالاو ةدحولل سسؤملا ينغلا

 .ةيناسنإو ةيمالسإو

 ثحبلا ةيلاكشإ

 صنلا ىف اًدّسجم ىنفلا اهريبعتب «ةفاقثلا ةردق ثحبلا ربتخيس

 يعامتجالا جامدنالا قيمعت ىلع «ناويغلا سان ةعومجمل يئانغلا
 يدصتلا ىلع ةردقلاو «ةعماجو ةعونتم ةيوه نع ريبعتلا لالخ نم

 «ةقباسلا ةيرامعتسالا تاططخملا ىعدتست ىتلا كيكفتلا تاعزنل
 يتلا كيكفتلا ةعزن ِاجْذومن «يرامعتسالا «يربربلا» ريهظلا
 راثثتسالاو ىسايسلا دادبتسالا اذكو :ةيعامتجالا ةشاشهلا اهقّمعت
 (ةيلبق وينال تانحورطأ زوري ىف دعانس ام اذه .ةورثلاو ةطلسلاب

 قوقحلاو ةيعامتجالا بلاطملا تاتفال تحت «(ةديدجلا ةيلبقلا)
 تاذ ةيوغلو ةينثإ ايجولويديأ لخاد ةرطؤم ءاهنيعب قطانمل ةيفاقثلا
 .برغملا يف يمالسإو يموق يبرع وه ام لك ىلع ةيضيرحت ةربن
 ةعومجمل ىيئانغلا صنلل ةيراضحلاو ةيفاقثلا داعبألا تناك «كلذل

 امب :ةئزجتلاو كيكفتلا تاعزن عيمجل اًيعوضوم اًضيقن ناويغلا سان
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 ةيبرغملا قطانملل ةيقيسومو ةيموهفمو ةيمكحو ةينف ريباعت نم هلمحي

 كسامتلل ةبذاج ةيقيسوم ءايميكو ينف جارخإ راطإ يف «ةفلتخملا
 ةفاسمب هظافتحا عم .ةعونتملا هدفاورب دحاولا يعامجلا ءامتنالاو

 ؛ةيجولويديألاو ةيسايسلا اهتاطابتراو ةلودلا باطخ نم ةيعوضوم
 ىقتلمو «ةحداكلاو ةعساولا ةيعامتجالا تائفلا توصل ايفو ىقبيل
 .لداعو ليمجو دحوم دلب لجأ نم اهتاحومطو اهلامآو اهمالآل

 عمتجملا نفو «ةايحلا هيف خفنت يتلا عمتجملا حور يه ةفاقثلاف
 صنلا عاطتسا دح يأ ىلإف .حورلا هذه نع اًريبعت دشألا وه
 ةلاسر ؟ةميظعلا ةلاسرلا هذهب ءافولا ناويغلا سان ةعومجمل يئانغلا
 مامأ ءككفتلا نم ةعماجلا ةيوهلا ةيامحو جامدنالاو كسامتلا

 ؤطاوتو ءيعوضوملا عقاولا تايدحتو ةديدجلا ةينثإلا تابرض

 دض ةيئيزجتلا تاوعدلا عيمج عم (صوصخلا ىلع اسنرف) جراخلا

 يف ةحاحلملا ةبغرلاو ؛ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةمألا ىلإ ماعلا ءامتنالا

 .اهتاراعتساو اهجيزاهأبو اسنرف ىقيسومب يبرغملا نادجولا قاحلإ

 ثحبلا جهنم

 جهنمل ةيليلحتلا تاودألا ضعب ثحبلا اذه يف رمثتسنس
 اذه .نامدلوغ نايسول اهرظنم اهغاص امك ةينيوكتلا ةيوينبلا

 «ةيؤرلل قرط :نفلا ايجولويسوس «ناررحم ؛نوسغه نوجو زيلغنإ ديفيد (7)
 :تيوكلا) 1 ؛ةفرعملا ملاع .يرهوجلا دمحم ةعجارم ءيوسوملا ىليل ةمجرت

 .44 ص «((2007 .بادآلاو نونفلاو ةفاقثلل ينطولا سلجملا

 :شاكول جروج لامعأ ةءارق ىلع هركف سسأ .1913 ماع تسراخوب يف دلو (8)
 داصتقالا يف صصختم .يسقبطلا يعولاو خيراتلاو «:ةياورلا ةيرظنو «لاكشألاو حورلا
 - ةيؤرلا يف ةسارد «يفتخملا هلإلا» ناوتعب بدألا يف هتحورطأب رهتشا «ةفسلفلاو يسايسلا
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 لوقلا يأ ءركفلاو نفلا ايجولويسوس ىلع موقي يذلا جهنملا

 يبدألاو ينفلاو يركفلا عادبإلا يف ةيعامتجالا ةايحلل ريثأت دوجوب
 اهطيحم نع لصفنت ال ةيلامجلاو ةيركفلا ميقلا نإ ذإ ؛يلامجلاو
 ةيؤر نأ ىلع موقت ةينيوكتلا ةيوينبلاف .يعامتجالاو يداصتقالا

 عئاقو يه لب ةيصخش عئاقو تسيل ملاعلل ىؤرلا وأ ؛ملاعلا

 نم ةعومجمل ريبعتلاو ريكفتلا نم قسن ىلإ تلوحت «ةيعامتجا
 اذه .ةهباشتم ةيعامتجاو ةيداصتقا تايعضو وأ ةيعضو يف سانلا

 ةطبار نع اًيلامج اًريبعت وأ ىقيسومو انف الثم ئشني يذلا وه قسنلا
 ةعومجم بقت لاعفألاو راكفألاو رعاشملاو فطاوعلا نم ةكرتشم

 ةقبط ةهجاوم يف نيدحتم مهلعجت امك «ضعب نم مهضعب سانلا نم

 ىلع فقت ساسحإلاو ريكفتلا نم ةلباقتم قئارط ساسأ ىلع «ضيقن
 .عادبإلاو ةوقلاو ةفاثكلا تاجرد ىصقأ تغلب ةيعامتجا ةايح

 ليدعت عم ءثحبلا اذه يف هاّئبتن يذلا ةينيوكتلا ةيوينبلا جهنم نإ

 لعافتلا ىلع فوقولا يف اندعاسي «ثحبلا ةعيبط نامئالي فييكتو
 ةسرامملاو كاردإلا تايوتسم نم اًقالطنا لعفلاو ىعولا نيب قالخلا

 ةعومجمل يئانغلا صنلا انتلاح ىفو) ىنفلا لمعلاف ؛ةيعامتجالا
 رّبعُي يتلا ةيعامتجالا تائفلا ءاضعأ يف هريثأت سرامي (ناويغلا سان

 موقت «بدألل ةيسكرام ةيليلحت ةسارد يهو ؛«نيسار حرسمو لاكساب راكفأ يف ةيواسأملا

 يف رشن .ةيعامتجالا تاعومجملا اهتأشنأ يتلا ةيعامجلا ةينهذلا ىنبلا ةلالد فاشتكا ىلع

 .ةفسلفلاو بدألا عامتجا ملعب قلعتت ثاحبأ يهو «ةيلدج ثاحبأ ناونعب اًباتك 9 ماع

 «يفاقثلا عادبإلاو ةينهدلا ىنبلا يباتكو ؛ةياورلا عامتجا ملع لجأ نم باتك ردصأ امك

 هثاحبأ يف ةلمعتسملا ميهافملا زربأ «ةيلكلا» ةلوقم ربتعُتو .ةيتاسنإلا مولعلاو ةيسكراملاو

 .ةيقيبطتلاو ةيرظنلا
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 اًديبك اًءزج دّدحُي تائفلا هذهل ةيعامتجالا ةايحلا طمن نأ امك ءاهنع

 ناقّمعتي هعادبإو نانفلا ساسحإف .اًئومضمو اًلكش ةينفلا ريباعتلا نم
 رّبعيو اهيلإ يمتني يتلا ةيعامتجالا تائفلاب فثكملا هلاصتا لالخ نم

 عمتجملاو ةايحلاب ساسحإلا يف قيرط نع ريبعت نفلا نأ كلذ ؛اهنع
 لب «عقاولا خسني نانفلا نأ ءاعّدا ريغ نم نكل ءامهيلإ رظنلاو نوكلاو

 «هريفاذحب عقاولا وه سيل اًيلامج اًملاع فلؤت ءايشأو تانئاك عدبي

 «هعدبي يذلا هملاع لخاد ةيعقاوو ةسوملم ءايشأو تانئاك اهنكل

 نم ريثكب اهيلع سانلا لابقإو «دبألا ىلإ ةينفلا اهتميق اهل ظفحي امب
 .ةيعامتجالا تاقبطلاو روصعلا ربع لعافتلاو باجعإلاو بحلا

 ةمخض لمع ةقاطو ةريبك ةينف ةبهوم بلطتي دوهجملا اذه

 ةبرجت يف ءالجب انل زربيس ام وهو «ةفثكمو ةدقعم ةيعقاو ةبرجتو
 يف تأشن ةعومجملا هذه نأ اًصوصخ «ناويغلا سان ةعومجم دارفأ

 ةينيوكتلا ةيوينبلا جهنم نإ ثيح «ةبعص ةيسايسو ةيعامتجا فورظ
 تارتفلا يه قيمعلا يعامتجالا لّوحتلاو ةمزألا تارتف نأ انل نّيبي

 يفطاعلاو يركفلا قفألا هل حتفنا ريبك ينف لمع داليمل ةمئالملا

 .قوبسم ريغو عساو لكشب

 «يجولويسوس يريسفت جذومن وه امب «اتبتن يذلا جهنملا نإ
 اهفرع يتلا ةيعامتجالا ةروريسلا نيب قئالعلا دصر يف اندعاسي
 تفرع ىتلاو «ةعماجلا ةينطولا ةيوهلا ءانبل لالقتسالا دعب برغملا
 «رامعتسالاك :ةيجراخ ةيعوضوم لماوع ببسب اًيسايس اًككفت
 «ةورثلاو ةطلسلا ىلع نييسايسلا نيلعافلا عارصك :ةيلخاد ىرخأو

 يذلا ينفلا لمعلاو ةيعامتجالا ةروريسلا هذه نيب ةقالعلا ٌدَّصر
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 ينفلا يدرفلا دوهجملا لالخ نم «ناويغلا سان ةعومجم هتمكار
 يذلا يئانغلا صنلا اذه لخاد ءيعامجلا ءادألا وأ ءيعادبإلاو
 تسواف لثم ؛هتوغ لامعأ مهف اّلثم نكمي الف ؛هتسارد ددصب نحن
 ةيسنرفلا ةروثلل ةيجولويسوسو ةيخيرات ةسارد نود نم ءارودنابو
 .نويلبان ةايحلو

 ينيوكتلا يوينبلا جهنملا انل اهحنمي يتلا تاودألا ىلوأ نإ

 يه ؛ناويغلا سان ةعومجمل يئانغلا صنلل ةيجولويسوسلا ةساردلل

 ؛لمعلا ميسقت عبتتسي يرشب كولس لكل اًئيعم اًرهظم هتفصب «يعولا
 نم اًئّيعم اًعاطق لّثمت ءىعو ةعقاو ىه ةيعامتجا ةعقاو لك نأ كلذ
 عئاقول ةرّسفملاو ةمهافلا ةفرعملاو .بيرقتلا هجو ىلع عئاقولا
 «ةيعامتجا تايلك نمض اهجاردإب اهيلإ لوصولا نكمي ال يعولا
 (8ههندل 5ةاهنعةنتعو) ةيعامتجالا تايلكلا عا ونأ دصر لواحتس كلذل

 نود نم «ناويغلا سان ةعومجمل يئانغلا صنلا اهب رخزي يتلا
 ثيح نم نامدلوغ اهشقان ىتلا ةيرظنلا تاديقعتلا ىف لوخدلا
 «ةيعامتجالا تاقبطلا دنع مئاقلا يعولاو نكمملا يعولا نيب ةقالعلا
 ةيريبعتلاو ةيويؤرلا رصانعلا نع ثحبلا يه انتفيظو نأ ساسأ ىلع

 ةينطولا ةيوهلا نع ريبعتلل .ناويغلا سان ةعومجم صن اهلمحي يتلا
 راطإ يف ةيبرغملا ةعامجلل ةينهذلا ةينبلا ديعص ىلع ةعماجلا
 ةظحل يف ددحم نومضم لالخ نم نكمم يعو طمنل ةجذمن

 نم تاينينامثلاو تاينيعبسلاو تايئيتسلا ةرتف يهو «ةنّيعم ةيخيرات

 :يف «ةدارب دمحم ةمجرت «.نكمملا يعولاو مئاقلا يعولا» ,نامدلوغ نايسول (9)

 «اليبس دمحم ةمجرتلا عجار ؛[.خآو] نامدلوغ نايسول «يبدألا دقنلاو ةينيوكتلا ةيوينبلا

 .33-35 ص «(1986 «ةيبرعلا ثاحبألا ةسسؤم :توريب) 2 ط
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 سان ةعومجمل يئانغلا صنلا انتسارد ةلاح يف «نيرشعلا نرقلا
 نكمملا يعولا نيب مؤالتلا تاجرد ىلعأ هيف تققحت ذإ ؛ناويغلا

 «نامدلوغ هحرط امك ءيعولا موهفمف .ةيخيراتلا ةظحللا كلت يف

 مهفل ةيليلحتو ةيخيراتو ةيفسلفو ةيجولويسوس تاناكمإ انل مّدقي
 رمثتسي يبيرجت ثحب لالخ نم «ةجمدنملا ةينطولا ةعامجلا ةينب
 يرظنو يفسلف رايتخاك ال لمع جهنمك ةينيوكتلا ةيوينبلا ميهافم
 ناويغلا سانل يئانغلا صنلا نأ فيك انل فشكيل لمعي جهنم ؛قلغم
 ةيلدج ةقالع راطإ ىف ةنّيعم ةيعامتجا تاقبط ةلثسأ لمحي ناك

 نيب ةقالعلا يأ «ةيعامتجالا ةعومجملاو ينفلا صنلا نيب ةيلعافتو
 ساسحإلا لالخ نم «ةعامجلل ةينهذلا ةيئبلاو «ناويغلا سان /نانفلا
 ةعومجم /نانفلا نأ كلذ ؛ءادألاو ىقيسوملاو نومضملاو ريبعتلاو

 ةينهذلا ىنبلا نم اًقالطنا مومعلا هجو ىلع فرصتي «ناويغلا سان
 «ناويغلا سان ةعومجمل ىئانغلا صنلاف ؛ةعامجلا دوست ىتلا اهنيع
 يعوضوملا لداعملا وه ««ةعامجلل ةينهذلا ةينبلا» موهفم لالخ نم

 .يعامجلا يعولل يلعفلاو
 جامدنا يه امب ««ةيلالدلا ةينبلا» موهفمب جهنملا اذه اندوزي امك

 يف ؛ةيعامتجالا تاقالعلا هاجت ةعومجملل ماع فقومو ماجسناو
 ةينب يأ .تاعومجملا لخاد ةقسانتمو ةرمضم ةيمانيد ةينب راطإ

 هجّتيف .يقيسوملاو ينفلا هئادأ لالخ نم نانفلا اهنع رّبعي «ةيلالد

 ةعومجملا نأ كلذ ؛مهكولسو مهركفو سانلا نادجو اهوحن
 ةصاخلا ملاعلا ةيؤر ةلماح اهدنع حبصت «ناويغلا سان /ةينفلا
 ىه ىتلا ةيكولسلا ىنبلاو ةينادجولاو ةينهذلا ىنبلا يأ ؛ةعومجملاب

 جمادتتو ءالدابتم اًريثأت ضعب يف اهضعب رثؤي «ةيخيرات ىنب اًمود
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 ةريس لفغت ال ةيلالدلا ةيئبلا نأ امك ."'"اهلمشتو اهيوحت ىنب نمض

 تاذلا نيب ةقالعلا دصرل ةدعاسم تاودأك «هتيسفنو نانفلا /ناسنإلا

 كلذل ؛يعامتجالاو يخيراتلا عقاولل ةيساسألا ىنبلاو نانفلل ةيدرفلا

 رظنلا يف مهتقيرط نّيبت يف ناويغلا سان ةعومجم دارفأ ريس انتدعاس

 امب ,مهتايصخش طمنو مهجازمو «مهليختو مهساسحإو ملاعلا ىلإ
 قباطت ىدمو ءيروصتلا مهركفو مهيعول ةيساسألا رصانعلا انيطعي
 يأ ءاهروطتو ةيخيراتلا ةروريسلا عمو ةعامجلل ةيلالدلا ةينبلا عم كلذ

 ةلزنم يف يه ةيؤر ؛نامدلوغ دنع يروحم موهفمك «ملاعلا ىلإ ةيؤرلا
 وأ «"”يريسملا باهولا دبع دنع امك «يفرعم جذومن وأ يركف قسن
 نانفلا اهب رظني يتلا ةيفيكلل «2'*”نوك ساموت دنع امك «ديشر جذومن

 ىلإ يمتنت ةيعامتجا ةعقاو لب ةيدرف ةعقاو تسيل يهو «ملاعلا ىلإ
 سان ةعومجمل يئانغلا صنلا اهلمحي يتلا ةيؤرلا هذه .ةعومجملا

 عقاو عومجمل ةدٌحومو ةجمدنمو ةقسانتم اهنأ فيك زربتس «ناويغلا

 ةعومجملا ةيؤر يف جامدنالاو ةدحولا هذه .عمتجملا يف دارفألا

 ىطعم لب «ةدرجم ةيقيزيفاتيم ةينب اسيل «يئانغلا صنلا اهنع رّبعي يتلا
 ؛ةعامجلا دّححوت ىتلا لاعفألاو تازّيحتلاو تاكولسلاو فقاوملا نم
 ىلع ليلد ءاّلثم ؛ناويغلا سان ةينغأ يف ةينيطسلفلا ةيضقلا ةيزكرمف

 ةينيوكتلا ةيوينبلا :يف ««نامدلوغ نايسولو ةينيوكتلا ةيوينبلا» «يداكساب لوب (10)
 .47 ص «يبدألا دقتلاو

 602 ؛لالهلا باتك «يبرغ روظنم نم ملاعلا :يريسملا باهولا دبع (11)

 ج 2 «ةلماشلا ةيناملعلاو ةيئزجلا ةيناملعلاو .6 1 ص :(2001 «لالهلا راد :ةرهاقلا)

 .446 ص 2 ج62 «قورشلا راد :ةرهاقلا)

 ؛؟ةفرعملا ملاع «لالج يقوش ةمجرت ؛ةيملعلا تاروثلا ةينب .نوك ساموت (2)

 .77-86 ص .(1992 .بادآلاو نونفلاو ةفاقثلل ينطولا سلجملا :تيوكلا) 8
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 ءامتنالا اهيف جزتمي ةيضق نم يدوجو فقوم ىلع ةعامجلا لحوت

 يف هيلع فقنس ام وهو «نيطسلفل ينيدلاو يموقلا ءامتنالاب ينطولا

 .ناويغلا سان يناغأ يف نيطسلف ةميت ليلحت

 نم ةيعامتجالا ةعومجملا ىوتسم ىلع ملاعلا ةيؤر نفلا ققحي

 ربع اًمئاد سيلو «نايحألا ضعب ىف ةيروعش ال ةروصب هئادأ لالخ

 تالالدلا جارختسا نإ .ةرشابملا ةيسايسلا راكفألا وأ ةيعاولا تاينلا
 مسر يف اندعاسيس يئانغلا ناويغلا سان ةعومجم صنل ةيعوضوملا

 .نانفلا اهنع رّبعي يتلا ةينطولا ةعامجلل ةعماجلا ةيوهلا ملاعم

 جهنملا قفو ءناويغلا سان ةعومجمل يئانغلا صنلا ةميق نإ

 ىلإ ةجمدنمو ةقسانتم ةيؤرل الثمم هرابتعاب انل ددحتتس «دمتعملا

 عمجي زواجتمو رتوتم صن هنإ .هريبعت وأ هريكفت ىوتسم ىلع ملاعلا
 اذهف .ةيوينب ةدحو لكشي قسانتم عومجم يف ددعتلاو ةدحولا نيب

 عمتجملا اهلكشي أدب يتلا ملاعلا ةيؤرل اًيلامج الكش يطعي صنلا

 ناويغلا سان صن يف يلامجلا ماجسنالاو .لالقتسالا ديعُب يبرغملا

 ليحت ىربكلا ةينفلا لامعألا نأ كلذ ؛يعامتجا ماجسنا نع ربعُي

 لبق ةيعامتجا تاعومجم اهلكشت ىؤر ؛ملاعلل ىؤر ىلع اًمئاد

 ام راطإ يف «'*ىقيسوملاو ةملكلاب اهنع ربعُيو نانفلا اهرمثتسي نأ
 ةسرامملا لالخ نم أشنت يتلا «ةيلخادلا ةيتاذلا» نامدلوغ هيّمسي

 قلخ يه ةلاحلا هذه يف نانفلا ةفيظوف .ةعومجملل ةيعامتجالا

 سيل «ةيقيقحلا ةايحلا يف هطابحإ سانلا شيعي يذلا ماجسنالا

 ايبعاعم ماةصممم, طامرحاك7اع تأ ىعاعرا عمو |رالق1هأ هت, 10ةعقب 228 (ةعاك: 213)

 ندالتسقملب 1970), م.
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 عطتسي مل امم ةداملا نع بوني دق يذلا ملحلا وأ لايخلاو نايذهلاك

 نكلو «ةيعقاولا ةايحلا يف هيلع رفوتلا ةيعامتجالا ةعومجملا وأ درفلا

 بلق يف نفلا لعجيو يعولا رايت يّوقي يذلا لعافلا نفلا لالخ نم
 دجي يتلا يه ىربكلا ةينفلا لامعألاف .ةيقيقحلا ةيعامتجالا ةايحلا

 نم نّيعم دح ىلإ مهتاحومط نع رّبعُت تاقالعو تانئاك سانلا اهيف
 ."*دعب هوكردأ دق مهسفنأ مه اونوكي مل ماجسنالاو يعولا

 ىنبلاو ةينهذلا ىنبلل ماخلا ةداملا ةنجه ينفلا لمعلا زواجتي

 رثكأ يلامج ينف صن جاتنإ ىلإ «ةيعامتجالا ةعومجملل ةيلالدلا

 عومجمل ةبوجألاو ةلئسألا مّدقي اًجامدناو اًماجسناو اًمغانت

 نم «ةيعامتجا ةقبط وأ ةعومجم ىلإ ةبسنلاب ةمئاقلا تالكشملا

 ءاضعأ هيف ركفي امل ةيقيسومو ةيتوصو ةيتف تارهظمت لالخ

 .ةيعامتجالا ةعومجملا

 اهلمح يتلا ةيلاسرلا ةفيظولا فشك ةينيوكتلا ةيوينبلا انل حيتت
 ناسنإلاب ناميإلا لالخ نم ؛ناويغلا سان ةعومجمل يئانغلا صنلا

 عيمج زواجتو «يدحتلاو ءاطعلا ىلع امهتردقو يبرعلاو يبرغملا
 ةيوه راطإ يف لضفأ ةايح لجأ نم امهددهتت يتلا كيكفتلا رصانع

 سان ةعومجمل يئانغلا صنلاف .رصانعلا ةلماكتمو ةكسامتمو ةعماج
 يلامج ديسجت لب «ةعامجلل ةيعاولا ىنبلل الّيْختم اًلقن سيل ناويغلا
 يف «ةيعامتجالا ةعومجملا اهب نمؤت يتلا ةكرتشملا ميقلل يعقاوو
 عونو ةعامجلل ةيعامتجالا ةايحلا نيب .خاسنتسا "ال سناجت راطإ

 آايتعتعم 0هالصقممب اع 2زءنب قعاتف + ةانناع ىنل» اه اباعتو» ؟ههنونع لمع اه (14)
 «طءدعفوعر لع وععمأ ها كهردك اه !166/ء لع /معزرتع (طةمتو: هلاتنصقمل, 1956), مب 347
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 ءارث لالخ نم ءناويغلا سان ةعومجم ةمدقت يذلا ىنفلا رهظمتلا

 لكل ةيدرفلا ةبرجتلا يأ ؛ةعومجملا دارفأ نم درف لكل يتايحو ينف
 عّونتم ءاضف نم حتمت يتلاو ء.اهب صتخا يتلا ةينفلا بهاوملاو درف
 ةعامجلا يعوب طولخمو جمدنم راطإ يف ءرخآلا نع دحاولا فلتخمو

 يه نانفلا عمتجم لكشت يتلا ةيعامتجالا تائفلاف .اهلعفو اهميقو

 نم «يبدألا دقانلا لمعو .يفاقثلاو ينفلا عادبإلل ةيقيقحلا ةعدبملا

 ايجولويديأ /ةينب نيب لثامتلا نع ثحبلا وه ءيجولويسوس قلطنم
 ةيدرفلا براجتلاو ينفلا لمعلا تارهظمتو «ةيعامتجالا ةعومجملا
 لالخ نم ءانتلاح ىف ناويغلا سان «ةينفلا ةعومجملا دارفأل ةصلاخلا
 جذومنك «ملاعلا ا «(ةيلالدلا ةينبلا»و «4ةيلكلا» رصانعلا فشك

 نأ كلذ ؛ناويغلا سان ةعومجمل يئانغلا صنلا لخاد نم يريسسفت

 امهل خيرأتلاو امهديدحت نّيعتي اًيقلتمو اًيقلم ريبك ينف لمع لك فلخ
 لخاد هتاقالعو هتيكرحو عمتجملا ةريس طاقتلا لالخ نم ءامهفصوو

 .عاو ريغ وأ عاو عارص راطإ يف ينفلا صنلا

 نوكت نل ءيجهنملا رايتخالا اذه ىلإ انليم نم مغرلا ىلع
 اًميبطت الو ءصوصنلا ىلع ميهافملاو ئدابملا ضعبل اًقيبطت انتءارق
 لكشب هبحصتسن يذلا انجهنمف ؛ةيرظن نوتم يف ةزهاج تايعضول

 لمحي ال ناويغلا سان ةعومجمل يئانغلا صنلا انتءارق يف رمضم
 لاقي نأ نكمي ام لك نامدلوغ لقي ملو ءعقاولا حيتافم عيمج
 تاعومجملاب هتقالعو نفلا نعو خيراتلا نعو تاعمتجملا نع

 ةرهاظلاب يعولا ريوطت يف اندعاسي جهنم هنكلو .ةيعامتجالا

 وه امل يدرف رايتخاك ليوأتلا لالخ نم ةينفلاو ةيخيراتلاو ةيعامتجالا
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 .ةددعتملا هلاكشأب هتداعتساو عقاولاب يعولا ليكشت يف دعاسي «عادبإ

 طبرلا نم عون وه ناويغلا سان ةعومجمل يئانغلا صنلا انليوأتف

 ثداوحلاو ءايشألاو راكفألا نيب يأ «يرظنلا عجرملاو صنلا نيب

 ةلئسألا نيبو «ةميدقلا ريباعتلاو لاكشألا نيبو ءريبعتلاو دارفألاو

 ةضهنلا قيقحتو ةعماجلا تاذلا ءانب ةلثسأ ؛ةددجتملاو ةديدجلا

 موهفمل يئاهنلا ىنعملا ىلإ لوصولا موري ال انليوأت نأ امك .ةدوشنملا

 موري لب «لزتخم مكح وأ ريخأ عجرم ليكشت الو «ةعماجلا تاذلا

 يتلا ةعماجلا ةفاقثلا ءصوصنلا يف شبنلا نم رثكأ ةفاقثلا يف شبنلا

 .ةكسامتملاو ةمجسنملا ملاعلا ةيؤرو ةيلالدلاو ةينهذلا ةينبلا سسؤت

 ةبراقم قفو «ناويغلا سان ةعومجمل ىئانغلا صنلا ليوأت نإ

 «صنلا جاتنإ طورش يأ «تايادبلا يف رظنلا دمتعي :ةينيوكت ةيوينب
 قلعتي ام يأ ؛هكالهتساو صنلا يّقلت ايجولويسوس لالخ نمو

 يفاقثلا ريصملاو ليوأتلاو راشتنالاو ةءارقلا ثيح نم «تاياهنلاب

 يعامتجاو يخيرات وه ام ةبراقم ينعت انتءارق نإ .يعامتجالاو

 انل هحيتي ام وهو «لخادتمو لعافتم لكشب يفاقثو يجولويديأو
 ىلع اًصوصخ «ناويغلا سان يه ةريبك ةعومجمل يئانغلا صنلا

 ةفرعم نأ كلذ ؛ىقيسوملاو ريسلاو نيماضملاو قايسلا ىوتسم

 يتلا تاضقانتلا ةفرعم نود نم ةنكمم ريغ ماظعلا باّتكلاو نينانفلا

 "9 اهنع نورعي

 ناوضر ةمجرت «يفونشلا فصنملا ةعجارم «يبدألا دقنلا جهانم ىلإ لخدم (15)
 «بادآلاو نونفلاو ةفاقثلل ينطولا سلجملا :تيوكلا) 221 ؛ةفرعملا ملاع ءاظاظ

 .148 ص ( 7
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 مويلا برغم يف يعامتجالا جامدنالا تالداعم :الوأ
 يعامتجالا جامدنالا ىلإ يمايسلا ككفتلا نم

 ءانبلاو مدهلا تاالداعمو جامدنالا -1

 هبشأ يسنرفلا رامعتسالا لبق ام ىلإ ةيبرغملا ةلودلا تناك

 ةبرطضم اهفارطأ ؛ةينيدو ةيركسع ةعيبط تاذ ةيفيرش ةيروطاربمإب
 مسقلا ناكو .ةددعتم اهفئاوطو اهلحنو اهللمو ةعراصتم اهقارعأو

 قسن ««نزخملا»و ناطلسلا ةرطيس جراخ برغملا دالب نم ربكألا

 الو «ةيزكرملا ةطلسلل ةعيبلا يدؤت نكت مل يأ «"©ةيبرغملا ةطلسلا

 .27ةيركسعلا «بيدأتلا» تالمح طغضب ال ةضورفملا بئارضلا

 ةيغيزامألا ةيبرغملا لئابقلا تقوط «يسنرفلا رامعتسالا لوخدب نكل
 زربو ءلامشلا يفو بونجلا يف اًصوصخ :؛هشويجو رمعتسملا

 ةمواقم برح داق يذلا يباطخلا ميركلا دبع نب دمحم رئاثلا دئاقلا

 «ةيئيد ةيداهج ةيفلخب «ىسنرفلاو ينابسإلا نيرامعتسالا دض ةسرش

 تالوحت «يرطعلا ميحرلا دبع :رظنا .ةطلسلاب طبترم يفيظو موهفم نزخملا (16)

 بوط :طابرلا) 2 ط .نسحم ىفطصم ميدقت «ةلجؤملا ةيمنتلا ةلئسأ :يورقلا برغملا

 .36-37 ص « 2 «سيرب

 لزح ميحرلا ديع ةمجرت «لالقتسالا ذنم برغملا خيرات «نيرومريف ربيب ()

 هذه يورعلا هللا دبع ضفريو .15 ص «(2010 .ءقرشلا ايقيرفإ :ءاضيبلا رادلا)

 ىلوألا :نيترهاظب نييقينفلا ءيجم لبق زيمتت تناك برغملا ةيعضو نأ اًدكؤم ةحورطألا
 لمجم «يورعلا هللا دبع :رظنا .شيعلا طمن ةيجاودزا ةيناثلاو «ةراضحلاو ةغللا ةدحو
 ناكو .98 ص «( 9 «يبرعلا يفاقثلا زكرملا :ءاضيبلا رادلا) 2 ط .ءبرغملا خيرات

 يف يماسقنالا برتقملا تاذ ةيبرغلا ةيجولوبورثنألا تاحورطألا دنفي اهدنع يورعلا
 نماضتلا نم .برغملاب ةيعامتجالا تالوحتلا ءيقرش دمحم :رظنا .برغملا خيرات ةءارق

 .39 ص :(2009 ؛قرشلا ايقيرفإ :ءاضيبلا رادلا) ةينادرفلا ىلإ يلبقلا
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 تأدبو .ريغصلا سلطألا يف اميس الو «ىرخألا لئابقلا مهلأ ام

 اًينثإ ةضقانتملاو ةفلتخملا لئابقلا يف يرست ريرحتلاو ةمواقملا ةركف
 فيطلا ناولأ عيمجل ةمظان اًحور تلكش ةمواقم ؛اًيعامتجاو اًيناسلو

 .نيرشعلا نرقلا نم لوألا فصنلا برغم يف يعامتجالاو يلبقلا

 ددملا ةدمتسم لكشتت ةيبرغملا ةينطولا رصانع ىلوأ تأدب

 قرشلا اهفرع يتلا ةيحالصإلا ةكرحلا نم يفرعملاو يركفلا
 يف هّراكفأ رشن يذلا هدبع دمحم مامإلا خيشلا ةدايقب يبرعلا

 ءاهب فرع هنإ ىتح 2"*يلاكدلا بيعش وبأ مامإلا ٌحيشلا برغملا
 «ةرتفلا كلت يف ةبراغملا نييركفلا ةداقلا يف ريبكلا رثألا اهل ناكف

 راتخملا دمحمو (ساف قطانم نم) يسافلا لالع ناخيشلا مهنمو
 ءاضف دجسملا حبصأ كلذل .(يعيزامألا بونجلا توص) يسوسلا

 «ةيبرغملا ةينطولل ةلكشملا ىلوألا ةيدامرلا ةداملا قيمعتل اًمئالم

 يف ةيقرشلا ةيحالصإلا ةكرحلا راكفأ ةمهلتسم ءمالسإلا يهو
 .يراضح ءامتناك مالسإلا ةلظمب لظتسي ليصأ يبرع ءامتنا راطإ
 ةيبرعلا اهتادادتماب «ةينطولا ةطبارلل ةبلصلا ةاونلا تلكشت نأ دعبو

 هذه كيكفت ىلع «يقابتسا ءارجإك «رامعتسالا لمع ؛«ةيمالسإلاو

 يبرغم ملاع .(1937 ت) يقيدصلا يلاكدلا نمحرلا دبع نب بيعش ويأ وه (18)

 برغملا ءاني يف اومهاس نمم ةبراغملا نيركفملاو ءاملعلا نم ليج هيدي ىلع ذملتت
 خيش لثم .رهزألا ءاملع ىلع سردو «ةليوط ةدم اهيف ثكمو رصم ىلإ لحر .ثيدحلا

 خيشلاو «يطيقنشلا دومحم دمحم خيشلاو «تيخب دمحم خيشلاو ءيرشبلا ميلس مالسإلا

 ملعلا خويش نم ريثك هزاجأو ءاهئاملع ىلع سردو «ةمركملا ةكم دصق .يعافرلا دمحم
 .يكملا مرحلا يف ةباطخلا سرام .دنهلا ءاملع ضعبو ءماشلاو قارعلاو نميلا يف

 ىلوت .ساف يف رقتساو 1907 ماع يف برغملا ىلإ داع .ةعبرألا بهاذملا يف ءاتفإلاو

 .يفوت نأ ىلإ سيردتلاو ملعلل غّرفت مث ءفراعملاو لدعلل اًريزو لمعو «شكارم ءاضق
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 ويام /رايأ 16 يف يرامعتسالا «يربربلا» ريهظلا ردصإب ةطبارلا

 مهتطبار كيكفتو «غيزامأو اًبرع ةبراغملا نيب قيرفتلل «©<«0
 ىدأو .©©ريرحتلاو ةمواقملا بلطم اهليكشت داعأ ىتلا ةيئطولا

 ةلتك تسسأ ثيح ؛هجئاتن سكع ىلإ يرامعتسالا ءارجإلا اذه
 ةنجل» سيسأت يف يسافلا لالع مهاس امك ء«ريرحتلل ينطولا لمعلا

 يتلا يهو «1947 ماع :يف ةرهاقلا يف «يبرعلا برغملا ريرحت

 .لخادلا ىف ةمواقملا لمعل ةيتسجاوللاو ةيمالعإلا ةلظملا تلكش

 «نالسرأ بيكش ريمألا ةدايقب ؛يبرعلا ملاعلاو برغملا تّمع امك
 ةينطولا ةيوهلل يرامعتسالا كيكفتلا بيلاسأ ضفر تالمح

 ةيسايسو ةيرادإ تارارق ربع كلذ ناكأ ءاهب ديدنتلاو ةيبرغملا

 هرابتعاي برغملا قيوست ىلع موقت ةيداصتقا ةسايس ربع مأ ؛هذهك
 سوؤر باذتجال .«ةيقيرفألا اينروفيلاك» وأ «ةديعسلا ةكلمملا»

 اهيلع موقي يتلا «عادخلا»و ؛رحسلا» ةسايس راطإ يف «لاومألا

 «ىربك ةيعانصو ةيراجت زكارم ثادحإ عم «يرامعتسالا عورشملا

 عم ءاهيلإ ةعساو ةيورق ةرجه تفرع يتلا ءاضيبلا رادلا ةنيدم لثم

 برغملا يف يسنرفلا ماعلا ميقملا اهغاص ةيرامعتسا ةقيثو «يربربلا ريهظلا (19)

 ةيفرعلا مكاحملاو ةيبعشلا تاعامجلل يئاضقلا صاصتخالاب رقت يهو .ناس نايسول
 ةيراغملا غيزامألاب ةصاخلا ةيئانجلا اياضقلا لقن ىلع صنت امك «ةيريريلا لئابقلا ىلع

 .ةيراغملا غيزامألاو برعلا نيب يوينبلا قيرفتلل ءارجإك ءيسنرفلا يئانجلا ءاضقلا ىلإ
 يف مويلا ةذاشلا ةيغيزامألا تاوصألا ضعب هيلإ نحي أدب يذلا ركذلا ئيسلا ريهظلا اذه

 «ديصع دمحأ :رظنا !برغملا بيرعت نم عون وه ينطو ءارجإ يأ نأ رابتعا ىلع برغملا
 رادلا) باعيتسالا ةسايسو يسايسلا دقاعتلا نيب برغملاب يغي يزامألا نأشلا ريبدت ةسايس

 .147 ص :«(2009 «تايرحلاو قوقحلل ىغيزامألا دصرملا :ءاضيبلا

 :(2003 :ةديدجلا حاجنلا :ءاضيبلا رادلا) 2 ط ربربلا كاعكلا نامثع (20)
 .94 ص
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 كّلمت نوناق لالخ نم هل ةيلاوم ةيرضح ةيزاوجرب رامعتسالا نيكمت
 يضارأ مأ ةيفقو ةينيد اكالمأ تناكأ :ةيعامجلا يضارألل صاوخلا

 ةوقلا بابسأ رامعتسالل ةيليذلا تاقبطلا هذهل رفوي امب «ةيلبق
 يف ةيلبقتسم فئاظول اًدادعتسا ,نومك ةلاح يف لكشتلاو نيكمتلاو

 يهو «ةيرامعتسالا ةسردملا يف اهؤانبأ سرد ةقبط ؛لالقتسالا ةلود

 «صاخشألا نم تائم عضبو رسألا نم تارشع عضب ةبسانملاب

 ثيح نم «لالقتسالا دعب ام برغم يف مساح ريثأت اهل نوكيس نكل
 تانّوكم نيب دكنلا يقبطلا زرفلا ثادحإو «ةورثلاو ةطلسلا راكتحا

 هيلع رطيست عفانلا برغملا وأ زكرملا برغمف «يبرغملا عمتجملا
 هيف شيعت عفانلا ريغ برغملا وأ شماهلا برغمو «ةدودحم رسأ

 اوهجاو يذلا نيمواقملاو نيفعضتسملاو ءارقفلا نم بعشلا ةيبلغأ

 .مهدلب نم هوجرخأو رامعتسالا

 نيديفتسملا نمض اهسفن ةقبطلا كلت تدجو «لالقتسالا دعب

 بناج ىلإ تنوكف «برغملا نم اينابسإو اينرف جورخ نم لوألا

 ةدعاقلا نيينزخملا نيفظوملاو فيرلا ييزاوجربو نايعألا

 تاجردو تاعارصلا ءاكذإ عم «ةطلسلل ةيسايسلاو ةيعامتجالا

 معدل اهناكسو ةيدابلا رقف لالغتساو «يداوبلاو ندملا نيب توافتلا

 يبرغملا خيراتلا يف نيثحابلا دحأ بتك ىتح «ةديدجلا ةطلسلا

 لباقم يف .”شرعلا يماح وه يبرغملا حالفلا نأ ثيدحلا

 اهل ام عم ءندملا يف ةيررحتلا ةينطولا ةكرحلا ترصوح كلذ

 «خيشلا نب دمحم ةمجرت «شرعلا نع عفادملا يبرغملا حالفلا ءوفول يمير (21)
 .(2011 ءرظن ةهجو تاروشنم :ءاضييلا رادلا) ينسح فيطللا دبع ةعجارم
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 بزح هداق يراسي يعامتجا يركف قمع نمو ينطو ديصر نم
 لالقتسالا بزح نع قشنا يذلا ةيبعشلا تاوقلل ينطولا داحتالا

 ةسايس ىف «بزحلا ىف يراسيلا هحانج رظنب ءطرخنا دق ناك يذلا
 يف اسنرفل ةيسايسلا ةدنجألا نم ةديعب نكت مل يتلا ةديدجلا ةلودلا
 لالقتسالا بزح كيكفت ىلع لمعتس ةلودلا ةزهجأ نأ امك .برغملا
 ةيسايسلاو ةينمألا ةزهجألا نيب يلخاد ضقانت /عارص راطإ يف هسفن
 ال يفخ عارص راطإ يف «لالقتسالا بزحل ةيسايسلا ةدايقلاو ةلودلل

 ىدصتت يك ةلودلا ةزهجأ تغرفت امك .اًردان الإ نلعلا ىلإ جرخي

 تاوقلل ىنطولا داحتالا بزح هققح يذلا ىبعشلا ىلاضنلا دملل

 تاباختنا يف اهزرحأ يتلا ةيوقلا جئاتتلا دعب اًصوصخ «ةيبعشلا
 تاياورلا ضعب بهذتو .لالقتسالا بزح هعمو «1963 ماع

 اًينقت تارابختسا ٌراهج تأشنأ ةلودلا نأ ىلإ ةيخيراتلا تاساردلاو
 1 باكلا ىّمسي ةيبعشلا تاوقلل ينطولا داحتالا ةبراحم يف اًصاخو

 .©2نييكريمأ ءاربخ عم قيسنتو نواعتو معدب «]1 مقر ةفرغلا وأ)

 ويلوي /زومت 16 يف تالاقتعاب زاهجلا اذه تامهم ىلوأ تأدب دقو
 ىنطولا داحتالا بزح ىلضانم نم 5000 ةبارق لقُتعا نيحح 3
 تنّش امك «يبرغملا يعويشلا بزحلا يلضانمو ةيبعشلا تاوقلل
 بزحل يلامعلا لقعملا ءءاضيبلا رادلا يف ةعساو تالاقتعا ةلمح
 لثم ةينلعو ةيرس تالقتعم ىلإ نولقتعملا لخدأو .ينطولا داحتالا

 ةديدش بيلاسأل اوضرعت ثيح ءطابرلا يف «يرقملا راد” لقتعم
 قح يف تردصو «ةلودلا نمأ ديدهت ىوعدب ليكنتلاو بيذعتلا نم
 لوألا ضراعملا بزحلا ضّرع ام «مادعإلاب ماكحأ مهنم نيريثك

 .اهدعي امو 72 ص ؛نيرومريف (22)
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 نيدراطملا بلغأ نأ اًصوصخ .عدصتلاو كيكفتلل برغملا يف

 لامرلا برح عالدنا يف رثألا هل ناك يذلا رمألا «رئازجلا ىلإ اوأجل

 نيرمآتملا» تعن ةطلسلا لامعتساو «رئازجلاو برغملا نيب (1963)

 ينطولا داحتالا اهدوقي ناك ىتلا ةيراسيلا ةضراعملا دض 4ةبراغملا

 ْ ش .ةيبعشلا تاوقلل

 تارايتو ةديدجلا ةلودلا نين سرسلا عارضلا علدنإ انهم

 برغملا نع لاؤسلا حرطت تأدب يتلا يسايسلاو يندملا عمتجملا

 ةريثك تاجاجتحاو تابارضإ تعلدناو .يسايسلا لالقتسالا دعب ام

 13 موي ينطولا نمألل اًريدم ريقفوأ لارنجلا نييعت 7 اًرتوت اهداز

 ينمأ دامعك شيجلا خّسر دق ريقفوأ ناكو .©”1960 ويلوي /زومت

 لماعتلل يضاملا نرقلا تاينيتس يف ةلودلا هيلع تزكترا ساسأ

 رمتساو .ترمتسا يتلا ةيسايسلاو ةيعامتجالا تاجاجتحالا عم

 تاينينامثلاو تاينيعبسلاو تاينيتسلا لاوط ينمألا عمقلاو فنعلا

 ةلاح تنلعأ تاينيتسلا يفف ؛(1990 ساف ثداوح) تاينيعستلاو

 ١1920 ماع يف تلاليفات ةقطنم يف ٍبينذوب يف دلو «ريقفوأ دمحم لارنجلا (23)

 يف برغملا ىلإ هتدوع دنعو ؛1939 ماع ةيملاعلا برحلا يف كراش يغيزامأ دئاق نبا

 دعاسملا 1953 ماع يف حبصأ مث ؛ «لافود لارنجلل يركسعلا ناويدلاب قحتلا 1949 ماع

 تاوقلا طابض مهأ حبصأ . .برغملا ناطلس علخب فلُك يذلا مويغ لارئجلل يركسعلا

 ىقسي ام اًصوصخ «تاجاجتحالا نم ةعومجم عمقب فلك .لالقتسالا دعي ةحلسملا

 هنأ تاياورلا ركذتو . .1964 ماع يف عافدلل اًريزو نّيمع .1958 ماع يف فيرلا ةضافتناب

 عيمجل يساقلا يدصتلاب فرمتو «ةيسنرفلا حلاصملاو داسوملاب ةقيثو تاقالع ىلع ناك

 دقتعُي .ةيبعشلا تاوقلل ينطولا داحتالا اهداق يتلا ةيعامتجالاو ةيسايسلا تاجاجتحالا

 لك . .(1965) ةكرب نب يدهملا يسايسلا لضانملا فاطتخا ةيلمع ريبدت نع لوؤسملا هنأ

 .يناثلا نسحلا كلملا ىلع ةيبالقنالا هتلواحم لشف دنع 1972 سطسغأ /بآ 16 يف

 .79-80 ص «نيرومريف :رظنأ
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 رايتخالا» هتلاسر بتك يذلا ةكرب نب يدهملا فطّتخاو «ءانثتسالا

 ةيبعشلا تاوقلل ينطولا داحتالا بزح ليوحت ىلإ اعدو ؛«يروثلا
 قوقحلا عاجرتساو «لالقتسالا ةلود ءانب لامكتسال ةيروث ةادأ ىلإ
 نيتلواحم ةلحرملا تدهش امك .يطارقميد ماظن ءانبو ةرودهملا
 ةلودلا ةينب يف اًيسايس اككفت ثدحأ ام «نيتيركسع نيتيبالقنا
 ناقتحالاو ىسايسلا ككفتلا ةدح نم دازو .ةيسايسلا بازحألاو
 عافتراو ؛:ةيموكحلا ةيسامخلا تاططخملا لشف يعامتجالا
 .ءارحصلا ةفلكتو .تافسوفلا راعسأ ضافخناو «ةنادتسالا ةبسن
 يف يبوروألا يداصتقالا دوكرلاو «1979 ماع يف طفنلا ةمزأو
 عفد يذلا (1984 - 1980) فافجلا ىلإ ةفاضإ 21980 ماع
 حيفص ةمزحأ نيلكشم «ندملا ىلإ ةرجهلا ىلإ نابشلاو رسألا
 «ندملا شماوه ىلع نامرحلاو رقفلا اهيف رخني (تايئاوشع)
 ةرجهلاو سؤبلل ئضاح ربكأ تناك يتلا ءاضيبلا رادلا اًصوصخ
 اميس الو «ةيعامتجالا تاجاجتحالا ربكأ تفرع ىتلاو .ةيورقلا
 عضوو «يلودلا دقنلا قودنصل ةفحجملا طورشلا ةلؤذلا لوبق دع
 ةيداصتقالا تانزاوتلا ةداعتسال «(1983) يلكيهلا ميوقتلا جمانرب

 يعامتجا راجفناب رذنت ةيفشقت ةسايس ينعي ام «ةيلخادلاو ىربكلا
 .ةبوسحم ريغ ةيسايس بقاوعو

 تاسسؤم يف اًككفت ثدحأ يذلا رتوتملا قايسلا اذه يف
 ةينيد رصانع تزرب «ةيسايسلا برغملا تاهجوت يفو ةلودلا
 «لئابقلاو يداوبلا يف اهتادادتماو ةينثإو ةيفاقثو ةيعامتجاو
 مكحب ةيعامتجالا ةمحّللا نامض ىلع ةرداقو ةنماك رصانعك
 ةيقرعلاو ةيميقلا طباورلاو ةيكيناكيملا ةينماضتلا تاقالعلا

27 



 لهسلا يف نوميقي اوناكأ ءيداوبلا ناكس عمجت يتلا ةيومدلاو

 ةدبع لوهس يف اًصوصخ «ندملا يحاوض يف مأ لبجلا يف مأ

 .تاطسو ةديدجلاو ءاضيبلا رادلا قطانم يأ «ةيواشلاو ةلاكدو

 ناكسلا ءاقتلا قطانم «ءءاضيبلا رادلا اميسالو «ندملا تناك امك

 نوكت ام ةداع ةيراجت تاقالع مهتاءامتنا فلتخمب مهطبرت نيذلا

 وج يفف ؛ةيعامتجالاو ةيفاقثلاو ةينيدلا مهتاطابترا ءايحإل الخدم

 اهتيفلخب ةيدابلا تجتنأ ةطلسلا ىلع عارصلاو يسايسلا ككقفتلا

 بازحألاو ةلودلا تلشف يتلا جامدنالاو طبارتلا رصانع ةينماضتلا

 ةينفو ةيفاقث رصانع ةيدابلا نم تقئبناف ءاهقيقحت يف ةيسايسلا

 ةبراغملا هيّرشت يذلا دروملا تناك ةيعامجو ةيدرف تاردابمو

 ةلودلا قوف ام ةينطولا مهتيوهبو يعامجلا مهئامتناب اوسحأ نيذلا

 تاساردلا ضعب هاعّدا ام اًحيحص سيلو .بازحألا قوف امو

 ماظن الب يأ ««ةبيس دالب» تلظ برغملا قطانم نأب ةقيقدلا ريغ
 يف اًصوصخ «نزاوتلا مدعو ىضوفلا يف شيعت «لالقتسالا دعب

 ةيرامعتسا ةحورطأ هذهف ؛تاضقانتلاب ةئيلملا ةيعامتجالا ةايحلا

 وأ ءامحتم وأ ءايوروأ باوبأ ىلع ةكويجم ادلب برغملا قرت

 «مالسإلاب ةرتستم ةينامرج ةينامور ةسدقم ةيروطاربمإ نع ةرابع»

 ةيعامتجالاو ةيفاقثلاو ةيداملا هتاريخ ةرداصم نكمي عفان برغم وأ

 موقت ةلودلا يف ةينطولا ةيوهلا تناك اذإو .©*00[سنرف ىلإ اهلقنو
 ةرادإلا ىلعو ضرألا ىلع ةيبتارتلا يأ ءذوفنلاو ةورثلا كالتما ىلع

 سيركتو ةعفنملاو ةيعبتلاو ءالولا نيب ةلخادتمو ةدقعم طباورب

 عمتجملل ةيجولويسسوس ةبراقم :نزخملاو عاطقإلا «ةليبقلا «يورهلا يداهلا (24)

 .24 ص «(2005 «قرشلا ايقيرفإ :ءاضيبلا رادلا) 1934 -1844 «ثيدحلا يبرغملا
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 عئابط فارحناو ةماعلا قوقحلا عايضو ةينادرفلاو ةيتاذلا ةعزنلا

 اًمئاد تناك يقفألا ىوتسملا ىلع ةينطولا ةيوهلا نإف 7”عمتجملا

 ىلع ةمئاق ةيوه ؛ةفلتخملا هتايوتسمو هانبو عمتجملا يف ةرذجتم
 .ةدعاسملاو نماضتلاو عماجلاو لماكتملا فالتخالاو ينغلا عونتلا

 كلذلو ءاهتاماعد مهأ دحأ نفلا ناك ةيقفألا رصانعلا هذه
 كسامتل نماض ربكأ ةيلامجلاو ةينفلا اهريباعتو ةفاقثلا تناك

 عونت نم دسجُت امب «ةيعامتجالا هطباور ىلع ظافحلاو ؛عمتجملا
 ىلإ ءامتنالاب «عاو ريغو عاو «ينمض ساسحإو نماضتو لعافتو

 ىعست ةيرامعتسالا تاططخملا تناك كلذل .ةينطولا ةعامجلا
 ريهظلا) عمتجملا تانّوكم نيب ةيقفألا طباورلا كيكفت ىلإ اًمئاد

 ءالكو ربع) يسنرفلا دوجولا خيسرتو .(«؟يريبربلا» يرامعتسالا

 مهيّمسي نمم ؛هجورخ دعب «(ةفاقثلاو ركفلاو ةرادإلاو ةسايسلا يف

 اذكو «©©برغلا ءارغإ اياحض نييلاربيللا ةاعدلا يورعلا هللا دبع

 ةيوهلا رصانع نع هلصفل يمالسإو يبرع وه ام لك ىلع هتلمح

 .(...نونف «ديلاقت .فارعأ ؛ةيلحم تاغل) ةيبرغملا ةيلحملا

 ءامتنالا قيمعت يف ءنفلا يأ «ينفلا اهريبعتب ةفاقثلا رود نإ

 «ثحبلا اذه فده لكشُي ام وه ددعتملا برغملا يف يعامجلا

 :رامعتسالل ةيراضحلا ةهجاوملا ىف دادعتسالا ةيرظن ءيرامعلا دمحأ (25)

 «ىمالسإلا ركفلل يملاعلا دهعملا :نطئسشاو) 20 ؛ةيعماجلا لئاسرلا ءاجذومن برغملا
 ١ ١ .519-525 ص (7

 «يئادحلا يخيراتلا ركفلا نع عافدلا يف يورعلا سرد .فيطللا دبع لامك (26)

 .33 ص «((1999 ءسيسمر تاروشنم :طابرلا) 11 ؛عيمجلل ةفرعملا ةلسلس
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 ناويغلا سان ةعومجمل يئانغلا صنلا ىلع زيكرتلا لالخ نم
 اهدفاورب هتيوه اهيف دجو هنأل يبرغملا نطاوملا اهب طبترا يتلا
 ةينيدلا اهتايعجرمب هروذج ةداعتسا يف هدعاسي صن ؛ةددعتملا

 رمعتسملا ةياصو نم صلختلل اهريذجتو «ةيناسللاو ةينثإلاو

 تلشف ةينطولا ةيوهلل ةعماجلا ةداعتسالا هذه .«©”ةينادجولا

 ةيكيكفتلا تاططخملا نم اهتيامح يف ةيسايسلا بازحألاو ةلودلا

 ةورثلا ىلع عارصلا مهلغش نييسايسلا نيلعافلا نأل «ةيسنرفلا

 ةيتاذلا هتاناكمإ لالخ نم ةردابملا مامز عمتجملا ذخأف «ةطلسلاو

 ةغيصب اًريبعت «ناويغلا سان» تناكو «ءانغلاو ةفاقثلا اهرفوت ىتلا

 .همالآو هلامآ يف نماضتمو كسامتمو جمدنم عمتجم نع عمتجلا

 .هجهنمو هتالاكشإو هتيضرف لالخ نم ثحبلا هتبثيس يذلا رمألا

 :برغملا يف ىئانغلا صنلا ايجولويسوس - 2

 ةعماجلا ةيوه ا ءانب ىلإ ةطلسلا ىلع عارصلا نم

 يفو لب يبرعلا نطولا لوط ىلع ءانغلاب ةسايسلا تطبترا

 ليسرام اهنحل يتلا شيورد دومحم راعشأ تعاطتسا ذإ ؛ملاعلا

 ىؤر مامإ خيشلا اهاّنغو اهنحل يتلا مجن داؤف دمحأ راعشأ تلمح

 ملاعلل اهتيؤر نع ترّبعو ءرصم يف ةقوحسملا ةيعامتجالا تاقبطلا

 .اهلامآو اهمالآ نعو ةينهذلاو ةيلالدلا اهتينب نعو

 نطولا يف ةيفاقثلا تايوهلا ةمزأ ةملوع :رخآلا فلختلا ءيداوذلا دومحم (27)

 .109 ص ؛(2002 «رشنلل ةيسلطألا :سنوت) ثلاثلا ملاعلاو يبرعلا
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 يسايسلا دهشملا يف اًيساسأ اًنوكم يئانغلا صنلا لكش امك
 ةيعامتجالا ىوقلاب مأ اهتزهجأو ةلودلاب قلعت ام ناكأ «يبرغملا
 ميظنت ىلع ميدقلا ذنم ةبراغملا نيطالسلا صرحو ؛ةعساولا
 تادالو وأ ةيركسع تاراصتنا ةبسانمب «ةيقيسوملا تالافتحالا

 عرقُي وأ راعشألا اهيف ىقلُت ثيح «ةينيدو ةينطو ةيمسر تالفح وأ
 نم ةادأ لالقتسالا دعب يئانغلا صنلا لكش امك .*لوبطلا اهيف
 ديشانألا ربع رامعتسالا ةهجاومل ةادأو ؛ةطلسلا ىلع عارصلا تاودأ

 ىلع موقت ةريصق ةيرعش ةعوطقم نع ةرابع ينطولا ديشنلاو .ةينطولا
 ةلوهجم نوكت ام اًبلاغو ءاّيعامج ءادأ دمتعتو عيرسو فيفخ عاقيإ

 مظنلا ىوتسم ىلع اهجاتنإو اهغوص يف كراشت ام اًريثك ذإ ؛ردصملا
 نمو «ةينطولا ةكرحلا يفقثم نم ةبخن نيحلتلا ىوتسم ىلع وأ
 ينامأ رولبت ديشانأ ؛يقيسوملا نانفلاو بيدألاو رعاشلا اهنمض
 يبرغملا ينطولا ديشنلا رمتساو .«”اهتاحومطو ةينطولا ةكرحلا
 ىبرعلا ناسنإلا اًمزالم يقب يذلا يبرعلا ديشنلا نم هتوق دمتسي
 ةايحلا لجأ نت ةعاتك راغش ناكو «ةيلوطبلا هفقاوم نع ريبعتلا ىف
 ؛نيييرغملا لجرلاو ةأرملا تالوطب سكع امك ؛ةميركلاو ةرحلا
 ؛ةيغيزامألا لثم ةيلحم تاغلب ةيلوطب ةينطو ديشانأ ترشثتتا ذإ

 برطملا سينألا ,يسافلا عرز يبأ نب دمحأ نب هللا دبع نب يلع نسحلا وبأ (28)
 ةروصنملا راد :طابرلا) ساف ةئيدم خبراتو برغملا كولم رابخأ يف ساطرقلا ضورب
 .364 ص ( 3 .ةقارولاو ةعايطلل

 ةكرح يف اهرودو ةيبرغملا ةينطولا ديسشانألا ءليلجلا دبع نب زيزعلا دبع (29)
 ميدقتو ةعجارم «ليلجلا دبع نب زيزعلا دبع يقيسسوم نيودتو ةساردو عمج «ريرحتلا

 ةعبطم ؛ةيبرغملا ةكلمملا ةيميداكأ تاعوبطم :طابرلا) ثارت ةلسلس «يرارجلا سابع
 .65 ص .(2005 .ةديدجلا فراعملا
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 .هتمواقم ىلإ وعدتو رمعتسملاب فختست ةعفترم ةيسايس ةربن تاذ
 ةبصعلاو ةيملقلا ةطبارلا عم «ةثيدحلا ةيبرعلا ةيبدألا ةضهنلا تطعأو

 ديشنلل ةديدج ةيركفو ةينف ةعفد «يكريمألا رجهملا يف ةيسلدنألا

 .©©!ةيئانغلا هبلاوقو ةيرعشلا هطامنأو ةيقيسوملا هصئاصخب ينطولا

 وعدن كايإ انبر» ديشن لثم يبرعلا ملاعلا يف ديشانألا ضعب رهتشاو
 هنححلو يعفارلا قداص دمحم يغالبلاو يرصملا بيدألا همظن يذلا

 1 ١ :هنمو ((7!”دواد دمحم

 انتدعو يذلا رصنلا انتآ انير وعدن كايإ انبر

 انل ىضرت ام ريغ انيضترا ام اننإ كاضر يغبناننإ
 مركو اًدذجم خيراتلا المت مرحلا رهط ةرهاط اَسفنأ

 ممهلاو يلاعملل تايقار ممذلاو دوهعلاب تايفاو

 هنخحلو ٍيواتشلا لامك هتاملك عضو يذلا «ةيرحلا ديشن» وأ

 تذخُتا يتلا ةيقيسوملا هتمدقمب ©. 2 ماع يف باهولا دبع دمحم

 تلّوُحو .ةرهاقلا ةعاذإ يف رابخألا ةرشنل اًراعش ةروثلا دهع يف
 يف برغملا يف ةينطولا عاضوألا بساني ام ىلإ ةمزاللا تاملك

 :62يلاتلا وحنلا ىلع كلذ ءاجف «يضاملا نرقلا نم تاينيسمخلا

 ديي» ىف اذني ةةورجم لمألا اوغلبت يك اودحتاو

 .26 ص ؛ةينطولا ديشانألا ءليلجلا دبع ني (30)

 .238 ص ؛«ةينطولا ديشانألا ءليلجلا دبع نب (31)

 .251 ص ؛ةينطولا ديشانألا «ليلجلا دبع نب (32)
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 :ةيبرغملا ةمزاللا تحبصأو

 كيدتفن كامح حورلاب يدتفن 2كيدتفن كونب رطق اي نحن
 كيدتفن كونب رطق اي نحن 62<كيدتفن كار ءلم انمد

 غئاصلا لوضف هنحتل يذلا «يلاعملا بالط نحنا ديشن كلذكو

 (330:بابشلا طسو .«برغملا ىف رشتناو

 برعلا دنج نحن يلاعملا بالط نحن

 بّوُئلاو ىذألب  يلابن ال يشمن نيح

 تابكو دهاحتاو نونقو مول لعب

 تامملا ىتح اندجم نوصنو موقهنس

 ىف اًديدج اًيعادبإ اطمن ةيبرغملا ةينطولا ةكرحلل ديشنلا مّدق
 سوفنلا زه ثيح نم هريثأت ةوقو هنحل ةعيبط يفو همظن بولسأ
 «ةعشاخلاو ةبيترلا اهناحلأب ةيوبنلا حئادملا اًرواجتم «ممهلا ةراثإو
 ىنعي ام .يخرتسملاو فرتملا اهعاقيإب ةيسلدنألا تاحشروملا وأ

 ةينآ ةيوق ديشانأ نيماضمب ىوترا ديدج ناسنإو «ةديدج حور قاثبنا
 «ةميعن ليئاخيمل «حايرلا» ديشن لثم ءقرشملا نم وأ رجهملا نم
 :هعلطمو

2 2 

 حاشو يمون لوح يجسناو حاير اي يلله يلله

 :هعلطمو .ءىروخلا ةراشبل «بابشلا» ديشنو

 .254 ص «ةينطولا ديشانألا ءليلجلا دبع نب (33)
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 دلكخيملا هلكلجمو دغلاانل بابشلا نحن

 :هعلطمو .«ملعلا» ديشن وأ

 قفخاو قرشأ برعلا ملع اي يملع اي
 ملع اي قرزألا قفألا يف

 ماع يف يمار دمحأ هتاملك عضو يذلا (ةعماجلا» ديشن وأ

 ىف رشتناو «موثلك مأ هتنغو ىطابنسلا ضاير هنخلو 6

 :هعلطمو «برغملا

 لينلادامع اي لينلا بابش اي

 اوبلف مكيدانت رصم هذه

 ليبتلا دصقلا ىلإ يعادلا ةوعد

 اوبهو ملعلا ىلع دجملا اوديش

 ادادجألا ضرأ» كديشن ةيراغملا نيمواقملا طسو رشتنأ امك

 برعلا نينطاوملل ةحيرص ةوعد هيفو ءسومد ميلح ينانبللا رعاشلل
 :هعلطمو «يبرعلا نطولا ىلإ ةدوعلا ىلإ نيرجاهملا

 يدادجأ ضرأ اي مالسلا ينم كيلع

 يداشنإ باطو ماقملا باط كيفف

 لثم ةيلحم قطانم ءامسأ ديشانألا هذه ءاوتحا نم مغرلا ىلع

 مل يتلا «نانبل ىلإ ةبسنلاب ةرجهلا لثم اياضق نع ريبعتلا وأ «لينلا
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 ديشانألا هذه ىلع ةبراغملا لبقأ «كاذموي اهيناعي برغملا نكي
 ءامتنالا نأب مهنم اًناميإ صنلل رييغت امنود اهتاملك عيجرت ىلعو
 نادجولا ةدحوو مهلا ةدحوو ريصملا ةدحوب روعشلل ٍفاك يبرعلا

 ةينبلا» ل تامالع نم يبرعلا ديشنلا هلمحي ام اذكو «فطاوعلاو

 مكف ؛اوناك امثيح برعلا دحوت يتلا «ةينهذلا ةيئبلا»و «ةيلالدلا

 «يدالب» ديشن ىلإ عامتسالاب عتمتسي لاز امو يبرغملا بابشلا ناك
 :هعلطمو «هديدرتب وأ شيورد ديس يرصملا نانفلا هنحل يذلا

 يداؤفو يبح كل يدالب يدالب يدالب
 دارملاو يتياغ تنأ دالبلا مآ اي رصم

 يدايأنم كلينلمك  دابعلا لك ىلعو

 بطاخي هنأ ىلإ هابتنالا نود نم «برغملا نع ثدحتتي هنأكو

 يف سلبان ةسردم يف ةيبرغملا ةثعبلا ةبلط ناك امك !رصم

 اليلد ,يدورابلا يرخف يروسلا ميعزلا ديشن نوددري '””نيطسلف
 :هعلطمو «ةيراغملل عساولا ينطولا ءامتنالا ىلع

 ناَدْعَبب ماشلا نم يناطوأ برعلا دالب

 ناَوطَتق رصم ىلإ نمي ىلإ دجن نمو

 ةمواقمل ممهلا ذحشو ريرحتلا قيقحتل ةادأ ينطولا ديشنلا ناك

 سيركتل ةيزكرم ةادأ ىلإ لالقتسالا دعب لّوحتو «رامعتسالا
 مكاحلاب يفتحت «ةيتابسانم» ناغأ و ديشانأ راشتنا لالخ نم ةطلسلا

 .42 ص ؛«ةينطولا ديشانألا ؛ليلجلا دبع نب (34)
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 ةضراعملا تجتنأ لباقملا يفو .يسايسلا هذوفن يّوقتو هتيشاحو

 «قرشلا نم ةيسايسلا يناغألا تسبتقا وأ :ةداضم ةيبزح ديشانأ
 اهفقاوم نع ربعُتل ءزوريفو ةفيلخ ليسرامو مامإ خيشلا يناغأ لثم
 ةجرد ىلإ ةضراعملاو ةطلسلا نيب هدشأ عارصلا غلبو .اهجاجتحاو

 مضخ يف ىرج 1971 ويلوي /زومت 9 يف تاريخصلا بالقنا نأ

 «ىناثلا نسحلا كلملا داليم ىركذب ةيقيسوملاو ةيئانغلا تالافتحالا
 ةوالت ىلع رماع مالسلا دبع يبرغملا نانفلا نويبالقنالا مغرأ لب
 مايق اًنلعم طابرلا يف ةينطولا ةعاذإلا نوفوركيم ربع يركسعلا نايبلا
 روضح نيب ناك يذلا ظفاح ميلحلا دبع كلذ ضفر نأ دعب «ةروثلا

 لالقتسالا برغم يف يئانغلا صنلا سكعو .©0*كاذموي لفحلا
 لالخ نم مويلا ىلإ اًرمتسم لاز امو ؛ةطلسلا ىلع يسايسلا عارصلا

 ةزهجأ ىف نوذفان لاجر ةداع اهيلع فرشي ىتلا «تاناجرهملا»
 نيناثفلا نم اًددع ةيسايسلا ىوقلا ءاعدتسا لالخ نم وأ «ةلودلا

 .ةيباختنالا اهتالمح يف ةكراشملل

 يف رامعتسالا ةلحرم يف مهاس دق يئانغلا صنلا ناك اذإو

 لوحت هنإف .ةعماجلا ةينطولا ةيوهلا ءانبو ينطولا روعشلا ءاكذإ
 اهدقن وأ ءاهذوفن سيركتو ةلودلا ءانبل ةادأ ىلإ لالقتسالا دعب
 ةينفلا تاذلا يف اًيسايس اككفت ثدحأ ام وهو ءاهنع ةيعرشلا عزنو

 «ةددحم ةيسايس فقاوم ىلإ هزايحناو نانفلا بزحت ببسب ةيبرغملا
 .اهيلضانمو ةضراعملا فقاوم مأ اهزومرو ةلودلا فقاوم تناكأ

 ةيلحملا ةينفلا ريباعتلا وأ رعشلا وأ ديشنلا ربع «ةمواقملا نف ناك اذإو

 رادلا) ةطلسلا ديجمتو ةلودلا ءانب نيب :برغملاب يئانغلا صنلا «ريقش دمحم (35)

 .12 ص ( 2 «قرشلا ايقيرفإ :ءاضيبلا
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 ةيروعشلاو ةيسايسلاو ةيركفلا ةدحولا يناعم قّمع دق «ةعونتملا

 تاحورطألا ضقنو ««ةيبرغملا ةمألا» ىّمسمي ام قلخب «ةبراغملل

 نود نم «ةرحانتم ةيلبق ءاسفيسف برغملا ترّوص يتلا ةيرامعتسالا

 ىدأ لالقتسالا دعب ةطلسلا ىلع عارصلا نإف ءلوصأ الو روذج

 ىلع ديشنلا رصتقا ذإ ؛ةيروعشلا ةدحولا هذه كيكفت ىف اًريبك اًرود

 (1969) ينطولا ديشنلا ؛ملعلا ةيحت :ةيرصعلا ةلودلا زومر خيسرت
 ىقيسوملا نيب عمجي ديشن ؛نطولا ىلإ يسايسلا ءالولا دسجي يذلا

 دهع يف يسنرف ناطبق عضو نم «يكلم مالس» ةلزنم يف « .نحللاو
 نسحلا دهع يف طالبلا ءارعش دحأ هتاملك بتك «يطويل لاشيراملا
 23 يف رداص 9 مقر تليزبق وهظ لول سدو «يناثلا

 ديشنلاو ةكلمملا ملع تايصوصخب قلعتيو 2005 رياربف /طابش

 هتفيلوتو ينطولا ديشنلا تاملك ددحتا :ةيناثلا هتدام يفو «ينطولا

 ةركذم تردصو .©24!ذه فيرشلا انريهظب قحلملل اًقفو ةيقيسوملا

 مازتلالا ىلع ثحت 2003 ربمتبس /لوليأ 0 خيراتب 121 مقر

 فلتخم يف ةيميلعتلا تاسسؤملا يف ينطولا ديشنلاو ملعلا ةيحتب

 نع ريبعتلاو نطولاب طابترالا تاودأ نم ةادأك .ندملاو يداوبلا
 .ةركذملا يف درو امك ءنادجولا يف هبح خوسر

 باطخلا ةيزكرم ةينغألاو ديشنلا خّسر كلذ ىلع ةوالع

 ةيكلملا ةسسؤملا ميعدت ىلع مئاقلا ةلودلل يسايسلاو يجولويديألا

 طاسوألا نيب ةيسايسلا اهتيعرش خيسرتل ءاهب ينغتلا لالخ نم

 حئارشلاو تائفلا فلتخم نيب ةيسايسلا اهتيبعش عيسوتو ةيبعشلا

 .66-67 ص ء«ريقش (36)
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 شاع# ةيمويلا ريباعتلاو يناغألاو ديشانألا يف جارف «ةيعامتجالا

 ,©2700كلملا ايحي»و 4كلملا

 ءامتنالا دّسجت ةفاثكب «ةينطولا ةينغألا» موهفم رهظ كلذك

 لالخ نم عاذت تناك اذإ ؛اهزومرل ءالولاو اهتاسسؤمو ةلودلا ىلإ

 لجو «يناثلا نينحلا دهه يف اضوصخ ءاهياع يكلملا فارشإلا
 ىرخألاو «ةيكلملا ةقوجلا عم كلملا ناسحتساب ىظحت يتلا يناغألا
 ةيمهألا تيطعأو .©*ةينطولا ةقوجلا عم اًناسحتسا اهنم لقألا

 ةوظحلا اهباحصأ لانو «هانركذ يتلا موهفملاب ؛ةينطولا ةينغألل
 مامتها عم ءضرأ عطق وأ ةينيع تابه لكش يف ةيونعملاو ةيداملا

 دايعألا يف عاذت يتلا يناغألا نم عونلا اذهب نويزفلتلاو ةعاذإلا

 نم ةعومجم ليغشت ىرج لب «ةيمسرلا تالافتحالاو تابسانملاو

 '””ةينطولا ةعاذإلا يف نييقيسوملاو نينحلملاو نيبرطملاو نينانفلا
 فيشرأ يف ةينطو ةينغأ 2500 نسم رثكأ مكارت ىلإ رمألا ىدأف

 ةينغألاو نوحلملاو ةيسلدنألا تاعاقيإلا نم «نويزفلتلاو ةعاذإلا

 كلملا ىّلوت ةبسانم) شرعلا ديع نع ةينغأ 1000 اهنم ؛ةيرصعلا
 7200و «(كلملا داليم ةبسانم) بابشلا ديع نع 800و .(مكحلا

 يناغألا نأ تاءاصحإلا ضعب ركذيو .ةصاخ ةينطو تابسانم نع

 تاينيتسلا نيب بابشلاو شرعلا يديع ةبسانمل تجتنأ يتلا

 .42 ص ؛ءريقش (37)

 :(2003 «ةينمألا ةعبطم :طابرلا) نفلا ةقلامعو ءانغلا بورض «روني ركب وبأ (38)

 .اهدعي امو 121 ص

 .يواضيبلا ««نيكلم نيب ةينطولا ةينغألا» .ةتسوب دمحأو يرفشأ ةعمجوب (39)

7 58 2005. 
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 نم لئاهلا مكلا اذه نأ الإ 2*ةينغأ 3000 زواجت تاينيعبسلاو

 نم اًحضاو اًعجارت فرع لب ءروهمجلا هعم بواجتي مل يناغألا

 هداقتفا ببسب «تاينينامثلا ةيادب عم ءادألاو عيزوتلاو ةدوجلا ثيح
 يف هطوقسو «ناطلسلاو هاجلا لهأل فلزتلاب هئالتماو ينفلا قدصلا

 يناسنإ وه ام لك نم هّولخ ىلإ ةفاضإ «ردن ام اَلِإ فافسإلاو راركتلا
 يئانغلا نأشلاب نيمتهملا نم نوريثك دقتعيو .يسايسو يعامتجاو
 ةافوب ىهتنا .ةطلسلا ةينغأ وأ «ةينطولا ةينغألا دهع نأ برغملا يف
 «ةعساولا ةيقيسوملا هتفاقث مكحب ءاهرمثتسا يذلا يناثلا نسحلا
 كلملا ناكو .شرعلاو بعشلا نيب طبرلل ةيلامج ايجولويديأك
 دمحم لثم برعلا نينانفلا رابك هرصق يف لبقتسي يناثلا نسحلا

 ةزيافو شرطألا ديرفو موثلك مأو ظفاح ميلحلا دبعو باهولا دبع
 اهتميق اهدقفأ ةيئطولا ةينغألا كلتل يبسكتلا عباطلا نأ امك .دمحأ

 ةفاضإ «ةيهيجوتلاو ةيليغشتلا اهتاناكمإ نم دحو «ةيلامجلاو ةيريبعتلا

 اياضقلا ىلع اهحاتفنا مدعو ةيبرغملا ةيلحملا يف اهقارغإ نأ ىلإ
 ريباعت درجم ىلإ اهالّوح ةيناسنإلا وأ ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةيموقلا
 «قداص سح الو حور الب ةنحخلمو ةافقمو ةنوزوم ةيوطلسو ةيوبخن
 ةياعد نم اهل رفاوت اّمم مغرلا ىلع اهعطاقو روهمجلا نع تعطقناف

 ةعزعز نع ةلوؤسم ةينغألا هذه تناك لب ءيسايسو يمالعإ معدو

 زازتها نع ةلوؤسم تناك املثم «هل هبحو نطولاب روهمجلا ناميإ
 .ةمألا - ةعامجلا ىلإ ءامتنالاو ةينطولا ةيوهلاب ساسحإلا

 ةينطولا هتفطاع ىلع شوشت اهنأل بابشلا اهنع دعتبا كلذل

 .حابصلا ةديرج «ءةةينطولا ةينغألا فيشرأ مهتلت نارئفلا» .يدنك ةنيمأ 240(

 .(2664 ددعلا)ا) 0
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 دمحم كلملا يلوتب ةينغألا هذه راهنتل .هتاذب ةقيصللاو ةنيفدلا
 نويزفلتلاو مالعإلا يف اهيلع نيمئاقلا نأل .مكحلا سداسلا

 ام اذهو .ءكلملاب نيبرطملا يّنغت مدعب رماوألا مهيلإ تردص

 نأ ىوعدب «يناثلا نسحلا نم نيبرقملا نيبرطملا رهشأ دحأ هركذ
 ضرغ مهل دعي مل مويلا برغملا يف ينفلا دهشملا ىلع نيمئاقلا

 ,7ةينطولا ةينغألا يف

 ءزايتماب ةطلسلا ةينغأ تناك برغملا يف ةينطولا ةينغألا

 نانفلا لحارلا يناغأ لثم «ةينيد مأ ةيسايسا تناكأ اهتيعرشب يفتحت
 يناغأو ؛(ةينغأ 120) رصقلا برطمب بتل يذلا دمحأ ليعامسإ

 ةينغأ اميس الو «تاملكو اًنحل ةزّيمتملا يلاكدلا باهولا دبع نانفلا

 يطعملا نانفلاو يناثلا نسحلا اهب بجعأ يتلا «ريهامجلا بيبح»

 «ينايحلا دمحم لحارلاو «يسيردإلا دومحم نانفلاو «مساقنب

 ةبرطملاو ءديعس تنب ةريمس ةبرطملاو «حيلملب ءاجر ةلحارلاو
 .يملعلا ميهاربإ نائفلاو «حتيوف دمحم نانفلاو ءلالج ةزيزع

 ةناحرف يديس اي شكارم» هتيئنغأب رهازلا ديمح يبعشلا نانفلاو
 دونجلا ىلإ اهميدقت اهبحاص نم بلط يتلا ةينغألا يهو ««كيب
 ةرازو نم ةوعدب «1983 ماع يف ةيوارحصلا ميلاقألا يف ةبراغملا

 «ةيمسرلا ةيعاذإلا تاونقلا ريثأ ىلع اًرارم عاذت تناك امك «ةيلخادلا

 قفو تلوحت يناثلا نسحلا دهع يف ةينطولا ةينغألا نأ اًصوصخ

 تازجدمب ةداشإلا لالخ نم «*2ةيسايسلا ةياعدلل ةادأ ىلإ انركذ ام

 .يواضيبلا ةفيحص يف «يسيردإلا دومحم برطملا :رظنا (0)

 .132 ص «ريقش (+42)
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 يلاكدلا باهولا دبع نانفلا ةينغأ عونلا اذه ز ربأ لعلو ؛ةطلسلا

 :اهعلطم لوقي يتلا

 لامعألاب دلخم يناثلا نسحلا دهع

 لاطبألا لمع (*”يناسل لوكي الش
 لانملاةديعبلا لامآلاانل ققح

 يف ةطلسلا عيراشم قيوستو ةياعدلاب ةءولمم ةليوط ةينغأ يهو
 ةينغأ ىنغ ىلاكدلا باهولا دبعف .تازيهجتلاو ةحالفلاو ةعانصلا
 ةجئارلا ظافلألا نم ةعومجم اهيف رمثتسا !«راتكه نويلم» ناونعب
 ...لجانملاو حالفلاو حافكلاو ةروثلاك :ةضراعملا ةينغأ يف

 ةينغألا فيظوت ىلإ ةضراعملا تعس «ةطلسلا ةينغأ لباقم يف

 ةلودلا راكتحا مامأ اهيلع بورضملا راصحلا كفو اهتيبعش سيركتل
 ديعس نانفلا راسيلا يبرطم نمض زربو .يمومعلا مالعإلا لئاسو
 يناغأو مامإ خيشلاو ةفيلخ ليسرام يناغأ ةراعتسا عم «يبرغملا

 تراصف ؛يبرغملا يسايسلا قايسلا عم اهفييكتو نيينيطسلفلا راوثلا
 نم موقت ذإ ؛ةينطولا ةينغألل ينفلا ضيقنلا لّثمت ةضراعملا ةينغألا
 ماظنلا نومضم دقنو .ةطلسلا عمقب ريهشتلا ىلع نومضملا ثيح

 .مكحلا بولسأو يسايسلا

 ةأرما ةديعسا ةينغأ نححلو ةرتفلا هذه ىف يبرغملا ديعس زرب
 نع ثدحتتو .ةقيرز هللا دبع رعاشلا تاملك .؛ءوضلا تبحأ
 دعبو «بيذعتلا تحت تتام يتلا يهبنملا ةديعس ةي يدراسيلا ةلضانملا

 .لوقي :ينعت لوكي ءرثكأ ام :ينعت الش (43)

41 



 يريوصت نحلي يبرغملا اهاّدأ .ماعطلا نع بارضإلا نم اًموي نيعبرأ

 عوبسألا يف كلذ ناكو «ةيسامح ةربنو يريبعت يئانغ ءادأو زّيمم

 دعب .طابرلا يف ريس دنهملل ةيدمحملا ةسردملا ةيعمجل - يفاقتثلا

 ةبلاطملا تاراعشلاب حيصيو قفصي روهمجلا فقو ءاهنم ءاهتنالا

 ةسينكلا يف ىرخأ ةرم اهاّدأ امك .ةلادعلاو ةيطارقميدلاو ةيرحلاب

 اذه مامأو .شكارم يف ةيحضلا تيب يفو «ءاضيبلا رادلا يف ىربكلا

 نوجسلا بدأ نم هدئاصق ذحخأي يبرغملا ديعس حبصأ «بواجتلا

 :ةينغألا تاملك لوقت .مهتاعلطتو سانلا اياضق فلتخمو

 ناولألا يف اهنع تثحب

 رمحأ اًنول اهتدجو

 نينيعلا قئاع ءسمشلا قناع

 تاهمألا اهنع تلأس

 نوجسم نطو ةديعس :يل نلق

 اهنع ينولأست ال ؛مكبرب

 ؟ةأرما يه له

 ؟نطو يه له
 راث نجس ةديعس :ينولأسا

 راث نطو ةديعس

 ةنيجس ةسردم ةديعس
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 نوجسم نطو ةديعس

 ءاضيبلا عراوش يف هابأ دقف لفط ةديعس

 ءارقفلا نطو اي - عايجلا نطو اي

 نيلقتعملاو ءارقفلا نطو اي

 دومصلا نطو اي

 دومص كتوم

 دومص كمد

 ةديعس ىلع ترم اًموي نوعبرأ

 ةدرلا ىدحتت عوجلا ىدحتت

 دالجلاو عوجلا ىدحتت

 داهشتسالا نطو «عمقلا نطو «رهقلا نطو :ىدحتت ىدحتت

 لاقتعالا ىلع هيناغأ يف يبرغملا ديعسم تاعوضوم تزكرت
 ةاناعم ثسم امك «نييراسيلا نيلضانملا تابارضإو يسايسلا

 ةينغأ اًصوصخ «شيمهتلل اوضرعت نيذلا لالقتسالا دعب نيمواقملا
 .«هيطعي ام هدنع لاز ام يطعملا» يأ ««يطعي ام ودنع يقاب يطعملا»
 ةغراف ةينفلا ةحاسلا تيقبف «يفنلاو ةدراطملل هسفن يبرغملا ضّرعتو

 الإ ةلودلاو ريهامجلا نيب ةقالعلا دزت ملو .ةطلسلا ةينغأ نم الإ

 سرام /راذآ 23 ىف ءاضيبلا رادلا ثداوح دعب اميس الو اٌداعتبا
 ذيمالتلاو ةبلطلا ىلع رانلا ةينمألا ةزهجألا تقلطأ نيح 5

 .نوجسلا يف نيرهاظتملا نم ريبك ددعب جرو «مهتالئاع ىلعو
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 «ةطلسلا ةينغأ هيف تنميه يذلا ىنفلا قايسلا اذه ىف

 راشتنالا ةدودحم تحبصأو ض راعملا راسيلا ةينغأ تقعنف و

 قّمعت ءيسايسلاو يعامتجالا ناقتحالا فورظ ببسبو «عويذلاو
 ةلودلا نيب ةعيطقلا تدتشاو «ةينطولا ةيصخشلل يسايسلا ككفتلا

 «ةمورحملاو ةفعضتسملا هتائفو عمتجملا نيبو اهيلاوُمو اهتاسسؤمو

 جراخخ نم ناويغلا سان ةعومجم لكشتل ةيتاوم تايطعملا تناكف

 اًيئانغ اًباطخ مّدقتل «ةورثلاو ةطلسلا ىلع يسايسلا عارصلا ءاضف

 يف تناكأ هتانّوكم ىلع اًحتفنمو عمتجملا روذج يف اًسرغنم

 قيمعلا عمتجملا ساسحإ نع ريبعتلا ّمه الماح ءاهجراخ مأ ةلودلا

 .ةيناحورو قدصب

 ناويغلا سان ةعومجمل ىئانغلا صنلا :اًيناث

 يعامتجالا جامدنالل اًيذاج

 ةبشخلا ىلع نولضانم ...ةريسمو ةريس :ناويغلا سان - 1

 ناويغلا سان نمز - أ

 اهرضح ناويغلا سان ةعومجمل ةرهس يناملأ يفحص فصي

 يهو «برغملا بونج ريداغأ ةنيدمل ريبكلا يضايرلا بعلملا يف

 0 ةنيدم بعلم ظتكي» :الئاق ,غيزامأ اهناكس ةيبلغأ ةنيدم

 مهناصمق ليوطلا رعشلا يوذ بابشلا قزميو ءبخاص روهمجب
 سان ىقيسوم عقو ىلع مالعأ لثم اهب نوحولي مث مهماسجأ نع

 دونجلا وحن نومحازتي مهو بابشلا روهمج صقريو .ناويغلا
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 نمألا لاجر لواحي «لفحلاب نوطيحي نيذلا ةطرشلا لاجرو
 نيب زفقتو .فوفصلا لالخ نم ةعاجش ةاتف قلزنتو .مهداعبإ

 نم نومظنملا اهبحسي نأ لبق ةظحل مهعم صقرت مث «نييقيسوملا

 روهمجلا هجو يف فقي ال ةيئاهنلا ةينغألا دعب نكلو .ةبسشخلا قوف
 تالآلا نوعزتنيو زجاوحلا عيمج بابشلا زواجتيو ؛؟ءيش يأ
 .ةفهلو قوشب مهنوقناعيو «ناويغلا سان ةعومجم نم ةيقيسوملا

 ماوقلا ةعوبرم ةيبرغم ةباش فقت ةبشخلا قوف نم لوزنلا لبقو
 هل عضتو «ةعومجملا ءاضعأ دحأ ءامطاب يبرعلا نانفلا قيرط يف

 ءاحنأ عيمج يف «بابشلا لماعتي اذكه .«**0!هقنع ىلع اهحاشو

 اذه اذامل ءىرُت .ةرهاظلا - ةيئانغلا ةعومجملا هذه عم «برغملا
 اذاملو ؟اًيمسر ةروظحم اهيناغأ تناك اذامل مث ؟اهب لافتحالا

 وأ «ةينف ةرهس لك بقع قاطنتسالاو قيقحتلل اهؤاضعأ ضرعتي

 يأب ةطبترم نكت مل ةعومجملا نأ عم ««”ديدج موبلأ رادصإ دنع

 نويزفلتلاو ةعاذإلا ىف نولوؤسملا ناك اذاملو ؟(**ىسايس بزح

 ةبراغملا عيمج اهب طبتري اذاملو ؟اهيناغأ نم نوجعزني برغملا يف

 ةمجرت «.برغملا هزلتيب» ..... ناوسيغلا سان ةقرف» هرنسيغشريك سايردنأ (44)
 <طتم//ةهوممامعد.ل عمها علان[ - «ىناملألا ةرطنق عق وم «مدعلا ماشه ةعجارم «شابلا دئار

 مما عرس م »لص ععطرب ان ومو -اريو طربا جءامصوعط>

 تاقياضم تناك :مويلا اهسيئرو ؛:ةعومجملا ءاضعأ دحأ هديسلا رمع لوقي (45)

 ضرعتأ تنك دقو .اًريثك سانلا هنع ثدحتو «فورعم اذهو «كلذ ركني نأ نكمي دحأ الو

 :رظنا ؟هبتك نمو ؟هيلع متلصح نيأ نمو ؟ءانغلا اذه ام :ينلأستو ؛ةطرشلا تاقاطنتسال
 .2008 /8 /18 «مويلا نايب

 يذلا لايشم دلاخ ذاتسألا «يبرغملا نويزفلتلل ماعلا ظفاحملا كلذب حرص (46)
 «ةيراسيلا ةضراعملا ناسل ءررحملا ةديرج يف هتلاقم ببسي يبيدأتلا سلجملا ىلع ليحأ

 .2009 /9 /11 .يكارتشالا داحتالا :رظنا .لخادلا نم نويزفلتلاو ةعاذإلا اهيف دقتني يتلا
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 ؟ةيلحملا ةيفاقثلا مهتادرفمو مهتاجهلو مهتاغل فالتخا ىلع

 نرقلا نم تاينيعبسلا ةيادب يف ناويغلا سان ةعومجم ترهظ

 ةيلامسأرلا ةلودلا لكشت لامكتسا فرع يلود قايس يف يضاملا

 ةيسايسلا تامزألا زوربو ءيركسعلا رامعتسالا عجارتو «ةعّنصملا

 :درمتلاو سؤبلاو قلقلا لاؤس رججفتو «ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو
 سان يناغأ نيماضم يف هسملن ام وهو «ثلاثلا ملاعلا يف اًصوصخ

 لود ؛ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب ام لايجأ ٍسيساحأ يه ؛ناويغلا

 قحسو ناسنإلا كهنأ نونجم يجولونكت مّدقت ةيحض اهسفن تدجو
 تزرب ء.صوصخلا ىلع يبوروألا ءيلودلا قايسلا اذه يف .هتمارك

 .ةينادرفلاو ؤّيشتلاو بالتسالا تالوقمو «ةيدوجولا تاحورطأ

 يكولسو يعامتجا درمت تاكرح اكريمأو ابوروأ تحاتجا امك
 ىلإ لص وو «ثلاثلا ملاعلا نادلب ىلإ اهبيهل دتما ««مزيبيهلا» ىعدت

 لّوغتو 1967 ةميزه تناكف يبرعلا ديعصلا ىلع اَمأ .برغملا

 عاعشإلا ميجحتو ينيطسلفلا بعشلا ديرشتو ينويهصلا ودعلا

 تاذلا ىف ةقثلا نادقف نم اًوج تقلخ اًبايسأ ؛هترصاحمو ىموقلا

 ضفرلا قمعتف «بابشلا سوفن يف طابحإلا تخّسرو ؛ةيبرعلا
 يعولا اذه ةدح دازو .دئاسلاو دوجوملا ىلع درمتلاو مهطسو

 يف ةضراعملا لشف عم «يسايسلا رهقلاب نوكسم يلحم ٌعقاو يقشلا
 دادتشاو «ةيداصتقالا ةمزألا قمعتو ءمكحلا ماظن عم نزاوتلا ثادحإ

 .ثحبلا اذه ةمدقم يف هركذ قبس ام وهو «يعامتجالا ناقتحالا

 ىوتسملا ىلع ةدئاس ةطلسلا ةينغأ تناك ءقايسلا اذه ىف

 اهجذومن ءانب ةيراسيلا ةضراعملا ةينغأ عطتست مل اميف «ينفلا
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 عم ءانيأر املثم ةدودحم تالواحم نم الإ يلامجلا اهلداعمو

 يلاملا معدلا ةطلسلا ةينغأل رفاوت تقو يف «يبرغملا ديعس

 نم ةعومجم ةبهوم ىبرغملا روهمجلا فشتكا ةأجف .ىمالعإلاو

 نودّدري «ءاضيبلا رادلا يف «يدلبلا حرسملا» ةبشخ ىلع بابشلا
 ةرفشم لئاسر اهقمع ىف لمحت «ةرخاس ةيبعش ةيئانغ ريباعت

 ثارتلا نم لهنت ريباعت ؛عذاللا يسايسلاو يعامتجالا دقنلا نم

 «سانلا اياضق نع ريبعتلل هقمعو هانغ رمثتستو «ىبرعلاو ىبرغملا

 نم ةدافتسالاو «ةيبرغملا ةيفاقثلا ايفارغجلا تانّوكم باعيتسا عم
 ةيبعشلا تافاقثلا ىقتلمو ةريبك ةئيدم اهتفصب ءاضيبلا رادلا ءاضف
 .ةيبرغملا يداوبلا ناكس تارجهل ةلبقو «ةينطولا ةينفلا تاريبعتلاو

 قلقب نينوكسملاو نيبوهوملا بابشلا ءالؤهل حاتأ ءاضفلا اذه

 «ماعلا هلكش يف يبعش يحرسم تاطخ حاكإ + ةصرف نملاو حورلا

 نإو .هروذج يف عّونتم روهمجب اًيحور الصاوت قلخي باطخ هنكل
 ةغل لالخ نم هيّقلت زاهجو هلايخو هتركاذ يف اًمسانتمو اًجيمدنم ناك

 ةيعاقيإو ةينحل بلاوق يف ةبوبصمو سانلا عقاو نم ةعوزنم ةيموي
 عم «ةيلالدلاو ةينهذلا هتينب نمو بعشلا حور نم ةبيرق ةيراوحو
 .ةلاصألا يف ةقرغم ةيبعش ةيعاقيإ تالآ رامثتسا

 رمعو عيمجوب :نيلثمم ةعبرأ جرخ يحرسملا ءاضفلا اذه نم
 جاتنإ اودي ديعيلو «ناويغلا سان ةعومجم اوسسؤيل «لالعو يبرعلاو

 ملاعلا ةيؤر راطإ يف ف ؛عّونتملا يبرغملا عمتجملل ةيبعشلا ةفاقثلا

 ايجولويديألا تداك امدعب ء.رصانعلا ةلماكتمو ةمغانتم ةينهذ ةينبو

 ةينوفوكنارفلا ةفاقثلاو «ةيسنرفلا ةغللا «ةلعافلا اهتادأب ةيرامعتسالا

 لّوحتو «ةيبرغملا تاذلا يف يموقلاو يلحملا ءامتنالا حور لتقت
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 .يسنرفلا رمعتسملا ديسلا ةيوهل عبات قحلم درجم ىلإ برغملا

 ؛لاجملاو ةيوهلا يف جامدنالا جاتنإ ديعتل ناويغلا سان تزرب
 دعب ةطلسلا ىلع عارصلا لماوعو رامعتسالا اهككف امدعب

 نومضم يف اهكسامتو ةيوهلا جامدنا جاتنإ تداعأو «لالقتسالا

 ةبراض ةيبعش ةيئانغ تالآبو ةطيسب ةغلو ليصأ نحلو ديدج
 فدلاو ريدنبلا لثم نيليصألا يبرعلاو يبرغملا نيثارتلا يف روذجلا

 .ماطمطلاو (زارهلا) عودعدلاو دوعلاو وجنابلاو ريتتسلاو لبطلاو
 رامثتسا ناويغلا سان دنع يبعشلا ثوروملا رامثكسا ينعيو

 يبعش يوفش ثارت نم ؛ةبراغملا دنع يفاقثلا يوغللا كرتشملا
 عقاو نم ةنيزحو ةمتاق ةروص كلذب نيلكشم «ةلوادتم ةيموي ةغلو

 ءاهب اويحيل مهتايح نم تاراعتساو اًروص نيعزتنمو «ريهامجلا
 ةعومجملا ترمثتسا امك .كالهتسالاو فرتلاو خذبلا ةايح ةدقان

 ةسرغنم ةينحل عبانم نمو ةيماعلا ىقيسوملا نم ةعبان ةيبعش اًناحلأ
 ناحلأ «ناويغلا سان» تجرخأ كلذب .مهقامعأ و سانلا روذج يف

 شيمهتلا نم مهاقيسومو مهصقرو مهبخصو مهجيزاهأو ءارقفلا
 ىربكلا ندملا شماه ىلع ةيبعشلا تاراحلا ىف ةقلغملا تاءاضفلاو

 ىلإ ؛ةلوزعملاو ةعطقنملا يداوبلا ىف وأ :(اججذ ومن ءاضيبلا رادلا)

 برغملا لخاد ةعونتملا تالفحلا ربعو ةبشخلا ربع ماعلا لوادتلا
 روهمجلا ةداعتسا ناويغلا سان يناغأ تعاطتسا كلذبو .هجراخو

 هروذج ريذجتو ةيبرعلاو ةيبرغملا هلوصأ ىلإ اًيبرغ بّلتسملا
 نم ةيبرغملا ىقيسوملا ناويغلا سان ىقيسوم تررح امك .هلوصأو
 اهاقيسومو ةرومطملا تاعاقيإلا يف ديدج نم ةايحلا ثعب لالخ

 طيمنتلا نم يبرغملا ينفلا روهمجلا اهريرحت ىلع ةوالع «ةشمهملا
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 وأ «مهيلع نورمعتسملا هضرف يذلا ىقيسوملاو قوذلل يفسعتلا

 ةنوكسملا ةضراعملا ةينغأ وأ ءاهدجمت يتلا ةطلسلا ةينغأ هتضرف

 تارايخلا جراخخ ناويغلا سان رايخ ءاجو .ةقلغنملا ةيبزحلا حورلاب

 ريباعتب ينف رايخ «ةيبزحلا وأ ةيوطلسلا وأ ةيرامعتسالا «ةدوجوملا
 ةيلبجلاو ةيلهسلا برغملا قطانم لج ىلإ يمتنت ةيعاقيإو ةيقيسوم
 ماغنأو (ايقيرفأ عاقيإ) ةوانكو نوحلملاو ةطيعلاك «ةيوارحصلاو

 يبرعلا يقرشلا نحللاو ىمرلا تاديبعو (ءارحصلا) بونجلا
 .(كامجأ) يغيزامألا نحللاو ليصألا

 يئانغلا اهئادأ لالخ نم يعامجلا ءامتنالا ةعومجملا تيحأ

 ثيح نم هغوص ىف ةيعامتجالا ةعامجلا تكراش ىعامتجا نفل
 ةطلسلل ةيلاوملا ةينطولا ةينغألا تناك اذإف ؛”ىنغلاو عّونتلا
 ددع اهيف «(ةينطولا ةقوجلا وأ ةيكلملا ةقوجلا) ةريبك ةقوج اهيدؤت

 وأ نغم وأ برطم مهطسو .نوكسلاب زيمتي وج يف «نيددرملا نم
 ءادأب ناويغلا سان تءاج «(ةيغيزامألا ةلاحلا يف برطم) سيار

 نوألميو اًعيمج نوصقريو نونغي دارفأ ةسمخ :اًميكو امك ديدج
 ةزكرمتم ةينطولا ةينغألا تناك اذإو .اطاشنو العافتو ةيويح ةبشخلا
 بحلا ةميت لوح وأ «هتازجنم ركذتو هحدمت مكاحلا صخش لوح

 «ةيموقو ةيعامتجاو ةيسايس تاعوضومب تءاجو «نينحلاو قوشلاو
 سان ةينغأف .ءاكبو اًحايصو اًصقرو ءانغ اهئادأ يف اهؤاضعأ بوانتي

 ىقيسوملاو تاوصألاو تاحيصلا نم لخادتم «لوكشك١ ناويغلا
 ةيدامرلا ةداملا «ةيبرغملا ةيدابلا قمع نم ةمداق تاعاقيإلاو
 «ةسلاج ةيقيسوم تاقوج روهمجلا داتعا اذإو .ةيبرغملا ةيصخشلل

 .33-34 ص «1 ج .ةطيعلا ءانغ ءيمجن (47)
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 بحلا ىواكش وأ مكاحلا حدم دّدرت «ةيرصعلاو ةينطولا ةينغألا يف

 طيسب يبعش سابلب ةبشخلا ىلع ناويغلا سان فقي «نارجهلاو
 نمو «نيكاسملا لجأ نم نوحيصيو نوصقريو «مكاحلا نودقتني

 مكحو روصو ةغلب ءاليتاشو اربص لافطأ لجأ نمو «نيطسلف لجأ

 يحوملاو لزجلا يمويلا هنكل ءيمويلا نم ةبيرق ةيبعش ةيبرغم ريباعتو

 تاملك نولمعتسي .ريباعتلا نم لكأتملا وأ لذتبملا سيلو «يوقلاو

 :ةيبرعلا اهروذجب ةيبرغملا ةفاقثلا ىلإ ءامتنالا ىف ةلغومو ةقيتع

 نم يقيسوم وج ىف «اراونلا «ةلفاكلا «ليخلا «ةيمكلا «لاخلخلا»

 .قلأتلاو ةضهنلاو ةماركلا ةايح ىلإ نينحلاو ركذتلاو ةذاعتسالا

 تحبصأف ؛روهمجلا ناويغلا سان تبطقتسا بابسألا هذهل

 كيكعو «نيسفابلاو تابحتلا ممم عم تيواجت هزاشماب هيف هرهاظ

 لب مهمالحأو مهلُتمو مه سجاوهو ينادجولاو يركفلا مهقلق
 مه «يمويلا يسايسلا مهزيخ لكشي ناك ام لكو .مهماهوأو

 رك يفاقث لعف ليجو جاجتحا ليج اونوكي نأ ىلإ نوحماطلا
 ناويغلا سان ترّكذ امك .ديدجلا برغملا يف ديدج يوضهنو
 روزت تناك يتلا ىربكلا ةيملاعلا ةيقيس ةيقيسوملا قرفلاب يبرغملا بابشلا

 *!0غنليبز ديلالو 0*2 زنوتس غنيلور اذ» لثم تاينيعبسلا يف برغملا

 ةنيدم يف كيبأ .كورلا ينغت ةيزيلكنإ ةيقيسوم ةقرف 16 8هاانهع 5!همت5 (48)

 :اهلامعأ رهشأ .1962 ماع يف ندنل

 نايارب اهوضع دجو . 9 ماع يف ل مم 0ءا 3/0 5ةاتدءاتمدز 156 امكأ 1من

 .ءام ةكرب يف اًثيم زنوج
 8 ماع نف تيبس .كورلا ينغت ةيزيلكنإ ةيقيسوم ةقرف آمل 2مممءانهو (49)

 يف ؛راتيغلا» ةلآ ةئميهب تزيمت . .خيراتلا يف اًريثأتو اًراكشاو اًحاجن كورلا قرف رثكأ يهو
 - ريطاسألاب رثأتم وهو ؛«تنالب تربور اهئاضعأ دحأو ينغملا اهيناغأ تاملك بتك .اهفزع
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 سكيردناه يميج راقيسوملا اهمدقتسي ناك يتلا ”ةديولف كنيباو

 ناويغلا سانب ذإف .«برغملا بونج) ةريوصلاو شكارم ىلإ
 رمجلا ماوعأ يف مهتاناعمل عامتساو حوب ربنم بابشلا ىلإ ةبسنلاب
 هفاشتكا اًلهس نكي مل رمألا اذه .برغملا اهفرع يتلا صاصرلاو
 فاصنإلا دعب ءبرغملا يف ناسنإلا قوقح عقاو فاشكنا دعب الإ

 اهيناغأ يف هتنّودو هيلع ةدهاش ناويغلا سان تناك عقاو ؛ةحلاصملاو

 «نينوجسملاو نيدّراطملاو نيدهطضملا نع تيانو ءاهاقيسوم يفو
 :اهيناغأ ىدحإ يف تلاق يتلا يهو «ملاعلا ىلإ مهتاناعم تلقنو

 اهيفخت نل سمشلا ةعشأ» يأ «ةراوسألا هنزخت ام سمشلا عاعش»
 ةرتفل ةروظحم ناويغلا سان ىناغأ تناك اذإف .©””0نوجسلا راوسأ

 «تالاحلا طسبأ ىف قييضتلا اهيلع سّرامي ناك وأ ءبرغملا يف ام
 ةيبعشلا تائفلاو بابشلا ةنسلأ ىلع ةلوادتمو ةرشتنم تلظ اهنإف

 اًناسنإ «ةيبرغملا ةيتاذلا ىظشت ىلع ةيعيبط لعف ةدر تناك .ةعساولا م

 يناغألا رثكأ نم يهو ؛ةءامّسلا ىلإ ملس» :ةينغأ اهيناغأ رهشأ نم .ةينامرجلا محالملاو
 اهنيب نم ؛موبلأ نويلم 300 نم رثكأ ةعومجملا تعاب .كورلا ىقيسسوم يف اًريثأتو ةيبعش
 دعب 1980 ماع يف ءانغلا نع تفقوت .ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا يف موبلأ نويلم 0
 .ماهنوب نوج لوبطلا عراق اهوضع ةافو

 ةعماج يف اوقتلا ءاقدصأ نم نّوكتت «ةيزيلكنإ ةيقيسوم ةقرف مانو طامر# (50)

 تعايو تاينيئامثلاو تاينيعبسلا يف ترهتشا .ةسدنهلا مسق يف «1965 ماع يف جديربماك

 قمم ظسنارماور»و هفتممال آمزنم6» :اهيناغأ رهشأ .ملاعلا يق م وبلأ نويلم 250 نم رثكأ

 تزيمت .1967 ماع يف «156 منوع نأ اطلع 09165 01 8080 »: ناونعب لوألا اهمويلأو

 ماظنلا ريبغت يف «نيصصختم بسحب ؛تمهاس اهنأ نم مغرلا ىلع ءاهيناعم قمعب اهيناغأ
 .يناطيربلا يميلعتلا

 ديسلا رمع فارشإو دادعإ «ناويغلا سان يناغأ ناويد :ناويغلا مالك (51)

 ىهو ««ىنومهام» :ةينغأ .37 ص «(2002 «برغملا باّتك داحتا تاروشنم :برغملا)
 "ا .نييسايسلا فاطتخالاو لاقتعالا نع ثدحتت ةينغأ
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 ةيبعشلا ةينغألا ىلإ رابتعالا ةداعإب ءانبلا ةداعإ تدارأف ءالاجمو

 ةيقيسوم ةروث قحب تناكف «ةيقيسوملا اهتاودأو اهضارغأو اهتاماقمب

 خيسرتو نطولا ةمحُل ءانب يف مساح رود اهل ناكو .برغملا يف
 .ةطلسلا ىلع عارصلا تارابتعا جراخ ةينطولا ةعامجلا ىلإ ءامتنالا
 تاذلا رامعم ميمرت ديرت ةيئانغ ةفسلف اهتاملكو اهتاعاقيإ ءارو تناك

 ةيبرغملا ةفاقثلا ىف ىئانغلا ديلقتلا هدقتفا ام وهو «ةعئاضلا ا
 .يبزحلا ءالولاو يسايسلا باطقتسالل يئانغلا صنلا عضخأ يذلا

 ةجاحل ةيقاثبنا ةلاح تناك لب «قبسم طيطخت ةعومجملا أشنت مل

 ريمض ىلإ ةشّمهملاو ةعساولا ةينطولا ةعومجملا ةجاح ؛ةيعامج

 ةعومجم تناك .ةيسحو ةيلامج تارهظمت لكش يف ةركاذو حورو
 .«برغملا اهشاع ةجرح ةلحرمل ةيوفع ةباجتسا ناويغلا سان

 اهسفنل تطتخاو .كاذموي اهشيعي ملاعلا ناك ةدقعم تالوحتلو

 اياضقلا نع ريبعتلل ءبازحألاو ةطلسلا تاباطقتسا نم اًديعب اًراسم

 مكحب اهعم لعافتي يتلا وأ ءيداعلا نطاوملا اهشيعي يتلا ةينطولا

 ىلع ىئاقلتلا هحاتفنا لالخ نم وأ «ةيبرعلا ةَمألا ىلإ يموقلا هئامتنا

 «يقيرفألا ناسنإلا اميس الو ,ناكم لك يف مورحملا ناسنإلا ةاناعم

 امو ةبراغملا نم لايجأل ةيعامجلا ةركاذلا تنكس ةحضاو ةينف ةيؤرب

 يعامجلا ءامتنالاو ءاخإلا رثآملو مهروذجل نيصلخم اوناك .تلاز

 . نب رهاطلا يبرغملا ركفملا ركذ امك .هلمكأب بعش لي دختملو

 مهف ؛ةبشخلا ىلع ينفلا مهئادأ ةقيرط يف كلذ دسجتي ."*”نولج

 مهحاورأو مهداسجأو مهتاوصأب نونغي ؟نونغي نيلثمم اوناك لعفلاب

 8 ص «ناويغلا مالك :باتكل هميدقت يف يمجن نسح هركذ (0)
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 تلاز امو مهيناغأ تناكف .«*”ءانغلاك اًصقر نوصقريو صقرلاك ءانغ

 مهعقاو دسجت ؛ةريقفلا تاقبطلل ةيعامجلا ةينهذلا ةينبلا نع رّبعت

 مهعم ملحتو ءاهيف نوطبختي يتلا تالكشملا نع رّيعتو ءشيعملا

 .ةزعو ةماركب هناكس هيف شيعي ديدج برغمب

 ةيعامتجالاو ةيسايسلا عاضوألا يف ناويغلا سان سيسأت ناك

 تاينيعبسلا ةيادبو تاينيتسلا ةياهن ىف برغملا تباصأ ىتلا

 ةرماغم ؛**ديسلا رمع ةعومجملا سيئر ريبعتب «ةيناسنإ ةرماغم
 قدص ؛اهقدص نمو اهتطاسب نم اهتوق تدمتسا ةينفو ةيناسنإ
 وأ ءيسلطألا ءادرلاب تاعفلتملا تاهمألا عومد يف دسجتي

 نثعبيو «ناويغلا سان يناغأ نددري نهو «يغيزامألا بابلجلاب

 ةينطتغيملا وأ نيترعتتسملا نيكاشأ ىلإ نهتاهآو نيلئاشو اهوبع
 مهتاهمأ اهتبتك ناويغلا سان ةعومجم صوصن ةيبلغأ نأ اًصوصخ

 وأ تاحيص وأ تامهمه وأ تاملك «نهنم اهيناعم اودمتسا وأ

 يبرعلا ةدلاو) ةداح يمأو «(عيمجوب ةدلاو) ةجيدخ يمأ ؛تارظن

 هنأب ريخألا ىكحي .(ديسلا رمع ةدلاو) ةيواضلا ىمأو «(امطاب

 وهو ةبشخلا ىلع هب فرع يذلا ءاكبلاو تاحيصلا همأ نم بشت

 نهنكل «تايّمأ تايودب تاهمأ ؛ناويغلا سان ةعومجم عم ينغي

 ىلإ ةيمتنملا ةيبعشلا لاثمألاو فطعلاو ةمكحلاب نضفي نك

 ةدلاوو ءءارحصلا نم عيمجوب ةدلاوف ؛برغملا قطانم فلتخم

 «(برغملا) ءارحصلا :؟ناويغلا سان نم ىقبت اذام» .ناندع نيساي (53)

 م0

 « اطلومو ا تطلع ةهصع, اننتع ة1ءقاانتع طالشقتلع, عدامنأ ]عل 306غ 008 5ةز:ل, » 54)

 1.6010:ةئ1ء, 16/5/2006, م. 3
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 رمع ةدلاوو «ةديدجلاو تاطس قطانم «ةيواشلا نم امطاب يبرعلا

 بونج ةيغيزامألا لابجلا يف اهتايح نم ةمهم ةرتف هيبأ عم تشاع
 ةعومجملا دارفأ ناك .ءاضيبلا رادلا ىلإ لاقتنالا لبق «برغملا
 !ةأرمإ ميظع لك ءاروو ««مهتاهمأ دالوأ»

 فلتخمب «:ةبراغملا توص ناويغلا سان تناك كلذل

 اوّنغتو اورماغ .قيمعلا برغملا توص ؛مهتاعونتو مهتاءامتنا

 نوناق تحت شيعي اهموي برغملاو «مهتاناعمو سانلا مالآب

 رودص قرتخي يذلا صاصرلا حضفل اًربنم اوناكف «ئراوطلا

 مِهلّهَأ ام .يسايس نول يأب اونولتي نأ اوضفر كلذ عمو .نابشلا

 ريغ نول يأ لمحت مهحاورأ نكت مل ذإ نطولا حورجب حوبلل رثكأ
 ملاعلا ىلإ هتيؤرو نطولا مومهل ةعماجلا مهحور ؛نطولا اذه نول
 بيذاجمك اوشاع .مهتايح لاوط مهتقفار يتلا مهتطاسب اهدّسجت

 .ءاعمج ةيناسنإلاو ةيبرعلا ةمألاو نطولا بحب نينوكسم

 حلاصم مهل نكت ملو ءاهنارسخ نوشخي تاورث اومكاري مل

 تدذدرت .مهفطعو سانلا بح الإ .اهعايض نوفاخي تاقالعو

 .ةينغأ نم رثكأ يفو عطقم نم رثكأ يف ةطيسبلا ةيتايحلا مهتفسلف

 اوظفاح امك .كاذموي ءاضيبلا رادلا ءايحأ رقفأ دحأ .:يدمحملا

 مهسفنأ اوبدن ذإ ؛ةطيسبلاو ةقيمعلا ةيودبلا ةيرسألا مهطباور ىلع

 هناكس يناعي يذلا طيسبلاو قيمعلا برغملا مساب صقرلاو ءائغلل

 اونغ .تايئاضف الو ةيمالعإ ةروث فرعي مل نمز يف ءتمص يف

 اهسفن ةئيزحلا تامغنلابو .هسفن ملألاب ةيبرعلا ةمألا ةيضق لجأ نم
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 يفف ؛نطولل نونغي مهنأك ءاهسفن ةقداصلاو ةحادصلا رجانحلابو

 «ةيبرعلا ةمألا وه نطولا :ناويغلا سان ةعومجمل يئانغلا صنلا

 .جمدنم ساسحإ «نطولا يه ةيبرعلا ةمألاو

 2 اهنم ربكأ ةينف ةبرجت ناويغلا سان ةعومجم تضاخ
 يبعشلا يكحلا صصقلاو يكحلا نم اهديصرو ءاهقدص اهحالس
 تفخأ يتلا ةعونتملا ةيبرغملا ةيبعشلا ىقيسوملاو «يبرعلاو يبرغملا

 مكاحلل ةيروثلاو ةيدقنلا اهتايفلخ اهتاراعتساو اهتاياكحو اهروص يف
 يبعشلا اهنومضمب «ةينيدلا ةميتلا رامثتسا لالخ نم «ةضراعمللو

 دشنيو ةيرحلاب ىّنغتي ينيد باطخ ؛يكرحلا يسايسلا ال يررحتلا
 باطخ ؛قاتعنالاو ررحتلا عاونأ فلتخم ىلع حوتفملا لبقتسملا

 نمضتمو داصحلا يعماجو ةاعرلا جيزاهأب جزتممو ذافن ينيد

 عمسُتو هروذج دتمت «بيذاجملا ماغنأو شيواردلا ليتارت يف
 «ةقيتعلا ندملا ةراضح بكانمو ةيبرغملا ةيدابلا قمع يف هؤادصأ

 يف «ةاناعملاو سؤبلا ةمزحأ يف رصنلا تاراشإو مالعألا هل عفرُتو
 .ءاضيبلا رادلا لثم ىربكلا ندملا يحاوض يف «تايئاوشعلا

 لزجلاو قيتعلا ظفللا رجفتيو ءضيفيو ىنعملا قفدتي كانه

 عقاولا هيف جزتمي يفوص ّوج يف «ةيبعش ةيقيسوم تالآ يف
 حولتو ,فشكتت يضاملا رارسأ أدبتو «نايذهلاب لقعلاو لايخلاب
 يذلا يفوصلا ىنعملاب «لاح /ةبذج /ةظحل يف «لبقتسملا قافآ
 ىلإ ةبشخلا لوحتتف ءاهتاصقرو اهناحلأ يف ةعومجملا هرمثتست

 «ىدتنملا «صاصرلاو رمجلا تاونس ةركاذ ناويغلا سان» :فلم رظنا (55)

 .10 ص :(2006 سرام /راذآ) 19 ددعلا
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 ناحلألاو داسجألاو فايطألاو ناولألا اهيف لخادتت ةيليكشت ةحول

 اهتاناعمو اهمالحأب ؛اهرارسأ لكب سفنلا حوبتو «تاحيصلاو

 سانلا ىرتف «ةيساقلا اهتدحوو اهتاحاجنو اهتاطابحإو اهلامآو

 ةعماجلا مهتيوه كيكفت ىلإ تعسو ءايفارغجلا مهتقّرف نيذلا
 امو ىراكس مهارت «ةديدجلا ةيلبقلا تاوعدو ةطل سلا تاعارص

 مهدححوو مهتكس عادبإلا نونج هدحو نكلو ءىراكسب مه

 ىقيسومو تامغن ىلع دودحلا هيف مطحتت يعامج راهصنا يف
 عامجإلا اذه ناويغلا سان تققح كلذل .ناويغلا مالكو ناحلأو

 ةعومجم .بازحألاو ةطل سلا هقيقحت يف تلشف يذلا يبعشلا

 ام «تلاز امو اًماع نيعبرأ ىلع ديزي ام ةبراغملا هابتنا تدش

 ىلإ 90001. 56005ه56) يزيسروكس نترام يكريمألا جرخملا عفد

 ءاوغإلا» لدجلل ريثملا همليف يف ناويغلا سان ىقيسوم لالغتسا

 يذلا مليفلل ةيريوصتلا ىقيسوملا نم ءزج يف «حيسملل ريخألا

 ىلع لمع امك .1987 ماع يف ةيبرغملا تاززرو ةنيدم يف رّوص

 يذلا ””ناويغلا سان ةريس يكحي يذلا «لاحلا» مليف ميمرت

 لان يذلا يسكاتلا قئاس :همالفأ رهشأ نم .1942 ربمفون /يناثلا نيرشت 17 يف كرويوين

 يذلا جئاهلا روثلا مليفو ,.1976 ماع يف يئامنيسلا ناك ناجرهم يف ةيبهذلا ناك ةفعس هب

 ءاوغإلا مليفو .سيئر لّثمم لضفأل راكسوألا ةزئاج ىلع وريند تربور لّثمملا هب لصح

 ناك ناجرهم نم هدهرطب تبلاطو ؛دقنلاو ضفرلاب ناكيتافلا هتهجاو .حيسسملل ربخألا
 راكسوألا ةزئاج ىلع 2006 ماع يف هب لصح يذلا نورداغملا مليفو «.1988 ماع يف

 .يئامنيس جرخم لضفأل
 ««ةيملاعلا ةهجاولا ىلإ «لاحلا» ديعي يزيسسروكس» «تايرف بوجحملا (57)

 .2012/2 /22 مويلا رابخأ
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 .6*تاينينامثلا ةيادب ىف ىنونعملا دمحأ ىبرغملا نانفلا هجرخأ

 ةرارحو ةيويحب ةنوحشم ةعومجملاف ؛("”ةيحلا ةروطسألا اهنإ

 تاكرح هزهت يذلا «ةيفوصلا ةيذجلاب هسفن ةنوكسملا يودبلا

 لماعتلا ىلع ةرداقلا ةطيسبلا ةيقيسوملا ةلآلاو توصلاو دسجلا

 لهي ام «ةيبرغملا ةيقيسوملا ناولألاو جيزاهألا فلتخم عم

 اهنأل ءاهتارهس ىلع ةفاثكب لبقُت يتلا ريهامجلا نكاوس كيرحت
 ةينثإو ةيقيسوم ةيددعت ؛هسفن نآلا يف ةعماجو ةيددعت ىقيسسوم

 عيبا ؛اهدارفأل ةينثإلا لوصألا اهدتجت ةيددعت «ةيعوضومو

 نمحرلا دبعو «نييغيزامأ ىلعي لالعو ديسلا رمعو اًيوارحص ناك

 يبرعلاو «(يبرغملا يبرغلا بونجلا .ةريوصلا ةنيدم) اًيريوص وكاب
 يبعش يح يف رهصنا ددعتلا اذه .ةيواشلا برع لئابق نم امطاب
 همسأ حبصأ مث كلا رطناس نايراك» ىمسمي ءاضيبلا رادلا يف ريقف

 ةدحو تعنص هيفو «برغملا عّونت هيف عمتجا .؛يدمحملا يحلا»

 سان تمعزت يذلا دّحوملا نفلا لالخ نم «هجامدناو برغملا

 ناكس دنع يعامجلا ءامتنالاو ماجسنالا قيمعتل هب ريشبتلا ناويغلا

 /يحلا اذه ةصق يه امف ةييرستملا عاقب فام لم نحال يحل

 0 ّرخت يذلا لتشملا

 ؟نارمعلاو ةسايسلا يف نولضانملاو

 هجولاو ةينفلا اهروذجو ناويغلا سان ةرهاظ دصري يليجست مليف لاحلا مليف (58)

 يناويغلا لاحلا بحاص ينونعملا دمحأ» ءيسيرد دمحأ .اهدارفأل يعامتجالاو يناسنإلا
 .2007 /5 /9 «ةيبرغملا ثادحألا ؛ءناك يف

 ) 451 )12  )59ةلومو حلا عطتسومع, الو مالاطو !هانزوانعك الطالدقاب » لص 1طن هم. «

3/33 2005(. 
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 :ناويغلا سان لتشم :يدمحملا ىحلا - ب

 جمدنملاو ددعتملا برغملا

 ناويغلا سان ةعومجم هيف تأشن يذلا يدمحملا يحلا سيل

 «ةلخادتمو ةقيض هتقزأ ؛؟ءاضيبلا رادلا ةنيدم بلق يف اًيبعش اًيح الإ

 ناك .هلهأ ةطاسببو اًراهنو اليل هئاضوضو هبخصب ٍفورعمو

 نينواعتملا هئالمع عم يسنرفلا رامعتسالل ةمواقملا رسألل اًدالم

 نم رمعتسملا ىلع ةديدشلا ةنوخلا لايتغا تايلمع تناكو .هعم

 ديسلا رمع ركذي .يدمحملا يحلا ىلإ نومتني نيمواقم ذيفنت
 ةربقمب اًمئاد هقيرط يف رمي ناك هنأ «ناويغلا سان ةعومجم سيئر

 يحلا .هّيحو ؛ءاضيبلا رادلا يف يح .كيسم نب نايرك نيب «ءادهشلا

 لازي ال ناكو 4 ماع يفو .نوينطولا نفد اهيفو ءيدمحملا

 ام يف ملع ءالجر نونفدي سانلا نم ةعومجم دجو ءاًريغص الفط

 كلت نم .ةبراغملا نيمواقملا ريبك «ينوطقرزلا دمحم ديهشلا هنأ دعب

 ىلإ ؛نيمواقملا فوفص يف اطرخنم ناك يذلا هابأ قفاري أدب ةظحللا

 ةمواقم هوجو اهروضح نيب نم ناك يتلا نيينطولا تاعامتجا ضعب

 .©"هّنس ةثادحل نولوقي ام مهفي نكي مل هنأ عم «ةريبك ةينطو

 سان ةعومجم اهيف ترهظ يتلا ةرتفلا يف يدمحملا يحلا ناك ٠

 بوردو خاوكأ ىلإو ةمحدزم ةينكس تاعمجت ىلإ مسقني ناويغلا
 شيعت «ديدحلا ككسلا يحو فيرشلا يالوم بردك «(ءايحأ)

 ديدجلا نايركلاو جراف الو دارال ءايحأو ءراطقلا لامع رسأ هيف

 :«2002 /6 /21 ءيواضيبلا ««يدمحملا يحلا ةركاذ ديعتسي ديسلا رمع» (60)

 .15 ص
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 .تايئاوشع يأ «حيفص نم تويب ءايحأ يهو «لارطناس نايركو
 ةبخاصلا ةشقانملاو ةدبرعلاو راوحلل ٌةينف ًةحاس اليل لامعلا اهلّوح
 صقلاو يكحلا ربع ةيدرفلاو ةيعامجلا ةيحرسملا ضورعلاو
 لعافتمو ريفغ روهمج روضحبو «ةرشابم ءاوهلا يف ليختلاو
 فيرشلا يالوم بردف ؛ةفلتخم ةيفرعو ةيفاقثو ةينثإ روذج يذو
 ةصقرب ةفورعملا لالبود ةليبق اصوصخ «ةيوارحص لئابقب فورعم
 اهسسؤمو ةعومجملا وضع اهيلإ يمتني يتلا يهو ؛(61)(ةردكلا»

 يحو .؛عيمجوب» ب اًيتف فورعملا ءروكحأ ةعمجوب لوألا
 ىف اهدّسجُي ىتلا 2ةيغيزامألا ؛شاوحأ» ةصقرب فورعم نييككسلا
 (62ةيقيرفألا «ةوانك» ةصقرب جرافال يحو ءديسلا رمع ةعومجملا

 «ةميدق ةيبعش ةصقر يهو ؛يبرغملا يقرسشلا بونجلا يف ةرشتنم ةصقر ()

 عضوي .اًثيدح حوبذملا زعاملا دلجب فّلغي يذلا نيطلا نم عونصملا رذقلاب اهمسا طبترا
 هفيفجت دصق سمشلا ةعشأل ضّرعيو ؛ىلعألا يف سلمألا بناجلاو لفسألا يف رعشلا
 .صاخ عاقيإ قفو نييبشخ نيلزغمب برضُيو .اًديج رذقلا مف يف هماكحإ متي نأ دسعب
 طسو لخدت عاقيإلا دادتشا دنعو .نوقفصي مهو نابشلا نم ةعومجم ردقلا لوح قلحتيو
 يف ةصاخ ةناكم ةصقرلا هذهلو .اهفاحلمب ةعفلتم يهو صقرت اهتنيز لماك يف ةاتف نابشلا
 .ةيبرغملا ةيوارحصلا ةيئفلا ةايحلا

 مهو اًسوق لاجرلا لكشي .ءاسنلاو لاجرلا اهيف كراشي ةيغيزامأ ةصقر (62)

 يديلقتلا نهسابلب صقرلا ةيلح طسو ىلإ ءاسنلا مدقتتو .لوبطلاو فوفدلا نوبرضي
 يلحو « ةفحلم وأ ؛سوؤرلا تاماه ىلع فوفلم ءاولو «ةيريرح ةرونت :نم لكشملا
 يف ءاسنلا فص ذخأي .ةيضف صا رقأ ءلاخلخ «نابوللا نم ةدالق «جلمدلا :اهعاونأب

 .لاجرلا نحل اًديعمو اًيواجتم جومتلا
 يبهذلا رصعلا لالخ اودروُتسا نيذلا ديبعلا ةلالسب ةصقرلا هذه تطبترا (63)

 ناك ام يأ «ةيبرغلا ءادوسلا ايقيرفأ نم هرشع سداسلا نرقلا ةياهن ةيبرغملا ةيروطاربمولل
 تاساردلا ضعب بهذيو .(مويلا يلام ةلود) «اناغ ةيروطاربمإ» وأ يبرغلا نادوسلاب فرعُي
 دقو .«اينيغ» وه يذلا يلصألا مسالا قحل فيرحت 45 واتُع» وأ ,«ةواتك١ مسا نأ ىلإ
 ؛؟ىرقلا اذكو ةيبرغملا ندملا نم ديدعلا يف ةدوجوم تلاز ام ًةفئاط ديبعلا كئلوأ لّوحت
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 اّينف فورعملا ءشوريق نمحرلا دبع ةعومجملا يف اهلّثمي يتلا

 اهلك ةعونتملا جيزاهألا هذه نم ناويغلا سان تدافتساو .«وكاب» ب

 ةعونتم ةيلامج نع ربعي كسامتمو قسانتم ينف صن يف اهتجمدو

 .هسفن نآلا يف ةدّحومو

 هيف تأشن يذلا ءاضيبلا رادلا يف يدمحملا يحلا ناك

 مهنكم نيذلا ءالمعلا ءال اؤه ؛هئالمعو رامعتسالل ةمواقملا ةينفلاو

 ةدح نم دازو «ةمواقملا ديل ةبراضلا ةوقلا ريرحتلا شيج ءاضعأو

 قبس امك «لالقتسالا ديعُي يسايسلا عارصلا رجفت ةيعضولا هذه

 وأ نيمواقملا ةيفصت دح ىلإ لصو يذلا «ثحبلا اذه يف ركذلا

 ناك امهم «ةديدجلا ةمكاحلا ةيسايسلا ةقبطلا فرط نم مهلاقتعا

 سان ةعومجم وضع اهيف أشن يتلا ةريوصلاو ءساتكمو طابرلاو شكارم :اًصوصخ

 ةبسنلاب ةشعنمو ةفثكم ةيحور ةميقب ةريوصلا ةنيدم ىظحتو .اكاب نمحرلا دبع ناويغلا

 اًيداصتقاو اًيراجت اًركرم رشع عباسلا نرقلا ذنم ةنيدملل يرحبلا ءائيملا ناكو .ةفئاطلا ىلإ

 ةمصاع :وتكوبموتو برغملا نيب لدابتو لصو ةزمهو ءيسلطألا طيحملا لحاس ىلع
 يف اوجمدنا نأ اوبل امو ءبهذلا عم ديبعلا دفي ناك اهنمو «ةملسملا ءادوسلا ايقيرقأ
 «تايقاطلا» نودتري دوس نابش لالخ نم ؛ةليللا» ءايحإب ةصقرلا زيمتت .يبرغملا عمتجملا

 مث «بقارقلا»و لوبطلا قد عاقيإ ىلع نوصقريو «ناولألا ةشكرزملا «تايقوفلا»و
 تايضتقم قفو ؛لحارم ربع صقرلا نوكيو .«جوهجهلا» وأ ؟يربنكلا» وفزاع كراشي

 راكذأ ديدرتو «روخبلا نم فيثك بابض مضخ يف «ةيوانكلا ةليلل ةمراص ةيعاقيإو ةيميظنت

 صالخلاو ءافشلاو ررحتلا لجأ نم ءءاكبلاو حايصلاو بخصلا نم وج يف ؛ديشانأو

 لقث ةصقرلا يف رهظيو .ةركاذلا يفو قامعألا يف توبكملا ظاقيإو «تاذلا ريهطتو

 «يبرعلاو يغيزامألاو يقيرفألا يراضحلا ثرإلا ةئحشو «ةميدقلا تادقتعملاو ريطاسألا
 1 ١ .«يلابنطسإلا» ب ةيسنوتلا ةفاقثلا يف ىّمسي ام وأ
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 لالقتسالا ماهوأ تددبتف ؛ةضراعملا يف مأ ةطلسلا يفأ :اهعقوم
 ىف ناويغلا سان اهنع ترّبع ةديدج ةيلخاد ةمواقم أشنتل همالحأو
 فرط نع اًريبعت وأ اًيمايس اًققوم اهسفنل ددحت نأ نود نم اهيناغأ
 ةيبعشلا ةايحلا سؤب ةيئاقلت لثم ةيئاقلت تناك لب ؛هنيعب يسايس
 ةضايرلاو نفلا ىف اًددج نيمواقم انننأ يذلا يديكنملا يحنلا يف
 ١ .«6*ةفاقثلاو ةسايسلاو

 مهذالم اودجي ملف «ةيقش ةيقش ةلوفط يحلا اذه يف نابشلا شاع

 روهمجو ؛مهلك هينكاس تبطقتسا يتلا ناويغلا سان يناغأ يف ال
 اًدفار يحلا اذه ناكو .ةيوركلا بعالملا روهمج اذكو .حرسملا

 هيف ؛ةينفلا ناولألا نم ديدعلا ىف ةيبرغملا ةفاقثلا دفاور نم اًيساسأ

 ةيغيزامأو ةيوارحصو ةيلاكد ةيلحمو ةينثإو ةيفاقث تانوكم تحقالت
 ؛ةيبرغملا ةفاقثلا نع ةلماكتمو ةجمدنم ةروص لكشتل ةيبرعو ةيفيرو
 ةكرحلا بلق وهو رامعتسالا دض ةصاصر لوأ هنم تقلطنا يح

 .6©ءاضيبلا رادلا يف اهلقعو ةيئادفلا

 1988 ماع يف لويس ةرود يف يبملوألا لطبلاو يبرغملا مكالملا اّلثم ركذي (64)
 .ءاسملا «:هريهاشم نويعب يدمحملا يحلا» :رظنا .ةقلحلا يف اهسرامو ةمكالملا ملعت هنأ
 ةيضايرلا قرفلا رثكأ هيلإ يمنتت يذلا وه يدمحملا يحلاو .15 ص «. 15

 ««ساطلا» ب اًراصتخا فورعملا «يواضيبلا داحتالا قيرف اصوصخ .برغملا ىف ةرهش

 .هيلوؤسمو هيرّيسم نمض نم «ناويغلا سان ةعومجم وضع ءامطاب يبرعلا ناك يذلا
 :ةيدبعلا ةماش نويئادفلا مدعأ فيكو ةعاجملا نمز يحلا اذه ناكسس ركذتي (65)

 لثمملا يكحي قايسلا اذه يفو . 19 ص ة:هريهاشم نويعب يدمحملا يحلا# :رظنا

 نييئادفلا هتدهاشم ؛يدمحملا يحلا ءانبأ دحأ وهو «حاتفم دمحم يبرغملا يئامنيسلا

 ينتلتقل رادقألا الول» .حاتفم دمحم .1954 ماع يف هتجوزو ريبموك يسنرفلا نومدعي

 ؟.هريهاشم نويعب يدمحملا يحلا» :يف ؟.يتدلاو سأر تقرتخا يتلا رمعتسملا ةصاصر
 .15 ص .2010 /7 /27 .ءاسملا ةديرج
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 «قلطلا ءاوهلا يف يئاقلت ينف عّمجت يهو ««ةقلحلا» تناك
 يحلا ةسردم يهو «يدمحملا يحلا يف ةرشتتنملا ةيفيقثتلا ةليسولا

 هذه .فقاوملا نع ريبعتلاو راكفألا قيوسنت ةادأو «رخآ ىنعمب

 رهظم ةقلحلاف ؛ناويغلا سان ءاضعأ اهيف ىبرت يتلا يه ؛ةقّلحلا»

 ةينثإلاو ةيعامتجالا لوصألا بسحب ددعتمو عونتم يبعش يفاقث

 «يقالحلا» وأ «تاقلحلا»و .يدمحملا يحلا ىلإ نيدفاولل ةفلتخملا
 ارّيّسلا ةقلح» نيب عونتت يدمحملا يحلا يف اهنيح تناك يتلا

 ةقلح»و «"حرسملا فلج ؟يئانثلا ةقلحا»و «غولونوملا ةقلح»و

 مامأ اهبحاص اهيف درسي ءالثم ءريسلا ةقلحف ؛داشرإلاو ظعولا

 ةيمالسإلا تالوطبلاو رّيّسلا يحلا ناكس نم هلوح قّلحتم روهمج

 ةيوبنلا ةريسلا وأ «ةليلو ةليل فلأ لثم ةيلايخلا صصقلا وأ «ةيبرعلاو

 جراد بولسأب ؛يلالهلا ديز يبأو نزي يذ نب فيس كلملا ةريس وأ
 - ةقلحلا بحاص - دراسلا ناكو .**عتممو فثكمو قئاشو طيسب
 هثداوحو هصوخ ش يف حورلا ثعبيو .فقاوملاو راودألا صّمقتي

 «ةيبرعلا نادلبلا نم ديدعلا ىف ةرشتنم تناك ةيبعشلا ةيفاقثلا رداصملا هذه (66)

 ةعاب نأ ركذ ثيح ؛ةيدابلا ةفاقث نع هتريس يف نيسح هط هاكح ام اّلثم رظنا .رصم لثم
 ةديقعل لثم قدصأ هلعل «راغفسألا نم طيلخب ندملاو ىرقلا ىف نولقنتي اوناك بتكلا
 حوتفلا رابخأو ءنيحلاصلا بقانم مهبئاقح يف نولمحي اوناك .دهعلا كلذ يف فيرلا
 «ةفلتخم اًداروأو ءرحسلا يف ىربكلا فراعملا سمشو هرأفلاو طقلا ةصقو «تاوزغلاو

 .داشرإلاو ظعولا يف اًبتكو ءيفوصلا رعسشلا نم تاعومجمو «يوبنلا دلوملا صصقو

 «نييتانزلاو نيبلالهلا نم لاطبألا صصق مث «رابخألا بئاجعو تارضاحملا يف ىرخأو

 هذه نورتشي سانلا ناكو .ميركلا نآرقلا مث د «نزي يذ نب فيسو «سربيب رهاظلاو «ةرتتعو

 نّوكتت امك اهتصالخ نم نّوكتت مهتيلقع تناكو ءاّماهتلا اهيف ام نومهتليو اهلك بتكلا
 55 ط ؛ج 2 «مايألا ءنيسح هط :رظنا .نوبرشيو نولكأي اوناك ام ةصالخ نم مهماسجأ

 .98 - 97 ص «1ج ((1977 «فراعملا راد :ةرهاقلا)

62 



 رمتسيل «زغل وأ ةدقع دنع فقوتي ام اًريثكو ؛هروهمج اهعم لعافتيف
 رفاستو نيقلتملا لايخ بهلُت يتلا يه رّيَسلا هذه .يلاوملا مويلا يف

 وهو «لايخلاب عقاولا هيف جزتمي ارفس خيراتلاو تاذلا يف اًنيعب مهب

 نم اوناك نيذلا نيعدبملل ينفلا يعولا ليكشت يف ريبك رثأ هل ناك ام
 .ناويغلا سان ةعومجم ءاضعأ مهنيب نمو «ةقلحلا روهمج

 يقلتلاو عادبإلا ةزهجأ ءانب يف ريبك رود ةقلحلا نفل ناك

 يف يبرغملا يفاقثلا عونتلا جمدو «نيعدبملا دنعو روهمجلا دنع
 نوريثك دمتسا ةقلحلا باحصأ نمف ؛لماكتم يموقو ينطو راطإ
 فقاوم اهونٌّمضيل مهراعشأو مهمكحو مهصوصن نيعدبملا نم
 نع نورّبعي يتلاو ءاهمساب نوقطني يتلا ةيعامتجالا ةعومجملا
 سان ةعومجمل ةيخيراتلا ةينغألاف .ملاعلا اهتيؤرو ةينهذلا اهتينب
 «نييسسايسلا فاطتخالاو لاقتعالا اهعوضوم تلعج يتلا ناويغلا
 فورعم ريغ مال ابل : :هل لافي قيم تاديدرتو تاعلك نم يه

 طسولا يف ةبوبحمو ةبهتلم ةينغأ ىلإ ناويغلا سان اهتلّوح «ةيوهلا
 :«7!اهعطاقم ضعب لوقيو «يبرعلاو يبرغملا يبعشلاو ينفلا

 قوُعاَض ىلإ ُلاَجْرلا زيغ يِنوُمْه اَم

 (اوعاض اذإ لاجرلا الإ ينمهي ال ) :يأ

 ضب ١ 0 5 ماه 9

 وراد يبي اهلك وُياَر ىلإ طويخل
 (هتيب ىنبيس لك تمدهت اذإ ناطيحلا ) :يأ 2 ,

 .37 ص ؛«ناويغلا مالك (67)
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 ءوعاجو وضرم نايبصلا ريغ ينولوه ام

 (اوعاجو اوضرم اذإ نايبصلا الإ ينلغشي مل ) :يأ

 «راجشألا وسرغن وضون طقس ىلإ سرغلاو

 (راجشألا سرغنس عرزلا طقس اذإ ) :يأ

 .هعانعت دوساو فج ىلإ ضوحلاو

 (هعانعن دوساو فج اذإ ضوحلا ) :يأ

 «رمثو ةهكاف هينجي انلاجر يف ريغصلا

 (ارمثو ةهكاف هعرزي انلاجر ريغص) :يأ

 سان ةعومجم اهتّنغ ىتلا 2*6«ناسنإلا ىنب اي» ةينغأ تاملكو

 خيش فيلأت نم ؛تاياورلا ضعب يكحت امك ءاًضيأ يه «ناويغلا

 يف ةدوجوم تناك «”تاززراو ةنيدم نم ةيغيزامأ ةيقيسوم ةقرف
 نم ريثكلا اًضيأ ناويغلا سان ةعومجم تبّرشتو .يدمحملا ىحلا
 ىعدت ةيبعش ةقرف نم ةيعوضوملاو ةيعاقيإلاو ةينفلا اهصئاصخ
 يف اًعيمج نونطقي صاخشألا نم ةعومجم نم نّوكتت «ةواده»

 ثيح نم نوزيمتي ؛«ةواده نايرك» ىقسي تايئاوشع /يحيفص يح
 ةعومجم ىلإ لوحتتف «قسانتلا ثيح نم مهسبالم لامهإب لكشلا

 .44 ص ؛«ناويغلا مالك 268(

 يناغأ نأ ركذو ؛«ةواده ةملك نم ةاقتسم ناويغلا» :راقوف جاحلا :اذه ركذ (69)

 .ءاسملا ةديرج ««هريهاشم نويعب يدمحملا يحلا» :نمض «يفوص سفن تاذ ةعومجملا

 م7
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 لكشب رئانتي يذلا مهسوؤر رعسش نولمهي امك «ةنولملا عقرلا نم
 ءاضعأ روعش يف هسملن ام اذهو «مهفاتكأ ىلع ليوطو بيرغ

 نم ةعومجم نودشني ,نومضملا ثيح نمو .ناويغلا سان ةعومجم
 ىلعو «هللا ىلع ةادانملاب ةداع طبترت يتلا ةفثكملاو ةريصقلا لمجلا
 :ىعدت ةيبعش ةيعاقيإ ةلآ نم رداص عاقيإ تحت «نيحلاصلا هئايلوأ

 ةلآلا يهو .فتكلا ىلع عضوت ««ةكوبردلا» وأ ءزارهلا وأ ؛عودعدلا

 وهو «ناويغلا سان ةعومجم وضع «عيمجوب اهب زّيمت يتلا ةيعاقيإلا
 «نسلا ريغص وهو تلحتراو تلح امنيأ ةقرفلا هذه عبتي ناك يذلا
 مكحب «ةليصألا ةيبرعلاو ةيبرغملا ةيعاقيإلا نوتملل اًظاّقح ناكو
 هناقتإو «7*ايناتيروم ىف طيقنش ةقطنم نم لصألا ىف هرادحنا

 -  .ءارحصلا يف ةلوادتملا ةيناسحلا ةجهللا

 ةيقيسوملاو ةينفلا قرفلا اذكو ؛:ةقّلحلا ةرهاظ تمهاس
 هذه ترّتأ ذإ ؛ىبرغملا نفلل ةيركفلا ةيضرألا سيسأت ىف «ةيبعشلا

 ؛مهنسلأو مهتاينثإ فلتخمب ةبراغملل ةماعلا ةفاقثلا يف ةيعقلا ميقلا

 ةيرطفلا ةوادبلاو خيراتلا قمع يف اهروذجب برضت ةيبعش ميق

 قيشر جامدناو قيمع جازتما ثدحف ؛«ةيبرعلاو ةيبرغملا ةيلاثملاو
 اذه يف تأشن ةينف تاعومجم هتدسج تانوكملا هذه عيمج نيب

 .؛ماهسلا»و ؛«ناويغلا سان» :تاعومجم لثم ؛يخيراتلا يحلا

 ىقيسوملاو ىنفلا اهريثأت دتميل ««كافرل»و ««ةداكت»و .«بهاشملا»و

 ةيلحملا هفارعأو هتاجهلب ,برغملا ءاحنأ فلتخم ىلإ يفاقثلاو

 دارأ ريرحتلا ةمظنم حلاصل لمعي اًيرئازج تلتق داسوملا» «يغوزلا ديمح (70)

 .ءاسملا ةديرج ؛؟:هريهاشم نويعب يدمحملا يحلا» :يف ««ناويغلا سان باطقتسا

 .(1185 ددعلا) 2 0103
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 يدمحملا يحلا يف لكشت يذلا ىنفلا ىئانغلا صنلا اهجمد ىتلا
 يتلا ةيبرغملا بهاوملاو ىبرغملا ددعتلا ىقتلم ؛ءاضيبلا رادلا ىف
 لامجلاو عادبإلل ترصتنا امك «ةعماجلا ةينطولا تاذلل ترصتتا
 .حورلا ىقيسومو

 ناويغلا سان ةعومجمل يحرسملا نيوكتلا - ج

 ةرم لوأ يبرغملا روهمجلل ناويغلا سان ةعومجم ترهظ

 ةروث تناكف «ءءاضيبلا رادلاب ةداعسلا امئيس ىف 1ظ/71 ماع يف

 ىلع دمتعملا يكيسالكلا ينفلا ماظنلا ىلع اًحضاو اًدرمتو ةيقيقح

 نم نايش ةسمخ روهمجلا فشتكاو .دحاولا ينغملاو برطملا

 تاذ ةيهتلم تاملكب ةبشخلا ىلع نوصقريو نونغي يدمحملا يحلا
 نيلثمم مهسفنأ نوربتعي كلذلو ءيوق يجاجتحاو يسايس نومضم

 اوبرتو اوأشن «يدمحملا يحلا ءانبأ نم مهنأ اًصوصخ «نونغي

 نيماضملاو روصلاو تاكرحلا عيمج اوبّرشتو ةيبعشلا هتاقلح يف

 .نويبعشلا نويقيسوملاو نويتاوكحلا اهرمثتسي ناك يتلا تاعاقيإلاو

 ناك ذإ ؛ءاضيبلا رادلاب يدلبلا حرسملا اوجلو ةقّلحلا دعب
 «نيلّثمم وأ نيي نييحرسم اًناّتك سيسأتلا لبق ةعومجملا ءاضعأ

 فلكم ناكف لالع فزاعلا ان .امطاب يبرعلاو عيمجوب اًصوصخ

 نمحرلا دبع سرامو ءالّكمم ديسلا رمع ناكو .حرسملا ىقيسومب

 ىمست ةيزيلكنإ ةيقيسومو ةيحرسم ةقرف عم يحرسملا ءانغلا وكاب

 .اًمحال هيلإ قرطتنس ام وهو «ةرتايت غنيفيلا

 لبق «ةبشخلا داّور» اهاّمس ةيحرسم ةقرف عيمجوب سسأ

66 



 اهيتيحرسمب ةقرفلا ترهتشاو .'يقيدصلا بيطلا حرسمب هقاحتلا

 ةعومجم وضع ديسلا رمع هعم ناكو .4نامحاي»و «ةزنك ةجاحلا»

 ةقرف يف اًيحرسم طشني ناكف امطاب يبرعلا اَمأ .ناويغلا سان

 تايحرسمو «ةءاروشاع ةليل» ةيحرسم تلّثم يتلا «يبهذلا لالهلا»
 .«ةسيفن)و «زارحلا»و «طايخلا»و ؟خيشلا انديسال

 «ةعومجملا سيسأت لبق «ناويغلا سان ةعومجم ءاضعأ مهاس

 ءانغلا نيب جزمي يحرسم لكش وهو ««طاسبلا حرسم» سيسأت يف

 دعاوق نيبو «يبرغملا يبعشلا ثارتلاو يبرعلا خيراتلا ءاعدتسا ىلع

 قفو يملاعلا حرسملا نع ذوخأملا يضارعتسالاو يئانغلا حرسملا

 جزامتلا اذه .يبرغملا حكرلا /ةبشخلل ةيجازملا تايصوصخلا

 مهتبرجت يف ناويغلا سان ءاضعأ امهيف أشن ناذللا جامدنالاو

 صنلا يف اًريمتم اًينف المع يبرغملا روهمجلل امّدق ةيحرسملا
 اًصقرو ءانغ «ةيرصبلاو ةيمتملا ةجرفلاو ديسجتلاو صيخشتلاو

 .ةيموقو ةينطو ةيسايسو ةيعامتجا نيماضمب ؛ءاكبو اًحايصو

 ءانغلا» اهتبهوم لقصو ناويغلا سان ةعومجم تقثبنا انه نم

 داّور رهشأ نم وهو .1937 ماع يف ةريوصلا ةنيدم يف يقيدصلا بيطلا دلو (71)

 فلأو ءاهجارخإب ماقو «ةيملاعلا تايحرسملا ضعب سبتقا ؛ثيدحلا يبرغملا حرسملا

 سسأ .خيراتلاو ثارتلا نمو ةركاذلا نم اهتالايخو اهتايعجرم يف ةدمتسم تايحرسم

 سسأو ؛هدالب ىلإ داع ءاسنرف يف هجرخت دعب م1957 ماع يف «يلامعلا حرسسملا» ةقرف
 حرسملل اًريدم 1965 ماع يف نع .«يدلبلا حرسملا ةقرف» 1960-1961 يماع يف

 دارفأل ةيئانغلاو ةيليثمتلا بسهاوملا تقتفت ؛:ةسسؤملا هذه يفو .ءاضيبلا رادلاب يدلبلا

 .لالعو رمعو يبرعلاو عيمجوب اًضوصخ «ناويغلا سان ةعومجم
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 نانفلا عم مهيهاوم اولقص امك .يدمحملا يحلا يف «يبعشلا

 دبع يديساو «زارحلا» :تايحرسم يف هفارشإ تحتو هعم اوكراشو

 .«قيرطلا يف نيساي يديسالو «بوذجملا نمحرلا

 .ءيقيدصلا بيطلا ةقرفل ءاسنرف يف ةيحرسم ةلوج دعب
 نيرظنملا مهأ «ىلعي لالع ةعومجملا راقيسوم كلذ يف مهقبسو
 يبرعلاو ديسلا رمعو عيمجوب ضفتنا «'7*برغملا يف نييحرسملا

 ةديرجل يفاحص حيرصت يف مهيلإ ءاسأ هنأل ,يقيدصلا ىلع امطاب

 لوأ اهوّمس ةيقيسوم ةعومجم اوسسؤيل هحرسم اورداغف «ةيسنرف
 سان ةعومجم» ىلع يئاهنلا مسالا رقتسيل .؛ددجلا شيواردلا» ةرم

 ,720ءانغلاو ةرماغملاو لاوجتلا لهأ يأ ««ناويغلا

 ةيئانثتسا ةيدرف ةايح - 2

 سانلا ىلإ اهئانغ يف تزاحنا ناويغلا سان ةعومجم نأ انركذ

 اهدارفأ ىتأو .مهمالآ لماحلا مهناسل تحبصأو مهمومهو ءاطسبلا

 رثكألاو ءاًرهقو اًرقفو ةءارب رثكألا «ةيدابلا /فيرلا نم مهتالئاعو

 ءانغإ يف ةمساح اهدارفأ بهاوم تناك .ةوسقلاو ملظلا نم ةاناعم

 .داقعلا ىفطصم يروسلا جرخملل ««ةلاسرلا» يخيراتلا مليفلا يف لثم (72)

 سان ءاضعأ قرت مل يقيدصلا بيطلل ةيركفلا تاهجوتلا نأ مايألا ترهظأ (73)

 للقو مهدقتناو الإ ةصرف تّوفي مل هنإ ذإ ؛نيطسلف ةيضقب قلعتي ام يف اًصوصخ «ناويغلا
 نيطسلف ةيضق عم فطاعتلا يف مهيناغأ يف اونعمأ مهنأ اميس الو «ةيقيسوملا مهتفاقث نم

 رازو «ينويهصلا نايكلا عم عيبطتلا ةاعد نم وه ناك تقو يف «ةددعتم ناغأ لالخ نم

 يرابغ :رظنا .هدض برغملا ىف ةيفاقثو ةينف لعف تاّدر فلخ ام .بصتغملا نايكلا اذه
 .2005 /12 /13 «مويلا نايب ؟.ناويغلا سان نع يقيدصلا بيطلا هلقي مل ام» «يراوهلا
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 «هسفنت ىحلا ىلإ ءامتنالا مكحب ءاقدصأ دارفألا ءابآ ناكو ؟ةيرجتلا

 اورقتساو ةفلتخم ةيبرغم قطانم نم نيرجاهمك مهلك اوحزن ثيح
 عيمجوب دلاوو .مويلا يدمحملا يحلا يأ «.لارطناس نايرك يف

 نم حزن لالع دلاوو «يبرغملا يوارحصلا بونجلا ءاطاط نم حزن

 ناكو «ةيخيراتلا تنادورات ةنيدم برق «ةراوه يحاون «ليحرب دالوأ

 هتفظو يذلا ىبعشلا اهعاقيإب ةفورعملا ««ةراوه» ةقرف ىلإ ىمتني

 عرشم ةقطنم نم ءاج امطاب يبرعلا دلاوو ءاهنف يف ناويغلا سان

 «تاطس ةنيدم يحاون «يريزوبلا دالوأ .«ةكشلا راودا «وبع نب

 ةليبق نم ءاج ديسلا رمع دلاوو «ءاضيبلا رادلا نم ملك 64 دعب ىلع

 اذه مهاسو .ريداغأ ةنيدم برق ءاهاب تيأ ةيحان ةيغيزامألا اكسودإ

 صنلا ءانغإ يف ةعومجملا دارفأل يوغللاو يفارغجلاو ينثإلا عونتلا

 «ةفلتخملا تاعاقيإلاو تامدصألاب ناويغلا سان ةعومجمل يئانغلا

 ىف «ةيبورعلا ةيودبلاو .ةيبرعلا ةيوارحصلاو «ةيغيزامألا ةيسوسلا

 ةيوهلل عماجلا دعُبلاب يحوي مغانتم يعوضومو يقيسوم ءادأ راطإ
 ؛ةفاقثو الايخو اًركف «ةيبرغملا تاذلل ىعامجلا ءامتنالاو ةيبرغملا
 مالآ لمح وه دحاو فده لجأ نم ةعونتملا تاعاقيإلا تلخادت ذإ
 يه امف .ميركو دحوم ديدج برغمب ملحلاو ةيبعشلا ريهامجلا

 ؟ةيجامدنالا ةينفلا ةيرجتلا هذه اهيوحت يتلا ةيدرفلا بهاوملا

 ءارحصلا ىدص (عيمجوب) روكحأ ةعمجوب -أ

 ناويغلا سان يناغأ يف

 نايرك يف دلو .لوألا اهلقعو ةعومجملا سسؤم وه ةعمجوب

 ماع ىف ءاضيبلا رادلاب يدمحملا يحلا تايئاوشع ىدحإ ,4ةفيلخ»

69 



 (اطاط ةئيدم ىف تنيسيت ةيرق) ةريقف ةيبونج ةرسأ نم ردحني . 4

 ةيوناغلا ىهو ءرهزألا ةيوناث ىف سرد .ءاضيبلا رادلا ىلإ ترجاه
 نويقرشم ةذتاسأ اهيف سّردي ناك .ءاضيبلا رادلا يف ةبرعملا ةديحولا
 1964 ماع يف ةساردلا رداغ .نيطسلفو قارعلاو ةيروسو رصم نم

 جيسنلاك «ةفلتخم نهم يف هتدعاسمل هيلإ هدلاو ةجاحو رقفلا ببسي

 نويفرحلاو لامعلا اهسرامي يتلا نهملا يهو ءديدحلاو ريبصتلاو
 اهانعمج يتلا تاياورلا يكحت .يدمحملا يحلا ناكس ةيبلغأ نم

 :اًهودضصو ,©*هالكلا ليلقو اًحتفتمو اًروبصو الوجخ ناك هنأ هنع

 يلخاد عارصب سحيو «ةبشخلا قوف ةديدج ءايشأ لجتري ناكو

 ةقراخ ةوقب زيمتي ناك .©2هتيبعشو هتيرقبع رس وهو .هشيعي بخاص

 ذإ ؛اًقلس انركذ امك ««سانلا جيزاهأ» هلخاد يف لمحيو .ليثمتلا يف
 تاسلجب اًرثأتم ناكو «هتلوفط ذنم ةيبعشلا جيزاهألاب علولا ديدش ناك

 «نسلا ريغص وهو ءاهرضحي ناك يتلا يفوصلا ركذلا تاقلحو اياوزلا
 ةحاس نم هترسأ نكس برق نم دافتسا امك .روكحأ ميهاربإ هدلاو عم

 ؛(ةعبقلا قيرط) ؛وباشلا لايد يطناشلا» ىّمست يدمحملا ىحلا ىف

 ةيقيسوملا قرفلا اهيف يقتلت «شكارمب انفلا عماجب هبشأ ةحاس يهو
 ءانغلاو جيزاهألا باحصأ نم ريبك ددعو نويتاوكحلاو ةواده قرفو

 ليواوملا نم ريثكلا عيمجوب ظفحيو .يناولهبلا بعللاو صقرلاو
 كلذل .ةيعادبإلا هتاكّلم 10 ومو «تاياكحلاو ناحلألاو

 اًموصبم وه هبتك يذلا ناويغلا سان ةعومجمل ىئانغلا صنلا دجن
 «باذجو قئاش لكشب ةعومجملا هتغاص يذلا يبعشلا ثوروملاب

 .ءاضيبلا رادلاب يدلبلا حرسملا امهعمج ؛زاي نب نيسحلا يبرغملا نانفلا ةداهش (24)

 .ناويغلا سان ةعومجم وضع «ديسلا رمع ةداهش (75)
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 تاعوضومو ميق ناضتحا ىلع اًرداق هلعج يلالدو ينف قمعب

 اهشيعي ناك ةبعص ةلحرم ىف ةعساولا ةيعامتجالا ةعومجملا فقاومو

 بلاطملابو ءارقفلل ةيعامتجالا اياضقلاب ةمحتلم فقاوم ؛برغملا
 .ةيمنتلاو ةدحولاو ررحتلا يف ةيبرعلا ةمألل ةيموقلا تايدحتلاو

 دنعو حرفلا نيح اهدّدري ءعيمجوب نم أزجتي ال اًءزج جيزاهألا تناك

 .©©همجن عطسو هتروطسأ جسن اهب «نزحلا

 يتلا «ةبشخلا داور» ةيعمج 1966 ماع يف عيمجوب وحبا

 :لثم يبرع يموقو ينطو ٌّمه تاذ ةيبعش تايحرسمب ترهتشا

 .«ةزنك)و ء««بشي نل جاحلا»و .«برعلا»و ؛«نيطسلف»و ««رامسملا»

 يحرسملا فارشإ تحت ءاضيبلا رادلا يف يدلبلا حرسملاب قحتلا مث

 اًنوص ؛همجن عطسو حرسملا فرتحاف ءيقيدصلا بيطلا يبرغملا

 امك .برغملا ىف ةروهشملا هزارحلا» ةيحرسم ىف «اليثمتو ءادأو

 نمحرلا دبع يديس 2و «؟ليعامسإ يالوم» تايحرسم يف كراش
 .«قيرطلا يف نيساي يديس»و ؛«بوذجملا

 عم «ةفلتخم ةيثارت ةيئانغ عطاقم «زارحلا» ةيحرسم يف ىدأ

 «ةطيعلا»و «يبرعلا» :يبرغملا نفلا نم ةعونتم لاكشأ رامثتسا

 ميدقتل اسنرف ىلإ 1967 ماع يف رفاسو .«نوحلملا»و «ةوانك»و
 ةقرف ءاضعأو ديسلا رمعو امطاب يبرعلا ةقفرب ةيحرسم ضورع
 هدوجو فداصو .يقيدصلا بيطلا فارشإ تحت «يدلبلا حرسملا

 هراسمو هراكفأ يف رّثأ ام «ةيبالطلا ةروثلا تاصاهرإ اسنرف يف

 يف قباس فزاع :يرهاطلا زيزعلا دبع يالوم يقيسسوملا نانفلا ةداهش (76)
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 لمحو «ناويغلا سان ةعومجم سسأو برغملا ىلإ داعف «ينفلا
 ةينغألا لوحي برغملا يف ديدج ينف طخ ءاشنإ هقتاع ىلع
 مومه اهيف ةينغأ ؛مازتلالا نافوط ىلإ تاهآلا ىرجم نم ةيبرغملا
 يف مازتلالا ةسردم ىسسؤم قحب ناكف «نامرحلاو ناسنإلاو نطولا
 حرسملا ريدم «ةيدوب دمحم ىلإ فّرعت اسنرف يفو .ةيبرغملا ةينغألا

 ةلب نب ىلع بالقنالا دعب رئازجلا رداغ يذلا يرئازجلا ينطولا

 ةمظنمل ةعبات ةمواقم ةيلخ ىلع فرشي ناكو .اسنرف يف رقتساو
 دندمو :ةترايجم نيج داسوملا ةلاتغاف ةييطسلتلا سئرختلا

 .©””بيبأ لت يف ةوبع ريجفتل يلدارب نيتخألا لسرأ نم وه ةيدوب
 ©*!ليحرلا ةيتاذلا هتريس نم لوألا ءزجلا يف امطاب يبرعلا ركذو

 حرسملا ةقرف يف اهنيح ناكو ءيغوزلا ديمح يبرغملا نانفلا اذه ركذ (77)

 نيذلا .ديسلا رمعو امطاب يبرعلاو عيمجوب عم اسنرف يف اهضورع تمدق يتلا يدلبلا
 :رظنا ؟«هريهاشم نويعي يدمحملا ىحلا# :نمض «ناويغلا سان ةعومجم نوسسؤيس

 ؛يلدارب نيلرام ةثيغو ةيدان :امه يلدارب ناتخألاو .«...اًيرئازج تلتق داسوملا*:يغوزلا
 ىلإ اتفرعتو «ةيليئارسإلا نوجسلا يف لاقتعالا ءانثأ ىف ةيربعلا اتملعت ,ناتيبرغم ناتلضانم
 ةحلسملا ةينيطسلفلا ةمواقملا ايالخ ىدحإ وضع «يوانرب ةمطاف ةيئيطسلفلا ةلضانملا
 ةيدان تجوزت .بيبأ لت يف امنيس ريجفتل دعتست تناك امدنع ضبقلا اهيلع ىقلأ ىتلا

 يف هيلإ تفرعت يذلا لافج ىفطصم ةيئيطسلفلا لوصألا اذ يندرألا لامعألا لجر يلدارب
 «توريب ىلإ هعم تلقتنا .نيطسلف ريرحتل ةيطارقميدلا ةهيجلا يسسؤم دحأ وهو «سيراب

 نيذللا اليتاشو اربص يميخم يف ينيطسسلفلا لمعلا يف ةئيغ اهتخأ عم تطرخنا كانهو

 ضفر يناثلا نسحلا كلملا نأ تاياورلا ضعب يكحت .ناويغلا سان ةعومجم امهل تّنغ

 عم شيعلاو «ةدوعلاب امهل حمسف «تافرع رساي لحخدت نأ ىلإ .برغملا ىلإ نيتخألا ةدوع
 يلدارب ةيدان تيفوت .ةينيطسلفلا ةيضقلل نيتيفو ناتخألا تيقبو .ءاضيبلا رادلا يف امهمأ

 .1995 ماع ءاضيبلا رادلا تاحصم دحأ يف

 :ءاضيبلا رادلا) ةيتاذلا ةريسلا نم لوألا باتكلا :ليحرلا ءامطاب ىبرعلا (78)

 .155 ص «(1995 «ةطبارلا تاروشنم
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 ةيسنرفلا ةطرشلا نأل برغملا ىلإ ةدوعلاب مهرمأ ةيدوب دمحم نأ

 سان ءاضعأب هعمجت ةيدوب نأ ةدقتعم «مهب هتقالع يف كشت تأدب

 سان ءاضعأ ناك ةينيطسلف ةمواقم ةمظنم يهو !ام ةمظنم ناويغلا

 دعب .امطاب يبرعلا يكحي امك اهيلإ مامضنالا كشو ىلع ناويغلا
 تفشكنا ةينيطسلفلا ةمظنملا نأ اوعمس «برغملا ىلإ مهعوجر
 ضرتفملا نم ناكو «ناتاتف اهتذفن ليئارسإ يف ةيئادف ةليمع دعب

 .ناويغلا سان ةعومجم اوضع ءامطايو عيمجوب ةيلمعلاب موقي نأ
 برغملا ىلإ عوجرلا موي مهعّدو ةيدوب دمحم نأ امطاب ركذيو
 اوسنت ال ءرصنلا ىتح ةروث» :اًيكاب مهيصويو مهقناعيوهو
 .09(نيطسلف

 ةيوارحصلا ةنحسلا وذ باشلا وهو اسنرف نم عيمجوب داع
 ءادنو بارتلا قبعو ضرألا ةحئار هنم حوفت «ةليصألا ةيبرعلا
 ىف رثألا هل ناك ام وهو «ةيدوب دمحم لضانملا ةيصوو نيطسلف
 عقاولا تالاغشنا ناويغلا سان ةعومجمل يئانغلا صنلا زواجت
 .نيطسلف ةيضق همدقم يفو يبرعلا مهلا ىلع حاتفنالا ىلإ يبرغملا
 نيطسلفل ناويغلا سان تنغ ذإ ؛ءادنلا اذهل اّيفو عيمجوب ناكو
 ىف تنادأو .ةضافتنالاو ءاليتاشو اربصو ءسدقلاو نيئجاللاو
 دعبلا تقّتعو ءينويهصلا نايكلا ءاّقحال ىرتس امك ءاهيناغأ
 ؛مهبولق يفو ةبراغملا لوقع يف نيطسلفل ينادجولاو يدوجولا
 ةيضقلا رصانب عيمجوب فرغف .ءافولاو قدصلاب موشوم دْعُب
 برغملا فاطو نيطسلف مه هبلق يف لمح يذلا وهو ةينيطسلفلا

 .155 ص «ليحرلا ءامطاب (79)
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 هيفتك ىلع اًزاره اًلماح «ملاعلا نم ةريثك اًتاقبو ةعومجملا عم

 :©0!ناويغلا سان عئاور ىدحإ يف حيصي وهو

 ءاكعو افيحو افاي بْن وُتَْأ
 (اكعو افيحو افاي بنذ ام) :يأ

 ءوفخ ام ولقث كاي وفع ام وبلغ كاي
 (فخي ملو لقثو فعي ملو ودعلا بلغ) :يأ

 «ىنيد اي ىنيد اي وفلكو انوبذع كاي

 )آ ىآ ىفآ ..انوفلكيو انوبذعي ملأ) :يأ

 :ينويهصلا لذلا عالتقا ىلإ ةيبرعلا ةمواقملا اًيعاد

 (ةلذم الإ كديزي ال ءيخأ لذلا ىلع كربص) :يأ

 العت داز ملاظلا ىلع ييخخ يتكس ىلإو

 (اولع دادزي ملاظلا ىلع يخأ تكس اذإ) :يأ

 ةّلغلا داه لوز يبخ رح يتنك ىلإو

 (ةلعلا هذه لصأتسا يخأ اًرح تنك اذإ) :يأ

 .47 ص «ناويغلا مالك :رظنا «كحيدم نيزم» ةينغأ (80)
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 مزتلملا ينفلا هجّجوتلا مسر يف ريبك نأش عيمجوبل ناك
 ةيرعتو دويقلا ميطحتو درمتلا ىلع مئاقلا ؛ناويغلا سان ةعومجمل

 يف ةرهش نم هلان اّمم مغرلا ىلعو .هتاضقانتو هاضوف حضفو عقاولا

 00 درك اًيفو لظ «ناويغلا سان 0 عمو حرسملا

 تاذلاو ةىهلاو ةركاذلاب مهظيربل سهل ى ءاسبوررأ يف ةنرلا

 نيف» ةينغأ يف لاقف «ةيدابلا يف ةرم لوأ تلكشت امك ةيعامجلا

 :©97(؟يب بهذت نأ ديرت نيأ ىلإ يأ) اايب يداغ

 ةبصكلا تيسن امانأ 202ريدنبلا تيسن ام انأ

 «52(ةبصقلا سنأ ملو فدلا سنأ مل انأ) :يأ

 ةبرس ةبرس ليخلاو مسوملا تيسن ام انأ
 (تاعامج تاعامج اهليخو ةيدابلا لفح سنأ مل انأ) :يأ

 ةبلطلا عمجم الو روكلا تيسن ام انأ

 (مهلفح الو ميركلا نآرقلا ةبلط ةقلح سنأ مل انأ) :يأ

 ةيصكلادالباي يراود تيبسن ام انأ

 (ةبصقلا دالب اي يتيرق سنأ مل انأ) أ

 9 ص «ناويغلا مالك (81)

 ضعبو يانلا ةعانصو ديصلاو يعرلا يف ؟؛ةيدابلا يف ةددعتم راودأ ةبصقلل (82)

 عضوتو «ءانبلاو سارعألاو تاداعلاو تالفحلا ضعب يف لمعتست امك «ةعارزلا تاودأ
 .دوقمو تالجع ةفاضإ دعب ةيئاوه ةجاردك لافطألا اهلمعتسيو ءروبقلا ىلع
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 ةبحرلا حمك الو ةريشعل تيسن ام انأ

 (قوسلا حمق الو ةرشعلا سنأ مل انأ) :يأ

 ةبحملا ساناي يتايح تيسن ام انأ

 (ةبحملا سان اي يتايح سنأ مل انأ) :يأ

 ربعي ؛.ةطاسبلاو ةرطفلاو ةعيبطلا ةايح ؛ةايحلا ىه ةيدابلا ةايح

 وهو «ةيلامجو ةّقرب (عودعدلا) زارهلا اًبعادم ؛:ةطيسب ظافلأب اهنع
 ةيبرغملا ةلاصألا يناعم لمحت ةيحومو ةليمج ديراغت اًقِلطم صقري

 ةنيزحلا سوفنلاو ةبيثكلا حاورألا برطُي .ءادأو اًنحلو ةملك «ةيبرعلا
 عزوي .ةددجتمو ةديدج تاقاط اهيف ثعبي يتلا ةبعتملا داسجألاو

 .ماكحلا مجاهيو ءماينلا ظقويو «لمألا عرزيو .:ةعتملاو ةبهرلا

 قحلاو توملاو عشجلاو ملظلاو لدعلا ىلع رودت اهلك هصوصن

 همالحأ هتقبسو «هليجو هنامز قبس .ةيبرعلا ةمألاو نيطسلفو ةبرغلاو
 .اضيأ ةيئانثتسا هتافو تناكو اًيئانثجسا اًباش ناك .هراكفأو

 !ضماغلا عيمجوب توم - ب

 رصقلا ةنيدم يف ةرهس رخآ يف ناويغلا سان عيمجوب كراش

 24 يف «(ةجنط ةنيدم نم ملك 60 دعب ىلع) برغملا لامش ريبكلا

 «نيمويب لفحلا لبق ىفتخا دق ناكو . 1974 ربوتكأ /لوألا نيرشت
 ىلع رصأ هنكل هفوقولا ىلع رداق ريغو اكهنم ناك داع امدنعو

 ربخن برست مث ءفرصناو روهمجلا اّيح لفحلا ةياهن دنع .ءانغلا
 «ةعاقلا لخاد تام هنإ لاق نم كانه ؟ديدحتلاب تام نيأ .هتافو

 هجو ىلع ءاضيبلا رادلا ىلإ هلقن هقافر نم بلط هنإ لاق نم كانهو
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 ةرايس نإ لاق نم كانهو .جردلا يف تامو اولعف دقو «ةعرسلا

 يف هل ٌسسُد مس ةافولا ببس نإو ءءاضيبلا رادلا ىلإ هتلصوأ ةلوهجم

 دنع ةدوجوم هتوم رارسأ نأ دقتعي نم كانهو .ريصع يف وأ رمخ

 كانهو .ةسوساج نوكت دقو «هتوم دعب تفتخا طابرلاب هل ةقيدص

 ءاسنرف نم هتدوع دعب اًصوصخ «برغملا يف ينينيللا - يسكراملا

 ةمظنمو «سرام 23» ةمظنم نم ةضراعم ةيراسي تادايق ىقتلا ثيح

 .*2!كاذموي برغملا يف يسايسلا ماظنلا نيتضراعملا «مامإلا ىلإ»

 :تاحورطأ عبرأ راطإ يف هتافو 2**ةيبرعلا تالجملا ضعب لوانتو

 بيصأ دقو «ةدعملا ةحرق ضرمب ةفورعملا هتباصإ :ىلوألا

 ةئيدم نم ملك 50 دعُب ىلع) ةنغارسلا ةعلق ةنيدمب ةرهس يف هب
 اًمورعم ناكو ؛قاهرإلا :ةيناثلاو .(ريبكلا سلطألا هاجتا يف ءشكارم

 ام وهو «ةدعملا ةحرقو ةيذغتلا ءوسو نيخدتلاو رمتسملا رهسلاب

 ءرشابملا لايتغالا :ةثلاثلاو .ةفاك ةيجولويبلا هتاقاط مسجلا دقفُي

 ىنعملاب ءادعأ هل فرعُي مل ذإ ؟كلذ يف ةحلصملا هل نم نكل

 نقحب هنقح وأ ههميمست ربع لايتغالا :ةعبارلاو ؟ةملكلل عساولا

 تطبرو «ةريخألا ةحورطألا هذه ىلإ ةديرجلا تلامو .ةيكذو ةصاخ

 ناك عيمجوب نأ اًصوصخ «تاينيعبسلا يف برغملا فورظب كلذ

 كلذ ْخَّرأ دقو .هلوح موحتو هقحالت ةيعيبط ريغ ءايشأ سسحتي

 تامظنملاب هتقالعب ىقترا نم كانه لب .2010 /7 /2 «ةيبرغملا ثادحألا (83)
 سمط متيل طغضلا مت كلذل ؛بسحف يلصاوتلا سيلو يميظنتلا ىوتسملا ىلإ ةيراسيلا

 .هتافو بابسأ

 .1990 /1/8 «ةيتيوكلا ةسايسلا ةديرج (84)
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 اي) ***«حاص اي» ناونعب ناويغلا سان ةعومجم اهتنغ يتلا هتينغأ يف

 :اهيفو «(يبحاص

 يلاشي اهلك يبانج ف نايدعلاو

 (نوكرحتي يبناوج يف ءادعألا) :يأ

 يلالن يدحو ةلمحلا طسو انأو

 (يرمأ ربدأ ةلمحلا هذه طسو ديحلو انأو) :يأ

 ْماَّيَأ ىَلْش هبارحم ىلع يكبن
 (ةريثك اًمايأ هبارحم ىلع ىكبأ) :يأ

 ؟مسقتي ام انيف شاو انحا لالق لالق

 (؟انميسقت نوديري اذاملف ةلق نحن) :يأ

 ريغ ةينغأ يهو «ناويغلا سان عم هعئاور ىدحإ يف دّدر امك

 :نيينيطسلفلا نيئثجاللاو سدقلا صخت ةبسانم ىف *0(ينودوخ

 هزودن ام انأ مولظملا قح

 (هزواجتأ نل انأ مولظملا قح) :يأ

 يه ةدحو توم يفلخ نم ينعاط اي

 (ةدحاو توم توملا يفلخ نم ينعاط اي ) :يأ

 .33-34 ص «ناويغلا مالك (85)

 .48-49 ص ءهسفن ردصملا (86)
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 يّوقت يتلا تاجاتنتسالاو تاليوأتلا نم ريثكلا ىذغ ام اذهو

 ةعومجملا تكذأ لب «:ةيفصتلاو لايتغالا وأ رّبدملا لمعلا ةيضرف

 :ةينغألا ىلإ فيضت تحبصأ اَمل ةافولا دعب تاليوأتلا هذه اهسفن

 ريغا ةينغأ رخآ يف ءاكبو نونجو بخصب اهدّدري روهمجلاو
 اهتّتغ يتلا ةيثرملا - ةينغألا يف درو هسفن ءيشلاو .«ينودوخ

 رادلاب عيمجوب ةافول نيعبرألا ىركذلا يف ناويغلا سان ةعومجم

 :اهرخآ يفو ء(انأ يدانأ) (ة70(انأ يِداَنأ» ةينغأ يهو ؛ءاضيبلا

 هرابخ تاج مويلاو حرابلا تام ييخ

 (هرابخأ تءاج مويلاو ةحرابلا تام يخأ) :يأ

 هراكوو هلهأ يسان مويضم تام ييخ

 (هتيبو هلهأ يسنو اًمولظم تام يخأ) :يأ

 ايدح تلزام قدص امانأالو ايعم تلزام يبخال ال

 ام تنأف تم كنأ قدصأ الو يعم تلز ام يخأ اي تنأ) :يأ

 .(يبناجب تلز

 :لوقي ريثم عطقم اًضيأ ةينغألا يفو

 عطقت ام لاجرلا اّمأ لاذرل مزهت ةدشلا

 (لاجرلا لسن عطقت نلو لذارألا اَّلِإ مزهت ال ةدشلا) :يأ

 56-57 ص ء«ناويغلا مالك (87)
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 نالوقيف «ناويغلا سان اوضع ءديسلا رمعو امطاب ىبرعلا امأ

 ناك عيمجوب نأ ديسلا رمع ركذو ؛ةدعملا ةحرق ضرم يناعي ناك هنإ

 .ءوسلاو روهدتلل هتايح ضّرع ام وهو «ءابطألا تافصول طبضني ال
 ليحرلا ةيتاذلا هتريس نم لوألا ءزجلا يف امطاب يبرعلا هنع ثدحتو

 اًيبص ىري نيح ملأتيو سانلا بحي ناك عيمجوب نأ ركذو .باهسإب
 فنعلا هركيو .نونجلا ىتح نفلا بحي ناكو .اًريقف وأ اًدرشتم

 امطاب يبرعلا ىلإ ةبسنلاب عيمجوب ناكو .ملظلا ىضري الو ماصخلاو

 ؛ينفلاو يركفلا هديصر نع ثدحت .قيدصلاو بألاو خألا ةلزنمب

 يناغألاو نوحلملاو لجزلاو رعشلا بحيو «ثارتلا بحي هنأ ركذو

 «ليمجو داح هتوص .ةيبعشلا لاثمألا نم ريثكلا ظفحي ناكو ؛ةميدقلا

 يف توص ؛ةيوارحصلا ةمغنلاب هيلإ عمتسملا رعشي ءامطاب رظن يف
 «لامرلا لالتو قرزألا لجرلا ةيوفعو ءارحصلا لامر هتابذيذ ةمينرت

 نمض شعي مل .ليمجلا لبقتسملا ىلإ علطتي ناك ؟برعلا ليحرو
 ذإ ؛امطاب رظن يف ءاّماع نوعبرأ اهنأكو «ماوعأ ةعبرأ الإ ةعومجملا

 يذلا وهو «هيلإ علطتي ناك ءيش لك فرع ةليلقلا ماوعألا كلت يف

 سيسأت ىلإ اًقاّبس ناك .ناويغلا سان ةعومجمل ينفلا ساسألا رفح
 ىفطصمو «مامحو «ةفيلخ ليسرام زربي نأ لبق مزتلملا ينفلا هجوتلا

 .ةمزتلملا تاعومجملا ةيقبو ...ةلق يداهلاو ءيسرم يجاحو «دركلا

 تأدتباو .دوجو ناويغلا سانل ناك ام ءامطابو عيمجوب دوجو الولف

 دلب يف ةيحرسم ةرهس نم ءامطاب رظن يف «ةيحصلا عيمجوب ةلكشم
 .ديدش ءيق ةلاحب ٌسحأ معطملا نم امهجورخ دنع ذإ ؛رواجم يبرع

 ببس ءامطاب رظن يف «كلذ ناكف «هئاعمأ نم مدلا ظفل أيقت املو

 :امطاب فيضيو .هتوم ببس تناك يتلا يهو «ةدعملا ةحرقب هتباصإ
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 تفلتخا يذلا يأرلا ريونتل كلذف «:ةثداحلا هذه لجسأ ذإ انأو»
 «نيريثك عنقُت مل ةياورلا هذه نكل .*«ةعمجوب تام امدنع هليواقأ
 ىلع ملكتي ملو «ةرباع ةيضرم ةلاح نع ثدحت امطاب نأ اًصوصخ
 عم تنمازت عيمجوب ةافو نأ ىلإ بهذ نم كانهو ؛ةافولا فورظ
 تالاقتعا ةلمح تأدبف ؛يواسأم لكشب ةيراسي ةيسايس ةكرح ةياهن
 .تاينيعبسلا طسو (**”فقثملا يراسيلا بابشلا فوفص يف ةعساو

 ةياور دروأ امك .ردصملا لوهجم طغض تحت ةظحل رخآ يف كلذ

 ءءاضيبلا رادلا يف عيمجوب هيرتكي ناك يذلا تيبلا بحاص نع

 ءرمحألاب ةيسنرفلاب ميملا فرح لمحت ةلودلل ةعبات ةرايس نأ اهدافم

 :تيبلا بحاصل عيمجوب لاقو 99! وحتيب ىلإ هتلقن .برغملا يأ

 دري يو .("!ًداح اًملأ يناعي هنأب هرعشأو .«ينظقوت الو مانأ ينكرتأ»

 انكم تاءاعدالا هذم ىلع امطاب يبرعلل ةيتاذلا ةريسلا ححصم

 نم اّلِإ ءنتملا يف ءي يأ ريغ هيلع اطخض سرام دحأ الن

 ةظيقرملا ةردارسلا نضع ب قلعتي ام يف اًضوصخ «ةفيفط تاليدعت

 ةامطاب ئيزعلا ةزيس رشن ناد نآ امك. :ةينسجلا امطاب نيزعلا ةايحب

 عيمجوب ةدلاو نأ ديسلا رمع فاضأو .132-140 ص ؛«ليحرلا ءامطاب (88)
 تام ةعمجوب يأ) «يفاص «حاستري هويلخ تام ةعمجوب» :تلاقو هتثج حيرشت تضفر
 .2010 /7 /2 ةيبرغملا ثادحألا .(!ىفك «حاتري هوكرتأ

 .,1990 /1/8 «ةيتيوكلا ةسايسلا (89)

 ةيبرغملا حابصلا ةديرجل حيرصت يف عيمجوب قيقش هدكأ هسفن رمألاو (90)
 .(1546 ددعلا)

 .2006 /10 /4 .دحوملا راسيلا ةديرج :يف ءروكحأ هللا دبع :رظنا (91)
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 ةيوغللا تاحيحصتلا ضعب ءارجإ هنم تبلط ««رشنلل ةطبارلا راد#

 يبرعلل ةيتاذلا ةريسلا ححصم «يرفشأ يبرعلا ركذو .بسحف نتملل

 نوكت دق عيمجوب توم بابسأ نأ ىلإ حملأ ريخألا اذه نأ ءامطاب

 2ةيبرغم دايأب نكل ءرواجم يبرع دلب يف هل ضرعت ميمست ببسي
 .امطاب يبرعلا ةريس يف ةدراو ريغ ةمولعملا هذهو

 ةعومجم عم اهرضح ةرهس رخآ ىلإ انديعي د عيمجوب ةافو زغل نإ

 هذه لبقف ؛(برغملا لامش) ريبكلا رصقلا ةنيدم يف ناويغلا سان

 وهو «حاتفم دمحم يبرغملا يئامنيسلا لثشمملا يكحي ةرهسلا

 حصن بيبطلا نأ «ناويغلا سان ةعومجمو عيمجوب قيدص ةبسانملاب

 طلتخي الأ يغبني ءاود هل فصوو «رئاجسلا نع داعتبالاب عيمجوب

 نسحتو «تاردخملا لوانت نع عيمجوب عطقنا العفو .ردخم يأب

 ةرهس يف ةكراشملا ىلإ مهقيرط يف مه ام يف نكل ءيحصلا هلاح

 يذلا ديحولا هنأل ةرايسلا ةدايقب افلكم حاتفم ناكو «ريبكلا رصقلا

 هتقيدص ةرايزب عيمجوب ثّيشت «طابرلا نم بارتقالا دنعو ءاهديجي

 ىلإ هتقفارم اهنم بلط مث اًنقو اهدنع ثكم .طابرلا يف «'”*”ايفاش

 سرام /راذآ 10-16) 4 ددعلا ؛ىرخألا ةديرجلا :يف ءيرفشأ يبرعلا :رظنا (92)

 طيسرلا يف رت اللا نيالا تق ىف تيدا يرش نرعلا يدر ال ىولزمو ,(5

 سان ةعومجم وضع ءامطاب يبرعلل ةيتاذلا ةريسلا نأش يف نييبرغملا يسايسلاو ينفلا

 شارف ىلع وهو اهبتك هنأ اًصوصخ ءرشنلا لبق ةباقرلل اهضرعت نع رابخأ دوروو «ناويغلا
 «ةيبرغملا ثادحألا :اًضيأ رظنا .طابرلاب ىفشتسملا يف تالجعتسملا مسق يف توملا

2 

 ؛نّيعم ينمأ زاهج ةحلصمل لمعت اهنأ نم اودكأت مهنأ عيمجوب قيقش ركذ (93)

 .تاعاسب عيمجوب ةافو دعي تفتخاو «تاويغلا سان ةعومجم نع ريراقت زجنت تناكو

 .(1546 ددعلا) (برغملا) حابصلا ةديرج :رظنا
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 هحمالمو عيمجوب هجو رّيغتف ءاهلمعب ةعرذتم تضفرف ريبكلا رصقلا

 كلت نيخدتلا نم رثكأو ءرخآ اًصخش حبصأو اًديدش اًبضغ بضغو

 يف ثدح ةيداعلا ريغ ثداوحلا نم ريثكلا نأ حاتفم ركذيو .ةليللا

 «ناويغلا سان ةرهس ةعباتمل اًدج اًريفغ روهمجلا ناك ذإ ! ؛ةرهسلا كلت

 باوبألا بابشلا رسكف ءاهتنضتحا يتلا امئيسلا ةعاق مهبعوتست مل
 ناويغلا سان عم بابشلا روهمج لعافت ةدش نمو .ةعاقلا اومحتقاو

 .لصح نأ قبسي مل يذلا ءيشلا «(هتلآ) ؛هعودعد» عيمجوب رّسك
 رصقلا نيب قيرطلا اودجو مهنأ حاتفم دمحم يكحي «مهتدوع دنعو

 ا ا ا

 نم متيتأ له» :سانلا نولأسي ؛ةطرشلا رزجاوحي ةمحدزم «ناويغلا

 رادلا ىلإ اولصو اّملو .ناويغلا سان ةرهس نم يأ ؛؟ريبكلا رصقلا

 اوربخأ ىتح ؛عيمجوب ىفتخا مث ؛هتيب ىلإ دحاو لك بهذ ءاضيبلا
 نم نيترم مدلا أيقت عيمجوب نأ تاياورلا ضعب دازو !(”*تام هنأب
 ىلع ظحالي مل هنأ ىوعدب هقيقش اهضفر ةياور يهو «ةبشخلا قوف

 ىمسي همف نم جراخ ضيبأ لئاس لب «قالطإلا ىلع مد يأ هيخأ
 هتثج نياع يذلا بيبطلا نأ امك .«شكاشك» :ةيبرغملا ةجرادلاب
 فاضي «ةثجلا حيرشت لبق نفدلا ةصخر مهميل ست ضفر هتافو ديعب

 ىلإ ترداغ اهنإ ليقو هتافو دنع ةيبنجألا هتقيدص ءافتخا كلذ ىلإ

 عيمجوب قيقشف .©*ديسلا رمع ةقفرب اهدنع بيبطلا ناكو «رئازجلا

 .ءاسملا ةديرج ««.هريهاشم نويعب يدمحملا يحلا» :يف ذ «حاتفم دمحم :رظنا (94)

 .(1202 ددعلا»د 2 010/8 /2

 رخآ حيرصت يف عيمجوب قيقش ركذيو و, 2 «ةيبرغملا ثادحألا (95)

 ىلع ّرصأو :ةعرسلا هجو ىلع ةئجلا نفدب اًبلاطم تيبلا ىلإ داع ام ناعرسس بيبطلا نأ
 ةيبرغملا حابصلا ةديرج :رظنا .يعرشلا بيبطلا ريرقت نود نم «نفدلا ميسسارم رضحي نأ

 ,(1546 ددعلا)
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 فورظل نيحلا كلذ يف حرطُت مل ةيضرف يهو «لايتغالا ةيضرف دكؤي
 ال هيخأ ةافو فلم نأ قيقشلا ىري ءكلذل .عمقلاب ةطبترم ةيسايس

 ةلئاعلا نأ امك .صاصرلاو رمجلا ماوعأ تافلم نع هلصف نكمي
 نمف ."اّيداع اًّنوم تمي مل عيمجوب نأ يف كش يأ اهيدل سيل

 هقيقش ةياور بسحب «عيمجوب نأ اًصوصخ ؟نم ةحلصملو ؟هلتق
 .هقياضي ناك يذلا رمألا «قيقحتلل طابرلا ىلإ رارمتساب ىعدتسي ناك

 اوبهذيلف يأ) «هيهل طابرلا نم اويشمإ» :ةداتعملا هتملك لوقي ناكو

 ةءارقلا اًمشاعو «كلذب حرصياال اًموتك ناك هنكل .(!طابرلا دعب ام ىلإ

 ةرسأف .””هدراطي توملاب رعشي هنأ عم «هتاناعمو هرارسأب حوبي الو
 اًبقارم ناك يذلا وهو ءاّردغ تام اهنبا نأب ةعنتقم تلاز ام عيمجوب

 توملا نع ناويغلا سان عم ىّنع دقو .ةصاخلاو ةينفلا هتايح يف

 ةرخص «ناويغلا سان ةعومجمو «ٌلماح وه اميف ؛هدراطي يذلا

 ةينغأ ةنميه نمز يف «ةرعولا لابجلا اهب اوقلستيل .هلهاك قوف ةقيقحلا
 ضراعملا بزحلا ةينغأ نمزو «طيمنتلاو ديجمتلا ةينغأ ؛ةطلسلا

 «ةقيضلا ةيجولويديألاو ةيسايسلاو ةيميظنتلا ةفاقثلا يف ةقرغملا
 اوّغو .اهفشكيو ةقيقحلا حضفي ؛امرافم اًيئانغ اجبذومن اومدقف
 نوفرعي هولتق نيذلا نأ عيمجوب قيقش ركذيو .«اوعاض يل لاجرلا» ل

 ركفي ناك فيكو «ينفلا هعورشمب ريسي نيأ ىلإو «ةينفلا هراكفأ اًديج
 .©امئيسلاو حرسملاو ءانغلا يف ؛ناويغلا سان ةركف ريوطت يف

 .2006 /10 /4 دحوملا راسيلا :يف ءروكحأ هللا دبع :رظنا (96)

 .(1546 ددعلا) حابصلا ةديرج :يف ءروكحأ هللا دبع :رظنا (97)

 .2006 /10 /4 دحوملا راسيلا ةديرج :يف ءروكحأ هللا دبع :رظنا (98)
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 رقتفت ةيليصفتو ةيئزج رابخأو ةبراضتم تاضارتفا درجم اهنع بتُك
 ةقلعم ةلئسأ كانه تلاز امف ؛ةغمادلا تابثإلا ةلدأ نم ريثك ىلإ

 :لثم ةريحمو

 يف وأ قاطنتسالل طابرلا ىلإ لجع ىلع ىعدتسُي ناك اذامل -

 ؟ءاضيبلا رادلا

 هتدلاو نع اهل ضرعتي ىتلا تاقياضملا ىفخي ناك اذامل -

 ؟ةيرسيوسلا ةيفاحصلاب هتقالع ةقيقح ام -

 ؟هتافو دعب هقاروأو هتاطوطخمو هروص تفتخا نيأ -

 اذه فادهأ نمض سيل « كل يقيثوت ثحب ىلإ جاتحت ةلئسأ

 رهاظم ىلع“ فوقولا ناك فدهلا نكل :هلاجم نمض الو كحبلا

 ناويغلا سان ةعومجم سسؤم ةايح يف ءانثتسالاو قيوشتلاو ةفارطلا

 ىنغ يذلا وهو ءدحتو فنعو بخصب ىلخادلا هملاع شاع يذلا

 يأ) 2" «ايب يداغ نيف» ةينغأ يهو «ناويغلا سان عئاور ىدحإ يف

 دانعو ةريح نيب داكولا يبلك نيب

 (دانعو ةريح نيب دقتملا يبلق نيب) :يأ

 نكل «ةافولا بابسأ ةفرعمل اهليلحتو هتئج جارختسا ىلإ هتليبقو هترسأ تعد (99)

 .(1546 ددعلا) (برغملا) حابصلا ةديرج :رظنا !ىودج نود نم

 .41 ص «ناويغلا مالك (100)
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 قالخل ةيك اي داعبلو برق نيب

 (قلخلا ةقرح اي دعبو برق نيب) :يأ

 (ءانفلا ةقرحو دامرو ران نيب) :يأ

 ىلإ ةبسنلاب ةئجافملاو ةعجفملا عيمجوب ةافو نم مغرلا ىلع
 لامكتسا يف ةظحل ددرتت مل ةعومجملا نإف «ناويغلا سان ةعومجم

 ناعرس ذإ ؛يسايسلا يعامتجالاو يدقنلا اهنومضمب ةينفلا هتلاسر
 يلماكتلا عباطلا رهظُي امب نيرخآلا ءاضعألا بهاوم تزرب ام
 .ةرهاظلا ةعومجملا هذه ءاضعأل ينماضتلاو

 ةيبرغملا ةيدابلا ةبه :امطاب يبرعلا - ج

 ناويغلا سان ةعومجم نأ نيعرستملا نيثحابلا ضعب نظ.
 ,97هعم تتامو هعم تدلو اهنأو .درفلا - عيمجوب يه ةيقيقحلا

 نأ تبثت ةقيثو فلؤملا قوقحل يبرغملا بتكملا يف نأ اًصوصخ
 ةعومجملل ةيئانغلاو ةينفلا تاجاتنإلا عيمجو «ناويغلا سان ةركف

 ,""2اهيف ةظوفحم هقوقحو «عيمجوبل ةيركفلا ةيكلملا نمض يه
 ةافو دعب تفال لكشب تروطت ناويغلا سان ةعومجم نأ الإ

 ءاطعلاو رارمتسالل ةمزاللا ةوقلا هحور نم تدمتسا ذإ ؟عيمجوب

 0210/1 الا ةزاوملا هاجس اب ييتي وب عب اخو ريجاتا رجع 0

 .37 ص :(1984 ويام

 .2006 /10 /4 .دحوملا راسيلا ةديرج :يف ءروكحأ هللا دبع :رظنا (102)
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 تاملكو اًعاقيإ ءينفلا اهطخ نع ةلمنأ ديق عجارتت مل امك .عادبإلاو

 حضف ىلع مئاقلا يجاجتحالاو يدقنلا اهاحنم دادزا لب ؛ةلاسرو

 ةلادعلاو ةيركفلاو ةيسايسلا ةيرحلا بايغو «رقفلاو ةوشرلاو

 بعشلا نم عساولا عاطقلل ملاعلا ةيؤر ةلماح تيقبو «ةيعامتجالا
 يف ةريبك ةينف تاءافك تزربو ءنيشّمهملاو نيمورحملاو ءارقفلا نم

 تاطس ةنيدم فير يف 1948 ماع يف امطاب يبرعلا دلو

 يمتنيو «يبرعلا نب لاحر همأل هدج ىلإ بسنُي راود يف «ةيبرغملا
 اهرضح ام نأ «(ةداح يمأ) همأ ركذت .يلع نب ديعس دالوأ ةليبق ىلإ

 دعر :ةبعار ةليللا تناكو ءرجفلا يف ضاخملا اهأدب نأ هتدالو موي

 يبرعلا ناك ءمئاغ وجلاو ءحابصلا يفو .سماد مالظو ءاتشو قربو

 دعرلاو رجفلا ناك اذإ ؛هتايح ةيادب اًنلعم ةحيص لوأ حيصي امطاب

 مسا .ءاضيبلا رادلا ىلإ هتلئاع عم لحر .“'"*مئاغلا وجلاو قربلاو

 همأ مساو «ليحرلا ةيتاذلا هتريس مساو لاحر هيبأ مساو لاحر هدج

 اًلحترم هتلوفط شاع .ملألاو فنعلا ؛هرظن يف «ينعت ءامسأ ؛ةداح
 يسنرفلا لالتحالا نمز هتلوفط شاع امك .فيرلاو ءاضيبلا رادلا نيب

 يمري ناكو «نييسنرفلا دونجلا هركي ناك هنأ يكحي .برغملل

 .هترخؤمب مهلباقيو ينحني وأ ؛ةراجحلاب ةيرقلا ربعت يتلا مهلفاوق

 كحضت ةداح همأو «ةيدابلا ناكس دنع ناهتماو راقتحا ليلد

 .9 ص «ليحرلا ءامطاب (103)
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 اًرمعتسم نويئادفلا لتق املك حرفلاو رخفلاب رعشيو .2""*هعجشتو

 قوس «ةيدابلا قوس يف يسنرف ةلفاح قئاس ىلإ ةبسنلاب لصح املثم
 0 2105) تاطس ةنيدم برق «وبع نب عرشم يف دحألا

 اكو .""©لاحرتلاو نوجسلاو ءاقشلاو فنعلاب ةئيلم تناك هيبأ

 ,227!ةسامخو ةاعر مهتميخ ناكس

 اًعدبم اًلفط ركذتيف هتلوفط ايجلاتسون امطاب يبرعلا عجرتسي
 ضرألا ةحئار ركذتي .اًيكذو اًفينعو اًنداهو الوسكو اًيغاشمو

 .15 ص «ليحرلا ءامطاب (104)

 يف هآر مد لوأ ناك نئاخلا مد نأ امطاب يكحيو .16 ص «ليحرلا ءامطاب (105)

 .19 ص «ليحرلا ءامطاب :رظنا .هتايح

 «نوللا رقشأ «ةينبلا يوق ناك هابأ نأ امطاب يبرعلا يكحيو .ليحرلا ءامطاب (106)
 اًصصختم ناكو .ةدع ةيئادف تايلمعب ماق .نيئيعلا قرزأ ؛ةماقلا ليوط «نيفتكلا ضيرع
 ةقاطب ىلع لصحي ملو تامو .نييئادفلل لبانقلاو صاصرلاو تاسدسملا بيرهت يف

 .ليحرلا ءامطاب :رظنا .اًلوهجم اًيدنج هدجك ناك يأ مواقم

 موقي هنأ امك «يعارزلا لوصحملا سمخيب لغتشي صخش «سامخلا (107)

 سان تنغو .17 ص «ليحرلا ءامطاب :رظنا .خلإ ..بطحو يقس نم تيبلا ءابعأ عيمجب

 تاقرافملا يكحت يتلا ةةعلاطلا سمشلا» ةينغأ يف ةيدابلا ناكس نم ةئفلا هذه نع ناويغلا
 :ةينغألا عطاقم ىدحإ يفو ؛ءاينغألا ةقبطو ءارقفلا ةسامخلا نيب ةيعامتجالا

 سردو داصح لهأ مه هللاو) :يأ «ةسامخ سانلا مه ةسارد ةداصح هللاو

 (اسمخ نوذخأي مهتياهنو
 الو هشاعم بلطي ةزبخ درجم مهسمخ) :يأ ءهاكلام هشاعم بلاط ةزبخلاب ةسامخ

 (هاقلي

 نورخآو سابللا يف نوننفتي موق) :يأ ؛ةشنخلا مهسابل زع يتايح سوبل زع
 (سايكألا نوسبلي

 تارامعلا نونكسي موق) :يأ :ةشيشخم مهناكس زع تاخماشلا ناكسل زع

 (خاوكألا يف نورخآو تاخماشلا

 .54 ص «ناويغلا مالك :رظنا
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 عادبإلا هنكس .هليلحإب بعالتي وهو ةيدابلا يف اهمشي ناك يتلا
 ىدحإ ىلإ هوبأ هلخدأ .©"*ملأب طولخم عادبإ هنكل هتلوفط نم

 لوخد هبنجيل ىحصفلا ةيبرعلا ةغللاب سّردت يتلا ةرحلا سرادملا

 فيرشلا يالوم برد يف «(«(بعشلا ةسردم» ىمسُت ةسردم ىف

 ةمواقمل اًرمر تناك اهنيح ةيبرعلا نأل .يدمحملا يحلا يف

 يف ءاضيبلا رادلا ىلإ لقتنا يذلا هيبأ عم شاع .'"*رامعتسالا

 اولمح نيذلا ةيدابلا نم نيرجاهملا خاوكأ راوج ىلإ يبشخ خوك

 مهعم اوبحص لب ؛«ةيغيزامألاو اهنم ةيبرعلا ؛مهفارعأو مهتاداع مهعم

 تناكف «ططقلاو بالكلاو مامحلاو نجاودلاو مانغألاو راقبألا

 .219ةنيدملا طسو ةيرق نع ةرابع ءامطاب رظن يف «خاوكألا

 فرتحاو . 1964 ماع ذنم ءانغلاو ليثمتلاو ةباتكلا امطاب أدب

 حبصأو .ءاضيبلا رادلاب يدلبلا حرسملا يف 1969 ماع يف حرسملا
 هنأ عم ءسفنلا ةليوطو ةينغ ةيرعش ةكلم بحاصو الاجر اًرعاش

 بصقلا نم تايانلا ةعانصب اًعلوم ناك هنأ يكحيو .21 ص «ليحرلا ءامطاب (108)
 ءامطاب :رظنا .تاعقنتسملا يف حبسيو ءاهيمري مث رهنلا يف كامسألا ديصيو ءاهيف خفنلاو
 دعب نامكلا ىلع فزعيو مهل يّنْغي ناك يذلا ذاتسسألا كلذ سني ملو .36 ص ؛ليحرلا
 ءامطاب :رظنا «ذاتسألا عم ءانغلل عوطتي لفطلا امطاب ناك ام اًريثكو ءسردلا ةصح ءاهتنا
 .41 ص :ليحرلا

 ءامطاب :رظنا «ةيسنرفلا هركي ناك هنأ امطاب يكحيو .30 ص «ليحرلا ءامطاي (109)

 وأ ةيركسعلا ةمواقملا ىلع ةروطخ ديزي ةمواقم لعف يوغللا لعفلاف .32 ص «ليحرلا
 هل مدقو ةيبرعلا ىلإ هلقن «ةيلايربمالاو ةفاقثلا ءديعس دراودإ :رظنا .ةيسايسلا وأ ةيداصتقالا
 .43 ص (7 «بادآلا راد :توريب) بيد وبأ لامك

 .31 ص «ديعس (110)
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 «رازج وأ رضخ عئاب وأ راطع درجم ةيدابلا يف ءاقبلا ىنمتي ناك

 امك .ةيموجنلاو ةرهشلا بعاتمو نفلا ملأو عادبإلا باذع نم اًديعب

 يف ةداعسلا امنيس باب مامأ تاجاردلل سراح درجم ىقبي نأ ىّنمت

 .لاحر هيبأ ناكم «ديدحلا ككسلا يف لماع وأ ءيدمحملا يحلا

 جوجامو جوجاه يتيحرسمو «؛ريبلا بنج» مليف ةصق بتك

 كلذ عمو ءرعشلاو لجزلا نم ةليوط تانّودمو «ةروبسلاو لقعلاو

 وأ باّتك داحتا يف طق طرخني مل ذإ ؛بتاك وأ رعاش هنأ اًموي عّذي مل

 يف يفوتو «يئامنيسلاو يحرسملا ليثمتلا سرام .ءارعش داحتا يف
 اهخّرأ ةاناعم رثإ يف ؛ةئرلا نناطرس ضرمب 1997 رياربف /طابش 7

 ءزجلا وهو «"'”ملألا :ناونعب ةيتاذلا هتريس نم يناثلا ءزجلا يف

 ؛توملا قباسي وهو تالجعتسملا مسق يف مايأ ةعبس يف هبتك يذلا
 ناويغلا سان عم هل ةينغأ رخآ يف هملأ ىنغ امك .هتافو دعب ردصو

 :دقريو يّلغيو حيصيو يكبي اهيفو .""'*!0يتفرح مومهلا :يهو

 سانلا لاَحُب انأ ٌكَحْضُن اَم يناوكم يناوكُم

 (سانلا لثم كحضأ الأ روذعم انأ) :يأ

 سانلا عم انا ُكَحْضُن اَم يناوكم يناوكُم

 راد :ءاضيبلا رادلا) ةيتاذلا ةريسلا نم يناثلا باتكلا :ملألا ءامطاب يبرعلا (111)

 .(1998 ءرشنلل لاقبوت

 .126 ص «ناويغلا مالك (112)
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 سايلا داه فعاسن فيك يتلع اواد بيبط ال

 (؟سأبلا اذه عم لماعتأ فيكف يتلع ىواد بيبط ال) :يأ

 ساك نود لظنحلا تبرش يتحار حور اي كنم

 سانلا اي يدهج ىداقتو يتفرح مومهل تالو

 راهنم دسجو مولكم بلقو ةروهدتم ةيسفن نع ترّع ةينغأ
 .ملأ يف ليحرلا رظتني

 سان ةعومجم ءاضعأ نم هريغك امطاب يبرعلا شاع
 شيعلا فظش «ةيعامتجالا هتعومجمو هيح ءانبأ لثمو «ناويغلا
 بولق ىف ةنوفدملاو ةددعتملاو ةرثانتملا اياظشلا طقتلاف ؛سؤبلاو

 «ةديدج ةيعامتجاو ةيناسنإ ةيؤر يف اهجزمو «ءارقفلاو نيفعضتسملا
 تاملكو الجز .ديدج يئانغ طمن يف ةعومجملا عم اهجرخأو
 اًيرظن اًعجرم عيمجوب دعب ناكو .تاعاقيإو ىقيسومو تاحيصو

 اذكو فيلأتلاو ةباتكلا ثيح نم ةعومجملل اًيتوصو اًيقيسومو
 نم هبلقو هتركاذو هلقع هنزتخي ام هيناغأ يف عمجتسا .نيحلتلا
 لك غوص ديعي .(ةداح يمأ) هتدلاو تاياكح نمو «عونتم ثوروم

 لثم هب زّيمت حادص مخف توصب اًيقيسومو اًيئانغو اّينف هاّقلت ام

 كمحتتقي هنم برتقت نيحو «هتوقل ديعب نم هتوص عمست .«لبلب#
 ليوطو ريزغ رعشب «ةماقلا ليوط الجر دجتو «نيزحو يجش توص
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 ةيسورفلا حمالم ههجو يف أرقت .(ةوادها لثم هيفتك ىلع لدستم

 سراف تامالع اهنإ .ةيدجلاو يدحتلاو ةأرجلاب ةءولمملا ةيبرعلا

 اوخرص هتوصب سانلا يف خرص اذإ ؛ديعبلا نمزلا نم ءاج يبرع
 ىنغتو حدص اذإو ءاوكيو أوحان ىكبو حان اذإو ءاوحاصو اًعيمج

 هنكل طيسب مالك نع ةرابع هتاملكو هلجز .ةصنملا قوف هعم اوطلتخا

 ةلاح قلخي هنكل «ةيجاجتحا هتربن .نيقلتملا قامعأ ىلإ ذفني قيمع

 لكشت .فهرم يقيسوم سح يذ لك يف رثأ تاذ ةديرف ةيناسنإ ةينف

 هتوص لزتخيو .ناويغلا سان ةعومجم يناغأ بلص ةيلجزلا هدئاصق

 ىلإ برقأ وه صقرب بابشلا اهعم ليامتي ةرتوتم ةيلخاد ىقيسوم

 عايضو عقاولا سؤبل لداعم توص هنإ . ىفوصلا بذجلاو نايذهلا

 يناغأ اهب حتتفي يتلا هليواوم اَمأ .مالآلا ءاقبو لامآلاو مالحألا

 همسا منغ يعار تاندند نم اهدمتسا ةيوعر اهروذجف ناويغلا سان

 هب فوطيو هفتك قوف امطاب لمحيو «هدج منغ ىعري ناك ؛«يكملا»

 ,212!بئذلاو يعارلا ةفارخ هل يكحيو «ندندي وهو مانغألا ةريظح

 عمستو «لالظلاو ناولألا ىرتو «حئاورلا اهنم مشت ةيودب ليواوم

 ليواوم .ناجشألاو رحسلا اهنأك ةبذجلا كرضحتو ءتاوصألا

 اًريثأت ليواوملا هذه ديزيامو .ليصألا يبرعلا اهقمعب ةجزتمم

 ةنيزح ةحبب «ناويغلا سان ةعومجم ءاضعأ نيب ءامطاب يبرعلا درفت

 روذجلا قامعأ نم يتآلا توصلا ىلع اهب عقوي ةيفخو ةفيفخ ةغئلو

 «يكحلاو ةركاذلاو ءامتنالا ضرأ ؛قيمعلا برغملا ىف ةدتمملا

 .62 ص ءليحرلا ءامطاب (113)
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 (1199ةانح امه انح شاو»و ('*0ةينيصلا» تاينغأ ليواوم يف امك

 سمشلا»و 21270قفشاو نحاو 2”*21ينودوخ ريغاو !''"«كحيدم . )ءزعأو .٠ 01204 حرر و (119
 «259ةياغرلا»و (1240(ةجينغات»و (122)نلانأ ىدانأ»و (122ةعلاطلا

 ايدو (2500كلاب دراو (122)(راتيلا 3 لادو (126©(ةامئاشو اربص»و

 ايو ؛32(«ىلخو ىلع»و «ماقسل»و «ةّمالا»و لاّمج 326 1 111 2( 2(
 امطاب اهيف حيصي ليواوم اهلك ,1739(ةرضخالو (133)(اناج نم

 .15 ص «ناويغلا مالك (114)

 .26 ص .هسفن ردصملا (115)

 .28 ص .هسنن ردصملا (( 16)

 .33 ص .هسفن ردصملا (117)

 .39 ص ؛هسفن ردصملا (118)

 .46 ص .هسفن ردصملا (119)

 .48 ص ءهسفن ردصملا (120)

 .50 ص «.هسفن ردصملا( )

 .53 ص ؛هسفن ردصملا (122)

 .56 ص ء.هسفن ردصملا (123)

 .58 ص .هسفن ردصملا (124)

 .63 ص .هسفن ردصملا 0 0)

 .65 ص ءهسفن ردصملا (126)

 .77 ص «ءهسفن ردصملا (127)

 .88 ص .هسفن ردصملا (128)

 .98 ص .هسفن ردصملا (129)

 .100 ص .هسفن ردصملا (130)

 .107 ص .هسفن ردصملا ( )

 .118 ص ؛هسفن ردصملا (132)

 119 ص .هسفن ردصملا (133)

 .121 ص .هسفن ردصملا (134)
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 نزحلا رامزم يف خفنيو ددعيو بحتتيو نئيو مهمهيو يجانيو
 «..ةينلا لهأ كيلع اوعمج يل» ««ةينيصلا» نع ثحبي ؛نينحلاو

 ينغي 2؟..يتموح نيف «يتايح نيف ءىضرلاو دوجلا لهأ نعا لأسي
 ام لقنتل هالوتت ةيبهذ ةرجنحل همل سيو هلاقع نم نزحلا قلطيو
 لخاد ةاناعمو نزح نم اياشحلا نيب لعتشي امو قامعألا يف جلتخي

 :«ينودوخ ريغ# ةينغأ يف اودّدر دقو ؛تمصلا ةكلمم

 تمّصلل ةيحض انأ شالع ينبواج اباب هللا

 (25!(؟تمّصلل ةيحض انأ اذامل ينبجأ يبر اي) :يأ

 .مهسؤب يفو سانلا عقاو يف نيطروتملاو

 «(بسحف هدلب مومهو يلحملا هثوروم ٌريسأ امطاب نكي مل

 ا ل او 3

 يناغأ تتاح هلي وع اتيرثأو ةلطسللر قرشلا بغي مل كلذل

 «نانبل ىف ىنويهصلا ودعلا ةرزجم نيودتل 01390 هليئئاشو اريصال

 ناك ذإ ؛1987 ماع يف ىصقألا ةضافتنا معدل 0””213ةضافتنالا»و

 يف حاص دقف ءاهل اًبوؤد اًعباتمو ةينيطسلفلا ةيضقلا تاروطتب اًمتهم
 :«اليتاشو اربص» ةينغأ يف 1982 ماع

 .49 ص «ناويغلا مالك (135)

 .65 ص ؛هسفن ردصملا (136)

 .105 ص ؛هسفن ردصملا (137)
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 تتكس ايندلا

 (ديرت ام ةينويهصلا تلعف) :يأ تاغب ام تراد نويهصلا

 ةريبكلا ةرزجملا اليتاشو اربص

 (لافطألا حبذ) :يأ تاحبد لافطألا

 يمود كراغصب يمود كراجحب يمود ةضافتنا اي يمود

 ناسنإلاو يقيرفألا حرجلا خيرأتل "**0لئاسلا مدلا» ةينغأو

 .دادبتسالاو لالغتسالاو ةيدوبعلا يناعي يذلا د وسألا

 لاجزلا ةريس اًديعتسم ''2*امطاب يبرعلل يلجزلا ثارتلا ءاج

 .123 ص «ناويغلا مالك (138)

 هناويد يفو «ناويغلا سان يناغأ نمض يلجزلا امطاب ثارت نم ضعب دجوي (139)
 :امطاب يبرعلا :رظنا ؛ماسح مامهل ةمحلم ةيلجزلا هتعوسوم يفو «عانعنلا ضوح لوألا
 ماسح مامهل ةمحلم و 1991(2 :ةديدجلا قافآلا راد :ءاضيبلا رادلا) عانعتلا ضوح

 يف ةيتاذلا هتريس تنمضت امك .(2002-2008 ءرشنلل لاقيوت راد :ءاضيبلا رادلا) جك

 96-297 90 ,78 .28-29 «11 ص ءليحرلا :امطاب :رظنا هلاجزأ ضعب اهيئزج
 53-54 (39-40 .22 ص ملألاو .172-173و.139--1318 4 04
 ةرابع يه ةيبرغم ةيبرع ةليكشت لامكتسا نع ربعي لجزلا نأ امك .90-91و :54-3
 ةيادب ثيح ؛رشع يناثلا نرقلا ىلإ اهتايادب دتمت «ءانغلاو بطاختلل ةيموي ةيبرغم ةجهل نع

 يتلا ةيواشلا ةقطنم يف لصح امك ءاهل ةمخاتملا ةيبرعلا لئابقلاب ةيغيزامألا لئابقلا ماعلا
 ثادحأل ضرع :خيراتلا ربع برغملا ؛تاكرح ميهاربإ :رظنا .امطاب يبرعلا اهيلإ يمتني
 ذنم ةيركفلاو ةينارمعلاو ةيعامتجالاو ةينيدلاو ةيسايسلا نيدايملا يف هتاروطتو برغملا
 «ةئيدحلا داشرلا راد :ءاضيبلا رادلا) 2 ط ءج 3 ءرضاحلا رصعلا ىلا مالسإلا لبق ام
 < تاحورطألا ضعب دئفي يعوضوملا ىطعملا اذهو .اهدعب امو 462 ص 3 حج («4
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 نيفد «بوذجملا نمحرلا دبع يديس يفوصلا ميكحلاو يبرغملا
 ىلع «برغملل ةيملعلا ةمصاعلا ساف ةنيدم برق) نوتيزلا سانكم

 بوذجملا نمحرلا دبع يديس نيبو هنيب نأ ولو «(ملك 60 دعب
 طمنو هتيصخش يف عمج دقف ؛نورق ةثالث ىلع وبري اًيئمز الصاف

 يديسل ةليختملاو ةيقيقحلا رصانعلا ءاّينفو اًيعامتجا ؛هعابطو هتايح

 ميمص سمي نمحرلا دبع يديس لجز لثم هلجزف ."'**”نمحرلا دبع
 «ناك هنأل اًبوذجم يّمس نمحرلا دبع يديسف ؛سانلل ةيمويلا ةايحلا
 «عذاللا دقنلاب حفطي هلجز ناكو .حاورألاب اًنوكسم «سانلا رظن يف

 لكشب «مهنيعب صاخشأ ىلإ ةيماحلا هتايبأ بهلو هماهس هّجويو
 لقتنيو .رشع عباسلا نرقلا يف شاعو .ةاغطلا ةيرعتل يضيرحت

 «ءانغلاو ةياورلاو ظفحلاو ةهفاشملاب ةيبعشلا طاسوألا يف لجزلا

 ثحبلل دعب عضخي مل ةيبرعلاو ةيبرغملا ةفاقثلا يف ركب لاجم وهو
 قمعلا اذهف .اًردان الإ ةمكحملا ةيميداكألا ةساردلاو قمعتملا

 كلذ ناويغلا سان ةعومجمل يئانغلا صنلا ىطعأ يذلا وه يلجزلا

 لالخ نم «عساولا يريهامجلا لوبقلاو فثكملا يبعسشلا قمعلا

 هتوص لكشي يذلا امطاب يبرعلا اهوضعل ةيلجزلاو ةيوفشلا ةءافكلا

 .اهنيماضمو ةعومجملا يناغأ صوصنل اًئيزحو اًيلاثم ءاعو هلجزو

 يف برغملا يف ةيوغللا ةدحولل يروطسألا رهظملاب ةئبشتم تلظ يتلا ةينثإلا ةيغيزامألا -
 ةدحولا ةروطسأ وأ درفملا ةغيصب ةيغيزامألا ءوحلتيأ سيردإ :رظنا .ةيلحم ةيغيزامأ راطإ

 .30 ص :(2011 ءرشنلاو ةعابطلل يليلو راد :برغملا) برغملاب ةيغيزامألا ةيوغللا

 :ةبراغملا غيزامألا دنعو ««شيوردلا» قرشلا يف بوذجملا ىتسي (140)

 دمحم :رظنا ءأبنتي هرسفي .مكحي ءضفري ؛ةوبنلل يرعشلا ىنعملاب يبنلا وهو ««سيارلا»
 :(1980) 4 ةنسلا «15 ددعلا :ةديدجلا ةفاقثلا ««تمملا دعب ..ناويغلا» ءاكيزبأ

 .148 ص
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 لحرو «عيمجوب ةافو دعب هبهاوم ترجّفت «يئانئتسا نانف هنإ

 - يناغألا نم ةينغو ةيقيقح ةريخذ ةعومجملل كرتو رخآلا وه

 قلخلاو عادبإلا ةوقب ةضبان اًلاجزأو اًراعشأ فّلخ امك «عئاورلا

 «تايحرسمو تالسلسمو مالفأ تاويرانيس كرتو .ضفرلاو درمتلاو
 ةريس خرؤت «ةملؤمو ةحراج ةيتاذ ةريس ؟نيئزج يف «ةيتاذ ةريس عم

 َتّنغ ىتلا ناويغلا سان «ةقلأتملا ةعومجملاو ةرسكنملا تاذلا

 «ةيسايس ةضراعم ةيفلخب سيل ««ينطولا ملألا»و «كرتشملا حرجلا»
 نأ ررقملا نم ناك .ءاخسو ءافصو ةبحمو بخصو دحتب نكلو
 اًيتويزفلت اطيرش *”ناربج دمحم يبرغملا تسيرانيسلا جنتي

 نكل ««رمملا ىلع ةينغأ» :ناونع تحت امطاب يبرعلا ةايح نع
 قلعتي هنأب اوملع نيح رمألا ىلع اوظفحت نويزفلتلا يف نيلوؤسملا
 نولوؤسملا بلاط .«امطاب يبرعلا» ناويغلا سان ةعومجم وضعب
 اوفرصتيل يلصألا صنلا مهل عيبي نأب ناربج دمحم ويرانيسلا بتاك
 يف نيلوؤسملا اًمزالم كشلا لظيو .ضفرف «''**نوديري امك هيف
 مهنأك ؛مهتافو دعبو مهتايح يف ناويغلا سان ءاضعأ عم مهلماعت
 !اًثاومأو ءايحأ اوعباتُيو اوبقارُيل اوقلخت

 ناويغلا سان يناغأ يف غيزامألا ىدص :ديسلا رمع - د

 1944 ماع يف رمع نب دمحم نب هللا دبع نب ديسلا رمع دلو

 يغيزامأ بأ نم ؛يدمحملا يحلا يف فيرشلا يالوم برد يف

 ««شرقلا كمس» :ناربج دمحم نانفلا اهبتك يتلا تاويرانيسلا مهأ (141)

 .«ةليمجلا دازرهش مايأدو ؛«دعبو جيلخلا برح»و ؛؛نطو ىلع نوحبصتو
 .2008 /9 /29 «حابصلا (142)
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 يمأ) مأو يسرفلا يمتيكلا دب لاوتالاو ىلا سرع واذ

 هسفن نع يكحي .هتامهمهو هتاعاقيإو هناحلأ اهنم بّرشت ثت (ةيواضلا

 ةقزأ يف هنارقأ عم اًلوجتم هتقو لج يضمي ءاًبغاشم اًلفط ناك هنأ

 ا لا

 يفاح ةسردملا ىلإ يشمي .ءايميكلا ةدام يف الإ الوسك اًذيملت ناكو

 ةلابز» ىمست ةلبزم يف هماعط نع ثحبيو .بايثلا خستم نيمدقلا

 اليوط اًنقو اهيف خلسي ذإ ؛ءاضيبلا رادلاب «ةنويدم» يح يف «؟ناكيرملا

 بتكلا ضعبو الوكوشو حافت نم سانلا نع لضف اًّمع شتفيو بقني
 نب» يح يف ةخستم (ةكرب» يف ةحابسلا ةياوه سرامي ناك ,"اًضيأ

 يف مث ٠ .قيدانصلا ففصي «نوميللا لمعم يف اًريغص لغتشا .1كيسم

 وأ سايكألا وأ ديدحلا هيفتك ىلع لمحي ءالاّمح ءاضيبلا رادلا ءانيم

 هّتركاذ ىنغأو ."'**هرغص يف ةرتفل ةقرسلا فرتحا .ةفلتخم داوم

 يح يف يدمحملا يحلا (ةقْلح) ىلع ريغص وهو هُددرت ةينفلا

 ىلإ عمتسي وهو اًليوط اًنقو يضمي ناك . ءاضيبلا رادلاب «ةبيطش»

 يناغأب اًعلوم ناك امك .نييبعشلا نييقيسوملاو نيلّئمملاو نييتاوكحلا

 .ميلحلا دبعو باهولا دبع دمحمو موثلك مأو دارم ىليل

 عم «ليثمتلا فرتحاو ءاضيبلا رادلا يف يدلبلا حرسملا جلو

 يف كراش .لالعو امطاب يبرعلاو عيمجوب «ناويغلا سان ءاضعأ

 مالفألا اذكو «ةينويزفلتلا تالسلسملاو تايحرسملا نم ديدعلا

 ةئيبلا ىلع ظافحلاب ةقالع تاذ ةيراهشإ تالصو زجنأو .ةيئامنيسلا

 .ةيناسحإلاو ةيريخلا تايلمعلاو

 .2005 /7 /6 ,ةمألا ةلاسر ءديسلا رمع (143)

 .2005 /9 /21 «(برغملا) راهنلا ديسلا رمع (144)
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 ناويغلا سان ةعومجم امطاب يبرعلاو عيمجوب ةقفر سسأ

 سان ربتعي .مويلا اهسيئثر وهو «يقيدصلا بيطلا حرسم ةرداغم دنع
 ال اهنود نم وهو «ريثكلا هيف ملعت ثيح ؛هيف ىبرت يذلا هتيب ناويغلا
 .اهتاذب ةمئاق ةسردم هرظن يف يه ناويغلا سانف ؛''*”اًئيش يواسي

 نيدم وهو .اًمامت هتايح بلق ؛هريبعتب ؛ناويغلا سان ىلإ هلوخدو
 يف جمدني مل ول ذإ ؛اًيفاقثو اًيونعمو اّيدام ءاهلك هتايحب ةعومجملل
 ةفص ضفري .مارجإلا ملاع ىلإ قلزناو فرحنال ناويغلا ةسردم
 «ناويغلا سان ةعومجم يف هئالمز عم .هسفن ربتعيو .ينفلا مجنلا

 ضفري امك .يكيسالكلا موهفملاب نيّئغم اوسيلو «نونغي نيلثمم
 ةيلصألا ةيعادبإلا تاموقملا تلتق يتلا ةيرصعلا بيلك ويديفلا ةينغأ

 ناويغلا سان ةرهش عجرُيو .تاملكو ىقيسومو ءادأ «نانفلا يف

 ةريقفلا تاقبطلا نع مهريبعتو اهدارفأ قدص ىلإ ةعساولا اهتيبعشو
 .ةاسأملاو ةاناعملاو نامرحلا ثيح ءاهطسو اوأشن يتلا

 ةينحلو ةيتوصو ةيعاقيإ تاردق ةيغيزامألا هلوصأ هتبسكأ
 نمض يغيزامألا عاقيإلا لاخدإ يف ساسألا رودلا هل ناكو .ةينغ

 ةنكلب «ةقيشرلا ةيتوصلا هتربنب فرُغو .يناويغلا ءانغلا تانّوكم

 ةليوط تاحيصو ليواوم زاجنإ ىلع ةريبك ةردقبو «ةيفخ ةيغيزامأ
 ةيغيزامألا نيب يمينوفلا يتوصلا دراوتلا راطإ يف «ةرثؤمو ةدتممو

 بردتي ناك ."'**ةيبرغملا ةيبرعلا ةجرادلا طاسب ىلع ةيبرعلاو

 .2004 /9 /19 .يكارتشالا داحتالا ,ديسلا رمع (145)

 «ةيبرعلاو ةيغيزامألا نيب دراوت لاجم .ةيبرغملا ةجرادلا ءقيفش دمحم (146)

 .ةديدجلا فراعملا ةعبطم «ةيبرغملا ةكلمملا ةيميداكأ تاعوبطم :طابرلا) مجاعم ةلسلس

 .18 ص ( 9
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 .برغملا بونج اهلابجو ةيغيزامألا اهاب تيأ يرارب يف اهيلع
 يف ريثأتلل ةريبك تاقاط ناويغلا سان يناغأ تطعأ تاحيصلا هذه

 ««كاقلم مويا ةينغأ يف هدجن املثم هعم لصاوتلاو عونتم روهمج

 ليمجلا نمزلا ءاكبو ملألاو نزحلا تالالدب ةزنتكم ةينغأ يهو

 لاقتعالا تخّرأ يتلا '*”6«ينومه ام» ةينغأ يف وأ .دوقفملاو
 ةينغأ ىف ةيادبلا لاوم يف وأ «برغملا يف نييسايسلا لايتغالاو

 ىلع ءاكبيلاو «سدقملا تيب ءاثر يف يهو 970*20(ىنودوخ ريغال

 ءاكبلا نم ةلاح يف «ديسلا رمع ددري اهيفو « اًردغ نيينيطسلفلا لتق

 :لوقت سدقلا نع عطاقم حايصلاو

 ةمولظم يتياخ كيذهو يتّيخو يتياخ كيده

 (ةمولظم يتخأ يهو يتوخإ كئلوأو يتخأ كلت) :يأ

 ةمودهم يتميخ كيذهو ةروجهم يماسر كيده

 (ةمودهم يتميخ كلتو ةروجهم يموسر كلت) :يأ

 لاحم الو لوزت ةدشلا لاحلا لهأ يله اي هلل

 (؟ال مأ ةدشلا هذه لوزتس له لاحلا لهأ اي هلل) :يأ

 يداعبت قح نم شابو يدالبو يضرأ كيده

 (يداعبإ متي قح يأبف يدالبو يضرأ كلت) :يأ

 .37 ص «ناويغلا مالك (147)

 .48 ص «ناويغلا مالك (148)
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 يهو ««'*؟!قفشاو نح# ةينغأ يف هتوصب ديسلا رمع قلأت امك 20490
 نوحلملا نف نم ةاقتسم «ةيعامتجا ةيفلخب «ةيهلإلا ةاجانملا ىف ةينغأ
 قطنلا لالظ هَّقحت توصو عاقيإب ةادؤم اهنكل ««يبرعلا يسلدنألا»
 ةيغيزامألاو ةيبرعلا نيب لصحي يذلا دراوتلا رامثتسا عم «يغيزامألا

 اذكو .ةيمينوفلا ةيتوصلا ةيحانلا نم ةيبرغملا ةجرادلا ديعص ىلع
 ادنلوه يف ةرم لوأ ةعومجملا اهتتغ يتلا "”«انأ يدانأ» ةينغأ يف

 ثيدحو «سسؤملا ءاثر يف يهو «عيمجوب ةافو دعب 1974 ماع يف

 ةينغأ لاوم يف هتوص قّبفت امك .ةيعامتجالا تاتوافتلا دقنو «ةبرغلا
 دقتنت .يرذجلا رييغتلا ىلإ وعدت ةيموق ةينغأ يهو 201510 0ةحجنغات»

 دحأ يف لوقيف ءائيدو اًراطقأو ةغل برعلا تّكشتو ةيبرعلا ةئزجتلا
 :اهعطاقم

 ةيام الو ةدحوم ةغل ال نانطألاب انيف بيعلا

 (ءام الو ةدحوم ةغل ال) :يأ

 .50 ص «ناويغلا مالك (149)

 .56-57 ص «ناويغلا مالك (150)

 يمهو .امطاب يبرعلا اهتاملك بتك ؛ةجنغات ةينغأ . 58 ص «ناويغلا مالك (151)
 ««ةجنغات» ذإ ؛ناويغلا سان ةينغأ يف ةركاذلل عماجلاو يعامجلا لايخلا روضح تبثت
 ةقطانلا مأ ةيبرعلاب ةقطانلا تناكأ ةيبرغملا يداويلا لك يف رهظي ديلقتو :ةيبعش ةداع
 هل اًديلقت ؛ةيرطملا تاطقاستلل اًبلط سرامت يهو «ةقيتعلا ندملا ةقزأ يفو ؛ةيغيزامألاب
 ؛ةريسملا ةمدقم يف مهعضوو «خويشلاو لافطألا عم لكألاك ةصاخلا هسوقطو همزاول

 هيف يخيرات ثوروم «ناويغلا سان هترمثتسسا «ةبراغملا لكل يبعش يفاقث ثوروم يهف
 عَكُر خويسشو عش بابش الول» : :لوقي يوبن ثيدح عم لعافت هيفو هللا ىلإ عرضت

 «هدتسم يف ىلعي يبأ هجرخأ .ءاّيص باذعلا مكيلع بصل ّءُر مئاهبو عَضُر لافطأو

 :ناونعب ناويغلا سان نع يقيثوت مليف زجنأ امك . 1 رألا هيجعم يل يناريظلاو
 اهئانبأ نم روهمج طسو ةيدابلاب طابترالاب يحوت اًبايث نوسيلي مهو هيف اورهظ ,«ةجنغات»

 .يبعشلا سفطلا اذهب الافتحا
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 نايدألا ةرثكو دحاو مدانب ف يتريح اي

 (ةريثك نايدألاو دحاو ناسنإلا نأ يتريح) :يأ

 ناسنإ كاذو ... ناسنإ كاذ كاي

 (؟اًناسنإ رخآلاو اًناسنإ كلذ سيلأ) :يأ

 ايارم كاذل كاذه كاي

 (عآ رم رخآللل كلذ سيلأ) :يأ

 ؛"52(انأ كاجرن» ةينغأ لاوم يف ديسلا رمع توص زرب امك

 نع ثدحتتو «ملاعلا ىضوفو يعامتجالا عارصلا حضفت ةينغأ يهو

 وأ «ءارقفلا سانلاب كتفت ىتلا ةيعامتجالا ضارمألاو ةيبرعلا ةدحولا

 لباقم يف ءارقفلا ةايح تفصو ىتلا 57'2”«ةمومهم» ةينغأ لاوم ىف

 لوقي هيفو «ةيعامتجالا تاضقانتلا نم نيديفتسملاو نيفرتملا ةايح

 :رمع

 ةمومهم ىبيخ اي ةمومهم

 ةموسهم اننذلا داهتةمومقت

 ةموُللا دابع مدانب ىَلو

 .0 ص «ناويغلا مالك (152)

 267 ص ءهسفن ردصملا 0
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 ةمومهم لافط ب تاسبحل ورمع

 ةموغلم لياسرب لاجرلا وتام

 لئاسرب لاجرلا تامو ءلافطألاب نوجسلا تألتما) :يأ
 (ةموغلم

 دراو 155«ةمالسلا»و ('؟*0ةرمجلا» تاينغأ ليواوم يف قلأتو

 (**!0لامج اينو 05؟!:.لاعلا دالو انحا»و (0!157مدنالو (15570كلاب

 131 يعش يّلع»و (16200ةطمَّصسلا»و '1؟!'«ةضافتنالا»و (169(ةمألاهو

 (169ةزيعملاو (145!( يجعل وفوشاو (164(لاح مودي امو

 ةسورغم تحبصأ ليواوم ؛0690[حورلا نينح 0و 01670( ينوحماساو

 ةعونتم ايفارغج ىلع ةدتممو ةبراغملل ةيعامجلا ة ةركاذلا يف

 .81 ص «ناويغلا مالك (154)

 .86 ص .هسفن ردصملا (155)

 .88 ص ء.هسفن ردصملا (156)

 .93 ص ؛.هسفن ردصملا (157)

 .97 ص ءهسفن ردصملا (158)

 .98 ص ءهسفن ردصملا (159)

 .100 ص .هسفن ردصملا (160)

 .105 ص .هسفن ردصملا (161)

 .109 ص ءهسفن ردصملا (162)

 .118 ص ءهسفن ردصملا (163)

 .128 ص ءهسفن ردصملا (164)

 .137 ص .هسفن ردصملا (165)

 .145 ص .هسفن ردصملا (166)

 .147 ص «ءهسفن ردصملا (167)

 .151 ص ءهسفن ردصملا (168)
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 ةيبعشلا ٍىقيسوملاب يبرعلا برطلاب يغيزامألا عاقيإلا اهيف محتلي

 اهب يقلُت ليواوم ؛ةيناسنإلاو ةيسايسلاو ةيعامتجالا نيماضملاو

 تداك ةدقعم ةيحارج ةيلمعل اهضّرع ام «ةوسقو فنعب ٌةيبهذ ٌةرجنح

 ئىيضتسيل قرتحت 3 يتلا ةعمشلا نانفلا هنإ .كالهلا ىلإ اهبحاصب يدوت

 نونغي مهو اهدارفأ ناكو ناويغلا سان تناك كلذك .نورخآلا

 بيطلا لاق امك اهيف هسفن بعشلا ىأر ىقيسوم «حورلا ىقيسوم
 .«لاحلا» مليف يف يقيدصلا

 يقيرفألا عاقيإلا ىدصو ةيفوصلا ةبذج :وكاب نمحرلا دبع - ه
 ناويغلا سان يناغأ يف

 ايف فورعملا ناويغلا سان وضع «ءشوريق نمحرلا دبع دلو
 ىلاوح) يسلطألا طيحملا لحاس ىلع ةريوصلا ةنيدم يف ؛ةوكابا ب

 بردا ىّمسي يح يف 1948 ماع يف (ريداغأ لامش ملك 0

 تنب ةئماي اهمسا هتدلاو .ةوانك ةقرف هيف زكرمتت تناك «ةريداكأ لهأ

 نم ناك يذلا يدابكلا دمحم نب رداقلا دبع هدلاوو يلع يالوم

 هتيب يف نوحلملا تالفح ميقي ناك «يبرعلا نوحلملا نف ةظفح

 ميظنتب اًفورعم ناكو ,نوللا اذهب نيمتهملاو نينانفلا اهيلإ وعديو
 فرع ءاّرجات هذج ناكو .ةنيدملا ىف ؛«رويطلا ديرغت» تاقباسم

 .ايقي رفأ نم لامعلا /ديبعلا مادقتساب

 اياوزلا اهيف رشتنت ؛زايتماب سوقطلا ةنيدم اهنأب ةريوصلا زاتمت

 ةيواقردلا ةيوازلاو ةيشودمحلا ةيوازلا لثم «ريبك لكشب ةيفوصلا

 ةوالتو ركذلا تاسلج رضحي نمحرلا دبع ناكو .ةيلوزجلا ةيوازلاو
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 يف ©"”اًمدقم ناكو .نسح جاحلا هلاخ هقفر اهبارحم يف نآرقلا

 رثكأ ليمي ناك كلذل ءبيرغ لكشب اهتابذج هذخأت تناكو .ةيوازلا

 نوزجني داورلاو نيديرملاو نيلصملا نأل ةيواقردلا ةيوازلا ىلإ
 اًنوص اهئادأ ةدح عفترت ةنوزوم تاعاقيإ لالخ نم اهيف مهراكذأ

 تايدتنملا بناج ىلإو .«لاحلا» وأ «ةبذجلا» ةجرد ىلإ ءاّصقرو

 ,هيواكلا نايحسوملا ءاضف داتري لفطلا نمحرلا دبع ناك ةيفوصلا

 ىقيسوملا ربتعت د يتلا «ةريوصلاب "لالب انديس» ةيواز يف اًصوصخ

 ؛راغصلاو رابكلل ةددجتم ةقاطو اًئوق اهيف ةيقيرفألا - ةيوانكلا

 وأ ؛«ريتنسلا» ىلع فزعلاو «ةوقب قدت يهو لوبطلا عمست ثيح

 لفطلا نمحرلا دبع لظيو .«بقارقلا» لالخ نم وأ .«جوهجهلا»
 طلتختو هاشغت تأدب يتلا ىقيسوملا هذه تامغن ىلإ اًدودشم

 بطاخت امك .فصوي ال اًيلخاد احرف هل عنصت اهنأل هباصعأب
 هتاذ أتفت ال ةبوجأ ىلع اهيف رثعي ناك امك «هلخاود يف ةنيفد ءايشأ

 عيمجوب رارغ ىلع نمحرلا دبع ناكو .'””رارمتساب اهحرطت
 ملعت نع ثحبي ؛ةوانك قرف رخآلا وه قحالي ؛«ةواده» عبتي يذلا

 اهنيح زواجتي نكي مل هرمعو ؛«ريتتسلا» ةلآ اصوصخ ؛«مهتاعاقيإ
 نيحلاصلا ءايلوألا ةحرضأ ىلإ ددرتلا ريثك ناكو .اًماع رشع ةعبرأ

 نيساي يديسو ليلجلا دبع يديس لائمأ «ةريوصلا يف نينوفدملا
 .لودكم يديسو

 .برغملا يف اياوزلل يميظنتلا ءانبلا ةيبتارت يف ةجرد :مدقملا (169)

 «يكارتسشالا داحتالا ةديرج هنع اهتور يتلا ةينفلا هتريس يف اذه ركذ (170)

7 
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 هلمانأ تأدبو ءهل دودح ال يذلا ةوانك ملاع جلي لفطلا أدب

 ملعملا هتذتاسأ دحأ أدب امك ««ريتتسلا» ةبوبحملا هتلآ بعادت

 «ةباذجلا» مامأ همدقي حبصأف ؛هزيمتو هتوص ةوق فشتكي «دادح

 .بلصيو دتشي يوانكلا نمحرلا دبع دوع أدبو .ءانغلاو فزعلل

 (ريتتسلا» ىلع هفزعب نيرضاحلا هابتنا ريثي ةلفح رضح املك ناكو

 لك فزعي حبصأ لب !ةنحسلا ضيبأ وهو ءلكشلا اذهب يوانكلا
 ««؛شنحلا» لثم اهبعصأ ىتح «ةيوانكلا تاماقملا يأ ««كولملا»

 نوللا»و ««يوابرغلا نوللا» فرعي ناك امك .«7”نابعثلا ماقم يأ
 رابك ةلبق ءاذه ىلإ ةفاضإ ؛:ةريوصلا ةئيدم تناكو .«ينادوسلا

 اهنودصقي اوناك نيذلا نيلثمملاو نيتاحنلاو نيماسرلاو نييقيسوملا

 ىلإ اوفرعتو ءاكريمأو ايوروأ تحاتجا يتلا نييّبيهْلا ةرهاظ راطإ يف
 «ةيوانكلا ىقيسوملا ىلإ مهفّرعف «؟ريتتسلا» فزاع «نمحرلا دبع

 :ىّمستو اهييحي يتلا ةيحورلا ةيقيس ةيقيسوملا تالفحلا اورضحو

 يفو .لالب انديس ةيواز يف اًظوصع .«يلايللا» يأ ,؟تالليللا»

 ةقرفلا ةريوصلا يف هتراز يملاعلاو عونتملا يقيسوملا قايسلا اذه
 اهاقيسوم ذخأت تناك يتلا 1(!2272.:نمو طففت«) ةيملاعلا ةيحرسملا

 فلكم فزاعك نمحرلا دبع مهعم لغتشاو .حورلا ءاوجأ نم
 مهكراشو ءارتلكنإ ىلإ مهقفارو «نيماع ةدمل يقيسوملا جيومتلاب

 يف فزعيو «ةبوعص ةيوانكلا تاماقملا دشأ ««ريتنسلا» ب يقيسوم ماقم 071

 أطخلا لوبقم ريغو ءىوصق اًدودح نيباذجلا يعو ال ةجرد لصت امدنع يأ «لاحلا ةرمغ

 .يسفن وأ يلقع وأ يبصع ىذأب باذجلا باصي نأ ةفاخم حايزنالا وأ هيف

 تاريظنتب ةرثأتم ءائيليم تيدوجو كيب نايلوج دي ىلع 1947 ماع يف تسسأ (172)

 يعامجلا لاجترالا دمتعت ؛تخيرب يملاعلا يحرسسملا بتاكلاو وترآ يحرسملا بتاكلا

 .ةداملا نم حورلاو مسجلا ريرحت فدهب «ءانغلاو ليثمتلا نيب جزملاو ءيدسجلا ريبعتلاو
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 .1967 ماع يف ةريوصلا ىلإ داع مث ابوروأ يف ةينف تالوج يف

 زاجلا فزعت ةيملاع ةيقيسوم قرف ىلإ اًضيأ فّرعت ةريوصلا يف
 ةوانك» وه هرظن يف هنأل زاجلاب اًعلوم ناكو .يكيرلاو بوبلاو

 راقيسوملا ءاجو .ناسنإلا قامعأ بطاخي نف وهو ؛0”*7'4اكيرمأ
 زاجنإو هتيؤرل ةريوصلا ىلإ (1. !!«د9:*) سكيردناه يميج يكريمألا

 نيب جزملا اهيف يرجي ةرم لوأ يهو ؛هعم ةكرتشم ةيقيسوم لامعأ
 ؛(سكيردناه يميج ةراثيقو نمحرلا دبع ريتنس) ةراثيقلاو 'ريتنسلا»
 تاصقر نمحرلا دبع ةريتتس» تامغن ىلع صقري ريخألا اذه ناكو

 رخآ نمحرلا دبع ناكو .مهتاناعمو رمحلا دونهلا خيرات يعدتست

 .سكيردناه عم فزع يوانك ملعم

 ءاهناضحأ يف نمحرلا دبع أشن يتلا ةيوانكلا ىقيسوملا سكعت

 تعنص ةلآ لالخ نم حورلا ةاناعم .سكيردناه يميج رظن يف

 بقل نمحرلا دبع ىلع سكيردناه قلطأ كلذل .ةعيبطلا بل نم
 تاغللا نع رظنلا ضغب .دودح الب ىقيسوم اهنإ .«حابشألا بيبط»

 «هنايكو عمتسملا نادجو بطاخت ةيحور ىقيسوم ؛تاداعلاو

 وهو .هدسج نع ةيلك لصفني ؛««روهمجلا» وأ .؛باذجلا» لعجتو

 داحتالا «ءطقف ركذتي ...وكاب نامحرلا ديع# «يبيبح نسحو ضاير يبرعلا (230

 يقيسوملا عونتلل ءاضق ةريوصلا ةليدم تلظو .5 ص «؛1 /7 /21 «يكارتشالا

 يناسنإلا ءاضفلا اذه رامئتسا لواحت ةذفان تاهج تادب نإو ؛يملاعلا يفاقثلا حقالتلاو

 نم ةئيرب ةفاقثك :ةيدوهيلا ةفاقثلا ةروص عيملت لواحت ةيوفاقث تاعزن لجأ نم ينغلا

 ريرقتلا ءفعاس هللا دبع :رظنا .اهيناغأ يف ناويغلا سان اهتمواق يتلا ةينويهصلا ةنعل

 :برغملا) 7 ددعلا .برغملاب يفاقثلا دهشملا :م2002- م1 «برغملل يجويتارتسالا

 .304 - 303 ص .([2002] ةيعامتجالا مولعلا يف ثاحبألاو تاساردلا زكرم
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 .ناويغلا سان ةعومجم تالفح يف رارمتساب هظحلن ام

 وهو «وكاب نمحرلا دبع نادجو يقيسوملا نوللا اذه قرغتسا

 يف هدجت اذل ؛اهرارسأ نع ثحبلاو هسفن بارطإ نع اًلوأ ثحبي

 نع فقوتي ال هسأرو ءاًقرع بتصتي بتمتي ناويغلا ساسن تالثح عيدج
 هنإ ؛صقرلاو ءانغلاو فزعلا ةدم لاوط ناتقلغم هانيعو «ةبذجلا

 ال وهو ءهنونكسي نيذلا (ةكئالملا) كولملاب ءىري امك ءلصاوتي

 ييخيل ةلآلا لمح املك هباتنت يتلا تالاحلا كلتل ريسفت يأ دجي

 ةبرجت دعبو .2'”*ناويغلا سان ةعومجم عم ةرهس يف يّئخي وأ ةليل
 دبع جليس «ةريوصلا ةئيدم يف ةيملاعو ةيلحم ةيوانك ةيقيسوم
 ناس رعبا راكفالاب ع عّبشت نأ دعب ؛«تاعومجملا ربع ءانغلا نمحرلا
 هر نياك هناا اهلي ناك فلا حلل علا

 (نأالام ةرتايت غنيفيل» ةقرف اهتدنسج امك ةيرضنعلاو فنعلاو ةداملا

 .سكيردناه يكريمألا راقيسوملا وأ «1م4ة::)

 «ناويغلا سان ةعومجم سسوؤم «عيمجوب نأ تاياورلا ركذت

 ليج ةعومجم عم يىّنْغي ةرم لوأ هآر ذنم نمحرلا دبعب ثبشت

 ناويغلا سان ةعومجمب نمحرلا دبع قحتلا ءلعفلابو .ةلاليج
 اهيف جزتما ةينف ةبرجتو اًيقيسوم اًئرإ هعم الماح ؛ ءاهلكشت ةيادب يف

 حرسملا) يملاعلابو (ةوانك) يقيرفألاب (ةيفوصلا اياوزلا) يلحملا

 .(زاجلا ىقيسومو يئانغلا

 اهصن ىلإ فيضأ «ناويغلا سان ىلإ نمحرلا دبع لوخدب اذكه

 داحتالا «ءطقف ركذتي ...وكاب نامحرلا ديع» «يبيبح نسحو ضاير يبرعلا 20174)

 .ه. 3 .يكارتشالا
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 ةقرافألا دوسلا ىقيسوم ىهو .يوانكلا دعُبلا وه ديدج دعب يئانغلا
 سانلا نورطؤي نيذلا داهزلاو نيفوصتملا نم عساو عاطقو اياوزلاو

 ةمهاسم لوأ اهرابتعاب ؛ينودوخ ريغ» ةينغأ تءاجف .مهنوبريو
 نم اهتاملك ىقتسا يتلا ةينغألا يهو «ناويغلا سان عم نمحرلا دبعل
 تبلط ام لك هللا الإ هلإ ال» :قاوسألا يف ددري ؛«يوانك لجر»

 اهيفو .(هدجأ هللا نم هتبلط ام لك هللا الإ هلإ ال يأ) ؛وبيصنو يبر
 ناولألا يف اججمدنمو اًعماج اًيتاويغ اًنول يوانكلا نوللا سابلإ مت

 نمو .عماجلا صنلا اذه اهيوحي يتلا ىرخألا ةيعاقيإلاو ةيقيسوملا
 جازتمالا تايمانيد صنلا اذه بستكا يقيسوملا جازتمالا اذه لالخ

 تّبصو .ةجمدنملا ةيعامجلا ةيوهلا غوص يف يعامتجالاو يفاقثلا
 ؛نيطسلف ةيضق مهت ةليقث نيماضم ديدجلا يناويغلا نوللا اذه يف

 عاقيإو عونتم يقيسوم عيزوتب ةزيمم «ينودوخ ريغ» ةينغأ تءاجف
 امو «ملألاو ءاكبلاو تاحيصلاب تألتماو «ةيوق تاوصأو لخادتم
 سان تلمعتسا يتلا روهمجلا نكاوس كيرحت ىلع ةرداق تلاز

 يه ةمألل ةيريصم ةيضقب اهطبرو اهتبطاخمل ةوانك اهيف ناويغلا
 :20790ينيطسلفلا ملكتي اهيفو .سدقلاو نيطسلف

 تمصلل ةيحض انأ شالع ينبواج اباب هللا

 (تمصلا ةيحض انأ اذامل ينبجأ يبر اي) :يأ

 سدقهملا جحواباب يجي نيئم ريس |باب

 .48-49 ص «ناويغلا مالك (175)
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 نيعاقيإلا يناويغلا عاقيإلا ىلإ نمحرلا دبع فاضأ امك
 ةيلحم ةيفوص قئارطو قرف اعاقيإ امهو ءيواسيعلاو يشودمحلا
 يتلا «مهلا داز» ةينغأ يف هسملن ام اذهو ءبرغملا قطانم ضعب يف

 نم ناكأ «هتاذ تقولا يف ةبعصو ةيرث ةينغأ اهنأ نمحرلا دبع يكحي
 ةعومجملا نم تذخأ «فزعلاو ءادألا ثيح نم مأ عاقيإلا ثيح
 ««ةيقيسوملا تازيرطتلا» ب ةءولمم اهنأ اًصوصخ ءاّيئانثتسا اًدوهجم

 نإو «ةعومجملا اهديرت امك جرخت مل .كلذ عمو .«قاوزتلا» يأ

 ءاثرب ةءولمم ةينغأ يهف ؛اًدج ريبك لكشب روهمجلا اهعم بواجت
 نع يكحت امك «ةرطيسملا ةيسايسلا ةقبطلا دقنو يعامتجالا عقاولا
 قيوست ضفرتو «مكاحلا دقتنتو «ءايربألا ءانجسلاو لافطألا ةاناعم

 :2"”ولاق ذإ ؛ربصلا ايجولويديأ

 يتايح مهلا دازو يتايح يغالت مايل

 (يتايح يف مهلا داز) :يأ

 يمالك شوقنم رجحل ف اياكب ةزيرغلا راطمل

 (يمالك شوقنم رجحلا يفو «ةريزغ راطمأ لثم يئاكب) :يأ

 ساناي يناويغ بورد ف هيات

 (ناويغلا بورد يف عئاض) :يأ

 ديدحلا لقث مهيلع ايارع نايبص يكالت

 (ديدحلاك لقث مهيلع ةارع اًنايبص دجت) :يأ

 .72-73 ص «ناويغلا مالك (176)
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 سان اي يوادي ام ربصلاو ةباص الب ةحالفلا يكالت

 (سانلا اهيأ يوادي ال ربصلاو عرز الب ةحالفلا دجت) :يأ

 ةواسقل ب همواق ردغلا رفك رذع الب نوجسملا ريغ ىمدن

 (ةواسقب هومواق ردغلا رافك ببس الب نوجسملل تمدن) :يأ

 ةدّقعم ةينغأ يهف ؛(77)(ةمدصلا» ةينغأ يف هدجن هسفن رمألاو

 اهنأ اًصوصخ ءاهيف ةجمدنملاو ةلخادتملا تاعاقيإلا ثيح نم
 امهوعدتو «نيهئاتلا ريقفلاو نيكسملا ىلإ ةيضيرحت ةلاسر لمحت

 نيدسفملا ةبساحمو «نيملاظلا ةهجاومو امهتاوذب ساسحإلا ىلإ
 ؛هل اًمدخ هبعش ذختي يذلا مكاحلا تدقتنا امك .ماعلا لاملا يبهانو

 :عطاقملا ضعب لوقت

 باذعل ىكلي انم نئاخلا باسحل ويفصن اواي ىلاعت

 (باذعلا ىقلي نئاخلاو باسحلا يفصن ىلاعت)

 باي ةواخلا سولف نم رادو بابس ناك يللا وبساحن

 (هلام سأر سانلا لاومأ نم لعجو ببسلا ناك نم بساحن)

 مادخ هيل لكلاو 2 لياص دابعل لعاذه

 .84-85 ص «ناويغلا مالك (177)
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 مدان ام ةضبق ضباق ايندلا نيز ف اذه

 (مدان ريغ ايندلاب ثبشتم اذه)

 مداق هيلع فوخلاو دّيعم ام هتايح ف اذه

 (هيلإ مداق فوخلاو ديعلا فرعي ال اذه)

 ؟مدانب امتنا شاو دّيقم لالغل ب اذه

 (؟رشب متنأ له لالغألاب ديقم اذه )

 ام اًريثكو .صنلاو عاقيإلا ثيح نم اًعونتم حبصأ ثيح ؛ىنغ

 ضعب لالخ نم «نمحرلا دبع رظن يف «يناويغلا صنلا قلختي

 اهنولوي ال دق تاراشإ لالخ نم وأ «ةرباعلا تاماقملاو ليصافتلا

 هتطاسب يف صنلا اذه قنور نوكيو .ةيمويلا مهتايح يف مامتها ىندأ

 هشيعي يذلا طابحإلا نعو رمذتلاو قلقلا ةلاح نع قدصب هريبعتو

 ؛اهلاوم ديدرتب نمحرلا دبع فلك يتلا «ةناطبلا» ةينغأ لثم «سانلا
 :2”**هعطاقم ضعب يف لوقي

 رجحلا بولك اي دوبعملا كنصلا ديبع

 ردغلا ب ةنايلم ةشياط بولك

 (ردغلاب ةءولمم ةفئاخخ بولق) :يأ

 79 ص «ناويغلا مالك (178)



 يواست لاحش اهتفرع ةرشعو ةرشع تبسح

 (يواست مك اهتفرع ةرشعو ةرشع تددعأ) ؛ىأ

 اذه نيرشعلا نرقلا

 (نيرشعلا نرقلا وه اذه) :يأ

 ةناطبلا ف ةنابذلا ةشيع نيشياع

 (ةحيبذلا دلج يف ةبابذلا لثم شيعن) :يأ

 ةنامرلاو حافتلا نيب ميظع قرفلا هار

 (نامرلاو حافتلا نيب ميظع قرف) :يأ

 ؟انأو «تنأو «تنأو تنأ نيب قرف نم شاو

 (انأو تنأو تنأو تنأ كنيب قرفلا ام نكلو) :يأ

 دنع قاطنتسالا ىلإ وكاب نمحرلا دبع ةينغألا هذه تّرج

 يدتري وهو ةعومجملا عم ةينغألا هذه ىّنغ هنأ اًصوصخ .ةطرشلا

 تنأ :ب دصقت نم» ةطرشلا ةلئثسأ تناكف «ءاقرز ةيلاّمع ةلذب

 ىلع بج ام اذهو .«0*17؟ءاقرزلا ةلذبلا رس امو ؟انأو تنأو تنأو

 داحتالا «ءطقف ركذتي ...وكاب نامحرلا ديع) «يبيبح نسحو ضاير يبرعلا 2179)

 : .2001/7 /28 .يكارتشالا
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 سان ةعومجمل يئانغلا صنلا ىلإ يوانكلا دعبلا اَذِإ فاضأ
 بولق تجلو ناويغلا سان ةعومجم نأ امك ءاّديدج اًقلأت ناويغلا

 يتلا ةلآلا هذه ««ريتتسلا» ةلآ ربع روهمجلا نم رخآ عساو عاطق

 نيدجتسملاو نيلوستملا ضعب وأ دوسلا ةوانك ىلع ةروصقم تناك

 «تاطلسلا هل دعتست اًيئانثتسا اًينمأو اًينطو اًئداح ءوكاب نمحرلا دبع
 ءاكاب يكحي «ةرهس نم مكو .نيبقارملا نم اًريبك اًددع هل دّنِجُتو

 ةعومجم دوعصب اًبلاطم ؛ةطلسلا ةينغأ يبرطم روهمجلا اهيف درط

 :يه برغملا يف ةفورعم ةيريهامج تاحيص ربع «ناويغلا سان
 ةقادص وكاب نمحرلا ديع فخي ملو .990"2!ناويغلا او «ناويغلا اود

 ليسرام يبرعلا نانفلل ةيقيسوملاو ةيئانغلا ةقرفلا عم ةعومجملا
 5 و

 ايلوج ةنانفلا اذكو ءاهتاعاقيإبو ةعومجملاب بجعأ يذلا ةفيلخ

 .يبرعلا ملاعلا يفو ابوروأ يف تارهس مهتعمج ذإ ؛سرطب

 وأ هناحلأ وأ هاقيسوم لالخ نم ناويغلا عم نمحرلا دبع عدبأ

 يدانأ»و 100*1ينودوحخ ريغال :يناغأ يف اًصوصخ .هليواومو هتاحيص

 155! (ةناطبلا»و ”لللنلا ولا داز»و لاق انأ كاجرن»و "كيلا

 داحتالا «ءطقف ركذتي ...وكاب نامحرلا دبع» «يبيبح نسحو ضاير يبرعلا 2180)

 .2001/7 /30 :يكارتشالا

 .48 ص «ناويغلا مالك (181)

 .56 ص «هسفن ردصملا (182)

 .60 ص «هسفن ردصملا (183)

 .72 ص «هسفن ردصملا (184)

 .79 ص «ءهسفن ردصملا (185)
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 عادبإ ,01*:؟كيل ىرج شآ»و ©*””0ةمدصلا»و .2'**«ىنعملا»و
 ةيقيسوملا هتكنحو يوقلا هتوصب ةرجفتم ةقاطو اًديدج امد ناك

 قيشر صقر لالخ نم روهمجلا اهظفحي يتلا ةيدسجلا هتكرحو
 هب دَّسِجُي صقر «عانطصا الو هيف لاذتبا ال هبوسحمو فيفخ
 ركذلا تاقلحو ةيوانكلا ةليلل دادتما ىلإ اهلّوح يتلا ةيناويغلا ةظحللا

 .فثكمو عيفر يئايميك جضنب نييفوصلا صقرلاو

 صقرلا ناويغلا سان تلقن «نمحرلا دبع ةبرجت لالخ نم
 لوادتلا لقح ىلإ فختمو لوجخ يرئاعش راطإ نم يفوصلا
 ةيقيرفألا لوصألا تاذ «ريتنسلا» ةلآ عازتنا عم .عساولا يريهامجلا
 ىلع نيلوستم نم ءاهروذجو ايقيرفأ مالآ يف ةقرغملا تاعاقيإلاو

 ةفاقثلا يف ثحابلا ريبعتب «ةينومراهلا اهتميق نيمثتو ءقيرطلا ةعراق
 تيا تابعو هاذا اهراتعإب ليحل :يرارخي رجح ركلا

 ىلإ ةيناويغلا ةينغألل ةيقيسوملا ةسدنهلا ىف يف عدبم لعافك لب

 ماطمطو «لالع وجناب اقرت :ىرخألا ةيبعشلا تالآلا بناج

 ا ريتنسلاا نمحرلا ديع لّوح .عيمجوب زاّرهو «رمع ريدنبو «يبرعلا

 يف تسّمت يتلا عباصألا ءابرهكب لمعت ةلآ ىلإ (جوهجهلا)

 عم ةيبيرجت ةيقيسوم تارواحم يف اهجامدإ متو ةيوانك تاعاقيإ
 ةمالع ناكف .يكيرلاو كورلاو زاجلا داّور نم نييملاع نييقيسوم

 وه «ناويغلا سان ةعومجمل يئانغلا صنلا يف ةيفاضإ ةيعاقيإ

 ةعومجم ؛اهلجأ نم توميو ناويغلا سانب ايحي هسفن ربتعي يذلا

 .82 ص «ناويغلا مالك (186)

 .84 ص «هسفن ردصملا (187)

 113 ص ءهسفن ردصملا (188)
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 دحألا حابص يف يفوت نأ ىلإ «هنادجوو هنايك يف ةرضاح تلظ

 رادلا ةنيدم تاحصم دحأ يف 2012 ربوتكأ /لوألا نيرشت 14

 ْ .ءاضيبلا

 يف دلو ؛انس مهربكألاو ةعومجملا طسو رمسألا نانفلا وه

 هدلاو .يدمحملا يحلا يف فيرشلا يالوم برد يف 1939 ماع

 ةقرف سيئرو ءيوارحص لصأ نم «ىلعي ةعمجوب (يديس يأ) يس
 ناك .برغملا بونج تنادورات ةنيدم يحاوضب ةيعاقيإلا «ةراوه»

 عيمجوب عم لالع سرد .(فدلا) ريدنبلا ىلع نيفزاعلا زربأ نم هوبأ

 ةلواطلا نامستقي اناك لب ءيدمحملا يحلا يف ؛داحتالا» ةسردم يف

 مأ ةيرتولا تالآلا ىلع ناكأ «هرغص ذنم فزعلاب اًعلوم ناكو .اهسفن

 .ةلقئتم ةقوج هنوّمسي اوناك اذل ؛ةيدلجلا تالآلا

 يف يدلبلا حرسملا يف تايحرسملا نم ديدعلا يف كراش

 ءاضعأ عم تاينيتسلا ةياهن يف دوعلا ةلآ ىلع اًمزاع ءءاضيبلا رادلا

 نائفلا هنع يكحي .رمعو يبرعلاو عيمجوب :ناويغلا سان ةعومجم

 ةروهشملا ةيحرسملا بحاص ؛«تاملس ىفطصم يبرغملا جرخملاو

 يقيدصلا بيطلا نأ ؛(خبطملا يف تاقامحلا يأ) ةنيشكلا يف لابهل

 نم نيزاوم ةعبرأ لالع ميلعتب هفلك يدلبلا حرسملا ةقرف سيئر
 نقتي لالع نأب ئجوف هنكل ءمهعم جامدنالاو ةكراشملل عاقيإلا

 ةقرفلا ءاضعأ عيمج هيلع ردقي ال ام وهو ءاَعاقيإ نيسمخو ةعبرأ
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 نمحرلا دبع ةعومجملا يف هقيفر هنع يكحيو ."9؟!اهسيئر ىتحالو

 «ىقيسوملا لاجم يف «عزانم البو «ريبك ذاتسأ لالع نإ الئاق وكاب

 صمخأ ىلإ هسأر نم «ةبذجلا يأ لاحلاب اًنوكسم هنوك ىلإ ةفاضإ

 .ةيعادبإلا انتتيفس ريست ال هنود نم يذلا نابرلا وهو .«””هيمدق

 هيلع لاغتشالا ددصب نحن ام ةدحاو ةرم هيلع ضرعن نأ يفكي

 ال اًيقيسوم اًعيزوت ةعّزومو ةنّكلم ةعطقلاب ةيلاوملا ةرملا يف كيتأيل
 وهف ؟ ؛يقيسوملا عادبإلا ىلع ةقالخ ةقاطب هللا هابح لجر هل رطل

 ءاليلق الإ ملكتي ال «راوطألا بيرغ لجر .اًهقيسوم نوكيل قل

 «رخآ نئاك ةبشخلا ىلع لالعو .2'*!ىمت 0

 /لاحلا لالخ نم 4 رجلان كسنلا» نب رتشم ةغل هعم يل

 2 و ا ا و

 انضعب ئجافن ةبشخلا قوف ىلإ دعصن نيح نكل ءضعب ىلع انضعب
 انطيطخت زواجتت تالاحو تالاجتراو ماغنأ ؛ةديدج ءايشأب اًضعب
 هل ءايسوقط اًناكم لالع راوجب ةبشخلا تناك .انتدارإو انبيرادتو

 انروهمج ةيبرت ىلع اًعيمج اهيف انكراش يتلا اياكتلاو اياوزلا ةهكن
 ةيميظنتلا اهتادأو ةعومجملا هِبنم لالع ناكو .2292لاحلا ىلع

 :يكارتسشالا داحتالا ««تاملس ىفطصم نانفلا ةريس نم بناوج» (189)

6/ 8/ 2003. 1 
 داحتالا «ءطقف ركذتي ...وكاب نامحرلا دبع» «يبيبح نسحو ضاير يبرعلا (190)

 .2001/7 /25 ؛يكارتشالا

 داحتالا «ءطقف ركذتي ...وكاب نامحرلا دبع» «يبيبح نسحو ضاير يبرعلا (191)

 .2001/7 /27 ءيكارتشالا

 داحتالا «ءطقف ركذتي ...وكاب نامحرلا دبع» «يبيبح نسحو ضاير يبرعلا (192)

 .2001/8 /1 «يكارتشالا
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 يقيسوملا لكشلا يف لضفلا هيلإ عجري ؛ناحلألاو تاعاقيإلل
 اًريثك ضوخي ال .ةعومجملل يئانغلا صنلا هذخأ يذلا مظتتملا

 عم لصاوتي الو ءءاضعألا ةيقب لثم ؛عامتجالاو ةسايسلا رومأ يف

 حبتي يذلا ديحولا وه تاماقملاو ىقيسوملا عوضوم .مالعإلا
 ةيقيسوملا ةندندلاب سووهم .هيلإ عامتسالاو هعم لصاوتلا ةصرف
 حبصي .ملاعلاب ينعم ريغ هنأب عابطنالا يطعيو .تاعاقيإلا نزوو
 ريدنبلا ىلع برضي هارت ؛اًرجفتم اًيقيسوم اًناكرب ةبشخلا قوف
 لك نم هب طيحي روهمجلاو «ةبيرغ ةقيرطب كرحتي هسأرو (فدلا)
 عاقيإ فزع يهو «ةيئانثئتسا ةيقيسوم ةربخ هبسكأ ام اذه ءبناج

 ىلع ةردق كلتمي هنأ امك .وجنابلا ةيرتولا ةلآلا ىلع ةيدلجلا ةلآلا

 سحت هنم ةراشإبف ؛ةبشخلا ىلع ةعومجملا دارفأ عم هينيعب لصاوتلا

 ةينقت لمعتسي امك .رخآ ماقمو ديدج طسبنم ىلإ عاقيإلا لقنيس هنأب
 لكشك «ةيبرغملا ةيقيسوملا ةجرادلاب «ةريسرستلا» يأ ءادرو دص»
 ملاع جولو ىلإ فزعلا نم لاقتنالل نيرخآلا دارفألا هب ىّيهي يعاقيإ
 هقيفر عم ةفثكمو ةيفوص ةيقيسوم تارواحم جتنأ .توصلاو ءانغلا

 نيتلآ نيب يئايميك جزم لالخ نم ء.نمحرلا دبع ةعومجملا يف
 .اهحتفت يتلا قافآلاو تانوكملاو روذجلا ثيح نم نيتفلتخم

 نحللا بعوتستل هتلآ ىلع ةصاخ تانيسحت لالع لخدأ

 سان ةعومجمل يئانغلا صنلا ءاجف ؛يبرعلاو يبرغملا نازيملاو

 ةعونتملا ةيقيسوملا تامغنلاو ميساقتلاو تانيوكتلاب اًءولمم ناويغلا

 .ةفداهلا ةلاسرلاو ةقداصلا تاملكلاب ةطولخملاو

 ةبراضلا ناويغلا سان ةرجش ناصغأ نم نصغ لالع نإ
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 «ةيقيرفألاو ةيغيزامألاو ةيبرعلا اهلوصأو ةيبرغملا ةفاقثلا يف اهروذجب
 هنأك ؛ةمراصلا ةرظنلاو ةداحلا تامسقلاو مراصلا هجولا بحاص
 ىقيسوملا نازيملا لالتخا ىلع فوخلا هنإ ؛ءىش لالتخا ىشخي

 ملو .ةماركلاو ةداعسلا نازيم ؛ناسنإلا نازيم هقمع يف لمحي يذلا
 تخّرأ ءاًضيأ اًيتغم لب هبسحف ةعومجملا ىف اًفزاع لالع نكي
 ,9«ةينيصلا» :يناغأ ةقيقرلاو ةيلاعلا هتاحيصو مراصلا هتوصل
 ءامطاب يبرعلا عم اًيئانغ اًراوح لالع اهيف لدابتي يتلا 0*”2ةداصحلا»و
 ؛ةيدابلا ىف رسألا ىلإ ةلاسر ىهو «('*«ةعلاطلا سمشلا ةينغأو
 ىتلا (157)(ىمامهلا» ةينغأو ءريكاسملا ةايح نع 21؟©(ةمومهم» ةينغأو

 نيكاسملا لامآو يوبنلا حيدملاو يفطاعلاو يتاذلا نزحلا نيب عمجت

 ىلإ اهلوأ نم لالع اهيف يّتغي يتلا ةديحولا ةينغألا يهو :مهتاناعمو
 دنع اًرشتنم حبصأ يئادأو يقيسوم بلاق يف اهغاص دقو ءاهرخآ

 لالع يّنغي اهيفو «"”*«نيعئاض» ةينغأو .اًريثك برغملا بابش
 فيسلا» ةينغأو .ةيرحلا لجأ نم لاضنلاو نايغطلا دقن نعو ةبورعلل
 زييمتلا دنع ةيعامتجالا ةفاقثلا ةيقبطو توملا ةيمتح نع «'؟*هراّنبلا

 حدم يهو «0”*0مدن# ةينغأو «ءارقفلا تاومألاو ءاينغألا تاومألا نيب

 بلاق يف نيدهاجملا بابشلاب ةداشإو ردب ةوزغلو «نيملسملا خيراتل

 .15 ص ؛ناويغلا مالك (193)
 .28 ص .هسفن ردصملا (194)

 .53 ص .هسفن ردصملا (195)

 .67 ص ء.هسفن ردصملا (196)

 .69 ص «ءهسقن ردصملا (197)
 .75 ص «ءهسقن ردصملا (198)
 .77 ص ء.هسفن ردصملا (199)

 .93 ص .هسفن ردصملا 20)
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 لوقي يتلا ”*00ةّمألا» ةينغأو .ةيتاوكحلا يف قرغم يفوصو يبعش

 :اهعطاقم دحأ يف لالع

 كيلع مّوحت نابرغلا نابرعلا ةمأ اي

 (كيلع موحت نابرغلا برعلا ةمأ اي) :يأ

 كيردت ام ايند يف نايغطلاو لالغتسالا

 (اًئيش كيردت ال ايند يف نايغطلاو لالغتسالا) :يأ

 كيغبت يللا كدالوأ ف لامآلا لاز ام

 (كنوبحي نيذلا كدالوأ يف لامآلا لاز ام) :يأ

 كيّدي وينحي هب نامال وبيجي

 (كيدي ىلع ءانحلا نوعضيو نامألاب نوتأي) :يأ

 عمتجملا مالآو اهنزحو تاذلا عجو نع 002!(ماقشل» ةينغأو

 ريورتلا دقتنت يهو 209 «ثابيغ ام انأ» ةينغأو «ملظلا ةذشو

 ةينطولا ةيوهلا كيكفتو ةئزجتلا ىلإ تاوعدلاو يمسرلا مالعإلاو

 :اهعطاقم دحأ يفو «ةيبرعلا ةيموقلاو ةيبرغملا

 رابخل بيجي نوكشو اوروزو اوفرح

 (ملعي نم الو اورّوزو اوفّرح) :يأ

 .100 ص «ناويغلا مالك (201)

 .107 ص .هسفن ردصملا (202)

 .112 ص ءهسفن ردصملا (203)
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 ليللا اباب اي ليللا وراد ىدم هآ
 (ليللاب اولعف اذام هآ) :يأ

 مالظم هوعجر ائموي مالكلا اوفرحو انوبلس

 (اًمالظ انموي اولعجو مالكلا اوفّرحو انوبلس) :يأ

 ماقسل وراد انفوفص ف مانُغْ عاَرُت انوعزو

 (انفوفص يف ماسقنالا اوثبو مانغألا عزوت امك انوعزو) :يأ

 نازحل وبك هيلع ناحرف ناك ين انلاح
 (نازحألا هيلع اوّبص حرفلا انلاح) :يأ

 كويشملا ناسسل ىلع ةعومجسلا اهنلخ يتلا لباسسلا# ةيغأو
 فصت ؛ءاينغألا ةلقو ءارقفلا ةرثك نع ثيدح اهيفو ؛عراشلا يف

 ةقرسلاب ءاينغألا مهتت ت ؛يّلخو يّلعا ةينغأو .ةوشرلا دقتنتو رقفلا
 ةيبعش ةمكجت ىلع مرق «يلاح ف يداغ» ةينغأو . .مهب ئزهتستو

 خيراتلا نع «ةليبقل مالع» ةينغأو ««يضمأو يتملك لوقأ» :لوقت
 .مويلاو سمألا نيب يبرعلا

 ناويغلا سان يناغأ يف ةجمدنملا ىقيسوملا فيصوت - 3

 ةددعتملا ناحلالا -أ

 نم «سانلا نزح نع ةربعم اهسفن ناويغلا سان تربتعا امل

 ةطلسلا ةوطسب «نيعومقملاو نيروهقملاو نيمدعملاو ءاطسبلا
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 «نينانفلاو نفلا ؤطاوت جراخ اهسفن تعضو ءايجولويديألاو لاملاو

 اهتاعوضوم تّبص كلذل .توترا ىتح سانلا رحب نم تفرتغاف
 هقوذ ىلإ ةبيرقو ءبعشلا حور نم ةبيرق ةينحل ةيعوأ يف ةقرحملا

 ءاكبو روذجلا نينأ نم ةدمتسم ةيقيسوم لمج لالخ نم «هبلقو
 «نيجاسملا مالآو ءارقفلا عاجوأو لافطألا تاحيصو تاهمألا

 .ةرقتحمو ةرومغم تناك ةليصأ ةيبعش ةيئانغ تالايخ ءاحيتسا عم

 لالخ نم جمدنملاو ددعتملا ينحللا دعبلا ةعومجملا تقّمع امك

 «ةيقيرفأ وأ ةيقرش وأ أشنملا ةيبرغ «ةيعاقيإ بلاوق ىلع حاتفنالا
 لضفب وكاب نمحرلا دبع اهفزاع هزجنأ «يبيرجت يقيسوم لمع ربع
 تافاقثلا ىقتلم .ةريوصلا ةنيدم يف نييملاع نييقيسومب هكاكتحا

 زهت يذلا ينطابلا فزعلا ىلع ةردق هبسكأ ام «ةيملاعلا تاعاقيإلاو

 .حورلا هراتوأ

 عاقيإلاو صقرلا ةسدنه - ب

 ةعومجمل يئانغلا صنلا ىقيسوم ميمص نم يناويغلا صقرلا

 ؛ةداملا نم ناررحتيو حورلاو دسجلا هب ومسي صقر ؛ناويغلا سان

 روحبلاو لجزلاو تاعاقيإلاب ةءولمم ةيفوص ةبذج ةلزنمب وه صقر
 ناويغلا رحب» :©****,هيناغأ ىدحإ يف اولاق نيذلا مهو «ةيناويغلا

 لالخ نمف .(اًحزام هلخدأ مل ناويغلا رحب يأ) «يناعلب هتلخد ام

 ؛جمدنملا عونتلا ظحلت .ةبشخلا ىلع فوقولا ةسدنه فيصوت

 .كورلا ىقيسوم موجن لثم ةقيض ليوارسو ةدعجم سوؤرب بابش
 ةمخضلا لوبطلا تاعومجم الو ةيئابرهكلا ةراثيقلا نولمعتسي اال

 .17 ص «ناويغلا مالك 2204(

122 



 روهمجلا تاحيص تاعاقيإ ىلع مهيناغأ ضعب نوّتْغي دق لب
 ةعاجش ةيحرسملا مهتبرجت مهتبسكأ .اهب ةطلتخملا هتاقيفصتو

 .سفنلاب ةقثو ةيويحو

 ىفو «نمحرلا دبع «ريتتسلا» فزاع فقي نيميلا ىصقأ يف

 «فلخلا ىلإ اليلق اًرخأتم ءلالع وجنابلا فزاع راسيلا ىصقأ
 عيمجوب عاقيإلا وفزاع طسولا يفو «ةرئاد فصن هبش الكشمو
 أدبتل «لبطلا وأ (فدلا) ريدنبلاب رمعو «مطمطلاب يبرعلاو «هزارهب
 نم تاظحل يف عيمجلا نيب ةيعاقيإلا تالباقملاو تايراوحلا

 .فيخملا يريهامجلا لعافتلاو عادبإلاو قلأتلاو بواجتلاو ءاطعلا

 نزتخي يذلا يوانكلا هريتتسب نمحرلا دبع مدقتي يناغألا رخآ يفو
 قامعأ اًبطاخم «نمزلا ايانث يف اًدلخم ءادوسلا ايقيرفأ توص

 بثوتمو ينونج عاقيإ تحت «ةبذج /ةصقرب .هروعشالو ناسنإلا
 نيرضحتسم «ةيفخلاو ةيئرملا دويقلا جراخ عومجملا دارفأ ةيقبل
 «برغملا يف ؛ةليللا» ؛دودح الب حبست يتلا ركذلاو ةبذجلا يلايل

 ىف «ةرضحلا»و ءرصم ىف ؛«رازلا»و ءرئازجلا يف «ناويدلا»و

 «ةيقيسوملا ةسدنهلاو ءيحورلا مغنلا ءاوجأل تافدارم اهلك ؛سنوت
 عم «قلطملاب ماحتلالاو صالخلاو ءافتكالا ةوشن ىلإ ةيضفملا
 طايسو ةايحلا ملأو نمزلا تايداع نم يحورلا رهطتلاب ساسحإ

 .رقفلاو دادبتسالا

 حورلا تالآ - ج

 ةيبرعو ةيبرغم ةيبعش تالآ ناويغلا سان ةعومجم تراتخا
 (فدلا) ةريدنبلا»و لبطلا :يه ةيدلجلا تالآلاف ؛ةيقيرفأو
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 :يهف ةيرتولا تالآلا امأ .«عود عدلا»و «زارهلا»و «مطمطلا»و
 وأ ءاريتتسلا»و «4ةريتتس» حبصتل ةيعاقيإ تاليدعت عم «؟وجنابلا»

 يذلا يبرعلا هقمعب «دوعلا مث «ةيقي ةيقيرفأ لوصأ وذ وهو ."جوهجهلا»

 ثارتلا تنغأ يتلا ةدفاولا ةيبرعلا ةيقيسوملا رصانعلا ةميق نع ربعي

 تالاز.نيزارمو ةينخبل كاماقم نم تلج اهب ينرغملا يقيسرملا

 يف ةرّمثتسمو ةرقتحم تناك تالآ ىهو .«9ةيئاوهو ةيرقنو ةيرتو

 ناك «فدلا وأ «ريدنبلا» ف ؛ةيمسرلا وأ ةقلغملا تالفحلا ءاوجأ
 «.«تاخيشلا» ةعومجم تاللآب طبترا هنأل .برغملا ىف تالآلا رقحأ

 ناكو «نولوجتملا نويقيسوملا هلمعتسي ناك لبطلاو «تاينغم ءاسن
 دهع يف برغملا ىلإ تلقتنا نادوسلا يف ةميدق ةيقيرفأ ةداع

 ةراضح نيدحوملا ةراضح نودلخ نبا ربتعاو .**”نيطبارملا

 عفر ىلإ فاضت ةيساسألا كلملا تاراش نم اهعرق ربتعا ذإ ؛لوبط

 ةأطو لوبطللف .«””ودعلا باهرإل قاوبألا يف خفنلاو تايارلا

 ناكف زارهلا ةلآ اَمأ .ةبراغملل يرصبلا يعمسلا ءاضفلا يف ةصاخ

 2 ط «ةيبرغملا ىقيسوملا خيرات ىلإ لخدم «ليلجلا دبع نب زيزعلا دبع (205)
 .42 ص ؛(2000 «ةديدجلا حاجنلا ةعبطم :ءاضيبلا رادلا)

 «ةفاقثلا راد :ءاضيبلا رادلا) خيرانلا ربع ةيبرغملا ةراضحلا «حئاسلا نسحلا (206)

 يف وغنوتلا ةفاقث نم هلوصأ ضعب دمتسي لوبطلا قد نأ امك .1 صءوآ ج05

 «تازانجلا يفو تالفحلا يفو بورحلا يف لوبطلا عرقُت ذإ ؛ايبماغ يف اًصوصخ ءايقيرفأ

 يتلا ةفاقثلاو دادجألاو ةميدقلا ةيرقلا نوركذتيف نوعراقلا ركسي ىتح عرقلا رمتسيو

 نوربتعيو .ةكرحلاب لوبطلا توص نسع نورّعيو نوصقري .راثدنالا نم اهتيامح نوديري

 اهنأ امك هدقنلاو جاجتحالا ةغل لمحت لوبطلاف ؛رمعتسملا هجو ىلع ةعفص لوبطلا عرق

 .مهدعسي يذلا رمألا ةددجتم ةقاطب «لوبطلا يأ مهدّوزت

 قيقحت «نودلخ نبا ةمدقم ؛نودلخ نب دمحم نب نمحرلا دبع ديز وبأ (207)

 .237 ص «(2001 ؛ةيرصعلا ةبتكملا :توريب) يديوج شيورد
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 ؛«ةلاليج» ةقرفو (ةواسيع» ةقرفو «ةواده» ةقرف ءاضعأ اهلمحي

 بلغأو ءاياوزلا نم اًميظنتو ةبتر لقأ ةيقيسوم ةيفوص قئارط يهو
 نيتلآ نيب ناويغلا سان تعمج امك .20*نيلوستملا نم اهدارفأ

 ىلع راتوأ ةثالث) ةدودحملا ةيمغنلا هشماوهب «ريتنسلا» :نيتدعابتم

 ةعيرس ةيرتو ةلآك ؛وجنابلا»و «(زعملا ءاعمأ نم ةعونصم رثكألا

 .ةيدوبعلاو لوستلا نم «ريتنسلا» ترّرح امك .عاقيإلا

 عاقيإ هنأك يناحور ينف قسن يف ناويغلا سان هتجمدأ كلذ لك

 ريهامجلا طسو ىلإ تالآلا هذه تلقن ذإ .رتوتلا يلاع يئابرهك
 اهلك ةيسايسو ةيعامتجا نيماضم نع رعتل تاريماكلا ءانأ ىلإو

 رباع توص ىلإ جونزلا ىقيسوم تلّوحو .دقنو جاجتحاو درمت
 ءارحصلا بونج ايقيرفأ ديبع اهلمح يتلا ةيقيرفألا ةاسأملاو نامزلل

 ىقيسوم تناك .اًمومع يبرعلا برغملا دالبو ىصقألا برغملا ىلإ
 سان اهتمّدق ؛نينسلا تائم ذنم ةروهقملا ةجونزلا حرج لمحت
 يحور راطإ يف «يناسنإلاو يبرعلاو يبرغملا حرجلا ةلماح ناويغلا
 يف ةدتمملا ةيقيرفألا ةيعاقيإلا ةيسامخلا ةمغنلل ءافولا عم ءديدج

 دوسلا ديبعلا بابشلا ةاناعم ىلع رصتقت ال اهنكل ءزاجلا ىقيسوم
 عمقلا ديبع ةمغن يه ناويغلا سان ةمغن تحبصأ لب «نيمورحملا

 عمق دجُو امثيحو «ءيبرعلا ملاعلا يفو برغملا يف داهطضالاو
 .داديتساو

 نوناك) نوهرز سيردإ يالوسمب يوبنلا دلوملا لافتحا» ءريبراه نوجل (208)

 «لهانملا «بهشألا ةديعس ةمج رت «.نويغوغدلاو ةشدامح (« 6 رياتي /ىناثلا

 .283-306 ص «(2012 ليربأ /ناسين) 91-92 ناددعلا
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 حورلا ىقيسوم ريرحت - د

 ىلع ةيوانكلا .ةيحورلا ىقيسوملا ناويغلا سان تجرخأ

 ةيعامجلا مساوملاو ةقلغملا ةيبعشلا تاءاضفلا نم .صوصخلا

 ةذوعشلاب سانلا دنع تطبترا يتلا ةيليللا اهئاوجأب ةينيدلا

 ةيسسفنلا ضارمألا ةاوادمو ةيمسالطلاو ةيبيغلا تاسرامملاو

 ةيبعشلا تادقتعملا نم اهريغو حاورألا راضحتساو نجلا سمو

 عونلا اذه تاردق رامثئتسا عم «ةيمومعلا تاءاضفلا ىلإ «ةيبلسلا

 جاجتحا لئاسر ريرمت يف سانلا نكاوس ريرحت يف ىقيسسوملا نم
 ةءولمملاو ةشكرزملا ةطلسلا ىقيسومل ٌدحتو ؛يسايسو يعامتجا
 «نامك وأ ةراثيق ؛ةيئابرهكلا تالآلا تامغنو مالحألاو قاوشألاب

 اهتالآب «ناويغلا سان ىقيسوم تءاجف «ةداملاو دسجلا بطاخت

 حورلاب ومستل «ةفلتخملا اهدفاورو عونتملا اهعيزوتو ةيبعشلا

 ةجمدنم ىقيسوم .رييغتلاو لعفلاو بواجتلا ىلإ ناسنإلا عفدتو
 هتادادتماو يبرغملا يقيسوملا ثارتلا ةلاصأ نم اهناحلأ دمتست

 .فئكمو ديرف جزم راطإ يف ةفلتخملا تاماقملاب ةينغلا ةيبرعلا

 ملكتت ناويغلا سان تناك ةجمدنملا ىقيسوملا هذه لالخ نمف

 فالتخا ىلع «ةيعامتجالا تائفلا عيمج دنع ةموهفمو ةدحاو ةغل

 ةعومجملا يفاوت ةيحور ةيقيسسوم ةغل ؛اهتاداعو اهتنسلأو اهتايئثإ
 ةيعامتجالاو ةينيدلا لئاسرلاو رابخألا رخآب اهلالخ نم سانلا

 يغيزامألاو يبرعلا دعسُت ؛اهب مهدعسُتو مهيلست امك «ةيسايسلاو
 ةيوهلا اهنإ ؛ةجمدنمو ةعماج ةيوه راطإ ىف ىسلدنألاو ىقيرفألاو

 0 5 رغملا



 ةقمتاخ

 عامتسالاو فيصوتلا هيف اندمتعا يذلا ثحبلا اذه نم صلخن
 تاعاقيإلاب لفاح ناويغلا سان ةعومجمل يئانغلا صنلا نأ ىلإ

 ةيبرعلا هتادادتماب يبرغملا يبعشلاو يوفشلا ثارتلا نع ةرّبعملا
 عيرسلا رحبلا ىلع «عاقيإلا ثيح نم «دمتعي .ةيناسنإلاو ةيقيرفألاو

 فيظوت متي امك .يبرعلا رعشلا روحب زربأ نم امهو ءطيسبلاو
 بيكرتو «ىنعملا ةمكارمو ةلالدلا فيثكتل ةيفوصلا ةرضحلا عاقيإ
 ودبت تالآ لامعتسا عم «ةدوهعم ريغو ةعونتم ةينحل تاعاقيإ

 «"ريتنسلا» ل ىقيرفألا دعُبلا عمجت ؛ةلماكتمو ةجمدنم اهنكل ةرفانتم

 «(ةيشودمحلا ةقيرطلا) «زارهلا» ل يشودمحلا يفوصلاو
 سلطألا (فد) ؛ريدنباو «(ةيواسيعلا ةقيرطلا) «ةواسيع تاليبط»و
 هناحلأب دوعلاو «داحلا ىندعملا هتوصب ؛وجنابلا»و ءىغيزامألا

 ١ .ةليصألا ةيبرعلا هتامغنو

 ةطيعلا لثم ؛ةيلحم جيزاهأ يف تالآلا هذه تجمدنا

 سمشلا»و «ةينيصلا»و «ةداصحلا» يناغأ هدسجت اّمم .نوحلملاو

 نيف»و «كحيدم نيزم»و «ىمامهل»و «انالوم اي هللا»و «ةعلاطلا

 نحو (ىنومهام»و «ةياغرلا»و «كاضرب يدوج»و «ايب يداغ

 ناكر (مدناو («ةليبقلا مالك»و «يلاح ف يداغا»و «قفشاو

 يناغأ اهدَّسجُت امك «بونجلا ماغنأو ةوانك جيزاهأ عم وأ هللا
 «نيعياض»و «انأ يدانلا»و «كيل ىرج شا»و «ةمدصلا»و (مهلا داز»

 عم وأ «؛ةمومهماو «ةناطبلا»و «ينودوخ ريغ»و «ملاعلا دالوأ»و

 يناغأ اهدسجت امك «ةيقرشملا ةينحللا اهتادادتماب «ةواسيع جيزاهأ
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 جيزاهأ عمو «كانالوم اي هللا»و «؟ةمارك اي اذامل»و «ةمالسلا»و «ةكد»

 ناحلأ يهو «كانالوم اي هللا» ةينغأ يف امك ةيسلدنألا ةيبرعلا ماغنألا

 امك مهقامعأ ىلإ ذافن ةوق تاذو ةبراغملا سوفن نم ةبيرق جيزاهأو
 ةريبك ةيسايسو ةيعامتجا تاعوضوم لمحو ناضتحال ةزهاج اهنأ
 رعشي ام وهو «ةيحومو ةعيرسو ةطيسب ةيقيسوم لمجو تاغايص يف
 .كرتشملاب ساسحإلاو يعامجلا لتكتلاو ءامتنالاب يبرغملا يّقلتملا

 فقاوملا نع ريبعتلل ةبسانم ةيعوأ ةعونتملا ناحلألا كلت تناك

 ةيضق لثم ؛ةيعامتجالا ةعومجملل ملاعلا ىلإ ةيؤرلاو ةيدوجولا
 اربص»و «مسقلا»و «كحيدم نيزم» يناغأ يف تدسجت امك نيطسلف

 وفوشاو (هللا ناحبسا»و «ىنومه ام»و «ةضافتنالا»و «اليتاشو

 اًضيأ تلمحو .«ملاعلا دالوأ انحا»و «ةعلاطلا سمشلا»و «بجعلا
 يف ايقيرفأ مهو ««يدالب اي ةرضخ» ةينغأ يف املثم ,نطولا مه

 0 و «ةرمجلا» يناغأ يف ناسنإلا مهو ««لياسلا مدلا» 0
 «ينومه اماو «كيل ىرج شآ»و «لياسلا»و ؛راّثبلا فيسلا»و

 ىف ءارقفلا م مه تلمحو ؛اةمومهملاو ' (ناسنإلا ينب اي»و «تلاق»و

 .ةراّئيلا فيسلا»و «ةطمسلا»و ايّلخو يّلعاو «ةفيفكل» يناغأ

 ناحبس»و ««كمساب» ىناغأ ىف ةاغطلاو نيدسفملا تحضفو

 نيرجاهملا سنت ملو .«لالد»و «ةرمجلا»و ««ىنعملا»و هللا

 يداغ نيف»و «ةطمسلا» يناغأ تءاج قايسلا اذه يفو «نيبرتغملاو

 ةينحللا ةيعوألا كلت تلمح كلذك .«ماودلا ىلع كواجرن»و ايب

 امك «ناويغلا سان ةعومجم دارفأل ةرسكنملا تاذلا مومه ىتح

 ف يداغ»و «يتفرح مومهل»و «يناوكم» يناغأ يف كلذ دّسجت

 .روذجلا ىلإ ٌنحي يركذت يجلاتسون عباطب !«يلاح
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 جزملا دسجي ناويغلا سان ةعومجمل يئانغلا صنلا نإ

 ةيغيزامألا تاعاقيإلاو زوحلاو ةيواشلا برغم تاعاقيإ نيب ينغلا
 «ةيسلدنألاو ةيقرشملا ةيبرعلا تاعاقيإلا نيبو «ةيوانكلا ةيقيرفألاو

 تبص «ةيررحتلا ةيفلخلا تاذ ةيناسنإلا تاعاقيإلا ىلع حاتفنالا عم

 ةينهذ ةينب كلذب ةلكشم «ةيناسنإو ةيسايسو ةيعامتجا نيماضم اهيف
 .ةددعتملاو ةينفلا اهدفاورب ةينطولا ةيوهلل ةلماكتمو ةجمدنم ةيلالدو

 ىلإ انعفدت ناويغلا سان ةعومجمل ىئانغلا صنلا ةفاثك نإ
 ىنعملا ؛هعم بواجتلاو صنلا اذه هلمح يذلا ىنعملا ىلع حاتفنالا
 امك ؛اًنامزو الاجمو اًناسنإ «قايسلا هئانب يف مهاس يخيرات ثداحك
 هتيؤر تغاص ىتلا ةينطولا ةعامجلل يخيراتلا فقوملا هتانّوكم ددح

 ناويغلا سان تلمعو «يلامجلاو يكاردإلا يفرعملا هجذومن تلكشو

 .ةمواقم ةيبعش ةغلب هنوصو هريذجت ىلع





 عجارملا

 ةيبرعلا - 1
 بتك

 سينألا .دمحأ نب هللا دبع نب يلع نسحلا وبأ «يسافلا عرز يبأ نبا

 خيراتو برغملا كولم رابخأ يف ساطرقلا ضورب برطملا
 100113 .ةقارولاو ةعابطلل ةروصنملا راد :طابرلا .ساف ةئيدم

 .نودلخ نبا ةمدقم .امحم نب نمحرلا دبع ديز وبأ «نودلخ نبا

 1 «ةيرصعلا ةبتكملا :توريب .يديوج شيورد قيقحت

 قرط :نفلا ايجولويسوس .(ناررحم) نوسغه نوجو ديفيد «زيلغنإ
 .يرهوجلا دمحم ةعجارم .يوسوملا ىليل ةمجرت .ةيؤرلل

 .2007 «بادآلاو نونفلاو ةفاقثلل ينطولا سلجملا :تيوكلا

 (341 ؛ةفرعملا ملاع)

 ةيوغللا ةدحولا ةروطسأ وأ درفملا ةغيصب ةيغيزامألا .سيردإ ءوحلتيأ
 ءرشنلاو ةعابطلل ىليلو راد :برغملا .برغملاب ةيغيزامألا

1. 

 رادلا .ةيتاذلا ةريسسلا نم يناثلا باتكلا :ملألا .يبرعلا ءامطاب
 .1998 «ءرشنلل لاقبوت راد :ءاضيبلا
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 «ةديدجلا قافآلا راد :ءاضيبلا رادلا .عانعنلا ضوح .

11 . 

 :ءاضيبلا رادلا .ةيتاذلا ةريسلا نم لوألا باتكلا :ليحرلا .

 .1995 «ةطبارلا تاروشنم

 لاقبوت راد :ءاضيبلا رادلا .ج 4 .ماسح مامهل ةمحلم تتح

 .2002-2008 ءرشنلل

 يف اهرودو ةيبرغملا ةينطولا ديشانألا .زيزعلا دبع «ليلجلا دبع نب
 زيزعلا دبع يقيسوم نيودتو ةساردو عمج .ريرحتلا ةكرح

 :طايرلا .يرارجلا سابع ميدقتو ةعجارم «ليلجلا دبع نب

 فراعملا ةعبطم ؛ةيبرغملا ةكلمملا ةيميداكأ تاعوبطم

 (ثارت ةلسلس) .2005 «ةديدجلا

 رادلا .2 ط .ةيبرغملا ىقيسوملا خبرات ىلإ لخدم .
 .2000 «ةديدجلا حاجنلا ةعبطم :ءاضيبلا

 «ةينمألا ةعبطم :طابرلا .نفلا ةقلامعو ءانغلا بورض .ركب وبأ روئب

3. 

 عجار .[.خآو] نامدلوغ نايسول .يبدألا دقنلاو ةينيوكتلا ةيوينبلا

 «ةيبرعلا ثاحبألا ةسسؤم :توريب .2 ط .اليبس دمحم ةمجرتلا

6. 

 :توريب .يبرعلا نطولا يف ةيفاقثلا ةلأسملا .دباع دمحم «يرباجلا
 .ةيموقلا ةفاقثلا ةلسلس) .2006 «ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم

 (1 ؛ىبرعلا ركفلا اياضق - 5
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 برغملا ثادحأل ضرع :خيراتلا ربع برغملا .ميهاربإ «تاكرح

 ةينارمعلاو ةيعامتجالاو ةينيدلاو ةيسايسلا نيدايملا ىف هتاروطتو

 .2ط .ج 3 .رضاحلا رصعلا ىلا مالسإلا لبق ام ذنم ةيركفلاو

 . 84 «ةثيدحلا داشرلا راد :ءاضيبلا رادلا

 . 7 «فراعملا راد :ةرهاقلا .55 ط ج2 .مايألا .هط «نيسح

 .[1980] «ةدوعلا راد :توريب .جودزملا دقنلا .ريبكلا دبع «يبيطخلا

 ىف ةيفاقثلا تايوهلا ةمزأ ةملوع :رخآلا فلختلا .دومحم «يداوذلا

 .2002 ءرشنلل ةيسلطألا :سنوت .ثلاثلا ملاعلاو يبرعلا نطولا

 :2002 - 2001 .برغملل يجيتارتسالا ريرقتلا .هللا دبع «فعاس

 تاساردلا زكرم :برغملا) 7 ددعلا ءبرغملاب ىفاقثلا دهشملا

 .[2002] ةيعامتجالا مولعلا يف ثاحبألاو

 راد :ءاضيبلا رادلا .خيراتلا ربع ةيبرغملا ةراضحلا .نسحلا .حئاسلا

 .19725 «,ةفاقثلا

 لامك هل مدقو ةيبرعلا ىلإ هلقن .ةيلايربمالاو ةفاقثلا .دراودإ «كيعس

 ,.7 «بادآلا راد :توريب .بيد وبأ

 ىلبقلا نماضتلا نم «برغملاب ةيعامتجالا تاللوحتلا .دمحم «ىقرش

 .2009 «قرشلا ايقيرفإ :ءاضيبلا رادلا .ةينادرفلا ىلإ

 ةيغيزامألا نيب دراوت لاجم «ةيبرغملا ةجرادلا .دمحم «ءقيفش

 ةعبطم «ةيبرغملا ةكلمملا ةيميداكأ تاعوبطم :طابرلا .ةيبرعلاو

 (مجاعم ةلسلس) .1999 «ةديدجلا فراعملا
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 ديجمتو ةلودلا ءانب نيب :برغملاب يئانغلا صنلا .دمحم ءهريقش

 .2012 «قرشلا ايقيرفإ :ءاضيبلا رادلا .ةطلسلا

 يخيراتلا ركفلا نع عافدلا يف يورعلا سرد .لامك .فيطللا دبع

 (11 ؛عيمجلل

 رادلا ؛توريب .ةرصاعملا ةيبرعلا ايجولويديألا .هللا دبع «يورعلا

 .1995 «يبرعلا يفاقثلا زكرملا :ءاضيبلا

 زكرملا :ءاضيبلا رادلا .2 ط .برغملا خيرات لمجبم. ل

 .2009 «يبرعلا يفاقثلا

 دقاعتلا نيب برغملاب ىغيزامألا نأشلا ريبدت ةسايس .دمحأ .ديصع
 يغيزامألا دصرملا :ءاضيبلا رادلا .باعيتسالا ةسايسو يسايسلا

 .2009 «تايرحلاو قوقحلل

 ةيمنتلا ةلثسأ :يورقلا برغملا تالوحت .ميحرلا دبع ؛يرطعلا
 «سيرب بوط :طابرلا .2 ط .نسحم ىفطصم ميدقت .ةلجؤملا

2. 

 ةيراضحلا ةهجاوملا يف دادعتسالا ةيرظن .دمحأ «يرامعلا

 ركفلل يملاعلا دهعملا :نطنشاو .اًجذومن برغملا :رامعتسالل

 (20 ؛ةيعماجلا لئاسرلا) . 7 «يمالسإلا

 .2010 «قرشلا ايقيرفإ :ءاضيبلا رادلا .لزح

 «ةديدجلا حاجنلا ةعبطم :ءاضيبلا رادلا .2 ط .ربربلا .نامثع ؛كاعكلا

3. 
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 .ديسلا رمع فارشإو دادعإ .ناويغلا سان يناغأ ناويد :ناويغلا مالك

 .2002 «برغملا باتك داحتا تاروشنم :برغملا

 :تيوكلا .لالج يقوش ةمجرت .ةيملعلا تاروثلا ةينب .ساموت ءنوك

 ملاع) .1992 .بادآلاو نونفلاو ةفاقثلل ينطولا سلجملا

 (168 ؛ةفرعملا

 نب دمحم ةمجرت .شرعلا نع عفادملا يبرغملا حالفلا .يمير وفول

 تاروشنم :ءاضيبلا رادلا .ىئسح فيطللا دبع ةعجارم «خيشلا

 . 1 ءرظن ةهجو

 رادلا .ناويغلا سان ةرهاظ «ةديدجلا ةيبعشلا ةينغألا .نونح «كرابم

 .1987 «تالاقملا نويع تاروشنم :ءاضيبلا

 قيسنت .ةيبرغملا ةيثارتلا نوتملا ىف ةسارد «ةيهافشلاو ليختملا
 مولعلاو بادآلا ةيلك تاروشنم :طابرلا .يلداش ىفطصملا
 ةلسلس) .2008 «ةديدجلا حاجنلا ةعبطم ؛طايرلاب ةيناسنإلا

 (149 ؛تارظانمو تاودن

 ةمجرت «يفونشلا فصنملا ةعجارم .يبدألا دقنلا جهانم ىلإ لخدم
 نونفلاو ةفاقثلل ىنطولا سلجملا :تيوكلا .اظاظ ناوضر
 (221 ؛ةفرعملا ملاع) .1997 «بادآلاو

 راد :ةرهاقلا .يبرغ روظنم نم ملاعلا .باهولا دبع «يريسملا

 (602 ؛لالهلا باتك) .2001 «لالهلا

 راد :ةرهاقلا .ج 2 .ةلماشلا ةيناملعلاو ةيئزحلا ةيناملعلا نوحتخقنم

 .2002 «قورشلا
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 ةيديلقتلا ىقيسوملاو يوفشلا رعشلا «ةطيعلا ءانغ .نسح ء«يمجن
 .2007 ءرشنلل لاقبوت راد :ءاضيبلا رادلا .ج 2 .برغملا يف
 (ةيبدألا ةفرعملا)

 ةيجولويسوس ةبراقم :نزخملاو عاطقإلا «ةليبقلا .يداهلا .يورهلا

 :ءاضيبلا رادلا .1844-1934 .«ثيدحلا يبرغملا عمتجملل

 .2005 «قرشلا ايقيرفإ

 تايرود

 ددعلا :ةديدجلا ةفاقثلا «.تمصلا دعب ..ناويغلا» .دمحم ءاكيزبأ

 .1980 «4 ةنسلا 5

 .بهشألا ةديعس ةمجرت ؛.نويغوغدلاو ةشدامح .«( م6

 .(2012 ليربأ /ناسين) 92 - 91 ناددعلا :لهانملا

 ةيبنجألا - 2
 2001ج

 ©6هالنحقممب, اننعأعأل. 16 2أءان ©0ع6: مأان06 ىانا ![0 انأوأ0) [[39أ اع
 005 اعد «8عموقعو» لع طةهوعوأ هأ 0005 اء 88م6 لع ©.

 طورماؤث: 6ةااأ مة: ل, 6.

 . العبد ك1 ع ءأ ىعاعرا عمك بص وزرتعك. ظةعلق: 0ةا أ ددقتل, 1970. (106عءوب

(228 

 مومو ءوأ

 «1]ةكد ذا عطات قمع, الن 2الاطع (0ا0]0ا015 1 ةن11.» أه 116116: 20. 451, 2

1/1215 

116 



 ماع سرهف

 تا

 ةيقيسوملا تالآلا

 «117-118 ؛.115 :وجنابلا -

1276125-04 

 -123:115 :(فدلا) ريدنبلا -

174 

 124 :عودعدلا -

 -114 05-107 :ريعنسلا -

5 127:1255-53 

 123-124 :لبطلا -
 123-124 115 :مطمطلا -

 127 124 :دوعلا -
 107 :ةرائثيقلا -

 127 ؛123-124 2115 :زارهلا -

 نب نمحرلا دبع ديز وبأ .نودلخ نبا

 124 :دمحم

 62 :ىلالهلا ديز وبأ

 26-27 :ةيعامتجالا تاجاجتحالا
 26 :ةيسايسلا تاجاجتحالا
 70 :ميهاربإ هروكحأ

 53 7 :(عسيمجوب) ةعمجوب .روكحأ

 2غ68-271 65-66 .غ59 7

3 727-75 284-79 86 

71 99-97 [101. 105 

58 1236116-55 

 53 :ةجيدخ .روكحأ

 81 :هللا دبع ءروكحأ

 40 :ليعامسإ ؛دمحأ
 39 :ةزياف .دمحأ

 40 :دومحم .ىسيردإلا

 32 :ةرهاقلا ةعاذإ
 38 :ةيبرغملا ةينطولا ةعاذإلا
 23 :بيكش «نالسرأ
 27 :(1979) طفتلا ةمزأ

 24 :اينابسإ
 ةيليئارسالا ةيرسلا تارابختسالا

 72 :(داسوملا)

 -1912) برغملل يسنرفلا رامعتسالا
6 22-2313 2,24 236-35 

8 461-60 287 89 

 .28 224 :(1956) يبرغملا لالقتسالا

37-5 61-60 
 28 .22 :مالسإلا
 82 :يبرعلا «يرفشأ

 76 :ةيبرعلا ةيبرغملا ةلاصألا
 39 :ديرف «شرطألا
 43 :ىسايسلا لاقتعالا

 ١ يناغألا
 «115 :؟كيل ىرج شآ ةينغأ -

128-27 
 «103 :ملاعلا دالو انحا ةينغأ -

128-7 
 127-128 :انالوم اي هللا ةينغأ -

 97 :ينطولا ملألا ةينغأ -

 120 103 :93 :ةمألا ةينغأ -



 «119 293 :ةعلاطلا سمشلا ةينغأ - 120 :تييع ام انأ ةينغأ -

 27-128 010193 29 :انأ يدانأ ةينغأ -

 128 :103 :بجعل وفوش ةيتغأ - 127 4

 93-294 :اليتاشو اربص ةينغأ - «103 ,94-95 :ةضافتنالا ةينغأ -

128 128 

 127 «غ115 «111 :ةمدصلا ةينغأ - 128 :كمساب ةينغأ -
 127 119 293 :ةيئيصلا ةينغأ - 127 2114 2112 :ةناطبلا ةينغأ -
 127 2119 :نيعياض ةينغأ - 101 093 :ةجنغات ةينغأ -
 121 :ةليبقل ماع ةينغأ - 97 :كرتشملا حرجلا ةينغأ -
 «103 93 :يّلخو ىلع ةينغأ - 128 103 :ةرمجلا ةينغأ -

 م 127 :كاضرب يدوج ةينغأ -

 «121 :يلاح ف يداغ ةينغأ - 40 :ريهامجلا بيبح ةينغأ -
 127 ١119 293 :ةداّصحلا ةينغأ -

 «غ101:93 :قفشاو نح ةينغأ -

127 

128-27 
 78-79 :ينودوخ ريغ ةينغأ -

294-93 2.100 4109 6.114 
 5 103 :حورلا نينح ةينغأ -

 128 :93 :يدالب اي ةرضخ ةينغأ -

 128 :ةكد ةينغأ -

 128 :لالد ةينغأ -

 ا 128 ؛95 :لياسلا مدلا ةينغأ -

 ملا 103 :93 :كلاب در ةينغأ -
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 128 :ةفيفكل ةينغأ - 127 114 110 :مهلا داز ةينغأ -
 128 :؟ةمارك اياذامل ةينغأ - 103 :ىنوحماس ةينغأ -

 085 75 :ايب يداغ نيف ةينغأ -

3 128-127 

 128 :تلاق ةيئغأ -

 103 :ةزيعمل ةينغأ - 121 :لياسلا ةينغأ -
 128 290 :يتفرح مومهل ةينغأ - 127-128 :هللا ناحبس ةينغأ -
 -127 2100 :ينومه ام ةينغأ - :ءوضلا تبحأ ةأرمإ ةديعس ةينغأ -

4 128 

 103 :لاح مودي ام ةينغأ - 120 :93 :ماقسلا ةينغأ -
 ةناحرف يديس اي شكارم ةينغأ - 128 2103 :ةمالسلا ةينغأ -

 40 :كيب 128 «103 :ةطمتلا ةينغأ -

 -127 293 :كحيدم نيزم ةينغأ - «119 93 :راّتبلا فيسلا ةينغأ -

128 128 

138 



 ام ودنع ىقاب يطعملا ةينغأ -
 ا 1 :ىطعي

 128 :115 :ىنعملا ةينغأ -
 128 :ىناوكم ةينغأ -
 41 :راتكه نويلم ةيئغأ -
 «غ119 .102 :ةمومهم ةينغأ -

128-7 
 127 +119 .103 :مدن ةينغأ -

 114 102 :انأ كاجرن ةينغأ -

 128 :ماودلا ىلع كواجرن ةينغأ -
 127 «119 :ىمامهلا ةينغأ -
 93 :انح امه انح شاو ةينغأ -
 128 4 :ناسنإلا ينب اي ةينغأ -

 103 «93 :لاّمج اي ةينغأ -

 93 8 :حاص اي ةينغأ -

 93 :اناج نم اي ةينغأ -
 100 :كاقلم موي ةينغأ -

 36 :ةيسايسلا ىناغألا
 46-47 .44 39-41 :ةطلسلا ةينغأ

49 84 
 52 :ةيبعشلا ةينغألا

 49 ,46 .44 :ةيراسيلا ةضراعملا ةينغأ

 49-50 ,38-41 :ةيئطولا ةينغألا
 128 :123 .115 94 :ايقيرفأ

 98 ,39 ,34 :موثلك مأ
 11 :ةيمالسإلا ةمألا

 271 54-55 52 11 :ةيبرعلا ةمألا
726 

 37 :ةيبرغملا ةمألا
 ةدحتملا تايالولا رظنا اكريمأ
 34 231 :ةينطولا ديشانألا

 34 :دادجألا ضرأ ديشن -

 35 :يدالب ديشن -

 34 :ةعماجلا ديشن -
 32 :ةيرحلا ديشن -

 32 :وعدن كايإ انبر ديشن -
 33 :حايرلا ديشن -
 33 :بابشلا ديشت -

 35 231 :ىبرعلا ديشنلا -
 34 :ملعلا ديشن -
 33 :ىيلاعملا بالط نحن ديشن -

 :31 :ىبرغملا ىنطولا ديشنلا -
 ١ 0020202 37هقك

 94 73 :(1987) ةيئيطسلفلا ةضافتنالا

 «57 .52 49 9 :ىعامجلا ءامتنالا

0000009 
 35 :يبرعلا ءامتنالا
 47 .17 :يموقلا ءامتنالا
 23527 :ينطولا ءامتنالا

 ويلوي /زومت 9 يف تاريخصلا بالقنا

26:1 

 ايناطيرب رظنا ارتلكنإ
 114 106-107 46 ,28 :ايوروأ

 26 :دمحم «ريقفوأ

 -بد

 63 :مالس اب

 89-90 86 75 ,55 :ةيبرغملا ةيدايلا

 35 :يرخف «يدورابلا

 91 :87 ,53 :ةداح ءامطاب

 90 :«87 :لاحر ءامطاب

 6257 «53-54 .47 ,.45 :ىبرعلا «ءامطاب

69-6 573-71 082-80 
89-6 99-91 116-115 

9 123 
 115 :نسح «يوارحب

 27 :(1983) يلكيهلا ميوقتلا جمانرب

119 



 106 :ايناطيرب

 114 :ايلوج «س رطب

 40 :ءاجر «حيلملب

 27 :يدهملا «ةكري نب

 52 :رهاطلا .نولج نب

 40 :يطعملا «مساقني

 35 :19-20 «15-16 :ةيلالدلا ةينبلا
 35 «20 :ةينهذلا ةينبلا
 18+*7-15 :ةينيوكتلا ةيوينبلا

 72-73 :دمحم «ةيدوب
 42 :شكارم يف ةيحضلا تيب

 و

 37 :ملعلا ةيحت

 9 :يبعشلا ثارتلا

 48 :يبرعلا ثارتلا

 48 :يبرغملا ثارتلا
 63 :يبرغملا يفاقثلا عونتلا
 77 :يتينيللا - يسكراملا رايتلا

 - يراد

 70 :ءاضيبلا رادلا ىف رهزألا ةيوناث
 9 :ةيبعشلا ةفاقثلا
 47 «7 :ةيبرغملا ةيبعشلا ةفاقثلا
 7 :ةيبرغملا ةيوفشلا ةفاقثلا
 96 :ةيبرعلا ةفاقثلا
 47 :ةينوفوكنارفلا ةفاقثلا
 «96 «61 .52 .50 :ةيبرغملا ةفاقثلا

119 

 14 :(1789) ةيسنرفلا ةروثلا

 -ج-

 7 :دباع دمحم «يرباجلا

 97 :دمحم «ناربج

 83 272 :26 :رئازجلا

 40 :ةزيزع «لالج

 نيسدنهملل ةيدمحملا ةسردملا ةيعمج
 42 :طابرلا ىف

 25 :تارايختسالل 1 باكلا زاهج
 49 «38 :ةيكلملا ةقوجلا
 49 «38 :ةينطولا ةقوجلا
 60 :ريرحتلا شيج

 - حاد

 يف ةوبع يف يلدارب نيتخألا ريجفت ةثداح
 72-73 :(1971) بيبأ لت

 98 «39 6 :ميلحلا دبع ؛ظفاح

 رئازجلاو برغملا نيب لامرلا برح
(1963): 26 

 -1939) ةيناثلا ةيملاعلا برحلا
1945): 46 

 :(1967) ةيليئارسإلا - ةيبرعلا برحلا

46 
 22 :ةيقرشلا ةيحالصإلا ةكرحلا
 24 :ةيررحتلا ةينطولا ةكرحلا
 33 231 :ةيبرغملا ةينطولا ةكرحلا
 :ةيبعشلا تاوقلل ينطولا داحتالا بزح

27-25 00 
 25 :لالقتسالا بزح

 24 :يبرغملا يعويشلا بزحلا
 -36 :(يبرغملا كلملا) يناثلا نسحلا

40 
 127 :ةيفوصلا ةرضحلا
 /راذآ 23 يف ءاضيبلا رادلا ثداوح

 2 43 :1965 سرام
 26 :(1990) ساف ثداوح
 40 :دمحم «ينايحلا

 م

 21 :ميركلا دبع نب دمحم «يباطخلا



 8 :ريبكلا دبع «يبيطخلا

 :480 .41 2.36 .30 :ليسرام «.ةفيلخ

114 
 33 :ةراشب ءيروخلا

050 

 82 :رشنلل ةطبارلا راد
 101 99 :ةيبرغملا ةيبرعلا ةجرادلا
 32 :دمحم «دواد

 35 :ديس «شيورد

 30 :دومحم «شيورد

 40 :ةيسايسلا ةياعدلا
 22 :بيعش وبأ «ىلاكدلا
 40-41 :باهولا ديع «ىلاكدلا
 34 :ميلح «سومد

53 

 22 :ةيملقلا ةطيارلا
 22-23 :ةينطولا ةطبارلا
 32 :قداص دمحم «يعفارلا
 34 :دمحأ ؛يمار
 59 :ةيغيزامألا شاوحأ ةصقر
 59 :ةيبرغملا ةردكلا ةصقر

 59 :ةيقيرفألا ةوانك ةصقر

 :(1980) يبوروألا يداصتقالا دوكرلا
27 

 -وز-

 40 :ديمح «رهازلا
 58 :دمحم .يطرقرزلا

 41 :هللا دبع .ةقيرز

 - س-

 40 :ةريمس «ديعس

 116 :ىفطصم «تاملس

 56 :نترام «يزيسروكس

 34 :ضاير «يطابنسلا
 22 :راتخملا دمحم ءيسوسلا
 12 :ركفلا ايجولويسوس
 1227 :نفلا ايجولويسوس

 98 «53 :ةيواضلا .ديسلا

 «53.47-57254-58 :رمع «ديسلا

0269-6 0721 80. 83 97» 

102-0. 116-115 123 

 62 :ةيوبنلا ةريسلا

 62 :(كلملا) نري يذ نب فيس

 90 «66 :ءاضيبلا رادلا يف ةداعسلا امنيس

 - ش -

 50 :35 :ىبرغملا بابشلا
 73 :ةيسنرفلا ةطرشلا
 46 :ينيطسلفلا بعشلا
 9 :يبرغملا بعشلا

 32 :لامك .يوانشلا

 40 36 0 :مامإ خيشلا

 - صد

 33 :لوضف «غئاصلا

 99 ,721 67-68 :بيطلا «ىقيدصلا

11614 
 27 :ىلودلا دقنلا قودنص
 2 104 :ةيفوصلا

 -ظ

 106 6 :مزيبيهلا ةرهاظ

 23 :(1930) يربربلا ريهظلا

 تعد

 36 :مالسلا دبع .رماع

 98 6:39 4.32 :لمحم «باهولا دبع

 22 :ذدمحم ؛هذبع

 125 :ايقيرفأ ديبع



 2ظ18 :هللا ديع .يورعلا

 32 :ةيسلدنألا ةبصعلا
 40 :ميهاربإ ؛يملعلا

 38 :بابشلا ديع

 38 :شرعلا ديع

 -غد

 67 «8 :ىبعشلا ءانغلا

 14 :هتوغ
 19 «14-17 211 9 :نايسول «نامدلوغ

 تاق دج

 22-23 :لالع ؛يسافلا

 51 :ةيزيلكنإلا ديولف كنيب ةقرف
 125 2108 :ةيبرغملا ةلاليج ليج ةقرق

 50 :ةيزيلكتولا زنوتس غنيلور اذ ةقرف
 7166 :ةيبرغملا ةبشخلا داور ةقرف
 127 2125 :ةواسيع ةقرف
 104-105 :ةوانك ةقرف

 50 :ةيزيلكنإلا غنليبز ديل ةقرف
 «106 66 :ةيزيلكنإلا رتايت غنيفيل ةقرف

108 
 «105 70 64 :ةييعشلا ةواده ةقرف

125 
 67 :ىبهذلا لالهلا ةقرف

 116 «69 :ةراوه ةقرف
 -71 636 :28 .24-25 .11 :اسنرف

20113 

 94 2726 «73 270 50 217 :نيطسلف

109 
 123 :سئوت يف ؛ةرضحلا» نف

 65-66 62-263 :ةقلحلا نف
 123 :رئازجلا ىف «ناويدلا» نف

 123 :رصم ىف «رازلا» نف
 123 :برغملا يف «ةليللا» نف

 2101 :يبرعلا يسلدنألا نوحلملا نف
 من ل 227

 40 :دمحم «حتيوف
 56 :«حيسملل ريخألا ءاوغإلا» مليف
 90 :«ريبلا بنج# مليف

 104 56 :«لاحلا» مليف

 -ق د

 57 :ةيواشلا برع لئابق
 21 :ةيغيزامألا ةيبرغملا لئابقلا

 69 :ةيغيزامألا اكسودإ ةليبق

 87 :ىلع نب ديعس دالوأ ةليبق

 2259 :لالبود ةليبق
 109 :غ100 :78 73 :سدقلا
 «73 230 16-817 :ةينيطسلفلا ةيضقلا

4 109 128 

 50 :يداهلا هلق

 120 :ةيبرعلا ةيموقلا
 660 257 :(وكاب) نمحرلا دبع ءشوريق

6 110-104 115-112 
123-1222118-7 

 - كد

 104 :دمحم نب رداقلا دبع ءيدابكلا

 23 :ريرحتلل ينطولا لمعلا ةلتك
 50 :ىفطصم «دركلا

 42 :ءاضيبلا رادلا ىف ىربكلا ةسيئكلا
 16 :ساموت «نوك
 73 :ينويهصلا نايكلا

 -ل د

 78 :«73 :نويتيطسلفلا نوئجاللا

 34 :نانبل

 23 :يبرعلا برغملا ريرحت ةنجل
 101 99 ,31 :ةيغيزامألا ةغللا



 101 99 89 :ةيبرعلا ةغللا

 89 .47 :ةيسنرفلا ةغللا

 64 :ةيناسحلا ةجهللا

 37 :(لاشيراملا) ريبوه ؛يطويل

 ع

 4724 7 :يبرغملا عمتجملا

 96 :نمحرلا دبع ءبوذجملا

 94 273 :(1982) اليتاشو اربص ةررزجم

 65 :ةداكت ةعومجم
 68 :ددجلا شيواردلا ةعومجم

 65 :ماهسلا ةعومجم

 65 :كافرل ةعومجم

 65 :بمهاشمل ةعومجم

 40 :(يبرغملا كلملا) سداسلا دمحم

 116 :داحتالا ةسردم

 89 :بعشلا ةسردم

 (نيطسلف) سلبان ةسردم

 35 :ةيبرغملا ةثعبلا -

 ندملا

 69 44 :ريداغأ -

 :(برغملا بونج) تانادورات -

9 116 

 «47 ؛27-28 «23 :ءاضيبلا رادلا -

55-4. 461. 470-69 76- 

 289 287 .85 .83 ؛.81 7

116 

 98 :كيسم نب ىح --

 58 :ةبيطش يح --

 -57 254 :يدمحملا يحلا --

8 62-60) 64 66» 

20-8 90. 98. 116 

 58 :ديدحلا ككسلا يح ---

 64 :ةواده نايرك ىح ---

 :فيرشلا يالوسم برد ---
59-8 89 97 116 

 69 :ةفيلخ نايرك ---

 98 :ةنويدم ىحح --

 84-85 :82 (27 ؛طابرلا -
 87-88 269 :تاطس -

 -106 47+04 171 :ةريوصلا -

12*28 

 104 :ريداكأ لهأ برد يح --
 -105 :لالب انديس ةيواز --

106 

 69 :اطاط -

 70 :تنيسيت ةيرق --
 76 :ةجنط -

 :(برغملا لامش) ريبكلا رصقلا -

26 --83 

 77 :ةنغارسلا ةعلق -
 77 251 :شكارم -
 64 256 :تاززرو -

 58 :ىليل .دارم

 520 :يجاح « يس رم

 67 :طاسبلا حرسم

 :47 :ءاضيبلا رادلا يف يدلبلا حرسملا

 116 .98 ؛.89 71 68 «6

 تايحرسملا

 67 :نامحاب ةيحرسم -
 71 :بشي نل جاحلا ةيحرسم -
 21 7 :ةزنك ةجاحلا ةيححرسم -

 67-711668 :زارحلا ةيحرسم -
 67 :طايخلا ةيححر سم -

 نسمحرلا دبع يديس ةيحرسم -
 718 :بوذجملا



 :قيرطلا يف نيساي يديس ةيحرسم -
2168 

 67 :خيشلا انديس ةيحرسم -

 71 :برعلا ةيحرسم -
 90 :ةروبسلاو لقعلا ةيحرسم -

 71 :نيطسلف ةيحرسم -

 67 :ءاروشاع ةليل ةيحرسم -
 71 :رامسملا ةيحرسم -

 71 :ليعامسإ يالوم ةيحرسم -

 67 :ةسيفن ةيحرسم -

 90 :جوجامو جوجاه ةيحرسم -
 16 :باهولا دبع ءيريسملا

 88 ,69 :(ةقطنم) وبع نب عرشم

 720235 230 :رصم

 46 :36 :ةيبرغملا ةضراعملا
 26 :ةيراسيلا ةضراعملا
 25 :طايرلا يف يرقملا راد لقتعم
 57 :دمحأ «ىنونعملا
 125 :ىبرعلا برغملا
 47 41-243 :ديعس «يبرغملا
 82-83 :دمحم «حاتفم

 15 :يعولا موهفم

 74 :ةيبرعلا ةمواقملا
 86 :فلؤملا قوقحل ىبرغملا بتكملا
 41 :ةديعس «يهبنملا

 2727 :سرام 23 ةمظنم

 77 :مامألا ىلإ ةمظنم
 72 :ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم

 70 :يبعشلا ثوروملا

 125 :زاجلا ىقيسوم

 125 :جونزلا ىقيسوم
 11 :ةيسنرفلا ىقيسوملا
 126 106-109 :ةيواثكلا ىقيسوملا
 104 :ةنماي ءيلع يالوم

 98 :ءاضيبلا رادلا ءانيم
 -ن-

 14 :تربانوب نويلبان

 30 :داؤف دمحأ ءمجن

 33 :ليئاخيم «ةميعن

 ا

 107-108 :51 :ىميج «سكيردناه

 2 101 :ادتلوه
 -28 :23 9 :ةيبرغملا ةينطولا ةيوهلا

060 39 69 120. 2126 129 

 «17 .13-14 :ةعماجلا ةيئنطولا ةيوهلا

6 109 

 -ود

 102 :ةيبرعلا ةدحولا

 57 :برغملا ةدحو

 22 :ةيبرغملا ةينطولا

 15 :يعامجلا يعولا

 14 :مئاقلا يعولا

 14-15 :نكمملا ىعولا
 106 «46 :ةدحتملا تايالولا

 - يد

 116 :ةعمجوي «ىلعي

 68-269 «66 2.57 47 :لالع «ىلعي

8 117-115. 120-119». 

123 


