




 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ةمدقملا

 هللا مهفعب نيذلا ماركلا ةرربلا هلسرو هئايبنأ ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلا

 نع ينضرو ملاسو هيلع هللا ىلص نييبنلا متاخ ادمحم لعجو «نيملاعلل ىدهلاب

 .نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهعبت نمو هباحصأ

 ناك نأ ذنم اهروص طسبأ يف ةدوجوم ةيرطف ةيعامتحا ةرهاظ ماعلا يأرلا

 تقو يف الإ أدبت مل اهنع ةباتكلا نكلو ةلقاعلا تاقولخملا نم رثكأ وأ ةثالث كانه

 نانويلا تاباتك ىلإ ةرشابم ةقيرطب دوعت كلذ يف دوهجلا ركبأ لعلو .رخأتم

 .مكحلا مظنب هتقالعو ماعلا روهمجلا يأرل اريبك امامتها تراعأ ىلا نامورلاو

 يلا تاساردلا امأ .ابروأ يف ىطسولا نورقلا ربع ةرهاظلا هذه مامتهالا رمتساو

 دقو .يداليملا رشع نماثلا نرقلا يح أدبت ملف ماعلا يأرلا ةرهاظ ليلحتب تماق

 'ريقتلوف' :لقم نييسسايسلا ةفسالفلا ضعب تاباتك يف ىلوألا تايادبلا تلئمت

 باّككل ناكو . [ةنطدع "مويه"و آ.مءاعع "كول"و [8106ط0ءو "ربوه"و هاك ةنعع

 تاباتك اميسالو «ماعلا يأرلا ةيمهأ زاربإ يف احضاو ارود ةيسنرفلا ةروثلا رصع

 ةرورض يف ح وصوب مهيأر نع ةفسالفلا ءالؤه برعأ دقو .101155عهان وسور"

 ماعلا يأرلا عوضوؤوم نأب "زدلياشت" لوقيو (١).ماعلا يأرلا ىلع نوناقلا زاكترا

 مالسعاإلا لاجر مامتها أدب مث .ةيداليم ١55٠ ماع بح نييسايسلا ىلع اركح يقب

 يأرلا نأ اونظ نيذلا نيفلؤملا ضعب همهف ام فالخب اذهو (').ماعلا يأرلا ةرهاظب

 . لصألا يف يمالعإ موهفم ماعلا

 ةريبك ةميق هحنمتو ماعلا يأرلا ةيرشبلا تافسلفلا هذه دجمت نأ ابيرغ سيلو

 )1١( كتللك, مم. 26-8
 ( 2) تلك, م. 3.



 نا هانمتل تافسلف يهف .ةلداعلا تاعيروستمتلا هيلع تي يتلا ساسألا هربتعت و

 «لبعألا وه ةسايسلاو نيدلا نيب لصفلا ىرت تائيب وأ ةينيق ذل ىأ ةينو تاغ

 اوناكأ ءاوس «ماكحلل قلطملا دادبتسالا ةرارم اموعش اهيف تناع تائب يهو

 ءاوس ايلعلا تاطلسلا عاونأ لك ىلع اهدرمت تنلعأف .اكولم وأ ةرطابأ وأ تاوباب

 ايلعلا ةطلسلا نوكت نأب ةحماج ةفطاعب تبلاطو :«ةيرشب وأ ةينابر ةطلس تناكأ

 ةرصاق تاعيرشتلا ةمهم نأ ىرت تافسلف يه «ىرخأ ةرابعبو .هريغل سيل بعشلل

 .طقف ةينافلا ايندلا هذه يف دارفألا عيمج نيب ةاواسملاو ةلادعلا قيقحت ىلع

 نسم امل حلصي امم ملعأ اهلك تاقولخملا قلخ نم نأ ىرنف نيملسملا نحن امأ

 نأ عم ؛ءىرحأ ةرابعبو .ةيدبألاو ةتقؤملا ةايحلا يف ةداعسلا اهل ققحت «تاعيرشت

 نيب ةيرذج تافالتخا كانه نإف لصألا يف ةدحاو ةيعيبطلا ماعلا يأرلا ةرهاظ

 تافقلطنملا نيبو مكحلا ماظنو ماعلا يأرلا نيب ةقالعلل ناملعلا موهفملا تاقلطنم

 ٍنلملعلا موهفملا ةعيبط نأب لوقي ثحابلا نأ ءاذه نئيعي الو .ةقالعلا هذهل ةيمالسإلا

 نم هدروتسن ام لك ضفر يضتقي لوق اذهف .ةيمالسإلا ميلاعتلل ةضراعم اهلك

 دصقي امنإو ءايركسعو ...ايداصتقاو ايرادإو ايدام ةمدقتملاو مويلا ةيبرغلا لودلا

 ةيباجيإ تناكأ ءاوس ماكحألا رادصإ يف عرستلا مدع ىلإ هيبنتلا لوقلا اذه فلؤملا

 نم ريذحتلا وه يمالسإلاو يناملعلا نيب تاقلطنملا يف زييمتلا اذه فدهف .ةيبلس مأ

 ةقطاح ماكحأ رادصإ نم ريذحتلا كلذكو «برغلا ةراضح يف ام لكب راهبنالا

 .ةيبرغلا ةراضحلا نع ةللضم ةيحطس تامولعم ىلع ةينبم

 :ثحبلا ةلكشم

 : يلي اميف اهزربأ لثمتي فادهألا نم ددع قيقحت ىلإ باتكلا اذه فدهي

 ماعلا يأرلا ةرهاظ ةساردل الحدم نوكت نأل حلصت ةرصتخم لوصف ريفوت - ١

 يأرلا حنمت ىلا 'ةيطارقوميدلا" ةيباحتنالا ةيسايسلا مظنلا يف اهتناكم ىلع فرعتلاو



 مكحت يلا تاعيرشتلا رداصم نم اردصم هب فرتعتو ةزراب ةيرظن ةميق ماعلا

 .مظنلا كلت يف تاعامجلاو دارفألا كولس

 يبِرعلا ئراقلا فيرعت وه ثحبلا اذه نم لوألا فدهلا نأب لوقلا نكمب اذكو

 مظنلا) ةيناملعلا ةيبرغلا مظنلا تائيب يف ةدوجوم يه امك ماعلا يأرلا ةرهاظ ةقيقحب

 ةرشابملا ةقالعلا تاذ تامظنملاب اهتقالعو ءاهروذجو ءاهرصانع :(ةيطارقوميدلا

 تجرد ىلا ةوفصلاب اهتقالعو «ةفلتخملا لاصتالا لئاسوب اهتقالعو «ةرشابملا ريغو

 .ماعلا روهمجلا نأش نم عفرلا لباقم كلذو ءافأش نم ليلقتلا ىلع ةيطارقوميللا ةفسافلا

 يأرلا ةرهاظ نع ةيبرعلا عجارملا يف تدرو ىلا تامولعملا ثيدحت - ؟

 ليصافتلا رهظت ثيحب اهيف تدرو ىلا تامولعملا ضعب ةغايص ةداعإو ءماعلا

 .افودب هتقيقح ىلع ماعلا يأرلا رهظي ال لا تالعافتلاو ةيعقاولا

 .يرطظنلا ماعلا يأرلل ةيمالسإلا ةيليصأتلا دوهحلا ءانبل ةيعقاو رثكأ ةدعاق ريفوت - م

 فورعملاب رمألا ةقيقحو ىروشلا ةقيقح يأ «يمالسإلا روظنملا نايب - ؛

 هذه نم يناثلا فدحلا لثمتي اذهيو .ماعلا يأرلا ةرهاظب امهتقالعو ركنملا نع يهنلاو

 .اهعم لماعتلا ةقيرطو مالسإلا يف ماعلا يأرلا ةرهاظ عقوم نايب يف ةساردلا

 :ةفباسلا دوهجلا

 ءازحجأ تلوانتت ىلا اهنم تائملا لب «ثاحبألاو تافلؤملا نم ديدعلا كانه

 يلا تاسسؤملابو تاهاحتالاو تادقتعملاب اهتقالعو ماعلا يأرلا ةرهاظ نم ةددحم

 .ةرمتسم ةفئكملا دوهجلا لازت الو لاصتالا لئاسوب اهتقالعو ءاهيف درفلا أشني

 .عووضوملا فارطأ تعمج لامعأ كانهو

 دوهجلا نع ةبضتقم ةروصب ثيدحلا ىلع ةمدقملا هذه يف راصتقالا متيسو

 دوهجلا حض وأ نايب عم «ةيبرعلابو ةيزيلقنإلا ةغللاب ماعلا يأرلا لاحم يف ةقباسلا

 نئارسحنلا ةيساسألا رصانعلا نع ارصتخم ائيدح نمضتيس امك .تاظحالملا قربا



 .لاجملا اذه يف ةملسألا دوهج نعو «ةقباسلا تاساردلا يف ماعلا

 :ةيزيلقنإلاب ةروشنملا
 «ثحبلا تاعوضوم مظعمل تضرعت ىلا ةيزيلقنإلا ةغللاب ةرفوتملا تاباتكلا نم

 0 1017 "يحس و' باتكو "ديرت" 15306باتك ىلإ ةراشإلا نكمب

 باتكو (؛) ©طن10و ”زدلياشت" يىلاتكو () 82906 "سيارباو 561117

 باتكو ()8و6 "تسب" باتكو () 508112 "زتراوش" باتكو (*)"يود"

 !/ء(نهد6و زبموكام" باتكو (*) هليمزو "ياولوه" باتكو (221167)5 "رلوز

 الامهعم "سيارب تنيسنفو )١١( نورخآو "نوسكيرإ" باتكو (١٠)نورخآو

 :ماعلا يأرلا ةرهاظب قلعتي ام لك نع تافلؤملا هذه ضعب تثدحت دقف .طونعو

 ىلع اهضعب رصتقاو .ةقالعلا عونو هب ةقالعلا تاذ تاسسؤملاو ؛هروذجو «هرصانع

 .هددحم اياوز

 نيسلف يوسع تادلتع اتش ةيورفلا هش نأ ةردرفلا لامعألا هذه: لإ ةفانقا

 نيثحابلا ضعب اهعيمجتب ماق عوضوملا بناوج مظعم يطغت ةيملع ثاحبأ

 رتووناح" و 8هماوو» "تو سلريب" هعمج يذلا دلجملا :هذه نمو .نيررحملا

 يذلا دلخغاو (15077/ءاءط ”شلو"' هعيمجتب تماق يذلا دلجملاو 2 ١١١(

 1201/12 زتيوناح" هعمج يذلا دلجملاو (59.621508 "نوسلراك" هعمج

 (3) تطت1لك, طوطانع. مم. 29-1
 (4) كت1لك, خس [صاعغملدعاتممب 1940: حصل ©طتللم, ©ظنطانعي 5

 (0) هم, طتطانع 0من 0
 (6) 5ءطخت تا, 1968

 (7) ظءعحأب طوطانع 0متصتنمم: ة/كدعتم هم ا/نععمب, 2
2 ,22111 (5) 

)2( 1101101835: 2110 06018, 
 (19) 2126© هطدطو, ظزصكا 6لع1 ج20 1

 (11) ظملععكممب ادت طءع دسك لنص
 (12) 8ءءعاكمن ةتقك 13201112, 1966

 (13) 17ءاعطب 5

 (14) ©"ةكاكوتب 5



 (10."رسالج"و "نوملس" هعمج يذلا دلحملاو (١1)5115ءا "شريه"و

 ةثيدحلا ثاحبألا ىلإ ةفاضإ اريبك ادامتعا رداصملا هذه ىلع ثحابلا دمتعا دقو

 ةيرود اميسالو ةصصختملا تايرودلا يف ةدوجومو رداصملا هذه اهنمضتت مل ىلا

 .طانطانع 0مامنمم ©00ة5[ع19]2 ةيكيرمألا ماعلا يأرلا

 ريغ ءارقتسالا ىلع دمتعت ثاحبأب تأدب ةثيدحلا تاباتكلا مظعم نأ ظحاليو

 ىلإ دنتست يلا ةننقملا ثاحبألا لكش ذخأت تحبصأ مث «ثحابلا هشياع عقاول ننقملا

 ف ةقدداص لازت ال ةميدق راكفأ دوجو عمو .يملعلا ثحبلا يف يمكلا بولسألا

 هذه تاوانت دقو .دعب اميف رثكأ تجضن لا راكفألا ضعب اضيأ كانهف رصعلا اذه

 هتقالع وأ روذجلااو «فيرعتلا :ماعلا يأرلاب ةلصتملا تاعوضوملا ةفاك تاباتكلا

 يلا ةيسايسلا مظنلاب هتقالعو «تامسلاو «ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيسفنلا ةئيبلاب

 وأ يعويشلا نع فلتخي يذلا يبرغلا موهفملا بسح"ةيطارقوميدلا" اهيمسن

 .اهيلع تاظحالملاو هسايق قرطو «ةفلتخملا لاصتالا لئاسوب هتقالعو ؛يكارتشالا

 عبسلا براقهي ام ١97٠0 ماع رداصلا هباتك يف 01105 'زدلياشت" عمجو

 ال هنإف اذه عمو .ةيبرعلا رداصملا اهنمو ةفلتخملا رداصملا هتلقانت ءافيرعت نيعبرأو

 ليم ماعلا يأرلا لهف .ماعلا يأرلا ةرهاظ ةقيقح لوح ضومغلا ضعب كانه لازي

 نسل ةيعاو ةليسو وه لهو ؟ايفطاع نوكي نأ ىلإ ليمب هنأ وأ اينالقع نوكي نأ ىلإ

 ةعامجو درف لك ىلع ةيئاقلت ةباقر وه مأ بسحف تاموكحلا ىلع بيقرو نيناوقلا

 ؟ال مأ ماعلا يأرلل ةمزاللا رصانعلا نم ةيبلغألا لهو ؟اضيأ عمتجملا يف

 :ةيبرعلاب ةروشنملا
 ثاحمألا نم قبسأ «ةيبرعلا يف ماعلا يأرلا ةرهاظ نع ةلماشلا تاباتكلا لعل

 (135) لوصورجت اج هصكأ ة1115ءطب 19.
3005 01355615 1 (16) 



 (١١١يرمعلاو (١؟)بايد هبتك ام :دوهجلا هذه نمو .اهنم ءازجأ لوانتت يلا ةيبرعلا

 .(*)تعلطو (")دعسو ('5) جارسو «(01) ردبو (":) متاحو )١9( ديز وبأو
 ماعلا يأرلا لاحم يف ةيساسألا ثاحبألا ضعبل ةمجرت هنوكب ىماحملا دومحم لمع زيمتو

 نم ةراتخم ثاحبأل ةمجرت هنأب يبرعلا لمع زيمت كلذكو ('0).دحاو دلحجم يف عومجم
 (15."رسالج"و ”نوملس'" درج يذلا دلما

 يف دوج.وم وه ام لقن يف ةداج تالواحم يه تاباتكلا هذه نأ حضاولا نمو

 دج تعس دق دوهجلا هذه نأ اضيأ حضاوو .ماعلا يارلا ةرهاظ نع يبرغلا تاوجلا

 فينصتلا ةداعإب كلذو «ةيعماجلا ةلحرملا بالطل ماعلا يأرلا ةرهاظ طيسبت يف

 ديب .انايحأ «ةيلحملا ةلثمألا برضبو ةماعلا تامولعملا ىلع راصتقالابو صيخلتلابو

 نم احدر ةيبرعلا ةبتكملا يف اغارف تألم ىلا ةركبملا دوهجلا هذه ىلع ظحالي هنأ

 نسحمنو ةماعلا قئاقحلاب تينع اهنأل كلذو .ثيدحتو رظن ةداعإ ىلإ جاتحت اهنأ نمزلا

 نم ريثكب ةيحضتلا ىلإ ىدأ امث ةرصتخملا فيراعتلا زاربإ ىلع تزكرو ؛«ميظنتلا

 هذه تمهسأف .هتقيقح ىلع ماعلا يأرلا رهظي ال اهودب ىلا تالعافتلاو ليصافتلا

 ناكو .ةيبرغلا ةئيبلا يف «عقاولا يف دوجوملا ماعلا ئارلا ةروعبف ةيوشت»ق ةيحبضتلا

 راظنم نم اهأرقو ةيبرعلا عجارملا ضعب ىلع رصتقا نم دنع حضوأ هيوشتلا

 مالسإلا نأ الهاجتم "هاوس ام لك نع لضفأ وهو هاوس ام لك نع فلتخي مالسإلا"

 يئب نم اضيأ مه نيملسملا نأو بستكملاو يرطفلا ريخلا نم ريثك يف هاوس ام عم قفتي

 .هسايق قرطو ماعلا يأرلا «بايد )١1(
 .ةياعدلاو ماعلا يأرلا «يرمعلا )١49(

 .ماعلا يأرلا متاح 0١
 ا ةثلاث ةعبط «ةماعلا ةسايسلا يف هرودو «هسايقو هنيوكتو هتعيبط :ماعلا يأرلا ردب م

 .ةرصاعملا ةيسايسلا مظنلا فق هرثأو هتاموقم (ماعلا يأرلا «جارس 0

 .ةيجولويديألاو ةوقلا نيب ماعلا يأرلا (لذعبس 055

 ١. 3/85 ماعلا يأرلا «تعلط ('9)
 ١9/85. «ماعلا يأرلاو مالعإلا «يماحما ("*)

 ماعلا يأرلا «يبرعلا ("9)



 اهسفن ماعلا يأرلا ةرهاظ نع ثيدحلا نيب طلخلا يف دئاسلا جهنملا مهسأ امك .مدآ

 .ىرحخأ ةهج نم مكحلا مظن نيبو اهنيب ةقالعلل يبرغلا موهفملا نيبو «ةهج نم

 ياربلا' هيا ةادعتا اهوغ ةفاع تانولعس لف ةلايفأتلا وهنا م ريك فياقن

 نيبو هنيب تانراقم تدقعو «ضفرلاو دقنلاب ريدح «يمهولا هبش وأ يمهولا "ماعلا

 . يمالسإلا ماعلا يأرلا"

 ادذدعامميف ةيزيلقنإلاب تافلؤملل ماعلا راطإلا نع ةيبرعلا تافلؤملا جرخت ملو

 كيبل واو: ةيسنرفلا تقاباتكلاب رئاتع هنأ وذي كلو هةوكانقم تبثي مل يذلا يرمعلا

 ءديز وبأو «بايد لثم ماعلا يأرلا سايق لئاسول ةصاخ ةيمهأ تاباتكلا هذه ضعب

 .يمالسإلا رو ظنملل مامتهالا نم ائيش دعسو ردب حنمو .جارسو ءردبو «متاح

 زيمتو .ةيرصملا ةئيبلا نم ةلثمأ وأ تاسارد مقافلؤم تعلطو «جارسو «بايد نّمضو

 تافلؤملا يف تدرو ىلا تالوقنلا ضعبل ةيليصفتلا ةديحلا ةمجرتلاب متاح باتك

 يف دوقت يلا ةيدرفلا ءارالا امي لماعتت ىلا لئاسولا لوح "بود" لاوقأ لثم ىرحألا

 :«يرصتحعلا فرقا امك لبقتسملا عالطتسا ملع لثم درت مل وأ «ماعلا يأرلا ىلإ ةياهنلا

 .امهيباتك يف ةياعدلل ازيمم اءزج دعسو

 ةيبرع عجارم ىلع دمتعت ةرخأتملا تافلؤملا ضعب نأ ىلإ ريشت تالالد كانهو

 يلإ العف عوجرلا نود قيثوتلا لقن ىلع راصتقالاو انايحأ اهيلإ ةراشإلا نود ةقباس

 «ةيبنحأ رداصم نع تافيرعت مهدحأ لقني كلذ لاثمو .قثوملا يلصألا عجرملا

 .ةيبرعلا ىلإ ةمجرتم عجرملا ناونعو ةيبرعلاب هترهشو فلؤملا مسا ةباتكب طقف اهقئوي

 ابنجتم «صوقنملا ناونعلل ةمجرتو ةيزيلقنإلاب مسالا نيمختل ةلواحم عم رحآ هنع لقنيف

 فلؤملا ةرهش تحبصأ اذكو .لعفلاب هنع لقن يذلا يبرعلا ردصملا ىلإ ةراشإلا

 هفييرعتلا ريصصألا اذه نعاكلا لقنيو .6106[2 نيمختلاب 82706"سيارب سميح"

 لقت يذلا يبرعلا ردصملا ىلإ ةراشإلا نود ةيزيلقنإلاب مسالا أطح هيف امب هسفن

 .لعفلاب هنع



 نيمأ قيثوتب اهتلقانتو ةرصتخملا تافيرعتلا نم اريثك ةيبرعلا تافلؤملا تعمجو

 طاهدجب مث 2( تير ريغ بانك" نمت عاضرات ةعبرأ بايد دروأ دقف .نودب وأ

 نيفيرعت متاح دروأو هيو ةدها وو دعا ةعيررا انهبلإ تفايضا كفوليز يبأ دنع

 (١2).هل فيرعت داريإ ىلع رصتقيف يرمعلا امأ ('*).ديز ىبأ دنع هدحن ام ىلإ ةفاضإ

 اهيلإ افيضم بايد دنع اهضعبو ديز يبأ دنع ةدوحوملا تافيرعتلا ردب دنع دحنو

 (2).وه هفيرعتو دعسو ديز وبأو يرمعلا فيرعت اهنم ىرخأ تافيرعت نامث

 فيرعتو ةقباسلا تاباتكلا يف ةدجوملا تافيرعتلا ىلإ نيفيرعت تعلط تفاضأو

 رصتقاو ("0.يمالسإإلا روظنملا نم تافيرعتلا نم اددع يطيقنشلا دروأو اه

 ("9).ةيمالسإلا رظنلا ةهجو نم امهيفيرعت تابثإ ىلع يسنكو ياليكلا

 دج ماعلا يأرلا يف رثؤت يلا لماوعلا نع ةيبرعلا عجارملا يف درو ام ةعجارم دنعو

 ةيففارغجلاا ةئيبلاو ةيجولويبلا فورظلا لمشي «ةصاخ ةفصب متاح دنع اريبك اعسوت

 (؟*٠...ةغللاو

 : ماعلا يأرلا رصانع

 :ليصافتلا يف فالتخالا عم ةيلاتلا رصانعلا ىلع اقافتا كانه نأ ماعلا يأرلا

 ةيمهأ تاذ نوكت نأو فالتخا اهيلع نوكي نأ مهضعب طرتشيو .ةيضقلا - ١

 .8-/ ص بايد (99
 .”/ 21307 ,تاب-ه ص ديز وأ (59
 .49 «4-417ه 23707 ص متاح (55)

 .5 ص يرمعلا (':)
 .57-ها/ل ص ردب ("1)
 .59١-١ه4 تعلط ('؟9

 )١' )1ص ميلحلا دبعو ؛5-55 5 ص يطيقنشلا ١ه.
 ص يسنك ؟2 < ص ناليكلا م ١5.
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 ("00.سانلا نم ةعومجم ةبسنلاب
 ناويبكيبكقو. . سانلا: نش ةزييك ةعوبخ هاني ةذحاو يأر نع يعامج ريبعت - ؟

 هتيمست نكمب يفطاع لعف در نوكي وأ مكح لكش ذحأي اينالقع يأرلا اذه

 (؟)نيئاتلل ةيفاك ةفاثك و ةبسنب ةنع نيجتلا نوكي :نآو ,ةاضالا زأ ةذئايملا ةركفلاب

 نوكت دق «هيلإ يمتنت يذلا عمتجما يف اهريثأت ال سانلا نم ةريبك ةعومتس عا

 (؟80.ماعلا يأرلا هيلإ يمتني يذلا عمتجا يف سانلا ةماع نم ةيبلغأ وأ عةيوق ةوفص

 (1*).رثكأ وأ نيصخش نيب يه ةشقانملا نأ فيرعتلا فيضي امبرو .ةشقانملا - 5

 (؛؟٠.ةيريهامجلا وأ ةيعمجلا وأ ةيصخشلا ءاوس لاصتالا لئاسو - ه

 ةقباسلا رصانعلا ىلإ "ماعلا يأرلا"ل ةيمالسإلا تافيرعتلا مظعم فيضت - 5

 سرحي «ماعلا يأرلا نم اعون امهرابتعاب ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو ىروشلا
 تابتاكحلا طرتسحكتاو «ةلئمجملا 0 ديقم هنأو «ماعلا يعولاب مستيو ميقلا

 نع ارداص وأ «ةيمالسالا ميلاعتلا عم اقستم ماعلا يأرلا نوكي نأ ةيمالسإلا

 (؛!).امهب اموكحم شاقنلا نوكي نأ وأ (ردصملا ئابر) ةنسلاو نآرقلا

 :ةملسألا دوهج

 يأرلا ةأشن نأ نم مغرلاب كلذو ."ماعلا يأرلا" ةملسأل ةديدع تالواحم كانه

 ةيعيبط ةرهاظ وأ ةيئاقلت لعف دودر نوكت نأ اهيلع بلغي ةيبعشلا ةلحرملا يف ماعلا

 سانلا نيب ةدئاسلا تاهاجتالا ىوس طباوضلا نم عون يأل اهتأشن يف عضخت ال

 ماعلا يأرلا" لوقي يذلا ميلحلا دبع فيرعت ةملسألا تالواحم نمو .مقادقتعمو

 .7 ص بايد يف تروبلأ فيرعتو سيارب فيرعت :الثم رظنا (
 ص ديز وبأ يف ليوال فيرعتو 07-48 ص بايد يف تروبلأو بود فيرعتو جنك فيرعت :الثم رظنا ('”)
 ."07 ص متاح يف نونيك ام فيرعت ؛؟"/

 .77 ص متاح يف نونيكام فيرعتو .7-0ه ص ديز وبأ يف زدلياشت فيرعتو جيبلأ فيرعتو رالك فيرعت :الثم رظنا (19)
 .7ه ص ديز وبأ يف الثم جيلأ فيرعت رظنا (5)
 .59 ص ديز وبأ يف الثم جيبلأ فيرعت الثم رظنا (؛ 0

 «يسنمب ؛4 15-1 ص يسايسلا مالعإلا «ناليكلا ؛١5 ص ماعلا يأرلا ؛ميلخلا دبع رظنأ 4١١(
 .514-45 ص مالسإلا ءوض يف ماعلا يأرلا «يطيقنشلا 48 ١-8 ص مالسإلا يف ماعلا يأرلا
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 تقو يف ريهامجلا هذه مه ةيضق وحن نيملسملا ريهامج تاهاحتا ىلإ ريشي مالسإلا يف

 (؛5)."هلوسر ةنسو هللا باتك همكحي شاقنو راوحو ةرواشم دعب نيعم عمتجمو

 اذه مهيأر لعجي ال نيملسم يأرلا نع نيربعملا نوك درحب نأ حضاولا نم

 اميس الو أطخلا نم نيموصعم وسيل نوملسملاف .ةرورضلاب ةيمالسإلا ميلاعتلل اقفاوم

 املك ةيئاوشع ةقيرطب يرجي يذلا شاقنلا نأ دك ملا نمو .مويلا نيملسملا ةيبلغأ

 نيكوتشملا عيمج لهجي دقف .ةيمالسإلا ميلاعتلاب هطبض نكمي ال رثكأ وأ نانثا عمتجا

 مقخأل ةيمالسإلا ميلاعتلل فلاخم مهشاقن يف درو ام ضعب نأ يئاوشعلا شاقنلا يف

 .اهضعب نولهحي وأ مهتشقانم عوضوم ةقالعلا تاذ ةيمالسإلا ميلاعتلا نولهجي

 يأرل ةصاخ ةيمهأ ةيمالسإ رظن ةهجو نم ماعلا يأرلل هفيرعت يف ناليكلا يطعيو
 دق ةملسألا تالواحمل طرفملا سامحلل ةجيتن ضعبلا نأ ةقيقحلاو (؛5).ءاهقفلا

 يأرلا ىلع يمالسإ ةفص قلطيو ةيعيبطلا ماعلا يأرلا ةرهاظل يعضولا ةفص قلطي

 عقاولا يف ةدوحوم نوكت ال دق لاو ةيمالسإلا رظنلا ةهجو نم روصتملا ماعلا

 فصي دق نكلو بسحف اذه سيلو (؛؛).يبعشلا ىوتسملا ىلع اهدوجو ليحتسيو

 نومدختسيو "نويعضو" مهنأب ةيعيبطلا ماعلا يأرلا ةرهاظ نع اوبتك نيذلا نيثحابلا

 ةييرغلا تاحلطصملا داريتسا نم هريذحتب ناعرخلا لاقم زيمتو (؛*).يعضولا جهنملا

 تائفلؤملا ضعب ىلع راصتقالا راثآ نم هبتك ام لخي مل نإو «يه امك اهينبتو

 (؛7).ماعلا يأرلا يف ةيبرعلا

 مظنلا يف ماعلا يأرلل ةبراقم ةرهاظ مالسإلا يف ىروشلا ربتعي نم كانهو

 نع يهنلاو فورعملب رمألا وه ماعلا يأرلا ربتعي نم كانهو (؛7).ةيبرغلا

 ؛ه١ ص ميلحلا دبع (؟5)
 27 ص ياليكلا (؟59

 5-١١. ص حرشم (15 ص ىطيقنشل ا|(45

 ١١-15. حرشم 459 ص يطيقنشلا (؟*)

 .ناعرخلا ( 1

 .#1-151* ,ه5-ه .٠ ص ميلحلا دبع :الثم رظنا (559

 تعاد راش



 نم ماعلا يأرلا عوضوم اولوانت نمم ددع نيب قافتا هبش كانهو (؛80.ركنملا

 (؛5).ىروشلل ةلمكم فورعملاب رمألا ةمهم نأب يمالسإلا روظنملا

 امامتها هريعي مالسإلا نأو مالسإلا يف ماعلا يأرلا ةيمهأ (50) مهضعب دكؤيو

 مكلمع هللا ىريسف اولمعا لقو) :ىلاعت هلوق :اهنم ةلثمأ كلذل برضيو .اظوحلم

 نم اوضفنال بلقلا ظيلغ اظف تنك ولو :ىلاعت هلوقو [.نونمؤملاو هلوسرو

 ةشئاعل ملسو هيلع هللا ىلص ل وسرلا لوقب (55) ضعبلا دهشتسيو (01).(كلوح

 ثكفموق نأ الولو" :ةبعكلا ءازجأ ضعب ليدعت يف هتبغر ىلإ اريشم ءاهنع هللا يضر

 نأو تيا يف ردحلا لخدأ نأ مهيولق ركنت نأ فاحأف ةيلهاجلاب مهدهع ثيدح

 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا قيلعتب نودهشتسي امك (57)."ضرألاب هباب قصلأ
 لتعقي ادمحم نأ سانلا تدحت اذإ فيك" ََ لتق ةباحصلا دحأ حرتقا امدنع

 وأ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لامعتساب رخآ دهشتسيو (54)."هباحصأ

 (*0).كوبت ةوزغ نع اوفلخت نيذلا ةثالثلا ةبوقع يف ماعلا يأرلل نآرقلا ىرحألاب

 (”6).يمالسإلا هقفلا يف عامجإلا مكحب مهريغو يطيقنشلاو يناليكلا دهشتساو

 وأ ةيعيبطلا ماعلا يأرلا ةرهاظ مهفت م اًنأ ةملسألا دوهج يف ةيساسألا ةلكشملاو

 ءاقباس ةروك ذملا تاطلاغملا ىلإ ةفاضإلابف .ايفاك امهف اهيلع تيرجأ ىلا تاساردلا

 قالحخلا نأو «تويمالعإلا مه ماعلا ئارلا تاساوف لصأ نأب نيثحابلا ضعب دعتعي

 ةبخت زارد ؛55 ص يطيقنشلا نع القن 78١. 2577 يمالسإلا مالعإلا لوصأ «مامإ ميهاربأ (4)
 .4 5 ص يطيقنشلا نع القن ١79 ص راهزألا

 ليصأت «يناليكلا ؛58 ص يواشلا نع القن 075-7 ص ةينارصنلاو مالسإلا «هدبع دمحم :الثم رظنا (4)
 ؛ هال -ه7 ص يطيقنشلا؛ 77-55 ص يسنهبلا ؛١5-545 ص يواشلا ؛11075١-954 ص
 .5-85 ص بازحألا «يروفكر ابملا

 ."ه-١ه «ميلحلا دبع الثم (0 0١
  0١:نارمع لآ ؛ ؟ . ه :ةبوتلا 9ه١.

 ) )05ص حرشم 5-5.
 .ةكم لضف «جحلا :يراخبلا (*79
 .نيقفانملا ةروس «ريسفتلا :يراخبلا (085)

 ع سل
 .4 ص يسنمي ؛١5 ص يناليكلا (0 1



 هعئاضب بلجلا ةنيدملا ىلإ تالحرلا ضعبب موقي يذلا لاقبلاو عايذم هيدل يذلا

 ىلع نولطصحت ال ةيرقلا لهأ ناك ول يح يأر ةداق انوكي نأل نيلهؤم ريغ اهنم

 (00.امهاقيلعتو لاقبلاو قالحلا قيرط نع الإ مهتيرق ةرئاد جراخ رابخألا

 نعو ةيياملع الإ نوكت ال اهنأكو ماعلا يأرلا ةرهاظ نع مهنم ريثك ثدحتيو

 نيتقباسلا نيترهاظلا نيب نوطلخيو .ةيمالسإ الإ نوكت ال افأكو ىروشلا ةرهاظ

 (ةلقتسم رهاوظ ةقيقحلا يف امهنأ عم (5*)«ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةرهاظو

 طلخ كانه مث .ادحاو ائيش تسيل اهنكلو ءىرخأ يف فلتختو بناوج يف هباشتت دق

 دق «ضرتفم لايخلا يف دوجوم ءيش نعو عقاولا يف دوجوم ءيش نع ثيدحلا نيب

 (**).عقاولا يف دوجو هل نوكي ال

 :ةقباسلا تاساردلا ىلع ةماع ةظحالم

 :نيتلأسم مسحت مل اهيلع عالطالا مت ىلا تاساردلا عيمج نأ ظحالملا

 ؟ينالقع مأ بلاغلا يف يفطاع ماعلا يأرلاله- ١

 وه مأ طقف تاموكحلا ىلع بيقرو نيناوقلا نسل ةيعاو ةليسو وه له - ؟
 ؟اضيأ عمتجملا يف ةعامجو درف لك ىلع ةيئاقلت ةباقر

 ؟اهماقم ةوقلا موقتو ةمزال ريغ مأ ماعلا يأرلا تافص نم ةمزال ةفص ةيبلغألا له - ٠

 :جهنملل ةسبئرلا ملاعملا
 دشرتساو «ةماعلا دعاوقلاو تاوطخلا ضعب عابتإ ثحابلا لواح لمعلا اذه زاحبإل

 .ةمدقملا هذه يف ةتبثملا تايوتحملا ةمئاقب

 ىلإ اهيف ريشي يذلا آ,6358361 ةسارد ىلإ فلؤملا ريشي ؛١7١ ص ماعلا يأرلا «يطيقنشلا الثم رظنا ( *")
 .لاقبلاو قالحلا نم ة«بفاستلا مهءارآو مهرابخأ ةيرقلا لهأ يقلت

 . 54-55 4 ص "ماعلا يأرلل نيملسملا يركفم ضعب تافيرعت نم جالمن”ناونع تحت يطيقنشلا الثم رظنا (49)
 .15- 15415 ص يطيقنشلا (*5)



 :ةماعلا هدعاوقو ثحبلا تاوطخ

 ىلإ ةراشإللا ىلع راصتقالا مت ةيبرعلا تاباتكلا يف درو ام ضارعتسا دنع - ١

 يف نوكي نأ الإ ؛هنع لقني يذلا يلصألا ردصملا ىلإ ةراشإلا نود يبرعلا عجرم ا

 انهف .هسمفن ردصملا نع نالقني نييبرع نيعجرم نيب فالتخا وأ ضومغ رمألا

 .اهقيثوتب ماقو ةيلصألا رداصملا ىلإ عوجرلا ىلع ثحابلا صرح
 هتامس نع ماعلا يأرلا لاحم يف ثاحبأو بتك نم دجتسا ام ىلع عالطإلا - ؟

 .اهنيب لعافتلاو هب ةرثأتملاو هيف ةرثؤملا لماوعلاو «هرصانعو
 ملظعم نأ ظحاليو «ةيملعلا ةميقلا تاذ تاباتكلا يلع هامتعالا ةلواع با#

 تاغلب اهنم بتكي ام ّىحو .ةيزيلقنإلا ةغللاب ةروشنم ماعلا يأرلا يف ثاحبألا
 تايرودلا يف امل تاصخلم وأ ريراقت رشن متي ةيديوسلاو ةيناملألا لثم ىرخأ

 «ةيناباي تانيع ىلع تيرجأ ىلا ثاحبألا نم اريثك نأ امك .ةيزيلقنإلاب ةقطانلا

 يق اهلمع مت ةيزيلقنإلا ريغ تاغلب ثدحتت ةيرشب ةعومجمب يأ وأ ةيبرع «ةيروك
 .اه ةروشنمو ةيزيلقنإلاب ةقطان تاعماج

 ةنجهتسم ةلثمأ تناك نإو اهتلثمأو ةسبتقملا لامعألا ةلاصأ ىلع ةظفاحملا - :

 سفنلا ملع تاباتك يف حضاو لكشب زربي اذهو .مويلا ةيبرغلا وأ ةيمالسإلا ةئيبلا يف

 .ماعلا يأرلا روذنح نع ثيدحلا دنع ثلاثلا لصفلا يف ةركبملا

 ظحاليو .اهيلع عالطإلا مت ىلا لامعألا ىلع عجارملا ةمئاق يف راصتقالا - ه

 اهيف هدامتعا ناك ةروشنملا ريغ لئاسرلا نم اميس الو ثحابلا هسبتقا ام ضعب نأ

 .ةدودحم ىهو .طقف تاصلختسملا ىلع

 تادلخجبلا ىلع راصتقالاو «ناكمإلا ردق ةلماشلا لامعألا نم ةدافتسالا - ١

 ىلإ ةدوعلانجت تنحلكت ريغ نيف ةيساننألا لامعألا نم اريثك اهيتفد نيب تعمج ىلا

 يف فالتخا دوجول تامولعملا ضعب نم دكأتلل ةجاحلا ةلاح يف الإ لوألا رشانلا

 (”:).ةعبطلا

 وأ ثاليدعتلا ضعب نمضتت -ةرورضلاب- ىرخأ ةعبط بعت ةيريلقنإلا ف 0 ةملك نأ ظحالي ( 7١١

 .نيرشعلا ةعبطلا تناك نإو لصألا نع ةروصم ةخخسن بلاغلا يف يهف ةيبرعلا يف "ةعبطلا" ةملك امأ .تافاضإلا

 ب ا ا"”ث



 :باتكلا تاعوضوم

 :ةمدقملا

 :تحبلا ةلكشم 1

 .ةقباسلا دوهحلا .؟

 .جهنملل ةسيئرلا مل اعملا .'"

 :ماعلا يأرلا ةرهاظ :لوألا لصفلا

 .ماعلا يأرلا تاميسقت ١.

 .ماعلا يأرلاو يأرلا تامس .؟

 .ماعلا ئارلا نيوكي وت

 .ةيبلغألا ةمس .

 .ماعلا يأرلا نيوكت لحارم .ه

 .ماعلا يأرلا فئاظو .5

 :ماعلا يأرلا رصانع : يناثلا لصفلا

 .ماعلا يأرلا رصانع .

 .ةيضقلا .

 .ماعلا روهمجلا ةعيبط .

 .ماعلا روهمجلا تائف .

 :ةتاشفانملا بة

 .ةييلغألا 5

 :ماعلا يأرلا روذج :ثلاثلا لصفلا

 .ةبستكملا ةفرعملا ةعيبط ١.

 .تادقتعملا .؟

 .فقاوملا وأ تاهاحتالا ."

 .فقاوملا وأ تاهاحتالا فئاظو .:

 .ميقلا .ه

 .ميقلاو تاهاحتالاو تادقتعملا .5

 ةيصخشلا .ا/
0-8 

 :ةماعلاو ةصاخلا تاسسوؤملا :عبارلا لصفلا

 هده دك س4 تك

- 1 



 .ةيعامتجالا تاسسؤملا ١.

 .ةيسايسلا تاسس ملا ."

 .ماعلا يأرلاو مكحلا لاجر .+

 :لاصتالا لئاسوو ماعلا يأرلا :سماخلا لصفلا

 . يصخشلا لاصتالا.١

 . يعمجلا لاصتالا .؟

 .يريهامجلا لاصتالا ."

 :ةوفصلاو ماعلا يأرلا :سداسلا لصفلا

 .ةوفصلاب دوصقمملا . ١

 .ةوفصلل ةياهنلا يف ةرطيسلا .؟

 :ةشقانملاو هاياضقو ىروشلا ::عباسلا لصفلا
 .مالسإلا ف ىروشلا اياضق ١.

 .ىروشلاو روهمجلا ةعيبط .؟
 .ىروشلاو ةشقانملا ."“

 .ةيبلغألاو ىروشلا . 5

 .ماعلا يأرلاو ىروشلا فئاظو .ه

 .ةماع تاظحالام .5

 :فئاظولاو ةيبلغألاو ىروشلا :نماثلا لصفلا

 .ةيضقلا ١.

 وهما ةييلع#
 .ريبعتلاو ةشقانملا ةقيرط .'“

 .ةيبلغألا رود . 5

 .ماعلا يأرلاو ..فورعملاب رمألا .ه

 :ماعلا يأرلا ءاصقتسا :عساتلا لصفلا

 :ارلا تاشسارد:1

 .يرلا ءاصقتسا قرط .؟

 .ماعلا يأرلا ءاصقتسا .'7

 .يأرلا ءاصقتسال رغصم جذومن .4

 .ةماعلا ةصالخلا

 41 هد



 دمحم مامإلا ةعماج ركشأ مث .هزاحنإ مت اميف دعب نمو لبق نم هلل ةنملاو ركشلاو
 تايالولا يف يملعلا غرفتلا ةصرف ثحابلل تحاتأ يلا ةيمالسإلا دوعس نب

 ثحابلل ترفو ىلا ليد نوبراك ةنيدمم يونيلإ بونج ةعماجلو «ةيكيرمألا ةدحتملا
 تايوتحم ىلع عالطإلا ريسيت ىلع اقامدخ رصتقت ملف .ةمزاللا ةيبتكملا تامدنخلا

 ف ةرفوتملا عسجارملا نع ثحبلا نم هنيكمت اضيأ نكلو اهنم ةراعتسالاو ةبتكملا
 رفوت ةعماجلا ةبتكمف .اهتطساوب ةراعتسالاو ةدحتملا تايالولا يف تاعماجلا تارشع

 نم ديدعلاو تاكبسنشلا نم ددع يف ةبولطملا عجارملا نع ثحبلا ةصرف هل

 رفوتو .ىيلآلا بساحلا تايفرط نم ةيفرط مامأ هدعقم ىلع سلجي وهو تاعماجلا

 لاو باتكلا كلمت يلا ةعماجلا ىلإ ةعماجلا ةبتكم هلسرت جذومن ءلم ةراعتسالا محل

 وأ عوبسأ راظتنا الإ فيلاكت نودب ءهل هملستو ءارتم وليك فالآ ةعبس دعبت دق

 ةبتكملا هب لصتتف همدق يذلا هبلط ةعباتم نع ثحابلا لفغي ام اريثكو .نيعوبسأ

 تاعماجلا هذه لاثمأ تنروق اذإ اميس الو ةليلج ةمدح يهو .ديري ام لوصوب هربختل

 ثاحبألاو ةيقرتلا قاروأب اهيف ذاتسألا مدقتي يمالسإلا ملاعلا يف ىرخأ تاعماجي

 كرتي بح اهعون ناك ايأ ةباجإ يأ ىلع لصحي نأ نود تاونسلا يضمتف ةبولطملا

 !ةعماجلا

 ةقيقدلا هتءارق ىلع يسامألا ىفطصم مامم دمحم ذاتسألا ركشأ كلذكو

 فلؤملا ادوزو هلك باتكلا ةءارقب اماق نيذلا يليحرلا هللا فيض هللا ليحد ذاتسألاو

 لمعلا اذه زاحنإ يف تمهسأ ةدعاسم يل مّدق نم لك ركشأو .ةديفملا تاظحالملاب

 هيلع ضرعلا موي قانسح نازيم يف هلعجيو دهحلا اذه لبقتي نأ هللا لأسأو .عضاوتملا
 .ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةقيرطب مهسأ نم لك .تانسح نازيمو

 يئيص ليعامسإ ديعس
 ها
 8+١ .ب .ص

 4١71 ةرونملا ةنيدملا



 لوألا لصفلا

 اذه يف ؟هتامس امو ماعلا يأرلا وه امف ماعلا يأرلا ةرهاظ نع ثيدحلا رثك

 وأ ةيبلغألا ةمسو ءامهتامسو اعلا يأرلا عاونأو امومع يأرلا عاونأ نايب متيس لصفلا

 .هيلإ ةبوسنملا فئاظولاو هنيوكت لحارمو «ماعلا يأرلا زيمت ىلا ةوقلا

 :ماعلا يآرلا تامبسقت

 ةيدرفلا ءارآلا لعافتب أشني «يأرلا نم اعون الإ سيل ماعلا يأرلا نأ مولعملا نم

 ثيدحلا مث الوأ يدرفلا يأرلل ةعئاشلا تاميسقتلا نع ثيدحلاب ءدبلا نسحي اذهلو

 .ماعلا يأرلا تاميسقت نع

 يصخش يأر ىلإ يدرفلا ىوتسملا يف مسقني هنأ يأرلل ةعئاشلا تاميسقتلا نم

 ىلع ظحاليو (١).سانلا لك مامأ هب حرصي ال صاخ رخآو نيرحآلل هب حرصي

 ددعتي لق نيرخآلا مامأ ناسنإلا هنع ربعي دق يذلا يأرلا نأ هلافغإ ميسقتلا اذه

 ايوفش اهضعب نع ربعي دقو.اتباث ادحاو ايأر سيلو اهبسحب نولتيو فورظلا ددعتب

 نمو .توكسلاو تمصلاب وأ لوقلا فلاخي ام لمع لثم كولسلاب رخآلا نع ربعيو

 ىلإ رطضي ءارآ هل نوكي نأل ناسنإلا رطضت ال اياضقلا مظعم نإف ءىرحأ ةهج

 يأرلا اذهو ؛هنلعي مل وأ هنلعأ ءاوس اهيف دحاو يأر هل نوكي بلاغلا فو .اهئافحإ

 نم رثكأ نولمحي نمت اريثك نأ ةظحالملا ةقيقحلاو .مامتهالا مدع وه نوكي دق

 .ةفلتخم فور لظ يف وأ نيفلتخم صاخشأل نكلو سانلل اعيمج امي نوحرصي يأر

 .55 ص ردب 411 ص ديز وبأ الثم رظنا ( !)



 وأ ؛ءابرغلا مامأ رحآلا نع نوربعيو فراعملاو ءابرقألا مامأ اهدحأب نوح رصي

 نأ كلذ لاثمو ةينالقعو ةيقطنم ريبعتلا فورظ نوكت امدنع اهدحأ نع نوربعي

 كققفاويو تالفحلا يف ةفلتخملا فارسإلا لاكشأل هراكنتسا نع ربعي دق مهدحأ

 .فارسإلا ىلع راكنتسالا دضعت ةلدأب هدنع نم ِقأي دقو اهدروت ىلا ةلدألا ىلع

 يف فرسي هسمشن وه هنأ كلذ لاثمو سانلا مامأو ايلمع رخآلا يأرلا نع ربعيو

 ربحمن" نأ دبالف كلذ نوديري نيرخآلا نإ :كل لوقي هشقانت امدنعو .تالفحلا

 . مهتاراحم نم دب ال' وأ مهرطاوخب

 :ةسيئر ماسقأ ةثالث ىلإ هردصم ةعيبط ةيواز نم يأرلا ميسقت ةت اضيأ نكعو

 ..بيرق «قيدص «ميعز «لثم ةقث ردصم نم طقف لوقنم يأر - ١

 .دحأ نم هعمسي ملو اهفرع ىلا ةلدألا نم ايصخش درفلا هجتنتسا يأر - ؟

 .يصخشلا جاتنتسالا قيرط نع ةعانقلاب يظحو ةقث ردصم نم لوقنم يأر - +

 «قدصب تاهاجتالاو تادقتعملا سكعي يئاقلت لعف در ىلإ هميسقت نكمي امك

 بذاك عنطصم يدارإ لعف در وأ «يعاولا ريكفتلا نع ردصي ينالقع لعف در وأ

 .يقيقحلا يأرلا هءارو يفخي

 :يعامجلا يأرلا ماسقأ

 ءةيلقألاو «ةيبلغألا يأر ف يعاممجلا ئقارلل ةفئالا تاميسقتلا لثمتت

 لصوتلا متي يذلا يأرلا وه يئالتئالاو (')٠.ماعلا ىضرلاو قحاسلاو «يالتئالاو

 نكلو 3 تا ,ةيبلغأ حبصتف ةريغصلا بازحألا نم ةعومجم قافتاب هيلإ

 يف دعاقملا ضعب ىلع لوصحلا ةصرف اهحنعو بازحألا هذه يوقي فالنتالا

 لاكشأ نم لاكشأ امهف ماعلا ىضرلا وأ قحاسلا يأرلا امأو .ةيباينلا سلاما

 .يلكلا قافتالا وأ عامجإلا نم برتقت يلا ةيبلغألا
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 (عقوتم) ناك ىلإ ماعلا يأرلل "بود" ميسقت نيفلؤملا نم ددع لقنيو

 هلصأ ماع يأر لك نأ هضارتفا ىلع ئبم "بود" يأرو ().(دوجوم) رهاظو

 امهدنبتي يتلا ءارآلا نوقلتي سائلا نم اريثك نأل ةضوفرم ةيضرف يهو (؛)؛هاجتالا

 ميسقتلا ذه ديز وبأ لدعيو ..ةيلاتلا لوصفلا يف دريس امك مهيأر ةداق نم

 يف بغغرت بالطلا ةيبلغأ :هلاثمو .يلعفلاو رهاظلاو نطابلاو نماكلا ىلإ هليصفتب

 يف ةبغرلا نع نوربعي ال بالطلا نكلو سرجلا قدي (نماكلا) ةرضاحلا ءاهتنا

 ربعو سردملا لبق نم ةرضاخملا ءامنإ مدعل بالطلا ضعب جضو .(نطاب) جورخلا

 (*).(يلعف) جورحلل بابلا ىلإ العف هاحتالاو (حيرص) جورخلا يف ةبغرلا نع

 نأل الوبقم ناكل يدرفلا ىوتسملا ىلع يأرلل ناك ول ميسقتلا اذه نأ ظحاليو

 ,دياحم «ضراعم) هيف يأر هيدل نوكتي نأ دب ال ةيضق يأب هتفرعم ةلاح يف درفلا

 تحت و لصفلا يف بالطلا لثم يوئفلا ماعلا يأرلا ىلع لاثملا قبطني دقو «(ديؤم

 ىلع نماكلا ماعلا يأرلا دوجو امأ .ةدودحم ةرتفلو سردملا نم ةرشابملا ةبقارملا

 ؛ةديدع ءارآ كانه نوكت دقف .المتحم سيلف ةيرقلا ح وأ ةنيدملا وأ ةلودلا ىوتسم

 امكرو .هلك عمتجملا ىوتسم ىلع ةيبلغأ يأ ءاماع ايأر اهنم يأ رابتعا نكمي ال

 ةنراقم دارفألا نم ربكأ ددع هقنتعي انيعم ايأر يأ «ةيبسنلا ةيبلغألا يح تمدعنا

 الو «قفدص ولو «ةيبلغألا هانبتت يأر كانه نوكي نأ نكمملا ريغ نمف .ىرخألا ءارآلاب

 نوعمتجي نمل انلع وأ مهتصاخل ءاوس ,لاكشألا نم لكش يأب مهتيبلغأ هنع ربعي

 ماعلا يأرلا دوجوب لوقلا عيطتسن ال ءلاوحألا عيمج فو ...مهعم نولماعتي وأ مه؟

 :ةرصحشابم ريغ وأ ف دتاك :تناك ةليسو يأب هنع ريبعتلا دعب يأ ؛هروهظ دعب الإ

 هنع ريبعتلا دعب ريغتلاو ددعتلل ةضرع حبصي هنع ريبعتلا متي يذلا يأرلا نأ ظحاليو

 1006., 02. (014., 2. 40. ىلإ هبسنيو ١/ ص ردب 14-45 ص ديز وبأ ؛١؟5-١١ ص بايد (59

 مقر طوموط مم. 61-89.

 .ه-4/!1 ص ديز وبأ (59
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 يف ءاوسم ةشقانملا ءانثأ اميس الو هنع ريبعتلا دعب ريغتلاو ددعتلل ةضرع حبصي هنع

 .يمسرلا وأ يبعشلا ىوتسملا

 ريغ ىلخادلا هنم ماعلا يأرلا نأب ديفي ىرخأ ةقيرطب بود لوق ردب لقنيو

 اعمغ نماكلا ماعلا يأرلاب ىمسي ام كانه نأو .هنع ربعملا يجراخلاو هنع ربعملا

 ناسنلاإلا فقوم لثم ةددحملا ةيضقلل ضرعتلا لبق دوجوملا يأ ماتطانع هماطته

 ماعلا يأرلا" نأ ظحالملاو (”).برحلا ًأدبت نأ لبق امومع برحلا نم

 لابستلا عوض اميس آل وتقف ولا و: هاقألا الإ ىلا ردن هلت اه يس " ىاكلا

 نامنلاب ةددحم ةيضق هاحت نوكي يأرلا نأل يأرلا نع فلتخي فقوملاو .بورضملا

 سيلو امومع برحلا يف سانلا يأرب قلعتي ردب هبرض يذلا لاثملا امأو ناكملاو
 لكعغإو امدقم ةئراطلا ثادحألاب رعشي ال يأرلا نأب ليرتناك دكؤيو .ةددحم برحب

 (".لعف درك يأرلا ثدحي

 ىلإ تافيفودب ارثأت وأ ادانتسا -امير- ماعلا يأرلا برعلا نيفلؤملا ضعب مسقيو

 وأ ؛ديز يبأ دنع يموي «تقؤم «يقو «تباث يديلقت ىلإ وأ ؛بايد دنع تقؤمو مئاد

 (”).ردب دنع يمويو «تقؤمو «رقتسم ىلك وأ ؛متاح دنع يكيمانيد رخآو رقتسم كيتاتس

 ىلإ ليم فاصوأ "رقتسملا يلكلا"و"كيتاتس"و"تباثلا يديلقتلا" نأ ظحاليو

 نيب قيرفتلل ةرورض كانهو .تادقتعملاو تاهاحنالاو ديلاقتلاو تاداعلا نع تيدحلا

 ريغ ..دقتتعملاو هاحتالا نيبو ناكملاو نامزلاب ةنوهرم ةنيعم ةيضقب ددحملا يأرلا

 نيملسمملا دنع ريرتخلا محل لكأ مبرحت الثمف .ناكملاو نامزلاب ةددحم ةيضقب نوهرملا

 يأر ةلأسم تسيل نيملسملل ةبسنلاب يهف .نيملسملا دنع ةمزلم (دقتعم) ةعيرش

 امأ .احل ةددعتم لئادبب ذحألا وأ اه ذخألا مدع وأ اب ذحألا يف ريخم هنأ نيعمب

 ريغ هنكلو ,هلكأ مدع ضعبلا ىري دق ايأر الإ سيل ميرحتلاف نيملسملا ريغل ةبسنلاب

 باصم ناسنإلا نوك كلذكو .ةيبلغألا تيوصتب هيلع ةقداصملا متت نأ الإ مزلم
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 .ه5 ص رداقلا دبع نع القن ردب هدرويو /-1/7 ص ردب ؛قيثوت نود 7 ص ديز وبأ ؛١؟ ص بايد (9

 تا نح



 وأ «(يأر) ةماعلا نكامألا يف نيخدتلا عنم حلاصل توصيو نيحدتلا (ةداع)ب

 .(تالاحلا ضعب يف ةلماجما ةرورضب لوقي

 دنع ”تايففود" تارابع يف تدرو امك- ءارآلا ضعب نأب لوقلا نكمي نكلو

 تاهاحتا وأ ةتباث قئاقح وأ ةينيد تادقتعم) ةتباث ءايشأ ىلع ركترت -ردب

 تادقتعملا ضعب ىلإ دنتست وأ تاساكعنا ىه ءارآ كانه ىرحخأ ةرابعبو.(ةخسار

 يفطاعلا وأ يقطنملا شاقنلل اه عاضخإ بعصي لا ةخخسارلا تاهاحتالا وأ

 دنتست وأ اهسكعت ىلا تاهاجتالا نع ةلقتسم ءايشأ ءارآلا هذه نأ ديب .ةضوافملاو

 عضتخي ال بلاغلا يمنف هاجتالا امأ رييغتلاو شاقنلل هعاضحخإ نكمي يأرلاف .اهيلإ

 مسقنت ءارآلا نأب لوقلا نيب ريبك قرف كانهف ().رييغتلل وأ اهسفن ةلوهسلاب شاقنلل

 ةّباث ديلاقت وأ تادقتعمىلإ دنتست ءارآ كانه نأب لوقلا نيبو بلقتمو تباث ىلإ

 قف ةقهيقحلا هذه متاح دكؤيو .ةتبا' تالقتعم ىلإ كيج ال ءارا كاشي

 تنا ماع يار كاملعع هيمن نأ نكمب انهو ألا :لوقي ثيح رحآ عضوم

 مئادلا تباثلا ماعلا يأرلا نإف الإو «ةيكيمانيد ةكرح نع جتان يأرلا نأل كلذ «مئاد

 (١٠١)".ةداع وأ ةميق وأ ةديقع ىلإ لوحتيو ماع يأرك هتيصاخ دقني

 دياولا ماعلا يارتلا : ىلإ مسقني ماعلا يأرلا نأ لوقي رخآ ميسقت كانهو

 وأ قاسنملا ماعلا يأرلاو هفقتملا ماعلا يأرلاو «دئاقلاو هبانلا ماعلا يأرلاو

 هذه ىلإ مسقني امومع يأرلا نأب لاقي نأ وه قيلألا نأب ظحاليو (١١).داقنملا

 طماع ايأر حبصي ال اهيأرو ؛ةيبلغأ اهرابتعا نكمي ال ىلا ةوفصلا يأر ىلع الإ بلاغلا

 نيعونلل هحرش يف كلذ ىلإ ريشي متاح نأكو "ماعلا يأرلا روذج" لصف يف فالتحالا ليصافت رظنا ( 1١
 | 11 عض

 ظ .05 ص متاح ( ٠١١
 نيعجرملا قو .7 17-54 ص ردب ةدحاو ةئف يف ةيناثلاو ىلوألا ةئفلا ردب جمدو ١7-4 ص ديز وبأ ١١١(
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 يأ :ةيوقف ةيبلغأ كانه نأب لاقي نأ نكمب نكلو .ةريخألا ةيبعشلا ةئفلا ةدناسع الإ

 اينكيلعا

 نيه نأب لوقت ةبيحع ,عونلا اذه نم جارس ميسقت لعلو .اهيف دحاو يأرب ذحأت

 (١١).يملاعو يميلقإو يعارزو يئاسن «يباقنو يبزح «ئطوو يلحم :روهمجلا عاونأ
 اذهو .يبسنلا تابثلا نيبو عيرسلا ريغتلا نيب جردتي -امومع- ماعلا يأرلاو

 ءاوسم ةيبلغألل ةيصخشلا ةحلصملاب يأرلا ةقالع :اهنم ةددعتم بابسأ ىلإ دوعي

 نأ أ .ةددحم ةيضق يق ماعلا اهيأر امل نوكي دق تائفلا هذه نم ةئف لك

 (ةيعقاولا قئاقحلاو ةينيدلا) تادقتعملا ةوقو ءاينالقع مأ ايفطاع ماعلا يأرلا ناكأ

 يبسدللا رارقتسالا ةجرد دمتعتو .اهيلع زكترت يلا وأ اهسكعت ىلا تاهاحتالا وأ

 ددحم تقو يف ماعلا يأرلا دارفأ نم درف لك دنع ةيضقلل ةيبسنلا ةيمهألا ىلع يأرلل

 ةقيقحلا هذه نع ربعي ام لضفأو .ةضراعتملا ةقالعلا تاذ اياضقلا نم ةيضق لكل

 ىلع يمع نباو انأو «يمع نبا ىلع يخأو انأ :لوقي يذلا يبرعلا لثملا ةيبسنلا

 نورا

 :ماعلا يآرلاو يآرلا تامس

 نأ دجحمن " ماعلا يأرلا" ةرابعب ةصاخلا فيراعتلاو ميهافملا انعبتت اذإ" متاح لوقي

 ءدئاسلا يأرلاو «يأرلا خانمو «ةجئارلا تادقتعملا ىلإ انايحأ ريشت ةرابعلا هذه

 مت ىرحأ نايحأ يفو .تاعامجلا نيب اهيلع حلطصملا ةرقتسملا تاعانقلاو

 جتانلا نع ةزيمتم اهفصوب ءارآلا نيوكتو ءوشن ةيلمع ىلإ ةراشإك همادختسا

 ةنزتم ريكفت ةيلمع نع ةحتانلا اياضقلاو تالوقملا ىلإ ةراشإكو اهيلع بترتملا

 .يقطنم ريغ قيرط نع ةلصحتملا اياضقلاو تالوقملل ضيقن كلذو .ةيقطنمو

 تافيرعتلا ءرقتست (19)"ناموين ليون"ل ةسارد يفو (15)".كيلاود اذكهو
 افيرعت نيسمخلا نأ لوقتف "ماعلا يأرلا" هباتك يف "زدلياشت" اهدروأ ىلا ةديدعلا

 ١7-17. ص جارس )١5(

 ١١. ص متاح ١١9(
 .افيرعت نيسمح نم لقأ ةقيقحلا يف يهو ١-77. ص ماعلا يأرلا ءيرعلا يف ناموين ليون ١( ؟)

 لا د



 نكحمي افيرعت نيسمخلا نأ لوقتف "ماعلا يأرلا" هباتك يف "زدلياشت" اهدروأ ىلا

 :نيفيرعت يف اهصيخلت

 .يطارقوميدلا ماظنلا ف رارقلا عنص يف ةينالقع ةليسو ماعلا يأرلا - ١

 «يعامتحالا لماكتلا زيزعتو عيجشتب موقي يعامتجا طباض ماعلا يأرلا - ؟

 اساسأ نوكي «يعامتحالا قافتالا نم ةيفاك ةجرد رفوت ةرورض نلغا كك وينو

 .متارارقو دارفألا لاعفأل

 يموقلا ىوتسملا ىلع ماعلا يأرلا نع الوأ ثدحنتت "ليون" نأ ظحالن ءانهو

 تاداعلا سكعت يتلا ءارآلا نع ثدحنت مث .يمسرلا هبش وأ يمسرلا قوكسلا "قو

 هديدعلا تالامعتسالا ضارعتسا دعبو .ةبوتكملا ريغ نيناوقلا لمشت دقو ديلاقتلاو

 .يعامتحا يسفن موهفم ماعلا يأرلا نأ حجرت ليون دحن "ماعلا يأرلا" ةرابعل

 ءاضيأ ينالقع جتان ماعلا يأرلا نأ حجرت يلا ةديدعلا تالامعتسالا لهاجتت اذهيو

 ثيم هيي قادهو طنانلا ضعي اهدنا ةقيقح يهو ةينالقعلا ةشقانملا نع دلوتي

 (١١).ماعلا يأرلا يف ةينالقعلاو ةيفطاعلا نيتفصلا

 ححري نم نكلو قدصب ماعلا يأرلا نافصي نيقيرفلا نأ احضاو ودبيو

 ةيفطاعلا حجري نمو هتالاح ضعب يف ماعلا يأرلا تافص نع ثدحتي ةينالقعلا

 ملعلا يآرلل نيتلاح نوب زييمتلا نكمي امومعو .ىرخأ تالاح يف هتافص نع ثدحتي

 : هل نيتاحر م وأ

 لصعف درك بعئشلا دارفأ نيب ايئاقلت أشني وهو :يفطاعلا ماعلا يأرلا - الوأ

 مدطصي وأ روهمجلا رظن يف ةيصخشلا حلاصملا ضعبب قلعتي ءثدح وأ نيعم ربخل

 لمشتو اهل دودح ال هاياضقف .تاداعلاو ديلاقتلا نم اًعزج حبصأو سانلا هفلأ امب

 يأرلا اذه نع ريبعتلا نوكي دقو .(تاعامجلاو دارفألا كولس) ةايحلا يحانم ةفاك
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 دق وهف (١١).ةيفطاعلاب مستي لمأ ةبيحخ وأ ءايتسا وأ راكنتسا وأ ىضر مدع درحب

 دقو .ةدئاسلا تاداعلاو ديلاقتلا وأ تاهاحتالا وأ تادقتعملا ضعبل اساكعنا نوكي

 امب رشتدت ىلا ةقيرطلاب مالعإلا لئاسوو يأرلا ةداق هعنص امنإو كلذك نوكي ال

 سفانتلاو مهولا ةعانص نم نوكي دقو .يأرلا عضوم ةيضقلا لوح ةددعتملا ءارآلا

 بلاغلا يف عفاودلا هذهو .روهظلا بحو ةيصخشلا تابغرلا قيقحتل ةحمامللا ةعزتلاو

 ةفغلابملا كلذ لاثمو .مزحلا وأ سفنلا يف ةيفاكلا ةقثلا مادعنال ناسنإلا ىلع رطيست

 يأرلا نكلو اهتقم وه ينالقعلا يأرلا نوكي دقف .جاوزلا تالفح يف ةعورشملا ريغ

 هاحتا يف ماعلا يأرلا نأ هيلإ ليخي يذلا مهولل عايصنالا وه يكولسلا يلعفلا

 يفو .نيرحآلا نم لقألا رهظمم رهظي نأو دقنلل هسفن ضرعي نأ ديري الو فارسإلا

 .ةقيقح سيلو امهو "ماعلا يأرلا" ب هيمسن ام ضعب نأ فشتكن نايحألا نم ريثك

 فارسإلا لوح اصخش نيثالث وأ نيرشع عم ثدحتت دق كنأ كلذ ىلع لدي امتو

 اعانتقا فارسإلا اذه ديؤي مهنم 6١١ نم لقأ ىوس دجحت الف جاوزلا تالفح ف

 فارسإلا نوري سانلا ةيبلغأ نأب مهوتت ةلفح كسفنب تنأ ميقت امدنع اذه عمو .هب

 .سفنلا ىلع يحراخلا يمهولا طغضلا نم عونب رعشتو اهيلع جورخلا يغبني ال ةداع

 لوقي اذام" وأ ".كلذ نولمعي سانلا لك" تلاق كتبيرق وأ كتدلاو نأل كلذو

 يعامتجالا طبضلاب "ليون" مهنمو نيثحابلا ضعب هيمسي ام وهو "؟انيلع سانلا

 اعابشإ ًاطخلا ذه يف عقن ام اريثكو (١).انايحأ ايمهو ناك نإو «ماعلا يأرلل

 نأ مهوتنف (نيرحخآلا نم لضفأ نوكن ال نأ لثم) انسفنأ ف ةصاخ تابغرل
 .ايلقع هرقن ال دق يذلا انك و لسل اريربت كلذب بلاطت ةيبلغألا

 ةيئاصحإلا لئاسولا مادختساب ىح ةقدب "ماع يأر" لك سايق ةبوعصلو
 جئاتن سانلا نم ريثك ةءارق مدعل وأ اياضقلا عيمج لوح يبعشلا ىوتسملا يف ةثيدحلا

 )١5( ردب نع القن ءالقن ليرتنكو ؛485 ص ردب نع القن «قنك الثم رظنا 37.
 ١5( ص يبرعلا يف ليون 147-0١.
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 قف دئاحتملا هنأ ةونظي يذلا: ئأرلا نع نوربعي سانلا نم اريثك نإف «تاءاتفتسالا

 تاسساردلا ضعب تتبثأ امك وأ .ةيقيقحلا مهئارآ نع ريبعتلا نم الدب نيعم فرظ

 نوليختي امدنع تمصلا مازتلا ىلإ نوليمب سانلا نم اريثك نأ "ليون" اهب تماق لا

 ربمملا يأرلا نأب داقتعالا ىلإ هرودب يدؤي اذهو .دئاسلا يأرلا فلاخت مهءارآ نأ

 (١1).كلذك رمألا نوكي ال دقو .ماعلا يأرلا وه رثكأ ةفاثكب وأ ربكأ ةوقب هنع

 يف ماعلا يأرلا نإف ةيبعشلا ةقبطلاو ةيئادبلا تاعاملا نيب يبسنلا هباشتللو

 ةجضانلا تاعامجلا فالخب كلذو اضيأ ةفطاعلاب عوبطم ابلاغ ةيئادبلا تاعامجلا

 ريكفتلا ةيقطنم ةجرد ىلإ لصت ال تناك نإو ةيقطنملاب اهنيب ماعلا يأرلا مستي ىلا

 ةفشغلا نيب اريثأت رثكألا يهو ءارآلا رشنل لثمألا دوقولا يه ةفطاعلاف (١١).يدرفلا

 .ةفاقثو ةينالقع لقألا

 ؛ةماع ةيضقل ةسارد اكرو ريكفت نع أشني وهو :يئالقعلا ماعلا يأرلا - ايناث

 لئاسوب ةيبعشلا ةقبطلا نيب هجيورت متي مث ةينالقعلاب مستيو ةوفصلا ةقبط يق ومنتو
 زواجتي يذلا ماعلا يأرلا وه وأ «ةيمسرلا تاهجلا هب فرتعتو ةفلتخملا لاصتالا

 ةينالقع ةقيرطب هتشقانم متت ثيح ةيمسرلا ةلحرملا ىلإ لقتنيو ةيبعشلا ةلحرملا

 تاععامجلا نيب يأرلا ءوشن ةيلمع نأ ظحالن اذهلو .هيلع تيوصتلاب هسايق نكمبو

 نيب أشني يذلا يأرلا فالخب كلذو «نازتالاو ةيقطنملاب ابلاغ مستي مجحلا ةدودحم

 ('١).يوفعلا لاعفنالاو ةيفطاعلاب مستي يذلا ةريبكلا تاعامجلا

 اذه نوديؤي يبشلا ىوتسملا يف سانلا نم . اريثك نأ ةقيقحلا هذه ديؤي امحو

 سسيلو «هنوديؤي مهومرتحي وأ مهيف نوقثي اصاخشأ وأ اصخش نأل كاذ وأ يأرلا

 كنت ديدرتب اوماق نإو .ةيدايقلا ةئفلا اهيلإ تدنتسا يلا ةلدألا نوبعوتسي مهنأل

 عوفدم ةيبعشلا ةيبلغألا دييأت نإف «ىرخأ ةرابعبو .اضيأ ديلقتلا باب نمف ةلدألا

 قر 8لوعا- ]7 عابطقتنتر [!عاانغا 10 اطغ 0 هطععمأ 05, 0 مزمل 7 ا

 .55 ص ديز وبأ(5١)
 10001 2. 86 دنع هدراولا لصألاب ةنراقم تارقفلا ضعب ةمجرت ف ليدعتلا عم «5 ١ ص متاح (؟ ')
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 .الوأ ةلدألاب اعوفدم سيلو «يأرلا كلذ قبع نصحش وأ أو هاحب ةفطاعلاب ال وأ

 (51).ةيبعشلا ةقبطلاو ةوفصلا نيب ةقالعلا نع بتك نم هدكؤي ام اذهو
 ببس زاربإب هنوديؤي يذلا يأرلا يف ءالؤه لاثمأ ةقث ةعزعز نكمي بلاغلا فو

 اذه ديؤيو .هب قوثوم صخش ةقيقحلا هذه ردصم ناك اذإ ةصاخو ءدحاو يوق

 .نوتسنرب ةعماج يف هقيرفو هتاسارد نم ليرتناك هدحو ام -مومعلا هجو ىلع لوقلا

 هام ام ىلإ تاءاصقتسالا ىلإ دنتست تاسارد لالخ نم ليرتناك لصوت دقل

 نكعمو ماعلا يأرلل ةبلاغلا تامسلا لوح (5)تايرظن اوك ودعتال يهو نيناوقلاب

 010 يلب ادي اهيصرحما
 ثادحألا نأ ديب :ةماخحلا تادحألل ةبسلاب ةيساسحلا ديدش ماعلا يأرلا نإ - ١

 نم ةققؤم ةرتفلو ةدشب بذبذتي ماعلا يأرلا لعحت يداع ريغ وحن ىلع ةمحضلا

 .لقعتلا نم ءيشب ثادحألا ىلإ سانلا رظني يح ماعلا يأرلا رقتسي الو .ضيقنلا ىلإ ضيقنلا

 ظافلألا لعفت ام رثكأ ةماع ةفصب يأرلا هاحتا ررقت ىلا يه ثادحألا نإ  ؟

 ال يأرلا ناك اذإو .ةماه ثادحأ يه اهسفن بطنلا كلت تناك اذإ الإ بطخلاو

 ةمات ةدحاو ةقيقح ةطساوب نكمي هنإف هؤانب لماكتي مل اذإ وأ ةليثض ةيلقأ الإ هقنتعت

 ةقلعتملا تانايبللو بطخلل .لوبقلاو اضرلا ىلإ ضفرلا نم يأرلا هاحتا ليوحت

 نوكي امدنعو ةركاذلا يف اقلاع يأرلا نوكي امنيح ىربك ةيمهأ ةيلمعلا تاءارجإلاب

 ةحلصملا نأ ديب .هب قوثوم ردصم نم ريسفتلا نع ثحبي «ءاحيالل ائيهتم روهمجلا

 ثداوحلاف .ةيجولوكيسلا ةيحانلا نم ةسايسلا يف يأرلا ررقت ىلا يه ةيتاذلا

 الو .ةيتاذلا ةحلصملاب اهتاقالع رادقمم ماعلا يأرلا يف طقف رثؤت عفاد يأ وأ بطخلاو

 قلعتت ةلأسملا نأب سانلا رعش اذإ الإ نمزلا نم ةليوط ةرتفل اراثتسم ماعلا يأرلا ىقبي

 املاطو .هدنست ةيراجلا ثادحألا تناك اذإ وأ حضاو لكشب ةيتاذلا مهحلاصم

 .هيشاوحب ةوفصلا لصف رظنا (؟ ١١
 .141-05 ص دعاوق «ئيص يعيبطلا نوناقلاو ةيرظنلا نيب قرفلل الثم رظنا (؟)
 .ةطقن ةرشع عبس يف اهلعجيو ١٠-١ متاح ؛ةطقن ةرشع سمح يف اهلعجيو 14٠0-45 ص ديز وبأ (5)

 ا 0



 نأ حضاولا نمو .احلادبتسا وأ ءارآلا رييغت لهسي هنإف ةمئاق ةيتاذلا ةحلصملا تناك

 ةيسسايسلا تارارقلا قبسي يطارقوميدلا عمتجملا يف ماعلا يأرلا لعحت ةيتاذلا ةحلصملا

 .اهدسجت ىلا ةيمسرلا

 اهذختي ىلا ةمساجلا ةريطخلا تارارقلل ةضراعم لقأ نونوكي سانلا نإ - ©

 لمحت نم اهيلع ةققاوملل ادادعتسا رثكأ مهف .هيف نوقثي اوناك اذإ مهميعز

 وأ احماست لقأ نونوكي مهنإف مهميعز يف ةقثلا نودقتفي اوناك اذإ امأ .اهتيلوؤسم

 امهذختي ىلا ةريطنملا تارارقلا لبقت ف ةضراعم لقأ نونوكيو .مهداع نم انوا

 .تارارقلا هذه ذاختا يف مهوكراشو مهعم اومهاس دق مُنأ نورعشي اوناك اذإ مهؤامعز

 حارتقا ىلع مهنم فادهألا حارتقا ىلع ردقأ مهنأ سانلا ىلع بلغي - ؛

 .فادهألا ققحت ىلا لئاسولا

 نوكي امنيحو .ىوه لاو ةبغرلا هنولت دق يدرفلا يأرلاك ماعلا يأرلا نإ - ه

 قئاقحجلاو تامولعملا ىلع اينيم نوكي امث رثكأ ىوحلا ىلع اسسؤم هلمحم يف يأرلا

 .ثادحألل ةبسنلاب افرطتم افقوم ذختي هنإف

 مالعإلاو ميلعتلا صرف ةيطارقوميدلا ةلودلا يف بعشلل رفوتي امدنع - 5

 ركفلا جضان دوعلا بلص نوكي ماعلا يأرلا نإف قئاقحلا ىلع امئاد فوقولاو

 ةققاوملل ادادعتسا رثكأ رومألاب ةطاحإو ةفرعمو ةفاقث رثكألا نوضراعملاف .مهفلاو

 .نويعقاولا نويئاصمخألا اهيدبي يلا ةيعوضوملا ىلإ برقألا ءارآلا ىلع
 هيف ةيصخشلا حلاصملاو يأرلا عون نيب قيثولا طابترالا نع "ليرتناك" هدروأ ام

 تناك نإو- روهممجلا دارفأ نأ هيلإ فاضي نكلو ءقدصلا نم ريثك ءيش

 .ةحلصملا هذهل مقاروصت يف نوفلتخي مهفإف -ةيتاذلا ةحلصملا يهو ةدحاو مهاقلطنم

 ىضري دق لوألاف .رظنلا ديعب رخآو رظنلا ريصق صخش نيب نوحجرأتي مهف

 حلاصم همرحت تناك نإو ىوصقلا اقروص يف ةلجاع ةيصخش ةحلصم قيقحتب



 امأو .ليوطلا ىدملا ىلع ةريثك ةيلبقتسم ةيصخش حلاصم قيقحت ءاقل هريغل ةصرفلا

 ىلع ليرتناك رصأ اذإ ةلوبقم يهف "ليرتناك" تاجاتنتسا ىلع "بود" تاقيلعت

 هذهف .ةماع تام درصحم اهانربتعا اذإ ةلوبقم ريغ اهنكلو "نيناوق" اهرابتعا

 .ةديج تاظحاللم تاجاتنتسالا

 هنإف طقف ادحاو الإ سيل "ماعلا يأرلا" ةيمست قحتسي يذلا يأرلا ناك املو

 نكحمي يلا ءارآلا لك -ةحورطملا ءارآلا ةشقانم دنع- جردني ال نأ يعيبطلا نم

 وأ درفتم يأر يأ وأ ةيهاركلاو بحلا نع ربعت ىلا ءاوهألا لك وأ ءاهفاشتكا

 كح ازرابو احلم يأرلا نوكي نأ بجي "نوسبموث" يأر يف- نكلو .بيرغ

 يأ هنونبتي نيذلا ددع يف لثمتي زوربلا رايعمو .ماع يأر هنأب فصوي نأ قحتسي

 ليلدلاب هيلع فرعتنو هتابث يف لثمتيف حاحلالا رايعم امأ .يمكلا ليلدلاب هيلع فرعتن

 هنوححجري ةيلقعلا ةلدألا ىلع هونب ايأر ةرارحب نونبتي لاحرلا نم اليلق نإف .يفيكلا

 فافيك نوفرعي ال «مئاع وأ ضماغ ببسل هنولضفي سانلا نم ربكأ ددع يأر ىلع

 ددع نيب هيلع قافتالا مت يذلا يأرلا نيب اقرف كانه نإف ءىرحأ ةرابعبو .هنوحرشي

 دوعي امبير نكلو صاخشألا نم ددع نيب هيلع قفتملا يأرلاو ةفدص صاخشألا نم

 رلبتعالا يف عضن نأ بحي اننإف اذهل هنأب "نوسبموث" فيضيو ('4؟).دحاو ردصم ىلإ

 : ماعلا يأرلا مجوقتل ئدابم ةعبرأ

 .هب نوكسمتي نيذلا ددع يأ 01405108 راشتنالا ةجرد - ١

 .نابوذلا وأ رييغتلل هتمواقمو هتابث ةجرد يأ صءزروزذأاعمعع حاطط د1

 .هنع ريبعتلا د ةجردو هل سامحلا ةجرد يأ قم4ءمو9[1 ةفاثكلا - م

 عقاولا يف قيبطتلل رارقلا ةيلباق يأ «(2«26350081عوو ةيلوقعملا - 4

 نايس لك وت هربت تاذ ةهحح لإ ةحاحب تايتتادس كانيق: كب وتو هج رش ةيئاكمإو

 .ةيلمع ةحرتقملا لئاسولا
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 يأرلل ةيلاتلا ةعبرألا داعبألا ةيمهأ ىلإ ناهبنيف (10) "قنوي" و ”لبميك" امأ

 :هتامس ةسارد دنع «ماعلا

 .اضفار وأ اذبحم يأ يأرلا راسم ددحي يذلا وهو .هاحتالا عوند

 قاطنلا قيض قارلا له يأ «يأرلا مجح ددحي يذلا وهو .لاحم ا مجح -5

 .(ةددعتم تاريسفت لمتحي) قاطنلا عساو مأ (لولدملا ددحم)

 ؟اذام ىلع زكتري يلا يأرلا "ةوق" ددحت ىلا يهو .ةبالصلا ةجرد - ٠7

 (...تاهاحنا «تادهتعم)

 بحاص طاسبترا ةجرد يأ يأرلا نزو ددحي يذلا وهو .قمعلا ةجرد - 5

 .هب يأرلا

 عون نوسبموث" هدروأ ام ىلإ نافيضي "قنوي"و "لبميك" نأ ظحالن اذهيو

 ةيتاذلا ةوقلا يأ «ةبالصلا ةحرد "ليوال" دكؤيو .يأرلا ديدحت ةجرد و «هاحتالا

 يهو ('3).احل نوديؤملا اهحنمي ىلا ةوقلا نع ةلقتسم نوكت لاو هسفن يأرلل

 .نوسبمو دنع ةيلوقعملا ةجرد نع ريبعتلل ىرخأ ةقيرط

 :ماعلا يآرلا نبوكت

 يلا يأ ,ماعلا يأرلا نيوكت يف مهست يلا لماوعلا يف نوفلؤملا عسوت دقل
 زا ةحييلغا)ا ديم طع دبع مابا ر اينما ةةيداعلا ةمعلا قرد كلوا الانس

 ةدحاولا ةيفارغلا ةئيبلا نيفلؤملا ضعب لحخدأف .اريثأت ثدحت ىلا ةيفاكلا ةوقلاب

 ةنايدلاو ةدحاولا ةغللا اه سمو ةدحاولا ةفاقثلاو ةدحاولا ةيرشبلا ةراضحلاو

 تادقتعملا هباشت وأ ةدحو يف مهسنت اهنأ كش ال لماوع هذهو ...ةدحاولا

 دق لماوعب اضيأ رثأتت ءارآلا نكلو .ءارآلا ةدحو ىلع رثؤت يلاتلابو تاهاحتالاو

 ريغتب ريغتت ةددجتمو ةيئقو لماوعب رثأتت يأ ءانسوفن يف ةخسرتم نوكت ال

 ١57. ص متاح نع القن "لبميك"و ١57. ص متاح نع القن 1116311 201138 "جنوي لبميك" ("*)
 ( 20) 1م« عا زم. ![؟ةن, طانطاتع 0من

 ل # 8



 نأ انل فشكت وأ انل روصت دق تامولعملاف ("").انكاردإ ىلإ لصت ىلا تامولعملا

 نأ ان روصت دق ةديدج تامولعم نكلو ضفرلاب ققحتت ةيصخشلا انحاصم

 ريغتي اذكهو .ةقباسلا تامولعملا انل هتروص ام فالخب دييأتلاب ققحتت انحلاصم

 .ةدنع ئأرلا ةداق ءاراب: ئدترفلا ئارلا تا امك .قباسلا ئارلا

 ةيدرفلا ءارالا امي رمت ىلا ةيسفنلا تايلمعلا فصوب نيثحابلا ضعب ماقو

 .علعلا يأرلا تايكولس مسا تحت ضعبلا اهدروأف .ةياهنلا يف ماعلا يأرلا نوكتيل

 ملا ةيدرفلا ءارآلا تايكولس نكلو هسفن ماعلا يأرلا تايكولس تسيل يهو

 ةييبرعلا تاففلؤملا هتلقانت ام رهشأ نمو .ماعلا يأرلا نم اءزج دعب اميف حبصت

 (8١).ماعلا يأرلا ئدابم :ناونع تحت "بود" هدروأ ام وه .ةفلتخم قرطب

 فيضيو .ادرطم نوكي ال دقو ادرطم نوكي دق ماعلا يأرلا نأب "بود" لوقي

 نونوكي مهنإف «ةريحمو ةيبلس ةقيرطب مهيلع رثؤي اثدح نوهحاوي امدنع سانلا نأب

 ىلثم لادبإلاب مهرعاشم نع سيفنتلا وأ ءيلسلا عضولا اذهل ريربتلل نيزهاج
 اذه نأ نوروصتي وأ «يبلسلا عقاولا مهضوعي طاشنب لاغشنالا وأ «فنعلا لامعأ

 عضولا اذه لصأ مه مهأ نوروصتي امبرو لب .طاقسإلاب مهتبغر لثمي عضولا

 وأ 15م1ةءءمدعم6 لادبإلا وأ ريرتقلل ةجيتن نوكي دق ماعلا يأرلاف .صمقتلاب

 طيسبت بلاغلا يف وهو .ن0م10م11159 قباطتلا نع فشكي وأ جتني دقو ؛ضيوعتلا

 .نيناوقلا وأ ئداهلملا نم ةعومجمب جورخلا هناوأل قباسلا نم هنأب فيضيو

 يئافلتلا كولسلل ةبسنلاب ةيافك لقأ يهو ةيفاك ريغ دارفألا لوح تامولعملاف

 :ةيلاتلا ئدابملا ةغايص نكمي ادج ىئدبم نيمحتك نكلو .دارفألل

 .ماعلا يأرلا روذجب صاخلا لصفلا رظنا يأرلاو تاهامتالاو تادقتعملا نيب قرفلا اميسالو ليصافتلل هل
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 رهظت ةيضقلاو .سانلا نم ةعومجم ةيضق رهظت يح انماك ىقبي ماعلا يأرلا - ١

 .طابحإ وأ قلق وأ عارص كانه نوكي امدنع

 نم فيهغحتلل ةلواحم وه 05081 يعقاولا وأ يلعفلا ماعلا يأرلا نإف اذل - ؟

 :طابحإلاو قلقلاو عارصلا

 عارصلا «ةيساقلا فورظلا هذه مهلمحت ريربت) ريربتلا ىلإ نوأجلي دارفألاف ه

 .ةيساقلا فورظلا هذه بنحت مهنكمي ال امدنع ( طابحإلا وأ قلقلا وأ

 اياحضب ةيساقلا فورظلا ردصم لادبتسا) لادبإلا ىلإ دارفألا أجليو ه

 ةيساقلا فور للا هذه بنجت مهنكمي ال امدنع (مهطخس نع اهيف نوسفني

 .بيط دودرم تاذ فنعلا لامعأو

 نكمي ال امدنع (يباجيإ رخآ طاشنب ربصتلا) ضيوعتلا ىلإ دارفألا أجليو ه
 ةطشنألاو ةبوقعلا نم تلفت ال فنعلا لامعأو ةيساقلا فورظلا هذه بنحت

 .بيط دودرم تاذ ةليدبلا

 :601101121137 قباطتلا ىلإ ماعلا يأرلا جاتحي - *

 ىلع تامولعملاو ةيتاذلا تافصلا ءافضإب قباطتلا قيقحت ىلع ةردقلا دنع ه

 [اننوهبشي مه «لثم] .طاقسإلا ةيلمعب مايقلا يأ «نيرحآلا

 مهيدل نأ نوضرتفي سانلا ضعب لعجب قباطتلا قيقحت نع زجعلا دنع ه

 ؛لثم] .:ل عمت عهد صمقتلا ىلإ ءوجللا متي اهسفن تامولعملاو تاهاحتالا

 [مههبشن نحن
 ةلئامتم تامولعم يف نوكرتشي سانلا لعجب قباطتلا قيقحت نكمي ال امدنع ه

 لوصحلا نكح ثيحب اهحيطست وأ اياضقلا طيسبت] طيسبتلا ىلإ ءوجللا متي

 .[قافتالا ىلع

 :امدنع ايجراخ يلحادلا ماعلا يأرلا حبصيو - 4

 .ةميظع هاحتالل ةعفادلا ةوقلا حبصت ه



 نم الدب ةأفاكم دجيس هاحتالا نع ريبعتلا نأب ديفت ىلا تامولعملا رفوت ه

 :ةيرولقعلا

 تاحورش ىلإ جاتحت اهغاص ىلا ئدابملا هذه نأب ىرخأ ةرم "بود" دكؤيو

 ةيعامتحالا مولعلا عيمج قيسنتو زيمرت متي ىح كلذ متي الو ةضيرعو ةليوط

 ىلإ هيبنتلا الإ ايش مدقت ال ئدابملا هذه نإف كلذ متي ىحو .ةيناسنإلا مولعلاو

 .ةرصاقلا تاميمعتلا نم ةدشب ريذحتلاو ةلكشملا ديقعت ةجرد

 متاح مهنمو ."بود" امي لاق ىلا تانهكتلا هذه فلؤم نم رثكأ دروأ دقل

 ,ةباجتسالاو هبنملا :اهيلإ فاضأو ماعلا يأرلا تايكولس نم اهلعج يذلا

 ردب اضيأ مهنمو ('*).باقعلاو باوثلاو ؛عفاودلاو «ةيصخشلاو

 (50).هكولسو ماعلا يأرلا صئاصخ نم اهلعج يذلا

 7 ىلإ ةياهنلا يف يدؤت يلا ةيدرفلا ءارآلا تايكولس نم هذه ءحيحصلاو
 اذ حبصيو دارفألا نم ةريبك ةعومجمب هلبقت وأ ةيبلغألا هاضرت يذلا يأ «ماعلا يأرلا

 اذه ةجيتن هسفن ماعلا يأرلا نأل كلذو ماعلا يأرلا تايكولس نم تسيل يهف .ةوق

 .ماعلا يأرلا اهنم فلأتي ىلا ىرخألا رصانعلاو روهمجلا دارفأ نيب لعافتلا

 :ةببلغألا ةمس

 فيرلعتلا ضعب نأ انل نيبتي ماعلا يأرلل ةديدعلا فيراعتلا ضارعتسا لالخ نم

 ةوقلا لعجيف رخآلا اهضعب امأ (١5).ماعلا يأرلل ةمزال ةمس ةيبلغألا نأ ىلع دكؤت

  00متاح ١19-١59
 ىلإ عجرن امدنعو «بودو رداقلا دبعو بايدب كولسو صئاصخ نم هركذ ام قبويو ىلا ا ندي" 5

 ةيليصفتلا متاح ةمجرت يه « بود نع لقن لضفأ لعلو .ثالثلا رداصملا يف افلتخم ائيش دجنس "بود"

 [6©165 محجرت دقف .ةمجرتلا ف أطخلا نم ءيش كانه نكلو . ١١مم ص متاح) بود لاوقأ ضعبل

 ةلاح ىلإ ريشت ىلا ةيساقلا فورظلا نم الدب "باقعلا تاباجتسا" ىلإ 000 201005
 نأ حضوأ ثيح ءاهضرع يلا ئدابملا ىلع هسفن "بود" قيلعت نع لفغو .طابحإلاو قلقلاو عارصلا
 تاميمعتلا نم ةدشب ريذحتلاو ماعلا يأرلل نيناوق وأ ئدابم عضو ةبوعص ةحجرد نايب وه دوصقملا

 .آ[200 م2. 89-87) ؛ةرصاقلا

 )١'( ص هفيرعت رظناو ديز وبأ نع القن "رالك"و "جيبلا" فيرعت :الثم رظنا 176-/5.
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 فالتخالا اذه لعلو (75).ةيددعلا ةيبلغألا رفوت طارتشا نود «ةمزال ةمس ةيلاعفلاو

 هتيبلغأ نم ققحتلا بعصي يذلا يبعشلا ىوتسملا يف ماعلا يأرلا نيب طلخلا نع جتان

 لب تيوصتلاب هتيبلغأ نم ققحتلا عاطتسي يذلا يمسرلا ىوتسملا يف ماعلا يأرلاو

 نإف اذه عمو هنايب قبس امك ةيم*#و نوكت دق ةوقلا نأ امك .هيف مزال طرش وه

 .انايحأ يوق يمهولا ماعلا يأرلا اذه رثأ

 ةيبلغألا عم امإ ماعلا روهمجلا دارفأ عيمج له :هسفن حرطي يذلا لاؤسلا نكلو

 .ةسسيئر تائف ثالث ىلإ مسقني ماعلا روهمجلا نأ عقاولا تبثأ دقل ؟ةيلقألا عم وأ

 ريغ وأ ةدياحم وأ ةددرتم ةثلث ةئفو «(ضراعم وأ ديؤم) رخآلا امهنم لك ضراعي ناتئف

 ةيبلغألا لثمت ىلا يه ةريخألا ةئفلا نوكت دقو .ةيضقلا نع ائيش يردت ال وأ ةئباع

 .ةدوحروم ريغ اهأكو ربتعت اههِإف تيوصتلا نع عنتمت األ نكلو هلك روهمجلا نم

 نولحخدي الف ةقيقحلا هذه تاباختنالا وأ تاءاتفتسالا جئاتنل نيلقانلا ضعب لمهيو

 ال اياضقلا ضعب يفو ."ال" وأ "معن" ب تلدأ ىلا تاوصألا الإ يئاهنلا ريرقتلا يف

 جتنتسمي نيمألا ريغ لقنلا ببسبو ءرشعلا نم لقأ ىوس نيتئفلا نيتاه عومحم لثع

 ةدحتملا تايالولا ناك س نم ةيبلغألا نأب ديفت ةجيتنلا نأ ققدملا ريغ ئراقلا

 اوباجأ نيذلا ةبسن عومجم نوك نم مغرلاب كلذو .دوهيلا نوبحي الفم ةيكيرمألا

 وأ "معنا ب ع

 ةيمكارت اهنأب فصوت ال دق ةفلتخم لحارمب رمي ماعلا يأرلا نأ حضاولا نم

 حبصي نأ ىلإ نورخآو نورخآ هانبتي مث نيدودعم دارفأب أدبت بلاغلا ف نكلو ءامئاد

 تاهاحتا سكعي هنأل اماع يأر هتيادب نم يأرلا أشني دقو .اماع ايأر هرابتعا نكمب ايأر

 فر 3" ب اوباحجأ وأ ةباجإإلا نع اوعنتما نيذلا مع زواجتت هيل 4اد

 نع القن ”سيارب  فيرعتو "تروبلا" فيرعتو 445 ص متاح نع القن "بود" فيرعت :الثم رظنا ("5)
 ؛45 ص يبرعلا يف ءارالا حيجرت يف ريثأتلا رصانع نم رصنع ريبعتلا ةوق نأ ليون ىرتو 7 :ض ةيبايذ

 ١514. ص ليون نع القن يبرعلا يف ركيبو خابنينوشو

 ل ايا



 لاشم .ةيضقلا هينعت يذلا ماعلا روهمجلا مظعم وأ لك نيب ةكرتشم تادقتعم وأ

 نم اريثكو نيملسملا عيمج مه ةيضق اهل ةمصاع سدقلا لعج ليئارسإ نالعإ كلذ

 نوكرتشي يبرعلاو يمالسإلا ملاعلا يف دارفألا ةيبلغأ تناك املو .برعلا نييحيسملا

 فقوم نوكي نأ عقوتملا نم هنإف ءاعم نيتنثالا وأ ةيبرعلا ةيموقلا يف وأ ةنايدلا يف اعم

 .نالعإلا اذه ربخ راشتنا درجمت يليئارسإلا رارقلل ضفرلا وه ماعلا يأرلا

 ىوتسملا يف دارفألا ضعب ءايتساب أدبت لحارك. رمي ماعلا يأرلا نأب "قنك" ديفيو
 ىلإ يدؤت ار ىلا ةشقانملاب ةيضقلا رولبتت مث ءرشتنيو ءايتسالا اذه معي مث «يبعشلا

 ًادبت ةيلمعلا نأ ىلع "قنك" قفاويف (4) "نوسيفاد" امأ ("5).هيف رارق ذاختا ةلحرم

 «يأرلا اذه ةيلوأ ةعامج ئبتت مث « ءايتسا هنأب ديدحت نود «ءارآلا نم يأرك دارفأب

 رظنلا تاهحوو ةيضقلا شقانتل اهنيب لاصتالا متي «ةقرفتم تادايق امل رهظت مث

 ءارالا نيب تانراقمل دقعتو «ددج ةداقو ةديدج تاغايص رهظت مث «ةددعتملا

 ةيضق رهظتو .اهل ةبسنلاب ماعلا اولا يهتني ةددحملا ةيضقلا تهتنا اذإ مث ,ةددعتملا

 نسم ددع يأر نع اريثك فلتخي ال يأر وهو (*)...رحآ ماع يأر رهظيو ةديدج
 "سيارب" هدروأ ام ةددحملا ةيضقلا امي رمت ىلا لحارملل ريوصت لضفأ لعلو .نيثحابلا

 ةدحتملا تايالولا وأ ايناطيرب يف ماعلا يأرلا ةعيبطل هصيخشت ف (25) 866

 تارواحملا وأ تاشقانملاو ةددحملا ةيضقلا ةأشن مسقي اذه هصيخشت يفف .ةيكيرمألا

 دحأل هبرضي يذلا لاثملا لالخ نم لحارملا نم ددع ىلإ «درفلل ةبسنلاب ءامي رمت ىلا

 .لامعألا لاجر

 "كرامسميب" ريمألا نأب ةفيحصلا يف أرقي لامعألا لحرب ىلوألا ةلحرملا أدبتو

 يرنه ديسللا حيشرت مت هنأ وأ «ةيناملألا ةعانصلا ةيامح ىلع لمعي رارق نع نلعأ

 .85 ص ردب نع القن (5)
 .57-//8 ص ردب نع القن (؟
 515-١١١. ماعلا يأرلا «يبرعلا ف يكسنزرو دوالكام 2١ ص ماعلا يأرلا «يبرعلا يف زتاك (' *)

 (36) قرون عع, زم 8عنعادوم همم 1801/12, مم. 13-19.
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 مدع وأ ىضرلاب اروعش هيدل رابخألا هذه تراثأف .كرويوين ةيدلبل اسيئر جروح

 تاعاسبطنا تناك لب ؛قيمع ريكفت نع ةرداص ةباجتسالا نكت ملو .ىضرلا

 هروعش هعمو ةفيحصلا يف سيئرلا لاقملا حفصتي مث .اهتظحل ف تدلوت ةعيرس

 نسم اهيف ابوتكم نوكي دق ام بسمحب اهفعضي وأ اهيوقي ام اهيف دجيف هتاعقوتو

 بلكر نم ةثالث وأ نينثا عم ثدحتي مث .هنهذ يف رطخ امل ديؤم ريغ وأ ديؤم قيلعت

 ال يلا هتاروصت ضراعي وأ قفاوي امب ةرباعلا ثيداحألا هذه نم جرخيو راطقلا

 نم اهيف دجي ام هيف رثأتف ىرخألا فحصلا ىلع ةرظن يقليو .ةتهاب تاعابطنا لازت

 رضظن ةهجو ىلع رارقتسالا يف هنهذ أدبي رصعلا مودق عم اذكهو .رظن تاهجو

 هسفن تقولا يفو ."كرامسب" هنلعأ يذلا رارقلا بجشي وأ ديؤي ءاحوضو رثكأ

 نيدلا ةفاحصلا لاجر اميسالو «نيرخآلا ناهذأ ف رودت ةلثامم ءايشأ تناك

 .سانلا هيف ركفي ام نع فشكلا يف مهتمهم بصنت

 يف ءارأ نم هحرط متام ءاسملا فحص عمجت امدنع ةيناثلا ةلحرملا أدبتو

 لمحت امدنع كلذكو .جئاتنلاب ؤبنتلا ىلع ةردق رثكأ حبصتف حابصلا فحص

 ابحش وأ ادييأت رثكأو احوضو رثكأ تالاقم -يلاتلا حابصلا يث- ةدئارلا فحصلا

 ىدل ةزوزهملا ءارالا نإف ىيلاتلابو .ربخلا اهدلوي يلا جئاتنلاب ؤبنتلا ىلع ةردق رثكأو

 .احضاو الكش ذخأتو رارقتسالا يف أدبت نييداعلا سانلا

 «ةضراعتملا فارضطألا نيب أدبي يذلا لدجلاو شاقنلاب ةثلاثلا ةلحرملا ًادبتو

 .هنوديؤي ال نيذلا عم نولداجتي نييفحصلاو دارفألا نم كرامسب رارقل نوديؤملاف

 عانقإ يف نيفرطلا ةلواحم ىلإ ةفاضإ كلذو .رخآلا عانقإ نيفرطلا نم لك لواخحيو

 .هحاصل حضاو فقوم ذاختال نيددرتملا وأ نيدياحملا

 ءالدإلا لثم ةيلمع ةوطح ذاختال تقولا نيحي امدنع ةعبارلا ةلحرملا أدبتو

 قيدانص ىلإ هجوتي امدنع بخانلا نأ انه ظَّحالُيَو .هدض وأ رارقلا حلاصل هتوصب

 نأ هيلعو هتامازتلا هل بزح يف اوضع هتفصب -يلاغلا يف - اهيلإ بهذي هنإف عارتقالا

 هل



 ىلإ هجحاوتلل نيبخانلا عاقإ ةيلمع نأل كلذو .ددرت وأ كوكش ةيأ نع ىلختي

 متي روحخصلل ةسباك ريرمت ةيلمع هبشت مهتاوصأب ءالدإلل عارتقالا قيدانص

 تاءوستنلا لوزت نىح ءاهتيوستو اهديهمت متي يكل قيرطلا ديبعت دنع اهمادختسا

 يأرللب امزتلم حبصي هنإف هتوصب ىلدأ اذإ ناسنإلاف .ايوتسم احطس حبصتو «رفخاو

 حبصت ةددعتملا ءارآلا نأ امك .هنع عافدلا هتحلصم نم حبصيو هب ىلدأ يذلا

 .(ضراعم وأ ديؤم) طقف نييأر
 ديؤم : فانصأ ةثالث ىلإ يهتنت ام اريثك ءارآلا نأب لوقلا بوصألا نم لعلو

 ئأر سلع رثؤت يلا تامولعملا نأ ظحاللي امك .تيوصتلا نع عنتممو ضراعمو

 لوحتقق ةيداع تاعئاش وأ سانلا اهوادتي ارابخنأ نوكت دق ماعلا يأرلا وأ درفلا

 ىلع يقارعلا مادص ةموكح تطس امدنع كلذ لاثمو .ضراعم ىلإ ديؤم نم ءارآلا
 لالتحالا اذه هاحت ايباجيإ نيملسملاو برعلا ضعب روعش ناك ةلقتسملا تيوكلا ةلود

 ربكأ ةعومجم ىلع ةورثلل عيزوتو ةيبرعلا ةمألا ديحوت وحن ةوطخ -مهرظن ين- اهنأل

 تاءادتعالاو بهنلاو بلسلا رابخأ تبرست امدنع نكلو ...ةيبرعلا بوعشلا نم

 ءارآ تريغت اهل رربم ال ةيشحو قرطب لزعلا نييتيوكلا نم سفنألاو لاومألا ىلع

 .راكنإلا ىلإ ىضرلا نم تلوحتو ءالؤه نم ريثك

 يككيرمألا ماعلا يأرلا مامتها روطت لوح 9015:ةن12 "زتراوش" هدروأ ام و

 (59).ةددحملا ةيضقلا امي رمت ىلا لحارملا هذه نع اريثك فلتخي ال ةيمانتيفلا برحلاب

 مانتتيف حلاصل ةيلامشلا مانتيف دض برحلا ةدحتملا تايالولا تلحد دقل

 نيئوحبملا ةبسن زواجتت مل ءاذه عمو «تاونس رشع كلذ ىلع ىضمو ةيبونجلا

 ١5954 ماع يف يأ ماع نم لقأ يضم دعب نكلو .760710 ةيضقلاب نومتهي نيذلا

 اذه رهظو .9019 ىلإ تعفترا ةيضقلاب نيمتهملا ةبسن نأ ةلئامم ةسارد تدجو

 شيلا يسامح ادادعأ تمر ةنكوومألا ةموكحلا نأل ةأجف مامتهالا

 (37) 5ءطتت هتان مم. 32-5.
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 حبصأ عضولا نأ امك .ىحرلاو مهنم ىلتقلا دادعأ تعفتراو «مانتيف ىلإ يكيرمألا

 لوح تالؤاستلا نوريثي نويكيرمألا أدبف ةيبعشلا نيصلا عم ةهجاوم برحب ددهي

 .مالعإلا لئاسو اهتلقنو عمتجما ةداق نيب ةضراعملا تاوصأ تعفتراو .برحلا ىودح

 قيضقلا يف اهئارآ نع تامظنملا تنلعأو «تايحاتتفالا فالآ فحصلا ترشن امك

 ناكو .عساو قاطن ىلع رشتنت تانالعإلاو تاجاجتحالاو تاروشنملا تذحأو

 نم دعبأ ىلإ اوبهذ نيذلا مهنمو ؛باوص ىلع ةموكحلا نأ نوري نيذلا نوديؤملا كانه

 فحزلا فقو نكمي يح رشثكأ برحلا ديعصت ةرورض نوري اوناكف كلذ

 نيضراعملا نكلو .ةرتفل هيف تطروت اميف يضملا ف ةيكيرمألا ةموكحلا ترمتساو

 هترشن امب «برحلا هذه دض ماعلا يأرلا ةراثتسا يف اوحجن -فاطملا ةياف ف

 دوهجح نم طغضلا تاعامج هتلذب امو مهججحو مهرابخأ نم مالعإلا لئاسو

 ةموكحلا ةقورأ يف ةشقانملل عوضوملا حرط ىلإ كلذ ىدأف .نيلوؤسملا طاسوأ نيب

 (78).نيضراعملا نيبو برحلا يف يضملل نيديؤملا نيب

 دروت .ىرخأ ةقيرطب ماعلا يأرلا نيوكت لحارم باتكلا ضعب روصيو

 قاوييبلا نوروصي مهف .(0ةمصمعءا] نورخآو "ليبماك" هب ماق ام كلذل الاثم تعلط

 رورم عم مث هتيادب يف عستي يذلا عمقلاب ةيكيرمألا تاباختنالا ف بصي يذلا ماعلا

 .علعلا يأرلا نع ربعي يذلا قيضلا رمملا ىلإ رمألا يهتني تح جيردتلاب قيضي تقولا

 لوحتي بلاغ يأر ىلإ يهتنت ىح تقولا رورم عم صلقتت ةديدعلا ءارآلاف

 رصقت وأ لحارملا هذه اهقرغتست يلا ةدملا لوطتو .يسايس رارق ىلإ هيلع تيوصتلاب

 (53).ماعلا يأرلا رصانع اهيف دجوت ىلا فورظلا بسحب

 .1/85-188 ص تعلط 865-49 ص ردب ؛١١١ ص ديز وبأ اهدروأ ىلا لحارملا اضيأ رظنا (14)
 .1917-707 ص تعلط ) ١(



 تارثؤملا نيب لصحي يذلا لعافتلا روصي ال هنأل جذومنلا اذه تعلط دقتنتو

 طالخلا يف لثمتيو لعافتلا ذه ققحي احذومن حرتقتف ءارآلاو ةفلتخملا

 بلا ةلثمألا ءوض يف يدرفلا يأرلل ادج بسانم طالخلا جذومنو (؛:).يئابرهكلا

 ءارآلا يأ ءلاثملا اذه يف ةرثؤملا لماوعلاف .(نويزفلت زاهج ءارش رارق) هتبرض
 يأ «يعامجلا يأرلا يف امأ .درفلا وه ؛دحاو رثأتملاو ةريثك اهرداصمو ةددعتملا

 .ادج نوريثك ةرثؤملا لماوعلا هذي نيرثأتملا دارفألاو ةدودعم ءارآلا نإف «ماعلا يأرلا

 ماعلا يأرلا عضو نع فلتخت هفورظو يدرفلا يأرلا عضو نإف ىرخأ ةرابعبو

 ءارآ يأ ؛:ةتوافتملا اقاحردب ةضدراعتملا ءارآلا وأ ضراعملا يأرلا نيُفتورظو

 لضفألا ناك امر اذهل .عمقلا وأ طالخلا جذومن يف ةتبلا دوجو هل سيل ؟تايلقألا

 لوهسلا ىلإ ليست مت «ةقرفتم باضحلاو لابحلا ىلع طقاستت ىلا رطملا تارطقب هليثم

 امب رمألا يهتني مث .ربكأ راح ىلإ ردحنت مث ةريغص لوادج يف عمتججو تاضفخنملاو

 ةموميد بسحب ءاليس وأ اره هيمسن(؛١) سيئر ىرحب يف اهمظعم بصي نأ ىلإ

 يلا ةماعلا ةئيبلا بسحب كلذو .ارمتسم انزاوتم اره وأ افراج اليس نوكيف .هقفدت

 ايعيبط ىرجم نوكي ال دق هيف بصت يذلا ىرحملا اذهو .هذه رطملا تارطقب طيحت

 مظعم وأ ةفاك ءاوتحاىلع ارداق نوكيل ايئزج اعنصم نوكي دق نكلو ةئاملا يف ةئام

 .اباعيتساو ةسيئرلا باعشلا تايوتحم

 اهضعب ىقبيو يهتنتو اهضعب فحجي «ةلقتسم ةريغصلا يراحجبا ضعب ىقبتو

 «يباحيإ ريثأت اذ ائيش حبصيل يعيبطلا هراسم ذحأي دقف سيئرلا ىرحما امأ .اطشن

 دقو .طقف ةيبلغألل وأ تايلقألا ضعبو ةيبلغألل ةحلصملا ققحي ايسايس ارارق حبصي يأ

 يأ دسلا دهتف اهاوق عمجتست وأ ههايم رخبتتف دسلا ءارو سيئرلا ىرحبا عمجتي

 نإف ىرحخأ ةرابعبو .هنمأو دالبلا داصتقاب رضي بغشو فنع لامعأ ىلإ لوحتت

 5١8-5١9. ص تعلط (؟0)



 ةياهنلا يف لوحتي -امئاد- هريوصت ىلإ تاساردلا ضعب ليمت امك سيل ماعلا يأرلا

 رارق ذاختا ىلإ رمألا يهتني دق نكلو ؛ةضيرعلا ريهامجلا ةبغر دسحي يسايس رارق ىلإ

 «يفتخي وأ جيردتلاب ماعلا يأرلا بوذي ةلاحلا هذه يفو .ريهامجلا ةبغر عمقي يسايس

 .اهنع عافدلا يف تيمتست ىمظعلا ةيبلاغلل هاحباو دقتعم ىلإ لوحتي دقو

 : ماعلا يآرلا فئاظو

 طغضلا ةفيظوب يعشلا ىوتسملا يف يقيقحلا وأ يمهولا ماعلا يأرلا موقي

 تادلعلا اهيمسن كولسلا نم عاونأب مازتلالا ىلإ عمتجملا دارفأ عفدي يذلا يعامتحالا

 ةيعامجلاو ةيدرفلا ةةيحلا اياضق يف ةددحم فقاوم وأ ءارآ ئبت ىلإ وأ ديلاقتلاو

 نإف يسايسلا لاحنا يف امأ .ةيموقلا وأ ةيرصنعلا ةدحولا معد يف مهسيف ةفلتخملا

 ف نوفلؤوملا اهيلإ راشأ ىلا هذه نمو «ةددعتم فئاظوب موقي هرصانعو ماعلا يأرلا

 (؛') :يلي ام ماعلا يأرلا لاح

 يف ةيبلغألل ةيلعفلا ةكراشملاب كلذو ةدايقلا اهذخنت ىلا تارارقلا معد - ١

 .اهذيفنت ف سمحتلاو .كلذ داقتعا وأ رارقلا ةعانص

 نم ريثك نع فشكلا يف ماعلا يأرلا نيوكت ءانثأ ةحوتفملا ةشقانملا ماهسإ - ؟

 تالكشملا هذهل لولحلا لضفأ ىلع فرعتلا يف ماهسإلاو تالكشملل ةيفخلا بناوجلا

 ناك اذإ الإ مزلم ريغ ةيبلغألا يأر نأ ظحاليو .بعشلاو ةدايقلا رظن ةهجو نم
 اهديؤت لا ءارآلا رثكأ امف .كلذ ىلع ةينعملا فارطألا نيب قبسم اقفتا كانه

 وأ ةيطارقوميدلا تاموكحلا اهب ذحأت الو تاءاصقتسالا اهنع فشكت ىلاو ةيبلغألا

 ؟ةصاخلا تاسسؤملا

 حارتقاو ةماعلا ةحلصملا ققحت ىلا ةيسايسلا تارارقلا وأ نيناوقلا حارتقا - *

 رلفن ةهجو نم ةماعلا ةحلصملا ققحت ال ىلا تارارقلاو نيناوقلا لادبتسا وأ ءاغلإ

 4١7 ص بايد ؛؟ 517-47 ص متاح 2١14 8٠0-438 ص ديز وبأ «ليرتناك ( 5)
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 ماعلا يأرلا ىلإ هحوي يذلا ةيسفنلا برحلا راطخأ ةهجاوم يف ةمهاسملا - 5

 الو ءرضاحلا انرصع يف اعئاش ارمأ حبصأ يذلاو هلحاد نم وأ هحراخ نم ىلحملا

 .ةكاتفلا ةحلسألا رطح- نع هرطح لقي

 يف ةيساسألا ةيمسرلا فئاظولل ةءافكلا تاذ تادايقلا رايتحا يف ماهسإلا - ه

 .ةيبعش رثكألل تيوصتلاب فئاظولا هذه ىلع تاسفانملا

 ءروهمجلاا دارفأ ىلع ريثأت هل امم ةيسايسلا ةحاسلا يف يرحجي ام ةبقارم - 5

 بلافغلاو .امي مازتلالاو تاعيرشتلا ذيفنت وأ ةيئارحإلا ةمظنألا نسب قلعتي اميف ءاوس

 نم رثكأ طخسلاو ءاضرلا مدع نع ريبعتلا يف عراسي هنأ ماعلا يأرلاو درفلا ىلع

 .ءاضرلا تالاح نع ريبعتلا ىلإ هليم



 ياثلا لصفلا

 ماعلا يآرلا رصانع

 ماعلا يأرلل تافيرعت اهتفصب ةبضتقملا تارابعلا ضعب ناسنإلا أرقي ام اريثك

 امر ؟ماعلا يأرلا ةرهاظ مهفل ةبضتقملا تارابعلا هذه يفكت لهف اهيلع رصتقتو

 ءةماع تامولعم نع نوثحبي نيذلا نم نيصصختملا ريغ تافيرعتلا هذه ىفكت

 لصفلا اذه ناك اذهل .ةمياشملا ةيعامتجالا رهاوظلا نيبو هنيب ةنراقملل وأ هتشقانمو

 نع قشبتت يلا تاساردلا رظن ةهجو نم ةسيئرلا رصانعلا ىلع فرعتلل ايرورض

 ةشياعم نود تامولعملا لقن ةيلمع ىلع راصتقالا نم الدب ؛.هسكعتو شاعملا عقاولا

 .بثك نع اهل ةظحالم وأ عقاولا يف ماعلا يأرلا تاسراممل «ةيفاك

 :ماعلا يآركآ رصانع

 وهاممف اهوح تاساردلا مكارتتو ماعلا يأرلا ةرهاظ لوح ثيدحلا رثكي

 نيعبرألا نع ديزي ام )١( "زدلياشت" عمج ةريثك ةرصتخم تافيرعت كانه ؟ماعلا يأرلا

 هذه رصانع ضارعتسسا دنعو .مهتافلؤم ف اهضعب نوفلؤملا لقانتو اهنم افيرعت
 :ةيلاتلا رصانعلا ىلع اقافتا كانه نأ دجنس تافيرعتلا

 ةيضقلا - ١

 .دحاو ءيش نع يعامج ريبعت - ؟

 .سانلا نم ةريبك ةعومجم - “

 .ةشقانملا

 .ةيبلغألا - ه

 (آ) ©طتللك مم. 14-25



 :ةبضقلا

 ةروصب نوكتي طع مالطا ماعلا يأرلا روهمج نأب 281061 "رمولب" لوقي

 دوحو ىلع هدوجو زكتريو ددحم عضول ةباجتسا -طيطخت قباس نودب- ةيئاقلت

 ةراضح راظنم نم هعم لماعتلا نكمي ال اعضو دحوُت يلا يه ةيضقلاو .ةيضق

 لماعتلا نم دبال نكلو «ةعومجملا اهنم فلأتت ىلا ةديدعلا تاراضحلا نم ةدحاو

 ةدمملل ةقلعم ىقبت اياضقلا هذه ضعبو (١).شاقنلاب هيلإ لوصولا متي يعامج رارقب هعم

 (5).بلاغ يأر ىلع اهيف قافتالا ناكمإ مدعل ةليوط

 قةجاحلا ةجرد ثيح نم فلتخت اياضقلا نأب "رمولب" لوق ىلإ فاضي نأ نكميو

 ةحلصمي طبترت ةجرد يأ ىلإو ؟ةماملا ثادحألا نم يه لهف .اهعم لماعتلا ىلإ

 ىلإ لصي ربخ درحب نوكت امير -لصألا ف ةيضقلاف (؛)؟امب ملعي يذلا روهمحلا
 اهنمو لاصتالا لئاسو نم ةليسو ةطساوب وأ ؛قيدص وأ بيرق ةطساوب انملع
 ةدحتملا ممألا تفرتعا ىلا ةئسوبلا ةلود ىلع برصلا موجه لثم «مالعإلا

 ذخأت ةيضق ربخلا حبصيف .ةلقتسملا تيوكلا ىلع مادص ةموكح وطس وأ «اهلالقتساب

 ال ةعاشإو ةبدذك درحم يأ «ةيمهو نوكت دق ةيضقلا نكلو .ةحاسلا يف اهاكم

 در رابتحا ىلإ فدق «ةدوصقم ةعاشإ نوكت دقو .امل فده الو عقاولا يف امل ساسأ

 .هذاختا ةيراجتلا ةسسؤملا وأ ةموكحلا يونت ددحم رارق هاحت لعفلا

 يلا ةيساسألا تامدنخلا ضعب موسر عفر ةموكحلا يونت نأ كلذ لاثمو

 ءرمذتلا نم ةريبك ةجوم ثودح عقوتتو .بعشلا نم ريبك عاطق اهنم ديفتسي

 هئوض يف ددحتل «رارقلا كلذ هاحت «ماعلا يأرلا ىلع فرعتلل اهوح ةعاشإ ثبتف

 (2) 8اتسعت, ص 8ءئعاكمل ةصل ةةصمال 2, مم. 43-9
 ا يأرلا («ي رعلا ُْق .يكسنزرو «نابو دوالكام )غ١

 .ليرتناك نيناوقل ةمجرت 14١-45 ص ديز وبأ (؟4)



 يونت يلا ةيفحصلا ةسسوؤملا اضيأ هلاثمو .هليدعتل وأ رارقلا رادصإل بسانملا تقولا

 نم -ديعبلا ىدملا ىلع- للقتو يحاتنإلا اهاوتسم نم عفرت ةثيدح ةزهجأ لاخدإ

 تابارضإ ةحوم رارقلا نع جتني نأ ىشختو .لامعلا دنب صخي اميف اميسالو اهتافورصم

 وأ بيرقلا ىدملا ىلع رارقلا نم بساكملا قوفت يلا اهتايبلس اهل نوكت دق ةداح

 .لعفلا در يرتل رارقلا لوح ةعاشإ ثبتف «ديعبلا

 كانه تماد ام اهدوجو عقوتي ماعلا يأرلا ةرهاظ نإف «ةراشإلا تقبس امكو

 يارسلا اهيف كحوي ىلا ةقيبلا تناكأ ءاوسو +نيثألا نع ديزي روهمج كانهو ةيضق

 هيف مكحتي يذلا ماظنلا -لامجإلاو بيلغتلا هجو ىلع- اهيف دوسي ةئيب ماعلا

 رايتخا يف تاباختنالا ىلع دمتعي يذلا ماظنلا وأ ةبحختنم ريغ دارفألا نم ةعومجم

 .ةماحلا تارارقلا ذاختا فو ةموكحلا لاجر رابك

 .اهييف ءارآلا ترثك املك اديقعت رثكأ تناك املك ةيضقلا نأ ظحاليو

 شافقتنلل ةزهاح نوكت يكل اهنكلو ةديدع ءارآ لمتحت ةعساو ةداع نوكت ةيضقلاو

 ةزهاحج حبصتل اديدحت رثكأ نوكت نأ بجيو «ةددحم حبصت نأ دب ال يمسرلا

 تافم رطخي ارو .ددحم بصنمل ددحم صخش رايتخا نوكت دق ةيضقلاف .تيوصتلل

 نع هسفن دحاو صخش نم رثكأ حشري دقو .نينطاوملا ناهذأ ف صاخشألا

 جاتحي دحاولا بزحلا ىوتسم ىلع ةزهاج ةيضقلا حبصت يكلو .دحاولا بزحلا

 ةزهاجحب ةيضقلا حبصت يكلو .ةفلتخملا بازحألا لحاد تارايخلا قييضت ىلإ رمألا

 رثكأ حشرتي ال ثيحب ددحت نأ بجي تارايخلا نإف يموقلا ىوتسملا ىلع تيوصتلل

 .برخ لك نع.دحاو.ضحخش نم
 .ةطاسبلا هذي سيل رمألا نإف ادج ةددحم ودبت ىلا ةيضقلا هذه ةلاح يف حو

 مزتلي يلا هثدابمو ةماعلا هتسايس هل بزرحلاو نيعم برحب طبترم حشرملا نأ بلاغلاف

 (ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ف١ يطارقوميدلا بزحلا كلذ لاثمو «هراصنأ هلو اح

 نيظفلحملا بزح عم هعارصو «ةيندملا قوقحلا نع ع افدلاو لامعلا تاداحتاب هطابتراو

 سل ”#د



 تلطبترا ةزيمتم ةيصخش هل نوكت دق حشرملاو ...ةيرصنعلا ةقرفتلاب كلذ ةقالعو

 ةيملاعلا برحلا يف ةيكيرمألا تاراصتتالاب روافزيأ ةيصخش طابترا لثم ةددحم ةيضقب

 ةيلمع تاباحختتنالاف ...ةعبارو ةثلاثو ىرخأ ةيضقب ةطبترم نوكت دق ةيضقلاو .ةيناثلا

 نيبخانلا تاماحتاو (20).هؤالمزو 6010158 "قنيدلوق" لوقي امك ادح ةدقعم

 اهمظعم ىلع بلغي يلا لماوعلا نم ريبك ددع اهيف رثؤي نأ نكمي مهاياونو مهئارآو

 ةيسايسلا تاروصتلا لماوعلا هذه نمو .ليلحتلا ةبوعصو ايملع ديدحتلا ةبوعص

 يف رثؤت ىلا ةديدعلا ةيصخشلا براحجتلاو «ةيضقلا زورب ةجردو «دارفألا ىدل ةقبسملا

 نكلو اهاحض وأ ةيشع نيب ومنت ال اهلكو .اهتاسبالم ريسفتو ةيضقلا مهف ةقيرط

 .نمزلا نم ليوط ىدم ىلع

 ىلع ثيدحلا راصتقا يغبني ال «ةماع ةفصب ماعلا يأرلا نع ثدحتن امدنعو

 ىوسم ةيمهأ تاذ ةيضقلا نوكت ال دقف .نينطاوملا نم ةريبك ةبسن مق ىلا اياضقلا

 ةينالقعلاو ةفاقثلا نم ةيلاع ةجردب نوفصتيو مكحم ميظنت مهطبري سانلا نم ةعومجم

 ةيلك يف سيردتلا ءاضعأ ةئيه نيب ماعلا يأرلا كلذ لاثمو .شاقنلاو ريكفتلا يف

 ...ةرادإ سلجم ءاضعأ وأ ةعماج وأ ةنيعم

 :ماعلا روهمجلا ةعببط
 ددع دوجو ىلإ هيبنتلا ةددحملا ةيضقلا روهمج نع ثيدحلا دنع بسانملا نم لعل

 يف لباقت -اعيمج- اهأ ققدملا ريغل ودبت دق «ةيزيلقنإلا ةغللا ف تاحلطصملا نم

 020180 "دوارك"و 22855 "سام" :يه تاحلطصملا هذهو ."روهمجلا" ةيبرعلا

 .مانطا1ع "كلياب"و

 ةيعامجلا سوقطلا لثم يعامجلا لمعلا لصألا يف 21355 "سام" ةملك ئعتو

 يلا م20000100 ةملك ةفاضإ دنع (يعامجلا) محخضلا جاتنإلا نيعتو .ةيحيسملا ف

 (5) 00ه1ت صقر, 714010311 320



 ةيلمع ميسقت اهيف متي ثيح ةئيدحلا عناصملل ةبسنلاب لاحلا وه امك ”جاتنإلا" بعت

 اوزجنيل لامعلا نم ةعومجم اهيف لمعت ةلحرم لك .ةددعتم لحارم ىلإ جاتنإلا

 عنصملا جرخيل «جاتنإلا لحارم نم ةلحرم الإ لثمت ال «ةريثك ةلثامتم ةيئزج الامعأ

 لك عم لماعتلا نم الدب كلذو .ةدحاو ةعفد جاتنإلا نم ةريبك ةيمك -ةياهنلا يف-

 "سام" ةملك ٍنيعت دقو .ةعطق دعب ةعطق جاتنإل ءلقتسم لكشب ةلماك ةعطق

 اهقبسي ال ىلا «ةيعامجلا ةرجهلا يأ م2355 من عرئ280» لثم يف يعامجلا كولسلا

 تاساردلا يف ةملكلا مدختستو .اهدارفأ نيب قيسنتب متت الو يعامج طيطخت

 روهمج لثم ءاههجوي ميظنت الو اهنيب طبار ال لا ةريفغلا ريهامجلا ئعتل ةيمالعإلا
 (5).ددحم عيذم وأ ددحم جمانرب

 يرشبلا كولسلاب قلعتي اميف 0355 حلطصمل ثيدحلا لولدملا نأ انه ظحاليو

 نودبو «قبسم قافتا نود هنكلو نيديدع دارفأ نم ردصي لثامتم كولس هنأ يعي

 "ريفغلا روهمجلا" هتيمست نكميو .كولسلا اذه يف نيكرتشملا دارفألا عيمج نيب قيسنت

 ("):عبرأ تافصب زيمتيو

 تاقبطلا فلتخمو «؛ةايحلا تالاجم فلتخم ىلإ ةداع هدارفأ يمتني - ١

 ىلإ نومتني دقو «ةيداصتقالاو ةيميلعتلا تاقبطلا فلتخمو نهملا فلتخمو «ةيعامتجالا

 وأ ميتاغ وتسع بم نيزافلا نم ةعرتم نونوكي لهق. :ةقلدت ةيرانطحب تناقل

 .ددحم جمانربل نيدهاشملا وأ نيعمتسملا

 .نيلوهجم دارفأ ةعومجم نم نوكتي - ؟

 اذه لثم مدعني داكي وأ ادح ةدودحم ةبسنب الإ هدارفأ نيب لاصتا دجوي ال - +

 .اضعب مهضعب لهجيو نولقتسم دارفأ ةداعلا يف مهف «هدارفأ نيب لاصتالا

 ىلع ةردقلا هيدل سيلو هئازجأ نيب يوق طبار ال ميظنت ةئيه يف رهظي -

 65 ال ءاواعرر مخسعتلا ءدص طعتاممع 1م

 (7) 81بسصعتر اص 8ءرءادهد ةصل 1ةض 0112, مم. 43-9

 عج



 .دحاو ناكم يف نودجوي ال دق وأ دحوم دئاق مهل سيلو ءدحوم لكشب لمعلا

 دمحم خيشلا وأ ةيميت نباب ةبجعملا ريهامجلاف .ةدحاو ةينامز ةدحو مهطبرت ال دقو

 تاذ ةزهجحإألاو تالآلل ةبسنلاب امأ .نامزألاو نكامألا يف نوقرفتم الثم...تعفر

 بلا ةرادإلا نم قبسم قيسنتو طيطختب لمعت نأ يعيبطلا نمف مخضلا جاتنإلا

 لاصتا ةزهجأ وأ عنصم يف جاتنإ ةزهجأ تناكأ ءاوس «ةزهجألا هذه ف مكحتت

 .ةريفغ ريهامج اهيمسن ال نكلو ءزافلت ةطحم يف يريهامج

 تاذ ةقرفتملا ريهامجلا يأ 22255 ةملك نإف ةزيمملا تافصلا هذه يفتنت امدنعو

 ميهظنت" حلطصم اهيلع قلطي «ةطبارتم دارفألا نم ةعومجم حبصت دحوملا مامتهالا

 .500121 0 عمصتخدكتمم ' يعامتجا

 نم ةعومجب عت لاو "دشح" ىلإ اهتمجرت نكمي يلا ,084 ةملك فالخب اذهو
 ةدحاو ةدايق مهل نوكت نأ نكمب ءدحاو تقو يف .ددحم ناكم يف نودشتحي سانلا

 ىلع ةملكلا قلطت الو .مهنيب اميف رعاشملا لدابت دارفألل اهيف نكميو ءمههحوت

 جمدني ؛دشحلا يفو .رثكأ وأ تارشعلاب دعت ةعومجب ىلع نكلو صاخشأ ةعضب

 ىنشنخي وأ هضفري دق كولسب قأيو «ةلقتسملا هتيصخش اهعم دقفي ةحرد ىلإ درفلا

 ا هدارفأ ةقرفتملا ةريفغلا ريهامجلا يف درفلا فالخب اذهو .ةيداعلا لاوحألا يف هب مايقلا

 .هتعيبط نم ريبك ءزجبو ةلقتسملا هتيصخشب ظفتحي اهيف درفلا نإف

 ىلإ ةدلع مجرتي يذلا مانطاذع ”كليباب' حلطصملا وه قايسلا اذه يف انينعي امو

 هل ازييمت "ماعلا روهمجلا" مسا هيلع قلطن نأ نكميو ."صاخ" ةملكل لباقملا "ماع'

 اياضقب طبترم روهمجلا نم عونلا اذهو "دشحلا" نعو ؛'ةريفغلا ريهامجلا' نع

 ةيدلب سيئر باختنا ةيضقف .ماعلا اهيأر ارو ماعلا اهروهمجح ةيضق لكلو .ةددحم

 ةدحتملا تايالولل سيئر باختتا ةيضقو «كرويوين ةنيدم ناكس مه اهروهمج كرويوين

 ةيضقو .تيوصتلل نيلهؤملا ةدحتملا تايالولا ناكس عيمج مه ماعلا اهروهمج

 ذاقتا ةيضقو .ةيلكلا يف سيردتلا ةئيه ءاضعأ اهروهمج ةوعدلا ةيلكل ديمع باختنا



 اذهو .ةينعملا ةنجللا ءاضعأ ماعلا اهروهمج ريتسحام ةلاسر ثحب ةطخ نأشب رارق

 نم نيعم ددعب ةديقم تسيل "ماعلا روهمجلا" ةرابع نأب لوقلا عيطتسن موهفملا

 .يبسن رمأ مجحلاف .سانلا نم ةريبك ةعومجم بعت بلاغلا ف تناك نإو دارفألا

 نع نوفلتخي اذهو ؛ةددحملا تافصلا وأ نامزلا يف ماعلا روهمجلا ءاضعأ كرتشيو

 .ةريبك دادعأبو ناكملا ىلإ ةفاضإ نامزلا ربع دجوت يلا ةريفغلا ريهامجلا ءاضعأ

 دارفألا ىوتسم ىلع ماعلا اهروهمج امل نوكي دق اهسفن ةيضقلا نأ امك

 اهروهمجو «(تاموكحلا ىوتسم) يمسرلا ىوتسملا ىلع ماعلا اهروهمجو (يبعشلا)

 حامسلا ةرورض ةيضق الثمف .يملاعلا ىوتسملا ىلع اهروهمجو يلحملا ىوتسملا ىلع

 يف لثمتي يعشلا يملاعلا ىوتسملا ىلع ماع روهمج اهل ةحلسألا ءارشب نيينسوبلل

 اهلو .دايحلاب وأ ةضراعملاب وأ دييأتلاب ةيضقلا هذهي ملاعلا بوعش نم نيمتهملا عيمج

 ةدحتملا ممألا ةئيه ءاضعأ يف -الثم- لثمتيو يمسرلا يملاعلا ىوتسملا ىلع اهروهمج

 ةروصب يبعشلا ىوتسملا ىلع ماعلا روهمجلا أشنيو .يلودلا نمألا سلجم ءاضعأ وأ

 نوكت دقو ةددعتم ءارآ نونبتي دارفأ ةعومجم نم نوكتيو «بلاغلا يف ةيئاقلت

 نيب حوارتت ةداع ءارالاف «ةددحملا ةيضقلا كلتل ةبسنلاب ةتوافتم تاجردب ةضراعتم

 ماعلا روهمجلا نأ ظحالي امك .دايحلا امهنيبو لماكلا لوبقلاو لماكلا ضفرلا

 يف فورعم دحوم فقوم هيدل سيل ءءاضعألا عونو مجحلا ثيح نم فلتخي يذلا

 وم هتمهم نإف «هانبتي فورعم ددحم رارق هيدل نوكي نأ نم الدبو .ةددحملا ةيضقلا

 ففقوم نع ريبعتلل عمتجي يذلا دشحلا فالخب اذهو .ةيبلغألا هنع ىضرت رارق داجيإ

 مجحلا ثيح نم فلتخي يذلا ؛ماعلا روهمجلا نأ اضيأ ظحاليو .حضاو ددحم

 نأ نم الّذيو .ةددحملا ةيضقلا ف فورعم دحوم فقوم هيدل سيل ءءاضعألا عونو

 .ةيبلغألا هنع ىضرت رارق داحيإ يه هتمهم نإف «هانبتي فورعم ددحم رارق هيدل نوكي

 نأ ظحالي امك .حضاو ددحم فقوم نع ريبعتلل عمتجي يذلا دشحلا فالخب اذهو

 ففققوم هيدل سيل ءءاضعألا عونو مجحلا ثيح نم فلتخي يذلا ؛ماعلا روهمجلا



 .املوح ةقرفتم ءارالاو دحوم رارق ىلإ جاتحت ىلا ةددحما ةيضقلا يف فورعم دحوم

 اذمه ةهنأب "رمولب" قيضيو :ةددغ ةيراضخ ةذعاق: ىلإ ةاشسالاب اهلج نكعالو

 ةدحوم ديلاقت الو هل ةددحم ةيراضح ةيفلخ ال ماعلا روهمجلا نأب لوقلا عيطتسن

 ةيسيئر ةعومجم ماعلا روهمجلا نإ تعلط لوقتو .هيلإ لصوتلا بولطملا رارقلا يلمت

 نوككتت مل ةداع يهو «نيعم فقومل ةيعيبط ةباجتسال ةجيتن ايئاقلت تنوكت سانلا نم

 ىوتسملا يف اشتدت ىلا ةيضقلل ةبسنلاب حيحص اذهو (”).قبسم طيطحتل ةجيتن

 ىوتسسملا يف أشندت قباسلا لصفلا يف انرشأ نأ قبس امك اياضق كانهو «يبعشلا

 .قبسم طيطختب ةوفصلا نيب وأ يمسرلا

 .دشحلاو ماعلا روهمجلا نيب فالتحالا هجوأ نم ددع ىلإ يدؤت قئاقحلا هذهو

 يذلاا ماعلا روهمجلا ءاضعأ نيب لعافتلا ةقيرط نيب حضاولا فالتحالا - ١

 «ةينالقعلا هيلع بلغيو ناكملاو نامزلا ثيح نم ةددعتمو ةيئاوشع ةقيرطب متي

 .ةيفطاعلا هيلع بلغيو دحاو ناكم يف عمتجي يذلا دشحلا ءاضعأ نيب لعافتلا ةقيرطو

 مهنبيبيب ةيدو ةقالع ةيمنتو ضعب يف هضعب دشحلا دارفأ جامدنا ةيناكمإ - ؟

 دشمحلاو .ةيصخشلا تافالتخالا نيزواجتم يأرلا يف عامجإلا ىلإ نولصي دقو

 هجتيو هتاذ ىسني درفلا نأل ةنانرلا تاملكلل ةعرسب بيجتسيو ةفطاعلا هيلع رطيست

 ىمسيام نوكتي اذهو .هب طيحملا وحلا عم لعافتيو يعامجلا ءاحيإلا ىلإ هفطاوعب

 ارا تمما لحلب
 نولحديو «تاريسفتلا ىلع فالتخالا ببسب ماعلا روهمجلا دارفأ لعافتي - *

 ثيح نمو «شاقنلا تاقوأ ثيح نمو «شاقنلا نكامأ ثيح نم ةيوفع تاشقانم يف
 ذخأيف .ايبسن ةمظنم ةشقانملا حبصت ارو .شاقنلا ةقيرط ثيح نمو «نيشقانملا ددع

 دقو .ةفلتخملا ءارآلا تاذ بازحألا نيب ةشقانملاو عارصلا ةئيه هئاضعأ نيب لعافتلا

 ١5١. ص تعلط ( ؟9)

 .8-50/ 2737 ص ديز يبأ نع القن نوبولو زتاك (1)

 و« مل



 .ةهجاوم وأ ةفلتخملا مالعإلا لئاسو ةطساوب ةشقانملا نوكت

 رتوتلا ةلاح ةدايز ىلإ بلاغلا يف يدؤي ماعلا روهمجلا يف درفلا سامغنا -

 سكعب كلذو .ةبراضتملا ةلدألاو ءارآلل هضرعتل هيدل ةيدقنلا ةساحلا ةدايزو هدنع

 .دحاو فقوم هل روهمج يف سمغني يذلا دشحلا ةلاح يف درفلا

 جحجب دقنلا هباجيو دقنلاب هجاوتو ججحلا روطتت ماعلا روهمجلا ةلاح يف - ه

 الدب «ةضراعملا ءوشنو فاللخلا ةقش عيسوت ىلإ لعافتلا يدؤي يلاتلابو ...ةداضم

 .دشحلا ةلاح يف ةدحولاو ءاضعألا نيب لدابتملا ديبأتلا نم

 ريهامجلا" هبشي يبيعشلا ىوتسملا ىلع ماعلا روهمجلا نإف ىرخأ ةهج نمو

 امه ؤاضعأ «ةيعامتجا تاميظنت تسيل اعيمج افوك ثيح نم "دشحلا" و "ةريفغلا

 .نوتباثو ضعبل نوفورعم

 :ماعلا روهمجلا تفاآقك

 ارمولب" لوقيو .تاعامجلا وأ رصانعلا نم ديدعلا نم ماعلا روهمجلا نوكتي

 ةصاخ تامامتها تاذ تاعامج نم نوكتي ةداعلا يف ماعلا روهمجلا نأب 16

 ئشتت يلا اياضقلا هذه نأ بلاغلاو .نيجرفتملاب هبشأ مه نيمتهملا ريغ نم ةعومجبو
 .ةصاخلا تامامتهالا تاوذ نم ةعراصتملا تاعامجلا عنص نم يه امن ماعلا روهمجلا

 اذففو اددحم اقيرط ةيضقلا ذحأت نأل ددحم مامتها ةداع ةيضقلل ةئشنملا ةعامجللو

 ريغ ةعامجلا عضي اذهو .ةيضقلاب ةينعملا ريغ تاعامجلا دييأت بسك ىلع لمعت اُهِإف

 ةفك ححرت يلا يه ةدياحملا ةعومجملا هذه نأ بلاغلاو .مكحلا عضوم يف ةمتهملا

 هذه دارفأ عم رودي امنإ شاقنلا مظعم نأ حضتي اذهو .اهيأر زوفي ىلا ةعامجلا

 ةسمحتدملا ةصاخلا تامامتهالا تاذ تاعامجلا موقتو «ةيادبلا يف ةدياحما ةعومجملا

 (١١).ةدياحملا ةعومجم ا ءارآ ليكشتو عانقإلا ةفيظوب

 (10) 8[سسصعت, زم 8 6عءادمد همم 2101312, 0م. 43-9



 - ةضانخلا تامامتهالا تاذ تاعومجملا نأ قبس امن مهفي ال نأ بجيو

 قباسب هنيوكت يف مهست وأ ادمع ماعلا روهمجلا نيوكتب موقت يلا يه - ةرورضلاب

 ىلإ ههابتنا تفلو روهمجلا ةرائتسال دوهجب تاعامجلا هذه ضعب موقتف .طيطخم

 وأ ةيصخشلا لاصتالا لئاسو ةفاك نم نيديفتسم «ةددحم ةيضق يف مهرظن ةهجو

 ةروصب ةيادبلا يف ماعلا روهمجلا نوكتي بلاغلا يف نكلو .(مالعإلا) ةيريهامجلا
 نمض ةدوصقم ريغ ةقيرطب ةيريهامجلا لاصتالا لئاسو ةمهملا هذهي موقتف .ةيئاقلت

 .رشنلل ةقحتسم اهلعجت .ةصاخ ةيمهأ امل نأ ىرت ىلا ثادحألا ةيطغت ءاننأ ةينيتورلا اهتفيظو

 نم اهعيمج تسيل ةصاخلا تامامتهالا تاعامج نأب ظحالن نأ يرورضلا نمو

 ءامتنالا مهيلع بلغي ناك نإو ةفلتخم تاقبط ىلإ نومتني دقف «ةدحاو ةيعامتحا تائف

 روهمجلا نأب دكؤي (١١)2813:0ع '"سيارب" نإف ىرخأ ةيواز نمو .ةفقثملا ةقبطلا ىلإ

 :نيتقبط نم سيئر لكشب نوكتي ماعلا
 «ةملعتمل ةقبطلاو «نييسايسلا نم نوكتت ىلا ةيدايقلا وأ ايلعلا ةقبطلا - ١

 ةقبطلا هذه مستتو .ماعلا روهمجلا نم اريغص اءزج الإ لثمت ال يلا نيهفرملا ةقبطو

 ةيصخشلا حلاصملا عفاودب ارثأت رثكأ تناك امبرو «ةيفطاعلا بيلاسألاب ارثأت لقأ اهأب

 مخمل لوألا عنصملا يه ةقبطلا هذه تناك نإو .انايحأ ةنجهتسم نوكت دق تلا

 ام اهئارآ نع ريبعتلا ف ةعاجش لقأ ةقبطلا هذه نأب براجتلا تتبثأ دقف ءءارآلا

 لوصملا درج نأ امك .ةيصخشلا اهحلاصم ىلع ارطخ لكشت ءارآلا كلت تماد

 يفو .ةيلمعلا اياضقلا ةجلاعمل درفلا لهؤي ال يعماجلا ميلعتلا كلذ يف امم. ميلعتلا ىلع

 ّىلا ةئفلا هذه ىلإ ةيسايسلا با زحألاو ةطغاضلا تاعامجلا تادايق يمتنت بلاغلا

 ةعانص دنعو تاباختنالا يفو «ةفلتحملا فئاظولل حيشرتلا ةلحرم ف ريبك رودب موقت

 (١١١.تارارملا

 لل عمععر زم 8عمعادمم ةصل 18م0112, مم. 13-19.
 (12) 2/10عءطمات5عر مم. 95-5.

 ب مَ اس



 ةقبطلاب اهتيمست نكمي ام وأ نيملعتملا ريغو ةماعلا اهلثمي ىلا ايندلا ةقبطلا - 5

 رويههمجلا ةحماكلا ةيبلغألا لثمت لا ةقبطلا يهو .رمألا ةيادب يف ةيدايحلا وأ ةيبلسلا

 نسم ايش اهضوعت يلا ةحارصلابو اهئارآ نع ريبعتلا يف ةعاجشلاب مستتو .ماعلا

 راكفألا عيمج نأل كلذو اهعومجم ةريبك ةوق ةقبطلا هذه لثمتو .ةفرعملا ف صقنلا

 .ةقبطلا هذه دييأت ببسب كلذك تحبصأ امنإ رونلا تأرو ةيبعش اهل لا

 :تاشقانملا

 نع امهنم لك فالتخال شاقنلا نم نيعون نيب زييمتلا يرورضلا نم هلعل

 جئاتنو ءشاقنلا لئاسوو بيلاسأو «شاقنلا ميظنت اهنم ةريثك تامس يف ىرخألا

 .يمجرلا ىوتسملا يف شاقنلاو «يبشلا ىوتسملا يف شاقنلا :امه ناعونلاو شاقنلا

 : يبعشلا ىوتسملا يف تاشقانملا

 فلتخي روهمجمو ةنيعم ةيضق لوح أشني امنإ ماعلا يأرلا نأب لوقلا قبس دقل

 نيذلا دارفألل ةجيتن - ةداع- ماعلا روهمجللا نوكتيو .ةيضقلا :يخأ ينك ةنيسحع

 ] .مهنيب قافتا قباس نودبو ةيضقلا هاحت ايئاقلت نولعافتي

 "سيارب" هدروأ ام ةيضقلا هل ضرعتت يذلا شاقنلا عونل ريوصت لضفأ لعلو

 ةدذحتملا تايالولا وأ ايناطيرب يف ماعلا يأرلا ةعيبطل هصيخشت يف 005١( 8م

 امهذحأت يلا ةددعتملا لاكشألاو ةددحملا ةيضقلا ةأشن فصي رهف .ةيكيرمألا

 .ةدحاولا ةيضقلا لوح تارواحملا وأ تاشقانملا

 ف سمألا رابخأ أرقي راطفإلا ةدئام ىلع وهو لامعألا لجر نأب "سيارب" لوقي

 لمعي رارق نع نلعأ "كرامسب" ريمألا نأب رب ىلع هنيع عقتف ءفحصلا ىدحإ

 ريح نفل هور ةنيقل ةدمع هحيشرت مت جروح نأ وأ ةيناملألا ةعانصلا ةيامح ىلع

 يلا ثادحألل تاعقوتلا ضعبو ىضرلا مدع وأ ىضرلاب اروعش هيدل رابخألا هذه

 (13) ظصتعور ذم 8ءتعادمم ةمل لةمماجتاةي مم. 13-19

 مها



 لاقملا حفصتي مث .اهتظحل يف تدلوت ةعيرس تاعابطنا كلتف .نيثدحلا نيذه ولتت

 لم بسحب اهفعضي وأ اهيوقي ام اهيف دجيف هتاعقوتو هروعش هعمو ةفيحصلا يف سيئرلا

 عم ثدحتي مث .هنهذ ف رطخ امل ديؤم ريغ وأ ديؤم قيلعت نم اهيف ابوتكم نوكي دق
 وأ قفاوي ام ةرباعلا ثيداحألا هذه نم جرخيو راطقلا باكر نم ةثالث وأ نينثا

 ؛ءىرحخأ فحص ىلع ةرظن يقلي مث .ةتهاب تاعابطنا لازت ال يلا هتاروصت ضراعي

 رظن ةهجو ىلع هنهذ رقتسي جيردتلابو .رظن تاهجو نم اهيف دجي ام هيف رثأتف

 بجشي وأ ديؤي وأ "كرامسب" هنلعأ يذلا رارقلا بجشي وأ ديؤي ءاحوضو رثكأ
 ءنيرخآلا ننامعذأ يف ةلثامم ءايشأ رودت هسفن تقولا ينو .جروح ديسلا حيشرت

 .سانلا هيف ركفي ام نع فشكلا ىلع مهتمهم بصنت نيذلا ةفاحصلا لاحر اميسالو

 رتكأ حبصتق حابصلا فحص يف ءارآ نم هحرط مت ام ءاسملا فحص عمجتو

 حابصلا يف - ةدئارلا فحصلا لمحت امدنع كلذكو .جئاتنلاب ؤبنتلا ىلع ةردق

 جئاتنلاب قبنتلا ىلع ةردق رثكأو ابجش وأ اديبأت رثكأو احوضو رثكأ تالاقم -يلاتلا

 رارقتسالا يف أدبت نييداعلا سانلا ىدل ةزوزهملا ءارآلا نإف يللاتلابو .ربخلا اهدلوي ىلا

 .احضاو الكش ذحأتو

 نم كرامسب رارقل نوديؤملاف «ةضراعتملا فارطألا نيب لدحلاو شاقنلا مدتحيو

 قيدصلا فرط لكل نيبت دقل .هنوديؤي ال نيذلا عم نولداجتي نييفحصلاو دارفألا

 يحآلا فرطلا عانقإ نيفرطلا نم لك لواحي نأ ضراعتلا اذه راثآ نمو .مصخلا نم

 جحح ةطساوب هفقوم زيزعتو ؛همصخل ةفيعضلا ججحلا ىلع هموجه لالخ نم
 فاففقوم ذاختال نيددرتملا وأ نيدياحما عانقإ يف نيفرطلا ةلواحم ىلإ ةفاضإ اذه .ةيوق

 و .ةيضقلا ىلع ايمسر تيوصتلا ىلإ رمألا يهتني ىح «هنيعب فرط حلاصل حضاو

 .هدض وأ رارقلا حلاصل هتوصب ءالدإلا لثم ةيلمع ةوطخ ذاختال تقولا نيجي

 دنع درفلا يأر امي رمي ىلا لحارملا يف رظنلا نعمن امدنع هنأب "سيارب" فيضيو

 يف يداعلا لحرلا هب مهسي يذلا يلصألا ءزحلا رغص حوضوب ظحالن اننإف «نيوكتلا

 جالا



 لهل نكت ل اميرو ةتهاب تناك ةيلصألا هتاعابطناف .باحتتالا يف هب يلدي يذلا يأرلا

 هل ليق دقل .أرقو عم امل ةجيتن يهف ةريحألا اّتوقو اهحوضو امأ .ةددحم ةهجو

 نكلو جراخلا نم ةلدألاو ججحلا ىقلتو .ةقيرطلا كلتب ركفي اذاملو ركفي فيك

 هنأ ريغ .هل يه هرظن ةهجو نأ ضرتفي هنأ عمو .هنهذ يف اهتعارز ىلع لِمَع لدجلا

 لعفي كلذكو .هبزح يف ءامعزلا عيمجو ؛هفحصو «هئاسلج ببسب اب كسمتي

 نم عيمجلا نأب اضرتفم اهددريو تارابعلا ضعب يف دقتعي ناسنإ لكف .هؤاسلج

 .اضيأ تارابعلا كلت يف نودقتعي يأرلا هنوقفاوي

 تسيل شاقنلا يف اهحرط متي لا ىلوألا ةقداصلا ءارآلا نأ انعم حضتا دقل

 .ةقباسلا تامولعملاو ةددعتملا براجتلل ةجيتن تنوكت يلا تاهاحتالل تاساكعنا ىوس

 ىلإ جاضح## ام ابلاغ دحاو نطو ىلإ نومتني نيذلا ةلاح يف ةيضقلا نأ حيحص

 نكلو ءامئاد ةدحاو نوكت نأ بحي ةينطولا ةدارإلاف .اهلحي دحوم رارق ىلإ لوصولا
 يهتنن لاوحألا لضفأ يفو ةديدع ءارآلا نأب (١؟)دكؤي 1820200501 "نوسبموث"

 اننإف ةضراعملا وأ دييأتلا ةلاح يف نيحو .نوضراعملاو نوديؤملا :نيتضراعتم نيتهبجي

 تاحرد ثالث نيب زييمتلا نكمي ذإ ؛مزجلا ةجرد ثيح نم فلتخت ءارآلا نأ دحن

 :ةوقلا يف ةتوافنم

 ١ - فيعض) ددحم يأرل ماع ليضفت (.

 .(لدتعم) ققحتي نأ وجري يأر - ١
 .(يوق) دوشنملا فدهحلا قيقحتل ةليسو لضفأ ددحملا يأرلا نأب داقتعالا - ©

 نإف "نوسبموث" لوق بسح نكلو بسحف دحلا اذه دنع فقت ال ةيضقلاو

 لبك كدأ امر لب «ةلئامتملا ةتهابلا راكفألا نم ددع هيدل نوكي دق دحاولا درفلا

 يف نالجر قفتي نأ انايحأ ثدحيو .رخآلا نع فلتخم يسايس رارق ىلإ اهنم ةدحاو
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 هيطعي رخآلاو رارقل ةيولوألا امهدحأ يطعي دقو «ةفلتخم تارارق ناينبتي نكلو ةركفلا

 نأل كلذو ءتاسايسلا نم يأ يبت .ىلإ دوقت ال دق ةتهابلا ةركفلاو .ةيوناث ةيمهأ

 يف ريكفتلا ةلحرم ىلإ ةياغلا روصت ةلحرم نم مدقتي ل ةتهابلا ةركفلا بحاص
 حيجرت نع زجع هنأل وأ «ةلكشملا لماوع لكب طحي مل هنأب روصتي هنأل وأ «لئاسولا

 اهضعب ةقستم نوكت اعر ةددعتملا راكفألا هذهو .هدنع ةددعتملا راكفألا نم ةركف

 .ةضراعتم وأ ةرفانتم نوكت دق اضيأ نكلو ضعب عم

 (١٠):ةسيئر بابسأ ةثالث ىلإ يأرلا يف فالتخالا اذه "نوسبموث" بسنيو
 .قئاقحلا ىلإ ةرظنلا يف فالتحالا - ١

 .دوشنملا فدحلا قيقحتل لئاسولا لضفأ ريدقت يف فالتخالا - ؟

 .ةدوشنملا فادهألا ديدحت ف فالتحالا - *

 تالمحلا يططخم نأ نم (1) 81116 "كلب" هدروأ ام كلذ ىلإ فاضيو

 .بخانلا عانقإ يف ةديدع اقرط نومدختسي ةددحما ءارآلل نيجورملا وأ ةيباختنالا

 وأ لضفأ لولجب نايتإلاب اهسفن ةيضقلا ف مصخلا اوسفاني نأ قرطلا هذه نمو

 نع اوثحبي نأ اضيأ قرطلا هذه نمو .مهيأر ديؤت ةيضقلل بناوج ىلع ءاوضألا ءاقلإب

 .نيبخانلا دشتو تاباختنالاب ةقالع تاذ ةديدج ةيضق

 «ةريصق ةلم ىوس قرغتست ال ةيباختنالا تالمحلا هذه نإف اذه عمو

 ريغ ةديدع لئاسو ربع تاعابطناو «تامولعم لابقتسال نوضرعم اهءانثأ نوبخانلاو

 شيعي بخانلا نإف ,ىرحأ ةرابعبو .بزحلا امب موقي يلا ةيباختنالا ةلمحلا ةليسو

 وم اذهو .ههابتنا بذج لواحت لا ةديدعلا فارطألا نيب يماحلا عارصلا نم اوج

 تانالعإلا) ٍينالعإلا لاصتالا نع (ةيباختنالا تالمحلا) يسايسلا لاصتالا زيمب ام

 (7١).(ةيراحتلا

2) 1557 
 (16) 8انالع

 (17 60ه1لنصع, 110 نهن1 ةقعأ

 حواس



 هله نمو ةيدرفلا ءارآلا نزو اهب نكمي ريياعم كانه نأب "نوسبموث" فيضيو

 امي لصوت يلا ةقيرطلاو «ةيضقلا نع درفلا ىدل ترفوت لا قئاقحلا مجح ريياعملا

 .هتاجاتنتسا ىلإ

 اننإف ماعلا روهمجلا دارفأ ناهذأ ف رطخي يأر لكب انذخأ ول اننأ ظحاليو

 ءاهلك ءارآلا ءاصحإ انيلع بعصي دقو ةبيرغلاو ةذاشلا ءارآلا نم ريثكب جرخنس

 ةلحرملا يف ثدحمي ام ابلاغ اذهو .شاقنلل اهحرطو رابتعالا يف اهعضو نع الضف

 ةلزعنملا ةدراشلا ءارآلا هذه نأب ظحالن نكلو "سيارب" اهيلإ راشأ يلا ىلوألا

 لصت ىح ربكأ مث «ربكأ تاعمجت يف مث «ةريغص تاعمجت يف عمجتت انايحأ ةرفانتملاو

 .ةيبلغألا هاسبتت ادحاو ايأر حبصي نأ ىلإ ىهتني دق مث «نيسيئر نييأر لثمب ام ىلإ

 مدعل امإ تيوصتلا نع نوعنتي نيذلا ىلإ ةفاضإ كلذو ."ةيلقألا" هانبتت رحآ ايأرو

 نم ىربكلا ةبسنلا ةعومجملا هذه لثمت دقو .ىرخأ بابسأل وأ نييأرلاب عانتقالا

 .انايحأ ماعلا روهمجلا

 ةيضقلاب اهتلص ثيح نم دحاو ىوتسم تاذ تسيل ءارآلا نأ اضيأ ظحاليو

 نم اهف رفوتي امو اهنع ريبعتلا متي يلا ةقيرطلا ثيح نم وأ اهتيبذاجو اهتيعقاوو

 لاصتالا الإ رشنلا لئاسو نم اهل رفوتي ال ام ءارآلا نمف .راشتنالاو رشنلا لئاسو

 لاصتالا لئاسو امل رفوتت ام اهنمو «(يعمجلا) عساو قاطن ىلع وأ دودحملا يدرفلا

 .راشتنالا ةعساولا وأ ةدودحملا يريهامجلا

 ةيمسرلا ةلحرملا لبق امو ةيبعشلا ةلحرملا يف لدحللاو شاقنلا نإف ءىرخأ ةرابعبو

 اذه ةعيبط لعجي ام اذهو .طيطختلا سيلو «ةيئاوشعلا اهيلع بلغي ةقيرطب متي

 تالوادملاو رواشتلا وأ ىروشلاب هتيمست نكمي ام نع ةيلك فلتخت لدحللاو شاقنلا

 هذهو .ةمظنم ةقيرطبو ءدحاو ناكم ف ءدحاو تقو يف ةداع متت ىلا ةيمسرلا

 وأ ةددحم ةفسلفب اهمكحن نأ نكمي ال تاشقانملا هذه نأب انل دكؤت اهرودب ةقيقحلا

 ىح هنأ مولعملا نمو .ةددعتملا ةيدرفلا تايفلخلاو ةيئاقلتلا اهمكحت اهنِإو .ةنيعم ةديقع



 يأبب نكمي الو .ةفلتخم تاروصتلا نإف دحاولا ىفسلفلا وأ ئيدلا دقتعملا راطإ يف

 ةيحيسملا وأ ةيمالسإلا ميلاعتلاب ةموكحم ةشقانملا نوكت نأ طارتشا لاوحألا نم لاح

 انك اذإ الإ كلذ ليحتسيو .اهبهاذم نم بهذم وأ ةيناملعلا ئدابمت وأ ةيدوهيلا وأ

 مكحتلاو ماعلا روهمجلا دارفأ نيب رودي يذلا لدجلاو تاشقانملا لك ةبقارم عيطتسن

 قاوسألاو بتاكملا يف :لثم «طباض الو امل رصح ال بلا عقاوملاو «ةقرفتملا تاقوألا يف

 تاهجول لقان وأ طيسو قيرط نع) ةرشابم ريغ وأ (راوحلاو ءاقللا) ةرشابم ةقيرطب
 .(ةفلتحملا رظنلا

 ةبسنلاب كلذك رمألاو .ريسي ريغ كباشتلاو ديقعتلا نم ءيش اهيف تاراسم

 .ةيئارجإلا تارارقلا وأ تاعيرشتلا ىلع ئيتورلا تيوصتلل

 :ةفلتخملا بصانملل بزحلا هحشري نم نع رظنلا فرصب كلذو .نيعم بزح

 عضخت ىلا ةعومجملا نولثميو «رثكألا ىلع نيرهش لبق رارقلا ذخختي نم - ؟

 .ةريثك ةضراعتم ةيسفنو ةيعامتجا طوغضل

 امامتها لقألا ةعومجملا نولثميو «تاباختنالا موي يف رارقلا ذخختي نم - *

 .تاباختتنالاب

 (05) [.ةهعرو1 عال, 2., 8. 8ءءاكود دتل 11. 0106ج زم 5 كلدود ةقلل 1320117 مم.110--7
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 لماوعلا نم اددع كانه نأ نورحآو (9١١"دليفزرزال" ةسارد تدجوو

 «ةينيدلا تاءامتتنالا :لماوعلا هذه نمو .نيبخانلا ىلع اطغض لكشت «ةعراصتملا

 روصتلاو ءءاقدصألاو «ةرسألا دارفأو «ةيداصتقالا تاءامتنالا وأ ةينهملا تاءامتنالا

 روهممجلا يف درف لك نأ ودبيو .حشرملا يف رفوتت نأ بجي لا ةربخلا عونل ماعلا
 لم هل يح يف شيعي وهف .ةيعامتجالا لماوعلا اهيف عراصتت ةزيمتم ةايح شيعي ماعلا

 هذه لكو ...ءاقدصأ نيب يحخرتسيو «ةصاخلا هفورظ هل ناكم يف لمعيو « هزيعب

 ديرت نأ امإف .هلصت ىلا ةيسايسلا تامولعملا قيوعت وأ ةيفصت ىلع لمعت لماوعلا

 نإ هددرت ىلع لمعت وأ هبزح يأرل ةدناسم تناك نإ هيأر خوسر يف لماوعلا هذه

 (١١).ةضراعملا بازحألا يأرل ةدناسم تناك

 .مهفص ىلإ بخانلا بذج نولواحي نيذلا نيحشرملا دوهج ىلإ ةفاضإ اذهو

 :ماسقأ ةلثالث ىلإ نومسقني ةداعلا يف نيبحانلا نأب 8[عزم1ءهأ2 "نيل نيه" لوقيو

 .دعب ارارق اوذختي مل نيذلاو هسفانم نوديؤي نيذلاو ددحما حشرملا نوديؤي نيذلا

 عاشقا دنع ّىح نكلو «ةريخألا ةئفلا هذه يه ةيباختنالا تالمحلا فده نإف اذهل

 عارتقالا قيدانص ىلإ اهدارفأ بهذي نأل نامض كانه سيل ددحم يأرب ةئفلا هذه

 ('2).مهتاوصأب ءالدإلل
 يأر ىلإ هنع عجارتي مث ايأر بحانلا ئبتي دق ةديدعلا لماوعلا هذه ببسبو

 لماوعلا بذاحت ددرتلا بابسأ نمو .عارتقالا ةعاس يح اددرتم ىقبيو «سكاعم

 طغض نيبو هبحي ال يذلا هحشرمو بزحلا نيب بخانلا ددرتي دقف .بحانلل ةفلتخملا

 يف ظحول دقو .تامولعم نم مالعإلا لئاسو هرشنت ام نيبو هتلئاعو هئاقدصأ

 ناك املك بزحلا ىلإ ءامتنالا ةوق تداز املك هنأ ةروكذملا "نيل نيه" ةسارد

 حضشرمل تيوصتلا نيب بلقتلا وأ ددرتلا رصحني بلاغلا يفو .سكعلابو لقأ ددرتلا

 (19) [.ةجوروأ عال 2, 8. 8ءىاكود ةصل 11. ه0, ص 8 ءناكوم هلل 12

 (20) مهعطع, 81هصلدتع ةصل ©0صعمإلا
 (21) 8قءزما عاصر مم. 60-61

 هام



 .سفانملا :يترخلل :فوومتلا:فأ «تيوصتلا نع عانتمالا وأ ؛هيلإ يمتني يذلا برحلا

 را يعنيستلا فوتمسلا قءاودس ةملسلا قاقنلا فزاع لغاارعت قيساانيق

 قرطلا هذه ىلع رصتقت شاقتلا وأ ءارآلا نع ريبعتلا قرط له نكلو «يمسرلا
 ؟ةسلتسلا

 يكيرمألا ماعلا يأرلا مامتها روطت لوح 8ءاجا:ةناج "زتراوش" هدروأ ام لعلو

 ىوتسمملا يف ةيضقلا هل ضرعتت يذلا شاقنلل ةديح ةروص انيطعي ةيمانتيفلا برحلاب

 «مانتيف ىلإ تاوقلا نم اديزم ةيكيرمألا ةموكحلا تلسرأ امدنع )١١( .يبعشلا

 لوح تالؤاستلا نوريثي نويكيرمألا أدب ...ىحرلاو مهنم ىلتقلا دادعأ تعفتراو

 لئاسو اهتلقنو عمتما ةداق نيب ةضراعملا تاوصأ تعفتراف .برحلا ىودج

 يف اهئارآ نع تامظنملا تنلعأو «تايحاتتفالا فالآ فحصلا ترشن امك .مالعإلا

 .عسسصسأو قاطن ىلع رشتنت تانالعإلاو تاجاجتحالاو تاروشنملا تذحأو «ةيضقلا

 حورلا ىلإ نودقتفي مهكأب نيضراعملا مصت فحصلا تناك نأ دعب اذه ثدحو

 .اروف برحلا فاقيإب نوداني برحلل نوضراعملا ناكو .نوبغاشم مهكأو ةينطولا

 نييمانتيفلا بلعنو قرحم اذاملا :مقاريسم يف اهولمحي اوناك ىلا تاتفاللا نمو

 ةيكيرمألا ةموكحلا نأ ىلإ ةراشإ كلذو ."ةرحلا تاباختنالا نم مهعنمنل ؟مهلتقنو

 .لامشلا يف ةيبعش ةكرح هنأ دقتعي ام دض ةيبونجلا مانتيف ةموكح عم براحت تناك

 هل ةرضاحم يف اضرع لاق ةذتاسألا دحأ نأل تاعماجلا ىدحإ يف ةمايقلا تماقو

 عفادو ذاتسألا لصفب برحلل نيديؤملا ضعب ىدانف ."نويعويشلا رصتني نأ وجرأ"

 ىلع اجاجتحا «مقاقاطب يطايتحالا شيلا يف نيلجسملا ضعب قرحأو .نورخآ هنع

 لوح رهاظتلاب نورهاظتملا ماق نطنشاو ةمصاعلا فو .نجسلل اوضرعتف ءبرحلا

 .برحلا ىلع اجاجتحا اضيأ توملا ىلإ مهسفنأ يف نارينلا مهنم ةثالث لعشأو ضيبألا تيبلا

 راوحلا ىلع رصتقي ال «يبعشلا ىوتسملا يف اشاقن هيمسن ام نإف اذكهو

 (22) 5ءطقاةتا, م0. 35-32. لوألا لصفلا يف ماعلا يأرلا لحارم رظناو

 - هرم



 ضعبو «ةيمسرلا تاقاطبلا قرحو «سفنلا قرحو «تارهاظملا لمشي نكلو يمالكلا

 نإف «ىرحأ ةرابعبو .ةينوناق ريغو ةينوناق تاراسم تذحخأ ارو «فنعلا لامعأ

 ريغو ةيملسلاو «ةيظفللا ريغو ةيظفللا لئاسولا عيمج لمشت شاقنلاو ريبعتلا لئاسو

 يرسلاو رهاظلا فنعلاو بغنشلا لامعأو بارضالاو ةعطاقملا :لثم «ةيملسلا

 ('5) :ىلإ ماعلا يأرلا رهاظم ميسقتب شاقنلا لئاسو جارس صخليو

 مادختسا «ةماعلا تاءاقللاو تاعامتجالاو تاودنلا «تاروثلا :ةبجوملا - ١

 قالطإ «ةضراعملاو دييأتلا لئاسرو تايقرب «ةماعلا تارهاظملا «ريبعتلل مالعإلا ةزهجأ

 .تاباحختنالا «تاعئاشلا

 فقوتلا «بعشلا فوفص نيب راتهتسالاو ةييلشلا يشعت ةعطاقملا :ةيلاسلا تا

 .جاتنإلا نم لالقإلاو بارضإلاو لمعلا نع

 :يممارلا ىوتسملا يف تاشقانملا

 ال ةيموكحلا يأ ةيمسرلا تاهجلا نأ دصقن ال يمسرلا ىوتسملا لوقن امدنع
 - ةيموكحلا تاهبلاف .يبعشلا ىوتسملا يف رودت ىلا تاراوحلاو تاشقانملا يف كرتشت

 لواحتو لب ءيبعشلا ىوتسملا ىلع شاقنلا يف كراشت -مكحلا ةمظنأ عيمج ف
 :نيعون ف اهفينصت نكمي قرطب ههيحوت

 ةييفمرلا تاحيرصتلا وأ تارارقلا ةغعيض ذحأت ةفوشكم ةيهمر ةكراشم.- ١

 قيل وسما نضع

 ىلنم دايحلا بايث نوسبلي نيذلا ءالكولا لالخ نم ةيفحخ ةروصب ةكراشم - ١
 تاسسؤملا هذه يف دارفألا ضعب بح وأ ةيمالعإلا اهنمو ةصاخلا تاسسؤملا ضعب

 .نيلقتسملا دارفألا وأ

 فرشت «ةمظنم ةغبص ةيضقلا يف لادحلاو شاقنلا ذحأ وه انه دوصقملاف اذهلو

 1 6. حارسا( 5919

 نة



 .ةطلسلا تاذ ةهجلا اهيلع

 ماعلا روهمجلا دارفأ مظعم قافتاب رهظي امدنع ماعلا يأرلا نأ فورعملا نمو

 رهنلا وأ ليسلا هبشي يذلا يأرلا اذه نإف يأرلا نم دحاو عون وأ دحاو يأر ىلع

 :ماعلا يأرلا اذه اهيف أشني ىلا ةيسايسلا تائيبلا فالتحاب نافلتخي نيراسم ذحأي

 امإ ماعلا يأرلا نإف ,ماعلا يأرلا ةميقب فرتعت ال ىلا ةيسايسلا ةئيبلا يف - ١

 نوكي نأ وأ «ةمكاحلا ةطلسلا هنم ديفتستف ةموكحلا ةسايس عم اقستم نوكي نأ

 عارصلا رمتسي وأ ايئاف هبيوذت يف ةموكحلا حجنت دقو .هحبكت وأ هلهاجتتف اضراعم

 ال بلاغلا قو .رخخآلا ىلع امهدحأ رصتني ىح ةموكحلا نيبو ماعلا يأرلا نيب ةرتفل
 نوكت ؛ةيماد ةقيرطب نكلو ةيملس ةقيرطب ةلاحلا هذه لثم يف ماعلا يأرلا رصتني

 رمتسي دقو .نيريثك اياحض ماعلا روهمجلا مدقت يف اببسو ؛ةموكحلا ميطحت يف اببس

 .دالبلل بارخلاو رامدلا بلجيف رخآلا امهدحأ بلغي نأ نود يومدلا عارصلا

 ريغ دسب مدطصيف دحاو ىرحب يف اهمظعم عمجتي ىلا راطمألا هبشي اذهبي وهو

 عم مطحيو دسلا مطحيف هاوق عمجتسي وأ «هتوق دقفيف رثعبتيو رخبتي نأ امإف ذفان

 .دسلا فلحخ ةايحلا رهاظم نم اريثك دسلا

 بلاغلا يث ةموكحلا نإف «ماعلا يأرلا ةميقب فرتعت ىلا ةيسايسلا ةئيبلا يف - ؟

 وأ ىشالتي نأ وأ دمصي نأ امإف تارابتخالا نم ةعومج هعضختو هب فرتعت

 ةننقم تاحتقف هل دس ههجاوي يذلا ليسلا قباسلا انلاثم ف هبشي وهو .فعضي

 وأايوق نوكي نأ وأ مايألا عم رخبتيو ددبتيف افيعض نوكي نأ امإف هرورم حمست

 ةفص هل يعارز عورشم وأ ءابرهك ديلوت ةطحمك ديفم عورشم هل أشنيف هتوق ديزت

 .ةموكيدلا

 تايالولا يف يرجي ام ضعب ىلع ةرظن ءاقلإ اننكمي شاقنلا اذه ةروص حيضوتلو

 رابك رايتخا دنع ماعلا يأرلا ىلإ ماكتحالا أدب. ذخأي ماظنك ةيكيرمألا ةدحتملا

 .ةيئارحإلاو ةيعيرشتلا «ةسيئرلا تارارقلا ذاختا يفو ةلودلا يف نيلوؤسملا

 رايتخال ةديحولا ةقيرطلا تاباحتنالا ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا روتسد لعجي

 سلجم ءاضعأل ةبسنلاب رمألا كلذكو «هبئانو دالبلا يف ةيذيفنت ةطلس ىلعأ لثمب نم

 هد



 ("4).دالبلا يف ةيعيرشتلا ةطلسلا احانج امهو باونلا سلجم ءاضعأو خويشلا

 كلذو .تاباحتنالل عضخت اضيأ ةسيئرلا بصانملا لكف ةيالولا ىوتسم ىلع امأ

 سلاجملا ءاضعأو ندملا دمعو ةيعيرشتلا سلاحا ءاضعأو ةيالولا سيئر نم ءادتبا

 ('٠5...ةيدلبلا

 ىلع اهيف رفوتت ةبختنم بعشلا نم ةبخن ىلع رصتقي مظنملا شاقنلا نأ ظحاليو
 (7١):ةيلاتلا تافصلا لقألا

 اماع نيثالث نع يكيرمألا خويشلا سلحب يف وضعلا نس لقي ال نأ - ١
 .اماع ؟ 5 نع لقي ال باونلا سلحب وضعو

 تاونس عست نع ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولل وضعلا ةنطاوم لقت ال نأ - ؟

 .باونلا سلجم ةبسنلاب تاونس عبسو «خويشلا سلحب ةبسنلاب
 نيسلجملل ةبسنلاب هتبختنا ىلا ةيالولا يق نيميقملا نم نوكي نأ - *

 .(باونلا سلحجمبو خويشلا سلجم) نييعيرشتلا
 نأ وأ ةيفاكلا ةردقلا سلاحملا هذه اوضع حبصي نميف رفوتي نأ يعيبطلا نمو

 يف - هيلع سفانتي يذلا بصنملا اذهل هحشريل هب هبزح عنتقيل ةيفاكلا تافصلا هيف رفوتت

 عانقإ ىلع ارداق هلعحت تافص هيف رفوتت نأ بجي امك .نيحشرملا نم ددع -ةداعلا

 نيح شرملا نيب نسم هليضفت ىلع نيبخانلا نم «نييالملا -انايحأ- لب ,فالآلا

 يأل يمجرلا ىوتسملا ف ةشقانملل الهؤم نوكي نم نإف ءىرخأ ةرابعبو .نيرخآلا
 ةيدايق ةيصخش هلعجت «ةفاقثلاو يلقعلا جضنلا نم ةجرد غولب هيف طرتشي سيئر رارق

 ىلع نوككي بلاغلا يف وهف .يداعلا لجرلا دنع رفوتت ال تاردق هذهو .ةزيمتم

 كمي سأب ال ةيلمعلا ةايحلا يف ةربح- هيدلو «ةيعماجلا ةداهشلا ىلع نيلصاحلا نم لقألا

 ةءافكلا ةلأسمو .اهتشقانمو ةماعلا اياضقلا باعيتسا نم هنكمت ةصاخ تاردق هيدلو

 لئاسول ةحوتفم سلاحا هذه تاشقانم مظعمف «تاباختتنالا يف زوفلاب يهتنت ال
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 .ةلماك انايحأ اهلقنت ىلا مالعإلا

 ال ةددحملا ةيضقلل يممسرلا ماعلا روهمجلا دارفأ نأ -هنايب قبس امك- ظحاليو

 امي نومزتلي ىلا ئدابملاو مهيدل رفونت لا تامولعملا نع مهئارآ ف نوردصي

 اميسالو ءاهيف نوشيعي يلا ةئيبلا طوغضل اضيأ مهؤارآ عضخت نكلو ءبسحف

 .اهيف نوقثي يلا تادايقلاو ءامب ةنوهرملا تامازتلالاو ءاّه نوديقتي ىلا تاءامتنالا

 بناجح نع ةبيط ةروص يطعي )١7( 1011 "كراد" انل هبرضي يذلا لاثملا لعلو

 نيب عارصلا هريوصت لالخ نم كلذو «يممهرلا ىوتسملا ىلع تاشقانملا ةعيبط نم

 ءلامعألا لاجرو لامعلا تاداحتا نيبو «يطارقوميدلا بزحلاو يروهمجلا بزحلا

 اوناك نيظفاحملا نأب "كراد" لوقي .ررحتملا هاحتالاو ظفاحملا هاحتالا ىوذ نيبو

 تاعيرشت تردصف .ةليوط ةرتفل يكيرمألا باونلا سلجم يف دعاقملا ىلع نورطيسي

 ةيعرش لثم لامعلا تاداحتا ةوق نم دحتل نيظفاحماو لامعألا لاجر عم فقت

 يمرلا ثدحتملا ريغتب عضولا ريغت مث .ةمئاد ةفصب نيرحخآ لامعب نيبرضملا لادبتسا

 سلجم يف باونلا ضعبو لامعلا تاداحتا حاجنبو ءررحتم رخآب باونلا سلجم

 يف ؛:ةمئاد ةفصب نيبرضملا لامعلا لادبتسا مرحي عيرشت ريرمت نكمأ يكيرمألا باونلا

 لشفلا نكلو .اتوص 5 لباقم اتوص ١1417 ب ع ورشملا ريرمت متو .باونلا سلجم

 ةرطيسس تحت لازي ال ناك يذلا يكيرمألا خويشلا سلجم يف عورشملا ريصم ناك

 ىلإ اومضنا يطارقوميدلا بزحلا نم ةسمخ ةميزحلا هذه يف مهسأ دقو .نيظفاحما

 اذهو .ظفاحملا هامتالا تاذ ةيبونجلا تايالولا نم اعيمج اوناك نيذلا ,ءنيظفاحما

 .ررحتملا هاحتالا يوذ نم لصألا يف نييطارقومبدلا نأ نم مغرلاب
 ال يمسرلا ىوتسملا ىلع عوضوملا شقاني يذلا روهمجلا نأ انه ظحاليو

 ةقيرطو هدارفأ ددع يف اضيأ لب ءبسحف هتايافك يف ماعلا روهمجلا نع فلتخي

 متيو .يعمر عامتجا يف نوضراعملاو نوديؤملا يقتلي يمسرلا ىوتسملا يفف .ةشقانملا

 تلشقانملا فالخب اذهو .ةريبك ةجرد ىلإ ةددحم طاقن لوحو ةمظنم ةقيرطب شاقنلا

 (27) ن1
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 ىلع «نيديؤملا ضعبو نيضراعملا ضعب نيب متت ىلا ةيئاقلتلا ةيوفعلا تالداحملا وأ

 الو اتاتب اهيف قيستت ال ءادج ةعونتم ةينامزو ةيناكم فورظ يف «يبعشلا ىوتسملا

 (8).ماظن اهمكحي
 وأ ةنيعم ةديقعب هدييقت -ايرظن- نكمي يمسرلا ىوتسملا يف شاقنلا نإف اذهلو

 ىوتسم ىلع روهمملا اذه يف ءاضعألا عيمج نوك طارتشا عم ةددحم ةفسلف

 ىلإ ةفاضإ كلذو .امي تاشقانملا ديق دارملا ةيفسلفلا وأ ةينيدلا ةفرعملا ف براقتم

 .اردان الإ كلذ رفوت بعصي نكلو .ىرحأ ةيصصخت تالاحم يف مهقمعت

 ةنراقم -ايبسن- نكع مث نم ءاتاءارجإو ةشقانملا دعاوق طبض نكمي دقو

 سلجم ءاضعأ نيب رودت دق ىلا تاشقانملاب ىوتسملا اذه يف تارواحم او ةشقانملا

 سلجم تاشقانم ةئيبب اهيف نيشقانملا تافصاومو اهتئيب ةنراقم كلذكو «عروشلا

 اضيأ كانه هنإف قافتا هجوأ كانه تناك نإو .ايبسن هئاضعأ تافصاومو ىروشلا

 راكفألاو ءارآلا عيمج ىوتحم طبض يف ةلاحتسا هبش كانه امومعو .فالتخا هجوأ

 ددعت لامتحال كلذو .ةماع ةروصب الإ ةقيقد ةروصب ىروشلا سلجم يف ةحورطملا

 .ةديدحلا لئاسملا نم ريثك يف اهراضت وأ ةيهقفلا ءارآلا

 ةراشتسا ىلإ اهيف يئاهنلا رارقلا جاتحي ال يكيرمألا ماظنلا يف اياضق كانهو

 امإ ءاهيف يئاهنلا رارقلا باونلا سلجمبو خويشلا سلجم ذختي ذإ ةيبعشلا ةدعاقلا

 تامامتها تاذ تاهج اهحرطت دق اياضق كانه نكلو .ةضراعملاب وأ دييأتلاب

 ةبيرض ةبسن عافترا ةيضق ذوفن وذ درف وأ ةسسؤم ريثت نأ كلذ لاثمو .ةصاخ

 مالعإلا لئاسو ربع ةلمحب ةهجلا هذه موقتف ('9).اينروفيلاك ةيالو يف الثم ءارشلا

 ماظنلل بجعي ىاطيربلا ناملربلا سلجم وأ يكيرمألا خويشلا سلجم يف ءاوس تاشقانملا هذه دهاشي نم (149

 اه لبقتي يلا ردصلا ةباحرلو ءاضعألا ضعب هيدبي دق يذلا سامحللو تاشقانملا هذه دوسي يذلا
 «صاخشألا ةمجاهم نم الدب رظنلا تاهجو ىلع نيشقانملا زيكرتلو «ضعبلا مهضعب دقن ءاضعألا

 يزيلقنالا ةركلا قيرفل ةبيطلا ا ا ا اردإو انايحأ ةباعدلا حورلو

 ءاضعأ دحأ نيبأت لثمو «ناطيربلا ناملربلا تاسلج ىدحإ يف ي لإ ةركلا قيرفت”هيبيحرتلاو
 ثبت ةيكيرمأ ةانق) ...ءاضعألا نم ددع. دره ضيرفت تاملكب ائيدح تام يذلا خويشلا سلجم

 .(تاسلجلا

 ةدحتملا تايالولا يق ناسنإلا اهيرتشي يلا داوملا ىلع ضرفتو ءارشلا ةبيرض ىمست ةبيرض كانه ('9)

 .ةيساسألا ةيئاذغلا داوملا اهنم ىفعتو يونيلإ ةيالو يف الثم 9017 ةبسنب يهو



 يف ةعامجلا هذه دوهج حجنتو .ةبسنلا هذه يف رظنلا ةداعإ ةرورضب اهيف يدانت

 ةيضقلاب فارتعالا ىلإ ةيالولا ةموكح رطضتف ةيضقلا هذهل ديؤم ماع روهمج داحيإ
 دارفأ لبق نم مهباختنا مت اهؤاضعأ) بعشلا لثمت ىلا سلاحا يف ةشقانملل اهحرطو

 متيف ةيبلغألاب هيف رارق ذاختا نع سلاحا هذه يف بعشلا باون زجعي دقو .(بعشلا

 -ةلاحلا هذه يف- ةيضقلا نكلو .هيلع تيوصتلل هسفن بعشلا ىلع ةيضقلا حرط

 ةموكحلا لاجر نم وأ ءاربخلا نم ةبخن تماق دق ةددحم ةغايص ةئيه ف حرطت

 دعو .ةضراعملاب وأ ةقفاوملاب اهيلع تيوصتلا ىلإ الإ رمألا جاتحي الو ءاهدادعإب

 .هئوض يف يئاهنلا رارقلا ذاختا متيل ةضراعملاو ةديؤملا تاوصألا

 تاءايحجإو ةمظنأب ةموكحم افوك مغر يمسرلا ىوتسملا ىلع تاشقانملا نأ عمو

 مأ اريغص ممددع ناكأ ءاوس نيعمتجما نإف اهدينفت وأ ءارآلا ضرع ةقيرط طبضت

 عضختختو ةبهر وأ ةبغر اولثعي يلا حلاصملابو ةصاخلا مقايفلخب نورثأتي اريبك ناك
 نأ ةبارغلا نم سيل اذهو .ةضراعتملا فارطألا نيب تامواسملل ةياهنلا يف مهؤارآ

 (70).نامزلا ربع ضقانتم لكشب ةمباشتملا اياضقلا ف تارارقلا ريغتت

 :ةيبلغألا

 ولا دهنأب لوقيف ةيبلغألا موهفمل افيرط الاثم 13551611)2١( "ليوزال" برضي

 رفاسملا ابلسي نأ اررقو «ةيئان ةقطنم يف ليللا ف «رحأتم رفاسمو قيرط اعطاق عمتجا

 كلذ نإف تاكلتمملا عيزوت ةداعإ ررق ماعلا يأرلا نأ رابتعاب هدوقن ةبيقحو هتعاس

 نأ نيبو ماعلا يأرلا اذه وأ ةيبلغألا هذه نيب قرف ال نكلو .ةيبلغأ يأر دعي رارقلا

 .نانثا ةيحضلاو ادحاو قيرطلا عطاق نوكي

 ذخأن نأ ىنعي ال هيلإ ماكتحالاو ماعلا يأرلاب ذحألا أدبم نإف ىرخأ ةرابعبو

 تاكلتمم ىلع يدعتلا مدع لثم ةمزلم ىرخأ ئدابم كانهف .ةيبلغألا هرقت يأر يأب

 ال ذإ «ةيبلغأ يأ يأرب ذحألا ٍنعي الو .صاخلا هدهجو هنيبج قرعب اهبسك صخش
 امزلمامكح اهرابتعا ىلع اقبسم قافتالاو ةيبلغألا كلت عون ديدحت نم دب

 تايالولا يف ةيلهألا برحلا «رخخآ الثم "ليوزال" برضيو .اًهافصاوم ىلعو

 (30) ]ودعو, مم. 78-0
 (31) [.ةوونءأا, طانطاتع همامتمم, زم 8ءءاذوم ةمل هضم أ ا, مم. 20-6.



 .ةييبونجلا تايالولا يف نيضراعتم نيفرط دوجو ببسب كلذو «ةيكيرمألا ةدحتملا

 نيذلا جو نزلا ةبغر لثمي امهدحأ .ماعلا هيأر هل القتسم اروهمج لثمب فرط لك

 ناك يذلا ضيبألا لجرلا رظن ةهجو لثمي رخآلاو ءاكيرمأ يف مهقوقحب نوبلاطي
 .ضيبألا لجرلا قوقحلا ةيواسم قوقحب عتمتي نأ هل سيل دوسألا نأ ىري

 ةموكح ةموكحلا لعجت نأل يفكت ال ددعلا درحجب ىلع دمتعت ىلا ةيبلغألاف

 ةموكح اف .ةيبعش ةموكحلا لعجتل يفكت ال تاراعشلاو ةيمستلا درحب نأ امك ةيبعش

 ومنت نأ نكمي ةيطلستلا ةموكحلاو "ةيكلملا" ةموكحلا لظ يف ومنت نأ نكمي ةيبعشلا

 ."ةيطارقوميدلا" وأ "ةيبعشلا" ةموكحلا لظ يف

 يبعتو يعشلا ىوتسملا ىلع ةيمهو نوكت دق ةيبلغألا نإف اقباس انظحال امكو

 ةيرثكأ يهف يمسرلا ىوتسملا يف امأ .ةيددعلا ةيرثكألا سيلو ةوقلا ثيح نم ةيبلاغ

 لبق ريثأت ةيعونلا تافصلا وأ يأرلا نع ريبعتلا ةوقل نوكي دقو .ةبوسحم ةيددع

 يف الإ جردتملا سامحلا تاوذ تاوصألا ىواستت عارتقالا دنع نكلو «عارتقالا ةيلمع

 مجري نأ كلذ لاثمو .ددعلا ثيح نم ةيواستملا تاوصألا حيجرت ىلإ ةجاحلا ةلاح

 مأ لصألا يف تيوصتلا قح هل ناكأ ءاوسو نيتيواستملا نيتفكلا ىدحإ سيئرلا توص

 :توورصتلا قبل ينل

 ةيبعش ةموكحلا نوكت نأل يفكت ال ةيبلغألا تناك اذإ (05)"ليوزال" لءاستيو

 اهدهع يف ادنلوب تلواح دقف نكمم ريغ عامجإلا نأب بيجيو ؟بولطم عامجإلا لهف

 لاحت ساف «يعيرشتلا سلما يف وضع لكل ةضراعملا يأ "وتيفلا" قح حنم يكلملا

 فخفعلا تدلوو لب «تاشقانملا يف مدقتلا وتيفلا قح لقرعو «رارق يأ ىلع قافتالا

 يذلا أدبملاب ذحألا حرتقي "ليوزال" نإف اذهو . سلجملا ءاضعأ نيب لشفلا حور تثبو

 ال هتوصب درفلا يلدي نأ وهو رشع نمانلا نرقلا يف "وسور" فوسليفلا هحرط
 .ملعلا حلاصلا ققحي هنأ دقتعي يذلا هيأرب يلديل نكلو ةيصخشلا هتابغر نع ريبعتلل

 ال اذه نإف هب ذحؤي ال ىلا ةيلقألا يأرل اقفاوم ناكو ةيبلغألا يأر هيأر أطخأ اذإو

 .ةماعلا ةحلصملا ريدقت يف أطحأ هنأ نيعي نكلو هحلاصمل ماعلا يأرلا لهاجت نعي

 كلذو .ةريبك ةيساسح نود «ةماعلا ةحلصملا هيف نأ تبث ام. ةيلقألا مزتلت اذهيو

 (32 [.ةدوون عا, طنطاتع همتصتمم, ذم 8ءعادمم ةمل .ةةصواإبأ ات, مم. 20-26
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 متي ىدلا قرطلا ىلعو ةموكحلا فادهأ ىلعو ةيئاهنلا دصاقملا ىلع قافتا دوحول

 درف لكل ةيدرفلا ةقفاوملا نأ أدبم نم قلطني اذهو .ةيئاهنلا دصاقملا قيقحت اهبحوم

 ةمك احلا ةهجلا تاطلس ةيعرش ىلع يه ةقفاوملا امنإو بولطم ريغ يئعملا روهمجلا يف

 .دجتست دق ىلا ةماعلا اياضقلا يف ةمزاللا تارارقلا ذاختا يف اهقح ةيعرش ىلعو

 وأ نيبحلنلا نم اريغص اددع ةفثكملا ةيباختنالا تالمحلا ةليصح نوكت ام اريثكو

 دكؤي .امئاد امه ةيم*أ ال ةليئضلا ةبسنلا نأ نيعي ال اذه نكلو مهنم ةليئض ةبسن

 بسك يف فيعض ةيباختنالا تالمحلا رثأ نأ عم هنأب هؤالمزو 6010308 'قندلوق'

 انايحأ ةففاك ةيباختتالا ةلمحلا اهبستكت ىلا ةليلقلا تاوصألا هذه نإف «تاوصألا

 ىوتسمملا يف زيمتملا اهزو اهل ةيبلغألا نأ حجري اذهو (75).تاباختنالا جئاتن مسحل

 .ةدودحم ةدايزلا ةبسن تناك نإو ىح يمسرلا

 وأ «ءءارغإلاب وأ «عانقإلاب اهتعانص نكمي ةيمسرلا ةيبلغألا نأ ظحالي امومعو
 الف يبعشلا ىوتسملا يف ةيلعفلا ةيبلغألا امأ .حيرصلا ديدهتلا وأ «نطبملا ديدهتلاب

 ةمدقتملا ثحبلا قرطو ةيئاصحإلا لئاسولا مغر نكلو عانقإلاب الإ اهداجيإ نكمي

 نع ريبعتلا نع انايحأ سانلا عانتما ىلإ كلذ دوعيو .اهيلع فرعتلا بعصي هنإف

 .قدصب مهئارأ

 ؟عسمتجملا تارارق ىلع ريثأتلل ةيفاك (ىربكلا ةيوئملا ةبسنلا) ةيبلغألا له نكلو

 نهدف يعن يقرا فوسبللا لسا ىرزلات:ىلارإ ناد نورك "بروش ةئلغألا له قأ
 ةيبلغألا نأ ودبيف يبعشلا ىوتسملا يف امأ .ةضراعتملا وأ ةفلتخملا ءارآلا نيب مكحلا

 لئاسو اهمسرت ىلا ةيمهولا ةيبلغألا نأل كلذو اريثأت ثدحتل ةيرورض تسيل ةيلعفلا

 .رارقلا عانص مهنمو دارفألا ىلع اريثأت ثدحت نأل ةيفاك ٍتاذلا مهولا وأ مالعإلا

 33١ 0010108, 5/1ءلان211 ةطع [1خ0دعد عنعوب

 ا



 ثلاغلا لصفلا

 ماعلا يآرلا ووذج

 ةدحاو ةظحل يف نوكتي ال ماعلا يأرلا نأ ةقباسلا لوصفلا يف انعم حضتا دقل

 الو .ةريثكلا ىرخألا ءارآلا عم لعافتي يذلا يدرفلا يأرلا ىلإ هروذج دتمت نكلو

 .ديقعتلا ةغلاب ةقيرطب ةددعتم رصانع لعافتل نكلو نيلماع وأ لماعل ةجيتن نوكتي

 براجتلا نم ماكر نم نوكتي يذلا درفلا يأر ىلع ةبرقم ةرظن يقلنس لصفلا اذه يفو

 تادقتعملاو «ةبستكملا ةفرعملا ةعيبط ىلع ةبرقم ةرظن ءاقلإ لصفلا اذه يف متيس

 .ميهافملا هذه نيب ةقالعلاو ةيصخشلا تاموقمو فقاوملا وأ تاهاحتالاو

 دنتمت نكلو «غارف نم أي ال ماعلا يأرلا هنم فلأتي يذلا يدرفلا يأرلا نإ

 ؟نورحخآلا وأ ةيصخشلا ةبرجتلا اهردصم ناكأ ءاوس ةبستكملا

 ةفقطنم يف اهزتخن يلا ةفرعملا نم ريثك ساسأ يه ةيصخشلا براجتلا نأ امو

 ضارعتسا بسانملا نم هلعلف (تاهاحتالا لثم) يعواللاو (تادقتعملا لثم) يعولا

 قلطنن يلا رعاشملاو ةفرعملا هذه ةعيبط نع باقنلا انل فشكت ىلا تاساردلا ضعب

 .انلوح نم رودت يلا رومألا يف انئارآ رادصإل اهنم

 نوضرتفيو .ةدحاو ةحم نم مهرظان مامأ عقي ام لك ىلإ هابتنالا نم مهنكمت لومشلا

 لم لك نأو ,مهئابغ ىلع ليلد اذهف الإو «نورخآلا هكردي نأ بحي هنوكر دي ام نأ

 .اضيأ مه هوكردي مل ام هل دوجو ال هكاردإ نورخآلا يعدي



 نيب ثادحألاو ءايشألا نم ريثك ىلإ هبنتلا ف نولشفي ام ابلاغ سانلا نإف ةقيقحلا امأ

 نم اهيلإ نوهبتني يلا ءايشألا ةيهام يف نوفلتخي مهف .سمخلا مهساوح لاحم يف عقت

 امو ءامت يحوت ىتلا يناعملا يفو ءاحل مهكاردإ ةجرد يف نوفلتخيو «ىلوألا ةرظنلا

 .مهاهذأ يف اهنم نونزتخي

 يق ةةفصملا هبشي ام دوحو هضارتفاب ١١( كلذل 020664+2 "تنبدورب"' للعيو

 ناسنإلا دنع يعولا لاحب ىلإ تامولعملا ضعب رورمب حمست «يزكرملا يبصعلا زاهجلا
 .كلذ نم رخآلا ضعبلا عنمتو

 ةيعبش يف سكعنت ىلا ءايشألا نإ "نونريف" لوقي ةيضرفلا هذه ىلإ ادانتساو

 .ةدودحم -ةداع- يه يبصعلا زاهجلا يف عبطنتو ةدحاو ةرملو ةظحل يأ يف نيعلا

 "”نونريف" نكلو .ةقدب ةيئرملا ءايشألا ديدحت ىلع دعاست ال يأ ةضماغو ةتهابو

 عم اهضعب قستي تاراشإب اندوزت تاعابطنالا وأ تاساكعنالا كلت نأ ضرتفي

 هذهو .انمامأ ةدوجوملا ءايشألا كلت ةعيبط نع تامولعملا ضعب انل مدقتل «ضعب

 انهجوت ام اريثك ىلا ةقباسلا انبراحب نم اهيقتسن تاعقوت يه اهتقيقح يف تامولعملا

 .هكردن فيكو ءايشألا نم هكردن نأ بحي ام ىلإ

 لا وأ ةزهاجلا فاصوألا وأ تاعابطنالاب ىمسي ام ىلإ سانلا أجلي اذهلو

 تاعابطنالا نأب 2( نايا ىريو . 61760157[5م65 "ز بيات ويريتس"

 .ةيسايسلا انتاءامتناو «ةيعامتجالا انتافسلفو «ةيقالحألا انميق نم قئبنت ةزهاجلا

 هبشي ام اهانكردأ نكلو عقاولا نم ءايشأ ىلع نبت فاصوألا هذه نأ حيحصو

 نأ لبق ملاعلا نع عمسن ةداعلا يف اننأل اهامعتسا لهستسن نحنو .ةفطاخلا ةرظنلا

 ءايسشألا ضعب لعجت فاصوألا هذه نألو امبرحب نأ لبق ءايشألا مظعم ليختنو هارن

 .دهجلا نم ريثكلا انل رفوتو اًمامت ةفورعم ايبسن انيدل ةفورعملا
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 "يرصم اذه"و "يدوعس اذه" :الثم انلوق ةزهاجلا تاعابطنالا هذه نمو

 فصن امدنع نحنو ."رفاك اذه" و "ملسم اذه" و "يودب اذه" و "يرضح اذهو'

 نامهذأ يفو انهذ يف رطخي امنإ ادج ةرصتخملا فاصوألا هذه نم ةدحاوب اناسنإ

 انقلطأ نمل فاصوألا نم ليس اهسفن ةراضحلا يف انعم نوكرتشي نيذلا نيعماسلا

 انمق انتأ وأ ديعب نمز ذنم انيدل فورعم فوصوملا نأك و .تارابعلا هذه هيلع

 هل ةيليصفت ةساردب

 يلا 86260م6و ةزهاجلا تافينصتلا هذي رثأتت ناسنإلا ىدل كاردإلا ةيلمعف

 ام ىلع دمتعت ام اردان دارفأ نع ةنيعم تاعابطنا نيوكت ىلع اننيعت ام اريثك

 ةعامج لوح اهنيوكت مت تاعابطنا بلاغلا يف يهو .صخشلا ىلع انسفنأب هانظحال

 ةيلمع لعخب تافينصتلاف ().اهيلإ يمتني صخشلا كلذ نأ دقتعن سانلا نم ةنيعم

 نع ةيروف تاعابطنا نيوكت يف دعاست ذإ ؛ةلهس ةيلمع نيرخآلا ىلع فرعتلا

 فيضن مث تاراشإلا ضعب طقتلن اننأ ثدحي ام اريثكف (؛).مهي ءاقتلالا درجمم. نيرخآلا

 نم ةعومجم لك نأ ودبيو (0).ةلماكلا ةروصلا انيدل نوكتتل تانهكتلا ضعب اهيلإ

 ريثأت نوكي ام ةداعو .مهنيب اهيلع قفتملا ةعئاشلا تافينصتلا ضعب اهيدل سانلا

 ريثأت نم ربكأ يلقعلا هومن نم ىلوألا لحارملا يف ناسنإلا اهاقلتي ىلا تامولعملا

 ().تافينصتلا كلت نيوكت يف ةيلاتلا لحارملا يف اهاقلتي ىلا تامولعملا

 مث نمو انلوح نم ملاعلل انمهف يف ريبك رودب موقت تاراعشلا نإف ىرحأ ةرابعبو

 قوبل نورا ةياقكا وق «قيرسلالا مسن اندلاع ةقرررا ق3 راكم ووغا ةرودصب كاسل
 تحت نامزألا فلتخم يفو ضرألا عاقب نش نم سانلا نم ةمخضلا دادعألا عمجت

 (3) ]1م م1031, 56616019 مع5ز كلل موت(. مم. 189-05.
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 (")...ةيوغللا طباورلاو ةيفسلفلا وأ ةيركفلا طباورلاو ةينيدلا طباورلا

 نم اهيلإ هبتنن ىلا ءايشألا ةيهام يف رْثؤُت ةديدع لماوع كانه نأ رهظي اذهيو

 مث نمو اهظفحو اهنتمجررتو اهل انك اردإ ةقيرط ىلعو انلوح ةدوجوملا ءايشألا

 .ةيسفن ىرحأو ةينهذ اهب اهفينصت نكمي ام لماوعلا هذه نمو .اهلل انلامعتسا

 :ةينهذلا لماوعلا

 كما كتمينقف ءايشألا لإ ناسنألا انغنا ننقت ّىلا لماوعلا نم ةدحاو ةبارغلا

 لثم لاكشألا وأ ةيهفشلا ةيفخلا تاراشإلا ضعب نأ (1)2ةصصعمطهننمد "موب نينات"

 اهنكمت ةفطاخلا روصلا وأ تاقيلعتلا ضعبو ةيرابخإلا تامدقملاو فحصلا نيوانع

 .اهلمكأب ةلاسرلا مهف ةيفيك يف ريثأتلا

 ةأجف ءايشألا ضعب روهظو ثادحألا ضعبل يئاجفلا ثودحلا نأ ظحالي امك

 ةيواز نم ظحاليو (؛).ةيئاقلت ةقيرطب ءاهيلإ انهابتنا دش يف ايوق اببس نوكي انمامأ

 ناسنإلا لعمت نكلو اهيلإ هابتنالا دشت ءايشألا ضعبل ئجافملا ثودحلا نأ ىرخأ

 .هسفن عقوملا يف ةدوجوم ةريثك ءايشأ لهاجتي

 نأ ىلع رصتقت ال يهف .دحاولا ناكملا ىلع ددرتلا ةرثك لماوعلا هذه نمو

 (١١).انناهذأ يف اتروص حوضو يف اضيأ نكلو ءاهظحالن يلا ءايشألا ددع نم ديزت

 ةظحالمم انلهاجت ىلإ انايحأ يدؤي دق ناكملا ىلع ددرتلا ةرثك نإف «ىرخأ ةهج نمو

 ضعب ىلع انمامتها زيكرتل ةجيتن كلذو .ناكملا كلذ يف ةدوجوملا ءايشألا نم ريثك

 ديرن يلا ءايشألل قبسملا ديدحتللو .ناكملا كلذ يف اندوجو ءانثأ انمهت ىلا ءايشألا

 يهف (١١).هتدجو كاردإلا ةفاثك يف لثامم رثأ اهب مامتهالا اندوعت وأ اهنع ثحبلا

 (7) آ.ةقوال:عا], 7120 مكر اص 8ءععادهم ةصل حصص أجر, مم. 27-41
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 (9ر) ظءءاحتمع, 1[ طع 1011116116.

 (10) نطعاتتل مم. 258-299

 (11) عدمم.
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 وأ انتامامتهاب ةيوق ةلص تاذ تسيل ىرخأ ءايشأ نود اهنيعب ءايشأ ىلإ هبتنن انلعحت

 نسم اهيبف ةييحاط ىلا ةيرصتلا كلف لاا دق انيس لانو فك انما اهراق

 -كحاو تقو يف- ضرعي جودزم راظنم لالخ نم رظنلا بالطلا نم نيتعومجم

 نأ ةسعسلا تناكو ةةيداغ ةروص قرخألاو ننعلا مستت ةروص نينيعلا ىدحإل

 نم سفنلا ملع ةبلط هيلإ هبتنا يذلا ددعلا فعض ىلإ يلخادلا نمألا ىوق ةبلط هبتنا

 (١١).فنعلاب مستت يلا روصلا

 نأ (8)1ه861 "لحن" ضرتفي ةيلمعملا تاظحالملا نم ةعومجب ىلإ ادانتساو

 ةصرف نوكت امدنع ةفولأملا ريغ نم رثكأ ةفولأملا روصلا ىلإ هابتنالا ىلإ نوليمب سانلا

 رشع نا ىلع )١4( 83عاإ "يقباب" ضرع دقف .امامت ةيواستم نيعونلل كاردإلا

 دنع ةفولأملا روصلا لثمت اهادحإ :روصلا نم نيتعومجم ايكيرمأ رشع ئثاو ايكيسكم

 روصلا ضرع متو .نييكيرمألا دنع ةفولأم ةعومجم لثمت ىرخألاو نييكيسكملا

 نم ةروص نيسنيعلا ىدحإل ءدحاو تقو يف ء«ضرعي «جودزم راظنم مادختساب

 لك نأ ةجيتنلا تناكو .يكيرمألا عمتجما نم ةروص ىرخأللو يكيسكملا عمتجما

 .ىرخألا ةراضحلا يف ةفولأملا روصلا نم رثكأ اهتراضح يف ةفولأللا روصلا ىلإ تهبتنا ةعومجب

 ةدوحوم نوكت دق يلا ةبيرغلا ءايشألا ىلإ هابتنالا نع ةفلألا انفرصت دقو

 لاثمو .انمامأ دوجوم وه اميف قيقدتلا نم الدب هانفلأ ام راظنع اهيلإ رظنن انأل

 دنع اهرادج عافترا ناك .0160[015 70012 "اياوزلا ةرفانتم ةفرغلا" ةبرحت كلذ

 تدب ةفرغلا نإف اذه عمو ءاهريغ نم رثكأ نيميلا ةهج ىلإ ىوصقلا ةيوازلا
 اودوعت نمل ةبسنلاب ةيواستم عالضأ تاذ ةيداع ةفرغ ةدحاو ةهج نم اهيلإ نيرظانلل

 ةرمتسم تاريغت نأ (١1)8م8ء1 "لحنإ" دجو امك (١١).اياوزلا تاذ لاكشألا ىلع

 (12) 10ءا قمل كءطنلأع

 (13) ظمععا, '1طغع 01...

 (14) 0عطال.
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 نم اءزج حبصت تاريغتلا هذهو .رعشن نأ نودبو ءانيدل كاردإلا لئاسول لصحت

 .انلوح نم ءايشألل انكاردإ ةقيرط يف رثؤت يلاتلابو انبراحت

 ام ىلع ثدحت دق ىلا تاريغتلا ضعب ىلإ هبتنن ال ةفلألا انلعمت يذلا تقولا فو

 ثيحب هيلع ةديدجلا ءايشألا يف ناسنإلا قيقدت يف ريثأت ةفلألا مدعل نإف هاندوعت

 لاكشألا نأ فورعملاف .هسفن لكشلا دوعت نم اهيلإ هبتني ال ىلا ليصافتلا ظحالي

 لاكشألا يه ةيرئادلا لاكشألا امنيب «ةيبرغلا ةراضحلا يف ةدئاسلا يه ةعلضملا

 هذهو .ايقيرفأ بونج يف ,3همأان "وتنابلا" و 2انااد "ولوزلا" ةراضح يف ةفلأ رثكألا

 دافتسما اناس للا تناك اهنك تين يلا لزانملا لاكشأ يف ةرهاظ ةقيقحلا

 اماقف فالتخالا اذه نم )17١( 8ءامنعنعوب "ورق تيب' و ىلا]موز+ "تروبلأ"

 ىلإ نيسمتلملا نأ ادجوف نيتعومجملا ىلع ةرفانتم اياوز تاذ ةذفان اهيف اضرع ةساردب

 ةرفانتم ةذفانلا نأ اوكردأ ذإ اعادختا لقأ ةيسادسلاو ةيرئادلا لاكشألا ةراضح

 .ةيواستم تسميلو اياوزلا

 «ناسنإلا دنع كاردإلا ةيلمع ىلع ةيضاملا براجتلا اهكرتت ىلا راثآلا هذه نإ

 ةلحخادتملا ةقالعلا ىلع ديحولا ليلدلا تسيل «براجتلا كلت بيترت رثأ اهيلإ فاضي

 .هتثيبو ناسنإلا نيب طبرت ىلا ةيساكعنالا

 :ةيسفنلا لماوعلا

 هكاكتحا ةعاس (يسفنلا عضولا) ناسنإلا جازم نأ تاساردلا تتبثأ دقل

 آ.عان68 "ابول" ماق دقف .ءايشألا كلت مهف ةقيرط يف هرثأ اضيأ هل ءايشألاب

 ةيحازم تالاح يف نيثوحبملا نم ددع ىلع ةروص ضرعب (1*)آرانع35 "ساكول"و
 تناك دقل .ةروصلا يف امل مهتاريسفت يف احضاو افالتحا ةجيتنلا تناكف ةفلتخم

 بتكي «سمشم راف يف شئاشحلا ىلع نوسلجي تاعماجلا ةبلط نم ةعبرأل ةروصلا

 (17) ىثااممتأ ةطل اان منعا

 (18) آيعاتط3 320 آش.
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 عاضوألا داجيإ متو .عايذملا ىلإ عمتسي رخآلا مهضعبو ةبتاكلا ةلآلا ىلع مهضعب

 املانع ثوحبملا نأ ناثحابلا دجوف .يسيطانغملا ميونتلا مادختساب ةفلتحملا ةيسفنلا

 ءاخرتسا ةلاح يف ةعبرألا بالطلا نأب ليختي «ديعس يسفن عضو ْف نوكي

 امبر مفأ ليختي هنإف ,ةجرح ةيسفن ةلاح يف ثوحبملا نوكي امدنع امأ .مامجتساو

 رتوت ةلاح يف ثوحبملا نوكي امدنعو .شئاشحلا ىلع ءاقلتسالاب مهبايث نودسفيس

 .فارشأإإ ىلإ نوجاتحي مفأو رتوتم عضو يف ةعبرألا بالطلا ليختي هنإف ءيسفن

 (5١).ةهياشم جئاتن ىلإ هتاسارد ىدحإ يف 2/4نء]16 "ر لوم" لصوتو

 دقف .مهفلاو كاردإلا ةيلمع ىلع هتامصب كرتي ءرخآ لماع اضيأ ةيسفنلا ةحاحلاو

 ةجااحلا ريثأتل ةبرجتب كت مطتت "يقريم"و ©طعاص "نيشت"و 18 "نيفيل" تماق

 يلا موسرلا ضعب ضرعب اوماق دقل .ةمياشم جئاتن ىلإ اهيف اولصوف ناسنإلا ىلع

 .هنوري ام فصو مهنم اوبلطو نيثوحبملا نم نيتعومجم ىلع ةضماغ اطوطخ يوتحت

 كلت يف ماعطلا عاونأ نم ربكأ اددع ةعئاجلا ةعومجملا تليخت نأ ةجيتنلا تناكف

 ىلإ نيثحابلا نم نانثا لصوت امك (١١).ةعئاجلا ريغ ةعومجم اب ةنراقم كلذو «موسرلا

 (١5).ةلئام ةبرحب يف ةكاشم جئاتن

 رثكأ نم 06750281 26161065 ةيصخشلا فقاوملا وأ ةيسفنلا تاهاحتالا ربتعتو

 ناسنإلا نأ ىلع ةديدع نيهارب كانهف .ناسنإلا دنع مهفلا ةقيرط يف اريثأت لماوعلا

 ةيلمعب موقي هنأ يأ ةيصخشلا هفقاوم وأ هتاهاحتاو قفتت ىلا ةروصلاب ءايشألا مهفي

 120008 "ادوهاج"و 000م6: "ربوك" هاتدجو ام نيهاربلا كلت نمو .يئاقتنا مهف

 ىلإ نوهبتني ال مهفأ امإ بصعتلاب نومستي نيذلا نأ اتدجو دقف .اممل ةسارد يف

 وأ ءنيبصعتملا نم ةيرخسلا ىلإ فدهت ىلا ةكرحتملا موسرلا مالفأل يقيقحلا ىزغملا

 ريغامأ .مهبصعت خيسرت ىلع دعاست تالولدم ذحأتل اهتالولدم نوفرحي مهنأ

,7411161 (19) 

 (20) آ.عااسع, نطعتتتم 30 نت م]لال

 (21) 51ء0ناعاأ قتل هل خالل



 .اهيف ةباعدلا حورب نوعتمتسيو مالفألا هذه نم يقيقحلا ىزغملا ىلإ نوهبتني اوناكف نيبصعتملا

 امدنع ةهاشم جئاتن ("') ('ةصتتقشلل "ليرتناك"و 1135204 "فورتساه" دجوو

 تناكو .ملف ىلع هليجست مت مدقلا ةركل ةارابم باعيتسا ف زيحتلا رثأ اسرد

 راد «طءصءعامو ”نوتسنرب"و 12ةتاط هات "ثوم تراد" :يقيرف نيب ةفينع ةأرابم

 مهتلا نيتسفانتملا نيتعماجلا ةفيحص اهيف تلدابتو «عيباسألا نم اددع املوح لدجلا

 اهنم لك لثمت «بالطلا نم نيتعومجم ىلع هسفن ملفلا ناثحابلا ضرع دقل .ةفلتخملا

 اددع ناتعومحملا تلجس نأ ةجيتنلا تناكف .نيتسفانتملا نيتعماجلا نم ةعماج

 قيرف تافلاخم ددع يف اتفلتحا امهنكلو "نوتسنيرب" قيرفل تافلاخملا نم ايواستم

 نيعبرأو انالث طسوتملا يق تيكتوا اهنأ قيرفلا باحصأ از دقف : كباوو تاو"

 يننامث طسوتملا يف لداعي ام تبكترا اهنأ ةسفانملا ةعومجملا تأر امنيب «طقف ةفلاخم

 :اموقب ةجيتنلا ىلع ناثحابلا قلعيو .ةفلاخم نيعستو

 (روهمجلا تائف فلتخمل ةبسنلاب) عقاولا يف تناك ةارابملا نأ ودبي
 تناك ةارابملا كلت نم ةخسن لكو .ةدحاو ةارابم نم رثكأ

 .اياحصأ اهيف كشي ال ةيعقاو ةقيقح

 يلا ةقيرطلاب ءايشألا مهف ىلإ نوليمب نيدهاشملا نأ ىلإ ريشت ىلا جئاتنلا هذهو

 81م عطقصت "ماه قنرب"ل ةسارد يف اهدكؤي ام تدحو ةيصخشلا مهتازايحناو قفتت

 ال سانلا نأ ةقيقحلاو ."ةلئاعلا يف عيمجلا" ناونعب ("5) 0165502ءعءا6 ”"تحربشيق"و

 ىلإ نود معي نكلو مهتازيحت نع عافدلل همهف نوديري ام رايتخا ىلإ طقف نوأجلي

 لمل مههابتنا نوريعي مهو ('5.)4ه1هءاتت'ع هام ووانتع هل مهسفنأ نويط رعي ام رايتخا

 ام نولهاجتيو « 5616011576 68110[[2 ةيسفنلا مهتلاحل وأ ةيركفلا مهاهجوتو قستي

 ىلا لئاسولا نم ةدحاو 5616ءانا7© ؟ءاعات11012 يرايتخالا ركذتلاو (5).اهضراعي

 (22) 113501 هبت 0ةصاتتلا

 (23) ظرام عطقملت 3120 0165 ءطط1 ةءعطخ

 (24) الا/1اطمأأ 320 0ع 80هعءاآع

 (25) 810ءاع ةنتل 101



 آ.عانذمع "نيفيل" تدجو دقف .ةصاخلا هتاهجوت ىلع ظافحلل ناسنإلا اهيلإ أجلي

 ةديوؤملا تامولعملاب ظافتحالا ىلإ نوعزتي نيثوحبملا نأ (10) 3/اننانإل "يقريم"و
 ارنوج" دجوو .ةضراعملا تامولعملاب ظافتحالا ىلإ مهليم نم رثكأ مهتازيحتل

 دنست يلا ءايشألا ملعت ىلإ نوليمب نيثوحبملا نأ (9) !ءمط]و# "رلهوك"و ودعو

 نإف اخسار ناك اذإ هاحتالا نأ ظحاليو .اهعم ضراعتت ىلا كلت نم رثكأ مهتازيحت

 لم هاجت الا ريثأت نمو (18).ماعلا يأرلا فلاخي ناك نإو ةحارصب هيأر نع نلعي درفلا

 ينبت ام اريثك ةوفصلا نأ ةساردلا تظحال دقف !ان38 "يروم"ل ةسارد هتدجو
 الفغمف .يرذج لكشب ريغت دق يذلا عقاولا نم الدب ةخسارلا اهتاهاحتا ىلع اهيأر

 ءارأ نإف اذه عمو ييفوسلا داحتالاو ةدحتملا تايالولا نيب ةدرابلا برحلا تفقوت

 ('35).ديدحلا عقاولاب اريثك رثأتت مل ةيكيرمألا ةوفصلا
 يف خسرت ام سكعي نأ ىلإ ناسنإلا ليم نم ةقباسلا تاساردلا يف هانيأر املو

 لواح نيثحابلا نم اددع نإف «ةماعلا هتايح ف ا لصتي يلا ءايشألا ىلع هنهذ

 نرلب  ءالؤه نمو .ةقيقحلا هذه روصت ىلا ةيلاصتالا ةيلمعلا فصت جذامنب جورخلا

 رداصملا وأ زومرلا نم عاونأ ةثالث ىلإ هجذومن يف راشأ دقل (":8.٠ةعصااد00 "دنال

 .هب طيحت يلا ءايشألا نع قئاقحلا ضعب ىلع اهتطساوب ناسنإلا لصحي ىلا

 اهدوجو ةظحالم نكمب ةحضاو وأ ةزهاج ةداع نوكت ىلا ةماعلا زومرلا :الوأ

 ناسنإلا امي كتحي نأ لبق ةدوجوم يهو .ناسنإلل يسحلا لاحملا يف اهعوقو دنع

 .همكحت جراخ ىقبتو

 الو ةينعملا ةيلاصتالا ةيلمعلا يف كرتشي يذلا ناسنإلاب ةصاخلا زومرلا :ايناث

 .هسفن يسحلا لاحببلا يف هعم كرتشي نم هريغل ةيئاقلت ةروصب ةروسيم نوكت

 (26) آ.عاناسع حت 84دمطال

 (27) لهدعد ةصل ا؟هطآ عال

 (28) عزا.

)29( 121/. 

 (30) ظوسلانت0.
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 ثيح نم ةيئاهاللا زومرلا هذهل لبقتسملاو .ةيظفللا ريغو ةيك رح لا زومرلا :انلات

 اهتيبذاج ب اهبيترتب موقيو ةصاخ تاللولدم اهنم دحاو لك يطعي ددعلا

 اخ بيعي اكل ةدياغ عيت سيعيتال اذإ نان الاه نال ةيسلاب هديتك

 يأ) ري "يأ" ل يضارتفالا ملاعلا نإ" :دنال نراب لوقيو .هدوجو وه ضرتفي

 (ةلشافلاو ةبححانلا هبراحت «ةيسحلا هتزهجأ عنص نم وه امنإ (سانلا نم صخش

 كلف اذل .هتئيب بكانم يف قالطنالل هدعت ىلا يهو .هتاحايتحاو نهارلا هحازمم ةنورقم

 اهنم ةدحاو لكف .ةيواستم ةيمهأ تاذ نوكت ال هل ةبسنلاب زومرلاو تاراشإلا

 ىلإ لوصولل هيعاسم طابحإ وأ هتدعاسم يف اهتوق ىلع دمتعت ةنيعم ةميق اهل نوكت

 )5١( بولطملا ضرغلاب يفي نئبعم

 هيف دكؤي ةيلاصتالا ةيلمعلل جذومن لمعب ("5) 195 "نات" ماق اهسفن ةقيقحللو

 عقي ام ليوحت دنع يراضحلا ثارتلا رثأ نيبي جذومنلاف .يراضحلا ثارتلل لاعفلا رثآلا

 ىلإ ةيمالعإلا ةسسوملا ةظحالم قاطن يف عقي وأ ناسنإلل سمخلا ساوحلا قاطن ف

 موقي امدنعو «لاسرإلل ةلباق زومرو تارابع ىلإ ىرخأ ةرم اهليوحت لبق ناعم

 .ىرخأ ةرم ناعم ىلإ اهليوحتب لبقتسملا
 درفلا اهاقلتي يلا تامولعملا هل ضرعتت يذلا هيوشتلا نم هظحالن ام مغرو

 ءهفقاوم وأ هتاهاجتاو .هتادقتعم اهنم نوكتت يذلا ساسألاو ىوتحم ا يه اُهِإف

 .ةيسايسلا نوئشلا يف هيأر نيوكت يف مهست ىلا هتيصخش تانوكمو

 نكلو هقيلكلا ةقيقحلل ةهوشمو ةصقان نوكت ةداع ةيدرفلا ةفرعملا نأ حيحص

 هذه نمو .ةيعقاوو ةلماك ةروص يطعت اًهإف تعمتجا اذإ اهعونتو اهددعت ببسب

 ةضيرع ماعلا يأرلا ةدعاق نوكت ام ردقبو .هتوق ماعلا يأرلا دمتسي ةقيقحلا

 .ءامكحلا هتغايصو هبيذق ىلع لمعي ءايعقاوو اجضان ايأر جتنت ام ردقبف ةعونتمو

 (31) ظويص ل ت0

130 (32) 



 امو قحلا قفاوت ال دق ةقدب عقاولا روصت ىلا ةقيقحلا نأ ىلع ديكأتلا نم دبال انهو

 لقتسم ءيش عقاولاف .هقفاوت دقو ةينابرلا ميلاعتلا وأ ةميلسلا ةرطفلا ءوض يف يغبني

 .قحلا نع

 :15«82112 تادقتعملا

 ؛عاو ريغ وأ عاو ءطيسب ح رتقم يأ" وه دقتعملا 101عوعاط '"شيكور" لوقي

 دقتعأ انأ" :ةرابعب هل ميدقتلا نكميو «هلعفي وأ صخشلا هلوقي امم هحاتنتسا متي

 زا تاوصحص سالك وأ قذاض ةلار نفعا عوضوم دقتعملا فصي دقو "...نأب

 انيعم اعضو وأ اددحم المع دقتعملا فصيو .ئيس وأ نسح هنأ ىلع همّوقيو .أطح

 بسح فيرعتلا اذه يف ءزج مهأ لعلو (”).بوغرم ريغ وأ هيف بوغرم هنأب

 افيرعت سيلو يئارجإ يلمع فيرعت هنوكب فصتي هنأ (865)74[ "تسب" قيلعت

 هيسلع نوكيسنس اع يو ةيضرف وأ حرتقم دقتعملا نأب لوقي هنأل كلذو .ايرظن

 .هيلع نوكي نأ يغبني ام وأ ملاعلا

 ءيش نيي وأ «نيئيش نيب ةروصتملا ةقالعلا وه دقتعملا نأب 8عدد مب" فيضيو

 ةقالع كانه نأب لوقي امنإ "...دقتعأ انأ" :لوقي امدنع صخشلا نإ (20).هتافصو

 امدنعف .ةدوجوم ريغ وأ عقاولا يف ةدوجوم ةقالعلا هذه تناكأ ءاوسو «ةدوجوم

 كلذو ءدقتعم نع ربخ هنإف ".لامعلا داحتا يروهمجلا بزحلا لضفي " :لوقن

 .هب قطني يذلا صخشلل ةبسنلاب هتيقادصم نع رظنلا فرصب

 تادقتعملا ةرورضلاب ينعت ال "تادقتعم وأ دقتعم" ةملكلا نأب حضتي اذكبو

 وأاصخ فش وأ ائيش فصي ربح نم هلبقي وأ درفلا هقدصي ام لك نيعت نكلو ةينيدلا

 ”"سشحنك ور" لوقو اهلك ةسيفيزلا ميلاعتلا كلذ يف امن ءامكح هيلع ردصي وأ اثدح

 (33) ظم]ءعوعطب 31. 8ءاةوك...م. 113 : 01عوعطب طع معمم م2.31-32

 (34) 8عوأر 7

 (35) ظعحم, آطهيضلا ل., 8عاتعأ, ةلنانن0عد, ةصل ]نوم مكنسك



 وهو ناسنإلا نأ هب دصقي 2 56116115 8 7ص[2020531 ضرع وأ "حارتقا دقتعملا" نأب

 ثدح وأ ءيش نع اربخ نوكي دق ائيش انيلع ضرعي 'اذكو اذك دقتعأ انأ" لوقي

 .هباوص يف دقتعي ءىش ىلع امكح وأ هقدص يف دقتعي ددحم

 .ةطاسبلا وأ ديقعتلا يف جردتي ماظنل ةيساسأ رصانع لثمت -اضيأ- تادقتعملاو

 ةعرومجم نم نوكتي لان يدقتعملا ماظنلا فيرعت نكمي' يو لوق بسحو

 ءايسفن ةمظنم «يعامتجالاو داما عقاولا لوح صخشلل *لل ةديدعلا تادقتعمل ١ نم

 (0)".ةيقطنم ةقيرطب يرورضلاب سيلو

 :تادقتعملا عاونأ

 ("7):ىه فانصأ ةسمخح ىلإ تادقتعملا ا مسقي

 اضيأ امئوفرعي نيذلا نيرخآلا نأل اهنم غورفم ةلأسم اهيف دقتعملا رظن ةهجو

 ىضظضحتو تادقتعملا اظن زكرم لتحت تادقتعملا هذهو .(اهولبقي) اهيف نودقتعي

 هذه نأب دقتعأ انأ" :ناسنإلا لوق كلذ لاثمو .درفلا نم مازتلالا تاجرد ىلعأب

 اذه نأ دقتعأ" وأ «همأ ىلإ اريشم "يمأ هذه نأ دقتعأو" «"ةلواطلا ىلإ اريشم ةلواط

 عقاوو ةيعامتحالا ةايحلا عقاوو ةيداملا ءايشألا عقاو فصت تادقتعملاف .همسا ىلإ اريشم 'يمسا

 افكأل ةشقانملل ةلباق ريغ تادقتعم هذهو .اهيلع عامجإ ال ةيلوأ تادقتعم - ١

 ةجيتن امر ةيصخشلا ةبرجتلاب اهاستكا متيو ةيناسنإلا تاذلاب ةقيبو ةلص تاذ

 نأبو تنويم يغتاب رعشي نأ قللذ لاثمو بتراب ةعومجم وأ ةفينع ةدحاو ةبرحت

 ينل ةاناعملاب يردي نيالا" :لوقلاب عونلا اذه نع ربعيو .هل داعم هلوح نم عمتا

 .ةاناعملا كلت ريدقت عيطتسي دحأ الو ءاريثك تيناع نأ دقتعأ يأ ".اهدجو

 (36) [0]ءعوعطب 8عا1ع15. م. 2.

 (37) [0!ءعوعطي 8عا1ع15. مم. 6



 تادقتعمل نم عونلا اذهو .امب قوتوم تاطلس اهرداصم تادقتعم - ©

 لفطلا فشتكي ام تادقتعملا هذه نم نكلو .مهيف قثن نمم نيرحآلا نم اهاقلتن

 كلذ لافشم .دقتعي ناك ام سكعب سانلا لك دنع ةلوبقم تسيل امنأب مايألا عم

 نيب فقت تاروصت نيب رايتخالا ىلإ لفطلا رطضي انهو .هلإلا دوجو يف داقتعالا

 هذه عضختو .ةيلوألا ريغ تادقتعملا ةلحرم أدبت انهو .يباجيإلا وأ يبلسلا فقوملا

 عوبلا نم رييغتلل ةمواقم لقأ يهو «رظنلا تاهجو يف ددعتللو شاقنلل تادقتعملا

 تامولعم لوبق وأ تامولعم نع ثحبلا ةيضق تسيل ةلأسملا انهو .ئاثلاو لوألا

 .ىرخأ نود اهراتخن رداصم نم تامولعم نع ثحبلا نكلو

 يلا تادقتعملا عيمج تادقتعملا هذه لثمتو .ةجتنتسملا تادقتعملا - :

 وأ ةيصخشلا ةبرجتلا اهرداصم تناكأ ءاوس ىرخألا تادقتعملا نم اهجتنتسن

 لوألا عوتلا نم رييغتلا يف لهسأو شاقنلل ةضرع تادقتعم يهو :اهيف قل تايد

 ردصملا انففرع اذإ بلاغلا فو .اهنم ةيزكرم لقأ اهنكلو ثلاثلا عونلا لاحك

 .ىرخألا هتادقتعمب ؤبنتلا اننكعي درفلا دنع قوثوملا

 ىلإ لصت دق يلا تادقتعملا ضعب كانه نأ ودبي .ةيئاوشع تادقتعم 55

 ىلع زكترت «ةيقطنم ريغ وأ ةيئاوشع اهنكلو تابثلا يف ناثلاو لوألا عونلا ةبترم

 جارتلا لأ ىصخبتلا قاقعلا لإ هيصسي ام كلذ لاك ةيمخشلا يزراجتلا

 يهو .امي طبترت ال وأ ىرحألا تادقتعملاب طابترالا ةليلق -ةداع- ىهو : يصخشلا

 :ةقياسلا عاونألا نم ةيزكرم لقأ

 (يلوألا) لوألا عونا نأ "شيكور" امب ماق ةيبيرحت ةسارد نم حضتا هنأ ديب

 ينأي مث امك قوثوم رداصم نع ذوخأملا) ثلاثلا عونلا هيلي «ةمواقم رثكأ ناك

 يق ثالنلا عاونألا هذه ىلع 8ع مبا رصتقيو ('9).(ةجتنتسملا) عبارلا عونلا

 (38) 101 عوعطب ظءعاتعا5ر م. 15-14 ةمل م2. 21-16 101 دات1131 1عوانلاذ 01 0هأطعتأ 015



 (840: نيسلاسأ نيعون ف اهلعجي يل ةيسانشألا تادقتعملل يعرفلا ةهيشسمت

 :صتق اهدنا فيضأ نان ليدل نع 2 ىهو (ةيمبوقتلا تادقتعملا -- ايناث

 ".ةاواسملاو ةلادعلا ققحيس دوسلا نييكيرمألل ةيداصتقالا ةوقلا" : لثم موقتلا

 :ةيلاتلا ثالغلا ةيعرفلا ماسقألا ىلإ نييساسألا نيعونلا نم الك مسقيو

 يفو (ةيتاذلا ةبرجتلا) سمخلا انساوح يف ةقثلا ىلإ دوعت ىلا تادقتعملا ١(

 .ةيورك ةلاقتربلا نأب انلوق كلذ لاثم ءامل لئادب دوجو روصتن ال بلاغلا

 ليختن نأ نكمي اننوك ف ىلوألا نع فلتخت لا ةجتنتسملا تادقتعملا (؟
 .لصألا يف ةيتاذلا براجتلا ىلع ىرخألا يه اهدامتعا مغر اهل لئادب

 .ةيجراخ رداصم نم اهيلع لصحن ىلا تادقتعملا (؟

 :تادقتعملا تاعم

 الثمف "تسب" دكؤي امك (ةيمهألا نم ةدحاو ةجرد يف اهلك تسيل تادقتعملا

 نم ةيمهأ رثكأ ىطارقوميللا ىسايسلا ماظنلل ةبسنلاب نيبزحلا ماظن نأب يداقتعا'

 يل ةبسنلاب ةيمهأ رثكأ لوألاف .ىسمشلا ماظنلا يف بكاوك عست كانه نأب يداقتعا

 (؛)"شيكور"لوقيو".ءاضفلا ملع يف سيلو ةيعامتجالا مولعلا ف صصختم ينل
 نوكي ام ردقبف .زكرملا نم اهرقو اهدعب بسحب تادقتعملا فينصت نكمي هنأب

 هيلع بترتتو ربكأ ةلالد هل نوكيس هنإف ىرخألا تادقتعملاب ايفيظو الصتم دقتعملا

 .ةيزكر م رثكأ نوككيو «رثكأ جئاتن

 ."ةينسفاسألا تاديفقتملا" ةيرك ره تكلا تاذقتعملا ىلع "شيك ور" قلطيو

 هسسفن درفلا لوح نوكت ىلا يهو .لؤاست نود درفلا اهلبقي ىلا تادقتعملا يهو

 "يمتح توملا "لثم ءاهيلع هنوقفاوي عيمجلا نأب درفلا كردي لاو هلوح نم ةئيبلاو

 (39) ظعحمب مز. 4-7, 14-1

 (40) 1[ 01اعءعوعارب 8عا1ع15



 تادقتعملا كلت ةيزكرم لقألا لاثمو (40)."مكح ماظن لضفأ ةيطارقوميدلا" و

 :هلاثمو تادقتعملل ةلوبقم رداصم اهتفصب ,ةةيجراخ رداصم ىلع ةينبملا

 كلذو ".نوسكين سيئرلا لوق بسح يداعلا لجرلاب نومتهي ال نويطارقوميدلا"

 نع ثحبن اننإف ةيصخشلا ةبرجتلا قيرط نع انتادقتعم ديدحت نع زجعن امدنع هنأل

 عاونألا ضعب سيسأتل اهيلإ أجلن ةددحم تاطلس كانهو .ءاربخلا دنع قناداشر إلا

 اندعاستل ةلسلا ةرك تاءاصحإ ىلإ وأ ةعماجلا ىلإ الثم جاتحن ارف .انتادقتعم نم

 نم رثكأ ىلإ أجلن اننأ نيعي اذهو ...ةلس قيرف لضفأ لوح تادقتعملا نيوكت ف

 امكو .تالاجملا فالتخاب فلتخت رداصملا نأو ءرومألا ضعب ف ءدحاو ردصم

 ةقث ردصم نوكت نأل حلصت ال دق ءايزألا ملاع يف ةدئارلا ةأرملا "”شيكور" لوقي

 نوكي ال دق تالاحبا نم لاح يف ةيلاعفلا اذ جذومنلا نأ يأ (؛).ةسايسلا ملاع يف

 .رخآ لاحم يف ةيلاعف اذ

 .ةيزكرم رثكألا تادقتعملا ىلع-ةرئادلا ةفاح ف- ةيشماحلا تادقتعملا زكرتتو

 ةيشماه تادقتعم اهرابتعا نكمي الثم لسنلا طبض ركنت وأ ديؤت ىلا تادقتعملاف

 نم بهذم) ةيكيلوثاكلا ىلإ هئامتنا لثم درفلل ةيمسرلا تادقتعملا ىلع زكترت

 ةيزكرم رثكأ تادقتعم ىلع ةزكترم نوكت دق ىرحخألا هذهو .(ةيحيسملا بهاذملا

 (؛5).امومع (ةيحيسملا) ةينيدلا تادقتعملا لثم

 دعب ىلإ ةفاضإلاب يهو .داعبأ ةثالث هل يدقتعملا ماظنلا نأب "مب" فيضيو

 نأ يأ يدومعلا دعبلا كانهف .نارحخآ نادعب هل "ضيكور'" هيلإ هبن يذلا ةيزكرملا

 يهو ةيساسألا تادقتعملا نم ايدومع جردتت عاونألا ثيح نم تادقتعملا

 لقأ يهو ؛ةيلوألا ىلع زكترت يلا ىلوألا ةجردلا ةجتنتسملاو ؛ارييغت بعصألا

 ةجتتتسملا ىلع ةينبملا ةيناثلا ةجردلا ةجتنتسملاو ؛ةيساسألا نم رييغتلل ةمواقم

 (41) ظماءعوعطر 8ءانع. م. 15
 (42) 1312 300 آ222:1ع10, 2هريسمم]

 (43) [ماععوعطب 0©معت. م47



 نأ يأ ءيقفألا دعتبلا كانه مث .رييغتلل ةمواقم اعيمج اهلقأ يهو «ىلوألا ةجردلا

 جاتتتسا متيف اضعب اهضعب دنسي دقو .ددعتت دق ةدحاولا ةقبطلا نم تادقتعملا

 (4 4١ ؟ىلاعلا لاثملا كلذل 0 برضيو .ةلقتسم اعاونأ نوكت وأ اعيمج اهنم دحاو دقتعم

 نأ ىلإ ريشت تاياصحإلا - نوطاعتي نونحندملا -4 بيبسي نيحخدتلا - ١
 مهريغ نم ركبأ نوتوع نينخللل .مهريغ نم رثكأ تاركسملا .ناطرسلا

 تايئاصحإللا هذه - تاركسملا ىلع نامدإلا -» ببستي دق ناطرسلا -؟

 .اهب قوثوم حبلا تاوللا لإ دوي كولا ف
 نينخدملا نإف انمل 8 يف نوتومي نينحدملا نإفاذل -5 >> نينحدلا نإف اذهل -+

 .ةركبم نس ف نوتوكب .ةركبم نس 2 .ةركبم نس ف نوتوكب
 ةق بط تادقتعم نم تاجاتنتسا يه 4 و 25 «” ماقرألا تاذ تادقتعملاف

 ...5 مقر ىلإ نايدؤي هو 4 مقر وأ 2” مقر ىلإ نايدؤي 5و ١ مقر الثمف .ىلوأ

 اطابترا طبترت 4 «م8 ءالو 5 ,ه «4 كلذكو ” «؟” ١« ماقرألا نأ ظحاليو

 .اهلبق ىلا ىلع ةبكرم ثالثلا تارقفلا نم ةرقف لك نأ يأ ءايسأر

 كلذو ءايقفأ اطابترا طبترتف 8و هو ؟ مقر كلذكو "و 4و ١ ماقرألا امأ

 نكلو اهضعب ىلع ةبكرم تسيل ةلقتسم تارقف هو ”و 4و ١ تارقفلا نأل
 ةدحاو لك ؛نيتلقتسم نيترقف ىلع دمتعت تاحجاتنتسا يه مو ا/ ماقرألاف .ةفاضم

 درع لا كيك هنن

 ةحاسم يلطغت ةمظنألا ضعبف .اهادم ثيح نم تادقتعملا ةمظنأ فلتختو

 رسفي ال رحخاألا اهضعب امنيب ةماعلا ةسايسلا لاحم يف ايساسأ اءزج رسفتو .ةعساو

 يف نوطشنلا صاخشألاو (؛5).صخ شلا امي متهي ىلا ةيسايسلا رومألا ىوس

 مه نمم ىدم عسوأ ةسايسلا يف يدقتعم ماظن مهيدل نوكي نأ ىلإ نوليمب ةسايسلا

 نوجاتحيو رثكأ تامولعم ىلإ نوحاتحي نيطشنلا نأل كلذو (؛7) .اطاشن مهنم لقأ
 .رثكأ ةيسايس تالكشم عم لماعتلا ىلإ

 لطحاد تادقتعملا نيب قسانتلا سايقم وهو تادقتعملل رخخا سايقم كانهو

 يطغت افوكلو .ةريبك ةحاسم يطغت يلا تادقتعملل لاثم ريخ ةيمالسإلا "5 م
 .اخوسر . رثكأ يهف ملسملا ناسنإلا ةايح نم ربكأ ةحاسم

 (46) (001137615ع, 7117© )| كال" ع,

 بمال



 ةجردو ؛ءىرصخألا تادقتعملاب دحاولا دقتعملا محالت ةجرد يأ «يدقتعملا ماظنلا

 نم ريبك هلع هيدل نوكي امبر درفلاف .ضعبب اهضعب ةيعرفلا ةمظنألا طبارت

 ةضراعتم ففقاوم ذاخنا نم كلذ هنكميف ءاهنيب ةقالع ال لا ةلقتسملا تادقتعملا

 تادقتعمل تاساكعنا يه فقاوملا هذه نأل كلذو .ةلقتسم اياضقل ةبسنلاب

 نكلو نوظفاحم مهنأ نودقتعي نييكيرمأ دحت نأ بعصلا نم سيلف (47).ةلقتسم

 ..داصتقالا يف لعحدتت ال نأ بحي ةموكحلا نأب -هسفن تقولا ف- نودقتعي

 تادقتعم مهيدل نم :نييكيرفألا صعب (نةماتلأ م و 716ع "يرف" كدجوو

 (؛*).دحاو تقو يف ةظفاحمو ةررحتم
 نم اضعب اهضعب نع فلتخت تادقتعملا نأب لوقيف لوقلا " مبأ صخليو

 (يقفألا نيوكتلا)اهدعاق ةعس ثيح نمو (يدومعلا نيوكتلا) زيامتلا ةجرد ثيح

 مهست يلا ةسيئرلا لماوعلا يه هذهو .(زكرملا نم اهيرق) ةيمهألا ةجرد ثيح نمو

 (؛3).اهرتخن ىلا تادقتعملل ةيصخشلا انتمظنأ ديقعت ف

 هنيعت يلا ةيدقتعملا ةمظنألا نم ريثكلا يدلل درفلا نأ ةفلتخملا تاساردلا نم رهظيو

 ةيساسلا هتئيب عم لماعتلل يدقتعم ماظن هيدل .هجوألا ةددعتم ةدقعملا ةئيبلا عم لماعتلا ىلع

 ناك امرو .هتايح نم رحآ ءزج عم لماعتلل ةثلاثو «ةرشابملا ةيعامتجالا هتئيب عم لماعتلل رخآو

 ل ةسساارد نم رهظو .ةايحلا يف اهيدؤي نأ بجي ىلا فئاظولا ددعب ةيدقتعم ةمظنأ هيدل

 دوحجو مدع رهظ دقف .ةفيعض ةمظنألا هذه نيب ةقالعلا نأ ('نزرونعروه ”سريفت وك"

 (*).ةسايسلاب ةينعملا ةوفصلا دنع الإ ةيلحادلاو ةيجراخلا ةسايسلاب ةصاخلا تادقتعملا نيب طبارت

 املك ةيزكرم هتميق وأ دقتعملا ناك املك هنأ ظحالي ءاقباس انعم نيبت امكو

 ةيم*أ رثكألا ءايشألا عم لماعتت ميقلا اميسالو تادقتعملا نأل كلذو .هرييغت بعص

 ةديلش يه اذهو .5ء1113عع هسفنل هتاروصتل تاساكعنا ىه ىهو .ناسنالل ةبسنلاب

 داسنإلا تاروصت يف عساو قاطن ىلع رييغت هانعم اهيف رييغتلاو .خوسرلاو طبارتلا

 تارييغت ىلإ يدؤي ةيزكرم رثكألا تادقتعملا يف رييغتلاف .هلوح نم ءايشأللو هسفنل

 .دودحملا رثألا تاذ ةيشماحلا تادقتعملا يف تاريغتلا اهيدؤت يلا كلت نم مظعأ

 (47) 0006 ءاطوعر 7ع

 (48) طععع هل ©ةماطتا, 7ع »مازن ءوأ

 (49) 8ءتب م. 12

 (50) (00م5ءموع, ]طع !]ةطلك ع



 ةسايسلا ملاع يف يرجي ام ريسفت يف ةيمهأ لقأو احاحلإ لقأ ةريحألا نأل كلذو

 لامتحا نأ امك «ءناسنإلا اب يحضي نأل ةلباق يهف اذهو .درفلاب ةصاخلا

 يف ةيزكرملا تادقتعملا نيب اهلامتحا نم ربكأ ةيشماحلا تادقتعملا نيب ضراعتلا

 (510).دحاولا يدقتعملا ماظنلا

 ةرهافلا مهف يف ةيشماحملاو ةيزكرملا نيب ملس يف تادقتعملا جردت ةيمهأ رهظتو

 دقسقعملا ةةيرك ره تدار املك ةهةةلمززو "يرش" :لوقي ..نزاب لكشي ةيسايسلا
 دازو يسايسلا عوضوملا لوح امكح هرادصإ لامتحا دازو تاذلاب هتلص تداز

 ناك املك ايزكرم دقتعملا ناك املك هنإف ىرخأ ةرابعبو (*5).هب ناسنإلا مامتها

 ىلإ ناسنإلا لام املك ايلاع مامتهالا ناك املك و ءايلاع ةيسايسلا ةيضقلاب مامتهالا

 .ةضراعملا وأ دييأتلاب ددحم يأر ذاختا

 نككو .هرييغت لهس هبيكرت ةطاسبو دقتعملا ةيشماه تداز املك هنأ ظحاليو

 رثكأ دقتعملا لعجب وأ ىرحأ ةميق وأ رحآ يداع دقتعم. عوضوملا طبرب هرييغت

 ريغي ال احاجلإ رثكأ ةيضقلا لعج نأ حيحص .يأر ذاختا ىلع هرابجإو ةيزكرم

 هنأ رهِظي امف .ددحم فقوم ذاختا ىلع درفلا ربجي نكلو فقاوملا وأ تاهاحتالا

 دققخعملا نوكي امدنع هلاثمو (©5).دقتعملل ديسحت درحب وه فقوملا وأ هاحتالل رييغت

 هذحمك درفلا عانققإ نكمي هنإف ةيجراخ ةلودل تادعاسملا ةدايز ىلإ ةحاحلا وه

 «ءىرحأ ةرابعبو .درفلا اذهل ةيصخش ةحلصم. ةجاحلا هذه طبر ةطساوب ةجاحلا

 ءدرفلا اذهل ةبسنلاب ايزكرم ادقتعم ةجاحلا هذه لعجب ةجاحلا هذه ديسحب متي

 يف يأر ءادبإ مث نمو مامتهالا لام ىلإ ةالابماللا لاحم نم جورخلا ىلإ رطضيف
 يف ةيصخ ش ةحلصم هل ققحت ةدعاسملا هذه تناك اذإ بلاغلا يف ديؤم -ةيضقلا

 .ةيصخشلا هتحلصم. رضت ةدعاسملا هذه نأ روصتي ناك اذإ ضراعم وأ هرظن

 يف ةيمهأ لقأ نوكت امي موقي ىلا ةفيظولا نإف ازورب لقأ دقتعملا ناك املكو

 (04):نيلماعل ةجيتن ثدحي زوربلا نأ ودبيو .ةئيبلا ريسفت

 ءازوورصب ربك ةقحلا نوكي اديسعو اا رضابم ةعبلا نم نيخلا ناك اهلك كالوأ

 (51) ظعوأ م. 22: 1317, 126 1111101121

 (52) 5عوأب م. 22

 (53) ظعوأر م. 23: اك 12, 1ع 1021101181

 (54) 2عوأ, 4

 معاد



 تادقتعملا نم ازورب لقأ ةينطولا لثم ةيونعملا ءايشألا لوح تادقتعملا نإف اذهلو

 .دوقنلا بسك وأ لافطألا ةيبرت ةقيرط لوح
 رشسك ا ناك املك" مل كانشالا كاذب فرقأ ةليعاك نفسا ناك اهلك كتارا

 .زوربلا عم دادزت ةيمهألا نأ يأ «ةيزكرمو ازورب

 :تادقتعملا فئاظو

 ءاوسو ةقيقح هنأ دقتعن ام لكل فصو ىه انعم نيبت نأ قبس امك تادقتعملا

 انيس وأ "يشنلا نغم فم سيرا انقل لدينا اخ كرصرلا عودا ناك
 ىلإ دنتسمي «"باذج هنول وأ لكشلا قستم وهف ليمج يسركلا اذه" اييوقت ىوتحما

 ىلع ييلملا ميوقتلا نع فلتخي وهو .ىرخألا تادقتعملا ضعب يأ تارربملا ضعب

 ةيصخش ريياعم ىلع اينبم نوكي دق بحلاف ."يسركلا اذه بحأ" :الثم جازملا

 ةكرتشم ريياعم ىلع ٍنبم وهف ليمج هنوكو بشنخلا نم عونصم هنوك امأ ءادج

 امي موقت يلا فئاظولا نع ثيدحلا نكمي هنإف كلذ انفرع دقو .سانلا مظعم نيب

 : يلي اميف لثمتت يهو «تادقتعملا هذه

 اهنم ةدافتسالل ةزهاج تاحيملتلا نم ةعومجمم. تادقتعملا ماظن اندوزي - ١

 اهإف ةنيعم قرطب ةمظنم تادقتعملا نأل كلذو .ميوقتلل ريياعم, كلذكو ريسفتلا يف

 نودبف .لبق نم ةدوجوم تافينصتو ةقباس تادوجوم اهنأكو يجراخلا ملاعلا لعجت

 ففينصتلا ةيلمعل موي لك نم ريبك ءزح ءاضق انيلع متحتيس ميقلاو تادقتعملا

 نودبو .ةيداعلا انتايح يف اهعم لماعتن ىلا ةديدجلا ءايشألاو ثادحألل ميوقتلو

 ناكرأ نم نكر لك نإف ةيرورملا تاراشإلا عيطي ناسنإلا لعجت ىلا تادقتعملا

 ةفيظوب سانلا نم ريثكل ةبسنلاب تادقتعملا موقتو .رطحلل انمكم حبصيس عراوشلا

 ةقيبلا ىلعامب مكحي يلا ريياعملا ملعت يف لوذبملا دهحلاو تقولل رفوملا
 ةنرتقم ءابرغلا عم ةسايسلا نع ثيدحلا يف طسبتلا نأب انداقتعاف (50).ةيسايسلا

 .ةيرحب انئارآ نع ريبعتلا يف جرحتتن ال انلعجي ةيسايسلا ةيرحلاب
 ةيفصت درفلل ةيمهأ تاذ ىرخأ فئاظوب ةيدقتعملا ةمظنألا موقتو - ؟

 ما ةلكتا كازيييتملا ررمتو ةيديدهتلا ةعيبطلا تاذ تاريثملا عنمتف باعيتسإلاو مهفلا

 اييعو لقأو هتادقتعمو قستي ام هلوح نم يرحي امب ايعاو درفلا لعجي اذهو .سفنلا

 (55) 8عوأ, 24

 ل



 ىلعو نزاوتلا ىلع ةظفاحلاب ةيفصتلا ةيلمع موقتو .اهعم قستي ال اع الهاج وأ

 اذإف ' .ماظنلا كلذ نم درفلا اهينجي ىلا ةدئافلا ىمحتو درفلل يدقتعملا ماظنلا كسامت

 هوشن امانأرق اذإو نييروهمجلا رظن ةهجو أرقن ال نييطارقوعيد انك

 (057...اهومضم

 ىلع صخشلا ةردق فاعضإ ىلإ يدؤي دق تادقتعملل مراصلا ماظنلا - *

 ةليدج فقاوم مههجاوت امدنع صاخشألا مظعمف .ةديدجلا عاضوألا عم مؤاوتلا

 (*7).يضاملا يف مهتهجاو دق تناك عاضوأ ءوض يف اهفينصت يف مهسفنأ نودهجي

 .هتتي نييو هنيب ةنزاوملاو درفلا نع سيفنتلا ةفيظوب موقي يدقتعملا ماظنلا - ؛

 نم ناسنإلا نكمتي هبف .هسفنل ناسنإلا روصتل اساكعنا لثع يدقتعملا ماظنلاف

 (:0).هلوح نم يحراخلا رطخلا عقاو وأ حيرملا ريغ يلحادلا هعقاو عم امإ ةكاحلا بنحت

 مانفنلا نأب (5نورخآ و ةرصتاط ”ثيعس" و (05) آ.همع "نيل" لوقي - ه

 ةئيبلاو هفواخمو هتاحايتحاو هتيصخشو درفلا نيب طيسولا ةفيظوب موقي يدقتعملا

 نكمي ناسنإلا يأر نإف اذهيو .رخآلل لقصلاو هل ةيامحلا مدقيف «هلوح نم ةعساولا

 هددقهت ةئيبلا نأب الثم رعش اذإف .هتئيبل هروصتو هسفنل هروصتل ةجيتن هرابتعاب هيلإ رظني نأ

 اورطيسمي نأ لبق مهيلع ةرطيسلا لواحيف نيرخآلا هاحن ءادعلاب رعش ارو .ةقيقحلا

 رودو لمع هل نوكي نأ يف لمؤيو الثم فايضم ناكم ةئيبلا نأ ىأر اذإو .هيلع

 .هلوح نم سانلا يف قثيو هتاردقو هسفن يف قئيف .كلذ سكعي هيأر نإف ءاهيف يباحيإ

 سلع كابستنالا "شيك ور" ظن قد :ةيماسألا "ريغ تاذعقتعملا دعاست 25

 (0).هلوح نم ملاعلل هتروص رييغت وأ حيحصت
 نامألاب رعشي هلعحجت ثيح لفطلل ةبيط ةمدخب ةيساسألا تادقتعملا موقت - ٠

 (55).مهيلع دامتعالا نكمي هلوح نم سانلا كلذكو تباث هلوح نم يداملا ملاعلا نأبو

 (1>06.ةعدجو1 عال, 8ءرءادوم ةصل ©ة0عأب 776 طءمواءو م12 (8عوأم. 27)
 (57) 8عوأب 2. 13

 (58) 12317 320 ]1373151610 2ءرمكمتء]

 (كور [.مصعر 8اوعع, 20هات1ءول !طتصلكتع ةققلل 0025101152655, 2. 123. (86وأ 2.26)

 (60) ةدحتتطب ظالصعت, ه0 اطلاع طط. 279-241. (8عوأم. 26)

 (61) 1م]لعءعدعاطب 8ءعاتعات م. 9.

 (62) 1[! 0م]لءعوعطب 8ظءاتعأو 2.7



 :خ110عد فقاوملا وأ تاجاجتالا

 ففقوملا وأ هامهكالل عئاشلا فيرعتلا نإ (15) 0 7 ل ع

 :ءاضمقالا روع تاسع اسس ةوويع تو لكن ةتتاقللا ةناضمسا) تاق" وه

 1[”ع0ل15م0511105 10 عدو ذط 2 موك[ انا قت 1133 1017/30 3 5م6ع1560 5

 ملظعم نأب نالوقي ذإ دال و ”ليماك" ةقيقحلا هذه دك ؤيو 01 05 عا5.

 اقبسم دوحوم قلطنم نع ةرابع وه فقوملا وأ هاحتالا نأ ىلع نوقفتي نيثحابلا

 هنع ريبعتلا نكميو .درفلا اههجاوي دق ىلا تاريثملل ةباجتسالل 110

 يدع ةييبككلملا تاقلطنملا نم عون وهو .ةيوفش ريغ ريبعت ةليسو يأب وأ ايوفش

 ةقيرطب درفلا هب موقي رهاظ ئيتور كولس بلاغلا يف ةريخألاف .8ط5[1 ةداعلا نع

 وأ ةيعاو نوكت دق هذهو (0) . .-0 15 عفاودلا نع هاحبالا فلتخيو .ةيلآ

 .اهنم اءزج تاهاحتالا نوكت دقو ؛ةيعاو ريغ

 :هاجتالا تانوكم

 نم نوكتي ماظن امنأب اهفيرعت نكمي فقاوملا وأ تاهاحتالا نأب "شيكور" لوقي
 هرصانع ضعب ىلع صاخشألا ضعب زيكرت عم ماع ءيش لوح ةطبارتملا تادقتعملا

 ىلع رخآلا ضعبلا ريف نك
 عيمج ناجي " تا 4 3 . و (20).ىرحألا هرصانع

 ضعب نم اخوسر رثكأ تاهاحجتالا ضعب لعجي ام اذه لعلو (77).تاهاحتالا

 تاهايستالا نأي ”ضيكور" قيشضي "تاك" لوقادك ةو..ةنروخلا ريغ :تادقتعلا

 ىقبت ام تادقتعملا نمف هدنع تادقتعملا لك ىلع يوتحت ال درفلا دنع

 (63) جموعمطعرع ها. هل. ثا 018311261011 2. ٠

 (64) (نهصمعا] , 10! عدععط, 8ءاتعاور مم. 119-120.
 (65) [01ءعوعطب 8عانعل5, م. 16

 (66) اها, '1طع طاتطتعأ1 0231 0

 (67) [ماءعدعطر 8عاتعأل5, مم. 115-116.



 .ةلقتسم ةروصب لمعتو

 هزاكترا مكحب ةيفطاع ىرخأو ةيلقع تايوتحم نم فقوملا وأ هاحتالا نوكتيو

 نوكت نأ ىرخألا ىلعو ةيلقع نوكت نأ اهضعب ىلع بلغي ىلا تادقتعملا ىلع

 فلتخمت كولسلاب طابترا هاحتاللو .اضعب اهضعب يوقيو ةلحادتم يهو .ةيفطاع

 (58).هدنع هاحبالا نع اريبعت لعفلا ىلإ ناسنإلا عفدت هاحتالا تاجرد ضعبو «هتاجرد

 ”سريفنوك" و 115261 'رنريت" و 716ه,ءمطتط "بموك وين" لوقيو

 هيف تعمجن يذلا يلوألا لكشلا قدصب سكعي فقوملا وأ هاحتالا نإ 7156

 ديدج عضو ههجاوي نأ ىلإ هب تمظنو هب تظفحو درفلا يف ةيضاملا براجتلا

 ('61).هعم لماعتلا ىلإ جاتحي

 نم ةعومجم نع ةرابع وه 216106 فقوملا وأ هاحتالا نأب لوقلا نكمب اذكو

 :ادحسقعت رقيستكا هيك رت قركي زبك أ هتادعتعملا نع .قوكي ان: ولقي .كاذدقتعملا

 .اهتيمهأو ةفلتخملا تادقتعملا زورب ةجرد ددحي زكرم لوح ةمظنم هؤازجأ نوكتو

 (':) .اهتيمهأ نوكت زكرملا نم ةبيرق نوكت ام ردقبف

 :تاهاجتالا تايم

 دحاو ةفرعممب نكمي هنأ يأ «ةماع فقاوملا وأ تاهاحتالا نأب "شيكور" لوقي

 نم الثم" دحاولا فقوملا وأ هاحتالا يف رخآ دقتعم ىلع فرعتلا تادقتعملا نم

 هدققتعم ةفرعم نكمي جونزلا عم ةطلتخملا ةساردلا لوح درفلا ةديقع ةفرعم لالح

 وأ تاماجتالا ىدحإ ىلع فرعتلابو ("0)".دحاو يح يف جونزلا عم نكسلا لوح

 (68) [داعر, 1طع اصعأغامدقأب !هاعءعدعطب 8ظءانع, م. 16

 (69) 8 عن عمم, 'آانعمعات ةقل 00 ةروع, 50عأوأل طوع طماو عزل, 38]عرب ال ورلع 1101 65
 مم.41-42

 (70) !خهاءعدعطب 8عانعأ5, مم. 116-118

 تايالولا يف هدشأ ىلع ناك يذلا يرصنعلا زييمتلاب قلعت ةنجهتسملا ةلثمألا ضعب نأ ظحالي ١١/07
 تدروأ دقو .تادقتعملاو تاهاجبتالا , درع ةبت رلا:ىدكلا فيلأت اهيف مت يلا ةرتفلا يف ةدحتما

 نسحت دق عضولا نأ عم «ناديملا اذه يف ةركبملا لامعألا ةلاصأ ىلع اظافح يه امك ةلثمألا هذه

 عقاولا يف و يمرلا ىوتسملا ىلع اريثك



 فقاوملا وأ تاهاحتالا ىلع فرعتلا"رحخنآ فقوم وأ هاحتا ىلع فرعتلا نكمب فقاوملا

 ريبعتلا ىلع فرعتلابو .جونزلا لوح هاحتالا ىلع فرعتلا ف مهسي دوهيلا لوح
 .يهفشلا ريغ كولسلا ىلع فرعتلا نكمي فقوملا وأ هاحتالا وأ دقتعملا نع يوفشلا

 ففققوملا وأ هاجتالا هلاثمو .ةقيض وأ ةعساو ةحاسم يطغي دق فقوملا وأ هاحتالاو

 ("5).ةيسايسلا ةيرحلا ىلع ارصتقم نوكي دقو «ةريثك ءايشأ لمشي دق ىيفوسلا داحتالا لوح

 اقلطنم سيل اقبسم اقلطنم هتفصبو تادقتعم نم يوتحي ام. فقوملا وأ هاحتالاو

 افقوم وأ هامحجتا يف بصت ةلحادتملا ةقباسلا تاقلطنملا نم ةعومجم نكلو ادحاو

 لك بيجتست نأ يرورضلا نم سيلو .نيعم عضو وأ ددحم ءيش لوح رودي

 تاقلطنملا الإ لعافتت ال ذإ «نيعم عضو وأ نيعم ءيش ةهجاوم دنع تاقلطنملا هذه

 يف يحنرب ءاقتلالا الثمف" .(ددحملا عضولا وأ ددحملا ءيشلا) ريثملا عون عم ةقستملا

 ءاقل هريثتسي دق يذلا قلطنملا ريثتسي ال دق امابالأ ةيالوب يرمق تنوم ةنيدم.ةلفاح

 110 سيرا ةلفاكلا وا كر
 يف ضي" و "يحبز" لثم تافينصتلا ملعت يف أدبي لفطلا نأب "سدنايارت" لوقيو

 "يحنز" طبر لثم ضعبب اهضعب ةفلتحملا تافينصتلا طبر يف أدبي مث «ىلوألا ةلحرملا

 ("4)...يبلس وأ يباجيإ روعش نيوكت يف أدبي مث «"ةراذق" ب
 يلقع عضو وه هاحتالا نأب ه11موز+ "تروبلأ" لوقي ةقباسلا لاوقألا ادكؤمو

 هلو «هنيوكتب ةيصخشلا تاربخلا تماق (ةباجتسالل دادعتسا) دادعتسالل يبصع وأ

 ("0).هريثتست ىلا عاضوألاو ءايشألل درفلا ةباجتسا ىلع يهيجوت ريثأت

 (”).يئاقلتلا يأرلا اهيلع زكتري ىلا ةدعاقلا يه فقاوملا وأ تاهاحتالاو

 .يئاقلت لعف در نوكي يبعشلا ىوتسملا يف أشني يذلا ماعلا يأرلا نوك رسفي اذهو

 (72) 1[ هاعءعدعطر 8عاتعإأو, مم. 116-118.

 (73) 1هاءعوعطب ظعاتذوأؤر م. 0.
 (74) 1آ1ةصلتكر م. 12

 (75) ةها1]ممتخ. همل (020ل0هم, ةكتن0عد زض !ةططعتمسب !62ل010255 اص ةاغااننلع 1 طعمتتلا م. 8.

 (8)76ءرعادممو ةهنلل كاعاصعأر طالت هيت 8 منام" م. 102



 عاضوألا وأ ءايشألا هاحت ىدملا ةليوط وأ ةتباث تاهجوت اهنأب فرعت ام اريثك ىهو

 نويدكتو .ددحملا عضولا وأ ددحملا ءيشلل ةضراعملاب وأ دييأتلاب ةباجتسالل تاقلطنملا يهو

 (77):ءايشأ ةثالث صالختسا فيرعتلا اذه نم

 اهفصو نكع ءايشأ اهنأ ىلع فقاوملا وأ تاهاحتالا روصت نم دبال -الوأ

 اميمستت يلا ةموعيدلا هذه نودب هنأل كلذو .ةريصقلا وأ ةليوطلا ةموكيدلاب

 .ةعاسم لك يح وأ ايموي ريغتلل ةضرع نوكتس ءارآلا نإف فقاوملا وأ تاهاحتالا

 وحن فقاوملا وأ تاهاحتالا نأ ىلإ ريشت تاباختنالاب ةصاخلا ثاحبألا نأ ةقيقحلاو

 .ةيباختنالا ةرتفلا لاوط ةتباث ىقبت اياضقلاو «بازحألاو «نييسايسلا نيحش لا

 .ةتباث ةدعاق ىلع ئبم برحلا يحشرم يف يأرلا نأ املاط كلذو

 وأ تامهاجت الاف .عاضوألاو ءايشألا وحن هجوت فقاوملا وأ تاهاحتالا -ايناث

 ريرقت يف ءايشألا وحن فقاوملا وأ تاهاحتالا نع ةيمهأ لقت ال عاضوألا وحن فقاوملا

 يذلا عضولاو ءيشلا هاحب انفقومل ةجيتن وه امنإ ءيشلا هاجت انيأرف" ().درفلا يأر

 ةرشبلا يوذ هامحب ماع فقوم ضيبألا يكيرمألل نوكي دق الثمف .هيف نوكي

 انفقومل ةجيتن سيل انيأر نإ .مهعم لكألا وأ لمعلا هاحت رخآ فقوم هيدلو «ءادوسلا

 .امهنم جيزم ةجيتن نكلو لقتسم لكشب مهعم لمعلا وأ امومع ءادوسلا ةرشبلا يوذ نم

 وأ دييأتلاب انتباجتسا اهنم قلطنت ةزهاج تاقلطنم نمضتت تاهاحتالا - ائلاث

 مامتهالا مدعف .ىوتحملا دياحم فقوم وأ هاحتا كانه سيل «ىرخأ ةرابعبو .ضفرلا

 .فارطألا عيمجل ضفر وه تيوصتلا نع عانتمالا وأ ةحورطملا ءارآلا نم يأب

 .ادياحم هاوتحم نوكي دق يذلا دقتعملا نع افلتخم نوكي اذهيو

 ءيشلا لوح درفلا هلوقي ام تاهاحتالا جاتنتسا نكمي هنإ :"سدنايرت" لوقيو

 فقاوملا وأ تاهاحتالا نيب ةقالعلا نع امأو .ههاجت امي رعشي ىلا ةقيرطلا نمو عملا

 ال كول سلاف .ةرورضلاب نامزالتم اسيل امهنإف ىرخأ ةهج نم كولسلاو ةهج نم

 طلصلع نوري امل ةجيتن وه امنإو ,ددحملا ءيشلا هاحت هولمعي نأ سانلا بحي اب ددحتي

 (77) 8عواب طالطاأع (0متمتممو مم. 6-7

 (78) ا[ ماءعدعطب اط/لت] غمد, 2/1 هركك, كانك, هبدوأ سة عك.مم.118-19
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 يأ) ةداعلا يف هولمعي اهو «(ةيعامتجالا فارعألا يأ) ؛هلمع بجاولا نم هنأ

 رسفي ام اذهو ("5).(عاو ريكفت) ددحملا كولسلل ةعقوتملا جئاتنلا ءوض يفو «(ةداعلا

 ةدحاوب حرصي «ةدحاولا ةيضقلا لوح -انايحأ- دحاولا درفلل رثكأ وأ نبيأر دوجو

 .هل ةبسانم افأ ىري ىلا فورظلا يف اهنم

 يف تماق تاسارد جئاتنب تدكأت دق ةقيقحلا هذه نأب (50)"”سدنايرت" فيضيو

 امع ١( نيثوحبملا ثحابلا لأس دقو .511عه "رقوش" ةسارد اهنم ناكو لاحما اذه

 ال هنأب نودقتعي مهؤاقدصأ ناك ام اذإ ١( و«مماجتالا) اونعدي نأ نوبحي اوناك اذإ

 يفو .(ةداعلا) نو غنخدي ةداعلا يف اوناك ام اذإ (”و «(فرعلا) نيححدتلا يف سأب

 مث «ةثالثلا لماوعلا نيب نم ؤبنتلل ىوقألا رايعملا ناك ةداعلا لماع نإف ىرحخأ ةسارد

 ام وأ ةداعلا تسيلو .ريخألا وه فقوملا وأ هاحتالا لماع ناكو «فرعلا ناك

 يف يمهولا وأ يقيقحلا ماعلا يأرلا لاكشأ نم لكش ىوس ةداعلا هنأ روصتن

 .يبعشلا ئىوتسملا

 (01).نورحاو 20565658 'قريبنزور" ميسقت ىلإ ادنتسم "شيكور' لوقيو

 نم دقتعم لكل هنأبو «تادقتعملا نم ةعومجم نم نوكتت فقاوملا وأ تاهاحتالا نأب

 (05):يه تايوتحم ثالث فقاوملا وأ تاهاحتالا ماظن لخاد تادقتعملا

 ظفتحي ىلا درفلا تامولعم وأ 60 51111768 111 ىلقعلا ىوتحملا - ١

 نم اهتجرد حوارتت ىلا ثادحألا وأ ءايشألا لوح نيقيلا نم ةتوافتم تاحردب امي

 .اهنع ةبغرلاو اهيف ةبغرلا ثيح نمو ءءوسلاو نسحلا ثيح نمو ءأطخلا و باوصلا ثيح

 نحشت ىلا ةفطاعلا يأ) 6[3ءان076 01111 يفطاعلا ىوتحملا - ؟

 وأ ةيباجيإلا ةفطاعلا نم ةجرد ريثتسي نايحألا ضعب يف دقتعملا نأل كلذو (ةركفلا

 (79) ؟دصقنتك, مم. 14-16
 (80) وصلتك, م. 16.

 (81) جموعمطعتع هان لج مم. 13-1: 1تقصلتك, مم. 2-4,
 (82) جماعءعوعط, 8ءعانع5., مم. 113-114
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 دارفألا) ىرحألا ءايشألاو دقتعملا عوضوم لوح تاحردلا ةحوارتم «ةيبلسلا

 هتيقادصم تضرعت ام اذإ .هسفن دقتعملا لوح ةفطاعلا نوكت دقو .(تاعامجلاو

 لادا هانا تدع امك ةاخلإ ل ايفل

 عون يأب وأ ايوفش ريبعتلل عفادلا يأ) 8658510531 يكولسلا ىوتحملا - *

 تاحردلا عونتم ةباجتسالل قلطنملا هتفصب دقتعملا نأل كلذو..(كولسلا عاونأ نم

 .دقتعملا ىوتحم هيلمب لعفلا نم عون ىلإ -ةيفاك ةجردب ريثأ ام اذإ- يدؤي نأو دبال

 فورفلا يف لعفلل اقلطنم نوكت دق فصولا درحب ىلع رصتقت ىلا تادقتعملا حو

 "س بولوك" هيف فشتكا يذلا ماعلا ف فلتخت تاياورلا نأ كلذ لاثمو .ةبسانملا

 ماع ناك لوقت ىرخأو١ 4947 ماع ناك فاشتكالا نأب لوقت ةياور كانه .اكيرمأ

 وأ ىلوألا ةياورلا ديؤي باتك ءارش نيب راتحا هنأب "شيكور" لوقيو 5 ١.١

 يذلا باتكلا ىرتشا هنإف ىلوألا ةياورلا ىلإ ليمب ناك هنألو .هنبال ةيده ةيناثلا

 ىلع كولس ليضفت يف هتدعاس اهدحو ةدياحملا ةمولعملاف .ىلوألا ةياورلا ديؤي

 (05) .رخأ

 .اهنيب قيرفتلا نكي ال «قيثو طبارت ةقالع ثالثلا تايوتحملا هذه نيب ةقالعلا

 تادقتعملا عيمج نيب وأ «رثكأ وأ نيدقتعم نيب وأ «دحاولا دقتعملا لخاد يكولسلاو

 .يدقتعملا ماظنلا يف ةحردنملا

 تادقتعملا نع ريبعت هنكلو تادقتعملا نم اءزج سيل كولسلا نأ حيحصلا لعلو

 .سفنلا يف ةنماكلا تاهاحتالا وأ

 يف رثأ يذلا وه نيخيراتلا دحأ ىلإ هليم نكلو هكولس ىلع ترثأ يلا يه ةفرعملا تسيل عقاولا ( 57)
 .هرايتحعا يأ هكولس



 :فقاوملا وأ تاهاجتالا فئاظو

 نم ددع نم اهدمتسا ىلا تاهاحتإلا فئاظو 1122015 'سدنايارت" صخلي

 (0)85:ةيلاتلا فئاظولا يف تاساردلا

 طيسبتو ميظنتب كلذو «هلوح نم ملاعلا مهف ىلع ناسنإلا دعاست - ١

 ةفيظو يهو .اهيف شيعي ىلا ةئيبلا لوح هكاردإ لاحم يف عقت يلا ةدقعملا تامولعملا

 مه وح ةئيبلا نم اهيلع نولصحي ىلا ةأفاكملا ةدايز ىلع نوصرحي سانلا نأ دكؤت

 .تابوقعلا نم ليلقتلا ىلع نوصرحي امك

 .اهنع ةراسلا ريغ قئاقحلا بنحت نم تاذلا نيكمتب كلذو «سفنلا ةمارك يمحت - ١

 كلذو .هيف شيعي يذلا دقعملا ملاعلا عم ةمءاوملا ىلع ناسنإلا دعاست - *

 .ةئيبلا نم هبساكم نم ديزت نأ افأش نم ةقيرطب لعافتلا ىلع هتدعاسمع

 :ةيساسألا :ةيفيق: نع ريعلا نلع ةاستالا عانت تاك

 :ميقلا
 لوقي .ميقلا نم لقأ ددعو تادقتعملا نم محض ددع هيدل ناسنإلا نأ بلاغلا

 ةعومجملا هذه عقتو .تادقتعملا نم ةصاخ تاعومجم يه ميقلا نأب "شيكور"و 0

 اهيف بوغرملا كولسلا عاونأ ددحت يهو .تادقتعملل يلكلا ماظنلا زكرم ف ةصاخلا

 وأ اهقيقحت ىلع ناسنإلا لمعي نأ قحتست يلا فادهألا ددحتو ءاهيف بوغرملا ريغو

 (55).قحتست ال ىلا

 اماع امكح افومضم يف لمحت ىلا ةيقالخألا ةميقلا نع يداعلا دقتعملا فلتخيو

 (نلقتعم) ملاعلا يف رشتنت ةيعويشلا نأب انلوق نأل كلذو .عاضوألاو ءايشألا ىلع

 نم ولخيو دياحم لاثملا اذه يف دقتعملاف .(ةميق) "ةئيس ةيعويشلا نإ" انلوق نع فلتخي

 (84) اخ هلع, 1ع طالصءانمدعأب 1 كهملتك, مم. 5-4. ةمل 5ععن ددملالب 7172 2ءدكم17]:

 كروت ظئاتصعأ“, 200 الا/طتغع, (0معبت مدع. 5101320, ف 1110110.

 (85) م0! عوعطر 8عالعأ5 م. 24

 - تا



 اهلمحت يلا ةميقلا امأ .ةيعويشلل كعيوقت بسحب فلتخي هنع رداصلا يأرلاو ؛مبوقتلا

 تايببيبلا يف ثادحألاو صاخشألا لوح تادقتعملا نم اريبك اددع غبصتس ةيعويشلل

 ىلإ انهن ازيشب "شيك ضر" "مب" نأكو (45).ةيعويشلاب ةلصلا تاذ ةيملاعلاو ةيلحملا

 .درفلا دنع ةيساسألا قوابلا

 اريغص اددع نأب نولوقي عامتجالا ملع ف نيصصختملا نأب "تسب" فيضيو

 هذه نيب نم نأب مهضعب ضرتفيو .ةيرشبلا ةطشنألا يف مكحتت ةيقالخألا ميقلا نم

 (870.ةراهملا ءءارغلا .ةيهافرلا «ةفطاعلا «ةماقتسالا ,مارتحالا .ةطلسلا ريدقت :ميقلا

 ىلع فرعتلا يف اريثك ديفت ال اعر ناسنإلا اهلمحي ىلا ميقلا ةفرعم نكلو

 سايقم ىلع اهعضو نكمي تادقتعملا لثم اهلثم ميقلاو .هب ييديس يذلا يأرلا

 ةمناللا تاهيجوتلاب ناسنإلا دوزت يلا ميقلا نكلو .درفلل ةبسنلاب ةيمهألا ف جردتم

 يذلا يأرلا نإف اذهيو .هئارآب ةرشابم ةفصب ةطبترم بلاغلا يف هتاريسفتلو هتاطاشنل

 فلتخي "ةئيسس ةيعويشلا" ةميقلاو "..رشتنت ةيعويشلا" يداعلا دقتعملا نم لك ىلإ دنتسي

 (00).”رخآل كاسنإ نم فلتخي 1 ةيعويشلا ءوس ةجردف «هتميق وأ دعتعم لك هوق بسحب

 رم ةعومجم لصألا يف يه يلا فقاوملا وأ تاهاحتالا نأب "مب" لوفيو

 (03).ميقلا نم ةدعاق ىلع -ةياهنلا يف- رقتست تادقتعملا

 : ميقلاو تاجاجتآلاو تادقتعملا

 يه لب ؛ةلقتسم ةروصب اهنم ةدحاو لك فقت ال ةثالثلا ميهافملا نكلو «فقاوملا

 (٠١1.ةفيرطلا لاكشألا نم ددعب ضعبب اهضعب ةقلعتم

 8 11٠ءعوأب م. )86(

 (87) 8ءواب م. 11 (قانمان05 كال مهمتك 2ءيووصقلتاإ'. ةطل آهمودانن عال, 2و عتت)

 (88) 8ءعوأ م. 11

 (89) 8عرمرب مم. 15-16.

 (90) [مدمقمي طءعمماع ةمل طواتك1عو. م. 21. (8ءو6م.12.)



 دحيي هنإف ةثالثلا ميهافملا نع ليق ام ةعجارم دنع هنأب 8686 "تسب" لوقيو

 ميهافملا روصت ديفملا نم هنأ نم "شيكور" و "مب" هيلإ بهذ امب اعنتقم هسفن

 .ةجردتم ةقيرطب ةبترم اهنأ ىلع فقاوملا وأ تاهاحتالاو ميقلا تادقتعملا :ةثالثلا

 وميقلا نم رثكأ وأ ةدحاول اساكعنا فقاوملا وأ تاهاحتالا رابتعاب كلذو

 ةنوكم ةطبارتم ةلخادتم تادقتعملاو ميقلا رابتعاب كلذكو .ةيساسألا تادقخعملا

 يف هدعاست ايبسن لماشو تباث ماظنب درفلا دوزتو «هتدوج عونتت تادقتعملل اماظن

 نإف ةددحملا عاضوألا يو .اهععم لماعتلا ىلع هنيعتو هلوح نم ةئيبلا ريسفت

 متي «يأر لكش يف رهظت دق يدقتعملا ماظنلا نم ةدمتسملا فقاوملا وأ تاهاجتالا

 دنتسي دق اضيأ يأرلا نأ ظحالي نكلو (11).رخآ كولسب وأ ةهافش هنع ريبعتلا

 ضرلعتي وأ فقاوملا وأ تاهاحتالا وأ اهنيب اميف ةلقتسملا تادقتعملا ضراعتت دقو

 نزاعف :نونكي نأ كامل لافقو :ةيووبت لإ نفألا جاتحيف دقتعم عم فقوم وأ هاحتا

 عضو اذهو .كيأر فلاخي «نييسايسلا نيحشرملا دحأ يف يأرب حرصيو كقيدص

 ةنعئاب ”نوسليبأ" لوق اسبتقم "تسب" لوقي ؟هعم لماعتلا نكمي فيكف حيرم ريغ

 هتتفصب هلوبق وأ «قيدصلا يأر لهاجت :قرط ثالثب عضولا اذه عم لماعتلا نكمب

 ةبسنللاب كلذك و ضعبب اهضعب تادقتعملا نيب مداصت هنأ انايحأ ودبي ام نكلو

 اذه جتني دقو .لمعو داقتعا نيب ضقانت ىوس نوكي ال دق فقاوملا وأ تاهاحتالل

 اهفإف ناسنإلا هقدصي يذلا مهولا وأ ةفرعملا وأ تامولعملا اهتفصب تادقتعملاو

 ةلوهجم -ةداعس نوكت ىلا فقاوملا وأ تاهاحتالا اهيلع زكترت ىلا ةدعاقلا ىه

 (91) 8عوأب م. 12

 (92) 8ءوأر مم22-18., 1105ءالطانتع 300 ةطعادهم, خلت ةتقلزنوز5ذ 01 00 عم عأتا/ ء 5

 868ه



 متي يأر ةفيه يف ريثملا دوجو دنع رهظتو يعواللا يف نوكتو داعبألاو دودحلا

 .ايروعش ال وأ ةيعاو ةقيرطبو انمض وأ ةحارص كولسلاب وأ لوقلاب هنع ريبعتلا

 1021010 يليصفتلا ىوتسملا ف ماعلا يأرلا مهف نكمي هنأب (55) "تسب" لوقيو

 وأ هتاهاحتا تماق نأ دعب ةئيبلاو درفلا ةيصخش نيب لعافتلل يوفشلا ريبعتلا هنأب

 عقاولل ليدعتلا ةيلمعب موقت ةثالثلا هذهف .اهتيفصتب «هتادقتعمو «هميق و «هفقاوم

 ُْف اوضعو ادرف هتفصب ةئيبلا عم امي لماعتي يلا ةقيرطلا نع تاحيملتب ناسنإلا دوزتو

 .1]50012 5610128 يعامتجالا عضولا

 نم ةعومجم نم نوكتت فقاوملا وأ تاهاحتالا نأب هلوق نأب "شيكور" لوقيو

 مما عطقعال ”دليف شتورق" و 1260ط "شيرك" هيلإ بهذ ام عم قستي تادقتعملا

 لك ةرورضلاب سيلو .تادقتعم نمضتي فقوم وأ هاحتا لك نأب نالوقي ثيح

 عساو رايعم نم فيرعتلا اذه عبنيو .فقوم وأ هاحتا ىلع يوتحت تادقتعملا

 نأبب رايعملا اذه لوقي ذإ «فقاوملا وأ تاهاحتالاو تادقتعملا نيب قيرفتلل راشتنالا

 نم نفلأتت فقاوملا وأ تاهاحتالا امنيب «يلقعلا ىوتحملا نم طقف فلأتت تادقتعملا

 فقاوملا وأ تاهاجتالا نإف ..." نيثحابلا ةرابع بسحو .يفطاعلاو يلقعلا ىوتحلا

 نحنف .ادياحم هروصت نكمي دقتعملا امنيب ءدض وأ عم امإ اهنأب اهنع ربعي نأ نكمي

 ال نكلو ءايسورل داعم فقوم وأ هاحتاو ايناطيربل ديؤم فقوم وأ هاحتا لوقن
 ةيوركلا ةعيبطلا يف اندقتعم نع ثدحتن امدنع "دض" وأ "عم" ةرابع مدختسن

 ثيح «5910900 "دنالتوتس"و 11ج "زتاك" كلذ يف امهديؤيو (1:)".ضرألل

 "شيكور" فيضيو (5٠).فقاوملا وأ تاهاحتالا يف يفطاعلا ىوتحملا دوجو نادكؤي

 .قباسلا يف هيلإ اوبهذ نم ضعب تاباتك نم ىفتحا لوقلا اذه لثم نأب

 فقاوملا وأ تاهاجتالاو تادقتعملا نيب قيرفتلا اذه دينفت "شيكور'" لواحيو

 (170:ةيلاتلا ةلدألا درويف

 موبتنات" و 5انوف "يسوس" و 028004 "دوقزوأ" تاسارد تتبثأ - ١

 (93) 8عوأر . 7

 (و4) [مهاءعوعطر, 8ءاتنعأو, م. 115: [تععط ةمل ©تناعطلعال م. 153.

 (ودر [ماكعوعطر 8ءاتعأو, م. 115: امنع ةمل 501380 م. 428.

 (96) [1]0ءعوعطب 8عءانع1أ5. مم. 1115-6

 - ا
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 «ةيميوقت ةغبص اهل ميهافملا عيمج نأب ةريثك ىرخأ تاساردو )21150

 .ايعوقت الولدم ةرورضلاب لمحت ال تادقتعملا نأب لوقلا ضراعي وهو
 نكمي دقتعم لك نأ دحب ءلقتسم لكشب دقتعم لك عم لماعتلا دنع - ؟

 رصنعو ٍيفهذ رصنع ىلع يوتحي ةيليضفت ةقيرطب ةباجتسالل اقبسم اقلطنم هرابتعا
 ةرم لك الثم" تالاحلا عيمج يف رهظي ال يفطاعلا رصنعلا اذه نكلو .يفطاع

 لكشي امدنع طقف يفطاعلا رصنعلا رهظيو ."دوسأ الحر ضيبألا اهيف لباقي

 هل ماعطلا متلقت دوسأ لحجر بلطي نأ لثم" رخآ ءيش يأ وأ دقتعملل ايدحت ةويقالا

 ال ة يورك ضرألا نأب دقتعملا نأ دحأ لوقي دقو ."ضيبألا هيف مدخي معطم يف

 هنأعم دقتعملا اذه نأ ىلإ دوعي اذهو "دييأت" وأ "ةضراعم" رصنع ىلع يوتحي

 .فالحن عضوم اضيأ ناك هنإف «نآلا هيلع اعمجم حبصأ

 نم هاجتالا ديرب نكمي ال ذإ ءباوصلا نم ءيش هيف اذه "شيكور" لوقو
 نكلو .امامت يفطاعلا رصنعلا نم دقتعملا ديرحت نكمي ال كلذكو «يلقعلا رصنعلا

 :اننيعأ بصن ةيلاتلا قئاقحلا عضو نم دبال

 (18).هيف يفطاعلا ىوتحملا ةوقب ساقت هاحتالا ةفاثك نأب "رتاك" لوقي - ١

 داحتا يروهمجلا بزحلا لضفي'" :هلوقب تادقتعملل الثم "مب" يبنون 7

 نيس نويت وي ةقالعللا كروم نع رابع نحب تادتتكم اننا قلعيو "لولا

 ةلدأب هييذكت وأ ءيشلا قيدصت نع فلتخي اذهو (19).هتافص نم ةفصو ءيش

 .ضرألا ةيورك لوح قباسلا لدجلا يف لاحلا وه امك ةسوسحم هبش وأ ةسوسحم

 نودبب اعرو .ههركن وأ ءيشلا بحن يأ «ءيشلا نم انفقوم ددحت تاهاحتالا امنيب

 رثك َينلا فقاوملا وأ تاهاحتالا سايقل ريياعملا دحأ ءانب مت دقو (١١٠).بابسأ

 "ركراب" امي ماق ىلا ةساردلا تنمضت دقف .ساسألا اذه ىلع اهمادختسا

 ليثمت متو .تامهاجتالا لفمت ىرخأو تادقتعملا لثمت ةلئسأ ىلع (١١٠)هؤالمزو

)97( 058000, 5111 0 ٠ 

 افلم. 1طع ن7 ع11008] )98(

 (99) ظعرم, م. 4.

 (100) ظعرمر م. 4

 (101) طوياعءعر, عاب 21. 51001110 ع 85عل1 15



 .ةيفطاع ةلئسأب اهليثمت مت دقف فقاوملا وأ تاهاحتالا امأ ؛ةينالقع ةلئسأب تادقتعملا

 نأ يهو ةقيقحلا هذه ىلع ةينبم )٠١7( 2184 "دنر" ةسارد تناك كلذكو

 .ةفلتخملا هتالاح يف وحلا نع ةيربخ لمح اهل ليثمتلا مت دقف ةيلقع تادقتعملا

 و ')٠١( شيكو ر" لثم هاحتالل ثالثلا تايوتحما ىلإ اوراشأ نم نأ ودبي - *“

 نورحأو 1205626678"قريبنزور" ىلع نودمتعي امنإ (١٠٠)"مبو" (4١٠)"سدنايارت"

 :ةيلاتلا راكفألا حضوي مسرب مهدوصقم نوحضوي نيذلا )٠١7(

 «ةيعامتجا اياضق «عاضوأ «صاخشأ «لثم تاريثم ىلإ درفلا ضرعتي - ١

 ...تاعام

 .ةيكولسلاو ةيلقعلاو ةيفطاعلا :ثالثلا هتانوكمب فقوملا وأ هاحتالا ضرعتلا اذه كرحي - ؟

 : [لعف دودر] ىلإ يدؤي - ٠
 .ةيفطاع ةيوفش تاريبعت و «ةيفطاعت ةيبصع ةباجتسا :لثم «يفطاعلا نيوكتلا -

 .تادقتعملل ةيوفش تاريبعتو «ةيروصت ةباجتسا :لثم ؛ئيهذلا نيوكتلا -

 .كولسلاب قلعتت ةيوفش تاريبعت ءرهاظ كولس :لثم ؛يكولسلا نيوكتلا -

 هل فقوملا وأ هاحتالا نأ امه نوضرتفي هئالمزو "قريبنزور" نأ حضاولا نمو

 وأ هاحتالا هيلإ دنتسي يذلا دقتعملا راضحتسا يف لثمتي يلقع ريبعتو «يفطاع ريبعت

 تانوكملا هذه نم فقوملا نوكتي نذإف رهاظ يكولس ريبعت هل نوكيو «فقوملا

 لوبقلاو ضفرلا نع ريبعتلاف «ةرورضلاب حيحص ريغ ضارتفالا اذه نكلو .ثالثلا

 يسايسلا وأ ٍنيدلا دقتعملا نع ردصي دقف .فقوملا وأ هاحتالا نع امئاد ردصي ال

 ةرورض كانهو .كولس امهالكو ةكرحلاب وأ ظافلألاب نوكي دق ريبعتلاو .ددحما

 .هنع ريبعتلا رهاظمو هاحجالا تانوكم نيب قيرفتلل
 فقاوملا وأ تاههاجتالا عم "ركفي" ةملك ةداعلا يف مدختسن ال نحن -

 نم فقاوملا وأ تاهاحتالا جاتنتسا نكمي' :لوقن الثمف "رعشي" ةملك لمعتسن نكلو

)102( 2150. 

 (103) 1501 عوعطب م. 6.

 (104) آءكدصلتكر 8م. 3-4

 (105) ظعصحب مم. 14-21, 40-48

 (106) 805ءمطعتع ءأ. هلم مم. 3.



 :لوقن ال بلاغلا يفو ."ددحملا عضولا وأ ءيشلا هاحت ناسنإلا امب رعشي ىلا ةقيرطلا

 ةفطاعلاب نرتقم هاحتالا نأ يعي اذهو "...اهيف وأ اه ركفي ىلا ةقيرطلا نم..."

 .ريكفتلاو لقعلاب نرتقم دقتعملاو رعاشملاو
 ابلاغو ةيهاركلاو بحلا ىلع ةينبملا ةضراعملاو دييأتلا نيب قرفن نأ بجي - ه

 ىلع ةينبملا ةضراعملاو دييأتلا نيبو ((يفطاع يأ) ددحم ببس نودب نوكي ام

 ةياور هحيحرت لثم اهصحفيو اهكردي نأ هريغل نكمي ةلقتسم نيهارب وأ بابسأ
 هاتالل ساكعنا لوألا عونلاف .(يلقع يأ) لوألا نيهاربب اعانتقا ىرحأ ةياور ىلع

 «فقوملا وأ هاجتالا اذهل ةددحملا بابسألا راضحتسا عيطتسن ال بلاغلا ِقو ءابلاغ

 كنف .اهيلع هاحتالا ءانب مت ىبلا تادقتعملا ضعب عاجرتسا نم نكمتنف اليلق ركفن نأ الإ

 بابسأك اهراضحتسا نكمي تادقتعم ةعومجم وأ دقتعمل ساكعنا هنإف يناثلا عونلا

 خيراتك نيتياورلا ىدحإ "شيكور" راتخا اذإف .ددحملا كولسلا وأ ددحملا يأرلل

 تسيل رايتخالا ىلع رثؤملا نإف خيراتلا كلذ ىلإ ليم هنأل اكيرمأ فاشتكال
 هيدل ناك اذإ امأ .ىرخألا نع هفوزعو ةمولعملا كلت ىلإ هليم نكلو )٠١7( ةمولعملا

 ىلع نيبم هرايتخاف نيتمولعملا ىدحإ هل حجرت ةددحم ىرخأ تادقتعم يأ ةلدأ

 ةيورك ريغ ضرألا نأب لوقلا راتخي نمل ةبسنلاب رمألا كلذكو .ةرشابم تادقتعملا

 .ةيورك اهنأب لوقلا نم الدب
 اهمإف ةددحملا تادقتعملا نم ةعومجم نم نوكتت افوك مغر تاهاحتالا - 5

 ىلإ برقأ يهف كلذل .اهيوتحت ىلا تادقتعملا عيمج رخآ وأ لكشب لثمت اهل ةتهاب روص

 ةباجتسالا مث رينئلا كاردإ وه فقوملا وأ هاحتالا ريثتسي امف .لقعلا نم ةفطاعلا

 عاونأ نم لكش يأ ةباجتسالا ذخأت دقو .فقوملا وأ هاحتالا نع ةرداصلا ةيئاقلتلا

 ةحيحصلا تادقتعملا نم جيزم نع ةرابع هسفن فقوملا وأ هاحتالا نكلو .كولسلا

 وأ تاماحتالا امأ .اهعاجرتسا ناسنإلل نكمب ةددحم ءايشأ تادقتعملا و .ةيمهولا وأ

 بعصي هنإف (ريثملا هاحت ةيئاقلتلا و ةيروفلا هيلع بلغي يذلا ساكعنالا وأ) فقاوملا

 اهنأل كلو .اهفلخ فقت ىلا ةديدعلا تادقتعملا عاجرتسا ناسنإلا ىلع انايحأ

 نكمي ددحملا دقتعملا نع سكعنملا يأرلا نإف اذهلو .يعواللا وأ روعشاللا نم ةرداص

 (107) عهاععوعط, ظءاذعأ م. 2



 فقاوملا وأ تاههاجت الا امأ .هيلع ريثأتلل بسانملا بولسألا رايتخاب هعم لماعتلا

 هسفن ريثملل ضرعتلا دنع ايئاقلت -ىرحأ ةرم- وفطت دقو روعشاللا يف ةنيفد ىقبتف

 ريبعتلا دينفت نكمي دقو .يدارإ ال وأ يدارإ ريبعت ةروص يف «هباشملا ريثملل وأ

 هات الل اساكعنا -لصألا يف - ناك يذلا يأرلا اذه ريغتيف ةيوق تادقتعمب رماظلا

 هرم ةيئاقلت ةروصب اوفطي دقو ريغتي ال دق هسفن هاحتالا نإف اذه عمو .فقوملا وأ

 .هباشم ريثمل ةيئاقلت ةباجتسا ةئيه يف ىرحخأ

 هيأر نع لأسي وأ «ةعضاوتملا ةينيطلا تويبلل احيدم دحأ عمسي نأ كلذ لاثمو

 وأ كعف در) تاناويحلل نكاسم اهنكلو اتويب تسيل هذه" نأب بيجيف .(ريثم) اهيف

 ةلاحلا هدنع روعشاللا قو ةباجإلا هذي ايروعشال ناسنإلا اذه بيجي .(يئاقلت ساكعنا

 اهيلع لطت يلا عراوشلا ةراذق نم ابلاغ كلذ بحاصي امو اهونكسي نيذلل ةعضاوتملا

 لزانملا هوجو عم ءهرصع يف افوسبلي يلا سبالملاو اهينكاس ثاثأ ةّقرو

 ىلع قلعي دق نكلو ...اهانكس ىلع وه دّوعت ىلا ةهفرملا ققشلا وأ ةيتنمساإلا

 ماركلا هتباحصو نيملاعلا بر لوسر نأ دقتعت له" :الئاق نيعماسلا دحأ هلوق

 هذه مامأ قباسلا لوقلل لئاقلا كلمب الف "؟نكاسملا هذه نم لضفأ نونكسي اوناك

 ريثك. ةرغ نيح ىلع هجوو اذإ هنإف اذه عمو .هلوق نع عجارتي نأ الإ ةغمادلا ةجحلا

 عامس دعب هنع عجارت دق يذلا قباسلا يأرلا نع ربعيس بلاغلا يف هنإف هباشم

 روعشاللا يف ةدوجوملا فقاوملا وأ تاهاحجتالا نإف «ىرحأ ةرابعبو .ةغمادلا ةجحلا

 اهيف رظنلا داعيف يعولاو روعشلا ةرئاد ىلإ اهئبخم نم جرخت يأرلا ف سكعنت امدنع
 دق يعولا ةرئاد يف شيعي يذلا يأرلا نأ حيحص .حساكلا موجهلل ضرعتت امدنع

 مم روعفضاللا ةرئاد يف يأرلا اذه اهنع ردص ىلا فقاوملا وأ تاهاحتالا نكلو ريغت

 ةعومجج ةجيتن نكلو (ةمولعم) دحاو دقتعم ةجيتن سيل هاحتالاف .دعب ريغتت

 .نينسلاو مايألا ربع تمكارت ىلا تادقتعملا

 دوجحجو ثيح نم هباشتت فقاوملا وأ تاهاحتالاو تادقتعملا نان قرف امث جنتسي



 ىلإ ليمت امنوك فقاوملا وأ تاهاحتالا ىلع بلغي نكلو «يلقعلاو يفطاعلا نيوكتلا

 ليم يذلا دقتعملا فالخب كلذو .يلقعلا نم رثكأ يفطاعلا نيوكتلا ىلإ دانتسالا

 «..يفظ اعلا مرن زك ا لقعلا نيوكتلا لإ داعسالا لإ

 توافتت اهنم ةريبك ةعومجم انيدلو «ةقيقح هنأ دقتعن ال فصو دقتعملاف

 وأ روعش هاجتالاو .اهشيعي ىلا فورظلا ءوض يف ناسنإلا دنع اهتيممأ تاجرد

 ف ةنرتخمو ةتهاب تحبصأ ىلا تادقتعملا نم طيلخ نم نوكتت ةيئاقلت ةفطاع

 وأ ءلوبقلا وأ «ضفرلا :لاكشأ ةثالث يف رهظيو يئاقلتلا ميوقتلا ةعبص ذحأت «يعواللا

 يعاولا متوقتلا عمجج «تاهاحتالاو تادقتعملا نم طيلخ ميقلاو .ددرتلاو ةالابماللا

 نم اددع لقأ يهو (ةرضاحلا تادقتعملا)تارربملا ضعب ىلإ دنتسي يذلا يئاقلتلاو

 هريغتو هتشقانم نكميو .ميقلا وأ تاهاحتالا وأ تادقتعملا ضعبب ارثأتم نوكي دقو

 فقاوملا وأ تاهاجتالاو تادقتعملا عيمج لمشي اماع اءاطغ كانه نأ ودبي

 افيرعت نم مهفيو "ةيصخشتلا" هيمسن دحاولا درفلاب ةصاخلا ميقلاو

 ارتورب" و ”ثيمس"و (١١1)"تسب" قيلعتو (7١١)"نيل" فيرعتو (8١٠)"نياتشنيرق"

 تافصلا نم ةعومجم ىلع قلطي يونعم حلطصم "ةيصخشلا" نإب(١١١)'تياوه"و
 زيمتيو «ةموكيدلا هيلع بلغي ءيش وهو .عافدلاو ملقأتلاو عارصلا ىلع ةردقلا لثم

 ةلبستا» امع هملاع عم لماعتلا ىلع درفلا دعاسي وهو .ةددعتم ذاغبأ وذ دقعم هنأب

 ةقيرطلاو .ءتاجايتحالاو «ةرطيسملا عفاودلاو ءاهلح قرطو ةيسفنلا تاعارصلا

 (108) 1©0ععصقاأعتس, 2ءا5هصهلتاكما ةصل 2هاتغغعو ((نطتعدعم: ة/دئاطقتم. 1969). م. 24

 (109) آهصع, 2هان6عدأ [طتصلكتتع هل (00م5ءلمانكت عوؤ م. 95. (ونناعل زر 8ع5أ 28)

 (110) 8عوأب 5.27--8

 (111) ةدصتاط, ظصتطعتت ةنتل ال/طتأع م. 9
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 .جازملاو ؛:ةيميظنتلا طب اوضلا وأ ريمضلاو «سانلا عم امي لماعتي ىلا ةيديلقتلا

 امك وههو .ةصاخ ةفصب ةيجذومنلا سفنللو ءامومع هسفنل ناسنإلا تاروصتو

 ةلباق ءتاعقوتلاو هتادقتعملا نم ةعومجم ميظنت نع ةرابع ”شيكور" لوقي

 نيرخأآلل نكحمي رهاظ كولس ةيصخشلا نوك ىلع دكؤي اذهيو (١١١).سايقلل

 ١١11( 2012 ”نيدنول و 7938502 "نوستاو' كلذ دكؤي امك هتظحالم

 ريغغ ءيش ةيصخشلا" لوقيف ةرابعلا لدعي يذلا فيرعتلا وه باوصلا لعلو

 )١١4( .اهسايقو اهكاردإ نكمي «ةرهاظ ءايشأ ىلع سكعنت نكلو هتاذ ف سوسحم
 لمشضت نكلو (تادقتعملا) ةبستكملا ةفرعملا ىلع ةيصخشلا رصانع رصتقت الو

 (١١١)...ةيكولسلاو ةينهذلاو ةيسفنلا ةيئارولا تافصلا اضيأ

 0 1]10[1ءعدعطب طع 0معو ةنطل طع 0105علب 6.7
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 عبارلا لصفلا

 ماعلا يآرلا

 ةيسابسلاو ةبعامتجالا تاسسؤملاو

 .ةسسينكلاو «ةرسألا نأب هيف لوقي "نوريأ " ل الوق ©طن135 "دلياشت" دروي

 يف مهست يلا تاميظنتلا زربأ نم يه ةيملعتلا تاسسؤملاو «(ةينيدلا تاسسؤملا)و

 ءامومع ::يموكحلا ةزهجألل ام كلذ ىلإ فاضي امبرو (١).ماعلا يأرلا نيوكت

 دولمعي ال اوناك نإو «ماعلا يأرلا نيوكت ةيلمع يف ةحضاو ةمهاسم نم اهيلوؤسمو

 نيوكت يف ريثأت نم تاهاحتالاو تادقتعملل ام انسمل دقو .ةيميلعتلا تاسسؤملا يف

 ىلع زكريس لصفلا اذه نإف «ماعلا يأرلا روذج نع ثيدحلا دنع ماعلا يأرلا

 نم كلذو .ةيسايسلاو ةيعامتحالا تاسسؤملاو ماعلا يأرلا نيب ةقالعلا نع ثيدحلا

 هتاهاجناو ماعلا روهمجلا تادقتعمو تاسسوؤملا هذه نيب ةقالعلا ضارعتسا لالخ

 تيوصت اميسالو ماعلا روهمجللا يأرو تاسسؤملا هذه نيبو «(ديعبلا ىدملا ىلع)

 ةريثك عساولا ئعملاب تاسسؤملا هذهو .(بيرقلا ىدملا ىلع) تاباختنالا يف هدارفأ

 ريغ ةقيرطب درفلل ةيسايسلا ءارآلاب ةقالع امل امم اهزربأ ىلع زيكرتلا نكمي نكلو

 نيبو درفلا نيب ةلدابتم -ايرظن- ةقالعلاو .ةرشابملا ةقالعلا تاذ تاسسؤملاو ةرشابم

 يثؤيف اليلق لقتسي امرو «هيف رثؤت يهف درفلا اهيف شيعي ىلا ةيعامتجالا تاسسوملا

 .اهيف

 لصفلا يف صخل هنكلو ١956 ماع اذه هباتك "زدلياشت" رشن دقل) طنآلو, طانطآ1 ع. 2.138.(

 ةهج نم ماعلا روهمجلاو ةهج نم ةيميلعتلاو ةينيدلا ةسسوؤملاو ةرسألا نيب ةقالعلا هباتك نم عباسلا

 عضولا نع ثدحتي هنع لقنأ ام ضعب يف وهو .ةديدع عجارم نم صيخلتلاو فصولا نسحأف ىرأ

 ف هيلع راصتقالا تيأر دقو .يبرغلا يطارقوميدلا ماظنلل تائيبلا بسنأ ىدحإ «ةدحتملا تايالولا ف

 اهيف درو ام ثيدحتو اهيلإ داع يلا عجارملا ضعب ىلع عالطالا عم لصفلا اذه نم ثحابملا هذه دادعإ

 .لاجما اذه يف ةثيدحلا ثاحبألا هتجتنأ امه تامولعم نم



 :ةبع امتجآلا تاسسؤوملا

 هتيمنت ىلع لمعيو «عمتجما كلذ هنضتحيف ءام عمتجم يف دلوي انم درف لك

 يلا نسلا وأ دشرلا نس غلبي ال وهف .ايعامتجاو ايحورو ايسفنو ايلقعو ايمسج
 تامولعملا نم اريثك عمج دقو الإ ةماعلا اياضقلا يف هيأرب ايممر يلدي نأل هلهؤت

 ةرايعبو .هءارآو ةماعلا هتاهاجتاو هتادقتعم اهضعب نم نوكو اهضعبب عبشتو

 ديدعلا عم هلماعت لالخ نم اهعمجي نكلو تامولعملا هذهب دلوي ال درفلا نإف .ىرخأ
 ةيسايسلا هتطشنأب ةرشابم ةلص امل نوكت ال دق ىلا ةيعامتجالا تاسسؤملا نم

 هذه زربأ نمو .ريصقلا ىدملا ىلعو ليوطلا ىدملا ىلع كلذو ءاهيلع رثؤت نكلو

 .ةينيدلا تاسسؤملاو «ةيميلعتلا تاسولاو .ةرسألا :ةيعامتجالا تاسسوملا

 ةرسمألا ةيمهأ ىلع نودكؤي باتكلا نم اريثك نأب ©1105 "زدلياشت" لوقي

 نأب مهدحأ لوقي ذإ «هءارآو ناسنإلا تاهاحتا لكشت ىلا لماوعلا دحأ اهتفصب

 دكؤت .لاحمملا اذه يف نيتقيقح ىلع دكؤت ةريخألا ماوعألا يف ةيملعلا تاساردلا

 ؛ةلوفطلا ةلحرم يف اهؤاسرإ متي درفلا ةيصخشل ةيساسألا دعاوقلا نأ اهادحإ

 دلكؤيو (').ةرسألا يه درفلا ةيصخش ليكشت يف سيئرلا لماعلا نأ رحآلا دكؤيو

 الإ .دحللا ىلإ دهملا نم «درفلا هذختي رارقو ماه كولس نم ام هنأب ثلاث بتاك

 ().رحلا يكيرمألا عمتجملا يف يح ء«ةيلئاعلا تاقالعلاب غبطصاو رثأت دقو

 يلا تاساردلا كانهف .درفلا ىلع ةرسألا رثأ دكؤت ىلا كلت ةريثك تاساردلاو

 عاونأ نمو ميلعتلا عاونأ نم اهدارفأ هراتخي اميف ةرسألا رودو ءاهدارفأ نيب ةيوقلا

 (؛).مهتاهاجتاو مهتاداعو اهدارفأ عفاود ىلع ةرسألا رثأو «نهملا

 ( 250105, ©ظنطانع م. 38.
 ( 3061105, طنطانعم. 8
 ( 5 طن10ل5, طنطانع م. 8.

 -ؤ وعاد



 نيصخ ش نم نوكتت ةرسأ تناكأ ءاوس «ةرسألا ىلع ةظحالملا هذه قدصتو

 :لاسيحأ ةثذلا لعشلا اذتع «نيصحت» نم رتكا نم نوكت وأ دحاو: تينق: نانكسي

 رثأ هسفن وه ةرسألا يف درفلا ىلع ةرسألا رثأ نأ ظحالملاو .دافحألاو ءانبألاو دجلا

 .ريثأتلا ةجرد يف فالتخالا عم ءاهيف رخآلا درفلا ىلع ةرسألا يف درف لك

 ريبغتلا اذهو .ةفلتخم بناوج نم رييغتلل ضرعتي ةرسألا ماظن نأ ظحالي امك

 عم دارطاب ريغتت ةرسألل ةيداملا ةئيبلاف .لافطألا تاهاحتا ىلع كش ال هراثآ كرتي

 لزانمللاطممن ريغتبو «ةيورقلا نم الدب ةيندملا ةايحلا ىلإ هلك عمتجملل ديازتملا هحوتلا

 «لزلنملا هذه اهمضت يذلا ثاثألا ريغتب ريغتت كلذكو .اهيف فرغلا ددعو اهعقاومو

 لاصتالا ةزهجأو «ةيئابرهكلا تاودألا ىلع دامتعالا ىلإ فثكحملا هاحتالا عم اميسالو

 يلاحلا رصعلا يف هجنت تذحأ ةرسألا نأ امك .ةثيدحلا تالصاوملا لئاسوو ةيرصعلا

 .دارفألا نم اريغص اددعو نيليج ىوس مضت ال ىلا ةريغصلا ةيرسألا تادحولا وحن

 .اهتنورمو اهئاضعأ ةكرح ةعرس ىلإ لماوعلا هذه لك تدأف

 ملو «لرتملا جراخ فئاظوب مهنم ريثك قحتلاف ةرسألا ءاضعأ فئاظو تريغتو

 لحد طسوتم دازف ءاضيأ لمعلل ةجوزلا تجرخ لب .جوزلا ىلع ارصتقم رمألا دعي
 قاحلإ مت ذإ :ةينيدلا ةيبرتلاو ةماعلا ةيبرتلا لاحم يف ةرسألا رود لءاضتو .ةرسألا

 لتحت سرادملا تحبصأو .لافطألا ضايرو ةناضحلا رودب لافطألا نم ريبك ددع

 ةسردلملا يف مهئاقبإبو ءاريكبت رثكأ تقو يف مهلوبقب «لفطلا تقو نم اريبك اءزج

 ةيعامتجالا ةطشنألا تحبصأ اذه ىلإ ةفاضإ .رمعلا نمو راهنلا نم لوطأ ةدم

 لامعأ يف ةرسألا رابك لغشنا امنيب .ةبلطلا تقو نم ابيط امسق لتحت ؛ةيضايرلاو

 .راغصلا ةياعرل اقيض اتقو الإ نودجي الف ؛مهتقو نم اريبك اعزج لتحت لزنملا جراخ
 اوحبصأ امك .مهتبارق يوذب مهتقالع نم ىوقأ مهئارقأب بابشلا ةقالع تحبصأف

 نيب ةيكولسلاو ةيركفلا تاوجفلا ترهظو .لبق يذ نم ربكأ ةيرحب نوعتمتي



 (0).مهلافطأو نيدلاولا

 ىسقلتي ريغصلا لفطلا نأل درفلا يف رثؤت لازت ال ةرسألا نإف ريغتلا اذه عمو
 :ةيكبملا هتازيحت يمني اهيفو «هتاداع ىلوأ نوكيو «ةيرسألا ةئيبلا يف هتاعابطنا ىلوأ

 نوركتحي ةرسألاو نادلاولاف .هفادهأو «هلامآو «هتابغرو «هبحي امو .ههركي ام

 .هتايح نم ةركبلملا ةرتفلا هذه يف لفطلا ةايح ىلع اًتامصب كرتت ىلا تاريثملا

 .تاداشرإالاو «راركتلاو «ديلقتلا ةيمهأ نم ززعت ةرسألا دارفأ نيب ةقيثولا ةقالعلاو

 ةعيبط ىلع درفلا فرعتيو «بعللاو مونلاو لكألا تاداع ومنت طيحملا اذه فو

 يف هبحصت لا ىلوألا تاداشرإلاو ةئيبلا نع ةيلوألا تامولعملا ىقلتيو ؛ةطلسلا

 هتقالعو لفطلا فارخنا نيب ةقالعلا نأب تاساردلا ىدحإ تتبثأو .ةيلبقتسملا هتايح

 ف وأ هفارخخنأالا هيف رثكي يح يف شيعلاو فارحنالا نيب ةقالعلا نم قثوأ هيدلاوب

 (”).ءاكذلا ةجرد ضافخناو فارحنالا نبي ةقالعلا نم قئوأو «يراضتلا ع راصتلا اهيف دوسي ةئي

 -ةديقعلا ةيرحب نمؤي عمتجم يف ىح- ئيدلا ءامتنالا ىلع ةرسألا رثأ امأو

 ف مه بهذم وأ مهيدلاو ةنايد ىلإ نومتني نيذلا لافطألا ةبسن تغلب دقف .حضاوف

 ةبراقم ةبسن يهو 0207085 ىلإ /0 "0 نيب حوارتت ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

 ريمثا »نا اسييمك :ةيسايسلا تاءابشالا» لستر اميف ةيدلا وو درفلا ني هباهتلا ةيسفل

 هاجحتو «ةروكذلاو ةثونألا هاحت درفلا اهانبتي ىلا تاهاحتالا يف حضاو نيدلاولا

 .ىرحخألا سانجألا هاحتو ,ةطلسلاو «حاجنلا تابلطتم هاحبو «ةعيبطلا هاحْبو «جاوزلا

 ؛بحملاو ؛:ةبالصلاو ءريخملا بح :لزمملا يف درفلا اهبستكي ىلا تافصلا نمو

 ًادبمو «ةينانألاو هرمتسملا روطتلا ىلإ ةحاحلاو «ةعاطلاو «ةمومألا ريدقتو

 ةيمهأو .حاحبنلا ةعيبطو «حماستلا مادعناو «تازيحتلاو «ةيعامتجالا تاقبطلا

 (3) كت1لك, طوطانع مم. 139-17
 (6) كتل لك, ظيطأتع مم.141-142

 تاونسلا ُْق اليلق عضولا فلتحا دقو ةيداليملا تانيتسلا ىلإ دوعت تايئاصحإلا هذه 0 وتلا ) 5

 .عساو قاطن ىلع ارشتنم ناك يذلا نيدتلا حورل ةقاململا حاستكأا دس علا

 تبا تقم



 (00.ةيلآلا ةرهجألا ةيمهأو ءءايزألا

 رخآلا ضعبلا ىلع رثأ ةرسألا دارفأ ضعبل نأ ماعلا يأرلا تاسارد تدكأ امك

 تاساردلا ضعب تراشأ الثمف (*).رخآ حشرم ىلإ حشرم نم مهتاوصأ ليوحت يف

 (١١).تيوصتلا يف مهاجر نوعبتي ام ابلاغ ءاسنلا نأب

 :ةينيدلا تاسس ملا

 ةبسن نأب لوقيف ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف عضولا ىلإ "زدلياشت" ريشي

 نع ديرت ال يأ نويلم ١١7 يلاوح تناك ١977 ماع ةيحيسملا سئانكلا ىلإ نيبستنملا

 ةبسن برتقتو .ةدحتملا تايالولا يف ناكسلا ددعل ردقملا يلامجإلا نم 9605715 ةبسن

 ١10.047 يلاوح مهتبسن غلبتف كيلوثاكلا امأ «نييحيسملا نم 90714 ىلإ تناتستوربلا

 تاءاقلو ءدسحألاو تبسلا يموي يق ةيعامجلا ةالصلا لئاسولا هذه نمو .ةينيدلا

 زامفلتلاو ةعاذإلا مادختسا نأ امك .تالحب وأ تاروشنم مهمظعم ردصيو .ماعلا

 (١١).رارمتساب ديازتي سئانكلا نيب

 اهنع ع رفتت تامظنم, -ةداع طبترت تاسسؤملا هذه نأب "زدلياشت" فيضيو

 :ةدحتملا تايالولا يف ةزرابلا ةسيئرلا تامظنملا هذه نمو .ةنوعم اهنم ىقلتت وأ

 1[طع ةدحتملا تاي الولا يف ةيحيسملا سئانكلل ئطولا سلجملا ©

 كلد110221 20ددصعتا ه1 طع ©طتنت ءطعو 01 طخ وأ زم طع آتطن1أ ع0 و

 2١915٠ ماع هؤاشنإ مت يذلا 01 م2

 1ع ةلدتتمه21 0ةلطمانع كيلوثاكلا ةيهافرل نيطولا رمتؤملا ©

 (8) طن الو, طسطانع. م. 142: آعمم م. 7.
 (9) 15312, طع 60 داعزرز 13221110, 8قءاووت ةلتل 00

 (10) [ةمع ةمل 1.
 ديوزت ىلإ "زدلياشت" اهيلإ راشأ ىلا ةينيدلا تاسسؤملا نع تامولعملا هذه نيمضت نم فلؤملا فدهي ( ١١

 .يناملعلا يطارقوميدلا ماظنلا ةئيب مهفل ةمزاللا ةيفلخلاب ئراقلا

 (12) ©ن1لك, طنطاتع. م. 143

 -ذ١ .ا/



 .1/ءالونع 00مل ع1 عمعع

 1 طع تكتم ع1 1ءا15ط (0هطد1[[عع «ةيدوهيلا كو رمألا ةنجللا ©

 ١515. ماع اهؤاشنإ مت بلا

 1طع 12/360081 00ه5عنعمعع دوهيلاو نييحيسملل ئيبطولا رمتؤملا ©

5 320 01131561325 01. 

 1ع ؟لهانصع 71عم'5 ةمل تاباشلاو بابشلل ةيحسملا ةيعمجلا ©

 . ال 01128 17770102125 0111511313 0

 ةيلامشلا اكيرمأل يمالسإلا داحتالا "زدلياشت" هدروأ ام ىلإ فاضي نأ نكميو

 و ءاريثك مالسإلا نع فرحنت تناك نإو16 713105 01 151352 "مالسإلا ةمأ"و

 "مالسإلا ةمأ" نع تقشنا ةعومجم لثمت يهو 1طع ةردع13 قل 71/151153 0

 (١1١).ةينس ةيمالسإ ةعامج اههَأ ١91717 يف تنلعأو

 ةينيدلا تاسسوؤملا هذه ريثأت ةجرد ديدحت بعصلا نم هنأ "زدلياشت" لوقيو

 مظعم يف- نيكلو ءءاضعألا ريغ ىلع ىلوأ باب نمو اهئاضعأ ىلع اهقحالمو

 ىدم هيلع ريثأتلا يف اهتالواحم رمتستو هتلوفط ذنم درفلا ىلع اهريثأت أدبي -تالاحلا

 نم ةيساسأ ةعومجم درفلل ةينيدلا ةسسؤملا مدقت تالاحلا ضعب يفو .هتايح

 ةايحلاو سدقملا باتكلاو «حيسملاو «.600 برلا لوح ءارآلاو تاهاحتالاو تادقتعملا

 نإف ىرخألا تالاحلا يثو .رومألا نم كلذ ريغو «ةرخآلا يف حالفلاو «تامملا دعب

 هذه ضعبو .ةفدص درحب درفلا ىلع اهرثأو «يلكش رمأ تاسسوملا هذهل ةيوضعلا

 تاسسوملا هذه نم رخآلا ضعبلاو «تادقتعملاو ةديقعلا ىلع زكرت تاسسؤملا

 ةينيدلا تاسسؤملا م ظعم زكرتو .قالخألاو كولسلاو لمعلا ىلع زكرت ةينيدلا

 كلذو «ةيمويلا ةايحلا ةهجاوم ىلع درفلا دعاست ىلا ةيلمعلا بناوجلا ىلع ةيحيسملا

 ةكرتت يذلا رثألا زربأ نم لعلو .ةينامبإلا وأ ةيرظنلا بناوحلا ىلع زيكرتلا نم الدب

 ١١١(غر ص ١5-59.

 .ملب- ١-



 عيمج اييرقتو .جاوزلاب ةلصتملا ئدابملاو ةيقالخألا ئدابملا يه ةينيدلا تاسسوملا

 تافلاخملا نمض جردني ام اهنم ءاوس ؛ةئيطخلا وأ بنذلل اقتاروصت اهلل نايدألا

 بمذمو ىرعخأ ىلإ ةنايد نم بنذلا فيرعت فلتخيو .ةيرسلا تافلاخملا وأ ةرهاظلا

 «تاركسملا يطاعتو راسمقلاو قرولاب بعللا لثم رومألا ضعبل ةبسنلاب رخخآو

 وأ ربكتلاو ةيانألاو ةقرسلاو لتقلا :لثم ىرخأ رومأب قلعتي اميف قفتت اهنكلو

 (٠1١...ةفرجعلا

 يداصتقا هانا ةيمنت ىلع دعاست ةيحيسملا تاميلعتلا نأ ةماع ةفصب ظحاليو

 لك ءاوتحا اهنكمي ثيحب ادج ةماع (١1)'سدقملا باتكلا "16 281ط16 تاميلعتف نرم

 .يلامسأرلا مافظنلا يف ةزرابلا ةيرحلا ىلإ ةلدتعملا ةيعويشلا نم ةيداصتقالا بهاذملا

 يف كيلوثاكلا نم اريبك امسق نأ ظحالي «ةيسايسلا تاهاحتالاب قلعتي اميفو

 نم ريبك مسقو ؛يطارقوميدلا بزحلاب نوطبتري ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

 ةيداصتقالا ةلاحلا ىلإ اذه دوعي دقو .يروهمجلا بزحلاب نوطبتري تناتستوربلا

 ىلإ دهعسي:ءابعرح يذسلاو :قييحبسلا نييهذلملا لإ نيمقنملا نم لك نلغ ةلاغلا

 لصفلا ىلإ نوليمب ال كيلوثاكلاف .ةسينكلاب ةلودلا ةقالع ةيضق لوح امهنيب فالخلا

 ةمهاسم ودبت اذهو .كلذ ىلإ تناتستوربلا هجتي امنيب «ةسينكلاو ةلودلا نيب ماتلا

 ,مومعلا هحو ىلعو .ةيلحملا ةيسايسلا ةطشنألا ف ةحضاو ةيكيلوثاكلا ةسينكلا

 «ضاهحاإلاب حمم ست ىلا تاعيرشتلل ةضراعم ةهبج ةينيدلا تاسسؤملا نوكت

 م ناحتلالا نأ نئرتفت قلا نييوراد ةيرظن نسيردك اقم ةيساردلا جهانملا ضعبلو

 ضعب لخدتت دقو .جيردتلاب ةطيسب ىرحأ تاقولخم نع رّوطت نكلو اناسنإ قلخي

 حاصل ةيعانقإلا اهتالمحب ةيجراخلاو ةيلحما ةيسايسلا رومألا يف ةينيدلا تاسسؤملا

 علنقإل ةرشابملا دوهجللاو راوحلا تاسسؤملا هذه اهمدختست ىلا لئاسولا نمو .رخآ وأ رارق

 (145 كدتلل, طسطانع. م. 144-148

 لئاسر لمشي نييحيسملا دنع سدقملا باتكلا نأل أطخ وهو .ليحبإلا ىلإ هتمجرت ىلع جرد نم كانه ( )٠5

 ئدابم ؛ليعامجإ :الثم رظناو.(دوهيلا دنع سدقملا باتكلا) ةاروتلاو ؛ليجنإلل خسن ةعبرأو «سلوب
 .7 ١8-54 ص ةديقعلا

 ا دع



 هذه يف نيلوكسمملاب ةيصخشلا تالاصتالاو تالمحلا ميظنتو «.نيمتهملا ريغ وأ نيضراعملا

 (3).تالمحلا
 يف ظفاحملا نييدلا مازتلاالا ريثأت نأ ىلإ "ناميل" اهب ماق ىلا ةساردلا ريشتو

 تاباختنا فو ييزحلا ءامتتالل ةبسنلاب ومني ذأ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

 ةسائرلا تاباختنا نم ةنيع ىلع تدمتعا دق ةساردلا تناك و )١١( .ةسائرلا

 ١4915. ىلإ ١5/٠١ ماع نم دتمت ىلا ةرتفلل ةيكيرمألا

 :ةيميلعتلا تاسسوؤملا

 نِرَقلا لالخ ةمج تاريغت ىلإ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف ميلعتلا ضرعت دقل

 قرط يفو ءنيملعملا ليهأت قرط يفو «جهانملا يف رييغتلا :اهنم ناكف .نيرشعلا

 ّنلا ةيلاملا تالكشملا يفو «ميلعتلا يف ةمدختسملا تادعملاو ةزهجألا فو «سيردتلا

 ةيلحملا ةموكحلاب اهتقتقالع يفو ءاهلح بيلاسأو ةيميلعتلا تاسسوؤملا اههحاوت

 ةيبلت نم الدب عمتجملا تاجايتحال ةيبلت رثكأ جهانملا تحبصأو (١١).ةيلاردفلاو

 ءةفعبدقلا ةيميلعتلا بتكلا ناكم ةيميلعتلا لئاسولا تلحو .ةدودحم ةئف تاجايتحا

 لامعتساو ءيعامملاا ميلعتلا لثم ةثيدحلا قرطلا لامعتسا يف براجتلا تأدبو

 مادختساو «ةيمرلا ريغ قرطلا مادختساو «ةيناديملا تاعورشملاو «ةيزافلتلا جماربلا

 .ةينهملا تاراهملاو ةينهذلا تاردقلا ةيمنت ىلع ارداق ميلعتلا حبصأف .عه5265 بعللا

 (١١).ميلعتلا لاحم يف نولمعي نم ليهأتل نيملعملا تايلك ترشتناو

 اهنم «نينطاوملا لوقع ىلع اهرثأ امل ناك ميلعتلا لاحب ف ىرحأ ءايشأ ترهظو

 ةلصلا قيثو -ةيادبلا ذنم- ةدحتملا تايالولا يف ميلعتلا ناك دقف .يناملعلا هحوتلا

 يه ةينيدلا تاسسؤملا هذهف .اههيجوتب ةينيدلا بهاذملا موقت ةينيدلا تاسسوملاب

 ءاشنإب ريغت دق رمألا نكلو .ةيادبلا ذنم تايلكلاو ةصاخلا سرادملا تماقأ يلا

 لقتسا ديدج هجوتب تءاجف «بئارضلا نم اهيلع فرصلا متي ىلا ةماعلا سرادملل ةلودلا

 (16 كطتالل, طاتطانع. م. 149--2
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 لكشب نالمعي ماعلاو صاخلا ميلعتلا رمتساو .ةينيدلا تاسسوؤملا ريثأت نع ميلعتلاب

 .ةينيداللا وأ ةيناملعلا وحن هجتي ذحأ نيماظنلا الك نأ ظحالملا نم نكلو «لقتسم

 ًأدبلاف .اهيف ةيحابصلا ةالصلا رظح متو «ةماعلا سرادملا ف ”سدقملا باتكلا" ميلعت عنم متو

 مدخت نأ يغبني ايلك وأ ايئزح ةلودلا اهيلع فرصت يلا سرادملا عيمج نأ وه هقيبطت مت يذلا

 ضعتبلل ةبسنلاب سرادملا تحبصأف .ةددحم ةينيد ةعومجم سيلو «ةماعلا ةحلصملا

 سلسحإإللا ةيمنتل اناكم ةيبلغألل ةبسنلاب تحبصأو «لزنملا يف لفطلا هملعت امل ازيزعت

 ملعتلا ةقيرط ىلع رثكأ زيكرتلا حبصأ دقف كلذ ىلإ ةفاضإ .ريبك نطو ىلإ ءامتنالاب

 فرغعتلاو «ةفرعملا ىلع لوصحلا عم تاراهملا ةيمنتو «ةءارقلا عم يلمعلا قيبطتلاب

 ىلعو «(2ءةقودعل عة ىلمأتلا مهفلا ىلعو «ةرضاحلا تاالكشملا ىلع

 دحأ صخل دقو .ةيمسرلا ةيقالخألا طباوضلا نم رثكأ ةيتاذلا ةيباجيإلا عفاودلا

 (''):يلي امف فادهألا هذه نيثحابلا

 .ةدقانلا ةرظنلاو لئاستملا لقعلا ةيمنت - ١

 .ةيعامتجالا ةايحلا ف نواعتلا لماعتلا ىلإ ليملاو ,ناسنإلا ةمارك مارتحا ةيمنت - ؟

 .ةيعامتجالا ةلادعلاب مامتهالا ةيمنت - ٠7

 عم ؛«ةيسايسلاو ةيعامتجالا ةطشنألا يف ةيباجيإلا ةكراشملا ىلإ ليملا ةيمنت - ؛

 .(ةيعامتجالا ةيلوؤسملاب ساسحإلا) ةماعلا ةحلصملا ىلع زيكرتلا

 «ءقدصب نورخآلا اهب كسمتي ىلا ىرخألا تادقتعملا عم حماستلا ةيمنت - ه

 .ىرخألا تاعامجلاو نيرخآلا صاخشألا عم حماستلاو

 .ماظنلاو نوناقلا مارتحا ةيمنت - *

 نم الكشو ةايحلل اجهنم هتفصب يطارقوميدلا ماظنلل صالخإلا ةيمنت -

 .مكحلا مظن لاكشأ

 .يملاعلا ىوتسملا ىلع ةيعامتجالا ةيلوؤسملاب ساسحإالا ةيمنت - م

 عم ةمئاوتم حبصت ثيحب ةيساسألا ةيساردلا جماربلا فييكت ئبعي اذهو

 ةيساردلا داوملا طبر وه ةيميلعتلا ةيلمعلل ساسألا فدهلا نوكيلو «بلاطلا تامامتها

 (20) كت1لو, طانصطاتع., م. 154, 7,
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 :ةيلاتلا لئاسولا مادختساب كلذو «بلاطلل ةيصخشلا تاربخلابو ةيعامتجالا ةايحلاب

 : اةهسم لكشي»بلاط لك ةلاعج :ىاعريك تلا +1

 .ةيك رح ةيلمع ميلعتلا رابتعا - ؟

 .بلاطلا تامامتها ظاقيإ - <

 .تاربخلا بيكرتو ميظنت ةداعإل ةرمتسم ةيلمع هرابتعاب ميلعتلا ىلإ رظنلا - ؛

 ةوتمسرلا اهنلإ فقص ات, كسلا ثيحب نو ةيفاردلا يتكلا قويت مانو
 لئاسولاب ةيسردملا تاررقملا معد متو .طئارخلاو ناولألاو «ةريثكلا ةيحيضوتلا

 كلئاذ ريغو (ةيملفلا حئارشلا) تاديالسلاو زافلتلاو ةعاذإلا لثم ةفلتحملا ةيميلعتلا

 حمست ثيجب ةيساردلا لوصفلا ميمصت مت امك .ةيرصبلا-ةيعمسلا لئاسولا نم

 متو .ةفلتخملا تاجحايتحالا بسح فييكتلا ىلع ةردقلابو ةكرحلا يف ةنورملاب

 «يعامجلا راوحلا لثم ؛:ةعدردتنتملا ةيميلعتلا بيلاسألا مادختسا ىلع عيجشتلا

 قيناديملا تارايزلاو م:0ط1ءم2 501171828 تالكشملل لحلا بولسأو «تاعورشملاو

 ,ةيراجلا ثادحألا ىلع زيكرتلا عم كلذو .تايئاصحإلاو ءروصلاو موسرلاو
 خيراتلا سيردت يف ةدناسلا ةزهجألاو «تاربخلاو «ةيلحملا رداصملا مادختساو

 (51).ةينفلا لامعألاو
 «سرادملا يف يرصنعلا زييمتلا ةبراحم ىلإ هاحتالا ةماعلا سرادملا ماظن عم ءاجو

 ةيمسرلا ةياهنلا تناك اذهو ١5514. ماع ردص يذلا ايلعلا ةمكحم ا رارق اهمعدي

 نإو ءضيبلا سرادم لوخد نم دوسلا عنمب يرصنعلا زييمتلا سرامت يلا سرادملل
 ضعب يف هرولص نم دقع دعب يح ةرمتسم تيقب رارقلا اذهل ةمواقملا تناك

 قريشا الك حتشم ةيمسملاو :ةنلاهشلا وأ ةيبودللا «تايالولا قئاوس 6 شرادلملا

 نيب ةققالعلا يف ارتوت اهءارو يفخت ىلا تاهحاولا نم ةهجاو ىوس سرادملا

 ('5).ةريثك ىرخأ ةيعامتجا تالاحب ف دوسلاو ضيبلا

 راص ثيح ىرخأ ةلحرم ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف ميلعتلا لحدو

 نمل اهباوبأ تاعماخلاو تايلكلا نم ريثك تحتف ثيح ءاريبك نسلا رابكب مامتهالا

 (21) ©طت1لو, طانصطال ع, م.
 (22) ©طت1لو, طلمطانع..م. 5.
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 ("").ةعونتملا جماربلا كلذل تصصحو «بابشلا ةلحرم يف ميلعتلا مهتاف

 :لتلم «قبس اميف ميلعتلا ززعي ام نع ثيدحلا مت دق هنأب زدلياشت" فيضيو

 يف بلاطلا هيضقي يذلا تقولا دايدزاو ةيميلعتلا تاسس لاب ديازتملا قاحتلالا

 بتكلا نيسمحتو «ةينيدلا ةسسؤملا وأ لزملا هكرتي يذلا رثألا فعضو «ةسردملا

 زحاوح رسك ىلإ ةفاضإلاب اذه .كلذ ريغو «سيردتلا قرط ريوطتو «ةيساردلا

 ينل لماوعلا نم ديدعلا كانه نأب ادكؤم قلعيو .اهفاعضإ وأ يرصنعلا زييمتلا

 مهست ال رييغتلا رصانع نم ريثكف .ماعلا يأرلا ىلع ةسردملا رثأ فعضت وأ ززعت

 عوستتلا ىلع زيكر تلا لماوعلا هذه زربأ نمو .ماعلا يأرلا ليكشت يف يباجيإ لكشب

 مازتلالا ىلإ ليم ا ددمتو «ةلحادتلا طوغضلاو يركفلا عارصلا نادلوي نيذللا ةيرخ او

 ةمظنألا لوح رثكأ تامولعمو رثكأ قئاقح ىلع لوصح ا مت املكف . ةماعلا ميقلاب

 اهنم ةدحاو يف داقتعالا ىلع راصتقالا رمأح بصأ «ةفلتخم ا تافسلفلاو ءارآلاو ةيركفلا

 بورصا ة صرف تعسنتا تامولعم ا ةرئاد تداز املك هنأل كلذو .ةبوعص رثكا

 نم اريشك حج تنأ ص صختلا نم ديزلا ىل  رمتسم ا ليم ا نأ امك .كشلاو راذعألاو

 ام ءوشن يف اببس ناك اذه لعلو .يلكلا مهفلا يوذ نم اليلق نكلو نيصصحتلا
 دقق «كلذ ىإ إ ةفاضإ .رثكأ وأ نيصصخت نم جيزم يأ «ددعتما صصختلاب ىمسي

 ('9) .ةينيدلا تاسسولم ا رثأ فاعضإ ىلإ سرادم ا يف ينيداللا هاحبتالا ىد

 تلمع مالعإلا لئاسوو «ةددعتملاو ةيفاضإلا ةطشنألا نإف ءىرخأ ةهج نمو

 (١١).درفلا ىلع ةسردملا رثأ صيلقت ىلع

 ةيمياعتلا وأ ةينيدلا ةسسؤملا وأ ةرسألا نم درفلا هاقلتي ام نإف مومعلا ىلعو

 ناسنإلا هنع برعي يأر لكش يف سكعني دق «ةيناسنإلا سفنلا يف اروفحم ىقبي
 يأرلا نأب 02000016 "كوك" ةسارد تدجو دقف .بسانملا ريثملاب هجاوي امدنع

 «نيسسنجلا نيب ةماتلا ةاواسملا ضراعيو «لتقلاب صاصقلا دييأت ىلإ الثم هجتي ماعلا

 ةينيدلا بتكلاب ايبسن ةقيثو هتلص تناك نم نأ ظحول امك .ضاهجإلا ضراعيو

 (23) ت15, طانمطاأع., م.155: 150
 (24) ©1105, طانمطاتع., م. 157-161

 (23) ©طت1لكر طاتصطالع., م. 158.
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 .ةيبيدأتلا تابوقعلا دييأت ىلإ ليمأ

 :يأرلا ءاصقتسا تاسسؤم

 ماعلا يأرلا سايقل -لصألا يف- ةحاسلا تلحد ىلا ةديدحلا تاسسوؤملا نم

 تاسسؤم اهتيمست نكمي ام ةفلتخم قرطب ماعلا يأرلا يف رثؤت تحبصأ اهنكلو
 ىلع رثؤت تاسسؤملا هذه تحبصأ دقف .112]]20ع 10511606025 يأرلا ءاصقتسا

 نيعرشلا ضعبف .حضاو لكشب ةيباختنالا تالمحلل نيططخملاو نيعرشملا تارارق

 فييكتب تاءاصقتسالا هذه جئاتن نم ةدافتسالا ىلع نولمعي ةيبعشلل انامض

 هذه حبصت نأ فولأملا نم حبصأ هنأ امك .ماعلا يأرلا هنأ ودبي ام قباطيل مهفقاوم

 فرطلا ءارآ ضحدل وأ اهئارآ زيزعتل ةعزانتملا فارطألا اهمدختست ةلدأ جئاتنلا

 ىلع يأرلا ءاصقتسا جئاتن رثؤتو ("7).باونلاو خويشلا يسلجم ةقورأ ف سفانملا
 وأامئوذبحي ال ءارآ نع ريبعتلا ىلإ نوليمب سانلا نم اريثك نأل ماعلا روهمجلا دارفأ

 نأب نودقتعي مهنأل نكلو «ددحم فقوم اهيف محل سيل اياضق ف ءارآ نع نوربعي
 ةغغايصلا عونب رثأتت تاءاصقتسالا هذه جئاتن تناك املو ('8).اهانبتي ماعلا يأرلا

 دقو ('5).ةفطاخو ةضراعتم يأت دق جئاتنلا هذه نإف ةلئسألا اهيف عضوت لا

 لغم هنأ بسحي يأرل هتوصب درفلا يلدي نأ ىلإ يلاتلاب ةئطاخلا جئاتنلا هذه يدؤت

 هح شرم حلاص ريغ يف جئاتنلا هذه نوكت دقو .هلثمي ال ةقيقحلا يف وهو ماعلا يأرلا

 بهذي ال -ةطاسبب- وأ هحشرم حلاصل اهذبي ناك ىلا دوهحلا فقويف هتكزع طبثتف

 .هتوصب ءالدإلل عارتقالا قيدانص ىلإ

 :ةبيسابسلا تاسسؤوملا

 مكحلا ماظن نيب ةديطولا ةقالعلا كلت ىلإ يناثلا لصفلا يف حيملتلا قبس

 لا ةيسايسلا ءاوحألا يف ومنيو عرعرتي ماعلا يأرلاف .ماعلا يأرلاو يطارقوميدلا

 خانملا ف توب وأ اتوبكم ىقبي امنيب «قحتسي امث رثكأ انزو هحنمت دقو همرتحت
 ةدحولا نم ربكأ ردق قيقحتل ادعاسم الماع الإ هب فرتعي ال يذلا يسايسلا
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 ةقالعلا ةعيبط ىلع فرعتلا نم دب الف اذهل .ةيزكرملا تارارقلل عايصنالاو ةيموقلا

 روهمج نيبو ("*)يطارقوميدلا ماظنلا يأ ؛ماعلا يأرلا هيف عرعرتي يذلا ماظنلا نيب
 ماظنلا سسأ ىلع فرعتلا نسحي ةقالعلا هذه نع ثدحتلا لبق نكلو .ماعلا يأرلا

 اهيف شعتنت يلا ةيسايسلا ةئيبلا ةعيبطو ماظنلا اذه يف درفلا تابحجاوو يطارقوميدلا

 .ماعلا يأرلا ةرهاظ

 :يطارقومبدلا ماظنلا سسأ

 (71):دعاوق عبرأ ىلع ركتري يطارقوميدلا ماظنلا نأب "نشلوأ و "شرام" لوقي

 يهو .ةيرحلا هذهل هتسرامم يف درفلا ةيلوؤسمو ةيدرفلا ةيرحلاب مارتلالا - ١

 نينطاوملا تاداعب نكلو بسحف ةيسايسلا ةمظنألا ةطساوب ةيمحم تسيل ةيرح

 ةصاخلا دودحلا نع عافدلا مهقداع نم نويطارقوميدلا نونطاوملاف .مهتامازتلاو

 يدعت كلذ يف نوكي ال نأ طرشب ةصاخلا ةايحلا ةسراممل ةيرحلا ةيامحو نيرحخآلل

 .نيرخآلا قوقح ىلع

 عسمتبا يف نيغلابلا عيمجف .ةيسايسلا قوقحلا يف ةاواسمو ةيبعش ةموكح - ؟

 ف نيواستم ادارفأ مه تفصب مكحلا يفو ةماعلا نوؤشلا يف اوكراشي نأ يغبني

 .ةكراشملاو ةيلوؤسملا

 .ةيرشبلا نوؤشلا يف ةيعامجلاو ةيدرفلا ةمكحلا يف ةقثلا - ”

 لئاسولاب ةيئاوشعلا ةوقلا رداصم نم دحلاو نيناوقلا ةيمهأ ىلع زيكرتلا -

 تان فربأ نيمو. ةلفتحيسلا ةيتاطقلا ةقيلاو: « ةرخلا» تانافشألا لثم ةفلتحملا

 قو ءاهعجشتو لب تامامتهالاو ميقلا يف تافالتخالا لمحتت اهنأ ةيطارقوميدلا

 .ال جورتو اهجئاتن فو ةيطارقوميدلا ف ةقثلا ىلع ظفاحت هسفن تقولا

 نودبو يبرغلا يطارقوميدلا ماظنلا يف ماعلا يأرلا ةرهاظ ىلع فرعتلل ةيمعألا غلاب ثحبملا اذه ( ١"
 ةئيبلاو ةيفلخلا ةباثع يهف .هتقيقح ىلع ةرهاظلا هذه مهف بعصي ادح ةرصتخملا تامولعملا هذه

 .ةيملعتلاو ةيعامتجالا ةئيبلل ةلمكملا ةيسايسلا

 مار 34وععاط ةمل 015عم مم. 2-6,

 حد ١ ١س



 :يطارقومبدلا ماظنلا يف نطاوملا تابجاو

 ضرتفت ماعلا يأرلل ةيسايسلا ةيرظنلا نإ (") 8ء5مء1وه> "نوسلريب" لوقي
 ةدلحم تاردق رفوت ضرتفت امك «نطاوملا نم ةبولطم ةددحم تابجاو دوجو

 تابحاولا هذمك فيرعتللو .تابجاولا هذي مايقلا ىلع ارداق نوكي يكل هدنع

 ةيلمع نع مث «,نيبحانلا يف ةبولطملا طورشلا نع الوأ "نوسلريب" ثدحتي تاردقلاو

 ماظنلا نأ فورعملا نمو .تاباختنالا جئاتن ةعيبط نع ثيدح اهعبتي «تاباختنالا

 ةصئاو يأ ةيلغألا يأر لثعي هيأر مادام هيأرب لِختأي 3 هيلع قبطي يذلا نوناقلا

 .ماعلا قارلا نم ءرج

 :ىباختنالا رارقلا تابلطتم

 بخانلا يف امهرفوت ضورفملا نم نييساسأ نيطرش كانه نأب "نوسلريب" لوقي

 .ايسايس ارارق ذحختي امدنع

 :ةبسانملا ةيصخشلا تانيوكتلا - الوأ

 يف ةراهع:. وأ ةيلاعفب لمعي نأل الهؤم هلعحت تافص بخانلا يف رفوتت نأ بحي

 ةيصخشلا تافصلا ضعبف .رخا ىلإ درف نم توافتت تاجردب كلذو رجلا عمتجا

 :ةبولطملا تافصلا هذه نمو .ةماده ةعيبط تاذو رحلا عمتحما عم قستت ال

 براجبتلا ةرئاد يف عقت ال عاضوأ عم يلمعلا لعافتلا ىلع ةردقلا - ١

 .هجول اهججو صخشلا اههجاوي يلا ةيصخشلا

 .رايتخالا ةيرحل ةيقالخألا ةيلوئسملا لمحت ىلع ةردقلا - ؟

 .ةبيط خور ةكئاسسلا نوؤشلا يف طابحإللا لوبق ىلع ةردقلا 8

 .ةيصخشلا حلاصملا يق مكحتلاو سفنلا طبض ىلع ةردقلا - ؛

 (32) 8ءزعاوهن, 12610061841. هتابلطتمو يطارقرميدلا ماظنلا لوح تاباتكلا ضعب ىلع عالطالا دعب
 ماعلا يأرلا عوضوم ف ثحابلا هحاتحي ام زجوأ دق "نوسريب" نأ تدحو نيبحانلل ةبسنلاب

 .عوضوم لاب ةقالع تاذ جئاتنب هدروي ام مّعدو هيلع رصتقاف 566 2150 710ءا0ا15ع 300104
 82211165 210 م1655111آ6

 ا



 قلقلا نم يبسنلا ولخلا ؛مزلا نيبو مالستسالا نيب ةنزاوملا ىلع ةردقلا - ه

 .ةراهم. ةيسايسلا رومألا عم لماعتلاب حمسي يذلا ردقلاب

 .ةطلسلل يباجيإلا دقنلا ىلع ةردقلا - 5

 .ةلماشلا ةرظنلا تاذ ةحتفتملا ةيلقعلاب عتمتلا -

 .تاذلا مارتحا نم بسانم ردق رفوت - /

 .ةيصخشلا ةوق نم بسانم ردق رفوت - 8

 :ةكراشملا يف ةبغرلاو مامتهالا - ايناث

 جئاتن نم ةجبيتن اضيأ هنكلو بسحف ايساسأ ابلطم سيل طرشلا اذهو

 ة عانص ةيلمع يف ةكراشم بحانلل نوكت نأ يغبني .بحانلا اهذختي ىلا تارارقلا

 ةيسايسلا ةيطارقوعيدلاف .ةيلوؤسملا نم ابسانم امسق لمحتي نأو :ىمانسملا نارقلا

 نم ءاوس «ةيسايسلا رومألا يف ةيفاك ةجردب الصاوتم ارمتسم امامتها بلطتت
 عم ءالدتعم امامتها نكلو «نينطاوملا نم ةريبكلا تاعومجملا نم وأ تايلقألا

 ريغ ةالابماللاو ةيبلسلاف .ةمساحلا ةيسايسلا عاضوألا عم بواجتلل رمتسم دادعتسا

 .ةلوبقملا ءايشألا نم اتسيل «لقألا ىلع وأ امهب حومسم
 ةبسسن نأب لوقتيف ةدحتملا تايالولا يف عضولا اصخشم "نوسلريب" قلعيو

 لفت ال ةعومجب يهو .نيبحانلا عمتجم ثلث نم لقأ يه ةسايسلا يف اقح نيمتهملا

 ىلع اريثأت رثكأ اونوكي نأ ىلإ ليمأ اضيأ مه امامتها رثكألاف «نيبخانلا تائف ةفاك

 نيمته لا ةبسن نأ ظحاليو .تاباختنالا جئاتن ىلع اريثأت رثكأ يلاتلابو «نيرحآلا

 ىلإ -ايبسسن- دوعي كلذ لعلو ١457. ماع صقانت يف ناك نيلهؤملا نم ةسايسلاب
 يف ةديازتملا ةيسايسلا اياضقلا يف رثؤت يلا ةيمهألا كلتب اوسيل مهنأب ريثكلا روعش

 «يئزحجو توافتم يلعفلا تيوصتلاب ةكراشملا نأ ظحالي امك .ةماخضلاو ديقعتلا

 .واستم لكشب نينطاوملا تائف لك لثمب ال يأ

 ىلع جرفتملا مامتها :مامتهالا نم عاونأ ةثالث كانه نأ ثاحبألا دحأ يف رهظو

 ةففل زيحتلملا مامتهاو «تيوصتلا يف كراشي يذلا نطاوملا مامتهاو «تاباختتنالا

 ضعب بسح ةينثلا ةففلا نأ رهظي اذهو .اهحشرم زوف ىوس اهينعي ال «ةنيعم
 تالؤاست ريثي اذهو .يقنلا مامتهالا تاذ ةديحولا ةئفلا يه ةيسايسلا تايرظنلا

 د



 ؟هنع لزانتلا زوجي قح مأ هؤادأ بجي بحاو تيوصتلا ف ةكراشملا له لثم

 يرورض ماسمتهالا يليلق نم ةعومجم دوجو نإ تايرظنلا ضعب لوقت
 .امهرييغت بعصيو زيحتلاب مستت لاو مامتهالا ةديدش تاعومجما ةدح صاصتمال

 .طسولا لولحلا ىلإ لوصولا رذعتل مامتهالا ديدش عمتجملا ف نم لك ناك ولف

 سامحلا ةلدتعم ةعومجب دوجو ةيطارقوميدلا شاعتنال يرورضلا نم نوكي اذميو
 نكلو نيعم يأرل زيحتت ال دق «نينطاوملا تائف نم ةئف لك يف «ةيسايسلا ةطشنألل

 .ماعلا يأرلل ةريخألا ةغايصلل ةيرورض اهتقفاوم

 ماظنلل ةبولطملا ةئيبلاب ةلصتملا ىرخألا طورشلا ضعب رفوتت نأ اذه عبتيو

 :اهنمو يطارقوميدلا
 :ةفرعملاو تامولعملا رفوت - الوأ

 ةفرعمو شاقنلا عضوم اياضقلاب ملع ىلع نوبحانلا نوكي نأل ةرورض كانه

 عيمجب ماملالا ةفرعملاب دوصقملاو ؛ةقرفتملا ةلقتسملا قئاقحلا تامولعملاب دوصقملاو .امم

 هب يداني بلطم اذهو .ةلدأ نم اه لصتي امو رظنلا تاهجو وأ تاحرتقملا

 «نويفحصلاو ءنوملعملاو ؛مكحلا لاجرو ء[يطارقوعيدلا ماظنلا ٍف]نويسايسلا

 نأب لوقت ّنلا ةيضرفلا ىلع ئبم بلطم وهو .ةيسايسلا مولعلا ةذتاسأو

 اميلعت سانلا رثكأ نوكي دقو .ميكح رارق جاتنإ يف مهست ةفرعملاو تامولعملا

 :لقم «يأرلا ةمكح ف مهست ىرخأ لماوع كانه نكلو يأرلا يف ةمكح مهرثكأ
 ةحرد ضافخناو ء«تاءامتتنالا ددعتو «نيبخانلا دنع ةقبسملا تاهاجتالا ةنورم

 ىلعاوسسيل نيبخانلا نم اريثك نأب ديفت تاساردلا نأ ظحالي نكلو ...فنعلا

 نأ ىلإ ويشت ةيئاصحإلا تامولعملا ضعبف .يغبني امك ةيسايسلا اياضقلاب فاك عالطا

 ريغ ةيكيرمألا ةدجتملا تايالولا يف نينطاوملا نم -لقألا ىلع- ةئاملا يف نيرشع

 نأ عم اذه .تالاحلا ضعب يف ةئاملا يف نيعبرأ ىلإ ةبسنلا لصت دقو ءامامت نيعلطم

 ىلع وأ ةيضقلاب عالطا ىلع ثوحبملا نوك ىلع رصتقت تاءاصحإلا ةلئسأ مظعم

 تاسبالمو ةيخيراتلا تايفلخلا يأ «ةفرعملا عون سيقت ام اردانو .عالطا ريغ

 نيذلا نم ريثكب لقأ اهاسبالمو ةيضقلا ىلع نيعلطملا ةبسن نأ يعي اذهو .ةيضقلا

 عيمج يفاييرقتو .ةيفاك ةفرعم نود بخانلا توصي ام اريثكو .ةيضقلاب اوعمج

 ةيضقلاب ةفرعم رثكألا نأ رهظي ةيضقلاب فيرعتلا تالمحو ةيباختنالا تالمحلا

 تلال د



 ةقيرطب مدختست دق تامولعملا نإف كلذ ىلإ ةفاضإ .هيأر رييغتل ادادعتسا مهلقأ

 .اهبيذه نم الدب «ةقباسلا تازيحتلا ريربتل مدختست يأ «ةئطاح

 نسكمملا ريغ نم لماشلا لماكلا عالطالا بلطم نأ ةظحالم يغبني انهو

 لاستفو ..ةبعشتماو ةغوتعم ريخعلا اذه يق ماعلا روهمجلا هحاوت ىلا اياضقلاف «هقيقحت

 اددع نأ اندجول دحاو موي يف "رهيات كرويوين" ةفيحص طقف انحفصت ول كلذ

 بعش ىلإ اهنم دحاو لك بعشتي لاو ةيلاتلا تاعوضوملا ىلع لمتشا ادحاو

 ءانب ءاهنم ايناطيرب فقومو ةيروكلا برحلا «راعسألا عافترا :ةددعتم ةيعرف

 حارتقالا ءنيلرب ةمزأ ءاسنرف يف بغشلا لامعأو ةيعويشلا «ةيكيرمألا تاوقلا

 نويمر سيساوج «ءاسنرفل ةيكيرمألا ةيركسعلا تادعاسملا «حالسلا عرتل ديدجلا

 بعصي هنأ حضاولا نمو .لدابتملا نامضلا تادعاسم رارقو «دالبلا هذه ا يف

 هذه لك نع ةيساسألا تامولعملا ىلع عالطالا درحب -روهمجلا مظعم ىلع-

 .اهاعيتساو اياضقلا

 ىلع ةينبم -يلمعلا عقاولا يف- يداعلا نطاوملا تارارق نأ ظحالن اذهبو

 نع يغت ؛ةطسبم تامولعم عم لماعتيو (رخآ افرط لكوي فرط) ةيباينلا ةيطارقوميدلا

 ةيهفاك ةيمك ىلع ةينبم ةطسبملا تامولعملا هذه نأ امللط «قاطنلا ةعساو تامولعملا

 بحانلا نإف لاوحألا عيمج يفو .ةلوبقم ةقيرطب اهتمجرت مت «ةيساسألا تامولعملا نم

 دا ؟ةاذعلا وأ برنت اذ هتوف يلدي نأ امإ وهف .ةددحم تارايخ ىوس هيدل سيل

 ةفلتخم روصب متت ليكوتلاو ةباينلا ةيلمع نإف ,ىرحأ ةرابعبو .تيوصتلا نع عنتمب

 نيبخخانلا نم ريثك دامتعا وه ةبانإلا روص زربأ نمو .تاباخختنالا ةلحرم لبق يح

 .مهرظن تاهجوو مهئارآ ىلعو مهيأر ةداق تاءارق ىلع

 نامضلاو ءهفيظوتلا :لثم .نمطاوملا دنع ةيساسأ اياضق كانه نأ امك

 كزو الف ةيرئناثلا اياضقلا نم اهادع امو ؛نمألاو ؛ةشيعملا فيلاكتو ؛يعامتحالا

 .ةيساسألا اياضقلا هذه ةنراقم امل

 :ئدابم دوجو - ايناث

 يف ةّبانلا ةيقالخألا ئدابملا نم ةعومجم نيبحانلا ىدل نوكي نأ ضورفملا نم
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 تابغرلا ىلإ ةنزراقملاب كلذو .ةددحملا ةفلتخملا اياضقلا اي ساقت «ةسايسلا لاح

 :ئدابملا هذه نم ناعون كانهو .ةريغتملا

 ةقلعتملا ئداملاو (ةيلكشلا) ةيطارقوميدلا تاءارجإلاب ةقلعتملا ئدابملا - ١

 نضطاوم لكف .امهيلع عامجإ كانه نوكي نأ دبالو ؛ةيطارقوميدلا تارارقلا ىوتحع

 دعبو ةيفالخلا ةلأسملا عم لماعتلا لبق ةيسايسلا ةبعللا دعاوق ىلع قفاوي نأ يغبني

 :ةيئارجإلا ئدابملا نمو .ةميزملا ةلاح يف بح ءاهعم لماعتلا

 .رارقلا ةعانص ةيلمع ءانثأ (يلعفلا وأ يظفللا فنعلا) فنعلا داعبتسا ١(

 اهيف فانئتسالا متي ىح «ةددحم ةيضق يأ يف ايئاف ةيبلغألا رارق نوكي نأو (؟

 عوضوملا حرطب يأ «نينطاوملا ىلإ وأ ةيعيرشت ةهج وأ «ةمكحم مامأ ةعورشم ةقيرطب

 .بعشلا دارفأ لبق نم هيلع تيوصتلل
 .ةيعرشلا تاطلسلا تاذ تاهجللا نطاوملا مرتحي نأ ('؟

 ادعتسم نوكي نأو «عمتجملا يف ىرخألا تائفلا قوقح نطاوملا مرتحي نأ (5

 .طسولا يسايسلا لحلا لوبقل

 : لق( ةيسايسلا ؟تارارقلل ةيضاسألا:كعا وقلا يهو .ىوتحملاب ةلصتملا ئدابملا - ؟

 بحي ىلا تاعوضوملا ديدحت يأ ء«تاعوضوملل ةبسنلاب تايولوألا ديدحت ١(

 .الوأ اهتشقانم بجي لاو ءاهتشقانم

 وأ واستم لكشب ماعلا روهمجلا ماسقنا ةلاح ف لولحلا فاصنأب ىضرلا (؟

 ءةدحلاو ئدابم ىلع قافتالا لثم ءطسو لح ىلإ لوصولا نود لوحي لكش يأب

 فادهألا ىلع قافتالا نكمملا نم لعجي اذهو .ةددعتم تاريسفتل عضخت تناك نإو

 ىلإ -انايحأ- يدؤي دق فادهألا هذه قيقحت لئاسو ىلع قافتالا ناك نإو ةيئاهنلا

 .نيبحخانلا ماسقنا

 ىلع ةسسؤملا ئدابملاف «ةنهارلا عاضوألا نم ةدمتسم ئدابملا نوكت نأ ('*

 يف ئدلبملا هذه نأل كلذو .امامت حلصت ال ةينيدلا تاماسقنالا و ةيخيراتلا تازيحتلا
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 .رضاحلا رصعلل ةسيئرلا تالكشملا ةهجاوم ىلع ةرداق نوكت نأ بحي ةيطارقوميدلا ةئيبلا

 :رارقلل نيبخانلا ذاخغا ةيلمع

 امب رم ىلا لحارملاب قلعتت ةيطارقوميدلا ةيرظنلا يف تايساسألا نم ةعومجم كانه

 : يلاتلا يف لثمتت يهو «رارقلا عنص ةيلمع

 :ةقيقدلا ةظحالملا - الوأ

 .حوضوب يسايسلا عقاولا بعوتسيو مهفي نأ بحانلا ىلع هنأ حيحص

 ف بعص حوضولا نأ ظحالي نكلو .زيحتملا هيوشتلا نم ندأ دحبو «ةيعوضومبو

 تازيحتلا :اهنم بابسأل ةيسايسلا فورظلا يف ةبوعص رثكأ يهو ةيداعلا لاوحألا

 لعج نييسايسلا دمعتلو «يسايسلا طاشنلا سرامي وهو بخانلا اهلمحي ىلا ةقبسملا

 ثيح «طورشلا هذه رفوت ةبوعص "نامبيل" دكأ دقو .اضماغ اياضقلا نم مهفقوم

 (5)."فرعتن مث الوأ ىرن نأ نم الدب «هارن مث الوأ ءيشلا فرعن نحن" :لوقي

 ىلع اهرثأ رصتقي ال نينطاوملل ةقبسملا تازيحتلا نأب (4)"اريملا" ةسارد تدحوو

 هتاروصت ىلع اضيأ نكلو بسحف ةيباختنالا ةلمحلا عوضومو حشرملا ةروص

 ناك املكو .ةيسايسلا اياضقلا نم حشرملا فقومو حشرملا نم هتعومجم فقومل

 ضتعبب موسقي هيوسشتلا اذهو .ربكأ ةيوشتلا ناك ىئوقأ هيزح ىلإ :بانلا ءامتتا

 .هيأر ريغي نأ نودب يلخادلا قلقلا نم ففخي نأ عيطتسي بحانلا نأ اهنم فئاظولا

 ؛عمتجما لحاد يسايسلا رتوتلا نم ديزيو بزحلا كسامت نم ديزي هسفن تقولا تو
 اذهو .ةيسمايسلا تالمحلا ةومح يف اميسالو بازحألا نيب فالخلا ةدح ةدايزب

 .ةجضانلا راكفألا نم ديزملا ديلوت ىلإ يدؤي هرودب

 :ةشقانملاو لاصتالا - ايناث

 نورحشلا لوبسع لاحسصتا نم رع اسوي شاقنلا هك دشيب نأ بسانلا ىلع

 (33) 1.1 ممن ق1, 101

 (34) ظاستعمب
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 راكفألل رحلا صحفلا بلطتي تارارقلا ذاختال يطارقوميدلا جهنملاف .ةيسايسلا

 نضفاستجي نأ نيم ظاولا ىلع :يمفف ادقءرسبلو .ةشقانملا يعي اذهو «ةيسايسلا

 ةسايسلا ةيفصتو حيضوت ىلإ ىعسي ليصأ يدرف دهجب ةليدبلا ةيسايسلا لولحلا
 :ضورفملاف .ةماعلا

 امدنع نييسايسلا مهتداق ىلإ يطارقوميدلا عمتجملا يف نونطاوملا عمتسي نأ - ١

 .مهوبساحي وأ ,مهعم اوشقانتي نأو «ةرشابم مهيلإ نوثدحتي

 بلاطملا اذهو .ةنهارلا ةيسايسلا رومألا مهنيب اميف نونطاوملا شقاني نأ - ؟

 .يطارقوميدلا ماظنلا بلق يف عقي

 يرجي ام ىلإ رظنن امدنع هنإ لوقيف عقاولا يف يرجي ام ىلع "نوسلريب" قلعيو

 : يلي ام دحب عقاولا يف

 مه ايسايس نوطشنو مظتنم لكشب شاقتلا يف نوكرتشي نيذلا ةبسن - ١
 ثادحألا ىلع اعالطا رثكأ ابلاغ ةعومجملا هذه نأ ظحاليو 90٠١. ىلاوح

 مهنكلو مهسفنأل ةدهاشملاو عامتسالا وأ ةءارقلا ىلع نورصتقي ال مهو .ةرييلابسلا

 .ارمتسم شاقنلا ىقبي اذهو نيرخالا عم هيلع نوعلطي ام نوشقاني

 .انايحأ شاقنلا ف نوكرتشي 70785 ةبسن ح ؟

 .ةنخاسلا ةيسايسلا ثادحألا ةلاح يف طقف نوكرتشي 9078 ةبسن - *

 .اتاتب شاقنلا ف نوكرتشي ال /0 ٠١ ىلإ ؟5 نيب اهتبسن حوارتت ىلا ةيقبلا - 5

 وأ ةمملا يف مهفوهبشي نم ىلإ نوثدحتي بلاغلا يف نيبحانلا نأ ظحالي امك

 نيب نوكي نأ ةرمثملا ةشقانملا يف لصألا نأ عم «يأرلا وأ تاهاحتالا وأ ءامتنالا

 راكفألل الإ امامتها نوريعي ال ابلاغ مهو .راكفألا حقالتت يكل يأرلا يف نيفلتخملا

 اهضعب ديؤي يلا تارابعلا نولدابتي يأ «ةداعسلاو ىضرلا مهل ققحت ىلا ءارآلاو

 ام نوعمسمي -ةريبك ةجرد ىلإ- سانلا نإ ' (25)"ليوسال" لوقي امكو .اضعب

 (35) [.هنبعاأ1, 2 ءنعاوهز 7. 98.
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 نيذلا سانلا عم نولماعتيو .هتيؤر نوديري ام نوريو ؛هيلإ عامتسالا نوديري

 ف مهريغعم ثيدحلا نوبنجتيو «ةيرحب مهعم نوثدحتيو «مهتقيرطب نوركفي

 امو .نوؤرقي ام ىلع قبطني أدبملا اذهو .ةراسلا ريغ وأ ةريثملا وأ ةيفالخلا عيضاوملا

 ءادآأ باب نم الإ هيلع لوصحلل نوعسي ال مُهإف مهراكفأل اضراعم هنوربتعي

 ضعب هب يداني ام عم قستي ال عقاولا يف يرحجي ام نإف ءراصتخابو ".بحاولا

 نوررقي بازحألا وأ سانلا نم اريثك نأ عقاولا ف يرجي ام ىلع بلاغلاف .نيرظنملا

 وأ ءفورظلا عيمج يف لزانتلا نوضفريو ةشقانملا لبق ةيسايسلا مهئدابم اقبسم

 نم ديزملا نوضفريو «شاقنلا ةيلمع لمتكت نأ لبق ئدابملا ضعب ىلع نورقتسي
 :«ل زابعلا

 :201022110 ةينالقعلا - انلاث

 يف ةلحشملاو .اهذختي يلا تارارقلا يف اينالقع نوكي نأ بعانلا نم بولطملا

 ىلإ هنع ثيدحلل جاتيو .ةددعتم تالالد هلف اضماغ لازي ال هنأ حلطصملا اذه

 يواسي وهو «يئاهنلا جتانلا يأ "يالقعلا زارقلا" :كتالولدملا هرم نيعون ني قيرفتلا

 ةرورض يواسي وهو «رارقلا ذاختا ةيلمع يأ "ينالقعلا رارقلا"و ؛"باوصلا" انلوق

 ثلا لولدم كانهو .لولحلا نم ةرفوتملا لئادبلابو شاقنلا عوضوم اياضقلاب ماملإلا

 ةرتسف نإ ؟نيم ىلإ نكلو « رارمتساب نهذلا حتفتم بخانلا ىقبي نأ ضرتفي

 .ةفطاعلا نم ايلاخ رارقلا نوكي نأ ضرتفي عبار لولدمو .ةدودحم تاباختتالا

 هلعلف 1028110[73/ ةينالقعلا فيرعت بعصلا نم هنأب الئاق "نوسلريب" رمتسيو

 يغبني ال:الثم لوقنف .رارقلا اه فصتي ال نأ يغبني ىلا تافصلا ديدحت رسيألا نم

 نم عب ني ارارق وأ «يئاقلت لعف در وأ «ةرطاخ درحم ئالقعلا رارقلا نوكي نأ

 ةفوفحم ةينالقعلا فيرعت يف ةلواحما هذه يح نكلو .طقف ةفطاعلا وأ ,ديلاقتلا

 (77).اهداعبتسا لواحن لا ءايشألا هذه لك راثآب نوحشم ناسنإلا يأر نأل تالؤاستلاب
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 ضعب راضحتسا ىلع ةردقلا بعت ةينالقعلا نأب لوقلا نكمملا نم هلعلو

 .هانبتن يذلا رارقلا ةيلضفأ ىلع ليلدتلل ةسوململا قتاقحلا

 :نيبخانلا تارارقل يئاهنلا جتانلا

 هلك عمتجملل ةماعلا ةحلصملا ققحي نأ يغبني بحانلا رارقل يئاهنلا جتانلا نإ

 اممهيلإ ةفاضإلاب لقألا ىلع وأ «بزحلا ةحلصم وأ ةيصخشلا ةحلصملا نم الدب

 ايت هبا نسج" قوس زب "ل وقيس ردا ةرغ انهو ةماعلا ةخلتملا انطيأ قف

 يبعت ةماعلا ةحلصملا له .ةددعتم تالولدم هل ذإ «ةماعلا ةحلصملا حلطصم فيرعت

 ةيصخشلا حلاصملا جتان هنأ وأ ؟وه امف يحراح رايعم هنأ وأ تاءارحإ ىلع قافتالا

 حبك هنأ وأ ؟نيرخآلا ةحلصمم صلاخلا مامتهالا هنأ وأ ؟ضعبب اهضعب ةنزاوم دعب

 صلختسي ؟ةعومجملا يف حساكلا يأرلا ىلع جورخلا وأ ؟ةيصخشلا ةحلصملا

 نيب ديجلا نزاوتلا يف لثمتي ةيطارقوميدلل يحصلا عضولا نأب هتسارد نم "ريم"

 كح هتدحو عمتجملل ظفحيل فاك عامجإو ؛ةكرحلاو شاقنلا ةراثإل فاك فالح

 (؟720.ةنخا ةعاس يف

 :ماعلا يآرلاو مكحلا لاجر
 ةطلسلا اهديب ىلا ةوفصلا نيب ةقالعلا نع ثيدحلا دنع بسانملا نم نوكي دق

 يأر قباطتي ةحرد يأ ىلإ لءاستن نأ مكحلا ةدس ىلإ اهلصوأ يذلا ماعلا يأرلاو

 ؟امهنيب ةقالعلا ةعيبط امو ؟ماعلا يأرلا عم ةطلسلا نولثمب نم

 : فالدخفلا وأ قباطتلا ةحرد

 يأرلا عم قفتي ال بلاغلا يف ةوفصلا هذه يأر نأب ةفلتخم تاسارد يف ظحول

 يأرلا عم قستي ال يكيرمألا سرقنوكلا سلجم ءاضعأ تيوصت نأ ظحول ذإ «ماعلا

 يديوسملا ماعلا يأرلا نأ ىرخأ ةسارد تدجو امك (58).ةفيعض ةبسنب الإ ماعلا

 (037) ظاسصتعم
.5635 320 1326 (0395) 
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 ءاضعأ نم /08 ىري امنيب ةيمانلا لودلل تادعاسملا ةدايز 908+ ةبسنب ئري

 يف تيرحأ ىلا تاساردلا نم ذدعرهظأو :تادعاسملا هذه ةدايز يديوسلا ةالربلا

 يديوسلا ناللربلا ءاضعأل ةسارد نم نيبت دقف (51).ةلثامم جئاتن ىرخأ ةيبروأ لود

 لودلل تادعاسمللا نم ماعلا يأرلا فقوم نيمخت عاطتسا مهنم طقف 2095 نأ

 بقع بعشلا يأرب بعشلا يلثمم مامتها مدع ىلإ ةلاحلا هذه دوعت ارو .ةيبنجألا

 .ةطلسلا ىلع لوصحلا

 ام ةيمتح هبش ةبختنملا ريغ ةمئاقلا ةطلسلاو ماعلا يأرلا نيب ةوجفلا نإ «ةقيقحلاو

 هبش ةينابر تاعيرضشت دوجو لثم ءاعيمج امهمكحت ةيجراخ ةطلس كانه نكي مل

 دارفأ باختتا اهيف متي ىلا ةيطارقوميدلا مظنلا يف نحو .اهي عيمجلا مزتلي «ةيليصفت

 .اهدوجو تبث دق ةوجفلا هذه نإف بعشلا لبق نم ةيذيفنتلا وأ ةيعيرشتلا ةطلسلا

 اقباطم نوكي يح ماعلا يأرلا فييكت ىلع ةرطيسملا ةوفصلا لمعت ام اريثك اذهلو

 نأ (4:0) 2001 "لوب" دجو دقف .اهقيرط يف ةبقع فقي ال -لقألا ىلع وأ اهتابغرل

 فيكتت نأ نم الدبو .اهتطشنأ ديقت ةبقع هنأكو ماعلا يأرلا ىلإ رظنت ةمكاحلا ةوفصلا

 .ةيلبقتسملا اهتطشنأ يف هب مادطصالا بنجتل ططخت اههِإف ماعلا يأرلا عم ةوفصلا

 نأ ١598/8 ماع تاباختنال هتسارد يف 8آوهمو» "نومراه" دجو كلذكو

 ريباتللا مالعألا نانو فت ترا واعج دق :ىرويمللا تنده ةياعتألا فلاحا

 .ماعلا يأرلا ىلع

 روهممجلاو يأرلا ةداق نيب ةوجفلا نأب 11علمدهم "نامديه" ةسارد تدجوو

 ايطارقومبد اماظن سيلو (ايدرف) ايتارقوتوأ اماظن سكعي ثيحب «ةريبك ماعلا

 نع القت "قريبوأ" لوقيو (؛5).ةقيقحلا هذه تاسارد ةدع تدكأو (١4).(ايبعش)

 يعيرضشتلا سلجلا) يكيرمألا سرقنوكلل ماعلا روهمجلا دييأت نأب آهن "براك"

 (39) 1م
 (40) مممأ
1 41 

 (42) ادم.
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 يف 76 10 ىلإ لصو ىح ىندت هنكلو ,90 7٠ ىلإ ؟5 نيب حوارتي ناك (يكيرمألا

 روهممجلا دييأت ىلع ظحول دق الثامم ايندت نأب "براك" فيضيو ١3907. ماع

 ترحب ةداعلا نأ عم اذهو .اضيأ تايالولا ىوتسم ىلع ةيعيرشتلا سلاجملل ماعلا

 نم ةتوافتم تاجردب «ةيكيرمألا ةموكحلا ةءافك يف نينطاوملا عابرأ ةثالث قثي نأ ىلع

 يفامأ .انايحأ وأ تقولا مظعم ةءافكلاو ةرمتسملا ةءافكلا نيب حوارتت «ةقثلا

 .طقف ةعبرأ نم دحاو ىلإ تئدت ةبسنلا نإف ةئامعستو فلألا دعب تانينامثلا

 ادارفأ مهتفصب نوفرصتي تامظنملا ةداق نأب تاساردلا ىدحإ تدجو كلذكو

 (45).باون درحب نم الدب «نيلقتسم

 نوبخانلا اهقلعي ىلا لامآلا نأ اهنم بابسأ ىلإ دوعي ةوجفلا هذه ببس لعلو

 - وه يذلا عقاولاب مدطصتف بلاغلا يف ةيلايخ نوكت دق حشرملا ىلع تيوصتلا دنع

 عققاولا عم لماعتلا نإف ءىرخأ ةهج نمو .اريرم نوكي دقو اقيرب لقأ -ةداعلا يف

 لولحلا ريختي نم نأل كلذو .مهنم قداصلا ح حشرملا ططخ ىلع ارييغت ضرفي

 مهنكمب هبزحو حشرملاف .عقاولا ف لولحلا ريختي يذلا عضو نع فلتخي لايخلا يف

 ىلعف تاباختنالا يف زوفلا دعب امأ «ةيباختنالا ةلمحلا ءانثأ ةيلايخلا لولحلا ميدقت

 نيب رّيخي دق الثم ماعلا يأرلا نأ انايحأ بابسألا نمو .عقاولا عم لماعتي نأ حشرملا

 .حلم لكشب ةسوسحم نوكت ال دق ةيراحت ةحلصم نيبو ةيلاع ةيقالحأ ئدابم

 رعشتو عقاولا عم لماعتت ىلا ةرادإلا امنيب «ةيقالحألا ئدابملاب كسمتلا راتخيف

 يف ظحاول دقو .رخآ ايأر ىرت دق ةيحراخلا طوغضلاو لامعألا لاجر ةئف طغضب

 ىلثم ةدحاولا ةيضقلا يف ماعلا يأرلا رييغت ىلع لمعي انايحأ عقاولا نأ تاساردلا ضعب

 نمو ةيمانتيفلا برحلا نم ماعلا يأرلا فقوم كلذ لاثمو مهنولثمب نم يأر رييغت

 (؛؟).ةيبعشلا نيصلا عم ةيراجتلا ةقالعلا

 (43) 0ع
 (44) 17/ةللعع همم 1لعز آ.ععز [1انة

 دب



 :ةقالعلا ةعيبط

 دري يلا تايصخشلا رثأل ةساردب (؛5) 5طةمز:0 "وريباش"و 2ع "جيب" ماق

 .ربخلل رداصم وأ ربخلا عوضوم اهتفصب فحصلا ىدحإ رابخأ تارشن يف اهركذ

 ام ءاوس «ةيسايسلا ءارالا ف تالوحتلا نيبو تايصخشلا نيب ةنراقم ءارحإب كلذو

 اماق امدنع نكلو .رثأ يأ ادجي ملف «ةيلحادلا وأ ةيجراخلا نوؤشلاب اهنم قلعتي

 ىلع قباسلا امهجهنم حيحصت دعب (؛ 1062205617 ىسيكد" عم ىرحخأ ةساردب

 رثأ مهل ةيلاعلا ةيبعشلا يوذ ءاسؤرلا نأ ةساردلا تدجو زافلتلا رابحأ نم ةنيع

 رثأ نأ امي ماق ةسارد يف دحو (؛") 105لهص "نادروح" نأ ديب .ماعلا يأرلا ىلع

 .ءاربخلاو نيقلعملا رثأب هتنراقم دنع اسوسحم نكي مل هترادإو سيئرلا

 -مهزوف لبق- ةيبعش مهل مهاختنا متي نيذلا نيلوؤسملا نأ ىلإ اذه دوعي ارو

 يفبم تيوصتلا وأ رايتخالاف .اهتسراممو ةطلسلا مهملست بقع ةيبعشلا نع ةفلتخم

 ىلع يببم وهف ةطلسلا ةسرامث دعب ريثأتلاو ةقثلا امأ حشرملل ةليختملا ةءافكلا ىلع

 ةيحجراخ فورظ ببسب ائيس هباختنا دعب حشرملا ظح نوكي دقو .ةيعقاولا براجتلا

 ةيحجراخ فورظ ببسب انسح هظح نوكي وأ «هتيبعشب حيطتف اجرح هفقوم لعحت

 كلذكو ناحتمالا اذه لثمل ضرعتي الف ريبخلا امأو .هتيبعش ززعتف اهببسب زربي

 .ردادلا ف لا قلعملا ةيمفلاب نسأل

 نسم ةنيع ىلع ةينبملا ةساردلا يف سيئرلا ةيصخش نيب (؛*)"نادروح" نراقيو

 سيئرلا لئاسر ةوق نأ ىلإ هبنيف «زافلتلا رابخأ ىلع ةينبملا هتيصخش نيبو ةفاحصلا

 ىلإ دوعي كلذ لعلو .هابتنالا ريثت داكت ال ةفاحصلا يف اهنكلو زافلتلا ف ةحضاو

 كانهو .اهيلع ةفاحصلا زيكرت نم رثكأ ةيصخشلا ىلع رابخألا يف زكري زافلتلا نأ
 هلئاعي نم وأ سيئرلا ةيصخش نأ دكؤت ايناطيرب يف تاباختنالا ىلع تيرجأ ةسارد

 (435) طوعع مل 5؟طقطألم
 (46) مدععر 5طقمتعم, 300 12ءوممو إلا

.03 (47) 
0 (45) 
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 ءارزولا سيئر دمتسي نأ ةداعلا ترج دقف (4750.نيبحانلا ىلع صاخلا هريثأت هل

 طابترا نأ ظحالي نكلو (*:).هيلإ يمتنيو هحشري يذلا بزحلا ةيبعش نم هتيبعش

 ايييياتم قب ىساسلا طاشلا 3 عم «فعض دق ةيعامتجالا تاقبطلاب برحلا

 حشرملا ةيصخش نأب ديفت ىلا ةيضرفلا رابتحا ىلإ نيثحابلا ضعب هجوتلا اذه عفدف

 ثاحبألا هذه نم ناكو .تاباختنالا جئاتن ىلع لقتسم ريثأت اهل ةرازولا ةسائرل

 نأ ادجو دقل .(00) ©1ة:1ع "كرالك" و 5[هوونهنغ "تراويتس" امي ماق ىلا ةساردلا

 ناك ىللاتلابو بزحلا هيلع لصح يذلا دييأتلا ىلع اهرثأ اهل ناك حشرملا ةيصخش

 "كيرديه و آ.ة20ا16 "ونال" ةسارد تلصوت دقو .تاباختنالا جئاتن ىلع اهرثأ اهل

 (05).ةجيتنلا هذحل ةبراقم اهمومع يف جئاتن ىلإ 51301101

 ماعلا روهمجلا ىلع ةيعقاولا رابخألا هكرتت يذلا رثألا عون عضخي ام اريثكو

 ةيسسحف اذه ىسيل 859 نابعأالا كللتل ةيسايسلا «تايصخخشلا:اهحتق يلا تاريسفللا

 بلا تامولعملا ردصم مه -تالاحلا نم ريثك يث- ةموكحلا يف نيلوؤسملا نكلو
 يف مالعإلا لئاسول ليبس ال رداصملا هذه نودبف .يريهامجلا لاصتالا لئاسو اهثبت

 مالعالا لئاسو نأ اهيف تبث ةديدع تالاح كانهو .تامولعملا كلت ىلع لوصحلا

 (*4).نييسايسلا نيلوؤسملا نم هيلع تلصح ام ىلع هترشن اميف ةيلك تدمتعا

 نييلحما يأرلا ةداق يأرو نييفحصلا يأر نيب يوقلا طابترالا ايئزج رسفي اذه لعلو

 لودلا ىلإ مدقت يلا تادعاسملا مجحب لصتي اميف ءايلعلا ةيعامتحالا ةقبطلاو

 ةدايز ناديؤي نيقيرفلا نأ 231خلمددن "نامديه" ةسارد ترهظأ دقف .ةيمانلا

 يأرسلا ةداق ضرعتل ةجيتن قافتالا نوكي نأ لمتحي ؛ىئرخأ ةهج نمو .تادعاسملا

 (49) ].ةصمتانع ةقل 11عولل كاع
 (50) 0 عب

 (031) 5:ةوجومع جمل اجماع
 (032) [.ةصماتع حصل ]1عدلرأءاع

10 (53) 
)054( 11 

 تا



 (**).يريهامجلا لاصتالا لئاسو ىلإ نييلحم ا

 تليحاتتفالا يف يريهامجلا لاصتالا لئاسو هثبت ام ماعلا يأرلا يف ةلودلا رثؤتو
 ةموكحلا ةسايس لئاسولا هذه اهيف ديؤت ىلا تالاحلا ضعب يف يأرلا مسق يف وأ

 ىدحإ تدجو دقف .جيلخلا برح يفو مانتيف برح تايادب ف لصح امك

 ةلودلا ةسايس فص يف -ةتوافتم تاجردب- تفقو مالعإلا لئاسو نأ تاساردلا

 نيضراعملا فحصلا ضعب تمصوف .جيلخلا برح اكيرمأ لوخدل نيضراعملا دض

 لهلك ىلع يئاضإ ءبع مهأو «ءادعألا مهتارهاظم نودعاسي مهأبو ءابغلاو لهجلاب

 امر رمألا نإف نيضراعملا عضو ىلع رطيست مل اذإ ةلودلا نأو «ةيكيرمألا تاوقلا

 جيلخلا يف ةنلتاقملا تاوقلا سوفن يف فعضلا نوثبي مهنأو ءاريطح حبصيو ءوسي

 (”0).مهيوذو

 لئاسول تامياعتو ةمظنأ نم هردصت امك ماعلا يأرلا ىلع ةموكحلا رثؤتو

 لثم روهمجلا نم ءزج يلإ اهيف دوعت ال وأ نيبحانلا ىلإ اهيف دوعت ال مالعإلا

 (057).ةصاخلا تامامتهالا وأ طغضلا تاعامج

 هيحوتب كلذو ةرشابم ريغ ةقيرطب ماعلا يأرلا ىلع ريثأتلا ةموكحلا عيطتستو

 يسم يف رطل نيسايسلا ناعما كسيع .ةدرخ ةوهو لإ ةيقألا قناذ ةنادعألا

 ىلإ تاثنداحنلاب يدؤي دق «دينع دتعم عم مالسلل تاثداحم يف «قحلاب فارطألا

 ال هنأب رخآلا فرطلا راهظإ لوألا فرطلا ةموكحل ةصرفلا حيتت اذكهيو .لشفلا

 لحلا يأ «ةوقلا ىلإ ءوجللا ةرورضب ماعلا يأرلا ةعانق ىلإ كلذ يدؤيف «مالسلا ديري

 يأرلا ىلع اهرثأ ةيسايسلا ثادحلل نأ تبث دقف .لصألا يب ةموكحلا هارت يذلا

 راوقل ماعلا روهمجلا دييأت داز دقل (5©080.341611 "رلوم" ةسارد يف رهظ امك ماعلا

 «ةقيدص ةلودل ةيامح طسوألا قرشلا ىلإ ةيكيرمأ تاوق لاسرإ ةيكيرمألا ةموكحلا

01 0557 
 (56) [[دعا 6غ همك طقم

1 057 
 (095) ة8كنعال عنز هم هع 2هالعمب طواتعزت ةصل 0مزمتممب

-١159- 



 عم برحلا لوخد ىلإ رارطضالا لامتحا ةلاح يف اطايتحا تاوقلا ةدايز اهرارق مث

 ةدحتملا ممألا بودنم نيب مالسلا تاثداحم تلشف نأ دعب كلذو .مادص ةموكح

 تدحوو .ةيقارعلا ةيكيرمألا مالسلا تاثداحم لشف دعب كلذكو مادص بودنمو

 اهل امب حرصي يلا ةقيرطلاو دالبلا سيئر امي يلدي ىلا تاحيرصتلا نأب ىرخأ ةسارد

 (0).ماعلا روهمجلا ىلع يلاتلابو مالعإلا لئاسو ىلع ريثأتلا يف اهتيمهأ
 ماق يلا ةساردلا يف امك ماعلا يأرلاب نولوؤسملا رثأتي نأ نم عنمي ال اذه نكلو

 رارقلا يعناص ىلع رارمتساب رثؤي ماعلا يأرلا نأ دجو ثيح (7)؛2"يلتراه" امم

 نأ تاساردلا ضعب تدجو كلذكو .حلستلا لاجم يف ةموكحلا هفرصت امل ةبسنلاب

 دق «يصختشلا لاصتالا تاونقب انيعتسم طغضلا تاعامج ضعب يف الثمم ماعلا يأرلا

 باونلاو ناملربلا سلاح ءاضعأ ىلع طغضلا يف اهفادهأ ضعب قيقحت يف حجني
 ةاييعألا ردا رانا هأثدوأ دلخ) " يسبكيد“ ةسارد تدجو امك (١١١.خويشلاو

 يأرلا ىلع ءاربخلاو نيقلعملا رثأ ناكو .ةماعلا ةيسايسلا تاحرتقملا فالتحخاب فلتخت

 (550.ازراب ماعلا

 لاصتالا لئاسو ببسب- ماعلا يأرلا نأب (75) 198805 "سكازيأ" دجوو

 ملاعلا نع رايخألاب مهديوزتل يأرلا ةداق ىلإ جاتحي دعي مل -ةثيدحلا ةيكلساللا

 يفوتت يلا تامولعملا سفن ىلع لوصحلا ماعلا روهمجلا ناكمإ يف حبصأف .يجراخلا

 .رارقلا يعناصو يأرلا ةداق ىدل

 : يسايسلا طغضلا تاعامح

 .ةصاخلا تامامتهالا تاذ تاعامجلا نم يسايسلا طغضلا تاعامج نوكتت

 نلعت الثم ةئيبلا ةيامح ةيعمجف .ةنلعم ريغ ىرخألاو ةنلعم تامامتهالا هذه ضعبو

 (59) 5 ل1

 (60) [1 جمر
 (61) 0مل ءلعب 01ص

 . (602) طدععر 5طقمتسم, ةقل 112 م5ءل.
25 (63) 

 ا.



 ةيصخش حلاصم قيقحت ءارو ىعست ىلا تاعامجلا نكلو ءاهفادهأ نع ةحارصب

 ضعب اهتقيقح يفخت ىلا تاعامجلا هذه نمو .ةيقيقحلا اهفادهأ نع نلعت ال ("؛)اهل

 .رهاظلا ف ةماع تامامتها اهل تاميظنت ةئيه يف رهظت ام ابلاغ اهإف .ةيدوهيلا تامظنملا

 لئاسوب اهيلع فرعتلا متي ةطغاضلا تاعامجلا ةوق نأب 881)1 "لهد" لوقيو

 (65):ةيلاتلا ريياعملا اهنم

 ءةةيدلملا اهرداصم «ةعامجلا مجح :لثم «ةطغاضلا ةعامجللا ةوق رداصم - ١

 عيزوتلاو ءاهئاضعأ نيب طبارتلا ةجرد «اهتادايق وأ اهئاضعأل ةيعامتجالا زكارملا

 .مهيلع رطيست نيذلا نيبحانلا ددعو ىاضعألل يفارغجلا

 «نييسايسلا نيحشرملا ةدناسم :لثم «ةعامجلا اهكلتمت يلا لئاسولا - ؟

 وأ ذوفن تاذ تايصخشب ةناعتسالاو «ةيئاعد تالمح ذيفنتو «تارهاظم مايقلاو

 اهيدل بلاغلا يف تايصخشلا هذه لثمف .ةيالولل قباسلا مكاحلا لثم ذوفن اه ناك

 رئاودلا عم لماعتلا ةقيرط يف ةمزاللا ةربخلاو اهرومأ ليهستل ةمزاللا تاطاسولا

 .اهتمظنأو ةيمسرلا

 ةدناسمل نيعرشملا ىلع الثم نيعرازملا ةيعمج ريثأت :هلاثمو «ريثأتلا قاطن - +

 ةيالولا نأ نم مغرلاب كلذو .امابالأ ةيالو ْق نيعرازملا ديفت ىلا تاعيرشتلا

 «ءىرصععألا تايالولل طسولا لدعملا دودح يف نيعرازملا ىلع بئارض ضرف عيطتست

 .نيعرازملا ةعامج طوغض ببسب لعفت مل اهنكلو .ةيالولا تاعورشمل رثكأ نييالم عمجتو

 ىلع ةيسايسلا طغضلا تاعامج وأ ةصاخلا تامامتهالا تاذ تاعامجلا رثؤتو

 (0١):اهنم ةفلتخم قرطب اهحاصم قيقحتل تاعيرشتلا

 ديدحتل ةيسايسلا بازحألا لحاد نم لمعلا وأ بازحألا عم نواعتلا - ١

 ةفيظولا ةعيبط ىلع طغضلا تاعامج زيكرت ناك نإو «ةفلتخملا فئاظولل نيحش ملا

 (64) 3/0ه:عطماتكةي مم. 101-102

 (65) طوطأ, مم. 202-03
 (66) 7101عءاطمانكعر مم. 118-6
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 .ةيسايسلا بازحألل ةبسنلاب لاح لا سكعب كلذو .عش را نع نك رتلا نم رك

 امهدِعُي وأ رظنلا ةهجو اهكراشي نم زوفل تاباحختنالا يف ةمهاسملا - ١
 ةمزاللا ةياعدلا لمعب تاعامجلا هذه تامهاسم لثمتتو .اهاياضقل ةدناسملاب

 .هتلمحلا ةمزاللا لاومألا ريفوت يف ةمهاسملاو .حشرملل

 وأ اًهاعورشم نودي ؤي «ةيعيرشتلا سلاجملا لخاد راصنأ بسك ةلواحم - *

 .اهحلاص ريغ يف ىلا تاعيرشتلا ةلقرع ىلع نولمعي

 :ةيسايسلا بازحألا

 ةدودعم يهف مجحلا ثيح نم طغضلا تاعامج نع ةيسايسلا بازحألا فلتخت

 طغضلا تاعامج امأ ؛نييزحلا وأ دحاولا بزحلا ىلع رصتقت ارو ةدحاولا ةلودلا ف

 تابجاو ربكأ نم نوكي نأ كلذ ىلع بترتيو .اهرصح بعصي دقو ةديدع يهف

 ةمهم رصحنت امنيب ؛تاعامجلاو دارفألا نم ددعتملاو تتشملا عيمجت بزحلا

 .ةدلحم ةيضقل ةبسنلاب ةددحم فادهأ قيقحت يف ةصاخلا تامامتهالا تاذ تاعامجلا

 ءامتنا لامتحا لقي امنيب ؛ةددعتم تاعامج ىلإ نومتني دارفأ نم فلأتي دق بزحلاو

 .دحاو بزح نم رثكأ ىلإ ةدحاولا ةعامجلا

 ماظنلا نم أزجتي ال ءزح لقألا ىلع نيبزح دوحو نأ احضاو ودبيو

 بازحألا لمعتو .يطارقوميدلا ماظنلا رهوج وه ءارآلا يف ددعتلاف .يطارقوميدلا

 تاعوضوملا لوح شاقنلا ةراثإو هتموكحو نطاوملا نيب طبر ةليسوك ةيسايسلا
 فئافقولاب ةيسايسلا بازحألا موقت مومعلا هحو ىلعو (:7).تيوصتلل ةحورطملا
 (140:ةيلاتلا

 .نيبحخنانلا رصح - ١

 .تاباختنالا ف مهزوف لمتحما نيحشرملا متدقت - ؟

 (67) 0[/7عطماتكع, مم. 143.
 (683) 81هءءطمانكعب مم. 143-145: 172-12

 دا اح



 .نيحشرملا ءالؤه باختتا ةيلمعل ةمزاللا ةلماعلا ىوقلاو لاملا عمج - *

 .مهفيقثتو نيبحانلا ميظنت - :

 ديضاسك ةييفوكف ةيبساسلا يارخألا نآب نييسانسلا نيكحابلا نكن لوقو

 تابغر عم ةقستم هتارايخ لعجي نأ «ءاقبلا دارأ اذإ ءبزحلا ىلع نإف اذهل .اهبتاكم

 داحيإل ىعسي ايعامج ادوهجب الإ تسيل يبزحلا ميظنتلا يف ةيساسألا ةاونلاف .نيبحانلا

 اذمي قلعتيو ؛.ماعلا روهمجلا نم ةريبك ةبسن مضي ؛دحاو يزكرم ماع بتكم

 يناحيبكلا حلا ةيسابالا ةدعبولا هذه“: ةيمسلا كك عنضانلا هرعت ناوئعابلا ينكلا

 ('5):يلي اميف اهفئاظو لثمتتو «ةيلخلاب ةيلخا

 «ةلودلا لاجر نم برزحلا ةداق نوكي دقو .بزحلل ةمزاللا ةدايقلا ريفوت - ١

 .ةلودلا يف نولمعي ال نيذلا برخحلا ف نيلوؤسملا نم وأ

 ةءافكلا يوذ عيجشتب كلذو «نيبحانلل اهحيشرتو تاءافكلا عيمجت - ؟

 لكل دحاولا بزحلل دحاو حشرم كانهف .نيلهؤملا ريغ مزع طيبثتو «ةبسانملا

 نم هيلع نيسفانتملا نيب نم ةءافك رثكألا ديدحت نم دبالو «بصانملا نم بصنم

 .م:110313 ءاعءاتممك ةيلوألا تاباحتنالا ةطساوب كلذ متيو .دحاولا بزحلا

 .ةيباختنالا تالمحلل رواحم نوكتل ةمزاللا اياضقلا حارتقا - *

 .ةيباختنالا تالمحلا ذيفنتل ةمزاللا تاربخلا ريفوت -

 .ةيباختنالا تالمحلا ذيفنتل مزاللا لاملا ريفوت - ه

 ىلع بزحلا بتكم نأ دجنس ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نم الاثم انذحأ ولو

 (٠١١:ةمقلا ىلإ ةدعاقلا نم ءادتبا «ةيلاتلا بتاكملا نم ةداع نوكتي ةيالولا ىوتسم

 .بزحلل ةيساسألا ةدعاقلا وأ ةيبعشلا ةدعاقلا يأ ءءاضعألا مومع - ١

 .ةنجللا سيئرو نيبحخانلا ةنحل اهنع قثبني - ؟

 .ةريغصلا ةنيدملاو «ةقطنملا و .مسقلاو «ةقرفلا ىوتسم ىلع لمعلا ةنحل - *

 (69) 5 طل هول 861.
 (70) 710:ءطماتكعر مم. 9

 ا



 هس وب ةططاقلا ةيلدج

 .ةيالولا ىوتسم ىلع رمتؤملاو «ةيالولا ىوتسم ىلع ةنجللا - ه

 .ةيالولا ىوتسم ىلع بزحلا سيئر يميظنتلا لكيلا اذه ةمق ف يأيو -

 حضشرملل وأ بزحلل نيديؤملا ضعب لعجت يلا عفاودلا نع ءرملا لءاستي انهو

 كراك" لوق :ةياحشالا ةليتا حاجنل ادوهج نولذبي وأ تقولاو لاملاب نوعربتي

 وأ ةدحاو ىلع لوصحلل ةداعلا يف نولمعي نيديؤملا نم ةئفلا هذه نأب "نوسليو"و

 (١7):ةيلاتلا تآفاكملا نم رثكأ

 ذيفنتل دوقع ءلمعلا صرف «ةيدقنلا غلابملا :ةلمتحم «ةيدام بساكم - ١

 .ةيئاضقلا رئاودلا ف تاليهست «ةموكحلل راقع عيب ةصرف «ةيموكح عيراشم

 «ةماهملا تايصخشلل ةبحصلا ةعتم :لثم «ةيصخش ةيونعم بساكم - ؟

 .عمتجم اب طاللتخالا (عمتجم ا يف ةرهشلا

 وأ ؛عورشم ءايحإ «يرادإ داسف ةلازإ :لثم «ةيدام ريغ ةسوسحم بساكم - *

 يي م يي يبي يي سس سس

 (71) 21هرعطماتسع, مم. 172-168: لدماع ةصل ؟ذ]وه

 م١



 سماخلا لصفلا

 لاصتالا لئاسوو ماعلا يأرلا

 لاصتالا :لاصتالا عاونأ ةفاك ماعلا يأرلا بسك ف نوصصختم ا مدختسي

 عون ىلع فوققولا ىلإ لصفلا اذه فدهيو .يريهامجلاو يعمجلاو يصخشلا

 فرعتلا لصفلا اذه يف متيسو .ةفلتحملا لاصتالا لئاسوو ماعلا يأرلا نيب ةقالعلا

 .هتعانص وأ ههيحوت يف لئاسولا هذه رثأ ىلع

 :يوصخشلا ةبتشو يصختشلا لاصتالا

 نويسايسلا اهمادختسا ىلع صرحي ىلا لئاسولا نم ةدحاو ةيصخشلا لئاسرلا

 نويسساسلا ءال ةهشف .ةيسماعلا تاباخفألا قيرط نع ةطلاحسلا ىلإ اولضو يذلا

 لسدملا ةيصخش نع رظنلا فرصب مهلصت ةلاسر يأ ىلع ةباجإلا ىلع نوصيرح
 مارتسحالا نع ىني بولسأب ةباحإلا ةغقايص متت ام ابلاغو .ةيعامتجالا هتناكمو

 سلجب وضع وأ ةيالولا سيئر نأ بيلاسألا هذه لهجي نم نظي ثيحب «ريدقتلاو

 سيئر بتكم ىعي دقو .هل اقيدص حبصأ باونلا سلحب وضع وأ يكيرمألا خويشلا
 ةيساردلا لحارملا يف ةبلطلل ةبيطلا ةيساردلا تازاحنإلا ةعباتمم الثم يدلبلا سلجم

 نم يح نيقوفتملا ةبلطلل عيجشتو ةئنق تاباطخ لاسرإ ىلع صرحيف «ةفلتخملا
 ريغ نم ةععماجلا بالط دحأ لسري ارو .ةطسوتملا ةلحرملا يف مهنم سردي

 ةيالولا سيئر ىلإ وأ ةيالولا يف نمألا ريدم ىلإ جاجتحا وأ حارتقا باطحخ نينطاوملا

 (١).ةلكشملاب مامتهالاب دعولاو ركشلا نمضتت ةقيقر ةباجإ هلصتف

 ةطساوب ةماعلا نكامألا يف تاروشنملا عيزوت يصخشلا لاصتالا لئاسو نمو

 ةطرشأ وأ تاروشملا عيزوت لئاسولا نمو .ضرغلا اذهل نيرحأتسملا وأ نيديؤملا

 ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف ميقي نم اهكرديو يداعلا يكيرمألا نطاوملا اهكردي ةقبقحلا هذه ) ١(

 .ةماعلا ةايحلا ف كراشيو ةيفاك ةدم



 يقف ماعلا روهممجلا دارفأ ىلع صاخشألا ةطساوب وأ ديربلاب تيساكلا وأ ويديفلا

 فرعتلاو لزانملا ةرايز ةطرشألاو تاروشنملا هذه عيزوت بحصي امءرو .مهزانم

 (")...لاملاو دهجلاو تقولاب عربتلل مهنم ةدعاسملا بلطو نيديؤملا ىلع

 نيالا ةيانت ىدبلغل وفعلا هدفنا ةلئسو ةيقتاملا تالاوفتالا نأ هك

 هراصنأ موقيو ءاهنم تارشعب حشرملا موقي .مهتاوصأب ءالدإلا ىلع مهعيجشتو

 يصخ شلا لاصتالا ةوق ىلع ةلثمألا زربأ نم لعلو .اهنم فالآلاب هعم نولماعلاو

 هتلمح ءانثأ "يدينك نوح" سيئرلا اهارجأ ىلا ةيفتاحلا ةملاكملا كلت هتيلاعفو

 رثول نيترام" ءاكيرمأ يف ةيندملا قوقحلا ءامعز دحأ ةجوز عم «ةيباحتتالا

 دحأل يملس لالتحا ةرهاظم ف "قنك" كرتشا دقف .8/[ةتاله 1. 1128" قنك"

 "يدينك" زهتتاف .نجسلا اهببسب لخدو ءايجروج ةيالو يف ةريبكلا قاوسألا

 مزل ول ىح «مامتهالاب اهدعوو اهتاناعم يف اهاساوو "قنك" ةجوزب لصتاو ةصرفلا

 لذبو ”يدينك"ل ةملاكملا هذه "قنك" دلاو رّدقف .ةيمسر ةروصب لحدتي نأ ىلإ رمألا

 يف جرح دق قلك ناك يذلا نوسكين زوف نم الدب "يدينك" زوفل ابيط ادهج

 نم ريثك فقوم ليوحت اذه هدهجب عاطتساو .عيباسأ لبق هل ةيعيجشت ةرهاظم

 نم ادحاو ةلااكملا هذه تناكف ."يدينك" حاصل مهعابتأو جونزلا ءامعز

 (2). يدينك" زوف ف ةسيئرلا بابسألا
 ةيصخشلا لاصتالا لئاسو نأب يريهامجلا لاصتالا لئاسو روهظ عم ادب دقل

 نم ةرشابم تامولعملا ىقلتي حبصأ روهمجلا نأو «ةريبك ةميق تاذ حبصت مل

 ديجليف زرزال"ل ةحسارت: ءاننتتا رسب كفل ؟حيحص اذه لهف .مالعإلا لئاسو

 لصي نكلو روهمجلا ىلإ ةرشابم لصي ال مالعإلا لئاسو ريثأت نأب (؟)نيرخآو

 عمتجا يف ةيحص ةرهاظ يهو 600 1025 ''يأرلا ةداق" قيرط نع مهيلإ

 (2) [1ءعزملعتسب مم. 121-18

 (3) ؟ة]ومأغ

 (4) آ.معهمد1 عال, 8 يعادل هسا 00 م. 1

-11- 



 دولاو ذخأآلا قيرط نع مهتارارق ىلإ نولصي نينطاوملا نأ يعي اذه نأل «يطارقوميدلا

 «ةيرظنلا هذه ىلع تماق ىلا تاساردلا نم ةعبرأ 15312 "زتاك" ضرعتسيو

 2( 126ءواتت روتاكيد"و 2002 03:ع2ع "ريفور" و 2/1602 "نوتريم" ةسارد يه

 ةدلق" ةيرظن لصأ نأب "زتاك" لوقيف (1222151614)5 "دليفزرزال"و 1 "زتاك"و

 اهتم-5اعم-11017 04 همدرصستتمت ءهامم "للصتالل نيتوطخلا وذ قفدتلا" وأ "يأرلا

 :ثاحبألا نم تاعومجم ثالث جئاتن ىلع زكتري

 تبييوصتلا ىئاهنلا رارقلا دامت: نورحأتي نيذلا نأ قلع فاحتألا تلودحا

 ءالؤه لثمتيو .ةرثؤم رصانع مهتفصب صاخشألا ضعب نوركذي ام اريثك
 مهأب اودافأ نيذلا نأ امك .ءاقدصألا وأ ةرسألا دارفأ ضعب يف نورثؤملا صاخشألا

 نيذلا كئاوأ نم رثكأ تاباختنالا عوضوم لوح ةيصخش تاشقانم يف اوكرتشا دق

 (").يأرلا ةدمعأو تايحاتتفالا اوُأرق وأ نيحشرملا بطحت ىلإ اوعمتسا مهنأب اودافأ

 رهظ نيرخآلا تافصو مقافص نيب ةنراقملابو يأرلا ةداق ىلع فرعتلاب - ؟

 ةفاك نيب نودوحوم مهأو «مهريغ نم تاباختنالاب امامتها رثكأ يأرلا ةداق نأ

 (...براقألا ءءاقدصألا «لامعلا) تائفلا

 ةداق نأ ىلإ لوصولا نكمأ نيرخآلاو يأرلا ةداق نيب ةنراقملا نم ديزمي - ٠١

 ().مالعإلا لئاسول اضرعت رثكأ يأرلا
 ام اهضرعتسا يلا تاساردلا نم ةثالثلا فانصألا جئاتن نم "زتاك" جتنتسيو

- 

 :يصخشلا لاصتالا رثأ مجح - الوأ

 ريثأت نأ ةيكيرمألا ةسمائرلل ١514٠0 ماع تاباختنا ةسارد نم رهظ - ١

 (5) 3ك ءرتمال, نعت 01 ]10116
 (6) [ةاج ةصل [ 11

 (7) آة2ويد1ء1ل, 8يعاذوم ةمل ©ةنلعأ مم. 135-12
 (5) 1.ة2هتد12أ1ل, 8ءيءاكمم ةمل ©3066. 2.1
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 مهيأر اوريغ نيذلل ةبسنلاب :مالعإلا لئاسو ريثأت نم ربكأ ناك يصخشلا لاصتالا

 ءايزألاو قيوستلا اهعوضوم ناك ىلا ةساردلا تلصوتو .تاباختتالا ةرتف ءانثأ

 .ةلئامم جئاتن ىلإ مالفألا رايتحاو

 «ءصخشلاب طيحت ىلا ةيلوألا تاعامجلا ةيمهأ تزربأ تاساردلا عيمج - ؟

 قنشنللا درفلا عنقت ام اريثك تاعامجلا هذهف .ءالمزلا وأ ءءاقدصألا وأ ةرسألا :لثم

 .هتعومجب يأرو قفتي ا, تيوصتلاو هتين نع عوجرلاب اهنع

 ريثأتلا ثادحإ يف ناسفانتي يريهامجلاو يصخشلا لاصتالا نأ رهظ دقل - *

 دمعتم ريغ عانقإلا :اهنم نوثوحبملا اهادبأ بابسأل اريثأت ىوقأ يأرلا ةداق نكلو

 .مهي قوثومو «مهعم درلاو ذخألا نكمي ثيح ةنورم رثكأ يأرلا ةداقو «بلاغلا يف

 نع تامولعمي ناسنإلا دوزت ىلا ةليسولا نيب زييمتلا ىلإ اهاحتا كانه نأ امك

 كلت نم ةدافتسالاب صخشلا عنقت ىلا ةليسولاو (مالعإلا لئاسو) «ءايشألا

 .(ءالمزلا) تامولعملا

 :يصخشلا ريثأتلا راسم - ايناث

 نم ةسارد يف يأرلا دئاقف ."يأرلا ةداق" فيرعت يف تاساردلا تفلتحا دقل

 دقو «مهتارارق ىلع اريثأت هيأرل نأ ىلإ نيبحانلا نم ةعبرأ ديفي يذلا وه تاساردلا

 حضشرمل تيوصتلاب هتجوز عنقي يذلا جوزلا ىرخأ ةسارد يف يأرلا دئاق نوكي

 رهظ دقف «نيتوطحخ نم رثكأ ىلإ ةيرظنلا عيسوتل ةرورض كانه نأ ظحاليو .نيعم

 يأرلا ةداق ضعب نأب 8 "اريملإ" ةساردو 126ءهاات# "روتاكيد" ةسارد جئاتن نم

 تاع اذني اذكروا نضاكشا ءازآب مهتارارق يف اورثأت دق مهسفنأ مه

 نوكي دق يأرلا دئاقف .سانلا ضعب اهركتحي ةصاخ تامس تسيل يأرلا يف ةدايقلا

 ةيلحما اياضقلا يف يأر ةداق كانهو .فورظلا ضعب يفو رومألا ضعب يف طقف ارثؤم

 ةرسألا تاذ نسلا يف ةريبكلا ةأرملاو .ىربكلا ندملا اياضق يف يأر ةداق كانهو

 ةدئاق نوكت الو «ةمعطألا نم تاورتشملا لاحم يف يأر ةدئاق نوكت دق «ةريبكلا
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 ةدئاق نوكت دق ةباشلا ةاتفلاو .ءايزألا ثدحأ وأ مالفألا لضفأب قلعتي اميف يأر

 دئاق نإف «ءىرخأ ةرابعبو .ةمعطألا ءارش لاحم يف سيل نكلو «ءايزألا لاحم يف يأر

 ظحالي امك .ةليلقلا تالاحلا يف الإ رخآ لاحم ف كلذك نوكي ال لاحم يف يأرلا

 تافصلا ضعب يف نوكرتشي نيذلا وأ نارقألا نيب بلاغلا يف نوكي ريثأتلا نأ

 ةيسسايسلا رومألا يف الإ «يعامتجالا عضولاو «نسلا لثم «ةبستكملا وأ ةثوروملا

 مومعلا ىلعو .ىلعأ ةيعامتجا ةقبط ىلإ نومتني نم ىلإ اهيف نوؤجلي سانلا نأ بلاغلاف
 (؟ «ةيصخشلا تافصلا ١( :يف لشمتت يأرلا ةداقل ةزيمملا ريياعملا نأ رهظي

 :نيعون ىلإ مسقنت اضيأ ةريخألا هذهو .ةيعامتحالا ةناكملا (7 ءاهفرعي ىلا تامولعملا

 ةلوهسو (4 ؛:ةعرومج ا جراخ ةيعامتجا ةناكمو ةعومجملا لخاد ةيعامتجا ةناكم

 .مه لاصتالا

 ةقلعتم ةلأسملا نوكت امدنع نسلا يف ارغص رثكألا ىلإ عوجرلا رسفي ام اذهو

 نأ يرور ضلا نم سيل هنأ كلذ ىلإ فاضي .ةيورق ةئيب يف ةيندملاو ةيعانصلا ةايحلاب

 ءءابطألا نيب ةقالعلا يه امك ءادوقم رخآلا فرطلاو ادئاق نيفرطلا دحأ نوكي

 :فاوول ابنت درحمب نوكي دقف .ةديدجلا ةيبطلا تارضحتبسملاب عانتقالا اميسالو

 (*) .دوقملا نمو دئاقلا نم ديدحت هعم بعصي لكشب رخآلاب امهنم لك رثأتيف

 هبراجب نمو هنم اعبان نوكي ال دق ناسنإلا هذختي يذلا رارقلا نأ ظحالملاو

 هضرع متي ام. وأ ءاه قوثوم ةيعوضوم تاروشنع اًرثأتم نوكي دق نكلو ةصاخلا

 ءايضشألا نبت يف نيقباسلا نوكي نأ يعيبطلا نم هنإف يلاتلابو .ةيملعلا تارمتؤملا يف

 .تارمتؤملاو تاروشنملا هذهي امامتها رثكأ ةديدجلا

 :مالعإلا لئاسول ضرعتلا - اغلا
 اضرعت رثكأ يأرلا ةداق نأب لوقت يلا ةيضرفلا قدص جئاتنلا ترهظأ دقل

 ضرعتي نمف «يئاقتنا ضرعت كانه اضيأ نكلو بسحف اذه سيل .مالعإلا لئاسول
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 نيون ةيحتشايسلا ءارآلاو ةنانسسلا راحل اديك دكا ةيباسلا لاعب وا راهعنالا
 ىرحأ ةهج نمو .ءايزألا رابخأل اعبتت رثكأ ءايزألا لاحم يف ةراشتسالل ضرعتي

 مالعإلا لئاسول اضرعت رثكأ طقف وسيل يأرلا ةداق نأ تاساردلا ضعب ترهظأ دقف

 .اه مهئارآ يف ارثأت رثكأ اضيأ نكلو

 تاريغتمل ضعتب رثأو ءيصخشلا لاصتالا رثأ لوح تيرجأ ةسارد فو

 ةروص مسر يف حضاو رثأ هل ناك يصخشلا لاصتالا نأب نوثحابلا دجو ىرخألا

 رابخأو «ةيزافلتلا تاياعدلا ريثأتلا ةوق يف هدعب ءاجو .نيبخانلا ناهذأ ف نيحشرملا

 (١١).ام دح ىلإ زافلتلا

 ةسائرلل ١94٠ تاباختنا ةحجيتن ىلع ناظفحتي هتليمزو "قنال" نأ ديب

 رثأو «ةريصق ةرتف يطغت ةداع ةيباختنالا تالمحلا تاسارد نإ امهلوقب ةيكيرمألا

 لاصتالا رثأ فالحخم وهو رهظيل ةريصقلا ةرتفلا هيفكت يصخشلا لاصتالا

 ةوقلا نإف اذهل و .هرثأ دصرو هدصرل لوطأ تقو ىلإ جاتحي يذلا يريهامجلا

 نيثا توك ىلع ناد اذه م1 اهنف غلابم يصخشلا لاصتالا ريثأت ىلإ ةبوسنملا

 .هيلع فلتخم هتجرد تناك نإو «يصخشلا لاصتالا

 :يعمجلا لاصتالا
 ةماعلا تابسانملاو تالفحلا ةماقإ ةيباختنالا تالمحلا يف ةفولأملا لئاسولا نم

 ةيبعشلا ةرئاد عيسوتلو نيديؤملا سيمحتلو ةيباحتنالا ةلمحلل تاعربتلا عمج ضرغل

 لك. :نيديؤملا روهمج اهفيلاكت لمحتيو تالمحلا هذهي موقي بلاغلا يثو .حشرملل
 هتلمح حشرملا أدبي دق ىرخأ ةرابعبو ...هتقو وأ هتاربحخ وأ ةيداملا هتاناكمإ بسح

 ةحارالودننلا بجيت الا ةعطتيو نيسيحتلا ينتيرلا نين دونم ةدك ةياععالا

 نم اهعمج مت ةيباختنالا ةلمحلا ىلع تارالودلا نم نييالم فرص ىلإ رمألا 5

 (19) معيب 21عام ءاط ةصل آم

 (11) [1.ةمع ةلل 1.

 -اإ هود



 (١١).اداوم وأ تامدح وأ ادقن :نيديؤملا

 تارهتوملا دقع وأ تارضاحمنا ءاقلإ ةيعمجلا لاصتالا لئاسو نم كلذكو

 ةماهلا عقاوملا ىلإ روضحلاب امإ «هنولثمب نم وأ حشرملا امب موقي «ةماعلا وأ ةيفحصلا

 ف هناكم نم حشرملا كرحتي نأ نودو ةقلغملا زافلتلا تاكبش ةطساوب وأ ةفلتخملا

 هذه نأ عمو .دالبلا ءاحنأ ةفاك يف ةعزوملا تاعاقلا تائمي لوصوملا ويدوتسألا

 لاصتالا لئاسو ةطساوب متت نيبحانلا نيبو هلثمي نم وأ حشرملا نيب تاءاقللا

 نيب راوحلاب ايبسن حمست اهنأل اهنع فلتختو ةقلغم ةكبش ربع متت اهإف «يريهامجلا

 يفضتل .ةعاذإلاو زافلتلا جمارب يف ةعئاش ةقيرطلا هذه تحبصأ دقلو .نيفرطلا

 .جماربلا هذه ىلع ةيويح

 :يربجامجلا لاصتالا

 مهيلع ريثأتلاو مههيجوتب نيمتهملاو ماعلا يأرلا نيب لاصتالا ةيلمع تناك

 نيديؤملا نيب يصخشلا لاصتالا ىلع سيئر لكشب دمتعت تناك ثيح «ةينضم

 .ماعلا يأرلا روهمج نيبو حشرملا نيب يعمجلا لاصتالا ىلع وأ ماعلا يأرلا روهمجو

 اريثك ...ديلاب احيولتو ةحفاصمو ةريثك ابطخو الصاوتم اليوط ارفس كلذ يضتقيو

 .اريبك ادهجو

 ىلإ ةفاضإ ءزافلتو ةعاذإو ةفاحص نم مالعإلا لئاسو ترشتناف نآلا امأ

 وأ اهم احصأ نذإب ةصاخلاو ةماعلا نكامألا يف اهقاصلإ متي يلا ةيطئاحلا تاقصلملا

 ديازتي يلا ؛ءاصتالا لئاسو نمو .ةماعلا نيدايملاو عراوشلا يفو اهنع نيلوئسملا

 (5١).اهريغو 1042264 ”تينرتنإ" جمانرب لثم يلآلا بساحلا تاكبش مويلا اهلامعتسا

 تناك نإو اناقتإو ةلوهس رثكأ ماعلا روهمجلاب لاصتالا ةيلمع تحبصأ اذكيو

 ىلع ةيريهامجلا لاصتالا لئاسو رثؤت ةجرد يأ ىلإ :لاؤسلاو .ةفلكت رثكأ انايحأ

 هذه لوح ةريثك تاسارد ءارجإب ةقالعلا هذي نومتهملا ماق دقل ؟ماعلا يأرلا

 (12) عامل ءأم, مم. 121-218.

 (13) علما ءأمب مم. 121-18.

 تا



 .ةفلتخم لحارم. ترم «ةرهاظلا

 رثكأ حبصأ مالعإلا لئاسو ريثأت لاحم يف تاساردلا نأب (14)"ربالك" لوقي

 ىلع رئأ مالعاإلا لئاسول له :لاؤسلا ىلع ةباجإلا ةلواحم نم الدبف .اديدحت

 هذه نمو .ةديدج لخادم تاساردلا نم اددع تمدختسا ؟ماع لكشب روهمجلا

 (177126١هءهخنم "روتاكيد"و )٠١( 1صدنت2 "اريملإ" امي ماق يلا تاساردلا لحادملا

 نيب ةقالعلا ىلع اهتظحالم نكمي ىلا ةيساسألا لماوعلا ىلع امهتاسارد تزكرو

 اه موقت ىلا فئاظولا ىلع ىرخأ تاسارد تزكرو .روهمجلاو مالعإلا لئاسو

 "يبوكام"و (21169)19 "يليار" هب ماق ام تاساردلا كلت نمو مالعإلا لئاسو

 لئاسو امك موقت ىلا فئاظولا ىلع ناتساردلا ناتاه تزكرو (2/130)14ماتإل

 ماق ام ةيبيرجتلا تاساردلا نمو .مهيف مالعإلا لئاسو ريثأت نم الدب لافطألل مالعإلا

 رثأ رابتخاو يلاصتالا ريثملا رثأ تيبثت اهيف مت ثيح « 11007ءاهض0 "دنالفوه" هب

 .ةيلاصتالا ةيلمعلل ىرخألا لماوعلا

 لازت الو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ذنم تأدب ىلا تاساردلا هذه جئاتن نأ ودبيو

 كانهف .دعب يعطق لكشب مسحت مل ةلأسملاو ةرقتسم ريغ اذه انخيرات ىلإ ةرمتسم

 لئاسو نأب لوقي نم كانهو ءركذي اهل رثأ ال مالعإلا لئاسو نأب لوقي نم

 لماوعلا نم ةدحاو مالعإلا لئاسو نأب لوقي نم كانهو ءامئاد رثؤت مالعإلا

 .ماعلا يأرلا يف رثؤت ىلا ةيساسألا

 :اهرهق نكمي مالعإلا لئاسو
 ةسمائرلا تاباختنا (مالعأإلا لئاسو فعضب نولوقي نيذلا ددري ام انيك

 لئاسو فعض ىلع نيهارب امهرابتعاب كلذو ./١514 ٠ ”١557 ماع ةيكيرمألا

 (14) 1لوممعتر ص 8عيعاكممل ةلل 071
 (15) ظاسصتعمب نانمأعل ذص 113م6,
 (16) طوعوطتم, نانمأعل ص 113م م61

 (17 جنا عالب

 (185) 113ععمطإل.

 ا



 معر ةيناثلا ةرتفلل هتاباختنا يف ةسائرلاب مدته "نامورت "زاف دقف .مالعإلا

 لبق ىح تاباختنالا بسك 115680166 "رواهفنازيأ" نأ امك ".ةفاحصلا فنأ

 (١١).ةسائرلل ةيباختنالا ةلمحلا ءدب

 05 اضل" ةكسارو اهنمو هاجبالا اذه - ام اعون- ديؤت تاسارد كانهو

 ال اوناك تاباحختتنالا ةرتف ءانثأ مهدييأت رييغتب اوماق نيذلا نأ هتسارد ف دجوو

 نيذلا كئلوأ نم لقأ تاباختتالاب مهمامتها ناك نيذلا نم اريغص اءزج الإ نولثعب

 اضرعت لقأ ةعومجملا هذه تناك امك .تاباختتالا ةرتف لاوط مهيأر ىلع اورقتسا

 .رخأتم تقو يف مهتارارق ىلإ اولصوو «مالعإلا لئاسول

 ىلإ ةيناطيربلا تاباختنالا نع )1١( 811501 "لوتسيرب" ةسارد تلصوتو

 نيرقتسملا ريغ نم اوناك مهيأر رييغتب اوماق نيذلا نأ دجو دقل .ةكباشم جئاتن

 ىلإ اضرعت لقأ اوناكو .تيوصتلا يف مهتبغر يف وأ نيحشرملل مهدييأت قف ءاوس

 ةرابعبو .تاباختنالا يف مهتاوصأب اولدأ نمم مهريغ نم يريهامجلا لاصتالا لئاسو

 .اهتعيبط يف رارقتسالا نم عون ىلع لدي تاوصألا قسن نإف ىرخأ

 لئاحسسو نأ روهشملاف .ضيفعاتلا نيب عئاش وه ام عم قستت جئاتنلا هذه نأ ودبيو

 يهف .تيوصتلا ىلع نيديؤملا ثحتو «نوبحانلا هلضفي ام خيسرتب موقت مالعإلا

 (").تاوصألا ليوحت نم رثكأ خيسرتلاو ةيفصتلاب موقت

 :يوقلا اهرثأو مالعإلا لئاسو
 يف ةسائرلا تاباختنا يف ثدح ام يف رظنلا هتليمزو آ,ق2ع "قنال" ديعي

 زاف)ز ١1957 ماع و ( نامورت" اهيف زاف) ١514 ماع ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

 نأ حو ِضوب نادكؤي نيثدحلا نيذه نأ حيحص :امهلوقب ناقلعيو .("رواهنزيأ" اهيف

 (19) آ315 300 ]3

 (20) نا101ع0 ا آقمع 300 1

 (21) بنمأعل ذه آقمع ةن 11

 22١ 8عءعءادما, آ226251210 ةصل 1[ءطابعع مم. 48.
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 ةروصب تاباحتتالا ةلمح أدبت نأ لبق مهيأر نوددحي نيبحانلا نم اريبك اءزج

 005. نيب ةفلتخملا ةسمزألاو ةفلتخملا عقاوملا يف ءالؤه ةبسن حوارتتو .ةيمسر

 ىئعيالف رخأتم تقو يف هرارق بحانلا ذختا اذإ نيحو .نيبحانلا عومجم نم /084و

 تاساردلا مظعمف .رخآ يأر ىلإ هنع لوحت مث يأر ىلع ناك هنأ ةرورضلاب كلذ

 ةيؤرلا تحضتا امنإ نيرخخأتم يئاهنلا رارقلا ىلإ نولصي نم نأ دكؤت ىدملا ةليوط
 .ةيضقلا وأ حشرملا نع مهقامولعم اولمكتسا امدنع تخسرتو مهمامأ

 تاياعدلل فادهأ مفأب نوكردي ةداعلا يف نيبخانلا نأب اضيأ نافرتعيو

 «ةزهاج تاعابطناب تاياعدلا هذه ةهجاومل نودعتسم مهف اذهلو .ةدمعتملا ةيعانقإلا

 ىلإ ةفاضإ كلذو .مهرظن ةهجو لثمي ام نولبقيو سكاعملا فرطلا هلوقي ام نوضفري
 عم ةقستمل تاياعدلل ضرعتلاو مقاهجوتل ةداضملا تاياعدلا بنجحت ةلواحم

 ('5).مهيزحل وأ مهحشرمل ارمتسم مهؤالو مادام يرايتخالا مهفلا ىلإو ؛مهتاهجوت
 لاوط تاوصألا يف اظوحلم ارارقتسا كانه نأب اضيأ هتليمزو "قنال" فرتعيو

 ديفلا توص نيب طبارت كانه نأ ظحالي ذإ «تاباختنالا ربعو لب «تاباختنالا ةرتف

 تلفصلاو ةيفارغحلا لماوعلا نأ ظحول دّقف .ةيلاتلا تاباختنالاو لوألا باحتتنالا ف

 ءالولا اذه نأ مولعملا نمو .رقتسم قسنب عتمتت ةيعامتحالا تاءامتنالاو ؛.ةيصخشلا

 ددحم بزح ىلإ ءامتنالا ببسب ةصاخ ةفصب عرعرتي نيبخانلا ةيبلغأ دنع رقتسملا
 ةيمهأ دكؤت ثيح «رارقتسالا اذه روصت (4)'لوتسيرب' ةسارد لعلو .ةصاخلا هتامس هل

 نيذلاف .(ةرقتسم ريغ يهو) حشرملا دوهج ةيمهأ ةلقو (ةرقتسملا) .برحلا تام
 مل مهاازحأ لثعي ال حشرمل ١101١ تاباختنا يف طقف مقاوصأ اوطعأ مهنأب اوفرتعا

 يف ددحاو يلامع حشرم نكمتي مل ماعلا كلذ نحو 0١5/. مهتبسن زواجتت

 امكب عتمتي ىلا ةروصلاو .نيظفاحملل ناك ادحاو ادعقم بسكي نأ ءاهلك ايناطيرب

 ةرتف لولح لبق ةزهاج يه لب «ةدحاو ةيباحتنا ةلمح يف نوكتت ال هراصنأ نيب بزحلا

 (23) [.ةضع ةمل [آ 6
 (24) آ1ةمع ةمل آل

 ب



 .تاباختتنالا

 ديكأت ىلإ نادوعي ءامب هتلايمزو "قنال" فرتعي يلا ةقباسلا قئاقحلا هذه عمو

 بازحألل ةبسانملا ةروصلا لقنت يلا يه لئاسولا هذه نإ امهلوقب مالعإلا لئاسو رثأ

 ("*).اهورصاني نم ىلإ اياضقلاو نيحشرملاو

 يف ثدح ام نأب نالوقبي هتليمزو "قنال" نإف "نامورت" زوف نع امأو

 نأل كلذف «ءيداعملا ةفاحصلا فقوم مغر "نامورت" اهيف زاف ىلا تاباختنالا

 ةزراب ةلكشم ةيعامتجالا تاقبطلا نيب عارصلا ةلكشم لعجي نأ عاطتسا "نامورت"

 ضعب بسك و بزحلا نع نيقشنملا نييطارقوميدلا ضعب ةداعإ نم نكمتف .هبطخ

 هرسشنت ام ببسب كلذ ناك كلذكو .ةليئض مهتبسن تناك نإو نييروهمجلا

 يداعملا اهفقوم نم مغرلا ىلع «ةيباختنالا هتالمح نع رابخأ نم مالعإلا لئاسو

 زيت م "نامورت" نإف «,ىرخأ ةرابعبو .يأرلا ةدمعأبو تايحاتتفالاب هنع تربع يذلا

 ءةةييناثلا ةسائرلا ةرتفل ةيباختنالا ةلمحلا يف «دقن عضوم تناك ىلا هتيصخش ريغتل

 نم هتكم ىلا يه ةيضقلاف .هذه ةيباختنالا هتلمح يف ةيساسألا ةيضقلا ريغتل نكلو

 يلا اهتيبعشو ةزيمتملا هتيصخش اهعارو ناكف "روافزيأ" زوف نع امأ .نيديؤملا باذتجا

 لبق ىح نيبخانلا روهمج ىلإ مالعإلا لئاسو اهتلقن يلاو «نيبزحلا دودح زواجتت

 (55).ةيباحتنالا ةلمحلا ءدب

 ددعلا اذه نكلو دودحم رخآل بزح نم لوحتلا نأ ىلإ هتليمزو "قنال" هبنيو

 مهاوصأ بسك نكمأ نيذلا نيدياحماو ؛نيددرتملا كئلوأ ىلإ هتفاضإ دنع دودحما

 ('9 .يروهمجللا برحلا ةميزمل ايفاك ناك يطارقوميدلا بزحلا حلاصل

 ةفاحصلا موهفم يف يأرلا نيبو رابخألا نيب قيرفتلا ةرورض انه ظحالن انلعلو

 ف اهيأر نع ةيرحب ريبعتلا ةفاحصلا هيف عيطتست يذلا تقولا يفف .ةرحلا

 (25) 1.315 ةه0 1.
 26١ آ310185 300 آر

 (27) 1.308 ةقل 1

 أ هد



 ربتعي لمعلا اذهف .ادمع رابخألا ريوحت عيطتست ال اهإف قيلعتلا ةدمعأو تايحاتتفالا

 دقق .يمالعاإلا فرشلا قيثاوم فلاختو ةيمالعإلا ةليسولا ةعمسب رضيو انيشم

 قرطلا هزجعت ال يكذلا حشرملا نأ ديب .ةبوقعلل ضرعتلاو مكاحملا ىلإ كلذ اهرجي

 وأ اياضق ءاشنإب كلذو «ةرشابم ريغ ةقيرطب هحلاصل رابخألا لالغتسا اهب نكمي ىلا

 ظحالن اننإف ءىرخأ ةهج نمو .اهلهاجتب مالعإلا لئاسو عيطتست ال ثادحأ لاغتفا

 ىلع زكترت اهضعبو ؛ةحشرملا ةيصخشلا ةيبعش ىلع زكترت تاباخختنالا ضعب نأ
 يف زوفلل هبزح وأ حشرملا اهمدختسمي ىلا ةيضقلا ةيبعش وأ «بزحلا ةيبعش

 .تاباختنالا

 مالعإلا لئاسو نأب لوقلا نكي مومعلا هجو ىلع هنأب هتليمزو "قنال" ىريو

 ("80:اهنم «ةفلتخم قرطب نيبحانلا روهمج يف رثؤت

 فلا يه مالعإلا لئاسو نإف ةيوق حشرملا ةيصخش نوكت امدنع بح - ١

 ىلع تلمع ىلا يه مالعإلا لئاسو تناك امر لب .نيبحخانلا روهمج ىلإ اهلقنت

 اذه دكؤيو .ريثكب كلذ لبق نكلو ءبسحف تاباختتنالا ةرتف يف سيل ءاهنيوكت
 ةيصخسشلا تافصلا ةيممأ ىلع زكر يذلا ('5) 135050ء12 "نيدسمار" لوقلا

 ريبك رثأ ةيصخشلا تافصلل نأ هديكأتب كلذو .تاساردلا نم ديدعلا ىلإ ادنتسم

 ف ةحورطملا اياضقلا نم حشرملا فقوم اهمامأ لءاضتي «نيبخانلا رارق ىلع

 ةيضقلا ىلع اضيأ قدصي حشرملل ةيوقلا ةيصخشلا ىلع قدصي امو .تاباختتنالا

 .تاباحختنالا يف زوفلل حشرملا اهانبتي دق ىلا ةيوقلا

 يسمتتي يذلا بزحلل ءالولا وأ فقوملا زيزعتب امإ مالعإلا لئاسو رثؤت دق - ؟
 اهانبتي يلا ةيضقلا ةوق ببسب بزحلا ىلع قشنملا فقوم زيزعتب وأ بحانلا هيلإ
 .هحشرم ةيصخش ةوقل وأ رخآلا بزحلا

 ةطشنألا ضعب ىلع ءوضلا يقلتو ئشنتو يفصت امدنع مالعإلا لئاسو - ٠

 (25) 1ةمع ةمل
 (29) ل

 أ ؟ دك



 .حشرملا هلوقيام وأ بزحلا هنلعي ام ليصوت ةمهم ىلع رصتقت ال اهإف ةماعلا

 لهفت يهو .ةيسايسلا تادقتعملاو يسايسلا طاشنلاب قلعتي ام لك لقنت اهنكلو

 يبه امنيبو .تاباختنالا نيب اميف اضيأ نكلو تاباختنالا ةرتف يف طقف سيل كلذ

 نيحشرملا ةروص ليكشت ىلع لمعتو ةفلتخم رظن تاهجو مدقت اهإف كلذ لعفت

 .اياضقلا ضعب ىلع ءاوضألا طلستو «بازحألاو

 ضعب ىلع ريثأتلا يف مالعإلا لئاسو نوسفاني يأرلا ةداق نأ حيحصو -

 كلذ ناك نإو «مالعإلا لئاسول اضرعت نيبحانلا رثكأ اضيأ مه مهنكلو نيبخانلا

 يلا تامولعملا هذه نوبخانلا مدختسي دقف .امب مهرثأت ىلع امئاد اليلد سيل

 لماوع نم نأ ودبي اذه عمو .اهونبتي ىلا ءارآلا حلاصل مالعإلا لئاسو نم اموقلتي

 ةلوهس وه يريهامجلا لاصتالا نم ةوق رثكأ يصخشلا لاصتالا نأب داقتعالا

 هكرتت يذلا رثألاب ةنراقم ؛ةيصخشلا لاصتالا ةليسو هكرتت يذلا رثألا ةفرعم

 ف رثأقم او رثؤملا نيب ةقيثولا ةلصلا ىلإ ةفاضإلاب اذهو .ةيريهامجلا لاصتالا ةليسو

 .ةيريهامجلا لاصتالا ةليسوو روهمجلا نيب ةلصلا ةجرد فالخب ءيصخشلا لاصتالا ةلاح

 ةنزراقم ةذاشلا ةئفلا ىلع رصتقم يصخشلا لاصتالا ريثأت نإف مومعلا ىلعو

 .اقاوصأ يف ةدرطملا ةيبلغألاب

 نم عون يأ نم ولخي ال ةمخضلا تاعمتجملا يف ناسنإلا نأ حيحص - ه

 «ةةيلامعلا تاداحتالا يف ةيوضع كانهف .ةيمسرلا ريغو ةيمسرلا تامظنملا يف ةيوضعلا

 ةصاخلا تاعمجتلا يف ةيوضع كانهو «ةيسايسلا بازحألا يف ةيوضع كانهو

 نسكل و يردفلا يأر نلف اقابصت كرتت تاعامجلا هذه لكو .ةفلتخملا تايلقألاب

 ةحرد تامولعم يه ةيسايسلا ةايحلا نع سانلا هفرعي ام مظعم نأ حيحص اضيأ

 .مالعإلا لئاسو نع ةلوقنم ةثلاث وأ ةيناث

 تالك شلملاب فوفحلا ةيسايسلا ةايحلا عقاو نم هسكعت امب مالعإلا لئاسو - <

 عضت دق كلذ ىلإ ةفاضإ يهو .ةيسايسلا ةايحلا يف ةقثلا مدع سفنألا يف عرزت دق

 1 عااد



 يف هيلع يهامت ربكأ تالكشملا هذه ودبتف «رهجملا تحت ةيسايسلا تالكشملا ضعب

 .اهريغ نم عقاولا يف اثودح رثكأ وأ عقاولا

 تهسبن امك «سانلا اهنع ثدحتي ىلا تاعوضوملا ددحت مالعإلا لئاسو - ا

 مو دان" و "يسرك" هيفا رق قلل لإ

 ماع نم ماعلا يأرلا نع ةرفوتملا تامولعملا )2١( 518108 "واش" ضرعتساو

 ماع تاباختتنا ليلحتب ماقو ةيباختنالا تالمحلا رثأ ةفرعمل ١5947 ماع ىلإ

 .ةدحتملا تايالولا يف ةسائرلا تاباختنا يف ريثأت تالمحلا هذهل نأ دجوف

 لئاسو نأب ديفت ةيضاملا تاساردلا نأب 0 ".يدسمار" لوقيو

 اياضقلا يف نوركفي فيك يف نيبخانلا ىلع ريثأت تاذ يريهامجلا لاصتالا

 ايياضقلاب قلعتي اميفو .نيسفانتملا نيحشرملا يف نوركفي فيكو «شاقنلل ةحورطملا

 ةيقئاثولاو «تانالعإلاو ءرابخألاو «ةيقئاثولا جماربلا نأب ةقباسلا تاساردلا ريشت

 "ناب تيتو ءاهرييغت اضيأ انتر «نيحانلا .لوقع لكشت ىلغ: رواق ةيفاردلا

 اضيأ نكلو ءبسحف ةفلتخملا تاعوضوملا ةيمهأ ةجرد انيلع يلمت ال مالعإلا لئاسو

 لئاسو نأ ول «ءكلذ لاثمو .حشرملا ىلع اهب مكحن احلالخ نم ىلا ةيضقلا انيلع يلمت

 حشرملا زوف نإف ةددحم ةيداصتقا ةيضق ةيمهأ ىلع ةرركتم ةروصب تدكأ مالعإلا

 اياضق كانه تناك نإو ءاقاذب ةيضقلا كلت عم لماعتلا يف هتراهم. ددحتي هطوقسو

 اذه سيلو .امل ةديج لولح حارتقا يف ححنو اهعم لماعتلا يف لضفأو ةيمهأ رثكأ

 اهيلع زكرن نأ يغبني ىلا تافصلا انيلع يلمت اضيأ مالعإلا لئاسو نكلو ءبسحف

 ةيمهأ ةفاحصلا تلفغأ دقف .اهلفغن تافصلا يأو نيحشرملا نيب ةنراقملا دنع

 مخغغرلاب "رتراك" اهيف زاف ىلا تاباحتنالا ءانثأ ةسايسلا لاحم يف ةقباسلا تاربخلا

 مالعأإلا لئاسو دمعتت ال دقو .هسفانمل ةيرادإلا تاربخلاب ةنراقم ةدودحملا هتاربحخخ نم

 (30) 316 مزماط حصل 5طقحلم.
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 (75).انايحأ ثدحي هيوشتلا نكلو ءام حشرم ةروص نيسحت وأ هيوشت
 لئاسو يه نيحشرملا ىلع فرعتلل نيبحانلا مظعمل ةديحولا ةليسولا تناك املو

 اذإف .نيحشرملا يف نيبحانلا يأر ىلع رثؤيس نيسحتلا وأ هيوشتلا اذه نإف مالعإلا

 مه يلا ةددحملا ةلكشملا عم لماعتلا ديجي ينالفلا حشرملا نأب مالعإلا لئاسو تلاق

 .هتالع ىلع مجوقتلا اذه لوبق ىوس نوكلمي ال نيبحخانلا مظعم نإف ماعلا روهمجلا

 يف مهنم نمو ةمدقملا يف نيحشرملا نم نم ةعرسب نوفرعي سانلا نإف اذهلو

 .كاهرلا عوضوم ةيساسألا ةيضقلا نم نيحش ملا نم لك فقوم ةفرعم نود «ةرخؤملا

 :ةفلتحملا اياضقلا يف مقاوصأب نيلدملا وأ نيبخانلا ضعب رثأتي نأ اذه ىلع بترتيو

 وأ (مالعإلا لئاسو ديفت امك) ةءافك رثكأ هنأ ودبي يذلا حشرملل مهتاوصأب نولديف

 لئاسمو نم افوقلتي ىلا تامولعملا نم رهظي امك ةيبلغألاب ىظحي يذلا يأرلا

 يذلا حشرملا حاصل لوألا مهحشرم نع نولزانتي دق نيبخانلا ضعبف .مالعإلا
 لذبال دادعتسا مهيدل سيل سانلا مظعم نأ ىلإ ايبسن كلذ دوعيو .هل زوفلا نأ اودبي

 حشرملل تيوصتلا راتخيف «نيحشرملا ىلع فرعتلل فاك دهج وأ ريبك تقو

 حشرملل ةلضفملا ةيطغتلا نوكت امءرو .ةيرابخإلا ةيطغتلا نم رفوألا ظحلا لاني يذلا

 (”).دحاو رمألاف ءاهانبتي ىلا رظنلا ةهجول وأ ةيضقلل وأ هسفن

 تماق دقف .7-2106116]ءادصحهضص "ناموين-ليون" ةسارد ةقيقحلا هذه ديؤي اممو

 اديمححيحو كرد النا ىلع ضرع ناتقالا قاب الينا نعمارد نلف ايعيب ةضارلب

 نأل كلذو (4).صاخملا هيأر نع نالعإلا وأ ظافتحالا ىلع هصرح نم رثكأ

 باقعلل ضرعتي ام ابلاغ ءاهنيب شيعي ىلا تاعامجلل هيأر يف فلاحملا ناسنإلا

 نوصيرح سانلا نإف اذهو .ةأفاكملا نم عون ىلع لصحي ام ابلاغف امل قفاوملا امأو

 ىلع نوصرحي لقألا ىلع وأ ؛مهيأر فلاخي كلذ ناك نإو ةيبلغألاب قاحتلالا ىلع
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 ءالؤه ةب سن نوكت دقو .ةيبلغألا ةوطس نم افوخ صاخلا مهيأر نع ريبعتلا مدع

 فلام يأر نع اوربع مهنأ امإ مهنأل نكلو «عقاولا يف ةيبلغألا نولثمي دقو «ةريبك

 ةمازاللا ةيم*ألا ريعت ال اهريغو مالعإلا لئاسو نإف تمصلا اومزتلا مهنأل وأ مهيأرل

 ايأر هتفصب موجهلل يأرلا كلذ ضرعت ار لب .ةيلقأ يأر هرابتعاب يقيقحلا مهيأرل

 ةحيبلغالا ناسنالا اك :ةدخت ّيلا تاروصتلا وأ تامولعملا نإف ءىرحأ ةرابعبو .اذاش

 تامولعملا زيزعت ىلع لمعي ئطاخ كولسو تارارق اهيلع بترتت «ةئطاخ نوكت دق

 ديؤي ام 7760ع] "لديو" ةسارد تدجو دقو ("٠5.ةطولغملا ةيساشاألا تاروصتلاو

 اذهلو (55) ..تاعاذإلا ضعب ىلإ نيعمتسملا روهمحل ةساردب تماق امدنع كلذ

 ةيمهو نوكت دق يتلا يبعشلا ىوتسملا يف ةيبلغألا نيب زييمتلا ىلإ ةرورض كانه
 .ددعلاب ديدحتلل لباقلا يمسرلا ىوتسملا يق ةيبلغألاو

 لئاسو ديدرت ةرثك اهنم «ةفلتخم لماوعل ةجيتن ئطانخلا روصتلا اذه قأيو

 ةهجحو ىلإ اقراشإ ةلقو ددحم حشرم رابخأ اهرشن وأ ةددحم رظن ةهجول مالعإلا

 جئاتن نويفحصلا مدختسي امدنع وأ نيرخآلا نيحشرملا وأ ىرخألا رظنلا

 (57).زئافلا حشرملاب ؤبنتلل يأرلا تاءاصقتسا

 وأ اضراعم افقوم مالعإلا لئاسو ذختت امدنع ةصاخ ةقيقحلا هذه قدصتو

 نمو فحصلا رابخأ نم ةنيع ليلحتب (5500016112 "نيلتيق' ماق دقل .حوضوب اديؤم

 برحلا ديعصت ىلع ةيكيرمألا ةموكحلا رارصإ ىلع نيجتحملا لوح زافلتلاو ةعاذإلا

 ةسسااردلا تدجوف .ةيلامشلا مانتيف دض ةيبونجلا مانتيف حلاصل اهتلخد ىلا ةيمانتيفلا

 تامحاجتحالا هذه فصت -ةرشابم ريغو ةحيرص ريغ ةقيرطب - تناك رابحألا نأ

 يف مالسلا و .نوناقلا ددهتو «جراخلا يف ةيكيرمألا تاراصتنالا فادهأ ددت امكأب

 اهتمصوو اهيف فنعلا بناوج ىلع تارهاظملا رابخأل اهلقن ف تزكرو .لخادلا

 (35) 11-210116 كانا قمم

(36) 

 (37) 7210عءا1 عدل نط قممب عائم ءطصعت 061
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 .ةاوشلا ف اس انكأب

 جاتنإ ةيلمع يف لصأتملا ةيئاقتنالا لماع ىلإ هيوشتلا اذه "نيلتيق" بسنيو

 :لوقي ثيح «رابخألا

 ةيبلس ةآرم تسيلو ةكرحلاب ةمعفم ةيعضوم ءاوضأ مالعإلا لئاسو

 ابلاق ئيبتت ةيرابخإلا ةصقلاو .لمعلا يف اًتادأ وه ءاقتنالاو «عمتجملا سكعت

 ةيلمع ةيرابخإلا ةصقلاف .ةذاشلا داوملا ةيمهأ نم للقي وأ ضفري ءاددحت

 نوكي نأ ىلإ رحآلا وه يهتني يذلا ثدحلا ىلإ ةددحم ةرظنو ةيئاقتنا

 .عقاولا حفصت يف ةنيعم ةقيرط

 ددع هترشن ام ليلحتب ةمياشم جئاتن ىلإ (75) هليمزو 780 "واز" لصوتو

 لا مادص ةموكح دض برحلا اكيرمأ لوخد ىلع نيجتحملا لوح فحصلا نم

 - تناك ةفاحصلا نأ ىلإ امهتسارد تلصوتف .تيوكلا اّتراج ىلع تطس

 ةحجبهلب نيضراعملا دوهج بجشي اهضعب ناكو ةموكحلا فص ىلإ ةزيحتم -امومع

 دالبلل ءادعأو ةنوخ مهأبو ء«فنع باحصأ مهأب نيضراعمل فصو لثم «ةديدش

 يسسايسلا قحلاب فرتعت تناك يلا ةلدتعملا رظنلا تاهجو ىبحو .لحادلا نم

 ةسارد تلصوو .ةموكحلا فص يف فقت فاطملا ةياف ف تناك نيضراعملل

 هذه نمو (؛:).ةللئام جئاتن ىلإ هؤالمزو "ويفود" و "ركيموش"و "نيلتيق"

 تدجح و امك .1161760ع "قتريه" و 1.600«71 "ديولكام" ةسارد اضيأ تاساردلا

 :اهنم ةفلتخم بيلاسأب كلذ لعفت مالعإلا لئاسو نأ هليمزو "ديولكام" ةسارد

 وأ يحطولا فسقولا" : نم تازاحيعب ماعلا يارلا لإ اهفقوت ةيشح 4

 "...نورعشي سانلا مظعم" وأ "ماعلا ساسحإلا"

 لامعألا هذه نأب قيلعتلا كلذ لاثمو «ةيعامتجالا ديلاقتلا ىلإ ءوجللا - ؟

 > .ةذاش اُهأو «ةيعامتحالا ديلاقتلل ةفلاخم

 مهتطشنأو نيضراعملا لامعأ حبصتل نوناقلل ةبسانملا تاريسفتلا ميدقت - *

 399 زن ءاععأأ ةتل 750

 (40) 71ءآعمل ةصل 116110[1

 آاه١ذ



 .شاقنلل عضخت تاريسفتلا هذه تناك نإو «نوناقلا ىلع اجورخ

 امو نيضراحملا تارهاظم ىلع قيلعتلل عراشلا يف ةماعلا ىلإ ءوجللا -

 .انايحأ فنع لامعأ نم اهبحصي

 ليوحتن ىلع ةرداق رابخألا نم ةريغصلا ةيمكلا نأب هليمزو "راقنيأ" دكؤيو

 .هسفن مويلا يف ةضورعملا تاعوضوملا نم رخآ ىلإ عوضوم نم روهمجلا مامتها

 اهليوحت ىلع ةرداق ةيرابخإلا ةرشنلا نكلو ةيمهأ رثكأ اياضقلا ىدحإ تناك اعرف

 نأب هيف لوقي ثيح "نيهوك" ل الوق "نيدسمار" درويو (41).ةيمهأ لقأ ةيضق ىلإ

 يتلا ةيضقلا ءالمإ يف ةحجان نوكت ال دق -نايحألا مظعم يف- مالعإلا لئاسو

 ءالمإ يف هابتنالل تفال لكشب ةححان اهنكلو اهيف روهمجلا ركفي نأ يغبني

 (؛).ةيضقلا يف امب نوركفي يتلا ةقي
 ةرداق يريهاامجلا لاصتالا لئاسو نأ حيحص :لوقيف "نيدسمار" ظفحتيو

 ءءاوضأ طلسمك اريثأت رثكأ بلاغلا ف اهنكلو «تاهاحتالا ىلع ريثأتلا ىلع انايحأ

 نأ ءكلذ ىلإ فاضي (؛7).رخآلا اهضعب ةيمهأ نم للقيو اياضقلا ضعب زربي يأ
 ةحرد وأ لئاسولا هذه عونت ةجرد ىلع اضيأ دمتعي مالعإلا لئاسو ريثأت مجح

 (؛4).ةفرعملا نم ناسنإلا تاجاح يطغت ىلا لئادبلا رفوت

 :مالعإلا لئاسول لدتعملا رثألا

 سيل عانقإلا لاجم يف مالعإلا لئاسو ريثأت نأب 1213مم61 "ربالك" لوقي

 تحجخب لئاسولا هذه نأ تتبثأ تاساردلا ضعب نوك مغر ءادج ةجعزملا ةحردلاب

 قو ,برحلل لاملا ريفوت تادنسل جيورتلا يفو ءالثم ئيدلا حماستلا حور ةيمنت يف

 اذه نع (:5) 8ءةءاووم '"نوسليريب" لوقيو (45).ةيكيرمألا ةايحلا ةقيرط حيس رئ

 (41) رن عمعمت هصل اككصلعمب م. 33: قمت
 (42) ©هطعمم. 3: 250م

 (43) سس لع
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 نم عون هابتنا بذج مت ءاياضقلا نم عون لوح «لاصتالا نم عون" هنأب ريثأتلا

 نم بذهي لوق وهو ".ريثأتلا نم ام عون هل ء«فورظلا نم عون تحت ءاهيلإ سانلا

 ثيح ىرصحألا لماوعلا رثأ هيف لفغي يذلا روهشملا 13558611 "ليوزال" جذومن

 . 10" ناقتي اتت هوه ىلإ «لاضتال] ةليسو ئأ ريغ اذام:لوقي نم" ؟لوقن

 لعافتت يلا ىرخألا لماوعلا رثأ جاردإ يف حيرص "نوسليريب" جذومن نأل كلذو

 .رثألا جتنيل مالعإلا لئاسو عم

 نكلو 651604 "ريثأت" ةملك مدختسي ال "ليوزال" نأ ظحالملا نأ عم ءاذه

 تاحرد ةجيتنلا نوكت دقف .ةيلومه رثكأ يهو 1ءقانلأ "ةجيتن" ةملك مدحتسي

 .ريثأتلا مدع وأ ريثأتلا نم ةتوافتم

 لئاسو نيب ةقالعلا ةساردل ةديدجلا لحادملا نأب اقلعم "ربالك" فيضيو

 ىلع رثوت يلا لئاسولا نيب نم اهنأ ىلع لئاسولا هذه لماعت روهمدلاو مالعإلا
 لئاسول يريثأتلا رودلا نأب تتبثأ تاساردلا نإف اذه عمو .ةديحولا تسيلو درفلا

 (؛0).فاك هريثأت تالاحلا ضعب يفو «يمتح هريثأت بلاغلا قو ءسيئر رود مالعإلا

 .مالعإلا لئاسوو ةيراضحلا ميقلا نيب ةلدابتم ةقالع كانه نأب "ربالك" لوقيو

 لوح لفطلا تامولعم ةيمنت يف مالعإلا لئاسو ةمهاسم كلذ ىلع ةلثمألا نمو
 يف ةيراضحلا ميقلا رثأث لثملابو ءاهتابلطتم لوحو اهيف شيعي ىلا ةيراضحلا ميقلا

 (مالعإلا لئاسو ليغشتو ةرادإ ىلع نومئاقلاف .هبيلاسأو مالعإلا لئاسو تايوتحم

 مالسعإلا لئاسو ريثأت نإف ىرحأ ةهج نمو .ميقلا كلت لظ يف نوشيعيو نووأشندي

 .ءالمزللو ةسردملل امو ءلفطلا ىلع رثأ نم ةرسألل ام ليدعتلل ةضرعم اضيأ

 يه مالعإلا لئاسو ريثأت نم لدعت ىلا رصانعلا نأ ىسنن ال نأ يغبني اضيأ نكلو

 ىلع ةردق نسم هل امه. مالعإلا لئاسوف .مالعإلا لئاسو ريثأتل ةضرعم ىرخألا

 (46) 8ءيعءاومم, 0هطصساتصت ء3غ أمتك ةصل طيطاتع 0ماصتمم
 (47) [.جووو عال ص كممتتط ءأن هلم. 121
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 كحضتو ءاهسفن تامولعملل ضرعتت - روهمجلا نم ةضيرع ةدعاق ىلإ لوصولا

 كنت ءانبأ اهشيعي ىلا ةراضحلا ليكشت يف اهريثأت لافغإ نكمب ال -اهسفن تكدلل

 (؛5).ةراضحلا

 هامحنبا نم لماكلا لوحتلا نم جردتت مالعإلا لئاسو ريثأت نأب ربالك فيضيو

 ) عسويو .الصأ ةدوجوملا تاهاحتالا زيزعت يف ماهسإلاو «طيسبلا ريغتلاو رخآ ىلإ

 :ةيلاتلا تاريثأتلا هرظن يف لمشتل ريثأتلا ةرئاد (50) 21601811 "ليوكام"

 رج ىلإ هاما نم لوحتلا ق ادع ببستلا

 .لماك رييغت ثادحإ يف دصق ريغب ببستلا - ؟

 .رييغتلا لبقت ةجرد يف وأ هاحتالا ف طيسب رييغت ثادحإ يف ببستلا »م

 .ةدوصقم ريغ وأ ةدوصقم ةروصب «رييغتلا ةيلمع ليهست يف ةمهاسملا - 4

 .ةدوجوملا تاهاحنبالاو فقاوملا زيزعت - ه

 .رييغتلا عنم يف ببستلا - 5

 لئاسو هثدحت دق يذلا عيرسلا رثألا نيب قيرفتلا يغبني هنإف ىرخأ ةهج نمو

 قدلطجلا ىستع ص اتلا نافف (ةيباختنالا تالمحلا ةرتف لثم ةريصق ةرتف يف مالعإلا

 لئاسرلا ببسب نمزلا رورم عم ايحيردت مكارتي ديعبلا ىدملا ىلع ريثأتلاف .ديعبلا

 وأ ةيريهامدللا لاصتالا لئاسو نم ةرشابم درفلا اهاقلتي ىلا ةيعانقإلا وأ ةيدايحلا

 ديعب رثألا اذه كرتيف .مالعإلا لئاسو ىلع هلقنت اميف تدمتعا دق ىرخأ قرط نم

 اهل ماعلا روهمجلا لابقتسا ةيفيكو ةيباختنالا تالمحلا هذه ىلع هتامصب ىدملا

 (*١).اهعم لماعتلاو
 انالاو .ةقيقحلا هذه ادكؤم تاريثأتلا عاونأل ليوكامل ماعلا فينصتلا ءاجو

 ريثأتلاو ىدملا ريصقو ىدملا ليوط ريثأتلا نيب حوارتت اهحرتقا يلا اعون ةرشع

 (49) 1ك1ةممعرم أط 86عآاوهنل ةللل 1

  9وعلا 17-171 51

)01١( 

 سا جه ©



 (*").دوصقملا ريغو دوصقملا

 تاقلطنم لمحم وهو مالعإلا لئاسر ىلإ درفلا هيف ضرعتي يذلا تقولا قو
 ام عم ةضراعتم امئاد تسيل تاقلطنملا هذه نإف «.(تاهاحتاو تادقتعم) ةقبسم

 رييغتلل دادعتسالا وأ ةبغرلا نم ةلاح روهمجلا شيعي دقو .مالعإلا لئاسو هثبت

 وأ رييغتلا ثادحإل ةِيلاعفب لئاسولا هذه لمعت نأل مزاللا خانملا كلذب رفويف

 لئاسو نإف رارقتسالا نم ةبيط ةجردب عتمتت ىلا تاعمتجملا يف حو .هب ليجعتلا

 ةقبطلا وأ ةوفصلا ىلع ريثأتلا لالخ نم هلمكأب عمتجملا ىلع ريثأتلا اهنكمب مالعإلا

 لةسارد نم حضتا امكو (*)...لامعألا لاجرو «نويسايسلا :عمتجما يف ةيدايقلا

 لودحب ىلع رثؤي مالعإلا لئاسو لامعأ لودحج نإف 6008/1 "سيرك"

 .ةموكحلا لامعأ

 ةيموقلاب ساسحإلا ةيمنت يف ةيريهامجلا لاصتالا لئاسو دوهج نم مغرلابو

 تناك نإو اهدوجو ضرفت دق ةيعامتحجالا ةيراضحلا اياضقلا ضعب نإف ةدحاولا

 رحم «فيحقوملا لتم اياظقلا نطعم نأ تانساردلا فدحلا تلح و ةةيبلس زاثآ تاذ

 فاعضإ يف اهرثأ ال ضاهجإلاو «سرادملا يف ةالصلاو «يوثنألا بصعتلا ةكرح

 ةوقب دنولئاقلا امي جتحا ىلا تاساردلا نمو (65).ةماعلا ريهامجلل ةيركفلا ةدحولا

 روهمجلا ىلع مالعإلا لئاسول رشابملا ريغ رثألا ىلإ تهبن لاو مالعإلا لئاسو ريثأت
 نأامهحلتتبث دقف .(00) 58ه "واش" و 219600205 "بموكام" ةسارد ماعلا

 نومتهيو ءاهنع سانلا ثدحتي يلا تاعوضوملا ديدحت ةفيظوب موقت مالعإلا لئاسو
 386108 "قئنتيس ادنيجأ" ةيرظنب تيعسو .اهنع تامولعم عمج ىلع نوصرحيو ءامك

 رثأ ىلع فوقولل مهقاسارد ريثكلا اهيلع ئبو .لامعألا لودح ديدحت يأ :ةءاننس#

 ا 7 نرعلا 015
 (03) 1كل3ممعانم زل 8 ءءاكومل ةقل 12

 (54) طوع
005 (055) 

 (56) 8كعع وسط ةه0 كطقتال, [طع اص ءان08ل

 تمهد 1١



 اهيلإ راشأ ىلا تاساردلا هذه نمو .مالعإلا لئاسو امب موقت ىلا ةفيظولا هذه

 رتنيو" امي ماق ىلا تاساردلا كلت 8:ءعمدو» "نامقيرب" و 24155118 "اكيسيم"

 مرطةصع قكئنزربريإ"و هليمزو !4ءاكدعم "نيوكام" و ىليمزو ال/طاع

 (*").هؤدامزو

 ةلمحل ةساردب (115)050ع "قنيك" ماق «تاساردلا يف هجوتلا اذهل ادادتماو

 روهمملا لامعأ لودج :لامعألا لوادج نم اثالث اهيف جردأ «ناويات يف ةيباختتا

 بازحألا لامعأ لودحو «يريهامجلا لاصتالا لئاسو لامعأ لودجو «ماعلا

 يف مالعإلا لئاسوو ماعلا روهمجلا نيب قباطتلا نم اعون ةساردلا تدجوو .ةيسايسلا

 يروهسيلل ترسل لامعا لودح نأ ةياردلا ةكدجو امك ةيساشألا انانظتلا

 حاحبنلا ققحي ملف اذه عمو «ماعلا روهمجلا تامامتها عم اقباطت رثكأ ناك مكاحلا

 هتلمح تناكو هفص يف فقت فحصلا تناك يذلا يطارقوميدلا بزحلا هققح يذلا

 .ةيلاعف رثكأ ةيباختنالا

 ةساردب هليمزو (0:)"اكيسيم" ماق لامعألا لودج عضو تاساردل اريوطتو

 :ليلحتلاب ةيلاتلا رصانعلا تلوانت

 ثيح نم «اسنرف يف ١985 ماع سرام يف تاباختنالا اياضق بيترت - ١

 .ماعلا يأرلا روهمجل/ ةبسنلاب اهتيمهأ

 ءانثأ ةفاحصلا فو زافلتلا يف ادورو رثكألا تالكشملاو اياضقلا بيترت - ؟

 .تاباختنالا هذه

 يف ةيبساسلا يبا رخألا ةظع ينبع ةتالكشلاو ايابكقلا تاينولوأ ييترتاحا#

 .اهئانثأ فو تاباحتتالا ةيادب

 دميدع" ل ةدئاحيجيسلا ثانفارذلا نآل ةيديلقتلا :تاساردلل ريوزطت ةساودلاو

 (37) عرطسنمعر 0010عمطعمع همم ةكتالهعب الل متعم وصل طومان 1/4ءلكنعل هم ©هوصصطوب ظ8عطت
 300 1م ععات آ.01222- (000] ءأب هاب آ111

)059( |] 
 (39) 11155162 3110 ع1

 حتاأ ١



 ؛ةيريهامجلا لاصتالا لئاسو روظنم نم طقف تاعوضوملا بترت "لامعألا لودح
 رظن ةهجو اضيأ فيضتف ةساردلا هذه امأ .ماعلا يأرلا روهمج رظن ةهجو نمو

 :ةسايسلا هيناوخألا

 يف اهبيترت عم لودحللا يف ةحضوملا تاعوضوملا ةساردلا تلمش دقو

 :ماعلا يأرلل ئاثلاو لوألا :نيحسملا

 ماعلا يأرلا ماعلا يأرلا تاللكشملاو اياضقلا
 ياثلا حملا ف لوألا حملا ف

 .فيظوتلا - ١
 ١ ١ .ةيداصتقالا تالكشملا لح -؟

 5 0 .ةيهافرلا -
 4 .:بنانشلل يهم ا بيردتلا -غ

 4 0 .ىموقلا نمألا -ه

 1 1 .ةيندملا تايرحلا -5

 7 7 .ةيئارشلا ةوقلا -
 5 / .ملاعلا يقف اسنرف ةناكم -

 / 9 .تامولعملاو تالاصتالا -

 ٠١ ٠١ .اسنرف ىلإ ةرجملا :تالكشم جاد
 ١١ 0 .ةيسنرفلا ةمألا ديحوت -15
 1 ١ :اهتاويعلا ت1

 ١ ١ .صاخلاو ماعلا عاطقلا نيب نزاوتلا ١7-

 نيب لعافتلا نع باقنلا فشك ةلواحم وه ةساردلا نم سيئرلا فدحلا ناكو

 .مالعإلا لئاسوو «ماعلا يأرلا روهمجو «ةيسايسلا بازحألاو نييسايسلا ةداقلا

 :ةيلاتلا جئاتنلا نع ةساردلا ترفسأو

 ير سس حا ل ين هيلا بلد ١

 امك 2١9/5 ماعل لوألا رهشلا ةيافو ١9/65 ماعل رشع ىاثلا رهشلا ةيادب نم دنمت

 .قباسلا لودجلا يف حضاو وه

 ةبترملا لححت اياضق اهتفصب ةفاحصلاو زافلتلا يف اياضقلا ضعب ترهظ - ؟

 1 هايل



 ملاعلا يف اسنرف ةناكمو «نينطاوملا نيب يملسلا شياعتلا لثم «ةثلاثلاو ةيناثلاو ىلوألا

 لبق نم اريبك امامتها قلت مل اياضقلا هذه نإف كلذ عمو .تالاصتالا ةلكشمو

 .ماعلا يأرلا

 ال دق تاباختنالا ءانثأ مالعإلا لئاسو نأب اذه نم جتنتسي هنأب ناثحابلا قلعيو

 ءرابخإلا يف اهفئاظو رصحتو .نينطاوملا مهت ىلا تالكشملاو اياضقلا قدصب سكعت

 نوكت دق ىلا ةيلبقتسملا تالكشملاب ؤبنتلاو «ةيفالخلا لئاسملا ىلع ءوضلا ءاقلإ فو

 تاباختتالا ءانثأ ةيمهألا تاذ اياضقلا نإف .ىرخأ ةهج نمو .لبقتسملا يف ةريطخ

 عفدي نأ عيطتسسي نم بلاغلا يفو .ةسفانتملا بازحألا لبق نم مامتهالاب تيظح

 نأب لوقلا نكمب اذو .يعافد فقوم ذاختا ىلع هسفانم ربحي ةمدقملا ىلإ هاياضقب

 .ماعلا يأرلاو «مالعإلا لئاسوو «نويسايسلا :ةثالث فارطأ اهبعلي ةيفح ةبعل كانه

 لا تامواسللا يف ىربك ةيمهأ تاذ اياضقلا ضعب لعجت ىلا يه ةبعللا هذهو

 تسيل لصألا يف اياضقلا هذه نوك نم مغرلاب كلذو «ةثالثلا فارطألا نيب رودت

 .ماعلا يأرلل ةبسنلاب ىربك ةيمهأ تاذ

 دنع ةيسايسلا بازحألا نأ يهو --اهيلإ ناثحابلا هبني- ىرخأ ةظحالم كانهو

 يناهإإف .ةيباختنالا تالمحلا لالخ اهتانالعإ لالخ نم ماعلا روهمجلل اهتبطاخم

 تلتحا ثيح جئاتنلا يف رهاظ اذهو .ماعلا يأرلا امب متهي ىلا اياضقلا شقانت ةداعلا

 ترهضظف .ةيسايسلا بازحألا مامتها ماعلا يأرلا روظنم نم ىلوألا ةعبسلا اياضقلا

 امك .بازحألا اياضق ةمدقم يف يداصتقالا عضولاو «ةيهافرلاو ءفيظوتلا ةيضق

 نأ كلذ رم جتنتسيو .ةصاخلا اهاياضق ىلع زيكرتلا تبنحت ةيسايسلا بازحألا نأ

 .ةسسيئر اياضق نكت مل نإو ةيفالخلا عيضاوملا لوح رودي -ابلاغ- تاباخختنالا روح

 لئاسو رطضتو ةمدقملا ىلإ تاعوضوملا هذه نوعفدي نيذلا مه نويسايسلاو

 ةيساسأ اياضق اهنأل سيل كلذ نولعفي نويسايسلاو .اهعم لماعتلا ىلإ مالعاإلا

 هربا ١-



 (50).ماعلا روهمجلا هابتنا بذحت ةيفالخ اياضق األ نكلو

 عضو يف مهسمي رخآ فرط دوجو هليمزو "اكيسيم" ةسارد نم رهظ امك

 .ةيسسايسلا بازحألا ةداق مه هذه ةيسنرفلا تاباختنالل ةبسنلاب لامعألا لودحج

 ءاجفلا اهيسترف لإ ةيجحملا ةييضق كاع ةسايسلا ينادحألا دحأ حشرم حرتقاو

 ءانثأ ةماه ةناكم ةيضقلا هذه لتحت ملف .هوسفانم هديأو تاباختتنالا

 ضعب عفد يف اهرثأ اهل ةيراحجلا ثادحألا نأب اضيأ ةساردلا هذهت١و9وتاينجتتنالا

 ةرايز اًتراثأ دقف .ملاعلا يف اسنرف ةناكم ةيضق كلذ لاثمو «ةمدقملا ىلإ اياضقلا

 عضو مامن ةرايزلا هذه تملسأف .سيرابل ادنلوب ف نيزرابلا نييركسعلا دحأ

 امي ماق ةساارد تدجوو .ةمكاحلا ةيسنرفلا تاطلسلا دي يف لامعألا لودج

 ضرفت تاعوضوملا ضعب نأب )77١( [133عمعع ”سنرولاو 8ءمم عام "تينيب"

 مالسعإلا لئاسو حسنمت ىرخنأ تاعوضوم ريثتستو مالعإلا لئاسو ىلع اهسفن

 .ةخسارلا ةيعامتجالا ميهافملا ضعب يف رظنلا ةداعإل ةصرف اهرداصمو

 هسا رك تناك "لاسعالا لوم كين "ةيراقإ ىلع تماق ىلا تاساردلا نمو

 يف دوهمملاف .ةفلتخم ةيواز نم ةيرظنلا ريوطتب تماق يلا (")هؤالمزو تان "وز"

 لئاسرلا ةعرج تداز املك هنأب ضرتفت اهنأ ةيرظنلا هذه ىلع ةمئاقلا تاساردلا

 ةمزالتم ريثأتلاو لئاسرلا ةيمك نيب ةقالعلا نأ يأ «ريثأتلا داز املك ةيمالعإلا

 "واش"و "بموكام" ةيرظن ىلع تزكتراف ةساردلا هذه امأ .ةدرطمو

 تذحو (811062)05 ”ردب" ل "يعامتحالا لعافتلا" ةيرظن ىلعو (74)ةروكذملا

 عضوأ ةيرظن ىلع هانب اجذومت حرتقا دق تا ناكو (10 . تاو" وطح

 (60) 3/11 5وزاعج ةصل 81ءعمصقل
 (61) 3/115وز1عم ةصل 8رععسقمل
 (62) 8ص عاغ ةطل آم

 (63) 7طن, او, 5مز00عج, الهمر ةطل 113
 (64) 381جءعورصط هصل كطقحت, 1طع ةععملد 5ءاغنمك

8101 (65) 
)2)66( 7 

 ه8 ١



 ام ىسني نأل ضرعم ناسنإلا نأ دكؤت يلا تاساردلا ىلعو "لامعألا لودج

 ظفتحي بلاغلا يفف .ايلك سيل نايسنلا اذه ناك نإو ءتقولا رورم عم هل ضرعتي

 تاذ ةدييدج تامولعم اهيلإ فاضت امدنعو هتركاذ ف تامولعملا ضعبب ناسنإلا

 ةساردلا تماقو (57).ههابتنا ةرؤب يف حبصي عوضوملا كلذ نإف هسفن عوضوملاب ةلص

 محخضتلاو .جيلخلا برحو «قيفوسلا داحتالاو «ناريإ :يه ةيملاع اياضق تس ىلع
 .يداصتقالا دوكرلاو «ةيكيرمألا ةيلاردفلا ةموكحلل يللاملا زجعلاو «ىلاملا

 :ةيلاتلا جئاتنلا ىلإ هئالمزو طا "وز" ةسارد تلصوتو

 لمعتم) يعامتجالا لعافللا نييو :مالغألا لئاسو,نيبن حضاو لعافت كاش د 9
 مالعإلا لئاسو رثأ ناك دقل .لامعألا لودج ديدحت يف (يصخشلا لاصتالا

 «ناريإ :يف ةنلثمتلا ةيملاعلا اياضقلل ةبسنلاب لامعألا لودح ديدحت يف احضاو

 ةبسنلاب ةيمهأ اذ ادب دّقف يعامتجالا لعافتلا امأ .جيلخلا برحو «قيفوسلا داحتالاو

 دوكرلاو .ةيلاردفلا ةموكحلل يامل زجعلا «يلاملا مخضتلا :ةيلحملا تاعوضوملل

 لكشب ةيللاعلا تاعوضوملا ركذت يف مالعإلا لئاسو تمهسأ دقل .يداصتقالا

 لعافتلا إف ىرخأ ةهج نمو .ةيلحنا تاعوضوملا زيزعت يف مهست ملو ءحضاو

 تلصوت ام رسفت ةجيتنلا هذهو .ةيلحملا تاعوضوملا ركذتو زيزعت يف مهسأ يعامتحالا

 هرشنت ام نيسب ةقالعلا عون ىلع فرعتلا تلواح يلا تاساردلا ىدحإ هيلإ

 ماعلا يأرلا تاروصتو ةيبنجألا تايصخشلاو ةيملاعلا اياضقلا لوح فحصلا

 اذمو .نينثالا نيب احضاو اطابترا كانه نأ ةساردلا تدجو دقل .اهنع يدنلوهملا

 نع هتامولعم ىلع لوصحلا يف مالعإلا لئاسو ىلع ماعلا روهمدلا دامتعا ىلع ليلد
 ف ةيلاعلا اياضقلا ةروص نأ ىلإ ريشت اًضيأ تناك ةجيتنلا نكلو .يحجراخلا ملاعلا

 اميرو (78).يدنلوملا ماعلا يأرلا دارفأ نيب اقروص نم اهيوشت لقأ تناك فحصلا

 تامولعملا باستكا دنع تقولاو دهجللا يف داصتقالا ىلإ درفلا هاحتا ىلإ اذه دوعي

 (67) 2طن ءأب ةأ.
 (608) 141 ءلمسنز ءضطاستق.

 دا يدع



 .اهنع ريبعتلا دنعو اريثك همه ال ىلا

 لماع كانه «يعامتجالا لعافتلاو مالعإلا لئاسو نيب لعافتلا ىلإ ةفاضإ - ؟

 نايسن ىلإ ناسنإلا ليم وهو «لامعألا لودج ددحيل لعافتلا اذه يف كرتشي ثلاث

 «فارطألا يثالث لعافتلا نإف ىرخأ ةرابعبو .رخآلا اهضعب ركذتو ءايشألا ضعب

 اذهو .طقف اهرثأو مالعإلا لئاسو يف لثمتي يداحأ اقباس دقتعي ناك امك سيلو

 يدانت يلا (:) ديولكام" و "ناب" امي ماق ىلا ةساردلا ةيصوت عم امامت قستي

 اياضق نم مالعإلا لئاسو هيلمت ام نإف .ىرحأ ةرابعبو .تايوتسملا ددعتم ليلحتلاب

 نإف اذهيو .لبق نم روهمحلا هيف ركف دق ام ىلع ةريبك ةجردب دمتعي اهيف ركفنل
 وأ ةيكاذلا يف ام عاجرتسا يف ةدعاسملا رودب اهمايق ةلاح يف ديزي مالعإلا لئاسو ريثأت

 .روهمجلا هدناسي يذلا يأرلا اهزيزعت ةلاح يف

 ىلإ امسقنم روهممجلا نوكي امدنع رثكأ يعامتجالا لعافتلا مهسيو - *

 ىلع كلذو «ضراعم ةئاملا يف نوسمحو ةيضقلل ديؤم ةئاملا ف نوسمح :نيفصن

 نم دييأتلا ةبسن بارتقا ةلاح يف امأ .نايواستم زيزعتلا رثأو عاحرتسالا رثأ نأ ضارتفا

 ىضشالتي يعامتحالا لعافتلا رثأ نإف رفصلا نم بيرقلا ىلإ هيشالت وأ ةئاملا يق ةئاملا

 ءوشن دنع رثؤت مالعإلا لئاسو نأب لوقلا نكمب اذهيو .مالعإلا لئاسو رثأ زربيو
 يذلا عضولا تيبثتب ةيضقلا رارقتسا دنع رثؤتو ءمكتحم فالخلا ثيح ةيضقلا

 .احساك ضفرلا وأ احساك دييأتلا ناكأ ءاوس «ةيضقلا هيلإ تلصو

 رثكأاياضقلا تناك املك افعض ديزي مالعإلا لئاسو رثأ نأ ظحول -

 فيعتلل طئاسو ىلإ اهيف جاتحي الو .هسفنب روهمجلا اهشيعي ءروهمجلا ةايحب اقوصل

 اهنم ةديدع قرطب اهيلع فرعتلا مهنكميو سانلا ةايحب ةقيصل ةيلحملا اياضقلاف .اهيلع

 اذه .كلذك تسيل ةيملاعلا اياضقلا امنيب ... ءاربخلاو ءالمزلاب يعامتجالا لعافتلا

 «ناريإ عوضومل ةبسنلاب لامعألا لودج ديدحت يف زراب ريثأت مالعإلا لئاسول نأ رهظ

 (69) جانت ءأ جلر طوص دصق 4 كعمل
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 ةيداصتقالا تاعوضوملا ديدحت يف سيلو «جيلخلا يف برحلاو «يفوسلا داحتالاو

 .ةيلحما

 يلا تامولعملاب روهمجلا ديوزت يف لثمتي دوصقم ريغ ريثأت مالعإلا لئاسولو
 وأ رارقلا يعناص ىلع مالعإلا لئاسو ريثأت كلذ نمو .مهتارارق اهيلع نونبي
 نبع نيثثا ةينصسارد.قءادودن رهظ ريثاعلا اذه نأ دين .ةنسايسلا تنادايقلا

 يف مئارجلا هاحب ةيسايسلا تارارقلا ةساردب ناثحابلا ماق دقف ("١).نيثحابلا

 رئأت نأ ادجوف ١96٠-1980 نم ماوعألا لالخ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

 ةيئاعدلا تالمحلا ىوتسم يف احضاو ناك مالعإلا لئاسو هرشنت امم رارقلا يعناص

 نأل مك )١"( .فيعض ريثأتلاف ةيلعفلا تارارقلا ىوتسم يف امأ ؛مهيازحألو مهسفنأل

 "تنالاس" لوقي ذإ «ةسايسلاب نييكيرمألا مامتها فعض تدكأ تاساردلا ضعب

 ١97٠0( تلباختنا لالخ «عبرألا تارظانملا اودهاش وأ اوعمس نم ددع نأب ؟ةاق4

 عبرألا تارظانملا نإف اذه عمو .انويلم رشع ةسمخ يلاوح ىلإ لصو اهنم ءزج وأ

 .اهلحم تارظانملا تلح يتلا ةيلصألا جماربلا روهمج نم طقف 7/07٠١ ىوس بذتحت مل

 بناح+ نم ةيملاعلا رابخألا ةيطغت يف اريصقت كانه نأب ىرخأ ةسارد تدجو امك

 ("').داوملا هذه يف ءارقلا دهز ىلإ ةياهنلا ف دوعي ريصقتلا اذه نأو «ةفاحصلا

 لئاسو ةرطيس نع جرخت ةريثك لماوعب ديقم مالعإلا لئاسو ريثأت نإف امومعو

 ليوكام لوقي «اهل اريوطتو ةباجتسالاو هبنملا ةيرظن نم اقالطناف .اهسفن مالعإلا

 لماوعلا نم اددع رابتعالا يث ذخألا ةرورض حرتقي 24061116 "رياوقام" نأب

 ("5) :ةيلاتلا فانصألا يف صخلتت

 .ةيمالعإلا ةلاسرلا ردصمب قلعتت لماوع - ١
 .ةيمالعإلا ةلاسرلا نومضمك. قلعتت لماوع - ؟

 (700) مع عطقمل ةمل 8 1

 .اوا-اما ؛١المل اال: ١١"
 (12) 00 ع

 147 ىض نيرعلا ("599

 ب -



 .ةيمالعإلا ةليسولاب قلعتت لماوع - "“

 .ةيمالعإلا ةلاسرلا لبقتسي نم. قلعتت لماوع - 4

 .ةيمالعإلا ةلاسرلا فادهأب قلعتت لماوع - ه

 :يمالعإلا ريثأتلا ةصالخ

 مالعالا لئاسو نيب ةقالعلا تلوانت ىلا تاساردلا نأب ظحالن قبس امن

 انزو يطعت تاسارد نيب حوارتت عقاولا يف يرجي ام ءوض يف ماعلا يأرلا روهمجو

 اهيلع ماعلا يأرلا رثأل لافغإ نود «ماعلا يأرلا ىلع هرثألو مالعإلا لئاسول اريبك

 ف رثوت يلا لماوعلا نم ديدعلا نيب اعضاوتم انزو مالعإلا لئاسو يطعت تاساردو

 :ةيلاتلا قئاقحلا ىلع مالعإلا لئاسو ةوقب نولئاقلا دمتعاو .ماعلا يأرلا

 ةيسايس ةيعانقإ جمارب نم هثبت امه روهمجلا يف مالعإلا لئاسو رثؤت - ١

 ...ةيركفو ةيراحتو

 .مولعو فراعمو رابخأ نم هلقنت ام. روهمجلا ةفاقث ةيمنت يف مهست - ؟

 .هتامولعم اهنم روهمجلا دمتسي «ةيميلعت لئاسوك مهست - ٠
 .اهشقاني يلا ةقيرطلا ف اعرو روهمجلا اهشقاني يلا اياضقلا ديدحت يف مهست -

 :يلاتلا ىلع اودمتعا مالعإلا لئاسو ريثأت فعضب نولئاقلا امأ

 مهتفصب اهيف نيلماعلا ىلع هريثأتب مالعإلا لئاسو يف روهمجلا رثؤي - ١
 ةيداصتقالاو «ةيسايسلاو «ةيرسألا لثم «ةددعتم ةيرشب تاعامج يف ءاضعأ

 .الدابتم انه ريثأتلا ناك نإو ...ةيوغللاو «ةيقرعلاو

 يئاقتنالا مهفلاو «يئاقتنالا ضرعتلاب مالعإلا لئاسو يف روهمجلا مكحتي - ١
 ءايشألا مهفي امرو «ديري ال ام بنجتيو ديري ام أرقي وهف .يئاقتنالا ركذتلاو

 لئاسو نم هيلع لصح ام ديري ام ركذتيو «هتاهجوت عم قسنت ىلا ةقيرطلاب

 .اهنم هبجعي الام ىسنيو مالعإلا

 ةيباختنالا تالمحلل ةبسنلاب يح روهمجلا يف رثوت ةريثك لماوع كانه - ٠
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 ةعيبطو ءنيحشرملا ةيصخش :لثم «ةددعتملا تاءامتنالا ريغ لاصتالا لئاسو ةفاكب

 ؛ةيراجلا ثادحألاو ءاهحرطي ىلا ةقيرطلا وأ حشرملا اهحرطي ىلا اياضقلا

 ..ةيركفلاو ةيدقعلا تاءامتنالاو «ةيسايسلا بازحألاو

 لئاسو فوقو ةلاح يف ّىيحف .مالعإلا لئاسو يدحت ىلع روهمجلا ةردق - ؛

 نيضراعملا نإف اهيلع نيضراعملا ىلع ركنملاو ةموكحلا ةسايسل ديؤملا فقوم مالعإلا

 ىلإ نو لصيو مالعإلا لئاسو زجاوح قارتخا نوعيطتسي ةيلقأ ةيادبلا يف اوناك نإو

 برحلل نيضراعملا نأ 2ء[عموم2 "نوسرتيب" دجو دقف .اهمامتها بسكل ةوفصلا

 ةموكحلا ةسايسو برحلا شقانت تأدب ىلا ةوفصلا ةراثتسا نم اونكمت ةيمانتيفلا

 (4). .نيضراعملا رظن ةهجوب مامتهالا ىلإ مالعإلا لئاسو كلذ رطضاف
 روهمجلاو مالعإلا لئاسو نيب ةقالعلا تلوانت ىلا تاساردلا ىلع ظحالملاو

 اضيأ لوانتي اهنم ليلقو روهمجلا ىلع مالعإلا لئاسو ريثأت ىلع زكرت اهمظعم نأ

 نأ دجي ةفلتخملا تايرظنلا ضرعتسي نمو .مالعإلا لئاسو ىلع روهمجلا ريثأت

 نومضملا) ةيمالعإلا ةداملا جاور ف رودب موقي روهمجلا نأ دكؤت تايرظنلا ضعب

 ىلع ةصيرح ةصاخلا اميس الو ةيمالعإلا تاسسؤملاف .اهراسحنا يف وأ (بولسألاو

 ةصيرحو ءاهئانتقا وأ اهكالهتسا ىلع روهمجلا لبقي ىلا ةيمالعإلا داوملا جاتنإ

 ("*).ةلوبقملا ةيلالا بساكملا بلحت ال لا ةيمالعإلا داوملا جاتنإ يف رامثتسالا مدع ىلع

 نم كانهو (17).ةقيقحلا هذه ىلإ ةيفيظولا تايرظنلاو ةيفاقثلا ةيرظنلا ريشت كلذكو
 (77).ةيمالعإلا داوملا ددحي يذلا وه روهمجلا نأب ةحارص لوقي

 ف ةدوصقملا ”مالعإلا لئاسو" فيرعت يرورضلا نم هنإف رمألا نكي امهمو
 لاصتا ايس وأ عوبطم وه ام لك امي دوصقملا ناك اذإف .تاساردلا ه

 ةيسيست ا ورنلا دلا بتكلا اهيف امب تاعوبطملاو ةطرشألاو زافلتلاو ةعاذإلا لثم ةيريهامج

 (14) 5ءاءرومل
 ,5 5-5 ص يبرعلا 6 الثم مالعإلا لئاس ول ةيداصتقالا ةيسايسلا ةيرظنلا رظنا 06

 63-101 ص يبرعلا الثم رظنا ( كك

 88-53 ىرعلا ادم راكبا 7
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 نم وللخي نم رصعلا اذه يف دجوي ال هنأب لوقلا نكميف «ىلآلا بساحلا جماربو

 لئاصسرلا لثمتتو .ةيعانقإ وأ ةيدايح تامولعم نم لئاسولا هذه هثبت امل ءاوس ءاهريثأت

 :نيعون يف يريهامجلا لاصتالا لئاسو اهثبت ىلا ةيعانقإلا

 لباقم يق تامظنم وأ دارفأ حلاصل مالعإلا لئاسو اهثبت ةيعانقإ لئاسر - ١

 لئاسرلا نمو .ةماعلا تامدخلاب ىمسي اميف ةكراشم وأ ةنلعملا ةهجللا اهعفدت روجأ

 .ةيباختنالا تالمحلا تاياعد اهنمو «ةيراجتلا تانالعإلا اهروجأ عوفدملا ةيعانقإلا

 داوم ىمسيام وأ داشرإلاو ةيعوتلا تانالعإ ةيناح ا ةيعانقإلا لئاسرلا نمو

 .ةماعلا تاقالعلا

 ىمسي ام لثم «ةيمالعإلا ةليسولا رظن ةهجو نع ربعت ةيعانقإ لئاسر - ؟

 لمشت ىلا يأرلا ةدمعأ لثم ءاهيبتاك ءارآ نع ربعي ام اهنمو «تايحاتتفالاب

 لكش اهضعب ذخأي لا ةيحالصإلا تالمحلاو «ةيداصتقالاو ةيسايسلا تاليلحتلا

 .اهريغو ةيفحصلا تاقيقحتلا

 ناسنإلا نأل كلذو ةيدايحلا اهلئاسرب يح رثؤت مالعإلا لئاسو نأ ظحالملاو

 تحبصأ دقف «ةيضقلا يف هيدل رفونت يبا تامولعملا ىلع ءانب هتارارق ذختي ا

 لاصتالل ناك ام جيردتلاب حستكتو ءانتامولعمل لوألا ردصملا مالعإلا لئاسو

 .اهسفن ةيميلعتلا تاسسؤملا يف يح رود نم يوفشلا

 لثم ةرشابم ريغ قرطب مأ ةرشابم ةقيرطب ناكأ ءاوس دوجوم ريثأتلا اذهو

 ماد امف .دارفألا ضعب ةقثب ىظحي ناسنإ لك لمشي يذلا عساولا هانعمب "يأرلا ةداق"

 نأ دب الف ماعلا روهمجلا نيب نم ةيمالعإلا داوملا دهاشي وأ عمتسي وأ أرقي نم كانه

 .ةيريهامجلا لاصتالا لئاسوب روهمجلا كلذ رثأتي

 عون يأ مالعإلا لئاسول نوكي نأ نيب قيرفتلا بجي هنإف ءىرحأ ةهج نمو

 رفن ةهجوب مهعانقإ نيبو «نيعمتجم وأ نيلقتسم ماعلا يأرلا دارفأ ىلع ريثأتلا نم

 همدقي امم مالعإلا نإ لب .ريحألا ئيعملاب ةرثؤم اهلك مالعإلا لئاسو تسيلف .ةددحت
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 كرتيو .ضعب رثأ هضعب يغلي يطارقوميدلا وأ ئيداللا يناملعلا خانملا يف اميسالو

 رظنلا تاهجول هسفن ضرعي نمل يأرلا فو ريكفتلا يف لالقتسالل اريبك الاخ

 ريثأتلا وأ لاكشألا نم لكش يأب ريثأتلا نع امأو (18).هنوعبتي دق نمو «ةفلتخملا
 هجوأ نم مالعإلا لئاسو ىلع ةلاع دارفألا نأل كلذو .حيحص اذهف تاهاحتالا ددعتم

 ىلإ ةحاحلاو ؛:ةصاخلا ةفيبلاو ةيعامتجالا ةئيبلا ىلع فرعتلل ةجاحلا اهنمو ةديدع

 ضعب نإف عسلابو .ممي ةطيخا ةئيبلا يف مهرودب مايقلل ةجاحلاو .هيجوتلا

 ةبسنلاب وأ درفلل ةبسنلاب ءاوس ءاهريغ نم تاجاحلا هذي اقوصل رثكأ تامولعملا

 نماقوصل لقأ (نييحيسملل ةبسنلاب) الثم ةينيدلا تامولعملاف .هلك عمتجملل

 (؛5).ةيسايسلا ةطشنألاب متهي نمل ةيسايسلا تامولعملا
 هجحجو ىلع-ءارآلا رييغت يف ةفاحصلا ريثأت نأ تاساردلا ىدحإ تدجوو

 ةفيحص دوهجلل ةيبيرجب هبش ةساردب ناتثحابلا تماق دقف .ادحج دودحم -مومعلا

 ملع ةدمل كلذو «تارارقلا ضعب يف ارييغت ثدحي نح يلح ا عمتجما يأر كيرحتل ةيلحم
 ةيم*أل ءارقلا روصت نيسحت يف الإ مهست مل ةيفحصلا ةلمحلا نأ اتدجوف لماك

 ةيفحصلا رابخألا نم ةنيع ةساردب اماق نيرخآ نيثحاب نأ امك (60).ةراثملا ةيضقلا

 .لامعألل نالودج رارقلا يعناصل نأ ادجوف .اماع ١” ىدم ىلع مئارحلا لوح

 لئاسو هيف رثؤت يذلا تقولا يفو .ةينازيملا ةشقانم,. صاخ رخآلاو يحذومن امهدحأ

 يعناص يأر ىلع اهريثأت نإف حضاو لكشب يجذومنلا لامعألا لودج ىلع مالعإلا

 .مئارحلا ةحفاكم ةينازيم ديدحت دنع دودحم رارقلا

 (05) 10م

 (79) ]1جامعمز 101-811 عوعط م. 7

 (850 ١ ن2, ةمكل 5.

 ها تك



 سداسلا لصفلا

 ماعلا يآرلاو ةوفصلا

 متي الو ةيبعشلا ةدعاقلا يأر لثمب ماعلا يأرلا نأب نويسايسلاو ةفسالفلا ددري

 يف ةلوقملا هذه لثمتت ةجرد يأ ىلإف «ماعلا يأرلا مارتحاب الإ بعشلاب بعشلا مكح

 فاطملا ةياف يف ريخألا رارقلا يف مهاست ىلا فارطألا يه ام ىرأ ةرابعبو ؟عقاولا

 دمخأي: نهرو ؟ىتسرلا ئوتسملا يقم ىعشلا ىوتسملا يف :كاشقاتلا ةلخبرم وورملا دعبو

 اذإ ةباحإ نود اهزواحت يغبني الو اهسفن حرطت ةلكسأ هذه ؟ةمهاسملا يف دسألا بيصن

 .ماعلا اولا رود ةقيقح مهفن نأ ديرن انك

 ةماعلا نم ةمخض دادعأ يه ةيبلغألا تناك اذإ لعفن اذام "نوسبموث" (')لءاستي

 لاؤسلا اذه ىلع ةباحجالل ؟نييسايسلاو ةفسالفلا نم ةريغص ةعومجم يه ةيلقألاو

 .ماعلا يأرلا اهنع دلوتيف لعافتت ىلا لماوعلا نع ليق ام راضحتسا ىلإ الوأ جاتحن

 لماوعلا نم ديدعلا كانه نأ ةقباسلا لوصفلا يف اهضارعتسا مت ىلا تاباتكلا ريشت

 1 :اهزربأ نمو ماعلا يأرلا يف ةرثؤملا

 اهتاجرد فلتخم. ماعلا روهمجلا دارفأ اهيف دقتعي ىلا ةفلتخملا تادقتعملا - ١

 .ةيمهألاو خوسرلاو ةوقلا يف

 .دارفألا ىدل ةنزتحخملا تاهاحتالا - ؟

 ةطلسلا تاذ تاهجلا «ءالمزلاو ءاقدصألا «براقألا لثم نيرخآلا ءارآ - م

 .ءاربخلا لثم يأرلا ةداق وأ ىرخألا ةيمازلإلا ريغ

 ةيبزحلا «ةينيدلا تاءامتنالا لثم ةفلتخملا تاءامتنالا نع ةمجانلا طوغضلا - 4

 ...ةيلئاعلا «ةيوغللا «ةيقرعلا «ةيسايسلا

 .مالعإلا لئاسو - د

 ةياه يف نينثا نيلماع ىلإ يهتنت اعيمج اُنأ اندحول رداصملا هذه ىلإ انرظن ولو
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 تاماخت الاف .ةيدايقلا ةقبطلا يف ةلثمتملا ةيجراخلا لماوعلاو ةيتاذلا لماوعلا :فاطملا

 ةقيرط يف رثؤت «روعشاللا وأ يعواللاو يعولا ىوتسم ىلع لمعت يلا تادقتعملاو
 لاحم ىلإ لصت يلا ءايشألا يف يئاقلتلا هيأر اهنمو تاريثملل ناسنإلا ةباجتسا

 ةنيفد ىقبت ةفرعملاو براجتلا نم ةريثك تامكارتل ةجيتن مدقت امك يهو .هكاردإ

 .يكولس وأ يوفش يأر ةئيه ف رخآل نيح نم وفطتو ةيناسنإلا سفنلا يف
 لمعتو تادقتعملا رشنل طشنت ىلا يهف ةوفصلا ةقبط وأ ةيدايقلا ةقبطلا امأ

 وأ كلمت ملا ةففلا يهف .تاهاجتالا ءانب يف ةظوحلم ةجردب مهستو اهثب ىلع

 ةلدألاب ءارآلا كلت معد ىلع ةردقلا كلمتو ءارآلا جيورت لئاسو ىلع رطيست

 ىلإ وعدت ىلا ميهقلا ءارو فقت يلا يه ةيدايقلا ةقبطلاو .ةيفطاعلاو ةيلقعلا
 ءارو فقت ىلا يهو .ةفلتخملا تاءامتنالاب ةطبترملا ديلاقتلاو تاداعلا ىلع ظافحلا

 تاسسوملا اهسردُت ىلا ةيميلعتلا داوملاو مالعإلا لئاسو اهثبت ىلا ةيمالعإلا داوملا

 .ةنميلعلا

 ىلع ماعلا روهمجلا دارفأل ةيدرفلا تاهاحتالا ريثأت رصتقي يذلا تقولا يفو

 يأرلا تاراسم ددحت ام اريثك ةيدايقلا ةقبطلا نإف ماعلا يأرلا نيوكتل يلوألا ةلحرملا

 .ةيمرلا ةلحرملا يف اهتغايص يف مكحتتو «ةيبعشلا ةلحرملا يف ماعلا

 :ةوكصلاب دوصقملا

 هتبثت امك كلذو «ةزيمتملا ةعومجملا وأ ةراتخملا ةعومجم ا "ةوفصلا" ةملك نعت

 ةقيثو ةقالع احلام اهنم ةزيمتملا تاعومجملا نم ديدعلا كانه نكلو .ةغللا مجاعم

 قلعتي ام ديدحت نم دب الف «هب ةقالع هل سيل ام اهنمو ماعلا يأرلا عوضوم

 زيمتلاو .يأرلاب وأ ةطلسلاب وأ لاملاب وأ «لامجلاب زيمتلا نوكي دقف .انعوضوع

 قايسلا اذه يف رثكأ انينعي ام ىرخأ ةرابعبو .ماقملا اذه يف انمهي ام وه يأرلاب

 ؟مسالا اذه لصأ امف .يأرلا ةداق مه

 اكل ا 0



 :يأرلا ةداق حلطصم لصأ

 تاساردلا لصأ نأب ()20146: "رتروب" و 9ءطعدصص» "مارش" لوقي

 ىلإ هذه دوعتو .ةرثؤملا تاودقلا وأ جذامنلا تايضرف يه يأرلا ةداقل ةيجهنملا

 انهلكت دقف .601 ”نوتريم"و 1,2261511 "دليفزر زال" اهارحأ يلا ثاحعبألا

 اهدنلسي امدنع ةماه ةيعامتجا راثآ امل نوكتس ةيريهامجلا لاصتالا لئاسو نأب اهيف

 تايضرفلا هذه هيف تأشن يذلا لوألا دهملا لعلو .عمتجب لك يف يأرلا ةداق

 تايالولا يف ةيحذومنلا عرازملا تاعورشم يه "رتروب" و "مارش" لوق بسح

 ةلوّؤوسم ةيجذومنلا عرازملاو ةيورقلا قطانملا ُْ ةعارزلا تانيلك تناك لقف .ةدحتملا

 اهل جيورتللو مهيلع ةنئيدحلا داوملاو لئاسولا ضرعل نيعرازملاب لاصتالا نع

 لاصتالا لئاسو ةطساوب نيحالفلل الوأ مدقت ةديدجلا لئاسولا هذه تناك ومهنيب

 .ةعيبطلا ىلع ضرعلا تايلمع نم كلياوملا ةدهاشمل يأرلا هداق عجشي 9 (ةيريهامجلا

 تابيلمعنآأ تدعو: تانارتلا مظعم نأب (؛)17ة لعم هم "نابريد ناف" دقتعيو

 ريثأتب ايباجيإ اطابترا طبترت اهالاكوب لاصتالاو ةثيدحلا ةيعارزلا تاعرتخملل يتلا
 .ةفلتخملا تاعمتحما يف يأرلا ةداق

 ديؤي اهنم اددع نأ دحب لاحملا اذه يف تيرحأ ىلا تاساردلا ضرعتسن امدنعو

 و 248258 "شرام" ثمحب تاساردلا كلت نمو ."نابريد ناف" هيلإ بهذ ام

 1508615 ”زرجور"و (58099)7 "فاداي" ةساردو (0)©ه]ءمدهم "ناملوك"

 ةفيظوب نوموقي ةوفصلا وأ يأرلا ةداق نأ نيعي اذهو 54385614)١(. "دليفناتس"و

 .يراجتلا عباطلا تاذ راكفأللو «ةديدجلا ءايشألل جيورتلا يف ةظوحلم ةيلاعف تاذ

 ؟ةففانلا عئاضبلاو تاعرتخملل جيورتلا لاحم ىلع يأرلا ةداق رثأ رصتقي لهف

 (20 5 ءاططغةتطمتلل 2200 01,

 (3) 5 ءطعقتطلال 3210 زن

 (4) ١7/55 لعع 38

2016© 320 113:51 (5) 

 (6) 20250 (نانمأ عل ذم الدم لعع ظدم),

 (7) 80 عععد دما 5ةصق عال

 ت1



 ءارآلا جيورت لاحم ىلإ ىدععتي يأرلا ةداق رثأ نأ ع رخخأ تاسارد تتنثأ دقل

 ريثأتلا ةيرظن بحاص () ها]مهس "نامليك" لوقي .كولسلاو تادقتعملاو
 اذإ ةيبذاحلاف .ئبتلاو عانقإلا ةيلمعل ةداع دهمب باذجلا لاصتالاب مئاقلا نأب يعامتحالا

 "ليال" و "مارش" دكؤيو .هب يذتحي احذومن هنم لعحت لاصتالاب مئاقلا ف ترفوت

 دعست ءاولأت عانقإلا لئاسو رثكأ نم جذومنلا نأب (1) 2:1, "ركراب" و 16

 للفطألا يف جذامنلا ريثأت دكؤت ةضيفتسم تاسارد كانهف .لافطألا ىلإ جذامنلا رثأ

 (١١).ميلعتلا لاحم يف مأ (١١)يريهامجلا لاصتالا لاحم يف ناكأ ءاوس

 :ةسايسلاو يأرلا ةداق

 ام مغر ةضيفتسملا ماعلا يأرلا تاسارد نأب "يك" لوقيف ةسايسلا لاحم يف امأ

 اذ ايش تلفغأ اهإف ماعلا يأرلا ةرهاظ نم ةريثك بناوج ىلع ءاوضأ نم تقلأ

 .يريهامجلا كولسلاب رثأتتو ؛يريهامجلا يأرلا ف رثؤت يلا ةوفصلا ةئف وهو .ةيمهأ
 يف هب موقت يذلا رودلاو ةعومجملا هذه يف رظنلا انممع انيلك ناب كا فيضيو

 لمعت ىلا عفاودلا قئاقحلا هذه نمو .اهنع رثكأ قئاقح انل تفشكت «ةسايسلا لاب

 ةبعللا يف اهانبتت يلا دعاوقلاو ءاهلمحت ىلا ميقلاو ةعومجملا هذه طيشنت ىلع

 لمعت يلا تاسسوملا ةناكملو عمتجملا يف اهتناكمل اهدقعت ىلا لامآلاو «ةيسايسلا

 هذم ةمكاحلا ةقبطلاو تادايقلا فرصتت اذامل انل رسفت دق قئاقحلا هذهف .اهيف

 (١").ةقيرطلا
 اقراضح افىلو ةلقتسم ةعومجب يه ةوفصلا وأ ةقبطلا هذه نإ "يك" لوقي

 (5) [عاطصحم 320 1217.

 (9) 5ءطتعفسملب آنالاع ةط0ل 2321 ع1

 (10) 31ء1.عمل حصل 1'0ععزعز 5ءعمتس ةمل 1ةصلعمملب همز ظ8دملانكب 1055 ةصل

 [1055ز 01225011: 8دصلالت2 20 1ططبكأماب طعوصعمأد مم. 37-171 آ 1107/12

 017 ءمصص عالأ طءلسع 0111عر [[5ك خب 1 ءلعوز 83101113, ثن2]آ/515...,

 ]متن عضعع..., 50ع121... 350 740لعاأصع...: 1023 30 01200101: 0011510 أكن
 نطهل ءععر اك هاجططخاب 7/1ءنمالاط 310 105ءقائنز 50طعاك ةطل 5ءطتةطملتل

 )١1( 2كتهعاعد ةصل 8امتصعز [آهصنمز [؟ءالعع همل عوعادممز 8ءاءعطعمب 8عمجام ةممل
 1[ عوءطلال.

 (12) ]< عابر زد 8 1 عدمت 320 71

 كا ل



 ةعارز متتو .اهريياعمو ءاهعفاودو ءاهديلاقت اهو اي ةصاخلا 5طءان][ن56 ةيعرفلا

 قيرط نع دهجحلاب اهيلإ اولصو وأ ةطلسلا اوثرو نم نيب -ةداع- ديلاقتلا هذه

 قيبطتلاب اهزيزعت متيو «يسايسلا طاشنلل ريياعم نوكتل ةيمويلا ةايحلا ىف ةيسراملا

 ال نيموكحملا نأ يه مظنلا ضعب يف ةيلمعلا ةدعاقلاو .ايسايس نيطشنلا عمتجم لبق نم

 دولصحي يذلا ليلقلا ريخلا ىوس نوقحتسي الو ةنشخلا ةلماعملا ىوس نوقحتسي

 (١).اقرطيس ةدايزب اهزكرم معد ةمكاحلا ةطلسلا ىلع نأو «هيلع

 كلذو ءحوضولا سفنب تسيل يهف ةيطارقوميدلا مظنلا يف ةمكاحلا ةقبطلا امأ

 مامضنالا يف ةيبسنلا ةلوهسللو 1م(21815 "نورثؤملا" حلطصم ضومغ ببسب

 ناك نإو ءاهصاوح يطارقوميدلا ماظنلا يف ةوفصلل نوكي نأ نم عنمب ال اذهو .اهيلإ

 ماظنلا يف .ناكم ال امومعو .تش بناوج نم اهدارفأ نيب ريبك توافت كانه

 يه تاباختنالاو .ةيصخشلا اهحلاصم قيقحتل ىعست يلا ةوفصلل «يطارقوهيدلا

 (9١).ةيطارقوميدلا تادقتعملا نع يئاهنلا ريبعتلا

 نيب ءاطسولا ىلإ ةصاخ ةفصب ريشي "يأرلا ةداق" حلطصم نأ قبس امم ظحالن

 مالعإلا لئاسو نيب ءاطسولاو «نيكلهتسملاو ةيعانصلاو ةيعارزلا تاجتنملل نيجورملا

 رابكو نويسايسلا ةداقلاو «نوغلابلاو لافطألا اهدلقي ىلا جذامنلاو ءاهروهمجو

 ةهوفصلا فرعي 7221161 "رليز" نإف ماعلا يأرلا نع ثيدحلا دنع امأ .ةلودلا لاجر

 وأ يسايسلا طاشنلا رصانع نم رصنعل اهتقو لك صصخت سانلا نم ةعومجب امكأب

 ةوفصلا هده لمشتو .ةيسايسلا ةوفصلاب اهتيمست نكميو «ةماعلا نوؤشلا

 لاحم يف نيطشنلا ضعبو ؛نييفحصلاو «ةلودلا يف نيلوؤسملا رابكو «نييسايسلا

 يف نيصصختملاو ةسايسلا يف ءاربخلا نم ةديدع فانصأو «نينطاوملا نم ةسايسلا

 ةطشنلا ةرثؤملا ةعومجما امنأب 1عهزن "يك" « اهفرعي كلذكو (١١).تارارقلا عنص
 ةرابع نم ةبيرق "ةوفصلا" ةملك نأ نيبتي اذكو (١١).ةيدايقلا تافصلا تاذو

 (13) 1< عال, 1ص 81 عدم هنأ 17

 (14) 1< عال, زص 822 1ةدمتت ةساأ 17

 (15) 211ه, م. 6.
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 نيب ةقث عضوم مه «ىرخأ ةرابعبو .مهقالاجم يف يأر ةداق كئلوأ لكف "يأرلا ةداق"

 مهو «ءارآ نم هنع نوربعي اميف ريدقت عضوم مهو تامولعم نم نولقني اميف مهعابتأ
 ةداع يأرلا ةداق نأ وهو هلامثإ يغبني ال افالتحخا كانه نأ ديب .اّب يذتحي جذامن

 لو لدمف ةوفصلا امأ .ةيعاوط مهل مهعابتأ عوضخب ةطلسلا نم عون ىلع نولصحبي

 .ةوقلاب وأ ةثارولاب ةطلسلا نم عون ىلع نولصحي نمم مهريغو ءالؤه مضي
 :سانلا نم تائف ثالث نم ةداع فلأتت ةريغصلا ةيدايقلا ةئفلا نأ ظحالن اذهو

 وأ ةثارولاب اهيلإ تلصوت «نيرخآلا ىلع ةطلسلا نم عون ال رفوت ةئف - ١

 .ةوقلاب وأ ةعورشم ةقيرطب مهيديأ بسكب

 وأ ةيمرلا تاباختتنالاب امإ نيرخآلا ىلع ةطلسلا نم عون اهل رفوت ةئفو - ١
 .ةيعوطلا ةقثلاب

 نيقتفلا الك نأ ظحالملاو .ةيناثلاو ىلوألا :نيتقيرطلا نيب عمجت ةثلاث ةئفو - ٠

 .روهمجلا ىلع حضاو ريثأت اهل ةيدايقلا ةئفلا نم ةثلاثلاو ةيناثلا

 يأرلا اهعواطيو ماعلا يأرلا ىلع نارثؤت ةثلاثلاو ةيناثلا ةئفلا نأ ظحاليو

 وأ طلستلا بولسأ مدختست ىلا ىلوألا ةئفلا امأ .امهيف ةقثلل ةريبك ةجرد ىلإ ماعلا

 ىلإ ماعلا يأرلا ناعفدت امهف طلستلاو دادبتسالا ىلإ أجلتو فرحنت ىلا ةيناثلا ةئفلا

 ققحت انايحأ تناك نإو ةحيرصلا امقاهجوت ضفرو ءامهيف ةقثلا نم امهديرحت
 .ةيناثلا ةئفلا يه انه انينعي امو .ةماعلا ةحلصملا

 يههو الأ ماعلا يأرلل انتاسارد يف ةدوقفم ةقلح كانه ( ") 1؟هإن "يك" لوقي

 ةيدايقلا ةقبطلا ةرظن نأ اميسالو «ةريفغلا ريهامجلاو ةيدايقلا ةقبطلا نيب لعافتلا ةقيقح

 يف ىرت ال ةيدايق ةقبط كانهف .ىرخألاو ةئفلا نيب اريبك افالتخا فلتخت ريهامملا ىلإ
 ةلاماعملا الإ قحتست ال يههو .اهل قوقح ال تاناويحلا نم ةعومجم الإ ريهامجلا

 ةدايز يه مكحلا يف ةدعاقلا نأ ةيدايقلا ةقبطلا هذه دقتعتو .ةيئاوشعلاو ةنشخلا

 يأرلا ةنميه ةرورض ىرت ةعومجب كانهو .نيموكحما نامرحو ريخلا نم اهبيصن

 ةدايز ىلع لمعلا ةرورضب يدانتو ءامومع روهمجلا يف ةريبك ةقث عضتو ماعلا
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 .ةريغص ةقبط بيصن نم الدب ةريفغلا ريهامجلا بساكم

 يجف واع «يطارقوميدلا ماظنلا حاحب نامضلو ةيدايقلا ةقبطلا ةيمهألو

 روجي ال ثيحب ةقبطلا هذه دارفأ نيب سفانتلا مكحت يلا دعاوقلا ضعب عضو ةرورضب

 دارفأ نيب لماعتلل ةماع دعاوق :ةبسانم اهاري ىلا دعاوقلا نمو .ضعب ىلع مهضعب

 عن امك ماعلا روهمجلا ةيقبب ةطشنلا ةئفلا ةقالع مظنت دعاوقو ءاهسفن ةطشنلا ةئفلا

 دعاوقلا هذه نمضت نأ بجي لاوحألا عيمج فو .بعشلا ىلع ةوفصلا رمآت

 هانعم ةيلقألا هذه لثم مادعناف .ةطشنلا ةئفلا لخاد ةضراعم بزح وأ ةيلقأ دوجو

 شع" أدبم ققحت دعاوق دوجو ىلإ ةجاح كانه «كلذ ىلإ ةفاضإ .ماعلا يأرلا ميطحت

 ىلع ةلودلا دامتعا ةبولطملا طورشلا نمو ."اوشيعيل نيرخآلل ةصرفلا طعأو

 لودوعي نهم نم مهل امه ايداصتقا بعشلا باون ةيلالقتساو «نيمئاد ريغ نييسايس

 .ةتقؤملا ةيموكحلا ةفيظولا يف مقدم ءاهتنا دعب اهيلإ

 تانامضلا كلت عقاولا يف تدسجت ىلا دعاوقلا ةلثمأ نم نأب "يك" لوقيو

 نع ثحبلل نيبخانلا ىلإ ءوجللا قحو «ةفاحصلا ةيرحو ثيدحلا ةيرحل ةحونمملا
 نمضتو تاكالتمملا ةيامح نمضت ىلا ةمظنألا ةقالعلا تاذ ةلثمألا نمو .دنسلا

 ةيعيرشتلا سلاجملا يف ةيوضعلا مكحت يلا ةمظنألاو ,مهسفنأ يف نيضراعملا ةمالس

 قيقحتل ايرورض ةسفانتملا ىوقلا دوجو ناك املو .ىرخألا ةيذيفنتلا بصانملاو

 قف مهسي ةيبعشلا ةدعاقلا يف عونتلا دوجو نإف ماعلا يأرلا نم دوشنملا فدحلا

 ( 0.يطارقوميدلا ماظنلا حاحجن يف يلاتلابو «سفانتلا اذه لثم دوحجو

 نطاوم لك نأ ضرتفت يلا ةيطارقوميدلل ةيديلقتلا ةيرظنلا أطح "سيارب" دكؤيو
 روهمجلا ةيبلغأ نأ دكؤيو .هسفنل يأر يف ركف هنأ وأ ؛هبدل نوكي نأ يغبني وأ هيدل

 للك نأب لوقلا لدعلا نم هنأب فيضيو ('').ريكفتلا نم الدب ةفطاعلاب نومهسي اع

 ةيصلا وأ ةطسوتلا ةقطلا سك لأ يقر را كو هش: كن يرقتم هيناتا ةسرئاوعللا ناننقولا

 تبذج يلا ةريثملا راكفألاو «ةيضقلا تكرح ىلا ةيلصألا ةضبنلا نكلو .اهود
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 لوقعلا نم ماع لكشبو ةداقولا ناهذألاو ةزيمتملا لوقعلا نم تءاج اهيلإ سانلا

 تضرعت دق بلاغلا يف راكفألا هذه نكلو .ةرضحتملا ةقبطلا ىلإ يمتنت ىلا

 تقم نيبو نييداعلا دارفألا نم امل لفاحلا لابقتسالا نيب ديدشلا عيملتلاو صحفلل

 .امل ةملعتملاو ةينغلا تاقبطلا ةدراطمو

 .اءزحج نيرشع نم اءزج رشع ةعست لثمت ةداقنملا ةئفلا نأب "سيارب" لوقيو

 صاخ مامتها مهيدل سيل نم اهانبتي ىلا ةيبلسلا ءارآلا ةئفلا هذه تحت جردنيو

 ءارالا نوقلتي نيذلا وأ «مهقاوصأب ءالدإلا نم دعبأ اب نومتهي ال وأ «ةسايسلاب

 .ةماعلا اياضقلا يف ءارآلا نوئشني ال نكلو ؛افوحوريو

 روهمملاف .اضيأ عنصي امنإو طقف يئاقلت لكشب ومني ال يأرلا نأب فيضيو

 كاف لكي .ةيبلسلا ةقيطلا ىلع رضتقي آل ئارلل لوألا ةرارشلا هته: قلطتت نذلا

 راكفألا ريثتست يبلاو ةماعلا نوئشلاب سيئر لكشب اهسفن لغشت ىلا ةطشنلا ةقبطلا

 هيجحوت ديري يذلا لحرلا نع قئاقحلا ضعب كردن نأ يغبني هنإف اذه عمو .دوقتو

 نإف يلاتلابو «ةيلالقتسالا نم ةيلاع ةجردب ةداع فصتي لجرلا اذه .ماعلا يأرلا

 هيدل نإف «ىرخأ ةهج نمو .رثكأ ةيركف ةميق اهو ةيلالقتسالاب فصتت هءارآ

 ظافحلا ةرورض يف نينطاوملا نم طسوتملا دنع ةدوجوملا عفاودلا نم ىوقأ عفاود

 هريثأت دقفيس هنإف كلذ لعفي مل نإ وهو .هبزحو هئاقدصأ عم ةقسانتم ةقالع ىلع

 هب موقي يأرلا نيوكتل دوهجلا نم ربكألا ءزحلا نأ نم مغرلا ىلع هنإف اذهلو .هزكرمو

 .ةيبلسلا ةيبلغألا لبق نم ةرمتسملا لعفلا دودر ىسنن ال نأ يغبني هنإف سانلا ءالؤه

 ةررحتملا ةلودلا نيب زيمت ىلا يه ةيبلسلاو ةيدايقلا ةئفلا نيب ةلدابتملا رثأتلا ةبسنف

 عنص يف ةدايقلا ةمهاسم ةبسن غلبت لودلا ضعب يفف .حضاو لكشب ةررحتملا ريغو

 ضعب يفو .ةسوكعم ةبسنلا دحب ىرخأ لود فو .ريحألا جتانلا عابرأ ةثالث يأرلا

 ةيلقألاب ةنراقم ايندتم طقف سيل نيبخانلا روهمحل يميلعتلا ىوتسملا نأ دحب لودلا

 يف امأ .اهنم ىلعأ مه نم ىلإ ميظعتلا نيعب رظنت ةعناخ ةئفلا هذه نكلو ةدئاقلا

 نع اريثك فلتخي ال ةسايسلاب مهسفنأ نولغشي نيذلا نيب قرفلا دجنف ىرخأ لود

 هنأ ظحالملا نإف اذهل .ةداقلا نم اميلعت رثكأ نوبخانلا نوكي دقو .نيبحانلا طسوتم

 لازت ال ةمألا تاداع نكلو ايطارقوميد نوكي دق روتسدلا نأ دحن ىلوألا ةلاحلا يف
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 :ةيطا رقتسا

 :ةوكصلل ةباهنلا يف ةرطيبسلا

 نم اددع نأ ماعلا يأرلا يف اهرثأو تاسسؤملا نع ثيدحلا دنع انظحال دقل

 ةيلقأ هيلع رطيست يذلا عقاولا نودقتني نييبرغلا نييطارقوميدلا مهنمو باتكلا

 هاحتالا اذه نع ربع نم زربأ دحأ 731165 "رليز" لعلو .ةيبلغألا نم الدب ةطشن

 .ليوهم وأ ةغلابم نكودب

 :72116 "رليز" ةيرظن

 نيب احوازت الإ سيل يأرلا نأب ديفت ىلا ةقيقحلا نمو «قبس امث اقالطنا

 ةعومجما هذه نأب ديفت ةيرظنب 721165 "رليز" جرخي «ةقباسلا تاقلطنملاو «تامولعملا

 اهيلع لصحن يلا تامولعملا يف -ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةقيرطب- اهيلع دمتعن ىلا يه

 يف ماعلا يأرلا عنصت يلا يه ةوفصلا ؛ىرخأ ةرابعبو (١).انلوح نم ملاعلا نع
 مت فلا تاساردلا تارشع نم اهدمتسي ىلا ةلدألاب هتيضرف دنسيو .فاطملا ةيامف

 : يلي ام اه دهشتسي ىلا طاقنلا زربأ نمو ةقباسلا لوصفلا يف اهضعب ضارعتسا

 .ياردلاو تاع فام ألا: وأ لوسلاو هضاتسرلدلا ب ةيوق ةقالع كاش ح1

 يأرلا ىلع رثؤت اهرودب تاهاجتالاو .تاهاجتالا وأ لويملا ىلع رثؤت تامولعملاف
 تامولعملا ردصم يه ةوفصلاو .يأرلا ىلع تامولعملل رشابملا ريثأتلا ىلإ ةفاضإ

 نأ امك .مقاهاجتاو مهتادقتعم نونوكي اهنمو ,مهءارآ سانلا ةماع اهيلع ئبي ىلا

 ريثأت نإف اذهل .ةوفصلا لبق نم ريسفتلاو صيخلتلل ةضرع يه عقاولا نع تامولعملا هذه

 .احضاو ودبي ماعلا يأرلا ىلع ةوفصلا

 ثادحألل الماك اليجست مايألا نم موي يف نكت مل انلصت يلا تامولعملا - ١

 تناك ول ىحو .ةزهاج بلاوق يف غاصيو يئاقتنا ريوصت ابلاغ يهف «ةماهلا

 ذخأت يلا «ةطيسبلا «ةريصقلا تامولعملا ىلإ ليمب ماعلا روهمجلا نإف الماك اليجست
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 مانتيف برح تايادب يف ماعلا روهمجلا نأ كلذ لاثمو .ةزهاجلا تاعابطنالا لكش

 ىلع ظافحلل ةمواقملا ةرورض وهو ادحاو افرط الإ لثمت ال تامولعم الإ دوزي م

 امدنع امأ .احضاو ةيكيرمألا ةموكحلل اهديبأت ناكف «ةيعويشلا ءاوتحالو ةيرحلا

 نم رصحآلا ءزجلا نع باقنلا فشكت يريهامجلا لاصتالا لئاسو ضعب تأدب

 راوحلا ةفثكم ةروصب تضرعو «لاومألاو حاورألا يف رئاسخلا ةماخض لثم ةقيقحلا

 تذحأ برحلل روهمجلا ةدناسم نإف «برحلا ىودج لوح ةوفصلا فوفص نيب

 ٍفامأ ءاحضاو اهفقوم نوكي امدنع ةوفصلا نوعبتي ةماعلا نأ ظحالملاو .فعضت

 يمتتني نم وأ مهيأر مهكراشي نم نوعبتي ام ابلاغ ةماعلا نإف اهنيب ماسقنالا ةلاح

 .مهيزح ىلإ

 اميسالو ةيلامشلا اكيرمأ ف يرصنعلا زييمتلا خيرات ضارعتسا دنع - *

 اوناك رحأآ وأ لكشبو ءضيبلا نم ةوفصلا عيمج نأ دحب ضيبلاو دوسلا نيب ةقالعلا

 اذه دناست نأ بيرغلا نمو .ةناكم لقأ ءاضيبلا ريغ سانجألا نأ ىلع نيقفتم

 ةاواسمملاب لوقلل ةلواحم يأ تناكو .ءايحألا ملعو سفنلا ملع يف تاسارد زيحتلا

 هذه نم ايلعلا ةمكحملا يف ةيوضعلل احشرم مرحت نأل ةيفاك دوسلاو ضيبلا نيب

 تصحفت ةديدج تاسارد تماق مث .يكيرمألا خويشلا سلجم ةطساوب ةيوضعلا

 ىلع ينوسكاس ولحبألا سنجلل زيمتلا نم ائيش تتبثأ ىلا ةقباسلا تاساردلا جئاتن

 راذغأ ىلإ ءاضيبلا ةوفصلا تلّوحتف .جئاتنلا كلت داسف تتبثأف ىرخألا سانحألا

 هذسه نم ةقرف ترهظ مث ...لمعلا ةيهاركو لسكلا ىلإ دوسألا ليم لثم ىرخأ
 ذخأي ةاواسملا أدبم أدب ميلعتلا ةدايز عمو .ةاواسملا أدب. يدانت ءاضيبلا ةوفصلا

 ةاواسلابو «شيجلاب قاحتلالا يث ةيواستم صرف ةئيه ف عقاولا يف ايجيردت هقيرط
 .ةماعلا سرادملاب قاحتلالا يف

 ةملئاد ةنومضم ةفيظو باونلا سلجم يف ةيوضعلا نأ تاساردلا تتبثأ - ؛

 فعض ىلإ دوعي اذه لعلو .ةصاخلا تالاحلا يف الإ «ىلوألا ةرملا يف اهيلع لصحي نمل

 نوركذي ال باختتنالل نيلهؤملا فصن نم رثكأ نأ ىح «ةسايسلاب ةماعلا مامتها

 .خويشلا سلجم يق مهلثمي نم مسا
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 نأ بسه ةنيسنايملا انين انفقلاب مامتهالا وفيعض نييخانلا نم ريثك - ه

 ىلإ نوبي ام «ضارع تالت اهون ةيضقلا نع مهتلأس اذإ ضراعتت دق مهتاباحإ

 .حضاولا فقوملا مادعنا

 لماوع كانهف .ةبراقم ةجيتن ىلإ لصن اننإف ةقباسلا لوصفلا ضارعتسا دنعو

 تامهاجنبالاو تادذقتعملا اهنم ماعلا يأرلاو يدرفلا يأرلا قو رت ةيبشتر

 مهسمي نأ لبق درفلا اهشيعي ىلا ةرتفلا لاوط مكارتت يلا تاربخلاو تامولعملاو

 تامهاجتالا لصأو ةوفصلا تادقتعملا لصأو .ةيسايسلا اياضقلا ف يأر يأب

 براجتلا امأو .ةوفصلا تامولعملا لصأو «تامولعملا تادقتعملا لصأو «تادقتعملا

 امن ةوفصلا نم ةماعلا اهاقلتت يلا ةريزغلا تامولعملا اهغبصت ةدودحم يهف ةيتاذلا

 تسيل اهسفن مالعإلا لئاسو نأ امك .ميلعتلا تاسسؤم وأ مالعإلا لئاسو اهرشنت

 جاتإو تامولعم نم هب ةوفصلا اهدمي ام رشنتو اهريدتو ةوفصلا اهكلمت لئاسو الإ

 وه ةماعلا نع يريهامجللا لاصتالا لئاسو هلقنت ام نأ كلذ ىلإ فاضيو .يركف

 عضوب ةوفصلا موقتو «لقنلا دعب غبصلاو ريسفتلل ةضرعو لقنلا لبق ءاقتنالل ةضرع
 .ةيئاهنلا هتغايص

 ةيدايقلا ةئفلا ةيمهأ دكؤي امث هنأب "يك" لوق "رليز" هيلإ بهذ ام ديؤي امو

 وأ دحاو ناكم يف ةدوجوم فارطأ عم الإ نوكي ال رواشتلاو ('١)رواشتلا ةيمهأ

 نأ -ةيسايسلا ةوفصلا نم اهؤاضعأو- ةيباينلا سلاحملا ف لصألاو .لماك لاصتا ىلع

 ةيقيقحلا ةبغرلا نأب انايحأ ظحالي نكلو «ماعلا يأرلا ةدارإ اهتارارقب سكعت

 ("').ناملربلا يأر نع فلتخت دالبلا يف ماعلا يأرلل

 :ةيدرفلا نم ريخ ةرطيسملا ةيعامجلا ةلقلا

 همجاهي يذلا يكيرمألا ماظنلا نع ناعفادي "جروج"و "ياوولوه" نأ ديب

 نأ دمحم ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف يسايسلا عضولا ضارعتسا دعب نالوقيف "رليز"

 (1)21طمط موهير ذص 821 ءدوم ةهل آةه0زج أ مم.7-9
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 نع ريبعتلا يف ةبيط صرف اهيدلو ةمخض ةطسوتم ةقبط نم نييكيرمألا مظعم

 ةفلؤم ةعومجم يف لثمتت ةيعامج اهنكلو ةدوجوم ىهف ةرطيسملا ةلقلا امأ .اهتابغر

 بنحت ىلع صرحت ةعومجم يهو .اهحامج حبكت دويقب ةلبكم «ةددعتملا تايلقألا نم

 نأبب نافيضيو .بعشلا هديري ام لمعت تالاحبا ضعب فو بعشلا بضغ ريثي ام

 نأ نم نوقفشي داقنلا ضعب نأ يح تاباحتتنا ملاعلا لود رثكأ ةدحتملا تاياللولا

 ةدوحوم تاءاتفتسالا نأب نافلؤملا دكؤي امك .ةموكحلا تيتفت ىلإ كلذ يدؤي

 كانه نأ ىلإ ناصلخيو .ةفاثكبو اياضقلا لك ابيرقت لمشت عساو قاطن ىلع

 .لضفأ ىلوألاو ةيدرفلا ةرطيسملا ةلقلاو ةيعامجلا ةرطيسملا ةلقلا نيب افالتحا

 امك ماق ىلا ةساردلا الثم دحب ةثيدحلا تاساردلا ضعب ىلإ عوحجرلا دنعو

 لعفلاب اهذاختا مت ىلا ةيسايسلا تارارقلا نيب قافتا اهيف ناك ىلا اياضقلا ةبسن نأ

 تناك ىلا ةبسنلا نع لقت يأ 016 زواجتت ال نينطاوملا نم ةيبلاغلا ةبغر لثمت لاو

 ١95٠-/١917/9,79. ةرتفلا يف ةدوجوم
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 عباسلا لصفلا

 اهرصانعو ىروشلا

 يف دروو ءهرمأ يأ رمألاب هيلع راشأ نم "ىروشلا" نأ برعلا ناسل يف درو

 ().الثم دالبلا نوؤش يف لوادتلا ىعمب رواشتلا طيسولا مجعملا قو دجنملا

 نم ام رمأ ضرع ةرواشملاو رواشتلاو ىروشلاب دوصقملا" يرداقلا لوقيو

 يف يأرلا ءادبإو هتساردل ةربخلاو يأرلا يوذ ىلع عمتجما وأ درفلا مت يلا رومألا

 فلتخي الو ()".ءارآلا كلت نم حجارلا يأرلا جارختسال جحجحلا نايب عم «هنأش

 نأ ىلع صني هنأ الإ () حابملا رمألا يف اًنوكو أدبملا ثيح نم يوحنلا فيرعت

 .قحلا ىلإ لو صولا وه مهنيب لوادتلا فده نأو «نينمؤملا نيب نوكت ىروشلا

 ءاوس ةروشملا ىلإ جاتحما نم بلطب أدبت ىروشلا نأ ىلع نافيرعتلا ناذه قفتيو

 .نيديدع وا ادحساو راشتسملا ناك

 نإ" هلوقب اهلك ةعامجلا لمشت "نيراشتسملا" ةملك نأ ىلع ميلحلا دبع زكريو

 يأر ىلإ اقاهاحتاب ريهامجلا لصت يح ةيضقلا يف يأرلا هجوأ بيلقت وه ىروشلا

 ...ةيبلغألا هانبتت امك ةيلقألا هانبتتو هديؤتو ةملسملا ةعامجلا هيلع قفتت ءارآلا نم

 ()."عانتقاو اضر نع كلذو
 قاطنلا يف ىروشلا لولدم رصحت فيراعتلا ضعب نأ ظحالن انهو

 وأ ايوفش لاصتالل ةدياحم ةقيرطو ةماع ةيناسنإ ةرهاظ ىروشلا نأ عم« يمالسإلا

 ال دقق ةساردلا ىلإ امئاد جاتحت ال ىروشلا نأ امك .رثكأ وأ نيفرط نيب ةشقانملا

 .ةيداعلا ةيلقعلا هتاردقو هتهيدب الإ ةروشملل حئاملا جاتحي

 .نورخآو سينأ ؛فولعم ؛روظنم نبا ( )
 ١١. ص يرداق ( 2

 .514-505 ص اهتاسراممو ىروشلا ءيوحنلا ( )
 .7/-137 ص ميلحلا دبع( ١
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 نكمي فلا ىروشلا رصانع يه امف «نيصتخملا ضعب فيراعت نأش اذه

 ؟ىروشلا تافلؤم يف درو امث ةدشارلا ةفالخلاو ةنسلاو باتكلا نم اهؤارقتسا

 اددع هبتك دحأ يف دروي يوحنلا دحب ةنسلاو باتكلا ىلإ ةرشابم عوجرلا دنع
 ةملك تحت جردني ام اهنم ناكف ىروشلاب ةقالع تاذ اهرابتعاب تايآلا نم

 تناك تايآلا هذه نمو .( )يأرلاو ةحيصنلاو ( )ىوجنلاو «رمتئاو ءىروشلا
 :امهو .ىروشلا نع باتك اهنم لخي مل ىلا ناتيآلا

 بلقلا ظيلغ اظف تنك ولو مه تنل هللا نم ةمحر امبفإ :ىلاعت هلوق - ١

 تمزع اذاف رمألا يف مهرواشو محل رفغتساو مهنع فعاف كلوح نم اوضفنال

 لوق بسح ةيآلا هذه تلزن دقو (').4نيلكوتملا بحي هللا نإ هللا ىلع لكوتف
 ودعلا ىلإ جور حلل نيملسملا ضعب اهيف سمحت يلا دحأ ةوزغ بقع نيرسفملا

 تناكو مهسامحل مهعاطأق ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا هب حصن ام فالخب

 ().نيملسملا حلاص ريغ يف ةجيتنلا

 ةالصلا اوماقأو مكهورل اوباجتسا نيذلاو ] نينمؤملا ىلع هئانث يف ىلاعت هلوق - ؟

 ()1.نوقفني مهانقزر اممو مهنيب ىروش مهرمأو

 امم نأ ينالقسعلا لوقي ( )«تافلؤملا ضعب يف تدرو يلا ةيلوقلا ةنسلا نمو
 هللا ىلص ىيببلا لوق يوق دنسب متاح يبأ نباو "درفملا بدألا" ف يراخبلا هحرأ

 يفو مم رضحي ام لضفأل هللا مهاده الإ مهنيب طق موق رواشت ام" :ملسو هيلع

 لم" يبنلا لوق ةنسلا نم كلذكو ('')".عفني يذلاب وأ دشرلاب مهم هللا مزع الإ "ظفل
١] ”١ 

 ءانغتساب دعس امو ةروشمم دبع يقش امو ( )"راحخختسا نم باح الو راشتسا نم مدن

 .7/"-8 ص اًماسرامتو ىروشلا «يوحنلا ( )

 يو 5 اا قاسراهو ىروشلا :يوحنلا( ١
 .ريثك نبا يف ةيآلا ريسفت رظناو 2١59 :نارمع لآ ( )
 .1911 11-2170 :4ج لالظ يف ءبطق ديس يف الثم رظنا ( )
 .77 :ىروشلا 0(
 595-١. ص اهتاسراممو ىروشلا «يوحنلا ؟1/00/ نع اهدنغا يسعتلا و

 ١) ئنالقسعلا( ١7: ١ه".

 ىرخأ ثيداحأو ىرخأ ةغايصب 59-7١ ص يوحنلا يف ثيدحلا رظناو 2١497 :؟ج يبطرقلا (')
 .بابلا يف ةفيعض
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 مزسعلا نع ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لثوس هنع هللا يضر يلع نعو ('”)."يأر
 اوناكو ةعومجم اوناك اذإ دوصقملا لعل ( 7."مهعابتا مث يأرلا لهأ ةرواشم" :لاقف

 .دحاو يأر ىلع
 :يلي ام ةيوبنلا ثيداحألاو ةينآرقلا صوصنلا هذه نم ظحالي

 نيرحاألا نم اهبلطي ةروشملا ف بغار :نيتغيصب نوكت دق ىروشلا نأ - ١

 ىلع نوققتفتي ةروشملا يف نييغارلا نم ةعومجم وأ ( ”)«هبلطل ةباجتسا ةروشم ىقلتيف

 .بلاغلا يف شاقنلا اهللختي «ةيعامج ةقيرطب مهوؤش نم نأش يف رواشتلل عامتحالا

 دحلأ هميدقتب ردابي يذلا حارتقالا وأ ةحيصنلا نع فلتخت ىروشلا نأ ودبي اذهيو

 اهنأل ىروشلا نع ةحيصنلا فلتختو ('').ريخلا هل بحيو هل صلخي نم ىلإ صاخشألا
 ضعتمي دق ناسنإلا نأ حيحصو (''9.هل هجوت نم بلق ىلع ةليقث نوكت ام ابلاغ

 اضاعتما رثكأ -بلاغلا يف ناسنإلا نكلو هبجعت مل اذإ اهبلطي ىلا ةروشملا نم

 ةحيصنلا نأب لوقلا نكمملا نمو .هتحلصم يف تناك نإو هل هجوت ىلا ةحيصنلل

 بفغغارلا نم بلط ىلع ءانب يأت نكلو ةحيصن يه ةروشملا نأل رواشتلا نم ءزج

 اذميو .كلاذ يف ةحلصم هل ةرواشملا يف بغارلا وأ ةروشملا بلاط نأ - ؟

 لك عفاديف ةضراعتم ءارآ ناقيرف اهيف ئبتي ىلا ةلاحلا نع اضيأ ىروشلا فلتن#

 قيقحتل عامنتجالا ادييزلق' لوألا ةلاح ا يف هنأل كلذو .هاوعدو هيأر نع امهم

 امو تاحرتقمو ءارآ نم هيف حرطي نأ نكمي امع ةيلاخ ناهذألاو دحوم فده

 لوبقل ايسفن أيهم نوكي -لقألا ىلع- وأ كراشملا درفلا يأر هيلع رقتسي نأ نكمي

 "لا ١ج يطرقلا ( 0

 :1ج ريثك نبا ( 3
 ل رج انوشكا كمال ل 2

 ةعبرأو ةروشملا ىلإ جاتحي نمم ةردابع. ةلاح نيثالثو ةعبرأ ف ىروشلا أدبتو .ةدشارلا ةفالخلاو ةيوبنلا

 ' .أ قحلملا رظناو .ةيلدابت تناك تالاح

 نيدلا' ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىلع تاقيلعتلا يفو الثم روظنم نبا يف ةحيصنلا لولدم رظنا ( )
 هلو رو هلل ةححرضماا
 َ ع : 1 1 0
 نوبحت ال نكلو مكل تحصنو ير ةلاسر مكتغلبأ دقل ...) هموقل حلاص يببلا لوق الثم رظنا( )

 .(75 :فارعألا)( نيحصانلا

 -تثطما-



 ةلاحلا يفامأ .ةرارحب هنع عافدلل دعتسمو هانبتي يأر هيدل ناك نإو ديلا يأرلا

 ىلع صرخيو رخآلا فرطلا فلاخي فده هل قيرف لكو أدبي عامتجالا نإف ةيناثلا

 .طسولا لولحلا ىح لوبقل ايسفن ًايهم نوكي ال دقو «ديري ام ىلإ لوصولا
 مل وأ هلهجيو هبغري ءيش ىلإ لوصولل ىروشلا ىلإ جاتحي دق ناسنإلا نأ - *

 ركذي يذلا ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نع فلتخت اذهيو .هيأر هيلع رقتسي
 فورعملاب رمألا نأ ؛«كلذ ىلإ فاضيو .هيدل فورعم بلاغلا يف ءيشب ناسنإلا

 نأ يغبني ءيش قح يف ريصقتلاب هيلإ هجوملل ةمدق ىلع نايوطني ركنملا نع يهنلاو
 .مارح وأ هوركم وه ام بانتحا يف ريصقتلا وأ هلمعي

 نأ ىلإ ليمت بلا وأ «ةصاخلا وأ ةماعلا رومألاب ةديقم ريغ ىروشلا نأ - 5

 .ةيئارجإ نوكت نأ ىلإ ليمت ىلا وأ ةيعيرشت نوكت

 .مهنم ةنيعم ةبسنب الو نيراشتسملا نم نيعم ددعب ةديقم ريغ ىروشلا نأ - ه

 امأ .اهيلع صرحيو نوؤشلا عيمج يف ىروشلا ىلع ثحي مالسإلا نأ - 5
 .ةشقانملا ثحبم يف هنع ثيدحلا متيسف ىروشلا بحوي مالسإلا نأب لوقلا

 ةيقيبطتلا جذامنلل ةبسنلاب امأ ءىروشلا يف تدرو ىلا صوصنلل ةبسنلاب اذه

 لالح نم اهضارعتسا متيسف (أ) قحلملا يف ةلجسملا ةدشارلا ةفالخلاو ةريسلا نم

 ةيبهأل كلذو. .ةيبلغألاو ةشقانملاو «ئروشلا روهمحو :ئروشلا اياضق نع ثيدحلا

 هيلع هللا ىلص يبلا نع درو دقف .امب دشرتسي قباوسك ةيقيبطتلا جذامنلا هذه

 ( 7".يدعب نم نيدشارلا نييدهملا ءافلخلا ةنسو ينسب مكيلعف" هلوق ملسو
 نم دب ال ةدشارلا ةفالخلاو ةريسلا ف ىروشلا لاكشأ نع ثيدحلا لبقو

 نيبو ().ةمولعملا بلطو ةراشتسالا بلط نيب -يحولا عاطقنا دعب- زييمتلا
 .ةحيصنلاو ةراشتسالاو «ةطاسولاو ةراشتسالا

 0 عاام

 .ضابرعلا ةياور «نييماشلا دنمسم «دمحأ ؛ةنسلا باتك :دوواد وبا ) (

 ةلأسملا يف ةنسلا نع ركب يبأ لاؤسو 754 :7١ج يالقسعلا رظناو ؛07 ص تارضاحم «ميعنلا )٠١(

 :١؟ج يالقسعلاو ؛.ةأرملا نينج «تايدلا «يراخبلا ةأرملا صالمإ يف لوسرلا مكح نع رمع لاؤسو

 7 17-115 هاب

 تا



 :ةمولعملاو ةراشتسالا

 اذهف ةددحم ةيضق يف هلوسرو هللا مكح نع لوؤسم وأ يداع ناسنإ لأسي دق

 وأ باتكلا يف ظ وأ يعطق ليلدب ةدوجوم ةمولعمل ابلط نكلو «يأرلل ابلط سيل

 دقق .هيلع عمجم ريغ مأ هيلع اعمجم ناكأ ءاوسو ءامهنم اطبنتسم امكح وأ ةنسلا

 اذا ىقييدوسلا" يبكي ابأ نأ هدافم حيحص دنسب يقهييبلا هاور اثيدح يالقسعلا دروأ

 هملع نإو «مهنيب ىضق هب يضقي ام هيف دجو نإف هللا باتك يف رظن رمأ هيلع دروأ"

 نيملسملا لأسف جرح ملعي مل نإو ءهب ىضق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس نم
 ( )'.مهراشتساو مهءاملعو نيملسملا سوؤر ىعد كلذ هايعأ نإف .ةنسلا نع

 .ةراشتسالا يف جردني ...ةنسلاو باتكلا يف مكح اهيف دري مل ةيضق ف لاؤسلاف

 روسمأ انايحأ لمشت لب تالماعلا زوما ىلع ةرضاق ةراشتسالا تشيلو

 يئارجإلا عيرشتلا نيبو ديدج ءيشل عيرشتلا نيب قيرفتلا يغبني «إف)ذطإدابعلا

 ةصاخ ةفصب لوألا عونلا زربيو .ةدوحوم ةيعرش ماكحأ قيبطت ةقيرط نيبي يذلا

 ةئضظنألل ةديدحلا لاكشألاو «نامتثالا تاقاطب مكح لثم ءابلاغ تالماعملا لاحم يف

 لئاسو مادختسا ببسب ةصاخ ةفصب يناثلا عونلا زربيو ...رورملا ةمظنأو ةيلاملا

 لثم «تاداعلا ءادأ ةقيرط ىلع رثؤت ةيتايح فورظ نم هتئدحأ امو ةديدجلا ةينقتلا

 ناضمر يف راضطفإلاو كاسمإلا تيقاوم وأ اهتيقاوم ديدحتو ةضورفملا تاولصلا

 طم نم ابيرق دجوي نم وأ «وجلا يف وهو ابرغ وأ اقرش ةليوط ةفاسم اوج رفاسملل

 ةلملل ةقطنملا هذه ف سمشلا بيغت ال دق) بطقلا نم ابيرق وأ (ددحم رامث) ءاوتسالا

 ؟ىروشلل عضخت اياضقلا لك له نكلو .(مايأ

 :ةطاسولاو ةراشتسالا

 نع لزانتلا ىلع لوصحلا ةلواحم نيبو ةراشتسالا نيب قيرفتلل ةرورض كانه

 حلالا وأ ةماعلا لاومألا سمت ىلا تارارقلا يف ىروشلاف .دارفألاب ةصاخلا قوقحلا

20" 

 .5014 :17ج ينالقسعلا ( .)

 .عوضوملا لوح شاقنلا ليصافتل 45-5١ ص يرداق رظناو ؛"ه عمه ١7: ج ينالقسعلا( )

 ا



 نع لزانتلا نيدهاحمملا نم هبلط وأ ىلعألا سيئرلا حارتقا نع فلتخت ةكرتشملا

 نع اعر وأ صاعلا يبأ ةثداحو نينح ةوزغ يف لاحلا وه امك مئانغلا نم مهبيصن

 ةقيقحلا هذه لهج دقو .نافطغ عم حلصلا يف لاحلا وه امك مقاكلتمم نم ءزج

 .يوبنلا دهعلا يف ىروشلا جذامت نمض اهوجردأف ىروشلا نع اوبتك نمم نوريثك

 نينح ةوزغ اورضح نم ىدل نزاومل ملسو هلع هللا ىلص لوسرلا عفشت دقف

 لاملا نيب لوسرلا مهريخف .نيملسم اوؤاح نأ دعب لاومأو يبس نم هومنغ ام در ف

 يل ناك ام امأ" مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا مهل لاقف .لهألا اوراتخاف لهألاو

 : اولاققف سانلا دنع ممل عفشف "سانلا مكل لأسأسو ؛مكل وهف بلطملا دبع بلو

 نذأ نم يردن ال انإ" :ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لاقف .هللا لوسر اي كلذ انبط

 صاصعلا وبأ امأو ( )".مكرمأ مكؤافرع انيلإ عفري تح اوعجراف نذأي مل نمم مكنم
 ماشلا نم امي ءاج ىلا لاومألا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ةيرس تمنغ دقف

 بسيط نع اولزانتف مهقوقح نع اولزانتي نأ هعم ام اومنغ نم ىدل يبنلا طسوتف

 وأ جرزخلاو سوألا اسيئر هيف راشتساف نافطغ عم حلصلا امأ ('").هللا ينل رطاح

 هيلع هللا ىلص لوسرلا ىأر دقف .مهلئابقل اهرامثو لخنلاف «ةيقافتالل امهتزاحإ ىرحت

 ةوزغ يف ةنيدملا راصح نم مهياحسنا ءاقل ةنيدملا رامث ثلث نافطغ ةليبق حنم ملسو

 دعسو ذاعم نبا دعس ىلإ ثعب نافطغ عم قافتالا ماربإ دارأ امدنعو .بازحألا

 نالثم امهتفصب ةركفلا اضفرف .كلذ امهل ركذف «جرزخلاو سوألا اديس ةدابع نب

 مالستسالا نم الدب ءادعألا ةدلاحبو لاتقلل مهدادعتسا ادكأو نيتليبقلا دارفأ عيمج

 ص يرداقو «477- 141985 :7ج داز «ميقلا نبا رظناو ؛نينح مويو باب «يزاغملا باتك :يراخبلا ( 0

 ءيفلاو «نيبراحملا نيب يقابلا عزويو سمخلا...هلوسرلو هلل ىلا ةمينغلا نيب قرفلا ظحاليو ١١7

 رظناو) .ةكرعملا نمز رصاعي وأ ةكرعملا رضحي مل نم مهنمو نييراخما ريغ ىرحأ تائف هيف لخدي يذلا
 (.رشحلا ةروس نم 4-٠١ ةيآلاو لافنألا ةروس نم 5١ ةيآ ىلع قيلعتلل ريسفت «ريثك نبا الئم
 ةكرعملا يف هوبسك ام امأ .ءيفلا مكح اهيلع قبطو ءيفلا نم باطخلا نب رمع اهربتعا قارعلا يضارأف

 ١10-79(. ص جارخلا «فسوي وبأ).ةمينغ هرابتعاب هميسقت متف 5
 .؟585 :"ج داز ميقلا نياو ؛؟07١٠ : 7ج يالقسعلا ( ١
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 ( ).مهضعبل

 :ةحيصنلاو ةراشتسالا

 حارتقا مدقتب ةباحصلا دحأ ردابي ثيح ةحيصنلا تحت جردنت ثادحأ كانه

 ريييغت رذنم نب بابحلا حارتقا ثادحألا هذه نمو .ةصاخ وأ ةماع ةحلصم ىقحي

 لوسرلا بلطي ّملو بابحلا نم تناك ةردابملاف .ردب ةوزغ ف نيملسملا شيحج عقوم

 عم هللا لوسر ةباحصب قيلي بدأب ليلحلا يباحصلا هأدبو .عقوملا ديدحت يف يأرلا

 هللا هيكل رنا ةلزؤنم ل علل ده قمار ] كلبا ل رسوب اذ" ذا ريس لأم كين هدلا ل وست

 نمو 05 ... ؟ةديكملاو برحلاو يأرلا وه مأ هنع رخأتن وأ همدقتن نأ انل 5956

 هوأر نإ ةباحصلا لعلف همارحإ وه لحي نأب ةيبيدحلا يف ةملس مأ حارتقا عونلا اذه

 ( ).مهمارحإ ولحيو هوعيطي كلذ لعفي

 :مالسإلا يف ىروشلا اباضق
 يهف ةصاخلا اياضقلا امأو ةريثك مالسإلا ف داهتجالل ةكورتملا ةماعلا اياضقلا

 يفاهفإف امهريغو داهتجالل ةكورتملا نيب زييمتلل ةقيقد ريياعم مادعنا مغرو .رثكأ
 لاثمو .ةدوجوملا ةماعلا دعاوقلا ضعبل ليصفتلا ىوتسم زواجتت ال اياضق بلاغلا

 ةرورضو ”رارض الو ررض ال" نم اقالطنا «ينابملاو ءرورملا ةمظنأو حئاول كلذ

 صانخملا قحلاو فرطل صاخلا قحلاو «صاخلا قحلا لباقم يف ماعلا قحلا نيب ةنزاوملا

 .ىرخألا فارطألا وأ رخآلا فرطلل

 :ىروشلا اياضق دودح

 وأ "اسحابم" ارسمأ نوكت نأ ىروشلل عضخت ىلا ةيضقلا ف يوحنلا طرتشي

 هضرع يف رمألا بحاص بغريو ةمألا وأ ةعامجلا وأ نمؤملاب قلعتي "اعورشم"

 .ةزاجإلا ىلع لوصحلا وأ ىروش نوكت نأ ةيضقلا هذه لمتحتو .147 :7 ماشه نبا )(

 .8.؟ :4ج ريسفت «ريثك نبا( )

 دع ١ أ مك سس



 يلطغتو .ىروشلا ىلإ هيف عوحرلا ضرفي ةمألا هعضت يذلا ماظنلا نأ وأ ىروشلل

 ءةرسألا نوؤشو «ةصاخلا نمؤملا نوؤش لمشت اياضقلا نم ىش اعاونأ ىروشلا

 عاونأ لك نمضتي ديدحتلا اذهو ('").ةلودلاو اهلك ةمألا ةايحو «ةعامجلا اياضقو

 .ةعورشملاو ةحابملا رومألا نم نوكي نأ طرشب ةيلومشلا ثيح نم اياضقلا

 ءكرتلاو لعفلا نيب هيف فلكملا عراشلا رّيخ ام حابملا نأ ةرهز وبأ لوقيو

 لكأ ةحابإ لثم هتحابإ ف صن درو ام حابملا نمو .هكرت وأ هلعف ىلع حدمي الو
 دنتسمن انهو .هيف مكح ىلع رخآ يعرش ليلد مقي لو هيف صن دري مل وأ تابيطلا

 وهه ام اهنمو .ةحابإلا ءايشألا يف لصألا نأ ديفت ىلا ةيلصألا ةحابإلا ىلإ ةحابإلا

 ().ةتيملا محل لكأ لثم ةيئانثتسا فورظ يف حابم
 هجو هيف رهظي مل" يذلا هنأب ىروشلا هيف نوكت يذلا رمألا يرداق ددحيو

 دنع رهاظب سيلو «رمألا يلو دنع ارهاظ باوصلا هجو نوكي دقو «هليلدب باوصلا

 وأ هيف قحلا هجو مهل رهظيو مهرواحيل مهيلع رمألا ضرعيف ءمهضعب وأ هتيعر
 ديدحتلا يق ةربعلا نأ يرداق ححريو ".هيأرب مهعنقيل هليلد محل ركذيف هيلع نوضرتعي

 دري مل ام" هنأب "هيف صن ال ام"ب دوصقملا حضويو (”).صن هيف دري مل ام وه

 ةيفيك وأ هتيفيك نيبي مل نكلو ليلد هيف درو وأ الصأ ةنسلاو باتكلا نم ليلد هيف

 قيرط نع هب قحلي نأ نكمي يذلا هريظن يف درو هنكلو صن هيف دري مل وأ «هذيفنت
 يعرف ليلد مقي مل" ديفي يذلا ديقلا يف انه ةلكشملاو ( ) .رواشتلاو داهتجالا

 الاجم كرتي ديقلا اذهف ."هريظن يف درو هنكلو صن هيف دري مل" وأ "هيف مكح ىلع رخآ

 ام نيب قيرفتلا بعصي يللاتلابو .ةيهاركلا حيجرت وأ ميرحتلاو ةحابإلا لحادتل اريبك

 ماظنك ةيلاملا تالماعملا ضعب رومألا هذه نمو .زوجت الامو ىروشلا هيف زوحت

 ,كوبلا امي موقت امدنع نمثلا يف ةدايز اهيلع بترتت يلا لجؤملا عيبلا دوقعو دعاقتلا

 ةداعإو علسلا ءارش ةيساسألا اهتطشنأ ةعيبط نم سيل ىلا ةيلالا تاسسؤملا وأ

 19ص اهاسراتو ىروشلا «يرجتلا انما راقلا 00(
 ١١8-١١5. ص لوصأ فالخلا ؛5.-45 لوصأ «ةرهز وبأ (..)

 .48 ص ىروشلا ؛يرداق (_)
 ١7. ص ىروشلا «ءيرداق ( )

 ا



 ام اهنم ,عاونأ اياضقلا نأب -ةيسايسلا ةيضقلل شاقن دعب- يواصلا لوقيو

 يف نيصتخملا صاصتتغا نم وه ام اهنمو «نيدهتحماو ءاهقفلا صاصتخا نم وه
 سيئرلا مهيف امم دقعلاو لحلا لهأ تايحالص نم وهام اهنمو ةفلتخملا تاللاحملا

 لمأتنانعدو .ةثالثلا عاونألا هذه نيب زيمت فيك حضوي ملو ('').ةلودلل ىلعألا

 .ةدشارلا ةفالخلاو ةريسلا ثادحأ يف اياضقلا

 :ةدشارلا ةفالخلاو ةريسلا يف اياضقلا

 ةفالخلا دهع يفو ةيوبنلا ةريسلا يف ةراشتسالا ثادحأ ضارعتسا دنع

 ةيعيرشت نوكت نأ اهيلع بلغي يلا كلت نيب زيبمتلا-امومع- نكمي (”)ةدشارلا
 هتراشتسا ةيعيرشتلا ةلثمأ زربأ نمو ( ١.ةيئارحإ نوكت نأ ىلإ هجنت يلا كلتو ةماع

 ف لعفي ام فو (') ةالصلا ىلإ سانلا عمجت يلا ةقيرطلا يف ملسو هيلع هللا ىلص
 يف ةباحصلا نامثع ةراشتساو يرجهملا خيراتلا ةيادبل رمع ديدحتو (' ”)«ردب ىرسأ

 ( ).فحاصملا ديحوت
 هيلع هللا ىلص لوسرلا ةراشتسا ةماعلا ةيئارحإلا اياضقلا ىلع ةلثمألا زربأ نمو

 مل ذإ ةييدملا ىلإ عوحجرلا وأ شيرق ةهجاوم لوح ردب ةوزغ ف هعم اوناك نم ملسو

 ىلإ جورفلا يف هباحصأ يبنلا ةراشتسا كلذكو ( ).الصأ ةطخلا نمض لاتقلا نكي

 ةفالخلا دهع يف كلاذ لاثمو (”).دحأ ةوزغ يف ةنيدملا يف نصحتلا وأ ودعلا

 سيل ىروشلا هلوق ١١5-١١7 ص ماظنلا «سراف وبأ رظناو 71١-477 ص رظناو 277 ص يواصلا 0
 .ءيش لك لل

 .أ) قحلملا رظنا (. 0
 نا -8 ص عيرشتلا «ليكولاو فم الثم تاعيرشتلا تاميسقتل رظنا ()

 ١ :؟ ماشه نبا( ١١١.

 ١ ( ص يرضخلا 447-447 :7ج يبلحلا 175.
 .فحصملا ديحوتل ةبسنلاب ”5 54 : ١٠١ج يالقسعلاو (أ) قحلملا رظنا (. /

 1-01 1 جي ماعم نبا( 3

 نأ نكلو راشتسا يبنلا نأ ماشه نبا يف دري مل 1707-١١4 :3"ج ماشه نبا . ١07 ص يرضخلا ( 0

 .طقف ىسرافلا ناملس.هي رانشا قدنخلا
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 لوح نيقرفتم راصنألا مث نيرحاهملا مث نيعمتحجم ةباحصلا رمع ةراشتسا :ةدشارلا

 .ةدوعلا ررق مث (').ةدوعلا وأ ءابو اب ناك ىلا ماشلا ىلع لوحدلا

 :ةروشملا حنام صخت امن رثكأ ةروشملا بلاطب ةصاخلا اياضقلا ةلثمأ نمو

 مأرمأ يفامهنع هللا يضر ةماسأو ايلع ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةراشتسا

 عم هلعفي ام يف سانلا راشتسا امك .كفإلا ةثداح ف ءاهنع هللا-يضر ةشئاع نينمؤملا

 (' ).كفإلا ةثداح يف ةشئاع نينمؤملا مأ اومهتا نم

 ءطيسبتلا نم ءيشب مستي ىروشلا اياضقل قباسلا ميسقتلا نأ ظحالملاو

 يئعت) ادج ةصاخ اياضق نيب حوارتت ةراشتسالا وأ ىروشلا اياضق نأ لوقت ةقيقحلاف

 يف تاجحرد نيتلاحلا نيبو «(اهلك ةمألا ئعت) ةماع اياضقو (نيدودحم ادارفأ

 .امهراركت ةفاثك ثيح نم جردنت اياضقلا نإف كلذ ىلإ ةفاضإ .ةيمومعلاو ةيصوصخلا

 الذم اهنمو «(ذاذألا) ةالصلا ىلإ سانلا عمج ةقيرط لثم ايموي رركتت اياضقلا ضعبف

 مدع وأ ردب ةوزغ يف شيرق ةاقالم لثم ةددحملا اهفورظب ةنوهرم وأ اردان الإ ثدحب

 .ةتوافتم تاجرد نيتلاحلا نيبو ,مهاقالم

 ةراشإلا تمت يلاو ىروشلا تافلؤم اهتدروأ يلا ةلثمألا ضارعتسا نم حضتي

 هرابتعا نكمي اهنم ليلقو «ةيئارجإ نوكت نأ ىلإ ليمت اعيمج اهنأ ( "لانه اهضعب ىلإ

 عمجت يلا ةقيرطلا يف هباحصأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةراشتسا لثم ايبسن ايعيرشت

 «قارعلا ضرأ ريصم يفو «خيرأتلل ةليسو يف رمع ةراشتساو «ةالصلا ىلإ نيملسملا

 ( ).اهجوز نع ةأرملا اهيف ربصت ىلا ةدملا فو

 ْ .بطلا «يراخبلا ( 0 ١

 .57ه2:-”هال :١؟ نالقسعلا ؛ىروش مهرمأو «ماصتعالاءيراخخبلا ( 0(

 .ىروشلا تافلؤم يف اهب دهشتسملا جذامنلا ةمئاقل أ قحلملا رظنا ( | 0

 .0) قحلملا رظنا (
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 :ىروشلاو روهمجلا ةعببط

 ةربمكر هبت تةيربنلا ةزيملا موضح ىروشلا وهج إف هدتفلا قيس وب
 لبق هتاحانم ديري نم هعفدي اميف يلعل لوسرلا ةراشتسا دحاولا ةلثمأ نمو .ادحاو

 هدروأ ام نينثالا ةلثئمأ نمو .نينثا روهمجلا نوكي دقو ( ”).اهوعفم خسن

 امكنأ ول" :رمعو ركب يبأل ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لوق نم ينالقسعلا
 ( 53" .امكتيصع ام دحاو رمأ ىلع ناقفتت

 نيذلاك ددحم ناكم يف نودجاوتي سانلا نم ةعومجم روهمجلا نوكي دقو

 ,مهنم امسق وأ ىربكلا ردب ةوزغ يف ماشلا نم ةمداقلا شيرق ريع ضارتعال اوجرح

 ( ).ابيرقت نيرضاحلا يثلث نولثمبي اوناكو راصنألا نم نورضاحلا يأ
 اعيمج سانلا ةرورضلاب عت ال "سانلا اهيأ اي" ءادن نأ ةظحالم يغبني انهو

 اوريشأ" :الفم ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لاق دّقف .قايسلا بسحب رسفت نكلو

 دق يرداق لوقيو ( ).راصنألا دصقي «ىربكلا ردب ةوزغ يف ءناكو "سانلا اهيأ ىلع

 مكل اوعمج دق سانلا نإ سانلا ممل لاق نيذلا] :ىلاعت هلوق يف امك دحاولا هب دصقي

 لوسرلا فوخي نأ دارأ يذلا نايفس يبأ ىلإ ريشت سانلا ةملكو (...مهوشحاف

 مهل عمج دق هنأب لوسرلا غلبي نأ بارعألا دحأ نم بلطف ملسو هيلع هللا ىلص

 (' ).اريبك اعمج

 هفصو يف يدرواملا لوقي «(روهمجلا يأ) ةروشملا حنام تافصب قلعتي اميفو

 رايتخالا لهأ امأف" ( ”9:دقعلاو لحلا لهأب مهامسو مامإلا رايتخاب نوموقي نمل

 يذلا ملعلا :يناثلاو .اهطورشل ةعماجلا ةلادعلا :اهدحأ :ةثالث مهيف ةربتعملا طورشلاف

 يأرلا :ثلاثلاو .اهيف ةربتعملا طورشلا ىلع ةمامإلا قحتسي نم ةفرعم ىلإ هب لصوتي

 .ةلداحملا ةروس نم ١ ةيآلا ريسفت يف ريثك نبا 0

 .037”7 :7١ج ينالقسعلا 0

 1٠١-175. ص ىروشلا لهأ ناونع تحت ناديز رظناو 4١١١ يرضخلا 8 :؟ج ماشه نبا (.)

 . ارم :1ج ما نبا 0

 .51 ص يرداق ؛اهريسفتو ١ :نارمع لآ ةروس ( )

 ."” ص يدرواملا( )
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 .فرعأو موقأ حلاصملا ريبدتبو حلصأ ةمامإلل وه نم رايتحا ىلإ نايدؤملا ةمكحلاو

 .ههيلع امي مدقت ةيزم لضف دالبلا لهأ نم هريغ ىلع مامإلا دلب ف ناك نمل سيلو

 مهسملع قوبسل ءايعرش افرع ةمامإلا دقعل ايلوتم مامإلا دلبب رضحي نم راص امإو

 ( )'.هدلب يف نودوجوم بلغألا يف ةفالخلل حلصي نم نألو هتوع

 هنأب لوقيو .ةبستكمو ةيرطف :نيفنص يق ةروشملا يمدقم تافص يرداق لعجيو

 هيلع هللا ىلص لوسرلا ءانثب ادهشتسم ةانألاو ملحلا ةيساسألا ةيرطفلا تافصلا نم

 ( ).يدرواملا هدروأ ام ةبستكملا طورشلا نمو .سيقلا دبع جشأ ىلع ملسو

 ( ):يلي ام اهصخلم ةلدألا نم ددعب يدرواملا طورشل هدييأت ف يرداق لدتسيو

 مكرر ىلع نم ىلإ اريشم 1مهنيب ىروش مهرمأ ]و ىلاعت لوقي - ١

 مهانقزر امنإ نم ىلإو [ةالصلا اوماقأو مهيرل اوباجتسا نيذلا]و (نولكوتي

 .1 نوقفني

 [رمألا يف مهرواشو] ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ابطاخم ىلاعت لوقي - ؟

 .نينمؤملا ريغ جرخي اذهيو .ةيآلا قايس نم حضاو وه امك نينمؤملا ةرواشم. رمأي وهف

 نوكي دقو .نينمؤملا ىوس ريشتسيل ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نكي ىل 0

 هيلع هللا ىلص لوسرلا يأرل اقفاوم نوكي دق يأرب نوكراشيف نيدوجوم نوقفانملا

 .مهراشتسا نودب ملسو
 .نينمؤملا ريغ نم ةناطب ذاختا نع نينمؤملا هللا ىمن - ؛

 ضئارفلاب مايقلا يأ «ةلادعلا ١( :ىروشلا لهأ طورش نم نأب ةدوع لوق - ه

 هانعمب ملعلا (؟ .ةءورملاب لخي امو لئاذرلاو يصاعملا نع يلمختلاو لئاضفلاب ىلحتلاو

 .ةمكحلاو يأرلا نسح (7” يويندلاو يئيدلا يأ «عساولا

 وه امئاد راشتسملا ضده نوكي نأ :طورشلا هذه ىلإ يرداق فيضيو

 .هيلإ لوصولل هدهج ىراصق لذبي نأو قحلا ىلإ لوصولا

 .4-5 ص يدرواملا ( )
 . ”57-4١ ص ىروشلا ؛يرداق ( )

 ١) ( ص ىروشلا ءيرداق 151-1١.

 عاق دع



 نم ىرح اميفو يرداقو يدرواملا اهدروأ يلا طورشلا هذه يف انلمأت ولو

 ةبولطم تسيل طورشلا هذه ضعب نأ دحب «لازي الو ةدشارلا ةفالخلاو ةريسلا عقاو

 .ىروشلا لاجر نع الضف ؛يمالسإلا عمتجما يف نيلوؤسملا رابكل ةبسنلاب

 ةراشتساف .ةيويندلا رومألا يف لاوحألا لك يف قبطنت ال طورشلا ضعبف

 ( ).ةزئاج ةايحلا تالاحب نم ريثك يف نيرفاكلا مولع نم ةدافتسالاو رفاكلا بيبطلا

 يق ةليحت سم نيرفاكلا ةروشم نع ءانغتسالا نأ اندجول رضاحلا رصعلا يف انرظن ولو

 دق ةراشتسالاو ...ةيسايسلاو «ةيركسعلاو «ةيداصتقالا :ةيويندلا ةايحلا يعانون

 اهحبنمت يتلا -ةفرعملاو ةيافكلاب دهشت ىلا- تاداهشلاك ةرشابم ريغ ةقيرطب نوكت

 دعت ال يلا ةيافكلا ضرف ملع تالاحب يف نيملسملا ءانبأل ةيمالسإلا ريغ تاسسوؤملا

 ةيويندلا بصاسملل حيشرتلا يف ةرشابم ريغ ةقيرطب ةراشتسا هذهو .ىصحت الو

 تالاجم يف ةر فشابم ةقيرطب نوكت دق ةراشتسالاو .ذوفنلاو ةيمهألا يف ةفلتحملا

 ههيسصمتلا نع نع عافدلا ىلع نيرداق نوملسملا حبصي يكل ةيركسعلا اميسالو ةريثك

 .مهنيدو

 .دحاو صخش يف ةعمتجم طورشلا هذه لك رفوت يف ةبوعص كانه نأ امك

 وأ ءارمألاو عساولا هانعمب ءاملعلا نم نوفلأتي ىروشلا لهأ نأب لوقلا رربي اذهو

 ( ).يملعلا ريغ ذوفنلا باحصأ
 اهميمعت نكمي ال طورشلا هذه نأ ةيوبنلا ةريسلا ضارعتسا نم ظحالي امومعو

 يف نيرضاحلا ةعومجم نوكي دق روهمجلاف .ةيضقلا ةعيبط بسمجب عونتت يهف

 ىلص لوسرلا ضرع امدنع دحأ ةوزغ يف لصح امك (الوهكو ابابش) نيعم سلب

 ىطعأف رمألا ةغيصب سيلو حارتقالا ةغيصب ةنيدملا يف ءاقبلاب هيأر ملسو هيلع هللا

 ةبسنلاب رمألا كلذكو ('”).حاحلابو ةوقب هسفن نع ربعي نأل فلاخملا يأرلل ةصرف

 ( ).ةالصلل نيملسملا عمجت ىلا ةليسولا لوح ةرواشملل

 ١١١. ص يوبنلا بطلا «ميقلا نبا -1١5« 0 حر اىرانك وشم ةيعبت نبا داك نكنا ( :

 .(55 :ءاسنلا) [مكنم رمألا يلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ ) :ىلاعت هلوق يف "رمألا يلوأ" ريسفت رظنا (
 . ١ م- 5 ار سوما :7ج ينالقسعلا ( 1

 اما نال : 71ج ينالقسعلا رظناو ؟.علب ناذألا :يراضبلا# 2
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 رفوت يفكيو ةبولطم نوكت ال دق ةزيمتملا ةمكحلاو ملعلاو «ةعماجلا ةلادعلاو

 نبادكوؤيو .زييمتلا ىلع ةردقلا وأ ةوقلا نم لوقعم ءيش هدنسي يذلا سامحلا

 مهللا" :لوقي ناك باطنخلا نبا رمع نإ هلوقب ةيالولا نع هثيدح يف ىيعملا اذه ةيميت

 لك يف بحاولاف" ةيميت نبا لوقي اذهلو ".ةقثلا زجعو ءرحافلا دلج كيلإ وكشأ

 ةةوق مظعأ رخآلاو ةنامأ مظعأ امهدحأ نالجر نيعت اذإف .اهبسحب حلصألا ةيالو

 يوقلا لحجرلا بورحلا ةرامإ يف مدقيف .اهيف اررض لقأو ةيالولا كلتل امهعفنأ مدق

 تايحالص كلمي نم يف ابجاو اذه ناك اذإو ( )".روجف هيف ناك نإو عاجشلا

 ةيضق لكل نإف ءىرخأ ةرابعبو .ىلوأ يأرلا ءادبإ ىوس كلمي ال نم يف وهف ذيفنتلا
 .ةبسانملا هتالهؤمو بسانملا اهراشتسم

 زااتكسسا [يمدتع تحس امك رثكأ ةوفنلاب ةلض:فناذ طورشلا قاوكت دقو

 لاق ثيح «كفإلا ةثداح يف .هلهأ ف هوذآ نم عم هلعفي اميف سانلاو نيدعسلا

 تملع ام «يلهأ نوبسي موق يف يلع نوريشت ام" :ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا
 ةيضقلا ةعيبط ىلع ةروشملا مدقم تافص دمتعت دقو ( )"؟.طق ءوس نم مهيلع

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا راشتسا امدنع ثدح امك ةيدايحلاو ةبارقلاو ةلصلا عونو

 (*).ءامسلا نم اهتءارب لرتت نأ لبق اهنع هللا يضر ةشئاع رمأ يف هلعفي ام يف ةماسأو ايلع

 ىروصتكلا :ق ئارلاسب نومهسمي نيذلا صاخشألا تافص نيب ةنراقملا دنعو

 :يلي ام اهزربأ نم قورفلا نم اددع دحن ماعلا يأرلا يف نومهسي نيذلاو

 نم رداصلا يئاقلتلا لعفلا در ماعلا يأرلا يف مهسي دق يبعشلا ىوتسملا يف -

 ريكفت ةسجيتن سيلو ةصاخ تافصب زيمتي صخش نع ردصي ال «ماعلا روهمجلا
 يراشتسالا يأرلاا امأ .يونعم ذوفن مهل نيرخآ ءارآل اديلقت نوكي دقو ؛عاو

 .ةزيمتملا ةفرعملاو ةربخلا يوذ نم ردصي اياضقلا مظعم يف هنأ بلاغلاف

 ةينوناقلا نسلا غلب نم لك ماعلا يأرلا ف مهسي يمسرلا ىوتسملا ف -
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 ضعب مرت دقو ..(ةفلتخملا دالبلا نيناوق بسحب ةنس ؟15/13/١ تيوضتلل

 بخانلا ف رفوتت نأ بحي طورش كانهو .. .تيوصتلا قح نم ثانإلا ةمظنألا

 .هنم ةريبك ةبسن وأ بعشلا ةيبلغأ يف اهرفوت نكمب «ةدودحم اهنكلو

 هيف ترفوت نم الإ هيف مهسي الف رايتحالا ةلحرم يف يراشتسالا يأرلا امأ

 ذوفن رفوت وأ ةراهم وأ ةفرعملا تالاجم نم لاحم يف ةزيمتم ةربخ دوجو لثم طورش

 .ةيعيبطلا ةيناسنإلا تاعمتحما يف ةريغص ةبسن يف الإ رفوتت ال طورش يهو .زيمتم

 عون نإف ىروشلا يف مالسإلا اهضرفي يلا طورشلا يف ةيبسنلا ةمارصلا عم نكلو
 ةدملا نع ةضفح هتنبا رمع راشتسا دقف .يأرلا ءادبإ طورش نم اطرش سيل سنجلا

 ( ).اهجوز نع ةأرملا اهيف ربصت يتلا
 سيئرلا رايتخا ةيضق لثم يف حيشرتلا ةحرم عبتت ىلا ةينلعلا ةعيبلا ةلحرم يف امأ

 نيب بحتتي نم تافص عم ىواستت ةفيلخلا عيابي نم تافص نإف ةلودلل ىلعألا

 يرذجللا قرفلا ةظحالم عم كلذو .ةماعلا ةيمسرلا تاباحتنالا ةلحرم يف نيحش رملا

 تاباختنالاو حشرم نم رثكأ نيب رايتخالل ةصرف كانه تاباختنالا يف .نيفرظلا نيب

 حشرملاف ةعيابملا يف امأ .عانتمالا وأ نيحشرملا دحأ رايتخاب حمست «ةيرس ةقيرطب متت

 رايتخا نع الضف عانتمالا ةصرفب ىح حمست ال دق ايلمعو «ةينلع نوكتو دحاو

 رسخ الا فرطلا مدقيف ةروشملا فرط بلطي نأ وه ىروشلا ىلع بلاغلا - ©

 جرلابعلا قانويحكي يراشتسالا ئارلاف: ,ةروتقملا وهما: ئرحألا هقارطألا نأ

 ال اهلعجت ةحردل رمألا اهينعي تاهج وأ ةطلس تاذ تاهج نم بلطل ةباجتسا

 ةسسؤم نوكي دق ةروشملا حنامف .ةظهاب تناك نإو ةروشملا فيلاكت عفد يف عنامت

 .ةصاخ تاساردو ثاحبأ ءارجإ ىلإ جاتحت دق ةروشملاو «ددحم لاحم يف ةصصختم

 دوفلا يأرف .عمتجملا يف ةديدع تائف لثمي ريبك طيلخ ماعلا يأرلا روهمج - ؛

 لكف .ةيددعلا ةميقلا يف هتميق رصحنتو «ةيعون ةميق هل سيل ماعلا يأرلا يف دحاولا
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 قورفلا نع رظنلا فرصب بلاغلا ف ىرخألا تاوصألل ةيواسم ةدحاو ةميق هل توص

 يف ذوفنلا وأ ةربخلاو ةفرعملا ةجرد ثيح نم اهباحصأ نيب ادج ةريبك نوكت دق ىلا

 توصو «ئدتبملا ملعتملاو ملاعلا توصو «ملعتملاو يمألا توص اهيف ىواستي .عقاولا

 توصو عرولا يقتلا توصو رينويللا توصو عقدملا ريقفلا توصو «موكحم او مكاحلا

 يأرلا يواسي دقف يراشتسالا يأرلا يف مهسي نمل ةبسنلاب امأ .كافألا قسافلا

 وأ يقيقحلا ذوفنلا وأ ملعلا ةجرد بسحب كلذو «نيديدع صاخشأ ءارآ هيف دحاولا

 .هيف ةقثلا ةجرد وأ ىمعولا

 :ىروشلاو ةشقانملا

 عاونأ نم عون ىروشلا نأب ديكأتلا نم دبال هنإف ىروشلا نع ثدحتن نحنو
 دب ال اذهل .تاعوضوملا وأ اياضقلا نم ةعومجم سيلو «رثكأ وأ نيفرط نيب لاصتالا

 ةحيصنلا نيبو اهيلكشب ىروشلا نيب قرفلا نع لصفلا ةيادب يف ليق امب ريكذتلا نم

 .ةروشلا يف نيبغارلا نم ىروشلا يف ةردابملاف .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو

 رماألاو حصانلا نم ةردابملاف ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا فو ةحيصنلا يف امأ

 ىروشلا تافلؤم يف تدرو يلا ىروشلا ثادحأ ضارعتسا دنعو . يهانلا وأ

 :يلي ام ظحالن (أ) قحلملا يف ةعومجملا

 يف بغري اصخش نأ يأ "رمألا يف مهرواشو" تحت جردنت ثادحأ كانه - ١

 دح يف ةراشتسالا كلذ ىلع ةلثمألا نمو .نيرخآلا نم ةروشملا بلطي ةراشتسالا

 ( ).ردب ةوزغ ف ىرسألا ريصمو ودعلا ةهجاوم يف ةراشتسالاو «('')يازلاو قراسلا

 ( ).مورلا وزغ يف ةباحصلا ضعبل قيدصلا ركب يبأ ةراشتساو

 نم ةعومجم نأ يأ ”"ىروش مهرمأو" تحت جردنت امر ثادحأ كانه - ١

 قف رواشتلل ةلقتسمو ةفاكتم افارطأ مهتفصب نوعمتجي ةددحم ةيضقب نيمتهملا سانلا

 .1017 :1ج أطوملا نع القن 42 ص يرداق ( .)

 ؛85-/١4 ص اهتاسراممو ىروشلا ءيوحنلا (
 ١) ص اًهكاسراممو ىروشلا يوحنلا( 5758-1475.
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 يف وأ ةريسلا يف دجحمنل ال دق .ةثيدحلا ةيباينلا سلاحملا ف لصحي امك ةيضقلا كلت

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل نأل كلذو .عونلا اذه تحت جردني ام ةدشارلا ةفالخلا

 .هييف نوك رتشي يروش فقوم يأ يف ةزيمتم فارطأ مهو ةصاخ ةناكم ةفيلخللو

 .فنصلا اذه تحت ثادحألا ضعب جاردإ نكمب زواجتلا نم ءيش عم نكلو

 يذلا ناذألاب تهتنا لاو ةالصلا ىلإ سانلا عمج ةقيرط يف رواشتلا كلذ لاثمو

 نصحتتا وأ ودعلا ىلإ جورخلا ةهجاوم يف رواشتلاو ('"”)«مانملا يف ةباحصلا دحأ هآر

 ( ).نيملسملل ةفيلخ قيدصلا ركب يبأ ةعيب هنع جتن يذلا راوحلاو «دحأ ةوزغ يف ةنيدملا يف

 :ةببلغألاو ىروشلا

 ةيمازلإو ؛:ةيبلغألا ةيمهأو ؛مالسإلا يف ىروشلا مكح لوح لدحلا رثك دقل

 ؟مالسإلا يف ةيبلغألا ةناكم امو ؟ىروشلا يف مالسإلا مكح امف «ىروشلا ةجيتن

 ؟ىروشلا ةجيتن يف مالسإإلا مكح امو

 :مالسإلا يف ىروشلا مكح

 ال نكلو اهيلع ثحت ىروشلا ف تدرو يلا صوصنلا عيمج نأ امومع ظحالي

 :ىلاعت هلوق ىحو( ).نيملسملا ءاملع نم ددع كلذب لاق دقو .اهبجوت

 ىلع لكوتف تمدزع اذإف ىلاعت هلوقب ةرشابم ةعوبتم (رمألا يف مهرواشو)

 دوعي نمو ( ).ةيآلا هذه مهفي نأ مهضعب بحي امك «ةروشملا ىلع سيلو1 هللا

 ديؤي ال ةيالل حجارلا لولدملا نأ دجي ريسافتلا بتك هيلإ تراشأ يذلا قايسلاىلإ

 :اهنم بابسأل كلذو «هيلع ثحلا عم «سفنلا بييطتل نكلو بوجولاب لوقلا

 نوكت رومألا يأ ددحت مل ةيآلا نإ .ةصاخلاو ةماعلا اياضقلا نيب قرفلا - الوأ

 .كلذ يف ةدراولا ثيداحألا لك مضي هنأل ريثألا نباب قيثوتلا متو 740-587 :4-» ةيادبلا «ريثألا نبا (, 0

 .15 ص يوحلا؛١!/-15 :"جماشه نبا (. 0

 .1075 ص مهنم ددع لاوقأ دروي:ىسومو ؛يربطلا ؛يطرقلا :ةيآلا ريسفتل لثم رظنا (
 اورثأت نيذلا نيرحأتملا | نم يمالسإلا يسايسلا ماظنلا وأ ىروشلا | دق اوبك جزل لظعم اذ لقب( 5

 .517 257 ص يواشلا ؛ 14٠-475 ص ميلحلا دبع ١854-4١85 ص اوعلا :الثم رظناو ةيطارقوميدلا مظنلاب

-1١96- 



 لهف ( ).اهددحي ةنسلا يف وأ ميركلا نآرقلا يف رخآ صن يأ دري لو ةروشملا اهيف
 ىلا صوصنلا نيأف «طقف ةماعلا رومألا :انلق اذإو ؟رومألا لك ىروشلا لمشت

 ءاهقفلا نيب قافتا هبش وأ قافتا كانهو ؟ةماعلا رومألا هذه ددحتو لوقلا اذه دنست

 اهيف زوحت الاياضق كانهو ىروشلا اهيف زوحت اياضق كانه نأب ديكأتلا ىلع

 دودحلا هذه ةقيقحلا يف ؟نيعونلا نيب لصفت ىلا دودحلا هذه نيأ نكلو .ىروشلا

 نأ لوقي نم كانهف .امهنيب قرفلا نع بتك نم لك تاباتك يف ةحضاو ريغ
 (") :يف هباحصأ رواشي ناك ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا

 .ماكحألا ف سيلو طقف ايندلا رومأ - ١

 .ماكحألا ضئارف يف سيلو ؛ماكحألا ضعبو ايندلا رومأ - ؟
 رومأ نم ناك نإو صن هيف دري مل امث ماكحألا ضعبو ايندلا رومأ - *

 .ةالصلا ىلإ سانلا عمج ةقيرط لثم نيدلا

 يف -لوبقم لكشب- ددحن ملو ةصاخلا رومألا يف ةبجاو ىروشلا نأب انلق ولو
 نإ متأيف بحت ىم يردي ال ملسملا نأل كلذو .اضوفرم اذه انلوق ناكل رومألا يأ

 ىمو هبساحن ىم يردن ال كلذكو ؟اهلعفي مل نإ متأي الف بحت ال ىمو ءاهلعفي م

 زوحي لكشب ددحن ملو ةبحاو ةماعلا رومألا يف ىروشلا نأب انلق ولو ؟هبساحن ال

 .ةراشتسالا مدعل ةعورشم ةصرف ةموكح يأ دجتس عامجإلا ىلع

 تالاح عيمج رصحي نم نإ .رومألا مظعم يف ىروشلا ضارتفا - ايناث

 مت يلا ثادحألا نأ دجي نيدشارلا ءافلخلا ةريس يفو ةيوبنلا ةريسلا يف ةراشتسالا

 ادج ةليئض ةبسن الإ لثمي ال ددعلا اذه نإ .ةلاح نيسمح سمخلا زواجنت ال اهرصح

 نم نودشارلا ءافلخلاو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا اهذختا ىلا تارارقلا تائم ,.رم

 ع ع ع 8 ١ . ,'ء 5 5 9 ا 17

 ١١-1١5. 85 ص ماظنلا
 راج 4 5 نك قراوشلا «ئرفاعلا © 9١
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 - ضرتفنس لهف .ةرواشملا ىلع ةينبم نكت مل اهضعب نأ ةحارص تبثو «لب .هذعب

 ةروشملا دعب تمت اهمظعم وأ اهلك ةماعلا تارارقلا نأ انئاوهأ بسح -ليلد نودب

 ىلإ ةللسرلا لوأ نم ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةايح نإ" :لوقيف مهدحأ غلابي امك

 مهي ام لك يف ةمئاد ةرواشمو ايعوضوم اشاقنو ارمتسم اراوح تناك اهرخآ

 يدذمرتلا هاور يذلا ثيدحلا يف انلمأت ولو ( 7؟"...مهلبقتسمو مهرضاح نيملسملا

 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا اهذختا ىلا تارارقلا مظعم نأب ديفي ال هنأ دحن

 يذلا ثيدحلا لوقي لب .دعب يحو هيف لري مل امل ةبسنلاب يح «ةروشم دعب تءاج

 لوسر نم هباحصأل ةروشم رثكأ ادحأ تيأر ام" :هنع هللا يضر ةريره وبأ هاور

 هتشياعم عقاو نم ةريره يبأ نم ةداهش يهو ('')".ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 نأ ديفت الو ؛هريغب نروق اذإ ةراشتسا رثكأ هنأ ديفت نامزلا نم ةرتف لوسرلل

 نيدجبلا ذاتي راه< يطع ل وأ نوممألا لك قييشفم ناك هللا كيل ويسرا

 ؟لمتحت امن رثكأ تالولدم اهلمحنو لوقت امم رثكأ صوصنلا

 ىواتف نيأو ؟ءيش لك هميلاعتب لمه دق مالسإلا نأب انناإو يحولا نيأو

 دودح يف الإ ىروشلل اضيأ يه اهعضخن لهف ؟ةنسلاو باتكلا نم ةطبنتسملا ءاهقفلا

 ال ىواقفلا هذهو ؟ةوقلا يف ةبراقتم ةنسلاو باتكلا نم ةلدأب ءاهقفلا هيف فلتخا ام

 .ثلغلا وأ فضنلا ىلإ لاح ئأب اهتبسن لضت

 نعاوبتك نييذلا نم ددع دكؤي .ىروشلل ةددحم ةقيرط مادعنا - انلا

 سيئر رايتخال ةبسنلاب تح ىروشلل ةنيعم ةقيرط ددحي مل مالسإلا نأ ىروشلا

 نعاوبتك نمم نيب ةددحم ىروشلل ةئيه ىلع قافتا كانه سيل اذهلو .ةلودلا

 اهيف داهتجالا لاجمف .اهوجو مدع وأ ىروشلا بوجوب لاق نم ءاوس «ءىروشلا

 .حوتفم

 .77 ص ماعلا يأرلا ؛ميلحلا دبع ( 0
 .55 ص يرداق رظناو داهجلا :يذمرتلا( ١)
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 ام ربتعت ثيحب ةيمالسإ اهنع لاقي ةقيرط ةمث سيلف' ددصلا اذهي اوعلا لوقيو

 يمه ةددحم ةقيرط نأب ءاعدالا دحأل سيل ءاذهل ('')".ةيمالسإ ريغ قرطلا نم اهادع

 افأل بجاولا يدؤي ال اهاوس امو ةيمالسإلا ةقيرطلا اهنأل بحاولا يدؤت ىلا

 ملسملا بلاطن فيكف كلذك رمألا ماد ام .ءىرخأ ةرمو .مالسإلا نع فرحنت قرط

 نأ ىلع روطفم ناسنإلا نأب لوقلا نكمي امومعو ؟هيلع هبجونو ددحم ريغ ءيشب

 ريشتسي الف رمألا يف ارئاح نكي مل اذإ امأ .رباكي نأ الإ ارئاح نوكي امدنع ريشتسي

 نم دجي لقاعلا ناسنإلا نإف ءىرخأ ةرابعبو .اهكردي ال وأ اهكردي ىلا هتجاح مغر

 ملني ال ىح ةيريصملا وأ ةريبكلا تارارقلا ذاختا لبق اميس الو ريشتسي نأ ةمكحلا

 نم ىلإ اماع ارارق ذختي ناك اذإ اميسالو ملسملا جاتحي اذهو .هرارق ىلع البقتسم

 .اعرش هبوجو مدع مغر «ةروشملا ةرورضب هركذي

 مجحو «ىروشلا ةعيبط عونتت .ةيضقلا مجحو ىروشلا ةعيبط -- اعبار

 ولبك رايتخا لثم ةماعلا اياضقلا ةلاح يف حو ءاهتحلاعم ىروشلل نكمي ىلا ةيضقلا

 ةبسنلاب لاحلا كلذكو ('”").ةماعلا ةراشتسا بوجو ىلع ليلد كانه سيل نيلوؤسملا

 تافصلا نم ىروشلا نأ ديفت ةرفوتملا ةلدألا عيمجف .ةماعلا ةيئارجإلا رومألل

 ثحيو تاعامجو ادارفأو ءاياعرو اماكح ةفاك نوملسملا اه فصتي ىلا ةديمحلا

 هلللف .سانلا ةماع سيلو ةيضق لك يف مهفلا يلوأ ىلإ عوجرلاب نكلو اهيلع مالسإلا

 هودرولو هب اوعاذأ فوخملا وأ نمألا نم رمأ مهءاج اذإو] :لوقي ىلاعتو هناحبس

 هعبلمت دنع ةقد أ ناك هنأ ول تدوو ليمج اوعلا باتك ؟١ ص اوعلا ؛9"-8غ0 ص دسأو :الثم( 9

 ماظنلا اذه نوك لثم روتسدلا يف ةيساسأ تتارقق لها ل ويقا يا "ةيمالببالا هناا ةرروهجج ' روتسن

 تقؤم ماظن هنأو (ةيناثلا ةداملا) "نيعمجأ مهيلع هللا تاولص نيموصعملا ةنسو باتكلا ساسأ" ىلع ئبم

 ياللا نأو («ةيعيشلا ةديقعلا بسح لصألا وه امك ةيثارو دوعتل (ةسماخلا ةداملا) يدهملا رهظي يح

 ال ىروشلا سلجم نأو (ةرشع ةيناثلا ةداملا"يرشع ىثالا يرفعجلا بهذملاو مالسإلا وه ناريإل يعارلا

 ناديز ؛(ةرشع ةسماخلا ةداملا) ةلودلل يمسرلا بهذملا ماكحأو دعاوقل ةرياغملا نيناوقلا نسي نأ عيطتسي

 باتكلل سيلو ةيبلغألل يئاهنلا مكحلا نأ ىلإ ةرشابم ريغ ةقيرطب ريشت تارقفلا هذهو ١9-١". ص

 .ةنسلاو نآرقلا نم ةلدألا تسيلو مالسإ ريغو مالسإ وه ام ررقت يلا يه ةيبلغألاف .ةنسلاو 9
 1 2-7 ص امومع هل هضفرو ةيبلغألا موهفم لوح ديج ثيدحلا .ال «يوحنلا الثم رظنا ( (

 ة/- ١-



 عصضمبال اذهو (701...مهنم هنوطبنتسي نيذلا هملعل مهنم رمألا يلوأ ىلإو لوسرلا ىلإ

 يف ةءافكلا ووذ امهددحي تارايخ نيي رايتخالا قح ةماعلا حنمي ميظنت ىلع قافتالا نم

 .اهمظعمل وأ فارطألا عيمجلا ةماعلا ةحلصملا ققحيو «عوضوملا

 ءافلخلا تاسراممو ةةنسلاو باتكلا نم ةلدألا ديفت لاوحألا نسحأ فو

 ديدحت نود نكلو «ةراشتسالا بلط وأ ىروشلا ىلع صرحي مالسإلا نأ نيدشارلا

 كلذو «نيراشتسملا تافصل وأ ةراشتسالا اهب متت يلا ةيفيكلل وأ اهاياضقل يليصفت

 اذإف رمألا يف مهرواشو] :رمألا ةغيصب ملسو هيلع هللا ىلص هيبنل ىلاعت هلوقل

 (').[هللا ىلع لكوتف تمزع
 ءارآلا نيب نم هرايخ ةروشملا بلاط نبي نأ يغبني لاوحألا هذه عيمج يفو

 .ةيميت نبا لوقي امك هلوسر ةنسو هللا باتكب اههبشو ابرق ةجرد ىلع ةفلتخملا

 نونمؤت متنك نإ لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ءيش يف متعزانت نإف) :ىلاعت هلوقل كلذو
 ةربعلا نأ اقباس انعم حضتا دقو (')914 .اليوأت نسحأو ريح كلذ ءرخآلا مويلاو هّللاب

 يأ .ذوفنلاو ةيضقلا يف ةربخلا نكلو ةيبلغألا وأ ددعلا تسيل -امومع- ىروشلا ف

 نكلو ةمألا يف نيغلابلا دارفألا عيمج سيل ةماعلا اياضقلل ةبسنلاب ىروشلا عمتجم نأ

 .دقعلاو لحلا لهأب مهتيمست نكمي «ةزيمتم تافص تاذ ةريغص ةيلقأ

 :مالسإلا يف ةيبلغألا ةناكم

 هناي ديو غيرم, عقلا ىرعملا ياعم يلقالا مرهق عيركتلا ضعي لزق
 نم ةيمر ريغ ةقيرطب نوبختنم مه دقعلاو لحلا لهأ نأل كلذو .ةرشابم ريغ

 :اهنم لوقلا اذه ىلع تاظحالم كانهو .ةيبعشلا ةيبلغألا

 ةيافكلاو ةراهملا يوذ ددحت ىلا يه ددحملا لاحم لا يف ةصصختملا ةيبلغألا نأ - ١

 ./10 :ءاسنلا 0
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 ةيافكلاو ةراهملا يوذ ددحت ىلا يه ددحملا لاحملا يف ةصصختملا ةيبلغألا نأ - ١

 دنع يأرلا ةداقب ثيدحلا حلطصملاب مهتيمست نكمب امل عبت سانلاو ؛مهنيب نم

 سيلو ديلقتلاب ةعوفدم «عبتت ةماعلا مث حشرت ةوفصلاف .سانلا نم ةعومجم لك

 اذهو .اهنم ادحاو حجري مث اهتلدأب ةفلتخملا ءارآلا بلقي يذلا يعاولا ريكفتلاب

 ( )."يأرلا ةداق" موهفم لوح ةيلاصتالا تاساردلا هتتبثأ ام

 نسم ةزاجإ نود يأرلل ةداق اهسفنل مهلعحت اصاخشأ ةماعلا راتخت ام اريثك -7

 لعلو .قحلا نع لضتف نييزاهتنالاو نيلضملل ةلهس ةسيرف عقتف صاصتخالا لهأ
 رامدزاو مالسإلا نع ةفرحنملا قرفلا راشتناو سانلا نم ريثك لالض لصأ وه اذه

 ذختت مهددع ةلق ببسب وأ مهمظعم ريصقت ببسب ءاملعلا نم ةلفغ يفف .تافارخلا

 نم نيلضملا ءارو نوقاسنيف قحلا ىلإ مههبني نم دحوي الف مهفولضي يأر ةداق ةماعلا
 عري ال هللا نإ" ملسو هيلع مهللا ىلص يبنلا لوق ةقيقحلا هذه دكؤيو .ناطيشلا ناوعأ

 سان ىقبيف مهملعب ءاملعلا ضبق عم مكنم هعزتني نكلو اعازتنا هومكاطعأ نأ دعب ملعلا

 ( )."نولضيو نولضيف مهيأرب نوتفيف نوتفتسي لاهج
 يأرلل يبرغلا موهفللاب ةيبلغألا نأ ىلع ةرفاضتم ةريثكلا ةينآرقلا تايآلاو

 ةمومذم ("ةمألا" نيركفملا ضعب اهيمسي نأ بحي امك وأ يبعشلا ىوتسملا يق) ماعلا

 ال .نولهجبي ءنولاقعي ال «نوملعي ال لثم ةيبلسلا فاصوألا نم اريثك قحتستو

 وأ ةيرثكألا مفتت يتلا تايآلا هذه نم اددع يوحنلا عمج دقو (' م00

 يف نم رثكأ عطت نإوُ :ىلاعت هلوق اضيأ تايآلا هذه نمو ('')."سانلا رثكأ"
 (”)1.نوصرخي الإ مه نإو «نظلا الإ نوعبتي نإ هللا ليبس نع كولضي ضرألا
 ةيبعشلا ةيبلغألا نم ةيلاع ةبسن لهج يف لثمتي اسوملم اعقاو دكؤت ةيآلا هذهو

 اياحض مهلعجي اذهو .اكولسو امهف اهنيب ةيمالسإلا ميلاعتلا نع فارحنالا راشتناو

 .سماخلا لصفلا الثم رظنا ( 0
 .باتكلاب ماصتعالا «يراخبلا ( 0

 :ةرقبلا 4١١١ ماعنألا 257 :توبكنعلا ؟5 :مورلا ؛١1 :فسوي 4١41 :فارعألا :الثم رظنا ( 5
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 ىروشلا ءيوحنلا ( 0 ١
 .50 -- ال8 ص ةيطارقوميدلا ال

 105 :ماعنألا ةروس ( ' (



 ةلهس اياحض مهلعجي اذهو .اكولسو امهف اهنيب ةيمالسإلا ميلاعتلا نع فارحنالا

 .اهنم ةيفطاعلا اميسالو ةيوتلملا عانقإلا لئاسوو ةللضملا ةقاربلا تاراعشلل

 ةمألا دارفأ عومجمل تسيل مالسإلا اهبجوأ ىلا ىروشلا" نأب ةرابط لوقي اذهلو

 يأرلا نأ ىلع صنت ىلا تايآلا هيف ترركت نآرقلا نأل ءاهيف ةقلطملا ةيرثكألل وأ

 اذإ يهف (”)".مومعلا هجو ىلع سانلا رثكأ تافص نم سيل ملعلاو لضفلاو
 .رمألا يلوأ يه ةريغص ةئف يف ةرصحنم

 ةبسنلاب ىح ةيبلغألاب قلعتي اميف ةروشملاو ماعلا يأرلا نيب ةريبك قورف كانهو

 :اهزربأ نمو اهتظحالم نم دبالو «ةلودلل ىلعألا سيئرلا رايتحا لثم ةددحم ا ةيضقلل

 يف يح اياضقلا عيمجل دحوم روهمج كانه سيل ؛ددعلا ثيح نم - الوأ

 روهمجلا مجح الثمف ةدحاولا ةيضقلا يف ىحو «ةدحاولا ةيمالسإلا ةلودلا راطإ

 (”9.لاوقأ ةعبرأ ىلع هيف فلتخم ةمامإلا هب دقعنت يذلا

 دلب لك يف لحلاو دقعلا لهأ روهمجبب الإ ةمامإلا دقعنت ال ةفئاط تلاق - ١

 دبال ةفئاطلا هذه بسح روهمجلاف .عامجإ هتمامإل ميلستلاو اماع هب ءاضرلا نوكيل

 .دقعلاو لحلا لهأ عيمج لمشي نأ

 لهدقع ىلع نوعمتجي ةسمخ ةمامإلا هب دقعنت نم لقأ :ىرحخأ ةفئاط تلاق - ؟

 نم لوأ يذلا قيدصلا ركب يبأ ةعيبب الالدتسا "ةعبرألا ءاضرب مهدحأ اهدقعي وأ

 ىروشلا لعج باطنخلا نبا رمع نألو باطخلا نبا رمع مهسأر ىلع ةسمخح هعياب .
 .ةسمخ انه روهمجلاف .ةسمخلا ىضرب مهدحأل دقعيل ةتس يف

 روهممجلاف .نينثالا ىضرب مهدحأ اهالوتي مهنم ةثالثب دقعنت مهضعب لاق - *

 امهنع هللا يضر يلعل سابعلا لوقب الدتسم دحاوب دقعنت مهضعب لاق - ؛

 2< دا
 .159-755 0 ص ةرابط ؛5 :ماعنالا ( 7

 .5-7 ص يدرواملا( )

 تال اااجح



 همع نبا عياب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مع سانلا لوقيف كعيابأ كدي ددما":

 .ذفان دحاولا مكحو .مكح هنألو ."نانثا كيلع فلتخي الف

 نم دقتعلاو لحلا لهأ ةعامج رمألا يلوأب دارملا نأب هدبع دمحم لوقي - ايناث

 ءامعزلاو ءاسؤرلا رئاسو دنجلا ءاسؤرو ءاملعلاو ماكحلاو ءارمألا مهو .نيملسملا

 ءارمألا لمشي له لاؤسلاو (”).ةماعلا حلاصملاو تاحاحلا يث مهيلإ عجري نيذلا

 حصضتي اذهيو ... ؟ملاعلا ريغ نم ملاعلا زيمن فيكو ؟تايوتسملا عيمج يف...ماكحلاو

 لك انلوقب هيواسن نأ نكمي يذلا حوضولاب تسيل دقعلاو لحلا لهأ تافص نأ

 ددحم بزح ىلإ يمتنت ةعومجم وأ ةددحم ةيفارغح ةقطنمل الثمت هباختنا متي حشرم

 .يمسرلا مهددع وأ مهصاخشأ ثيح نم ءاضعألا فورعم

 عونو ةيضقلا ةعيبط فاللتخاب فلتخت ةروشملل نيلهؤملا تافص - اغلاث

 اياضقلا لك يق ادحاو سيل -الثم- (روهمجلا) ةروشملا ومدقمف .ةبولطملا ةروشملا

 ةلاح يف امأ .ةيضقلا عون بسحب ريهامجلا ددعتت لب ؛هلك بعشلا مت ىلا ةماعلا

 ةماعلا اياضقلا عيمجل (نيلجسملا نيبخانلا عومجم) دحاو روهمج كانهف ماعلا يأرلا

 .هلمكأب بعشلا مق ىلا

 زاوج مدع ءاهقفلا ضعب ىري يتلا ماكحألا يف يرورض عامجإلا - اعبار

 ىصقأ لب ماعلا يأرلا يف اتاتب ايرورض سيل عامجإلا نإف لباقملا يفو .اهيلع جورخلا

 .ىرخأ وأ ةيضق نيب قرف ال ءاياضقلا عيمج يف ةيبلغألا ىلع لوصحلا وه هيلإ حمطي ام

 اهتبسن زواحتت ال ةيبلغأ نع ةيبرغلا ةيطارقومردلا يف عمسن ام اريثك انحبصأ لب

 ءاصحالا ءاملع دنع ةبسنلا هذهو .ةئاملا يف دحاولا ىلإ لصت دقو ةئاملا يف ةرشعلا

 ف ةرشع وأ اًدذحاو نوكت نأ لمتحت يأ ءكشلاو نظلا ةقطنم يف نوكت ام ابلاغ

 .دحاو تقو يف ناصقنلا وأ ةدايرلاب ةئاملا

 1 ىلا

 لال يا



 هتيمست نكمي ام نيدشارلا ءافلخلا ةريس وأ ةيوبنلا ةريسلا يف تبغي مل - اسماخ

 ال تاوزغلا يف لا حرلا نم نورضاحلاف .ةيمالسإلا ةمألا ىوتسم ىلع ةيبلغألاب

 نم رثكأ نولثمب مهو ةزجعلا نيأو ءاسنلا نيأف .اهتيبلغأ يح وأ ةمألا لك نولثمب

 ىروشلا قوقحب ةزجعلاو ءاسنلل رقي ال مالسإلا نأب لئاق لوقي نأ الإ «ةمألا فصن

 ىلع ةيمازلإ نكت مل ةوزغلا نأل وأ ةرهاق بابسأل فلخت نم نيأو ؟باختتالاو

 مالسإلا يف ةيبلغألا" ةفارخ تءاج نيأ نم يردأ ال ؟ردب ةوزغ لثم لاجرلا عيمج

 عفادو اهددرو نيرخأتملا نيملسملا باتك نم ريثكلا اهقّدصو ةمألا ىوتسم ىلع

 تالولدم فيرحت يفو نورقلا ريخ ىلع نيجتلا يف مهضعب طروتف .ةرارحب اهنع

 نسم مغرلاب كلذو ().ةفيعضلا وأ ةسوسدملا ةيخيراتلا تاياورلا لوبق فو صوصنلا

 يفنت َيلاو امي دهشتسملا ةيخيراتلا ثادحألل ةيلحلا تاياورلاو ةحضاولا صوصنلا

 تايأآ ىلع فلسلا ءاملع قيلعت ضرعتسي نمو .ةلعتفملا ةيبلغألا هذه دوحو

 ةيبلغألا موهفمل رثأ يأ دحي ال يمالسإلا مكحلا ماظن يف فلسلا تاباتكو ىروشلا

 مظنب ترثأت يلا تاباتكلا يف الإ موهفملا اذه رهظي ملو .ةمكحلا تاذ ةيبعشلا

 خف يف نييمالسإلا ضعب عقو دقو .ةكردم ريغ وأ كلذ ةكردم ةئيدحلا ةيبرغلا مكحلا

 ةيرفلا مظنلا ىلع لماحتي هتاباتك يف هنأ عم ةلأسملا هذه يف ةثيدحلا ةيبرغلا مظنلاب رثأتلا

 ماظنلا يف قوفتلاو فالتخالا هجوأ زاربإ ادهاج لواحيو عقاولا زواجتت ةدحب

 :ىروشلا ةجيتن ةيمازلإ
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 ينال ضسد



 اذإ ةمزلم ةروشللا نأ نوري نيذلا اهقاس ىلا ةلدألا ضارعتسا دنعو ('”7).ىروشلا

 نيم نأ ةقيقحلا هذه دكؤيو ('*'”.اضيأ كلذ ديفت اهدحن ال ةيبلغألا نع تردص

 اذإف رمألا يف مهرواشو] :ىلاعت هلوق وه يأرلا اذه اهيلإ دنتسي ىلا ةلدألا ىوقأ

 بمصنذي نأ نكمي ام ىصقأ نأ ةيآلا نم حضاوو (”91...هللا ىلع لكوتف تمزع

 لعحجت ةياآلا هذه نأب يعدي نأ وه -ةرفاضتملا ةلدألا لهاحجت اذإ - ناسنإلا هيلإ

 ففيرحت هيفف ىروشلاب مازتلالا بوجو ىلع امب لالدتسالا امأ .ةبجاو ةراشتسالا

 ةلدألل كلذو «ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا دي يف رايخلا لعجت ىلا ةحيرصلا ةيآلل

 :ةيلاتلا

 يأ «يننالق سعلا كلذ يف هديؤيو مزعلا لبق ةرواشملا نأب يراخبلا لوقي ١

 :للاعت هلوق ىلإ دنتسي لوق وهو .همزع ذفني نكلو ريشتسي الف مزع اذإ ناسنإلا نأ

 ىلع ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا مزع امدنعف .[هللا ىلع لكوتف تمزع اذإف]
 نإو ءءاقبلاب ريشي يذلا يأرلاب ذحأي مل هتمأل سبلو الثم دحأ ةوزغ يف جورخلا

 ) ”).مهيأر نع نيسمحتملا عجارتب عامجإلا هيلع يذلا يأرلا وه ءاقبلاب يأرلا حبصأ

 ثعب ةيضق فو ةاكزلا يعنام برح ةيضق يف قيدصلا ركب يبأ رارق - ؟

 ('”).هتافو ليبق هزهج دق ملسو هيلع هلل ىلص لوسرلا ناك يذلا ةماسأ شيح

 ءيفل ةبسنلابو تاشاعملا فرص يف سانلا نيب ةلضافملا نم رمع هلعف ام كلذكو

 ىلإ فاضي ('7.نيدهاجنلا ىلع هتمسق نم الدب ةلودلل افاكسو ضرألا ءاقبإو قارعلا

 ؛١١ ه-ا/5ه ص ةشقانملاو عوضوملا ف ديفم ليصفت عم يرداق ؛4 17-1 ص ميعنلا :الثم رظنا ( "9

 .ديحللا هشاقن رظناو يلا ءيلوتم .٠

 001-0 نه يرداف( و
 ا ل 4١8 : كاع ل .

 .ةروشملل افلاخم وأ اقفاوم همزع نوكي نأ امهم سيلف رمألا مزع اذإ ملسو ٠

 نباو عيبرلاو ةداتق نع القن بوحجولا مدعب يبطرقلا لوقو ؛ةيالا ىلع قيلعتلا يف يربطلا الثم رظنا ( )
 .مهيلإ عمتسي مل جورخلا ىلع مزع امدنع اذهل هنأب يطرقلا قيلعتو يعفاشلا اميس الو قاحسإ 5

 . 8 :7ج يبالقسعلا قيلعت رظناو ؛يزاغملا يراخبلا (. 0(

 46-61 ض 4اس ما نع حارا سوينا ( (

 لال وه جا



 / رة د نباهي لاق يذلا هلوسر ةنشو هللا هيناقك ني فرقلا نايم هوجو كلذ

 فحأو ناسحتسالاو سايقلا دعاوق ءوض يف اهتلدأ لداعتتو فلتخت ءارآلا نوكو

 ةفوحلم ادوهج نالذبي ةصاخ ةفصب يواشلاو اوعلا نإف اذه عمو ...نيررضلا

 .ىروشلا ةجيتن ةيمازلإ مدع دكؤت يلا قباوسلا هذهي جاجتحالا لاطبإل

 ضفر يئامك لالدتسالا دعبتساو ةروكذملا ثادحألا ضعب اوعلا شقان دقل

 هتاريربت ىلع تاظحالملا ضعب كانهو ( 7.ىروشلا ةجيتنب مازتلالا ةرورضب لوقلا

 :يلي ام اهنمو ءهذه

 "ةيصو"' ذفني ركب ابأ نأب لوقي اوعلا نإف ةماسأ شيح ثعبل ةبستلاب - ١

 «تامملا دعب امل ةيصو امأ ديفت نئارق دوجو مدعل فيعض لامتحا وهو .هللا لوسر

 اهفورظب ةنوهرم ةيئارحإلا تارارقلاو .يئارحإ رارق هنأل امزلم ايعيرشت نكي ملو

 هذهل دهشيو .مالسلاو ةالصلا هيلع هتوه, حضاو لكشب فورظلا تريغت دقو

 هتايح يف ةبتتسم رومألا تناك دقو يبنلا ةافو تبقعأ ىلا ةلماشلا ةدرلا كلت ةقيقحلا

 شيج دارفأ نم دحأ ددرت امل ةحضاو ةعس رمألا يف نأ الولو .ملسو هيلع هللا ىلص

 فورللا لظ يف يوبنلا رارقلا يف رظنلا ةداعإ زاج اذهلو .اروف هذيفنت ىلع ةماسأ

 .ةديدجلا

 ركب ابأ" نأب اوعلا لوق ديؤت ال ةددعتملا تاياورلا نإف ةدرلا برحل ةبسنلاب - ؟

 ةققاوملاف ."هب أدب اميف هوقفاو مه امنإو ؛هيلإ اوهتنا اميف ىروشلا لهأ فلاخي م

 دكويو .هيأرب ةعانق نكي ملو رمألا يلو رمأل الاثتماو هللا لوسر ةفيلخل ةعاط تناك

 رسكب نأ ردم حرش نقلا تيار نأ الإ وهامف"باطقلا نبا: رهع لوق كلذ

 يف ةيلاعلا هتقث ىلع ةينبم تناك رمع ةعانق ىح ('”9"...قحلا هنأ تفرعف «لاتقلل

 .ركب وبأ اهدروأ ةلدأ ىلع ةينبم تسيلو ةزيمتملا ةيناعإلا هتافصل ركب يبأ

 .11-58/8/ :58ج عومجم «ةيميت نبا 0
 5537-155 ره اوغلا 06

 7٠١7 :5ج ةيادبلا «ريثك نبا( ١)

 لال . حد



 .ركب وبأ اهدروأ ةلدأ ىلع ةينبم تسيلو ةزيمتملا ةينامبإلا هتافصل ركب

 امو قارعلا ضرأ ةمسق ةيضق يف لاقي ةدرلا برح ةيضق ف ليق امو - *

 مهضعب عانتقا مث ةباحصلا ضعبو باطخلا نب رمع نيب شاقن نم اهيف ىرح

 ةباحصلا نأ ةددعتملا تاياورلا نم رهاظلاف .نينمؤملا ريمأ رمأل نيرخآلا لاثتماو

 "... رامع ئفكا مهللا" رمع لوق ةقيقحلا هذه دكؤيو «ةفيلخلا رمأل اولثتما

 اناك ناذللا رمعو ركب يبأ يرارق ريربت ف ىرحأ ةقيرط ىلإ يواشلا بهذو
 نم لحعخجي يواشلاف .ضقانتلا ديدش فقوم يف عقوف ةحضاو ةضراعم اهجاو دق

 نم لعجيو شيجلل دئاقك ةماسأ شيج ذافنإ رارق ةيذيفنتلا ركب يبأ تاصاصتخا

 .ايقيرفأ حتف ةلصاوك. نذإلا رارق شيجلل دئاقو ةلودلل سيئرك رمع تاصاصتخا

 ضعب مغر وأ هدحول ىلعألا سيئرلا اهذختا ىلا تارارقلا هذه رربيل كلذو

 يذلا نيملاعلا بر لوسر درجي هنأ بيجعلاو .ةمألا دارفأ رابك نم تاضارتعالا

 رارق لعج دقق .تايحالصلا هذه لثم نم شيجلل ادئاقو ةلودلل اسيئر ناك

 ىروشلا تاصاصتخا نم دحأ يف ودعلا ىلإ جورخلا رارقو ردب يف شيرق ةهحجاوم

 لولا رربيل كلذو ('*).ملسو هيلع هللا ىلص هتاصاصتخا نم سيلو يبنلل ةمزلملا

 .ةمزلم ةيبلغألا يأر نأو ةبحاو ىروشلا نأب

 وأ ةنسلا نم وأ نآرقلا نم صن كانه سيل هنأ ةعطاقلا ةلدألاب ائيدل تبثي اذكو

 ريشت لب .ىروشلا جئاتنب ذخألا بوجوب لوقي نيدشارلا ءافلخلا نع روثأملا نم ح
 اهضفر وأ اب ذخألا ةيرحو «ةددعتم تناك اذإ اهنيب رايتخالا ةيرح ىلإ اهلك ةلدألا

 .ةلحاو تناك نإ

 اذهو .ىروشلا ةجيتنب مازتلالا بوجو مدع ىلإ ريشت اهلك ةلدألا نأ ظحالملاو

 :ةيلاتلا بابسألل يعيبط رمأ

 3غ
 ١7٠.0-1١51١. تاحفصلا ب هنراقو ١844-45 ١ ص يواشلا( ١)

 مال



 دإو اه سفن ىروشلا بوجو ىلع ليلد ال هنأ قبس اميف انعم تبث دقل - ١

 مازتلاالا ةرورضب لوقن فيكف ءرومألا ضعب ؛ يف ةدك ملا ةنسلا نم برتقت تناك

 ءامكب مازتلالا بحمي يتلا اهيأف «ضراعتلا ةجرد ىلإ ددعتت دق ةروشملا - ؟

 يف كلك امك ؟نيئفاكتم نيتعامج وأ نيصخشل نييأر نيب ضراعتلا ناك اذإ اميسالو

 درج نإف «كلذ ىلإ ةفاضإ ( ).مهلتق رمع يأرو ةيدف لباقم مهحارس قالطإ ركب

 تالهؤم ةوق ثيح نم ءارآلا تواست اذإ الإ امكح ىفكي ال-ىروشلا يف ددعلا

 ررقي مكح وأ ثلاث فرط ىلإ جاتحي اذهو .مهتلدأ ةوقو ءارآلا هذه باحصأ

 لا او ايدو

 ةعامجلا مازتلا ىلع ثحلاو ةعامجلا عم هللا دي نأب جاجتحالا امأ -

 ريغ عاصجإ نأل كلذو .رظن هيفف ('')"ةلالض ىلع يمأ عمتجت ال"و (””)مهمامإو

 اذهلو .القع هل ةناكم ال صاخ ليهأت ىلإ جاتحت لا رومألا يف ةيفاكلا ةربخلا يوذ

 لمتحي "ةلالاض ىلع يمأ عمت ال" كتيدحو ( ”).ملعلا لهأب مهضعب اهديق

 ىلع ىفخي ال قحلا نأ (؟ .ةلالض ىلع عمتجت ال اهتيبلغأ وأ ةمألا نأ ١( :نيينعم

 ةفئاط لازت ال" ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ريخألا ئيعملا دنسيو ('').دمحم ةمأ عيمج

 قحلا ىفخي دق نكلو ( 7."نورهاظ مهو هللا رمأ مهيتأي يح نيرهاظ مأ نم

 ةديدعلا ةينآرقلا تايآلا كلذ ىلع للدت امك اهيلع ىفخي نأ بلغي لب «ةيبلغألا ىلع

 نإف نيملسملا ةيبلغأو سانلا ةيبلغأ نيب قيرفتلا دنع حو (''”'9.ةيرثكألا مذت ىلا

 1/5217 :لافنألا ريسفت «ريثك نبا ا يالقسعلا (, 0

 -1774 117ج ينالقسعلا 85-4858. :5ج يذوحألا قيلعتو «ةعامجلا موزل باب «يذمرتلا ( 0

 .ةعامج نكت مل اذإ رمألا فيك «نتفلا يراخبلا 8 0

 لاا ل سلا ب يذوحألا (. 0

 0 1 ع يذوحألا قيلعت رظناو ؛ةعامجلا موزل «نعفلا «يذمرتلا : 1 ينالقسعلا (| 0

 1 نر "ج يذوحألا ( 9

 باتك ...مهلذخ نم مهرضي ال قحلا ىلع .نيرهاظ... " ملسمو ؛ةفئاط لازت ال ءماصتعالا «قراسلا# 2

 .هرامإلا باتكو ناعإلا 5

 ١ ص .ال ءيوحنلا( 9٠١-!٠١.

 عا نافاح



 هد ناف نيملشلا ة:ببلغأ و: سانلا' ةينلعأ نييبقيرفتلا دع يسو ( 9 ةيركالا مدت

 ةبسنف .مويلا اميس الو نيملسملا عقاو زواجتت ال ةيبلغألا فصت يلا تايآلا

 رصن قحتست ةمألا لعجت ىلا ةيمالسإلا ميلاعتلاب يقاكلا مازتلالا يوذ نم نيملسملا

 .قالخألا ئدابم وأ تالماعملا وأ تادابعلا لاحم يف كلذ ناكأ ءاوسو «ةليئض هللا

 ىلع لديو .بلاغلا يف ةروشملا بلطي نم ةبغرب الإ ةيمازلإ ةروشملا نوكت الو
 مهئافلح يف سوألا تطسوت امدنع كلذو .ةدابع نب دعس ىلإ ماكتحالا ةصق كلذ

 انهو .لبق نم لوسرلا اهلبق ىلا عاقنيق نب يف جرزخلا ةطاسوب ةوسأ ةظيرق يب
 (سوألا ؛هتليبقو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا) ةينعملا فارطألا نأ نم دعس دكأتي

 .ممكح رادصإ وه الصأ هنم بولطملا نأ عم ءاذه .همكح وأ هتروشمب نومزتلي

 ىلع ةبوقع لتقلاب مهيف همكح ردصأ مث .هتعيبطب مزلم مكحلاو «ةروشملا سيلو
 ( ””).دهعلا مهتنايحخ

 ةلتاقم ىلع هميمصت نم قيدصلا ركب يبأ دهع يف ثدح ام انلمأت ولو

 مغر رمع تارارق ضعبو «ةماسأ ةيرس ثعب ىلع هميمصت نمو ةاكزلا يعنام

 ةيبلغألا نأ انكر دأل -ةيبلغألا لثمت تناك امرو- ةباحصلا رابك نم ريثك ةضراعم

 .اهيأرب ذحألاب مكاحلا مزلي نزو امل سيل يحولا عاطقنا بقع ىح

 لهأ ةبراخم يف قيدصلا ركب يبأ دنتسم ىلإ رظنن نأ يغبني اضيأ انه نكلو
 هللا وسر لاق دقو لتاقت فيك" :الئاق باطنخلا نبا رمع هجحاح امدنع .ةدرلا

 هلإ ال اولاق اذإف هللا الإ هلإ ال اولوقي ىح سانلا لتاقأ نأ ترمأ" ملسو هيلع هللا ىلص

 ركب وبأ هيلع در ."هللا ىلع مهاسحو اهقحب الإ مهلاومأو مهءامد نيم اومصع هللا الإ

 ةالصلا يأ .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمج ام نيب قرف نم نلتاقأل هللاو'

1١1١1١ 

 .١١ا!/-٠9 ص .ال ءيوحنلا ( (

5 ١٠٠١5 
 . 5١ه 6 ماشه نبا ؟١ 5 ١-5 هه :7/ج ينالقسعلا قيلعت رظناو دعس بقانم راصنألا بقانم « يراخبلا ( (

 لا . ىلا



 ( ).امهنيب تايآلا نم ددع تنرق ذإ ؛مالسإلا ناكرأ نم امهالكف (''”).ةاكزلاو

 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا رمأ قيدصلا ربتعاو .توملا شارف ىلع وهو

 اوأر نيرخحألا لعلو ('' *):لاخلا ى هذيفنت نجي امزلم هرارضإو ةماسأ كعب ذافنإب

 .ةصاخلا هفورظب موكحم يذيفنت رارق هنأ ىلع وأ ليحأتلا ةيناكمإ

 رابتعا اهنمو ماعلا يأرلل ةيناملعلا مظنلا ةرظن ضفري مالسإلا نأ حيحص

 ةيبلغألا ةميقب فرتعي مالسإلا نكلو «تاعيرشتلل ريخألا عجرملا ةيبعشلا ةيبلغألا

 ثيداحألاو ةينآرقلا صوصنلا هنع تتكس اميف ةيعيرشتلا اًهوقو ةصاخلا ىوتسم يف

 ءارالا حيجرت يف ةميق «ماعلا يبعشلا سيلو «يوئفلا عامجإلا وأ ةيبلغأللف .ةيوبنلا

 ىلإ دنتست ةدعاق يهو .هقفلا ءاملع دنع ع امججإلا يف ةلثمت اهزيزعتو ةيهقفلا

 فلتخت يهو .نيملسملا ءاملع وأ نيملسملا ةعامج يأ «"...ةعامجلاب مكيلع" ثيداحأ

 نع الضف (نيرفاكو ةيمالسإلا ةديقعلا نع نيفرحنمو نيملسم) نينطاوملا ةيبلغأ نع
 انل نيبت امك «لالضلا ىلإ ليمت امأ ىلع تايآلا نم ريثك دكؤت يلا سانلا ةيبلغأ

 رثكأ ىلع فرعتلل ةليسوك ةيبلغألاب فرتعي مالسإلا نأ انل نيبتي اذهو .اقباس

 اميف ؛ةددحخنا ةيضقلا ف لصفلل ةلهؤم سانلا نم ةعومجم نيب ادنسو ةيبعش ءارآلا

 نيدلا ميلاعت عم ضراعتت ال طورشلا هذمي ةيبلغألاف .ةنسلاو باتكلا هنع تكس

 .اهدنسيو اهنم ديفتسي مالسإلا لب يمالسإلا

 ةرثكلل وأ ةيبلغألل نوكي نأ نم عنمت ال قورفلا هذه نأ تبثأ عقاولا نأ ديب

 امك ءاعرش سيل نكلو ةيمالسإلا ةعيرشلا لظ يف ىح ايسفن ناك نإو ريثأت عون

 ىلص لوسرلا ىلع ردب ةوزغ مهنتاف نيذلا ضعب حلأ نيح ,دحأ ةوزغ يف لصح

 .حاحلالا اذهل باجتساف «نيكرشملا ىلإ جرخخيل ملسو هيلع هللا

 .؟ الاب/ عا و/لو/ أ ١ عربا" عع :ةرقبلا :ةلثم رظنا ( 00
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 :ماعلا يآرلاو ىروشلا فئاظو
 فئاظوب ىروشلاو حوقتفملا شاقنلا اميسالو هرصانعو ماعلا يأرلا موقي

 ( ”):يلي ام هذه نمو «ةددعتم

 نع فشمكلا يف يمسرلاو يبعشلا ىوتسملا يف ةحوتفملا ةشقانملا ماهسإ - ١

 هذهل لولحلا لضفأ ىلع فرعتلا يف ماهسإلاو تالكشملا نم ريثكل ةيفخلا بناوجلا
 نم ربكأ ددع ريفوتو «ةيضقلاب ةمتهملا فارطألا عيمج رظن ةهجو نم تالكشملا

 .رارقلا رودص لبق اجضن رثكألا يأرلا نامض يلاتلابو اهنم رايتخالل ءارآلا

 فارطألا عونت ثيح نم اميسالو ةمات تناك اذإ ةصاخ ىروشلا اهرفوت هذهو

 .شاقنلل ةيفاكلا ةرتفلا ثيح نمو ةيضقلا شقانت بلا

 ةحلصملا ققحتو اهقيبطت رركتي يلا ةيسايسلا تارارقلا وأ نيناوقلا حارتقا - ؟

 .ةماعلا ةحلصملا ققحت ال ىلا تارارقلاو نيناوقلا لادبتسا وأ ءاغلإ حارتقاو ةماعلا

 تاعيرشتلل ةيئاهنلا ةغايصلا ىلع تيوصتلاب اياضقلا يف تبلاب ماعلا يأرلا صتخيو

 .ةقلطم ةروصب لاحم ا اذه يف ماعلا يأرلا مهسيو .بعشلا روهمج ىلع ضرعت ىلا

 ةيئارحإلا وأ ةيريسفتلا تاعيرشتلا ضعب رادصإ يف طقف مهستف ىروشلا امأ

 نوؤش لك يف ةماعلا دعاوقلا عضو دق مالسإلا نأل كلذو .اهئاغلإ وأ اهليدعتو

 ايش

 وأ تادهاسعم دفقع وأ تاحيشرت نم ئيذيفنتلا زاهجلا تارارق ةزاجإ -ا#

 .اهتايحالص نم رومألا هذه نأ ىلع قبسملا قافتالا دوجو عم ةريبك تافورصم

 .اهسفن طورشلاب ىروشلا امب موقت نأ نكمب هذهو
 تاداييقلا رايتخنا لثم رركتت ال لا تاءارجإلا ضعب ذاختا يف ماهسإلا - 4

 لزع يفو «دييأتلاو تيوصتلاب ةلودلا يف ةيساسألا ةيمسرلا فئاظولل ةءافكلا تاذ

 مسح ةفيظوب ماعلا يأرلا درفنيو .ةضراعملاو جاجتحالاب مهنم فرحني نم

 ةفيظولا هلم ىروشلا موقتو .ةيبعش رثكألل تيوصتلاب فئاظولا هذه ىلع تاسفانملا

 ١ 58 هك
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 .ةدودحم ةروصب

 ىريشلل نكمي هذهو .اهرارقإ متي ىلا ةمظنألاو تاعيرشتلا قيبطت ةبقارم - ه

 تناك نإو ؛ىروشلا نم اءزج ةحيصنلا رابتعا مت اذإ ادج دودحم لكشب امي مايقلا

 سيلو .اهنم ةيلومش رثكأو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نم برقأ يه

 .ماعلا يأرلل امك ةيسفن طغض ةوق اهتاذ ف ىروشلل

 يف ةيباغألل ةيلعفلا ةكراشملاب كلذو ةدايقلا اهذختت ىلا تارارقلا معد - ”

 بييطت نسم هيف امل ءاهذيفنت يف سمحتلاو كلذ يف داقتعالا وأ رارقلا ةعانص

 ةفيظولا هدذهك مايقلا ىروشلل نكميو .بعشلاو ةموكحلا نيب بيرقتلاو سفنألل

 .دودحم لكشب

 ىلإ ةموكحلا هابتنا تفلل انايحأ ةمزاللا ةوقلا ريفوتب ماعلا يأرلا درفني - ٠

 هلهاجتت وأ ايففاك امامتها هريعُت ال نكلو ابئاص نوكي دق يذلا رياغملا يأرلا

 .ادمع وأ ةين ةمالسب ائطاخ ايأر هرابتعاب

 بضغلاو طابحإلاب روعشلا نع سيفنتلا ةصرف ريفوتب ماعلا يأرلا درفني - /
 .سانلا نم ةريبك ةعومجم

 برحلا راطخأ ةهجاوم يف ةمهاسملا ةصرف ريفوتب ماعلا يأرلا درفني - 4

 تحبصأ ييلاو هلخاد نم وأ هجراحن نم يلحما ماعلا يأرلا ىلإ هجوت ىلا ةيسفنلا

 نيكل .ةكاتفلا ةحلسألا رطح نع هرطخ لقي الو ءرضاحلا انرصع يف اعئاش ارمأ

 نم رمأ مهعاج اذإو] :ىلاعت هلوقب نوملسملا لمع اذإ ةفيظولا هذهب مهست نأ ىروشلل

 نسيذلا هملعل مهنم رمألا يلوأ ىلإو لوسرلا ىلإ هودرولو هب اوعاذأ فونلا وأ نمألا

 ( )1 .مهنم هنوطبنتسي
 :ةيلاتلا فئاظولاب ىروشلا درفنت - ٠

 .درفلا مق ىلا ةصاخلا تالكشملل اهلضفأ وأ لولحلا ريفوت -

 .هارفالل ةددحتملا ثنا رابخلا نيب ةريظ و :ةورتلا ةلاحبب ةلازإ ب

 ١١ال/
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 فدهحلاب مهراعشإ نود اموفرعي ال ءايشأب نيرخآلا فيرعت يف ةدعاسملا -

 .ةرشابم ريضغغ ةقيرطب اهغالبإ بولطملا ةلاسرلا ليصوت يأ «ريشتسملل يقيقحلا

 .ةراشتسالا ليبس ىلع هلاصيإ دارملا نومضملا ضرعب كلذو

 :ةماع تاظحالم

 هباشت كانه نكلو «ناتلقتسم ناترهاظ ماعلا يأرلاو ءىروشلاو ةراشتسالا

 دنع ةيليصفتلا فالتخالا هجوأ ضعب لوانت مت دقو .امهنيب فالتحاو يبسن

 ةشقانملا نع ثيدحلا دنعو ىروشلا يحنام وأ ىروشلا يف روهمجلا نع ثيدحلا

 :ةماعلا قئاقحلا ضعب ىلإ ةراشإلا نم دبالف ةيبلغألا ةناكمو

 يئاقلت يأر يبعشلا ىوتسملا يف ماعلا يأرلا نيوكت يف مهسي يذلا يأرلا ١-

 تاعمتجملا ةفاك يف دوجحوم يأرلا اذهو .ايفطاع نوكي نأ ىلإ ليميو بلاغلا يف

 نيب كلذ يف قرف الو ءهابتنالا بذحت ثادحأ كانه تماد ام ةرطف ةيرشبلا

 عم ايفطاع لعافتي نأ دبال يحلا ناسنإلاف .ةيمالسإلا ريغو ةيمالسإلا تاعمتحما

 وأ ركتت سم وأ ةتوافتم تاحجردب ديؤم امإ وهف .هكاردإ ىلإ لصي ءيش لك

 ىوسم ةصاخ تالهؤم ىلإ هب مهسي يذلا درفلا جاتحي الو .ئباع ريغ وأ ددرتم

 يفف ىروشلا يف مهسي يذلا يأرلا امأ .ثادحأ نم هلوح يرجي ام كردي نأ

 لصوت قئاقح نم اجتنتسم وأ ىرخأ رداصم نع الوقنم ناكأ ءاوس ئالّقع بلاغلا

 لاعفنالا نم عون درج نوكي ال يأ «راشتسملا اهجتنتسا وأ نورخآلا اهيلإ

 يف اضيأ ةدوحوم ىروشلا وأ ةراشتسالا ةرهاظ نإف ءىرخأ ةهج نمو .يفطاعلا

 سيل «يرشبلا طاشنلا نم عون يهو .اهرفاكو اهملسم ةيرشبلا تاعمتجما فلتخم

 ةرطفلاب ناسنإلاف .ماعلا يأرلا ةرهاظل ةبسنلاب لاحلا وه امك يرشبلا طاشنلل ةجيتن

 .اففودب هتارارق ذحتي وأ اهبلطي نأ يف رح هنأ عم اهحنميو انايحأ ةروشملا بلطي

 يف اهتقث عضو يف وأ اقالكشم لحل رواشتلا ىلإ ءوجللا يف ةرح ةيرشبلا تاعامدلاو

 امهم لقاعلا نأ ديب .اهنم ديفتسم ريغ وأ ةراشتسالا نم اديفتسم اهتدايقب موقي درف
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 ىلإ اهيلع ثحي مالسإلا نإف اذحلو .اهنع غتسي ال ةبهوملاو ملعلاو ةمكحلا نم غلب

 ضعب يف ةبحاو حبصت دق ةراشتسالاو .ةدكؤملا ةنسلا ىوتسم ىلإ اه لصت ةحرد

 نع عانتمالا اهيف يدؤي يلا فورظلا يف ابجاو حبصي دق لكألا نأ امك فورظلا

 .راحتتالا مرحي مالسإلا نأل كلذو .يمتحلا هبش وأ يمتحلا توملا ىلإ لكألا

 ماعلا يأرلا ةرهاظ فلتخت اذهيو .بجاولاو ةدكؤملا ةنسلا نيب حضاو قرف كانهو

 ةيركفلا دويقلا نع ناتلقتسم امهاتلكو .(طاشنلا) ىروشلا ةرهاظ نع (ةجيتنلا)

 .اهحلاصل اهريخست ةفلتخملا ةمظنألل نكمي «ةدياحم رهاوظ يهف ةيدقعلاو

 .ةيرورض نوكت ال دقو ؛ىروشلا يف ةدوجوم ةشقانملا نوكت ال دق -؟

 .ةصاخ ةلأسم يف ةروشملا مدقم نم ةباجإو ةروشملا بلاط نم :لاؤس يه ةلاسملاف

 نم ه«ةئفاكتم فارطأ وأ نيفرط نيب اهتشقانمو ةلدألل ضارعتساو راوح رودي دقو

 يف لصح ام «كلذ لاثمو .ةفدص وأ قافتا قباسب نوعمتجي نذوفنلا وأ ملعلا ثيح

 هللا لور ةفيلخخ نوكيس نم لوح لادج وأ راوح راد نيح ةدعاس نيب ةفيقس

 نيب ةشقانملا نوكت دقو ( 37.نيرحاهملا نم مأ راصنألا نِم :ملسو هيلع هللا ىلص

 ركب يبأ عم لصح امك «ىرخأ ةهج نم رارقلا بحاصو ةهج نم نيضراعملا

 رمع عم لصح امك وأ ( )ةماسأ شيج هثعبو ةدرلا برحل ةبسنلاب قيدصلا

 يف شلقنلاف ماعلا يأرلا نيوكت ةلحرمل ةبسنلاب امأ ( ').قارعلا ضرأ ميسقتل ةبسنلاب
 لاحملا عمو ةماعلا ةيضقلا يف ءارآلا ددعت عم يمتح يمسرلاو ييعشلا ىوتسملا

 ٍف امأ .اهملاعم زربأ نم وهو .روهمجلا دارفأ نم يأرلا ءادبإ يف بغار لكل حوتفملا

 شاقتن ىروشلا للخت اذإو .يبعشلا ىوتسملا يف شاقن كانه نوكي نأ ردنيف ىروشلا

 ٍيلعلا شاقنلا نم ىروشلا ولختو .ةيمسرلا هبش وأ ةيمسرلا ةفصلا هيلع بلغيف
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 يذلاو رهشلا نع ديزت دق ةدمل ةضراعتملا وأ ةددعتملا فارطألا نيب رودي يذلا

 ءانثأ ثدحي امك اارربم عم اهلك ةلمتحما ءارآلا نع -بلاغلا نكح سكي

 .ةيباختنالا تاللمحلا

 ىلع يبعشلا ىوتسملا يف ىح ىروشلا يف شاقنلا لئاسو راصتقا يعي اذهو

 ماعلا يأرلا يف رمألا فالخب اذهو .شاقنلا هبشي ام وأ شاقن دجو نإ ءظافلألا

 نيب جردتتو «هنيوكت ةلحرم يف يبعشلا ىوتسملا ف شاقنلا لئاسو ددعتت ثيح

 «ظافلألاب قشارتلاو .ةحلسألاب ةلتاقملاو «فنعلاو ءبغشلا لامعأو ءراحتتالا

 .ئداحلا راوحلاو ...اهعاونأب تارهاظملاو

 يف يممارلا ىوتسملا ىلع شاقنلا -دجو نإ - ىروشلا يف شاقنلا هبشي دقو

 متي ماعلا يأرلا ةلاح يف شاقنلاف .اريثك وأ اليلق فلتخي وأ ءايبسن ماعلا يأرلا

 يأرلا ةلاح يف شاقنلا امأ .ةاواسملا مدق ىلعو نيشقانملا عيمج عامتجاب

 نيبو ةروشملا بلاط نيب ةيعامج وأ ةيدرف تاءاقل ةروصب متي دقف ءيراشتسالا

 فا رحطلا نوديكروشلا نوكت زل“ يلاغلا ىو .نيضراعملا وأ اهيحنام وأ ةروشملا حنام

 تانشقانملا عون نيب مدعني قرفلا نإف ءاذه ثدح اذإ امأ .ءادتبا ةئفاكتم اهعيمج

 .ءايفكألا نيب رواشتلا نيبو يمسرلا ىوتسملا يف ماعلا يأرلا نيوكت ةلحرم يف

 يق ىروشلا لثمت تيوصتلا ةيلمع قبست ىلا تاشقانملا هذه نأب لوقلا نكمي لب

 اهنيب ةنراقملل ةصرفلا حانتتو اهتلدأو راكفألا راثتست ثيح ءاهروص لمكأ

 ةيضتقلا ملاعم ددحت ايلاع اميظنت ةمظنم ةروصب اذه لك ثدحيو .اهلضفأ فاشتكاو

 ةلاماكتملا ةروصلا هذه يف .ةيبلغألا سيقي يذلا سايقملا ملاعمو روهمجلا ملاعمو

 امعترو روهمملا دارفأ ددع ةفرعم عيطتسن (ةيمسرلا ةيعامجللا تاشقانملا) ىروشلل

 يأو نيضراعملا ةبسن مكو نيديؤملا ةبسن مك لوقن نأو ةددحملا مهافص نم ريثكلا

 ريغ وأ ةديؤم روهمجلا ةيبلغأ نأ مهدحأ لوقي نأ امأ .ةلوبقم ةقدب ربكأ نيتبسنلا

 ىوتسملا اذه يو .هيلع دودرم هلوقف الصأ روهمجلا دلع يردي ال وهو ةديؤم
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 ةحرد ىلإ ةيدقعلا ئدالللاو ةيركفلا رطألاب ىروشلاو ماعلا يأرلا غبص نكمب

 ةنشقانملا يف نيكرتشملا ىلع ريثأتلا لالخ نم كلذو .ةيلك تسيل نكلو ةظوحلم

 حرطلل ةلباقلا ءارآلا عاونأو ةشقانملا تاعوضوم طبضل اهريختن ىلا طباوضلاو

 نكح ال ةيمالسإلا طباوضلا لظ يف ؛كلذ لاشمو .اهنع ريبعتلا قرطو اهتلدأو

 نكحي الو ءاهعيب زاوجب لوقي يأر حرط نكمي الو «رومخلا عيب زاوج ةلأسم حرط

 يف مئاتشلا مادختسا وأ سفانملا يأرلا ضحدل ةيصخشلا رارسألا مادختساب حامسلا

 .ىرخألا ءارآلا ضفر نع ريبعتلا

 الو ةطلسلا اهل قلطي الو ةيرطفلا ماعلا يأرلا ةرهاظ لهاجتي ال مالسإلا -

 نوكتي يلا ةيعامجلاو ةيدرفلا ءارآلا بيذ لالخ نم اهبيذهتب موقي نكلو اهتبكي

 ط سوتم فقوم ماعلا يأرلا نم مالسإلا فقوم نأ حضتي اذهيو .ماعلا يأرلا اهنم

 ل
 مسلم يختل سم تسلا سل سل سل سل ملا ممم ميمعة سل سل يسال سس مصل سس سس تسل يل سل مل مل اسما سم سل سل سل سل سل سل سس مس

 (...ةيلكلا سلجم ةيبلغأ وأ ءابطألا ةيبلغأ يأر لثم) يوئفلا ماعلا يأرلا - ؛

 .ةيبلغألا هديؤت ىروشلا نع قتبنا ايأر الإ سيل يمسرلا شاقنلا دعب
 اهيف درت ىل يلا اياضقلاب -ةماع ةفصب- ةديقم مالسإلا يف ىروشلا - ه

 ّييبلااياضقلا ثيح نم ديقم ريغف ماعلا يأرلا امأ «ةنسلا وأ باتكلا ف صوصن

 ىلع اقبسم ةينعملا فارطألا نيب هيلع قافتالا متي امب الإ اهيف تبيو اهشقاني
 «ةيئارحإلاو ةيعيرشتلا اياضقلا نيب ماعلا يأرلاو ىروشلا اياضق جردتتو .هئانثتسا

 تعضو دق ةيمالسإلا ةعيرشلا نأل ةيئارجإ ىروشلا اياضق مظعم نأ ةظحالم عم

 اهل دودح ال ةيعيرشتلا هاياضقف ماعلا يأرلا امأ .ةايحلا تالاحب لكل ةيعيرشت دعاوق

 .ايرظن
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 يبعشلا ىوتسملا ىلع حضاولا هدوجوب ىروشلا نع ماعلا يأرلا زيمتي - 5

 ةيمهأ تاذ ةفيظوب -قبس ام ىلإ ةفاضإ- موقي وهف اذهلو .هروهمج مجح مظعو

 وأ هرايتحا دعب لوؤسملا كولسل ةبقارملا ةفيظو يهو ةسايسسلا لاحب يف ةريبك

 يأرلا نإف «ىرخأ ةرابعبو .هرارقإ بقع ماظنلا ريسفتو قيبطت ةقيرطو «هباختتنا

 ةباقرلا يف مهسيو ؛ماظنلا وأ لوؤسملا رايتحسا رارق ذاختا لبق ماه رودب مهسي ماعلا

 نإف ةفيظولا هذه نمضتت ال تناك نإو ىروشلا امأ .رايتخالا ةيلمع مامت دعب

 ةباقرلاب موقت ةعامج دوجو ةرورض ىلع صن ثيح ةفيظولا هذه لفغي مل مالسإلا

 نع نوهنيو فورعملاب نورمأيو ربخلا ىلإ نوعدي ةمأ مكنم نكتلو] :ىلاعت هلوق يف

 ةبقارم يف اهنع بونتو ةمألا لثمت ةعامجلا هذهف 1 .نوحلفملا مه كئلوأو ركنملا

 ( ).اهميلاعتو ةينابرلا تاعيرشتلا ذيفنت قرطو اهدارفأو اهتساس

 لاا

 73١. 54 ص ةرابط ؛؟54١٠ :نارمع لا( ١9
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 نماثلا لصفلا

 فورعملاب رمآلا

 ركفملا لك يهنلاو

 ال ىروشلا نأ ماعلا يأرلاو ىروشلا فئاظو نيب ةنراقملا دنع انعم حضتا دقل

 ةفيظولا هذمك ماعلا يأرلا موقي امنيب ءادج دودحم لكشب الإ ةباقرلا ةفيظوب موقت

 فورعم لاب رمألا نأ ىروشلا عوضوم نع بتك نم ددع ربتعاو .ظوحلم لكشب

 فرعتنسو ().ماعلا يأرلا ةمهمب عيمجلا موقيف ىروشلا نالمكي ركنملا نع يهنلاو

 هبشلا هحجو ىلعو ركتدملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةمهم ىلع لصفلا اذه ف

 .ماعلا يأرلا نيبو اهنيب فالتحالاو

 متتنأو الإ نتومت الو هتاقت قح هللا اوقتا اونمآ نيذللا اهيأ اي) ىلاعت لوقي

 ذإ مسكيع هللا ةحضت ورك ذاو اوقرقت الو اه يفع للا ليقنا وهصتقاو نوبل

 هللا رمأ نأ دعب (')91....اناوخإ هتمعنب متحبصأف مكبولق نيب فلأف ءادعأ متنك

 مهم اقيرف اوصصخبي نأب مهرمأ قرفتلا مدعبو اعيمج هللا لبحب ماصتعالاب نينمؤملا

 ةمأ مكنم نكتلوو :ىلاعت لوقي ثيح ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةمهل

 الو .نو حلفملا مه كئلوأو ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأيو ربخلا ىلإ نوعدي

 باذع مهل كئلوأو تانيبلا مهءاج ام دعب نم اوفلتخاو اوقرفت نيذلاك اونوكت

 هيبن ةنسو هباتكب كسمتلاب نينمؤملا رمأي هللا نإف ءىرخأ ةرابعبو ()1 .ميلأ
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 ؛ناليكلا ؛57 ص يواشلا نع القن 1١7-7 ص بارقتلو مالسإلا ؛هدبع دمحم :الثم رظنا ( 2

 17 د نازي لا روس م(
 ىو و رك ا عع اع ا هدول 3 اريل (

 مالا هيلع تاسمل انهن يس ريب يسم رورأ تاتكلا



 اهماودو معنلا ركش نمو .همعن ىلع ىلاعت هركشب رمأيو هللا لبح امهف ميركلا

 دوحجو يضتقي اذهو .معنلا هذه فيلاكت ىلع ربصلاب يصاوتلاو قحلاب يصاوتلا

 .هب مايقلا يف عمتخما دارفأ ةيقب رصق نإ اميسالو بحاولا اذه مايقلل صتخم قيرف
 نع يهنلاو فورعملاب رمألا ىلع ثحت ةيوبنلا ثيداحألا نم ددع تدروو

 دق سميل وأ..." : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوق ملسم حيحص يف درو دقف .ركنملا

 لكو ةقدص ةريبكت لكو ةقدص ةحيبست لكب نإ ؟نوقدصت ام مكل هللا لعج

 ركنم نع يهنو .ةقدص فورعملاب ٌرمأو .ةقدص ةليلت لكو ةقدص ةديمحت

 ()"...ةقدص

 ةوخنلاب هتيمست نكم امي دوزم ةرطفلاب ناسنإلا نأ ةيهلإلا ةمكحلا نمو

 وأ نيرخآلا ىلع ءادتعا اهيف يلا تاركنملا عنم ف مهست ام اريثك ىلا ةدجنلاو

 يعرشلا ركنملا نع يهنلا نيب افالتخا كانه نأ ىلإ ةراشإلا نم دب ال نكلو .اهفاقيإ

 لفققعلاو يعولا نع -بلاغلا ين- ردصي لوألاف .ةدجنلاو ةوخنلا هيمسن ام نيبو

 ردصي امو .ةرطفلاو ةفطاعلاب اعوفدم -بلاغلا ْف- ردصيف ىناثلا امأ .بجاولل ءادأ

 عضتختيف ةوخن ردصي ام امأ هب نيملسملا ةبلاطم نكميو هيلع دامتعالا نكمب لقعلا نع

 عامتحا داعبتسا ينعي ال اذهو .هيلع ليوعتلا نكمي الو مهتجزمأو سانلا عئابطل

 نيب قرفي ام هسفن اذهو .ةوخنلاو ةيلوؤسملاب روعشلا :تالاحلا ضعب يف اعم نينثالا

 يف أاديي ماعلا يأرلاف .يعرشلا فورعملاب رمألا نيبو ىلوألا هلحارم يف ماعلا يأرلا

 فورعملاب رمألاامأ .ةفطاعلا هيلع بلغت رمذتو جاجتحا ةروص يف بلاغلا

 دارفألا ضعب وأ يمالسإلا عمتجملا ىلع يمالسإلا نيدلا اهبحوي ةيلوؤسمف

 .ةمهملا هذمبي مايقلل نيلهؤملا

 وهه امل عئاشلا لولدملاو ءركنمللو فورعملل ةريثك ةرصتخم تافيرعت كانهو

 امارح هلعج ام هضغبي ام ركنملاو «هب رمأي وأ هاضري ام هللا هبحي ام فورعملا نأ

 .لك ىلع عقي ةقدصلا مسا نأ نايب .ةاكزلا لسن مر
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 ةفلكملا تاقولخملا ةوعد وه اذِإ ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاف (').اهوركم وأ

 امكو .هللا هضغبي ام لك نع يهنلاو هللا هبحي ام لكب رمألاو ريخلا ىلإ امومع

 نم لمشأ ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةمهم نإ (') طيقملاو (') يرمعلا دكؤي

 .اعرش تافههوركملاو تامرحملاو ننسلاو ضئارفلا لمشت يهف يقالخألا راطإلا

 ىلإ ةوعدلاو قالحألاو بادآلاو تالماعملاو تادابعلاو ةديقعلا رومأ لمشتو

 لشم هتامالع ترهظ اذإ ركنملا عوقو لبق نوكي دق يهنلا نأ امك (”).مالسإلا

 .ركنملا عوقو ءانثأ نوكي دقو ؛ةيرج باكترا وأ ةقرسل طيطختلا

 .عساولا اهانعع ةحيصنلا يف ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا جردنيو

 حلصألا وه ام ةطبترم اهنكلو «مارحلاو ...ضرفلاب ةطبترم نوكت ال دق ةحيصنلاف

 كلت: وأ هذه: يرتشي لخ لدم ةييعم ةيطق قب ىذرفلا يورشبلا ةايدجالا يس

 نأ كسلذ: نإ ةفاحبي .١ .ةدئاستفلاو:ةرقلاو ةييقلا ةةييس حس ابقفأ اجيبأو

 رموؤي وأ ةحيصنلا هل هجوت يذلا ناسنإلل صالخإلا نعم ايئاقلت نمضتت ةحيصنلا

 لسمو هحيلع هللا نص لوسرلا هدفا ام اذه ولو ركل نع يفت وا كقورتلاب

 ()" .مهتماعو نيملسملا ةمئألو لوسرلو هلل" ...”ةحيصنلا نيادلا" :هلوقب

 :ةبضقلا

 ففيرعت نم دب ال ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا يف ةيضقلا نع ثيدحلل

 ناهذأ ىلإ ردابتي دق .ليصفتلا نم ءيشب "ركنملا" حاطصمو "فورعملا" حلطصم

 تادقتعملا ىلإ نايدعتي ال «نايقالخأ ناحلطصم ركدملا"و "فورعملا" نأ ضعبلا

 دكؤيو «ءالجأ ءاملعل تاداهشتسالا نم ددعب مهفلا اذه يرمعلا دنفيو .تادابعلاو

 . 58- 147/ ص ريغصلا ( 0(

 .017-ه١ ص يرمعلا ( ,)
 . 9-27 ص طيقملا ( )

 ١810. ص يرمعلا ( .)
 .ناميإلا :ملسم ؛نامإلا :يراخخبلا ( )
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 كلذ يف ام يبن ةنسو هباتك يف هركنأو هب هللا رمأ ام لك نالمشي ناحلطصم امهنأ

 درو ام ىلع رصتقي ركنملا وأ فورعملا نأ ضعبلا فيرعت نم مهفبو ( ).كرشلا

 باتكلا نأ ظحالي نكلو .ركنم هنأب وأ فورعم هنأب ةنسلا وأ نآرقلا ف صن هيف

 مكحب ركنملا وأ حابما مكح يف اهضعبو ؛ةريثك ةيليصفت ءايشأ نع اتكس دق ةنسلاو
 :الئاق ةقيقحلا هذه نع ناهفصألا بغارلا ربعيو .ةلسرملا حلاصملا هيضتقت امو فرعلا

 ( )".اممهي ركني ام ركنملاو هنسح عرشلا وأ لقعلاب فرعي لعف لكل مسا فورعملا"

 تكس اميف لقعلا يأي مث لوألا رايعملا وهف لقعلا ىلع عرشلا مدقت باوصلا لعلو

 .ع رشلا هنع

 ريغل ةبسنلاب ءادتبا مالسإلا ىلإ ةوعدلا نمضتي فورعملاب رمألا نأ حضتي اذهيو

 الو «نيملسملل ةبسنلاب هميلاعت عم قستي امو هميلاعت قيبطت ىلإ ةوعدلاو نيملسملا

 راكنإ ركتملا نع يهنلا يف جردنيو .بودنملاو بحاولا تحت جردني ام اميس

 هعم قستي ال امو عرشلا فلاخي ام ىلع راكنإلاو نيكرشملل ةبسنلاب كرشلا

 قلعتي ام وه لصفلا اذه يف انينعي امو ( ).هوركملاو مارحلا اميسالو ؛نيملسملل ةبسنلاب
 .هيف ماعلا يأرلاو يمالسإلا عمتجملا وه ةساردلا عوضومف ةصاخ ةفصب نيملسملاب

 ارو ءاضعب امهضعب لمكي ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نأ حضاولا نمو
 وه فورعملاب رمألا نأب انلق اذإ نحنف ( ).ايوس الإ ميركلا نآرقلا يف ادري مل اذهل

 ام لعف نع عانتمالا وأ هؤادأ يغبني ام ءادأ ناكأ ءاوس بوغرم لك لمعب رمألا

 حصنن نحنو الثمف .اينمض ركنملا راكنإ لمشي فورعملاب رمألا نإف هبنحت يغبني
 وأ ماه رارق يأ ذاختا لبق ىروشلا ةيمهأب ةيلوؤسملا بتارم ةفاك ف نيلوؤسملا

هل لوقن نأ نكمي «ةراشتسا نود رارق ذاختا ديري نم حصنن
 رييسسيس نا ضفألا" :

 .50-ه5 ص «يواصلاو «ريثألا نبا ىناكوشلاو «يربطلاو «ةيميت نبا لثمل لاوقأب دهشتسا دقل ( ,)
 .فرع ةملك «نآرقلا بيرغ يف تادرفملا ( ,)

 .56-85 ص «يرمعلا ( ,)
 ١) :نارمع لآ :رظنا( 21١4 ١١4 1١١؛ الا :ةبوتلا ؟١ هل :فارعألا  4١١1:نامقل ؛١5 :جحلا /ا١.
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 عضو يأ نع يهنلا وه ركنملا نع يهنلا نأ انلق اذإو ".ماه رارق يأ ذاختا لبق الوأ

 لعف وأ هلمع يغبني ءيش لمع نع عانتمالا مأ ريصقتلا ناكأ ءاوس هيف بوغرم ريغ

 ءوض يفو .انمض فورعملاب رمألا لمشي راكنإلا نأب لوقلا نكمي هنإف روظحما

 ".ةراشتسالا لبق اماه ارارق ذختت ال نأ لضفألا" :لوقلا اننكمي قباسلا لاثملا

 وهف ةيباجيإ ةروص ذخأي فورعملاب رمألا نأ وه نينثالا نيب لصافلا نأ ودبيو

 ام بكتري نأ لبق هريكذت وأ ناسنإلا هجاتحي نأ لبق ءادتبا ددحم لمع ءادأب رمألا

 يف ".رارق يأ ذافتا لبق رشتست نأ لضفألا" لوؤسملل انلوق لثم .هنع يهنم وه

 بلاط وهف يهنلا امأ . رارق ذاختا ىلع هيف مزعي وأ رارق ذاختا ىلإ هيف جاتحي ال تقو

 طنلوق لثم «هلعف دعب وأ هلعف ءانثأ وأ هلعفي نأ لبق ءاوس هنع يهنم لعف نع عانتمالا

 نود ارارق ذحتتت ال نأ لضفألا" :ةراشتسا نودب ارارق ذختا دقو لوؤسملل

 ءيشثلا وأ لبقتسملا يف عقي نأ نكمي اميف -بلاغلا يف- نافلتخم امهف ".ةراشتسا

 ليثمتلا نكميو .عقي نأ كشوي اميف ناكر تشم امهو .عقو دق وأ ثدحي يذلا ركنملا

 :يللاتلا مسرلاب ةقالعلا هذهل

 ثدح دق ءيش ثدحي ءيش ثدحي نأ كشوي لبقتسملا يف

 مكدش مدهش م بيه ميس مس سس حس سل سس مت ا تت تا تل ل ا ل [ييسس# يس سس [سسستسس عستسسإ [تيسسسإ يس خصصت سس سسسسإ مسم مسس مسشس مسن مب ميس د مل د

 ف لستمتت فورعملاب زمألا لاحق ةيضقلا نأب :لوقلا نكم قبس ام عوض قو

 طبنتسم وأ «ةنسلا وأ باتكلا يف هيلع صوصنم بودنم وأ ضرف وه ام ءادأب رمألا

 وأ يرور ض هنأ ءاملعلاو ماكحلا نم رمألا ولوأ هاري ام اضيأ اهيف جردنيو .امهنم

 ةينبملا فارعألا هارت ام هيف جردني امك .هضراعي الو عرشلا هنع تكسو بحتسم

 يهنألا ةلاح يف ةيضقلا امأ .ةنسحتسملا لامعألا نم هنأ ةميلسلا ةرطفلا ىلع ابلاغ

 .قبس ام فلاخي ام لك اهيف جردنيف ركنملا نع
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 ركنملا نع يهنلا وأ فورعملاب رمألل ةبسنلاب ءاوس اياضقلا نأ ظحالن انهو

 اهيلع صوصنملا ةبوقعلا يضتقت اهضعبف .ةيمهألا نم ةدحاو ةحرد يف تسيل

 ةهجلا امهددحت ةبوقع يضتقت اهضعبو .اهل هتفلاخمل وأ امي مايقلاب درفلا ريصقتل

 ام ىلإ دانتسالا نكمي ىرحأ ةرابعبو .ةبوقع يأ يضتقت ال اهضعبو «ةطلسلا تاذ

 :يلاتلا يحيضوتلا مسرلا اهل مسرنف ( )ميسقت نم ءاهقفلا هيلع حلطصا

9 
 ل ل 020707 يام أك“ ممم مسموم يس سم يس سس ممم مج يمل مل تمول سل سم ل سم يول سل يمل مل هيعمل سل متم سم م ل مول سس ممم سيلا يسم سس يسم ل سلا

 جردنتو يرشبلا داهتجالل اريبك الاحب كرتتو ةعساو حابملا ةرئاد نأ ظحاليو

 ةماع ةلسرم ةحلصم ققحت يلا ةبوتكملا ريغ ةماعلا بادآلاو حئاوللاو ةمظنألا عيمج هيف

 ىلع اهئادتعا مدع وأ ةيمالسإلا ميلاعتلا حور نع اهجورخ مدع طرشب «ةصاخ وأ

 قوقحلا ةفك ىلع ةيصخشلا حلاصملا ةفك اهيف حجرت ال وأ «ةيدرفلاو ةماعلا قوقحلا

 .حضاو لكشب امهمداصت دنع ةماعلا

 رمأآلا تاصاصتخا نم اريثك جردت اهفأ مويلا مكحلا مظن يف ظحالملاو

 تارادإ وأ نمألا ىوقو تايدلبلا نوئش ماهم نمض (بستحملا) يمسرلا فورعملاب

 سيلوبب دالبلا ضعب يف ىمسي ام وأ ةوعدلا وأ ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا

 فورعملاب رمألا اهفده ةيموكحلا ةزهجألا عيمج نأ ةيميت نبا ىريو ('”9).بادآلا

 ( ).ركنملا نع يهنلاو

 رمالا وهو بستحملا صاصتخا يف عقت يلا اياضقلا نيب لخادت دوجو عي اذهو

 لاجر تايحالص يف لخدت يلا اياضقلاو يمسرلا ركدملا نع يهانلاو فورعملاب

 , 15-75 ةرهز وبأ 4415-1410 :١ج يكرتلا قيقحت فوطلا الثم ليصفتلل رظنا (
 رورملا ةمظنأو ؛ةفاظنلابو ينابملاب قلعتي اميف تايدلبلا اهردصت ىلا حئاوللاو ةمظنألا :الثم رظنا( ١)

 .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا تائيه اهردصت ىلا ةمظنألاو 5

 11 (5 ص ةبسحلا «ةيميت نبا ( 0
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 ديدحت ىلع لمعت ةثيدحلا ةيمالسإلا لودلا نأ دحن اذهلو ...ةاضقلاو الثم نمألا

 موقيو .هيلإ عفرت يلا اياضقلا يف رظني يضاقلاف .هتايلوؤسمو زاهج لك تايحالص

 بستحملا نود نمألا ل جر صتخيو «ةيناديملا ةباقرلاب بستحماو نمألا لحجر

 كيفنتبو ءيرحمو ثحبو ةزكرم دوهج ىلإ جاتحت لاو اديقعت رثكألا اياضقلاب

 .مكاحلا نم ردصت يلا ماكحألا

 يف اياضقلا تايوتحم ىلع زكرت «ىرحأ ةيواز نم اياضقلا يدرواملا فنصيو

 ( ) :قوقحلا نم عاونأ ةثالثب ةطبترم تائف ثالث

 ةعمجلا ةالص ةماقإ لثم ةعامجلاب قلعتي ام اهنمو هللا قوقحب قلعتت اياضق - ١

 ةالص ةسماقإ ةرورض لثمو «ءاهقفلا روهمج نيب اهيلع قفتملا اهطورش رفوت دنع

 مدع وأ تاولصلا ءادأ ريخأت كلذ لاثمو «دارفألاب قلعتت اياضق اهنمو .نيديعلا

 .ةمئاد ةروصب دجسملا يف ةعامجلا ةالص وأ ةعمجلا ةالص دوهش

 لام*إ وأ برشلا ءام مادعنا لثم ماعلا اهنمو «دابعلا قوقحب قلعتت اياضق - ؟

 قلعتي امو نيدلا دادس مدع لثم صاخلا اهنمو .نمألا مادعنا وأ مزاللا ميلعتلا

 .قوقحلا يف ةلطامملاو شغلا لثم «دارفألا نيب تالماعملا عاونأ ةفاكب

 لثم ةعامجلاب قلعتيو «نييمدآلا قوقحو هللا قوقح نيب اكرتشم نوكي ام - ٠
 اذإ نيحلاصلا ءايفكألل مهتانب جيوزتب رومألا ءايلوأ مازلإو ءدجاسملا لامهإ نع ىهنلا

 ءاقدع يضم لبق جوزتت الف انقدع مازتلاب ةدتعملا مازلإ لثم اصاخ نوكي دقو .نبغر

 قيطت ال ام اهفيلكتب مئاهبلا نم كلمي ام قوقح يف ناسنإلا ريصقت ىلع راكنإلا وأ
 ..اهعيوجتو

 قوقحو «قلاخلا قوقح :عاونأ ةثالث ةيساسألا قوقحلا نأب لوقلا قفوألا لعلو

 .ةكرتشم قوقحو «(نييمدالا لدب) تاقولخملا
 وأ فورعملاب رمألا بجوتست ةلاح ىلع دارفألا دحأ عالطاب ةيضقلا أشنتو
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 ١) .ةلثمألا ف ليدعتلا نم ءيش عم 51-5754 ص يدرواملا(
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 عالطالا عقي وأ ريغلا نع الوقنم عامسلاب عالطالا متي دقو .ركنملا نع يهنلا

 لمهي ناسنإ ) ةموميدلاب فصتت دق ةلاحلا هذهو .اهتشياعم وأ انايع ةدهاشملاب

 دق ةيضقلاو .(الثم ناحتمالا يف اشغ بكتري) ةرباع نوكت وأ (رمتسم لكشب ةالصلا

 ةزيمتم ةفرعم ىلإ جاتحت دقو «ةفرعم سانلا لقألو سانلا طسبأل ةيلح ةحضاو نوكت

 ةردقلا لثم ءاهيف داهتجالا ىلع ةردق ىلإ جاتحت وأ «ةسيفنلا نداعملا يف شغلا لثم

 صوصن اهيف درت مل يلا لئاسملا يف لوقلا وأ ةضراعتملا ءارآلا نيب حيجرتلا ىلع
 .ةحيرص

 دياضقلا ديدحت دنع دسافملاو حلاصملا نيب ةنزاوملا ةرورض ىلع ةيميت نبا دكؤيو

 اهيف ةحلصملا نوكت نأ دب الف .ركنملا نع اهيف ىهننو فورعملاب اهيف رمأن يلا

 روج ىلع ربصلاب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا 'رمأ" كلذ لاثمو «ةدسفملا ىلع ةححار

 هللا اولسو مهقوقح مهيلع اودأ :لاقو ةالصلا اوماقأ ام مهلاتق نع ىهنلاو ةمئألا

 مادخت سا نع عانتمالا امنإ توكسلا ةرورضلاب نعي ال اذه نكلو (”)".مكقوقح
 لئاسولاب نيملسملا ةماعل حصني امك رمألا ةالول حصني نأ ملسملا ىلعف .فنعلا

 لوسي هلجسو ةيلعللا ىلع لوسولافةيلاغف اهردكأ كين يعم قاتلا ةنجلطلا

 نأ اضيأ كلذ لاثمو ( )"'.مهتماعو نيملسملا ةمكال وافل وسرلو 0 دهسا كعب

 فورعملا ناك اذإ رظنيف .رخآلا لاوزب امهدحأ لوزي نينرتقم ركنملاو فورعملا نوكي

 ىلص ييبلا توكسم كلذ لاثمو .هنع ىهنيف رثكأ ركنملا ناك نإو «هب رمأيف رثكأ

 بضغ ةراثإل ابنت كلذو «يبأ نب هللا دبع مهنمو قافنلا ةمئأ نع ملسو هيلع هللا

 ةيميت نبا فيضيو .هباحصأ لتقي ادمحم نأب اوعمس اذإ سانلا روفنو مهتيمحو هموق

 ( ).امهنع هني لو اممي رمأي مل نامزالتملا ركنملاو فورعملا أفاكت اذإ هنأب

 اسشنت امنإ ركدملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ىف ةيضقلا ةعيبط نأ ظحالن اذهيو

 .يردنلا ديعس يبأ ةياور «نيرثكملا دنسم يقاب :محأ رظناو 74-455 ص ةبسحلا «ةيميت نبا ( ,)
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 ةعيرشلا امإ يهف .يلاع قفتم هبش وأ هيلع قفتم رايعم وأ سايقم ءوض يف

 عمتجما دارفأ ةيبلاغ دنع نسحتسملا امإو يمالسإلا عمتجما امب مزتلي ىلا ةيمالسإلا

 نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةرهاظ نإف اذهل .عرشلا هنع تكس اميف ركنتسملا وأ

 مهست ىلا ءارآلا نإف ماعلا يأرلا ةرهاظ امأ .اهتيادب ذنم ةينالقعلاب غبصنت ركنملا

 .ةتحب ةيصخش حلاصم الإ لثمت ال دقو ةضحم ةيفطاع تاقلطنم نم قلطنت دق اهيف

 اعوفدم حشرمل وأ حارتقال هتوص بحانلا حنمب ام اريثك «يمسرلا ىوتسملا يف حو
 .نيديؤملا ضعب وأ حشرملا وأ حارتقالا مدقم هاحب ةفطاعلاب

 ةبوتكم اهمظعم دعاوق ىلإ هتيادب نم دنتسي هنأ هيلع بلغي فورعملاب رمآلاف

 تاداع وأ (ةنسلاو نآرقلا) ةمولعم "نيناوق" ازواحت هتيمست نكمي ام يأ «ةنودمو

 يف بلاغلا يف وهف ماعلا يأرلا امأ .ةبوتكم ريغ نيناوقو فارعأ يأ «ةنسح ديلاقتو

 يف مهسملل ةيتاذلا ةيصخشلا براجتلا نع ردصت دق ةيئاقلت لعف دودر هتايادب

 ,ةبوتكملا ريغ ةماعلا ةيقالخألا لثملا وأ ديلاقتلاب هرثأت داعبتسا مدع عمو «ماعلا يأرلا

 .انايحأ ةبوتكملا وأ

 تاعيرشتلا ريغ نع انايحأ فورعملاب رمألا رودص يفنت ال ةقيقحلا هذهو

 يهانلاو فورعملاب رمآلل ةيصخشلا تاداهتجالا نم نكلو ةبوتكملا ريغو ةبوتكملا

 ردصي دق ماعلا يأرلا يف مهسي يذلا يأرلا نوك يفني ال كلذكو .ركنملا نع

 .(ةيذيفنت حئاول وأ نيناوق وأ ريتاسد) ةبوتكم تاعيرشت نع انايحأ
 كاردإ ىلإ كصي ام لك لمشت امكأل ةيلوم رثكأ ماعلا يأرلا اياضق نأ ظحالنو

 ةيوامسلا تاعيرشتلا ىلإ دنتسي امنإ ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا امأ .ناسنإلا

 ةميلسلا ةرطفلا ىلعو ةيوامسلا تاعيرشتلا ىلع زكترت ىلا ةيقالخألا دعاوقلاو

 لا وأ ىروشلا ىلع ةينبملا ةيعيرشتلا تارارقلا وأ ةبيطلا تاداعلاو ديلاقتلاو

 .ةطلسلا تاذ تاهجلا اهردصت

 حوضرولا طارتشا ف ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا عم ماعلا يأرلا قفتيو
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 يهانلاو فورعملاب رمآلا وأ ماعلا روهمجلا لبق نم اهكاردإ نكمي ثيحب ةيضقلا ف

 فورعملاب رمآلا يأ بستحملل ةبسنلاب يح ءصاخ يرحتو سسجت نودب ركنملا نع

 رمآلل سسجتلا نوزيجي ال ءاملعلا نم اددع نأل كلذو .يمسرلا ركنملا نع يهانلاو

 هروصب هريغ قحلي ال بلاغلا يف ركنملا ررض ماد ام ركنملا نع يهانلاو فورعملاب

 ىلع -نذإ نودب- ةرم لحد هنع هللا يضر باطنخلا نب رمع نأ لاقيو .ةرشابم

 مهيلع لحد هنأب هوركذ مهلعف مهيلع ركنأ امدنعو .نوبرشي صاخشألا ضعب

 ام لك يه ةيضقلاف ماعلا يأرلل ةبسنلاب امأ ('').مهبقاعي ملف ةعورشم ريغ ةقيرطب
 امي تلصو يتلا ةقيرطلا نع رظنلا فرصب ماعلا يأرلا يف نيمهاسملا هابتنا ىلإ لصي

 ةلحرم زواحبتت دق ةيضقلا هذهو .اب فشكلا مت يلا ةقيرطلا وأ مهملع ىلإ

 . يعمر رارق ذاختا اهيلع بترتي ثيح ةيمرلا ةلحرملا ىلإ يمسرلا ريغ شاقنلا

 :روهمجلا ةعببط

 الو .ركنملا نع يهنلا وأ فورعملاب رمألاب موقي نم لك انه روهمجلاب دوصقملا

 نم ددحم ددع ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةمهمك مايقلل طرتشي ال هنأ كش

 .ركنملا نع نيهانلا وأ فورعملاب نيرمآلا

 ةفرعملا ثيح نم ندوفلتخي ذإ «ليهأتلا نم ةدحاو ةجرد ىلع اوسيل مهو

 نيرمآلا ةعيبط بسمب عمتجملا يف مهتبسن فلتخت وأ مهددع فلتخيو :ةردقلاو

 رملي يذلا مكاحلاف .اهعم نولماعتي لا اياضقلاو مهيف ةبولطملا طورشلاو فورعملاب

 رفوتقت نم وأ (نوبستحما) نييمسرلا فورعملاب نيرمآلا نم هبوني نم وأ فورعملاب

 وأ بعشلا امأ .ةريغص عمتجم يأ يف مهتبسنو نودودحم داهتجالا ىلع ةردقلا مهيف

 عوبلا اذهو .ةريبك مهتبسنف داهتجالا ىلع ةردقلا مهيف رفوتت ال نمو نوعوطتملا

 .ىصخن ال ةريثك يهو .اياضقلا نم ددحم ىوتسم عم لماعتلاب ديقم روهمحلا نم

 ؟ذ5
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 اهيدل ةئف :ىلإ نومسقني رمألا اذهل ةبسنلاب سانلا نإف ءىرخأ ةيواز نمو

 نيذلا عمتجملا دارفأ ةيميت نبا فنصيو .ئطاخ مهف اهيدل ةئفو بئاص مهف

 ام كرتي قيرف .نيقيرف ث ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةمهم مهف يف نوئطخي

 مكيلع اونمآ نيذلا اهيأ ايإ ىلاعت هلوقل اليوأت يهنلاو رمألا نم هيلع بحي

 امإ ىهنيو رمأي قيرفو" ...( )1 .متيدتها اذإ لض نم مكر ضي ال مك سفنأ

 كلذ نم حلصي اميف رظنو ربصو ملحو هقف ريغ نم اقلطم هديب امإو هناسلب

 نيفنصلا نيذه ىلإ فاضيو ( )".هيلع ردقي ال امو هيلع ردقي امو حلصي ال امو

 ةجحب ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا بحاو ءادأ يف نونواهتي نيذلا كئلوأ

 نم ملعي نأ دبال ملسم يأ نأل ةيهاو ةجح هذه نكلو .ملعلا رفوت مدعو لهجلا

 هلماعت نم كردي دشار ملسم لكو «تامرحملا وأ تابجاولا ءاوس ريثكلا هنيد رومأ

 اذه ءادأب بلاطم ريغ ملسملاو .ةركنملا وأ ةبوغرملا رومألا نم اريثك سانلا عم

 لانش ع يسو هيلع دا قع لرمزلا بوصة قرع ةودع ىلإ ءيضئارا
 اهلفسأ يف نودوجوملا ااكر ركفي دق يلا ةنيفسلاب ءدحأ هلهجي ال يذلا ركنملل
 ,ةنيفسلا حطس ىلإ دوعصلا ىلإ ةحاحلا نود ءاملا ىلع اولصحي يح ةنيفسلا قرح

 ةيبلسلا هذه تدأل ةنيف سلا ىلعأ يف مه نم مهعنمي ل ولو .دهجلل اريفوت

 ( ).مهعنم ف اونواهت نيذلاو ةنيفسلا قرخب اوماق نيذلا عيمجلا قرغ ىلإ ةالابماللاو

 :ركنملا نع يهانلاو فورعملاب رمآلا تافص

 «نامبإلا لثم ,ةممملا هذهب موقي نمل طورشلا نم اددع يرمعلا دروأ دقل

 طورشلا نم تسيل هذه نأ باوصلاو .رمألا يلو نم نذإلا وأ ةيالولاو «ةلادعلاو

 ( ):ةيلاتلا بابسألل كلذو .يمالسإلا عمتجملل ةبسنلاب تح ةيساسألا

 ©١١. :ةدئاملا ةروس ( ,)

 5١. ص ةبسحلا «ةيميت نبا ( .)

 .ةكرشلا :يراحعبلا ( 0
 15-1١2 :قرسعلا( 9
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 دقو «نيرفاكلا ىدل ىح اركنم وأ افورعم ركنملا وأ فورعملا نوكي دق - ١

 روباضطلاب مازتلالاب رمألا لثم هنع ىهني وأ هيف رمأي اميف كرتشم قح رفاكلل نوكي

 ةلوخم ةيالو عون رفاكلل نوكي دقو .ةماعلا تاكلتمملا بيرخت نع يهنلا وأ ماظنلاو

 وأ ةحلصملا يف كارتشالاو ةيمالسإلا ةلودلا ف ةنطاوملا مكحب ةيويند رومأ ف هيلإ

 يف افظوم وأ رورملا ةمظنأ قيبطت ىلع لمعي ايدنج نوكي نأ كلذ لاثمو .ةرضملا

 سيل ناهالاف .ينابملا ةماقإب قلعتي اميف ةيدلبلا ةمظنأ قيبطت ىلع لمعي ةيدلبلا

 .رومألا هذه لثم يف ركنملا نع يهانلاو فورعملاب رمآلا يف ابجاو اطرش

 وأ فورعملب رمآلا نوكي دقف ةلادعلا نع لاقي نامبإلا نع لاقي امو - ؟

 يف هتافلاخم هل تناك نإو هنع ىهنيو هب رمأي اميف امزتلم املسم ركنملا نع يهانلا

 قبطي ةودق ركنملا نع يهانلاو فورعملاب رمآلا نوكي نأ طرتشي الو .ىرخأ ءايشأ

 اميس الو «هقيبطتو ءيشلاب ملعلا نيب قيرفتلا يرورضلا نمف .هنع ىهني وأ هب رمأي ام

 نم ابتار ملستي بستحم ةفيظو ىلع هنوكل ءاوس «كلذ هيلع بجي نمل ةبسنلاب

 ركنمل ارضاح ناك يذلا ديحولا هنأل وأ «ةردقو اليهأت رثكألا هنأل وأ «ةلودلا ةينازيم

 رمأآلا نوكي نأ طرتشي ال ةصاخ ةروكذملا تائفلا ةلاح يفف .هينيع مامأ عقي

 هللا نأل اضيأ طرتشي الف مهريغل ةبسنلاب امأ .ةودق ركنملا نع ىهانلاو فورعملاب

 طرتسشي ملو ملعلا طرتشي ةمهملا هذهب موقت ةفئاط صيصختب رمأي ذإ ىلاعتو هناحبس

 ماحب نييبتمالا ئىضي وهو لاعتاو هناحوس للا لوفوب( ١)" :قودق نركر نأ ةفتازرض

 ةيلمعلا نأ ىلع لدي (5) ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأي ضعب ءايلوأ

 لهجلا وأ ريصقتلل نوضرعتي دق عيمجلا نأو اضعب مهضعب ركذي ةلدابتم

 مككتنم ىأر نم" ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوق كلذكو .ريكذتلا ىلإ نوحاتحيف

 ايهتنم وأ هيلإ اوعدي امل اقبطم ركنملل ريغملا نوكي نأ طرتشي ال "...هريغيلف اركنم

75 57 

 . ٠١5 :ناردع لا ةروساا بز

 اانا



 .ةودق ركنملا نع يهانلاو فورعملاب رمآلا نوكي نأ ىلع صرحي مالسإلا نأ ديب

 نورمأتأ] :لوقيف هنولعفي الو ريخلاب سانلا نورمأي نيذلا خبوي ىلاعتو هناحبس هللاف

 :اضيأ لوقيو ( 71 نولقعت الفأ ءباتكلا نولتت متنأو مكسفنأ نوسنتو ربلاب سانلا
 ال ام اولوقت نأ هللا دنع اتقم ربك .نولعفت ال ام نولوقت مل اونمآ نيذلا اهيأ اي)

 ىقليف «ةمايقلا موي لجرلاب ىتؤي" ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لوقيو ( ”)( نولعفت
 لهأ هيلإ عمتجيف .احرلا يف رامحلا رودي امك امي روديف هنطب باتقأ قلدنتف «رانلا يف

 :لوقيف ؟ركنملا نع ىهنتو فورعملاب رمأت نكت ملأ ؟كل ام «نالف اي :نولوقيف رانلا

 ةييفاضإلا ةبوقعلاف ( )"هيتآو ركنملا نع ىهنأو «هيتآ الو فورعملاب رمآ تنك «ىلب

 رماوأب ءازهتسالا وأ قافنلا نم اعون دعي لعفلا اذه لثم نأ ىلع ركتري ءالؤه لثم

 .امب فافختسالاو هللا

 هتهازن ةحرد نع ءاصقتسالا دعب الإ ةمهملا هذه ف دحأ فظوي ال نأ ىلوألاو

 الهأو ةودق سيل هنأ تبثي نم داعبتسا متي نأو هسفن يف ةعيرشلاب همازتلا وأ هصالخإو

 نوكي دقو .اهقيبطت نم اريثك رسيأ -امئاد- طورشلا حارتقا نأ ديب .ةفيظولا هذه

 الاجب حسفي ال ثيحب تاءافكلا ةلق :لثم ءفورظلا ضعب يف اليحتسم قيبطتلا

 اممبرو تاءافكلا لقأ ىوس لمعلا اذه بطقتسي ال ثيحب روحألا ندتو ءرايتحالل

 ش .ةيحالص اهلقأ

 توكسلا نكمي ال امث ائراط ركنملا نوكي دقف امهنذِإ وأ ةيالولل ةبسنلاب امأ

 ريغ وأ املسم ناكأ ءاوس ناسنإ يأ هدهشي ...لتق وأ وطس ةثداح لثم هيلع

 متي نح راظننالا نكمي الو «ةيالو يذ ريغ وأ ةيالو اذو ءالهاج وأ املاع ءملسم

 الغم ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلاف .صتخملا غيلبت وأ يلاولا نذإ ىلع لوصحلا
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 نع يهنلاو فورعملاب رمألا بجاو نيسلاجلا ءادأ طرشب قيرطلا ىلع سولجلاب نذأ

 لحعحجي ناك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ كلذ ىلإ فاضي .هنودهشي يذلا ركنملا

 هياع هللا ىلص لوسرلا لوقيو ('').مالسإلا ىلع هتعيب نم اءزج ةمهملا هذم؛ي مايقلا

 عطتسي مل نإف هناسلبف عطتسي مل نإف هديب هريغيلف اركنم مكنم ىأر نم"ملسو

 نأ الإ ديزملا ىلإ جانحت ال دق ماعلا نذإلا نم غيص اهعيمج هذهو (”")"هبلقبف

 .ةماعلا ةحلصملل اقيقحتو روظحملا عوقول اعفد ادويق رمألا يلو عضي

 طورش نمو ؛ةردقلاو فيلكتلا نمضتت اهنأ لوقيف بوجولا طورش نع امأو

 ةوقلا اهلثمت ةوقلاو «ملعلاو زييمتلاب طبترم فيلكتلا نأ ظحالملاو ('").ملعلا ةردقلا

 ءزييمتلا هيلإ فاضيو ملعلا :امه نايساسأ ناطرش ىقبي اذهيو .ةطلسلاو ةيندبلا

 .ةوقلا ئيعمم ةردقلاو

 :زبيمتلاو ملعلا

 هذمجي موقي نم يف رفوتت نأ بحي يلا ةيساسألا طورشلا نم زييمتلاو ملعلا

 ريغو يعرشلا ملعلا ةجرد نإف تالاحلا عيمج يف اطورشم زييمتلا ناك نإو .ةمهملا

 يأ وأ يعرش ملع ىلإ جاتحت ال تالاحلا ضعبف .تالاحلا بسحب فلتخت يعرشلا
 رومأ ..لتقلاو ةقرسلا نأ ناسنإ لك فرعي نأ يغبني ذإ «ةيرشبلا ةرطفلا ريغ عون

 نيتداهشلا لثم دشار ملسم لك اهفرعي نأ يغبني ملعلا عاونأ ضعبو .ةركنم

 جاتحي تالاخلا ضعب يثو .دشرلا نس غلب ملسم لك ىلع مايصلاو ةالصلا بوحجوو

 ىرخأ تالاح يفو «داهتجالا ىلإ جاتحي ال «ةعيرشلاب زيمتم ملع ىلإ ةمهملا هذه ءادأ

 عون ريدقت نكمي ةلاح لكل اعبتو .داهتجالا بلطتي زيمتم ملع ىلإ رمألا جاتحي دق

 نع يهنلا وأ فورعملاب رمألاب اهيف مهسي نأ نكمي يذلا روهمجلا مجح ةيافكو

 5٠-2345 ٠١١. يشاوحلاو ص ريغصلا رظناو .رودلا ةينفأ «ملاظملا :يراخبلا 5
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 ةمهم نم تادشارلاو نيدشارلا مظعم يفعي ال ملعلا طرش نأ ظحالن اذهيو .ركنملا

 ملعلا نأ اضيأ ظحالن امك .اياضقلا نم ريثك ف ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا

 فارعألاو ةرطفلا اهركنتست ركنملا تالاح ضعبف يعرشلا ملعلا ىلع رصتقي ال

 .حابملا لاحم يف ةعئاشلا

 دنع ةملسم وأ دحاو ملسم الإ اهدهشي ال دق تالاح كانه كلذ ىلإ ةفاضإ

 وأ ةوقلاب رككتملا عنم ةملسملا وأ ملسملا اذه ةردق ينو ءاهثودح عقوت وأ اهعوقو

 .هضرع وأ هلام وأ هتايحب رطاخي نأ نود ةنسحلا ةظعوملاو قفرلابو ناسللاب ولو يهنلا

 .ءافعإلل ايفاك اببس سيل ناسللاب ىذألاو (”7.ناسللاب ىذأ نوكي نأ الإ

 يوذ نم صاخشألا ةبطاخم يف ةبسانملا بيلاسألا ةفرعم اضيأ ملعلاب قحلي دقو

 بسمح اًئيش ىنعت ال تاماقملا هذه تناك نإو سانلا فرع يف ةفلتخملا تاماقملا

 نيددحم صاخ شأ عم اهريغ نم ةيلاعف رثكأ بيلاسألا ضعبف .ةينابرلا ريياعملا

 (' ”.صاخشألا فالتخاب فلتختو

 مزال طرشلا اذه نأب يللازغلا لوقيف فيلكتلا وأ غولبلا طرشب قلعتي ام امأ

 ةبجحاو ريغ تناك نإو ركدنملا راكنإ نايبصلل نكمي نكلو ءبوجولاب لوقلل

 ( ).مهيلع

 :ةوقلا وأ ةردقلا

 .ةطلسلا نم عون رفوت يف وأ ةيمسجلا ةوقلا رفوت يف ةردقلا طرش لثمتيو
 دقو .دشرلا نس غلبي مل يذلا نبالا ىلع بألا ةطلس لثم ةيرطف نوكت دق ةطلسلاو

 ةليبقلا سيئر ةطلس لثم ايمسر نوكي ال دق ءايسايس اذوفن وأ ةيرادإ ةطلسلا نوكت
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 .رمألا يلو نم ةلوخم ةيمر ةطلس نوكت دقو .ةيندم ةطلس دوجو عم اهدارفأ ىلع

 .ةيمهأ وذ ميسقت ةردقلا طرش تحت جردنيو .ةيمسر ريغ ةيملع ةطلس نوكت دقو

 ءيمسرلا ركنملا نع يهانلاو فورعملاب رمآلا يأ «بستحملا نيب قيرفتلا ف لثمتي

 ( ) :هجوأ نم امهنيب يدرواملا قرفيو .عوطتملاو

 يف لحاد هريغ ىلع هضرفو «ةيالولا مكحب بستحملا ىلع نيعتم هضرف - ١
 .ةيافكلا ضورف

 نم عوطنتملا مايقو «هنع لغاشتي نأ زوجي ال «هيلع بجاو هب بستحما مايق - ؟

 .هنع لغاشتي نأ زوجي يذلا هلمع لفاون
 سيلو «هراكنإ بحي اميف تاظحالملاو ىواكشلا يقلتل بوصنم بستحملا - ؟

 .هيدل ةيمر ةيحالص دوجو مدعل كلذل ابوصنم عوطتملا

 .هتباجإ عوطتملا مزلي الو هيلإ اكش نم ةباجإ بستحملا ىلع بجي - :

 ءاهراكنإ ىلإ لصيل تارهالفلا تاركنملا نع ثحبلا بستحما ىلع - ه

 ثحبلا عوطتملا ىلع سيلو .هتماقإب رمأيل رهاظلا فورعملا نم كرت امع ثحبيو

 .نطكفلاو

 سيلو ةلودلل ةماعلا ةنازخلا نم هتبسح ىلع قرتري نأ بستحملل - 5

 .ةمهملا هذه ءادأ ىلع قزتري نأ عوطتملل

 هيلإو ءبوصنم هل وه لمع هنأل اناوعأ هراكنإ ىلع ذختي نأ بستحملل -

 .انوع كلذل بدني نأ عوطتملل سيلو ردقأ هيلعو رهقأ هيلع نوكيل «بودنم

 سيلو ,دودحلا ىلإ زواجتي ال امي ةرهاظلا تاركنملا يف رزعي نأ بستحملل -

 ىهتتناو عقو دق ركنم ىلع بقاعي نأ هل سيل يأ ءركنم ىلع رزعي نأ عوطتملل

 .ثدحي ركنم رارمتسا عنم وأ ركنم عوقو عنم ىلع لمعي نأ هل نكلو

 يف دعاقملاك ؛عرشلا نود فرعلاب قلعتي اميف هيأر دهتجي نأ بستحملل - 4

 قدي
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 سسيلو هيلإ هداهتجا هادأ ام كلذ نم ركنيو رقيف اهيف ةحنجألا جارحإو «قاوسألا

 .عوطتملل كلذ

 سيلو ةيحالصلا هيدل بستحملا نأب لوقلا عباسلا قرفلل ةبسنلاب حيحصلا لعلو

 نككه نم وأ نيرضاحلا عيمج ةدعاسم بجوتست دق تالاح كانهف .عوطتملا ىدل

 الإ مهعنم نكمي الو ناسنإ ىلع صاخشألا نم ددع ءادتعا عوقو لثم «ممك ةناعتسالا

 دحأ ردابي دق ةلاحلا هذه لثم يفو .هفاقيإ وأ ءادتعالا عنمل فاك ددعب ةناعتسالاب

 ةيمح”رلا تاهجللا غالبإ ةلواحم ةرورض عم «نيقابلاب دجنتسيو راكنإلاب نيرضاحلا

 .روفلا ىلع ةصتتخملا
 لش نيرخالا مازلإ بستحملل نأ ةفاضإ عساتلا قرفلل ةبسنلاب باوصلا لعلو

 ماهنلإ عوطتملل سيلو ةيريسفتلا ةمظنألاو عرشلا توكس ةلاح يف تاداهتحالا هذه

 يق داهتحالا نوطرتشي ءاملعلا ضعب نأ ظحالي امك .رومألا هذه لثم يف دحأ

 .كلذ طرتشي ال رخالا ضعبلاو بستحما

 نع فلتخت ةرهاظ ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نأ قبس امم ظحاليو

 الإ اهرفوت نكمي ال يلا ةبوعصلا نم جردتت اطورش طرتشي لوألا نأل ماعلا يأرلا

 يف كلذ ناكأ ءاوس ءامومع نيدشارلا ريغ جرخت ىلا طورشلا ىلإ ةريغص ةئف ف

 ىوتسملا يف طرتشي الف ماعلا يأرلا امأ .يعوطتلا مأ يمسرلا فورعملاب رمألا ىوتسم

 يمسرلا ىوتسللا يف امأ .ةتبلا هيف طباض الو طورشلا هذه نم ائيش يمسرلا ريغ

 تائيهلا ءاضعأ يف ةبولطملا طورشلا ىلإ بحانلا يف دشرلا نس نيب طورشلا حوارتتف

 مظعم امأ ءادج ةدودحم يهو .خويشلا وأ ناملربلاو باونلا سلاحبو ةيراشتسالا

 .نيبخانلا ريدقتل ةكورتم يهف طورشلا

 :ريبعتلاو ةشقانملا ةقيرط

 رمألا ةيلمع ف ةشقانملل لاحي كانه سيل وأ ةشقانملل ريبك لاحب ال هنأ ءلصألا
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 امث فورعم وه ام رمأي امنإ فورعملاب رمآلا نأل كلذو .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب

 يهانلا نأل كلذو .ةرطفلا هب رمأت وأ لقعلا هب رمأي ام وأ هزيجي وأ عرشلا هب رمأي

 .ةميلسلا ةرطفلاو لقعلا وأ عرشلا هرقي ال ام نع ىهني امنإ ركنملا نع

 اركنم مكنم ىأر نم" ثيدحب اوذحأ ءاملعلا ضعب نإف ريبعتلا لئاسو نع امأ

 لعفلا لامعتسا زاوح ىلع "هبلقبف عطتسي مل نإف هناسلبف عطتسي مل نإف هديب هريغيلف

 كلذو «ركنملا عفدل ايرورض كلذ ماد ام حالسلا ناك نإو لئاسولا نم همزلي امو

 لتق ةبرج باكترا ديري نم عنم ةلواحم لثم «هنم ربكأ ركنم ىلإ يدؤي ال نأ طرشب

 رمألا لئاسو نم نأب يرمعلا لوقيو (””).هايإ هرجزل فورعملاب رمآلا محجاهيو

 اذه ىلع تاداهشتسا دروأ دقو .هللا ليبس يف لاتقلا ركنملا نع يهنلاو فورعملاب

 «لافقلاو «ةيميت نباو «يبطاشلاو «يزارلاو «يبطرقلا مهنم ءاملعلا نم ددعل لوقلا

 ( ).قباسلا ثيدحلا لوقلا اذه ديؤيو ('").يولهدلاو
 وه ريبعتلا ةليسو فده نأ يه نهذلا نع بيغت ال نأ يغبني ىلا ةقيقحلاو

 نأ ةممملا هذي مئاقلا ىلع اذهل .ركنملا نع عالقإلا وأ فورعملا لمع ىلع عيجشتلا

 .ةدلحلا فورظلا يف دوشنملا فدهحلا قيقحت يف ةيلاعفو اعفن رثكألا بولسألا ريختي

 فورعملا ف رصقملا ىلإ ناسنإلا امب رسي ىلا ةقيقرلا تاملكلا ىلع رمألا رصتقي دقف

 هريغو...ريهشتلاو يئلعلا راكنإلاو ةموصخلا رمألا بلطتي دقو .ركنملا بكترم وأ

 .مالسإلا هرقي يذلا بسانملا هبولسأ فرظو فقوم لكلف .بيلاسألا نم

 وه ريخلا ىلإ سانلا ةوعد يف ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا قلطنم ناك دقل

ل" هنأ ملسم حيحص يف درو دقف .مهل ريخلل بحملاو مهيلع قفشملا صلخملا روعش
 ام
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 نم ةمضر ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هلل ين قلطنا (نيبرقألا كتريشع رذنأو ] تلزن

 يسلتم انيبتإ رسمنا نإ «هافانم دبع نب اي ىدان مث ارجح اهالعأ العف لبح

 لعجف هوقيسسمي نأ يشخف «هلهأ أبري قلطناف ودعلا ىأر لحجر لثمك مكلثمو

 ( )".ودعلا مهايإ ارذحم ".هاحابص اي' فتهي

 هذهو .نيلاضلا ةياده يف المأ هلذب عورشم وه ام لك نولذبي ءايبنألا ناكو

 فضطللا مدختسي ناكف .نيلسرملا ديسو ءايبنألا متاح ةريس يف ةحضاو ةفصلا

 نأ يغبني رشلا نع هاهنيو ريخلا ىلإ هوعدي نم هاحت ملسملا روعش نإف اذهل .قفرلاو

 نيرفاكلا ىح نيوعدملا هاحت هسفن ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا روعش وه نوكي

 .مه ريخلا بحو قافشإلاو ةمحرلا وهو مهنم

 اهسنم «ةريثك تايآ يف «قفرلاب مالسإلا ىلإ ةوعدلا ىلع ثحي ميركلا نآرقلاف

 «نسحأ يه لاب مههداجو ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب كبر ليبس ىلإ ع دار :ىلاعت هلوق

 لثع اوبقاعف متبقاع نإو .نيدتهملاب ملعأ وهو هليبس نع لض نم. ملعأ وه كبر نإ

 نأ نيقيلا ملع ملعي هللا نأ عمو ('').[نيرباصلل رين وهل متربص نئلو هب متبقوع ام

 هلعل قفرلا لامعتساب مالسلا امهيلع نوراهو ىسوم رمأي هنإف يدتهي نل نوعرف

 رمأي امك (”).[ىشخي وأ ركذتي هلعل انيل الوق هل الوقف :ىلاعت هلوق يف يدتهي

 ارجه مهرجهاو نولوقي ام ىلع ربصاو] :ىلاعت هلوق يف سفنلا طبضو ربصلاب

 عفدا] :اضيأ ىلاعت لوقيو (' ')1اليلق مهلهمو ةمعنلا يلوأ نيبذكملاو نرذو .اليمج

 ( 0. [ميمح يلو هنأك ةوادع هنيبو كنيب يذلا اذإف نسحأ ىه خلاب

 صاقخلا هقح يف احتاستم نوكي نأ ركنملا نع يهانلاو فورعملاب رمآلا ىلعو

 ماحس هبط هللا ناس ىلا يلع وه اةيق .ةياذمار قيلانسلا ارعذب فاو: نارووضو

 ةباحصلا ضعب هنم بلط امدنعو ( ")هل مهتبراحم مغر ةيادحلاب فيقثل اعد ذإ

 5ك 1
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 الدب كلذو (57".ممب تأو اسود دها مهللا" :هدر ناك «سود ةليبق ىلع ءاعدلا

 ناك امك هيلإ ناسحإلاب افيعض هناميإ ناك نم فلأتي نأ هلو لب .مهيلع ءاعدلا نم

 ().ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لعفي
 لاضلا ةياده ىلع ركتملا نع يهانلاو فورعملاب رمآلا صرحي نأ يغبنيو

 هللا ىلص يبنلا دعو دقف .اهتماركو هسفن ةزع ىلع هصرح نم رثكأ هرجأ بسكو
 حست دمك مق وقز يذلا: ميطنلا رج الاب نانبتإ ةياذه قاسم وكي ىنن ليو ةناع
 نوكي نأ نم كلل ري |لحعاو اجو كبش قدي نآل هللا وف" ل رقي: ةيينع. ءايئاتلا

 ()".معنلا رمح كل

 ىح حمسي فطلب قحلا ضرع يف ءدبلا وه ةوعدلا يف يمالسإلا جهنملاف
 ,.حملستلاب فصتي ليوط سفنو نيلب رمألا مزل نإ راوحلا مث ,فاطعتسالا مادختساب

 ةلحرم ةيادب يه ةرظانملاف .الدحو ةرظانم حبصأ يذلا راوحلا فاقيإ ةلواحم مث

 .هيف يدامتلاو أطخلا ىلع ةرباكملا ىلإ يدحتلا يدؤي ام ابلاغو يدحتلا

 اوعدي يلا ةمحرلا عم قستي يذلا ةوعدلا يف فطللا نيب نزاوي نأ ملسملا ىلعو

 ملسملا صرح الوأ كلذ متيو .هب ةقئاللا ةزعلا رهظم. مالسإلا راهظإ نيبو ءاهيلإ
 هلل انتتاالاب نورقم زازتعابو انلع هتابجاو ءادأو ةيمالسإلا ميلاعتلا قيبطت ىلع

 ربكتلاب نورقم زازتعاب سيلو ءاهنم هسفن مرح نم ىلع قافشإلابو ؛هاده يذلا
 ىلع نيلاضلا ملسملا مولي نأ لبقو .ةيادحلا ةمعن نم نيمورحملا ىلع ةفرجعلاو

 قح يف ريصقتلا ىلع اهبنؤيو هسفن مولي نأ بجي راغصب مهيلإ رظنيو مههالض

 .ةبسانملا ةليسولاو ةبسانملا ةروصلاب ريكذتلا مدعو «ةوعدلا

 نم اءزج هتفصب نيملسملا ريغ ةوعد نيب قيرفتلا ةرورض ىلإ هيبنتلا نم دب ال انهو

 مهقيبطت ةعباتمو نيملسملا داشرإو ةهج نم ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا
 وأ ركنملا عفدل ةفينعلا لئاسولا مادختسا زوجي ذإ .ىرحأ ةهج نم مالسإلا ميلاعتل

 ا

 .نيكرشملل ءاعدلا «داهجلا :يراخبلا (()
 .بلق فلات «ناعإلا :ملسم ( .)

 .يلع بقانم «ةباحصلا لئاضف :يراخبلا ( )

 م



 يفامأ .نيملسملا عم «ريزعتلاو دودحلا لثم البقتسم هثودح عنمو هلعاف بيدأتل

 مادختسا اهيف زوجي الف كرشلا نع مهيهفو مالسإلا ىلإ نيملسملا ريغ ةوعد ةلاح
 .مهتبقاعم انيلإ سيلو .نيملسملا ريغ هأدب لعف ةدرك نكلو اءادتبا لئاسولا هذه

 ثيداحألاو ةينآرقلا تايآلاو ةينافلا ةايحلا لاوط مالسإلا يف ةلوفكم نيدلا ةيرحف

 نيبت دق نيدلا يف هاركإ الإ :ىلاعت هلوق ةلدألا هذه نمو .كلذ ىلع ةرفاضتم ةيوبنلا

 هللا نأ ةغمادلا ةلدألا نمو .؟نيد يلو مكنيد مكل]) :ىلاعت هلوقو (يغلا نم دشرلا

 ءاوعغإل ةصرفلا هحنمو لب هتيصعمو هتعاط نيب رايتخالا ةيرح سيلبإ -اينوك- حنم

 ( ).ايندلا ةايحلا يف نحلاو سنإلا نم ةفلكملا تاقولحملا

 ةقيرط ف ماعلا يأرلا نع ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا فلتخي اذهيو

 ةيزالقعلاب مستت ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا يف ةلمعتسملا ةقيرطلاف .ريبعتلا

 اهدوقتو اهدشرتو ةفطاعلا يف مكحتت ناسنإلا نع ةجراخ- طباوض دوجوب يعولاو

 ةغبصلا اهيلع بلغتف ماعلا يأرلا يف ريبعتلا امي متي ىلا ةقيرطلا امأ .ةيادبلا ذنم

 ريغ ةلحرملا يف ريبعتلا ةقيرط دوقت ىلا يه ةفطاعلاف .اهتايادب يف اميسالو ةيفطاعلا

 ماعلا يأرلا يف مهسي يذلا يأرلا ىلع ارهاظ ةفطاعلا رثأ نوكي ام اريثكو .ةيمسرلا

 .تاباحختنالا وأ رارقلا ىلع تيوصتلا ةلحرم يفو «يمسرلا شاقنلا ءانثأ يح

 ةلاح يفو ماعلا يأرلا ةلاح يف يأرلا نع ريبعتلا ةقيرط نيب رخآ فالتحا كانهو

 مادختسا لامتحا هيف ديزي يذلا تقولا يفف .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا

 ف فنعلا لامتحا ديزي هنإف يبعشلا ىوتسملا ىلع ماعلا يأرلا نع ريبعتلا ف فنعلا

 ابستحم يهانلاو رمآلا نوكي امدنع ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةلاح يف ريبعتلا

 يف ىح تابوقعلا عاونأ ضعب مادختساب هل حرصت تاطلس هيدل بستحم اف .ايمسر

 امنإو فلاحلملا ةبقاعم هل زوحب الف عوطتملا امأ .ةيرارطضالا ةئراطلا ريغ تالاحلا

 ( ).ةيداعلا لاوحألا يف حصنلا زواجتت ال ىلا قرطلا لامعتسا ىلع رصتقي

 .ةقالعلا ةقيقح «ٍئيص :رظنا ليصافتلا نم ديزمللو ( .)

 1١59-١91481-199. ص يرمعلا( ١
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 :ةببلغألا رود
 عملا ةميزم ل ارك للا ندي ركام وود ةيلقالا نمل هنآ اهييظاو اي نك هلع

 ةعيبط تاذ ةيلمع وأ ةمهم فورعملاب رمألا نأل كلذو .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب

 ضعب ذيفنتب موقي امنإ عوطتملا وأ يمسرلا ءاوس فورعملاب رمآلاف .ةتحب هبش ةيذيفنت
 .اهعم قستت يلا فارعألا وأ ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ

 ءاملعلا ضعتب ىري دق الثمف .ةرشابم ريغ ةقيرطب ةيبلغألا رود رهظي دقو

 ( ).عامجإ هيف يأ «ءاملعلا نيب هيف فالح ال ركنملا نوكي نأ ةرورض

 نع يهانلاو فورعملاب رمالا)» بستحم ا مازتلا ةرورض ىري نم ءاملعلا نمو

 عمتجملا لهأ نم ةيبلغألا يأر وأ «نيدهتجما ءاملعلا نم ةيبلغألا يأرب (يمسرلا ركنملا

 ثيح «عرشلا هنع تكس يذلا حابملا دودح يف ةيفالخلا لئاسملا يف هيف لمعي يذلا

 ةالص ةماقإ بستخملا ىري ال نأ كلذ لاثمو .هيف عارتلا مسحي نأ لقعلل زوحي

 نأ هل سيلف ددعلا كلذب اهتماقإ ةيرقلا ناكس ىريو نيعبرأ نم لقأ ددعب ةعمجلا

 هنع تكس اميف ةداعلا هب ترج امو فرعلاب ذخألا نأ مولعملا نمو ( ”).مهيلع ركني

 .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا يف رثؤت يلا ةيبلغألا لاكشأ نم لكش عرشلا

 فورعملبب رمألا ةيلاعف ف اريثأت ةيددعلا ةرثكلل لعجت ةرطفلا نأ اذه ىلإ فاضيو

 اهيلع قفتملا ءايشألا نم هنع يهنملا وأ هب رومأملا ناكأ ءاوس ءركنملا نع يهنلاو

 لمعل نيضرحملا ةرثك نأ فورعملا نمف .ءارآلا يف ددعتلا لبقت امم ناك وأ ةحضاولاو

 نأل كلذو .امامتها رثكأ دقتنملا ناسنإلا لعجي ددحم لمع نم نيرفنملا ةرثكو ددحم

 .فرحنملا لدتعيو رصقملا مزتليف .رييغتلا ىلإ دوقي دق ايعامتحا اطغض لكشت ةرثكلا

 متي ىلا ةلاحلاب ةديحلا ةفرعملا كانهف ديحولا رايعملا تسيل ةرثكلا نأ كش الو

 كلذ لك قوففو «ةلاحلل بسانملاو ديحلا بولسألا وأ ةصاخ ةفصب اهراكنإ

 نم

 1١/8/8-١1895. ص يرمعلا رظناو .5-775؟١71 ص يدرواملا ؛؟ ١-85 :؟ج ءايحإ «يلازغلا ( 5

 71-51 ص قدرواملا © 9

7/١ 



 .ءاعدلاب هللاب ةناعتسالاو صالخإلا

 ىلع ركدملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا بجوت ىلا ثيداحألا نم ددع كانهو

 يذلاو' تاياورلا هذه نمو ().فعض اهتاور ضعب يف نكلو قالطإلا هجو

 مكيلع ثععيي نأ هللا نكشويل وأ ركنملا نع نوهنتلو فورعملاب نرمأتل هديب يسفن

 ف اهركذ درو ةيوق ةريثك ثيداحأ كانهو ".مكل بيجتسي الف نوعدتف هنم اباذع

 نع يهنلاو فورعملاب رمألا نأ ىلإ ءاملعلا نم ريثك بهذيو (””).لصفلا اذه ايانث

 بهذت الاوقأ يرمعلا مهل دروأ نيذلا ءالؤه نمو «ةملسملا ةمألا ىلع ضرف ركنملا

 ( ).يناكوشلاو ءيوونلاو ,مزح نباو «يلازغلاو «كاحضلا :بوحولا ىلإ

 ضسعنبلا هب ماق اذإ ةيافك ضرف ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نأ ءرهاظلاو

 ةئف صصخت نأ ةيمالسإ ةعومجم يأ ىلع بجاولاف .نيدشارلا نم نيقابلا نع طقس

 دهجحلاو لاملاب نوكت دق ةدناسملاو .بجاولا اذمب مايقلل اهدارفأ عيمج اهدناسي اهنم

 يف نيع ضرف وهو .ملسملا تايناكمإ بسح رثكأ وأ اهنم ةدحاوب «لوقلا وأ

 نكلو طقتف ملعلاب ساقت ال ةردقلاو .ةلاحلا كلتل لهؤم رداق لك ىلع تالاح

 يذل عضولا ةشياعمع دارفنالاو ءبسانملا بولسألا رايتخا يف ةمكحلابو ةطلسلاب

 ( ).ركنملا نع يهنلا وأ فورعملاب رمألا ىلإ جاتحي
 هيلعف ةفلتخملا هتاجرد ىدحإب ملعلاو زييمتلا ىلإ ةفاضإ ةوقلا هل ترفوت نمف

 رسمألا كت لذكو .هيلع بجاو وهو ركنملل ارضاح ناك اذإ ةمهملا هذهب موقي نأ

 يأ عم زييمتلا رفوت ىلإ ةفاضإ ؛ةطلسلا عاونأ نم عون يأ هل رفوتت نمل ةبسنلاب

 هناعلا يجتم لرسرلا لزق هل لدي اه دهر رقرركنلا ملعلا تاجرد نم ةجرد

 .راصنألا دنسم ىقاب :دمحأ ؛محالملا :دوواد وبأ ؛نعفلا :يذمرتلا :الثم رظنا ( 0

 هاذ م5137 ١ج يوونلا رظناو فورعملاب رمألا يف ءاج ام «نعفلا :يذمرتلا ( . 5

 .7-58؟5 ص .فورعملاب رمألا «يرمعلا ( . ,(

 ددع لاوقأب ادهشتسم يأرلا اذه ىلإ ىهتناو ةيضقلا هذه لوح اضيفتسم اشاقن يرمعلا دروأ دقل ( 2

 ريغصلا رظناو ؛١ م86 3ك 544 لا. ل ع؟-ل عوز نطلب (ا/ رظناو .48-*8* ص .ءاملعلا نم

 21١78. ١53 ص الثم ثيداحألا ضعبل

 م8



 يهنلاو فورعلملاب رمألا هللا لعجيو (”)"...هريغيلف اركنم مكنم ىأر نم" ملسو

 ةالصلا ءادأ ةيمعأب ةنورقم هتيمهأو ءادارفأ نينمؤملا تافص مزال نم ركنملا نع

 «ضعب ءايلوأ مهضعب تانمؤملاو نونمؤملاو ] :ىلاعت هلوق ف كلذو .ةضورفملا

 هللا نوعيطيو ةاكزلا نوتؤيو ةالصلا نوميقيو ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأي

 (001 .ميكح زيزع هللا نإ .هلل مهمح ريس ككئلوأ ؛هلوسرو

 رمألا بجاوب اوموقي نأ ضرألا ف مهنكمي نيذلل هرصن بابسأ نم هللا لعجو

 .زيزع يوفقل هللا نإ ؛هرصني نم هللا نرصنيلو...] :ىلاعت لوقي ثيح «فورعملاب

 نع ومنو فورعملاب اورمأو ةاكزلا اوتاءو ةالصلا اوماقأ ضرألا يف مهانكم نإ نيذلا

 ار رونار قاع نر ركل
 رمألا بوحو ةجرد نم دشأ ركذملا راكنإ بوجو ةجرد نأ ةظحالم يغبنيو

 مككنم ىأر نم" ملسو هيلع هللا ىلص هلوق نم كلذ طبنتسن نأ نكميو .فورعملاب

 فعضأ كلو هبلقبف عطتسي مل نإف هناسلبف عطتسي مل نإف هديب هريغيلف اركنم

 ملاظلا اوأر اذإ سانلا نإ" ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوق كلذ ديؤيو ( 9" .ناعإلا

 مسو هيلع هللا ىلص هلوقو 00000 هللا مهمعي نأ كشوأ هيدي ىلع اوذحأي ملف

 مهمع الإ هنورقي مث «هنولمعي نم رثكأو زعأ مه يصاعملاب مهنيب لمعي موق نم ام"

 نككلو دحأ هب رمأي بح رظتني نأ هنكمب فورعملا نأل كلذ لعلو 0 هللا

 يأ نم ءادتعالا تالاح لثم ءاهتلازإل يروف دهج ىلإ جاتحت تاركنملا عاونأ ضعب
 .عوب

 .نامبإلا :ملسم ( ,.)
 7١,. :ةبوتلا ةروس ( . )
 .14٠-4١. :جحلا ةروس ( .)

 .نامبإلا :ملسم ( ..)
 ٍ ١7١. ص حيحص هنأب ةيشاحلا يف هجيرختو ١58-١7١ ص ريغصلا ( .)
 ىرخألا تاياورلا رظناو .ىابلألا هححص ثيح ١44 ص ةيشاحلا يف هجيرختو ١ 17” ص ريغصلا( )

 2١45 2١60 ١55. ص هسفن نيعملاب
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 .اهددحي فورظ يف بحاولا اذمي مايقلا نم ملسملا يفعي ب مالسإلا نإف اذه عمو

 :ىلاعت هلوق يف ءاج امك ؛هسفن ىوس هيلع سيل هعسو يف ام لذبي نأ دعب ملسملاف

 هيلع اندجو ام انبسح اولاق لوسرلا ىلإو هللا لزنأ ام ىلإ اولاعت مهل ليق اذإو)

 اونمآ نيذلا اهيأ اي .نودتهي الو ائيش نوملعي ال مهؤابآ ناك ول وأ ءانءابآ

 لمب مكعبنيف اعيمج مكعجرم هللا ىلإ ؛متيدتها اذإ لض نم مكر ضي ال مكسفنأ مكيلع

 نأ دعب نكلو اءادتبا ءافعإلا نعت ال ةيآلا نإف ,ىرخأ ةرابعبو ('')(.نوملعت متنك

 ةيآلا هذه نوؤرقت مكنإ سانلا اهيأ اي" :قيدصلا ركب وبأ لوقي ذإ «هدهحج ملسملا لذبي

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس نإو (متيدتها اذإ لض نم مكرضي ال)

 باقعب هللا مهمعي نأ كشوأ هيدي ىلع اوذحأي ملف املاظ اوأر اذإ سانلا نإ :لوقي

 ( )".هنم
 امك «ةيمسرلا ةئفلا ىلع رصتقت ال ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةمهمو

 ماكحلا هاحت اميسالو ةماع نيملسمملا ةيلوؤسم نم اضيأ يهف .هنايب قبس

 نأ ةثالث مكل ىضري هللا نإ" :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلاف .نيسلوؤسملاو

 نأو اوقرفت الو اعيمج هللا لبحب اومصتعت نأو ءاثيش هب اوكر شت الو هودبعت

 نم اعون ىلوتي نم قيفوت تامالع نم لعجو (')".مكرمأ هللا هالو نم اوحصانت

 المع يلو نم" :ملسو هيلع هللا ىلص لوقي ذإ ؛هحصني نم هل هللا لعجي نأ ةطلسلا

 ( )".هناعأ ركذ نإو هركذ يسن نإ احلاص اريزو هل لعج اريخ هب هللا دارأف

 ىقلتيو ةموكحلا يف ايلعلا ةطلسلا لبق نم هنييعت متي بستحملا نأ ظحالملاو

 ردصي ام راكنإ ىلع رصتقت ال نأ يغبني هتطلس نإف اذه عمو ةموكحلا نم هبترم

 عيمج يف يموكحلا يفظوم لمشت نأ يغبني ني لب .نييداعلا دارفألا نم ركنم نم

 ا
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 نع نوحبرخي دق نيلوؤسملا رابك نم ةقبط نأب دهشي عقاولا نأ ريغ .تايوتسملا
 مهلن سمي نيذلا ءاملعلا رابك رود قأي انهو .اعرش سيلو ءافرع هتايحالص قاطن

 هذه حصنلا بجاو عقي مهيلعو «عمتجما يف ريبك مارتحاب نوظحيو مهيديرم ةرثك

 سيلو .ىلعألا سيئرلا مهنمو ةموكحلا ْق نيذفنتملاو نيلوؤسملا رابك نم ةقبطلا
 وأ الام تناكأ ءاوس ةبستكملا تاءافكلا لثم ةيئارولا تاءافكلا عراقت تاءافك كانه

 تعمتجا اذإو .صالخإلا اهدنسي ىلا ةمكحللو ملعلل يه بلاغلا يف ةبلغلاو .املع

 هلاك يسع وأ ةيييلع نوكر صحشلا ىةيبكللاو ةيلقاو ةثارولا كابانكلا

 نأ ةطلسلا وأ ملعلاب ضرألا يف مهنكمي نيذلل هرصن يعاود نم لعج ىلاعتو هناحبس

 ءاملعلا نم فاك ددع دوجو نم دبال هنأ ديب ( ”7.فورعملاب رمألا بجاوب اوموقي

 اومادام هذه مهتمهم يف مهعم ةماعلا فقت نأو ءبحاولا اذهب نوموقي نيذلا

 .ةحيحص ةقيرطب بجاولا اذه نودؤي

 ركنملا باكتراو فارحنالا نم نوموصعم ءاملعلا نأب لوقلا اذه نعي الو

 باحصأو مهنم نيحلاصلا رود تأي انهو رشبلا نم اضيأ مهف فورعملا ف ريصقتلاو

 ةطلسلا لهأ فارحنا يعاود نأ بلاغلا نكلو .ممل حصنلاو مهريكذت يف ةطلسلا

 نأل كلذو .اررض رثكأ مهفارحنا نع جتنت ىلا ةيبلسلا راثآلاو ىوقأو رثكأ ةيذيفنتلا

 ىلع ءاملعلا ةردق امأ «مازلإلاو ةوقلاب ذيفنتلا ىلع ةردقلا نوكلمعي ةطلسلا لهأ

 .ةيعاوط مهرماوأو مهئارآب نوعنتقي نمو مهسفنأ زواجتت الف ذيفنتلا

 لبق نم ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةئيه سيئر نييعت يواشلا حرتقيو
 ةرست ام ةحفيرطب: ةحبمألا وأ ييحتلا سيلفا وأ نيعحتما كعألا سكرلا

 نينطاومل نم امودمتسي ةوق ةمهملا هذهي نيمئاقلا حن باختتنالاف ( ').باحختتالاب

 ىوققأ ةطلس هحنمي اذه نأ حيحصو .رومألا ءايلوأ تاقيبطت ةعباتم نم مهنكمتف

 3م

 14٠١-41١. :جحلا ةروس ( ..)

 .57-77 ص يواشلا( ١)
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 ةريبك ةبسن نولثمي دق نيذلا نيبحانلا مأ فعضأ هفقوم لعجي نكلو نيلوؤسملا هامت

 مليقلا ىلع نينطاوملا ةفاك عيجشت يغبني لب هيلع راصتقالا يغبني ال امومعو .ةلاض

 نوجاتحي مهسفنأ نوبستح اف .اعيمج يأرلا ةداقو ءاملعلا اميس الو ةفيظولا هذه؟

 ( ).هيف نوعقي دق يذلا ركنملا ىلإ مههبنيو فورعملاب اضيأ مهركذي نم ىلإ اضيأ

 نيلوؤسملا مه نيبستحما ربتعت تحبصأ ةيمالسإلا تاعمتجملا نم اريثك نأ ودبيو

 قحلي ام ءادأ نع اونواهتف ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةمهم نع مهدحول

 .بحاولا اذه نم ملسم لك

 لحمحي يذلا مهفلا اذه ىلع بابلا دسي ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نأ ديب

 مزال ضيوف ةفيظولا هذه ءادأ نأ ىلع دكؤيف .نيبستحملا ىلع طقف ةبحاو ةمهملا هذه

 لوسرلاف .ةملسمو ملسم لكل ةبسنلاب نيدلا مزاول نم اضيأ وهو ءاهلك ةمألا ىلع

 ةماعلو هلوسرلو هلل" ..."ةحيصنلا نيدلا" :لوقي كو هيلع هللا نلف

 عطتسسمي مل نإف هديب هريغيلف اركنم مكنم ىأر نم" :اضيأ لوقيو ("')."نيملسملا
 فيلا

 ( ) .نامبإلا فعضأ كلذو هبلقبف عطتسي مل نإو هناسلبف

 :ماعلا يآرلاو ..كورعملاب رمآلا

 ناجي لوحلا ايكو نانسي نق رعاظلا نأ لفل هنا قع ام لالخ نم

 لظ يث ماعلا يأرلا ةرهاظ عم نايقتلي ركنملا نع ىيهنلاو فورعملاب رمألا ةرهاظ

 :يلي ام قفو ىرحأ يف هنع نافلتخيو ةهج نم -يناملعلا موهفملا

 رسمألا ةرهاظ امأ ؛ةيرشبلا ةطشنألا نم ةعومجمل ةجيتن ماعلا يأرلا ةرهاظ - ١

 ضعب ةيرارمتسا ىلع ةظفاحملا يف مهسي يرشب طاشن وهف ركنملا نع يهنلاو فورعملاب

 ةقيرط يف ريبكلا لئامتلا ىلإو ةدحولا ىلإ اوعدي الثم مالسإلاف .ماعلا يأرلا ع اونأ
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 ام ىلإ مكتحيو «سانلا نيب تالماعملا يفو تادابعلا يف ةيساسألا رصانعلا ءادأ

 .ةنسلاو ةينآرقلا صوصنلا اهنع تتكس ىلا لئاسملا يف سانلا هيلع فراعت

 مازتلا ةيرارمتسا ىلإ فدهي يرشب طاشن ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو

 ةرابعبو . ةدحولا ىلع ةظفاحملا اهنمو تاعيرشتلاو ةينابرلا ميلاعتلا هذهي نيملسملما

 يههو .الوأ نانا هيقفتلاو ميلعتلا ةمهمل ةلمكم يه ةمهملا هذه نإف «ىرخأ

 وأ ةيدقعلا اقاءامتنا فالتخاب تاعمتجملا عيمج يف ةدوجوم ةيناسنإ ةرهاظ

 .ركدنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا يأ مسالا اذه ريغب تناك نإو «ةيفسلفلا

 لكو .دقتنلاو داشرإلاو حصنلا اهيف سانلا لدابتي ةيرشبلا تاعمتجما عيمج يفف

 .ةيفسلفلا وأ ةيقالخألا وأ ةيدقعلا هتاقلطنم بسح

 فئاظو ىدحإب موقي ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نأ ظحالن اذهيو

 ط غضلا نم عون ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نأل كلذو .طقف ماعلا يأرلا
 ف وهف ماعلا يأرلل ةبسنلاب امأ .قلاخلا هددح يذلا حيحصلا هاحتالا يف يسفنلا

 وأ يباجيإلا هامتبالا يف نوكي نأ لمتحي ايعامتحا اطغض لكشي -يبعشلا ىوتسملا

 نوكت ال وأ نوككت دق ىلا مهتابغرل عضخيو سانلا ةماع نع ردصي هنأل .يبلسلا

 ةيقالخألا دعاوقلا نع ةفرحنم نوكت دقو «ةميلسلا ةرطفلا دعاوقب ةطوبضم

 .مويلا "ةيمالسإلا" تاعمتجملا نم ريثك يف -نيح- مويلا هارن امك ةينابرلا
 ةيباقرلا ةمهملا ىلع ركذملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا رصتقي داكي - ١

 تاعيرشتلل ةديدج ةيليصفت تاعيرشت داحجيإ يف دودحم لكشب مهسي دقو ةيئارحإلا

 يف حضاو لكشب مهسي يذلا ماعلا يأرلا فالخب كلذو .ةماعلا ئدابملاو ةماعلا

 يف ماعلا يأرلاف .يباقرلا رودلاب همايق ىلإ ةفاضإ ةيعرفلاو ةسيئرلا تاعيرشتلا ءاشنإ

 جئاتن لشم) يمسرلا ىوتسملا يف وهو .نيناوقب يحوي وأ حرتقي يبعشلا ىوتسملا
 وأ اهضراعي وأ تارارقلا ضعب رقي (تاباختنالاو ةيعيرشتلا سلاحما ف تيوصتلا

 .ةيمهألا تاذ بصانملل حشري نيوتسملا يف وهو .اهيغلي
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 بلاغلا يف ربعت ةيئاقلت لعف دودرو ةيعوطت ماعلا يأرلا امب موقي يلا ةباقرلا - *
 انايحأ رهظت دقو .ةيموكحلا تارارقلاو ثادحألا ضعب نم ءايتسالا تالاح نع

 .ةصاخلا خلاصلملا تاذ طغضلا تاعامج اهب موقت ةمظنم دوهجو ءارآ ةئيه يف

 ةسميئرلا فئاظولاب زوفلل ةبولطملا ةيبلغألاب زفت مل ىلا بازحألا -انايحأ امب موقتو

 بازحألا وأ بزحلا اهيلع قلطي دق لاو «ةموكحلا يف ةصاخ ةفصب ةيذيفنتلا

 ةطساوب ةقارملا ةفيظوب يباختنالا ماظنلا يف ماعلا يأرلا موقي دقو ('").ةضراعملا

 تاسسوؤملا يف نيدوجوملا اهئاضعأ ةطساوبو ةفلتخملا ةيعيرشتلا سلاجم ا يف هيلثم

 .دارفألاو ةصاخلا تاسسؤملاو مالعإلا لئاسو نم اهراصنأ ةطساوبو ةفلتخملا ةيموكحلا

 يف ركدذملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نييمالسإلا نيركفملا ضعب ربتعي اذهملو

 نم -انه- دبال نكلو ( ).ةيسايسلا ةضراعملا روص نم يرادإلاو يسايسلا لاحما

 .اهلثمي الف فورعملاب رمألا امأو ةضراعملا لثمي دق ركنملا نع يهنلا نأ ىلإ هيبنتلا

 هقب ست يلا ىروشلا ةفيظو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا لمكي اذميو

 دوج و يف نامهسي امك .ىناملعلا ماظنلا يف ماعلا يأرلا فئاظوب نانثالا موقيو

 ةزاحإبو يعامتجالا طغضلاو ةباقرلا ةفيظوب رخآلا وه موقي بذهم ماع يأر

 اذه ققحتي يكلف . ةلوهسلا هذهب تسيل ةيلمعلا نكلو .حابملا دودح ْ تارارنالا

 ىوتسم يف ركنملا نع نوهانلاو فورعملاب نورمآلاو نوراشتسملا نوكي نأ دب ال

 نم ةريبك ةبسن رفوتت نأو ,ةمكحلا ثيح نمو ةفرعملا ثيح نم ةيلوؤسملا
 .ةثارولابو امسا سيلو اقح نيملسملا

 يمالسإلا ماظنلا يف ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نأ ءكلذ ىلإ فاضيو

 روصت ام اريثكف .ةيبرعلا تافلؤملا ضعب اهلقانتت ىلا ةئطاخلا ميهافملا ضعب ميسم سالب الا انهو" د
 ىلإ يدؤي امم ءيش لك يف اهضراعت ل م

 بازحألا كسمتو .ةماعلا فئاظولا ىلع سفانتت اهعيمج بازحألاف كلذ ريغ ةقيقحلاو .اهفعض
 يلا ةيذيفنتلا تارارقلا ةضراعمو ةبقارملا ةفيظوب ةموزهملا بازحألا موقتو مكحلا مامزب ةرصتنملا

 ..ةماعلا ةحلصملا وأ ماظنلل ةفلاخم اهارت 5

 ١) ( ص ىفطصم نيفن ؛؟8١٠-١٠٠ ص يمساقلا :الثم رظنا 2١7523٠١ 55.

 هال ه جد



 بحاو وهو .ةيافك ضرف هيلع ضورفم وهو هلمكأب عمتجملا ةيلوؤسم نم ربتعي

 دارفأ عيمج ىلع ةبيقر نوكت نأ ةمهملا هذه يف دارفألا ضعب صصخت اذإ لصألاو

 رمألا بجاو نأ امك .ةعومجملا هذه قاطن جراخ مه نم ىلع طقف سيلو ةمألا

 نيذلا ةبسحلا لاجر ىلع اروصقم سيل بدؤملا لوقلاب ركنملا نع يهنلاو فورعملاب

 ءاملعلا اميسالو دقعلاو لحلا لهأ ةئفل ةبسنلاب ىهو .ضرغلا اذهل ةموكحلا مهنيعت

 نم ةدمتسملا ماكحألا ىلإ نيدنتسم ةبقارملا ةمهم نع نولوؤسم مهف .نيع ضرف

 هلوق يف "نيدلا يف نوهقفتي ةفئاط مكنم نكتل" ةفصب ىلوأ مهو .ةنسلاو باتكلا

 ةفئاط مهنم ةقرف لك نم رفن الوف «ةفاك اورفنيل نونمؤملا ناك امو :ىلاعت

 ( )71 .نورذحي مهلعل مهيلإ اوعجر اذإ مهموق اورذنيلو نيدلا يف اوهقفتيل

 نوكت ال نأب ةديقم ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا يف ريبعتلا ةقيرط -
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 عساتلا لصفلا

 قرطبو «ماعلا يأرلا تاساردب ةزجوم ةروصب فيرعتلا ىلإ لصفلا اذه فدهي

 ةيعماجلا ةلحرملا يق ملعلا ةبلط ديوزت ىلإ فدهي امك .هدئاوفو هتالكشمو هئاصقتسا

 .يأرلا ءاصقتسال رغصم جدومنب

 :ماعلا يآرلا تاس أرد

 ( )1 ةنيبستر نعول لإ ماعلا نا إرهاب مامتهالا ”زدلياشت" مسقي

 امي موقي يتلا ثاحبألا يف لثمتيو اهسفن ةرهاظلا ةساردب ىئبعي مامتها - ١

 ةرهاظ يف ةددحم ءايشأ ىلع فرعتلا ىلإ ةسيئر ةروصب فدمتو نيثحابلا نم ريثكلا

 تارتف ربع وأ ةددحم ةرتف يف ةددحم ةعومجم نيب ماعلا يأرلا تامس :لثم ماعلا يأرلا

 لماوعلاو ؛ماعلا يأرلا نيوكت ةقيرطو «ةفلتخم اياضقل ةبسنلابو «نمزلا نم ةددحم

 .هيف رئؤت يلا

 كلذو .هفيقثتو «هئاشنإو «ماعلا يأرلا ىلع ريثأتلا ةيفيكب ئيعي مامتها - ؟

 .مهاجتنملو نيمتهملا ءالؤه راكفأل ماعلا روهمجلا بسكل

 الامومعو .نالخادتم نيمامتهالا نأ ظحالي امومع هنأب "زدلياشت" فيضيو

 «ىرخألا ةيبيرجتلا وأ ةيناديملا ثاحبألا نع ماعلا يأرلا ثاحبأ تاوطخ فلتخت

 ةقيرط وأ هروذج وأ هتعيبطو ماعلا يأرلا تامس يه ثحبلا عوضوم ناكأ ءاوسو

 ,ةساردلا عوضوم ديدحتب أدبت ثاحبأ يهف .هيف رثؤت ىلا لماوعلا وأ هنيوكت

 «,ةنيعلل بسانملاميمصتلا رايتخاو (ماعلا روهمجلا) ةبسانملا رداصملا رايتخاو

 دادعإ مث نمو ةمزاللا ليلحتلا ةقيرطو ةبولطملا تانايبلا عمجل ةبسانملا ةقيرطلاو
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 .مزاللا ريرقتلا

 ىلا ماعلا يأرلا ثاحأ نيب افالتخا كانه نأ ىلإ ةراشإلا بسانملا نم نكلو

 دوهحللا نيبو ءاهيف رئؤت ىلا لماوعلاو اهرصانعو اهامس :ةيعيبط ةرهاظك هب ئعُت

 جاتحت دق ىلوألاف .ددحم روهمجو ةددحم ةيضق يف ماعلا يأرلا ىلع فرعتلل ةلوذبملا

 ل عاوق ىلإ لوصولا ىلإ فدهتو «ةيمكارتلا ةفص ذخأتو تايضرف نم قالطنالا ىلإ

 ةيناثلا امأ .ةيملع تاسارد وأ تاحأب اهتيمست نككو ؛تايرظن وأ ئدابم وأ ةماع

 نم ةددخخا ةعومجملا نيب ةددحملا ةيضقلا يف ماعلا يأرلا ىلع فرعتلا ىلإ فدهتف

 اذه ةوق ةحردو ةساردلا عوضوم ةيضقلا نم ةيبلغألا فقوم ىلع فرعتلل روهمجلا

 نأ يعي ال اذهو .يئاسصحإلا حسملا وأ ءاصقتسالاب اهتيمست نكميو «فقوملا

 ق ةليبسو: ابغقيأ  نوبكي دق اةكل و «ةلفتسم ةضاوذألا :نوكي ال ئارلا ءاضتتسا

 .ةفلتخملا ةيملعلا ثاحألا

 (') :يآرلا ءاصقتسا قرط

 روهمج نيب ةفلتخملا اياضقلا يف ماعلا يأرلا ىلع فرعتلل ةددعتم قرط كانه

 نع نيعنتمملا ددعو نيضراعملا ددعو نيديؤملا ددع ءاصحإ قرطلا هذه نمو .ددحم

 لفعو اليوط اتقو قرغتستو اريبك ادهج بلطتت ةقيرطلا هذه نكلو .يأر يأ ءادبإ

 وأ موي يف لمعلا زاحنإ لثم ةبولطملا ةعرسلا ققحي نيلماعلا نم فاك ددع فيظوت

 ثيح ؛«ةريغصلا تاعمتجملل الإ حلصت الو .اًدج ةظهاب حبصت فيلاكتلا نإف نيموي

 ىوتسملا ىلع ةمخضلا دادعألا ةلاح يف امأ .ادودحم ماعلا روهمجلا دارفأ ددع نوكي

 ةقدلا قيقحت ةرورض لمشي نكلو ةظهابلا فيلاكتلا ىلع رصتقي ال رمألا نإف نيطولا
 .ءاصقتسالا ةدم تلاط املك ءارآلا ريغت ةلكشم مخضت ىلع بلعغتلاو ةمزاللا

 ةمزلم اياضقلا ىلع تيوصتلاو صاخشألل تاباتختنالا جئاتن نأل ارظنو

 هفيلاكت مغر ,دعلا ىلإ ءوجللا نم صانم الف فالتخالا دنع مكحلا اهرابتعاب
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 ةلظفابلا

 عساو قاطن ىلع ريبعتلا ةيرحب حمست بلا لودلا يف ةفاحصلا ربتعي نم كانهو
 ضعبو لب ؛ةلاودلا لاجر ضعب ءالؤه نمو .ماعلا يأرلا سكعت ةديج ةآرم

 تاسسؤملا ضعب عم دقاعتت تارادإلا هذه نم ريثكف .ةيموكحلا تارادإلا

 هذه موقتو .اهينعت ىلا تاعوضوملا يف ةيفحصلا تاصاصقلا ريفوتل ةصصختملا

 فرعتلل اهيف نيلوؤسملل اتاصالخ وأ تاصاصقلا هذه ريفوتب ةيموكحلا تارادإلا

 ةييمهأ مغر هنأب "زدلياشت" لوقيو .ةفلتخملا اياضقلا يف ماعلا يأرلا ىلع الالحن نم

 نيرشانو ةدمعأ باتكو نيررحم نم يأرلاب ةفاحصلا ف نومهاسي نم ءارآ

 ف ملعلا يأرلل ةلثمم فحصلا يف ةروشنملا ءارآلا نوكت نأل ةنامض ال هنإف نيلسارمو

 رلفقن تاهجو ىبتت ىلا ةيريرحتلا داوملا نأب لوقلا نكمي ابر لب .ةيبعشلا ةدعاقلا

 .اهسكعت ام رثكأ ماعلا يأرلا ليكشت ىلع لمعت تانالعإلاو ةددحم

 نوناففلاف .ماعلا يأرلا سايق يف ةصاخلا اهلئاسو عمتجملا نم ىرخألا تائفللو

 لئاسر وأ رو ضحلا وأ قيفصتلا مجح ةطساوب مهتيبعش ةجرد نوسيقي دق الثم
 راجتلاو .مهدوهجو مهلامعأل داقنلا تاباتكب وأ مهلصت ىلا دييأتلا وأ باجعإلا

 .تاعيبملا مجحب مهعئاضب جاور نوسيقي

 دوهجلا هذه تناك نإو طغضلا تاعامج دوهح اضيأ ةمدختسملا سيياقملا نمو

 روهمدمللا نم ةريغص ةئف يأر لثمت نكلو ماعلا يأرلا لثمت ال دق اهتوقو اهفعضب
 . ماعلا

 ءاصقتساب حسملاب هتيمست نكمب ام اومنو اراشتناو ةيبعش سيياقملا رثكأ لعلو

 .مان116 0م101012 م0115 ماعلا يأرلا

 () : »هان: ماعلا يأرلا ءاصقتسا

 حنم يف ةيبعشلا ءارالل اريبك انزو يطعت ىلا ةيطارقوميدلا ةئيبلا مهست

 يأرلا ءاصقتتسا راهدزا يف سيئر رودب (تاءاصقتسالا) يأرلا ءاصقتسا

 ( )ل تلقوي طابطاأء.ب مه. 71-88
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 وأ رحلا يداصتقالا ماظنلا ظوحلم لكشب اهروطت يف مهسأ امك .اًتاسسؤمو

 ةعيرسلا تالصاوملا لئاسوو تاجتنملل مخضلا جاتنإلا هنع دلوت يذلا يلامسأرلا

 .جاتنإلا ناكم نع ةديعب عقاوم ىلإ تاجوتنملا لقن ترسي ىلا ةصيخرلا

 :يأرلا ءاصقتسا تاسسؤم

 روطت عم ترهظ يأرلا ءاصقتسا ةيلمعل ىلوألا تايادبلا نأب "زدلياشت" لوقي

 تلعمجملل ةلثمملا ةريغصلا تانيعلا ريوطت يف اريثنك تمهسأ ىلا ةيقيوستلا ثاحبألا

 ضمعب يف ةريفغلا ريهامجلا يأر ىلع فرعتلل ةركبملا دوهجلا نم ناكو .ةمحخضلا

 ةنيع ىلع ةدمتعم ”تسجياد يرارتيل" ةلجم اه تماق ىلا تالواحم ا ةماعلا اياضقلا

 يف تاشف ةمخضلا اهانيعب ةلحملا هذه نأ ديب .دارفألا نييالم يطغت ةيئاوشع ريغ

 رئافلاب ؤبنتلا يف "بولاق جروج" ححن امنيب 2١9757 ماع تاباختنا يف رئافلاب ؤبنتلا

 .لامتحالا ةيرظن ىلإ دنتست ةريغص ةنيع ىلع ادمتعم

 جئاتن رشنب (ماعلا يأرلل يكيرمألا دهعملا) 4120 بولاق دهعم أدب دقل

 اهنم يأرلا ءاصقتسا تاسسؤم نم ددع ةأشن كلذ عبتو ١57. 5 ماع هتاءاصقتسا

 7010و «عملعلا يأرلا ثاحبأ بتكم 0201 و ؛"نشروف" ةلجم نع عرفتملا مسقلا

 يف هل اعرف بولاق دهعم حتف ثيح ءزكارملا تلاوت مث .يموقلا يأرلا ثاحبأ زكرم

 هيك كاعيسبالا ونال رغمسلا قرخأاو «ينناطيربلا بولاق دهعم مساب ايناطيرب

 تاونس سمخب اهدعبو ١9501 ماع يف ماعلا يأرلا ثاحبأل ربور زكرم "زمايلو'

 لودتلا يف يارا ءانضتتسسال ارك زم و اكيرفا: فن ةنسسوم 08 كاني تناك

 . بولاق" ةسسؤمل ايوق اسفانم دعب اميف سيراه" ةسسؤم ترهظو .ىرخألا

 :تاءاصقتسالا اهوانتت يتلا اياضقلا

 ةيداصتقالاو ةيعامتجالا اهنمف ةديدع تالاحم يأرلا تاءاصقتسا ىطغت

 يه امدقتو اعريش تاعوضوملا هذه رثكأ لعلو .ميلعتلاو سفنلا ملع لابو ةيسايسلاو

 “حيد



 ءةماعلا تاقالعلاو «قيوستلا ثاحبأو «نالعإلا لاحب يف ةيراجتلا تاءاصقتسالا

 ىنم ةيسايسلا اياضقلا ربتعتو .ةيعامتحالا ميقلاو «ةيفالخلا اياضقلا ىلإ ةفاضإ كلذو

 :اهرربأ نم نييسايسلا نيكسرلا وأ ةيسايهلا تازارقلا” ل ئأرلا

 () :نييسيئر نيعون ىلإ "بولاق" ةسسؤم اهترصح يبا اياضقلا "زدلياشت" فئصيو

 ئئعت يلا ةلئسألا كلذ لاثمو .ماعلا روهمجلل ةبسانم ريغ اياضق - الوأ

 يههو .ةسايسلا لاب يف ةعئاشلا تارابعلا وأ ميهافملا وأ تاملكلا ضعب فيرعتب

 .علطملا ريغ وأ ثادحألا ىلع علطملا روهمجلا نيب زييمتلل بلاغلا يف مدختسُي ةلئسأ

 يئادع سيئرلا فقوم له :لثم «تامولعملاب قلعتت ىلا ةلغسألا اضيأ كلذ لاثمو

 ؟يرصنعلا زييمتلل سدقملا باتكلا يف تازكترم كانه له ؟ةصاخلا ةيرامثتسالا ةطشنألا هاحت

 روهمملا نم بلطت ىلا ةلئسألا كلت ماعلا روهمجلل ةبسانملا ريغ ةلئسألا نمو

 يف راسبيلا ىلإ ليميسس بحتتنملا سيئرلا له :لثم «ةيلبقتسملا ثادحألاب ؤبنتلا
 ةيضارتفالا ةلطسألا كلذ يف اههبشتو ؟اطسوتم نوكيس مأ نيميلا ىلإ مأ هتسايس

 ؟يمتنت بزح يأ ىلإ ءنوظفاحملاو رارحألا :نابزح طقف كانه نأ ضرتفا :لثم

 هيلع نوكي نأ بجي ام ىلع فرعتلا لواحت ىلا ةلئسألا اضيأ عونلا اذه نمو

 ميمأت هاجت ةدحتملا تايالولا هلمعت نأ يغبني يذلا ام :لثم «ةددحم اياضق يف رمألا

 نع روهمملا لاؤس اديقعت لقأ ناك نإو اذه نم بيرقو ؟سيوسلا ةانقل رصم

 .ةيموكحلا بصانملل نوحشرملا اهانبتي دق يلا ةيسايسلا تارارقلل مهمبوقت

 ثحبت ىلا ةلغسألا كلت ماعلا روهمجلا ىلع ةبوعص ةلئسألا رثكأ نم لعلو

 ف طاوستيلا لإ فنا يدا: سيكرلا هيدسلا اه «كداقيعا نا رده ةيتاهالا نغ

 ؟تاسسؤملا باحصأ مأ نوفظوملا ؟راعسألا عافترا نع لوؤسملا نمو ؟ةصروبلا قاوسأ

 اياضق لوح ةساردب تماق بولاق ةسسؤم نأ ةقيقحلا هذه ديؤي امث لعلو

 نع تامولعم اهيدل ةماعلا نم ةليكض ةبسن نأ تفشتكاف ةطيسبو ةروهشم ةيسايس

 ( از طتافمر طمطاتع., مو. 92-108
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 .اهتساردب تماق وأ تاحرتقملا هذه تشقان ابر لقأ ةبسنو «ةيعيرشتلا تاحرتقملا

 لوح رودت ىلا ةلئسألا كلت ءهذه نمو .ماعلا روهمجلل ةبسانم اياضق - ايناث

 يدؤيس نيبزحلا يأ لثم «ةيموكحلا ريغ تاسسوملا ميوقتو صاخشألا ميوقت
 لم :لثم «تارارقلاو ثادحألا ميوقت اياضقلا هذه يف جردنيو ؟لضفأ ةقيرطب لمعلا

 ؟سيئرلا هدقع يذلا يفحصلا رمتؤملا يف كيأر

 ةيموكحلا ةسايسلا ميوقتب موقي نأ ماعلا روهمجلا ىلع نأ ضعبلا ىريو

 ىلع ماكحألا رادنصإ ىلع ردقأ يداعلا نطاوملاف .رخآل تقو نم اهجئاتنو

 .هريغ نم رثكأ وه امب رثأتي يلا تارارقلا

 قئاقح لوح رودت يلا كلت اضيأ ماعلا روهمجلا عم بسانتت يلا ةلئسألا نمو

 ةبسانملا ةلئسألا نم كلذكو ...هتاءامتناو هتايغرو هتاداع :هسفن ثوحبملا نع

 ةيحانلا نم أطخ مأ باوص اذه له :لثم ةيقالخألا لثملا تحت جردنت ىلا كلت

 .فالحخ عضوم لازت ال ماعلا روهمجلل ةلئسألا هذه ةبسانم ةيضق نأ ديب .ةيقالخألا

 وأةياجيإلا ةيقالخألا ميقلا ددحي نم ريخ وه ماعلا روهمجلا نأب لوقي نم كانهف

 «كلذ سكعي لوقيب نه كاتفو :ةينلشلا

 ةماعلا ةسايسلل يغبني ىلا فادهألا لوح رودت ىلا كلت ةبسانملا ةلئسألا نمو

 ديدحت ىلع ردقأ ماعلا روهمجلا نأب نيثحابلا نيب قافتا كانه نكلو .اهقيقحت

 .فادهألا كلت ققحت ىلا لئاسولا ديدحت ىلع هنم فادهألا

 ىوتسم ىلع وأ ةيموق اياضق ىلإ اياضقلا ميسقت نكمي ىرخأ ةيواز نمو
 ءاصقتسالا نإف ربكأ روهمجلا مجح ناك املكو .ةنيدملا وأ ةعطاقملا وأ ةيالولا

 .رثكأ فيلاكتو ربكأ ادهج بلطتي

 :اهريوطت دوهجو تاءاصقتسالا لئاسو
 ّيلاا ةيضقلا ديدحت ىلع رصتقت تاءاصقتسالا تاوطح نإف لوقلا قبس امك

 حال



 ةبرولطملا تانايبلا ىلع لوصحلاو ةمزاللا ةنابتسالا دادعإو .ءاصقتسالا اهيف ير جيس

 تانايبلا ليلحت مث «ديربلاب وأ فتاحلاب وأ ةظحالملا اهدنست ةيصخشلا ةلباقملاب امإ

 .ةيلآلا ةيئاصحالا لئاسولاب

 :ةيضقلا
 ام

 ع

 وأ معن" :نيرايخ ىلإ الإ جاتحت ال يلا اياضقلا نم جردنت اياضقلا نأ ظحالي

 نكلو .يأر يأ ءادبإ نع عانتمالا يف لثمتي ثلاث رايخ امهيلإ فاضي دقو ."ال"

 نم رايتخالا وأ ضفرلا وأ ديبأتلا داعبأو تايفلخلا ةفرعم ىلإ جاتحت ام اياضقلا نم

 (١.ةديدع تارايخ نيب

 :ةنابتسالا دادعإ

 ةعيبطلاو ةفلتحملا اياضقلا عم لماعتلل ةبسانملا تانابتسالا دادعإ نف روطت دقل

 دعت مل تانابتساالاف .امل ةياه ال هذه نيسحتلا ةيلمع نكلو ءروهمجلل ةفلتخملا

 ام اريثكو ةرشابملا ريغ ةلئسألا لمشت تحبصأ لب .ةرشابملا ةلئسألا ىلع رصتقت

 ةباجاإللا تاذ ةلئسألا ىلع رصتقت دعت ملو .نيعونلا نم جيزم نم ةنابتسالا فلأتت

 تاذ ةلئسألا ىلع رصتقت دعت ملو .ةباحإلا ةقلغم ةلئسألا تلمث لب ةحوتفملا

 نيب ةددعتم تارايخ لمشت تحبصأ نكلو (يردأ الو ءالو ءمعن) ثالثلا وأ نيرايخلا

 سايقم سيياقملا هده نمو .ضفرلا وأ دييأتلا ةجرد سيقت «نيضقانتم نيدح

 تارايخلا 000 انهك: 00 كيتناميس «نامتوق عك «نوتسن ريب

 دحاولا درفلل ةيصخشلا تافصلا نم ةعساو ةحاسم يطغت يلا ةيبسنلا ةجردتملا

 رثكأ انايحأ ةنابتسالا نمضتت ثيح "ويك" جهنم يف ةمدختسملا تانابتسالا لثم

 اهي أ بسحب الثم ةجرد ةرشع ىدحإ يف اهبيترتو اهفينصت د متي ةفص نيسمنح : نم

 ) 5 تاا1لكر, طوطاتع., مم. 42-46
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 (').ةنابتسالا ةئبعتب موقي نمل ةيبسنلا

 ىلع بيبا تامه ىلع فرعتلل ةيصخش ةلئسأ امإ يهف نومضملا ثيح نمو

 .عوضوملا لوح ةلئسأ امإو «هتاباجإ ىلع رثؤت ىلا تاريغتملا ىلع لوصحلل ةلعسألا

 رارق دييأت وأ رخآ ىلع صخش ليضفت ناكأ ءاوس «ةحورطملا ةيضقلا ف يأرلا يأ

 .هضفر وأ حرتقم

 :ةساردلا عوضوم روهمجلا

 يعماجلا ذاتسألا روهمجف .اهل رصح ال ةديدع ريهامجلا "زدلياشت" لوقي

 ةيزافلتلاو ةيعاذإلا ةطحا روهمجو «هؤالمع يقيوستلا زك رملا روهمجو «هبالط
 دق يوئف روهمجو ماع روهمج كانه «هنايب قبس امكو ...نودهاشملا وأ نوعمتسملا

 .عمتجب لك يف دارفألا نم ةدودحم ةبسن يف الإ رفوتت ال ةصاخ تافصاوم هل نوكت

 ريفوت ةبوعصل ةقلغم هبش وأ ةقلغم اهضعبو ةيوضعلا ةحوتفم تائفلا هذه ضعبو

 اهضعبو ةريغص دادعأ نم فلأتت تاعمتحمبا ضعبو .ةيوضعلل ةبولطملا تافصاوملا

 .ةلئاه دادعأ نم فلأتت

 ءاصقت ساب مايقلا ديري نمل ةلهس ريغ ةلكشم روهمجلل ةلئاحلا دادعألا لكشتو

 .ةفلتخملا اياضقلا يف روهمجلا اذه يأر ىلع فرعتلل

 تناك ثيح "”تسجياد يرارتيل" ةسسؤم دوهج ةركبملا قرطلا نم ناكو

 دمتعت ال يهف .ةفدصلا ةنيعب اهتيمست نكمي ةنيع ىلع تانابتسالا نييالم عزوت

 .لامتحالا ةيرظن ىلع
 ةننمملا ةريغصلا ةنيعلا ةركف اهنع تدلوت ىلا لامتحالا ةيرظن تمهسأ دقو

 دنع ةلأسملا نأ ديب .ةمخضلا تاعمتجما يف ءارآلا ءاصقتسا ريسيت يف هلك عمتجملل

 ةريغغصلا ةنيعلا ليثمت طرش ناك اممرو .اهليختن ىلا ةلوهسلا كلتب تسيل قيبطتلا

 تاسسؤم اههجاوت ىلا تالكشملا ربكأ نم يه اقداص اليثمت ريبكلا عمتجملل

 عبرألا فانصألا راطإ يف ةنيعلا ديدحت ىلع فقوتت ل تالواح اف .ءاصقتسالا

 رى” ا هه دعاوق «نييص الثم رظنا ( )

 لاح ع



 هذه تلواح دقف .ةيقيطلا تاعمجم او «ةمظتنملاو «ةيوئفلاو «ةطيسبلا ةيئاوشعلا :تانيعلل

 .ةسيئرلا فانصألا هذه نم جيزم يه ىرحأ افانصأ لواحت لازت الو تاسسوؤملا

 حاجحن اهيلإ دنتسي ىلا ةيرحسلا تافصولا ةباثم, تاميمصتلا هذه ربتعت ام اريثكو

 ().اهليصافت ءافخإ ىلع ىلع ءاصقتسالا تاسسؤم صرحت و تاؤبنتلا

 قيبطتلا نإف يرظنلا ىوتسملا يف انقتمو ايجذومن ميمصتلا نوكي امدنع حو

 يف صاخشألا ىلإ لوصولاو عقاولا يث نيوانعلا ديدحت ةبوعص لثم تابقع ههجاوت
 ةزهحأ مدختسيو نواعتلا ضفري الثم ةنيعلا دارفأ ضعبف .ريصق نامز فرظ

 ىلع ةباحإلا ىلإ رطضي ال ىح ةلاسر ليجست هنم بلطتو لصتملاب ايلآ بيحت

 نم تايصختشلا رابك نواعتت ال ىلا تاففلا نمو ().ةبوغرملا ريغ تالاصتالا

 ةلباقملا ءارجإل ةقومرم ةيصخش رايتخا نيثحابلا دحأ حرتقيو .ةنيعلا دارفأ ضعب

 ميجتسست ال دق نم تاففلا نمو ( ).كلذ حاحن هل ةسارد يف تبث ذإ «ةمزاللا

 تالكشملا هذهو ( ).الثم يعامتجالا يداصتقالا عضولا ف مههبشي نمل الإ ةيلاعفب

 لئاسولاب اهتجلاعم وأ ذيفنتلا دنع يلصألا ميمصتلا ىلع تاليدعت ءارجإ ضرفت

 رخأ ُق هيأر بخانلا رييغت لثم ىرخأ تاللكشم كانهو .ليلحتلا دنع ةيئاصحإللا

 هلماوعلا هذهو .تاباختتنالا يف كراشت ال دق تاءاصقتسالا هذه يق تكرر اش ةرمم :تانف

 (').ةقلب تاباختتالا جئاتنب ؤبنتلا ةصرف تاءاصقتسالا ىلع توفت دق اهضعب وأ اهلك

 نم جذومن ىلع فرعتلا متيس ةيلاعفلا تاذ تانيعلا ميمصت ةبوعصل احيضوتو

 يه "بولاق" ةسسؤمو . ركبم تقو يف "بولاق" ةسسؤم اهتمدختسا ىلا تانيعلا

 .ءاصقتسالا لاح ْق ةدئارلا تاسس ملا نم

 اهبهحس متيو قطانملا ةنيع اُكأب ةنيعلا هذه "بولاق" ةسسؤم سيئر فصي

 ص دعاوق «نيص :الثم تانيعلا عاونألو 01105, طنطا ء.,, طابطا16., مم. 80-78 :الثم رظنا (
 48--١ه5.
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 ( 9 :ةيلاتلا ةقيرطلاب

 ةينكسلا تاعمجملاو ندملا نم نوكتت تائف ىلإ ةدحتملا تايالولا ميسقت - ١

 ىلع ينبملا يوئفلا بحسلا ةقيرط دامتعا عم اهنم ةنيع بحس متي مث «ةريغصلا
 ( ).مجحلا

 ىلإ ةيناكسلا تاعمجن او ةريبكلا ندملا ةئف نم ةبوحسملا ةنيعلا ميسقت - ؟

 ءةنيدملا نم ءزج نع ةرابع يه ةريبكلا ندملا ف تادحولا هذهو .رغصأ تادحو

 .اهسفن ةقباسلا ةقيرطلاب تادحولا هذه نم ةنيع بحس مت

 :ةيلاتلا ةقيرطلاب ةريغصلا تادحولا هذه نم ةبوحسملا ةنيعلا نم ةنيع رايتحخا متي -

 هذه نم ةدحو لكل قباسلا يموقلا باختنالا جئاتن ىلع لوصحلا ه

 .ةريغصلا تادحولا

 نم ةنيعم ةبسن بسح ةيرادإلا تادحولا هذه نم ةلحاو ةدحو رايتخا ه

 ( ).اهلك ةيرادإلا ماسقألا يف تاوصألا عومجب

 ةملظتنملا ةنيعلا ةقيرطب ةراتخملا تادحولا هذه نم لزانم رايتخا متي .

 .هعم ةلباقم لمعو لرتم لك يف دحاو غلاب درف رايتخاو

 :تانايبلا عمت:

 الو ادج ةفلكم اهنكلو ةيلاعف تانايبلا عمج لئاسو رثكأ نم ةلباقملا تناك امر

 يف نورثانتم ةنيعلا دارفأ وأ اريبك عمتجملا مجح و ابولطم ةعرسلا لماع ناك اذإ اميس

 - ةداع- ءاصقتسالا يف ةصصختملا تاسسؤملا نيعتسستو .ةدعابتم ةريثك عقاوم

 ف يأرلا حسم يف نينواعتملا نم مهبيردتب موقت نميو نيبردملا نيمئادلا اهيفظومع

 قلعتت يلا لكاشملا نم تالباقملاب تانايبلا عمج ةيلمع ولخت الو .ةددحم اياضق

 ( أو طتلفمب هنطاتع م. 0 0
 رايتخا دوصقملا لهو ؟ندملا ماجحأ تائفلاب دوصقملا لهف ةيزيلقنإلا يف اهلصأ يف ةمهبم ةرابعلاو ( ١)

 .حضاو ريغ ؟ادوجو رثكألا نم ةبسن ربكأ رايتخا وأ ةريبكلا ندملا نم ربكأ ةبسن 0
 .ةفورعم ريغ ةددحخلا ةيؤملا ةبسنلاف ةيزيلقنإلا ةغللاب اهلصا يف 3 ةمهبم ةلمح هذهو ( ١

 "مه"



 اهجو نونوكي امدنع مهتاحيرصت ةيقادصمو «ةنيعلا ميمصت ف ةددحملا عقاوملا ةرايز

 قرط ثادحتسا مت تالكشملا هذه ضعب ىلع بلغتللو .ةلباقملا يرجي نم عم هجول

 ميعطتو .ةفلتخم فورظ يفو نيرخآ نيثحاب ةطساوب ةلباقملا ةداعإ لثم ةفلتخم

 «يعامحجلا شاقنلا نم ةدافتسالاو «ةباجإلا ةحوتفم ةلئسأب ةننقملا ةنابتسالا

 .ةباجالل بحاصملا كولسلا ةظحالم نم ةدافتسالاو

 تامولعملا ضعب نم دكأتلاب ام دح ىلإ حمست -لقألا ىلع- ةلباقملاو

 ةيلمع ءانثأ ةظحالملاف .ثحبلل ةيرورض نوكت دق ىلاو ثوحبملل ةيصخشلا

 ىلع ارداقو ءارهام ةلباقملا يرجي نم ناك اذإ قئاقحلا ضعب فشك يف مهست دق ةلباقملا

 ال اهدحو ةظحالملا نأ ديب .اهيف غلابلا تانيمختلاو ةيصخشلا هماهوأ يف مكحتلا

 مامتها زك رم يهو ةددحم اياضق يف ءارآلا ىلع فرعتلل ةليسوك مدختست
 يف للاحلا وه امك ادج ةددحم اهاياضقو ادج ةننقم نوكت دق ةظحالملاف .ءاصقتسالا

 وهامك ةمئاع ةروصب الإ ةددحم ريغو ةلماش اهاياضق نوكت وأ ةيبيرجتلا ثاحبألا

 تاداعلا نم ةعومجم ىلع فرعتلا وه فدهلا ثيح «ةيحوبورثنألا تاساردلا يف لاحلا

 عفوم يف شيعت ةددحم ةيرشب ةعومجم ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ديلاقتلاو

 ( ).ددحم يفارغج
 نم دكأتلا ةصرف نم ائيش رفوت اضيأ يهو «فتاحلا ةطساوب ةلباقملا نوكت دقو

 دقو ؛اقبسم امل اططخم ةلباقملا نوكت دقو .ثوحبملا نع ةيصخشلا تامولعملا ضعب

 يف ةيزافلتلاو ةيعاذإلا تاطحم ا امي موقت يلا كلت لثم ةيملع ريغ ةيئاوشع نوكت

 نم عم تالباقم يرجيو قاوسألاو عراوشلا يف عيذملا لوجتي ثيح ءاهحبارب ضعب

 .اضيأ ةروصلاب وأ طقف توصلاب ...ههابتنا بذجي وأ هفداصي

 ةيديرب تاقاطب ةئيه ىلع ديربلاب تانابتسالا عيزوت ىرخألا لئاسولا نمو

 اهيف ةنمضم وأ ةلقتسم ةروصب ءاوس «تايرودلاب ةقفرم وأ اتداعإ فيلاكت عوفدم

 .ةيرودلا نع اهلصف ةلوهس عم
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 :ةفلتخملا تالاحملا يف تاءاصقتسالا رود

 كلذو ظوحلم لكشب ةيراجتلا ةطشنألا ةيمنت ف تاءاصقتسالا هذه تمهسأ

 ةددح ةرتف لالخ ةدئاسلا تاهاحتالاو ةماعلا تامسلا ىلع فرعتلا يف اهتمهاسمل

 .ةفلتخملا ةيرشبلا تاعمتجملل ةددعتم ةينامز تارتف ربعو

 لمغعفلا دودر ىلع فرعتلا يف تاءاصقتسالا هذه تمهسأ ةسايسلا لاحم فو

 تابيغرلا ىلع فرعتلا فو «ثادحألا هاحتو ةيملاعلاو ةيموقلا ةسايسلا هاحت يبعشلا

 .ةيلبقتسملا تاعلطتلا ىلعو ةدئاسلا ةيبعشلا

 نأ انل نيت «ماعلا يأرلاب اهتقالعو تاسسؤملا نع ثيدحلا دنع قبس امكو

 حارتقا يف لقألا ىلع وأ ةبسانملا تارارقلا ذاختا يف تمهسأ دق تاءاصقتسالا هذه

 دوحبو لك ذت تاسارؤ:كانه را ةيرواز وسو. .ةيبفستلا تاذ ةيسايملا :تتازارقلا

 ام ببسبب تاباختنالا جئاتن ىلع مث نمو نيبخانلا ىلع تاءاصقتسالا هذه ريثأت

 وأ ريبك قرافب ارصتنم بازحألا وأ نيحشرملا دحأ روصت دق ىلا جئاتنلا نم هنلعت

 يف رفوتي امو .هطبشت وأ هتوصب ءالدإلا ىلع بخانلا ةمولعملا كلت ثحتف .ريغص
 ىلع صرحت ةيناملألا يح فحصلا نإف ئراقلا مامتهال ةراثإ نم ءاصقتسالا جئاتن

 (').ةيئاصحإلا حوسملا هذه جئاتن رشن

 :تاءاصقتسالا ىلإ ةهجوملا تاداقتنالا

 ف بصحت اهمظعمو تاءاصقتسالا هذه جئاتن ةيقادصم لوح تاداقتنا كانه

 (تلنايبلا عمج ةقيرط «ةنيعلا ميمصت «ةلئسألا عون) تانايبلا عمج احب متي ىلا قرطلا

 نم ةنيعل ةساردب '"نيجين" و "سيارب" ماق الثمف .اهضرع ةقيرطو اهليلحت ةقيرطو
 جهانملل ةيساسأ رصانع ةسمخ كانه نأ ادجوف ةيميلعتلاو ةداحلا تاءاصقتسالا رهشأ

 ةفاضإ كلذو ( ”).جئاتنلا هيوشتل ةيفاك اهنم ةدحاو لك «تاءاصقتسالا هذه يف ةعبتملا

 اوبلاطف عيرشتلاو ةموكحلا لاجر ضعب ةظيفح راثأ يذلا يلسلا اهريثأت ىلإ
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 ( ) .رمألا ةيادب يف اهفاقيإ ح وأ اهدييقتب

 ١) :يآرلا ءاصقتسال رغصم جذومن

 :يهو لحارملا نم ددع نم يأرلا ءاصقتسا وأ ماعلا يأرلا سايق ةيلمع نوكتت

 تانئايبلا عمجو «ةمزاللا ةنابتسالا دادعإو ءاهيف يأرلا ةفرعم داري ىلا ةيضقلا ديدحت

 .يئاصحإلا حسم وأ ءاصقتسالا جئاتن ضرعو «تانايبلا هذه ليلحتو «ةبولطملا

 سردي وهو بلاطلا هب موقي نيرمتك ادج طسبم جذومن حارتقا متيس ىلي اميفو
 .ةرم لوأل ماعلا يأرلا ةدام

 :ءاصقتسالا تاونع - اللوأ

 "ماعلا يأرلا ةدام سردمو ماعلا يأرلا"

 :ةمدقملا  ايناث

 :اهزربأ نمو رصانع ةدع نم ةداع ةمدقملا نوكتت

 يأر ةفرعم ىلإ ةساردلا فدهت :انلوق هلاثمو «ةساردلا نم فدهحلا نايب -أ

 .ةداملا سردم يف ماعلا يأرلا ةدام بالط

 ٍيقامك يهو .سردملا موقت اهلالخ نم متيس ىلا رصانعلا نايب - ب

 سردملا ةيصخش :ةيلاتلا ةسيئرلا تارقفلا نم نوكتت ريرقتلاب ةقفرملا ةنابتسالا

 سيردتلا يف هبولسأو «(4و ” ةلئسألا) سردملا تامولعمو «(5و ١ ةلكسألا

 رظناو .(8و ا ةلئسألا) رابتحالا ةلئسأ عضو ف هبولسأو «(5و ه ةلئسألا)

 ىلإ فدقه ىرحخأ ةلئسأ ةلئسألا هذه ىلإ فاضيو .ةنابتسالا جذومنل )١( لكشلا

 لثم «سردملل ثوحبملا موقت ىلع رثؤت دق ىلا ةلقتسملا تاريغتملا ىلع فرعتلا

 .سردملل هتفرعم ةجردو «ءثوحبملل يليصحتلا ىوتسملا

 ) 5 8لكعملعادهطت جرتل 0ععومأب ا1زوءصعمب ذم ال/ ءاعط جمل ©هرصعل م2. 362-90

 (تطلاللدر طانطأ1تء., مم. 85-81: !0عا1 عدلا هبطصحدتمصمب هنت معاك ءطمعأ ل علل 5

 ىلإ عوجحرلا نيتحابلل دبالو نيرمت درحجم اذه نأ ظحاليو ؛2ه8--١51 ص دعاوق «ئيص نم ةسبتشتم ( ١

 اهتفصب وأ ةلقتسم ةسارد اهتفصب ءاوس «تاءاصقتسالا ءارجإل يملعلا ثحبلا جهنم رداصم

 يملع ثحبل ةيملعلا ةداملا عمجل ةليسو
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 دقل :انلوق هلاثمو ,مهرايتحخا تارربم امبرو مهتيعونو ةنيعلا دارفأ ددع نايب - ج

 مهسمو ,ةداملا يف ةيلاع تاجرد ىلع نيلصاحلا مهنم ءابلاط رشع ةسمخح رايتخا مت

 كلذو .ةضفخنم ةجرد ىلع نولصاحلا مهنمو «ةطسوتم تاجرد ىلع نولصاحلا

 .ميوقتلا جئاتن يف ةلادعلاو فاصنإلا نامضل

 :ءاصقتسالا ةنابتسا  اثلاث

 )9-١( لكشلا :ةلكسألا نم نيعون نم نوكتت ةنابتسا بلاطلا دعي نأ نكمي اذكو

 .سردملا يف بلاطلا يأر يصقتست ةلئسأ - ١

 تاريسغغتملا ىلع فرععتلا يف مهست يلا تامولعملا يصقتست ةلئسأ - ؟

 بلافلا ةفرعم ةجردو ءامومع بلاطلل يساردلا ليصحتلا ىوتسم لثم ةلقتسملا

 .سردملل

 )9-١( لكشلا

 ةنابتسا

 نع يأرلا ةدام سرام موقت

 (فيعض)ب سار وأ لوبقم - (طسوتم) ديج - (يلاع)ادج ديج وأ زاتمم -
 :سردملا عم اهسرد ىلا داوملا ددع - ٠

 رثكأف 4 - 1 ؟ - ١

 داب



 :هتنيعو روهمججلا - اعبار
 بالطلا وأ اعيمج ساناا) هلك ةساردلا عمتجم ةسارد ةيناكمإ مدعل ارظن

 ناكأ ءاوس .مهيلع ةساردلا ءارجإل ادودحم اددع ددحي نأ ثحابلل دبالف (...اعيمج

 نم ةنيع لعلو .ةيدمعلا ةنيعلا وأ لامتحالا ةيرظن ىلع ةينبملا تانيعلا مادختساب

 .بيردتلا ضرغل ةيفاك ادرف وأ ابلاط رشع ةسم

 :تانايبلا عمج ةقيرط - اسماخ

 دقو «ةنابتسالا يف ةباجإلا لجسي مث ثوحبملا ىلإ لاؤسلا هيجوتب ثحابلا موقي دق
 كلتب صاخ شألا دحأ فلكي دقو .اهألميل هسفن ثوحبملل ةتابتسالا يطعي

 ...فتاحلا مدختسي دقو .ةمهملا

 :ليلحتلا ةليسو - اسداس

 هقاربتم ىدجحم أ هقباراركتلا اتسع يع" ةدلعلا ةقاملا ليلحت ثحابلا راتخي دق

 بسنلا ثحابلا مدختسي دقو )9-١(. لودجلا يف امك «ةدحاولا ةباجإلا رركت

 ٍقامك ؛:ةفلتحملا اهلاكشأب ةينايبلا موسرلا كاذو اذه ىلع فيضي دقو «ةيوثملا

 تارم ىلع ةينبملا «تاطسوتملا مدختسي دقو (9-5) لكشلا و (9-5) لكشلا

 .ةيمقر ميق ىلإ تاباحإلا هذه ليوحت دعب وأ تاباجإلا نم عون لك راركت

 :يلي ام اهنمو «ةفلتخم اياوز نم ةينايب موسرو لوادج لمع اننكمي ءالثمف

 .لاؤس لكل لقتسم ينايب مسرو لودج - ١

 .حيحص :ثالثلا تاباجإلا نم عون لكل لقتسم ينايب مسرو لودج - ؟

 .حيحص ريغو ءاعر

 ةنابتسالا يف ةحردملا تافصلا نم عون لكل ينايب مسرو لودج - *

 .(هتلئسأ ؛هسيردت «هتامولعم «سردملا ةيصخش :ةسيئرلا طاقنلا)

 «.قوفتم :نيثوحبملل ةئالثلا عاونألا نم لكل ينايب مسرو لودج -
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 .فيعضو «طس وتم

 .هسردم بلاطلا اب فرعي يلا ةحردلل ينايب مسرو لودج - ه

 مضي دحاو ينايب مسرو «ةقباسلا اياوزلا نم رثكأ وأ نيتيواز مضي لودج - 5
 .جيزم يأ وأ ءاهلك تامولعملا

 نم دحاو لودج يف اثوحبم ةرشع سمخلا تاباحإلا غيرفتب انمق اننأ ضرفنلو
 طققف راركتلا تارم ىلع نيدمتعم «ةباجإلا يف ةثالثلا تارايخلاو ةلئسألا ةيواز

 )9-١(. لودجلا يه ةجيتنلا تناكف

 لودجلا )9-١(

 حيحص ريع | امر حيحص تاباجإلا
 لاؤسلا

 ريغ" و "امر" لاق نمل ةبسنلاب اذكهو «ءفيعضلا وأ طسوتملا وأ ىيلاعلا ىوتسملا

 "نين" اوبال ةعيسو "حيحص " لوألا لاؤسلا ىلع ةسمخ باحأف (”)."حيحص

 نكلو ..., "ار" لاق مهنم مكو "حيحص" لاق نيقوفتملا نم مك حضوي ال )١( لودجلا نأ ظحالي ١"(
 .نيثوحبملا نم اهعمجي ىلا تانابتسالا عقاو نم ثحابلا اهيلع لصحيو ةرفوتم تامولعملا هذه

 تناك نا



 ربع حيحص" :تاباجإلا عومجم نأ ظحالي امك ."حيحص ريغ" اوباحأ ةثالثو

 هذه عيمجو .77 وه ”حيحص ريغ" و 235 وه "امبر"و 7 وه ةينامثلا ةلئسألا

 .ةيوثم بسن ىلإ ليوحتلل ةلباق ماقرألا

 ةلعسألاو ةباجإلا عون ةيواز نم ينايب.مسر لمع انرتخا اننأ اضيأ ضرتفاو

 ١(. -9) لكشلا ةجيتنلا تناكف ةينامثلا

 (؟-9) لكشلا

 ةدام سردمل ةبلطلا تاريدقتل ماعلا هجوتلا حوضوب نيبت ال ةقيرطلا هذه نكلو

 ىلإ جاحخت انهو ؟ةضفخنم وأ ةيلاع ةيافك اذ هرابتعا ىلإ نوليب لهف .ماعلا يأرلا

 .ةيباسمحلا تاليلحتلا نم ديزم ءارجإ نم اننكمت ةيمقر ميق ىلإ تاباحإلا ةمجرت

 :يللاتلا ىلإ ةيمقرلا ميقلا ديدحت كلذ لاثمو

 لإ

 .” يواسي " حيحص

 0 ا ادي "ير

 ١ قران "حيحص ريغ"

 ىلإ جلتحن ةلئسألا نم ةعومجم لك وأ لاؤس لكل ةبسنلاب ماعلا يأرلا جارختسالو

 تي 1[



 9١-5(: لودجلا يف امك ةيلاتلا تاوطخلا

 ١ - يف امر" اوباجأ نم ددعو 27 يف "حيحص" اوباجأ نم ددع برضن ”

 يف "حيحص ريغ" اوباجأ نم ددعو  2٠١.لاؤس لكل ةبسنلاب

 .لاؤس لكل ةبسنلاب ىلوألا ةوطخلا جتاون عمجب - ؟

 ىلع لوصحلل نيثوحبملا ددع ىلع لاؤس لكل (؟) ةوطخلا جتاون مسقن - *
 فكس كش لاوس: ركل ةبسنلاب ماعلا قالا

 عمجب ةلكسألا نم ةعومجب ربع ماعلا روصتلا وأ ماعلا يأرلا ىلع لوصحللو
 .ةيباسحلا ةيلمعلا يف اهانجردأ ىلا ةلكسألا ددع ىلع اهمسقنو «ةيناثلا ةوطنخملا جتاون

 (95-5 لودجلا

 غرم |: .ريخيا ١ اعرب ١" تيعسف | . .كااباجإلا
 علا رحص لاوحبسلا

 فلا ىلع دمتعت هتلئسأ ٠

4 

 | 855 | 6*5 | عو مسا

 ىوتسم نأ ٍئعيف (7, ,7_٠ ه) ةثالث ةميقلا نمض لحدت ةجيتنلا له رظنن مث

 يعتف (7١-25؟, 4) نينثا ةميقلا نمض عقت ةجيتنلا نأ وأ «يلاع سردملا ةيافك

١ 
 ا

221 / 

 دحأاو ةميقلا نمض عقت ةجيتنلا نأ وأ ءهطسوتم سردملا ةيافك ىوتسم نأ ةجيتنلا

 .ضفخنم سردملا ةيافك ىوتسم نأ نيعتف (0, 19 ,١-4
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 .طسوتم هتيافك ىوتسم نأ يأ 2”, ”ه :وه ماعلا يأرلا ةدام

 .("-9) مقر لكشلا يف امك ءكلذ حضوي ينايب مسر لمع نكمبو

 5-20 لكشل ا

 سردملا هاجت ماعلا ِي أرلا

 نع ةرفوتملا تامولعملا ربعو ةلئسألا ربع «كلذ حضوي ينايب مسر ءانب نكمبيو

 ...نيطسوتملاو نيقوفتملا ةبلطلا نيب ماعلا يأرلا ةفرعمل كلذو .نيبوجتسملا ةبلطلا

 (9-8) لودجلا

 :ريرقتلا ةباتك - اعباس

 ةسساردلا نم فدحلا نمضتت ىلا ةمدقملاو فالغلا ةحفص نم ريرقتلا نوكتي

 نوكتتو .اهيلإ لصوتلا مت ىلا جئاتنلا وأ ةساردلا بلصو ءاحل ةيذيفنتلا تاوطخلاو

 يذلا سردملا مساو «ةساردلا دعم مساو ءءاصقتسالا ناونع :نم فالغلا ةحفص

 نا



 ةحفصل (9-4) لكشلا رظناو .ةساردلا امل عبتت يلا ةداملا مساو «ةساردلا هيلإ مدقت

 .فاالغلا

 (9-5) لكشلا

 ماعلا يأرلا ةدام سرذدم

 ماعلا يأرلا ةدام يف

 لوألا يساردلا لصفلا

 ه6

 بلاطلا هدعأ

 ظ(هظظظظعطظهظ 9

 ظ(ح9ظظظظط 9

 "... ىلإ ملقم" بتكي نكلو "...روتكدلا وأ ذاتسألا فارشإب" ةباتك مدع لضفيو

 ةزهاج سردملا ىلإ ةساردلا مدقت مث ءيش لكب بلاطلا موقي ةريثك تالاح يفف
 .اهزاحنإ يف ركذي رود سردملل نوكي نأ نود

 ماقرأ عم ةساردلا يف ةيعرفلاو ةسيئرلا نيوانعلل اسرهف بلاطلا فيضي دقو

 يف تا عوضوملل تسرهف عضو نكميو .نيوانعلا هذه اهيف دجوت ىلا تاحفصلا

 ةمئاق فيضي امك .ريرقتلا ةيادب يف وأ عحارملا ةمئاق بقع ةساردلا ريرقت ةياف

 اذإ هراكفأ اهنم جتتسا وأ هتسارد تانومضم اهنم لقنو اهنم دافتسا يلا عجارملاب
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 يب هيغ نعاهلاقن ةمولعم لك قيثوت ىلإ ةفاضإ كلذو .عجارم كانه تناك

 بستكتو .اهنم دافتسا ىلا تاحفصلا ماقرأو عجرملا فلؤم ةرهش ليجستب اهعضوم

 .ريصق طخ ةساردلا نتم نيبو اهنيب لصفي «.ةحفصلا لفسأ تامولعملا هذه

 :ريرقتلا تانومضم بيترت

 :يلي امك ريرقتلل ةسيئرلا تانومضملا بيترت متت
 .ناونعلا ةحفص - ١

 يأ ؛ةساردلا جهنم هعبتيو «ةساردلا ةلكشم ديدحت :نمضتتو .ةمدقملا  ؟

 لئاسوو ةيملعلا ةداملا عمج لئاسوو ةنيعلا دارفأ لثم «ةيلمعلا ةداملا رداصم فصو

 .ليلحتلا

 تاساردلا ةلاح يف ةينايبلا موسرلاو لوادجلا الثم ءلمشيو جئاتنلا ضرع - *

 موسرلاو لودحللا ضرعن نأ كلذ لاثمو .موسرلاو لوادحلا ىلع قيلعتلاو ةيناديملا

 ةحجيتنلا عم قفتي امن اهيلع قيلعتلاو «ليلحتلا ةيلمعب اهيلإ لصوتلا مت ىلا ةينايبلا

 نمرسيع كيصيتع :انكي ةبسانملا قيلعتلا ةلثمأ نمو .ةساردلا نم فدهلا عم قستيو

 حوضوب دكؤت تاباجإلا مظعم نإ :انلوقب )9-١( لودجلا ىلع قيلعتلا جئاتنلا

 ةعومجب مهف تافصلا هذه نوفني نيذلا امأ .سردملا يف ةدوجوم تافصلا هذه نأب

 :ةياجا 171: لضأ نهال دع ةيرت ال ةريغيف

 ةلكسأ نأ نوري بالطلا مظعم نإ :انلوقب (59-5) لكشلا ىلع قيلعتلا اننكمب امك

 ف ةشقانملا عجشي هنأو «عقاولاو ةداملا نيب اطبر كانه نأو ,مهفلا ىلع دمتعت سردلملا

 نا انحمك :ةديح هتارضاعو سردملا تامولعم نأ قوري فصنلا نم رثكأو .لصفلا

 .ةحضاو تسيل سردملا ةلئسأ نأ نودكؤي ةبلطلا مظعم

 سردللا يف مهيأرو ةداملا يف بالطلا تايوتسم نيبي يذلا (-9) لودجلا امأ

 تافصلا دوحجوب لوقلا ىلإ نوليمي نيقوفتملا مظعم نإ :انلوقب هيلع قيلعتلا اننكميف
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 نع ةينامثلا تافصلا يفن لب نوليميف فاعضلا مظعم 6 ,سردملا يف ةينامثلا

 .فاعضلا نيب اهنم لضفأ نيطسوتملاو نيقوفتملا نيب سردملا ةروص امومعو .سردملا

 .ثحبلا ةصالخ نمضتتو ةمئاخلا - ؛

 لشم «ةساردلا نم فدهلا عم بسانتت ةصالخب جورخلا اننكمب ةياهنلا قو

 نيبسارلا دنع هتروص نم لضفأ نيطسوتملاو نيقوفتملا دنع سردملا ةروص :انلوق

 هتقيرط وأ سيردتلا يف هبولسأل وأ هتامولعمل وأ هتيصخشل ةبسنلاب كلذو .امومع

 .ةلئسألا يف

 جذامن وأ ثوحبملا اهتتبعتب ماق ىلا تانابتسالا الثم مضتو قحالملا - ه

 .ةينايبلا موسرلل ةثلاثو لوادجلل ىرخأو تايوتحملل ةمئاق لمع نسحتسيو

 ب



 ةماعلا ةصالخلا

 طاقنلا نم ددع ىلإ تهتنا دق ةساردلا نأب لوقلا نكمي فاطملا ةياهن فو

 ,ماعلا يأرلا رصانع «ماعلا يأرلا ةرهاظ :ةيلاتلا نيوانعلا تحت اهراصتخا متيس

 يأرلا «لاصتالاو ماعلا يأرلا «ةرثؤملا تاسسؤملاو ماعلا يأرلا «ماعلا يأرلا روذح

 .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو ىروشلا «ةوفصلاو ماعلا

 :ماعلا يأرلا ةرهاظ

 لعف ةدر درحب نوكت دق «ةيدرف ءارآ لصألا يف يه ةيعيبط ةرهاظ ماعلا يأرلا

 دودر نوكت نأ فداصيو ءائيش اهنع فرعنو انلوح يرحت لا ثادحألل ةيئاقلت

 هنع ربعت ةريبك ةعومجب وأ ةيبلغألا هانبتت دحاو يأر ىلع ةقفتم ةيدرفلا لعفلا

 ةدرل ةلادعملا ةغيصلا يه ماعلا يأرلا نوكي دقو .ةيبلغألا يأر هنأب مهوت ةوقب

 .يمسرلا ىوتسملا يف ةيضقلا ةشقانم بقع هذه لعفلا

 لناجيسو هتعانصب هل ططخملا يعاولا ربكفتلا نع جتني دق ماعلا يأرلاو

 ةعورشم ريغ لئاسوب وأ ءفصنملا راوحلاو عانقإلا قيرط نع ةددعتم ةعورشم

 هتعانص ف مهستو .امهيلك امكحك وأ «ةيوتلملا بيلاسألاو عادخلا ةطساوب

 ثيح نم ةيلاعلا ةيلاعفلا تاذ مالعإلا لئاسوو يأرلا ةداق يأ «ةرثؤملا تايصخشلا

 ةرفوتملا تاماخلا ريخست اهتعاطتسا يف ىلا «ةباذجلا ةنقتملا لئاسولاو بيلاسألا

 نم اهتعانص نكمي ةيمالعإ ةدام سيل ماعلا يأرلا نكلو .ةبولطملا ةهجولا اههيحوتو

 حضتا امك ماعلا يأرلا نأل كلذو .تاهويدتسألا يف وأ عباطملا يف ءايلا ىلإ فلألا

 ماوعألاو نينسلا ربع دتمت ءاهرصح نكمي ال لماوعل ةجيتن ىلوألا لوصفلا يف انعم

 نامزألا ربعو ؛«ةيصخشلاو تاهاجتالاو تادقتعملا نم هتانوكمو درفلل ةبسنلاب

 تافاقثلاو تاغللاو ديلاقتلاو تاداعلا نم اهانوكمو تاعمتجملل ةبسنلاب نورقلاو

 ...تاراضحلاو



 وأ تاءارجإ هديقت ال «ةيئاوشع ةيئاقلت ةقيرطب أشني هنأ ماعلا يأرلا ىلع بلغيو

 لوادح ف عمجتت «ةقرفتم تاعفترم ىلع لزني يذلا رطملا هبشيو .ةددحم طباوض

 اليس هيمسن دق ,دحاو ىرحب يف همظعم وأ هلك عمجتي مث ءربكأ لوادج يف مث ةريغص

 .ةيرارمتسالاب هفاصتال اره وأ هتموكد مدعل ٠

 :ماعلا يأرلا رصانع

 :يهو .ماعلا يأرلل ةسيئرلا رصانعلا ىلع اقافتا كانه نأ انعم نيبت

 هرشن متي ايمهو وأ اعقوتم وأ ايعقاو اثدح نوكي دق .ريثملا وأ ةيضقلا - ١

 .ةفلتخم فادهأل

 «ةماع ىرحأو ةيدايق ةقبطو ةيلقأو ةيبلغأ نم نوكتيو .ماعلا روهمجلا - ؟

 .اهيف ددحم رارق ذاختا اهمزلي دقو «ددحم نامز يف ةدوجوم «ةددحم ةيضق اهم

 يأر ىلإ ةفاضإ ءدحاو ناكم مهعمجي يذلا دشحلا نع ماعلا روهمجلا فلتخيو

 نامز اهعمحجي ال لا ةريفغلا ريهامجلا نع اضيأ. فلتخيو .ةددحم ةيضق ف دحوم

 .ةدوحوملا ةيضقلا نأشب هيلع نوقفتي رارق ذاختا مهمزلي الو ءدحاو

 نيب زييمتلل ةرورض كانه ةقباسلا تاساردلا يف دئاسلا فالخب .ةشقانملا *' 

 .يمسرلا ىوتسملا ىلع ةشقانملاو يبعشلا ىوتسملا ىلع ةشقانملا :اهنم نيزيمتم نيعون

 وأ ميظنتلا شتثيح نم احل رصح ال الاكشأ ييعشلا ىوتسملا ىلع ةشقانملا ذخأتو

 ءةددحم تاءارجحإ اهمكحتف يمسرلا ىوتسملا ف ةشقانملا امأ .ناكملا وأ تقولا

 .دحاو سلجم اهيف نيشقانملا مضيو

 وه يئاهنلاو ىلكشلا اهرايعم ىلا ةيبلغألا لثمي ماعلا يأرلا نأ لصألا - 4

 دحوي يذلا لكشلا .اهنم نيلكش نيب لصفلا يغبني عقاولا يف نكلو «ةيوئملا ةبسنلا

 وأ هنع نيربعملا ةرثكب وأ هنع ريبعتلا ةوقب امإ هيلع فرعتلا متيو يبعشلا ىوتسملا يف

 ىوتسملا يف دوجوملا لكشلا امأ .ةيمهو ةيبلغأ نوكت دق يهف اذه عمو .اعم نينثالاب

 تارك اح



مازتلالا عبنيو .اريبك قرافلا نوكي ال دقو 705٠ ةبسن نع داز ام وهف يمسرلا
 

 لصفني ٌمُكَح ةيبلغألا نأ ىلع قبسملا قافتالا نم يمسرلا ىوتسملا يف ماعلا يأرلاب

 رارق ىلإ لوصولا وه عيمجلا فده نأب ضارتفالا نمو «نيضراعتملا وأ نيفلتخملا نيب

 لثعي هنأ ىلع ليلد ددحم يأرل ةيبلغألا رفوتو .ةصاخ ةفل سيلو «ةماعلا ةحلصملا لثمب

 .هريغ نم رثكأ ةماعلا ةحلصملا

 لباقم يف ةيددعلا ةيبلغألا ىلع نيديؤملا لوصح نأ ةظحالملاب ريدجو

 نيذلا- نودياحما ناك اممرف .هلك عمتجما دارفأ نولثمي مهنأ امئاد عت ال نيضراعملا

 نولثمي مهنأل كلذو .رثكأ قدصب عمتجملا نولثمي نيذلا مه -تيوصتلا نع اوعنتما

 .ةيقيقحلا ةيبلغألا

 :ماعلا يأرلا روذج
 لفت الو هيوشتلل ةضرعم انتايح لاوط اهاقلتن ىلا تامولعملا نأ انل نيبت دقل

 نم هبستكن ام نإف اذه عمو .ةئاملا يف ةئاملا ىلإ لصت ال ةتوافتم بسبب الإ عقاولا

 ىلعو ءايشألل انكاردإ ةقيرط ىلع ةحضاو اهتامصب كرتت تاربخلا وأ فراعملا

 نم «ىرخأ ةرابعبو .ءارآلا الوح ردصنو اهكردن يلا ءايشألا كلتل انمهف ةقيرط

 روذجلاا امهو .ةيصخشتلا انتاهاحتاو انتادقتعم نّوكُت نحن ةهوشملا تامولعملا هذه

 .انسفنأل امي ظفتحن وأ اهب حرصن يلا ءارآلا اهيلإ دنتست ىلا

 :ةرثؤملا تاسسؤملاو ماعلا يأرلا

 .اهيفخن وأ اهنع ربعن ىلا ءارآلا يف رثؤت ةديدع تاسسؤم كانه نأ انل نيبت دقل

 تاسسوؤملاو ؛ةرسألا :اهنمو ةرشابم ريغ ةقيرطب رثؤت تاسسؤملا هذه ضعبو

 بازحألاو ةموكحلاو «يأرلا ءاصقتسا تاسسؤمو «ةيميلعتلا تاسسؤملاو «ةينيدلا

 يق رحب وت :تانحيسيسا#لا هذه لك و .ةصاخلا تامامتهالا تاذ تاعامجلاو ةيسايسلا
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 اتادقتعم ىلع اهريثأت لالخ نم ةرشابم ريغ ةقيرطب وأ ةرشابم ةقيرطب امإ انئارآ

 .انتاهاحتاو

 :لاصتالاو ماعلا يأرلا

 رودب يريصهامجلا لاصتالا لئاسو اميس الو ةفلتخملا لاصتالا لئاسو موقت

 ثيب وأ انءارآ اهيلع ئبن ىلا تامولعملاب انديوزتب كلذو .انئارآ ليكشت يف حضاو

 انريكفتو انشيع بولسأ يفو انئارآ يف رثوت ام اريثك يلا ةيهيفرتلاو ةيعانقإلا داوملا
 .رعشن ال وأ رعشن ثيح نم

 :ةوفصلاو ماعلا يأرلا

 هذه لك نكلو «ءارآلا ليكشت يف مهست «ةددعتم لماوع كانه نأ حيحص

 قعملاب "ةوفصلا" ب اهتيمست نكمي ةدحاو ةئف اهءارو فقت -ابيرقت- لماوعلا

 .مالعإلاو «ةسايسلاو «نيدلاو «ميلعتلا لاحم يف ةداقلا لمشي يذلا عساولا

 بعشلل بعشلا مكح هنآ يطارقوميدلا ماظنلا ىوعد نأ لوقلا نكمي اذهيو

 يلا يه ةوفصلا نوك يف هريغ نع يطارقومبدلا ماظنلا فلتخي ال ذإ ؛حيحص ريغ
 يههو .يمسرلا ىوتسملا يف اهتشقانم متت ىلا اياضقلا زيحت ىلا يهو مكحلا ةفد ريدت

 بعشلا تيوصت ىلإ جاتحت يلا اياضقلل ةبسنلاب ىح ةيئاهنلا ةغايصلا عضت يلا

 نيوكت يف حضاو لكشب مهست يلا تاعيرشتلا عضو ىلع فرشت يتلا يهو .اهيلع

 ىلع فارشإلاب تاعيرشتلا هذه ذيفنتب موقت ىلا ةئفلا يهو .هتعانص وأ ماعلا يارلا

 .اهميظنتو تيوصتلا ةيلمع

 ادب نإو ايرذج ادحاو افالتخا كانه نأب اضيأ انه تبثن نأ بجي «ةقيقحلل نكلو

 .يطارقوميدلا ريغ ماظنلاو يطارقوميدلا ماظنلا نيب لصافلا دحلا وهو مساح هنإف انيه

 اضرب رطيست يطارقوميدلا ماظنلا يف ةوفصلا نأ ف يرذجلا فالتحالا اذه لثمتيو
 ةوفصلا تمادام «مزال ريغ اضرلا اذهف ةيطارقوميدلا ريغ مظنلا يف امأو «ةيبلغألا
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 وه امك ءايمعلا ةينانألا ةوفصلا هذه ةعانق ردصم نوكي دقو .اهياوصب ةعنتقم

 ميلاعتلا ةوفصلا ةعانق ردصم نوكي دقو .ةينابرلا ميلاعتلل ةفلاخملا مظنلا يف لاحلا

 اهمكحي يلا ةيمالسإلا ةمظنألل ةبسنلاب لاحلا وه امك ةحجرملا وأ ةحيرصلا ةينيدلا

 .ةيمالسإلا ميلاعتلاب نومزتلملا ءاملعلاو ءارمألا

 :ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو ىروشلا

 وأ ةثالث دوحوب ةدوحجوم ةيعيبط ةرهاظ لوقلا قبس امك ماعلا يأرلا ةرهاظ نإ

 يهف .ةيتاذلا رعاشملا ىوس اهءارو نوكي ال دق ةيئاقلت لعف ةدر يهو .رثكأ

 تاف سلفلاو نايدألا نكلو ةيمالسإ وأ ةيحيسم وأ ةيدوهي اهنأب فصوت ال ةرهاظ

 اهميذت وأ ءنانعلا اهل قلطت وأ دويقلا اه عضت وأ اهلهاجنت دق ةيسايسلا ةمظنألاو

 ناتيعيبط ناترهاظ حصانتلاو ىروشلا اترهاظ كلذكو .اهنم ديفتستل اهمظنتو

 نات دياحم امه لصألا يفو .ةفلتخم ءامسأب ارو ةيرشبلا تاعمتجملا عيمج يف ناتدوجوم

 يأرلا ةرهاظ لهاجتي ملف مالسإلا ءاجو ...ةيحيسم وأ ةيمالسإ امهنأب نافصوت ال

 ةيعامج وأ ةيدرف ءارآ داجيإ يف مهستل ىروشلا ةرهاظ طيشنتب ماق نكلو ماعلا

 هذهو .ةرحاألاو ايندلا يف ةداعسلا دودح ىصقأ ناسنإلل ققحت «ةيباجيإو ةجضان

 ةدئاسلا فارعألاو ةيمالسإلا ميلاعتلاب طبضنم يباجيإ ماع يأر ىلإ ةياهنلا ف يدؤت

 مالسإلا ءاجو .ةرخآلاو ايندلا يف ملسملل ةداعسلا قيقحت يف مهست ىلا ةيباجيإلا

 اه ريوطتو (ركذملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا) حصانتلا ةرهاظ طيشنتب اضيأ ماقو

 قستي يذلا ماعلا يأرلا اذه ىلع ظافحلا يف مهاستف هيقفتلاو ميلعتلا ةلاسر لمكتل

 ةيرطفلا رهاوظلا نم امه حصانتلا ةرهاظو ىروشلا ةرهاظو .ةيمالسإلا ميلاعتلا عم

 .ةينالقع انوكت نأ ىلإ ناليمت امهنكل «ماعلا يأرلا ةرهاظ لثم امهلثم ةيرشبلا

 ضعتبل ةجيتن وهف ماعلا يأرلا امأ ؛ةيرشب ةطشنأ امهنأل ماعلا يأرلا نع نافلتخيو

 يأرلا ةرهاظ لهاجتت مل ةيمالسإلا ميلاعتلا نإف «ىرخأ ةرابعبو .ةيرشبلا ةطشنألا
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 ةيدوفلا ءارالا ءاهرداصم بيذهتب تماق نكلو نانعلا اهل قلطت ملو ةيعيبطلا ماعلا

 .مالسإلا يف مههيقفتو مهميلعتو دارفألا ةيبرتب كلذو .اهيف بصت ىلا

 ةطلس هحنمت ىلا ةينابرلا ميلاعتلاب هتيمهأو ماعلا يأرلا تاطلس مالسإلا ديقو

 وأ بلتكلا يف اهيلع صوصنملا رومألا يف هتيمهأ تغلأو ةحابملا رومألا ف ميكحتلا
 هيلع موقت أدبمك ماعلا يأرلا ضفر اذهبو ,ةرشابم نيغ وأ ةرشابه ةقيرطب ةنبلا

 يف اميسالو ايلمع وأ ايرظن ىربك ةيمهأ ماعلا يأرلا حنمت لا ةيطارقومبدلا مظنلا

 ملعلا يأرلا ضفري مل هنأ ديب .ماعلا يأرلاو ةطلسلا تاذ تاهجلا نيب ةمياجلا تالاح

 يف ةمظنألاو حئاوللا نس يف ءاوس ماعلا حلاصلا قيقحتل لئاسولا نم اعون هتفصب
 .ةماعلا فئاظولل حلصألا رايتخا يف وأ حابملا ةرئاد

 تارارققلاو تاميظنتلا ئشنت «ةيئاشنإ ةغبص تاذ ىروشلا نأ حضاولا نمو

 ةمظنألا ذيفنت ةقيرط بقاري «ةيباقر ةغبص وذف فورعملاب رمألا امأ .ةيذيفنتلا

 ةفيظو نأ اضيأ ظحاليو .ضعبلا امهضعب نالمكي امهف .كولسلاو تارارقلاو

 بازحألاامج موقت ىلا ةضراعملا ةفيظول ةياشم اهرابتعا نكمب ركنملا نع يهنلا

 فورعملبب رمألا يأ ءرخآلا قشلا ةفيظو نكلو «تاباختنالا يف ةموزهملا ةيسايسلا

 .ةضراعملا ةفيظو نع ديزت

 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةرهاظو ىروشلا ةرهاظ نأ ظحالي امك

 .ماعلا يأرلا ةرهاظ نم رثكأ ليكشتلل عضخت ىلا رهاوظلا نم امهنأ امهيلع بلغي

 اهلثم عجشملا خانملا ثيح ناشعتنت امهو .دارفألا ىوتسم يف نادحوت امهأل كلذو

 «ةحارصب هيأر نع ربعي نم يمحت ةمظنأ ةئيه يف رهظي عيجشتلاو .ماعلا يأرلا لثم

 ةعيبلا رفوتب عيجشتلا رهظي امك .ةلمتحم ريبعتلا ةقيرط يثو يأرلا يف أطخلا ناك نإو

 .ةبيط حورب دقنلا ىقلتت يلا

 بحاص ةهجاوم درفلا نم بلطتي ال دق ريخألا نأل ماعلا يأرلا نع نافلتختو

 ةيومحلا لوهجمب بلاغلا يف درف نم ردصي يأر وهف دقنلا وأ هيجوتلا عضوم كولسلا
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 ةطشنأ امأ .ةمخض ةمزح يف دوع هيأرو «نيديدع نيرخآ دارفأ ءارآ عم هيأر قفتي

 وأ ىروشلا عضوم كولسلا بحاص ةهجاوم ىلإ جاتحتف حصانتلاو ىروشلا

 بللغلا يف اممي موقي الو .اممب مايقلا نع نومجحي سانلا نم اريثك نإف اذهلو حصنلا

 نيتامب مايقلا نأ ءكلذ ىلإ فاضي .مهاعمتجم يف ةلق مه ةأرحلا يف نيزيمتم ادارفأ الإ

 تانسسستكا يق ةييصاتخ دوه لذي ىلإ جاتحي ةعجانلا ةحيحصلا ةقيرطلاب نيتمهملا

 ةنومأم ةقيرطب اممب مايقلل ةمزاللا ةمكحلاو ةراهملا باستكا فو «ةبولطملا ةفرعملا

 ةيداعلا ةيناسنإلا تاعمتجملا يف ةليئض ةبسن الإ لثمت ال ةئفلا هذه نإف اذهلو .ةرمثمو

 اميسالو ءامهيلع صيرحتلا ىلع مالسإلا لمع اذهلو .ةيمالسإلا تاعمتجما اهيف ام

 .امهودب رهدزت ال ةيناسنإلا تاعمتجملا نأ

 :يلاتلا مسرلاب ثالثلا رهاوظلا نيب ةقالعلل لث نأ نكميو

 -١( ةصالخلا) لكشلا

 | ركتا دعا | | فور ملا | | ىروشلا_] هسيدرتل وتس

 جلل
 «--- + يعامجلا ىوتسملا

 (يهانلاو رمأآلاو «ريشملا) روهمجلا نوكي دق ثيح «يدرفلا ىوتسملا - ١

رهاجبظا ركتملا ةرغ يهنلاو فورعملاب رمألاو ىروشلا رهاوظ هيف جردنتو لدحاو
 ة

 .(حصانتلا

 ت11 قاح



 ةيبلغألا لثميو ةرورضلاب اددعتم روهمجلا نوكي ثيح «يعامجللا ىوتسملا - ١

 .عامجإلا وأ ةيبلغألا لثم ماعلا يأرلا لاكشأ هيف جردنيو ءامحو وأ ةقيقح

 .رخآلا ف رثؤي امهنم لك «نييوتسملا نيب ةلدابتم ةقالعلاو

 يهنلاو فورعملاب رمألا لمشت عساولا ئيعملاب ةحيصنلا نإف ءىرخأ ةيواز نمو

 ةروشملا بلاط نم نوكتت لا ةراشتسالا نم اءزج يه تناك نإو «ركنملا نع

 :يلاتلا لكشلا لثميو .اهحنمو

 (؟-- ةصالخلا) لكشلا
 < | «# لس

 ل
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 ةيبرعلا عجارملا ةمئاق

 راد :توريب) ةيمالسإلا ةموكحلا ةفيظو وأ مالسإلا يف ةبسحلا «ةيميت نبا

 .( _- .ىبزعلا باتكلا

 ,ةيعرلاو يعارلا حالصإ يف ةيعرشلا ةسايسلا نيل تت يميل 5-5

 ١5553(. رصمم. يبرعلا باتكلا راد :ةرهاقلا)ط

 دبع :ضايرلا) ةيميت مت نب دمحأ مالسإلا خيش ىواقف عومجم «نيدلا يقت «ةيميت نبا

 /١79(. يلبنحلا يدجنلا يمصاعلا مساق دمحم نمحرلا

 دبع هللا دبع فارشإ تحت عومجم قيقحت) دمحأ مامإلا دنسم «دمحأ «لبنح نبا

 5١75 ١(. ةلاسرلا ةسسسؤم :توريب) يك'رتلا نسحم ا

 ملأقلا راد :توريب) هط ,نودلخ نبا ةمدقم دمحم نب نمح لا دبع «.نودلخ نبا

)2 
 ةكم) ةيعرشلا ةسايسلا يف ةيمكحلا قرطلا ءركب يبأ نب دمحم «ةيزوجلا ميق نبا

 5١5 ١(. ةيراجتلا ةبتكملا :ةمركملا
 بيعش قيقحت .دابعلا ربخ يده يف داعملا داز ركب يبأ نب دمحم «ةيزوملا ميق نبا

 ١755(. ةلاسرلا ةسسؤم :توريب) طوؤنرألا رداكلا دبعو طوؤنرألا
 ثارتلا ءايحإ راد :توريب) ميظعلا نآرقلا ريسفت ءرمع نب ليعامسإ «ريثك نبا

 ١788(. يبرعلا
 رداحتك. داذ :توريب) برعلا ناسل عمركم نب دمحم نيدلا لامج ءروظنم نبا

 .( ١307
 ليخلا راد :توريب) دعس فوؤرلا دبع هط قيلعت «ةيوبنلا ةريسلا ءماشه نبا

 1/5 ١(.

 ١7(. 1/1 يبرعلا ركفلا راد :ةرهاقلا) هقفلا لوصأ ءدمحم «ةرهز وبأ
 ملاع :ةرهاقلا) ةيطارقومبدلا هتلاسرو ماعلا يأرلا ةيجولوكيس ءدمحم دمحأ «ديز وبأ

 1 تكلا
 ١585(. قريبلا راد :نامع) رصاعم عمتجم يف ىروشلا ةدعاق ءدمحأ ءبنش وبأ

 -م91/5١ راملا ةبتكم :ءاقرزلا) يعامجلا داهتجالا اياضق و ىروشلا ؛سراف وبأ
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 :---ااهج دحيبتن و مالسإلا ف ىروشلا مكح .رداقلا دبع كدمح .د «سراف وبأ

 ١5١/8(. -م57/82١ ناقرفلا راد

 تاعوبطملا راد ةبتكم :ةدح) اهيلع ىرتفملا ىروشلا ءجاحلا الا هع

 ١5٠١(. ةثيدحلا

 يذوحألا ةفحت ؛يروفكرابملا ميحرلا دبع نب نمحرلا دبع دمحم العلا وبأ ءيذوحألا
 ١5٠١(. ةيملعلا بتكلا راد :توريب) يذمرتلا عماج حرشب

 .(521١/نييالملل ملعلا راد :توريب) مكحلا يف مالسإلا جاهنم ءدمحم كا

 راد :توريب) يضام دمحم روصنم ةمجرت ؛مكحلا يف مالسإلا جاهنم ءدمحم ءدسأ
 ١5515(. 5ط.(550١/ نييالملل ملعلا

 راد :ةلح) ميركلا نآرقلاو سدقملا باتكلا نيب ةديقعلا ئدابم «ديعس «ليعامسإ
 ١١54١١(. عيزوتلاو رشنلل عمتجما

 نيب ىروشلا سلجم ةيدوعسلا ةكلمملا ءنمحرلا دبع دمحم نب ىلع «ببشم لآ
 ١51١/8(. -م954١1 ةينطولا دهف كلملا ةبتكم :ضايرلا) يضاملا و رضاحلا

 ةنراقم ةسارد :ةيطارقمبدلا يف اهرثأو ىروشلا «ليعامسإ ديمحلا دبع «يراصنألا

 ١14(. + ةيرصعلا ةبتكملا تناروشتم :اذيص-تورتن)
 ركفلا راد :ةرهاقلا) يراخبلا حيحص «ميهاربإ نب ليعامسإ نبا دمحم ؛يراخبلا

001 
 ,ةماعلا ةسايسلا يف هرودو هسايقو هنيوكتو هتعيبط :ماعلا يأرلا ءدمحأ ءردب

 ١5/07(. تاعوبطملا ةلاكو :تيوكلا) "ط
 يف نيملسملا ربغو نيملسصسلما نيب ةاواسملاو مالسإلا «دمحأ معنملا دبع «ةكرب

 ةسسؤم :ةيردنك سالا) ثيدحلا رصعلا ينو يمالسإلا خيراتلا روصع

 ١5١٠١(. ةعماجلا بابش
 :كاسنإلا قوقح «ريزو ميظعلا دبعو قاقدلا ديعسلا دمحم «فيرش دومحم ( ني ويسب

 .(5/88١نييالملل ملعلا راد :توريب) ةيميلقإلا ةيملاعلا قئاثولا

 جيلخلا ةسسؤم :ةرهاقلا) مالسإلا يف ماعلا يأرلا ,فوؤرلا دبع دمحم «يسنمب

 ١5٠48(. يبرعلا

 ةلاسرلا ةسسؤم :توريب) ةوعدلا ملع ىلإ لخدملا «حتفلا وبأ دمحم «يونايبلا
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 نفلاو نيدلا «ةيطارقوميدلاو ىروشلا ,ةدحولاو ةيرحلا اياضق ءنسح ء«يبرتلا
 014 ةيدوعسلا نادلا + دحر:

 نيدلا مجن فيلأت نم ةضورلا رصتخم حرش ( ققحم) «نسحما دبع هللا دبع «يكرتلا

 .(ه١155١ ةلاسرلا ةسسؤم :توريب) يفوطلا ناميلس عيبرلا يبأ
 يقفيمك ديعس «يشتارك) يذمرتلا مامإلا عماج «ىسيع نب دمحم «يدمرتلا

 ١5(.
 -م9/5١ ريشبلا راد :نامع) ةرصاعملا و ةلاصألا نيب ىروشلا «نيدلازع «يميمتلا

 .( 1١ه
 ١9/٠(. ةيملعلا ثوحبلا راد :تيوكلا) ىروشلا باتك «ةمالس دمحم «ربج

 ١1٠05(. ةبهو ةبتكم :ةرهاقلا) يمالسإ مالعإ وحن «يلع «ةشيرج
 :_ لإ ةيدوعسسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف مكحلا نفو ىروشلا (دوعسم ديع «ئهخلا

 ١5٠٠(. فلؤملا

 ةبتكم :ةرهاقلا) براجتو تايرظن :ةياعدلاو مالعإلا ءرداقلا دبع دمحم متاح

 ١91/8(. ةيرصملا ولخنألا
 فيك ؟ساسي فيك ..ساقي فيك :ماعلا يأرلا «رداقلا دبع دمحم «متاح

 ةيرصملا ولخنألتا ةبتكم :ةرهاقلا) ؟روطتي فيك ..أبنتي فيك ..نوكتي

 ١17(.
 نويعلا ناسنإ نومأملا نيمألا ةريس يف ةيبلحلا ةريسلا ؛نيدلا ناهرب نب ىلع «يبلحلا

 .(--- ةفرعملا راد ---و
 يهنلاو فورعملاب رمألا باتك ءىليعامجلا يسدقملا يلع نب نمحرلا دبع «يلبنحلا

 ١(. 511 ةمصاعلا راد :ضايرلا) ركنملا نع
 دمحم مامإلا ةعماج ةلجم «ةيدقن ةسارد :ماعلا يأرلا ؛ميهاربإ هللا دبع دمحم «ناعرخلا

 .171-5415/ ص رخآلا عيبر ١5٠١ «ةيمالسإلا دوعس نب

 نيدلا يح سابعلا فيان قيقحت «نيلسرملا ديس ةريس يف نيقيلا رون ءدمحم ءيرضخلا
 ١1٠٠(. نآرقلا مولع ةسسؤم :قشمد) وتم

 مقن و مالسإلا يف ىروشلا ماظن «ميهاربإ معنملا دبع ايركز «بيطخلا
 ١1.٠5(. -م9/25١ ةداعسلا ةعبطم :ةرهاقلا) ةرصاعملا ةيطارقمبدلا

 ةنسلا ءايحإ راد ---) يمرادلا ننس «نمحرلا دبع نب هللا دبع نب دمحم «يمرادلا
 .(--- ةيوبنلا
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 نوفلؤملا :ةدح) ةنراقملا تاموكحلا ةسارد «يرمعلا ركب «ميهاربإ «شيورد

00000 
 ١555(. ) هسايق قرطو ماعلا يأرلا ءداؤف «بايد

 . 2 1 و ل ) مالسإلا يف ىروشلا «حاتفلا دبع دمحأ «نالسر
 قشمد)إ ريفك نبا ريسفت راصتخال ريدقلا يلعلا ريسيت «بيسن دمحم «يعافرلا

 ١595٠(. فلؤملا
 ١5١5(. قارولا راد :توريب) ؟١ط «,مالسإلا يف برحلاو ملسلا ماظن «يعابسلا

 ةرصاعملا يسسايسلا مظنلا يف هرثأو هتاموقم :ماعلا يأرلا ءديعس «جارس

 ١591/8(. باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيملا :ةرهاقلا)

 ةضهنلا راد :توريب) ةيجولويديألاو ةوقلا نيب ماعلا يأرلا «يلع ليعامسإ ءدعس
 ظ ١51/9(. ةيبرعلا

 عوضو ةرطيسملا ةلقلا..ةيسايسلا بازحألا :ماعلا يأرلا ءمجرتم «نيمأ «ةمالس

 نوحجو ياوولوه يراه فيلأت ,ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف بعشلا
 ١51/9(. بيرغ ةبتكم :ةرهاقلا) جروح

 نع يهنلاو فورعملاب رمألا لوح طالغأو قئاقح للا دبع ميهاربإ ءيرامسلا
 ١5١7(. باتكلل ةيبرعلا ةئيحلا :ضايرلا) ركنملا

 .(---يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد :توريب) يئاسنلا ننس «نيدلا لالح «يطويسلا

 ١١(. 5 ءافولا راد :ةروصنملا) ةراشتسالاو ىروشلا هقف (قيفوت «يواشلا

 ملا ع راد :ضايرلا) مالسإلا ءوض يف ماعلا يأرلا ءقاداس دمحم ديس «ىطيقنشلا

 ١5٠١(. عيزوتلاو رشنلل بتكلا
 نوؤشلا ةرازو :ضايرلا) سانلاو ءاملعلا نيب ةقالعلا «تاداس دمحم ديس «يطيقنشلا

 5١5 ١(. داشرإلاو ةوعدلاو فاقوألاو ةيمالسإلا
 يربطلا ريسفتل نوقتقحمو نورصتخم ءاضر دمحأ حلاص «ىلع دمحم «نوباصلا

 مميركلا نآرقلا راد :توريب) نآرقلا يآ ليوأت نع نايبلا عماج ىمسسملا

 7 ١((.
 ةيراظنب ةنزراقملا عم ةنيدملا يف ةيمالسإلا ةيرظنلا «لاعتملا دبع مزاح «يديعصلا

 1٠١5 ١(. ةيبرعلا ةضهنلا راد :ةرهاقلا) ثيدحلا يروتسدلا هقفلا يف ةلودلا

 :توريب) نيملسملا ريغو نيملسملا نيب ةقالعلا ةقيقح «ليعام»إ ديعس «ئيص

 .6145 ةلاسرلا ةسسوم

 دا ا ح



 ةلاسرلا ةسسؤم :توريب) يملعلا ثحبلا يف ةيساسأ دعاوق «ليعامسإ ديعس «ئيص

1 
 راد :توريب) نارقلا ريسفت يف نايبلا عماج ءريرج نب دمحم رفعج بأ «يربطلا

 ١54٠.٠(. ةفرعملا
 ١5/5(. ةيرصمل ولحنألا ةبتكم :ةرهاقلا) ماعلا يأرلا «زانيهاش «تعلط
 1١7 ١(. يحناخلا ةبتكم :ةرهاقلا) مالسإلا يف ماعلا يأرلا ؛نيدلا يحم «ميلحلا دبع
 ,ملسملا ماعلا يأرلا تاهاحتا ليكشت يف ةيوبنلا ةنسلا رود «نيدلا يحم «ميلحلا دبع

 .م19/57-19/ 86 2.١١ 2٠١ 213١9 1ا/ ددعلا ,يعاذإلا نفلا

 يأرلا تاماحتا نيوكت ف. .يمالسإلا ركفلا ةداق رود «نيدلا يحم «ميلحلا دبع

 .م19/5١ 2١١ 61١١١ ١٠ددعلا ,يعاذإلا نفلا «ماعلا
 ١7995(. ةلاسرلا ةسسؤم :توريب) يمالسإلا يسايسلا ركفلا لوصأ نم «نامثع
 .ةةيمالعإلا ةيرظنلا ءانب يف تاسارد :هتاريثأتو مالعإلا (محب رتم «نامثع (يبرعلا

 . تعا 1377 قلؤملا :نفانرلا) ليزك انف نسنذ كبلات
 ريرخن .يريهامجلا اضرلا ةعانص مالعإلاو ماعلا يأرلا ( محب رتم «لنافتع (يبرعلا

 .(ها15411١1/ فلؤملا :ضايرلا) رسالج رودويثو نوملس زلاشت

 ميهقرت «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف ءهرجح نب ىلع نب دمحأ «ينالقسعلا

 راد :ةرهاقلا) بيطنخلا نيدلا بحمو «يقابلا داؤف دمحم ةعجارمو حيحصتو

 :(17١-1فارتلل :تايرلا

 ١9555(. يبرعلا باتكلا راد :توريب) رمع ةيرقبع دومحم سابع «داقعلا

 :ضايرلا) ةرصاعملا ةيمالسإلا ةوعدلا بيلاسأ ءنمحرلا دبع رصان دمح «يرامعلا
 1157 اينيشا او

 ل( سل تل ) ةياعدلاو ماعلا يأرلا « .مليوس دمحأ «يرمعلا

 برويأ لمجأ دمحم ةمجرت ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا «نيدلا لالج «يرمعلا
 ١1٠٠(. رشنلل عاعشلا ةكرش :تيوكلا) يحالصإلا

 بتكملا :ةرهاقلا) "ط «ةيمالسإلا ةوعدلل يسايسلا ماظنلا يف .ميلس دمحم ءاوعلا

 .9175١ه ا١ذط ١591/93( ثيدحلا يرصملا
 ١5179(. حالفلا ةبتكم :تيوكلا) مالسإلا يف مكحلاو لاملا ءرداقلا دبع «ةدوع
 راد :ةرهاقلا) ةيمالسإلاو ةيبرعلا تاعمتجما يف ىروشلا ةمزأ «دمحم «ىيلازغلا

 ١99٠. طسوألا قرشلا

 تارا



 يدرألا يراشتسالا ينطولا سلجملا لوح تارظن ءدمحم ميلس دمحم ؛ىوزغ
 1155 تا

 يبرعلا ركفلا راد :ةرهاقلا) مالسإلا يف مكحلا نف «ديز وبأ ىفطصم ؛يمهف

 ا
 عيزوتلاو رشنلل عمتجملا ؤراد :ةلح) ىروشلا ءدمحأ نب هللا دبع «يرداق

 ١5(.
 :ضايرلا) ةيميت نب دمتحأ مالسإلا خيش ىواتف عومجم ءدمحم نمحرلا دبع مساق

 /١١51(. يلبنحلا يدجنلا يمصاعلا مساق دمحم نمحرلا دبع

 راد :توريب)إ “"ط ,يمالسإلا خيراتلاو ةعيرشلا يف مكحلا ماظن ءرفاظ ,يمعماقلا

 ١5٠٠(. سئافنلا

 ةيئاضقلا ةطءلسلا :يمالسإلا خيراتلاو ةعيرشلا يف مكحلا ماظن ءرفاظ «يمساقلا

 011 57: ستافنلا 5 :توريب)

 ةياهنلا و ةيادبلا «ريثك نبا ليعامسإ ءادفلا يبأ ظفاحلا مامإلا «يقشمدلا يشرقلا

 .( ١5110 -م1951/ ةفرعملا راد :توريب)

 ءايحإ راد :توريب) نآرقلا ماكحأل عماجلا ءيراصنألا دمحأ دمحم هللا دبع ؛يبطرقلا

 ١7275(. يبرعلا ثارتلا

 ةلاسرلا ةسسؤم :توريب) مالسإلاو يسايسلا مالعإلا ءديز ىسوم «يناليكلا

 | 5 ١(.

 تاقلطنملاو سسألا يف تراقم ثخح :ةيطارقومبدلاو ىروشلا لود ىلع لاغال

 ١3/405(. عيزوتلاو رشنلاو تاساردلل ةيعماجلا ةسسؤملا :توريب) ةيرظنلا

 يقابلا دبعو داؤف دمحم قيلعتو حيحصت ءأطوملا ىلا خو كلام مامإإلا «كلام

 .(---ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد :ةرهاقلا)

 ةيناطلسلا ماكحألا باتك ءبيبح نب دمحم نب ىلع نسحلا يبأ ؛يدرواملا

 ةبيتق نبا راد ةبتكم :تيوكلا) يدادغبلا كرابم دمحأ قيقحت ,تايالولاو

 ظ ١8(.
 فراعملا ةأشنم :ةيردنكسإلا) مالسإلا يف مكحلا ماظن ئدابم «ديمحلا دبع «ىلوتم

.)١537 
 ١1407( فلؤملا :ةرهاقلا) ماعلا يأرلاو يمالسإلا مالعإلا ءدومحم دمحم ( يلوتم

 اد



 ,نامع) ثحب ةطخ :مالسإلا يف ىروشلا «ةيمالسإلا ةراضحلا ثوحبل يكلملا عمجما

 :(كيبلا لفأ ةسست :ندرآلا

 تراك ميدزاف تاك لايناذل ماعلا يأرلاو مالعإلا (مجرتم) «ءلماك دومحم , يماحملا

 رصم ةضخ راد :ةرهاقلا) يل جنيلك ام ديرفلاو «دليفزردلأ ليموص «تيار

 ١5/8١(. رشنلاو عبطلل

 :ضايرلا) ةنراقم ةسارد :مالسإلا يف ةبسحلا ماظن «دمحم نب زيزعلا دبع ءدشرم

 1١(: 557 قفلؤملا

 :ضايرلا) ؟ط .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ءدمحأ زيزعلا دبع ءدوعسملا
 1538 رطولا زاد

 عمتخما راد :ةلج) ماعلا عاوبتلا نيوكت يف ةدافقلا ا «يحان دمحم «ح رشم

 ١7(.
 :ةرهاقلا) يمالسإلا يسايسلا ركفلا يف ةضراعملا «قلاخلا دبع نيفين ءىفطصم

 ©1٠06 ١(. ةيمالسإلا لصيف كلملا ةبتكم
 قوقح يف ةيمالسإلا ةيسايسلا ةيرظنلا ءليكولا اص يماسو دمحأ دمحم «ىفم

 نوئشلاو ةيعرشلا مكاحملا ةسائر :رطق) ةنراقم ةسارد :ةيعرشلا ناسنإلا

 ١545٠١(. ةينيدلا
 :ةيمالسسإلا ةلودلا يف نيناوقلا نسو عيرشتلا «ليكولا حلاص يماسو «فم

 ١51١٠١(. دوعس كلملا ةعماج :ضايرلا) ةيليلحت ةسارد
 :تيوكلا) رسكتملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا هللا دبع نمحرلا دبع «طيقملا

 .(#ل_ فلؤملا

 تايطارقوميدلا ئدابمج ةنراقملا عم مالسإلا يف ىروشلا أدبم ,بوقعي «يجيلملا
 .( ةيعماجلا ةفاقثلا ةسسؤم :ةيردنكسالا) يسكراملا ماظنلاو ةيبرغلا

 ١5/85(. ركفلا راد :ةرهاقلا) مالسإلا يف مكحلا ماظن ءفسوي دمحم «ءىسوم
 راد :ةرهلقلا) مالسإلا يف مكحلا ماظنو يسايسلا هقفلا ةعوسوم «دمحم داؤف «يدانلا

 ١5٠٠(. يعماجلا باتكلا

 ١5417(. عيزوتلاو رشنلل يوحنلا راد :ضايرلا) ةيطارقومبدلا ال ىروشلا ,يوحنلا
 .رشنلل يوحنتلا راد :ضايرلا) ةيناميإلا اهتسرامو ىروشلا ءيوحنلا

 1٠١ ١(. ةعيزوتلاو

 ا راك



 :ضايرلا) ةيمالسإلا ةوعدلا يف ىروشلا حمالم ءاضر يلع ناندع «يوحنلا

 ١5٠١٠7(. فلوؤأملا

 حالصأإلا راد :مامدلا) ةيمالسإلا ةوعدلا ف ىروشلا حمالم «ناندع «يوحنلا

 .( ١١17
 يف اهاقلأ تارضاحم :ضايرلا) مالسإلا يف ةرادإلاو مكحلا ماظن ءزيزعلا دبع «ميعنلا

 ةمدحخ ةبتكمو ةسسؤم اهرشنب ماق ١7/894 دوعس كلملا ةعماجب ةراجتلا ةيلك

 ظ , .(ملعلا
 ١35/85(. رشنلل هط :ندنل) مالسإلا مكحي امدنع .دهف هللا دبع ءيسيفنلا
 ١5٠05(. ةوعدلا راد :تيوكلا) ةيعرشلا ةسايسلا يف هللا دبع «ىسيفنلا

 ةدحتملا تايالولا يف سانلل تجرخأ ةمأ ريخ ىلع ءاوضأ ءلماك لامك ءرغ
 /١101(. ةيمالسإلا رئاشبلا راد :توريب) ةيكيرمألا

 ١59565(. ةيمالسإلا رانملا ةبتكم :تيوكلا) مالسإلا يف ىروشلا ,نسح «يديوه

 ةيدوعسلا رادلا :ةدج) رصعلا تالكشمو ةدلاخلا ةعيرشلا ءىيكز دمحأ «نامب

 ١(. 89 رشدلل

 :يمالسإلا لمعلا لبقتسم «نورخآو راجنلا ديمحلا دبع ,فارشإ ؛دمحأ ءفسوي
 :وغاكيش) جيلخلا ةمزأو ةيلودلا تالوحتلا لظ يف ةيمالسإلا ةكرحلا

 .(7١5١؟ ثوحبلاو تاساردلل ةدحتملا ةسسؤملا

 دمع
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 تهعاتةتطتل, هدمت 12212163 زد 71100 عرند 5061عاج, [ننطومقب آل:

 اناملك عادا 01 1! اذطم15 2:عوو 948

 ظعوععاوهم, ظ8ععصقتل, 2وننآ 1. ]ةعجون5د1 عال, همم 17ة1لنذنسص 7 8/1ططععر

 101710 هاقع 2هعانعع هدو 101770 وأتع 17من, ذم 17/7 ءاعطب حم. 427-
443 

 ظءعمعادمو, 8ععمق7ت0, 127170 هنتع 1 ءممب سم طانطأأع 02071711071, 1

 8ءمعاكمم ةمل لوصماتتا اع, 18ع2لعت““ مم. 504-489, ذص © ةعاكولب م.
587-094 

 ءماكذهد, 8ظءعرصمتل هل 0دنك' خل. 51 عزمعت, 1طسصمال 15639101: 51201

 التكتم كل تت 70للع: ]هم عماتتاب 812عع 21170110, 1صع. 7

 8ءرعدمال, 8عص0كل ةطل انتل خل. 51 عتمعت, [طدسفلل 12120101:

 1ل1610, كل ءكتت 70116: معمل 813 عع كي 17170110, 1مع. 7

 طءرماعدمم, 8عاسفتل دما 84هعملك لوصماكتتج, (هلك) 1عملعت“ رص سطانع

 (0ماستم» هس (نهصصصاتس 1 ءوطكمسر ]عجب المدلع 05: طع 12عع وو
1006 

 ظعءرمارتمعر ]). 8. مرو هت 177/07 ه1107 اطعممب دورت ونأءك نو

-286- 



 06167771111017115 “]0  121111077 م67 ءءماال4آ تنل ميأازل, ]ل0 ان1031 01
 1م ءرتاس ءداأدل 255:ءطماو عت. 53 (1957): 399-4404

 ظعوأر لوتصع5 ل., ظسطاتع 0 متدتمس: 112عدنم 20 111210, 1077000, آآن
 1 2ع 10015عو7 22عوو 3.

 8ءعملعطعتس, ظحتصم هل 8301215 و07117, 7767105 17 م7111, الط
 8 ع1 عدمت هل ]320113 مم. 91-119.

 ظ1دعا, 5., 21علئ51] !آسصمقعأر خص 1:001160108[12 غ0 11355 1012,
 ظءعاسممممأا, (4خ.: 13055015 1-0

 طاسسسمسعا, 1عتطعتتب 7176© 72055, 186 مالطأ1 نى 41710 مالطآ1 02171071, ا
 1[ ع1 5نم 320 1320137112. مم. 43-0

 80هعهتا, اطعم, 3/0 م1210, 1001 ]1ندمتن, هنت زباطع 2720 قكسورمءعا, آم
 (211502, 6م. 296-00

 ظممطعتت, لمطص اكدصلملا, ىسدعتتءدس 1"ه:ءائوس 20هلنعوب ةهس0ل 2سطانع
 (0ماسنمس: 510005 جس 55ءلع5 (بسمان طا ذطع0ل 00ع55112102) 5

 رمل 121315117 4
 8501عهلم, ط. 1. همم ال17. 117. [ةصطعتت, (ه«0د.) 12202001 01 2502211

 1 طعمدج هس0ل آعوعوتءطب (نطلتعمعم: اهم 0-1111 8
 8روطحقتم, 532010, 20710725 0/1116 5121© 171/07171211011 2011 كب 2710 120111

 ل0 انت521 01 (هاطحتتلال 212610183 01 45 (1995) 4.
 81:ءا5ءطصع10عم, طءوصلع, :1طع ظ2عوو ةمل طع م0آ115 12 076121232, 1980-
 1994. م011 635:6 ع1201186 35 311 «55ءاا1]18 م3101 «1«ع1105 10
 [عممرتات0 8ع, 182112210521 لواتتعسما 01 نهطاتع (0ماسنم» 125ع21:عءط
 مساصاتطل1 1997 مم. 265-248 ع 1216218201023 011121 5022©

 رك 1511:2ع15 1989-1999.
 81عاادءطصع1 0ع, !ةهملعكب :[طع م2عو5ذ ةهمل طع م0115 12 076112327, 1980-
 1994. م011 605ع238ع 35 313 ©55ه011831 م3316 01 61601101 10
 "عمم, !1ه1ء7222108221 لماتتسفل 01 ظوطاتع (0م1021012 15621عطب

 مللا11111311 1997 مم. 248-
 مص عافت, ل.ل. ةطمال ]..ا117. 0ءوطءءوعاطخ 4لل] 1م 18ء رهمتتار»: ؟هعادل

 ه1 1! لل عك, ل 0111221 01 (ن0طمتتقال 1216201010, 26 (1976) 4:69-/4
 81مءاك, 1.6 (. ةصل ل. آ]. 8ه10]2ا2. 867ه 71070] 76عءو170© 0
 01550110711171/0777:01102, ]10115221 01 8ءطوورمهلتام  ةص0 50ءتدل

8 -413 :(1967) 6 ,125116101089 
 21009 1[نعطقتل ىة., , ةقوعووتسمو اطع 2ءوزلعماأ: طع 54علن3, آاكاتأع
 (00متستمسم, 220 ظسطاتنع كتم مم[ 516321010. (نذ. 52100

 [آلز11عاو1ا7 2ععوو 1991
 روم 103510, اآنةص1عإ] 1[عوعطلال, ةتخل 073:0 1717 ةموعاتطمةتل. 17دك 017
 111/01: 77200 ]171ع  ةلزج 077 16هع]طع» ءلمكد»0 مز7: 5ءطصم#م», '[لطع

 51001 25: ءط0آ10 ب آ)15عوأب 4 (1975): 52-5
 طمبصعا, ل.5. 5معاومأ مدرنع]01هورن 2720 7م ءءمصا1 00, ط0 ا.اخ. ا!/آةععمالب
 1.34. طلعاتعمممط, همم اطط. طمتتاعال, آا.. (205.). 2010«142 55 12 50ءلدل
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 157 ءطم]10عرت. كلاعب المتاع 801غ, [تصسعطقتأ ةنتل ؟1ةصمأمنب 58 6مم
85-93 

 8138:0ع, لوتصعد, 7171© هلل 0[ مالطأتع 0272711071, ذح 18516502 ةلطل 72
 مص. 13-9

 طظبلعت, 1. 8... 4 3لمدآةمعم» ططرسمتع !لملعآ هإ ؟0عامأ 771001107,

 (نمانصطتت ان0212 100 1 عوعوسعط 701. (18)1991: 174-198.

 8ابالك, لوص الوص لعم, طا هلق»ع 186 ىالعععدك هإك طماةاذءوأ

 (01111711711 011017 51741 عاق عد: 1ع (نهيع هز طمازا1 عءوأ طمواع» [رموعأ

 111 0 152لعأم7 11عام, آلاتت0م©2ه73 101111231 0111100
471-89 (1993) 7018 

 ظبسصلطقمت, 11/ةلاعت آ0.. 776 0هد وتدمع كهجء 0/18 اجت" ءمرب 2هآة1: ءوأ
 711م عكر 16 17/7 ءاعطب مم.143-1-0

 (ةصتمطءا1, ثمعاتكر 2. 8. (00همكتعروعر 117. 2. 3111م هما 2هصه1 5015,

 116771 ء7ىكطةرم أ كهءامأ (2”هالصام عك, اص آ]/ ءاعطب مم. 174-18.

 (ةصفعطع, آنةصقتإتو, 1ع عتجت 1. 7/كهطلمتع ةصل ةكمصعطءاأ و ©هطعمال, 01و

 1 ل8 ةمدت ارت (001ءدعا: طابا مات ءولطمع 5مءع/7ءماتمدك, 50مل

 11:1 ءن12عع ه1 1 ءعام»مأ (0طمتءءعر طسطاتع 0 متستما» 011211119 701
509-58 (1994) 58 

 (ةتئادهاد, [مطعتت 0., (م0.) (0012311111110162010235 3520 هطانع ()ماد102: ذ

 [سطاتع ©0متستم» (0نه7ع19 1ع20عمل, لعوب الوتلعات ءوععت
 21061151 عاتك 5.

 (ةعادها, [0مطعرت 0., (هدطصسسصتعم66مك 250 ©طسطلتع 0 متستمد: خ طسطلنع

 (0ماستم» ندد“ عءتناإل 1عملعمل, لعب ال021: عمعوعت نطاتةطعتو
175 

 (هعادمم, 0[1طعزأ 0., عز 3لوم» 17 186 7 ءععو»ء]ب )لمن /عءاماسعع, ام

 (ة2150همم, مم. 418-428

 (نطقل1 ءعر 51عان عطب 1[! 0>:عهتط لحد ءطتتا حج ةنحل ]1 1ةطططتنم (0 21 مانا, م10

 101 لعطت0020عإ) ص ةتوعماتمسم: ءللععأك 01 2 م6ع775مةمءت»آ ةعطمو]أ

 210 عاذتتم, 12112221101121 01-10111221 ”نطآز( (0ماستما 12521

 الا/ اعز“ 1997 مم.313-5

 (نطقتاعد,ر 0.31. هم المععم 8ادتع. 8ستالتسع ((1ةكد1:هودت 115مل:

 [ممس 8100عأو غ0 طة عاتعع. لع الممات آ.هدعطقتتلب 81

 (طغعتتإل, 0. (0هطتملع. 0م طسستقال © 0مل ان1112201013, 11ج الباع 17
7 71/119 2201 

 (نطل1ل5د, طوتقتتتم00, هك 1 ع1ءرنعصعع دن لع غ0 طع 51107 01 سطانع

 (0ماستمس, ءةمععاأموي 111: طءلصععأما آلدلتك كوز 2[:ءوو 34

 (نط11ل5, طآوقتتتم00 آ.., خدت 1241:0011 10 2نطاع (021221011, 1/ءتتب 011

 لمطم 11/1196 ةهصل 5هدكر [صع.1940

 (0ط11ل5, طقصت7000 آس, ظرب طابطإ]ع (0متدةمم ] 1/ءوجت---, ذنط (ةتعأدوتح مم. 11-
21 

 0115 11 آان. ظنطانع 0 ماستمام 13401 عر 1هرم1 2608, 2220 101,
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 212[1ععاماجر ]عاتب لعركإزل: ]0 7م ![هكأمصل ©0ططمصملول, 12. 5.

 (تطخعاكالع, 1طمطصقك ظركتفمب 48ءعم0-02متستما» ©0257: طع

 12 همسنتعو 01 طسطانتع 0متستمسب طسطانع 20113 دس 11255 2

 مععرلد 1ننتصسع (طع ءسونوص دلك آلالوع, (اتممانطاتوطعلل

 لعووعزامتامم) 1طع [لملح عوز ه6 !!هدكط 0همماتسم ةهغ طممعا الن
1993 

 تاهت طءعاعع 8. همل لوتصعد 0. 1171115هطر 17 عزت ىرنوا عرجتك: ك4 11107وب 01

 0ع أجهل, 4ةلستمستكانةهللكع كءقكعصعع 0000317519 701. 6
.129-66 :(1961) 

 مطعم, ظعرصفتل 0... 1طع 2عوو وس 01'1:ءاورت 2011258, 21م ععاماجب ال1:

 [11مععامال ا[ل017ء1و1197 2:عوو 1963

 مطعم, ظ8عرصمتكل (0., 776 2ءور, طع مانطأأع هل 0727 م01 نر ام

 1[ عر عدمم ةصع آهطما112, 2م. 133-46
 (نماصوامءلكب, ©, . 8. طفت عع, 1 ةتجتسقتل, 7140© ممططو ةطل 1). 0ع

 1ءاعلكتمسو ةصل ظططسسقت 13ءطقكلما“, لعب المز]ع:  (مطمطت
 [1ل2157151197 22عووب, 8

 (ممكءاوع, ططتلتمص, 171/07141107 لمح هجم 116 ىاهطتاة ارب 0 150

 ه1 1معءعد. طسطاتع (متستم» (031[ء7ل19 (1962) 26: 599-578 /م
 ( 0150م, مم. 258-79.

 (ممكءاوع, طاطتلتم, 176 مولتن" نإ طعاطمع ىربكاعماك 111 155 مالطا كب ذط

 102110 ةماعت (ءل.) 10620160 ةصل 1215ءمدخغعاتا مم. 261-206. / ذم
 ال/ءاعطب مم. 92-6.

 0001 اكعصطءعاإل .10زنععر طسصتغتج صعود ةصل 2سطاتلع ©0متستم» هه

 4مطمرسونمس» 220 (ةمتغمل ظسستمطسعالا ذم اطع آلمت(أغ0 55

 (نصصان طا 15طعل عود 2ل10م) آلم عطوأا77 01 ]عروب [آةصصموطتتع 1994

 آددطا, [ظ0طءزأ ذك... 77 لمطة عنتاب هز 1ء4م0ءمكطتم, ذط ال/ ءاعطب مم. 518-
531 

 ادوطل, [0عمأ ىك.,77© (مءءمأ م طموسءر, 8 عطقكأماه] 5ءةعصعع 7012
202-03 :(1957) 

 1[)دطاقط, ظثطصح0 طآدمدوص, 1580.2 20و]ئ(165, ةلسستستوا"21025 هس

 10م ءاممس عسأ تس 521101 ةدتمطتم 1ع0للهطن آ»دع ثا]-5طمت0ان 900

 ]د دتلك, 1 ةتنامز ا8., 0« عودت جعل طهطم» هدو 7]1© (00712 عودتنا 10671015

 16011510 ءز: 1ع 11 ] 98505, طواتكتعوا 5 كعسعع (021(ءالأإل 701.111
1 16. 

 122115هد, ال/. ططتلتمو, 776 طوبطاتع (0مترتمر» 270عءءوكر, ذط 0251502 م.
103-08 

 1035150هج, ال7. ططتل1موؤ, 02 176 1//ءعءأك نإ (0017117111112011011, طخ 02515011, م0.
384-01 

 [0هكت15هد, 1/7. ططتلتمور مدنطاتع (0م171107 و607 ]7 هك (00771111171121101, لطم
 ( ه1 50مم 02. 311-322

 10338, 116طقتل هم طكدتاتحصح  عطقصلماتك, 776 /ععأ 60ه
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 [ ل م5101: 0110 0ع ع7ءودوك101 ه0 701-1176 0227551017 011 6
 6ء]ومأم» 0/ 1طءطودعدع ثا ءم,  لوستتصفا 01 1:مءرتسن ءتغق]

 طلال 255 طماطم ع, 38 (7-88:)1985
 1آ[01نءاإل, ثلا ال.. 17176 21و11: 5ءالاطءءزت ]نم هبت مالطآ] 6 027221071 آكط

 18 عر عدم هم 132017112 مم. 121-124
 10011ةل, لوط, 17770, 1701 (0هملن11مرنك ]20 0( م1ةم1هردك 2

 /176/101101:7, 16 (ةت15ه2, مم. 334-343.
 00[1م017ةمر 06[1عءاأ ل. ه0 كاتكدتت آعا7عاو, اندأ»ع هنو 40971151718 0
 1/0011 1معاسأ 51 ءمنمع 8ءاةءركب زنط ظانطاتع 0 متستمات 01121115

205-68 (1993) 70157 
 آنممط, [.عمدقت0 137., منطاتع 0متصتمات دة 220م3 عملاق, 1*2. 80. ةحءطمم

 8مماع, طمس للعم, (نمطط عع انأ 6
 اددامان, 103510 ةطل لةعاع آنعمصتق, 7177 0771105 7171026 0/ (7 017717112711, كح

 11/ءاعأطب مم. 2229-0

 ط0 عاسحممم التكتل, 172/07711011011 2710 (00 27711001, ام آ)/ عاعطب مزج. 329-335

 انا - خوي 8ةكبطقمستسممل 5., (©5 طع 20]ن6ءد] كوواعسص 01 طع 1آ؟امسنتع
 51266, ةهمكا]د1عل 59 ىخ. جل. حاد [طممقطت, 1201328300115: خل ع1

.10 01162101 110151 1 
 اصععا, اط., 81720 ءلأو» 7211005 1١ مدرنع7010ءنءمأ ”ءهععدجءعطب آص'1'

 [تامدتعع (طلق.) ظدءصاقسدأتمسك ص '1ةصق2ع0221 م55:ءط010 ىو
 لعوب الم: التان ءاوأكت 2ءوور 1961. مم. 290-05.

 طوطتتصقر آاءاناك, ظلتع 001012عطعنع همم خةتماطتتتعع 7011121, 11011286 5

 320 1عد] 70110 ءاتعو: ل معا 10هأع دغ 328ع202 5ءاتتطع طال طع 726
 ةمرسعرتعحس لماما 01 ناتاتنعول كءتعدعع 1980 80. 24 مم. 16-49

 ام ]ىهمم, آم طعتا كر ؟لورصحقم آخ. آناتاطععدصل ا[؟عمأ ].. 1ءلتمب ل10

 اسطانع (0منصستممد: 5(1 0: عنصر (هصغعسأ 320 122 2034ب ]تت ال011
 رل/ل دعست جنح جطا1ىكطتقتع (00هطنموتتات 1991

 !"15اطعتام, اطلقتتتل (ع0.) عمم عع ا لكلا المع 71من هنت ]12051/76712611[
 اعجب المل: لمطس ال7119 ع 5هدكر 122. 7

 !" تكا عد معا, ط.عماطب 827010 هأ ىةلصرج01 رم“ (0ماردأمن (ن]277ععر ذط © تأ 5 01
 م. 429-442.

 [ةصعم15, اا/كلاتقنسم 28. 1آه11700112105 20 11355 © مددت ال2121 350

 31255 0510193. (ها]سستطاتنك, 0طن: 01101 آم. 7

 110220015, اا/133]11 2.. 124:001120102 140 11255 (' 025 12112122010115 320

 11235 01012, م طبصمطاتك, 0160:0130 انطاآنطتمل 107

 ا ءعع, ]10370 ةصل 1120169 ندمطتلب 2011: ءمأآ ]1ءعمان/ عملة ممع, اص آلا ءكاعاطب
189-05 .72 

 تال, تمد عدلت هنأ طونتعتو 8109, 1ساعنصه(ةهسهل لماسسمم] 01 2هطانع
 (0ماستمس» 1[؟عوءعدرنءطر 5مالنع 1998 مم. 25-0

 تاالتصس, 1., 1ظطع آللطماع 18010 زو 1؟22غءطتسع: 11255 21ء«لنم ص اطع

 31دلكتسع هد انصسقفلءتسع 01 21638 آ.علأ., 8ءكاعاعزت: آلمتك هكا 01
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 211101122 2عوو 1980.
 (01ةهمكمال, آا.ط., 11207 1101ءنعع هو نعوع7ءودتطع 6ءطوتتاأم#" ل]طآن
 ظعماعمتسا2, (طل.), ى4ةعلوصععو ذضط 1>معاا31[71:2 50كقل

 طور امام عع, 701.5. لعوب هز معدل عاما ع 21عوور 0
 مان, طمعدذطا 220 ةتطاعاو 2710ا:, 31101102 01 1265568عع9 6
 لاطمعس(1 005 01 م011116د] 5همطلقأءعدألم, 121123610121 ل0111221] 01

 طظسطاتع (0ماتستماب 1؟عدعدسءطر كمال 1998 مر. 25-0
 (0:ءءاعزلب, صلع 71. دمل 2ةنبا 8. 5طعدتداءللر 41110 0ءد امم !غهعاأوأ

 1711 ع7:011070, 111 1717 ءاعاحب مزج. 49-62.
 ىتىععمطءنعر ظلتحوتل 5., 071137 ءرج  نردوأ 00076771771111: رطل 01

 47055 !2ءاهأ اآ71و, ا ]8/7 ءاعاطب مم. 2251-3
 (0ىععمماعاس, 1"عل 1. 176 ]نجوعاأ هن 2ءرووتوأة ارب هزه 1111]20ى: ل لا! ءتما

 10 010م7 كلسورب (ز770ء طبعا, انج 77 ءاعطب مزج. 206-28
 (تنععمتت هلل, ةصاتطمالال 0., [ا!ططماطإوت (ن. 810ءاعب هتتل 1 طمطتقم 11. 50
 85: ءطم10ع1عدا 1هدتط0ل 21025 01 416111101 عقر 8لعحتن الهنا معمل عطا

 21عوو 8
 [1دعاععا1,[ظش06عاا خذ. هنحل الادععطت ثطقم, (070/1127127712 4 71105127 710770
 7726066 770151 07110 07211:1011/ © 01107101 015 ءم1ل75© ]11 |]7ء (تةلأ] 117

 1015 ءمانانتكع 220 501عم: 701 5 (1994), 509-41
 [!1ةلمعتتت, طوطام, ا1لعلوتم آ2ءمءرب0لءدعرب هرم 20/111 ءوأ عم ءعررأ] 0115 171 01
 411107117111 201111 عسأ كرو ا عززت, الح لل 01371121 0 152

 .39-51 )1994( 4 1١701
 [11ةتطل00, 51عكلعات كدمات, 1 طع 10156010 201161631 2ءالءع70125 01 ]0101
 رىا216022] 85و ومعرتو ص اطع 1988 :2عوزلعمات2] (2200151

 ([نطمانط1156ع0 1 ع5عو) 3/1ءطتعدت كاهتع [ل217151197 1994
 [11ةتت15, 1/217: 8., 1/00/1171 11/216210 عد هز تءعواتمع 8ءطومأم», 'آطع

 561001 55 ءطم]10 جن 15)1عءوأر, 1975 4: 29-2
 [1ةتالعإل, آ.,. 00 مءعمءءمابمأ 7ءم070ءدد, 85 ءطم]10عتعودلا 1129816959. 4

,123-22 :(1957) 
 [1دتتلعزت, !طمصتممك 8., 117طقأ 12ءعورصتسعو 17ءكلعسمع 5كمعسل1257 2نطانع
 (0ماستمس, 51255 51علئجح هس اطع 5071عأ '!ططتتعفأا (انتجماتط1152ع

 0لعووزتامك102) الولع انطلاعاو1ا7 1995
 [1دد51011, خل. 8. هنأ 1. 0نةصاتتل. 72 ءرب ىو ه2 207712: 4 0056© 517 )ل,
 لامس عصقأل 01 ىخطصمتنستقال ة0 50مل 255ءطم]10 عي. 49 (1954)

34 -139 
 [آ1123ء5ور 8عرتص2لعاأع (' هما 181115 ل0 1013, 2كقجارن 100721177011017 0710
 ه1 10165 1مل 07 نك 170712 ءدعدأتك 1 07 هما 871 !هتد, 11122010191

 لمتتسمسمل 01 ظسطاتع (0متستنم» 19ع5ءوتت عطب 5م111285 1995 مز, 23-9.
 [1ةو عور 8عروصملعاع ء. هلل 1115 ل0 151هزئهنيب 2م 10ع21111261012 هل
 3161111065 1013205 طماطم عدعدونقل5 11 1 عد 8111112, 21111 3

 1و عور اطر 511115 1995 مز. 23-9
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 [1ءلصحفمب آ]07ع, 1/255 7712010, 1710/75-021711011, ك10 مالط]1© 021711012 0

 06 2لمرج771ءردأ ةككتنعك, الج (00 طممدطتن 312 لم 7701 5 (1980) 107-14

 [1ءاصلعتام, [مطعرتت ى., 1د1عع 82علع المدتتع 60م علا: 4 >«2عق3عءول

 [1دملطومولع ؟هرع لع طولجولع (ننامعس اطعم آ؟هسصاك 122201210

 18/01 اكلك ءمو1لعر 87: 8عوسم طسطاتمطتس متع م1565 2

 [11ءاككر ]م١0 آ., 1711121101 2710 1! ءاعرتا 1 مدد هزت 1رجت-71© 12120 02 ع7 ءوىوأع معمر

 ه0 هفتنآا 700لءعد, لدن طسهل 01 >يووصفلتل هصل 50نول
 1آ”5ن ءطما1طمعع, 32 (1975): 472- 6

 11011023 ةصل عم عع, طبطالع 0ماصتمال: © هداه, 11هاع5و ةطل 2

 [1هانصعد,ر 5اعمطعمب 2ددعوتمط5 هص0ل ('هطقفنوتمسأاأ ود اطع 1 طعمدتب 01

 آاط عدل 1ءصمعسوعوت, 0نطتعمعم: '!طع اآلمتك ءعاوأأا7) 01 0طلنعنعم 2:عوو
5 ]1 

 [انقصع, اتن1دن, ة1عغط هع 18 عدلتم: خس عما أتعمس 18سمتسعوو © حتستما» هد

 طع (طتسمق 120ع, 1980-1949, (نصسماتطاتدطعل لعدتتهكمم) 521

 انما عموأاج) 01 لعب الههلع هغ 8تصعطممملا 013, 1993,

 [طنعاكعأال, 1 مطعرتت ى“ هما ميعدعطت 2طقم, (ه11ءسعأدع ه لهكأع#

 ماه هاةمع: 2ءوعع 87هزءوأ نو 0مرات 1011071 0] ])]5 مايروح 0

 //© 3 27ءوو ])117 دع ا]ع 1/177, آ]7الو مانو ع ع 503657 , 701. 5
509-541 :1994 (4) 

 النت 200, 4109, 120ع5 داس ]هنا طعما :عومععأت ]01611/16177160

 01 11ءرلعدص-لعدععملأ 1ءدممدلعأك زلط 2 طئلتصسعاتمل كاتم عرل, طسطانع
 (0ماستنمس (0 ندد[ ءاتلإل, 1994 مماتتمع 58, مم. 77-5

 آلف, 11ه25طءم( 1. ةطل طوننأ 5ع5125(3, 5076 5 4

 171/01771611011 (نهترممت عبدك 1 هلآ, ذم ال7 ءاعطب مم. 290-303

 [1رصفمم 11هعطعتأ 11. 1 هننوت مل 17ءممرب نإ ظاطأأتء 0متدتمردب تح هكا دهن
 مم. 96-2

 [كمصر آ". (., طسطاتع ©متستمسم ةضصل "ومنعه : 11102035 آل.
0 0101) 

 ][ددهعد, 1كدجحتصمع, "لطع 1ه0ءعمعسصلعصإ نسعرتءفط سطالتع:ت طع

 [آ[؟ءكدمصمطتم» طعضاج ءعد 1ئاتأع دصل 21255 0متستما» هد خت

 1["نهسءاعطص هلع ذص (طع 71359 0 رع عر

 (انصصاتط[155عل لعوورأدنلهد) ©0011هعع طوعاع انصتك عطونا ه1 هناا ممل
1994 

 18ءدعدت, كطقصتم هنا 12هده11 82. 1[كملعرم, 7189و (طقأ 12

 1 ءلعلكتمص هصل ىسصعرتعمسم 2ولتانعمل]ل 0 متستم», طلعمعم
 آلات ءاوااج 01 (0طتعووو 21عوو 7

 لهطم03, التمتع طوربعطم]0عتءعمأ 1ودةهلءد رج (011] [15ءر 11 عر, 1طع خس تلون

 252 ءطم1هعزقأو 701: 2 (1956)

 ل0012, 8/0215 ةمل ونبأ طاتععوطب (ءلك) 1عدلععتس 2نطانع م1101

 21101 11255 (ن0طتطالا1 21220103, ]عتب آل نزع: ]مع 2ءعوو 9

 لعوص-اآمان15, 13/155112 ةهصل 10هرتصع 8ءوصقتتب 07 1 هرردترتو
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 (نه71مهل ع: ]راهكد !/لعالتم !عماعو ذة 77 ءعما1 هاتدع اط]ع !راععساتع نإ ]©

 ماع, اكاتته معدتت لماتتنتت2] 01 (نهطصطلان21226108, آس 02005: 2
.289-009 (1987) 

 لمصعو, ظصوتفم آل., 1عءمصعءالتسع 12ءءلوزمم-![دلتسعع ذص 602

 1آ[0ها10ع5د: ةىقعسغنتمس, (نطمتعع, هسا طسطاتع 20118, نطتعدعم: ”!طع
 1012111515 01 (نط1]ع3ع0 2:عوو 994,

 لممعو, الئ. اظ., ةمل 1. مطاع. 71726 هر//ءعاك ماهتنكأطأة]]1زن 011 17 ]عمن
 601110 ءمكأسأل داماعسصعماك,  لوستتسمهل 01 4طمستسقل ةه20 50ءزجل

 1آ[”57ط010ع7. 57 (315:)1958- 0

 لممعو, ظ.اخ. هم 1.8. 0ءعنمتل, !"هانصل من05 01 50مل 259 ءطمال ووتر ]عجب
 ١011 11ص 7

 ل01لهصم 1000310, 8كسدومروء» 1//ءعاك هرب طماتوب ط,ءلعم معو, >سهطاتع
 (0ماسنمات (01131:6ع1:197 701. 57 (1993) 191-04

 اكتم, ل619 ذعر طعصامتمارع طانطان الصمم 707 1 ءواكأ هانم 1 رو

 1171, اخ ظانطلتع (0متستمات» (021[عل19 70159 (1995) 373-01

 امتع, ]دةقتعأ, 176 رثل7ءل1017ه] همم00ع] 10 18 ىاتلورب 017 هلانا/0ءك, ذم
 8 عّر1 عدم هع و20112 مم. 66-51. آط 0321505 050. 175-66

 اما12, ]نةصلعار ]). (0ةتاتكتتا عطل, 5. 510ع257ء10 ةطل ىخ. ]ععب طسوطلنع

 (0ماستم» 220 0مدعدم02: 4ك 8001[ 01 122دنط عقر ]عاتب لهما
 11011 ال معطقتتا هلل اا/اطكأم 154

 امتع, طاتطنتب هصل 1. 5اما]هصلر 4 طز وتدومب راها عتتعاتا ام 177ءممب نإ
 41111102 تا العانس هدم طمس ععر امك. اك 0ع (نل) طور ءطمام عج:

 50107 01 5ع عع, العتب ال11 7/1 ءاتتن وكت آ1111 059
 احولع, طاتطتتب ةهتطل 2ةننأ 1. []ةجوتد1عالب ءنووصفل [ضهك11162ع: 116 هدم

 ماه7ع0ل ط9 طع 2ءمرلع دس اطع 1107 01 13559 111011
 ناعمعمع, ]آ: !1طع 2"!1عع 22عوو 5

 اهل2, طاتطتلم 7177© 10 ىاعرر ]10م نإ (00711711:1112011010: كدت 17م-10-1 01

 17071 02 © طزنم 01دك, ا (0ةكاقماتب مم. 344-10
 افالم, ةطلدتتطف 1".  ةمل 2ءاعر 71. 0021502, 77276 هلكع 0/ 7011
 720011 ع 10 م7001 50عاوآ دأعأآع آ» ممءوعطموأآ ءاقاور عري الااطط ]ديب
 !همءاك 17 501م1 «ءدممردك معدد, 'اطع 5ءطم0] 859 ءكطما0 عع 15)1ءوأب

1975,4:43-6 

 ا[ عاسمم, 11عرطعتأا (ن., 0«2ءءعدوعك نإ 0مادتم» 00ه عع, ذم 0251500 00.
.228-249 

 ا[ عاسقس, 1عطاطعتتر لك 17100 ءاقمزت 10  ظالطأتع (21711001 0710
 1061710 هعزن, 12 177 عاعطب مم. 13-27 .

 اععون,ر 17. 0. ل[. ظةلطأأ ع هرجآرتأمرت هتتمأ 01710 هلتع م0611! عكر زم 851 عدوهم ةطل

 ل 21101112, 22. 125-02.
 اكس, ةكتصسح كانت 200 كوطص 1. ططدصاعت, ل8-06/:!1[41 ءطومأو» [)ءلها] وردك: ما
 ااءعاو-لهاردكأتك 0]/ لااا ةلو4دمأ 1! ءاعادعرتعع هنأ 10مأ ب ل01281 01

 (ن هات 11121108 43 (1993) 101-141
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 لكل, 13ع9مم8ع, 1015ككتتتططقملأ 320219515 هك 2 م:علنعاتمت 1001 1

 12م1 17701عمتك ا م1-ع1ةعا1م2 م0115, 1175921, [0طعتخ 0. ءأن هلو
 1/116 0171167111011 171/18 11101: مع ءعرجا 1 مدع 0 0طكاهعأءد 10 7ع دمععع]]
 11 1ع هتاسءك, آ[هماعرسصسفأت مسهل كواتتسممل ه1 طسطاتع (0متستمس

 1[ عوءورتعطب كنصتصعتت 1995 مم. 127-110. 1هاعمط 21025 هان( عدل
:1989-1999 4511215 5161122 

 اكسل, 1ةعالممع, 1آ015كاطستصقتلا ةمقلالدأ5 35 2 م:ل1ءانم5 1001 1

 ن2 مدح عل 70115 1م م1ع-ءاععملمص ممالك, 1216122010231 ل0اتن“ 221
 ه1 1[ سطانع (0مزستمس 1[غع5ءدتسءطب كاجصصتمسعات 1995 مم. 1101-7

 [كضمق, ظان-اكانمع, [15ذانع قععصلمد ص طع 1992 1هنكوس آععزذ]ة مل

 آ1ءعالمد ( خذ 21.10. لعووعرتامكتمم ماعوودأعل 10 1آطع آلملتعطوأاا 01
 1 هتك35 31 ثانوأأات 1994).

 [كدممعت, ل1وعمط 1, 776 177ءعءاك ه]/ المك 007717111121107, ذم 18311650
 000 ل3037112, مم. 473-485

 ا[كدص مع, ل15دعماطب 17م1 17 1ممرمس هطمالل 186 1776ءلك هز طعهكد

 (017117111711160811012: 1812© 187م1 هز“ مرجع, نط (0 281501, 7م. 262-383.

 [كعامسلتز ةمطتتتك, لور 17:0ععج 07 0010 17ه: 17//ععأ ن7 ءوو 021711011 0

 111/11 00171101 17 182 7 !ءاطعماعمماك, اناتع0معدط 30131021 01
 (نمدمتمل111116201012 7701. 2 (1987): 311-35

 [كعامصتز ةصطتتتك, لقصر 17:0ععج هز (0010 17ه: 17/2 عاك نإ وك 02121017 0

 طالطاقع (0ماد1ه2 ذة طع 7/ءاطعساهمداكر زم 1310م عقل ك0 ان1521 01
3111-5 (2)1987 701 20130111111112201012) 

 ا[كفالسممم, اكعمصعال ا1ةسعمب 0ن1510ع آ.مططوتسع 2سهطاتنع 4ىممعولك 2٠

 1111151 («101125  (نمصماتطا1دطع]ل 0عءووءزتهغ005 ةطوانوعا)
 ل هتتطخح عواعتم انملكعاوأال 1993

 اك15, طاصقأم هل ؟لدتطقم آعالعد, 717: ءتمأوك )2 20117 (0عد/ وب 0
 11 8ءر1عدمن ةطمل 1320115112, مم. 276-77

 امصع, [ظمطعتت ا. ةصل ]03101 0. 5ءومور 7736 طمطاءرر» ه] 1ساعمكتارلب ذم
 ال/ ءاعاطب مم. 28-48

 آةصقر اكتتأ, 320 12055 طمععا آ.مصعر 77 ااوعو !1ءعلأو 070 [/ 011712, 10

 عر عدمد ةصل ]هممت 12, مم. 455-72
 ا ةصمانع, 103510 ل., 0مع اطقأ 10306« 3 ل111 008211156 00151516113,

 مماوأتعمل اصما1علع, هما طع 1980 مءوزلعماتقل كءعطونع, طسطانع

 (0متستمات (0ن21:[ءل19: 1992 ؟7ه]تنتمع 56 مم. 1686-4

 [.ةموتتعأ1, طممم]10 ]0 077111 هاو تعور نط نبجو طربطأزع 20/11, 0

 (-21150هز, مم. 605-14

 [.ةمدلنعلا, طقتم10ل 1)., 3م هدك هصو0 تكموددوك: 176 705 01

 1071111 ءم1 10ه, ]م 8ءتاعدمم ةطل 1ةطماختاع مم. 27-41

 1[ .ةزتطلقم, (360115:) (0., 181ءوزمر» هس ممآأ 11 ءوأ طءطوأم» زد اطع الرتاعل]
 5125, 116 37716461 0] 51235, 01 011171111711711 0710 ,7112110105//0 

 1250 10 1994, طسطاتع 0متصتم» 00113211119, كاتططتمعات 1979 مم.
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 316-288 ع 1ساغءم0 216052 2011د]1 5ءنعدعع طق 2 عاق 1989-1999
 ]ةرصقتملو (036012عز) (0., 1[ عات علما ةقصل مها11عول طعطقت م ص اطع [ن116ل

 تا ع5. 1 طع ا!طمموعأ 01 طءعاعاأو, هك 1131025, 310 60101711111611
 1980 101994, طسطاتع 0متطتتمات 0112116119 كانت عا 1997 مم.

.288-66 
 [3223151ع10, ننال 1, طول ]'., 8. 8ءءاعومت ةمل 11. ©2010عأب طع ممل و

 (نطم1ععر ( 200 هل طلعت المتاع (001هدصط12 [1ل219715117 21عوور 1948.
 آ3272151ء10, طوبا 1, يطاتع (0ماتدتم» هسا 17 (ن1هكداعمل 1هل711همدماط

 (321502ي 22. 615-29.
 122315110, ظدنلا .١ ةصل طءوصلع 2. اةمأمات, («05.) 1111035

 آخعو عوض ءطر لا عتن الهلع طمممعتن هبحل 8رماطعتك 49
 1273151610, طوتبأ ط., 8.6 8ءعوءاعدمتن هل 8. 0ةنن0عأب 777:6 هز طةدعأ

 1065151071, 11 18ع11هدها ةتطل ]3201/12 مم. 110-117
 ].عممعآت, انهصتعا, 1طغع 2ةهمدلسع 01 1120110521 50ء1عاإ: 7/100ع11218 طع

 111001 ظومأب 01 عمعمع, آ[!!1طم15: ]ع [2عع 2ععوو 8
 ].معرمعآت, ]ئةملع]او, (نهدطدتصتنتت162102 5195 عملك ةطل 50131 555[ ءططكر

 1[ ءطقت 1 ه21 5ءنعدعع ط0, + 7
 ].ععر 028500, 1164011 '1'ءاعتتنإقرد 100ءدت عدا 15 2طمانأ طع 160
 الخور: 015 120ءتدتع1115 1011 1984-1964 ز2 3 85
 1115011231 (هدغعد»أا, (نصمانط]15ةآطعل 0عووزاه02) الط17151197 01

,1994 1/1111265012 
 [.ع110717, 21. 7 ءاععائو1أ هم ةطل 1هاسع آلم: طع آطنم224 01
 آل ءالعدكامس !الم1عمعع. 11/ةعكاطتمع امن, آ0.00.: 1.58. 001

 211011118 21عهععب 71
 ]عاتطوي (0. هلل (0. ]انعق5ك. 2 776 2/2 عاك 07 ك111111025 011 05712110115 0]/
 ماعاتننتءع,  لماتكظ1]2 01 ةطصمضسصسقل 220 50ءا1قل 255ءطمآ]0 ع, 5

.4 -517 :(1945) 
 [.مععاصع, 1.1. دصل 0. ةلكيسمطإلا 776 !ءوستدوع 0270 07211101 0]/
 6071101 ءركأ أ  كاهاعمبامك, لواتتطه21 01 4طصمصسقل 320 50لهل

 آو: ءطم]10 عت, 38 (1943): 507-17
 ]عااسع,]ك., 0. (نطعتص ةصل 0. ةكتت عطا. 7776© "ل2110 01 1711ءممكأ زن 0]
 7660 10 1176© 2 04711011711 /0  م ءءعماتنمآ 151071102, ل 013121 01

 5”[1ن كآم1مععص, 13 (283:)1942- 3
 آناص0ل2ءزن, 0. هصل ا. ةكعممكم, (ءلك.) [1آج205001[ 01 50نول 255:ءط010 عار

 20 ه0. [عدلتسو, 54355: .1717-4001502ءواعزت 1969
 ]1[ مماصقمم, 1172111, 52/ءمبوعمكر اص 8 11عوماج ةتقل 13201112 20.67.

 آء1موعأر 5عالطمتتت" 1/1. 776 ىةيصر071ء1ك 07 116 للمطر 81ءط 50ءقءارب ص
 8عرا عدم ةتحل 1320117 02. 76-90

 [ امواج, ال1 ءطقعا, 2تما1ءوإ هع 20أآة(1ءمأآ 1! ءدمتنس عب ام 117 ءاعاطب مم. 478-03.
 ][.مالتعال1, خل. ]مح عمعع., م1511 021711071, ]ج 1811 عدم ةتحل ]3017/12

.20-6 
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 ال هععمطإل, طاعدمما“ ., 1.11. 8]ةتتعمتسط, ةصل 1. آن 121119 ([105.).

 1آ[؟عدلتسعو ص 50مل 255: ءطما1مو. حلوو المتاع [10آ1خب آاجتصعطقتأ ةطل
8 11/125601 

 الاد ععماطإل, اخاعوصسم# آخ. 17وب ]2و 011 لعد 17نعط 7177, طدطآخع (101
 (01131[ءانا5, 701.18: 239-44

 ةلةععمطإل, ؟ادتطقم هما طاعدصم» 8. 8لدععماطإلا [071ءمد14116 11607ب ا
 4111111106 01071 عع, انج (2ةهتآادحاط مم. 2250-7

 0512001, 17]52هكئمرع 1. طءةمووصفلتلاوب 1طغعمورتعو: ه4 ©0دطم ل1211

 ةمسد17:رزكر كاط هل. (نطتعدعم: '[طع 100125عقون 2:عوو 89

 الادتعطب لوصعد 0., (هل.) 135205001201 0132035, (0ط1عدعم: اممم
 8/1 و]179 5

 للك دتعألب  لوتطع5د ©.,, ةطل ]وطقم 2. (0151ه)9)5 6 (2077 1112116,

 احا عاتب ال ما: 1 طع 21عع 22:عوو 5

 الة (0. 2. ةصل ى. ].. 001 عطصقمر 10715 مجمعات عع 00021102 0195 17

 [6/ه11011 10 172 ه0مصاتمر» "هنءعود هز !ءممعتك, ا[طسنول 5011012, 9
3 -180 :(11954) 

 الد عد, 1[مطعرخ ظلك, طع 2هلتكنعو 05 طسطاتع ©متستم»: 20هلل15 ةصل

 1[ عوازل عصاأك (نصمانطاذذطعل لعدوءرتهتتمم ةطونوعأ) آتصتح ونا 01

 [!1 12015 21 [ل:طقضصق طقس مدن عم 1993

 اللد 50م, لعالأم, (0ءولنطتع 2 22012112 2هطآنعت طع 511115516 101

 انمطوص 11د مونمدجت 18ءصمعضوعإت استمع (طغع 220م2 عووزا#

 ااه, (نصمصانط[1ذطعل لعدورتهغنهمم) طع آتصتك عونا 08 0طن
.1994 

 83/لع0اءالوصل, 0١] 0. هصل 1.177. خلك طكولل 01 72107601176 ©2727 ©كك 0]

 716ءللك: 1. 1116© 7 ءعأ 07 01/67 ءردأ تا عدعأاأ ك 0/16 1171 267» لرسم

 011 767 ءءرر110, ل 0101221 01 255 ءطمآ10 عت, 25 (1948): 205-222

 اء عمدعطقم, 1711انقطط ثخ., 213عتان0 عاد خس عا 2313 ©09

 ام عأل000 011415, ل جب لع5ز:: !>/كدصضت 71/1د عمن عن كطصتختط 4

 8اعنماطططو, 74. 8., ةصل ]). آ.. 5طقتت, 6 51100 5211171 م ]ل1 ل101 01/

 1طلءمقم, طسطاتع 0متصمتص 0دهمهد(ءاناوتب 701. 36 (1972): 1176-7

 ز/لكء(امطصطو, ا/كددع77عآ1, 8 لصح  زدك1:ءملعأ ةهصل 24 ل/ ءوكت عم

 (مصغعس مت هدجت ©نطاتنع (متصتمم: 1وونع5و هصل (طع 11و

 [5!1:11له16ع, لعب لعروعإل: 1م عمعع 81 ءطقتتتطت 0
 سنطا15طعاتتس5 1991

 ااعمنتتع, الا/ةللتمسم ل ., 2ءسكودوأة ارد هدم الك ءءعداةط تا ذود ام :01و] 01060]0]21 ©

 112 80:عدتم هل آمصطعتت, (ءلد.) 8وصلط001ع 01 1[ 021211

 1 طعمدج هل 1 عوعوسءطب مم.1130-7

 اعنا عر 117111 ه آ., 1776 دوله 0]/ ل1105 10 8 67107126, 111

 آ.1202' دما ثتمدعمم, (ءلك.) [1آو2م0001ع ه1 50نول 12501
 7مم.136-4

 اعط عمل, 1آ100عادك 81. هما لوطصعو 1. 11921608 77 60 01/
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 1116/36 '20237:1011(  طرب 1 ومما ءرنك» 1 م/متمأ تنمو رم طايطاأع

 1672711075 0]/ 8701و1 (0701مد, ذم 15)1ءمان156 دع 50 عاج 701 3
.2599-5 (1992) 

 ة/لعالهلطمد, (نطمتكأممطعت, ةساطماأتا هسا !©لسمءعضوعر: كل ©ءصعتول

 1طعمدجت ه1 ©0؟مسعمأ 220 11ص قف ععدت عدا, طصعءعأموب :١17
 12112 عاما [ل2111و117 21ءوو 1994

 العدل, 3 لدمعععأا, طابطاتع (0مة»تم» 11 ءءطوستوكدتك لج»هدع مرونة طم
 126102 /2ى, 112 (8315012, )م. 529-41

 ة/لعملعاوهطص, 1122010, كمر ء ”ءوكوتتو 77]جب ]رورو ماأهن» (نهبجدصوت عراك 000
 51102 ءمأ, 1 177 ءاعطب مم. 304-55

 زل ءرماعكلع. اددصتعا 84 عطقعا, "طع 1هكاانعدعع 01 طر 4ا1110065 دس

 51ءللو طظططممكداتتتع هر 2ءعءءمانمصك 01 طسطاتع ©متستمالب

 (انصمانط]115طع0ل 0عووءزتدن10ه5 دطواعدعا) [1هطتتتعواعتم ل1517
,1993 

 زل عكمم, آمطءزت 1. هدم آكتسع (0عووأ, 776 07015111 0 ]هاء
 /107/676710ع كال ءزمك, اج 17/ءاعطب مم. 3362-5

 لل عرتمم, آ[مطعزتا 1<., ]عمدقتل 8مم, ةطل آ.عومد3تل 5. ©هداعأال, ا.

 (عءلك) 5مءعل# 160023: طهطالطعسموك ةصل طهور ععاور ]عب 701
9 20015 82516 

 العرتم»و, [هاطعتتخ اك... مهلاعمدك نإ 162:]/171عء: ل كاتنكزب هز ارا عممءمك00]

 111/11121120110 207177121107115 8 ء]وم]م“ زرد كف ]0ع هأ] 0771و
 11 1223151610 ةتقتأ

 ز/11162, خسطست 18... ؟1عل1 1. 2عوأتب هما 1111م 24 11511861,

 (01710071718 0111222 07110 |ط]ءأ» 80ء]1ء/ يربو عررتو 1 20و1-ك01ءإ

 1لككأو 27110 7 هتمعتم طوطاتع 0 متستما» 012( عتتأإت 701 59 (1995)
.1-40 

 81 صا1كاتإل ه1 ]مكمتصمتامم, 111 عطلت عطخد 01 10ءنعء1همطح عما اط 521101
 [13:ةل0ط: آند خل-آن كرو 1هزن ظنطا1ئطتصع هطل 1015ه 1طن ---

 ا/15هالكت, لعوص-آمان15 ههقل 10هزتصع 8عععططقتب 07 17 هدأ

 (077101271: الهدد 1/ءلأو 0'1]ءو 1١ 77 ءومات هاتننع هك 186 101

 اان 0:"1 معدوم لمات15221 01 (ن0دطدتتلان 111201012 1701, 2 (1987): 289-09
 3 مصخغمع, ىخالمس آ0., طانطانع (0مامتمم ةطل ظانطانع 2هآانعزنل, طسطانع 0ماطخمم»

 (01131:1ء119 1980 (1) مم. 6-8

 زلمصتمع, خامس آ0., ظتطاتع هماصتمم موانعإت [نص اطع [115], طانطاتنع 0من
 (011211ع117 كماتطع 1998 مم. 6-28

 310عاطماتدع, ددمعدلط ة/لععنهلا7, كا2نع 0هاتكتعو, 8ةتءاتعو ةطل ولزعو, 5

 (011ءععع طتطاتعطتسع <. (مموو151ع 1976 ةءءعم.ة)
 3ك عا عار (ل. 1717 .. 7776 هرععأ نإ 72000 0710 )ن7 2710 117711718 1/6116//1717© 01
 [/1ءم © ءءرج11 02 07 تماس ع, 1' طع ل0انتتظ81 01 255ءط010ع9, 6

.2111-8 (1984) 
 جك نعال عم, لمطم, طولتعب هسا 0متستمس ذص طع دلك 17138, طلعدعم)

 تارا



 الم11عم51137 01 نطل عوعم 2:عوو 994
 اكد عا1 عض, لمطمب 717 طما]د -ه [ءمتعس, ذم طسطاتع 0 مزستمات 011314719 701

80-91 (1993) 57 
 زكتتمإل, 5ةطعمم اكداطلعءعم, خسعسضعدس 1511غغو' 12ءدعاتمسم (0 طع 150 01

 طع (6011 ا[1دس: 4 1992-1988 طدصصعا 56009 (نمطانطا ذطعل
 0عءووعزتامأل0ه0 3طوان2ع) 3

 اتا, ان1هص2 (. مل 10ع 5هوو5, [عولتسع مانطانع هماصتماتب !طغع 11
 01 26185001712 عع 01 م1ءءماتممك 01 ماتطا1ع دعماتسعماب ظانطانع

 (0ماستماد 01121117: ل1 1997 مم. 431-11

 انتم, آن1ه09 (. ةطل 0ع 5055, 12ءملو171ع متنطأأع هرجأر11 010: 1711© 1717/1/71 0]

 216115 ©0077 02© 011 767627110115 0]/ مالطأت ع ىئءمداعرتعرا, 18انطآتع
 (0ماسنمس (002:ع219, 1211 1997 مر. 451-431 2ك 0

 1آ”ه1112د]1 5عدعع خطو 2ع(5 1989-1999

 طلعو عمصطر 1. 14., ]خ0 82. 1انتمع1 ةطل 2.8. ©0م0عنوع, 50نقل

 5*1 كل م10 جون, اظلعحب المز1: 2701 5
 ل0هءا11ء-خل هبصفصص, 1طظاتئمطءاطب 776 ىمت»وأ هز 511ءصمءع: ما 1711607: 01

 ]ابطا 00م1, ذم كوانتظهل 01 هددت عما, ةمااتقع 1974
 م2.43-51

 (06ءئعر 2ء2م15 0طءنع ©هعومب 28ه: عناق“ ةطل طسطانع 1ه(27عوأت (طع

 1ل2عع5 01 (01م1512(012 (نمماتطاتذطعل 0عوورءاهتتم» ةطواعغمع#)
 ت511علعم: آلمم5213 [ل0157ء1لو11عم 1995

 (00ععدجل, طءهعم [8., كوءعاوأ رسوم عد وبنو طاطا (2071711071, 16 ( 1150
 رمزم. 145-164.

 0مل ءاع, لوصعد ل. 5., 1طع 1:هوزمد 01 ؟ان16 خععمتت700 201655 ة20 2

 خلع ذروغعس 051 آ.مططإتسو هس 11ءكوامد 11ةلتسع ص نة 1

 (207ءس27ع26  (نصصانطأ1ذطعل 0عووءتدتتمم جطواندعأ) همم لهم
 [ل011ءاوااإا 1993

 (058ع000, (نطقت]ل5عر 0. كا151 ةصل 2. 1ةصصعططةنتتتل, 116 1112611-01
 اك ءعوصتمع, [ن[طوصقب [ل011ءلوأا 01 1[! 1طهأ5 2:عوو 7

 ["ةععر _8عمزدصتم 1. ةهصل ظنعطقتل ىلع 8:00, مازن ]!'مادع هت 6

 1 عام ]ل من ععوو: 171: !1خءاممعت» 17ه لعودتنع, ام ال ءاعاطب مو. 444-
460 

 آةهععر 8عوروصتس 1., ةهمل 10ءمأ ال. 5طقمأتم, 2 ءد10ء7115 5 (]01

 16020675: 5011 اوس 11 لءمعع, طواتعب كملتعو لهانسسمل 701. 2
649-61 (1984) 

 1[ةععر 8عصزةدسصتم 1., 1. ال. 5طقمتتم, 20 © 1 عوص 10ءقتت 5ص, 17701

 رعابطأ7ع 0مام102, تعوس والنكت عمل 5كعمعع 19169 701 81
23-3 (1987) 

 [”"ةصب ل2 ]). ةصل آ. 11. 14ء]عمل, ةلطيااة1عمءآ لمواربعأك 7 هكك

 (017171117112ه1101 1! ءدعوم عطب 0( هدممستتسأ ©2305 12 ءوعدتنعط 8
.140-13 :(1991) 
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 ا"همعمأل, اطللعطقعا, 7176 هودوتأ ]11 ءعرمم طواناعمأ (طعصعع, ذص 177 ءاعطب 00.
5304-7 

 ا ةهياكعت, طاوصمع, 51 عمطعم ©. 5تندهلتمسع, ةطل ةثصامقال 5. 1. ط/ةصقأءولب
 1/1/0011م 8ءل1ءلك هنو لااةدلوعك ا ]12 عءءءلض77ع اء 5مءعول طرأ[
 471 1711 ءممءعداة هزت  كاتنورب 8 هكعمو هزت 16 1طءمررب 0/ طاومعاو
 12/410, لواتتس2] 01 ةموماتعل 50ءنول 2و5ءطم]م عال, 701.28, ]1

)1996( 1-19. 
 طءاعتوماد, اط/هتلع 1 عاظعإو, ط>0(عوأ 20ات((ءوىر طع 751ءلتق, هطل 2نطانع ةصل

 1از(ع (0مزصتم» 1طاستسع ا(طع ؟ةععحس 113, (نصمانتطانذطعل
 لعودورتهتلهد) [صكل1ةطق آلد16 م1515 94

 طال, اةلعطقعا, 1دعإن 1آ01علضقعاطب 1215 14. ]ةتكورد هل اكتم 70. 7م
 الا/ صلع ع, 17/1 عرتعع نإ 20د ءملض1م» ]!لملهأأ ]1 نك 011 1 مرتو"
 670-1ءزر[10115 /]0  2 (00710100هل1ءد ]ار أ»ع 8 ءواولعساتما 27د

 ( 01م1 عنك, لل 01371122101 (نهطصطتتل 21261011 701 45 1995,
 132293”[1, 1طمط085, 1/ءعءاة»ع اطعم (:طملاءردوع نإ لسودسءمادع للمع] 77و أد

 رسطاتع (0منستمات 0121:6119 70157 (1993) 219-31

 ط1عنععب لمططص (ل. ظوجارب 10ءعمات/7 ماتم هبال اطع (نطوضوأسع ]'016 نإ
 1020/1 هورب 1:1 1: ةءمنت 20هأآز اة نك, انج 717 ءاعطب مم. 107-16

 ظمم]1, لع 5019, 1. 117. مرعب, 1111انت 5 ءطتتقتمتلل, 1. 71126606 جتك 1.8

 طوراكعت, طاقط1]000ع 01 ('هرصتسالل 2220102, طن عدعم: مصل
1/1179 

 طممآ, لع 50ه]1و, 2:6/1ء 0مأ21071, آم 2001 ءأ. 1
 طصعع, الاصععمت,ب طوطاتع (0متستماس, آمنه: 53عع طانط]1 3025 2
 طمع, 1 ءمععملا, ءاعم 8لءازومك, 10ءاتطءةكلكتع م0115: م20 101

 102عوقكانلع5 01 “10112ع0ل” مانطاتلع هماطاطمم7, 1214612201031
 ل مانت 21 01 طسطلاتع (0ماستم» 1؟عدعوترنءط كانتتتمعا 1998 مم. 145-

177 
 طم عمع, اللمععمأا ةهصل طءاعع 8لكزعمك, 10ءانطأموتتكحع هالك, [1سغعط 2 (هصقل
 لمستسمال 01 ظسطاتع (0متستما» 1؟عوءورعطب كابتمطتمعا 1998 مم. 145-

 177 / آ[صاءعرتطهأتمم 20]ز0عدل] 5ءنعدعع خطو 25 1989-1999
 اتاعطقتل, آنةك10 هل آ«ددص 8ءتاعمات112, 1176 ]12115 0]/ هععرتمام 5ءا117 ع: ©
 21دك 0710 70/111 ءسمأ ءدرجس77505ك 10 »1771© 1 1876© المتاعلأ 51125,
 1980-1950, 1صمغعرصخ(10ه22] لماستتط2ص] 01 سطاتع 0مأستوت
 1[كعوعورسعطب ذمرلسع 1993 مم. 91-86. ع آماععم2(ةهطقل هلت عدل

 51ع7عع نطقت 215 1998-1-99
 طرا عطقتل, ]1035010 مل آ«ددص 8كم, 1طع اذطتأك 01 2 ععمل5-2ءانتصق: اطع
 معدد ةمل م1]011169 *عدممدععد غم كتممع اص اطع آ[ل21160 563م5, 1950-

 1980 مم. 5م11285 1993 مم. 86-91
 طهاطتم, لوطتعد 1787. ةصل نطقتاعو 11. 01 معو طارسومت ءداأمأ 2ةمعامأء نإ
 1067100740: 80565 07 4976 271ءز11 0720 ]215027 ءء71ءات1, آط 17/عآعألب

22.76-91 

 - او



 ا[ فصتخلعمتت (تءةطقست, ., 1/ءلأو (006نعع 0]/ ]وداود هن10أ 0001015
 زها  ظملمتءء ]5 المم»هم»1ناأع زر1 [2ءوجدم نون, وات( ءهل1 51626

 (لا1211ء11ج7 701. 111 (1996) 65-81

 [تنعوططمم, 103510 همم طلوتطقتت 013261, 776 لعدن ع 0/ (20م1102, ذم
 (ةعاذهم مم. 38-53

 1[ن1عإل, كمطص 11. ل2. ةصل ة/هتطتل09 الا/طتخع 1811م م 01 2 ]010
 0710 1116 ك0 ء1سأ كرد |عررت" زنط !/[عراماجب 8100ج, ةلل 001 علل

 اكتصل, ظاحتعع, 17/ءعأ ه]/ 8ءاذءك هطمالا 17ءولطع» (نمرجلأ11هردك 010 1 ةصجأ 7
 لماتسمل 01 ةمماتعل 50نو] طوو:ءطم10معع 701 26, 2 (1996) 137-

147 
 [0طعمصخمط, 1/0115, همه 4561507,  مل» لدهأرنكأك 0/ (200 2111©

 180/1471 ع, زلط [05ءعمطعت ع. ةطل 1101 ءاقهطلب مم. 112-163.
 [مطعرتك, 502210 1. هصل 11. 5ءطعوصمتص. 01107 ردك 12م7 70771 6
 71105 71165710. 177 50170771: 4110 ]متنءعراك, '[!'طع 70 عءوذ ةلتا 115

 01 112355 ( هددت 21220102. [نعطوصون: انمتتت عنو 01 [!]ذصم15 2عوور
 1971, م2. 596- 11

 [كهععتاو, ط. 241. هس ل.1). داةصلقتعا0. 40مم110 ه0 017151017 0/7710

 ]210011 0لك ١ 0117 م1718 267270112011015 0710 طرنصم1] دعك, ]آطآت .
 ومد هم ل. 177. اكتمع , (علك), مم. 227- 0

 آمر همه, ط[اععصمسلم, ]نطقت عم 7. 5كطقط ةطل 1800010 ]. ةطعتب 1012 طع ع000

 01 هاطعت5و: ءهعمكم1دطتم هم اطتغل-مءعتومو ءقاععأب [1ه1ء2216028]
 لمستستفل 01 ظسطاتع (0منستم» 18عوءعوتتءطر كاتطتمتعت“ 19996 مم. 163-

.156 
 [ماععمعط, اطللتلتمد, لاا للع (0هدعع هس 8ءطومتم»مأ] 0( طممععب ذط

 ( 3215ه, مز. 463-84
 ا[ ماءعوعط, التل مم, 8ءاتعأو, 4نكا100عدر دهسا ؟دلسعد: 1 1عمدكت 01

 (0عدصتم2ت 05 ةضل (طقطعع  كو2 1ءةمع]5ن0: 105568 -8ةكور
16061010702 

 [ماءعدعط, 841]غمد, '![طع 0معر ةطل 0105ع0 كنس (1عجب الرا: 1
.0 80015 

 [05دعء, ثحصم10ل 81.. ةطل 0. 1. 20: ءادصل, 0022110, 0/6116 0

 156/1 نمأ07 نأ 0 ممدعتاك هز للة نعد, ذط [805عمطءنع ةطش ©. 1
 [110؟:ءامصل, 411610. 1-14

 [كهدعر ثحمم]10 ة/., (0دم1 107 ؟ءامصل, 11/11! خدنم 4 ءاجتتع, [0طعأ مخطعاوسهنب

 ةمل لدوعإع ظرعطسي 4ةع((1650ع 02 عدصتعت نمد ةهطل (طمطص عع: خم
 4م217515 00 (00طدقتكاءادعإل كس مانو 4غ[ (5[001222011611, ]كت

 [1ةعمت الدلع الملا علوا 26عوو 60
 ا[ مدع, ثتصم]10 اطل., ظابطا1 ع (متد10 1! ءكعوتء]ب 1 20/711015 51222512 0 ب

 500101021001 17/107. 12 0 كادوا مم. 165-14
 ا[ مدعم طءنع, 8ة/ك111605 ]., (نهنئ1 1 180>ءامصلب 11111 1خخ:0 آل. 14 0النعر 0ع

 مطعاوه2 ةضل لوعأاع 1787. ظعوطص, ثكلكنلع 01 عوصت 2ةكلمط هل
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 (تطقصقعع: ثطص ثصه]92535 08 (0همكتداعمعإ9  ثسممع خكاننسلع

 مط مم عمأاكر 8لعحتت [آةحت عم: الولع آلمتك لوزا 2[عوو 1960

 اياهم, 8159عع ادم 8لءول 62055, 1طع 1011510 01 1آ7:51105ععل مزح 16 70

 1013/2 ءمادحتم نطل عو, آخد هل 50م1, ةكدععط 1943 مم. 15-24

 تولفصأب آاكلعطقتل 5., 7176 7ء]وناكأور  ءطواعع: 4 )هوانا مم 11

 /)6هدءم معد مل طابو طسطاتع 0متستم» 0 نق( ءالاإل 701 6 (1962)
.334-00 

 دعامعأ عت, 1000 311 ءطقعاب طع 2(5غع 051 طع آتصتمس هد طع 524216 01 طع

 آ[م«ءوزلعصا, اظاتكع, 04033, هصل 211255 19ءورومت5ع5و (0 (طع

 آكك1لعسأ' 5 مةسسانقل 31ءووووععرب 1992-1953, !لورط 1717 ءواعتم
 [ل111ءاذ117 1994

 501 ءداص عع, ل0هدعمطب 0هلتاعول طوع 0 عدصتعمكمسب ذص دمع 1
764-01 

 دعاطعمسمتس, ا1/.. هما 11/111122 1. 2و 71د ؟7؟هرد ع 015521عجر 220

 11ل13. 8لعب "7011 [آةنمعا ع 1015 2نطاتكطعتوب 2

 تعاكمتستل, 1/]/., ]ةعاع آزناعر ةصل 8. 82. طوياععم, 111وز مص تس طع آو 01

 هديا (نطتللععس, كامصكم11: كاممأ م10 آلمتك ءاوأأاو 2[عووب 961

 تعاخمسمتم, ا[/11طانغ هما 1111لنذنصم 1. ورع, 71د آداب 2201 54 ل

 2110 ع0. 8ل عتب الم: 1ع ع مج, >نطاتطعاتو 2

 تعاتخمتستطل, ا11/11طانت, 0 طحت ان 1212210 أد 1100 عد 5061215, [ل1ةتنقي ]آن
 ال011ءاك117 01 1!![1ط015 2ععوو 48

 تدعااتتتممم, 113010, 4/405 انك. 4 ءلقوردو 7715 م1116 مو 11106
391-08 

 501هتتد, ثلكحام, آ؟طقأ 120 المسن 1طتسلعب خص 1241001115240 نطلع

 (0ماصتمام: 11089 ذغ 11ه, 102 عا0نم25, 220 4كآءعأ هوانا آنك ور

 الوب المز16: 1. 2. ]انكم ع 00. 122. 6

 تعالت هتتع, ا1/طقغ 06ه المان 1طتصلت ثم 1ماعملان عام 10 2انطاتع 010

 [101 1[ [هدتطمك, !انطع[10ك, 320 خ11 عأ 0101 ]17و 08

 تعهوتك, 102511 0. حصل 10هدفتطمقت آ.. 12ءءلططقتتب 10705117: 0

 171/07710110711: م 0711 ءوآ 1[ تمتع, اح 0ةتتلكهانب مم. 443-462

 ت5ع2ع10, ]اك.غ. ةصل 0.6 1. 115. عمكممب (هلك.) 1هنس0لق11025 01

 (نمسصصستس1ء26102 1طعمدج, لعوب المرا: 1آدنمون 2 0
 ظنطمأآ15ط عار 0

 ت5عالع1112, 1/ءعنمع# ل., لوتطع5 11. 1ةصلقتلب ل2, ©1115

 1 طعمر لعد: (0كعتسك, 81ءاط0علك هل آلوءور 1/ءب لمزاع 115
 ط1ماج5ع 8بطآ]15طعاتن, 1979

 تالوا/, ]همم [0طعزت, كواطع 2ءواتةكتمد7 [طع 1511601 01 © ةطتم 5

 هرد 4س ءرتعدس 2: ءوزلعستمل 11ععممسكر (نبصمانطاتكطعا 0لعودتادكتمم)
 ]م5 ثم ععاعو: المل عطوأال 01 ل112 1994

 تا]ءااخ دما, 11دئممم اطقم, 5010165 ذم طكدماتس 011هل 1 101 عطخغ نحل

 خلت 21521105 آ.مطم1ع: كطب 8كنطقتستت 20 خمطتص1 1963.
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 درطلالو ظاحتعع آ., 113520101 1). آ.2555:ءا1, ةصل ظملمط ]1). (035ءالر
 ["0م2521203, (نهرصدتست7 2102 20 طسطاتع (0متسمألت, 0

 12111 ءامال [ل211715117 21عوو 6
 درصلال, 1/1. 81عاتواعا, 4 مودرنعط]0 عندا طءرمووعءازطنعو 0 طانطأ]ح 01

 176070, 11 23115012 مم. 109-11-3.
 تالا, 1/1. 817275[ عار (00711167115 01 1876© 172110110115 0/ 82

 (7717210105 7:01 4111114 تك, ]0 ( 315011 22. 79-95
 تالا, 0/1. 812عالوأعا, ل. 5. ظصنمعت, هل 11. ا17. اا/طتتع, 0 مأطق1025 220

 1[”ءسووصفلل اج, ظلعحت المتاع 117116 6
 ترحل, 8/1. 81ع7وا عا, 1176© 2ءموودمأ 5ءااأ» ع مز طالطأأع (0مأ1015: ق4 كالر
 01 1111105 1 ماسه لك 1بكودتم, هطاتع 0 متستمات 01131119 701.2

507-13 (1947) 
 5111118 1998 مم. 25-50.

 دام ا[ مططقتفي 1. طامالتم, 7701و نب ىةمنءرب ة71ءمطأ ءالنك 0/ م0111 عمل لك
 ]7 0 15دك 10151111220  ءمال17 زن: 187 همكم 07 21811122175
 آماععس د1 هصمهأل لكمسدعممل 02 وطاتع 0 ماسنم» 12عوعوعءط ا1/اماعت
 1993 مم. 380-376. ع اآاساأعطس 2110221 20111231 5نعدعع ملل 5

.1989-9 
 دا1ة-خمها2323, طظام1010 11, 810165 012 51015637 1161591615 01 م0111و1 5
 111 2 1ع55 ]طل نك1 2112ع0 همادصاتتك: اطع هقهع ه1 طع ططتلتممأت5ب
 آداعمسفأ أ هدصمل لكمستعسمل 01 وطاتع (متسنم» 12عدعوسءطر ا اماعت

 1993 مم. 3776-0.
 5161218010, مثءاطتتت, آ[عزع 11. 11”ةعادصال هما 10[1طعتتن 0. ط[عرتتطقتللت, 0
 3567 معزنك 2 ()ءرمكا1مأء ظبطاتع (ممعءعمصكم, ام ظسوطلتع (0متستمد

 ()101311ء1م19 01 58 (1994) 255-63
 داعالعمسم0, [مطعرأا آ., 81عطقتل خل. ظلواسععءت, 8قتتتات 14. 1"ءامطعتع جتحل
 ةاونح 8. اماما انماط ك1 ع اء )ل ىو 1 ساوا عمك: ل !ءرجأ1 نه1102 0

 17/701115 كال زن, الح 177 ءاعطب مم. 316-28
 داماععو, ]12022104 طر, طومان 1لءداة/ ماتم هس ط0آة 1 ءمأ 82ءطممأ07“, ذم

 18/ءاعاطب مم. 132-142
 ]دن ث]عاتإأات 5. 43559 (0120121111122110121 110115 ةصق 12عوعور عطب

 (0ه1نتسطانك: 0110 طانطا1دطتق عر, 122. 1
 1 ةصتعطةتبتل, عمال 11. 776 110 ءجعأ71 ع 2700 0و5 0/6111 (001701711111611071, لح
 (321501 مم. 227-217. 0+ طسوطلتع 0متستم17 0011211119, 19 (1955):

02 -292 
 1 طمات0 م5011, (0ع018ع (0ةتواةلكع, 7276© هجولتلما1 07 0/ مالطأ] ع 0272710 ذم

 ظعرصمتل 8ءداعدما همم 3/1. 13120112. م2.7-19.
 1[هعطب 81. 8. هصل 1. 5ةعطتب]اع. 272 ه017655 10 70766156 71016716 25
 ”عواللا 0/ 70116 1"هت»آ702ع, ظوستخكتكحط لمانتتت2] 01 255101029, 2

1961(:389-3) 
 1 نمضللك, طادنإ (., ةقعاتانلع ةصل ةخان1110ع ( طق ص عع, ]عتب لماع لوطن
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 اا/1168 ع ومكر [صع. 71

 العناوي دالصعإت هما طلودصمم طلاعر 776 0عومتعءواتمدمأ (هساعا 0]

 1[ ماة 1 ءمأ ج1 كمولتمم, ذم ال7 ءاعاحب مم. 4770-7

 املصمم, ة/2علماعم 10. 2ه2ءءماتمر» هدو 00105 وك, طخ 5 ة2عط0
 1/101 عمك0ل. 75م. 137-11

 ال/ةلاعم, ا1وصصع وطعم هم ة/لدتتمممسع 8. 11عب 7136 »ممال]و-طوأ] 7

 71112 070 طردت "عطاك, ام طاوطاتع 0 متصتما» (0ا021[ءالأزن 701 9
133-13 (1995) 

 الث هت, اطلقتلع, 776 ممااو-طوأآ] 1 ءربلع: ططاتع (0ماتمتمم نرد 0716 00

 1[ 1ك عمضنر اح ظسطاتع 0 متستمات (0ن21:غءل19: (1995) 296-21

 ا1/ءاكاعت, طلكعتمسم, 11ءطواعتو حآعرب  مةهعتعمم 10)1مممقتاإل, [آ.5.4
 8/1 ءماممل ا117/ءطواع [1صع. 5

 ا1/ءلعا, [ ءدحت, 1طع كمتعسمل ه2 5ز1عمعع ص هتاف © تلك ع: ةممازتسع

 ["تطاتع (منصتمس 1طعمتجب غ0 12010 كاونمص 20ماتاقنلا ب

 (نصمصانط]15طعل 1طعودعد) جال عمم: (0ةلتكمتد 512غ الملك ءاوأ
1994 

 ا1/ءامكاعتس, ةذلعم 0., "1 186/10110777011 كا! اة 05, ]0 (0 3515010

 مم. 485-490

 181/ءاعاطر, ظنطأاتع 0ماصتمم: 15 1"ه272301, /1ءوماتت ءاطعطاأتت هل 111100
.192/5 

 ال/عاعاطب 5نكحص ةصل لمطص 0همصعت, (ءلك) طسطاتع 0متستم»: 1

 [[هرحسمأت مس, 11ءدمس ءسعسأ هصم آ[صمقعأب طع ءلتاماتك / ولم خلاب
 انك: 1133:1110 طانطا1 نطقت ع 002203397 5

 18/ءاعاطب كددكدتت ةتتل .لوطسص (هدطمعت, ل7 (0ان رمت لص: 11 ءعاقمردو نبت زن[ هو

 هك 11711 عمد, ام 177 ءاعطب مم. 409-66
 ا1/ءاعطب كرتكدمم ةطل لمطص (نهططعت, لو (): عمنا وم: عطا وانو 01

 (2م1:1107, 1 17/7 ءاعاطب مم. 3-12
 ال/عءاعاط,  كادكحص ةصل لوطص (0هددعت, لج (0: ماوس: 12 ءوعستطتمو طالطأأع

 (2017107, ا ال7 ءاعاطب مم. 65-5

 ال/ ءاعطب ةادكدس ةصل اهطص (0هطحعت, لك (0دء مما م: زراعاطم نك 0 ]77/222 م
 11/ءاعطب مم. 277-89.

 ال/ءاعطر  كيكدص هل لمطص (0هدحعت, لو (02ءمتاومس: 5؟0عاومآ 10ءامكب ذم

 الا/ءاعطب مم. 163-13

 آال/عءاعطب كيكدص ةصل لمطص 0هدصعت, لو (0د ضنا ولم» 186 انوع نإ طمآآوكب ذم
 11/ءاعطب مم. 351-17

 ال/1 عام, ©. ])., ىورتع 1ماةءهلنم75 07 كءمدج هلع (0مأد1 هناك هن
 ل111 110 عك, 1 0311502 مم. 54-78,

 ام/لطمتال, ©. (0. ةهمل آ11. لع8هعاع, 411 زد اع [هبسنارب: أد 80آ1]مسو. لكواتتسمل
 01 (ن 012211131221101, 26 (1976) 4: 75-84

 ال/115هص, طرهصعأك 0., لون 6ك 8منعع هرب طابطاتع (0مادتودت ل [7ة/ذوب ]عوير
 ا017 , 11 0311500, طم. 513-528.
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 ا1/1150م, 1ءةصعاأك (0., 776 [ء0ءمهأذك نر 2:1511ح (021721071, 11 (3115012.
.500-12 

 الا/15ع, 1آ035101, 7777© 4720107زن 0/7 1آ0ءءءم1107, ]1 17/7 ءاعاطب مزج. 336-47
 11/15ءعرحقمل, 1:علعت ءلع 1/ء11700010عنءسأ 81وك 11: 2/1 ع (2771111011 ال71

 11 الا/ءاعطب مزج. 3856-0.
 171/0005, لوتطعد ذ., [1عصقاتمم زد اطع طوعا 5 ؟رواعسن اطغع 50ءاق]1 220
 نلت: 21 1ةدادع ة4ةععسلف, (نضمانطا!ذطعل 065561126101) 8

 [ل015ل517 4
 الذمم عطخ, تنطقماعد آخ. لردع هددمأ 4 هأرنكأك 0710 ]الكت (201177211111011011,

 ( 221502. مم. 402-77
 11, 30[ طعزأ 0. ءأ هل, 1طع للططع711025 01 ه>1655105 11011:
 معتععمأ1ممك 01 هطواومعإاع5د 1م عع همعععط 11 اطقعع تالا

 1[ساعزس 210221 لمسسممل 01 ظسطاتع (0متستم آ[عوعوتن عطب 1211
. 229-47 .70 

 كهدللعت, لمطتم 1, طع ةطادمنتاع 320 0011عنتك 01 149255 (0م12101,

 (231251108ع: (نةطمط118ع [ل01715117 21عو5ؤ 1992,
 كالت لاقص-[!آنع, لوتتع5 8. ا17ةهلب ]موانع 1.١ 525:0عم, ]128630 آله, 324
 الو2508 11328, رطيوطاتع ]ودان 27101 ب 107171011011: 0
 41567100 -5كءاأ17ص 2 ن2 )  50عأهأ 2 117]1هءا]م2ت, 2 ل 0اتتاته]1 601

.9-9 (1993) 43 .701 ,2010111011111261013) 
 2111211112013, ]05عمط ]1"., و000 2601739 10612061238: 20مان1211510

 1[ عنا علب خل تت ال0116: 213عععات 6
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 (أ) قحللملا

 (عونلا) ةفالخلاو ةريسلا يف ىروشلا

 نسم ةفالخلل بلاط يبأ نبا يلع رايتح
 .ةفيلخلا اولتق نيذلا لبق

 0 لاصفنالا ةلاح يف نيجوزلا نيب رواشتلا

 ل ملف

: 3 

3 

| 
5 
0 

 دبع ؟؛/8-17



 ودعلا ةهحاوم يف لوسرلا راشتسا

 .ردب ةوزع يف
 4 بلط عنصي ام يف لوسرلا ةراشتسا

 ١ ةرويكملا أ

 يولشلا ؛؟5 ميلحلا دبع

11 

 ١١5 نضركلا | .ةريبلا | «هستلط قد
 رول

4 

 5 <2 دست مق

 0 ا



 ضعب نييعت يف رمع ةراشتسا

 ةروشلل
 بلط

 .ةداقلا

 رمع | ب خيراتلا ديدحت يف رمع ةراشتسا

 ةروشملا .يرجهلا
 هك ا عل ١ دا خب تاسرامم «يوحنلا| رمع

 ةروشلل ةفسا اهلا
 تاحسوام فووعلا بلط | ىلا ةدملا يف هتنبا رمع ةراشتسا | 64

 فهل ةروشلا | 2«.اهجوز نع ةجوزلا هيف ربصت 2_0

 كه 1 ةووشملا .نوعاطلا دوحو هدم سا

 سا ع تحال فيس هنالعبا لوح مع راسنا

5 
 تاسرامث ءيوحتلا .رمع | بلط

 كا طنا 5 ةروشلا
 تاسسررامت («يوحنلا نارقلا بللط

 ها/ ةروشملا !

 تاسرامم «يوحنلا | نآرقلا | بلط | رمأ يف هلم نوعرف ةراشتسا

 8-.٠ ةروشلل 56-14 :هط)
 59 3 )م

 ع 01 2 ىلا
 هللا يبل لوسرلا كف يحانتلا 6 5 1غ 6 ٍآ |

 :ءارسإلا) .نيملسملاو ملسو هيلع
 (...١١-م :ةلداحملا ع7

 تاسرامت «يوحنلا

 25 ال

 تاسرام ءيوحلا

 ص ىميمتلاو "5-48

 لوقي .نيدترملا ةبراحم مدع حارتقا

 ىلإ تفتلي مل ركب ابأ نأ يراخبلا

 قيرفتلا مدعب صن هدنعو ىروشلا
 .ةاكزلاو ةالصلا نيب

51 
 | م41

 يذ ىلإ ركب يبأ جورخ حارتقا
 1 .ءاقبلاب هيلإ ريشأو ادئاق ةصقلا
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 : نآرقلا عمجب ركب يبأل رمع حارتقا

 ه- 488تاسرام .ميركلا
 125 يواشلا

 الا 000

 قوريحجتلا يبخل
 ؛م-1/ تاسراجم

 +١ يراشا

00 

 احجي نأ لوسرلا ةملس مأ حارتقا

 رمألا مهلاثتما مدع اهيلإ ىكتشا

 .كحا هر ودعا

 :تاظحالم

 .ماشه نبا ةريس يف هدحأ ملو ةثداحلا حضوي مل 7

 تاق



 ١-١١  ةمدقملا

 000 ]1515150000 ثحبلا ةلكشم

 ا لاو ل ل ل ا :ةقباسلا دوهج ا

 ير ل اج ا اال ب وو اج ال طوال وو هدا دالة عل كل مشا لحب عدت نم هن الامال نما دان سانا :ةيزيلقنإلاب ةروشنملا

 ك0 :ةيبرعلاب ةروشنملا

 0 :ماعلا يأرلا رصانع

 0 0 :ةملسألا دوهج

 0 11 0 :ةقباسلا تاساردلا ىلع ةماع ةظحالم

 111111 1 ]1 1 .جهنملل ةسيئرلا مل اعم ا

 0 ااا 1 2 4 :ةماعلا هدعاوقو ثحبلا تاوطحخ

 0 ا 1أ11]11 0 :باتكلا تاعوضوم

 ١4-١1ا/ لوألا لصفلا

 ماعلا يأرلا ةرهاظ

 ا وس م واوا اا ماعلا ئأرلا تاميسقت

 0 ااا :ماعلا يأرلاو يأرلا تامس

 10000 :ماعلا يأرلا نيوكت
 00001001 111 ا :ةيبلغألا ةمس

 0 :ماعلا يأرلا نيوكت لحارم
 0 ا ولا ا وة ا ل : ماعلا يأرلا فئاظو

 <ا/-4 يناثلا لصفلا

 ماعلا يأرلا رصانع

 0 دب ماعلا يأرلا رصانع

 3 لا ا ا و : ةيضقلا

 21 ودا او هازل داو اح ا وسال اس ان امنا ماعلا روهمج ا ةعيبط

 217 م ا و و اس مساج نا باو ارق ضنا ان سم ا ب ب ماعلا روهمج ا تائف

 2 خس أ الا ا مو اقم ب «:تاققاتلا

 05070171 1 ] ]ز]ز]ز]ز]ز]ز]|ز 000111101 :ىيعشلا ىوتسملا يف تاشقانملا

 00010111 :يمسرلا ىوتسملا يف تاشقانملا
 0 0 00000033-بببد :ةيبلغألا



 ١١ ”-51/ ثلاثلا لصفلا

 ماعلا يأرلا روذج
 00 11-1-1101012032121210212121  :ةبستكم ا ةفرعم ا ةعيبط

 ا 002311بببدد ا :ةيسفنلا لماوعلا

 ا 011 ا ا :8ء]:ءإ/5 تادقتعلا

 00 1 ]1 79 :تادقتعملا عاونأ

 ل :تادقتعملا تاعس

 00 1 ز]ز ]| ]| ]4]|]ز]1]1]1]1]|]1]|1|]|]1ز]ز1]1]14]414141]1]1]1]0ز01 41 5 :تادقتعملا فئاظو

 1 ا 41111065 فقاوم ا وأ تاهاعّب الا

 00001 1100 :هاحتالا تانوكم

 000000111 ]10111000008 :تاهاحتالا تاعم

 0 ا :فقاوم ا وأ تاهاحّبالا فئاظو

 000 :ميقلا

 0000 ا ا يم : ميقلاو تاهاحبالاو تادقتعم ا

 1 ا ا م ا ل مل نجعل ادق ةلامتم تاما نا عل هو واب اشم لو يو دا سا ا :ةيصخشلا

 ١.9١٠1 عبارلا لصفلا

 ةيسايسلاو ةيعامتجالا تاسسؤملاو ماعلا يأرلا

 000 ]1 ز]ز]ز]ذ ]1 ]14141]1]1]1]1]1]1]1]1]1ز1ز151ذ]1 1 :ةيعامتجالا تاسسوؤم ا

 1070000 1 ] ] ] ]ز ]ز]ز ز]ز] 0 :ةرشالا 1# وألا ةعسساللا

 ا :ةينيدللا تانيسسوملا

 0 ] ]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز ]| 08 :ةيميلعتلا تاسسؤملا

 0 1 ]1 اا :يأرلا ءاصقتسا تاسسؤم

 1 0 0-000010101-بببد :ةيسايسلا تاسسؤم ا

 00 0 :يطارقوميدلا ماظنلا سسأ

 00 :ىطارقوميدلا ماظنلا يف نطاوملا تابجاو

 0 000 :يباخختنالا رارقلا تابلطتم

 0 1 0 0 0 :ةيسانملا :ةيضخختلا :ةيانيؤكملا - ذل وأ

 1 01111 :ةك راشملا يف ةبغرلاو مامتهالا - ايناث

 0 ]1 1 ]1 ]1 ]1 #4#1]1]1]1]1]1]1]#]401#]#1#1]1 04 :رارقلل نيبخانلا ذاختا ةيلمع

 0 ا ا ز ] ز ز ز ز ز ز ز]ز] ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز | ]زؤز]|]ز ز ]ز ز ] ز]ز ز] :ةقيقدلا ةظحالملا - الوأ

 00 1 0 :ةشقانملاو لاصتالا - ايناث

 اا ااا 0 2 ة :1310021169 ةينالقعلا - اثلات

 دا ع



 000 ااا ا :نيبخانلا تارارقل يئاهنلا جئانلا

 01000000 :ماعلا يأرلاو مكح ا لاجر
 ا زا :فالتخالا وأ قباطتلا ةجرد

 ا 1 1 1 101]ز]4]1]1]14] ]1 :ةقالعلا ةعيبط

 0 ا ااا ااا ااا ااا 10أ10|0أ|أ]أ161510105150150151515105|1 57575703 0 :يسايسلا طغضلا تاعام

 اذا 1 1 1 1 1 1 120 1 1 1 0 0 0 0 0 02 0 20 0 0 0 0 0 ؛ةيسايشسلا بازحألا

 1١-١١55 *ه سماخلا لصفلا

 لاصتالا لئاسوو ماعلا يأرلا
 1 ل ل ”:ىصخشلا هبشو ىصخشلا لاصتالا

 ا 0101 :يصخشلا لاصتالا رثأ مجح 0 ال وأ

 ا 1 ا ] ] ] ز ز]ز] ز]ز]ز]ز] | 10 :ىصخشلا ريثأتلا راسم - ايناث

 اا :مالعإلا لئاسول ضرعتلا - اثلات

 0 .:ىعمج ا لاصتالا

 10  ز ]ز ز ]ز ز]ز] ]زد 0 7 امج ا لاصتالا

 0 0 ااا :اهرهق نكمي مالعإلا لئاسو

 0000 1 1 ز زذ]زذ] 1 8 :يوقلا اهرثأو مالعإلا لئاسو

 0 ااا 1 1 1 121212121212121 212 2ز 00 :مالعإلا لئاسول لدتعملا رثألا

 ا ا 1 1ذ] ذة : يمالعإلا ريثأتلا ةصالخ

 ا١ا/1151-8ا/ سداسلا لصفلا

 ماعلا يأرلاو ةوفصلا

 12117110101 100 ا ااا ااا :ةوفصلاب دوصفلم ا

 0 ]زا :يأرلا ةداق حلطصم لصأ

 ااا 1 ز ز] ] ]ز ]ز] ]| ]1]1]1]ز1]1]ذ]ز]ز]1 ]101 :ةسايسلاو يأرلا ةداق

 0 اا 1 1 1 1 1 ة ا :ةوفصلل ةياهنلا يف ةرطيسلا

 اا 00000 : 2211 0 ةيرظن

 ل :ةيدرفلا نم ريح ةرطيسملا ةيعامجلا ةلقلا

2-0 



 ؟5١١-+ذ/ا8 عباسلا لصفلا

 هرصانعو ىروشلا
 111017 م اد عا احاول هوا جا جو درت اوال ا لام ا كا ف :ةمولعملاو ةراشتسالا

 0 111118 :ةطاسولاو ةراشتسالا

 اق ع خل والواو وير أ 6 م 4 اح لا ا رل ةرستل نا وو اك و ف و :ةحيصنلاو ةراشتسالا

 ا .مالسإلا ف ىروشلا اياضق

 0 اا ا ا :ىروشلا اياضق دودح

 0 1 1 1 1 1 ز 1 :ةدشارلا ةفالخلاو ةريسلا يف اياضقلا

 0 ا 0 020212121211 :ىروشلاو روهمج ا ةعيبط

 000 ا ] ] ] ] 1ذ ]1 ا يي ا ياي م ا :ىروشلاو ةشقانم ا

 ااا 00 اااا ةيبلغألاو ىروشلا

 00 اا :مالسإلا يف ىروشلا مكح

 0 ا 1 1 12121 1 :مالسإلا يف ةيبلغألا ةناكم

 0 ]1 ]1 ]1 ]ز]1]ز]ز]ز] ]زد :ىروشلا ةجيتن ةيمازلإ

 101010011010010 ااا يا :ماعلا يأرلاو ىروشلا فئاظو

 ااا ا ااا ا :ةماع تالظحالم

 ؟511-25/ نماثلا لصفلا

 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا
 01 م ل ا واب لل ا ا مح كلا ل ل 1 لا و يجن ا رمل مم : ةيضقلا

 1 0 ا :روهمج ا ةعيبط

 ا :ركنملا نع يهانلاو فورعملاب رمالا تافص

 ااا ا ]| ] ]1| | 1 1]1]1]1]1]|] ]| ]ز 1 :زييمتلاو ملعلا

 0 0 ]1 ]1 ]1 1]1ذ]1]1ذ1]ذ]1]1ذ]ز]ز1]1]ز]ز]141]1]1]1]1]1ز1]1]151]1]4]01 141414141414141 :ةوقلا وأ ةردقلا

 ااا ]| ]14141411 :ريبعتلاو ةشقانم ا ةقيرط

 10 م ا و وب وسسما مام ياسا ابا ب و :ةوعدلا ٍف مالسإلا جهنم

 20 ا ا ا يااا ا ”ةيبلغألا رود

 ا ل :ماعلا يأرلاو ..فورعم اب رمألا

 ؟5/م-؟#ة١1 عساتلا لصفلا

 يأرلا ءاصقتسا

 1 2 ا عما ااا ياماما جي سما داس 1 ا ب ماعلا ياأرلا تاسارد

 00000000 0 0 0 0001 يا 00 :يأرلا ءاصقتسا قرط

 2 ل () : طمااو ماعلا يأرلا ءاصقتسا

-- 



 0 با :ىارزل ا عايصقتبلا ةتادعسوب

 010 م :تاءاصقتسالا اهوانتت ىلا اياضقلا

 1 ف تاما ا م ل و جا ا نة قم :اهريوطت دوهججو تاءاصقتسالا لئاسو

 اا 2 1 2 2 1 1212121212 21212 2 يي 0 7-0 :ةيضقلا

 اا 0001010101ببب 9 :ةنابتسالا دادعإ

 0 0 ا 0 0010010-ببد :ةساردلا عوضوم روهمجلا

 ااا 8 :تانايبلا عمج

 ا ا ا ا ا ورمل اخ اهوا :ةفلتحملا تالاحنا ف تاءاصقتسالا رود

 0000 ] ]ز] ] ]ز]ذ]ز]1]1]1ذ1] :تاءاصقتسالا ىلإ ةهجوملا تاداقتنالا

 0 00 :يأرلا ءاصقتسال رغصم جذومن

 0 ا ] ] ] ] ] ] ]زؤر :ءاصقتسالا ناونع - الوأ

 ا 1 ااا اا يا :ةهلقملا < اننا

 اا 2 ز ز ز ز :ءاصقتسالا ةنابتسا -- اثلاث

 ا 1 1 1 1 0 1ز 12 2 2 2 2 2 ة :هتنيعو روهمجللا - اعبار

 01 1 1 12102 020 ز 1 ز ز :تانايبلا عمج ةقيرط - اسماخ

 0000000 ااا :ليلحتلا ةليسو - اسداس

 ا 010101 :ريرقتلا ةباتك - اعباس

 11 م و هج ا دف طا انما سام او ون ع نو : ريرقتلا تانومضم :بيترت

 ؟ا/ 559-5 :ةماعلا ةصاللخلا

 ااا :ماعلا يأرلا ةرهاظ

 ا ] ] ] ]ز] ]| ]| ]|]1]1]1]|] ]1 ]ز] ] 0 :ماعلا يأرلا رصانع

 ا : ماعلا ئارلا روذج

 ا 00502020098 :ةرثؤملا تاسسؤملاو ماعلا يأرلا

 ااا 0000 :لاصتالاو ماعلا يأرلا

 000 0 ]1 ]1 ]11118 :ةوفصلاو ماعلا يأرلا

 اا ا :ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو ىروشلا

 "م4 5ظ*ش 220 0 5527 . ةيبرعلا عجارملا

 ١" 86-4 اعد د ودع م11 1و ودا ودة دو ووو ةينكخألا عاملا

 ل ل 15100100101101 (أ) قحلملا

 سس


