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 ءايلع ىلإ

 ا"! تنبا اي .قارعلا كدلب اذه

 .لوألا اهنطوم نع ةديعب تعرعرتو «ةبرغلا ناضحأ يف تدلو)

 «ىسأ ةباحسو رخف ةقارشإ ريغصلا اههجو ىلعو «يل تلاق

 لك» :ةفرعملا ةفهلو ضومغلا ةريح نيتعساولا اهينيع يفو
 «قارعلل نوعديو «قارعلا ركذب نوجهلي ىتسردم ىف لافطألا

 مهف نع ينامثلا اهتاونس تزجعو «؟اذامل ...قارعلا نودجميو

 . (ناكملاو نامزلا يف اهلوح رودي ام

 (ناطارألا نلغأو نادلبلا قلحأ قازغلا كذلز قوزع.« قاريغض

 رئانملاو ء«ءامشلا ةخماشلا لابجلا ممق تالا هضرأ ل كا

 .ناصغألا ةقسابلا ليخنلا راجشأو ءءامسلا ىف ةعرشملا ةيبهذلا

 ةلجد امه ناميظع نارهن «نانئمطاو قادر فر نلف ئدايعو

 ناليحيو ءءاخس ٌلكب ةعساشلا عرازملا نايقسي «نادفارلا وأ تارفلاو

 ؛ءارمحلا ةيربلا قبانزلاو ريخلاب ةرخاز لوقح ىلإ ءارحصلا ٌبدج
 لدانعلا اهيلع فرفرت يتلا «نيمسايلاو حادقلاو سجرنلا راهزأو

 ءاّبح ىجانتت يهو ةليمجلا ريفاصعلاو ءالذج ىنغتت يهو ةريغصلا

 تومتو «؛نجشو نزح يف ّيرمقلا مامحلا حوني رخآل نيح نمو

 .1991 /3 /12 خيراتب ةيبرغملا (ملَعلا) ةديرج يف ترشُن ()
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 .ةفقاو يهو ليخنلا راجشأ

 نطومو تاراضحلا دهم قارعلا ناك «يتبيبح اي ءروصعلا مدقأ ذنم

 ةيرشبلا ملع نم لوأ قارعلا ناكو .روشأو لبابو رموس :تاّيندملا

 ىلوأ تحتفتو .نينسلا فالآ لبق ّيرامسملا طخلاب ةباتكلاو ةءارقلا

 ىدحإ «؛ةقلعملا لباب قئادح يف ملاعلا اهفرع ىتلا ةّيمسرلا سرادملا

 خاولألاب ةرماعلا تابتكملا اهنناجب :تفعربتو .عيسلا ايندلا بئاجع

 لافطألا ناكو .ءايميكلاو كلفلاو باسحلا مولعب ةطوطخملا ةينيطلا

 ةيفيسوملا تالالا يليغفاعلا ضشزادلا كذت يف نوملعتي راغصلا

 يفو .ءاسملا يف مهلزانم ىلإ مهتدوع دنع مهلهأ نع اوهفريل كلذك

 ناردج اونيزيل تحنلاو مسرلا اضيأ نوملعتي ذيمالتلا ناك سرادملا كلت

 روص لمحت مويلا ىتح لباب ناردج تلاز امو ءمهعراوشو مهتويب

 :ةيمدالا ةوجتولا :تاذ دوسألاو: :ةقييشرلا نأ زل و. ةحتحيملا كونشتلا

 يتلا :قيناوقلا ىئلوأو عئارشلا مدقأ تنس «يتبيبح اي «قارعلا يفو

 عّرشم لّوأو لداعلا رموس كلم انيجاكروأ دهع نم «ةيناسنإلا اهتفرع
 ةريبك طوطخب نيناوقلا تبتك لباب يفو .ملاعلا يف ّيعامتجا حلصمو

 عيمج اهأرقيل «ةنيدملا تاحاس عسوأ يف تبصُن «ةميظع ةلسم ىلع

 ضعب تأرجت ىتح «نورقلا تارشع لباب بلق يف ةبوصنم تيقب
 لبق اهتقرس ىلع «نيندمتملاب مهسفنأ نوفصي نمم «نييبرغلا مذارش

 .نيناوقلا كلت يف ةقرسلا ةبوقع اوأرقي نأ نود «نينس

 يتلا ةّيرعشلا محالملا ىلوأ تمِظُن «يتزيزع اي «قارعلا يفو

 دض هحافكو «ملاظملاو مئارجلل هتضهانمو «نايغطلاو طلستلل ناسنإلا

 .مشاغلا ردقلل هتمواقمو «ناودعلا

 عبنمو «ةّيوامسلا تالاسرلا طبهم «يتريغص اي ؛قارعلا كدلب
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 ةعقاولا ةميظعلا لوا ةنييلم يفو «نافوطلا نم نيحلاصلا ذاقنإل هتنيفس

 لمحو ؛ميهاربإ انديس هايبنألا وبأ اشنو.دلو «موبلا ةيزضان ترن

 مهمّلعيو ءمهّبر سانلا فّرعُي انوع لاما اهي راسو ديسوتلاةةلاجو

 نيسحلا نمو هنمو .ءنوجس هفخُت ملو ءران ةيهرت مل ؛؟فينحلا نيدلا

 ىلع ؛تابعلا ناويقارعلا  تثرو-«ءادهشلا .نبأو البرك بير. ىلع نع

 .ناك امهم نايغطلا ةعراقمو «ةديقعلا ليبس يف امك ألاو ديما

 ْتقرشأ ؛ةمركملا ةكم يف «يتنبا اي «مالسإلا رجف غزب امدنعو

 ندملا ىلوأ ةرصبلا تناكف «ةمخاتملا قارعلا دالب ىلع ةرينلا هّسمش

 ريخلاو لدعلاو قحلا رشنل ةرفاظلا مهتريسم يف نوملسملا اهطتخا يتلا

 ضرألا هجو ىلع لامجلاو

 نم موق اهنكسي ناك «ةبيجع ةرحاس ةنيدم ؛«يتريغص اي ءةرصبلاو

 دعب انلزامو .نابكرلا مهرابخأب ريستو «لاثمألا مهئاكذب بّرضُت ءرقبع
 مهراعشأ دشننو ؛ةميقلا مهتافلؤم ار امال نيرا 00

 يف كتاقيفر نكو ثنا رم هدفا ةيركشلا مهتاردقب بجعُتو «ةدّيجلا

 لصاوو ءيرصبلا ها لا ةسردملا

 ىبأو «ظحاجلاو «هيوبيسو «يديهارفلا دمحأ نب ليلخلاو ءءاطع نب

 الو عيمجو ؛مثيهلا نباو ءافصلا ناوخأو «ةّيودعلا ةعبارو «ساون

 .ةرصبلا يلاهأ نم اوناك مهريغ فالآو ةرقابعلا

 ريكاوت تفئصو «تيذحلاو هقفلا بتك ىلوأ تنّوُد ةرصبلا ىفو

 مله فرو هرم لزأل برغل ناجع :ةيمككو ةةينرعلا عاملا
 ىلإ جاتحي ملع وهو «هنازوأو رعشلا ىقيسوم ملع يأ «ءضورعلا
 فراعملا كلت تعمجت دقو «ىقيسوملاو تايضايرلاو رعشلاب ةفرعم

 .يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا ّيرصبلا ّيرقبعلل
 ميلاقأ ىلإ برعلا راَجّتلا نفس تقلطنا «يتديحو اي «ةرصبلا نمو

 رخمت نفسلا كلت تقلطنا .ةرومعملا ىصاقأ ىف ةلوهجم رزجو «ةيئان

 لجأ نم «ناتيحلاو فصاوعلا هجرك مقا وعلاو «جئاملا رحبلا
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 ناكو .ناسنإلا هيخأ عم ناسنإلا نواعتو «ناسنإلاب ناسنإلا لصاوت

 يف ةنامألاو قدصلا :ةّقحلا مالسإلا قالخأب نوّلحتي راجتلا ءالؤه

 ايسينودنأ يلاهأ مهذختاف «لمعلا يف صالخإلاو ٌدجلاو «ةلماعملا

 ةودق ءمهب اولصتا نمم ءنيصلا قطانم ضعبو «نييبلفلاو ايوان

 كلوا ناكز :اغزطو انيس مهيديأ ىلع ٌمالسإلا اوقنتعاو ءمهل ةنسح

 ةبيرغ صصقب «ةديعبلا عاقصألا كلت نم ةرصبلا ىلإ نودوعي راجتلا

 دابدنسلا تاياكح اوجسنف «لايعلاو لافطألا اهب نوّلسُي ةبيجع

 اهأرقي صصق يهو «يمارح نيعبرألاو اباب يلع تارماغمو «يرحبلا

 لافطأ نم ءافصو بح ةيده «ملاعلا ءاحنأ يف لافطألا نييالم مويلا

 اوبهرأو ء«ددجلا نورمعتسملا مايأ لبق اهبرّخ يتلا ةرصبلا «ةرصبلا

 .رامدلاو راعلا ةحلسأب ءراغصلا اهلافطأ

 يتلا ةديحولا ةيقارعلا ةنيدملا يه «يتزيزع اي «ةرصبلا تسيلو

 قارعلا ندم لكف ءدجامألا اهئانبأب زتعتو ءدلاخلا اهخيراتب رخفت
 نسف هاهودم ىلع اناس خيراتلا تلمحو ًارازإ دجملا تفحتلا

 ررحيل صاقو يبأ يب دعس مادقملا يبرعلا دئاقلا قلطنا ةّيسداقلا

 مالسإلا ةاواسم مهيلإ يدهيو ءهملظو ىرسك نايغط نم سرفلا
 .ناسالا ناسألا ةيده“ لالعو

 نوملسملا ايردكخلا ١ ىلا ةفولا ةنثات ىف نت مهم ان تن وقلاو

 يبأ نبا يلع مامإلا اهراكحاو مش ريش اق جرف ةريزج جراخ

 برقلاب رهاطلا هحيرض لاز امو «ةّيمالسإلا ةفالخلا ةمصاع بلاط

 باللط اهمؤي ىربك ةيمالسإ ةعماج مضت يتلا «فجنلا ةنيدم يف اهنم
 ةّيركف ةسردم ةفوكلل ناكو .يمالسإلا ملاعلا ءاحنأ عيمج نم ملعلا

 مالعأ رابك نم ٌةلث ةسردملا هذه تبجنأو «ةرصبلا ةسردم سفانت

 ,يئاسكلا ريهشلا يوغللاو «يدنكلا برعلا فوسليف مهنم نيملسملا

 .نامعنلا ةقينح وبأ ريهشلا هيقفلاو «نايح نب رباج ريبكلا يواميكلاو
 وبأ وه كلذ ًارْدَق مهّلِجأو ةيبرعلا ءارعش ٌربكأ ةفوكلا تبجنأ امك
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 هتعاجشو ملعلل ّيبرعلا ٌبُح هرعش يف روصُي يذلا َيبنتملا بيطلا

 هخيراتب قارعلا فصي هنأك لئاقلا وهو ءالُعلاو دجملل هبلطو همركو
 : ليوطلا

 ُملقلاو ساطرقلاو حمرلاو ثفيسلاو قرع ًءاديبلاو ليخلاو رييللا

 ءاول نولمحي قارعلا ءارعشو اذه انموي ىتحو َيبنتملا مايأ ذنمو

 ركاش ردب مالقأ نم حلا ٌرعشلا رهظ ًاريخأو ءاقافخ َيبرعلا رعشلا
 .يرديحلا دنلبو يتايبلا باهولا دبعو ةكئالملا كزانو بايسلا

 سنوي يبنلا ةنيدمو «نيعيبرلا مأ يه ؛يتريغص اي «لصوملاو
 نيذلا نيدٌحوملا لئاوألا برعلا نييروشآلا ةنيدم يهو «نيقيدصلاو

 .لعبيناب روشآ مهكِلَم مايأ «نيدفارلا يداوو لينلا يداو نيب اوعمج
 «نيدلا مساب رصمو ماشلا نييبروألا نيِيبيلصلا لفاحج تزغ امدنعو

 .مهسئانك يف نييحيسملا ىلع اوزهجأو ءمهعّيب يف دوهيلا اولتقو

 ءاهورمعتساو برعلا رايد اولتحاو «مهدجاسم يف نيملسملا اوحبذو

 «نيدلا دامع ىكنز ةدايقب اهتاذ لصوملا نم قارعلا سواشأ ّبه

 ّرصم «نيدلا 2 شيجلا دئاق َدَّحو مث «نيبوكنملا مهتوخأ ةدجنل

 ررحيو «نيطح ةكرعم يف مهيلع رصتنيو «نييبيلصلا هجاويل ٌماشلاو
 لصوملاف كاذو اذه دعبو .نيطسلف ةمصاع سدقلاو ىصقألا دجسملا

 ديمع ينج نبا تافنصم ةيبرعلا ةبتكملل تبهو يتلا ةنيدملا يه
 نم فالآلاو ءريثألا نبال خيراتلا يف لماكلا َباتكو «برعلا نييوغللا

 .ةدلاخلا ةيركفلا لامعألا

 نكت مل اهنإ ذإ ءجرح الو يثدحف «يتريغص اي ءدادغب امأ
 تزحعلا "مطاع: كلذك تناك اننإو تيسحف» :ييقارعلا ةعضاغ

 اهقارشإو اهجّهموت مايأ ةيمالسإلا ةراضحلا ةلعش ةلماحو «نيملسملاو

 ءرينلا ملعلاب ٌمْشتو «ليصألا ركفلاب جهوتت دادغب تناك .نوكلا ىلع
 اهبراغمو ضرألا قراشم نم ءاملعلا ٌرابك اهتاعماج ىلع ُدِرَي ناكو
 ملعلا ةبلط ناكو «ةمدقتملا مهثوحب ءارجإو ايلعلا مهتاسارد لامكتسال



 بلقلا يف قارعلا 10

 ىراخبو روباسينو ةطانرغو ةيليبشإو ةبطرق تاعماج نم اهيلإ نودفي

 يف ةّثبنُملا اهعبانم نم نولهنيو ءاهباتعأب نوكربتي دنهلاو دنسلاو

 .اهتالاجر رودصو ةيملعلا اهزكارمو اهتايتكمو اهتاعماج

 هيلع اونودو «ليقصلا قرولا ُبرعلا ركتبا «يتزيزع اي ءدادغب ىف

 مولع نم مهئاهذأ هنع تقّبفت ام ىقرأو ءمهُحئارق هب تداج ام ىمسأ
 عورأ يدتكلا برعلا :فوسليف رشن ةفسلفلا دادغب. ىف: :بادآو:نوتفو

 حرستا يسأل ىتانعألا تاك وذ تدل هازكتسم يتكون وواكما

 نمو «تايفشتسملا عفرأ يزارلا مظن بطلا دادغب 55 .يناهفصألا

 لمحي سلدنألاو برغملاو سنوت ىلإ بايرز لحر ىقيسوملا دادغب
 ودبلا قينغملا ءارعشلا ةقيرط ىلع ةلاحلاو هيناغأ لشتيو هئيرغو هدوغ

 ىرقلا نوبوجيو هحارج حيرجلا نضتحي امك مهتبابر نونضتحي نيذلا
 مولعو «نانويلا ةفسلف ةيبرعلا ىلإ تلقت ةمجرتلا دادغب يفو .قافآلاو

 ةمكحلا تيب ءرهدزا ميلعتلا دادغب يفو «سرفلا بادآو ءدنهلا

 ةمئألا زرب هقفلا دادغب يفو «ةيماظنلا ٌةسردملاو ةيرصنتسملا ٌةعماجلاو

 دبع حيرض بصتني فوصتلا دادغب يفو «يلازغلاو لبنح نباو يعفاشلا

 فلأ صصق تفلأ ةّصقلا دادغب يفو «جالحلا بلصُيو يناليجلا رداقلا

 ةماعلا يهاقملا لوأ تحتف ةيلستلاو فرتلا دادغب يفو «ةليلو ةليل

 تاذ :اينعتلا تامسألا يف كانهو انه فينو ماع فلأ لبق اهّباوبأ

 سيناوفلاو حيباصملاب ةءاضملا «ةقينألا عراوشلا يف «ةليلعلا تاميسنلا

 لّرأل ةوهقلا اهداورل تمَّدقو «ءابرهكلا رصعو ءابرهكلا لبق «ةيتيزلا

 ؛ونيمودلاو درنلاو جنرطشلا نوبعلي مهو اهنوستحي خيراتلا يف ةرم
 :ءارعشلا ىنغت لامجلا دادغب يفو

 مسجلاو ٍةفاصرلا نيب اهملا ٌنويع

 يردأ الو قردأ كتتيبنم نس ىوجولا نيميسلا

 ىبرعلا نطولا رقصل نميآلا حانجلا وه «يتنبا اي «قارعلا كدلبو
 انرقص ناك اذإف «طيحملا ىلإ جيلخلا نم ممشو ءابأب هيحانج رشانلا
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 نأ رقصلل َّدُب الو ءًادغ لمدني نأ حرجلل َّذُب الف «حانجلا ضيهم مويلا

 نم ادغ قارعلا ضهنيس .ددؤسلاو دجملاو الُعلا ءاوجأ يف ةيناث قلحي

 يلاعأ يف قلحتو اهدامر نم ضفتنت ةّيروشأ ءاقنع لثم ضاقنألا نيب

 .ءامنلاو ّبصخلاو َبُْحلا رشنت راتشع موقتسو .ءامسلا

 دادغب لهأو دادغب برعلا ُدوي اذامل ءنآلا «ىتريغص اي ءتمهفأ

 فطعي اذامل ءنآلا .يتزيزع اي 0 ؟دادغب مَجاهُت نيح

 نينمؤملا لثم» قارعلا رّمدُي نيح قارعلا لهأو قارعلا ىلع نوملسملا

 هنم ىكتشا اذإ دحاولا دسجلا لثمك مهفطاعتو مهمحارتو مهداوت يف

 .(ىمحلاو رهسلاب ءاضعألا رئاس هل ىعادت وضع





 (#) هن موق نويرموسلا

 :نيملتلاو ناتسألا

 تالا عورتا قارن ينم نورأ تدك ريس ةدفلمق

 دحأ لزنم ىلا ركفتم دمحأ ذاتسألا بيدألا قيدصلا ينبحطضاو

 راد ىلا اهبحاص اهنع لحر بتك ةنازخ عيبلل ضّرعُت ثيح هفراعم

 ينباصأ «ةنازخلا تايوتحم ىلع ىلجع ةرظن تيقلا امدنعو . ءاقبلا

 بتك تناك دقف ٠ بجعتلاو باجعإلا نم جيزمو لوهذو راهينا

 نم ددعبو « ةدعابتم ةفلتخم صصخت لوقح نم ًاطيلخ ةنازخلا
 نم ةلماك ةعومجم. كانهف ا ةيبرغو ةيقرتق + :ةميدقلاو ةنيدختلا تاعللا

 ةمثو «هسفن ةنازخلا بحاص فيلأت نم اهضعب ةيقيسوملا تافلؤملا

 « برغلا ىندأ ىلا قرشلا ىصقأ نم تانايدلا عيمجب قلعتت بتك

 :مجاعمو اليلحتو ةسارد ميدقلا ملاعلا تاغل جلاعت تافّئصُم اهبناجبو

 اهيلتو «ةينابايلاو ةيدنهلاو ةينيصلاو ةيفيلغوريهلاو ةيدكألاو ةيرموسلا
 « ةنازخلا بحاص فينصت نم اهضعب ةلديصلاو بطلا ىف تادلجم

 رجلا فا دل ابك: زوم هلق طع كارو: تاه ع هئاكم
 ... كانهو كانهو «ةنازخلا بحاص دادعإ نم اهضعب

 علبأ انأو لاؤسب هوفتأل ًارهاظ ًادوهجم تلذبو اهوديقم تفقوو

 نم ةبارغ رثكأ باوجلا ءاجو «؟ةنازخلا بحاص ناك نم» :يقير

 ةعبطملا : شكارم) يدرولا نيدلا ءاهب روتكدلل (حون موق باتك يف ةءارف مول

 .1997 /3 /8 خيراتب (يفاقثلا ملعلا) يف ترشُن (996 «ةينطولا
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 هللا ةمحر ىلا لقتنا هللا دبع ريمس همسا يسنرف لجر» :اهتاذ ةنازخلا

 0 ونير همالسإ رهشي نأ لبق ىمسي ناكو «نينس عضب لبق

 كراشملا ملاعلا اذه .شكارمب انفلا عماج ةحاس يف ايلديص لمعي ناكو

 ميقلا هباتك فيلأت هل ترّسي يتلا ةساردلا كلت «ت اونس رشع ةدمل

 .اذه انضرع عوضوم ؟حون موق

 :حون موق باتك فّلؤم

 هذاتسا نع بجعلاو باجعالل ةراثإ لمي ال يدرولا روتكدلاو

 ءرعشلا مظني «ماسر «بيبط وهف ؛«ونير هللا دبع ريمس موحرملا

 تاغلل مجاعملا فتصيو «ميركلا نآرقلا ريسفت ىف هثاحبأ رشنيو

 نأ نكبر: ةناكافلا نلهت ضو «ةقيلعو زييلاو ةيدقالاو ةنيمؤتلا

 دق 1931 ماع دلو يذلا يدرولا روتكدلا نا انملع ام اذا كلذ لّبقتن

 مأوت «ةيمظاكلا ةنيدم يف ةليثألا ةينيدلاو ةيملعلا تاتويبلا دحأ نئنااأشن

 ةزيجلاو طابرلا نم الس ةباثمب دادغب نم ةنيدملا هذه عقومو . دادغب

 رسج هعطقي يذلا ةلجد رهن ىوس دادغب نع اهلصفي ال «ةرهاقلا نم

 دج نيازلا نآل ةيقالا ضيحت نمس دقو نوعي ملا ذيب رسل ةهنآلا

 ةفينح يبا مامإلا لثم نيملسملا ةمئا نم ريثك ةحرضا هيفرط ىلع

 روتكدلا ريبكلا عامتجالا ملاع نيرصاعملا ّيدرولا ةرسأ ءاملع رهشأ

 بحطصا يذلا وهو «ةزيجو ةرتف لبق لجألا هافاو يذلا يدرولا ىلع

 .ةيئادتبالا ةسردملا ىف هليجستل ًاريغص ناك امدنع يدرولا نيدلا ءاهب

 ةعماجو ايكرتب لوبنطسا ةعماج يف ةيعماجلا هتسارد نيدلا ءاهب عباتو

 هتحورطا ىلع بطلا يف هاروتكدلا ةجرد لان ثيح اسنرف يف ودروب

 ةديس نم كانه جوزتو «[بارتلا ةلكأ ىدل مدلا رقف] ب ةموسوملا

 ءاهيف ماقملا هب رقتسا نا دعب شكارم يف آشن نيدلو هل تبجنا ةيسنرف

 ىلإو .ةيسايسلا مولعلا يف اصصختم رخالاو ابيبط امهدحأ حبصأو
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 انفلا عماج ةحاسب ةنئاكلا هتدايع يف بطلا ةنهمل هتلوازم بناج

 ىف هغارق: كافوأ نت رسكلا يضع قدزولا نومكدلا ناق.«لشكازم

 د كا كوتا ةسردملا يف همّلعت نأ ذنم هب علوأ دق ناكو ءمسرلا

 ةيقارعلا ةسفلا ةسودملا داور دحأ 4 رداجلا دلاخ نوعكدلا موحرملا

 ةرتفل دادغبب ةليمجلا نونفلا ةيميداكأ ةدامع ىلوت يذلا ؛ةرصاعملا

 يف ليمجلا هلزنمو هبصنم نع يلختلا ةئجافم ةروصب ررق مث ةليوط
 نم رشعلا ةريخالا تاردملا ىضمأ ثيح «طابرلا يف ةماقإلاو دادغب

 نم تارشعلا يف ًاناكُسو ةعيبط برغملا رحس لجسو اهيف هتايح

 روتكدللو دق ا طولا قشاع» بقل هبسكأ امم ةعئارلا هتاحول

 لامج يكاحت هتاحول مظعم داكتو ؛مسرلا يف زيمتم بولسأ ّيدرولا
 تاذ «ةيمظاكلا «هتنيدم ىف هتلوفط دهاشم ىكحت وأ شكارم ةئيدم

 ١ .ةيهذلا نئالاو تالا

 نم ثلاثلا ءزجلا «حون موق» ديدجلا ّيدرولا روتكدلا باتك لكشي

 كولا هؤرج ردص يذلا «ميركلا نآرقلا رومر لوح)» ناونعب هل بانك

 ماع شكارم يف يناثلا هؤرج ردذصو 1[ظ113 ماع ءاضيببلا رادلا يف

 ةبراعلا برعلا] حول موف ةغل .تاغللا لصأ سوماق :ناونعب

 . ناونعلا هيلع لدي امك . لمتشيو «؟ةيبرع . ةيدكأ . ةيرموس :[ةدئابلاو

 اهزومر عم ةيدكألاو ةيرموسلا تادرفملل ةيبرعلا تالباقملا ىلع

 137 ديدجلا هباتك ةدام دادعإل ٌيدرولا روتكدلا لمعتسا دقو.ةيرامسملا

 ريشي ناكو «ةيبرعلاو ةيناملألاو ةيزيلجنإلاو ةيسنرفلا بتكلا نم ًاعجرم
 ضعب يف تالاحإلا ددع غلبي ثيحب هباتك تاحفص ىلع ةفاثكب اهيلإ

 ا ا ل
 درجم سيل باتكلا نأ انه ركذن نأ ىغبني :ي نكلو .هباتك يف اهدروي

 مهتاساردو نيرخآلا افا نم ة 1 تانزاقعل فيلأت وأ عيمجت

 فلتخي ىتلا ةيصخشلا تاداهتجالا نم ريثك ىلع كلذك لمتشي امنإو

 نع باتكلا مني امك « هوقيبس نيذلا نيثحابلا ةرهمج عم فلؤملا اهيف
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 .ةيناسنإلا ةفرعملا تالاجم ىتش يف بتاكلا عاب لوط

 :ةثيدحلا تايرفحلاو ةينآرقلا حون ةصق

 نارقلا تايآ ضعبل ريسفت وه «حون موق » باتك نإ لوقلا نكمي

 هانب يذلا كلفلاو نافوطلا ةصقب ةقلعتملا تابآلا كلت ةصاخ «ميركلا

 ثذدحتسُم ريسفت هنكلو ؛«قرغلا نم هتريشع نم نيحلاصلا ذقنأف حون

 مهعاضوأو ؛«مهخيرات ثيح نم حون موق لوانتي وهف ؛هيلإ قيس اهل

 مهدايعأو «ةينيدلا مهتادقتعمو «ةيداصتقالا مهلاوحأو «ةيعامتجالا

 ةيملعلا ةلدألا ىلإ كلذ لك يف دنتسيو .مهبادآو مهتغلو ءمهسوقطو

 : ةماه سسأ ةثالث ىلع موقت يتلا

 مدختست تحبصأ يتلا [ةيجولوبكرألا] ةيزاثآلا تايرفحلا :لوألا

 يذلا عشملا نوبراكلا ويدار سايقم لثم ةروطتم ةيملع تاينقت

 هيزاثالا داوملاو:ةيضرالا تاقبطلا رهغ ةفرغف ةتطشاوب نكمي

 :تاوذألاو موسرلاو تاتوحنملاو ليثامتلاك

 خيراتلا نم ةمهم بناوج َتنَوَد يتلا ماتخألاو حاولألاو مقرا: :ايناث

 .ةباتكلا عارتخا دعب داليملا لبق عبارلا فلألا رخاوأ نم ءادتبا

 قارعلا بونج يف ةميدقلا روبين /رفن ةنيدم يف الثم رثُع دقف

 عيمجب اهتايوتحم طيحت ميقر فلأ نيرشع مضت ةبتكم ىلع
 يف ةمخض ةبتكم ىلع رثغ امك .ةيدكألا ةيرموسلا ةايحلا ملاعم

 .قارعلا لامش يف لابينب روشآ كلملا رصق

 شماجلج ةمحلم اهتمدقم يفو ةيدكألا  ةيرموسلا بادآلا :اثلاث

 ةلصفم ةروصب نافوطلا ًةصق اهنم لصف لوانتي يتلا ةريهشلا

 .قيقد لكشب حون كلف فصيو

 ام دكؤت ةّيملعلا ةلدألا هذه ّلك نأ ىلا ٌيدرولا روتكدلا صلخيو

 ّيهلإلا يحولا زاجعإ ىلع رخآ ليلد اذهو ؛ميركلا نارقلا يف درو
 كلت ىلع عالطالا هناكمإب نكي مل يذلا ««ص) دمحم لوسرلا ةنامأو

 نرقلا رخاوا يف الإ هزومر لحُت مل يرامسملا طخلا نأل تامولعملا
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 اونطوتسا نيذلا نييرموسلا خيرات نم ًاءزج نافوطلا ةصق لكشت و
 مويلا ةفورعملا ةّيندملا ةريسم اوأدبو «نينسلا فالا لبق قارعلا بونج

 سرادملا سسأو «ةباتكلا عرتخا نم لّوأ مهف .ةيبرغلا ةيندملا اهنمو

 ًادامتعا ةددحم تادحو ىلا نمزلا مّسقو ؛ةلجعلا عنصو ؛ةيماظنلا

 بيلاسأ رّوطو «ثارحملا عرتخاو «ةقيقدلا ةيكلفلا تاظحالملا ىلع

 اذهلو .ةلادعلا نامضل نيناوقلا ّنسو .مكحلا ةمظنأ دّعقو «ةعارزلا

 خيراتلا ١ ةريهشلا هتلوقم قلطأ رميرك حون يكيرمألا ملاعلا ناف هلك

 قدص ربتعيو .عوضوملا يف هباتكل ًاناونع اهلعجو «رموس نم أدبي
 دوجو ال هنأل «نيخرؤملا ىدل تايهيدبلا نم ةيهيدب رميرك ةلوقم
 ثادحألل نّودُم لجس دوجو نود نم قيقدلا ّيملعلا هانعمب خيراتلل

 كلذ اولعجو ةباتكلا اوعدتبا نيذلا مه نويرموسلاو ؛خرؤملا هيلا دوعي

 .انكمم

 دوعي يتلاو ليش ر اثآلا ملاع اهيلع رثع يتلا حاولألا لمتشتو

 ىتح نييرموسلا كولملا ةحئال ىلع .م.ق 2200 2000 ىلا اهخيرات

 لبق ام كولم :نيمسق ىلا ةفّنصُم يهو .م.ق رشع نماثلا نرقلا

 نأ ىلع ةنيصرلا ثوحبلا عيمج ٌلدتو .نافوطلا دعب ام كولمو نافوطلا

 حون نمز يف داليملا لبق ةعبارلا فلألا طساوأ يف عقو دق نافوطلا

 نافوطلا ثدح دقو .رموس دالب يف [كابورش] ةنيدم نطقي ناك يذلا

 ةعيبطلل قراخ اهضعبو َيعيبط اهضعب «ةعمتجم لماوعلا نم ددع ةجيتن
 نانسي ناك قيذللا كارلا ةلدسو# ىزت:كاتاشتفا ةكاديف قفانغلاو
 دححوي يذلا برعلا طش نوكتي نأ لبق «يبرعلا جيلخلا يف ةرشابم

 «ةلصاوتملا يمطلا تابسرتو جيلخلا هايم راسحنا ءارج نم امهنيب

 ءانثأ يفو .ىرخأل ةنس نم اهتّذح توافتت ةيونس تاناضيف يهو

 ان ا يما راق ضلال رو تاطجأ» ناطقا كل اما 010 ركل
 ةعقاولا ةيرموسلا ندملا جيلخلا هايم حايتجا ىلا ىدأ ام ءلازلز كلذك



 بلقلا يف قارعلا 18

 اهيلايلب مايأ ةعبس نافوطلا رمتسا دقو .امهريغو وديرأو روأ لثم هيلع

 يتلا ةنيفسلاب مصتعا نم الإ رموس دالب َناكس رامدلاو توملا حلو

 .نافوطلا لبق ّيهلإ يحول ًاعداص اهئانب ىلع فكع دق حون ناك

 اذهل غيلب زجوم فصو ىلع ميركلا نآرقلا يف دوه ةروس يوتحتو

 :نافوطلا

 الف نمآ دق نَم الا كموق نم نمؤي نل هنأ حون ىلا يحوأو»

 ينبطاخت الو انيحوو انئيعأب كلفلا منصاو #* نولعفي اوناك امب سعتبت

لع ّرم امّلكو كلفلا عنصيو .نوقّرْغُم مهنإ اوملظ نيذلا يف
 نم الم هي

مك مكنم رخسن انإف انم اورخست نإ لاق هنم اورخس هموق
 * دلورخست ا

 ني 0: ميقم ةيبادع هيلع لدعيو ةيرخل ادع دماب كف نزويلدت قريش

 كّلهأو نينثا يجوز لك نم :اهين لفعل نلف رولا راقو اًنرمأ ءانخ: اذِإ

 لاقو * ليلق الإ هعم نمآ امو نمآ نّمو لوقلا هيلع قبس نَم الإ

 يهو #* ميحر روفغل يبر نإ اهاسرمو اهارجم هللا مساي اهيف اوبكرا

 َينب اي لزعم يف ناكو هنبا حون ىدانو * لابجلاك جوم يف مهب يرجت

 نم ينمصعي لبج ىلا يوآس لاق # نيرفاكلا عم نكت الو انعم بكرا

 جوملا امهنيب لاحو محر نم الإ هللا رمأ نم مويلا مصاع ال لاق ءاملا

 حلفا كاتم ايو دك ءانم عليا :نشرأ ان: ليفو # نيفدحتلا تناك

 مول ًأدعُب ليقو ّيدوجلا ىلع توتساو رمألا يضقو ءاملا ضيغو
 #.... نيملاظلا

 44 - 36 :دوه ةروس

 :ةميدقلا تاغللاو ىنسحلا هللا ءامسأ

 هللا ءامسأ نأ ىلا يدرولا روتكدلا بهذي «ةلمسبلا ريسفت يفو

 برعلا اهدبعي ناك ىتلا ةهلالا ءامسأ نم ةقتشم ةيبرعلا ةغللاب ىنسحلا

 صئاصخ ّلك هللا عمج دقو» .ةنعارفلاو نييدكألاو نييرموسلاك ءامدقلا
 ءامسأ ميركلا نآرقلا يف دما يملا يف ميلزلا 0
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 ءامسألا نأ الثم ىري وهف .«ميركلا نآرقلا زومر لوح» هباتك نم

 هلالا 680ذ0 «عيدبلا»و ءروثلا هلإلا 3 هلصأ «رابجلا» :ىنسحلا

 :عدبملا عيدبلا وأ لوألا ءىدابلا ينعي امبرو ةبذعلا هايملا هلإ ءايح
 ديسلا ينعيو 10 (نمؤملا»و ءمنهج هلإ 1]722!ءن (كلملا»و

 وهف «ةلماك ةساردب «نمحرلا» مسا فلؤملا صخيو .اذكهو .مظعملا

 نييرموسلا ىدل 735288 نأل «ةوقلا لب ةمحرلا ينعي ال - هيلا ةبسنلاب -

 لوقيو .تاناضيفلاو راطمألاو قعاوصلاو فصاوعلاو دعرلا ةوق هلإ وه

 درتو «ةوقلا لولدم ىف اهلك ةرم 57 نآرقلا ىف درت «نمحرلا» ةملك نا

 نمف .نانحلاو ناو دعم ىف اهلك ةرم 5 هيف (ميحرلا» ةملك

 :ةحضاو ةروصب ةوقلا ينعت يهو نمحرلا ةملك اهيف درت يتلا تايآلا

 نوكتف نمحرلا نم باذع كّسمي نأ فاخأ ينإ يتبأ اي#

 .45 :ميرم ةروس #ايلو ناطيشلل

 :ءايبنألا ةروس *نمحرلا نم راهنلاو ليللاب مكؤلكي نم لق##
2. 

 :هط ةروس «اسمه الإ عمست الف نمحرلل تاوصألا تعشخو#

8 . 

 ةمحرلا :ىلاعت هللا تافص نم نيتفص عمجت ةلمسبلا نإف اذكهو
 .فلؤملا يأر يف «ةوقلاو

 :يدوجلا ىلع حون ةنيفس رارقتسا

 ىلع نافوطلا دعب ترقتسا حون ةنيفس نأ دوه ةروس يف درو دقو
 نييبرغلا نيثحابلا مظعم بهذو .يدوجلا ناكم ددحُي ملو ؛يدوجلا
 ءانيمرأ يف تارارا لبج وه ةنيفسلا هيلع ترقتسا يذلا لبجلا نأ ىلا

 ةصق تدروأ امدنع تارارأ لبج تركذ ىتلا ةاروتلا كلذب نيراجم

 نقلا ودمع طك قب موفقا اني لطم نو ذاك: كتفي نادرافلا
 نة لباب نم ةييشم ءانثا ةوهدلا :راخنإ طاطسرأ :ىدكةلزا دعو ةحئاك
 وأ رسن هل لاقُي عضوم يف ترقتسا ةنيفسلا نإ لوقت شماجلج ةمحلم
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 بونج نم رحبت نا نكمي ال ةنيفسلا نأ يدرولا روتكدلا ىريو . رصن

 تلاغف اذهف اهسرأ يف تارارا لبج ىلع رقتستل هلامش ىلا قارعلا

 هاجتاب بونجلا وحن ةنيفسلا ريست نأ يعيبطلا نمو ؛ءايشألا ةعيبطل

 عيمج ءامسأ يف ثحبي مث ءامهناضيفو تارفلاو ةلجد يرهن ىرجم

 همسأ عقوم ىلع رثعيل .«حون ةنيدم «كابورش بونج ةيرموسلا عقاوملا

 هيلا راشأ يذلا ناكملا هنأ حج ريف ةميدقلا رصن ةنيدم برق «ايدوك»

 .ميركلا نآرقلا

 :ةيبرعلا ةريزجلا نم نييرموسلا لصأ

 نييبرغلا نيثحابلا ةيبلغأ نيب دئاسلاو .حون موق مه نييرموسلا نإ

 مهتغل نأل «[ةيبرعلا يأ] ةيماسلا بوعشلا نم اوسيل نييرموسلا نأ

 نأ نيثحابلا ءالؤه نم ريثك حٌّجريو .ةيماسلا تاغللا نع فلتخت

 قارعلا لامش نم نيوزق رحب قرشو اينيمرأ نم اومدق نييرموسلا

 0 يرجحلا رصعلا يف طسوألا فقرشلا ىف اورقتساو

 نم.مهذعيو نييرموسلا ةبورغ ذكؤي يدرولا رونكذلا نكلو .م .ق

 بونج يف اورقتساو برعلا ةريزج نم اومدق نيذلا ةبراعلا برعلا

 لوا اون مهنأ اهنم ؛هيأر ديؤت يتلا ةلدألا نم ةلمج قوسيو ؛قارعلا

 اومدق يتلا ءارحصلا ةاذاحمب تارفلا رهن ىلع كوروأو روأ لثم مهندم

 لامشلا نم مهمودق ناك ولو .ًابرغو الامش اوهجتا كلذ دعبو ءاهنم

 نديدو قفتي اذهو .هبونج ال قارعلا يلامش يف مهندم اوسسأل

 برع رجاه امنيحف «برعلا ةريزج ت ارجه نم ةبقاعتملا تاجوملا
 فافض ىلع هلبأو رابنألاو ةريحلا ندم اونب قارعلا ىلا برأم دس

 تاحوتفلا تره اضيأ هلغف ام اذهو..:كلذك ءارخصلا"ةاذاحمب تارفلا

 ىلع ةفوكلاو ةرصبلا اوسسأ دقف قارعلا ىف ذاورقتسا نيذلا ةيمالسإلا

 اورثع نييراثآلا ضعب نأ ىلا ةفاضإ تناديكم ةاذاحمب تارفلا فافض

 :ةيايفلا
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 :نويرموس سئويو حلاصو دوهو ميدهاربإو حون ءايبنألا

 مهورصاع نيذلا نييدكألا نيبو ؛نييرموسلا نيب رهظ دقلو

 حون لثم ءايبنالاو لسُرلا نم ٌددع «نيدفارلا دالب مكح يف مهوفلخو

 تتبثأ يخيرات ينمز لسلستب [الثم ناقرفلا ةروس ] ميركلا نآرقلا

 باب نم اذهو .هتيقادصم ةئثيدحلا ةيملعلا ةيجولويكرألا ثوحبلا

 روأ ةنيدم يف أشنو دلو يذلا ليلخلا ميهاربإ ناكو .ينآرقلا زاجعإلا

 دق «حون دعب ةنس 1700 يلاوح يأ ؛.م.ق 1800 ةنس يلاوح ةيرموسلا

 .مانصالا ةدابع مدعو كرشلا ذبنو ديحوتلا ىلا هموق اعد

 :بكاوكلا ةدابعو نويرموسلا

 ةطيدلا نييوفوتملا تازلتععع قدززلا ىودكاللا لوانغي :امدتعو

 هابتنالا تفلي «مهنيب ةعئاش تناك يتلا بكاوكلا ةدابع نع ثدحتيو

 نأ ىلع لدي ةّيرامسملا مُقُولا تايوتحمل ثيدحلا ليلحتلا نأ ىلا

 ىلإ اهنع اولوحت مث [راتشع] ةرهزلا بكوك ةدابعب اوأدب نييرموسلا

 نمو .[دو] سمشلا ةدابع ىلا اهنم اوبلقنا مث [غاوس] رمقلا ةدابع
 نكي مل يذلا ينمزلا لسلستلا اذه دروأ هنأ ميركلا نارقلا زاجعإ

 دجن ماعنألا ةروس يف ليلخلا ميهاربإ ةصق يفف .مويلا لبق ًافورعم

 :نايبلا ةقدو ةغالبلا ةعور نيب عمجت يتلا ةيلاتلا تايآلا

 لاق َلَقَأ املف * يّبر اذه لاق ًابكوك ىأر ُليللا هيلع ّنَج املف#
 لاق لقأ املاف يّبر اذه لاق اغزاب رمقلا ىأر املف # نيلفآلا بحأ ال

 سمشلا ىأر املف #* نيلاضلا موقلا نم ننوكأل يبر يندهي مل نعل

 امم ءيرب ينإ موق اي لاق تلفأ املف * ربكأ اذه يّبر اذه لاق ةغزاب

 .(76-78 :ماعنألا ةروس) «نوكرشُن

 تناكف «ةّيباتكلا مهتامالع يف ةّينيدلا تادقتعملا هذه تسكعناو

 لالهلا ةمالع اومدختسا مث ءءامس وأ هالإ ىلع لدي زمر لوأ ةمجنلا

 صرقلا ةمالع ضرغلا كلذل اولمعتسا مث «بكاوكلا ةهلإ ىلع لدتل
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 نييرموسلا ىدل بكاوكلا ةدابع تدأ دقو .سمشلا يأ ءرودملا

 ةيمنت ىلا ناسنإلا ريصم يف اهمكحتو ةيهلإلا اهتوطسب مهداقتعاو
 «نييلبابلاك ماوقألا نم مهناريج ىلا تلقتنا يتلا «كلفلا ملعب مهرب

 ناي كفي نم دجت هذه انمايأ يف ىتحو «نامورلاو قيرغالا ىلا مث

 عوملا وص يف ًاموسرم ناك هرَدَق نأو بكاوكلا جوربب طبترم هريصم
 اضاخ ارا ةمرتحملا ةرصاعملا تايرودلا نم ريثك رشنتو .هيف دلو يذلا

 .كلذب

 هرخآ يف وأ هلّوأ يف  هباتك نّمضي نأ لضافلا فلؤملا ىسن دقل

 ولو” لكدقلا تابح_ ىلع ةوهمتلا ىقكت 4 دعلا تتانرتكسس ةيناث#
 ىلع انلدتل ةيفاك اهيلع ىلجع ةرظن تناكل ةدوجوم ةمئاقلا هذه تناك

 قّمعملا سردلاب فلؤملا اهل ىدصت ىتلا ةيراضحلا اياضقلا ةيمهأ

 تايجألا يلعوب ةانآلا هلعو قررا ةقسدفلا خاشع "ىلا عسا
 يف ةعساولا هتاعلاطمب كلذ لك امَعدُم «نآرقلا مولعو ةغللا ملعو

 ءاحنأ ىف هلاوجتو هتالحر ىف ةقئاشلا هتادهاشمبو ةيملاعلا بادآلا

 :باتكلا اذه يف فلؤملا اهجلاع يتلا اياضقلا نيوانع نمو .ملاعلا
 .ىنسحلا هللا ءامسأو «ةّيباتكلا مظُنلا روطتو «ميركلا نآرقلا يف زمرلا

 «ةرحّسلاو رحّسلاو ؛ءاغبلاو «ةيرشبلا ةيحضتلاو .«يهلالا يحولاو

 .لدجلل ةريثملا لئاسملا نم اهريغو «بكاوكلا ةدابعو

 «ةفرعملا فونصب ةرخاز «ةعئار ةّيملع ةدئام باتكلا اذه لئمي
 ريثت اهّلكو «ةذيذللا تاقاذملاو «ةيهازلا ناولألاو «ةّيكزلا حئاورلا تاذ
 تاقفدت نم ديزملا ّبعيو لهنيل هأمظ ٌرفتستو ؛همهنو ءىراقلا ةيهش
 هذاتسا نع اوأش لقي ال كراشم مِلاع فنعب هرجفُي يذلا ركفلا عوبني
 ىف ّدمأو «هناوضرب هدمغتو ذاتسالا هللا محر .هللا دبع ريمس ريدقلا

 .هئاطع يف دازو ذيملتلا رمع
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 (*!شماكلك ةمحلم :ىأر يذلا وه

 صيخلتو ضرع

 :شماكلك قلَخ

 ةحاجرو «ةبيهرلا دسجلا ةّوُك نيب ٌعَمَج .ءيش لك ىأر يذلا وه

 َنَعْمَأ .ةريصبلاو يأرلا ذافنو «ةعلطلا لامج ىلع زاح .ةبيجعلا لقعلا

 .اهنم رّبِعلا صلختساو «نافوطلا لبق ةرباغلا ممألا خيرات يف رظنلا

 قافف ءاهاناعو ةايحلا رب .ايابخلا فشتكاو رارسألا ىلع علطاو

 :ةدلاتت بنطت ىو ةئيرجت نود «هتمكحت ةعسلا ءامكحلا

 .رشب ىقابلا هثلثو هلإ هاثلث :ةبكرُم ةروصب ةميظعلا ةهلآلا هتقّلَخ

 .لامجلاو نْسُحلاب «عئارشلاو ّىحلاو لدعلا هلإ (شمش) هلإلا هابح

 ةؤقلاب :«ناطمألاو «تفصارعلاو :درعرلاو نجتلا هلإ: (د51) هللا كغ

 :ةفاحعلاو

 .نيهشلا ئرموسلا كلتا سماكلكاهثإ

 :ةظحالم ()

 دالب يف داليملا لبق ثلاثلا فلألا فصتنم يف (ىأر يذلا وه) ةمحلم عادبإ مت

 ىلإ ةّيلبابلاب ةيرعشلا ةمحلملا هذه اهيلع تنّوُد يتلا حاولألا ةيبلاغ دوعتو .رموس
 هذه نم حاولأ ىلع رثُع امك .داليملا لبق يناثلا فلألا ةيادبو ثلاثلا فلألا ةياهن

 ىلإ ًارخؤم تمجرثو .ةّيناعتكلاو ةّيروحلاو ةّيئيحلاو ةّيروشآلا تاغللاب ةمحلملا

 .ةرصاعملا تاغللا تارشع
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 :هلامعأو شماكلك تازجتم

 كروم ب ةقيدتم راو رويستتملا رجآلاب «شماكلك دّيَش

 ريبك ةدابعل (انا- -يأ) ديعم ىئبو ةمطظتتلا قاوسألا تاذ «ةنّصحُملا

 حتفو .بصخلاو لامجلا ةهلإ «(راتشع) ةهلإلاو (ونآ) يرموسلا ةهلآلا

 اهريد يتلا ةايحأالا دهر لالعلا يف نانألا فكر «لاحلا يف قرطلا

 .ملاعلا ءاحنأ باجو .نافوطلا

 مهذخأيو ةوسقب هعابتأ لماعي سأبلا ديدش ناك شماكلك نأ ديب
 .لوبطلا عرق ىلع مهظقويف «ةرخّسلا لامعأ مهيلع ضرفيو «ةدّشلاب

 لبق سئارعلاب يلتخي ناكف «تاجوزتملا الو ىراذعلا ةمرح ْنُصَي ملو

 نسرادعل يلاهألا عمتجي ثيح (لاجرلا تيب) مككاو .نهجاوزأ

 .لمعلا ام اوردي ملو هملظ نم سانلا ٌمضف .مهرومأ

 :سانلا ىوكش

 ةهلإلل اوعّرضتو .ةهلآلا ريبك (ونآ) هلإلا ىلإ ىوكشلاب سانلا َرأج
 اههره يلع نأ اهوعورد تاقلاقشبلا كابلالا سنع ءارروتأ)

 ءمزعلاو َبللا ةّوق يف هعراضيو سأبلا ةّدش يف هيهاضي «شماكلكل

 .مالسلاو ةحارلا (كوروأ) ةنيدم لانتف ءمئاد عارص يف انوكيل

 يف اهيدي ثسمغف ؛(كوروأ) لهأ ءاعدل (وروروأ) ةهلإلا تباجتساف

 ُتقلخف ءرافقلا بلق يف اهب تقلأو «نيطلا نم ةضبق ثذخأو ءءاملا

 .راّبجلا (وديكنأ)

 :وديكنأ قلَخ

 ةئيهو ةبيهر ةيْئب هل «يراربلا يف شيعي ًاشحوتم (وديكنأ) ناك
 رعشك ليوط ٌرعّش هّسأر يطغيو «تك ٌرعش هّمسج وسكي «ةفيخُم
 «لالغلاو بوبحلا ةهلإ «(اباصن) لئادجك لئادج هنم ىلدتت «ةأرملا

 عم بشعلا لكأي :يشاوملا هلإ «(ناقومس) سابلك ةوسك همسج ىلعو



 سنأي ملو «ناردغلا نم شحولا عم ءاملا برشيو «نايدولا يف ءابظلا

 :ةاننال

 :دانبصلاو وديكتأ

 بعتراف (ودوكتأ) ىلع باش داّيص انيع تعاعقو .موي تاذو

 برطضاو .ًاعله هقورع يف ّمدلا دّمجتو ءهتنحس تعقتماو .داّيصلا

 ةيشحو نم هيلإ ىكتشاو او اه ةورخاو هيبأ ىلإ داعف .ًافوخ هداؤف

 يتلا راجوألا برخو ءاهبصن يتلا كابشلا عطق يذلا قولخملا اذه

 يف صنقلا نم همرحو .هيدي نم ٌرفي شحولاو ديصلا لعجو ءاهرفح

 اهكلم ربخيو ؛(كوروأ) ةنيدم ىلإ بهذي نأ هوبأ هحصنف .ةيربلا

 ًايغب هيطعي نأ هيلع راشأو .قولخملا اذه نع (شماكلك) ميظعلا

 .(شماكلك) ةلباقمل (كوروأ) ىلإ ةدئاع هبحطصت مث ءاهدسج

 :ٌيغبلاو وديكتأ

 وديكنأل تنمكو .ةيربلا ىلإ داّيصلا ّىغبلا تقفارو .ناك اذكهو

 هل تزرب «برشلل ناويحلا عم لصو امدنعو ء«ءاملا دروم دنع

 ءاهدسح هتافمو اهيدنهت نعال تشتكتو كتايثلا ونضتت تذخأو

 هنف تججأوةتدارارب لف عّنمتت ملف ءاهب قلعتو اهيلإ (وديكنأ) بذجناف
 .هحمالم اهرثإ ىلع ترّيغت «لايل عبسو مايأ ةتس اهب لصّناف «قوشلا

 نكلو اهب قاحللا دارأف ءهنع ةبراه تلوو ؛هتركنأ ءابظلا هتأر امدنعو

 هنأ ديب .ناك امك ودعلا قيطي ال ىوقلا رئاخ حبصأ ذإ هاتلذخ هيتبكر

 اهتقفارمب هتعنقأف يغبلا ىلإ عجرو .ًاساسحإ قمعأو ًامهف عسوأ راص

 ثيحو ءرطعلا نهنم حوفي ناسحلا تايتفلا ثيح (كوروأ) ةنيدم ىلإ
 ثيحو «(راتشع) ةهلإلاو (ونآ) ةهلآلا ريبك ةدابعل ّدعملا سّدقملا تيبلا

 اهقفاوف .ئشحو رْوَتُك سانلا ىلع طلستملا «قئوقلا (شماكلك) شيعب
 بلق يف خرصيس هنإ لاقو «(«شماكلك) يدحتب اهايإ ًادعاو (وديكنأ)

 .ىوقألا انأ :(كوروأ)
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 :شماكلك ايؤر

 لآ ملح وم اهرد (تساكلك) دكلملا فيينا ورز فوات يف

 ىأر هنإ لاق .هل هريسفتل (نوسنن) ةهلإلا هّمأ ىلإ أجلف ءهارك ىف هب

 ديلا لش ةاحتتو يانبللا كما رق قس لاطن أن ب الاف عن هدفت

 زجع هنكلو «هناكم نم هحزحزي نأ دارأف ءهمامأ ضرألا ىلإ بكاوكلا

 كلذ نولّبقي لاطبألاو باحصألا عمتجاف «هلقثل ضرألا نم هعفر نع

 هلّبقو «ةأرما ىلع ينحني امك ؛«(شماكلك) هيلع ىنحناو ؛باهشلا
 كلذ نم تلعج يتلا (نوسنن) ةهلإلا همأ يمدق دنع هعضوو هعفرو
 ةلئاق ملحلا (نوسنن) همأ هل ترّسفو .(شماكلك) كلملل ًاريظن بكوكلا

 نلو كمزاليسو كيلإ يتأيس سأب اذ ًاّيوق ًاقيدص لئمي بكوكلا نإ
 .ةذشلا تقو يف كنع ىلختي

 :ةاعرلاو وددكنأ

 ةنيدم نم برقلاب ةاعرلل خوك ىلإ (وديكنأ) يغبلا تداق

 زبخلا نم ماعطلا هل اومذقو ةاعرلا هيلع عّمجت كانهو «(كوروأ)

 هنأل «ةنيدملا لهأ لثم برشي وأ لكأي فيك فرعي ملف «بارشلاو
 لواتت نلغ ىنفبلا هعنحف :نكرخولا تاتقث انك تاققي نأ ىلع, دافعا
 نا 56 هنم سْؤْكَأ عبس بع امدنعو .بارشلا قّوذتو زبخلا
 بايثلا ىدتراو تيزلاب هدسج حسمو محتسا مث .برطلا هفختساو
 .سيرعلاك راصف

 «ليللا يف بائذلاو عابسلا دراطو حالسلا (وديكنأ) بكنتو
 .مهسراحو ةاعرلا رصان وديكنأ راصف «نيعلا ءلم اومانو ةاعرلا حارتساف

 :ةنيدملا ف وديكنأ

 هيلإ ىكشو «ءهدصقي لجر اهنم ءاجف ةنيدملا وديكنأ ةرهش تغلبو

 .(شماكلك) ةلزانم ىلع مزعلا (وديكنأ) دقعف ,««شماكلك) كلملا ملظ
 ةعساولا قاوسألا تاذ (كوروأ) ةنيدم (وديكنأ) لخد امدنعو



 هل ريظنو ةوقلا يف شماكلكل ليثم هنإ) :اولاقو ءهلوح سانلا عّمجت

 حالسلا ةعقعق عطقنت نلو ءامتح ناقالمعلا عرطصيسو .سابلا ةدشا ف

 .(ةنيدملا 5

 :نيقالمعلا ءاقل

 .(اراخشإ) عدخم ىلإ ًاهّجوتم شماكلك ناك امنيبو «ليللا يفو

 دسي بردلا يف (وديكنأ) دجو ءاهتلصاومل ءّبحلا تاهلإ ىدحإ
 ىف يطعم حلا" (اراهتسإ) علإ وخال نم اتصو ةنيعتوب ,.يراعلا
 :انهدكاوف

 .هيلع ضقناف هجولا دبرُم ًاجئاه هآرف (وديكنأ) ىلإ (شماكلك) ّرظن
 «نيجئاه نييشحو نيروث راوخك ريئز امهنم ردصو نالطبلا عراصتو
 ةدش نم بابلا علخناو رادجلا عدصتو .«ةيراض ةكرعم يف امحتلاو

 عارص دعبو .همصخ بلغي نأ امهنم ٌّيأ عطتسي ملو .ليوطلا امهكارع
 اراصو «؛ةدوملا رصاوأ امهنيب ثدقعناو ءامهبضغ ةروس ثأده «؛ليوط

 :نرألا ةياغ ىلإ رفسلا

 ةباغ ىلإ رفسلا يف هتين نع وديكنأ هقيدصل شماكلك برعأ
 كلذ لت لجأ نم :(ايامحل تيردعلا هرم ىلإ ةروسيشلا :(ررألا]

 .هرش نم دالبلا صيلختو تيرفعلا

 نإ هل لاقف .همزع نع (شماكلك) هقيدص ينثي نأ (وديكنأ) دارأو

 «رطاخملاب ةفوفحم ةرماغمو ةريسع ةّمهم ةروحسملا ةباغلا ىلإ هجوتلا

 ةفاسم دتمت (زرألا) ةباغ نأ مِلَع شوحولا عم شيعي ناك امدنع هنأل

 ىلع دحأ ؤرجي الو .اهتاهج نم ةهج لك يف ةعاس فالآ ةرشع

 ال نانيع هل ءّيتع ّيوق (ابابمخ) تيرفعلا اهسراح نأل ءاهجولرو
 ثفنيو .نارينلا همف 5 ثعبنتو «نافوطلا بابُع لثم ريئز هلو ,ناومغت
 هنأل ء.هموجه ةمواقمب دحأل َلَبِق الو «ماؤزلا توملا لمحت شافت
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 .سانلا يف علهلاو بعرلا ثعبي ءراصحلا ةنكام لثم

 نم للقو «ةرماغملاب مايقلا ىلع ًاّرصم ناك (شماكلك) نأ ديب

 نم دولخلا نإ ؛يقيدص اي» :هلوقب توملا نم (وديكنأ) هقيدص ةيشخ

 ثبع هنولعفي ام لكو ؛ةدودحم مهمايأف رشبلا امأ طقف ةهلآلا بيصن

 انأ بهذأسو انه ٌقيتلف «ىدرلا ته تنك اذإو «حيرلا هب بهذت

 ةمداقلا لايجألا ينركذتسو ؛« يمسا د تكلف: اه اذإو «يدحو

 .'ريرشلا (ابابمخ) لازن يف يسفنب يتيحضت نع ثدحتتو

 يلع ماو لاك ام ىلع( ناكل قدس و تكنو قفاوو

 عامتجالاب حالسلا عانص ىلإ هرماوأ (شماكلك) ردصأ اذكهو .هتقفارم

 ثالث انهتما ةيحاز لك نوت :ةريبك اضوونهل اويكفست «رواتشعلاو

 دعاوي لك نزور هيعف ننااغدامعا ةولطع ان ريم دل اوكتسو :ههانؤو

 .انَم نوثالث هتضبق ُنزوو :«ناتنزو اهنم

 :كوروأ خويش ةراشتسا

 مهيف بطخو (كوروأ) خويش (شماكلك) عمج كلذ دعبو

 املو .(ابابمخ) ةلزانمو (زرألا) ةباغ ىلإ رفسلا ىلع همزع نع مهغلبأو
 ظفحت نأ ءاعدلاب ةهلآلا ىلإ اولهتبا .همزع نع هينث يف خويشلا لشف

 ةدسسوا اهناتك اقلام اقرت ندا هن تورو رستم( قويا

 .هنم ةكربلاو ريخلا ًالئاس (شمش) هلإلل (شماكلك)

 سوقلاب بكنتو «سوؤفلاو فويسلا هودّلقو هتحلسأب هيلإ اوءاجو
 ةنيدم خويش هكرابو .ماليع دالب نم ناشنإ يف ةعونصملا ةنانكلاو

 لكتي ال نأو أارّصِبتُم ًارِذَح نوكي نأ يف حصنلا هل اودسأو (كوروأ)
 ريسي هعديو (وديكنأ) هقيدصب نيعتسي نأ بجي لب ءاهدحو هتوق ىلع
 امدنع اهكلس نأ هل قبسو (زرألا) ةباغ ىلإ قيرطلا فرعي هنأل همامأ

 را رتلا قف .ىقرحولا عم سعب ناك
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 :نوسنن ةهلإلا ةعافش

 (نوسنن) ةيلآلا دمع نلإا (ردبكا) هقيدصو (نساكلك) :يفذو

 هلإلا دنع هل عفشت نأ (شماكلك) اهنم بلطو .اهتكربو اهحصن ادمتسيل

 تدتراو اهترجح (نوسنن) ثلخد اذكهو .هلجأ نم يلصتو (شمش)

 ءاهسأر ىلع اهجات تعضوو ءاهُيلُح لمجأب تنيزتو اهلّتُح ىهبأ

 روخبلا تقرحأو (شمش) هلإلا نم برتقتل حطسلا ىلإ تقتراو
 لكوي نأو (شماكلك) سرحي نأ (شمش) ةلئاس ءاعدلاب اهيدي تعفرو

 ءروخبلا تأفطأ مث .ءامسلا يف بجتحي امدنع ليللا ساّرح هب

 ةديكلا) اهنملا تعدو: تايدقتسلا انافيلاو هنادوانكلا :كردشعلاو

 ءاهِمِحَر نم نكي مل نإو ءأدلو نيحلا كلذ ذنم هتذختا اهنأ تنلعأو

 اهدلو ىلع هنمتأت اهنإ ةلئاق ءرهاوج نم ةدالقب هّقنع ثدلقو

 :املاس اهيلإ :فوعرب قت (شاكلك)

 :زرألا ةباغ ىلإ ةلحرلا

 مث ةفعاضم ةعاس نيسمخ وأ نيثالث ناريسي ناقيدصلا ناك

 اذكهو .ليللا ةيضمتل وأ دازلا نم ءيشب غلبتلا وأ ةحارتسالل نافقوتي

 .طقف مايأ ةثالث رحب يف رهشلا فصنو رهش اهرادقم ِرَْفَس ةفاسم اعطق

 .(شمش) هلإلل ًابْوَقَت ارثب ارفح مث

 راجشأ لامجو دهشملا ةعورل اشهد «ةباغلا لخدم افراش امدنعو

 لخدملا دنع ادجوو .ًاعارذ نيعبسو نيتنثا اهولع غلبي ناك يتلا زرألا

 هّميدص (وديكنأ) عجْشف «ةسارحلاب (ابابمخ) تيرفعلا هفّلك الوغ
 .ةباغلا يف برهي نأ لبق هرسأيو لوغلا ىلع هعم ضقنيل (شماكلك)

 لوخدب (وديكنأ) ّمه كلذ دعب .هالتقو لوغلا ىلع ناقيدصلا مجهو

 نم (شماكلك) ًارذحم خرصف ءهاوق لش روحسملا اهباب نكلو ةباغلا
 نأ هب لُمَجَي ال هنأب هركذو هقيدص عجش (شماكلك) نكلو .لوخدلا

 بعرلا نم (وديكنأ> صلخت اذكهو ءاديحو هكرتيو ةمهملا نع صكني
 .ةباغلا لوخد نم نالطبلا نكمتو .للشلاو
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 ادهاشو قرألا راحتتا رظانم ةعورو ةباغلا نام امن وقل

 ّبَحلا ةهلإ «(راتشع) ةهلإلا شرع 00 ةهلآلاب صاخ زرأ لبج

 (شماكلك) رفح لالظلا ةفراولا زرألا راجشأ تحت كانهو 000

 (ةماكلك) ئازو .مونلا امهاشغو ةحارلل ناقيدصلا عجطضا مث

 5 هيي دج تال يس د سا نر اج

 رورسلا لخدأو ءاملا هاقسو ليجلا تحت نم هلشتلا جامو رون غزب

 طقس يذلا لبجلا نإ ًالئاق شماكلك ملح وديكنأ رّسفو .هبلق ىلع

 رورسلا لخدأو قثبنا يذلا رونلا نإو ءابابمخ تيرفعلا لثمي امهيلع

 .ريرشلا تيرفعلا ىلع امهراصتنا ىلإ زمري امهيبلق ىلع

 .هنع ًاثحب ابابمخ تيرفعلا اهكلسي يتلا تارمملا ناقيدصلا بّقعت
 زرألا راجشأ عطقي شماكلك ذخأ هع يسال لازنلا ةعاس تفزأو

 ذوحتسا نيذللا نيقيدصلا ىلع موجهلل بهو ءابابمخ هّبنتف هسأفب
 احارف .ةرماغملا هذه بوكر ىلع مدنلاب ارعشو 0 علهلا امهيلع

 ئلغ' ةيناع ًاحاير قاسو امهئاعدل باجتسا يذلا شمش هلإلل نا

 ذخأف رشا ويك اولا, نكد قلد لك ريتك عم اد ةيرفعلا

 امداخ ودعي نأ دغوو «هتايخ .ىلع ايقبي نأ امهيلإ لسوتي تيرقعلا

 نأ شماكلك داكو .هيدي كلم ةروحسملا زرألا ةباغ لعجيو شماكلكل

 .هسأر اعطقو هالتقف «كلذ ةبغم هرذح وديكنأ نأ الول هيلإ بيجتسي

 :كوروأ ىلإ نيرصتنملا نيلطبلا ةدوع

 ٌمحتساو ؛هيفتك ىلع ٌرئادغ هلسرأو هرعش (شماكلك) لسغ
 هجات عضوو «لوقصملا هحالس سكتت :ةرطعُم ةشكرزم ا ىدتراو

 . ا ريطلسم (كوروأ) لخدو فىسأر ىلع
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 اذ لالا نم الد ىفارسلا ١ طاش اعرف شالا وكورووفالا كح
 ءزرألا ةحئار اهيف قشنتسيسو هيلجر اهباتعأ لّبقتسف اهراد لخد ام

 ماكحلاو كولملا هل عضختسو .هلوقح رهدزتو «هيشاوم رئاكتتسو

 .تاواتألاو ةعاطلا هل نومّدقيو

 هدف دا سسك احر ضرعلا ٍنمنر (شماكلك) نكلو

 يف هُران دمخت ُدَقْوَم يهف «جازملا ةبلقتم اهنأب اهرّكذو ءاهل وه

 ءاهلمحي يذلا 00 ءام ةيزقو «لاطبألا هيف ىَحسي ٌرصقو «عءاتشلا

 ىلع اهئاضقب تهتنا يتلا ةقباسلا اهتاجيز ددعو .هسملي نم ثّولي ٌراقو

 .ةريفح عدافضو ةدّراطم اباثذ مهخسم ىلع اهمادقإ وأ اهقاشع

 ا راتشع

 ء(متنآ) لالا ا روضحبو ء(ونآ) هلالا اهيبأ م امأ ْتْلُْعَمَو ءامسلا ىلإ

 .اهيلاثم ددعو اهريعو اهنسو اهناهأ 0 نإ ةيكاب هل تلاقو

 هيدريو (شماكلك) عراصي اًيوامس ًاروث اهل قلخي نأ اهيبأ نم تبلطو

 ًءايحأ تاومألا ثعبتو :يلفسلا ملاعلا باوبأ مطحتس الإو «ًاليتق

 .ةعاجملا ّمعتف «لكألا يف سانلا نومحازيف

 شماكلكب تشّرحت يتلا يه اهنأ ىلإ اههّبن (ونآ) هلإلا نكلو

 دالب يف لحتسف ٌيوامسلا روثلا قلخو اهبلط ىَبل اذإ هنأ نم اهرذحو

 اذكهو «ناويحلاو ناسنإلا ماعطإل يفكت فلعلاو لالغلا نم ةريبك
 .ٌيوامسلا روثلا اهل قلخو اهبلطل (ونآ) باجتسا

 :يوامسلا روثلا

 .(كوروأ) هنيدم يف هتلزنأو ٌيوامسلا روثلا دوقم (راتشع) تمّلست

 نكلو .عزفلا داسو بعرلا رشتناو «هراوخب سانلا تائم لتقي حارف
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 لثم «نينرقلاو مانسلا نيب هيف هفيس (شماكلك) دمغأ «هتّبثو هليذ نم

 علخو .(شمش) هلإلل ًانابرق هامّدقو هبلق اعلتقاو «عراب راّرج

 دداظبلا لبيع مل دمرت ةدرغ ىف انييفلعوب وغلا يرق (شياكلم
 (كوروأ) بورد .يف  نيئكار اراسو اقناعتو «تارفلا رهن ءام ىف امهيديأ

 طيس ؛«بكوملا ةدهاشمل قاوسألا يف اهؤاسنو اهلاجر عّمجت يتلا

 نيب ىهزالا شماكلك ؛لاجرلا نيب دجمألا شماكلك» تائنغملا داشنإ

 .«لاطيألا

 دعوتت تذخأو (كوروأ) جاربأ تقئراو تبضغ دقف (راتشع) امأ

 امتأم تماقأو دبعملا يف اياغبلاو تابقرتملا تعمج مث «(شماكلك)

 .اهل ًايساوم دجت مل اهنأ ريغ .ٌيوامسلا روثلا ىلع حاونلاب حض

 :تومي وديكنأ لطبلا

 هربخأ حابصلا يفو ءهرصق يف ًالفح (شماكلك) كلملا ماقأ

 (ايإ)و (ليلنأ)و (ونآ) ماظعلا َةهلآلا مّلُحلا يف ىأر هنأ (وديكنأ) هقيدص

 لازنإ (ونآ) مهيلع حرتقيو ءىروش سلجم يف نوعمتجي (شمش)و

 روثلا التق امهنأل (وديكنألو (شماكلك) نيلطبلاب توملا ةبوقع

 وه (وديكنأ) نأ ىري (ليلنأ) نكلو .(ابابمخ) تيرفعلاو ٌيوامسلا

 هالعف ام العف امهنإ ًالئاق امهنع عافدلل (شمش) يربنيو .تومي يذلا

 اذه حبصُيف ءطقف (وديكنأ) توم ىلع يأرلا ٌرقتسي ًاريخأو .هنم رمأب
 .هينيع نم رمهنت عومدلاو ؛هشارف يف ادقار اضيرم ديدنصلا لطبلا

 تذخأو .(وديكنأ) هقيدص عم تومي نأ ىنمتيو (شماكلك) ملأتيو
 شارف ىلع وهو وديكنأ نهذ ىلع رمهنت تايركذلاو رطاوخلا

 اقيلط أرح ةيدابلا يف يقب ول ىثمتو «ةرارملاو ىسألاب رعشيف «ضرملا
 ةداطصا يذلا دايصلا ىلع تانعللا ليكي ذخأو ؛ءابظلا عم ىعري
 .(كوروأ) ىلإ هب تءاجو هل ةنيدملا ةايح تنّيز يتلا ّيغبلاو

 لدبيو (وديكنأ) مدنيف «َيغبلا هنعل ىلع (شمش) هلإلا هبتاعيو
 ءاهب ءامظعلاو ءارمألاو كولملا مايهب اهل ًايعاد ّيغبلل ٍتاكرب هتانعلب
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 ءاهمامأ باوبألا عيمج حاتفناو «ءكلذك بابشلاو خويشلا فغشبو

 .اهلجأ نم مهتاجوز نع جاوزألا يلختو

 يفو «ىؤرلاو سيباوكلا هعجضم تّضّنو وديكنأب ضرملا ٌدتشاو
 رهفكم ًاصخش دهاش هنإ ًالئاق (شماكلك) هّلِخ ىلع هايؤر ّصق حابصلا

 هب كسمُيو هسبالم نم هدّرجيو ةقعاصلا ريطك هيلع ضقني هجولا

 تح ةقيقر ىلع قانمتلا قيضيو سلا بلاجت هك :ىثلا ةرفاظأت
 نيتوسكم رئاط يحانجك هادعاس حبصتف هخسمي مث ةماقلا يقم

 ملاعلا ةهلإ ؛ء«الاكرإ) نكسم ىلإ (مالظلا راد) ىلإ هدوقيو «شيرلاب

 نم هنم دوعي ال ٍتيب ىلإ ؛هيكلاسل ةعجر ال قيرط يف «ّيلفسلا
 .بارتلاو نيطلا ىلع نوتاتقيو ءرونلا هونكاس قري تيعب مادجلا

 ىلع وهو (وديكنأ) ىلع ضرملا لقثي موي رشع ينثا دعبو
 ىلع هفنأ فتح ًاليلذ توميس هنأل هتبيخ نع برعيف «توملا شارف
 يف ةنعطب ًاعيرص ّرخي وأ لاطبألا هتيم ىغَولا يف تومي نلو «هشارف
 ١ ْ لارا ةيرعت

 ىلع وهو (وديكنأ) هقيدص يجاني (شماكلك) ناك ليللا لاوطو

 ّسحي الف هّبلق سجي «ىلوألا رجفلا طويخ غوزب عمو .توملا شارف

 فطُتخا ةَوْبَل لثم هلوح رأزي ذخأيو .سورعلا عَفرَبُت امك هعقربُيف «هضبن
 هذخ ًامطال ءاعَجفت هرعش ًافتان هشارف مامأ ءيجيو حوري وهو اهلابشأ

 .ىسأ هبايث ًاقزمم ءانزح

 نم لاثمت كبسب مهرمأو عاَنّصلا (شماكلك) عمج حابصلا يفو

 (كوروأ) يلاهأ عمجو «.(وديكنأ) هقيدصل ةميركلا راجحألاو بهذلا

 رمنلاو عبضلاو بدلا كبدنيس» :هل الئاق هيثريو هقيدص بدني عرشو
 «هفافض ىلع انيشم يذلا (الوأ) رهن كيكبيسو .عبسلاو ليألاو

 وبراحم كيلع حونيسو ءرهاطلا هعمد تارفلا ٌرهن كيلع فرذيسو

 هتالوطنبو ةدلاخلا (وديكنأ) لامعأ ددعي ذحأو..«ةنّصحملا (كوروأ)
 .ةعئارلا
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 :مدشيبن  وتوأ ىلإ شماكلك ةلحر

 ماكي يكب جب هدهد نم ماا ينيكا) نع وعلا" دنا

 011 ا ا يبا عا راتطلا يطدوعو لع ماهو اك
 35 ”ي 5 5 3 : 5 35

 0 دج نع ثحبلا ىلع مزعلا دقعو ؛؟وديكنأ لثم يريصم نوكي

 زغل نع هلأسيل «ةدلاخلا ةايحلا هل تبتُك يذلا نافوّملا لطب «(متشبن

تح ههجو ٌرحلا َحفلف يراحصلاو يراربلا يف راسف «توملاو ةايحلا
 ى

 ىتح هيتنجو ّرَقلا حفلو عقتمأ
 نيرا ردح هكهنأو ءاتبحش ”

 تسو مايأ ةعبس راس نا لعبو وع ةعلطلا ثعشأ ادغف «باوجتلاو

 رهسيو ءءامسلا َهّبق هُيمق غلبت ء(وشام) هل لاقُي اميظع ًالبج غلب ؛لايل

 امدنعو .سوفنلا يف بعرلا نوثعبي براقع لاجر هباب ةسارح ىلع

 نأ عاطتسا دحأ نم ام نأ هل اودكأ .هدصقم نع (شماكلك) مهربخأ

 نكلو «قيرطلا ةروطخو كلسملا ةروعول (متشبن - وتوأ) لصي

 رورملاب براقعلا لاجرلا هل حمسف ءريسملا ىلع ّرصأ (شماكلك)

 .هتمهم يف قيفوتلاب هل نيعاد

 مع «سماد مالظ يف ةفعاضملا تاعاسلا تارشع راس نأ دعبو

 اهرامثو «ةميركلا راجحألا نم اهراجشأ ءانغ ةقيدح هل تدبو رونلا

 ةبحاص تأر امنيحو .كانه ةناح دجوو رحبلا لحاس (شماكلك) لصو

 اَنظ «جالزملاب بابلا قلغ تمكحأ .ءاثعشلا (شماكلك) ةعلط ةناحلا

 نع اهثذحو هسفنب اهفّرع (شماكلك) نكلو .اديرط التاق هنوك اهنم
 هنإ ةلئاق ههّبنت تحارف .هتارماغمبو همساب تعمس دق تناكو .هلصقم

 اهسفنل ترئثأتسا يتلا ةهلآلا نأل ؛يغتبي يتلا ةدلاخلا ةايحلا دجي نل

 ىفتكي نأ هتحصنو .تامملاب ناسنإلا ىلع تضق يتلا يه «ةايحلاب
 ءاملا يف ٌمحتسيو ءراهن ليل جهتبيو .حارفالا ميقيف «ةايحلاب عتمتلاب

 .لافطألاو ةجوزلا حرفُيو «بعليو صقريو «بايثلا رخاف يدئتريو

 لوصولا لجأ نم راحبلا روبع ىلع (شماكلك) رارصإ رثإ ىلعو
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 تب ووأ) تي ةتاعتسالاب ةناحتلا ةبحاص ةتحتصت ء(مكشين ةوتوأ): نيلإ

 هلذضقف .ةباغلا يف شيعي يذلا «(متشبن وتوأ) حالم (يبانش

 - روأ) باجتساو .(متشبن-وتوأ) ىلع هلدي نأ هاجرو (شماكلك)
 (ًافادجم) ًايدرم نيرشعو ةئام ةباغلا نم عطتقي نأ هيلإ ًابلاط (يبانش

 ايداقعأ كلفيو .تاقلاب اهنلطب نأ" اغارذا وكي ايدم داو لك لوط

 - وتوأ) وحن امهتلحر يف رحبلا روبع ىلع اهب انيعتسيل «جاجزألاب
 .(متشبن

 :نافوطلا ةصق

 رهش ةفاسم اعطقو ةنئيفسلا يف (يبانش-روأ)و (شماكلك) بكر

 هان اقلب نيج ظل هاب ةنكان لولخ :يداحلا قتلا ىف نيل كلمتو
 هيديب اهرشنو هبايث علخو .يدارملا لك (شماكلك) لمعتساو «توملا

 .عارش اهنأك

 هاقتلا امدنعو «ديعب نم ةمداق ةنيفسلا (متشبن - وتوأ) رصبأو

 تعزفو توملا نم هسفن تعزج فيكو ءهتصق هيلع ّصق (شماكلك)
 هدج ةاقالم ىلع مزعف .ًابارت ريصيو تومي (وديكنأ) هقيدص ىأر امدنع

 ةهلآلا عمجم يف لخد فيكو مئادلا هئاقب رس نع هلأسيل (متشبن-وتوأ)
 .ةدلاخلا ةايحلا لاتو

 ىلع بِك هنكلو محري ال ساق ءانفلا نإ (متشبن-وتوأ) هل لاق

 «لئاز هينبي يذلا تيبلاف .هتالاعفناو هلامعأ عيمج ىلعو ناسنإلا

 .دبألا ىلإ ىقبت ال اهرمضي ىتلا ءاضغبلاو «رثدنم همربي يذلا دقعلاو

 ديصلا هيف فراس ىذلا توتا اهريصم ءايشألاو تانئاكلا لكو

 .ريقفلاو ّينغلاو «دبعلاو

 ةنيدم يف شيعي ناك هنإ ًالئاق هدولخ رسب (متشبن-وتوأ) هربخأ مث

 تعمتجا موي تاذو .تارفلا رهن ئطاش ىلع ةعقاولا ةميدقلا (كابورش)
 ءءاملا هلإ «(ايآ) هلإلا ناكو .نافوطلا ثادحإ ىلع تقفتاو ةهلآلا

 هل ينبيو هتيب مدهي نأ هرمأو «(متشبن-وتوأ) ىلإ مهمالك لقنف «مهنيب
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 يفو .ةايح يذ لك ةرذب هيف لمحيو اهلوطل ًايواسم اهضرع نوكي ًاكلُف

 هيلإ نولمحي يلاهألا حارو ءَترلا رماوأ ذيفنت يف عرش ركابلا حابصلا

 ءانب يف ذخأ سماخلا مويلا يفو .راقو بشخ نم كلُقلا كانب مازلت ام

 0000 ةئام اهعافتراو ءأدحاو «وكيا» اهعاق ٌحطس لعجف «ةنيفسلا

 اهلعجو ءاعارذ نيرشعو ةئام اهبناوج نم بناج لك لوطو ء.ًاعارذ

 نؤملاب اهزهجف «عباسلا مويلا يف ةنيفسلا ءانب متأو .قباوط ةعبس نم

 هابرق يوذو هلهأ عيمج اهيف بكرأو «كلمي ام كاهن لنحو

 .اهاثلث سطغف ءاملا ىلإ ةنيفسلا لزنأو .تاناويحلاو عانصلا عيمجو

 تلمحو ًارهفكُم ٌوجلا راص ؛ةهلآلا هتيربض ئذلا لعوسلا فو

 ءاهباب قلغأو ةنيفسلا (متشبن - وتوأ) جلوف ًاكلهُم ًارطم تيضارفلا

 .فصعت عباوزلاو قحالتت دوعرلا تذخأو .حألملا ىلإ ةّقَّدلا مّلسو

 ىلإ رونلا .لاحتساو راهنت ةدمغألاو .«قتفت ةودسلاو ««نمهتت زاطمألاو

 ىسأ اهضعب ىكبو ءْتْلَعَف ام ىلع مدنلا ةهلآلا ضعب باصأف «مالظ

 هناا (ليلنار اهلزلا ةيلآلا فيتاعو نام نق نياقلا ثانصأ اه ندع

 مهيلع طّلس هنأ ول تئمتو ءرشبلا ءانفإل نافوطلا ثادحإ يف لّجعت
 «لايل تسو مايأ ةعبس دعبو .مهدادعأ ليلقتل نوعاطلا وأ بائذلا

 .ريصن لبج ىلع كلُقلا ٌرقتساو «ةملظلا تددبتو عباوزلا ةأطو ْتْمَح

 مل اهنكل تراطف ةمامح (متشبن -وتوأ) قلطأف «مايأ ةعبس كانه لظو

 مث «ةدم دعب داعف ونونسلا قلطأ مث «تداعف هيلع طحت ًاعضوم دجت

 مدقو (متشبن-وتوأ) رشبتسا كلذ دنع .دعي ملو راطف بارغلا قلطأ

 .ةهلآلل انابرق

 هبكرأو (متشبن-وتوأ) يديب كسمأو ةنيفسلا قوف (ليلنأ) دعصو

 امهحنمو (رهنلا مف) ىلإ امهذخأو ءامهكرابو ءهتجوزو وه ءهعم
 .دولخلا

 هيلإ بلط شماكلكل نافوطلا ةصق (متشبن-وتوأ) ىور نأ دعبو
 عبسو مايأ ةتس ماني ال نأ .ءاقبلا ىلع هتردقو هتوق رابتخا ليبس ىلع
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 لح ظقيفسا امددغو:.ىركلا هيشغ ام ناعرش (نشفماكلك)“نكلو-لابل

 «توملا نم صلختيل لعفي نأ هيلع بجي امع (متشبن - وتوأ) لأسي

 هل نمكيو «بهذ امنيأ هب صبرتيو «لح امثيح هل ضبري توملاو
 روأ) حالملا رمأو هلاحل (متشبن - وتوأ) قر كاذ دنع .مونلا يف ىتح

 ل ا لا ا
 ةهلآلا نارسأ" نم ارك 0 .وتوأ) فشك مث ةعتيدم ىلإ هوعينأ

 اهنكلو كوشلاب نوكت ام هبشأ ةريغص ةتبن دوجوب هربخأو يصدح
 ام ناعرسو .رحبلا عاق يف تبنت يهو .خويشلا ىدل بابشلا د

 ثيح رحبلا قامعأ ىلإ لزنو ةليقث راجحأب هيمدق (شماكلك) طبر

 داعو هيمدق نم ةليقثلا راجحألا عطق مث «ةبيجعلا ةتبنلا ىلع لصح
 .ةبيجعلا ةتبنلا هعم الماح ءرحبلا حطس ىلإ

 هب دوعي نأ (يبانش-روأ) حالملا نم (شماكلك) بلط كاذنيحو

 هعم كرشُيو «هتنيدم يف ةتبنلا عرزيس هنأ هربخأو .(كوروأ) ةنيدم ىلإ

 امدنع هلكأيس هنأو .تابنلا اذه نم ةدافتسالا يف (كوروأ) يلاهأ عيمج

 .ًاخيش يسمُي

 ةفعاضم ةعاس نيسمخ (يبانش-روأ)و (شماكلك) عطق نأ دعت

 د ا لزنف .ءاملا ةدراب رثب برق ليللا ةيضمتل افقوت

 نايدتطدعاو .تللستت «ةققلا قدك قلك هلاك ةيص نأ ادق استغل

 :راظيألا قع تفتحاو : (اهبابش كلذ" ةددجم) اهدلج اينع تنعزت مث

 ىناع نأ دعب ةتبنلا هنادقف ىلع أَرُم ءاكب يكبي (شماكلك) ذخأف

 «(كوروأ) ىلإ ابئاخ داعو .اهلجأ نم راحبلاو يراربلا عطقو راطخألا

 :ددريو «ةناحلا ةيحاص هل تلاق ام ركذتي وهو

 كانربعلا فردا. نسشاكلك ايدكنا

 ةايحلاب اهسفن ترثآ يتلا ةهلآلا نأل

 :تامملاب نانالا :نيلغ-عتضق ىلا نه
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 :ةيلاتلا رداصملا ىلإ ضرعلاو صيخلتلا اذه دنتسي

 ةعبطلا «ةعابطلل ةيرحلا راد :دادغب) شماكلك ةمحلم «رقاب هط - ]

 ل 5 ناكو .61 1 ىلدألا م تردص (0 ةعبارلا

 كلت ايما ةفلتخم حاولأ ىلع دم (ةيروشآلاو ةيلبابلا) ةيدكألا

 «ملاعلا كلم «لابيناب ا (رصق) ةبتكم) يف اهيلع رثع يتلا

 رقاب هط موحرملا ةمجرت نأ نم مغرلا ىلعو و دالب كلم

 امل ٠ ةنرعجلا ذهل ىلا يكرر اهمظعم يف - تناك اهنإف «ةّيرثن

 «ةيظفللا اهتورث نم نكمتو «ةيبرعلا رارسأب ةفرعم نم هل عمجت

 ىلع هصرح عم ءاهتالامعتساو «ةيوحنلا اهبيك أرثو ءاهتالالدو

 .لقنلا ىف ةنامألا

 راد :توريب) شيمقلق ةمحلم :ىأر يذلا وه «لضاف قحلا دبع - 2

 دمتعا هنإف «ةيدكألا ةغللاب هماملإ نم مغرلا ىلعو .ًارعش ةمحلملا

 :يهو ؛ةيبرع ةمجرتو نيتيزيلجنا نيتمجرت ىلع صنلا دادعإ يف

 - 8.12. 5ةملقتن, 1طف ظماع 01 تز1عدتصعوطر 2ءمعانتل 20015

 .هالعأ ىف ةروكذملا «شماكلك ةمحلم ءرقاب هط -

 420162[ ىف ةروشنملا شماكلك ةمحلمل 5م6126: ةمجرت -

 ]لل عوع ظوماأعتم 1 رمان 80. 69 لوتمعو 8: ءاعطققل: 6.

 هط نيموحرملا فلاح يذلا رهابلا حاجنلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو

 ىلإ - هنم بناج يف - دوعي امهيتمجرت يف لضاف قحلا دبعو رقاب
 ةيحلولاب ال ةقلعتملا تناباردلاو ثروحتلا نع يك هد ىلع امهقالطا

 تزرفأ ىتلا ةيبدألاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةايحلاب كلذك لب بسحف

 .امهيتمجرتل نيتماه نيتمدفم ابتك دقو .ةعئارلا ةمحلملا كلت

 ىلع 3 ادَّكا ءضرعلاو صيخ املا اذه دادعإب علطضا نأ لبقو
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 تاساردلاو ثوحبلا نم ددع ىلعو .كلذك نيتيزيلجنإلا نيتمجرتلا

 ءرميرك يكيرمألا راثآلا ملاع باتك ةصاخ «ةّيرموسلا ةراضحلا نع

 ملاع همجرت يذلا ,.مهصئاصخو مهتراضحو مهخيرات :نويرموسلا
 ةلاكو :تيوكلا) يلئاولا لصيف روتكدلا موحرملا يقارعلا راثآلا

 «ةيملعلا تادنتسملا بسح حون موق باتكو :(1973 «تاعوبطملا

 ءرشنلاو ةعابطلل يليلو راد :شكارم) يدرولا نيدلا ءاهب روتكدلل

 دادعإ دنع امهيلع علْطَأ مل ةمحلملل ناتيبرع ناترشن دجوتو ..(6
 :امهو «صيخلتلا اذه

 .(1967 «راهنلا راد :توريب) (ةمحلم) شيمجلج .ةحيرف سينأ 1

 «(1984 «ليجلا راد .توريب) شماكلك ةمحلم «دمحألا ديعس يماس -2
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 لامجلاو بصخلاو ّبُحلا ةهلإ

 :ريطاسألا ةلاه

 نأ فورعمو .ةيرموسلا ريطاسألا نم ةروطسأ رزرومتو راتشع

 نأ لبق ًاليوط ًانمز ًاّيوفش لايجألا اهلقانتت ةّيديلقت تاياكح ريطاسألا

 ىكحتو ؛َئلزألا نمزلا تايادب ىف اهثادحأ يرجتو «ةباتكلا اهدّيقُت

 ءاةسدقم ةينيدا تالالد لمحتو «ةراضحلاو ناسنإلاو نوكلا لصأ

 اهدرس نإف اذكهو .لامكلا وقئاف لاطبأو ةهلآ فاصنأو ةهلآ اهصوخشو

 نم .ءاقنلاو رهطلا يف يلاغت ٌرئاعشو ءرحَّسلا ىلإ برقأ ايومط يلظتع

 «يعم عومشلا دقوت نأ «ميركلا ئراقلا اهيأ ءكوجرأ ءهلك كلذ لجأ

 اذه سدنح يف راتشع نم برتقن نأ لبق ءدجولاو قشعلا مينارت ولتتو

 .ناكملاو ن امزلا تاراغم يف لغوملا ّيرموسلا ليللا

 :بصخلاو ّبُحلا ةّبر راتشع

 «ليمج ماوقو ءرفان ردص تاذ ءمسجلا ةئلتمم ةباش راتشع

 بناج ىلإ ءاهيف رفوتي .نيّئقرشُم نينيعو «ةيويحلاب نيمعفُم نيّدخو
 ونحلاو «ةفطاعلا ةوقو «عبطلا ةفاهر عم ؛حورلا ومس ءذاخألا اهلامج

 ىلعو «ةايحلا رس نمكي اهمف يف .ءاسنلاو لافطألاو خويشلا ىلع

 لمتكي .اذشلاو رطعلا قبعي اهفاطعأ نمو ؛ةذللاو ةبغرلا ىلجتت اهيتفش

 :ىقشمد) يلع دحاولا دبع لضاف روتكدلل زومت ةاسأمو راتشع باتك يف ةءارق (#:)

 .ةحفص 184 (1999 «عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل يلاهألا
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 .سوفنلا 0 ةنييامطلاو نمألا اهتماستيا مه ميقيو«رووتجلا اهزؤسن

 عيبانيلا رّسفتتف .ةقاشرو ةّمْحِب لوقحلا اهيوجد يهو اهدهاشن ام ابلاغ

 .ءامنلاو لبانسلاب ضرألا رهزُتو ءءاطعلاو ءاملاب اهفلخ

 ىلحأو نازوألا بذعأب اهودّلْخف «ءارعشلا اهمارغ يف عقو

 .ةّيمحلملا صوصنلا لمجأ اهوبهوف «ءابدألا اهّبحب ماهو .يفاوقلا
 اوعنصو ةيناوطسألا مادخل قسرا ىلع هومر( ةوئاتقلااهنقتكفو

 نويقيسوملا اهب علوو .ةايحلاب قطنت داكت يتلا ليئامتلا ىقرأ اهل

 .يانلا ةهوفو دوعلا راتوأ ىلع اصقار ًانحل اهومُعنف

 ناكس ىدل سنجلاو ٌبحلاو بصخلا ةهالإ راتشع يه مكلت
 بونج يف رموس دالب يف ةرم لوأ ترهظ .ءامدقلا نيدفارلا يداو

 ىلع موسرملا اهصخشب امإ «ماع فالآ ةتس نم رثكأ لبق ؛قارعلا

 اهيلع لدي يذلا زمرلاب امإو «تاتوحنملا ضعبو ةيناوطسألا ماتخألا

 بكوك ىلإ ريشت يتلا ةينامثلا ةمجنلا وهو ّيرامسملا طخلا يف
 يف يهو .(انانع) نويرموسلا اهاّمس دقو .بكاوكلا عملأ «ةرهزلا

 اهوخأو «لاكنن ةهلإلا اهمأو .رمقلا هلإ (نيس) هلإلا ةنبا مهريطاسأ

 ملاعلا ةهلإ (لاجيكشريإ) ةهلإلا اهتحأو .سمشلا هالإ (وتوأ) هلإلا

 ناكو .ةلزنم نهامسأو تاهلآلا مظعأ يهو .تاومألا ملاع «يلفسلا

 تناك يتلا ءرموس دالب ةمصاع (ءاقرولا) ةنيدم ّيلصألا اهتدابع زكرم
 لير نوصل ةنراضسلاو ةكيذلا كاملا مآ نق ذعت

 :اهتايلجتو راتشع هجوأ

 هءاقب نأ مدقلا ذنم كردأ ناسنإلا نأ يف انانع ةهلإلا ةيمهأ نمكتو
 تومي ءاذغلا نودبف .لسانتلاو ءاذغلا امه نييساسأ نيرمأ ىلع فقوتي
 دقو .ًامامت ّيرشبلا سنجلا ىنفي لسانتلا نودبو ءاعوج ناسنإلا
 ءةيحان نم يكول ا ل
 ءاذغلا رفوتي اذكهو اهتاناويحو اهتاتابنو اههايمب ةعيبطلا بصخ لثمت

 اهنع جتني يتلا ةّيسنجلا ةبغرلا ءىرخأ ةيحان نم ؛لثمت امك ؛ناسنإلل
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 .هرتاكتو :هلسانت .ناسالا نينعيف نقألاو ركذلا نع لاضتألا

 ىلإ نييرموسلا نم اهتدابع تلقتنا دقف «كلت (انانع) ةيمهأل ًارظنو

 وأ ةرشابم ةروصب مهتفاقثب ترثأت وأ مهب تكتحا يتلا ىرخألا ماوقألا

 بونج بوعشو ؛(راتشع) اهوّمس نيذلا نييدكألاك «ةرشابم ريغ
 نييناعنكلاو «(راطع وأ راثع) بقل اهيلع اوقلطأ نيذلا ةيبرعلا ةريزجلا

 (رتسأ) اهمسا دروو ؛«(تورتشع وأ ارشاع ) اهوّمس نيذلا نييناربعلاو

 نيذلا نامورلاو «(«تيدورفإ) ب اهوبقل نيذلا قيرغإلاو «ةاروتلا يف
 مه (نييروشآلاو نييلبابلا) نييدكألا نأل ًارظنو .(سونيف) اهولعج

 مهتفاقث اوئّروو .م.ق 1750 ماع ذنم رموس دالب ىلع اورطيس نيذلا

 يلاهأ نيب عاش يذلا وه (راتشع) يدكألا مسالا نإف ءمهدعب نمل

 . دالبلا

 :ةيرموسلا بصخلا ريطاسأ

 ةنودملا ةّيرموسلا ريطاسألا نم ددعب (انانع) ةهلإلا مسا نرتقيو

 ةنيدم ىلإ اهتلحر ليصافت يكحت ةروطسأ كانهف .يرامسملا طخلاب

 تناكو .ةفرعملاو ةمكحلا هلإ (يكنأ) هلإلا زكرم ؛ةّيرموسلا (وديرأ)

 نونفل ةيهالإلا سيماونلا ىلع (انانع) لصحت نأ ةلحرلا كلت نم ةياغلا

 اهنم لعجتل (ءاقرولا) اهتنيدم ىلإ اهلقنتو (ىكنأ) هلإلا نم ةراضحلا

 ١ فحم ةنيدم

 تلقن (انانع) ةهلإلا نأ فيك انل ىرخأ ةّيرموس ةروطسأ درستو
 (ءاقرولا) ةنيدم ىلإ تارفلا رهن ةفض ىلع تبنت ةريجش موي تاذ

 ريصتو ةريجشلا كلت ومنت نأ لمأ ىلع «سذدقملا اهناتسب» يف اهتعرزو
 امدنعو .اهل ًاريرسو ًأشرع اهبشخ نم عنصتف ناصغألا ةقماس ةرجش

 تذختا دق ىعفأ نأ تفشتكا اهناصغأ عطق تقو ناحو ةرجشلا تربك

 تدرقسا ةعيرفغ نأ ءاشغ اهذلعأ نأ نب اريط ناو انكم اهلفسأ حن

 يذلا نيشنفلا هلا( وار اينناب ناهز كمت ان ايه اطسو ىف
 لطبلا اذه ءاجف ؛«(شماجلج) روهشملا لطبلا ىلإ ةمهملا دنسأ
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 دنعو «ىعفألا لتقي نأ عاطتساو «ةليقث سأفو كيمس ةردب اهلك

 عطقف «ةروجهملا بئارخلا ىلإ ةتيرفعلا تبرهو ريطلا يف كاذ

 اهنم عنصتل (انانع) ىلإ ةيده اهلمحو ةرجشلا ناصغأ (شماجلج)

 .ًاريرسو اشرع

 :سنجلاو ّبحلا ةهلإ قاشع
 حمالملا ةباذج ةبغرلا ةحماج ّسحلا ةفهرم (انانع) تناك املو

 دحاو لكو .اهقاشع رثكو اهمارغ صصق تددعت دقف «لوقلا ةرحاس

 لالغلا رثكتو .هيضارأ ىلع راطمألا لطهتل ءاهب زوفلا يف عمطي مهنم

 .ىنغلاو ءافرلاب لفريو «هليصاحم دادزتو ءهلوقح يف

 ىلإ موي تاذ ترظن (انانع) ةهلإلا نأ شماجلج ةمحلم ركذتو

 هتكرعم نم ًارفاظ داع نأ دعب «ءاقرولا لهاع ءشماجلج كلملا

 اهرسأف ءزرألا تاباغ ةسارحب لكوُملا «(ابابمخ) تيرفعلا عم ةبيهرلا
 كلملا نكلو .اهجّوزتي نأ هيلع تضرعف ؛هتلوجر اهتنتفو «هلامج

 ةيشخو اهلاوحأ ٍبَلَقَت نم ًافوخ اهضرع ضفر شماجلج عاجشلا
 يف ىدامتف «ةيقيقحلا هرعاشم نع حاصفإلا يف ددرتي ملو ؛هل اهتنايخ
 :هلوقب اهرعاشم حرج

 دربلا ىف هران دمخت ام ناعرس دقوَم الإ ِتنأ ام»

 ا عير اع ل مليا تايركلا
 لاطبألا هلخاد يف مطحتي ٌرصق ِتنأ
 اهءاطغ علتبت رئب ٍتنا

 اهّلماح ثّرلت ريق ةنفح تنأ

 اياص» للبت ءام ةيوق كنا

 (اهلعتنم مدق صرقت ءاذح تنأ

 :لوقيف ةقباسلا اهتانايخب اهركذي مث

 ؟دوألا لإ ثيبحأ كقاشع نم ٌيأف»
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 ؟ماودلا ىلع كل باط نم كتاعر نم يأو

 كلفاده فلل ينسأ يلاغت

 طقرملا قترقشلا ريط ٍتببحأ ام دعبو
 هحانج ترسكو هتبرض

 يحادج اي: خيي نيتابصلا ىف مبان اوه اهو
 ةوقلا لماكلا دسألا ٍتببحأ مث

 رفح ٌعبسو ٌمبس هل ترفح نكلو
 قابسلاو ةكرعملا ىف ىلجملا ناصحلا ٍتببحأو

 ةفعاضم خسارف ةعبس يرجلا هيلع تبتك كنكلو

 ركع نأ ع ذل[ ءاملا هت ذل نأ ”ةيلغ ييافتاو

 عيطقلا يعار تيحأ مثانفو

 ماودلا ىلع ةصّمحملا زبخلا ةفغرأ كل سّدكي ناك يذلا

 انو تطفو هتبيرض كنكلو

 هنودراطي يعرلا يف هقافر راص ىتح

 هيذخف ضعت هبالك تراصو

 «!مهلثم ىنيلعجتس كنإف ىنتببحأ ام اذإف

 :بصخلاو ٌّبحلا ةهلإ ماقتنا

 ونا لالا *«اييبأ ىلإ نكاجلج. فكشن اناث ةرتاث تراكدقو

 ءاضقلاو شماجلج ةلزانم عيطتسي ًاًيوامس ًاروث قلخي نأ هنم تبلطو
 ملاعلا باوبأ حتفتس» اهنإف اهبلط ضفر ام اذإ هنأب اهابأ تدّدهو ءهيلع

 نينس عبس لولحب ًاريذن نوكيس بولطملا روثلا قلخ نأب انانع هتنبا
 اهنأب هتنأمط اهّئنكلو .ناويحلاو ناسنإلا عوجيف دالبلا يف فاجع

 دجَي مل اذكهو .فلعلاو ماعطلا نم يفكي ام تنزخو رمألل تطاتحا
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 نيبر هديب ةميعر هن ريع كيراوو. واننا وعلا قلق نطتاكك طوبأ

 روثلاب وديكنأ كسمأ اريخأو .وديكنأ هقيدصب ناعتسا نكللا سياج

 هيغل ةيدبتت نم شمال نكمسل هدو هللا نم ىئايلا ىزامسلا

 .نيئرقلاو مانسلا نيب روثلا ىلإ ةلتاق فيس
 هذه ىزغم نع يلع دحاولا دبع لضاف روتكدلا لءاستيو

 :لوقيف ةروطسألا

 يضام نع شماجلج هركذ ام نأ يف كش ال»
 نم اهل ىديكنأ هلاق امو قاّشعلا نيب اهاقتو زاكشم
 نار ةفالاالاوب اهنهاو اريدك ناك ةكياح كار ار
 نيوكطي السا طسريراكشم مننا نا اهقوعاام
 ايها نارمتجال لكلا ةدسفأ نك زخ نكلا ةسسمقلا

 ناك ن1 اقع مرسلا لدافسقي ه) لوقفملا نم نوكيف
 لعف در ةرورضلاب سكعي شماجلج ناجهتسا

 اياضقلا ضعبل هرظن ةهجو نم لقألا ىلع ؛ّيعامتجا
 يف ةهالإلا هذه مساب يرجت تناك يتلا ةّيسقطلا
 :لاكملا ليي ىلع. نسدقملا ءاميلاك :«.اهتدياكم

 :يزومدو انانع جاوز

 امك زومت وأ) يزومد يعارلا انانع يقتلت فاطملا ةياهن يفو

 ّلك اهيسني ًاناقفخ هّبحل اهبلق قفخيو «يعرلا هلإ ؛«نويدكألا هيمسي
 ةقلأتم اهدحو صقرت تناك امدنع ةليل تاذ هب تقتلا .نيقباسلا اهقاشع

 هدي عضو .ةيعيبر ءامس يف ةرهزلا بكوك لثم ةعمال صقرلا ةبلح يف
 اهليبس ىلخي نأ هايإ ةيجار هنم تالفإلا تلواحف اهنضتحاو اهديب

 نكلو .تيبلا ىلإ اهتدوع دعوم نع ترخأت دقف اهمأ ىلإ عجرتل
 عتمتست تناك اهنأب اهمأ ربختو هعم ىقبت نأ اهيلع راشأ (يزومد)
 ىفو «ةنيدملا ةحاس ىف اهل ةقيدص عم ءانغلاو صقرلاو ىقيسوملاب
 مدقتي مث .لزنملا ىلإ عوجرلا دعومو تقولا تيسن حرفلا ةرمغ
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 ددجتتف «ةايحلا تيب» ىف ةديعس هعم شيعتو اهتبطخل يزومد ىعارلا

 .ىعرلا هلإب فبصخلا ةهلإ جاوزب ةايحلا

 :تاومألا ملاع ىلإ بصخلا ةهالإ ةلحر

 ّيلفسلا ملاعلا وأ تاومألا ملاع ىلإ ةلحرب مايقلا (انانع) تررق

 ملاع» لوخدب اهل حمس ةدّقعم تاءارجإ دعبو .نويرموسلا هيمسي امك
 امدنع ْنكلو .اهجاتو اهّيلحو اهبايث نم تدّرُج نأ دعب «ةعجراللا
 «ّيلفسلا ملاعلا ةهلإ (لاجيكشريإ) اهتخأ تقتلاو ةعباسلا ةباوبلا تربع

 انها امعا سعت ذأ ناهد "اهون و ةكيوماو ايف هده عفاقعبلا

 .اهبيذعتل اهيلع ةريرشلا حاورألا قلطيو

 عقو اهوركم نان. ةاقولخملا نرئاسو سانلاو ةيلآلا تسلا :امذنغو

 ةمكحلا هلإ يكنأب ةهلآلا تدجنتساو «نزحلا مع انانع بصخلا ةهلإل

 ىطعأ نيقولخم هنم عنصو نيطلا نم ًائيش يكنأ ذخأف .انانع ريرحتل
 ىلإ الزني نأب امهرمأو (ةايحلا ءام) يناثلاو (ةايحلا ماعط) امهنم لوألا

 نم ةايحلا ىلإ دوعتل انانع دسج ىلع نالمحي ام ارثنيو ّيلفسلا ملاعلا

 .ديدج

 قيرط يف تّرمو .تارمألا ملاع نم جورخلل اهكحا انا كفا

 ام اهيلإ داعُي ةباوب 15 دنعو .اهنم تلخد يتلا عبسلا تاباوبلاب اهتدوع

 اظورخي ناك ةايحلا ملاع ىلإ اهجورخ نأ ريغ يدا نأ

 دنع اهتمزال اذهلو .يلفسلا ملاعلا يف اهناكم ذخأي اهنع ًاليدب اهميدقتب

 .طرشلا ذيفنتل نيطايشلا نم ةرمز اهجورخ

 :يزومد ةاسأم

 دعب اهاقال نم لَوَأ (ربوشنن) ب ىمسملا انانع ريزو ناكو

 ًاليدب هذخأو هيلع ضبقلا ءاقلإ نيطايشلا ةرمز تلواحف ءاهجورخ
 ليبس ند ةويماو ايل هناقو تكسب هل كعدسك انانع كلو ءاهتع

 (ازاق/ يلاقكناد امرأ ةطدع تن سرا يح اهني ل فكلض ووك اهئاقلا
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 اهنكلو ءانسع ذالك نيطايشلا ةرمز تدارأف ةنيدملا كلت هلإ

 .(ءاقرولا) اهتنيدم ىلإ اهلوصو ليبقو .هليبس اولخأف هل تعّفشت

 مل هنأك ةهبأ عورأو ّيز رخفأ يف وهو (يزومد) اهجوز ةيؤرب تئجوف

 يف يهو ؛تراشاف .يلفسلا ملاعلا يف باصم نم اهب لح امل ثرتكي
 مدكاتا نأ اهقئازت كناك ثلا قيطايشلا ىلإ .ءاهتزرتغ ةققو:اهينضغ ةراوذ

 .ّيلفسلا ملاعلا ىلإ اهنع اليدب

 تقثوأو «لسالسلاب هيدي تدّيقو ؛يزومد ىلع نيطايشلا تمجه
 قلد و“ تو ونلاب اعط وب فانسلاو اوف ةيلع ةقلاوقاو لايحب ده دكر

 ا عرفتم هيدي عفرف . جرو هدسج نم فزنت ةريزغلا ءامدلاو اهعم

 ءوس نم هذقنيو مهنم هصّلخي نأ هلا ةلييوتم رثرا هللا نيت لا

 بوجي لص لثم هدسج ١ لعجف هتاعرضتل وتوأ باجتساف .لآملا
 :ةريستلا بلاخم نم تلفي ريط لثم هحور) لعجو «ةيلاعلا لوهسلا

 :ةيشاملا ةريظحح ىف ءيفخيو قيطايشلا ةرمز نم تلقي نأ نكمت اذكهو

 ره امو هدّيقتو هيلع رثعت ام ناعرس نيطايشلا نأ ديب
 ملاعلا ىلإ داؤفلا ريسك مسجلا ىَمدَم هداتقتو سوؤفلاو طايسلاب
 رافعا

 :يزومد ىلع يعامجلا نزحلا

 اهيّدح مطلتو اهبايث قشتف (انآ نتشك) هتخأ ىلإ يزومد ربخ غلبيو
 ةدام يزومد ةاسأم حبصتو .ةرارمو ةقرحب هيلع حونتو عومدلا فرذتو

 اهيف نوروصي «يئارملا نومظنيف نيرهنلا نيب ام دالب ءارمبعل ةرصك
 نييرموسلا ءارعشلا دحأل عمتسنلو ٠ .ةقيمعلا هتالالدو باصملا ثادحأ

 :هدئاصق ىدحإ يف

 جورملا يف ههجو ىلع ماهف «ىسا ضيفي هبلق ناك
 و ضيفي هبلق ناك . يزومد يعارلا

 :لوقيو يكبي وهو هتبقر نم ىلدتي هرامزمو
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 حاونلا «جورملا اهتيأ 2 حاونلا

 «ليوعلاو خارصلا يّمأ ددرتلو

 اهاعري نم دجت نل تومأ امدنع يننأل

 يمأ لثم عومدلا يانيع فرذتلو

 .ىرغصلا يتخأ لثم جورملا ىلع عومدلا يانيع فرذتلو

 ناسل ىلع رخآ ٌيرموس رعاش اهمظن ىرخأ ةحانم ىلإ عمتسنلو

 حونتو يكبت تحارف يزومدب هتلعف ام ىلع مدنلا اهباصأ يتلا انانع

 :ماع دعب ًاماع هيلع

 ًاحئان ًاحئان لهسلا ىلإ يبلق حار

 ىتفلا ناكم ىلإ يبلق حار

 يزومد ناكم ىلإ يبلق حار
 يعارلا دقرم :«يلفسلا ملاعلا ىلإ
 احئان ًاحئان لهسلا ىلإ يبلق حار

 /ناسين رهش يف نولفتحي نيرهنلا نيب ام دالب ناكس ناك اذإو

 هل اه دينا ءاععوو ةرضخ ضرألا يهدزت نيح «ماع ّلك نم ليربأ

 ءانانع بصخلا ةهلإ نم هجاوزو يزومد تابنلاو ةيشاملا برو يعرلا

 بدجم ضرألا هجوو ء«ويلوي /زومت رهش لئاوأ ,فيصلا يف مهنإف
 سلاجم نوميقي «ةقرحملا سمشلا هيلصتو مومسلا حير هحفلت حلاك
 نزح يف تاحانملا نولتيو «ءازعلا بكاوم نورّيسيو «ءاكبلاو ركذتلا

 .يزومد ةافو ىلع ّيعامج

 :ئراقلاو رشانلاو فلؤملا

 دببع لضاف روتكدلل «زومت ةاسأمو راتشع » باتك نإف اماتخو

 ريطاسألا نيب هفلؤم هيف عمجي ءاقح مّيق عئار فنصم يلع دحاولا

 .ةعيفرلا ةّيبدألا بيلاسألاو ةيعوضوملا ةيخيراتلا قئاقحلاو ةيبعشلا



 بلقلا يف قارعلا 50

 ىلع ةّيملعلا ةداملا عضو يف فلؤملا دوهج عم رشانلا ةراهم رفاضتتو

 اذإو .باذج ليمج لكشو «قئار جارخإو «ةنقتم ةعابطب «ليقص قرو
 ةعلاسلا لصاويملا ريدا يفارع باج ذاكبا تلوملا"نأ اهملنعااف

 قارتخا ىلع ةردق نم ليصألا ركفلل ام انكردأ ءدادغب يف ةيوبرتلا
 ندعلا نلت علي املس «هارملاوب ةيالا نونو ةودنملاو واضعا
 رعاشملا ىمسأب قفخيف ءرورم نذإ نود بلقلا فاغش رحاسلا مغنلاو

 0*5 تفلطاوعلا قرأ, :لغفيو
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 قارعلا يف ةّيركفلاو ةّيعامتجالا ةايحلا

 (*!هئارآ يف اهرثأو ةفينح يبأ هيقفلا نمز يق

 :ميدقلا قارعلا

 عومجم درجم ّيسفنلا هبيكرتو َّيلقعلا هنيوكتو درفلا ةفاقث تسيل
 فراعم نم هوملعم هل هنّقل امو «بيدأتو ةيبرت نم هاوبأ هل هحنم ام

 .هتئيب يف ةّيفاقثلا تامكارتلا ةليصح كلذك يه امنإو ء«مولعو
 يف ةيفارغجلاو خيراتلا تالعافتو .هعمتجم يف ةيراضحلا تاطاقسإلاو

 عاعشإلا زكارم روهظ انل رشفي ام اذهو .اهيف عرعرت يتلا دالبلا
 بقاعتو ءاهنم برقلاب وأ ًاقباس اهيف تأشن يتلا عقاوملا يف يراضحلا
 ىقبيو هسفن ليعي خيراتلاف .دحاولا عمتجملا يف ةذفلا تايصخشلا عوبن

 .ليكشتلا ةمئاد' نعفلا ناد ةنفازتحلا و: كرفتكلا ةزكاؤ ىف ارثوم ادع

95 0 

 ىممستو «قارعلا «نامعنلا ةفينح وبأ مامإلا اهيف ىّبرت يتلا دالبلاو
 دهم يه .تارفلاو ةلجد يّرهن يأ ؛نيرهنلا نيب ام دالب ًاميدق

 نوثحابلا اهفصيو «ةّيروشآلاو ةّيلبابلاو ةّيرموسلا :ىربكلا تاّيندملا
 (ةمّيق ةّيراضح راثآ ىلع روثعلا ةلوهسل «راثآلا ءاملع سودرف اهنأب

 امنيأ «ةّينفلا عطقلاو ةّيقيسوملا تالآلاو روصقلاو دباعملاو تابتكملاك

 ةيمالسإلا ةعماجلا اهتمظن ىتلا ةيلودلا ةودنلل ةيزيلجنإلا ةغللاب ًالصأ دع ةسارد (#2)

 ةمجرتلا ترشُنو .1996 ماع ةفينح يبأ مامإلا لوح ؛ناتسكاب . دابآ مالسإ يف
 يف ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو اهردصت يتلا ّقحلا ةوعد ةلجم يف ةيبرعلا

 . .52-60 ص (1998 ربمفون) 339 اهددع يف «ةيبرغملا ةكلمملا
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 ناسنإ راثآ مدقأف «نيدفارلا ئطاوش لوط ىلع تايرفحلا اورشاب

 دحأ «ىلعألا بازلا يداو يف ارديناش تاراغم يف تدجُو لائردنيتلا

 لبق ةينكس تاعمجت يف ناسنإلا اذه نا ثيح «ةلجد رهن دفاور

 ؟ ءاطدوفلا هان نم تكا

 «حون «يناثلا رشبلا وبأ شاع «قارعلا ئبونج ءرموس دالب يفو

 «نافرطلا نم ةاجحتلل ىلاعت هللا نم رمأب هلم ىتب اهيفو“ مالسلا هيلع

 كلت .ةّيرموسلا شماجلج ةمحلم «ةليوط نورق دعب ءهتفصو يذلا

 تاراضحلا بادآ هيكاحت ًالاثم تدغ يتلا ةذفلا ةّيرعشلا ةمحلملا

 .«ةذايلإلا» و «ةسيدوألا » اهرارغ ىلع تمظُنف ىرخألا ةيناسنإلا

 ميهاربإ انديس «ءايبنألا وبأ دلو ءرموس ةمصاع ءروأ ةنيدم ىفو

 يفو .حون بلص نم ماس ىلإ هبسن يهتني يذلا ؛مالسلا هيلع ليلخلا

 اوهلسي نأ ىلإ ناذلا ليلخلا ميهارتإ "اعد نيدقارلا الو رهو

 .هدحو ىلاعت هللا ىلإ مههوجو

 عدبأ «ماع فالآ ةسمخ نم رثكأ لبقف «””رموس نم أدبي خيراتلاف

 ماظنلا وهو «ةرم لّوأل نيطلا حاولأ ىلع ةّيرامسملا ةباتكلا نويرموسلا

 يفو .ماع يملأ لالخ رّضحتملا مّلاعلا يف ًالّمعتسم ّلظ يذلا َيباتكلا

 ةلع تنم كلا وأ ا ةلرقولا ف خيرات يف ةّيماظن ةسردم لَو تعشنأ «رموس

 ماظنلا عضؤوو «ةّيعارشلا ةنيفسلاو ثارحملاو راخفلا بالودو ةبرعلا

 نم اهريعو ةنجود 360: ىلإ ةرئاذلا فييشنو «ىرتفكلا قودتلا

 ادّهم نيعارتخا مظعأ نأ ىلع نوثحابلا قفّتيو .تاركتبملاو تاعرتخملا

 جات نم امهالكو «ةلجعلاو ةباتكلا امه ةّيرشبلا مّدقت مامأ ليبسلا
 يرموسلا ركفلا

 ططتاتمممع 12020066 ]آآه (23,ع15: "عوو نم1176251312عم5و 06 (1)

 طعةمعع,1979) وننع ةدل5-زع 7 ه0. 1771, مم. 17-0.

 ءرميرك حون ليئومص باتك نم ةيناثلا ةعبطلا ناونع :«رموس نم أدبي خيراتلا»
 ةيبرعلا ىلإ همجرتو ا(رموس حاولأ نم» ناونع تحت 1056 ماع ةيزيلجنإلاب هرشن

 .رقاب هط ذاتسألا

(2) 



 53 ةفيذح يبأ هيقفلا نمز يف قارعلا يف ةّيركفلاو ةّيعامتجالا ةايحلا

 ٌةراضحلا نيدفارلا دالب يف تزرب «داليملا لبق يناثلا فلألا يفو

 «ٌيرموسلا ركفلا تثروف .دالبلا طسو يف لباب ةنيدم اهتمصاعو «ةّيلبابلا

 كلفو تايضايرو ةفسلف نم اهؤاملعو اهتفسالف هعدبأ ام هيلإ تفاضأو
 .ةّينانويلا ةفسلفلا ةضهن يف ساسألا تناك ىرخأ مولعو

 َلامش يبارومح ىلبابلا كلملا َّدَحو ؛.م.ق 1750 ماع يلاوحو
 نول كر فدحلاو كلموس ا موش :ايدوتسس و وركن نوفا
 لخدم يف تبصُن ةقهاش ةلسم ىلع اهشقنو ةدحاو ةنَّودُم يف ةكلمملا

 ىلإ هتيناوق يوكو «ةنانحاوو هقوفح ةظاوم لك كرعيلا لباب ةفيدأم
 زاهج لوأ لباب يف ناكف «ةيروطاربمإلل ةعباتلا بوعشلا تاغل

 ةيررشبلا يرق ىف ةدللا ةجاقللا دحاطملا نار ةتسح رورو مسرعا
 لباب قئادح رَضُن ذخوبن كلملا دّيش لباب يفو .نيمجرتملا لمع ريسيتل
 .عبسلا ايندلا بئاجع ىدحإ «ةقّلعملا

 َدَحَو ءداليملا لبق ىلوألا فلألا نم لوألا فصنلا لالخو

 تحت ٌرصمو ماشلا َدالب «قارعلا يلامش نم اوقلطنا نيذلا ءنويروشآلا

 ل ل ل ا ل ا ا
 ةيرثألا تايرفحلا تفشك دقف «كلذك مولعلاو فراعملا نم مهنكمتل

 يلامش ىونين ةنيدم مهتمصاع يف خيراتلا اهفرع ةمخض ةبتكم لوأ نع

 .قارعلا

 دقف ؛ءاطعملا ةبصخلا هضرأو يجيتارتسإلا قارعلا عقومل ًارظنو

 ؛ةينيطنزيبلاو ةّيسرافلا نيتيروطاربمإلا نيب عارصلل احرسم هؤاضف ناك
 يف دِلَو ةبقحلا كلت يفو .م.ق 538 ماع لباب يناثلا شوريق لتحا دف

 ةيروطاربمإلا ءاحنأ يف هتنايد ترشتنا يذلا ىنام ىحورلا ركفملا لباب

 ماع اهيف تامو مق 334 ماع ريبكلا ردنككسألا ارك مث .ةّيسرافلا

 اولخت .م.ق 249 ماع يفو .كلذ دعب نامورلا اهلصو مث .م.ق 4

 نوفيطسق ةنيدم اوذختا نيذلا نويناساسلا داس مهدعبو «نييثرابلل اهنع

 ٌقارعلا نوملسملا ُبرعلا رّرح ًاريخأو «مهتيروطاربمإل ةمصاع ةّيقارعلا
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 .م 635 ماع ةيسداقلا ةكرعم دعب

 ةيركفلا اهصئاصخ نم نم ًاراثآ تاراضحلا كلت تكرت دقلو

 نأ دالبلا لهأ عاطتسا «نيرهنلا نيب ام دالب ف ناش ا هبكادو

 .ةقيرعلا مهتفاقث ىلإ اهلاصخ لضفأ اوّمضيو اهنم اوديفي

 يراضحلا ىنغلاو «قارعلا هب عتمتي يذلا ئخيراتلا قمعلا نإ

 اهلك «قيسلا :كذلا لن هناك يذلا َيفاقثلا ةدقتلاو ؛هب زاتمي يذلا

 «ةيمالسإلا ةراضحلا يف زيمتملا ّيملعلا هرودب عالطضالل هتلّمأ لماوع

 ؛ةّيوحنلا سرادملاو .ةّيفسلفلاو ةّيمالكلا قرفلا هيف ترهظ ثيح

 نم ةرهمجو «ةّيسايسلا بازحألا نم ريثكو «ةّيهقفلا بهاذملا مظعمو

 .نونفلاو بادآلاو مولعلا ىتش يف يمالسإلا ركفلا مالعأ

 :ةفينح يبأ مامإلا ةنيدم ةفوكلا

 لوسرلا ةايح يف ةّيمالسإلا ةلودلا ةمصاع ةرونملا ةنيدملا تناك

 نب رمع ةفيلخلا نم رمأبو .لئاوألا ةثالثلا نيدشارلا ءافلخلاو (ص)

 .م638/ ه 17و 14 يتنس نيب ةرصبلا ةئيدم نوملسملا طتخا باطخلا

 000 عقوم نع دعبت الو «ةميدقلا رموس ضرأ يف ةرصبلا عقتو

 ءاشنإ نم نماسألا :فدهلا .كاك اذإو اليم نيس مم رفكأب ةيؤموشلا

 «ةيمالسإلا كاعرخلا 07 يف ًامدقتم 3 ماا ةراخنلا ةنيدم

 00 ءاهقفلاو ندا : املا نم رو دوك ا دقن

 صاقو يبأ نب دعس اهسسأ دقف «كلذك ةفوكلا ةنيدمل لصح ام اذهو

 ةفوكلا نكلو ءهشيجل أرقم نوكتل .م 638 ةنس ةيسداقلا ةكرعم دعب

 «رئازحلاو ةرصبلا خيراتب رهاوجلا ندعم باتك ؛قارعلا نب دمحم نب نامعن )3(

 توفايو (73 «ةيمالسإلا ثوحبلا عمجم عمجم : دابآ مالسإ) هللا كديمح دمحم قيمحت

 -430 صص (1979 ةعبط «ثارتلا ءايحإ راد :توريب) نادلبلا مجعم «يومحلا
 م36



 55 ةفينح ىبأ هيقفلا نمز ىف قارعلا ىف ةّيركفلاو ةّيعامتجالا ةايحلا

 رصعلا يف ريبكلا يراضحلا زكرملا ؛«ةريحلا نع دعبت ال يتلا

 نوثالث الإ لباب نع اهلصفي الو ءًابيرقت لايمأ ةعضب الإ ءيلهاجلا

 ةرضاح تدغ ام ناعرسو ؛ّىفاقثلا امهثرإ لمحت نأ الإ تبأ ءًاليم

 نمو يلاوملا نم اهناكس رثكو «ءاملعلاو ملعلاب رخزت ةرماع ةينارمع

 ًاماع نيرشع نم لقأ دعبو .عاستالا يف ةذخآلا ةّيمالسإلا ةلودلا ءاحنأ

 ندل نم ةيمالسإلا ةلودلل ةمصاع اهرايتخا فرش تلان اهسيسأت نم

 .بلاط يبأ نب يلع مامإلا

 ىدل رهتشا دقو «ةرصبلاو ةفوكلا نيب ةيملعلا ةسفانملا تدتشاو

 ؛ّيبرعلا يوغللا ثارتلا يف نيتيوحن نيّتسردم دوجو صاخلاو ماعلا

 ةّيموهفملاو ةّيرظنلا سسألا نكلو .ةفوكلا ةسردمو ةرصبلا ةسردم امه

 ؛«ىرخأ ةيملع تالاجم ىف نارهظت ناتسردملا ناتاه اهيلع تماق ىتلا

 .ىرنتس امك

 مامإلا لايتغا دعب تماق يتلا «ةّيومألا ةلودلا نأ نم مغرلا ىلعو

 ةمصاع قشمد نم تذختا دق ,م661/ ه40 ماع بلاط يبأ نب يلع

 هلك يومألا رصعلا لالخ ةّيمالسإلا ّيملعلا عاعشإلا زكارم نإف اهل

 ءافلخلا لامهإ نم مغرلا ىلع ءةفوكلاو ةرصبلاو ةنيدملا ىف تيقب

 عمقلاو ةدشلا ةسايس نم مغرلا ىلع لب «ثالثلا ندملا هذهل نييومألا

 .ةيسايسلا ةضراعملل زكارم اهفصوب اهيف اهنوسرامي مهتالو ناك يتلا

 لالخو (م699-767 /ه80-150) ةفينح يبأ مامإلا ةايح ءانثأو

 تناك «هتافز :تيقعغأ قتلا للتو هداليم تقبس ىتلا ةليلقلا تاونسلا

 تابارطضالا تناك نيح ىف «نئبهذلا ئملعلا اهرصع شيعت ةفوكلا

 .بوصو بدح لك نم اهحاتجت ةيسايسلا

 رارقتسالاب ًامومع طبتري ةّيركفلا ةكرحلا ومن نأ نم مغرلا ىلعو

 قرشت ةريكك ةليمأب اندؤرب خيراتلا نإف «ةّيعامتجالا ةيهافرلاو ّيسايسلا

 هيف ٌمعي دلب يف شعتنت ةّيركفلا ةكرحلا نأ دجنف «ةدعاقلا هذه اهيف

 تناك ةفوكلاو ءاهتبوعصو شيعلا هنوشخ هدوسنو ىسايسلا بارطضالا
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 .ةلثمألا هذه نم اذيغاَو

 م680/ ه 61 مرحم 10 يف يلع نب نيسحلا مامإلا داهشتسا ذنمف

 مل ةفوكلاو «ةفوكلا نم قلطنملا يومألا شيجلا دي ىلع ءالبرك ىف

 ىلع يفقثلا راتخملا راث ءطقف تاونس كالت كهف لاب انين اذهب

 هل ةدعاق ةفوكلا ذختاو ««نيسحلا تاراثل اي» راعش تحت نييومألا

 مهلتقو «يلع نب نيسحلا لتق ةميرج يف اوكراش نيذلا عيمج عبتتو

 هديب نينتعلا ماهألا لك قدلا قيقوخلا يد: حبني: ارسضإوت اديلاو

 يبأ نب دعس نب رمعو «قشمد ىلإ هسأرب راس يذلا ديزي نب يلوخو
 هنأ نب دايز نب هللا ديبعو «هيراح يذلا شيجلا داق يذلا صاقو

 ةفوكلا يف لتقُي هسفن ّيفقثلا راتخملا نأ ديب .هلاتقل شيجلا زّهج يذلا

 نيرا نو لنا هايشيسوح هل اهنل ضو يذلا نيمزلا ني يعشتدك ىلع

 يف ةيواعم نب ديزي ةافو دعب ةمركملا ةكم يف ةفيلخ هسفن نلعأ يذلا

 برق لتقُيف ريبزلا نب بعصم ىلع نيّيومألا رئاود رودت مث .*”قشمد
 .م 690 /ه71 ماع ةفوكلا

 تاونس لبق اهئاحنأو ةفوكلا يف عقت ماظعلا ثادحألا هذه لك
 نييفوكلا ةركاذ ىف ةّيح ىقبت اهّنكلو «ةفينح يبأ مامإلا دلوم نم ةليلق
 سلاجم ماقُت ثيح ءهلك قارعلا ةركاذ يف اذه انموي ىلإ ةّيح يه امك
 داهشتسا ىركذل ًاديلخت مارحلا مرحم رهش يف ماع لك ةينيدلا ظعولا
 .ةيماسلا اهلُمُم ماهلتساو نيسحلا مامإلا

 ىلع ةعباتتملا تاروثلا ىلإ ةفوكلا لهأ عفدي ناك ام ّلعلو
 نو انهن رت يسلم »ل اومابد نييوكألا ماكحلا راثئتسا وه نييومألا
 نيب ةلماعملا يف مهتاواسم مدعو ءمهل نيديؤملاو ءابرقألا ىلع ّقح
 ةرابعبو .ءارغلا ةّيمالسإلا ةعيرشلا كلذب يضقت امك «يلاوملاو برعلا
 ؛يعامتجالا ملسلا ةعزعز ىلإ نايدؤي ةذشلاو ملظلا نإف .ىرخأ

 102 ص 1 ج6 نييالملل ملعلا راذ :توريب) مالعألا «يلكرزلا نيدلا ريخ )4(



 57 ةفينح يبأ هيقفلا نمز يف قارعلا يف ةيركفلاو ةيعامتجالا ةايحلا

 ام اذهو .ّقحلا قاقحإو لدعلا ءاسرإل ّرحلا ناسنإلا حافك نايعدتسيو

 ىلإ (م699-740 /ه80-122) نيسحلا نب يلع نب ديز مامإلاب ادح

 مامإلا ةايح ءانثأ «كلملا دبع نب ماشه يومألا ةفيلخلا دهع يف ةروثلا

 «نيفعضتسملا نع عافدلاو «نيملاظلا داهج لجأ نم ؛ةفينح يبأ

 .ملاظملا ٌدرو ءءاوسلاب هلهأ نيب ءيفلا ميسقتو «نيمورحملا ءاطعإو

 ماع ةفوكلا ةسانك يف ةلخن عذج ىلع بِلّصو ديز مامإلا اك دقو

02 3740 . 

 ةكرشلا تناك نير طغملا ةماعلا ةنساسلا رخلا "اذه نو

 مكحلا ىلع نيرئاثلل ًاحرسم هقول هفداف 5 هيفا ةنمان ةيوكفلا

 سردلا تاقلحب رخزت ةعماج هتاذ تقولا يف تناك اهنإف .«يومألا

 .ءاملعلاو ءارعشلاو ءاّرقلاو ءاهقفلاو نييوحنلاب ئلتمتو «ملعلاو

 لضفب ةّيوحنلا تاساردلا ىف ةفوكلا تقبس دق ةرصبلا تناك اذإو

 يذلا (م 688605 /ه69 . 0 يلؤدلا دوسألا وبأ يوغللا رعاشلا

 «بلاط يبأ نب يلع مامإلا نم هيجوتب ةرصبلاب وحنلا ملع عضو
 عضو يتلا ةيوحنلا ةرصبلا ةسردم ةاون اولكش ةعامج هنع هلو

 عضوو ؛ءالعلا نب رمع وبأو يمرضحلا قاحسإ بأ قدا اهساشا

 هذيملت ماقو ءاهتايرظن (/718-786/ ه100-170) دمحأ نب ليلخلا

 ةفوكلا نإف ««هباتك» يف اهوحن نيودتب (م796 /ه180 ت ) هيوبيس

 ةفوكلا ةسردم تسيسأتف :ناهضملا اذنه ىف“ ةزضبلاب :تقحلا اه ناغرس

 تلم يار ا قوق رسول ا رهسكك) قار قمح أ نب ع
 ت) يئاسكلا ةزمح نب ىلع اهرظنو «(م 803 //ه 187 ت) ءاّرهلا ذاعم

 )144  ءارفلا دايز نب ىيحي ايركز وبأ اهدعاوق بتكو ؛(م805 /ه 9

 ,0822(07 - 716 ه7

 ص (1984 «يبرعلا مالعإلل ءارهزلا :ةرهاقلا) ةيديزلا :يحبص دومحم دمحأ (95)

 .65-71 ص
 .(1996 ءوكسيسيإلا :طابرلا) يبرعلا وحنلا خيرات «هابأ دلو دمحم (6)



 بلقلا يف قارعلا 58

 ةسردمو ةرصبلا ةسردم نيب قرفلا نمكي «ةّيجهنملا ثيح نمو

 ةريثكلا ةلثمألا نم ةدعاقلا نوصلختسي نييرصبلا نأ ىف ةفوكلا

 ين دوعسوم قري وكلا ناك ىيح. ىف ةكرعلا ةنسلا ىلع ةلرادتملاو

 هقفب ةقالع وذ قرفلا اذه نأ دعب اميف ىرنسو 0 ”ليلقلا ىلع سايقلا
 «نييوحنلا جاهنمب اورثأت ءاهقفلا نأ فورعملا نمف .ةفينح يبأ مامإلا

 نكت مل ةفوكلا ةسردم نأو «نييلالدلا جاهنمب اورثأت نييلوصألا نأو

 يف ةسكعنم اهتيجهنم دجن امنإو هلئاسمو وحنلا ىلع ةرصتقم

 .ىرخألا ةيملعلا تالاجملا

 ءارعشلا نم ةرتفلا كلت يف ةرصبلا يف دجن ال رعشلا يفو

 ةثيرو «ةفوكلا نأ دجن نيح يف ؛يلؤدلا دوسألا يبأ ىوس نيفورعملا

 بابحلا نب ةبلاو نوجملاو لزغلا رعاش دحاو نآ يف بجنُت «ةريحلا
 ةرمخلا رعاش .(م 814 )757  ساون يبأ تا .(م786 ت)

 .(م825 )748  ةيهاتعلا ابأ دهزلا رعاشو «نوجملاو

 ميركلا نآرقلا تاءارق باحصأ نم نينثا نأب ةرصبلا ترختفا اذإو

 نب مصاع :مهنم ةعبرأ تبجنأ ةفوكلا نإف ءاهئاملع نم اوناك ةرشعلا

 تايزلا بيبح نب ةزمحو «(م795 /ه127 ت)ّيفوكلا دوجنلا يبأ

 /ه189 .)ّئفوكلا يئاسكلا يلعو ؛(م773 700 /ه156 80 )َيفوكلا

 لئاوألا ةثالثلا َدعُّيو «(م844 767 /ه229 )150  َّربلا فلخو «(م5

 .ةفينح يبأ مامإلل نيرصاعملا نمو ةعبسلا ءارقلا نيب نم مهنم

 «ةفينح يبأ مامإلا دهع يف ءاهقفلل ُشُع ربكأ ةفوكلا تناكو

 نأ يفكيو ؛اهنطوتساو اهيلإ رجاه نم مهنمو ءاهيف دِلَو نم مهنمف
 اهيف ءاضقلا ىلوت يذلا حيرش يضاقلا مسا ةفوكلا ءاهقف نيب نم ركذن

 تنأ » :ًاموي هل لاق يذلا يلعو ءنامثعو ءرمع نيدشارلا ءافلخلل

 (1987 ءبتكلا ملاع :ةرهاقلا) برعلا دنع يوغللا ثحبلا :رمع راتخم دمحأ (7

 .100 ص



 59 ةفينح يبا هيقفلا نمز يف قارعلا يف ةّيركفلاو ةّيعامتجالا ةايحلا

 (..حيرش نم ىضقأ» :لاقيف لثملا هب برضُي راصف «برعلا ىضقأ

 - 19) َئبعشلا ليحارش نب رماع وه رخا ريهش هيقف هدعب ءاضقلا ىلوت

 نم هقنأ تيأر ام ١ :دلخم وبأ هيف لاق يذلا «(م721 - 640 /ه3

 .ملعلا بلطل غّرفتلا يف ةفينح ابأ مامإلا بغر يذلا وهو ««َيبعشلا

 74) ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نب دمحم كاذنآ ةفوكلا ءاهقف نمو
 « ةفينح 9 مامإلا خيش ناميلس يبأ نب داّمحو (م765 - 693 /ه148

 : ةفينح وبأ مامإلا لاق ىتح ءاهقفلاب ّجعت ةفوكلا تناك دقل .مهريغو

 .(*...هقفلاو ملعلا ندعم يف تنك دقلا

 ةفوكلا ىف ركفلا لاجر زربأ نع ةفطاخلا ةحمللا هذه تناك اذإو

 ةيركفلا ةكرحلا نع ةطسبم ةركف انيطعت ةفينح يبأ مامإلا رصع يف
 نأ اهدافم ةماه ةقيقح ركذن نأ بجي هنإف «ةنيدملا كلت ىف اهراهدزاو

 كارما طخ نا ريك سله دطاس رصع هناك هدم ا ماقال نضع
 .ةيمالسإلا ةفاقثلا

 دهش ةفينح وبأ مامإلا هيف دلو يذلا دقعلا نأ رظنلل تفاللا نمو

 ام يتلا ةيمالسإلا بهاذملا باحصأ ءاهقفلا رابك نم ةسمخ ةدالو

 دلو يذلا قداصلا رفعج مامإلا :مه .مويلا ىلإ ةّيح مهبهاذم تلاز

 مامإلاو ,ءكلذك ه80 ماع دلو يذلا يلع نب ديز مامإلاو ءه80 ماع

 يعازوألا نمحرلا دبع مامإلاو .ءكلذك ه0 ماع دلو يذلا ةفينح وبأ

 ليلقب كلذ دعب دلو دقف سنأ نب كلام مامإلا اّمأ ءه88 ماع دلو يذلا

 .قيثو ّيملع لاصتا ىلع ماظعلا ءاهقفلا ءالؤه ناك دقو .ه 93 ماع

 رفعج مامإلا نع اذخأ كلامو ةفينح ابأ نيمامإلا نأ فورعمو

 ةيهقف ةسردم لوأ سسؤم رقابلا دمحم مامإلا هيبأ نعو '””قداصلا
 مامإلا نبأ يلع رود نموت يذلاو ؛ةيمالسإلا ةيبرتلا خيرات يف ةّيماظن

 .333/3 (ت ب «يبرعلا باتكلا راد «توريب) دادغب خيرات «يدادغبلا بيطخلا )8(

 راد :ةرهاقلا) ههقفو هؤارآو هرصعو هتايح :ةفينح وبأ ءةرهز وبأ دمحم مامإلا (9)

 146 : ص(1947 «يبرعلا ركفلا
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 تاقلح هيدي ىلع تمظتنا نم يناث نيدباعلا نيز نيسحلا نب يلع
 لوسرلا دعب ةرونملا ةنيدملا يف يوبنلا دجسملا يف يهقفلا سردلا

 ا .(ص)

 ةيمالسإلا مولعلا هيف ترهدزا رصع يف ةفينح وبأ مامإلا شاع دقل

 اماهسإ ةفينح وبأ مامإلا هيف مهسأو «ّئهقفلا نيودتلا هيف أدبو
 ,197ةاعاف

 :ةفينح يبأ مامإلا رصع ْف ةيسايسلا بازحألا

 ةفيلخ بلاط يبأ نب يلع مامإلا ةعيبو نامثع ةفيلخلا لتقم دعب
 ءةحلطو ماوعلا نب ريبزلا مهنمو ؛ةباحصلا ضعب معز ؛نيملسملل

 ةفيلخلا ةلتق قحالُي مل مامإلا نأ ءماشلا يلاو «نايفس يبأ نب ةيواعمو

 ىلإ ةداقلا ءالؤه علطت هءارو يفخي معز وهو ءمهبقاعيو نامثع
 .(نامثع صيمق» لثملاب ةيبرعلا ةغللاب هيلإ حملي ام اذهو «ءةفالخلا

 جرخو ةرصبلا يف ةفيلخلا ىلع ةشئاعو ريبزلاو ةحلط جرخ اذكهو

 برق لمججبلا ةكرعم نم ريبزلا بحسنا نأ دعبو .ماشلا يف ةيواعم
 يف ةحلط لتق نأ دعبو «كلذ دعب ليتغاو م656 /ه36 ماع ةرصبلا

 ؛ةيواعم لاتق ىلإ ةفيلخلا هّججوت ءمهتكرح تلشفو «ةكرعملا كلت
 يذلا ميكحتلاب نيبراحتملا لوبق ىلإ تهتنا يتلا نيفص ةكرعم تعقوو

 مرهلا ّميشلا «ةيواعم قيرف ُلّْثمُم ءصاعلا نب ورمع ٌةيهادلا هيف عدح

 علخ ىلع ًاًرِس هعم قفتا ذإ «ةفيلخلا قيرف َلّْئمُم ءيرعشألا ىسوم ابأ

 ةيمالسإلا ثوحبلا عمجم اهرشن هل ةسارد يف ةعكشلا ىفطصم روتكدلا ىري (10)
 يذلا «نهرلا» باتك اهنم ؛تافلؤم ةدع ةفينح يبأ مامإلل نأ 1996 ماع رهزألاب
 يذلا هباتك مضو يف هب ناعتساو «ةفينح يبأ نم ملع نود يروثلا نايفس هخسن
 ملاعلا ةلاسر» باتكو «ربكألا هقفلا» باتك اهنمو .«عماجلا» مسا هيلع قلطأ
 باتكو ««ةيردقلا ىلع ٌدرلا» باتكو «ىتبلا نامثع ىلإ ةلاسر» باتكو ,"؟ملعتملاو

 يبأ مسا لمحي يذلا ؛راثآلا» باتك نأ امك «كابرقو ادعبو ابرغو اقرش ملعلا"
 يمويب دمحم :رظنا .ةفينح يبأ باتك ةقيقحلا يف وه «ةفينح يبأ ذيملت ءفسوي
 .1996 /7 3 خيرات 6437 ددع (طسوألا قرشلا) ةديرج يف ةساردلل



 61 ةفينح يبأ هيقفلا نمز يف قارعلا يف ةّيركفلاو ةيعامتجالا ةايحلا

 عمجلا مامأ افقو املف .نيملسملا نيب لاتقلل دح عضول ةيواعمو ىلع

 نب ورمع امأ «ةيواعمو ًايلع يرعشألا ىسوم وبأ علخ ءامهقافتا انلعيل

 قيمعتو ءارآلا ةلبلب ىلإ ىدأ ام «ةيواعم تَبُثو ايلع علخ هنإف صاعلا

 مامإلا ىلع ٌلاجر ةفيلخلا شيج نم جرخ ذإ «ةقرفلا ةدايزو فالخلا

 .«جراوخلا» ب اوّمُسف ًاهّركُم ولو ميكحتلا هلوبقل ىلع

 .م661/ه40 ماع بلاط يبأ نب يلع مامإلا لتقم دعبف ءاذكهو

 «نيملسملا ءامدل ًانقح ةيواعمل ةفالخلا نع نسحلا مامإلا هنبا لزانتو

 :ةسمخ ةسيئر بازحأ ىلع عزوتت ةّيمالسإلا ةّيسايسلا ةحاسلا نأ دجن

 ةفالخلا اولّوح نيذلا نييومألا راصنأ مضي يذلا :ّيومألا بزحلا أ

 م661 /ه40 نم مهتلود ترمتساو «قشمد هّرقم ؛«يئارو ماظن ىلإ

 نب ناورم مهئافلخ رخآ لتقمب تهتنا ثيح م750 /ه132 ماع ىلإ

 ةمحترلا ةيع دو ىلع سلدنألا ىلإ مهتلود تلقتنا مث ءدمحم

 .م1031 /ه422 ماع ىتح ترمتساو «م172 /ه130 ماع لخادلا

 يف هورصان نيذلا ماّوعلا نب ريبزلا راصنأ مهو :ّيريبزلا بزحلا- ب
 نلعأ يذلا ريبزلا نب هللا دبع هنبا اورصان مث ءلمجلا ةكرعم

 «ةيواعم نب ديزي ةافو دعب ه64 ماع زاجحلا ىف ةفيلخ هسفن

 .قشمد ىف ّيومألا ةفيلخلا

 مهتيرظن دعب اميف ءاوروط لقو ءانركذ امك «نيفص ةكرعم

 نم اهيلي. «نيملسملا نوؤش قم اناش ةفالخلا نف وأرق ةيساستلا

 .نييومألا ىلع مهتاروث تلاوتو ؛هيلع مهرايتخا عقي

 نيذلا بلاط يبأ نب يلع مامإلا راصنأ لصألا يف مهو :ةعيشلا - د

 نأ اوأرو «(ص) لوسرلا ةافو دعب ةفالخلا ىف سانلا ّىحأ هوّدع

 مامإلا ةفالخ ىلع صن (ص) لوسرلا نأو ؛«ّىهلإ رمأ ةفالخلا

 مامإلا لتقم دعب تقفتا ةعيشلا نأ نم مغرلا ىلعو .هدعب يلع

 ىلإ تقّرفت اهنإف تيبلا لآ يف ةفالخلا ءاقب بوجو ىلع يلع
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 1:10 ا م
 . 2 ةريثك قرف

 دبع نب ساّبعلا نب هللا دبع ةلالس راصنأ مضيو :ئيسابعلا بزحلا  ه

 لا ىلإ نينومالا  مكع ءاثثا نماقلا قودي ءارتاج يدنا تلطملا

 اوققح دقو «مهيف ةفالخلا نوكت نأ ىلع آًرِس نولمعيو «تيبلا

 ماع ةّيسابعلا ةلودلا اوأشنأو نييومألا ىلع اوضق امدنع مهتياغ

 مث رابنألا اوذختاو «ةفينح يبأ مامإلا ةايح يف يأ م1750 /ه2

 رفعج وبأ «مهئافلخ يناث ىنب ىتح رمألا لوأ مهل ةمصاع ةفوكلا

 .ةيسابعلا ةلودلل ةمصاع اهذختاو م02 ماع دادغب ءروصنملا

 :ةيسابسلا ةقيثح يبأ مامإلا لويم

 ىلع ةيسايسلا ةفينح يبأ مامإلا فقاوم اولوانت نيذلا عيمج قفتي

 ''2”ءارهزلا ةمطاف ةديسلاو يلع مامإلا ةيرذل ةّبحم هيفو ًايعيش ناك هنأ

 : يلي امب كلذ ىلع نولدتسيو

 نييومأ نم نييولعلا يئوانم عم نواعتلا ةفينح وبأ مامإلا ٌضفر (1
 ىلع نييومألا لماع «ةريبه نب ُديزي هنم بلط امدنعف .نييسابعو
 هب متخي «ةلودلا متاخ هدي يف نوكي نأ ؛(ه132 )127  قارعلا

 هبرضب رمأو ديزي هنجسف .«كلذ ضفر «ماه ّيرادإ رمأ َك

 ماع ةمركملا ةكم ىلإ كلذ دعب ةفوكلا رداغ هنإ ليقو «طايسلاب

 امدنعو .نييومألا مكح لاوز دعب الإ اهيلإ دعي ملو هه 0

 لاقل نحنا نردشسلا صح وا نيناعل هروح هيل يللا
 هنإ ليقف .فنعب ضفر هيلع ةفيلخلا حلأ امدنعو «فطلب رذتعا
 مل ةفينح ابأ مامإلا نأ بسحن اننأ ريغ .نجّسو طايسلاب برض

 .ىناتسرهشلل «لحنلاو للملا» باتك رظنا (10)

 كلذكو .«ةفينح وبأ) هباتك ىف ةرهز نا م مامإلا لاثملا ليبس ىلع رظنا (12)
 راد :توريب) «ةفينح. وبأ مامإلا» هباتك يف ةضيوع دمحم دمحم لماك خيشلا

 .(1992 «ةيملعلا بتكلا
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 63 ةفينح ىبأ هيقفلا نمز ىف قارعلا ىف ةّيركفلاو ةّيعامتجالا ةايحلا

 ةيسايسلا هتضراعم ببسب نييسابعلاو نييومآلل ءاضقلا يلوت ضفري
 (ًاطرحتو افنعتو ًامئرت «كلذك «ةهضقر ناك اهثإو «بسحف امهل

 اوضفر ةيسايس فقاوم مهل نكت مل نمم ءاهقفلا رابك نم كانهف
 نأ كلذك بسحن اننأ امك ؛ةفينح يبأ مامإلا بابسأ سفنل ءاضقلا

 هنأل ال «ةفينح ابأ مامإلا انجس ّيسابعلا ةفيلخلاو ّيومألا يلاولا

 اذهو .هعّيشت ىلع هل ًاباقع كلذك لب .ءبسحف ءاضقلا يلوت ضفر

 .نويسابعلا هبرضو هنجس يذلا «كلام مامإلل اضيأ ثدح ام

 ّنح ىلع ناك ًايلع نينمؤملا ريمأ نأ حّرصُي ةفينح وبأ مامإلا ناك

 ٌدحأ لتاق ام » :لوقي ًامئاد ناكو ؛هضاخ ّيسايس فالخ لك يف
 ا هلع كلاب يلعو الإ نا

 ىلع هجورخ يف يلع نب ديز مامإلا ةفينح وبأ مامإلا رصان دقل
 ءهعم داهجلا ىلع ٌتحو ؛كلملا دبع نب ماشه يومألا ةفيلخلا

 نسحلا نب لماكلا هللا دبع نب ميهاربإ مامإلا جورخ دّيأ امك

 ةفيلخلا ىلع بلاط يبأ نب يلع نب طبسلا نسحلا نب ىنثملا
 امدنع ناعمدت هانيع تناكو «هترصن ىلع سانلا ضحو روصنملا

 نسحلا نب لماكلا هللا دبع نب ةيكزلا سفنلا دمحم هدنع ركذُي
 .4نويسابعلا هلتق ىذلا ىتئملا

 تيبلا لآ ةمئأب ّيملعلا لاصتالا ىلإ ةفينح وبأ مامإلا ىعس دقل

 هللا دبع هخويش نم ّدع دقو «مهنع ذخألاو مهيلع ذملتتلاو

 نب يلع نب رقابلا دمحم مامإلاو «ىنثملا نسحلا نب لماكلا

 قداصلا رفعج مامإلا هدلوو «بلاط أ نب يلع نب نيسحلا

 .. ”اهينه فقلزر

 .«ةفينح وبأ مامإلا» هباتك يف ةرهز وبأ مامإلا هلقن امك 2 يكملل بقانملا

 .قباسلا ردصملا

 مامإلا» :هباتك يف ةضيورع دمحم دمحم لماك خيشلا هركذ امك 2.124 ص :راثآلا

 .22 ص ؛ةفينح وبأ
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 : نيتطقن ىلإ ةراشإلا يغبنت « ةفينح يبأ مامإلا عيشت ددصبو

 قدح ىلا ءاسعنالا هن فرعي: يلو قجبلا لآ ةعينش نت ناك هثإ نأ
 وأ ةيناسيكلا وأ ةيمامإلا لثم هنامز يف ةدوحوتلا ةيعلشلا قرّقلا

 .ةيديزلا

 ناك لب ةالاغم الو بصعت الب تيبلا لآو يلع مامإلل هعيشت نإ- ب

 اذه زنكي الوعر دقلاب ةفاكز «فلسلا ٍبسي ال نم ١ عيشت

 نيذلا ةعيشلا ءاهقف هبشي كلذب وهف .هسفن نع وه لاق امك «بنذب

 امهتلزنمب مهتفرعمل ءرمعو ركب يبأ نيخيشلا ىلع نومحرتي

 .يلع مامإلاو ٍةْكُك لوسرلا نم امهتبارقو مالسإلا يف امهئالبو

 ةفيلخلاو ءهمأل قداصلا رفعج مامإلا ّدج وه ركب وبأ ةفيلخلاف

 ةديسلاو يلع مامإلا ةنبا موثلك مأ جوز وه باطخلا نب رمع

 .ءارهزلا ةمطاف

 :ةفينح يبأ مامإلا رصع ف ةيمالكلا قرفلا

 ثبت فنا انركذ:ىتلا ةيسايسلا بازحألا وأ .قرفلا ثناك' اذإ

 كف اهيرقوت كحارلا طورفلاو ايدينا دعي ننر ةالخلا ىف
 يف ثحبت ةفينح يبأ مامإلا رصع يف ةدئاس تناك يتلا ةيمالكلا قرفلا

 :ةنايتحألاو ريجتاو :ندقلاو ءانضقلا لئاسمؤ + لسرلاو هللا تافض

 يهو ؛ءاجرإلاو ليلضتلاو ريفكتلاو «باوثلاو باقعلاو باسحلا مويو

 .مالكلا ملع اهيلع لمتشي يتلا لئاسملا

 عومجمل ةجيتن عرعرتو امن دق مالكلا ملع نأ نوثحابلا قفتيو
 نأ فورعمو .مهموصخ عم «ةيمالكلا قرفلا ربكأ «ةلزتعملا تارظانم

 سرد ةقلح (م748 /ه131 ت) ءاطع نبا لصاو لازتعاب تأدب ةلزتعملا
 ناك يذلا نيعباتلا رابك دحأ 0000 را نسحلا

 نم ًادحاو ءاطع نب لصاو ناكو .ةرصبلا يف ّيملعلا هسلجم دقعي

 لوح هعم فلتخا هنكلو «يرصبلا نسحلا سلجم نورضحي نيذلا
 ةريبكلا بحاص نإ :لوقأ انأ :لصاو لاقو ؛ةريبكلا بكترم ةلأسم



 65 ةفينح ىبأ هيقفلا نمز ىف قارعلا ىف ةّيركفلاو ةيعامتجالا ةايحلا

 نيب ةلزنم يف وه لب «قالطإب رفاك الو قالطإب نمؤمب سيل

 0000 ١

 لوصألاب لوقلا يه ةيمالكلا ةسردملا هذهل ةزيمملا صئاصخلاو

 نيب ةلزنملاو ءديعولاو دعولاو «لدعلاو ءديحوتلا :ةسمخلا

 نع فرع لقو .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمآلاو يشل رجملا

 قرف ترثك اذهلو عابتالاو ديلقتلا ةافاجمو عادبإلا يف مهعلو ةلزتعملا

 ةيليذهلاو ةيلصاولا لثم ءاهئاسؤر ءامسأب قرفلا هذه ىّمسُتو .ةلزتعملا

 نوعلطي اوناك ةلزتعملا نأ امك .خلإ «ةيرشبلاو ةيطئاحلاو ةيماظنلاو

 امو هب مهتفرعم ةلقل فيرشلا ثيدحلاب نوجتحي الو ءميركلا نآرقلا
 قلاوون اونا

 قرفلا نأ ةّيمالك قرفو ةّيسايس قرف نع ُثيدحلا ينعي الو
 ةسايسلاو هقفلاف «ةّيمالكلا وأ ةّيهقفلا لئاسملا يف ضوخت ال ةّيسايسلا

 ىلع ةلثمألا نمو .ايندلاو نيّدلا لخادتك مالسإلا خيرات يف نالخادتي

 «نيفص ةكرعم دعب يلع مامإلا ىلع اوجرخ نيذلا جراوخلا ةقرف كلذ

 نامثع ةفيلخلا نيب فالتخالا ىلع مكحلا اوأجرأ نيذلا ةئجرملاو

 اوضاخ مث ةّيسايسلا قرفلا نم اوناك ةئجرملاو جراوخلاف .ىلع مامإلاو

 «رفاك ةريبكلا بكترم نإ :جراوخلا لاّمف ةّيمالكلا لئاسملا يف

 .هللا ىلإ هرمأ اوضوفو هيلع مكحلا ةئجرملا أجرأو

 يبأ مامإلا نمز يف ةفورعم تناك يتلا «ةّيمالكلا قرفلا نمو

 دهعم :توريب) ؛«ةيبرعلا ةيفسلفلا ةعوسوملا» يف «ةيمالكلا) : ريغصلا ديجملا دبع (16)

 .1131- 1111 :ص .2:ج (1988 «يبرعلا ءامنإلا

 .138 126 :صص «.ةفينح وبأ :ةرهز وبأ دمحم مامإلا (17)
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 ٌدرجم ناسنإلاف ءهللا ىلإ ناسنإلا لاعفأ نوبسني نيذلا ةّيربجلا «ةفينح

 ام لك يف روبجم وه امنإو «هلاعفأ قلخي ال رايتخالاو ةدارإلا نم
 ت) ناوفص نب مهجلا ىلإ ةبسن ةيمهجلاب ةيربجلا تيّمُس دقو .لعفي

 .ةيمالكلا ةقرفلا هذه ةاعد ربكأ ناك هنأل :(م745 /ه8

 :ةيمالكلا ةفينح يبأ مامإلا ءارآ

 ىلإ ةفينح يبأ مامإلا ةريس تلوانت يتلا ةفلتخملا تاياورلا ريشت

 لهأ لادج يف كرتشا هنأو «مالكلا ل ةساردب ةّيملعلا هتايح أدب هنأ

 لواحو «هقفلا ىلإ كلذ دعب لدع هنكلو .هلئاسم ىف ةفلتخملا قرفلا

 ربع يتلا ةليلقلا ءارآلاو .مالكلا لهأ فالخ يف نول تلعب أ

 كلذ نأ كش ألو ءركفو لادتعا نع منت مالكلا ملع لئاسم يف اهنع

 .ةّيمالكلا قرفلا نم ّيأ ىلإ هئامتنا مدع نع جتان

 رارقإلا» هنأب ناميإلا فّرع هنأ ةفينح يبأ مامإلا نع رهتشا دقل

 وهو «"ىلاعت هللا رماوأل دايقنالاو ميلستلا» هنأب مالسإلاو «قيدصتلاو

 ةرظاعم كبارقلا تفك ضعي اذن لمدتو اضحكي ايوعل نوكيساكي:قيرفت
 الاوت ربل يقرا وقبض نب مهجو ةفينح يبأ مامإلا نيب تعقو

 امنإو ءطقف .بلقلا ىف رارقإلا ناميإلا توبثل ىفكي ال هنأ ىري ناك هنأ

 015!( اسآ اولوت):: يلاعت هلوق ليلدب .«الوق هب عيوبشتلا نماذب ال
 دعي الو ءرهاظ ّيلوق رارقإو «مزاج َيبلق داقتعا هيأر يف ناميإلاف
 كلذ يفو ءناميإلا نم ًاءزج ةّيعرشلا ماكحألاب لمعلا ةفينح وبأ ٌمامإلا

 ماكحألاب لمعي ال نم نوذدعي ال نيذلا جراوخلاو ةلزتعملا فلاخي

 .انمؤم ةّيعرشلا

 لكشي»:تنوتذلا نأ رئايكلا تكرم, ىف“ ةفيعج بأ ماقإلا يار امأ
 قباسلا هفيرعت عم ًاّيقطنم مجسني يأرلا اذهو .هريفكت مدع وهف ماع

 مامإلا» هباتك يف ةرهز وبأ دمحم مامإلا هلقن امك 2148 - 145/2 :يكملل بقانملا (18)
 .153 150 : ص ؛ةفينح وبأ



 67 ةفينح ىبأ هيقفلا نمز ىف قارعلا ىف ةّيركفلاو ةّيعامتجالا ةايحلا

 بهذم هيف بهذي هنأب مهنا هنأ نم مغرلا ىلع «مالسإلاو ناميإلل
 :ءاحرالا

 ردقب الإ ردقلاو ربجلا يف ضوخلا ةفينح وبأ مامإلا بتجت دقلو

 تانسح نأو «هرشو هريخ ردقلاب نمؤي هنأ يف صخلتي دودحم

 هللا سيلو ءاهيلع بّساحُم وهو «هتدارإو هرايتخاب هتائيسو ناسنإلا

 نع هباحصأبو هسفنب ىأني ةفينح وبأ مامإلا ناك امك .ديبعلل مالظب

 :لوقلاب نوفتكيو نآرقلا قلخ لوح ةلداجم وأ ةرظانم ةيأ يف لوخدلا
 .كلذ نم رثكأ الو «لجو ّزع هللا مالك نآرقلا نإ

 :ةفينح يبأ مامإلا رصع ف ةيهقفلا سرادملا

 دعبو .مهايند رومأ يف ٍةْلَو لوسرلا ىلإ نودوعي ةباحصلا ناك
 :ةعيرشلا يّردصم نم ىقتسُت ماكحألا نأ ىلع عامجإلا ناك ِةِكك هتافو

 ىلع قبطني صن دجوي مل نإف «ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا
 .اودهتجا عئاقولا نم ةثداحلا وأ ةعقاولا

 ويقلا قير ا تقلا نكن ا كورت هلك فئاذ نع نقحيت قفار

 باحصأ نطوم ةرونملا ةنيدملا تناكو .يأرلاب رهتشا رخآو «ةياورلاب
 ثيداحأ نوظفحي نيذلا ةباحصلا ةرثكو يحولا طبهم نم اهبرقل ةياورلا
 لوسرلا اهيف شاع يتلا ةئيبلا اهنألو ءاهيف تنس نووريو ْةيِكَي لوسرلا
 «ةرونملا ةنيدملا نع اهدعبل يأرلا لهأ نطوم ةفوكلا تناكو لكك

 ةنيدملا ةئيب نع ةيعامتجالا اهتئيب فالتخاو ءاهيف ةباحصلا ةّلقو
 .اهئانبأل ةّيفاقثلا تاّيفلخلا عّونتو اهتنطق يتلا سانجألا ةرثكل «ةرونملا

 يف نيتيركف نيتسردم ةفينح يبأ مامإلا رصع يف دجن اذكهو
 مامإلا اهسأرو «ةرونملا ةنيدملا يف «ةياورلا ةسردم» امهادحإ :هقفلا

 وبأ اهمامإو «ةفوكلا يف يأرلا ةسردم» ىرخألاو «سنأ نب كلام
 ميركلا نآرقلاب ناذخأت ءامهاتلك «ناتسردملاو .نامعنلا ةفينح

 نوتفي اوناك يأرلا ةسردم ءاهقف نأ ريغ «فيرشلا يوبنلا ثيدحلاو

 ذخألا نوضفري اوناكو «هيف ثيدح مهيدل ٌحصي مل اميف مهئارآب
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 اذإ اهب ذخألا نولبقي ةياورلا ءاهقف ناك نيح يف «ةفيعضلا ثيداحألاب
 طقس يذلا) عطقنملا ثيدحلاب نوذخأي مهف «ةعوضوم اهنأ تبثي مل

 وأ هلوق نم يباحصلا نع ءاج يذلا) فوقوملا ثيدحلاو «(ىباحصلا

 ىلإ نوأجلي الو «ةنيدملا لهأ لمعب نوذخأيو «(هريرقت وأ هلعف

 , 171 كلد .نمدادبش ودعي زن اذإ الإ مهيآزب قوكفلا

 ريسفتب قلعتي اميف نيتيركفلا نيتسردملا نيب قرفلا اذه دجتو

 ريسفتلا» ب هيلع حلطصا ام ىنبتت ىلوألا ةسردملاف .ميركلا نآرقلا

 ليمت نيح يف «ةباحصلا رابكو ْةْكَذ لوسرلا نع يور امب يأ 'روثأملا
 رثكأ .لقعلا نلغ دمعي ناك. ىلا 1يارلاب ويشفتلا» لإ ةبتاثلا ةسردملا

 0 الا ىلع ةدافتعا نم

 :تاجاتنتسالا

 ةيهقفلا هيواتف يف ليمي ناك ةفينح ابأ مامإلا نأ مدقت امم جتنتسن

 لماوعلا ذيلو ناك ليملا اذه .نأو .سايقلاو يأرلا ةسردم ىلإ

 اهرب كلو يتلا «ةفوكلا ةنيدم ةصاخو «قارعلا يف ةيركفلاو ةيعامتجالا

 : يلي امب لماوعلا هذه صيخلت نكميو ءاهيف

 ام ثيروو ىربكلا ةميدقلا تايندملا نطوم وهو - قارعلا ةئيب نإ أ

 ةفلتخم سانجألا ةددعتم ماوقأ نطومو نفو ملعو ركف نم هتجتنأ
 لدابتو ةلداجملاو ةرظانملا ىلع عجشت  تانايدلا ةنيابتم تافاقثلا

 .ركفلا عادبإو يأرلا ءادبإو رظنلا

 نإف .ًايفاقثو ًاّيقرع ًاسناجتم ةرونملا ةنيدملا عمتجم ناك امنيب (ب
 برعلا نم ًاطيلخ ناك ةفينح يبأ مامإلا رصع يف ةفوكلا عمتجم

 .2/1 .نيعقوملا مالعأ «ميقلا نبا 219(

 (045 «ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم : ةرهاقلا) مالسإلا خيرات « نمسح ميهاربإ نمسح 2200

 .326 325 :ص



 69 ةفينح ىبأ هيقفلا نمز ىف قارعلا ىف ةّيركفلاو ةيعامتجالا ةايحلا

 ةلودلا راطقأ فلتخم نم اهيلإ اودفو نيذلا يلاوملا نمو

 عئاقوو ثادحأ عوقو ىلإ ىدأ ام ءعسوتلا يف ةذخآلا ةيمالسإلا

 صوصنلا ىلع ٌراصتقالا اهل ماكحأ داجيإل يفكي ال ةيهانتم ال

 كلت ىلع ًاسايق يأرلاب داهتجالا نم دب الو «ةيهانتملا ةّيعيرشتلا
 :نهويهتلا

 رم هل

 «ةيعيشو «ةيومأ نم ةلتاقتم ةيسايس بازحأل ًاحرسم ةفينح يبأ

 ةلزتعم نم ةعراصتم ةيمالك قرفلو ؛اهريغو «ةيريبزو «جراوخو

 يوذ نم نيبصعتملا ضعب ددرتي ملو .اهريغو ةئجرمو ةيربجو
 دنست يتلا ثيداحألا عضو ىلإ قرفلاو بازحألا كلت نم ءاوهألا

 ىلإ يأرلا ةسردم ءاهقفب ادح ام ,ءمهفقاوم معدتو مهتالوقم

 .سايقلاو يأرلا ىلع رثكأ دامتعالاو ثيداحألا لوبق يف ددشتلا

 ّيركفلا وجلا عم نيمجسنم ةفوكلا يف يأرلا لهأ نم ءاهقفلا ناك

 لب «ءبسحف هقفلا ىلع رصتقت مل يأرلا ةسردمف «مهتنيدم يف

 اوناك فيحيسفلا# ىرخألا"ةسلعلا "تالاجملا كلك فلن

 ناك امك ءروثأملاب ريسفتلا نم رثكأ يأرلاب ريسفتلا ىلإ نوليمي

 نم اهلهأ َرَثُكأ ثيح ةيوغللا ةفوكلا ةسردم يف ًاعبتم سايقلا

 ةريككلا ةلكمألا ءارقعا قم ةلد ةيوعنلا عارفا طاقم سايقلا

 .ةدعاقلا صالختسال

 «ةيهقفلا يأرلا لهأ ةسردم عدتبي مل ةفينح وبأ مامإلاف ءاذكهو

 رصتقت ال يأرلا ةسردم نأ امك ءاهرّوطو اهنم خويش ىلع ذملتت لب

 .ىرخألا ةيملعلا تالاجملا تّمع لب ؛ةفوكلا ىف هقفلا ىلع



 ةيمالسإلا ةرامعلا تايلجت

 (*)ةميدقلا دادغب ةنيدم طيطخت ىف

 ؟دادغب ٌتلخدأ « سنوي اي -

 ا

 )م 820 /ه 204 ت) ىعفاشلا مامإلا

 .دالبلا ةديسسو ايندلا مأ دادغب

 (م1228 /ه626 ت ) يومحلا توقاي

 :ميدقت .1

 ةادعب :نوماملاو: كيشرلا هدم ذاق: هليل ةلطل نقلا ةنيدنه اذنك

 ةنيدم دادغب .بئارغلاو بئاجعلا ةنيدم دادغب .ةفارظلاو ةفارطلا ةنيدم

 دادغب رهدزت .مولعلاو نونفلاو بادآلا ةنيدم دادغب .ثادحألاو خيراتلا

 مث .لاحلا عءوس رارق لصت ىكتح روهدتتو «ءايلعلا ةمق غلبت ىّتح

 املثم «عافترالاو عالقإلا دواعتل ءعاجوألاو ضاقنألا نيب نم ضهنت

 فطلب ضرألا ألمتل «عيبرلا ةلالطإ عم َّيلفسلا ملاعلا نم راتشع زربت

 اهنلفمدزأ «ىتنلاو لاشعحلاب نوفريو «ادعلاب حوفي ارهز اهتاسمل

 ىركذ يف 9 ويام يف شكارمب بدألا ناويد اهمظن ىتلا ةودنلا ىف فيلا 0

 /1421 .ءاقرزلا ةبقلا راد :شكارم) ىسوسنكلا رفعج دادعإ  ةقيرعلا ةيمالسإلا

0 . 
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 .ءاضفلا يلاعأ يف قلحتو اهدامر نم ةيروشآ ءاقنع ضفتنت

 مامتها نم ةميدقلا دادغب هب تيظح امب ةيمالسإ ةنيدم ظحت مل
 تاحضأ :فتنشو + نينانفلاو ءاضألا ةياتعو :«نييراثآلاو: نيحووملا

 ثحبلاو سردلاب اهولوانت نيذلا نيثحابلا نم مهريغو ءريسلاو مجارتلا

 ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةينارمعلا اهبناوج عيمج نم قيئثوتلاو
 ةراضحلا عنص يف اهلهأ تاماهسإلو اهثادحأل اودرفأو «ةيسايسلاو

 ىلع رمألا رصتقي ملو .مهتافّلؤمو مهلامعأ نم ًاماه ًازيح ةيناسنإلا
 ىدل ةيانعلا كلتو مامتهالا كلذ دجن امنإو نيملسملا نيفّلؤملا

 نّوكن نأ انرودقم يف حبصأ ثيحب ءًاضيأ نيبرعتسملاو نيقرشتسملا

 دق اهملاعم نأ نم مغرلا ىلع ةنيدملا كلت نع ةّمات ةلماك ةروص

 .ليوط تقو ذنم تفتخا دق اهلالطأ نأو تسمط

 ام ىقرأ تعمج يتلا اهترامع ىلإ ةّيخيراتلا دادغب ةيمهأ دوعت الو
 ندملا هعفرع ان عدابأب تذخأو كاذنآ ندملا طيطخت ٌنف هيلإ لصو

 ةمصاع تناك اهنأل كلذك امنإو ءبسحف اهلبق تطّتخا ىتلا ةيمالسإلا

 «نومأملاو ديشرلا نوراه رصع «َيبهذلا اهرصع يف ةّيمالسإلا ةلودلا

 يف ةنيدم ربكأو «ّيراضحلا مدقتلاو ّيركفلا عاعشإلا زكارم ىقرأو
 .نامزلا نم نينرق ةدم ملاعلا

 هسفن دجي ةميدقلا دادغب ةنيدم نع ةباتكلا موري نم نإف هلك اذهلو
 اهتسارد هل ىتستي الل يتلا رداصملاو عجارملا نم ريبك محز مامأ

 لعف امك هرمع نم ةليوط تاونس اهل سّرك ول ىتح اهب ماملإلاو
 هفئصم ّيرجهلا عباسلا نرقلا يف بتك يذلا ّيدادغبلا بيطخلا
 ,27تادلجم ةدع يف دادغب خيرات روهشملا

 كلت ايانث يفو «تايطعملا نم مطالتملا رحبلا كلذ مضخ يفو

 :ةلاتهو انه ءاطخألا ضعب تبوست < تامولعملا نم ةلواطتملا ردايبلا
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 لقوم نيتتاملا طلملاو ويعلن" «ةتيرضلاو تايسختقلا بحس

 ترعتلا نيم: كنادلا قويفلعلا ر: يوردلا ةفيصشا وأ :قيقدفلاو كحلا

 لوانت ىلإ ًارطضم هَّسفن نيمألا رصاعملا ثحابلا يفليو .بّصعتلاو
 ءاهمسا لثم ؛ةدلاخلا ةنيدملا كلت بناوج نم طقف ريغص بناج

 لعف امك .كلذ ىلإ ام وأ ءاهتفرخز وأ ءاهتانيصحت وأ ءاهعقوم رايتخا
 ةنيدم ةرادتسا ةلأسم لوانت يذلا تراكوب سوتيت ميهاربإ موحرملا

 *”ةيراضحلاو ةيجولويسوسلا اهتالالدو دادغب

 اياضقلا ضعب ىلع رصتقي ةلاجعلا هذه يف مّدقُي ام نإف اذهلو

 نع ةثيدحلاو ةميدقلا رداصملا هتسارد ءانثأ بتاكلا رظن تتفل يتلا

 .دادغب

 :دادقغي ةنيدم نع ةعئاش ءاطخأ .2

 ةّيوغللا تاريبعتلاو تادرفملا ىلع ًافقو ةعئاشلا ءاطخألا تسيل

 ىيرشألا ةفرعملا عورف عيمج يف ءاطخأ عيشت دق امنإو ءبسحف

 يبو لبو صاسلا اهلراذعي ةةفتراف كا سوات تاناتهو- قال

 رداصملا انتسارد يفو .ًامامت ةقيقحلا نع ةديعب يهو ؛نوخرؤملا

 ءاطخألا هذه نم ددع ىلع انرثع دادغب ةنيدمب ةقّلعتملا عجارملاو

 .راصتخاب يلي اميف اهيلإ ريشن ةعئاشلا

 :ةنيدملا مساب قلعتت ةعئ ةعئاش ءاطخأ .2

 رفعج ابأ يناثلا ّيسابعلا ةفيلخلا نأ ةّيخيراتلا رداصملا عمجت

 ماع حافسلا سابعلا أ هيخأ ةافو دعب ةفالخلا ىلوت يذلا ءروصنملا

 ةلودلا ةناكمب قيلت هل ةمصاع ءانب ررق ام ناعرس .غم749 /ه6

 قيقدت دعب  راتخاف .ةريبكلا ةّيصخشلا هتاحومطو ةدعاصتملا ةّيمالسإلا

 تناك تارفلاو ةلجد يرهن نيب ةارصلا رهن ىلع ًاعقوم - صيحمتو

 1تاسك ظانععاطقت لأ, املأ لع !' عامها (طوجتك: كامطتل, 1985) 262-263. )2
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 يف سرفلا راجت اهيف عمتجي ناك ؛دادغب ىمشت ةيرق كلاذنا هيف موقت

3 

 ." م762 /ه149 ماع روصنملا ةفيلخلا اهيلإ لقتناو

 كلذ يف ةيلصألا ةيرقلا مسا نأ ىلع كلذك رداصملا عمجُتو

 ءابلا لدبت وأ «(نادغب)و (ذادغب) كلذك قطنيو .(دادغب) وه عقوملا

 اهلك ءامسألا هذهو .(ذادغم وأ (نادغم) وأ (دادغم) مسالا ريصيف ًاميم

 (دادغب اذه) لوقتف «ثينأتلاو ريكذتلا لبقت اهنكلو فرصلا نم ةعونمم

 كي يع: (قدهتا وا(اهدحت) لعتلا امم سكر "نارك هنفلو

 مسالا وهو «(مالسلا ةنيدم) روصنملا رفعج وبأ اهيناب اهاّمسو

 (مالذنبلاا راد) لكم" وحلا ءانسأ :ةتيدملا ىلع تقلطا انك ب "”ناؤوآلاو

 و (ةرودملا ةنيدملا) و (ءافلخلا ةنيدم) و (روصنملا ةنيدم) و

 مسالا كلذب ةنيدملا تظفتحاف ؛مهتتسلا ىلع ددرتيو سانلا :نافذأ

 .ىرخألا اهؤامسأ لمعتسُت ام ًاردانو ءاذه انموي ىتح

 :دادقي ةكئيدم مسال ضرتفملا ّيسرافلا ىنعملا 2

 ءامسأ لصأ يف نوثحبي نيذلا نيملسملا نيخرؤملا نس ىلعو

 ثحبلا يف دادغب ةنيدمل اوخَّرأ نيذلا ذخأ ءاهانعمو ةيفارغجلا مالعألا

 ىلع روثعلل ةيسرافلا ةغللا ىلإ مهراظنأ تهجتاو .اهمسا ىنعم نع

 ةيسرافلا :ةكللاو ةفوعت ىلع كلاذلا قيكسلللا نم اريثك نآل الا: ميكش

 /1 (1979 ؛يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد :توريب) ؛نادلبلا مجعم ؛يومحلا ترقاي )3(
7. 

 .457/1 ىومحلا توقايو «58-59 /1 يدادغبلا بيطخلا )4(
 معز ءاممعلنع لع !"1كامحس ( رز ظرتللا, 1975) )5(

 قباسلا مجرملا «يومحلا توقاي )6(
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 قارعلا ىف: ةيمسرلا ةغللا تناك ةيفزافلا ةخللا نآل كلذك: لب ةيسحن

 ءانثأ ةمئاق ةيلصألا دادغب ةيرق تناكو .نامورلا مث قيرغإلا لالتحال

 .قارعلل ّيسرافلا ّيناساسلا مكحلا

 لثم دادغب ةنيدم ىلإ اوقّرطت نيذلا نيخرؤملا مدقأ ءاج اذكهو

 ةّيسرافلا ةغللا نم ةَدّمتسُم ةيضارتفا تاريسفتب ةتسر نباو ّىسدقملا

 ."”نيقحاللا

 ناتسُب ينعت (غاب) نإ لئاقلا وه ًاعويش تاريسفتلا هذه رثكأو
 (غاب) وأ «(ةيطعلا ناتسبلا) مسالا ىنعم نوكيف «ةيطع (داد) و ةيسرافلاب

 .(منصلا ةيطع) ىنعملا نوكيف ةبه وأ ةيطع (داد)و ناطيش وأ منص مسا

 . © (هللا ةيه) ينعت اهنإ لاقف ىنعملا نيرصاعملا ضعب برق دقو

 يف دادغب مسا نَّمض دق (ه487 ت) ّيركبلا نأ ىف ةبارغ الف

 لا هانعمب هفدرأو

 :ةيدكأ ةيرموس لادغب 52

 ىنعملا ىلع ةمئاقلا تاليلعتلاو تاريسفتلا كلت عيمج نكلو

 حلم لبج راهني امك راهنتس (دادغب) ةنيدم مسال ضرتفملا ّيسرافلا

 ةدوجوم تناك دادغب ةدلب نأ انملع ام اذإ ةلصاوتم ةريزغ راطمأ تحت

 ةيأ قارعلا فرعي نأ لبق نييلبابلاو نييرموسلا نمز ذنم هتاذ مسالاب

 عمعزلء]همغلتع لع 1”!1ذاذنم , هم. )70

 457/1 يومحلا توقايو «58/1 يدادغبلا بيطخلا (8)

 «بتكلا ملاع :توريب) مجعتسا ام مجعم. يركبلا زيزعلا دبع نب هللا دبع 09(

 .263/1 ءاقسلا ىفطصم قيقحت (3
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 .ليوط تقوب «ةّيسايس مأ تناك ةيوغل «ةّيسراف تاريثأت

 ةهجاو نع ةقيرعلا دادغب عقوم يف ةيراثآلا تايرفحلا تفشك دقف

 زجيويتا ريهشلا يلبانلا كلملا مسا اهيلعو يليابلا حالات ةنيف ةزتك
 اللا راو وع 605 ) رصن

 (دادغب) ةدلب مسا لمحت ةّيلباب قئاثو تدجُو .ىرخأ ةيحان نمو

 يبارومح يلبابلا كلملا مايأ ىلإ «ةيئاضق ةقيثو يهو ءاهادحإ دوعت
 نإف انفو ١ رييسلا ةننانلا نياولل لت نحتاف (.م.ق 1750-1792)
 لوخد نم لقألا ىلع ماع فلأ لبق لمعتسا دق ناك (دادغب) مسا

 ."''' ةيسرافلا ةغللا ىلإ هلإلا وأ منصلا ىنعمب (غاب) ةملك

 يف نوكي نأ يغبني دادغب ةنيدم مسأ ىنعم نع ثحبلا نإف اذهلو

 دنعو .نيتغللا نيتاه مجاعم يفو ةلوونفالاو ةيرموسلا تاساردلا ناظم

 ةغلل يدرولا نيدلا ءاهب روتكدلا هردصأ يذلا مجعملا ىلإ ةدوعلا

 لكيه) وأ (رقصلا ةليبق ةعلق) ىنعت دادغب نأ دجن «ةيرموسلا

 نفتابال ىسترفلا :خايروتتآلا ملاع يزن هو( "نقطملا

 00 لا تاو القلاب ماشا هيت

 :ىرخألا دادغب ءامسأ 2

 مساب هتنيدم روصنملا رفعج يبأ ةيمست نأ ةعئاشلا ءاطخألا نمو
 نع بّكرملا مسالا اذه فالتخال ةّدجلاب مستت ةيمست (مالسلا ةنيدم)
 ةيوبنلا ةثعبلا دعب نوملسملا اهرّضم يتلا ىرخألا ندملا ءامسأ
 (ةرصبلا) لثم ةثدحتسم مأ ةميدق ءامسألا كلت تناكأ ءاوس ؛ةفيرشلا
 .(ةيمشاهلا)و (طاطسفلا)و (ةفوكلا)و

 .35 (1981) 7 «لصيفلا ةلجم يف قيقحت 210)

 80 عز ءاممؤلتنع لع !'آ[؟امصر, هم.هأ 011(
 .1996(:132 .ىليلو راد :شكارم) تاغللا لصأ سوماق .يدرولا نيدلا ءاهب (12)
 [عمم آهطدأ, ا1كدمتنعأ 0: 8ماعمدمطتع ثلا 201عمصعر + (13)
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 1اس قلعت قلط (هاليعلا ةنيدق) ضنا يقعتشتسلا كلو
 ةغلب ينعت يتلا سدقلا (ميلشروأ) ندملا كلت ند ارو تكا داقولا

 001 اسلا ةيدنإ اهوا قيذلا نيميربلا

 يبرعلا اهمسا ىنعم يف ىتح ددغب ةنيدم وخرؤم فلتخا دقو
 ة:رد نأ مهضعب ا .(مالسلا راد) وأ (مالسلا ةئيدم) .حضاولا

 وه): ىلاعت هلوق كلذ ىلع مهليلدو «ىلاعتو هناحبس هللا وه مالسلاب
 زيزعلا نميهملا نمؤملا مالسلا سودقلا كلملا وه الإ هلإ ال يذلا هللا

 ىفو .. 23 :رشحلا ةروس . (نوكرشي امع هللا ناحبس ربكتملا رابجلا

 سا وهو داور نب زيزعلا دبع ىتأ الجر نأ توقاي يوري ددصلا اذه
 لاقف .دادغب نم :لجرلا باجأف ؟تنأ نيأ نم :هل لاقف ةعامج يف

 ةنيدم لق نكلو .ىطعأ (داد)و ملص (غاب) نإف دادغب لقت ال :هل

 ا ا واو مالسلا وه هللا نإف «مالسلا

 ةلجد رهن نأل مالسلا ةنيدم اهامسأ روصنملا نأ مهضعب ىريو

 006 (مالسلا يداو) هل لاقي

 الؤافت (مالسلا ةنيدم) اهامسأ روصنملا نأ رخآلا مهضعب ىريو

 ندملا راهدزال يساسأ طرش مالسلاف .ةنئمطم ةنمآ نوكتس اهنأ ىف

 بر) :ليلخلا ميهاربإ ءايبنألا يبأ ةوعد تءاج انه نمو . يدان دو

 وه ريسفتلا اذِهو 0 (تارمشلا نم هلهأ قزراو انمآ دلبلا اذه لعجا

 يف دادغب تقبس يتلا (ميلشروأ) ةديدت قيس وهو" هيلإ يمت" ىذلا

 .مسالا اذه لمح

 (ةرودملا ةنيدملا )و (ءافلخلا ةنيدم)و (روصنملا ةنيدم) امأ

 ةصاخلا اهمدختسا دادغبل فاصوأ  انرظن ىف - ىهف («ءاروزلا)و

 .17 (1988 ركسيسيإلا : طابرلا) فيرشلا سدقلا .ءثعش ىقوش (14)

 .456 /1 «قباسلا عجرملا ءيوحلا توقاي (15)
 .104/10 (1987 «ةيملعلا بتكلا راد :توريب) ةياهنلاو ةيادبلا ءريثك نبا (16)

 .126:ةرقبلا ةروس ءميركلا نآرقلا (17)
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 ةييدملل فكيرعت ىه:(روصتملا ةنيدم) د :ةنيدملا تنعت ىف ةماعلاو

 .اهيف ةماقإلا ىلع نييسابعلا ءافلخلا نم ددع بقاعت نأ دعب اهينكاس

 نم انظ «ندملا نم اهريغ نع اهزيمي ةنيدملل تعن (ةرودملا ةنيدملا)و

 .ةرئاد لكش ىلع تينُب يتلا ةديحولا ةنيدملا اهنأب نيتعانلا

 تاربألا تال ةنيدملا "ىلع ىلطأ اهون ةةلتدك ضمت”( ءاروولاالو

 ىلع تسيل يأ «ةّيجراخلا باوبألا نع ةّروزم اهراوسأل ةّيلخادلا

 روسلا باوبأ لخادم بيترت مدختسيو 0 توقاي لوقي امك ءاهتمس

 لمتحملا نمو .ةيعافد ضارغأل رسكنملا وأ ينحنملا لكشلا اذه ىلع

 ف اذكهو .'”دادغب يف ةرم لوأ تمدخُتسا دق ةقيرطلا هذه نأ

 لصوملا) نولوقيف .ةلحلا ةنيدمل اتعن (ءاحيفلا)و لصوملا ةنيدمل اتعن

 :(ءاخفلا ةلعلا لو( لا

 يف راطعملا ضورلا) هباتك يف (ه 900 ت) يريمحلا هدروأ فيرط

 كيصت اهنآل (ةداّيصلا) اهيمسي مهضعب ناكو) :لاق نيح (راطقألا ربخ

 يو

 :اهفئصو ةنيدملا ةعييط .2

 اهتعيبطب قلعتي ةميدقلا دادغب ةنيدم نع يناثلا عئاشلا أطخلاو

 ءةّيركسع ةنيدم دادغب نأ قيرف َّنَظ دقف .اهئاشنإ نم ضرغلاو اهعونو
 .كاذ الو اذه ال اهنأ رمألا ةقيقحو .ةّيندم ةنيدم اهنأ رخآ قيرف دقتعاو

 .456 /1 يومحلا تروقاي 080(2

 ةيرحلا راد : دادغب) قارعلا ةراضح : يف «ةيركسعلا ةرامعلا» ءديمعلا رفظم رهاط (19)
 .198 /9 (1985 ءةعابطلل

 :توريب) سابع ناسحإ قيقحت ءراطقألا ربخ يف راطعملا ضورلا «يريمحلا (20)
 .110 (1965 .نانبل ةبتكم
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 ندملا نومّسقي ندملا ةأشن يف نيثحابلا بلغأ نأ فورعملا نم

 يف ئنكس عّمَجُم نم ًايجيردت كتروطتو تشن ؛ةاشنلا ةيتاذ "نذل

 ءاوهلاو ءاذغلاو ءاملاك راهدزالا تاموقم هل ترفوت عقوم

 رْسيت ةيعيبط سيراضت دوجوو «ةراجتلا قرطب طابترالاو «يحصلا
 ىلإ ام وأ هل ةيامحلا رفوي لبج وأ هب طيحي رهن لثم هنع عافدلا
 .ةنيدمف ةدلبف ةيرق ىلإ ّينكسلا عّمَجَملا كلذ ومني اذكهو .كلذ

 ةكم تأشن امك سِّدقم ناكم لوح ّىنكسلا عّمَجُملا أشني دقو
 وأ «طابرلا ةنيدم تأشن امك طابر وأ نصح لوح وأ ءةمركملا

 .لصوملا ةنيدم تأشن امك ةّيراجتلا قرطلا عطاقت دنع

 ةمصاع وأ هل رقم نوكتل مكاحلا نم رارقب تعفتأ ةديدج ندم- ب

 .هدونجل ايبرح اركسعُم وأ هكلمل

 ىلع اهتأشن ثيح نم ندملا نييفارغجلا مظعم فنصي اذكه

 0"”.ةريثك تالاح يف نيعونلا نيب زييمتلا ةبوعصب مهفارتعا نم مغرلا
 اهطيطختو هندملا لجأ ومهما يذلا يفوفلا تي لات

 اريثك نإف ءاهصّصخت وأ اهطاشن ةعيبطو «ضرغلا كلذل بيجتسي يذلا

 ندمو «ةّيراجت ندمو ؛ةّيركسع ندم ىلإ ندملا نومّسَقُي نيثحابلا نم

 خرؤملا نأ نم مغرلا ىلعو .ةّينيد ندمو ؛ةّيسايس ندمو «ةّيعانص

 ئداب:يف ندملل فينصتلا اذه ىتبت دق ىبئيوت دلونرآ ريهشلا ىناطيربلا

 0010165 08 ب نونعملا ندملا لوح هباتك يف هنع لّصنت هنأ الإ رمألا

 ةيراجت ندم ناكم يأ يف الو تقو ّيأ يف كانه سيل هنإ ًالئق 6

 تلت انو ا ةطلاج روي طيور كسك أ ةتنايسوأ ةيفانطارأ
 هذه نم ةدحاوب ديازتملا اهصّصخت ثيح نم اهنيب اميف ندملا

 حاز عام عاتووءعأر "ططيدتعمل آهزن- هدأ ذه 116 ا]كامهبننع 01و, 0م. 016. 0
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 .ندملا نم فانصألا كلت دوجوب ينمض فارتعا وهو 2220. تاطاشنلا

 :ةتمالسإلا ندملا فانصأ 2

 ةيمالسإلا ندملا ىلإ تافينصتلا كلت ءوض ئف انزظن: اًذإَو

 : نيعون ىلع اهاندجول

 ةرونملا ةنيدملاك مالسإلا غوزب لبق ةمئاق تناك ندم :لوألا

 اهيلع تااليدعتلا لاخدإب نوملسملا ماقو «ءاهريغو لصوملاو قشمدو

 .ةيويندلاو ةّينيدلا مهتاجايتحا يّبلتو ديدجلا نيدلا تابلطتمل بيجتستل

 ةيمالسإلا ةيحورلا ميقلا ةيداملا اهتئيه وأ اهتينب سكعتو ء«فينحلا

 «ةيعامجلاو ةيدرفلا عمتجملا تابلطتم لإ اهترامع بيجتست ثيحب

 نم حلص امم ةدافتسالا عم ؛ةّيورخألاو ةّيويندلا «ةّيحورلاو ةّيداملا
 عقوملا تايصوصخب رظنلا يف ذخألاو «قباسلا ّينارمعلا ثارتلا

 .ةرفوتملا ءانبلا داوم ةعيبطو ةيحانملا

 :ةيركسع ىلوألا ةيمالسإلا ندملا ه2

 :ىه دادغب لبق نوملسملا اهرّصَم ىتلا ةريبكلا ندملا تناكو

 يف عقت اهلكو .طساوو «ناوريقلاو ءهطاطسفلاو «ةفوكلاو «ةرصبلا

 ةيركسشم ند انما "الت اهلكو تاوريقلاو ظطاطسفلا ءادشاب قارعلا

 .ّيمالسإلا حتفلا شويجل تاركسعم ةباثمب تعشنأ ةّيبرح

 ةفيلخلا دهع ىف نوملسملا اهرّضم ةنيدم لوأ ةرصبلا تناك دقف

 دئاق رعش نأ دعب «م635 /ه14 ماع باطخلا نب رمع يناثلا دشارلا

 مئاد ّرقم ءاشنإ ىلإ ةجاحلاب قارعلا بونج يف يمالسإلا شيجلا

 نوشخي لك ومب نيدلسسلل نتا ؤلت) التاق ةفيلحلا لإ ينك هيل

 2128 مقر ةفرعملا ملاع :تيوكلا) ةيمالسإلا ةئيدملا ؛نامثع راتسلا دبع دمحم (22)

8 132. 
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 ةفيلخلا هَّرقأف 2 7”(ههوزغ نم اوفرصنا اذإ هيف نونكسيو اوتش اذإ هب

 سسأو «عقوملا رايتخاب قلعتي اميف هتاهيجوتب هيلإ بتكو هيأر ىلع

 .ةحرتقملا ةنئيدملا طيطخت

 /ه7 ماع كلذو نوملسملا اهرّصم ةنيدم يناث ةفوكلا تناكو

 حتف نأ دعب .كلذك باطخلا نب رمع ةفيلخلا دهع يف م8

 نوفسيط «نييناساسلا ةرضاح صاقو ىبأ نب دعس ةدايقب نوملسملا

 ةرجف ناد ءاشتإ ةرورضب نعبشو (نئادملاب بزعلا اهاميسأ .نعلا)

 هدوزو حارتقالا ىلع قفاو يذلا ةفيلخلا ىلع كلذ حرتقاف «نيرجاهملل
.. (24) 

 .هتاهيجوتب

 دي ىلع ءايقيرفأ يف ةيمالسإلا ندملا ىلوأ ءطاطسفلا تسسأتو

 نمز يف (هشيج ةداق ضعب ةنوعمب م641 /ه21 ماع صاعلا نب ورمع

 ل وب نوكتل :«كلذك نتاطخلا هو رمتغ ةفلشلا

 م6175 /ه 5 ماع ناوريقلا ةئيدم يرهفلا عفان نب ةبقع أشنأ امك

 .ايقيرفإ يف هشويجل ًاقلطنم نوكتل

 دبع يومألا ةفيلخلا لماع «يفقثلا فسوي نب جاجحلا ىنبو

 اهامسأ ةيبرغلا ةلجد ةفض ىلع ًةنيدم «قارعلا ىلع ناورم نب كلملا

 نأ دعب كلذو م694 /ه 5 ماع ةفوكلاو ةرصبلا نيب اهطسوتل (طساو)

 .نامأب امهيف شيعلا ماشلا

 دادغب لبق نوملسملا اهرّصم يتلا ندملا عيمج نإ لوقلا ةصالخو

 قلطنت .هنم اهل رقم ةحتتافلا نئويجلا اهله ةّييرح تارك تناك

 يتلا ءارماس ةنيدم ىتحو .اهتامهم قيقحت دعب دوعت هيلإو اهتاوزغ يف

 قباسلا ردصملا « لصيفلا ةلجم يف «ةيمالسإلا ةئيدملا» «ىكز نمحرلا دبع 2250

 .92 ص
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 ةئيدذم ئرخألا يه تناك م5 /ه0 ماع «داذغيب دعب :تسيتن

 كارتألا هدنح لقنيل هللاب مصتعملا يسابعلا ةقيلخلا اهانب لمتف «ةيركسع
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 ةنيدملا يف مهبغش ةرثك نم دادغب لهأ ىكشت نأ دعب اهيلإ

 :ةيندم الو ةيركسع ةئيدم تسيل دادغب 2

 اهرصم دق ةديدجلا ةّيمالسإلا ندملا كلت عيمج تناك اًملو

 دادغب اشنأ يوصتعلا نأ مهضعب ْنظ دقف ةيركسع ضارغإل نوملسملا

 ةيوقلا ةّيعافدلا اهتانيصحت نإ لب .هشيجل ًاركسعم رجالا يه نوكتل

حوأ ( ةيَرِس قافنأو ةقيمع قدانخو ةمظتنم جارب أو ةمخض راوس أ نم
 ت

 .ةيركسع ةعيبط تاذ ةنيدملا نأب مهضعبل

 نم ةزيجو ةرتف دعب اهراهدزاو دادغب ومن نإف «ىرخأ ةيحان نمو

 راشتناو ءاهيلإ راجّتلاو عانّصلاو نونفلاو ملعلا لهأ لاقتناو ءاهئانب

 دايدزاو ءدرطملا هومنو اهداصتقا شاعتناو ءاهيف ةّيفاقثلا زكارملا

 اهئانب ىلع طقف تاونس ثالث دعب عفترا ثيحب ةلهذم ةعرسب اهناكس

 نويلملا م800/ ه 184 ةنس غلبو ةمسن نويلم فصن نم برقي ام ىلإ

 775 نيب)نمزلا نم نينرق ةدم ملاعلا ندم ربكأ تحبصأ ىتح ةمسن

 ةرّودملا ةنيدملا نأب فئازلا عابطنالا ىطعأ كلذ لك .©7 (مو35و

 .ةيندم ةئيدم تناك

 :طقف ةيكلم ةنيدم ةرّودملا ةنيدملا 2

 «كشلا لبقي ال امب ءانل نّيبُت رمألا ىلإ ةصحاف ةرظن نكلو

 ملو دونجلل ًايبرح ًاركسعم نكت مل روصنملا اهانب يتلا ةرّودُملا ةنيدملا

 ال ةصلاخ ةّيكلم ةنيدم تناك امنإو «يلاهألا اهنطقي ةّيندم ةنيدم نكت

 ةيرحلا راد :دادغب) قارعلا ةراضح ىف «ندملا طيطخت١ «دمح ناملس ىسيع (26)

 ْ .21 20 ص «1985(2 .ةعابطلل

 «عيزوتلاو رشنل ةعوسوملا لامعأ ةسسؤم :ضايرلا) ةيملاعلا ةيبرعلا ةعوسوملا (27)

 .14- 10 ص « 5 دلجملا (6



 : يتأي امب كلذ ىلع لدتسنو «ريغ

 ةلود شويج ىنكسل حلصت ال ةدودحم ةرودملا ةنيدملا ةحاسم نإ 5

 نويلملا ةماقإل عستت الو «ةلصاوتم تاحوتف تاذ ةدعاص ةيمالسإ

 لصفي طقف باوبأ ةعبرأ ةرودملا ةنيدملا راوسأل ناك دقف .ةمسن

 يأ «يبوقعيلا ركذي امك ؛«عارذ فالآ ةسمخ رخآو باب لك نيب
 .©*طقف ًاعارذ 6356 اهرطقو عارذ فلأ نورشع ةنيدملا طيحم نأ

 كلف يونا ةميعلا ةقوحلا رج نقلنا حطب ردقش  ننع قوم
 رنيلا فازت ةينرشلا ةقضل ع هليل كم يريعدلا» نب
 يذلا وه دعب اميف هذهع ّيلوو روصنملا رفعج نب ٌيدهملا ناكو
 ركسعم يأ) همساب ركسعملا يمّسو روكذملا شيجلا سأري

 ةلجد رهن ىلع روسج ةثالث روصنملا نمز يف تديشو .(ّيدهملا
 ايمن نب وعلا فانا | ىهرا ةناكش رناواو رايب دولا: طورت
 نك علا

 روصنملا مهل ٌصّصخخ دقف دنجلاو عانصلاو راجتلا نم ةماعلا امأو - ج

 ةيرق يف ةرودملا ةنيدملا راوسأ جراخ ًابوردو عئاطقو ًاضابرأ

 امك .كلذل تاليهستلا مهاطعأو «مهتويب اهيف اونبي يكل خركلا

 207م لاو فارسا و ةهلاتقلا هاك وني هع

 :اهتقيس يتلا ندملا نم اهريغو دادغب طيطخت نيب ةنراقم ه2

 ةنيدمو هدونجل ًاركسعم ٌدئاق اهطتخي ٍةنيدم نيب ريبكل قرفلا نإ

 يف قرفلا اذه رولفيو .ةعظمل «ايوقا: أ هتلوتنل ةيضاع ليلك يطعصم

 .ةنيدملا يف نينطاقلا ناكسلا ةيوهو «ءانبلا ةدامو ءءاضفلا مش

 .3 ص «غ(1980 7 مقر «ةريغصلا ةعوسوملا

 ؛يقارعلا يملعلا عمجملا :دادغب) مالسلا ةنيدم دادغب «يلعلا حلاص دمحأ (29)
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 هنأ دجن «دادغب ةنيدمو «لثم «ةرصبلا ةنيدم ءاشنإ نيب انراق اذإو

 ندملا ةيقب طيطخت نم بيرقو هباشتم امهطيطخت نأ نم مغرلا ىلع

 ئدابملاو سسألا نم قلطني هنأل «ةيساسألا هتانوكم ثيح نم ةئمالسالا

 يمالسإلا عمتجملا تايجاحل بيجتسيو اهتاذ ةيمالسإلا ميقلاو

 ةرصبلا ةنيدم لزانم نإف «ساسألا ثيح نم ةدحاو يهو «ةّيحورلا

 امدنع هنوعزني اوناك يذلا بصقلا نم نيدهاجملا يديأ ىلع تندكف

 اهديش دادغب ةنيدم نأ نيح نك «تاوزغلا نم ةؤرخل ةتيدملا نورؤاغَي

 . صجلاو (روخفملا نبَللا) قوباطلاب نيئانبلاو عانصلاو نيسدنهملا رهمأ

 نالتحي ةفالخلا قا ةرامألا يصقو دمنا“ نأ نم مغرلا ىلعو

 نم نّوكُم لك مجح نإف ؛دادغبو ةرصبلا نم لك يف ةنيدملا زكرم
 دجسملاف .ىرخأل ةنيدم نم فلتخي هرودو نييرامعملا نينوكملا نيذه

 راد ةحاسم فعض هتحاسمو ةنيدملا يف ةسيئرلا ةملعَملا وه ةرصبلا ىف

 وه «بهذلا رصقب ىّمسُملا ءروصنملا رصق نإف دادغب ىف امأ .ةرامإلا

 خيا عير تدان راعمم ذل ئذلا دعانا ةقاضرو ةنيلملا اذكر

 .رصقلا

 روذ: ىلع أرط :ئذلا: ريغتلاب ةحاسملا ىف ريبكلا توافتلا رّسفُي الو

 ايتن اك ودب ةاعولا ةناقلاو مقاوم قطعت نيففلا يطال مل رك
 ةّيزكرملا ةنيدملا ةاون ناك الثم ةفوكلا وأ ةرصبلا ىف دجسملاف .كلذك

 ةمرا قاومت و دان ودلدسملا ةيفع هد :هةكرسلاب نقياكلا اهبلكو
 اذهلو «مهتاحوتفو مهتاوزغل ططخلا نوعضيو «مهايند رومأ نوربدتيو
 .هب قصتلت ىتلا ةرامإلا راد ةحاسم فعض دجسملا ةحاسم تناك دقف

 تاقالعلا قباطت سكعت تناك ىلوألا ةّيمالسإلا ةّيرامعملا جذامنلاف

 يتلا ميقلاو لثملاو ئىدابملا ةموظنم عم ةيداصتقالا مظنلاو ةيعامتجالا
 000 مالسإلا اهب ءاج

 ددعلا «ةرهاقلا ةلجم يف «ةيمالسإلا ةموظنملا يف ةرامعلا ةيزمر» ءهللا دبع يحتف (30)
 .22-32 ص (1997 ربمسيد) 81
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 وأ) بهذلا رصقب ىَمسُملا ةفيلخلا رصق حبصأ دقف دادغب يف امأ

 «ةّيسايسلا تارارقلا ذاختا زكرم وه ريبكلا هناويإو (بهذلا باب رصق
 ةلودلا ءاحنأ ىلإ ةفيلخلا رماوأ رادصإو «ةّيبرحلا ططخلا عضوو
 يذلا ةفيلخلا رصق ناك دادغب ةنيدم ةّرس نإف اذهلو .فارطألا ةيمارتملا

 نإف .«كلذ ىلإ ةفاضإو .هبناجب ريغصلا دجسملا 0 مث ةيوأ طّتخا

 دونجلاو نيدهاجملاو ةنكاسلا عيمج همؤيل َنِبُي مل دادغب يف دجسملا

 هئانبأو ةفيلخلا ةالصل ناك امنإو «ةفوكلا وأ ةرصبلا يف لاحلا ناك امك
 ءافلخلا نم نينثا نأ سني مل روصنملاف .طقف مهب قثي نمم هتصاخو
 .ةالصلا ءانثأ عماجلا دجسملا يف ةليغ التف نيدشارلا

 نيدهاجملا نم ىلوألا ةرصبلا لهأ ناك دقف ,ءناكسلا ثيح نم امأ
 تدسضت ةئيدنملا "ف (تالعب):طظخخ نأ ركاشد ةعيس ىلع اوعرؤت قيذلا
 مه دادغب ةنيدم ناكس نأ نيح يف «داهجلل مهرافنتسا رسيي امم مهلئابق

 ىف ةفيلخلا دالوأو «ءىطسولا ةبحرلا لتحي يذلا هرصق يف ةفيلخلا

 بريصتلاب ظدلا ةتاولاب طبعت اهون كش نع تبقا ىلا :هووفل
 ككس ىلإ ةنيدملا تمّسُق مث «ةثلاث ةرئاد يف لاملا تيبو نيواودلا مث

 امك «ةداقلا» ةملكو) ةداقلاو هوفظومو هيلاومو ةفيلخلا ةيشاح اهنكسي

 امنإو شيجلا ةداق ينعت ال ىمادقلا برعلا نوخرؤملا اهلمعتسي ناك

 قبطملاب فورعملا هنجس ةكسو ةطرشلا ةكس لثم «(ةلودلا لاجر

 ةكس لصتت الو «ةليقثلا باوبألا اهيفرط نم ةكس لك ىلعو» .اهريغو

 017 يبوقعيلا انربخي امك «ةفيلخلا راد اهيف ىتلا ةبحرلا روسب اهنم

 ةفيلخلا دعس نيكس رو هصي يقرألا ةحج قلن ةكشملا نك دتعاو

 .7””ودعلا هرصاح اذإ ةنيدملا جراخ نإ ةقوولا

 ةنيدملا طسو يف حوتفم ءاضف يف ذختي قوسلا ناك نيح يفو
 نم هجرخأ روصنملا نإف «ةرصبلا يف لاحلا هيلع ناك امك «ةّيمالسإلا

 .336-337 س نديال عبط .نادلبلا «يبوقعيلا (31)

 .82-83 ص :قباسلا ردصملا .ءفسوي فيرش (32)
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 نمايرألا نه هعضوو اهناقنإ قس رحو تدك دقو هر دل ةندسلا

 ٠ هيأ بابسأل راوسألا جراخ

 35 ءاضُي دادغب يف ةفيلخلا رصقب طيحي يذلا ناديملا ناكو

 بابسأل امنإو .طقف ةّيلامجو ةّيراضح بابسأل ال ,© ميباصملاب
 :كتللذق هما

 ةّيركسع ةنيدم نكت مل ةرّودُملا ةنيدملا نأ مدقت ام ّلك نم نيبتي

 .طقف ةّيكلم ةنيدم امنإو ةّيندم ةنيدم الو

 :دادغب ةنيدم ءاشنإ تاقفن .2

 نمنيرصاعملا نيثحابلا ضعب هيف عقو يذلا ثلاثلا أطخلاو
 يتلا ضرألا بصتغا دق روصنملا رفعج نأ مهؤاعدا وه نيقرشتسملا

 كلذ نمو .َيمازلإلا لمعلا قيرط نع ٌّمت اهءانب نأو «هتنيدم اهيلع ىنب
 بوعشلا خيرات) تيصلا عئاذلا هباتك يف ناملكورب لراك هلاق ام

 : (ةيمالسإلا

 نع «ةفيلخلا دّيش ىرسيلا ةلجد ةفض ىلعو»

 ًاروصق «يمازلإلا لمعلا نم ةعساو ةلمح قيرط
 (04) «ةموكحلل ًارودو ءدجاسمو .هتيشاحلو هسفنل

 نكلو «ةرخأتملا عجارملا ضعب يف تدرو دق بصغخلا ةمهت نإ

 روصنملا نأ دّكؤي (م592//ه 279 ت) يرذالبلا لثم ًاميدق ًاخّرؤم

 . 7””«ىرقلا بابرأ نم موق نم مالسلا ةنيدم ضرأ عاتبأا
 خيرات) هباتك يف دروأو ةمهتلا كلت يدادغبلا بيطخلا ىفن دقو

 الجر نأ اهنم ءةمهتلا كلت عفد يف اهيلئاق ىلإ ةدئسُم ًارابخأ (دادغب

 رصعلا ةياهن ىتح اهتأشن ذنم دادغب يف ةيعامتجالا ةايحلا «يجقرطألا ةيزمر (33)
 .217 ص (1982 .دادغب) لوألا ىسابعلا

 زيففو نسراف نيبأ هين حرت ةينالسإلا ترعشلا غيراق «ناتيلكووب لراك“ 340
 .178 ص .1981 ةنس ةعبط (1948 «نييالملل ملعلا راد :توريب) يكبلعب

 .203 ص ؛.قباسلا عجرملا «ءيرذالبلا (5)
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 :فورعم هل لاقف ءبصغ دادغب نأ ّيخركلا فورعم ةرضح يف ركذ
 ربخ ىفو «.بصُع ائيش فرعت ام ؛كناسل ظفحا ءهللا قتا اذه اي)
 لبق (روصنملا) رفعج ىبأ ةنيدم تناك» :لاق هنأ ةلبج ىلإ دنسم رخآ
 06 «مهاضرأ ًاضروع اهنع مهضّرعف نييدادغبلا نم دنس ةعرزم اهئانب

 :ةرودملا ةنيدملا ءانب تاقفث . 2

 نيخرؤملا تاياور عم ضقانتت يهف َيمازلإلا لمعلا ةمهت امأو

 ركذ دقف .ةنيدملا ءانب ىلع روصنملا اهقفنأ ىتلا لاومألا نع ةرتاوتملا

 ةلَعَفلا رضحأ مث نيسدنهملا رضحألا ةويفاعلا نأ نوحرؤملا كئلوأ

 مهيلع ىرجأف مهريغو نيداذحلاو نيرامحلاو نيراجنلا نم عاَنّصلاو

 نوسمخ ٌيدوعسملا ركذي ام ىلع ءانبلا يف لغتشاو ””” «.قازرألا

 ةعبرأ ىلإ ةنيدملا روصنملا مّسقو .ًابيرقت تاونس عبرأ ةدم لماع فلأ

 نه عرب فعلا يلظ كرف فاوقلا نعأ "كلا دبا 2 كرا فاينفأ

 ”*'.عبر لك يف نيلماعلا ىلع ةقفنلا ىلوتي
 هموي» لمعي ناك عاَنّصلا نم ذاتسألا نأ نوخرؤملا ءالؤه انربخيو

 نيتبحب لمعي (يمويلا لماعلا) يراكزورلاو «تابح سمخ ىلإ طاريقب

 ةفلأ فالآ ةعبرأ ءانبلا ىلع قفنأ ام عومجم نأو «.تابح ثالث ىلإ

 يكلو «يدادغبلا ييطخلا لوقي امك ءاسهرت :ةيناحكو ةثالقو ةئامنامتو

 ءاذه اننامز يف غلبملا اذه ةميق ةفرعم ىلع هيبنلا خرؤملا اذه اندعاسُي

 (روصنملا) رفعج يبأ نمز يف ٌتيأر ١ :هبحاص هيف لوقي ربخب هفدرأ

 مهرد فلأ مويلا شبكلا نمث نأ انملع ام اذإو ”””0..هردب ًاشبك

 اعطعتما + ىكترمأل نالودلا شخ قواسن يبرغملا مهردلا نأو «ّيبرغم

 .20 ص .؛1 ج «قباسلا عجرملا «يدادغبلا بيطخلا (36)

 : 66/1 «قباسلا مجرملا 000

 2272/4 «(1988 ءةيملعلا بتكلا راد :توريب) كولملاو ممألا خيرات «ءيربطلا (38)

222 

 69-70 /1 «قباسلا مجرملا «يدادغبلا بيطخلا (39)
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 ام يواست مويلا سيياقم يف ةرّودملا ةنيدملا تاقفن نأ ىلإ لصوتن نأ

 .يكيرمأ رالود نويلم ةئامسمخ نم برقي

 :يناجملا لمعلا عاونأ -2

 نكي مل ةرودملا ةنيدملا ءانب يف لمعلا نأ هّلك كلذ نم حضني

 لمعلا نم ناعون كلانهو .لباقمب ناك امنإو ًاًيناجم ًاًيمازلإ ًالمع
 : نييرموسلا نمز ذنم قارعلا يف ّيناجملا

 يناجم َيمازلإ لمع وهو (ةرخّسلا) ب نويقارعلا هيمسيو «لوألا

 .سانلا ىلع مكاحلا هضرفي

 يناجم يمر لمع وهو (ةنوعلا) ب نويقارعلا هيمسيو «يناثلا
 اضعب مهّضعب نوحالفلا نواعي املثم .مهسفنأ ءاقلت نم سانلا هب موقي

 .داصحلا وأ يقسلا وأ عرزلا مايأ

 ءانب يف ةكراشملا يف ةماعلا مازتلاب مكح نم ءاهقفلا نم كانهو

 تاماكحتساو قدانخو جاربأو راوسأ نم ةفلتخملا ةنيدملا تانيصحت

 هذه نأل ءكلذ يف مهتنوعم ىلإ رمألا ّيلو جاتحا اذإ اهريغو

 سفنلا ظفح ىلع دعاسي يذلا (بجاولا ءانبلا) عون نم تانيصحتلا

 هي شيا تذاسنالا ةيكرقلا هصاقم عتاد :ناجلاو نضوفلاو
 ةنينأمطلاو نمألا روي يذلا ءانبلا نم عونلا اذه يف ةكراشملا مهيلع

 (40, هيلع عفنلاب دوعيو مهل

 ةيعون انل اونيبي مل ّيناجملا َيمازلإلا لمعلا ةمهت باحصأ نكلو

 امنإو «ةنيدملا ءازجأ نم ءزج يأ يفو ىتمو هب ماق نّمو لمعلا كلذ
 .هنهاوع ىلع لوقلا اوقلأ

 :ةرامعلاو لدعلا نيب ةيلدجلا ةقالعلا 2

 ةيدامرلا ةقطنملا يف عقت تارارق ذختي دق ةطلسلا لوازي نَم نإ

 .121 ص «قباسلا عجرملا «نامئع راتسلا ديع دمحم )40(
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 ةيوازلا بسح اهيلع مكحلا فالتخال وأ اهيف رظنلا تاهجو فالتخال
 ةّدْشلاب هيئوانمل هذحأ روصنملا ةفيلخلا نع فرع دقو .اهنم رظنُي يتلا
 دبع ةنغ.دقو-رسأت .شطبلاو ةوسقلاب تاروثلا هدامحإ .«.فنعلاو

 نب ىسيع علخو .هيلع امهتروث دعب مامإلا ميهاربإو ةّيكزلا سفنلا
 ناك هنأ كش الو .يدهملا هدلو ىلإ اهب طانأو دهعلا ةيالو نع ىسوم

 ماظنلاو نمألا ظفح ىلع لمعلاو ماعلا حلاصلا مساب كلذ لك 3

 نأ لبق مهباعتأ مهل عفدي نأ نود رادلا كلت ءانبل لاّمْعلا رخسُي لهو

 6-2-0 يناثلاو ّيهقف لوألا «نيببسل كلذ نظأ ال ؟مهقرع فجي

 هللا دبع وه ىلعألا هدجف «ةّيمالسإلا ةّيملعلا تاتويبلا ربكأ نم دحاو

 يبنلا ٌمع وه ؛نويسابعلا هيلإ بستني يذلا .بلطملا دبع نب ساّبعلاو
 ةفسلفلا يف ًامَّدَقُم «هقفلاب ًافراع» روصنملا رفعج وبأ ناكو .(ص)

 ناكو .(مالعألا) يف ّيلكرزلا هنع لوقي امك .«ءاملعلل ًاَّبحُم ؛كلفلاو

 ةكم برق ه 136 ماع هل عيوب هنأ ىتح جحلا ةضيرف ءادأ نم رثكُي

 هقيرط يف ناكو ه 158 ماع يفوتو ءجحلا نم ردص نأ دعب ةمركملا

 .ححلا ةضيرف ءادأل ةمركملا ةكم ىلإ

 تاذ كلام مامإلا ىقتلا روصنملا رفعج ابأ نأ خيراتلا بتك ركذتو

 ثيدحلاو هقفلا يف راوح امهنيب ىرجو ءجحلا مسوم يف ىنم يف ةرم

 ًاباتك فلؤي نأ كلام مامإلا نم بلط نأ روصنملا ثبلي ملف ؛ملعلاو

 ملعلا اذه عض .هللا دبع ابأ اي» :ًالئاق هحئاصنب هدّرزو هقفلا يف
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 .دوعسم نب هللا دبع دئادش هيف بنجتو .ًاباتك هنم نّودو «هنّودو
 301 ةييعلاو ةئنألا هيلع ميتا امو: ومالا طسوأ ىلإ كيصقار

 .(أطوملا) هباتك فتصف ةفيلخلا بلطل كلام مامإلا باجتساو

 ةّيهقفلا ئدابملا طسبأ نمو .هقفلاب ةيارد ىلعو نيدتم نذإ لجرلاف
 لردملا وأ ةضدعلا اينغ نكشك يتلا ضرألا نوكت ال نأ ةرامعلا ىف

 ساسأ لدعلا نأ كردُي لجرلا ناك دقف ةيسايسلا ةيحانلا نم امأ

 الإ رهدزت الو متت ال اهنأو «كلُملا ناكرأ نم ةرامعلا نأو ءكلُملا

 .(كلامملا تماقو ضرألا ترمع لدعلاب) ليق اذهلو .لدعلا ةماقإب

 ملظلا عقو اذإف .ةرامعلا بارخ ىلإ يدؤي ملظلا نأ كلذك كردُي ناكو

 دسكتف لمعلا نع نوسعاقتي مهنإف مهلاومأو سانلا ىلع ناودعلاو

 وبأو .ةلودلا دراوم لقت يلاتلابو لهجلا رشتنيو رقفلا ٌمعيو قاوسألا

 ةفوكلا نم برقلاب ةيمشاهلا ديش ؛«ةرامعلاب اعلوم ناك روصنملا رفعج

 اهامس ةنيدم ةفوكلا رهظب ىنب مث «هل أرقم نوكتل ةفالخلا هيلوت لاح
 كشي ناك ىتلا «ةفوكلا نم نيتنيدملا نيتاه برق نكلو «(ةفاصُؤلا)

 دادغب د هاعح هيلع هدنج مهداسفإ نم هفوخو اهلهأ ءالو يف
 ء.ه 139 ماع مارحلا دجسملا عّسو دق ناك امك را نع اديعب

 نمعو فذكر فاك لات ىلع ةقئارلا الع ءانيركومأ ه2 155 ةجسبونو

 052 و اروع مهل ور هن وكلا قمح لكل

 بنجتيو لدعلا ىخوتي هنالعجي اهيلع هصرحو ةرامعلاب هعلوف
 لهف .ةرامعلاب رارضإلا نم ًافوخ «سانلا لاومأ لكأ ىشاحتيو ملظلا
 عفد نودبو هناريج نم اهبصتغي ضرأ ىلع هسفنل ًارصق ميقي نأ لقعُي
 ! ؟ريجألا ةرجأ

 (1979 ءىرصملا باتكلا راد :ةرهاقلا) ؛ةعبرألا ةمئألا .ةعكشلا ىفطصم (41)
 .411 ص

 116 ص 10 ُج «قباسلا مجرملا «ريثك نبا 042(
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 :دادغي ةنيدم ءانيو ةفينح ويبأ مامإلا 2

 ابأ مامإلا نأ هب نيمئاقلاو دادغب ءانب نع ةعئاشلا ءاطخألا نم
 ىلع فارشإلا ىلوت دق «ةفورعملا ةيهقفلا ةسردملا بحاص «ةفينح
 ةماعلا نيب الوادتم أطخلا اذه ناك ولو .امهيلك وأ لاَمُعلا نأ لمعلا
 اولعج مههيقفب وأ مهتنيدمب مهنم ًازازتعا مهنإ انلقلو رمألا ناهل طقف
 اوعدي رمألا ّنكلو .اهئانب ىف ليلجلا هيقفلا اذه ةكراشمب كربتت دادغب
 اذه درت اندنع قيدتلاو كحبلا ىلإ انعتديو كلواسعلاو ةقهدللا ىلإ
 ةعوسوم لثم ةماه ةعوسوم يف ُدِرَيو نورصاعم نوخرؤم ربخلا
 ةدام دادعإ ىلوت يذلا لضافلا ثحابلا ركذ دقف .(قارعلا ةراضح)
 :هصن ام (ندملا طيطخت) ب قلعتملا لصفلا

 ةرهملاو عانصلا نم ريبك ددعب ناعتسا دق رفعج ابأ نأ فورعملاو»

 ةئام غلب مهددع نإ لاقيو ةيسابعلا ةلودلا ميلاقأ ةفاك نم نيسدنهملاو

 كلذ ىلع فارشإلا لكوأو مهباعتأ روجأ مهل عفدُت تناكو لماع فلأ

 0 يس نلأ) كمال نر نامعتلا فوزعمللا هيققلا خلا هلك

 ةمولعملا هذه ىقتسا نيأ نم لضافلا ثحابلا انل ركذي ملو

 ةياهن يف رداصملاب ةمئاق جردأ هنكلو «ةفينح يبأ مامإلاب ةقلعتملا

 .ةعوسوملا هذهل امهبتك نيلصف

 روتكدلا ليلجلا انذاتسأ «يقارعلا يملعلا عمجملا سيئر نأ ديب

 اهديزيو ءرخآلا وه ءاهتاذ ةمولعملا كلت دروي «يلعلا حلاص دمحأ

 يف (مالسلا ةنيدم دادغب) ب موسوملا تادلجملا ددعتم هباتك ىف ًاليصفت
 لوقيف" (ةادقي: ءانب يف لمعلا ميظننالا د نونعملا ركع ىتاعلا: لصفلا
 :دحاولا فرحلاب

 دقو ءروهشملا هيقفلا وهف ء:ةفينح ىوبأ امأف»

 شماه ىلع ليحي امقر عضي انهو) نبَللا َدَع ىلوت

 34 ص 9 َج «قباسلا عجرملا .ديمح ناملس ىسيع (43(
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 ابأ نأ هيقفلا نبا ركذيو «(71/1 بيطخلا :هيف دجن

 لاجرلا ذخأ نع ًاضيأ ًالوؤسم ناك ةفينح

 علا

 فارشإلا وأ دادغب ءانب يف اوكراش نمم نيرخآ نكد ىلإ لفشل

 مامإلا نلإ 5000 يتلا ةفيظولا ىلع ا وأ شقاني نأ نود «.هيلع

قاو ةقيقح وأ هيلع قفتم رمألا ّن ْنأكو « ةفينح يبأ
 وأ شاقنلا لبقت ال ةع

 .ريكفت ىلإ جاتحت ال يتلا ةيهيدبلا تاملسملا نم ةمّلسُم

 ملا 0 ردصملا ىلإ - و
 يف 7 5 هيلإ

 لْخأ 0 يلصألا يعن لرقم ثحابلا نأ دجتن (/] ةحفصلا يف

 ذإ «دادغب ءانب ىف ةفينح ىبأ هيقفلاب كانه ةطونملا ةفيظولا تافصاومب

 ربخلاف.كلذك هبرض ىلع لمتشت لب طقف نبللا ٌدَع ىلع رصتقت مل اهنإ

 : يلاتلا هجولا ىلع وه يدادغبلا بيطخلا هدروأ يذلا

 نم غرف ىتح هّدعو ةنيدملا نبل برضب مايقلا ىلوتي ناك «تباث
 دعي :ةفيدح :ؤبأ تاكو .قدتشلا ىلي امم: ةنيدنلا .طئاح ءاتي مامتتسا

 سانلا دافتساف كلذ لعف نم لوأ وهو ءبصقلاب نبللا
 كل

 يدلل هيوم يه ةفينح يبأ مامإلل ةثلاث ةفيظول اركذ دجن انهو

 ا ع «ةنبل حبصيل يبشخ بلاق يف هعضوو ءاملاب بارتلا طلخ يأ

 ؟دادغب ءانب يف ةكراشملا ةفينح يبأ هيقفلا رودقمب ناك له 2

 ءاهقف رابك نم ردقلا ليلج هيقف (ه 150 )80  ةفينح وبأ هيقفلا

 288/1 قباسلا عجرملا ءيلعلا دمحأ حلاص (44)

 71/1 «قباسلا مجرملا «يدادغبلا بيطخلا (45)
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 ّئهقف بهذم بحاصو هقفلا يف يأرلا لهأ ةسردم مامإ وهو مالسإلا

 وأ ةلحرب ماقو «ةفوكلا ةنيدم يف همولع ىقلتو شاعو دلو .هيلإ بسنُي
 ىظحي ناكو .ملعلا بلطلو جحلا ةضيرف ءادأل زاجحلا ىلإ رثكأ

 هاضر نوغتبي اوناك نيذلا ةّيسابعلاو ةّيومألا نيتلودلا ءافلخ مارتحاب

 ةنيدم ءانب ىف لغتشي نأ ًاتاتب لقعُي الو .هدييأت بسك ىلإ نوعسيو
 وأ لمعلا ىلع فارشإلا ىتح الو لب هّدعو نبللا برض ىلوتيو دادغب
 : ةيلاتلا بابسألل كلذو «لاّمعلا

 ىهتناو ه 145 ماع دادغب رمل ةفيلخلا عرش أ

 رخاوآ يف ناك ةفينح ابأ هيقفلا نأ ىنعي د اذهو .ه 9 ماع هنم

 نيتسلاو ةعساتلا ىلإ نيتسلاو باح نيسساب «ةرمع ىئس

 يف خيش عيطتسي الو .اماع نوعبس هرمعو يفوت دقف «هرمع نم

 ام اذإ ةصاخ ءهّدعو نبللا برض ىف لمعي نأ ّنسلا هذه لثم

 ةئام اهنزوو عارذ يف ًاعارذ غلبي ةدحاولا ةنبللا مجح نأ انملع

 نم فاس لك يف نأو «ّيربطلا انربخي امك ءالطر رشع ةعبسو

 انريكي انك ةنل افلا :نيسحلوةئام“ نلاوخ ةتيدعلا روس كاؤسأ

 ,هسفن يدادغبلا بيطخلا

 وأ هذعو نبللا برض يف لمعلا ةفينح وبأ هيقفلا دارأ ول ىتحو
 نأ دكؤملا نم نإف «ّيموي رجأ ءاقل «لمعلاب لاجرلا ذخأ» ىف

 هيقفلاب اين آلا 4 كتذي يوي نا نوضتلملا سفح نإ ةقيلعلا
 تالطعي ام ةعرتسو :ةفدب لمعلا نيس ىلع اهرخ امثإو هل امارتحاو

 كاعض ال نيسرمتملا: لامعلا نم نيظشتلا تابشلا مادختسا

 ىلع هصرح روصنملا نع فرع دقف .نيصصختملا ريغ خويشلا
 يتلا ةيلاتلا ةياكحلا يربطلا ىورو .(يقيناودلا) ب بقل ىتح لاملا

 صرحلا كلذو ةّقدلا كلت ىلع لدت

 479/4 يربطلاو 71-272 ص «قباسلا عجرملا (46)
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 ةنيدملا عابرأ نم عبر ىلع ةقفنلا تلصلا يدنا ٌروصنملا نيلوأا

 هيلإ تعفر عبرلا كلذ ءانب نم ٌُتغرف املف ء«دلاخ لاق هت قلو

 ردع ممتع يلع نتبن وع اويمعف فيقع ةقيعلا ةفاع

00000 

 اوناك ىمادق «ةفينح يبأ هيقفلا ةريس اولوانت انت نيذلا نوثحابلا عمجأ- ب

 وبأ دمحم خيشلاو (بقانملا) هباتك يف ّيكملا لاثما مم يتعب وأ

 اهم اعيش ناك ةدنعحا انآ ةيقثلا نأ «(ةفينح وبأ) هباتك يف ةرهز

 ديز مامإلا رصان» هنأو «ءارهزلا ةمطاف ة ةديسلاو يلع مامإلا ةيرذل

 كلملا دبع نب ماشه يومألا ةفيلخلا ىلع هجورخ يف يلع نب

 هللا دبع نب ميهاربإ مامإلا جورخ دّيأ امك ءهعم داهجلا ىلع ّتحو

 ىلع سانلا ضحو روصنملا ةفيلخلا ىلع ىنثملا نسحلا نب لماكلا

 ةيكزلا سفنلا دمحم هدنع ركذُي امدنع ناعمدت هانيع تناكو ؛هترصن

 نويسابعلا هلتق يذلا ىنثملا نسحلا نب لماكلا هللا دبع نب

 سردلاو تيبلا لآ ةمئأب يملعلا لاصتالا ىلإ ىعسو ...

 مامإلاو لماكلا هللا دبع هخويش نم ّدع دقو ؛«مهنع ذخألاو مهيلع

 .مهنع ىورو قداصلا رفعج مامإلا هدلوو رقابلا دمحم

 نأ ضفر ءهطّوحتو هففعتو هعفرت ىلإ ةفاضإ «بابسألا هذهلو
 هضرع يذلا بصنملا وهو «ةيرمألا ةلودلا متاخ هدي يف نوكي

 ؛(ه 132 )127  ةريبه نب ديزي قارعلا ىلع نييومألا لماع هيلع

 هيلع هضرع يذلا ةّيسابعلا ةلودلا ةاضق يضاق بصنم ضفر امك

 نأ: ليفي قرت ان تنك" ”"ةويزن روضتملا رمح و بأ ةنيلقتلا

 .قباسلا مجرملا «٠ يربطلا (47)

 راد : ةرهاقلا) ههقفو هؤارآو هرصعو هتايح : ةفيثح وبأ «ةرهز وبا دمحم مامإلا 248

 .146 ص (1947 «يبرعلا ركفلا

 اهرثأو ةفيتح ىبأ مامإلا قارع يف ةيركفلاو ةيعامتجالا ةايحلا» «يمساقلا يلع (49)

 52-60 ص ص (1998 / ه 339)1419 ددعلا ؛قحلا ةوعد ةلجم يف «هئارآ يف



(50( 
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 وهو «لمعلاب لاجرلا ذخأ» وأ هّدعو نِبّْللا برضو ءانبلاب لغتشي
 ! ؟(51896 01967) ديبعلا يداحب زيلجنإلا هيمسي ام

 خرؤملا هب دهشتسا يذلا ءهيقفلا نبا خّرؤملا ىلإ انعجر اذإو
 ذخأ» نع ةفينح ىبأ ةيلوؤسم يف َيلعلا دمحأ حلاص روتكدلا

 نَم نأ ىلوألا :نيترم هسفن ضقني هنأ دجن ««لمعلاب لاجرلا

 نيرخآلا لامعلا بقاري نأ عيطتسي ال هذعو نبللا برضب لمعي
 لكوو» :رخآ عضوم يف لوقي هنأ ةيناثلاو .دحاو تقو يف

 عيبرلا ىلإ عفدف ءاعابرأ مهنيب اهمّسقف .هداّوق ءانبلا [روصنملا]

 باب هريزو يزوخلا بويأ يبأ ىلإو ؛ناسارخ باب بجاحلا
 نار. نبا ىلاو. «ةرصبلا تاب دحح خيب هفلملا دنع ىلإو «ةفوكلا
 اذه ديؤيو ."”””"«اهونبف ماشلا باب يرهفلا ةملسم نب دمحم ىلوم
 اعابرأ ةنيدملا لعج روصنملا نأ نم يربطلا هركذ ام ميسقتلا

 اا عبر لكب لكوو»

 داؤقلا رابك ىلإ ءانبلا: ىلع فارشإلا لكوأ ةفيلخلا نأ فكن الو

 ءانبلا مّسقو «تاءارجإلا ريسيتل ةعساو ةيرادإ تاطلس مهل نيذلا

 نكي ملو .ةعرسلاو ةدوجلا نامضو ةسفانملا حور ةراثإل مهنيب

 ىلع فارشإلا ىلوتيل روصنملا ةفيلخلا داّوق نم ةفينح وبأ هيقفلا
 .لمعلا

 ذخأ» وأ هّدع وأ نبللا برضب ةفينح يبأ هيقفلا فيلكت ةياكح نإ

 نم ددع يف درو «ءانبلا ىلع فارشالا وأ «لمعلاب لاجرلا

 ّيدادغبلا بيطخلاو هيقفلا نبا بتك لثم ةميدقلا ةّيخيراتلا عجارملا

 دجي نأ لواح يذلا مهنيب ديحولا وه يربطلا ٌلعلو .ّيربطلاو

 نأ نود تاياور ةدع ركذ هنكلو ؛عوضوملل ًاليلعت وأ ًاحيضوت

 41 ص « هيقفلا نبا
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 امنإو ؛هيأتري يأر ىلإ هلك كلذ نم صلخبل اهشقاني وأ اهصخمُي
 ئراقلل ريآل كرتي ناكر نست وو تاياورلا كلت جردأ

 هذهو ا لمكي اهضعب نأ ضرتفا هنأ وأ ةجيتنلا صاللختسال

 :يه تاياورلا

 نم ةلعفلاو عاّنصلا رشح يف روصنملا هّججو» :ىلوألا ةياورلا

 ءاورضحأف «ةرصبلاو طساوو ةفوكلاو لبجلاو لصوملاو ماشلا

 ةنامألاو هقفلاو ةلادعلاو لضفلا يوذ نم موق رايتخاب رمأو

 ةاطرأ نب جاجحلا كلذل رمحأ قمم ناكف' ؛ةسدديلاب ةفرععلاو
: 052 

 : 0(تماث اث نب نامعنلا ةفينح وبأو

 اورضحأ امنإ لضفلا يوذ نم موقلا نأ ةياورلا هذه نم فشتسُيو

 «ساسألا رجحلا عضو لفح» ب مويلا نحن هيمسن ام يف .ةكزاشملل

 نم لافتحا هقفار ءانبلا ءدب نأ حضاولا نم هنأل ؛ةديدجلا ةنيدملل

 ةنبل لوأ عضو» ةفيلخلا نأ ىلإ ريشت رداصملا مظعمف «عونلا اذه

 نم ءاشي نم اهثروي ضرألاو هلل دمحلاو هللا مسب :لاقو هديب

 أ ية ةكرب ىلع اونبا :لاق مث .نيقتملل ةبقاعلاو ؛هدابع

 يف نيّيرامعملاو نيسدنهملا هيجوت يف ةكراشملل اورضحأ مهنأ

 1 ليد نفقات ةنيدم ءانجل نيمرالالا طيطتنعلاو قويمتلا
 ابأ دارأ روصنملا نأ دلاجم نب ناميلس نع ركذو» :ةيناثلا ةياورلاو
 فلحف «كلذ نع عنتماف ءءاضقلا ىلع تباث نب نامعنلا ةفينح

 مايقلا هالوف «لعفي الأ ةفينح وبأ فلحو ءهل ىلوتي نأ روصنملا

 لاق .لمعلاب لاجرلا ذخأو ءهذعو نبللا برضو ةنيدملا ءانبب

 ةفينح وبأ ناكو :لاق ؛هنيمي نم جرخيل كلذ روصنملا لعف امنإو

 يلي امم ةئيدملا طئاح ءانب مامتتسا نم غرف ىتح .كلذل َيلوتملا

 459 /4 يربطلا

 458 /4 يربطلا
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 . ©*”(ةئامو نيعبرأو عست ةنس يف همامتتسا ناكو «قدنخلا

 نأ «يدع نب مثيهلا نع ركذو ١ :يربطلا لوقي رخآ عضوم يفو
 فلحف «عنتماف ملاظملاو ءاضقلا ةفينح يبأ ىلع ضرع روصنملا
 ءةبصقب اعدف «ةفينح وبأ كلذب ربخأف «لمعي ىتح هنع علقُي الأ

 نبللا ّدع نم لوأ ةفينح وبأ ناكو .هنّبل دق لجر ىلع نبللا دعف

 "ا

 اجب ةعربش ةليحب قلمي زدألا نأ تفتت: نيقياؤرلا قيتابغ فو

 هيقفلا لمع نأو «هنيمي نم ةفيلخلا جرخُيل ةفينح وبأ هيقفلا اهيلإ
 قئاقد الإ قرغتسي مل ءارجإ دّرجم ناك ءانبلا يف ةفينح يبأ

 .تادودعم

 دمتعا يذلا يدادغبلا بيطخلل دادغب خيرات ىلإ عوجرلا دنعو د ه

 ةكراشم ةياكح يف ّيلعلا دمحأ حلاص روتكدلا ليلجلا انذاتسأ هيلع

 ريغ انيدل ةرفوتملا ةخسنلا تناكو «ءانبلا ىف ةفينح ىبأ هيقفلا

 نلغ انيلعت حقتي اههاع انجب «نكتاويلا ايتن رددت ةفمحت

 : يلي ام قيلعتلا صنو .بيطخلا هدروأ يذلا ربخلا

 تنل اكسل وده اعملو يوصتملا داق ةقيشت نأ نأ ناويتتسلاو١

 ٍدجسم ِنِبَل ّدع ىلوتي نأ ىضري ال هنإ :لاق ىتح ةفينح ابأ
 ريسفت دنع يرشخمزلا ريسفت يف اذك . روصنملا يأ . يقيناودلل

 . ©©«ةرقبلا ةروس . 124 (نيملاظلا يدهع لانيال) ىلاعت هلوق

 قيلعتلا يف هّركذ درو يذلا يرشخمزلا ريسفت ىلإ عوجرلا دنعو
 :يلي امك وه صنلا نأ اندجو ءروكذملا

 459-460 /4 يربطلا (54)

 460/4 يربطلا (55)

 71/1 يدادغبلا بيطخلا (56)
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 ءانب اودارأ ول :هعايشأو روصنملا يف لوقي [ةفينح وبأ] ناكو»

 ا هرجآ دع ىلع ينودارأو نينجا

 وأ ةفينح يبأ هيقفلا نمز يف ةدوجوم ةياكحلا تناكأ ءاوسو

 لقعلا نم ةطبنتسملا لئالدلا عيمج نإف .كلذ دعب تدجو

 لاغشأ ةسراممب ةفينح وأ هيقفلا مايق ضحدت ةسايسلاو خيراتلاو

 نأ نيم انكو .لمعلاب لاجرلا ذخأو هذعو نيللا برضو ءانبلا

 صيحمتب يقارعلا يملعلا عمجملا سيئر ليلجلا انذاتسأ علطضي

 ةقيقحك اهجاردإ لبق اهيف يأرب جورخلاو اهتشقانمو ةياكحلا

 .(مالسلا ةنيدم دادغب) ميقلا هفّئصُم يف ةتباث ةيخيرات

 :ةرّودملا ةنيدملا دادغب .2

 مهضعب ْنظي ذإ «ةنيدملا ةرادتساب قلعتي سماخلا عئاشلا أطخلاو

 بقل تلمح كلذلو ملاعلا م خيرات يف ةرّودم ةنيدم لّوَأ يه دادغب نأ

 .(ةرودملا ةنيدملا)

 كانه نأ ىلإ نوريشي اهطيطختو ندملا ةأشن يف نيثحابلا نأ ريغ

 ىف ةّيرضحلا وأ ةّينكسلا تاعمجتلا اهذختت نأ نكمي لاكشأ ةثالث

 6 ذختُي اذكهو .ةرئادلاو ثلثملاو عبرملا :يهو ةميدقلا روصعلا

 ن١ ةيدنيلا :ءايضملا ىردحت“ ام ةةفيدلال :اسصراس [راطإ لاكشالا قده

 فيحابلا هي ان اذهو عوتشتر .نيابق قف .ناطإلالخاد: ةطلاسفلا عيت
 لا راطإلا لكتا خم وككأ

 يف نيعئاش اناك ثلثملاو عبرملا نأ ىلإ نوثحابلا كئلوأ ريشيو

 يتلا يه ةّيرئادلا ةطخلا نأ نيح يف .؛ةلجد رهن برغ ةنئاكلا قطانملا

 يرفادلا ناطإلا ناكر .ةلجج قرش ةيئاولا دالبلا يف ةلستم تناك
 وأ ّلتلا ناك دقف «يتيلوينلا رصعلا ذنم رهظ دق ةّينكسلا تاعمجتلل

 309 ص 1 ج (ت ب «ةفرعملا راد :توريب) فاّشكلا ءيرشخمزلا (57)

 طلت عاتوووعلب 0م.( م. 9 (58)
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 (59 ناكملل ٌيرئادلا راطإلاب يحوي لبجلا

 بيصخلا لالهلا ةقطنم يف ترهظ ةّينكسلا تاعُمجتلا مدقأ لعلو

 تميقأو ندملا تدّيش ثيح «ةقيرعلا ةّيندملا دهم رموس دالب تناكو
 اهيف تركتباو «ةّيوبرتلاو ةّينيدلاو ةيركسعلاو ةّيرادإلا تاسسؤملا اهيف

 .ةلجعلا تعرّتخاو «ةّيماظنلا سرادملا تحتّئفاو ؛ةّيرامسملا ةباتكلا

 نيل 710500

 ةنس فالآ ةعبرأ ىلاوح كعشنأ ىتلا ءاكرولا وأ كوروأ ةنيدم دعتو

 اهترهش دوعت 0000 علا رهشأ نم ءدادغب ةنيدم ءاشنإ لبق

 «بسحف اهتينبأ لامجو اهعراوش ميظنت نسحو اهترامع ةعور ىلإ
 نط, ناك ذعف «كلذك تيبصلا ةيئاذلا نكتاكلك ةمحلت نلإ امقاؤ

 نأ امك :اهراونمأ .ىتابو: ءاكرولا كلم نه ةمساب تيمش .ىتلا ةمحلملا

 ةيرزهلا كلو تاعرب ىف كرد ايكراقوو ةححلملا عاشلا' كعب
 ةرّوسُم تناك اهنإ ءاكرولا ةنيدم نع رقاب هط يقارعلا راثآلا ملاع لوقيو

 (6!.ةرئاد هبش ةئيه ىلع
 دادغب لبق قارعلا يف تيِنُب ةريبك ةّيمالسإ ةنيدم رخآ نأ انركذ دقو

 نم ادع مدخعتلاو اهططقم نم نوصتملا دانأ دقو ءاطساو طين ىف
 يف ءارضخلا ةّبقلا ىنبو «دادغب ءانب يف اهتلعفو اهعانّصو اهيسدنهم

 رصق يف ءارضخلا ةّبقلا رارغ ىلع بهذلا رصقب فورغملا هرصق

 يف اهمادختسال طساو راوسأ باوبأ ضعب لقنو «طساوب ةرامإلا

 ىلا ةيفارعلا ناثآلا ةيويدم فايزعت تيك دقو .دادقن زاوسأ نيضحلت

 لكش ىلع يهو قدنخلاو نيّروسلا اياقب ىلع ًارخؤم طساو يف ترج

 اهتاذ ةيرعلااو 3 ةليجتالا رهن ىلع .هندتو ةعينملاب ظرطي ةرداوة دس

 .قباسلا عجرملا (59)

 ةمج رث «مهصئاصخو مهتراضحو مهخيرات :نويرموسلا «رميرك حون ليئومص 260(

 (1973 «تاعوبطملا ةلاكو :تيوكلا) رماسلا لصيف

 74 ص (1980 «ةفاقثلا ةرازو :دادغب) شماجلج ةمحلم ءرقاب هط (61)



 يناثلا يد قارعلا 100

 (62) تاو 5
 .ةروذم ةببس

 يف ةديحولا ةرّودُملا ةنيدملا نكت مل دادغب نأ هلك كلذ نم حضتي

 .يرئاد لكش ىلع تينب ةنيدم لوأ نكت مل امك خيراتلا

 :هتالالدو دادغب ةئيدم ريودت بايسأ 2

 روصنملا رفعج وبأ راتخا اذامل :وه حورطملا لاؤسلا ىقبيو

 ْثَّلْثُملا وأ عّبرُملا راتخي نأ هناكمإب ناكو «هتنيدمل ٌيرئادلا لكشلا

 ؟اهل ًاراطإ

 تاباجإ انيفلأ عوضوملا اولوانت نيذلا نيثحابلا ىلإ عوجرلا دنع

 .درجملا ىلإ سوسحملا نمو َيندملا ىلإ ّيركسعلا نم جردتت ةددعتم

 :ئراقلل انه اهصخلنو

 اذه يفو «ةيركسع بابسأل ءاج دادغب ريودت نأ مهضعب ىري -أ

 :مهدحأ لوقي

 نأ هتبو الوب الغاك ١ نوط ةررودع هيد دوميعتسلا لمع كانوا

 نع عافدلا نم لضفأ نوكي ةّيرئاد راوسأ تاذ ةنيدم نع عافدلا

 ناكرألا نإ |[ ةليطتسعلا وأ ةعرملا رزاوسألا "هاذ: ندملا كلك

 نكمملا نم ثيح ىيفتخت ةيرئادلا راوسألا تاذ ندملا يف ةعبرألا

 اا ل ل يفتخي نأ

 ًايندم ًاليلعت انل مَّدقيف (ه 630 .ت) ريثألا نبا خرؤملا امأ-

 :هلوقب دادغب ةرادتسال

 ىلإ برقأ سانلا ضعب نوكي الئل ةرودم ةنيدملا روصنملا لعجو»
 ان نم ناطلسلا

 اهروس نم تأتي مل ةرّردُملا ةنيدملا مسا نأ مهضعب ىريو - جا

 26 ص «قباسلا عجرملا «ديمح ناملس ىسيع 262(

 .179/9 «قباسلا عجرملا ءديمعلا رفظم رهاط (63)

 .177/5 « قباسلا عجرملا ءريثألا نبا (64)
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 دهشتسيو .دالبلاو راهنألا هب طيحت يذلا اهعقوم نم امنإو رودُملا
 ةقطنملا نايعأ نأ ىور يذلا ّيسدقملا ريهشلا َّيبرعلا َيفارغجلاب

 :نيلئاق دادغب عقوم روصنملل اوفصو

 نة نيعلا كفحت' ةارسصتا' وين: ىلع نعم وسلا ضمأ' ايدكنأوا

 كئيجتو ءرصمو ماشلا فئارط كئيجت تارفلا نمو «برغلا
 .ةلجد يف طساوو ةرصبلاو دنهلاو نيصلا نم نفسلا يف ةريملا
 تنأو «ةلجد يف لصوملاو ةريزجلاو مورلا نم ةريملا كئيجتر

 كنأآو .ةرظتق وأ رسخ ىلع الإ كودغ اهيلإ لص ال ناهتأ نين

 لوقلا اذهب دهشتسملا لصي مث "«.لبجلاو رحبلاو ربلا نم بيرق

 ودم دفدلم ذاذخب «تواح كيلوا هتحتشلا لإ

 بيطخلا هدروأ دادغب ةئيدم ريودتل رشابم ريغ ليلعت كانه

 نأ 2 ذإ ؛ةنيدملا ا هثيدح ير يت لا

 لكو 0 ل

 دنهلا ميلقإ : :٠ يهو ةعيسلا ميلاقألا نم اهيلفإ ينبت اهنم ةرئاد

 ماشلاو مورلا دالب ميلقإو لباب ميلقإو رصم ميلقإو زاجحلا ميلقإو
 ميلفإ يه ىطسرولا ةرئادلاو .نيصلا دالب ميلقإو كرتلا دالب ميلقإو

 لثمت يتلا رئاودلا ةيقب هب طيحت يذلا «ميلاقألا طسوأ .لباب

 ىلع ىطسولا ةرئادلاب لّثمُملا لباب ميلقإ لمتشيو .ىرخألا ميلاقألا

 الا رس وه ينل لا رجلا ايفا مزعل رواج

 ميلقإ بلق يف هتنيدم عقوم راتخي روصنملا رفعج يبأب ينأكو

 ىطسولا ةرئادلا طسو يف ةرئاد اهلعجيو «يزكرملا ميلقإلا « لباب

 .هل دودح ال يذلا هحومط نع ًاريبعت

 .35 ص «1981 ماع :27 ددعلا لصيفلا ةلجم يف عالطتسا

 .59/1 «يدادغبلا بيطخلا
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 موحرملا تافلؤم يف درو دادغب ةنيدم ةرادتسال ليلعت مهأ نإ . ه

 ريسفتلا ىلع موقيو :«(م1984 )1908  تراكوب سوتيت ميهاربإ

 .ندملا طيطخت يف يرئادلا لكشلل ّيجولويسوسلا ّيموهفملا

 ديَعُب ردص يذلا ؛«مالسإلا نونئف» هباتك ىف تراكروب نراقي

 ىف ةنكلملا نامل ميطتت ىلع ةلكعألا مق هنادعي "نيضيدنم نيل هةناكو
 يف نانبل يف نييومألا ءارمألا دحأ اهانب يتلا ءرجنع :امه «مالسإلا

 اهلالطأ تيقبو تبرخف اليوط نكست ملو يداليملا نماثلا نرقلا لئاوأ
 .هسفن نرقلا نم يناثلا فصنلا يف تدّيش يتلا دادغبو .ةصخاش

 نيم © نيداضتم' انوكي مل نإ: نيفلتخم :نيعرت ناتنيدعلا ناتاه.لثمتو

 ةعبرأ هل ّيعافد روس اهب طيحي ةعّبرم ةنيدم رجنعف .ندملا ميظنت
 ناسيئرلا ناعراشلا باوبألا هذهب يهتنيو «ةيساسأ طاقن عبرأ يف باوبأ

 ةفورعملا ةينايبلا موسرلل اقبط ءاهطسو يف ناعطاقتي ناذللا ةنيدملا يف
 نيذه نمو .ّئقفألاو ّيدومعلا نيروحملا تاذ ةينامورلا ندملا يف

 .ةطيسب تاعبرم لكش ىلع ةنيدملا تافييست عيمج ردصت نيعراشلا

 للاب تاما سل والا دمع الا: زم فس يسرا نيعوانشلا طق

 فطصت ساوقألاو ةدمعألا هذه ءارو نكلو «ّينامورلا َيقيرغإلا

 يف عيشيس يذلا قوسلا عراشلاب ىمسي ام مايق نع ةنلعم تيناوحلا
 .كلذ دعب ةيمالسإلا ندملا

 ةطاحُملا ةرادتسالا ةلماكلا ةنيدملا لثمت اهنإف ةميدقلا دادغب امأ

 ىلع عراوشلاو ةقلح لكش ىلع ءايحإلا اهيف تبترو «نييرئاد نيروسب

 موقي ءرضخأ ءاضف زكرم يفو ةقلحلا كلت طسو يفو .ةحورم لكش

 ىضفُت ءةنّصحُم باوبأ ةعبرأ ةنيدمللو .عماجلا دجسملاو ةفيلخلا رصق
 . نفرشلا :بوتجلا ىلع تاربالا هذه عشت ةسئو قرط ةعئرأ نإ
 ١ .يبرغلا لامشلاو «يقرشلا لامشلاو «يبرغلا بونجلاو

 : تراكروب موحرملا لوقيو

 امك «ةلجعلا ةنيدملا وأ) ةرودملا ةنيدملاو ةعبرملا ةنيدملا نإ)
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 ءطقف ةايحلا لاكشأ نم نيفلتخم نيلكش ناسكعي ال (اهيمسي

 نم نينيابتم نيموهفم ىلإ ةّينمض ةروصب نايمتني كلذك امنإو
 ندملا طيطخت عوضوم حجلاعن نأ اننكمي ال اننأل «نوكلا ميهافم

 ةئيهلا امئاد لثمت ةنيدملاف : تاينوكلا نع لزعم يف اهميظنتو

 يف ناسنإلا اهيف جمدني يتلا ةقيرطلا ىلإ اهلكش ريشيو ؛ةّيلكلا
 رّبعيو «نيساسأ نيروحمل اقبط مظنُت ةعبرملا ةنيدملاف .ملاعلا

 نف :كلذدك نوكلا نة ركش دعو ةرفحسملا :ءايشلا قه اكشلا ةمللذ
 0 انل فشكت يتلا «ةلجعلا ةنيدملا نأ نيح يف ؛هسفن تقولا

 نقرا البلا ءاحبل نياعتلاةراطمق نهجت# اعلا نكردتلا موهشلا
 (67 «.ةرقتسملا ةيرضحلا ةايحلا ىلإ نيلوحتملا
 دق ناك ةرّردملا ندملا نأ ىلإ راظنألا تراكوب موحرملا هّجويو

 تلّؤحت يتلا ةيناريإلا بوعشلا نم مهو ؛نويترابلاو نويئاديملا اهفرع
 ندملا كلت تناكو .نيميقملا رضحلا ةايح ىلإ لَخُّرلا ودبلا ةايح نم

 ؛ةوادبلا ةلاح يف اوناك امدنع «مهمايخ براضم تذختا دق ةّيرئادلا

 اهطسو يفو ةرئاد لكش ىلع مظنُت مايخلا تناك دقف .هيذتحت اجذومنأ

 ندملا ركذ ىلإ تراكروب موحرملا قرطتي ملو .سيئرلا ةميخ ماقُث

 بوعشلا كلت لبق ةديدع نورقب نويرموسلا اهفرع يتلا ةرّردُملا
 7 يماربإلا

 :ةرئادلا ةيزمر .2

 ةيرئادلا اهتكرحو ةرئادلا نوناق نأ يدرولا نيدلا ءاهب روتكدلا ىري

 نوناق نع لوقيو .نوكلا مكحت يتلا ةّيساسألا نيناوقلا ىدحإ يه

 : ةرئادلا

 لكش ّلكو ةكرح ّلك .ّينوك ٌّيرئادلا لكشلا»

 1تانك 8ان1ءلطقعلاب طمعا 4ع [!' ]كامب (طدعاكر ذامطقل, 1985) مرح 262 - (67)

.263 



 بلقلا يف قارعلا 104

 ساسأ يه ةرئادلاو هنم قتشم ىأ يرئاد نوكلا يف

 .تاجوملاو ةيسدنهلا لاكشألا

 هلك ناويحلاو :تاّيرُكو رئاود هلك ناسنإلاو

 رمقلاو تايركو رئاود هلك تابنلاو ءتاّيرُكو رئاود

 (63:تايركو شاود اهلك تاراّيسلاو سمشلاو

 اهيلع ىفضأ دقف ةّيسدنهلا لاكشألا يف ةرئادلا ناكمل ًارظنو

 : يلي ام يف اهزجون ةيزمر تالالد نويئارواملاو ةفسالفلا

 اذكهو .ةعّسوُم وأ ةرّبكُم ةطقن ةرئادلا رابتعا نكمي ءيش لك لبق

 .كلذك ةيزمرلا اهتميق يفو اهسناجتو اهلامك يف ةطقنلا كراشت ةرئادلاف

 ؛زعتسملاو «قلطنملاو. «لضألاو :«ةكرملا ىلإ ةطقنلا ةفوتو

 ىلإ ينيكو + ةتمانألا ةدهشولا نإ ادق سنت: اك ييضنلاو ادفلاو

 راحبلا اهنم نّوكتت يتلا ءاملا ةرطق يه ةطقنلاو .ةقلطملا ةميقلا

 روحم يه ةطقنلاو .دوجولا اهنم لكشتي يتلا ةكدلا يهو «تاطيحملاو

 امك ةزئادلا ىلع معتم: ةظفتلاو .ةكرحفملا ريغ ةزئاذلا ةكرسإ + تازيملا

 لاي نادل نطل

 ةرئادلاو ةطقنلا : ثالثلا ةيساسألا تامالعلا ىدحإ يهف ةرئادلا امأ

 يف قاطنلا ىلإو ءاهتكرح يف ةلجعلا ىلإ ةرئادلا زمرتو .عّبرُملاو
 ةيرئادلا ةكرحتلاو ..يهانتمأللا بئاذلا اهتاروذ ىف ءامسلا ىلإو ؛هتطاخإ

 ًازمو عيضنلا ةلعؤم يبق ادكتجو .!ةراهت الو اهل :ةياذبا الا ةئاق الماك
 يف ةلئامتم تاظحلل ريغتم ال رمتسم بقاعت الإ نمزلا امو .نمزلل

57 

 «ةينطولا ةعبطملا :شكارم) ميركلا نآرقلا زومر لوح «يدرولا نيدلا ءاهب (68)
 9 ص 2 ج (0

 للعود ©طعب ولت عع ءغ ملهتم طععتطعومأا, 1ءانمراراعتاع ع5 ىربت10لك (69)

 (طوعلور لام [65,1969).

1510. (2070) 
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 لعجي نأ عيطتسي يذلا وه طقف لماكلاو «لامكلا زمر ةرئادلا

 ةرئاد ىلإ عطب لجو اهبل زيدي ةحيبت مصر ىلع حو .الماك ءيشلا
 دقو .لامكلا ىلإ علطتلاو تنردتعلا نلف ةلالذلل فشار قوف ةموسرم

 لصأ هفصوب دوبعملا ىلإ ّينيدلاو ّيفسلفلا ركفلا يف ةرئادلا زمرت
 لامكلا ةطقن ىف لمأتلا ٌيفوصلا َبحُيو .قلطملا لماكلاو دوجولا
 1507 الا ف يذلا كفل قبم اما نكت: نيل اة ادلعلا

 اذهلو .لكشلا ّيرئاد لماكلا ّلتلاو «لكشلا ّيرئاد لماكلا لبجلاو
 ءاقبل  اهيفومل لوألا“ نانعتالا :نيهدكبتا وللا : نييك لاخلا انك

 .دحاو رذج نم ناتقتشم (ةرئاد) و (راد) ىتملك نأ ىفَخُي الو .هراد

 «ةيئادبلا» تاعامجلا لازت امو « لكشلا يدب ىلوألا رودلا تناكف

 بابقو دباعملا مظعمو .يرئاد لكش ىلع اهخاوكأ ينبت ايقيرفأ يف

 وأ ةسدقملا ندملا كلذكو ةميدقلا ةيكلتبلا' زوصقلاو ءايلوألا ةحرضأ

 تءاح اذول و: كلو ندم داغر 15 نتاج لكس نسوع ةنكربلا فذملا

 .ةروذم

 :دادغب ةنيدم طيطخت ْف ةيمالسإلا ةرامعلا تايلجت .2

 يأرلا «نيقرشتسملا ضعب تاباتك ىف اهدجن ىتلا ءءاطخألا نمو

 ايون ةةياسالا ةكدملا وضم" ليما طقس هجون ال نإ ناقل

 اهتّيصخش اهل سيلو «ةميدقلا ةيبروألا ندملل ديلقت درجم يه
 ىضوفلاب مسني اهطيطختف «ةحضاو ةّيبيكرت ةدحو اهل سيلو «ةلقتسملا

 .ةيوقلا ةينامورلا ندملا ةينبب نراقت ال كسامتلا ةفيعض اهتينب لعجي ام

 لماوع اهل رفوتت ال ةّيتقو ةّيمالسإلا ندملا نإف كلذ ىلإ ةفاضإو
 ىذدصت دقو .اهتأشنأ يتلا ةطلسلا ماودب اهؤاقب طبتري امنإو رارمتسالا

 آ13:010 8هل/اعزل, 776 مدا طهبتعالمعع هإ ىرياطماةكمت (آمملمم: 8تصعوأ (71)

 8عمم آنال., 1912) م. 0

 لعموم طفت هلاعع, هم.عاأن 0020
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0 
 نيثحابلا نم ددع كلذ دينفتل

 ندسلا ةلادضأ ىف ةحلانملا ىلإ ليفت الأ اننأ نم مغرلا ىلعو

 يف تازجنم نم اهقبس امم اقلطم دفتست مل اهنأ معزن الو ةيمالسإلا
 مكارتلا ةليصح يه ةيناسنإلا ةراضحلا نأل «ءانبلاو طيطختلا نيدايم

 نأ دقتعن اننإف نارتو ةفلتخملا بوعشلا تاماهسإل ّيفيكلاو ّيمكلا

 تانّوكم ىدحإ 0 «ةصاخ ةروصب ةرامعلاو ؛ةماع ةروصب نونفلا

 .اهئدابمو اهلُثُمو اهميق سكعتو «تناك ةفاقث يأ «ةفاقثلا

 اهيف كرتشت ةايح بولسأو ريكفت ةقيرط اهنأب ةفاقثلا انفّرع ام اذإو
 يه .نونفلا ّمأب ًانايحأ ِبَّقلُت يتلا ةرامعلا نإف ,؛تاعامجلا نم ةعامج

 سكعتو .مهتشيعم قئاقدو ةيمويلا سانلا ةايحب ًاقاصتلا نونفلا رثكأ

 ةيفيك اهئاضف يف ةيرامعملا اهتانؤكم عيزوتو ةنيدملل ةيداملا ةئيهلا
 دارفأ نيب ةمئاقلا تاقالعلا ةيهامو «يعيبطلا هطيحم يف ناسنإلا جامدنا

 ةفاقثلا يف كراشتتو دحاولا ناكملا يف نكاستت يتلا ةعامجلا كلت
 .ةدحاولا

 امك ءايندو نيد امنإو بسحف نيد درجم سيل مالسإلا ناك اَملو

 ءهسفنب هتقالعو «نيرخآلاب هتقالعو ء«هبرب ناسنإلا ةقالع مظني ءلاقُي

 .مهتافرصتو مهكولس هجويو سانلل ةيمويلا ةايحلا يف لغلغتي هنإف
 .مهمولعو مهبادآو مهنونف يف رثؤيو ؛مهتالماعمو مهتاقالع مظنيو

 :ةيمالسإلا ةرامعلا ٍِق عونتلاو ةدحولا 2

 نأ ضرتفن اننإف نامزو ناكم لك ىف ًادحاو مالسإلا ناك اذإو
 فلتخمو نادلبلا عيمج يف ًأدحاو ةيمالسإلا ةرامعلا ىلع ةرتات وكي
 ناكم نم ةيمالسإلا ةرامعلا يف ةحضاو تافالتخا ىرن اننكلو .روصعلا
 ؟كلذ رسفن فيكف ءٍناثل رصع نمو رخال

 كاعمطجمم ظاومعم 320 كومنت كمل ها0], "تمصسصمسم طعامعامامعد 1م طع (73)
 مرج وازع ممعطت (ةءبتع هآ ]واهل ذه زكامعسصنع لنا (103035ءانل5: 7

 ملدا 1989) م90
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 «نيثحابلا نم ريبك ددع لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلل ىدصت دقل

 اهتاليلحت يف ةبيصمو اهرهوج يف ةبراقتم مهتاباجإ تناكو
 ثحبل .ةلخم نوكت الأ لمأتو . ةزجوم ةصالخ انه مدقنو .اهتاجاتنتساو

 يف يواقنع يماس يرامعملا سدنهملاو وكنايب ونافتس روتكدلا هب ماق

 ثحبلا لاطو .سافو بلحو ةرونملا ةنيدملا يه ةيمالسإ ندم ثالث
 زيصقو ةسردملاو :دجسشملا'ةرامنع لكم ةتتايسوتلا ةزامعلا نم الك

 ةيلزنملا ةرامعلا كلذكو «ةماعلا تاسسؤملا نم كلذ ريغو ةرامإلا

 لكيهلا ثحيبلا :لواتت امك .نكاسملاو:رودلاو تويبلا يف ةلئمتملا

 .ءاوس دح ىلع اهنييزتو ةيرامعملا تانوكملل يجراخلا

 نييزتلاو ةّيجراخلا ةرامعلا ىلإ رظنن نأ اننكمي اننأ ناثحابلا ىري

 انف ارييغتو ةيمالسالا ةايحلا ةقيرطل ًاقدانض ادينبحت' امهقنكوي ّيلخادلا

 شيلا نك وأ ) ةئفالتمالا ةايفيلا ةقيرطلوةتالانألا ةتاقعلل داماك

 .ّيجراخ

 تاقالعلاو درفلا كولس ّيمالسإلا شيعلا َنفل ئلخادلا دعُبلا نّمضتي

 يذلا ٌيداملا طيحملا يف ّيجراخلا دعبلا 06 نيح ىف «ةيعامتجالا

 .ةيمالسإلا ةايحلل يلاثملا طمنلا عم بواجتت ةروصب نانقالا هعنصي

 كانهو .لزنملا ناينبو ةنيدملا طيطخت ٌيداملا طيحملا اذه ملاعم زربأو

 .يمالسإلا شيعلا نفل ّيجراخلاو َيلخادلا نيَّدعُبلا نيب قيثو طبارت

 تادقتعملاو ميقلا نع رّبعُت ةئيب داجيإ ىلإ ىعسي ّيمالسإلا عمتجملاف
 مالسإلا اهيضتري يتلا ةايحلا ةقيرط تابلطتم عم بواجتتو ةيمالسإلا

 ّيدام طيحم ليكشت ىلع ةيمالسإلا لْثُملاو ميقلا تلمع امكو .ناسنإلل

 طامنأ ينبت ىلع اهرودب تدعاس ةّيرامعملا قاسنألا نإف «قواستم

 77 كمل وب نقلا قللت عم رقاق محست ىعلا قرسلاكووانتلا

151 204) 
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 ةكرتشملا ةّيحورلا ئدابملا نيب لعافتلا نأ ىلإ ناثحابلا صلخيو

 يف ةفلتخملا ةّيداملا فورظلا نيبو (َيلخادلا دعبلا يأ) نيملسملل

 دعبلا يأ) ةرامعلا يف تافالتخالا كلت هنع جتن يذلا وه ءمهنادلب

 ةّيعيبطلا ةئيبلا تانوكم وه انه ةّيداملا فورظلاب دوصقملاو .(ّيجراخلا

 ةيئارمتعلا ةديلاقعلاو "اية رفوتستلا "ءانبلا قاوم ةيخرتوب 6مل لمارعلا لثم

 ديسجت يف ةفلتخملا ةّيداملا فورظلا هذه مادختساف اذكهو .ةّيلحملا

 نمض ددعتلا هنع جتني يذلا وه ةكرتشملا ةّيمالسإلا ئدابملا

 .ةدحولا وحن ةرثكلا عوزنو ةرثكلا يف ةدحولا يّلجت وأ *ةدحولا

 :ةيمالسإلا ةرامعلل ةيمالسإلا سسألا 2

 «ميركلا نآرقلا وهو «ساسألا ةيمالسإلا ةعيرشلا ردصم ناك اذإ

 الو ةرامعلا الو ّيندملا ءاضفلا ميسقت الو ندملا طيطخت لوانتي ال

 سسألا ررقي ديكأتلاب وهف «ةينارمعلا تانوكملل َّيلخادلا نييزتلا
 ةيحورلا مهتاقالعو نيملسملا ةايح مظنت يتلا ميقلاو ئدابملاو

 عمتجملا ريطأت ةرامعلا فده ناك املو .ةّيداصتقالاو ةّيعامتجالاو

 ال اهنإف ءاهب يقرلاو هتايح ريسيتو «هتاجايتحا ىلإ ةباجتسالاو ّيندملا

 ةثفالسالا ميقلاو. نيسألاو ئدابملا ىلإ «ىرخألا يه «عضتخت نأ ذب
 (7© .اهعم بواجتتو قدصب اهسكعتو

 ةرامعلا مكحي يذلا يمالسإلا اديملا نأ نصت نيس ديلا ريو

 قلاخلا ةدحوو ءديحوتلا نيد وه مالسإلاف .ةدحولا أدبم وه ةّيمالسإلا

 يف دمتعت تانئاكلاو تادوجوملا عيمجو ءدوجولا يف نماسألا نم
 .هتكئيشمو راهقلا دحاولا ةردق ىلع اهتاقالعو اهدوجو

 ةرامعلا رصانع جامدنا ةّيمالسإلا ةرامعلا يف ةدحولا أدبم ينعيو

 5ءالزلعل [1هووعزم» ل51, 17201( هدمأ لكانت اا ]16 01 انالمما 4 )05( 

 (آ.مدلهم: 12ععقم طوحنا [صأ,1987) م. 0

 16010, م. 4 006(
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 ءءاضفقلا تامادختسا نم ةاعوتملا :فادهألا نين ىوضعلا طبارتلاو

 ثيحب ةّيرامعملا لاكشألاو تانّوكملا عيمج يف سدقملا دجاوتو

 يف ةدحولا أدبم ىلجتي امك .ّيويندلاو ّينيدلا نيب لصفلا مهو ىشالتي

 .ّيرامعملا ءاضفلا ءازجأ نيب طبارتلاو نزاوتلاو قسانتلاو مغانتلا

 اهنلإ .رظادللا نوف "77 كراكو لوفر" امك «ةسالبعألا ةنيدجلاد
 بوذي امك لزانملا ةّيدرف اهيف ىشالتت ةدحاو ةدلحو .«لبج ةمق نم

 لثم بنج ىلإ ابنج ةّضارتم رظانلل اهلزانم ودبتف «ةعامجلا يف درفلا

 ققحتت يتلا هتيصوصخ لزنم لكل نأ نم مغرلا ىلع «لحنلا ايالخ
 ةيلخادلا ةحابلا ةطساوب لخادلا نم هتاذ ىلع هحاتفنا ءارج نم

 ةرشابم ءاوهلاو ءاملاو ءوضلا ىلع لوصحلا هل نّمؤت يتلا ؛ةحوتفملا

 ةييدسلا ىف لزادملا ضارعت هنن تقولا ينو ةلهتسم روصو

 امك «ةنيدملا لهأ نماضت نع ًاريبعت ضعبب اهضعب قصتليو ةّيمالسإلا

 اهعيمج يدؤت يتلا عراوشلا قيرط نع لزانملا نم هريغب لزنملا لصتي
 ءانبأ نيب ّيحورلا محالتلا متيف «ةنيدملا زكرم يف عماجلا دجسملا ىلإ

 هناردج دنع عماجلا دجسملا دودح يهتنت الو .ةدحاولا ةنيدملا

 ةدحو نع رّبعت يتلا ةّمألا ةلحو ققحتتف مارحلا تيبلا دنع ةّمألا

 لالا

 ًارضاح ةدحولا أدبم نوكي نأ يغبني ؛ةيمالسإلا ةنيدملا ءاشنإ يفو

 ةرامعلا ىلع يفضُي يكل «ذيفنتلاو طيطختلاو روصتلا دنع نهذلا يف

 وأ ءازجألا نوكت ال نأ يغبني دحاولا ءانبلا لخاد ىتحو .ًاماظنو ىنعم

 كانه نوكت نأ يغبني امنإو «ضعب نع اهضعب ةلزعنم ةرفانتم ماسقألا

 اذكهو .طبارتم مغانتم قسانتم لك يف اعيمج اهعمجت ةيوضع ةدحو

 15 8اس عاطل," طعجأ" زم 776 زىاعتنع نار, علا 8و 1.8. 5ءععزعوما (77)

 (طومو: [ل88500,1976).
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 09!:ةدخنسولا نع: ةربكلا ريعتو «ةرثكلا يف ةدحولا رهظت

 ءاضفلا ةدحو ىف ةّيمالسإلا ةرامعلا يف ةدحولا اديه :نلحجو

 .هللا هجو مثف مكهوجو اولوت امنيأو سّدقم ءاضفلا عيمجف :ةعتسالفو

 :ىويند رخآو ّينيد ءانب 9 نطدقم ريخ اكياو سدقم ءانب كانه سيلو

 ملعتو ركذو ةالص نم ءآلثم ؛ ءدجسملا يف ملسملا هيّدؤي ام عيمجف

 ةسردملاو قوسلاو لزنملا يف كلذك هيّدؤي نأ نكمي هريغو ريبدتو

 اهطقتلا اهدجو ىنأ نمؤملا ةلاض ةمكحلاف ,ءةنيدملا يف ناكم ٌلكو

 حورو ميظعلا نآرقلا ةكربو .ًاميظع ًائيش نفر اقل ولا يتوأ نمو

 نك ةينالسالا ةكدجلا احنا عع نق ةراقرتزت (ص) ميركلا لوسرلا

 هادلص رصتقي الو ةّينارمعلا ةنيدملا ننام ةيفح ةيلا دع يذلا ناذآلا

 دا ةيداملا دجسملا دودح ىلع

 يف «تراكرويب انل نيبي امك «ةيمالسإلا ةدحولا أدبم ىلجتيو

 ماعلا نيبو «ةّيعامتجالا دصاقملاو ةّينيدلا دصاقملا نيب عمجلا

 ممالسإلا ينعي يذلا تقولا يفف .درفلاو ةعامجلا نيبو «ٌصاخلاو

 ءرخآو صخش نيب قّرفت ال يتلا هتعيرشل َعوضخلاو هلل ًٌمالستسالا

 لزانملا ةيدرف ىشالتتو ةعامجلا يف درفلا بوذي روظنملا اذه نمو

 ل ل ل ل ل ل

 لكل ةزيمتملا ةيصوصخلاو درفلل ةيتاذلا ةعيبطلا دكؤي «ةيناث ةيحان

 ناكرأ عيمج يف درفلاو ةعامجلا نيب قيفوتلا اذه ىدبتيو .نمؤم
 ًامامت مامإلا رودب لزنملا يف بألا موقي ءالثم «ةالصلا يفف .مالسإلا

 نع لوؤسم مكلكو عار مكلكف ءدجسملا يف هرودب مامإلا موقي امك
 ناسنإلا ةيدرف ىْغلُت ال دجسملا ىف اهسفن ةعامجلا ةالص ىتحو .هتيعر

 ايايل غابت ةةايعلا نول در يذلا تقولا يفف .هتيصخشو

 ًالقتسم ةينآرقلا روسلا ولتي مهنم دحاو ّلك َّنإف ًادوجسو ًاعوكر ًادوعقو

 5ءزلزلعل 11هووعأم 8ل35, هم.هنأ. مب 24 008
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 اذه يعارت ةيمالسإلا ةرامعلا نإف اذهلو .ًادرفنم هوعديو هّبر يجانيو

 نمو .ةعامجلا ةمدخل هيف هّجوتت يذلا تقولا يف ةّيدرفلا ةّيصوصخلا

 ءايحألا لصف كلذك اهنمضي درفلا ةيصوصخ نإف «ىرخأ ةيحان
 يف ّيداصتقالا طاشنلا يرجي نيح يفف ؛ةينكسلا ءايحألا نع ةّيراجتلا
 .هيلإ ةيدؤملا ةسيئرلا عراوشلا يب ىفو ةنيدملا طسو يف عقي يذلا قوسلا

 9” .عراوشلا كلتلو قوسلل اهرهظ ريدت لزانملا نإف
 ال تجراخلاو ىلخادلا نييزتلا نالعجت هتّيسدقو ءاضفلا ةدحوو

 ةنمرااسلاو ف رسل هعمل كلالك لمشي اهنا حملا ىلع دمعت
 ءاهنلا ةدكبو اذيمو- دسار ةواسملا ءافقلا_ ةكدحلا» ضاناكم لكو

 ةيانبلا ٌرهاظ ةّيمالسإلا ةرامعلا اهب جلاعت يتلا ةقيرطلا ُِش كالذك لدم

 هذه نإ ذإ ءاهلوح ةيعيبطلا َرظانملا وأ اهب طيحملا ًَءاضفلاو اهتطابو
 ةثالث نم ًالدب دحاو ّيرامعم اهميمصتب موقي ةدحاو ةدحو ّدعت ماسقألا

 ققحتي اذكهو .ةثيدحلا ةّيبرغلا ةرامعلا ىف لاحلا وه امك نيصصختم

 نإ فالف سان كمل هع وب قفاوتلاو ماجسنالاو قسانتلاو مغانتلا
 هطيحمو ءانبلا نيب قفاوتلاو مؤاوتلا يف نيِلّثمتملا هقسانتو ءاضفلا مغانت

 ناسنإلا نيب مئاقلا جامدنالاو ماجسنالل ٍةغايص ةداعإ وه امنإ يجراخلا
 (817 هلاعلا ويورفلا 17 :ةعيبطلاو

 نيب اهعمج يف كلذك ةّيمالسإلا ةرامعلا يف ةدحولا أدبم ىّلجتيو

 قاسنألاو لاكشألا ءاقن ىلع اهصرحو ؛ةّيعفنلا ةميقلاو ةّيلامجلا ةميقلا
 جذومنلل ساكعنا امنإو تايمك درجم تسيل يه يتلا «ةيسدنهلا
 بحي ليمج هللاف .قاسنألاو لاكشألا عيمج هنم ردصت يذلا نلصألا

 تاحاسملا عيمج نييزتب ةّيمالسإلا ةرامعلا ىنعت اذهلو .لامجلا

 يكل اهريغو تارججشملاو تافرخزملاو تاصنرقملاو طخلاب حوطسلاو
 َماظنلا زربُتو ةّيداملا ةقيقحلل ًةقيمعلا ِتاينبلا ُةّيرامعملا ٌطامتألا سكعت

 1105 80 اعطقملا, 0م.هكلأم مص. 166-16. 230(
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 م لا ملاعلل ةّيجراخلا رهاظملا ءارو نماكلا لماكلا ّيضايرلا

 فئاظو ددعت يف ةّيمالسإلا ةرامعلا يف ةدحولا أدبم ىّلجتيو

 ةدحاولا ةفرغلا موقت ءالثم «لزنملا يفف .ةّيندملا ةّينارمعلا تانّوكملا

 سولجلل ةفرغ راهنلا يفو «مونلل ةفرغ ليللا يف يهف «فئاظو ةّدعب

 يفو ؛ماعط ةفرغ ىلإ لّوحتت تابجولا تاقوأ يفو «ةلئاعلا عامتجاو

 يف كلذك أدبملا كلذ دجنو .ناكملا يف داصتقاو تاقفنلل ديشرت كلذ

 ءطقف ةالصلا ءادأل ناكملا ريفوت ىلع ًارصتقم هرود سيلف دجسملا

 :ةّيويندلاو ةّينيدلا رومألا يف يأرلا لدابتو مّلعتلل ناكم اضيأ وه امنإو

 .كيلاود اذكهو

 :ةيمالسإلا ةرامعلا ةورذ لّثمت ةقيرعلا دادغب .2

 فتاك ةيمالسالا ةياديلا نيم قوزش يلع اناع 135: وورمثإ

 مهفو ةّيوامسلا ةلاسرلا باعيتسا نم ءاهقفلاو ءاملعلا نيكمتل ةيفاك

 نيسددوملا ةيكتعل ةتناك هناك امك اج ةقئذانسالا ةعيرتتلا كيفان

 ندملا طيطخت ىف ةيمالسإلا ئدابملا تاقيبطت طبض نم نييرامعملاو

 تاريخشو هكر لاقت ةّيمالسإلا ةرامعلل تعّمجت دقو .اهميظنتو

 لبق ةديدج ىربك ندم سمخ ءانب ءاّرج نم لاجملا اذه يف ةعساو

 امك .طساوو ناوريقلاو طاطسفلاو ةفوكلاو ةرصبلا :يه دادغب ةنيدم

 دادغب لبق نيّئيكلم نيتنيدم ءانب ىف ةربخلا روصنملا ةفيلخلل تعمجت'

 يمامة نأ ىش ةعيوصتا ىلإ ناش ةلافم لاو ةنمسايلا انف
 عاّنصلاو نيسدنهملا اهل عمجف .هتمظع بوثو هجات ةّرد يه ةديدجلا

 نأ ىلع صرحو «ةّيمالسإلا ةّيروطاربمإلا راصمأ عيمج نم ةلعفلاو

 رابك رضحأف ءهلُتُمو همّيِقو مالسإلا ئدابمل ًاقرشُم ًاديسجت هتنيدم نوكت
 .طيطختلاو رّوصتلا هيجوت يف ةروشملا ءادبإل لضفلا لهأو ءاهقفلا

 وبأ اهي لاق ع دة روض نمجاو ةلخ .ىيبأ ىف داك تراض: ةكمو

282) 
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 : ينادمهلا كعس

 ايباكرو اهنيب يلحر ٌُترّيسو اهبرغو ٍدالبلا قرش يف ٌُثفط دقف
 ايداو ةلجو لغم انييفزأ ملو.. الزعم دادعب لكم اهيفّرأ ملف
 ايتام حار [طاقلا ةفاو:. .ةانافيست ىزا:انيملحا نقلا



 يدادغيلا دعاص

 (*7سلدنألا ىلإ قارعلا نم ءسنألاو سردلا بتك

 دج يلم تس يكس نب ثوتكرت

 ايكاب ٌينيدرلا حمرلاو فيسلا ىوس

 ايفا ا ردا" هلا هارعم ىكا نافل: ىلا

 بّيَّرلا نب كلام

 نم ًاليلج ًارْفِس دقتفت يبرعلا ثارتلا ةبتكمو «فينو ةنس فلأ ذنم
 الف ءرثأ ىلع هل رثعت نأ نود راربألا اهئانبأ دحأ تدقف ْمأَك اهرافسأ

 لحارلا ديهشلاب وه الو .هتدوع يجترت يذلا بئاغلا رفاسملاب وه
 هعدبمل (صوّصُْفلا) باتكو 52007 فلأ ذنم .هيثرتو هبدنت يذلا

 ٍفَتْخُم «بدألا ىلآلو ركفلا ررد ىلع لمتشي يذلا «يدادغبلا دعاص

 نئازخ يف هنم ةخسن ىلع نوثحابلا رثعي مل لوهجملا بهايغ يف
 دحأ لوتي ملف «ءبرغلاو قرشلا يف ةرشتنملا تاطوطخملاو بتكلا

 هنع لِقَت يتلا تاطوطخملا فالآ نأ نم مغرلا ىلع «هرشنو هقيقحت

 ةئاملا ماوعألا لالخ رشنلاب تيظحو ةعابطلا رون تأر دق ةناكم

 مير

 ءدوعس يزاتلا باهولا دبع : قيقحت «يدادغبلا دعاصل صوصفلا باتك يف ةءارق

 ترشُت «تادلجم 7 (1993 //1413 «ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو «طابرلا)

 .1994 /3 6 خيراتب ملعلا ةديرج ىف
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 ىدنل ةئماظلا سوفنلا ىلإ برستي نأ سأيلا كشوأ امدنعو

 تداج «بدألا ىذشل ةقوشتملا حاورألاب قحلي طونقلا داكو ءركفلا

 قاشعو ّيمالسإلا َيبرعلا ملاعلا ىلع ةماهشو ةيحيرأب نييورقلا ةعماج
 هفلؤمو ليلجلا رفسلا اذهل رابتعالا درب ناكم لك ىف ةليصألا ةفاقثلا

 لوط دعب ثيغلا رفاوو رطملا لباوب ءاطعملا ءامسلا 06 امك «ريبكلا

 .ءاجرلا عاطقناو فافجلا

 ةيخس تابه لكش ىلع نييورقلا ةعماج ةمركم تءاج دقو
 : ثالث

 نم ةميتي ةخسنب تظفتحا ةديتعلا ةعماجلا هذه ةنازخ نأ ءىلوألا

 نورق ةسمخ نم ديزأ دعب يأ (ه 969) ةنس تبتك (صوصفلا) باتك

 يف ساف ةنيدمب ناتخسن اهنع تلقُنو .باتكلا فيلأت ىلع فصنو

 .ّيناتكلا ةخسن ىرخألاو َيعماجلا ةخسن امهادحإ :رخأتم تقو

 ةنازخ ظفاحم ّيرهفلا ّيسافلا دباعلا خيشلا موحرملا نأ «ةيناثلاو

 نييورقلا ةنازخب ةميتيلا ةخسنلا هذه دوجو ىلإ هبت لحارلا نييورقلا
 يذلا (نييورقلا ةنازخ تاطوطخم سرهف) ميقلا هباتك يف اهركذ نيح

 ىف ردصو «يرهفلا ىسافلا دمحم ذاتسألا هلجن هتافو دعب هرشنب ىنُع

 ْ ْ نينا در

 باهولا دبع روتكدلا ذاتسألا «نييورقلا ةعماج ديمع نأ «ةثلاثلاو

 صيصختو هرشنو باتكلا قيقحت ةديرف ةءافكب ىلوت دوعس ءّيزاتلا
 :(هراكار ةئاي ىدادغتلا دعاص) هملؤم ةريسلا لاك دلعتم

 اهلاضفأ ىلإ فاضنيو ركشُيف ركذُي نييورقلا ةعماجل لضف اذهو
 ماع اهسيسأت ذنم اهتيمنتو ةّيمالسإلا ةّيبرعلا ةفاقثلا رشن يف ةّمجلا
 .ه5

 .(1991- 9 «باتكلا
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 لاوط باتكلا ءافتخا ىلإ تّذأ ىتلا بابسألا نع ءرملا لءاستيو
 بتكلا تائم نأ نم مغرلا ىلع هخسن مادعناو ةديدعلا نورقلا هذه
 خستلاو ةيانعلاب تيظح دق هتدوج يهاضت الو هوأش غلبت ال يتلا
 ءرملا لءاستيو .انفلسأ امك ءرشنلاو ةعابطلاو قيقحتلاو لصاوتملا

 هلهجي ةّركَن (يدادغبلا دعاص) نم تلعج يتلا لماوعلا نع كلذك

 هنيب نوطلخيف بدألاو ركفلا اياضق يف نيصصختملا نم ريثك ىتح
 ةرات (ىسيع نب دعاص) نيبو هنيبو «ةرات (يسلدنألا دعاص) نيبو

 قومرملا رودلا نم مغرلا ىلع ؛(رصقلا ةيمد) ققحم لعف امك ىرخأ

 سلدنألا يف ةيملعلا ةكرحلا يف يدادغبلا دعاص هب علطضا يذلا

 رايدلا كلت يف ّيرجهلا عبارلا نرقلا رخاوأ يف ةيسيردتلا هدوهجو
 نبا مامإلا لثم قافآلا مهترهش تقّبَط مالعأ هدي ىلع جّرخت ثيح
 .امهبارضأو هديس نباو مزح

 تدم ىتلا :تادحألاو تلؤملا ةابعع ف 'ياونعلا ةماملا ىنملقب

 باتك هفينصتبو سلدنألا ىلإ هلوصوب تطاحأ ىتلا فورظلاو هب

 يف ليصفتلاو قيقدتلاب لضافلا ققحملا اهل ضرع دقو .(صوصفلا)

 .(هراثآو هتايح :ٌيدادغبلا دعاص) ميقلا هباتك

 يلامش ؛لصوملا يحاون يف (ه 335) ماع يلاوح دعاص دِلُو دقل

 َمأب ةبَقلملا ةقيرعلا ةنيدملا كلت يف هتلوفط ىضمأ ثيح «قارعلا

 مث اهخياشم ىلع أرقو ءاهتعيبط لامجو اهخانم لادتعال نيعيبرلا

 اهرصع يف تلاز ام كاذنآ دادغبو .ملعلل ًابلط دادغب ىلإ لحترا

 ؛ءابدألاو ءاملعلاب ّجعتو تابتكملاو ملعلا رودب رخزت تناك ذإ يبهذلا

 ءاهجولا روُد يف تاسباقملاو تارظانملاو بدألا سلاجم اهيف دقعُتو

 اهنويع نم ةفرعملا لهنو اهتذتاسأ زربأ ىلع دعاص سردف .ءارزولاو

 .اهيف ةيركفلا ةكرحلا زومرب لصتاو ةيبدألا اهسلاجم داتراو «ةرثلا

 «ّيسرافلا يلع يبأ ىلع وحنلا سرد دق ًادعاص نأ ريشن نأ يفكيو

 نب ىيحي ىلع ةفسلفلاو «ئفاريسلا ديعس ىبأ ىلع بدألاو ةغللاو
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 مهب لصتا مالعألا نم ةيكوكل ًارصاعم ناك هنأو (ىتطتملا يدع

 ريعشلا ريما ئاليعتو ثلا نايف ورأ نشتلا كيمع مهنم يأرلا مهعم لدابتو

 ةثادح ىلع ءاهغلب يتلا ةّيملعلا ةبترملا هتلهأ دقو .ئبنتملا بيطلا وبأ

 زعم ريزو ؛(ه 352 ت) يبلهملا دمحم يبأ هيلا زويضحتا» كف

 سلجملا روضحل نيوعدملا ءاملعلا نيب نم نوكيلو «هيوب نبا ةلودلا
 نم دادغب درو امدنع ديمعلا نب حتفلا قنا ةييدألا ريزولا هدقع يذلا

 مساقلا يبأ بتاكلا ريزولا ةنازخ نوؤش هيلإ دنسُتلو ءه 364 ماع ّيّولا
 .فسوي نب زيزعلا دبع

 سدلاو دسحلا بلاكتي قزرلا ةعسو ةوظحلاو ةرهشلا غوزب عمو
 اي كتباصأ يتلا نتفلا رثكأ امو- «دادغبب تقاح ةنتف رثإ ىلعو .ديكلاو

 رم ىلإ 3775 ماع يلاوح رارفلل ًارطضم هسفن دعاص دجي -!دادغب

 وع اللي اكتفي كح رك تدك منيب يد نول اسأل هقيح
 غبسأو همركأ يذلا رماع يبأ نب روصنملا بجاحلاب ةبطرق يف لصتاو
 (صوصفلا) هباتك ءالمإ دعاص أدب ءهنم عيجشتو ههيجوتبو .هتيانع هيلع

 ناقدع نب فجفجهلا) اهاّمس ةياور روصنملل ٌفلأ امك .ه 385 ةنس

 .(ةمرحم تنب تونخلا عم

 ءرفظملا كلملا دبع ةباجحلا ىلوتيو 392 ةنس روصنملا توميو

 ىلع هنزح ببسب ةنجاملا رفظملا سلاجم روضح نع دعاص عطقنيف
 رفظملا ىقلي مث .هدهز امبرو هتحوخيش ببسبو ؛هل هئافوو روصنملا

 تابارطضالا نم ةرتف كلذ يلتو .(لوجنش) هوخأ ةباجحلا ىلوتيو هفتح
 رارفلا ىلع اربجُم ىرخأ ةرم هسفن دعاص يفليو .ةبطرقب تفصع نتفلاو

 هرهل «ةكلؤو فلها ندع هفاور انلهم 203: كس ةبلقص ىلإ فضي

 هملستو اهيلع نيعتسملا ناميلس بلغت دعب ةزيجو ةدمل ةبطرق ىلإ

 (ه 405 ةنس ىلاوح) ةبطرق رداغ ام ناعرس هنكلو .سلدنألا يف ةفالخلا

 ىلإ هّجوتف .اهيف رومألا ةالو نم ناركنلا ىناعو لامهإلا ىساق نأ دعب
 نم ًاريثك اهيلإ بذج دق اهيف ٌيرماعلا دهاجم طالب ناك ثيح ةيناد

 .دعاص نع ىور يذلا هديس نبا لاثمأ نم ءابدألاو ءاملعلا
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 ىلإ اهنمو (ه 412 ةنس يلاوح) ةطسقرس ىلإ دعاص لقتنا مث

 ةيلقص ىلإ هجوت ًادعاص لعلو ءه 417 ماع يفوت ثيح ةيلقص
 نأ دعب قارعلا يلصألا هنطو ىلإ ةدوعلا قيرط يف ةطحم اهفصوب

 نأ لبق هتلجاع ةّينملا نكلو .ةبرغلا هسفن يف تّزحو نينحلا هب ضمأ
 بارتألا ءاقل يف هملح ققحيو ؛هّيحو هراد ىلإ ةدوعلا يف هتينمأ ققحي
 ةبرغ دعب .تامسلا ةبرغلا ةسيرف اندعاض عقو اذكهو .ءباحصألاو
 : يسلبارطلا دجمأ روتكدلا خويشلا ءابرغلا دحأ لوقي امك ةايحلا

 ءاضمنا اهل اموي ةبرغ لوقن انك

 ءاقشلاو دعبلا ىسنن ثيح دوعن مث

 ءاقدصأو ًالهأ انّيَح يف يقتلنو

 ًءامعلا فشكناو تمرصت يذ ىه اه

 ءانفلا ٌةبرغ ٍةايحلا ةبرغ دعب نم
 ءاهتنا اهل سيل ؛«يبحاص اي ءهذهو

 ىلإ ردابتي دعاص ءالعلا يبأ ةريس ىلع ىلجعلا ةلالطإلا هذه نمو

 مل ّيوغللاو ّيئاورلاو ّيرعشلا دعاص ثرإ نأ ىلوألا ةلهولل نهذلا

 اوعباتي مل قارعلا يف بدألاو ركفلا لاجرف .هتافو دعب ةيانعلاب ظحب
 مييسوكمو مرصناو مهب هتالص تعطقناو هنطو قراف نأ دعب هجاتنإ

 ًابيرغ هودذع ءمهتهج نم ٠ «سلدنألا ءابدأو .هتامم دعب هب اوهبأي ملف

 بدأ نم فّلخ امب اونتعي ملف .مهدالب ةبرت ىلإ ةديكت راد ال اناراط

 ل ا ل «بتك نم فئص امو

 هومسأ صاخ باب يف هوعضو مجارتلا بتك يف هلثم بيرغ بيدأل
 يف هعم نوكرتشي نيذلا نييسلدنألا عم هوجمدي ملو («ءابرغلا باب)
 يف ريبزلا نباو (ةلصلا) هباتك يف لاوكشب نبا لعف امك ءمسالا سفن

 .””مجارتلا بتك يفلؤم نم مهريغو (ةلصلا ةلص) هباتك

 ةيلك تاروشنم :طابرلا) يسلدنإلا رعشلا يف نينحلاو ةبرغلا .حطحط ةمطاف (2)
 49 ص(1993 ؛ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا
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 ةاملعلا قي ريتك ناس اند ةنئادو اننا ا لوا تاع قفز

 مهنطاوم يف باجعإلا لانيو رظنلا تفلي ًاحاجن اوقّقح اوبّرغت نيذلا

 وه درو -لاثملا ليبس ىلع- يدادغبلا ّيلاقلا يلع وبأف .ةديدجلا
 دعاص بقلت امك ّيدادغبلاب بّقلتو «قارعلا نم سلدنألا ىلع رخآلا

 نم لوألاف «نييدادغبب اسيل نيلجرلا نأ نم مغرلا ىلع «يدادغبلاب

 ىلإ باستنالا نكلو ؛لصوملا نم يناثلاو ءركب رايد نم درجزانم
 هداج ةديش يفضي «كاذنآ ةراضحلا ةرانمو ملعلا ةلبق يهو «دادغب

 ءيشلا سلدنألا يف ّيلاقلا يلع وبأ يقل دقو .اهيلإ بستنملا ىلع

 يف اهعضو يتلا هتافلؤم تيظحو «مامتهالاو ةوافحلا نم ريثكلا

 -ىرت اي- اذاملف ءراشتنالاو لابقإلاب (يلامألا) اهتمدقم يفو -سلدنألا

 انهسار .ىلقو لدتألا يف اهفنص يتلا ءدعاص تافلؤم ّقلَت مل

 ؟عويذلاو لوبقلا نم َيلاقلل (يلامألا) باتك هيقل ام .(«(صوصفلا)

 ؟يلامألا نم ةدوج لقأ اهنوكلأ

 باهولا دبع روتكدلا لضافلا ققحملا اهارجأ يتلا ةنراقملا نإ

 باتك نم ارْذَق عفرأ (صوصفلا) باتك نأ ىلع هعلد دوعس يزاتلا

 ادعاص نأ نم مغرلا ىلعف .يناثلا هب ِتأي مل امب ءاجو :(يلامألا)

 امم اربخ هيف لخدُي مل هنأ الإ ّيلاقلا يلامأ رارغ ىلع هصوصف فلأ

 وأ ةيناث ةياورب هدروأ هنإف كلذ لعف ْنِإَو (يلامألا) يف ّيلاقلا هدروأ

 .أطخ هربتعا ام حيحصتل هدروأ

 قبأ ىقلا اذامل +: ةناختإ يغب ادلاومج ىقبو + كنذك رمألا ناك !اذإو

 . ”ةدعاض مهب ظحب.ملو مامتهالا كلذو: ةياعرلا كلت لك نلاقلا

 نم لك اهيف لصو يتلا فورظلا ىلع ةصحاف ةرظن ءاقلإ نإ
 اندّوزي دق امهنم دحاو لك ةّيصخش ةعيبطو سلدنألا ىلإ نيلجرلا
 .لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلا حيتافمب

 ابلاط ءاماع نيرشعو ةسمخ دادغب يف ماقأ ّيلاقلا يلع وبأف

 يذلا (عرابلا) ريهشلا همجعم لثم هتافلؤم ضعب اهيف رشنو ءًاذاتسأو
 عاذف «ةقرو فالآ ةثالث ىلع لمتشيو دلجم ةئام ىلع يوتحي ناك
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 ةيمأ ينب ءافلخ رهشأ ء«رصانلا ةفيلخلا تغلب ىتح هترهش تّمعو هتيص

 ء(ه 300-355) نرق فصن نم ديزأ همك ماد يذلا «سلدنألا يف

 تلف رش هيلع ةيفولا ىف هيع رولا تبكلا» تاقكتلاو# نمزادنلاو

 ًامخف ًالافتحا همودقب لفتحاو «(سمتلملا ةيغب) يف ّىبضلا لوقي امك

 هوجو عم ّيلاقلا بحطصا يذلا (مكحلا) ةفيلخلا نبا ةيلع مف ريخأ

 رود ىف كاذنا نيلونالا فناكو لورق ىلإ بويع يكرم ىف ةيعرلا

 ةيقلتُم تناكف «ذاذفأ ءاملع دعب اهيف زربي مل «ةّيبدألاو ةّيملعلا ةيمنتلا

 اميف اوحبصأ نيذلا ءايفوألا نيديرملا نم ةبخن ّىلاقلا ىلع ىبأ لوح

 مهذاتسأل مهؤافو منيو .سلدنألا يف ةّيركفلا ةكرحلا ةداق نم دعب

 ةقابلو قلخلا ةثامد نم ريبك بناج ىلع ناك هنأ نع هاركذل مهلالجإو

 .ةرشاعملا نسخو. .قطنملا

 مل هنكلو «كلذك ةنس نوعبرأ هرمعو دادغب رداغ دقف دعاص امأ

 نيذلا ءابدالاخيم:ناك هنأ نيم يغرلا: ىلع «فتصم زأ فلومي ريعشي

 اذهلو .ةعيفرلا ةّيملعلا بصانملا مهيلإ دهعُتو ءارزولا سلاجم نوداتري

 نأ ىتح «نيفلؤملا ةرهمجو نيفقثملا ةماع نيب ًافورعم نكي مل هنإف

 روثعلا يف ةبوعص دجو دوعس ٌيزاتلا باهولا دبع روتكدلا همجرتم
 ؛قارعلا يف هتايح نع ةيفاو ةروصب ثذحتت ةيفاك ةّيقرشم رداصم ىلع

 اهفيك يف ةدودحم اهّمك يف ةدودعم تاراشإ دّرجم هدجو ام لكو

 مامتها مدع ريسفت نكمي انه نمو .تافلؤملا ضعب يف ًاضَرَع تدرو

 .رجهملا يف اهفّنص يتلا دعاص راثآب ةقراشملا

 نم ابيحرت دعو [!دعاض نأ نم معرلا قلق «نيلذتالا "ىف انأ

 يف ةيبدألاو ةيوغللا تاساردلا يف هرثأو يلاقلا يلع وبأ «يريغدولا يلعلا دبع (3)

 (1983 «؛ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو :ةيدمحملا) سلدنألا
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 ىلإ نيحماطلا ةيركفلا هتسردمو مهذاتسأ ىركذل ءايفوألا يلاقلا يلع
 اميف بذكلاب هومهتاو ءادعلا هوبصانف «طالبلا ىف ةيماسلا ةناكملا ْوّوبت

 ىلإ ا مهعفد يذلا لعلو .ظفحي امب يهابتلاب هومصوو «يوري

 هناسل يف ةطالسو هعبط يف ةذح ,هتاداعم ىلع مِهلَمَحو هتافاجم

 دعب اهملاعم سمطو هتايح يف هراثآ لامهإ ىلإ اودمعف .هسفنب دادتعاو

 .هتافوو هليحر

 ةنيجارملا نأ ئربف كلذ عم دعبأ ىلإ لضافنلا ئقجملا يفذيو

 :نيتفاقث نيب ةهجاوم يه امنإ سلدنألا يف ىلاقلا ةذمالتو دعاص نيب

 .دعاص اهلّْثمي يتلا ةرهدزملا عبارلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ةفاقث

 اهدّسجي يتلا ةكلهتسملا عبارلا نرقلا لئاوأو ثلاثلا نرقلا ةفاقث اياقبو

 .ًءادعو ًةمواقم «ةداع .ءىقلت ةديدجلا راكفألاو ."”ىلاقلا ةذمالت

 بانك نمر ةنييعر ةفيدت الإ بقا ول اذامل انل شفت اذه اسالك ان لعل

 تلضصلا تؤووصلا وني انك: يورفلا هنا زحايتابخ ة(وفوصفلا)
 «ةيمتلا ذدلا انسلا

 باتكل ةمدقم وه (هراثآو هتايح :يدادغبلا دعاص) باتكو

 هقيقحت دوعس ٌيزاتلا باهولا دبع روتكدلا ىلوت يذلا (صوصفلا)

 اذه طابرلا ىف اهنم لوألا ءزجلا ردص «ةعباتتم ءازجأب هرشن يف عرشو

 ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو تاروشنم نم (1993 /1413) ماعلا

 (هراثآو هتايح :يدادغبلا دعاص) باتكلا عقيو .ةيبرغملا ةكلمملا يف

 : لخادم ةثالث ىف

 ءرداصملا ىف ةءارق .ءصوصفلاو دعاص :لوألا

 «(دعاص) ةريس عورشم : يناثلاو

 .رابخألاو بادآلا ىف صوصفلا باتك :ثلاثلاو

 نوؤشلاو فاقوألا ةرازو : طابرلا) يدادغبلا دعاص. دوعس يزراتلا باهولا دبع )4

 320 ص (1993 ؛ةيمالسإلا



 123 يداذقتلا ةعانص

 نع تثدحت يتلا رداصملا لج لوألا لخدملا يف قّمحملا عبتتي

 ًايخيرات ًابيترت اهبتريو اهضرعيو ءامهيلإ تراشأ وأ هصوصفو دعاص
 نم ءادعبا امهدع ترو ىلا 'تاراشالا نضرعيف .ًايذقن اقيضصت اهقتنفيو

 ىلإ ةيقرشملا رداصملا نم ًاقلطنُم اذه انموي ىتح ّيرجهلا عبارلا نرقلا
 تدرو دعاص ىلإ تاراشإلا مدقأ نأ ءالثم ءركذيف .اهريغو ةيبرغملا

 هذه ديفتو .ّيديحوتلا نايح يبأل (ةسناؤملاو عاتمإلا) باتك يف

 ءابدألا نم ةعامج نم ًادحاو ناك -هبابش يف- ًادعاص نأ ىلإ ةراشإلا

 يهتني ىتح ًانرق ًانرُق تاراشإلا ةيقبل ضرعي مث .َيِبْلهُملا ريزولا مهبّرق
 دع ارتدعت هيلا نيورصافحلا تاتكلار ةيئاق ةرتس ىلإ فاطفلا هي

 يف ّيريغدولا يلعلا دبعو «قرشملا يف ّيلكرزلا لاثمأ نم دعاص

 .نيقرشتسملا نم ناملكوربو ريشالبو «برغملا

 خّرؤت رداصم :ماسقأ ةعبرأ ىلإ رداصملا هذه ققحملا مّسقيو

 دعاص تافلؤمل خرؤت ةثلاثو ءصوصفلل خرؤت ةيناثو ءدعاص ةايحل
 :هلامعأ نعو: هنغ ةعرتتم تامولعمت اتذيرت ةعاززن فوحألا هراثآو

 نع ةّحصلا ىلإ برقأ ةروصب لخدملا اذه ةسارد نم ئراقلا جرخيو

 .ةيوغللاو ةّيبدألا دعاص ةناكم

 مّدقي «ةريس عورشم ناونع لمحي يذلا «يناثلا لخدملا يفو

 فرعن «هتافو ىتح هتدالو ذنم دعاصل ةلماكتم ةريس لضافلا قّمحملا

 انكفتم كلذك ناك اجو .بسحف ًابيدأ ًايوغل نكي مل ًادعاص نأ اهنم

 .دوعلا ىلع فزعلا يف اعراب «ناحلألاو مغنلاب ًاملاع ءرعشلا مظن نم

 نم ارهاسم اميدت ناك ادغاض" نأ ةفئاشلا ةزيشلا هذه قف دقت

 كلذ نأل «لزهلا عانطصاو قماحتلا ىلإ ليمأ ناك هنأو .«لوألا زارطلا

 اذه نولضفي اوناك نيذلا ءارزولاو كولملا سلاجم يف قزرلل تنسكأ

 :لعقلا مون ايناقو :سفلا نط اسيؤزت داساللا نم خوتلا
 نبا لثم) دعاص ةذمالتل ةيحيضوت لوادجب لخدملا اذه يهتنيو

 ديبع يبأ لثم) هتذمالت ةذمالتو «(مهريغو نايح نباو هديس نباو مزح
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 جارس نب كلملا دبعو -ضايع يضاقلا ذاتسأ- باتع نباو قوكبلا

 لثم هتذمالتل دعاص اهسّرد يتلا تايورملا عجارمل لوادجو ؛(مهريغو

 بكزوكلاو ::«تيكيسلا قيال ظافلالا "نيتايبو ىظطيفلا حالصإ يباتك

 يبأ رعشو «يعمصألل ءامسألاو تافصلا بتكو «ديبع يبأل فّئصُملا

 لودجب لوادجلا هذه متتختو .اهريغو جاجحلا نبا رعشو ؛«ةركس

 اوسرد ينالوخلاو هديس نباو نايح نبا نأ انل نيبيب صوصفلا تاياورل

 .دعب اميف هذيمالتل مهلَوُأ اهسّردو ءدعاص ىلع صوصفلا

 نمر عشت نصوضقلا تانك ثلاغلا لسنملا ىف ققشتلا لواقعيو

 فصنملا يعوضوملا ثحابلا حورب اهدقنيو اهلّلحيو اهفّئصيو هتدام

 .ثحبلا عوضوم ةداملا يف للخلاو فعضلا نطاوم ىلإ ةراشإلا

 عونلا اذه يّمُسو .ّيلامألا بتكب صوصفلا باتك قّقحملا قحليو

 اهنولمُي ام ابلاغ اهباحصأ ناك تافّئصم اهنوكل ّيلامألاب بتكلا نم

 جاح فّرَعو .سردلا لاجم يف بوتكم ىلع دامتعا نود الاجترا

 ةقيرطب (نونفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك) هباتك يف ةفيلخ

 هلوحو ملاع دعقي نأ وه» :لاقف بتكلا نم فنصلا ادي لا

 ىلاعتو هناحبس هللا حتف امب ملاعلا ملكتيف سيطارقلاو رباحملاب هذيمالت

 كلذكو .ّيلامألاو ءالمإلا هنوّمسيو ءًباتك ريصيف ذيمالتلا هبتكيو هيلع

 .«ةيبرعلا لهأو نيثدحملاو ءاهقفلا نم فلسلا

 خيراتلاو «ةغللاو بدألاو ءرثنلاو رعشلا رداون َيلامألا بتك ْمضتو

 نم لقتنتو «لزهلاو ّدجلا نيب عمجتو «ثيدحلاو ريسفتلاو «رابخألاو
 .رداونلا بتكب بتكلا هذه تيَمّس انه نمو «بايسناو ةفخب رخال ربخ

 ريثأت تحت نوكي ٍناثل ربخ نمو رخآل عوضوم نم لقنتلا نأ كش الو
 : نيلماع
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 هيعماس نع حيورتلا يف ثدحتملا ةبغر يف لثمتي ٌيدارإ ءامهلوأ

 نع اوحور» :(ص) لوسرلا لاق امك وأ ؛مأسلاو للملا يدافتو

 1 تيمع ضلك اذ[ ينإف ةعانس ةقاي بولقلا

 ىلع اهدراوتو راكفألا بايسنا يف لنسب يدارإال ءامهيناثو

 ةثيدحلا ةياورلا نف ىف ىمسي ام وأ 'ركذي ءيشلاب ءيشلا» ةدعاق

 هرامثتسا يف تعرب يذلا (روعشلا رايت) وأ (يعولا ىرجم) ئولسأب

 .(م1946 )1871  فلوو اينيجرف ةيناطيربلا ةبتاكلا

 عم قفّتي دوعس يزاتلا باهولا دبع روتكدلا نأ نم مغرلا ىلعو

 ٌىلامألا بتكب تافلؤملا نم فنصلا اذه ةيمست يف نيئحابلا نم هريغ

 ِض تلتخي ةنإف + نسزدلاو نسألا هيتكر وه اهيمس امك ىأ رذاوتلا قأ

 نأ ىريو ءاهنيماضم ليلحتو ءاهعفاود صحف يف هقّمعت يف نيرخآلا
 نيب تعمج فيلأتلا يف ةعزنل ةمجرت» تافنصملا نم عونلا اذه

 فقاوملا ضعب نع ريبعتلاو «ةلّصحملا ةّيعوسوملا فراعملا رامثتسا

 تاياغلاو فقاوملا هذهو .ةدوصقملا تاياغلا وأ ء.ةصاخلا ةّيركفلا

 هذه نع تردص يتلا فيناصتلا ضعب تلعج يتلا يه .ةّيصخشلا

 يف اهنأ مغر «ءضعب نع اهضعب ةفلتخم ودبت «فيلأتلا يف ةعزنلا
 يتلا ةعساولا ةعونتملا فراعملل ةديدج ةغايص الإ تسيل اهرهوج

 .(©«ةيفاقثلا هتئيب ىف فّلْؤملا اهلّضح

 ذختي دق بتكلا نم عونلا اذه فينصت نأ ىلإ انه هيبنتلا يغبنيو
 دبع روتكدلاف .اهتايوتحمو اهنيماضم ةعيبط وأ اهفيلأت ةقيرط هل ًاساسأ
 يلامأ امه اهنم نينئا قّمحو يلامألا بتك سرد يذلا نوراه مالسلا

 و (نييبتلاو نايبلا) ظحاجلا يّباتك دعي ال ,يجاجزلا يلامأو بلعث

 يف هتذمالت ىلع امهلمُي مل ظحاجلا نأل «يلامألا بتك نم (ناويحلا)
 دوعس يزاتلا باهولا دبع روتكدلا نأ نيح ىلع «.ةّيملعلا هسلاجم

 0 ص .يدادغبلا دعاص )6



 بلقلا يف قارعلا 126

 ةّيجهنمو امهنومضم رظنلا يف اذخآ «يلامألا بتك ةعيلط يف امهدعي

 ئيلامألا بتك ىوتحمل ةماعلا ةعيبطلا عم ناقفتي نيذللا امهدادعإ

 دوعس يزاتلا باهولا دبع روتكدلا بهذي «كلذ نم رثكأ لب .اهجهنمو
 دارطتسالا بولسأ ىلع مئاقلا نفلا اذه سّسؤم وه ظحاجلا نأ ىلإ

 تافنصملا نم عونلا اذه ةيمست لّضفي اذهلو .هلوصأ ىسرأ يذلا

 :ليمأو :ترقأ ةيآر ىلإ نكتو:نيودلاو نتينألا عك

 «ةرصبلا يف ترهظ ام لوأ سردلاو نسال يق ف لقا قر

 يبأ يبرعلا نايبلا ميعزو بدألا ةمئأ ريبك دي ىلع «قارعلا يبونج

 ىسرأ يذلا (م 780-869 /ه 163-255) ظحاجلا رحب نب ورمع نامثع

 نايبلا)و (ناويحلا) تيصلا يعئاذلا هيباتك يف اهلوصأ لّصأو اهسسأ

 3 .هتاذب ًامئاق أئف دارطتسالا نم ظحاجلا لعج ءامهيفو .(نيبتلاو

 اًمشع ماه يذلا وهو «بتكلا نم 550 ًاعون ظحاجلا عدبي نأ بجع

 ةمسو ةقانتالا يسمو ءاهعمجو اهئانتقاب نتتفاو اهتءارقب

 نم ريخألا قمرلا ىتح اهمزالو 0 ”!ةنيرعسلا نيم نحتف تاون: ىف نلوم

 دِإ ,عادولا ةلبق هلبقتو هقناعت بتكلا تارشعو تام هنأ نت «.هتايح

 .«لتق ام ٌبحلا نموا «هتلتقف هتبتكم نم ةليقث تادلجم هيلع تعقو

 مامإ :مه قارعلا مالعأ نم ةثالث نفلا اذه يف ظحاجلا عباتو

 يحلا هناا اهل كزتو (م 816-904 /ه 200-291) دادغب يف تامو

 0 .(بلعت نيج كارت تحت 0 000 دبع .د 0

 ةخللا ىف ف لماكلا) ا ل يذلا (م6-899 6/و 286- -210) دربملا

 213-276) ملسم نب هللا دبع ةبيتق نبا وه يدادغب بيدأو ؛(بدألاو
 .(رابخألا نويع) باتك بحاص (م 828-889 /ه

 يبابلا ةبتكم : ةرهاقلا) ظحاجلل ناويحلا باتكل هتمدقم يف .نوراه مالسلا ديع )00

 .5 ص لج( 5 «يبلحلا
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 لوطو مهعالطا ةعس ىلع نونهربي نييقارعلا ءابدألا رابك رمتساو

 ةةمدع نورفل وواودلا نأ ئلامألا نفك تلاد مهفراعم ةرثكو مهعاب

 ٌيديزيلا يلامأ باتك نوّيقارعلا اهفلأ يتلا ةفورعملا يلامالا بتك نمو

 ىريصب ملاع وهو (م922 3 ا )288  سابعلا نب دمحم

 (ةركاذملا رابخأو ةرضاحملا راوشن) باتكو «نطوملا ٌيدادغب لصألا

 (م 994 939 /ه 384 )327  ّيخونتلا يلع نب نسحملا يلع يبأل

 يلع ىضترملا فيرشلا َيلامأو .دادغب نكس ّيرصب بيدأ رخآلا وهو
 فارشألا بيقن (م 966-1044 /ه436 - 355) ٌيولعلا نيسحلا نب

 رئاصبلا»:تناتك نينآلاو::سردلا هيه -رهشأ نمو .دادغي نف :نييلاطلا

 ىلع يديحوتلا نايح وبأ ةرصبلا ءابدأ فوسليف هفلأ يذلا (رئاخذلاو

 ١ .(م 1010 /ه 400 ةنس وحن ىفوتملا) سابعلا نب دمحم نب

 سردلا وأ رداونلا وأ ّيلامألا بتك نإ لوقلا نكمي ءاذه ىلعو

 هريغو سلدنألا ىلإ هني فللقتاو قفازدلا' ىف فعرغزتر تاك نيالا

 تعاصلا ةلوقم مهفتنأ لكمي ءاذه ءوبف قو. :قيملتملا عافضأ نم
 246) يسلدنإلا هّبر دبع نبال (ديرفلا دقِعلا) ىلع هعالطا دعب دابع نب

 ةعاضبلا تاذ يهف «!انيلإ تْدُر انتعاضب هذه» :(م940 860 /ه328

 ثيح نم امنإو بسحف اهتانوكمو اهتدام ثيح نم ال ةيقرشملا

 .كلذك اهضرعو اهتيجهنم

 دقو ءانعم ّرم امك «ّيلامألا بتك نم وه (صوصفلا) باتكو

 نإف «كلذ عمو .تاذلاب ّئلاقلا ّيلامأ هب يهاضيل دعاص هُقّلْؤم هجّبد
 ىلإ :باتكلا اذه. فيلأت.يف ىعس ًادعاص نأ :ئري لضاقلا ققحفلا

 : اهتعيلط يف ةفلتخم قئارط عابتاب َيلاَقلا ىلع قّوفتلا

 وأ هيف ًاصقن ربُّتعا ام ةلمكت عم «يلامألا يف درو ام داريإ » 

 .أطخ ربتعا ام حيحصت

 داريإ عم «بلاطملا نم هيف درو ام ضعب عوضوم ىلإ رظنلا -
 .هل ةيناث ةغايص
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 َيلاقلا ةذمالت اهب عمسي مل ةردان نويع ىلإ «هيف درو ام زواجت -
 ع

 ىلإ اهمسقيف (صوصفلا) رداصم ءاصقتساب قّمحملا علطضيو
 :رداصملا نم نيعون

 مهسفنأ ءاملعلا طوطخ نم لقنلاب ةلثمتملا ةطيسولا رداصملا

 ةةرشانملا !ةيوفشلا' ةناوولابزو

 ّيوبنلا ثيدحلاو ميركلا نآرقلا :يهو لوصألا رداصملاو

 .ةطوطخم وأ ةعومسم ةبدألا رداصملاو فيرشلا

 صلخيو .ًايوينبو ايمك ًاليلحت صوصفلا ليلحتب قّمحملا موقيو

 يلاوح قرغتست يتلا صف ةئام عبسلاو نيتسلاو ةثالثلا نأ ىلإ كلذ نم

 ةّينآرقلا تايآلاب قلعتت صوصن ىلع لمتشت ؛«ةعوبطم ةحفص يملأ
 : لافت الا وب مكحتلا وباع وعملا وب ةةفيرشلا ةةرسسلا فيداج لاو: «ةقيركلا

 ءءارعشلا رابخأو «ءنوجملاو لزهلاو ءحلملاو فئارطلاو رابخألاو
 :ةيوعشلا' تاراثخملاو «ة«ةشفت فلؤملا نابخأو «ءاملغلا .زابخأو

 فراعملاو «يفاوقلاو ضورعلاو ءراعشألا حرشو ةيبدألا تاراتخملاو

 اهصئاصخو صوصفلا نم عون لك ددع ركذو .ةّيلهاجلا ةّيبرعلا
 .ةزيمملا

 صوصفلا تازيمم ىلع فوقولا ىلع قّمحملا ليلحت رصتقي ملو
 دعاصل ةّيملعلا ةّيصخشلا ايازم ليلحتلا اذه نم صلختسا لب «ءبسحف

 اهامعموت [دكاثوب اركاقو .ةيئارو ارجو احراشو اندست تقم دعوي
 ةئملع يف هل :تفلؤم نق تفكر (ضوصفلا) بانك نآل 'ايزحتمو
 صوصفلاو دعاص رثأ «هباتك يف «قّمحملا عبتتي امك .هجوألا ةددعتم
 يف نايح نبا .ءدعاص ذيملت لثم هنم دافأ نمو ةقحاللا تافلؤملا يف
 ءهديس نبا هذيملتو «(سلدنألا لاجر خيرات يف سبتقملا) باتك

 0 ص .يدادغبلا دعاص 4.
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 (ضويصفلا) نم نقنلا رفكأ ىذلا يركبلا:دسع وبأ «نايخ. نبا ذيمللو

 حرش يف يلآللا) و (هيلامأ يف يلع يبأ ماهوأ ىلع هيبنتلا) هيباتك يف

 .مهريغو  (ّيلاقلا ّيلامأ

 دبع روتكدلا نأ ىلإ تبهذ اذإ غلابأ ال يننإ .ءلوقلا ةصالخو

 ال قيقحتلاو ثحبلا يف ةديرف ةّيجهنم ركتبا دوعس يزاتلا باهولا
 ةذتاسأ ةيانعب كلذك ريد ,ىه امنإو .ءبسحف ءانثلاو هيونتلا قحتست

 بتك قيقحت ىلع مهبالط بيردت ىلع نورهسي نيذلا ةيبرعلا انتاعماج
 تايجهنملا ىلإ فاضنت ةزيمتم ةيجهنم اهفصوب ءاهرشنو ثارتلا
 ةلوصوم دوهج ىلإ جاتحيو أركب لازي ال يذلا ناديملا اذه يف ةعبّتملا

 ةطوطخم نييالم ةسمخ نم رثكأب رْدَقُت ةلئاه ةّيركف ةورث نع فشكلل

 .فلأ ةئامعبرأ يلاوح ىوس اهنم رشنُي مل

 (صوصفلا) باتكل دوعس ٌيزاتلا باهولا دبع روتكدلا مدق دقل

 رخآ اققحم ركذأ الو .هفّلؤمو باتكلل هدرفأ لماك باتكب ءهققح يذلا
 ماق يذلا راطعلا روفغلا دبع دمحأ الإ الماك ًاباتك هتمدقم تقرغتسا

 هل مدقو ّيرهوجلا دامح نب ليعامسإل (حاحصلا) مجعم قيقحتب

 7( ةيوعلا تامجعملا سرادمو حاحصلا) ناونعب لماك باتكب

 يف دجوي ال ام رهنلا يف دجوي دقف مك ةلأسم ةلأسملا تسيلو

 ةلماش ةمكحم ةيدقن ةسارد ٌّمض دوعس روتكدلا باتك نأ ديب ء«رحبلا

 .«صوصفلا) هباتكو يدادغبلا دعاص ةايح بناوج عيمج تقرغتسا

 : قيقحت .ةيبرعلا حاحصو ةغللا جات : حاحصلا «يرهوجلا دامح نب ليعامسإ )9(

 .(1990 :4:ط «نييالملل ملعلا راد :توريب) راطع روفغلا دبع دمحأ



 نيطح ةكرعم ىركذ يف

 نيدلا حالص نع ةعئاش ءاطخأ

 نانعدح دخلا ةتعاوجمعت نسق ئارلا

 يساحلا سجشتتلا' ئهرتلزأ نجع

 يبتملا بيطلا وبأ

 .لضافلا يضاقلا يأرب امنإو «يفيسب دالبلا حتفأ مل

 يبويألا نيذلا حالص

 يفو ّيمالسإلا خيراتلا يف ةقومرم ةناكم .نيدلا حالص ّلتحي
 ليبس يف تيمتسملا هداهجل هنومظعي نيذلا «نيملسملاو برعلا بولق

 ماع مهيلع هراصتناو «نييبيلصلا ةنميه نم فيرشلا سدقلا ريرحت

 ىلإ قيرطلا تحتف يتلا «ةريهشلا نيطح ةكرعم يف م1187/ ه3

 اهفادهأ يف اهيهاضت ال ةكرعم يهو .رّمظُملا هشيج مامأ سدقملا تيب

 الإ ةّيسايسلا اهتايفلخو ةّيخيراتلا اهفورظ ىف اهعراضت الو اهتيمهأو
 (م1086 /ه479 ) ًابيرقت نمزلا نم نرقب ايت كمت يتلا ةقالزلا ةكرعم
 .نيفشات نب فسوي يبرغملا ناطلسلا ةدايقب ّيمالسإلا برغلا يف

 «برعلا ةءارعشلا هئاراصتناو نيدلا حالص ٌهيصخش تمهلأ دقو
 ضاهنتسا يف مهنم نورصاعملا اهرمثتساو ؛مهدئاصق يف اهب اونغتف

 ةّينويهصلا ةمجهلا هجوب نيطسلف نع دوذلل ءرعاشملا باهلإو ؛ممهلا
 ةيبرعلا ذاتسأ «ةمعطلا داوج حلاص روتكدلا اهَّدعأ ةسارد يفو .ةنهارلا

 «ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف انايدنإ ةعماجب نراقملا بدألاو

 ىلع فلؤملا ىتأ .(رصاعملا َيبرعلا رعشلا يف نيدلا حالص ) ناونعب
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 «ةيبرعلا دالبلا فلتخم نم نيزراب ءارعشل ةديصق ةئام نم رثكأ ركذ

 .هل ريظن نع نوثحبي وأ نيدلا حالصب اهيف نودجنتسي
 ةيبدألا صوصنلا نم لئاهلا مكلا اذه يف رظنلا نعمُي نمو

 عم امامت قفتي ال ثدحلاو لجرلا نع ماعلا عابطنالا نأ فشتسي

 لظلا فالتخا اهنع فلتخي لب «ةّيخيراتلا عئاقولاو ةّيعوضوملا قئاقحلا
 .يلصألا توصلا نع ىدصلا نيابت وأ ءهبحاص نع

 كلذ ةروص يه رصاعملا َيبرعلا نهذلا يف نيدلا حالص ةروص

 ةدجنلا ءادن يِّبلي يذلا راوغملا سرافلاو مادقملا ّيركسعلا دئاقلا

 ءادعألاب محتليو هشيج سأر ىلع قارعلا نم ًاعرسم بهيف ّيمالسإلا

 ةيحيراو ةماهشب هءادعا لماعيف ءارصتنم اهنم جرخي «ةنحاط ةكرعم يف

 لظي اذكهو .ابروأ ىف اهفارعأو ةّيسورفلا قالخأ نع ًانأش نالقت ال

 ناتبلا فيس ةنمف يذلا ذقنملا لطبلا كلذ راظتنا يف مويلا يبرعلا

 اصع لثم امامت «ةع انلذ نم لعجيو «ةّوق ىلإ انفعض هب لّوحيف
 .ذاذفألا ةرحسلا نم رحاس اهلمحي

 عم بنج ىلإ ًابنج نيدلا حالص ِبّنرن ةيبرعلا انتركاذ نوزخم يف
 اذهو .يلالهلا ديز يبأو دادش نب ةرتنع لثم نييروطسألا لاطبألا

 نم اهدمتسن نأ يغبني يتلا ةربعلا خسميو لجرلا رذق ىلإ ءيسي

 .هتازجنمو هفقاوم

 نلوألا ةيسلعلا ةليحتاف :ةظانتلا فلخ ةةسبل ةشيراقلا ةقيقحلا

 يضارألا ىلع نييبروألا ةرطيس ىف اهضارغأ تققح (م1099-1097)

 فيلا ةديحو انيمعغدت' تناك م نأل ءلحاسلا ندمو ةسدقملا

 ةّيجهنمو ةمكحم ةطخ اهل رفوتتو ءابابلا يف ةلثمملا ةدايقلا ةدحوو

 ؛ةّيلخادلا مهتاماسقنا يف نيقراغ نوملسملا ناك نيح يف «ةسوردم

 ةفالخلاو دادغب يف ةّيسابعلا ةفالخلا تناكف «ةّيميلقإلا مهتاعازنو

 اهيف ششعي 55 نولقتسي ءارمألا ناكو «ةرهاقلا يف ةّيمطافلا

 طاطحنالا انهو ءّيرادإلا داسفلا اهدوسيو «ّيعامتجالا ملظلا
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 ىف درفني ءارمألا كئلوأ ضعب ناكو .ٌّيداصتقالا فلختلاو ٌيركفلا

 .سلدنألا ىف فئاوطلا كولم لعفي ناك

 لصوملا ريمأ «يكنز نيدلا رون ىلإ يسابعلا ةفيلخلا دهع امدنعو

 يضقت ةنيصر ةطخ ىلع قافتالا ّمت «نييبيلصلا ةهجاومب .ءبلحو

 ريوطتو «ةّيعامتجالاو ةّيداصتقالا اهتاينب حالصإو ءدالبلا ديحوتب

 اذهلو .ءادعألا ةبراحم يف عورشلا لبق «ةّيملعلاو ةّيوبرتلا اهتاسسؤم

 حالص هفوفص يف ٌمضو يكنز نيدلا رون هرّيس يذلا شيجلا ْنِإف

 تارامإلا ديحوتب ماق نننويأ نب هوكر يش دئاملا همعل ادذعاسم نيدلا

 دالبلا ةيقب ىلإ اهّمضل رصم ىلإ هقيرط يف وهو ماشلا يف ةفلتخملا

 .داهجلل دعتست تناك ىتلا

 دئاقلا لقعب لمعي مل نيدلا حالص ىلإ رصم يف رمألا لآ امدنعو

 ءاملعلا نم املاع ساسألا ثيح نم ناك دقف ءدرجملا ّيركسعلا

 نآرقلا بلق رهظ نع ظفحي ناكف .ءابدألا نم ًابيدأو ءاهقفلا نم ًاهيقفو
 همولع ىّملت دق ناكو .رعشلا يف ةسامحلاو ء.هقفلا يف هيبنتلاو «ميركلا

 ةلث هيلع ذملتتو سردلل رذصت امك «قارعلا ءاملع نم ةبخن يديأ ىلع

 يقرافلا دمحم نب سنوي لثم نوفورعم ءاملع هنع ىورو «ةبلطلا نم
 هيراشتسمو هءارزو يقتني ناك ءدعب اميفو .امهريغو بتاكلا دامعلاو

 يضاقلا فورعملا هراشتسم لثم ؛«ءاملعلاو نيركفملا نم هشيج ةداقو

 يضاقلا يأرب امنإو يفيسب دالبلا حتفأ مل » :هنع لاق يذلا لضافلا

 . «لضافلا

 «نييبيلصلل ةرواجملا دالبلا ديحوت مت «ةفداهلا ةطخلا راطإ يفو

 نميلاو نادوسلاو ةبونلاو ماشلاو رصم نيدلا حالص مكح لمشف

 ةسمخ كلذ ققحتو «سباق ىتح سنوتو برغلا سلبارطو زاجحلاو

 ريرحت ىلإ هّجوتلا لبقو ةرتفلا كلت يفو .نيطح ةكرعم لبق ًاماع رشع
 داهجلا يف هودعاسمو نيدلا حالص طرخنا «ةبصتغملا يضارألا
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 نم اورثكأف .ّيداصتقالا ريوطتلاو ّيرادإلا حالصإلا يأ ءربكألا

 عالقلا اودّيشو «قرطلا اوّقشو «تايفشتسملاو سرادملاو دجاسملا

 .عناصملا اوأشنأو «عرازملا اورذبو ءنوصحلاو

 نيموزهملا ءادعألا لماع ءرصنلا نيدلا حالصل بِتُك نيحو

 ماكحأ هيلع هيلمت امب مهتاكلتممو مهخويشو مهلافطأو مهءاسنو

 عاطقإلا ناسرف هيلع فراعت امب سيلو .ءاحمسلا ةّيمالسإلا ةعيرشلا
 ىتلا ةّيمالسإلا ئدابملا اهعبطت هتافرصت تناكو .ةّيطسوّرقلا ابروأ يف
 رس يدوب نانرو هقضومار لكم هتابسو ناسلالا ةقع ان رم
 نوكي نأ لبق ًاملاع ًاهيقف ناك نيدلا حالص نأل ءءادعألا نم ناك

 .ابراحم ايدنج
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 (*”يبويألا نيدلا حالصو نيفشات نب فسوي نيب

 2 هو

 :ةمدقم 0

 الو مامن الإ قتفتت ل ةئرفبعلا نأ تازاضتحلاو:عمألا خيرات .انأبنأ
 رييغت ىلع ةردقلا مهبهتف «ذاذفألا ةداقلا الإ ءاسنلاو لاجرلا نم راتخت

 دعب اليج سانلا بولق يف مهاركذ رفحو مهناطوأ ةيقرتو خيراتلا راسم

 الو ءاهتورذ غلبتف ةيرقبعلا كلت قّتفتت ىتم يردن ال نحنو .ليج

 اننكلو .اهجيجأتو اهليعفت ىلع دعاست يتلا لماوعلا طبضلاب فرعن
 ةقيابلا لع ويتم ل لع ع تنام دكارلل  ةاقلا ل ةول لأ لرد
 تايسلا كلت همدقم ىنو# :سرادلا نيع'اينطخشت ال ةلئامعم :تافتضو

 ناس رك هوقو لع فاعلا ناو كاع نانربإ فافسل هاهو
 تارارقلا ذاختاو «تارايتخالا صيحمتو «فقاوملا ليلحت نم مهنكمت

 .ةقفوملا

 نب فسوي ةيمالسإلا انتمأ خيرات يف ماظعلا لاطبألا ءالؤه نمو

 دقو .قرشملا يف َيبويألا نيدلا حالصو يمالسإلا برغلا يف نيفشات

 نيفشات نب فسوي نإ موي تاذ لوقي ةبراغملا يئاقدصأ دحأ ٌُتعمس

 ىلع يعالطا نم مغرلا ىلعو .برغملا يف يبويألا نيدلا حالص وه

 يبأ قالطإك ؛هلهأو قرشملاب ةبراغملا نم ازازتعا تاهيبشتلا هذه لثم

 شكارم يف ريشبلا ةسسؤم اهتمظن يتلا(نيفشات نب فسوي) ةودن ىلإ تمَّدُق ةقرو (#)

 سداسلا اهددع ىف ةيدوعسلا (ثارتلا روذج) ةلجم اهترشنو «(2000 ليربأ 8 - 7

 .381-414 :(2001 ريمتبس /1422 بجر)
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 فسوي اهاشنأ يتلا شكارم ةنيدم ىلع بيطلا حفن يف ّيرقملا سابعلا

 حالص نإ ابعادم يقيدصل ُتلق دقف «(برغملا دادغب) بقل نيفشات نب

 قبس نيفشات نبا نأل «قرشملا نيفشات نب فسوي وه يبويألا نيدلا

 ىلع قباسلا لضف هيضتقي اذه يلوقو «نمزلا نم نرق يلاوحب َيبوبألا
 .ىحاللا

 يتلا فورظلل ةنراقم ةيخيرات ةساردب مايقلا ةركف يل تأرطو

 قالخألاو تافصلاو ءاهاقنتعا يتلا راكفألاو لُثُّملاو «نادئاقلا اهشاع

 يتلا لئاسولاو ءاهاعبتا يتلا قئارطلاو تاسايسلاو ءاهب ايّلحت يتلا

 نيب هباشت ةمث ناك نإ ءانرضاح ىف امهب ربتعن انّلعل ناي و
 ترثع دقلو .نولوقي امك ءهسفن ديعي خيراتلاف ءامهعاضوأو انعاضوأ

 ةبيرغ تافداصم هعصرت «نيلطبلا نيب ريبك هباشت ىلع يتسارد يف
 ةيجراخلا رومألا ىلإ هباشتلا اذه هجوأ ضعب دوعتو ب تاهو

 يمتنت نيح يف «ةطلسلا يلوت فورظو «ةّيدسجلا تافصلاو «مسالاك

 راكفألاو لثملاو مَّيِقلا ىلع لمتشملا قمعلا ىلإ هنم ىرخأ هجوأ

 تاقفاوملا أ :نيمسق ىلإ اذه يضرع تمّسق اذهلو .تايجيتارتسإلاو

 .ةيلخادلا تاقفاوتلا ب ةيجراخلا

 ةيحطسلا تاقفاوملا أ

 مسالاو دلوملا 0

 وبأ هتينكو «نيطقتراو نب ميهاربإ نب نيفشات نب فسوي دلو
 ينب تيب يف «(فالخ خيراتلا اذه يفو ) ه 410 ماع يلاوح «بوقعي

 ةلادجو ةنوتمل) ثالث لئابت ىدحإ ىهو «ةنوتمل ةليبق ءامعز نيطقتراو

 اهدادعت غلبي يتلا ةجاهنص لئابق لع ةدايسلاب تصتخا (ةفوسمو

 ب اهلاجر فرُعو (ماثللا ةجاهنص) ب فرعُتو «ةليبق نيعبس يلاوح
 .(181 :6 ؛نودلخ نبا) .«نيطبارملا» ب ةقحال ةرتف يفو ؛(نيِمّنلَملا)
 (نون يداو) نم ّيسلطألا طيحملا ىلع دتمت ةنوتمل براضم تناكو

 نع نوخرؤملا انثذحي الو .رودجوب سأر ىتح تنادورات ةنيدم بونج



 .هتلوفط بعالم وأ نيفشات نب فسوي دلوم ناكم

 فسوي وه يبويألا نيدلا حالص مسا نأ ةبيجعلا تافداصملا نمو

 بويأ نب فسوي وهف .هبقل الإ «نيدلا حالص» امو ءرفظملا وبأ هتينكو
 زهن ىلع :تيركت ةعلق نك 532 ةنس دلو. لقو :(قذاش و أ) يدان نب

 ءاهضر هج نهر. يدان نك ناكر جقارعلا قف ءارفاس نلاعش ةلحم
 نم ةبيرقلا ناجيبرذإ فارطأ يف عقت يتلا (نيوُد) ةدلب يف داركألا

 ةقادصل ءهوكريشو بويأ هادلو هبحصي ءدادغب ىلإ مدق دق «ناريإ
 هثعبف «دادغب (مكاح) ةنحش ؛(زورهب نيدلا دهاجم) ب هطبرت ةميدق

 ةعلقلاب ٌدهع «يداش ىفوت امدنعو .اهيلع ًاظفاحم تيركت ةعلق ىلإ اذه

 ١ .بويأ نب فسوي دلو كانهو «بويأ هنبا ىلإ

 يف ةلمعتسملا ءامسألا نم وه (فسوي) مسا نأ نم مغرلا ىلعو

 نأ روصتي نأب انلايخل حمسنو .ًاردان نكي مل نإ ليلق هنأ الإ قارعلا

 نولتحي نويبيلصلا ناك تقو يف ّيركسع دئاق وهو بويأ نيدلا مجن

 دق «ّيمالسإلا قرشلا ةيلاتتملا مهتالمحب نودّدهيو ةسّدقملا يضارألا

 بجعأف ّيمالسإلا برغلا يف نيفشات نب فسوي تاراصتتنا ءابنأ هتغلب

 .نيدلا حالص هدلو ىلع همسا علخو هب

 بسنلا 0

 نأ دعب اميف كلذ حّضونس امك  كردن انثأ نم مغرلا ىلع

 اهبأي مل نيدلا حالص بويأ نب فسويو نيفشات نب فسوي نيّلطبلا

 هقلخ ومسو هملع ميظعب امهمامتها ردقب هبسحو درفلا بسنب ًاقلطم

 ءاهيلإ خيراتلا بتك قّرطتل ةلأسملا هذهل ضرعنس اننإف ءهلعف ميركو
 .نيلطبلا نيب اهيف ريبكلا هبشللو

 يهو ةجاهنص لئابق ىلإ  انركذ امك - يمتني نيفشات نب فسويف

 ةريزج ىلإ اهلوصأ يف دوعت اهنأ نم مغرلا ىلع ةيبرع ريغ لئابق
 ريمأ هنأ 7 هنع لوقت نيطبارملا نم ةبّرقملا خيراتلا بتك نكلو .برعلا
 نب نيطقتراو نب توقرت نب ميهاربإ نب نيفشات نب فسوي نيملسملا
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 نم ينوتمللا يجاهنصلا يريمحلا ثيلت نب يلمتاو نب ةيمأ نب روصنم

 .«.شومح قحلا دبع ذاتسالا قلعيو (.ريمح نب لئاو نب رسمش دلو

 اذه زواج ةلئاق يسلا: اذه قلع شفا زا ويب تاتك وح

 ىقي ال ءامسألا نم ايرع نفرح كفل ةنأل «نيطقتراو ينب نم

 يف اقلعم فيضيو ؟.ربربلاو برعلا نم لك دنع يخيراتلا قايسلاو
 «باسنألا هذبه لدم ةاريإ ىلع تتنواعت ةييبادس" لمارغ نإ“ 8+ قفاهلا

 نايفكي ال مقاولاو ةوقلا نأب مهنم ًاكاردإ اهيلع اوعَّجبش ءارمألاف

 لصأ ىلإ مهباستنا نأ اوأر لقألا ىلع وأ «مهبوعش رظن يف امهدحو

 .(25-26 : شومح) (.مهمكحب بوعشلا هذه كتبشت يف ديزي يبرع

 نأ .انركذ: دقق :«ئيوبألا نيدلا حالصلا ةيددلاب الثامم اعيش دجنو
 هءانبأو هورصاع نمم نيخرؤملا ضعب نكلو .داركألا ءامعز نم هدج

 نب نسابلا قب ناليع ليبفا ىلإ ةيقري اينرع انمتاال اودووأ 'قيطالتتلا
 ناكلخ نبا ةاضقملا يضاق لوقيو .كاندع نب دعم نب رازن نب رضم

 تنك ىلع «فقؤب ةلإ ءاقارعلا ىف: لييرأ ةتيده نمكلذك يورك وهو:

 هوكريش ىوس اهيف ري ملف بويأو هوكريش مساب كالمأو فاقوأب ةريثك
 قرير-(140197 1 ناكلدم :ا) يغلى ذاق نيديوباو ئداش نب

 حالص ةبسن نأ (كولملا لود ةفرعمل كولسلا) هباتك يف ّيزيرقملا

 هنم بّرقتلا اودارأ نيذلا ءاهقفلا لاوقأ نم وه ّىبرع لصأ ىلإ نيدلا

 .(2(2 : ىجعلق ) هيدل ةوظحلاو

 ةقللاو ميلعتلا 0

 اعيلم 'ايقلعي تورأ هن هفسويو نيفشات قنا اقول وه. لك ناك
 «نيدلا لوصأو فيرشلا ّيوبنلا ثيدحلاو ميركلا نآرقلا ةسارد يف

 .الماكم امالسإ اميلعت اينلق كقف ةةيوحلا ةحللا نوم انكم

 ةغللاب نيفشات نب فسوي ةفرعم يف اوككش نيخّرؤملا ضعب نكلو

 خيراتلا نم ريثكو ءحجرألا ىلع مهلايخ نم  تاياكح اودرسو ةيبرعلا



 ةغللاب نيفشات نب فسوي لهج ىلع ةلالدلل  نيخّرؤملا لايخ جاتن

 نيفشات نب فسويل هتمجرت يف ركذ نأ ناكلخ نباب رمألا غلبو .ةيبرعلا
 (برغملا كلم ةريس يف برعُملا) باتك ىلع اهتغايص يف دمتعا يتلا
 يح ةكيسب هنكلا ورغلا ناديا فرعي الإ قنفات نب سوما نأ

 (114:7 :ناكلخ نبا) «.دصاقملا

 تاعزن نع نوردصي اوناك نيخّرؤملا كئلوأ نم اريثك نأ بسحنو

 دب ةفلسوي انآ ةعاتقلا خل تلمح دقو :ةيدقف. لا ةيرفتع وأ ةيسابس

 : ةيلاتلا بابسألل ةمات ةداجإ ةيبرعلا ةغللا ديجي ناك نيفشات

 يتلا ةنوتمل ةليبق نم ةماعز تيب يف نيفشات نب فسوي عرعرت دقل أ
 لئابق نأ ملعن نحنو .ةجاهنص لئابق يف ةدايسلاب تصتخا

 تذخأ ىتح يرجهلا ثلاثلا نرقلا ىف اهمالسإ نسح دق ةجاهنص

 ةقطنم ىلع ترطيسف ؛ءارحصلا بونج ايقيرفإ يف مالسإلا رشنت
 ةجاهنص - اهنم ةيلاغتربلاب دعب اميف همسا قتشا يذلا (لاغنسلا)

 مه ةروسيملا تاتويبلا ءانبأ نأ كش الو .ةجاهنص رهن يأ  لاغ

 ةغللاو .ةملسمو ملسم لك ىلع ةضيرف وه يذلا مّلعتلا ىلإ قبسأ
 .كاذنا ميلعتلا ةغلو نآرقلا ةغل يه ةيبرعلا

 لامش نيب ةراجتلا لوازت تناك (ةنوتمل) نيفشات نب فسوي ةليبق نإ- ب

 تالماعملا يف ةكرتشملا ةغللا يه ةيبرعلا تناكو ءاهبونجو ءارحصلا

 .ةفلتخم تاغلب ثدحتت يتلا ةيقيرفإلا لئابقلا نيب ةيراجتلا

 (مهتعيلط يف نيفشات نب فسويو ) نيطبارملا ةكرح ءاجعزا 6

 يذلا طابرلا يف ةديدع تاونس يداهجلاو ّيملعلا مهدادعإ اوملت

 يف اوناكو .نيطبارملل يحورلا ملعملا نيساي نب هللا دبع هأشنأ

 ىلع بّردتلاو ةّيمالسإلا مولعلا ةسارد ىلع نوفكعي طابرلا

 ةيمالسإلا مولعلا يف هعلضت ىدمب طبارملا ةناكم طبترتو .داهجلا

 ريما يمص نيدوك ومآ محام اه" ادب :ةسيوسلاو نارقلا نفاخ

 نب هللا دبع ةافو دعب هديب ةيويندلاو ةينيدلا نيتطلسلا عمج نم
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 ةيبرعلا لهجي ناك ولو .نيفشات نبا كلذك امهعمج دقو «نيساي
 .كلذ لعفي نأ عاطتسا امل

 ءاكذ تانّوكم نم ةيناث ةغل مّلعت ىلع ةردقلاو ةيوغللا ةكلّملا نإ ه

 نم نإف اذهلو .ثيدحلا ٌىوغللا سفنلا ملع انربخي امك «درفلا

 دلال هني ياسا هتلع لوس ءاكلا قم ةيعو وذ: نلعا رقوق

 .دّقوتملا نيفشات نبا ءاكذب نيخرؤملا عيمج دهشيو
 ناك هنأ هتريس تدروأ يتلا رداصملا تعمجأ دقف نيدلا حالص امأ

 «ميركلا نآرقلا بلق رهظ نع ظفحي ناك ذإ نيدلا يف نيهّقفتملا نم

 ىلع همولع ىّقلت دق ناكو .رعشلا يف ةسامحلاو ؛هقفلا يف هيبنتلاو

 ةيلظلا نيم هلك هيلع ديلكو سيردتلل ودمت انك ةدئانمألا رابك يديأ

 (120 :15«ةيبرعلا ةعوسوملا)

 ةطلسلا وت 0

 تونر: نيفتشات نب تسوي رع ذاك نأ ةيجعلا :تانوادسبلا نيقز

 ةروصب ةداقنم هتءاج امنإو اهيلإ مسي ملو ةطلسلا بلطي مل بويأ نب

 نم امهباختنا متي ملو ءامهيوبأ نع ةرامإلا اثري مل امهف .ةعقوتم ريغ

 امهل نيّبيرقل نيدعاسم نالمعي اناك امنإو «سلاجملا نم سلجم لبق
 .نيفسويلل ةرامإلا تلآو نيبيرقلا ل ا

 ميهاربإ نب ىيحي ةبراغملا نيمثلملا ميعز نأ خيراتلا ُبتك انئَّدحُت

 نم بلطو ناوريقلا ىلإ هّجوتف ةيحالصإ ةعزن هودحت تناك َيلادجلا
 نيمثلملا هّقفيل هتذمالت دحأ هعم ثعبي نأ يسافلا نارمع ءاهقفلا خيش

 هعم ثعبي نأ خيشلا ىأرف هه 428 ماع يلاوح كلذو ءمهنيد يف

 بلق يف ًاطابر هل ىنتبا يذلا يطمللا وللز نب جاجو هذيملت ىلإ ًاباطخ
 ةفرعملاو ملعلل هتذمالتو وه هيف فكتعا «سيفن يف ىربكلا ءارحصلا

 هعروو هنيدب قثت نُم هدّلب ىلإ ثعبا» :باطخلا يف ءاجو .دّبعتلاو

 يف مههققفيو مالسإلا عئارشو نآرقلا مهمّلعيل هتسايسو هملع ةرثكو
 رجأ عيضي ال هللاو .ميظعلا رجألاو باوثلا كلذ يف هلو كلو «نيدلا



 141 يبويألا نيدلا حالصو نيفشات نب فسوي نيب

 تفدكناف 7:3 يرصانلاو 1237 عرز  ىبأ نبا) «ةامع خسحأ نف
 ىلإ ميهاربإ نب ىيحُي قفار يذلا نيساي نب هللا دبع ةيقفلا جاجو

 مهبّرديو نيدلا يف مههّقفيو هباحصأ هيف ملعي ًاطابر اهيف ىنتباو .هدالب
 نب هللا دبعل تناكف ." هتطبار مهموزلل» نيطبارملاب اوّمّسو داهجلا ىلع

 ناك» دقف ةيويندلا ةماعزلا ميهاربإ نب ىيحيلو ةينيدلا ةماعزلا نيساي

 مهتنايد يف رظني نيساي نب هللا دبعو مهبرح رمأ يف رظنلا ىلوتي

 .(127 :عرز يبأ نبا) ؛مهماكحأو
 ًءاسؤر نيساي نب , هللا دبع عمج «مييهارنإ نب ىيحي يفوت امدنعو

 .ينوتمللا رمع نب ىيحي مهيلع ىلوو مهعم رواشتو ةجاهنص لئابق
 ًاريمأ رمع نب ركب يبأ هيخأ رايتخا مت ءه 447 ماع اذه يفوت امدنعو

 ىف هحارجب ًارثأتم نيساي نب هللا دبع يفوت نأ ثدحو .نيطبارملل
 يف ةلويندلاو ةييتكلا نيتفاعرلا ويعني نك نبأ ممعف «كزاعملا ىدجا
 ريمألا دهعف «سوسلا دالب وزغل نودعتسي كاذنآ نوطبارملا ناكو .هيدي
 ةدايقب قيفنتات نب هفيسوي هملع نبا ىلإ :ةرمع قل ركب وبأ «كيلخجلا

 3ع هجم ام ةهكوبلاو ةظطاحتحلاو: ةكدحلا ني نيتشلت عرب نهطات نكيعلا
 تانمغأ ةييَدَم ىلإ هجوت مث .سوسلا دالب ةدعاق «تنادورات ةنيدم حتف

 مزع رمع نب ركب وبأ نيطبارملا ريمأ نأ ةّيخيراتلا رداصملا ركذتو

 .ةيمالسإلا ةوعدلا رشنو داهجلل ءارحصلا ىلإ رفسلا ىلع ه 3 ماع

 امدنعو .نيطبارملا خايشأ كلذ ٌرقأو نيفشات نب فسوي همع نبال دقعف

 ريبكلا حاجنلا ىأرو نيئس عضب دعب ءارحصلا نم رمع نب ركب وبأ داع

 وه يذلا ديجلا لمعلا لصاوي هعدي نأ ىأترا ءهمع نبا هققح يذلا

 تترعملا'ءارمأ نعدتتما  نيفشات«نيألا زمألا نككنا نأ يعي. .ةيف

 دقو «نيملسعلا نيمأب:بقلو.ةععيابسلا ده 464ماع لئابقلا خايشأو
 :ةنويندلاو فلا 3 اهناعدلا دل: تيمتعلا

 ةطلسلا ىلإ نيدلا حالص اهيف لصو يتلا فورظلا ىلإ انرظن اذإو

 بلح ريمأ يكنز نيدلا رون لسرأ امدنعف .انركذ امل ةلئامم اهاندجو
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 «نييبيلصلا تامجه دص ىلع ةدعاسملل رصم ىلإ ًاشيج لصوملاو
 انو رابصاو» كحل هفلالدلا ادنافا ذاق ييداةوك دقن يذلا دنعأ دع

 ةراهملا نم نيدلا حالص رهظأف «هل ًادعاسم نيدلا حالص هيخأ نبا

 1 ل ل ل ا

 ديعأل :اهييضاز: رامع ةريكألا لا قوت يقفل يدرشلا]' انتم نلاةاكيت

 مّلستو رداش يمطافلا ريزولا نم صّلختلا يرورضلا نم نأ نيدلا
 هنكلو .رصم يف ةرازولا بصنم ىلتعاو لعف اذكهو .هسفنب ةطلسلا

 نباو هدعاسمو شيجلا دئاق ىلوتف .طقف مايأ ةسمخو نيرهش دعب يفوت

 564 ةئش رضاتلا كلملاب تّقْلَو .ةرازولا .تتفنم «نيدلا حالص ؛هيخأ

 ىف ًايمسر ةطلسلا نيفشات نب فسوي ىلوت نم ةنس ةئام دعب يأ ) ه

 ١ ( 154 :7 «ناكلخ نبا) .(برغملا

 بويأ نب فسوي نب يىلعو نيفشات نب فسوي نب يلع - 0

 ةعبس فلك لق :قيفشات خي سوي نأ ةفيوطلا تافااضملا ةعو

 دق ناك يذلا (ًايلع) هنبا هتفالخل راتخا دقو ءءاسنلا نم ددع نم ءانبأ

 (نسحلا مأ) ب ىتكُتو (رمق) ىعدُت ةيحيسم ةينابسإ ةيراج نم هل دلو
 هدالوأ ربكأ نكي مل اذه (ًايلع) نأ نم مغرلا ىلع ؛«(نسُحلا ضاف) وأ
 برغملا يف نيملسملا ةرامإ ىلوت اذكهو ءريخلا هيف مّسوت هنكلو

 .ه 500 ماع نيفشات نب فسوي هدلاو ةافو دعب سلدنألاو

 هامسأ مهربكأ ًادلو رشع ةعبس فلخ دقف يبويألا نيدلا حالص امأ

 ةنس هتافو دنع نيدلا حالص هابأ فّلخ دقو .نيدلا رونب ىنكيو (ايلع)

 .لضافلا كلملا بقل لمحو ه 9

 ًابجعم رخألا وه ئبويألا نيدلا حالص ناك له لءاستن نأ انلو
 برغلا يف نييبيلصلا امهتعراقمل يلع هنباو نيفشات نب فسويب
 ؟(ًايلع) ركبلا هنبا ىمسف يمالسإلا



 ةقيمعلا تاقفاوملا - ب

 ةّيقلُخلا تافصلا- 0

 يف نيدلا حالص بويأ نب فسويو نيفشات نب فسوي كرتشي
 قداصلا ناميإلا اهتمدقم ىفو «ةلضافلا ةّيمالسإلا قالخألاب يلحتلا

 نبأ نع لقت دقف .نيملسملا حلاصل بئادلا لمعلاو هلل ةصلاخلا ةّينلاو

 ىف نأ ملعت تنك نإ مهللا» نسال ىلإ هروبع دنع هؤاعد نيفشات

 ءرحبلا اذه زاوج يلع لّهسف نيملسملل احالصو اريح اذه ىنارج

 «145 :عرز ىبأ نبا) (.هزوجأ ال ىتح هبْعصف كلذ ريغ ناك نإو

 ىف ودعلا ءاقل دصقي ام ًاريثك ناك» دقف بويألا نيدلا حالص امأ

 «.ربانملا ىلع ءابطخلاو نيملسملا ءاعدب كو ةالصلا كنع ةعمجلا موي

 نأ ىلاعت هللا ايعاد ةكرعملا لبق ىلصي ناكو «(174:7 .ناكلخ نبا)

 نمو .رصنلا ةمعن ىلع هلل اركاش اهدعب يلصيو نيرفاكلا ىلع هرصني

 ةحلصملا هليضفتو هتيضقب قيمعلا نيدلا حالص ناميإ ىلع ةلثمألا

 حتفل هدادعتسا نابإ هنع يور ام ةّيصخشلا هتحلصم ىلع ةماعلا

 كنيع بهذتو سدقلا حتفت / :نومجنملا هل لاق دقف ء«سدقلا

 :1 «ميرك ميركلا دبع ) .«ىمعأو هحتفأ نأ تيضر» :لاقف ءةدحاولا

6) 

 امهمادقإو امهتعاجش بابسأ نم وه هللاب قداصلا ناميإلا اذهو

 نب دلاخل قيدصلا ركب يبأ ةفيلخلا ةلوقمل قادصم وهو «ةداهشلل ًابلط

 .«ةايحلا كل بهوت توملا بلطا » :ديلولا

 لدعلا»و .لدعلاب نيفسويلا ةيخيراتلا رداصملا عيمج تفصو دقو
 مهتاكلتممو مهقوقح ىلع سانلا نئمطي هلظ يف ."كلملا مانسأ

 .دالبلا مّدقتتو تالماعملا رهدزتو ةراجتلا ومنتف

 .وفعلاو حماستلا يه نافسويلا اهيف كرتشي يتلا ةثلاثلا ةفصلاو
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 حفصلاو وفعلا بحي ناك» :نيفشات نب فسوي نع ريثألا نبا لوقيو
 نب فسوي حماست نم ناكو .(113 :ريثألا نبا ) «ماظعلا بونذلا نع

 دئاقع مرتحا ءرصم يف ةطلسلا هيلإ تلآ امل هنأ نيدلا حالص بويأ

 ؟:نيملسم' مآ اطابنا نحس: نهينش مآ اوتاك' نيوطاف نييقتنك نئاثلا

 طابقألا نإ ىتح بعشلا هّبحأف «مهنيب لدعو «لمعلا مهل صلخأو
 دبع رعاشلا ةشهد ىعدتسا ام «مهسئانك يف هتروص اوعضو نييرصملا

 : اهيف درو ةديصق يف هرعاشم لجسف يسلدنألا معنملا

 مناقألا ٍداقتعاك اهودقتعا كل ًءروص لكايهلا ٍءاجرأب اوطحف

 ٌْ 20 : يجعلق يردق)

 هفصوب ابروأ يف نيدلا حالص بويأ نب فسوي تيص راط دقو
 كلذو ءمركلاو ءافولاو «ةمحرلاو ملجلاو ؛ةماهشلاو ةعاجشلل الاثم

 يف مهب رفظ نأ دعب مهيلتاقمو نييبيلصلا كولم نم هئادعأ نع هوفعل

 هتدعاسمو «ءامدلا ةقارإ مدع ىلع هصرحو ؛«ةريهشلا نيطح ةعقوم

 نأ اوبسح ىتح «مهلافطأو مهخويشو مهئاسنو نييبيلصلا ءارقفل

 اوملعي ملو «ةّيلاثملا اهتروص يف ةيسورفلا قالخأ ىلع تقوفت هقالخأ
 .ريغ ال ّيمالسإلا قلخلا نع ردصت تناك امنإ هلاعفأ نأ

 هدي لعجي الو رذبي الف قافنإلا يف ًايطسو نوكي نمؤملاو
 ًادنضتقي نيفشات نب فسوي ناك ) : ناكلخ نبا لوقي اذهلو «ةلولغم

 .(120 :7 «ناكلخ نبا) ًارّذبم الو لواطتم ريغ هرومأ يف

 ةكرعم دعب مئانغلا تعمج امدنعف .نيفسويلا تافص نم ففعتلاو

 نيسيلبسبلا يفد زنا رج اهنع تلح« يقتف ات يقسو نلإ ةسدق و ةقالزلا

 هللا دفع تاردلاو داهجتا دوضقم نأ اديكوم: نيلذدتألا ءانبأ قش

 .(52-54 :2 .ٌيرصانلا)

 خايشأ نإ لوقي امنيح نيفشات نبا قالخأ ٌيرصانلا صخليو
 هنيذو.ةلضف نم نرماعي املا نيقشات' نبا" ةيالوئاورنأ قيطتارملا
 «ٌيرصانلا) .هتبيقن نميو هيأر دادسو هعروو هلدعو هتدجنو هتعاجشو
2: 23) 



 ةّمألا ةدحو 0

 اناك ىتلا تارارقلا ىف لثمتملا ءنيّمسويلا ركف ءارقتسا نإ
 ناميإ ىلع ةعطاق ةلالد لدي ءاهب ناموقي يتلا لامعألاو اهناذختي
 .اهريصم ةدحّوو ةّيمالسإلا ةمألا ةدحّوب قيمعلا نيلجرلا

 لوق نيطبارملا ةكرح باصأ يذلا رّوطتلا يف ليق ام لمجأ نمو

 نئاك ىلإ ٌّيوارحص نئاك نم تلّوحت اهنإ اهنع خابزلا ىفطصم روتكدلا
 ىلإ ئلبقلا نئاكلا نم لّوحتلا فطعنم اهزربأ تافطعنم ربع يوامس

 نمو ءّيحورلا نئاكلا ىلإ ّيداملا نئاكلا نمو ءّيودحّولا نئاكلا
 ناك دقف .(3-28 : خابزلا).ةّمألا ةطبار ىلإ ةلودلا ةطبارب روعشلا
 نيذلا نيمفلملاب اضاخ خيساب .قي»هللا دبع ةماقأ يذلا.لوألا :ظابرلا

 مالسإلا ئدابم اولّثمت امدنع مهنكلو «ةيلبقلا ةيبصعلا ةطبار مهنيب طبرت
 ىلإ ةليبقلا نم مهرعاشم تلّوحت ةيماسلا هميقو هلُئُمِب مهسوفن تبرشتو
 ةطبارب اوكّسمتو ّمدلا ىلع ةمئاقلا ةليبقلا ةيبصع نع اولْختو «ةمألا

 .ةديقعلا ةدحوو ناسنإلا ةدحوو قلاخلا ةدحو ىلع مئاقلا ناميألا

 ةفيلجلا ىلإ ةزافست ةدفشات نب تسوي :لاسرإ انل يشفي اذن اذه

 يرفاعملا دمحم نب هللا دبع مضي ٍدفوب ثعب دقف ؛دادغبب ّيسابعلا
 «ّيسابعلا ةفيلخلا اعلطأ نيذللا ءركب ابأ يضاقلا هنباو يليبشإلا

 نم نيفشات نب فسوي داهجو برغملا لاوحأ ىلع «هللاب رصنتسملا
 هرظن تحت امب هل دقعي نأ هنم ابلطو «ةقافخ مالسإلا ةيار عفر لجأ
 .نيفشات نبال هدهعو ةفيلخلا ٍديلقتب دفولا داعو «ميلاقألاو راطقألا نم

 نكي ملو «طقف ةّيزمر كاذنآ تناك ّيسابعلا ةفيلخلا ةطلس نأ مولعمو

 .هتاطلس ةسراممل ّيسابعلا ةفيلخلا نم ٍدهعل ةجاحب نيفشات نب فسوي

 ةدحّوب نمؤي ناك يذلا «نيفشات نب فسويل. ةبسنلاب أدبم ةلأسم اهنكلو

 سانلا نيب عيشي نأ اذه هناميإل ديري ناكو .اهيف ةيعرشلا ةدحوو ةمألا

 سيلو) هسفنل نيملسملا ريمأ بقل راتخا اذهلو .مهكولس يف رّثؤيو
 مسا ركذُي نأ نيفشات نب فسوي رمأو .(نينمؤملا ريمأ وأ ةفيلخلا
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 ءهدعب نيفشات نبا مسا ركذُيو ةعمجلا ةبطخ يف ىسابعلا ةفيلخلا

 ةكسلا نود اهبوصت نقلا ةوقنلا هرم حف ' ىلع ةمبشا بؤضتو

 .ةيناثلا ةحفصلا ىلع نيفشات نبا مسا برضُيو «ةيبرغملا

 نيدلا حالص بويأ نب فسوي ىدل ّيودحولا ركفلا ىّلِجتيو
 رصم يف (ةيقيقحلا ةطلسلا) ةرازولا بصنم هيلإ ىهتنا امدنعف .كلذك

 بتك «ةّيسابعلا ةفالخلا سفانت تناك ىتلا ةّيمطافلا ةفالخلا ٌلَظ ىف

 «ّيسابعلا ةفيلخلل ةبطخلاب ةيرصملا دالبلا رئاس ىلإ ه567 ةئس

 ناكو .هللاب دضاعلا «ّىمطافلا ةفيلخلا نم الدب هللاب ىيضتسملا

 ةيحانلا نم ًادَّحوُم ّيمالسإلا ملاعلا حبصأ ذإ «ةريبكلا هتلالد هل

 حالص بأد امك .(68 :فشاك) ةدحاو ةفالخل ءالولاب نيدي .ةّيحورلا

 مِدقُي ام لك يف ةفيلخلا ضيوفت ىلع لوصحلا ىلإ يعسلا ىلع نيدلا

 .ةيمالسالا ةدخّولل اديكأتو ةيعرشلل انامض لامعألا نم هيلع

 :نييبيلصلا ةهباجم ف نيقسويلا ةّيجهنم 0

 ةيعامتجاو ةّيسايسو ةّيخيرات فورظ يف ةطلسلا نافسويلا ىلوت دقل

 ياكل ننافولا قيكراقلا يدي نعول ىلع ءاييرعت ةنيياشكم

 هتملك قّرفتو يمالسإلا ملاعلا روهدت وه فورظلا كلت صخلمو.امهنيب

 نإ ؟نيّقسويلا نم لك اهائبت يتلا ةّيجهنملا يه امف .هيلع ضاضقنالل

 يف ورغ الو .اهبراقتو اههباشت ىلع انلدت اهاعبتا يتلا تاسايسلا ةسارد

 .قفاوتت ةميظعلا راكفألاو يقتلت ةريبكلا لوقعلاف كلذ

 رومأ قيقحت ىلع نيَّفسويلا نم َّلك (ةّيجيتارتسا وأ) ةّيجهنم دمتعت
 ش : ىه رومألا هذهو .ودعلا ةيراحمل هّجوتلا لبق ةّيساسأ

 مهتروشم نم ةدافإلاو ءاملعلا بيرقتو ةمألا يف ميلعتلا رشن -أ

 يداصتقالا نارمعلاو ّيعامتجالا حالصإلا تراس



 اهتاقاط دشحو َةّمألا ديحوت - ج

 :مهتروشم نم ةدافإلاو ءاملعلا بيرقتو ميلعتلا رشن -0

 ملعلا ىلع نيّمئاق ايدراضحراهدزاو هتمالتتألا ةمآلا' دكت ناك
 وأ ًايرابجإ» اهيف مّلعتلاو ميلعتلاو ««أرقا» ةمأ يهف .«ثحبلاو ةفرعملاو
 ملسم لك ىلع ةضيرف ملعلا بلطا نأل ءرصاعملا حلطصملاب «ايمازلإ
 نب فسوي لوصوو نيطبارملا ةكرح مايق نأ دجن انه نمو ."ةملسمو

 نب هللا دبعف .ةفرعملاو ملعلا هساسأ ناك مكحلا ةدس ىلإ نيفشات

 ّلك لبق ًايحور ًاملعُم هسفن َدعُي ناك ؛«نيطبارملا ةكرح سسؤم « نيساي

 .هماكحأو مهنيد لوصأ لوف مههقفيو نآرقلا ةباحصضأ ملعي « ءيش

 تفّرح ىتلا لئابقلا نودهاجي اوناك مهنإف داهجلا يف اوعرش امدنعو
 .لهجلا اهيف ىَشفتو مالسإلا ميلاعت

 شكارم ةنيدم يف نيفشات نب فسوي هانب ءيش لّوأ ناك اذهلو

 ةلاومأ ناعما ةيفقض ةيمكز»(ةةاملا دهيم # اهيمنأ نعل

 ةّيبرغملا ندملا حتفي ذخأ امدنعو .(8 :عرز ىبأ نبا) «هحالسو

 لوقيو .دجاسملا ءانب هلعفي ءيش لّوأ ناك ىرخألا ولت ةدحاو

 رمأ » «ساف ةنيدم لخد نأ دعب «نيفشات نب فسوي نأ يرصانلا

 ادجسم هيف دجي مل قاقز يأو اهتقزأو اهعراوش يف دجاسملا ناينبب
 (29 :2 «يرصانلا ) ««هلهأ بقاع

 ةّينارقلا سرادملا رودب موقت ةرتفلا كلت يف دجاسملا نأ فورعمو

 اذهلو «مهنيد رومأو باسحلاو ةباتكلاو ةءارقلا لافطألا اهيف ملعتي يتلا

 ةملك يهو (ديسملا) ب برغملا يف ةّينآرقلا سرادملا هذه ىمست

 كاذ موي ينعي ةيرابجإ ةروصب دجاسملا ةماقإف .(دجسملا) نم ةفرحم

 .ّيمازلإلا ميلعتلا ميمعت

 عيمج يف نيدلا حالص بويأ نب فسوي هلعفي ناك ام اذهو

 سرادمو دجاسم نم هانب ام ضعب راثآ تلاز امو اهلخد يتلا ندملا
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 نم راثكإلاو مهريقوتو ءاملعلا بيرقت «هميمعتو ميلعتلا رشن عبتيو

 ىلع لصحي نأ نيفشات ني فسوي ةداغ نم" ناكم ءايب لحألاو مهتروشم

 ىراذع نبا لوقيو .هيلع مدقي ريبك لمع لك لبق ءاهقفلا ىواتف

 : (برغَملاو سلدنألا رابخأ يف برغُملا نايبلا) هباتك ىف هنع يشكارملا

 اهيف ذخأيو «مهيلإ رومألا فرصيو ءاملعلا مظعيو ءاهقفلا لّضفي ناك »

 فسوي امأ .(46 :4 «ّيشكارملا ) 'مهايتفب هسفن ىلع يضقيو «مهيأرب

 «يفيسب دالبلا حتفأ مل ١ :هتلوقم ترهتشا دقف نيدلا حالص بويأ نب

 .هيراشتسم ريبك لضافلا يضاقلا ناكو 2.لضافلا يضاقلا يأرب امنإو

 اهصخل يتلا ةمكحلاب «كلذك نالمعي لب «نانمؤي نافسويلا ناكو

 :هلوقب يبنتملا

 ٍناعسجشلا ةعاجش لبق يأرلا

 ييحلاسعللا سهما يفز :لزأ ودق

 (10 :يمساقلا)

 ةيداصتقالا ةيمتتلا 0

 ىلع ةرداق ةيوق حبصُنل ايداصتقاو ًايعامتجا دالبلا ةيمنت نم َدُب ال
 ندملا حالصإ ىلإ ناردابي اناك نيّمسويلا نإف اذهلو .ءادعألا ةعراقم

 ءاهقاوسأ نابّتريو ءاهقرط ناقشيو ءاهراوسأ نامّمريف ءاهناحتفي يتلا
 لامعألا كلت تعرتسا دقو .اهتاعانص نارّمعيو ءاهءايحأ ناحلصيو

 فسوي لخد املف» : يرصانلا لوقي .اهوركذف نيخرؤملا هابتنا ةينارمعلا

 نيب ةلصاف تناك يتلا راوسألا مدهب رمأ ساف ةنيدم نيفشات نب

 ءادحاو اريصمم اهعرتصو < سلدتألا ةردعو.نييورقلا ةردغ ةيهيدملا

 مل قاقز يأو ءاهتقزأو اهعراوش يف دجاسملا ناينبب رمأو ءاهنّصحو
 ءاحرألاو قداتفلاو تامامحلا ءانبب رمأو ءهلهأ بقاع ًادجسم هيف دجي

 :هباتك نم رخآ عضوم يف لوقيو "...اهقاوسأ بترو اهءانب حلصأو

 :2 «يرصانلا ) «اهنفس حلصأو اهرمأ يف رظنف ةتبس فسوي لخدو»
 .(34 و 9
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 ةئيدم هئانب نم نارمعلل نيفشات نب فسوي َبُح ىلع لدأ سيلو
 .رمع نب ركب وبأ همع نبا هل دقع نأ دعب ةرشابم ه 454 ماع شكارم
 اذه انموي ىتح ةيقاب ةينارمعلا هراثآ تلاز امف يبويألا نيدلا حالص امأ
 «ةرهاقلا ىف ةريهشلا هتعلق اهنمو ةيرصملاو ةيماشلا رايدلا ءاججتأ يل

 .نيدلا حالص ةعلقب ةامسملا

 دالبلا داصتقا ةيمنت ىلإ ةيمارلا نيفشات نب فسوي تاعورشم نمو
 بئارضلا ىغلأف .ةلداع ةديدج ةيبيرضو ةيلام ةسايس عضوب همايق
 ثيحب سلدنألاو برغملا يف هلبق ماكحلا اهضرفي ناك يتلا ةحدافلا

 جارخلا طحو «سوكملا لحم ةاكزلا لحأف .سانلا ىلع ءبعلا فخ

 ىغلأو ةمذلا لهأ نم راشعألا ىضتقاو ءاهلهأ ملسأ يتلا يضارألا نع

 نب فسوي سسأو .هلبق ماكحلا اهضرف يتلا مراغملا نم كلذ ىوس ام

 ّيطبارملا يبهذلا رانيدلا برضل سافو شكارم يف ةكسلا رود نيفشات

 : فيمح) ةييلاقلا ةبعصلا ةلمعلا ةباثمب نامزلا قلل يف حبصأ يذلا

 .ءاخرلا ّمعيو ةعارزلا رهدزتل دالبلا يف يرلا ماظن رّوطو :47(4 و 3

 اهتاقاط دشحو ةّمآلا ديحوت - 0

 نب فسوي نم لك اهقيقحت ىلإ ىعس يتلا ةياغلا نم مغرلا ىلع
 نع مهداعيإو نييبيلصلا ةبراحم يهو ةدحاو بويأ نب فسويو نيفشات

 ديحوت ىلع المع امنإو «كلذ ىلإ اردابي مل امهنإف «نيملسملا رايد
 قرغتسا دقو .هتعراقمو ودعلا ىلإ هّجوتلا لبق الوأ ةيلخادلا ةهبجلا

 ةعبسو نيفشات نب فسوي دوهج نم ًاماع نيرشعو ةتس يلاوح ديحوتلا

 يناثلل ةبسنلاب ةدملا رصق يف ببسلاو .بويأ نب فسوي نم ًاماع رشع
 نيدلا دامع هلبق قرشملا يف اهأدب دق تناك ديحوتلا ةيلمع نأ وه

 وه ريخألا اذهو) يكتز نيدلا رون هنبا هدعبو «لصوملا كباتأ «يكنز
 سدقلا ىلإ هلقنل اديهمت ريهشلا ىصقألا دجسملا ربنم عنصب رمأ يذلا

 نيدلا حالص هلعف ام وهو «نييبيلصلا ةضبق نم اهريرحت دنع
 .(ّيبويألا
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 ديحوت لجأ نم ءيش لك لبق دهاج نيفشات نب فسويو
 نيسانرلاو قييوازغملاو نييطاونغريلا لئابق تناك ىذلا"«برغملا

 «تنادورات :ةدحاو ةدحاو هندُم حتفي حارف ءهمساقتت نيينيرفيلاو

 نم دالبلا الوحم ءةتبس «ةجنط «ن ارهو «ءناسملت ءساف «تامغأ

 لإ نيقعلا :ه«فالذعمل ,ىناتانأ: كفو .ةلودلا مكح ىلإ ةليبقلا مكح

 ىلإ دالبلا ةدحو نم لّوحتلا ىلإ ةيضاقلا هتيجهنم ىف ةيلاتلا ةوطخلا
 نسل تالا” عل هحئاق ةةقألا ةذضو

 لصو نيح برغملا لاح نم لضفأب سلدنألا لاح نكت ملو

 يف ةّيومألا ةفالخلا ضارقنا دعبف .مكُحلا دس ىلإ نيفشات نب فسوي
 مهندمب ماكُحلا لقتسا «ةيرجهلا ةسماخلا ةئاملا ردص يف سلدنألا

 يف روهج ينب ةرامإ كانه تناكف .تارامإو لود ىلإ دالبلا تمّسقتو

 ينب ةلودو .ةقلامو ءارضخلا ةريزجلا يف دومح ينب ةرامإو «ةبطرق

 قلطأ ام اذهو .اذكهو «ةطانرغ يف يريز ينب ةلودو «ةيليبشإ يف دابع

 :بيطخلا نبا لوق هيلع قبطني يذلا فئاوطلا كولم رصعب هيلع

 ل يس سا فقر“ .ندعلا ةقؤلشلا تليد[ نت
 كيد نصغ لك ٌقوف َاصو كيلمةعقب لكبّماق

 ىلإ مهضعب ىعسيو «مهفرت يف نيسمغنم فئاوطلا كولم ناكو

 ةدهاجم نع اولغشناو ء«رخألا مهضعب باسح ىلع هكالمأ عيسوت
 مهنم ريثك ناك لب ءًاضعب مهضعب ةبراحمبو ةرمتسملا مهتافالخب ودعلا

 ةنانرلا باقلألا نولمحي اوناك فئاوطلا كولم نإف اذكهو .هل ةيزجلا
 كلت اهب ىحوت دق ىتلا ةطلسلا وأ ةوقلا مهل نوكت نأ نود ةنائطلا
 :رعاشلا لاق اذهلو .باقلآلا

 ٍدسألا ةلوص ًاخافتنا يكحي ٌرهلاك اهعضوم ريغ يف ٍةكلمم ُباقلأ



 سداسلا سنوفلا ٌمَدْقَأ «ةروهدتملا ةيرزُملا عاضوألا هذهل ةجيتنو

 فيرط ةريزج لصو ىتح أقش سلدنألا قش ىلع ةلاتشق بحاص
 :2 «يرصانلا) ةطسقرس ةنيدم ٌرصاحو ةلطيلط ةنيدم هقيرط يف ٌلتحاو

 ةيفساتا نق تسوي ىلإ ةتليبما قلد داتعت وب نيعتتملا »يكتم

 نيفشات نب فسوي هباجأف دالبلا رصنو داهجلا مسرب زوحلل هيعدتسيا
 :2 «يرصانلا) «ةتبسو ةجنط ٌتكلم اذإ الإ كلذ يننكمي ال هلوقب

 الوب ةموسرم ةيجيم لع ريش لجزلا نإ انلوق “قادس اذه (1

 ةهبجلا ديحوت ديري ناك دقف «ةيتقو ةرباع تاوزن وأ تابغر نع ردصي

 : وأ ةيلغادلا

 ةدجنلا هوجرت اهبْتُكو سلدنألا لهأ لسر ةرثك نم مغرلا ىلعو

 ديحوت نم نكمت نأ دعب الإ سلدنألا ىلإ هججوتي مل هنإف «ةرصنلاو
 هل ىققحت دقو .ةّيداصتقالاو ةّيعامتجالا اهعاضوأ نيسحتو برغملا دالب

 ىلإ ربع كاذ ذإ «ةطلسلا هيّلوت نم ًابيرقت نرق عبر يلاوح دعب كلذ

 ةيلاطيإ تاوق اهمعدت يتلا «نابسإلا شويج عم محتلاو سلدنأآلا
 يتلا ه 479 ماع ةريهشلا ةقالزلا ةكرعم يف ءابابلا ةكرابمب ةيسنرفو

 .رّرؤملا رصنلا اهيف هل بتُك
 قرشملا يف يبويألا نيدلا حالص تهجاو ىتلا عاضوألا تناكو

 .برغملا يف نيفشات نب فسوي اهشاع يتلا عاضوألا كلتل ةهباشم

 نم مهيديأ تحت امب ءارمألا لقتسا ةّيسابعلا ةفالخلا تفعض امدنعف

 داكي ىتح هرصق ٌراوسأ ىدعتت ال ةّيلعفلا ةفيلخلا ةطلس تسمأو .دالبلا

 : رعاشلا لوق هيلع قبطني

 اغبو فيصو نيب صفق يدل ةحفي عل

 اهيتستملا رويس كوع دبل انطق دل متم

 نيدلا رون هدلوو «ءلصوملا كباتأ «يكنز نيدلا دامع لمع دقو

 حالص لصاوو .نييبيلصلا ةبراحمب عورشلا لبق دالبلا ديحوت ىلع

 مل وهف .ه564 ماع رصم يف رمألا يلو نأ دعب ةيجهنملا هذه نيدلا



 بلقلا يف قارعلا [52

 00 سدقلا 0 اوناك 0 ريييبابملا 0000 ىلإ ردابي

 م بترغلا سلبارطو ةقرن 0 يفو

 يفوت امدنعو .يسابعلا ةفيلخلل اهيف ةبطخلا داعأف ةعراصتم تاليود

 يتلا ةدحولا كلت هتثرو نيب عازنلا دده ءاه 569 ةنس ىكنز نيدلا رون

 ءاهعؤوتو ءارآلا نعشت 3: ىلإ نومألا .كتلآو «نييبيلصلا عم مهتافلاحتو

 نك « بحاص اهيف لصح ةعلق لك نإو ءاهعطقتو رومألا تتشنو

 اعيفاجن اديلقت هني الاط للاب ءيتفكتملا ةيباعلا ةقيلكتلا ىلإ يبجي

 ةهباجم نم نكمتيل ماشلاو نميلاو (رصم برغ يأ) برغملاو رصمب
 (81 :13 «يدنشقلقلا) ه570 ماع ديلقتلا اذه هلصو دقو .نييبيلصلا

 نأ ذنم ًاماع رشع ةعبس ةّيمالسإلا ةهبجلا ديحوت قرغتسا دقو

 سواني نيدلا حالص ناك ةرتفلا كلت لالخ يفو .نييبيلصلا ةلزانمل

 252 اناخأ مهتاءادتعا ذدريو مخ ادع مهنداهيو 000 نييبيلصلا

 ديحوت لامكتسا ةصرف هل حاتت يكل .مهتمجاهم ىلإ ردابي مل هنكلو

 مامتإو ةّيداصتقالاو ةّيعامتجالا عاضوألا حالصإو ةّيمالسإلا ةهبجلا

 هراضتناب كلت ةكضملا هدويح تحت لقو :ةيركسعلا :تاذادغعتسالا

 583 ةنس اهاحر تراد ىتلا ةريهشلا نيطح ةكرعم يف نييبيلصلا ىلع
 .(م1187 /7 /4) ه

 يف ندملا ءارمأو سلدنألا ف فئاوطلا كولم نم صلختلا اذامل-0

 :ق رشنملا

 ًاكولم ءاهلهأ نم ةوعدب سلدنألا ىلإ نيفشات نب فسوي ربع



 ةريهشلا ةقالزلا ةعقوم يف رصتناو داهجلاب ماق اذكهو .اياعرو ءاهقفو

 نأ هدلخب رُّدي ملو «برغملا ىلإ ًاعجار لفقو انركذ امك 479 ماع
 عاضوألا نكلو .هكلم ىلإ سلدنألا ٌمضي وأ فئاوطلا كولم لزعي

 نم مهدهع قباس ىلإ اوداع فئاوطلا كولم َنأل ؛تروهدت ام ناعرس

 ءودعلا عم فلاحتلاو مهضعب ىلع رمآتلاو تافكانملاو تاموصخلا

 هنو ادماجم سلدنألا "ىلإ ةةيناث دوعيا نأ ىيفشات قنا :ةفسون رطيفات

 كولم لزع نم صانم ال نأ هل دكأت ًاريخأو هه 483 ماع ةثلاثو ه1

 صيخلت نكميو .برغملا عمو ًايلخاد سلدنألا ديحرتاو هقتارظلا
 : يلي امب هرارق ذاختا ىلإ هتعد يتلا بابسألا

 داهجلا ىلإ مهوعدي فئاوطلا كولم ىلإ نيفشات نب فسوي بتك أ
 دقف .ةيسرم بحاص زيزعلا دبع الإ اوبيجتسي ملف ءه 481 ةنس

 نسلدتألا ىف: نقي يذلا رك نبأ نو ريسش  ىطبارملاب فاعلا فك

 :لوقي نيفشات نبا ىلإ «نيملسملا دالب ةيامحل شيج سأر ىلع
 برحلا ةمزالمو ودعلا ةدباكم ىلع ةميقم روغثلاب شويجلا نإ)
 مهدالب يف سلدنألا كولمو ؛هدكنأو شيعلا قيضأ يف لاتقلاو

 (151 :6 «يرقملا) «.هبيطأو شيع دغرأ يف مهيلهأو

 يف تفي ناك امم فئاوطلا كولم نيب ةرعتسم تافالخلا تناك- ب

 سنوفلا حلاصي مهضعب ناكو .مهتكوش فعضيو مهدضع
 لعف امك «نيملسملا ىلع هرهاظيو «ةيزجلا هل عفديو «سداسلا

 دمتعملا لعف امكو ةطانرغ بحاص سيداب نب نيكلب نب هللا دبع

 ركب يبأ نب ريس هنم بلط نأ دعب ةبطرقو ةيليبشإ بحاص دابع نب
 (52-54 :2 «يرضانلا) .دالبلا :ميلست سلدنألا يف نيطبارملا :دئاق

 و روب ماع رهو هارت راع احم
 ىلإ سلدنألا يف ءاهقفلاو سانلا ىكشتف «ةريثك مراغمو سوكم

 سانلاب قفرلا فئاوطلا كولم نم اذه بلطف «نيفشات نب فسوي

 .دهعلاب اوفي مل مهنكلو كلذب هودذعوف «فاصنإلاب مهتلماعمو



 بلقلا يف قارعلا [54

 ءهشيج هيجوتب يكنز نيدلا رون رارق نأ ةبيجعلا تافداصملا نمو

 ةنس رصم ىلإ ماشلا نم ؛«نيدلا حالص مضيو هوكريش هدوقي ناك يذلا
 ْق ناك يذلا رواش يمطافلا ريزولا نم بلطل ةباجتسا ءاج ه8

 ةناعتسالا مزتعي رواش ناكو .ماغرضلا «ةرازولا يف هسفانم عم عارص

 نيعتسي كلذ هل متي امدنعو ماغرضلا نم صلختلل يكنز نيدلا رونب

 :7 «ناكلخ نبا) .نيدلا رون شيج نم صلختلل ماشلا يف نييبيلصلاب

 دعب ه 562 ماع ةيناث ةرم رصم ىلإ هشيجو هوكريش داعو .(147-6

 مدطصاف «جنرفإلا بتاك رواش نأ هوكريش هدئاقو نيدلا رون ملع نأ

 الك دوعي نأ ىلع قافتالا متو وضم ىف نييسلصلا شح نكنحلا

 ه564 ماع رصم ىلإ هشيجو هوكريش داع مث .ايتأ ثيح نم نيشيجلا

 ىأر نييبيلصلا ىلع بلغت نأ دعبو .اهيلإ نييبيلصلا لوصو دعب
 روبعب انركذي اذهو .هسفنب ةرازولا مالتساو رواش نم صلختلا ةرورض

 ةبراحمو نيملسملا ةرصنل سلدنألا ىلإ رركتملا نيفشات نب فسوي
 نم صلختلاو روذجلا نم ءادلا ثاثتجا ةرورضب هعانتقا مث ودعلا

 .فئاوطلا كولم

 :ندملا ءارمأو فئاوطلا كولم عّْلَخ نم نيملسملا فقوم - 0

 نب فسوي ىلإ اوبتك نيذلا مه اهنايعأو سلدنألا ءاهقف نأ انركذ

 مالعأ ىواتف هتءاج لب «فئاوطلا كولم نم صلختلا هنوجري نيفشات
 رمألا عازتناو مهعلخب يشوطرطلاو يلازغلا مامإلا لثم قرشملا لهأ

 ُكَولم دحأ علخل هّجوتي ّيطبارملا شيجلا ناك امدنعو .مهيديأ نم

 كلم ءدابع نب دمتعملا كلذ ظحال دقو .هاياعر هنع عفادي ال فئاوطلا

 :هرعش يف هركذو « ةيليبشإ

 عومجلا ينملسُتو يكلم ىنّدلاونم بيتس نإ

 عولضلاَبلقلاملسن مل هعولض نيب بلقلاف

 ةفيلخلل ةبطخلا نيدلا حالص ررق امدنع ةرهاظلا هذه ترركت دقو
 لوبقلاب رمألا سانلا ىقلت دقف ءّيمطافلا ةفيلخلا نم الدب ّيسابعلا



 .ريثإلا نبا لوقي امك ؛«نازنع هيف حطتني ملو»

 ىوتسم ىلع يرجي امب سانلا مامتها مدعب رمألا رّسفن نأ نكميو

 فقوم للعن نأ اننكمي امك .سوململاو ّيمويلاب مهلاغشنال ةطلسلا

 ةهباجم عيطتست ةدحوم ةيمالسإ ةهبج مايق يف مهتيغرب كاذ سانلا

 بتك انل هتظفح يذلا دكؤملا ءيشلا نكلو .هيلع بلغتلاو ودعلا

 .لوبقلاو ىضرلاب ةطلسلا ديحوت اوّقلت نيملسملا نأ وه خيراتلا

 ضعب ةصاخ «دارفألا ضعب دوجو مدع ىنعي ال اذه نأ ديب

 نيذلا ندملا ءارمأو فئاوطلا كولم باهذ مهنزحأ نيذلا ءءارعشلا

 ناك ةنابللا نبا نأ فورعمو .تابهلا مهيلع نوقدغيو مهنوعري اوناك

 اهنم ةديدع دئاصقب مهاثر دقو «ةيليبشإ يف دابع ينب ءارعش ةعيلط يف
 اهعلطم يتلا ةديصقلا كلت

 ٍداَبع را م يداغ تول ٌعمسلا ١ يكبت

 :اهعلطم ىتلا هتديصقب

 ؟روصلاو ٍلالطألا ىلع ًءاكبلا امف رثألاب نيعلا دعب ٌعجفي ٌرِهدلا

 نيدلا حالص عضو امدنعف .قرشملا يف ًالثامم ًاعضو دجنو

 ىلعو .ينميلا ةرامع اهرعاش اهائر ةيمطافلا ةفالخلل ةياهن يبويألا

 يف ديبَز نم ًايعفاش امنإو ًايمطاف نكي مل ينميلا ةرامع نأ نم مغرلا
 بادالاو مولعلا يف ةيمطافلا ةلودلا تازجنمب بجعأ هنإف «نميلا

 اونسحاو هوبّرق نيذلا نييمطافلا ءافلخلاب لصتاو ةرهاقلا ىلإ لحرف

 :اهيف لوقي ةديصقب ةيمطافلا ةلودلا ىثر هنإف اذهلو .هيلإ
 ٍلطعلاب ءيلُحلا نسُح دعب ءهديجو للشلاب ٍدجملا ٌفك ٌُرهد اي َتيمر

 ٍلهم ىلع يشمت امأ ءالهم.َتيقش لجع نع ٍفورعملا ًةدعاق ّتمده
 ٍلودلا مركأ يف اهتعيجف ىلع ةيطاق لانآلا: يني تهلو يهل
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 ؛ةديصقلا هذه ببسب رعاشلا لتقي مل ّيبويألا نيدلا حالص نكلو

 هنأل“ لبق اهنإو .ًايعفاش هلثم ناك دقف يفئاطلا هئامتنا ببسب هلتقي ملو

 ةفالخلا ةداعإو يبويألا نيدلا حالص نم صلختلل رمآتلاب سهلا

 :ةمظافلا

 ةصالخلا 0

 لالخ قرشملا يف نيملسملا تهجاو يتلا ةّيسايسلا فورظلا نإ

 يتلا فورظلا كلتب ام دح ىلإ ةهيبش تناك ٌيرجهلا سداسلا نرقلا

 .ّيرجهلا سماخلا نرقلا لالخ َيمالسإلا برغلا يف مهناوخإب تقاحأ

 لقتسا يرجهلا عبارلا نرقلا يف ةّيسابعلا ةفالخلا تفعض نأ دعبف

 اولغشتاو.:يضارألاو ندملا_ نم.مهيديأ تحت امي ةالولاو لاَمْعلا

 يف ةّيعامتجالاو ةّيداصتقالا عاضوألا تّندتو ةّيلخادلا مهتاماسقناب

 ةعيرذب ةقحالتم ةيبيلص تالمح َنْش ىلع نييبروألا عجش ام «دالبلا

 كلامم اوسسأو «ماشلا ئطاوش اولتحاف «ةسّدقملا يضارألا ريرحت

 مهتالمح تذخأو «ةيلحاسلا ندملا ةيقبو سدقملا تيب يف ةفلاحتم

 ناكو .اهراوطأ فعضأ ىفف ةّيمطافلا ةفالخلا اهيف تناك ىتلا رصم ددهت

 كيوتو دالبلا يف 00 ةّيعامتجالا عاضوألا 7 نم ذب ال

 مهيلع بلغتلاو نييبيلصلا ةعراقم نم نكمتلا لبق ةّيلخادلا ةهبجلا

 نيدلا رون هنباو يكنز نيدلا دامع هل ططخ ام اذهو .سدقلا ريرحتو

 هجو يف اهنع عافدلل تاّرم ثالث رصم ىلإ ًاشيج لسرأ يذلا
 نيدلا حالص نوكي نأ ةيهلإلا ةردقلا تءاشو .ةّيبيلصلا تالمحلا

 ىلع لمعيف ءرصم يف هيلإ رمألا لوؤيو .ءشيجلا كلذ يف يبويإلا
 يف موسرملا جهنلا ىلع ريسيو يمالسإلا ملاعلا يف ةفالخلا ديحوت

 حضن «زاجحلاو نميلاو ايبيلو نادوسلاو ماشلاو رصم ديحوت
 بلغتلاو نييبيلصلا ةلزانمل ًادادعتسا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا عاضوألا

 نه 583 ةنئس' ةريهشلا نيطح ةكرغم يف مهنلع
 انرّكذت ودعلا ةهباجم يف هتيجهنمو ّيمالسإلا لطبلا اذه ةريسو
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 نرقلا لالخ َيمالسإلا برغلا يف همجن عطس رخآ يمالسإ لطب ةريسب

 ريمأ وه (يبويألا نيدلا حالص نم ًابيرقت نرق لبق ) ّيرجهلا سماخلا

 ةيمالسالا ةمآلا: ةدحوبا نمؤي ناك ىذلا: قيمشات ني شسوي ةيملسملا

 دوقنلا برضو هل ةبطخلاو يسابعلا ةفيلخلا ضيوفت يقلت ىلع صرحف
 حالصإو «ةدحاو ةلود يف ةفلتخملا برغملا قطانم ديحوت مث «همساب

 ةوعد يّبلي نأ لبق ّيوق شيج ءانبو «ةّيداصتقالاو ةّيعامتجالا عاضوألا

 ىف كانه نييبيلصلا ارطخ «فققزيو .مهتدجتلا تهيو: نسلذنآلا ىملتبم

 ىقب امدنعو .ه 479 ةنس ةريهشلا ةقالزلا ةكرعم يف مهيلع هراصتنا

 فئاوطلا كولم نيب ةّرمتسملا تافالخلا ببسب كلذ دعب ًالئام مهرطخ

 نع رخآلا مهضعب سغاقتو ودعلا عم مهضعب فلاحتو نما الا ىف

 نك لتمعي ةساصألا نجلا نأ قيفسات نم تنسريل ةكاف «ةايجلا

 ةيوق ةلود يف برغملاو سلدنألا ديحوتو فئاوطلا كولم نم صلختلا

 .نييبيلصلا رطخ ءرد ىلع ةرداق ةدحاو

 ةساردلا يف اهركذ درو يتلا عجارملا

 «نيفشات نب فسوي نيملسملا ريمأ «لمجلا نسح دمحم ميهاربإ -

 :ةرهاقلا) سلدنألاو برغملا دحومو برغلا ىف نييبيلصلا رهاق

 01996 يهل «تاعوبطو

 رابخأ يف ساطرقلا ضورب برطملا سينألا ,يسافلا عرز يبأ نبا -
 «ةعابطلل روصنملا راد : طابرلا) ساف ةنيدم خيراتو برغملا كولم
73 . 

 سلدنإلا رابخأ يف برغملا نايبلا ءيشكارملا يراذع نبا -
 قا ناو تورد د قرقعلاو

 ىصقألا برغملا لود رابخأل اصقتسالا ,يرصانلا دلاخ نب دمحأ .-
 .(1954 «باتكلا راد :ءاضيبلا رادلا)

 اشنإلا ةعانص يف ىشعألا حبص .يدنشقلقلا يلع نب دمحأ -
 .(1987 ءركفلا راد :توريب)
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 ءابنأو نايعإلا تايفو «ءناكلخ نب ركب 5 نم نيم در مخ

 .(1968 «ةفاقثلا راد :توريب) سابع ناسحإ قيقحت «نامزلا ءانبأ

 نصغ نم بيطلا حفن ؛«يناسملتلا يرقملا دمحم نب دمحأ

 .(21986 ءركفلا راد :توريب) بيطرلا سلدنألا

 فصلا ةدحو لطب .يبويألا نيدلا حالص «فشاك ليعامسإ ةديس

 ملاع :توريب) هللا ليبس يف داهجلا لطبو يمالسإلا يبرعلا

 . 6 «بتكلا

 كن تادكلا ناد تةءامقتنلا زادلا): قفشات نبا يفوح ىلا ديع

 .(ت

 يف ربخلاو أدتبملا ناويدو ربعلا خيرات .نودلخ نب نمحرلا دبع

 ربكألا ناطلسلا يوذ نم مهرصاع نمو ربربلاو مجعلاو برعلا مايأ

 .(تاب ؛«يبرعلا باتكلا راد :توريب)

 ةلجم يف «ىمعأو سدقلا حتفأ نأ تيضر» «ميرك ميركلا دبع

 .3101996-38) 1 (يبرعلا خيراتلا)

 ةديرج يف «نيدلا حالص نع ةعئاش ءاطخأ » ؛ءيمساقلا يلع

 .10 ص (1999) 18033 ددعلا ءملعلا

 راد :توريب) خيراتلا يف لماكلا «ريثألا نبا ءدمحم نب ىلع

 .(1987 ءةيملعلا بتكلا

 «ةريزجلا لهأ نساحم يف ةريخذلا «ينيرتنشلا ماسب نب يلع
 1978 تانكلل :ةييرغلا رازدلا ::تاوريب) ماع ناسك قيقحت

 بتاكلا راد :قشمد) يبويألا نيدلا حالص .يجعلق يردق

 .(1979 «يبرعلا

 : سلدنألاب ةيطبارملا ةلاسرلا نف يف باطخلا ةينب «خابزلا ىفطصم

 رادلا) يمالسإلا برغلاب يبرغملا يراضحلا عورشملا يف ةءارق

 .(1988 «ةيبرغملا رشنلا راد : ءاضيبلا

 ةعوسوملا لامعأ ةسسؤم :ضايرلا) ةيملاعلا ةيبرعلا ةعوسوملا

 .(1996 ؛عيزوتلاو رشنلل ةيبرعلا
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 ةثيدحلا ةيقارعلا ةصقلاو يعيبرلا ديجم نمحرلا دبع

 هدوضعولا يتم. ارارقإ اذه سيلك“ +ةتقاوعلا ةدضعلا درع” كذختا اهذنغ

 ةنونيكب 5 نحنف ءاذكهو ةّيرصم ةثلاثو ةّيبرغم ىرخأو ةّيقارع ةصق
 نأل مكلذ .ةزيمتم حمالمو ةكرتشم تامس تاذ ةدحاو ةيبرع ةصق

 رايعم وه امنإ اهتيوه ديدحتو صصقلا فينصت يف هذختن يذلا رايعملا

 يتلا ةغللا :امه نيتسيئر نيتماعد ىلع دنتسي يجولوبورثنإ يوغل
 مهتعلب ناعضف كيفك اذا ءاهزرفت ىلا" ةيتوحلاو <« ةنضتقلا اهي بقكت

 .ةدحاو ةيسنج نم امهرابتعال نيمزاللا نيطرشلا دحأ ىفتنا «نيتفلتخم

 بتكت يتلا ةيدنكلا ةصقلاو ةيسنرفلاب بتكُت يتلا ةيدنكلا ةصقلاف

 دحاو دلب يف انك اههنأ مغر نيتفلتخم نيت ناري ةيزيلجنإلاب

 ريبعت يتليسو نامدختسي امهنأل «ةدحاو ةّيسايس ةّيفارغج دودح نمض
 دار هقيم ّنف بدألاف ءامهنيب قورفلا لهاجت نكمُي ال نيتفلتخم

 ةيئاملا ناولألاب امهادحإ مسرت نيتحول لثم كلذ يف امهلثمو «ةغللا

 نايبلا ىلع امهادحإ فزعُت نيتيقيسوم نيتعطق وأ «ليتسابلاب ىرخألاو
 .ةيئاوهلا تالآلا ىلع ىرخألا فزعُتو

 نم اهزومر فلأتت «ةنقتم ةّيزمر ةّيرشب ةّيلاعف ةيأ انه ةغللاب ينعنو

 ًابيكرت طامنأو تاقبط يف ةبكرم ةبوتكم تاملك وأ ةقوطنم تاوصأ
 ةلالد تاذ اهنأ يأ ءزومر ةباثمب ةّيوغللا تاوصألا نإ .ًاقسانتم ًادقعم

 .1973 /5 /18 خيراتب طابرلاب ةيفاقثلا نوؤشلا ةيريدم ةعاق يف تيقلأ ةرضاحم (#*)
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 اهب مكحتي ةيطابتعا ةلص يه هلولدمو زمرلا نيب ةلصلا نكلو «ىزغمو

 «ضيرعتلل ةلباق تاباجتساو تاهّبنم ةباثمب ةيرقللا زومرلاو .عمتجملا

 مالكلا حبصُي ثيحب «ىرخأ تاباجتساو تاهبنم ةراثإ اهتعاطتساب

 يا ةغللا نيماضم نإ .رشابم ّيدام هّبنم ّيأ نع ًالقتسم

 قم ريشا يرتد ايس ناك اوم ةرزبك جار ىلع

 ""تناك امهم مهتاربخو مهبراجت

 :ةيعامتجاو ةيفارغج تاجيل ىلإ ةدحاولا ةغللا تيعتعتت ام ًالاغو

 نيب ةّيوحنلا بيكارتلاو تادرفملاو قطنلا ىف قورف دوجو ىنعي اذهو

 علا ةيعامتسلالا تاقيطلا نير كالالكو :ةدلتنملا كف فضلا قطاقملا
 وأ ةّيفارغجلا تاجهللا كلت رابتعا نكمي ال نكلو .اهتاذ ةغللا مدختست

 اذإو .ًانكمم اهب نيقطانلا نيب مهافتلا ماد ام ةنيابتم تاغل ةّيقبطلا

 , لقسم تاغ ةراقمن قاسيا كلت تحبصأ مهنيب مهافتلا لاحتسا

 يف اهدجن ةرهاظ هذهو ءصصختملا جاودزالا ٌةغللا يناعت دق امك

 ىلإ ةغل نم ًافعضو ةوق توافتت اهنكلو ؛ىربكلا ملاعلا تاغل مظعم

 امهادحإ ةغللا نم نيتغيص ٌدوجو صصختملا جاودزالاب ينعنو

 ام مظعمو ةّينيدلاو ةّيمسرلا تابسانملاو ةباتكلا يف مدختسُت ىحصُف

 يف سانلا اهمدختسي ةّيماع ىرخألاو «لاصتالاو مالعإلا لئاسو هئبت

 نيتاه نيب ام نكلو .””ةّيداعلا ةّيمويلا مهتاجاح ءاضقل فّلكت ريغ
 ل لا ا ا ةيراضحو ةّيوغل تازيمم نم نيتغيصلا

 .ةدحاو ةغلل نييوتسم امهرابتعا

 هك. 1111, 1ساجولل عامر 10 طش عانتكااع ىا”النعءاالعمك  (ك] عل <61: (1)

 113:ءمانتأ, 1585.9.

 ظل وعل 5ةمتك, 1001 عالم عمت منا ]2110فل ءا1)16 10 1186© ياا ه] ىم6ععع] )2( 

 (8ل عوب المرلع: 8و ءمانكأا, 1921

 تطقتاعو ظءعوبممم.'' 2لعمووأو'' 178/هع0. هب (1959) مم. 325-40. )3(
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 راشتناو ديدم رمع نم اهل ام ببسب ؛ةيبرعلا ةغللا يف دجنو
 تاجهللا ةرهاظ يأ ءركذلا يتفنآ نيّترهاظلا اتلك مصار ٌيفارغج

 ناتاه ترصاع دقو .صصختملا جاودزالا ةرهاظو ةّيقبطلاو ةّيفارغجلا

 نأ كلذ يفني الو «ةّيخيراتلا اهلحارم لج يف ةيبرعلا انتغل ناترهاظلا

 بدأ وه يصصق بدأ نم اهيف نودي ام نأو ٠ ةدحاو .ةقل: ةييرعلا ةغللا

 .ةدحاولا ةّيندملا يأ ءرخآلا طرشلا هل رفوت اذإ دحاو

 هيلع قلطُن اًمع ءيشلا ضعب فلتخي ًاموهفم انه ةّيندملاب ينعنو

 «ةراضحلا» يتظفل مدختسي نيثحابلا نم اددع نأ مغر ةراضحلا ةملك

 رع رح :ةنئالظ ينهدت انيك." وعاوز ان اميناكو ةةقانجلا »و

 ابك لاو ةقيلقلاو ةيذلا» يدك ةزايشسلاةملك اعطت لا :نيكساتلا
 نكلو .ةتحبلا مولعلاو ايجولونكتلاب صتخت ةّيندملا نأ نيح يف

 ام اذهو .رخآ وحن ىلع امهنيب نوزيمي نيرصاعملا نييجولوبورثنإلا
 اهب ٌصتخت يتلا ةايحلا ةقيرط اهنأب ةراضحلا نوفّرعي مهف .انه هب ذخأن
 اهزرفي يتلا ةبستكملا كولسلا طامنأ ىلع لمتشتو «ةّيرشب ةعومجم

 ةعومجملا كلت ىلإ نومتنملا نورخآلا دارفألا اهعّقوتي يتلاو درفلا

 لمتشي ةراضحلا نم مدقتم عون يهف ةّيندملا امأ .اهنولبقيو ةّيرشبلا
 «لماشلا ّيسايسلا ميظنتلاو «ندملا دوجوو ءةباتكلا لامعتسا ىلع

 نم ةريبك ةعومجم ةراضح يه ةّيندملاف .ّئنهملا صصختلا رّوطتو

 41 يالا كلل ابل عيار وقرب ةليوط فرقنا ترها ناكملا

 ال هنأ يأ «ةراضحلا مايق يف يساسألا طرشلا ةغللا ربتعُت امئيبو

 وه بدألا نإف .«ةغل نود نم ةمظنم ةعامج ذوو نويضتت ا نأ .ةركمت

 ةّيندم ىلإ يمتنت يتلا تاعامجلا نيب طبري يذلا كرتشملا لماعلا

 هتمجرت يف ىنعملا سفنب نيتملكلا نيتملكلا نيتاه دومحم بيجن يكز مدختسي ()

 ءرشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل :ةرهاقلا) «ةراضحلا ةصق» «تنارويد لو باتكل
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 :عسالا ةدسلا هتان انهعش نأ انوذم تدألا نوعي نق: يعلو

 نيب قيرفتلا يف انديفي ةّيندملا رصانع نم ًارصنع بدألا طارتشاو

 ديلاقتلاو ةّيسايسلا مظنلاو «ةّيداصتقالا دراوملا ىف نالثامتت دق نيّئيندم

 هيف لوقن نأ عيطتسن يذلا تقولا يفف .ةّئيدلا دئاقعلاو :ةّيعامتجالا

 ناعرف امه قارعلا يف ةمئاقلا ةّيندملاو برغملا ىف ةمئاقلا ةّيندملا نأب

 ىلع هتاذ مكحلا قالطإ انعسي ال «ةّيبرعلا ةّيندملا يه ةدحاو ةيندم نم

 ةريثك ةكرتشم لماوع نم امهنيب ام مغر ةّيقارعلاو ةّيسرافلا نيتيندملا

 ربتعي يذلا ءالثم «ميركلا نآرقلاف .دحاو بدأب ناعتمتي ال امهنأل

 نيتمألل ّيداصتقالا ىتحو ّيعامتجالاو َيقالخألاو ّينيدلا روتسدلا

 يف ةّيسرافلا ةغللا يف هب ىدتقُي ًاّيبدأ ًاَضن ربتعي ال ةيبرعلاو ةيسرافلا
 ملاعلا يف ةّيبدألا بيلاسألل ىلعأ ًالثمو ةّيبرعلا ةغالبلا ةمق َدعُي نيح

 .يبرعلا

 تاذ اهنأ ىلع ةّيبرعلا ةمألا ىلإ نويجولوبورثنإلا نوثحابلا رظنيو
 طورشلا اهيف ترفوتو ةيباسألا ريصاتغلا اهل :تغمعجا ةدحاو ةتثدنم

 ىلإ تمسقنا - ةنيعم ةّيسايسو ةّيخيرات فورظلو - اهنأ مغر «ةبولطملا
 لك نأب ةققدم ريغ ةعيرس ةرظن رظني نمل ودبي ام مغرو «ةدّدعتم لود

 ةدوجوملا قورفلاف .ةلصفنم ةيندم وأ ةلقتسم ةراضحب صتخت ةلود

 امهم يهو ء«ةيساسأ تسيل ةمئاقلا تافالتخالاو «ةيرهوج تسيل اهنيب
 يبع ديال ةدحاو ةّيندمب عتمتت ةّيبرعلا ةمألا نأ ةقيقح ريغت ال ترثك

 .زيمتم عباطب مهكولسو اهئانبأ تافرصتو اهيف ةايحلا هجوأ

 «ةصاخ ةروصب ّىصصقلا َنفلاو «ةماع ةروصب بدألا ناك اًملو

 انتعاطتسابف ءاهيف يرجي امل فداه ريوصتو ةايحلل ةبّذهم ةاكاحم وه
 ءاضيبلا رادلا وأ موطرخلا اهؤشنم ناك ءاوس «ةّيبرعلا ةصقلا نأب لوقلا

 وأ اّيبرغم وأ ةّيسنجلا ئقارع اهبتاك ناك ءاوسو «ةرصبلا وأ صمح وأ

 جاتن نم اهنأل ةفرعقم ننام كاك هدو ةصق يه ءأّيرصم

 ّيبرعلا عمتجملا لغاشمب ساسألا ثيح نم ىنعُتو «ةّيبرعلا ةّيندملا
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 .همومهو هاياضقو

 ديدحتو صصقلا فينصت يف انرايعم نأب لوقلا ىلإ صلخنو

 ةغللا امه نيتزيكر ىلع دمتعي ّيجولوبورثنإ ّيوغل رايعم وه اهتيوه
 زربت اذه ىلعو .هتزرفأ يتلا ةّيندملاو ّيصصقلا لمعلا اهيف بتكُي يتلا

 : ةيصصقلا لامعألا نم عاونأ ةئثالث انل

(1 

0 

 ةغللا سفنب بتكُت يتلا ةّيصصقلا لامعألا لوألا فنصلا مظتني

 ةغللاب بتكت يتلا صصقلا كلذ لكم ءاهتاذ ةّيندملا سكعتو

 .ّيبرعلا نطولا ءاجرأ يف ةيبرعلا

 ثيح نم قفتت يتلا ةّيصصقلا لامعألا كلت يناثلا فنصلا ٌمضي

 ءاهلّثمت يتلا ةراضحلا ثيح نم فلتختو ءاهيف تنّود يتلا ةغللا

 يف ةيزيلكنإلاب زيلكنإلا اهبتكي يتلا صصقلا كلذ ىلع لْثَمو
 راع ةغللاب دونهلا ضعب اهبتكي يتلا صصقلا كلتو ةرتلكنإ

 «ةدحاو ةغل مدختست اهنأ مغر اهضعب نع فلتخت صصق يهف

 ةيراضح تامس دجوت الو ؛ قيقا دم فيد لقمك هنأ كلذ

 فنصلا اذه يف عقيو .ةرتلكنإو دنهلا نيب ةكرتشم ةّيرهوج

 لثم ةّيسنرفلا ةغللاب نويبراغم برع اهبتك ىتلا ةّيصصقلا لامعألا

 ديما كنان قر ودم اةراوررا ه عا ياكل يعتا هنو
 كلذكو ءنوعرف دولومل «مدلاو ضرألا» ةياورو ءيويرفصلا

 ةصق لثم ةيزيلجنإلاب ةقراشم برع اهبتك يتلا ةيصصقلا لامعألا
 .اربج قا («قيضلا قاقزلا»

 ةّيندم اهزرفت ىتلا ةّيصصقلا لامعألا ىلع ثلاثلا فنصلا لمتشي

 رعت ةيدسردتلا دعصقاا لدلوب ةفلطم عاقل تنك هموت هالكار
 ٍتامسلا ىلع ًأظفاحم ٌلظي مجرتُملا صنلاف .كلذ ىلع لثم
 ةّيريبعتلا ةادألا نكلو ءىلصألا ٌصنلا اهب نادزي يتلا ةّيراضحلا

 يوتسلوت وأ فينجروت صصق كلذ ىلع ةلثمألا نمو .تفلتخا

 .ةفلتخم تاغلب ايسور يف رشنُن يتلا
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 :اهروطتو ةثيدحلا ةيبرعلا ةصقلا ءوشن

 يف قفتت ال اهنإ لوقنف ةثيدحلا ةّيبرعلا صصقلا ىلإ نآلا دوعنو
 ركدذت فوخلا ةيوناث رومأ ين ىنح قيس ليا يبست ةرافتلاو ةقللا
 ءانهبف تانكت يتلا فورظلا ءرصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ءاهنم

 .اهتجلاع يتلا ةسيئرلا اياضقلاو ءاهتمّسرت يتلا ةّيبدألا بهاذملاو

 نرقلا نم يناثلا فصنلا يف ةثيدحلا ةيبرعلا ةصقلا ترهظ دقل

 ةيعامتجالا ةضهنلا نابإ نيرشعلا نرقلا نم لوألا فصنلاو رشع عساتلا

 ةيبرعلا ةمألا يف عارص ةرتفلا هذه داس دقو .ّيبرعلا نطولا ىف ةثيدحلا

 كيشتتلا ىلإ رعت يللرألا::نيتنيتر قعر كف لوس. اهرالقتأ فلن
 يف ىرت «ةيناثلاو .ةديدج ةضهن لكل قلطنمك هئايحإو ئبرعلا ثارتلاب
 .ديحولا ذقنُملا ةقوفتملا ل ةّيندملا

 هرّوطت يف حجرأتي ةماع ةروصب ثيدحلا َّيبرعلا بدألا لظو

 ةيروألا ةناذالاب نتاعلا نيبو يبدقلا عرعلا بدالابرئاعلا نس

 نيتركفلا نيتاه نيب قيفوتلل وعدي ثلاث هاجتا رهظ دقلو .“””ةثيدحلا
 نأ ىرن نحنو .ةّيبرغلا ةّيندملا تايطعمو يبرعلا ثارتلا نيب جوازتلاو

 مظعم انعّوط اننأ ىنعمب «ءلصاح ليصحت وه امنإ ءاذه ثلاثلا هاجتالا

 انفورظلو ةّيسفنلاو ةّيداصتقالا انتاجاحل برغلا نع هانذخأ ام

 .ةيعامتجالاو ةّيعوضوملا

 يأرب انلبق اذإف .كلذك ةّيبرعلا ةصقلا ىلع بحسني مكحلا اذهو

 يف ةصقلا نأب لئاقلا يربرآ روسفربلا فورعملا يناطيربلا قرشتسملا

 ةمجرتلا ةلحرم :ىه ثالث لحارمب اهروطت يف تّرم دق َيبرعلا ملاعلا

 خيا يل ايلا وع هلا ديلكس لش ربق 1: دن سعف با محلا
 عادبإلا ةلحرمف «ةّيبروأ صصق رارغ ىلع ةّيبرع صصق

 «فراعملا راد : ةرهاقلا) ةثيدحلا ةيبرعلا ةياورلا روطت .ردب هط نسحملا دبع )5(

 11 ص (3
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 يبرعلا ثارتلاو ةّيبروألا بادآلا نيب جوازتلا نأ ىرن نحنف «2”ليصألا

 نكي مل ءالثم «ةمجرتلا ةلحرم يفف .ًاعيمج لحارملا هذه يف زربي
 ةقيرطب اهراتخي وأ صصق نم رهظي ام عيمج مجرتي أرح مجرتملا

 امنإ اذه هرايتخا يف وهو ءىرخأ نود ًاصصق يقتني ناك لب «ةّيئاوشع
 قاردأل  كلالكو: نيرخلا نيدألا كلارحلا كلاتكو نطل هيلع اذل معقب
 بير الو رثأتي مجرتملا ّيبرغلا ٌصنلا ناكو .ةّيسفنلا مهتاجاحو ءاّرقلا

 هيف ّبصَت ءاعو ةغللا نإ انلق اذإف .اهبيلاسأو ةّيبرعلا ةغللا بيكارتب

 كلت نأب لوقلا نم برهم الف «ةّيركفلاو ةّيراضحلا نيماضملا

 ًاقبط كلذو ءاهنم عونصملا ةداملاو هنولو ءاعولا لكشب رّئأتت نيماضملا

 نإ ادج بعصلا نم نأ ىلع صنت يتلا ةيوايزيفلا لقحلا ةيرظن موهفمل

 نأ نود نم اهلالقتسا ىلع ةداملا ظفاحت نأ ليحتسملا نم نكي مل

 0 .غارفو داوم نم اهلوح امب رثؤتو رّئأتت
 ام ةراضحل جذومن اهنأ ىلع ةغلل ليه دلوبجرآ روسفربلا انذاتسأ

 . وكلا :ةزاضشلا كللت“فتقتا

 بتاكلا نإف «ةّيبرعلا ةّصقلا يف ليصألا عادبإلا ةلحرم يف ىتحو

 ةيدقنلاو ةّيبدألا تارايتلا نع ًامامت هسفن لزعي نأ عيطتسي ال ّيبرعلا

 نأ لإ قىدؤت ان« ةثرعلا يطصضقلا اهي نادرت' علا ةتتفلا 'تيلاشألاو

 ام دهون ويسكي ادق ةيركلا ةيدملاب ردي" زل“ نأ يردي: فيتم ون رئاتا
 ايجولويسوسلا نم لاقتنالا نأ » ب لوقلا ىلإ يربرآ روسفربلا اعد
 ةصقلا يف ةلماك ةروصب متي مل ةّيبرعلا ةايحلا ريوصت ىلإ ةّيبرغلا

 1 نك
 : ةيبرعلا

 م. ]. ىمعطعرإل زم طلع زد 20ل1ءأنمم غم 540لععم خعوطتنع كطعمرأ 560:1ع5 (60)

 طإب 1]نجعمإلو 1هطضقمم-1021165 (ط05002: 071050 آلم9)[1176151ل 25655,

 1967) م. 1

 م.ه. [1111,0م.ءأ )0

 م.]. ةعطعرلإلا هم. كأن )8(
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 ةيضق يهف ةّيبرعلا ةصقلا اهب تطبترا يتلا ةّيريصملا ةّيضقلا امأ

 اهب مزتلي يتلا ةسيئرلا ةيضقلا يه ةيّرحلا نأب لوقلا نكمي هنأ الإ «ةيّرحلا

 :يبرعلا: نضاقلا ىلع أرجح تسيلو راض امكيحو ناك نأ تناك لك

 يف بتاكلا دهاجي دقف «ةددعتم هجوأ تاذ ةلأسم ةيّرحلا نكلو

 دابعتساو عاطقإلا ةرطيس نم حالفلا ريرحت ليبس يف ّيعاطقإ عمتجم
 ريرحت لجأ نم ةّيعانصلا نادلبلا يف بيدألا لضاني دقو ءهل ضرألا

 هدوسي عمتجم يف ركفملا حفاكي دقو «هيف ةلآلا مّكحت نم ناسنإلا
 لذلا نم نينّرولملا وأ دوسلا رّرحت ليبس يف ّيرصنعلا زييمتلا
 هروجتلا "نم :ناعون «امومع ىلختش ليقف را ضاقلا امأ .ناهتمالاو

 تعضخ دقف .'”نمزلا ديق نم ررحتلاو «رامعتسالا نم ررحتلا :امه
 ءاهومنو ةثيدحلا ةّصقلا روهظ نابإ ءًابيرقت اهّلك ةّيبرعلا ةنألا
 لبق يمن اقللذ ناك هاوس ييفتلاو. يوايتمالاو :ةساسلا نامهكتال

 ترحل ةنورتقلا نيحأر .اقاصنا نينار نأ اكل كير ناظم
 ٌىبرعلا ّصاقلا ىدل لالقتسالاو ةيّرحلا ةلأسم تحبصأو رمألا ةحادفب

 0 يف ةّيركفلاو ةّينفلا هتاودأ عيمج دشحف .توم وأ ةايفع ةلأس

 ريرحتلا برحو نيطسلف ةيضق نع صصق نم بتك امو .رّرحتلا
 يف «كش نود .يه اهيف ةّيرشابملا ةجرد فالتخا ىلع ةّيرئازجلا
 ْ .ديوحلا منقط ةيرعلا ضاقلا مارخا جيم

 لقث تحت ءوني هعمتجم نأب ّيبرعلا ركفملا رعّش ىرخأ ةيحان نمو

 اذإ اهنم صّلختلا نم ةحودنم ال ةّراض ةّيعامتجا تاداعو ةيلاب ديلاقت
 ديق ناكو .رقفلاو ضرملاو لهجلا دافصأ نم قاتعنالا 5 3

 ةّيصصق لامعأل ًادهشم ةيرقلا تحضأف .«فيرلا يف ة هذشأ ىلع نمزلا

 ةيرقلل مهصصق نم ًاريبك ًامسق اوسّرك ءالثم ءهرصم باّتكف .ةريثك
 نينسح دمحمل (بنيز) ةصق ىلإ هروذج دتمت ديلقت اذهو .حالفلاو

 657 ددعلا «ةيرئازجلا دهاجملا ةلجم يف ترشُن هعم ةلباقم يف «ميكحلا قيفوت (9)
 .27 ص 1973/3/18 خيراتب
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 ءّيودبلا دومحمو «يقح ىيحي لامعأ يف ًايلج رهظيو «لكيه
 ةصقلا يفو .مهريغو «سيردإ فسويو «ميكحلا قيفوتو «ٌيواقرشلاو

 نونذو ء؛َّيليلخلا رفعجو ءديسلا دومحم صصق يف هدجن ةّيقارعلا

 نيصاصقلا عيمج ىدلو يرونلا كلملا دبعو .كابصخ ركاشو «بويأ

 «سيردإ ليهس-نصصضق يف هدججن نانبلو ايزوس يفو .نيرخآلا

 «بالغ ميركلا دبع نم لك هلوانتي «يبرعلا برغملا يفو ؛يليجعلاو
 نادوسلا يفو .مهريغو «نولجنب ديجملا دبعو «يسافلا نمحرلا دبعو

 .نيرخآو حلاصلا بيطلا صصق يف ىلجتي

 بيدألا:مازتلا نأب لوقلا نكميف -«ةّيبدألا :تهاذملا ثيفع نم" امأ

 ناسنإلاو ةدهطضملا تاقبطلا نع هعافدو ةيّرحلا ةيضقب ّيبرعلا
 ءاهترولبو ةّينطولا ةكرحلا ةاراجمب ىنعت ةّيبرعلا ةصقلا لعج قوحسملا

 نإف اذهلو .ةّينطو ةّيهيجوت ةّيوبرت ةلاسر اذ هسفن ّئبرعلا صاقلا ربتعاو

 رخآ يبدأ راّيت رهظ نإو .ةيعامتجالا ةيعقاولا ا ةيبرعلا ةصقلا

 .ثيدحلا َيبرعلا َيبدألا جاتنإلا عومجم يف ةّيشماه ةناكم لتحي هنإف

 روضحب نايحألا بلغأ يف جزتمي ناك ّيسنامورلا هاجتالا ىتحو

 .ّيطولفنملاو ناربج ليلخ ناربج ىدل هدجن يذلاك ّيلاضن ّيعامتجا

 نرقلا لالخ برغلا هفرع يذلا ضحملا ّئسنامورلا هاجتالا امأ

 ريبكلا ةيعبن ادع نب يلوم ةيرخلا ةنفقلا: ىذ ”هوهمولا نواتف ريف عيتافلا

 دمحمل «حيرجلا ثاهللا» ىلع هقيلعت ضرعم يف لوقلا ىلإ يبيطخلا
 بدألا يف ةدرفنم ةرهاظ ربتعت بيدألا اذه ةلاح نأ ىلع» :غابصلا

 «يلاضنلا هرعش ةدئفألا لك تعو يذلا «نئباشلا ءانثتسابف ؛ّىبرغملا

 ْ .©9ةةييرغملا ةيتطولاب ةرثأتم تروطت ةّيسنامورلا نإف
 بيجن انل هصخلي ةيبرعلا ةصقلا ىف ّىعقاولا هاجتالا ةدايس نإ

 زكرملا : طايرلا) ةدارب دمحم : ةمجرت ,ةيبرغملا ةياورلا 3 يبيطخل : ا ريبكلا دبع (210)

 .96 ص (1]17 «يملعلا ثحبلل يعماجلا
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 ىلع قلطُت يتلا ةفلتخملا تايمستلا ىلع ًاقلعم لوقي نيح ظوفحم

 نع ةئيس ةمهت دري هنأكو .17'2(ةّيعقاولا رات نع جرخأ مل انأ» :هبدأ

 امل الثم اهنم ًاذختم ةّيقارعلا ةصقلا نع ثيدحلا ىلإ قفا نألاو

 ةماعلا اهتازيممو ةيبرعلا ةصقلل ةسيئرلا حمالملا نم هيلإ ترشأ

 ةفصب يتاظحالم اهّجوم «تقولا قيضل اهنم ةراتخم هجوأ ىلع ًارصتقم

 نيتماه نيتيحان ىلع يرايتخا يعفو دقلو .ةريصقلا ةّصقلا ىلإ ةصاخ

 لكشلا ثيح نم اهروطت (2 و «ةّيقارعلا ةصوصقألا ءوشن (1 :امه

 1 .نومضملاو

 :ةيقارعلا ةصوصقألا ءوشن (1

 يتلا يه ةّينانبللا ةفاحصلا نأ ىلع نيثحابلا مظعم قفتي داكي

 .1870 ماع يلاوح َيبرعلا ئراقلا ىلإ ةثيدحلا ةصوصقألا تمّدق

 يلاوحب قارعلا يف اهروهظ رّخأت نكلو .رصم اهتفقالت ام ناعرسو

 لَّوَأ بارغتسالا ىلإ وعدي ام اذه لعلو .خيراتلا كلذ نم نرق فصن

 ديلقت وذو «ةليلو ةليل فلأ دهمو ةماقملا دلب قارعلا نإ ذإ ءهلهو

 ةّيعوضوملاو ةّيخيراتلا بابسألل ةصحاف ةرظن نكلو .قيرع يئاكح
 نسا لا ل

 ىقتلم «طسوتملا ضيبألا رحبلا ئطاوش نع ًاّيبسن قارعلا دعُب أ
 اهنم ةتراجفلا :تالاجملا ةناك ىف ةنيرخلاو ةئنرعلا نيتيتدنملا

 1 .ةيركفلاو

 ةّيملاعلا برحلا ىتح ةّيلعفلا ةّينامثعلا ةرطيسلا تحت قارعلا ءاقب- ب

 يف «نيحلا كلذ ىتح ةّيمسرلا دالبلا ةغل ةّيكرتلا تلظو «ىلوألا

 213 ددعلا «ةيقارعلا ءاب فلأ ةلجم يف ترشُن ظوفحم بيجن عم ةيفحص ةلباقم (11)
 .46 ص .1972 /9 /13 خيراتب

 مات 10. ©ددوتنسإل ةمل الل. 81ءععانمع طءةعنعت. 74001 ]!١هوهغ 3/1071 (12)

 ىاومامد (8دعطلدل: 8كنمتمأمإل ه] 1مل معقل همر, 1971) مم. 18-19.
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 ةغَل ةّيبرعلاب فارتعالا متو َيتاذ لالقتساب عتمتت رصم تناك نيح

 برعلا نينطاوملا نم ةريبك ةبسن دوجو ببسب صاخ ّيسايس
 ةيزحلا نم عون نامضل ةّيبرغلا لودلا لخدتو «نيّيحيسملا

 .كانه ينامثعلا مكحلا دويق فيفختو

 نيح يف ءاهومنو صيصاقألا روهظ عجبْشت ءاّرق ةقبط نم ولخي

 تحتفو «انروأ ىلإ ةيملعلا تاتغبلا لاشرإ ترشان الق رضف تناك

 ديلاقم ريبكلا ىلع دمحم ىلوت ذنم اهندم ىف ةثيدحلا سرادملا

 ناكيرمألاو نيّيبروألا نيرّشبملا سرادم تناكو .اهيف مكحلا

 .ةديازتم ةروصب نانبل يف دجاوتت

 تناكو .قارعلا يف ةزكرمتم ةرداق ةفاحص روهظ رخأت دقل

 ةفيحصلا تناك اذإو .ةصوصقألل عّجشم ريخ لازت امو ةفاحصلا

 تحدم َينامثعلا يلاولا دي ىلع تردص ؛«ءاروزلا» ىلوألا ةيقارعلا

 رابخأب الإ ىنعُت ال ةّيمسر ةديرج تناك اهنإف 201869 ماع اشاب

 ةّيبرعلا نيتغللا مدختست تناك اهنأ ىلإ ةفاضإ ءاهتاميلعتو ةموكحلا

 ىف ةلجم 14و ةديرج 15 نانبل ىف تلاك امنيبو .اعم ةّيكرتلاو

 نالعإ تقبس ىتلا ةرتفلا يأ 1904 و 1894 نيب ةعقاولا ةرتفلا

 ةدحاو ةديرج ىوس قارعلل نكي مل هنإف «ّينامثعلا روتسدلا

 0 اهتاذ ةرتفلا ىف ةدحاو ةلجمو

 :ةيقارعلا ةصقلا دئار

 ؟اهدئار وه نّمو قارعلا يف ةّصق لوأ يه ام نآلاو

 تتوألا هيلع كاك اه قلإ ةرانقالا تحت «لاوينلا اذه نلع ةناجالل

 ءىبرعلا فقثملا ف 21217 ماع ىئح ةفاحصلا ةيرحاا .كيعس نائس روتكدلا 0030

 .25 ص .1971 بأ 3 ددعلا
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 اذه نم لوألا فصنلاو يضاملا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف ئبرعلا

 ّيبرغلا تالا: قا ميدقلا ّيبرعلا ثارتلا نيب حجرأت نم نرقلا

 امك نيّرايتلا نيب قيفوتلا ىلإ يمري طسو هاجتا روهظ عم «ثيدحلا

 يف نيثحابلاو داقنلا ءارآ ليلحت اننكمي ةقيقحلا هذه نم ًاقالطناو ا

 : ةسيئر ءارآ ةثالث ىلإ اهميسقتو ةّيقارعلا ةصقلا ةأشن

 تايطعم نم يه ةثيدحلا ةّيقارعلا ةصقلا نأ ىري نم كلانه ءالوأ

 ةماقملل يعرشلا ديلولا الإ ةصوصقألا امو «ليصألا ّيبرعلا بدألا

 ٌيريرحلا يديأ ىلع ّيسابعلا رصعلا يف ترهدزا يتلا ةميدقلا ةّيبرعلا

 ةموسوملا ةسماخلا ّيسولآلا ءانثلا يبأ ةماقم يف نوريو .ينادمهلاو

 «ىلوألا ةّيقارعلا ةصوصقألا («ةيرمعلا عِبَر يف ةيرمقلا عجس» ب

 تناكو .ثيدحلا قارعلا ىف ىصصقلا َنفلا دئار ينلوم د نوربتعيو

 هذه يف رظنلا انعمأ ان 1 ماع ترهظ دق ّيسولآلا تاماقم

 يهف .ام اعون ّيديلقتلا ةماقملا جهن نع اهيف جرخ هنأ اندجو تاماقملا

 هتفاقع تناك: :ةئيدألا لئانسولا قع فرعفتر ءوار وأ لطب نم ولخت

 بولسألا يف تاماقملا ةيقب نع فلتخت اهيلإ انرشأ يتلا ةسماخلا

 ادا ةناج ةداتس كرب ينصت ايبود قا دق ىضوخلاو

 ىلإ فدهت تناك لب «ةيوغللا ةراهملا راهظإ اهضرغ نكي ملو .ةياهنو

 يبأ تاماقم ربتعا نم لوأ ناكو .قارعلا يف ةيدرتملا عاضوألا دقن

 يف هعياشو ''* ّيوازعلا سابع ثحابلا وه ةّيبدأ ًاصصق ّئسولآلا ءانثلا

 ّيقارعلا بدألا يف صصقلا » هباتك يف نيمأ نسح رداقلا دبع كلذ
 3 1 200 «ثندحلا

 مل ةثيدحلا ةّيقارعلا ةصقلا نأ ىلإ نيثحابلا نم ةفئاط بهذت ءايناث

 اظوحلم أومن ققحت تناك يتلا ةّيبرعلا ةصقلا ريثأتل ةرشابم ةجيتن أشنت

 ايؤرلا صصق نم ةصاخ ةروصب تروطت لب ءرصمو نانبلو ايروس يف

 11 ص ٠ يرصب ريمل لالظو لاجر ةعومجمل هتمدقم يف 214)

 .34 ص «ثيدحلا يقارعلا بدألا يف صصقلا « نيمأ نسح رداعلا دبع (15)
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 رابتعا نكميو .1921 و 1909 ةنس نيب يبدألا حرسملا ىلع تزرب ىتلا

 نياق ىردعتم دينا يكل اهماح دق داكن كج انزل عسل
 ةلاقملاو ةماقملا نع اهبولسأ صئاصخ يف ايؤرلا زيمتتو .ئحالصإ

 لوبقل ئراقلا اهيف عئيهُي ةريصق ةمدقم نم ةداع نوكتت ايؤرلاف .ةّيسايسلا

 شارفلا ىلع ايقلتسم ناك هنإ لطبلا لوقي نأك «يتاذلا ملحلا وأ ايؤرلا

 مث ءةصقلا نتم لكشت يتلا هايؤر ٌصقي مث «مئانلا ىري امك ىأرو

 .""© ايؤرلا نم اهطبنتسي يتلا هظعاومو لطبلا حئاصنب اهمتخي

 ةصقلا ةأشن » ب موسوملا هباتك يف دمحأ هلإلا دبع ثحابلا ىريو

 ةجيتن ةسيئر ةروصب ترهظ ايؤرلا صصق نأ ''7 «قارعلا يف اهرّوطتو

 ةيبدألا ةضهنلل انعاب 3 ناك يذلا ثيدحلا نكرتلا ركفلا وأ بدألا ريثأتل
 ئكرتلا بيدألل «ايؤرلا» ةياور راشتنال ناك دقلو .«قارعلا يف ةماعلا

 يف اهرشنو يفاصرلا فورعم َيقارعلا رعاشلا اهمجرت يتلا لامك قمان

 أرط يذلا روطتلا نأ دمحأ هلإلا دبع ربتعيو .ريبك رثأ 1909 ماع دادغب

 لّوأ ةباتك ىلإ نيمأ اطع وهو اهباّتك دحأ داق ايؤرلا صصق ىلع

 ةّيقارعلا ةصوصقألا ةباتك ىف ةدئار ةلواحم امهرابتعا نكمُي نيّئصق

 ةطيرلا رد لوألا 01 ماع ناتصقلا ناتاه تبتُك دقو .ةثيدحلا

 ةبقاع » ناونعب ةيناثلاو «ةايحلا ةياور نم لصف وأ رهدلا حاولأ نم

 نم نكي امهمو » :لوقلا ىلإ دمحأ هلإلا دبع صلخيو ."ةايحلا
 ةّيقارعلا ةصقلا ىف ةداج ةلواحم لّوأ نيتصقلا نيتاه ربتعن اننإف «ءيش

 انمي «فيدحنلا ا رع تذالا ىف لكدلا »ال ددازلا نع هيبتا دأو
 نيتاه يف ايؤرلا صصق راطإ نع هجورخ ىفو ايؤرلا --- م -
 اناا دل

 ةسارد باتك نم لصف «يعوضوملا عقاولا ىلإ يتاذلا ملحلا نما» ءريصنلا نيساي (16)
 .59 ص 1972 «7 ددعلا «ةيقارعلا ا ةلجم يف رشُن .ةيقارعلا ةصقلا بيلاسأ

 (1969 .«قيفش ةعبطم :دادغب) قارعلا يف اهروطتو ةصقلا ةأشن. دمحأ هلإلا دبع (
 .73: نع: .«هسفل ردنصملا «٠ دما ةلإلا دبع (5)
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 ثيدحلا اهموهفمب ةّيقارعلا ةصقلا نأ نيثحابلا ضعب دكؤي ءاثلاث

 ةضقلا يقيلاعأ ىلع فدع قذلادينلا لما ةويس ذل ىلع ةنادي

 ترهظ يتلا تامجرتلا كلت ءاوس ةمجرتلا قيرط نع ابروأ يف ةثيدحلا
 يتلا كلت وأ نانبلو رصم نم ةمداقلا ةّيبرعلا فحصلاو 5-507

 ينلارب اوس عي عير ةيبسلا امتنعت ناك ىلإ ةييرعلا كلنا اخت
 داؤج. نع ووتكذلا فلآ دقو. .ةتسورلا ةنطقلا لع ايقيرظ: نع فرغت
 ) ناونعب 0 ًاباتك ءدادغب ةعماج ىف ئبدألا دقنلا ذاتسأ .ءرهاطلا

 دق ديسلا ناكو ."قارعلا يف ةثيدحلا لا دكر ديسلا دمحأ دومحم

 ردصأو ؛نيرشعلا نرقلا نم تانيرشعلا لئاوأ ىف هصيصاقأ رشني ذخأ
 ًاريثك فحصلا يف رشنو ؛ةّيصصقلا قناع هس ار تاب اورلا هرم مف
 .ةّيكرتلا صصقلا نم ديدعلا ةّيبرعلا ىلإ مجرتو ةّيبدألا تالاقملا نم

 نك ةعيدجلا ةقللا قيقا دئازلا ره نم>؛ رف ان« نآلاو
 وين ديلا 0 نيمأ اطع مأ ّيسولآلا ءانثلا وبأ وهأ ؟قارعلا

 تاذلاب ًانيعم الجر مّركن نأ انمهيأ ؟دئارلا ةفرعم ةدئاف ام نكلو
 نع ثحبلا نأ يداقتعاب ؟رصنلا نيشاينو راغلا ليلاكأ هيلع غبسنو
 ىلإ رمألا ةقيقح يف يمري امنإ نوئفلا نم ْنف يأ يف لرألا دئارلا
 :هومنو ْنَفلا كلذ رّوطت ىلع دئارلا هفلخ يذلا رثألا نع تنشكلا
 نورخآلا هعياشو اهطتخا يتلا تاهاجتالاو «هيف هعبط يذلا عباطلاو
 عيطتسن اننإف ٠ ءًاقلطنم كلذب انلبق اذإو .اهجهن ىلع ريسلاو اهمسرت يف
 ةصقلا ىلع هعباط فلخ يذلا دئارلا وه نم حوضوو رسيب ررقن نأ

 .ةيقارعلا

 تسل قيمؤلالا ءانثلا يبأ تاماقم نأ انيرت ةصحاف ةرظن نإ
 دجن الو دعب اميف قارعلا يف تمنو تعاش يتلا ةثيدحلا صيصاقالاب
 انك ايمانا وأ انصيصاتا .بيلانبأ ,يف كذب رثأ نم :تاماقنلا هكلتل
 عة نيعم ةينمز ةرتف يف ةروصحم تناك .ىرخألا يه ءايؤرلا صصق نأ
 ةّيعامتجالا ةلاقملاو ًابولسأ ةماقملا نيب أطسو ًاقيرط كلست تناكو
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 لكشب رثؤت ملو ؛ءيش يف ةثيدحلا ةصقلا نم يه تسيلو ءًانومضم
 .اهتاعوضومو ةّيقارعلا ةصّقلا تاهاجتا ىلع سوملم

 يقوش فلخ لاثمأ نم هتسردم باّتكو ديسلا دمحأ دومحم نإ

 اوعضو نيذلا مه «لضاف قحلا دبعو «لوؤاش رونأو «ٌيدادغبلا

 مهعبت نم اهيلع ىنب يتلا ةّيقارعلا ةصوصقألا حرص يف ىلوألا تانبللا

 يف ةصقلا ضرغ ديسلا دمحأ دومحم ددح دقل .رامضملا اذه ىف

 انحملأ ام اذهو 2!” «.هماظن دساف ءانب لك مدهو «ةيرحلل ةوعدلا ثباا

 نم رّرحتلا لجأ نم لضاني ّيبرعلا ٌصاقلا نإ انلوقب ليلق ذنم هيلإ
 ةلالا هيناغلا:رآ نمرلا ديف ني وشملاو رايعتمالا

 ّىعقاولا هاجتالا وه ةّيقارعلا ةصقلل ديسلا هطتخا يذلا هاجتالا نإ

 7-2-5 لاقشأ خم نامكلا نيورلا نيصايستلا نيعدوذخاىذنلا

 يعوب عتمتي ديسلا دمحأ دومحم ناك دقل .يوتسلوتو يكسفوتسودو

 ناسنإلا ةيضقب امزتلمو «ةيّرحلا ةيضقب امزتلم ناكو جضان ّيسايس
 لضفأ لبقتسمو ةميرك ةايح لجأ نم هبدأ ىف لضاني ناكو .قوحسملا

 ةقلدطللا نت وهسقلا ننلا نق هينا تاكطلا اع داكلا نها ككتلا
 تعمل كيس ناك يذلا ّيعوضوملا عقاولا ىلإ ّيتاذلا ملحلاو ةّيظفللا

 ّيسورلاو ّيبرغلا بدألاب اورثأت دق هؤالمزو ديسلا نكي ملو .ّيقارعلا

 نيزرابلا اهباّتكبو ةثيدحلا ةّيرصملا ةصقلاب كلذك اورّثأت لب .ءبسحف

 .داّقعلاو نيسح هطو ّينزاملاو ميكحلا قيفوتو روميت دومحم لاثمأ نم

 ضعب هيلإ ىدهأ هنأ روميت دومحمب ديسلا باجعإ نم ناكو
 ةّيقارعلا ةصقلا تّلظ دقلو .تانيثالثلا لئاوأ يف اهرشن يتلا صيصاقألا

 ّيبرعلاو َيبرغلا نيبدألا امهب ىنعأ «نينيعملا نيذه نم لهنت دعب اميف
 .اهروطت لحارم عيمج يف

 «ديلاقتلا مده «يكرتلا يصصقلا بدألا تاعزن نم ةعزن» .ديسلا دمحأ دومحم (19)
 هلإلا دبع ىلإ ادانتسا 01927 /7/5 :7 ةنسلا «1095 ددعلا .لالقتسالا ةديرج
 .97 ص «قارعلا يف اهروطتو ةصقلا ةأشن : هباتك يف دمحأ
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 :ةيقارعلا ةصقلا روطت

 ةيقارعلا ةصقلا روطت ةسارد يف ثحابلا ةجئارت نعلا لكاشملا "ف

 يعوضوم رايعم دوجو مدع ءاهاوتحمو اهتغلو نينلا :اهتانب كح قم

 نفذ نال «طوبضم َيباسح لكشب اهلماكتو ةصوصقألا ةدوج هب سيقن

 عامجإ دجوي الو ومنلاو ةثادحلا رود يف لاز ام ملاعلا يف ةصوصقألا

 اهرفوت بجي يتلا ةّنفلا رصانعلا ىلع داقنلا نيب قافتا هبش ىتح الو

 .(ةصوصقألا» مسا هيلع قبطني يكل نبدألا لمعلا يف

 الثم رمألا وه امك ةزيمم ةّيلكش تامّوقم كلتمت ال ةصوصقألاف

 ةمولعم تافصاومب ل ا اح رمل

 انه نمو .كلذ ىلإ امو يفاوقلاو تيبلا تاليعفت ددعو علطملا يف

 لواعبا ناك" لقاك نأ نقع انف ةلفاكتملا ةضقلا فيرعت ةبوعص تءاج

 دقق اهكبسو اهئانب كاولسأب ًامئاد ةصوصقألا فّعُت ال » :لاقف اهفيرعت

 ةايحلا ةشعرب فّرعُت اهنكلو «روطتتو ريغتت تلاز امو بيلاسألا تناك

 هاد ةاينعلا ةشضرأ نإ يزيل 177111 ب لا ىلا اهرقأتا 5و اذ

 ةحوللاو ةيحرسملاو ةديصقلا نع ًاضيأ الاقُي نأ نكمي كلت ريثأتلا ةوقو
 ,ةنفلا لاسعألا قفا اهوغو ةنتيونلا ةعلظقلاو

 كيما ارايعم لوطلا نم نودختي داقنلا قف اربثك نأ 'وذنيو

 ديزت ال ىتلا ةصقلا نإ نولوقيف .ةصوصقأو ةياور ىلإ ةّيدرسلا لامعألا

 روهظ ىلإ ىّدأ رايعملا اذهو .ةصوصقأ ربتعت ةملك 15,000 ىلع

 فصول كلذ ريغو «ةريصق ةياور» و «ةليوط ةصوصقأ» لثم تايّمسم
 نكمُي الو .لوطلا ثيح نم ةياورلاو ةصوصقألا نيب عقت يتلا صصقلا

 «ةياورلا نم رثكأ ةدحّوب زاتمت ةصوصقألا نأب لئاقلا يأرلاب ميلستلا

 .ةمحلملاو اتانوصلل ةبسنلاب لاحلا وه امك «ةدحولاب فصتي امهالكف

 (.ت ب «مالعإلا ةرازو :دادغب) قيرطلا ىلع ايارم .« سابع رابجلا دبع 220(

 .119 ص
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 تاّيصخش عم لماعتت ةصوصقألا نأب لئاقلا يأرلاب ميلستلا نكمُي الو

 نأ عمف .ةياورلا اهب ّمتهت يتلا كلت نم رصقأ ةينمز ةرتفب متهت وأ ّلقأ

 يطغتو تاّيصخشلا نم ديدعلا ةصوصقألا لوانتت دقف بلاغلا وه اذه

 ةايح نم دحاو موي ىلع ةياورلا رصتقت دق امنيب «نينسلا نم تارشعلا

 رصانعلا ديدحت ىلع داّقنلا ةردق مدع نإ .0' طقف صاخشأ ةئالث
 ديدحت ناكمب ةبوعصلا نم لعجي يذلا وه ةثيدحلا ةّصقلا ىف ةّينفلا

 ىلإ تيت نلأ صاّصقلا اعد ام اذهو .ةصوصقألا داّور وأ اولا داو

 دق هسفن وهو .ةثيدحلا ةّصقلا قلخ دق ريبولف فاتسوج نأ» ب لوقلا

 صصقلا نف قلخ هنأل ءامهقلخ .ةثيدحلا ةصوصقألا قلخ

 لع تشل انأو 3” نات كردعمي امنا عزم هكلو 7 ةييوعبلا

 ا ووظو نسيفقلا لاكشأ نك قل لقا طنأب كونلل :ةادتتلا

 ةرئاد يف «ةريصقلا ةصقلا» ةدام رّرحم سبيليف ميلو ةلواحم لعلو

 ذإ .قزأملا اذه نم جورخلل تالواحملا لضفأ نم ةيناطيربلا فراعملا
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 :تانشبلا لئاؤأ يف تأدب ىتلا ةنهارلا ةرتفلا - 3

 :نيتيملاعلا نييرحلا نيب ام ةرتف )1

 ةّيعامتجالا عاضوألا يف رّيغت ىلإ ىلوألا ةّيملاعلا برحلا تّدأ

 ام يف اهصيخلت نكمي ةديدج ًافورظ تقلخو قارعلا يف ةّيداصتقالاو

 : ىتاي

(010) 

 رمسجلا (2

04) 

 تاوقلاب كاكتحالا قيرط نع ةّيبرغلا ةّيندملاب ةرشابم قارعلا لاصتا

 .مدقتلاو ةّيندملا رهاظم نم اهعم هتبلج امو «ةيزاغلا ةّيناطيربلا

 مكحلل هعوضخل رشابم ريغ ًالاصتا كلذ لبق هلاصتا ناكو

 .انهون امك طسوتملا ضيبألا رحبلا ئناوم نع هدعُبو ينامثعلا

 ءانبأ «فلختعب ةرييقارعلا نيققتملا روعش ىلإ كاكتشالا "كلذ ىذأ

 هتغلب امو رخأت نم هيلع مه ام نيب قرفلا ةحادفبو مهبعش

 مزع مهنم نيوكشملا ىدل امنو : مدقتلا رامضم يف بوعشلا

 لايجألل لضفأ دغ قلخو ةمئاقلا عاضوألا رييغت ىلع صلاخ

 .ةدعاصلا

 ةعابطلا ريق وتو «بتكلا رودو عباطملاك وتستلا لئاسو دايدزا

 .تالاجملاو فحصلا نم ربكأ ددع رودص ىلإ ىّدأ امم قرولاو

 باّتكلا يف هريثأتو «قارعلا يف ّيرصملا ّيرثنلا جاتنلا راشتنا
2 ,225 

 ." نييقارعلا

 اّينف ًالكش ةّصقلا نم نويقارعلا نوركفملا ذختا ةرتفلا هذه يفو

 ىف ةماع ةرهاظلا هذهو ا ٌئوتحمو ًاًيعامتجا 000 هيف نوبصي

 هللا دبع صصق يف برغملا يف اهيلع ةلثمأ دجن ؛ّيبرعلا نطولا

 7-81 ص «قباسلا ردصملا «دمحا هلإلا ديع )25(
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 زربأو .نولجنب ديجملا دبعو بالغ ميركلا دبعو ربينز دمحمو ّيورعلا
 ئليلخلا رفعجو ديسلا نيمحأ دومحم قارعلا ىف ةرتفلا هذه ىصاصق

 تاياورلاب ةرتفلا هذه يف تأدب دق ةّيقارعلا ةّصقلا نأ مغرو

 ةياورو «ديسلا دمحأ دومحمل «جاوزلا لبيبس يف» ةياورك ةليوطلا

 .ةصوصقألا يف تزكرت ام ناعرس اهنإف «ةدنوخ يماسل !ميدنو ميلسا

 ّينفلا قدصلا اهزوعي ناك ةرتفلا هذه صيصاقأ نأ ىلع داّقنلا عمجُيو

 هضارعأ نضخلت1# ةفقتلاوهتواسألا و: فوسسلا نف اعلا انهف .ناكتك
 هرقل يرق انبعلاو» هج اطقم ”ةجيينللاو. اعد ايي: ىذثلا فرج زغتلا ةزرسسلا" ىف
 .اهعبط يذلا ّيظعولاو ّيميلعتلا عباطلاو اهيلع تبلغ

 ىلإ اوذفني نأ نود ضارعألا نوصخشي داقنلا ءالؤه نكلو
 ىلإ رظنلا نود ةرتفلا كلت يصاّصق ميرجت يف نونعمُيو «تاببسملا

 مهلامعأ يف ترّثأ يتلا ةّيعوضوملاو ةّيخيراتلا ةففخُملا فورظلا

 ىلإ ةرتفلا كلت جاتنإ نوعضخُي مهنإ «ىرخأ ةرابعبو .ةيصصقلا
 ناك يذلا رايتلا وه ّيديلقتلا درسلا رايت نإ .ةرصاعملا ةّيدقنلا انريياعم

 يذلا رايتلا وه «ريدقت لقأ ىلع وأ .كاذنآ ةيملاعلا ةصقلا ىف ًادئاس

 كلذ نق اكيرفوت يتلا ةطريرملاو» هم رتخلا جذامتلا ىلع يلكيتناك
 ال نحنو .هلاونم ىلع جسني الاثم ّيقارعلا بتاكلا اهذختاو نيحلا

 اذهف .ةّيربخلا ةياكحلاو درسلا بولسأ مهمادختسال داّورلا ليج ذخاؤن

 نوزراب باّتك همدختسا املاطف «هتاذ يف ًائيدر ربتعي ال ّينفلا جهنلا

 ةّينفلا بيلاسألاف .هلامعتسا ةءاسإ ىف بيعلا نمكي امنإو «هب اودّوجو

 ةقاولا» يف: اهتات كقوعرد فلا سيو دعلا «قرطلا نييك دع ىلإ هيف
 .اهنيب قرفلا ىلع ال هتلاصأو سّردملا ةردق ىلع

 مهصيصاقأ ىلع تغط يتلا ةّيرشابملاو ةّيباطخلا ةجهلل ةبسنلاب امأ
 ناك دقلف .اهبابسأ انصخفتو اهعفاود انيصقتسا ام اذإ اهليلعت نكميف

 عاضوألا رييغتل ةليسو بدألا نم اوذخَنا ةلاسر باحصأ داؤورلا
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 «ّيطارقوريبلا مكحلا ةّيعرش مدع نع فشكلاو «ةدسافلا ةّيعامتجالا

 لازت امو تناك يتلا ةريقفلا ةقبطلا نوؤشب مامتهالا نع هفارصناو

 نوكي صاقلا نإف اذهلو .ئقارعلا بعشلا نم ةقحاسلا ةيبلغألا لكشت

 قيرط رصقأب ّيعامتجالا هفده ىلإ لوصولا يف ةمراعلا هتبغر ةيحض

 ءبسحف ةصقلا ىلع ًافتو ةيرشابملاو ةيباطخلا نك ملر .ليبس عرسأو

 ًادقان انيأر امو ارو ًارعش يقارعلا 0 ا

 نوع ةحرادملا هتيباطخ مغر ينفلا فعضلاب َيقارعلا رعشلا مهتي

 ريهامجلا ةيطاخمب رخزت تناك ءآلثم «يرهاوجلا 0

 بطاخيو «لاضنلاب ةدهطضملا ةلماعلا تاقبطلا بلاطي ناكف ؛ةّيقارعلا

 : الئاق رهاظتملا لماعلا

 !!"محقياال كريغ ناك اذإ َنونملا ٌضوخي اذ نَّمَف !مّحقت

 ثينمل هنأ رعاشللا ليخ اذإ' وأ «ريماسكلا"ةسفاقت اذإن

 :ةرم ةّيرخس اهنم رخسي ذخأ ءهتخرصل

 ءاسوظلا بينا قف نسيان وكقلا ما ياك

 مانملان مف ىةظقفي نم يعبشت مل نإف يمان

 مليقلاب دوسي موحتو' «نوتشغملا موتي: ىلإ ىمانت

 هلب ريهامجلا متش نع ىناوتي ال رعاشلا نإف .كلذ نم رثكأو

 :اههيجوت

 باح سايًاأماهج قيطأ ٌبابض قبطأ ؛ئجد قبطأ
 ٌبالتحاعوجلاىلعاهب ٌدارُي يرسل ىدعاويبللا
 تانحح مناة ةييحتا نع“ ةانييعلم نادتاللا؟تلع قبلا

 تاقرلا ةفجتا ان ظرفتل .٠ .ءاههششلا:نربل اوت ربعي مل

 فصتت ام عيمج نم مغرلابو «ةّيقارعلا ةديصقلا ةّيرشابم لك عمو
 ةكاكرلاب ًاموي مِهَنُي مل ّيقارعلا رعاشلا نإف ”طعرر ةةدبافت خور جاو

 ءةصقلا ةعيبطو رعشلا ةعيبط نيب قرفلا وهأ ىرث .فعضلا وأ



 1/9 قارعلا يف ةيبرعلا ةصقلا يف ةنراقم تارظن

 نأ مأ ؟رعشلا يف كلذك اهربتعن الو ةصقلا يف ًابيع ةّيباطخلا ّدعن

 ؟اثيدح انيلع ةدفاولا ةصقلا نم خسرأو مدقأ ديلقت يبرعلا رعشلل

 بيكرت يف رسقلا هنع حتني ناك دقف ّيظعولاو َيميلعتلا هاجتالا امأ

 ارثأ .كرغت 8 كف: يراقلا ىل ةنيعم ةكئسفت «هتاناحتسا" ةراثأل تاذخألا

 ثدحلا ريس صاقلا عطاقي نأ حمسُي ناكو .سفنلا يف روغلا ديعب

 هظعاومب يقليو روطسلا نيب نم لطيل ىرخألاو ةنيفلا نيب ىصصقلا

 بدألا اهب مسّتي ةفص رخآلا وه َيميلعتلا هاجتالا اذهو .همكجو

 مل ةّيلزغلا دئاصقلا ىتحف .مدقلا ذنم رعشلا يف ًاساسأ لثمتملا ّيبرعلا

 لوق ركذتي ال انم نمو .هظعاومو رعاشلا مكجح نم ىجنم يف نكت
 : رعاشلا

 ددجس اننف انسيفم ا: تنقكو . دي اناا عما تن كملنا

 22 00 ل ا ا

 عماسلا نم ًاناسحتسا ىقلت ةصلاخ ةمكح وه ريخألا رطشلاف

 :ةبدالا اندنلاقتو انقوذ عم مجسنتو َيبرعلا

 يبدأ ًاعون لوازي ناك امنيح ءيقارعلا ٌصاقلا رودقمب نكي ملو
 .ئبدألا هثارت نع لزعمب لمعي نأ ءًاديدج

 ةصوصقألا فعض نأ ىلإ نيثحابلا مظعم بهذي نيح يفو
 ةّينفلا هتاودأل ٌصاقلا لامكتسا مدع نع جتان ةرتفلا كلت يف ةّيقارعلا

 ةّيظعولا حورلاو ّيفحصلا ريرقتلاو ّيديلقتلا درسلا بولسأ نعو
 يف سابع رابجلا دبع دقانلا درفني داكي ءامهيلإ انرشأ نيذللا ةّيميلعتلا

 يتلا عيضاوملا ىلإو اهاوتحم ىلإ اينف ةيقارعلا ةصوصقألا فعض در

 ةّيفسلفلاو ةّيسفنلا تالكشملا اولوي مل  هيأر يف  مهف ءاهباتك اهجلاع

 ةّيعامتجالا لكاشملا ىلع مهمامتها بصنا لب ركذُي ًامامتها
 .كاذنآ ّيقارعلا بعشلا اهيناعي ناك يتلا ةّيسايسلاو ةّيداصتقالاو

 عمجت يتلا يه ّيصصقلا بدألا عئاور نإ ...» :سابع لوقيو

 ةّيجولوكيسلاو ةّيعامتجالا اهتاقبطو ةينفلا ةبرجتلا داعبأ ةفاك نيب
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 نأو ءداعبألا هذه نيب لضافتلا اهعم يفتني ةدحاو ةبيكرت ىف ةّيفسلفلاو

 نم اهنيب ام فشتكي لب ءرخآ نود بناج هرسأي ال نم ّقحلا صاصقلا
قلا نم لاقتنالا ربع وأ ةدقعم ةبصخ ةحيرش يف لعافتو تالص

 اياض

 ىوتسم طوبه ضرتفي ال لاقتنا وهو . .بحرأ قافآ ىلإ ةّيعامتجالا

 0 «..هلالخ ققحتي امب نهر هتميق لب هعافترا وأ صاصقلا

 ةعيبط نأب ركذن نأ دون اننإف «سابع عم يئدبملا انقافتا عمو

 ل كلما يتلا يه كاذنآ ئقارعلا بعشلا اهب ّرمي ناك يتلا ةلحرملا

 ءامتناو تايصخشلا ٌرايتخا ثيح نم ةيعقاولا ةعزنلا ّيقارعلا صاصقلا

 َةَينآلا ةّيعامتجالا تالكشملا ىلع هتيانع زيكرت ىلإ ىدآ ام تادسألا

 دعي ناك يتلا ةّيفسلفلاو ةّيسفنلا تالكشملاب همامتها لؤاضتو ةّححلملا

 نكسلاو زبخلا ةلكشم لَحُت نأ لبق هل لحم ال ًاًيركف ًافرت اهتجلاعم

 «"َيلاضنلا نومضملا» ب بالغ ميركلا دبع هيّمسي ام اذهو ءءاسكلاو

 ."يروثلا ىوتحملا ١ ب رخآلا مهضعب هيمسيو ؛ةصقلل

 عبارلا «ةروث»و ةيناثلا ةيملاعلا برحلا نيب ةعقاولا ةرتفلا 2

 :1958 زومت نم رشع

 قارعلا يف تثدح .ةّيلحم ةّيركسع تاكرحو نيّتّيملاع نيبرح دعب
 كارخألا شور تدادزا دقف .ةّيركفو ةّيعامتجاو ةّيسايس تاروطت
 تطشنو «ةّيلامع ةقبط تأشنو «لماعملاو عناصملا ددع امنو ةّيبنجألا

 ىلإ ةقيزلا نم ةرجلا ةلكشم تزربو «ةمظتملا ةيعاولا اهتعيلط

 قيرط نع ةيبرغلا ةّيندملاب نيّيقارعلا نيفقثملا لاصتا دادزا امك «ندملا

 ؛ةّيبنجألا تاغللا نونقتي نيذلا ددع عافتراو «ةّيميداكألا تاثعبلا

 ةكرح ترهدزاو «تالجملاو فحصلا ءاّرقو نيملعتملا ددع عفتراو

 ةصقلا“ نيلانسأ ىلإ ترهتلا ىلع نيفقثملا دعاس ام رشنلاو ةمجرتلا

 صصقب ةلثمتملا روعشلا رايت ةسردمب اوبجعأف ءابروأ يف ةثيدحلا

 .3-134 ص «قباسلا ردصملا « سايع رابجلا دبع 226(
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 ةبارغ نع اوف ريضناوب «اقبانن ةضعلا هي وصوت تناك” ىذلا ةقازلا ىتكسلا

 سيساحأ نم مهسوفنو مهركف يف لمتعي امو تاّيصخشلا ىلإ ثدحلا

 اهيف غاصُت تناك يتلا بلاوقلا كلت صاّصقلا لمهأف «ةّيوفعب يرجت

 كلسو ء.يعولا راّيتب ىمسي ام ىلإ أجلو ةياهنو ةدقعو ةيادب نم ةّضقلا
 ناوسلاو, نلحادلا ناوخلا نقم ةيعولركس اليس هعودلا هله ةارأل

 بيكارتلاو نايذهلاو ةظقيلا مالحأو نطابلا لقعلا زومرو تماصلا

 وللا ئريقملا رمتلاو ةتففنلا

 نإف «تانيثالثلا يف ابروأ يف ترهظ يعولا راّيت ةسردم نأ مغرو

 ةسردملا هذه بيلاسأب رّشب دقف .ام ًاعون ارخأتم قارعلا غلب اهريثأت

 فقلتو هب رثأتو «تانيعبرألا رخاوأ يف ّيرونلا كلملا دبع ةّينفلا
 بئاغو ّيلركتلا داؤف لاثمأ نم نيعماللا نيصاصقلا نم ددع هتقيرط

 .رقصلا ىسيع يدهمو نامرف ةمعط

 دق ةرتفلا كلت يف ةّصقلا ِباَتُك عيمج نأ ينعي ال اذه نكلو
 نم رثكأ عمجت ةلحرملا هذهف «ىدتقُي ًابولسأ يعولا رايت نم اوذختا

 نيدلا حالصك اريثك هب اورثأتي مل نوصاصق كانه ناكف ءدحاو هاجتا

 بتكي ناك نم كاته ناك امك :ئريص نومداو قزابن هللا كنعو. .ىهانلا

 ايم عاملا ةمملاب لاجلا نها امك هاء ايرتسبا نمركأب
 مادختساب كاذنآ ّيقارعلا ٌصاقلا مامتها نأ ىلإ هيبنتلا بجيو

 ةجلاعم نع فزع هنأ ينعي ال ةّصقلا ةباتك يف ةّيسفنلا قرطلا

 ّيقارعلا ركفملا لظ دقف .ةّيسايسلاو ةّيداصتقالاو ةّيعامتجالا تالكشملا

 لجأ نم الضام ةكسايملا هتان اعردلب .«ةتضايتجالا .ةقلانسرل انيمأ
 تحبصأ ةرتفلا هذه يف ةّصقلا نكلو .نسحأ شيعو لضفأ لبقتسم

 .13-14 ص (7)1972 ددعلا
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 ىمسي ام تضرعف .رشابم ريغ لكشب ةّيسايس تاعوضوم قرطت

 تمتهاو «ّيئدبملا ّينفلاو ءّيركفلا فقوملا :(فقوملا) ب

 نرد اهل ايايفقلا روج تاع هماز فدقملا نود فوكلا داعيات

 رخآلا اهضعب اجن امنيب ةّيرئاعشلاب اهضعب طقسف» ءاهناوفنع يف
0 

 ةغلاب ةيمهأ تاذ ةّيصصق عيماجم انتحنم يتلا يه ةرتفلا هذه نإ

 ء«ٌيرونلا كلملا دبعل «ضرألا ديشن» لثم ةّيقارعلا ةّصقلا خيرات يف

 و «؛نامرف ةمعط بئاغل ؛رخآ دولوم»و «ئلركتلا داؤفل «رخآلا هجولا»و

 ركاشل «ةيساق ةايح» و رقصلا ىسيع يدهمل «ةنيدملا بضغ»
 .كابصخ

 :1958 زومت «ةروث» دعب ام ةرتف 3

 عمتجملا ىنب يف ًاريبك ًابالقنا 1958 زومت 14 ةروث تثدحأ دقل

 ءاهل صهريو اهب رشبي ناك يذلا ّيقارعلا صاّصقلل لّيْخو «ةّيقوفلا
 ّصاقلا ناك املو .ةيتحتلا ىنبلا يف ةّيرذج تارييغت اضيأ تثدحأ اهنأ

 دقنل ةّيركفلاو ةّينفلا هتاودأ عيمج دشح دق ةقباسلا تارتفلا يف يقارعلا

 ةعرسب لوحتي نأ عطتسي مل هنإف ء«هضيوقتو ةطلسلاب قلعتي ام لك
 ذال هنإف اذهلو .ءانبلا يف مهاسم ىلإ اهتثدحأ يتلا تارييغتلاو ةروثلا

 ةروثلا تاونس لالخ ةّصقلا نم ولخت ةّيبدألا ةحاسلا تداكو «تمصلاب

 .ىلوألا

 نأ» .ىري اميف بئاص وهو ءرماث لضاف يقارعلا دقانلا ىريو
 ةفيظول (ًايدقن) ًامف كلتمي ناك 1958 زومت ةروث لبق ّيقارعلا صاّصقلا

 و عقاولا (ةيرعتل) ةليسو ةّصقلا يف ىري ناك دقف .يصصقلا لمعلا

 ناك ىتلإ روجلاو ءاقشلاو نامرحلا لماوع ىلع زيكرتلا ربع (هدقن)

 علطمب مو ةروثلا دعب ًاتماص هسفن دجو هنإف اذهلو .هلاطبأ اهنم يساقي

 .57 ص «قباسلا ردصملا ءريصنلا نيساي (28)
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 رولا ةليعرفلاو مءالتت ةديدج تاجلاعم مذدقي نأ

 .ةيقوفلا عمتجملا ىنب نيب عارص بشنو زومت ةروث تسكتناو

 قالطنالاو ةيرحلا يف بابشلا مالحأ ةروثلا ققحت نأ نم الدبو

 .ةيركفلا تايرحلا تردوصو عمقلاو باهرإلا نم وج داس «ةداعسلاو

 ةرارملاو ةبيخلاب بابشلا نوصاّصقلا بيصأ دّمعملا عقاولا اذه مامأو

 «ةمتعلاو ثبعلاو قلقلا نم سيباوك يف نوطبختي اوحارف «ىسألاو

 ملوك يمتنمالب اوبجعأف «ةّيبرغلا بادآلا نم ةنيعم ناولأ ىلإ اوفرصناو

 ةيوادوسلا اكفاك ىؤرو ةيدرفلا رتراس فئقاومو ( يماك ةيشبعو «نسلو

 درفلا مومهب متهي ال نيصاّصقلا نم ديدج ليج دلؤو 0 ملاعلل

 ماهبإلا هيلع بلغي ّيتاذ بولسأب هعايضو هتريحو هقّزمت رّوصيو
 ةهجاوملا وأ فوشكملا مادطصالا نم ًافوخ ضومغلا هدوسيو

 لوف :ايكحفس وأ ةّضقلا ةءارق يف ذذلتي ئراقلا دعي ملف ءروهمجلاو

 حومط نإ» :ددصلا اذه يف يعيبرلا ديجم نمحرلا دبع بيدألا ٌصاقلا

 هتغل دجي ال يذلا ٌيدايتعالا ئراقلا كرادم نم ربكأ ةديدجلا ةصقلا

 ئراقلا نأ ىتح ءاهعم لماعتلا ةرارح دقفي اذهلو ءاهيف همومه الو

 ةصقلا ءارق»تإ بلاغلا ىلعغو «ايمعو نوكي نأ ةاكي :ةةيرت .ىذلا

 ل 'مهؤاقدصأو اهبآتك مه ةديدجلا

 ةرتفلا يف ةّيقارعلا ةصقلا دئار وه ديسلا دمحأ دومحم ناك اذإو

 ةيقارع صصق :يف «ةيقارعلا ةصقلا روطت قيرط يف تامالع» ءرماث لضاف (29)
 راد ةعبطم :دادغق) ريصنلا نيسايو رماث لضاف : فيلأت .دقنو ةسارد ؛ةرصاعم

 .23-24 ص (1971 .مالسلا

 «قباسلا ردصملا يف «قارعلا يف ةريصقلا ةصقلا عقاو ىلع ةرظن» ءريصنلا نيساي (0)

 .13-14 ص

 .17 ص «قباسلا ردصملا «ىعيبرلا ديجم نمحرلا دبع (31)
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 نإف «ةيناثلا ةرتفلا يف اهدئار وه يرونلا كلملا دبع ناكو «ىلوألا

 دقف .ةرصاعملا ةّيقارعلا ةصقلا دئار وه ئعيبرلا ديجم نمحرلا دبع

 اهحرط يف زيمتت بابشلا نيصاّصقلا نم ةديدج ةسردم معزت

 َيعيبرلا ناك اذإو .هتاعلطتو همومهو ّيبرعلا ناسنإلا اياضقل اهتجلاعمو

 دمحمو ؛يديرك ىسوم لاثمأ نم نورخآلا بابشلا نوصاصقلاو

 دق هو دئاعو «ٌيرديحلا فسويو ءرصان راتسلا دبعو ءريضخ

 ام هبشأ تناك يتلا ةفرطتملا ةّيتاذلاب ةينفلا مهتبرجت ةيادب يف اوسمغنا

 تارماغملا نع ثيدحلاو ةيناوج نودلا ءارو اوقاسناو ةيسجرنلاب نوكت

 عاضوألا ببسب ةّيسايسلا مهتبيخ سكعت تناك يتلا ءاسنلا عم

 تحت ةيوادوسلا ةجوملا كلت نم اوصّلخت ام ناعرس مهنإف «ةسكتنملا

 ناريزح يف اهنم ّيبرعلا بعشلا ىساق يتلا ىربكلا ثادحألا ةأطو

 ةفيظو ىلإ نوصاّصقلا ءالؤه هّبنتو ءاهالت امو 1970 لوليأ ىفو 7

 نع مهصيصاقأ يف نورّبعي اوذخأو ءًانانفو ًاناسنإ كي بيدألا

 رح ناسنإ قلخ ىلإ فدهت مّلاعلاو ناسنإلا نم ةيعاو ةّيركف فقاوم

 ةيصصقلا يعيبرلا نمحرلا دبع ةعومجم نيب قرفلا لعلو .ديدج ملاعو
 لثم ةقحاللا ةيصصقلا هتاعومجم نيبو «ةنيفسلاو فيسلا» ىلوألا

 ةصوصقألا باصأ يذلا رّوطتلا اذه ىلع ليلد ريخ «ىرخألا مساوملا

 .مزتلملا نومضملا ثيح نم ةرصاعملا ةيقارعلا

 اهروهمج ضعب ةرتفلا هذه لالخ ترسخ دق ةصقلا تناك اذإو

 هتالكشم نع اهيلختو ئراقلا مومهب مامتهالا نع اهفارصنا ببسب

 رامضم يف ًابسك تقّقح اهنإف «ةّيسايسلاو ةّيداصتقالاو ةّيعامتجالا

 رعشلاو زمرلا راّيت ريوطتو ةيتاذلاو ةيئانغلاو ةّيبيرجتلا لاكشألا مادختسا
 نوصاّصقلا ققح اذكهو .قمعلاو تاليلحتلاو فقاوملاب اهانغأ يذلا

 نوعباتلاو داّورلا نكي مل ءاهتغلو ةّصقلا لكش يف ًاريبك ًافاطعنا بابشلا
 .امامل الإ لبق نم هوكلس دق
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 :ةصاالخلا

 هذه ىف ةّيقارعلا ةّصقلاب ةلثمملا ةّيبرعلا ةصقلا نإ لوقلا ةصالخو

 يرحل فات نع تدافحماو ةينرهلا هناذالا قئاك كاشت ةيبارلا

 ةّيعامتجالا عيضاوملل ةرشابملا ةجلاعملا نم ًايجيردت تلّوحتو ؛نبدألا

 ةيناسنإو ةيركف فقاوم لوانت ىلإ ٌيريرقتلا درسلا قيرط نع ةّيسايسلاو
 ةصقلا يف زمرلاو رعشلا ةسردمو يعولا رايت نكيلاسبا قيما بقع

 .ةّيملاعلا





 ةحنلا اصلا دمحأ

 (*”ةقرحملا نارينلاو ةقرغملا جاومألا نيب رعاش

 :رعاشلا عم ءاقل

 رم نأ دعب ىفجنلا ىفاصلا دمحأ ًاريخأ تركذت اذامل يردأ ال

 باحصأ نم بدألا داّقن ىتح هاسنو نرق عبر نم رثكأ هتافو ىلع

 ناك امب الإ ئجافملا ركذتلا كلذ رسفأ نأ ينئكمي ال .صاصتخالا

 :لوقيف هتخوخيش ضارعأ نع ثدحتي نيح «يدج هددري

 يف ٌفعض ءرَضح ام ٌنايسن هرَبَع ام ُركذ :رّبكلا تامالع ٌسمَح»
 .ارجح نم اصع ىلع ءاكتالاو ءرحَسلا يف لاعَس ءرصبلا

 ةيكيرمألا ةعماجبلا تعد «يضاملا نرقلا نم تانيتسلا فصتنم يف

 عيقوتو اهتبلط ءاقلل يفجنلا يفاصلا دمحأ يقارعلا ٌرعاشلا توريب يف

 ءارعش رابك فاصم يف ُدَعُي يفجنلا يفاصلا ناكو .هنيواود ضعب

 يضام وبأ ايليإو ميهاربإ ظفاحو يفاصرلاو يواهزلاك نيددجملا ةيبرعلا

 تايعابرل ةعئارلا هتمجرتب رهتشا امك .يرهاوجلاو يقوش دمحأو

 .مايخلا

 مهنم ًادحاو ٌتنكو ءرعاشلا ىلإ ةلئسأ ةبلطلا نم ددع هّجوو

 :ىلاتلا لاؤسلا هيلع ٌتحرطف

 تامجرتلا عورأ نم ماّيخلا تايعابرل مكتمجرت لعج يذلاام -

 .(2003) 94 ددعلا «ةيندرألا (ناّمع) ةلجم يف ترشُب (#*)
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 ؟ىيدألا لمعلا ذيل ةةيزغلا

 ننعم قيعا «كاذنآ ماّيخلا انأ تيكا انيناو 520 مجرتأ مل يننإ 0

 ثتعدبأف «يلقع هراكفأ تنكسو يكرر احرار ظيضمكل ا

 هفّرعأو «هيلع مّلسأل ريبكلا 5 ءاقللا ةياهن يفو

 ينربخأف ٠ .نكسي ثيح ىرخأ ةرم هئاقل يف يتبغر نع برعأو يسفنب

 .كانه هتيؤر يننكميو اديص ةنيدم يف سويناط لري يف ميقي هنأب

 «ةيسارد ةلطع تناح ءاقللا كلذ ىلع ًابيرقت نيرهش رورم دعبو

 ٌتدقف .يفجنلا يفاصلا دمحأ ةرايزل اهمايأ دحأ معا نأ ثياوو

 45 دعبت يتلا اديص ةنيدم هاجتاب ابونج نغاو سكلوفلا يترايس

 عرعتملا يلعاسلا قورطلا تكلس هكيزاربر نع ووقت ارمولسل

 مخض قدنف نيميلا ىلع يل حال اديص ةنيدم لخدم دنعو .بالخلا

 ةنفال قيكلا هلخدس ئلعو هرعبلا قلع طي ءانغ ةعساو.قئادح وو

 تلخد امدنعو .(سويناط قدنف) :قدنفلا مسا لمحت ةّعشم ةنّولم

 لابقتسالا ةعاق تجلوو اهنم تطبهو قدنفلا ةحاس يف يترايسب

 :ىسفن ىف تلقف".ثاثألا ةماخفو زارطلا لامجو :ءانبلا ةعورب :ترهبا

 يسفن يف ترعشو «! الف الإو ءابدألاو بدألا ميركت نوكي اذكه ٠
 اد خف نكس ارب انيوع ارعاتش نياتابع ىكلأل ءمهم صخش يننأ

 .نينانفلاو نفلاب قيلي يذلا مخفلا قدنفلا

 ةيحتلا هيلع تيقلأو لابقتسالا فظوم ىلإ ةقئاو تاوطخب تمدقتو
 يفاصلا دمحأ ذاتسألا ةلباقمل كانه يننأ هتربخأو يروهج توصب

 نقع تاق 6 حملا ىنايقلا رن تزج  فظوملا ناقل نعمل
 2 «فورعملا رعاشلا هنإ :تلقف .هتشهد نم دشأ هلاؤس عامس ىدل

 الوزنو .مسالا اذه انيدل سيل ءال :لجرلا لاقف .مكقدنف ءالزن دحأ

 :لافرت معال ددلا ةنيئتاق : لم ةرظن هفظومللا حرقلا « ئرارتصاإ (لفغ
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 .انيدل دجوي ال مسالا اذه نأ كسفنب ىرت نأ كناكمإب

 لاق .حوضوب يهجو ىلع ارهظ نيذللا ةبيخلاو راسكنالل ةجيتنو

 : ةيحيراب لجرلا

 :ٌتلقف .سويناط قدنف يف سيلو «سويناط لزُن يف هلعل

 ؟اذه سويناط لزن نيأو -

 .ةميدقلا ةنيدملا يف

 فلأتي ءانب وهو .سويناط لزن ىلإ تيدتهاو «كانه ىلإ ٌتبهذو
 ثيقمأ نأ كعتو .عضاوتم نم لقأ لب ًأدج عضاوتمو دحاو رود نم

 : لجرلا يل لاق «قدنفلا نع لوؤسملا ىلع روثعلا يف تقولا ضعب

 .نآلا دوجوم ريغ هنكلو «لزنلا اذه يف ميقي يفاصلا نإ ءمعن -

 ؟نكاس كاالق“ ف

 :نيفنلا يلع ةئلاقلا هفرغ.:كيفشي هكاتو بهذا: د

 ٌتلصو امدنعو .ةرذق ةطيسب فرغ عضب ىوس لزنلا يف نكت ملو
 يفجنلا ناك دقف «ضرألا ىلع ةاقلم ةيفوك نم اهتفرع هتفرغ ىلإ

 «ضيبأ ًابابلج سبليو لاقعلاو ةيفوكلا رمتعي :ةيبرعلا سبالملا يدتري

 ىلع شارفو ؛ةثالث وأ ناباتك ةفرغلا ىف ناكو .ًانايحأ ةءابع نود نم

 ىف ةظحلل ٌتفقوف كلاي ركل يق الاو رس هر دكا نفرألا

 كاملا ةايحلا يف يفاصلا دهر نع ءاشب ااه عم تكودأو .لوهذ

 .سبلملاو
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 فنعي بهن :تناك ةيفضاع حاير يتتدلج»:ئطاشلا' نت ةطبرتقا امدنغو
 ءةاهلا اذ: ةاكوتنو كنطللا تينت مث «يفاصلا َرأ ملف .مويلا كلذ

 بصتنت ثيح رسجلا ةياهن تغلب امدنعو .يسبالم لبيو يهجو لسغي

 يف رحبلا ةلابق ههجو :كانه ةّكد ىلع ًاسلاج هب تئجوف «ةعلقلا

 7 قدحي هنأك ديعبلا قفألا يف ناترئاغ هانيعو «ةفصاعلا ةهجاوم

 ىلإ هتيفوك افرط رياطت دقو «فنعب حايرلا اهقوست يتلا ةنكادلا مويغلا

 عمسي ملو «يبارتقاب رعشي مل .ءاوهلاب هبوث فاطعأ تخفتناو «ءارولا

 دعي ملو ةبوبيغ يف ناك ول امك كلت ةفيخملا هتسلج يف يقبو ١ يتيحت

 .هلوح رودي ام يعي

 ةديدج ةديصق عادبإ يف ةيتاعلا جاومألا مهلتسي ناك له «ىرُث

 ىلإ ةلصب اهنيوانع ضعب َتْمَث يتلا رشع ةعبرألا هنيواود ىلإ فاضنت

 مأ ؟«رايتلا» ««لالشلا» ؛«راوغألا» ,«جاومألا» :رخآب وأ لكشب ءاملا

 بتكيل هقامعأ يف ةرعتسملا نارينلا ججؤت «ىرُت اي «حايرلا تناك

 : لثم رانلاب اهنيوانع لصتت يتلا ىرخألا هنيواود ىلإ َّمضنت ةديصق
 ارئاسم ناك له ؟(«تاضمو» ,«تاحفللا» ««بيهللا ناحلأ» ء«ررش»

 هحور تناك مأ ؟ةبهتلملا سمشلا ثيح يلاعألا ىلإ خيزاا ةحنجأ ىلع

 ؟راكفألا نم ناجرملاو ئلآللا دايطصال رحبلا قامعأ يف صوغت

 رحبلا حاومأو ةقرحملا رانلا بيهل نم ًافّلْؤَم هملاع ناك له ءنكلو
 ؟طقف ةقرغملا

 رثكأ هنم بارتقالا نم ةدئاف ال هنأ ءةظحللا كلت يف هتكردأ ام لك '

 يف ناك .سيياقملا لكب «كانه ًارضاح نكي مل .هيلإ مالكلا هيجوت وأ

 تاذ توريب ىلإ ٌتعجرو يترايس ٌتيطتماو يجاردأ تدٌعف .رخآ ملاع
 رودو «تاعماجلاو .«تاناحلاو «يهالملاب رخازلا بخاصلا ءاضفلا

 بسك لجأ نم اهيف بائذلا عراصتي يتلا ةيراجتلا تراكرخلاو ةردلا

 .لاومألا نم ديزم
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 :بارتغالاو ةيرغلا عم دعوم

 تيب يف 1894 /1312 ماع ّيفجنلا يفاصلا يلع نب دمحأ دلو

 «ةرشاعلا نس يف وهو هوبأ يفوتو .قارعلا يف فجنلا ةنيدم يف ملع

 ةزوحلا يفو .هرمع نم ةرشع ةعباسلا يف همأ نانح نم مرح مث

 مولع ىلع لمتشي ناك يذلا ّيديلقتلا هميلعت ىقلت .فجنلا يف ةيملعلا
 وبأ ديسلا هخويش نم ناكو .ةّينيدلا مولعلاو خيراتلاو بدألاو ةخللا

 هقافر نم ةبخن عم كراشو .يمامحلا نسح خيشلاو يناهفصألا نسحلا

 لالتحالا اومواقو 1920 ماع ةيقارعلا ةروثلا يف بابشلا نيفقثملا

 ىلع زيلجنإلا ىضق امدنعو .مهراكفأو مهمالقأب قارعلل يناطيربلا

 هيج ضرب قاكسلا تاويغأ نيلئعت اوما "قي ادهم" وملف ةووعلا

 نم هدع ىف ةتنرعلا ةعللا سردي ذهاو نكارنإا ىلإ .ىفحجتلا ئفاضلا

 هرقل ف الا فقل ابا حر مانا ول يجد هج وق م اعلا

 010 ىفو ةيناريإلا فحصلا كاهن لة اقل ةغللاب تالاقملا

 ْ ْ ناره يف ّيسرافلا يبدألا ّيدانلا

 لامآل ةبيخم 1923 ماع ةيقارعلا ةيناطيربلا ةدهاعملا تءاج امدنعو

 بناجلا نع اهعيقوت ىلإ اورطضا نيذلا نأ نم مغرلا ىلع «نيينطولا
 خرص «نطولا ةمالس ىلع نيرهاسلا دالبلا ءامعز نم مه يئارعلا

 : الئاق ّيفاصلا

 ٌسرحلا َنيأف ءودعي ىضمو اندجم ىهبأ ٌعماطلا ٌقرس

 ارسم يح ل نيش ةاونفرر اهم كوسا اتدلصتص نت

 اوسلفأامل ٌبعشلااوعاب مث ٌةورث اولان بعشلا اذه مساب

 هيلع تضرُغ ؛1927 ماع قارعلا ىلإ ّيفجنلا ّيفاصلا داع نأ دعبو

 21930 ماع ًايفشتسم قشمد ىلإ رفاس امدنعو .رذتعاف ءءاضقلا ةفيظو

 /1397 ماع يفوت ىتح نانبلو ةيروس نيب شاعف اهءاوهو ماشلا ٌّبحأ

 يزعيف ءهئارحصو هلخنو هلهأو قارعلا ىلإ نينحلا هباتني ناكو .7

 : ريبكلا ّيبرعلا هنطو نم ءزج نانبل نأب هسفن



 بلقلا يف قارعلا 1[ظ62

 ٌرطش ينطو نم نانبل يف يل ادب هلهأو ٍقارعلل يبلق ّنح اذإ

 رَحَبلا 'يئارحصف ارحملا عقأ نإو هليخن ٍقارعلا لخن ينركذي

 :هرعش نيماضمو رعاشلا لكُم

 2 اعي آ2 ماع ردص يذلا ,«جاومألا» «لوألا هناويد يف

 .ةمحرلا «ةيرحلا «ةقيقحلا :يهو ءءادهإلا ىف ايلعلا هلُثُم رعاشلا

 + هرظن يف..'اهنأل ءايلعلا ةلعم ثالغلا معلا هده“ نم رعانكلا"لقتتاز

 هريغ نع هزيمتو اناس سل رش ىهو كب

 يهف «سانلل ةنّيب ريغ قئاقحلا نكلو .ةمحرلاب الإ هتيناسنإ سرامب

 رعاشلا نأ ءكش الو .ةعداخلا ةهّؤمملا ناولألا نم تاقبطب ةاطغم

 حورلا ءافص نم هل عّمجت امب «قئاقحلا هذه نع ءاطغلا عفر عيطتسي

 :هقومسو ركفلا عاستاو .اهتيفافشو

 نآولألا ئوس اهمغ ئزؤلا لعق. انف ءانول كفتكا ان: قفاقحلا كيل

 نانث تانج ىف :ثديقالإ  اهباجح تفشك امف «روقنلا أت

 ام نّيبي ّىفاصلا ءاملا نأل ؛«ءاملاب رعاشلا فغش انل رّسفي اذهو

 حور نأ امك ءناجرمو ئلآل نم ناجلخلاو راحبلا قامعأ هئّبخت

 راكفأو لثُمو ميق نم اهيف امع فشكي هرعش لعجت ةفافشلا رعاشلا

 وه هحور ءامص نإف .هفراعمو هرصع ةفاقثب مِلُي رعاشلا ناك اذإو .ةليبن

 : اهيف عادبإلاو فراعملا كلت لمت نم هنكمي يذلا

 يفوتك عدا نانيعصع قرتف تانج

 حيفلا ِهِتاَنِج يف رعشلا لهاجسم

 ىتردهم ا : رصخلا ةردس نم

 ةّيعامتجا رعاشلا ةلاسر نأب نمؤي ٌيفاصلا ناك ؛قلطنملا اذه نمو

 كزانو «بايسلا ركاش ردب لثم يبرعلا رعشلا ءامس يف ةديدج ءامسأ
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 يف ءمهرعش لج ناكو «ينابق رازنو «يتايبلا باهولا دبعو «ةكئالملا
 يفاصلا ناك نيح يف «َيفطاعلا ّيئانغلا رعشلا نم «ىلوألا مهتلحرم

 راكفألاو ىربكلا ميقلاو ايلعلا لثُملا عم هرعش يف لماعتي ًاداج ًارعاش

 هناويد َرذص دقو .«لافطأ 55 ١ مهرعش ىف ىأو اةيلوتةدكارلا

 :رعشلا نم نيتيبب 9. 02 ماع ىلوألا هتعبط ٍِش  («لالشلا»

 نر نيجيقب ل مك حجة هل مهلام ٌيرصع ًءرعش

 تيا ودي ابا جرجس ُمهْرعش ةلوفطلاّبَعل

 يف ءًاضبان اركف امهمهلتسيو نوكلاو ةعيبطلا لمأتي يفاصلا ناك

 اذهو .مهريغ داز يف ةيرعش روص نع ءارعشلا نم هريغ ثحبي نيح

 :الئاق ءارعشلا بطاخي ميهاربإ يلع ديسلا دقانلا لعج ام

 نيعداخلا) «ةقّيضلا مكتاروصقم يف نيعباقلا مويلا ءارعش ايف»

 ءافعض اي «(مكسفن نيبذكملا) (مكريغ ىوعد نيقدصملا) (مكسفنأ

 :تاايموملا نين نومئاهلا ءاوعشلا اييأ نورتو :نوعمشتت اميف :قيقنلا

 ىلإ مكيدهأل اولاعت «يفاصلا رعش يف ةعيبطلا ىلإ مكلخدأل َيلإ اولاعت

 , 70. ورغ الو هيف ىوعد ال جذاس رعش يف دولخلا قيرط

 يف هركف قلحو «ةريثك راحب يف يفاصلا حور تحبس دقو
 يبنتملا حور :ةريثك حاورأ هحور يف تصمقتو «؛ةددعتم تاوامس

 يف قرطف ءروغاط حورو هتوغ حورو مايخلا حورو يرعملا حورو
 ردب رعاشلا اعد ام اذهو .ةديدع ًاراكفأ حرطو ةعونتم نيماضم هرعش

 :لوقلا ىلإ بايسلا ركاش

 ةفطاع الو ءهقرطو الإ ًاعوضوم كرتي مل «قفألا عسّتم يفاصلا»

 .«..رعشلا يف ةمخض ةرهاظ هنإ .اهروصو الإ

 ص (1973 ءويحمو دمح راد :توريب) نودلاخ ءارعش «ميهاربإ يلع ديسلا 000

8. 
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 يف حرصي هلعج ًاغلبم يفاصلاب داّقعلا دومحم سابع باجعإ غلبو

 ءارعسك ”سفأ يفاصلا 0( نب ةيرصملا ةعاذإلا ةلجم ةرشن يف هل لاقم

 .(ةيبرعلا

 راكفألا ةلاصأ ىلع موقي يفاصلا رعش نآلو
 دوري هنإف ءاهقمعو

 :هسفن نع رعاشلا لاق امك وأ ءهتّدج دقفي الو ةمسد ةفاقثب ئراقلا

 دينة دل م يح هنأل ديد فض رهدلا لوط َي

 ديد نق ةعستكاأ بحي هل يرعش 6 يذلا ىتح

 :رعاشلا ةغل

 .ٌيزفلت وأ ئعاذإ «ٌيراجت نالعإب ناريخألا ناتيبلا كركذي الأ

 ؟ةيدهاشملا وأ نيعمتسملا ةماع اهمهش ةعلب علسلا نم ةعلس جيورتل

 رام وا حلا لا ايم رع نأ كلذ ئفةتيشلاو

 هراكفأ بص ىلع ساسألا يف دمتعي امنإو «نازوألا رحس وأ ظافلألا

 يدهم دمحم فالخ ىلع «هأرقي نَم لك اهمهفي ةّيداع ةطيسب ةغلب
 - هقيدصو «فجنلا ؛هتنيدم نباو ئفجنلا ئفاصلا رصاعم  ٌيرهاوجلا

 نم بعصلاو ريباعتلا نم مخفلاو ظافلألا 3 لزجلا رّيختي ناك يذلا

 .مهفي يكل حاضيإو حرش ىلإ هرعش نم ريثك جاتحي ثيحب «بيكارتلا
 بّرقي وأ ئراقلل اهمّدقي نم ىلإ جاتحت الف ّيفجنلا ّيفاصلا راعشأ امأ

 رينم ريبكلا ينانبللا بتاكلا بلط امدنع اذهلو .اهتاملك حرشيو اهيمارم

 ديو وذ دقت نلرع تيناك" ىتلا متااملالا هللا راو يطا ةكنلعب
 21962 ماع ؛؛رايتلا » هناويدل ًةمدقم رعاشلا نم ؛«يفجنلا يفاصلا

 ناونعلا ةحفص يف رشانلا امهعضو رعشلا نم نيتيبب رعاشلا هباجأ
 : ةيلخادلا

 تع فوت 0 ا ا

 نود نم ةيدايتعالا ةّيمويلا هثيداحأ ةغل نم ةزاغبشأ مظني ّيفاصلاف
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 .هريبعت نيسحت وأ هظفل ديوجت وأ هتدام رايتخا يف هسفن دهجي نأ

 اهقاس يتلا ةلثمألا نمو .ًاينف وأ ًايظفل سيلو ّيركف ّيعامتجا هضرغف
 نفس ف :ياعلا اهلا تاجا كل يلع نا داعلا ثمار ورقكاإلا
 : ةينطولا تايفشتسملا

 ّةايحلا يذ نم خرتسي ءٌضيرم هيلإ لخدي ىتم ىفشتسمو

 رهيرنلا لبق وم ناسا تين ٠ ادع ( لديكاورحلا هنانانك

 تايضيلل ةفايشت اناربباو  انايكاتع يحتل دهام

 ٍتاحتفم ٍِتامملا ُباوبأو للفق هيلع ةايحلا باب ىرت

 نع «نيليج نيب رعشلا ةغل» هباتك يف ؛يئارماسلا روتكدلا لوقيو
 ةرعاش ةغل ةيأف الإو ءةجرادلا ةّيماعلا نم ةبيرق» اهنإ «تايبألا هذه ةغل

 (200؟(لفق هيلع ةايحلا باب ىرت# ّيفاصلا لوق يف

 اي ىنتقلخ امك » هرعش لسرُي ىفاصلا نأ دوبع نورام دقانلا ىريو

 5 كلام نبا ناك امك ا مظني هنأو «نفلاب هقوزي نأ نود «بر

 ال رعاشلا ضارغأ ىلع انلدي هرعش نأو «هتيفلأ يف ةيوحنلا هدعاوق
 هل ىلع

 :نومضملاو لكشلا ةيئانثو حورلاو دسجلا ةيئانث

 ّيفاصلا رعش يف نومضملاو لكشلا ةيضق ىلإ رظنلا نكمُي

 سفنلا وأ ءدسجلاو حورلا ةيئانث يه ىرخأ ةيئانث ءوض يف يفجنلا

 دوجولا نأ فرعي ناك يفجنلا يفاصلا نأ نم مغرلا ىلعف .ندبلاو

 ناك هنإف «ةيناحورلا سفنلاو يداملا ندبلا ءاقتلا نم ققحتي يناسنإلا

 فرط يتلا ةكركملا ةرقلا وأ رهركلا كلذ هنا نأ فندك ةلردب

 85 ص (تاب «ةفاقثلا راد :توريب) نيليج نيب رعشلا ةغل «ىئارماسلا ميهاربإ )20

86. 

 - 174 ص (8 «ةفاقثلا راد :توريب) نورتحمو نوددحم « دوبع نورام )3(
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 سفنلاف .ةكرحلاو سحلاو ةدحولا همسج بهتو «نئاكلا ىلع ةايحلا

 وأ ةيقيسوملا ةعطقلا ءازجأ نيب فّلؤي يذلا مغنلاب نوكت ام هبشأ يه

 .دوشنملا ينفلا ريثأتلا ققحتل ةفلتخملا ةيقيسوملا فنالالا فد قلوب

 ملاعلاب ساسحإلا ىلع دسجلا دعاست سفنلا نإف «كلذ ىلإ ةفاضإو

 .ةكردملا سفنلا ىوق لضفب «ةفرعملا باستكاو هكاردإو يجراخلا

 هرناركفت يذلا سفنلا ىوق نم وه لقعلاف .ةنطابلا وأ اهنم ةرهاظلا

 ةملاع سفنأ كلانه تناك اذإو .تالوقعملاو يناعملا هيف لصحتو

 انربخي امك «ءانفلا اهريصم ةلهاج سفنأو ءاقبلاو دولخلا اهل بتكُي

 زيمتت ةملاع اسفن تناك َيفجنلا ّيفاصلا سفن نإف «ىبارافلا فوسليفلا

 نمو»+ يناخورلا ىلإ 'يداملا خرم ًايتاو. عفان تناكو :: نيلحلا ةرقن

 .يئارواملا ىلإ ّيعقاولا نمو ءدّرجملا ىلإ ّيسحلا

 ةفراعلا ةيلقعلا اهاوقو ةدلاخلا حورلاب لفحي ّيفجنلا ّيفاصلا ناك

 هسبلم يف ادهاز ناك دقف .يجراخلا هرهظمو دسجلاب همامتها نم رثكأ

 .الاقعو ءاضيب ةيفوك رمتعيو ءًأطيسب ضيبأ ًابوث سبلي ناكو .هلكأمو

 عراوش دحأ يف نهذلا دراش ريسي وهو هفرعي ال نم هب ىقتلا ولو

 ىلإ ءأطخ ءاهنع ثحبلا هداقو هتقان عاضأ ًايودب هنظل «ةقينألا توريب

 اهحايرو اههايمو ةعيبطلاب ًاقيصل ناك دقل .ةرّضحتملا ةنيدملا كلت
 يهاقم نم ىهقم يف سولجلا موري ناك امدنع ىتحو .اهتبرتأو اهنارينو

 . بخصلا نع اهدعبأو رحبلا ىلإ اهبرقأ راتخي ناك توريب

 ةغللاب ّيفجنلا ّيفاصلا ةيانع مدع مهفن نأ اننكمي «كلذ ءوض يفو

 .حورلا هيف لحت يذلا دسجلا ةباثمب يهف .هراكفأ اهيف مظني ناك يتلا

 ءاهاقيسومو اهتاوصأ ىف نمكت ال ظافلألا ةميق تناك ءهيلإ ةبسنلابو

 ظافلألاو .اهنع ربعت يتلا راكفألاو اهدسجت يتلا يناعملا يف امنإو
 لقعلا اهفشتكي مل ول ىتح ةدلاخ يهف ميهافملا امأ «توملل ةضرعم
 .ىرشبلا

 مل هنكلو ءداّقنلا هب هذخاؤي ام ىلع ًامامت ًاعلطم ناك هنأ ودبيو
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 نيتيبب رذتعا دقف اذهلو «هتعيبط نم لدبي وأ هتيجس نم ريغي نأ عطتسي

 ' م
 حيلم ٍتيب ٌريغ هيف ىرت ال ىتح كضيرقف ٌبذه :يلخ لاق

 يحور ٌرّيغأ لهف .ًاحيبق ناك ْنِإف «يحور ُهأرم يرعش :ُتلق

 :دلاخلا رعاشلا

 لظيس هنإف «يفجنلا ّيفاصلا رعش يف داقنلا يأر ناك امهمو

 يبرعلا رعشلا اوصّلخ نيذلا ماظعلا نيثدحملا ءارعشلا كئلوأ نم ًادحاو

 «سانلا نم ءاطسبلا ةغلب هولسرأو ءملكلا يشوحو عيدبلا ةفرخز نم

 ةقر لضفب يسفن ىلإ ًاريثأ ىقبيسو .مهتالكشمو مهمومه هيف اولوانتو
 ةديصقلا كلت «تييح ام ءهركذأسو ؛«نيكاسملاو ءارقفلل هبحو هحور

 :«حالفلا » ناونعب ةيئادتبالا ةسردملا يف هل اهتظفح يتلا

 ملا اهنيتنبأ ب ديب هع [يقحمو

 حالف هبيف سيل كييفقو ىيعيشت

 ٌةودغ ءكئانع ىلع ءحابصلا يف كل

 ٌحاور ٍءاسملا يف كل ءىوطلا ىلعو
 تصبح ست كيتيسنعلا حب حارجلا يذه

 حرج ٍدهؤفلا يف كلاهّريظنو

 الب ع كرفس لس كاش ؛لدلا ىف

 حلابصمالوةم هش الهيفام

 اهضنلا نسع تتعم نإ كافتتيم حنو

 مامن تيجان إ :كنيخوسك ةحيتعبو



 كلملاو رعاشلا

 (*!(ٌيرهاوجلا يدهم دّمحمل يتايركذ يف ةءارق)

 نورين ُفسع امورب ٌةْقحي ملام اهب ٌتقحأ دق يسفنب ٌُتعنص اذام

 ٍنورقم ٌدجلاب ٍفقوم يف َلزهلاو ةلزاه ٌسانلا ُتيح ّدجلا اهمزلأ
 ٌيرهاوجلا

 يهو ةايحلا هذه نود «لبق نم يريغ دحأ ىلع فّرعتأ مل»

 «هتركاذ ىلع ءاضيأ هنطو نع ةبرغلا ىفو نيعستلا باوبأ ىلع

 حلا ةنحلا ىلإ نيعستلا لف انأو يب: تذاع يتلا ةركاذلا هذه

 وهو يدج شارف ناك نيأ ركذتأل 5 ردص ىلع اهيف ُتنك

 .قيتعلا انتيب يف ةفرغ ّيأ نمو «ةيواز ّيأ يفو «رضتحي

 يرهاوجلا

 :يرهاوجلا ةتصخش

 يف ًاديعب اهروذج برضت «ةقماس ةّيقارع ةلخن لثم ءايربكب خماش
 فطق رذعتيل ىتح ءامسلا نانع يف ًاممش اهسأر عفتريو «ضرألا دبك
 ءءاطعلا تارفو ريخلا ةلجدك .«توملا ىتح ةايحلا بحي خس .اهرمث

 تاناضيفب ءيش لك نارّمدي مث «نانحو ةعادوب لوقحلا نايقسي نيذللا

 هركف يف ٌيروث .ماع فآلا ةتس لبق نافوطلاب ًانايحأ ركذُت ةفراج

 ماقرأو .(1988 «نيدفارلا راد :ئشمد) يتايركذ. يرهاوجلا يدهم دمحم (*)

 (ناَمع) ةّلجم يف ترشُن .باتكلا اذه ىلع ليحت لاقملا يف ةروكذملا تاحفصلا
 .(2002) 80 ددعلا ءةيندرألا
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 هند يف نعابتا هنكلو» و يع ابشعتالا ةكزلو ف ورش ؟ةسايسلا

 هفطاوع.يف ئفاذ .نملش' بأ قب ربهزا ليمزأب ةترعشلا هنانأ تحتي

 يف ةفرحم ران ىلإ لوحتت يتلا ءاتشلا يف قارعلا سمش لثم هئيداحأو

 اضرلا يتلاح يف «ميمصلا ّيقارعلا «ٌيرهاوجلا هنإ .باّهللا بآ رهش

 :تضخلاو

 مث .برعلا ءامس يف رعشلا موجن نيب قلأتيف يبنتملا ةمامع سبلي

 ىرهي .مهّزبيف رثنلا باّتك يرابيو ظحاجلا ةمامع رمتعيل ًابناج اهعضي
 ةسايسلا ةعمعم جلي .مهزربأ ودغيف اهلهأ سفانيو ءاهنهتميو «ةفاحصلا

 ىلإ ةلودلا لاجر ىعسيو ؛هتاضرم يف ةينطولا بازحألا سفانتتف

 ءركفلا لجر يرهاوجلا هنإ .هيلع ديلا عضوو «هدييأت بسكو «هئاوتحا
 بعشلا نع عافدلا يف اراّثب افيس هملق رهشي يذلا «ةينطولا سرافو

 :ةانانكلاو

 :ةّيتاذلا ةريسلا تاينقت

 1 ومست يهف .تايركذلا نم اهريغك يرهاوجلا تايركذ تسيل
 إو «نطولا ءاضف وأ نمزلا كلف يف ةرئانتم ثادحأل درجملا درسلا

 نم عفريو ءاهلامج نم ديزي «لماكتم ديرف دقِع يف ةموظنم ئلاثل يه

 :تقيلاتلا يف نعقيرط» ني نوراتخي ةئاذلا ةريسلا 'تاقك قاكاذإو

 كا 0 لسلست يف درفلا ةايح تانّوكم ىلع نايتإلا امإ

 اهنراقتو اهلحتو نيرخآلا ةايح نع اهزيمت يتلا ةايحلا كلت صئاصخ
 ةراهمب نيتقيرطلا نيب عمج ّيرهاوجلا نإف # عابضبإلا يف ةدايز اهريغب

 .دحاو نآ يف سفنلا ملاعو خرؤملا نم لك امهيلع هدسحي ةفاصحو

 عونو درفلا ةناكمل ًاقبط نيفنص ىلإ ةداع ةّيتاذلا ريسلا مّسقتو

 اهبحاص ناك نإ بدألاب ةّيتاذلا ةريسلا قحلت ذإ «هسرامي يذلا طاشنلا

 ناك نإ هدفاور نم ًادفارو خيراتلا نم ًابرض ٌدَعُتو ءملقلا لاجر نم

 تايركذو .اهليكشتو ثادحألا ريس يف رْثأ ًايسايس ًاميعز اهفلؤم
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 نم ةورذلا دعت «ةهج نم «يهف .أاعم نيفنصلا ىلإ بستنت ّيرهاوجلا

 ةفيلخ ئبرعلا بدألا دأقن هذعي قالمع رعاش ةايح لوانتت اهنأل «بدألا

 06 7 سا هيل « يهو يا

 .ةلودلا 00 ةقيثو 5 اذ

 سرف نع لّجرتو «نيرشعلا نرقلا دلوم عم يرهاوجلا دلو دقل
 ىلع مهسأو .ةريخألا هسافنأ ظفلي نيرشعلا نرقلاو كارعلاو لاضنلا

 ءاهتاضافتناو ةّيقارعلا ريهامجلا تاروث جيجأت يف ًاماع نينامث ىدم

 «بسحف ةبهتلملا هدئاصقب ال ءاهتاعلطتو اهسيساحأ نع ريبعتلا يفو
 نفس نكد علو هرعت ناك علا تحصل فايعاعسلا:ىح لب
 .اطابتعا » ماعلا يأرلا ١ ب ةسيئرلا هتفيحص

 تاعابطنالا نم ةلمجب جرخي ٌيرهاوجلا تايركذ أرقي نم نإ

 :اهنع

 الو ا كي ل را

 ينظ ينو .َّيبرعلا بدألا نويع نم «ةبراوم نودب هّدَعُت صوصن ىلع
 ال روصو ضاشلا مورق قق ريو بتناكلا رقت "لق ناتعي يفاشلا لقت نأ

 لظي ىقيسوملاو نزولاب لضاتنلا ةساسحلاو ةارثلا هضكي نيخ ةقرافت

 خم ةدجت امتع كللذ6 ىلع لدأ الز :ةتالمؤ ةيوفدي هةيدهيو ةهلق ةزوقت

 ءارعش :ةفيشلا نفعل هروح ىلا كال افعل نق زمعة و ييولسا

 سررمتم رعاش ّيرهاوجلاو .ةيرعشلا هتبرجت نع َيتايبلا باهولا دبع
 ةفيجبص» ردضب ناك اهتح لوألا نايك كاوتس دليم كلذك رشلا ةياتكب

 .ريهامجلا ةنسلأ ىلع ةرئاسلا ةّينطولا هدئاصق ىدص نع لقي



 بلقلا يف قارعلا 202

 ةلازجو «ةرابع ةوق نم هرثنل ام كردي ناك يرهاوجلا نأ ودبيو

 اهب َدَعَو ةمدقم ةباتك نع نيسح هط روتكدلا هقيدص رخأت امدنعف .ظفل

 ببسب «1949 ماع دادغب يف عبطلل ًالثام ناك يذلا يرهاوجلا ناويدل

 دعا ؛ةيرصملا فراعملا ةرازو سأر ىلع ديدجلا هبصنم ىف هلاغشنا

 اهنع لوقي ««قيرطلا ةعراق ىلع» ناونعب ةيرثن ةيقالقم ف ىرهازجلا

 : يلي ام «سفنلاب دادتعاو راختفا نم هيف دِهَع امب «هتاركذم ىف

 ا 0 د اذه 00 0 الا

 ولالا رسولا سرك
0 

 اساسحإ  خيراتلا نيودت يف مهسُي وهو  يرهاوجلل نإ ءاينا

 ءهنطو خيراتو «ةيمالسإلا ةيبرعلا هتمأ خيرات :خيراتلا قبعب ًاقيمع ًايوق

 دحأ يف عرعرتو دلُو دقف .هتبجنأ يتلا هتلئاع خيراتو «هتنيدم خيراتو
 (نورق .ةتس.لنم فجتلا ةنيدم نظفت ىتلا «ةقيرعلا ةّيفلعلا تاتونبلا

 .«مالكلا رهاوج» ناونعب عبارلا هّدج هنلا يراك زي اورق فلقما يتلاو

 يتلا «بلاط يبأ نب يلع مامإلا حيرض دهشم يه فجنلا ةنيدمو
 ةّيمالسإلا ةفاقثلا زكارم رهشأ نم ّيرجهلا عبارلا نرقلا ذنم تحبصأ

 نم ملعلا ةبلط اهيلع دفي «ةّينيدلا تاعماجلا ىقرأ نمو «ملاعلا يف

 دالب نم اهريغو ؛ناتسناغفأو ناريإو دنهلا نمو «ناجيبرذإو نانبل
 ةريزج يف زاجحلاو دجنل َفارغجلا دادتمالا يه فجنلاو .مالسإلا

 ةرامتج اكرر «ةرزسلاو ةفركلا: اهيفراحلا نفاسلا دادجبالا و ميرا

 .رموسو لباب

 ىف ةّلت ىلع هابص ىف ( فجنلا ةغبان ) ّيرهاوجلا فقي امدنعو

 نع هل ئءارتيإ «تارفلا نت نم بيرقلا هتنيدم نم ّيبرغلا بناجلا
 0 الا كلملا همامأ ودبيو ءريدسلاو قنروخلا ارصق برق

 ةغبان) ىلإ عمتسي رد وهو «نامعنلا قئاقش نم رهزم ضور طظسو: انضتتف
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 :ًارذتعم ءامصعلا هتقلعم ًادشنُم (نايبذ

 دسألا ىلوار ىلع نازتقالاو  :ئددنعوأ قسوتمانت نأ نأ ةكيكتن

 ٍديزلاب 5 هّيذاوأ يمرت هُبراوغ ثشاج اذإ ُتارفلا امو

 دنلوب نبال يتلا دما ممتعم كامل :توعك وس لاطن
 دعبت ال يتلا «فجنلا هتنيدم مأوت «ةفوكلا ىلع هرظن عقي امدنعو

 هراعشأ دشني وهو هسفن يبنتملا هل لّثمتي «نيليم وأ ليمب ىوس اهنع

 هلاح نيب ًانراقم ؛هتايركذ يف ٌيرهاوجلا اهيلع ليحُي ام ًاريثك يتلا

 .تالاعفنالاو سيساحألاو ةاناعملا يف ّيبنتملا لاحو

 سملن يكل هتنيدمو هتئيب نع هسفنب انل ثذدحتي يرهاوجلا عدنل
 لصفلا حتتفي وهف .َّيفارغجلا ءاضفلاو خيراتلاب قيمعلا ساسحإلا كلذ

 : ةيلاتلا ةرقفلاب هتايركذ نم لوألا

 ليم ةبرقم ىلع اهنأ نم مغرلاب ىشطع ةّيحلم ضرأ قوف ُتدلو»
 ةفركلا .نيتانسب نيب لصافلا دحللا ىلع «تارفلا هايم خم نيليم وأ

 - ةرذانملاو نييناساسلاو نييسابعلا ضاير موي تاذ تناك يتلا - ةريحلاو

 ةّيدبألا ىلإ دتمملا ءارحصلا قفأ ىلع ىلوألا يترظن تحتفناف

 «:ةالملا لجغ زد قذلا دهرلاو لمحتلا :كتملغت ام لوأ «تملغتز

 (29ص)

 لاذ ةطيئرات نمو تاز نكن رف مّلعتي مل ّيرهاوجلا نكلو
 اذه .ًاضيأ ةّينطولاو ءايربكلا امهنم مّلعت امنإو ,ءبسحف دهزلاو َلُمحتلا

 هنع لوقي يذلاو «توملا شارف ىتح هتايح لاوط هقفار يذلا ءايربكلا

 : ّيرهاوجلل هئاثر ماتخ يف َينابق رازن ريبكلا رعاشلا

 نأ ىلع ءايربكلا نم اليلق حيرتسي ىتح انرداغ هنأ هفرعأ ام لكا»

 ليخن نم ىَقبت ام هعم ًالماح ءانيلإ نيرشعلاو يناثلا نرقلا يف دوعي
 .«قارعلا ءايربكو ءةيمظعألا بابقو «برعلا طش

 ةحارصلاب لب «ةّيهانتملا ةّيفافشلاب ّيرهاوجلا تايركذ زاتمت ءأثلا
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 .تافارتعالا دح اهعضاوم نم ريثك يف غلبت ىتح «نيتغلابلا ةأرجلاو

 دالب يف اهتغاستسا نكمي الثم وسور كاج ناج تافارتعا تناك اذإو

 تافارتعا نإف ٠ ؛ةيسنكلا دويقلا نم قاتعنالا نم ديزم ىلإ علطتت تناك

 ؛ةالابماللا وأ «تاذلا دقن يف ةّيعوضوملا نم ًاريثك بلطتت يرهاوجلا

 اهدارنأ قم ديدعلا'لاز:اهةقيذ' ةريأ ىلإ يمتني لجر نم ةرداص اهنأل

 ةنيدم اهنوكب زتعت ةنيدم يف ةّيمالسإلا ةعيرشلا ةسارد ىلع هتايح فقوي

 :(ترتشالا ةفعفلا )7: قستو ةنيدقم

 نيعستلا زهاني ناك هنأل هتافارتعاب ىضفأ يرهاوجلا نإ لئاق ٌبرلو

 ل سل وكس مكر ودول ل

 يف ًامادقم 000 ا نابلب 56 ناوئص 006 ةأرجلا

 ةزيثك هثللذ ىلع ةلكمألاو .روهتلا ةجردل ار .هتايح لحارم عيمج

 بالقنالا عقو نأ دعبف .اهنم دحاوب يتأن نأ يفكيو .هتاركذم يف

 دالبلا عيمج يف لوألا وهو 1936 ماع قارعلا يف لوألا ّيركسعلا

 بتك «يقدص ركب قيرفلا دي ىلع  نيرشعلا نرقلا يف ةيبرعلا
 مث رهش ةدمل اهرثإ يف لقتعاو «هتديرج يف ةريثم تالاقم ّيرهاوجلا

 دعبو .هنع عافدلل انفاحبم ينو  ةي' رعكأ عّربتو .ةمكاحملل مَّدُق

 دحاو رهش ةدمل نجسلاب هيلع ( يضاقلا ) مكاحلا مكح «تاعفارملا

 .لاقتعالا نهر مكحلا ةدم ىضمأ هنأل ًاروف هحارس قالطإ رّرقو ءطقف

 متش نأ الإ «ةزجان ةءاربلا ديري ناك يذلا «ّيرهاوجلا نم ناك امف

 (337 ص) .لقتعملا ىلإ مكاحلا هداعأف «ةموكحلاو ةمكحملاو مكاحلا

 بلاط كاذنآ تنكو 21959 ماع نيترم دادغب يف ٌيرهاوجلا ُثيأر

 هتعاجشب ةعانقلا امهدعب يدل تنّوكتو ءرمعلا نم رشع ةعباسلا ٌُغلبأ

 ةّيلك ىلإ «ىلوألا ةّرملا ىف ذ «ئرهاوجلا ءاج .هتأرجو همادقإو ةيبدألا

 :نطمارد مبان تنك 00 داذلغب ىف. ةيريزولا ةيحاتم- نق ةثئاكلا ةيبرتلا
 عستت ملو .مهنم ةوعدب اهبالطو اهتذتاسأ ىلع هدئاصق ضعب ءاقلإل
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 ىلإ انجرخف «نيعمتسملا عومجل ةيلكلا يف ىربكلا تاعامتجالا ةعاق

 حارو ءهل تبصُت ةلواط ىلع ّيرهاوجلا فقوو «ةيذاحملا ةقيدحلا

 ةرججفتملا هئاقلإ ةقيرطو ٌيروهجلا هتوصب هراعشأ ضعب دشني

 ريغ ةروصبو ةأجفو .ًأَدش هيلإ ةبلطلا هابتنا دش دقو «ةجّجأتملا

 مل يتلا تاعامتجالا ةعاق ىلإ دوعي نأ يرهاوجلا ناكمإب ناكو .ًاريزغ

 «لطاهتملا رطملاب أبعي مل هنكلو ءراتمأ ةعضب ىوس هنع دعبت نكت

 هنأكو .دعرلا ٌيود ىلع ولعي هتوصو .هتاخز تحت دشني رمتساو

 .ردقلاو ةعيبطلا ىدحتي

 ئقيدص «تزز.نأ دمت + ئرهاوجلا ىلإ ثبيبفذ ةيلاثلا ةرملا فو

 يف هرشن لاقم رثإ «هيف عدوأ يذلا لقتعملا يف نيدلا لامك ليلج

 مكحلا تافرصت ضعب هيف مجاهو «( ماعلا يأرلا ) ّيرهاوجلا ةديرج

 لامك ليلج ينم بلط .ناسنإلا قوقحل هقرخو «قارعلا يف ٌيركسعلا

 ةّينعملا تاطلسلا ىدل لخدتي نأ هوجرأو ّيرهاوجلا لباقأ نأ نيدلا

 باب ىلع تدجوو .ًارهظ ةديرجلا رقم ىلإ ٌتهجوتف «هليبس ءالخإل
 هنأ تننظف .لوخدلا نم ينعنم ةينبلا ّيوق ًاسراح ّيرهاوجلا بتكم

 ىلع ٌرصأو «لوخدلا ىلع تررصأف «كاذنآ ىّئس رغصل كلذ لعف

 هبتكم نم جرخ نأ الإ ّيرهاوجلا نم ناك امف ءاناتوص عفتراو ءعنملا

 تناك تقو ىف هلبِق نم ةغلاب ةأرج هذهو «.لخديل ؟اذه نَم » :الئاق

 امدنعو .رطخلل ةضرع هلاثمأ نم نييراسيلا ءامعزلا نم ريثك ةايح

 وهو 2««ساط رفس» يف ءادغلا ٌماعط ةدضنملا ىلع همامأ ُثيأر ٌُتلخد

 لهسي ضبقمب ضعب قوف اهضعب بكرُي يناوأ ةعبرأ وأ ةثالث نع ةرابع
 - ماعطلا نم فنص اهنم ءانإ لك يف عضوي نأ دعب .ةعومجم اهلمح

 لامك ليلج ءاجر هتغلبأو «بسانم ريغ تقو يف يمودقل ٌُترذتعاف

 نمهر كتديرج باّتك دحأ لظي نأ ىضرتأ 0 : الئاق تفضأو .نيدلا

 مكاحلاو «مساق ميركلا دبع» ةموكحلا سيئر دعي تقو يف لاقتعالا
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 لاقف «؟؟ككتئاقدصأ نري 'يدبعلا حلاص دمحأ)ل ماعلا يوكيسعلا

 بطاخيل فتاهلا ىلإ هدي 0 وهو (!يئاقدصأ» :مكهتب ّيرهاوجلا

 .عوضوملا يف نيلوؤسملا دحأ

 هتايح نم تلعج يتلا يه ّيرهاوجلا اهب فصّتي يتلا ةأرجلا هذه
 ةأرجلا هذهو .تائجافملا ريثك تابّلقتلا ريثك ؛تادحألال اريك اجر

 تافارتعالا نم ةخراص ناولأ تاذ حوسمب هتاركذم تسك يتلا يه

 نم ريثكل داقتنالاب اهتالمو ءءاطخألاو تاوبكلاو تاوفهلاب ةعّرنتملا

 .هفقاومو هتافرصت

 هبتكت خيراتلا ) راعش بالغ ميركلا دبع قلطأ امدنع ءاعبار

 فدايصتلا «مقنا ركلرتلا لك نيل لكلوك وة قدرا ( تارقتعلا

 بتكي اهنم بذاكلاو «شقانُي وأ قّدصيف أرقُي ًاخيرات بتكي اهنم
 .«فّيزُيو ضفرُيف أرقي "اخيرات»

 تاركذملاو تايركذلاو ةيتاذلا ةريسلا صوصن عيمج نإ

 الو ءرذحلاو ةبيرلا نيعب اهيلإ رظنُي «تافارتعالا ىتحو «تايمويلاو

 ءاهتقدو اهباوص نم تّبثتيو ءاهصخمي ىتح خّرؤملا اهب ذخأي
 ةيقادصم يف مهضعب ّنَعطو .ىرخألا ةّيخيراتلا رداصملا مادختساب

 ىلإ تمت ال ساسألا يف اهنأ اهمهأ ةديدع بابسأل ةيتاذلا ريسلا

 بتاك عوضومف .اهرهوج يف ةيتاذ اهنأل ؛ةقيثو ىبرق ةلصب ةيعوضوملا
 كم رعلاب تالا هلي الواو ناد: له ةايرقدلا وأ ةيتاذلا ةريسلا

 :ةيصاخلا» 6 ندق ود ةقاذلا هقركاذا نلغ ةتسيئر ةروصب ادهم ليلخفلاو

 نإف «بتاكلا يف ةّينلا نسحو قدصلا يخوت ضرُثفا اذإ ىتحو
 وأ «ضرملا 0000 ببسب نايسنلا وأ وهسلل ضرعتت دق ةركاذلا

 نايسن ىلإ ةداع ليمي درفلا نإ سفنلا ءاملع لوقيو .ّنسلا يف مدقتلا

 براجتلا ىركذب ظفتحي نيح يف هيعو نم اهوحمو ةريرملا براجتلا
 ةيتاذلا هتريس ةباتك نم درفلا 5 لمتحملا نمو .ةراسلا

 هفقاومو هلامعأل تاغّوسملا داجيإ وأ سانلا نويع يف هتروص عيملت
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 وأ قئاقحلا سمط نودمعتي نيذلا باّتكلا كئلوأ نع كيهان «هتارارقو

 دق .«هلك كلذ ىلإ ةفاضإ .ضارغألا نم نفرغل .ءاهزتب وأ اههيوشت
 ءرهاوظلا نم رمال يع ينام يصيخا انصح «نابتاك فلتخي

 نياق بيش + تايصحتللا نمةيعحتس را ةشادعألا نشات وأ

 .امهنم دحاو 0 ىدل هتفسلفو هميهافمو ليلحتلا تاقلطنم

 دس انو قرهاردتلا"عناير فت ةينادصم ئذم ان هلك اره دتعو

 ؟خيراتلا ةباتك يف اهماهسإ

 نأ هتايركذ ةمدقم يف ةارقلا يرهاوجلا نْيْمْطُي «ءيش لك لبق

 دخت كطيو« ةقادش اهيوشت ال' معلا نم نيكستلا يف رهو هنايزكا
 .ةقدلاو ةيقادصملا اهيلع غبسُيو هتايركذ دع ةاطسشلاو قينعلا

 مهتاركذمو مهتاّيمويب ةداع ةّيتاذلا رّيّشلا باّتك نيعتسيو
 مهتركاذل ةدعاسم تاودأ اهفصوب ىرخألا مهقاروأو مهتالسارمو

 .هينولا قم: نانا ناك اك نمرلا اين لا ةوعت ذك ىلا« ةيضكسلا
 لي ةعوئضملا تاودألا كلغ يطال وه «يرعاوجلا ناعتفا دقو
 انرماخي ال ىرخأ ةادأ مدختسا «كلذ ىلإ ةفاضإ «هنأ ريغ .ةمزاللا

 ةريسلا باّتك نم ريثكل ةداع رفوتت الو ءاهتعاجنو اهتيلعاف يف كشلا
 الو ,«برعلا ناويد رعشلا» ليق اميدقو .هراعشأ يه هل .ةّيتاذلا
 تسل «دئاصنا ما وعلا :رعتش ىلع نسر امك لوشلا» ذه قديصت

 يف ةّيبرعلا ةمألاو قارعلا اهب ّرم يتلا ىربكلا ثادحألل ًاّيخيرات ًالجس
 ةينيفتلا رغاشلا" لاوحأل كلذك“اننإو «بسحف نيرشعلا يداليملا نرقلا

 ضعب ىلع ةعيرس ةرظن ءاقلإو .ةّيرسألا هتابسانمو ةّيعامتجالاو
 تادخألا لجيش نرهاوجلا ني ابأ ىف اكتكو در زر هدماتسف كاعد

 نيوافع:ئلي امنفو «ةيصخشلا» ةكيشلا رغاشملاو :(ةتطولاو» ةيسايملا
 فيرشلا ) صربق نيجس «1921 ةّيقارعلا ةروثلا :دئاضقلا هذه ضعب

 ةروث 61927 ( ناريإ نم ) ةبرغلا ديرب «1925 (ىلع نب نيسحلا

 21930 سفنلا عم باتع :؛1929 ةيمادلا نيطسلف 1928 نادجولا
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 ,1935 فطاوعلا ضرعم ؛1932 ةّيقارعلا ةيرقلا 41932 ةنايرع

 21935 مكحلا ليبس يف وأ انلاح «1935 ىغاطلا تارفلا (ناضيف)

 21941 بلقلا اهيأ بجأ «1939 نانبل 6 نجسلا ىف (رعاشلا)»

 21945 ةليمجلا افاي «. 4 يناغفألا نيدلا لامج .1943 دارغنيلاتس

 ندنل يف تاعطقم ؛1946 يروخافلا رمع ؛1946 نمتلا وبأ قركت

 .كيلاود اذكهو 7

 هناويد يف ةعومجم رخآ تيب فلأ نيرشعو  دئاصقلا هذه نإ

 نيود ىف عشب نأ لبق ةمامأ ةانقلم تادّلجم ةعبس يف عقي يذلا

 ةقيرط ىلع ةيتاذلا هتريس ةباتك ريسيتو ؛هتركاذ طيشنتل ةيفاك  هتايركذ

 رثكأ هسفن فلكي ال هنأ يأ .نويغالبلا لوقي امك ءّلحلا وأ رعشلا رن

 تمظن' ىتلا :تورطظلاو دئاضقلا كلت تايوتعم ىلإ ارثث' قدطتلا نم

 .اهيف تيقلأو

 :يرهاوجلا تاموصخ

 ةقلعتملا هتاعابطناو هتاذهاشم نع ةّيتاذ ةريس بتاك ثتّدحتي امذتعو

 يف خّرؤملا ةّمهم نإف ءصاخشألا نم صخش وأ ةرهاظ وأ ثدحب

 يف افرط ةريسلا بحاص ناك اذإ ةريسع ودغت تاعابطنالا كلت مييقت

 .كلت تاعابطنالا عوضومب ةقالع هل «ّيصخش عازن وأ «ّيركف عارص

 ام لوبق يف رذحلا بناج مزلي نأ ّيعوضوملا ثحابلا ىلع متحتي ذإ

 اهصيحمت ىلإ جاتحيو ء؛ءارآو عئاقو نم ةّيتاذلا ةريسلا بتاك هقوسي

 «ةدياحم عجارم ىلإ ةدوعلا ىلإ ٌرطضيو .موصخلا لاوقأب اهتنراقمو
 وأ نيعملا ثدحلا يف ّيعوضوم يأر نيوكتل «ةقوثوم رداصمو

 ام ةّمث سيلف ًادياحم عوضووملا ناك اذإ امأ .ثحبلا عوضوم ةموصخلا

 بحاص فارتعا قيدصتلاب ىلوألاو .ةريسلا ةيقادصم يف كشلا ريثي

 ثحابلاف .رخآ صخش قحب هنع تردص ةءاسإ وأ هفرتقا أطخب ةريسلا

 تاغيوستلاب عنتقي مل نإو ىتح فارتعالا كلذ قيدصت ىلإ ليمي انه

 :ةيئاذلا ةريسلا تنخاض اهقوسي ىلا



 209 كلملاو رعاشلا

 لؤفلا هءادغأ عدري ملو .ةديدع تاموصخ يف عقو ّيرهاوجلاو

 ؛مهمجاهو هومجاهف .«ىنتقملا سئب ءارعشلا ةواذعو » روهشملا

 ُهراصنأ فرط لك لوح قلحتو «ديناسأو ججحب فرط لك عّرذتو

 نم تانيرشعلا يف وهو يرهاوجلا تايرصك رهشأ نمو .نوئوانمو
 «ّيناحيرلا نيمأو ءٌيرصحلا عطاس نم لك عم ةّينلعلا هتافالخ هرمع

 دقو .«زوبزبح» ب بقلملا تباث يرون رخاسلا ّيقارعلا ّيفحصلاو

 يتلا هرظن ةهجو ًايدبم هتاركذم يف تاموصخلا هذهل ّيرهاوجلا قرطت

 .مهتنادإو موصخلا ىلع موللا ءاقلإب يهتنت

 دادم اهلوح فره دقن قره رجلا تاموصخ يف ضوخلا ديرأ ال

 لزرأل ليقف تلملا هقالعت هلراسا لأ ادوأ نأ نيج ايدسوا ابين ريك
 هذه نإ ءامهلوأ :نيببسل :(1921-1933) قارعلا كلم ,(1933-1883)

 ىلع هتايركذ نعو ّيرهاوجلا نع اوبتك نيذلا مامتها لنت مل ةقالعلا

 بناوج انل فشكت يهف «ةّيعامتجالاو ةّيخيراتلا اهتيمهأ نم مغرلا

 نإ ءامهيناثو .هلئاصق ةباتك عفاود ضعبو هتّيصخش نم ةيفخ
 ىلع لوألا لصيف كلملا ىلإ ةءاسإلاب هتايركذ ىف فرتعا ّيرهاوجلا

 ءكاذ هكولس ىلع همدن نع ترعاو .ءهنلإ كلملا ناسحإ نم مغرلا

 نأ رعشنو ؛هيلع فوقولاب ًانيمق ًاليلحت هتافرصت ريسفت يف قاسو
 .ليلحتلا اذه ىلإ ةفاضإلل الاجم كلانه

 :ةيلاتتم طاقن عبرأ يف هلوانتنس اّيلج انل عوضوملا حضتي يكلو

 يف رعاشلا يأر وه امو ؟لصيف كلملاب يرهاوجلا لصتا فيك

 ؟كلملا ىلإ رعاشلا ءاسأ فيكو ؟هتايركذ ىف هنع برعأ امك .كلملا

 ؟ةءاسإلا كلت ىلإ رعاشلا عفد يذلا امو

 ؟كلملاب رعاشلا لصتا فيك

 نييناطيربلا نم لالقتسالا عازتنال 1920 ماع ةيقارعلا ةروثلا تماق

 مهفصوب (1914-1918) ىلوألا ةيملاعلا برحلا ناَبِإ دالبلا اولخد نيذلا

 دئاق ريبعت دح ىلع ««نيحتاف ال (ينامثعلا مكحلا نم) نيرّرحم)
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 ًادح ايناطيرب عضت يكلو .دوم لارنجلا قارعلا يف ةيناطيربلا تاوقلا

 ةياصولا تحت هعضوو «لالقتسالا» قارعلا حنم ترّرق «ةروثلا كلتل

 نب لصيف ىلع رايتخالا عقوو .ممألا ةبصع نم ةكرابمب ةيناطيربلا

 ىلوألا ةّيملاعلا برحلا يف نييناطيربلا فلاح يذلا ,نيسح فيرشلا

 نوكيل ءاهديحوتو ٌينامثعلا مكحلا نم ةّيبرعلا دالبلا ريرحت فدهب

 ماع ايروس ىلع ًاكلم كلذ لبق ٍبَضُن دق لصيف ناكو .قارعلل ًاكلم

 ّيبرعلا شيجلل ًادئاق هفصوب نيينامثعلا نم قشمد رّرح امنيح 0

 لّبِق نم اهلالتحا دعب ايروس رداغ ام ناعرس هنكلو ؟ةتانعشلا

 ايروس يف هينواعم ضعب قارعلا ىلإ لصيف ٌكلملا قفار دقو .نييسنرفلا

 ديعسلا يرون لاثمأ نم ؛مهريغو نييروسو نييقارع «برعلا نم

 ريخألا اذه دلقت دقو .(كاذنآ يقارع ريغ) يرصحلا عطاسو (يقارع)

 اهيسار ىلع ناك يتلا فراعملا ةرازو يف ماعلا فراعملا ريدم بصنم

 .يكفتنملا يدهملا دبع همسا يقارع ريزو كاذنآ

 حتفو ميلعتلا يف عّسوتلاب ةديدجلا ةيقارعلا ةلودلا عالطضال ًارظنو

 دالبلا نم“ حوسردمو نيملعمب ةناعتسالا نإ: توطتقا دق :«نمزاذدعلا

 دمحم لاثمأ نم ةينيدلا سرادملا ىجيرخ ضعببو «ىرخألا ةيبرعلا

 دادغب ىلإ قفا يذلا ئرداوجلا يدهم دمحمو ؟ىرثألا تجهب

 000 يمض ئجوف هنكلو .ةيوناثلا سرادملا ىدحإ يف ًاسّردم هنييعتل

 تاداهشلا ىلع هرّموت مدع ةجبحب ةيئادتبالا سرادملا ىدحإ يف
 «لوقي امك ؛هئاقدصأو هلهأ نم حاحلإب لوبقلا ىلإ رطضاو .ةمزاللا

 بابشلا ءارعشلا نم كاذنآ يرهاوجلا ناكو .كلذك ةجاحلا عفادب امبرو

 ىف :ةيفارعلا تفحضلا قف :تاوبس لتم رشنت ةذدئاصق تناكو.«نيفورعملا
 ١ :(3ةافكن الا ) ةنير جيو( قارقلا)ةليرع لكم داعب

 فراعم ةيريدم ىلإ يرهاوجلا يعدّتسا لمعلا نم رهش دعبو

 هيب ردت يدل ىرصمعلا ١ عطب بار بج مامأ هسفن دجيل ةمصاعلا

 :هصنو («ناريإل اجعل قارغلا ني داما ربثغأ رعشلا نم تيب لوح
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 ٌقارع َيلإابويبحم ناك ام ممهالول ٌةباصع ٍقارعلا يف يل
 فاطصي وهو يرهاوجلا اهمظن ةلديصق يف درو لق قبلا ناكو

 :ايلسمو :سحل هفانيتاوب قاردلا ىلإ فس نعءايبلا ركيشا نإ

 ٌقاَمْخلا ُهُبلق مكيلإافهو قاوشألا تّبهف ميسنلا به

 هتفيظو نم هلصفب ًارارق ةنجللا تردصأ ؛«هعم قيقحتلا دعبو

 عفاود اذ ًارئاج رارقلا كلذ يرهاوجلا ربتعا دقو .«ةينطو بابسأل»

 رارقب قبسم ملع ىلع نكي مل يذلا ءريزولا ىلإ ىكتشاو ؛ةيفئاط
 يرهاوجلا ةداعإو ةنجللا رارق ءاغلإب هرمأ ريزولا ىطعأف ماعلا هريدم

 «يرصحلا عطاس ؛ماعلا ريدملا ءايتسا رمألا اذه راثأو .هتفيظو ىلإ

 ىلإ ةمزألا لقتنتو .ةرازولا يف لمعلا نع عطقناو هراد يف فكتعاف

 رخآلا اهضعبو ءريزولا اهضعب رصانيف ؛«ةيمويلا دئارجلا تاحفص

 ىلإ هتلاقتسا ميدقت ىلإ ًاريخأ يرهاوجلا رطضيو .ماعلا ريدملل بزحتي
 لصفب ارمأ ردصيف دوعي ماعلا ريدملا نكلو ءهجولا ءامل ًاظفح ريزولا
 «؛هتلاقتسا ميدقت يف يفيظولا لسلستلا همارتحا مدعلا يرهاوجلا

 :ةهرألا ترمتساو

 هتاناعم ءانثأ يفو «يرهاوجلا ىلع ةأطولا ةديدشلا مايألا كلت يف

 ديسلا هقيدص نم ةيصوتب لوألا لصيف كلملا هلبقتسي «ًايدامو ًايسفن
 دقو .دادغب يف ةّيكلملا تافيرشتلا يف ًافظوم هنّيعيو ءردصلا دمحم

 رضديملاو :سيرولا نيف ةفركال اذه يكفل ّيكلملا رارقلا اذه عضو

 نوريثك هدسحي ذخأ يذلا يرهاوجلا بلق ىلع رورسلا لخدأو ماعلا

 أدج ةبضتقم ةصالخ هذه .عيفرلا بصنملا اذه ىلع هلوصح ىلع

 .كلملاو رعاشلا ءاقل ىلإ تداق يتلا ثادحألاو فورظلل

 ءاقللا لبق كلملا يف ّيرهوجلا يأر «ءىرت اي ءوه ام ءنآلاو

 ؟هتاركذم هتباتك ناّبإو
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 :كلملا يف رعاشلا يأر

 ليلجلا» لجرلاب لصيف كلملا را «ٌىرهاوجلا فصي

 يف ةقاوذلا» ب هتعنيف ةقيمعلا هتفاقث نع ثّدحتيو «(243 ص) «ِبيهَملا

 نيسحلا فيرشلا هوبأ ناك دقف بجع الو ؛(235 ص) «بدألاو رعشلا

 ىلإ ّيرهاوجلا قرطتيو .رعشلا نالوقي هللا دبع كلملا هوخأو يلع نب
 ايانقعلا ليس نوف :نلع نب محلا منيرلا هنأ ليفت فلملا .ماقك
 :ايروس نم لصيف كلملا جورخ نع لوقيف ؛«ةيبرعلا

 يسنرفلا لالتحالا لبق نم ةماركو فرشب جرخأ وأ جرخ دقو»

 يتلا ايروس انيع هب لحتكت يذلا ديدجلا لوألا ريمألا ناكو ءايروسل

 نبا وهو «حافسلا لامج يدي ىلع قناشملا ىلع ءادهشلا تمدق

 نيطسلف ةيضقو ؛ةيبرعلا ةيضقلا ليبس يف ديهش لّوأ نيسح فيرشلا
 هلقنت يهو ةيناطيربلا ةجرابلا يف القتعم هسفنب ىحض يذلاو «تاذلاب

 ىتح ريخألاو لوألا ٌتنك ينلعلو «ءصربق يف ريخألا هاوثمو هافنم ىلإ
 : «صربق نيجس» يتديصق يف هل ءايفوألا اوناك نمم نآلا

 (يراولا حداقلا دئزك اول يضمت رارمإو ءالحإب ًةايحلا يصه

 (114ص)

 : ةديصقلا هذه يف درو دقو

 راثيإو قدص نم كلعف نسحب ٌنهترُم َمويلا َتنأ ةريزجلا خيش

 «قارعلا ريوطت يف لصيف كلملا دوهج نع ّيرهاوجلا لوقيو
 اذهف » :اهعمتجم ىلع قوفتتو اهرصع قبست تناك يتلا هتيصخشو

 عمتجملا هلمحتي اممو ّقحتسي امم رثكأ وهو ءٌقحب يبرع كلم لَوأ

 (192 ص) «.يقارعلا

 هجيوتت ليبق فجنلا ىلإ لصيف كلملا ةرايز ٌّيرهاوجلا فصيو

 ةترشأ يتلا ىلوألا ةرايزلا هذه » :اهنع لوقيف .قارعلا ىلع اكلم

 (114 ص) «.كانه يبرع ريمأ لّوأل اهيلإ
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 ّيرهاوجلا مظني «فجنلا ىلإ ةيناثلا لصيف كلملا ةرايز يفو
 :اهلّوأ «كلملا ىلإ مدقُتل «ةقيقر ةديصق

 ٌحناسلا ٌكْريط اف هالو ِسَف ةيضاوبلا ويم كلا تاكل ما

 حصاتنلا ئفشتتا انزيغااذإ حصان نم كبر كاّيحو

 116 نف)
 هففعتو هتهازنو لصيف كلملا عضاوت نع ّيرهاوجلا ثذدحتيو

 :لوقيف

 يف كلم ربكأ «لصيف كلملا نأ ديب ءعقوو نينر (طالب) ةملكلا

 .مسالا الإ كلذ نم هل سيل طالب يف ايحي ناك «كاذنآ ةيبرعلا دالبلا

 ةفرغ .اهلثم ةفرغ فلأ نع فلتخت ال ةطيسب ةفرغ نع ةيانك وهف

 ةعبرأ وأ ةثالثو «ةثثؤم ةداجسو .ىشلا ضعب ةليوطو ةضيرع ةلواطب
 ددذع نع نوديزي ال راوزلاف رح عين لك نم ةيراعو ءدعاقم

 الإ «تاعامتجا الو ءكانه دوفو الف «ةدحاولا ةرملا ىف كلت دعاقملا

 هنا حالا 1 هلع نضال رن ىو يصعب ف
 ةرازو مث نمو ءةماعلا ةحصلا ا نع ا ءرعع لمت: ايايف ا

 ةطاحم لصيف كلملا ةفرغ وه طالبلا ىعدي ناك امف ءاهسفن ةحصلا

 (197 ص) .«ةريغص فرغ تسب

 اريخ الداع الجو ناك لضتف كلملا نأ اصلخم: يرهاؤجلا دقتعيو

 وأ مهقرع ببسب سانلا نيب زييمتلا نع عفرتت ةيلاع ةيناسنإ ةرظن اذ
 قارعلا ذاقنإ لواحي ناك  :هنع لوقيف مهدقتعم وأ مهنول وأ مهسنج

 نيب ةّيركسعلاو ةّيسايسلا تاعارصلا اهتفلخ يتلا «ةيفئاطلا مومس نم
 .(170 ص ) .قارعلا مكح ىلع ةيوفصلا ةلودلاو ةينامثعلا ةلودلا

 لّوألا لصيف كلملا فطع نع ّيرهاوجلا يدهم دمحم ثّدحتيو
 كلملا لابقتسا دنع هنإ لوقيف ءهل هعيجشتو هعم هعضاوتو هفطلو هيلع
 هبطاخ «يكلملا ناويدلاب ًافظوم هيف قحتلا يذلا لّوألا مويلا يف هل

 دمحم ينبا ةملك تناك ةظحللا كلت ذنمو» ءا(دمحم ينبا» ب كلملا
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 ؛ةيمستلا كلت لثمب يريغ ًادحأ يّمسي نكي ملو .يعم هثيدح مزالت

 (182 ص) ؟.لبقُت مل يتلا يتلاقتسا تمّدق ىتح ءاقللا اذه ذنم

 يف ديدجلا هلمعب ٌيرهاوجلل كلملا كراب «ةلباقملا كلت يفو

 :دحاولا فرحلاب ةفدرم ديعب ىزغم تاذ ةراشإ هديب ريشي وهو طالبلا

 الئاق يرهاوجلا فيضيو .(185 ص) «هيلع ربعت رسج دمحم اي اذهو»

 : هتايركذ يف

 بح ال ءاحرف يتحت زئهت ضرألا نأ :ةيبسحلا ةعاسلا كلت يفو»

 ناك يذلا لجرلا وه اه .ةماركلاب ًاروعش لب «ءبصنم وأ هاجو لامب

 («.اهحيرجت بائذلا تدارأ يتلا يي ىتمارك دادرتسا يف ىلوألا ديلا بحاص

 .(185 ص)

 اساس ناك "ندم فلما نأ "دقو فوعازجلا نإ لرفلا ةيقاخي

 فطعلا هيلع غبسأ هنأو «ةيلاع ةميرك قالخأب ىّلحتيو ًاريبك ًافقثمو ًاذف

 ؟عئارلا ناسنإلا اذه لثمل صخش ءيسي فيكف .فطللاو ةياعرلاو

 ؟كلملا ىلإ رعاشلا ءاسأ فيك

 ةديدع تافرصتب ماق «ّيكلملا ناويدلاب ّيرهاوجلا ىحتلا نأ دعب

 هصخشب قيلت نكت مل ةّيلوفط تافرصت اهنأب هسفن ّيرهاوجلا اهفصو
 كلذ طامنأ ضعب ىلي اميف درسنو .(187ص) هّنِسب الو ةماقم الو

 ْ :كولسلا

 ةلذيو ةفامعلا ةيعلب ةمل ومطلا تانفريهعلا هله ادمنت لأ

 لازي ام ناك دادغب ىلإ فجنلا نم يرهاوجلا ءاج امدنعف .«نكومسلا»

 يف َينيدلا ملعلا ةبلط يز امهو ءهتّبج «يدتريو «هتمامع رمتعي
 لدبتسا «ةريصق ةرتفب ّيكلملا ناويدلاب قحتلا نأ دعبو .فجنلا

 كلم ىلع » :لوقي امك ؛هب لخدو هادترا ايجنرفإ اًيز ةبجلاو ةمامعلاب

 سيئر فلكي نأب لضفتيو هيلع معنيو ؛هل حرفيو هب سنأيف ليلج

 لّصفيل «هب صاخلا طايخلا ىلإ هب بهذي نأ ءرديح متسر «ناويدلا
 نأ دعي «ئرحأ ةثلاثو 4كارفا و (نكومسا ةسسر الدب ثاللث هل
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 تدع نك ءدمحم اي «ليمج ءىش اذه » :ةبحملا باتع هبتاعي

 نضر اسرع لع :نوكت نأ تحي ناك ةلدولا ةعقيلاكت نأل :كدلع

2)7). 

 ىتلا ةّيمسرلا تالدبلاب دور نأ دعب يرهاوجلا لعف اذام نكلو

 نع انه 2و يسضدفلا هتبجو هتمامع رمتعا ؟هيلع كلملا اهب معنأ

 بعصي ةلاح اهنإ» :كاذ هفرصت نع يرهاوجلا لوقيو .كلملا

 (188 ص) «.كلملا اهرفتغيو ؟كلذ نوكي فيك .اهروصت

 :ةّينيدلا حورلا هيلع بلغت ظفاحم عمتجم يقارعلا عمتجملا ءايناث

 ىهالملا ضعب كلانه تناك اذإو .نيرشعلا نرقلا ةيادب ىف ةصاخ

 98 الإ كاذنآ اهمؤي نكي ملف ,كاذنآ دادغب يف صقارملاو كاناعلا)

 لّصنتيو ءاهنع دعتبي هنإف «ةماع ةيلوؤسم دلقتي ناك نم اّمأ .ءاهفسلا
 ءرمس ىف ةبغر هل تناك اذإو .هثيداحأ يف ةمئاللاب اهيلع ىحنيو ءاهنم
 :«ورعساف مميش ذقن كيرعلا كيدلاب اني: روع رت يشمل

 ,ءاهقفلا ةمامع رمتعيو «ينيدلا هّيز يدتري ناك يذلا ٌيرهاوجلاو

 «كولسلا نسحيت ةريغ نم ىلوأ ناك + نكلملا ناويدلا ىف لمعتز

 لوقت :كاذنا هقولس ناك تنك نكلو 00-5 عا راقوو

 ؛ةثباعلا تارهسلا مؤي وأ يهالملا دصقي» ناك هنإ هسفن نع يرهاوجلا

 «نيثباع بارتأ ١ عم دادغب يف «صقارملاو تاناحلاو براشملا داتريو

 كولس اذهو (188 ص ) «.رجاشتيو ثبعيو وهليف .ءنيرجاشتم «نيهال

 هتراعد نأ يف كش الو .باقعلا ىتحو لب رجزلاو بينأتلاو دقنلل ريثم

 .هدّيس ماقم ىلإ نائيسي كاذ هنوجمو كلت

 رشنب نيدتملا ظفاحملا َّيقارعلا ٌممتجملا ٌيرهاوجلا ئجافي ءاثلا

 اهنع لوقي .ةليوط ةنجام ةرعاد ةديصق يهو «ينيبرج» ةديصف

 ىلعو هّلك يقارعلا عمتجملا ىلع زاشن نم رثكأ » اهنإ هّسفن يرهاوجلا
 ص) («.ىربك ةجض نم ريثت ام ريثتف» (216 ص) («.اهلك هفارعأو هديلاقت

 :ةديصقلا هذه علطمو .(9
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 ينيرجهاف ينتممذ ام اذإو ينيردزت نأ لبق نم ينيبرج

 ينيفرعت ْمل ٍتنك لبق نم كنإ ىلع نيمدنتس انيقيو

 :لوقيف هسفنب ؟نوصملا» ةديسلا كلت يرهاوجلا فّرعي مث

 نيدلا يف هدضو ءأرط ريكفتلا»و شيعلا يف روهمجلا دض انأ

 : (ةبدؤملا» هتابلطب اهيلإ مدقتي ةديصقلا رخآ يفو

 عييسملا يلا رابصلا ريل يمر. .ينكلنم دج يل عسل
 نييرحكشلا ةعادح يقيرأ "ايهما ةداديللا ني عيبرت

 ينيعضف ٍةوبر قوف وأ ءتئش ام اذإ «ضيضحلا» ىلإ ينيلزنأ

 لصيف كلملا ىلع ةديصقلا هذه رشن عقو انل يرهاوجلا يوريو
 نيب ةديصقلاو «هتراظن عضو دقو هتدجوف ...كلملا يناعدتسا) :هلوقب

 ءىشو «ءةولح ةلديصق هذه .ءدمحم» :لاق .ةقدب اهيلإ اعلطتم هيدي

 الر :لاق 21.كبضغ نم ٌتفخ دقل « يديس ءاركش ) :ٌّتلق ؛؟ليمج

 انأو - يلع كلملا يخأ َّيلإ فته مويلا حابص :يلي امك ةصقلا ًادبأ

 ناكو  دّبعتم نّيدتم لجر وهو ؛ينم ربكأ وهف ؛ملعت امك ؛همرتحأ
 اذهل دمحم كعبا لعف اذا دجعل «ةديرجلا أرقإ'ىل لاقو ابضاغ
 هروزتف «ىخأ ىلإ بهذت نأ كنم هبلطأ ام لك .كتيعدتسا ببسلا
 (215 ص) ؛.هنم رذتعتو

 .عيفر ماس قّلُحو يكلم ملج اذهو
 م ينيبرخ لرب كالا ل ممسو» «قرماوجلا درتي ةاخناب

 نيدهتجملا ةمقث: هيلع راثأ امم. «ىسقأو .دشأ وه ام رازوأ هنم لّمحت
 ىلإو «ريهامجلا يف ريبكلا مهريثأتو مهذوفنب لئاوألا (نيدلا ءاملع)
 ةديصق هتراثأ ام عقو ةيناثلا ةرمللو لجرلا لّمحت كلذ بناج
 :اهيف لوقي يتلا (189 ص) «نويعجرلا

 تانشمزألا هذه اليولط ىفيتس

 تامل صلاهرمعرّضقتملاذإ
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 ٌتارتفلاتةقبأ دق نم ئواسم

 نيذلا ءارزولاو ةلودلا لاجر «ٌتارتفلا تقبأ نما ب رعاشلا دصقيو
 نم ناك مهمظعم نأل «دالبلا نوؤش رييست يف كلملا نودعاسي اوناك
 .ينامثعلا دهعلا اياقب

 يحب ةرارغلا نم ناك هنأ هتايزكذ ىف ئرهاوجلا فرتعي «ًاسشاح

 لّمحتي كلملا ناكو «قوذلاو ةقايللا يفاني امب كلملا عم فرصتي ناك

 تافرصتلا كلت نم اددع ٌيرهاوجلا درسيو .قلخ مركو ملجب كلذ

 :الثم .«لوقيف

 ءامهب ةصاخلا ةميخلا يف لصيف كلملا هوخأو يلع كلملا ناك»
 هذه ىلع الغاو تنكو نر مير حمادفلا هاخأ عدوي وهو

 فيكو اذاملو ؟ينم كلذ ناك فيكو اذامل يردأ الو ؛ةّيكلملا ةولخلا

 قاورلا اذه لخاد يسلجم ٌتدعتقاو ؟كلذب يل ساّرحلا حمس

 نم امهاوتسم ىلع امم ناسماهتي امهو ءامهدحو امهل بورضملا

 ّتفتلا .يتمامع نم ةيوطملا تافللا لّدعأ ٌتحرو ءنؤوشو نوؤش

 هتدجو يننكلو ؛هناسلب ائيش لقي مل ءبّدؤم لكشب ءّيلإ يلع كلملا
 نم هلحم امو «لجرلا اذه معط ام» :هانعم امب هيخأ ىلإ يحوي

 امك هنم ةعافش نيمهلابو تبسسحأ امك كلملا در ناكف 4؟بارعإلا

 (201 ص) «.امهيلع لفطتلا اذهب ءودبي

 فرعأ ءدمحم اي » هل لاقو يرهاوجلا كلملا ىعدتسا .؛ًاسداس

 امكو  تافيرشتلا ةرئاد يف يلمع دصقي  ةمهملا هذهل قّلخُت مل كنأ
 المع هيلإ كلملا عدوأو «.هيلع ربعت كل رسج اذهف ءاّقباس تلق

 نكلو .كلملل اهصيخلتو ةفاحصلا ىلع عالطالا وه ًامهم ًاديدج

 - ديعسلا يرون نم َيفَخ عيجشتب  مّدقي «ةزيجو ةدم دعب .ّيرهاوجلا
 .كلملا ىلإ هتلاقتسا



 ؟اذامل

 ؛ًايفحص نوكأ ىكل -

 دّقوتملا هنهذب كرد اه.ناغوس نكلو «كلذ كلمل | برغتسيف

 :ةللاؤ ال د

 ربخ ترشن دق فحصلا تناكو «لصيف كلملا لإ تفتليو»

 هذه ءدمحم اي :يل لوقيل سيراب ىلإ اهعون نم ةثعب لْوأ يهو «ةثعب

 نمو ءاهنم كناكم ذخ ...اهنم ميمصل ١ يف كلحم تنأو «ةأيهم ةثعب

 دع مث...اهتغل نمو سيراب يف كانه هجول اهجو اهيقتست ةراضحلا

 (243 ص) «.ءاشت امكو بحت امك ىفحص ريغ وأ ًايفحص نوكتل

 يف هتفيظو ّيرهاوجلا كرتي ءّيكلملا فطعلا اذه لك مغربو
 ديعسلا يرون نم ةدعاسمب «تارفلا » هتفيحص ردصيل ئكلملا ناويدلا

 :ةساسملا ةتاوجوعل رض ةديردملا قللت ”ةرركور نأ "لمار ناك يذلا

 ؟كلملا ىلإ يرهاوجلا ءاسأ انامل

 .«فطعلاو ؛لبنلا اذهب ًاقح فصّتي لصيف كلملا ناك دقل

 كلم هاجت فرصتي ٌّىرهاوجلا تلعج ىتلا بابسألا نع ءرملا لءاستيو
 ؟ الا ةقنال ريغ ةروتسر "فيلإ نسحأ اذهك

 مل هنأ فيك انل يوريف ٠ .ةبصّتغملا هتلوفط يف ريربتلا اذه نع ثحبيف
 ةيوغللا مولعلا ةسارد ىلإ وأ هعفد لمف .لافطألا ةّيقبك ةلوفطب عتمتي

 :لوقيو الفط لاز ام وهو ةينيدلاو ةّيبدألاو

 ظيغب ءمتسأ انأو ءظفحأو ظفحأ .هلماكب ءراهنلا يضقأ ٌتنك»
 :الئاق فيضيو (52 صور .عراشلا يف نوبعلي نار توصل ملأو



 219 كلملاو رعاشلا

 لب ءروهش ىلإ ًارسق رصتخُت «كلذ لالخ «يتايح تاونس تناك...»
 كلت ّلك تاعبت «ةقحاللا يتايح تاونس ىلإ تلمح دقو «عيباسأ
 ءاهدقعو ءاهلذابمو ءاهتاضقانت لكب اهتلمح «ينم تقرُس يتلا ةرتفلا

 يلماعت ىلعو لب «يرعشو يتايح ىلع تسكعنا ثيح ءاهتاقرافمو
 (53 ص) ؟.يعم نّمو سانلا عم

 هسفن يف ةنماكلا ةبغرلاب ةّيلوفطلا هتافرصت ّيرهاوجلا رّسفيو
 1 ىف وهو هب تععفد يتلا ةبغرلا كلت .هتلوفط ةلوازمل

 وأ ةتاشلا" نإ .هناك يذلا لفطلا كلذ نوكيل » رمعلا نم نيرشعلاو

 ءافسآ ءأشن يذلا لفطلا «ةرشع ةسماخلا ىتح وأ ةرشاعلا وأ ةنماثلا

 لحارملا زايتجاب ةعّبشم «ةلبلبتم .ةشوشم ؛ةعّرستم «ىلجع ةأشن
 (187 ص) «.اهلازتخاو

 تايبدأ يف ًاعئاش يرهاوجلا هاضترا يذلا ريسفتلا اذه ناك اذإو
 كولس نأ اضيأ انربخي سفنلا ملع نإف «نيرشعلا نرقلا يف سفنلا ملع

 .ةدّدحم ةقيرطب هعفاود ىلع فوقولا وأ ةقدب هريسفت نكمي ال درفلا

 ةروضي اهيف: نلخلا ديدحت نكحي ىلا ةلآلا نع فلعخي ناسنإلا نأل

 نسساحألا دم ةلقعع ةكبش نق تك ناسنإلا كولسف .ةطوبضم ةقيقد

 نم ةريبك ةعومجمب رّنأتمو «لامآلاو راكفألاو ىؤرلاو فطاوعلاو

 ديلاقتو تاداع نمو «ةّيسايسلاو ةّيداصتقالاو ةّيعامتجالا تارّثؤملا
 .اهريغو فارعأو

 تافرصتل ّيفاضإ ريسفت ميدقت لواحن نأب انل حمسي هلك اذهو
 ىلإ هنم بناج يف ريسفتلا اذه دنتسيو .لصيف كلملا هاجت ّيرهاوجلا
 لصيف كلملاف .هوفعو هتحامسو كلملا ملج ىلإ يرهاوجلا نانئمطا

 ملجلا اذهل الثم ّيرهاوجلا انل برض دقو .هملجحب ًافورعم ناك
 ّيفاصرلا فورعم رعاشلا فقوم نع كلملا يضاغت يف ّيروطسألا
 .,هنم

 .ةّيبرعلا ةروثلل ًاضراعم «ةّينامثعلا ةلودلل ًازاحنم يفاصرلا ناك دقل
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 نم رثكأب يفاصرلا هاجه .«قارعلا شرع لصيف كلملا 5 امدنعو
 كلملل املاظ يفاصرلا ناك » :ٌيرهاوجلا قادس يعقب ليس

 يف يفاصرلا اهاقلأ ةديصق دئاصقلا هذه نمو .(233 ص) («.لصيف

 يف ترش وج قازعلا ىلإ ةناحشالا" نيف هقفويع قيرط. ىف ناننلب لفت

 اكد ويح ايجار نفاس يوي

 ابصاع نييسميتلا فيس ٌريغ اهل هسأر ةباصع ىبأت كلم انل

 ايار صيتو ماكنا ةدنيعلا' ههقا ريش رفا قسالل كيلو
 نيسأ :ءاضرإ يف لصيف كلملا كامهنا هضحدي موظنم بذك اذهو

 تاسسؤملا ءاشنإ يف ةرابج دوهج لذبو قارعلا يف ةئيدح ةلود
 لكاشم ليعو.: ةيزاللا ةيركسعلاو ةتزادالاو ا دانمتت الوب ةننوعمدلا

 دادغب ىلإ ّيفاصرلا دوعي «كلذ عمو .ةرواجملا لودلا عم دودحلا

 ٌىفاصرلا لاوحأ ءوست امدنع «كلذ قوفو .باقع هلاني نأ نود

 ا ا ا لا
 كلملا نإ ءاقللا كلذ نع ّيرهاوجلا لوقيو .ةيبور ةئامسمخ اهرادقم
 امايأ دّدعي يذلا انأأ !يفاصرلا ذاتسأ اي» :هل الئاق يفاصرلا بتاع
 «؟اهرسأب ةمأ مومهبو :تايسلاو لكاشملاب لقثم انأو ؟ابتار ضبقيو

 (237ص)

 نأل ءهوفعو كلملا ملجل انئمطم ّيرهاوجلا ناك دقف اذكهو
 .ملاظلا يفاصرلا ءاجهب تنروق ام اذإ ةئيمق ودبت هتاءاسإو هتافرصت

 دحأ يل هركذ ام ىلإ انه همدقن يذلا َيفاضإلا ريسفتلا كِنِتْسَيو

 هاجت ّيرهاوجلا تافرصت نأ ىري يذلا سفنلا ءاملع نم يئاقدصأ
 نايتالا نآل "هيلإ تفسحا نم وش قتال باب نم يه كلملا
 دجو نموا ديقلا نم عون ناسحإلا كلذ نان نعيكي هيلا نيسحتملا
 نم درفلا ررحتي نأ لجأ نمو .يبنتملا لوقي امك ««اديقت ًاديق ناسحإلا

 نمو .هيلإ نسحأ نمل ةءاسإلاب ةيروعش ال ةروصب موقي ءديقلا كلذ
 انأف ءاذه اي ّىلإ ءيست اذاملا :مهدحأ لوق بابلا اذه يف فئارطلا
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 ؟اهتلبج يف انل دي ال يتلا ةيرشبلا ةعيبطلا يهأ ؟؟كيلإ نسحأ مل
 فقثملا وأ ) كلملاب رعاشلا ةقالع نإ لوقلا نكمي ءاماتخو

 ال «ةنّولتم ؛ةبلقتم «ةبذبذتم امود تلظ يبرعلا انثئارت يف ( ةطلسلاب

 ةفرعمل ةيفاو ةّيملع تاسارد ىلإ ةجاحب يهو ؛رارق ىلع ٌرَمتست

 ةديفم ةجتنم ةقالع حبصتل اهيف ريثأتلا ةيفيكو ةّيلبقتسملا اهتاهجوت
 هما حلمت
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 ىف نزحلا ةحاسمو «داعبألا ةهدودحم سفنلا يف ملألا ةطيرخ

 ىلع ملألا عقي ثيحب مالآلا رئاكتت نيحو ؛تاساقملا ةمولعم بلقلا

 ءنزحلا ىلع نزحلا بكري ىتح نازحألا بلاكتت امدنعو «ملألا

 حرجلا كلذ نزحلل يسمي الو ءضمُملا عقولا كلذ ملآلل ىقبيال

 : هلوقب يبنتملا بيطلا وبأ هنع ربع ام اذهو .غيلبلا

 لابن نيم ءانشتع ىتنئيدازت“ "ىف ءازرالاب زهدملا يناس

 ٍلاصنلا ىلع لاصنلا ٍترّسكت ٌماهس ينتباصأ اذإ ٌتثرصف

 جلاب ناك ةفتعلا امر بألا ٠ ابا بلانك كلانا اكيش ذاقعو

 «نزحلا ةاناعم ىلع مواديو «ملألا ةرارم ىلع ءرملا نمدي نيحف

 هتشهد ريثي ال ايهيدب نزحلا ريصيو ءهنجش كّرحي ال ًايعيبط ملألا ردغي
 دفاو نزح ىقحيو ؛هدارم ديدج ملأ غلبي نيح نكلو .هءايتسا وأ
 يبأل ثدح ام اذهو .هذخأم ءرملا نم ذخأي بجعلا نإف .هتياغ

 بجعلا ميظعو ةشهدلا ميمص نع برعأ نيح ًاموي ّئبنتملا بيطلا

 فيثكلا بئاصملا رادج قارتخا نم (ىمحلا) ةديدج ةبئان نكمتل

 :هيلإ لوصولاو هلوح براضلا

 مولا نم ِتنأ تلصو ٌفيكف تنب لك يدنع رهدلا تنبا

 .1993 /2/7 خيراتب ةيبرغملا (ملعلا) ةديرج يف ترشُن *
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 ليتقت رصع يفو «يبرعلا مذرشتلاو مازهنالاو راسكنالا رصع يف

 ذنم .قاذم نزحلل دعي ملو معط ملألل ْدْعَي مل ناكم لك يف نيملسملا

 اهروهش رصحب لفحا الو اهيلايلو اهمايأ ّدعل هبآ دعأ مل ةليوط ةدم

 نم يلع ُدِرَت ةرجاهملا ةريغصلا نزخلا ريفاضع تناك ءاهماوعأو

 ىلع مسرتو ؛ىسألا اهتحنجأ ىلع لمحت «ةروتوم ةرتاوتم قارعلا

 مل ينكلو «داؤفلا باوبأ ىلع حاحلإب فرفرت تناكو .ةعوللا اهنويع

 يف ةئيمقلا رويطلا هذهل نزو الف ءامامتها اهيلوأ وأ ًاهابتنا اهحنمأ نكأ

 .ميهبلا ليللا ةباغ ءاوجأ ىلع ةقالمعلا مومهلا روسن هيف رطيست تقو

 نم ةمداقلا ةريغصلا ريفاصعلا كلت نيب نم ًادحاو ًاروفصع نأ ريغ

 يل لاق .هتلاسر يعأل ةذشب ينيع حتفو فنعب هيلإ يبادهأ دش دادغب

 دعي ملو «لضاف ٌقحلا دبع لحر «لضاف ّقحلا دبع لحر» :روفصعلا

 دعي ملو ءهثيدح عمست نأ كعسوب دُعي ملو «هارت نأ .كناكمإب
 .(...هراكفأو همالك أرقت نأ كرودقمب

 لجو ةرقلا هذه: تناكو .بسع ىنظفاو 6215 فوملا 35 نذإ

 بتاكلا ىصصقلا ىئاورلا رعاشلا «لضاف ّقحلا دبع ةفاقثلاو بدألا

 بدألا 8 كاملا نا لكو تنأو انأو ,مجرتملا يحرسملا

 ةيغاطلا اذه هاجت ًائيش لعفن نأ عيطتسن الو «ماركلا ماتعي توملا ىرنا

 نأ عيطتسن ام لكو .«لجر الب ىعسيو فك الب لوصي» يذلا رّبجتملا

 :لاق نيح ىبنتملا بيطلا وبأ انلبُق ىَّسأت امك يّسأتلا وه هلعفن

 بيبط لك ٍتوملا ًءاودايعأو انلبق ًةبحألا ٌسانلا ٌقراف دقو
 ةقواطتم نع مظرلا يلع هنأ اعملعا اناا كورسا نه ندشعت الكو

 ركفلا لجر ليحر نأل هاياحض نم عونلا اذه مامأ مزهني هنإف هتوربجو

 .ةايح هبهي هتومو ءأروضح هديزي

 برغم فنك يف تلخ ةنس نيرشع لالخ لضاف ٌقحلا دبع شاع
 يتلا ملاعلا دالب نيب نم برغملا راتخا دقو .لامجلاو ةفايضلاو ةفاقثلا
 قيسنت بتكم يف ًاريبخ لمع نأ دعب ءاثحابو ًايسامولبدو ًاحئاس اهراز
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 هذه ةقطأ دقو 1976: ىلإ 1970 نم ةرقفلا ىف طابرلاب ةييرعتلا
 نم ًافافش ًاراتس برغملاو لضاف ّقحلا دبع نيب ةلدابتملا ةّبحملا
 هلامآ ةبيخ ةأطو نم تففخو هتلزعو هتدحو ىلع ةّييحلا ةداعسلا

 ركفملا اذهل ملعلاو ةفاقثلا برغم ريدقت ىّلجت دقو .ةّيموقلاو ةّينطولا
 شكارم ةنيدم ىف ضايع ىضاقلا ةعماج اهتماقأ يتلا ةودنلا يف بيدألا
 ههحاتنإ ةلواقت يتلا 5500 مّدُقو 1983 ماع هل ًاميركت
 دمحأ ذاتسألا «ةرربلا برغملا ءانبأ دحأ رهس امك .ليلحتلاو ثحبلاب

 ةدع ماد يذلا هضرم لالخ لضاف ّىحلا دبع ةياعر ىلع ءركفتم
 .تاونس

 يف هتلوفط ىضمأو «1911 ماع دادغب يف لضاف ٌقحلا دبع دِلُو

 كلت ءارعش نم هدلاو ناكو .ّيبرعلا ركفلا مالعأ نم امهريغو ريثآلا

 بح هنع ثروف ءاهيف ةينطولا ةكرحلا ةداق نمو نيقومرملا ةنيدملا

 قوقحلا ةيلك يف ّقحلا دبع جّرخت امدنعو .نطولا ّبحو رعشلا

 (ةلجملا) ةلجم ردصُيو ةاماحملا سراميل لصوملا ىلإ داع «دادغبب

 بتكو .ةينطولا هتالاقمو ةريصقلا هصصقو هلئاصق اهيف رشني ناك ىتلا

 يف ىلوألا اهتعبط تردص يتلا «نانونجم) ةياور ةرتفلا كلت يف

 ةرتف ةريصقلا ةّصقلاب لضاف ّقحلا دبع مامتها رمتساو .ةدّدجملا ةيدرسلا

 دادغب يف 1958 ماع ناتيصصق ناتعومجم هل ترش دقف «ةليوط

 هلامعأ :ترشن دقو: :(ثيغاوط) ئرخألاو (نورئاخ) ناونعي امهادحإ

 (ةلماكلا ةيصصقلا لامعألا) ناونعب دحاو دلجم ىف ةثالثلا ةيصصقلا

 .1979 ةنس دادغبب مالعإلاو ةفاقثلا ةرازو لبق نم

 يف ّيسامولبدلا كلسلاب لضاف ّقحلا دبع قحتلا 1937 ماع يفو

 امورو نارهط يف ةيسامولبد ماهمب علطضاو «ةيقارعلا ةيجراخلا ةرازو
 .(ماعلا بتاكلا) ةرازو ليكو ةبتر ةيجراخلا ةرازو يف غلبو امهريغو
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 هجاتنإ لصاوي ناكو .ةيبعشلا نيصلا يف قارعلا ريفس بصنم دّلقت امك

 عبر نم ديزأ تماد يتلا ّيسامولبدلا كلسلا يف هتمدخ ءانثأ ّيركفلا

 .نرق

 ىلإ ةفاضإ ةّيسرافلا ةغللا لضاف قحلا دبع نقتأ نارهط يفو

 .ةيدركلاو ةّيكرتلاو ةّيبرعلا يهو اهفرعي ناك يتلا ةيقرشلا تاغللا

 تايعابرل ةعئار ةيرعش ةمجرت عضو ىلع ةيسرافلا ةغللا هناقتإ هدعاسو

 ماع ةرهاقلاب (مايخلا ةروث) ناونعب ىلوألا اهتعبط تردص ؛ماّيخلا

 .1968 ماع توريبب نييالملل ملعلا راد نع ةيناثلا اهتعبطو 2

 ةنامألاب ينفلا لمعلا اذهل ةديدعلا ةّيبرعلا تامجرتلا رس نم اك تو

 دقو .نازوألاو ظافلألا يف ةوالطلاو ةبوذعلاو «لقنلا يف ةّقدلاو

 رادلاب ةميقملا نيدلا يفص راسي ةديسلا ةينانبللا ةطاطخلا اهتراتخا

 ةطوطخم تايعابرلا جارخإ ىلإ يمارلا ّينفلا اهعورشمل ءاضيبلا

 .ةيريبعت موسر اهبحاصت

 ماّيخلا تايعابر ةمجرت ىلع لضاف ّقحلا ديع لمع رصتقي ملو

 «(شيمقلق) ةمحلمل ةعيفر ةيرعش ةمجرتب كلذك ضهن امنإو «ءبسحف

 ماع توريب يف (ىأر يذلا وه) ناونع تحت ىلوألا اهتعبط ترشن
 يقارعلا راثآلا مِلاع ناك اذإو .1981 ماع دادغب يف ةيناثلا اهتعبطو 2

 ةرشابم ةمحلملا هذه ةمجرت يف قبسلا بصق زرحأ دق رقاب هط ذاتسألا

 دبع ةمجرت نإف ءَتسبَّنلا بّقنملاو خّرؤملا ةقدب ةيروشآلا ةغللا نم

 عم لماعتلا نم ندمسلا ّيئاورلا رعاشلا بولسأب زاتمت لضاف ّقحلا

 .ًابولسأو ًابيكرتو ًاظفل هتغل

 ركفلا خيرات يف شماكلك وأ شيمقلق ةمحلم ةيمهأ نمكتو

 ةرتفلا يف تبتُك دقف ءانيلإ لصت ةمحلم مدقأ اهنوك يف ّيناسنإلا

 ك1 هيف توهمت وأ يهو (.م.ق 3500-2200 نم) ةيرموسلا

 دوهيلا رابحأ هرطس امم ريثكل ًاردصم اهنوك ىلإ ةفاضإ «حون نافوطل
 دعب قارعلا يف مهتماقإ ةرتف ءانثأ اهونود يتلا ةسدقملا مهبتك يف
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 رصن ذخوبن دي ىلع (.م.586-3538) نيطسلف دوهيل َيلبابلا يبسلا

 شماكلك ةمحلمو .(.م.ق 562-605) ةيلبابلا ةيروطاربمإلا كلم «يناثلا

 «سورموهل ةسيدوألاو ةذايلإلاك ةينانويلا محالملل تضيقررأ فلا يه

 .ىرغصلا ايسآ قيرط نع نانويلا ىلإ لقتني ّيلبابلا ركفلا ناك ثيح
 نم مجرت دقف «ةروكذملا لضاف حلا دبع تامجرت ىلإ ةفاضإو

 سويلوي) امه ريبسكش تايحرسم نم نيتيحرسم ةيزيلجنإلا ةغللا
 سوبلوب)' ةيحيرسملا ةيئاعلا ةعبطلايقو:2(نسماخللا ,ىرتما»و (رغيف
 هذه لضاف ٌّقحلا دبع مق «1988 ماع شكارم يف تردص يتلا (رصيق

 هذه نأ اهيف تبثأ ةحفص 284 يف عقت ةيفاض ةساردب ةيحرسملا

 داّقنلا روهمج كلذب افلاخم ء«ريبسكش عئاور عورأ يه ةيحرسملا

 :سسكش «لاجعا ةمق نف (تلمه) ةيعرشم نوغضي يذلا ليرستكشلا

 ناش رزللا ذأ قيضمت هلة قات ينل ةيفدجت كيا

 يف (ستورب) نم فّلؤملا فقوم ىلإ مهترظن ثيح نم ةيريبسكشلا
 ةهازنلاب مستت ةيصخش هرّوص ريبسكش نأ اونظ ذإ «ةيحرسملا هذه
 ةينأتملا ةءارقلا نأ ىلع لضاف ّىحلا دبع للد نيح يف ءصالخإلاو

 نم ريبك بناج ىلع لجر (ستورب) نأ انل رهظُت ةّيحرسملا هذهل ةيكذلا
 نم ءاطغب اهافخأ ةقيمع ةيهارك هل ّنكَي رييسكش نأو «ةلاذنلاو ةءاندلا

 (ستورب) قيدص ريبسكشف .اهازغم مهف بعصي ىتلا تارابعلاو ظافلألا

 :ايندلا نع ساون وبأ لاق امك وأ «نطابلا ىف هودع رهاظلا يف

 دلل نيكز ادع ةطفمزت دمع ضان قلنا نع قرت علو
 (عدافض 3و ءاسن 4) ناونعب ةيحرسم هّسفن فلأ لب .ءئحرسملا

 هذه فلتختو .1968 ماع توريب يف نييالملل ملعلا راد نع تردص

 نيف: نيرعلا عيرتطملا فرعا يسجل او ريم نا يعردفلا
 ىدل ةايحلا مولع روطتل اهريوصت يف َيملعلا لايخلا صصق ىلإ برقأ
 ءاتبأ نم" لجر. وحن :لايجألا كلت نم نئانأ ةرظنو ليععسملا لايَجأ
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 نم:درقلا اذه هلثمي ام لكب رقئاز وهو مهتبب طقس نيزتفعلا نَرقلا

 . ّينقتو ّيملع فلخت

 بيرعتلا قيسنت بتكم يف لمعي لضاف ّنحلا دبع ناك امدنعو

 نم ةلسلس «(يبرعلا ناسللا) ءبتكملا ةلجم يف رشن ءطابرلاب

 اهعجرأو ةّيبرع ًاظافلأ اهيف لوانت ؛(ليثأ مأ ليخد) ناونعب تاساردلا

 :اهريغو ةفمانألا# ةشدقلا ةيبرعلا تاغللا يف (اهلصأ يأ) اهلثإ ىلإ

 نيريعتسم «(يجولوميتإلا) ب برعلا نويناسللا هيمسي ناك ام اذهو

 هيسارد: لضاف قحلا دبع ربشت نإةامو"ةيبروألا تاغللا نم حلطصملا

 ٌقحلا دبع مهدّؤز دقف «مهتلاض برعلا نويناسللا اهيف دجو ىتح كلت

 ف مدهسفلا اودهجأ يذلا حلطصملا نم الدب :زيحلطصمب لضاف

 ةغللا ءاملع ىدل (يجولوميتإلا) نإ .ةيبرعلا ةغللاب هل لباقم نع ثحبلا

 لصأب ىنعُي ةغللا ملع عورف نم عرف» ىلإ ريشي اكيرمأو ابروأ يف
 نم هل امب لضاف ّقحلا دبع ءاجف ««اهرّوطتو اهقاقتشاو تاملكلا

 اهب هكاراللا اول م قيعوك هس ليما ةتضبلا بنكاقاو رانلا :يينعي

 ةدع يف اهانعمو ةملكلا قطن روطتب ىنعُي يذلا ليثأتلا «الوأ

 ؛ةبيرقلا وأ ةرشابملا اهتذج ىلإ وأ ةرشابملا اهّمأ ىلإ اهدرو ءلحارم

 وبيع ايذافك ا داما فامتو ةملكلا قطن عبتتي يذلا سيسرتلا ايناثف

 «ثحبسلا عوضوم ةغللا رضاح ىلإ الووض ىرخأ تاغلا ةدع وأ ةغل

 .اهتيادب يأ اهّسر ىلإ ةظفللا عاجرإ هفدهو

 عم (ليثأ مأ ليخد) ناونعب لضاف ّقحلا دبع تاسارد تنمازت دقو

 ؛(يبرعلا ناسللا) «ةلجملا تاذ يف رشنت تناك تاساردلا نم ةلسلس

 دنلم للا بسكب ةيرعلا نيف ز اتيبالا : ينيك دك و ناجل "هع وع
 ةعفط« تاذ كاتباوك قرتالا يهوي ةكاذنا بيرعتلا قيسنت ؟نتكم

 اهرشني ناك ىتلا تالاقملا كلذ ىلإ انفضأ ام اذإو .ةيليثأتو ةيسيسرت

 نقلا :تالاقبلاوب + 0 لزج لك) ناره هللا ديك ريدغلا كيع: ةاعسألا
 دادغب يف دعب اميف ترشُن يتلاو لضاف ٌّقحلا دبع ذاتسألا اهررحي ناك
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 نيلجرلا نأ انكردأل .(ةيوغل ءاطخأ) ناونع لمحي باتكب 1979 ماع
 (ةيارعلا ناسللا) ةلدعمأ ند ةيكتت ةقرع ةئلاسل  ةنمردس نسأز يلع اناك
 8 اييفلكت و ةحيصقلا ةيبرعلا ةفللاب ءاقترالا ىلإ «تديتز» اهل اوت
 نم نكمتتل «رامعتسالا تاغل ظافلأ نم اهب قلع امو نحللا نم اهباش
 يف مهسُن ةفاقثو ملع ّةغل اهفصوب اهرود فانئتساو اهدجم ةداعتسا
 ةّيسايسلاو ةّيركفلا ةدحولا ليبس رّسيتو ؛ةّيداصتقالاو ةّيعامتجالا ةيمنتلا

 وكلا سر ادهلاب انركدت ةقاسللا ةمودنلا *كدت .تناكو: «تدرعلا ةمأل
 ةّيمالسإلا ةّيبرعلا ةراضحلا راهدزا نابإ ةمئاق تناك يتلا ةّيبرعلا
 .دادغب ةسردمو ةفوكلا ةسردمو ةرصبلا ةسردمك

 ىف لضاف قحلا دبع لاغتشا نأ نهذلا ىلإ ردابتي ال نأ يقف

 وه (1976 ةنس ىلإ 1970 ةنس نم) طابرلاب بيرعتلا قيسنت بتكم

 ءحيحصلا وه سكعلا لب «ّيوغللا ثحبلاب هتامامتها حجأ يذلا

 دقن ييوعكلا قست ريتك ىلإ هعليضوا علا: ىف" ةيوخللا ةتاساودف

 ماع (ةيوغل تارماغم) هباتك توريب 5 نييالملل ملعلا راد ترشن

 ةيسل ةقياس اوت ىف انهبتك ةئئاننل تاساوذ ةغومتجم رهو 8

 يف روشنملا (مهتغل نم مهخيرات) هيباتك عوضوم روديو .كلت رشنلا
 ماع ءاضيبلا رادلاب ردص يذلا (ةيناملألا مأ ةيبرعلا)و 1977 ماع دادغب

 فلؤملا اهنقتأ يتلا ةّيليثأتلاو ةّيسيسرتلا تاساردلا كلف يف 8

 تاغللا: نم :ذدعب هماملإو قوهللا ثتحبلا تاشقت عم هتكمت لضفب

 ةدعبو «ةّيزيلجنإلاو ةّيسنرفلاو ةّيناملألاو ةّيلاطيإلاك ةثيدحلا ةيبروألا

 اهتباتكو ةميدقلا ةّيرصملاو ةّيمارآلاو ةّيلبابلاو ةّيرموسلاك ةميدق تاغل

 .ةّيفيلغوريهلا

 بيرعتلا قيسنت بتكم يف لضاف حلا دبع ةّمهم تهتنا نأ دعبو

 ةشاشه نم يناعي ناكو «شكارم ةنيدم يف برغملا يف ميقي نأ راتخا

 هترايس دوقي وهو ريس ثداحل ضّرعت امدنع 56 رمألا دازو ماظعلا

 ةكرحلا ةبوعص نم هيناعي ناك ام ىدأ دقو .شكارمو ءاضيبلا رادلا نيب



 بلقلا يف قارعلا 230

 شكارم يف هتماقإ تمادو .ةيرايتخالا ةلزعلا نم عون ىلإ يشملاو
 هلجأ بارتقاب سحأ 1992 ماع طساوأ يفو .ًاماع نيرشع يلاوح

 ةاقالم ىلإ هسفن تقاتو هسأر طقسم ىلإ ةدوعلا ىلإ هحور تعلطتو

 ىلإ شكارم نم ةبعصلا ةلحرلا ءانع مشجت ىلع مزع اذكهو .هلهأ

 كلذ لك «ةرايسلاب دادغب ىلإ اهنمو ةرئاطلاب نامعف ءاضيبلا رادلا

 : عزج وأ لجو نود توملا ةاقالمل

 انينكتج حدا ةيفيمدتلاا: نان“ :٠ تونس كاي : اين ةذمك ا

 ايمن يي ئاوعسي لاسساذ! .:ةيرحسلا يتم ةريغمالو

 لضاف قحلا دبع ذاتسألا حور تضاف 1992 ماع نم ربمفون يفو

 .هركفو هبدأب انعفنو ديقفلا هللا محر .ةيضرم ةيضار اهّبر ىلإ تداعو



 :ةمجرتلا ف لضاف قحلا دبع ةيجهنم

 00 5 جحش ره سويلوي ةيحرسم

 :برغملا يف ةماقإلا

 اسلم ترقملا نواس يذلا نوعدنملاوةةووكسملا مه ٌريثك

 ؛ًارازمو ًاعجتنم هنوراتخي وأ ءًاماقمو ًانكس هنوفطصي وأ ءأذالمو

 «ليصأ ّينغ ٍيراضح ثارتو «ليبن ميرك بعش كلذ يف مهيرهتسي
 ىلإ نوركفملاو نوعدبملا ءالؤه يمتنيو .ةمهلم ةرسا ةبالخ ةعيبطو

 ةقرفتم عوبر يف نوميقيو ةفلتخم انونف نوسراميو «ةنيابتم تايسنج

 رعاشلاو «ةجنط يف زلوب لوب يكيرمألا بتاكلا مهنمف ؛برغملا نم
 رنرف سناه يناملألا ماسرلاو ءطابرلا يف يريمألا نيدلا ءاهب يروسلا

 .مهريغ ىرخأ ةفئاطو «شكارم يف ستريغ

 ندكارم كرات علا ةيركفلا ةهيلا هذه ف اضاف قعبلا ديغو
 او ايفر ارك ملاعلا ءاجرأ يف لاوجتو لاحرت لوط دعب ًاطحم

 اره ا اجلا فيفا ةفيفتمو تذأق رل ا: ركل اقل دوب نو دعنإل ب نانوكعو

 .ةمجرتو ارثنو
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 هيماسعملا ةيقانعل قدر ةسنشتلا «تاقتللاو ىاثآلا فا نيدو دعمللا ةلارخ

 نمو ؛«نيديجملا هئارعش نمو ؛«مجعملاو حلطصملا مولع يف

 ًاريفسو ةّيجراخلا ةرازول ذيك لمع دقف «نيمرضخملا هيبسامولبد

 تاغللاب هماملإ ىلإ ةفاضالاب ءوهو .نيكب «نيصلا ةمصاع يف هدالبل

 :ةيقرشلا تاغللا نقتي :ةّيفيلغوريهلاو ةّيدكألاو ةيرموسلاك ةميدقلا

 ةيزيلجنإلا ةيبروألا تاغللا ديجيو «ةيدركلاو ةيكرتلاو ةيسرافلا

 .ةيناملألاو ةّيلاطيإلاو ةّيسنرفلاو

 ةعونتملا ةريزغلا هتفاقثو ةقّمعملا لضاف ّقحلا دبع تاربخ ىّلجتتو

 ام ضعب نيوانع انحّمصت ولو .ةمجرتو رعشو رثن نم هعدبُي ام ىف

 شماكلك ةمحلم مجرتُم وهف .هيلإ انيمر ام ةحص انل نيبتل مجرت
 سويلوي ةّيحرسمو ؛«ةرشابم ةيسرافلا نم مايخلا تايعابرو «ةّيرموسلا

 .اسأر ةطيسولا ةيزيلجنإلا نم ريبسكشل رصيق

 الو ممقلا عم لماعتي ءةمجرتلا يف ىتح «هنأ ىرن اننإف ءاذكهو

 الل زاقيتا ناوعسلا لطتلان كلذ نك وورق الار: انكي ايم سفر

 .ةعاجش هنراعت امادقإ هيهاضي ءًاديدنص ًالطب

 سردلا ٌقحتسي «ةمجرتلا يف زّيمتم جهنم لضاف قحلا دبعلو

 اهفصوب ةمجرتلا ريوطت ضرغب «ليلحتلاو لّمأتلا بجوتسيو «ةيانعلاو
 اذه صئاصخ ىلع فقن يكلو .دحاو نآ يف ةنهمو انفو اهل

 ميلول ( رصيق سويلوي ) ةّيحرسمل هتمجرت ضرعتسنس ؛جهنملا

 ؟رصيق سويلوي اذامل

 قفل كيم: ناعسا اذهل“ ره نهذلا) نلإ نابع ىدلا لاوتسلاو

 زيبسكش ءلاور نم اهارس نو رصيف سوبلوب ةيحرتسما ةيفيرت 0

 مظعأ داقنلا اهّدعي يتلا «( تِلْمَه ) ةّيحرسم ظحت مل اذامل ؟ىرخألا

 ؟همامتهاو مجرتملا ليضفتب «قالطإلا ىلع ريبسكش تاّيحرسم

 داقنلا عم فلتخي هنأب كلذ ىلع لضاف حلا دبع بيجي
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 دقتعي وهف ؛هيلإ اوبهذ ام يف ةيريبسكشلا تاساردلا يف نيصصختملاو

 نأو ءريبسكش عئاور عورأ يه (رصيق سويلوي) ةيحرسم نأ امزاج

 اهتقيقح ىلع اهومهفي مل مويلا ىتح ةيحرسملا هذه روهظ ذنم داقنلا

 يفو اهروطس نيب ريبسكش اهّسد يتلا ةّيفخلا يناعملا ىلإ اونطفي ملو
 .اهتاسلك نان

 لب .ئراقلل ًافئاز ًاعابطنا ةّيحرسملا هذه رهاظ يف يطعُي ريبسكشف

 لبنلل ىلعأ لَتَم وه ( ستورب ) نأ أطخ َنظي هلعجي ذإ ءدقانلل ىتحو
 ىلع  ددرتلا دعب  همادقإ امو «ةيحضتلاو ةماهشلاو ةهازنلاو فرشلاو
 دح عضول ايلعلا نطولا ةحلصم لجأ نم الإ رصيق لتق يف ةكراشملا

 نطاب يف امأ .تاطلسلا قلطم ًاروتاتكد حبصُي نأ يف رصيق تاحومطل

 اهتالالد ليوأتو ًايماقمو ًايقايس ًاليلحت اهصوصن ليلحت دنعو ةيحرسملا
 ءايكلاو ةلادتلاو ةلحلا ةروي ستؤرب ىف قرت: ريسكش»نإك فرحا

 ةريرشلا هعماطم نع ريبعت الإ رصيق لايتغا ىلع هرمآت امو ءعشجلاو

 ريق روع ءاس اييمتم ىلا! لونيطارلا هورعلا راييقلا ىف ةقيرتللا ريع

 .ةيعرش
 زوض ريبشكش. نأ .ةيحروشملل  لضاف قحلا دبع" ةءارق تنفي نقلو

 ريبسكشف .نطابلا يف ًاعيضو ًادغوو ءرهاظلا يف ًافيرش ًاميظع ستورب
 قيدصو ستورب ودع وهو ءًارهاظ رصيق ودعو سنورب قيذص وه

 هيلع قبطني اذكهو .قمعب ةّيحرسملا ةسارد يف رّشبتي نمل ءًانطاب رصيق
 :رعاشلا لوق

 :رصيق سويلوي ةّيحرسم يف عادبإلا

 تدعي ساك ىلا دظفات «يبدألا فشكلا اذه ىلإ ةفاضإ

 : ةيحرسملا هذه يف ىرخأ ةثالث تاعادبإ

 نات وبلا ندمت كمن نفاس عرابلا ريوصتلا «لوألا
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 ال «.ثدحلا ريوصتل هتليسو مهلعجيو «صاخشألا لخاد نم ثدحلا

 «ةيحرسملا هذهل ًاقبط «ناسنإلاف .صاخشألا ريوصتل ةليسو ثدحلا

 امك ةناذقألاو ريصملا ةّيحض وه سيلو ؛هرايتخاو هسفنب هريصم عنصي

 .ةلثم (تله) ةيحرسم يف لاحلا وه

 «عرسملا هذه يف عادصنالاو قيلعتلا لل رتسكش قولي ؛يناثلاو

 .ةيرشبلا سفنلا يف عراصتو بارطضاو ضقانت نم هب سحُي اًمع

 دقو .ةّيريبسكشلا ةغالبلا يف َةّمقلا ٌةّيحرسملا هذه ؤُّوبت «ثلاغلاو

 اننمالوأ سقما نإ ةييتوطلاو ستورب يتبطخ يف ةغالبلا هذه تلجت

 ًاراصنأ ةيناثلا مهلّوحتو «مهتلعف غيوستو رصيق ةلتق ديبأت ىلإ روهمجلا

 .هتلتق ىلع نيمقانو رصيقل

 وهف (١ تلمه )ةّيحرسم ةعور نع لفاغب لضاف ّقحلا دبع سيلو

 «ةقئارلا ةيحرسملا اهثاينبو ةقماسلا ةيغالبلا اهضفئاضخل ًانامت كرذم

 ردقلا ةليلج بابسأل ( رصيق سويلوي ) اهيلع لّضفي كلذ عم هنكلو
 : "”كلذ يف لوقيو «ةدئافلا ةريطخ

 0 ا ا
 هنإ .(رظنلا عادخ) ةينقت ءانيأر يتلا ةّصاخلا اهتّينقتب كلذ عم اهقوفت

 6-53 .ةّينف ةعدخ ربكأ هتّيحرسم نم لعج ء«ديلا ةفخ يف رحاسلا

 .اهوعمسي ملف نذألا اهطقتلت ال 50م650م1© ةيعمسوف ةجهلب

 :باتكلا نم لوطأ ةمدقملا

 ام ةًّحص ىلع نهربيو ؛هّداهتجا لضاف ّقحلا دبع غّوسي يكلو

 ملو ءاهفلؤم اهل دارأ امك ةّيحرسملا اومهفي مل داّقنلا نأ نم هيلإ بهذ

 ةباتك ىلإ ٌرطضا «ريبسكش اهمسر امك مهتقيقح ىلع اهصاخشأ اوري
 لبق ءًابيرقت باتكلا اثلث يأ ء؛ةحفص 284 يف عقت ةيحرسملا نع ةسارد

 ةقارولاو ةعبطملا :شكارم) رصيق سويلوي يف ريبسكش عم « لضاف ىحلا دبع )010(

 .275 24 ص (ةينطولا
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 .ةّيحرسملا ةمجرت مدقي نأ

 بهو ريبسكش نأ ىلع لضاف قحلا دبع نهربي ةساردلا هذه يفو
 سلا الان فحمل: ةفئازلا لئاعفيفلا قم” ةريقاو ةكيرأ :نمتورب

 يلا نجع ىلفمانللا تعفد ىتلا صوصنلاف .ةعجوملا ةيرخسلاو

 ا ني «ئدابملا ضظ12ظ2008 ستورب نَ داقتعالا

 ياك دنع رسل نر لصوتتل ةّيماقملاو ةّيقايسلا لئالدلا ءوض يف

 .هتقيقح ىلع ستورب

 ناك يتلا صوصنلا هذه نم ةديدع ةلثمأ لضاف ٌقحلا دبع قوسيو

 نع مهفرصو داّقنلا راصبأ عادخ ىلإ اهئارو نم ريبسكش فدهي
 : ةلثمألا هذه نمو .اهيف تليق يتلا فورظلا

 :ٌصنلل يماقملاو يقايسلا ليلحتلا

 سوللتم هيلإ مدقتي «*خويشلا سلجم ىلإ رصيق بهذي نيح أ
 هل لوقيف .اهفرتقا ةميرجل َّيفنملا هيخأ نع وفعي نأ هنم ايجار ربميس

 دعو تا ءاطعنالا "نة زيمبس ان «ةلكئتانافأ نأ ييوعرلا 1" ايفون

 نم لعجتو نع نم نييداعلا مد بهل دق .«ةعيضولا .تاعئاضصملا

 ...لافطأ ةعيرش ةمربُملا ماكحألاو ةنونسملا نيناوقلا

 .هماكحأ ذيفنتو نوناقلا مارتحا ىلع ّرصي رصيق نأ اذه نم حضاو
 نع ال نكلو «كدي لّبقأ انأ» :الئاق ربمسل ًاعفشتم ستورب مّدقتي انهو

 نم ربميس سويلبوي ٌقالطإب ليجعتلا كنم ايجار ءرصيق اي قلم
 (...ىفنملا

 اليل نيفاوزدب مالك قف فاوقلا نم نيكي داقللا "نفي نيت وكسر

 نع امنإو «قلم نع ال رصيق دي لّبقي وهف «هلبنو ستورب ةهازن ىلع

 مالك يف ىري لضاف ٌّقحلا دبع نكلو .نييقيقح صالخإو مارتحا

 .354 ص قباسلا عجرملا )2
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 دي لبقيو «كلذ لوقي وهف ءهردغو هتسخ ىلع ًاليلد كاذ نستورد

 دعب فلخلا نم. هنعطل :بهأتيو: هل ّرشلا رمضَي ئذلا تقولا ىف رصنق

 كال

 يذلا قايسلا نع ًالصفنم باطخلا أرقي ال لضاف قحلا دبع نذإ

 لسوت ىلع رصيق باوج ناك اذامو .هب طاحأ يذلا ماقملاو هيف درو

 «!ستورب ؟اذام» :طقف نيتملك ؟”رستورب

 يفتكي ال هنإ ؟نيتملكلا نيتاه لضاف قحلا دبع أرقي فيك

 دنتسملا ليوأتلا مدختسي هنأ يأ «موهفملا يف قمعتي امنإو «قوطنملاب

 نيتاه يف ىري هنإ .صنلا يمارم ىلإ لوصولل أعم ماقملاو قايسلا ىلإ
 : يلاتلا ىنعملا نيتملكلا

 نوناقلل ركنتت ةيروطاربمإلا ةاضق ريبك هتلعج يذلا ستورب َتنأأ»

 - ديلا لّبقتو ًاعكار وثجتفأ ؟موسرمب يفث مرجمل عفشتف ماعلا حلاصلاو

 ريغب «عيفرلا كماقم يف عّرضتتف اخأو ًاليلخ كتذختا يذلا َتنأو

 يذلا سامتلالا بحاص سوللتم ىتح هيلإ أجلي مل وحن ىلع «عاد
 ٌّقحلا سراح هّتلعج يذلا نوناقلا لجر َتنأأ ؟كنيعب َتيأر امك هرج

 نأ عقوتملا ناكو ؛يدض ءالؤه ىلإ مضنت ءامهنع حفانملا ةلادعلاو

 عافدلا نم الدب لداعلا عورشملا يب يفقوم ًادّيؤم يتوص ىلإ كتوص مضت

 اق أ يذلا ءاضقلا ماكحأ ةميق امو ؟يفنملا مرجملا لطاب نع

 تنهأ ينأ ىرت امأ ؟يديألا ليبقتو تاعافشلاب اهضقن زاج اذإ هسأر

 ةنونسملا نيناوقلا لعجي نأ لواح هلال ةتمشو: سمحت نسوا

 ثّنأ ةاسفنل ةناهإلا كلت دف كلا ؟لافطأ ةعيرش ةمربملا ماكحألاو

 يضاقلا تنأ مرجم نع جارفإلا ليبس يف ؟اذام ليبس يفو ؟كسفنب

 00...؟هيلع مكحت نأب ٌقيقح

 .357 ص قباسلا عجرملا (4)

 .201 200 ص ىقباسلا مجرملا (5)
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 صنلل َّيماقملاو َيقايسلا ليلحتلاب لضاف ّقحلا دبع يفتكي الو
 ؛هليلحتل رخأ ذك يقم اعنا .هتمجرت ددصب وه يذلا ّيحرسملا
 اهيجزي ىتلا ةّيسفنلا تاءاحيإلاو ةيفطاعلا تايعادتلا ليلحت وهو الأ

 اذوهي ةلبقو رصيقل ستورب ةلبق نيب نراقي وهف .ماقملاو صنلا
 ديسلا ءادعأ اهب لدتسي ةمالع اهفصوب حيسملا ديسلل ّيطويرخسألا

 نأ دعب هيلع ضبقلل اومدق نيح هتعامج نيب نم هصخش ىلع حيسملا
 لوقيو .دوهيلا ةنهكلا نم اهب يشُر ةضف ةنايخلا هذه ءاقل اذوهي ملست

 : لضاف قحلا دبع

 :.:ئطريترخسألا اذوهي ةلبق ىع اعينص اهلذنأو تالبقلا نهشأ نإ)

 هوييع انا تملا يو لسا نام ميما لتتم نويل
 انيقي ملعي نكي مل ليجنإلا اذوهيو ...ديلا ىلع رصيق لّبقيف ةّيحرسملا
 هوقثوأ مهنأ كلذ دعب ىأر امل هنكل حيسملا ديسلاب ناوحتصيس: ام

 ؛ةلئاك ظيكلا انور نلإ نفقا ذوو ؛هتلعف ىلع مدن هيلع اومكحو

 ابأ 17 هيبنتز قلق يبفم ل اون انو ةييلسما ذا هقففأ نتا

 نولتقيس نيرمآتملا هبحص نأ طق ملعي نكي ملف ةّيحرسملا ّئطويرخسأ

 وه هفيس :كاظحل ا لطب هنعلك ىلع امتتسع ناك انقإو: كييف نتف

 (770...رارصإ قبسو دصق نع ًاضيأ
 نأ انلادك اع فنا ةقينمالا ةلئادجلا هقاكتا ةءارغلا دست

 ًاليلد تسيل ؟...رصيق اي ءقلم نع ال كدي لّبقأ انأ ١ : ستورب ةلوقم
 .هتنايخو هردغو هتّشخ نع منت ام ردقب هتهازنو لئاقلا لبن ىلع

 :ّصنلل ٌئقطنملا ٌليلحتلا

 يذلا: نصوشتلا يناسب لاتخاف حل ادع يع ذنب
 ستورب اهب روصيلو ءداّقنلا رصب عادخل ركمو ةيانعب ريبسكش اهغاص

 .5 1 :27 ىتم ليجنإ (0)

 201-202 ص ءرصيق سويلوي يف ريبسكش عم (7)
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 ا وام نع 5 «نطابلا يف ًاعيضو رهاظلا يف ًافيرش ًالجر

 امهب ينعأو «رتصيل لايتغا ةرماؤم يف ناكيرشلا رجاشتي امنيح

 ةباجتسالا يف انك يوسع سئتورب ركذيف «ستوربو سويساك

 ةنأر ةميك «برحلا تاقفن ةهجاومل لاملا ضعبب هَّدمي نأ هبلطل

 اي رام ا اول
9 

 الئاق اهب حجبتي يتلا هتهازن لضفب كلذ لعفي

 ةكحب مهتم دج كسفن تنأ كنإ سويساك اي كل لأ ىنعد»

 ؛:.ناييطعس نيغلا بهذلابب اهعيكرب كيصاننل رمح ككل

 :ستورب لوقي ةرجاشملا نم قحال تقو يفو

 يتهازن نم يل نإف .فيخي ام سويساك اي كتاديدهت يف سيلا
 ليسا دنقلا اين دعا الا ةرتاكلا ميرلاك ةلارابك نب لمح عدل اعود
 نأ عيطتسأ ال ينأل ءّيلع اهتركنأ بهذلا نم ٌريداقم بلطأ كيلإ

 كسأ نأ رثوأل ينأ ءامسلا رمعل .لئاسولا نم ءيندلاب لاملا عمجأ

 يديأ نيب بلعسأ نأ .ئلع عهارود نمد تارطق بكسأو .ءادقلا يبلق

 «...ليحلا نم ةليحب ريقحلا مهماطح ةئساجلا نييورقلا

 نأب عمتسملا وأ ئراقلا ىلإ ةنائرلا تاملكلا هذه يحوت ةلهو لّرأل

 لطابلاب لاملا عمجل ةسيسخلا ليحلا ىلإ أجلي ال وهف ليبن لجر ستورب
 يفتكي ال لضاف قحلا دبع نكلو .سويساك لعفي امك «نييورقلا نم

 دجيل ًايقطنم ًاليلحت هليلحت ىلع لمعي امنإو ؛ةيرهاظ ةءارق ٌصنلا ةءارقب
 اذه :ةهقرشو هسفارت نلع ال فتيحسوا سؤرب ةمذ: داسلا ىلع اايلد:هيف

 سويساك ةبلاطم يف ددرتي ال لطابلاب لاملا عمج ضفري يذلا لجرلا
 ال هنإ :ىرخأ ةرابعبو «هنم ًائيش هئاطعإب ةئيندلا بيلاسألاب هعمج يذلا
 .قورسم لام نم ًةصح بلطي هنكلو لاملا قرسي

 394 ص قباسلا مجرملا 23

 394 ص قباسلا مجرملا 9(



 :ٌصنلل ٌيخيراتلا ليلحتلا

 دحلا اذه دنع ٌصنلل هليلحت يف لضاف قحلا دبع فقي ملو - ج

 ّيخيراتلا ٌصنلاب يحرسملا ّصنلا ةنراقم ىلإ اضيأ دمع لب ءبسحف
 نة اج نتف هريتظل | طاب ريس 0 هياع هفلا ىدلا] كر اي وتوت
 ال :هيكلو + نشويساكو: سئوزب نيب ةرجاشملا ىلإ ريشي ئخيراتلا .صنلا

 دهاشم نم ًادهشم اهل درفُي نأ راتخا دقف ريبسكش امأ .اهعئاقو لّصفي

 نّيرجاشتملا حّرشيل ةرجاشملا ءاأ ةلداعملا مهتلا هيف دروأو يع رسعلا

 رعاشم نع ريبسكش نم ًاريبعت ءرصيق احّرج امم رثكأ امهحّرجيو
 .""'امهل اهتكي يتلا راقتحالاو ءاضغبلا

 خراتولب خيرات عئاقو نيب ةمئاقلا قورفلا لضاف ّقحلا دبع رسفيو
 فالتخالا نع ةجتان ةّيعيبط قورف اهنأ ىلع ريبسكش ةيحرسم ثادحأو

 هبشي ...ريبسكش دنع خيراتلاف » .ةّيبدألا ةباتكلاو خيو انلا ني دقلا" نين

 وأ ححصي وه مث .اهنم تاطقل ديفيو اهمهلتسي «ماّسرلا دنع ةعيبطلا

 لعجي ريبسكش لثم عرابلا ماّسرلاو .ءاشي ام ديزيو ءاشي ام فذحي
 .017 «ءيشب ديقتي ال ماع هجوب هنكل .اهسفن نم ةلاصأ رثكأ ةعيبطلا

 :ّصنلا ثادحأ ٌليلحت

 الجر هفصوب ستورب ةّيحرسملا صوصن نم ريثك رّوصت - د

 ةديدع اثادحأ نكلو .مهقطنمو ةيئانملا ةفيسلفا رع كيس 55 ايكع

 ريبسكش نأكو «كلذ سكع ىلع نهربت ةقيرطب تغيص ةّيحرسملا يف
 .اهفرتقا يتلا ةلتاقلا ءاطخألا ةرثكب ستورب ءابغ ىلع لدي نأ ةارأ

 ًايباطخ رصيق نيبأتب وينوطنأل حامسلاب ستورب رارق طالغألا هذه نمو
 نأ نم اوشخ نيذلا نيرمآتملا ةيقب ةضراعم نم مغرلا ىلع هلايتغا دعب

 صالخإ نم هيف هنوفرعي امل مهذض ريهامجلا بيلأت ىلإ وينوطنأ عزني

 397-398 ص قباسلا مجرملا (10

 397-398 ص قباسلا عجرملا ()
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 لصفلا نم يناثلا دهشملا) ًالعف لصح ام اذهو .هب قّنعتو رصيقل

 .(ثلاثلا

 هرارق .ةهئاكذ مدع ع مدت تلا نيتوربا طالق هساةناق طلعو

 لضفألا نم نأب هحصن سويساك نأ نم مغرلا ىلع ودعلا 9. 7

 رارق نأ تبث دقو .هدولج كهنيو هلئاسو ددبيف ودعلا يح

 .ةمساحلا ةكرعملا ةراسخ هتجيتن ئطاخ رارق ستورب

 نأ ىلع نهربيل لضاف قحلا دبع اهقاس يتلا ةلثمألا ضعب هذه

 وه ريبسكش نأ ىلع لدت ( رصيق سويلوي ) ةيحرسمل ةيليلحتلا ةءارقلا

 وا (ةوادعلاب رهاظتملا رصيق ىقيدصو .ةقادصلاب رهاظتملا سوربي ودع

 ودعو «دودللا ستورب قيدص وه ميس * نإ - هريبعت لح ىلع

 .ميمحل أ رصيق

 :جاتنتساو ةصالخ

 يسرا ىف : لضاف ال يطعم تامرتت ىلإ سرادلا صلخي نأ

 اخ طوفمال ا وك يفو .ناديملا اذه يف هتقيرط صئاصخو

 .عاوو فداه يئاقتنا رايتخا وه مّجرتملا ّصنلا رايتخا نإ ءآلوأ

 «ةيبرعلا ةبتكملل هميدقت ديري يذلا َيبدألا عونلا دّدحي مجرتملاف

 اوجتنأ نيذلا «نيعدبملا ءابدألاب ةرخاز «ةعونتم ةيناسنإلا تافاقثلا

 ةغللا ىلإ ةّيبدألا لامعألا عيمج لقن نكمي الو .تافنصملا نم ديدعلا

 .ًارثأ اهدعبأو ًةدئاف اهُمهأ بختنُي نأ يغبني امنإو «ةّيبرعلا

 1010 هتمجرت هلب - صنلا ةءارقب مجرتملا عرشي نأ لبق انا

 هتيفلخب ممليو .ةصاخلا هتايح ىلع علطيو .فلؤملا ةيصخش يف

 هئارآو «ةيسايسلا هلويمو «ةيركفلا هتاهجوت ىلع افقيو «ةَيفاقثلا
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 «ضرعلا يف هتقيرطو .فيلأتلا يف هجهنم يف قمعتيو ؛ ةّيعامتجالا
 .غيلبتلا يف هبولسأو

 صنلا ةساردب يفتكي ال هنإف .كلذ ٌمجرتملا قّقحي يكلو ءأثلا

 صوصنلا عيمج ةءارق ىلإ كلذك دمعي اهتناو ءهتمجرت عمزي يذلا

 .اهنيب ةلضافملاو ةئراقملاو ٌصنلا فلؤم اهعضو يتلا ىرخألا

 ًاصحف هصحفب موقي «هتمجرتل اًضن فّلؤملا يقتني امدنع عبار
 ثيح نم امنإو «ءبسحف هبولسأو هنومضمو هتينب ثيح نم ال ءالماش
 ئراقلا اهسملي ىتلا تارثؤملاو .هتدام اهنم ىقتسا يتلا رداصملا
 ْ اكتم نلعب ةناثلاو

 الا العم ةعبجرت: موزي ىلا بلا 'حرعتلا للحي ءاسناخ
 ؛هتابلطتمو ماقملا تايضتقم ىلع فقي ثيحب ءايوغلو اًيلامجو اًينف
 ةّيسفنلا تارابعلا تاءاحيإو «ةنطابلاو ةرهاظلا هتالالدو لاقملا لئاخدو

 .ةلجآلاو ةلجاعلا فلؤملا يمارمو «ةّيركفلاو

 صنلا هيف نَرُد يذلا ةغللا ىوتسم مجرتملا دهذحي ءاسداس

 لخاد يفف اهيلإ لوقنملا ةغللا يف هتاهاضم ىلع لمعيل ؛ُئلصألا

 بييخ اللا :ئزتنم تلطخي اق الفم ده ولا"ىسرستللا يضقلا

 نأ مجرتملا ىلعف .ةيفاقثلاو ةيعامتجالا مهتناكمو ا تنانفخبل

 يف اهمدختسي يتلا ةيوغللا تايوتسملا كلذل اقبط عّونيو كلذ لفغي ال
 .فدهلا ةغللا

 تاملك عم ةلماعت يف ةيهانتملا ةقدلا مجرتملا رثؤي ءًاعباس

 هبأي الو هتيمهأ كردي ال اوشح هريغ اهّدعي دق يتلا هتارابعو فلؤملا
 يف ةنامألا عفادب الماك هقح يلصألا صنلا ءاطاغا هيل كلذو ء.هتمجرتل

 - :لضاف قحلا دبع ريبعت دح ىلع وأ ءءادألا يف طبضلاو لقنلا

 دعب يل تفشكت «ريوحتلاب ةنيمق وأ ةدئاز اهتبسح ةملك ةبر ايو»

 وأ تقبس ةرابع: ىلإ ئموي ىزغم وأ ةيركف ةحمل وأ ةينف ةتكن نع كلذ
 .(ىتأتس ةيداح
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 دبع اهيلع ريسي يتلا ةديرفلا ةيجهنملا هذه بناوج انراق اذإو

 يف مجرتُي امم ةقحاسلا ةّيبلغألا عم ةَّدفلا هتامجرت يف لضاف ْنحلا

 ,ةمجرتلا يف ةزّيمتم ةيرظن بحاص هنأ انل دكأتي ءمويلا يبرعلا اننطو

 ىغبنيو «ناقتإب ةماقملا اهسسأ اهيفو «ةيانعب ةموسرملا اهحمالم اهل
 طاسوأ يف راظنألا اهبلإ ةكنفلتو ةنخترتلا دهاعم نق اهسردت" نأ انيلع

 يلوا ءاكألا
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 قايبلا باهولادبع
 87 عانقلا

 ةعماج رادصإ ةبسانمب يتايبلا باهولا دبع رعاشلا ىلإ ةادهم)
 ناونعب ةيزيلجنإلاب هراعشأ نم ةعومجم نطنشاو يف نوات جروج

 (هيلإو ةهنم ( " ىفنو توومو بحاا

 رافق عادكلا قش

 زاهنلا علطم لبقو

 ضاقنألا َنيِب لباب يف اهرجهي

 زاصمألا لك يف ًامومحم اهنع ٌُثحبي

 ُملاعلا ٍءاسن لك ىف اهاري

 زاويالا ةيلالا انفك نقتل يوتيف

 زاتشع اي ِكلثم يورت ال سونيف

 90 ل جاع داو اع

 .1991 4 خيراتب ةيبرغملا (ملعلا) ةديرج يف ترش (
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 دجولاو ةيرغلا ٍداهسي ةينيع ل

 هَبلق نزح نم حرجي
 ّيدبألا ٌيفنلا ماهسب

 همذ يف هتشير 0

 لاثق ارعش تدك

 لاصلص نيط نم ًالومعم
 ٌلاثمتلاك 0

 ةيروطسأ نفس يف ُهّحشي
 ةيزمر ةيدوأ يف يرجت

 ناصرقلا ٌمالعأ ٌعفرت

 زونلاو ًةملظلا هيف ٌحزمي

2 



 215 ىتايبلا باهولادبع

 ةّيرجغ هافشو ةّيفوص ٍنويعب هبقرتي

 ًغءاعدو ةينغَأ ولتت

 ار بما
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 لادا 0-0--

 0 ف

 :رحّسلاو رعشلا

 اذإ ىلاغن ال اننإف ءاهلجأو نونفلا ىقرأ رعشلا دعي نم ةمث ناك اذإ

 هلاكشأو ةفلتخملا هعاونأب  نفلاو .اهقدأو اهبعصأ ةمجرتلا انبسح

 نانفلاو .نارملا هيمنيو «ةبرجتلا هيذغتو «ةبهوملا هدلت  ةنيابتملا

 هتايئزجب ءهعمتجم عقاو بعوتسيو ؛هتاذ يعي يذلا وه عدبملا

 .هعادبإ نم ةسمل هيلع يفضي دحوم ميمعت يف اهّمليف «ةرئانتملا
 .هعم بواجتتو ةعامجلا هقوذتت يذلا يفاصلا ّنفلا ماقم ىلإ هب ومسيل

 ءايقر يرلا ةيقرلا نوظيو هعووصت يل نصنلا“ نافتلا ل دي نكسر

 ميدقلا ناسنإلا ناك اذهلو .يعامج يعو ىلإ ّيتاذلا يعولا لقنيو

 ئقيسوملا وأ: ريغاتكلا نآل -«رحستلاو نجلا .ىقيسوملاو رعشلا نزنقي

 ىلع هل ليمج لك ىلإ اهلّوحيو ةطيسبلا ةيتوصلا تادحولا عمجي
 .رثكأ نأ" نفسا نيثات سشسوفنلا

 :يتايبلا عادبإ
 عادبإلا لماوع عيمج يتايبلا باهولا دبع رعاشلل عمجتت مل

 يا ا رار سا ال يتاجر « بسحف

 1991/8/24 خيراتب (يفاقثلا ملعلا) يف ترش #
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 ةكرح اهبهتل ؛رججحتت تداك ىتح ماع ىّفلأ نم ديزأ ّرم ىلع تداس

 000 راما هذه 0 نر .ةددذجتم ةأايح و ةديدج

 0 ًءاور رفكأ «ةديدج 0 أ اهل ومشعل 'اهدقريو 0

 هنيماضمو ّيبرعلا رعشلا بلاوق ىلع ّيتايبلا ةروث رصتقت قت مو

 .هميقو ّيبرعلا عمتجملا مظُن ىلإ كلذك تدفن اهنإز: تسع

 هدعاسو .ةيناسنإلا ةّيركفلا تاكرحلاو ةفسلفلاو خيراتلا كلذب ًامهلتسم

 مالعأ عم هتاقادلصو هتالص ةناتمو ءاهبّعشتو هتاعلاطم قمع كلذ ىلع

 ملاعلا دالب يف هلاحرت ةرثكو ءراصمألا ىتش يف ءارعشلاو ءابدألا

 - ّيروطسألا لطبلا نع » هّبحي يذلا لئاهلا ماحزلا يف ًاثحاب ءًايفنم

 ىلإ هدي نم ةكرحب سدقملا نيطلاو شقلا لّوحي يذلا ّيخيراتلا
 لإ هةفسفتا لداهلا ماحرلا :اذهإ نر نأ انفاس قررت ىلا ياجيل
 .217[تخيراتلا - ٌيروطسألا لطبلا اذه

 ءزمرلاب ًاخَّمضم «ةراشإلاب ارطعم ّيتايبلا رعش ءاج اذكهو
 :تلحاو .ةاؤر زون نادك يزعل انبي :ةروطسالاب انوش

 ةملظلاو «ملحلاو عقاولاو «لايخلاو ةقيقحلا نيب هيف عمجي ؛هسيباوكو
 هيف جزتمتو دودحلا هيف طلتخت ثيحب ؛توملاو ةايحلاو ءرونلاو

 همهف رسعيف «قفألا ىشالتيو «خيراتلا روصع هيف لخادتتو «تافاسملا

 ؟هتمجرتب فيكف .هسفن فقثملا ئراقلا ىلع ىتح اناننجأ

 :ةمحرتلاو رعشلا

 يتايبلا راعشأ ةمجرت ىلع ةّيجنرف ليلخ ماسب روتكدلا مدقأ امدنع

 ةبوعصب ًافراع «تابقعلا عيمج ًاكردم ناك «ةيزيلجنإلا ةغللا ىلإ

 راد :توريب) هناويد نم يناثلا ءزجلا يف ةيرعشلا يتبرجت ؛يتايبلا باهولا دبع )01(

 50 ص (02 .ةدوعلا
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 نم ىثاو هنكلو .صوصخلا هجو ىلع رعشلا ةمجرتو امومع ةمجرتلا

 تدع رمألل ّدعأ دقو «ةيبدألاو ةيوغللا هتاودأ نم نكمتم ءهسفن

 .هتمه ذحشو

 يف 1988 ماع سطسغأ رهش يف ةرم لّوأ رعاشلا مجرتملا ىقتلا

 ىناثلا ّىلودلا ناجرهملا ىف ناكراشي امهو «سنوت يف تامامحلا

 نأ ليف داو دنت ىف الباك اعومنأ انضفأ كيح ةحضاعلا نكوت
 ىلإ رعاشلاو نطنشاو ىلإ مجرتملا :امهيتماقإ رقم ىلإ نيعجار هارداغي

 اثدحتو .مونلا تاعاس يف الإ اقرتفي مل عوبسألا كلذ ل ةافغو» مكيولبف

 .نطنشاو ىلإ يتايبلا راعشأ

 :دئاصقلا رايبتخا

 ةعماج همظنتس تناك يذلا ّئبرعلا رعشلا ناجرهم ىف اهمدقيل ىتايبلا

 ةيناثلا ةيوئملا ىركذلا ةبسانمب 1989 ماع اهتالافتحا نمض نوات جروج

 رعاش ئتايبلاو «ةدودعم روهش نذإ همامأف ؛ّئكيرمألا لالقتسالل

 ىدحإ راتخاف «هلمع قاطن ديدحت ىلإ أجلي نأ ةّيجنرف روتكدلا ىلع

 نيرشعلا لالخ ترشُن ةيرعش تاعومجم ينامث نم ةديصق نيسمخو

 :ىهو ريالا ةئس

 1969 ةتيملا بالكلا نويع -

 1970 نيطلا ىلع ةباتكلا -

 1971 عبسلا ملاعلا تاباوب ىلع بح دئاصق -

 1973 رحبلا باتك -

 1974 قانلات فرامل ةققا3ة رسال
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 10 و

 1979 ةلينسلا ةكلمم

 1989 ةشئاع ناتسب

 قوذ ىلإ دنتسي ناك ةمجرتملا دئاصقلا رايتخا نأ نم مغرلا ىلعو

 يفنلاو ٌبحلا :ةثالث تاعوضوم لوح رودت اعيمج اهنإف ؛«مجرتملا

 .”ادوجولا ىلإ ةترظن رهوج لب «ئتايبلا دئاصق روحم يهو «ثوملاو

 بح ىلإ ةأرملل لجرلا بح ىدعتي ؛ئتايبلا ىدل ءٌبحلاو

 يأ داعبإلا ةدودحب دنع فقي أل هيفتؤ :ايبع ةيناسنإلاو سانلاو نطولا

 هركفو هتاذ لخاد رعاشلا يفن ىلإ دتمي امنإو «نطولا نع داعتبالا

 بعشتم «زمرلا ددعتم نئاك وهف ىتايبلا رعش ىف توملا امأ .هتاملكو

 بح ةيلدجو «قيرط ةقفرو «ىبرق رصاوأ رعاشلاب هطبرت .داعبألا

 يفنم انأف ١ :هسفن يتايبلا لوقي .نايلغلا ةبئاد ,؛ةكرحلا ةمئاد ءهركو

 ّيدبأ راوح يف «ّيحو تيم «ىمعأو رصبم ءاهجراخو يسفن لخاد
 . راينا ون ابل ةلففر يف يتوم عم تماص

 :ةمجرتملا ةعومجملاو داقنلا

 «ةيزيلجنإلا ةغللاب ةيجنرف  يتايبلا ةعومجم تردص امدنع

 باتكلا ىلع لصحأ ملو اهنع ةّيدقنلا تالاقملا نم ددع ىلع ُتعلطا

 نويرعتمم نوييرع ةدئاسأ اهقك نقلا :تالاتتلا كلت تعتحأ دقو .هئاذ

 يف هل ليثم ال ًاحاجن حجن ةّيجنرف روتكدلا نأ ىلع نوبرغتسم برعو
 ىلإ ىقرت ةليمج ةيزيلجنإ ةغلب ّيبرعلا اهاذشو يتايبلا راعشأ حور لقن
 دح ىلع «بهذ ىلإ بهذ ليوحت ٠ هنأب هزاجنإ فصّوو ءرعشلا ةغل

 .تليدرش كلاناووب رتقانلا لق

 ذاتسألا تيقتلا ندرألا يف شرج ناجرهم ٌتثرضح امدنعو

 .6 ص (يىفنو تومو بح) ةعومجمل ةيجنرف هبتك يذلا ديهمتلا يف )2(

 1 .70 ص «ةيرعشلا يتبرجت (3)
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 ىلع لصحأ مل يننأ هتربخأف «ناّمع ىلإ هتماقإ لوح يذلا ؛َيتايبلا

 تناكف «يترداغم لبق هتخسن ًاروكشم يناطعأف ؛ةيزيلجنإلا ةعومجملا

 دوعيو .ةعلاطم لمجأب ةلحرلا ءانثأ' نحب  نتفمتمأ «ةرئاطلا يف يتقيفر

 هزجنأ يذلا عئارلا لمعلل ال «ةيجنرف روتكدلا ىلإ كلذ يف لضفلا

 ةمجرتلا بناج ىلإ ّيبرعلا صنلا عضو هنأل كلذك لب ءبسحف

 ىلإ نيمسايلاو لفلا لوقح نم عيرسلا لقنتلا يل رسيف «ةيزيلجنإلا
 .حادقلاو سجرنلا لوقح

 :يفنلاو توملا نيب

 .(ىفنو .«تومو تح :هناونع باتكلا َّش يرظن تفل ام لَو

 هذهل يقطنملاو يعيبطلا بيترتلا نأ ةلهو لوأل يل ادب دقف

 يننأ اميس ال ,««تومو يفنو ّبح» نوكي نأ يغبني تاعوضوملا

 مجرتملا اهنُّمض) «يسوجملا» اهناونع يتايبلا رعش نم ةديصق ظفحأ

 ةيشمتم ةثالث ةسيئر ماسقأ نم ةديصقلا هذه فلأتتو .(ةعومجملا يف

 يف اهيناعي يتلا ةبرغلاو ؛هتلوفط يف هلهأ هب هرمغ يذلا ٌبحلا نع
 : ةديصقلا لوقت .هلبقتسم يف هبقرتي يذلا توملاو «هرضاح

 بحلا نم تدبرع ءرمخلا يبايث قوف اوبكس
 دوت كفا عونك نقلا فيضكازو

 رمقو ابيلدنع ينوحنم

 رطم تارطقو ٌديواعتو ايارمو
 ةرشاعلا دعتأ مل انأو

 © طويلا ”بندتط كاملا
 رادجلا فقوف تئدص ايارملاو

 رطملا تارطقو ذيواعتلاو
 رسكلا ليللا ةفصرأ ىلع يبلق امدنع

 تا ب
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 :لوقي راجلل ةفرشلا نم يسوجملا

 هبلك تنب نم اهلاي
 ةيرغو انوه انيينت ىلا اقانلا هذه
 هبحملا يدجتسي باوبألا ىلع ذاححش لثم ىبلق ناك

 ةريهاعلا كفا اانا
 ؟يهجو يف باربألا اوقلغأ اذاملف
 ؟راط ّبحلا بيلدنع اذامل

 ...راهنلا تام امدنع

 موجنلا رحبلا ىلإ تلاق امو روسلا ىلع حيرلا بتكت ام لطاب

 ليحرو اتوم كل يبح ناك

 مودس ضرأ اي رانلا اياصو اي

 ليتق رجفلا يف تيبلا باب دنع هودجو

 زمقو ٌريغص خرج هتهبج ىلعو

 .رطم ُتارطقو ذيواعتو

 «توملاو ةبرغلاو ّبحلا تلوانت اهنأ ةديصقلا هذه نم رهاظلاف

 يف «ةبرغلا ىلع توملا ميدقت ىلع مجرتملا مدقأ اذاملف .بيترتلا اذهب

 ةصاخ .كلذ لعفي هلعج ام بابسألا نم هيدل نأ ّدب ال ؟هباتك ناونع

 لئاسرلاو ثوحبلاو تاساردلا علاطو ءهسّردو ّيتايبلا رعش سرد هنأ

 رومألا نم ريثك يف رعاشلا عم ثّدحتو ء؛هنع تبتك يتلا ةيعماجلا
 ؟هرعشب ةقلعتملا

 يننأك - تدجوف «ليلق لبق اهتدروأ يتلا يتايبلا ةديصق يف تنعمت
 ةبرغلا ىلع توملا مّدق هسفن رعاشلا نأ  ةرم لوأ كلذ فشتكأ

 انعبشت يتلا ايندلا هذه ءهبلك تنب نم اهل اي” :هلوق يف امهلوأ :نيترم
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 ىلع قرف ىلا نها ةيئاقلا نوكت الا :تلءاستو ..1نوغال اتون

 ملغ ئدابم طسبأ عم فانتي يذلا يقطنملا ريغ بيترتلا كلذ رعاشلا
 لب ةيفاقلا ءارو نوثهلي نيذلا كئلوأ نم سيل يتايبلا نكلو ؟دوجولا

 هتانكس يف هرصاحتو ؛هتظقيو همانم يف هدراطت يتلا يه يفارقلا

 :لاق يذلا يبنتملا هنأكو ءهتاكرحو

 ُمصتخيو اهاّرج ُقلَخلا ٌرهسيو اهدراوش نع ينوفج لم مانأ
 مّدقي يذلا رخآلا تيبلاف ««ةبرغو ًاتوم» يف ةيفاق كانه تناك اذإو

 اتوم كل يبح ناك» :هيف ةيفاقلل ةرورض ال ليحرلا ىلع توملا

 ."ليحرو

 ةرملل هعلاطأ (ةيرعشلا ىتبرجت) ىتايبلا باتك ىلإ ٌُثدع دقف اذهلو

 فيها دع ةفانسلا ةرملل ا عتمتسا هناويد ىلإ تعجرو «ةيناثلا

 بح :وه يعيبطلا بيترتلا نأ تدجو ؛ةطاسب لكبو «ةرملا هذهو
 هلأ نيخَأ 8 يفنف اهردحتو ةاتاعملا .دعاضتل اقنط «يفنو تومو

 ىلع ةيقيقحلا ةدالولا وه هل ةبسنلاب توملاف .هتوم نم ًاعقو ىسقأو

 رهف يفنلا امأ .درفنم دوع ىلع فزعُت ةدحاو ةمغن وهو :؛خيراتلا ىدم

 لصاوتتو بيذعتلا تالآ هيف عونتت ةيطسورقلا ابروأ يف بيذعتلا وبقك

 يف يفنم «هتركاذ يف يفنم ؛هنطو يف يفنم َيتايبلاف .هتايلمع
 يتايبلا لوقي .ةليلو موي لك يف يفنم «تاقرطلا يف يفنم «تاملكلا

 قلقلاو رتوتلاب نوحشملا خانملا اذه لثم يفو» :ةيرعشلا هتبرجت يف

 «ةرجاهملا رويطلا عم لحرأو ؛ءياصع ؛ةليل لك «لمحأ ءراظتنالاو

 ينبهتل ءاهتمص يف لمعت تاملكلاو «عقت ةيناسنإ ةزجعم راظتنا يف

 بتكأ يذلا ناخدلا نم طيخلا اذه .لمألا اذه «ةيناسنإلا ةرارشلا هذه

 ."”ةقرحمو ةظهابو ةليقث ةيرحلاف .يدئاصق هيف
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 :ةيرغلاو قارعلا ءابدأ

 :ايهلاه وأ يبرق نوكي نأ لبق يقارع ئتايبلا نأ تركذتو

 يف ةليوط ةيساق ةبرجتو ريرم خيرات نييقارعلا نينانفلاو نيركفمللو

 ميهاربإ ءابنألا يبأ مايأ ىلإ نادوعي لاحرتلاو درشتلاو ةبرغلاو يفنلا

 بونج يف نيينادلكلا روأ ةئيدم نم رارفلا ىلإ رطضا يذلا ليلخلا

 رصم ىلإ ةيفنحلا هتديقعب ًابراه ّرف اهنمو لباب ىلإ ًاهجوتم قارعلا

 .داليملا لبق يناثلا فلألا يف «نيطسلفو

 ٌيرجهلا عبارلا نرقلا يف قارعلا باّتك نم يديحوتلا نايح وبأو

 بيرغ :٠ ةثالث ءابرغ نيب قّرفو اهفصوو بارتغالاو ةبرغلا ةبرجت ىناع

 فصو اذه » :لاقف «نطولاو ركفلا بيرغو ءركفلا بيرغو «نطولا

 نياف...:فالألا نع .دٌعبو +نيطلاو ءاملاب .ينُب نطو نع ىأن بيرغ

 ؟هنكسو هبيبح نم هبيصنو هظح لقو «هتبرغ تلاط دق بيرغ نم تنأ

 ىلع هل ةقاط الو :ناطوألا ىلإ هل'ليبس ال تيرغ نم ثنأ نيأو

 مل بيرغ اذه ...بيرغ هتبرغ يف وه نم بيرغلا لب ؟ناطيتسالا
 برغأو .هسافنأ بهم نع عزعزتي ملو ءهسأر طقسم نع حزحزتي
 لحم يف ًابيرغ ناك نم ءادعبلا دعبأو «هنطو يف ًابيرغ راص نم ءابرغلا

 نع ضمغيو ءدوجوملا نع ولسي نأ دوهجملا ةياغ نأل «هبرق
 .””.دوهعملا نع يصقيو ءدوهشملا

 ةنس سلدنألاب هتبرغ ىف ىفوت يدادغبلا قيرز نبا ّيسابعلا رعاشلاو

 تاب نلف اوك لج دل محرر "اين يدم انو يفت هيا كاع واول
 : يدادغبلا لوقي .ىونلا ةعولو ءرفسلا ءاثعوو ؛لاحرتلا ةرارم ًايكاش

 يلا كل 1 كا ١ ا 7 كاكا ١ لل كج

 ةعمسي سيل ْنكلو اقح ٍتلقدق

 راد :توريب) نيزلا نيمأ دمحأ قيفحت ,ةسناؤملاو عاتمإلا «يديحوتلا نايح وبأ )5(

 .(ت 0 ةايحلا ةبتكم
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 هنن زف ادن هن بعل ىف :كزواصخ
 ةيعيمتتب ركنا نأ كودك فينس ومب

 الدعس «ةيعيشات يتنازل اجمد

 هعّجوم ٍبلقلا ىئضم وهف ءهلذع نم

 هلاذأ تيييستسملا ةقرتل رم: ةيكدعت
 ةعوريام موي لك ىونلا نم

 اك دك | كك كا كل 0

 هيب مل استسلام يحي يتلا

 لح ترفو ليخ يق ويه امنأك
 ا * كا ذك كك أ 2 5

 يعاد ال ةفورعم بارتغالاو درشتلاو ةبرغلا يف يبنتملا رابخأو
 .اهركذل

 هتغل ءارعش مظعأ بجني قارعلا لثم دلب هلك مّلاعلا يف دجوي الو

 اديعب ابيرغ تام بايسلا ركاش ردبف .درشتلاو ةبرغلل مهبهيو ةيموقلا
 ةكئالملا كزانو ّيتايبلاك ّرحلا رعشلا ةسردم يف هقافرو ءهنطو نع
 ىتحو .ملاعلا عاقصأ يف نوتتشم فسوي يدعسو يرديحلا دنلبو

 يف مه شميطا فيطللا دبعو يزاينلا حالصك يناثلا ليجلا ءارعش
 امك «ربكألا برعلا رعاش «يرهاوجلا يدهم دمحم امأ .ةبرغلا ةيبقأ

 «لاحرتلاو ةبرغلا ىلإ ًاعيمج مهقبس دقف ؛نيسح هط هبقلي ناك
 :قارعلا اذه 'ىلإ :نيتحلاو قوشلاو

 ىلع ةّيجنرف ماسب مجرتملا نأ يل دّكأت كلذ لك ٌتركذت نأ دعبو

 تومو ٌبح» :وحنلا اذه ىلع يتايبلا تاعوضومل هبيترت يف ٌقح
 ةيزيلجنإلا ةغللا ةينب يضتقتو «ةثالثلا تاعوضوملا مهأ يفنلاف ««يفنو

 ةبتكم :ةرهاقلا) ىبرعلا رعشلا ىف بح ةديصق 20 ىلحأ .ةشوش قوراف )6(
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 يف مهالا ةيظفللا ةدحولا عضو .«يتوصلا اهماظنو « ةيغالبلا اهبيلاساو

 اهتز ربف ةيتوضلا' ةزايعلل ةييقرلا' ةزينلا: اهبلغ تصدت يح ةليشلا ركآ

 .اهدكؤتو

 :ةيرعشلا تاينبلا ةمحرت

 هتاذ رهابلا حاجنلا حجن دقف «ةيروطسألا هقافآو ةيزمرلا هداعبأ هكاردإو

 رعش يف ةدّقعملا ةيوغللا بيكارتلاو ةيوحنلا تاينبلا هباعيتسا يف

 «ةطاسبلا ةياغ يف يتايبلا رعش يف ةيوحنلا تاينبلا نوكت دقف .يتايبلا

 :ةديصق نم ) «نوخت نأ راذحو ءدرمتف ءدمحم اي «درمتف ١ :لثم

 نم يلاتلا تيبلا يف امك «ةدّقعم حبصت دق اهنكلو ؛(ةداعسلا نع ءيش

 :زاريش رمق ةديصق

 بهذ نم ةلبنس ىف ايزاريش مارمق ةلماح ةأرما يرعش نم دلوت»

 (اروفضم

 ةبوعص رثكأو ًاديقعت دشأ ىتايبلا رعش يف ةيوحنلا ةينبلا نوكت دقو
 تاراشالاو ةيزمرلا تاحيملتلاو ةيرعشلا روصلا لخادتب ًاديفعت ةادتو
 تاباذع نم عطاقم » ةديصق نم ةيلاتلا ةرابعلا يف امك :ةروطصألا
 :ا(راطعلا ديرف

 خبصُتلف .ىقاسلا تنأو رمخلا انأ :لاقو ءركسلاب ينرداب

 «كنمو ٌكيلإ رافسألا طرف نم يبلق - ٌرابغ ةارع ٠ "قشعلاب

 00 .ةرملا انأ ٌترصف .تنك يل آر .ًايرح ضرألا

 ...ناسل نود ثدحتت يقاسلا حادقأ تمادام
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 هيفكت ال  ةيرعشلا ةرابعلا هذه مهفي يكل  ئراقلا نأ ٌبسحأو

 ركسي نأ ىلإ كلذك جاتحي امنإو «ةيمجعملاو ةيوحنلاو ةيوغللا هتفرعم

 نأ لبق يتايبلا اهب ركس يتلا ةيرعشلا وأ ةّيفوصلا ةرمخلا سفن نم

 نأ لبق ةيجنرف روتكدلا لعف اذام يردأ الو .ةديصقلا هذه بتكي

 يمهف تقمع ةيزيلجنإلا هتمجرت نأ فرتعأ ينأ ريغ 0000

 اهأرق ءالثم ؛(يبوبحم انأ تنأ اي حبصتلف» ةرابعف «ّئبرعلا صنلل

 راحي دقو .(«انأ ٌتنأ حبصتف !يبوبحم اي) :اهمجرتو ةيجنرف 0

 نكلو .«هارع» ىف ريمضلا هيلع دوعي يذلا هب لوعفملا ىف ءارقلا ضعب

 هارع يبلق» ىلع وحنلا ىلع ةرابعلا مجرتي اي هن مرح
 .”(قلدماو كلا رانسألا طوق م نابغ

 :ةيمجععملا مجرتملا تارايتخا

 نزو نم ًامجرتم هجاوت ال يمجعملاو يظفللا ىوتسملا ىلعو
 نأ. لص اذإ كلو: لكلا ىلع يمدح لكاشم ةقيسنرف نوتكدلا
 تابسأ ههذلا رك: نأ ديالك ىربلحنإلا'اهلباقم .نيقيدان رع ةظقفل مرت
 ةكلمم» َيتايبلا ناويد ناونع مجرت هنأ ءالثم «يهابتنا تفل .كلذل ةيوق

 هنأ يريدقت يفو .(ةّبَحلا ةكلمم» يأ 161880022 01 012108 ب «ةلبنسلا

 5 نيس اديمعتم كلذ لعف

 ةملك لباقت ةلالدلا ةديحو ةملك ةيزيلجنإلا ةغللاب دجوت ال «لوألا

 ىنعم ىلع نالدي نيظفل ىلع ةيزيلجنإلا رفوتت امنإو .ةيبرعلا «ةلبنسلا»
 «ىرخأ ةديدع ناعم هل ىظفل كرتشم امهنم دحاو ّلكو «ةلبنسلا»

 ناظفللا ناذهو لا هده نيث وم ميشألا ةليتسلا نتعب نليلو
 اهرخآو «نذألا» اهلوأ ٍناعم ةتس لوألا ظفللو «5مأ1ع و 681 :امه
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 ١ :الثم رظنا (8)

 زكدم5 اللعان, 4 11ءاقمرهعزرب 0هإ 7400ءج» 111 عزا 4عوطنع (8عاطلات

 آنا ط2 121 لان آا1طقم)
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 اهعبارو ريماسملا نم عون اهلوأ ناعم ةسمخ ىناثللو ««ةلبنسلا»

 نهذ ىلإ ردابتل نيظفللا نيذه دحأ مجرتملا لمعتسا ولف .«ةلبنسلا»

 ةكلمم» وا «نذألا ةكلمم» وه ناويدلا ناونع نأ يزيلجنإلا ئراقلا

 عيطتسيو .ةلبنسلا ىنعم ىلإ ههابتنا هّجوت ةنيرق دوجو مدعل «رامسملا

 نييزيلجنإلا نيظفللا دحأ مدختسي نأ ةلاحلا كلت ىف مهرتسلا

 ام ةفاضإب ةددعتملا امهيناعم نم بولطملا ىنعملا زيميو نيروكذملا

 ةلبنسلا ةكلمم مجرتيف ؛يلالدلا زيمملاب مجعملا ةعانص يف ىعدي

 ل
 1 طع !1250011 01 82+ 0[ ن5

 1ع اكتم علممد هأ 5متاعع ه5 02ةنصم : ىلإ وأ

 ةيحترف نوتكذدلا لأ كنق الو قرعش :رغو لبقث نكريدعتلا ةاكو

 .ببسلا اذهل امهبنجت

 ىف: نازمري (ةبحبلا» و «ةلبنيسلا»: نأ نيح ىف .«يناثلا ةيبسلاو

 لثمك) :ميركلا نآرقلا يف دروو «ءامنلاو بصخلا ىلإ ةيبرعلا ةفاقثلا

 «ةبحلا» ةملك نإف .”(ةبح ةئام ةلبنس لك يف لبانس عبس تتبنأ ةبح
 نيح يف ءامنلاو بصخلا ىلإ حوضوب زمرت يتلا يه ةيبرغلا ةفاقثلا يف

 . "”ءامنلا اهنيب نم ةريثك رومأ ىلإ «ةلبنسلا» زمرت

 .يحاونلا عيمج نم ًاقفوم ًارايتخا ةيبرعلا «ةلبنسلا ةكلمم» ل ةيزيلجنإ

 ةليلج ةمدخ ميقلا هباتك لالخ نم ةيجنرف ماسب روتكدلا ىدسأ دقل

 261 :ةرقبلا ةروس (9)

 :لثم زومرلاب ةصتخملا بتكلا يف كلذ ليصفت رظنا (10)
 لعوم 0طعبدلتعع ء( ةلقتم 0طغععرطعدماب 81عا101161:6 لعد تزينتتطوأ6ك

 (طوعلو: 8هطعمأ آه !ههغب 1982)
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 دف «دحاو نآ ىف ةيزيلجنإلا ةغللاب نيقطانلا ةفاقثلو ةيبرعلا ةفاقثلل

 اول راكم ود وك اننا ييرعلا اهنا فرع
 هل نيه ةنرصاحملا ةاكيرمألا وأ ةيلحتالا ءازعش ني ةخت أل اةةليع

 .ةيفوصلا ةيؤرلا نيع وأ ّيروثلا قمعلا سْمَن وأ ّيناسنإلا سّفَتلا تاذ

 تاراضحلا نيب راوحلاو ّيرشبلا لصاوتلا مدخي اذه هلمع يف وهو

 .ممألا نيب لدابتملا مهافتلاو
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 '*'ىضنملاو ةبرغلا نم يتايبلا صالخ

 /اهيلإ هديعأ /نويساق ٌلمحأ /توملا ّدعب ٌقشمد ىلإ ُتدع
 /اهيدي الّبقُم
 : 0 /ءامسلاو رحبلاو /ءارحصلاو ءامسلا اهّذحت ىتلا ضرألا هذهف

 . /ربقلا باب ّيلع اوقلغأو اهتاومأ

 يتايبلا باهولا دبع ١

 (عبسلا ملاعلا تاباوب ىلع ّبح دئاصق :ناويد نم)

 باهولا دبع «ثيدحلا يبرعلا رعشلا داور دحأ يفوت ةدم لبق

 نب نيدلا يحم ربكألا خيشلا حيرض يف نفُدو قشمد يف «يتايبلا
 .هتيصو ىلع ءانب «يبرع

 لثم «ءخومشب بصتنم وهو «يل ىذبتو الإ يتايبلا ٌتيقتلا ام

 ءههجو يف ُتيأرو ؛ءامسلا نانع ىلإ اهتمقب بأرشت ةّيرموس ةروُقز
 ؛ةقيمع ديداخأ اهيلع نمزلا كرت ةّيلباب ةلسم «ديعاجتلا هترصاح يذلا

 ىلع تيفلأو ؛ةطّبحملا هتاحومطب شماجلج ةبآك هينيع يف ٌثدجوو

 ىف هتاناعم اهعفلح ًاناوخأو «ةيتالبرك تابناكب نيعنرمتمنلا ةيئفش
 ةطحم نمو «ىفنم ىلإ ىفنم نم هلّقنت مث ءهنطو يف ًاباش نجسلا
 «قدنف ىلإ قدنف نمو ءىهقم ىلإ ىهقم نمو «ىرخأ ىلإ راطق
 قرشلا تافاقثب هيذغي .هيدي نيب ًاباتك الإ هعم لمحي ال ًاروهقم

 .1999 /8 /20 خيراتب ةيبرغملا (ملعلا) ةديرج يف ترشُن (:)
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 يوكيو ءهيئيع دهسُي ؛هيبنج نيب هنطو ىلإ ًانئينحو «ًانينأو ؛«برغلاو

 : هعالضأ مّشهيو ءهبلق

 ميدقلا مّلاعلا نوجس َّلك :«يتبيبح اي «ُتفرع

 نحل جلاعلا ناوجس نآلا :ثنفلشتكا ننقل

 ةثيدحلا ٍةنمزألا يف لالذإلاو رهقلاو

 ةنيدملا ةيبقأ يف ٌتوملاو

 ةنيعللا قدانفلا فرغو

 رخاوأ يفا ةرملوأ نيظ ةهلا رغشلاب مست يذلا رعشلا اذه

 رادب نوسردي اوناك نييقارعلا بابشلا نم ةعومجم دي ىلع تانيعبرألا

 ةتايسلا نكاش ندب :تانيحرألا ٌرساوأ ذاذغب.ىف ةيلاعلا ةيملعملا

 ةعيملو «يرديحلا دنلبو «يتايبلا باهولا دبعو «ةكئالملا كزانو
 ببسلا نأب لوقلا ديدرت ىلع دآقنلا داتعا دقو .مهريغو «ةرامع سابع

 ةيعامتجالا تاينبلا رايهنا ىلإ دوعي ّرحلا رعشلا ةكرح روهظ يف
 عاضوأ روهظو «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لبق ةمئاق تناك يتلا ةيركفلاو
 ةيرعشلا بلاوقلا الو ةسيدقلا ةيبدألا طامنألا اهنع رتعت ال ةدبدنج

 يناعملل بيجتست ةديدج تاليعفت راكتبا نم دب ال ناكف «ةفولأملا

 نزولا ىلع ةيديلقتلا دويقلا نم ًاررحتم ءاهنع ريبعتلا رعاشلا ديري يتلا
 يذلا سيئرلا ثدحلا نأ دقتعأ ينإف «يأرلا اذه ّحص نإو .ةيفاقلاو

 وه مهلوقعو نييقارعلا نابشلا كئلوأ بولق يف ةروثلا كلت رججف

 ةيبرعلا بوعشلا لاضن ىلإ ةفاضإ ءاهلهأ ديرشتو نيطسلف باصتغا
 نومسقني ءارعشلا ءالؤه ناكو .لالقتسالاو ررحتلا لجأ نم ىرخألا

 «ةيسايسلاو ةيبزحلا مهتاءامتنا ثيح نم نييسكرامو نييموق ىلإ كاذنآ
 .مهرعاشم يف نويبورع «مهفطاوع يف نوينيطسلف ًاعيمج مهنكلو
 عم هتدوع نع ثدحتي ؛«(ةمشهم قيرابأ) ناويد يف «يتايبلا دجن اذهلو

 :افاي ىلإ نيدئاعلا عومج



 داصحلا عم ًادغ ِكيلإ ُدوعن افاي

 عيبرلاو ونونسلا عمو

 اهناولأ عيمجب ةحربملا ةبرغلا الإ هتايح يف يتايبلا فرعي مل
 نع ةليلقلا ةيبابضلا هتايركذ ىلع تغط اهنازحأ نأ ىتح اهعاونأو
 ١ يقفل اة علا هيلرتط

 ةيلك تكنو نم اهلا اي

 يود اره اهيل ىلا افدلا/ اله
 ةعبلا ىديععتم تارتالا يلهو دق لامن ىلا ناك
 1 .ةرشاعلا َدعتأ مل انأو

 عقي يتلا ةلحملا) دادغبب خيشلا باب يف هتلوفط عوبر يتايبلا عّدو

 يفنلاو ةبرغلا ةلحر أدبيل (يناليجلا رداقلا دبع خيشلا حيرض اهيف

 :ًارعش هثفني انينأ هبلقو ءاعومد هينيع تألم يتلا ةليوطلا

 يبح ةلوفط تاباغ ًاعادو

 توملاو ا هوم ةاجلا يفي

 ىفنملا اذه يف اليحر

 نم لب طيسبلا عونلا نم ءاهرهوج يف ؛«يتايبلا ةبرغ نكت مل
 يف «يديحوتلا نايح وبأ «ءابرغلا وبأ هنع لاق يذلا بكرملا عونلا

 «.هنطو يف ًابيرغ راص نم ءابرغلا برغأ » :(ةسناؤملاو عاتمإلا) هباتك
 :لوقي نيح ىنعملا اذه دكؤي يتايبلاو

 ىفنملا يفو ينطو يف تنك ٌبيرغ
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 نطولا يف هب لح ناكم لك يف دجوي ءرخآلا وه هاقئمو

 :هجراخو

 تاملكلا يافنم

 ءارذعلا ةغللا ىف ًادوجو لكشلاو

 لحترا ناكم لك ىف ةيحورلاو ةيركفلا ةبرغلا كلت هتقفار دقو

 نّيبت ىتح «نطو نع اثحاب ءاينابسإ ىلإ ايسور نم ءًابرغو ًاقرش ءهيلإ
 :هايؤرب قيضيو هحورل عستي ال ملاعلا نأ هل

 ينم ربكأ يبح
 ملاعلا اذه نم

 ءارقفلا قاشعلاف

 ايؤرلل ًاكلَم ينوبصن

 ىفنملاو ةبرغلل امامإو

 «ىفنم هّلك ملاعلا نأ فشتكا ىتح ىفنم ىلإ ىفنم نم لّقنتي لظو
 :ةوسقلا هورذتو .ةوفجلا هنحطتو .ةدحولا هرصاحت هيف ناسنإلاو

 نئاهر سانلاو ىفنم لخاد يف ىفنم ُملاعلا

 نئامك ضعبلل مهنم ضعب بصني
 مساشلا عقصلا كاذ يفو ضرألا نم ٍربشلا اذه يف



 265 يدج يدرس سنج :بدألا ةريس

 توكلملا ىفنملا اذه

 عم مجسني ال يذلا ملاعلا اذه يف سيل هنطو نأ يتايبلل دكأتو

 ةقفرب رخآلا ملاعلا يف هنع ثحبي ذخأف ءهبحل عستي الو «هايؤر

 يدرورهسلاو يبرع نب نيدلا يحمو راطعلا نيدلا ديرفو جالحلا

 نع ًايلختم ءرابكلا ةفوصتملا خويش ةيقبو «يمورلا نيدلا لالجو
 (ةيرعشلا ةتريسم ىف اقباس اهاتبت ئتلا ةيركفلاو .ةيبدآلا تاهاجتالا

 :يلإلا كحملا نن- هدتانمق كلا «ةيككرالاو ةيففارلار ةيساورلا#

 كنمو كيلإ رافسإلا طرف نم «يبلق - ٌرابغ ٌةارع

 «قشمد «ءهتافو ناكمب قلعتي اميف باصأ دق ىتايبلا ؤبنت ناك اذإو

 دق ةمهش نإف  «تادودعم رهشأت نادر 31 ورم املا لقتنا ىتلا

 ها اي كيوم ونا كك وفم ىف درب دا تيتوم قل نموتصماب ناط

 يف رجنخ ةنعط سجوي يتايبلا ناك .هلزنم يف زازهلا هيسرك ىلع ةيبلق
 لك ىفو «هب رمي فطعنم لك دنع .«سأرلا ىف ةصاصر وأ ءرهظلا

 رد همس دق مو همم ىلا ةطلسلا ف كي ناك اور كلن

 ْ :هتاذ ببسلل هلايتغا نع ىناوتت

 اذه «لتاقلا رقفلا اذه ينثروأ يرعش

 لاّتقلا فيسلا :سهللا ّبحلا

 ءارقفلا لجأ نم يقنع هب ٌرحيس

 ةطلسلا نوئلامي نيذلا (نيفقثملا) نيم اريثك لا :يىتاسلا قأزو

 ريغ وأ ةرشابم ةقيرطب «نوكراشي امنإ ءاهبرآمل نورسُيو ؛ةمشاغلا
 مهاجهف ءءارقفلا رعاش ىلع ءاضقلاو ءارقفلا ميطحت يف ؛ةرشابم

 :ةعذقم ةعذال تاملكو ةَرَم ةيرخسب
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 نازوألاب هّتثروع يفخُيو ءءوطوملا رعشلا يفاوق رخص حطني

 ناطلسلا هدّيس مداخل لاق

 نت نلعب ناك» ول يح كان بماشلا :سارب ةىنأب
 :نازكس ةناحبلا ىف“ وا: لجسملا

 نيا رغما نذل خلف هيرست كيش نلدتلم هنا اني نتاعلا ناك
 :اهادحإ ىف لوقيف .ةديدع دئاصق ىف ؤبنتلا اذه رركو .ىبنتملا

 اليتق ءوضلا عيباني دنع ينودجو

 :ىرخأ ةديصق يف لوقيو

 ليتق رجفلا يف ٍتيبلا باب دنع هودجو
 رمفو ريغص حرج هنهبج ىلعو

 .رطم ثتارطقو ذيواعتو

 يحرر هدهكتر» نأ .ىلاعت ةلاستا «ايرغ ئايبلا :تانادتو نآلا
 دقف ًابيرغ تام نم) (ص) ميركلا هلوسر ثيدحب هلمشيو ؛ةعساولا
000007 



2067 

 :بدألا ةريس

 *'ديدج يدرس سنج

 :ةمدقملا

 ةيحولربكتلا ةناركسمجلاو ةيلاغجلا ةيهلعلا :ةناعارتشالا لذ ىف

 تادآلل يعوتلا تيتضتلا نأ نعذلا ىلإ ردابتي دف ةظياستسلا

 ال ةديدجلا ةيفرعملا عاونألا نأو ,ءنمز ذنم رقتسا دق تايناسنإلاو

 .لاصتالا ايجولونكت ةصاخبو «تاينقتلاو مولعلا يف الإ رهظت

 ةيبدأ ةيفرعم سانجأ لازت امف «كلذ ريغ لاحلا عقاو نأ ديب

 ردصاو اودع نقأ اهنكلوب «ئركاو ةنوا يبن ريل :يرورعت ةناستإو

 ىلإ اهومن جاتحيو .ةينقتلاو ةيملعلا اهتريظن نم ًاناعمل لأضأو ًامجح

 اهرذبي فيك فرعي رهام حالفو «ةمئالم فورظو ؛ةحلاص ةبرت

 .ةيانعلاو ةياعرلاب اهدهعتيو

 يف غزب دق ًاديدج ًايبدأ ًاسنج نأ ىلإ بهذن «ةقرولا هذه يفو

 وهو. ه1 ذألا ةروسفألا نب هيمفتت نأ "نكمم ةيضاملا"ةليلقلا «تاوحسلا

 ةريسلا نع فلتخي امك «هنم ًابيرق ناك نإو بدألا خيرات نع فلتخب
 نينا ده وست ىفأ اهلا هنأ :ئزداو اهم افيصل ناك ناو ةيئاذلا

 انيك ينزل ةومما نهج لانوس ىلا رزرلا ىلإ هوو يدجلا يدألا

 : سنوت ) مايألا كلت ةركاذ نم «يعيبرلا ديجم نمحرلا دبع : باتك يف ةءارق (*0

 (ناّمع) ةلجم ىف ترشُن .ص 472 (2000 ءرشنلاو ةعابطلل فراعملا راد

 .(2003) 99 ددعلا .ةيندرألا
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 0 كلت ةركاذ نم» هباتك يف ىلجت

 ا سا
 قورفلا ا 0

 : خيراتلاو ةريسلا

 روصيو دارفألا نم درف ةايح لجسي درس اهنأب ةداع ةريسلا فّرعُت

 الف نيسرادلا نم ريثك ىلع رمألا طلتخيو .هلامعأ فصيو هتيصخش

 نم ًاثحبم ةريسلا نوّدعيو ؛خيراتلا نيودتو ةريسلا ةباتك نيب نوقّرفي

 نم مهدنع كلذ ىلع لدأ الو «هبورض نم ًابرضو خيراتلا ثحابم

 ذإ ؛هتاوزغو [ص] دمحم لوسرلا ةايح لجست يتلا ماشه نبا ةريس

 ام كلذ ززعيو .يمالسإلا خيراتلا نم ماه ءزج اهنأب عيمجلا فرتعي

 خراتولب ينانويلا بتاكلا جّبد نأ ذنم ةليوط نورقل برغلا هيلع فراعت

 هيف ضرع يذلا [ةيزاوتم ريس] ب موسوملا ريهشلا هباتك [120 ]46 

 ةينامور ىرخأو ةيقيرغإ ةيصخش جوز لك يفو مالعألا نم اجوز 3

 نيتسوميد ءرصيق سويلويو ريبكلا ردنكسالا لثم ؛هباشت امهتايح يف

 انل رّوص هنا ذإ ةريبك ةيخيرات ةيمهأ باتكلا اذهلف .اذكهو ءورشيشو

 ةيمويلا ةايحلا يف ةيلمعلا اهتافرصتو ةيقالخألا اهئدابمو ةماع تايصخش
 ءزج ةريسلا ةئاتك دعي ىذلا هجوتلا اذه دكاتو:: سلس“ يدرس :تولسأب

 [140 ]69  سينوتوس ينامورلا خرؤملا هرصاعم رشن امدنع خيراتلا نم

 ًارصيق رشع ينئا ريس هيف لوانت يذلا [رصيقلا ةايح] ب نونعملا هباتك

 .نايتيمود ىلا رصيق سويلوج نم ًاينامور
 ىلع هنأ انيفلأ هبناوج عيمج نم رمألا يف رظنلا انعمأ اذإ اننكلو

 امهنإف «خيراتلاو ةريسلا نيب ةديدعلا ءاقتلالاو هباشتلا طاقن نم مغرلا

 بتاكو خرؤملا نم الك نأ حيحص .نافلتخم ناعون رمألا عقاو يف
 اهصحفو اهفينصتب علطضيو نيهاربلاو ةلدآلا نغ حبب ةريسلا

 اهتقالع نم قئوتلاو اهتحص نم دكأتلل اهليلحتو اهصيحمتو
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 انربخيو «ةيناسنإلا تاعمتجملا يضام لجسي خيراتلا نكل «عوضوملاب

 روطتو ءاهئافطناو بورحلا لاعتشاو ءاهطوقسو ممألا ضوهن نع

 امأ .راثآو جئاتن نم هنع تضخمت امو ةيركفلاو ةيعامتجالا تاكرحلا

 نع شتفي خرؤملا نإف اذهلو .طقف دحاو درف ةايحب ىنعتف ةريسلا

 بتاك نأ نيح يف ءاهتمرب ةمألا ةايح يف رثؤت يتلا ثادحألاو قئاقحلا

 .اهيف رثؤتو نيعم درف ةايحب لصتت يتلا عئاقولا كلت نع ثحبي ةريسلا
 نان ةلود: سنو رأ اكلع نإ ايزق اهعزر هرفلا كللذ ناك اذإبهنأ دن

 رّيغ يذلا [ص] لوسرلا ةايح نودت اهنأل ةميظع ةيخيرات ةقيثو ماشه

 رعاشلا ةايح لوانتت ةريسلا تناك اذإ امأ .هلك يناسنإلا خيراتلا راسم

 ىلإ يمتنت لب «خيراتلا نم ءزج لكشت ال اهنإف الشم « ساون ينأ

 ضعب ىلإ اهايانث يف تراشأ نإو ىتح «بدألا خيرات وأ بدألا

 ةماعلا ةنايصخشلا' نع اددع اهتانج» نيب كقووأ نأ ةيشيراتلا تادحألا

 .ةزرابلا

 مهولا ىلع موقت ًاليصفتو ةلمج ةيلايخ ةريسلا نوكت نأ نكميو

 يدا يلي اذكهو انلاوخلاو عقاولا نيب عمجت وأ ءملحلاو

 اهعدبأ يتلا شماجلج ةمحلم دعتو .خيراتلاب اهتقالع عطقتو يلييختلا

 ةيمحلم ةريس مدقأ داليملا لبق عبارلا فلألا يف يرموسلا بدألا

 .شماجلج اهلطب تالمأتو كراعمو تارماغم تلجس

 الإ هنع لقتست ملو خيراتلا نم ًاعون برغلا يف ةريسلا تلظ دقلو

 تردتغا .دعف قنزعلا :كارثلا ىف'امأ :ئداليملا رشنع قماثلا نرقلا يف

 ىبرعلا ثارتلا رخزو .ليوط تقوب كلذ لبق هتاذب ًامئاق انف ةريسلا

 .ةريس بتك اهتقيقح يف يه يتلا «مالعألاو تاقبطلاو مجارتلا بتكب

 ةيتاذلا ةريسلاو ةريسلا

 يذ موهفم نع رّبعي حلطصم لك نأ ىلع حلطصملا ملع انلدي
 موهفم ثدحّتسا اذإف «ةينوكلا ميهافملا ةموظنم يف ةددحم صئاصخ
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 ربعي (ةئيفساا د الثمف ا مد نع هزيمتو هصصخت

 اذإف ؛ةددحم ةئيه ىلعو ةنيعم ةدام نم ةعونصم ةيئام لقن ةطساو نع

 0 00 وأ راخبلا ةفاطب أ ل

 08 ةئيفساا 1 (ةيعارش ةنيفساا لوقنف ءالصأ 006 حلطصملا

 تاحلطصملا ديلوت لئاسو نم ةليسو هذهو .اذكهو («ةيرذ ةنيفس 0( وأ

 ةريسلا» و «ةريسلا» يحلطصم ىلع كلذك رمألا قبطنيو .ةغللا ةيمنتو

 هتيصخش روصيو دارفألا نم درف ةايح لجسي درس ةريسلاف ««ةيتاذلا

 هسفن رمألاب ينعملا ُدرفلا ّدرسلا كلذ نودي امدنعو .هلامعأ فصيو

 | فرعت اذكهو .«ةيتاذلا ةريسلا» مسا َحّتنُملا ىلع قلطُي ءهملقب

 هدوجو نع يعفاو صخش هب موقي يرثن يداعتسا يكحا) اهنأب ةيتاذلا

 ( هتيصخش خيرات ىلعو ةيدرفلا هتايح ىلع زكري امدنع كلذو «صاخلا

 ا ور

 نس دنع يف ةيناذلا ةزيسلاو ةريسلا كارخلا قو ركغرلا نلعو

 نم ددع يف نافلتخي امهنإف ءدرفلا ةايح درس يأ ةسيئرلا صئاصخلا

 .فادهألاو رداصملاو فلؤملا اهسأر ىلعو ىرخألا صئاصخلا

 نيستا رع ورعان نك نسكت ل الب "يبت زجل ”فتيعت ف

 قباطت كلانهف ةيتاذلا ةريسلا يف امأ .هّئايح ُباتكلا درسي يذلا ءرملا

 .هتاذب وأ هسفنب هتريس زجني ءرملا نأ يأ ءهنع فلؤملاو فلؤملا نيب

 ىف هنتوا نع فحبيت ةريشلا فتناك نإف :«رداصملا كييحح نم امأ

 : يف درو امك ؛ةيتاذلا ةريسلا قاثيم» هباتك يف نوجول بيليف (1)
 ثيدحلا يبرعلا بدألا يف ةيتاذلا ةريسلا يف ةسارد :ةباتكلاو حوبلا ءيلح رمع

 13 ص (2002 ,ءيصخشلا بدألا ي يميداكألا ثحبلا ةعومجم :ريداغأ)
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 ىلإ رداصملا هذه ميسقت نكميو .ةددعتم ناظمو ةفلتخم رداصم

 ةرشابملا رداصملا كلت أ ةيلوألا رداصملاب ىّمسُي مسق :نيمسق

 لثم .«مهتاليوأتو مهتاريسفتو نيرخآلا ءارآ ىلع دمتعت ال يتلا ةتباثلا

 ةايحب ةقلعتملا ةيرادإلاو ةينوناقلا قئاثولاو ةيتوبثلا ةيصخشلا قاروألا
 .هدالوأو ء؛هيدلاوو ءهتافوو هتدالو خيراتو ناكم لثم «ةريسلا بحاص

 .اهب لمع يتلا تاسسؤملاو رئاودلاو ءاهيف هميلعت ىقلت يتلا دهاعملاو
 دانت سر سلا نس نع توتتوسال لوك هلل ارإ ”مامعنلا دمر
 «هئاقدصأ نع انل فشكت داوملا هذهف .تدجو نإ هتافلؤمو «ةيصخشلا

 مسقلا ىمسُيو .هتاءامتنا ىلع لدتو «هراكفأ حّضوتو «هطاشن نيبتو

 تالباقملا مضي اميف َمضيَو «ةيوناثلا رداصملاب رداصملا نم رخآلا

 ةسارد وأ «هئاقدصأو ينعملا درفلا براقأ عم ةريسلا بتاك اهيرجي يتلا

 هذه بتاكلا مدختسيو .ديعب دمأ ذنم يفوت دق ناك نإ هنع بتك ام

 صحفلا نم ريثكل اهعضخيو رذحلا نم عونب ةيوناثلا رداصملا

 :ليلحتلاو ةثراقملاو نصيحمتلاو

 امك .هتركاذ يه هل اهعفنأو ةيتاذلا ةريسلا بتاك رداصم مهأو

 اهفصوب ىرخألا هقاروأو هتالسارمو هتاركذمو هتايمويب كنك يف

 تتاكل ةبسلاب ةزكاذلا :لكشت“ ال يح. فاو .ةيضخدشلا ةتركاذل دعاس

 ملو ينعملا درفلا فرعي نكي مل اذإ ةصاخ زداضملا رم اردضم- ةريسلا

 بتاكلا دفر يف مهألاو ربكألا رودلاب علطضت ةركاذلا نإف ءهرصاعي

 يرهاوجلا يدهم دمحم رعاشلا لوقي اذه ىفو .ةيتاذلا هتريس ةدامب

 :هرمع نم نيعستلا يف وهو هتايركذ 00 يذلا [1996 ]1898 

 يهو ةايحلا هذه نّود «لبق نم يريغ رخآ دحأ ىلع فرعتأ ملا
 هذه ....هتركاذ ىلع ءاضيأ هنطو نع ةبرغلا ىفو نيعستلا باوبأ ىلع

 ىلع اهيف تنك يتلا ةنسلا ىلإ نيعستلا يف انأو يب تداع يتلا ةركاذلا

 «ةيواز يأ ىفو ءرضتحي وهو يّدذج شارف ناك نيأ ركذتأل ف ردص

 ١ . قيتعلا انتيب يف ةفرغ يأ نمو



 بلقلا يق قازعلا 2722

 ةزقب هتقمظأ انأف هاجحنت ئزاقلا يبيح لق امانه ئف ناك اذ زوت

 0 ال «ةركاذ فيعض لك دسحأ يننأب ءاضيأ 5-5 «ةرارحو

 سيباوكو حابشأو فايطأ نم ءهذه فاس قحت .«ةلكمتا اه اهعب

 تانركذلا نيودت' نأ «يفكت ال اهدحول ةيوقلا ةركاذلا نكلو

 مل ام ًايبدأ ًاصن هتاذ دحب لكشي ال ةرئانتملا ثادحألاو ةقرفتملا

 ري ماظن اهمضيو «صاخ فده اهلظيو «ةيلومش ةرظن اهرطؤت

 بولسأب اهتارابع غاصتو «ىنعم اهيطعي ةينامزلاو ةيناكملا تاقايسلا نم

 ءاديب يف ةدعابتم ريهازأو تاريجش لثم ىقبتس الإو ءًاقاذم اهبهي نيعم

 دباع دمحم روتكدلا تفي ملو .نيرظانلا رست ةنينج نّوكت الو ةعساش

 ناونعب اهرشن يتلا هتايركذ ةمدقم يف ةطقنلا هذه ىلإ ةراشإلا يرباجلا

 ان. ينطتملا ةايكتتو ىتاسلتلا هج لشاب لافت «هركاذلا لت :كاررغحلا
 ْ : هصن

 . ةيرثألا عطقلل امك . ةركاذلا تايطعمل ىنعملا ءاطعإ ةيلمعو»

 هيف عضوت يذلا قايسلا الوأ كانه :رصانع ةّدع اهيلع نواعتت ةيلمع

 موقيو ءرودب ةركاذلا هيف موقتو هؤانب داعُي ةايح ىرجم وهو .ىركذلا
 ةيسفتلا ةلالدلا ايناث كاتهز:رودب لوؤملاو للخملا لشعلا هيف

 عمو ةهج نم ةصاخلا اهتانوكم عم اهتقالع يف ىركذلل ةيعامتجالاو

 ىركذلا بستكت كلذبو .ةيناث ةهج نم ليلحتلا اهل هيطعي يذلا قفألا

 انفامتسا ادهبو نانيتإك ناسألا ىلإ ليحتي ايناسلإ ادعي ةعحر جملا

 نادعبلا جمدني دقو ..يعامتجالا روطتلا لحارم نم ةلحرم ىلا ليحي

 .”(ليوأتلا بيلاسأو ضرعلا ةغل ءأاثلاث :كانهو .دحاو قايس يف اعم

 ايعوضوم ناك اذإ ةريسلا بتاك ىخوتي ال فادهألا ثيح نمو
 مهيلإ هميدقت ىلإ ىعسي ام ردقب سانلا ىلإ هبيبحتو درفلا ةروص عيملت

 15 ص (1988 «نيدفارلا راد :قشمد) يتايركذ .يرهاوجلا يدهم دمحم (2)

 رشنلا راد :ءاضيبلا رادلا) ديعب نم ةركاذلا يف تايرفح ؛«يرباجلا دباع دمحم (3)
 .(1996 .ةيبرغملا
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 هتايح نيودت ىلوتي امنإو هئاثرو هنيبأتب موقي ال وهف .هتقيقح ىلع
 دقو .اهيف هئارآو ءاهنم هفقاومو ءاهب تلفح يتلا عئاقولاو ثادحألاو

 اهب نلحت ىلا تانسحلا بتتاكلا زربي نأ: ةزيسلا +نحتاض ءاقذضأ نمت

 نيسان :تادعأ سنودن امك ءاهققح يتلا تازجنملاو «مهبحاص

 .هتاوفهو هلشف نع فشكيو «هبويع بتاكلا

 يلحتلاو ريوصتلا يف ةنامألاو قدصلا موري ةريسلا بتاك نأ

 هتانسحب ؛هتقيقح ىلع درفلا مدقيف «ليلحتلا يف درجتلاو ةهازنلاب
 نوكي ام برقأ ةيحانلا هذه نم بتاكلاو .هتاقافحإو هتاحاجنب «هتائيسو

 مدختسي دقو .ميمذ ءاجه وأ ميمح حاذم ىلإ هنم نيمأ خرؤم ىلإ

 ىلإ ذافنلل ديورف نمز ذنم ترفوت ىتلا ىسفنلا ليلحتلا بيلاسأ بتاكلا

 رهشأ لعلو .هتافرصتو هال ل رجل دو ةريسلا بحاص فطاوع

 تاينقت نم تدافتساو ثيدحلا يزيلجنإلا بدألا ىف تنوُد ةريس

 جيتس نوكيا اهقلأ نقلا #ةايووقكت ةكابنلا هريس نه ينتفتلا ليلحلا
 :ىراجب ةلهاع ينوب .ال انروقكت رويصتانأ :ءاطعم 11932: 856
 اهفعض اهل ةيداع ةأرما ةباثمب امنإو .ءبسحف ذوفنو ناطلس تاذ

 .كلذك اهتاوفهو

 ٌبتاك ٌفصّن نأ حماستلاو زواجتلا نم ءيشب انعطتسا اذإ نكلو

 ىلع فصولا اذه ءافضإ انيلع بعصي هنإف «ةيعوضوملاب ام ةريس

 وهف هتاذ نع بتكي هدعبو ئش لك لبق «هنأل «ةيتاذ ةريس بتاك
 نيخرؤملا لعجت يتلا يه ةيتاذلا هذهو .انيبأ مأ انئش ««يتاذ»

 يف نوكشيو «ةبيرلا نم ءيشب ةيتاذلا ةريسلا ىلإ نورظني نيثحابلاو
 ل بحاص ناك اذإ و .ثادحأ نم اهيف ىوري ام ةيقادصم

 ثادحألا رايتخا قحب عتمتي هنإف «عئاقولا درس يف ًاقداص ةيتاذلا

 سرامي وهف اذكهو .ةيتاذلا هتريس ىف اهنّمضي ىتلا رومألا ءاقتنا ةيرحو

 انب تجحر هيف بقرناام رشم يح نم ةداجلا ىلع ةلاقرلا قلع
 ةردقلا وأ ةّرُملا قئاقحلاب حوبلا ىلع ةأرجلا هل نم ليلقو .هنم ضعتمي
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 ركذي نأ بتاكلا لواح اذإ ىتحو .بنذلاو ريصقتلاب فارتعالا ىلع

 ذإ «ةيعاوال ةروصب اهضعب لافغإ عقي دقف اهرمو اهولحب عئاقولا عيمج

 .ةميلألا براجتلاو ةريرملا ثادحألا نابسن نإ ةيرغنلا كانا لمت

 :اهعيرب ةروصلا رييغت يف ًاسيئر ًارود ةيسنملا ثادحألا بعلت دقو

 اريج سرك ىذلا) ةنكرمارولا كنا ينابسإلا بتاكلا صلخ دقف اذهلو

 وهو امك يضاملا ءانب ةلاحتسا ىلإ «ةيناذلا ةرئيسلا ةشاردل 5 ةرسك

 «يضاملا كلذل ةيعوضوم قلخ ةيلمعب ةيتاذلا ة ةريسلا مايق ةلاحتساو

 ركذتلا نم حصأ ةءارق «ةبرجتلل ةءارقب ع ا

 4 تادحألل] طيسبلا

 ىورت يتلا عئاقولا قدص ىلع دامتعالا ةبوعص ىلع ةلثمألا نمو

 ترشن نأ دعب ثدح ام ةيصخشلا تاركذملا وأ ةيتاذلا ريسلا ىف

 اهبن تتاح انا ركذم ةراهع شارع ةحبل و رضاغبللا ةقازملا ةرفاشلا

 تكراش فيكو 1959 ماع نييقارعلا ءابدألا داحتا سيسأت فورظ نع

 يدهم دمحم رعاشلا لزنم يف ةيريضحتلا ةئيهلل لوألا عامتجالا يف

 كراش هنأ هيف دكأ اقيلعت يضارلا ديجم روتكدلا بتك دقف «يرهاوجلا

 نيب نم ةرامع سابع ةعيمل نكت ملو روكذملا عامتجالا يف
 نم دكأتلا ثحابلا عيطتسي فيك ةلاحلا هذه لثم يفف .©”نيرضاحلا

 ربكلاو توملا ناكو عامتجالل رضحم كانه نكي مل اذإ ةقيقحلا

 ؟عامتجالا يف نيرضاحلا ةيقب ةعجارم نيبو هنيب نالوحي

 : ةثالث ةيتاذلا ةريسلا ةباتك تاموقم نأ يواشلا رداقلا دبع ىريو

 ةقلعتملا ةضرتفملا ةقيقحلا ركذ يف ةيصخشلا هتبغرو فلؤملا عفاود

 ةفرعم يف هتبلطو فلؤملا ءانبأك نيرخآلا ةبغرو «هتايح تايرجمب

 ىف ٠ ىمامهلا ةردان ةمجرت «ةيتاذلا ةريسلل ةيرظنلا لكاشملا» ءوريارول لخنأ (4)

 ١ 49 ص (2003 ناوج) 146 ددعلا ؛ةيسنوتلا «ةيفاقثلا ةايحلا» ةلجم
 .اهيلع تاقيلعتلاو طسوألا قرشلا ةديرج يف ةرامع سابع ةعيمل ةرعاشلا تايركذ (5)



 ةلثمأو ةعفان ماكحأو ةلاد ربع ميدقت يف فلؤملا فدهو «هتريس
 ن0

 :ةيقتادلا ةيكحلاو ةزيعلا ىف نديقملا ةيكادلا ةزينشلا "كفاله

 /584 1095 /488) ذقنم نب ةماسأ رعاشلل «رابتعالا» باتكب انركذي

 «ىبرعلا بدألا يف ةيتاذلا ريسلا ىلوأ نم مهضعب هذعي يذلا ©؛8

 ىتلا ةيسايسلا ثادحألا نع هتادهاشمو هتايركذ رعاشلا هيف لجس دقف

 نايإ اهرامغ ضاخ يتلا ةيبرحلا عئاقولاو ءماشلاو رصم 5 اهشاع

 ىتح اهشاع ىتلا ةليوطلا ةايحلا ىف هتالمأتو «نييبيلصلا دض هحافك

 ا نيعستلا ىلع هرمع داز

 :بدألا ةريسو بدألا خيرات

 قرفلل اهباشم بدألا ةريسو بدألا خيرات نيب قرفلا نوكي داكي
 بتك نع فلتخت بدألا خيرات بتكف .ةيتاذلا ةريسلا نيبو ةريسلا نيب

 :تالسألاو: نومضملاو ةيععيتملا فيح نع ذألا ةرييق

 ةيجهنملا («بدألا خيرات» تنك عبتت «ءةيجهنملا ثيح نمف

 دامتعالا ثيح نم ءاهب مازتلالا نوخرؤملا لواحي يتلا ةيعوضوملا

 امأ .اهتحص نم دكأتلل اهضعبب اهتلباقمو ةيوناثلاو ةيلوألا رداصملا ىلع

 تفلؤملا ةيرحت ىلإ دتتست اهنإوت كللذ ةنتعت لذ“ دالا ةزيتلا :بقك

 بتك نم كلذب برتقتو «ةيصخشلا هتاقالعو هتاعابطناو هتايركذو

 هنكلو بدألا ةريس تايرجم يف لعاف رصنع فلؤملاف .ةيتاذلا ةريسلا

 .ةيتاذلا ةريسلا

 .(2000 ؛ةجوملا تاروشنم : طابرلا) صنلا يف ملكتملا «يواشلا رداقلا دبع (6)
 :توريب) ديجملا دبع دماحو يودب دمحأ دمحأ :قيقحت ءذقنم نب ةماسأ ناويد (7)
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 ةزيس «بادكو ةيدآلا خيرات باتك لوانتي دق ءنومضملا ثيح نمو

 يتلا بناوجلا ثيح نم نافلتخي امهنكلو «هتاذ عوضوملا بدألا

 نك نأ دج الكف «(«رثنلا ةديصق» عوضوم انذخأ اذإف .اهيلع نازكري

 ىلا تدأ يتلا ةيسايسلاو ةيعامتجالا لماوعلا لوانتت بدألا خيرات

 نم جذامنو هيف ادعدنا ةمدلا نيككأو يفدألا سنجلا اذه روهظ

 ةريس بتك امأ .صوصنلا كلت ليلحتو ءمهصوصن رهشأ وأ «مهجاتنإ

 يف اورثأ نيذلا كئلوأ ةايح يف روتسملاو يفخلا نع ثحبتف بدألا

 «ةيسايسلا مهتاءامتناو ءةيصخشلا مهتاقالعو «يبدألا سنجلا كلذ

 .خلإ «ةينفلا مهلويمو

 مستي يعوضوم بولسأ بدألا خيرات بتك بولسأ ناك اذإو

 «يبدأ بولسأ بدألا ةريس بتك بولسأ نإف «حوضولاو ةطاسبلاب

 يمتني «ىرخأ ةرابعبو .هتيصخشل ادادتما دعُيو هبتاك ةيصخش سكعي

 تراسل يمضي نيس نتن ير وبسفلا ةيلخلاب ةقللا ىلإ لوألا" ترلقألا
 .ةيعادبإلا ةينفلا ةغللا ىلإ يناثلا

 اهب يلدي يتلا هتامولعم قثوي بدألا خرؤم نإف «ىرخأ ةيحان نمو

 هتركاذ نم بتكي دق بدألا ةريس بتاك نأ نيح ىلع ءًامامت خرؤملاك

 5 اينما ينتوفت دقو اهتشياع وأ اهتشع ةيفاقث ثادحأ نع ةركاذلا

 .خرؤمب سيلو بيدأ وهف ."””«ةيبرغلا مهتاهاجتا يف نرقتلي عيمجلا

 يزاوملا صنلاف .ًايزاوم ًاصن بدألا ةريس باتك نأ نيح يف عوضوملا
 ناونعلاك هب ةقيصللاو ىلصألا صنلا ىلإ ةيمتنملا رصانعلا امإ مضي

 ءادهإلاو نزديتلا ةئسو رستلا رادو فاالغلا ةروصو فلؤملا مسأاو

 .12 ص «مايألا كلت ةركاذ نم «يعيبرلا ديجم نمحرلا دبع 4



 فل لا

 :بدأآلا ةريس عدبم

 هباتك يف يعيبرلا ديجم نمحرلا دبع اهنود يتلا ةريسلا نإ انلق
 اهعدبأ يتلا ةيتاذلا ريسلا عيمج نع فلتخت «مايألا كلت ةركاذ نم»

 نيمأ دمحأو «مايألا) يف نيسح هط لثم ثيدحلا يبرعلا بدألا ةقفلامع

 ليئاخيمو .2ىسوم ةمالس ةيبرتالا يف ىسوم ةمالسو ؛«(يتايحا١ يف

 دمحمو «؟«ىلوألا رثبلا» ىف و اربج ميهاربإ اربجو ء(نوعبس) يف ةميعن

 رفسا يف بالغ م دبعو ؛«يتايركذ» يف يرهاوجلا يدهم

 .رصاعملا يبرعلا بدألا ةريس هيف لوانت امنإو باتكلا كلذ يف ةيتاذلا

 تنك نم رخآ ًاباتك «مايألا كلت ةركاذ نم تاتك مهضعب 15 كقو

 عتمتيو 06 ثيدح قيد سئنج ةيتاذلا ةريسلا نأل «ةيتاذلا ةريسلا

 ةرواجملا ةيبدألا ساتحجألا نيبو هليب ةلصافلا دودحلاو ( ةريبك ةنورمب

 اهيف ىفتخت ةتهاب دودح «تايركذلاو تايمويلاو تاركذملاو ةياورلاك

 ةعوتتم هبيلاسأو الاكشأا ةقادلا ةرشملا ذاقنتا يس + ةلكصافلا كابالا
 ةقيقحلا نكلو .يليلحتلا لكشلاو يريرقتلا لكشلاو يئاورلا لكشلاك

 يمتنت ال «مايألا كلت ةركاذ نم» باتكل ةيرهوجلا صئاصخلا نأ يه

 امك .«بدألا خيرات صئاصخ ىلإ الو ةيتاذلا ةريسلا صئاصخ ىلإ

 رمألا اذهل ًاكردم يعيبرلا ديجم نمحرلا دبع ناكو .ًاقباس اهانيب

 ىعرفلا ناونعلاو ناونعلا لثم «هباتكل ةيزاوملا صوصنلا مدختساف

 ناونعلاو ناونعلا ءاج دقف .رمألا حيضوتل «ةمدقملاو فالغلا ةروصو

 ««ةيبدأ ةريس نم بناوج :مايألا كلت ةركاذ نم» :لكشلا اذهب يعرفلا

 . 43 ص «قباس ردصم .ىلح رمع )9(
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 يتريس اهيف يورأ تاركذم هذه تسيل» :هلوق ةمدقملا ىف دروو

 و لاول را 13من كذا

 نم يعيبرلا تنكم يتلا ةيصخشلا تالهؤملا نع ءرملا لءاستيو

 ين لا هربا لب ينعأو «ديدجلا نبدا: نسنحتلا اذه عادبإ

 .ةعساو ةفاقثو «ةقيمع ةيتايح

 روظنملاو نوللاو طخلا يف هفغش يف ةينفلا يعيبرلا ةبهوم تلجت

 ةساردل دادغب يف ةليمجلا نونفلا دهعمب قحتلي هلعج ام «هرغص ذنم

 ذخأ امدنعو .ةددعتم قرطب هذه ةينفلا هتياوه دواري لازي امو .مسرلا

 هذه هتياوهب تطبتراو .تاملكلاب مسري ناك امنإ «ةباتكلا لعف سرامي

 يف ةيعون ةلقن ثادحإ ىلإ هتعفد راكتبالاو ديدجتلا ىف ةقراح ةبغر

 نع سيفو »: ةيرصملا» نر هلام هنايكنلا كنف ريتسملا ةتقارملا ةقمقلا
 ةتئاررو ترش يدعو :بادعلا ني دلل نس معسل نردجللا يشار

 ام ناعرس .يضاملا نرقلا يف تانيعبسلا ةيادب يف توريب يف «مشولا»

 يبرعلا يدرسلا بدألا يف ناربج ليلخ ناربج «يبن» ةباثمب تحبصأ

 ام زهان ىتح للم الب نوثحابلاو داقنلا اهب يفتحي ةياور ءرصاعملا
 .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةساردو 0006 ةئام اهنع بتُك

 : ةيملاعلا"تاغللا نمدودع ىلإ: تيحرتو

 ةيتايح :ةجودزم ةبرجت يهف يعيبرلا اهنم حتمي يتلا ةبرجتلا امأ
 ةنوحشم «ثادحألاب ةلفاح ةايح شاع دقف .دحاو نآ يف ةيباتكو

 نم رزن اهيف حولي يتلا نازحألاب ةرخاز ءسجوتلاو قلقلاو رتوتلاب
 .بورغلا ةعاس مويغلاب ةدبلم ءامس يف قفشلا حولي امك حارفألا

 ىصقأ يف لغلغتي نيكس لصن لثم ةيناسنإلا فطاوعلا ذحشي نزحلاو
 نم ةرتف ءوسأ يف نجسلا بهايغ جلو هبابش ناعير يف .بلقلا ايانح

 .7 ص ؛مايألا كلت ةركاذ نم .يعيبرلا ديجم نمحرلا دبع (10)
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 ىلإ هةولسرأ..ءاشاقت اراشتسم ةوئع اهدتعو «ظخيدحلا قارعلا تارتف

 «1978) كانه تاونس ثالث ىضمأف ةيلهألا برحلا نابأ توريب

 ىلإ هوداعأ «ءسنوت ىف تاوئس ثالث ىضمأ نأ دعبو .(1980 ؛9

 تلاز ام ةيلهألا فرحلاو ىرخأ تاونس ثالث ةدمل 1983 ماع توريب

 لك ءاروو فطعنم لك دنع ىرخأ ةرم توملا هدصرتيل «كانه ةلعتشم

 ادعاسم ًاماع ًاريدم لمع دق «توريب ىلإ باهذلا لبق ناكو .ةليمخ
 نم هنكم ام «مالقألا» ةلجم ريرحت ريتركسو «ةيقارعلا ةفاقثلا ةرازو يف

 نطولا ىف ةيبدألا تايصخشلاو ةيركفلا تاهاجتالاب رشابملا كاكتحالا

 هقامعأ يف جلتخي عالطتسا بح نم هب ىلحتي ام. ىلإ فضأ «يبرعلا

 نأ ىتح «ةبورعلا راطقأ نم رطق لك يف رشنلا ةكرح ةعباتمل هعفديو

 ىلع ةيرموس تاباتك» ناونعب اباتك ايلاح هل رشني برغملا باتك داحتا
 .ةيبرغملا ةيعادبإلا لامعألا يف هتاءارق مضي «سلطألا ةيرادج

 المع نيثالثو ةسمخ زهاني ام هفيلأت يف لثمتتف ةيباتكلا هتربخ امأ
 لبق ءدقنلاو ءرثنلا ةديصقو «ةياورلاو «ةريصقلا ةصقلا نيب عزوتت ابدأ

 ةيوازلا رجح دعي يذلا «مايألا كلت ةركاذ» باتك جارخإ يف حلفي نأ

 :تيدألا#ةريف يف

 عورف فلتخم يف هتاعلاطم نم ةعساو ةفاقث يعيبرلل تعمجتو

 تاقالع ميقي هتلعج يتلا ةبحملا كلت «سانلل هتبحم نمو «ةفرعملا

 .راطقألا نيابتم يف نينانفلاو ءابدألاو نيفقثملا عم ةبعشتم ةيدو ةيركف

 يف يقارعلا يفاقثلا زكرملل ًاريدم ناك امدنع هسفن نع يعيبرلا لوقي

 :توريب

 هيعدبم ىلع فرعتلا ىلإ ام دلب يف ميقي عدبم لك ىعسي#»
 اذإ فيكف ء«ةليصألاو ةعصانلا هوجولا مهاري نيذلا كئلوأ «نييقيقحلا

 ("!”«نانبل عم تلاح يه امك (ةيمسر) ةفص هل هدوجو ناك

 71 ص «قباسلا ردصملا 110(2
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 قال ين نيفيتسلا نيعدنلا نع طه فرس هن سيلا نفر
 «ةيلئاعلا مهتاقالع يف شبن امنإو ءاهراز يتلا ةيبرعلا دالبلا نم هريغو

 مهعفاودو ء«ةيصخشلا مهرارسأو «ةيسايسلاو ةيركفلا مهتاءامتناو

 .بيرق 5 ديعب نم ينفلاو يبدألا مهعادبإب ةقالع هل ام لكو «ةيفخلا

 :رثنلا ةديصق

 يبرعلا بدألا يف «رثنلا ةديصق» ةسردم كلذ ىلع الثم ذخأنلو
 . رصاعملا

 برحلا نأ فيك «مايألا كلت ةركاذ نم» هباتك يف ىفترلا ىازؤب

 نزقلا يف: نلامسأرلا نكسعتلاو يكارتشالا ركسعملا نيب ةدزابلا

 تانيتسلاو تانيسمخلا يف ةيبرع رشن رود روهظ ىلإ تدأ يضاملا

 اهضعب رشنيف هلو ركسعملا ا ةهقرايقيوت رك ىلع يح تنم

 .ةيبرغلا ةفاقثلا رخآلا اهضعبو ةيعويشلا بتكلا

 جورت تناك يتلا (يبارافلا) رادب الثم يعيبرلا برضي نأ دعبو

 ىلع لصح يروس وهو) لاخلا فسوي نإ لوقي «يسكراملا باتكلا
 نم ًاجوزتم 1957 ماع نانبل ىلإ اكيرمأ نم داع يايا سلا
 : لماكتم يفاقث عورشم هنهذ يفو .لاخلا نيليه يه ةيكيرمأ ةماسر

 ةةبندألا (رعش) ةلجم: زادضإو :«ةيلئكشعلا لامغألل ضرع ةعاذق

 .ةيعوبسأ تاودن ىلإ ةفاضإ ءرعش ةلجم راد تاروشنمو

 نيب يركفلا لاخلا فسوي ءامتنا ىعيبرلا دذح نأ دعبو

 ناك هن[ لولقي: نورت :ةءامغلا ةادحل قاموا قعويسلا نيركتملا
 نوطنأ ىبرعلا 5 هسسأ يذلا يروسلا يموقلا بزحلا يف ًاوضع
 ناهز يو . تيما لالدولا ا عيوب ل تعدي: قذرة راكم
 .صربق ةريزج يه لالهلا اذه ةمجنو «قارعلاو نيطسلفو

 وأ بزحلا اذه ىفقثم نم اوناك رعش ةلجم باّتُك نإ يعيبرلا لوقيو

 سايلإ ندا يقع كلبوت :لاثمأ نانبلو ايروس يف هعم نيفطاعتملا
 «طوغاملا دمحم « سينودأ «ينيوث ناسغ .«نيدلا يقت ديعس «يريدلا



 .جاحلا يسنأو «يواح ليلخ «سيرلا بيجن ءارقش يبأ يقوش

 لثم نيرخآ ءارعش تبطقتسا رعش ةلجم نإف ءءالؤه ىلإ ةفاضإو
 ىسوم .فسوي يدعس ؛«يرديحلا دنلب «ينابق رازن «ةكئالملا لزان
 دبع ؛يوازعلا لضاف :ةقحال ةرتف يفو .غياصلا فسوي ؛يدقنلا

 .صلوب نوكرس .يعيبرلا ديجبم نمحرلا

 هنأب يعيبرلا انربخي «لصوب نوكرس يقارعلا رعاشلا ركذ ىلعو
 هتسارد لمكي مل هنأل امنإو «ءيسايس ببسل ال قارعلا نم بره

 لضفف ءًايرابجإ ةيركسعلا ةمدخلا يدؤي نأ هيلع ناكو «ةيوناثلا
 قيفش دصقي هنظأو) ةيدودح ةيقارع ةدلب نم رعاش هدعاسو «برهلا

 ةسسؤم هتناعأو «لاخلا فسوي هدعاس نانبل لصو امدنعو ؛(ىلامكلا

 .اكيرمأ ىلإ ةرجهلا يف ةيحيسم ةيسنك
 لوح تاماهتالا ىلع بجُي مل لاخلا فسوي نأ يعيبرلا انل نيبيو

 .يبرغلا يفاقثلا عورشملا ىلإ هزايحنا ٍففْحَي مل هنكلو ءهرعش ةلجم

 1-32 جودزملا اهدلدع رولص دعب ءرعش ةلجم تفقوت نيحو

 هيمسي امب رعشلا ةباتك ىلإ لاخلا فسوي اهسسؤم فرصنا ؛1963 ماع

 انركذي اذهو) ةيماعلاو ةحيصفلا نيب ىطسو ةغل ىهو «ةيكحملا ةيبرعلا)

 طظيماوأ نف نييكيزمألا نيبرعتسملا ظاسوأ اهديؤت تناك نقلا: ؛ةوعدلاب

 .(ةينيتاللاب ةيبرعلا ةياتكر.ىحصفلاب ةيماعلا لاديتتسا ىلإ ؛ ىضاملا فرقا

 ةلجم سيسأت لبق ةدوجوم تناك ؛رثنلا ةديصق» نأ يعيبرلا ىريو
 اهتنبتو اهيلع حلطصملا كلذ قلطأ نم لوأ تناك ةلجملا نكلو ءرعش

 نكي مل اذه «رثنلا ةديصق» حلطصم نأب انركذي مث .اهباتك تعجشو

 رانرب نازوس ةيسنرفلا ةثحابلا باتك نم ذوخأم لب ةلجملا راكتبا نم

 ةيبرعلا ىلإ هتمجرت زجنت مل يذلا "انمايأ ىلإ ريلدوب نم رثنلا ةديصقا
 اهتردصأ يتلا ةمجرتلا يهو «سماغم ريهز لبق نم 1993 ماع ىتح

 .دادغبب نومأملا راد

 «راوح» ةلجمو ارعش» يتلجم نيب طباورلا ىلإ يعيبرلا ريشي مث
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 يف لوألا اهددع ردصو ةفاقثلا ةيرحل ةيملاعلا ةمظنملا اهتمعد يتلا

 ينيطسلفلا ينانبللا رعاشلا اهريرحت سيئر ناكو «1962 ماع توريب
 1961 ماع هيلإ بتك دق لاخلا فسوي ناك يذلا «غياص قيفوت لصألا

 يسنأ نوكي نأو رعش ةلجم ريرحت ةسائر هكراشي نأ هيلع ًاحرتقم

 نمامه ا راوحا ةلجم باتك لج ناكو: .ةلجملا نيرخت رتتركس جاحلا
 دعب1967 ماع راوح ةلجم تفقوت دقو .اهئارعشو رعش ةلجم ءاقدصأ

 زميات كرويوين ةديرج اهترجف ةيودم ةيسايس ةحيضف رثإ ىلع ًاددع 7

 يتلا يه ةيكيرمألا ةيزكرملا تارباخملا ةلاكو نأ نع تفشك امنيح

 يف تالجملا نم ددع ردصت يتلا ةفاقثلا ةيرحل ةيملاعلا ةمظنملا لومت

 .راوح ةلجم اهنيب نم ملاعلا

 ءراوح ةلجم ريرحت ريتركس «سيرلا بيجن ٌرابخأ يعيبرلا عبتتيو
 :لوقيف رعش ةلجم يف ىمادقلا هئاقدصأل هئافوو

 ضاير رادب لثمتملا ريبكلا هعورشم سيرلا بيجن قلطأ امدنعو»
 ةيرحو بتاكلا عادبإب ىنعت يتلا (ةيرهشلا دقانلا ) ةلجمو رشنلل سيرلا

 ةنئاداوب ندع قمري سيرلا ماير نإفاهراضفال رقي انيك ةوياككلا

 (''2!(راوح) يف مث نمو (رعش) يف مهقفار نيذلا هئاقدصأل

 ىركذل ندنل يف ًاناجرهم ماقأ سيرلا نأ ءافولا اذه تارامأ نمو

 راد تعبط مث «همساب بابشلا ءارعشلا ةزئاج سسأو «لاخلا فسوي

 فهتايح نع ًاباتك تردصأو ؛غياص قيفوتل ةلماكلا لامعألا سيرلا

 جاحلا يسنأ نأب ًاملع .«ةميلولا» هناونع جاحلا يسنأل ًاناويد تركب

 اهردصي ىتلا «دقانلا» ةلجم 9 «متاوخ» هئاونع اتباث ايرهش اباب بتكي

9 ْ 

 تاقالع ؛بدألا تاهجوتو رشنلا ةكرح لكشتت نذإ اذكه

 نيب ةكرتشملا ةيركفلا تاهجوتلاو ةيسايسلا حلاصملا اهجيسن ةيصخش

 .48 ص «قباسلا ردصملا (12)



 2053 يدج يدرس سنج :بدألا ةريس

 .نيلعاف صاخشأ

 ةروتسملا ةيفخلا ليصافتلا هذهب لفحت ال بدألا خيرات بتك نإ

 معهن ىتلا' يه فدألا ةريس بقك نكلو ٠يبدألا حاتنإلا 'ئف ةرثؤملا

 خيراتل زاوم صن يه بدألا ةريس نأ لوقلا عيطتسن ىتح ءاهب

 .اهب ملي نأ دقانلا ثحابلل دب ال «ءبدألا

 :ةصالخلا

 دبع باتك رودصب رهظ دق ًاديدج ًايبدأ ًاسنج نأ ةقرولا هذه معزت
 مسالا نأو .2000 ماع «مايألا كلت ةركاذ نم» يعيبرلا ديجم نمحرلا

 يتلا دودحلا تلاز ام يذلا ةىتدألا ةريسا نع: نجلا اذهل يهاكملا

 ةيتاذلا ةريسلاو ةريسلاك ةرواجملا ةيبدألا سانجألا نيبو هنيب لصفت

 ةقلعتملا ةيرهوجلا هصئاصخ نكلو .ملاعملا ةتهاب «بدألا خيراتو

 يف اهتريظن نع فلتخت بولسألاو نومضملاو ةيجهنملاو ضرغلاب
 .ىرخألا ةيبدألا سانجألا
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 يمسافلا ىلع

 .برغملا يف ميقم يقارع ثحابو بتاك

 ,(دادغب ةعماج) قارعلا يف تاعماج يف يلاعلا هميلعت ىقلت

 ؛(ةيبرعلا توريب ةعماجو «توريب يف ةيكيرمألا ةعماجلا) نانبلو

 ؛«(ثوبروسلا ةعماج) اسنرفو «(دروفسكأ ةعماج) ايناطيربو

 .(نتسوأ يف ساسكت ةعماج) ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو

 يف سناسيلو «بادآلا يف (فرشلا ةبترم) سويرولكب ىلع لصح

 ةغللا ملع يف ةفسلفلا هاروتكدو «ةيبرتلا يف ريتسجامو ؛قوقحلا

 .يقيبطتلا

 :هناريخ

 «نتسوأ يف ساسكت ةعماجو .دادغب ةعماج يف ميلعتلا سرام

 :ظطايرلاب .سفاخلا دمحم ةعماجو + نقايرلاب دوعش 'كلملا ةعئاجو

 يف رتسكأ ةعماج لثم ةديدع تاعماج يف تارضاحم ىقلأو

 يف يتس يوارم ةعماجو «ةدنلنف يف ةربمت ةعماجو ءايناطيرب
 .ايروس يف قشمد ةعماجو ؛نيبلفلا

 مولعلاو ةيبرتلل ةيمالسإلا ةمظنملا يف ةيبرتلا ةرادإل ًاريدم لمع
 سلجملا ةنامأل ًاريدمو ةفاقثلا ةرادإل ًاريدم مث ؛ طابرلاب ةفاقثلاو

 ةنامألل ًاريدم مث ءاهسفن ةمظنملا يف ماعلا رمتؤملاو يذيفنتلا

 ةمظنملا سيسأت ذنم ) يمالسإلا ملاعلا تاعماج داحتال ةماعلا

 .(2000 ماع ىتح 1982 ماع



 205 يمساقلا يلع

 عياتتلا ظابرلاب :تيزعتلاقيشتت بقكمل اراشتتسم ًايلاح لمعب

 «يملعلا هسلجمل ًاررقمو ؛مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيبرعلا ةمظنملل

 .' يبرعلا ناسللا " هتلجم ريرحت ةئيه يف ًاوضعو

 .ةرهاقلاب ةيبرعلا ةغللا عمجم يف لسارم وضع

 :هتافلؤم

 (2004 «ةفاقثلا راد :ءاضيبلا رادلا) يبرعلا لقعلا ميهافم

 (2003 «ةفاقثلا راد :ءاضيبلا رادلا) ةريصق صصق :رحبلا ثمص

 نانبل ةبتكم :توريب) قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا ةيمجعملا
 (2003 .ءنورشان

 «ةفاقثلا راد : ءاضيبلا رادلا) ةريصق صصق : يتبيبح ىلإ ةلاسر

003) 

 ةرصاعملا ةيكيرمألا صصقلا عئاور :رخآلا ئطاشلا ىلع ئفارم

 (2003 «قرشلا ايقيرفأ :توريب)

 (2002 .عيمجلل ةفرعملا : طابرلا) ةيمنتلاو ةعماجلا

 تاروشنم :طابرلا) ةيدقن تالاقم :يبرغملا بدألا عئاور نم

 (2002 .نمزلا

 (2001 .نورشان نانبل ةبتكم :توريب) تاداهشتسالا مجعم

 : طابرلا) يملاعلا نالعإلاو ةيمالسإلا ةعيرشلا نيب ناسنإلا قوقح

 (2001 «عيمجلل ةفرعملا

 راد قشمد) ء'ةسحرت د ىارشتوس ىيسرأل ةلفسلا ةّسيلولا

 (2002 ؛نمزلا تاروشنم : طابرلا) «ةيناثلا ةعبطلا (2001 : ىدملا

 : طابرلا) اهب نيقطانلا ريغل ةيبرعلا ميلعت يف ةيوبرتلا تاينقتلا
 (1991 ءوكسيسيإلا

 1989(  «سورال /وسكلألا :سيراب) يساسألا يبرعلا مجعملا

 1991 :2 ط  قششنملا



 بلقلا يف قارعلا 256

 ,(1985 «ةريغصلا ةعوسوملا :دادغب) حلطصملا ملع يف ةمدقم -

 (1988 .ةضهنلا ةبتكم :ةرهاقلا) «ةيناثلا ةعبطلا

 ةعوسوملا :دادغب) - ةمجرت  زنوميس نايلوجل .ةيسيلوبلا ةصقلا -
 (1984 «.ةريغصلا

 نانبل ةبتكم :توريب) ثيدحلا ةغللا م تاحلطصم مجعم

 - نيرخآ عم 1]198(  «نورشان

 ىرخألا تاغللاب نيقطانلل ةيبرعلا ميلعت يف ةثيدح تاهاجتا -

 (1979 «ضايرلا ةعماج :ضايرلا)

 21975 .ضايرلا ةعماج :ضايرلا) مجعملا ةعانصو ةغللا ملع -
 تحت :نورشان نانبل ةبتكم :توريب) : ةثلاثلا ةعبطلا (1991 :2ط

 (عبطلا

 (1970 ؛ملقلا راد :تيوكلا) ةغللا ربتخم -

 (1971 :2ط ,1969 .ركفلا راد :قشمد) ةيسردملا ةبتكملا ميظنت -
  ةدامح رهام .د عم -

 ةبتكم :دادغب)  ةمجرت  غربلوهل «سئابلا حالفلا ةيحرسم -
 (1969 .ىمظعألا

 .ررعن ما ريش :ةيزيلجنإلاب هتافلؤم نم ديا ل
 - 11 عاناكاز عد هس 81[: عالما ]110 (ارعالعمب 8. .ظملار 1977, 1981)

 - زوو [مموز ىليمما ىمجتمك (8دهطلملب 8كتمتكامإل هن تناطنعع, 1969)



 تايوتحملا

 12100 ا ينب اي «قارعلا كدلب اذه :ميدقت

 00 110110 00110101ببدد-ت حون موق نويرموسلا

 »#3 70000 0 ]| ] ] ]ذ|] 1 ]1]1]1]1]1ذ]1زذ]ذ]1ذ]1]ذ1]ذ 1 شماكلك ةمحلم

 0000 لامجلاو بصخلاو ٌبححلا ةهلإ ءراتشع

 ةفينح يبأ هيقفلا نمز يف ةّيركفلاو ةّيعامتجالا ةايحلا
 20208 ا ل و وسلا  يل اقولأو

 ةقيرعلا دادغب ةنيدم طيطخت يف ةيمالسإلا ةرامعلا تايلجت
 ا نسلدرالا عيلإ :فارغلا وم نسنالاو نسردلا هعتك

 يبويألا نيدلا حالص

 ا نيدلا حالص نع ةعئاش ءاطخأ -

 500 يبويألا نيدلا حالصو نيفشات نب فسوي -

 : قارعلا ىف ةيبرعلا ةصقلا ىف ةنراقم تارظن

 ةثيدحلا ةيقارعلا ةصقلاو يعيبرلا ديجم نمحرلا دبع
 1 ىفجنلا ىفاصلا دمحأ

 20 ةقرحملا نارينلاو ةقرغملا كرمال 8 دا

 23737 كلملاو رعاشلا : ّيرهاوجلا يدهم دّمحم

 0 و قا يذلا وه : لضاف قحلادبع

 0000 ةمجرتلا يف هتيجهنمو لضاف ٌقحلا دبع

 232000 رعاشلا :يتايبلا باهولادبع

 ا اة ٌيمنو توما : يتايبلا باهولادبع

 هيث ةوعمووف

 ممرةءوةمةووف

 ىنووووورفموو
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 يمساقلا يلع روتكدلا

 بلقلا ْق قارعلا

 رهظ هيف .روشأو لبابو رموس :تاراضح قارعلا نضتحي
 عئارشلا مدقأ تنس هيفو «نينسلا فالآ لبق يرامسملا طخلا

 .نينطاوملا عيمج اهأرقيل تَبِصُت ةميظع ةلسم ىلع تبتُك يتلا

 ملعلل ةيراضح ةرانم هدالوأ هدعبو ديشرلا ماقأ دادغب يف

 ناك اهتاعماج ىلعو .نوكلا ىلع ةعْشم تجهوت ؛ةفرعملاو

 روباسينو ةطانرغو ةيليبشاو ةبطرق تاعماج نم ءاملعلا رابك دري
 ةيملعلا اهزكارمو اهتابتكم نم نولهني .ءدنسلاو ىراخبو
 .ذاذفألا اهئاملعو

 َتفُّئُّصو «ثيدحلاو هقفلا ٍبُْبُك ىلوأ تَنْوُد ةرصبلا يفو
 يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا ّيرصبلا يرقبعلا َعّمَجو مجاعملا
 .برعلا راعشأ

 «ةفالخلل ةمصاع ىلع مامإلا اهذختا يتلا «ةفوكلا نمو

 يئايميكلاو ؛يئاسكلا يوغللاو يدنكلا برعلا فوسليف جرخ
 .نامعنلا ةفينح وبأ ريهشلا هيقفلاو نايح نب رباج

 دجن ثيح «؛ةركسدو ةنيدم لك انلوانت اذإ ديزنس مكو

 .ءاعمج ةيرشبلا تازاجنإ يف ارثؤم اّيح خيراتلا

 ءزج هيفف «قارعلا لهأو قارعلا برعلا بحي كلذ لكل
 بلق يفو ةّمألا هذه نم بلقلا يف هنإ معن ,مهخيرات نم ريبك

 .ّيبرع لك بلق يفو ملسم لك

 نانبل -توريب 1١/0108 ب ص ملا ف تفازكم اك
 برغملا - ءاضيبلا رادلا - 4006 ب. ص


