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 ريدصت
© 

 «نمزلا نم اثرق رشع ةعبرأ ذنم ابوروأ عم يمالسإلا يبرعلا ملاعلا رواجتي

 .مالسلاو ءادعلا الدابت امك ءلاجرلاو راكفألاو عئاضبلا اهلالخ ناءاضفلا لدابت
 ناذه دهش دقو .ايفارغجلاو خيراتلا يف هعون نم ديرف نيملاعلا نيب راوجلاو

 ذنمو .ةبقاعتم تادقتعمو تاراضح طسوتملا رحبلا امساقت ناذللا ناملاعلا

 امم ءطسوتملا يتفض ىلع ةيحيسملاو مالسإلا رقتسا ةنس فلألا ىلع ديزيام

 .اهبراضتو حلاصملا قافتا ىلإ فاضي اّيتيد اًدعب بورحلاو تاقالعلل ىطعأ

 بقعت اهلالخ نم تدرأ ةلواحم «ابوروأ ىلإ ةيمالسإلا ةرظنلا روطت» باتكو

 دتمي ليوط خيرات لالخ ءاهبوعشو ةرواجملا ةراقلا ناكس نم نيملسملا فقاوم

 ؛لحارمب ةرظنلا هذه ترم دقو .نهارلا انتقو ىتحو يداليملا نماثلا نرقلا نم

 ةرظنلا هذه نأ كلذ .ءادعلاو باجعإلا ىلإ ءاردزالاو لهاجتلا نم اهلالخ تلقتتا

 ىلإ الوصو «نيرواجتملا نيملاعلا نيب ىوقلا نيزاوم ريغتل اًعبت تلدبتو تلدعت

 ةيركفلاو ةيملعلا تايوتسملا ةفاك ىلع ابوروأ دوعص دهش يذلا ثيدحلا رصعلا

 ريغ اًيدحت لكش يذلا ريونتلا راكفأل اًردصم ابوروأ تحبصأ نيح «ةينقتلاو

 .نيملسملل قوبسم

 نيب تاقالعلا يف ثحبلل اهتصصخ بتك ةثالث نم دحاو وه باتكلا اذهو

 يذلا ؛«ةيبوروألا ةثادحلاو نوملسملا» ىلإ ةفاضإ .ابوروأو مالسإلا ملاع

 ىلع ايوروأ قوفتل رشع نماثلا نرقلا يف ةركبملا تايادبلا هئيف تضرعتسا

 ملاو ءابوروأ نادلب يف ترهظ يتلا تاينقتلاو راكفألاب رثأتلا ةيادبو نيملسعلا



 ريب هيرو مح ابوروأ ىلإ ةيمالسإلا ةرظنلا روطت

 زنم برعلا ىلع ابوروأ ريثأت هيف تدصر يذلا «برعلل همدقت ام ابوروأل دعي
 ءاجرأ يف اهراكفأ راشتناو ابوروأ لود دوعص ةرتف يف رشع عساتلا نرقلا ا

 ترهظ يتلا تايجولويديألا ريثأت امك «ةيلاربيللا ابوروأ راكفأ ريثأت ناك .ملاعلا

 ريثأتلا اذه نأ الإ .يبرعلا ملاعلا يف ةيسايسلاو ةيركفلا تارايتلا ىلع اًريبك اهيف

 نإ لب «ةقباس تابقح يف ناك يذلا اهريثأت راكفألا هذهل دعي ملو .عجارتلاب أدب

 امك .تاينقتلاو ملعلل اًردصم دعت ملو «ىربكلا راكفآلل ةجتنم دعت مل ابوروأ

 .اهترطيسو اهتردق نمز يف تناك

 ةيرصملا رادلا ركشأ نأ الإ ةرهاقلا يف باتكلا اذه رودص عم ينعسي الو

 هتلح يف باتكلا اذه رشنب ةيانعلا ىلع اهترادإ سلجم سيئرو «ةينانبللا
 .ةديدجلا

 ةدايز دلاخ

 2015/9/3 ةرهاقلا



 وه

 ميدفتن

 يف هاروتكدلل يتحورطأ تلجس نيح هتأدب عورشمل لامكتسا وه باتكلا اذه

 .رشع نماثلا نرقلا يف نيينامثعلا ىلع ةيسنرفلا تارثؤملا اهعوضوم ناكو «سيراب
 كاذنآ رئادلا شاقنلا طسو يف ةفورعم ريغ تايطعم فيضأ نأ كلذ نم ديرأ ٌتنكو

 عم ثدح دق نييبوروألا عم كاكتحا لوأ نأ عئاشلا ناك دققف ءابوروأ رثأو ةضهنلا لوح

 نيينامثعلا نأ عقاولاو ءرشع نماثلا نرقلا ةياهن نم نيتنس لبق رصم ىلع تربانوب ةلمح
 .هنيع نرقلا ةيادب يف ةيبوروألا تاريثأتلا يقلتو تالاصتالا اوأدب دق اوناك

 ئراقلل ةفورعم نكت مل عئاقو اهيف تضرعو «يتحورطأ ترشن ةسامحلا عفادبو

 نماثلا نرقلا ةيادب يف ثلاثلا دمحأ ناطلسلا ةبرجت نم ؛تقولا كلذ ىتح يبرعلا

 ةبرجت ىلإ ءلوبماتسا ىلإ ةيبوروألا تارثؤملا لوخدل باوبألا حتف يذلا ءرشع
 ءرشع عساتلا نرقلا نم ىلوألا تاونسلا ىتح تدتما يتلا ؛ثلاثلا ميلس ناطلسلا

 ةفورعملا ةمظنألا رارغ ىلع يركسع رخآو يلام ماظن ةماقإ اهلالخ نم دارأ يتلاو

 .ابوروأ يف

 امك ءابوروأ ىلع حاتفنالاف .هقفأ عيسوتو عورشملا ةعباتم ىلع ينزفح كلذ لك

 رارقإلا وهو :قوبسم ريغ ديدج فقوم نع ربع رشع نماثلا نرقلا لالخ هعئاقو ترج

 نأ خيراتلا لالخ ثدح دقل .نونفلاو ةيركسعلاو مولعلا تالاجم يف رخآلا قونثت

 مالسإلا يف تلخد يتلا بوعشلا نأ وأ ؛ىرخألا تاراضحلا نع نوملسملا دخ
 نرقلا يف تفرغ امك ةيمالسإلاةفاقلا ةضهن لكشتل اهبادآو اهمولع اهم تامس

 ركفلل اًينغم اًدعب تامجرتلا تلكشف «نانويلا نع نوملسملا ذخأو . .يرجعهلا عبار



 ايوروأ ىلإ ةيمالسإلا ةرظنلا روطت

 بوعشلا نأ عقاولاو ؛كلذ دعب رقهقت نيرخآلا فراعمب لاصتالا نكل «يمالسإلا

 هترهظأ يذلا يفاقثلا لعافتلا يف اًءزج نكت مل ابوروأ ةراق نطقت تناك يتلا ممألاو

 روصعلا يف ممألاو بوعشلا كلت نكت ملف ءاهراهدزا جوأ يف ةيمالسإلا ةراضحلا

 اهرواس دق اهنيبو نيملسملا نيب تاقالعلاو «نيملسملل هيطعت اًئيش كلمت ىطسولا

 نوملسملا دجو رشع نماثلا نرقلا عمو .ءادعلا نع الضف «ةالابماللاو رذحلا

 .اهمدقتو اهبوعشو ابوروأ هاجت مهفقاوم يف رظنلا ةداعإ مهيلع نأ نوينامثعلا

 ىلإ نيملسملا ةرظن لوصأ ىلإ ةدوعلا هل يدادعإ دنع ءباتكلا اذه نم تدرأ

 يبرع ثحاب هلوانتي مل عوضوملا اذه نأ كلذ ىلإ ينعفدي ناكو ءابوروأ بوعش

 تناك «نيملسملا هاجت ةيبوروألا يأ «ةلباقملا ةرظنلا نأب اًملع .لبق نم ملسم وأ

 تقو يفو .نييبوروأ ريغو نويبوروأ اهبتك يتلا ثاحبألا نم ريبك ددعل اًتوضوم

 تاهجو نم كلذ يف بصت يتلا ثاحبألا نم ةعومجم تردص باتكلل يدادعإ

 ميسم ل «مالسإلا ةيبذاج»و .طيعج ماشهل «مالسإلاو ابوروأ» :اهزربأ «ةنيابتم رظن

 ةعباتم ىلع اًيفاضإ اًدفاح اهرودص ناكف .ديعس راودإل «قارشتسالا»و «نوسندور

 .يلمع
 ليجست وأ «كئاش يثحب ملاع لوخدب اهل ةقالع ال ؛لمعلا مامتإل يعفاود نأ الإ

 نأب نظأ ؛,ةفرصلا ةيفرعملا عف ةاودلا ىلإ ةفاضإلاب ٌتنك رامضملا اذه يف قبس

 .نيملاعلا نيب مهفلا ءوس ةلازإ يف مهست نأ نكمي ةلئثامملا لامعألا

 دع د1

 عسانا نرقلا ىلإ عجرت يتلاو مالسإلا نع ةيبئارغلا ءارآلا لوأ سقعت نم ؛افورعم تار اين المخ ميك حرب سبملا ىكإ يصور وألا ةرظن ىلإ تنلرطت يتلا تنادتيإلا
 دايدزا ىلإ اهرودب تداق يتلا ؛ةيبيلصلا بورحلا ىلإ الوصو يداليملا
 أ يلختو ,نآرقلا ةمجرت ربع نيملسملاب

 .ريشبتلا اهدامتعاو ةيبيلصلا

 مامتهالا

 ةسدقملا برحلا نع اًيجيردت ابورو



 ميدعت ببصتسسح حيسخسل

 رثكأ ةفرعم ىلإ ىعست يتلا لامعألا تزرب يداليملا رشع ثلاغلا نرقلا ذم

 :اًضيأ ةفورعم ةرظنلا هذه اهنم قلطنت يتلا زكارملاو .الماحت لقأو ةيعوض

 نيذلا مه ؛ةفسلفلاو توهاللا ةرتاكد نإف لاحلا ةعيبطبو ءابوروأ تاعماج اهنإ

 ىلع بصنا دق ءالؤه لمع نإف انه نم «مالسإلا نم فقوملا ةغايصب اوصتخا

 .يدئاقعلا بناجلا

 ةيبدأو ةيملع تالاجم حتفتو ؛ةسينكلا ذوفن راسحنا عمو «ةقحال ةلحرم يفو

 ىلإ اًيجيردت لقتنا مالسإلا ملاعب مامتهالا نإف «ةيكيلوثاكلا ةديقعلل ةخضار ريغ

 يف ءالؤه لك يوضني نأ لبق «نييفارغجو نيرماغم طابضو نيمجرتمو ءابدأ يديأ
 .قارشتسالا :مساب تفرع تامامتهالاو تاصاصتخالاو ءاجرألا ةعساو ةسسؤم

 نيخرؤملاو نييراثآلاو نييوغللا ةدهع يف حبصأ هملاعو مالسإلا نإف رخآ ىنعمبو

 ةصصختم تاسسؤمو تاعماج نع ةرداص تالاجم يف مهثاحبأ جئاتن ترهظ نيذلا

 .قرشلاب

 نوقرشتسملا اهلذب يتلا دوهجلا انل مدقت تافنصمو سراهف مويلا ثحابلا دجيو

 .اهتاغل وأ اهتاصصختل اًعبت نإ ءاهبقعت نم ثحابلا نكمتي ثيحب «يجهنم لكشب

 ضاخو نيقرشتسملا لامعأل تاداقتنا ترهظ ءرشع عساتلا نرقلا ةياهن يفو

 عم ةريهش تالاجس امهاوسو هدبعو يناغفألا ةيمالسإلا ةيحالصإلا داور

 جاتنإ نم ةدافتسالا نيب حواري لاز امو نيملسملا فقوم ناكو «نيفورعم نيقرشتسم

 .ىرخأ ةهج نم مهفقاوم دقنو ةهج نم نيقرشتسملا

 نع نييبوروألا نيثحابلا رابك لامعأل ةيبرعلا تامجرتلا كلذ نع ربعي ام رثكأو

 عمو .عطاقم فذحب ةريثك اًنايحأو .تاحيحصتو تاداقتناب لّيذت يتلاو ,مالسإلا

 دق بادآلاو خيراتلا يف تانودملا مهأ نأ فرعت ءارقلا روهمج نم ةلق نإف كلذ

 .نوقرشتسم اهققحو اهفشك



 يس ل عبس مي سس بسس سس وزو لإ (هتالامإلا اةرظنلا رواق

 قارشتسالا مهنا دقو «ةيبوروألا ىوقلا زورب عم قارشتسالا راهدزا قفارت

 ىهتنا دقو .ةددحم رظن ةيواز نم حيحص اذهو «ةيبوروألا ةيزكرملا نع ربع هنأب

 امأ ؛ةنهارلا ةيسايسلاو ةيعامتجالا لئاسملا ةسارد ىلع بصنت ىتلا ثاحبألا

 ءطب ببسب ةريثم ريغ ةقيض تاصاصتخا ىلإ تلوحتف ةيرثألاو ةيوغللا تاساردلا

 تمي مل قارشتسالا نإف كلذ عمو ,تاسايسلاو عئاقولا يف اهريثأت قيضو ءاهجئاتن

 .ةايحلاب هدمت ةرصاعملا تاعارصلا تلازامو

 يف ةروث نيرشعلا نرقلا ةياهن يف دهش دق ملاعلا نأ ةقيقح لمهن ال نأ ردجيو

 برحو ناريإ ةروثو ناتسناغفأ برح ثادحأ عمو .تالاصتالاو تامولعملا ىلاجم

 ذادلبلا يف ثادحألاو مالسإلاب ةقلعتملا عئاقولا تحبصأ «قارعلا لالتحاو جيلخلا

 ءوجنو ملعلا يليلقل لاجملا تحسفأ يتلا مالعإلا لئاسو يف اًريح لتحت ةيمالسإلا

 تالاجم يف مهتايح نونفي ءاملع ةيضاملا لايجألا نم نوقرشتسملا ناك .تاشاشلا

 لصت مهلامعأ جئاتن تناكو .مهتاءاعدإو مهصقاون نم مغرلاب ءاهوراتخا يتلا ثحبلا

 رابخألا ىلع نيقلعملا نإف مويلا امأ ءشاقنلاو دقنلل عضختو ةملاعلا بخنلا ىلإ

 .برغلاو مالسإلا ملاع نيب مهفلا ءوس يف نوديزي مهنأ ىوس نولعفي ال

 ىتلا ةيبوروألا تاسسؤملا هتذختا يذلا يخيراتلا راسملا وه اذه ناك اذإ

 ةمث كلذ عمو .مالسإلا ملاع يف هدجن ال ليبقلا اذه نم اًئيش نإف «مالسإلاب تنتعا

 تأدب دق مالسإلا ىلإ نييبوروألا ةرظن تناك اذإف ؛ةنراقملا ليبس ىلع هيلإ راشي ام

 ٠:يصصختملا يديأ ىلإ رخآ روط يف لقتنتل ؛ةيكيلوثاكلا ةسينكلا ةسسؤم راطإ يف

 ىف تناك ابوروأ ىلإ نيملسملا ةرظن نإف «ةيجولوبرثنألاو بادآلاو تايناسنإلا يف
 اننمز يف تلصو دقو «ءابدألاو نيخرؤملاو نييفارغجلا صاصتخا نم تايادبلا

 عابتأ ىلإ ةفاضإ :ةينيدلا تاكرحلا مساب نيقطانلاو نيدلا لاجر يديأ ىلإ نههارلا
 .برعلاو نيملسملا ىلع رمآتي برغلا نأ نوري نمم تايجولويديألا

 ضوصنلا يف ةعيرذك مدختسا هتاداعمو رخآلا نم فقوملا نأ كلذ ىلإ فاضي

 ةسينكلا ءانبأ ديلقت نم نييحيسملا نيدلا لاجر ىدل ةرسح دجن :ةركبملا ةيبوروألا



 ميدقت
 ظلم

 لابقإلاو بيرغتلا نم اهسفن ىوكشلا دجن مويلاو مهتغل ملعتو نيملسملاو برعلل
 ؛ةيكيلوثاكلا ةسينكلا يف قاقشنالا ثدح امدنعو . هتاداعو برغلا ةفاقث ىلع

 ىلع اًرطخخ دشأ هرظنب يه يتلا ةيوبابلا ىلع اًموجه نشيل مالسإلا رثول مدختسا
 ربتعي اًهباشم افقوم مويلا نويمالسإلا نوددشتملا رهظيو .مالسإلا نم نييحيسملا

 .هسفن برغلا نم مالسإلا ىلع اًرطخ دشأ نييثادحلاو نييلاربيللا

 :ةيفرعملا ةيرشحلاب قلعتي رخآ هجو نع فشكت ةنراقملا نإف «كاذو اذه ادع

 «خلإ ...اًمولعو اًبادآو ًةديقعو اًخيرات نيملسملاو مالسإلاب نييبوروألا مامتها نإ
 نم فالآلا لب تائم تداق ةيفرعم ةيرشح نع رّبع ؛حلاصملاو عفاودلا تناك امهم

 .قرشلا اذه يف اًبيقنتو اًثحب مهتاويح سيركتل ةفلتخم ةيبوروأ تايسنج

 نم اًعون اودبأ ةيمالسإلا ةفاقثلا راهدزا جوأ يف تايناسنإلا داور نإف لباقملابو
 رع ف دخت خيذلا «نييفارغجلا نع رظنلا ضغبو ,ىرخألا بوعشلاب مامتهالا
 .ملع ىلإ لوحتت مل ىرخألا بوعشلاب ةفرعملا نإف باتكلا لوصف يف مهلامعأ
 ينور دنع راو وج شرارة ل5: يارس يلوم ان

 .تشالت ام ةايغرع ةيرشحلا نم عون نع اربع دنهلا غلب يذلا ةطوطب نباو سورلا دالب
 يه اهبوعشو ايوروأب نيملسملا مامتها ضافخنا نع اًريبعت لحارملا دشأ نإ

 فرعتلل عوزن يأ اهل نيرصاعملا نيخرؤملا دنع دجن الف «ةيبيلصلا بورحلا ةلحرم
 ريهشلا ذقنم نب ةماسأ باتكو . .نيملسملا دالب اولتحا نيذلا نييبيلصلا كئلوأ ىلإ
 لب - ةجنرف مهلك اوناك امو - ةجنرفلا لوصأ ىلإ فرعتلا يف ةبغر يأ نسع متني ال
 روحمت اًيداهج اًبدأ تجتتأ دق ةيبيلصلا بورحلا نأ قحلاو .راقتحاو ءاردزا نع مني
 انلمع نم ءازجأ يف هيلإ اندنتسا يذلا ءيكسفوك وشنارك اًميدق هدصر ءسدقلا لوح
 قالغنا ةعزن ةيميت نباو ءيزوجلا نبا دنع يداهجلا بدألا رهظيو ,باتكلا اذه يف
 .اًهباشم اًنالغنا يدبت ةرصاعملا ةيداهجلا ةعزنلا نإف مويلاو .ةيملع ةيرشح لكل ةنيابم

 د د



 ابوروأ ىلإ ةيمالسإلا ةرظنلا روطت

 بقعتلاب ثحابلل حمست ةينايب ةميسرت ةمث سيل «هالعأ هانفصو ام سكعلا ىلع

 ةسس ؤم راوسأ لخاد ملسملا ريغ رخآلل وأ ابوروأ ىلإ نيملسملا ةرظنل ىجهنملا

 يف ةينيد ةسسؤم دوجو لوح شاقنلا نع رظنلا ضغبو «ملاعملا ةسيقا وا لا

 ىقبتو ةينيعلا ةلثمألا نع اهتينبل اًرظن ىأنت نيملسملا ءاهقفلا لامعأ نإف ءمالسإلا

 هربتعا دقو ءاًديرف ىقبي ريسلا هباتك يف ينابيشلا هيقفلا لمع نإ .ةيقطنم ةعيبط تاذ

 يف ربعي ال ينابيشلا نإف يلاتلابو ءبرحلا نيناوقل اًقباسو اًمدقتم اًجذومن يرودخ

 .ةيديرجتلا هبرح نيناوق يف ةيهارك وأ ءادع عزاون ةيأ نع هلمع

 يف نييحيسملا عم تالاجس ىلع مالسإلا ءاملع نم نييتوهاللا ىدل رشعنو

 نييحيسم عم اًلاجسس ناك ةيحيسملا عم لاجسلا نكل «ةرشعبمو ةردان صوصن

 ىلإ نوملسملا رظني مل .يمالسإلا برغلا يف وأ قرشملا يف نيملسملا نيب نوشيعي

 كلذ نم سكعلا ىلع ؛دودحلا دنع صبرتم ودع وأ بعش ةنايد اهرابتعاب ةيحيسملا

 ديدهتلا نيبو ةيمالسإلا ةديقعلا نيب اولصفي مل يبوروألا برغلا يف نييتوهاللا نإف

 مالسإلا نأ فيك طاو يرمغتنوم فشك دقل «ةيحيسملا ابوروأل مالسإلا هلثمي يذلا

 ةيوهلا يهامت يف مهسأ لب ءبسحف ةيكيلوثاكلا ةيحيسملل ةبسنلاب ودعلا لثمي مل

 ىطسولا نورقلا يف ةيبوروألا ةيحيسملا نإ لوقلا لفان نمو «ةيحيسملاب ةيبوروألا

 ْ .ةيمالسإلا ةيوهلا لكشت داعبأ نم دعب يأ لكشت مل
 ةيحيسملا ابوروأ ةرظن نيبو ءابوروأ ىلإ نيملسملا ةرظن نيب ؤفاكت ةمث سيل

 «نيينامثعلا عم الإ ابوروأ عم ةيحيسملا نوملسملا قباط نأ ثدحي مل .مالسإلا ىلإ
 هنع لوقي نمز يف «ةيحيسملا ابوروأ ةيوه نوينامثعلا فشتكا دقف :قدأ ىنعمبو
 قلطملا ءادعلا ىلع حلاصملاو ةيعقاولا ةرظنلا بيلغت دهش هنإ نوسندور
 اوفلاحت نيينامثعلا نأ رمألا

 عقاوو «
 .اهنم رخآ ءزج دض ابوروأ نم ءزج عم

 ابوروأ بوعش لوانتت يتلا عطاقملاو تارذشلا نع ثحابلا بقني نأ ىقبي

 بقايسسلاو فارغلا بتكو بدلا بو نيبفارغجلاو نيخرؤملا لامعأ يف اهئانلبو
 ريع قو ةيياضلا بورسللةقينلا الهرب يلفرتا »0# عجيل ةلاعرلاو



 .اهتّدجو اهتميق نع رظنلا ضغب ةمظنم ةدام نويعوسوملا مدق كيلامملا

 اهدجن ابوروأ لوح ةرصاعم داوم ىلع رثعنل رشع سداسلا نرقلا راظتنا بجيو
 ؛ناطلسلاب نيقحلملا وأ نيواودلا يف باتكلا نم ةلودلا زاهج يف نيلماعلا ىدل
 لوبنتسا يف سيل ءرشع عساتلا نرقلا فصتنم ىتح وحنلا اذه ىلع رمألا رمتساو
 .سنوتو رصم يف لب طقف

 نيذلل طقف سيل «ماهلإ ردصم ابوروأ تحضأ رشع عساتلا نرقلا تاياهن يف
 رطخلا اهيف اودجو نيذلا اهموصخل ةبسنلاب لب ءاهمدقتو اهمولعو اهراكفأب اورثأت
 رصاعملا يمالسإلا يعولا تقرتخا ابوروأ نإف وحنلا اذه ىلعو «مالسإلا ددهي يذلا
 .يعولا اذه داعبأ نم اًدعب تحضأو

 :يلي ام ريخألا فالغلا ىلع رشانلا لجس .باتكلا اذه ردص نيح

 ائوروأل ةيمالسإلا ةيؤرلا ضرعي هنإ ..ةلماشلا ىلوألا ةلواحملا وه باتكلا اذه
 نييداليملا رشاعلاو عساتلا نينرقلا يف برغلا نييفارغجلا ريراقت ذنم برغلا يف
 .«ةريخألا تاونسلا ىتحو

 ترهظ هرودص ذنمف ؛عقو باتكلل ناك دقو هاًريبك ًءارطإ يل ةبسنلاب كلذ ناك
 ابوروأ ىلإ نيملسملا ةرظن نم تذختا برغملاو قرشملا يف تافلؤم ةعضب
 لهاجتو باتكلا اذه نم مهتدافتساب نيفلؤملا ضسعب فرتعا دقو ءاهل اًعوضوم
 ام نأ اّلِإ .هرشن ةداعإب اًمئاد بغرأ تنك يننإف يل ةبسنلابو .رمألا رحخآلا مهضعب
 لوصفلا ضعب راصتخاو ؛ةيرورض تاحيقنت ءارجإ ةرورض وه كلذ نع ينرخأ
 كلذ نأ الإ .تقو يأ يف اهب مايقلا نكمي ناك رومأ هذهو .عطاقملا ضعب فذحو
 ةيفاضإ تاديقعت يف تلخد دق ؛ةيبوروألا ةيمالسإلا تاقالعلا نأب يروعش عم نرتقا
 تاينينامثلا علطم يف دحأ نكي ملو نابسحلا يف نكت مل ءريخألا نرقلا عبر لال
 يذلا وحنلا ىلع هتذختا يذلا ىحنملا ذختتس رومألا نأ بسحيل نيرشعلا نرقلل
 .ةريخألا تاونسلا لالخ هانشع
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 ريس ا ل 3. ايوروأ ىلإ ةيمالسإلا ةرظنلا روطت

 عيقنتلا راطإ يف تيقب باتتكلا ىلع اهتيرجأ يتلا تاليدعتلا نإف انه نم

 ةغايص تدعأ يننإف ميدقتلا اذه ىلإ ةفاضإلابو ءريغال عطاقملا ضعب راصتخاو
 دعي ملا :ناونع تحت باتك ىف تردص ىتلاو ءىرخأ ةساردل دهمت ثيحب ةمتاخلا

 .«برعلل همدقت ام ابوروأل



 لوألا لصفلا

 ابوروأ ىلإ ةيديلقتلا ةرظنلا

158 



 هعمص عم بياع كهمصك عوض عل
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 نماثلاو عباسلا نينرقلا يف نيملسملا مدقت دنع «يبوروألا برغلا ناك

 تايبدألا يف لئابقلا هذه فصوت امك) ةيربربلا لئابقلا ةرطيس تحت «نييداليملا

 .(ةيبوروألا

 ؛برغلا ديحوتل ةريخأ ةلواحم ىوس ةيجنلوراكلا نامل راش ةيروطاربمإ لثمت ملو

 ماع يفف «ةليلق دوقع ىوس رارمتسالا هتيروطاربمإ عطتست مل (م814 ماع هتافو دعبو

 ."!!ةيداعتم ةلصفنم لود ىلإ تمسقنا دق تناك م3

 رصتقت تناك يمالسإلا ملاعلا عم ابوروأ ةراجت نإف يداصتقالا ىوتسملا ىلعو

 طاشنلا ةفيعض رشاعلاو عساتلا نينرقلا يف ابوروأ ةراجت تناكو «تايلامكلا ىلع

 :تايلامكلا ةيبوروألا نادلبلا ىلإ لقنت ةيمالسإلا اينابسإ تناك .ةيلاتلا نورقلل ةبسنلاب

 نولقني اوناك بلاغلا يف دوهيلا راجتلا نإف لباقملاب «تايبهذلاو تايضفلاو خاوجألا

 يفو .ةيمالسإلا اينابسإ ىلإ ةيسنرفلاو ةينامرجلا دالبلا ربع ءارفلاو يلقصلا قيقرلا

 ةيلقص رودو ابوروأو نيملسملا نيب اًيوق لاصتا زكرم ةيلقص تلكش .ةقحال ةرثف

 .رشع يداحلا نرقلا يف ةيدنمرونلا ةرطيسلا تحت اهعوقو دعب مخضتيس

 ءاهوبراح يتلا بوعشلا كلت نعام ةركف اونوك دق نوملسملا نوكي نأ دب الو

 ةمث سيل نكل .ىرخأ ةيحان نم ةيربيألا ةريزجلا هبش ناكسو ةيحان نم نويطنزيبلا
 .2ةيدج ةفرعم بوعشلا هذه ةفرعمل اًدوهج اولذب دق نيملسملا نأ ىلإ ريشيام

 .360 - 346 ص ص 1967 ةرهاقلا «باتكلا ملاع ؛««؛ىطسولا روصعلا داليم» :ىسوم (1)

 172 ص ؛1977 «توريب - ةعيلطلا راد ,ىلوألا هتمظع يف مالسإلا :رابمول سيروم (2]

 ..اهدعب امو



 قيس ابوروأ ىلإ ةيمالسإلا ةرظنلا روطت

 ةبسسنلاب مل روص رولبتت ىتح ملاعلا تاهج ىلإ تارايزلا دارطضاو ةينانويلاو ء لاب ملاعلا ة تا : ” ةيزايرسلا تامجرتلا مكارت عم ؛يداليملا عساتلا نرقلا تايادب راظتنا يغبني ناكو

 تاده ب سوعيااب يا رخسم اهوررا ةيوعام 2 ترفرف ع الل .رارهاشملاو ةيحان ع ةوبو 3

 نباو يدوعسملاو نالضف نباو ةتسر نبا لاثمأ رشاعلا نرقلا ييفارغجو يبوقعيلاو
 .يرخطصالاو لقوح

 ميلاقأ ةعبس ىلإ ملاعلا ميسقت لالخ نم هسملن اننإف سوميلطب ريثأتل ةبسنلابو
 نإف ميسقتلا اذه بسحو .رشع عباسلا نرقلا ىتح موهفملا اذه ذوفن رمتسا دقو
 ةدوربلاو ةديدشلا ةرارحلا نيب اًيجيردت حوارتت ميلاقأ ةعبس ىلع عزوتت ةرومعملا
 يمالسإلا ملاعلا نأ امبو .اًنارمعو اقلخو اًخانم اهلدعأ وه عبارلا ميلقإلاو .ىوصقلا
 نايبتو هلادتعا زييمت ىلع بصنا دق نييفارغجلا مامتها نإف ميلقإلا اذه يف عمي

 «ةطقن نم اًقالطنا ةرومعملا لمشتل يرئاد هبش اكشب دتمت ميلاقألا نأ امبو
 نوكت دق قطانم مضي ميلقإ لك نإف «نييفارغجلا بلغأ دنع دادغب يه نوكت دف

 مضي سماخلا ميلقإلاو .تسيتلا دالب ىلإ ةجنط نم دتمي عبارلا ميلق لاف .ةدعابتم
 ءارجأو ةينيمرأو ةينيطنطسقلا جيلخخو ةقدانبلاو ةينوقسغو ثويلو سلدنالا نم ءازجا

 ل سو نسكرسلاو رزخلا داللب نماةزجو ايسورو اسنرفو - عياسسلا ميلقالا يف
 | .طيحملا ىلإ

 .ءاسقأ ةعبرأ ىلإ ةرومعملا مسقي رخآ ميسقتل ركذ ىلع رثن انك
 , ١ ضرالات 5» :لوقي .هب لمعي نأ نود نورخآو ةبذادرخ
 ا امهالاوامورن , ىو ربربلاو ةشبحلاو مزلقلاو رصم اهيفو ةيبولو ءهرصم دح ىلإو ةجنط و لور يرو كاكا كارو ليلا ةعبرأ ىلع ةر 0 لاقصلاو سلدنألا اهيفو ىفروأ اهنمف : اسقأ

 اهيفو ايفويثاو ٠٠

 نبا هركذ دقو



 لوألا لصفلا

 كرتلاو ناسارخو ةيئيمرأ اهيفو ايتوقسأو .نيصلاو دنهلاو دنسلاو نميلاو ةماهت

 .(!)(رزخلاو

 ةراق حمالم ودبت «نيينانويلا نييفارغجلا نم اًضيأ دمتسملا ءفيرعتلا اذه بسحبو

 .ملاعلا ةروص ىلع بلغ دق ميلاقألا موهفم نأ الإ ءاهريغ نم اًحوضو دشأ ابوروأ

 ةدام ترفو دقف راجتلاو ءارفسلاو ىرسألا اهمدق يتلا تادهاشملل ةبسنلابو
 «نييفارغجلا مامتهاف .ةماع ةركف قطانملا ضعب لوح تيطعأ يتلا تامولعملا
 مالسإلا ملاعو عبارلا ميلقإلا لاوحأ ليصفت ىلع بصنا دق ءنيخرؤملا كلذكو

 ملو» :هباتك علطم يف «ةيداليم فلأ ةنس يلاوح ءيسدقملا لوقيو «صاخ لكشب

 رن ملو اهلخدن مل اننأل رافكلا كلامم فلكتن ملو بسحف مالسإلا ةكلمم الإ ركذن
 يسدقملا هب حرصي امو .2«..اهنم نيملسملا عضاوم انركذ دق لب اهركذ نم ةدئاف
 نم نكمأ ام عمجل اًدهج سملن مهضعب دنعف «نييفارغجلا رئاس دنع ةدعاق نكي مل

 ةداملا هذه لمأت دنع نكل «ةرومعملا يف ةفلتخملا قطانملاو عاقصألا لوح ةدام
 .مالسإلا دالب نع ليصافت نم هنوكلمي امب تسيق ام اذإ ةليئض اهدجنس

 نبا ىلإ اهديعن نأ نكمي ةيمالسإلا بادآلا يف ابوروأ ةروص لكشت تايادب نإ

 وه نييطن زيبلا ىدل ريسأ ةياور ىلع ابوروأ نادلب ضعب نأشب دمتعي يذلا ةبذادرخ
 ناجربلاو مورلا نع تامولعم هيدل تناك يذلا (م845 يلاوح) يمرجلا ملسم

 ةيطنزيبلا ةلودلاب برعلا ةفرعمل اًيساسأ اًردصم ناك هنأ ودبيو .ةبلاقصلاو زغربلاو

 ثلاغلا نرقلا ىتح نييفارغجلا رئاس اهب ذخأ دقو ةلّصفم تناك ةبلاقصلا نع هتدامو

 .07يمالسإلا ملاعلا يف رشع

 .155 ص 1889 ؛84.1. 126 060عزع« هرشن «كلامملاو كلاسملا :ةبذادرخ نبا (1)

 «1877 ؛نديل .18ع 0ءمعءأ رشن «ميلاقألا ةفرعم يف ميساقتلا نسحأ :يسدقملا (2)

 .15 ص

 «رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل ؛يبرعلا يفارغجلا بدألا خيرات :يكسفوكشتارك (3)
 .135 ص «لوألا ءزجلا .1963 «ةيبرعلا لودلا ةعماج
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 ابوروأ ىلإ ةيمالسإلا ةرظنلا روطت

 شي هنإف (م902 يلاوح) «ةسيفنلا قالعألا» يف ةتسر نبا همدقي ام امأ

 ب ةتسر نبا ثدحتيو «ىبحي نب نوراه وه رخآ ريسأ اهردصم ناك تامولعم

 اًمصوو ايفوص ايآ ةسينكل اًفصو مدقيو «ةيمورو ةينيطنطسقلا نع ليصفتلا

 الث ريستف رحبلا بكرت (ةيمور) ةنيدملا هذه نمو» :ركذيو .امور يف ىمظعلا

 -او اًرهش باقعو لابج يف اهنم ريستو ناجرب كلم دالب ىلإ يهتنت ىتح

 ةنيدم ىلإ يهتنت ىتح رهشأ ةعبرأ ريستف جرخت اهنمو ةجنرف دالب ىلإ يهتنت

 كولملا نم ةعبس اهيلع كلمتيو برغملا رحب لحاس ىلع ةريبك ةنيدم يهو
 اخ نويفارغجلا هلقانتيس ىبحي نب نوراه نع القن ةتسر نبا هركذي امو

 لاو سورلا دالب ىلإ هترافس نع نالضف نبا ةياور نإف كلذك ,ةمداق نورف

 سح سورلا ةروص نإ .نيلبقملا نييفارغجلا نم ديدعلل ةدعاق حبصتس
 تح ةروصلا هذه حزحزتت ملو ةيربربلاو طاطحنالا يف ةقراغ ودبت نالضف
 .©رشع عباسلا نرقلا

 ةدام لمكأ ابوروأ لوح يدوعسملا اهمدقي يتلا تامولعملا ودبتو
 ميم تامولعملا هذهف .يداليملا رشاعلا نرقلا فصتنم يف نوملسملا
 اعم ىدوعسمملا اهيلإ فاضأ دقو نيقباسلا ةلاحرلاو نيخرؤملاو نييفارغجلا
 رلاو نانويلا خيرات ةف ' زعمل دمتعي هنأ امك .رافسألا ريثكلا وهو .هسفنب اهعمج
 .ةينايرسو ةينانوي رداصم

 نانويلا خيرات «بهذلا جورم» يف يدوعسملا ضرعتسي
 رلا ت كلغ ٠ :(نامورلا) مورلا نع ثدحتي امك .هدعبو

 ءاهحرش باتكلا اذه يف رذعتيو اهركذ لوطي

 سإلا لبق ميدقلا

 أل نانويلا كلم ىلع مو
 :ءورلا كلم نيم لوأ ناكن

 02 ,نديل 6 660عزو رشن ,ةسيفنلا قالعألا :ةتسر نبا (1)
 ' و ىف نالضف نبا ةلاسر :نالضف نبا (2)

 رعلا ثارتلا ءايحإ ةيريدم ؛ةبلاقصلاو

 نب رغصألا سويثئاج وهو ساخوط

 129-0 ص ص 9 ا
 ااو رزخلاو كرتلا دالب ىلإ ةلحرلا فص
 188 - 175 ص ص 21977 .قشمد « يب



 لوألا لصفلا

 لبق تينب ةيمور ةنيدم تناكو (...) سويلوي سوياغ همساو رصيق مورلا كلم
 كله نأ دعب نيطنطسق كلم" :ةطنزيب نع ثيدحلل لقتنيو .("!«ةنس ةثامعبرأب مورلا
 نم مورلا كولم نم لقتنا كلم لوأ ناكو ؛ناثوألا دبعي وهو «ةيمورب سناطيلقد

 .©«اذه انتقو ىلإ همساب اهامسو اهانبف «ةينيطنطسقلا ةنيدم يهو ايطنزوب ىلإ ةيمور

 فيلأت خيرات ىتحو مالسإلا روهظ دعب مورلا كولمل هركذ دنع عسوأ هتفرعم حبصتو
 .رشاعلا نرقلا فصتنم يف باتكلا

 نب ثفاي نب ياذام ىلإ مهذدريو «(فالسلا) ةبلاقصلا نع يدوعسملا ثدحتيو

 مهلو بورح مهنيبو ةفلتخم سانجأ مهو «ةبلاقصلا سانجأ رئاس عجرت هيلإو «حون

 باتك ال نم مهنمو «ةيبوقعيلا يأر ىلع ةينارصنلا نيد ىلإ داقني نم مهنمو ؛كولم
 «سانجأ ءالؤهو «عئارشلا نم اًئيش نوفرعي ال ةيلهاج مهو ؛ةعيرش ىلإ داقني الو هل

 ؛كجام ىعدي مهكلم ناكو «نامزلا ردص يف اًميدق «مهيف كلملا ناك سنج مهنمف

 .©)اباتيلو ىعدي سنجلا اذه

 نيصاصو هدارمو نيبرسو نيجنانو ةنارتطصا ةبلاقصلا سانجأ نم ركذيو

 ندم هلو «ريدلا كلم ةبلاقصلا كولم نم لوألا» :لوقيو ..نيباجناربو نيناشخو

 يلي مث .تاراجتلا عاونأب هكلم راد نودصقي نيملسملا راجتو «ةريثك رئامعو ةعساو
 رئامعو ندمو بهذو ندعم هلو (غارب) غارفألا كلم ةبلاقصلا كولم نم كلملا اذه

 04 .ةرق وبلا جنرفلاو مورلا براحيو ريثك ددعو ةريثك شويجو ةعساو

 ةعماجلا تاروشنم ءالب لراش هرشن ءرهوجلا نداعمو بهذلا جورم :يدوعسملا (1)

 .33 ص «يناثلا ءزجلا ءاهدعب امو 1966 ؛توريب «ةينانبللا

 .41 ص .2 ج ؛جورم :يدوعسملا (2)
 .142 ص .2 ج .هسفن (3)

 .144 - 143 ص ص 2 جهسفن (4)
 211م1



 مس ااا ب ايزو ىلإ ةيمالسإلا ةرظنلا روطت

 جوجأمو جوجايو نابشالاو دربكونلاو ةبلاقصلاو ةجنرفإلا نأ يد وعسملا ىريو
 *لا يأ - يرجلاب لح خت ةيالدلل

 لاما 3 1 ئ ل نعم مهريغو ةقلالجلاو ناللاو ناجربو رزخلاو كرتلاو
 نأ الإ ؛ةعنمو ْ 0 ءالؤه دشأ ةجنرفإلاو» .حون نب ثفاي دلو نم مد

 رحاو كلم ىلع ةقفتم جنرفإلا ةملكو .ةياكن مظعأو اًسأب ةجنرفإلا نم دشأ ةقلالجلا
 ةئيدم يهو ةزيرب اذه انتقو يف مهتكلمم راد مساو «بّرحت الو كلذ يف مهنيب عزانت ال

 )10 ع 1000 ١
 .' ”«روكلاو رئامعلا ريغ ةنيدم ةئامو نيسمخ نم وحن ندملا نم مهلو «ةميظع

 ناكو هتأآرما هترصنف اًيسوجم ناكو «ةيدولق وه ةجنرفإلا كولم لوأ نأ ركذيو

 قيرذلو هريوقت نب هلراق نمز ىتح اسنرف كولم ءامسأ ضرعتسيو .دلطرغ اهمسا
 فقسأ رامدغ هادهأ باتك نم ةدمتسم ركذي امك ةجنرفإلا نع هتامولعمو .هلراق نبا

 ,©سلدنألا بحاص نمحرلا دبع نب مكحلا ىلإ ةدنرخ ةنيدم

 ةرومس مهكلم ةمصاعو ءسلدنألل نورواجملا ناكسلا مهف ةقلالجلا امأ

 مهلحمو دريكونلاو .ةيكلملا نيد ىلع ىراصن ةقلالجلاو ةجنرفإلا نأ ركذيو
 اهقرتخيو تنبنب يه مهتمصاعو «دحاو كلم مهعمجي ةريثك رئازج مهلو ءيرجلاب

 ةجنرفإلاو ةقلالجلا نأ ركذيو .اهريغو ةينادرسو وتناطو يراب مهندم نمو طبياس رهن

 نوبراحم مهنم رثكألاو «ةبراقتم مهرايدف» ءممألا نم مهريغو دربكونلاو ةبلاقصلاو
 .©«سلدنألا لهأل

 ميلاقألا لوح ةيديلقتلا ةيرظنلا ىلإ يدوعسملا دوعي «فارسثإلاو هيبتلا» يف
 ناك ذ ةرشو هعقص ةلالجو ممآلا رئاس نع هب ناب امو عبارلا ميلقإلا نو ركاذ نحنو"' : 0 مييارلا ميلقإلا نبع ثينحلا يف بهسيدنا الإ: ةعيسلا
 . «انؤشنم هيفو اندلوم هب ناك ذإ هلحم فرشو هعقص ةثالجو مم ترس نك 0

 .147 ص .2 ج ؛هسفن (2)

 47 ص 1981 «تورب# ,لالهلا ةبتكم راد .فارشإلاو هيبنتلا :يدوعسملا (4)



 لوألا لصفلا

 نوينانويلا :ةثلاثلاو .نوينادلكلاو سرفلا :عبس نامزلا فلاس يف ممألا نأ ركذيو

 .لامشلا وهو ءيرجلا يف ممألا نم مهب لصتا نمو ةجنرفإلاو ةبلاقصلاو ةقربأاو

 ةسماخلاو ءرصم اهنمو ةيبول ةعبارلاو ءدحاو كلم مهكلميو «ةدحاو مهتخل تناكدو

 مسقي يدوعسملا نإف كلذ ىلإ ةفاضإلاب .(72١..ةعباسلاو ءدنهلا ةسداسلاو «كرتلا

 امأ» :لوقي .يبونجو يلامشو يبرغو يقرش :عابرأ وأ ماسقأ ةعبرأ ىلإ ةرومعملا
 لامشلا يف نيلغاولا نم مهتمس نع سمشلا تدعب نيذلا مهو يلامشلا عبرلا لهأ

 مهدنع فعض سمشلا ناطلس نإف «ممألا نم مهرواج نمو ةجنرفإلاو ةبلاقصلاك
 .ديلجلاو مهدنع جولثلا ترتاوتو «ةبوطرلاو دربلا مهيحاون ىلع بلغف اهنع مهدعبل
 :مهقالخأ ترعوتو .مهعئابط تفجو مهماسجأ تمظعف مهيف ةرارحلا جازم لقف

 نم تجرخف تطرفأ ىتح مهناولأ تضيباو «مهتنسلأ تلقثو «مهماهفأ تلدبتو

 ملف ءاضيأ مهنيعأ تقرزاو ,.مهموحل تظلغو مهدولج تقرو «ةقرزلا ىلإ ضايبلا

 «بطرلا راخبلا ةبلغل اًيهص تراصو مهروعش تطبسو «مهناولأ عبط نم جرخت
 لغوأ مهنم ناك نمو «ةرارحلا مدعو دربلا عابطل كلذو ةناتم مهبهاذم يف نكي ملو

 دعبألا يف مهيف كلذ ديازتو ةيمئاهبلاو ءافجلاو ةوابغلا هيلع بلاغلاف .لامشلا يف
 .©«لامشلا ىلإ دعبألاف

 ةفورعملا ةريزجلا وه سوميلطب ىلع اًدامتعا ملاعلا لامش نع هفرعي ام رخآو

 رئاس» :نأ هركذي اممو .ةيلامشلا ةهجلا نم برغملا رحب ىصقأ يف يلوت مساب

 ةبلاقصلا رثكأو سجنامرأو سنكشولاو سقساجلاو ةقلالجلا نم ةجنرفإلا سانجأ
 ةيمورو «ةيمور بحاص ىلإ نوداقنم «ةينارصنلاب نونئاد ىممألا نم مهريغو زغربلاو

 .©00اًئيدحو اجيد ىمظعلا ةجنرفإلا ةكلمم راد

00# 

 .48 ص .هسفن (1,

 .38 ص .هسفن (2
 ,39 ص .هسفن (3

23# 
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 7777-17-7 رظنلا روطت

 هزاع إو «هيردبصعل ةبسنلاب اليلق سيل تامولعم نم يدوعسملا همدقي ام نإ
 ,رروي ام انعبتت ولف .ةيبرغلا ابوروأ نع هتامولعم قوفت نييطنزييلاو نانويلا نع هتدام

 نطبر ام اذإ ةلماكتم ةروص لكشت اهاندجول نانويلاو ايلاطيإ ندمو ةيلاقصلا ل وص
 نير ىلا ةليجولا نع اًكيبش يدق لثآ لعدن ميريق ىف اهقيب هئايراس

 يوروأ بوعش ضعب لمشت يتلا ةدحولا نع اًئيش فرعي امك «ةبلاقصلا بوعش
 ىتح اًدادتما سلدنألل ةرواجملا دالبلا يهو «ةريبكلا ضرألا» ناكس وأ ةيبرغلا

 ةبراحم يف قفتتو ةيمورب طبترتو ةيحيسملاب نيدت بوعش يهو ءايدرابمول لوهس
 .سلدنألا لهأ

 لالخ تمكارت يتلا تايطعملا صخلي هنأل اًماه ودبي يدوعسملا همدقي امو
 ةعقرلا هذه بوعشب ةملاعلا ءاوجألا ةفرعم سكعي امك ءابوروأ نع نيقباس نينرق

 نورق ةدع لالخ اهتاذ اهحمالمب ظفتحتس يتلا ةروصلا انل مدقي هنأ امك «ملاعلا نم
 .ةقحال

 (كلامملا كلاسم» ىف يرخطصالاو ,.«ضرألا ةروص» يف لقوح نباف
 ا وعسمملا همدق ام ىلإ ركذي اًئيش نافيضي ال
 .مالسإلا دالب ريغ ركذ اًدمعتم لمهأ دقف

 دنهلاو قرشلاب متها دقف يداليملا

 ؛(ميساقتلا نسحأ١ يف يسدقملا امأ .يد
 رشع يداحلا نرقلا علطم يف ينوريبلا امأ

 . ام شلا رحبلاو قيطلبلا رحب نع ةرسكف هيدل تناك دقف كسلا عمو برغلاب همامتها نم رثكأ ءصاخ لكشب
 8 «نييفاندنكسإلا نامرونلا اًصوصخو ابوروأ يلامش ناكس
 ,(1)ًئيص سمشلا اهنع برغت ال يتلا ةيلامشلا عاقصألا

 حمالم نم اولدبي نأ نود ابوروأ هب| برغملا يف نييفارغجلا ضعب مهسأ دقو
 دامتعا ةيفاضإلا تامولعملا

 نع اًئيش ركذ امك«

 نع اًئيش اًريخأ عمس

 8 | ,يفارغجلا بدآلا خيرات :يكسفركشتارت 0 بوقعي نب ميهاربإ اهلقن يك < 1 :ز ىعتلا ةيصخسشلا ةيادرا ضعب يركبلا ديبع وبأ مدق دف .ةدومم اذ 79 - مذ اه اول تامولعملا رييوطتي يمالس وصلا
 ,240 ص 1 حي



 لوألا لصقلا بسسس

 ىلإ دوعي ةيبرغلا ابوروأ نادلبل اًيصخش اًمصو لقن يسلدنأ رجات وهو «ىليئارسالا

 ركذو ءوتوأ روطاربمإلا لباقو ايناملأ بونج يف بوقعي نبا لوجت دقف :965 ةن_
 وأ ةيلحاسلا ندملا نع ليصافت دروأ امك ءكيشتلاو ادنلوبو ايراغلب نع تامولعم
 .(!ايناملأو ادنلوهو اسنرف يف لحاسلا نم ةبيرقلا

 يف ابوروأب لضفأ وحن ىلع فيرعتلا يف اًرود بعل يسيردإلا نأ كشالو
 ةهزن :هباتك يف اهدروي يتلا تامولعملا نم ءزجو .رشع يناثلا نرقلا فصتنم
 اهنم قلعت ام اًصوصخو ةيصخشلا هتادهاشم ىلع دمتعي «قافآلا قارتخا يف قاتشملا

 ءارتلجنإو اسنرف لحاوسل تارايزب ماق دق ناك هنأ امك .صاخ لكشب ايلاطيإو ةيلقصب

 رحب لحاوسو ةدنلتكساو ايناملأو اسنرف كلذ يف امب ةيبرغلا ابوروأل هفصو نإف اذهل
 ةريزج هبشو اينامور نع هتامولعمو قيطلبلا دالب فرع دقو .ةفرعم نع مني ؛لامشلا
 تاياور نم دافتسا هنأ كش الو .تامولعم نم هقبس امل ةبسنلاب ةلصفم ناقلبلا

 رداصم ىلع يسيردإلا دمتعي نأ يعيبطلا نمو .ةجنرفلاو دوهيلاو برعلا راجتلا

 .© طقف سويسوروأو سوميلطب ركذي نييبوروألا نيب نم نكل «ةقباس

 ىطانرغلا دماح وبأ وه رشع يناثلا نرقلا نم رخآ يفارغج ىلإ انه ةراشإلا ردجتو
 ديعس نْنا نكل ةظفزيبو ةيمور نيب طلخ هنآاإلإ ءايراغتهو كاملألا نع تادف يذلا
 ةيبرغلا ابوروأ نع هب ةصاخ تامولعم كلمي ناك ءرشع ثلاثلا نرقلا يف يطانرغلا

 هتدام امأ .ايسورو ةيقرشلا ابوروأ نع ةيفاض تامولعم مدق امك ءاسنرف اًصوصخو

 .©0لبق نم ةفورعم نكت ملف اهندمو ايلاطيإ نع
 ثلاغلا نرقلا فصتتم يف مدق دقف ,ديعس نبال رصاعملا بتاكلا ينيوزقلا امأ

 رابخأو دالبلا راثآ :يه ميلاقألا بسحب ةمسقم ندملاو دالبلا نع ةعوسوم رشع
 بيترتلل اعبت ندملا نم ديدعلا نع ادن ةعوسوملا هذه يف ركذ دقو .دابعلا

 .274 ص «1 ج :يكسفوكشتارك (!)
 .285 - 2719 ص ص «1 ج :يكسفوكشتارك (2)

 .3 ص 1 ج :يكسفوكشتارك (3)
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 ومب يد يعي تس تس ديس سس بسب تسيل ؤؤرأ لإ ياللا ةزلتلا نزل
 ريالا يو اما نع ةلياكاو اطال ييسر هداك هدم نفسي ادم يوفميبألا

 رو لإ بعل اهنأل ءابوروأ ندمو دالب نع هتامولعم انمهتو .بوعشلا نم بعش
 زورعم ينيوزقلا نأ اًصوصخ «ةقباسلا نورقلا لالخ تمكارت يتلا ةفرعملا ديعب
 قوذ سكعي امم بئارغلاو فئارطلا داريإ ىلإ الام اكو .يبعشلا ىوتسملا ىلع
 .هرصع

 ائبت عباسلاو سداسلاو سماخلا ميلاقألا ىلع ةيبوروألا ندملا ينيوزقلا عزويو
 :رلبا :ةجنرفأ نإ لاشملا ليبس ىلع ركذي سماخلا ميلقإلا يفو .ةيديلقتلا ةداعلل
 طرفل ظيلغ اهؤاوهو اًدج ديدش اهدرب ,ىراصنلا دالب يف ةضيرع ةكلممو ةميظع
 مرز تاذ رامشلا ةريثك راهنألا ةريزغ ؛تالغلاو هكاوفلاو تاريخلا ةريثك يهو ؛درسبلا
 فويس اهب برضتو .ةضفلا نداعم اهب «عاونألا ةريثك اهدويص ءلسعو رجشو عرضو
 وذ كلم مهلو ؛ىراصن اهلهأو .دنهلا فويس نم ىضمأ ةجنرفإ فويسو ءاذج ةعاطق
 باجلا اذه نم رحبلا لحاس ىلع ثالث وأ ناتنيدم هلو .كلُم ةوقو ريثك ددعو سأب
 اهيلإ نوملسملا ثعب املك .بناجلا كلذ نم اهيمحي وهو ؛مالسإلا دالب طسو يف
 نوريال ديدش سأب وذ هركاسعو .اهميحي نم بناجلا كلذ نم وه ثعبي اهحتفي نم
 ردغ لهأ مهو مهنم ردقأ ىرت ال .كلذ نود توملا نوريو «ءاقللا دنع الصأ رارفلا
 .(1!«عطقتت نأ ىلإ اهوسبل ذنم مهبايث نولسغي الو «قالخأ ةءاندو

 «نيباهرلاو ءامكحلاو كولملا روص نوذختي نيذلا مورلا نع ثدحتي امك
 هركذامب هتدام طسري هلو ,2ىرخأ ةرم ةجنرفإ نع سداسلا ميلقإلا يف ثدحتيو
 نقلا ىف شاع يذلا يرذعلا نم ةدمتسم اهنع هتامولعمو ةدئالربا ركذيب ءاقباس
 . دوا يدب زروال ةدعاق نيوعلا سيل :لوقنر وشم يحاحلا
 9 ةئيلبالا خارف نوديصي اهلحاوس يف نأ يكحو

 ,498 ص .توريب رداص راد .دابعلا رابخأو دالبلا راثآ :ينيوزقلا (1)
 . 576 ص البلا راثآ :ىنيوزقلا (2)

 .577 ص البلا راثآ :ينيوزقلا (3)



 لوألا لما سجس حس سس سس مسيو تس سس ا

 ينو ,يناذمهلاو ةبذادرخ نبا نم ةدمتسم اهلوح هتامولعمو ةيمور ركزي

 ةاقتسم هتامولعمو راغلبو ةينيطنطسق نيب لبج وهو ترغشاب ,قذي عباسلا هبنولا

 ركذي امك ؛ييلفإلا اخ يق ةيلاقسلا ندم سايتح لكشي ركذيو .يدلصت عنا
 هب دربلا ءلامسشلا يف عضوم ىصقا وهو «يلامشلا رحبلا فرط ىلع عضوم :كنرو
 هيلإ لصي املق ؛ناويحلل الو تابنلل حلصي ال مئاد جلثلاو ظيلغ ءاوهلاو اًدج ميظع

 بسح اهلهأو مورلا نطاب نع ثدحتي امك .(!!جلثلاو ةملظلاو دربلا ةدش نم دحأ

 نانحتمي قافنلاب رخآلا ىلع دهش اذإ مهدحأ نأ اهنم «ةبيجع تاداع مهل :يرذعلا

 هالجرو هادي طبرت مهتملا نأ يهو ءاملا ةنحم اهنمو ...رانلا ةنحم اهنمو ...فيسلاب

 .7خلإ ...هيف هيقلي ريثك ءام ىلإ هب يشمي سيسقلاو لبح يف دشبو

 هرصع مئالت الو «ةقباس نورق ىلإ دوعت ينيوزقلا رداصم نأ وه هظحالن امو

 يسيردإلاك هيقباس ضعب لثم ةيبيلصلا بورحلا ةبقح يف شاع هنأ اًصوصخ

 امك «نييبيلصلا نيبو ةجنرفلا نيب طبري ال وهو «مهريغو ديعس نباو دماح وبأو

 تثح دق ةيبيلصلا بورحلا نأ رهظي الو ةيبيلصلا تالمحلا نع اًئيش ركذيال هنأ

 نيدلا سمش دنع هظحلن اماذهو ءبوعشلا هذه ىلإ فرعتلا ىلع نيملسملا

 :وه هباتكو .رشع عبارلا نرقلا نم لوألا عبرلا ىتح شاع يذلا يقشمدلا يراصنألا

 ىناوتي الو ؛ةققدم ريغ تامولعم هيف درويو ءرحبلاو ربلا بئاجع يف رهدلا ةبخن
 ؛هرصع يف تالاصتالا عراست عمو قطنملا عم قفتت ال يتلا تامولعملا داريإ نع

 ةفئاط دجوت ثيح كنرولا رحب نع الشم ثدحتتي .ةفلتخم رداصم نم اهيقتسي وهو

 ةريوجاهنيرو طيحملا رحببلا شرفا كليو .ال رق ريقتي ال نوداكي ىيذلا تانرولا
 يرعخألاو طقق لاسرلا ريغ ىلرألا نكس ال ةليشلا سوتامراوةلاجرلا سوئانعبأ

 .©نيرهش نوعمتجي عيبرلا مايأ يف نامز لك مهو ءاسنلا ريغ اهنكسيال
 ب يل

 .617 ص البلا راثآ :ينيوزقلا ()
 .611 ص هدالبلا راثآ :ينيوزقلا (2)
 1923 «غزبيل 08. !/1ت!1560 رشن «رحبلاو ربلا بئاجع يف رهدلا ةبخن :يقشمدلا (3)

 .275 ص
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 سس 0 ا اا ايوزوأ ىلإ ةيمالسالا ةرظنلا دوطت

 سيرقلا وهو طسولا وهو عبارلا : :ميلاقألا لوح ةيديلقتلا ةيرظنلا ىنبتي يقشمدلاو

 ..لئاضفلل ةعماجلا ةلماكلا قالخألاو تاراشبلا ءاوتساو «جازملا لادتتعا ىلإ
 رولا نمت لاو عدرا قر جارلا جازس نع هجرت ان درا اتا يف سداخلاب

 .هبولق تسقو مهقالخأ تءاس سمشلا دعبو دربلا طارشإل ءالؤهو . .ناللاو
 ةسنرفإو جنرفلاو زرخلاو كرتلا ميلقإلا اذه يفو ..دربلا يف اًطارفإ دشأ سداسلاو
 ديصلاو لاتقلاو بورحلا ريغب نونتفي ال شوحولاك مهو ..مهتماس نمو درغشاكو
 دحاو قلخ ىلع مهو ةبلاقصلا هيف عباسلاو .اًناقرف نوقرفي الو اًنافرع نوفرعي الو
 ركنهلاو ناملألاو .(!7اليبس لضأ مه لب ماعنألاك مهنأ الإ اًلوق نوهقفي نوداكي ال
 يف فيضي ال وهف «هيقباس دنع تدرو نادلبلا هذه نع هتامولعمو (نويراغنهلا)

 .هرصع يف ثحبلا عفاود لؤاضت سكعي امم ديدج يأ رشع عبارلا نرقلا علطم

 نم لوألا ثلثلا يف شاعو ةيبيلصلا بورحلا ةياهن دهش يذلا ءادفلا ابأ نكل
 ضعب لوألا يف ىطعأ دقو .اًيفارغج اًرثأو اّيخيرات اًرثأ فلخ رشع عبارلا نرقلا
 يف ةدراولا تامولعملا مظن دقف يناثلا يف امأ .ابوروأ كولم نع ةقرفتم تامولعم
 تحنس امدنع هنّمض دقو «نادلبلا ميوقت وه يفارغجلا هباتكو «ةقباسلا رداصملا
 نع لقني ةيناطيرب صوصخبو .ةيسايسلاو ةيداصتقالا ليصافتلا ضعب ةصرفلا هل
 سيلو ريدصقلاو ساحنلاو ةضفلاو بهذلا ندعم ةريزجلا هذه يف نأ ديعس نسبا
 ةسنرفإ دالب ىلإ نداعملا هذه رهاوج نولمحي اهلهأو ؛دمجلا ةدشل مورك اهيف
 ؛كلذ نم هدنع ةضفلاو بهذلا رثك امنإ ةسنرف بحاصف رمخلا هب نوضوعتيو
 درايف ب رعبلا# مصاقوس يللا هص# فوص نم طظالركشالا عتصيوحنتعو
 :لوقيايئاطيرب كلم ذوق ةيسلاقو» .رابغلاو سمشلاو راطمألا نم اهيقت اَلالج اهيلع
 ةدنلرإ نع اًئيش ركذيو ٠ .سيسنر فلل ةطلسلاب رقي هنإف هتكلمم ةعسو راتكنالا ءانغ عمو

 ةريزج نأ رركيو ءرصم ناطلس لإ يفاطسلا اه« يلجي يتاارئانسلا ةيرجوعو
 .©لامشلا يف رومعملا رخآ يه يلامشلا طيحملا رحبلا يف يلوت

 .275 - 2714 ص ص :يقشمدلا (1)

 .188 ص 5 «سيراب ,نالسود رشن «نادلبلا ميوقت :ادفلا وبأ )2



 نزالا لفقلا بيس هين سة ششسنس ىو

 لحاوسلا ندمو طسوتملا رزج نع اًيبسن ةبهسم ادفلا يبأ تامولعم نأ كشالو

 :ركذي سيراب نع ثدحتي ذإ وهو ءاسنرف نع هتامولعم كلذكو ةيسنرفلاو ةيلاطيإلا
 ىه امك عطق ثالث يهو ةسنرفا ةدعاق سيرب ةنيدم هيبناجو رهنلا اذه طسو يفو

 يب ونجلاو جنرفلا ناطلس سيسنرفل ةريزجلا يه يتلا ىطسولاف (ةيمور) بابلا ةنيدم

 .مهتيعرو مهراجتو مهماوق رئاسل ةيلامشلاو دنجلل

 ندملا نم هيبناج ىلع نأب رقي هنأ الإ (انطلا) بونادلا رهن ادفلا وبأ ركذيو

 رهنلا اذه يبونج يفو ءاندنع ركذلا ةلماخ ءامسألا ةمجعم اهنأ الإ ريثكلا رئامعلاو

 نم ءيشب فرعيو ..«!)اكلم نيعبرأ اهيف نإ لاقي يتلا ةليوطلا ةينامللا دالب هيلامشو

 طيحملا رحبلا نم بكارملا هيف دعصت (زولوت) ةزولط يبونج يف رهنلا نأ ليصفتلا

 ةنوبرن ىلإ لمحُتو ةدنلرإ ةريزجو ارتلجنإ ةريزج نم ساحنلاو ريدصقلا ةلماح

 .©ةيردنكسإلا ىلإ جنرفلا بكارم يف لمحت اهنمو

 نم جتانلا ابوروأ لوح تامولعملا يف روطتلا ضعب ءادفلا يبأ ةدام سكعتو

 نمز يف تاعوسوملا باحصأ دنع اًضيأ كلذ راثآ دجنو ؛ةراجتلا لامعأ عسوت

 لوألا فصنلا يف شاع يذلا يرمعلاو ادفلا يبأل رصاعملا يريونلا لاثمأ كيلامملا

 .رشع سماخلا نرقلا علطم كردأ يذلا يدنشقلقلاو رشع عبارلا نرقلا نم

 كلامم يف راصبألا كلاسم :ةمخض ةعوسوم فنص دقف يرمعلل ةبسنلابو

 .يسيردإلا ةيفارغجو ادفلا يبأ خيرات لثم ةقباس لامعأ ىلع اهيف دمتعا ,راصمألا

 دحأو «ةميدقلاب تطلتخا ةديدج تامولعم اًضيأ هتعو سوم نّمض يرمعلا نكل
 .يونجلا نابلب مساب فرعو رصم يف اًريسأ عقو اونج لهأ نم صخس هرداصم
 نادلبلا نم ددع نع ةديج ةركف هنع ذخأ يرمعلا نأل ةفرعملا عساو ناك هنأ رهظيد

 رصعلا كلذ يف ابوروأ يف يسيئرلا رودلا نأ الثم ركذي وهو «ةيبوروألا بوعشلا»

 ,202 ص :ادفلا وبأ (()
 ,298 ص :ادفلاوبأ (2)
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 يسبب سي سس
 ةرظنلا روطت ابوروأ ل ةيمالسإلا

 نأ ملعي وهو ءاسنرف كلمل بئانب هبشأ ناك اينابسإ كلم نأو ءاسنرف
 هبعلت تن

 .طقف ربلا يف ف ءايوقأ ناملألا
| 

 ازيبو ةيقدنبلاو ةيلقصو ايدرابمولو سنفورب نع تامولعم ركذي يرمعلا نأ امك
 اشنإلا ةعانص يف ىشعألا .هدع ه1

 ادفلا 0 ياتو ."لاينولطقو ةسنرولفو
 ..مهريغو يبأو يسيردإلاو ديعس نبا ىلع ابوروأ نع هركذي اميف دمتعي وهو

 ةياقصو شطيرقأو سدورو صربقو ةنول شرب ةكلممو لاغتربلا ةكلمم نع ثدحتي

 .ديعس نبا نع القن ادفلا وبأ هدروأ ام رركي ةيناطيرب نعو . طيس تمل و وس نفاذ قو

 هخيرات يف ادفلا يبأ نعو .مورلا كولمل هركذ يدوعسملا نع يدنشقلقل ةقلقلا لقني امك

 ةينيطنطسقلا يبرغ يف نونكسي مهو «ىراصنلا ممأ ربكأ نم ناملألا ةكلمم نأ لقني

 .دونجلا ريثك مهكلمو لامشلا ىلإ

 ةتس لبق ةبذادرخ نبا اهركذ يتلا ةياورلا للم ريغب ركذي هنإف ةيمورل ةبسنلاب امأ
 راغلبلا دالب ركذي امك ..0ىلاعت هللا قلخ نبجأ ةيمور لهأ نأب فيضيو ءنورق

 ةدم جلثلا اهقرافي ال دربلا ةديدش اهنأ فرعي يرمعلا نع القنو «ةبلاقصلاو برسلاو

 .00)04«يش ة رامعلا يف مهدعب سيلو) هرهشأ ةكس

 ةيرظن رخآلا وه ىنبتيو ءيدنشقلقلا رصاع يذلا نودلخ نبا ركذن نأ انمهيو
 مويس ورفأو يسير دإلا نم ةدمتسمف ابوروأ نع هتامولعم امأ . .ةعبسلا ميلاقألا
 اذهل انغلب كلذك» :ركذ ءابوروأ يف مولعلا مدقت نع ان نودلخ نبا فرع دقو
 1 انيلأو يلا اطر هةيمود نضر نم ةمضرقإلا هالي ةيفسلملا مولا متمانأ دهبلا

 ١ د سلاجمو ةددجتم كانه اهموسر نأو «قاوسألا ةقفان ةيلامسثلا
 ةددعتم اهميلعت

 ءاشيام قلخي وعز * :روهو كلانه امب ملعأ هللاو .ةرثكتم اهتبلطو ةرفوتم ةلفاح اهنيواودو

 .اهدعب امو 412 ص «لوألا ءزجلا ءيكسفوكشتارك (1)

 ,سماخلا ءزجلا ؛ءاشنإلا ةعانص يف ىشعألا حبص :يدنشقلقلا (2)
 .407 ص .5 ج .يدنشقلقلا (3)

 .418 ص 5 ج .يدنشقلقل *قلقلا (4)

 403 ص



 لوألا لضفلا بش سس سس ا 000 ا ااسس
 .اهتضهن رصع لوأ شيعت كاذنا تناك يتلا اورو يف هيو رجيي ام ةفرعمب اًمامتها يدبي الو رثكأ فيضي ال نودلخ نبا نكل «(!)«راتخيو

 بئاجع ىف راهزألا قشن» يف سايإ نبا نأ دجن رشع سداسلا نرقلا علطم يفو
 كلذكو ؛راغلبلاو سورلا لوح هتدام عممجيل رشاعلا نرقلا ىلإ دوسي «راطفألا
 نبا نإف كلذ ادع ءايوروأ نع هتامولعم يف (م12 ق) يطانرغلا دصاح يبأب نيعتسي
 مغرلاب 2هيف برضلا ىلع ؤرجي ملادحأ نإ :يسلطألا طيحملا نأشب ركذي سايإ
 ىفو .ةديدجلا ةراقلا فاشتكا ىلإ اًلوصو هتعطق دق تناك ةيبوروألا ةيرحبلا نأ نم
 افلؤم نودي نأ ناريإ نم يزار دمحأ نيمأ ناكمإب ناك رشع سداسلا نرقلا ةياهن
 ىهتنا يذلا فلؤملا اذه يف هناكمإب ناك امك ةعسلا ميلاقألا يأ ميلقإ تفه :ناونعب
 بالقصلاو راغلبلا :عباسلا ميلقإلا ناكس نع ثدحتي نأ 1594 ماع هنيودت نم

 ميلاقألا موهفم ينبت نإ ..2جوجأمو جوجأي اهيلإ مضيو مورلا نطابو كطابو
 رارمتسالا كلذكو ءرشع نماثلا نرقلا يف لب رشع عباسلا نرقلا يف رمتسا ةعبسلا
 نع ةروص بيكرتل رشع يناثلاو رشاعلا نرقلا ىلإ دوعت يتلا تامولعملا دامتعا يف

 فاشتكاب هتفرعم نم مغرلا ىلع يناهفصألا قداص دمحأ ازريمف ؛ملاعلاو ابوروأ
 يف دمتعيو ةعبسلا ميلاقألا نع ثدحتي لازي ال ناك «1680 ةنس ىفوتملا وهو اكريمأ
 .هقبس نم ىلع هرودب دمتعا دق ناك يذلا ادفلا يبأ ىلع هتامولعم

 هباتك يف ثدحت (1833 - 1734) ينايزلا مساقلا نإف ىصقألا برغملا نم امأ

 هفلؤم نّمضو «ةعبسلا ميلاقألا نع اًرحبو اًرب ملاعلا رابخأ يف ىربكلا ةنامجرتلا
 لاسنفورب يفيل يأر بسح ناقتإلا نع ةديغب تناكو يسيردإلا نع اهلقن ةطراخ
 يف نكت مل ثيحب هعون نم اًديرف اًجذومن تناك اهنأ كلذ نم مغرلا ىلع ىري يذلا
 .هيرصاعم مهف لوانتم
 رب بم

 .ةمدقملا :نودلخ نبا (1)
 ,492 ص «ىناثلا ءزجلا ,يكسفوكشتارك (2]
 .539 ص .يناثلا ءزجلا ,يكسفوكشتارك 58
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 ين و يبوس يس صل ااا يي
 ابوروأ ىلإ ةيمالسإلا ةرظنلا روطت

57 

 ةروصلا حمالم نيوكتب الماش نوكي نأ نع دعبي يذلا قباسلا ضرعلا
 اهحمالمب تيظح دق ةروصلا هذه نأ كش الو ءابوروأ نع ا
 نباو يسيردإلاو يدوعسملا عم رشع يناثلا نرقلاو رشاعلا , رقلا 0 ةيساسألا
 يف ةقحال ةلحرم يف ءابوروأ دوعص رثؤي ملو «ءصاخ لكشب ىطانرغلا ديعس

 اهتفاقث رداصم نم ةقثاو ةملاعلا تائفلا تناكف مهترظن ليدبت نع ربا هيملا كح
 رصع نم ءادتبا اهغوصي نم دجت نكت ملف ةديدجلا عئاقولا امأ «نييديلقتلا اهملعو
 .هالت امو كيلامملا

 ىلإ نوعسي اوناك نيذلا .ءيش لك لبق «نييفارغجلا عنص نم ةروصلا هذه تناك

 تابلطتمب يفارغج ملع ومن طبتري نأ دكؤملا نمو ٠ .لوأب الوأ مالسإلا ملاع ةفرعم
 مهقرطو راجتلا كلاسسمبو «رفعج نب ةمادق ىدل امك ديربلا قرطو جارخل :ةيعقاو
 يوعشي ملاعلا ةفرعم بسلطم نإف ىرمخأ ةيحان نمو :ةيحان نم نمرخأ ى دل سل
 0 :ذاج لا اهعورفب لاغتشالاو ةفرعملا ومن عم قفارتي هتعببطو هتاخانمو هميلاقأو

 نكت مل ملاعلا نع نوملسملا اهذخأ يتلا ةركفلا نإ

 ةعبس ىلإ ملاعلا ميسقت نإ . .مهسفنأ نيملسملا

 رغجلا فرع دفو ٠ .سوميلطب صاخ لكشبو
 نباو يبوقعيلا دنع اهركذ درو امك ركيم تقو

 / وبلغي نوملسملا ناكاذإ؛ اهادع امعَة ضارأ ةعومجمك نود ويعود المو نطو سوسيطو ةواس
 د | ءنكل . ةزريمتم

 يذلاوه ءملا ينانويلا ر دصملا نألف ةزيامتم قطانم 0

 ١ ب و ع اني يقيزار وك

 عادتبا نم ةماعلا اهطوطخ يف

 .هدودح نيذلا مه نانويلا ناك ميلاقأ

 ذنم ؛يفروأ : :ابوروأ نوملسملا نويفا
 دقف «ةينانوي رداصم نم القن ةبذادرخ

 .541 ص «يناثلا ءزجلا ءيكسفوكشتارك (1) بريصوروا نم



 نرألا لسفلا نب. يهين سس سيم سس يس نثلال
 رولبتلا ديق تناك صئاصخلا هذه نآلف ةكرتشم صئاصخ مهعمجت ناكس نع ى

 0 قع عباسلا نرقلا يف الإ لماكتي مل مهتيبوروأب نييبوروألا يعو نألو

 اهتدحو كاردإ نع اًقئاع ناك ةيربرب دالبو ينامور ملاع ىلإ ابوروأ ميسقت نإ

 الف ؛لامشلا ةربارب نع رشاعلا نرقلا يف ملسملا ثدحتي نيحو «نييبوروألا ىدي
 ردصم اذ ناك ابوروأ نع ملسملا تامولعم نم اًءزج نأ نهذلا نع بيغي نأ ىغبني

 ةننيرب نع ىرسأالاو ءارقسلاو راجتلا ءاوقأ نم عمست ىلا تاياورللاامأ ءيسوروا

 راكفأ نم هيدل عّمجت ام هل دكؤت تناكف «لامشلا نطقت يتلا بوعشلا كلت طاطحناو

 لهجلاب ةقراغ ةيربرب بوعش ةركف نإ .ةيطنزيب ةينانوي رداصم نم اهاقتسا ىلوأ
 يطعي ناك طيسولا رصعلا ملسم نإف كلذ عمو ؛ملسملا عنص نم نكت مل ناودعلاو

 .يقرع ىنعم يأ نم رثكأ اًيفاقثو اًيراضحو اَينيد اًنومضم ؛ةيربربللا

 ةمث ناك «ةدحاو ةرظن اهبوعشو ابوروأ ىلإ ملسملا رظني ال نأ يعيبطلا نمو

 اًريمم اًماقم دجنل انإو ءمهريغو ةقلالجلاو ةجنرفلاو مورلاو ةبلاقصلاو نويطنزيبلا
 رصعلا يف ةيحيسملا يتمصاع اتناكو ةيمورو ةينيطنطسقلا نم لكل ماودلا ىلع

 ديعب دح ىلإ ينعيو ؛ةجنرفلل ربكأ اًمامتها ملسملا ىطعأ ةيلات ةلحرم يفو .طيسولا

 ىلع بصنا دق نيملسملا مامتها نأ ظحالن نأ يغبني نكل «ةيبرغلا ابوروأ ناكس

 .برغلاب مهمامتها نم ريثكب رثكأ قرشلا

 .ديعبلا قرشلا ىلإ مهراظنأ هيجوت ىلإ نيملسملا عفدت ةدع بابسأ كانه تناكو

 نوتناك ءانيم ىلإ اولصو دق برعلا ناك ؛نماثلا نرقلا طساوأ يف ةركبم ةرتف لنمف

 - ريمخلا دالب - ايدوبمك ىلإ تلصو دق مهنفس تناك يلاتلا نرقلا يفو .نيصلا ين

 ةعزنب ةراحبلا تاياور بصخخأ يدنهلا طيحملاو ديعبلا قرشلاو .نوغياس ىلال
 انكيب قرسفلا هر دضم ناك بجعلاو شهديلاو ردنانسلا نإ هيفارغلا نعاس
 مسلسل
 «توريب «ةقيقحلا راد ءرشع نماثلا نرقلا ةياهن يف ملاعلاو ابوروأ :زيفود لاشيم (1)

 .19 - 17 ص ص 0
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 7-لا
 0 ابوروأ ىلإ ةيمالسإلا ةرظنلا روطت

 ىراشي ناك قرشلاب ملسملا مامتها نإ .صاخ 520

 0 ١ "يش يل اًردصم نكي مل برغلا
 تروص دفقف « ” يف رثا ةينانويلا ةيفارغجلل نكي مل اذإ ل |

 ,رتن نأ انيلعو .اهملعتي نأ ملسملا ناكمإب ناك «قرشلل ةرحاس روص ركبم ةواذنم
 ْ' كفو ش

 - و

 عر وا ةيسلاب أو
 ئدتبي ناك ملسملل ةب ؛ ايس طساوأ يف ئدتبي ناك يذلا قرشلاف ءطيسب قرافب

 ءاستنو ؛يبوروألا هيف

 :نيملسملا يضارأ يف لوخدلا عم يبوروألا دنع

 دا وفيل ةيكيسالكلا نيملسملا بادآ يف قرشلا نع ةروص نم هنّوكت ام نإ
 طساوأ يف يدوعسملا هركذ ام نإف كلذ عمو ءابوروأ نع ةركف نم هنيوكت نكمي ام

 ,نآ يف يفارغجلاو خرؤملا اذه نكل .ةرازغلا اهصقنت ال ةدام لكشي رشاعلا نرقلا

 يدوعسملا نإ .ققدم ملاع نم بولطملا ردقلاب هتامولعم صحفتي مل «جاتنإلا ريزغلا
 تاياورلا ةمثو «ةيطنزيبو ةينانوي رداصم ةمثف «ةفلتخم رداصم نم هتامولعم لقتني
 وذ يسلدنأ ردصم ةمثو ءابوروأ طسو بوعشو ةبلاقصلا نع ةثراوتملا ةيصخشلا

 اهرودب قوفت ةطنزيبو نانويلاب يدوعسملا ةفرعم نإ .ابوروأ برغ نع ينيتال لصأ
 ةطبترملا ةروطسألا نع اًئيش فرع دقف كلذ عمو «ةيبرغلا ابوروأب هتفرعم فاعضأ

 لعلو «ةجنرفلا كولس نع هفرع ام لجسو نامورلا ةرصايق نمعو امور سيسأتب

 مهتوق نع اًئيش كردأو ءةجنرفلل ةمصاع اهفصوب سيراب ركذ نم لوأ وه يدوعسملا
 ديالا كلف ىفعي كلذ ىلإ هبنت دقو «ةيسايسلاو ةيركسعلا ريل هه ريفاتس تناك ةاصروتلاةوق وبكل ةئلاذلاءاظع يأ يقاةكراشملا نم نيديعب ءالؤه لامشلا لهأ ناك «ةليئض تيقب لامشلا نع هتامولعم نكل ؛ةدعاصلا

 8 50 ها ابو وأ ةفرعم تناك

 اهصيحمت 0 79 از بيكرتلا ةعزن فعض نإ .اهبيكرت وأ : ءانع نود هل كا ساما ا 1 0 ار عيد نإ نيس مئوالاو يسال كرا نكتكملح لمهي يذلا ىلوألا ةجردلاب يفارغجلا صاسسم نا ل
 هتافل وم نمضي يد" بي ر 1000 7 ةرراضتم تام
 8 .ءيرلا كاردإ وأ عئاقولا ةيؤر نع 20 00 0
 يدوعسملا ثدحتي .ف ؟  ى .لاتقلا يف مهتعاجشو جنرفإلا ةوق نع

 دن ووو رفات
 رفلا دايقنا نع هتركف 5 ةينامورلا ةسينكلا ىلإ ةقلالجلاو



 لوألا لصفلا

 .ميلاقألا نع ثدحتي امنيح يدوعسملا نكل ؛لاحلا عقاول ةقباطم ودبت ءسلدنألا
 ىف نوطحني هلهأ ءسداس ميلقإ ىلإ بوعشلا هذه بسنت ةفلتخم ةرظن ىنبتي هدجن
 هدجن ام اذهو دعب نم نوتأيس نيذلا ىلإ لقتنيس براضتلا اذه .ةيربربلاو ةلاهجلا
 مهيسي ىلوآلا يف ؛نيترم عئرقإلا نع ثدحتي ةإ شع كلاكلا ةرقلا يف ييوزتلا دبع
 .ةراذقلاو ناودعلاو لهجلا ىلإ مهبسني ةيناثلا يفو ؛ةمظعلاو ةوقلاو ةعاجشلا ىلإ

 ةفاضإلاب ءطسوتملا لوح ىوق ثالث نم ةدحاو ةينيتاللا ةيبرغلا ابوروأ تناك
 «طيسولا رصعلا لاوط ىوقلا هذه نيب نزاوتلا رمتسا دقو .نييطنزيبلاو نيملسملا ىلإ

 .ةينيطنطسقلا طوقسو ةيمالسإلا حوتفلا ءدب نيب «نمزلا نم نورق ةينامث ةباحس

 دقف «نييرخألا نيتوقلا بيصياال هاجتا يف عسوتت تناك ةوق لك نأ رمألا عقاوو
 نأو ؛قيطلبلا لحاوس ىتح لامشلا هاجتاب دتمت نأ ةينيتاللا ةيبرغلا ابوروأ تعاطتسا
 ناقلبلا يف مهذوفن اوعسو دقف نويطنزيبلا امأ .ةكلثكلاب نييبرغلا ةبلاقصلا حلت

 .()دنهلاو ىطسولا ايسآ يف هراشتنا دطوي نأ نم مالسإلا نكمتو ءايسورلاو

 روعش نإف «ةيوق ةيلخاد تاقزمت نم يناعت ثالثلا ىوقلا نم ةوق لك تناك اذإو ظ
 ىلع موقي نماضتلا اذه ساسأ نأ كشالو .اًفيعض نكي مل ةوق لك نمض نماضتلا
 «ةيطنزيبلا ةلودلا ةوق نع اًئيش نوفرعي نوملسملا ناك اذإو «ةينيد ةديقع ىلإ ءامتنالا

 نكت مل ينيتاللا ملاعلاب مهتفرعم نإ لب ةضماغ تناك ةيبرغلا ابوروأب مهتفرعم نإف
 تناك اذإف ؛ملاعلا نم ءزجلا اذه يف ثدحت تناك يتلا ةماهلا تاروطتلا بكاوت
 تالمحلا تأدب نرقلا اذه ةياهن يفو - رشع يداحلا نرقلا يف ةييرغلا ابوروأ
 نيب ةديقعلا هذه رشنت نأو ؛ةكلثكلا عم اهتيوه دحوت نأ تعاطتسا دق - ةيبيلصلا
 تالمحلا نومعديو نوديؤي نيذلا تاوابابلا دوهج لضفب ةيربربلا لامشلا لئابق

 اونوكي مل نيملسملا نإف «نيينثولاو ةقطارهلا دضو اهئادعأ دض ةيحيسملا مساب

 ةيركسسلاو ةيرسشبلا ايوووآةرق ةفرسملادبهج يأ اولذيي «للؤدكلا لكي سلع ماع
 .ةيسايسلاو

 .16 ص «ةرهاقلا «ةلاجفلاب رصم ةبتكم .مالسإلا ةراضح :موابنورغ )1(
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 سس ابوزروأأ ىلإ ةيمالسإلا ةرظنلا روطن

 لوح روحمتملا اهذوفن معدت ابوروأ تناك رشع يداحلا ةرقلا ةبلدب عن
 ةرحيسملا تناك .ةيحيسملا ءادعأو نيينثولا دض تالمحلا نم ةلسلسب ةيحيسملا

 نويراحي نييحيسعلا نأ دجتو .1002 ماع نم ءادتيا عيبشولا دبغ ايسورب ىف براحت
 ةيدنامرون ةيبيلص ةلمح ربتعا ام عجش امك (1036 ماع ابابلا نم معدب «رتسابراب# يف

 مظنت امورو يونجو ازيب ندم تناك 1087 ماع يفو .1063 ماع ايلاطيإ لامش ىلع
 هقيرط يف حتافلا ميلو ناك 1066 ماع ليلقب كلذ لبقو «سنوت ىلع ةيركسع ةلمح

 دعبو «ةيبيلصلا بورحلا ءدب ناك 1095 ماع يفو .اًضيأ ابابلا نم معدب ةرتلكنإ ىلإ

 01 سدقملا تيب ىلع ةجنرفلا ىلوتسيس تاونس عبرأ

 ثيح قرشملا ىلإ الوصو ةددعتم تاهاجتا يف براحي يحيسملا برغلا ناك
 ةديدعلا اهراثآ ةيبيلصلا تالمحلل ناكو .نمزلا نم نينرق ةدم ةجنرفلا دجاوت رمتسا

 .اًبيرقت ءيش ال تناك نيملسملا ىلع تالمحلا هذه راثآ نكل .ةيبرغلا ابوروأ ىلع
 دجنو .ةجنرفلا ءالؤه ىلإ فرعتلا ىلع نيملسملا ثح ىلإ تالمحلا هذه دؤت ملو
 ؛مهفرعو نيبيلصلا براح دقو ((1188 - 1095) ذقنم نب ةماسأ هيوري ام نأ

 ذقنم نب ةماسأ ةرظن نإ .ةجنرفإلا ءالؤه ةعاجش لهج لوح تاياور عضب ىدعتي ال
 مهتوخن ةلقو مهدئاقعو مهمولعو مهبطبو مهلوقعب هفافختساو هراقتحا سكعت
 اوءاج يتلا دالبلاو مهتوق ةفرعم يف ةبغر ةيأ ىلع هيدل رثعن ال اننكلو ."مهتريغو
 ةيبيلصلا تالمحلا هاجت اًمومع نيملسملا فقوم ذقنم نبا انل سكعيو ءاهنم
 .ةالابماللا نم ريثكلاب مستي ناك

 وتملا لوح ثالثلا ىوقلا نيب نزاوتلا نإ
 | ةقيقحل اًكردم ناك ينيتاللا برغلا لعلو

 يذلاو«

 مئاد رطخ نم مالسإلا هلكشي و , ؛ ءر املو .ىوقل

 , ٠ . نإ ىلإ جر علا ةراضحلا رثأ :طاو يرمغتنوم :رظنا (1)
 1981 .قشمد ريررزا ىلع ةيلبا ةيبرما .117- 107 تاحفصلا

 2 ع يود [38:-135 - 133 - 64-132 . ءراسؤصلا ..| 1930 ,نوتسنرب ,رابتعالا باتك :ذقنم نب ةماسأ (2)



 لوألا لصفلا ل

 ديمو افطر هر

 اعلا نع ةركذ نيوكتي ةمخوم ةيماللسإتاقف كانه نكت مل هنأ كلذ ييالو
 نرتب يسيل عريانا ةرغا يتراوح < ةايرسعلل

 ممألا ةيقب امأ .(27هورلاو دنهلاو سرفلاو برعلا :عبرأ ةربتعملا ممألا نأ ىري (98
 كلاسم يف يرخطصالا اهركذي يتلا اهتاذ عبرألا ممألا يهو جمه هابشأو جمهن
 لاجم يف ممألا هذه هتطعأ ام ساسأ ىلع موقي ناك ميسقتلا اذه نأ رهظيو «كلامملا
 دعاص عم نينرق دعب دمتعا دق سايقملا تاذ نأ دجنو .نارمعلاو بدألاو نيدلا
 ملاعلا ممأ نع تامولعم نم رفاوت ام ىلع دمتعا دقو (م1069 ىفوتملا) يسلدنألا
 :ةمأ لكل يراضحلا ءاطعلا دمتعي وهو «ةلماخ ممأو ةهبان ممأ :نيقيرف ىلإ اهمسقف
 ةدوربلا ىلإ ىوصقلا ةرارحلا نم جردتت يتلا خانملا لماوعب ءاطعلا اذه طبري هنأ الإ
 بوعشلا نيب نامورلاو نانويلا عضو دقو .ميلاقألا نيب لاقتنالا بسحب ىوصقلا
 دقو ءبرعلاو رصم لهأو نييناربعلاو نيينادلكلاو سرفلاو دنهلا بناج ىلإ ةهبانلا
 ةيلاقصلاف ,لومخلا ىلإ نييبوروألا يقاب بسني امنيب مولعلاب ءالؤه عيمج ىنتعا
 اهصخ ممأ ةيلامشلا ميلاقألا ناكس :لوقيو ةلماخلا ممألا يف نولخدي ةجنرفلاو
 .©هلظلاو ناودعلاب اهمعو لهجلاو نايصعلاب هللا

 يتلا ةينانويلا ةسردملا ىدل فورعملا ءاذه يسلدنألا دعاص ميسقت يف حملنو
 رئاس نع نامورلا ملاع لصفت يتلاو «ربربتملا ملاعلا نع رضحتملا ماعلا لصنت
 هدعب نوتأيس نمم هريغ دنع وأ هدنع دجن ال اننإف ءلاوحألا لك يفو . .ابوروأ ءازجأ
 يسلدنألا دعاص هدروأ ام نإف كلذ نم سكعلا ىلع «ةرصاعملا ىوقلا ع عقاول اكاردإ
 امم ممألا بوعش لوح ةقباسلا تامولعملا تييبثت ىلإ يدؤي ممألا تاسقبط يف

 .128/1 ص 1932 «ةرهاقلا :نييبتلاو نايبلا :ظحاجلا (1)
)2( 

١ 

:1911 
 «قرشملا ةلجم ءوخنيش سيول بألا هرشن :ممألا تاقبط :يسلدنألا دعاص

 ص ص 7- 10 5
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 سس ابوروأ ىلإ ةيمالاسإلا ةرظنلا روطن

 عاضوأ ىلع ارت يدا تااريثنلاو عئاقولا ىلإ فرعتلا ةيناكمإ هرودب بجحي ناك

 .ابوروأ

 عم بسانتت نكت مل ابوروأ لوح ةدجتسملا تامولعملا نأ وه رمألا عقاوو

 يلاطيإلا لحاسلا ندمب نيملسملا ةفرعم نأ حيحص .برغلا يف يرجت تناك يتلا

 ضعببي ةفرعمو راهنأو ندم ءامسأ لوانتت يتلا ةفرعملا ضعب مهتامولعم ىلإ اوفاضأ
 ,لوهجم هبش وأ الوهجم ناك يبوروألا يسايسلا عقاولا نإف ؛نييبوروألا تاداع
 ىلعف ؛مهبراحت يتلا ىوقلا ةفرعم ىلإ نيملسملا عفدب ةيبيلصلا بورحلا مهست ملو
 يف اوكراش دق مهريغو زيلجنإلاو نييسنرفلاو ناملألاو نييراغنهلا نأ نم مسغرلا
 عيمج ةيمست ىلإ حاتري ناك ملسملا نإف ءنايحأ مهئارمأو مهكولمبو «بورحلا هذه

 .ةيفرعملا ةيرشحلا فعض سركي يذلا رمألا ةجنرفلا مساب ءالؤه

 ةيبيلصلا تالمحلا اورصاع نيذلا نيفلؤملا دنع هدهشن ام رمألا اذه انل دكؤيو
 نقال عمل لا نيفلؤملا ىلع ءالؤمه دامتعا نإ ذإ ءاهدعب اوشاع نيذلا وأ
 يسيردإلاو ديعس نبا تامولعم رركي رشع عبارلا ثرقلا علطم يف ادفلا وبأف «دادزيس

 / رلا ىلع ؛عساتلا نرقلا يف ةيمور نع ةبذادرخ نسبا هركذ ام رركي يدنشقلقلاو

 ةيرظن ليصفتلاب ل ري نودلخ نبا ناك رشع عبارأ نرقل دع رصع يف : 1 . . (*ءاك شع ميارلا نرقلا ةياهن ىفو .ه ذ
 6ع تاريث لوح هءارآ ضقنت يتلا ة . ب 1 نايا 5 اا هع خل :اقولا اًلهاجتم يسيردإلا ىلع اًدامتعا سوميلطب

1 

 [ ىلإ مهترظن اولدب دق نيملسملا نأ احكيحص سيلف

 روع ىلغو قباسلا مهروصت ىلع اوظفاح لب
 ,(!)ايسانم انل ودبي طاو يرمغتنوم هانبتي يذلا

 «ةسلصل | ورحلا دعب ابورد

 يأرلا اذه نإ .يناذلا مهقوفتب م"

 ,158 ص ؛ةيبرعلا ةراضحلا رثأ :طاو يرمغتنوم (1)



 لوألا لضفلا تيس تت تتععهعخ  خح د تييسع تب...

 مامتها رشت مل ةيبرغلا ابوروأ نأ ىري ذإ هباشم يأر ىلإ سيول درانرب ا
 ذخألا ةلحرم يف اوناك نيح اًئيش مهل مدقت نأ ةرداق نكت ملاهنأل نيمل_

 نم ديدعلا ةيقيرغإلاو ةينايرسلا نع اومجرت دق نوملسملا ناكااذإو ؛لعافنيإو

 وه رشع عباسلا نرقلا لبق ةينيتاللا نع مجرت يذلا ديحولا باتكلا نإف تافلؤملا

 اهتضهن علطم يف همدقت ام ابوروأل حبصأ نيحو «سويسوروأل (ملاعلا خيرات» بانك

 ريبكلا لادجلا نإ» :سيول لوقيو .ذخألا نع نيزجاع اوناك برعلاو نيملسملا نإف

 لوضفلا ريثيداكي ال .«برغلا خيرات يف قيمعلا هازغم هل ناك يذلا نييبيلصلا لوح

 ابوروأ عم ةيسامولبدلاو ةيراجتلا تاقالعلا يف عيرسلا ومنلا ىتح ؛مالسإلا دالب يف

 اذهو ءبيجعلا برغلا رارسأ ربس يف ةبغرلا رثي مل هنأ ودبي «ةيبيلصلا بورحلا دعب
 تاباتكلا يف ابوروأ لوح اهضومغو تامولعملا ةردن لالخ نم هظحالن نأ نكميام

 .(!)(ىطسولا نورقلا نم ةرخأتملا ةيخيراتلا

 ءابوروأ ىلإ مالسإلا ةرظن لداعتل مالسإلا ىلإ ةينيتاللا ابوروأ ةرظن نكت مل
 مالسإلا رطخ نويبوروألا رعشتسا «يملاعلا ثادحألا حرسم ىلع هروهظ ذنمف
 نرقلا ةياهن دنع تارم ثالث ةينيطنطسقلا نوملسملا دده دقو ؛مهيلع ديكألا
 اولصو نيملسم نيلتاقم نإف برغلا يف امأ .نماثلا نرقلا ةيادبو يداليملا عباسلا
 ماعلا كلذ يف ترج يتلا هييتاوب ةكرعم نأ حيحص ؛م732 ماع اسنرف طساوأ ىلإ
 ددبت مل ةكرعملا هذه نكل «ينيتاللا برغلا يف نيملسملا مدقتل اًدح تعضو دل
 .مالسإلا رطخ هاجت ةيييورو الا قواخم

 ىلعاوناك نيذلا نييحيسمل اف ءريظنع نم مالاسإلا لمي ام ىلإ ةقانفزلا
 مهندقتي ملاحدازإ مهلأ ورع ارئاك ليلقيصو سلدلألا يف يماسلاب لا ١ ل :
 ِء 5 الا هةاسنإلا زكارم نم ةيرقن ىلع مه يذلا نويبوروألا عيش دقو .ةونق سكنا

 وراشلأ ىنابسإلا ةداهش نإ ؛ةيمالسإلا ةراضحلا ريثأتل صاخ لكشب سلدنال / م
 | ٌةرئاعل

 0 - © و ب ب مبس#“ :لوقي «ينيتاللا ملاعلا يف نيملسملا ريثأت ىلإ حوضوي ريستل م854 ماعد ١

 (1) آ.عالأوؤر, 13١ 01021311 005 كتان 615, 8
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 0” ابوروأ ىلإ ةيمالسإلا ةرظنلا روطت

 ,اهقفلا بتك نوسردي مهف مهصصقو برعلا راعشأل نويحيسملا ىناوخإ برطي»

 يتاملع مويلا دجت نيأف «قيشرو حيحص يبرع بولسأ ىلع لوصحلل لب اهدينفتل ال

 ى نيذلا نييحيسملا بابش نإ .(...) ةسدقملا بتكلا ىلع ةينيتاللا تاقيلعتلا أرقي
 5م . ةيب ١ 8 ةغل ال عا ع . 5

 نوأر قي مهف «ةيبرعلا ريغ ةغل ةيأ الو بدأ يأب ملع ىلع اوسيل ءبهاوم سانلا زربأ

 .(170...فغشو ةفهلب اهنوسرديو برعلا بتك

 مل يداليملا عساتلا نرقلا فصتنم يف ورافلأ هيلإ ريشي يذلا عضولا اذه نإ

 ءيشلا نيملسملا برعلا نع تسبتقا دق ابوروأ نأ عقاولاو .هتيادب يف الإ كاذنآ نكي

 ىلإ رشاعلا نرقلا نم دتما دقف ةيبرعلا نع ةينيتاللا ىلإ ةمجرتلا رصع امأ «ريثكلا

 .ىنثتسي نأ نكمي ال ةلبقملا ابوروأ ةضهن يف برعلا رودو ءرشع ثلاثلا نرقلا

 ,طقف يملعلاو يفاقثلا ريثأتلا لكش ذخأي مل نييبوروألا ىلع مالسإلا ريثأت نكل
 دوجو نإ :موابنورغ لوقي امكو «رطخ نم هلكشي امب لثمتي ناك مالسإلا ريثأت نإ لب
 ىلع هتقيقح نم مخضأ نييبوروألا نيعأل ودبي لظ ناهذألا يف هلوئمو مالسإلا
 زرع يف تبول ةدرقم ةقيتسا خيزااازس ىلع تلا حيا .اًبيرقت ماودلا
 ةيوق ةلود دوجو هبعل يذلا نم ربكأ اًرود ىلعسولا روصعلا يف ةيلودلا تانالعلا
 6ك ..رحبلا كلذ نم رخآلا بناجلا يف موقت ءاهتقيقحب اهتقيقحب نهكتلا نكمي ال ةضماغ

 :رتاللا برغلا يف ءادعلاو باجعإلا رعاشم جازتماو
 وألا سابتقا ناك ةيحان نسمف «ةضقانتم تاريبعت

 يدل اكتمالسو دروفسكأو سيرابو اينولوبد مدن يف تايلك نسخ تحتتلا رشع عبارلا نرقلا علطم يفو ٠ .ردشع ينال نقلا فصتس ين ياو دمرا ب با نآرقلل ةمجرت لوأف ٠ . ينير كنان الإ ةلكؤف تافولبم ىلع يسيرا كلارك ىلع ةسسؤم تناك مهودع نسيد ىلإ مهن مهترظن نايف ىرصخأ ةيحان نمو ؛لصاوتب 0 ري

 ل 81 3 اينورع : هيرثأ وراقلأ ىلإ بوسنملا صنلا (1)

 .74 ص .طاو يرمغتنومد كلب .53 ص ؛موابنورغ (2)



 لوألا لصفلا

 «(1316 ىفوتملا) لول نومير حارتقا ىلع ءانب كلذؤ ««!!ةيئايرسلاو ةيبرمزو 5

 .اهضحدو اهتشقانم ليبس يف موصخلا دئاقع ةفرعم كلذ نم فدهلا ناي,

 دالب نع تامولعملا ءاصقتسا ىلإ اهعفدي ناك مالسإلا نم ابوروأ عقوم نإ

 ةفرعم ماودلا ىلع قوفت تناك مالسإلاب ابوروأ ةفرعم نأ كشالو 5229

 ؛ةيبرغلا ابوروأل ةبسنلاب ةلكشمك اًحورطم مالسإلا دوجو ناكو ءابوروأب مالسإلا

 هباتك يف ينيوكألا اموت اهجلاع يتلا ةيضقلا لالخ نم طاو يرمغتنوم ظحالب ىو

 اذإ ةيبرعلا ةفسلفلاو مولعلا نإف كلذ وعملا ةفاضإلاب 205 نسصصم 001053 © طا هو

 مهاس يذلا وه مالسإلا دوجو نإف ؛ملاعلا ىلإ ةديدج ةرظن ابوروأ تطعأ دق تناك

 علطمو طيسولا رصعلا ةياهن يف ةيحيسملا لوح ةروحمتم ةيبوروأ ةيوه ليكشت يف

 .ةضهنلا رصع

 ؛مهددهتي رطخ يأ ينيتاللا برغلا يف اوري مل نيملسملا نإف ىرخألا ةهجلا نم

 نع ةديعب قطانم يف ةيحيسملا ةينيدلا ةيمحلا تججأ دق دودحلا بورح تناكاذإو

 نإف - رشع يداحلا نرقلا ةياهن يف اسنرف لامش يف ثدح امك - نيملسملا قطانم

 .يمالسإلا ملاعلا ءاجرأ يف ىدص كرتتل نكت مل روغثلا كراعم وأ دودحلا بورح

 ةريبكلا ضرألا يف ةرشتنملا بوعشلا اوربتعا نيذلا نيملسملا نأ عقاولاو

 اذإو ؛ةيداعم بوعشك اهيلإ اورظني مل ,مهمامتها اهوريعي نأ نود مهل ةمصاخم

 «طسوتملا لامش دتمملا ملاعلا نع ام ةركف هيدل تنوكت يذلا ءملسملا ةرظن تناك

 ىلع وطنت مل ةرظنلا هذه نإف ,.مهرواج نمو ةجنرفلا ءالؤهل راقتحا ىلع يوطنن
 نأ بجوتي ناك ءادعلا نم ءيش ىلع ةرظنلا سسأتت يكلو .ءادعلا نم ءيش

 هلكشت ام ىدمو ينيتاللا برغلا يف ةيسايسلا ىوقلا ةقيقح :نيرمأ ملسملا كردي

 نرقلا لبق اًعقاو اًرمأ حبصي مل نيتقيقحلا نيتاه كاردإو ؛هدوجو ىلع رطخ نم

 900101 رووا اا# .رشع سماخلا

 73 يح ,موابنورغ (1)

 ,154 ص ءطاو (2)
41 



102 

 ٍييسصتسمسسل 7 2 تس يدي سس ع تايوووأ لاوس و قبلا

ءرشع سماخلا نرقلا ةياهن لبق يسلدنألا مالسإلا رايهنا نإف كلذ عمو
 رجوأ دق 

لمم مايقف .اححلم اًرمأ هتجلاعم تحبصأ اًعضو
 عوضخو اينابسإ يف ةيوق ةيحيسم ةك

 نب دمحأ هيقفلا جلاعيو .لحلا بجوتسي الاكشأ حرط دقاهل نيماسم نم ىقبتام

 رولبت انل سكعت ةديرف ةلواحم يف ةلأسملا هذه .(1508 1450) ىنكيرشتولا نسي

 .ديدج عون نم رعاشم

 ىلإ ةضيرف مالسإلا ضرأ ىلإ رفكلا ضرأ نم ةرجهلا نأ :ي ةيرشتولا ىرس

 ةنعل ةيغاطلا ىلوتسسا نيذلا ءالؤه ىلع ةبجاولا ةرجهلا هذه طقسي الو .ةمايقلا موي

 نطولا ال ءلاحو هجو لكب اهنع زجعلا روصت الإ مهدالبو مهلقاعم ىلع ىلاعت هللا

 ةنكاسملاو ةيكرشلا ةالاوملا ةبحم نإف ..عرشلا رظن يف ىغلُم هلك كلذ نإف ؛لاملاو

 ..ةيمالسإلا ةزعلا ذبنو رافكلا ىلإ نوكرلاو ةرجهلا ضفر ىلع مزعلاو ةينارصنلا

 ."«هللاب ذايعلاو اًرفك نوكت نأ داكت ..اهيلع ينارصنلا ناطلسلا روهظو

 لوبقلل مراص ضفر ىلع سسأت ىصقألا برغملا يف دجتسم عضو أشن انه نم
 ىلع خسرتي مراص ءادع قباسلا راقتحالا ناكم لح ثيحب «نييحيسملا ةطلسب

 يمالسإلا ملاعلا نم ىرخألا ةهجلا يفو .هقيمعتب نمزلا رورم مهسي ةينيد سسأ

 ةيطنزيبلا ةلودلا يضارأ مضقتو «ةيقرشلا ايوروأ يف مدقتت ةينامثعلا ةلودلا تناك

 .ةينيطنطسقلا طوقس لبق

 نوينامثعلا اهققحيس ةينيطنطسقلا ىلع ةرطيسلاب لئاوألا نيملسملا مالحأ نإ
 ززعتيس مهقوفتب نيملسملا روعش نإف كلذك ءرشع سماخلا نرقلا فصتنم يف

 ةيسايسلا ىوقلاب رشابملا كاكتحالا اذه لضفبو «ىطسولا ابوروأ يف كارتألا مدقتب

 يذلا تقولا اذه يف ءاهبوعسشو ابوروأ لودب نيينامثعلا ةفرعم دادزتس ةيبوروألا
 ةوق عقاو كاردإب نويبوروألا أدبي ءابوروأ ىلإ 0 0 ةيادب هيف حملن

 رين مادبا ةرقلاةيله# يبا :يفاقتلاو يصنع مهربلا نمورحتلاب و نيبلسمملا
 250 بلغ نم م ي ىنسأ :يشيرشن غ ٠م ماكحأ نايب ىف رجاتملا ئمسأ: ع هنولا (1)

 هرجاهي ملو ىراصنلا ري .192 - 129 ص



 701 لهل سس ب سبي
 اغللاب ةف يلع تاك يذلا ل1911 14837 بالرعب

 0 اوذخو وطسرأو نوطالفأو سروغاثيف انل اوكرتا :ةيبرعلا اهنيب نمو 5 ١ - ّْ / نآ ١ : : 5 ا .- 5
 باجعإلا نإ :طاو يرمغتنوم 000

 باسلا
 ...محب

 روفن ىلإ بلقن يح جتنتسي

 ."0زازغعشاو
 0 6 8. ةنا 5 ليوط تقو ضمي ملو

 ةتحاو ٠ ازازرئمشا بلقن ىتح

 هنااا .باجعإ ىلإ

 ا و رب بييببصصسصمصمل

 وم (1)
 .155 ض .طاو يرمعتن
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 هعمصج عم اهياغط كهمصك عوض عل



 ىناثلا لصفلا

 ةيديلقتلا ةرظنلا رارمتسا

 مدقتلا ةلأسم - اهلدبتو



 هعمصج عم انياغط كهمصكعمصت عل



بوروألا تاقالعلا تلم.
يدَج اًدِصع ةيمالسإلا - ةي

سماخلا نينرقلا يف اًد
 رشع 

قس سيلو «رشع سداسلاو
 :نيتوق زورب ىلع ةمالع ىوس ةينيطنطسقلا طو

: 

روأو «قرشلا ةهجل ةينامثعلا
باقملا ةهجلا يف ةيبرغلا ابو

 نا ىلإ كلذ ىدأ دقو ؛ةل

ا يددأللا لالا هل ايجي
 "ل دنع رينكلا نوف عيال يل

 نم اهاشغي ناك :موابنورغ ظحالي امك «ينيتاللا ملاعلا ىلإ

ةبارقلا لعج ام يبسنلا ماهبإلا
الاو راكفألا يف ةيساسألا 

 اًحوضو رثكأ تاهاجت

 نيب اهنم «برعلاو نانويلا نيب
 نمو نكل .«!!نيتاللاو برعلا

 هذه نإف ىرخأ ةهج

 مالسإلاو نييطنزيبلا لاوز ببسب ةيبرغلا ابوروأو ةينامثعلا ةلودلا

 نيينامثعلا

 يمالسإلا ملاعلا ةرظن

 نيب ةهباجملا
 عمد .ىرخألاب اهتفرعم ديزت نأ نيتوقلا نم ةوق لك ىلع تمنح دق يملنأل

 ددرم

 لك لبق يركسعو يسايس عقاوك رخآلا ةوق ىلإ رظنت تذخأ ةوق لك نإف نو ولا

 تناك ةينيدلا فطاوعلا نأ نم مغرلا ىلع ايش
 ىلع وق اًريثأت كلمت لازت ال

 .تاعامجلاو دارفألا

 برغلا هرعشتسي ابوروأ طسو يف اّيداب اًرطخ لكشي ينامثعلا مالسإلا ناك اذإو

يقيرفأ يلامش يف اًديازتم اًرطخخ لكشي ناك بزغلا نإف ؛هلمجمب
 برعلا رحب يفو ا

 ملاعلا باوبأ قزطتو راحبلا فشتكت ةيبوروألا ةيرحبلا تناك .يدنهلا طيحملاو

عسوتلا اذه ىلإ اوهبنت نيذلا نيركبملا كئلوأ دحأو ةفلتخملا هتاهج نم يمالسإلا
 

 يف ركذ يذلا (1582 - 1511) يكملا خرؤملا يلاورهنلا نيدلا بطق وه هرطاخمو

 روهظ نع ةماه ةياور ينامثعلا حتفلا يف يناميلا قربلا نميلل نينامثعلا متف نع باك

50 
 .21 ص «ةلاجفلاب رصم ةبتكم ؛مالسإلا ةراضح يي

 ثارت نمض «ةيمالسإلا ةيبرعلا تاساردلاو ةيبرغلا ةروصلا» :ميسكم 0 1

 .55 ص ؛1978 تيوكلا ((8) ةفرعملا ملاع ةلسلس ؛!مالس»
47 
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 وو يعي سو ست عم مس سس

 ع م ةرظنلا 5 ابوروأ ىلإ ةيمالسالا : زن
5 8 5 

 ل دي يدنلا طيحبلا يف نيا ,راوحلا نم رسثاعلا نرقلا لوأ يف عقو» :ل 50 -
 ' ١ تاملظلا 20 9 ربلا لوخد رداونلا حداوفلا .زاكو ,دنهلا رايد ىلإ جنرفإلا ةفياط نم نيعالملا لاغت ير" نديبلاهنربلا

 ٠ يسم قفافر نم لوبكري مهنم ةفياط |ورثكف (...] ت رحب يف نوجليو رحبلا ىف ةتبس قاقز ١م
 هل وه نكذلا لحاس نم عبف اهنومسي ؛ نمو «نآلا جنرفإلا تحت هه. : . ياةعلف ناكذلا دؤلي عمو هنآلا بن د يل "098 1 مضب - ةوك اونب دنهلا رحب ىف | - ءاه اهدعب واولا ديدشتو ةيمجعلا فاكلا شر - ة 1
 4 5 كي ووقتو زومره اوذخأ مث ءاتوك لاغتربلا نم مهيلع فدارتت دادمألا تراصو كانه اووقتوز 000

 3 1 لكم تا : ُ ٠ ل 1511) ا ىلع عمرا معو نييلسسملا ىلإ عهررض رثكانا نظم ن راف «ننيرفاسملا 3 : 1 و ل | ابصغ ةنيفس نوذخأيو اًبهنواًرسأ. :
 ىل 2 وي تارجك ناطلس هاش دمحم نبا هاش دومحم نب هاش

 .' "(«جنرفإلا ىلع هب نيعتسي يروغلا هوصناق ناطلسلا زم
 نيملسملا ةبقارم نأ انل فشكت يهف «ديعص نم رثكأ ىلع اهتيمهأ ةياورلا هذهلو

 امك «ةيافكلا هيف امب ةلاعف نكت مل نإو «ةبئاغ نكت مل دنهلا طيحم يف يرجي امل
 نكلو هدالب يف سيل يبوروألا ىلإ اوفرعتي نأ مهيلع راص نيملسملا نأ حضوت
 .اًضيأ مهترطيس طوطخ فلخ

 اًموصخو «ةوقلا نم ريبك بناج ىلع ودبت تناك ةينامثعلا ةيرحبلا نإف كلذ عمد
 رقلا ةياهن ىتح اهتبيه ىلع تظفاح يهو هطسوتملا يف

 ريشت نأ نكميو .ابوروأ ىلإ ةددجتم ةرظن ةرولب يف

 نال ناك هنأ الإ ءابوروأ نادلب كلذ ىف امب نادلبلا لوح ةديدج تام د دو قرار اعبم هيف مدق رتب“ 1 3 افلؤم ,يلع ديسس ىع- د2 . ٠ مرألاو كالفألا ملع يف طيحملا :ناون 2 دي ل ولعألا دئاق بنك دقف ءابوروأ ىلإ نجحت حلا ةرقن نم تلدب اهنكلو خيراتلا ىرجم سك 1 - 000 .. نأ :دودحملا تاهباجملا هذهل نكي مل ولو ىتح ناجي ف سيولبسإلا لسنا ورالأ يشي ملا ., . 04 .ىرازه .1551و 1538 يماعز

 امدئعف .سوميلطب حوا

 اًرود تبعل ءرشع نماثلا ََن

 ينامثعلا لوطسألارود لإ

 ل للا همت اًعقاو لازي
 ةيرظن ريثات تن

 زا نجلا بدألا خيرات :يكسفوكشتارك (1)

 وي زهري يبزعلابلا#



 ٠ ا ع ابا يوي يييجس سس سطل 22211000000 وي

 ىناثلا لصفلا بسسس

 ,ةعبسلا ميلاقألا يف ةلخاد ريغ اهنإ لوقي (اكريمأ) ةديدجلا ايندلا ىلإ يه
 يريبعموامسح 20 3 عيل سك سلع 0 0
 8 وأ رداصم ىلع عسوأ اًدامتعا دجنسم ينامثعلا لوطسم الل رخخأ دئاق وهو سير

 ةيبوز 2 1 5

 هيدِم 7 1 5 - ىو... وتلا ةيفارغجلا ةيرظنلا نع ايبسن اذاعتبا ظحالاتسم امك +«ةيرحي هباتك

 ىلإ ةدئاع سبمولوك ةطيرخ نم ةخسن ىلعو ةيلاغترب طئارخ ىلع سير يريب دمنع
 .(0)ةديدجلا ةراقلا نع ءانتعاب ثدحتو 8 ماع

 ءلعك اهتبيه تضرف دقو ءرصعلا كلذ يف اًررابو اًعساو اًملع ايفارغجلا تناك

 نم ريبك ددع ءانتعاو .رشع نماثلا نرقلا ىتح دئاوفلاو تاصاصتخالا ددعتم

 .اهتيمهأب فارتعالل ىدص الإ سيل ةيفارغجلا فراعملا عمجب نيينامثعلا نيرونتملا
 سداسلا نرقلا فصتنم يفو .ابوروأب دادزت ةفرعملا تناك ايفارغجلا لالخ نمو
 ةراقلا نع ثدحتي يبرغلا دنهلا خبرات :ناونعب باتك لوبماتسا يف رهظ رشع

 فاشتكالا اذهب فاك ملع ىلع تناك ةعلطملا طاسوألا نأ ينعي امم «(2ةيكريمألا

 .رصعلا زيم يذلا

 رمألا ءايوروأب نيينامثعلا نيملسملا ةفرعم روطتت تناك اذإ ايفارغجلا لضفب
 ةفيلخ يجاح عمو «يداليملا عساتلا نرقلا يفرمألا هيلع ناك امب انركذي يذلا

 برغلا لوح فراعملا يف حضاو لدبت ىلإ ريشن نأ اننكمي (1657 - 1609)

 يف ةفورعملا ةروصلل ةقباطم نيينامثعلا ىدل ملاعلا ةروص تحبصأ دقف ؛ينيتاللا

 ةمجرت ىلع ؛يبلج بتاك مساب اًضيأ فورعملا ,ةفيلخ يجاح لمع دقو .ابوروأ

 همان ناهج هباتك يفو .مالسإلا قنتعا يسنرف بهار ةنواعمب سلاطأو تافلؤم ةعضب

 .(0)تاراقلا اهب لدبتسيو اّيئاهن ةعبسلا ميلاقألا ةيرظن نع ىلختي (ملاعلا باتك) يأ

 :ةيملعلا طاسوألا ىدل ةفرعملا ىوتسم سكعت ةفيلخ يجاح تافنصم تناكاذإب
 يمس

 :اًضيأ رظنا .595 - 589 ص «قباسلا عجرملا (أ])
 ةلصقمر ذز آه دءلووعع وص ]وه انتنعو 0//هرهته115, اهو 1939. 0

 .122 ص «قباسلا عج رملا(2)

 .123 ص «ناندعو (639 ص 2 ج يكسفوكشتار“ 5
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 هه بسس تع يس م سس اورو ىلإ ةينالابنإلا ةرظنلا رولا
 رو تاياور ريعايوو وأ انهترعم ديزت أ اسناكمإر اك ةييمسشلا طاسوألا نبق
 .. نرد رردلا اقرتملا عيسوت يف اوعي نيالا رئانارأ د مسار «وتاتتسلا ةلاهرلاب
 ...يم لضفب ةعساو ةرهش بستكا يذلا (1679 - 1611) يبلج ايلوأ ناك ابوروأ
 , ردلاو ةنسوبلا نع ةققدم تامولعم مدق يذلاو «برغلاو قرشلا يف ةليرطلا

 ."7ديوسلاو ايناملأو رجملاو

 تلا تاحاجنلا نم ةجتان تناك ايفارغجلا لاجم يف ابوروأ مدقتب ةلئاقلا ةركملاو
 نارتعا ىلإ تاراشإ ةمثو .ةديعبلا عاقصألا دايترا يف ةيبوروألا ةيرحبلا اهتققح
 عيارلا دارم ناطلسلاف «لقألا ىلع ايفارغجلا لاججم يف ,يبوروألا مدقتلاب ركبم
 يفارغج حسسمب مايقلا سويلوغ يدنلوهلا قرشتسملا ىلإ بلط (1640- 1623)
 بتك ؛1652 ماع ىلإ دوعت ىرخأ ةراشإ يفو .اهل ةطراخ عضوو ةلودلا يضارأل
 : صن م ةفيلخ يجاحل ةطوطخم شماه ىلع بسلاط رمع ىعديو نسينامثعلا دحأ
 نيجاتحم نيصلاو سلا ديلا رابث ناك لب .ملاعلا نم ةماهلا ئفارملا ىلإ لصتف تاهجلا لك ىلإ مهبكارم نول سريف .هلك ملاعلا نوفرعي نويبوروألا حبصأ ءنآلا»
 ويكي ر تداوم ةلاقترب ينكارت ىلع لت عاشبلا إن انآ نأ :عمسا ملاعلا ىلإ نيملسملا يديأ ىلع عزوت مهعئاضب تناكو ءسيوسلا ىلإ ءيجملا ىلإ
 ؛ بسلا اذهل .ريفولا لاملا كلذب نوبسكيف .يلعفلا اهضأ هنوعيبيو مالسإلا يضارأ نم اهريغو لوبماتسا ىلإ هب نوتأي مهنإف .هيلإ ةجاحب اوسيل امامأ .كانه نم اًقالطنا عمجأ ملاعلا ىلع رشنتو ناتسجنرف
 ٠1 ةنامثعلا ةلودلا ىلع بجي .مالسإلا دالب يف
 نلف كانه نم ةراملا ةراجتلا

 .20«مالسإلا

--595 
 نيردان ةضفلاو بهذلا حبص

 اع نيرا طا وبقي ل رطل 9:
 در نو بيوروألا رطيسي ىتح ليدأ تلد د

 .638 ص 2 جع يك ةوكشتارك (1)

 (2) [رويبزق, 8: 6 7 تي نورررملعت انا قرل, [مدلمه 1961. 7. 34



 يئاثلا لصقلا بسسس ااا
 .نينامثعلا ضب ناهذأ يف تلاج دق هذه بسلاط رع ةييؤر نأبب ىو

 ناهذأ لغشي نادوفتملا دغاش ؛ ءرشع عباسلا نرقلا فصتنم يف حبصت مل اهنكل ,.

 تناك لوب اتسسا يف ةلعافلا طاسوألا نإف كلذ نم سكعلا ىلع لب «ةمكاحما ةيبر
 لوقلا نكميو ؛نيييوروألا نييحيسملا ىلع ينامثع - يمالسإ قوفتب دقتعت لاري
 ماعلا قايسلا يف تعضو ام اذإ ةلوزعم ةراشإ تناك بلاط رمع ةراشإ نإ

 أ نكمي كلذ عمو «نامزلا نم نرق نم رثكأ لبق يلاورهنلا ةراشإ كلذ يف

 ام همتحي يذلاو اب ابوروأ ىلإ ةرظنلا ىلع أرط يذلا لوحتلا ضعب نيتراشإلا لالخ

 هبشد يو

 نم بقرن نأ

 .ةدجتسم عئاقو نم ضرألا ىلع ثدحي ناك

 نيخرؤملا رود كلذكو ءارفسلا رود زرب رشع عباسلا نرقلا نم ينافأا فصنلا يفو

 ةركبملاو ةماهلا ةيسامولبدلا تارافسلا نيب نمو «ةيبرغلا ابوروأب ةفرعملا قيمعت 8

 .اطخش نيسمخو ةغموحن هتبحصو 1664 مع انيف ىلإ اشاب دمحم اراك ةافس
 ةايحلا نم بناوج ىلع عالطالا ةينامثعلا ةرادولا لاجر نم عساو ددعل حاتأ امم
 خرؤمو يرادإ وهو نفرازه نيسح امأ .(0ةيبوروأ ةمصاع يف ةيعامتجالاو ةيسايسلا
 كلذ هل لّهس دقو ؛ةينيتالو ةينانوي رداصم نم تامولعم هيف عمج اًخيرات بتك دقف

 نرقلا ةياهن يفو . (2/نالاغ ناوطنأ قرشتسملا مهنيب ب نمو نييبوروألا ضعبب هتاقالع

 يشاب مجنم يكرتلا خرؤملل لودلا عماج وه ةيبرعلاب ماه باتك رهظ رشع عباسلا
 يف دمتعاو ةيبوروألا لودلا خيراوتل الوصف هيف صصخ دقو 1702 ةنس ىفوتملا

 بوعشلا فلتخم نع يشاب مجنم ثدحت دقو ءاًضيأ ةيبوروأ رداصم ىلع اهريرحت
 .©!ةرتلكنإو اينابسإو ايناملأو اسنرف كولم نعو ةيجنرفإلا

 (1) داخلك, 5.1.: 8ءات/ معد 010 جرب عزت آآه هت آلطنك عدول اجت معدد 1971 155

 (2) آعابأك, 8: كا هزتت35 هطووصبمم هذ هالمصتوس لععاتم# زوز... آلآ. 1902

 2م.71-7

 0 0 15, 2: "1ع انوع مع كتكات طتكأمعقمك 01 0-ان 01 ', 011
 1108 50165 01 10لعرج طزوامرنموب ]مولر 1962 5/01. 117, 180 - 191
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 هيي هزيسسصسس ب هك سيسي يي اا ةيمالسإلا ةرظنلا روطت

 . .ويرسإلا رظكلا روطت نم ينج لج
 نادلب نع اًيسايسو اًّيخي

 ورد 1 راي اراب تامولعملا تمكارت دقف ءابوروأ ىلإ
 م موقت يذلا ساسالا ليدبت يف اليلق الإ مهست مل تامولعملا هذه نأ الإ «ةيبرغلا

 ,رؤتعي امو هتوق ىلإ اًنئمطم ؛ةصاخ ينامثعلاو ةماع ملسملا يقبف .ةيديلقتلا ةروصلا

 قوفتب ملسملا داقتعا ناك ةهج نمف ءاهيلإ دنتسي يتلا هبابسأ دادتعالا اذهلو «هقوفت

 ىلع تدمتعا يتلاو - ةينامثعلا ةيركسعلا نإف ىرخأ ةهج نمو .اًًيسارو اًيوق هناميإ
 ةيوقو ةدحوم لازت ال تناك - رشع سماخلا نرقلا ذنم ةيبوروألا تاربخلا ضعب

 ميعدت يف هبيصن اذه لكل ناكو ؛ةتتفملا ابوروأ تارامإو كلامم ىوق مامأ ةلعافو

 حوضوب اوظحل دق نيينامثع نيرونتم نإف كلذ عمو .ملسملا قوفتب ةميدقلا ةركفلا

 بابسأ ليلحت ىلع نيينامثع ةعضب فكع دقف «ةلودلل ةيلخادلا عاضوألا روهدت

 ناطلسلل ةرصتخم ةلاسر يف حرش يذلا كيب يجوق مهنيب نمو «ينامثعلا فعضلا
 .(!)داسفلا اهيف رشتنيو فعضلا اهيف زربي يتلا تالاجملا عبارلا دارم

 بناج ىلإ ىرخأ تامامتها هل تناك يذلا ةفيلخ يجاح لعف كلذكو

 ىلع اهيف زكر للخلا حالصإل لمعلا روتسد ناونعب ةلاسر بتك ددقف ءايفارغجلا
 نيسح بتكو .©داسفلاو للخلا اهيف ىدبتي يتلا ةيرادإلاو ةيداصتقالا بناوجلا

 ىلع ةوسقب هيف لمح نامشع لآ نيناوق يف نايبلا صيخلت :ناونعب اباتك نضرازه
 لاجر ىلعأ هماهتاو هدقن نم جني ملو ,نودسفيو ماظنلا نوقرخي نيذلا كئاوأ
 .©0ةرادإلاو ةطلسلا

 نيرونتملا ءالؤه ناكمإب ناكو ءاًمامت 0 نكي مل 00 0 0 8
 ههتبقارم لالخ نم مهتاظحالم اونؤكي نأ ةيناطل سلا ةمدخلا وأ ةرادالا يف نيم
 1120 1آ1/ م0105 0

! 
 َ 11 عر عدعزلاع 2 5111311 1/1
 (1) ©ةومرر لع 5س ا ْش مدوحلا

 اموات ع1 وزن 2 15 0 ا 23115. ٠
711 

 590 ناووورت/ 615.
 (2) آ. عرباور 103: 210 .82 ص «هسفن (3)



 يتاثلا لصقلا تسييس محم ص مم سمت وو

 نم بناوج ىلع مهعالطال ناك كلذكو «برق نع اهنوشيعي يتلا عاضوألل 0
 .لخادلا نم مهتلود لاوحأب اًيفاضإ اًيعو مهباستكا يف رود ةيبوروألا ايم

 ىوس ريغت مل تالواحملاو تاراشإلاو تاظحالملا هذه عيمج نإف راصتخابو

 لالخ ملسملا نهذ يف ابوروأ ةروص هيلع تينب يذلا ساسألا نم ليلقلا ءىشلا

 نم ةريخألا ةنسلا يف ةيودملا ةيركسعلا ةميزهلا راظتنا بجوتي ناكو «ةليوط لايجأ

 برغلل ةميدقلا ةروصلا عدصتتو «يلخادلا ملسملا نانئمطا زتهيل رشع عباسلا نرقلا

 .لمهملاو فيعضلا

 تاوق اهل ضرعتت اهعون نم ةميزه لوأ 1699 ماع زتيفولراك ةميزه تناك
 نم ةعساو ميلاقأ ةينامثعلا ةلودلا ترسخ دقف .ةحداف اهجئاتن تناكو «ةيراشكنإلا

 نم لكل ةيركسعلا ةوقلا ةميزهلا هذه تزربأو ءاهترطيس تحت تناك يتلا يضارألا

 ناطلسلاف ءاًئيطب نكي مل ينامثعلا لعفلا در نإ لوقلا نكميو :(يسوؤرلاو اسستلا

 ةينامثعلا ةراسخلل ةرشابملا جئاتنلا ىقلت يذلا وهو (1730- 1703) ثلاثلا دمحأ

 اذهو ءاهناريج عم ملسلا نم ةليوط ةرتف وه هتلود هب لبقت ام لضفأ نأب اكردم ناك
 فعضلا نأ ناطلسلا اذه كردأو .هتيالو نم يناثلا فصنلا يف هققحو هيلإ ىعسام

 ناكو .ةيبوروألا تاربخلاب ذخألاب ضوعي نأ نكمي يركسعلا لاجملا يف ينامثعلا

 تازيملا ضعبب صتخي يسنرفلا شيعلا طمن نأ وهو ءرخآ اًئيش كردي نأ هنكمي
 ةيكلملا تاداعلا ضعب ديلقت ىلإ هليم ناك انه نمو .لوبماتسا يف ةرفاوتملا ريغ

 كلذ يف رهظ دقو» :رشع عساتلا نرقلا ةياهن يف تدوج خرؤملا ركذيو ؛ةيسنرفلا
 يف اهتبغرو ةيندملا قيرط يف ريسلا ىلإ ةلودلا ليم - ثلاثلا دمحأ دهع - رصعلا
 عقاوو .©«...بانذألاب تكسمتو سوؤرلا تكرت اهنأ ريغ مظنم ركسع بستر

 ةزرابلا بابسألا دحأو ؛ناطلسلا اذهب تحاطأ دق ةماعلا اهب تكراش ةروث نأرمألا

 .جئرفإلا ديلقتو خذلل ليما اذه روث"

 (1) ذاطلضالاب 5.1.: 11ث(هررن نإ 71
 58 هر رات(2)

 2ع مو : 7 .75 ص «ةيرجه 1308 توريب «لوألا دلجملا ءاندلا رداقلا دبع ةمجرت :تدوج حن :
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 رست 76 000005000 دهس اووروأ ىلإ ةيندق الا عرظتلا روك

 عب اوققحي نأ يلاوتلا ىلع نيطالس ةسمخ لواح رشع نماثلا نرقلا لالخو

 ضعب ىلإ مهت لواحم تدا دقو يركسعلا ناديملا يف اًصوصخو ؛تاحالصإلا

 ررادم سيسأت ىلإ ةفاضإلابف «ىزغملا تاذ تاريلاعلا ضم لاو ذولا جئاتتلا

 رقف .ىرخألا ةيركسعلا ةفصلا كاذ كايسسودلا ني اقر ةسفدكلاو ديلا

 ئلاثلا نامثع ناعتساو «1727 ةنس اهعون نم ةعبطم لوأ لوبماتسا ىف تسسسأت

 ,رختسساو ءدجسم ةهجاو ميمرتل نييبوروألا ءاربخلا ضعبب (1757- 1754)

 .«9!هبالطو هدونج بيردتل نييبوروأ اًطابض (1773 - 1757) ثلاثلا ىفطصم

 ,ةليزه جئاتن ىلع رشع نماثلا نرقلا يف ةينامثعلا حالصإلا عيراشم توطنا دقو

 نع ةزجاعلا يه اهتاسسؤمو ةلودلا ةزهجأ تناك اذإ امع انه بيجن نأ انل سيلو

 ءامعز اهادبأ يتلا ةضراعملا نأ مأ ناك عون يأ نم ةديدجلا تاربخلا باعيتسا

 برغلا نم يتأت ةبرجت لك ضفرو حاتفنا لك ضفر يف نيدلا لاجرو ةيراشكتإلا
 وجرملا حالصإلا نأ مأ «هتياهن ىلإ لصي نأ حالصإلا عورشمل حمست مل يتلا يه
 ملام اذهو ءاّمات اًححالصإ نوكي نأ هل دب ال ناك يركسعلا لاجملا يف لشف يذلا
 دق ةعمتجم بابسألا هذه لك لعلو .رشع نماثلا نرقلا لالخ قالطإلا ىلع ثدحي
 جئاتتلا انمهت ال .ىودج تاذ ريغ ةقحالتم دوهع لالخ تاحالصإلا نم تلعج
 ىتلا ةينهذلا اه راثآانمهت ام ردقب اهتاذ دحب ةيحالصإلا تالواحملل ةيناديملا
 لا لاب نوطيسي اوناك نمم حالصالا ةركقل نيسمحتملا ىضعب لوقع يف اهتقلخ
 نررأ ىلإ نيملسملا ة رظن ىلع أر ط يذل و 9 م يف كلذ رثأو ؛ماودلا ىلع

 ةرم لوأل ناكمإلاب حبصأو ءاّرقتحمو المهمو اديعب اناكم ةراقلا هذه دعت ملذإ
 .يحيسمو يبرغ جذومن ءاذتحا

 دمحأ ناطلسلا هدف وأ يذلا يدنفأ يبلج دمحم حوضوب كلذ نع ربع نم لوأو
 اان ةعيبطو ةيسئرفلا تاسسؤميلا ىلع فرعتلل 1720 ماع سيراب ىلإ ثلاثلا

 ' رشم 187: عور1ك1011112110 لع آو انعوانأع لدم وتمام هع[ ءتاهل تل
 للا 7 - لوررروب 3.900.11٠ (1958). د. 0
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 تيسيسسم 5-5 مال ب 55

0 ْ ْ 
 يناثلا لصفلا 200 202

 يقفل نأ د كتميولاؤيأل يناسففأ دمجيم ناك .اهنع هذخأ وأ هباستكا 55 ٠

 يف اوعفدنا نيذلا نويسسنرفلاو - راهنلاو ليللا نيب هب قرفلا لثم نييسشرفلاو كارنألا

 كلذ عمو - لشاعم ءيش نع اوربع يكرتلا ريفسلا اذه ةدهاشمل سيراب عراو_د
 ىسنرفلا يكلملا شيعلا طمنب فغشي ناطلسلا تلعج يتلا ةروصلا مدق دقن

 .هديلقتل عفدنيو

 رهشأ ةدع تقرغتسا يتلا سيراب ىلإ هتلحر نم هتدوع دنع ريفسلا ريرقت ءاج
 دنع لوزن ةيليصفتلا هتادهاشم (همانترافس» مساب فرع يذلا هريرقت نمض دقو
 يرحبلا قيرطلا وه هكلس يذلا قيرطلا نأ امبو .داماد اشاب ميهاربإ ريزولا ةبغر

 هقيرط يف ةيسنرفلا ندملا نم ديدعلا ربعي نأ ايليسرم ىلإ هلوصو دعب هل ىنست دقف
 هتطحم ىلإ هلوصو لبق ةيسنرفلا ةيندملا ةايحلا نع ةركف نّوكي نأو «سيراب ىلإ

 ندملا نيب اهل ريظن ال ودروبو ؛ةروهشمو اًدج ةريبك زولوت نأ هظحالي اممو .ةريخألا
 ةايحلا نيب هنمز يف ةزرابلا قورفلا دحأ ريفسلا ظحال ىرخأ ةهج نم .ناكسلا ةفيثكو

 صاخ لكشب كلذ لصتيو «لوبماتسا يف ةيعامتجالا ةايحلاو ةيسنرفلا ةيعامتجالا

 لاجرلا نكي اسنرف يف» :يلاتلا وحنلا ىلع اهفصي يتلا ةأرملاب لجرلا تاقالعب

 يف عاطت نهرماوأو ..نأشي ام نلعفي ءاسنلا نإ ثيحب ...ءاسنلل مارتحالا نم ريثكلا

 اذإو .بعت لك نم تاقتعنم نشعي نهنأل «نهتنج يه اسنرف نإ ليق دقو «ناكم لك

 .«ةلوهسب هيلع نلصح ءيش يف نبغر

 ميظنتللو ةيركسعلا ىوقلل هفصو ءاهركذي يتلا تاظحالملا هذه نم مهأ نكل

 ةيركسعلا ةوقلل ةبسنلابو .رخآ ءيش يأ نم رثكأ همهت يتلا رومألا يهو «ينارمعلا

 اًدج ةليمج اًقرف تيأر يننأب لوقأ نأ يغبني» :ةعونم فاصوأ دعب صخلي ةيسنرفلا

 روصقلا فصو يف بهسيف ينارمعلا ميظنتلل ةبسنلاب امأ .«اًدج ةيوقو اًدج ةعئارد

 ريشيف يملعلا مدقتلا نع ثدحتي امك .اهريغو ولك ناسو يلرامو ياسرفك ةيكلم"
 ءالماع نوسمخو ةئامسمخ اهيف شامقلا عنصل ةدحاو اهنيب نمو تاروتكفيناملا ىلإ !
 يذلا هلسونلل راف نس يدرس, .لماع كل اني ناب جابولا نق را
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 مرسل سس ايوروأ ىلإ ةيمالسإلا ةرظنلا روطت م0000 ا ا يييييرممالاا

 زري ميسا ينيساك يلاطيإلا يكلفلا هيلع فرشأو ءرشع عبارلا سيول هئانبب رمأ
 . ردع اهنم لك يف قباولم ةثالث ولعب رجحلا نم ريبك جرب دجوي» :يدسنفأ دمحم

 يس اهريغو موجنلا دصرو كلفلاب ةصاخ ةدحاو ءىصحت ال تالآب ةئيلم فرغلا

 ورخأ ءايسثأو «ىلعأ ىلإ لفسأ نم ءاملا عفرلو ديدجلا رمقلا ةفرعملو لامعألا
 / كانهو (...) ةسدنهلا تاودأ نم ريثكلا اًضيأ تيأر» :فيضيو .«ةبيجعو ةشهدم
 رنيساك ملاعلا نأشب امأ .«رمقلاو سمشلا فوسخو فوسك ةفرعمل اًئيدح تفشتكا
 ين هنا اًملخم هتافاشتكا لمكي نأ لبق تام ميظعلا يكلفلا اذه ينيساك» :ركذيف

 ئارو .«سوميلطب حئاول دقن يف هدلاو اهدعأ يتلا لئاسملا يناطعأ دقو ..هتنهم
 نيقبو ءاهب متهي نم دجت مل لوبماتسا ىلإ ريفسلا اهلمح يتلا حئاوللا هذه نأ رمألا

 .1771 ماع يف الإ ةيكرتلا ىلإ مجرتت ملو ناطلسلا ةبتكم يف

 نيب تانراقم دّقع يف يه هريرقتل هتباتك يف يدنفأ دمحم اهعبتي يتلا ةقيرطلا نإ

 نيملاع ءازإ اننإ ءلوبماتسا يف اهلئامي ام نيبو ةماع اسنرفو سيراب يف هتادهاشم

 ءارفسلا دنع هدجن ام اذهو هامات اًعانتقا هب اًعنتقم ريفسلا ناك ام اذهو نيفلتخم
 ىلع ةيلامجإ ةرظن يدنفأ دمحم يقلي نيحو .رشع نماثلا نرقلا دادتما ىلع كارتألا
 اًبيحص سيل» :اًققدم ظحالي ؛لوبماتسا دعب ةماخضلا يف اهل هيبش ال يتلا سيراب

 ىف ساتلا نه رسكأ اًددع رت نكلو ..لوبماتسا نم ربكأ سيراب نأ قالطإلا ىلع

 لاجرلا نم طيلخلا اذه ..نهلزانم يف ةظحل ءاقبلا نعطتسي ال ءاسنلا نأل تاقرطلا
 .(7«عقاولا يف كلذك تسيل يهو ناكسلا ةفيثك ةنيدملا رهظي ءاسنلاو

 لوأ ىدنفأ دمحم ريفسلا مدق دقف .بابسأ ةدع ىلإ ريرقتلا اذه ةيمهأ دوعتو

 06 ١ ةروصلا هذهو ,ةيبوروأ ةنيدم يف ةايحلا ةروص ءانتعاب حرشي لصفم ريرقت

 3 رقللك : ش ةلح 9 : د هال
 ١ 8اوقمم لعآل : 0 لع 11 :ةيسنرفلا ةمجرتلا ىلع ةلحرلا هذهل انضرع يف اندمععا (1)

 ىريرور مو ني 1720 2 !ةكلك ءادع2 ©ةمعوب 7
 ١ ؟8ملز ج 15 ءمانك ْ



 لالا ل صقلا بسسس سس سس 850300 ااممسمماب

 بئاوجلا يف زري يذلاو ةاع ييوروألاوةيبسترتلا (مدستلا» تود

 3 ةيسايسلاو ةيفاقثلا بناوجلا ريفسلا لمهأ امنيب ؛ةيملعلاو ةينارمعلاو ة ةيركسملا

 ام رشع نماثلا نرقلا يف كارتألا نيرونتملا نأل هتيمهأ رمألا اذهلو . .همامتها اهرب

 ةمظنألا يف اوريل اوناك امو نييحيسملا نييبوروألل يفاقث مدقت يأب اوّرقيل اونا

 وهداس يذلا داقتعالا نإف اذهلو .مهماظن لضفي ام ابوروأ يف ةدئاسلا ة ةيسايسلا

 نيدايم يهو ؛ملعلاو نارمعلاو ةيركسعلا يف ىلجتي ابوروأ هتزرحأ يذلا مدنا نإ

 دمحم ريرقت نأب اًريخأ ركذن نأ نكميو .نيصصختملا ءاربخلا دوهجب اهزارحإ نكري

 ةطخلا نيدلقم مهريراقت اوبتك نيذلاو هدعب اوؤاج نيذلا ءارفسلل اًجذومن مدق يدنفأ

 .امهدمتعا يتلا ةقيرطلاو

 يف صاخلا مهناديم نع اوجرخي نأ مهناكمإب ناك ءارفسلا نإف كلذ عمو

 اذهبو .ءارفسلا ىلع اًركح نكي مل ابوروأ ةروص ريوطت نإف كلذك «ريراقتلا ةباتك

 ؛تامامتهالاو بهاوملا ددعتم لجر هب ماق يذلا صاخلا رودلا ركذن صوصخلا

 زجاوحلا يطخت يف مهسي نأو ءاهرصاع يتلا ابوروأل ةديدج ةروص مدقي نأ هل ناك

 .يلاوتلا ىلع يحيسملاو ملسملا «يبوروألاو ينامثعلا نيملاعلا نيب موقت يتلا

 يف اًزراب اًرود بعلتس يتلا ةيصخشلا وه (1742 - 1679) ةقرفتم ميهاربإ ناك

 لوأ ءاشنإ وه همساب طبترا يذلا زرابلا لمعلا نإ .ابوروأ ىلع ينامثعلا خاتنفنالا

 الول موقيل ناك ام لمعلا اذه نأ رهظيو 1727 ماع لوبماتسا يف ةيمالسإ ةعبطم

 نم ديدعلل اكرتشم اًدهج ناك ةعبطملا سيسأت نإف كلذ عمو .هبهاومو هتسامح

 نيذلا نيب نمو .ابوروأ يف رهظ يذلا «عارتخالا» اذه لقنب ةنمؤملا تايصخشلا

 هقفار يذلا يدنفأ ديعس هنباو هسفن يدنفأ دمحم ريفسلا كلذ عيجسشت يف اومهسأ

 هذهل ناك امو داماد اشاب ميهاربإ حلصملا ريزولا كلذكو ,سيراب ىلإ هترافس ين

 ."7ناطلسلا عيجشت عيب اولا وتلا نصبت نأ ةعبطملا
 يروي

 (1) آنعاأو 8: ع اثا11 معد عع ه1 د1ولع) 1نساععرلب مم
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 رس ابوروأ ىلإ ةيمالسإلا ةرظنلا روطت م ل ًٌ 5
 يارب نإف اذهل مالسسإلا يسم نم ةقيسمم ةقفاوم ةعبطملا , 3 ةدقو

 ةرورضو ةيمط اهيف حرص 6 و :ناونع تحت ةريصق ةلاسر بتك ةقرفتم . د ىلا ادق عش اةطاطلا ليسوا سمن نود 2 روم
 ريالا ةعبطملا حاتتفاب نامرفلا ردصي ملو «ةينامثعلا دالبلا نا «ةعابطلا نفل لاخي

 .ٍعامك ءاهعورف لكب ةينيدلا بتكلا ةعابط مدع طرتشا يذلا مالسإلا خيش ةقفاوم
 عيش هطرتشا يذلا طرشلا لعلو .ةعبطملا تاروشنم ىلع ةباقرلا ضرغل نيصخسش
 ىلإ تفرصنا ةعبطمل ا نإ ذإ كلذ نم سكعلا ىلع لب ؛هلك اًيبلس نكي مل مالسإلا

 اهسيسأت ذنم ةعبطملا لمع رمتسا دقو .('!ةيوغللاو ةيخيراتلاو ةيملعلا بتكلا ةعابط

 نم ديدعلا رادصإ مت ةدملا هذه لالخو ؛1743 ماع اهسسؤم ةافو ىتحو 1727 ماع
 هتاحفص ددع نيءزج يف يكرت - يبرع يسوماق وهو تاغل باتك :اهنيب نم بتكلا

 ةفيلخ يجاح دادعإ نم طئارخ عم ةيرحبلا بورحلا لوح باتك مث .ةحفص 2

 ةينيتاللا نم ةمجرت وهو تاناخاغألا تاوزغ خيرات مث .اهسفن ةنسلا يف ردص دقو
 طئارخ 4 عم ةحفص 91 يف اكيرمأ وأ ةيبرغلا دنهلا رزج خيرات باتكو «ةيكرتلا ىلإ
 ناكر عسا ىقاةلصوبلا لفاضت يف ةلاسرو «ةيكرتا- ةيسفرف دعاوق باو
 ديشر خيرات ىلإ ةفاضإلاب :ةفيلخ يجاح كيلات «ملاعلا ةآرم" :ناونعب يفارغج
 242 ماع ردص يسراق»-يكرت نسومافو يدنفأ

 لوألا فصنلا ىف لوبماتسا ةعبطم نع تردص يتلا تافلؤملا زربأ يه كلت
 ءامتهالاو ةينيتاللا نع ةمجرتلا صاخن لكسشب هابتتالل تفالللاو 30و رغجلاو / . <٠ ءرءاجالل تفاللاو .ةغللاو ايفارغجلا خيراتلا يهو ةيسيئرلا اهتاعوضوم ىلإ اهميسفت نكميو رشع نماثلا نرقلا نم - 5 6: اعلان ملا ٠

 ةيراجتلاو ةيركسسعلاو ةيرحبلا مولعلا مدققت سكعي يذلا ماعلا تقولا كلاذ يف 8 95 لا ملعلا تقولا كلذ ف
 نع راس فيلات نم ناتك يف زريبو##ةخ ىلع ةقرفتم ميهاربإ هريثي ام اذهو .اضيأ

 ّ نفاه ديت اهاوسس حورشو تاليصفت عم لويماتسا ةرختا# اموبعم ت00 (1) 8 عرزيمور زالز عراب طوقا زون م/عرتوم الأ (2) اما.3 م. 12
 0 لعزو ار[ |( تقلاالا لوو (زرعق 16



 بهل

 يات لبعفلا نيب سيت سس سس سس سمه يسع

 نأ اننكميو .ممألا ماظن يف مكحلا لوصأ :لارخم تع ماع اهتاذ عيل

 ةدافتسالا ىلإ فلؤملا وعدي هيفف ءاهعون نم ةيرظن ةلواحم لوأ باتكلا نوب...

 قفو ةينامثعلا تاوقلا ميظنت ةداعإو ةثيدحلا ةينقتلا باعيتسا ىلإو ابوروأ مولع نم

 .ةثيدحلا بيلاسألا

 اًفلؤموا ريف س ناك لب طقف ةعبطم لوأل اّسسؤم اذإ ةقرفتم ميهاربإ نكي ل

 نيدن ةلئاع نم اينافليسنارتب (01!ا]) جولك يف دلو دقف .كاذو اذه لبق اًيرك_ىو

 ىتح ةكلثكلل ديدشلا هءادع رسفي ام اذهو ([]111311311151116) يديحوتلا بهذملاب

 دق يلصألا همسا فرعي ال يذلا ميهاربإ نوكي نأ حجرملا نمو .مالسإلا هلوخد دعب

 ةيرادإلاو ةيركسعلا ةمدخلا يف جردتو دبعك عيبو كراعملا ىدحإ يف رسألا يف عقو

 .ناطلسلا ةمدخ يف نيلماعلل ىطعت ةبتر يهو «ةقرفتم» ةبتر بستكا ىتح

 اهيف حرشي 1710 ةنس ىلإ دوعتو ةيمالسإلا ةلاسرلا وه ميهاربإ تافلؤم لوأو

 طسبي «ةيوبابلاو ةيكيلوثاكلل اًفينع اًداقتنا اهنمضيو مالسإلا ىلإ ةيحيسملا نم هلاقتنا

 ةلاسرلا هذه نكت ملو ءابوروأ يف ةيكيلوثاكلا ىلع مالسإلا راصتتناب هداقتعا اهيف

 ةلاسرلا هذه نأ عقاولاو .ديعب وأ بيرق نم حالصإلاب قلعتت ةركف يأ ىلع لمتشت

 روطت ىلإ فرعتلا يف انديفت «ينامثعلا فيلأتلا يف اهل اًريبك نأش ال يتلا ةيمالسإلا

 ءادع نم ينامثعلا - يمالسإلا ملاعلا دوسي ناك ام عم قفتت يتلاو ءاهفلؤم راكنأ

 .()ابوروأ يف ةيحيسملل

 ىلإ ملاعلا مسقت تناك يتلاو ةدشب ميهاربإ اهانبتي يتلا ةعئاشلا ةرظنلا هذهر
 للقت نأ ال اهخسرت نأ دهعلا ةبيرقلا ةيساقلا ةميزهلل نكمي ناك نيمصاخنم نبعس'

 ملاعم ىري ناك ةدكلثكلل هئادع نم مضرلا ىلع ةقرفتم نإف كلذ عمر اهتم

 نأ انرودقمب نوكيس اذكهو ني رانك نإ يييرفزا بأ مردقيل بردا“
 وأ ما

 .ةيديلقتلا ةرظنلا لخاد نم ابوروأ ىلإ ةثيدحلا ة را دارت فيك

 )١( اقعرلئعؤر الن ها اطرسطنم اطاساعاعموم آئا (2)
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 ابوروأ ىلإ ةيمالسإلا ةرظنلا روطت
 1 «هوهزق ىلا ةنزو

 هي

كحلا لوصأ هباتك ميها
ىلإ ممألا ماظن يف م

 ءررتسشم ماسقأ ثالث 

ةرورض جلاعي لوالا ءسسلا
لع ةلوعملا دئاوفلاو ماظنلا 

 ةلاو «هي

 ءىب ثلاثلاو «ةيفارغجلا ةسارد ٠

 تشي 0
 ماظنلا دعاوقو ةيحيسملا شويجلا

 ربإ مسقي

 :لوصف ىلع
 ةمجانلا دئاوفلا ىلع راصتخاب لمتشي يناثلا

 ش يف تارقلا لاكشأ فلتخمل ضارعتسا ىلع

 ضرعتسيو .مهبورتح يف ةذفنملاو ةلجسبملا ةيركسملا مهمظنو مهدنغ ةظحالملا
 يف مكحلا لوصأ بتك هنأ ودبيو ؛هباتك فيلأتب تطاحأ يتلا فورلفلا ةيادبلا ىف

 :رتف

 حجرملا نمو .هتمدقم يف ريشي ام بسح ةتقؤملا ةلزعلا نم
 متدق فيلأتلا نوكي نأ

 .لوألا دومحم دوعصو ثلاثلا دمحأ ناطلسلا لزع تقفار ىلإ ةروثلا ةرتف يف

يتلا تاحالصالل ةداضملا ة روثلا هذه تقفار ىتلا ثادحألا نإ
 دهع يف تئشنأ 

 لئقو ؛يبوروألا زارطلا ىلع ةينبملا ةخذابلار وصتقلا اهلالخ 5 رحأو «؛ثلاثلا دمحأ

 كلذ عمو .خذابلا حاتفنالا اذه نع الوؤسم ربتعا يذلا داماد ميهاربإ ريزولا اهلالخ

 دق اهيلع فرشملا نوكي نأ اًدعبتسم سيلف ؛قرحلاو ريمدتلا نم تملس ةعبطملا نإف

 ةدحولا مالظ يفو «ةيواز ىلإ تبحسنا اذكهو :لوقي ؛هريزو ريصم ىقلي نأ يشخ

 ماع تماق ىتح .ةصاخلا ةايحلا ميعنو سفنلا ةحار تقوذتو يراكفأل تملستسا

 (لوألا دومحم ناطلسلا دصقي) ىنامثعلا تيبلا ناطلس سمش 1730 / 3

 ةيناودعلا هذه ةيؤرل ملألاب بلقلا التما امك «راكفألاب التماو دفقوت دق ينهذ تدجوف

 .ةينامثعلا ةلودلاب ةأجف تطاحأ يتلا ثراوكلاو ؛ةنسلا كلت دادتما ىلع

 وحنلا ىلع اهحرشي فيلأتلا بابسأ نإف فيلأتلا فورظ يه كلت تناك اذإو
 نع ف و ور ىقلا ىلع بايسلا ىلإ يهابلا هدجلا ءانثألا كلت يف» :يلاتلا
 مادختسالا ىلإ جئاتنلا هذه زاعيإب ىطخأ ملو ..ئواسملا هذه لوصأ يف ثحبلا
 مهعالطضا مدعو نييرادإلا رابكو ءارزولا يخارتو ةلودلا تاسسؤمل ئيسلا
 هذهو ؛ةلودلا مسج يف نهولا تامالع نأب داقتعالا بسانملا نمو ..مهئايلوؤسمب

 لالستاوهطاحتال دبش لإ ثيل فشلا رهام
 يلاتلا ناونعلا تحت تردص يتلا م م بفرك اذه يق انني 0

 اهنا لع زو معزول لل



 يناثلا لصفلا 2 ١

 ةفيلخ يجاحو كيب يجوق لاثمأ نم نم نييئامثعلا باّتكلا ديلاقت انه ةقرفتم يبي

 هرشع عباسلا نرقلا لالخ ةلودلا طاطحنا بابسأ يف اوثحب نمم نقرارهب

 يلمع ىلإ ينعفد ام دشأ» :لوقي .هوقباس هنيبتي مل ىطعم كلمي ناك ميهلرإ . , 0
 دصقي) يحيسملا بعشلا اذه وه ؛يلقع دودح نم دعبأو يتقاط ى فوف وه يذلا

 ددعلا يف نيملسملا نع اًدج اًضفخنم ناك ذإ ؛نيملسملا عم هتنراقمب (نييبور اب

 يف اورشتنا نينس عضب ذنم نكل .اًضيأ سئاب سنج نم وهو لقعلاو مسجلا ةميل
 تارم اورصتنا لب .بسحف تاعطاقملا ضعب ىلع اورطيسي ملف ملاعلا اا ةذاو

 .«ينامثعلا شيجلا ىلع رو

 بابسأ ليلحتل ةقرفتم ميهاربإ ىدل اًديدج اًرصنع لخدأ يبوروألا لماعلا روهظ

 اذهو .ديدج لكشب ةلأسملا ةجلاعم ةقيرط يلاتلاب مسرو .ةينامثعلا ةلودلا طاطحنا
 اهمدختسي يتلا داوملاو عجارملا لالخ نم كلذكو باتكلا لوصف يف هسملنام
 ةينيتاللا ةغللا» :لوقي ؛ةزيم كلمي ناك دقف .هتلواحم مامتإو هباتك دادعإ يف فلؤملا

 نأ اهلالخ نم تنكمت يننأل ,يتلواحم يف اًريثك ينتدعاس يدل ةفولأم تحبصأ يتلا

 امك .(ةيبوروألا) بوعشلا هذه خيرات ىلع ةلمتشملا بتكلا نم تامولعملا عمجأ

 (كيتكتلاب) ةقلعتملا لئاسرلا نم اًددعو برحلا نف نع بتكلا فلتخم تعجار

 تنكمت ةينيتاللا ةغللا لالخ نمو ..مهفراعم ماظن لكشتو ةيركسعلا مهتاسسؤمو
 .«ممألا لك تاربخ ةفرعم نم

 ءاذو

 نيب ماكحلا بوجو تاعمتجملل ةطلسلا ةرورض نع ثيدحلاب هباتك ةقرفتم أدي

 مهيدل أشنف :ةلدابتملا ةدجنلا نع رشبلا ثحبي نأ يرورضلا نم ناك :لوقيف مان
 ةراتو يبن ةرات مهل لسرأ مهسفنأ ةدايق نع مهزجعلو نواعتلاو عمجتلا ىلإ لبح :
 قيسنتلا اذهل اًعبتو» : ةينيرةلادنلا حيلطل مهقرمب وم اعيالا عيلاولل يحتك
 نيطالسلاو ةرطابألاو ءافلخلا ناكف .ضرألا ةحاسم ىلع رشتنت بوعشلا نأ ىر

 مكحلا لاكشأ نيب ةيبسنلاو تافالتخالا ىلإ ريشيل هدمعتي دادعتلا اذهو .«ةرصايقلا)
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 0 ابوروأ ىلإ ةيمالسإلا ةرظنلا روطت

 دلسإلا مهفلا ىلإ دوعي ال تاطلسلا لاكشأ نع ثدحتي نيحو .ملاعلا ىف

 ربا “
 :ثالث ىلإ تاطلسلا لاكشأ رصتخيو ميدقلا ينانويلا ميسقتلا ريعتسي

 لراع كلم اهمكحي نأ بجي ةلودلا نأب ىري يذلا وهو ينوطالفألا لكشلا
 اوأ (يشرانوملا) ةينانويلا وأ ةينيتاللا تاغللاب ىمسي عونلا اذهو .ميكحو
 نوسليفلا ىلإ ةبسن) يطسرألا لكشلا مث ؛ملاعلا يف لودلا بلغأ ريست هيلعو

 نمو ؛ةلودلا رابك يديأ نيب ةطلسلا عضوت نأ يغبني لكشلا اذه بسحو .(وطسرأ

 ىلع ةيقدنبلا ةيروهمج ريس انمايأ يفو ؛يطارقتسرألا ةفسالفلا ةغلب ىمسي عونلا
 َلازإ متي ىتح بعشلل ةطلسلا نوكت هبسحبو يطارقوميدلا لكشلا اًريخأو .هطمن

 .ارتلجنإو ادنالوه اًيلاح عونلا اذه عبتتو «ةوسقلاو ملظلا

 اًديحو اًعوضوم نوكي نأ ةقرفتم باتك قرتخي يذلا يركسعلا سجاهلا داكي
 اهب ةلصتملا يحاونلا وأ «ةيحانلا هذه ىلع تاحفصلا لك يف ددشي وهف «هتلواحمل

 .اهنع ةعرفتملاو

 شويجلا ميظنت لاكشأ نع هباتك نم ربكألا ءزجلا يف ليصفتلاب ةقرفتم ثدحتيو

 .ةدمتعملا تانيصحتلاو ةمدختسملا ةحلسألا عاونأو كراعملا يف ةيحيسملا

 ظحالن نأ ديفملا نم» :لوقيف ةيسورلا ةبرجتلا نع هباتك ةياهن يف ثيدحلا لصفيو
 ةيراحمل ةعاجشلا مهل سيلو ..لبق نم اَسئاب اًبعش الإ اونوكي مل فوكسوملا نأب
 ..يديلج خانم يف ضرألا ةيواز يف ةديعب ةعقب ىلإ باحسنالا اوراتخاف شيج يأ

 مكحلا رومأب فراعو بوهوم رصيق ةأجف مهنيب ماق نيح ةلاحلا هذه يف اوناكو
 ةرادإو مهتاموكح ئدابمو يركسعلا مهماظن لكش نع ثحبف «ىرخألا لودلا يف
 ةقيرط ىلع اهمظن يتلا ةيربلا هاوق حلصأ نا دعبو ..ةيسايسلاو ةيندملا نوؤشلا
 ةرطيسلل ططخف دحأ ةرطيسل اًمضاخ سيل نيوزق رحب نأ ظحال «ةيبوروألا لودلا

 دالب عم ةراجتلا دصقي هنأب جتحاو .رخاوبلاو نفسلا رحبلا اذه ئناوم يف ىنبف هيلع
 هالبلل ةقيقدلا طئارخلا هل اوعضوف ةفلتخم تايسنج نم نيسدنهم ىعدتساو «سراف

 .'ةرواجملا ميلاقألاو ناتسغادو سراف يف هبورح يف اليلد اهمدختسيل ةطيحملا



 + زكا لا رق اناا فلوتف اهاوقا مظنتو اهتتاجخ يلج نم نجتنتتو ا... «ديو نجع اهدضعي لل ةتسم«ةقلتخمم عاشما يف ريت ارااللاةياطجبو روما بوعشلاو ..حوصغوب ةركلا حطس ىلع ةرشتنملا مسألاو ب لا لك اي دوا وو فو ساأرع ةقينسلا يف اينايخنتلا ب1 هفيانركيلا رو ردملا بسك نإف همامتعا ايفارغجلا مسلع ةقرغتم يارب“ يعيبدلا نمو يناثلا لصفلا 1 ن ب اع سس َ
 اهنإ «ةلودلا ةرادإل ةكئاشلا تارارقلا يف وأ عيرشتلا نوؤش يف نإ ايد يارس لاا رنا ود رواق ع ربل نأ «ةموكسلا لامس رايها يني .رورتو [ضاسباانبارأ يف اهل سيل ةيبيبسلا ةيوستالا نإ ةنسييوردلا نينار دس شرحي ةرطم سيار ظكسالاواابيلإلا 07 زبور ابك ينو

 .(ةدحو لقعلا رون نم ةجتان ةيرشب تاعيرشتو نيناوقب

 طقف يدتهت

 ةلواحم لوأ وه ممألا ماظن يف مكحلا لوصأ باتك نإ اًرييخأ لوسقلا نكميو
 ابوروأ مولع نم ةدافتسالا ةلأسم حرطت ةيكرتلا ةغللاب «ةيرظنا

 تابتقتلا
 باستكا ةرورضو

 هل قباس ال وحن ىلع روط دق باتكلا اذه نإف ىرخأ ةهج نمو ؛ةثيدحلا
 باطقتسا زكرم ابوروأ تحبصأ تقولا كلذ ذنمو ءابوروأ ىلإ ملسملا رظن قي
 .رصعلا تاريغتمب اًسسحت رثكألا يمالسإلا يعولل

 نماثلا نرقلا تاينيعبس يف ىرخأ ةلواحم زربت ةقرفتم ميهاربإ ةلواحم رارغ ىلعد
 يسامولبدلا اذه راز دقف «(1783 - 1700) يمسر دمحأ ريفسلا اهبحاصو رع
 ةقد سكي هيترايز نع هبتك امو 1774 نيلربو 1757 ماع انييف «نيتيبوروأ نيتمص“
 لورد دو - ان؟8[85]] ريهشلا ةينامثعلا ةلودلا خيرات فلؤم ركذيو ,ةظحالملا يف
 سييلوبلا لوح هئارآل برغلا يف ىتح اًعيرسم هابتنالا تفل دق يمسر دمحأ ريرتت "
 .(!١ىرخألا ةقيقدلا هتاظحالم عيمجلو اهناكسلو نيلربل هفصوو يسوربلا

 (1) طقمسسعت مانتعذأهلا: طلدامزرع لع |' عادوا )1 لعمال

 ؟مانصع 21/1. ظةعلو 1839. مم. 27 - 8.
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 ةميسشسلل

ةيمالسإلا ةرظنلا روطن
 --ابوروأ ىلإ 

ةماهلا ةلواحملا نأ الإ
 يتلا 

هيف ثدحت يذلا
 

واحي :ثادحالا
سفيو حرشي نأ ل

 ررعص بابسأ ر

دت يذلا هيسفن نو
لا ةوقلا هيف تروه

 يفو .ةينامثع

يئاشلا نيعتاسملا ريكو يس
 ز

اهتراسخ نعو برحلا
 .اضيأ 

 لا ّنألا نأب ةلئاقلا ةنامثعلا : ةنلآب . شا ىف أ

سألل] دقنلاب ضرعت نم لوأ
 كارتألا نأب ةلئاقلا ةينامثعلا ةروط

ق وأ مهددع نع رظنلا
 ينلا جئاتنلاو .مهتو

دقف «ثادحألل ةينالتع رثكأ
 نأ ىلإ راشأ 

 زررعملا هباتك يف رهظت يمسر دمحأ اهفلح

 5 *اقلملا ف ةبس أ نحف ١غ

 رفر.ن لا يف ةيسصورل هرعملا نع رابتعالا ةصالخ مسا ن ْ

 تحن

 رع زواجتي يذلا باتكلااذه

 يف خيراتلا حرسم ىلإ ايسورلا

 ليلحتلا نم عون وه يذلا هباتك

 عالدنا نع نيلوؤسملا مهربتعيو

 يمسر دمحأ ناك

 ضغنب نييحيسملا ةميزهلاودصردق

 مهفت ىلع سسأتت هباتك يف اهيلإ لصوت

ث كلمت يتلا ايسورلا ةهباجم نكمملا نم دعي ملو ءتشالت دق ةينامثعلا ةوقلا
 تاور

علا لاجملا يف كلذ لضفب تمدقت يتلاو ةلئاه ةيدام
 رورض ىلإ صلخيو .يركس

 ,مايسلا تارايتخالا نأ ربتعيو ؛ةملسملا ريغ ممألا هاجت حماستو ملس ةسايس عابتا

يو ؛ةينيدلا ةسامحلا نع اًديعب ذختت نأ ىغبني
 ف ةفورعملا قئارطلا دامتعا ىلإ وعد

 .ةاةيلاسلا ريف قرد

رعم تروطت فيك رابتعالا ةصالخ عم ظحالن نأ اننكميو
 نينامثعلا كارتألا ةف

 اًقيمعالدبت نأ انل حضتيو «ةبقاعتملا تاعارصلاو ةرشابملا تالاصتالل ةجيتن ابوروأب

وأ ىلإ ةيمالسإلا ةيديلقتلا ةرظنلا ىلع أرط دق
 ىلإ امسقنم دعي مل ملاعلا نإ ذإ .ابور

.هفعض دكأتي ملاعو يوق ملاع ىلإ مسقنم وه ام ردقب مالسإ رادو برح راد
 

5 

 نينرقلا يف ابوروأ لوح نوينامثعلا نوملسملا اهروط يتلا ةرظنلا نكت 5

 ىلإ يمالسإلا رظنلا لدبت ةهجول ديحولا لكشلا يه رشع نماثلاو رشع عباسلا
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 يثاثلا لضفقلا تس سمسا
 هلل

 سفنب اهجئاتن سكعنت مل ةيبوروألا - ةينامثعلا تاقالعلاو . ياكم
 دو

 ةحولا

 هيف ناك يذلا تقولا يفف ءرشع سماخلا نرقلا ىلإ اًعيرس ةدوعلا 8

 ةيبيلصلا بورحلا ددجت ةيبرغلا ابوروأ تناك ءابوروأ ق فرش يف نومدقتي قويئامتملا

 يف ركذت اًراثآ كرتت مل ىلوألا ةيبيلصلا بورحلا تناك اذإو «ةيلامشلا ايقيرفأ

 نم ةلاح زوري ىلإ تدأ دق برغملا يف نابسإلاو نيبلاغتربلا تاوزغ نإف ىو

 روصعلا يف ةدحلا نم ةجردلا سفن ىلع نكت مل ةيحيسملاو مالسإلا نيب ءادعلإ

 :رشع سماخلا نرقلا ءاوجأ سيول درانرب تارابع عم ديعتسن نأ اننكميو .ةقباملا

 .ةتبس لالتحا دعب ودعلا ركسعم ىلإ برحلا نويلاغتربلا لقن 1415 ةنس ىفو ...د

 يرقملا نق هلا اعقب انآ نييصتو دهجم [ولزاح رقع ىماعلا نرش ادق
 ةيلاغتربلا ةلواحملا تهتنا دقو .ةجنطو ءاضيبلا رادلا ةريصق ةرتفل اولتحا نأ دعب

 يف .1578 ماع «ريبكلا رصقلا ةكرعم» يف ةبراغملا راصتناب ايقيرفأ لامش يف عسوتلل

 ابوروأ نم نيموزهملا نيملسملا مهءادعأ اوبقعت «دالبلا ةداعتسال مهتسامح ةرمغ

 لامش لحاس ىلع ندملا نم ةلسلس 1510و 1497 يتنس نيب اولتحاو ءايقيرفأ ىلإ

 .(1!«...قرشلا يف سلبارط ىتح ةليلم نم ايقيرفأ

 ؛لاجملا اذه يف اًصاخ اًعضو ةينابسإلا ةلاحلا وأ «عاجرتسالا بورح» لكشتو

 ىلع ىضق دق ءاوسلا ىلع دوهيلاو نيملسملل مهدرطو كيلوثاكلا مدقت نإ ذإ
 يف عقاولا اذه سكعنا دقو .لبق نم امئاق ناك يذلا يحيسملا - يمالبسإلا شياعتلا

 يمالسإلا شياعتلا نإ ذإ اًربعم اًجذومن لكشت يشيرشنولا ىوتفو ,رصعلا تايبأ
 نمزلا رورم عم ديازت ءادع هلحم لحو «يضاملا نم اًءزج حبصأ دق يحيسملا -

 ةالاوملا ةبحم نإ» :يشيرشنولا لوقي .ةرمتسملا تامادصلاو تاكاكتحالا ببست

 ل | ,رافكلا ىلإ نوكرلاو ةرجهلا ضفر ىلع مزعلاو ةينارصنلا ةنكاسملاو ةيكرش
)1 

 تيوكلا 48 ةفرعملا ملاع» مالسإلا ثارت نمض .برحلاو ةسايسلا :سيول درانرب
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إ ةيمالسإلا ةرظنلا روطت
 - ايوروأ ىل

يزجلا عفدب ىضرلاو
 و مهيلإ ة

وكت نأ داكت رولر
..هللاب ذايعلاو ارفك ن

." : 

يمالسإلا برغملا نأ
تل ةضرع ناك يذلا 

وروألا ةوقلا تاديده
 :ي

ا طسولا ىف ىرجي امعا
لع أفكنا دق ءيمالسإل

 .ةيلخادلا هتمزأ ى

 :صاق ةكلهم ةميظع شحاوف ءاهايإ هلالز

٠. 

 ا

 رمألا عقاوو

 ديعب ناك يذلاو

 1 نبا دنع هظحالن اماذهو
 يرجي ام نإف ىرخأ ةهج نمو «قرشلا يف موقت ىمظعلا مالسإلا كلامم نأ كردي

 نبا رصع يف برغملاف .نهذلا حتفتملا خرؤملا اذه مامتها ريثيل نكي مل ابوروأ ىف

 الغاش ابوروأ يف يرجي ام لعج ىلع اًرداق نكي مل «ةيلاتلا ر 500

 ْ .هلغاوش نم

 ايقيرفأ يف ةيبوروألا ةرطيسلا تالواحم فقوأ دق ةينامثعلا ةوقلا روهظ نإ

 زاجتحالاو ةنصرقلا لامعأ نإ .فقوتت مل ةرمتسملا تامادصلا نأ الإ «ةيلامشلا

 .ءادعلا ىلع ةسسؤم نكلو ةيديلقت ةرظن دمأ ليطي نأ نكمي ناك ىرسألل لدابتملا

 عمجتسا .ىصقألا برغملا يفو ءرشع عباسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف

 (1727- 1672) ليوطلا همكح نإ .ةبيهلاو ذوفنلا هسفن لوح ليعامسإ يالوم

 تاروصتلا نم اًديدج فاضأ دق هناريج ىلع هتبيه ضرف يف هحومطو .ددشتملاو

 يذلا دادبتسالا دّمقنو .رشع عبارلا سميولل اًرصاعم ليعامسإ يالوم ناك .ةلدابتملا

 ليعامسإ ةروص لكشت انه نم زومرلاب ةناعتسالا لضفي ناك كاذنآ اسنرف يف أدب

 ةأكو .رشع عبارلا سيول ةروصل ةيروت يه يتلاو ةيساقلا دبتسملا ةروصل لداعملا

 (شكارمو ساف ناطلس) ليعامسإ يالوم نإف «كاذنآ ءايوقألا نييقرشلا نيطلستملا

 لإ تلآ ام حيضوتب هئارغسم رود ينأي انه نمو ءابوروأب هتالص قيثوتب اقتهم ناك

 .رجاهي ملو ىراصنلا هنطو ىلع بلغ نم ماكحأ نايب يف رجاتملا ىنسأ :يشيرشنولا (1

 [92 - 129 ص .5 دلجملا ؛ديردم يف ةيمالسإلا تاساردلا دهعم ةفيحص



 زربأ نمو .رشع عباسلا نرقل ةياهجل يف د 1 1 يل هي ولا ةرظنلا : هل ةاين شايويرأ نإ رعملا قيس مع
 + دوار نب هذلا دعو 1690 ماع ايئايسمإ ىلإ دقوتعلا يتاسقلا ريزولا اومن ربي

 .1721)01 ماع ايناطيرب راز يذلا رداقلا دبع جاحلاو ءاسنرف ىلإ ريفسلا

 نم اًريمتم رهظي 1707 ماع ىفوتملا يناسغلا ريزولا همدق يذلا ريرقتلا نإ
 مياطلا مم قضيال عباتو قلأ ةدسيدو ةظحنالع ةقذ نع هيف ريع القل لف تايب
 امك - يبوروألا مدقتلا تازجنم ىلع عالطالا سيل هترافس فده نإ .رصعلل ماعز
 اينابسإ ىف نيزجتحملا ىرسألا ضعب ريرحت نكلو - يدنفأ دمحم ريفسلل ةبسنلاب
 وه دعبألا فدهلا نإو هريسألا كاكتفا يف ريزولا ةلحر :ريرقتلا ناونع ريشي امك
 ةلحرلا اهيلإ تدأ يتلا جئاتنلا نع رظنلا ضغبو .نيدلبلا نيب حلص ةدهاعم ةماقإ
 متهي وهف ,عامتجالا ملاعو يفارغونتإلا لمعب اهيبش اًريرقت مدق يناسغلا ريزولا نإف
 ؛مظنلاو تاداعلاو قالخألا فصوب اًضيأ متهيو ةرصاعملا ةيبوروألا لودلا ةسايسب
 ةيبوروألا رداصملا ضعب اهب فصتت ال ةقدب هتامولعم زيمتت لاجملا اذه يفو
 ىتح تناك يتلا ناريثلا ةعراصم نععو «شيتفتلا ناويد نع ثدحت .هل ةرصاعملا
 ةيبرتو ةعارزلا قرطل هبنو ةيداصتقالا ةيحانلاب متها امك .اًيبعش اسقط تقولا كلذ
 مكارتو اكريمأ فاشتكا هكرت يذلا ئيسلا رثألا ةظحالم نم نكمت دقو .تاناويحلا
 .2شحافلا ىنغلا نم مغرلا ىلع اهبعشو اينابسإ ىلع ةورثلا

 ابوروأ عم ةيسامولبدلا تالاصتالا ترمتسا ليعامسإ يآلوم توم دعب
 ىلإ ةرافسب لازغلا يدهم نب دمحأ ماق م1766 ةنس يفو .اينابسإ عم اًصوصخر
 سولراك اهكلم ىدل ةمهمب هلسرأ يذلا هللا دبع نب دمحم يالوم دهع يف اينابسإ
 01. لبس .ةيبرغملا تارافسلا لك لثم نيملسملا ىرسألا حارس قالطإ وه فدهلاو ؛ثلاثل
 (1) كحمتمأ لع اذ ؟تمدصع: آلزع لع ![هايإهرب زوودق عل, 10أ ل ت5 © 6 ل0

 6هناطمعرب ومو 1974, م. 2
 (2) طعرعم, [1: آ' توتو انانع مقج ]هو ا هرنقهءانكك [7نانكانأ 1118015 2 1

 طذهق 1937, مم.5- 9

 01013 و0

 67م1
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 يس ا ايوروأ ىلإ ةيسالسإلا ةرظنلا دوطن

 !! و ة:داهملا قدك الا ةحت-هتا نع 3 : 3 2 هع 5
 ' ارحلاو هن ف 9 هةححبن . هد رنع يناغلا رارغ لع اًريرقت ب - قو

 0 ّى / عوصو و .هرعاشمو هتمهم ى جوحف نع قدصب ربعي

 ووك فقاوم مهظأو «ةيتيدلا لئاسملاب ملهأ هنأ الإ .هلجأ نم
 يلا

 ىزلا فصولاو .ناريثلا هعراصم نم اًيبلس اًمقوم ذختا امك مهتالافتحاو مهتاداعو

 يفي :ابسإل ةلماكتم ةروص مدقي ذإ ةيخيرات رظن ةهجو نم ةزرابلا هتيمهأ هل همدقي

 :يكسفوكشتار 5 لوقي امك ينابسإلا عمتجملا نع هتايطعم نأ الإ .رشع نماثلا نرقلا

 ا هصاخلا هرظن ةهجو ةرقب اهتفتك دق

 ىدل ةرافس رثإ يسانكملا نامشع نب دمحم هبتك رخآ اًديرقت لازغلا ريرقت هبشيو

 ةنسلا يلاوح ىضمأ يذلا نامشع نبا عاطتسا دقو .1779 ماع اًضيأ ثلاثلا سولراك

 ةذاغ فلك تاوو يوسع نم ريبك ددع يف لقنتو اينابسإ يف

 ةرظنب ةهيبش اينابسإ ىلإ هترظنو .©ريسألا | كاكتفا يف ريسكإلا :هباتك اهنمض اياوز

 ةعانصلا مدقتب اًمامتها هتيحان نم 0 دقو .ينيدلا عباطلاب اهلثم ةعوبطمو لازغلا

 ءدقت نم اهيف املو ناقتإ نم ديردم ينابم يف امل هةظحالم كلذ نمو ؛نارمعلاو

 اهيف عمتجي ساقرلا راد اهنومسي لئاسرلل ةدعم راد» :الثم اهيف ظحال دقن :ملع

 بتكي دلب ىلإ اهثعبي نأ دارأو (ةلاسر) ةءارب بتك نمف ؛هل دعال ام بتاكملا نم

 دهعم نع ثدحتيو .ةروكذملا رادلاب قودنصب اهعفديو اهمتخيو ...«اهناونع

 ناكم يف باسحلاو ةباتكلا نايبصلا ملعتي ام لوأف» :ةيرحبلا مولعلا سيردتل

 اهتماقإ عيمجو اهلااعأو اهعولقب ةنيفس هيف رخآ ناكم ةروكذملا رادلابو . صوصخم

 كلت نم لقتي باسحلاو ةباتكلا يف نايبصلا نم بجن نمف ؛كلذ ريغو عفادم نم

 تيبلاب مهدنعو .ةرشابم رحبلا رومأ اهيف ملعتيو ةنيفسلا اهيف يتلا ةبترملا ىلإ ةبترملا
 ةروكو ةلصوبلاو سوقلا لثم رحبلا يف اهيلع نوفقوتي يتلا تالآلا نم ريثك روكذملا

 .773 ص ؛2 ج ؛يفارغجلا بدألا خيرات :يكسفوكشتارك (1)

 ىعماجلا زكرملا تاروشنم .ريسألا كاكف يف ريسكإلا ؛يسانكملا نامشع نب دمحم (2)
 .1965 طابرلا ءىملعلا ثحبلل

 هعمصت عم اهياغط كهمصك عوض عل



 [٠ قلل يرش تيم م سمس حك ع لل ااا ايي لس

 .2«كلذ هبشأ أنو ملاعلا
' 

 يابإ يف ينارسلاو يعاملا مدغلا كرس يساكتملا ريثسلا تاظمميم
 دق ناك اذإف .اهركذي يتلا تادهاشملا مضتخ ىف ةرباع كلذ نمو رلا قاع

 ةيفيكل ههابتنا رعي مل هنإف «ةيبرحلا ةوقلاو ةعانصلا هلمحت يذلا رطخلا رعش_

 عباطو .ةيئادعلا هترظن هيدل ززع رطخ نم هرعشتسا ام لعلو .ةوقلا هذه كالدإ

 ناكو» :يلاتلا وحنلا ىلع هحرشي يذلا اهفدهو ةلحرلا ناونع يف هظحلن ءادعلا

 .هدالبو هضرأ يف حالصلا يف يعسلاو هدابع ىلع ةقفشلاب ىلاعت هللا هصتخا نمم

 اينابسإ بعش يف ىري وهو .«ةرفكلا يديأب نيذلا نيملسملا ىراسأ نع ثحبلاو
 رضاحلا رقتحيل ديجملا يبرعلا يضاملا يعدتسيف «ىلوألا ةجردلاب اًرفاك اًبعش
 انبعتأف هيراوس دع ىف انذخأف .دجسملاب انفطو بارحملا نم انجرخف» :ينابسإلا

 ةريثك سئانكو ةديدع اًئويب هيف اوثدحأ هللا مهرمد ىراصنلا نأل اًديدش اًبعت كلذ

 لادجلا ةعزن ةلحرلا ىلع رطيستو .«دالبلا مهنم هللا رهط مهتايرفكو مهتالالضل

 حيسملا نأش يف موي تاذ هنيبو ينيب ترج يتلا ةيديلقتلا ةشقانملا» كلذ نم «ينيدلا

 لاقف «نبالاب مكدارم ام :تلقف هللا نبا هنإ :لاقف هيف لوقت ام هل تلقف مالسلا هيلع

 نطب يف هللا نبا لحف .سدقلا حورلاو نبالاو بألا ميناقأ ةثالث هللا تاذ :هللا هحبق

 :هل تلقف «هلإ ةيثيحلا نمو ناسنإ تاذلا ةهج نم وهف ءىسيع تاذ تنوكتو ميرم

 ...ةفصلاب الإ تاذلاب لحي الو هتاذب ىلاعت وهو ناكم هيلع لمتشيال ىلاعت هللا

 .«خلإ

 ابوروأ ىلإ برغملا يف نيملسملا ةرظن سسؤت تناك ىتلا تاعابطنالا يه كلت

 ىلإ فرعتلا لالخ نم رثكأف رثكأ ةروصلا حضوتتو .صاخ لكشب اينابسإ لالخ نمد

 يذلا (1833 - 1734) ينايزلا مساقلا يبأ باتتك لالخ نم يفارغجلا ملعلا ةلاح

 لحاوس دنع تاونس ثالث يضمي نأ رشع نماثلا نرقلا تاينيسمحخ لالخ رطضا

 ثيدحلا دنع هتامولعم اهنم دمتسي يتلا ملعلا ةلاح نع ةركف انل مدقي ءايلاطي)و اسنرن

 .؟اًرحبو اَرب ملاعلا رابخأ يف ىربكلا ةنامجرتلا» ريبكلا هباتك يف كلذو ايوروأ نمع
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 ابوروأ ىلإ ةيمالسإلا : ظنلا , لت

 .(!!يرصاعم ماهفأ لوانتم يف نكت مل ثيحب اًديرف اًجذومت برغملل ةيستلاب لمراخلا هذه تناك دقف ”تاضاوب يفيل ةظحالم بسحو ؛كلذ عمو «لصألا ناقتإ روي أ ذود يسيردألا «طراخ مس هباك يف داعأ دقو ميا ةعبس ىلإ ملاعلا ْ : ؛ #2 ينايزلا ناك دف نيو فافاقلا برعلا نييفارغجلا ريثأت تحت اًعقاو لازي ال ناب. 1 , ٠

 مسالا نرقلا طساوأ ىتح ةالابماللاو راقتحالاو ءادعلا ةرظن تلصاوت دقو
 .ناذ برغملا يف يلخادلا عضولا ىوس ءيش اهرسفي ال ةالابماللا هذهو ءرشع
 نأ ىنيك انل رهظي «1860 ةنس ارتلجنإ راز يذلا يسافلا نمحرلا دبع نب رهاطلاف
 رهاوشب ةمعدم ةيرهد ةروص جاتنإ ديعي نأ هنكمي ناك هتاذ ىلع يوطنملا برغملا
 ءارف ءانإب ةلصتم ةحورمب وهلي ناك يبصل تعقو ةفداصم ىلإ هدريف راخبلا فاشتكا نع يسافلا ثادحتي (2!ةيزيلجنإلا رايدلا ىلإ ةيزيربإلا ةلحرلا :هريرقت يفو .ةرصاعم
 ىضميو .يناملظلا هلقعب فورعملا 1/206 ان6 روبابلا اذه طبنتساو بجعتف لجر
 ىئاملظ نيمسق ىلع لقعلا نأل» :لوقيف راخبلا فاشتكا بابسأل هريسفت يف يسافلا
 يف الغوت كلذ مهديزيو ةيناملظلا ءايشألا هذه نوكردي هب يناملظلاف .ينارونو
 هتكئالمبو هللاب ناميإلاك «ةيونعملا لئاسملا نمؤملا كردي هب ينارونلاو ءمهرفك
 ىف ةايحلا هجوأ ةظحالم يسافلا توفت الو .«هقفلا مدعبو ريكفتلا مدعبو لمعلا مدعب ةيآ ريغ يف هللا مهفصو بابلا اذه نمو هللا ىضر نم برقي ام لكو هلسرو
 مالسلا ندور كل ويزاو قريلا بعكمو جاجرلا لمعمل موك رياجتالا ماع
 هاد ققومر الف فسر هال كلذ نه مسشرولا ىلع .حالسلا عناصمو ضراعملاو
 مسا ايان جتنتسي زيلجنإلا ةوق ظحالي ذإ وهف .رافكلاو نييبوروألل راقتحاو
 0و... مع رخال نت هك ى صا ايتدلا يناللاك نمو كس ةيتحسو رقكلاب هيلع بشق نم كاحيسم .فلأو ناتئام زيلجنإلا دنع يتلا نيكارفلا

 ,77 ص .2 ج يفارغجلا بدألا خيرات ؛يكسفكشتارك (1)
 نمحرلا دبع نب رهاطلا دمحم لامجلا وبأ .يسافلا (2)

 ةعماج ةعبطم .يسافلا دمحم قيقحت ؛ةيزيلجنإلا
 .37 ىع ءقباسلا عجرملا 3(

 رايدلا ىلإ ةيزيربإلا ةلحرلا ؛
 ,1967 سماخلا دمحم



 يناثلا لصفلا 0

58 

 رظنلا يف اًوافت هعم لمح دق رشع نماثلا نرقلا نأ انل حضو وي
 ىلإ يمالسإلا

 .اهيلإ رظنلا يفو ابوروأ عم لماعتلا يف نافلتخم ناهاجتا انيدل : زرب دقو ءابوروأ

 عساتلا نرقلا طساوأ ىتح ض رفت نأ عطتستت مل اهمولعو اهتوقب ةدعاصلا ابوروأو

 .اهيلإ نوملسملا اهلالخ نم رظني يتلا ةقيرطلا ردع

 ءاهتاذ ابوروأ روطتل ةجيتن نكي ملابوروأ ىلإ رظنلا نم ةتوافتم لاكشأ روطت نإ

 .ةفلتخملا ةيمالسإلا قطانملل ةيلخادلا عاضوألل اًضيأ ةجيتن :

 ابوروأب ةيمالسإلا تالاصتالا لصحت تناك قراط لبجو روفسوبلا يقيضم ربع

 يف خسر يذلا عابطنالل اًعباطم نكي مل قرشلا يف نوكتي أدب يذلا عابطنالا نكل

 ابوروأ مدقت ةبلج ىلإ عمسلا نوفهري نيينامثعلا لعج يذلا امف «برغلا
 .يركسعلا

 نرقلا ابوروأ يف ةدجتسملا عئاقولا ىلإ هبنتلا ىشاحتي هنأكو برغملا رهظ امنيب

 رشع نماثلا

 ىلإ تهبن يتلا ىلوألا تاراشإلا نإف نيينامشعلل ةبسنلاب

 ناك ةينامثعلا ةلودلاك ىربك ةلود نإ .ةيركسعلا ةميزهلل ةقباسو ةركبم تءاج

 .مهددع لءاضت امهم ؛لمأتلا ةقد قفألا ةعس ىلإ نوعمجي الاجر زربت نأ اهناكمإب

 ىلإ ؛ىلوألا ةجردلاب :ناطلسلا صخش تهبن يتلا يه ةيركسعلا ةميزهلا نكل

 اذه سيل .ةيبوروألا ةيركسعلا ةوقلا دوعص ءارج نم هتلود ددهت يتلا رطاخملا

 ةسوروألا# وقلا رطاخم

م ضيقن ىلع اوناك «ةيراشكنإلا تاوق يأ ءاّيعقاو اومزه نيذلا نإ لب طقف
 صخش ع

 .هتياهن يف ةميزهلا يتأت نأ لبقو رشعلا عباسلا نرقلا تايادب ذنم ناطلسلا

يبقاعتم نيطالس ةسمخ هرهظأ يذلا حاحلإلا مهفتن انه ن نم
 نماثلا نرقل .ذلا لالخ ن

ا نإ .يركسعلا حالصإللا ىلع رشع
ورظ يف ينعي ناك يركسعلا حالصإل

 رصعلا ف
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 سيسي ايوروأ ىلإ ةيمالسإلا ةرظنلا روطت

 را تاوق ىلع اهضرفو «يبوروألا طمنلا ىلع ةديدج تاحالصإ لاخدإ

 .نيذفنتملا نيدلا لاجر ضعب نم معدب اهضفرت اهروشي تناك يتلا

 رز (دادشما ىلع لصاوت يذلا عارصلا اذه فورظ حمست نأ يعيبطلا نمو

 ,مزلل نيديؤملا ةرئاد عاستابو رثكأو رشكأ ار ىلا ةؤسللاب دع سلال

 | ني ليعب اويلاكام مهسفنأ نييبوروألا نإف ىرخأ ةهج نمو .هنع نيعفادملاو

 ةسح تاقالع ماودلا ىلع اوماقأ نيذلا نويسنرفلاو لوبماتسإ ىف يرجي

 لوألا ديمحلا دبع ناطلسلا تابلط عيمج ةيبلتب نويسنرفلا أطابتي ملو .نيينامثعلا
 ١ كم ةثعب اولسرأو ديمح ليلخ حالصإلل سمحتملا هريزوو (1789-1774)
 .يحالصإلا هعيراشمو ناطلسلا ةمدخ يف اوعضو نيذلا نيصصختملا تارشع نم

 ناكمإب ناك ءابوروأ ىلع نيحتفنملا ؛حالصإلا نع نيعفادملا ةرئاد نإف اذكهو

 يوروأ ىلإ ةديدج ةرظن سسأ خسرتو ءاهتعانق ززعتل ةمئالملا فورظلا دجت نأ
 راطإلا ىف بعوتسي نأ نكمي يملعلاو يركسعلا ابوروأ مدقت نأب ناميإلا ىلع ةينبم
 ْ .ةقباسلا ةوقلا ةداعتسال ينامثعلا

 مانتتا ىلإ تلوحت ةيلخادلا تاعارصلا نمض حالصإلا عورشم ةيئاغذإ

 نيحتفنملا نم نيديدعلا ىدل ءاسنرف اًصوصخو ءابوروأ اهتزربأ امك مدقتلا ةيضقب

 مهو ءامهريغ ريثكلاو يمسر دمحأ وأ ةقرفتم ميهاربإ نإ .ةيبوروألا ةيندملا ىلع

 تاهجو نع اوعفادي نأ طقف سيل «مهناكمإب ناك ناطلسلا معد ىلع نودمتعملا

 .يحالصإلا عورشملا يف يضملا نود لوحت يتلا ىوقلا اودقتني نأ لب مهرظن
 ةعساو ةوطخ اطخ ؛نيظفاحملاو نيدلا لاجرل حيرصلا هداقتنا يف يمسر دمحأو

 لوزربيس نيذلا اهتيندمو ايوروأ ىلع ىلع نيحتفنملا نيرونتملا نم عساو قيرف ومنب رشبت
 .ةليلق تاونس لالخ



 يناثلا لصفلا

 دهني لك ءيتالاسالا رئاعلا مرعتالا قيطلا يدنا كج قي
 برقا

 ديبع ناطلسلا ةيشاح ىوسس نكت مل ةرادإلاف «زارطلا اذه نم ةيلخاو ناب...

 ىوس - ليعامسإ يالوم دهع يف - نكي مل شيجيلاو يميل
 :ديبعلا نم ةعومجم

 ؛يبرغملا راطإلا يف رشع نماثلا نرقلا لاوط ةحورطم نكت مل حالصإلا ةمهمنإ

 ؛يبوروألا ودعلا رطخ دايدزا ينعي ناك ةيبوروألا ةيركسعلا ةوقلا ومن نإف اذهل

 ؛يبوروألا «مدقتلا» نإف كلذكو .يلخادلا ديعصلا ىلع رمأ يأ ينعيل نكي مل هنىر

 ديزي الإ نكي مل هنإف :ناطلسلا ينواعم ضعبل ةبسنلاب اًسوملمو اًقورعم راصنإو

 .ثيدحلا - ميدقلا ودعلل ةضيغبلا ةروصلا

 لدبتت ىتح ابوروأل ديدج هجو زربي نأ اًيفاك نكي مل هنأ جتتتسن نأ اننكميو
 ةرظن

 تاعارصلا يف اًرصنع لدي نأ نم يبوروألا لماعلل دب ال ناك دقف ءاهيلإ نيملسملا

 ..ةيديلقتلا ةرظنلا ةحزحز يف لاعف وحن ىلع مهسيل ةيلخادلا
 نرقلا يف كلذ ناك

 ريثكلا تعزعز يتلا ةيسنرفلا ةروثلا مايق لبقو ءرشع نمانلا
 ءةخسارلا تاعانقلا نم

 .رشع عساتلا نرقلا ةياهن يف ابوروأل يرامعتسالا هجولا زورب لبقو



 هعمص عم انباع كهمصك عه عل



 ثلاثلا لصملا

 ةيلاربيللا ابوروأ ةروص

75! 



 هعمص عم انياغاط كهمصكعوصت عل
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 اهزرعت ال ةركف اونّوك دق نوينامثعلا كارتألا ناك ةيسنرفلا ةروشلا مابق لبق
 .اًيسايسو اًيعامتجاو اًيداصتقا ةفلتخملا يحاونلا نم ابوروأ نادلب نع ليصافت
 عباسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف يبلج ايلوأل 'ةمان ةحايس# ىلإ دوعن نأ نكمي
 .لوبماتسا يف يبعشلا ىوتسملا ىلع تفرع ةيفاض تامولعم اهيف مدق يتلاو رش
 ميهاربإو يشاب مجنم تاباتك نإف ابوروأ يف ةدئاسلا ةيسايسلا ةمظنألل ةبسنلاب,
 ةلرادعب تانراسملا هلع تراص دقو .ليصافتلااهصقنت ال ةفرعم تسكعةلرع
 ءاربخلا دحأ هدعأ يذلا ريرقتلا كلذ انل دكؤيو .ةمكاحلا ةقبطلا ىدل ةفورعمر
 ريرقتلا اذه دوعيو «لاقنوي اشاب دمحأ وهو ةلودلا ةمدخ يف اولمع نيذلا نييسنرفل
 تناك يغلا بتكلا دحأ وهو ابوروأ لود خيرات لاوحأ ضعب :هناونعو 1733 ماع ىل
 ةيركسعلا لئاسملا ىلع اهعالطإ يرجي يتلا ةمكاحلا ةقبطلا دارفأ عماسم ىلع ىقل:
 .0)اهلودو ابوروأ لاوحأب ةقلعتملا ةيسايسلاو

 امنإو ءنيينامثعلا هابتنا ثراقأ يتلا يه طقف ةيسايسلا تامولعملا ةسسلاو
 تاغللا نم ةديدع بنك ةمجرتب رمأ اشاب بغار ريزولاف ءاضيأ ةيملعلا فراعملا
 يزيلجنإلا بيبطلا تافلؤمو ءنتوين ةفسلف نع ريتلوف باتك اهنمو .ةيبوروألا
 نادلبلا يف ةايحلا نم بناوج لوانتت يتلا ى رخآلا تامولعملا امأ .7ماهنديس
 هوعص دنعف ءارورب دشأ ناك يبعشلا ىوتسملا ىلع اهراشتنا لعلف ةييدردلا
 يف ةديصق تمشح رعاشلا بتك 1757 ماع شرعلا ىلإ ثلاثلا ىفطصم ناطلسل
 (1) [ر.عوبتزو 8: "طع نذع طزب 1/نواتما طلوأمرل عمق 012013 - 1/نوازود مان ماكل

 م ظعم وعععع هأ مجملعرو طزوامم و. [.مهلوص 1963. .150 ٠ .4 01/١
 (2) 8ءىاععؤر ]8[: اطع ءا/ءاممون عا 01 5عءاناةيكلات. مه. 47 - 48
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 تتافؤوو ,وأ ىلإ ةيمال امالاة رظنلا روطت
 7 يمل

 . ويلا بابلا ةمدخ يف ةفيظو ابوروأ كولم نم كلم لكل اهيف نيع ناطللا حدم
 ٠ إو بسانتت ةفيظو ل اك نأ وه انه ديدجلا نأ الإ ءحدمل

 !يقان دج لبق
 ريجاتا يتشت امب هققلم ةفرعم رهظت انهو ."؟ةدح ىلع يبوروأ دلبا لك

 أ
 أ

 يف زرابلا

 ء يلج >4 سشامقلا ؛ةيدنلوهلا روهز لا :ةيسنرفلا ة ةقانألا ءيميهوبلا جاجزلا : :هلود

 هيد .ايوروأ مداقت وهو حئارلا عوضوملا يف هرودب مهاسي تمشح رعاشلا نإ

 روأ لود ىلإ رظنت نكت, 0 ا

 رب هالو ابراسم مب عفو يذلا فلاحتلاف .زييمت ريغ نم ةيداعم ىوقك

 ىلع لب .نومضم ريغ نم ةقيثو نكي مل رشع سداسلا نرقلا فصتتم ذنم لوألا

 نامثعلا ةلودلا لخاد زيمم زكرم ماودلا ىلع اسنرفل ناك دقف .ءكلذ نم سكعلا

 يركسع رودب اوكراشي نأ نييسنرفلل ناك رشع نماثلا نرقلا يفو .اًيداصتقاو اّيسايس

 لارتجلا تاربخب اناعتسا لوألا ديمحلا دبع هفلخ كلذكو ثلاثلا ىفطصمف ءاًضيأ

 نم هبالط سرديو بردي نأ هتمهم بجومب هيلع ناك يذلا توتود يسنرفلا

 لوبماتسا تلبقتسا دقو .«"!ةئثيدحلا تايضايرلاو ةيركسعلا نونف نيينامثعلا طابضلا

 ىلع ءاربخلا تارشع نم ةنوكم ةيسنرف هثعب 1784 ماع لوألا ديمحلا دبع دهع يف

 .((80156ان1 60106567) هيفوغ لزاوش ةيسنرفلا ةيميداكألا وضعو ريفسلا اهسأر

 .0!ةنس ةرشع سمخ دعب رصم ىلع تربانوب ةلمحب ركذت ةرغصم ةيسنرف ةلمح اهنإ
 دهاعمب قاحتلالل اسنرف ىلإ لاهلاسرإل ديمح ليلخ ريزولا اهدعأ يتلا ةثعبلا امأ
 نم ةيبلاط ةثعب لوأ ىلع ناكو «(هب ةحاطإلا ببسب لوبماتسا رداغت مل اهنإف ةيسنرف

 اهل حمست يتلا فورظلا رفاوتت ىتح ىرخأ ةنس نيعبرأ نم برقي ام رظنتت نأ اهعون

 .سيراب ىلإ لوصولاب

 .164 ص ؛ةرهاقلا .يكرتلا بدألا يف :بيجم نيسح .ي هملا (1)

 (2) + 7من: زرإعررر وزرمو ىانر | عك اةللاتك © /عءو اقلاقتك, ظتطءاواععلقمتب 1785. 711
 (3) !درجإ ع 2. عو ووووإور7181107 06 /2 االكواناع م. 4.

 .0 ص (.هسفن (4)

1/18 



 هاا خيول يبييبسي تحسس 200015101060
 امي ثلاثلا ميلس ناطلسلا -. دهعلا يلو او" د6 تونس لن ذلغي ةروقلا مايق ىو ' _ريعلا لو دف وأ طقف تاوئس ثالثة ر كلا ءاد

 ,صخلتي ةمهملا ىوحف نإ ءرشع سداسلا سيول ىلإ كيب قحسإ وهال ل ..

 ٌنلاحبت نأب ؛ىسنرفلا كلملاو ينامثعلا دهعلا يلو نييب ةلدابتملا لئاسرلا لالعب ...
 ىنامثعلا حاحلإلا نإ .(17نيدلبلل ريخلا لمحي نأ هنكمي اًيسنرف - اًنامثع انك
 هراكفأ كلمي ناك باشلا دهعلا يلو نأ اًصوصخ «هرربي ام هل فلاحتلا اذه لآن

 تعقو ةيكرتلا ةيسورلا برحلاف «ةليلق تاونس دعب فشكتتس يتلاو حالصإلا لوح
 ماع يف شرعلا ملست يذلا ثلاثلا ميلس ناطلسلاو 1792 ىتح ترمتساو الر

 هراكفأ عضي ىتح اهتياهن رظتني نأ ةرمتسملا برحلاب هلاغشنا ببسب هيلع ناك 9
 ثلاثلا ميلس راكفأ نم ريغي ملف هتاذ دحب ةروثلا مايق امأ .ذيفنتلا عضوم ةيحالصإلا

 .1798 ماع رصمل تربانوب لالتحا ىتح يسنرفلا - ينامثعلا فلاحتلا لوح

 «يمالسإلا راطإلا يف اهعون نم ةبرجت لوأل هتماقإ ثلاثلا ميلس دهع زيمي ام نإ
 داريإ) يداصتقا حالصإب موعدم (ديدج ماظن» مساب فرع يركسع حالصإب لثمتتو

 مصاوعلا عم ةتباث تاقالع ةماقإ نع ىنغ ال نأ ناطلسلا نهذ يف رقتسا دقو .«ديدج

 ةمئاد ةيسامولبد تاثعب ةينامثعلا ةلودلا خيرات يف ةرم لوأل دفوأ اذهلو «ةيبوروألا

 .خروبسرطبو انييف «نيلرب «سيراب «ندنل :مصاوعلا زربأ ىلإ

 لماش يحالصإ جمانرب ذيفنت ةرورض يه «ناطلسلا نهذ يف ةتباثلا ةركفلا تناك

 هيدل تناكو «ءارفسلا دافيإو «ءاربخلا لابقتساب ءافتكالا مدعو ؛ةلودلا تاسسؤمل

 نم ريغي ملو ؛ةيسنرف ةدعاسمب نوكي نأ نم دب ال حالصإلا نأ يهو ىرخأ ةرسكذ

 ببسب لوبماتسا نم هءاربخ بحس يذلا ءاسنرف يف يسايسلا ماظنلا ريغت همزع

 ريصق تقو دعب مهداعأ ىذلاو :دياحملا رهظمب رهظيل ةيسورلا ةيكرتلا برخلا
 .رشأ عافدناب

 م5525 بحب

 (1) ةكسمتع طدعطق: امانزو ]ع1 هن زو ونهر ىءازور. 1.11.2 26 (9 12م.

 م2.516 - 8
791 



 الإ 0

1 ٠ 

 يري سلا 100 0 يوتا ولا ول ع
 اسالا: +

 ف ةءرضنلا روطت
 رس

ماتسا يف ةمكاحلا ةطلسلا نأ ىنإ
 , | ىلع تناك لوب

 مدلل

 رات سريعا دقف كلذ نم سكعلا ىلع لب ءاسنرف يف لصح يذلا لوبيا يبو
 ثدحلا اذه ىلع تيترت يتلا جئاتلا أ يب ام

 ياو |ديعصلا ىلع

 .اليلق الإ رابتعالاب حنو
 ملل“

 5 ينم يف حارا رول ابو ددأ لود نيب ًمارمص ةيسنر فلا ةروثلا تي يحبو

 ب ومريام ىلع تعم 2792 ماع هظازكلم يف ند يللا يدنا دمت

لإ ةيكلملا ةداعإب ةرتلكنإ لاغشناو ادنلوب ىلع: 5 !اب امسورلا
 أ ايثمتم ءاسنرف ى

شتتل ابوروأ يف ىضوفلا هذه ىشفتت
ينامثعلا ةلودلا ةبراحم نع اهلود لغ

 .ة

 زاك عقاولا يفف ءلوبماتسا يف دلوت يذلا ديحولا عابطنالا نكت مل ةالابماللاو

 سيول مادعإ ربخك «ةمكاحلا ةقبطلا دارفأ ىدل ةيبلس لعف دودر دّلو دق رابخألا رتاوت

 .ةدلعتم يناعم نم ءارجإلا اذه هلمحي امل ءضاعتماب لبوق يذلا بقع سداسلا

يف لعفلا دودر نوعباتي اوناك نيذلا مهسفنأ نييسنرفلا نأ الإ
 ام ىلع لوبماتسا 

 ىلع نيينامثعلا ىدل مهتعمسب رضي دق ءارجإلا اذه نأ اوري مل ءسيراب يف يرجي

 ثيح ؛ةيسنرفلا ةرادإلا لاجر دحأ فقوملا تاسبالم نع ربعيو .ديعبلا ىدملا

 !”ةينامثعلا ةمكاحلا ةقبطلا ىدل اًئيس | ٌريثأت كرت دق ناك نإو كلملا مادعإ نإ :لوقي

 ثم اسنرف نأ يهو :ىرخأ ةيحان ىلع نوحلي يلاعلا بابلا ىدل ةروثلا يثوعبم نإف

 80 نيملاسملا عع ضقادتم مقررم ىف دعت ل لفعل ةلايح تعقل

.٠ د ؛يسايسلا ىوتسملا ىلع اّيجيردت ةيبلسلا لعفلا دودر تزرب
 , ..

 فطاع مهنم ثلاثلا ميلس ةرادإ يف نوزراب كلذ
 اروثلا لاجر نأب فأر يذلا ىدنفأ

 لالة, ورب
 8ءاداععد 010 دم معان, 186 101 ءاتتمأ1ع ان10عءم كان[

 ثا, 111
 ةلكةتل آتدنال, طععوو 971

 7 ذل اهب .93 ص هسفت(9)
 95ج 1 ب ءهمعلع هك طع [عروعأب معابماس مم هد 1اس ]. 7/11. |
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 ثكلاثلا لصفلا

 خرؤملا امأ .""!ةيرحلاو ةاواسملاب مهنودعيو مهب قاحللا ىلع سانلا ةلاثم نو.
 د 7 رحي

 ةاواسمو نيدلا كرت ىلع اهؤدايم موقت عقرغتو م :ةضيرم ةدعم لقمع ةيروهبجلاو

 دق ؛ظفاحم يسايسو اسنرف يف ريفس وهو «يدنفأ دلاخ لعلو .(26ينئلاب
 ناطاسلل عفر دقف ءاسنرف يف يرجي ام نأشب مكحلا لاجر نم ةئف راكفأ نع.

 يف لوقي .يسايسلا مهماظنلو نييسنرفلل راقتحالاو ءاردزالاب ةئيلم ةلوطم ةركزو

 سانلا فطاعت اوعزتنيل نييقيقح نيملسمك اورهظي نأ اولواح نويسنرفلا» تركو

 مل مهتاءاعدا نأ اوظحال مهنكلو .اه ولازأو سئانكلا اوبرخ مهنأ اوعّدا دقو ؛جذسلا

 سانلا بلغأ نأ امبو .ريتلوق بتك رشنب اوأدبف «ةدوشنملا مهفادهأ ىلإ مهب لصت

 نيددشم ةينانويلاو ةيكرتلاو ةينمرألا ىلإ بتكلا هذه اومجرت دقف ةيسنرفلا نوأرقيال

 اوكرحيل مهءالمع اولسرأو «ةيرحلا أدبم ىلعو ةيروهمجلا ماظن تانسح ىلع

 .03)(..ناطيشلا

 تانايبلا نأل العف ةمكاحلا ةقبطلا تقلقأ دق ةيسنرفلا ةياعدلا نأ رمألا عقاوو

 نم رثكأو «ينامثعلا ناطلسلل ةعبات قطانم يف تارشعلاب عزوت تناك تاروشنملاو

 هقلق يفخي ال يدنفأ دلاخ نأ الإ .ةيسنرفلا ةثعبلا دارفأ ةئبعتل الصأ ةهجوم ةيسنرف

 ىلع اسنرف يف ماظنلل هفصو صخلي اهتاذ ةركذملا يفو ءتاطاشنلا هذه ةلمج نم
 «ةموكح نودب اوحبصأ مهنإف ,مهكلم اودقف دق نييسنرفلا نأ امبا :يلاتلا وحنلا

 ..بعشلا عاعر يديأب بصانملا بلغأ تراص شرعلا ولخ ببسبف كلذ نم رثكأ

 هنإو .بالكلا نم ةموك :حيصفلا يكرتلاب وأ راوثلا نم ةباصع نم رثكأ اوسيل مهل
 4 ع 03 8

 .9«سانلا ءالؤه لاثمأ نم ةقادصلاو ةنامألا رظننن نأ نكمملا ريغ نم
 ريس“
 24 صوخسألا“

 .122 ص هس“

 .124 نص دس

 ]! 851 123 نوماةسلا
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 اخ اسس

ا لودلا ىف ةيركسملا تاسسؤملابةقعتملا
 7 لكشب اسمن ةيبوووأل

 ,  بببسسس“ 000اك

 -ابوروأ ىلإ ةيمالسوب: ةرظنلا ولت
 يح

 ودلع

 ةرظن نإ لت نإ نكميال هتماقأ يذلا ماظنلاو ةيسئنرفلا ةروثلا ىلإ را
 راما و رسم ين طؤموو .ةيبلسلا ءارآلا هز

 ناطلسلاف .هنع رعت نا ةرشابملاو ةطسبملا تاعابطنالا هو
 راك ميلس عيطتستال

 .رراردز لاو خسلا تالواحم لك اهتهباج يلا ةيحالصإلا هططخن ي ا

 ري ارشاك لوباتسا ناكسم نإ لب. ايسايسو اًيئيدو اًيرك_ىى

 ندمجعمب

 نيزذفانلا بئاج

 نييزتملا ثلاثلا ميلس هونج .ى

 يلاعلا بابلا نإ ذإ «ةروثلا مايق سيل ناطلسلا ههجاو يذلا ديقعتلا
 [193 ماع لسرأ

 طابضلا نم ةلودلا تاجايتحاب ةحئال
و ةيرورضلا تابيردتلا كيفنتل نيينقتلاو

 3 رادإت |

اهعيمج تابلطلا تيبل دقو «ةديدجلا دهاعملا
ناتالعلا يف يلعفلا ديقعتلا نأ الإ .

 

 تاروطتلا هتداق يذلا تربانوب ةلمح نم جتن ةيئامثعلا -
 1 لدبرصم ىلإ

 7 ر .نيرصاعملا دحأ فصي امك ةيسنرف ءايزأب

 ةيسنرفلا

 امدخ يف هسفن عضيل 1794 ماع دادعتسالا هبهأ ىلع ناكذإ «لوبماتسا ىلإ هدوقت

 نيتاقالعلا تعطق رصم ىلع ةلمحلا ببسيو .© !ةيعفدملا هتاوق دوقيو ناطلسلا

 .تاونس ثالث رورم لبق دعتست ملو نيتموكلا

 ىلع تاروطتلا هذه هكرتت نأ نكمي يذلا بارطضالا ىدم كردن نأ اننكمي

ا ناهذأ يف ةماعابوروأو اسنرف ةروص
وكت ةتباث ةعابق نإف كلذ عمو. .نيينامثعل

 تن

 ايروأ يف يرجي ام ىلع حاتفنالا نأ اهدافم نيسمحتملا ثلاثلا ميلس ناوعأ 4

 .هنع ةدوع

 د يذلا يدنفأ 0 ا

 ا اعلا
 ا عاضوأ ىلع عالطالل ناطلسلا نم اًدفوم 1793و 1792 يم

 و
 3 ني اهزربأو مصاوعلا ضعب يف مح

3 

 اوروأ را

 "اصفم
 ل ةئامسمخ نم

 ال1

1 
1 

 !اووررو ل: 8 بوان مرو لو عمررواومازضمماع 1 ٠١



 ثلاثلا لصفلا -هبذ

 - ةيواسمنلا ةيروطاربمإلا يف ةرادإلاو ةموكحلاب ةصاخلا لئاسملا لواشت ين

 .ةيراغنهلا

 مكحلا لوح نييبوروألا نيركفملا ضعب ءارآ ضارعتسا نم ريرقتلا لخي ملو

 لاجربو ةسوردملا اهتيلامو مظنملاو يوقلا اهشيجب زيمتت يتلا ةثيدحلا ةلودلاو

 اًلايم يدنفأ بتار ناك .بعشلا هافرو نمأ ىلع رهست يتلا يهو «نيرونتملا اهتلود

 نمو «مهئارآل ضرع نيذلا ةفسالفلاو نيركفملا نيب نم ريتلوف يسنرفلا ركفملا ىلإ

 ىنستي ىتح دارفألل ةيرورض ةيرحلاف .اهترورضو ةيرحلا ةيمهأ ىلع هديدشت انه

 ةلئاقلا ةركفلا ىلع زكرو .ةلودلا اهضرفت دويق ةيأ نود نم اوؤاش امفيك لمعلا مهل

 يدنفأ بتار لوقي «دارفألا نمأو ةماعلا ةحلصملا ىعرتل تدجو دق ةموكحلا نأب

 بئارضلاو تاعيرشتلاو تاسسؤملاو نيناوقلا ؛ةيبوروألا ةلودلا يفا :هريرقت يف

 ماد امف ؛مهتاثف فالتخا ىلع سانلا نم ةباقرلل عضخت مهكولم لبق نم عضوت يتلا

 كلملل قحي الف ؛ددحملا تقولا يف بئارض نم مهيلع بجوتي ام نوعفدي سانلا

 ةلودلا هذه يف درفلاف «مهتابغرو مهنوؤش يف اولخدتي نأ نيفظوملا وأ طابضلا وأ

 .©0هبايإو هباهذ وأ هبرشمو هلكأم يف دويق ةيأ نود ءاشي امو ديري ام لوقي

 ةطلسلا حومج نم دحلا نأ يه يدنفأ بتار اهيلإ ريشي نأ دارأ يتلا ةركفلا لعلو

 يتلاو هابتنالل ةتفاللا ةظحالملا نكل .عمتجملا راهدزاو دارفألا ةيرحل يرورض

 قبي مل ذإ «ةينيد نيناوق مهدنع سيل» :ةينيدلا ةيرحلاب ةقلعتملا كلت «هريرقت اهنمض

 ةسرامملا نم ةيحانلا هذه ىتحو «جاوزلاب اهنم قلعتي ام الإ ةيحيسملا نيناوقلا نم

 ام يف اظوحلم دعي مل ينيدلا رثألاف «كولملا بناج نم اًمئاد ةدمتعم نكت مل ةينيدلا

 ةفنصم دعت مل ةيبوروألا لودلا نأب اًيلاح لوقلا نكمي ثيحب ثاريملا اياضقب قلعتي

 .©(باتكلا لهأب ىمسي ام نمض

 (1) ذطقتتل, 5.ل 8ءاتبععرو 010 2110 116ان/, 77. 92 -
 (2) 8ءةاععور 71: 5ع ءا/ءامرممج عنا 01 5 ءععانإةلأ5111. 7. 49.

8311 
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 ابوروأ ىلإ ةيمالسإلا ةرظنلا روطت

 : يتلاو هريرقت يف يدنفأ بتار اهضرع يتلا ءارآلا زربأ يه كلت
 ايبا < ١ ءوردلا يضاملا تاعارست داكت وأ اهعم يفتخت ابوروأل ةديدج ةروص

 رطل را لا اذه دنع فقوتيل نكي مل باجعإلا نكل . ةيرحلاو ماظنلا

 رم روم اهكالتما حبصيو نيملسملا لوقع اهخيرات يف ةرم لوآلو رحست تأدب

 .مدقتلا باعيتسال

 "يو وكل ,تايضايرلاو ةسمدنهلا دهاعم يف ةييزلإ ةغل تلد يدلا ةيسنرفل و ردت كلذكو مظتنم لكشب ريست ةيسنرفلا تافلؤملا ةمجرت تناك
 .ريكلل ,ثسلاثلا ميلس ةبرجت ءائبأ دحأ وهو «نيينامثعلا بابشلا دحأ ىدصتي نأ

 ..إ مد يتلا بابسألا هسفنب حرش يذلا فيئر دومحم ةلواحم كلت «ةيسنرفلاب

 .ةغللا هذهب ةباتكلا

 :ريدجلا تاميظنتلا لودج :ناونع لمحي ةيسنرفلاب املؤم فيئر دومحم بتك دقف
 اًموصخو ثلاثلا ميلس اهققح يتلا تازاجنإلا ضرعي هيفو ."!)ةينامثعلا ةلودلا يف
 حرشي وهو ندنل يف اًينامثع اًريفس لصألا يف فيئر ناكو .يركسعلا لاجملا يف
 ةيسامولبدلا هماهم ىلإ ةفاضإلابف «ندنل يف هدوجو لالخ هتامامتها هباتك ةمدقم يف

 ةيدحلا تاسسؤملا ىلع عالطالاو مولعلاب مامتهالا ىلع ناكمإلا ردق لمعي ناك
 ,ةغلل ةيلوألا ئدابملا ملعت نم تنكمت نيحو) :لوقيو مكحلا لكش ىلإ فرعتلاو
 ةساردل اًيئاهن ىسفن تغّفف ءابوروأ تارادإ تامامتها قمعب فرعأ نأ يف تبغر

 مألمأ تنكف يغارف تاظحبل امأ .ماعلا نوناقلاو ةسايسلاو خيراتلاو ايفارغجلا
 (اضوأ ىلإ «ةيبوروألا ىوقلل يلاملا ماظنلا نم ينيع تحت عسقي ام لك ةظحالمب
 .'تاموكحلاب قلعتي ام لك ةرصتخنم ةملكبو «ةيرحبلا اهتاوقو ةيركسعلا لودلا هذه
 نمالدب اهراتخخا اذاملو ةيسنرفلا ةغللا ةيمهأ هتمدقم يف فير دومحم حرشبد
 يسفن تددعأف «ينذ رشت يتلا ةمهملا لوبق يف ةظحل ددرتأ مل" : :حضويف ةيزب زيلجنإلا

 ميسم

 3 , برر وزر 0[ 0ز111 (ا) جو . 01
 1 01 اةاحاعتن لوه موررربويربرب رميادزتن مناك دف

0 
٠ 

؟ةقاقهأ هود] و
 

1798 



 هلا لصفلا مدس بسب 070790017010001 )كيس

 لعا ة ياتكب دوزتلا ناك لوألا يئانتعا نإ . .هله 1
 ارامل 9 يتلا ؛ةغللا هذه ةسارد ىلع 55

 رت ةيملاع ةغل اهفصوب يسفن تفقوأو | اف
 اهتاموكحو و ابوروأب هباجعإ طقف سيل هباتك يف هسكعي ام نإ ) ع
 رو روأ» هتاميظنتو هن 03 ءاهتاخل ب :اطلس تال واحم ابوروأ ردقت نأ يف هتداعس نع يبلن
 و هتلود راهدزا لجأ نم بضنت ال يتلا هتسامحب فرتعت_. ب, رسأإ

 هتمكحب ف رتعتس
 ,ةةيسايسلا هلامعأ هيلع يلي يتلا ةقئاز
 01 ١

 نفلا ةلاح دقن يف ىفطصم ديسس وه ةيسنرفلاب اًريرقت دعأ يذلا يناثلا بتاكل,
 دقو لويماتسا يف ريرقتلا عبط دقو «"ةينيطنطسقلا يف مولعلاو ةسدنهلاو يرك_ و
 مولعلا نأ أ حرشيو ةثيدحلا م ولعلا نعو تاحالصوٍلا نع عفادي هيفو ؛1802 ماع
 :ةامألا تاقلؤملا امأ' رصمعلا ةبكاومل ةيفاك دعت مل اًميدق اهب نوملسمملا عرب يدا
 ركرملا لوح كش الاجم عدت مل اهنإفايوروأ ميلاقأ ضعب نم انت ينل تاودألا
 ةركف يدل تنوكت دقف اذل . .ةيحو ةعمتجم هيف دجاوتت نأ مولعلا هذهل نكمي يذلا
 ةغللا ةساردل يسفن تعضخأ «تقولا ردهأ نأ نودبو ءزكرملا اذه نم بارتقالا

 كيسان[ (ةعئارلا نونفلا هذه لوح اوبتك نيذلا ةفرعم نم ينبرقت يتلا ةيسنرفلا
 يتلا دهاعملا يف اوبردت نيذلا نم دحاو وه لب اًيرادإ وأ اّيسايس نكي مل ىفطصم
 هداق راهبنالا اذه . ةثيدحلا مولعلا بوص هجتي هراهبنا نإ ءثلاثلا ميلس اهئدحأ

 ريكفتلا ججاحي هباتك ةيادب يفف .لوبماتسا يف ملعلا ةلاح نم ةديدج فقاوم ىلإ
 قري امثيبق . ءولعلا باستكا ىلإ اهلصوت يف ةيرشبلا ةعيبطلا لوح دئاسلا ينامثلا
 نيقباسلا قيرط نع متي نأ نم دب ال ةفرعملا باستكا نأ لوبماتسسا يف نوظاحمل
 ةفرعملا نأ اًحيحص سبيل هنأ ىفطصم ديس ىري . مهيقباس نع مهرودب اهوذخأ نيل
 لاكسبو ؟سكعلا رن ملفألا :كلذ ىلع اثم برضيو «ةرطفلاب اهبلإ لصوتلا نك“
 رعع يف ةاعاسم ديان ودب قلخلاهنكمأ فيكذ ؟لاثمك همادختسا نكمالأ 2

 نيثالثلاو نيتتثالا سديلقإ لئاسم ةفرعم ىلإ لصوت فيكو ,ديعبدح لا” 7

 .1979 «تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا د د واولاد تمص ر ير
85 
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 يرسل 0 م0070 تسوس اورو اع
 عدي هلا ةرظنلا 5

1 ٍْ 

 ,رراجلا ةيملعلا ديلاقتلا لقث نم ررحتلا وه هينعي ام نإ مو. 3
 ثدي نود سيلق «ىزغم مم لخبر نو عنا ١١ ةتتخملا هقرطب اهتم
 ر|لالد نود سيلف «ىزغم نم ولخي الف «لاكسسب»ب ىمي.. ىو 6 ع
أ «لوبماتسما ي

 ا اهشتسا ام

 نم ينامثعلا ملسملا اذه لعجي

 دانت ىذلا فقوملاب قلعت اه قو 300 1

يسنرفلاب ةباتكلل نو
ين" قيمعلا اهازغم ة

 0 37 .٠ ٠ 0 

 رردحلا نأ ينعي اذه ناكو ءابوروأ ةراضح نع اه

 نأامك :صلقتلاب اهوتل تأدب دق ركفلاو:

 نعربعدق ةيديلقتلا ةفاقثلا ةرئاد

 نييحالصإلا ةقلح ىدل تباث

 .هتولقو هجذومن يسنرفلا يضايرلا

ونوك يتلا ةروصلا هاجت نيينامثعلا
 

نتم نيملاع نيب ةمئاقلا
 2 يف نيضقا

 نم جورخلاو ديدج ملاع ىلع حاتفنالا ىف ةبغرلا

لو ةليلقلا ةلثمألا هذهب هسفن
ا نع ةربعملا نك

 هاجتت

 .هسفن ناطلسلاب نيطيحملا
 !اوف رعت ءبذلا : ' ١ ٠

 ىلإ اوفرعت نيذلا نيملسملا رئاس نيب نم لتاوألا اوناك نوينامثعلا كارتألاو

 ريشيام ةمث سيلف برعلا امأ .ةيسنرفلا ةروشلا مايق رثإ ابوروأل ديدجلا هجولا
 تربانوب ةلمح راظتنا يغبني ناكو ءاهعوقو روف ثادحألا ىلإ اوهبنت دق مهنأ ىلإ

 ءاهرطخخو ايوروأ ةوق ىلإ «ةدحاو ةعفد «نويثانبللا كلذكو نويرصملا هبثتي ىتح
 لبق نييبوروألاو ابوروأ ىلإ ةراشإ ىندأ ريشي ال ««راثآلا بئاجع» يف يتربجلاف

 ةمدص هلوهت ؛ملاعلا نم ءزجلا اذه هاجت ةقيمع ةالابم ال ىلع لدي امم «1798 ماع

 ضارقأو تنافر صق ء وف ىف قادجلالا ريسقت ىلإ ىعسف هريغ تلاعامك ورشلا
 تنوك# ىلا ةزوصلاو ةرع : فلا نم اًرذح افقوم يتربجلا فقوم ناك .هيعناص
 ؛ةرهاقلاو ىف هوثدحأ ام ةهجل اصوصخ و م : يي "الا ا + نع مةلاسلاكمسنا دل

 لإ دي دلو دو و ويلا ,يبئاومو وماكو وكس هسا لت اوكلا
 .ىإ ثلا ضو ىف للك فالس اويكترا اميوو» ةهررفتو هيارتعسا
 مهتاوهش بسحب نايح تأ 25 :/ يتانكر سيارت : 1

 كلا ىو 1106 ,نوسشتي الو قرح مسه مي *واو ئاسنو مهلوقع ميكحتو يهوإ

 ءر :لجننإ ةمجرت عم ءرصمب سيسنرفلا ةدم خيرات :يتربجلا (1)

 071000 : زن نأ طع (نووأإ يمانع 110111 نأ الع !؟ئندعال نمل
 ب ند ع1

 هنن قوز |0051 100
 [.عز للعم 8.1



 ثلاثلا لصفلا

 اهوعفر يتلا تاراعشلاو نويسرفلا اهضرع يتلا ءارآلا ءودهب شاني نإ ِ

 :مهروهمج ةهج نم ةلسرم ةلاسرلا هذه يأ ؛خلإ ةيروهمجلا فرط نم يلوي

 لب ..مهريغك هيلع مهتملك تعمجأ ناطاس الو ريبك مهل سيل مهنأل يهنحب ,٠

 لقعلاو يأرلا باحصأف ؛مهرومأ ريبدتو مهماكحأو مهكلاممو مهتلود رمأ نوى
 لصأ يف ةاواسملا ىلإ اًرظن مهضعب ىلع عفرتلا مديعو ةاواسملا طرب...

 ةيرح مهلوقف «ةيوستلاو ةيرحلا ساسأ ىلع ينبملا مهلوق ىنعم اذهف ..ةقاديا
 ىثنألاو ركذلاو ريقحلاو ليلجلاو ريغصلاو ريبكلاف ..كيلامملاك ءاقرأ اوسيل ى

 .«نايواستم

 نأ هناكمإب ناكف «ةلمحلا نابإ رصم يف اًرضاح ناك يذلا كرتلا الوقن امأ

 ليدبت نم ابوروأ يف هتثدحأ امو ةييسنرفلا ةروثلا نع تامولعملا ضعب صلختسي

 هذه بعش جاه ذإ ةميظع ةلبلب زيراب ةئيدم يف تثدح «1793 ةنس يف» :ريبك يسايس

 ..فارشألاو ءارمألاو ناطلسلا دض اًميظع اًروهظ رهاظتو ءاًميظع اًجايه ةكلمملا

 ءاًدرفنم توصب ناطلسلا دوجو نأ اوعداو .ةثيدح تابيترتو ةديدج تاماظن اوبلطو

 اهبوعش يقابو ءاهتاريخ يف نومعنتي اهفارشأ نأو «ةكلمملا يف اًميظع اًبارخ ثدحأ

 تاباتك (ةروثلا لاجر دصقي) اوذفنأف» كرتلا فيضي .(..اهتاقشمو اهباعتأ نودباكت

 لك نإ «مهتاباتك هتنمضت ام هذهو .مهتخيشم دييأت ىلع مهنوفرعي كولملا رياسل

 ىاإ هعتسيو هاذا ودع وهف انتخيشبب رقي هل نمو كان بيرس ريق اهكييشمم رقيوا

 عيمجلا اوضهن ةيواسنرفلا ةباتك مهتلصو نيح ةجنرفإلا كولملا امأ ...انتيراحم

 بولسألا نع جراخلا بعشلا كلذ ةبراحم ىلغاومزعو ؛قاسو مدق ىلع قافتاب

 ظ .""!«بوعشلا ةيقب هب هبشتت الث
 دنهلا يملسم غلبت نأ «ةديدجلا ابوروأ ةروصل وأ «ةروثلا

 رشع عباسلا نرقلا ذنم زيلجنإلاو نييلاغتربلا تفرع ىبإ

 ةيكيلوثاكلا ةعبطملا .لوألا ءزجلا «نييباهشلا

 رابخأل نكمي ناكو

 ءا الإ :

 145-7 يف نات ؛يباهنشلا ردح (0)
 8571 .235 ص 73



يمالسإلا ةراننإا روطت
 ابددوأ ىلإ ة

 ملمسملا تاغللا تعبطناف .يبوروألا يندملاو يوخللا ري تدهش لق
 1 ةيديلحتالا ا م . 5 ١

9 

اب «هيدروألا
بلا تادرفمل

للاو ةيلاغتر
ش 0 رياج

عاسلا ةديلا تده
 7 ر

اًروضح «أوغالو «يابم
لا ناك .افيثك اًبيوروأ 

 ١ , يوروألا روضح

ا ناكسلا ىلع
 نأ الإ ءابوروأ فاشتك

ا تايطعملا
 مي

5 0 

 ىلا ةر

 ! . ب ا ا

 ديكو ؟تروسا

 لهسي دنهلا يف

 يف نوملسملا اهنّوك

 مر شع نماثلا نرقلا ةياهن يف تنوكت يتلا ةروصلا ظحالز نأ اننكمي كلذ عمو

 :صاخ زارط نم رماغم هفلخ ديرف صن لالخ

 رف؛يناريإ لصأ نم يكرت ؛ةضماغ ةيصخش (1806 - 1752) ناخ بلاط

 ءرخآ ىلإ ميلقإ نم لقنت ثيح دنهلا ىلإ هدلاو عم هابص يف
 انحاو نوكي نأ دعبي الو

 الصلا هذهو ؛مهطابضب هتالص يفخي ال وهو ءزيلجنإلا عم نيركبملا نيلماعتملا نم

و ةرتلكنإ ةرايز ةصرف هل تمدق ينلا يه
يربك لودلا «ةينامثعلا ةلودلاو اسنرف

 

 البل بلاط ريدم :ناونعب الصفم اًريرقت بتك نيتنس تماد ةلحر دعبو .هرصع

نهلا ملسملا اذه ةرظن صالختساب حمسي (!7جنرفإلا
 امباهآر امك ابوروأ ىلإ يد

ةحضاو تناكف هريرقت ةباتك نم هفادهأ امأ .ةيسنرفلا ةروشلا
 هداحيو هيدل اًمامت 

ق ابوروأ يف ةلحر عئاقو نإ» :ةقدب
خم تاداعنأ اًصوصخ ؛ينطاوم مهت د

 ةت

ابن نملسسلا آو يب رمنآلا دنع ةلوهجم لازت ال اهترز يتلا بوعشلا
 !تانرا

 .ادالبلا كلت فدشي يتلا تافشتكملا نم لئاهلا ددعلا ىلع عالطالا نم ةدئافو

 كارعل ةيسنلاب فاشتكالا روط يف لاز ام ملاع ةروص ءازجأ ممج هلآ يعياتو

 .هرطاخ نع ةديعب نكت مل

 وبأ ناك

 ةداحي ينل جب
 2 -. ”رابوعصلا

٠. 

 ٠

لكلا هرجضت مل اذإو ءاهتشع يتلا ت :
 , رغلا تارابغلاو تام

 م مولعلاو نا... 0 :انهدعأ دئاف :باثتكلا اهيلع

 ااذه ىف دجيس ةينابإ هضنلا يجو
 5 ونفلا ةلاحل لودجيل

 أ
 ديزيامابورو

5 55 5 7 

038 
0 0 5-7 

 وهف .اًح لعف دقو .هتامولعم درب
 1 ان“ يف بهسي نأ دعب «ددحمتي

011 8 

 - امم المزبص ومو. طوعوب 9.



 ]و <
 ءاهكلس يتلا قرطلاو اهفورظو هتلحرب ةقلعتملا اي 1

 55 ةيسنرفلا ةروثلا نعو ابوروأ ةيفارغج نع ثدحتتي اسنرف ىلإ لصينأ وو .اهتيلامو يئاضقلا اهماظن ئواسمو تايياجيإ زيعي هنإف رتلكتإ صوصخيو 5 دنهلا ةكرش نع ثدحتشيو ةموكحلا لكشو زيلجنإلا شيع قرط فيه امك ةيزيلجنإلا ةراجتلا صئاصم و عناصملاو تاروتكفيناملا افصاو ةرتلكنإ يف
 .رصمل تربانوب

 كلاثلا لصفلا

 مولعلاو نونفلا ةلاح نم

 ىنستيسو .هتثدحأ يذلا يسايسلا ماظنلاو ةروثلا ئدابم ضارعتسا انه هتوفي الو

 نييسنرفلا عابطو نارمعلا نع ثدحتي ثيح ايليسرمو نوينيفأو سيراب روزي نأ هل
 نإف ءربلا قيرط نع دنهلا ىلإ ناخ بلاط وبأ دوعيس ذإو ءاًضيأ ةيسنرفلا ةأرملا نعو
 يف يسايسلا عضولا نع ثدحتيل .1802 ماع لوبماتسا ةرايزب هل حمستس ةصرفلا

 .دحلا اذه دنع فقوتت ال هريرقت دئاوفو .اهققح يتلا تازاجنإلاو ثلاثلا ميلس لظ

 نيساهولا نع تيدحلا هتوفي نللو ءدادغبب زورسملا دعب فجدلا ىلإ جحيس ثيخ
 دح ىلإ كردأ دقو .هرصع يف ىربكلا ثادحألا فلؤملا اذه بقار دقل «مهخيراتو

 .هتيادب يف لاز ال رصع ةروص مدقي هنأ ديعب

 نييبوروألا نيدلا لاجر دحأ فصيو رخأتي مل ابوروأب دنهلا يملسم رثأت نإ

 هبشت ةنيدملا هذه نإ :الئاق [12201©1.11/ وانكيل ةنيدم 4 ماع دثهلا اوراز نيذلا

 ىلإ اًصاخ اليم كلمي 4ءان1]00 دووأ ناطلس نأ ركيزة ريكس 1 ةنيصاغ

 هتفيلخ امأ .دنهلا جراخ ىرجيام لكب مات ملع ىلع هنأو ؛ءايميكلاو كيناكيملا

 ىف نرتقلاو عوادلا ىئإمتياس ليم شارو دن 01887 1هؤوإ نيس دورا سان

 الع ةيضاخ يتق ديحولا يبوروألا نكيول يللازبلجتإلا دهن[ هيلو ىف عة
 5 رسي ل

 . وي ناك ١ نم ماسرو يقيس وم لجل ن ”كنإ< .

 عبطل ةعبطم أشنأو نييبوروألا نينانفلا نم ريبك ددعب نيعج_ ييووسب
 دا 6 7000 امم سي ناك دقؤ اش لع

 ةيزيلجنالاو
)1( 

 :سرافلاب بتكلا
 )1١( ملغ دتااعدسأم ةعاسعااع (تهلاذسسنل |9465, ما [3د 0 سس

 دجاو وهو دووأ نيط الس رخآ امأ .ايناملأ
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يي اورو ا ىلإ ةيمالسإلا ةرظنلا روطت
 سس 

 7 رس شي” هائل ةيبورمأ هنا اا

اشلا عفد ةيسراف ضرأل ايسور لالتحا نأ عقاولاو
 ل 1797) يلع حتتف ه

 رو لوصول قيرطك سرافب همامتها ىدبأ دق ناك يذلا تربانوي ةدعا بلط
أف يوق شيج سيسأت ىلإ هيعس يف يلع حف رخأتي ملو كديلا

 رراسم ضعب دفو

 ,راكنإ ىلإ مهدفوأ نيذلا دحأو ةيبوروألا مصاوعلا ضعب ىلإ ةياغلا هذهل

 بنك «رصرا ىلدع ياو 00 الا
 ررمزاتملا ير

 را ب رس م

دلا لاجرل ادق كلذ ل ةفاضإلاب هريرقت
 ,00هدالب ىف ني

 ا

 د

 ؛نيملسملا ىدل ابوروأ ةروص يف اًديدج اًروطت ةيسنرفلا ةروشلا تلخدا
 ؛يسايسلا ماظنلاب قلعتت ةديدج ةركف تلخد ةمدقتملا ابوروأ ةركف ىلإ ةفاضإلابف

 ةبسنلاب لبق نم اًفورعم نكي مل رمأ وهو «ةيرحلا أدبم ىلع موقي ماظنلا اذه نأو

 اه .نأ
 بادآلا يف ةيرحلا نع ريبعتلا نم ةديدع و و دك ١

 مهبلل ةيرحلل يعامتجالا ريبعتلا نأ اًضيأ حيحصو ؛!”ةيكيس » )2 ةرم
 ادموهامب ةيرحلا ءوهقمان اّضيأ ميحصلا نأ الإ م"! وب ةصاخ : اكشأ ذخت لَك
 ا ب بس

1) 

 :...1[ىيزور رظنا (2)
 1101 عسسل (2) م.

 تو 5 ةيرحلا م وهفم ل درور رز

 رب يبرعلا ءامنإلا دهعم (مالسو) يف [979 ةنس

 دنا (3)

 59 | هللا دبع ملفت
 7 وهلم : ورعل



 ١ ااا 0

  1ناك يبوروألا هلولدم ىلإ هبنت نم لوأو نيملسملا ىدل اًفورعم

 ةملكلا تمدختسا ثيح ايجدنروك ةدهاعم يف 1774 ماع هومنلختتسا نير يب“

 ةيتاسيرس ة_ 5
 موهفم هينعي ام سيراب يف كارتألا ءارفسلا دكأ دقو .!ةيسايسلا ةيعامجلا:

 1 ١ 4 ع ِِع ١ ٌ ١ هيرحلا

 يدنفأ دلاخ لعف كلذكو «ةيتسبرسلا ىلإ راشأ يدنفأ ديسلا يلروم ريف_.لؤ ؛ةيرحلا

 .يدنفأ فطاعو

 «حاتفنالا رامصلال ةبسنلاب ءابوروأ تادب ىتح اًيجيردت تحضوت ةيرحلا ةردكفو

أ ربتعا يذلا ةروثلا موهفم فرع اذه ىلإ ةفاضإلاب
 مث «ةلبلبو الالشخاو ةنتف الو

ت يف هرثأ ميهافملا هذه فاشتكال ناكو .ثيدحلا
 يسايسلا عضولا نع ةروص نيوك

 .ابوروأ يف اًثيدح ئشانلا

 ىلعو .يجيردت لكشبو يكرتلا لخادلا يف اهتاذ سكعت نأ ةروصلا هذهل ناك

 (1839 - 1809) يناثلا دومحم هفلخ نإف ثلاثلا ميلس ةبرجت قافخإ نم مغرلا

 ةيراشكنإلا تاوق ىلع هؤاضق اهزربأو امسح رثكأ هتاءارجإ تناكو «هتريسم عبات

 أشنأو ةيملعلا دهاعملا حاتتفا عباتو .ةنس يتت ماد اًعارص كلذب ىهنأف «1826 ماع

 يتلا ئدابملا نم اًبناج سكعي يناثلا دومحم حيراصت دحأ نإ «ةيموي ةفيحص لوأ

 نوكي نأ يف يه اناياون نإ» :لوقي «دقتعملا ةيرح لوح ابوروأ يف ةلوادتم تحبصأ

 ؛تادقتعملا لكل نكامألا هذه جراخ مارتحالا ديرأ ...مهسئانك يف نييحيسم

 .«ةيوبألا يتيامحبو ةيسايسلا قوقحلا سفنب عيمجلا ىظحيو

 وهف .اًيرادإو اًيسايس ةينامثعلا ةلودلا اهتفرع يتلا ىلوألا تاحالصإلا دوعت هيلإف

 دادعإب ةصاخلا تائيهلاو تارازولا هثادحإب يموكحلا ماظنلا لكش يف لدب يذلا

 (1) مع عسسيربم «م1: 111. مم. 601 - 615, ظآ (2)
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ىلإ ةيمالسإلا ةرظنلا روطت
0 ابوروأ 

0 

 ايدلبلاو ةطرشلاو ءاضقلاو ةرادإلا ميظنت داعأ امك «عيراشملا او ةطرشلاو ءاضقلاو ةرا ةنث داعأ
 ريع نب امأ 0-0

 و زج ماب قرعاس هدهع ةيادب يف نلعأ دقف (1861- 1839)
 ل قو زيلسملا ريغ يعول 1 :ةيلاتلا دونبلا صاخ لكشب نمضت

 راس . .اءأ امك ,ةيركسملا هم اب صاخ ماظن ىلإ ةفاضإلاب .بئارضلل

 رراقل امأ ةاواسملاو ةيرحلا ىلع 7 ؛ةديدع اياضق نيب نم ؛نّمضت 1856 ماع
0 

 هذه عيمجف كلذ عمو هلا هلا نم وأ تاروطتلا نم م
 اهضعب جنن دف

 ناءارجولا

 ,رروأ ةروصب قمعب اورثأت نيذلا بابشلا نم ةعومجم رظنب ةيفاك نكت مل ةيناطلسلا
 .ايكرت يف قيمعلا مهريثأت ءالؤهل ناكو .اهبادآو اهتاراعشو ةيلاربيللا

 ىف سرد ,بابشلا كتلوأ نم اًدحاو (1871 - 1826) يسانش ميهاربإ ناك

 تجرتب هل تحمس ةيسنرفلا ةغلل هتفرعمو . .نيفورعملا اهئابدأ ضعب قداصو اسنرف

 ,فن ةموظنم ةمجرت :ناونعب ةعومجم 1858 ماع رشن .ةيرعش ةيبدأ اًصوصن
 ةباريللا راكفألاب هرثأت زرب ىرخألا هلامعأ يفو «يسنرفلا رعشلا نم تاراتخم
 ةوقبهيف ترثأ دق وسورو ويكس نوم راكفأ نوكت نأ حجرملا نمو ؛ةرصاعملا
 هدئاصق ىدحإ يف حوضوب لاق دقو «نويسنرفلا نوينالقعلا هيف رثأ كلذكو
 ناسللا ةدارإ ربدي سأ رلا يف لقعلا

 .2ميبقلاو نسحلا نيب قرفي ا رونو

 يدم م

 اا

 اا 4
 اكلم, آنه ارهوواورسصوأنملل.. م.م

 ع لميجتم» ) 0
 هرصملا ةئيهلا «رصاعملاو ثيدحلا يكرتلا بدألا .ديمحلا دبع 57 4 5

 .26 ص



 ثلاثلا لصفلا

 هايج ءانرأ هقرع دقق ءاهسابس الضانمو اًرغاش ناك ."ةرشع عساتلا نقلا ينو.

 نمو «هلامعأ يف نيموهفملا نيذه ىلع هديكرتل + 0

 اتفرعدق اتناك نطولاو ةيرحلا يتركف نإ .نطولا :ناونع لمحت ةيحر_

 يبعشلا ىوتسملا ىلع نيتركفلا ثب يف نمكي لامك قماقو يسانش رود نأ نأ
 نرقلا فصتنم ىتح رظتنت نأ بجوتي ناك ةروثلا راكفأ نأ ظحالنو «ريبعتلا زاج:
 لصفو يروتسد ماظن :عون نم اًراكفأ نإ ءكارتألا اهيديؤمب ىظحت ىتح رشع عيدا
 ©مضاو لكشب هلامعأ يف ددرتت نطاوملا تايرحو تاطل.ا

 مهوقباس لمع دقل ؛ليلقب رشع عساتلا نرقلا يف كارتألا نيرونتملا ريثأت نكي مل

 ديلقت ىلإ اوعدو ةمدقتملا ابوروأ ةروص ثب ىلع رشع نماثلا نرقلا يرونتم نم
 ءايدأو ءارعش نم رشع عساتلا نرقلا ورونتم امأ .ينامثعلا راطإلا يف اهمدقت

 ىف تيرح ةديرج ردصأ يذلا اشاب ايضو يسانش ميهاربإ :لاثمأ نم نييفاحصو
 ةلئاقلا ةركفلا اوثبي نأ مهل ناك دقف ؛مهريغو ديمح قحلا دبعو لامك قمانو ندنن

 .هديلقت بجوتي يذلا لاثملا وه ةيسنرفلا هتغيصب يبوروألا يسايسلا جذومنلا نأب

 نرقلا يرونتم نإف ؛نيطالسلا ةمدخ يف رشع نماثلا نرقلا ورونتم لمع امنيبو
 .صاخ لكشب ناطلسلا عمو ةمئاقلا ةموكحلا عم ضراعت يف مهسفنأ اودجو عساتل
 نيدلا نيب ضراعتلاو قافتالا رادقم وه مهل اًحضاو نكي مل يذلا ءيشلا نأ الإ
 .ةينيدلا تادقتعملاو ةيلاربيللا راكفألا نيب ءينطولا ءامتنالا)

3 

 امنيبف ءالقتسم اًراسم ذخأي نأ رصم يف ةثيدحلا ابوروأ ةروسص لكشتل ذاك
 ءرشع نماثلا نرقلا دادتما ىلع كارتألا ىدل اًينقت ةمدقتملا ابوروأ ةروص تلكشت
 ت52 رو

 يف عونتلاو ةدحولا :نمض د .«ةيمالسإلا ةراضحلاو يبرغلا ريثأتلا» : اعسك ك رنرو (!)
 .485 ص 21966 دادغيب ىنثملا راد «ةيمالسإلا ةرابق ||

 (2) !/لوعلتس. 5: (جع (ءرتعكأك 0ل 211 تاامردةت اطمتنعطأ طةسعءأمد اتوا
 ءكامم انملال, !وعوو 1962, مم. 283 - 3235
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وأ ىلإ ةيمالسالا رظنلا ر ولدت
 ابود

 ١

 مساعل 3 1
. 

 0 هزلا نم ةريصفق ةدم لال رختساو ملل ناك .هلماكب رشع ع انرفلا ةيلاربيللا ابدروأل موفاشتكا ق

 ْ ش
 ش

5 

 داعم نيرمألا اوفشكي نا
9 

مس 0
 مضت نأ“ ,ةدحار ل 0 ه

 دوام ألا انوبل لوالا نايبلا يف درو امك
9 

 ,وةهجال 3 ا نسح 21 نسحلا» ميلفإلا
 | ىنشتكيل ابورو ىلإ نويرصملا بهذي مل .ءاوسلا ىلع اهراكفأو ابوررأ

: 

 ب ب يضملاب يرقل روص تضرفو مهيلإ ابوروأ تءاج لب ءمهسفنأب 7 هيلاو | 1 نما

 8 ا

 رظنأ لإ ىبوررالا وبلعلا تارجتم نس ارم نويسنرفلا عضو دقل
 نين ورعمل ىلا لشلا ىلع اوثدحأ مهنأ هنمولا :يتربجلا هفصي ام اذهو ؛نييرصملا
 ىلا تالآ نم ةدع اهيف اوعضوو اجاربأو كناركو ةينبأ ةيرصانلاب بيراقعلا
 0 راهضاقنأ اوذخخأو ءارمألا رود نم رود ةدع اومدهو ؛هيف نيطبارملا ركاسعلاو

 .ررنهلاك ةيضايرلا مولعلاو ةفرعملا لهأو نييكلفلاو نيربدملل اودرفأو مهتينبأل
 :راح نيئشنملاو باسحلاو ةبتكلاو نيروصملاو تاموسرلاو تاشوقنلاو ةئيهلاو
 سفنب يتربجلا هني هئياعام امأ .تويبلا نم هب امو ديدجلا بردلا ثيح ةيرصانلا
 نالآلا امهب صتتخملا مهناكم يف هتذمالتو يكلفلا توت دنعوا :اليلق نكي ملف
 افلا بيكرتلا ةبيجعلاو ةعيدبلا تاعافترالا تالآو ةعئصلا ةنقتملا ةيبرغلا ةيكلفلا
 :بكراذإ ثيحب ةقيطل ميراربب بكرت يهو ؛هومملا رفصلا نم ةعونصملا نمل
 .20خلإ .غارفلا نم اًردق تذخأ ةريبك ةلا تراص
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 ةنلعتت تال ٠ نم جذامن اوأر دق هجراحخو رهزألا نم خيلشمو يتربجلا نأ عاود
 رم يو ير اونا قياس هحتاو
 ,©)«انلاثمأ لوقع اهعسي ال
 _ ل بيس
 ىجلا(|)

 ,233 - 232 ص ص اي .234 ص هسفن(2) , , زاؤلا دلجملا ,راثآلا بئاجع :يثرت

 .236 ص ةءامسفلل )0(

 حئاتناهنم جتني ةبيرغ بيكارتو لاوح

 خبشلا هايإ هرطاش ةيبوروألا تاينقتلاب يتربجبلا باجعإد



 ةيلاقلا ليضقلا يي ميسي سس 7 سيسي
 ياه كيملا 5 مامأ يرصملا ةشهد نإ .امهريغو باشخلا خيشلاو راطعلا د
 لك اًيبلس نكي مل يذلا نييسنرفلا كولس نم هروفنو هزازئمشا اهيف 27
 :نارمعلا نم نورثكيو هلمع يف اًدحأ نورخسي الو ميظنتلا نونسحي ةويسف ف
 .(2(ليلق نمز يف هلك كلذو ءاّدج ريثك ءيشف ديعصلا دالبو طايمدو ديشرو ةيردنكسمإلا رغث ةيحانب نوصحلاو عالقلاو جاربألا نم هورمعو هوؤشنأ امامأو

 يروم, هو ونس رتلا نع نيصرصملا لل تنوكل يلا ةيوصلا يه كلب
 مدقتلا تايركذ ىقبتل ىشالتي نأ رذحلل ناك نييسنرفلا باهذ عم نكل ..رذحلاب
 ءارمأ دحأ يفلألا كب دمحم هسكعي ام اذهو ءباجعإو ةشهد نم هقفار امو ينقتلا
 ريلجنإلا دالب يف رهسشأ ةدعو ةنس ةدم ماقأ ذإ ةديرف ةبرجت هل تناك دقو كنبلامملا
 ةويرضملا ةارامي هيب ةرتلكنإ يف يقلآلا هارام إ .رصم يف ةيسفرفلا ةامحلا لإ
 نسحو مهدالب ةرامع نم هيلع علطا امب هقالخأ تبذهت دقو" :نييسنرفلا لاوحأ نم
 عم مهتيعر يف مهلدعو مهعئانصو مهتيهافرو مسهلاومأ ةرثكو مهماكحأ سايس
 اياده هل اودهأ دقو .جاتحم الو ةجاح وذ الو ريقف مهيف دجوي ال ثيحب مهرنك
 اذإ اهيفو «تاراظنو تاركو تابالرطسإو ةيسدنه الاكشأو ةيكلف تالآو رهاوجو
 صوصخلا اهنمو .رونلا يف اهاري امك ءلاكشألا نايعأ ىري ةملظلا يف ناسنإلا رف
 ةلآ هل اودهأو .ةريثك ءايشأ ةيبرحلا ةحلسألا عاونأ نمو ..رصبلاب كردت ال بكار“ ةدع هلوحو مرجلا ميظع ريغصلا بكوكلا ناسنإلا اهيف ىريف بكاوكلا يف رظنل
 .©«خلإ ...تاكرحمب رودت لاكشأ اهلخادب ىقيسوم

 نماثلا نرقلا نم ينامشع ريرقتب اهيبش ءاجل لعف ولو ءاريرقت يفلألا فلخي مس
 عير دعب سيراب ىلإ هتلحر يف يواطهطلا فاود نع فلتختت ؛ةيسايس عافناثأ تناك ةرتلكنإ ىلإ هتلحر نإف لاح يأ ىلع .ةثيدحلا تاينقتلاو تالآلا زيرهر رسل
 نييبوروألا تاينقت باعيتسال ةعساو تاوطخ رصم تطخ ةدملا هذه لولشو ل

 .233 ص هس 1

 كلاغلا رايي هع 9
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 0 انرب نلعأ دق ثلاثلا ميلس هناطل_ يفي
 .حالصإلل هجمانرب نلع مدس هناطلم ناكني عمم لو
 م احمل

 . « 58 فذلا كمحيمم توهتسادّق ع5 . 7

 ,,هقورظ تس 7-0 000 اك شيج ةماقإةركؤن

ا ىناثلا دومحم هل
صخو ادن راص يذل

 |دحأ .اًم

 إ

 ىضق نأ

 رصاعملا ناطلسلا فورظ
 ناءارجول

 ةيبوروأ مصاوع ىلإ نييرصم بالط لاسرإ تناك اهذخبا ىتلا
 رفاعى ةساردلل

 ةسديمح ليلخ لوبماتسا يف ريزولا تدوار يتلا ةركفلا يهو 1826 ةئس هم ءادعبا

بماتسا يف اهذيفنت رسيتي ملو ,5
قنا دعب الإ ةرهاقلا يف وأ لو

 نم لوألا عبرلا ءاض

 .رشع عساتلا نرقلا

 ىلإ ةيرصم ةثعب لوأ دارفأ نم اًدحاو (1873 - 1801) يواطهطلا ةعافر ناك

 لإ بلط يذلا راطعلا نسح خيشلا هذاتسأ معدب يظح يرهزأ عيش وهو «سيراب

 رأ لهاع نم تأي مل بلطلا اذه نإف اذكهو .هتدوع دعب هتلحر نع ابيرقت دعي نأ

 اراب اًريرقت لجسو هذاتسأ ةبغر يواطهطلا ققح دقو «رونتم يرهزأ نم لب ريزو

 ماع بتك يذلا زيراب صيخلت يف زيربإلا صيلخت نإ .ةيبرعلا ةغللاب هرامضم ىف

 1721 ماع بتك يذلا يدتفأ يبلج دمحم ةمانترافس ةددعتم هجوأ نم هبشي 1

 جورخو عراوشلا عاستاو نارمعلاو شويجلا ميظنتو تاعانصلاو تاروتكفيناملاف

 يواطهطلا ةعافر هابتنا تفلتس «ينامثعلا ريفسلا هابتنا تتفل يتلا رومألا يهو ةأرملا

 نم رثكأ لبق ينامثعلا شهدأ امل شهدي نأ يرصملا بلاطلا اذه ىلع ناك .اًضيأ

 ينلا سيراب ريغ ةياصولا دهع يف يدنفأ يبلج دمحم اهراز يتلا سيراب نكل نرق

 ابوروأ مدقت نعام ةركف تناك .رشع عساتلا نرقلا تاينيرشع يف يواطبطلا اهراز

 رثكأو .مدقتلا اذه عبنم دهاشيل يرصملا باشلا اذه يضمي نأ لبق رصم تغلب دق

 ععضو يف ليملا ةبيرق» ةيردنكسإلا نأ هل رهظ اسنرف ىلإ هقيرط يفف ءاّضيأ كلذ نم

 .كف ءالصأ جنرفلا دالب نم اًئيش رأ مل ٍذئتقو تنك نإو# :جنرفإلا دالب ىلإ اهلاحو
جنرفإلا ةرشكلو هرصم دالب نم اهريغ نود اهيف هتيأر امم كلذ تمهف

 ةوكيو .اهب 



 نيلاجلا لصفلا
 .ردع كلذ قققحتو ٠ «ملكب ةفوسلا “اأذ ,س 5 0 هب لأم الد || ةغللا نم 6 يهل | ,كاعمب لو

 50 3 ومنأ 0 ابليس ر ؛انيع "اب رماح من نإ :ايليس ره ' لإ ْ ١ 3 ١ كي

 5 فاو 1 كي

 , 0 00 اج لا م فداهلاف ,ةيساسأ ةيحان يف اهتاشاس نع هله يراطهلدلا ةله 23200

 م( ردك .. ةفولا هلا : هنأ اًملع « يخآ ايش كل

 . 0 يف ددحيو .اًمامإ هتفصب ةثعبلا قفار ار م سيو كدي
 نكميال مولعلا هذهو «لودلا نم ةلود لكل ةبولطملا نونفلاو راعلاو بانك ع

 :اهنم ددعيو .رصم يف ةدوقفم وأ ةيهاو اهنأل رصم يف اهليصحت وأ 50 لأ

 ةرافسلا ملع «ةي رحبلا رومألاو ؛ ةيناطبقلا ملع «ةيركسعلا ريبدت ملع ؛داصتقالا 55

 ,ةيعفدملا ءركاسعلا ةسدنه ءاكيناكيملا «رطانقلا ةعانصو ءايملا نف «(ةيسامولبول)

.ةعابطلا نف «تايعيبطلا .ةحالفلا ملع «بطلا نف ف ايميكلا ملع «ثداعملا ف كبس نف
 

 .ةمجرتلا نفو

 نمف١ :لوقي ءابوروأ ىنعم ددحيل يواطهطلا فقوتي ءاّضيأ باتكلا ةيادب ىفو

 الإ مهللا ءروصق هيف جنرفإلا دالبب ابوروأ دالب نسمي رعبا نعي ريسقتاا كلذ

 كلذ ضقاني نكلو ؛ةيلعلا ةلودلا دالب معي ام ىلع قلطت جنرفإلا دالب نوكتذأ
 ءابوروأ دالب نم مهدالب ادع ام ىلع ناتسجنرفا دالب نورصقي ةينامثعلا ةلودلا نأ

 ام هب نوديريف مورلا ظفل يف اًضيأ نوممعي اوناك نإو «مورلا دالبب مهدالب نومسيو

 .””"ايسآ دالب نم مهمكح يف ةلخادلا دالبلا ضعبو جنرفإلا دالب معب

 ءابوروأ ىلع ضماغ مسا قالطإ يواطهطلا بسح زئاجلا نم دعي مل اذكهو

 سراتخ نساهم اًمقاو حبصأ لب ديعبلا وأ مسهبملا رمألاب دسعي مل برغلا

 يواطهطلا لخدي ايليسرم ىلإ لصي امدنع .اًلثم ةيردنكسإلا يف امك ةراقلا دل”

 0 نأ ةبيرغلا دالبلا نم ىتأ نمل دب ال ذإ «ةيبوروألا ةيندملا عم ةبرجت "5

 ثدحتيل | وه ا نا لا
 ٌْ ك0
 دلجيملا :ت . |(
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 ابوروأ ىلإ ةيمالسإلا ةرظنلا روطت

 . ,, ىاملعلا نيب لادجو عارص نم ةيمالسإلا دالبلا يف ةئيتنركلاب لمعلا فيجا

 هيي زأ تفاللا نم اهتحابإب لوقي مريب دمحم خيسشلاو اهمرحي يسدوتلا يعانملا

 .ضرالا ةيوركب نيدقتعملا نم ريخألا

 .|» :لؤاستتلا اذه ىلع حيرص لكشب بيجي يواطهطلا ؟نويسنرفلا مه نم

 نامأ ةيعيبطلا رومألا فلخت نكمي ال هنأ نودقتعيو تاداعلا قراوخم نوركتي
 ,رامع نإو ؛هدض بانتجاو ريخلا لعف ىلع ناسنإلا لدتل تءاج امنإ نايدألا نأو
 كلامملا نإو «نايدألا دسم دست ةفارطلاو بادآلا يف مهمدقتو سانلا قرطتو دالبلا

 :ريلوق ةحيبقلا مهدئاقع نمو .ةيعرشلا رومألاك ةيسايسلا رومألا اهيف عبضت ةرماعلا

 .(1)..ءايبنألا لوقع نم مظعأ مهييعئابطو مهئامكح لوقع نإ

 نغ نييسنرفلا ءالؤه قرفت يتلا لئاسملا قمع يف ةرشابم ل دياذكهو
 ءيشب اهضرعي هنكل ؛ةديدع تاضارتعا كش الو ىقلت ءارآ ضرعيو .نيملسملا

 عوضومل قرطتي نيح هنكل .هئارآل اهتقفاوم مدع نم مغرلاب دايحلاو قفرلا نم
 نلعي مث ؛مات دايحب ةلماك هدونب ركذيو يسنرفلا روتسدلا مجرتي «ةيسنرفلا ةسايسلا

 تاظحالم ضعب انه ركذنلو» :اًقيمع ىزغم لمحت يتلا تاظحالملا ضعبب اهيلع

 نم رئاس هانعم ةعيرشلا مادق نووتسم نييسنرفلا رئاس ؛ىلوألا ةداملا يف هلوق :لوقنف

 يف ةروكذملا ماكحألا ءارجإ يف نوفلتخي ال عيضوو عيفر نم اسنرف دالب يف دجوي

 رظنأف هريغك مكحلا هيلع ذفنيو ءكلملا ىلع ماقت ةيعرشلا ةوعدلا نأ ىتح «نوناقلا
 [ولظملا فاعسإو لدعلا ةماقإ ىلع ميظع طلست اهل اهنإف ىلوألا ةداملا هذه ىلإ
 بفقلا هذه تداك دقلو .ماكحألا ءارجإ ىلإ اًرظن ميظعلا هنأب ريقفلا رطاخ ءاضرإو
 لوصو ىلع ةحضاولا ةلدألا نم يهو «ةيواسنرفلا دنع ملكلا عماوج نم نوكت نأ

 .©(...ةيلاع ةجرد ىلإ مهدنع لدعلا

 .79 ص .هسفن (1)

 .102 ص .هسفن (2)



 نلاجلا لهفلا يدم
 5 0 عل"

 : بالو - , ,تسدلا ةلأسم ىلإ دوعي لب ءضرعلا نم رادقملا اذهب يواطهطلا ىف هي
 ١ جادا يل

 اهم ةيرااج نكأ هداوم تحبصأ دقو روتسدلا ليدعتو سيراب يف ةروثلا نع ثدي

 «ةطرشلا حالصإ) دعبو 1830 ةنس لعب نييسنرفلا قوقح صخليو ءاّقباس هي 5
 مهنالتخا ىلع ماكحألا يف نووتسم ةيواسنرفلا» :ىلاتلا هجولا ىلع «روتسدلا ىأ

 عامتجالا يف الإ اهل عفن ال ايازم هذه نإف .ىنغلاو فرشلاو بصنملاو مظعلا يف
 انملا يف لبقي مهعيمج ناك كلذلف ؛ةعيرشلا يف ال ءطقف رضحتلاو ينانإل
 قو .هلاح ردق ىلع هلام نم ةلودلا نيعي هنأ امك «ةيدلبلاو ةيرك_ل

0 
 يا يداع ١

٠. 

1 00 
 اتا يديصا

 الإ ناسنإ ىلع ضبقلا نكمي ال ىتح ةيصخشلا هتيرحب عتمتلا ناسنإ لكل ةعيرشلا
 دنع ةيرحلا ىلع تبترت يتلا ءايشألا نمو ..ماكحألا بتك يف ةروكذملا ةروصلا يف

 ,/17(...ةلودلا ةيامح ثحت نوكي هراتخي يذلا هليد عبتي ناسنإ لك نأ ةيواسنرفلا

 نكل .يسدرفلا صنلا يف اهازغمل ةقباطم ةحضاو تاريبعتب ةيرحلا نع ثدحتي هنإ

 هذهل لداعم نع ثحبي نيحف .حوضولا اذهب سيل ةيرحلا نم يواطهطلا فقوم

 قاطي ام نيع وه هيف نوبغريو ةيرحلا هنومسي امو دجي هتديقع يف وأ هدلب يف ةيرحلا
 يف يواستلا ةماقإ وه ةيرحلاب مكحلا ىنعم نأل كلذو .فاصنإلاو لدعلا اندنع هيلع

 .«ناسنإ ىلع مكاحلا روجي ال ثيحب نيناوقلاو ماكحألا

 بهسي يواطهطلا نإف ةيروتسدو ةيسايس نوؤش ىلإ تادارطتسالا هذه ادعو
 يه سيراب ةنيدم نإ :ةيملعلا نيدايملا يف اصوصخو نييسنرفلا مدقت هجوأ حرش يأ

 مدقتلا اذهل اًريسفت مدقيو ؛مولعلا ملعتل ءابرغلا اهيلإ لحري يتلا جنرفإلا ندم ملم
 ةلوهس نونفلاو مولعلا يف مدقتلا ىلع يواسنرفلا نيعي ام ةلمج نم نأ :يملعل
 .اهملعت يف ةريثك ةجلاعم ىلإ جاتحت ال مهتغل نإف .اهلمكي ام رئاسو مهتغل

 نأ نكمي يتلا مولعلاو ةيسنرفلا ةغللاب ًدوخأم زيربإلا صيلخت فشؤم ل"
 مولعلا ىلع اًرصتقم سيل هبقاري يذلا مدقتلا نإ لب «هدالب ىلإ اهلقتيو امم 0

 نمو .راكفألاو ءارآلاو ةسايسلاو تاداعلاو كولسلا يف هظحالن نأ نكمي لي

 هعمصت عم ايياغط كهمصك عوض عل
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 ابدروأ ىلإ ةيمالسإلا ةرلظنلا روطت

 , ,رينأ دمحم ةرظن نع فلتخت ابوروأ ىلإ يواطهطلا ةرظن نأب لوقلا ىعيبطلا

 را لا ضرامتلا ةركف نإ «هسمأر ىلع فقي يسنرف وه يكرتلا نأ ىأر
 : ل مي يك ةياهن يفق ؛كلذ نم رثكأ لب «هنهذ نم تلاز دق ضيقت يفرط ىلا
 رادأ يف ل اهأتلا دعب يل رهظ" : :لوقي يبرعلا نم يسنرفلا اهيف برقي نأ لواحب ةجيتن

 7 . ينلو كرتلل مهنم برعلاب اًهبش برقأ مهنأ ةيسايسلا مهلاوحأو ةيواسنرفلا
 لا عبط نم اًضيأ تناك جنرفإلا اهبلطتي يتلا ةيرحلا نأب ىريو ؛«...سادجألا
 »اي رذنملا نب نامعنلا نيب تعقو يتلا ةرخافملا هب قطنت امك «نامزلا ميدق يف

 .سرفلا كلم ىرسكو برعلا

 ريمي ابوروأ نع يواطهطلا اهمدق يتلا ةروصلا نأب اًريخأ لوقلا نكميو
 لرانتي لوألا اههجو ةجودزم ةروص هيرصاعمل مدق :يلاتلا وحنلا ىلع اهصيخلت
 ٠ صاخ هجوب اسنرف يف يسايسلا ماظنلا لوانتي رخآلا اههجوو يبوروألا مدقتلا

 فورظ نإ . رشع عساتلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف ةيسايسلا ةيلاربيللا ةروص وأ

 انوروأ ىلإ فرعتت ملرصمف .دحاو لمع يف نيدهجلا مسد كتمتح يتلا يه رصعلا
 هدقتلا عم اًعم نآ يف يقتلت نأ اهمامأ ناك لب ءايكرتل ةبسنلاب لاحلا امك اّيجيردت

 :رخآلل ببس امهيأ ةفرعم يدجملا نم دعي مل تقو يف ةيسايسلا ةيلاربيللاو يملعلا
 ريملو ؛اهباعيتسا نكمي ةيبوروألا ةيندملا تازجنم نأب دقتعا ىرخأ ةهج نمو
 .برعلاو اسنرف نيب قفوي نأ لواحح لب ؛كلذ يف ضراعت ةيمالسإلا ةعيرسشلا نأب
 ذومدقي نوملسملا :نيفرطلا الك يف اًفان هاري ام جمدي نأو ءابوروأو مالسإلا نيب
 نس مغرلاب مولعلا مدقت ايوروأو «طاطحنا نم هب نوطبختي امم معغرلاب ناميإلا
 .نيدلا نع اهداعتبا

 ةيمام دحأل ةلواحم اب تناك ايوروأو مالسإلا نمي قضت 0“
 يف صم اهتالهش يتلا تاروطتلاو فورظلا تاذ شاسع يذلاو يدا
 لحب اخي الزم بيك ىزلاو ,(1893 - 1823) كرابم يلع وهو رسشع عسا
 “يف ةيينيد ةأسشز شن يذلا كرابم ىلع ناك دقو .نيدلا ملع : :هاوبعم اناونع



 0 لاغلا لس لا

0-7 

 دبنأب ىلإ فورلفلا هتداقو .يلع دمحم اهحتتفا يتلا سرادملا ىدحإب 58
 نأ هل ناك كرابم يلع نأ الإ .يواطهطلا ةلحرل ةهباشم ةلذر كك 144 37

 دهع يف اًريزو حبصأ ثيح عساتلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف اريك وو ل

 تطبترا ةزرابلاو ةيساسألا تاثيدحتلا ضعبو ؛(1879 - 1863) اشاب 539

 ىتح ةمصاعلا ميظنت نم ليعامسإ هب هفلك ام كلذ نم هلمع جاتن نم تناكو هير
 ىلا ريبجتلا ديس همبعأتر .(!)ابوروأ يف كلذ لاثمأ ىلع كلت اهقفارم نب

 .مولعلا راد مساب فرعي

 صيلخت نم اًبيرقت ةنس نيثالث دعب نيدلا ملع هفلؤم كرابم يلع بتك دقو
 راوحلاو يصصقلا بولسألا نم عون قيرط نع يتأي تامولعملا درس نأ الإ زيربإل
 يرصملا رجاهملا وأ يسنرفلاو يزيلجنإلا نيب راوحلا نإ .رثكأ وأ نيصخش ني

 ءازإ نيلباقتم نيملاع عضو دق ىرخأ ةيحان نم يرهزألا خيشلا نيبو اسنرف ىلإ
 هتفاقث ىلإ ةفاضإلابف ءاهلمحي ناك يتلا فراعملا ةعيبط سكعي امم ءاًضعب امهضعب

 شاقنلا نأ ظحالن نأ مهملا نمو ءابوروأ يف ةعساو ةثيدح ةفاقث بستكا ةيديلقتلا

 نم عونب يهتني ناك ىرخأ ةيحان نم ةيبوروألاو ةيحان نم ةيمالسإلا نيتيلقعلا نسيب
 .ماودلا ىلع هلمأ ام اذهو «قافتالا وأ قافولا

 ةعارزلاو ةيبرتلاو حرسملا نع ثيدحلل لاوط تاحفص نم هدرفيام ادع .ةحفص 3 ىلع ديزي ام اثم راخبلا نع ثيدحلل درفي هنأ كلذ نم «هزاريإو هنايبت دارأ ام عج## باهسإب حرشيل يفاكلا تقولا كرابم يلع ىدل ناك دقو .يبوروألا مدقتلل ةفلتخمل هجوألاب ملي نأ اهئراقل نكمي ةعوسوملا نم اًعون لشمي نيدلا ملع بانك لإ
 .كالذ ريغو ايفارغجلا)
 ا رسم
 هم لزملا ةلماكلا نافلؤملا :كرابم يلعأأل

 .69 نم لوألا دلجملا
 .425 ص سفن

 .©ءايشألا عيمج ناقتإب نونتعي جنرفإلا نأ هدنعو

 (1979 توريب «رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا
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 يهرب مب ا ا ل ل 1 -

 ريب هوروا ىلإ ةيمالسإلا ةرظنلا ر طت

 .٠ اء هذ م. تللاان ه.ءمأ ب 1

 1١ يا“  3ىلع هفصي يذلا ايوروأ مدقن ياسبسلا رمال |

 37. .(. ملصو ؛لاوحألا عيمج كلذب تنسحف «ةراجتتلاو ةحالملا رم رمأ مظنتا مث
 ز تذخأف ةعارز رزل || لاوحأل ةيلكلا ة ةدعاسملا تلصحو ؛لآدلاو لاحلا

 هلأ احم ص د بلا يفرفسلاو :ةريغصلا راهنألاو تاريحبلا زاوج ىلع قلخيلاراصتقا دعبو :..' : امعو نكضلا
 هةسرك ال

 ا|حاوسو رئازج نع ءاطغلا مهل فثكتاف 4:: :
 رمي ةرومعم ل 3 مهل ةشكناف «ةهسفن طيحملا ازواج

 1 - وأ ىلع دللا | -0- 5 5 عم 000
 ديكر اب مهولخد ار مهيلع ديلا اوعصوو مهوبراحف «ةيايساو ندمتلا نع نيراع

 ..  .يم'ناهتمدخخل قف لامعا فق .
 .رالب ربو مهيتسس 5 دج ىف مخو و مهص را ىلع اوذوحتساو «مهتعاط

 03 هاج نم ىلع مهتوطس تيوقو مهن مهنر هس م كلذب تدازف ءاهلهأ عفتلال

 راملو ؛مهرز

 معا لسش ىياح رمح ل كك 2 ع يَ يل مهكسسيع ةرياو عا أريخ || * .ازه ناكف ءاذكهو ء«راثآ لع مسلا 5 غر مهتشع ة ئادءاستا

يمألا حاقب بلاغ ىلع داوحتسالا ىلعابورو وأ لهأل ثعاب
 اب ذأ |حاوصو ناك ر

 رجلا طيملاو ىقيطنلطألا طيحملا رئازج عيمج ىلعو ايسأ نم عاقب ةلعو

 هداه تكاو عاقل بلا ىنغأ ابوروأ ةعقب تراص ىتح «يدنهلا طيحملاو

 1 7 /| مدقت الول موقيل نكي ب مل ابورو أ مدقت نإف كلذ نم مغرلابو

 |! ةغللا نم كلفلا مولع مجرت يح نأالو ملف» :لوقيو «نيدايملا عيمج لمش

 ا

 لبق نم ةموسرم تناك يتلا قرطلا نم طابنتسالاو ثحبلاب هيلإ هفاضأ امب ملعلا اذه

 مالسإلا نيد ناك اذإف ءاّضيأ كلذ اه ك1 "5 (6)2...برعلا نم كلفلا ءاملعدنع

 انضلاو مولعلا مدقت نم عناملا» نإف ملعلا بلط ىلع ضحي

 ؟مالسإلا رايدلاو ةيق مشملا دالبلا يف رمألا نكل ةيوسيعلا ةنايدلا سق لبق نم ناك

 دسأ ف عس

- 

 37 5 1 3 ١
 ةيايورو الا دالبلا ىف

 ل مولع يأ يف مدقتلا نم عنمي ام ةنايدلا ماكحأ يف سيل ذإ كلذ فالخ ىلع

 ٠..كلذي : ةرمآ هلسر ر رئاسو هئايبنا ثي دداحدأو هللا باتك لب ءايندو اًئيد ,ةعفانلا

 .487 ص .هسفن (1)

 .457 ص هسفن (2)

 .539 ص سفن (3)
02] 

 هعمصت عم ايياغط كهمصك عوض عل



 0000007 000:::::02222فد تل ا جب

 هبحطصا يذلا هنبا اًبطاخم خيشلا ناسل ىلع يتأي كرابم يلع ةركف صخلم نإ
 لوقي «نيدلا ملع باتك يف عطقنت ال يتل ىتلا تاشاقنلا كلت نم دحاأو يف سيراب ىلإ
 اذإ انيلع امنإو «ةحيبف وأ تناك ةحيلم نيو مه ِ : 6 هلا أَن م اتيلع ام ...9 :خيشلا

 ةيزم اندالبل هيف اًئيش كلذ ريغو مهينابمو : 2
 لم لمأ نيب هبوتاب هج ىلإ قت يف دهتجن ىتح هن عنو هانظفحو فيصل

 0001 .هيف سانلا بيغرتو هعفانم نايبو هنساحيم راهظإو

 ءابوروأب اهلاصتا لضفب رصم هتزرحأ يذلا مدقتلاو روطتلاب قثي كرابم يلع نإ
 ىلإ دوعي كلذ يف لضفلا لعلو .ةنس نيسمحخ لبق اهلاحك سيل مويلا اهلاحن
 نم كلذ يف هعبت مث ةبيرغ ةفص لك ةسيبنجألا دالبلا نم اهيلإ باج :ىلاع داب
 .نارمعلا ةروجهم «نايسنلا اياوز تناك نأ دعب اهارتق ةوالو نم ايكرو نعم هناعب
 .60(...راخفلا للح ندمتلا اهاسك دق ءراصمألا نيب اهل ركذال

 مالسإلا نأب دقتعا امك ءابوروأ مدقتب ذمخأت نأ رصم ىلع نأ كرابم يلع نسقيأ
 دح ىلإ نوكتس كلذك «هلبق نم يواطهطلا ةركف يه هذه تناك .ملعلا ضراعتي ال
 .ىسنوتلا نيدلا ريخ ةركف ديعب

 اهتدهش ةيحالصإ ةبرجت لاطبأ دحأ (1879 - 1810) يسنوتلا نيدلا ريخ ناك
 ةجيتن ةبرجتلا هذه نكت ملو .رشع عساتلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف سنون

 ءاسنرف اهتسرام يتلا طوغضلا نم اًضيأ ةجتان تناك لب «ءطقف رحلا رايتخالل
 يذلاو سنوت هب رمت تناك يذلا رتوتملا عضولا اذه نع رّيع دق نيدلا ريخ لعلو
 هباتك نأ الإ .تاحالصإلا ءارجإ قيرط نع هيدافتب لمأو ؛ةيسنرفلا ةرطيسلاب ىهتن

 ىلع تاحالصإلا ةرورض حرشت ةيرظن ةلواحم مدقيل ةقلقملا سنوت فورظ زواج

20 
 .248 ص .يناثلا دلجملا ؛هسك

 هعمص عم انياغط كهمصك ءعهصت عل
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 واسملا لاوسحأ ةفرعم يف كلاسملا موقأ هباتكل اهعضو ىتلا - 7

 هلا ضراعت ال ةيمالا اساإلا ةعيرشلا نأ ةيادبلا
 رولا ىلعو قرت ىلا ءار ررب وءنيمل تع هةر : لمحي كلذ ناكا إ | نرووقمل هيد ْ 0 ألا نع 85 ب 3 ١ 39

- 

 دا كو : تكلا م :رع هني مل عر رشلا نإ : 0 ب تأ
 عشب رس

 زاعتي اميف * "ا ة ةهباشمل هيي اللا ندعو ّ يىينز - || ةروص نأ 5 : :ندئاع ٠١ ب لمحيم خ ءاأ| ءأرو هش هللا نذأام
 | 07 01( سب ءآ أ هي

 مم 5

 ,هرربي ام هل نييبورو آلا براجت باعيتسا ةرورض ىلع يسنوتلا حاحلإ لعلو
 ىلع يدج رطخ ن م ةيبوروألاةوقلا هلمحت امر ٍيدجلا ىسايسلا اذه سملدقف

 ةيداصتقالاو وأ ةيسايسلا وأ ةيركسعلا انوروأ ةوق تن ا دقو .ةيملسسلا والم
 بابسأب نوملسملا ذخأي نأ هذه لاحلاو نسحتسملا نمف ءاهتمواقم ن مكميال
 ىف هليس ق ٍفدت دق يوابوروألا ندمتلا نإ : هتوق ة مهذخأت نأ لبق يبوروألا ندمتلا
 كلامملا ىلع ىشخييف ؛عباتتملا هرايت ةوق هتلصأتسما الإ ءيسش هضراعي الف ضرألا
 تاميظنتلا ىف هارجم اورجو هوذح اوذح اذإ الإ «رايتلا كلذ نم ابوروأل ةرواجملا
 ثيدحلل ةمدقملا لمجم صصخي اذهلو .60(«قرغلا نم مهتاجن نكميف ,ةيويندلا
 .بذخألا ىلإ عفدت يتلا تارربملا دنفي نأ دعب «ةفلتخملا هبناوج نم ندمتلا اذه نع

 ذدمتلاو نافرعلا قاطن ةعس أشنم ىه ةيرحلا نإ :يسنوتلا رسفي هضرع ةياهن يثو

 دي يس را 5

 .110 ص .هسفن (2)
 .168 ص .هسفن (3)

 هعمصت عم انياغط كهمصك عوض عل



(1) : 5 
 ١ *تبكحمسل ىلإ مسكه ىلا هير ١ ىعم مر ىلإ 7 00 2 | . وع تف |دمعش ا

 هيوابوروألا كلاممزو هدأت ل
 ين توك خف ىلإ 5 ىح جحلأ 3 .

 هسفن ىلع هنمأ عم هبسكو هتاذ يف ناسن إلا فرصت ىالطإ يهو ةيصخشلا هي ب
 - 2. 5 لع كل ع

 وح اميف ةثحابملا يهو 3 ءانملا ةيرحلا مث ءةسح ءانبال هتاواسمو هلامو هضرعو

 .ريبعتلا دصقيو ةعبطملا ةيرح كلذ ىلإ فاضي ؛ةكلملل حلصألا

 نويوابوروألا هانتجاام مهأ نمو» :ريثكف ةيرحلا نم نويبوروألا هيلع لصح امامأ
 :ةيرجتملا تايعمجلا دضاعتو ؛ةيديدحلا قرطلاب ةلصاوملا ليهست ةيرحلا ةحود دب

 تقترا يتلا نادلبلا نأ ةدهاشملاب انيأر دقو .002...فرحلا ملعت ىلع لابقإلاو
 نويسوتيتسنوكلاو ةيرحلا قورع اهب تسسأت يتلا يه نارمعلا تاجرد ىلعأ ىلإ
 اهنم مدعنت ةكلمملا نم تدقف اذإ ةيرحلاف ةلمجلابو .ةيسايسلا تاميظنتلل فدارملا
 امك مهتمهو مهكاردإ فعضيو ؛ءالغلاو رقفلا اهلهأ ىلع يلوتسيو «ىنغلاو ةحارلا
 .©0(ةبرجتلاو لقعلا كلذ ديك

 ثدحتي نيح هنأ الإ ءاهمدقتو اهندمت بابسأ هذهو ةيرحلا ابوروأ يه هذه
 ىف ةدوهشملا ةيسايسلا رومألا ثحب يف ةكراشملا نأ ىري ةيسايسلا ةيرحلا نع
 كيمو :يناثلا ةفيلخلا اهعبتا يتلا ةسايسلا عون نم يه ةيبوروألا لودلا
 لهأب اندنع ىمسي ام هبشي ةمألا باون باختنا نإف كلذكو ««همّوقيلف اًجاجوعا ّيف

 يسنوتلا نأ كلذ ىلإ فاضي .(يلاهألا نم نيبختنم اونوكي مل نإو دقعلاو لحلا

 صخش ىلإ مكحلا نوؤش ضيوفتو «ةيرحلا هبلطتت امع يلختلا ىري ةياهنلا يف
 قبطني ام اذهو .©جراخلا يف ودعلا رهظو لخادلا يف داسفلا داز اذإ دبتسم دحار

 .ةماع يمالسإلا ملاعلا ىلع لب «سنوت عضو ىلع

 هعمصت عم ايياغط كهمصك عوض عل
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 لمت ١ ابوروأ ىلإ ةيمالسالا ة لفنلا

 .نتو قمع نم واخت ال ابوروأ نع نيدلا ريخ اهمدق يتلا ةروسعلا نإ
- 1 5 

 اهلا ص < 1 5
 ( لني نأو اًيخيرات يبوروألا ندمتلا لوصأ بقري نأ ل ادواح دقن. 7

 ىيدجد م

 ياام

 اعتلا رار أ 1 لفنت ن.يسسح نيبو ندمتخلا كعاضت © نيب طبر دقو «ةفلاتخم

 1 2 الأ هم لمهُشف بس .انتي د َّح عرنلا اذه ن

 ص 2م

 ىلا

 مه اًريسفت نإ .ةكلاملا ةلئاعلا ءانبأ رّدنت

 0 ٍءأ يسننوتلا هاري ام عم بسانتي لب ابوروأ مدقت ريسفتل ةدودحملا

 ة <اجلا بلا رولتو عي هتلاو ةييرثلا حالصإ ىف مالسالا عقاولا *>

 لا رئازجلل ةرواجم سنوت تناكو ءيبوروألا رطخلا نيدلا ريخ ىأر دقل
 : هاظ ضرعب هل حمسي عضو يف نكي كي مل هنكل ,.1830 ةنس لنه نويسنرفلا اهلتحا
 ْ عساتلا ن رقلا نم يناثلا فصنلا يف ابوروأ هجوأ نم هجولا اذه وأ نانيكمألا
 00 | نلاهوم تح تقرا كلذ يف تقرأ دق نكت مل رامعتسالا ةرهاظ نإ

 انل سقوف عساتلا نرقلا يف نييرئازجلا تاباتك ضعب نكل .اهنوناعي نيذلا
 .ابوروأ ىلإ ءالؤه اهب رظني ناك يتلا ةيفيكلا سملتب

 ةعنطصمو ةتهاب ودبت لتحملا عم نينواعتملا نم ددع اهمدقي يتلا ةروصلا نإ
 :اسنرف راز يرئازج وهو مايص نب ناميلس لوقي . رخآلا ةوق مامأ قاحسنالاب ةطرفمو
 ىلع اوردق امل ةيعرلاب قفرلا مدعو روجلاو ملظلاب اوفصتا ول ةسنارف كولم نإ)
 نإ .(..(!ةيرحبلاو ةيربلا ركاسعلا ةرثكو نادلبلا ةرامع نم ضرغلا ضعب ليصحت
 رشعم اي :انل (لارنجلا) لاق» :مايص نبا لوقي .ءبلاغلا ةروص يف ذ ىهامتي بولغملا
 يف اندنع مهنيبو مكنيب قرف الو «ةيواسنارفلا انناوخإ | ةلزنمب مكنأ مكملعن برعلا
 سيراب راز يذلا داق نب دمحأ امأ .«كلذ فالخ دقتعنال اننأب هانئبجأف ةناكملاو ةبحملا
 ىلإ ةيليسرم نم ةيرق الو ةئيدمب ائررم املا «اهصاو لولي .هقباس لثم ودبيف 1878 ماع
 نم باشعألا اهجرختسي لبإلا مث ءاوقك ةظيلغ ةباتك اهناطيح ى اعانيأرو الإ سيراب

 :تاملك ثالثانل لبق اهنع الأس اهتقيقح فرعن مل رصبلا حيححص نع اضف ديعب
 اهرعلا ةسسؤملا «ةدايز دلاخ 26 :سيراب ىلإ ةيرئازج تالحر ثاواث :ىلقنا (1)

 .41 ص .1979 توريب ؛تاساردلل

 هعمص عم انياغط كهمصك ءعهصت عل



 ثلاثلا لصفلا 5

5151011
 اهانرسفتسا املو . 1

انملع امل «ةيوسنرفلا ةلودلا ةبحمب ادت
 نحن انتيرح نم ه

 هةسنرف دالوأ ءايجا مما
علا يف مهيواسن ال انك نإو

 ةمدخلاو مول

 «ةصرفلا هل حنست نيح «هسفن داق نبا نكل . كاكاو رق

 نكتالفأ:ةاواسملاءاب بو أ : وشال
 نيوابوروألا حاصم

 مهدد نيذلا

 ىل

نم رثكأرظنلا قحتسمت نيبالم ثالثا ىو.
 نم" ندا: دروالا حلاصم 

 باونلا سامتلا مرحي هجو يأبو ءاَملأ نورشعو ىتت يتلاملا ينبت ىلع ليج

ك نإ ةيمومعلا حلاصملا يف مهعم رايب.
 امك ةاواسملاو ةوخألا ةقفر يف اونا

 .01؟بعزلا د

 يوقلا مهروعش نبيرئازجلا ىدل رولبتي ىتح تقولا ضعب راظنتنا بج وثي ناك

 فرع يذلا ديحولا يمالسإلا دلبلا نكت مل رئازجلا نأ الإ .رامعتسالل ءادمل
0 

 اهيف ةرطيسلا ترقتسا رشع عساتلا نرقلا يفو «ليوط نمز لبق يرامعتسالا مكحلا

 ذنم ةقيمع ةيبوروأ تارثؤم فرع يذلا دنهلا يف يمالسإلا عمتجملاو .زيلجنإلل

 ةروصو ابوروأ نع ةلقتسم ةروص «رشع عساتلا نرقلا يف ءنّوكي ذخأ رشع نرقلا

 ناخ دمحأ دهج لاجملا اذه يف نراقن نأ نكميو .اًعم تقو يف تاذلا نع ةلقتس

 هجو زاربإب ىنتعا دقف «يسنوتلا نيدلا ريخ ىتحو كرابم يلعو يواطهطلا دوهجب

 ىلإ ةفاضإللاب «ةيميلعتلاو ةيوبرتلا نوؤشلا يف هتمه فرص امك ؛يبوروألا مدقتلا

 .يبوروألا ندمتلاب ذخألا نع مهيماعت رطاخسم نم هينطاوم هريذحت

 يمالسإلا طسولا يفو «دنهلا يف اًرراب اًرود (1898 - 1817) ناخ دمحأ بعلدقو

 مولعلل هتسامح نم فعاضت نأ ةرتلكنإل ةرخأتملا هترايزل ناك دقو .صاخ لكش

 يقيقحلا دنهلا حالصإ نوديري نيذلا# نأ ىأر دقو .يزيلجنإلا ماظنللو ةشيلل
 ناع)

 .42 - 41 ص ص .هشنا
0 0 : 
 ,89 ص هنا
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 تيس وو
 مس اولا جيلا يسار

 رو آلا باد هالاو نونفل ةلاو مولعلا ل 3

 رتل إل: :اًحيرص ناك ةيورألا قاما: هباجع كمر قب ذا

 1 .روو اهمولع ابوروأ نم ذخأت نأ بجيف «قر دقلاا همك
 اه

 نم فرشي ناك نأ دعب بدغلا

 ان يصتمش نيملسمملا دقفي ال كلذو «ةي رصعلا ةايحلا رامضم يوب
 )و اال عم ريسنو

 .لمعو هريكفت عبط دق يلارييلل مهاظنوزيلجتإلا مد لع تايم
 يم ممحازن نأو مهفراعم يف ةيبرغلا ممألا كراشن نأ» :نيبلا ريخ لثم دقتعا وهو

 لسع لتخا اها حم ومشي ةوطخ لك يف مادقألاو بكانملاب مهيعاسم

 ا يي

 اءدو ؛ظفللاب ال ىنعملاب ناك يحولا ناب لاق ذإ نآرقلل ديدج ريسفت ميدقت هتلواحم

 .هتيفرح ىلعال هحور ىلع دامتعالاب لقعلا عم قفتي ثيحب نآرقلا ريسفت ىلإ

 .هيلع ةمقنلا راثآ يذلا رمألا

58 

 رشع عساتلا نرقلا لالخ ترشتتنا دق ةيلاربيللا ابوروأ ةروص نأ اًحضاو ودبي

 اودجو نيملسملا نأ ىلإ دوعي ةروصلا هذه راشتناو .يمالسإلا ملاعلا ءاحنأ لك يف

 لعجامو .دلقي اًجذومنو ىذتحي الاثم ةيرحو ةوقو ةيندم نم ابوروأ هتزرحأ ام يف

 ةودب) توريب يبرعلا باتكلا راد ؛ثيدحلا رصعلا يف حالصإلا ءامعز :نيمأ دمحأ (1)

 .128 ص «(خيرات

 .132 ص ءهسفن (2)

 .134 - 133 ص ص .هسفن (3)

 .131 ص «هسفن (4)

 هعمصت عم ايياغط كهمصك عوض عل



 ثلاثلا لصفلا
 لي ني ةراخادلاو ةيجراخلا طوغضلل يتوأ ةيخادلا مهددلبىإ 5 . 000 ةروص رام. او داخل نفنيي نيرك ىلإ دوعب اًنساو ةياربتلاو سات ايري

0. 
 اوعفدنا دق «نآ

 .ابوروأ لودل ةفلتخملا ريتاسدلاو ةيبوروألا مولعلا مهلتست ةيصاجا ن١
 يب قيفوتلا نأ وأ ةدكمم برغلاو قرشلا نيب ةحلاصملا تماد ام كلذ ناكر م
 مهبلغأو «ملعلاو ناميإلا نيب اومثوي نأ اودارأ نيذلا ءالؤه قدص ىلإ ىقريال كيب ب٠ نه نمو .نكمم نيملسملا ناميإ نيبو اًضيأ يسايسلاو يملعلا برغل مي
 اذه ىلإ تاوعدلا نإف كلذ عمو .اًنايحأ ةددشتمو ةقيرع ةيمالسإ تائيب نم حرب
 يف ةفلتخمو ةتوافتم لعف دودر راشأ دق اهعم قفاوتلا وأ ابوروأ نع ذخألا نم عودلا
 .اهتيئادع وأ اهضفر

 ةقالعلا ةلأسم حرط داعأ نم ل وأ (1897 - 1839) يناغفألا نيدلا لامج ناك
 هتماقإ نابإ ةيركف ةفصاع راثأ دقو ءهب قدحت يتلا راطخألا مامأ مالسإلا نع عافدلاب قلعتي امنإو ءاهمدقتو اهمولعب قلعتي رمألا دعي ملف «ةديدج ةيواز نم ابوروأ عم
 هتردق ثيح ءرمعلا نم نيثالثلاو ةيناثلا يف دنهلاو ناريإ نم اهيل اًمداق ةرهاقلا يف
 ىابشلا نم ةعومجم هئوح تعمج دق ةنهارلا لئاسملل هلوانتو هتأرجو شان لع
 ؛لهسلا رمألاب سيل يناغفألا راكفأ عبتت نإ ءاًضيأ نييروسلاو نييرصملا نم ف"
 .رصمو دنهلا نم لك يأ لالا ىلع اهرطخ سمل دقو ةيزيلجنإلا ةسايسلا ةهجاوم يف مهوق ةلعتس نيملسملا ديحوت ةركف لوح تروحمت يتلاو :حجرألا ىلع ةقفخملا ءىربكا ةيسايسلا عير شيلا ةارغإو ةيلمعلا ةايمبلل لايم ناك ليو ةباككلل لايم نكي مل هنأل

 .لزي امو تاذلاب ةركفلا هذه ىلإ اهنم ريبك ءزجب دوعت يناغفألا ةرهشانأ عنا
 لا اا ءرد بس يف رلزربأ نصاسلا» ا | ىلع بجوتي امو يبوروألا رطخلا نم الماكتم اًنقوم هتالاجسو ةليلقلا هتباتك لالخ نأ : وقح هنرك ىلإ اهيسن نأ نكمي هتيمهأ نأ الإ ءاهقيقحت ليبس يف طاسشنا 7
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 اب 1ر وأ ىلإ ةيمحأب الا ةراظنلا روطت

 ةوخألاو ةاواسملاو هي حلا ن
 ,٠ خودحخو مدار ءهايرصلا ثا ِ ف

 ؟املوأ» ن حد قو , معلم ل ف 5 "و فام لوأ» نأ ركذد ' اب اباجعإ يناغفألا ىو

 ,يحلل يللا 1 ١ ةدوجو لالبخ يو ربكلا ةيسنرفلا : روثلا
 3 +... هل ض ؛ءاوش قاواسم ءةيإ جس

 نار لا ةعمشم# نا . هرخ ؟ريطخ ريبك تاونع «رارحألا ةيانب يف
 بكت همللظلا ح

 1| اهححاو ةمحشو ىلل 5 ّ

 ني ١ 1 9 دبي 0 د ؛لمعلل ءامش ' !وهو ةينوساملل : و

 دل مالظنلاب اًناعت اهل هترداخم دعبو رصم ىف رهظأ دقو .؟!!(ملظ نم ةمواقم
 لل ءامو

 ١ 0 نا أ ليصخسل جالملا لدعلا | كلاعم كي
 |لم ىأ ا

 حيرص كد ءارو ي 5

ا ةركفل اتاذجنا قلبأ امك
 .ةيكارتشال

ي وهاهو .نمزلا رورم عم لدعتتس هذهو راكفأ نأ الإ
 ىلعدرلا' يف مجاه

نن امو وسورو ربتلوف «نييرهدلا
 ةيدلا نع داعتبا نم ةيسنرغلا ةروثلا ن ن» ج

 ريالا بيسنلالار حاب ةيبوروألا بوعشلا نيب درفت لق بعش يواسنرفلا بعشلا»

 عبايوروأ ةعطق يف ةعانصلا رسك ربجو ملعلا رانم عفرف «ةتسلا لوصألا نم

 مهيف رهظ ىتح ..ةيبرغلا كلامملا رئاس يف ندمتلل اًقوشم كلذب راصو «نيينامو رلا

يبأ ربق اشبنف ؛لوقعلا ةيادهو ملظلا ةبلاغمو لدعلا ةيامح نامعزي وسورو ريتلوث
 روغ

ينيد فياكت لك اذبنو ؛(نييرهدلا) مسيلاروتانلا ماظع نم يلب ام اييحأو يبلكلا
 

 امك ؛ةيفارخ تايلعج ةيهلإلا بادآلا نأ امعزو «كا رت رتشالاو ةحابإلا روذب اسرغو

 .(2«...يناسنإلا لقعلا صقن اهثدحأ تاعرتخم نايدألا نأ امعز

 "لاسر يهو يناغفألا اهبتك يتلا ةديحولا ةيجهنملا ةلاسرلا يف فقوملا اذه ءاج

 راشتثا سمل امدعب ءايفننم رصم هترداخم دعب دنهلا يف اهبتك دقو نييرهدلا ىلع درلا

 اند .ناخ دمحأ ديسلا هيجورم زربأ نيب نم ناك يذلا رشنينلا» يعيبطلا بهذملا
 خلاد يبوروأ بهذم ىلع درلل اهعون نم ةلواحم لوأ يه ةلاسرلا هذه نأ رمألا

 لاميإلا ئدانمل هنو رافم نم مغرلاب .دنهلا يملسم نيب نيرصانم بستكا ,راشتنالا

196 . 0 ْ 0 ١ 

 د ؛يبرعلا بتاكلا راد ةلياكلا لامعألا :يناغفألا نيدلا لامج
( 

 .521 ص

 506 ص هس )2(

 هعمص عم انياغط كهمصك ءعهصت عل



 ثلاثلا لصفلا

 داي ةلراحمو اهار امك يهذملا دهسا رسخت زاربإل ةلواجبم ينايتكلرو

 معز ىلعوا :يلاتلا وحنلا ىلع رومألا مهف دسقو .اهومس ومو ةينيدلا داما يب
 بلقتي نأو ؛روهدلا ركو نورقلا رورمب اليف ثوغربلا ريصي نأ نكمي لزو

 تاتابنلاو دنهلا تاباغ يف ةمئاقلا راجشألا نع نيوراد لئس نإف . كلذكاث ف

 ةعقب يف برضت اهلوصأو ءاّنظ الإ خيراتلا اهددحي ال ةديعب نامزأ نم اهيف

 نديوراد

 وعرب ليفلا
 ةدلوتملا

 سس ءامب ىقست اهقورعو دحاو ءاره يف بهذت اهعورفو ةدح
 ل

 اهيف رث ىجراخ لعاف يأف ٠ .هقاروأ لاكشأو هتينب يف رخآلا نع اهنم لك فولي

 ل ءاملاو ناكملا ةدحو عم ءاهنيب فلاخ ىنج

 .")«هنع زجعلا ىو

 الصأ ةريصقلا هتلاسر نم ةليلق تاحفص قرغتسي نييعيبطلا ىلع يناغفألا درو

 .ةديقعلاو قالخألاو خيراتلا نم هتدام ريعتسي يذلا لاجسلا ىلإ كلذ دعب لوحتيل
 ضفار فقوم نم هزربأ امب لثمتت ةلاسرلا هنمضتت يذلا باطخلا ةيمهأ لعلو

 فتقوم لوأ وهو .هنمز يف ابوروأ هلالخ نم رهظت يذلا يعيبطلا يداحلإلا هجولل

 اًباطخ تلكش اهنوك يف ءىرخأ ةيحان نم «ةلاسرلا ةيمهأ لثمتتو .هعون نم لماكت

 .هدعب نم اوؤاج نيذلاو يناغفألا هذمالت هلاونم ىلع جسنيس اًيجولوبدبأ

 لبق هيلإ بسنن نأ نكمي لب ؛دودحلا هذه دنع فقوتي ال يركفلا يناغفألا دهجر

 هليمز عم اهبتك يتلا تالاقملا نإ .يرامعتسالا ابوروأ هجول هفشك رخآ ملسم يأ
 رهشأ لالخ سيراب يف تردص يتلا ىقثولا ةورعلا ةلجم يف هدبع دمحم هذملنإ
 .نادوسلاو رصمو دنهلا يف ةيزيلجنإلا ةسايسلا حضفل اهلج بتك دق 1884 ماعز
 ناودعلا لصوو ؛هتياغ نييقرشلاب فاحجإلا غلب : :ةلجملا ةيحاتتفا يف ءاج دن

 بهتملا:ريتم يملا سلا ىف اًضوصخ ,هقراكت هدم بنلعتملا كربأو: كلمتك

 ...اًملظ مهقوقح اومرح ةرمإلا يف قوقح ووذو ءاّروج مهشورع ن نعاولزنأ كا
 مهعامطأ يف نيعماطلا طارفإ نم رضلا اهسم دقو الإ تاقبطلا نم ةقبط نست

 + نيالا
 .125 صا

 هعمص عم انياغط كهمصك ءعهصت عل
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30003-08 ىلإ ةيمالسإلا ةرظنلا روطت
 رييستسمللا 77

 رز زم ةيرصملا يضارالا يف اهروذب ترذب ينلإ

 رق .يرتدق ىقثولا ةورسلا لعلو .206...اهيف

 5 أ هسألا : ىف .كاففألا 3 تأ

 اراحنا بابسأو رامعتسالا :يف يناغفألا ءارآ ميضوت نأ نم لوم

 يمدلسإلا هرلاو ,.. و هلا
م لك ىلع بولطملا

طحنالاو رامعتسالا ن
 .طا

هدصق يذلا رامعتسالا نأ عقاولاو
ا رامعتسالا وه ىقثولا ةورعلا يف 

 ,يزيلجنإل

 ثداوحلا هذه ءارج نماَّص ٠
 . وصح

 اظملا ىرق تينا ب

 لردلا ضعب بلؤي نأ دعب اميف ايسور يفو ءاسنرف يف هدوجو لالخ لمأي ناك دقو

 بورضب نويبورو الا زرب دقل :رامعتسالا ناونعب ةرطاخ يف لوقي ءرا 5 الا نيبو

 يف مهقبسأ ناكو ؛كلذل ةيدؤملا لئاسولا داجيإب اوننفتو ؛مهكلامم عيسوتل ةسايسلا

 نأ برغلا لود نم ىأر نم ةمدقم يف مهو «زيلجنإلا ءاليتسالا يف مهرثكأو ءاهدلا

م نم لاتقلاو حافكلاو شويجلاب اهكلمتو «دالبلا حتف
 لوخدلا نأَو رومألا تاجعز

 ..لعفأو برقأو لهسأو رفوأ «لتخلاو ةعيدخلاو نيللاو ركملا باب نم

 ءامسأ ليبق نم الإ هارأ ال ءاقاقتشاو اًردصمو اًحالطصاو ةغل رامعتسالا اذه نإ

 ىلإ هنم داعبتسالاو قاقرتسالا ىلإو ءبيرختلاو بارخلا ىلإ برقأ وهو دادضألا

 يف ةيثغلا دالبلا ىلإ ال[ رامعتسالا لودريستال .زامعتسالاو نارمعلاو رامعلا

 دفو ؛لهجلا نم لفسألا كردلا يف اهلهأ ناك نمو ءاهبترت بصخو اهنداعمو اهتورث

 انأرامعتسالا وه اذه .©)اًكارع نوبرقي الو ءاًكارح نودبي ال ءلومخلا مهيلع ميخ

 لك ىوح يذلا مهنيد ةقيقح ىلإ ءالؤه ةدوعو نيملسملا ةدحو يف وهف مهيلع درلا
 يف ىرت اذكهو ..ةورشلا نف ىف ءاملعلا كئلوأ قبس دق نآرقلا نأ ىرنف» :عئارشلا

 حرشلا لوطي دقو «ةحارص امإو ءاهدعاوقو مولعلا تايلك ىلإ تاراشإ امإ نآرقلا

 اذويعامتجالا) تسيلسوسلا :بهاذم ىناغفألا ضفري ذإو .01..اهلك اهعبتت يف

 :43 ص ؛1970 ؛توريبب ىبرعلا باتكلا راد «ىقثولا ةورعلا :هدبعو يناغفألا (1)
 ْ .447 ص ةلماكلا لامعألا :يناغفألا )2(

 .447 ص «ةلماكلا لامعألا :يناغفألا (3)



 ثلاثلا لصفلا

 0 ملا

 ءاهضويف نم ضييفو ةعيبطلا نم ةحنم ضرألا حطس ىلع ةدوب و7 33

 ناتميظع ناتبقع كلملاو نيدلا نأ مهمعازم نمو .. .ءاوسم اهب عتمتلا

 ةحابإلا) ةسدقملا اهحيرسش رشتو ةعيطلا ءانبأ ني قاض ذاع

 ذانعت ٠ ٠م هن ت امل ايوزوأ م ةدفا أ بهاذملا هز

 ىفانتت معازم نم هتوتح نم ةلفاول اه ضفري ناك مذ,

 يف ةدوجوم ةقحلا ةيكارتش الا نأ ءكلذ نم سكعلا ىلع ءدجي هنإف دل

 امأ .ماكحلا نم ماقتنالاب ةمراع ةبغر نم تقثبنا ةيبرغلا ةيكارت_ش رتشالا نأل مالسإل

 ..هلهأ قلخ يف ةقصتلم يمالسإلا نيدلا عم ةمحتلم يهف مالسإلا يف ة عقلا

 ءاهركذ قبس يتلا مالسإلا ةيكارتش رتسشا اهتاساسأو اهحوو يف فلاخت ةيكارجشا لكو

 لا ميل ليس لو سلا عسي هوك حلال جتك

 .00(عبتي نأ قحأ قحلاو «قحلا نيع يه مالسإلا ةيكارتش

 يرامعتسالا ابوروأ هجو راهظإ يف يناغفألا هبعل يذلا زرابلا رودلا رولبتي اذكه

 نيدلا اذه ضارقنا (ةرتلكنإ) اهتين نم نأ ملسم لك ملعيلف» :لب لب .بوعشلل ملاظلاو

 يمالسإلا درلا نإف اذهلو .20«ريسيب اهيلع كلذ نكي مل نإو ضرألا هجو نم هلهأو

 .مهنيد ىلإ مهتدوعو مهعامتجاب نوكي نأ دب ال

 ؛ىقثولا ةورعلا رادصإ يف يناغفألل اًئواعم (1905 - 1849) هدبع دمحم ذاك

 ؛هذاتسأ ميلاعت نع دعتبا دق «ذيملتلا لعلو .ةدملا كلت لالخ هراكفأ يف اكيرشر

 ةنداهم نأب هداقتعا يف وأ ضيرحتلاو ىسايسلا طاشنلل هلامهإ يف اًصرصخد

 نيب ةكرتشملا ةطقنلا نأ الإ .نييرصملا ىلع ةدئافلا ضعبب دوعت نأ نكمي زيلجنإلا

 بابسأ لاوزو ةقيقحلا مهنيد ميلاعت مهف ىلإ نيملسملا ةدوع يف ىقبت ناغنألال'
 269 ص .هسفن (1)
 ,164 ص 4 ن(2)
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 ابوروأ ىلإ ةيمالسإلا ةرظنلا رولطت
01 

 إلا يدقتم ىلع دري 3 02 :ل| تاسسؤم حالصإو سوفنلا يف ةيمالسإلا
 ١ ,ارزإلاب «نييمالسإلا ديحوتلاو ناميإلا رسسأ ةريصقف ةلاسر يف ديعتسي نأو

 .ةرمتسملا هتيحالص راهظإ هنم داري اًريسفت نآر قلل هريسفت

 نم هيلإ هجوملا داقتنالا دض مالسإلا نع عافدلا يفو
 . ىلا ةيحيبسملاب لصنت نأ ةيداملا ةيندملا اذهل وكم نما نمك ءابنذلا وو |يتةييسملا ذأ ءابوروأ يف لصاحلا ندمتلاب نيدك ةيحيسملل ةقالعال هنأ
 روزا زم ليلق تاونسم دعب مولعلا نع ثصحبلاب اوأدب دق نيمل سملا نأ كاذ ىلع ليلدلاو ةرخ آلاو ايندلل نيد وه لب «ةيناحور ةنايد سيلف مالسإلا امأ ؟ةفشقتملا
 .(!)ةوعدلا

 هيلع رطف يتلا ةرطفلا مكحب هل هللا هأيه ام ةداعسلا نم غلبي أل دعتسي هبل نانإ لمكتامهب ءركفلاو يأرلا لالقتساو ةدارإلا لالقتسا امه امهنم مرح امل :الع نارمأ ديحوتلا لالصخ نم هل متي ناسنإلا نأ اًضيأ نييي نأ دارأ هنإف نامدإلا داق طسب اهلالخخ نم دارأ دق هدبع عخيسشلا ناك اذإو .ةديقعلا لومصأل ضرع درجم .رركأ هتإف ديحوتلا ةلاسر امأ .ةديقعلا هذه نع مهداعتبا ىلإ بلغألا يف دوعي ل 1 ..يقع لصأ ىلإ كلذ دوعي الف دعب اميف نيملسملا نأسش طحنا دق ناك اذإو
 .نيلصألا نيذه ىلع تماق امنإ ابوروأ يف ةيندملا ةأشن نإف هدبع محم بس
 سس لاس .©نامزألا كلت يف هلهأ نم نيققحملا فراعمو مالسإلا باآ نم مهيلع عطس اًئاعش الإ تسيل رشع سداسلا نرقلا ذنم ترهظ ين ابوروأ فهن نإ .مهلوقعب قئاقحلا بلط يفو مهرابتخا فيرصت يف اًقح مهل نأو مهسفنأ ريكلا فرع نأ دعب الإ رظنلاو ثحببلل لوقعلا كرحتت ملو لمعلل سوفنلا ضهنت م“

 .151 زو هديبتوتلا ةلامسو ؟«ليغ لمس(

 .155 ص .ديحوتلا ةلاسر (3)



 زاوج ىلع :

 ..يبنلاب ةئسحلا ةوسألا هتضتقا ام الإ اولعفي مل مهل ريخ ءوا كل

 ءاهملا . - 0 2 ْ ْ د مهماتيأ

 اق ىو تح
 ل اضيأ هدارأ هيمالسإلا ةديقعلل هريسفت نإذإ دحلا اذه ىلع 5 ل

 مم هيف ام ىلإ لوصولاب لقتسياال هدحو لقعلا نإ» :لقعلل اًقناومن الا ةفاعحس ةاآَ 2 هما رمألا نكا
3 8 

 ةساخي ع 5 1 5 .
 كاسوسسملا عينج هارد يق ناويسلا لهسم ال امك يبل[ دف ىو

 وه نيدلا كلذك ءالثم تاعومسملا كاردإل عمسلا نم اهعم دب ال لب ءاهدحو مر

 بحاص وه لقعلاو .تاداعسلا لئاسو نم لقعلا ىلع هبتشي ام فشكل ةماع ا

 هفشكت امل ناعذإلاو هلجأل تحنم اميف اهفيرصتو ةساحلا كلت ةفرعم ىف ناطل_ل

 يذلا وهو ءكلذ يف هقح لقعلا ىلع ركني فيك .لامعأ دودحو تادقتعم نمل

 اًضيأ ىأر دقو .©«؟هللا لبق نم ةيتآ اهنأو ءاهتفرعم ىلإ اهنم لصيل اهتلدأ ىف رظني
 .كليلقتل ةتلا ديق نم ينيدلا ركفلا ريرحت بجوتي هنأ

 تلمتشا يبنلا ةلاسر نإ» :ملعلا عم ضراعتي ال مالسإلا نإف ىرخأ ةهج نمو

 ناوكألا نم مهيديأ نيب ام عيمج مهيلع ضرع هللا نإف ,ملعلا ىلإ سانلا ةوعد ىلع

 دنع فوقولاو «لادتعالا الإ ديق الو طرش نودب ءاهب عافتنالاو اهمهف ىلع مهطلسر

 اًيملع ةمدقتملا ابوروأ ةروص نأ ةجيتنلاب مهفتن نأ يغبنيو .0)(ةلداعلا ةعيرشلا دوا
 2 مصعلا اذه يف مهتارابم يغبني هنإلا :يلاتلا فقوملا هدبع خيشلا ىلع يلمت تلا

 كلذ ريغو «ةيئاوهلاو ةيربلاو ةيرحبلا ةيبرحلا نفسلاو «قدانبلاد ع اما
 0 0 لالا ف 4 مو | ددعلاو نونفلا نم

 و و بيش ةيضايرلا مولعلا يف ةعاربلا ىلع هلك كلذ فقوتيو .ةيركسم

 ١) ليخعأ 1
 .314 ص ؛حالصإلا ءامعز ؛نع مربع
 5 , حولا ةلاسل ا

 142 صا ::0)
-5 5 

 , 130 نس
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 الا يف بجاولا نأل رصمل اذه يف نيملسسملا ىلعةيجاو يبن ترو

 اع ىلع عضو يذلا هذبع دمحم خيسشلا نأ ىقبيو )اهب الإ مسالك

 ارو ماهرأ نم ةديقعلا قلعام عز ىإ ةفاضإلاب يوي مجالا

 .نويبوروألا اهأشنأ يتلا ةيوبرتلا تاسسؤملا ىلإ ةقيمع ةيرب رن
 مايو ايركسعو اًيملع ابوروأ مّدقت نأ ءابوروأ مدقت ةركف لبق دق دكوملا ىو

 .ينبدلا حالصولا عورشم ىنبتيل لب ةيمالسإلا ةديقعلا مهف ديعيل هيدل اًيوق افاد ناك

 زاميإ نيب قيفوتلا ةيناكمإب ةلئاقلا ةعزنلا عم ضراعتي ناك هتاذ دحب عورشملا اذهو
 .ابوروأ مدقتو نيملسملا

 درلاو .نامزلا اذهل اهتيحالص نايبتو ةيمالسإلا ةديقعلا لصأ ىلإ ةدوعلا نإ

 ءانت عورشم ؛نيملسملا ضعب لوقع لغشي بهاذم نم ابوروأ نم يتأيام ىلع

 اهجاٌعم نآ يف تعمج ةلواحم كلذ يف لذبو ءرسجلا نيسح خيشلا حيرص لكشب

 .(ديحوتلا ةلاسر) يف هدبع دهجو «نيبرهدلا ىلع درلا» يف يناغفألا

 ةيلمعلا هتايح ةيادب ذنم مزتلا دق (1909 - 1845) رسجلا نيسح خيسشلا ناك

 دقنعا ؛ليصحتلاو ةيبرتلا لئاسم ىلإ هتيلكب فرصناو ةيسايسلا نوؤشلا نع داعتبالا

 يف - ةيبرتلا نأ دقتعا لب .ةمألا ةيقرت ىلإ ليبسلا يه ةيبرتلا نأ هيرصاعم رئاس هنأش

 نأ ملعا» :لوقي «نييبوروألا يقر ساسأ يف تناك يتلا يه - ابوروأ مدقتل هريسفت

 نسحأ نأ اودجو ةوابغلا تابس نم اوظقيتساو ةلفغلا مون نم اوهبتنا امل «نييبرغلا

 فراعملا راشتنا وه ..ةيندملا ةورذ ىلع مهدوعصو لامكلا جراعم يف مهيقرتل قيرط

 .2«ريقحلاو ميظعلاو ريقفلاو ينغلاو ريغصلاو ريبكلا نيب اهميمعتو مهنيب

 نساقنام ىريالو ةعارزلاو ةعانصلا تالاجم يف نييبوروألا مدقتب رقيوهو

 ليصحت ءارو يعسسلا ىف دجلا انمزلي هنإ لجأ» :تالاجملا هذه يف مهديلقت
 ”ةراعملا

 واعتسم

 السإلا فراعملا ةرئادي ةمجرت ةنجل ءرصم يف ديدجتلاو مالسإلا :زمادأ زلراشت (1)

 ١ .128 ص 5

 .50 ص «لوألا دلجملا ءماشلا سلبارط ضاير :رسجلا نيسح (2)



 - لاخلا اتنلا

 ا
 يراجل منح ةئ

 جلا نونفلا ئانصلا ةيتقولا
 © يل اولا ى اعمار ذلاو

ل تاييقرتلاو +.
 ومعلاو عل يف ؛ ةو

 ,كتقنو نب
 9 5 تنأب ١

 03 ل

 هنأ ريح

م ىلإ | جاحنال دقن هني.
 يتلا نورق ةتس ةد

دي هيلإ تلصو امب نيعتسن نأ اننكميو . 'لوقب
 شنو ابشن نفخر ابر رغلا ادي) ها

 اسأ
 انديب فقرغلاف ٠ ايم

 حاضر نيس جهنم يفو نيتم س ريغ ىلع ى ؛اناك وهو هي

 لواحن الف يداعلا د نم ةرفطلا نأ ةصالخلاو .بيرأ ربدتم لكل رهاظ هن
 تا

 ليبس كلسلو ةداعلا قرح
رغلا هيلإ لصو ام نكلاو 2 ..ةلجعلا

 لدع رصتقي ب 

 ىتلت ال اهنإف راكفألاو ءارآلاو تاراعشلا امأ «ةيداملا نوؤشلا عياغ نضل

0 
9 

ل ب رغلا اهل ع جاتحا
3220 هع ولب

000 

 خبشلا

 هنارقأ نم هريغ تلغش يتلا ةيرحلا ةركف نإ .ىدص ىأ هيرز
 رثع عساتلا نرقلا يف

 مالفنلا مامأ ّدحت يأ حرطي نأ هنكمي برغلا نأ ىري ال وهو .فقاوم ةيأ هددع روبال

 .يمالسإلا يسايسلا

 .يمالسإلا بهذملا يف ايلعلا ةلزنملا اهل ةفالخلا» :رسجلا لوقي حوضوبو

 مرحيو نيملسملا ةعامج موزلو «هل ةحيصنلاو رمألا يلول ةعاطلاو عمسلا ةملس

 .©)(هل ةحيصنلاو رمألا يلول مهتقرافم لك ىلع

 يتلا مكاحلا ىلع ةروثلاو دادبتسالا كلاسمب اًمامتها هيدل دجن نأ رظتننال اذهل

 قلقت مل ةسايسلا لاجم يف ةيبرغلا تايدحتلا نإ .هيرصاعم ضعب ناهذأ لغشن تناك
 يتلا «ةيثوشنلا ةيداملا تايرظنلا كلت صاخ لكشب هقلقأ ام نكلو ءرسجلا خبشل 0 ؟ لا
 تي ببر يييسسس

 :(سنيارط ةير يف رسسلا يمس خيشلا تاللاقم عومجم) سلبارط ضايرا ا

 .6 ص «يناثلا دلجم !|

7 
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 ا سس ' ٍ
 سس اسس

 ا
0 

 رات“
 مفلح

 ىلإ ةيمالسإلا ةرظنل 0

 ردلا ن
 صضكحد ى ب - -

 ظ 7

 يو ٌرككست
 أه

 ش

 اغسل .ةامالا فذ ّق ةفت ملعلا ن

 را ةقيقح يف ةيدمحملا ةلاسرلا مسا تحت فورعملا هباتك نأ عقاولاو

 .ر قالطإلا ىلع هتافلؤم رهشأ وهو (1888) ةيدمحملا ةعيرشلا ةقيقحو ةيمالسإ 5

 روارن نم اهيلإ فّرعت يتلا ةثيدحلا تايرظنلا ضعب ىلع 5 ةريسامأ لة

 0 تافاشتكالا ضرعت تناك يتلا فحصلا لالخ نمو ةيبرعلا تامجرتلا

 يا وع يسرلا ءزجلا ناكاذإو .ابوروأ يف ةئشانلا ةرصاعملا تايرظنلا صخلتو

 لمسثأ هفدهو فيلأتلا ىلإ يعادلا نإف «ةيئوشنلا ةيداملا راصنأ عم لدجلاب قلع

 :حص ةوعد يه ةيدمحملا ةوعدلا نوك ىلع ديكأتلا رسجلا دارأ دقل ءكلذ نم
 نافاشتكالا تناك اذإف .نامز لكل ةحلاص ةيمالسإلا ةعيرشلا نأو ءلصألا يف
 ليوأت يف أطخ ىلإ دوعي كلذ نإف «نآرقلا يف ءاج ام اًيرهاظ ضقانت «ةيملعلا ةيلقعلا
 نويداملا اهيأ مكل لاكشأ يأ نايبلا عم قفتت صوصنلا هذه نإ ذإ «ةيعرشلا صوصنلا
 .ليوأت برقأب لقعلا ىلع قبطنت تماد ام ماقملا اذه صوصن يف

 اهيلع مكعالطاب مكنإ لاخإ ةيدمحملا ةعيرشلا صوصن نم ريثك يقب دو
 اهيناعم يف ةعيرشلا ءاملع هلاق امو اههيجوت مكتفرعم مدعل رمألا لوأ يف اهنوركتت

 السلا هيلع دمحم عابتأ نم ةفرعملاو ركذلا لهأ متلأس اذإ نكلو ءاهداقتعا ةيفيكو

 ةفلاخم ىندأب هفلاخي ال لقعلا نوناق ىلع حيحص قابطنا هل الإ اهنم اًئيش نودجت ال
 اهدعاوقب نيملاعلا اهيف نيرحبتملا ةعيرشلا ءاملع عم ةركاذملا ىلع رادملا نكلو
 اف هدبع دمحم خيشلا ناكو .(06 ..اهصوصن ريسفت يف اهؤالجأ هلاق امب نيطيحملا

 قيرط نأك 10
_- 2 

 ع ضفانتشال ةعيرشلا نأ ةهان] ىقوملا اله هيرشيام ىلإ ةليلق تاوتس دس لبق لصوت
 3 ا |

ْ 

 ”دنسالا يف رسجلا خيشلا اهعبتا يتلا ة ةقيرطلا ىلإ رظنن نأ يقبو ةيلقعلا مولعل

 .كلذ ىلع

 37/1 ص ,ةيديمحلا ةلاسرلا :رسجلا نيسح (1)



 ثلاثلا لصفلا

 اذه لصأ يف انئامدقل ذأ عا

 ارا
 رف يذلا نكلو « م ال

 تايوامس , نم ملاعلا اذه دلاو رابتخالا انل 0
 لضافإ لب اوراب هفشكو نآلا رم

 ؛(اهتكرح) اهتوقو ةداملا : :كارصأ تايشرأو
 لزألا نم ناتمزالتم ناتميدق امهو

يثألا يهف ةداملا أبن .قفرخألا نع امهادحإ 5 ! كاكفنار
 .الخلا يلاملا ر

 ةدرفلا اهئازجأ تاكرح يهف ة يتلا ماو ءاهووضت كمي امطسيأ ىف قرم

ةفلاختملا تاذلا يف ةلئايو
 سيل هنإ لوقنو . لاكشألا يف ةريختملا تافصلا يف 

ألا نإ مث « ءاهسفن الإ ببس ةكرحلا ك]يإ
نئاكلاو بكاوكلا يهو «ةيوامسلا مارج

 تا

ح ةطساوب ةداملا نم تنوكت ةيتابنو ةيناويحو ةيدامج نم ةيصضرألا
 دعب تثدحو اهتكر

لل سيلو «ةرورضلا ىضتقمب هتلع نع لولعملا تود نكي لؤأ
 اهتكرحل الو ةدام

 لصح ةصوصخم تايفيك ىلع ءازجألا عمجتبف ءاهنم ءيش نيوكت يف دصقو كاروإ

يبذاجلا سومانب اهضعب ىلع تعمجتو ةريغص ماسجأ يأ ةيميدس ةدام
 دعبو .ة

 ةعب عمجتب هنأ ىلإ ءايميكلا لامعأ ةدهاشمو فاشتكالاو ثحبلا انلصوأ كلذ

 وصني ال

 .217(خلإ ....ةيداملا ماسجألاو نداعملا تنوكت ةصوصخمم بسن ىلع هجازتماو

 تناك اذإ - 1» :يلاتلا وحنلا ىلع ةيداملا ةيرظنلا هذه هنمضتت ام ىلع ٌدريو

 اهل تالولعملا كلت نأب مكحلا حصي فيكف ؛متمعز امك ةميدق ىلوألا ةلعل

 ول :اذكه راصتخالا هجوب ليلدلا مظنو .؟لزألا ذنم ةدوجوم اهتلع نأ عم ةثداح

 املو .اًميدق اهل دادعتسالا ناكل ةميدق اهتكرحو ةداملا يهو تاعونتلا ةلع تناك

 ثداح دادعتسالا نإ .؟..ةميدق ةروكذملا ةلعلا نكت مل اًميدق دادعتسالا نكي مل

 اذام دادعتسالا لبقو مكل لوقأ .ناتميدق اهتكرحو ةداملا نكلو ةثداح تاعرتتلا

 ةكرحتم يهو لزألا ةداملا ىلع رمي فيكو ؟لزألا يف نالعفت اهتكرحو ةداملا تلا
 1 5 07 دءةقرح

 هب مجرتيو هنع ثدحي رمأ نم هل دب ال ثداحلا نإ - 2 ؟ةجتنم ريغ ةميقع

 ها لااأل)

 ,155 - | 54 ص ص ,ةيديمحلا ةلاسر
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 ر رظنل روطت و ىلإ هيس ما 1| م هددأ 1 حل دب ف

 حى رخيو هملدع ىلع ةدوج

 4 ١
 .هيهيدبلا تاالواحملا نم ىشو

 دو حجرم الب

 3 رت يأ أيش مرملا ةطقنلا «ءريظت ةيببو قدير! يشيد
ا جئاتنلا ضعبب هكيكشت كلذ ىلإ فيضي هنإف «ةي

 7 ٠ ىلإ لصوت يتل

 زالإب .دوجولا رون ىلإ مدعلا ةملظ نم هب

 رتل 00

 8 برظنلا

 ول 0 اه 0-0 سأب الف اًيعطق اًنوبث تافاشتكالا !ضعب تعثاذإ

 0 رجو ىلع ةعطاق ةينيقي ةلدأ ىلإ مكلوصو ضرف ولا :ةعيرشلا صوصن

 2. ى لاعت هللا نأ هساسأ يذلا يمالسإلا نيدلاب متدقتعاو ءوشنلا ةقيرطب

 "نوبل نلا كلت ليوأت نم مكعنمي عنام الف ءاهيف هاوسل ريثأت الو :ناوكألل

 8 ذئالو ةينيَقِْلا ةلوكل | مك لئنيح مكيدل ملف ام نيبو اهثيب قيفوتلل اهرهاظ نع

 ك1 .ضالمألا ميشا نع ةقيرطلا هذهب

 فكالا كلت ىلع نوملسملا ءاملعلا ضرتعي الأب ةياهنلا يف ف بلاطيو

 100 :الثم اكريمأ فاشتكاك اهراكنإل لاجم ال يتلا ةعطاقلا

 : م لوقب ذخأي نأ هلف ةرك ضرألا نأب داقتعالا اًعطق مزلتسي اهدوجوب داقتعالا

 نيرهاظلا لوؤيو يزارلا مامإلاك ضرألا ةيوركب ةيمالسإلا ةلملا ء ءاملع لجأ نم

 الث لوقيف :ةقفاوم تاليوأتب ةطوسبم ضرألا نأ اهنم ردابتي يتلا ةيعرشلا صوصنلا

 + توحالاب دارملا نأ اهاحد كلذ دعب ضرألاو لوقي يذلا ينآرقلا صنلا يف

 .3)(ىنكسلل ةحلاص اهلعج يأ اهرهاظ

 "كو ملعلا رهظي نيح (يبوروألا) ملعلا ةهجاوم يف هسفن رسجلا عضي اذكه

 ”4داميإلا رهف هيلع ةنهربلا ىف هدهج رسجلا فرصي ام امأ .ناميإلا دودح زواجتي

 .167- 2 مص ص .ةيديمحل اةلاسرلا (|)

 ىو .305 مص .ةيديمحلا ةلاسرلا (2)

 ,372 ص .ةيديمحلا ةلاسرلا 03(

 هعمصت عم ايياغط كهمصك عوض عل



 ثلاثلا لصفلا

 سسأ هيّمسن نأ نكمي ام اوعضو رسجلاو هدبع هعمو يناغفألا نإذ نر.
 ناك امئيبف .رشع عساتلا نرقلا رخاوأ يف مهعم زرب يذلا يجولويربؤبإ

 ةيلاربيللاو مدقتلا ةروص اومسمر دق يسنوتلا نيبلا ريخو كرابم يلعو يري."

 نإف ءابوروأ عم لادجلا نم عون يأ اوضوخي نأ نود مهل تءارت امك ةيبوروو

 مهسفنأل مهترظن لالخ نم الإ ابوروأ ىلإ اورظنيل اوناك ام ينيدلا حالصإلا

 بصن يبوروألا جذومنلا عضو لالخ نم الإ مهسفنا ىلإ اورظني ملو نيب.

 .ةيلاتلا ةنس ةئملا لالخ ابوروأ ىلإ يمالسإلا رظنلا عبطيس اماذهو

3 

 مهليعأ
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 قرشلا نيب امفاوت نأ هتيادب يف رهظ اذإف .أدتبا ام ريغب رش عسماتلان نو
3 

 تاقالعلا ي يف اًميمع اًرتوت هتياهن يف دهش رشع عساتلا نرقلا نإف <

 رايت وه رشع عساتلا نرقلا ةياهن يفر هظ رايت زربأ لعلو موس

 هي رك :يدلا لامج ةوقب هنع ربع يذلا ىنب

 ناديملا يف ةيغاطلا ابور روص زورب ىلإ طقف رايتلا اذه قاشبنادو

 0 يف ايوروأ هتراثأ ام وسم 4

 اهريثأت لثمت لب اهراكفأو اهئارآل | ندبسا»هةردسيا وووأ اطيونت رتإو

 ينعي اذهو .ىربكلا ةيسنرفلا ةروثلا راكفأ جاتن يه ةير وتسد ةكرح زوربب لعان)

 عساتلا نرقلا لالخ نيملسملا نيرونتملا ضعب اهنّيبت امك ةيلاربيللا ابوروأ ةروص

 ملاعلا هدهش ام زربأ اهرابتعا نكمي يتلا ةيروتسدلا ةكرحلا هذه اهنع قئبنيس رشع

 ورق ةدع لالخ يمالسإلا

 ملا محلا تناكو

 نيب كارتألا ىدل ربك كأ ةعرسب تروطت دق ءيسايسلا ماظنلا ىلع تاليدعت لاخدإر

 تايحالص زراب لكشب صلق يذلا روعسدلا نالعإب رمألا ىهتنا ذإ 1908و 6

 .نيملسملا ةفيلخ ةفص هسفن ءاطعإ ىلع ديعب ريغ نمز ذنم حلأ ي أ ىذلا ناطلسل

 لقأ رتوتب نكلو «سنوتو رصمو نارسإ نم لك يف اهتاذ تدكأ ةيروتسدلا ةكرحل 0

 ناك ةينامثعلا ةلودلل ةمصاع لازت ال تناك يشلا لوبماتسا يفف .ايكرت هتدهشا

 7-5 ةقحاللا تاروطتلاو .يمالسإلا هاجتالا ىلع مهزوف ىنعي نييروتسدلا ر ديف

 ةطلسلا نيبو ةيندملا - ةيسايسلا ةطلسلا نيب ةليلق تاونس دعب لصفلا مت ,ذإ كلن

 هعمصت عم ايياغط كهمصك عوض عل
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 ابوروأ ىلإ ةيمالسإلا ةرظنلا روطت

 عم ةيروهمجلا نالعإب ؛ةينيدلا روم“ 4
 .(20ينيدلا هاجتالا ذوفن يف اتقيقح اناضبلا ينعي ناك اًعيرس ةفالخلا

 ينك وبل يتلا ايكرت دودح جراخ لدج ةكرح لوبماتسا يف ةفالخلا ءاغلإ كرت

 راتخا ,كارتألا لبقتسمو ةينامثعلا ةلودلا يضام نيب رايتخا نيبف ءاهرمأ مسج

 .ىبوروألا جذومنلا ىلإ مامضنالاو يمالسإلا خيراتلا نع لاصفنالا لامك ىفطصم
 نالخلا نأ نوري نيذلا نيملسملا ىدل راكنتسالا ثعبي نأب اًقيلخ روطتلا اذه ناكو

 ءوق نيب مهلثمي ام زربأ عايض ىلإ يدؤي اهلالحناو ؛نيملسملا نيب طبرت يتلا يه
 .لوبماتسا يف قباس مالسإ خيش وهو ؛يداقوتلا يربص ىفطصم ربع دقو .ملاعلا

 نالخلاو نيدلا نم ةمعنلا يركنم ىلع ريكنلا هباتك يف يأرلا نم عونلا اذه نع

 باونلا ضعب ىعدا» :يداقوتلا لوقي .م1926 / ه1342 ماع رداصلا ةمألاو

 نع ةمألا ءانغتسا ةفالخلا ءاغلإ ًأدبم يف لامك ىفطصمل لفطت امدنع نيقهيفتملا

 موقي نأ ءاش نإ لكوملاو «لكوملا نع ليكولا فقوم هفقوم نأ ىلع ءانب ةفيلخلا
 ةرابع اهسفنب اهرمأب ةمألا مايق نأ باوجلاو .ليكولا نع ىنغتساو لعف هسفنب هرمأب
 نع ةباينلا ةفالخلا ىنعم نأو ءاهماقم ىضوفلا ةماقإو ةفالخلا عم ةموكحلا ءاغلإ نع

 .(اًضيأ اهل اًرتاح ةفيلخلا ناك نإو قمألا ةلاكو ال «ملسو هيلع هللا ىلص» لوسرلا

 مهنوكو «نيدلا ءادعأ نييلامكلا نوك «نيرمأ تابثإ يباتك يف تمزتلا» :اًضيأ لوقيو
 هعقوو يفللا مهفارتعاب ىلوألا ةيضقلا تتبثف .نيدهطضمو نيدبتسم ةيرحلا ءادعأ

 .2«ىلوألا توبثب اًضيأ ةيناثلا ةيضقلا

 فاحخأ ينإ مث» :يلاتلا وحنلا ىلع روطتلا اذه نم هفواخم نلعي يداقوتلا نأ الإ

 ىف كلذ ناك نإو ءايويند اّيقر ةينيداللا ةثيدحلا ةرادإلا هذهب ىقرتو ايكرت دعست نأ

 ل مينلا"“#ككككككك“##"#

 توريب ةيسابعلا ةعبطملا «ةمعنلا يركنم ىلع ريكنلا :يداقوتلا يربص ىفطصم (1)
 . .208 ص م1926 ه2



 اهتنتف نوكتو ..نوملسملا اهب نتتفيف ةلاحتسالاو دعبزإ :..

 01( أع

 ماساو

 اي أ لا لم رو بوز تاعادطلا ةيدرتلا تاروطلا تكرت دقو واو 42 هت 00000 00 دات ام اويحي نأ مهنم لمأ دقو ءنسبيرصملا ىلإ همالك هجوي يداقو لا نوو

 هواي رلا هلام لو لدجلا نكل .ةرهاقلا ىلإ لوبماتسمإ نم ةفالخلا لقي نإ
 هبتك ,مكحلا لوصأو مالسإلا ناونعب ريغص باتك ىلإ هيف لضفلا دوعي ماع لكي

 ركذ نع هزنت دق ميركلا باتكلا نأ تفرع :ءيش يف نيدلا نم تسيل ةفالخلا نأ لوقلا ىلإ تهد ىديز 1959-0000 قذار" © م خيشلا وه باش يربر
 دقعني مل عامجولا نأو ءاهتلمهأ دق ةيوبنلا ةنّسلا كلذكو ءاهيلإ ةراشإلاو ةفالخلا

 .2«؟عامجإلا وأ ةنّسلا وأ باتكلا ريغ نيدلا يف ليلد نم مهل يقب لهفأ ءاهبلع
 نأ ءاثيدحو اًميدق خيراتلا هب دهشيو .لقعلا هيدؤي يذلا سوسحملا عقاولا# :لوقيو

 يذلا ةموكحلا نم عونلا كلذ ىلع فقوتت ال ميركلا هنيد رهاظمو ىلاعت هللا رئاعش
 اًضيأ عقاولاو .ءافلخ سانلا مهبقلي نيذلا كئلوأ ىلع الو .ةفالخلا ءاهقفلا هيمسي
 ةجاح نم انب سيلف .كلذ نم ءيش ىلع فقوتي ال مهايند يف نيملسملا حالص نأ

 .©0..انايند رومأل الو انئيد رومأل ةفالخلا كلت ىلإ

 نأ دب الو .ةيسايسلا ةطلسلاو ةينيدلا ةطلسلا نيب لصفلا ديري قزارلا دبع ناك

 رارغ ىلع ةلودلا نع نيدلا لصف ةركف راشتنا لضفب هتتأ دق راكفألا هذه لاثمأ نركن
 :هدقن يف تيخب دمحم رهزألا خيش هلاق ام اًحيحص نوكي دقو .ابوروأ يف لصحام

 دقو .يمالسإلا ركفلا عامجإ ىلع دلونرأ ساموت ريسسلا ةيرظن لضف قزارلا بم ل
 عصي ال ةلودلا نع نيدلا لصف ةهجل ةيحيسملا يف حصيام نأ تيخب خيشلاكأ
 ةضورفملا دونلخلا نمسف مهيقبي مكاحو طناض ىلإ ةجاحب رشبلا نأو .مالسإلا#

 . ماجن هب لقي نونا ءومض ىف كو لادملا عيطو داهطضالا دال“
 ن(1)
 .223 ص نيل

 .قزارلا دبع يك“
 :1972 توري - ةيبرعلا ةسسؤملا ,مكحلا لوصأو مالسإلا :قذار 124 ص

 ن(3)
 ,136 ص كسل
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 لرب ابوروأ ىلإ ةيمالس «زللا ةرظنلا رولعت

 زاب قزارلا دبع لوق ىبتي تييخب خيل نأ :يئاووحح ترمب ل.
 ب ,ةمآلا ىلإ امإو ةرسشابم هللا ىلإ د ةفيلخلا ةطلس اًمود عجر ا نابسلأ

 "او ةفيلخلا ةطالس ردصم يه ةمألا نأب لئاقلا وه حيحصلا يأرلا نأب دك

 يالاو ةفيلخلا هسأري يذلا يمالسإلا مكحلا نأبو ءاهنم هئاطلس دمت ةفيلخلا

 لا ينعي ال لوقلا اذهبو .يراشتسا رخ :يطارقوميد مكحومهامنإ مظعألا

 ايلا ةئيدحلا تاسسؤملا لئاضف عيمج ةيسايسلا مالسإلا تاسسؤمل نأ ت ثيخب

 .ريقيفوتلا نأ ىرش اذكهو الصأ اهنع فلتخت ال اهنأ اًضيأ رمي لب هبسحن

اهنع فلتخت ال اهنأ اًضيأ رمضي لب ءبسحف ةيسايسلا ةثيدحلا ميهافملا
 ٍالصأ 

 يىدان يذلا ةثيدحلا ميهافملاو ةيمالسإلا ميهافملا نيب قيفوتلا نأ ىرن اذكهو

 نكي مل تيخب خيشلا نأ ودبيو .لؤاست الب الوبقم مويلا حبصأ نوفلاسلا باتكلا

 امرهو مالسإلا يف ةيبرغلا ةينالقعلا لغوتل ليبسلا دهمي ناك امنإ اذه هلوقب هنأ ملعي

 .(!!(همصخ دقتنا هلجأ نم

- 

 ثلاث ماودلا ىلع ربّتعا دقو ؛ينيدلا حالصإلا ةاعد نم ةيعاد اضر ديشر ناك

 ظفتحا يذلا (1935 - 1865) اضر ديشر نأب لوقلا نكميو .هدبعو ىناغفألا

 نو ةقفارعو هتاريسف ىف اظلخيف رفقا ناك ىلع دمحم ءارآل ةياعلا ظوطقتلاب

 ةأرملا يف هؤارآ كلذ يف امب ,نيددشتملا ةظيفح رثت مل هراكفأ نم ةركف ةيأ نإف انه

 ءاغلإ اهزربأ ةمساح تاروطت دهش رصع ىف شاع اضر نكل .ةفالخلا وأ داهجلا وأ

 ناك امك .ضعب نع اهضعب ةلصفنم راطقأ ىلإ ةينامثعلا ةلودلا تتفتو «ةفالخلا

 نيبوروألا عانقإ يف لماكلا قافخإلاو ةيرامعتسالا لودلا اياون بقاري نأ هناكمإب

 .نييقرشلاو نيملسملا عم الدع رثكأ جهنم كولسب

 'اهج فرص دقو «ةيوناث تاجرد اضر نهذ يف لتحت ةيبوروألا ةلأسملا نإ

 ”ةيسايسلا ةيحانلا نم - كلذ عمو «ةعيرشلاب ةقلعتملا لئاسملا ىلإ يسيئر لكشب

 يدوسلا رمتؤملا يف هتكراشم انه نم .هتاروطتو رصعلا ثادحأ شيعي ناك هن
 .233 ص «ةضهنلا رصع يف يبرعلا ركفلا :ين ىناروح تربلأ (!)



 عهارلا لمصفلا سس سس أ“
 ليج كل وهز ل تحمس دقو 192 ماع فينج يف دقعنملا ينيب

 يضرألا ملاعلا دوست ابوروأ تداك» :لوقي «ةرصاعملا ابوروأ لوح رلمإ وخلا نيبو
 ديدجلا ملاعلا لج تلفت نأ الول اهتمدخل اهرخخستو رشبلا بريش عج

 ىواسف اهيقرش يف ينابايلا بعسشلا هالتو اهدي ةضبف نم (اكيرمأ) ةركلإ يب.

 لاتقلا تالآو برحلا نونف ناقتإو ماظنلاو ةعانصلاو ملعلا يف ةيبوروألا 5-9 4

 تناكف ةيقيرفإو ةيويسآ نم قرشملا دالب رئاس امأو . .لاملا ريبدتوةورثلا يب.

 اهنمف عوضخلا اذه يف اهنيب توافت ىلع ةيبوروألا رامعتسالا لودل ةعناخ ةعيضاو

 ام اهنمو ءالالتحا وأ ةيامح هيف فرصتلا ىمسي ام اهنمو ءاهل اًضلاخن اكلم دبى

 يذلا يملعلا ذوفنلا عد - ةيلود تازايتما وأ ةيداصتقا وأ ةيسايس ذوفن قطانم ىب.

 .(17(...مهتاعوبطم ثبو مهتاغل راشتناو مهسرادم ريثأتب راكفألا ىلع هيف اورلمر

 تكلم يتلاو ةيغاطلاو ةيوقلا ابوروأ نع اضر ديشر اهنّوك يتلا ةروصلا يه كلز

 اًصوصخو نييبوروألا ءالؤه هب رواحي وأ هلوقي ام هيدل دعي ملو .تداك وأ ملاعل

 .عادخلا ىلع نجلاو سنإلا نم هللا قلخ نم ردقأ مهنأ مهيف لوقي نيذلا زيلجنإلا

 ابوروأ رارحأ ىلإ هجوتي وهف .بخيي مل برغلاو قرشلا نيب قيفوتلا يف هاعسنأالإ

 ابوروأ رارحأ ينعي نأ رورشلا هذه يفالتل لئاسولا ريخ نأ» :هدنعو .ئأرلا ةلقتسملا

 ؛ةيباينلا مهسلاجمو ةيبدألا مهبوعش ةوقب مههاركإ وأ ةرمعتسملا ةلودلا لاجر (اننإ

 نم اهرايتخاب هبلطت ام ىلع اهتدعاسم «ةيموقلا اهتدايسو بوعشلا ةيرح ةدعاق ىلع
 .©ةيلوألا ةعانصلا داومو ةيذغألا لضف نم اهدالب ريمعت لئاسر

 ةاك ملا صخايو «برغلاو قرشلا ني يعقاوؤفاكت نع ثحياضتا | |

 يعامتجالا ثحبلا راصتخخا ديرأل :وحنلا اذه ىلع ,برغلاو قرشلا نيب ؛ةبس“
 ,الار

 لماعم دي احن انإ «يسايسلا ثحبلا ىلا لك نع انينغت لماعم ديشن نأ نآلا لواحن اننإ ءيسايسلا ثحب ْ 0-1 الو 0 | ىلإ لات

 .311 ص 1971 توريب «ةيبرعلا ة

129 



]30 

 :وروأ ىلإ هيمالسإلا ةرظنلا رمطت موسع د 0 ست تح يح اثووروأ ل
7 

 0 ١. نإ, ..اندنع ةيداصتقا عناوم هذهل نإف أ أ
 ير ايمم نحن انا كا ذهل نإف اكريمأو ايوروأ تاعانص

 يروون 7 ا 3 ونفلا ضعب ىلإ جايتحالا دشأ ..ىا ,ز ةيقرتل ةيرورضلا تاعانصلاو نونفلا 7

 . ,إإ نورطضم نحن امو هج امب فرعأ نحنو ءاهعير فعاضتي اهبف انضرأ

00 0 ' 
 - درب امدإو ' .موانم هيلإ يعسلا بجي ام رارحألا مكلاثمأ نم ديفتسن نأ ديرن امنإ

 اًرارحأ انكرتت ال ةيرامعتسالا مكتاموكح نإف مكدالبب اندالب
 قالع يل

 ._ نتايح نوؤسس يف
 شت ام عدنو اهبوعش نس سبيتقنو انتيندم ىلع هب ظفاحن ام انسفنأل راتخن «مءاشنام هو هانت *ةا عا |. رك 5

 ال ادت دراف نيمتانوبفانق رمق اهتسايرم ايادخو ايدماطستكب نيلهاج انك دقو

 رالقتسا هتدعاق نوكت «قرشلاو برغلا نيب ؤفاكتلا نم عون مايقب لمأي اذكه
 رىرقو .اًصوصخ نيملسملاو نييقرشلا ةظقي ىلإ دنتسست هتنهارم نإ .قرشلا دالب
 || ركمرو ورق ير لبق ةمئاق نكت مل يتلاو ةنهارلا ةظفبلا هذه نأب هعنقي ام هيدل
 ءاملغ نم قرشلا بوعش ءامعز نإ» :ابوروأ عم يوقو رح بطاخت ةدعاق لكشت
 رم مهدونجو راكفألا ةداق مه نيدذلا طابضلاو باثكلاو ءابطخلاو عئارشلاو قوتحلا
 راب نيلقتسم مهدالب يف اًرارحأ اونوكي نأ ىلع اوعمجأ دق ةملعتملا ةديدجلا ةنبانا
 .هتناوقو دالبلا عئارش الإ ديس ال لب مهسفنأ ىوس نم مهيلع ديس ال ؛مهتاموكح
 .يرجاهملا نم وأ اهلهأ نم اوناك ءاوسم ءاهيف نيميقملا نسيب لدعلا يف ةاواسملاو
 .2«اهيلإ

 هتبقاع نوكتس نييقرشلا بلاطم ىلإ ءاغصإلا مدعف «ريذحت ىلإ ةياهنلا يف لوحتي ابوروأ رارحأ ىلعاضر هحرتقيام نإ
 داحتاو ءىرضأو ةيسورلا نم رضأ
 وتي اذكهو .برغلا

 ةياشلبلا نم وأ .ىرخأ برحب ابوروأ بارخ

 ممأ عبمج نم ماقتنالا ىلع قرشلا بوعش عيمج
 بوعش «نيتعراصتم يتم .ايس نيتوق ليخت ىلإ ةجيتنلا يف لص

 0. يببص ةجردلاب مهدحوتو نيملسملا عامتجاب ركفي ناك هنأ يف كش الد ميانوعقرلا
 .373 ص .هسفن (1)

 .383 ص ءهسفن )2(



 سا
 اا نوي روي سل سس

 جرا نآذلإ .ىرخأ سان ل
 ' ةرشلا بوعش داحتا لا الإ .ىرخا هيحان نم برخلا

 رمألاب نكي مل قرش نيل : شلاق شلال 2 مسكن يلو

 هذه نأ عق ش ظء اولاو .يوقلا برغلا عم فيعضلا فرشلا عارص كلذكو لابي
 0 ها 3 وددص 3 9 مح تل : 2

 يذلا نالسرا بيكش اضر ديسمر ىب ل محصل اهتمرب هيضنلا

 595 .ابوروأ لودل اهيّدصت يف ةيمالسإلا ةوقلا تاتش عمجل هدهج ى

 ةيلمعلا ةهجولا نم يناغفألا ىلإ ب رقأ (1946 - 1869) نالسرأ بيكش نإ

 لهاع ىلع رشعي نأب لمأي يناغفألا ناك .نيلجرلا طاشن نيب انراق ام اذإ بنز

 ىلع روثعلاب لمأي ناك دقف نالسرأ بيكسش امأ «يحالصإلا هعورسشم أدبيل مل
 رامعتسالا دض ةلصاوتم برح ةدعاق لكشت نأ اهنكمي ةيمالسإ ةروثوأ ةكرر

 فيرلا لهأو نييلاطيإلا دض نييواقربلا دييأت يف اّيوق اًعافدنا عفدنا اذهلو «يبوروألا

 اًقيمع اًكاردإ كردي ناك دقف كلذ عمو .نييسنرفلاو زيلجنإلاو نابسإلادض
 فعض

 ىلإ هسجاه ناكو .ابوروأ ةوقب مهتوق تنروق ام اذإ نيملسملا «طاطحنا»و تتشتو

 ابوروأ يف ىأر يذلا وهو «رامعتسالا ةوق هباجت ةيمالسإ ةيسايس ةوق داجيإ ديعب دح
 .رخآ ءيش يأ لبق ةمظنم ةيسايس ةوق

 هريكفت عبطت يتلا ةيئانثلا كلت نالسرأ بيكش ىدل ظحلن نأ نكميو
 اهابطقو

 اطحنم يحيسملا برغلا ناك اًمدقتم يمالسإلا قرشلا ناك امدنعف دسرشلاو قرشلا

 نم مالسإلا ملاع تقرتخا دقو ابوروأ شويج مويلا دجن انك اذإف ءالمهمو
 هتاهج

 ارسيوسو اسنرفو اينابسإ يف ابوروأ اوزغ دق قباسلا يف اوناك نيملسملا نإف عبرألا

 لواحي يذلا لاؤسلا وه اذه ؟مهريغ مدقت اذاملو نوملسملا رخأت اذامل .ايلاطيإو

 يناغفألا نم لك لاؤسلا سفن ىلع بيجي نأ هلبق نم لواح امه نع ةياجالا
 .هديعو

 طاطحنالاب فصتت ةنهارلا نيملسملا ةلاح نإف هيلإ ةيسشلابو
 واغت نم مغرلا ىلع

 ةرضاحلا مهتلاحو ءىرخأو ةقطنم نيب وأ رخآو دلب نيب هقمع يف طاطحنالا اذه

 هيد نم الو ةداسلا ةهج نم'الو ذا تلا هن, او يدلا ين 9

 ردا يف اقبح ميشال م

 0 يل

 هداسرا عمود

 39 ص ؛(خيرات
1311 

 ثود) ةايحلا ةبتكم ؛؟مهريغ مدقت اذاملو نوملسملا رخأت اذامل :



 ا 7 نا اف : ا م هدو ' ْ ع د زوصت

 هديب ةهمسعيل هب 8 ل وير د ايت 5 ردي ونأل

 ديدج اًياخ 5-05
 م-هيهنح- و.

 دو لود د 7 اب قالا ا يم

 ” ةرامحلا نوملسملا دقف دقق . مهفالسأد الج 5 ش 2:ىئرخال

 0 ,زيلجنإلاو سورلاو نييسنرفلاو ةاسالا هب. ول
 رادعا هلختا 7

 يلعو مهلهج ببسب اًضيأ اوظحنا دقو يد زعلا اودققو الا 0
 - .لرقي طونقلاو سأبلا ببسبو «ءا رمألا ةأبفو ديننا اي ِ ْ

 5 _ة ١
 ٠ و2 ردح 1: 5
 هاسق : " تو مك 5

 :ىحر نم طونقلاو سأيلا نيملسملا اباصأ ٠ نيذللا علهلاو نبجلا 5 00 1

 اا < مضنأ لق د

 نأر لاح لك ىلع نولعألا مه جنرفإلا نأ مهسفنأ ىف قدق تاب
 8 افمهلنعف:

 .٠  58 - 9حج 1 2 يف قرخ ةضهانم لك نأو ؛ثبع ةمواقم ل كنا ومو

 ك ف م-11[ 5 8 , ٠ 9 5 ىلإ نيببوروألا مامأ نيملسملا رودص يف ريكس نانا

 532 .ء ل8 ده ل نمل او
 ب ب

ي مهنم ل اقألا راصو «بعرلاب نو م. حولا 5311 ١
 ٍملسملا نم رثكألل نوموق

 2 )«لوألا مصعلا قنا

هملع ببسب نورصتتي دعو رمصتني نييبوروألا نأ - هيأ ري اًححص تع
 مهعنادمو م

 .ذوملسملا اهدقف يتلا ةميزعلا ضرتفي ملعلا نإ ذإ :مهت ١

 ملول لس ىلع عطاس نوت :ايايلا لاثملا د
 م

 آلا ىلا لاشهلا راديو

 اوملعت ةزيزعلا

 ممألاب قاحللا اودارأ املف .ةميدقلا اها ةيقابلا ةيقرشل

 امأ لكو :ةئب
 ملي سن يالا يل يساوب جااطسا رو لا

 ىثبتو كلذ اهنكمي ةزيزعلا ممألاب وحلتو صضفنت نأ ديرت مالسإلا ممأ 8

 ملو

 . ٠ - داضو اهلك نييبوروألا مولع اوملعت نيينابايلا نأ امك ءاهنيدب ةكسمتمو
 اضوأ

 نيكسمتم اوثبلو نييناباي اوثبلو مهنع ء يش يفاو
 نارا ىخل .مهع لاو مهنيدب

 دااوه رمألا كدب نإ ؟اهدجت ملو هثيلدح ةضابما وأ ت تاودأ ة ةيلبدم ةفأ تنال 5

 02 20 عدا رملا ءي ىشلا دجَو ةدار ,ولا تدجو ىف

 حسسبا--ل

 دمه

 ص اءةسقن (1)

 70 ىف فس )00

 هعمصت عم ايياغط كهمصك عوض عل



 ى]اليفقلا بيس سصخ ا ا 0 ب
 هل ودبي ف 1 . دسااثأا هاج. ام ىلع لبقتسملا يف مالسإلا يقرب هلمأ يف «نالسرأ بيكش دربي.

 .. هلا تاكرحلا لالخ نم ىدبتت «ةلبقم ةضهن ن
 ا ىف كانهو انه رهظت يتلا رح هديحو يد اصاهرإ
 ىزإ ال» :لوقي .ةيبوروالا لو لو ريح تادب يتلاو مالو

 ملاعلا يف نأ ر 7 ها 5-9
 الماش اًميظع اض و (ةديدبت ةكرعت يرحل ب

 ةلظقيو ؛ةيونعملاو ةينيدلا رومألل ' :
 سجوتم وه نم مهنم امرك هوولقو ةوييورو لا اهل هيتثا لف هباجمإلايجريري

 لإ ةكرحلا ذه نأ الإ ؛مسهتاباتك فعاضت نم فوخلا اذه ىفخيل ءاهتبفم يي
 ةيبوروألا ممألا نم ةمأ اهب نوواسي ةجرد ىلإ مويلا نيح نيملسملاب لصت مل مامألا

 ىف ىلجتت اهنإ ؟اهنع ثدحتي يتلا ةكرحلا هذه يهام .(”'«نابايلا وأ ةيكريمألا وأ
 ىقل ثيح ةقربو سلبارط يدهاجم داهج يفو «نيطسلف يف دوهيلاو برعلا عارص
 مايق يفو .ةلاسروأ ةلاقم هفصول عستي ال ام لاوهألا نم برحلا هذه يف نايلطلا

 اهيلع اوبلغت نأ ىلإ نينس عضب ةدم ةينابسإلا ةلودلا هجو يف يبرغملا فيرلا لهأ

 .يدنج فلأ 26 ةدحاو ةعقاو يف مهنم اودابأ نأ دعب اهشويج اودرطو

 امك نييفيرلا اولذخ يمالسإلا ملاعلا نم ةفلتخملا عاقبلا يف نيملسملا نكل

 لاملا نم مهيلع بجوتي امب مهودمي ملف «نيطسلف يف برعلاو نييسلبارطلا اولذخ
 ةيمالسإ ةضهن نم سأيي ال نالسرأ نكل .مزاللا نوعلا مهل اومدقي ملو حالسلاو

 ةواج نم مهعاقب لك يف نيملسملا عاضوأ دصر ىلع فكعي هنإف انه نمو .ةلبقم

 رزجو رقشغدمو ةشبحلاو وغنوكلا ىلإ نيصلاف ايسورلاف ناتسناغفأ ىلإ نيبيليفلاو

 دجيو «ربربلا ريصنت اسنرف تالواحم ىسأب ركذي هنإف برغملا ىلإ ةبسنلابو .رمقلا

 :ينوروألا ةيصعتلل اك ذومثو الاثم ةيضقلا هذه يف

 ةوق يدؤت نأ نم هتيشخ نع نالسرأ ربع تيتشتو مالسإلا ةباذإ ىلإ ابوروأ
 تالواحمل اًضفار

 ا افقوم فقي هنإف انه نمو .يديحوتلا هرود نآرقلا داقفإو ةعيرشلا

 هي وه نيدلا نأ ايكرت يف لامك ع هم رابصلا يودي الروت

 لكو رص اهل نيناوقلا نأ اورد امو .ةيبوروأ ريتاسدو نيناوق مهسفنأل اوذخناف
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 هس _.انوورأ ىلإ ةينالسإلا ةرظنلا ووطن

 اولاق دقو .يحي او ينانويلا ثارتلا ىلع ةينبم ةيبوروألا ريتاسدلا
 ,نيدلا نوؤشب اهل لخدت ال ةيبوروألا لودلا نأ ةلودلا خنع خيذلا

 نيشلل لودلا هذه هيذدبت ىذلا قيمعلا

 00 رورضب

 ,ررلااولهاجتل

 هيو نودب نولخدتي مهارت اذاملف «نيدلا نع ةسايسلا داعبإب اولاق مهنأ املاطو
 راع ةرداق دعت مل ةيعرشلا حلا صوصن نأب اولاق اذإو ؟نيدتلاو نيدلا نوؤش يف
 0 ةعيرشلا هتحابأ ام عم حصي ال اذه نإف ءرصعلا تاريغتمب ةطاحإلا

 ىلا ءاطعإ اهب حصي ملعلا نم ةبترم غولب دهتجملا يف تطرتشا نإو هداهتجا
 ٠ ةينيدلا ةديقعلا نإف هعابتأو كروتاتأ تاءارجإ عيمج نم مغرلا ىلعو ؛كلذ عمو

 :يدش ىكرتلا بعشلا لازي الو ةينيداللا ةسايسلا هذه ايكرت يف نآلا ىتح اهعزعزت
 نإ الإ يكرتلا بعشلا مالسإ ىلع رطخ نوكي نلو ..ىقثولا نيدلا ةورعب ماصتعالا

 دقف نم هيلع يه ام ىلع ةديدجلا جاوفألا تأشنو ةليوط ةدم يلاحلا مكحلا رمتسا

 .006ينيدلا ميلعتلا

 هرصع اهدهش يتلا تاعارصلاو تالوحتلا عيمجب اطيخت نالسرا بيكشاك
 شيعي يمالسإلا ملاعلا ناك دقل .اهريثأت يف ةقيمعو ةمساح تالوحت كش نود يهو
 «قافخإلا تالامتحا نم ةضهنلا ظوظح نيبت لهسلا نم هعم نكي مل اًريسع اًضاخم
 دبال كلذل .اهحومجو ابوروأ ةوق هتثدحأ يذلا بارطضالا رصع ديعب دح ىلإ هنإ
 نأ نيرخآ نيملسم ناكمإب ناك دقف كلذ عمو «ةبلص ةدارإب حومجلا اذه ةهباجم نم
 تاعارصلا ةأمح يف ءاهتايدحت نم رخآ اًيدحتو ءابوروأ هوجو نم رخآ اًهجو اونيبتي
 إف نيملسملا دوجو ىلع رطخك زربت ابوروأ ةوق تناك اذإف .برطضملا رصعلاو
 .هسفن يمالسإلا ناميإلا سسأل هديدهتب قمعأ اًرطخ زربي اهركفو اهملع

 يثدنهلا يماسم ةبرجت ىهو ىرخأ ةبرجت (1938 - 1873) لابقإ دمحم لثم
 نع ةلقتسم ةيصخش ةرولب ىلإ مهيعس يفو يزيلجنإلا رامعتسالا عم م-هعارص
 اود سيسأت نأب لوقلا نكمي لب .ةبرجتلا هذه يف لابقإ طرخنا دقو ءسودنهلا
 .353 ص ءهسفن (1)



 عيارلا لضفلا بسب

 ١ ا ناالإ .هارسلا ىلع هركذو هدنهتجا سيت وم هكافي نسينا يس عيش و

 8 5 5 ع 1 - اي

 ١ هلا نادل نيبت لقو «هريكقت تعبط دق ءاروسلا ىلع ايلاملاو ايئاطيرب شدرئاقلاب ف

 عبارطو ةخسللا تروا نيس تتولا لست لعجتت ةيركذلا ابوروأ ةروص
 اذه هجوب فوقولا ىلع رداق ريغ هناكو نارقلا رهظت ةجرد ىلإ ايودوأ يقركي
 ةيبوروألا تافسلفلاب ةققدم ةفرعمو نآرقلاب ةقيمع ةفرعم نإف كلذ عمو وري
 «تقولا كلذ ىتح ةديرف ةلواحمب همايق ىلإ لابقإ دنع يدؤتس ةرصاعملاو ةثالحلا

 ريكفتلا ديدجت لوح تارضاحملا نم ةعومجم تاينيرشعلا ةياهن يف ىقلأ نبح
 عبطني ملاع يف مالسإلا ةناكمب لئافتم ملسم هبتك ام ىقرأ لثمت مالسإلا يف ينيدلا
 .ابوروأ ةروصب

 تقولا يف دهشت مالسإلا ملاع اهشيعي يتلا ةضهنلا نأب رارقإلا نم لابقإ قلطني
 ىلإ اًعوزن ةفرعملا ىلإ ةشطعتملا ةبيبشلا ىدل دهشت امك «نيدلا نع اًداعتبا هسف
 بزغلا ىلإ نيعزانلا ءالؤه ىلع اًدخأم لكشي ال كلذ نأ نم مغرلابو .برغلا ةفاقث
 دنع ةيلقعلا ةايحلل اًساكعنا الإ سيل ةيبرغلا ةفاقثلل راهدزا نم مويلا هدهشنامف
 اًرفاح نوكي ابوروأ يف يركفلا روطتلا اذه لعلو .ىطسولا روصعلا يف نيملسملا
 يتلا» جئاتتلا هذهل نكمي ام رادقم ةفرعمو ؛هسفن يبوروألا ركفلا جئاتن صيحمت
 .مالسإلا يف ينيدلا ريكفتلا يف رظنلا ةداعإ يف هب اننيعت نأ ابوروأ اهيلإ تلصد
 .(20(رمألا مزل اذإ ديدج نم هئانب ىلعو

 ركفلا روطت ةيقدصب فارتعالا «نيبناج نمضتتو لابقإ اهقلطي ةئيرج ةرعا | د 1
 ىلع ءانب ىمالسإ ىركف قسن ءاشنإ ةداعإو «لقألا ىلع هئازجأ ضعب يف ْ ابوروا
 حور مهف ةداعإ يف اهطسوت وأ اهب ةناعتسالا وأ اهب ذخألا نكمي ي ح راق 0 1 ع 5 هك ىتلا ءاريلا كلت

 هوكترلا نم نورق ةسمخ بسب طقف سيل همهف ةءاسإ نم يناعيل نآرقلا نأ 7 .7 هاا نإ .ل
 ىلإ ىدأ دق يمالسإلا ركفلا يف ةينانويلا ةفسلفلا ماحقإ نأل لير 6 د دا ةا| لاجمل ب
( 
 .14 ص 1955 ةرهاقلا ؛مالسإلا يف ينيدلا ريكفتلا دي : لا رئيت :لابقإ دم“
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 ابوروأ ىلإ ةيمالسإلا ةرظنلا روطت

 از تعسف ةينانوبلا 0 نإ .هب يداني يذلا ناسنإلاو نآرقلا مهف ةءاسإ
 هوقاملا ١ يو نيش سلو ديا يسن ب ل دج
 .نانويلا جهنمو نآرقلا جهنم يف اًفالتخا ةمث

 1 . نارنإلا ةفرعم نإ لاق دق «هميلاعتل يفولا نوطالفأو ءالثم طارقس نإ
 رمد يلا نآرقلا عوز نع اهلك اذاعتبإ دمتي ام اذهيو + .هسفن ناسنإلا يف رظنلا
 ررلا فدهلا نإ ءراهنلاو ليللا بقاعت ىتحو هيف رمأ لأضأ نم نوكلا ةفرعم
 روكلا نيبو نيبو قلاخملا نيبو هنيب مب ىمسأ اًروعش ناسنإلا يف ظقوي نأ وه نآرقلل
 :نحالملا ىلإ وعدي نآرقلا نأ لابقإ بسح كلذ نم جتتيو . ةددعتم تاقالع نم

 روفر لاك ر ضع يف ةييرختلا حورلا ظقوي انارقلا ا يمياذحو .ةعيطلا يف لبأللاو

 يتلا ةصالخلاو ٠ .قلاخلا ءارو ناسنإلا ثحب يف ءانعلا ليلق هفصوب تايئرملا ملاع

 ,ةيقيزيفانيم ةلالد كش ريغ نم اهل ةينيدلا ءارآلاو دئاقعلا نأ) :ي ىه اهيلإ لصوتي

 موضرم يه ينلا ةبرجتلا سسأل تاريسفت تسيل اهنأ اًضيأ حض دفارلا وجوفقلز
 ئحبي يذلا ءايميكلا ملع وأ ةعيبطلا ملع سيل نيدلاف .ةعيبطلاب لغتشت يتلا مولعلا

 نم ناديم ريسفت يه ةيقيقحلا هتياغ نكلو «ةيببسلا نيناوق يف ةعيبطلل ريسفت نع
 هولعلا نيدايم نع فلتخي يذلا ةينيدلا ةضايرلا ناديم وه ةيناسنإلا براجتلا نيدايم
 .(17(فالتخالا لك ةقباسل

 ىلعو ةينيدلا ةبرجتلا روهظ ىلع ليلدلا ةماقإ يف تقفخأ ةيلقعلا ةفسلفلا نإ
 تراكيد دنع يدوجولا ليلدلاف .ثنيدحلا رصعلا ىتحو نانويلا ذنم هللا دوجو
 درجولا ىلع اللد سيل لقعلا يف روصتملا دوجولا نأل دو دسم قيرط ىلإ لصي
 مث طناك بسحف «ليلدلا اذه دقنل طناكب ةناعتسالا نكميو .جراخلا يف ققحتملا
 جراخلا يف ققحتملا دوجولاو يلقع يف ةدوجوملا لماكلا نئاكلا ةركف نيب ةيواه
 ذوسغرب عم ةثيدحلا ةفسلفلا اهيلإ تلصوت يتلا جئاتتلا نإف اذكهو .نئاكلا اذهل
 كهللادردبو تابثإ ةهجل ةفسلفلا اهيلع تماق ىتلا سسألا ضقانت دهتياوهو
 , سلسل للاللعل

 .34 - 33 ص ص «هسفن (1)



 عبارلا لصفلا 0 اال
 دهتياوه هلاق ام نأب لوقلا ىلإ لابقإ لصيو . .ةيلآلا بهذم ضقاني ثيديو
 بو قلع لم ليسا تلوح نس ايوه باين يوي

 ةبرجتلا هوجو زربأ تناك امبر نامزلا بكوم يف ةعيبطلا ريسل ةفصلا

 قطنملا دقن يف نمكت لابقإ بسح مالسإلا يف ركفلا ةلاصأو ةيباجيإ ن 5
 عقاولاو . هتوبأ يعذت نأ ابوروأل قحي ال يذلا يبيرجتلا بهذملا مايقو يلب

 لوأ» :لوقي .ةينانويلا ةفسلفلا عم ليوط عارص ربع الإ مقي مل بهذملا انهن
 ىلع لوصحلا ليبس يف ءاهنأ يه ةيمالسإلا ةفاقثلا حور يف اهظحالن ةماه لبن

 جهنم روهظ نأ كلذك حضاوو .اهينيع بصن يهانتملا سوسحملا لعجت «ةفرعملا

 «ينانويلا يمالسإلا لقعلا نيب قفاوت نع أشني مل مالسإلا يف ةبرجتلاو ةظحالملا
 اوهجو نيذلا نانويلا نأ وه عقاولاو .ىدملا ليوط يلقع عارص ىلإ اًجار ناك لب

 ىلإ رثكألا ىلع مهريثأت هجتا سوسحملا عقاولا نود درجملا يرظنلا ىلإ مهتيانع
 يلمعلا يبرعلا جازملا نيب الئاح فقوو «نآرقلا مهف نع نيملسملا راظنأ بجح

 .(200«لقألا ىلع نامزلا نم نينرق لالخ هلالقتساو هدوجو تابثإ نيبر

 ةديدجلا ةفاقثلا نأ ىري وهف «قمعلا نم ةسايسلاو عامتجالا يف هؤارآ ولخت الو

 .ملاعلا ةلحو ىنعم نمضتي يذلا ديحوتلا أدبم ىلع موقت مالسإلا اهب ءاج ينلا

 يف دجن نأ نكمي يذلا «ريغتلا ناكمإ نمضتي نأ نم هل دب ال يلزأو تباث اذهكأدبسل

 اًصوصخ ةنّسلا نوملسملا ملس دقو .ةيمالسإلا ةفاقثلا يف هنع ريبعت ريخ اداهتجالا
 لحارمب رم دق مالسإلا ناك اذإو . ةيرظنلا ةيحانلا نم عيرشتلا يف لماكلا قحلا
 يداليملا رشع ثلاثلا نرقلا يف ةيميت نبا نإف ؛هباب لفقأو داهتجالا اهيف صلت

 رشع سداسلا نرقلا يفو . ىلوألا لوصألا يف رظنلا داعأو داهتجالا قح هسفن ىلع

 .ثيدحلا مالسإلا تاضبن نم ةضبن لوأ يه ينلا ةيباهولا ترهظو .يط ىطوبسما ذر

 ةضهن تناك اذإو» :ةثيدحلا ايكرت يف اهمادقأ تتبث دق داهتجالا ة ةركف نأ لابقأ كدت
 ن(|

 1 9 8 نو نصا
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 ايوروأ ىلإ ةيمالسإلا ةرظنلا روطت

 رظنلا ديعنف كرتلا هلعف ام اًموي لعفن نأ نم انل دب الف ءاعقاو اًرمأ مالسإلا

 .(ىلقعلا

 رينا دق مالسإلا يف نيدلاو ةلودلا نيب زيمي نأ لواح يذلا هاجتالا نكل
 يو .مالسإلا يف اهل دوجو ال ةيئانث ضرتفاف ةيموقلا ةيرظنلاب رثأتلا لعفب أطخ
 نولزبلا ةلأسم نأشب ايكرت يف ثدح يذلا روطتلل ماتلا ىضرلا نم عونب لابقإ
 ..ين لدجسلا ىلإ وعدي ام دجوي داكي الو ؛ميلس دج يأر يكرتلا يأرلا نإ :لوقي

 كلذك حبصأ دقل لب .بسحف مالسإلا حور عم قفتي ال يروهمجلا مكحلا ماظنو

 لاعلا يف اهلاقع نم تقلطنا يتلا ةديدجلا ىوقلل اًرظن تارورضلا نم ةرورض

 ,20(يمالسإلا

 انئارت يف

 لوألا .كاذنآ نيملسملا ريكفت يف نيدئاسلا نيهاجتالا نع فلتخي يأرلا اذه
 ةيروهمجلا نأب لوقي يذلا يناثلاو ؛مالسإلا طورش نم طرش ةفالخلا نأب لوقي يذلا

 اهنيع ىروشلا يه ةيطارقوميدلا نأ نم لاقي ام رارغ ىلع مالسإلا ئدابم عم قفنت
 رأ ةيروهمجلاب لوقي ال نآرقلا نإف لابقإ بسحو .هسفن لدعلا يه ةاواسملا نأو

 .نآرقلا حور عم ضقانتت ال ةيرصع ةرورض تحبصأ ةيروهمجلا امنإو .اهريغب
 ايكرت يف ثدحي ام نأ ىري ال هنإف انه نمو .رومألا مهف يف لابقإ ةقيرط يه هذه

 كلذ نم سكعلا ىلع لب ؛حيحصلا هباصن يف عضو اذإ مالسإلا ىلع اًرطخ لثمي
 ءاجتا نع اًريبعت ايض يكرتلا رعاشلا دئاصق يف دجيو .ديدج لاثم ةدالو ىلع لدي

 .نهارلا فرظلا يف هنوؤشب متهي نأ بعش لك ىلع نوكي ثيح ثيدحلا مالسإلا

 :هلبقتسمو هرضاح يف يمالسإلا ملاعلل هتيؤر لابقإ حضوي ةيلاتلا تارابعلا يفو

 ذأو ءرضاحلا تقولا ىف هسفنب لغشي نأ بجي مالسإلا بوعش نم بعش لك١
 ارئاقو «ةيوق اعيمج هبوعش حبصت نأ ىلإ ؛هدحو هنوؤش يف اًثقؤم همامتها زكري

 نفالو ةيموق سيل مالسإلا نإ ...ةيوق تايروهمج نم ةيح ةرسأ فيلأت ىلع

 هبرعشتو ةيعانص دودح نم اهنيب امب ملست ممأ ةطبار وه انمنإو ءاًرامعتسا الو

 ,181 ص .هسفن (!)



 عبارلا لصفلا يمك ار انس
 ىلع فراعتلا ليهست اهب دصق : ةيسنج 0

ْ 
 .(10(«ةطبارلا هلق 0
030 

 ىلع هتدحو موقت اًددجتم اًيمالسإ اًملاع ليختتن نأ اننكمي قيمعلا يأرلا اذو
 | اهانعمل ةدقاف ةطبار ىلع 0

 يف داهتجالل نكمي اذكه :يعقاول 2 سيلو ؛ئداييز

 وأ داهتجالا نكل .لبق نم ةروظم نكت مك ابورد حتقيأ رسصعلا تايب."
 ءرطاخمم ىلع يوطنب ةقيقدلا ةيخيراتلا ةظحللا هذه يف مالسإلا يف ريو

 .لالحنالا لماوع نم اًلماع لكشي دق ةيمريزإ

 قفألا دييقت ال ءبعش لك

 حامجي

 اًصوصخ ؛يتناتستوربلا حالصإلا سورد ىلإ نوحلصملا رظني نأ نم أبابا

 ةعيرشلا نإ .براجتلا كلت هيلع توطنا ام ىلإ علطتنف «ةلئامم ةلحرمب مني

 نآرقلاو ءكلذ تبثي هقفلا خيراتو روطتلل ةلباقو ةدماج ريغ اهتاذ دحب ةيمالسإلا

 ةركف دض فقي نأ نكمي الف اًريغتم نوكلا ىري نآرقلا نأ امبو «نوناق باتك

 ام رخآ وه هب اوءاج ام نأب اولوقي مل ةيهقفلا بهاذملا باحصأ نإف كلذك .روليبا

 .اًعورشم اًرمأ ةعيرشلل ديدج ريسفتب ةادانملا نوكت نأ نم دب الف ؛هلوق نكمب

 يبن نب كلام يرئازجلا ركفملا لثم «راكفألا ىلع همامتها لابقإ ب صدقل

 لقو .ةراضحلا ةيضق يه ىربك ةيضق نم اًءزج ركفلا ربتعا يذلا (1973 - 1905)

 يذلا رمعتسملا يرئازجلا طسولا وهو «هيف شاع يذلا طس ولاب يبن نب كلامرثأ

 ابعش رمعتسي نأ هنكمي ال رامعتسالا نأ ريتعا هنكل .هتيصخش هدقفب رامعتسالا داك

 عضوو «رئازجلا عضو وه اذهو «رامعتسالل ةيلباق» كلمي بعشلا اذه نكي ملاذإ

 :مالسإلا بوعش نم ىمظعل يل
 :نيدحوملا دعب ام رصع ذنم ةمئاق اهنإف رامعتسالل ةيلباقلا امأ

 .راتخم يف مهلوقع لوصخخو سانلا زجع هيلع لمحتن يذل لوألا ببسلا هنأ

 "رحل ىصقتن نأ يفبني لاجملا اذه يف ايدام امكح ردصن يكلو ماسالا“

 ,183 ص هسفن(

 رامعتسالا سيلف :
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 اي سس ل سس وبل ةيمالسإلا ةرظنلا روطت

 , ىلمكاهيلإ رظنن نأ انيلع نأ يأ ءاهرضاح مامأ فقن نأ ال ءاهلوصأ نم ةيرامعتسالا
 لا ةايح يف لدي رامعتسمالا نأ لئتيح كردنسو «ةسسايس لاجركال عامتجا

 نزاج اً كانهف» ..هل هتيلباق ىلع بلغتلا ىلع هنيعي ضقانم لماعك رمعتسملا

 علو ,2(دومخلا نمز اهيلع لاط يتلا تاقاطلا ررحي نيح «رامعتسالل يباجيإ

 أ .هرمعتسم نم رمعتسملا بعشلا اهينجي نأ نكمي يتلا ةديحولا يه ةدئافلا هذه

 ؟اهيلإ يبن نب كلام ةرظن يه امف «يرامعتسالا اهرود عم ابوروأ تقباطت دقو

 ةيحبسملا سفنلاف «يمالسإلا ملاعلاب اهتقالع لالخ نم ابوروأ ىلإ يبن نبا رظني

 اذإو .يمالسإلا ملاعلا عم ةيعقاولا اهتالص يف ةرمعتسم سفن ىلإ بلقتت ةيبوروألا -

 خيرات يف عفان رودب نينرق لنم ماق دق يبوروألا نإ» :ةيعامتجالا ةيحانلا نم انرظن

 يتلاو ؛هرظن يف ةرقتحملا ةيناسنإلا ةيقب نع لاصفنا نم هفقوم يف ناك امهمو «ملاعلا

 ىوقلا ىضوف نم يمالسإلا ملاعلا ذقنا دق هنإف .هدجم ىلإ ملس ىوس اهيف ىريال
 تميقل اًديدج اًماهلإ نيدحوملا دعب ام ناسنإ «يبوروألا طاشن حنم دقل .ةيفخلا

 نكل «تمصلا ركسعم فسن يذلا تيمانيدلا رودب ماق ابوروأ ناسنإف ..ةيعامتجالا

 لعلو ؛يمالسإلا ملاعلا شيعي امك ىضوف ةمزأ يف مويلا شيعي يبوروألا ملاعلا

 ممألا نأ ظحالن اننكل .رامعتسالا ةرهاظ نم اهتاذ دحب ةجتان يبرعلا ملاعلا ىضوف

 ؛راطخألا هذه نع ىمعت رامعتسالا راطخأل اهكاردإ نم مغرلا ىلع ةيرامعتسالا

 إف ءابوروأب لصتي ام يف امأو ..اهيعوو اهتظقي ىلع يضقي اًموتحم اًردق كلانه نأك

 لدعي نأ ديدجلا هاجتالا ىلع قشي اهتايح هب تغبصو ءاهتاداعب نورقلا هتقصلأ ام
 ساسأ عقاولا يف يه يتلا ءاهتاداعو ممأ ةيسفن لدعت نأ نيهلارمآلاب وه امق ؛هفورح
 .2(كانه ةيقالخألا ىضوفلا

 مي. قالخأ ةمزأ يه ةنهارلا ابوروأ ةمزأ نإ :لوقيابوروأ صوصخبو

 تناك داو رت ابوروأ يف مولعلا تناك امنيبف .ريمضلا نع ملعلا لاصفنا ةهزأ قذأ

 55 ” ص ؛1981 قشمد ءركفلا راد «يمالسإلا ملاعلا ةهجو :يبن نب كلام (1)

 .113 ص ءهسفن (2)



 نارا لافلام هس عسب بص جرم

 يف ىضوفلا رشنتف اهتاذ ابوروأ ىلع ىغطت ىتح مظاعتت ةيرامعتسمالا
 كلذك .كلذ ىلإ رش ةوم الإ ةيزانلا روهظ امو ؛ملاعلا ءاجرأ يف اهترم رشن امك ةعربإ
 نإ هسرالل ةراضحلا هذه ةياهنب رذنت اهلك ةيسوساجلاو داسفلاو: 3

 موي لك يرشتستو فعاضتت ةنايخلاو ردغلا فونصو داسفلاو لاصفنالا ن
 .(0:تارمعتسملا قريب امم رثكأ نوقزمتي مهنإ .ريمضلا م ارتحا ىنعم مه اودقف ةرمعتسملا بوعشلا 5 ىلع دويقلا ناولأ اوضرف املكو .اهسفن مهدالب يف طحنت اهتميق نإف تاريهي..و يف داهطضالاو طغضلا لئاسو نم ةليسو ةلادعلا نومدختسي اهون 1

 لثمي نأ لاحب هنكمي الو خسفتلا وحن ريسي يبوروألا ملاعلا نإ) :فيضب
 هذه ةرمغ يف عيطتسي ال يمالسإلا ملاعلاف .ملسملا ىلإ ةبسنلاب ىذتحي اجيذوي
 ملاعلا يف هسمتلي نأ لاح لك يف هنكمي ال لب «هدودح جراخ هاده دجي نأ ىضوفل
 نع فشكلل ةديدج قرط نع ثحببي نأ هيلع نكلو «هتمايق تبرتقا يذلا يبرعلا

 ملاعلا نإف ءاهسبتقي دق يتلا ةديدجلا قرطلا نأش نكي امهمو . .ةصاخلا هماهلإ عيبانب
 سيلف ءدحوتلا ىلإ هيعس يف هجتتي ملاعلا امنيب «ةلزع يف شيعي نأ هنكمي ال يمالسإل

 «ىربكلا ةيناسنإلا براجتلا ىدحإ كش الو لثمت ةراضحب هتاقالع عطقي نأ دارملا
 .©«اهعم تاقالعلا هذه مظني نأ مهملا لب

 يمالسإلا ملاعلاو . .هتراضح ينبي نأو هتضهن ديعتسي نأ ى وس ملسملا مامأ سيلو
 ىف يسيئر رود ةينيدلا ةركفللو .00لمعملاو عنصملا اهب لخدي ةضهن باوبأ ىلع
 .كاذ ىلع ةرالعو ؛ةراضح لك ساسأ ره يذلا يحورلا بئاجلا اهي ةضنل
 ةيئاغ مكحب عمتجملا بولق يف قلخت ..درفلا كولس طرشت يتلا ةينيدلا ةركذل
 - اهحنمب كلذو . ةراضح ةروص يف اًيخيرات قف ققحتتو ««ةرخآ» م وهلم ىف ىلجتت انا

 ا لسا

 127 ص .سقنأ(]
10 
 .128 - 127 ص ص اسم '

 .122 ص :1981 قشمد «ركفلا راد ؛ةضهنلا طورش :يبن نأ
1411! 
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 ابوروأ ىلإ ةيمالسإلا ةرظنلا روطت

 '] دم نول «تعمو ةلالد تاذةايحلا هع حيت يعي ظنه يعيولا انهايإ
 5 و نركت لئتيح اسهنإف «ىرخأ ىلإ ةقبط نمو ليج ىلإ ليج نم فدهلا اذهل
 ,(1)(ةراضحلا رارمتسال اهنامضو اهتيبثتب كلذو هماودو عمتجملا ءاقل

 .تقولا - بارستلا - ناسنإلا :سسأ ةثالث يف نمكت ةراضحلا لوصأو
 لمعلاو ةفاقثلا :حاون ثالث يف هيجوتلا لعافلا رودلا هل يذلا ناسنإلا
 ءيش ىلع مالسإلا ضرأ يف وهو بارتلا امأ
 جاتحيف هيلع نوشيعي

 مزليو.-
 .لاملا سأرو

 يذلا موقلا رخخأت بيسي طاطحنالا نم
 ديهمتل هعاضخإ بجوتيو ؛هعرز يف اًصوصخو .ءانتعا ىلإ

 ةميق كردن ال اننأل مدع ىلإ يمالسإلا ملاعلا يف يهتني لاز امف تقولا امأ .ةراضحلا
 : احلا ةايحلا ىنعم وهو «جاتنإلاو ريثأتلا ىنعم ددحتي نمزلا ةركف ديدحتبو «هئازجأ
 .انصقني يذلا

 صنلا يف امك ممألا نيب تارو د تاراضحلا نكل «ةراضحلا رصانع يه هذه
 خيراتلل نإ .ةدلاخ ةرود ةمثف .© سال نيب اًهّلواَدُن .ُماَيَأْلا َكلِتَو 9:ينارقلا ملط را وس مي 2 خص م 3 5-0-5
 ةميظع رثآم ةمألل لجسي ةرات وهف ؛ اًاسلستو ةرود
 اولاو .قيمعلا اهمون ىلإ اهملسيل ءاهراثد اهيلع يقلي

 ىرخأ ةراتو .ةميرك رخافمو

 ةرودلا نع يبن نب ءارآ نأ عق
 ةراضحلا نإف ةرودلا هذه بسحو .رلغنبشو نودلخ نبأ نم

 اهتراضحل ةمأ ةداعتسا ةيفيك نإ .اهترود لامتكا دعب اهتياهن ىلإ ريست ةيبوروألا
 ناعتيام يف هنكل ؛يبن نب كلام دنع ةحضاو ريغ ءاهترود تلمتكا نأ دسعب ةقباسلا
 ةيئآرقلا ةرهاظلاب هيمسي امل وأ ءاّريبك اًرود ةينيدلا ةركفلل يطعي نأ لواحي مالسإلاب
 بولطملا نأ نم لابقإ يأر ىلإ يبن نبا ب هذيو .ةلقتسم ةسارد اهل صصخبي يلا
 .هب لاصتالا امنإو هللاب ملعلا سيل

 ىلع عزومت نيدلاو ةسايسلاو ةراضحلاو ةفاقثلا يف يبن نب كلام راكفأ نإ
 تحت اهبتك يتلا هئارآ نم ددع ىلع أر ط دق ليدعتلا ضعب لعلو .ةدلعتم تافلؤم

 .72 ص .ةضهنلا طورش (1)
 ,140 :نارمع لآ (2)



 عبارلا لصفلا 0 ل ا
 انو 5

 ربعي يبن نبا نم هصالختسا نكمي ام نأ الإ .ةيلودو ةيلعخاد ثادحإو ى >>

 دادتما هيف ودبي ملاع يف شيعن نيرشعلا نرقلا يف نحنا :يلاتلا هج

 ءيش لك نآلا اهيف بتكأ يتلا ةرجحلا يفف .انرصعل اّيخيرات اًنوناق ةيبرويإ

 اهقيقحت ديري يتلا ةراضحلا نيب اًيديدح اًراتس عضن نأ نذإ ثبعلا سف دافحل

 نم هب طيحت يتلا ةراضحلا هذه لعلو .("!«ةثيدحلا ةراضحلاو يقابل

 ؛هراكفأ هيجوت يف هل اّيوق اًعفاد تناك يمالسإلا ملاعلاب 0 ال

 هلع

 ىوس سيل مهتراضح ءاشنإ نوديعيف نوملسملا اهب ضهني يتلا بابسألا نع يم.

 .ةيغاطلا ابوروأ ةراضح نم هل ىءارت ال كي
 ساحعلإ

2 

 اذإو .عستيو ومني نأ ةيلاربيللا ابوروأ ةروص عم فطاعتملا رايتلا ناكمإب ناو
 لعف در تدّلو دق نيدلاو قالخألا نع ةدعتبملا ةيرامعتسالا ابوروأ ةروص نزو

 ةيمالسإلا لثملا فاشكتساو فلسلا ىلإ ةدوعلاب ةيحالصإلا ةكرحلا ىدل لئن |

 ةيفاكلا عفاودلا لّقم ملعلا فلختو يسايسلا طاطحنالا نإف ءروطتلا عم ةبسانتملا .
 بوعشل حلاص لاثم لاجملا اذه يف ابوروأ همدقت ام نأب عنتقم يلاربيل رابتومن

 دق «1908 ماع لوبماتسا يف يروتسدلا بالقنالا نأ يف كش الو .مالسإلاو قرشل

 .نيديؤمو اًراصنأ بستكاف رايتلا اذهل اًيوق اًعفد ىلعأ

 :بالقنالا رثأ ىلع بتك ذإ (1912 - 1863) فسوي يلع هنع ربعي اماذهو
 ةيضاملا نوضعلا ىف عمألا ميمج مؤاول قم: ثنناك ةفلطملا ةمركعلال]
 ىنعملاب ةيروتسدلا ةئموكحلا نإو .برغلاو قرشلا لهأ نيب كلذ يف فرن“
 ريغ اكلم .رلعألا ناطلسلا وك ثيحو هبت عملا ي ثيح نآلا فورعمل
 .©(«ةريخألا روصعلا يف برغلا تاعرتخم نم يهامنإ لأ

 ل رهزإ طورشألا
 .43 ص «ةضهنلا لل"
 .ىكاطنألا

 187 نضا1908 رضع «ترحلا ةحطم «ىنامثعلا روتسدلا يف ينامألا لبأ
143 
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 ابوروأ ىلإ ةيمالسإلا ةرظنلا روطت

 رولقنالا دلوي يذلا نأ وهو عئاشلا يأرلا ىأر دقف يدلاخلا يحور امأ
 نزال وكلا .طاطحنالاو رخأتلا ببسو رورشلا عبنم وه يذلا دادبتسالا وه

 غيراو تنحفصت اذإو ١ي ويسآ دادبتسالا لصأف ةيمالسإلا ةديقعلا ىلإ هدر نكميال

 يريخألا دادبتسالا اذه ىلع ةسسؤم اهتيأر برغلاو قرشلا يف ةيمالسإلا ممألا

 ةيمالسإلا ةيرحلا نسم ءيش : اهيف سيلو ءيقيرفألا دابعتسالا نم بناج ىلعو
 ,(0(....ةيوبنلا ثيداحألاو ةينآرقلا تايآلا يف اهب رومأملا ةروشملا الو

 ىدانن انك سمألاب»ا بالقنالا دعب (1921 - 1873) نكي نيدلا يلو بتكو

 سوفنلا حرسمو لامآلا عترمو نيدبتسملا ةودعو بوعشلا ةنتف اي «ةيرح اي «ةيرح اي

 انيلع اهئاضرب تلبقأو انءاعد تباجتسا املف ؛كلامملا ةايحو رودصلا ءافشو

 اهبدشتل اندعاوس نع اهتكف يتلا دويقلا انلصوو ءاهيلح انعزانتو اهرئادغ انبذاجت

 ةيحان نم ةيرحلا موهفم نيب ةقباطملل ترج ةديدع تالواحم نإ .«اهدعاوس

 مل تالواحملا هذه نكل «ى رخأ ةيحان نم يمالسإلا لدعلا وأ ةيمالسإلا ىروشلاو

 .ابوروأ مدقت ببس يه ةيرحلا نأ ةقيقح نيسمحتملا نييلاربيللا نع بجحت

 يف اورثأ نيذلا نييلاربيللا زربأ دحأ (1963 - 1872) ديسلا يفطل دمحأ دعي
 هريثأت ببسبو ةديرجلا يف هتالاقم ببسب «ةقحاللا لايجألاو هليج ءانبأ نم ريبك ددع

 .نرق عبر نم برقي ام لالخ ةيرصملا ةعماجلا يف ةفسلفلا هسيردت نابإ هتذمالت يف

 يلاربيللا ركفلا رداصم عبتتل ىلوألا تالواحملا هتذمالتو ديسلا يفطل دنع دجنو
 نانير لاثمأ نييبوروألا نيركفملا تافلؤم يف ةيجهنم تاعلاطم لالخ نم يبوروألا

 .رسنبسو ليم لاثمأ صاخ لكشب زيلجنإلاو ؛مياهكرودو

 هدبع دمحم خيشلا ةسردم يف هبابش علطم يف ذملتت دق ديسملا يفطل نأ عقاولاد

 ةيديلقتلا رئاودلا اهضرفت يتلا دويقلاب نوقيضي نيذلا كئلوأ لك مضت تناك يتلا
 لئاسم يف ريكفتلا ةيرح قالطإ يف هدبع دمحم خيشلا ةعزن تناكو ٠ .رهزألا يف

 .1970 توريب - ةمكحلا تيب .142 ص ءدوسلا فئاحصلا :نكي نيدلا يلد 2(



 عبارلا لصفلا 0

 ا يا بيوس رو

 ريداقم مهسوفن يف نيدلا نأش لتحي نيذلا نيسمحتملا نابشلا دييأت بطقي_
 هله

 فلكي
 ترطيس امنيب ؛اليِئض ناك نيدلل هاطعأ يذلا رودلا نإف ديسلا يفطل ىلإ ةبريرو

 عساتلا نرقلا يف نيييوروألا نيركفملا نم اهذخأ امك ةيرحلا ةركف ركزي ٠
 :ةديرجلا يف اهبتك يتلا تالاقملا لالخ نم ةيرحلل هموهفم يقتسن نأ اننكمي 0

 يف ىتح ةيعيبطلا هتيرح ظفحب رعاشملا ةيرحو ركفلا ةيرح ظفحي ءرملا نإ لب,
 ىف اًرح ..كرتلاو لعفلا نيب رايتخالا رح «ةدارولا رح ءاّرح قلخ هنإ ..نجسملا ةيإو

 اهنم ةدئاف ال ةيعيبطلا ةيرحلا هذه نأ ريغ .تومي نأ يفو شيعي نأ يف ىتح ءين

 لك ..ةباتكلا عنم يذلاو «مالكلا عنم يذلاو ءنجس يذلاف ءاهراثآ نم تلطعتازإ

 كلذب اودقف يأ اهب عافتنالا اودقف مهنكلو «,مهسوفن يف مهتيرح نوظفحي كلوأ

 ةيندملا ةيرحلا ريغب اهرمأ ميقتسي ال يتلا ةيعيبطلا ةيرحلا كانهف .(!!(ةيندملا ةيرحلا
 انتيرح» :لوقلا ةيرحو ةيسايسلا ةسرامملا ةيرح صاخ لكشب اهنمض نم ينلا

 :ةيعيبطلا انتيرح راثآ روهظ يف انل ةليفك يأ ؛ةيصخشلا ةيرحلا ةليفك يه ةيسابسلا
 ىعسلاب ثبشتت اننإ .لمعلاو لوقلا ةيرح ةيرحلا كلت راثآب انعتمت ىلع صرحلا نمن
 انل ىتلا ةديحولا ةلافكلا يه تماد ام «لكلا يف لكلا يه يتلا ةيسايسلا انتيرح ل

 : ,©(...انيلع هللا لضفب عمتجملا يف

 رسفي دقو .ةديدملا هتايح لاوط اهب كسمت ةديقع ىلإ هيدل تلوحت راكفألا هذه
 | .٠

 تعا

 يفاكلا ردقلا نيمأت نع اهزجعو رصم يف ةيروتسدلا ةايحلا قافخإب اذه هحاحلإ ع
 اججيهنم هيلإ ةبسنلاب نكي مل ةيرحلا أدبم نأ الإ هروصت بسح دارفألل تايرحلا نا
 نع هداعتبا حضوي وهف ةطلسلا نم هفقوم امأ .اًيفسلف و اج هنو لي بسحفابس# ع 5 ءاس نايس

 ؛ : 0711
 .133 ص (149) 18 9 ش 07 6
 139 ص سفن
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 ابوروأ ىلإ ةيمالسإلا ةرظنلا روطت

 0 و صمم .اننغ ةليكو

 ذادنو هان
 | دارفأ زيبمت يف ةغلابملا ىلإ انعفدي يذلا ساسحإلا اذه نإ ..اندالوأب
 ين .(0(لالقتسالا لين نع اًمئاد اندعبي يذلا وه «ةمألا دارفأ ىلع لالجإلا

 اير رم هال دارمي راي ارب راد

 يا مهعمتجمو يسايسلا مهماظن هيلع نوكي نأ يغبني امل اديدج اًروصت
 رس ةديدج اراكفأ نيملسسملا ضعب رطاوخخ يف ريثت تناك اميملع ةمدقتملا ابوروأ
 ريدقلا عم هرشع عساتلا نرقلا ةياهن يف ءاقباسم انيقتلا دقو .هتروريسو ملاعلا روطت
 "او كلمتامل ؛ءاقترالاو ءوشنلا ةيرظنل رسجلاو يناغفألا نم لك امههجو نيذللا
 ليعامسإ نإف كلذ عمو ٠ .ناميإلا وأ قلخلا يف ةينيدلا ةرظنلا عم فالتخا نم ةيرظنلا
 ىلع ضرتعاف «ناميإلل اهتقرافم مدع اًئيبمةيرظنلا هذه نع اًمينع اًعافد بتك رهظم
 ةيداملا هتعزن ريربتل ةيرظنلا هذه مدختسا يذلا ليمشلا يلبش ىدل ةيداحلإلا ةعزنلا
 ضفنت اهنأب هداقتعال ةيرظنلا هذه ضفر يذلا يناغفألا دقن ىلع ضرتعاو ؛ةيداحلإلا
 رودو ملعلا رودل رهظم ليعامسإ همسري يذلا روصتلا كلذ نم مهألاو «ناميإلا
 رثألا نم ءاقترالاو ءوشنلا بهذمل نإ :لوقي «ملاعلا روطت يف ءاقترالاو ءوسشنلا
 نأبريدج بهذملا اذه نأب داقتعالا مامت دقتعأ ينلعجي ام ةثيدحلا مولعلا عورف يف

 ءانأو ؛ةيبرعلا ىلإ هلقنو هسرد ليبس يف هدوهجو هتايح نم رطش ربكأ ناسنإلا فقي
 امياقلا انيبلاسأ ءانبأ يف مدهت هلواعم تذخأ يبدأ يملع بالقنا باوبأ ىلع داضلا
 .©«..ريكفتلا ةثيدح بيلاسأ اهلحم لحتل

 25 ماع ىاقت رالاو ءوشنلا بهذم يف ليبسلا ىقلم : هباتك رهظم بتك دقل 19

 رهظم
 ةفرعم نإ .بهذملا اذه لوصأ سرد ىف تاونس رشع فرص هنأب لوقيو

 .61 - 60 ص ص .هسفن (1)
 .4 ص «ليبسلا ىقلم :رهظم ليعامسإ (2)



 عبارلا لصفلا_ ب 2.

 تايرظنلا روذج عبتت ىلع هحاحلإل لوضفلا ريثت ةيبوروألا ةيميييب
 تاصخلملا ضعبب ناعتسا نوكي دقو «رشع نماثلا نرقلا ذنم ايجولويبلا يب 7

 هروصت لالخ نم همهفتن نأ نكميف ةيرظنلا ضرع ىلع هحاحلإ اىإ -

 شيعن يذلا رصعلاو .لاقتناو ءوشن ةرثق نآلا ملاعلا اهزاتجي يتلا ةرتفلا نإ) ؛ 31

 يف ةزراب اهب سحن يتلا تاكرحلا نإف ..ءيش لك هراثآ تلوانت ماع روطن م,

 ءارآلاو راكفألا يحو طبهمو «ةرضاحلا ةيندملا دهم ءابوروأ يف تاعماجلا وب

 .0)(..تاعماجلا سوؤر يف ترمتخا راكفأ روطتل ابان الإ تسيل «ةثيدحيا

 ليعامسإ دنع ت اغمت امك ةيملعلا ةعزنلا راصنأ ىدل ايوروأ ةروص ىه كلَ

 رثألاو ةضهنلا رصع ذنم ابوروأ يف مولعلاو راكفألا روطت ضرعتسي اذإ وهو .رهلر

 اهميدق نع تلخ : ىتلا رصم يف ةنهارلا ةلاحلا ينعي هنإف «دالبلا كلت يف هتثدحأ ىذل

 انلواح نحن الو ءىلصألا انعبطب انظفتحا نحن الف» :ثيدحلا نم نكمتت نأ نود

 يحاون يف اهرابغ رياطتي يتلا بالقنالا ةكرح يف اًيداه هذختن ديدج سايقم عضو

 ةثيدحلا راكفألا ةرئاث نم هب جرخن اًقيرط سمتلن ملو ءاهناخد انقنخي داكيو ملاعلا

 نيبو ثارت نم برعلا ىدل ام نيب ةمءالملا ىلإ هتوعد نكل .((انعئابط مئالي قسن

 .يملعلا عادبإلا لاجم يف برعلا صتئاقن ددعي نيح ةرباع ودبت ثيدحلا ملعلا

 ةيملعلا مهلاصخ لك برعلا دقفت اهاري امك اًبملع ةمدقتملا ابوروأ ةروص نإ

 قيقحتلا مدعو طلخلا ةعزن ىلإ دوعي كلذو برعلا دنع ةيدرفلا ةيرقبعلا تمدعدقفا

 خيراتلاو ..ةيفسلف سرادم ةلزتعملا وأ ةرعاشألل نأب لوقي نم ئطخي دقو ...مهيلل

 طبختلا لدبو ."!"اهطبرت ةقالعالو اهنيب لصاوت ال ةعباتتم ثداوح برعلا دنع

 سس لالاب7ص

 14 ص .هسفن (2)
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 ابوروأ ىلإ ةيمالسإلا ةرظنلا روطت

 .ءرررسلا مولعلا باعيتسما ىلإ دوهجلا هيجوتل رهظم وعدي ديدجللاو ميدقلا نيب
1 

 ,و هني

قتلاب كسمعتلا ىلإ وعديو «ةيملعلا تايعمجلا
 "يو رميذ :اهحذم دد

 رزق اندإلا لثملا دا يع يدع رديت ما د 8 انا : ْ

 ..كيلاقتلا ءارو رجلا هدفع ليقع روطفلا نب

 سيسات قيرط

 ظفللاب ذخألا ىلإ وعدي ءاقترالاو ءوشنلا ةيرظن نع هعافدو هضرع مضخ يسقو

لا ةمدخل عفنأ كلذف ءاهبيرعت دنع ةيملعلا تاحلطصملل ينيتاللا
 .هتمجرت نم ملع

ف اًلمعتسم اًماع اًناسل يوضعلا ملاعلا يف ةينيتاللا تايمستلا تحبصأ دقف
 لك ي

نن نأ انيلع ىصعتسا يفرحلا بيرعتلا ةقيرط انبكتت اذإف ,ملاعلا تاغل
 نافلؤملاب عفت

 ."لاهيف ةبرجت نم ابوروأ ءاملع دافأ امب نيعتسنو ةيبنجألا

 ثيح نم نيدلا لوانتي ال ءاقترالا بهذم نأ وهف هانبت يذلا فقوملا ةصالخ امأ

 ماونألا لثمك نايدألا لثم نإ .نمزلا ربع هبيصي يذلا روطتلا ثيح نم لب «دقتعملا
لعلا ناديم نيب قرفلا مهف دقو .ةأجف قلخت مل ةعيبطلا يف ةيحلا

 نيالا ناديمو م

 حض هباتك رشن ثدحي نأ رهظم ليعامسإ لمأ دقل .اهب دحي اًدودح ملعلل نأو

 ينا ةيضقلاب هباتك رشن نيح ةلوغشم رصم تناك دقف ؛كلذ نم ثدحي مل اًكيش نكل

 دغشم تناك امك «تقولا تاذ يف ةفالخلا عوضوم لوح قزارلا دبع يلع اهراثأ

 يف :نيسح هط باتك اهثدحأ يتلا ةجضلاب
 ادؤشلا نأ ينعي امم «يلهاججلا رعشلا

 .ملعلا نوؤش نم سوفنلا يف اًريثأت رثكأ تناك ةفاقثلاب ةقلعتملا

 هلامعأب يبرعلا
 ْ ملاعلاو رصم يف ةيفاقثلا ةايحلا (1973 - 1889) نيسح هط عبط

 ايرهز ْ
 00 كأشن تناك :يلوألا ةيملاعلا برسلا نعي امالزم ةيقألاو ةيدقنلا

 رجلا يف ديسلا يفطل تالاققم نأ الإ .هدبع دمحم خيسفلا ريثأت هكردأ ثيح

 هيي لاك اسنرف يف تا نإ كلذ عمو .هنيوكت يف لعفأ ريثأت اهل

 ليلدلا ءيلهاجلا بدألا يف هباتك يطعيو .قحاللا هلمعو هركف يف

 .267 ص هسفن (1)



 حبارلا لصفلا
 ةمييصسيسس ميصنتب

لاامأ «يلهاجلا رعشلا ةسارد يف لا
 لصوت يتلا ةجيتن

ا ةرتفلا ىلإ بدألا اذه بر 0 ياخ
يطعت «مالسإلل ةقباسل

 اًيوق اًعابطنا 

لا اهلاو قاع يتلا ةيساقلا ع ع
لا لود ملسملاو ىبرعلا فقت

 «تاذ

باتكلا تهجأو يتلا لعيب 9
دحأ ام رادقم ىلإ ريشتف 

ه نم ةيدقن ةعجارم هتث
 اذ

ّرك يتلا ةروصلا نأ ديب ْ
هروأ نع نيسمح هط اهن

 اب

 و

 لأ ةدرايإ
 .ثراوتم ناميإ ةء...

 5 3 لال نسم عويبإ
 ٠

 ب ٍِ : هللا

 : 1938 هاع يب

ألا ةجردلاب نيسح هط تلغش يتلا يه ةيسايسلا ةي رحلا ةلأسم تمي
 ؛ىلو

اهفرصت يف هدهج عضو يتلا ةيضقلا نإ .ملعلا مدقتزلإ نا
 ب... يم 

ا مأ قرشلا ىلإ رصم يمتنت له :هباتك علطم يف لاؤسما حرلب زي
 يفاقث برغل

م مأ ؟يقرسشلا عم مهافتلاو بطاختلا يرصملا ىلع لهسي لى
 هيلع لهسألا ن

اؤسلا اذه ىلع باوجللو .يبوروألا عم بطاختي نأ
 ءرصم يضام ىلإ دوعي ل

 ةراضحلل تدهم ىوق عم ةرمتسم تالص ىلإ ريشت ةيوق لئالد ىلع دهشي خيراتلا

حت ال ةيبجيألا ةراضحلا نيبو رصم نيي ةقالعلاف .ةيبوروأل
 اهنيبو «ريكذت ىلإ جات

ا ةرطيسلل عضخت مل رصم نإ لب .ةيئانويلا ةراضحلا نير
 ىلع تناعتساو .ةيسرافل

 ذنم يرصملا لقعلا نأ» :ةجيتنلاب ينعي اذهو «نانويلا ءانبأ نم ةعوطتمب سرفلا

 نو 27 (طسوتملا ضيبألا رحبلا ةفاقثب امنإف ءيشب رثأت نإ لقع ىلوألا هروصع

 ةمثو .طسوتملا ضيبألا رحبلا بوعش عم اهلدابتي امنإف اهفالتخخا ىلع عفانملا لال

 .ديعبلا قرشلاو رصم نيب هلثم مقي مل نانويلاو رصم نيب عفانم لداب

 روطتلا ىضق نأ دعب «ءامتنالاو تالصلا ددحت يتلا يه ةيملعلا عفانملا نإ

يسايسلا ةدحولل اّساسأ ناحلصت ال نيتللا ةغللا وأ نيدلا ةدحدى/
 اماوق الو ة

م يلقعلا ريثأتلا نانويلاو رصم تلدابت دقلو .لودلا نين
 ءردنكسإلا مايأ ذن

 لاأ)
 >- »و | رم
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 ابوروأ ىلإ ةيمالسإلا ةرظنلا روطت

 رنا زم نإف ,مالسإلا تقلت دق رصم ناك اذإو .ةملكلا هذه يناعم قدأب ةينانوي .. م تناك امنإو ؛ةيقد
 ش .اًءم نآ يف ةغللاو نيدلا اهلوبق نم مغرلا ىلع اهلقع نم ريغي مل

 .و بم يفر صم الدي مل مالسمإلا نأ امك ابوروأ ريخت مل ةينيسسلا ١
 ار دم دقف كلذ نم سكعلا ىلع لب رصم يف ةفاقثلا ةينانوي غلي مل مالسالا نإ
 ؛ملسإلاو ةيحيسمملا نيب اًهباشت ةمث نأ ىريو .قرسشلا ىصقأ يف ينانوبل لثم"
 انه هردصمو مالسإلا رهوج ءاهب رثأو رثأتو .ةينانويلا ةفسلفلاب امهنم لك لصتا
 ةسيسملا لاصتا وه ةينانويلا ةفسلفلاب مالسولا لاصتاو .اهردصمو ةيحيسملا رهوج
 .روكت يف رثألا نم نيتنايدلا نيتاهل ام نيب قيرفتلا يتأي نيأ نمف .ةينانويلا ةفسسافلاب
 ؟نانويلا نعو بيرقلا قرشلا بوعش نع ةيناسنإلا هتئرو يذلا لقعلا

 يننمكت يمالسإلا ركفلا خيرات يف ةمساحلا ةظحللا نأب نيسح هط دقنعي
 قرشو طسرتملا برغ بوعش نيب قرف ةمث ناك اذإو .ةيناثويلا ةفسلفلاب هلاصتا
 ةاصتقالاو ةسايسلا زوسأب هريسفت كمي لب لقعلا يف فاللوخا يلإ هدرن اان
 اًمعضوأ اًوق ايلقع اًقرف يبوروألا نيبو هنيب نأ يرصملا مهفي نأ يغبني الفا
 قرشلا# روهشملا هتيب يف غنلبيك هركذ يذلا قرشلا نأ يرصملا مهفي نأ يغبني الو
 نأ يغبني الو .زيزعلا هنطو ىلع وأ هيلع قدصي ؛ايقتلي نلو برغ برغلاو ءقرش
 نماءزج رصم اهب لعجو ليعامسإ يويدخلا اهلاق يتلا ةملكلا نأ يرصملا مهفي
 رصم تناك امنإو .ةرخافملا ناولأ نم اًنول وأ حدمتلا نونف نم انف تناك دق ءابروأ
 التخا ىلع «ةيفاقثلاو ةيلقعلا ةايحلاب لصتي ام لك يف ءابوروأ نم اًءزج امئاد
 .()«اهناولأو اهعورف

 85 رعي مالسإلا ملاع طاطحنا نأ ىريف ىرخأ ةوطخ نيسح هط وطخيو ريم ىلإ د 0 5 1 |:
 رم تمضه نانويلا ثارت نورق ةرشع لالخ تمضه يتلا رصمو «كارتألا
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 عبارلا لصفلا

 نانويلا ةفسلف جاتن وه يبوروألا لقعلا نأ ىري يريلاف لوب ناك اذإو ,
 ةيحويسملا 8 دلا ١ مالسإلا ن [

 جاتن وه رصم يب يف لقعلا ذإ ص و ةسايسبلا يف ةاسورلا وي“
 اله . يمالسإ نيدو ةسايس نم نامورلل ناك امب لصتملا هقفلاو ةينانريو 535

 بناوجلا لمشي ابوروأو رصم نيب لاصتالا نإف ثيدحلا رصعلا يف امأ ؛ميدقلا ى

 ىهو. .ةيقارلا تاقبطلا يف ةصلاخخ ةيبوروأ ةيداملا انتايحلا اهريغو ةيسايسلاو
 ا

 دا اقل ة ةردق فالتتخاب ةيبوروألا ةايحلا نم اًدعبو اًبرق فلتخت ىرخألا تاقبللا

 .()(ةيداملا هتايح يف يبوروأآلل ىلعألا لثملا وه امنإ «ةيداملا هتايح يف يرملا

 ماظنلاف .ةيونعملا ةيحانلا ىلإ اهادعتي لب ةيداملا ةيحانلا ىلع رمألا رصتقيالو

 .ءاضقلا ماظن كلذكو ةيبوروألا لودلا يف يسايسلا ماظنلل ديلقت وه اندنع يسايسلا

 هحورص انمقأ ًةلمج ميلعتلاو .ثيدحلا وحن عارسإلا يف فرسم هنإف رهزألاامأ

 يف نورصقم نحنف .صلاخلا يبوروألا وحنلا ىلع هجماربو هجهانم انئعضوو
 نيبو اهنيب نكي مل يتلا نابايلاب رصم اًنراق ام اذإ ةثيدحلا ةراضحلا بابسأب ذخألا

 تعاطتسا دقف كلذ عمو ءابوروأ ن نيبو اننيب يتلاك ةيفاقثو ةيلقع تالص نم ابوروأ

 امك انتاسسؤم حلصن مل اننأل ؟اذامل «ملعلا ناديم يف نييبوروألا محازت نأ نابابل

 .نوينابايلا لعن

 مهقيرط كلسنو" :نييبوروألا ةريس ريسن نأ ائيلع نأ ةحارصب مالعإلا يغبنيد
 ءاهرم اهولح ءاهرشو اهريخ «ةراضحلا يف ءاكرش مهل نوكنلو ءاًدادنأ مهل نركل

 انمزلي امك ةيركسعلا ةوقلا انمزلت . باغي اهو اهقف كمحي ايو دركر انهو اهتم بعبالل

 رعشنل ؛يبوروألا ملعتي امك ملعتن نأ : :كلذ لك لئاسوو «يسفنلاو يلقعلا لالقتسال
 يبدروألا لمعي امك لمعتل مث يبوروألا مكحي امك مكحبنلو «يبوروألا عشا

 .(©!«اهفرصي امك ةايحلا فرت

 ن(ا)
 .41 ب00 نص نم سأل
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 ا رى ل 7

 لل ئيدسلا ملعلاق ار ادثب قرف عج اسال سوو

 السإلا امأ .ت
 سرريلكألا فرعي الف م موب وح اصلا عدو ي

 ريرفلا نع ذخأ دق مالسإلا ناك اذإو . تاقبطلا رئاس ٠

 ذ عمو

 زيمي 7
 اهإ :نيتنثا نيب اننأ ىريو .نييبوروألا نع هذخأو هلاصتا نم مويا
 ا

فالسأ دحجنو هلك انيضام ركتن نأ
نيماسملا دجم ضفرنو اًعيمج ان

 ارسمأ يذلا 

م ءيشل نيدعتسم اننظأ امو ةيمالسإلا ةراضحلا
 بنو مهجهن جهنن نأ امإو ءاذه ن

 بابسأب ةوق يف مه اوذخأ امك «ةوق يف ةيبوروألا ةراضحلا بايساب لتقأتو مهبهذم

 ...مورلاو سرفلا ةراضح

أل اًديدج ركتبي ال هذه هتوعدب هنأ نيسح هط ظحاليو
 ربست رصم يف ةايحلا ن

 ذودب كلذب رارقإلا وه هل وعدي ام نكلو «نييبوروألا نع اهذخأ ىف افي جنس

 هبل نو قراغ نحن ام ركنن الف ءلعفلاو لوقلا نيب ةمءالملا بولطملاف .فوخ

 اباعرطخ الف ءاهلوح نارودلا لدب رومألا هجاونو انرئامض حيرنو انسفنأ حراصنف

 "'ةنابايلا ةيصخشلاف ءانتيصخسش ىلع فوحخ.الو ءابوروأب حيرصلا لاصتالا نم

 خسرألا انتيصخ_5 عيضت اذاملف «ةثيدحلا ةراضحلا نم نوينابايلا ذخأ امدنع عضت

 !؟نابايلا نم خيراتلا يف

 6 ةدافرشلا امنيبوةيدان ةنيوروألا ةراسضحلا ةآي لوقا اكيحص نسبار

 دامب بدأ تناك اذإو هيعبلا قرشلا لب انقرش سيل وهف كلذك قرسثلا ناكاذإو

 ”>- يفو ملعلا ليبس يف ةيحضتلا ىلإ عفدت ةميظع حور ىلع اًضيأ يوطنت اهنإف

 نييبوروألا ضعب هب حرصي يذلا قيضلا رمأ نم نكي امهمو :نشولا
 فل

 ب 5 نييقرشلا ةايح اويحي نأ ديكأت لكب نوضفري مهنإف «ةيبوروألا ةراضحلاب

 7 يسردألا نعش[ ىضرلاو ناعذإلا ضيقن وه قيضلا اذه نإ .مهتريس

 .لاوز ىلإ ةرئاس هتراضح نأ ينعي اذهف هيلع وه امب



 مسيل عبارلا لصفلا_.
 لفعلا ةروصض اهنإ ؟نييسصسدط نيف ينا تمسقاا يتلا اهؤردأ ةيروبصة يان يبي.

 ةيدام ةيبوروألا ةراضحلا نأ قحلا نم» :لوسقي ماظنلاو ثيدحلا ملعلاو .٠

 مث ؛ثيدحلا ملعلا ىلإ تقفوف ءاّرهاب اًحاجن ةيحانلا هذه نم تحجن دقو . رهام

 ”ارسو ىلا هجر ريغ يتاتنا عربظملا هلى ت فينس ابتيسا جروب

 دق ةيداملا ةراضحلا هذه نإ :لاقي نأ أطخلا أطخأو لهجلا لهجأ نم نكلو .ناسنإل

 ؛حورلا ةجيتن اهنإ ءلايخلا ةجيتن اهنإ ءلقعلا ةجيتن اهنإ .ةصلاخلا ةداملا نع رو

 هينفيف لظلاب ليصو يذلا سلا حورلا ةجيق ييضملا بصخلا جير جس.
 .(0)1...جاتنإلا لالغتسا ىلإ مث جاتنإلا ىلإ مث ريكفتلا ىلإ هعفديو هيمئيو

 ةلحرم لالخو «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ليبق نيسح هط ريكفت هيلع ىوطنا ام اذه

 يف ةلثام لازت ال رشع عساتلا نرقلل ةدئاعلا ةيلاربيللا ابوروأ ةروص تناك «هروطت

 هنلعأ اًلثامم اًحاحلإ هبشيف «نيعئاط ابوروأ هتزاح امم ذخألا ىلع هحاحلإ امأ .هنمز

 يفطل ىلإ ةبسنلاب تلثم دق ابوروأ تناك اذإو .ةنس نيعبسب هلبق يسنوتلا نيدلار بخ

 مدقتلا لاثم رهظم ليعامسإ ىلإ ةبسنلاب تلثمو «يسايسلا قوفتلا لاثم هعابتأو ديسلا

 تناك ةرتفلا تاذ يفو هنإف ءيفاقثلا روطتلا جذومن نيسح هط دنع تلثمو «ىملعلا

 .يقالخألاو يفاقثلاو يسايسلا رشلا لاثم ابوروأ يف ىرت ةفلتخم ةرظن نوكت

5-8 

 رورم عم ةيقطنملا اهجئاتن ىلإ لصت نأ اضرو هدبعو يناغفألا راكفأل نكمي ناك

 قافخإو «ةيحان نم تاذلا ىلإ ةمراصلا ةدوعلاف .نينسلا نم دوقع ةثالث وأ نيدفع

 يدؤيس ناك «ىرخأ ةيحان نم ةرمعتسملا بوعشلا لاوحأل يبوروأ أ مهفتب لامآل

 هنهلا يف لب «يبرعلا راطإلا يف طسقف سيل «ددشتم رايت زورب ىلإ لاحلا ةمي
 هيأ ايكرتر سيلا
 ا و ب وس

 ,76 ص ؛هسفنأ/]
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 ابوروأ ىلإ ةيمالسإلا ةرظنلا روطت

 1 يريبوكيمل بؤكلاو وعلا نبي تاضالبلا يرظفالا عئازلو

 لو رمت نكت مل ةردعلا هذهو :ةيبطاقلا نيله نيابكسعسملا ةواذعلا

 ,.ى. يذلا لاسقإ |دمحم ىلإ اندعولو . نالسرأ بيكش اهنع ربع امك يسايسلا

 ,رللدبالو .دودسم ابوروأ قفأ نأب عانتقالا هيدل دجنسف «راكفألا لاجم يف

 رار دبع هدجن ليبقلا اذه نم اًميسش نإ .بيرقلا لبقتسملا يف هدجم عنصي نأ نم

 ب ةيوردألا ةراضخحلا ةرود نأ لوقلا ىلإ دوق انبت يذلا جهتملاق «يبن ب

 ىتلا يه ةينآرقلا ةرهاظلا اهنع تربع امك ةينيدلا ةركفلا نإو ءاهتياهنو اهلامتكا ىلإ

 داشتملا رايتلا نكل .لكك يناسنإلا ىوتسملا ىلع يراضحلا غارفلا اذه ًالمتس

 :رظن ابوروأ ىلإ رظني ناك ةيناوخإلا تاعامجلا يف صاخ لكشب هتاذ نع ربع يذلا
 .هيف ةداوه ال عارص

 بورحلا ذنم لب ءرضاحلا رصعلا يف طقف سيل ؛مالسإلا فدهتسي برغلاف

 /ابوروأ ةيئانث نأ عقاولاو .ةثيدح بيلاسأو لاكشأب ةرمتسم لازتاال يتلا ةيبيلصلا

 عساتلا نرقلا ةياهن دنع يمالسإلا ريكفتلا عبطت تناك برغلا / قرشلا وأ مالسإلا

 تافلؤملا تارشعب كلذ ىلع لالدتسالا نكميو «نيرشعلا نرقلا علطمو رشع
 ؛ةهباشم نيوانع وأ نيروكذملا نيناونعلا تحت ترشن يتلا تالاقملاو لئاسرلاو
 يفاصوصخو هتاذ برغلا ىلإ ةريصق ةرتفلو تلقتنا دق ةيئانثلا هذه ىودع تناكو

 ةارابت لكب يمالسإلا ريكفتلا تعبط يتلا ةيئانثلا هذهو .ةيرامعتسالا ةبقحلا ةمق
 ؟عادلا ةيمالسإلا تارايتلا دنع ةتباث ةديقع ىلإ تلوحت دق اهدجن ؛ةرصاعملا

 .لوصألا ىلإ ةدوعلل

 1903) يدودوملا ىلعألا وبأ رشن نيرشعلا نرقلا تاينيثالث لنم
 رهو (1979

 ا ير ر نع :ناونعب 2 ريزغ ين ب اهرجي ؛ةييرغلا و اضحلا اوتعب اًباتك ءجاتنإلا :اتسكاب بتاك
 ١ يي ل



 عبارلا لصفلا هيي

 قبي مل هنإف اذهل .لمتكم حضاو روتسد تاذ ةمات ةلقت ريلي
 ماس 0 لا ؛عارص 1

0 0 

«برغلا ةضهن ةصق يدودوملا درسي ؟ةيبوروألا ةراضحلا هذه ىهار
 نأ ىريف 

 تماقأ يتلا ةسينكللو «ناميؤلا عم ةضراعتم ةيادبلا ذنم تناك مولعلاو ةفسان ا

ةيداحلإلا ةهجولا هذهل اًعبت ةفسلفلاو ملعلا راسم مسر يف اهر رود شيتفتلا مكاحي
. 

 ىلع يعيبطلا ملعلا راثأ ليلعت عدتبا يذلا وه تراكيد ناك رسثع عباسملا نرقل| ١

 ثحبي ركفلل بولسأ لك نأ رظنلا لهأل نيبت يلاتلا نرقلا يفو . .ةيكيناكيملا ةقيرإ

 داحلإلا ىلإ لصي نأ نم دب ال هللا دوجو نع رظنلا فرصب نوكلا اذه ماظن :ى

 ةيرظن روهظبو ءاهاهتنم ةيداملا تغلب رشع عساتلا نرقلا يفو .ةيني ةينيداللاو ةيداملاو

 نأ نكمي نوكلا اذه نأب لوقلا يف ةيقطنملا هتجيتن ىلإ يبرغلا ملعلا لصو نبورا

 ظ .هلإلا نودب يرجب

 ةينيد ال ىرت امك يهو» :ةريخألا نورقلا ربع ةفسلفلاو ملعلا روطت وهاذه

 ةراضحلاو مالسإلا نأكف ..ريدق ميلع ءامسلا نم هلإ ةفلاخمل اهيف لاجمل ةنحب

 .ىرخألا رجه امهادحإ بكر نمف «نيتسكاعتم نيتهج يف نايرجت ناتنيفس ةيبرغلا

 ال .(7«نيفصن امهنيب ٌقشناو عم هاتتاف ءدحاولا تقولا يف امهبكري نأ الإ ىبأ نمر

 ام نكل .عارصو ضقانت كلذ نم سكعلا ىلع لب «برغلاو مالسإلا نيباذإ قاب

 ةيسايسلا ةطلسلا اوباس نأ دعب طاطحنالا نوناعي مويلا نوملسملا ناكاذإ لعمل

 سرادملا ىلإ انتمأ نم نابشلا تفاهت ذإ ءيدنهلا لاثملا لالخ نم انل حضوتيام“

 .ةيزيلجنإلا تايلكلا)
 سيت

 ودب «توريب «ةلاسرلا ةسسؤم .ةيبرغلا ةراضحلاو نحن :يدودوملا ىلع لي

 .12 ص ؛خبل
2 
 ,22 ص (هسفن 1
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 ايقورأ ىلإ ةيمالسإلا ةرظنلا روطت

 . نأ شن ةراضح اهيلع تلوتسا نأ ذنم ةبكن ةيمالسإلا ةمألاب تلح دى

 روف ناسنإلا ريمدتل ةيبيرجتلا مولعلا تمدختسا دقف «ةصلاخلا ةيداملا افعل

 ,صنقالا ىلع تطلسو نوجملاو ةعالخلاو ءايرلاو ةرثألا بناوق يف قالخألا

 سايسلا تدسفأو .فرتلا 3 عامتجالا يحاون يف تغفن تثفنو دادبتسالا نيطايش

 ىأ يف اذه لك لعف دق ثيدحلا ملعلا ناك اذإو ..ةينطولاو ةقيضلا ةيموقلا دسافمب

 رمأ نآلا اهنم ففأتي ذخأ دق ةثيبخلا ةرجشلا هذهو» :هيعناص ىلع دترا دقف ضرألا

 رم ةبعش لك يف تقلخ دق اهنأل مهيديأب اهوسرغ دق اوناك نيذلا مهسفنأ برغلا

 :ورف اهناكم تتبن تتبن اًعرف اهنم اوُزج املكف .ىرخأ ةريثك اًدقعو لكاشم ةايحلا بعش

 ولعاوضقو .ةيعويشلا اهناكم تأشنف ةيلامسأرلا ةفأش موقلا علق ؛ةكئاش ةريثك

 ترهظف ةيعامتجالا لكاشملا لح اولواحو .ةيشافلا اهناكم تحجنف ةيطارقوميدلا

 .6)01..لسنلا ديدحت ةكرحو ةفرطتملا ةيوسنلا تاكرحلا

 اًعرف جتنت نأ نكمي ال ةيبرغلا ةراضحلا يه يتلا ةثيبخلا ةرجشلا هذه نإف اذكهو

 نإف اذهل .اكد برغلا ناكرأ كد ىلإ ثئابخلا هذه لك دوقت نأ نم دب الو ءاححلاص

 :هللا باتك ىلإ ةدوعلا نيملسملا ىلع حرتقي امك نييبرغلا ىلع حرتقي يدودوملا
 نيبو يبنلا ةنسو هللا باتك برغلا ممأ ىلع ضرعي نأ بجي يذلا ناوألا وه اذه»

 .”(..هنع ثحبلل برطضتو مكحاورأ هيلإ قوتت يذلا بولطملا وه اذه نأ مهل

 هروذج تعنيأ ذنم رشلا اذه عبتتي يدودوملا نإف ءاّرش ةيبرغلا ةراضحلا تناك اذإ

 نكميال نيملسملا بئاصم نكل .ةبكنلا كلتب يمالسإلا ملاعلل هتباصإ ىتحو ىلوألا

 مالسإلا حور نم اولخ دق مهسفنأ نيدلا ءاملع نأل هدحو برغلا رثأ ىلع ب
 نهاودمتسي نأل اًلهأ اونوكي ملو «هقفتلاو داهتجالا ةوق مهيف نكت ملف ؛ةيقيقحل

 'هئأدلا ةنرملا مالسإلا ئئدابم لمعلاو ملعلا يتيحان يف يوبنلا داشرإلاو ب

 .ةلدبتملا ةيرصعلا عاضوألا يف اهنومدختتسيف

 .42 ص .هسفن (2)



 عبارلا لصفلا 0

 ةيادبلا ىلإ د يىدودوملا نإ ؟ةلدبتمل دس

 اا 789) تسلاغلا ميلس لنم ينج ب 0 : -1 8

ه اذه ناك : :رصعلا عاضوأ بعوتسي نأ لواح يذزإ ن ناطل_ اخبرب
 نامزلا و

 نوسردي اولبقأف ءيموقلا مهناوهو مهفلختب ارتألا نم ركفلا لمأ هي ارجل آف مولا نينا َك اذهب.
 سحأ

 روص يف رظنلا نوقمعيو اههبادآو اهمولع نوعلاطيو ةيبرغلا إب هلل

 ادا الا يقر بإن

 مهميلعت رومأو مهترادإ نوؤشو مهتلود نيناوق ىلع اولخدي نأ راو
 .يفرلا قيرط يف ةيخلا ممألا اورياسي نأ اهب نوعيطتسي تاحالمإ ب 5

 رك

 نيلهاجو داهتجالاو هقفتلا حور نم اًرفص اوناك نيذلا نييئيدلا كا ألا ءاسز

نويع اوضمغأ ةيقيقحلا يالا و
 .بالقنالاو ريبختلا كلذ لك نع مه

000 

 تداق يتلا ةيبيرجتلا مولعلا تسيلأ . .ةيادبلا يف هضفر ام انه لبقي يدودوملان

ةيبرغلا ممألا يف ترمهظ يتلا ةيرصعلا عاضوألا اهسفن يه ةبداحلإلا
 نم ؟

 رهظي يذلا يدودوملا ىدل يقطنملا لاكشإلا اذهل عنققم لح ىلع روثعلا بمميإ

 ءهسفن ةيرودلا ةكرحلا ماظنل اًعبت «ةيبرغلا ةراضحلا راحتنا» نم اًنقيتم ةجبتلا ىن

 ةورذ غلبي ىتح ةدشلاو ةوقلا هسفن نم رهظيف «نئاك لك ىلع أر طت ةكرحلا لبن

 ىوقلا سفن هدوجو ىلع يضقت ىتح رابدإلا نم لاح كلذ بقعت مث .هلامكو هبنر

 ىلإ اهنادوقيس نيناطيش نإف ةيبرغلا ممألا ىلإ ةبسنلاب امأ .هتأشنأ دق تناك ينل

 ىلع ريستس رومألا نأ املاطو» .ةيموقلا ناطيش يناثلاو لسسنلا عطق لوألا كابل

 فرشتو ديدج نم ةيضرألا ةثارولا رمأ ربدي نأل ناح دق تقولا نإف ؛لاونملا اذه

 هيلع عقي نم نورظانلا رظنيلف «ةفعضتسملا ممألا نم نوكت نأ اهلعل ىرخأ ةأاه
 .2«ةرملا هذه يف يهلإلا باختل

 برغلا ةياهنب لوقلا ىلإ دوقت يدودوملا راكفأ اهيلع يوطنت يل | ةجيتنلا لإ

 يودنلا ينسحلا يلع نسحلا وبأ وه رخآ يدنه دنع ةلئامم ةجيتن دجتلانأل / |و .ةييرتل

 [12 ص سقنأ/|

 81 صيفنا"
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 ا جي و يرعب جمب سمسسص سس سي يي ياسو لإ ةيمالسإلا ةرظنلا روطت

 زو .؟نيملسملا طاطحناب ملاعلا رسخ اذام :ناونعب اًباتك 1950 ةنسم رهن ريشا

تجالاو ةيقالخألاو ةيلقعلا ملاعلا ةدايق ةيبوروألا ممألا تملست
 رسمنا دعب ةيعام

أو اياقحأ ..“. ١.... عهض نأ دعبو ؛ةيمالسإلاةداقلا
 .ررعشلا هيف تزهتنا الايج

 ىنح مالسإلا راهني نأ بجوتي ناك دقف «رخآ ىنعمبو .(0ةينائو و ةقيقد لك ةيبوروألا

 ريا نم دال ةيناث مالسإلا ضهني يكلو «رشع سداسسلا نرقلا يف ابوروأ دعصت
 نيناه نمو ؛نامورلاو نانويلا ىلإ ةيبرغلا ةراضحلا روذج ديعي يودنلا نإ .ايوروأ

 درعيف ةراضحلا هذه يف ةيداملا لاحفتسا امأ .ةنهارلا مهتيدام اوقتسا نيتراضحلا

 .ملعلل ةسينكلا داهطضاو ينيدلا ماظنلا داسفو ةيتاعلا ةينابه رلا ىلإ

 -هلبق يدودوملا ىدل امك - يودنلا ىدل نيتياغ مدخي قايسلا اذه نأ عقاولاو

لا اودهطضا نيذلا يحيسملا نيدلا لاجر نيدي ةهج نمف
 هج نمو هتايادب يف ملع

 انورق اولظ ةيبوروألا ةضهنلا لاجر نكلو» : :داحلإلا ىلإ داق يذلا ملعلا نيدي ىرخأ

 يفاوحضتفا ىتح ..ةيحيسملا ةينيدلا سوقطلاو دحاجلا يداملا رظنلا نيب نوعمجي

 ايلاقتلاو نيدلا فلختو «ةيداملا ةراضحلا ريس ةعرسب امهنيب عمجلا بعصو ريخألا

ا عقرب اومرو ةمشحلا أوخرطف . .اهترياسم نع اهزجعو
 ةيبرغلا ةراضحلاو .9«قافنل

وروأ ةئايد امأ .ةينانويلا ةينثولا نع ةخسن يه ةنهارلا
 .هيداملا لب ةيئارصنلا تسيلف اب

 جيرلادذع نإو :ةسيكلا راسلنا دعب ةيصعتملا ةرموقلا تانغ زنلا تماق اذكهو

 .ابوروأ راحتنا ىلإ دوقتس يتلا يه ةيموقلا

 ماعلا :ترسحنا دق قالخألا نأ الإ روطت دق ملعلا نأ حيحص

 ”ءازو ةحيحصلا ئدابملاو لوصألا اوعيضو «حالصلاو ريخلا يف ةبغرلا اودقف اّمل

 فاعرتشسلاو مرلعلا مسدرت ل ىقارا تلدعارسقرسلاو كولا
 لب. "در الإ

عتساو كالهإلا يف ةعورسو ةوق الإ تاعرتخملاو تالآلا هذه محدزت مل
 كعةنا

0 

 اذ 8

 نيحاسملا طاطحيناب «لاعلا رسخ اذام :يودنلا ينسحلا يلع نسحلا وبأ (1)

 3 ص «1965 .ةسداس ةعبط «.توريب يبرعلا باتكلا

 .179 ص ءهسفن (2)



 عبارلا لصفلا 202-01

 مويل لو لس ا | ل ير

 ار

 .مهتايح قوفأ داحيتال

 يف مل ٠
 مهنإف فعضو نمنوملسمل هب بيصأ ام لك نم مغرلا ىلع ىو ةلع | - (0ترخلا

 اهتسفانمو اهتميرغو ةيبرغلا ممألا ميصخخ دعت يتلا ضرألا هيو ا :
 .2لالحنالاو رايهنالا نم ملاعلا ذقنت يتلا يه ةيمالسإلا ةلاس ل. "ب

 اق ةيرغلاةراضحلااودقتيو ؛مهسفنأاوهظني نأ نم نمل سلا ..ي

 ةضهن يف اًصاخ اًرود يبرعلا ملاعلل يودنلا عضيو . .اًيملع نيلقتسماوحبصيو اي.

 .ةلبقما مالمإ

 ةلئاقلا ةيسيئرلا ةركفلاب ظفتحا دقو .يودنلا ريكفتل ةماعلا طوطخلا يهءذم

 لوانت يف هتقيرط ىلع أرط دق ليدعتلا ضعب نأ الإ .برغلاو مالسإلا نيب عارصلا

 ةركفلاو ةيمالسإلا ةركفلا نيب عارصلا نع اًباتك رشن ةنس ةرشع سمخ دعبف .ةلأسمل
 اعف بيصأ دق يمالسإلا ملاعلا نأ ءقباسلا نم حضوأ لكشب هل نيبت ثيح ؛ةيبرغل

 تناك نيملسملا راطقأ نم ةديدع اًراطقأ نأ اًصوصخ «ةيبرغلا ةراضحلا تاريثأت

 ىلإ برغلا ةسيرف عقتل نكت مل برعلا ةريزج نأ يف كش الف» ..ةقئاخ ةلزع يف شيعن
 .©)(..طيطختلاو يتاذلا اهئافتكال ةيدج تالواحمب دالبلا ةداق ماقول دحلا اذه

 تعضخ دق ةيمالسإلا راطقألا ضعب نكل .نميلاو ناتسناغفأ لاح يه هذهو
 ةوق لكب اعد بلأ ءايض نإ ءايكرت كلذ ىلع لافم ربكأو ءامات اًعوضخ برغلا
 ءاصلاخ اًيموق اًيبرغ ائيوكت اهنيوكتو «بيرقلا اهيضام نم ايكرت خلسم ىلإ ةحارصلا
 «كارتألا مهاس يتلا ةميدقلا ةراضحلل دادتما اهنأ ساسأ ىلع ةيبرغلا ةراضحلا راثإلل

 و ريس

 ,223 ص هسفنأ))
0 
 .269- 264 ص ص 00

 ةعابطلل ةيتيوكلا رادلا «ةيبرغلا ةركفلاو ةيمالسإلا ةركفلا نيب عارصلا : :يودسل '

 .18 صءأ و68 تيركلا رشنلاب
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5100 

 ابوروأ ىلإ ةيمالسإلا ةرظنلا روطت

 لسإلا رصنعلا كروتاتأ ىصقأ دقو .اهتسارحو اهنيوكت يف همعز ىلع
 يبرعلاد

 : .ةيكرتلا ةايحلا نم

 يي تدطوت امدنع لصح دق مالسإلاو برغلا نيب عارصلا نإف دنهلا يف امأ

 دقق رصماارأو :ىوقلا كرهنم يبا جا يدنهلا يعشلا اكو ةيناطيربلا ةرطيسلا

 ىواطهطلا ةعافر لاثمأ نم ةيبرغلا ةراضحلا ديلقت ىلإ ةرفاس ةوعد اوعد باّتك اهيف
 ردر رهريقو لكيف نسح دمحمو نييصتدط ىلإ كيسا ىنطل امحلو نيما ساكو

 ..تاقباسلا اهتاقيقش ريس ريست اهنإف رامعتسالا نم اًئيدح ةررحملا ةيمالسإلا لودلا

 نييبرغلا باصأ امب نوملسملا باصيبسف ةيبرغلا ةراضحلا بيلاسأ عابتأ رمتسا اذإو

 ديلقت ىف تسمحت يتلا ةيمالسإلا دالبلا يف ةحضاو كلذ ملاعمو «يقلخ ماذج نم

 .0ةيؤروألا ةراضحلا

 هماظن لالخ نم ذفن دق برغلا ناك اذإف ؛ةلضعملا هذهل لح ةمثف كلذ عمو

 ءاشنإب الإ نوكي ال كلذو :يمالسإ يوبرت ماظن داجيإب وه لحلا نإف «يميلعتلا

 برغلا نأ نم مغرلا ىلعف .ملعلاو ةديقعلا نيب عمجي يذلا فقثملا نمؤملا ليجلا

 نأ عيطتسي هدحو يمالسإلا ملاعلا نإف .بناوجلا عيمج نم مالسإلا لودب طيحي

 ىلع موقت ةلقتسم ةلتك وأ ةوقك ضرألا هجو ىلع زربيو برغلا ةرطيس ىدحتي

 .ةيرشبلل ةيملاع ةوعدو ةايحلل ةليصأ ةصاخ ةفسلف ساسأ

 مالسإلا نيب اًعارص لازي الو ناك عارصلا نأب ىريف يزاريشلا نسح ديسلا امأ

 ملاعلا ةلكشم نإ) :ةرصاعملا ةيمالسإلا ةلكشملا صخلتت عارصلا اذه يفو .رفكلاو

 نيرطخلا اناك ,رفكلاو مالسإلا نإ ثيح «مالسإلاو رفكلا ةلكشم» يه يمالسإلا
 0 اضق «هئوانم ىلع ءاضقلا يف امهيأ حجني ملو ءرخآلا امهدحأ ددهي نيذللا اي ع 1+ 8 - ع سس 4 1 ٠

 ”  برغلا رطيسيو .©«..عارصلا نع نآتفي ال نيودع مالسإلا قائبنا ذنم ايقب لب

 .158 ص ءهسفن (1)

 :12 -71 ص ص 1964 توريب ؛مالسإلا ةملك :يزاريشلا نسح ديسلا (2)



 عبارلا لصفلا - 0777 مس

 ريثيوهو «مالسإلل ةئوانملا 5-0
 ةيبيلصلا ملا بورحلا داقحأ

 ا ايس يس ءافلحلا 5

 .عارتخالاو ضوهنلاو روطتلاو مدقتلا نإ |

 للحتلا ىلع راغصلا ةيبرتو رابكلا عييمتل رامعتسالا قلطنا اذه لك نم
 ترس امدنعفا : :ةيعويشلا كابش يف عقي برغلا كابش نم تلفي يذلاو 58

 ين دلل رج هت بولا م الحنا خضلا كوع سرا رن
 ناك برغلا هدجوأ يذلا رتوتلا اذه لك .[يتايفوسلا داحتالا يأ] قرشلا نم
 يف اًيصن برغلل لعجي نل هللا نكل يبل كني مااسلا برق ىلا

 ,0)(..رحتني نأ الإ هل سيلف ءىضقنا دق هدمأ نأ برغلا ملعيلو نيملسملا

 نإ .؟رمعتسملا برغلا دفاورل عقنتسم ىلإ لوحتي مالسإلا لعج يذلا ام نكل
 ةملسملا ةمألا تناك نأ دعب يمالسإلا يعولا ةجرد ضافخنا يف نمكي كلذ ريسنت
 ةيمالسإلا بازحألا ةكرحب نوكي نلف ةنهارلا ةمزألا لح امأ .ةدئافلاو ةدعاقلا يه
 هذه ةدايق نأل دارفألا ةكرحب نوكي نلو .مالسإلا ىلإ يمتنت ال ةيطارقوميد اهنأل

 نوكي امنإو .دئاقلا درفلا كلذ راكفأ نم ةجتان ةيفيك اهلامعأ نألو ةلجترم ةكرحلا

 ىلإ يدؤي ميظنت نم ةكرحلا هذه هيلع لمتشت امل عجارملا ءاهقفلا ةكرحب لحلا
 ةيبنجألا تاهاجتالا للست نم اهتعانمو «ةيلخادلا تاقاقشنالا نم ةمألا ةناصح
 .2ةيمالسإلا ةملكلاو مالسإلا ةدحو ظفحو «ةبذاكلا تادايقلا لفطت نم اهتنايصر

 اًضيأ رتسمتيو :

 نكل «ةوادعو رش نم ابوروأ هيلع يوطنت ام ىلإ ةيلامجإلا ةرظنلا يه كلت
 ابوروأ عبطت يتلا بهاذملاو ةيركفلا تارايتلا كلت نع ثيدحلا لصفي بطق دمع“
 58 20 8 -  ءداجلا
 اهصقنت ال ديورف ءارال بطق دمحم ةشقانم نإ . ةيديورفلا اًصوصخو ؛ةرضاح

 ا يح
 اهب تحوأ يتلا ةينانألا ةيدرفلا ةرظنلل ةجيتن ممتجملل ذا فألا ةيهارك تداز :برغل
 ص نيرا وب

1 
 .16 ص ,هسفن

 141 ص فن
161) 
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 ابوروأ ىلإ ةيمالسإلا ةرظنلا روطت

 نسعتلاو و لاطلا تايمر هقسؤلو 1 ركاز يسم مسا راسخ شدا يول
 , ىلإ اهلك اكريمأ يفو ابوروأ بوعش نم فكي رمألا نيتاود .فافختسالاو

 يظن تاءاحيإل امس اًدادتما الإ اسنرف يف 5 ةرشتنملا ةيدوجولا تسيلو . .عمتجملا

 .()ةلماكلا درفلا ةيتاذ قيقحت ليبس يف فقي ديق لك ميطحت ىلإ وعدت يهف . .ديورق

 :يلعلا جئاتنلا راكنإ نكمي الو ؛ثيدحلا رصعلا عبطت يتلا يهف ةيبيرجتلا امأ
 اب |كاوطقسأو ساوحلا ريغب نونمؤي ال نييبيرجتلا نكل ءاهتلقح يملا ةرهابلا
 رسجلا اولعج اذكهو .ةيناسنإلا سفنلا نأش اوغلأ انه نمو .ساوحلاب لصتياال
 ,املعلا نم رظنلا باحصأ هلوقي ام لك نوركني مهف ؛«ءيش لكل اًساسأ هسيساحأو

 طاشنوأ ةيئايميك تازارفإ وأ ةيدسج ةكرح وه مهدنع رمأ لكف .هسكع نولوقيو
 لوقلاو ؛حورلاب لصتي ام لك ضفر ةيبيرجتلا نع تردص يتلا جئاتنلا نمو .يبرهك
 يف اهل دوجو ال هنأل اهل بجوم ال تافاخس اهلك قالخألاو نيدلاو عمتجملا نأب

 لثملا امأ .لعتفم ماظن ةرسألا ماظن نأب برغلا يف سانلا نمآ دقو ءناسنإلا مسج

 امأ .ناسنإلا اهعم اوطقسأو ةيقلخلا ةيلوؤسملا اوطقسأ دقو .ةكحضم ةفارخف ايلعلا

 مهدنع قالخألل سيلف .ناسنإلا نم يداملا بناجلاب الإ نونمؤي لف نويعويشلا

 نيالا نأب اولاق دقو .ةيداصتقالا تالعافتلل ةجيتن يه امنإو ؛:ةيعوضوم ةقيقح

 .بوعشلا ريدختل يلامسأر لاو يعاطقإلا ماظنلا عادتبا نم هنأو .بوعشلا نويفأ

 (يعويشلا) بهذملا يف ىمظعلا ةثراكلا امأ .داصتقالا ىوس مهدنع ةقيقحالو
 رومألا لامهإو يسنجلا عابشإلاو ءاسكلاو ءاذغلاب ناسنإلا بلاطم ديدحت يهف

 .ةيوناث ءايشأ اهرابتعاب - ةديقعلا اهصخأو - اهلك ةيقابلا

 ةدريي ام هل تارايتلا هذه زورب لعلو .برغلا ىلع رطيست يتلا تارايتلا يه هذه

 ثاللنالا نأب اودقتعاف «ةتمزتملا ةسينكلا دويق نم تجرخ دق ابوروأ نأ اًصوصخ
 مد*ن امب ةئيدحلا ةيبرخلا ةراضحلا :نأ الإ .ةيسنجلا ةلكشملل اًصوصخو لحلا وه

 «1978 مخ

 ؛ةسماخلا ةعبطلا «قورشلا راد ؛مالسإلاو ةيداملا نيب ناسنإلا :بطق دمحم (1)

 .45 ص



 عبارلا لصفلا مسسسسللاا

 «ةايحلاو سفنلل ةرصاق ثاريسفت نم اهنع مجعن امو «ةصلاخ ةيدإ هع

 يسنجلا ريسفتلاو ءرعاشملل ينامسجلا ريسفتلاو خيراتلل كاسب هبلع

 مهتمهم ءاملعلا ىأر دقو . .ةيناسنإلا نايك ةلزلز يف اًيبس ناك كلذ رج. 0

 نييبيرجتلا عم اهسسأ ديورف عضو يتلا ةهيركلا تاملظلا نإ .«1)ر ةيرسشبلا ني

 .ةئيندلا تايوتسملا ىلإ ناسنإلاب تطبه دق يداملا يداصتقالا بغلولا ى

 .اًماهوأو تافارخ نييبرغلا ىلإ ةبسنلاب ايلعلا ميقلا تحي ل
 تحبصأو

 ضفر ردجألا نمف ؛ةحلاص ريغو ةضوفرم ةدروتسملا 12150

وناكو ءاهل اوجورو برغلا راكفأب اوثهُد نيذلا كياوأ راكذأ
 يف ابوروأل ءالمع ا

 ادسييرغلا نأ ىرب يذلا نيسح دمحم دمحم هنع رئعيام اذه . .مالسإلل اهئارو

 «ةيبوروألا راكفألل ادّهم ناذللا امهف يسنوتلا نيدلا ريخو يواطهطلا عم
 اهارشنو

 يف الوأ «نيجودزم نيفده مدخي بيرغتلا نأب اًملع . .يمالسإلا يبرعلاراطإلا

 اًيناثو ءنيملسملا نيبو هنيب لصفت يتلا ةوهلا بيرقتب رامعتسالا حلاصم ةسارح

 كا ةليسسعلا عمجت يتلا ةينيدلا ةطبارلا فاعضإ

 نأب نيسح ىريو .هتيصخشو يناغفألا فقاوم ميوقت ىلإ ةدوعلا ردجت انه نمو

 هراكفأب دعتباو ,دوهيلا تمض يتنلا ةيرسلا تايعمجلا سسأ «ةبيرغ ةيصخش يناففألا

 تاهبشلا ريثت رومأ اهلكو نييسنرفلا حلاصل زيلجنإلا مجاهو «حيحصلا مالسإلا نع

 قيقحتل ةليسو لايتغالا عرشو ةيرسلا تايعمجلا أشنأ هنأ يفكيو .هرود لوح

 .©)هديلاقتو هئاريمو نيدلا ديق نم ىتح ..ةيرحلا ىلإ ةوعدلا دعصو ؛فادمأل

 بارتقالل داهتجالا باب حتف ىلع هعجش يذلا وه رامعتسالا نإف هدبع دمحم امأ

 يربص ىفطصم لوقب دهشتسيو .ةيبرغلا ةراضحلا ميق نهرا
 لعل» :يداقوتلا

 00 رب

 .179 - 178 ص ص ءهسفنأل]

 توريب «يمالسإلا بتكملا ؛ةيبرغلا ةراضحلاو مالسإلا : :. رسم ووعع ةمخفألا

 .45 ص 7
 .16 ص سفن

1630 



ايوروأ ىلإ ةيمالسإلا ةرظنلا روطت
0 لا 

 

شوأ هقيدصو هدبع دمحم خيشلا
يف ابعلي نأ دارأ نيدلا لامج هخيي

 السإلا 

 زرت“ © , 97 2” 08 "0 ,

ناتستوربلا يميعز نفلكو رثول
مهل ْنستي ملف ؛ةيحيسملا يف ت

 د سيسأتل رمألا ا

: 
 نيد سم

عس رصتقا امنإو ؛نيملسملل ثيدح
ب عنقملا داحلإلا ةدعاسم ىلع امهي

 :رهنلا
 ص 0

 .20)«ديدجتلاو

و بيرغتلا تايادب ىلإ دوعي ديدجلاو ميدقلا نيب عارصلاو
 ةاعد زربأ نيب نم

 .ةيبرغ رصم نأب دكؤي يذلا ىسوم ةمالس ةيبوروألا راكفألل جيورتلا وأ ديدجتلا

 سسأ ةماقإو ةيبرغلا ةراضحلا ىلع رصم لمح ىلإ اعد يذلا نيسح هط كلذكو

لإ اعدو .اهب نيدلل ةقالع ال ةيندم ةدعاق ىلع مكحلا
 ةنسل ةيبرعلا عاضخإ ى

ف «ةيبرغلا راكفألا وزغل ةجيتن ؛عمتجملا ىلع أرط دقو .©روطتلا
 مل بارطضاو داس

 ؛بدألاو رعشلا فارحنالا لاطف .يمالسإلا ملاعلا لك لمش لب رصم ىلع رصتقي

 .عمتجملا يف اًريثأت تاودألا رطخأ نم ةياورلا تحبصأو

-4- 

 فاصم ىلإ ابوروأ عفرت ىلوألا :نيتهجو ىلع ابوروأ ىلإ رظنلا ةروريس توطنا

ىلإ اهب طحت ةيناثلاو «ةيرحو ةوق نم هيدبت ام
 ”عراصت دقو .خسفتلاو داسفلا ةجرد 

 ءازإ رصاعملا ملسملا هيناعي يذلا قلقلا ةدشو ةمزألا قمع رهظي لكش تاتروضلا

لا ةروصلا نم اًيناج الإ تسيل اهتمرب ةضهنلا ةلأسمو .ةرضاحلا هتضهن
 د6“ يت

ةثالث لبق ؛ملاعلاو «نيملسملا ىلع ابوروأ اهب
 الرف يضمي نأ بجوتي ناكو .دورق 

ام نأ ءايقيرفأ وأ ايكرت وأ دنهلا يف نيملسملل دكأتي ىتح نمزلا نم
 + يف مسترا 

م ىرخألا بناوجلا ىلع اضرف هسفن ضرفي ضرألا نم
 . . . ةدومعملا ن

 01 يام عل ل عض
 نم تقو يأ يف نكي مل ابوروأ ضفر نإ .ةلاعف لئاسوب

 ر تافوالا

 .107 ص ءهسفن (1)
 عل
 بطلا

 .229 ص «يناثلا ءزجلا «1980 ةعبارلا
 "اييرلا نينو رصاعملا بدألا يف ةينطولا تاهاجتالا

1 04 



 عبارلا ليضقلا بيسي سس همي

 ارقي ييلوألا ةيلعاجلا# ةريس دوعت ةيلعامب» برخلا يف ري للا بإب
 اريغ نم وأ « ملسملا ريغ نم ملسملا ىقلتي نأ يف حماسي ب

 م كلفلا وأ ةيعيبطلا وأ «ةتحبلا ء ءايميكلا ملع السلا
 وأ ؛ةعارزلا وأ ءبطلا وأ « 9

 هىمتجم يهذمالو .هطاشن ريسفتو هخيرات جسهنمالو .هروصت تاور :هيديقع لوصأ ىقلتي نأ يف حماستيال هنكل .اهلاثمأو ةيباتكلاو ةيرادإلا ني
 ىتلا دودحلا بطق ديس مسر دقو . .(1)(ةيمالسإ ريغ رداصم نم .. .همكح مانا
 مالسإلا «نيفاتخم نيردصم نيب قيفوت أ عج ةركف لك ضفرو اهزواجت كيو
 ىرخألا ةيحانلا نم رخخآ ردصم يأو ةيحا .,

 ا

 ناهذأ يف ابوروأ ةروص هيلع توطنا يذلا داحلا ضقانتلا نم مغرلا ىلعو
 ديتروصلا نيب عمجلا تلواح ةيقيفوتلا نإف .ثييدحلا رصعلا يف نيماسمل
 .ابوروأ نم ءيشو مالسإلا نم ءيش نيب عمجلا يأ .نيتداضنمل

 ور نيب ةعماج انوكتل ةلاسرلا ةلجم 1933 ماع تايؤلا نسح دمحأ ردم هلو
 :نيمأ دمحأ ربعي امك ةدوقفملا ةقلحلا داجيإ ىلإ ىعسو «برغلا ةراضحو قرشلا
 نم نكر اهنأ عم ةيملعلا تائيبلا يف اهدوجوب رعسشن داكن ال ةدوقفم ةقلح رصم ينا
 ءاملعلا نم ةفئاط يه ةقلحلا كلت . انتضهن اهيلع ىنبت نأ يغبني يتلا ناكرألا ىرنأ
 ,ةقيقدلا ةيملعلا ةيبوروألا ةفاقثلا نيبو ةقيمعلا ةيمالسإلا ةينيدلا ةفاقثلا نيباوعمج
 .©«..مهب الإ ضهنن نأ انل ىنستي الو ءمهنم ريثكلا انزوعي الل

 ةيمالسإلا ةفاقثلا حيقلت وأ انتاذ ىلإ ابوروأ ةروص نم ءيش مض حيصي ذكثل

 لصي فتقوملا اذه ىلإو . ةدوشنملا ةضهنلا ىلإ ليبسلا يبوروألا ركفلا نما“
 اننأ يف يباحصأ كراشأ لازأ ام . .” :ريمض ةمزأو ةاناعم دعب لكيه نيسح

 يكل: هاقن عيطتسن ام لك ةيلقعلا برضلا ةايح نم لن نأ ىلإ ةجاح فل
 ريغ اهنم برغلا يف ام نأ ىرأو «ةيحورلا ة ريض

 طق ديب
 .175 ص .1965 قشم دراد «قيرطلا يف ممم 0

 3 ملاع ةلسلس «يبرعلا قرشلا يف ةسايسلاو ركفلا تالوحت : :يراصن وباع

 .9 ص ,1980 ,تيوكلا ,(35)
165 
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 ابوروأ ىلإ ةيمالسإلا ةرظنلا روطت

 ورب يزةرسورلا اهناقاو هباركلا قرار يسوراطكو راتف .هلقنن نأل حلاص

 1 .(1)(..ةيحورلا ةايحلا هذه انيضام ”يأ نو نول قاصعأ يف ينو ءابخريرأل يش ىسمقلا نا نيس ل[ رغم انتفاقث ىفو ءانخيرات أنمنذذإ

 .قرشلا حورو برغلا ةيدام نيب عمجلاب نسييقيفوتلا عم رمألا صخلتي اذكهو
 .٠ رالا نب لت يتلا ةةيريوتصلا ةذشلا7 ىلع روبقعلا ةيوعص نم ميخرلا ىلعو

 ةداملاو حورلا نيب عمجملا اذه نع ربع دقو . .هذه مهتهجو يفاوضم نييقيفوتلا نإف

 يداملا رصعلل مدقي مالسإلا» :نأ ىلإ لصي ةليوط كش ةلحر دعبف .دومحم ىفطصم
 نود يحورلا هثارت لك هيلإ مدقي وهف . .ديحولا جرخملاو ديحولا لحلاو ةاجنلا باب
 ره مالسإلا هديري ام لكو «يداملا هقوفت وأ ةيملعلا هتابسستكم نم ءيسش نع لزني نأ
 ةرقلا ةيندم يه ةديدج ةيندم موقتل حورلاو ةداملا نيب حجانلا نارتقالا قتقحي نأ

 .©«ةمحرلاو

 ءاقلالإ ةثيدحلا ةيقيفوتلاامو . هعبطب يقيفوت مالسإلا نأب يراصنألا دقتعيو

 نأو ةيقيرغإلا هتأشن ذنم يبوروألا لقعلاو ىندألا قرشلا ثارت نيب ددجتم

 لقعلا يف تدجو يتلا ةينطابلا كلت نم يبرغلا لعافتلا ىلإ برقأ ةينّشلا ةيقيفوتلا

 حورلاف ..ةيفخلا اهميلاعت ةمصعلو يرسلا ينافرعلا اهزكترمل اًضقن ثيدحلا

 ةعيبطلا نإ «ةيراضحلا ةيعمتجملا ةيخيراتلا تانوكتلا ميمص ىلإ ةذفان ةيقيفوتلا

 دعب لوقلا نكميو .©)ةيقيفوتلا حورلاب ةطبترم - اًثيدحو اًميدق - ةيمالسإلاو ةيبرعلا

 اهلالخ نم تدب يتلا ةروصلا ىلع لعف در ةثيدحلا ةددشتملا ةيفلسلا تناك اذإ ءاذه
 لعفلل ةباجتسا الإ تسيل ةيق ةيقيفوتلا نإف يضاملا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف ابوروأ

 ؟اًضيأ برغلا عنص نم وه قرشلا ةيناحورب لوقلا سيلأ .يبوروألا

 .65 ص .هسفن (1)

 .70 - 69 ص ص ءهسفن (2)

 .227 - 255و 12 - 10 تاحفصلا «هسفن (3)



 عبارلا لصفلا يس

 هيلإ تلصوت ام ىصقأ لشمي دومحم بيجن يكذ هيلإ لصوت يذلا فز
 وهف .ركفلاو ةفاقثلا ناديم يف مالسإلاو برغلا نيب عمجلل ةلواحم نم: ..

 فقاوم نع ثحبنلف ابوروأ زيمي ام يه ةيرحلا تناكاذإ :ةيلاتلا جيل ىإ
 نع ثحبنلف برغلا يف ةجئارلا ةعاضبلا يه ةينالقعلا تناك اذإو .انثارت يفي مب

 .اهيلعو اهل امل ةلزتعملا نكيلو «يكيسالكلا يمالسإلا ركفلا يف ينالقم
 يف حرصي ذِإ ءفلؤملا اهدباك ةليوط ةاناعم دعب ءاج لب ةفدص تأي مل اذى رو :

 ثيح ىلإ انب يدؤي يذلا جرخملا نع هثحب يف تارم هباتنا دق سأيلا نب هباتك مي
 ةرياسملا هيف نوكتو ةلاصألا هيف نوكت يذلا يفاقثلا جيزملا ىلإ ءيهتنن نأ دب

 ةديرف ةرابع يف هدجوو «يتأي نأ يغبني ثيح نم «هاتأ ماهلإلا نكل .(')نهارلا رصملا
 نم ةعومجم هنوك يف نمكت هتميقو «ثارت همسا اًئيش كانه نأ اهدافم دير تربرهل
 ةبسنلاب نونمآ نحنو «مويلا اهمدختسنل فلسلا نع اهذخأن نأ نكمي ةينقت لئاسو
 .ةديدج ققارط نم هانمدخعما ام ىلإ

 نإ

 يلازغلا ةيكش يف ىلجتتت انرضاحل ةعفان لازت ال يتلا رومألا كلت نع هثحب انه نم
 ةديدج ةفسلفل ليوط ضرع ةجيتن يف حرتقيو .ةلزتعملا ةينالقعو يديحوتلا ةيسحو
 ةدهاشم ىلع مئاقف مولعلا جهنم امأ) :لوقي ضرأللاو ءامسلا نيب ةيئانثلا ىلع موفن
 عئاقولا ءارو ام جهنم امأو «قيبطتلا ةمالس ىلعو براجتتلا ءارجإ ىلعو ساوحلا
 ةداهش ىلإ هيف أجلن ال دق ءرخآ ءيش كلذف ءالثم ةيقلخلا ميقلاك «قئاقح نم ءامصل
 ءالمإ ىلإ وأ «ةريصبلا كاردإ ىلإ هيف أجملن ام ردقب «ةرباعلا براجتلا ىلإو ؛سارحل
 .©ديلقتو فرع نم سانلا نيب يرسي ام ىلإ دأ يحال

 يدع كسب ىلا ةحوضتملا ةقلحنلا دعو هنأ ونجم: سيتي يكز دنيا كلا
0 

- 
 دنتسي ىتلا تالواحملا امأ .ناسنإلا تاموقمو ملعلا تايضتقم نيب عمت

 . ىز(ل)
 ٠ 55 نيف لذ

03 5 
 ,1982 توريب «قورشلا راد .7ط «يبرعلا ركفلا ديدجت :دومح ري
0 
 سفن(“

 283 - 282 ص نك
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 ابوروأ ىلإ ةيمالسإلا ةرظنلا روطت

 +. . يكودلاو داقعنلاو نيس هلو هيلي دمحب اجل واتس يبيت اها

 ؛ دا رأ امنإف ,نهارلا رصعلا ءوض يف ينيدلا انثارت عضو هدبع امحسم

 ااذه ىلإ
 ١

 ووو عااد احا .هيغتبن يذلا قيفوتل ليعاولا

 يم ةيبرعلا هتفاقثو ةيبوروألا هتفاقث كلذ

 ءا تشم ديعص ىلع نيتفاقثلا نيب عمجي نأ دارأ امنإف
 اع تسلك سرش لم شل بل شي
 ديف لواحو هتايحرسم نم اًريبك اًددح ميكحلا بتك امدنعو ؛هسفن عينصلا عنصإ
 ةاذلا ىلإ كلاب لصي نأ دارأ دقف ثداحلاو يلزألا نيبو «ةداملاو حولا نيب قسمي

 رصاعملاو ثيدحلا انخيرات يف ركفلا مالعأ بقعتت نأ عيطتست اذكهو . ءاهبسفت
 نانو ثيدحلا برغلا ةفاقث رفضي نأ ةصاخلا هتقيرطب دارأ دق مهنم دحاو لك دجتف

 ,00ةذحاو ةليدج يف يبرعلا ثارتلا

 يف اًمدختسم ؛هموصخ هنع هلوقي ام

 «دحاو بكرم يف

 نيجهنم نيب قيفوتلا يف ةحرتقملا دومحم بيجن يكز ةفسلف دوقت نيأ ىلإ
 ىلوألا .ملسم لكو يبرع لك لقع يف نيتلزعنم نيترجح ىلإ دوقت اهنإ ؟نيفلتخم
 ؛نيتخل ىلإ دوقت امك ؛ءامسلا نوؤش ةجلاعمل ىرخألاو ضرألا نوؤش ةجلاعمل
 هوقت ةفسلفلا هذه نأ الإ .لايخلاو يحولا ةغل ريغ يه يبيرجتلا ملعلا ةغل نأ مادام
 مادام ءليصألا مهجهنمب ةقيصل ةفصك يبرعلا رخأتلا لوبقب مئادلا لوبقلا ىلإ
 مل ةقيقحلا هذه نإ .نونفلاو عئانصلاو ملعلا روطت مدخي يذلا وه يبرغلا جهنملا
 ةلحرم يف انلز ام ةيفاقثلا انتايح يف اننإ» :قيتع ّيعضوك ظحال هنأل هنع ةبئاغ نكت
 «ؤاملعو برغلا ملع الول اننإو «ةيعيبطلا اهبابسأ ريغب رومألا جلاعت يتلا رحسلا
 ناسنإلا ةايح نع اًريثك فلتخت ال ةايح يه اذإف ءاهتقيقح ىلع ةيركفلا انتايح ترعتل
 .©(«ىلوألا اهلحارم ضعب يف يئادبلا

 272-273 ض نض هسقن (1)
 .61 ص .هسفن (2)



 '"ديممس 02 0
 ل يئاق ناتو ررقتام دقي لبقتسمملا ينعتال ةحرملا ني يب...

 ير ناس ل لل ىف

 وا شالا نيب ؛ةيبرعلا ةلاصألاو ةيموقلا نيب عمجلا يف كلذ يب .. -

 0 ودبتل ةيقيفوتلا نإ يب يا ١> نحب ناعبإلاو للا ب م
 ىلإ «اهتفسلف» لاصيإ يف ةيمالسولا ةيفلسلاو ةيبوروألا ةيلاربيللا نمي 5 "ينل

 ءاضرإ ىلإ ىعست مكحلا تابلطتمل اًعبت يتلا «ةمكاحلا تاطلسملا ى
 كد ىوتسي
 .راظتنالاو ةمزألا دمأ كلذب ةليطم ن 5
 رئلا
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 هعمص عل نياغط كهمصك عوض عل
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 ىلإ أجلي ناك امنإف ءابوروأ ضراعي نأ ةماع يبوروألا ريغلو ؛ملسملل ناك نيم
 ةيلهأ مدع حضوأ امدنع لابقإ لعف اذكه «ىرخألا راكفألا اهب دقنيل اهراكذأ ضب
 ةيطارقوميدلا دقن يلاربيللا راعتسا اذكهو .ناميولا نوؤش ةجلاعم يف يلقعلا ريكذيإ

 خيرات ةمظع رهظي نأ يفلسلا دارأ نيحو .اهعورشم ةعاظف نبيل ةيشافلل ةيبرفل

 نيقرشتسملاو نيخرؤملا تافلؤم يف ام ضعب مدختسا امنإف ؛مالسإلاو برعل
 .نيرخآ نيقرشتسم ءارآ هب ضراعيل

 اهنكل «ةغللا هذه نيملسملا نيقلتب فتكت مل يهو ءاهتخل الإ مهفتاال ابوروأ نإ
 ةلمحلا تلصو نيح .مهخيرات وه امو نونوكي نمو مه نم مهمّلعت نأ ىلع ترصأ

 امك رصمل ةلماش ةروص ةقدب نكلو لجع ىلع اهؤاربخ دعأ ءرصم ىلإ ةيسنرفلا

 يف ةكرعملا تعقو ثيح ةراجحلا دعت ملف ؛ملعلا رظن ةهجو نم نوكت نأ يفبنب

 «ميظع خيراتب ةقطان تحبصأ لب يضاملا نم تاظع ىلع لدت ةرهاقلا يحاوض

 ةئم راظتنا يغبني ناكو .مالسإلل قباسلا يضاملا اذه نع اًئيش يواطهطلا ملعت انا

 ميظع خيرات يأ ىسوم ةمالسو نيسح هطو ديسلا يفطل فشنتكي ىتح ىرخأ نس
 برغملا ىلإ نويسنرفلا لصو نيحو .قباس خيرات نم نانويلل ام عراضي رصملال“
 يمال قباب اوورآا نإ لب هققرا# نين 40[ طماو ناكتسلا اجلا"
 تافنصملا فالآ تعبنا اذكهو ءاّضيأ مهتديقعو مهبدأو مهخيراتل يقرا
 ثارتل اديدج اَمعَط نإ .ةديقعلا حورشو ةيهقفلا لئاسرلاو نييواودلاد أ“ ١

 .نيملسملا قاوذأ يف ابوروأ هتلعباب

1/3: 
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 000200 7222 ىلإ ةيمالسإلا ةرظنلا روطت

 نيذلا نورشبملا ءالؤه يمري اذام ىلإو «قارشتسإلا ضرغ وه ام نكل
 نوبوجب

 1 ايش فرعي نأ | نالسرأ بيكش ناكمإب ناك دقل ؟تغعاضملا نودباكيو ملاعلا ءاحنأ

 ريالسإلا ملاعلا ةلجم يف نامرتسو شريد هبتك ام لالخ نم نادوسلا يملسم نع

 يملسم نوعدي نيذلا نيرشبملا ضارغأ يف كشلا حرط نالسرأ نكل .ةيناملألا

 ضعب ىلإ ةدئاعلا تافلؤملا ضعب ىلع هعالطا لالصخ نم ةينارصنلا ىلإ وغنوكلا

 قارشتسالا نيبو ريشبتلا نيب ةحضاو دودح ال .ةيبوروألا ةيريشبتلا تايعمجلا

 قلعتت يتلا ةيديلقتلا قارشتسالا اياضق ىدحإ ىلع دري يذلا نالسرأ ىلإ ةبسنلاب

 .ةعيرشلا دومجب

 لصفب ايكرت يف لامك ىفطصم تاءارجإب يسنرفلا ونرب سيروم بيحرت نإ
 رياست نأ عيطتست ةيمالسإلا ةعيرشلا نأل طقف سيل هتظيفح ريثي ةلودلا نع نيدلا

 اًلوصأ نمضتي اهسفنل ايكرت هتذختا يذلا يرسيوسلا يندملا نوناقلا نأل لب ءرصعلا
 يمالسإلا هقفلا نم اًدهع مدقأ يهف ؛ميدقلا ينامورلا عي يررشتلا ىلإ عجرت دعاوقو

 .(27هدقلا يف هلغوت ببسب هاغلأ هنأ لامك ىفطصم معزي يذلا

 اهنمضت ةيريشبتلا هتغيصب قارشتسالا ىلع درلل ةيجهنم ةلواحم لوأ نإ
 عبتتي ثيح «تاينيسمخلا علطم يف ردص يذلا رامعتسالاو ريشبتلا باتك

 ؛ميلعتلاو ةسايسلا ناديم يف ريشبتلا طاشن شاقنلا يكزو خورف رمع نافلؤملا
 ةهجو تنوكت دقو .ةيبوروألا لودلل ةيسايسلا.ضارغألا ةمدخ لاجم يفو
 اهبماق يتلا «ةيملعلا تامدخلا» ثيح نمال «قارشتسالا نع ةلماكتم رظن
 اهنّوكي يتلا ةروصلا ثيح نم لب ؛ةيرامعتسالا وأ ةيريشبتلا هضارغأ ثيح نماالو
 .مالسإلا نعو «قرشلا» نع قارشتسالا

 بسك ؛ءاشنإلا «ةطلسلا ؛ةفرعملا :قارشتسالا» :ديعس راودإ بانتك نإ
 ينلا :

 دوصلل هضفرو هفس ؛< ىلع أتي ديعس لمع نإ. انه نم هترهشو هتيمهأ

 .345 ص «ثلاغلا ءزجلا «يمالسإلا ملاعلا رضاح :نالسرأ بيكش (1)



 سماخلا لصفلا سس يس

 باجتسا دقل» :لوقي .نيموعزملا نييقرشلا ىلع اهضرفو قرشلا نع برنو

 ا ينل :مرتزالا مرض رمل كا تكا طبر يت يت يري

 ةقّوشم ةدام مدق ديعس باتك - «هتفارط نم مغرلابو .(1)«برخلا جاتنإ نساني

 اهلي يتلا دوبهجلا نعررظنلا ضني نارسغتسالا ةنادإ نع نودع نيلي.

 "لوقرشتسمل
 ابوروأ دقنا نع نيزجاع لازن ال انك اذإف «ةمهم ةوطخ لكشي قارشتسالا دوز نإ

 نع اهتنوك يتلا ةروصلا دقننس لقألا ىلعف اهتبرجت ىلع مكحلا تاودأ كالعإ

 .مالسإلاو قرشلا

 كلت ذنم قارشتسالا لوصأ ةسارد 2يوابيط فيطللا دبع ديعتسي اذكو

 اهباقعأ يف تأشن يتلا «ةيبيلصلا بورحلا ىتح «ةيمالسإلا - ةيطنزيبلا تالاجسما

 نع ثحبي ناك يزيسألا سيسنرفف .ةيبوروألا مصاوعلا يف ةيبرعلا سيردت يسارك

 ديزملا ءاصقتسا ديري ناك (11111) لول نوميرو .ليجنإلا ىلإ رافكلا ليوحت ةينيك

 ةديدج ثعاوب نكل .هصقاون ضرع ىلع اًرداق نوكيل مالسإلا نع تامولعملا نم

 ؛1636 ماع جدربماك يف ةيبرعلل يسرك ءاشنإف ؛مالسإلا ةفرعم نم ديزم ىلإ تعفد

 هللا مسا ديجمتو ةيقرشلا راطقألا عم ةراجتلاو كلملا ةمدخ ىلإ اًضيأ فدهي ناك

 ةريبك تاحاسم ىلع اهدي عضت نأ تعاطتسا ابوروأ نإ .ةسينكلا دودح عيسوتب

 ريفس يحيسملا رشبملاو ةيروطاربمإلا ءاّنبا ديسلا نم لك لمعو :مالسإلا دالب نم

 نادلبلا يف ميلعتلا ىرجم يف رشابم ريغ وأ رشابم قيرطب ريثأتلا ىلع «حيسملا

 ددجلا نيصصختملا نم اًددع نيلماعلا نم ناتقبطلا ناتاه تجرخأو .ةيمالسإلا
 مسوس

 .55 ص «قارشتسالا :ديعس راودإ([]

 برو كامو .ةيزيلجنإلاب نوقطانلا نوقرشتسملا» :يواسيط فيطللا دبع 7
 ةلاقث ال/مئ/0 ةلجم يف هرشن ««ةيبرعلا ةيموقلاو مالسإلا ةقيقح نس

 ””حفصلا ءاقنآ روك ذملا هباتك يف يهبلا دمحم اًبرعم هرشن داعأو 1963 نس
 1/57 .32 ددع «ىبرعلا ركفلا ةلجم رظناو 2 5 -58ا
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 ل و سر ريوس عبسي بصب يس ادور لإ ةنمالاإلاةرظنلا و وظ

 .يقرشتسملا يداي ديأ نيب اًداور اوناك مالسإلا وأ ةيكرتلا وأ ةيسرافلا وأ ةيبرعلا يف

 .20(نييميداكألا

 نكمي ثيح «يزيلجنإلا قارشتسالا لاجم يف اهقاطن رصحني يوابيط ةسارد نإ

 ةيريشبتلا ةمدخلا قيرط نع مت دق ناديملا اذه ىلإ لوصولا نإ :يلاتلا رمألا ةظحالم

 تراتخا رصانع دهشي ديدجلا ليجلا ناك نإو «يمالسإ دلب يف ةيركسعلا ةمدخلا وأ

 اذإف :ىنيدلا دقتعملا ةلأسم نم نيقرشتسملا ضقانت دنع فقوتيو .ناديملا اذه اًعوط

 ناغاننإك هللا نم. ىسولا قلثلقو ءاينألا رحنا ودب اة تتم نأب يمول كحل ناك
 نيقرشتسملا ضعب نأ عمو .دمحم ءاشنإ نم نآرقلا نأ نودكؤي نيقرشتسملا دجن ام

 اودكؤيل نودوعي مهنأ الإ ءزيمتم نيد ىلإ تعد دمحم ةلاسر نأب لوقلا ىلإ نوبهذي

 ربعي جاودزالا اذهو .يهلإ ردصم نم اهلك نكت مل دمحم ةلاسر نأ هسفن تقولا يف

 قرافلا نإف اذكهو» .ةيناثلا دكؤي الو ىلوألا ىوعدلا يفني ال مادام ضقانت نع

 سسأ سمت نوقرشتسملا هل اهمسري يتلا هتروصو هيقنتعم ىدل مالسإلا ىنعم نيب

 . .©«اهتاذ ةيمالسإلا ةديقعلا

 لب ؛ديدج مهافت ىلإ دؤت مل ةيدوهيلاو ةيحيسملاب مالسإلا ةنراقم نإف ءاذكهو

 نيقرشتسملل نوكي نأ دب الو .ةديدج تاوادع تدلو دقف كلذ نم سكعلا ىلع

 .اهمادختسا يف ةيلوؤسملا نم بيصن

 كاوط اولظ نيذلا مه مهدحو نييحيسملا نإ :لوقلا ىلإ ب هذي يوابيط نإ

 تاحالطصا لالخ نم همهف ةءاسإ وأ مالسإلا مهف نولواحي نورق
 امأ .ةيحيسملا

 نم ءزج اهنأل م ماودلا ىلع ريغتت مل اهلاح ىلع تلظ دقف ملسملل ةيساسألا ةرظنلا

 0! يف ةيحيسملا لخدي نأ نمؤم ملسم لواحي ملو .نآرقلا يف يهلإلا يحولا

 جو لبقت نع هزجحت ةحيرص اًءويق ةسدقملا هبتك يف هجاوي ال يحيسملاو .رخآ

 585 نص ديس (19

 .598 ص «هسفن (2)



 سماخلا لصفلا

 50 ال ل ةراطمعم هب .اًضيأ مالسإلا يناير

 نمو نضعها يا نخ ة رسم هم
2 1 

 :ةائاستم هثحب متخ ةمعوضوملاب هلمع فصي اًرصاعم اًقرشتسم نا د

 اًصوصخو يامل نإ هيلا ةلاصنلا و. ا يملسملا ياس

 رظن ةهجو رييغت فاطملا ةياهن يف ةوعدلاو ؛مالسإلا حالصإ ىلع تناتسئورو
 «مهتاضقانت اوفخي نأ نوكلمي ال حالصإلا ىوعد باحصأو .مالسإلا نع مل ا

 دنع مهدجن ؛هماظن يف تارييغت لبقي ال دماج مالسإلا نأب لوقلا ىلإ نوبهذي امني
 .مالسإلا ضيوقت ىلإ دوقت تارييغتلا هذه نأب لوقلا ىلإ نوعرسي تارييغت ثودح
 ءالؤه لعج حالصإلا ةاعد ضعبل نيقرشتسملا ةسامح نإف ءىرخأ ةهجو نم

 .مهطيحم يف ريثأتلا يدودحم

 ىلوألا ةرورضلا تناك كلذ لجأ نم :ةيلاتلا ةجيتنلا ىلإ يوابيط لصيو

 ءادتبا ءاهنم ردصيو ةمألا لخاد نم عبني نأ حجان حالصإوأ ربيغت يأل ةمزاللا

 :دكؤي هنإف ءىرخأ ةهج نم .«ةيبنجأ ةهج نم ءاحيإ وأ ةرطيس يأ نع لالقتسا نم
 ةيليلحتلا جهانملاب اهطاقتلا نكمي ال «ةيسدح ةيحور ةبرجتب ينيدلا كاردإلانأا

 ةبرجتلا ةلالد صانتقا مهنكمي ال ينيد ماظن جراخ نونوكي نيذلا ءالؤهو .ةيلقنلال

 يوابيط نأ هلمجم ىف ىنعي اذهو .©«ماظنلا اذه لخاد نوشيعي نم اهسرامي يتلا

 هاجتو نيملسملا هاجت صالخإ نع منت ال قارشتس الا دوهج نأ يلاوتلا ىلع رر#
 ةجيتنلاو .ةءاسإلا ىلإ وأ قافخإلا ىلإ امإ دوهجلا هذه تلصو دضو ؛ممه“* - ع 5 4 ليقع
 يي

 .602 ص سفن"

 ,605 ص سفن“
(0):: 

 609 نضهسك
177 
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 ابوروأ ىلإ ةيمالسإلا ةرظنلا روطت

 لالخ نم مالسإلا نع ابوروأ اهنّوكت يتلا ةروصلا نأ يه ةريخألا

 .هنوؤش ررقي نأ عيطتسي يذلا وه لقتسملا ملسملاو .ةلوبقم

 ديقعلاب ةقلعتملا لئاسملا ىلع ٌبصنا دق يوابيط دقن نإ

 ري اهيقر تس

 ورمل هللا دبع امأ

 .خيراتلا لاجم يف قارشتس رشتسالا تاقافخإ ىرخأ ةيحان نم ضرعيف

 را درمنل ماعلا هقايس نم يورعلا هللا دبع تاظح الم عطتقن نأ انكمي
 يدا ةجول بألا يتكيف نأي قرش رشتسالل هدقنف .ليلق دعب ةيدقنلا هتلواحم

 ضا رمال اهم اًمطقم نصصخي «لوألا يفف «يخيراتلا ركفلاو برعلاو ةرصاعملا
 غيراتلا دوهج عضي نيقرشتسملا لالخ نم برغلا نإ .يقارشتساالا خيراتلا جئاتن

 هيا ينك ىلإ ىعسيي يذلا قارشتسالا نكل .كش عضوم يبرعلا - يمالسإلا
 ىلإ اًيمتح لصي ام ناعرس ءايجولويديألاب يبرعلا خيراتلا اًمهتم «يعوضوم»
 نأ نع فشكت ام ناعرس سيول درانربو طاو يرمغتنوم لامعأف .هسفن فقوملا
 ةسردم امأ .ةررقم جئاتن ىلإ ميعدت نود لوحتت ءافلس ةعوضوملا تايضرفلا

 ردب ةكرعم ةسارد كلذ ىلع لاثمو ءايبلس خيراتلا ةباتك نع كفنت الف رهيزدلوغ
 .ايرقت ةثداحلا عوقو يفن ىلإ رداصملل قيقد صيحمت دعب «ةجيتنلا يف لصن ثيح
 ىلع حتفني ال نيح «يداقتنا ليلحت لكل ةيقطنملا ةجيتنلا يه ةيمدعلا ةعزنلا هذه نإ
 .0)(ةاصأ هل مئالم ريغ ناديم ىلع بابكنالا يف طرفي نيحو «طخت يأ

 يمالسإلا يكيسالكلا خيراتلا ملع نأش هالعأ يف صخلنت ةيقارشتسالا ةداعلا نإ
 .نانويلاب هتنراقم ىدل هتميق نم طحلاو رصاعملا خيراتلاب هتنراقم دنع

 "بجوتي امك ةقيقح سردي مل يكيسالكلا يبرعلا خيراتلا نإ ءانه لوقلا يرحو

 لامعأ ىلإ رظنتال قبسملا ىخيراتلا ليلحتلا ضفرت يتلا ةيقارشتسالا ةكرحلاف

 يداقتنالا ليلحتلا نإ) :تامولعملا نم سادكأك نيملسملاو برعلا نيخرؤملا

 (1979 ى 0
 رص ب ميج ىونويدي ٍِ : ثوريب ؛ةقيقحلا راد :ةرصاعملا ةيبرعلا ةيجولويديألا :ىورعلا هللا دبع (1)

 .94 ص «ةثلاثلا ةعبطلا



 سماخلا لصفلا بس سسس سس سا

 يوابيط تاداقتنا روطي يورعلا هللا دبع نإ .«اًضيأ ةيجولويديأ ةر 0

 لقتسم قوت :بيج راس يجن ارسال ةسردم, يبي“
 ىلع مهتردقو «نيملسملا ءاملعلا ة ةريصب قمع ىلع «يضاملا يف هنأ. * مالسإ

 يورعلا ىري «ةمهفتم ةردابم اهيف يوابيط ىري يتلاو .«ةديدجلا ةداجلا لئلا

 لها :لءاستيو ٠ اًلعف خيراتلا ه هاطختت يذلا يخيشملا يعولل ةدوعلا ىلإ ةرعنا و

 .(17(ةينيد تادقتعمل وأ ةيسايس حلاصمل هعوضخ ريغب لفاغتلا اذه ريسفت نك

 ديرت ذإ «ةينوسكسولكنإلا ةسردملا نم فقوملا يف ناقفتي يورعلاو يواييلم .م
 اذهل ءانمأ اولظت نأ امإ :امهل ثلاث ال نيفقوم مامأ مالسإلا رشحت نأ ةسردملا ءنو

 .مالسإ ةمث نوكي نلو اوروطتت نأ امإو ءروطت ةمث نوكي نل ذئتيحو مالسإل

 قرشلا يف تثدح يتلا تاروطتلا مهف ذ نع اًدوصقم الفاغت ىدبأ دق قارشتسالا نإ

 .يرذج لوحتو عاطقنا نم كلذ قفار ام عم «ىرخأ ىلإ ةبقح نم لاقتنالا نإ

 تقولا نم مك ةفرعمل مهخيرات ىلإ ةدوعلا نولواحي ال نيذلا نيقرشتسملا نإ

 برعلا ءالؤه نم جذاسلا مهبارغتسا نودبي «ىرخأ ىلإ ةبقح نم لوحتلا قرغتسا
 .براجتلا هذه يف ةيبلسلا بناوجلا ىلع نيّحلم مهرارقتسا ءانب يف نورثعتي نيذلا

 نم ديدج عون ثادحتسال قيرطلا دهمي قارشتسالا دقن نأ يورعلا دقتعي

 انه نمو .تايمالسإلا ناديم يف ميمعتلل ةلباق ةقيقح ىلإ انلصوي لادجلاو ةرظانمل

 لكشت يتلا تاهاجتالا لك اهيف دحوتت هتيجهنم : :نأل موابنورغ عم ةرظانما رادخ

 ىلع موقتف موابنورغ جهنم ىلع تاظحالملا امأ .©قارش رشتسالا ملع يف تاكرتشا

 مغرلا ىلع ثيدحلا ملعلا هيلع سسأتي امل عضخبت ال اهنأل ةيمالسإلا مولعلل هلام
 ىنح ابوروأ ءاملع نأ ظحلي ال موابنورغو .مولعلا هذه اهتققح يتلا تازاجنإلا
 ا و يس

 ,109 ص هسقنأ(]
 ْ رم(

 ةعبطلا 1980 توريب «ةقيقحلا راد «يكييراتلا ركفلاو:برسلا «يورعلا هللا :

 1 , 104 ص ثلثا
17/9 15 
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 000 ل يو ابوروأ ىلإ ةيمالسإلا ةرظنلا روطت

 يرسل ةيرظنلل ةقلاخم ةيقرعع ةيرظن نودصتعي اوناك رشع عباسلا نرقلا ةياه
 لئاقلاو فورعملا ليلعتلا ىلإ هّدري ذإ طاطحنالا بابسأ لمهيو
 رعتلا تارورض نمم يأ .ءاوزنالاو لكاوتلل اًفدارم نوكي نأ ودعي ال لصاوتملا
 رغ بسح اهعبطت ةيمالسإلا ةفاقثلل تافصاوم عبرأ زبيمت ىلإ دوقي جسهنملا 5 مهملاو «تب ” قسن نود اًيئاقتنا بكرتي يمالسإلا يلصألا طمنلا ...يدرفلا
 ةزيمو ةعضاخلا ةئداهلا سفنلاو ةقيقحلاو ةيسنألا :يهو

 طاطحنالا نإ

 موابنو
 .ةيروعش

 .خلإ ...تافاقثلا

 نع ةيبوروألا ةروصلل هليلحت يف طيعج ماشه ةلواحم دنع اًرييخأ فوت
 نرقلا يف تأيهت يتلا ةيطسورقلا اهروذج يف ةروصلا هذه ديعتسي ثيح .مالسؤلا
 نماثلا نرقلا ىتح دتمتل رشع عبارلاو رشع ثلاثلا نينرقلا يف تروطتو رشع يناثلا
 روطت فقوأ يذلا يبنلل ءادع نم قلطنت ةيؤرلا هذه .يرامعتسالا رصعلاو رشع
 دمأ ليطي امنإ وهو ثارتلا اذه نم قارشتسالا عبن دقو «ةيحيسملا هاجتاب ةيناسنإلا
 .00ىطسورقلا لدجلا

 رع 6 را رسيمعل ع ىلع اًليلد تسيلف هتاحاجن امأ ءابرخم مالسإلا دب ةيسسفلا ديلاقتلا نإ
 نم مغرلا ىلعو ...ةيناودعلاو قسفلا نيد هنإ .ةلصاوتم ةحيضف يه ام ردقب هتححص

 ةثيدحلا ايوروأ يف ينالقعلا لمأتلا نإف ؛مالسإلل هءادع لصاو يحيسسملا يعولا نأ
 ةايحلا نم اًممتم اًءزج مالسإلا نوكي اهنمض نوكلا ىلإ ةديدج ةرظنل لاجملا حسفأ
 نماثلا نرقلا نكل .ويكسستنومو ريتلوفو هتوغ ام دح ىلإ هنع رّبعي ام اذهو «ةيناسنإلا

 .يلاتلا نرقلا وه امك ةعانصلاو ةيلايربمالا رصع سيل رشع
 ع

٠ 5 5517 
 .٠

 :وروأ ةبراحمل نورّمعتسملا اهفقلت ىتلا يه رشع نماثلا نرقلا راكفأ نإ ا م
 م ىلإ ملاعلا تلوح رعسوتلا نرقلا اذه نم يناثلا فصنلا يف يتلا «ةرصتنمل | نادم هل ا

 .20 ص «1980 توريب «ةقيقحلا راد «مالسإلاو ابوروأ :طيعج ماشه (1)



 نياق لغقلا سمنت
 ةرماؤم ةيمالسإلا ةعماجلا تربتعاو ءبصعتلل فيدرك مالسإلا نيدأو اهل

 دقنلا ىتحو . .يطسورقلا لادجلا ةناسرت ىلإ كلذ يف تدنتسا دقو ءابوروإ 0

 يف ايسنجلتنالا تعقو دقو .رشع نماثلا نرقلا نوت يعل نامعتسالا ىلإ

 هرم اج ولو يدي نيفرتلملا ننيفقتملا دنع رهدزت ةيبوروألا ةيزكرملاو «ةيقرعلا ةعرب
 ةثيدحلا داعبألاب الإ نومتهي ال نيذلا نييسكراملا ىدل ىتحو نيميلا عاام

 (0) ضاملاب طبترملا يلخادلا يفاقتثلا لاجملا نولهاجتيو مالسالل : تحيل

 تاهجو نيب اًقيفوت يرجي نأ لواحي ريتلوف نأ دجن نييسنرفلا انذخأ امااذإ

 ةيطسورقلا تاعوضوملا مالسإلا نأشب ريعتسي يكيلوثاكلا ريغ ينلوفو «ةضقانتب
 لافرنودو ةديدج ةيؤر ىلع حتفني نيترامالو ءيضاملاب اًسوسوم ىقبي نايربوناش

 اليئض اًمامتها نودبيو تامولعملا مهصقنت نييسنامورلا نكل .اًماع اًمطاعت يدسي

 ىلإ انلصو ام اذإو .ةيجهنملا لئاسولا كلذ ىلإ ةفاضإ مهصقنتو ديدجتلا ىوفب
 ةكرحلا هذه عطقي هنكل ,ررحتلا تاكرح بناج ذخأ دق هدجن اًيلاح يسنرفلا فقثملا
 يف - نويسنرفلا نوفقثملا - اًمومع نوبعتري مهو «ةيمالسإلاو ةيبرعلا اهروذج نع

 .©ةبورعلاو مالسإلا ميهافم اهيف زربت ةرم لك

 تاهيوشتلا اًضيأ انه نمو .ةيمشاهلا هجهانم ةيلوؤسم قارشتسالا ليمحت نكمي

 ىلع 1850-1950 نيب قارشتسألا دّوجتو ناكال ..مالسإلاب قارشتسالا اهقحلأ يتلا

 ةيركف ةياصو ىلإ ريشي اذهو «هتاذ ةفرعم نع يمالسإلا ملاعلا زجعب اطورشم لقأل
 اهلوانت يتلا تاعوضوملا لالخ نم كلذ ىلع لدتسن «©«قرشلا نأش نم ليلقتو

 لوحتي ةيحيسملاب هتنراقمب يذلا مالسإلل ةيطسورقلا ةرظنلا ددحت يتلاو قارشتسالا

 . لكملا بلقي يذلا ضيقنلا ى
 ع

 ن(|)
 2 باس ٍ

 48 صو هس 8

 ,68 ص .هسفنا

 للسلم

1517 
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 سس د ٠ ايوروأ ىلإ ةيمالسإلا ةرظنلا دوطت

 اتلا نع فلتخي قارشتسالا» نأ طيعج

 يو

 .ايإ ازه نوك «خيرات ماماع جحتسو
 ل يزل عيضجتملا سسأ كادقلا عنو م عضنالو طقف مهني نأ لواحب

6 

 0 .ضفرلاو ماهتالا ىتحو لب «مكحلا قح هسفن قارشتس ةسالا يطعي

 ير وووو 1861 ةنسم نربي :يناضتالا هطاسشن يف فيعشلا هفقوم نم حبان ةزيم

 ووري ناكاذإ اذه «هسفن للحيل ملعلاو رككفلا دراوس هصقتتو ةمزأ يف مالسإلا
 ]زير طيسب برخلا ناك ينال وج نمو» .اًعارف قارشتس دسالا الم دقو .كلذل ةسامحلا

 يعادلا ليمعلا ناك هننأل ال .ةلاسملا هله بقاوع قارشتسالا ىقلت دقو ءمالسإلا

 قوفتلا ةيعضو هسفن ىلع سكع ام ابلاغ هنأل لب «ليلق ءانثتسا ىوس «ةرطيسلا هذهل

 .يماعلا يبرغلا يعولل ةآرم انايحأو ءبصعتلل اًمعاد ىلفسلا هتاقبط نم لعجيل

 .(1)(هرصعو هعمتجم تايطعم زواجت نع اًرجاع هسفن رهظأ اذهبو

 رصنعك لمع يذلا قارشتسالا لوانتت يتلاو ةضورعملا ةيدقنلا جذامنلا يف

 اهرهظأ يتلا تالخدتلل اًضفر دجن «مالسإلا نع اهتروصل ابوروأ نيوكت يف مهم

 ىن ظحالن امك «ةيمشاهلا هجهانمل اًدقن ظاحالنو .ةديقعلا نأشب نوقرشتسملا

 ةقيضلا هتفيظو ثيح نم ال ءقارشتسالا رود ةياهنل اًنالعإ اًصوصخ طيعج تاراشإ

 تعبط امك ابوروأ ايؤر تعبط «مالسإلا نع ةقباطم ريغ ةروص هميدقت ثيح نم لب

 .ليوط تقول ةيبوروألا - ةيمالسإلا تاقالعلا

55 

 يبرعلا ايجولويديألا نأل ةيرورض ةيلمع قارشتسالا دقن نأ يورعلا ىري

 رحلا كلت عم لدابتم لعافت ىف ريبك دح ىلإ اهكاردإ يرجي ةرصاعملا ةقارحلا فز 1غ

 .ةيقارشتسالا
 0 يي

 .74 ص ء.هسفن (1)



 ةررعلا ايجولويديألا - وأ ثيدحلا يبرعلا ركفلا عضي ةيلصألا هتحورطأ يب
 ابوروأ يه نم نكل ؟ابودقأ ازإب نوكن نم : :برعل و قاي يف 97 1 !لؤاسق قابس قع

 ءرشتنمو ةيوقو ةعساش مويلا تحبصأ يتلاو «ةيبيلصلا بورحلا ةليزو «ةيححيسملا

 نك نت مدقي نأ يبرع بتاك لواحي ةرم لك يف هنأ عقاولاو .؟ضرألا هجو و ىلع

 5 .00صيخسشتلا اذه يف جردنت برخلل ةنّيعم ةروص انإف ؛هعمتجم نو

0 0 
0 

 نماك هنأل اًددجم هباذتجا نكمي ءاهاطعأ ام ابوروأل ىطعأ يذلا لقعلا نإ
 رسفت ةميدقلا ةيدوبعلا نأ وهو رخآ اًئيش ىري ةسايسلا لجر نكل .نيدلا لصأ يف
 هذه ةاوادملو «ليوطلا كارتألا مكح ةيدوبعلا هذه لثمي ام ريخو .نهارلا طاطحلالا

 قيرط نع ؛ةعامجلا مكح ىلإ درفلا مكح نم لاقتنالا نم دب ال ةلصأتملا ةهاعل
 ةيرح قالطإ نم دب ال كلذ ىلإ لوصوللو «ةيروتسدلا وأ ةيعرشلا تاباختتالا
 ملعلا ىلإ ةيعادلا اهمدقيف ةثلاثلا ةيفيكلا لثمت ىتلاو ةديدجلا ةيصخشلا امأ .دا رفألا

 .نابايلا مدقت رس وه امك ابوروأ مدقت رس وه يذلا

 لاؤسلا ىلع ةفلتخم ةروصب «مهتثالث نوبيجي ةينقتلا ةيعادو يلاربيللاو خيشلالإ
 ثحبيف . اياب ىلالو سرا سير وبدلا يرو لا

 0 يي ين

 عاطقنا ةمئف . ةيلصأ ريغو ةيقيقح ريغ هذه يعولا لاكشأ لك انه نمو ؛هسفنب)
 ر

 ىلإ ةضهنلا ةيادب ذنم دحاو ركفم دوجو مدعنيو .هيعوو يبرعلا اش |
00 

 .30 ص ء]آ ةيبرعلا ةيجولويدي 71 9 ,يورعلاا
 42 صم فنا“

1831 



154 

 سس وأ ىلإ يس رظنلا روطت
 وأ ريغلا ىلع دري يسبرعل 3 ا رنات نايات كاس وني 0 . اركفملا نإ .ةيج اخلا ع 5

)1(+ ٠. : 
 ريغلل لاؤسلا ةردابم انيئاد كريب

 5907 . ٠ ةملا 5

 رو «نيظفاحملا ءاهقفلا ىلع نيحلصملا نيثدحملا ةروث تناك ةيفلسلا نإ

 ريكفتلا ىلع مكحلا بجوتي نكل ؛ةيفوصلا ماهوأ نم ريكفيل ةتلا ةيفلسلا تررح

نمارلا رصعلا اياضق ىلع مدقي ءدحاو طيحم يف ةيفوصلا عم حيبسي يذلا يفل 1
 

 ئيدحلا ملعلا جئاتن ةيفلسلا تلبق دقل .ىطسؤولا نورقلا ىلإ دوعت تاباجإ ملعلاو

 نأالإ ابئاصو الوبقم فقوملا اذه رهظي دقو «يلقعلا يعطقلا ليلدلا ميدقت طرش

 نيرخآلل كرتن انثأل «ةمئاد ةيفيكب يمالسإلا عمتجملا رخأت لوبق ىلإ هتجيتن يف دوقي

 ةيعطقلا ججحلاب هبلاطنف انتادقتعم ىلع تاهبشل | لخدت يتلا مولعلا اوفشتكي نأ

 .انتادقتعم رهاظب انظفتحال الإو

 امدنع طبضلاب ًأشن يذلا يطعي ثيدحلا ملعلا نأ نظي نم نإ :يورعلا لوقي

 فقوم فقي يذلا ضراعملاف ..ةيئزج ةتقؤم اًللع ةمئادلا ةلماشلا للعلا لحم عضو

هياع بيجي ال ةلئسأ حرطي يناميلسلا جرعألا نب دمحمو يسلبارطلا رسجلا نيسح
 ا

 هءاوقلا نم اًدبأ اًئيش فشتكي ال هنكل «هل اًمئاد ةريخألا ةملكلا ىقبتو ؛مويلا ءاملع

 لخاد هترارغ يف رمتسيو «ةعيبطلا نم ةدافتسالا نم ناسنإلا نكمت يتلا ةيعضولا

 .©(ةعفانلا ريغ تايجولوثيملا

جملا حسفي اهلشفو ؛ةيعوضوم بابسأل ةيلاربيللا تلشف *ف دقل
 'ةسكراملا مامأ لا

 تالاجم يف اهمدخيتسي د ناك دقف «يلاربيللا ىلإ ةبسنلاب ءاّمامت ةبئاغ نكت مل يتلا

 دن ىلع قرغتست ةينقتلا ةوعدلا نإف كلذك .لمألا بابسأ اهنم دمتسيو ةددحم

 'هيرغلا ةفرعملل ةيعوسوملا ةصالخلا ىه ةيسكراملا نإ ..ةيسكراملا يف يعيبط
 1 نال 50050

 ١ ١ ١ - ١
 ادع

 7 الادعي مل ةيموقلا ةلودلا يف نميهت ةينقتلل ةوعدلا ةعزن تذخا نا نمو

 .53 ص .ىخيراتلا ركفلاو برعلا :يورعلا (1)
 ْ .31 ص .هسفن (2)
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 0مل
 :ل| ىلع دري يبرعلا ركفملا نإ .ةيجراخلا راكؤألإ 4.

 يأ ريغلا ىلع را يح دكاو الا ريثأت نم ايلك ملاس موي

 .(1)( خلل لاؤسلا ةرهاس انيق كرب

 رقو ؛نيظفاحملا ءاهقفلا ىلع نيحلصملا نيثدحملا ةروث تناك ةيفلسلا نإ

 ريكفتلا ىلع مكحلا بدجوتي نكل «ةيفوصلا ماهوأ نم ريكفتلا ةيفلسلا تر

لا نإف ,ىنعملا اذهبو .رصعلا تابلطتم ءوض يفو ةنهارلا هجئاتن يف يقاسلا
 ركف

 نهارلا رصعلا اياضق ىلع مدقي لحاو طيحم يف ةيفوصلا عم حبسي يذلا يفللا

 ئيدحلا ملعلا جئاتن ةيفلسلا تلبق دقل «ىطسؤولا نورقلا ىلإ دوعت تاباجإ ملعياو
 هنأالإ اًبئاصو الوبقم فقوملا اذه رهظي دقو ؛يلقعلا يعطقلا ليلدلا ميدقت طرش

 نيرخآلل كرتن انثأل «ةمئاد ةيفيكب يمالسإلا عمتجملا رخأت لوبق ىلإ هتجيتن يف دوقي
 ةيعطقلا ججحلاب هبلاطنف انتادقتعم ىلع تاهبشلا لخدت يتلا مولعلا اوفشتكي نأ

 .انتادقتعم رهاظب انظفتحال الإو

 امدنع طبضلاب ًاشن يذلا يطعي ثيدحلا ملعلا نأ نظي نم نإ» :يورعلا لوقي

 فقوم فقي يذلا ضراعملاف ..ةيئزج ةتقؤم اًللع ةمئادلا ةلماشلا للعلا لحم عضو

 اهياع بيجي ال ةلئسأ حرطي يناميلسلا جرعألا نب دمحمو يسلبارطلا رسجلا نيسح

 هعاوقلا نم اًدبأ اًئيش فشتكي ال هنكل «هل اًمئاد ةريخألا ةملكلا ىقبتو ؛مويلا ءاملع

اد هترارغ يف رمتسيو «ةعيبطلا نم ةدافتسالا نم ناسنإلا نكمت يتلا ةيعضولا
 لخ

 .©«ةعفانلا ريغ تايجولوثيملا

 'بكراملا مامأ لاجملا حسفي اهلشفو ؛ةيعوضوم بابسأل ةيلاربيللا تلشف دقل

 تالاجم يف اهمدختسي ناك دقف «يلاربيللا ىلإ ةبسنلاب ءامامت ةبئاغ نكت مل يتلا

 دن ىلع قرغتست ةينقتلا ةوعدلا نإف كلذك .لمألا بابسأ اهنم دمتسيو ةددحم

 .ةيرغلا ةفرعملل ةيعوسوملا ةصالخللا ىه ةيسكراملا نإ ..ةيسكراملا يف يعيبط
 دافخالا دعي مل ةيموقلا ةلودلا ىف نميهت ةينقتلل ةوعدلا ةعزن تذحخأ نأ ذنمو

 : : ىو رعلا (1)
 .53 ص .يخيراتلا ركفلاو برعلا :يورعل

 قا .31 ص .هسفن (2)



 سماخلا لصفلا بلل

 ةسكراملا نإ لوصولا نإف ءانه نم . (!!ةزجاع ةيئاقتنا ةعزنو ةيسكرام 5 ٠

 يه ةيسكرام ةيأ نكل ,درجملا ليلعتلا قيرط نع سيلو ةعفنملا قيرط نعني
ا ةيئاخيراتلا يه ةحرتقملا ةيسكراملا نإ ؟اهب لغات نأ بجو ينل

 8 59 يتل

 لمبرو يئامسمأر لا عاظبلا ةيادهو ةضهنلا رصح كنم تيدبعلا ملعلا وول يود ب
 ةيناكمإ تناك اذإو ٠ 0 ”يخيراتلا روطتلاب هذهو ةيعامجلا ةقيقحلاب ةيدرفلا ةقيتمي

 تازجنم باستكا ىلع اننيعت ةيسكراملا هذه نإف ءانيدل ةمودعم يلاربيل ماظن ان

 .ةروثلا راطإ يف الإ اهكلمتن نأ نكمي ال يتلا اهميقو ةيلاريو

 .فقنملا هدم ىتاغاملاط الاكش] لمحي ةيسكراملا يثبت نإف كلذ ىلع ةوالو

 رهظت نأ نود يفلسلا ديلقتلا ةضراعمل هسفن تقولا يف ةلهؤم ايجولويديأ مدقت يبن

 رارطضا نود يبوروألا عمتجملا نم صاخ لكش ضفرلو ءابوروأ ىلإ ةبهاذ اهنأ

 فقثملاك ءاًوعدم نوكيال اهانيتي يذلا درفلا نأ كلذ ىلإ فاضي .ديلقتلا ىلإ ةدوعلل

 هيدل ناك دقل .يبعشلا ناميإلاو ةيتاذلا ةقيقحلا نيب رايتخالا بوجو ىلإ ىلاريبللا

 .27سيسكاربلا ةيعادبإلا ةسرامملا ةطساوب امهنيب قفوي نأ ىلع ةردقلا

 نيصلا نم بروأتلا ةريسم تضمو «لؤاست عضوم ملاعلا تعضو دق ابوروأ نإ

 .تاحالصإلا قيرط يف ريسلا ىلإ ةرطضم ةيديلقتلا ةلودلا ترهظ نيح ءايكرت ىلإ

 هل ضرعتت رطخب نورعشي - مالسإلا ىلإ ةبسنلاب ءاملعلا - ةيديلقتلا تائفلا نكل

 نكل ؛يفاقث ىوتحم لك نم تاحالصإلا هذه ديرجت يرجي كانه نم .مهحلاصم

 ةيماح ىلإ لوحتت ب ل رار ل لا

 (4بناجألا حلاصمل
 بسس

 .138 - 128 ص ص «ةيبرعلا ةيجولويديألا : :يدرعلا“
 00 .59 ص ؛يخيراتلا ركفلاو ب رعلا 0

 ةيبرع اياضق ةلجم ««ابوروأ ريغو ابوروأ» :يد
 .لعفلاب ةيرظنلا ةجوازم ىلإ ريشي يسكرام حلطصم نينار

 ؛سنوت يف حالصإلا ةبرعتل هليلحت يف يورعلل برغملا خسرات : را

 (185 .ةيبرعلا ةمجرتلا نم 313 - 312 صال“
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 59 يدنا ابوروأ ىلإ ةيمالسإلا ةرظنلا روطت
 .ررقيل لوقعلا ىبهي يذلا فقثملا وه ديدج جذومن دلوتي فورظلا هذه نمض

 فقنملا اذه نكل .ةيبوروآلا ةيلاربيللا فادهأب عشقي يذلاو هقيبرغلا ميقلا ضعب
 نم ريثكلا يف ديلقتلا ىلإ دوعي ام ناعرس ةلامعلاب مهتملاو اًمومع قفخملا يلاربيللا

 سيرغتلا لاكشأ لحت يتلا ةيسكراملا يف ةروثلا فاشتكال لاجملا حسفيو ةلثمألا
 اعلاو صاخلا لدج يف ابوروأ ديدحت ةداعإ انه نم .هالعأ فّضوملا وحنلا ىلع

 للا تريغ يتلا ابوروأ نإ .ةيناملألاو ةيسورلا ةبرجتلا همدقت يذلا وحنلا ىلع

 .ملاعلا اذه تالؤاست لعفب تريغتف تداع

 ةفاقثلا (ىلع يبسن عباط ءافضإ وأ) ةبسن ىلإ عزني ريسفت لك سيل :يورعلا لوقي
 ,ىبوروألا يعولا يف ةيبوروألا ريغ تافاقثلا ريثأتل ةرشابم ةجيتن ىوسم «ةيبرغلا
 ىأ ىلإ بسنن نأ نكمملا نم سيل «ةيفرظ تاباتك نع اًججراخو «نآلا ىتح ءنكل
 :ابوروأل ةيساسألا ايجولويديألل اًيرذج اًدقن يبوروألا ريغ ملاعلا نم ريبك مسا
 ةقيقحلا ىقبت ءكلذ عم «خيراتلا ىلعو ناسنإلا ىلع «ةعيبطلا ىلع ةقبطم ةينالقعلا»
 اذه .يبوروألا ريغ ملاعلاو ابوروأ نيب ؛هومملا وأ فوشكملا «عازنلا يه ةعقاولا
 لقألا ىلع اننكمي ءكلذ ثدح اذإ ؟اًيرذج اًدقن ديعبلا ىدملا ىلع دلوي له «عازنلا
 .(17(ةيوس هب نومهسيس نييبوروأ ريغو نييبوروأ نأب دكؤن نأ

 نم ؛ةجودزم ةيدقن ةيلمعب رمي نأ دب ال ءابوروأو ملاعلا نيب حلاصتلاف اًذإ ءاذكه
 ليبسلا دهمت نأ اهنكمي ةحرتقملا اهتغيصب ةيسكراملا نإ .اهلخادو انوروأ جراح
 حشرملا وه سيل ملاعلاو ابوروأ نيب عازنلا نإف راظتنالابو .دقنلا اذه مامأ حتفتو
 .اًضيأ رمتسم ىجولويديألا ركفلاو يدقنلا ركفلا نيب عازنلا نإ لب ءطقف رارمتسالل

58 

 هجوي :ةفلتغم تاضارتعاو ةعونم لعف دودر يورسلا ءارا تراثا
 0 5 0 5 06 ا

 وباتك يف يورعلا ةلواحم اهتنمضت يتلا ةيساسألا ةحورطألل اًدقن يرباجلا دس 4 - .٠
 .39 ص ءابوروأ :يورعلا (1)



 سماخللا لصفلا بس

 تابستكم باعيتسا قإ ةوعدلا نإف ,يرباجلا ىلإ ةبسنلابو . 518 تايروكيإ

 يهام ؛ةيلاربيللا ةلحرمب رورملا نود - ةيناخنيراتلا ةيسكراملا قيرط نع -ةيلارميو

 جرد ينل ةفوشكملا ةقيرطلا لدب «ةهومم ةقيرطب دومألا لوقت يفوت دو

 ؛ةدحاو ةيحان يف الإ كلذك وهو «قيفلتلاو قيفوتلا دض يورعلا نأ حيحم
 ركفلا يف اًعم ةرصاعملاو يه اهبلطي امنإو «يبرعلا ثاردلا يف ةلاصألا بلل

 «ةيسكراملا اهلمحت يتلا كلت يه اهيغتبي يتلا ةرصاعملاو ؛«ةيلصألا» ةيبوروألا

 نيب ؛هلبقتسمو برغلا يضام نيب يبرعلا نهذ يف قفوي نأ ديريوهف يلاتلابو

 نم اهرودب يبرعلا يناخيراتلا تاحورطأ ولخت ال اذكهو ..ةيسكراملاو ةيلاريبلل

 اهب نامكحتي ءاهل نانطابم امهف رهوجلا يف امأ ...رهاظلا يف الإ ضقانتلاو قيفوتلا

 ؟هذخأ بجي اذام :هسفن لاؤسلا «ةيرس ةيفيكبو «حرطي رخآلا وه هنإ .اهناهجويو

 ؛لكشلا ةيسكراملا نم ذخأن :كلذك «ةيرسا ةيفيكبو ؛بيجي مث ؟هكرت بجي اذامو

 .(02)1..نومضملا ةيلاربيللا نمو

ايس ينف جردنت يورعلا ةلواحم نأ .ينعياذهر
 رصاعملا "1 يدرحلا باطغلا ق

 ا
 وأ يبوروألا :نيجذومن دحأل خضارل

 دق
 ' واحب د وأ

 ايت مس ا
 ءابو أ اذ

 ا د مالسولا يضام نيب قيفوتلا سيل ىوزعلا ةلواح امو ءامننيب قيل
 اهليقتسفواب

 و اةدوأ نسفاف يس يبرعلا نهذ يف - قيفوتلا ىلع لمعامنإب

 يأ ءاعم

 نيجذومنلا نع اهلالقت_إو : ةيبرعلا تاذلا 0 هحرتقي يذلا ليدبلا

 ©ةيعجرملا اهتطلس نم رحت ا

 اتسسسس
 .ةعيلطلا اد ةيدقن ةللل 55

 777 يفينعيت ةسارم ءرصاعملا يبرعلا باطخلا :يرباجلا دباع دمحم(

 . 53 ص 1982 تورم“
2 
 157 . 188 ص .هسفن (*
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 يستقل ]010 نر يروح 0 لل

 ايودوأ نلإ ةيحلسألا
 رضعب ةمث نإ ؛ةيدقنلا يرباجلا ةلواحم 0

 لبقو «لوقلا نكمي

 نيبو هنيب ةكرتشملا طاقنلا

 00 ضرع يف لوخدلا
 1 .ةجيتنلا فو فطن '

لإ يضفت اهتاقافخإو ةنس ةئملا لالخ غلا 005 ِء
 ةرورض ى

 نا ا يب ركفلا ةروريس نأ ىلع قافتا

 لوخدلا ةرورض ىلع اضيأ قافتا ةمث «ةجتلا ل
 '- ينو .ايدقن اًميوقت ركفلا اذه ميوقت

 .ةحرتقملا قئا طلا تفادع ٠
 رتقملا قئارطلا تفلتخا نإو برخلا ةفاقث عم يدقن راوح يف

 ن رقلا ةياهن ىف مهتضهن ءدب أ 9
 نرقلا ةياهن يف مهتضهن ب ىدل مهسفنأ اودجو دق برعلا نأ يرباجلا ىرب

 نمو رامعتسالا ربع مهيتأت يتلا ةيبوروألا ةراضحلا :نيجذ :مامأ شع ءساتل

 ةيمالسإلا ةر «ىرخأ ةيحان نمو «جذومنلا لوق ف فق يف سألا ةراضحلا يورغأ ةحان 0000
 0 الا 6 وبث يف ضقانتلاو رتوتلا انه

 دادزي يذدلاو كورف هي تضم يذلا ليوطلا طاطحنالا ربع اهنوكردي ىتلا ةيبرعلا

 :يوضهنلا يبرعلا يعولا ددحت فارطأ ةثالث وأ لئاسم ثالث دجن انه نم .اًيلاح

 .طاطحنالاو - ةيمالسإلا ةراضحلا - برغلا

 ؛مهتراضحو مهتوقل برعلا ةداعتسا ىلإ حمطي يذلا يوضهنلا باطخلا نكل

 ةلباقملا ةراضحلا هوربتعا ام رايهنا يف الإ كلذ ةيناكمإ ىريال «ةضهنلا كلمتل 7 ىأ

 طبر» :قرشلا ضوهنل اطرش برغلا طوقس حبصي انه نمو .اهلاوزو ةضيقنلا وأ

 طاطحنالا ميمعت «برغلا طوقس») ةيمتح ىلع ديكأتلا ««ةيناسنإلا ةدايق»ب «ةضهنلا

 عجارت ةيلوؤسم «ةيجراخ ىوق» ليمحت «يبرعلا خيراتلا نم ربكألا مسقلا ىلع

 (رادحنالا» ىوتسم ىلإ نهارلا «طاطحنالا»ب لوزنلا ءاهطوقسو ةيبرعلا ةراضحلا

 رصاعملاو ثيدحلا يبرعلا باطخلا يف ةيسيئرلا رصانعلا يه كلت ..«ضارقنالا»و
 .طاطحنالاو ةضهنلا لوح

 ةميزه دعب مت دق لوألا مالسإلا راشتنا ناك اذإف .ةيخيراتلا سوردلا انه داعتستو
 ضاقنأ ىلع نوكت نأ دب ال ةنهارلا مهتضهن نإف «ةيطنزيبلاو ةيسرافلا نيتيروطاربمإلا
 .برغلا

 روصتي ال هنإف ؛ىلاربيللا باطخلا امأ ,يفلسلا باطخلا ةدام لكشي ام اذه
 .ابوروأ ةضهن اهيلع تماق ىتلا ئدابملا ىلع تماق اذإ الإ ءاًرضاح ؛ةيبرعلا ةمنلا



: 8 5 ْ 5 0 
 .يلاربيللا نإف «جر ل رو تايغ طرق ةيروروألا عئيداسلاب ذخأي نأ دب, 37 اق وأ سفانم يا لود 0س بوروأ ةضهن نأ ٠ سماخلا | هْمْلأ ,

 00 ىلإ | .هيلإ دوعي يعجرم راطإ امهنم لكس «ريكشتلا ني ة الا راد نص افاتار ال يقاس ل ااا
 أو يفاسلا باطحخ يف ام نسحأ نيب عمجلا لواحب
 ىفلسلا هنع تكس امع تكسي ةقيرطلا هذهبوهو

 «لوقعماللا» ىنبتي كلذبو «ةيناث ةهج نم

 ةذإف «يقيفوتلا فسق
 . لارييللا باطعس يف ام نسك
 ىلا رييللا هنع تكس امعو ةهج نم

 .)امهنم لك فقوم يف
 رعملا ةيلاكشإلا مادختسساب ركفلا ريرحت دسيري يفلسلا نإ
 روهظ لبق لقنلو ةيبوروألا ئدابملا ىلإ ةدوعلا يف اهاري يناثلاو - لصفلا روهظ بق يأ - فالخلا روهظ لبق ةمألا فلس قيرط ىلإ ةدوعلا يف اهارب لوألا .همنس يفال خيراتلا ىلع زفقلا يف ةضهنلا ىري امهالكف «ىرخأ ةرم يلارتلا» ين قتلي اذكهو .اهنيب ةطبار ال تاعونتم لكس ىلع يبرعلا ءاضفلا يف اهرشني نم تابكرم طاقتلا لالخ نم كلذو ,يهخيرات سيل اًحيرات برعلا ثيروت ديري هن زوري أ .يضاملا ل فعلا لالخ نم حالصإلا ديرب .هنع ثبدحتي لبيع عج

 يتلا ىربكلا لئاسملا رئاس ىلع سكعنت ءايوروأ مأ مالسولا : عجرملا ةيئانث نإ
 جتني امو ةرصاعمو ةلاصأ :ناهاجتا ةيئانثلا هذه نم جيتنيو .يبرعلا ركفلا ضر“

 ضرع دعب يرباجلا هيلإ لصي ىتلا ةجيتلا نإ .امهنيب عمججلل تالاجم نم يل“
 نأ الو يعتنأ الو مهفت نأ عيطتت ال ابيمج برعلا نسن» :يه جذامتلا نث

 ةضهنلل اًملح ديشن نأ الو انركف دج نأ عيطتسن ال «ةرصاعملاو ةلاصألا سانا“
 وه جذومنلا اذه ناك ءاوس ءفلسلا /جذومنلا ةطلسب نيموكحم انعدام "بر

 و1 -27 ص نم مسقنأ
 .18 ص ىهسفنإلا

189١ 
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 ينيج زيوت هس معي 0000000-ًايوروأ ىلإ ةيمالسإلا ةرظنلا روطت

 يو ناذلا ةفرعم وه هب ءدبلا بجي امف ...امهنم اًثيش وأ رصاعملا ركفلا وأ ثارتلا

 الا لك عم لماعتلا عيستسا ىتسسو .فلسلا / جذومنلا ةضبق نم اهراسإ كف وه
 ,210(اًعم ةرصاعملاو ةلاصألا قيرط كلذو ءاّيدقن كماعت

 يورعلا عنطصي امنيب :ةيحضلا وه خيراتلا نأ ظحالن نيهاجتالا لالخ نمو

 نااطم ةيلهاجلا ىلإ هبسنيو خيراتلا يفلسلا لمهي «ةيموقلا هتلودل اًضصاخ اًجيرات

 راك اذإ ام لؤاست ىلع بيجي ال يلاربيللا ناك اذإو .ضرألا ىلع هللا ةكلمم ةماقإب

 اهلظ تحت شيعت يتلا ةلودلا تناك اذإ امو ..ندمتلل اطرش ةلودلا نع نيدلا لصف

 اهدحو يلاربيللا ةحورطأ ضفري ال يفلسلا نإف «ةينمزلاو ةيحورلا نيتطلسلا عمجت

 ,ىمالسإلا يبرعلا جذومنلا لب ءيمالسإلا ندمتلا يأ يعجرملا هراطإ ضفري لب

 .اهنم سردلا صلختسي ةبرجتك اًضيأ لب «هب ذخألا ىلإ وعدي عورشمك طقف سيل

 هرمأ لوأ تماق امنإ ةيمالسإلا ةلودلا نأ اًديج فورعملا نم ناك اذإف اذكهو

 رب ةيخيراتلا ةعقاولا هذه ريرقتب يفتكي ال ةيفلسلا دئار نإف ؛هتطساوبو مالسإلاب

 جري امنإ دجمو همظع نم نوملسملا هغلب ام نإ :يلاتلا سردلا اهنم صلختسي

 هنإ فعضلاو لالحنالا نم مهيلع أرط ام نإو «نيدلا ساسأ ىلع مهتلود مايق ىلإ

 .©(ةفالخلا ةبتر نع ةينيدلا - ةيملعلا ةبترلا لاصفنا ىلإ دوعي

 هفدقل .ةيطارقوميدلا ةلأسم يسايسلا باطخلا اهحرطي يتلا لئاسملا نمو

 !اذإ ءاًيبلس اًعباط ذختي اهل همهف ناكو ءىروشلا اهنأ ىلع ةيطارقوميدلا يفلسلا

 الداعلا دبتسملا» عم سيلو «قلطملا دادبتساللا عم اهضراعت عم ميقتست ىروشلا

 ااحلا نم نيملسملاو برعلا ذقني لداع دبتسمب يناغفألا ةيفلسلا دئار بلاطي ملأ

 ”يلارييللا نإف ءىروشلاب ةيطارقوميدلا نم ىفتكي ىفلسلا ناك اذإو .اهنوشيعي يتلا

 كاقوميدلا ىلإ ةيسايسلا يطارقوميدلا نم هحرط يف لقتنيس يكارتش هلا - يموقلا

 ةرصانلا ةبرجتلا عم قاثيملا يف درو امك اًصوصخو «يموقلا راطإلا يف ةيعامتجالا

 .57 - 56 ص ص ؛هسفن (1)

 .95 ص ءهسفن (2)



 ناكل لصقل سس بيس سس لل 0اس
 ةلأسملا حرط داعإ ىلإ يبرعأ 0 عقدي براجتلا قافحنإ نو ا ةداعإ ىلإ | فقثملا عفدي براجتلا ةان.

 .لبقتسملا ىلع ةلأسملا ليحي هنإف ةباجإلا داجيإ نع ريع,
 اذإو ,ديدج نم

 ةلطارقوميدلا نع مالكلا نم اهبحاص عنمي ام اهلحخاد نم مدت رصاعملاو ثيدحي
 ؛لداع ديتسممب» بلاطي يفلسلا ناك اذإو .' !(«عمتجملا يف ماظنو مك | هان 7 ش 0 | 00

 ددسملا ةركفا :اهيف ةيطارقوميدلل ناكم ال ةيزكرم ةلود يف ةيكارتشالا ىلإ ةدحول

 تايلقألا ددعتم عمتجم يف ةيطارقوميدلا نأ وهف ءاًماظن اهفصوب ةيطارقوميدلا ين
 ناطخلا ةيلاكشإب موكحم هنأل ةيزكرماللا ماظن دب الو ءيضتفت يبرعلا ع :ديملاك
 .©(ةيكارتشالاو ةدحولا ةيلاكشإ ,يموقلا

 نم لكشب ىقتلت يدقن ركف كالتما ىلإ يرباجلا ةوعد نإف ؛لاح يأ ىلع
 ىلع «ىرتس امك طيعج ةوعد عم يقتلت امك «ةقباسلا يورعلا ةوعد عمم لاكشألا
 ايجولويديإلا رابتعا ىلع نوقفتي مهنأ اًصوصخ ءامهنيب ةيساسألا قورفلا نم مغرلا
 ضرعن نأ انمامأ ىقبيو .نهارلا يبرعلا عقاولا نع ةربعم ريغ ةرصاعملا ةييرعل
 .ابوروأ ىلإ يدقنلا رظنلا دعاوق ءاسرإ يف قايسلا اذه يف مهست ى رخأ ةلواحمل

-4- 

 ٠ - (ة شيلا دفل

زا .قارشتسالل هدقن يف طيعج ماشه عم ليلق لبق انيقت لالخ
 قارشتسالا رهد

 مهتاودأ طاطحناو برعلا فعض بب , (1960و 1860) نيب ةنسم

 96 ص .هسفن
0 1 
 , 143 ص سنا

1917 



12 

 . ! هيمالسإلا ةرظنلا روطت "سس ننوصس 7

 .|.ر يبللاةرسصاعملا يسنرعلا ركفلا زوربب تقرع ىلا سة ةو ماب
 رب كل .عقاولا خ خاتم ! .ةيليلحتلا

 .رملا هذه نكل .عفاولا نع ربعم ريغ اًباطخ يرباجلاوا نود ل :
 0 8 ا 0 بر ويؤ ةسئاب اًيجولويديأ ىورعلا

 اع ةيرامعتسم ةمجهل 7 0 لاق نوب يلع ريشا لاسر

 ايكييادإ .تالالتمسالا ذو ريف "01 ١ ل
 بسح ا 000 ل نا يتلاو ؛يمالسإلا يبرعلا ملاعلا

 يمل كر عى عل وتل هنن يسوع اركفلاو هرود ىهتنا يذلا قارشتسالا امهئسءعضن و. ل...
 نيسوقلا قلغن ناو .اهتمرب ةيرامعتسالا ةبقحلاو ةيجولويديألا هسخرمر ريماعملا
 ةقالعل ةيدقن ةيؤر ىلع سسأتي ديدج رظن قافآ ديدج نم ءذئل «نامضي ام ىلع

 .ابوروأ - مالسإ

 اًدقن روصتي ثيح لبقتسملا ىلع يورعلا هدقع يذلا لمألا نم طيعج ىلل 5

 عم ؛يورعلا ريكفت ىلع لقثت يتلا يه رخأتلا ةلأسم نإ .نييبوروألا ريغو نييبوروألا

 نيصلاو ايسور رخأت هنإ .مهدحو نيملسملاو برعلا بيصن نكي مل رخأتلا اذه نأ
 ةثادحلا يف ىرخألا بوعشلا تلخد امنيبو .ءاوسلا ىلع برعلاو نابايلاو ايناملأو

 هذه نم برعلل دب ال هنأ ىري ؟اًذِإ يورعلا ىري اذام .مهناكم اوحوار برعلا نإف

 برعلا ناك اذإف ءاّيملاع اًريصم تحبصأ يتلاو برغلا يف تدلو يتلا ةثادحلا

 .يخيراتلا ركفلا ىوس مهمامأ سيلف ؛مهثارت ىلع نيقلغنم

 يورعلا قالطنا ةطقن نإ :همهف ةءاسإو يورعلا راكفأ فلغي يذلا ديقعتلا انه نم

 اًعطق اًمقوم نأ عم .ةيعبتلا زواجت يه هلوصو ةطقنو «ةنميهلا دض ةيوق ةيساسح يه
 ساسحإ انيدل ىقبي «مهفلل ةلوذبملا دوهجلا عمو .اضرلا مدعب اًروعش كرتي اذه
 1 ِء 5 50 ا أ د سواح < (؟ ام ءايشألا نأب

 دض / ينايبوروأ :ضماغ صخش هسفن يورعلا نأبو ؛ةضماغ تلاز ١ آلا
 5 5 ثا ءاسخ 7 : ات دو «ىبورو

 / يسكرام «ةيوروثلا / دض يروث يفاقث ةبورعلا دض 0 9 ا
 5 ع هاا «راضأ .ةيسد ر

 «سفنوه اهب موقيهنإفهيلإاههجوت نأ نكمي يتلا تاضارثما" 012 589
 5 5 ا < د و 0

 .«!اًيفيلاتو اًينغ هركف لعجي ام اذهو «تالاحلا بسح
 ' اشه (1)

 0 اوابوروأ :طيعج م
 توريب :ةفيقحلا راد :(ةيبرعلا ةمجرتلا) ةمالسإلاو 163 - 161 ص ني

1980 



 سماخلا لصفلا 5
 هيا ودا روت يف يضعيل يورعلا تالؤ - نم اذإ طيعج ماشه ىرإر. .٠ . 5 ءامييق . 3 .

 نيبو نيد لوح روحمتي يخيرات نأ نيب كيو ب نييخيراتلا نيبو -. . - .عاك ٠ اأو أ كاسالا ءا 1
 امأ ءىبرعلا ملاعلاب اهتنراقم نكمي ةيفارغجلاابوروا نأ ءكشاال :ىقا رك 7
 يا ربيبكلا مالسإلا يف اهليثم دجتف ىربك ةراضحو ةيخيرات ةفاقثك 5
 .ةئرم ةراضح- ءاؤإ اتسمل اننإف مبسسحف ناميإلا لمحي مالسإلا ناك اذإو .ةراضفح

 راثآلا يف ضوخلا نودو .قامعالا يف ةتيم اهنإ 9 تت اقثلا» ىتحو ه1 1 ا ةامعألا يف ةتيم تسيل اهنإف «ةتيملا تافاقثلا) .

 .يخيراتلا

 ملاعلل اًركرم اهنوك يف رظنلا ةداعإب ابوروأ هيف أدبت يذلا تقولا يف اذكهو

 نإ .اهقارتخا نكمي ال ةيفاقثلا هسسأ نأ نم دكأتي هبارتغا نم مسق ع قئاو هئاوطناو
 ىدقتلا ريكفتلا سسأب هذخأب نآلا ذنم موسرم ابوروأ ريغ نم سانلا نم ام ليج رود
 ةروطسأ نم ررحتيس هنكل ءكشلا عضوم ابوروأ ةينالقع عضي ال دق .يخيرانلا

 .(27هلاعلل اهمدهو ابوروأ

 ةيناودعلا ىلع توطنا دق ءصاخ لكشب مالسإلا ىلإو «ملاعلا ىلإ ابوروأ ةرظننإ
 ءانثتساب ؛يمالسإلا ملاعلا نع اهترظن ايوروأل مدقي يذلا وه قارشتسالا ناك .ملظلار
 لقن دق هنإف :ىهتنا دق قارشتسالا ناك اذإ نكل «نوينيسام لثم ةليلقلا جذامنلا ضعب

 ضعب يف اهلمعل اًلقح ايجولونثإلا دجت نأ نكمي ءيبوروألا ملعلا ىلإ هتاعوضر“
 .هسفن يبرغلا عمتجملا ىلع قبطنت نأ اهتكمي امك «يمالسإلا عمتجملا تاعاطن

 قارشتسالاك ىقبت ةيملعلا يعّدت يتلاو مالسإلل ةثيدحلا ةيجولونثإلا ةيؤرلا نكل

 .ةعدبم ريغ «ةيكيرمألاو ةيبوروألا ايجولونثإلا نم اّيشماه اًعرف «خيراتلا ىلإ ةبسنلا
 ىذفتيوهو زيحتمو هتامولعم يف صقان يدنهلا مالسإلا يف سورتس يفي ل“

 ضن (1)
 .11 - 10 ص ص هل 5

 76-86 نص نصاوةس
1931 



سيسي ةيمالسإلا
 نيس 

ف هليل ضعب دجن يناملألا ركفلا
 مالسإلا ني مقي مل

و ةيحان نم مالسإلا نيب ماق ام ناملألاو
سإلا ايناملا مجاهت ملف .ةرتلكنإو اسنرف

 مال

ع يضارأ رمعتست ملو يضاملا ىف
لذ ىلإ ةفاضإلاب .ةيمالسإ وأ ةيبر

 ملاعلا نإف ,ك

 عم ةشهدم تاهباشت رهظي يناملألا
يقحلا نسيب قالطلا ةهجل يبرعلا ملاعلا

 ةق

قب يلخادلا روعشلاو ةيجراخلا
ل نافوسليف ةمثو .هتمظنعو هتمي

 ةروص امدق خيراتل

 «لوألا ىلإ ةبسننلاب .رطغنبشو لغيه :مالسإلا نع
 يف ةظحل عبار وه مالسإلا نإف

لك تمطح يتلا قرشلا ةروث وه ؛يملاعلا خيراتلا
 مهفتي .ةيعبت لكو ةيصوصخ 

يمالسإلا أدبملا ةطاسبو حوضو
 ىوتسملا ىلع نكل .دحاولا ؟سيدقتا وه يذلا 

 لغيه ىلإ ةبسنلاب مالسإلا نإف «يفاقثلا
يسلا ىوتسملا ىلعو .هللاب الإ متهي مل

 ,يسا

 امنيب ؛مالسإلا ىلإ ةبسنلاب ةتباث ثيروت ةدعاق تباغ دقف ءابو

 ةرظنلا روطت

 ىلإ انرظن ام اذإ نكل

 روأ عم اًيئمض نراقي

بم لالخ نم ةيرارمتسا ابوروأ تفرع
 .مدلا ىلع مئاقلا ثيروتلا أد

رذ يه ةراضح تندلو دق ةيريربلاابوووأ نإ
 هماضفاتي ةعوقدم يملاعلا خيزاتلا ةو

ج نأ الإ ؛يلخادلا اهكيتكلايدو
روطتت مل ابوروأ نأ فيضي طيع

 ءطقف لخادلا نم 

اًرود جراخلا بعل دقن
عتسيس ام اذهو .انمهم 

ميوقت ةداعإ دنع هدي
 .بوروأ دوعص 

ح .ابوروأ زيمي ام ةعانصلا رابتعا نكميال
 مالسإلا ناك ابوروأ تضهن ني

اق دق سفانتلا نأ ربتعن نأ نكميالو ءاوجوم
 اذإو .يعانصلا رصعلا قيقحتل امهنيب م

وأ هردصت يذلا ديحولا جاتنلا يه ةعانصلا انربتعا
 'هتيرقبع ىلع ليلدك ملاعلل ابور

دج نم لخدت نأ ةيناسنإلا تاعومجملل ىقيي هنإف
 ةكسمتم يملاعلا خيراتلا يف دي

 ؛ىمظع ةميق ناسنإلا رابتعا ىلع ةمئاق ابوروأ ةيملاع تناك اذإ امأ ءيخيراتلا اهيعوب

ا .بسحف اهلئاسو ةوق تزربأ ةيملاعلا اهتاحوتف نإذ
 ىرخنألا تافاقثلا نم تراعتس

 اهلك ايوروأل تطعأ دق تافاقثلا هذه نأك ةيملاعلا اهتيؤر نمض اهجردت نأ نود

 .عص ريغ اذهو هكلمت ١

 دأد .ضرألا طاقن دعبأ يف ترسشنتلا اهنإ لب ءريثكلا ملاعلل تردص ابوروأ نإ

 !بدروأ تناك اذإو «رعخآ ناكم ىف رهظتس ىرخأ ابوروأ نإف .تقرغو ابوروأ تراهنا
4 



 نساكلا لضفلا

 ىلإ لب اهتيصوصخ ىلإ دوعي ال اذهف «يدقنلا اهركفو اهملعو اهتاعارتمإ ى
 جاتتلا يفنن نأ اننكميالا : :هروذج نسم ررحتي مل هنكل يملاع لقعلا نإ 5

 هذهل تباثلا دوجولا ىسنن : نأ الو ءابوروأ يف ترثك يتلا ةينالقعلا تاعفلز يلام

 ايميمص ةطبترم ةينالقعل رخآ ناكم ىلإ لقنلا يف ةبوعصلا رسفي ام اذه. .ةيبوروألا

 رشن
0 

 ةينبو اهدادعتساو اهفورظ ىلإ ةراشإلا ردجتتف «ملاعلا تزغ دق ابوروأ تناكاذإ

 هنضتحي ىسيئر يخيرات رصعل ةظحل رخآ تناك ةثيدحلا ابوروأ نإ «ةيخيراتلا ةرتفل

 ماظنلا هل روديس يذلا روحملاك رهظي هنأل مالسإلا ةدالوب نشد ةيناسنإلا خيرات

 لعجتو اهراسمب ناسنإلا تاراضح قحلت ةيزكرملا ةيبرغلا ةرظنلا نإ .يملاعلا

 اًرصع سيل مالسإلا نكل .لبقتسم نود ةطيسب تاحتفت دنهلا «مالسإلا ؛نيصلا

 عم لاصتا ربع خيراتلا تلخد وأ تظقيتسا دق ةفورعملا بوعشلا عيمجف .اًطيسو

 .ربربلاو نامكرتلاو اغلوفلا راغلبو سورلا «يقيرفألا ملاعلا «دنهلا ؛نيصلا ؛مالسإلا

 يملاعلا خيراتلا ىلإ ةرظن نإ .مالسإلا عم اهعارصب الإ متت مل ابوروأ ةرماغم نإ
 ىتحو .ابوروأ ىلإ ايسآ ىصقأ نم رشتني ؛ةكسامتمو ةمات ةراضح مالسإلا نأ رهظت

 اهتحاسم يف ةطوغضملا ابوروأو .مالسإلاب اًرصاحم هلك ملاعلا ناك 1500 ماع

 ةرظنلا هذه لشم نإ» :ةطنزيب وأ مالسإلا ةطساوب الإ كرحنت نأ اهنكمي ال ةقيضلا

 نكل .©«هتيلاعفو هتفاثك يقيقحلا يخيراتلا نمزلل ديعتو ةيبرغلا ةيزكرملا ضفرت

 ةدحولا تراهنا دقل .يلوغملا وأ يوفصلا وأ ينامثعلا سيل ؛دوصقملا وه مالسإ يأ

 ناك اذإو . .ةقالخو ةيح نكت مل ةفاقثلا نكل نيدلا يقبو ءديعب نمز ذنم ةيسايسلا

 اتظفتحا دق نيصلاو ابوروأ نإف «مالسإلا فنك يف شيعي ةيناسنإلا نم ربكألا' مزيجا

 كنب ؛ةقيضلا اهدودح يف اهراصحناو يعافدلا ابوروأ عضو نكل .امهلالقتساب

 .ريبكلا يخي يتيراللاو يقارشسبلا عابتالا رحت ديم وه تحبلا ىلا | | ىلع ةربج
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 و يو يوري يس سس يي ابوزوأ ىلإ يعامل ةرظنا لو

 . .. |# فو هةقاش يف قانت دق بوخلا إل :برغلا غوزب يف ضفانتلا انه نم

 ريدر ديبوعلا ىلإ اهتادةجاح عسب نكلو .صاخلا هقمع لالخ نم كلذ لعفي ناك

 .ةيببسملا ىلإ ةجاح ؛جراخلا نم جذامن ىلإ دانتسا «جراخلا ىلإ فنع : :جراخلا

 اكريمأ يف ةماقولاو «ةضهنلاو «ةيبيلصلا بورحلاو يضارألا حالصتسا ناك اذكه

 نوكي نأ نكمي : :يرورض ريغ رومألا هذه نيب طبرلا نكل . .ةيلايربمالاو عينصتلاو

 عيجايوروأ تناك له رشع عساتلا ةرقلا لبق اك رو نأ كسر ا سلا ملك
 انه نم ءاّساسأ اهسفنب ةلغشنم ابوروأ تيقب 1900 ةنس دعب ىتح ؟ةيملاعلا ةنميهلا

 تاعمتجم غوزب ةداعإو «برغلا فارحناو ؛ةيسايسلا ةوقلل زكرمك يتاذلا اهرايهنا

 ,2(ةديدجلا قافآلا لكل ةلماحو ابوروأل تقؤملا لخدتلاب ةلدبم اهنكل .ىرخأ

 حرسملا ةمدقم لغشيس يذلا يخيراتلا درفلا اذه ؛مالسإلا ميوقت ةداعإ نكمي

 تغزب ةيمالسإلا ةراضحلا ؛:ةسايسو ةفاقثو ةراضح وه ثيح نم ؛ماع فلأ ةدمل

 يو و وا ا اا ووعد

 ءاّيح مالسإلا يقب اذإ) :زيمم راطإك ةنيدملا تذختا ءصاخ لكشب ةيراجتو ةيندم

 ةيحورلا هتلاسر ةيملاعب ءاَضيأ كلذ نم رثكأو «ةيراضحلا هتوعد ببسب اًديدحت كلذف

 .2(ةفلتخمو ةلدبم ةصقان «ةمزألا نم تجرخ ةيمالسإلا ةراضحلا نكل .ةيفاصلا

 ةفاقث ساسألاب اهنكل «:ةفرعملا لاكشأ لك تعبات دقف ةيمالسإلا ةفاقثلا امأ

 همهف امك سيلف مالسإلا يف يسايسلا امأ .لغيه همهف ام بسح - هللا لوح ةزكرم
 مالسإلاو .نيدلا وه مالسإلا يف لصألاف ؛ةطلسلا سيل يسايسلاو ءنوقرشتسملا

 :مات يسايس مسج يف هديسجت عطتسي مل هنأ الإ «يملاعلا فدهلا فرع دق ناك اذإ
 ىمسي ام يف رظنلا ةداعإ ىغبني اًضيأ انهو . برغلا زوري لبق رهظ دق عاطتتالا نعل

 ال! ىنعم ال ةثيدحلا لبق ام ةلحرملاب قصلأ يذلا طاطحنالا موهفم نإ" :اًطاطحنا
 ةراكذتسا ةرظن يقلي يجراخخ بقارمل الإ حلصي ال هنإ :توملا قبسي هنإ ثيح نم

 ,6)(ةأفطم ةراضح ىلع

 .127 ص .هسفن (1)

 .129 ص .هسفن (2)

 ,144 ص .هسفن (3)



 ريدا للأدب رب ع صج وسو مس سس مستدير

 ؟مويلا دجن اذام .هتنيمه غوسيل برغلا لعف امك «بيرقلا يض مهتيل طاطحيال 50 7 ا ا لآ هفاملا نعل طا هوهفم ىلإ أجل يمالسإلا يعولا نكل .ةميلعتاد تالسامحلا ةسمل ناك كشر
 ةميدقلا ةمألا ىلإ ةوعدلا ا نإف ؛لباقملاب :ةفيعضو ةشه نماضتلا ىلإ تاوعو نى

 ةداح داب نوما بملار كفي ةإو«نسغاولا انرصع يف ةيعلاو نسسا ىلع هروب
 سسأ ىلع هءانب نوعيطتسي مهنكل «يضاملا ةداعتسا اوعيلمتسي نل مهنإف ؛مهتيمال_. .تا , ضاملا ةداعتسا اوعيطتسي نأ ىهتإف مدع

 | .برغلا ةرطيسل عاو ضفر ثدح دقل .ةديدو

 يهف .عادبإلاب اهنم رثكأ روطتلاب تزيمت يتلا ابوروأ ةروريس ميوقت ةداعإ ىىتز
 يف نمكي ابوروأ حاجن نإ .اًروطت اهتطعأ لب ةينقتلا وأ ةفسلفلا وأ ملعلا عرتخت مل

 لب ةيناحورلا نع ٌلختت ملابوروأ نإف ءكلذ قوفو .ءايشألا يف ركفلا فيظون

 يف سامغنا نود تاذ راكنإو فشقتب هتروطو ملعلا تنب ةرماغم اهنإ .اهتحازأ

 كردت نكت مل ابوروأ نكل .ةيناسنإلا ةرماغملا تاظحل ربكأ اهنإ .رئابكلا وأ نونجلا

 ابوروأ ةراضح زيمتت ذإو .صاخلا اهخيراتك الإ خيراتلا ىلإ رظنت نأ عطتست ملو

 .«”اهتيناسنإو يفاقثلا اهعلطتو اهتينالقعو ةيرحلا نع اهموهفمبف
 نم لؤاست عضوم ىلوألا ةيملاعلا برحلا ةياهن ذنم ابوروأ ةفاقث ودبت اذكهو

 ثارت ىلإ ةدوعلا يف وكوف دهج نإ .مهتفاقث فده نع نولءاستي نييبوروأ بناج

 ؟نوكتس نم بيصن نمف اًئرإ ةفاقثلا هذه تناك اذإو .اهتفاقث لامتكا نلعيل ابوروأ

خيرات «ةراضح :ابوروأل طيعج ماشه ليلحت نإ
 فثكم ليلحت وه ؛ةفاقثو 

 ةفا ِ 3 52 5 د 1 .٠ 5 و

 ب”ارمو اهيضام ثحبل ىدصتيف ابوروأ لقث نم ملسم ررحتي داكلاب ذإ ؛قس“

 نمنالوأ وده طيغ لذعلو ءابوروأل ايدج ةروسض مالاو مسقرل انه ءاصرب#
 ءا .٠ ع . ١ ع 7 :.( اح

 9 ال .ابوروأ جراخ نم وهو «ءيدقنلا لؤاستلا عضوم ابوروأ عضي ل 0

 نأ كيفالل فإنك قو 8 : عرق « سيدش
 تاسنإلا تافاقث نيب نماضتو راوح ليبس يف يدقن دهج لب ؛لد

 ن(])
 , 176 ص هسفن (
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 03 صح يسال
 ابوروأ ىلإ ةيمالسإلا ةرظنلا روطت . نو ويح سس سمسم

 ويني وكلا .تافاقثلا لوح هميهافم يف سورتسو لغيهل هراكفأ ضعبب نيدي طيعج

0 

 لقعلا ةفسلف لوح تالؤاست ةقدب حرطي نأ دنهلا نم ملسم ناكمإب ناك ةيرامعتسالا

 يوروأ ةينالقع عضي ال طيعج نإ .ينآرقلا هعجرم نمو هتاودأ نم اّقئاو ابوروأ يف

 نوناقل عضخت دق ابوروأ نإ .رلغنبش ةقيرط ىلع برغلا طاطحنا الو «لؤاست عضوم

 دوجو نع لؤاستلا ىلع بترتت يلبقتسملا خيراتلا ةلكشم نأ ادع» .ةخوخيشلا

 .0(يضاملا كيتكلايد عم سايقلل ام اًموي لباق ريغ تاراضحلل ديدج كيتكلايد

 ل هنأل اهدهع ىّلو دقف ءبرغ - مالسإ ةميدقلا ةيلاكشإلا ةياهن طيعج نلعي
 ةلاح يف ةيبرغلا ةفاقثلاف .اًكرم اًجبيزم حبصأ برغلا نآلو «دحوم مالسإ كانه دعي
 نع ةثادحلا لصف هذه لاحلاو يغبني .ؤزجت ةلاح يف ةيبرغلا تاراضحلاو تنفت

 ربكألا هبيصن راتخي ام ردقب ةثادحلا ءارو ثاهللا مالسإلا ىلع نوكي نلو .برغلا
 وهف ءاّثح اًيملاع اًهجوت لكشي نأ نكمم ءام نماضت كانه ناك اذإ) :يناسنولا نم
 ريغ ةثادح :مهيفني يذلا لك دض ,برغلا ةفاقث اهنمض نمو ؛تافاقثلا نماضت
 .©(ةيماسلا هتلاسر ةلصاوم مالسإلا عيطتسي راطولا اذه نمض .ةعضاخ

 فاشكتسا ةلواحم ىلع ملسملا زيكرتو تايجولويديألا كرب رمألا قلعتي
 وه نيدلا ىلإ ءامتنالا ثيح يراضحلاو يفاقثلا ءامتنالا «كلذ يف ساسألاو .تاذلا
 يسرافو يكرت ىلإ مالسإلا بعشتو .دحوملا يسايسلا راطإلا راهنا دقل .ساسألا
 نإف ؛ةهجولا هذه نم .ناميإو ةراضحو ةفاقثك رمتسم نيدلا نإف كلذ عمو «يبرعو
 لق ةيبرعلا ةلحولاو . كلذك وهو ؛ءيش لك لبق ةيفاقث ةرؤب لكشي يبرعلا ملاعلا
 امكو ءدتشيس عارصلا نأ ماد ام «تاناكمإ لمحي لبقتسملا نأ ىقبي .مدت ال دقو منت
 ؛يمالسإلا ملاعلا ءايقيرفأ ؛ثلاثلا ملاعلا كلذك هتيصوصح ىلإ دوعيس برغلا نأ
 .ةديدج تاناكمإ قلخ ىلع رمألا يوطني نأ دب الو

 همام حاوي جاع
0 2 03 

 .111 ص .هسفن (1)

 .200 ص ؛هسفن (2)
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 هعمص عم انياغاط كهمصك عمصت عل



 هعمصج عم انياغط كهمصكعمصت عل



 :ةديدع ضارغأ ىلإ باتكلا اذه فدو

 نم ؛ةيمالسإلا تايبدألا يف ابوروأ ىلإ نيملسملا ةرظنب ةقلعتملا ةداملا ميظنت
 ةينالقعلا ةيجهنملا نم عون ءافضإ . ينمزلا روطتلل اَقفو اهبيترتو تانيعلا زاربإ لالخ

 ةرصاعملا ةرظنلا ىلع زيكرتلا .يخييرات بسقح ىلإ رن لع ارم ميسقت لالخ نم
 .لبقتسملا قافآ فا رشتسا حيتت يتلا

 اهميظنتو داوملا ضرع ناك اذإ امع لؤاستلا حرطي نأ يعيبطلا نم نوكي دقو
 اًطبارت ةمث نأب ءاحيإلا ىلإ فدهت رظن ةهجو هتاذ دحب ضرفي يخيراتلا لسلستلا قفو
 نأ الإ ؛ةيدايحلا نم ريبك ردقب ةداملا تضرع يننأ نم مغرلابو «تاقلحلا هذه نيب
 وأ ةيعرفلا تاعوضوملا يف ىتح ءتلكش ةيمالسإلا ةفاقثلا نوك بجحي ال كلذ

 نكمي لب .اهيلإ انعجر يتلا رداصملا نع لوقنلا كلذ تبقي .اًطبارتم الك ؛ةيشماهل
 فراعملاب ةقثلاو ,يعقاولا ملاعلا بجحي ناك يفاقثلا ملاعلاف .كلذ نم دعبأ باهذلا

 يتلا تاريغتملاب ةقثلا نم ىوقأ تناك ملسملا خرؤملا وأ يفارغجلا دنع ةقباسلا

 .مالسإلا ملاع فافض ىلع يرجت تناك

 ءابوروأ ىلإ نيملسملا رظن يف تاريغتلا دصرأ نأ تلواح يننإف كلذ عمو

 عم اًدودح اومحتقا نيذلا نيينامثعلا لظ يف تثدح ينتا ةيئزجلا تاريغتلا كدت

 مل نيينامثعلا نأ ئراقلا نيبت دقو .ةديدع نورقل ترقتسا نأ قبسم يبوروألا ملاعلا
 نرقلا ةيادب يف يأ «ةميزهلا عقو ىلع الإ ابوروأ يف مدقت نم يرجي ام ةقيقح ذك

 .رشم نمثل

 أ وه م | ب
 ع

رضاحلا ىلإ اًلوصو يضاملا ىلإ ةدوعلا نأ ىلإ لاجملا اذه يف ةراسثال 7 ) م 5
 

 ٠م ءرج ب

 ةعانق ةمئف ؛مويلا نيملسملا ةيبلاغ ىدل عئاشلاو رصاعملا يسعولا نا
2017 



 س22 222222 سمسم مس سس سس
 امس

 ابوروأ ىلإ ةيمالسالا ة لفنلا ١ لم

 وه نيملسملا نم برغلاو ابوروأ فقوم نأب ل د 0 ١
 ش ءادعلا هناونع ؛ميدق فقومل رارمتسا ذئم ةرمتسملا ةيبيلصلا بورحلاب لثمتيو « 00 د يحصراس
 .ماع فلأ

 نرابعسالا برحلات فقوملا رشع عساتلا نرقلا ةياهن ىف أشن دقو
 ةركاذ اهتلمهأ دق (نييبيلصلا) ةجنرفلا تاوزغ نأب اًملع :ةيبيلصلا بورحلاب
 .ثيدحلا رصعلا يف اهوركذتسيف اودوعي نأ لبق ؛نيملسملا

 نم مغرلاب «ةرظنلا هذه نأب ءاحيإلل كلذف تابقح ىلإ رظنلا لحارم تمسق ذإو
 رصعلا فراشم ىلع تلوحت اهنإف ؛يمالسإلا يعولا يف اّيشماه اًعوضوم تيقب اهنأ
 ةوق لهاجت ناكمإلاب دعي مل نيح «نيملسملا راكفأل مظان عوضوم ىلإ ثيدحلا
 .اهمدقتو ابوروأ

 تالوحت دهشت تناك باتكلا اهيف دعأ يتلا فورظلا نأب فارتعالا نم دب الو
 صوصنلا يف ابوروأ ىلإ ةرظنلا دصري ناك بادتكلاف «ةيانعلا اهتيلوأ دق نكأ مل
 مالسإلا ؛نيملاعلا نأب انتقم ءيريغ لثم «كاذنآ لازأ ال تنك .عئاقولا يف سماد
 تارظنلاو يضاملا لقث ازواجتتي نأ دب ال «ىرخأ ةهج نم برغلاو ابوروأو ةهج نم
 ةمرصنملا نرقلا عبر ةرتف نأب رارقإلا نم دب ال كلذ عمو .يتعانق لدبأ ملو .ةثوروملا
 ؛يسنملا خيراتلا تايركذ ثعبو «برغلاو نيملسملا نيب ءادعلا دعاصت تدهش دف
 .يضاملا تاعارص زواجتب لمأت تناك يتلا تاعقوتلا سكع ىلع

 رشعلا نرقلا تاينينامث عم اننأب كشالو
 .()ةلقتسم ةلواحم يف دقنلاو ةساردلا عوضوم اهعضو بجوتسي , يذلا رمألا ءاهدصر ىلإ باتكلا اذه ىعس يتلا باقحأالا ىبأل

 فاضت ةديدج ةبقح ىف انلخد انك ني

 اذهل لامكيسا ةباثمي وه يذلا ,برعلل هسدقت ام ايوروأل دعي مل ؛اشباتك ظنا (')
 .باتكلا



 عهجحارم

 .1883 نديل .هيوغ يد رشن ؛كلامملاو كلاسملا باتك «ةبذادرح ..

 .1892 نديل ؛هيوغ يد رشن «ةسيفنلا قالعألا باتك «ةتسر

 .1977 قشمد ؛يبرعلا ثارتلا ءايحإ ةيريدم رشن «نالضف نبا ةلاسر «نالضف نبا

 .1930 نوتسنرب «يتح بيليف رشن «رابتعالا باتك «ةماسأ «ذقنم نبا

 :ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد ةمجرت ةنجل ءرصم يف ديدجتلاو مالسإلا ءزلراشت «زمادأ
 1935 رضع

 «ركفلا راد «ةعبا رلا ةعبطلا .(ءا رح أ ةعب هرأ) .ىمالسإلا اعلا رضاح :بيكش «نالسرأ
 ركفل 2 بارل : رع ِ

 توريب «ةايحلا ةبتكم «؟مهريغ مدقت اذاملو نوملسملا رخأت اذامل ءبيكش «نالسرأ

 .(ت.ب)

 .1968 ةرهاقلا «يبرعلا باتكلا راد «ةلماكلا تافلؤملا ؛نيدلا لامج «يناغفألا

 .1970 توريب «يبرعلا باتكلا راد «ىقثولا ةورعلا ؛هدبعو يناغفألا

 .1955 ةرهاقلا ؛مالسإلا يف ينيدلا ريكفتلا ديدجت دمحم «لابقإ

 ةل « ««يبرعلا قرشلا يف ةسايسلاو ركفلا تالوحت» :رياج لمح ه .يراصنألا

 .خيرات نودب .1980 «تيوكلا :(35) ةفرعملا ملاع

 ةرهاقلاب برعلا ةعبطم «ينامثعلا روتسدلا يف ىنامألا لين .حيسملا دبع ؛يكاطنألا
1008 00 ْ 

 :1979 قشمد «ركفلا راد «(ةعبارلا ةعبطلا) تالمأت ؛كلام «يبن نب

 .1981 قشمد ءركفلا راد .يمالسإلا ملاعلا ةهجن
203 
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 ابوروأ ىلإ ةيمالسإلا ةرظنلا روطت

 .قشمد «ركفلا راد .ةضهنلا طورش

 راد ,(ةسداس ةعبط) يبرغلا رامعتسالاب هتلصو يمالسإلا ركفلا «كمحم .يهبلا

 .1973 توريب «ركفلا

 توري# ,ةيسمابعلا ةعبطملا «ةمعنلا يركنم ىلع ريكنلا ءيربص ىفطصم «يداقوتلا
06. 

 قيقحت ءكلامملا لاوحأ ةفرعم يف كلاسملا موقأ ةمدقم «نيدلا ريخ «يسنوتلا

 .1978 توريب «ةعيلطلا راد «ةدايز نعم . د

 .1982 توريب ,ةعيلطلا راد ياا يبرعلا ب باطخلا «دباع دمحم «يرباجلا

 1978 توريب ؛ ؛ليجلا راد
 .1978 توريب ؛تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا .ثيدحلا يبرعلا ملاعلا يف مالسإلا يركفم دنع مدقتلا نيس «يمهف «ناعدج

 .9 توريب ا

 (ت. ب سلبارط ؛ةغالبلا ةعبطم ؛ماشلا سلبارط ضاير
 .1980 توريب «ةقيقحلا راد ((ةيبرع ةمجرت) مالسإلاو ابوروأ ,ماشه «طيعج
 هط «نيسح

 ائيللا باتكلا

 راد ,ةلماكلا ةعومجملا عم عساتلا عرج 5

 19806 توري ةلاسرلا ةسمسؤم (ةعبار ةعبط) .رصاعملا بدألا يف ةينطولا تامهاحتالا «لمحم لمحم «نيسح
 . 9 توريب ,يمالسإلا بتكملا ةيبرغلا ةراضحلاو مالسإلا

 نبل 077 توريب «راهنلا راد «(ةغلاث ةعبط) :ةضهنلا رصع يف يبرعلا ركفلا «تربلأ «يناروح
 .1923 «غزبيل ,رحبلاو ربلا بئاججعع يف رهدلا ةبخن «نيدلا سمش ؛يفشملل
 ؛هقيقحلا راد «لوأ ءزج هر نافل نرقلا ةياوت بف ملاطلاو يورو نسلم زنا
 ١ ,1980 توريب



 جازم سس سس
 توريي (ةيبزعلا ةسسؤملا «ةيناث ةعبط .شنبأ فسري قيفحت 7 «تالخر هليشر ابا

- 

| 
.79 

 .1978 تيوكلا «(8) ةفرعملا ملاع ةلسلس ؛مالسإل ثارث نمض ؛ةيمالسإلا ةيبرعلا تاسماردلاو ةيبرغلا ةروصلال ءميسكم ءنونوور
 ناوضرو ةدايز نعم ميدقتو ةمجرت ,مالسإلا يف ةيرحلا موهفم «زنارف ءلاتنزور
 .1979 توريب «يبرعلا ءامنإلا دهعم .دسلا

 .1981 توريب «ةعيلطلا راد ءرشع نماثلا نرقلا يف نيينامثعلا ىلع ةيبوروألا تارشؤملا يف ةسارد ,يبوروألا مدقتلا فاشتكا «دلاخ «ةدايز
 ,1979 توريب ؛تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا «سيراب ىلإ ةيرئازج تالحر ثالث
 ةسسؤم ؛(ةيبرع ةمجرت) ,ءاشنولا ؛ ةطلسلا .ةفرعملا «قارشتسالا «راودإ ءديعس
 .1981 توريب «ةيبرعلا ثاحبألا

 ةرهاقلا ,(149) لالهلا باتك ؛بدألاو ةسايسلا يف ئدابم .يفطل لح «ديسلا
3 . 

 تيوكلا و (124-- 11 - 8) ةفرعملا ملاع ةلسلس «مالسإلا ثارت ؛ثروزوبو تخاش

68. 

 .1964 توريب ؛مالسإلا ةملك ,نسح ديسلا :قزاريشلا

 ةسسؤملا «يناثلاو لوألا نادلجملا ؛ةلماكلا تافلؤملا «عفار ةعافر .يواطهطلا
 .1973 توريب ءرشنلاو تاساردلل ةيبرعلا

 .يهبلا دمحم هرشن «ةيزيلجنإلاب نوقطانلا نوقرشتسملا «فيطللا دبع ؛يواببط
 ةرهاقلا «ةيبرعلا ةئيهلا ءرصاعملاو ثيدحلا يكرتلا بدألا ,دمحم ؛ديمحلا دبع
05 

 «رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا ؛مكحلا لوصأو مالسإلا «يلع ,قزارلا دبع
 ,1979 توريب

 , 1982/2/25 ريفسلا ةديرج لاو ةيبرعلا نادلبلا يف صضهنت تن نأ مولعلل نكمي فيك «لمحم «مالسلا لبع

2057 



06 

 ابوروأ ىلإ ةيمالسإلا ةرظنلا روطت

 . 1 رصمب فراعملا راد «ديحوتلا ةلاسر «لكمحم «هدبع

 توريب ةقيقحلا راد «ةثلاث ةعبط «ةرصاعملا ةيبرعلا ةيجولويديألا هللا دبع .ىورعلا

9. 

 1980 توري «ةقيقحلا راد «ةثلاث ةعبط بط ؛يخيراتلا ركفلاو برعلا

 .1981 توريب «يبارافلا راد .ةيرحلا موهفم

 .(طيسولا مالسإلا باتكل ةمجرت) مالسإلا ةراضح «نوف فاتسوغ ,موابنورغ

 .1956 ةرهاقلا ءهرصم باتك «باتك فلألا ةلسلس

 دادغب .ىنثملا راد .ةيمالسإلا ةراضحلا يف عونتلاو ةدحولا «نورخآو موابنورغ

6 . 

 دمحم ةعماج «ةيزيلجنإلا رايدلا ىلإ ةيزيربإلا ةلحرلا ءرهاطلا دمحم «يسافلا
 .1967 طابرلا ءسماخلا

 ةلاسرلا ةسسؤم ءانتمأ ىلع تنج فيكو ةدروتسملا لولحلا ءفسوي «يواضرقلا

 (ت .ب) توريب ءرداص راد «دابعلا رابخأو دالبلا راثآ ءدمحم نب ايركز «ينيوزقلا

 . 5 قشمد راد «قيرطلا يف ملاعم «كيس «بطق

 توريب «قورشلا راد «ةسماخ ةعبط «مالسإلاو ةيداملا نيب ناسنإلا ءدمحم ؛ءبطق
58. 

 فيلأتلا ةنجل (2 .1) يبرعلا يفارغجلا ب بدألا خيرات ءسويطانغأ ءيكسفوكشتارك
 .1963 «ةيبرعلا ةعماجلا - رشنلاو ةمجرتلاو

 تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا «يناثلاو لوألا نا ءزجلا «ةلماكلا تافلؤملا ءيلع «كرابم
 .1980 1/9 توريب رشا

 توريب «قورشلا راد «ةعباسلا ةعبطلا «يبرعلا ركفلا ديدجت «بيجن يكز ؛دومحم
2 

 ةعيلطلا راد «ةدايز دلاخ ميدقتو قيقحت «نامثلا ملكلا ةلاسر ءنيسح ؛يفصرملا



 ٠ عجرم ا علا 0

 ذلا ريسحلا
 ةعماجلا تاروشنم ءرهوجلا نداعمو بش“ تي 00

 .(ءازجأ ةعبس) «11979 26 5318 5 95

 توريب «لالهلا ةبتكم راد قرشا هين
1981, 

 .1978 توريب «سلدنألا راد «نامزلا رامخإ

 رصُم «ةيرصعلا ةعبطمل | ءاقترالاو ءوشنلا بهذم يف ليبسلا ىقلم «ليعامسإ مد

126. 
1 

 3 اخلا دمحم ةعماج ءريسألا كاكف يف ريسكألا .نامثع نب دمحم يشاع

 5 1965 طابرل

 1967 ةرهاقلا ءباتكلا ملاع ؛ءىطسولا روصعلا داليم نفس

 توريب ؛ةلاسرلا ةسس ؤم «ةيبرغلا ةراضحلاو نحن ؛ىلعألا وبأ «يدودول 3

 .(تا بز

 راد «(ةسداس ةعبط) « ؟نيملسملا طاطحناب ا اذام ؛ .«نسحلا وبأ «يودنلا -

 0000 يلا
 ظ .1968 تيوكلا

 ةرازو تاروشنم ءابوروأ ىلع ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا رثأ :يرمغتنوم ءطاو 3

 ا .1981 قشمد «ةفاقثلا

 «رجاهي ملو ىراصنلا هنطو ىلع بلغ نم ماكحأ نايب يف رجاتملا ىنسأ «يشيرشنولا

 .1957 (5 دلجملا) ؛ديردم ىف ةيمالسإلا تاساردلا دهعم ةفيحص

 .1970 توريب «ةمكحلا تيب .دوسلا فئاحصلا :نيدلا يلو «نكي :

2078 



 عبجارم سويا ل

/ 

لا تاروشنم ,رهوجلا نداعمو بمهذلا ورم . ريسحلا نب يلع ؛يدوعل
 هي

 .(ءازجأ ةعبس) « 979 , 166 توريب ريب «ةينايإ

 هللا

 ,1981 توريب «لالهلا ةبتكم راد «فا رشإلاو هيي

 .1978 توريب «سلدنألا راد ام

 رصُم :ةيرصعلا ةعبطملا ,ءاقترالاو ءوشنلا بهذم يف ليبسلا ىقلم «ليعامسإ ره.

16 
 ؛سماخلا دمحم ةعماج ,ريسألا كاكف يف اصعب دمع يئسانكملا دسك الأ

 165 طابرلا

 .1967 ةرهاقلا ءباتكلا ملاع ءىطسولا روصعلا داليم :ه .ىر

 5 ب)

 راد ؛(ةسداس ةعبط) «؟نيملسملا طاطحناب عام رسخا ذب . «نسحلاوبأ «يودنلا

ءرشنلاو ةعابطلل ةيتيوكلا رادلا «ةيبرغلا ةركفلاو ةيمالسإلا ةركفلا نيب عارصلا
 

 .1968 تيوكلا

وروأ ىلع ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا رثأ :يرمغتنوم ءطاو
 ةرازو تاروشنم ءاب

 > .1981 قشمد «ةفاقثلا

 ءرجاهي ملو ىراصنلا هنطو ىلع بلغ نم ماكحأ نايب يف رجاتملا ىنس أ ءيشيرشنولا

 .1970 توريب «ةمكحلا تيب .دوسلا فئاحصلا :نيدلا يلو ؛نكي 1

207 7 



 تجرم

 ةعماجلا تاروشنم ,رهوجلا نداعمو بهذلا جورم ؛نيسحلا نب يلع «يدوج_...ن

 .1981 توريب «لالهلا ةبتكم راد «فارشإلاو هيما

 1978 توريب :سلدلألا راد «نافزلا راها

 رصم ؛ةيرصعلا ةعبطملا ,ءاقترالاو ءوشنلا بهذم يف ليبسلا ىقلم ؛ليعامسإ ؛رهلم

06 

 لمحيمم ةعماج ريسألا كاكف يف ريسكألا «نامثع نب دمحم «ىسانكملا

 .1965 طابرلا

 .1967 ةرهاقلا .باتكلا ملاع «ىطسولا روصعلا داليم :ه يسرد

 توريب ,ةلاسرلا ةسسؤم ,ةيبرغلا ةراضحلاو نحن .ىلعألا نبأ «يدودوملا

 . 95 توريب ؛يبرعلا باتكلا

 ءرشنلاو ةعابطلل ةيتيوكلا رادلا «ةيبرغلا ةركفلاو ةيمالسإلا ةركفلا نبب عارصلا

 .1968 تيوكلا

 يسال

 ةرازو تاروشنم ءابوروأ ىلع ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا رثأ ءيرمغتنوم ؛طاو
 .1981 قشمد ؛ةفاقثلا

 .1957 (5 دلجملا) ,ديردم ىف ةيمالسإلا تاساردلا دهعم ةفيحص

 .1970 توريب «ةمكحلا تيب .دوسلا فئاحصلا :نيدلا يلو ؛نكي -
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 38 - 30 - 29 - 28 ادفلا وب 32 ةمادق «رفعج نبا 29 - 28 ادفلا وبأ ا

 يبلكلا ,روقيب 11 يزوجلا نبا 110 يبلكلا «روقيبأ

 133 - 126 لامك ىفطصم ؛كروت 24 - 18 لقوح نبا 5-0 طم هكروخانأ
8 -174 

 0 27 ةبذادرخ نبا
 80 يدنفأ دمحأ

 142 - 66 - 38 - 31 - 30 نودلخ نبا
 77 لاقنوي اشاب دمحأ

 20 ةتسر نبا

 7-335-54 (ناطلسلا) ثلاثلا دمحأ

60- 
 38 - 30 - 27 - 25 ديعس نبا

 106 ناميلس ؛مايص نبأ
 108 ناخ دمحأ

 104 دمحم «نيدباع نبا
 -29-30- 25-27-28 ىسيردإلا 1

 67 هللا دبع «ةشئاع نبا
ٍِ 

38-502-1 
 د

 1 20 18 نالضف نإ

 43 وطسرأ تدع
 < نع ءرإ

 -134- 131-133 بيكش هقالسرأ واس
 + فدا

 174 - 3 42 -140 - 139 كلام يبت
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 مس ايوزوأ ىلإ ةيمالسإلا ةرظنلا روطت

 127 ساسوت هدلونوأ

 36 - 11 ذقنم نب ةماسأ

 79 هيب قحسا

 150 - 101 (يويدخلا) اشاب ليعامسإ

 37 - 24 - 18 يرخطصالا

 31 قداص دمحأ از ريم يناهفصألا

 - 110- 109 - 9 نيدلا لامج «يناغفالا
123-121-114-113-112-1- 
6 -131 - 146 - 153 - 163 

 136 - 43 نوطالفأ

 -139- 135-138 - 134 دمحم «لابقإ

4 - 173 - 198 

 86 سديلقإ

 41 اموت «ينيوكألا

 96 - 95 كب دمحم «يفلألا

 30 وراقلا

 160 مساق «نيمأ

 37 دعاص «يسلدنألا

 166 داج دمحم «يراصنألا

 25 (روطاربمإلا) وتوأ

 30-39 - 5 سويسوروأ

 هعمصت عم ايياغط كهمصك عوض عل

0 

 ند
 128 - 127 دمحم «تيخب

 136 نوسعرب

 174 سيروم ةونرب

 70 - 31 يفيل ءلاسنفورب

 86 لاكسب

 38 - 32 - 25 - 23 - 18 سوميلطب

 54 ديبع وبأ ءيركبلا

 29 يونجلا نابلب

 24 - 11 ناحيرلا وبأ «ينوريبلا

 94 - 86 - 82 - 78 نويلبان .تربانوب

 98 دمحم «مريب

 َت

 87 الوقن «كرتلا

 -6-127 يربص ىفطصم ,يداقوتلا

163 

 - 105 - 104- 103 نيدلا ريخ «يسنوتلا
6 - 107 - 108 -121 - 152 - 162 

 167 يديحوتلا

 102 كنلروميت
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 - 158 2 186 ليياغ ةنح «يرباجلا

 191 - 1و

 37 ظحاجلا

 7-94-955 يتربجلا

 19 ملسم «يمرجلا

 - 116-117 (خيشلا) نيسح «رسجلا

8- 120 - 184-146 

 - 191 - 182 - 180 - 8 ماشه «طيعج

2 - 193 

 77 - 50 ايلوأ «يبلج

 57 يدنفأ ديعس «يبلج

 50 - 49 (ةفيلخ يجاح) بتاك «يبلج

 ت5 - 56 - 55 - 54 يدنفأ دمحم «يبلج
3 

96-67-17 

 53 تدوج

 179 نوتلماه .ءبيج

4 

 173 - 153 - 152 - 150 هط ,نيسح

 163 لمحم لمحم «نيست

 78 - 77 (رعاشلا) تمشح

 مالعألا سرهف

 22 نمحرلا دبع نب مدكسعلا

 168 قيفوت «ميكحلا
 93 قحلا دبع «ليمح

 128 تربلأ «يناروح

 90 نيدلا رصان .رديح

 دست - 4

 81-91 يدنفأ دلاخ

 144 يحور ؛يدلاخلا

 12 ديلو .ءيرودخ

 95 (خيشلا) باشخلا

 78 - 72 ديمح ليلخ

5 

 111 نيوراد

 59 - 57 - 55 اشاب ميهاربإ «داماد

 12 سناطياقد

 - 27 يراصنألا نيدلا سمش «ىقشمدلا

28 

 78 (لارنجلا) توت ود

 144 مياهكرود

 40 رايب «ينولك ود

 179 راريج /لافرنود
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 ا و ع ل ع 5

 ابوروأ ىلإ ةيمالسإلا ةرظنلا روطت

 135 تراكيد

---00-------- 
 84 - 83 ركب وبأ ؛يدنفأ تثار

 120 (مامإلا) يزارلا

 31 دمحأ نيمأ «يزار

 77 (ريزولا) اشاب بغار

 38 يدنفأ ديشر

 63-64-72 دمحأ ؛ىمسر

 - 130 - 129 - 128 - 125 ديشر ءاضر

159-31 

 12 - 8 ميسكم ؛نوسندور

 92-110 كاج ناج وسور

 49 ىريب «سير

 85 - 84 دومحم «فيئر

 167 تربره «دير

 144 نانير

 0000110 مال

 165 نسح دمحأ ؛تايزلا

 70 - 69 - 31 مساقلا وبأ «ينايزلا

 ه2 5سم سس

 144 رسنبس

 32 نوبارتس

 هعمص عم انياغط كهمصك ءعهصت عل

 136 طارقس

 195 - 191 يقيلدولك ءسورتس

 174 - 8 راودإ («كيعس

 136 طارقس

 ويدور دو (ةاطلسلا)كلاعلا ميلس
5-- 98-93-91 

 78 ىنوناقلا ناميلس

 154 جرعألا نب دمحم «يناميلسلا

 - 148 - 145 > 144 ىفطل دمحأ ءديسلا
3 - 173 

 77 ماهنديس

 137 شوبسلا
 ابي

 نك

 181 نايربوتاش

 142 رلغنبش

 146 يبلش «ليمشلا

 93 - 92 ميهاربإ «يسانش

 138 ينابيشلا

 160 نسح «يزاريشلا

 ع
 ةسيسسخسس اال

 00 ريق .حلاص



 مالعألا سرهف 00 7
 عجم 186- 4 - [ ع2 - 179 - 178 هللا دبع ءيورعلا 1

1 
 1 139 بلآ اق 178 د رسم نابع عفاقعلا

 ُّط 95 نيسح «راطعلا
 48 ديس يلع

 30 - 29 يرمعلا 51 - 50 رمع «بلاط
 3 - 98 - 97 - 96 - 95 ةعافر «يواطهطلا
 17 ريوس أ> بتببحَسسس - 164- 160- 103 - 101- 100-99

 51 ناوطنأ ,نالاغ

177 
 4 52 -31- 25 دماح وبأ ؛يطانرغلا با ع

 مم سل 179 - 40 موابنورغ
َ 

 81 يدنفأ مصاع 68 - 67 ىدهم نب دمحأ «لازغلا
 93 يدنفأ ,فطاع 168 ىلازغلا ْ

1 
 92 (ناطلسلا) ديجملا دبع

 8 - 72 (ناطلسلا) لوألا ديمحلا دبع

 148 - 127 يلع «قزارلا دبع

 67 (جاحلا) رداقلا لبع

 -114-115- 113 - 9 لمحم هدب“

153 -128 - 125- 121-1
18 - 116 

 68 - 67 ريزولا «يناسغلا

 180 هتوغ

 78 لزاوش «هيفوغ

 178 رهيزدلوغ

 21 سويلوغ
 ف

 70 نمحرلا دبع نب رهاطلا «يسافلا
 151 لوب «يريلاف
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 2 ىلإ ةيمالسإلا ةرظنلا روطت
 136 طناك

 90 (هاشلا) يلع حتف

 11 كسف ثث| 1

 مستو“ ريشنارك 78 لوألا اوسنارف
 ) ىرسك 174 رمع «خورف (كلملا

 164 نفلك 161 دنومغس «ديورف

 93 قمان «لامك 197 لاشيم ءوكوف

 102 رابيك -180 - 110 - 83 - 81- 77 ريتلوف

 150 غنلبيك 0
 اول 43 ساروغاثيف

 ل 1
 ف

 22 (كلملا) ه ري وقت ,رب هلراق
 181 نيترامال را
 48 (ناطلسلا) يروغلا هوصناق

 164 رث ْ
 رثول 35 - 26 - 25 ىنيوزقلا
 175 - 41 نومير «لول 181 دس لت

 74 - 39 درانرب ءسيول 161 انعم يبطل

 66 - 56 (كلملا) رشع عبارلا سيول 38 - 30 - 29 يدنشقلقلا
 80 - 79 (كلملا) رشع سداسلا سيول 22 (كلملا) ةيدولق
 م 61 - 52 كيب يجوق

 سس ربي
 َُك

 21 (كلملا) كجام
 67-68 (كلملا) ثلاثلا سولراك

 51 اشاب دمحم اراك

 21 نون خرب كفاي عرب ياذاع

 نب رغصلا سويئاج) «ساخوطاطسام
 21 (قيلح امس نب مور 56 ينيساك

214 



 لعالاسيهف سلا ا
 153 نويليساو

 ةدسو 100 يلع للري

121 

-107 - 3 

 -58-59-61--7 ميهاربإ قرير

 63-72-77-و

 103 - 96-101 اشاب ىلع دمحي

 60 (ناطلسلا) لوألا دومحي

 96 - 91 (ناطلسلا) يناثلا دومحم

 168 - 167 بيجن يكز «دومحم

 166 ىفطصم «دومحم

 50 (ناطلسلا) عبارلا دارم

 - 23 - 22- 18-20-21 يدوعسملا

35-34-22 

 78 - 54 (ناطلسلا) ثلاثلا ىفطصم

 86 - 85 ديس «ىفطصم

 147 -146 ليعامسإ ؛رهظم

 48 (ناطلسلا) هاش رفظم

 9-24 يسدقملا

 نو - 08 نافع وي دمحم نسانكم يملا

 وو (ميربلا) عاما
 6ع 32 د درمل |

 - 155 - 154 ىلعألا وبأ «يذد 1
158-1577 

 91 يدنفأ ديسلا يلروم

 173 - 164 ةمالس «ىسوم

 73 - 67 - 66 ليعامسإ يالوم

 180 - 93 ويكستنوم

 144 ليم

 32 اليم

 43 الودنل ريم

 ََن

 159 - 158 - 157 نسحلا وبأ «يودنلا

 174 يكز «شاقنلا

 51- 47 نيدلا بطق «يلاورهنلا

 29 يريونلا

 77 ناوين

 فه

 51-52-61 نيسح «نفرازه
 21 ينادمهلا

 137 - 136 دهتياوه

 196 - 194 لغيه

 165 - 160 نيسح دمحم ؛ لكي
 215 9 لكي



 ابوروأ ىلإ ةيمالسإلا ةرظنلا روطت

 و

 90 (ناطلسلا) هاش يلع دجاو

 174 شريد «نامرتساو

 178 - 43 - 38-41 - 12 يرمغتنوم «طاو

 36 حتافلا ميلو

 66 - 65 - 42 ىيحي نب دمحأ «يشيرشنولا

 ِي

 22 حون نب «ثفاي

 32 يبوقعيلا

 144 نيدلا يلو مكي

 143 يلع ,فسوي

 . 21 (رصيقلا) سوياغ «سويلوي
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 هعمصت عم بياع كهمصك عوض عل



 فلؤملل ردص

 .2015 ةينائبللا ةيرصملا رادلا - برعلل همدقت ام ابوروأل ومي

 ةرهاقلا -ةينانبللا ةيرصملا رادلا .فقثملا ىلإ هيقفلا نم «ناطل |او بتاكلإ -

01 

 .2012 ةرهاقلا «ةيعرشلا قئاثولا ىف تاسارد -

 .2012 ةرهاقلا «1999 توريب «(ةياور) لصيف ةياكح -

 مه1ع206 :ةيزيلجنإلا ىلإ همجرت 1995 توريب «وهللا تاّداج لهألا تاراح -

 .2011 كرويوين ,/[ةعهسن

 :ناونع تحت (1981 ماع ردص 2010 ةرهاقلا «ةيبوروألا ةثادحلاو نوملسملا -

 .2010 ةرهاقلا ,«ةيثالث» طسوتملا ىلع ةنيلم

 204 ةرهاقلا ةينانبللا ةيرصملا رادلا 22008 توريب ,سيفنلاو سيسخلا -

 ا |
 .2008 توريب ءسيسنرفلاو ءاملعل

 د. ملا تاباوب <
 .2008 7 توريب .ىمهولا روسلاو ةنيدمل
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 ا و وسو سس مس
 ابوروأ ىلإ ةيمالسإلا ةرظنلا روطت

 ١ (1995 :1994 توريب ,دحألا موي ةعمجلا موي -

 ةيزيلجنإ ةمجرت هل تردصو ؛1996 ةيناملألاو ةينابسإلاو ةيلاطيإلاو ةييقرفلاب
 .2005 ايلارتسأ ىف

 .2008 ةرهاقلا «ىقئاثولا حلطصملا 95

 .2008 ةرهاقلا «ةيعرشلا سلبارط ةمكحم تالجس يف ةيجهنم ةءارق - ينيدملا عمتجملل ةيديلقتلا ةروصلا

 ةمجرتو ميدقتو قيقحت

 .2014 ةرهاقلا ,يدنفأ يبلج دمحمل «ةسنارف ةمان ةرافس :ميدقتو قيقحتو ةمجرت -
 .ةرهاقلا

 .2013 ةرهاقلا ءرسجلا دمحم خيشلل ءرسجل ا نيسح خيشل 2 | ةريس «ربعو ىؤر :قيقحت تو ميدقت -

 .2011 ةرهاقلا ,1978 توريب «يناتسبلا ناميل_ل ءهدعبو روتسمدلا لبق يئامثعلا ةلودلا «ىركذو ةرسبع 'قستحتو وس

 .ةرهاقلا قاتفلا ايكرتو ينامثعلا بالقنالا :قيقحتو ميدقت -
 .2011 ةرهاقلا . و2 تو ري «يفصرملا نيسح خيشلل نامثلا ملكلا لاسر :ةسارخو قع

 ش
 .0 ةرهاقلا 6 سلبارط : سيلا ةريسجح خ ء.ز ةيدمحملا ةنايدلا ةقيقح يف ةيديمحلا ةلاسرلا 'مي12 7

 ش

 .ةيبورودألا ةنارحلاو نوملسملا :باتك نمض رشن ه0 ةرهاقلا 21986 سلبارط .ةينامثعلا ةلودلا يف ةديدجلا تاميظنتلا لودج :ميدقتو ةمجرت "
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ل 220000
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 ا إ 

 ءفلا ةلاح دقن : ةدو
 فلؤملل رلص_ سس

 . : طبطسقلا يف يركسعلا نفلا ةلاح دقن :ميدقتو ميج. .

 قفحت أ اب ىلإ ةيرئازج تالحر ثالث :قيقحتو هديا
 ترو ريب 2010 نيبظ وبا (صسسنل#

. 9 

 1982 :ةيعرشلا سلبارط ةمكحم تالجسس نم لوألا لجسلا :ميدقت
 و د
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 هعمصج عم اهياغط كهمصك عوض عل



 ؟ ةمقممو 0200-0010
 000 03 ءرعو 6.6.

00007 
 انين لا خذ

000 
000000 ,6.6 

ابوروأ ىلإ ةيديلقتلا ةرظنلا :لوألا لمن
 .. 

 مدقتلا ةلأسم - اهلدبتو ةيديلقتلا ةرظنلا رارمتسا : يناثلا لصفلا

 00000000 ةيلاربيللا ابوروأ ةروص :ثلاثلا لصفلا

 00 ةثيدحلا ةرظنلا تاهاحتا : عبارلا لصفلا

 عز ا سم ةيدقن ةرظن وحن :سماخلا لصفلا

 2100 مل ٠ ا ةيقاش

 1925ه ا عجارب

 ط1 يا مالعألا سره

 ذا ءزدا 88:8 عرقا قره اهره ةاطاو ع اهل ومع ههه اق وو ع هه يه 84416 هيو ع رورو روب هاوروتعيو هاف وه م ع هلاك فلؤملل ردص
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 هعمصج عم انياغط كهمصكعمصت عل



 100 نع 35 .لغتارم ةرظنلا هذه ترم دقو .ليؤط خيرات ىدم ىلع ءاجب ْ ظ
 7777 تلدبتو تلدعت ةرظنلا هذه نأ كلذ .ءادعلاو باجعإلا ىلإ ؛ءاردزالاو لهاجتلا نم اهقيرط ٠

 00 0 يذلا ثيدحلا ٌرصعلا ىلإ الوصو ءنيرواجتملا نيملاعلا نيب ىوقلا نيزاوم رييغتل اعبت
 "١ اًردصم ابوروأ تحبصأ ثيخ ةينفتلا وةي ةيركفلار و ةيملعلا تايوتسملا ةفاك 3 ايوروأ دوعص
 .نيملسملل اًررطخو اًديدج اين لكش يذلا 20 راكفأل

 بكيلوثاكلا ةسينكلا ةسسؤم راطإ يف تأدب دق مالسإلا 0 ةرظن تناك اذإو
 ةرظن نإف ,ةيجولوبرثنألاو بادآلاو تايناسنإلا يف نيصصخنملا يدبأ ىلإ رخآ روط يف لقتنتل
 دقو «ءابدألاو نيخرؤملاو نييفارغجلا صاصتخا نم تايادبلا يف تناك ابوروأ ىلإ 02
 ىلإ ةفاضإ ,ةينيدلا تاكرحلا مساب نيقطانلاو نيدلا لاجر يديأ ىلإ نهارلا اننامز يف 551
 0 0 يرعلاو نيملسملا ىلع رمآتي برغلا نأ نوري نم تايجولويديألا عابتأ
 ةيحيسملا ابوروأ ةرظن نيبو ءابوروأ ىلإ نيملسملا ةرظن نيب ؤفاكت ةمث ةمث سيل هنإ لوقلا ةصالخ
 ظ .مالسإلا ىلإ

 ٠ ةيتبتإلا ةيؤرلل ضرعت «ةيمارونابو ةق ةقوبسم ربغ ةلواحم - قحب - دعي باتكلا اذه نإ
 .رضاحلا انتقو ىلإ يداليملا نماثلا نرقلا ذنم برغلا يف ابوروأل

 ب07ب07سااااسلاسال ا
 ور

 52110100 يعماج ذاتسأ :ةدايز 003
 معا .ةياجللا ةيزاغلا رادلا نم هل ربدص .ةيبرعلا لودلا ةعماج ىدل مئادلا بودنملاو .ةيبرعلا رصم ةيروهمج يف نانبل ريفس بصنم . اًيلاح لغشي

 7 و 55 _ ,"ةيمالسإلا ةنيدملا يف داسفلاو

 ةينانبللا ةيرحملارادلا


