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 هراي مامإ  مامإ

 1 آت

 مجيا لقا َرَمأا ممتب

 مامإ

 يمامإلاب نوفرعي هيلإ نوبوسنملاو :مامإلا لاقيو

 ىلعأ يف نيوزق ةئيدم برغ لامش مليدلا ىرق رهشأ نم
 ىلع ةيرقلا هذه عقتو ةخماشلا زربلأ لابج ةلسلس ممق

 4 الوطو ةجرد 75و ةقيقد 0” ًاضرع يفارغجلا طخلا

 .راتمأ 17١١ رحبلا حطس نع عفترتو ةجرد 00و قئاقد

 ةقطنم (ناتسرهش) عبتت ةيلاحلا ةيرادإلا تاليكشتلا يف

 نييرولعلا روغث ىدحإ مامإلا ةيرق تناكو .رسدور

 دض مهتاروث قالطناو مهتاعمجت لحمو مهعالقو

 ددعب نويولعلا ضهن ثيح يسابعلاو يومألا نيماظنلا

 اهخيراوتو مهل عيوبو مليدلا لابج يف تاروثلا نم

 دقو .اهحرش انيلع لوطي خيراتلا بتك يف ةروطسم
 ةيرقلا هذه يف كانهو .مهل ةمصاع مامإلا ةيرق اوذختا

 لامك ديسلا مهنم نييولعلا ءامعز رباكأل روبق نم ددع

 ديسلا نبا نيدلا ثايغ ديسلاو هدالوأو يشعرملا نيدلا

 نييولعلاو ةشعارملا نم مهريغو يشعرملا باهولا دبع
 مليدلا يف مهل عيوبو مكحلا مامز اوملتسا نيذلا

 هباتك يف يشعرملا نيدلا ريهظ ديسلا لوقي ناردنزامو

 :هبيرعت وهام [ناردنزامو نايورو ناتسربط خيرات]

 هلو ةيكرت همأ تناك يذلا نيدلا ريصن ديسلاو ...)

 نم مامإلا ةيرق يف هربقو نيدلا ثايغ ديسلا امهو نادلو
 يف يفوت يذلا نيدلا ريهظ ديسلا يناثلاو مليدلا ىرق

 يف غبن دق هنأ انه هركذ ردجي اممو (. . كانه نفدو ةاره

 سداسلا نرقلا علطمو سماخلا نرقلا رخاوأ يف نيوزق

 مهنم ؛مامإلا ةيرق ىلإ ةبسن يمامإلا لآب تفرع ةرسأ

 نب دمحم رفعج وبأ خبشلاو «ينيوزقلا يمليدلا يمامإلا

 مهضعب روكذملاو مهريغو يمامإلا رفعج يبأ نب رصان
 لاقو هيوباب نب نيدلا بجتنمل تسرهفلا باتك يف

 تيبو :ضقنلا هباتك يف ينيوزقلا ليلجلا دبع خيشلا

 راشأو يمامإلا رفعج وبأ مهنمو نوريثك مهو يمامإلا
 ىلع هقيلعت يف ثدحملا نيدلا لالج ديسلا روتكدلا

 ةفورعم ةيرقلا هذه لازت الو مامإلا ةيرق ىلإ تسرهفلا

 يحلاصلا نيسحلا دبع

 هراب مامإ

 يتلا (وراب) ةملكل ىرخأ ةروص يه (هراب) ةملك نإ
 يتلا ضرألا وأ روسلا وأ ةعلقلا ةيسرافلا ةغللا يف ينعت

 ةعلق ينعت ةبولقم ةفاضإ :هراب مامإو «رادج اهب طيحي
 فرع يف حالطصالا اذه قلطيو ؛مامإلا روس وأ مامإلا

 ىلع ودرألا ةغل وأ ةيسرافلا ةغللاب نيقطانلا دونهلا ةعيشلا

 هبشت يهو «مهعمجت زكارمو مهتاينيسحو ةعيشلا اياكت
 يتلاو «ناريإ يف ةدوجوملا زكارملاو تاينيسحلاو اياكتلا

 تايارلا ظفحو تايبدنلاو يزاعتلل نكامأك اهنم دافتسي

 اهنم دافتسيو ىرخألا يزاعتلا لئاسو رئاسو مالعألاو
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 ةحتافلا سلاجمو دايعألاو ةينيدلا رئاعشلا ةماقإل ًاضيأ

 مامإلا نكامأ نوكت ةداعو «ىرخألا مسارملا نم اهريغو

 .ةعيشلاب ةصاخلا نكامألاو تافوقوملا نم هذه هراب

 عيمج يف ةعيشلا عمجت زكارم يف نكامألا هذه ىنبت

 ةمروبلاو اكناليرسو شدالغنبو ناتسكابو دنهلا دالب
 .رباقملاو دجاسملا اهبناج ىلإ ماقت ام ًابلاغو ءاهريغو

 يف ةدوجوملا يه ءاهرهشأو هراب مامإلا نكامأ ربكأ

 نسأل ووذ (دوأ) نيطالس اهديش يتلاو وهنكل ةنيدم

 . يناريإلا

 ةيفصآلا هراب مامإ

 اهتارانمو ريبكلا اهدجسمو هذه (هراب مامإلا) يناب

 عبار وهو ةلودلا عاجش نبا ( ه71١؟) ةلودلا فصآ وه

 ماع اهئانب نم غرف دقو ءدوأ باون ةلالس نم وهنكل كولم

 . ةيبور نييالم ةرشع اهيلع قفنأ نأ دعب ء ه4

 هماقأ يكلم سلجم ىلع (هراب مامإلا) هذه يوتحت

 مث .هيف عايجلا ماعطإل طحقلا ةنس يف ةلودلا فصآ

 نم ًاءزج ةيلاتلا نينسلا يف يكلملا سلجملا اذه حبصأ

 ءازعلا مايأو ءاروشاع مايأ يف مدختسيو «ةينيسحلا

 . يزاعتلا مسارم يف نيكراشملا ماعطإل ىرخألا

 ًادج عساو نحص ىلع (ةيفصآ هراب مامإ) يوتحت

 ةينيسحلا يفو .ةسيفن ةيسراف ةيرمرم ةباتكو عئار ءانبو
 ًامدق ١77 اهلوط غلبي «سوقم قاط تاذ ةعساو ةعاق

 ةربقم اهطسوتتو امدق 14 اهعافتراو أمدق 09 اهضرعو

 قاط تاذ ةعلق دهاشت مل هنأ ركذيو .ةلودلا فصآ

 . رخآ ناكم يأ يف مجحلا اذه لثمب سوقم

 (هراب مامإلا) هذه يف ماقت ءازعلا مسارم تناك امكو

 ال اهنإف «ةلودلا فصآ نمز يف وهنكل تاراب مامإ رئاسو

 داجسلا عاونأب نشرت ةعيبح ؛ماع لك يف ماقت لازت
 ءاضتو ءادرسلا ةشمقألاب ناردجلا ىسكتو نيمشلا

 اهيف مسارملا ماقتو ةنولملا حيباصملا فالآب اهؤاوجأ

 (ةيفصآ هراب مامإ) ىمستو «ةيودرألاو ةيسرافلا نيتغللاب

 تاراب مامإ رئاس نم ربكأ اهنوكل ىربكلا هراب مامإلاب

 .ىرخألا وهنكل

 لاثتمالا  هراب مامإ

 دابآ نسح هراب مامإ

 دنهلا دالب نم وهنكل ةنيدم ىف ةينيسحلا هذه تينب

 -م9؟) هاش ىلع دمحم نم رمأب م ماع يف

 .ةعيشلا دوأ باون سداس (م477

 ًادج عساو نحص ىلع ةينيسحلا هذه يوتحت

 ةيزعتلا مسارم ةماقإل ةيفاك نكامأو ةريبك ةيكلم سلاجمو

 ىلإ ًالامع هيلع يضر ابو :ةيكييتسلا يئازعلاو
 يذلا عبسلا تاقبطلا يذ يلاعلا جربلا دوجو اهلامج
 كلذكو «(ةعبسلا تويبلا) يأ (هناخ تاس) ب ىمسي

 .نحصلا طسو ريبكلا يرمرملا ضوحلا دوجو

 ءاروشاع مايأ يف ةنولملا حيباصملا فالآ ءاضت

 راونألاب ةينيسحلا هذه راجشأو ناردجو جرب قرغيو

 يلايل يف صاخشألا فالآل ماعطلا لذبيو ؛ةعطاسلا

 .ءاروشاع

 دجسم عي (دابأ نيسح هراب مامإ) بناج ىلإو

 لطم وهو ء«هيترانمو ثالثلا ةيرمرملا هببقب عماجلا وهنكل
 كلم دجسملا اذه ءانبب رشاب دقو «(يتموك) رهن ىلع

 طوطخلا ودبتو .هتوم دعب ءانبلا هتجوز تعبات مث دوأ

 .ًاضيأ دجسملا يفو ةينيسحلا يف ةليمجلا ةيسرافلا

 لاثتمالا

 :ةغللا يف لاكتمالا

 تكلسو هوذح تيذتحا :نالف لاثم تلثتما :لاقي
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 :اهنم ,فيراعتب فرع دقف :حالطصالا يف اًمأو

 نم عجل فيرعخلا اذهو . ةعاطلا وه لاثتمألا

 . ؟2ينوتلاو ىضترملا مهنم نييلوصألا

 )١( برعلا ناسل 51١5/1١.

 ءالا / ينوتلل «ةيفاولا ؛١/77 ىضترملا ديسلل «ةعيرذلا (69)

 / ينارعشلل ؛هقفلا لوصأ يف لهنا بذع ىلإ لخدلا :رظناو
 /1١. يسايركلل « «لوصألا تاراشإ 84



 لاثتمالا

 ةعاطلا ركذ نييلوصألا بتك نم ريثك يف درو دقو
 . )نيفدارتم لاثتمالاو

 هجو ىلع هب رومأملاب نايتإلا وه :لائتمالا :اهنمو

 2 0يرلطملا

 كرتو رومأملا لعفب ةعاطلا دصق :لاثتمالا :اهنمو

 . "7 ىهنملا

 رمألا لاثتما معي هّنأب هقباس نع فيرعتلا اذه زاتميو

 .رمألا لاثتماب ٌصتخي يناثلا فيرعتلا امنيب يهنلاو

 :لاثتمالا تامّوقم " 

 ىلع فقوتي لاثتمالا قّقحت نأ نويلوصألا ربتغا

 :يهو ءاهنم ضعبلا يف مهضعب شقان نإو رومأ رفوت
 :ناهاجتا انه دجويو :دصقلا -ًالوأ

 نأب الإ قّقحتي ال لائثتمالا ْنأ ىري :لّوألا هاجتالا

 اذه باحصأ مسقنا دقو .”دصق نع فّلكملا لعف متي
 : نييأر ىلع هاجتالا

 نم تديفتسا لاثتمالل دصقلا ةيموقم َنِإ -أ

 يأر اذه نأ ودبيو .«تاّينلاب لامعألا امنإ» : ِةّوْلَو هلوق

 : مهنيب نمو ةلأسملا هذه ىلإ ةّئسلا لهأ نم قّرطت نَم

 ."يفارقلاو «يونسالا

 .فرعلا اهب مكحي لائتمالل دصقلا ةيمّوقم نإ - ب

 يراصنألا مهنيب نمو «ةعيشلا نم نييلوصألا يأر اذهو

 اهنوك ىلع ةفنآلا ةياورلا مهضعب لمحو ,(9بيمنقلاو

 حرش يف رطاعلا رطاخلا ةهزن 21١ /؟ يلازغلل .ىفصتسملا (1)

 ١/ يفرطلل ءةضورلا رصتخم حرش ؛١16٠ ١/ رظانلا ةضور
 يف

 .48 /7 يزاريشلا دّدجملا تاريرقت (0)

 180/١ يفوطلل ؛ةضورلا رصتخم حرش (5)
 ينوطلل ؛ةضورلا رصتخم حرش ء١/١9١ رظانلا ةضور حرش (4)

 نيناوقلا «15 70 / يراصنألل ءراظنألا حراطم ١/86

 / ينارعشلل «لهنملا بذع ىلإ لخدملا ؛74 / يمقلل ؛ةمكحملا
 /١١7. لوصألا تاراشإ ,5859و 6

 ١18/١. ىفارقلل «قورفلا رطنا :"9١و ١8/1١" لؤسلا ةيام (5)

 لخدملا 781 / ةمكحملا نيناوقلا «50 / راظنألا حراطم :رظنا ()

 .585/ لهنملا بذع ىلإ

37/ 

 اهلعج نإو ؛2©")طقف تادابعلا يف ةينلا طارتشا ىلإ ةرظان

 ةيموقم ىلع رخآ ًاليلد - يمقلا لثم - رخآلا ضعبلا
 , "0دصقلا

 نأ ىلإ  ةعيشلا يأ  مهتعفد ةيفرعلا ةرظنلا هذهو

 امّوقم فرعلا هاري يذلا دصقلا ةيعون لوح اوثحبي

 :نالوق انه زربف لاثتمالل

 دصق وه انه ربتعملا دصقلا ْنِإ :لّوألا لوقلا

 لاثتما هلعف ىف فلكملا ضرغ نوكي نأ ىنعمب لاثتمالا

 قي دسك لوقا اذهو . عراشلا نع رداصلا فيلكتلا

 . 29 يمقلا ققحملا

 ءاجر لاثتمالا ققحت يف يفكي هنإ : يناثلا لوقلا

 ىف فّلكملا دصق نركي نأ ىنعمب .لاثتمالا لوصح

 اذهو.. (9قيلكت هنوك لمحتي اه ىلإ هب لموتلا هلغف

 .*ةعيشلا دنع روهشم لوق

 لئاقلا هاجتالا اذه باحصأ ضعب نم ودبيو

 ىلإ جايتحالا يف قرف ال هّنأب لاثتمالل دصقلا ةيموقمب

 ءالؤه نيب نمو «يلصوتلاو يدبعتلا بجاولا نيب دصقلا

 نمو كلذب ضعبلا حّرص لب «("يفارقلاو ”يراصنألا
 هنع لقن امك يونسالا اذكو ؛يمقلا ءالؤه ةلمج
 0 نعل

 اذه مهلوقب نونعي ال مهّنأ مهتاملك نم ودبيو

 هبوجو مدع ْنأ ذإ يلّصوتلا يف لاثتمالا دصق بوجو

 وه امك  يلصوتلا يف لائتمالا نأ نونعي لب قافو لحم

 ديهشلل «دئاوفلاو دعاوقلا «10و 74 / راظنألا حراطم :رظنا )١(

 .الم/١ لّوألا

 ."71/ ةمكحملا نيناوقلا (؟)

 .5:71/ ةمكحملا نيناوقلا (*)

 «لوصألا ىهتنم 144/١. ينيمخلا مامإلل ؛ةيادهلا راونأ (4)
 1 يدرونجبلل

 85/7 يئوخلا ديسلل ءلوصأللا حابصم ()
 .55 / راظنألا حراطم :رظنا (7)

  )0قورفلا ١/7 17١.

 رظناو 2784 / لهنملا بذع ىلإ لخدملا ءال4 / ةمكحملا نيناوقلا (4)

 .137 / ينايتشآلل «دئاوفلا رحب

 .584/ لهنملا بذع ىلإ لخدملا :رظنا (9)



 م

 نيب قرفلا ىقبيو .2')دصقلاب الإ قّقحتي ال  يدبعتلا يف
 سيل يلصوتلا يف لاثتمالا ْنأ يف يلصوتلاو يدبعتلا

 يف هداجيإ الإ هنم عراشلا ضرغ سيل ذإ ؛7بجاوب
 ًانورقم هلعف نكي مل نإو : يأ - ناك وحن ّيأب جراخلا

 .©90هب هنرق ول باوثلا ٍبّنرتي نكلو  دصقلاب

 ال ًانرع لاثتمالا ققحت نأ ىري :يناثلا هاجتالا

 امّنِإو ؛هلعف يف دصق فلكملل نوكي نأ ىلع فقوتي

 . جراخ نم يعرش ليلد مايقل يدبعتلا يف دصقلا بجو

 (؛!ةعيشلا نم يئابطابطلل وه هاجتالا اذهو
 طارتشا ىلع مهئاملع تالالدتسا ضعب نم هرهظتسيو

 نم هرهظتسي اذكو همدعو لاعفألا ضعب ىف ةينلا

 ءوضولا يف ةينلا طارتشا مدع ىلع ةقيدح بأ لالدخبا

 .لوصألا حيتافم عجاري ديزمللو .هليلد قالطإب

 :نايأر انه دجويو :فيلكتلاب ملعلا :ًايناث

 موقم فيلكتلاب ملعلا ْنأب ىري :لّوألا يأرلا

 ضعبو (0ةئسلا لهأ ءاملع ضعب لوق اذهو «لاثتمالل

 (ًامّوقم ملعلا رابتعا :يأ) كلذ اولّلعو 2"ةعيشلا ءاملع

 فيكف فيلكتلا رودصب ملع فلكملل نكي مل ول هنأب
 . هلاخما دصق هناكمإب

 عم ىّتح قدصي لاثتمالا ّنأب ىري : يناثلا يأرلا

 يناثلا لرقلا باحصأ لوق اذهو .فيلكتلاب ملعلا مدع

 ىلإ اوبهذ نيذلا : يأ) ريتعملا دصقلا ةيعون لوح

 مهْنأ ريغ (عراشلا بولطم ىلإ لّصوتلا دصقب ءافتكالا

 . ")ةعاطلا ققحت يف يفكي ًايلامتحا ًالاثتما هنوّدعي

 .رداصملا سفن )١(

 .59 / راظنألا حراطم (5)

 ,١1؟١/١ قورفلا 84/١: ديهشلل ءدئاوفلاو دعاوقلا :رظنا (5)

 79١. / لهنملا بذع ىلإ لخدملا ءال5 / ةمكحملا نيناوقلا

 .157 / يئابطابطلل ؛لوصألا حيتافم (5)
 ١8٠/١. رطاعلا رطاخلا ةهزن 2178/١ يفارقلل ءقورفلا (5)

 /77١. ةمكحملا نيناوقلا (5)

 «لوصألا ىهتنم 2485و1/١4 يئوخلل «لوصألا حابصم 600

 187 ١/ ةيادهلا راونأ 25١١ /” يدرونجبلل

 لاثتمالا

 يف نويلوصألا اهربتعا دقو :ةرشابملا :ًاثلاث
 :نيدروم

 30ه روماملا لفف لوألا

 ملام ًالثتمم فلكملا دعي الف «0"2هتين : يناثلاو
 اهيف ليلدلا لد دراوم اهنم اونثتسا دقو «هسفنب امهرشابي

 . ةباينلا زاوج دراوم يف امك «ةرشابملا مدع ىلع

 :لاثتمالا بتارم “"' 

 :امه نيتبترم لاثتمالل نويلوصألا ربتعا

 ناينإ هس دوستملاو ©: سلعلا لافتنالا ء نلرألا
 ءاوس ؛عراشلا نم هرودص ملعي يذلا فيلكتلاب فلكملا
 (©ةزرحملا لوصألاو تارامألا وأ ينادجولا ملعلاب ناك
 : ناتبترم هيفو

 نايتإ رهو :ىليضفتلا ىملعلا لاكتمالا -الَوأ

 اةلضب هتاتإك «ةنايقلكملا ملأ كني لوحي تلكتلا

 .اهب فلكملا اهّنأ مولعملا رهظلا

 نايتإ وهو :ىلامجإلا ىملعلا لاثتمالا  ًايناث

 اهنيب فيلكتلا دّدرتي يتلا فارطألا عيمجب فلكملا

 موي بجاولا دّدرت ول اميف ةعمجلاو رهظلا يتالص هنايتإك
 : نودي ةنيجلا

 دوصقملاو : ىملعلا ريغ لاثتمالا  ةيناثلا ةبترملا

 ودم عال يذلا فيلكتلاب فلكملا نايتإ هنم

 :ناتبترم هيفو .عراشلا
 يذلا فيلكتلاب نايتإلا وهو :ينظلا لائتمالا ًالّوأ

 .«9عراشلا نم رداص هنأ ربتعملا ريغ ّنظلا لصح

 فيلكتلاب نايتإلا وهو : يلامتحالا لاثتمالا  ًايناث

 نأ اورركذ دقو «عراشلا نم هرودص لمتحي يذلا

 )١( ينارعشلل «لهنملا بذع ىلإ لخدملا / 586.

 ديهشلل ؛دئاوفلاو دعاوقلا ١217و ١759/١ يفارقلل «قورفلا )0

 .78١و ١/1

 راونأ ء/٠ /؟ لوصألا دئاوف :0 لوصأللا دئارف :رظنا (©)

 .1الال ١/ ينيمخلا مامإلل ؛ةيادهلا

 . ةقباسلا رداصملا سفن (1)

 . ةقباسلا رداصملا سفن ًاضيأ (5)



 لاثتمالا

 :7نيدروم يف هلوصح نكمي يلامتحالا لائتمالا

 لمتحا ول امك :ةيودبلا ةهبشلا  لّوألا دروملا

 .هب ىتأف لالهلا ةيؤر دنع ءاعدلا بوجو

 فلكملا نايتإو يلامجالا ملعلا يناثلا دروملا

 . بسحف فارطألا نم فرطب

 :لاثتمالا مكح - ؛

 : يلي ام اهّمهأ لاثتمالا ٌصخت ماكحأ كانه

 اذهو ؛يعرشلا فيلكتلا لاثتما بوجو :الْوأ

 ييلوصأ نم ريثكلا حّرص دقو .عيمجلا قافتا عضوم

 و ا تاوف بحاصو ةعيشلا

 مهضعب ركذو .27لقعلا وه لاثتمالا بوجوب مكاحلا
 ا

 نأب ةعيتكلا ئيلوسأ نم ةلمج حيض امك .؟1لكعلا
 دّيقي نأ ىنعمب (؛)لاغتمالا ةيفيك يف لخدتي نأ عراشلل

 «لقعلا هب مكحي ام ىلع ًادئاز ةنّيعم طورشب لاثتمالا

 ةبئاش ىندأ نع ةدابعلا ٌولخ موزل عراشلا رابتعاك

 ولا

 ةييشلا نه يلوبمألا ىدل دئاسلا يأرلا نأ :ًايناث

 مادام يملعلا ريغ لاغتمالا ىلإ رودلا لصي ال هنأ

 ين رودلا لصي ال هنأ امك .ًانكمم يملعلا لاثتمالا

 ينظلا مادام يلامتحالا ىلإ يملعلا ريغ لائتمالا

 0كم

 لاثتمالا حمصي له هنأ يف مهنيب ثحبلا ىرجو

 لاوقأ انهو . ًانكمم يليصفتلا ناك ول اميف يلامجالا
 : يلي ام اهّمهأ

 .ال لوصألا دئاوف لوصألا حابصم (1)

 )١( ةيادهلا راونأ ء548 / ينارعشلل «ءلهنملا بذع ىلإ لخدملا ١/

 تومحرلا حتاوف ؛14 ١/ ».58يزيربتلل «لئاسولا قثوأ /5١.

 يف لئاسولا قثوأ 786 / ينارعشلل «لهنملا بذع ىلإ لخدملا (*)

 4٠. / لئاسرلا حرش
 حرش يف لئاسولا قثوأ «58/* ينيئانلل .ءلوصألا دئاوف (14)

 /4١. لئاسرلا

 58/7 ينيئانلل ٠ «لوصألا دئاوف )22(

 53٠١/١. يراصنألل «لوصألا دئارف الا /" لوصألا دئاوف (7)

 أ

 ففقوت اذإ اميف كلذ ٌحصي اال هنِإ :لّوألا لوقلا

 فلكملا نايتإك «لمعلا راركت ىلع ىلامجالا لاثتمالا

 ةافيديي يجارلا دتزر نينللا ةعيدتاو رهظلا تالقي
 قئادحلا بحاص مهنم نييلوصألا نم عمج لوق اذهو
 : 7 انلاو يراصنألاو

 ملول ىّتح يأ ءًاقلطم حصي ال هّنِإ :يناثلا لوقلا
 ءيش ةيئزج يف فلكملا كش نأك ؛راركتلا ىلع فقوتي

 يف ملعلا ليصحت ناكمإ عم ءهعم اهب ىتأف ةالصلا يف

 يضرلا نيديسلا لوق اذهو .ًايليصفت هلاثتماو كلذ

 (”!ىضترملاو
 ىلع فقوت نإو ًاقلطم حمصي هْنِإ :ثلاثلا لوقلا

 . 29ةعيشلا يرخأتم ىدل دئاسلا لوقلا وهو راركتلا

 ام ّنأ فشكنا ّمث يملع ريغ لاثتما لصح ول :ًاثلا

 ؟ال مأ زجم وه لهف هّقحب لوعجملا فيلكتلا وه هب يتأ

 : ةثالث لاوقأ انهف

 ديسلا وهو ؛هب ّيتأملا ءازجإو ةحص :لّوألا لوقلا

 10 ييعلا

 لاثتمالا ناك اذإ ام نيب ليصفتلا : يناثلا لوقلا

 ناك اذإ ام نيبو ءءازجإلاو ةحصلا مدعف ًانكمم يملعلا

 هيلإ بهذ ام اذهو «ءازجإلاو ةحصلاف نكمم ريغ

 220 فال

 فلكملا ىذدأ اذإ ام نيب ليصفتلا : ثلاثلا لوقلا

 ةحصلا مدعف ةبجاو ةدابع هّنأ ساسأ ىلع لعفلا

 ةّيحتسم ةدابع هنأ ساسأ ىلع هاّدأ اذإ ام نيبو ؛ءازجإلاو

 (0يزاريشلا ازريملل اذهو «ءازجإلاو ةحصلاف
 يغلبملا دمحا

 دئارف « 47 / لئاسولا قثوأ ال" /؟ ينيئانلل «لوصألا دئاوف )0(

 .54 / ينايتشآلل «دئاوفلا رحب 15/١« لرصألا

 .40و 44 / ينايتشآلل ءدئاوفلا رحب 50/١. لوصألا دئاوف (1)
 ,ةيادهلا راونأ ؛45و 81/1 يئوخلا ديسلل «لوصألا حابصم (5)

 .178/14 لوصألا ملع يف ثوحب :,147 ١/ ينيمخلا مامولل

 .1486 ١/ ةيادهلا راونأ (5)

 .1846 ١/ ةيادهلا راونأو ءالاتو ال" /" لوصألا دئاوف :رظنا (6)

 .1846 ١/ ةيادهلا راونأ :رظنا (5)



 ةرئاسلا لاثمألا

 يبينتملارعش نم

 دجت مل ؛همجن عملو هتيص عاذ امل بيطلا ابأ نإ

 الو ءهنع ثدحتلا نم لمجأ ًاثيدح ةيبدألا طاسوألا

 ءاريشم رسب ال نعد ناسك هع لواذت حمددلا ارم

 . ادّرغم ينغي ال ْنَم هب ىّنغو
 ءارمألاو ءارزولا ينامأ ىمسأ نم حبصأ كلذلو

 ةعئارب مهدلخيل لحفلا رعاشلا اذه اومدقتسي نأ كاذنيح

 هدئاصق نم ةديصقب مهخرؤيو «تارئاسلا هعئاور نم

 ًاحاحلإو ةوارض دتشي ينمتلا اذه ناكو .تارماعلا ٌرغلا

 ةزيرغ مهيف ىوقت نيذلا باّتكلا نابشلا كئلوأ سوفن يف
 مهرئامض ةرارق يف خسريو «ةرهشلا بحو حومطلا

 .دابع نبا بحاصلاك سفنلاب بجغلاو ءايربكلا روعش

 يف عمط مساقلا ابأ بحاصلا نأ ىكحُي» اذهلو

 نم هيدوصقم ىرجم هئارجإو . . .هاَيإ يبنتملا ةرايز
 ملو ؛ةَلْيَوُح هلاحو ؛ٌباش كاذ ٌدِإ وهو انامْلا ءاَنِساوَر

 .هئاعدتسا يف هفطالي هيلإ بتكو «دعب رزوتسا نكي
 نيدثملا هل قرر ملف هلع عيمج دك رطاشم هل نيميشو
 نبا بضغف ««هدارم ىلإ الو هباتك نع ُهْبِحُي ملو ءأنزو
 ةركف هسفن ئف ْتَدِلُوو .بضغلا ّدشأ كلذ نم دابع

 كلذ ةليصح تناكف «ةحورجملا ةماركلل رأثلاو ماقتنالا

 .«يبنتملا رعش ئواسم نع فشكلا» يف هتلاسر

 فيلأتل ةدقاحلا ةيئادعلا عفاودلا نم مغرلا ىلعو

 سمطي مل دقحلاو ءادعلا كلذ نإف ؛ةلاسرلا كلت

 رثأتلا نم هعنمي ملو «دابع نبا رظن يف يبنتملا تانسح
 نم لب ءهرعشب داهشتسالا نمو ريبكلا رعاشلا اذهب

 جارختسال ًاقيقد ًالخن اهلخنو هدئاصق رئاس ةلبرغ
 ةلاسر ىف اهعمجو رعشلا كلذ ىف «ةرئاسلا لاثمألا»

 ١ ْ . ةدرفنم

 «ةلاسرلا هذه ىلإ نيخرؤملا ءامدق بتك رشت مل

 ديسلا وه اهنع باقنلا فشكو اهركذ ْنَم لوأ ّلعلو

 دعب ليصفتلاب هركذ دريس يذلا _ موصعم نب يلع

 ةرئاسلا لاثمالا

 يناملألا نيقرشتسملا نيرخأتملا نم اهركذو

 «يبنتملا رعش نم ةرئاسلا لاثمألا» اهامسأو ناملكورب

 «ةرهاقلا يف اهنم ةطوطخم ةخسن دوجو ىلإ راشأو

 دابع نبا بحاصلا عمج دق» :لاقف يلكرزلا اهركذو

 كلذك .«همكجو ىبنتملا لاثمأ نم ًةبخن ةلودلا رخفل
 نيرصاعملا نيثحابلا ضعب ًاضيأ قباسلا مسالاب اهامسأ

 .هتافلؤم ءامسأ اوركذو بحاصلل اومجرت نيذلا

 دييسلا ريمألا# ل ةنفلوم ةلاشرلا تناك انعلَو
 دابع نبا تافلؤم رخاوأ نم يهف «ةلودلا رخف هاشنهاشلا

 اها ماع دعب ثبتك دقو ؛طبضلاب اهرخآ نكت مل نإ

 نم انيدل سيلو .ًاهاشنهاش ةلودلا رخف هيف حبصأ يذلا

 . خيراتلا اذه دعب هفيلأت ملعن ام بحاصلا بتك

 ديسلا اهدروأ يتلا يه ةلاسرلا هذهل ّمألا ةخسنلا نإ

 نع ًالقن عيدبلا عاونأ يف عيبرلا راونأ هباتك يف ه4
 موصعم نبا اهل مّدق دقو .هسفن بحاصلل ةرصاعم ةخسن

 : هصن امب هباتك يف

 يبنتملا بيطلا يبأ لاثمأ ىلع نآلا سانلا رادم»

 حرش يف ةجح نبا اهنم عمج دقو «ًابلاغ اهريغ نود
 يفاك بحاصلل ٌثفقو ينكلو .ةنسح ةلمج هتيعيدب
 ةلاسر ىلع  ىلاعت هللا همحر  داّبع نب ليعامسا ةافكلا

 رخف همودخمل ةرئاسلا بيطلا يبأ لاثمأ اهيف عمج

 لصألا ةخسن ىلع ةلودلا رخف طخب دجّوو «ةلودلا

 ام تامالع يهو «تايبألا ضعب سوؤر ىلع تامالع

 ةلاسرتا ةخبقأ نأ تيار دقو «لاعمألا نم: هراكشا
 ةلونلا ركينل ةزويزملا تاناللعلا تبنأو ةاهنيعت ةروكذتلا
 اهئلقن امنإو «باختنالا ةمالع  ةمجعم ءاخ يهو -

 هنأ ىلع ًةلالدو هدقن ةدوج نم ًابجعت هيلع يه ام ىلع

 .«ةيلاعلا ممهلا يوذو كولملا رايتخا

 ةفاقث ةلجم يف ْثَرِشُن اذه موصعم نبا باتك نعو

 .اهل ديهمتلا يف رشانلا كلذب حّرص امك ؛دنهلا

 ةيأ نود نم ةلاسرلا هذه فطتقملا ةلجم ثرشنو

 يف ءاجو ءرشنلل ًالصأ ةتدمتعا يذلا ردصملا ىلإ ةراشإ



 ةرئاسلا لاثمالا

 دابع نبا بحاصلا اهعمج : يبنتملا لاثمأ» :اهل ميدقتلا

 هذه ةوالت نم رثكي نأ بلاط لكب قيليو «ةلودلا رخفل

 ىلع ًارداق ريصيو اهرهظتسي ىتح تايبألا

 . ةاهراضحتسا

 يف ءاج ام نيينانبللا نيرشانلا دحأ جرختساو

 حورشلا ضعب هيلإ فاضأو هيف صّقنو دازو فلطتقملا

 ١66 ةنس «ىبنتملا لاثمأ» مساب هرشنو ةيحيضوتلا

 ةطساوب ةرّوصم ةخسن رم ام ىلإ ةفاضإ - ّيدلو
 بتكلا راد ةخسن نع ةرهاقلاب ةيبرعلا تاطوطخملا دهعم

 ةحفص ١١ يف يهو «(بدأ )١١  مقرلا تاذ ةيرصملا

 دقو ءمس 77,4 ث امس 71,1 مجحب ؛ريبكلا عطقلا نم

 مسال ركذ اهرخآ يف سيلو «ثيدح خسن طخب ْثبتُك

 . خسنلا ةنس وأ خسانلا

 ةلاسرلا هذه ىلإ رودنم دمحم روتكدلا راشأ دقو

 «ىبنتملا رعش ئواسم نع فشكلا» ةلاسر نع هثيدح دنع

 انشهدي يذلاو» :لاقو بحاصلل اهباستنا ةحص يف كشف

 اذه يبنتملا [ىلع] دقني هارن نأ وه بحاصلا رمأ نم

 انديزيو . . .هنع ذخأو هب رّنأت دق هنأ عم ءّرملا دقنلا

 بحاصلا ىلإ ةبوسنم ةلاسر ةيكلملا بتكلا رادب نأ ةشهد

 ينو ؛- يبنتملا رعش نم ةرئاسلا لاثمألا باتك  ناونعب

 نب ةلودلا رخفل اهعضو دق هنإ فلؤملا لوقي اهتمدقم
 يرجت ًاتيب (اذك) نوعبسو ةئامثالث ءاهز اهيفو «هيوب
 . ؟لاثمألا ىرجم

 يف كشلا ىلإ كلذ دعب رودنم روتكدلا بهذي مث
 يمدح عل كدر أ هوذا نهال ةلاميرلا نفت
 ىبنتملا ىلع ديدشلا هلماحتو رملا بحاصلا دقن ىوس

 | .«فشكلا» ةلاسر يف هرعشو

 دجول «فشكلا# ةمدقم رودنم روتكدلا حّمصت ولو

 ءهرعش يف هتباصإو يبنتملا ةداجإب ًافرتعم اهيف بحاصلا

 :لوقي وهف

 ىمرملا ديعب هنإ : ٌتلقف يبنتملا نع ينلأسف .. .»

 يتأي امبر هنأ الإ .همظن يف ةباصإلا ريثك ءهرعش يف

1١١ 

 :ليق دقو . . .ءاروعلا ةملكلاب ةعوفشم ءاّرغلا ةرقفلاب

 ال داوج يأو ءوبني ال مراص يأو .ءوقهيال ملاع يأ

 .يربكي

 دقنلا اذه يبنتملا ىلع دقني ال  نذإ  بحاصلاف

 لججس كلذلو «مظن ام لك يف هعادبإو هتداجإ ركنيل ٌرملا

 لاثمألا عومجم  هرعش ئواسم نع فشكلا دعب

 .ًاضيأ رعشلا كلذ اهنّمضت ىتلا ةرئاسل

 : نيردصم ىلع ةلاسرلا هذه رشن يف ٌُتدمتعا

 ترم يتلا ةيرصملا بتكلا راد ةطوطخم

 . لصألا اهُثددتعا دقو ءاهيلإ ةراشإلا

 ةعبط ؛موصعم نب يلع ديسلل عيبرلا راونأ ١

 .ه1704 ةنس ناريإ

 لك ُتنراق دقف نيردصملا نيذه نيب ةنراقملا عمو

 ىلإ ٌثربشأو ؛يبنتملا ناويدب ةلاسرلا يف ةدراولا تايبألا

 يف بغارلا ىلع ًاليهست ناويدلا يف اهدوجو عضاوم

 لكشلاب ؛ةلودلا رخف رايتخا تامالع ٌتبثأو «هتعجارم

 :دابع نب ليعامسا ةافكلا يفاك بحاصلا لاق

 ىلع هللا ىَلصو ءاهقوف امف ًةضوعب ام ًالَّثَم برضي
 ىلعو هيلع هللا ىَلص «بلطبلا دبع سو ءبرعلا حصقأ

 . مّلظلا راونأو ءممألا رايخأ ؛ هلآ

 ٌةمكحلاو «ةغلابلا ٌةجحلا هيف ءَبِرُض لَكَم مك

 . ةحضاولا

 (0)ءاشنهاش ديسلا ريمألاب ايحأ دق ىلاعت هللا نإ مث
 مرصنو «ماقب هللا لاطأ ةّمالا كلموةلودلارخف

 (©9هتيارو هيأرب ماقأو «بادآلاو مولعلا 7رئاد "7 هاول
 وهف «باهذلا لب داسكلا دي يف (7تناكو امهقاوسأ

 .هاشنهاشلا :راونألا يف )١(

 .هءاول . . .هءاقب :راونألا يف (5)

 .رئاد :دنهلا ةفاقث يف ()

 .هتبرأو هيأرب «توريب ةعبط يفو «هتيأرو :دنهلا ةفاقث يف (14)
 .راونألا نم بيوصتلاو «ءتناك نإو :لصألا يف ()
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 كولملاك ال «ةرصبتلا ىلع بّرقيو «ةفرعملا ىلع مّدَقُي

 : مهل لاقي نيذلا

 اهتيغُبل ضهنت ال ًمراكملا عد

 )7 يساكلا ٌمعاطلا َتنأ َكّنِإف ذعقاو

 َمَعِنلا ىلاعت هللا مادأ هيلع ")ىلاعت هللا معِن نمو

 هّمالك َحّشوو ؛لاقملا لْضُمب هظافلأ نرق هللا نإ  هيدل

 ًاريثك لّئمتي - هرصن هللا ّرعأ  هتعمسو «لاغمألا برضب

 اهيف ٌمضي ؛بللا بل يه يبنتملا رعش نم صوصفب
 .بقنلا ٌعضوم ةانمأ

 يف هزيربتو ؛ هّتعاربو ينيب عم رعاشلا اذهو
 «هلاثمأ هب قبس بهذم ًاصوصخ لاثمألا يف هل ؛ هتعانص

 ءهّنف يف (؟7مئار لَكَم نم هناويد نع ردص ام ُتيلمأف

 سلجملا يف ًةركذت نوكيل ءهظفلو هانعم يف عراب

 .ةيعاولا نذألا اهيعتو «ةيلاعلا نيعلا اهظحلت «يلاعلا

 ام هللا ةتيشمب ٌتيلمأ  هرمأ هللا ىلعأ  رمأ نإ مث

 وأ مرضخم وأ يلهاج رعش (ّلك) يف لاثمألا نم عقو

 ًاباتك ءابذألا نم كلذ يف لمع ْنَم ٌدجأ امف ؛يمالسإ

 هِماَيأب ةداعسلاب هللا َّنَرَق .اغيشم افمج وأ ام

 لاثمألا نم لاثم

 : يبنتملا لاق

 ًادبأئاهّثمدعالاهبدذْعَف

 اهُدَّرعأميركلا ٍتالِصريخ

 دنع دنع 2#

 ًامّركت هنع قاحسإ ىنب ًاربص

 ٌروِبَص ميظعلا ىلع ميظعلا نإ
 دلع اع +

 نم ءيش عم 1/7 :هناويد يف وهو ؛ةئيطحلل تيبلا )00

 .- فالتخالا

 .نيناكملا يف راونألا يف درت مل  ىلاعت - ةملك (؟)

 .راونألا نم بيوصتلاو «هزيمت :لصألا يف (*)

 ام فيحصت هلعلر ءعقاو :تاعبطلا رئاسو راونألاو لصألا يف (4)

 . هانتيثأ

 لماع لبج ءاملع يف لمآلا لمأ  ةهوّرْأ

 ٍةِّين نع مهارد ٌمساش ُتْمَمي َ مت

 زوري بتحنتي هجن تنحملا نإ

 نيساي لآ نسح دمحم

 ةهوزؤمأ

 شداربرتوأ ةظفاحم نم دابأ دارمل ةعبات ةنيدم

 زكارم نم ًازكرم دنهلا ميسقت لبق تناك يتلا (رهنكل)
 نآلا ىلإ نيملسملا ددع لازي الو . عيشتلاو مالسإلا

 .اهيف سودنهلا ددع قوفي
 ةداسلل ةنيدملا هذه ءانب نم ربكألا ءزجلا دوعي

 ةيئض يقنلا يداهلا يلع مامإلا دالوأ نم فارشألا

 فرش وه ةداسلا ءالؤهل ىلعألا دجلاو .(ه'4١م)

 ماع ةنيدملا هذه يف هلاحر طح يذلا ةيالولا هاش نيدلا

 .اهيف رازم هربقو .ًاضيأ اهيف ةايحلا قرافو ه٠

 ةموكح نمز يف عماجلا ةهورمأ دجسم ينب
 نرقلا رخاوأ يف نيلب ناطلسلا نبا ناخارغب نب دابقيك

 ناك دقو .يسودنه دبعم ضاقنأ ىلع يرجهلا عباسلا

 هدصقي ثيح «سودنهلاو نيملسملل ًارازم دجسملا اذه

 .ءافشتسالاو كربتلا دصقب هيف فاكتعالل نيفرطلا الك

 امنيح نوفشي ةيسفن ضارمأب نيباصملا نأ لقنيو
 نيدلا ردص خيشلا ةكربب ىفشتسملا اذه ىلإ نوؤجلي

 .دجسملا اذه ىف ًانذؤم ناكو هللا ءايلوأ دحأ وهو

 هذه يف دجسم ةئام كانهف ءدجسملا اذه ىلإ ةفاضإلابو
 .ءارعشلاو خياشملا نم ديدعلا اهيلإ بسنيو ةنيدملا

 لماع لبج ءاملع يف لمآلا لمأ

 ىلماعلا رحلا نسحلا نب دمحمل باتك

 امهيلتو ةمدقم امهقبست نيمسق نم باتكلا فلأتي
 لبج ءاملع يف لمآلا لمأ» نيمسقلا لوأ ؛ةمتاخ

 ءاملعلا يف نيرخبتملا ةركذت» امهيناثو ««لماع

 خيش» نمز نع نورخأتملا دوصقملاو :.«نيرّخأتملا

 -786) يسوطلا نسحلا نب دمحم رفعج يبأ «ةفئاطلا

 نمو هل نيرصاعملا ضعب مهيلإ فيضيو 2«(ه١4



 لماع لبج ءاملع يف لمآلا لمأ

 ثّدحتت دئاوف» ةمتاخلاو ةمّدقملا نم لك نّمضتتو

 .«عوضوملا اذه ةّيصوصخو باتكلا عوضوم نع
 عبتملا جهنملاو «كلذ ةيعورشمو هفيلأت بابسأو
 نأ نم دب ال ناك ذإ ءريصقتلا نع راذتعالاو .هرداصمو

 .فلؤم لك يف كلذ ثدحي

 ةدلب يف «يلماعلا ٌرحلا ,نسحلا نب دّمحم دلو

 نماثلا ةعمجلا ةليل «يبرغلا عاقبلا يف ةعقاولا «ةرغشم

 ةّيملع ةرسأ يف .م1777/-ه77١1 ةنس بجر نم

 - ءاملعلا نم ريثكلا .بجنت لازت الو «تبجنأ ةقيرع

 ةّيبرعلا بتك نم ًٌةلمج هتدلب يف أرق .ءارعُشلاو ءاهقفلا
 هذجو رحلا دمحم خيشلا هّمعو هيبأ ىلع اهريغو هقفلاو

 خيشلا هيبأ لاخو رحلا دمحم نب مالسلا دبع خيشلا هّمأل

 نطقي ناكو «عابج ةدلب ىلإ لقتنا مث .دومحم نب يلع
 نم ددع ىلع اهيفأرقو .هترسأ دارفأ نم ددع اهيف

 هتعد نأ ىلإ اهيف ماقأو .مهتازاجإ لانو «خياشملا

 ىلإ ةرجهلاب رارق ذاختا ىلإ لماع لبج يف ةايحلا فورظ

 . ناريإ

 رازو «نيتّرم اهيف ٌجح «ةنس نيعبرأ هنطو يف شاع
 ه١ 1/7 ةنّسلا يف ءراز مث «قارعلا يف هِديِلن ةّمئألا

 قفتاو «ناريإ  دهشم يف خيط اضْرلا مامإلا م5

 ىلوت ثيح ؛«ةنيدملا كلت يف نكسو ؛هل هترواجم اهيف
 نحّصلا يف مّلعو «ةاضقلا يضاقو مالسإلا خيش بصنم
 نفدو «م1797١ -ه5١١1 ةنس يفوت نأ ىلإ ءيوضّرلا

 .رواجو ٌبحأ يذلا ناكملا يف

 «ثيدحلا ىف اهمظعم بتكلا نم ريثكلا فْلأ
 «ةّيسدقلا ثيداحألا يف ةّينّسلا رهاوجلا» باتك :اهنمو

 نب يلع مامإلا ةيعدأ نم ةيناّثلا ةفيحّصلا»و

 ليصحت ىلإ ةعيّشلا لئاسو ليصفت»و ؛ ِِلمِيَظ نيسحلا
 ماكحأ ىلإ ةّمألا ةياده»و .«ةعيرشلا لئاسم

 دئاوفلا»و «ةعيشلا لئاسو تسرهف»و « لِي ةّمئألا

 «تازجعملاو صوصنلاب ةادهلا تابثإ»و ؛ةّيسوطلا
 ةّمهملا لوصفلا»و .«لماع لبج ءاملع يف لمآلا لمأ»و

 «لئاسّرلا نم ددع ىلع ةوالع ؛«ةمئألا لوصأ يف
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 ىلع ناهربلاب ةعجهلا نم ظاقيإلا ةلاسر» :اهنم

 يف ةلاسرو «ةّيفوصلا ىلع ٌدرلا يف ةلاسرو ؛«ةعجّرلا
 مكح يف ةيمعّتلا فشك» اهمسا يدهملا مامإلا ةيمست

 .؛ةيمسّنتلا

 يف ءوه ركذ ءًاطرطخم لازي ال رعش ناويد هلو

 ماع كلذ ناكو ءنّمضتي هنأ ؛«لمآلا لمأ» هباتك
 ةخسن دجوتو «تيب فلأ نيرشعلا براقي ام ءه١٠/7*

 يف ىرخأ ةخسنو ؛نارهط يف «كلم هناخباتك» يف هنم

 .فرشألا فجنلا يف ةماعلا ميكحلا دّيسلا ةبتكم

 َّنأ ءلئاسّرلاو بتكلا نم ؛ثارتلا اذه ةءارق ديفت

 .مّلعم ملاعو ؛بيدأ رعاشو ءثّدحم هيقف هبحاص

 أرقيف «ثّدحملاب هفصو ىلع ًاعامجإ هتريس ئراق دجيو
 ثّدحم» :«نيثذحملا خيش» :لثم ٍتارابع هفصو يف
 يّملع تيّرخ»و «ةياوّرلا ةغبانهو «رشع يداحلا نرقلا

 . «ثيدحلاو هقفلا

 يف ًافرص ًاّيرابخأ ناك هّنأ ةريسلا هذه وبتاك ىريو
 ثيدحلا دنع فقي يرابخألاو .يهقفلا ههاجتا

 .لوصألا ملع ىلإ يأ «هريغ ىلإ هودعي الو ءفيرّشلا
 هّدعيو هيدي ىلع ةيرابخألا ةكرحلا دعاصت قّقحت دقو

 ريغ .ةكرحلا هذهل يقيقحلا سّسؤملا نيثحابلا ضعب
 بهذم بهذي مل ؛ههاجتا يف ماقملا اذه يف وهو هنأ

 .يلوصألا هاجتالا < رخآلا هاجتالا ةاداعمو بٌصعَّتلا

 ؛لمآلا لمأ»و «لئاسولا# اهنمو «هبتك يف ركذي رهف
 ديّسلا هفصيو .مارتحاو ةّلجت لكب نيقيرفلا مالعأ

 ةلالجو سفنلا ةمالسب» ءريبك يلوصأ وهو ؛يراسنوخلا
 .«بّضعتلا نم ةءاربلاو عبطلا ةنازرو يأرلا ةناتمو ردقلا

 ؛دْلَقُي نأ ًايقيقح سيل» :هنع لوقي نمل ةصخر دجي الو
 هنأل هيأرب لمعلا زوجي الو .هنع ءاتفتسالا زوجي الو

 . «يرابخأ

 «لّوألا همسق مساب ءرشُن ذنم «باتكلا فرع

 يف باتك وهو .«لمآلا لمأ» :مسالا اذهب نآلا فرعُيو

 ملع اذهو «لاجّرلا ملع يف فّئصُي ءاملعلا مجارت
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 يشعرملا ينيسحلا نيّدلا باهش دّيسلا لوقي امك «مّدقي
 ؛وهو .؛مهرامعأ ةليط يف ءاملعلا ةايحب ًةفرعم» يفجنلا

 ةبقحلل يفاقثلا خيراتلا بتكي امنإ ةفرعملا هذه مّدقي ذإ

 يف ًاباتك كلذب نوكيف «ءاملعلا ءالؤه اهيف شاع يتلا

 . ةضاخب ءاملعلا ةريسب ىنعُي يفاقثلا خيراتلا

 نيتئم مجارت «لّوألا همسق يف «باتكلا نّمضتي

 نمز دوعي ؛َنيِيلماعلا ءاملعلا نم ًاملاع رشع ةعبرأو
 لبج اهنرع يتلا ةّيملعلا ةضهنلا تايادب ىلإ مهلئاوأ
 ىلإ يهتنيو ؛يرجهلا سداسلا نرقلا رخاوأ ذنم لماع

 نم ةضهنلا هذه تايادب نمز ئراقلا جتنتسيو .هيرصاعم
 ام مّدقي امّنِإو كلذ ىلع ٌصني ال فلؤملاف «نئارقلا
 ةمجرت همدقي امم +لاثملا ليس ىلع .عركذت ديف
 يلماعلا يماشلا دمحأ نب ناموط نيّدلا مجن خيشلا

 .(ةلتحملا ةّيلماعلا ةيرقلا «ةرانملا ىلإ ًةبسن) يرانملا

 خيشلا» ب «مجارتلا بتك يف ؛ملاعلا اذه فصوي

 لبج نم رجاه دقو ؛«دهتجملا هيقفلا ملاعلا لجألا

 / ه٠517 ةنس نم ًءادتبا قارعلا  ةلحلا ىف أرقو لماع

 ضرتفُي هنأ ينعي ام م1774 - ه7 ةنس ىلإ م87

 تفرع دق نوكت نأ ملاعلا اذه لثم اهيف جّرخت ةقطنم يف

 ركذنو .مّلعتلا صرف حيتي ةّيملعلا ةضهنلا نم ىوتسم
 ديهشلا ركذا :وهو ءاهسفن ةجيتنلا ىلإ يضفي رخآ الاثم
 ابأ نيدلا لامج هدلاو نأ اانا معن يف ءلّوألا

 مجن ةمالعلا خيشلا ةذمالت نم هللا همحر «يكم دمحم

 ةمجرت يف ءاجو .«. . .هيلإ نيددرتملاو ناموط نيّدلا

 ديهشلا دج «نيدلا رخف نب دمحم نب هط خيشلا
 نبا ديهشلا نكي نإف .«دهاز ةقث ملاع» : يكم نب دمحم

 ىّقلت دق نوكي هدج نإف . ها/857 ةئس دهشتسا دق ىكم

 لئاوأ وأ ءيرجهلا سداسلا نرقلا راو يف هقول

 طيحملا نوكي نأ يضتقي اذهو «يرجهلا عباسلا نرقلا
 .ملعتلا اذه حيتت ةّيملع ةلاح فرع دق هيف شاع يذلا

 فلأ مجارت «يناثلا همسق يف «باتكلا نّمضتيو

 «ةعيشلا نيملسملا ءاملع نم ًاملاع نيرشعو ةعبرأو ةئمو

 ىفوتملا يسوطلا خيشلا نمز نع نيرخأتملا .ةّيمامإلا

 لماع لبج ءاملع يف لمآلا لمأ

 براق نمو فّلؤملا يرصاعم ىلإ ًالوصو ءه٠47 ةنس
 . هنمز

 ىلإ فّلؤملا عفاد ةلالد نّيبت نإ ءثحابلل نكميو
 ةضهنلا ةعيبط فرعي نأ .«فيلأتلا ببس وأ «هباتك فيلأت

 ةمدقم يف «لوقي وهف ءاهتّيصوصخو ةّيلماعلا ةّيملعلا
 يركفب ٌرمو «يلابو يرطاخ يف رطخ دق» :هباتك
 يقابو مهتافلؤمو لماع لبج ءاملع عمجأ نأ يلايخو

 .«باحصألا بتك يف مهضعب دجو نإو «باتك يف

 ملع وأ ؛مجارتلا بتك باب يف باتكلا اذه فّئصُي
 نيملسملا دنع ميدق ملعلا اذه يف فيلأتلاو .لاجّرلا

 يتلا لئاوألا بتك نأ فورعملاو .ةّصاخب ةعيشلاو ةّماعب

 دمتعيو .تدقُت يرجهلا عبارلا نرقلا لبق ام تفل
 : يه لوصأ ةعبرأ يسوطلا خيشلا رصع ىتح ةعيشلا

 ««نيقداٌصلا ةمئألا نع نيلقاّنلا ةفرعم رايتخا» ١

 نم ءيشكلا زيزعلا دبع نب رمع نب دمحم ورمع يبأل
 . يرجهلا عباّرلا نرقلا مالعأ

 ««نيقداَصلا ةمئألا نع نيلقاّنلا ةفرعم# - ؟

 «يشكلا لاجر» بو «لاجّرلا ةفرعم رايتخا» ب فورعملا

 رجُم دقو ؛لّوألا باتكلل بيذهت وهو ,يسوطلا خيشلل
 .رايتخالا اذه فرُعو «لصألا

 ؛««خيشلا لاجر» ب فورعملا ««باوبألا»

 ةمجرت ةثامنامثو فالآ ةعست نّمضتيو «يسوطلا خيشلل

 بابرألو الكيت ةمئألاو هَ يبنلا نع ثيدحلا ةاورل

 .«لاجرلا نم وري مل نم» بابب متخيو «فيلآتلا

 مجارت نمضتيو «يسوطلا خيشلل «تسرهفلا» - ؛
 . مهبتكو مهراثآ ركذ عم فّئصم ةئامعست

 مساي فورعملا باتكلا ىرخألا لاجّرلا بتك نمو
 يدسألا يشاجنلا سابعلا نب دمحأل «يشاجنلا لاجر»

 نب ىلع نيدلا بجتنم باتكو (ه460-575)
 هناقو ه1 ٠ دعب ام ت) هيوباب نب. . . هللا ديبع

 خيشلا دعب اوشاع نمل ةمجرت نوعبرأو ةئامسمخ



 لماع لبج ءاملع يف لمآلا لمأ

 نب دمحمل «ءاملعلا ملاعم» باتكو .«.ىسوطلا

 فلأ هيفو «.(ه588 - 549) يناردنزاملا بوشآر هش

 باتكو « سرهفلا ىلع اهب كردتسا ةرصتخم ةمجرت

 ء(هالءال دعب ام ا/407) ىّلحلا دواد نب نسحلل
 ةمالعلا باتكو ««دواد نبا لاجر» مساب فورعملا

 -5144) رهطملا نب فسوي نب نسحلا ىّلحلا

 باتكو .(«ةمالعلا لاجر» مساب فرورعملا .(هالا5ك

 جيهنماا وهو لي(١٠؟5 تر يدابارتسألا دمحم ازريم

 لاجّرلا دقن باتكو .«لاجّرلا لاوحأ قيقحت ىف لاقملا

 يفو ءرشع يداحلا نرقلا مالعأ نم يشيرفتلا ىفطصمل

 لمأ» باتك يتأي قايّسلا اذه نم عضوملا اذه

 .يلماعلا رحلا خيشلل «. . .لمآلا

 نم يناثلا مسقلا نأ يلماعلا رحلا خيشلا ىأر دقو

 لاجّرلا يف ريبكلا باتكلل ًاممتم نوكي نأ قيلي# هفّلؤم
 باتك ناك نإو ؛. . .يدابارتسألا ىلع نب دمحم ازريمل

 اذهف ةنيدقسلا ةكانألا ءاملع ردكأل ايما دمحم انزيم

 نورّخأتملا دوصقملاو .«نيرخأتملا رثكأل عماج باتكلا
 نأ ىلإ دوعي كلذ ٌلعلو ,ءيسوطلا رفعج يبأ خيشلا نع

 هيرصاعمو يسوطلا خيشلا نمز ىلع نيمّدقتملا لاجّرلا

 ةيمهأ يذ رخآ رمأ ىلع ةوالع «مهتمجرت تيفوتسا دق
 ةكرحلا خيرات يف يسوطلا خيشلا عقوم وهو «ىربك

 .اهريوطتو اهليصأت يف هرودو ةعيشلا دنع ةّيملعلا

 ءةّئدب ؛هيمسقب «هباتك عوضوم فّلؤملا دّدحي
 يفو :«لماع لبج ءاملع» يف لوألا مسقلا يف ثحبيف

 كلذب ديقتيو ؛«نيرخأتملا ءاملعلا يف» يناثلا مسقلا

 نيبراقملاو خيشلل نيرصاعملا ىلع ترصتقاو» :لوقيف
 ركذ مهألا ضرغلا نأل مهلك مهركذأ ملو «هنامزل

 .«لماع لبج لهأ يف الإ هنع نيرخأتملا

 ةكدب ذاجنإلا اذه لخازمو رجلا اه« فلودلا ركذي

 هعمج يف ركفلا تبعتأ دقو» :لوقيف ؛ةّيعوضومو
 تفرصو «هبيذهتو هقيقحت يف دهجلا تلذبو ؛هبيترتو

 يف ةليوط ةّدم تقفنأو «هريرحت وحن رظنلا
 .هريبحدت يف ًاحضاو يميلعتلا جهنملا ودبيو 4
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 ًابيرقتو «لوانتلاو ذخألل ًاليهست . ١.. :فيضيف ؛هلمع

 امدنع رسيب ةّيملعلا ةنامألا سملنو .«لوادتلاو ليصحتلل

 تافّلؤملاو نيفّلؤملا مساب تحّرصو» :هلوق . . .أرقن
 عوقو ةرثكل تافينصّتلاو تازاجإلا نم هنم لقنأ امو

 .«تاراشإلاو زومرلا يف هابتشالا

 ىلع» ةيئاجهلا فورحلا بيترت قفو ةبترم مجارتلاو
 ريغ ؛«اهوحنو ءابآلا ءامسأو ءامسألا يف فولأملا جهنلا

 يف ءزّيميو .بسحف مسالا نم لوألا فرحلا يعاري هنأ

 بابسأل رعاشلا ريغ ملاعلا نم رعاشلا ملاعلا ,مجارتلا

 يف هدهج ودبيو .لبق نم اهنع انئّذحت دقو ءاهركذي
 ام اريثك هَّنأ ذإ «.باتكلا نتم يف اهقيقحتو ةذاملا عمج

 وأ باتكلا اذه وأ ءكلت وأ ةزاجإلا هذه أرق هنأ ركذي

 دجو دقو ؛ءيوضرلا دهشملا بتك نئازخ يف .كاذ

 . ليوط ثحب دعب .حّرصي امك ؛هتلاض

 راشأ دقو .هرداصم ؛نايحألا نم ريثك يف ءركذيو

 تامولعم مظعم يف رصتقا دقف ؛ةمّدقملا يف كلذ ىلإ

 تازاجإلا نم هتفرعم نم هل رّسيت ام ىلع لوألا مسقلا

 يف دمتعاو . كلذ فيلأت ىلإ دحأ هقبسي مل ذإ ؛اهوحنو

 :اهنمو «لاجرلا بتك يف ءاج ام ىلع يناثلا مسقلا

 ءاملعلا ملاعمو ؛هيوباب نب نيدلا بجتنم خيشلا تسرهف

 ازريم نب يلع دّيسلل رصعلا ةفالسو بوشآرهش نبال
 ردلا باتكو دواد نبال لاجّرلا باتكو يوسوملا دمحأ

 ديهشلا نبا نسحلا نب دمحم نب يلع خيشلل روثنملا
 ديهشلا لاوحأ يف يدوعلا نبا ةلاسرو «يناثلا

 . «خلا . . يناثلا

 ءامسأب «باتكلا ةمّدقم يف .حّرص دق نكي نإو

 دقن هتيمست نكمي اًمع هتمتاخ يف ثّّدحت دقف «هرداصم

 دمتعا يتلا نيفّلؤملا ةلوهجم بتكلا نع لاقف ؛رداصملا
 دمتعي ال بتكلا هذه لاثمأو» : بوشار هش نبا اهيلع

 ريغ يف ةريثك دئاوف اهيفو «هريغل دّيؤم هنكل ءاهلقن ىلع
 . «ةّيعرشلا ماكحألا

 ميدقت ىلع صرحو ةيعوضوم ىلع لدي دقنلا اذهو
 ءرهظمو عضوم ريغ يف صرحلا اذه لثمتيو «ةقيقحلا
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 هباتك ين رظنلا ديعي ناك هنأ ءركذ امع ًالضف «كلذ نمو

 امك «باتكلل ةدوجوملا خسنلا نم اذه حضتيو ؛هبّذهيو
 ةقفحم لوقي

 ءاملعلا ةطوضره هان تب تلوملا تدك
 ةطاحإلا يعّدي الف ءمهعضاوتو مهتفدو نيقّقحملا

 «لاثملا ليبس ىلع لوقيف «ءلامكلاو ءاصقتسالاو

 ىلع الو عيمجلا ىلع علطأ مل يّنأ عم» :حوضوبو
 دقو .يدهج هيلإ لصو ام اذه ؛«. . .اهلك مهتافّلؤم

 ءامسأ نم ينرضحي ام اذه وأ «ءهاراصق تلذب

 ردقأ نوكي ًاعبتت ينم رثكأ ناك نم لعلو . . .انئاملع

 .ةدايّرلا ىلع

 راصتخالا اهيلع بلغي ةزّكرم تامجرت مّدقي وهف
 رصتقتف ءرخآو ملع نيب اهمجح توافتيو ميمعتلاو

 نب هط» خيشلا ةمجرت يف امك ٍتاملك ىلع ةمجرتلا

 نب دمحم ديهشلا خيشلا دج «نيدلا رخف نب دمحم

 ةمجرت يف امك رطسأ ىلعو «دهاز ةقث ملاع» :«يكم

 يلماعلا نيدلا رخف نب ميهاربا نب ميهاربا خيشلا»

 خيشلا» ةمجرت يف امك تاحفص ىلعو .«يروزابلا
 نب دمحم نب دمحأ نب يلع نب نيدلا نيز لجألا
 ١ يعبجلا يلماعلا حلاص نب نيدلا يقت نب نيدلا لامج

 ركذ يف ًاضيأ ظوحلملا «توافتلا اذهو .«يناثلا ديهّشلا

 ىدل رفاوتي ام امهلّوأ نيرمأ ىلإ دوعي «بسنلاو مسالا
 رّبعي ام ًاريثكو هل مجرتملا نع تامولعم نم فّلؤملا
 هل مجرتملا ةناكم امهيناثو ««ينرضحي ام» :هلوقب كلذ

 . ةّيملعلا

 هبسنو ملاعلا مسا ؛بلاغلا يف ؛ةمجرتلا نّمضتتو

 ةدلب ةّيروزابلاو» : هلوق يف امك ءاهيلإ بسنُي يتلا ةدلبلاو
 ,هتافصو هتافلؤمو هتذمالتو هخويش ءامسأو ؛اهيلإ بسنُي

 :رعاّشلا ريغ ملاعلا نم رعاشلا ملاعلا فلؤملا زّيميو

 .هرعش نم جذامن ركذيو

 رداصم نم ٌمهألا ردصملا باتكلا لعجي اذهو

 ,يرجهلا رشع يداحلا نرقلا رخاوأ ىتح يلماعلا رعشلا

 مرهفم ىلع لدت ةّيرعش تاراتخم باتك هنوك ىلع ةوالع

 لماع لبج ءاملع يف لمآلا لمأ

 ؛ًانايحأ ؛ناك هنإ ذإ ؛هنم ديجللو ءرعشلل يلماعلا رحلا

 هلوق كلذ جذامن نمو هراتخي يذلا رعشلا ىلع مكحي

 نب دمحم نب نيذلا نيز لجألا خيشلا» ةمجرت يف

 يف هلوقو «يعبجلا يناثلا ديهشلا «نيدلا نيز نب نسحلا

 :ةديصق

 هيدبي مقّسلاو ىوجلا يراوأ اذ مك

 هيرجت قاوشألاو عمّدلا سبحأو

 تحجن امو يلامآ بئاوذ تباش

 هيصاون تباش ام كرجه ليلو

 ًائيدر ًادحاو ًاتيب هل تيأر ام ءديج هلك هرعشو . . .

 .«يضرلا رعش يف هولاق امك

 ةعنّصلاب زّيمتي دّيجلاب هفصو يذلا رعّشلا اذهو
 تالباقملاو تاقرافملا ىلع ةمئاقلا ةيوغللا ةينهذلا

 . ةيئانثلا

 «عيرّسلا قيلعُتلا زواجتي ناك تالاحلا نم ريثك يفو

 جذامن راتخيو .بدألا خيرات يف فّئصُت ٍتامولعم مّدقيف

 ةلوادتملا ءارألا شقانيو صئاصخلا ىلع ٌصنيو «ةّيرعش

 نمو .ةّلدألاب هدّيؤي يأر ىلإ يهتنيو «نأشلا اذه ىف

 نب انما نيبيحلا بأ ةمجبرت يف: ءاعاما كلذ جئاجت

 «نيّدلا بذهم بّقلملا «يماشلا يسلبارطلا يلماعلا رينم

 ىلع صنيو رعاشلا فّرعيف ««. . .روهشملا نامزلا نيع
 يذلا لزهلا يف لثملا هب برضي ناكو» : هصئاصخ زربأ

 0 :هنمو «هيف ليق ام ركذيو .؛دجلا هب داري

 : . .ناكلخ نبا هلاق ءءاجهلا ريثك ءًاّيضفار
 «هرصع 30 : لوقيف كلذ ىلع

 «. . .ًابيدأ ءارعاش

 ءءادألا ةقيقد ةغلب هتامجرت فّلؤملا مّدقي

 .ةزكرم ةريصق اهتارابع ؛.ةحضاو ةلهس ؛ةّيعوضوم

 .نآ يف كبّسلا ةنيتم «؛بيكرتلا ةطيسب

 ةّيرعشلا جذامنلا راتخي وهو ,فّلؤملا دمعيو
 صن روضح ةظحالمو .ءصوصتلا قيقحت ىلإ «ةدّيجلا

 ةقرسلا وأ ذخألا ءامدقلا هاّمس ام وهو ءرخآ صن ىف

 .صانتلا وأ «ريثأتلاو رثأتلا مويلا هيمسنو «ةيرعشلا



 شأْمَأ - لماع لبج ءاملع يف لمآلا لمأ

 مجارت باتك هفصوب ؛2. . .لمآلا لمأ» باتك دعي

 ءاملعللو ءرجاهملاو نطولا يف نيّيلماعلا ءاملعلل

 «بدألاو ةغللاو نيدلا مولع خيرات يف ًاباتك «نيرخأتملا

 خيراتلا يف ًاباتك ّدعي يأ ؛ةّيعرفلاو ةّيلصألا مولعلا وأ

 ًامخض ًاثارت ظفح «ةّيسيسأت ةّيساسأ ةقيثو وهو «يفاقثلا

 ذخآملا ضعب ىربكلا هتيمهأ نم لّلقي الو . عاّيضلا نم
 :اهنمو «نيثحابلا ضعب هيلع اهذخأ يتلا

 ركذ دنع ماقملا عبشي ملو «مالكلا لّضفي مل - ١

 . مالعألا مظاعأ ضعب

 . نيروهشملا هيرصاعم ضعب هلامهإ  ؟

 يعدتسيام ءءاطخألا ضعب يف هعوقو -“

 .ريرحتلاو حيقنتلاو بيذهتلا

 «هذه هتيمهأ ىلع ةوالع ء«باتكلا اذه دجوأ دقو

 ينيسحلا نيدلا باهش دّيسلا اهنع ثدحتي ةّيملع ةكرح
 لمأ» :باتكلا اذه نإ» :لوقيف «يفجنلا يشعرملا

 ريفغ مج مجارت ىوح دق همجح رغص عم «لمآلا

 قيلعتلاب لضافألا مالقأ تلاج اذ لجألف ءريثك عمجو
 يف ةسيفن راثآ ةّدعب مهعاري تداجف «هل كردتسملاو هيلع

 . «ريطخلا رمألا اذه

 ءاملعلا ءانب رم امك ءهفّلؤم يف ؛يلماعلا ّرحلا زّيم

 ةفرعم ؛يتأي ام يف ءلواحنو .مهنم وهو «ءارعشلا

 ةءارق لالخ نم هرعش صئاصخو يرعشلا هموهفم

 هباتك نم اهسبتقن تارذش امهلوأ : نيردصم يف اهيرجن

 ةيرعش صوصن نم انل روتي ام امهيناثو «لمآلا لمأ»
 يتبتكم يف «ًاطوطخم لازي ال يذلا هناويد نم ةّلتسم
 هناخباتك»و فرشألا فجنلا يف ةّماعلا ميكحلا دّيسلا

 .نارهط يف «كلم

 لوقي .بابشلا لئاوأ يف رعشلا يلماعلا رحلا مظن

 :يعبجلا مث يليبجلا نيدلا بيجن خيشلا ةمجرت يف

 وحن ةفيطل ةموظنم ةلحر] ةروكذملا ةلحرلا تبتك دقو»

 لئاوأ يف هطخ نم يطخب [تيب ةئامسمخو نيفلأ

 :تايبألا هذه يرعش نم اهرهظ ىلع تبتكو «بابشلا

 اهّنف يفةعيدبةلحراي
 «...اهنسحو اهقطل يف ةلماك

 -ه1١1/” ةنس هسفنل هتمجرت يف ءاج امك  هلو»

 حدم يف هرثكأ تيب فلأ نيرشع براقي رعش ناويد
 ثيراوملا يف ةموظنم هيفو . هك: ةمئألاو كيو يبنلا
 يف ةموظنمو ةسدنهلا يف ةموظنمو ةاكزلا يف ةموظنمو
 . ؟ كلت ةمئألاو ُكَُو يبنلا خيرات

 :هرعش تاعوضوم ًاددحم هناويد ةمّدقم يف لوقيو

 ريغو 8كك#ظ تيبلا لهأ حدم يف ةريثك دئاصق تمظنف»

 بابلألا بابرأ اهب ىنتعا ىتلا دصاقملا نم كلذ

 ْ .«ماهفألاو

 ٌقبتي مل ذإ ءدقف دق هرعش نم ًاريبك ًامسق نأ ودبيو
 ةرشعلا نيأف ءطقف تيب فالآ ةرشع ىوس هرعش نم

 دقفو ؟ه١٠ا/” دعب همظن ام نيأو ؟ىرخألا فالآ

 مدع نع ةجتان «يلماعلا رعشلا يف ةرهاظ رعشلا

 يلماعلا رحلا ثّدحت دقو ؛نيمئاّدلا ليحرلاو رارقتسالا

 .هطاشن جوأ يف وهو ءهرعش نم مسق «باهذ» نع

 :لاثملا ليبس ىلع كلذ نم ركذنو

 رحلا يلع نب دمحم هّمع ةمجرت يف لوقي -

 ابهذ ىرخأب هتيثرو ةديصقب هتحدم تنك دقو» : يلماعلا

 .«يرعش نم بهذ ام يف

 خيشلا ديفح نيدلا نبز هخيش ةمجرت يف لوقيو -
 ةليوط ةديصقب هتيثر دقو» : يناثلا ديهشلا نبا نسح
 عم اندالب يف تبهذ اهنكل .هقوقح ضعبل ءاضق «ةغيلب

 ."يرعش نم بهذ ام
 طفقارز ديجملا دبع روتكدلا

 شلفأ

 بسح 1488 شلمأ ةنيدم ناكس ددع غلبي

 ىدحإ «شلمأ ةيحان زكرم يهو م1987 ماع ةيئاصحإ
 .ناريإ يف ناليك ةظفاحمل عباتلا رسدور ءاضق يحاون

 طخو ًاقرش ١١65١ لوط طخ ىلع شلمأ عقت

 لابجل ةيلامشلا حوفسلا يف الامش 18077 ضرع
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 نم يبرغلا بونجلا ىلإ ملك ١ دعب ىلع ءزربلأ

 ماع ةيئاصحإ بسح ةيرق 85 ىلع لمتشن يهو ءرسدور
 .م17

 اهيف رثكتو «ةبوطرلاو لادتعالاب اهخانم زيمتي
 حمقلاو ياشلاو ّزرألا لثم ةيعارزلا تالوصحملا

 شلمأ رهتشتو بنقلاو قدنبلاو تايضمحلاو ريعشلاو

 ةيبرتو كامسألا ديصو يشاوملا ةيبرتب كلذ بناج ىلإ
 .رقلا ناديد

 «خيراتلا لبق ام ىلإ اهخيرات يف شلمأ ةيحان عجرت

 روبقلاو ةينآلا ضعب دوجو اهيف تايرفحلا ترهظأ دقو

 روهظل ىلوألا نورقلاو خيراتلا لبق ام ىلإ عجرت يتلا

 . مالسإلا

 ثيح ءةئس 6٠١ لبق ئدتبيف ثيدحلا اهخيرات امأ

 بسامهط هاشلا نمز يف ناسارخ نم ةليبق اهيلإ ترجاه
 شلمأ مسا نأ ودبيو ؛«(ه185) ماع يف يوفصلا لوألا

 . ةيكرتلا شلوص وأ شلبأ ةملك نع فرحم
 ناكسلاب نويناسارخلا نورجاهملا طلتخا دقو

 مويلا ملكتي ثيحب «جيردتلاب مهيف اوباذف «نييلصألا

 . ةيكليكلا ةجهللاب ةيحانلا هذه يلاهأ عيمج

 ةيبرتو ةعارزلا ىف شلمأ ىلاهأ بلغأ لغتشي

 ْ . .كامسألا ديصو يشاوملا

 ةينمألا
 :نيمألا نسحم ديسلا لاق

 ةروس ىف :ةبآلا هذه ىف درو اماهب دوصقملا

 هَ | هالو لوُسَر نم كِل انس امو» : جحلا
 - أم .ءوءار رم 02 2 -خ هل م ما

 مك ُندَطِبّشلا ىقلي ام ُهَّلَأ ُحَسَق ديَتيْمُأ  ُنَطِبَّتلا ىقلأ

 يلب ام لعل © ةيكح طي هنو وي هنأ مكسب

 داَهَ هَ َّنِإَو مهموم مل تك هوي أوْؤبَه كلير ني نحل
 رص 0 رع در حج 6-2 7 7 هول ام م ام

 ف أورفك نيل ُلاَرَي الو (©2) يِقَتَسُم لمص ّلِإ أَوْنَماء َنيِذل
 . «ةيآلا» 4ةَمْعَب ةَعاملا مهين ٌقَح ُهْنِي ير

 نأ ةيآلا هذه لوزن يف ببسلا نإ :فاشكلا يف

 ةينمألا سل

 ىنمت هوقاشو هتريشعو هموق هنع ضرعأ امل لَو يبنلا

 ىلإ ًاقيرط كلذ ذختي هلعل مهرفني ام هيلع لزني ال نأ
 يدان يف وهو مجنلا ةروس هيلع تلزن ىتح مهتلامتسا

 « رخل َدَئَنلا ءزبَو» هلوق غلب املف اهؤرقي ذخأف هموق

 امب هيلإ سوسو يأ اهانمت يتلا هتينمأ يف ناطيشلا ىقلأ
 نأ ىلإ طلغلاو وهسلا ليبس ىلع هناسل قبسف هب اهعيش

 يورو «ىجترتل نهتعافش نإو ىلعلا قينارغلا كلت :لاق
 هيلع هبنتف ةمصعلا هتكردأ ىتح هل نطفي ملو . ةقئارغلا

 هعمسأف كلذب ناطيشلا ملكت وأ ليئاربج ههبن ليقو

 يف نم عيمج هعم دجس اهرخآ يف دجس املف سانلا

 .(فاشكلا يف ءاج ام ىهتنا) مهسوفن تباطو يدانلا

 رهو روفصعك قونرغ عمج .حيباصمك (قينارغلاو)
 هدرفملو قنارغ ًاضيأ هدرفم يف لاقيو . ليمجلا نسحلا

 ةقنارغو دجاسمك قنارغ ىلع عمجيو ةريثك رخأ غيص
 لاق ًاير ًائلتمم ناك اذإ قنارغو قونرغ باش لاقيو

 :رعاشلا

 هبام قنارغلا ةلتاقلعبر

 اهل الخو هل تلخ شوحولا الإ

 امل نورسفملا لاق يدحارلل لوزنلا بايسأ يفو

 ىأر ام هيلع قشو هنع هموق يلوت كتل هللا لوسر ىأر

 نم هيتأي نأ هسفن يف ىنمت هب مهءاج امع مهتدعابم نم

 هصرحل كلذو هموق نيبو هنيب هب براقي ام ىلاعت هللا

 شيرق ةيدنأ نم ٍدان يف موي تاذ سلجف مهناميإ ىلع
 ءيش ىلاعت هللا نم هيتأي ال نأ ٍذئموي بحأو هلهأ ريثك

 مجنلا ةروس ىلاعت هللا لزنأف كلذ ىنمتو هنع رفني

 ةركمو © كّرمْلاو تلا ُيَدَوَأ :خلب ىتح لَو اهأرقف
 ناك امل هناسل ىلع ناطيشلا ىقلأ . 4مرّشْلا هَل
 نإو ىلعلا قينئارغلا كلت :هانمتو هسفن هب ثدحي

 اهلك ةروسلا أرقف هتءارق يف ْكُقِلَو هللا لوسر ىضمو

 هدوجسب نوملسملا دجسف ةروسلا رخآ يف دجسو

 قبي ملف «نيكرشملا نم دجسملا يف نم عيمج دجسو

 نب ديلولا الإ دجس الإ رفاك الو نمؤم دجسملا يف
 ةنفح اذخأ امهنإف صاعلا نب ديعس ةحيحأ ابأو ةريغملا



 ةينمألا

 امهنأل اهيلع ادجسو امهيتهبج ىلإ اهاعفرو ءاحطبلا نم
 تقرفتو .دوجسلا اعيطتسي ملف نيريبك نيخيش اناك

 انتهلآ دمحم ركذ دق اولاقو اوعمس ام مهرس دقو شيرق
 تيميو ييحي هللا نأ انفرع دق :اولاقو ءركذلا نسحأب

 لعج نإف هدنع انل عفشت هذه انتهلآ نكلو قزريو قلخيو
 لَو هللا لوسر ىسمأ املف .هعم نحنف ًابيصن دمحم اهل

 مل ام سانلا ىلع تولت تعنص اذام لاقف ليئاربج هانأ

 نزحف كل لقأ ملام تلقو هناحبس هللا نع هب كنآ

 «ًاريبك ًافوخ هللا نم فاخو ًاديدش ًانزح كو هللا لوسر

 دمحم مدن : شيرق تلاقف «ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف

 ىلإ ارش اودادزاف «هللا دنع انتهلا ةلزنم نم ركذ ام ىلع

 نب ديعس نع هدنسب يدحاولا ىور مث .هيلع اوناك ام
 زكر © كّرملاو تلا ٌميَدَوَأل لَو هللا لوسر أرق :ريبج

 كلت :هناسل ىلع ناطيشلا ىقلأف . 4مرمُشلآ َةَتاَلَ

 نوكرشملا كلذب حرفف ىجترت نهتعافشو ىلعلا قينارغلا
 كلي هللا لوسر ىلإ ليئاربج ءاجف انتهلآ ركذ دق اولاقو
 اذه امأ لاق هيلع ضرع املف هللا مالك يلع ضرعا لاقو

 اَنَلَسَأ ابو# ىلاعت هللا لزنأف ناطيشلا نم اذه هب كتآ ملف

 ني نيت لأ همت اد آلِ ون الو ٍلوُسَر نم َكِيْنَق نم
 . (ىهتنا) 4 يم

 لوزنلا بابسأ يف يطويسلا كلذ نم ًابيرق ركذو

 نأ امهريغو سابع نباو ريبج نب ديعس نع ىور هنإف
 َتدلا هيمي غلب املف مجنلا ةروس ةكمب أرق كلو يبنلا

 ىلع ناطيشلا ىقلأ 4ةّرتُدلآ هت ءرَئَمَو © ديلا
 لاقف «ىجترتل نهتعافش نإو ىلعلا قينارغلا كلت : هناسل

 دجسف مريلا اذه لبق ريخب انتهلآ ركذ ام :نوكرشملا

 اهلك ةياورلا هذه قرط نأ ركذ مث تلزنف اودجسو

 .ريبج نب ديعسل دحاو قيرط ىوس ةعطقنم وأ ةفيعض

 ضايعو يرعلا نبا نع ىكح هنأ رجح نبا نع لقن مث
 ريسفت ىفو .اهل لصأ ال ةلطاب تاياورلا هذه نأ

 ْ :هصن ام نيلالجلا

 نم سلجمب مجنلا ةروس يف هلو يبنلا أرق دقو
 ,«يرتشلا هت نمو () راو تلا ميَمَْأل دعب شيرق
 كلت هب هل, هملع ريغ نم هناسل ىلع ناطيشلا ءاقلإب
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 مث كلذب اوحرفف ىجترتل نهتعافش نإو ىلعلا قينارغلا
 نزحف هناسل ىلع ناطيشلا هاقلأ امب ليئاربج هربخأ

  (ةيآلا» نئمطيل ةيآلا هذهب يلسف

 نيرسفملا نع ًالقن هريسفت يف يزارلا رخفلا ركذو

 ىلإ ةيالا لوزن ببس يف يدحاولا نع ٌرم امم اوحن
 ةياور هذه :لاق مث .ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف :هلوق

 :اولاق دقف قيقحتلا لهأ امأ نيرهاظلا نيرسفملا ةماع

 ةنسلاو نآرقلاب هيلع اوجتحاو ةعوضوم ةلطاب ةياورلا هذه
 اَم َلُقط . نبع لوقت ْرآَر» :تايآف نآرقلا امأ .لوقعملاو
 نع تي اًمَر» .«َنيِنَت ىتاَتلَي ني ٌمَيَبأ نأ إ ُبْوكَب
 « َكَننَبَت نأ اَلْولَو» .©«َكتونِينل اداك نإر» . قوم

 هنأ ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم نع يور امف ةنسلا

 ةقدانزلا نم عضو اذه :لاقف ةصقلا هذه نع لئس

 نيسحلا نب دمحأ ركب وبأ مامإلا لاقو ًاباتك هيف فنصو

 مث ؛لقنلا ةهج نم ةتباث ريغ :ةصقلا هذه يف يقهيبلا

 يراخبلا ىورو .مهيف نوعطم اهتاور نأ يف ملكتي ذخأ

 اهيف دجسو مجنلا ةروس أرق هُو يبنلا نأ هحيحص يف

 ثيدح هيف سيلو نجلاو سنإلاو نوكرشملاو نوملسملا

 اهيف سيلو ةريثك قرط نم ثيدحلا اذه يورو قينارغلا
 هيف ركذو (لوقعملا امأو) :لاق مث قينارغلا ثيدح ةتبلا

 ىوقأ وهو لاق اهنم سماخلا ىلع رصتقن هوجو ةسمخ
 هعرش نع نامألا عفترا كلذ انزوج ول انإ :هوجولا

 نوكي نأ عئارشلاو ماكحألا نم دحاو لك يف انزوجو

 . (لاق ام رخآ ىلإ) كلذك

 ىرج كلذ نأ هوور ام عنشأو كلذ نم شحفأو
 ليئاربج هأرقتسا امل هيلع يقبو ةالصلا يف هناسل ىلع

 امهنأ لتاقمو ةداتق نع ىوري :هريسفت يف يزارلا لاق

 ىلع ىرجو سعنف ماقملا دنع يلصي ناك يلع هنإ الاق

 دجسو دجس ةروسلا نم غرف املف ناتملكلا ناتاه هناسل

 هاتأو هوعمس امب نوكرشملا حرفو دجسملا يف نم لك
 كنآ مل انأ لاق قينارغلا ىلإ ىهتنا املف هأرقتساف ليئاربج

 ةيآلا هذه تلزن نأ ىلإ كو هللا لوسر نزحف اذهب
 . «ىهتنا»



 اوقفتاف مهريغو مهنم نورسفملا ةعيشلا امأو :لوقأ

 ملع ىضترملا ديسلا لاق .ةفارخلا هذه نالطب ىلع

 ةلالد الف ةيآلا امأ : ةمئألاو ءايبنألا هيزنت هباتك ىف ىدهلا

 يضتقي سيلو اهوّصق يتلا ةفارخلا هذه ىلع اهرهاظ يف

 امك 2)ةوالتلا ينمتلاب ديري نأ امإ نيرمأ دحأ الإ رهاظلا

 ةليللوأ هللا باتك ىنمت

 رداقملا مامح ىقال اهرخآو

 ناك ةوالتلا دارأ نإف .بلقلا ينمت ينمتلاب ديري وأ

 هيدؤي ام الت اذإ ناك لسرلا نم كلبق لسرأ نم نأ دارملا

 ىلإ كلذ فاضأف مهيبن ىلع بذكلا يف دوهيلا تلعف

 ىلاعت هللا نأ نيب مث هرورغو هتسوسوب عقي هنأل ناطيشلا

 ةدام مسحيو هخسنيو هتجح روهظب هضحديو كلذ ليزي

 جرخم هجولا اذه ىلع ةيآلا تجرخ امنإو هب ةهبشلا

 ىلإ اوفاضأو هيلع نوكرشملا بذك امل و هل ةيلستلا

 دارملا ناك نإف .اهيف نكي مل ام مهتهلآ حدم نم هتوالت

 ىنمت ىتم ناطيشلا نأ ةيآلا يف هجولاف بلقلا ينمت

 هيلإ سوسوي رومألا نم هانمتي ام ضعب هبلقب هيلو يبنلا

 خسني هللا نأر اهب هيرغيو يصاعملاب هثدحيو لطابلاب

 هنايصعو ناطيشلا ةفلاخم نم هيلإ هدشري امب هلطبيو كلذ
 يف ةيآلا روهظ دعبي ال :لوقأ .هرورغ عامتسا كرتو

 يقلي ام هللا خسنيف :هلوق ةنيرقب ةءارقلا ىنعمب ينمتلا

 تايآلا يف ةرهاظ تايآلا نإف هتايآ هللا مكحي مث ناطيشلا

 ةيبلقلا ةسوسولا عم بسانتي ال يذلاو ةينآرقلا تايآلل

 تر مي ف يذل ُةَمَتِف ُنَطِيَّشلا ىِتلي ام َلَعَجيِل 8 هلوقو
 ىلإ ةسوسولاب كلذل طبر ال هنإف 4مُهّبوُم د قل

 سو 6 هم سس عرس

 نم نسل هنأ داملا اووأ تونلا ملعيِلَو 8 هلوقو ه5 يبنلا

 ينمتلا د يو نو هيف )0(

 ٌبككلا نوُملَتي ال نويل ْمُهْمَرال :لاعت هلوق ةءارقلا ىنعمب
 فحصلملا نم نآرقلا ملعي ال يمألا نأل ةءارق الإ يأ 4َقاَمأ هَ
 ينمتلا لصأ :لاقو ناسح تيبب دهشتسا مث ةءارق هملعي امنإو

 .فورحلا ردقي ئراقلاو ؛ريدقتلا

 ةينمألا

 ةسوسولا عم بسانتي ال ًاضيأ هنإف (ةيآلا) تلي

 ةسوسو هللا عفدل ةلع حلصي الو اهب طبتري الو ةيبلقلا
 لاق مث .ىفخي ال امك كي يبنلا نع ناطيشلا

 الف بابلا اذه يف ةيورملا ثيداحألا امأف : ىضترملا

 لوقعلا تهزن دق ام تنمضت ثيح نم اهيلإ تفتلي
 ةنوعطم اهسفنأ يف نكت مل ول اذه .هنع كلت لسرلا

 .هركذ نع ىنغتسي امب ثيدحلا باحصأ دنع ةفعضم

 ىلاعت هللا عمسي نم ل5 يبنلا ىلع كلذ زيجي فيكو

 رآو» نآرقلا ينعي «ُكَداَوُ هب َتينِل َكِلَدَحح» :لرقي

 هني انمْطتل مم (9 نبل ُهَنِم َدََّخَ 9 ليواقألا ضب اَنيَع لو

 رهسلا زيجي نم نأ ىلع 4 ف رس .
 هذه هتنمضت ام زيجي ال نأ بجي لكون ءايبنألا ىلع

 نأل لَو يبنلا نع ريفنتلا ةياغ نم اهيف امل ةركذلا ةياورلا

 نع ةجراخلا رومألا نم هي هيبن بنج دق ىلاعت هللا

 كلذ ريغو رعشلا لوقو ةظاظفلاو ةظلغلاك يصاعملا باب

 .ىلاعت هللا نود ةدوبعملا مانصألا حدم نود وه امم

 نأ نم هب فذق امم ىشوحو ِمِهَْع ولخي ال هنأ ىلع

 الرا فا لنك أ انما ةلمتو هوكح اع درع نركب

 دمعلاو بابلا اذه يف دصقلا لاطيإ ىلإ انب ةجاح
 عقي نأ زوجي ال يهاسلاف ًايهاس هلعف ناك نإو .هروهظل
 مث اهقيرطو ةروسلا نزول ةقب ةقباطملا ظافلألا هذه لثم هنم

 نم نأ ةرورض ملعن اننأل مالكلا نم اهمدقت ام ىنعمل

 قفثي ىتح وهي نأ زاج امل ةديصق دشن ول ًايهاس ناك

 همدقت يذلا تيبلا ىنعم يفو اهنزو يف رعش تيب هعم
 هنأ نظي كلذ عم وهو هتدئاف هيضتقت يذلا هجولا ىلعو

 .اهدشني يتلا ةديصقلا نم

 ءاهسإب هنأ معزي ًاوهس هنم كلذ عوقو نم :(لوقأ)

 ىلع ةردق ناطيشلل نوكي نأ زاج اذإف .هل ناطيشلا

 ىلع ةردق هل نوكي نأ زاج (كلذ نم هللاب ذوعن) هئاهسإ

 هلعجو هبتر دق ناطيشلا نوكي امب دصق ريغ نم هقطني نأ
 نأ ىلع :ىضترملا لاق مث .مالكلا نم همدقت امل ًامئالم

 سابتلا هجو نوكي نأ نكمي :لاق دق ملعلا لهأ ضعب

 ٍدان يف ةروسلا هذه الت امل ك6 هللا لوسر نأ رمألا

 «نيكرشملا شيرق نم نيرضاحلا رثكأ ناكو هلهأب صاغ



 5" نويمألاو ةيمألا - ةينمألا

 ملعو 4ّرمْلاَو تلا يمول : ىلاعت هلوق ىلإ ىهتنا املف

 اماهدعي درويس هنأ شيرق نم هناكم نم برق نم
 كلت :هيلع دارلاو هل ضراعملاك لاق نهيف هب مهءوسي

 © هلوق نم كلذ نأ رضح نمم ريثك نظف خلا قينارغلا
 كك هتءارق دنع نوطلغي اوناك مهنأل رمألا مهيلع هبتشاو

 .هتءارق ءافخإو هطيلغتل ًابلط مهجاجضو مهمالك رثكيو

 اوناك مهنأل ةالصلا يف ًاضيأ اذه نوكي نأ نكميو

 نوعمسيو ةبعكلا دنع هتالص لاح يف بَ هنم نوبرقي

 يف هجولا اذه ىكحو .«ىهتنا» اهيف نوغليو هتءارق

 ثيح ةدايزلاو رييغتلا ضعب عم ديسلا نع نايبلا عمجم
 ربخلا اذهف : سابع نبا نع ةماعلا هاور ام لقن دعب لاق

 ىلإ غلب املف نآرقلا ولتي ناك هنأ ىلع لومحمف حص نإ

 هئاعد نم اوملع دقو مهتهلآ ءامسأ ركذو عضوملا اذه

 خلا قينارغلا كلت :نيرضاحلا ضعب لاق اهبيعي هنأ

 هفاضأف نآرقلا نم كلذ نأ مهويل هتوالت يف كلذ ىقلأو

 هتسوسوو هئاوغإب لصح امنإ هنأل ناطيشلا ىلإ هناحبس
 لوق وهو ءهيزنتلا باتك يف ىضترملا هدروأ اذهو

 يف نسح هجو وهو .ةيديزلا ةمئأ نم قحلل رصانلا
 ملعلا لهأ ضعبب دارأ ىضترملا نأكف .«ىهتنا» هليوأت

 لاق مث .رصانلا تنب ةمطاف همأل هدج وهو رصانلا

 شيرق ىلع نآرقلا الت اذإ ناك هنإ ًاضيأ ليقو : ىضترملا

 جاجحلا ليبس ىلع مالكب ىتأو تايآلا لوصف يف فقوت

 َدَتلاَثلا ٌةْوَتَمَو © كرملاو تلا ميَرَأ> :الت املف مهل

 اهنم ىلعلا قينارغلا كلت : هلو لاق خلا «عَأْلا

 رمألا نأو مهيلع راكنإلا ليبس ىلع !؟ىجترت ةعافشلا

 يف اذه نوكي نأ عنتمي سيلو «كلذ نم هونظ ام فالخب

 امنإو ًاحابم ناك ٍذئنيح ةالصلا يف مالكلا نأل ةالصلا

 ءاج دق ةكئالملا قينارغلاب دارملا نإ ليقو .دعب نم خسن

 ديري هنأ نوكرشملا مهوتف ثيدحلا ضعب يف كلذ لثم
 فصو يف ًالزنم ًانآرق ناك كلذ نإ ليقو .مهتهلآ

 نأ نوكرشملا نظ املف كو لوسرلا ءالتف ةكئالملا

 ام قباطي اذه لكو . هتوالت تخسن مهتهلآ هب دارملا

 يف ُنَطِيَّتلا ىقلأ يَ اَنإ» هلوق ليوأت نم ءانركذ
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 ..هدري مل ام لل هتوالت

 نويمألاو ةيمألا
 ««برعلا» مساب مهسفنأ نوصتخي «برعلا ناك

 وأ(مجّبَعلا»مسابًاعيمج مهادع نم نوُمعيو

 ةيناسللا ةقرفتلا نع ةئشان ةيمستلا هذهو ««مجاعألا»

 ةلمجلا يف موهفم يأ 'بّرعُم١ ضعبل مهضعب مالكف
 مالك امأو «تاجهللا مهنيب فلتخت امهم مهرئاس دنع

 حضاوب سيل وأ «يمجعأ وأ مجعُم مهيلع وهف مهريغ
 ةمئاق مهريغ نيبو مهنيب ةيقرعلا ةقرفتلاف ءموهفم الو

 ىمس امكو .مهتغل يهو ءمهصئاصخ صخأ ىلع
 مهادع نم نومسي نامورلا ناك «مجاعأ» مهريغ برعلا

 . ةبيرغ وأ ةيبنجأ بوعش ىنعمب ©«هاذاذك (ليتنج)

 مهادع ْنم نومسي نانويلا ناك نامورلا لبقو

 ملو ءءابرغ مهنأ ىوس اهب دصقي نكي ملو «ربربلا»
 يتلا بوعشلا ريغ الوأ مسالا اذه نم نانويلا نئتسي

 نويرصملا اهتمدقم يفو ءاهنم اوملعتو ءاهيلع اوذملتت
 . ةفاقثلاو ةراضحلا ىلإ مهوقبس نيذلا

 مييوجو .ًادوهي :نيمسق سانلا نومسقيف دوهيلا امأ

 ينعت ال مييوج ةملكلاو ءدوهي ريغ يأ ليتتج وأ 6هالا»

 مهنكلو ؛ةماعب ممألاو ماوقألا الإ ًايوغل اهلصأ يف

 ًاحالطصا (ةيدوهيلا ريغ) ىرخألا ممألا اهب نوصتخي

 «نييبوعشلا» ةملك ًانايحأ انتغل يف تبلغ امك «مهنيب

 برعشلا نم برعلا نوداعي نم ضعي ىلع ًاحالطصا
 نذإو .برعشلا دحأ مهسفنأ برعلا نأ عم ؛ىرخألا

 مييوج  نيتملكلا نم ول ا

 اهتلالد نع فلتخت اندنع ةيبوعشلاو ءمهدنع

 . ةيحالطصالا

 ةملكلاب مالسإلا لبق «مييوج» ةملك تمجرُت دقو
 دنع يحالطصالا اهانعم دودح يف «ممألا» ةيبرعلا

 ريغ» يأ «نويمأ» ليقف «ةمأ» اهدرفم ىلإ بسُنو ءدوهيلا

 «نييحيسملا ريغو درهيلا ريغ لمشت تراص مث ؛دوهي



 فن

 بلغ يذلا وه «دوهي ريغ» لوألا ىنعملاب اهلامعتساو
 يوبنلا ثيدحلاو ميركلا نآرقلا يف

 لصتت ةيخيرات بابسأ رييغتلا اذه ىلإ تعد دقو
 لئاوأ يفو ءةيحيسملا روهظ لبق دوهيلا لاوحأب

 اميس الو دوهيلا نأ اهنم ملعن نأ انه انيفكيو ءاهراشتنا

 يف يبسلا نم مهضعب ةدوع بقع  هعابتأو نهاكلا ارزع
 يف مهبولقو مههاوفأ ءلم اوخفن - نيطسلف ىلإ لباب
 دوهيلا نيب ءادعلاو دقحلا نارين مث ةعيطقلا نارين

 ةديقع حوضولا نم هيلع ديزم ال امب اوزربأو «.مهريغو

 بعش مهدحو مهنأو .دوهيلا يأ ةراتخملا بعشلا»

 «رشبلا رئاس نود مهراتخا يذلا 4165012 هوهي#» مهبر

 نأ مهلو «مهريغ عم مزتلت الف هنم ةعيرشب مهصخ دقو

 مهل كلم هناكسو ملاعلا نأل «نوؤاشي ام مهريغب اولعفي

 هضفرو ميركلا نآرقلا هحضو ام هلك كلذو ءمهدحو

 يف مهعابتأو دوهيلا فقوم ركذو «نييمألا» ركذ نيح

 ريشيو «نييمألا هاجت وأ دوهيلا ريغ هاجت ةديقعلا هذه

 كَل َمْنْمَع َمتَمَعي نإ اَوُماَه تَذَلأ امي لق# ىلاعت هلوق اهيلإ

 «َنيِقدص مك نإ تول اوََمَتم نياّنلآ نود ني هِي اسيل

 ةملكل ينيدلا ىنعملا نأل ميركلا نآرقلاب أدبنو

 الو ءرخآ قيثو ردصم يأ يف هنم حضوأ هيف «نييمألا»

 وهو كلذ دعب ىغطو عاش يذلا ىنعملا ىلع لدي

 وهو ؛ةباتكلاو ةءارقلاب لهاجلا» وأ «ةباتكلاب لهاجلا»
 .نآلا ىتح ًايغاط لزي مل يذلا ىنعملا

 ةشقانم لالخ )14(  ةيآلا نارمع لآ ةروس يفف

 ا ا و ا وح

 َكْيلِإ دوْرَوُي ٍراطِقِ ُهَنَمأَ نإ َنَم ٍبتتكل ٍبّتِكلا ٍلْهَأ نمو يتأي

 ميك َِكِلَع تمم امال َكَيلِإ هوو 24 رك هتمأت نإ َنَ مُهْنِعَو

 ىنعملاو «ٌليبَس نيل ى الع سل أولا منَ َكِلَد

 يف ةنامألا درب نيمزلم ريغ اننإ وه اذه مهلوقل بيرقلا
 انيلع عضت ال انتعيرشف ءانادع نم يأ «نييمألا ةلماعم

 مهيف انيلع سيلا «نيرخآلا ةلماعم يف يعرش مازتلا يأ

 جعت ةيدوهيلا رافسألاو .ةحابم لبسلا لك لب «ليبس

 ىنعم الف ءًاديدش ًاحاحلإ اهيف حلتو «ةديقعلا هذه نايبب
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 نويمألاو ةيمألا

 نيذلا مهدحو مهو «دوهيلا ريغ» الإ انه نييمألل

 نود مهريغب ركملل لبسلا لك  ًالمعو ًاداقتعا نوحيبتسي

 الو ءاهنوسدقي يتلا مهتعيرش نم عيجشتب لب ءجرح

 ةديقعلا ناكرأ نم نكر ةديقعلا هذهو «اهريغل نومكتحي

 نأ يغبني امل داشرا لالخو «راتخملا بعشلا# ىربكلا

 لهأ نيبو هنيب ةرظانملا عقت نيح يبنلا فقوم هيلع نوكي
 مالسإو هللا ديحوت ىنعمب  مالسإلا ةقيقح يف باتكلا

 تريل َّنإ» - هلبق ءايبنألا لك نيد هنأو «هيلإ هسفن ءرملا

 نب آل تت ف هنت ل ل ع ه» : يل

 بري اردكفأ ِدَكَم ويكمن ني مثلت َسييَأْلاَو بتكَلا اوتو
 انه نويمألاف ©«ِداَبْلاِب يصب ُهَّنَأَو عليل كلل اَمّنِإَم اول جمر ل عم 0114 2010011

 مهف دقو «نييباتكلا ريغ وه اهانعمف «باتكلا لهأ لباقت

 ةبسن اهنأ (نييمألا لباقت يتلا) نييباتكلا ةملك نم مهضعب

 (ًاضيأ ةباتكلا ىنعمب ءًاردصم) باتكلا وأ ةباتكلا ىلإ

 نولهجي نم نييمألاو «نوبتكي نم نييباتكلا نأ مهوتف
 «نيتقباسلا نيتيآلا يف ىنعملا اذهل عضوم الو «ةباتكلا

 امنإ ءالؤه باتكلا لهأ نأل «ىلوألا ةيآلا اميسالو

 ةباتكلا لهجي هنأل ال يا جب ااا حلب

 ءمهموق نم سيل يأ «مهنع 3 يبنجأ هنأل لب «ةءارقلاو

 ا را ا اا

 ًاًيموق مهبيرقف «(ةينيدلا مث) ةيموقلا ةلصلا لب ةءارقلاو

 نإو «ةعيرشلاب هعم نومزلم مهو .مهنم دعُي (ًاينيد مث
 رئاسك اهلهجي ناك ٍذظئموي مهرثكأو «ةباتكلاب ًالهاج ناك
 هيف مهيلع سيلف مهبيرق نكي مل نمو ءاميدق بوعشلا

 فرعي ناك ولو «ةعيرشلاب هعم نيمزلم ريغ مه وأ «ليبس
 ًاثراق ًابتاك ناكو ءاملعلا رابك نم ناك ول لب «ةباتكلا

 .تاغل ةذدعب

 اهيف درطي يذلا وه «يمألا» ةملكل ىنعملا اذهو

 ديدش ودبي وهو «ميركلا نآرقلا تايآ يف تدرو ثيح

 دئاقعب ةنراقم ءاعيمج تايآلا هذه ءوض يف حوضولا

 كلذ نمو 00 تايآلا اهشقانت يتلا باتكلا لهأ

 َنعمأْلا ىف َتَعَب ىلا ٌرُهط ةعمجلا ةروس يف (؟) ةيآلا



 نويمألاو ةيمألا

 )١١7( ناتيآلاو 208.ديإَ مَع انلني مُينم الون
 َنيِذْلا» نينمؤملا فصو يف فارعألا ةروس نم (158١)و

 تل هِلوَُو هلأ اوئياَتك» و 4 ملا ّيَبلأ لولا َتْوَّيَ
 تايآلا يفف .4دِيْمِلَكَو هس ُتِصْوُي ىلا يلا
 وأ ةوبنلا نأ مهؤاعدا يه ةيدوهي ةديقعل عفد ثالغثلا

 ةجحب مهو ليئارسإ ينب يف ةرصحنم ةيهلآلا ةيادهلا
 هنأل و دمحم يبنلا ةياده نوضفري  راكتحالا اذه

 وأ ةيرظنلا هذهو «يدوهي ريغ وأ يليئارسإ ريغ يأ «يمأ»
 مومع يف ةيمالسإلا ةديقعلا وأ ةيرظنلا ضقانت ةديقعلا

 .موق نود موقب ةصاخ تسيل اهنأو «ةيهلآلا ةيادهلا

 ةيرظنلا هذه قفو ىلع  نذإ ةقباسلا ثالثلا تايآلاو

 ةوبنل مهضفر يف دوهيلا ىلع ٌدر يه امنإ  ةيمالسإلا

 . ليئارسإ ينب نم سيل هنأ ةجحب وقلي دمحم
 نيب دئاقعلا هذه ةنراقمو تايآلا هذه ءوض ىفو

 )/٠ ةيآلا هذه ىلإ تفتلن «ةيدوهيلاو ةيمالسإلا 555

 ْمُهََوا باتكلا لهأ ىلع مالكلا يف (ةرقبلا ةروس نم

 274 َنوُثلطَي الإ ْمُه نإ َناَمأ آلا َبئكلا توُمَلمَي ال َنْيمَ
 الإ مهباتك نوفرعي ال نييمأ باتكلا لهأ نم نأ ىنعمب

 يف مهو «نظلا الإ كلذ يف نوعبتي ال «لطابلاب اصرخت

 نم فلسلا ضعب هيلإ راشأ ام اذهو «هب نولهاج ةقيقحلا
 دق ةيدوهيلا ةنايدلا نأ خيراتلا نم مولعمو .نيرسفملا

 ارايتخا امإو ؛اهاركإ امإ ؛دوهيلا ريغ نم ريثك اهقنتعا

 مدقأ ذنم ةيدوهيلا يف كلذ عقو دقو ءاهب ريشبت نود ولو

 ةنيدملا يف ِكُقِلَو يبنلاو - هنم ناكو ؛مويلا ىتح اهروصع

 ةنيدملا نع مهعم مهؤالجو ءراصنألا ءانبأ ضعب دوهت -

 .اهنع ِكَو يبنلا مهالجأ نيح

 مه امنإ ىرخألا بوعشلا نم عابتألا ءالؤهف
 كلذلو ءًالصأ ةيدرهيلا ةعامجلا نم اوسيل يأ «نويمأ»

 يف مهيلع ىلتت يتلا ةيدوهيلا بتكلا نيماضم نوفرعي ال

 ىنعمب اهدحو ةيآلا هذه يف نييمألا ةملك صخي ءاملعلا ضعب )١(

 . مهنم ًالوسر برعلا يف ثعب يأ ؛برعلا»

 يف الإ ميركلا نآرقلا يف ًاعمج وأ ًادرفم يمألا ةملك تأت مل )2(

 .ًاعيمج اهيف ةملكلا انشقان دقو ءتسلا تايآلا

 افرا

 دق لب «نيناظأ اهنم مهظفح امنإو ءاهريغو تاولصلا

 - تناك ةرهاظ هذهو .مهف نود ًاعامس اهضعب نوظفحي

 نوفرعي ال نمم نايدألا عابتأ نيب ةرشتنم  لزت ملو
 ىلع مهنداق ٌرِصْيَو ءاهبتك مهيلع ىلتت اهب يتلا تاغللا

 يتلا ةغللا ىلإ ةمجرتم ال «ةيلصألا تاغللاب اهتءارق

 نم مهِسفنأ ةداقلا يف نوكي دقو «عابتألا ءالؤه اهفرعي

 ءاهلتريو ًاعامس اهصوصت ضعب ظفحي هنكلو ءاهلهجي
 تاغلب سئانكلاو دجاسملا ضعب يف ًانايع كلذ انيأر دقو

 . ةريثك

 بسحن الو بتكن ال ةيمأ ةمأ انإ» لَو يبنلا لوقيو
 نبا ةياور يف ءثيدحلا «اذكهو اذكهَو اذكه رهشلا

 اهديعاوم يف انتدابع رقتفت الو يأ هلوقب هرسفو - ريثك
 نم ًاقح كلذك مالسإلا ةدابعو ءباسح الو باتك ىلإ

 رمقلا ةيؤر ىلع دمتعت يهف «دايعأو مايصو جحو ةالص

 ديدحت يف سمشلا ةيؤر ىلعو روهشلا ديدحتت يف

 ميوقتلا نولمعتسي نم دنع كلذك رمألا سيلو «تاقوألا

 نأ كش الو .يرمقلا ميوقتلا عم وأ .هدحو يسمشلا

 لهج امأو «ةيدوهي ريغ اهنأ ىنعمب 'ةيمأ» ةمأ برعلا

 يف ًاماع ناك امك برعلا نيب ًاماع ناك دقف ةباتكلا

 رثكأ برعلا يف ناك هنإ انلق نإو .دوهيلا ىتح ؛مهريغ

 . ىرخألا ممألا ضعب يف هنم

 نورسفي نييوغللاو نيرسفملا نيب انفلس نم ريثكو
 يف انيأر دنسي ريسفت وهو «برعلا ىنعمب «نييمألا» ةملك

 هل ةلص ال «يداقتعاو يموق ىنعم اهب دصقي «ةيمألا» نأ

 «دوهي ريغ» ىنعمب «نويمأ» نذإ برعلاف «ةباتكلا لهجب

 لمشت ماعلا اهانعم يف اهنأل «ةملكلل يئزج ىنعم اذهو

 اهلمعتسا دقو . برع ريغ وأ ًابرع اوناك ًءاوس دوهيلا ريغ
 )775  ديرد نبا يوغللا مامإلا «برعلا» ىنعمب ًاضيأ

 نع هيف عفاد يذلا «قاقتشالا» هباتك ل رأ يف (ه١10

 «كلذ وحنو اهديبعو اهئانبأ ةيمست يف برعلا بهاذم
 . هبابسأو ءامسألا هذه قاقتشا حضوو

 هيلإ انقبس «قوبسم «نييمألا» ةملك يف انه انيأرو
 انئادتها ردصم ناكو ؛داقعلاو هدبع دمحم مهنم «ريثك
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 ناتيلوألا ناتينآرقلا ناتيآلا وه  عساولا ىنعملا اذه ىلإ
 .ًافنآ ةروكذملا تسلا تايآلا نم

 نوفصي باتكلا لهأ نم نيبذهملا نم ريثك كانه مث

 اذهو ؛««برعلا» لوسر وأ ؛نييمألا» لوسر هنأب يبنلا
 دنع نريمألاف ءرصاق يئزج هنكل نييمألل حيحص ريسفت

 ريغ وأ ًابرع اوناك ًءاوس ءًادوهي اوسيل نم مه درهيلا
 . برع

 «دوهيلا نم سيل هنأ ىنعمب يبنلا ةيمأ يف كش الو

 ام حضوأ وهو «ةقباسلا ةينآرقلا تايآلا يف حضاو اذهو

 يتلا تسلا تايآلا نم نييلوألا نيتيآلا يف نوكي

 ةيمأ ين كش ال امك «يوبنلا ثيدحلا يف مث ءاهاندروأ

 ليلدب ال نكلو «ةباتكلا هتفرعم مدع ىنعمب لَو يبنلا
 نآرقلا نم ىرخأ ةيآ ليلدب لب «ةقباسلا تسلا تايآلا

 الَو بِك ني وبه نع أولد تك امو يه ًاضيأ ميركلا
 ىرخألا تايآلا نأو 4َنوُنِطَبمْلا بابك اَذإ تكلس لع

 دقف «كلذ ديؤت ةيوبنلا ةريسلا خيراتو ميركلا نآرقلل

 نآرقلا اهركذ ةريثك تايرتفم هتايح يف هؤادعأ هيلع ىرتفا

 ناك هنأ «ةيرِف اهنم سيلو ؛«يفنلاب اهيلع درو ميركلا

 هتفرعم مدع ديؤت ةريسلا رابخأ ةيقبو «ةباتكلا فرعي
 اندنع كشالو يدل مرا اهمهأو) ةباتكلاب

 لك هيلع قفتت اماذهو ءبتكي وأ أرقي نكي مل هنأ

 يف نيقرشتسملا تاكحامم ىلع فقي الو ءرابخألا

 نع «نضرف نس رقلاوو «انعرالث مهلخت ذاك نماالا كلذ
 .لاقي

 ىنعمب «يمألا» اولمعتسا برعلا نأ كش الو

 :لوقيف كلذ يربطلا ريرج نبا للعيو «ةباتكلاب لهاجلا

 ىلإ لاجرلا نم طخي الو بتكي ال نم برعلا تبسن»
 ضعب هفلاخو «هيبأ نود «ةباتكلاب هلهج يف همأ

 «ةبسنلا هذه هلثم اوللعي ملو «ىنعملا اذه يف نيرسفملا

 تناك نإو «يمألا» ةملك نأ ليلعتلا اذه نم رهظيو

 امهدحأ : ةبسنلا وأ بسنلا يف نيعجرم اهل نكل «ةدحاو

 ؛ظفللا يف نادحتم نابوسنملاو «مألا» رخآلاو «ةمألا»

 نويمألاو ةيمألا

 نوكت نأ ةقرفتلا هذه ردجأ امو «ىنعملا يف نافلتخمو

 ءرملا ةبسن نإف «ةظحالم نم انه دب ال نكلو «ةحيحص

 رشتنت ثيح الإ ىتأتت تسيل ةباتكلاب هلهجل .همأ ىلإ
 نيب ًاعئاش كلذ نكي ملو ؛لاجرلا نيب ةباتكلا ةفرعم

 ناك لب «مالسإلا ردصو ةيلهاجلا يف لامشلا برع

 لهج» ىنعمب ةملكلا نوكت نأ امأف «مدعلاك ًاردان

 .مهنيب ةباتكلا ةفرعم عويش دعب ترهظ دق «ةباتكلا

 كانه نأ وأ ؛مالسإلا راشتنا دعب الإ متي مل كلذو

 يهو ءاهيلإ هبنتُي ملو ةملكلا اهتطخ ةطسوتم «ةوطخ»
 لفُعلا وأ «جذاسلا ىنعمب  مألا ىلإ ةيسن  «يمألا»

 الإ متي ال اذهو ءًايعامتجا لقصي ملو فقثي مل يذلا

 الو بألا مهلثميو - عمتجملا يف لاجرلا ةرشاعمب
 نهلكو «مألا» نهتمدقم يفو هئاسنب يتيبلا ّؤجلا هلفكي

 دهشيو ءةصاخلا نهتاداعو نهعابط نهلو «تاهمألاك

 - برعلا ناسل يف ءاج امك  «يمألا» نأ ةوطخلا هذهل

 دهشتساو ,؟«مالكلا ليلقلا يفاجلا فلجلا ييعلا) وه

 :زجارلا لوقب كلذل

 ةبعالم يف ءارجألاو نيراكُملا ةريس ريسأ ال يأ

 نابجلا وأ فيعضلا بزعلاو يبصلاو ةلهكلا نم نيغرافلا

 هل ليق» :هلوقب برعلا ناسل بقع مث «جذاسلا لفغلا

 ةمجعو مالكلا ةلق نم همأ هتدلو ام ىلع هنأل ,«يمأ»

 حلصي مل يأ «جذاس» :لوقنف عسوتن نأ انلو «ناسللا

 لاقتنالل ةمزال ةوطخلا هذهو ؛لاجرلا عمتجمل ٌدعب

 يذلا جذاسلا ىنعم نم  مألا ىلإ ةبسن - . يمألا ىنعمب

 ةباتكلاب لهاجلا ىنعم ىلإ «لاجرلا عمتجم هبذهي مل

 و ا ا

 «ةردان ريغو «هيف ةرشتنم ةباتكلا نوكت نأ دب ال يذلا

 الإ ودبلا اميس الو لامشلا برع نيب ةباتكلا رشتنت ملو
 . ناطيتسالا ىلإ مهليمو «مالسإلا راشتنا دعب

 مهادع نم نومسي مويلا ىتح دوهيلا نأ انفلسأو



 رانأ

 تاغللا يف ةملكلا هذه تمجرت دقو 00'2مييوج»

 ءاهرهاظ يف ةقلطم «نيرخآلا» ىلع لدت ةملكب ىرخألا

 اهتمجرت تناك ًايأ ةملكلا هذه نأل ءاهتقيقح يف ةيبسنو

 «هلباقتو هرياغت ءيش نم ءانثتسا ىلع ةلاد نوكت نأ دب ال

 (ليتنج) ةينيتاللا ةملكلا  انفلسأ امك هذه نمو

 ينو 'نيرخآلا» الإ ًايوغل ينعت ال يتلا .نهانا1و

 اهانعم لمش مث 'دوهيلا ريغ» ىنعمب ينيدلا حالطصالا

 نييحيسملا ضعب نأل ««نييحيسملاو دوهيلا ريغ" ًاريخأ

 دهع يف ؛ةيدوهيلاب ةيحيسملا اوطبر ةيدوهي لوصأ نم
 ءاديدجو ًاميدق :نيمسق هومسق مث ء«لصتم دحاو

 ةيحيسملا رافسأو «ميدقلا دهعلا» دوهيلا رافسأ اومسو

 دهعلا اذهل الو ةيمستلا هذهل بجوم الو 'ديدجلا دهعلا»
 .ةيدوهي ريغ لوصأ وأ «ةينثو لوصأ نم نييحيسملا دنع

 «ًاريخأ ةيحيسملا يف تداس يتلا يه نيلوألا ةهجوو

 ةملكو «نيلصتم نادهعلا يقب وأ ءًالصتم دهعلا يقبف

 يف - رييغتلا ضعب عم  ترشتنا يتلا يه ةينيتاللا ليتنج

 «ًانايحأ ؟دوهيلا ريغ» ىنعمب «ةيبوروألا تاغللا نم ريثك

 .ًانايحأ «دوهيلاو نييحيسملا ريغ» ىنعمو

 رافسأ ومجرتم اهعضو يتلا ةيبرعلا ةملكلا ملعن الو
 نيح يسابعلا رصعلا يف ةيبرعلا ىلإ امهدحأ وأ نيدهعلا

 كش ال ذإ ءامهفداري امو ليتنج وأ مييوج ةملك اومجرت

 هذه نكلو «ةيبرعلا ىلإ مجرت دق رافسألا هذه ضعب نأ

 نوثدحملا ءاج ًاريخأو ؛نآلا انيديأ يف تسيل تامجرتلا

 هذه اومجرتف ةيبرعلا ىلإ رافسألا هذه يمجرتم نم
 اوبسنو ءًاعمج «ممألا» ةملكب نيتملكلا نيتاه وأ ةملكلا

 مث ؛ةديدس ةمجرت يهو ؛ةّيِمَمْأ»و «يممأ» :اولاقف اهيلإ

 نمل ؛نييمألاو «يمألا» ظفل عاش نأ دعب ةمزال يه

 هيناعم نم هاوس ام كلذ خسن دقل ىتح ؛«ةباتكلا لهجي

 نونيدي مهف ىرخأ ناعمب 'مييوج» مهريغ ىلع دوهيلا قلطي )١(
 ال هنأل ءرفاك وأ «ينثر» يأ مييوج مهريغف «هوهي» مهلإب

 ةينادحوب نمؤي ناك نإو «مهب صاخلا مهبر ةدابع يف مهكراشي
 «سجن يأ مييوج مهريغف ءراهطألا مهدحو مهنأ نوريو « هللا

 . تاناويحلا يأ «مييوج# مهريغف رشبلا مهمأو
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 ةعئاشو ةحيحص ةظفل ىلع عمجلا ىلإ ةبسنلاف «ةريثكلا

 غوست اهيلإ ةجاحلا وأ يناعملا نيب ةقرفتلا تارورضو

 «بناجألا» ةملكب اهتمجرت امأف ؛هبجوت مل نإ كلذ
 ًاجورخو ًاضومغو ًاروصق اهنم دشأو «ةضماغ ةرصاقف
 نيمجرتملا نم ريثك لعفي امك  اهتمجرت ةيبرعلا نع
 ةملك نأل «ريغ» عمج ؛رايغألا» ةملكب  نيلجعتملا

 ًارضاح اهل لباقملا نكي مل امف ؛ماهبإلا يف ةقرغُم ؟ريغ»

 يظفل نم ًالك نأ كش الو «ىنعم اهل مهفُي مل اهعم
 ميركلا نآرقلا يف درو يذلا ؛نييمألا»و «يمألا»

 ىلوأ ناك ءامدقلا برعلا مالكو يوبنلا ثيدحلاو

 «ضعبب اهضعب ىناعملا سابتلا الول .لامعتسالاب

 لك ٌةلازإ تاغللا بجناو نمو ؛ةملكلاب دوصقملا ٌلهجو
 «ىمألا» ظفل نأ كش ال امك .هتلازإ تنكمأ ام سّبل

 100 اذإف .«مألا»و ؟ةمألا» :نيتملك ىلإ عجري

 ناك مألا ىلإ بسن اذإو «يدوهيلا ريغ» هانعم ناك ةمألا

 مل يذلا يبصلا هنأك بتكي الو أرقي ال يذلا لفغلا هانعم

 .همأ قرافي

 يسنوتلا ةفيلخ دمحم

 راثأ

 بسح ةمسن 01١ اهناكس ددع غلبي ةنيدم

 يف ناجنسفر ءاضقل ةعبات يهو ١985 ماع ةيئاصحإ

 . (ناريإ) نامرك ةظفاحم

 ضرع طخو ًاقرش 7١0650 لوط طخ ىلع رانأ عقت

 يبرغلا لامشلا ىلإ ملك ١ دعب ىلعو ًالامش

 .نامرك نم برغلا ىلإ ملك ١٠١٠و ناجنسفر نم

 ةيبسنلا ةدوربلابو ًافيص لادتعالاب اهخانم زيمتي
 ءاههايم ريفوت يف تاونقلا ىلع دمتعت يهو ؛ًءاتْش

 مهأ نمو «يشاوملا ةيبرتو ةعارزلا اهيف رهدزتو

 .نطقلاو قتسفلاو بوبحلا : ةيعارزلا اهتالوصحم

 يفاحلا رشب ربق دجويو ةميدق ةيرق تناك رانأو

 مامإلا باحصأو نييفوصلا رابك نم وهو (ه177م)

 .اهنم برقلاب (دابآ رشب) يف ةمكَظ قداصلا رفعج



 حلا

 تناك 19717 ماعل ةيرادإلا تاميسقتلا بسح رانأو

 ةعباتلا ناجنسفر ةيحانل ةعباتلا ةيقيرلا قطانملا ىدحإ

 ناجنسفر ةيحان تحبصأ امدنعو «نامرك ءاضقل اهرودب

 اذهب ةقحلم ةيفيرلا رانأ ةقطنم تلظ .1445 ماع ًءاضق

 . ءاضقلا

 سرادم رشع ١9/15 ماع رانأ يف سرادملا ددع غلب

 دجاسم ةسمخ ىلع يوتحتو ءابلاط ١516 مضت

 . بتك 88٠5 ىلع نايوتحت نيتيمومع نيتبتكمو

 رهشأ نمو «ةيسرافلا ةغللا رانأ ىلاهأ ثدحتيو

 «يرانألا نيدلا ردب نب نيدلا 8-5 : ةعيشلا رانأ ءاملع

 ماع ىفوتملا لوألا يوفصلا لاكما هاشلل رصاعملا

 ه6

 رايثألا

 تا

 مايأ ةميظعلا قارعلا ندم نم راينألا تناك

 . يمالسإلا حتفلا لبق ام ىلإ اهنمز يقتريو .نييسابعلا

 وباسيريب ةينانويلابو) روباس زوريف سرفلا اهامس دقو
 مسا راصو روباش اهرمع نم لوأ ناكو 26

 يذلا جوسطلا ىلع برعلا مايأ يف قلطي روباس زوريف
 هنأل» رابنألاب تيمس امنإ ةنيدملا هذه نإ لاقيو .اهفنتكي

 «نيتلاو ّتقلاو ريعشلاو ةطنحلا ريبانأ اهب عمجُي ناك

 وبأ اهددج مث اهنم اهباحصأ قزرت ةرساكألا تناكو

 ًاروصق اهب ىنبو سابعلا ينب ءافلخ لوأ حافسلا سابعلا

 روصنملا هوخأ ًاضيأ اهب ماقأو .«تام نأ ىلإ اهب ماقأو

 نيذلا دوهيلا نأ ءيفوتسملا ىكحو .نمزلا نم ًانيح

 دق اوناك لباب ىلإ سدقملا تيب نم رصن ذخوبن مهابس
 ةئاملا يف ناك اهراوسأ رود نإ لاقو .رابنألا يف اوسبح

 .ةوطخ فالآ ةسمخ (ةرشع ةعبارلا) ةئماثلا

 ريبك رهن لوأ جرخم دنع اهنأ يف رابنألا ةلزنمو
 بصيو ةلجد ىلإ تارفلا نم لمحي نفسلا ريسل حلاص
 .يبرغلا بناجلا يف ةرّودملا ةنيدملا يبونج ةضرفلا يف

 ىلإ ةبسن كلذب فرع امنإو «ىسيع رهن وه رهنلا اذهو

 رابنألا

 نب ىسيع نوكي نأ امإ وهو «يسابعلا ريمألا ىسيع
 ةفيلخلا مع يلع نب ىسيع وأ ءروصنملا مع نبا ىسوم
 نإف ءرمألا نكي امهمو .(بلغألا يف رهنلا بسني هيلإو)
 هلم رة ةيالا روعلا نا هدا للا نييسنوحألا

 ىلع ناكو .دادغب ىتح تارفلا نم نفسلا ريسل ًاحلاص
 ءيشب رابنألا لفسأ تارفلا نم هجورخ دعب رهنلا اذه

 ةيرف ىلإ ةبسن اممد ةرطنق اهل لاقي ةلوهم ةرطنق «ليلق
 رمي مث .ةجولفلا دنع تارفلا ةفض ىلع تناكو اممد

 يهتني ىتح هعايضو روباس زوريف جوسط ىرق يقسيف

 بناجلا ضابرأ نم دحاو خسرف ىلع لّوحملا ىلإ
 هراسي نم عرفت لّوحملا ىلإ راص اذإف .دادغب نم يبرغلا
 نيب لصافلا دحلا فلي يذلا رهنلا وهو ةارصلا رهن

 ايروداب جوسطو ةيبرغلا دادغب لامش يف لبرطق جوسط
 ةازاومب ًابلاغ يرجي ناك يذلا ةارصلا رهنو .اهبونج يف

 دحأ ةرصبلا باب نم لفسأ ةلجد يف بصي ىسيع رهن
 نيرهنلا نيذه نم عرفتت تناكو .ةرّودملا ةنيدملا باوبأ

 وهو ليجد رهن نم عرفت ام الإ ةيبرغلا دادغب راهنأ عيمج

 رابنألا
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 وأ ىرسيلا ةفضلا ىلع رابنألا ةنيدم لالطأ عقت

 «ةيلاحلا ةيوالقصلا ةيرق يبونج تارفلا رهنل ةيقرشلا

 ردص بونج نم تارتم وليك ةتس ءاهز دعب ىلعو
 47.147 لوط طخ يبونج .يلاحلا ةيوالقصلا لودج

 ويفارتج لوقبو ًالامش## 55:8 نضْرَع طخو ًاقريش

 يأ «دادغب نم ًاخسرف رشع ينثا ةريسم ىلع اهنإ برعلا
 يواسي خسرفلا نأ انربتعا اذإ ًارتم وليك 18 براقي ام

 اهنأ ىلإ بهذي توقاي نأ الإ . تارتم وليكلا نم ه //

 يف رابنألا عقومو .خسارف ةرشع رادقمب دادغب نع دعبت
 نم ةبرقم ىلع ةعارزلل لباق لهس داوسلا ةقطنم يلامش

 تارقلا زين نيف ةحالبلا ةحئاضلا ةانقلا وهو: نع رهن

 رمم ىلع رطيست اهلعج اذه اهعقومو .ةلجد رهن ىلإ
 . تارفلا يف مهم



 رابنألا

 ببس نع نادلبلا حوتف يف يرذالبلا يوري اممو
 نمو ةيسرافلا داليلا ءارها تناك اهنأ مسالا اذهب اهتيمست

 .اهنم مهقازرأ نوطعي اوناك نامعنلا باحصأ نأ كلذ

 يقب امل نييرثألا ضعب اهب ماق يتلا تاساردلا نمو

 نم مدقأ ةنيدملا نأ نيبتي نآلا ةمئاقلا لالطألا نم

 دهع يف ندملا مهأ نم تحبصأ اهنأ امك . نييناساسلا

 نوفسيط دعب ربتعت سونايمأ دهع يف تناكو نييناساسلا
 ةيركسع ةدعاقك تذختا اهنأ امك «لباب ندم مهأ نم

 ىلع مورلا تامجه نم لمتحي ام مامأ ةدعم نركتل

 . ةيسرافلا ةمصاعلا

 كلملا وه رابنألا طتخا يذلا نإ ليق دق ناك اذإو

 ىلإ ٠١١ ماعلا نم مكح يذلا لوألا روباس يناساسلا

 اهددج يذلا وه هنأ ينعي كلذ نأ ودبيف مالال9 ماعلا

 دقو .اهأشنأ نم لوأ ناك هنأ ال اهنّصحو اهءانب داعأو

 مساب برعلا اهفرع مث .روباس زوريف مساب سرفلا اهفرع

 رابنألا ةعطاقم لمشي روباس زوريف مسا حبصأو ءرابنألا

 نم برعلا يخرؤم يف نأ ىلع .ىرقلا نم اهيف امب
 نالقرم نايمأ قلطأ دقو .ءارماس ةروك نئادم نم اهربتعا

 ةلمحل هفصو دنع كلذو ساروباسيريب مسا ةنيدملا ىلع

 فعاضملا اهروس فصو هنأ امك (م777) سنايلوي

 . عينملا

 هفرع دق رابنألا مسا نإ لوقلا نم دب ال هنأ ىلع

 ثدحتن يتلا ىربكلا رابنألا ريغ نيرخآ نيناكمل برعلا
 اهيلإ سدي ىشلاو خلبل ةعباتلا ةيزقلا رابنألا :ةاهبم : اهع
 ىلعأب رابنألا ةكسو يرابنألا دمحم نب يلع نسحلا وبأ

 هيودبع نيسحلا نب دمحم ركب وبأ بسني اهيلإو ورم
 . يرابنألا

 يمالسإلا دهعلا يف رابنألا

 رابنألا لخد نم لوأ وه ينابيشلا ةثراح نب ىنثملا

 ريمأ لوأ ناكو ركب يبأ دهع يف يمالسإلا حتفلا يف

 نم ةرشع ةيناثلا ةنسلا يف ردب نب ناقربزلا اهيلع

 ةيمالسإلا تايالولا نم اهريغ رمأ اهرمأ لظو . ةرجهلا

 لسرأ دقو . ع بلاط يبأ نب يلع ةفالخ ىتح

 فو

 نم ناكو اهيلع ريغيل يدماغلا فوع نب نايفس ةيواعم

 لثم ىلع وه سيل نمم هتيقل نم لتقاف» :هل هتيصو
 برحاو ىرقلا نم هب تررم ام لك برخاو كيأر
 عجوأ وهو لتقلاب هيبش لاومألا برح نإف لاومألا
 ,©0:تلقلل

 ناخوقنم ةيصوو ةيصولا هذه نيب نراقن نيح نحنو

 حتفو ةيمالسإلا دالبلا وزغل هلسرأ نيح وكالوه هيخأ ىلإ

 يف هقرغأف كيصعي نم امأ» :اهيف لوقي يتلاو «دادغب

 نقلك املك هبراقأو هئانبأو هئاسن عم ةناهملاو لذلا

 عالقلا برخف ناسارخ يف ناتسهق ميلقإب أدباو

 .(نوصحلاو

 يرتتلا يلوغملا كلملا ةيصو نيب نراقن نيح

 عم دحاو عبنم نم نيتيصولا نأ ملعن ةيواعم ةيصرو

 ًادالب وزغت ةينثو شويج وكالوه شويج نأ ملعلا
 اهبحاص يعدي شويج ةيواعم شويجو ؛«ةيبرعو ةيمالسإ

 الو نيملسملاو برعلا اهب وزغيو مالسإلاو ةبورعلا
 سايقملاو يناسنإلا قطنملا يف انل حصي فيك يردأ

 شويج هتلعف ام عشبتسن نأ يبرعلا رايعملاو يمالسإلا
 ىلع مارتحالاب لخبن ال نأ وأ فرطلا ضغن مث وكالوه

 نيملسملا رايدو برعلا دالب يف لعفت نأ هشويج رمأ نم
 .راتتلاو لوغملا شويج كلذ دعب هنم رثكأ لعفت مل ام

 رابنألا ىلع ةراغلا

 نب سرشأ هلباقف لتاقم فالآ ةتس يدماغلا داق دقو

 ىرج ام فيفع نب بيبح ىور دقو .يركبلا ناسح

 ىلع رابنألاب يركبلا ناسح نب سرشأ عم تنك» :آالئاق
 بئاتك يف يدماغلا فرع نب نايفس انحيص ذإ اهتحلصم

 هنأ مهانيأر ذإ انملعو هللاو انولاهف اهنم راصبألا عملت
 دقو انيحاص مهيلإ جرخف ءدي الو مهب ةقاط انل سيل

 انسحأف مهانلتاق دقل هللا مياو ءانفصن مهقلي ملف انقرفت

 نيح ةأطرأ يبأ نيب رسب رخآلا هدئاق ةيواعم ىصوأ كلذكو )١(

 سانلا درطاف ةئيدملا درت ىتح رس» :نميلاو زاجحلا وزغل هلسرأ

 مل نم ًالام هل تبصأ نم لك لاومأ ببناو هب تررم نم فخأو

 .ءانتعاط يف لخد دق نكي
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 لزق راتي رهو اهيخانعيلرب مل ءاتوعركا صح بناتك
 ودب امو ٌكطَنَب نم مُهنِمَو ُمَبَح نَصق نم مُهننِهل : ىلاعت
 بيطي الو هللا ءاقل ديري ال ناك نم :انل لاق مث . اليوت

 نإن ؛مهلتاقن انمد ام ةيرقلا نع جرخيلف توملاب ًاسفن

 ام دارأ نمو «براه بلاط نع مهل لغاش مهايإ انلاتق

 نيثالث يف لزن مث .راربألل ريخ هللا دنع امف هللا دنع

 وه مدقتساو يسفن تبأ مث هعم لوزنلاب تممهف ًالجر
 .اولتق ىتح اولتاقف هباحصأو

 يتلا ةريهشلا هتبطخ بطخ ىرج ام ًايلع غلب املو
 «ارلذ الإ مهراد رقع يف طق موق يزغ ام» :اهيف لوقي

 رماوأ نم ةيواعم دونج هذفن ام ضعب اهيف فصو يتلاو

 لجرلا نأ ينغلب دقلو . . .» :بيرختلاو بلسلاو لتقلا

 ىرخألاو ةملسملا ةأرملا ىلع لخدي ناك مهنم

 ام اهئاعرو اهدئالقو اهبلقو اهلجح عزنيف ©)ةدهاعملا

 .«ماحرتسالاو عاجرتساالاب الإ هنع عنتمت

 نيريدج اوناك مهدئاقو ةيواعم دونج نأ ىرن اذكهو

 ىلع ىتح اووقتساف مهريمأ اهب مهفلك يتلا ةمهملاب

 يتاوللا تاملسملا ريغو تاملسملا تايبرعلا ءاسنلا

 . نهريغ لان امع ًالضف نهلان ام ضعب يلع فصو

 ةدايقب فالآ ةينامث هتدع ًاشيج يلع رفنتسا مث

 ىتح مهبقعتف نيدتعملا ةدراطمل ينادمهلا سيق نب ديعس

 . فرصناف هوتاف دقو نيرسنق ينادا غلب

 نييسابعلا مايأ رابنألا

 ندملا ربكأ نم نييناساسلا مايأ رابنألا تناك

 ةرصبلاو ةفوكلا مايقو يمالسإلا حتفلا دعبو ؛ةلهآلا

 .روهدتلاب تذخأو اهتيمهأ دقفت رابنألا تأدب اهريغو

 يسابعلا ةفيلخلا حافسلا سابعلا وبأ اهءاج املو

 ه.175 ةنس هل ةمصاع اهذختاو مال٠١5  ه117 لوألا

 ةيمشاهلا ةنيدم ينعي ةيمشاهلا هامس ًارصق اهيف ىنبو

 نم تداع ىتح نارمعلا اهيف ددجتو اهتناكم تداعتسا

 نإ مث» :لاوطلا رابخألا يف ةبيتق نبا لاق .ندملا ربكأ

 .نيملسملا ريغ نم نيملسملا عم ناك نم دهاعملا )0(

 رابنألا

 ىتح هعومج يف ةريحلا نم راس  حافسلا يأ - مامإلا

 ةنيدملا ىلعأب ةنيدم اهب ىنتباف اهباطتساف رابنألا ىتأ

 نم هباحصأ نيب ًاططخ اهمسقو هعومجو هسفنل ةميظع

 ًافينم ًايلاع ًارصق اهطسو يف هسفنل ىنبو ناسارخ لهأ
 ىلإ ىمستو هتفالخ لاوط ةنيدملا كلتب ماقأو هنكسف
 حافسلا كتف رابنألا يفو «سابعلا يبأ ةنيدم مويلا

 يتلا ةينيسلا هتايبأ فيدس رعاشلا هدشنأ نأ دعب نييومألاب

 : اهبل لرش
 اديرَو نيسحلا عرصم اوركذاو

 ىحضأ نارحب يذلا ليتقلاو

 يسانتوةبرغ نيبايواث

 :نيتيبلا نيذهب اهبقعأ مث

 لاجر نم ىرتام كنرغيال

 ايردءادعول فلان يب نإ

 ىتح طوسلا عفراو فيسلا عضف

 ايرماهرهظ قوف ىرت ل
 عيوب اهيفو ه77١ ةنس رابنألا يف حافسلا يفوتو

 دادغب كلذ دعب ىنب مث .روصنملا رفعج وبأ هوخأ هدعب

 عبارلا نرقلا يف اهراز دقو يفوتسملا لاقو .اهيلإ لقتناو

 فالآ ةسمخ ءاهز غلبي اهروس لوط نإ :يداليملا رشع

 نم حافسلا ةمجرت يف يبتكلا ركاش نبا ركذو .ةوطخ

 بناج ىلإ ةيمشاهلا هل تينب حافسلا نأ تايفولا تاوف

 رابنألا مسا تذخأ 27ةيمشاهلا نأو ؛هربق اهبو رابنألا

 دري مسالاف  هباشتلاو ضومغلا ضعب هفنتكا امبر ةيمشاهلا مسا )١(
 مسا قلطأ حافسلا نأ يرذالبلا ةياور نم ودبيو .ةددعتم عضاومل

 «تارفلا ىلع ةفوكلاب ةريبه نبا اهانب يتلا ةنيدملا ىلع ةيمشاهلا

 ةيمشاهلاب سانلا نيب رهتشت مل اهنأل ةنيدملا هذه حافسلا هرك مث

 هامس ًاناكم اهلايح ىنبو اهكرتف «ةريبه نبال بسنت تيقب امنإو
 . ةفوكلا ةيمشاهب تفرعو ةفوكلاب كلذك يهو ًاضيأ ةبمشاهلا
 ريشي ال امنيب هروصنملا ةيمشاه ءانب ىلإ ًاضيأ يربطلا ريشيو
 ةنيدملا لزن» : هنأ روصنملا نع ركذي امنإو «كلذ ىلإ يرذالبلا

 ءانب اهيف دازو اهنم يقب ناك ًائيش متتساو ةفوكلاب ةيمشاهلا
 - ةياور لع عقت روصنملا ةيمشاهو .«دارأ ام ىلع اهأيهو



 رابنألا

 ةنس ةطوطب نبا اهراز دقو . تسرد ىلوألا رابنألا نأو
 ةنيدملاو تيه ىلإ رفاس اهنمو م1747 -ه4

 ريمألا (م١1511ه5١41) ةنس اهيلع ىلوتساو .ةناعو

 فسوي هرق ريمألا هرسك نأ دعب يئاطلا ربعن نب لجع

 رجح نبا ركذ ام ىلع «ةناع نم هجرخأو يلنيوق هرقلا
 4١5 ةنس ثداوح يف رمعلا ءانبأ يف رمغلا ءابنأ يف

 ركذ رخآو .اهسفن ةنسلل كولسلا هخيرات يف يزيرقملاو

 ةنس قارعلا خيرات ثداوح يف رابنألل اهيلع انفقو

 خيرات يف يدادغبلا ثايغلا ركذ دقف (م١157-ه48114)

 هيخأ عم رابنألا نم جرخ يلع ابأ نأ (187 ص) يئايغلا

 اهيف لاومأ ءافيتسال ةلحلا ىلإ بهذو يلع نيدلا رصان

 نأ رهاظلاو .ًاموي نيرشعو رهشأ ةثالث ةلحلا يف مكحو

 بورحلا ةرثكل خيراتلا اذه دعب اهبارخ أدب رابنألا
 رابنألا لهأ نم ةعامج لقتنا دقو .اهيف نمألا لالتخاو

 الو ةيمظاكلا ىلإ مهنم جوف لقتنا مث .بيسملا ةدلب ىلإ
 ال هنأ امك .نييرابنألا ةلحمب فرعت اهيف مهتلحم لازن

 . يرابنألاب فرعت بيسملا يف رسألا ضعب لازن

 ١515١ ماعلا يف اهترز نيح رابنالا

 هتنود ام كيلإو ١454١ ماعلا رابنألا لالطأ ترز

 :كاذموي اهنع

 نم انجورخ نم ةقيقد ةرشع سمخ دعب ..
 اندصق ام لوأ اندصقف «رابنألا ضاقنأ ىلع انك ةجولفلا

 (ضايف وبأ) ىحاونلا كلت ناكس هيمسي يذلا ربقلا ىلإ

 روسب ةطاحمو ةبرتألاب ةءولمم ةحاس ىلإ ًاباب انلخدف
 اهقوفو ةينب هطسو يفو ةعبرألا اهبناوج نم اهيلع رودب

 ىلإ ةينبلا باب انلخدو .راغص بابق ةدع اهلوح ةريبك ةبق
 ةرجح ىلإ هانجلو باب ىلإ هدعب انلصو ليطتسم ربف

 عيمجو .ةريبكلا ةبقلا هيلع موقت ربق اهطسو يفو ةملظم
 نفلل رثأ ال ةطيسب يهو ةهوشم ةمشهم ةينبألا هذه

 .اهيف فرخزلاو

 عقت يهو .قيرطلا ضرع امهنيب ةريبه نبا ةنيدم ةلابق يربطلا

 ًاليوط روصنملا قبي مو .«ةريحلاو ةفوكلا نيب» يبوقعيلا ةياور ىلع
 .دادغب ىلإ لوحت لب ةيمشاهلا يف
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 انكف لامشلا ةهج ىلإ انيشم ضايف يبأ ربق نمو
 انذخأف ةضرقنملا ةئيدملا ماكر يه ةعساو لالت مامأ

 روصقلاو رودلا اياقب نيب طبهنو دعصن انحرو اهيف انقيرط
 يلحلاو رسكملا جاجزلاو مطحملا فزخلا عطق ىرنف

 رظنلا ىصقأ ىلإ ىرنف انمامأ علطتن انكو .ةمشهملا

 نم يقب ام لك يه تادهوو ديداخأو تاوجفو ًالولط

 دي نإف .نارمعلل ةيقب الو ءانبلل رثأ الف .رابنألا ةنيدم

 اهرجآ تلقنف ةنيدملا تافلخم يف اهلمع تلمع مدهلا

 . ةثدحملا ةدلبلا

 ىلإ انلصوأ ًاباب اهيلإ انلخد ىرخأ ةبق مامأ انك مث

 نايزاوتم ناربق اهيف ةملظم ةفرغ ىلإ هنم انلخد باب

 نيب انرس مث .مساقلا يبأ ربقب كانه سانلا امهفرعي

 هتبق نكلو ةرمخ وبأ مساب فرعي ثلاث ربق ىلإ ضاقنألا
 .اهرذج نم ليلقلا الإ قبي ملو ةمدهتم

 نيذلا روبقلا هذه باحصأ ىرتايمه نمف

 ةنيدملا ضرقنتف نمزلا ىلع بلغتت نأ مهروبق تعاطتسا

 ةعوفرم مهروبق لظتو اهيف ءانب لك مدهتيو اهرثأ لوزيو
 مساوملا يف سانلا اهدصقي ناك رألا ةديشم دامعلا

 .دايعألاو

 له .ةرمخ وبأو مساقلا وبأو ضايفلا وبأ مه نمو
 اهروح ءامسأ يه مأ ةيقيقحلا مهؤامسأ ءامسألا هذه

 لهو ؟لكشلا اذهب انيلإ تلصوف ةنسلألا اهتكالو نمزلا

 ربق رابنألا مساب همسا نرتقا يذلا حافسلا سابعلا يبأل

 ؟تاماقملا هذه نيب ماقمو روبقلا هذه نيب

 امو همسر الإ هنم نبي ملو ةرمخ يبأ ربق مدهت دقل
 ىلع ربصلا عيطتستس ىرخألا روبقلا تناك اذإ يردن

 بتك امم رثكأ دولخلا نم اهل بتكيف ًاليوط رهدلا عارق
 ؟مودهملا ربقلاب قحلتس اهنأ مأ

 انك ىتح نيدعاصو نيطباه لالتلا يف يشمن انحرو

 ةيناوطسأ ةريبك ةرخص اهطسو يف ةعساو ةحاس يف

 ةريثك ًاصصق اهل نووريو (يلع ةرمش) اهنومسي لكشلا
 . :لئكظ نينمؤملا ريمأ ةايحب ةطبترم



 ؟اهيف ربق حافسلل له

 ؟ربق يركبلل لهو

 رخآ حئاس رابنألا راز نينس ةدعب هذه انتلحر دعبو

 :هبتك اه ضعب يف بتكف يفجنلا يلع ديسلا وه

 اذه اوباجأ ءهنع تلأسف رخآ ًاربق تدهاشو . . .»

 ىتح ضاقنألاو لالطألا نيب ريسن انحرو «ةرمخ ىبأ ربق

 نشنفلا اهيلع ىنحأ قل + لكشلا ةيوؤرك دافني ةق ال ثدي

 ريغص دوسأ ملع اهيلعو هلكلك تحت حزرت تحارو
 حافسلا سابعلا يبأ دقرم ةبق ىلع «لامشلا هبعادت

 .«ةيسابعلا ةفالخلا سسؤم

 نود حافسلا ربق وه ضايف يبأ ربق نأ ىري نذإ وهف
 . كلذ يف دنتسا ءيش يأ ىلع ركذي نأ

 ضاقنألا نيب بونجلا وحن انهجتا» :لوقي مث
 طسو يف دقرم ملاعم ىلع مداخلا انفقوأ ىتح رفحلاو

 ىلع زوكرم رضخأ ملعو رجآلاو روخصلا هيلعو ةوه
 نب ناسح ربق اذه :لاقو هديب راشأف «ضاقنألا كلت

 .0"2يزكبلا ناسح

 نأ انركذام وه دقرملا ملاعمب دوصقملا لعلو

 دحأ انل ركذي مل نحنو . مساقلا يبأ ربق انل هومس سانلا

 .روبقلا باحصأ ءامسأ نيب يركبلا ناسح مسا

 راصتنالا

 ةعيشلا هب درفنا ام هعوضوم «ىضترملا ديسلل باتك
 .دارفنالا اذه ىلع مهتلدأو ةيهقفلا ءارآلا نم

 ةنس نارهط يف رجحلا ىلع ةرم لوأل عبط

 نيثالثو عست دعبو .ةيهقفلا عماوجلا نمض ه7

 ةعبط ًاضيأ رجحلا ىلع ناريإ يف ةيناث ةعبط عبط ةنس
 ه.١191 ماعلا ةثيدح ةعبط عبط مث (ه116١) ةلقتسم

 طخب ةروصم ةخسن ىلع تلبوق فجنلا يف م1971 -

 ىسوم نب نسحلا نب ميهاربإ نب يلع نيسحلا يبأ
 ةطوطخم ةخسن ىلع تلبوق امك ه١04 ةنس يناهارفلا

 .يركبلا ناسح نب سرشأ هنأ فورعملا )١(

 (باتك) داقتنالا - راصتنالا

 فجنلا يف ءاطغلا فشاك نيسح دمحم خيشلا ةبتكم يف

 .ها8١١ا/ ةنس ةبوتكم

 يناسرخلا اضر دمحم ديسلا ةعبطلا هذهل مدقو

 .باتكلاب فّرعو فلؤملل اهيف مجرت ةمدقمب

 (باتك) داقتنالا

 رغصأ يلع خيشلا نبا يدهم دمحم خيشلا فيلأت

 ١١74 ةنس ًايح ناك ينيوزقلا فسوي دمحم خيشلا نبا
 ءاملع رباكأو هرصع يف ةاحنلا مظاعأ نم وهو ةيرجه

 يف باتكلا عقي رعاش بيدأو رحبتم يوغل ؛ةعيشلا
 وهو وحنلا ملع باوبأ عيمج يف ثحبي دحاو دلجم
 الم خيشلا هذاتسأل وحنلا يف لمجملا باتك ىلع حرش

 لوقيو .ةيرجه ٠١84 ةنس ىفوتملا ينيوزقلا ليلخ

 اندنع ةدوجوملا ةخسنلا نم ةيناثلا ةقرولا يف فنصملا

 نيققدملا لضفأ هفنص يذلا لمجملا باتك تيأر .. .)

 عماج نيرحبتملا ءاملعلا ملعأ نيققحملا لمكأو

 . . .دّيؤملا لوصألاو عورفلا يواح لوقنملاو لوقعملا

 ًالمجم وحنلا ىف هتادافإ تميدأ نمحرلا ليلخب وعدملا

 دي نأ ذاك كيج زاججآلا ةياغ ارجومو لامجإلا ةياغ
 ىلع ًالمتشم ًاحرش هحرشأ نأ يل حنس زاغلألا نم
 .(. . .هدهاوشو هعورف ىلع ًايوتحم هدعاوقو هلوصأ

 ربعيو لوصف ةعبس اهيلي ةجابيد ىلع لمتشيو

 ملع لوألا رمألا يف حرشو رمألاب لصف لك نع فلؤملا

 عرشو نيروهشملا ةاحنلا ركذي سماخلا رمألا يفو ويلا
 ىلإ سداسلا رمألا يف راشأ مث يلؤدلا دوسألا يبأب

 ضرغ نايبب عباسلا رمألا يف همالك متخو وحنلا يناعم

 بتكلا رهشأو نسحأو مهأ نم وهو مهتاحلطصمب موقلا
 دعب هلوأ . يوفصلا رصعلا يف تفنص ىتلا ةيوحنلا

 ةرثانتم هؤالآو ةسدقتم هؤامسأ يذلا 2 دمجلا) : ةلمسبلا

 هبر ةمحر ىلإ ريقفلا لوقيف دعب امأ . . .ةرهاظتم هفاطلأو

 قرطت مث (.. .ينيوزقلا رغصأ يلع نب يدهم ينغلا

 هثحب يف دهشتساو وحنلا باوبأ عيمج ىلإ فنصملا
 يلهاجلا رعشلا نم ًاريثك ًائيش ركذو ءارعشلا لاوقأب

 تايآلاب همالك يف دهشتسا امك يمالسإلا رصعلاو



 ا نادجنأ

 بدألاو ةغللاو وحنلا ملع يف هرحبت اهنم رهظيو ةينآرقلا

 .وحنلاو ةيبرعلا ملع يف هعون نم ديرف باتك وهو

 امنإو يزارلا مامإلا ذاتسألا انخيش هيلع فقي مل

 ةدلاخلا هتعوسوم يف 2')يلماعلا رحلا نع ًالقن هركذ
 وحنلا يف :داقتنالا) لوقيو ةعيشلا فيناصت ىلإ ةعيرذلا

 دمحم نب رغصأ يلع ىلوملا نبا يدهم دمحم ىلوملل
 هنم غرف يذلا نيملاعلا رخذ بحاص ينيوزقلا فسوب

 يف ةيناث هيلإ راشأ مث (0(لمآلا لمأ هركذ 1١19 ةنس
 حرش هنإ لاقو ةعيرذلا نم ١47 ص سماخلا دلجملا

 . لمجملا باتك

 ةماعلا تابتكملا سراهف يف ًاركذ هل دجأ مل

 فلؤملا طخب ةخسن ناتخسن هنم اندنعو ةصاخلاو

 يشاوحلاب ةنورقم فلؤملا رصع نم ةيناث ةخسنو
 (هللا هملس هنم) يشاوحلا ضعب رخآ يف ءاجو .ةريثكلا

 .نيوزقب انتبتكم تاطوطخم نم يهو

 يحلاصلا نيسحلا دبع

 نادُحتأ

 ةليلق لابج ةلسلس حفس يف نادحنأ وأ نادجنأ عقت

 كارأ ةنيدم يقرش ملك نيثالثو ةعبس ةفاسم ىلع عافترالا

 يبرغ اهسفن ةفاسملا هذه يلاوحو (ًاقباس دابآ ناطلس)

 ىرقلا نم ربتعتو .ةيزكرملا ناريإ يف تالحم ةنيدم
 .بصخلا ناهارف لهس يف داباكشم ةيحان يف ةمهملا

 ةرهدزم ةقطنملا هذه نوكت نأ نونظملا نم اذهلو

 .نييرازنلا نييليعامسإلا ةمثألا نمز يف ناكسلاب

 يف توملأ دعب ةيرازنلا خيرات يف نادجنأ رصع أدبي

 رشع سماخلا /عساتلا نرقلا نم ةريخألا تاونسلا

 هاش يلع يأ نيئالثلاو يناثلا يهاش مساقلا مامإلاب

 هل يرازن مامإ لوأ وهو يناثلا هللاب رصنتسملاب فورعملا

 )١( ص ؟ ج لمآلا لمأ رظنا  7١8ةنس ةيفجنلا ةعبطلا ١786

 ) )5ص ؟ ج ةعيشلا فيناصت ىلإ ةعيرذلا :ينارهطلا كرزب انآ خيشلا

  "5.ءاوضألا راد توريبب

 ناكملا اذه يقبو .نادُجنأ عم ةنيقي ةعطاق ةروصب ةلص

 يداحلا نرقلا رخاوأ ىتح ةيهاش مساقلا ةمئألل ًارقم

 اذهو .نمزلا نم نينرق لالخ يأ رشع عباسلا /رشع
 يف يرفصلا دهعلا نم ربكألا مسقلا فداصي رصعلا

 .ناريإ

 فلأ يلاوح نادججنأ يف رضاحلا تقولا يف شيعيو

 ةغللا نوملكتيو ةيرشع ينثالا ةعيشلا نم مهعيمج ةمسن
 يتلا ةميدقلا راثآلا نم .هكاوفلا ةعارز مهتنهمو ةيسرافلا

 م973١ ةنس فوناقيإ يسورلا قرشتسملا اهيلع لصح

 ددع ةحرضأ اهيف رباقم ثالثو ميدق دجسم «نادججنأ يف

 داهرف روتكدلا راز املو .مهئابرقأو نييرازنلا ةمئألا نم

 راثآألا ضعب تناك ؛ةرم لوأل نادجنأ 1975 ةنس يرتفد

 مدعل تديبأ دق اهفصوو فونافيإ اهيلإ راشأ يتلا ةميدقلا
 :يرتفد داهرف روتكدلا لوقيو .اهميمرتب مامتهالا

 هاش نيدلا رصان كلملا ماق امل هنإ ركذلاب ريدجو

 ١897 وينوي ١7١9/ ةنس ةدعقلا يذ رهش يف يراجاقلا

 ةيليعامسإلاب ةيضاملا اهتلص مهقي مل نادجنأ ةرايزب

 . ةيرازنلا

 /854 ةنس ىلاوح «ىناثلا هللاب رصنتسملا سلج

 /88 ةنس يفوتو ةمامإلا يسرك ىلع 1414 - 14317

 يبشخلا قودنصلا ىلع شوقنم خيراتلا اذه

 حيرض نإ .مامإلا اذه حيرض ىلع عضو دق ناك يذلا

 ناكسلا لاز ام يذلا ةينامثلا عالضألا اذ هللاب رصنتسملا

 ءانب مدقأ وه ردنلق هاش مسا هيلع نوقلطي نويلحملا

 نإف ةيرازن ةياور بسحو .نادججنأ يف يرازن يرثأ
 اذهو .1515- ١408/8٠ ةنس يفوت رصنتسملا

 يذلا هحيرض ىلع دوجوملا خيراتلا عم قفتي خيراتلا

 نأ ريغ .هاش مالسلا دبع هنبا ةمامإ رصع يف ديش

 رقم نأ ىلإ ريشت ةقرفلا راصنأ نيب ةعئاشلا تاياورلا

 ةنيدم يف تناك هدعب ةمئألا ضعبو يناثلا هللاب رصنتسملا

 ةربقم ىلع رثعُي ملو .نامرك ةعطاقم يف كباب
 يفوت هنإ ةقرفلا تاياور بسح ليق يذلا مالسلا دبع

 سابع هئبا حيرض نأ ريغ .1544 15917 /899 ةنس



 ضي

 هللاب رصنتسملا هبقل ناكو ةمامإلا يف هفلخ يذلا هاش

 يذلا مامإلا اذه نإ .نادججنأ يف ًادوجوم لاز ام ًاضيأ

 نييرازنلا ةمئألا ةلالس نم نوئالثلاو عبارلا مامإلا وه

 نادججنأ ناكس لازي الو ازريم بيرغ : هيلع قلطي يذلاو
 ةيرازنلا تايصخشلل ةيقيقحلا تايوهلا نوفرعي ال نيذلا

 بيرغ هاش مساب هنوركذي ؛مهتيرق يف تنفد يتلا
 يليعامسإلا مامإلا ةقيقحلا يف وهو .(بيرغلا كلملا)

 يلاوت بسحو .هللاب رصنتسملا بقل لمحي يذلا ثلاثلا

 اوؤاج نيذلا ةمثألا نإف نييهاش مساقلا نييرازنلا ةمئألا

 ةنس يفوت يذلا (ثلاثلا هللاب رصنتسملا) ازريم بيرغ دعب

 رون) يلع رذ وبأ :يلاوتلا بسح مه 84

 «لوألا هللا ليلخ) يلع راقفلا وذو ازريم دارمو (نيدلا

 ىفؤتملا) يناثلا هللا ليلخو يلع (نيدلا رون) رهدلا رونو

 يف ميقي ناك مامإ رخآ وهو 1180/1١940( ةنس

 . نادجنأ

 ةوعدلا ةايح ديدجت رصع وه نادججنأ رصع
 نإ .ةيبدألا ناريإ ييرازن تاطاشنو ةيرازنلا ةيليعامسإلا

 نإ قدأ ةرابعب وأ توملأ رصع دعب يرازنلا ديدجتلا اذه

 رصع ىلإ دوعي يهاش مساقلا يرازنلا ديدجتلا اذه

 هللاب رصنتسملا يأ نيثالثلاو يناثلا يهاش مساقلا مامإلا

 نادجنأ يف ةمئألا روهظ دعبو كلذل ةجيتنو . يناثلا

 نإف ءرشع سماخلا /عساتلا نرقلا فصتنم يلاوح

 نأ اهناكمإب ناك ةيهاش مساقلا ةيرازنلا ةوعدلا تاطاشن

 ةقرفلا هذه ةايح يف ديدجتلا اذهو .ةينلع رثكأ حبصت

 5 ةيرازنلا ةضهنلا راشتنا يف ببسلا ناك ام ناعرس

 ةيقب ىلع عرفلا اذه يف ةمئألا ة ةوق مئاعد تيبثت

 .ةديعبلا قطانملا يف ةيرازتلا تاعاضجلا

 تيبثتو ةيهاش

 لالحنالا

 ردصم وهو ؛27كاكفنالا :ةغللا يف لالحنالا ١
 . (لحنا) ةعواطملا لعفل

 )١( برعلا ناسل 119/1١١.

 لالحنالا

 دراوم يف لالحنالا درو دقف حالطصالا يف امأ

 لالحنا اهنم مهملا دروملاو .7)2لوصألا نم ةديدع
 .يلامجإلا ملعلا

 كاكفنا :وه يلامجإلا ملعلا لالحنا نم دوصقملاو

 يودبلا كشلاو هنم نيعم درفب ملعلا ىلإ عماجلاب ملعلا
 ب

 يناوألا دحأ ةساجنب ملع كانه ناك اذإ ام :هلاثمو

 ملعلا لحني انهف نيعملا اهدحأب ملعلا لصح مث

 كوكشو نيعملا فرطلا ةساجنب ملع ىلع يلامجإلا
 عيمج يف كشلا ناك نأ دعب ىرخألا فارطألا يف ةيودب

 . 2يلامجإلا ملعلاب ًانورقم فارطألا

 يف يصيخرتلا لصألا نايرج يه لالحنالا ةجيتنو

 ْنأل كلذو ؟29فارطألا نم ملعلا هيف لصح ام ريغ
 كشلا ليبق نم وهو ًايودب  انلق امك  راص اهيف كشلا

 . *ةءاربلل ىرجم وه يذلا فيلكتلا يف

 آلإ زربي مل حلطصملا اذه ّنأ ىلإ ةراشإلا ردجتو

 دقف هقفلا يف امأو .ةعيشلا نم نييلوصألا يرخأتم دنع

 ١ م 4 ير

 . ")دقعلاو رذنلاو نيميلا لالحناك ةّيهقفلا دراوملا ضعب

 :هماسقأ

 : ةثالث ماسقأ ىلإ لالحنالا مسقني - ١

 لاوز هنم دوصقملاو :يقيقحلا لالحنالا :ًالوأ

 07 فارطألا دحأب عطقلا مايق ببسب ةقيقح عماجلاب ملعلا

 )١( ينيكشملل ءلوصألا تاحالطصا / 45 - 44.

 ةقلحلا لوصألا ملع يف سوردو 417 ةيادهلا راونأ :رظنا (')

 ٠١8. / يناثلا مسقلا ةئلاثلا

 .يلامجإلا ملعلا :حلطصم رظنا (©)

 1 / لوصألا ملع يف ثوحبو ؛1465 / ةديدجلا ملاعملا ع9

 . لصا :حلطصم رظنا (6)

 نبال رئاظنلاو هابشألا ,.777/* نيدباع نبال راتحملا ّدر ةيشاح (5)

 ٠١/ ميكحلا ديسلل ىقثولا ةورعلا كسمتسم 778/ مجن

 7١8/5. لّوألا ديهشلل دئاوفلاو دعاوقلا ١“

 ؛١٠ / يناثلا مسقلا ةئلاثلا ةقلحلا لوصألا ملع يف سورد (0)
 .51/5 ةيادهلا راونأو



 لالحنالا

 . فيرعتلا يف هاندروأ يذلا قباسلا لاثملا يف امك

 لري مل ام هنم دوصقملاو : يمكحلا لالحنالا :ًاينا

 لالحنالا ةجيتن هيف يرجت امْنِإَو ةقيقح عماجلاب ملعلا هيف
 فرطلا ريغ يف يصيخرتلا لصألا نايرج يه يتلا

 . )يلامجإلا ملعلا نع جراخلا

 ىلع ةرامأ تماق اذإ اميف روصتي امْنِإ مسقلا اذهو

 موتو ىلع ةرامأ تماق ول امك «فارطألا نم فرط

 ًالامجإ ملع يتلا فارطألا نم نيعم فرط يف ةساجنلا

 .اهدحأ يف ةساجن عوقو

 اذإ ام هنم دوصقملاو :يدبعتلا لالحنالا :ًاثلاث
 ةبسنلاب يدبعت قيرط مايق ببسب ةقيقح لالحنالا لصح

 ىلع قلطي دقو )يلامجإلا ملعلا فارطأ نم فرط ىلإ
 . 29يمكحلا لالحنالا مسقلا اذه

 يف يقيقحلاك ناك نإو يدبعتلا ْنأ ملعي اذهبو

 وأ ةرامأ مايق هببس ّنأب هنع زاتمي هنكلو ةقيقح هلوصح
 لالحنالا ببس نوكي اميف فارطألا دحأ ىلع لصأ

 . فارطألا دحأب عطقلا مايق يقيقحلا

 وه يمكحلا لالحنالا نيبو هنيب قرفلا نأ ملعي امك

 وه سيل يمكحلا امنيب «ةقيقح لالحنا يدبعتلا نأ

 19 قفا لالحنالا ةجيتن هيف يرجت امنإو ًالالحنا
 دحأ ىلع لصألا وأ ةرامألا مايق يف ناكرتشي اناك نإو

 َّنأ انربتعا ول اننأ نم ةمجان ةقرفتلا هذهو .فارطألا

 اهمايق ببسبف «لالحنالا اهنم يتلا ملعلا راثآ ةرامالل

 ءارجإ يف ةجاح ال ٍذئنيحو «يدبعتلا لالحنالا لصحي

 «يمكحلا لالحنالا ىلإ ءاجلإلا ىلإ يصيخرتلا لصألا

 ذخألل ٍلئنيح لاجملا حتفنيف ةرامألل رثألا اذه انيفن ول امأ

 ىلإ يدؤي فرط يف ةرامألا مايق ْنأ ىنعمب .يمكحلاب

 ءىرخألا فارطألا يف يصيخرتلا لصألا ءارجإ ناكمإ

 50١1/8. لوصألا ملع يف ثوحب )0(

 .931 /1 ةيادهلا راونأ :رظنا (')

 .45 /4 لوصألا دئارف )6

 . ةقباسلا رداصملا رظنا (4)

 نفيا

 نيلئاقللف صيخرتلا ءارجإ ناكمإ ىلإ يدؤي فيك هنأ اًمإو
 . "7كلذ يف ةينف ثحابم يمكحلا لالحنالاب

 :لالحنالا مكح

 ٠ ماسقألا مكح ركذن يلي اميفو :

 لوصح يف فالخ ال :يقيقحلا لالحنالا أ

 ىلع ليصفتلاب مولعملا قابطناب ملعلا ةلاح يف لالحنالا

 ها رد ل ل را مولعملا
 ةرطقلا كلت َنأب ًاليصفت انملع مث «يناوألا دحأ يف

 اذه يف تطقس دق  يلامجإلا ملعلا اهب قلعت يتلا -

 لوصح مدع يف فالخ ال هنأ امك «نيعملا فرطلا

 انملع ول امك ©0نيقبطنم ريغ امهنأب انملع ول لالحنالا
 تطقس دق ةساجنلا نم  ىلوألا ريغ  ىرخأ ةرطق نأب

 . نيعم فرط يف

 (©همدعو قابطنالا لمتحا ول اميف فالخلا امّنإو

 :لاوقأ انهف

 لوصح يف يفكي قابطنالا لامتحا نإ :لوألا

 ؛*ينيئانلا لوقلا اذه ىلإ بهذ نممو لالحنالا
 .©0ةيافكلا نم رهاظلا وه هنأ امك ؛9©2ينيمخلا ديسلاو

 يف يفكي ال قابطنالا لامتحا ّنِإ :يناثلا لوقلا
 ققحملا لوقلا اذه ىلإ بهذ دقو .لالحنالا لوصح
 0 ما ىلإ

 ١7١7 :يناثلا مسقلا /ةثلاثلا ةقلحلا لوصألا ملع يف سورد )غ1(

> 

 بيذهجو 2٠١ 5/ يناثلا مسقلا ةثلاثلا ةقلحلا قباسلا ردصملا )0(

 .540 759/0 لوصألا ملع يف ثوحب ٠5 ٠« /؟ لوصألا

 .ةقباسلا رداصملا (*)

 يف سوردو 5 دئاوفلا رردو 45١٠.« 8/7 ةيادهلا راونأ ١)

 لوصألا تيدع 4 3 / يناثلا مسقلا ةثلاثلا ةقلحلا لوصألا ملع
 لا

 )٠( لوصألا ملع يف ثوحب 504/0. '
 )١( ةيادهلا راونأ 88 /7- 91١لوصألا بيذهتو ؟/7١07.

 .747/؟ لوصألا قئاقح (0)
 ,569 / راكفألا ةياج (8)



 قنا

 مولعملا زارحإ يتروص نيب ليصفتلا :ثلاثلا لوقلا

 «كلذ زارحإ مدعو يلامجإلا مولعملل ًاقادصم يليصفتلا

 .2) يناثلا يف لصحي الو لوألا يف لالحنالا لصحيف

 ريغ قابطنالا لامتحا درجم ْنأ ينعي ليصفتلا اذهو

 زارحإ هعم بجي لب «لالحنالا لوصح يف ٍفاك
 ول ًالثمن «يلامجإلا مولعملل يليصفتلا مولعملا ةّيقادصم
 عوقوب انملع مث «ةينآلا دحأ يف ةرطق طوقسب انملع

 ؛نيعم ءانإ يف اهريغ مأ ىلوألا سفن يه يردن ال ةرطق

 ةّيقادصملا نأ الإ ًادوجوم قابطنالا لامتحا ناك نإو انهف

 اذإ اميف زرحُت ةّيقادصملاو «ةلمتحم لب ةزرحم ريغ

 «ةيواستم فارطألا ىلإ يلامجإلا مولعملا ةبسن تناك

 درجمل ةينآلا دحأ ةساجنب يلامجإ ملع لصح اذإ امك

 ءاهضعب لمعتسي نأ نودب ليوط نامز رمي نأ داعبتسا

 نوكي انهف نيعم ءانإ ةساجنب يليصفت ملع لصحي مث

 ًاينيقي ًاقادصم (نيعم ءانإ ةساجن يأ) يليصفتلا مولعملا

 يلامجإلا ملعلا هب قلعت ام نأ ريغ ؛يلامجإلا مولعملل
 ةعس قابطنالاف ءلامعتسالا اذه صوصخ نكي مل

 هل نوكي ال نأ وه قابطنالا طرش ْنأل زرحم ريغ ًاقيضو

 ال اذهو «قابطنالاب ملعلا لاثم يف امك قادصملا اذه الإ

 اذهو .هل ًاديحو ًاقادصم ليصفتلا مولعملا نوك زرحي

 . ")ردصلا ديسلل وه (ليصفتلا يأ) لرقلا

 تفلتخا :يمكحلاو يدبعتلا لالحنالا ب

 بتري ةرامألا ةيجح ليلد ْنأ ىري نمف .انه لاوقألا

 اهتلمج نم يتلاو ؛ةرامألا ىلع ملعلا راثآ عيمج

 ىري اال نمو «يدبعتلا لالحنالاب لوقي وهف «لالحنالا

 لالحنالاب لاق لب ءيدبعتلا لالحنالاب لقي مل كلذ
 01 يحلا

 )١( يناثلا مسقلا ةثلاثلا ةقلحلا لوصألا ملع يف سورد / ١7١ -
 لوصألا ملع يف ثوحبو ء7 7147/8,

 . ةقباسلا رداصملا (؟)

 / يناثلا مسقلا ةثلاثلا ةقلحلا لوصألا ملع يف سورد :رظنا ()
 دئاوف .16؟ 50١/8 لوصألا ملع يف ثوحب ؛ ٠١7

 .61 /؟ ةيادهلا راونأ «45 57/5 لوصألا

 سلدنألا

 هدروم يف يقيقحلا لالحنالاب لقي مل نم نأ امك

 . 0يمكحلا لالحنالاب لاق

 :نيدروم

 يف يقيقحلا لالحنالا ذخؤي مل ول اميف :امهدحأ

 يف يدبعتلا لالحنالاب ذخؤي مل ول اميف : يناثلاو

 . لصأ وأ ةرامأ مايق دروم

 يغلبملا دمحا

 سلدنألا

 مساب اينابسإ اوفرع مهخيرات يف نوملسملا ٍ

 اهتاعطاقم نم ةعطاقم مسا عقاولا يف وهو «سلدنألا

 اهيف رقتسا نكلو «ءاينايسإ لادنافلاو نامورلا مكح دقو

 «نوملسملا اهحتف مهدهع يفو .طوقلا مكح ةياهنلاب

 فالآ ةعبس نم فلؤم شيجب اينابسإ نوملسملا لزن

 هدوقي «يبرع ةئامئثالث الإ مهيف سيل ربربلا نم لتاقم
 يلاو ريصن نب ىسوم نم ادفوم دايز نب قراط
 .برغملا

 هبْلَك لبج هشيجب لزنو قاقزلا رحب قراط ربعف

 ةازغلا ةاقالمل قيرذل عرسأو . حتفلا لبج مساب كلذ دعب

 تاياورلا يف فرع يذلا هتابراب رهن ىلع مهب ىقتلاف
 يداو فيرحت وهو هكل :وأ ءوكل يداو مساب ةيبرعلا

 زومت ١4 يف قيرذل لتقو نوملسملا رصتناف 1.60 وغال

 .(ه97) مالا ١ ةنس

 اينابسإ يف ناك نأ زوفلا نيملسملا ىلع لهس اممو
 نيملسملا اورغأف اهماكح ىلع اهيف نم ضعب نم ةمقن

 ةكرعملا هذه دعيو .لاتقلا دنع مهيلإ اوزاحنا مث مودقلاب

 عرسأف ؛ةلاعفلا ةينابسإلا ةمواقملا تشالت ةمساحلا

 ركذت ةمواقم فداصي ملف ديدج شيجب ريصن نب ىسوم

 يف ثوحب :744 /7 لوصأألا قئاقح 76٠0 / راكفألا ةيابخ )١(
 .1900- 5149/6 لوصألا ملع



 سلدنألا

 اورطيس دق نوملسملا ناك ىتح تاونس عبرأ ضمت ملو

 عبات سلدنألا نمو .ةريزجلا هبش نم ربكألا مسقلا ىلع

 مهدص ىتح اسنرف يف كلذ دعب مهتاوزغ نوملسملا

 نمحرلا دبع مهدئاق لتقو هيتاوب ةكرعم يف لترام لراش
 .(مالا"7)ه5١١ ةنس يقفاغلا

 مث «ةيليبشإ اهتدعاق ةيمالسإ ةيالو سلدنألا تيقبو
 نانثا ةنس نيعبرأو سمخ لالخ يف ىلاوت دقو .ةبطرق

 نمحرلا دبع لوصو ىتح حتفلا ذنم ًايلاو نورشعو
 نم ًاراف اهلصو يذلا كلملا دبع نب ماشه ديفح لخادلا

 ماله ةنس سلدنألا ىلع ًاريمأ هب يدونف نييسابعلا

 تدغو ةيمالسإلا ةلودلا نع سلدنألا تلصفنا كلذبو

 ىتح ءارمألا هدعب ىلاوتو .ةبطرق اهتمصاع ةلقتسم ةرامإ
 ةفيلخ هسفن نلعأ يذلا رصانلا ثلاثلا نمحرلا دبع دهع

 ماشه دهع ءاجو .نينمؤملا ريمأ ىمستو م4794 ةنس

 مكحلا ىلع رطيسف ًافيعض ناكو م8١٠٠ - 91/7 يناثلا

 ًامزاح ناكو روصنملاب فورعملا رماع يبأ نبا هريزو

 عباتتف ةفالخلا رايهنا أدب م7١١٠ ةنس هتومبو .ًايوق

 مهتياهن تناك نرق عبر نم لقأ يف ءافلخ ةعبس اهيلع
 نع تالاصفنا ىلإ كلذ ىدأف «لتقلاو علخلا ًاعيمج
 رخآ علخ اذإ ىتح ةلقتسم تارامإ مايقو يزكرملا مكحلا

 رمأ ىهتنا م١7١٠ ةنس ٌدتعملا ثلاثلا ماشه وهو ةفيلخ

 .فئاوطلا كولم دهع أدبو ةفالخلا

 يفرشملا نيمكحلا نيب عارصلا رهاظم نم رهظمكو
 درون سلدنألا يف يومألا يبرغملاو .دادغب يف يسابعلا

 يف يزاتلا يداهلا دبع يبرغملا خرؤملا هركذ ام انه

 ةفيلخلا ثعب ليبقلا اذه نمو» : حلا ةوعد ةلجم

 ىلإ ةماه ةرافسب (م١١6) ه184 ةنس ديشرلا نوراه

 روطاربمإلاب ةناعتسالا اهفده ناك ليباش ال سكبأ

 ىلع نودجوي نيذلا ةفيلخلا موصخ ىلع ناملراش

 (سلدنألا يف) نييومألا :طسوتملا رحبلا ضوح

 مسابو .(ايقيرفإ لامش يف) نييسيردإلاو نييمتسرلاو
 (م4874-810) ها668 ماع ةرافس تحار نييومألا

 ةيطنزيب روطاربمإ ىلإ (ثلاثلا) رصانلا نمحرلا دبع مساب
 لعف درك كلذو «ةفالخلا دض هتراثإل (1260م1اانق)

 مو

 روطاربمإلا عم عاسم نم ديشرلا نوراه هي ماق امل

 . «ىهتنا١ . «ناملراش

 ةلجم نم 84 ددعلا يف نانع هللا دبع دمحم ركذيو

 نمو» :ًالئاق ةداضتملا تافلاحملا هذه ةيرصملا ةلاسرلا

 يتلا ةيسامولبدلا تالسارملاو تانالعلا هذه تناك مث

 الب نكت ملو .جنرفلا ةكلمم عم ةيسابعلا ةفالخلا اهتلدابت

 قحس ىلع نواعتلا يف ةكرتشملا ةركفلا نع ةديعب بير
 ةركف ةمث تناكو .سلدنألا يف ةديدجلا ةيومألا ةلودلا

 ةلودلاو سلدنألا ين ةيومألا ةلودلا لمحت ةلثامم

 قرشملا يف اهتئوانمو ةيسابعلا ةلودلا ةميصخ ةيطتزيبلا
 ءارمأ نيب تناكف «ةيدولا تالصلاو مهافتلا دقع ىلع
 تارافسو تالسارم ةينيطئطسق ةرصايقو ةيمأ ىنب

 قاع ساس

 روطاربمإلا هثعب يذلا دفولا ىلإ نانع ريشي مث
 نب نمحرلا دبع ىلإ (م475) ه716 ةنس «سوليفويتل

 دبع ٌدرو . فلاحتلا ىلإ هيف هوعدي سلدنألا ريمأ مكحلا

 امهنيب مكحأف» لازغلا نب ىيحي هريقس لاسرإب نمحرلا
 .؟ىهتنا» .«فلاحتلاو ةلصلا

 سلدنألا رمأ تتشتو فئاوطلا كولم دهع ماق

 مامأ عجارتلا أدبو ةيلخادلا بورحلاو تاعازنلا تماقو

 عنمي مل كلذ نكلو .دالبلا دادرتسال ينابسإلا طغضلا

 .ةايحلا فرتو ينفلاو يفاقثلاو يداصتقالا راهدزالا نم

 كولمل ةيزجلا عفدي فئاوطلا تاليود ضعب ناكو

 دادتشا دنع دجنتسي اهضعبو «نيرواجملا نابسإلا
 ه/61/ ماعلا ناك ىتح ةيلامشلا ايقيرفإ ماكحب طغضلا

 هتجوزو ودنانرف ينابسإلا كلملا لخد هيفو (م11945١)

 .سلدنألا يف يمالسإلا مكحلا ىهتناو ةطانرغ اليبازيإ

 يكم يلع دومحم ذاتسألل مالكلا كرتن اذه دعبو

 : سلدنألا يف عيشتلا نع انثدحيل

 سلدنألا يق عيشتلا

 يلاوم نم ريبك ددع اهحتف ذنم سلدنألا يف رقتسا

 كرتشا نم مظعم نأ امك «نيصلخملا مهدونجو ةيمأ ينب

 ىلع تماق نيذلا نييماشلا نم اوناك برعلا نم حتفلا يف



 ف

 ةيومألا ةوعدلا ىدص رهظ دقو .ةيومألا ةلودلا مهفاتكأ

 ناك دقو . ا تا وو حي

 سلدنألا يلاو نوركذي نويماشلا ' 60 ل رم

 0 ا ا كليللا دع

 ةعقوملا هذه يف كرتشا دق نطق نبا ناكو) ةرحلا موي
 ناكو (ةيواعم نب ديزي شيج دضو راصنألا فص ىف

 هاك كنيدي العبر نيلانم نأ كلذ ىلع هاازع

 دونج نيب نم ناك هنأ كلذك ركذن نأ بجيو .(م/١4)

 نيب تلعتشا يتلا بورحلا يف كرتشا ددع ءالؤه جلب

 ءالؤه مهأ نمو .قارعلا يف ةعيشلا مهموصخو نييومألا
 نب نيسحلا لتق يذلا يبالكلا نشوجلا يذ نب رمش
 نم متاح نب ليمصلا هديفح ناكو ؛ءالبرك يف هديب يلع

 دبع نب فسوي اهريمأل ًاريزوو سلدنألا يف داوقلا ربكأ

 . يرهفلا نمحرلا

 ىلوألا ةيعيشلا تاروثلا زكارم

 ةعزنلا ةيومأ تناك تحتف ذنم سلدنألا نإف اذكهو

 يف دجو دقو .ًافيعض اهيف عيشتلا أدب دّقف اذهلو

 عيشتلل نازكرم  يوقلا يومألا اههاجتا مغر  سلدنألا

 :تاروثلل ًاردصم اناك

 «سلدنألا تلخد يتلا ةيبرعلا تويبلا نيب :لوألا

 هذه اهيف تلظف لبق نم يلع لآ ةرصنب نيدت تناكو

 . ةثراوتم ةعزنلا

 . ةيربربلا لئابقلا نيب : يناثلاو

 برعلا نيب

 نييولعلاب ةلص اهل ناك يتلا ةيبرعلا تاروثلا لوأو
 و «ءرساي نب رامع نب ديعس نب مع هروب يه هدجو «رسأي ٠ امع رب ديعس نب هللا دبع ةروث

 ىلع كلما دبع نب ماشه هرّيس يريشقلا ضايع نب رشب نب جلب (1)
 راث امل ايقيرفإ ىلإ ضايع نب موثلك همع عم فيثك شيج ةمدقم
 التاقو ناوربقلاب جلبو موثلك لزنف ؛باجحلا نبا مهريمأب اهلهأ
 نأ ىلإ جلب رصحو (ه74١ ةنس لئاوأ يف) موثلك لتقف ربربلا

 ىلإ لحرو هباحصأ عم اهبكرف سلدنألا ريمأ بكارم هتءاج
 ريمأ هفاخف ؛مهيف لغوأو ربربلا ىلع ةركلا دواع مث ءسلدنألا

 ضيقف ءاهنم جورخلا ىلإ هاعدف (نطق نب كلملا دبع) سلدنألا
 . (ح) دالبلا ىلع ىلوتساو هلتقو جلب هيلع

 سلدنألا

 يف ًاينافتو هل ًاصالخإ يلع باحصأ دشأ نم ناك رامع
 «نييومألا يديأب نيفص يف رامع لتق دقو «هنع عافدلا

 يومألا بزحلل ًايداعم اذه ديعس نب هللا دبع لظ دقو

 دق ةوادعلا هذه نأ ىلإ نايح نبا ريشيو «سلدنألا يف

 سلدنألا ريمأ يرهفلا نمحرلا دبع نب فسوي اهلغتسا
 ٌيرسايلا ىلإ دهعف «لخادلا نمحرلا دبع مودق دنع
 ءامهيتلئاع نيب رأثلاو ةموصخلا نم هفرعي ناك امل هلاتقب

 . حاجنلا اهل بتكي مل ةروثلا هذه نكلو
 نب نيسحلا اهب ماق يتلا يه ةيناشثلا ةروثلاو

 ةنس يف راث دقف «يجرزخلا ةدابع نب دعس نب ىيحي
 «نمحرلا دبع ةعاط علخو ةطسقرسب (م/87) ه6

 دج نأ ركذي اممو ؛«يبارعألا ناطقي نب ناميلس هعياشو

  زلغ يلع ةعيش نم ناك دعس نب ديعس رئاثلا اذه

 رصم دعس نب سيق هوخأ يلوو نميلا هل يلو دقو
 ةلالس نم ناك هنإ مزح نبا لوقيو .كلذك دك يلعل

 يذلا ءامسلا ءام نب ةدابع ركب وبأ رعاشلا ةرسألا هذه

 مايأ يف ةعيشلا ناسلب قطانلاو نييدومحلا رعاش حبصأ

 .فئاوطلا كولم

 ريربلا نيب
 لئابقلا وه  مهألا وهو  عيشتلل يناثلا زكرملاو

 ةبصخ ةبرت ايقيرفإ لامش دالب تناك دقل «ةيربربلا
 سلدنألا يف عيشتلا ىدص ددرت دقو «ةيعيشلا تاوعدلل

 برعلا عم اوكرتشا نيذلا ربربلا فوفص نيب ةرم لوأل

 ا مناغمب برعلا مهنود رئأتساو حتفلا يف

 0 ا ا

 نإ ماع هجوب لوقن نأ عيطتسنو ؛سلدنألا يف ربربلا اهيف

 باضهلاو ةيلبجلا قطانملا بلغألا ىلع اونطوتسا ربربلا

 يهو .ةريزجلا هبش طسو يف ةدتمملا اميس ال ةعفترملا

 قطانملا كلذكو «فوجلاب» فرعت تناك يتلا ةقطنملا

 اذهو «ةريبلا ةروك يف سلدنألا قرش بونج يف ةيلبجلا
 ةايدولا مهأ اولختا نأ دعب تزغلا ةتايملا هل كرت انوه

 ًاناديم ةيربربلا قطانملا تناك دقو «لوهسلاو ةبصخلا

 امك سلدنألا اهتفرع يتلا ةيعيشلا تاروثلا عيمجل

 ىرتس .٠



 انهي سلدنألا

 دحاولا دبع نب ايقش ةروث

 اهب ماق يتلا يه ةيعيشلا ةيربربلا تاروثلا لوأو

 ةيربتنش ةقطنم يف يسانكملا دحاولا دبع نب ايقش
 دبع تدده يتلا تاروثلا رطخأ تناكو :«453218765»

 ىلإ ه١16 نم ترمتسا ذإ اهلوطأو لخادلا نمحرلا

 ةدرام نيب ام تدتمادقو ء(مالالال _ال58) ه6

 يداوروغث ىلإ ابرغ «00538» ةيروقو «146:102»

 يأ اق رش «0106202» ةكنوكو «3:2]01020213» ةراجحلا

 اذه ناكو .ةريزجلا هبش طسوتت يتلا ةبضهلا عيمج يف

 «ةهطنةءمنه» (؟) ةينادجل نم هلصأ نايبص ملعم رئاثلا

 هنأ ىعداف «ةمطاف ىمست همأ تناكو «(ةراجحلا يداو)

 دبع ريس دقو دمحم نب هللا دبعب ىمستو يمطاف

 ناك شيج اهنم «هتبراحمل ةريثك ًاشويج لخادلا نمحرلا

 هيلع رصتناف «ينامثعلا ناورم نب نامثع هتدايق ىلع

 ىدل ًافولأم ًايبرح ًابولسأ مدختسي ناكو «هلتقو يمطافلا
 لوهسلا يف ةمساحلا كراعملا بنجت وهو ءربربلا

 نكمتي ملو .رطخلاب سحأ اذإ لابجلا ممق ىلإ رارفلاو
 ضعب اهربد ةرماؤمب الإ رئاثلا اذه نم نمحرلا دبع
 لعلو .(مالالال -1/5) ه١ ةئنس هولاتغاف هل هباحصأ

 برغلا يف ةيعيش ةلود ةماقإل ةلواحم لوأ يه ةروثلا هذه

 ةيولعلا ةسرادألا ةلود نيوكت تقبس اهنأ ذإ «يمالسإلا

 نكمي امع ةبرجتلا هذه تفشك دقو .ةنس نيرشع وحنب
 طاسوأ يف حاجنلا نم هبيصت نأ ةيعيشلا تاوعدلل

 اذه ميلاعت نع ًالصفم ًائيش ملعن انسلو . ةيربربلا لئابقلا

 «ىمطافلا ىعادلا» هيمسي ىراذع نبا نأ الإ ؛رئاثلا

 ىلعو + ةفالخيلاب هريغل وعدي ناكدنأ ىلع ادع لو اميرز

 ركذيو «يبهذم يحور عباط هتروثل ناك دقف لاح ةيأ

 ًاهيجو يومألا دئاقلا نأ 'ةعومجم رابخأ» بحاص

 - هتبراحمل نمحرلا دبع ههجو يذلا وهو  يناسغلا
 لظو «هناوعأ ربكأ نم راصو اهب نمآو هتوعدب عنتقا

 امر ةريبلا لابج ىلإ بره ذإ «هلتق دعب ىتح هل ًاصلخم

 ىتح لاسبتساو ةعاجشب نمحرلا دبع شويج لتاقي لاز

 سلدنألا قرش ةروث

 تاوعدلا دجت يرجهلا يناثلا نرقلا ةياهن يقو

 ال ءهلك يمالسإلا ملاعلا يف جاورلا نم ًاريثك ةيعيشلا

 نيذلا نييولعلا راوثلاب نويسابعلا عقوأ نأ دعي اميس

 ةنس خف ةعقوم يف نسحلا نب يلع نب نيسحلا مهمعزت
 ةعيشلا اهربتعا يتلا ةعقوملا كلت (م/870) ه8

 دقف .مهريصم يف ديعب رثأ اهل ناكو ,ىرخأ ءالبرك
 يف حاجنلا امهل ردق ناصخش ةعقوملا هذه نم تلفأ

 نب هللا دبع نب ىيحي امهو :نيتيعيش نيتلود نيوكت
 هوخأو ناريإ لامش يف مليدلا ىلع ىلوتسا يذلا نسحلا

 برغملا يف ةسرادألا ةلود ميقي نأ عاطتسا يذلا سيردإ

 بارطضالااذهل ناك دقو . ه١7١ ةنس ىصقألا

 يف هادص يمالسإلا ملاعلا ّمع يذلا يركفلاو يسايسلا

 ميعز ىلإ مهتجاح اوتيثأ نيذلا ربربلا نيبو سلدنألا

 ملعم ةيصخش يف ميعزلا اذه لثمت دقو .ديدج يحور

 قرش يف ماق همساب عجارملا انل ظفتحت مل رخآ

 ناكو «ةوبنلا ىعداو (م861) ه7717 ةنس 27سلدنألا

 نع يهنلا هعئارش نم ناكو هليوأت ريغ ىلع نآرقلا لوأتي

 ئبنتملا اذه ىلع ضبق دقو .رافظألا ميلقتو رعشلا صق

 ىبأ املف ةبوتلا هيلع تضرعو ةقدنزلا ةمهتب مكوحو
 .20يلف

 تاكرحلا ىلع ضقي مل رئاثلا اذه لتق نأ ىلع

 )١( نايب) حضاو ديدحتب يتأي نأ نودب ىراذع نبا لوقي اذكه 7/
  4ىلعألا رغثلا يف هتررث لعجيف ديعس نبا امأ 12808

 ص برغم)  )2١قطانملا ىف ةروثلا هذه نوكت نأ لوقعملا لعلو

 يأ ةيبونجلا وربإلا رهن فافضو ةيقرشلا لحاوسلا نيب ةعقاولا
 لبق نم ايقش اهيف راث يتلا ةقطنملا سفن يف ًابيرقت .

 مل اذإو «هلتق اورربيل نومعازلا همعز ام اذه :نيمألا نسح لوقي (؟)

 نم هفرعن ام ىلع ًاسايق اننإف ؛هنع ةحضاو تامولعم انيدل نكت
 «مهناميإو مهمالسإ يف نيصلخملا نينمؤملا نيملسملا نم هلائمأ

 مهمعدو «ةديقعلا داسفو ةقدنزلاب ةاغطلا مهمبتأ دقف كلذ عمو

 يف انلو .مهئامد ةحابتسا ىلإ ىدأ امم ءءوسلا ءاهقف كلذ يف

 دهاش ربكأ يكم نب دمحم دهازلا دباعلا «ليلجلا ماعلا ديهشلا

 روز وه هب مهتا ام نأب لوقن كلذ ىلع ًاسايق - لوقن ام ىلع
 . ناتببو
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 دق تناك ةيمطافلا تاياعدلا نأ ذإ «سلدنألا يف ةيعيشلا

 قرشملا يف اهطاشن ةورذ تقولا اذه يف تغلب

 يف ةيمامإلا ةعيشلا ناكف قرشلا يف امأ :برغملاو

 ةعيشلا ناك امنيب ءمهطاشن ىلع هريغو قارعلا
 نوسوجيو مهمامإ روهظب نورشبي ةيعبسلا وأ ةيليعامسإلا
 ةمئالملا ةئيبلا نع نيثحاب ةيمالسإلا دالبلا لالخ

 لامش يف ربربلا تاعامج نأ اونيبت دقو «مهتوعدل

 ةدحولا ككفت كلذ فداصو ءاهل نوكت ام حلصأ ايقيرفإ

 دبع ريمألا دهع يف ةيومألا ةرامإلل ةيرصنعلاو ةيسايسلا

 تلواحو .« ةصرفلا هذه ةيمطافلا ةوعدلا تلغتساف . هللا

 هذه تدارأ امك «سلدنألا يف تاروثلا نم ةدافتسالا

 نم ًاريخ رت ملو ةينيد ةجح ىلإ دنتست نأ تاروثلا

 .ةيرلعلا ةوعدلا

 اهب ماق يتلا يه تاروثلا هذه رطخأ تناكو

 تدتما دقو «سلدنألا بونج يف نوصفح نب رمع

 دمحم نب هللا دبع ةرامإ تقرغتساو «ةليوط نينس

 .رصانلا نمحرلا دبع ةرامإ نم ًاءزجو (ها0٠6 - 5075)

 يف ةيولعلا تارعدلا نوصفح نب رمع لغتسا دقو

 نب مساقلل بطخ هنأ مزح نبا ركذيو ءايقيرفإ لامش
 بيطخلا نبا امأ .3©2ةرصبلا بحاص يسيردإلا ميهاربإ

 ءالؤه هيلإ هجوف ايقيرفإ يف نييمطافلا بطاخ هنأ ركذيف
 اضحف .ناذه مدقو مهيبهذمب دقتعي نمم نييعاد

 ةماقإو نييمطافلا ةعاطب كسمتلا ىلع نوصفح نب رمع

 نبا ىدل نايعادلا ناذه ماقأ دقو سلدنألاب مهتوعد

 مث ةيمأ ينب دض هبورح يف امهب اذه ناعتساو نوصفح

 . يمطافلا ةفيلخلا ىلإ ةيده امهعم السرم امهب هجو

 طقلا ةيواعم نب دمحأ ةروث

 ًارثأت ةيمطافلا ةوعدلاب ترثأت يتلا ةكرحلا نأ ىلع

 يومألا ماشه نب ةيواعم نب دمحأ ةروث يه ًاقيمع

 يه لب «قارعلا ةرصب تسيل هذه ةرصبلاو برعلا باسنأ ةرهمج )١(

 اذه نم ميلا فرح يف ةيسردإ ندم عجار) برغملا يف ةنيدم
 . (دلجملا

 سلدنألا

 ةرمو .(م١10) ه584 ةنس رئاثلا طقلاب فورعملا

 لئابقلا نيب ةيغاص ًاناذآ دجت ةوعدلا هذه ىرن ىرخأ

 تاوعدلا اهيف ترشتنا يتلا ةقطنملا سفن يف ةيربربلا

 رغثلا لوط ىلع «فوجلا» ةقطنم يأ «لبق نم ةيعيشلا

 ةكلمملاو ةيمالسإلا ةكلمملا نيب دودحلاو ىندألا

 هذه نكلو «ةراجحلا يداوو ةدرام نيب ام : ةيحيسملا

 يف نييحيسملا دض داهجلل كلذ دعب تهجو يتلا ةروثلا
 ةرومس راوسأ ىلع تمطحتام ناعرس اينابسإ

 شيروتشأ كلم ثلاثلا وسنوفلا دي ىلع «222013»

 ناك ةروثلا هذه دئاق نأ نم مغرلا ىلعو . «538[45»

 ناك يمطافلا نوللا نأ الإ يومألا تيبلا دارفأ دحأ

 .نيبنس امك حوضولا لك اهيف ًاحضاو

 نبا فيضيو ؛«يدهملاب» هتيمست ًالوأ انمامإف - ١
 مصاعو نيدلا زئاف» ًاضيأ ىمسي ناك هنأ نايح

 «سلدنألا يف لبق اهعمسن مل باقلأ يهو 'نيملسملا

 ىلع ةعيشلا نيب ةعئاش قرشملا يف تناك نإو
 . صوصخلا

 مامإلا اذهل نوكي نأب ريبكلا مامتهالا كانه مث - ؟

 ءراصنألا هل عمجيو رمألا مظني ةيوق ةيصخش وذ «عاد»

 هّللا دبع ابأ برغملا يف نييمطافلا يعاد ناك امكو
 رمألا هل دلقت يذلا جارسلا يلع ابأ هيعاد ناك يعيشلا

 لئابقلا فوفص يف مهثب ءابقن ىلع ادمتعم ةوعدلا رشنو
 ةريبك ةفئاط ىلع كلذك دمتعي يعيشلا ناك امك ةيربربلا

 روص دفو ًاضيأ «ءابقنلا» نومسي اوناك نيذلا ةاعدلا نم

 نم يعادلا اذه هب عتمتي ناك ام ىدم انل نايح نبا

 ةركف انل ودبتو .هنوسدقي اوداك نيذلا هراصنأ نيب مارتحا

 مظن نييمطافلا نع ةلوقنم هدعب ءابقنلا تاقبطو يعادلا

 مامإلا ةبتر يلي اريبك ازكرم ةاعدلا «يعاد» ل تلعج يتلا

 ةكرح هفرعت مل ًامامتها ةاعدلا تاقبط ماكحأب تمتهاو

 . لبق نم ةيرس

 رخآ يه اهيلإ انرشأ يتلا ةروثلا هذه لعلو
 . سلدنألا يف ةيعيش سسأ ىلع ةلود ةماقإل تالواحملا

 يسايسلا فقوملا ريغت ةعيبطب تاروثلا هذه تعطقنا دقو



 سلدنألا

 ةيومألا ةفالخلا ةدوع اذهب ىنعنو .كلذ دعب ىلخادلا

 قمحيرلا ذيع: اآلن نيلدنالا ىلع: ةيونلا ةرطسقلا لإ

 اذه نم تاروثل عستي لاجم كانه نكي ملف ءرصانلا

 ترهظف اهضارقناو ناورم ينب ةلود ءاهتنا ىلإ ليبقلا

 ةيدومحلا ةيولعلا ةوعدلا ديدج نم ةسايسلا حرسم ىلع

 برست عنمي مل اذه نأ ىلع .نايك اهل ةلود تماقأو

 نع ةفالخلا مايأ يف سلدنألا ىلإ ةيعيشلا ةفاقثلا ضعب

 .نيبنس امك ةعيشلاب لصاوتملا اهكاكتحا قيرط

 سلدنألا ىلإ ةفاقثلا لقن

 :نيقيرط نع سلدنألا عيشتلا لخد دقو

 قرشملا ىلإ اولحر نيذلا نويسلدنألا :امهلوأ
 يف اميس ال ةيعيشلا ةفاقثلا نم ريثك وأ ليلقب اوذخأو

 .برغملا وأ رصم وأ قارعلا

 ًاطاشن اورشاب نيذلا ةقراشملا ضعب :امهيناثو

 ةبقارملاو ثحبلا رودب اوماق وأ سلدنألا يف ًايئاعد
 . ةيحلا مهيلازم ةحلصل

 قرشملل نييسلدنألا ةلحر

 كلذ يف اهرثاو

 ىلإ ةيعيشلا ةفاقثلا نم ًائيش لقن نم لوأ نأ ودبيو

 فورعملا يبطرقلا ىسيع نب دمحم وه سلدنألا
 ها11/8 ةنس ىف لحر دقو 2«( ه١17 ت) ىشعألاب

 نيذلا نييسلدنألا هءالمز كلذب ًافلاخم قارعلا ىلإ بهذف

 ىلع هقفتلل ةنيدملا ىلع نوددرتي تقولا كلذ يف اوناك

 يف هتسارد ةجيتن تناك دقو .هذيمالتو سنأ نب كلام

 حارجلا نب عيكو بتك ضعب سلدنألا ىلإ لقن نأ قارعلا
 يف بتك هلو «نييعيشلا نيثدحملا ربكأ نم ناك يذلا

 يف ءاضقلا هيلع ضرع دقو .ةعيشلا ئدابم نع عافدلا

 يبأ نب يلع لضف ركذي ناكو ضفرف سلدنألا
 . "9هتايح يف هتودق هذختيو ْةنكلَع بلاط

 حصان نب سابع كلذ دعب قارعلا ىلإ لحر نممو

 1١16 ١. ةبطرقب ةاضقلا باتك :ينشخلا )00(

 نذأ

 ةنس طسوألا نمحرلا دبع هدفوأ يذلا رعاشلا ىفقثلا

 ًاقيفر ناك دقو :7'©2ةميدقلا بتكلا سامتلا يف ه١

 سايلإ نب سنويل قرشملا يف ةيساردلا هتايحو هتلحر يف
 «لدجلاو ةناهكلاو موجنلا ملع بلط يذلا يطاوغربلا

 . يعيشلا ركفلا ًالماح هدالب ىلإ داع مث

 ةيعيش ةعزنب اورهاجي مل ءالؤه لاثمأ نأ ىلع

 نكلو .يعيشلا ريكفتلا ناولأ ضعب اولقن نإو ةحيرص
 لعج ثلاثلا نرقلا ةياهن يف ةيمطافلا ةياعدلا راشتنا

 نمو «بهذملا اذه نوقنتعي نييسلدنألا ءاملعلا ضعب

 مل يذلا (ه"065٠ تر يراجحلا نويح نب دمحم ءالؤه

 هنومهتي هورصاعم ناكو كلام بهذم بهذي نكي

 هبهذم نامتك ىلع ًاصيرح ناك هنأ ودبي نكلو «عيشتلاب
 ًالمعو ءاهقفلا بناج نم داهطضالل ضرعتي ال ىتح
 . عيشتلا لوصأ نم ًالصأ ناك يذلا ةيقتلا أدبمب

 مهئثدابمو ةعيشلا نع ءيشب نويسلدنألا ملأ اذكهو

 ةيحان نمو «ةيحان نم اليئض ائيش ناك هنكلو مهقرفو
 ةحلصم نم ناك ذإ رمألا يف ةلودلا تلخدت دقف ىرخأ

 نم ةعومجم هنأ ىلع عيشتلا مهفي نأ ةيومألا ةموكحلا

 هيلع نوكي نأ بجي ام عم قفتت ال عدبلاو تالالضلا

 نع داعتباو ةنسلا ىضتقمب ريس نم حيحصلا ملسملا

 نييسلدنألا ةرظن لثمي امم لعلو .رومألا تاثدحم

 درو ام هنم هنوفرعي اوناك ام ىدمو عيشتلا ىلإ نيفقثملا

 ت) روهشملا هبر دبع نب دمحأ رمع يبأ باتك يف هنع

 .«ديرفلا دقعلا» (م4*1

 ديرفلا دقعلا باتك يف ةعيشلا ريوصت

 ءاوهألا باحصأل ًالصف هباتك نم فلؤملا درفأ دقو

 لوانتي وهف مهقرفو ةعيشلا نع ليصفتلا ضعبب هيف ملكت
 ةفرطتم ةيعيش قرف اهب تناد يتلا ةبيرغلا دئاقعلا ضعب

 صوصن ضعبب يتأيو ةيروصنملاو ةيريغملاو ةيئبسلاك

 دييأت يف امهريغو يريمحلا ديسلاو ةزع ريثُكل ةيرعش
 ةعيشلا مذ يف ءاملعلا لارقأ نم ريثكب يتأي مث . مهبهاذم

 لواتنت يتلا ةميدقلا بتكلاب دصقيو 15 برغملا : ديعس نبا لل
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 دئاقعلا نيبو اهنيب ةنراقملاو مهدئاقع نم ؤربتلاو

 يبأ نبا باتك ىلإ عوجرلا رثكي هنأ ظحالنو (7ةيدوهيلا
 انتلعجي امم ("ةبيتق نبا ىلع كلذك دمتعيو (")ةبيش

 لبق نم فرع دق هبر دبع نبا هركذ امم ًاريثك نأ حجرن
 .ةيقرشملا بتكلا هذه قيرط نع

 ًائيش انل ركذي ال هبر دبع نبا نأ هظحالن يذلاو

 فيلأت تقو يف ناك يذلا يليعامسإلا عيشتلا نع ًاقلطم
 ةئس ذنم ايقيرفإ لامش ًالم دق (ها70-77) هباتك

 ميقيو ةينسلا ةبلاغألا ةلود ليزي نأ عاطتسا ثيح ه7

 ًاريثك نأ نم مغرلا ىلع اذه ؛ةيديبعلا ةيمطافلا ةلردلا

 .اهسفن سلدنألا ىلإ ٍظئنيح برست ةعيشلا ميلاعت نم
 عم ايشمت كلذ نع هبر دبع نيا بارضإ ناك امبرو
 لبق قرشملاب مامتهالا يهو «هباتكل اهمسر يتلا ةسايسلا

 برغملاب وأ هدلبب لصتي ام لك ىلع هميدقتو ءيش لك
 مهئدابم ىلإ ةراشإلا نأ ىأر هلعل وأ «مومعلا هجو ىلع

 ام وهو اهرشنل ةرشابم ريغ ةليسو تناك امبر هباتك يف
 .سلدنألا يف ةيومألا ةلودلا ةسايس هّرقت نكت مل

 هبر دبع نبأ عيشت يف يأر

 ذاتسألل لبق نم تضرع ةلأسم انه انل ضرعتو

 ذاتسألا ىأر دقف هبر دبع نبا عيشت يهو روبج ليئاربج

 نم سيل هنإ لاقو «لدتعم عيشتم هبر دبع نبا نأ ثحابلا

 نسح لوقي ١94٠(. ةرهاقلا ط) 1٠7/7 1١١ ديرفلا دقعلا )١(

 همعز امع هركذي يذلا اذه يف ديرفلا دقعلا بحاص نإ :نيمألا

 نم هريغك رتفم وه تامابتالا نم كلذ ريغو ةيعيش ًاقرف
 نوركذي نيذلا ءالؤه ءايندأ نومرجم نوريقح مه مكو ؛نيرتفملا
 . .تابسانملا هذه يف دوهيلاو ةيدوهيلا

 مايأ ةيابن يف يبطرقلا دلخم نب يقب قرشملا نم باتكلا اذهب مدق (1)

 ءاج امل ةبطرق ءاهقف هيلع راثأ دقو (ه3717/7 ىفوت) دمحم ريمألا

 نم هامح نأ الول هريفكت ىلع اوكشوأ ىتح «فالتخالا» نم هيف
 .ها١41ت يضرفلا نبا  هسفن دمحم ريمألا كلذ

 اذه لقن دقو «فراعملا» هباتك ىلع دمتعا هبر دبع نبا لعل (0)

 ةعاذإ لضف هل نم مهأو ةركبم ةرتف يف سلدنألا ىلإ باتكلا

 ةذتاسأ نم وهو (ه187 يفوت) ينشخلا مالسلا دبع نب دمحم

 نيتشقألا ىسوم نب دمحم :هل نيرصاعملا نمو هبر دبع نبا
 . (هاالا/ يفوت) ينايبلا غبصأ نب مساقو

 سلدنألا

 ناك كلذكف ًاعيشتمو نييومألل ىلوم نوكي نأ بيرغلا

 نب يلع هركذ هعيشت رهاظم نمو يناهبصألا جرفلا وبأ
 رظن ةهجو هركذو «هنع هللا يضر»ب ًاعوفشم بلاط يبأ
 دنع هلوقو ةيواعمو هَمَِظ يلع نيب عازنلا يف نييولعلا

 رهاظم يهو «هللا همحر ال١ :ةيواعم نب ديزي نع مالكلا

 . يعيشلا هبر دبع نبا هاجتا تابثإل ةيفاك ثحابلا اهآر

 ىلع ًاعيشتم نكي مل هبر دبع نبا نأ ىرن نحنو
 ناك دقف نييومألل ىلوم هنوك نع ًالضف هنأو قالطإلا

 ىلإ ةرظنو ءًاديدش ًاطابترا ةيومألا ةلودلا ةسايسب ًاطبترم
 انلعجت (ها77 -700) تقولا اذه يف ةيسايسلا ةلاحلا

 ةعزنلا يعيش فلؤم عم حماستتل نكت مل ةلودلا نأ دكؤن

 هبر دبع نياك هتناكمو هترهش هل ًابتاك ناك نإ اميس ال

 ةموكح نيب تاقالعلا هيف ترتوت يذلا تقولا يفو

 نأ سنن الو .ةيمطافلا ناوريقلا ةموكحو ةيومألا ةبطرق

 نمحرلا دبع نلعأ (4194- "15 يف) ةرتفلا هذه يف

 نأ ًانلعم نينمؤملل ًاريمأو نيملسملل ةفيلخ هسفن ثلاثلا

 هيف ليخد هل لحتنم وهف هريغ بقللا اذه ىعدا نم لك
 اذهب ينعي هنأ بير الو .هنم هقحتسي ال امب مستم

 نيب ةوادعلا نأ لب ًاعم نييمطافلاو نييسابعلاب ضيرعتلا

 دح ىلإ تلصو بهذملا يف نيتفلتخملا نيتلودلا

 ها19 يف نمحرلا دبع دجنف رفاسلا يركسعلا لخدتلا

 هل بطختو برغملا ضرأ نم ةتبس لتحي (م971)

 بير اال .ةحارص يف كلذب نييمطافلا ايدحتم اهدجاسم

 ناك ام ٍذئنيح نييومألا ناسلب قطني ناك ًابتاك نأ

 هذه يف ًاعيشتم نوكي نأ هتحلصم نم الو هتعاطتساب

 ةعزنلا هذه لثم هل تناك ول هبر دبع نبا نأ مث . فورظلا

 نبا اومهتا امك اهب هماهتا يف نوريثكلا هموصخ ددرت امل

 اومجرت نم اهلفغيل ناك امو لبق نم يراجحلا نويح
 .هل

 وأ ةلئكَظ يلع ىلع همحرت نم ثحابلا هركذي ام امأ

 يأ نم برغتسي اذه ناك امف ديزيل هنعلو هيلع هئانث

 تادايز نم اهنظأ تارابعلا هذه ىتحو «ينس ملسم

 .هللا ىلإ ًابرقت اهومحقي نأ مهل ذلي اوناك نيذلا خاسنلا



 سلدنألا

 ريثكلا هيف ديز دق «دقعلا» نأ هسفن ثحابلا ظحال دقو

 .21)هبحاص توم دعب

 يضخ انني ارم هيو نبع نتا ناك يكتا نع
 هسفن ةعيشلا قرفل هلوانتو )ةعامجلا ىلع جورخلا هركي

 مدعو اهل هتيهارك ىلع لدي امنإ مهلاوقأ ضعبل هضرعو

 يأ ىلع لدي ام اهيف سيلو .©)اهنم هتيرخسو اهب هعانتقا
 نبال ةديصقب يضرفلا نبا انل ظفتحا دقو «يعيش ليم

 بهذم لك ىلع ةديدش ةلمح اهيف لمحي هبر دبع
 رثكأ ليصفتل ةطقنلا هذه عدنلو «ةعامجلاو ةنسلا فلاخي

 . عيشتلا دض يومألا لعفلا درل ضرعتن نيح

 يبطرقلا ةرسم نبا

 دئاقعلا نم سلدنألا ىلإ برست ام نأشب امأو

 يف سويثالب نيسأ هنع ملكت دقف تقولا كلذ يف ةينطابلا

 ريشن نأ دونو (”0«هتسردمو ةرسم نبا» نع ميقلا هثحب

 ةرتف ىضق (م١911/ه1419 ت) ةرسم نبا نأ ىلإ انه

 طاشن غلب يتلا ةرتفلا يف ناوريقلا يف ةيساردلا هتايح نم

 ةيسايسلا ةيحانلا نم هجوأ ةيتفلا ةيمطافلا ةلوذلا

 نأ ىلإ ريبكلا ينابسإلا قرشتسملا هبن دقو .ةيئاعدلاو
 ةينطابلا ميلاعت نم ىحوتست تناك ةرسم نبال ءارآ كانه

 تسيل اهنإو ةوبنلا باستكا نكمملا نم هنإ هلوق لثم

 طن يف 1.20هالهالع :ةلأسملا هذه ىلإ راشأ نم ل وأ )١(

 شماه ىع (02552هتوعطعم 1انككأءان عانك لعمت ؟1205ع 0203 '5

 .66 ص

 «ةعامجلا ىلع ًاجورخ تسيل ةاغطلا ةمواقم :نيمألا نسح لرقي (؟)

 ًايومأ هبر دبع نبا نوكي نيحف ةعامجلا ريرحتل ةوعد يه لب

 ال نأر ملظلا رقي نأو ريرحتلا هركي نأ يعيبطلا نمف ًابصعتم
 . دبتسملا مكاحلا درفلا همه لب «ةعامجلا همهت

 ّدر ره هبر دبع نبا ةيرخس ىلع اندر :نيمألا نسح لرقي (؟)
 . موك انك كم ُددْنَم انّ ني ايم نإط» :نآرقلا

 « اوما“ َنيِدْلا ني َوُرَعَسيَو ايدل هيلا
 قرشتسملا ءارآ نم بتاكلا هلقن ام لك :نيمألا نسح لوقي (()

 امب نوفرهي :لئاقلا لوق هيلع قبطني هسفن وه هئارآو «ينابسإلا
 نولْئضمر (ماللا حتفب) نولْلضم مه لب .نوفرعيال
 تاءارتفا هريغ تقحلا امك هتقحل يعيش ةرسم نباف .(اهرسكب)

 . يعُدا امب هيلع يعداو هيلإ بسن ام ىلإ بسنف نيرتفملا

1:١ 

 ةركف ىلإ يأرلا اذه نيسأ در دقو .ًالصأ ًاصاصتخا

 ىرأ انأو ةوبنلا ةبترم هب اوبراق دقو ةينطابلا دنع يدهملا
 ال «شرعلا» ىلإ ملاعلا ريبدت ةرسم نبا در نأ كلذك

 ىلإ اذه . كلذ يف ةيليعامسإلا ةديقعب رثأتلا نم ولخي

 نع ةرسم نبا اهذخأ يتلا ميلاعتلا نم ةريثك ةفئاط

 قيرط نع ةيلازتعالا سرادملا نم وأ ةثيدحلا ةينوطالفألا

 هذهب نيرثأتم ةرسم نبا ذيمالت رمتسا دقو . ةينطابلا

 يركفم نم مهالت نميف ةحضاو مهراثآ تلظو ءارآلا

 لاثمأ نأ تأر ةلودلا نأ ريغ .اهتفوصتمو سلدنألا

 امنإ ًاينطاب ًاهاجتا نوهجتي نيذلا نيركفملا ءالؤه

 ةيحان نم اوناك مهنأ ذإ ةلودلا ىلع ًايقيقح ًارطخ نونوكي

 ىرخأ ةيحان نمو يبهذملا ككفتلا لماوع نم ًالماع

 -رشابم ريغ قيرط نم ولو  تاودأ اوناك امبر مهنإف
 ينب ةلود ميطحت يف عمطت تناك يتلا ةيمطافلا ةسايسلل
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 . ةيمأ

 يطوليلا ديعس نب رذنم

 عزن نم نيركفملا نم كانه ناك دقف كلذ مغربو

 ددهي ارطخ نوكي نأ نود لدتعم يعيش هاجتا ىلإ

 ت) يطولبلا ديعس نب رذنم ءالؤه ةلثمأ نمو «ةلودلا

 .ةبطرقب ةعامجلا يضاق بصنم ىلإ لصو يذلا 50

 هيهذم ىف كلذك هرصع ءاملع روهمج رذنم فلاخ دقو

 وهن ةازن كلام عهدي نيذت ةلودلا تناك انجب ىهققلا
 «ًابتك هنع عافدلا يف فلؤيو يرهاظلا بهذملا ىلإ عزني

 ةدحو مارتحا ىلع كلذ مغرب ًاصيرح ناك هنأ ىلع

 ال ءاضقلل سلج اذإ ناكف ةيبهذملا ةيحانلا نم ةلودلا

 نأ دقتعن انلعجي ام اذهو «ءكلام بهذمب الإ مكحي

 ظفتحا لب سانلا ىلع هعيشت ضرفي نأ لواحي مل ًارذنم

 ناك ذإ ةيمسرلا هتايح يف ًارثأ هل لعجي ملو هسفنل هب

 . ةفيلخلا دعب بصانملا ربكأ ىلوتي

 ىلإ اهدرن نأ نكمملا نمف رذنم عيشت رداصم امأ

 «ةزفن ةليبق ىلإ بستني ًايربرب ناك هنإف هلصأ ًالوأ : ةثالث

 لدي رذنم ةلئاع نع رابخألا نم يقب يذلاف هترسأ ًايناثو

 دقو «ليوط نمز ذنم ةيعيش ئدابم تقنتعا اهنأ ىلع



 في

 تماقو طقلا نيا ةوعدب نمآ نم لرأ ةزفن هتليبق تناك

 هعابتأ نم ناك هلاخ نأ ركذي وهو ه7 ةنس هترصنب

 نايح نبا لقن دقو .هعم ةرومس ةعفو رضح نمم ناكو

 هذه نع ةفيرطلا رابخألا نم ةفئاط ديعس نب رذنم نع
 يتلا ةئيبلا ًاثلاثو «هتبارق ضعب نع رذنم اهاور ةروثلا

 ةقطنم يف هتايح لج رذنم ىضق دقف اهيف شاع

 مث ندملا نم اهالاو امو ةدرامب ءاضقلا ىلوتو «فوجلا»

 هذه نأ انيأر دقو ةيقرشلا روغشلاب بصنملا اذه ىلوت
 ئدابملل ةيحالص سلدنألا دالب رثكأ تناك تائيبلا

 ين اهاقلت يتلا ةفاقثلا ءاذه ىلإ انفضأ امبرو ةيعيشلا

 رذنملا نب ركب يبأ عم سرد هنأ ملعن نحنف قرشملا

 ةيمالسإلا قرفلا لوانتي اباتك ةكم يف يروباسينلا

 ميلاعت جلاع امبر يذلا ؟«فارشألا باتك» وهو اهفالتخاو

 رذنم سفن نم ميلاعتلا هذه تيقلف ةعيشلا قرف ضعب
 . ىوهو ةبغر

 : ةفلتخم رهاظم يف يبطرقلا يضاقلا عيشت ادب دقو

 اهلقنو رابألا نبا اهركذ يتلا ةياكحلا هذه اهلوأ نم ركذن

 نب مساقلا ديبع وبأ وهو اهيوار لوقيو يرقملا هنع
 نب رذنم ةشوطرطب فاضتسا هابأ نإ يريبجلا فلخ

 ءاضق يلي نأ لبق كلذو ةيقرشلا روغثلل هتيالو مايأ ديعس
 ةبتكم ين رظن غرفت اذإ رذنم ناكف ؟'7ةبطرقي ةعامجلا

 دبع نبال ةزوجرأ هيف باتك ًاموي هيدي ىلع رمف «هفيضم

 مهعبار ةيواعم لعجيو نيدشارلا ءافلخلا اهيف ركذي هبر

 نم ءافلخلا ركذب كلذ لصو مث «مهيف ًايلع ركذي ملو

 كلذ ىأر املف ,دمحم نب نمحرلا دبع ىلإ ناورم ينب

 ةيشاح يف بتكو هبر دبع نبا بسو بضغ رذنم
 ْ : باتكلا

 اتعلم تحربال_يلعاَمَوأ

 ؟مامإب مكدنع ةثيبخلا نباي

 دمحم لاريخو ءاسكلا بر

 مالسإلا مدقم ءالولا يناد

 ينشخلا 6 ةنس ىلإ 4 ةنس نم ةعامجلا ءاضق رذنم يلو )0(

 .6١5ص ةبطرقب ةاضقلا باتك

 سلدنألا

 لقن ام يف وه رذنم عيشت رهاظم نم رخآ رهظمو
 ةبيرغ تاليوأت نآرقلا ليوأت ىلإ اهيف دمع ءارآ نم هنع

 )هيلع درلاو اهدينفتل نرقب كلذ دعب مزح نبا ضرعت
 اهنم رثكأ يتلا ةينطابلا تاليوأتلاب كلذ يف رثأت دقو

 رثك امبرو «")مهزيمي ام مهأ نم تحبصأو ةعيشلا
 دقو همالك يف نطابلاو رهاظلا تاملك نارود كلذل

 ةعزنلا هذه لعلو . ةحلاص ةلمج هنم يهابنلا انل ظفح

 يضرفلا نبا وه ًاجرحتم ًاينس ًاخرؤم تلعج يتلا يه
 هللا ءايشأ هداقتعا يف لحني ناك هنإ هتمجرت يف لوقي

 .اهنع هبساحمو اهب هيزاجم

 مهرثأآو نويمطافلا ةاعدلا

 سلدنألا ىلإ نومدقي اوناك نيذلا ةقراشملا امأ

 مهفادهأ نورتسي اوناك مهنإف ةيعيشلا ةياعدلا دصقب

 ملعلا وأ ةراجتلاك ةعورشملا حلاصملا نم راتسب ةيقيقحلا

 ثلاثلا نرقلا ةياهن يف هنأ عقاولاو .ةيفوصلا ةحايسلا وأ

 ءاحنأ عيمج يف نييمطافلا سيساوج رشتنا عبارلا ءانثأو

 ريخ ةيمطافلا ةوعدلا تناك امبرو ةيمالسإلا راطقألا

 ماكحإو ةراهمب ةيسوساجلا حالس تلغتسا ةوعد

 نوسجي برغملا يف نويمطافلا ناكو .رظنلا يعطقنم

 ًالامش وأ رصم وحن ًاقرش امإ موجهلل نوبقرتيو ضبنلا
 مهسيساوجو مهنويع نم ريثك لخد اذهلو سلدنألا وحن
 فرعتو اهلاوحأ عالطتسا ىلع اولمعيل سلدنألا ىلإ

 ةيسايسلا اهمظن ةساردو اهيف فعضلا نطاومو اهلخادم

 .مهعسو ام ردقب مهتياعد تب مث ةينيدلاو ةيداصتقالاو

 نعو رانلاو ةنجلا نع همالك كلذ نم 77/4 لصف :مزح نبا )١(

 يأر نم بيرق ينأر ةلأسملا هذه يف هلو ءايبنألا نايصع

 نم هنوري امو قفتي ًاليوأت ءايبنألا اياطخ لوؤي يذلا ةيليعامسإلا
 ةاعدلا يعاد ديؤملا ناويد :نيسح لماك عجار  مهتمصع

 ام ىلع فوطعم اذهو :نيمألا نسح لوقي .اهدعب امو ١75 ص

 رهاجملا «يبصانلا مزح نباف «ليلضتلاو ءارتفالا نم همدقت

 هدادجأ نوك نإو ةعيشلا يف هلاوقأ لبقت نمم سيل ةعيشلل ءادعلاب

 ةمدخلاو ةالاوملا كلتب ًاقوسم هلعج مهمدخو ةيمأ ينب يلوم نم
 .مهتمئأو ةعيشلا نع بتك ام يف

 .(ح) ةينطاب تاليوأت ةعيشلل سيل (0)



 سلدنألا

 يضايرلا رسيلا ىبأ

 سلدنألا يف ةقراشملا سيساوجلا لوأ نم نأ ودبيو

 هنع كانه سيلو يضايرلا رسيلا وبأ وه رماغم رعاش

 ناك هنأب حرصي ام عجارملا يف الو ةلصفم رابخأ

 حيجرت ىلع انلمحي هرابخأ نم يقب ام نكلو 2””ًاسوساج
 بيدأ هنأ «ةعومجم رابخأ» بحاص ركذيو .يأرلا اذه

 ًاباتك ًالعتفم دمحم ريمألا مايأ يف سلدنألا لخد لاتحم
 ةيناورملا ةلودلل هيف نوعدتسي ماشلا لهأ ناسل ىلع

 ودبي نكلو «مهدالب يف اهل ةبطخلا نوضرعيو ةيسلدنألا
 ىفتحا هنكلو ةيفخلا هضارغأ ىلإ نطف ًادمحم ريمألا نأ

 ىلإ رطضاف «هطاشن ةرشابم نم هنكمي نأ نود همركأو هب
 ثبي رمتسا هلعلو رصم ىلإ بهذو سلدنألا ةرداغم

 رمأف هربخ ىلع اهبحاص عقو# ىتح كانه ةيمطافلا هتياعد

 نولوط نب دمحأ ٍذئنيح رصم مكحي ناكو .«هسبحب

 اميس ال ةيعيشلا تاوعدلا نم ةفيخ سجوتي ناك يذلا

 انسلو .رصم يف ةيلاوتملا مهتاروث نم ًاريثك ىساق هنأو

 دعب هارن اننأ الإ هنجس نم رسيلا وبأ صلخت فيك فرعن
 نب ميهاربإ مايأ يف ةباتكلا ىلع ًايلوتم ناوريقلا يف كلذ
 رخآ ثلاثلا هللا ةدايزل مث هنبا يناثلا هللا دبعو يناثلا دمحأ

 تيب يف ةباتكلا بناج ىلإ ريخألل ىلوتو ةبلاغألا كولم
 يلا

 ضبقو (408/1795) ةبلاغألا ةلود تطقس املف

 رسيلا وبأ رمتسا رمألا ةيصان ىلع 7"2يدهملا هللا ديبع
 هتامدخ ىلع هل ةأفاكم ناك امبرو ؛هل ةباتكلا ىلع

 نم ناك رسيلا ايأ نأ ىلع ىراذع نبا صن دقو ؛ةقباسلا

 ةلمحلا يف هقفار دقو يعيشلا هللا دبع يبأ ةوعد هوجو

 ةعيبطب هنإف ةيرس سيساوجلا ءالؤه ةمهم تناك امل هنأ ظحالي )١(

 . مهنع ةلصفم ةيفاو رابخأب عجارملا انل ظفتحت مل لاحلا

 نوكي نأ بجي رصم يف رسيلا بأ ىلع ضبقلا نإ لوقأ نأ نكمي (؟)

 ينزملا هيففلا اهيف تام يتلا ةنسلا يهو 774 ةنس لبق عقو دق

 ةرايزل اومدق نم نييسلدنألا ضعب صيلخت لضف هل ناك يذلا
 .هنجس يف رسيلا يبأ

 مسالا نأ نيح يف (يدهملا هّللا ديبع) مسا بتاكلا لمعتسي (6)

 .(ح) هللا دبع وه حيحصلا
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 هللا ديبع مامإلا صيلختل يمطافلا يعادلا اهريس يتلا

 هحاتتفا دعب كلذو راردم ينب نجس نم يدهملا

 هّللا ديبع ةمدخ يف يضايرلا رمتسا دقو .ناوريقلا

 رسيلا وبأ ناك اذإو 4٠١( /744) ةئنس تام ىتح يدهملا

 يف ةيسايسلا هتمهم يف حاجنلا لك حجني مل يضايرلا
 دالبلا هذه ىلإ لقني نأ عاطتسا هنأ بير الف سلدنألا

 سلدنألا يف لخدأ دقف «ةيعيشلا ةيبدألا ةفاقثلا ضعب

 ناك يذلا يعازخلا لبعد رعش كلذكو مامت يبأ رعش

 نم ريثك ىلإ اذه ءقرشملا يف ةعيشلا ةنسلأ مهأ نم
 يف اهضعب عاذأ تافلؤم هلو «نيثدحملا باتكلا لئاسر

 هبارعإو هلكشمو نآرقلا يف فلؤم اهنم سلدنألا

 مثالي ًاهاجتا هيف هجتا دق نوكي نأ دعبتسن الو ؛هيناعمو

 .اهيلإ بستني ناك يتلا ةوعدلا

 يدادغبلا نوراه نبا

 رسيلا يبأ توم دعب نويمطافلا ناعتسا دقو

 نوراه نب دمحأ نب دمحم رفعج وبأ وه رخآ سوساجب
 .ًاماوعأ سلدنألاب ددرت هنأ يضرفلا نبا ركذيو يدادغبلا

 نبا لوخد نأ ةحارص بويأ نب ناميلس نع لقنيو
 سوساجلا اذه نأ رهظيو ءسسجتلا دصقب ناك نوراه

 بيرع نأ ذإ ؛0©2هلبق نم يضايرلا هيف قفوي مل اميف قفو
 يبأ دعب هبتكتسا يدهملا هللا ديبع نإ لوقي دعس نبا

 كلذ يف هل ناكف ءهتوعد رمأ ىلع هب ناعتساو رسيلا

 رومأب هتربخل هنأ ودبيو ء.ميظع عفنو ليمج يأر

 )٠٠١/ يدهملا هللا ديبع هالو اهيلع هتبردو ةيسوساجلا
 ةيمهأ هل ناك يذلا ديربلا ناويد ةباتكلا نع الضف 7
 بصنملا اذه ىلوتي لزي ملف ةيمطافلا ةلودلا يف ىربك
 ةعساو تاطلس رشابي نوراه نبا ناك دقو . تام ىتح

 ىتش يف قئاثولاو ءاضقلا ىلع يلوي يذلا وه ناك دقف
 اكش امم هذوفن ةدايز تناك ىتح ةيمطافلا ةلودلا ميلاقأ

 نم دحي مل كلذ نأ ىلع ؛نيفظوملا رابك ضعب هنم
 ةنس) تام نيح يدهملا هللا ديبع نإ لب ؛هناطلس

 :حيحصلاو «(سيساوج) مهيمسي بتاكلا : نيمألا نسح لوقي )١(

 .ةاعد : لاقي نأ



 ىلع رفعج ابأ رقأ مئاقلا هنبا هدعب يلوو (م977 /ه1

 نم ًاريثك هيلإ ضوفو «ةباتكو ديرب نم هلامعأ عيمج
 الف يدادغبلا رفعج يبأ طاشن امأ .ةكلمملا لامعأ

 ةيسايسلا هتياعد يف هقيفوت ىدم ليصفتلاب فرعن
 هييضطاتلا هنلاومرداقأ هنأ زدني ناك نوار ةيهدجلاو

 قلعتي اميف ةيمهألا نم ريبك بناج ىلع تامولعمب
 مهنأ ليلدب كلذو «ةينيدلاو ةيعامتجالا سلدنألا عاضوأب

 ًائيش ملعن ال اننأ ىلع «مهتلود بصانم ربكأب هيلإ اودهع
 ًارتستم سلدنألا لخد هنأل كلذو يفاقثلا هطاشن نع

 كلذك نّركت تناك ةفاقثلا نأ بير الو «ملعلا ضرغب

 ذاتسألا هّبن دقو «ةيمطافلا ةوعدلا جمانرب نم امهم ًاءزج

 ميلاعت ةعاذإ يف نوراه نبا لضف ىلإ سويثالب نيسأ

 .©0تقولا سفن يف ةلزتعملا كلذكو نييمطافلا ةعيشلا

 نم ةلزتعملاو نييمطافلا نيب ام ىلإ انه ريشن نأ بجيو
 لازتعالا نأ ىلإو ؛مهريكفت يحاون ضعب يف ةقيثو ةلص
 .يليعامسإلا بهذملا يف لوخدلل ةدهمم ةوطخ ربتعي

 يبيصنلا لقوح نبا

 مهم رودب اوماق نيذلا نييمطافلا سيساوجلا نمو
 /ها 517 ت) ىبيصُنلا لقوح نيا - سلدنألا ىف

 (0دبي نيولع ةراجلا ارت سلدنألا لحد ء(موالا/

 لاوحأ علطتسيل لخد هنأ ىلإ «(2ه2ان» يزود بهذيو

 كلذو «نييمطافلا هيلاوم ةحلصمل اهتساردلو سلدنألا

 .دالبلا هذه ىلإ مهتبرض هيجوت يف نوركفي اوناك امنيح
 ليجستب ةصاخ ةفصب همامتها رسفي ام وه اذه لعلو

 ءاهتاريخ دادعتو ةيداصتقالا اهدراومو ةلودلا لخد

 ةيحانلا نم اهلاوحأ مث ءاهكلاسمو اهقرط هفصوو

 ةقد يف هنايبب لقوح نبا متها كلذ لك ؛ةيركسعلا
 نييمطافلا عنقي نأ هتباتك يف لواح دقو .رظنلا فقوتست

 فعضلو ةيحان نم اهتاريخ ةرثكل سلدنألا حتف ةرورضب
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 ةريثك رومأ يف ةلزتعملا نوقفاوي ةعيشلا :نيمألا نسح لوقي (5»

 .ةمهم رومأ يف مهوفلاخ نإو
 514/1١ نادلبلا مجعم  «يلصوملا رجاتلا» : توقاي همسي (؟)

 سلدنألا

 نأ رهظي نكلو «ىرخأ ةيحان نم اهنع عافدلا نع اهلهأ

 . ةيمطافلا ةموكحلا بناج نم دييأتلاب رفظي مل هعورشم

 ةيمطافلا ةياعدلا حاجن ىدم

 يف ةيمطافلا ةياعدلا حاجن ناك لاح ةيأ ىلع

 كلذو «ًادج ًادودحم سلدنألا نم اهل راصنأ باذتجا

 كلذ ناك نإو «ةلصأتم ةوق نم ينسلا بهذملل ناك امل

 لاجر ضعب مض يف اوحلفأ مهنأب لوقلا نم عنمي ال
 روظنملا يبأ نبا ءالؤه ةلثمأ نمو ؛مهفص ىلإ ركفلا
 ءافلخلا ثلاث روصنملا ليعامسإل ءاضقلا يلو يذلا

 اميرو .(م101 445 /ه١54-71715) نييمطافلا

 ةرتف ىضق يريبلإ رعاش نييمطافلا ةياعد تارمث نم ناك
 ههاجتا فرع نيح اهنم درط مث «سلدنألا يف هبابش
 /ه157ت) يسلدنألا ئناه نبا وه اذهو «يمطافلا

 مث «يمطافلا هللا نيدل زعملا ةمدخب قحتلا يذلا

 .ةيمطافلا ةعيشلا ةوعدل يمسرلا رعاشلا راص

 بمهذملا عيجشت عيشتلا دض يومألا لعفلا در

 :سلدنألا يف ينسلا

 يديألا يفوتكم اوفقيل اونوكي مل نييومألا نكلو
 سلدنألا ىلع حلت تلظ يتلا ةيعيشلا تاوعدلا نم

 ًايئادع ًافقوم ىلوألا ةظحللا ذنم اوفقوف «ًاديدش ًاحاحلإ

 مهل اهمسر يتلا ةسايسلا سلدنألا يف اولصاوو ؛ًامراص

 ىلإ تمت ةعزن لك ىلع ءاضقلا نم قرشملا يف مهفالسأ

 كلذ مغر ةيومألا مهتعزن تناك نكلو ؛ةلصب عيشتلا

 امك ربانملا ىلع تيبلا لهأ نم دحأ الو ةئتظ بلاط

 كاذنيح مهلمع ناك دقو ءقرشملا يف نويومألا لعف

 نوري اوناك نيذلا نيلدتعملا ةنسلا لهأ مهيلع راثأ امم

 ,؟9نيدشارلا ءافلخلاب هقحلي ام هلضفو هتبارق نم يلعل
 نبا دجن اننإو ؛ةعيشلا ةرمز يف كلذ مهلخدي نأ نود

 يأ نب يلع قاحلإب مهلضفت ىلع مهركشن :نيمألا نسح لوقي )١(

 ضفرن اننإ :مهل لوقن مث !!!نيدشارلا ءافلخلاب ِةهْيِهَع بلاط

 قحلي ال هسفنب مئاق :هئغ بلاط يبأ نب يلعف .قاحلإلا اذه

 .دحأ هقحلَي الو دحأب



 سلدنألا

 ءاقلخ ىلع بيعي ةيوقلا ةيومألا هتعزن مغر مزح
 دعي امنيب «كلذ نم هوبكترا ام قرشملا يف نييناورملا

 .فلسلا نعل نع اوعنتما مهنأ سلدنألا يف مهلئاضف نم

 كلذ عم َيلَع لئاضف لهاجت نولواحي اوناك مهنأ ىلع

 لودلا نيبو مهنيب يسايسلا رتوتلا تاقوأ ضعب يف

 ضرعم ىف ىنشخلا هصقي ام كلذ ةلثمأ نمو ؛ةيمشاهلا

 - 407 /هالا/" - 1178) دمحم ريمألا لاغتشا نع ثيدحلا

 نأ ركذيف «ةبطرق يف ةعامجلل ضاق نييعت ةلأسمب

 نومدقي نيدشارلا ءافلخلاو يبنلا نأك مانملا يف ىأر ريمألا

 ريدجو ؛ةصقلا رخآ ىلإ . .هنيعب لجر ىلع نوملسيف
 اوناك يومألا ريمألا مهآر نيذلا نيدشارلا ءافلخلا نأ ركذلاب

 . مهنم هطقسأ دقف يلع امأ «نامثعو رمعو ركب ابأ

 «هبر دبع نبا اهفلأ يتلا ةزوجرألا كلذ ىلع لدأو

 نامثعو رمعو ركب ابأ ركذف نيدشارلا ءافلخلا اهيف درسو

 ديعس نب رذنم قنح اذه راثأ فيك انيأر دقو «ةيواعمو
 ركذيو .2'هيلع درو هبر دبع نبا نعل هنأ ىتح يطولبلا
 مداق نب دمحأ نب دمحم ةمجرت يف يضرفلا نبا

 نيئدحملا نم ناكو (م440 /ه٠8 ت) 2”يبطرقلا
 يبأ نب يلع يف نعطي دحاو ريغ هعمس هنأ نيروهشملا

 صقنتي هسفن يضرفلا نبا هعمس دقو . كغ بلاط

 نبا مجرتي امك . هلو يبنلا ديفح هلْئَت يلع نب نسحلا

 ينصحلا قرزألا نبا وهو نييومألا دحأل يضرفلا

 ةنس) رصم نم جرخ دق ناكو (م9940 /ه780ت)

 نبال ةزوجرألا هذه ةبسن يف روبج ليئاربج ذاتسألا كش دقو )١(

 ًاعيشتم ناك فلؤملا اذه نأ يف هيأر عم ًايشمت كلذو ؛هبر دبع

 امبر ةزوجرألا هذه نإ لاقو «(ثحبلا نم ةسداسلا ةلاقملا)

 قيس اميف انّيب دقو ؛هدافحأ وأ هبر دبع نبا ءانبأ دحأل تناك

 هبصعت تابثإو هبر دبع نبا عيشت راكنإ ىلع انلمحت يتلا بابسألا

 اهعنص ءهل ةزوجرألا نوكت نأ نم ًاقلطم عنام الو «نييرمألل

 هيف مهتوادع تدتشا تقو يف نييومألا ءاضر بسك ًادصاق

 ةزوجرألا نوك زاوج ديؤي ام كانه سيلو نييديلقتلا مهموصخل
 . هتبارق ضعب وأ هبر دبع نبا ءانبأ دحأل

 ؛ريثكب كلذ دعب سلدنألا يف ةيومألا ةعزنلا ترمتسا لب (0)

 حفن) ةيواعم يف مهمأر لثمي نييسلدنألا دحأل ًاتيب يرقملا يوربو
 :(غ١ور/ا؟

 هيواع بالك نم بلك كاذف هيواعم يف حدقي نكي نمو
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 هيلع ضيقف «ناوريقلا ىلإ راصو (م404 /ها 4

 لصوو «؛تاونس ثالث نم رثكأ ةيدهملاب سبحو ةعيشلا
 مكحلا هلزنأف ؛م150 /ه749 ةنس سلدنألا ىلإ

 كراش ًاثدحم يومألا اذه ناكو ؛هيلع عسوتو رصنتسملا

 زربيو «نييمطافلا دض ةلمحلا يف هملع عسو ام ردقب

 هيعدي ام بيذكت ين ًاثيدح هاور ام نيب يضرفلا نبا

 هنأ لَك يبنلا نع هيف يوري .يدهملا ةلأسم يف ةعيشلا
 . ميرم نبا ىسيع الإ ّيِدْهَم ال

 ءاروشاع موي نم نييومألا فقوم

 فقوم نأشلا اذه يف اهتلالد اهل يتلا ءايشألا نمو

 هيف لتق يذلا مويلا وهو ؛ءاروشاع موي نم نييومألا

 2(م589 /ه71) ءالبرك يف دلت يلع نب نيسحلا

 ةالغ دمع دقو «نزحو دادح موي ةعيشلا هربتعي موي وهو

 حرفلا هيف نورهظي ًاديع مويلا اذه رابتعا ىلإ ةنسلا لهأ

 ةتامشو ةعيشلل ةدياكم كلذو ؛ةمعطألا يف نوعسوتيو

 هاجتا رظتنم وه امك ارهجتا دقف سلدنألا يف امأ ءمهب

 ت) بيبح نب كلملا دبعل ىورتو ؛ةنسلا لهأ نم ةالغلا

 نمحرلا دبع مايأ يف ةبطرق ءاهقف ريبك (م8117 ه8

 :اهيف لوقي ريمألا اهب بطاخي تايبأ طسوألا

 اروشاع  نمحرلا كسني ال - سنت ال

 اروكذم خيراتلا يف تلز ال .هركذاو

 هلمشت هللا ةلص يبنلالاق

 ارونلاو قحلا هيلع اندجوًالوق

 همسوم قافنإ يف عسوي نميف

 اروسيم ماعلا كاذب لازيألأ

 مويلا اذهب لافتحالا ىلع ريمألا ضحي هارن اذكهو

 هذه يف هيلإ نودنتسي يذلا ثيدحلا كلذب ًامظان

 . ةلأسملا

 سلدنألا يف نييومألاب قلعتلا لصأت

 نولب سلدنألا اوغبصي نأ يف نويومألا حجن دقو

 ةيهارك مهبعش سوفن يف اولصؤي نأ اوعاطتساو «يومأ

 ظفتحت تناك يذلا تقولا لاوط كلذ رمتساو « عيشتلا
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 ضعب ناك اذإو ءاهتدحوو اهتوقب ةيومألا ةفالخلا هيف

 «سلدنألا ىلإ ءانثألا هذه يف برست دق ةيعيشلا دئاقعلا

 سلدنألا ترمتساو «ًافيعض يسايسلا اهرثأ ناك دقف

 اهب لوانن يتلا ةقيرطلا كلذ روص امبرو «ةبصعتم ةيومأ
 ْثَبِسُن نم مجارت نومدقتملا نويسلدنألا نوخرؤملا

 (مهتي يأ) نري يراجحلا نويح نباف «ةيعيش ءارآ مهيلإ
 ,«اهب هيزاجم هللا» تادقتعم هل ديعس نب رذنمو « عيشتلاب

 :لوقيف «عبارلا نرقلا يف سلدنألا نع يسدقملا بتكيو

 سيلو .هولتق امبرف يعيش ىلع اورثع اذإ نييسلدنألا نإ
 . ةغلابملا نم ريثك لوقلا اذه يف

 نيب فالخلل ضرع نيح هنإف )مزح نبا ىتحو
 هلكت يلع ةمامإ ةحص ىلإ ىهتنا ةيواعمو دمع يلع
 كيو ماو «ةيرظنلا ةيحانلا نم ةفالخلاب قحأ 1

 روجأم وهو هيف أطخأ هنم داهتجا نع ناك هنإف ةيواعم

 أطخأ اذإ دهتجملا نإ» :لوقي هلك يبنلاف ءهنطخ ىلع

 ةمامإ ححصي هنأ امك ؛«نارجأ هلف باصأ اذإو رجأ هلف

 ةسايسلاب فرعأ ناك هنأ يهو : ىرخأ ةيحان نم ةيواعم

 نإو ىتح ؛ةمامإلا طورش نم اذهو . يَ يلع نم

 . 9ةلضفو ًانيد هنم رثكأ لَم يلع ناك

 يف ةيومألا ةلودلا ةيعرش نع مزح نبا عفاد امكو
 ةرارحب سلدنألا يف اهتيعرش نع كلذك عفاد «قرشملا

 يف ديعس نبا هفصو ةيرظنلا هذهل هلعلو ءصالخإو

 فلوس نيع ًاقرحتم ةيبأ ل اميعمد ناك هاردل جرت
 . شيرق نم

 ةيومألا ةياعدلا

 ةيقيرفإ لامشو قرشملا يف

 يف ماع هجوب نويسلدنألا هب نيدي ناك ام وه اذه

 ةلودلا نيب ٌّيوقلا كاكتحالا عبت دقو «ةفالخلا مايأ

 كلذو )1١55/481( هتافو رخأت مغر ىلع مزح نبا انرتخا امنإ )١(

 اهجضنو اهنيوكت مت يتلا نيركفملا نم ةسردملا هذه لئمي هنأل

 .ةيومألا ةفالخلا مايأ يف

 نييومألا يلاوم ليلس مزح نبا ءارآ هذه ١1١/4 :عجرملا سفن (؟)

 .(ح) مهمدخو

 سلدنألا

 ديعب دهع ذنم اهب تطاحأ يتلا ةيعيشلا لودلاو ةيومألا

 هذه نيب قرطلا ىتشب مهئارآ رشن نويسلدنألا لواح نأ

 لامش يف وأ ءقرشملا يف ءاوس ةيعيشلا بوعشلا

 : ىتش رهاظم نييسلدنألا طاشن ذختا دقو .ةيقيرفإ

 اولعشيو مهراصنأب اولصتي نأ اهيف اولواح ةيسايس رهاظم
 هلثمي ناك ًايفاقث ًارهظمو «ةعيشلا مهموصخ دض تاروثلا

 مهئارآ نع عافدلل نويومألا مهدنج نيذلا ءاملعلا

 . اهتعاذإو

 ةقرب يف يومألا ةوكر يبأ ةروث

 تاروثلا ةراثإ اولواح مهنإف ةيسايسلا ةيحانلا نم امأ

 دقو «نييولعلاو سابعلا ينب هوجو يف قرشملا يف

 نمل ًالصف «سورعلا طقن» هباتك يف مزح نبا صصخ
 تاروثلا نم انمهيو «قرشملا يف ةيمأ ينب مساب َبطَخ
 دض يومألا تيبلا دارفأ دحأ اهب ماق يتلا كلت ةيومألا

 نوخرؤملا انثدحيو ؛هللا رمأب مكاحلا يمطافلا ةفيلخلا

 ةفيلخلا اذه ىلع جرخ (م5١٠٠ /ه196)ةنس يف هنأ

 نب ةريغملا دلو نم ماشه نب ديلولا ىمسي رئاث ةقرب يف
 دق ناكو «ةوكر يبأب بقلي ناكو لخادلا نمحرلا دبع

 ميلعتب لغتشاو فوصتلا ًارهظم سلدنألا نم جرخ
 رشب كلملا دبع نب ةملسم نأ معز مث «نايبصلا

 يسلدنألا ةفيلخلا مساب ربانملا ىلع اعدو . هتفالخب

 هءابآو هللا رمأب مكاحلا نعلي ناكو «ديؤملا ماشه

 يتلا شويجلا عيمج ىلع رصتناو ؛«ةقرب ىلع ىلوتساو
 /مه910) ةنس يف عاطتساو «مكاحلا هيلإ اههجو

 مارهأ ىتح ةيمطافلا شويجلا دراطي نأ م7٠0٠

 يف مكاحلا هضرعو رسأو ًاريخأ مزهنا هنكلو «ةزيجلا

 . هبلصو هلتق مث ءايرزم ًاضرع ةرهاقلا عراوش

 - ةيعيشلا تاروثلاب اهرثأت مغر ىلع  ةكرحلا هذهو

 ين دي مهئاطسول وأ نييرماعلل نوكي نأ دعبتسن ال

 ملعن نحنو اميس ال «ةيمطافلا ةلودلا بلق يف اهكيرحت
 نأ وجري ناك يذلا رماع يبأ نب روصنملا حماطم ىدم

 كلميو لينلا يداو ىلإ لصيف قرشملا ىلإ هناطلس دمي
 .هل تايبأ يف حرص امك زاجحلاو ماشلا



 سلدنألا

 ةيومألا ةفالخلل ةيقيرفإلا ةسايسلا

 نيتلودلا اتسايس هيف تسفانت يذلا ناديملا كانهو

 انه ديرن انسلو .ةيقيرفإ لامش وهو ةيومألاو ةيمطافلا
 ةيومألا ةلودلا اهتعبتا يتلا ةيقيرفإلا ةسايسلا ليصفت

 نيبو اهنيب كاكتحالاو سفانتلا لحارم وأ «ةيسلدنألا

 هذه راثآ ضعبل ضرعنس انكلو «ةيمطافلا ةلودلا

 هرشاب يذلا يفاقثلاو يئاعدلا طاشنلا يف ةسايسلا

 . يمطافلا ذوفنلل ةعضاخلا دالبلا يف نويسلدنألا

 لمعت تناك ةيسلدنألا ةرامإلا نأ انه نيبن نأ ىغبنيو

 لامع يف ةيعيع ةرغد ىآ ةيراخم نلع دعب نوع لن
 برغملا يف ةيعيشلا ةسرادألا ةلود تنوكت ذنمف ؛ةيقيرفإ

 مهتالص ديطوت ىلع اولمع (ما/88/ه117) ىصقألا

 ين اهفلاخي ناك ام ىتح ةيبرغملا تاليودلا ضعبب

 «ترهات يف ةيجراخلا متسر ينب ةلودك ةيبهذملا ةيحانلا

 .نييولعلا ةسرادألا مهناريج فاعضإ ىلع ًاصرح كلذو

 بناج ىلإ برغملا مصاوعي كلذك ةبطرقل تناكو
 اننإو «ةيراجتلا اهمهأ ىرخأ تالص ةيسايسلا تاقالعلا

 نريسلدنألا أدب يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف هنأ ظحالن

 «ضييبألا رحبلا رزجو ةيقيرفإلا لحاوسلا ىلإ نوقفدتي
 ةروث دعب (تيرك) شطيرقا ةريزج نولتحي مهارنف
 وزغ نوؤدبي مث «ةيلقص حتف يف نوكراشي مهو «ضبرلا
 نم ءزجلا اذه روغث مظعم نوئشنيف طسوألا برغملا

 28088 ةنوبو 0138 نارهوو 16265 سنت لشم ةيقيرفإ

 طاشنلا اذه عبت دقو .جاجدلا ىسرمو 8ةنزن'4 ةياجبو

 كلذ دعب ترهظ ةيفاقث راثآ كش الب يراجتلاو يسايسلا
 لامش يف نييمطافلاو نييومألا نيب عازنلا لحفتسا امدنع

 . ةيقيرفإ

 برغملا يف نييومألل ةياعدلا

 ترهظ نيح مهطاشن نويسلدنألا فعاض دقو

 نوؤشلاب ةيبطرقلا ةفالخلا مامتها ديازتو ةيمطافلا ةلودلا

 : ىتش رهاظم يف طاشنلا اذه راثآ تدبو ةيقيرفإلا

 يف نوثبنم ءاطسوو نويع ةبطرق ةموكحل ناك ١
 نوفاوي سيساوجلا ءالؤه ناكو «برغملا ءاحنأ عيمج

 في

 دعاسو «دالبلا هذه رابخأ نم اهمهيامب مهتموكح

 لك يف ةمخض ةيسلدنأ تايلاج دوجو مهتمهم يف ءالؤه
 يف  تايلاجلا هذه نكت ملو ءابيرقت ةيفيرفإ ةنيدم
 اهونطوتسا يتلا دالبلا ةحلصم ىلع صرحت  بلاغلا
 تناك يذلا دلبلا ةحلصم ىلع صرحت تناك ام ردقب

 بهذملل ةيهاركلا ةديدش ؛تناك امك «هنم مهترجه

 . هلاتق يف ةتامتسالا دح ىلإ يعيشلا

 نيذلا مه نييسلدنألا ءاهقفلا نأ اذه ىلع انلديو

 لوأ نمو ءًامئاد نييمطافلل ةضراعملا ءاول نولمحي اوناك

 (م١10/ه5845ت) رمع نب ىيحي يبطرقلا هيقفلا ءالؤه

 ةلودلل ىلوألا ةمصاعلا ناوريقلا نطوتسا يذلا

 ناك دقو «عدبلا ىلع ةلمحلا ديدش ًاينس ناكو ؛ةيمطافلا

 . "7عزنملاو ءالولا يومأ هنأب رخفلا مئاد هيقفلا اذه

 ىلإ بتك يدهملا هللا ديبع نأ رابألا نبا ركذيو
 اهيف هوعدي رعشلا نم ًاتايبأ "”روكن ريمأ حلاص نب ديعس
 هتايبأ ىلع دري نأب هرعاش ديعس فلكف ءهتعاط ىلإ

 شمخأللا وه رعاشلا اذه ناكو «ةجهللا ةديدش تايبأب

 . ىلطيلطلا

 رصم ىفو

 ةيكلاملا ءاهقف ةسائر ىلإ لصو دقف ءرصم يف امأو

 وبأ وه لصألا ىسلدنأ هيقف ةيديشخإلا ةلودلا نابإ اهب

 ءمذلا دشأ نييمطافلا مذي هيقفلا اذه ناكو ,«يبطرقلا

 .مهتلود ءيجم لبق توملاب هسفن ىلع وعدي ناكو

 رصنتسملا مكحلا ةأفاكم قحتسا اذه لجأ نم هلعلو

 باحصأ هلوقب ىنعي هلعلو 48/١" سوفنلا ضاير :ىكلاملا )١(

 . صاخ هجوب نييمطافلا عدبلا

 لحاوسلل ةهجاوم ضيبألا رحبلا ىلع ةيلحاس ةرامإ روكن تناك (؟)
 تناك دقو ةيئنسلا ةيحلاصلا ةرسألا اهمكحت تناكو «ةيسلدنألا

 يمسي رابألا نبا) ةيسلدنأ ةيمحمب هبشأ ةريغصلا ةلودلا هذه

 دقو ؛(نمحرلا دبع ريمألل روكن يلاو حلاص نب ديعس اهريمأ
 يف مهايإ ةيدحتم نييمطافلا هجو يف فقت نأ تعاطتسا

 دييأت نم تعاطتسا ام لكب ةيطرق اهتدمأ دقف اذهلو «ةبالص
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 هيقفلا اذه تام دقو «ةبطرق نم هتالصب هيلإ ثعب يذلا
 .يمطافلا وزغلا لبق م157/ه17606 ةنس رصمب

 نييسايسلا نيثجالل سلدنألا لابقتسا

 حتفت ةبطرق تناك ؛ةسايسلا هذهل ًامامتإو - ١

 ءاهيلإ ةعيشلا نم برهي يسايس ئجال لكل اهيعارذ
 نيمداقلا ةلثمأ نمو :رصم نم وأ ةيقيرفإ لامش نم ءاوس

 قبس اميف هيلإ انرشأ يذلا يومألا قرزألا نبا رصم نم

 يف ةيمطافلا ةموكحلا هتسبحف رصم نم جرخ دق ناكو

 نكمت مث ءايومأ ًاسوساج هنوك يف مهكشل امبر ةيدهملا
 هتفايض يف لظو .رصنتسملا مكحلا همركأف .برهلا نم

 كلذك مهنمو .(م115 /ها865) ةنس يفوت ىتح

 رصم نم لحر يذلا يشرقلا نمحرلا دبع نب ليعامسإ
 لحف «نويمطافلا اهحتتفا نأ دعي (م١417 /ه750) ةنس

 . هتناكم هل ًايكلام ًاهيقف ناكو «ًابيط الحم رصنتسملا نم

 نبا مهنمف برغملا نم سلدنألا ىلع نودفاولا امأ

 ««84ءانالذ» ةليلمب ًايضاق ناك يذلا ىليلملا زارخلا

 دونج ةيشخ (م917 /ه76) ةنس ةبطرق ىلإ برهو
 ًاهيقف ناكو «ةدلب ءاضق ىلع رصانلا هل لجسف ؛ةعيشلا

 ت) يشرقلا يناوريقلا دمحم نب مكح كلذكو .ًارعاش

 «ناوريقلاو ةبطرق نيب ددرت يذلا (م480 /ها٠

 طاشنلا يف كراش امبرو «ًاضيأ رصنتسملا مكحلا همركأو

 ضرعت هنأ نم ركذي ام ليلدب ؛ةعيشلا دض يومألا
 .نييمطافلل هتمجاهم ببسب يدهملا هللا ديبع نجسل

 ةيعيشلا ةيقيرفإلا نوؤشلا يف فيلأتلا عيجشت

 ةكرح عيجشتب ةيانعلا دشأ ةفالخلا تَيِنع كلذك - "٠

 اهنم لصتي ام اميس ال «ةيقيرفإلا نوؤشلا يف فيلأتلا
 نأ رصنتسملا مكحلا يومألا ةفيلخلا داكيو .ةعيشلاب

 نب دمحم فلك دقف «ةسايسلا هذه بحاص وه نوكي

 يف هل ةعوسوم فيلأتب قارولا يخيراتلا يناوريقلا فسوي

 .اهيلع نيمئاقلاو اهبورحو اهكلاممو اهكلاسمو ةيقيرفإ
 ناك امبر لب ءطقف ملعلا دصقب ناك اذه نأ ىرن انسلو

 ةفالخلا اهيلع ترج يتلا ةيديلقتلا ةسايسلل انيكمت كلذك
 كلذك مكحلا زهتنا دقو .يقيرفإلا لامشلا يف ةيسلدنألا

 سلدنألا

 هيلع مدق نيح يطارغربلا روُمَز حلاص يبأ ةرافس ةصرف
 ؛(م15717 /ه7865؟) ةنس ةطاوغرب ريمأ هفيلح لبق نم

 مهتنايدو مهبسنو ةطاوغرب رابخأ هل بتكي نأ هلأسف

 ةيبرعلا ىلإ هباتك ةمجرتب رصنتسملا رمأو «كلذب هربخأف

 نيخرؤملا نم ريثك لقن باتكلا اذه نعو .(ةيربربلا نم)
 نوؤشلا ىلإ ةصاخ ةيانع مكحلا هجو دقو .مهتامولعم

 لب ؛مومعلا هجو ىلع نييولعلاب قلعتي امو «ةيعيشلا
 باسنأ يف ًاباتك هسفنب فلأف ؛كلذ يف وه كراش

 هنع لقن دقو «برغملا ىلإ نيمداقلا نييولعلاو نييبلاطلا

 يدهملا هللا دييع بسن ةلأسم يف هيأر ىراذع نبا

 ةحص ىري هنأ بيرغلا نمو ؛«ةيمطافلا ةلودلا سسؤم

 يناورملا ماشه نب ةيواعم فلك دقو .بسنلا اذه

 بسن يف رخآ اباتك هل فلؤي نأب ةّيسِناَبّسلا نباب فورعملا
 جاتلا» باتك هل عضوف .شيرق نم مهريغو ةيولعلا
 - ودبي امك  يوتحي يذلا «ٌيلَع لآ بسن يف يئَّسلا

 برغملا يف ةعيشلا نع رابخألا نم ريثك ىلع
 ١ .سلدنألاو

 فئاوطلا كولم مايأ يف عيشتلا

 ةيدومحلا ةلودلا مايق

 «ةبطرق يف ةيومألا ةفالخلا تطقس امنيح ١

 نأ ادب ءاهتداعإل تلذب يتلا تالواحملا عيمج تلشفو

 يتلا ةيعيشلا تاوعدلا رمثت يكل ًاحلاص حبصأ وجلا

 نسحأ دقو «ديعب نمز ذنم سلدنألا يف رشتنت تأدتبا

 نيوكت مهل ققحتو ةصرفلا هذه زاهتناب العف نويولعلا
 «سلدنألا ربانم ىلع اهمساب بطخي ةيولع ةلود لوأ

 ةرتف الإ ثبلت مل اهنكلو «ةيدومحلا ةلودلا يه كلتو

 - خيرات وهو ءنرق فصن وحن دعب تهتنا ذإ ؛ةريصق

 نم ديزم ىلإ جاتحم ثداوحلاب لفاح  هرصق ىلع

 نسحلا نب سيردإ ىلإ نوبستني نويدومحلاو . ةساردلا
 ةلود لوأ (م/88/ه7!11) ةنس نّوك يذلا يولعلا

 . يمالسإلا برغلا يف ةيولع

 ةيعامتجالا رصانعلا ككفت

 ةيعامتجالا ةيحانلا نم ةرتفلا هذه تزيمت دقو - ؟



 سلدنألا

 نوكتي يسلدنألا عمتجملا ناك يتلا رصانعلا لالحناب

 هب تبيصأ يذلا يسايسلا لالحنالا عبت دقو ءاهنم

 وأ ةبلاقصلا زاحناف : يرصنع يعامتجا ٌكُكفت سلدنألا
 ءامعزلا يقبو «سلدنألا قرش ىلإ نويرماعلا نايتفلا

 «ةريزجلا هبش برغ نم ريبك ءزج ىلع نيرطيسم برعلا
 ةودعلا نم ًابيرق يقرشلا بونجلا يف اوعمجتف ربربلا امأو
 رشتني عيشتلا ناك فيك لبق نم انيأر دقو .ةيبرغملا

 ةيدومحلا ةلودلا تناك ًالعفو ؛7'2ربربلا دجوي ثيح

 ركذ يف ةبيتق نبا نع ماسي نبا لقنيو «ةصلاخ ةيربرب
 فرط ىلإ» اوهتنا مهنأ دومح ينب دادجأ نم نييولعلا

 نب يلع ناكو .«مهعم اوربربتو مهيلإ اوحكنف ربربلا دالب

 هلصأ مغر ةيربربلاب ملكتي ام ًاريثك مهئافلخ لوأ دومح
 نيدت تناك ةلقتسملا ةيربربلا تارامإلا ىتحو .يبرعلا

 يف نييجاهنصلا يريز ينب ةلود لثم «ةيدومحلا ةوعدلاب

 مهتلود ةياهن ىتح ةيعيشلا مهتعزن تيقب نيذلا «ةطانرغ
 ةوعدلا يف كلذل اوأر مهنإف نويسلدنألا امأ .ًابيرقت

 مهيدل ام لكب اهومواقف ءًاعنقم ًايربرب الالتحا ةيعيشلا

 لتكتلا ىلإ ربربلا عفد امم ًاضيأ اذه ناك دقو ءةوق نم

 .نويسلدنألا مهب كتفي ال ىتح .عمجتلاو

 ةيركفلا ةيرحلا
 هذه لاوط ظحلن ائنإف ةيركفلا ةيحانلا نم امأ "7

 ةفالخلا مايأ يف اهب عتمتت سلدنألا نكت مل ةيرح ةرتفلا

 ناك نكلو ةيربرب تارجه ةيومألا ةفالخلا مايأ يف تدجو )١(

 نإ مث «نييومألل ةيلاوم تناك يتلا ةتانز ةليبق نم اهمظعم
 يف امأ ؛درمتلا ىلإ مهنم ةعزن لك عمقت نأ تعاطتسا ةفالخلا

 هانباو رماع يبأ نب روصنملا ناعتسا دقف ةيرماعلا ةلودلا مايأ

 «ةجاهنص ةليبق نم قرفب هدعب نم نمحرلا دبعو كلملا دبع
 اوناك نييجاهنصلا نأ ذإ «ةلودلا لالحنا لماوع لوأ اذه ناكو

 غلب لب «ةيعيشلا مهتعزن سلدنألا يف اوسني ملو ةعيش ًامئاد

 مايأ يف مهيلع قبطت ال ةينسلا بهاذملا ماكحأ تناك نأ مهذوفن

 امك :5326101 لوجتشب فورعملا روصنملا نب نمحر لا دبع

 اويزتي نأ نييسلدنألا نم هتلود لهأ ىلع اذه نمحرلا دبع ضرف

 (44 /" برغملا نايبلا :ىراذع نبا) نييجاهنصلا ربربلا يزب

 ةيولعلا ةوعدلا روهظب لجعو ةيومألا ةلودلا ةيابن اذه برق دقو

 . ةيربربلا
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 نم ريثك ةدوع يف رثأ ةيرحلا هذهل ناكو «ةيناورملا
 ةدراطملا اهقحالت نأ نود ءروهظلا ىلإ ةيعيشلا دئاقعلا

 بألا حضوأ دقو .ةموكحلا بناج نم داهطضالاو

 يف «ناميإلا مكاحم»ب هامس ام زجع ««ثتروأ ثبول»

 .روهمجلا فلاخت ةديفع قنتعا نم ةنادإ نع تقولا كلذ

 هترطيسو هتوق دعب مكاحملا نم نوللا اذه فعض ىلإو

 نم تقولا اذه يف ىرن ًالعفو .ةيومألا ةفالخلا مايأ
 ىندأل ضرعتي نأ نود «ةرسم نبا ةسردم ميلاعت لصاو

 . "0ةلودلا نم داهطضا

 ةيسلدنألا ةفاقثلا ىلع دادغب ريثأت

 ةفاقثلا ناولأ فلتخمل ةيرحلا هذه تحمس دقو

 ةفالخلا تناك نأ دعب «سلدنألا يف راشتنالاب ةيقرشلا

 بسانتي ام اهنم راتختو «ةيوق ةباقر اهيلع ضرفت ةيومألا
 ام نيدتو ءدالبلا يف ةيحورلا ةطلسلا اهل لفكي ام عم

 نأ «سموغ هيسرغ# ذاتسألا عاطتسا دقو .كلذ ىوس

 نم ةيدادغبلا ةراضحلل ناك ام ىدم نايبو ةوق يف زربي

 مل يتلا «ةريغصلا ةيسلدنألا كلامملا هذه ىلع غاط ذوفن

 ركذن نأ انيلعو .ةميظعلا ةيقرشلا ةنيدملل ًاروص الإ نكت
 «ةيعيشلا زكارملا مهأ نم تناك تقولا اذه يف دادغب نأ

 اهيلع ءاليتسالا  ةعيشلا نم مهو - هيوب ونب عاطتسا ذنم
 ىتش مهمايأ يف ترهدزا دقو 2(م440 /ه174) ةنس

 :ريثكلا اهنم سلدنألا ىلإ لقتناو . ةيعيشلا ةفاقثلا ناولأ

 لوأ ناك يتلا افصلا ناوخإ لئاسر تلقن دهعلا اذه يفف

 نب ورمع مكحلا وبأ سلدنألا ىلإ اهلخدأ نم
 .(م56١٠ /ه405/8 ت) يبطرقلا ينامركلا نمحرلا دبع

 تبسن اهنأ ىتح ءةحضاو ةيعيش ةعزن تاذ لئاسر يهو

 يف هيوب ينب مايأ تناك كلذك .نييولعلا ةمئأ ضعب ىلإ

 رهزأ يه سماخلا لئاوأو يرجهلا عبارلا نرقلا رخاوأ

 ركب وبأ ًأشن اهلظ يفو ءيعيشلا بدألا روصع
 يناذمهلا نامزلا عيدبو (م146 /ه[خ6 تر يمزراوخلا

 هيلإ نودؤي هراصنأ ناكر ؛ينيعرلا هّللا دبع نب ليعامسإوه )1١(
 موزه كلذكو ٠ / لصفلا :مزح نبا :عجار .ةاكزلا
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 نمو ؛نافورعملا نابتاكلا (م١٠1/ /ها/98 ت)

 رايهمو (م4١١٠ /ه65٠54 ت) ُيضَولا فيرشلا ءارعشلا

 نويسلدنألا دافتسا دقو «نيبنس امك يسلدنألا يمليدلا

 ةمخضلا ةيبدألا ةعومجملا قيرط نع ءالؤه مظعم نم

 /ه1474 ت) يروباسينلا يبلاعثلا روصنم وبأ اهفلأ يتلا

 ةزاتمم ةناكم اهل ناك دقو ؛«رهدلا ةميتي» مساب 0١٠37

 . سلدنألا يف ميظع رثأو

 سلدنألا ةلص دايدزا

 ةيقيرفإ لامشو رصمب

 لامشو رصمو سلدنألا نيب عطقنت مل ةلصلا نإ مث

 لب «مكحت لازت ال ةيمطافلا ةلودلا تناك ثيح «ةيقيرفإ

 ةيناورملا ةلودلا طوقسب تيوقو تداز ةلصلا هذه نإ

 دقو «سلدنألا تاهج ضعب يف ةيولعلا ةوعدلا مايقو

 يرماعلا دهاجم نب يلع نيب لئاسرلا ضعب تلدوبت
 هللاب رصنتسملا ىمطافلا ةفيلخلاو «12ءهن» ةيناد بحاص

 بناج نم اهتباتكب ماق دقو ء(م١١1 /ه1455) ةنس يف

 غبصألا وبأ روهشملا بيدألا دهاجم نب يلع

 نوريثكلا رجاه امك «يشآ يداولا مقرأ نب زيزعلا دبع

 دقو «سلدنألا ىلإ رصمو ةيقيرفإ لامش نم ءابدألا نم
 نم اءزج ءابرغلا ءالؤهل ينيرتنشلا ماسب نبا صصخ
 . «ةريخذلا» هباتك نم عبارلا مسقلا

 ةيركفلا ةايحلا يف عيشتلا رهاظم

 مزح نبال «لصفلا» يف ةعيشلا ريوصت

 عيشتلاب نييسلدنألا ةفرعم ىدم ىلع انعلطي ام ريخ

 يذلا باتكلا وه تقولا اذه يف ةيعيشلا بمهاذملاو

 /ه1407 ت) يرهاظلا مزح نب دمحم وبأ هعضو

 ءاوهألاو للملا يف لصفلا»ب ىمسملا وهو (م 07

 قرف نع ملكتي يسلدنأ فلؤم يناث وهو «'!«لحنلاو

 باتك نم ةيحانلا هذه 166261 7160128065 قرشتسملا درفأ دقو )١(

 156 6ءاعرهلهد»«نءو هك اظع :ناونعب لقتسم ثحبب مزح نبا

  ةطلز1 عد 30عمز: لامع غ0 ]5م طقحم (1[عأب 1120عم 1909)

 ينبنيف عيشتلا ءادعأ دلأ نم مزح نبا نأ ظحالن نأ بجي نكلو

 .رذحلا نم ريثك يف همالك ىقلتن نأ

 سلدنألا

 ام نيب انراق اذإو ءهبر دبع نبال دقعلا باتك دعب ةعيشلا
 نويسلدنألا هفرع ام:ىدم انل نيبت «ناباتكلا هيلع يوتحي

 مزح نبا مالكف :نامزلا نم نرق لالخ يف عيشتلا نع

 نيب فالخلا هوجوو ةيدقٌعلا ىحاونلاب ًامامتها دشأ

 حورلا هيف عيشت هبر دبع نبا مالك امنيب «ةنسلاو ةعيشلا

 ملكتي مزح نباو «رداونلاو تاراتخملاب مامتهالاو ةيبدألا

 , 20 ليصفتلا نم ريثكب اهايإ ًاددعم ةعيشلا فئاوط نع

 هب رثأت نمو هيلثممو يسلدنألا عيشتلل ضرعتي هنأ امك
 هبر دبع نبا باتك هنم ولخي ام اذهو ءًريثك وأ اليلق
 ةعيشلا نآيبل مزح نبا ضرغت كلذك .:انامت

 رصم يف ٍذئئيح نومكحي اوناك نيذلا مهو (ةيليعامسإلا)

 ؛هدقنو هقيلعت عم مهئارآ ضعب دروأو «ةيقيرفإ لامشو

 نع مالكلا لصفي هبتك ضعب نم رخآ عضوم يف هارن امك
 اذه ةحص ىدم يف هيأر يدبيو ةيليعامسإلا ءالؤه بسن
 تامولعملا نم ًاريثك نأ ىلع لدي اذه لكو «بسنلا

 .ةعيشلا قرف فلتخم نع نييسلدنألا ملع ىلإ تلصو

 ةسردم نأ ةرتفلا هذه يف يعيشلا ريثأتلا رهاظم نمو

 ناك نيركفملا نم ةفئاط يف ةلثمم ترمتسا دق ةرسم نبا

 شاع يذلا ينيعرلا هللا دبع نب ليعامسإ مهزربأ نم

 «ةاكزلا هيلإ نودؤي هراصنأ ناكو «خامعمتو» ةيرملا يف

 هئارآ ضعبب ظافتحالا يف لضفلا عجري مزح نبا ىلإو

 مل نإو ,20ةينطابلا ريثأت اهيف ودبي ءارآ يهو .اهتشقانمو
 اذه يف هرايت يوق يذلا يقارعلا عيشتلا رثأ نم لخت

 اذه ناك دقو «ةعتملا حاكنب هلوق لثم يف كلذو «تقولا

 انثالا ةعيشلا اهب كسمت يتلا ءايشألا مهأ نم أدبملا

 ةسردم مهل تناك هنأ ىلع انلدي اذهو .مههقف يف ةيرشع

 .ةيرملا يف ٍذئنيح راشتنالا ةعساو

 نب دمحم ىمسي 12135658 ةريبلط ىف ناك هيرصاعم

 .لالض يف لالض هلك هليصفتو هلامجا :نيمألا نسح لوقي (1)
 نب ليعامسإ ةينطاب يف بتاكلا دامتعا :نيمألا نسح لوقي (؟)

 .لالض ىلع دامتعا وه مزح نبا ىلع ينيعرلا هللا دبع



 سلدنألا

 م77١1 /ه4ههت) يلطيلطلا ليللا قش نب ميهاربإ

 لوصأب ةيانع هلو «مولعلا نم ريثك يف ةكراشم هل ناكو
 ام ىلع ةعجرلاب نيدي ناكو «تاماركلا راهظإو تانايدلا

 . هئارآ ضعبل مزح نبا ةشقانم نم ودبي

 وحلا موت ناك

 يف ةيعيشلا ةفاقثلا رهدزت نأ رظتنملا نم ناك دقو

 عتمتت تناك ثيح ةيدومحلا ةلودلا لظ يف سلدنألا

 عيشت يف رظنلا ىلإ انوعدي اذهو ؛ناطلسلا ةيامحب

 عقاولا ؟نوعبتي اوناك قرفلا ّيأو ؟هادم ام : نييدومحلا

 ملف .ديعب دح ىلإ نيلدتعم ةعيش اوناك نييدومحلا نأ

 بهذم مهل نكي ملو ءايوق اينيد اعباط مهتلود ذختت
 «ةتباث سسأ ىلع موقت ةفسلف الو «ملاعملا حضاو لماك

 يف كلذ دجن امك «مهريغ نع مهزيمي صاخ هقف الو

 ةقيقح «ناريإ يف ةيهيوبلا وأ ءرصم يف ةيمطافلا ةلودلا
 اهيلع ماق يتلا ةماعلا ئدابملا ضعبب نونيدي اوناك

 ءاريثك نيلدتعم كلذ يف ىتح مهارن انكلو . يْشَتْلا

 يمستلا ىلع رمألا لوأ مهتأرج مدع ىلإ مزح نبا ريشيو

 دنتسي مل مهئافلخ لوأ دومح نب يلع ىتحو «ةفالخلاب
 ىلع دمتعا ام ردقب هلو يبنلا نم هتبارق ىلع هاوعد يف

 بلطلاب هيلإ دهع يومألا ديؤملا ًاماشه نأ يف هتجح
 ىلإ هبسن هتيالو لوأ سانلل ًاباتك جرخأ اذهبو ءهمدب
 «نيعتسملا مكحلا نب ناميلس نم ثيغتسي هيفو ؛ماشه

 اذهب هنأ ىأر دقو «هرأثب ذخألا رمأ دومح نبا يلويو

 باتكلا اذهبو «قحلاو ةيعرشلا نم ًارهظم هاوعد بسكي

 ءام نب ةدابع ركي وبأ لوقي ءنوعيشتملا ءارعشلا هحدم

 : ءامسلا

 يلاعملا كعم ىعدا نم لكف

 ٌيِعَدلا بنك املشثم بوذك

 دهع كالُغ ضاهت نأ كل ىبأ

 ٌيمسشاه ديجو يبا

 .دومح ينب نع لصفم مالك يتأي )١(

 ها

 يف نييدومحلا لادتعا ىدم انل نييي اذه نمو

 يدومحلا ةفيلخلا نإ 'سفيف وتيرب» لوقيو مهعيشت
 هنأ الإ «ةيعيش ئدابمب نيدي ناك دومح نب مساقلا يناثلا

 . "0هتلود يف دحأ ىلع اهضرفي نأ ًاقلطم لواحي مل
 ةلاسرب ماسب نبا انل ظفتحا دقف كلذ نم مغرلابو

 يف يبلقصلا ريهز ريزو سابع نب رفعج يبأ ملقب ةفيرط
 ناك يتلا مهتلا نم ةفئاط ةلاسرلا هذه نمضتتو «ةيرملا

 مهرابتعاب مهتعيرشو مهتديقع يف نويدومحلا اهب ىمرُي
 ينب ءافلخ دحأ نع مالكلاو) سابع نبا لوقي «ةعيش

 ءرخآلا مويلاو هللاب نمؤي ال ءٌسجِر َدَحِلُم» :(دومح
 ءراربألاو ةباحصلا بسي ءرفاك قفانم ّلك الإ ىخاؤي الو

 رذحي الو ًاباسح وجري الو ءرانلاو ةلسلاب ثدكتو

 ةوشرلا ذخأي . .جضت هنم يهف هللا ةفالخ ىعدا «ًاباقع

 .. .مالسإلا عئارشب فختسيو «مارحلا هللا تيب ىلع

 ءاهبطحو منهج ٌدوقو ةعيشلا سئب :لوقي نأ ىلإ
 نكمي ال هنأ حضاور .؛اهّبضغو اهقنح دادزي مهيلعو

 . لماحتم ودع نع اهرودصل مهتلا هذه ةحص يف ةقثلا

 عيشت نإ ماع هجوب لوقن نأ عيطتسن اذكهو

 دجت ال قرشملل ديلقت وهو ءاتهاب اعيشت ناك نييدومحلا
 ءهيف قمع ال وه مث «ةيسلدنألا ةيصخشلل ًارثأ هيف

 .7فلكتم اهنم ٌريثك رهاظم ىلع رصتقم

 ةرتفلا هذه يف عيشتلا فعض بابسأ

 هس بنابتلا ىلإ ةرعاطتا الم هرتعفا نكي
 ةطاحم اهتأشن ذنم تناك ةيدومحلا ةلودلا نأ_١

 كلذك رظناو ى. 2كءامزب الاربعون مو عمزلعت لع [ةلكقك, 2.25 )١(

 :يشكارملا دحاولا دبعو ١١ نم سبتقملا ةوذج :يديمحلا

 (13 مهعقأم 2008-!هانكء... «سيريباا بهذ دقو 6٠ ص بجعملا

 ام ىلإ دنتساو «ةلواحملا هذبب ًالعف اوماق نييدومحلا نأ ىلإ 8.96)
 انكلو «ديهش نبال مهداهطضا نم حملطملا يف ناقاخ نبا هركذ

 صضرف اودارأ نييدومحلا نأ ىلع ًايفاك ًاليلد كلذ ىف ىرناال

 - هسفن ديهش نبا نإ لب ؛ماع لكشب نييسلدنألا لع مهعيشت
 ةمامإ نع عفادو يدومحلا يلع نب ىيحيب قحل  ىرئس امك
 . نييولعلا

 عيطتسن ال بتاكلل ةيصخش ءارآ هذه :نيمألا نسح لوقي (؟)

 .اهب ميلستلا



 فك

 نيذلا نييسلدنألا بناج نم ةديدشلا ةيهاركلا نم وجب

 «ةيومألا ةرامإلا ذنم مهيف لصأت دق ينسلا بهذملا ناك

 ملف ءوجلا اذه اوراجي نأ نييدومحلا ىلع ناكف

 بهذملل نيرياسم نيلدتعم اونوكي نأ الإ اوعيطتسي
 ةيرادإلا مظنلا نم ًائيش نوريغي مهارن ال اذكهو ينسلا

 .ةيمأ ينب مايأ يف ةدوجوم تناك يتلا ةيئاضقلاو

 تاررثلا هللختت ًاريصق نييدومحلا مكح ناكو ١"

 «رارقتسالل الاجم مهل اذه عدي ملو «ةيلهألا بورحلاو

 اهءارآ ضرفت نأ عيطتست ةيوق ةموكح نيوكتو

 .اهتادقتعمو

 مل لب «سلدنألا لك اومكحي مل ًاريخأ مهو

 ةظانرغو ءارضخلا ةريزجلاو ةبطرق مهتوعد زواجتت
 نيدت امإ :سلدنألا تارامإ ةيقب تناكو ءًابيرقت ةقلامو

 ةلقتسم وأ «دابع نبا هبصن يذلا ماشه ّيِعَد ةفالخب

 مهنكمي مل اذكهو «ةينارصنلا لودلل ةفلاحم وأ ًامامت

 .اهمئاعد تيبثتل ًايفاك ًارشن مهتوعد رشن

 يسلدنألا ريكفتلا يف ةيعيشلا دئاقعلا ضعب راثآ

 لوأ يف ةيولعلا ةوعدلل ناك دقف «كلذ مغر ىلعو

 «سلدنألا يف يسايسلاو ينيدلا ريكفتلا ىلع رثأ اهروهظ

 ةلردلا ميج ىف لالجتالارهاوظ اعتادت امدعع كندر
 باقلألاو بيلاسألا وجلا اذه ىف تعاش دقو ةيومألا

 .ًامئاد ةعيشلا اهذختا يتلا

 نييدومحلا لظ يف يعيشلا بدالا

 تذغ يتلا لماوعلا ربكأ نم قرشملا يف عبشتلا ناك

 بزحلا ناك امكو «ةديدج ناولأب هتدمأو ىبرعلا بدألا

 كلذكف «يسايس ينيد يمالسإ بزح لوأ وه يعيشلا
 نأ معلا رغم را ا بدأ لوأ ةعيشلا تأ ناك

 يف مهتيرظن نع نيعفادم مهموصخ ىلع هيف اوجتحي
 قدصب كلذك زاتمي ةعيشلا بدأ ناك دقو .ةمامإلا

 حئادم تناك دقف اذهلو «ينيدلا روعشلا ةوقو ةفطاعلا

 ةرارحلا نم اهيف امل مهريغ حئادم نع فلتخت مهئارعش

 يف ًامومع حيدملا رعش هيلإ رقتفي ام وهو «صالخإلاو
 .يبرعلا رعشلا

 سلدنألا

 هذه اهب ةيولعلا ةوعدلا مايق قفاو دقف «سلدنألا امأ

 رهاظم نم هب تزاتما ام ضعب ىلإ انرشأ يتلا ةرتفلا

 كلت ءارمأ نم ريمأ لك ةلواحمو «ىبدألا راهدزالا

 ءايدألا نم نكمم ددع ربكأ هلوح مين ذأ «فئاوطلا»

 يولع ةفيلخ لوأ دومح نب يلع نأ نم مغرلا ىلعو
 يغصيا٠ ناك هنأ الإ «ةبوعصلا نم ريثكب ةيبرعلا مهفي ناك

 رطخ ىدم ىلإ نطف هلعلو ؛«اهيلع بيثيو حادمألا ىلإ

 نم هعبت نم ناك دقو ؛ةسايسلا هيجوت يف رعشلا
 ىلع ًاقادغإو بدألل ًاعيجشت هنم رثكأ وأ هلثم نييدومحلا

 ءايدألا نم ًاريبك ًاددع مهطالب يف دجن اذكهو «ءارعشلا

 . مهنم نيريثكلا ءامسأب عجارملا انل تظفتحا

 يلطسقلا جارد نبا

 (م١١٠1 /ه١145 ت) ُئلَطْسَملا ٍجاَّرَذ نبا دعيو

 انل قبي ملو ؛نييدومحلاب اولصتا نيذلا ءارعشلا لضفأ

 نب يلع اهب حدم ٌةيمشاه ٌةديصق الإ يعيشلا هرعش نم
 ىلع اهايإ ًالضفم ءاهرثكأب ماسب نبا انل ظفتحاو ؛دومح
 يريمحلا دّيَّسلاو ديز نب ِتْيَمكلاو ةزع رّيَُك تايمشاه
 ةمامإلل جارد نبا جتحي ةديصقلا هذه يفو «لبغدو

 مكحبو «لقعلا ليلدبو «نآرقلا صنب ةتباث اهنإ لوقيو
 : هو يبنلا ثاريم يف مهقح

 توموةايحةاددهمتنأف

 ليقو لعفةمئأمتنأو

 ندع تانج لح نم تاداسو

 لرهكلاو مهبابش عيمج

 نيدوايند فئالخ متنأو

 ةزدسا نقع تاكا نكست
 يف تيبلا لهأ بقانم ركذ نم لوأ جارد نباو

 ىتلا ةيسلدنألا دئاصقلل ةاون ناك ءهرثؤم نيزح بولسأ

 ١ :دعب نم تيبلا لهأ يئارم تلوانت

 ءاييبنألا متاخ مكدلاوو

 ليفك َيِفَح ٌدجم هنممكل



 سلدنألا

 ليقث ٍِءْبِعلك هلمح ىلع
 هردص مكمض ىلع ٌبحرو

 ليلس نع بأ ردص قاض اذإ

 مكتنأوًانهو يحولاهقرطيو

 ليئربج يدي نيب ههعيجض

 هجتنأ ام ريخ نم ربتعت ةديصقلا هذه نأ ةقيقحلاو

 ًادح راشتنالا نم اهتقو يف تغلب دقو ؛يعيشلا بدألا

 ةساردلاب اهودرفأو رعشلا ةازر اوك تشاو ديعب

 . ظفحلاو

 هعيشت يف جارد نبا صالخإ ىدم

 اذه يف ًاقح ًاصلخم جارد نبا ناك له «نكلو

 ؟عيشتلا

 ذاتسألا يسنرفلا قرشتسملا ةلأسملا هذهل ضرع دق

 هنإ لاقف «جارد نبا نع هدرفأ يذلا هثحب يف «ريشالب»

 ىلع ليلدلا نإو ءصالخإلا اذه هب نظن نأ ةغلابملا نم

 ناريخ همعزت يذلا يومألا بزحلل هدييأت كلذ

 /ه04٠1) ةنس نييدومحلل ةوعدلا كرت يذلاو ءيرماعلا

 نمحرلا دبع يومألاةفيلخلل اعدو «(م07٠

 عفاد يذلا رعاشلا اذه نإف ءحيحص اذهو . ىضترملا

 هذه لثمب هارن نأ ثبلن ال ةمامإلا يف نييولعلا قح نع

 يف هلوق نمو ءاهيف نييومألا قح نع عفادي ةسامحلا

 : يومألا نيعتسملا مكحلا نب ناميلس

 ةفالخ روس مالسإللدّدَجو

 ٌناهربو رون نمحرلا نم اهيلع
 همع نباو ىفطصملا يبنلا بيرق

 نانئدعو شيرق تداش ام ثراوو

 ىقتلا هبجوأو ىروشلا تقاسامو

 نامثع كْمَع نيرونلا وذ ثروأو

 هزاحو فويسلاه يف تمكحا امو

 ناورم كدج كالمألاوبأ كيلإ

 دقف «عيرسلا بلقتلا اذهل شهدنن الأ يغبني هنأ ىلع

 فدا

 تنج نيذلا نيسعتلا ءارعشلا ءالؤه نم جارد نبا ناك

 لك مهرعشب نودجتسي اوحارف : ةيبطرقلا «ةنتفلا مهيلع
 كلذ عم نيكاب «تراد ثيح حيرلا عم نيرئاد ءرئاث

 يمشاهلا يلطسقلا رعش ناك اذكهر ءسلدنألا دجم

 ماكحإ مغر ىلع .ءصالخإلاو قدصلا نم بيصنلا ليلق
 .بولسألاب قئافلا همامتهاو هتعنص

 ديهُش نبا
 جارد نبا نم لقأ سيل رخآ رعاش ناك كلذكو

 .(م74١1 /ه477 ت) ديهُش نب رماع وبأ وه «ةرهش

 اوفصو نيذلا ءارعشلا نم هنأ يف هقباس عم كرتشي وهو

 اهئانثأ يف ضرع ةرثؤم دئاصقب ةبطرق ىثر دقو ؛«ةنتفلا»
 كلذ لجأ نم ناك امبرو «ةيعيشلا مهتوعدبو ربربلاب
 نم ةرتف نييدومحلا بناج نم هقحل يذلا داهطضالا

 نييولعلا حدمي نأ ةسايسلا مكحب رطضا نكلو «نمزلا
 اذهلو ءةيومألا ةلودلا ةدوع نم سئي نأ دعب لعف هلعلو

 يلع نب يلتعملا ىيحبب ًاقحال ةبطرق نم ًابراه هارن نحنف
 روص دقو «ةقلام يف (م١7١1١/ه١47 ت) دومح نبا

 ينبب ًاددنم يعيشلا بزحلا ىلإ لوحتلا اذه هرعش يف

 : ةيمأ

 ةبصع رش ٌعكنع يِنْئَجّرحأ نعل

 ٌمراكأ ّيَلَع ٌناوخإ

 اهدنع ةيمأ يقح تمشه نإو

 ().بشاه ةجحملا رهظ ىلعاتاهف

 ؛هلابقتسا اونسحأ ةقلام يف نييدومحلا نأ ودبيو

 فرتعيل هنأ ىتح «مهتنسلأ نم هرولعجي نأ اولواحو

 ؛هلئاسر ضعب يف كلذو هل مهئاويإو هيلع مهلضفب

 ؛ةيولعلا ةوعدلل ًاصلخم كلذ عم نكي مل رماع ابأ نكلو

 هتاذل ىلع هبابكإ يف هل ناكو ًاريخأ ةسايسلا لزتعا هنإ مث

 .هلغشي ام

 ضرألا يفف

 ضعب نع مالكلا ضرعم يف لوقي وهف 187/١ :عجرملا سفن )١(

 ةباصع ىلإ ءمشاه لآ ىلإ بستنم هنأ ولو# ءابدألا نم هموصخ

 .«خلا . . .مهمعن ينتلظأو مهمرك ينلقأ



 كل

 ءامسلا ءام نب ةدابع

 اولصتا نيذلا ءارعشلا نيب نم ناك هنأ ىلع

 نمو ؛مهيلع رصتقي داكو مهل صلخأ نم نييدومحلاب
 دعب ىفوت) ءامسلا ءام نب ةدابع ركب وبأ ءالؤه ةلثمأ

 ناك هنأ ىلإ نوخرؤملا راشأ دقو .(م١١٠1/ه١0

 ةديصق نم لاقف هرعش يف كلذب وه رختفاو .عبشتي

 : يدومحلا يلتعملا ىيحي اهب حدمي

 ثفانةوبنلانباياذنأاهف

 ٌلّصلا ثفني ام ريغ ًايرأ لوقلا نم

 قرعم كئالو نم حيرص يدنعو

2 4 

 ىلعلا ىلع كابأ ٌسْيَق يبأ ىلاوو

 ٌلغهل دنه نبا بلق يف ميخف

 «عيشتلا يف هتقارع ىلإ ريخألا تيبلا يف ريشي وهو
 نم ناك يجرزخلا ةدابع نب دعس نب سيق هدج نأ ذإ

 نأ ىلإ انرشأ دقو ٠ ُكيلَت بلاط يبأ نب يلع ةعيش ربكأ
 هجو يف ةروثلاب لبق نم ماق ةدابع نب دعس ةلالس دحأ

 روط يف ةيومألا ةرامإلا تناك ذنم لخادلا نمحرلا دبع

 هنم «ةدابع رعش ضعب ماسب نبا لقن دقو .نيوكتلا
 مساقلا هيخأ حدمو دومح نب يلع ءاثر يف اهلاق ةديصق

 :هدعب ةفالخلا يلو نيح

 اهب كولملا ماه تعضخ ةمكحو

 هيداويدوجوم رم الفأزع
 هدي ىلإايندلا تءاج ديؤم

 هينامأ برق نم هتبلوًاوفع
 انسفنأ نأ ىتح هيدايأ تلج

 هيدايأنمهءزج هانكلمامو

 طانحلا نبا

 نب دمحم هللا دبع وبأ ًاضيأ نييدومحلاب صتخاو
 فيفكلا طانحلا نباب فورعملا يبطرقلا ناميلس

 ةأشن ةبطرق يف أشن دق ناكو :«(م١1 45 /ه477/ت)

 هيلع بلغ نكلو «مولعلا يف ةياغلا غلب نأ ىلع هتناعأ

 سلدنألا

 ءاجتلالا ىلإ رطضاو «هنيد يف مهتا ىتح قطنملا ملع
 دمحم لظ يف كانه شاعف ؛ءارضخلا ةريزجلا ىلإ

 /ه1478 نم ىلوت) دومح نب مساقلا نب يدهملا
 اهيف فصي ةديصق هلو .(م48١1/ه٠514 ىلإ م7٠

 :اهلوأ يف لوقي ةريزجلا ىلإ هتلحرو ةبطرق نم هجورخ

 نعظلاو ةوادعلا لغش نع تغرفت

 نمألاو ةماقإلا راد ىلإ ترصو

 مكضرأ ةبرت تقراف ىلق نعامو

 نفدلا نم اهيف تقفشأ يننكلو

 لثم ةيعيشلا ريباعتلا ضعب هرعش يف رهظتو
 :؟يصولا»

 دجام عورأ لظ يلحر تأوبف

 نم الب يطعيو فلخ الب لوقي

 همع نباو ىفطصملا «يصو)» مامإ

 نباو بأ نيب دجملا متف هوبأ

 ءدومح نب مساقلا حدم يف ةديصق طانحلا نبالو

 ةنس يف ىضترملا نمحرلا دبع ةميزه اهيف لجسي
 دق مساقلا ناكو ةطانرغ راوسأ ىلع (م18١1/ه40)

 طانحلا نبا هدشنأو «ةبطرق يف مويلا كلذب لفتحا

 : "0ِذئموي

 :ننييسسلا سقم نارين إعلن

 هلوسر نبا يف هللا رمأ حبصأو

 ىرولا عمتجاو رفكلا ٌعمج َقّرُقو

 هليلخ دعب هللا بيبح نبا ىلع

 تناك يتلا ةيربربلا ةيبصعلا ةديصقلا هذه يف رهظتو
 !ناريشت زع ازرعت لوقف :ةيولخلا ةؤعدلا دن

 هبزح ليخلا يف ناطيشلا اعد املو

 هلويخ قوف هللا بزح لبقأو

 هذه يرقملا بسن دقو 795/١ -لوألا مسقلا :عجرملا سفن )١(

 : يرقملا عجار ءامسلا ءام نب ةدابع ركب يبأ ىلإ أطخ ةديصقلا

 .51/7 بيطلا حفن



 سلدنألا

 ٍةتانزو ةجاهنص نم ٌبئاتك
 هلوطو ءاضفلا ضرع يف قياضت

 هلوحذ نمهتافدقام كرديل

 يعُدَت ليخلاو عقنلا تحت مجحأف

 هليغل ربزهلا ثيللا فلدزاامك

 ينوبشألا اناقم نبا

 سميردإ ديز وبأ كلذ دعب نييدومحلا ءارعش مهأو

 يف ةينونلا هتديصقب روهشم وهو «ينوبشألا اناقم نبا
 /ه484 نم ىلوت) يلاعلا ىيحي نب سيردإ حدم
 متهي ةديصقلا هذه يفو «(م١1 4: /ه478 ىلإ م417٠

 رعشب رثأتلا حضاو هرعشو «سدقملا نييولعلا قح زاربإب

 همامتها يهف ىلوألا امأ : نيتيحان يف كلذو يناه نبا

 ىلع اناقم َنبا ناعأ دقو «ظافلألل يقيسوملا عقولاب

 هتديصق هيف مظن يذلا رحبلا ةيحانلا هذه يف قيفوتلا

 هغبسأ ام ىهف ةيناثلا امأو ءاهتايبأ اهب ىهتنت ىتلا ةيفاقلاو

 ١ :00تايص دم 550 ىلع

 ىرولاريخ ايدمحأ ينباي

 نيملسملادفو ناك مكيبأل

 ىيتحاف هيلع يحولالزن

 نيمألا حورلا مهقوف ىجدلا يف
 ىقتو لدعءامنماوقلخ

 نيو ءام نم سانلا عيمجو
 مكرون نم سبتقفن انورظنا

 نيملاعلاٍ سب ررون نمهنإ
 مهنم «ءارعشلا نم ءالؤه ريغ نييدومحلا حدم دقو

 قابلا عد سيددإو «عارشلا يدم للا نيعرولا
 مهليصفتل عستي ال نمم ؛ديلولا نب مناغو ءيسبايلا
 احوضرو لقأ مهرعش يف ةيعيشلا ةعزنلا نكلو «لاجملا

 .اًنيب نمم ةوقو

 167 ةقرو يناثلا مسقلا ةريخذلا هنودلقيو يناه نبا ةقيرط

 انفلسأ يذلا يسلدنألا عيشتلل ةقداص ةحيحص ةروص

 هيف بحشت «تهاب عيشت هنإ انلقو .هنع مالكلا

 حئادم نم ريثكو «نيبت داكت ال ىتح ةيسلدنألا ةيصخشلا

 يف اهتاليثم نع قرتفنت داكت ال مهل نييدومحلا ءارعش

 اوري مل ءارعشلا ءالؤه نأ ذإ ,فئاوطلا كولم نم مهريغ

 ءارمألا نم ًاريثك نإ لب ءمهريغ نع مهزيمي ام مهيف

 يعرشلا قحلا مهسفنأل اوري مل مهسفنأ نييدومحلا

 نأ اولواحي مل مهنإن اذهلو «ةفالخلا يف حضاولا

 . لبق نم كلذ ىلإ انرشأ

 رعش ناك امك ةكسامتم ةلماك ةركف هرعش لثمي يدومح

 . نييمطافلل ةيسنلاب «ىناه نبا»

 وه ةوقلاو ةرارحلا ضعب هيف سملن يذلا ءيشلاو

 نم اذه ىتأ امنإو «ءاثرلاب تيبلا لهأ لوانتي يذلا رعشلا
 ريثكلا لوخد هيلع ناعأ امبرو ءهسفن عوضوملا ةعيبط

 يضرلا فيرشلا لثم ةقراشملا ةعيشلا ءارعش نيواود نم

 دقو «تقولا كلذ يف سلدنألا ىلإ يمليدلا رايهمو

 اذهل ئدابم يلطسقلا جارد نبا رعش يف نأ ىلإ انرشأ

 مايأ رخآ يف مظنلاب هصتخا نم ّلوأ لعلو ءعوضوملا

 لاصخلا ىبأ نب هّللا دبع وبأ بتاكلا فئاوطلا كولم

 مايأ راص ىتح دعب اميف ضرغلا اذه روطت فيك ىرنسو
 .نيواودلاو بتكلا هل درفت ًاعوضوم نيدحوملا

 يكم يلع دومحم

 دومح وتب

 نب هّللا دبع نب سيردإ باقعأ نم وه دومح

 باتك يف سيردإ ىلإ هبسن قايس دجتو . مَع بلاط
 .(/١/8م-١1 ق) ةريخذلا

 ضارقنالا ىلع سلدنألاب ةيمأ ىنب ةلود تفرشأ امل



 هك

 ةلمج ىف اهالخد سيردإ لآ نم نالجر سلدنألاب ناك

 انبا مساقلاو يلع امهو ؛كانه اوناك نيذلا ربربلا
 نب هللا دبع نب يلع نب دمحأ نب نوميم نب دومح
 «مادقإلاو ةعاجشلا يف ركذ امهل راطف سيردإ نب رمع
 نم سلدنألا ةفالخ اوثرو نأ ىلإ لاوحألا مهب تقرت مث

 . نييومألا دي

 ةسائر سيردإ دلو نم رمع ينبو دمحم ينبل ناكو

 نب ناميلس ماق املف فيرلا نم ةرامغ دالب يف ربربلا ىلع

 ماشه نب دمحم يدهملا ىلع نيعتسملاب بقلملا مكحلا
 نب نوميم نب دومح نب يلع ناك ةتانزو ربربلا دونج يف

 هوخأو سيردإ نب رمع نب هللا دبع نب يلع نب دمحأ
 راصنأ ةتانزو ربربلا رمأ دتشاو مهتلمج يف مساقلا

 يف يدهملا اورصاحو سلدنألا لهأ ىلع نيعتسملا

 مهيلع ربربلا ماحتقا نم مهسفنأ ىلع اهلهأ يشخف ةبطرق

 ةعيبلا ديدجت ىلع اوعمتجاو ماشه نب يدهملا اولتقف
 ةبطرق راصح ىلع ةرباربلا رمتساو ديؤملا ماشهل
 ثالث ةنس ةوئع اهولخد نأ ىلإ مهنيب نيعتسملاو

 لمش قرتفا امل مث ديؤملا ماشهب اوكتفو ةئامعبرأو

 نب يلع ماق رمألا ىلع ربربلا بلغتو ةبطرق ةعامج
 مهل بصعتو مهسفنأل اوعدو مساقلا هوخأو:دومح

 اولتقو ةثامعبرأو عبس ةنس ةبطرق اوكلمو ربربلا نم ريثكلا
 هتلود تلصتاو هناطلس نكمتو يلعل رمألا متو نيعتسملا

 ةنس مامحلا يف هتبلاقص هلتق مث نومأملاب بقلتو نيماع

 ريشي كلذ ىلإو مساقلا هوخأ هناكم يلوف ةئامعبرأو نامث

 :هلوقب هتموظنم يف بيطخلا نبا

 عجر كلملاىلإناميلس مث

 عمعجهناكامورهدلاههبن

 نسللا لهأ نمو ًارعاش ناكو

 نسحلاابأهل هلا ضيقو

 هتبس نم ىتأت دومح نباوهو

 هتبثدقةلزعلاب يسو

 ماشه مدًابلاط هيلع لص

 مانو رأثلا نع ىنو نم لقو

 سلدنألا

 بألاب ىنثو نبالالذشخف

 مظتناو ًاليلق رمألا قثوتساو

 ملظ نممهبرهدلا رصتناو
 هربرب يف ماكحألا ظلغأو

 وحالة راسل جلاب
 همامح يف بلقصلا هلاتغاو

 همامح نم فرصلاهوعرجف

 مساقلاهوخأرمألابماقو

 مسارملاهكلم يف تحضوف

 هيخأ نبا هعزان مساقلا ةنطلس نم نينس عبرأ دعب مث

 يلوو يحاونلا كلت ىلع ًاريمأ ناكو ةتبسب يلع نب ىيحي
 ةرشع يتنثا ةنس اهكلمف ةبطرق ىلإ فحزف هيبأ دهع

 ةيليبشإ ىلإ نومأملا همع رفو يلتعملاب بقلتو ةئامعبرأو
 عجرو ربربلا ضعب شاجتساو دابع نبا اهيضاق هل عيابو

 ةقلامب يلتعملا قحلو ةرشع ثالث ةنس ةبطرق ىلإ

 ىلع سيردإ هوخأ بلغتو ءارضخلا ةريزجلا ىلع بلغتو
 نأ ىلإ ولعي هناطلسو ومني يلتعملا رمأ لزي ملو ةجنط
 نبا ةلخادمب يربربلا يلازربلا هللا دبع نب دمحم هلتق

 نم يلع نب سيرد[ هاحأ ةقلام لأ ىعدتسا مثادايغ

 ةنس تامو هتلود تعستاو هرمأ متف هوعيابو «ةجنط

 نسح هيخأ نبال هدعب عيوبو ةئامعبرأو نيثالثو ىدحإ
 امومسم تام مث رصنتسملا بقلو يلتعملا ىيحي نبا

 بقلو ىيحي نب سيردإ هيخأل عيوبو نيثالثو ٍنامث ةنس

 نب دمحم همع نبا ةرعدب هيلع نادوسلا راث مث يلاعلا

 ةقلامب هكلم يف ماقأو يدهملا بقلتو يلع نب سيردإ
 عبرأ ةنس تام نأ ىلإ اهلامعأو نايجو ةطانرغ هتعاطأو

 اهيلإ رف ناكو ةرامغب هناكمب عيوبف يلاعلا عجرو نيعبرأو

 عيوبو نيعبرأو عبس ةنس تام مث نادوسلا هيلع راث امل

 مث يلعتسملا بقلتو يلع نب سيردإ نب رغصألا دمحم
 يلعتسملا دمحم راسو ةقلام ىلع بلغتف سيداب هيلع ماق

 ةيعلكو ةليلم لهأ هاعدتسا مث ًاعولخم ةيرملا ىلإ اهنم
 ةثامعبرأو نيسمخو عست ةنس هوعيابو رحبلا ءارو نم



 سلدنألا

 تمستقا مث ةسرادألا نم سلدنألا كلم نم رخآ وهو

 مهيلع بلغت نأ ىلإ سلدنألا ةريزج فئاوطلا كولم

 .0برغملا ىلع مهبلغت دعب نوطبارملا

 دومح ينب ةلود

 ينب لود نم ةيسيردإلا ةلودلا دعب ةيناثلا ةلودلا يه
 نأ ىلإ  دومح ينب ةلود يأ  ةلودلا هذهو ء.نسحلا

 «ةيشكارم ةلود نوكت نأ نم برقأ ةيسلدنأ ةلود نوكت

 يف ةلودلا هذهب قلعتي اميف نيخرؤملا تاياور نأ عقاولاو

 ضفقانت نم لب بارطضاو ضومغ نم ولخت ال سلدنألا
 ةلودلا هذه روهظل دهم دقو «نايحألا نم ريثك ىف

 ةبطرق يف ةيومألا ةلودلا لالحنا سلدنألا يف ةيدومحلا
 داسفلا نع أشن لالحنا وهو «ةيليبشإو ةطانرغو

 بيشت بورح اهضعبو ؛ةيلخادلا بورحلاو تاروثلاو
 نييبطرقلا خيراتو .(ضبرلا) ةعقاو لثم نادلولا اهلوهل

 ةأوانمب لفاح نييسلدنألا نم مهيلإ نمو نييليبشإلاو
 ةهج نم لفاح هنأ امك ةهج نم اذه «ةمكاحلا تاطلسلا

 كلذ نمو «نييومألا نم ةوسقلاو ةدشلا رهاظمب ىرخأ
 .نيقيرفلا نيب بورحلاو نتفلا تلاوت

 زاجأ نم زاجأو ةقلامو قراط لبج دومح ونب كلم
 اوبراحو ربربلا نم مهتعيش عم سلدنألا ىلإ ةدوعلا مهنم

 دي ىلعو .مهنم كلملا اوعزتناو دالبلا كلت يف نيبرمألا
 ةيليبشإو ةبطرق نم ةيومألا ةلودلا تلاز دومح ينب

 مهنم دحاو ريغ عيوبو ةوعد لك ىلع مهتوعد تيلغو
 بقلو ةبطرق يف ةفالخلاب مهنم عيوب نم لوأو ,ةفالخلاب

 نب يلع هتعيب نع دحأ فلختي ملو هللا نيدل رصانلاب
 . سماخلا نرقلا لهتسم يف «دومح

 ةئاملا فصتنم ىلإ ةيدومحلا ةلودلا تشاع
 رصعلا وه رصعلا اذه نأب لوقلا ىلإ ةجاح الو ةسماخلا

 نويسيردإلا مهلبق ربربت امك  نويدومحلا هيف ربربت يذلا
 نيبو يدومحلا وأ يسيردإلا نيب قرف كانه دعي ملف

 ينع لب . كلذ ريغ ىلإ ًاعابطو ايزو ةغل يربربلا يودبلا

 .رئازلا ةفحت )١(

 هال

 هذه ىلإ ةراشإلاب برغملا يخرؤم نم دحاو ريغ
 برغملا يف دومح ينب ةنسلأ ىلع تبلغ يتلا ةمجعلا

 تبلغت اميرو ةيناث ةغل ةيربربلا تحبصأ ىتح سلدنألاو
 .ةيبرعلا ىلع

 دومح ينب ريهاشم

 امو ةبطرق اوكلم نيذلا دومح ينب ريهاشم رهشأ
 نب ىيحيو دومح انبا مساقلا هوخأو يلع : ةثالث اهيلإ

 هوندقو "')ةبطاق درمح ينب رهشأ يلعو .يلع
 ىلع هترطيسو هتعاجشو هئاخسو هتوطسب نوخرؤملا

 يف هوذحو هلدعب ةبطرق لهأ لامتسا هنأو ةفاك ربربلا

 هسفنب ملاظملل سلجف لوألا ردصلا وذح هتريس ضعب
 ضعب لوقي ام ىلع مولظملل ملاظلا نم فصتناو
 ذوذش نم ولخت ال هتريس نأ عقاولاو 0نيخرؤملا
 اضرو فاصنإو روجو داسفو حالص نيب بارطضاو

 يف ةبلاقصلا نم كيلامم ضعب هلتق نأ ىلإ ")طخسو
 .ه6 ١ ةةنس ةبطرق

 يرقملا لوقي امبسح دومح نب يلع رصانلا ناك

 هلو هيلع بيثيو رعشلا ىلإ يغصي هيف ةمجع ىلع

 جارد نبا ءالؤه نم كبسحو هب نوصتخملا هؤارعش
 لاوقأ نم رهظيو ءًارثنو ًامظن هلساري ناك يذلا يلطسقلا

 ناك روهشملا يسلدنألا رعاشلا جارد نبا نأ ماسب نبا

 ىلع قلطأ دقو ءدومح ينب ءايلوأ نمو ةديقعلا يسيردإ
 مسا يلع ريمألا حدم يف اهأشنأ يتلا هدئاصق ضعب

 نب نسحلا وبأ اهب بجعأ دئاصق اهنمو «تايمشاهلا»
 . ةريخذلا يف اهرشنو ماسب

 دومح ينب طوقس بابسأ
 نأ ناطلس نم هل امب دومح نب يلع رصانلا عاطتسا

 )١( ةريخذلا هترامإو هتوطس نعو هتعيب ةيفيك نع رظنا )ق1١م8/١/,ا

  )4يف هكلم ةدم نعو دومح نب يلع ريمألا ةريس نع ةذبن دجتو

 قحتسي نميف ايلعلا ةبقرمللا» باتك يفو (81) روكذملا ردصملا

 سلدنألا يقلاملل سلدنألا ةاضق خيرات وهو ؛ايلعلا ةبترملا

.)49( 

 .(ه١/7م1ق) ةريخذلا (؟)

 .(١/425م1ق) ةريخذلا (9)



 هم

 ىتح ةبطرق يف لتق نأ امو هلوح نم ربربلا ةملك عمجي
 ىلإ مهضعب لامف مهتملك تقشناو ةرباربلا هراصنأ نتف

 لامو ؛ةيليبشإ ىلع ًايلاو ناكو دومح نب مساقلا هيخأ

 )يلع نب ىيحي هنبا ىلإ رثكألا مهو ربربلا نم موق

 همعو ىيحي نيب نتفلا تلاوتو «ةتبس ىلع ًايلاو ناكو

 هريغو يرقملا راشأ دقو «ةرم ريغ ةبطرق الوادتو مساقلا

 نيب ىرشتسا يذلا قاقشنالا جئاتن ىلإ نيخرؤملا نم

 دومح ىنب نيب ةرمتسملا نتفلا هذه تناك لوقلا لمجمو

 طوقس يف للعلا ةلع يلع ريمألا لتقم دعب مهسفنأ

 ونبو «ةيليبشإ ءارمأ دابع ينب دي ىلع ةروكذملا مهتلود
 «ةنحاط ةعقو يف دومح نب ىيحي اولتق نيذلا مه دابع

 نم مهللحتو دابع ينب يف مراحملا كاهتنا ظحاليو

 لقتناو سلدنألا يف رمألا جرم اذكهو ("7ةيعرشلا دوبقلا
 دابع ينب فئاوطلا كولم ىلإ ةعامجلا كولم نم ناطلسلا

 مهنيب اميف فئاوطلا كولم ةموصخ تناكو ءروهج ينبو

 نيينابسإللو ةجنرفلل مهتموصخ نم دشأو فنعأ
 نومجحي ال اوناك لب ؛داصرملاب نييسلدنألل نيفقاولا

 نم مهريغ نيبو مهنيب مئاقلا عازنلا اذه يف مهرش اونمأيل
 داقحألا بلغتو ةينانألا ىغطت اذكهو «سلدنألا ءارمأ

 ةماركلا اودقفو سلدنألا اوملسأ اذكهو «ةيلهاجلاو

 جورخلا ىلع دالبلا يف مهنم يقب نم هركأو لالقتسالاو

 فئاوطلا ءارمأب رمألا لطي ملو «كلذ دعب مهنيد نع

 ةلودلا طاسب يوط نأ ىلإ نيينيرمو نيدحومو نيطبارم

 .ةروكذملا ةيربربلا

 يبيبشلا اضر دمحم

 )١( ةبطرقو ةيليبشإ يف دومح ينب كولم رهشأ نم اذه يلع نب ىيحي «
 ديهش نبا ريزولا ناكو غلاب ًءانث ةريخذلا بحاص هيلع ىنثأ دقو
 ين اهيلع عالطالا نكمي حئادمو راعشأ هيف هلو هب نيصتخملا نم

 ةريخذلا .

 ةريخذلا (0)

 سلدنألا

 دومح ينب دهع يف سلدنآلا يف عييشتلا

 هذه دلخ 227سيردإ دالوأل ثوروملا عييشتلا نإ

 ملف «ةماع ربربلاو ةبراغملا سوفن يف دبألا ىلإ ةلودلا
 ىلإ تلقتنا ام ناعرس لب اهرمأ لاز الو مهتلود بغت

 ةكرح تناكو ءاهفلختو ةيمأ ينب ةلود ليزتل سلدنألا

 ةرسألا كلت نم دالبلا هذه ىلإ نيحزانلا كئلوأ

 ةياعر تحت ةبطرقب ه7 514 ةنس اورقتسا نيذلا ةيسيردإلا

 امك .لاقتنالا اذهل لوألا زمرلا يومألا مكحلا اهكلم

 نيذلا دهعلا كلذ يف سلدنألل نيحتافلا ربربلا عم تلقتنا

 دافحأ رهظ نأ امف ءالولاو ةبحملا دهع ءافرشلل اوظفح

 ىتح سلدنألاب ةيسايسلا ةايحلا حرسم ىلع ةسرادألل
 نم نانثا ربع امدنع كلذ ناك .مهل اوعدو مهلوح اوفتلا

 نب ناميلس ةمدخ يف سلدنألا دالب ىلإ ةسرادألا باقعأ

 يلع نب دومح انبا يلعو مساقلا امهو يومألا مكحلا

 سيردإ نب يناثلا سيردإ نب رمع نب هللا ديبع نبا
 امهترسأ يف ةلودلا ةأشن أدبمو امهرمأ لوأ ناكو .لوألا

 لكو مث سلدنألا يف ةبراغملا ىلع نيدئاق ايلو نأ

 وهو ًايلعو ؛«ءارضخلا ةريزجلا رومأ مساقلا ناميلس

 لئابقل تناك دقو ,ةجنطو ةتبس رومأ رغصألا
 ديلا ةطاوغربو ةنوركاتب نرفي ينبو ةتانزو "'ةجاهنص
 لاق ىتح .مهرزأ دشو ةدعاسملاب مهدم يف ءاضيبلا

 : مساقلا حدم يف ينيعرلا هّللا ديع وبأ رعاشلا

 هبزح ليخلا يف ناطيشلا اعد املو

 هلويخ قوف هللا بزح لبقأو

 ةتانزو ةجاهنص نم بئاتك

 هلوطو ءاضفلا ضرع يف قياضت

 تناك يتلا ةقيثولا ةلصلا هذه ىلع ًاليلد يفكيو

 يه «برغملا ةربارب نيبو ةيمشاهلا ةرسألا هذه نيب دشت

 لهأ مهيلع هذخأ ام ىلإ ىزعي ةبطرق نع مهلظ لاوز نأ
 . 9 ريربلا ىلإ مهليم نم دالبلا هذه

 .نودلخ نبال ربعلا )١(

 . يشكارملا دحاولا ديعل بجعملا (؟)

 .ريثألا نبا ()



 سلدنألا

 نم ناميلس كلمل نيحصانلا ضعب فخي ملو

 نيذه ةيلوت نم مهفوخت نييومألل نيلاوملا ربربلا
 ماد ام ًابولطم قحلا اذه لظيس ذإ 27نييبلاطلا نييولعلا

 تدب ىتح ريسي نمز ضمي ملو . . . ضبني قرع مهيف
 نيحزانلا كئلوأ دحأ اهدوقي ةيولعلا ةوعدلا تايار

 «ه01٠4/ ةنس دومح نب يلع سلدنألا ىلإ نييدومحلا

 نيذلا مهينطاوم بولق يف ةنيفدلا ةبغرلا تباجتساو
 نيحلا كلذ ذنمو ).هركذ امسف ةبطرق نونكسي اوناك
 «نوينيسحلا مهيلع ضعبلا قلطأ .ةلودلا هذه تنوكت

 ةسرادألا نويولعلا وأ «نويولعلا رخآلا ضعبلا مهامسو

 هذه نإف ةيمستلا نكت امهمو «نويمطافلا مهومسو
 نم تيبلا لال بوصغملا قحلا عاجرإل تماق ةلودلا

 نم مايق ضرفت تناك فورظلا نأ ظحالنو .مهترسأ

 تاقوأب نورمي اوناك ةعيشلا نأ ذإ أدبملا اذه نع عفادب

 ليتقتلا اوقالو سنوتب مهلاح تءاس دقف .ةبيصع

 اهدشأ ىلع ةعيشلاو ةنسلا نيب نتفلا تماقو «بيذعتلاو

 يذلا فدهلا نيبتسن كلذ نم .©0طساوب قارعلا يف
 :نييساسأ نيرمأ ناك دقو «ةلودلا علا كاست

 . سلدنألا يف يومألا مكحلا ةضهانم امهلوأ

 . يعيشلا بهذمللو ةيولعلا ةلودلل ةوعدلا امهيناثو

 ركذ ىتح ريثكلا هنم تباصأ دقف لوألا فدهلا امأ

 ءاضقلاو سلدنألا نم نييومألا لاوز ببس اوناك مهنأ

 مهنإف تيبلا لآ يف ةلودلل ةوعدلا امأو (”ههتلود ىلع

 عيمجب ةلود اونوكف ديعب دح ىلإ اهب مايقلا يف ارحجن
 (هللا نيدل رصانلا) لثم ةفالخلا باقلأب اوبقلتو اهرهاظم

 مهذوفن اوطسبو (ديأتملا)و (رصنتسملا)و (نومأملا)و

 «ةقلام مهتمصاع تناكف .سلدنألا دالب نم ريثك ىلع

 ةطانرغو ةيليبشإو ةبطرقو ءارضخلا ةريزجلا اوكلمو

 برغملا ندم نمو اهلامعأو ةدنرو ةنومرقو ةيرملاو

 .بيطخلا نبال مالعألا مالعإ )١(

 ساف ةنيدمو برغملا كولم يف ساطرقلا ضورب برطملا سينألا (؟)
 .عرز يبأ نبال

 .ريثألا نبا (9)

 .نودلخ نبال ربعلا )0

 ه6

 دالبلا هذه عيمج يف مهل بطخو . ةتبسو ةجنط

 .مهمساي ةكسلا تبرضو

 نكلو كلذ رثأ مهيلع رهظ دقف مهعيشت امأو
 ديؤت اهبلغأ يف رداصم يهو انيديأ نيب يتلا رداصملا

 ملو ءاوعيشت» مهنأب لوقلاب تفتكا ينسلا بهذملا
 ملو ")هبهذم سانلا ىلع اورّيغ الو كلذ اورهظي
 نم هعم سحي داكي امم هيلع تقلع الو كلذ ىلع بقعت
 ءرمألا اذه نع ثيدحلا تلفغأ اهنأ ةرياعلا تاراشإلا

 هيلإ ترطضا اماالإ ركذت ملو هنع فرطلا تضغو

 هذه يف سلدنألا ءارعش دحأل رعش لقن دنع ًارارطضا

 يعيشلا رعشلا ىلإ ةراشإلا مزاللا نم ناك ذإ الثم ةرتفلا

 ال نأ بجي اننأ ىلع . ًايلاع ًاوأش رصعلا اذه يف غلب دقو

 ةيرسلا نم ةلودلا هذه ةاعد هيلإ نكر دق نركي ام لفغن

 ةديقع لك هجاوت يتلا ةيساقلا فورظلا اهمتحت ىتلا

 ْ .ديدج طيحم يف ررهظلا كرات

 هفلخ يذلا وجلا نيبتن نأ عيطتسن كلذ عمو

 وبأ لوقي .مهيف سانلا لامآو مكحلا ىلإ مهلوصو

 نب مساقلا يف ةديصق نم ىمعألا ينيسعرلا هللا دبع

 ىضترملا لتقو يبلقصلا ناريخ اهيف ركذي دومح
 :ةطانرغ حتفو يناورملا

 هليبسل ىضم ناريخ ريخلا كل
 هلوسر نبا يف هلا كلم حبصأو

 ىرولا عمتجاو رفكلا عمج قرفو

 هليلخ دعب هللا بيبح نبا ىلع
 عنمم قوف رصنلاءاول ماقو

 هليعر مامأ ليربج زعلا نم

 ةفيلخ رونبايندلا تقرشأو

 هلوفأدعب قحلاردب حالهب

 ةلودلا هذه هب نودجمي سانلا ناك ام مهأ نأ ىلع

 كلذل .ءيمشاهلا مهبسن وه ريخلا لك هنم نوجري امو
 ءاطعإ يف مهدادجأ جهن نوكلسي ءارمألا ءالؤه ناك

 . يشكارملل بجعملاو ريثألا نبا (1)
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 امدنعف . مهدوجوب اهنوجري يتلا دوهعلا كلتل ةررص

 ذخأ هللا نيدل رصانلاب بقلملا دومح نب يلع ىلوت
 كلذ نتا كلقتا يقع لدعلاب نناثلا نانو ةرقب كحلا
 ةنينأمطلاو نمألا هفنك ىف سانلا دجوو ةبيجعلا رابخألا

 ةيفلق وي اكلملا دبع ب دينك رعاشلا نفق ,دقو

 ىلإ ًائجتلم ةبطرق عدوي وهو لاقو ه417 ةنس ىفوتملا
 : ةقلام

 امئاعد اهومدهاف يرادب مكيلع

 مئاعدو يل نوؤانب ضرألا يفف

 اهدنع ةيمأ يقح تمشم اذإ

 مشاه ةجحملا رهظ ىلع اتاهف

 نأ عيطتسنو .ًاعيشتم هترسأ يقابك ناك ًاعبطو

 ةيعيشلا راكفألا نأ اهب مسو يتلا فاصوألا نم لدتسن

 حادمألاب علو اذ ناك دقف ؛كاذنآ سلدنألاب جورت تناك

 دنع سلدنألا يف عاشو هدهع يف نفلا اذه رثكف «ةيوبنلا

 رعشل ءاطعلا لزجي ناكو . ع نيسحلا ءاثر كلذ

 ةدابع اذهف نوعيشتملا ءارعشلا هدصقو ؛ةيوبنلا حادمألا

 هتيقحأ تبثيو هحدمي عيشتلاب ًافورعم ناك ءامسلا ءام نب

 :لوقي .هتعاط ىلإ سانلاب بيهيو ةمامإلا يف

 ام ءدب قرشلاب ناك يلع مكربأ

 هيمس ًاضيأ برغلاب اذو متثرو

 اوملسو نيعمجأ هيلع اولصف

 هيلومكيفهالوذإرمألاهل

 اذه ًايلع ىبطرقلا ىنيسعرلا هللا دبع وبأ فصيو

 0 :لوقيف مامإلاب
 مشاه نبا اهنم تاذللا تبنم ىقس

 مئامغلا هيتحار نم تلمهنا اذإ

 هماسح دح نيدلا ماما :مامإ

 مئاق هللادي يف هنموديرط

 عئاورلا ىدحإ دومح نب يلع ءاثر يف تليق دقو

 جارد نب دمحأ رمع يبأل يعيشلا رعشلا ررغ نم
 نسحلا يبأ نم تعزنتساف داجأو اهيف عدبأ يلطسقلا

 سلدنألا

 ةريزنخلا لهأ نساحم ىف ةريجتلا هياتك يف ماسي نب ىلع

 لاقف ىعيشلا رعشلا ةمق ىف اهلعج ًافارتعاو ًاليمج ًءارطإ

 تايمشاهلا نم يهو ؛ةليوط هل ةديصقلا هذهو» :اهنع
 ؛يعازخلا يلع نب لبعد عمس تعرق ول . . .رغلا
 اهيلإ اثربو لوقلا نع اكسمأل يدسألا ديز نب تيمكلاو

 رّيثكو يريمحلا ديسلا اهآر ول لب ؛لوحلاو لوطلا نم

 ىلع ةراشب اهايقلتلو ءىوعدلا ىلع ةنيب اهاماقأل

 هذه اديبتو 21! ئوضو لَم ليخلا جورخب امهمعز

 يف ةعيشلا بولق هب شهجت ءاكب «يجش ءاكبب ةديصقلا

 نم ىحوتسم «يسرافلا رعشلا يف هانعم ددرتيو ناكم لك
 :لوقي . ليصألا سمش ةرمح

 ليصألادنع سمشاي كلعل

 ليلذلا بيرغلا وجشل تيجش

 عيفشلا نبا ىلإ يعيفش ينوكف

 لوسرلا نبا ىلإ يلوسر ينوكو
 لآب تلح يتلا ةميلألاةعقاولا فصي مث

 : لوقيف لكظ تيبلا
 يف دعاورلا تاقعصم مهب تواهت

 ليصألاو ىحضلا تانجدم

 حيبق ملظ ءاملظ قراوب

 ليتق نم امد وأ ىمح نم ىمد
 عيضر نع ةعضرم لهذأف

 ليدهلا ركذ مئامحلا ىسنأو

 :لوقيف هبسنو دومح نب مساقلا اهيف فصيو

 مقست نإ هبيقاوسع لجن
 ليبسلا هاوس بيرغلا ينهمق

 يبلاطلا ىلإ يمشاهلا ىلإ
 لوصولا فوطعلا يمطافلا ىلإ

 يبنلا نبا ىلإ يصولا نبا ىلإ

 ليلخلا نبا ىلإ حيبذلا نبا ىلإ

 )١( ماسي نبال ةريزجلا لهأ نساحم يف ةريخذلا .



 سلدنألا

 اهلك ًاتيب 27 نيعبس ىلع فينت ةليوط ةديصقلا هذهو
 لآ ماقم ًادكؤم اهمتخ دقو اهرخآ ىلإ دحاو سفن تاذ
 باتكلاب ةمعدملا مهتمامإو ءدومح ينب مهدافحأو تيبلا

 :لوقيف قطنملابو

 توموةايحةادهمتنأف

 ليقو لعفةمئأمقتنأو

 ندع تانج لج نم تاداسو

 لوهكلاو مهبابش عيمج

 نيدوايند فئالخ ماو

 لوقعلامكحو باتكلا مكحب

 دومح نب يلع نب ىيحي وهو دومح نب يلع نبا امأ
 ينب نم هقبس نم ىلع داز دقف هللاب يلتعملاب بقلملا
 همأف «ةدالولا مرك يه كلت ًاينس ًاماقم هتعفر ةزيمب دومح

 نذإ وهف ءمساقلا نب نسح ريمألا نبا دمحم تنب يه

 فئالخ نم دحأل كلذ عمتجا نأ لقو .نيويألا يمشاه

 لمكم وه ناك تايشرقلا ءانبأ نم ةثالث الإ مالسإلا

 بلاط يبأ نب يلع انديس ىلعألا مهدج مهلوأ . مهتعبرأ

 وه ثلاثلاو هْبَع نسحلا هنبا مهيناثو ههجو هللا مرك

 هعولو فرشلا اذه ىلإ داز دقو نوراه نب دمحم نيمألا

 ناكف (ىتفلا) هدج نأش ةوتفلاب قلختلاو سفنلا بيذهتب

 . صنقلل جورخلاو ليخلا ضكرو ةيسورفلاب ًافوغش

 دومح ينب فلس اميف انرشأ امك ءارعشلا دصق دقل

 ءالؤه لمع يف ناك اذإو .رعشلا ررد مهحدم يف نورثني

 يف تاعمتجملا ناسل مهنأل مهرصع نع ربعي ام ءارعشلا

 بناج انلفغأ نإ كلذ دجن اننإف ءهروصعلا فلتخم

 ةعزن لمحي مهرعش نإ ثيح  مهحيدم يف برفتلا

 تيبلا لهأب ناميإلا نع منت ةيدئاقع ةلاسرو ةيحور
 يتلا مهتقيقحو مهتمصعو مهتمامإ يف مهعايشأ بهذمو
 دجنل اننإ لب «هللا رون نم سبق اهنإ :مهدحأ اهنع لاق

 كلذ نمو .عيشتلاب اوفرع نمم ءارعشلا ضعب مهنيب نم
 اناقم نب نمحرلا دبع ديز وبأ اهلاق ةليوط ةديصق دجن

 . لطسقلا جارد نبا ناويد )0(
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 نب يلع نب ىيحي نب سيردإ يف ينوبشألا يقدنفلا
 ًافورعم ناكو (ه478- 575) ىلاعلاب بقلملا دومح

 :تايبألا هع اهتمأ لقتن لدعلاو ريخلاب

 ىرولاريخ ايدمحأينباي

 نيملسملادفو ناك مكيبأل

 ىبتحاف هيلع يحولالزن

 نيمألا حورلا مهقوف ىجدلا يف
 مكرون نم سبتقن انورظنا

 0 تلا تلا كو نو قدما هنا

 تارتف ىدحإ سلدنألا نم ريبك ءزج شاع اذكه

 لآ مكح تحت لظو سماخلا نرقلا علطم يف هخيرات

 ءانبأو ةوخإلاو ءانبألا هيف ةطلسلا لدابتي نيعيشتملا تيبلا

 مهو ©")ةنس نيسمخو ٍنامث ةليط دومح ينب نم مامعألا

 دجن ىتح لدعلا ةماقإو ءاخإلاو ءاخرلا رشن نولواحي

 يف ركذ اميف ةلودلا هذه كولم رثكأ ةريس مزلت ةفصلا هذه

 : كلذ يف اناقم نبا رعاشلا لاق ىتحو ؛مهنأش

 ىقتو لدعءام نماوقلخ

 نيطو ءام نم سانلا عيمجو

 ةيادهلاب مهسفنأ اوبقل دق مهنم ةسمخ نأ ىتحو

 . ةيعيشلا مهتعزن رهاظم دحأ اذه ىلإ كلذ يفو

 اهتقباس ترم امك ةيمشاهلا ةلودلا هذه ترمو

 ىدمو اهمايأ يف ةيعيشلا ةوعدلا رمأ ضومغلا فنتكي
 ال نطتو «وكحلا هيف تتنراح ئذلا عيسجملا يفاورلا

 نم مهلوح نم ىلع مهريثأت راصتقاب عنتقن نأ اننكمي
 نيب ةوعدلا هذهل ىدص دوجو مدعو طقف ءارعشلا

 هذه انظح نسح نمو .سانلا نم تاقبطلا فلتخم

 يرجعهلا نماثلا نرقلا يف نيركفملا مالعأ دحأ نأ ةرملا

 ةيمهأ تاذ ةراشإب انفحتأ بيطخلا نب نيدلا ناسل

 ةيطخلا خسنلا ىدحإ ىلإ دوعي كلذ يف لضفلاو . ىربك

 )١( 79ص .ديعس نبا) نيزيمملا تاراشو نيزربملا تايار رظنا -
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  بيطخلا نب نيدلا ناسلل مالعألا مالعإ (؟)



 هذ

 عيوب نميف مالعألا مالعإ يخيراتلا هفلؤم نم ةديرفلا

 ةعماج ةنازخ انل اهتظفح يتلا مالتحالا لبق ةفالخلاب

 ةراشإلا هذهبو نمزلا تايداع نم ساف ةنيدمب نييورقلا

 نم ًاضماغ ناك ام انل فشكنيو ةيصعتسملا ةدقعلا لحنت
 يرجي ناك امم نوخرؤملا هنع ثيدحلا لفغأ امم لبق

 دنع بيطخلا نبا نأ كلذ .عيشتلا رثأ نم سلدنألا يف

 ىلإ ثيدحلا هب لقتنا ةيواعم نب ديزي ةلود نع هثيدح
 يف ةصاخ سلدنألا قرش لهأو نييسلدنألا تاداع ركذ

 ةماقإب ليثمتلا نم ليقع نيسحلا انديس لتقم ىركذ

 ثيح ةدئافلا ميظع اندافأ دقو . يثارملا داشنإو زئانجلا

 ليخيل ىتح ًاقيش ًايح ًافصو مسارملا هذه ىدحإ فصو
 نأ ركذو .يعيش دلب يف ىركذلا هذه ءايحإ ىرن اننأ انل
 اهيلع ةلفاحتملا نأو ةينيسحلا ىمست تناك يئارملا هذه

 ردابأو . همايأ ىلإ بيطخلا نبا دهع خيرات لبق امم تيقب

 :هبحاص ناسل ىلع فصولا اذه ضعب لقن ىلإ نآلا

 منآملاو ؛نيسحلا ىلع ًالصتم نزحلا لزي ملو»

 ةليل كلذل نوفلتخيو سانلا اهل عمتجي دالبلا يف ةمئاق

 اميس الو هتلتق لود ريكن نم نامألا دعب هيف لتق موي
 لهأ نم انخ ويش انثدح ام ىلع اوناكف ءسلدنألا قرشب

 ةزانجلا مسر نوميقي (سلدنألا قرشم ينعي) قرشملا

 ضعب يف ةرتس فلخ نجتسي بايثلا نم لكش يف ىتح
 ءارقلا بلجيو عومشلاو ةمعطألاب لفتحيو تيبلا

 . ةينيسحلا يثارملاب ىنغتيو روخبلا دقويو نونسحملا

 يئارملا هذهل لازي ام ناك بيطخلا نبا دهع يفو

 ًاليصفت انداز قباسلا هثيدح قايس ىف هنإف ءًاضيأ نأش

 :لاقف اهسوقطو ةينيسحلا نع ًانايبو

 نرعمسملا مويلا ىلإ اهلمعتسي يتلا ةينيسحلاو»

 مهنأك باوثألا نولدبيو ةنولملا مئامعلا اهل نووليف

 دعب عطقنت مل اذه نم ةيقب لفسألا نع ىلعألا نوقشي
 مويلا ردي مل ةفصلا وأ ةينيسحلا ليق امهمو تفعض نإو

 كنلوأ لازيام مويلا برغملا يفو .9'2"اهلصأ

 .مالعألا مالعإ )١(

 سلدنألا

 اذهب نوفرعي بيطخلا نبا مهيلإ راشأ نيذلا نوعمسملا

 صخألا ىلع مهداشنإ يف ترثكو «نودشنيو مسالا

 ةعئاشلا ةيسلدنألا ىقيسوملا نأ امك .ةيوبنلا حادمألا

 حادمألا ىلع اهرثكأ يف لمتشت برغملا دالب يف مويلا
 . ًاضيأ ةيوبنلا

 يئارملا هذهل ًاجذومن هلقنب بيطخلا نبا اندافأ امك

 ءارعش دحأب انفرعو عوضوملا اذهب ءارعشلا ةيانع ىدم

 انديس ءائرب رهتشا يذلا سلدنألا يف ةعيشملا

 سيردإ نب ناوفص رحبلا وبأ وهو . تتقن نيسحلا
 تناك ةديصقلا هذهو (ه6598- 551) يسرملا يبيجتلا

 : يلي امك يهو نوعمسملا اهدشني ةروهشم

 مسنتي ىبرلا راهزأك مالس

 ملعتيىدهلاهنملزنم ىلع

 مجنأو رودب هيف مههجروأل

 هلهأ رضاح تنك ول دهشم ىلع
 مسقت يبنلا ءاضعأ تئياعل

 البرك ثيغلا فلخأ ال ءالبرك ىلع

 مركأو ىدنأ عمدلانإفالإو

 اهباصمل برثي تجض عراصم

 مزمزو ميطحلانهيلع حانو

 افصلاو نكرلاو راتسألاو ةكمو

 مظعملا ماقملاو عمج فقومو

 ةرسح ناونع موثلملا رجحلابو
 محسأ دوسأ وهو هارت تسلأ

 دمحم يبنلاانالوم ةضورو

 مرخت موي لكشلاه يلع ىدبت

 لوعم عذجلل يولعلا هربنمو

 مهفيرئامضلاب ًاليوعمهيلع
 مهردق تادامجلا كلت تردق ولو

 ململيريطتساو ءارح كدل



 سلدنألا

 اهلهأو دالبلا يكبت ام ردق امو

 مظعأ ءزرلاو هللا لوسر لآل

 مهديعب ىيحي هللا لوسر نأ ول

 مقعت فيك همأ دايز نبا ىأر

 انييرطت سينا ريهرالا كلا
 مجست عمادملاو اهابأ يدانت

 ةيوراساك مييلل ايست ارش

 اومدنتيملوًانساوعرقي ملو
 البركي نيسحلا سأر اوعطق مهو

 ارمرجأ نيح اونسحأ دق مهنأك

 ًاحناوج نكسو يرأث مهنم ذخف
 مجستو ريطتست نيع نافجأو

 هباصم ركذاو طبسلل رصتناو ( يبأ

 معفم نايررهنلاو هتلغو

 مهلامتحاوهدعبهينب رسأو

 اومنغت ىرسك لسن نم مهنأك
 تدتغا يتلا ايانثلا يف ديزي رقنو

 مثلت رونلااهيأاهيف كايانث
 مدقم ةلمح قيدصلا قدص اذإ

 مذهلو ضام قورافلا قرافامو

 ش ةرص نبا ثيع نامثع مهب ثاعر

 مضهي ناك نم بعك يلع ىلعأو

 ىضقاهب بررادقأاهنكلو

 مربيوهام ضقنلا ىطختي الف
 مهديبع مهيلع يضقي نأ هللا ىضق

 مقنتو ديبعلا كلت مهب ىقشتل

 بيخمف مهيعسامأ ء«موقلا مه

 ملهجف مهرادامأو عاضم

 بضاغ هللاو رورغملا اهيأ ايف

 مميت نيأ هلا وسر تدنبل

 ىفطصي نزح الأ ىلقي برط الأ
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 اهنإف عورمدلاب انودعاس اوفق

 مظعيو نيسحلا قح يف رغصتل

 ًايئارم نيسحلا يف متعمس امهمو
 مجرتتو ىسألا ضحم نع ربعت

 ةرتغدن ةميدنعسم اقكأ اودديف

 اوملسو نيسحلا مسج ىلع اولصو

 هذه عدبم رصع دعي اميف ةكرحلا هذه سملتنو

 يعيشلا ركفلل رخآ رثأ ىلع رثعنف ةينيسحلا ةديصقلا
 نم لوألا فصنلا يف سلدنألا ءابدأ دحأب يقتلن ثيح

 دمحم اللا دنت: وبأ ىضاقلا وغتذئرجتولا ميانتا ثرقلا
 ةنس مرحم ٠١ يف لوتقملا) يعاضقلا هللا دبع نبا

 ةديدعلا هتافلؤم نم نيباتك مسا ىلع فقنو (ه

 يف نيجللا :امهلوأ . نيسحلا انديس ءاثر وه امهعوضرم

 ريغ باتكلا اذهل رثأ مويلا فرعي الو» نيسحلا ءاثر

 ناكو . (طبسلا رابخأ ىف طمسلا ررد) :امهيناثو ؛همسا

 هباتك يف يرقملا هلقن ام وه باتكلا اذه نم يقب ام لك

 فرتعا دقو .بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا حفن

 امم باتكلا نم تارقفلا ضعب لقن لفغأ هنأب يرقملا

 نم ءزج لقنب ىفتكا هنإ مث (عيشتلا ةحئار هنم مشي)

 ةداهشلاو حضاولا لوقلا اذه فيضنو .طقف يقابلا

 بتك توكس ةلع نم ًاقباس هيلإ انرشأ ام ىلإ ةحيرصلا
 برغملا يف عيشتلا راثآ ىلإ ةراشإلا نع اهريغو خيراتلا

 نم ؛كلذ عم يرقملا لمع لخي ملو .سلدنألاو

 وهو» :لاَقف .ساتكلا اذه نع ايعوضوم امكح هئاطعإ

 ًاريخأ باتكلا اذه فشتكا دقو .«هباب يف ةياغ باتك

 يف ةغلابلا هتيمهأ بثك نع كردن نأ انعطتساو «هتمرب

 . بابلا اذه

 هبولسأو باتكلا اذهب هيونتلا يف انلطأ امهمو
 هفصوب هيعماس يف غلابلا هريثأتو عئارلا هنايبو ليمجلا
 ال هنإف «مالسإلا خيرات نم ةملؤملا ثداوحلا كلتل

 لك ىلع وهو ءيعيشلا بدألا يف هتلزنم نايبل يفكي
 يف عيشتلا ةكرح جاور ىلع عطاقلا ليلدلا انل مدقي لاح

 نع ةحضاو ةركف ذخأن يكلو .رصعلا اذه يف سلدنألا
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 ىقبي ال امم باتكلا اذه نم تارقفلا ضعب لقنأ كلذ

 ةداهشلاو تيبلا لآ ةيحتب أدب . هبحاص عيشتب كش هعم

 مهبحب ةداهشلاو ,يدفأو ييحأ ةداسلا كئلوأ» : مهبحب

 . «هبلق مثآ هنإف اهمتكي نمو «يدؤأو ينوأ

 ةيقاعو ؛ةيوبنلا مهتقيقح ءاقن ركذو مهبطاخ مث

 : مهرمأ

 نع مهل سمشلا حلصت ال ؛ةياده مجنأ كل اي

 ةيرذ ةوبنلا كلت هللف ةوبنلا اهرجح يف مهتلفك .ةيآ

 يزغو ديدجلا مهنم يلب ام ناعرس . ضعب نم اهضعب
 مهررغ تخدشو «ةخماشلا مهلبجأ تفسن ديدحلا مهب

 نع تحارو حاورألا مهررطب تراطف .«ةخداشلا

 ربص ليعو ليعافألا اولعف نأ دعب «حاورألا مهموسج
 . «ليع ام مهربصو مهلاتقأ

 :لوقيف مهئادعأب ضرعيو مهيلع رسحتيو

 دعق .يوقلا ةنايخو نيمألا فعض هللا ىلإ وكشأ»

 رضح ؛هقالخأو هلطاب ديزيب ماقو هقح ٍةمظ نيسحلاب
 ءاج «نمحرلل هوجولا تنعو ,.نامصخلا ءاضقلا فقوم

 تحت ام ميثلل نكت مل ةمامإلا نإ «لطابلا قهزو قحلا
 رسي «ةمارك الو لوتبلا نود اهئياو دنه طبس نم ةمامعلا

 .؛هيوهتست ايندلل نوسيم نباو هيمسي نيدلل ةمطاف نبا

 ,مثأتو جرحتف اذه امأف «هل قلخ امل رسيم لكف اوطعا

 ىعسي رون ىلإ دحاولا ىشم ؛مثعلتو جلجلتف كاذ امأو

 اي .هيدل اهورغي ال ران ءوض ىلإ يناثلا يشعو ؛هيدي نيب
 ونب تنام ؛همامأ ايندلاو لاقف باتكلا ىزاو نم حيو

 نم مهجرخيل هللا لوسر نبا بهذف ؛ةنعارف برح
 .'مورلاو سراف الو بروحو مورلا سكعناف قارعلا
 ع لوسرلا طبس لتقل عجفملا ثداحلا فصي امدنعو

 :لوقيف ىسألا نم رطفني داكي هبلق نأ سحت

 ىلع تضيفأو «تامرحلا تحيبأ مرحم رشاع»
 نيبيطلا ىلع لمحو ثداحلا مقافتف تاملظلا رونلا

 أرجأ امو ءهارسيو هقتاع ىلع طبسلا برضو ؛ثباخألا
 ردوغو ًاحبذ مكلذ بقعب لتق مث «هارجأو همد لاسأ نم

 ىلإ ريخألا يف ًاريشم فيضيو .؛ًاحبض تايداعلا ىتح

 سلدنألا

 : نيملسملا ّرع رابدإ ىف ببسلا تناك ةيهادلا هذه نأ

 «بداونلا اهب موقت ال ان ةيهادو «ءايمع ةنتف ةيأ»

 «تراطو ىهنلا اهل تشاط .بئاونلا اهرشاعم غلبت الو

 ىلع لذ لخد ام اهالول . تراغو ىجدلا بهش تلبقأو

 عبنلا فسنو برخلاب رقصلا ديص فلأ الو برعلا
 باقرلا عضخ راصبتسالا يوذ ىلإ رظناف .برغلاب
 .راصبألا سكاون

 مشاه لآ نم افطلا ل يتق نإو

 تلذف نيملسملا باقر لذأ

 قلعتلاو مهب ناميإلا ديكأت ىلإ دوعي ريخألا يفو
 :لوقي مهئادعأ ىلع مهليضفتو مهبحب

 ءاهتانفإو ةيولعلا لتق يف ءاهئانبأو ةيمأ رذع ام»
 .حوضولا ةياغ يف ليلد مك ؟كبر ةمحر نومسقي مهأ

 فلخت نمو اجن اهيف بكر نم حون ةئيفسك مهنأ ىلع
 .ديرطلا لآ مهرطيو قيلطلا لآ مهسحي مث «قرغ اهنع
 .ديمحلا زيزعلا هللاب اونمؤي نأ الإ مهنم اومقن امو

 . ةيمس ينب ضرأ مهؤامسو «ةيمأ ىمايأ مهؤاسن
 دمحم ءامد تعاض ةبصع نم

 اهدايزو اهديزي نيب هينبو

 ديزيو «ًانآرقو ًاحيبست ليللا عطقي نيسحلا ناك

 .اناودعو احيربت رمعلا فلتي

 . ")نايقتلي فيك هللا كرمع

 لقتنا ىدص ةيعيشلا هتعزنو باتكلا اذهل يقب دقو

 نم نورق ةئالث دعبف ًاليوط ًانمز اهب لظو برغملا ىلإ
 بيدألا هيقفلا وه ةبراغملا دحأل هل حرش ىلع رثعن هفيلأت

 ه9٠1465 ةنس دولوملا ةعمجوب بقلملا يموغاملا ديعس

 نبا نأ ريغ . تادوقفملا نم مويلا حرشلا اذه ربتعيو

 ًادوجوم ناك هنأ "9لاجحلا ةرد هباتك يف انربخي يضاقلا

 رهظتو . شكارم ةنيدمب يدعسلا روصنملا ةنازخ يف

 طبسلا رابخأ ىف طمسلا ررد باتك ةطوطخم هانلقن اميف اندمتعا )١(

 ذاتسألاو سارهلا مالسلا دبع روتكدلا قيقحتب عبطلل أيهت يتلا

 . يضاقلا نبا .لاجرلا ءامسأ يف لاجحلا ةرد (؟)



 سئدنألا

 نإ نم ليق اميف .فيلآتلا هذه لثمب برغملا كولم ةيانع

 . ًابهذ هنزو هفيلأت ىلع ةأفاكم ذخأ باتكلا اذه حراش

 ينادعسلا فيطللا دبع روتكحدلا

 لوألا ددعلا يف نيدلا لامج نسحم روتكدلا لاقو

 :غالبلا ةلجم نم ةسماخلا ةنسلا نم

 ميقت تناك ءاهرواج امو ةيسنلب «سلدنألا قرش

 داهشتسا ىركذ ةبسانمب ةبيهر لفاحم يف ةينيسحلا متآملا
 نم وج يف ةنس لك نم ءاروشاع ةليل كت نيسحلا

 ىركذلا هذه ميسارم نمو .ةسادقلاو ةباهملاو عرشخلا

 ءاوضألا لعشت امك .ةاسأملا صخشي يزئانج دهشم

 نودشنملاو نونسحملا ءارقلا رضحيو روخبلا دقويو

 تاوصألا عفترتو ةمعطألاو دئاوملا مدقتو نوعرابلا

 .«ىهتنا» . ةينيسحلا يثارملا ةدشنم ةليمجلا

 ءام نب ةدابع نييسلدنألا نيعيشتملا ءارعشلا نمو

 نب ةدابع وهو .ه١47 ةئس دعب ىفوتملا :ءامسلا

 ًارعاش ناك .ةدابع نب دعس ةيرذ نم يراصنألا هللا دبع

 بحاص ركذ .ةيدومحلاو ةيرماعلا ةلودلل ًايلاوم
 يف هلوق نمو «عيشتلا رهظي ناك» رعاشلا نأ (ةريخذلا)

 :دومح نب ىيحي

 ثفانةوبنلانبااياذنأاهف

 لصلا ثفني ام ريغ ًايرأ لوقلا نم

 قرعم كئالو يف حيرص يدنعو

 العلا ىلع كابأ سيق يبأ ىلاوو

 : ينسحلا دومح نب يلع يف ىرخأ ةديصق نمو

 ىصع نمو بولقلا كتعاطأ

 ؟يلعاي كبيزح هللا بزحو
 دهع كالع ضاهت نأ كل ىبأ

 يمشاه دجو يماشه

 الإكيبأمساب تيمسامو

 يمسلا هن: ييفستلاب اجطبجتا

 نالق يبأ :روروخفلالاق نإف

 يبنلا يبأ :لوقت نأ كبسحف

 لوقي سلدنألاو برغملا يف عيشتلا تايبدأ نعو

 :لوقي ام ضعب يف يويزغلا يلع

 عيشتلا بناوج ضعب دنع تافقوو تاراشإ كانه

 راشأ ام «لاثملا ليبس ىلع ءاهنم سلدنألاو برغملا يف

 بارعأ ديعس خيشلاو سارهلا مالسلا دبع روتكدلا هيلإ
 «طبسلا ربخ يف طمسلا ررد» باتكل امهقيقحت ةمدقم يف

 1 .يعاضقلا رابألا نبال

 دعب سلدنألا يف ةقحاللا روصعلا يف ترهدزا مث

 ةفصب عيشتلا تايبدأ ةرجهلل عبارلاو ثلاثلا نينرقلا

 يثارم تددعتف «ةصاخ ةفصب ةينيسحلا تايبدألاو «ةماع

 ءراهطألا تيبلا لآ ىلع ءاكيلا رثكو « ةكقَع نيسحلا

 لب «ةيسلدنألا راعشألا يف ءالبرك ةاسأم فيظوت عونتو

 رحبلا يبأ دي ىلع عوضوملا يف فيلأتلا ةكرح ترهدزا
 لاصخلا يبأ نب هللا دبع يبأو «سيردإ نب ناوفص

 بحاص يسنلبلا يعاضقلا رابألا نباو ,يروقشلا

 طمسلا 1 وهو «ةينيسحلا تايبدألا يف ميقلا فيلأتلا

 يتلا ةسيفنلا راثآلا نم ًادحاو دعيو «(طبسلا ربخ يف

 رشنلاو قيقحتلا ىلإ اهقيرط تفرعو ء«عايضلا نم تملس
 هباتك كلذكو ,.قرشملاو برغملا يف «ةرم نم رثكأ
 يف نيجللا ندعم) وهو ٍةالدَظ نيسحلا ءاكب يف رخآلا

 ولو» :هلوقب هتميق ينيربغلا ددح دقو «(نيسحلا يثارم

 عافترا يف هافكل باتكلا اذه الإ فيلآتلا نم هل نكي مل

 هللا دبع وبأ فلأو ؛«هتبتر ومسو هبصنم ولعو هتجرد
 ام ةلمج نم ناك (نيطبسلا بقانم) ناونعب ًاباتك يبيجتلا

 نبا هذيملت هنع هاور نممو «سلدنألا ىف هتبلطل هسردُي

 اذهل ءابدألاو ءارعشلا نم ددع غرقت امك .رابألا

 فالتخا ىلع ةيسلدنألا ةئيبلا يف فيرطلا عوضوملا

 ىلإ كلذ رمتساو ءهاوس نود هب اومزتلاو روصعلا

 راهدزا يف توافت عم «ًافيلأتو ًاعادبا ةرخأتملا روصعلا

 «ةصاخو ةماع بابسأل ءرخآو رصع نيب تايبدألا هذه

 ةدفاو ةئراط وأ «ةيسلدنألا ةيبرغملا ةئيبلا نم ةعبان ةيلحم
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 موقت امو ةيعيشلا ةيبهذملاب ًانيح ةطبترمو «قرشملا نم“

 قلعتلا ةرهاظب رخآ ًانيح ةلصتمو ةيجولويديأ نم هيلع
 ةمئاقلا لوطتو ءدهلك#ت راهطألا تيبلا لآبو كلو يبنلاب
 نيذلا باتكلاو ءارعشلا ءامسأ ضارعتسا انلواح ول

 تافنصملا نيوانعو «رثؤملا عوضوملا اذه يف اومهسأ

 . .لاجملا اذه يف ةديدعلا

 ام ىنغو ؛هتيويحو عوضوملا ةفارط ىلإ رظنلابو
 تافلؤملا ةيمهأو «ةيرثنلاو ةيرعشلا هصوصن نم انلصو
 ىف قمع نم تايبدألا هذه هلمحت امل ًاريدقتو «هيف

 ءرهاوظلا يف ىنغو «بيلاسألا يف عونتو «؛فطارعلا

 ةينفلا روصلا ليكشت يف ةعاربو «ينفلا ءادألا يف قدصو

 نيب ينادجولا بواجتلا قيقحت ىلع دعاست يتلا ةرثؤملا

 . مويلا ىلإ رصاعملا يقلتملاو صوصنلا كلت

 تايبدألا هذه دارطا ينعي ال هركذ قبس ام نأ ريغ

 ىدل ةرضاح ةرمتسم تلظ دق يهف ؛ةدحاو ةريتو ىلع

 فرعت تناك روصعلاو تائيبلا ضعب نكلو ؛ءابدألا
 نضع زويل تيهي' ءاظوحلتم (طاقتَو اذنئاز امامشعا

 ءرخآ ًانيح ةيعوضوملاو .ًانيح ةيتاذلا زفاوحلاو بابسألا
 ىلإ نينحلا ةدشو «عيشتلا يف ةيتاذلا ةبغرلا ةوقك

 سيساحألا كلت ةمجرتو ءهتيب لآ ىلإو هيلو لوسرلا
 يف قرف ال .ءاكبو ثارم وأ «قلعتو قوش لئاسر ىلإ
 نأ ودبيو «مهريغو اهظافحو ةنسلا ءاملع نيب كلذ
 نم هل اوضرعت امو «ءالؤه ةايح يف ةيصخشلا براجتلا

 ؛ةنيفدلا لويملا هذه ءارو بلاغلا يف تناك تابكن

 ين يفيلأتلاو يرثتلاو يرعشلا مهجاتنا زفاوح نم ًازفاحو

 لريملا تاذ لودلا ضعب روهظ نأ امك .عوضوملا اذه

 يوبنلا تيبلا لآب بسنلا نم ةلصب ةطبترملا وأ «ةيعيشلا
 نم راثكإلاو «تايبدألا هذه راهدزا ءارو ناك فيرشلا

 ةحسم بلاغلا يف هولعت يذلا عوضوملا اذه يف لوقلا

 .رثؤملا نزحلا نم

 هتنمضت امو ةسيمغلا رداصملا عبتت لالخ نم ودبيو

 نكت مل ةيتاذلا ةعزنلا نأ لاجملا اذه يف تاراشإ نم

 برغملا يف عيشتلا تايبدأ راهدزا ءارو اهدحو

 سئلدنألا

 ًامئاق ًاعوضوم اهنم لعجت يتلا ةجردلا ىلإ «سلدنألاو

 تائيبو روصعلا فلتخم يف ًادرطم ءرظنلل اتفال «هتاذب

 يف ىرخأ عفاود كانه تناك لب ؛يمالسإلا برغلا

 هيلإ دنتست امو ةيسايسلا تاهجوتلا اهتمدقم يفو ؛بلاغلا

 وأ ةوقلا نم اهتجرد تناك امهم ةيعجرم ةيفلخ نم
 لوأ اوسسأ نيذلا ةسرادألا دهع ذنم كلذو .فعضلا

 برغملاب مويلا فرعي اميف ةلقتسم ةيمالسإ ةلود
 كلذ ذنم رارقتسالاو ةدحولا هلاوققحو .ءىصقألا

 لَ هللا لوسر ليلسل (ةعيبلا) أدبم ساسأ ىلع ءدهعلا
 ةديقعلاب ةطيترم تالالد نم يعرشلا أدبملا اذهل امب
 يف لخدت قايسلا اذه يفو «مالسإلا يف ةفالخلا ةيرظنو

 نرقلا يف ينسحلا «نونك» نونق نب نيسح ةروث بلاغلا

 بترت امو «بابسأ نم اهءارو ناك امب «يرجهلا عبارلا
 تقولا يف ةيباجيإو ةيبلس تاساكعناو جئاتن نم اهيلع

 امو اهقبس ام كلذكو «سلدنألاو برغملا يف «هتاذ

 يفو . ًانايحأ عيشتلا بايثب تفتلا تاكرح نم اهقحل
 يسلدنألا يومألا ةفيلخلا مامتها لخدي ًاضيأ قايسلا اذه

 «ةصاخ ةفصب ةعيشلا يف فيلأتلاب رصنتسملا مكحلا
 .ةماع ةفصب قرشملا نم نرمداقلا نييولعلاو نييبلاطلابو
 بتكلاب هفغش نم ًاءزج رهاظلا يف ودبي كلذ ناك نإو

 ناك دقو ءاهنم سئافنلاب هتنازخ ءانغإ ىلع هصرحو

 نيفلؤملل ًاعجشم ءأرقي ام ىلع قيلعتلاو ةءارقلاب ًافوغش
 مولعلا فلتخم يف تافنصملا عضو لجأ نم داقنلاو

 ينسلا جاتلا) باتك ةيسنابشلا نبا فلأ هلو .فراعملاو

 .هرّبح ةيمكحلا هتنازخ مسربو (يلع لآ بسن يف

 ةعيشلا نع رابخألا نم ريثك عمجب هيف ينُع هنأ بلاغلاو
 كش نودب دعاست ةدام يهو «سلدنألاو برغملا يف

 ملاع يف ةيعامتجالاو ةيسايسلا تانزاوتلا قيقحت ىلع
 امب ءدئاسلا يجولويديألا عارصلا راطإ يف .تقولا كلذ

 هيلع ناموقي امو داصتقالاو ةراجتلاب ةيوق تالص نم هل

 ةحالملا ةكرح هيلإ جاتحت امو .داومو دراوم نم

 يف مكحت نم ةيسايسلا ةنميهلاو «ةهج نم ةراجتلاو
 ضيبألا رحبلا يتفض ىلع ةيجيتارتسالا عقاوملا

 . ىرخأ ةهج نم طسوتملا



 سلدنألا

 ريمض يف ةريبك ةيمهأ (نيسحلا ةاسأم) تلثم دقل

 نماهيف لوقلا لصف نم مهأ لعلو «ةيمالسإلا ةمألا
 هتالاقم يف سارهلا مالسلا دبع روتكدلا وه نيرصاعملا

 يتلا «لهانملا# ةلجمب اهنم ًةعومجم رشن يتلا ةعباتتملا

 رمألا غلب دقو «برغملا يف ةيفاقثلا نوؤشلا ةرازو اهردصت

 يف لجس نأ ةيوقلا ةيومألا لويملا يذ يسلدنألا مزح نباب

 دعي ةَظ نيسحلا لتقم نأ ةحارص لكب هتافنصم ضعب

 . هدهع ىلإ عبرألا مالسإلا بئاصم ربكأ نم

 سلدنألاو «ةماع يمالسإلا برغلا نإف اذكهو

 تقلعت يتلا ًالصأ ةيعيشلا ريغ تائيبلا مهأ نم ؛ةصاخ

 نم ددع بجع تراثأ ةريبك ةجرد ىلإ تيبلا لآ بحب

 . مهسفنأ راصمألا هذه ءانبأ

 ةبطرق يف عيشت ةكرح

 ىربك ةيمطاف ةكرح ترهظ سلدنألا دالب قمع يف
 عادايمعرو ءرصنتسملا مكحلا ىلع ةررثلل وعدت

 وبأ وه «ةيمطافلا ةفالخلل ةبطرق ناكس نيب نم يمطاف

 اودهشو ءرشلا يبأب هؤادعأ هفصو يذلا ىعادلا ريخلا

 لوح ةطيرغ ءارآ نع هعنيزي اك هنأ وعدا انني هيك
 .نييومألا ءافلخلاو ةباحصلاو ِدُكبَو لوسرلا

 ىتلا تاكرحلا رطخأ تناك ريخلا ىبأ ةكرحو

 دي ةانؤ دعي :ننلدنالا يف ةيبآ يتب ماظن اهيحأز

 .رصم ىلإ هللا نيدل زعملا لاقتنا لبقو رصانلا نمحرلا

 رصتقت مل اهنوك يف رهظت ةكرحلا هذه ةروطخو

 روك رئاس يف دييأت اهل ناك امنإو «ءارهزلاو ةبطرق ىلع
 يلعب بع الإ دلي سلدنألا نق سيبلرا سلددألا
 - 00( واجنلإلا اذه نم مهيف عاذأ امب هيلع تاداهشلاب

 لب نييمطافلل ةوعدلا يف هدحو ريخلا وبأ نكي ملو
 سلدنألا دالب نم تاهج ىف نوديؤمو ناوعأ هل ناك

 ماكحلا ترمأ ؛هبهذم ناع فاس نأ ينغلب دقو" ًاضيأ

 . 9«مهتفاخإو مهيلع ددشتلاب

 تايلوح .,7 هنم ةعطق  ماكحألا لزاونب مالعإلا :لهس نبا )١(

 .18514 سنوت

 .هسفن (0)

51 

 ةوعدلا يف ًائيرجو ءًاحيرص ريخلا وبأ ناكو
 طاقسإل رصنتسملا مكحلا دض ةروثللو ءولغلا بهذمل

 فالآ ةسمخ الإ ايندلا نم يلمأ ناك ام » ةوقلاب هماظن

 ةوعدب موقأو ءاهب نم لتقأو ءارهزلا مهب لخدأ «سراف
 .©)«نوكي كلذكو ميمت يبأ

 ةيكلاملا ءاهقفلاو ةيمأ ينب لاتق نأب عيذي ناكو
 ةحارص فرتعيو ؛7'2:ريكرشملاو ءادعألا لاتق نم لضفأ

 هنأبو ")«ةيراج هباحصأ ىلعو هيلع يعيشلا ةيارج نأب»
 يبسو مهراصنأ لتقو «ةيمأ ينب برح عاطتسا ول
 تناك ول» ةدحاو ةظحل رخأت امل ؛مهيرارذو مهئاسن

 باب يف يفيس عضأ مث رشاعلا يفيس ناكل فايسأ ةعست

 . ؟0:ادحأ يقبن الف ةرطنقلا

 يف نييمطافلا ثادحأ عم هفطاعت هيلع ظحول دقو

 ءارصن هتلمح يف رهوج قيفوت ربتعا دقف «برغملا دالب
 دحأ ىلع ركنأو 60 رلدنألا دالب حتفل ةمدقم وه

 نأ ىوعدب «.هدلب نع هجورخ ناوريقلا نم نيرجاهملا
 مهنم يجني الو .ةنسلاو قحلا لهأ مه» نييمطافلا

 اضيأ قرشملا يف نييولعلا لاحب متهي ناك امك . «رارفلا

 ةيركبلاو ةينامثعلا لاح نع هنم نيمداقلا ضعب لأس دقو

 هلوقب هيلع در «ةيولعلا ةعزنلا ةبلغب هباجأ املو «ةيولعلاو
 . "9«يراد نم ةجراخ ةيولألا ىرت كنأك قحلا اذه»

 ةفرطتملا ءارآلا نم ريثك ريخلا يبأ نع تلقن دقو

 امك ؛ةشئاعو ؛نيدشارلا ءافلخلاو ةنسلاو ءنآرقلا لوح

 كرتو ءيقلخلا لالحنالاو .«كتهتلا هنع اوعاشأ

 ةكئالملا رابتعاو «باقعلاو باسحلا راكنإو «ضئارفلا

 نمم هتيرخس مث ءرقبلل ًارود دجاسملاو ؛هللا تائب

 نودصقيو «مهنادبأ نوبعتي» مهنأل نوجحي وأ نولصي
 رجحلا علقي نأ ىنمت هنأ ًاضيأ هنع لقنو «ءامص ةراجح

 .لهس نبا )١(
 فز
 يف
2( 
© 
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 . 207 لبق نم ةطمارقلا ةالغ لعف املثم هناكم نم دوسألا

 هب ديرأ ءارتفا هلك اذه نأب لوقلا يعيبطلا نمو

 ءريخلا يبأ ةكرح تضافتسا امدنعو «هتوعد هيوشت

 تاقبط ىلإ نومتني ًادهاش نوعبرأو ةعبرأ هيلع دهشو
 ةطرشلا بحاص دنع 20يسلدنألا عمتجملا يف ةفلتخم
 نب رذنم ءاهقفلا «ريخألا راشتسا دمحم نب مساق وهو

 فرطم نب دمحأو ةعامجلا يضاق يطولبلا ديعس

 .هرمأ يف ميهاربإ نب قاحسإو ةعامجلا ةالص بحاص

 يأر عالطتسا دعب «راذعإ نود هلتق بوجوب اوتفأف

 ةطرشلا بحاص يأر اذه ناكو ءرصنتسملا مكحلا

 .هلتق لبق ًالوأ هيلإ راذعالاب ىتفأ نم فالخ ىلع ءًاضيأ

 ىلإ بتكو «لوألا يأرلا رصنتسملا مكحلا رقأ دقو

 رذنم ؛ءاهقفلا يأر ناسحتساب سيطف نب ىسيع هريزو

 اذه تيأرو» هلوق هلجس يف ءاجو «هئاقفرو ديعس نبا

 مدقتف .ًاحورطم ًاعونمم ناكو ءرثك دق «عيشتلا» رمألا

 اذه يف سانلا يديأ ىلع ذخألاب ماكحلاو يضاقلا ىلإ

 ؛هريغ وأ ىوتفلاب سنأ نب كلام بهذم فلاخ نمف
 . 0:قحتسي ام لاكنلا نم هب تلزنأ «هربخ ينغلبو

 دنع ناسحتسا ءادصأ ترهظ ءريخلا يبأ لتق رثإو

 ميهاربإ نب قاحسإ ناسل ىلع -اوبتك نيذلا ؛ءاهقفلا

 داحلإلا رباد عطق ىلع هتئنهتو رصنتسملا مكحلا دييأتب

 ةقحالمب رمأ هنأبو ركشلاب مهيلع درف .2؟7فرطتلاو
 وأ «سلدنألا دالب رئاس يف هرمأ يف هبتشي نم عيمج

 ىلإ ملعلا بالط ردابو «سنأ نب كلام بهذم ريغب يتفي

 يذلا لدجلا ةقيقح نع اولءاست املو ةفيلخلا لجس خسن
 هدر ناك هريغي وأ راذعإب نوكي له هلتق لوح ىرج

 نيبو ينيب رجت مل» هابتشا وأ ةبير لكل ًاعطافو ءًامساح
 انعامتجا نم رثكأ «ةركاذملا دنع مهتلأس اميف يباحصأ

 هنأ ءمهل حضوأو .7"2«راذعإ ريغب هلتق بوجو ىلع

 سلدنألا

 نلع شي رعفو ناكسلل هليذكف دعلملا اذه لتقل نفك

 ةوقلا لامعتسال هحونجو ةفيلخلا ىلع نعطلاو ةروثلا
 تغلب دقو .مهئاسنو مهيرارذ يبسو مهلتقل هتيعر دض
 ءممجلا نقلطي» نأب مهئاسن يف ًاموق حصن نأ .هتأرج

 بيرق نع نهنإف ءاهب نددعتسيو ءرئافضلا نذختيو
 , 0)3نهيلإ مهتمدقم هنأو ءةعيشلا نم يبسلاب نحتمي

 يف ؛ةديحولا نكت مل «ريخلا يبأ ةكرح نأ ودبيو

 رصم ىلإ نييمطافلا لاقتنا نأ ريغ سلدنألا ةريزج هبش

 ةيبرغملا تاهجلا لك يف مهراصنأ فعضأ يذلا وه

 .ةتفاخ اهءادصأو «ةفيعض مهتاكرح لعجو

 ريخلا يبأ ماهتا ةقيثو

 ىلع يرجت تناك يتلا ماكحألا ةقيقح ىلجتت اهيفو
 نم هل نوربدي امو ءمهبهاذم يف موقلا فلاخي نم

 هيلع نوعدي امو «تاداهش نم هنوروزي امو «تاقيفلت

 . قطنمو لقع عم قفتي ال امم

 هللا دبع نب لهس نب ىسيع غبصألا وبأ ىور
 لزاونب مالعإلا» يف (م948١1 /ه4485 ت) 0يدسألا

 ىلإ تدأ يتلا ريخلا يبأ ىلع ةداهشلا ةصق «ماكحألا

 :يتالا وحنلا ىلع هبلصو هلتق

 ةطرشلا ماكحأ بحاص دمحم نب مساق هنع دهش»

 هللا دبع نب دمحم هربقو هلحتسا ةروك ىضاقو «ةبطرقب

 ابأ كل نيا تاعسأ تبي ريللا انا مينا يوما

 نب ايلع نإ :لوقي اضيأ هعمسو امهريغو ءرمعو ءركب
 ه5 يبنلا دمحم نم ةوبنلاب قحأ ناك هبت بلاط يبأ

 ًاضيأ هعمسو مهنع هللا يضر ةمئألا ىلع جورخلا ىريو

 . لهس نبا )0(

 يف اشحلا ديز يبأ يضاقلل ةباتكلا ةطخ يلو «ةيكلاملا ءاهقف نم (1)

 ةطخ اهيف يلو يتلا ةبطرق يف روظنم نب ركب يبأل مث «ةلطيلط

 يفوت اهبو «ةطانرغو ةودعلا ءاضق نيب بلقت مث ةرتف «ىروشلا

 2,3 «ةلصلا لاوكشب نبا رظنا .م917١1-ه1485 ةنس الوزعم

 «ىربكلا ماكحألا» هباتك ادغ دقو .447 مقر ةمجرت «6

 رايعملاو تايالولا هيباتك يف يسيرشنولا هيلع دمتعا ًاردصم

 . 1ةعالا طئوببعمعول: 0م © 4., 1111 م. 116 22 : رظنا برعملا



 سلدنألا

 هل لاقف قوسلا ىلإ هاتأ هنإو «لالح رمخلا نإ :لوقي

 «ضرألا يف هللا لظ ناطلسلا نإ :هّللا دبع نب دمحم

 نم يلمأ ناك ام :ريخلا وبأ لاقو مولظم لك هيلإ يوأي
 لتقاو ءارهزلا مهب لخدأ سراف فالآ ةسمخ الإ ايندلا

 هل لاقف ءنوكي كلذكو «ميمت يبأ ةوعدب موقأو اهب نم

 «ءيش يف مالسإلا نم تنأ سيل : هللا دبع نب دمحم

 انم سيلف «حالسلا انيلع رهظأ نم :لوقي ِكنَو يبنلا نأل
 .؟هسفن نع هعفدو

 عمس هنأ عيبر نب ناميلس نب بويأ نب دمحم دهشو
 ال مث «ءسبايو بطر بشعلاك سانلا :لوقي ريخلا ابأ

 :بويأ نب دمحم هل لاقف «باقع الو مهيلع باسح

 ْمهْيَد لإ ِثاَدََقْلا ني مّه اًدإَنط ؟لجو زع هللا لوق نيأف

 يف نيرو َةَنَلل ىف ُقيِرْقط :ىلاعت هلوقو :«4 ترين
 «ةفارخ نآرقلا ضعب :ريخلا وبأ هل لاقف « © ٍريعَتلَأ

 رارقإلا ىلإ سانلا رطضي فيسلا امنإو ءيش ال هضعبو

 يضر نامثعو رمعو ركب يبأ ىلع نعطي هعمسو ءاذهب
 هزعأ مكحلا نينمؤملا ريمأ ةفالخ يف نعطيو .مهنع هللا

 ددعو رشاعلا تنكل فايسأ ةعست تناك ول :لوقيو هللا

 ءاملا نم لحأ وه :ريخلا وبأ هل لاقف رمخلا برش هيلع

 .روهطلاو برشلل

 : لوقي ريخلا ابأ عمس هنأ لحم نب ناسح دهشو
 وهف اذه ريغ لاق نمف 4س انو اركحس هن نرد هلوقب جتحيو «لجو زع هللا باتك يف لالح رمخلا
 انين ةليعم رجل ايزاقو محملا وضحت اكراكو ءدجاسملا يف سمخلا تاولصلل ًاكرات هفرعيو .بذاك
 . هللا تانب مهنإ ةكئالملا يف لوقي ًاضيأ هعمسو

 ريخلا ايأ لأس هنأ يرجحلا هللا دبع نب يلع دهشو

 اهيلعف اهعد لاقف اهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةشئاع نع

 نم حبقأ حصفأو ءاهقارتحا ةدش نم تناك دقل هللا ةنعل

 حبصلا يلصي ىتح ءي هللا لوسر يفو اهيف لوقلا اذه

 تدهش هل لاقف هعم ةربقم يف هب عمتجاو .ىحضلا يف

 ةداهشو هتداهشب ًائيهتسم ريخلا وبأ هل لاقف معن لاق يلع

 ينزأ ينأ يسفن ىلع هب كدهشأ ام عمسا :هيلع دهش نم
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 ىلع ينفقو هل لاق مث دوعلا عمسأو برشأو ءطولأو
 امك يسفن نع اذهب تذخأ ينإف تببحأ ىتم هذه

 . كتربخأ

 ابأ فرعي هنأ يومألا رشب نب ديعس نب دمحأ دهشو
 ًاسداك اهلهأو ننئسلا ىلع نعطلا لهأ نم اذه ريخلا

 باتكب ًالزاه نيملسملا ةمئأ نم دحأ ةمامإ ىري ال ءاهيف
 . هيف ًانعاط لجو زع هللا

 لهأ نم ريخلا ابأ فرعي هنأ هبنم نب ناميلس دهشو
 شرق رد هلل :لوقي هعمسو نيدلا يف رتهتلاو قورملا

 حدمي ًاضيأ هعمسو ؛بارتلاب ةنتنملا هوجولا هذه رفع

 لحأ دقلو اهميرحت يف دمحم ملظ دقل» :لوقيو رمخلا
 . «اهنم ًاريخ رمخلا تناك ءايشأ

 يف ةرذع نب دمحم نب رمع نب دمحم هعمسو

 طالبب هيقلو جحلا ىلإ جرخ هل لاخ عبيشت نم هفارصنا

 ام :ريخلا وبأ لاقف هملعأف هلابقإ نيأ نم هلأسو ثيغم

 نودصقيو مهبايث نوفرخيو مهنادبأ نوبعتي نيذلا قمحأ
 . !!ءامص ةراجح

 عمس هنأ يراصنألا رايخ نب رمع نب دوعسم دهشو

 نوعفري موقلا :لوقي وهو نولصي سانلاو ريخلا ابأ
 ثيدح لوأتي هعمسو . . مهسوؤر نوضفخيو مههاتسأ

 امهدحأ ناينعم ثيدحلا اذه يف :لوقي كاوسلا يف يبنلا

 يناثلاو مفلا كاوس وهف رهاظلا امأف «نطاب رخآلاو رهاظ

 .ةشحافلا ينعي هللا رتسأ اميف

 ريخلا ابأ عمس هنأ يمرضحلا ىيحي نب دمحم دهشو

 هنم ةوبنلاب قحأ ناك ةلئتِلظ ًايلع نإ ِههَو يبنلا يف لوقي
 قحأ ةيمأ ينب ةبراحم نإو اهايإ هبصغ لَو ًادمحم نإو
 . كرشلا ةبراحم نم

 ابأ عمس هنأ ءيريشقلا رشب نب هللا دبع دهشو

 ريزنخلا محل يف ينارصن عم ملكتي وهو اذه ريخلا
 هل لاقف ؟هلكأت فيكو لاقف هب هيتأي نأ ينارصنلا لأسيو

 هعمسو هدقتعأ الو دمحم نيد ىلع تسل :ريخلا وبأ

 .رمخلا لحيو رقبلا راد عماجلا ىمس

 ريخلا ابأ عمس هنأ ينيعلا ىسيع نب غبصأ دهشو
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 نيملسملا كرقأو ةبعكلا علقأ نأ تعطتسا ول :لوقي اذه

 فرعي هنأ يورقلا دادحلا نب دمحأ نب دمحم دهشو

 فلس ىلع يرزي ؛مالسإلا ةنايدب ًائزهتسم اذه ريخلا ابأ

 الإ ةباحصلا ةلمج يف سيل لوقيو مهفلخو ةمألا هذه

 ةثالثلا تيسنأو :؛دادقملاو ؛ًارامعو ةلئيِلع ًايلع : ةتس

 ءارافك اوداعو اودترا مهنأو ءلالض ىلع مهريغو

 ىلع مهعم مه نيملسملا ةلمج نم مهعبت نم عيمجو

 ىلإ مالسإلا دودح هيف زواج ًاباتك هل تيأرو لطابو لالض
 ههابشأو « كلذ نم هنع ينغلب ام هتركاذو «ليطعتلا يناعم

 فرص رامطأ يف كسنلا كلذ دعب رهظأ مث «هعيمجب رقأف

 يب لصنا ىتح هوحن وأ ماع هب ضمي ملو ؛ةقدصلا بلطي
 لاعقأو قافنلاو «ميظعلا ناتهبلاو «ةرمخلا برش هنع

 ام ءريخلا ابأ اي هل تلقف قيرط يف هب تعمتجاف قاسفلا

 تنك امو ؟ةبوتلا نيأ ؟كنع ينغلبو هيف تنأ يذلا اذه

 ولو ءًافوخو ةيقن تبت امنإ :لاقف ةبوتلاو دهزلا نم رهظت
 ةجحلا تممتألو تلق تنك امم رثكأ ىلع ترظانل تنمأ

 نمؤي نم لعف الو «ةنايد هذه تسيل هل تلقف كلذ ىف

 اذهو «ةدرابلا رابخألا هذه يل لاقف :تامح الوقع

 ؛« بورهلا ينجرخأ هل تلقف كدلب نم كجرخأ لاجملا
 نيذلا :يل لاقف ةنسلا لهأ نم نئسلا بلطو رفكلا نم

 تنأ نيذلا ال «ةنسلاو قحلا لهأ اوناك مهنع تجرخ

 . مهنم رارفلا كيجني الو «تبسلا لهأ كئلوأ نأل مهعم

 عمس هنأ يراصنألا ديعس نب نمحرلا دبع دهشو

 مأ ةشئاعو امهباحصأو رمعو ركب ابأ بسي ريخلا ابأ

 مدق املو «ناتهبلاب اهيمريو اهنع هللا يضر نينمؤملا

 ريخلا وبأ هلأس قرشملا نم اذه ديعس نب نمحرلا دبع
 «ةيركبلا وأ «ةينامثعلا وأ «ةيولعلا «قرشملاب رثكأ نم
 اذه :ريخلا وبأ هل لاقف نويولعلا نآلا رهظ دقل هل لاقف

 .يراد نم ةجراخ ةيولألا ىرت كنأك «قحلا

 لوقي ريخلا ابأ عمس هنأ ينيعرلا صفح وبأ دهشو
 يفيس عضأ مث رشاعلا يفيس ناكل فايسأ ةعست تناك ول

 .ادحأ يقبن الف ةرطنقلا باب نم

 سلدنألا

 هنأ يومألا دواد نب ناميلس نب فسوي دهشو

 «ةنسلا لهأ ىلع هيف در ًاباتك عضو اذه ريخلا ابأ فرعي

 .باتكلاب هدنع رقأو هباتك يف اهنعلي

 ريخلا يبأب عمتجا هنأ زيزعلا دبع نب غبصأ دهشو
 ديلختو ةعافشلا راكنإب لوقي هعمسف ةتبس يف اذه

 .رانلا يف نيدحوملا نم نيبنذملا

 فرعي هنأ يكسكسلا هللا برح نب هللا دبع دهشو

 ةيراج يف هاتفتسا الجر عمسو «نيرمتنشب اذه ريخلا ابأ
 لالح اهؤطو لاقف .اهؤطو هل لحي ناك نإ ةنيهر هدنع

 . هتبذكف

 ريخلا ابأ عمس هنأ يئابسلا ةملسم نب ةيواعم دهشو

 هبضغو هللا ةنعل مهيلع ةقراشملا بهاذمب لوقي اذه

 نينمؤملا ريمأ يعيشلا دحلملا نأو مهبهذم بهذيو

 . ةيراج هباحصأ ىلعو هيلع يعيشلا ةيارج نأ هيلع رخفو

 يف اذه ريخلا ابأ عمس هنأ تخب نب ديشر دهشو
 وبأ هل لاقف ةرظانم امهنيب تراد دقو سلاجملا ضعب

 هل ركذف ءكرجتم وه امو ؛قوسلا يف مزتلت نيأ ريخلا
 ناطلسلل :ريخلا وبأ هل لاقف هرجتمو هعضوم ديشر

 تنأ :ريخلا وبأ هل لاقف ىلب :ديشر هل لاقف ليبس مكيلإ

 هللا عمست ملأ :هل لاقف ىلب هل لاقف نآرقلا أرقي نمم

 4ُداَنلا ٌكَسمتم اكن َنِْلا َلإ أوكي الواط :لوقي ىلاعت
 هيلع درف ؟رانلا لهأ نم نوكت نأب تيضرف *1١[« :دوه]

 :ريخلا وبأ هل لاقف درلا نم عاطتسا امب كلذ يف ديشر

 ولو مهتلماعم الو مهتمامإ قحت نيذلا ةمئألا نم وه سيل
 يدنع مهداهج ناكو مهترهاجل مهتبراحم تعطتسا

 هذهب نامزلا اذه ءاهقف كلذكو ودعلا داهج نم لضفأ

 . يدنع ةفصلا

 ريخلا ابأ عمس هنأ رايخ نب دمحأ ىلوم ردب دهشو

 ام ؛نايبص حايص عمس دقو لوقي «قبطلا نم جرخ اذإ
 هعم ناك فيسلا اذه يفيسب جرخأ نأ الإ يهتشأ تنك

 عجرتو ةرطنقلا باب ىلإ مهرابكو مهراغص مهلتقأف -

 وبأ لاقف ؛ءساف لهأ نم رهوج نم ناك ام ىلع ردب
 «َحْمَمْلاو هلأ رص ءآجج اًدإ» :نآرقلا أرقت امأ ريخلا



 سلدنألا

 حتفلاو «برغملا ىلإ ءاج دق هللا رصن اذهف ١[« :رصنلا]

 . هدعب يتأي
 لحيربخلا ابأ ممس هنأ نارمع نب هللا دبع دهشو

 «ةطرشلا بحاص .ءدمحم نب مساقل لاقو ءرمخلا

 اذه ريخلا يبأ راثآ نم تبثت» ميلسلا نب رذنم نب قاحسإ

 نإو ؛هبارت يف ككيرش انأو هيف هللا قتاف «رشلا وبأ هنإف
 يديب هبلص ىلوتأ ينإف «لعفاف باوثلاب يندرفت نأ تئش
 نيمسملا دوهشلا عيمج ةداهش تناكو .«يقنع يف همثإو

 هوفرعو ءهرضحمبو ريخلا يبأ نيع ىلع باتكلا اذه يف
 اذه يف مهتداهش نم مهنع ركذ امب هيلع اودهش نيح
 ًادهاش رشع ةينامث ةداهش ةطرشلا بحاص لبقف «باتكلا

 يضاق ءاهقفلا لاقف . .مهب هتفرعمل اهزاجأو ءالؤه نم

 بحاصو ميهاربإ نب قاحسإو ديعس نب رذنم ةعامجلا
 هللاو ىرن ,مهريغو فرطم نب دمحأ ةعامجلا ةالص

 ام نودب هلتق بجو دق رفاك دحلم هنأ باوصلل قفوملا

 نأ دعي هتداهش تلبق نميف هيلإ رذعي نأ نم «هيلإ تبث
 هيلع راشأو ؛هللا هزعأ نينمؤملا ريمأ ىلإ كلذ يهنن
 كلذ يف هيلإ رذعي نأب ملعلا لهأ نم رضح نم ضعب
 ىأر نم :لوقي «دمحم نب مساق» هرمأ يف رظانلا ذخأف

 هبهذمو ًاضيأ هيأر كلذ ناك ذإ «هيلإ راذعإ ريغب لتقي نأ

 مكحلا» نينمؤملا ريمأ ىلإ دمحم نب مساق ىهنأو هنم

 ريمأ ىأرف كلذ نم هب رظن ام عيمج هللا هزعأ «رصنتسملا

 نم لوق يف باوصلاو قحلا نأ : هللا هحلصأ نينمؤملا

 اذه داحلإ نم ضافتسا امل راذعإ الب هلتقب راشأ

 رمأو ءهيف كلذ ىضمأف «هنع كلذ راشتناو «دحلملا

 ه5 هلوسرلو زيزعلا هباتكلو لجو زع هلل ًابضغ هبلصب

 ببس هيلع تبث وأ هبهاذم ىلإ بهذ نمل ًاديدشت نركيل
 بتكو «هللا هنعل اذه رشلا يبأ ىلع تتبث يتلا هبابسأ نم

 (سيطف نب ىسيع) ريزولا ىلإ هللا هزعأ نينمؤملا ريمأ
 : اياتك

 يضاقلا يأرب ذخؤي ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نيدلا نع هللا مهازاجف ؛ةالصلا بحاصو «قاحسإو

 يف نوكتل ةقيثولا تفرص دقو .ًاريخ ةنسلا نع بذلاو

 ًاحورطم ًاعونمم ناكو رثك دق رمألا اذه تيأرو تيبلا

 الا

 يف سانلا يديأ ىلع ذخألاب ماكحلاو يضاقلا ىلإ مدقتف

 ىوتفلاب هللا همحر سنأ ني كلام بهذم فلاخ نمف اذه

 ,قحتسي ام لاكنلا نم هب تلزنأ هربخ ينغلبو ءاهريغ وأ

 نأ بتكلا يف تيأر اميف تربتخا دقو ءًادادس هتلعجو

 يف رأ ملو بهاذملا لضفأ هباحصأو كلام بهذم

 ةعامجلاو ةنسلا ريغ هبهذم دلقت نميف الو هباحصأ

 نينمؤملا ريمأ دهع ذفن املو .ةاجنلا هيفف اذهب كسمتيلف

 ةصاخلاو ةماعلا رورس نم رهظ ءاذه رشلا يبأ بلصب

 هتفالخ ىلإ اوحبصأ موي الإ مهيف رهظي ملام كلذب
 , 20ا اهالعأ

 ةيليبشإ يف عيشتلا

 : نيمألا نسح لوقي

 يف هتأرق ام سلدنألا يف عيشتلا نع ركذي اممو
 يف رداصلا ةيناثلا ةنسلل جودزملا سماخلاو عبارلا ددعلا
 يتلا (يملعلا ثحبلا) ةلجم نم ١456 تشغ - رياني

 طابرلا يف يملعلا ثحيلل يعماجلا زكرملا اهردصي
 مسقلا يف ليوط ثحب نم 917 ةحفصلا يف (برغملا)

 يف ساف نايعأ ريهاشم ركذ باتك) ناونعب هنم يناثلا

 رداقلا دبع هيلع قلعو هققح لوهجم فلؤمل (ميدقلا
 . ةمامز

 يبأ ينب تيب نع هركذ ام ثحبلا اذه يف تأرق

 :لاقف (يبرعلا نبا) ركذ ىلإ لصو نأ ىلإ نيدم

 هيقفلا مامإلا خيشلا وه روكذملا يبرعلا نباو
 يرفاعملا يبرعلا نب دمحم ركب وبأ سردملا ةمالعلا

 ينب ةعيش نم مهو برعلا نم ةليبق رفاعملاو .يليبشإلا

 نولتاقيو ةيمأ ينب نورهاظي اوناك ماشلاب اوناك املو «ةيمأ
 ةيمأ ينب ىلع سابعلا ونب بلغ املف «سابعلا ينب مهيلع
 امأ .اهيف الإ مهنم أجلم ال ذإ سلدنألا ىلإ مهنم اورف

 ؛ماكحلاو ةاضقلا ريس نم تارقفو ماكحألا لزاونب مالعإلا )١(

 ١١ ددع ةيسنوتلا ةعماجلا تايلوح هنع رظنا .باهولا دبع

 ةماعلا ةيتكملا ىف طوطخملا دجويو .اهدعب امو ١1ص م14

 ةتضس مقر تحت رئازجلاب



 ف

 ناك نم همدختسا روكذملا ركب وبأ مهنم ناكف رفاعملا

 نم هرك نع ةيليبشإ ءاضق هولوف سلدنألاب نيدحوملا نم
 . اهلهأ

 :لوقي نأ ىلإ

 هباتك يف همالك ىلع فقو ةبلطلا ضعب نإ مث

 انالوم نينمؤملا ريمأ بناج يف (مصاوقلا نم مصارعلا)

 نب يلع نينمؤملا ريمأ انالوم نبا لئكلَظ طبسلا نيسحلا
 هللا هنعل ديزي رمأ نأ وهو .ههجو هللا مرك بلاط يبأ

 هيقفلا نإ مث . لَو هللا لوسر هدج فيسب هلتق امنإ هلتقب
 يذلا يبرعلا نبا مالك مهيلع أرقو ماوعلاب ىدان روكذملا

 حابتسا هنأ همالك رهاظ : مهل لاقو ءروكذملا باتكلا يف

 ةيليبشإب ةماعلا راثف ءهمد لحأو ةلئكقَع نيسحلا لتق

 يف وهو هودصقو عدتبملا اذه بيدأت انيلع بجي اولاقو

 ىلإ رحبلا بكرو اروف بره ربخلا هغلب املف فراد

 دجوف ءاهريمأ ىلإ ىكتشاو شكارم ىلإ راسو «برغملا
 اهيلإ راسف ساف ةنيدم ىلإ ريسملاب هرمأف هلصو دق ربخلا

 ةيليبشإ لهأ ىلع دقحلاب قيرطلا يف ضرمف اهنطوتسيل
 يف كلذ هضرم يف يفوتو هرادب هولعف ام ربخ هلصو امل
 . ساف ىلع هيف ناك يذلا مويلا

 ّرف دق هودجوو هراد ىلإ اوغلب املف ةيليبشإ لهأ امأو
 اهنأل بتكلا هذه قرحنو رادلا هذه مدهن اولاق ءاهنم

 اهب نوملسملا لضي الئل اذه لثم ةدساف بتك اهلك

 :ًالئاق همالك فلؤملا ممتي مث هبتك اوقرحأو هراد اومدهف

 باتكلا يف همالك ىلع نانع وبأ فقواملو

  ٍذظئنيح  كاذ ذإ ناكو ءهربق قيرحت دارأ روكذملا

 ًالوسر ههجو دقو «يناملسلا بيطخلا نبا ًارضاح

 ينيرعلا نانع يبأ ىلإ رضن نبا نيلذنألا بحانص
 ىلإ ىضق دق هنإف لعفت ال هل لاقو «هيف هملكف «روكذملا
 معزو .هربق قرحي ملو ٍذئنيح هكرتف ءهدي تمذق ام
 ىلع ءازج قرحلا نم بيطخلا نبا باصأ ام نأ مهضعب

 . . . كلذ نم نانع يبأ عنم

 . ةثامسمخو نيثالث ةنس ىبرعلا نبا ةافو تناكو

 سلدنألا

 سلدنالا يف ةعيشلا لاجر نم

 هدادتماو سلدنألا يف عيشتلا خوسر ىلع لدي امم

 رابك نم لجر دوجو «ةيسلدنألا دوهعلا رخاوأ ىتح
 دعبأ ىلإ عيشتلا يلاع ناك ؛مهرهشأو سلدنألا تالاجر

 نباب فورعملا يعاضقلا هللا دبع نب دمحم :وه ءدح

 . يسلدنألا رابألا

 . (طبسلا ربخ يف طمسلا ررد) باتك فلؤم وهو

 بحاص لقن دقو . دكت نيسحلا ةريس يف باتك وهو
 ًالوصف (بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا حفن) باتك
 هتركذ ام ريغ هنم دروأ ملو» :لاق مث ءطمسلا ررد نم

 .2. . . !عيشتلا ةحئار هنم مشت ام يقابلا يف نأل

 :هلوقب لوقلا اذه ىلع (ةعيشلا نايعأ) يف قلع دقو

 هتاحفنو ةيرطعلا عيشتلا ةحئار نأ ىفخي الو»

 هصالخإ ىف هروهظل ًاضيأ هدروأ امم ةمومشم ةيكسملا

 يذلا رهابلا مهلضفب هفارتعاو رهاطلا تيبلا لهأ بح يف
 الو .هرشن عيطتست وأ هركذ نسلألا نم ريثك قيِطي املق

 تاعيوملا نم هناك نوح امكان و جرحت ةكرت اهانة كح
 .«. . .ةحئاف هنم عيشتلا ةحئار

 دمحم يرصملا خرؤملا ثدحت اذه رابألا نبا نعو

 يف رابألا نبا ةيمهأل انه هذخأن ًاثيدح نانع هّللا دبع

 :ءاوسلا ىلع سلدنألا خيراتو عيشتلا خيرات

 :نانع هّللا دبع دمحم لاق

 يف «يسلدنألا خيراتلا تايصخش مظعأ نم ربتعي

 ككفتلا ةلحرم .هلحارم نم ةمتاقلا ةلحرملا كلت

 .طوقسلاو رايهنالاو

 ةمجرت مدقن نأ ؛لاقملا اذه يف دصقن ال نحنو

 هيقفك هنع ثدحتن نأ الو «رابألا نبا ةايحل ةلماك

 «كبم عدبم رعاش وأ «نايبلا ةورذ غلب بتاك وأ . خسار

 قئثوأو مهأ «همجارتو هراثآ تلاز ام .ءققحم خرؤم وأ

 انكلو ء.هرصع تالاجرو ؛هرصع ثداوح نع انرداصم

 ةيسايسلا هتايح نع تاحفص ضعب مدقن نأ طقف ديرن

 يتلاو ء.هرصع ثداوح مهأب تنرتقا يتلا «ةيسامولبدلاو

 ءاهتيمهأ يف قوفت «ةزراب ةيخيرات ةيصخش هنم تلعج



 سلدنألا

 اذه ءارمأ تايصخش ءاهب تماق ىتلا راودألا ىفو

 ١ :ةضامو رصفلا

 رغثب دلو هنإ «رابألا نبا ةأشن يف لوقن نأ يفكيو
 ةنس يف «سلدنألا يقرش رضاوح لمجأو مظعأ .ةيسنلب

 نم مهلصأو .لبنو ملع تيب يف 2(م99١١)ه 6

 بستنا يتلاو «ةيسنلب يبرغ نم ةبرقم ىلع ةعقاولا ةدنأ
 ثيدحلا رابألا نبا سردو .ءاملعلا رياكأ نم ريثك اهيلإ
 هربأ مهتمدقم يفو ءهرصع باطقأ ىلع .هقفلاو

 رابخألاب فغشو ؛«بدألاو ةغللا يف عربو ءهللا دبع

 سلدنألا يبرغ ىلإ هبابش علطم يف لحر مث ءريسلاو
 ةذتاسأ نع لح امنيأ ذخأي وهو «ةيليبشإ مث «ةبطرق رازف
 لازي ام وه ناك ,ه719 ةنس هوبأ يفوت املو ءرصعلا

 ىلع ًافكاع ءسويطب ةنيدم يف «سلدنألا يبرغب
 ىوثمو .هنطوم .ةيسنلب ىلإ ٍكئدنع داعف ؛هتاسارد
 . هترسأ

 تذخأ دق «سلدنألا يقرش يف ثداوحلا تناكو

 نحنو . ةريطخ تاروطتب نذؤت تاذلاب تقولا اذه يف

 ةيالو تقولا كلذ ىتح لازت ام تناك سلدنألا نأ فرعن

 ةلودلا نكلو ؛«ةيدحوملا ةفالخلا مكح تحت ةيبرغم

 ةعقوم ذنم «ليلقب كلذ لبق تأدب دق تناك ءةيدحوملا

 يتلا 2(م17751-ه709 ةنس) ةموؤشملا باقعلا

 شويجلا دي ىلع ؛ةيدحوملا شويجلا اهيف تقحس

 أدبو ءاهلالحنا رود يف لخدت ؛ةدحتملا ةينابسإلا

 تاكرحلا تابرض تحت زتهي «سلدنألاب اهناطلس

 ًاحرسم صخألاب سلدنألا يقرش ناكو «ةيلحملا ةيموقلا
 ةدايسلاو ةينطولا ىوقلا نيب عارصلا نم ةديدج ةجومل
 . ةيدحوملا

 نب هللا دبع ابأ ديسلا وه ٍذئموي ةيسنلب يلاو ناكو

 .نمؤملا دبع نب فسوب

 نم هتدوع بقع «رابألا نبا نأ ىلع لدي ام انيدلو

 .ديسلا اذهل ةباتكلا بصنم ىلوت دق «برغلا ةقطنم

 ةنس يف ليلقب كلذ دعب يفوت هللا دبع ابأ ديسلا نكلو

 ديز وبأ ديسلا هدلو هناكم ةيسنلب ةيالو يف ماقو اهل

 فو

 يلاولل ًابتاك هبصنم يف رابألا نبا رمتساف ءنمحرلا دبع

 ادغ نأ ثبلي ملو «هتناكمو هتوظح تدازو ءديدجلا

 . هريذقتو ديسلا ةقث عضوم

 نم ةقطنملا هذه يف ؛نيدحوملا ناطلس ناكو

 ةقطنم ةيأ يف هنم فعضأ «قرشلا ةقطنم «سلدنألا

 ةئاعلا ةيركمتلا ركرم نع اهدعتو اهيانل ًالوأ «قرخأ
 ميعز مايأ ذنم تناك ؛قرشلا ةقطنم نأل ًايناثو ؛ةيليبشإب

 وحنب كلذ لبق «شيندرم نب دعس نب دمحم قرشلا
 «ةيسلدنأ ةينطو ةروث فنعأل ًازكرم ءأماع نيعبس

 تراهنا امل هنإف ءمث نمو .نيدحوملا دض تمرطضا

 ةعقوم رثأ ىلع سلدنألاب ةيركسعلا نيدحوملا ىوق
 ديدج نم بارطضالاو ةروثلا رداوب تداع «باقعلا

 ةرضاح يهو ؛ةيسرم تناكو .قرشلا ةقطنم يف لمعت

 ماقف «ةيئطولا ةروثلا راجفنال حرسم لوأ ةيبونجلا قرشلا
 ةطلسلا عزتني نأ عاطتساو ءدوه نب فسوي نب دمحم اهب

 ةنس) سايعلا يبأ ديسلا يدحوملا اهمكاح نم

 .(ه

 كو واكب ةديسان كردون ةيعناردت
 نبا نكلو دوه نبا ةلتاقمل هتاوق يف راسف «ةكرحلا

 ءوس رعشتسي وهو ةيسنلب ىلإ الولفم دتراف ءهمزه دوه
 . ريصملا

 ىتح «لئالق رهشأ كلذ ىلع ضمت مل هنأ كلذ

 لهأ مرطضاو ءاهتاذ ةيسنلب يف ثداوحلا ىدص رهظ

 ءاوضنالا ىلإ اوهجتاو «نيدحوملا دض ةروثلاب ةيسنلب

 «نايز سيئرلا ناكو . هتناطب ريبكو ديسلا ريزو شيندرم

 ةينطولا ةروشلا ءاول ةلمح نمو «شيندرم لآ ليلس وهو

 نيب ةشحولا تعقو نأ كلذ رثأ نم ناكو .ةكرحلا

 «نايز سيئرلا هريزو نيبو ءديز يبأ ديسلا يلاولا

 .ثداوحلا ريس بقري وهو هب عنتماو بيرقلا ةدنأ

 بعشلا فتهو ؛ةيسنلب يف جايهلا دتشا ٍذئدنعو



 ا

 ىلع ةردابلا هرودب ديز وبأ ديسلا يشخو .؛نايز ةسائرب

 ؛ةقراجتلا ةروتلا لمت ةمئادمل ًاليبس دعني لو. ةهبنل
 ءرابألا نبا هبتاك هعمو ؛هلاومأو هلهأ يف ةيسنلب رداغف

 ديسلا جورخ ناكو .ةبيرقلا نوصحلا ضعب ىلإ أجتلاو

 .ه177ةنس رفص رهش يف ةيسنلب نم ديز يبأ
 ليمج وبأ سيئرلا لخد هجورخ رثأ ىلعو .(11١؟9)

 «يسابعلا ةفيلخلل اعدو ءرصقلاب لزنو ةيسنلب نايز
 .بيحرتلاو ةسامحلا رهاظم مظعأب بعشلا هلبقتساو

 ةبرقم ىلع هرقمب نيح ىدم ديز وبأ ديسلا ثبلو
 «رحنلا اذه ىلع رومألا روطت ىأر املف «ةيسنلب نم

 نأ ىلع لوع ؛هناطلس دادرتسا ىلإ ًاليبس دجي مل املو

 دقعي ناكو «نوغارأ كلم لوألا يمياخ ىلإ ئجتلي

 نبا هبتاك هعمو هيلإ راسف «بويأ ةعلقب ٍذئموي هطالب
 .رابألا

 نبا ةايح نم ةيجشملا تاحفصلا كلت أدبت انهو

 تاطوطخم دحأ يف انفقو دقو .ةيسامولبدلا رابألا

 نبا امهدشنأ نيذللا «نيتيبلا نيذه ىلع لايروكسألا

 «ديز يبأ ديسلا همودخم عم ةيسنلبل هترداغم نيح رابألا

 :امهو

 دلو الو» لهأ ال لد محلا

 دلج االو؛ربصالورارقالو

 نبأ ىلإ اهيل انيك ناموا نآنك

 دمألا ىضقنااملانل ًابرح داعف

 «ةيسنلبل هترداغم نيح ءرابألا نبا نأ ودبي امهنمو

 همادقإ ناك مث نمو ءدلو الو هل لهأ ال ءًاديحو ناك

 رّدقي نكي مل يتلا «هترماغم يف ديسلا ةكراشم ىلع

 يف ًاباش ٍئموي رابألا نبا ناكو ءاهتروطخ ىدم ٍذئموي
 .هرمع نم نيثالثلاو ةيداحلا يف .هناوفنع

 ناك ديز ابأ ديسلا يدحوملا ريمألا اذه نأ ةقيقحلاو

 ىلإ ؛ىراصنلا ناضحأ يف هئامترا يف بهذي نأ يوني

 كلم لوألا يمياخ ناكو .هروصت نكمي ىدم دعبأ

 ريمألا ةنواعم ءاقل ينتجي نأ لواحي هبناج نم «نوغارأ

 . سلدنألا ءالشأ نم هؤانتجا نكمي ام ىصقأ ؛ملسملا

 سلدنألا

 . هعامطأ جاتو هينامأ زعأ يه تاذلاب ةيسنلب تناكو

 ملسي نأب يضقت فلاحتو ةقادص ةدهاعم ؛نوغارأ

 ىضارألا نم هحتتفي امم ًاءزج هيلإ يدحوملا ريمألا

 كلذك يمياخ كلملا ظفتحي نأو «ةيمالسإلا نوصحلاو

 نوصحلاو يضارألا نم وه هحاتتفاب موقي ام لكب

 دالبو نوصح ةدع ديز وبأ ديسلا هيلإ ملسي نأو «ءهسفئل

 كلم موقي نأو ؛هئالوب ةنيهر ةيسنلب ةقطنم يف ةماه

 . هئادعأ دض هنع عافدلاو ديسلا ةيامحب كلذ ءاقل نوغارأ

 نبا هادأ يذلا رودلا نع ليصافت انيدل تسيلو

 نم انل ودبي نكلو .ةدهاعملا هذه دقع يف «رابألا

 ميلستلا اذه نع ًايضار نكي مل هنأ «قحاللا هفرصت

 يضارأ يف «ديز وبأ ديسلا هيلإ دمع يذلا «يرزملا

 .ةيصخشلا هعامطأل ًاقيقحت .هنوصحو يسلدنألا نطولا

 ديسلا هيوتني امب ملع ىلع كلذ قوف ناك هنأ انل حولي لب

 .سفنلل ًاماليإ دشأو ىدم دعبأ «ةقحال تاوطخ نم

 ابأ ديسلا همودخم رداغ نأ ثبل ام رابألا نبا نأ كلذ

 ريمأ ةمدخي قحتلا كانهو ء«ةيسنلب ىلإ ًاعرسم داعو ؛ديز

 «هتباتك بصنم ىلوتو «نايز ليمج يبأ ديدجلا ةيسنلب
 هتغالبب ناديملا اذه يف رهظ دق ءرابألا نبا ناكو

 . عئارلا هنايبو ةذاخألا

 دح ىلإ هتارماغم ىف بهذ دقف «ديز وبأ ديسلا امأ

 ىتنشب وه ًايئنارصن ًامسا ذختاو ةينارصنلا نيد «هقانتعا

 قئاثولا يف ىمسي حبصأو .ةيبرعلاب تنجب وأ

 .نينمؤملا ريمأ ديفحو ةيسنلب كلم ىتنثب ةينارصنلا
 اذه رصنت ةعقاو ةحص ىلع ةيمالسإلا ةياورلا عمجتو

 راكنإلا بورض دشأب هيلع يحنتو .ءيدحوملا ديسلا
 . موللاو

 «رظنلا ديعب ءسحلا قداص رابألا نبا ناك دقلو

 نمو ؛نزحملا هريصمل لاضلا همودخم كرت امنيح
 «ةقارب دوعو لكو ءءارغإ لك كلذ يف ذبن هنأ ققحملا

 هنطول ةنايخ هربتعي اميف ؛ةظحل طروتي نأ لبقي ملو
 . هنيدو هتمأو



 سلدنألا

 رابألا نبا دهع لوأ ةميلألا ةبرجتلا هذه تناك

 ماهمل هرخدي ناك ردقلا نأ ديب «ةيسامولبدلا تارماغملاب

 ىلإ ثعبأو .«سفنلل ًاماليإ دشأ ءىرخأ ةيسامولبد
 .ىسألاو ةرسحلا

 ذخأ دق «خماشلا ميدقلا سلدنألا حرص نأ كلذ

 ىوق نإ لجأ .ىعادتيو زتهي ةبيصعلا ةنوآلا كلت يف

 يف عمتجت نأ لواحت ذئدنع تناك «ةككفملا سلدنألا

 طسولا يفو ءدوه نبا لكوتملا ةماعز تحت قرشلا

 هذه نكلو ءرمحألا نب دمحم ةماعز تحت برئجلاو

 ةنتفلاو «عيطتستل نكت مل «ةديدجلا ةيلحملا تاماعزلا

 ةدودحملا اهدراومب دمصت نأ ءسلدنألا لاصوأ قزمت

 كلم لوألا يمياخ ناكو .ةينارصنلا اينابسإ هجو يف

 امهنم لك بقري «ةلاتشق كلم ثلاثلا ودنانرفو ءنوغارأ

 سلدنألا ءالشأ نم هعازتنا نكمي ام عازتنال ءهتصرف

 . ةقزمملا

 عازتناب قابسلا وه ةلاتشق كلم نوكي نأ ردقلا ءاشو

 ةبطرق ىلع ىلوتساف  ةدلاتلا سلدنألا دعاوق ىربك

 هينوي) ه57757 ةنس لاوش ىف ةميدقلا ةفالخلا ةمصاع

 1 .(( م5

 ىلع ءاليتسالل دهمي هبناج نم نوغارأ كلم ذخأو

 لك .ًائيشف ًائيش ةيمامألا اهنوصح عازتناب كلذو «ةيسنلب
 .عاطتسا ام نيينوغرألا مواقي ةيسنلب ريمأ نايزو كلذ

 ةمساحلا ةشينأ ةكرعم يف نييسنلبلا ىوق تقزم ًاريخأو
 .(ه5074 ةنس) ةيسنلب نم ةبرقم ىلع

 كلم لوعو «ميظعلا رغثلا لخاد هلولفب نايز عنتماو

 عمجف «ةلواطملاو راصحلاب ةيسنلب ذخأي نأ ىلع نوغارأ

 نيينوغرألاو ةيراتبسالاو ةيوادلا ناسرف نم ًاراتخم ًاشيج
 ةيسنلب ىلإ راسو «نييسنرفلا ةعوطتملاو نالطقلاو

 نيبو اهنيب هتلحم برضو ه«ربلا نم هتاوقب اهقوطو
 اذه أدبو «جراخلا عم اهقئالع رئاس عطقي يكل ءرحبلا

 ليربإ) ه5756 ةنس ناضمر ىف ريهشلا راصحلا

 ١ .( م1158

 ريمألا راظنأ تهجتا ؛ةبيصعلا ةنوآلا كلت يف

 هناوخإ ىلإ رابألا نبا هيتاكو هريزو هيجوتب «نايز
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 ةكلمم ىلإ ءرحبلا نم ىرخألا ةفضلا يف نيملسملا

 ناكو «ءصفح ينب ةكلمم وأ ةيوقلا ةيتفلا (سنوت) ةيقيرفإ
 نأ عاطتسا دق صفح يبأ نب ايركز وبأ ريمألا اهلهاع

 .اهباسح بسحي ةرخاز ةوق ةريصق ةرتف يف اهنم لعجي

 هريزو اهسأر ىلع ةرافس ةيقيرفإ ريمأ ىلإ نايز ثعبو
 ءةيسنلب لهأ ةعيبو هتعيب هيلإ لمحي ءرابألا نبا هبتاكو
 «تقولا توفي نأ ليف داجنإلاو ثوغلا ةعرسب ةخرصو

 .ىراصنلا يديأ يف ميظعلا يسلدنألا رغثلا طقسيو

 يدي نيب لثم «سنرت ىلإ رابألا نبا لصو املو
 .دوهشم لفح يف «ءيصفحلا ايركز يبأ ريمألا اهناطلس

 يف ترهتشا يتلا «ةعئارلا ةينيسلا هتديصق ىقلأو

 ةرصنل اهيف هخرصتسي «رعشلا يف ترهتشا امك ' خيراتلا

 :اهعلطم اذهو نيدلا ةرصنو ءسلدنألا

 اسلدنا هللا ريخ كليخب كردأ

 اسرد اهتاجنم ىلإ ليبسلا نإ

 تسمتلا ام رصنلا زيزع نم اهل بهو

 اسمتلم رصنلا زع كنملزيملف

 رسحت اهلكو ءاتيي نيتسو ةعبس يف ةليوط يهو

 طوقسو ءاهلاصوأ قزمتو «سلدنألا عايض ىلع نينأو
 .اهدعاوق

 تلاز ام يتلا ةيكبملا ةديصقلا هذه داشنإل ناكف

 اهنأك تناك يتلاو «نزحملا اهنينرب انموي ىتح ظفتحت

 يبأ ريمألا سفن يف رثألا غلبأ «ةحيرجلا سلدنألا ةئفن

 ةمعطألاو حالسلاب هنحش .لوطسأ زيهجتب ردابف ءايركز

 ىلع ةدجنملا نفسلا هذه تعلقأو .لاومألاو ىسكلاو

 ةيسنلب رغت ىلإ ةدصاق سنوت رغث نم ةعرسلا حانج

 .هقافرو رابألا نبا اهعمو

 قيقحت ىلإ قفوت مل ةدوشنملا نفسلا هذه نكلو
 رغشلا هايم ىلإ لصت نأ عطتست مل اهنأل ءاهفده

 «ةينوغرألا نفسلا اهتدراطو «ةليسو ةيأب روصحملا
 دوعت نأو ةيناد رغث يف اهتنحش غرفت نأ ترطضاف

 نأ هقافرو رابألا نبا عاطتساو «ءسنوت ىلإ اهجاردأ

 .موتحملا اهئاضقل ةيسنلب تكرتو «مهتنيدم ىلإ اوزوجي



 ىف

 «ةنيدملا ىلع راصحلا نوينوغرألا ددش انهو

 مادقإلا بورض نم هتاوقو نايز ريمألا هلذب امم مغرلابو
 نم ناك دقف ءرصاحملا شيجلا ةعفادم ىف ؛ةلاسبلاو

 ةنيدملا وجنت نأ ديرأ اذإ «ميلستلا ا هنأ حضاولا

 نيب ةضوافملا تأدب دقف مث نمو .بيرختلاو ثبعلا نم
 رمألا ىهتناو .ميلستلا طورش يف نوغارأ كلمو نايز

 . ًاحلص ةنيدملا ملست نأ ىلع قافتالاب

 دهاش ناك دقو «رابألا نبا انل فصي فيك كيلإو

 كلملاو نايز ريمألا نيب ءاقل نم كلذ التام ءنايع

 يف كلذر ءامهنيب ميلستلا طورش ماربإ نمو ؛يمياخ
 ه.375 ةنس رفص رهش نم رشع عباسلا ءاثالثلا موي

 :لاق

 نب عفادم نب نايز ليمج وبأ جرخ مويلا اذه يفو»

 ٍدئموي وهو «ةنيدملا نم يماذجلا دعس نب فسوي
 لبقأو .ءدنجلاو ةبلطلا هوجوو هتيب لهأ يف ءاهريمأ

 ثيح نم .هموق ءامظع يف يز نسحأب ايزت دقو ةيغاطلا
 اقفتاو «ةجلولاب ايقالتف ءةلزانملا هذه لوأ ةفاصرلاب لزن

 لقتني ءًاموي نيرشعل ًاملس دلبلا ةيغاطلا ملستي نأ ىلع
 هلك كلذ ترضحو ؛مهبابسأو مهلاومأب اهءانثأ هلهأ

 ٍةَفَعَضِب ئدتباو «كلذ يف ليمج يبأ نع دقعلا تيلوتو

 لصتاو ؛ةيناد يحاون ىلإ رحبلا يف اوريسف ؛سانلا
 عباسلا ةعمجلا موي ةحيبصو «أرحبو ارب مهرئاس لاقتنا

 ليمج يبأ جورخ ناك ءروكذملا رفص نم نيرشعلاو

 لئدنعو .هعم تماقأ ةريسي ةفئاط يف رصقلا نم هلهأب

 .؛هللا مهناحأ مورلا اهيلع ىلوتسا

 موي يف ةيسنلب رغث هدنجو حتافلا يمياخ لخدو
 نم عساتلا مويلل قفاوملا «ه7787 ةئس رفص ؟1 ةعمجلا

 ةيناث ةبطرق دعب «ةيسنلب تناكف 2«م1778 ةنس ربوتكأ

 كلت يف تطقس يتلا ؛ةميظعلا ةيسلدنألا دعاوقلا

 دعاوقلا هذه رايهنا ناك دقو «نابسإلا يديأ يف «ةرتفلا

 رايهنال ةمدقم خماشلا يسلدنألا حرصلا نم ىل وألا

 زواجتت ال «ةريصق ةرتف يف ؛أعابت ةيقابلا دعاوقلا مظعم

 . ماوعأ ةرشعلا

 سلدنألا

 يف رابألا نبا هبعل يذلا ملؤملا رودلا ناك اذكه

 هرعاشم ةنحملا هذه تزه دقلو .ةيسنلب طوقس ثداوح

 .بروكنملا نطولا يف ىقبي نأ قطي ملف «قامعألا ىلإ

 «سنوت ىلإ رحبلا ربعو اهلك سلدنألا رداغو هريمأ رداغف

 فنك يف ًانيح شاعو ؛ه775 ةئس رخاوأ يف اهلصوف

 درتي ذخأ مث «ةمالعلا ةباتك هل ىلوتي ايركز يبأ اهريمأ

 يفوت املو .كلانهو انه سردي «ةياجبو سنوت نيب ًانيح
 هدلو هفلخو ,هه54! ةنس ىفايركز وبأ ريمألا

 هنكلو «ةيملعلا هتناطبب رابألا نبا قحتلا هللاب رصنتسملا

 اهللختي ناك امل «ةايحلا هذه ىلإ ًانئمطم ًاريرق نكي مل
 «ًانايحأ هموصخ سئاسد ببسي «ناطلسلا بضغ نم

 . ىرخأ ًانايحأ ةقزنلا ةيصخشلا هتافرصت ببسبو

 ءهب اوعقوي نأ ةياهنلا يف رابألا نبا موصخ عاطتساو

 نبا ىلإ تبسن تايبأو لاوقأ ضعب ناطلسلا ىلإ تعفرو

 ناطلسلا رمأف «هب ًاضيرعتو ناطلسلا ىف ًائعط رابألا

 ًانعط لتق مث ؛طايسلاب برضف «هلتقب مث هدلجب
 عقوو .هلتق عضوم يف تقرحأو هبتك تذخأو «حامرلاب
 يداحلا يف فسؤملا وحنلا اذه ىلع رابألا نبا عرصم

 2 ل ا

 بدأ يف ةيصخش مظعأ ةايح كلذب تمتتخاو

 . يرجهلا عباسلا نرقلا يف سلدنألا

 نانع هللا دبع دمحم

 سلدنألا يف ةعيشلا لاجر رابك نم رابألا نباو
 ربخ ىف طمسلا ررد) باتك بحاص وهو رم امك

 : ةيادلا ناوضر روتكدلا بتك باتكلا اذه نعو (طبسلا

 فيطل باتك ةيقابلا ةيسلدنألا ةيبدألا راثآلا يف

 يعاضقلا رابألا نبال ةريغص ةلاسر وه لب ءمجحلا

 :هامس يسلدنألا يسنلبلا

 نم عباتت ةقحالتم ة دوغ كرصنل يصح 0 «ريدقلا

 ربخ يف طمسلا ررد)

 ناونع هقوفو «طبسلا ربخ يف طمسلا ررد» ناونعب باتكلا عبط )١(

 لوأ هققح .«سلدنألاب عيشتلا بدأ نم» :وهو يفيرعت ريغص
 ناوطت . بارعأ دمحأ ديعسو ساره مالسلا دبع ناروتكدلا ةرم

 عطقلا نم ةحفص ةئام هسراهفو هتمدقمب زواجي مو ,19ا/؟

 . طسولا



 سلدنألا

 امم ةيوبنلا ةريّسلا نم ًافارطأ عتمم يبدأ بولسأ ءارو

 «ميلستلاو ةالصلا لضفأ هيلع ميركلا يبنلا صخي

 اهنع هللا يضر دليوخ تنب ةجيدخ نينمؤملا مأ هجوزو

 نسحلااهينئياو ءارهزلا ةمطاف لوتبلا هتنباو

 . ك6 نيسحلاو

 نيطبسلا دحأ ثيدحب لوصف دعب فلؤملا درفناو

 نب نيسحلا رابخأ نم رابخأ دنع فقوف نيميركلا
 امب ءالبرك ةبكن دعب ام ىلإ عئاقولا ًاعباتم . ئَِت يلع

 . ماسج ثادحأ نم اهيف

 يبدأ رثن باتك هبيوبتو هميوقت ثيح نم .«باتكلاو
 راع ان نع .ةيخيرات ةيضق لوح زكرمتي هنكل «ينف

 نم خيراتلا فرط :نيفرطلا نيذه ايازمب ازيمتم باتكلا
 . ىرخأ ةهج نم رثؤملا يبدألا ريبعتلا فرطو ةهج

 هتركفو هعوضوم ثيح نم باتكلا نكي مل نئلو
 ةقيرط ثيح نم زيمتم هنإف ةيسلدنألا راثآلا يف اعذب
 ثيح نم ٌصاخو «هتغايصو هبولسأب ٌلقتسمو ءهضرع
 هبناوج ىلع تبلغ يتلا ةرماغلا ةيفطاعلا ةنحشلا

 .هلوصفو

 حيدملا ىلإ تفتلا نم لوأ راّبألا نبا نكي مل

 دقف « هلع ىلع نب نيسحلا باصأ ام راكذتو «ٌيوبنلا

 مهنم ركذن ءارعشلاو ءابدألا نم ليلق ريغ ددع هقبس

 يبأ نب دوعسم نب دمحم هللا دبع ابأ هيقفلا بتاكلا

 ناوفص رحب ابأو 04٠ ةئس ىفوتملا ىقفاغلا 20لاصخلا
 .ريثك امهريغو (048- 571) يبيِجّتلا سيردإ نبا

 بقانم) باتك ىور راّبألا نبا نأ انه ركذنو
 31١( - 510) ىبيجتلا دمحم هللا دبع ىبأل (نيطبسلا

 . ًاماع رشع ةئالث نبا وهو «فلونلا نيل ديف زيجات

 .ةمّدقم نم همجح رغص ىلع باتكلا فلأتيو

 . الضف نيعبرأو دحاوو

 هقوست نأو «مالكلا أدبت نأ اهتمهم ةريصق ةمّدقملاو
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 لوصفلا هولتت يذلا لوألا لصفلا ىلإ ةلاطإ نود

 .ةقشم نود .«ىرخألا

 وه ىرخأ نع ةرقف زجحي يذلا (لصفلا) ناونعو

 نم بناج نم ةداع بتاكلا لاقتناب ٌراعشإ ةقيقحلا يف

 تاقلح اهنأكف ديدج رخآ فرط ىلإ عوضوملا بناوج
 ءاطع رزغيو .«ثادحألا اهيف ىمانتت «ءةلصاوتم ةلسلستم

 كلت غلبت نيح ءاهميوقتو ءءامسألا ضرعو «رابخألا

 «ةلصاف «ةعيرس ةمتاخلا نوكت مث «ةورذلا ثادحألا

 .ةرثؤم

 بتئاكلا ضرع لالخ نم .«باتكلا لوصف تناكو

 ءاهلاعفناو اهفنعب ثادحألا ريوصت ىلع ةرداق غيلبلا

 ىف  بتاكلا نكمت ناكو .ةيواسأملا ةّيماردلا اهتياهنبو

 ضرع نسحل ةّيتقتلا ةليسولا وه ةغللا ةيحان نم  بلاغلا
 نم) فلكتلا رثأ بيوذتلو ةهج نم ةرصتخملا ةركفلا

 . ىرخأ ةهج نم (ةّصاخ سانجو عجس

 ىلع اهلالخ نم فرعتن «ةمذقملا نم ةعطق هذهو

 نيهّبنتم :لوانتلا يف هتقيرطو .فلؤملا بولسأ نم طمن
 «خلا ةراشإلاو نيمضتلاو سابتقالا نم صنلا يف ام ىلإ

 :لاق

 ةّوبنلا عورف «تيبلا لهأ مكيلع هتاكربو هللا ةمحر»

 يبأ لآ ةوفص ةلاسيلاو ةحامسلا عيبانيو «ةلاسرلاو

 حورلا مهاّيَح يذلا بلاغ نب يؤل ينب ةارسو «بلاط
 اوعرش موق يف لقف .نيبملا باتكلا مهالحو «نيمألا

 نم َدُق ام .مّيألاو رهقُي نأ ميتيلا اوعنمو ؛مّيقلا نيدلا

 ضرألا تذخأ الو «ةنيط مهيبأ نم بيطأ مدآ ميدأ

 .خلا 2١ . .ةئيز مهيعاسم نم لمجأ

 «ةرابعلا نم طمنلا اذه ىلع لوصفلا لسرتستو
 .ةيخيراتلاو ةيبدألاو ةيوغللا هتفاقث نم بتاكلا ديفتسيو

 ءهلوصف يف هلك كلذ فظويل ًاضيأ ةّماعلا ةفاقثلا نمو

 «تالاحإلاو تاراشإلا نم ًامخض ًاديصر اهيطعيف

 لغتسا دقو .ةفلتخم ةيرعش ناولأب يرثتلا صنلا جزميلو
 ةنيابتملا ةدّدعتملا ضارغألا تاذ ةيرعشلا تايبألا

 ةراثإ_هيلإ دصق ام ىلع - صنلا ديزتلاههججوف
 .ًاماكحإو
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 : يناثلا لصفلا يف لاق

 مهل سمشلا حلصت ال ؛ةياده مجنأ نم ِكل ايا
 « توب اي اهب ةْيَرُد» : ةّوبنلا اهرجبج يف مهتلفك . ةياد

 يرغو ديدجلا مهنم يلب ام ناعرس .[54 :نارمع لآ]

 تَحِدّشو «ةخماشلا مهلبجأ تفِسُت .ديدحلا مهب

 تحارو ؛حاورألا مهررطب تراطف ؛ةخراشلا مهررغ

 ليعو .ليعافألا اولعف نأ دعب ؛ حاورألا مهموسج نع

 !ليِع ام مهُربصو مهلاتفأ ُرْبَص

 اولتق مهنأول مهؤادعأ دوي

 اوُعَنَص يذلا ضعب اوعنص مهنأو
 انقلاو اورماوتو ءمطتلي هجوم ىدرلاو اورماذت

 اوجرد دقف كلملا يقارم يف اوجرع ام اونوكي نإف

 . كلهلا يواهم يف

 اننيب طسوتال سانأن حنو

 ربقلا وأ نيملاعلا نود ردصلا انل

 دادشلا فوتحلا عم اوبجنو اومجن دقف اذه ىلعو

 بجعأ ام .دادجلا ىلع ىمنأ ٌرمتلاو «دادجلا فويسلاو

 ًاددع ىمنأ فيسلا ةيقبا : هيف اهقدص رهظ مهيبأ ةملك

 «انومأ هَل لبس نايم َنلأ َنبسْحَع الو» .«ًادلو ُبجنأو
 قارس 1١95[. :نارمع لآ]

 انإ» ًاضكر توملا ىلإ اوشمف ءاضر هتاذ ىف اوضر

 :ناورماوب توني امك اسبح ثول آل هنلاو

 اهييوشت اللا دنع ىلع ليست

 ليست ةابظلا ريغ ىلع تسيلو
 :لوقلا ةصالخو

 ربخ يف طمسلا ررد) يف راّبألا نبا هبتك ام نإ -

 ةجرم + يضيزات عوض وم نع ركب ىف ردن وه (طبخلا
 نم ًاريبك ارذق هل ّدعأو ؛ةمراع ةينادجو ةقاطب بتاكلا

 هيف ضرعو .داهشتسالاو جاجتحالا هوجوو تاراشإلا

 هرايتخاب صنلا لقثأ نإو .ًابجعم ًاضْرَع ةيتفلا هتعارب
 ةيعيدبلا دويقلا نم هنامز يف عئاشلا بولسألا

 سلدنألا

 . ةّيئارتلا صوصنلا ىلع ءاكتالاو ةعساولا تاحيملتلاو

 ريبعتلا ىّدأ .حضاو دحاو دصقم وذ :باتكلاو -

 .نقتم قمنم قؤوزم ينف رثنب هنع

 ىلإ ةفاضإلاب  دمتعت .ةعوجسم «ةقّمنم ةرابعلاو -

 بتاكلا جرخي دقو ؛سانجلا نم بورض ىلع  عجّْسلا
 ,مزلي الام موزل ىلإ (عجّسلا رخاوأ) لصاوفلا يف

 رشع يداحلا لصفلا نم هلوقك

 ْمألاب ٌرخفلا قيسو ؛دلاتلا فرشلاب رْيِس لوتبلا ىلإ»

 تّلحتو «ليلجلا ليجلا يف تّلح .دلاولاو ةميركلا

 «. . . ليلظلا لظلا ىلإ تلوت مث ليثألا دجملاب
 مظعمو .اهلك لوصفلا يف رثنلاو رعشلا قئناعتيو -

 نم ًالصأ تسيل ؛ةميدق ةروهشم دئاصق نم رعشلا

 نم وه الو ةيخيراتلا تابسانملا يف ليق يذلا رعشلا

 هفظر امنإو ؛كُكِيَو ميركلا يبنلا يف ليق يذلا رعشلا
 الخادتم ؛مالكلل ًابسانم «قايسلل ًايزاجم نوكيل بتاكلا

 ىلع دعاسيو «بولطملا ساسحإلا يطعيل رثنلا عم

 رثأتلا ةجرد ىلإ ئراقلاب عفتريو ء.دصقملا روهظ

 . ىوصقلا

 تايآب داهشتسالاو «سايتقالاب لفحي صنلاو

 نم ذخألاو «ةيوبنلا ثيداحألاب ةيلحتلاو «ميركلا نآرقلا

 . مهريغو نيعباتلاو ةباحصلا لاوقأ

 تاحيملتلاو ةيخيراتلا تاراشإلاب رخاز صنلاو -

 يوذ نيرصاعملا صاخشألاو ةداقلاو ءافلخلا ىلإ

 .نأشلا

 فودسا ينفعل ادع ىف رانا نا نيوناسا و

 انين نر ةلخزلا تع انع ىربملا قالا «روعشس دشن
 . يزوجلا نبا ىحنم هيف

 خيشلا ةمجرت يف )171١-177( ص يف لاق

 :(سنوت ءاملع نم) نوراه نب دمحم ىبأ لضافلا

 هللا دبع يبأل طبّسلا ربخ يف طمسلا ررد هيلع تأرقو#

 هعضو ٌءزج وهو «ةءارقو ًاعامس هب ينثدحو «يعاضُفلا

 يبأ هقيرط وحن هيف احن هنع هللا يضر نيسحلا لتقم يف

 بقعت يف هعم ملكتأ تنكو» :لاق «يزوجلا نب جرفلا



 سلدنألا

 كلت انل نّيبي ملو ..«اهيف يلوق هبجعيف هنم عضاوم

 اهلعلو ءاهيف رابألا نبا دقتني يردبعلا ناك يتلا عضاوملا
 .ةصاخ ةيخيراتلا فقاوملا يف

 هيلع ذخأ راّبألا نبال مجرت نم ضعب نأ مولعمو

 يف وأ خيراتلا نم ثادحأ لوانت ةقيرط يف هططش ضعب

 .اهِضْرَع ةقيرط

 ٌمالك نيثدحملاو ىمادُقلا نم نيثحابلا نيسرادللو
 يف رخآ مالكو ءهنم ظافلأ يفو باتكلا رهوج يف

 نركت نأ ٌقحتست هباتك بتاكلا اهيف أشنأ يتلا فورظلا

 يرصع يف ينفلا رثنلا نع ىرخأ ةعساو ةسارد نم ًاءزج

 .نيدحخوملاو نيطبارملا

 هللا دبع يبأ رثأ تظحال يننأ وه رخآ ًارمأ ديزأو

 رصعلا باّتك دحأ يسلدنألا يقفاغلا «ءلاصخلا يبأ نبا

 .ًاضيأ طمَّسلا ررد يفو ؛هتاباتك يف رابألا نبال قباسلا

 (سلدنألا باّتك سيئر)ب فرعي لاصخلا يبأ نبا ناكو

 يف ةدايز اهنورهظتسيو ًاظفح هلئاسر نوظفحي اوناكو

 . اهلاونم ىلع جسنلاو ءرثأتلاو اهب باجعإلا

 نم هل نإف هتمجرت يف تركذ يتلا بتكلا نع ادعو

 ىعرملا ةرذاحمو ليمجلا ىفسملا ةلاسر) :تافلؤملا

 يف دجنملا اهرشن .(ليبسلا يقلف ةضراعم يف ليبولا

 .(صوصنو لئاسر)

 ساره مالسلا دبع روتكدلا هرشن رعش ناويد هلو
 ١986. ةنس ةيسنوتلا رادلا يف

 نم رثكأ رابألا نبال مجارتلا بتك تدرس دقو

 ين نيجللا ندعم) اهتلمج يفو ةلاسرو ًاباتك نيعبرأ

 ينيربغلا هنع لاق دقو دوقفم باتك وهو (نيسحلا يئارم

 اذه الإ فيلآتلا نم هل نكي مل ولو :ةياردلا ناونع يف

 ومسو هبصنم ولعو هتجرد عافترا يف هافكل باتكلا

 . هتبنر

 خيراتلاو ثيدحلاب مامتهالا يف هبتك عزوتتو
 مجارت يف رابألا نبا فلأ دقو .هقفلاو مجارتلاو بدألاو

 ءاهنم ريثك عاض ةمهم ًابتك مهدالب رابخأو نييسلدنألا
 . ليلقلا يقبو
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 نب ركب ىبأ نب هللا دبع وه رابألا نبا دلاوو

 يف نقركملاو (م196١1) هدال١ ةنس دولوملا هللا دبع

 ءاملع نايعأ نم وهو (م1777) ه718 ةنس ةيسنلب

 ذخأ هرصع يف نيثدحملا رباكأو سلدنألا يف ةعيشلا

 خيشلا مهنم سلدنألا يف لضفلا لهأ ءالجأ نع ملعلا

 نبا بتكو .مهريغو يسلدنألا حون نب هللا دبع وبأ
 ملعلا لهأ نم ناك) : لاق هدلاو ةايح خيرات نع رابألا

 زاجأو هرصع يف ملعلا لهأ ءالجأ ىلع سرد ؛«نيدلاو

 هيلإ بتكو «مهتاياورو مهبتك ةيارر مهنم نوريثكلا هل

 عيمج هعم يلو هل زيجي ةزمح يبأ نب ركب وبأ يضاقلا

 ةيناثلاو 5917 ةنس بجر ةرغ يف امهادحإ نيترم هتياور

 نبا كاذ ذإ انأو روكذملا ماعلا نم ةدعقلا يذ فصتنم يف

 ةعمجلا موي نم ةادغلا ةالص دنع يدلوم رهشأو نيماع

 الو هللا همحر ناكر 6046 ةنس عيبر يرهش دحأ يف

 نع ًاديعب ضابقنالا ديدش هينعي ام ىلع ًالبقم  هيكزأ
 نآرقلا ةلمح يف ًامدقم صلختلا ىلع ًاصيرح عنصتلا

 هلمهي داكي ال درو بحاص «هب دجهتلاو هل ةوالتلا ريثك

 اميف ًاذخآ لئاسملا ظفح ىف ًاكراشم تاءارقلل ًاركاذ

 يضاقلا ناكو ماكحتلا دنع الدعم بدألا نم نسحتسي

 دجسمب ةالصلا ىلع هفلختسي بجاو نب نسحلا وبأ

 عفان ةءارقب نآرقلا هيلع تأرق . ةيسنلب لخاد نم ةديسلا

 هيلع ترهظتساو ًاراعشأو ًارابخأ هنم تعمسو ًارارم

 «يظفح كلذب نحتمي «خويشلا ىلع يذخأ مايأ ًارارم

 هنع ىور نم رثكأ يف هتكراشو هبتك عيمج ينلوانو

 .حون نب هللا دبع ابأ انخيش ترضح :لوقي هتعمسو

 هلاؤس يف غلابو هلاوحأ نع هلأسف هفراعم ضعب هراز دقو

 :الثمتم دشنأ مث هيلع كلذ ددريو هللا دمحي لعجف

 اولأسي نأ سانلا ةداع ترج

 رشو ريخ لك يف لاحلا نع

 انأاريخبلوقيلكف

 ربخلادض ةقيقحلادنعو

 ةنس ةدنأب دلو هنأ ةرم ريغ هللا همحر يبأ ينثدح

 رهظلا دنع سويلطب رغفب ٍلئنيح انأو ةيسنلبب يفوتو ١



 م

 519 ةنس لوألا عيبر رهشل سماخلا ءاثالثلا موي نم

 باب ةربقمب هدعب ءاعبرألا موي نم رصعلا ةالصل نفدو

 وبأ هلسغ رضحو ؛ةنس نوعبرأو نامث نبا وهو ةلاطيب
 ةدوهشم هتزانج تناكو ءهعم ةعامجو بجاو نب نسحلا

 ..كلذب هللا ةعقت ءةالمج هيلع ءانكلاَو

 هترسأ ةعيشلا نايعأ يف ةلصفم ةمجرت رابألا نبالو

 اهل ناكو ةيسنلب يف ةفورعملا ةيعيشلا ةيملعلا تويبلا نم
 .سلدنألا ييبيلص ةمواقم يف ريطخلا رودلا

 :سلدنألا يف ةعيشلا ءارعش نمو

 : يبيجتلا سيردإ نب ناوفص

 ةنس ىفوتو (سلدنألا) ةيسرم ىف 05٠١ ةنس دلو

04 . ْ 

 يف مهرصع ءاملع ريهاشم نم هلاخو هوبأ ناك

 ءاملع طسو ةفقثم ةئيب يف ملعلل ًابحم أشنو سلدنألا

 هدلاو دي ىلع ًالوأ سردف حالصلاو ىوقتلاب اوفرُع

 قئاثولاب ملاعلا (ه505ت) يبيجتلا ميهاربإ نب سيردإ

 سابعلا نب دمحم مساقلا يبأ يضاقلا هلاخو ءدوقعلاو

 ةسارد ىلإ اهدعب لقتنا مث (ه١250ت) سيردإ نبا

 نب نمحرلا دبع ركب يبأ دي ىلع بدألاو ةغللاو ةيبرعلا

 نروبلغ نب لاجر يبأو «(587ت) يبطاشلا رواغم

 قح هل نأب ءهل باتك يف لوألا فصو ذإ (هد894ت)

 نب فلخ مساقلا يبأو ءهيلع سيردتلاو «ميلعتلا

 سابعلا يبأو ء(هدها/8 ت) لاوكشب نب كلملا دبع

 دنع سرد امك .(ه09؟ت) يبطرقلا ءاضم نب دمحأ

 مساقلا يبأو (هه946 ت) دشر نب ديلولا يبأ

 هللا طوح نباو (ه585 ت) شيبح نب نمحرلا دبع

 .مهريغو (ه17 تر

 ةيليبشأو ةبطرق ىلإ ناوفص لحر ىتم ملعن الو
 «كلذ لعف دق دكؤملا نم هنأ ريغ ةيسنلبو ةبطاشو

 ديدانص نب هّللا دبع ابأ دئاقلا حدتماو ةطانرغ لخدو

 . قيقحت ريغ نم هتلاجع يف رهظي امبسح نايج ةنيدمب

 يف يدّحوملا روصنملا مايأ شكارم ىلإ لحر امك
 ىلإ هسفن فرصف كلذ ىلإ قفري ملف «ةيلام ةجاح

 سلدنألا

 ماع كلذ ناكو هتيب لهأو لَو ميركلا لوسرلا حادتما

 دق ءانبأ هلو ًاجوزتم ناك ناوفص نأ فرعن اهنمو ه5

 : كلذ يف ًاببس هذه هتلحر تناكو ءاوربك

 ةيادبلا يف عطتسي ملف هتانئب ىدحإ جيوزت دارأ ذإ
 ًارعاش ناكو «ميهارباب فرعي ًاخأ هل نأ فرعن امك

 مهيلع تيبلا لهأ حدم يف عرش ناوفص نإ مث :ًاضيأ

 ناوفص كرت دقو ؛همجن دوعصب ناذيإ وهو «مالَسلا

 وبأو ؛ءاقبلا يبأ نب هللا دبع وبأ مهنم نيروهشم ةذمالت

 هلاصفنا دعب هل بتك يذلا (ه775 ت) ملاس نب عيبرلا

 هكرت دعب اهيناعي ناك يتلا ةبرغلا اهيف روصُي ةيسنلب نم
 «هنوزيجتسيو هنولساري ءاقدصأ هل ناك امك هلهأو هنطوم

 . ةلفاح ةيبدأ تالجاسمو تالسارم هلو

 نبا ةيمهأ تالجاسملا هذه لالخ نم حضتيو

 يتلا روصلاو «ةينفلا هتردقمو ةيبدألا هتميقو سيردإ
 نأو ةصاخ .هعمتجمو هرصع ةفاقث نع انل اهمسري

 ةمجرت رفاسملا داز هفلؤم ىف انل ظفح دق اذه ناوفص

 سداسلا نرقلا ءايدأو ءا همك نك يكار ًارعاش (50)

 مهئامسأ ةلمج انل ظفح ذإ ءريبك لمع وهو «يرجهلا
 اوؤاج نيذلا باتكلا عيمج هيلع دمتعا دقو ؛مهتاجاتنو

 :نيروهشملا هئاقدصأ نيب نمو .هدعب

 سيردإ نب دمحم هللا دبع وبأ : لحكلا جرم_١

 فورعملا رعاشلا ءرقش ةريزج لهأ نم (ه1775 ت)

 ةباجإلا رظتني دئاصق سيردإ نب ناوفصل بتكي ناك يذلا

 عم ًامئاد اهلمعي سيردإ نب ناوفص ناك ام وهو اهيلع
 . هئاقدصأ

 تايبأ يف هزيجتسي هل بتك :يسنلبلا ركب وبأ - "

 رفاظ نبا دنع تايبألا هذه تدرو دقو كلذ ىلإ هباجأف

 .يدزألا

 هنيب تناك :ريزولا دماح نب هللا دبع دمحم وبأ
 رحب وبأ هفصو ةّوخأو ةقادص سيردإ نب ناوفص نيبو

 : هلوقب (رفاسملا داز) يف

 ءهيفكيو هبسحُي همساو ءهيف لوقأ نأ ىسع ام»
 صالخإ امهنيب ناكو ؟كارتشالا نم نمأف ءددؤسلاب درفنا



 سلدنألا

 . هفنصم يف اهتبثأ تايبأب هحدمف ءانثو ةلسارمو ةّدومو

 ةفطاعو قيقر ساسحإب عتمتي ًارعاش ناوفص ناك

 فصولا ودعي ال هرعش نأو بصخ لايخو «ةداقو

 حدم هنإ مث فيفع هلزغ نأو ءاثرلاو حدملاو لزغلاو

 ةنراقم دقع راّبألا نباو «ةليمج دئاصقب كَ هللا لوسر

 يظح دقف اذه قوفو .(ه٠04 ت) يقب نبا نيبو هنيب

 ذإ «سلدنألاو برغملاب ةصاخ ةعساو ةرهشب ناوفص

 ريسيو «ءاروشاع يف ينيسحلا ءازعلا ةئيهتب موقي ناك

 ةريسملا يف نيكراشملا سانلا دشنيل بكوملا مامأ

 نيسحلاب تّلح يتلا ةاسأملل ًاروص لثمت دئاصق ةبيهملا

 ةنس ءالبرك ةعقاو يف هباحصأو هلهأ عرصمو . لئن
 نبا فصو دقو ءهلافطأو هلهأو هئاسن ىبسو ه١

 سلدنألاب فرعُي ناك يذلا ءازعلا 000 بيطخلا

 هجو ىلع اهخيرات فرعُي ال ةميدق ةداع يهو ةينيسحلاب

 رشتنا ذإ ةيسنلبو ةيسرم يف ماقت تناك اهنكل ءديدحتلا
 امك .ندملا هذه يف هديت تيبلا لهأل ّبحلاو ءالولا

 اهيف دقوت ةبيهم بكاوم يف نوريسي سانلا ناك

 روصُي عوشخلا نم وج يف هدئاصق دشنتو ؛عومشلا

 يزئانج دهشم اهيف ماقُي مسارم نمض ةاسأملا اهيف
 ىلع ءاكبلاب ةيعامجلا نيدشنملا تاوصأ اهيف عفترت

 فرعت ملف ةينيسحلا يف ليق امهمو ؛27ةيئيت نيسحلا
 نيسحلا ىلع هؤاكبو ناوفص ءاثرو .اهلوصأ مويلا

 جّهوتو «ىسألا ةعولو ءساسحإلا قمعب مستي ةئكلن
 ةايحلاو لاعفنالاب ضينت دهاشم انل روصي وهف ةفطاعلا

 تانأو .ةعججوتم تاربنو نيزح يقيسوم ٌروج يف
 دهاشُملا ريثتل ًاصوخش هدهاشم نم رضحتسي ("7ةقرتحم

 ةيكاب ْالْكَيِلَم ةمطاف انل روصيف ةاسأملا قمعب رثأتيف
 يهو ِهلئَظ نيسحلا اهدلو عرصم اهيبأ ىلإ ةيكاش
 . ")رازغلا عومدلا فرذت

 ىلوت دقو ةئس نوثالثو عبس هنسو ناوفص يفوت

 «801/ مقر ةيكلملا ةنازخلا ةطوطخم مالسإلا لامعأ :بيطخلا نبا )١(

 .ك . ص سارهلا ةياور . 7

 .ل /ص مالسلا دبع :سارهلا (") (؟)

 م4

 :اهرهشأ ةديدع تافلؤم كرتو هيلع ةالصلا هوبأ

 اذهو :رفاسلا بدألا ايحم ةّرغو رفاسملا داز ١

 نم ءارعشو ءابدأل مجارت نع ةرابع انركذ امك باتكلا

 تبتك ًاراعشأ هيف دروأو ءيرجهلا سداسلا نرقلا

 اهيف ودبتو هل ءاقدصأ وأ ةذتاسأ اوناك ءارعشل هل ًاصيصخ

 يف ةيعامتجالاو ةيملعلا هتلزنمو ةيبدألا ناوفص ةيمهأ

 هتلئاعل ةمجرت باتكلا اذه يف دروأ امك رصعلا كلذ

 ةياهن يف فلؤملا رذتعا دقو ركذلاب هلاخو هدلاو ٌصخو

 مهأجرأ اذهلو «؛كلذب رخفلا دري مل هنأ ركذو باتكلا
 دق ناوفص دعب ءاج نم لكو ؛('!ُباَتكلا رخآ ىلإ
 .2")هنع لقنو باتكلا اذه نم دافتسا

 نبا اهامس ءزفحتملا ةهادبو زفوتسملا ةلاجع ١

 وهو ."0«زفوتسملا ةهادبو زّفحتملا ةلاجع» رابألا

 داز ريغ رثنو رعش نم سيردإ نبا كرتام عومجم
 يف تليق يتلا هدئاصقو ةيرثنلا هلئاسر ٌّمض .رفاسملا

 اذه ّمِْض كلذك ةعونتم ضارغأو ةفلتخم تابسانم

 راعشألاو اهيف بطوخ يتلا لئاسرلا ةعومجم باتكلا
 يف هنأ بيطخلا نبا ركذيو «229هيلإ تلسرأ يتلا

 يناثلا مضيو «هرعش ناويد لوألا مضي ؛9”2نيدّلجم
 هرثنو هرعش ضعب بيطخلا نبا دروأ دقو ةيرثنلا هلئاسر

 ىلع لمتشا عومجملا اذه نأ ودبيو .ةلاجعلا نع ًلقن

 يتلا ةلاسرلا كلت ىتح اهعيمج سيردإ نب ناوفص راثآ
 حفن يف يرقملا اهدروأو «سلدنألا ندم نيب اهيف لضاف

 يتلا ةسمخملا ماقملا اذه يف انمهي نكل .©0بيطلا

 فورح ىلع ةينبم يهو لايروكسالا ةبتكم اهب ظفتحت
 معنأ الأ) :سيقلا ئرما ةديصق اهب سمخ مجعملا

 نورشعو ٍنامث اهددعو (يلابلا للطلا اهيأ ًاحابص

 )١( رفاسملا داز /١61.

 «الال ١/ برغملا :ديعس نبا .7//537 ءاريسلا ةّلحلا :رابألا نبا )١(

 . خلا نأ ل ان كرف فن د

 .1866 مقر ةلمكتلا (5)

 .85 مداقلا ةفحت (:)

 ال9٠6 /# ةطاحإلا (0)

 ) )5ةطاحإلا #/ 69-6٠9"
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 يئاكب ٌبوصو يماملإو يمالس

 ٍءابجنلا ةداسلل ٍدهعم ىلع

 ءاوثٍلوط دعب نم ُهَُلهأ ئوث
 ٍءادن ٍلوطل ىغصأ ول ٍهِيدانأ

 يلابلا للطلا اهيأ ًاحابص ْمِعنأ الأ
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 ٌبجحملا ٌنوصملا عمدلاو ا

 ٌبكسيو بوصي هيلهأ ٍلمنأك

 بهذيو ّيتنجو ًاروط ضضفي

 بسبس ٌدرجأوهوهللوقأ

 لاخلا رّصُعلا يف ناك نم نمعني لهو

5 

 يتلا ٍةعوللاب بلقلا اذهل ٌتيضر

 يتلقمب يلآللا قوس اهب ُموقي

 يتيقم دج رهدلاو هب يدهعو

 تيشتلا [ىع ءازرألا يلع وب
 ٍلاجوأب ٌتيبيام مومهلا ُليلق
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 ثّذحتو مهراد يجانُت له الأ

 ٌُثفني ّيلثم رودصملاو ثفنأف

 ثكثكو ثارت يلوق نعمسي لهو

 ثكمأو هيلع ىقبأ يننأ ولو
 ٍلاوحأ ةثالث يفًارهش نيثالث

© - 

 ٌحشنأ فطلاب ِهَّللا ٍلوسر ءزرل

 جرحدتي هتاضرم يف يعمدو

 .ةمعط لآ دمحم ناندنع روتكدلا )١(

 سلدنألا

 ٌجرُهَبُي عومدلا ٌرد ىسألا نأك

 جدنح ماه امك ىنفي نم يريغو
 ٍلاَع وأ سر ىلع وأ ىمازخلا يداوب

 ا

 حربي سيل ىفطصملا لآب يباصم

 حفرتو ىلاثم يفًازجن كلايف

 حفني ةبابصلا عوط يعمدم ىوس

 حبصي ةّئجدلاو ينأ ىرت ملأ

 يلاثمأ وهللا ٌنسحي ال نأو تربك

 تالا

 خمشأ قحلاو راتخملا ىتأ له الأ

 خطلي مدلاب وهو نيسح ًماقم

 خرفي سيل مهعور ٍلهأب يداني
 خرصيو يدانُي برح ينب ىقشأو
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 ٌدرّبتي ىفطصملا لجن نيح ىلع
 ُدَّقعُت عماوجلاب هينب يديأو

 دّرخت تافهرملاب مهراشبأو

 ُدقوتت ٌةعول ردص لك يفو

 ٍلاَّبُذ ليدانق يف تيز حابصمك
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 ذبنُي يغلاو ناثوألا اوذبنمه

 ذقنم دجول قحلا رصنب اوماقو

 اوذذلتف ىغولا زان مهل تبشو

 ذخأتيبُهرمج ران جرامب

 لادجأب فكو ًالزج اضغ باصأ

 تا

 رهظيو ىفخي يدهلل ٌرثأ ىوس
 رعستتةرفزهيلعلدت

 رسرسو ءاخراهارسم حقفانت



 سلدنألا

 لاف نزانن و لامك و ايو
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 يزّيحت نيبملا قحلا ةئف ىلإ

 يزّيمت لوسرلا لآ يف بحلابو

 يززعت دْيَعُب يربص مهل تلدأ
 يزجنم دعو ىسألاو يعمد تيطعأو

 لآستو نيم ريغ نم ابستحا امب

 تا

 طخاس هللاو هللاو دع تيضر

 طقانملا ءالبرك يف تلعفامب

 طباوغلا ًءهامدلا كلت يبأب الأ

 طحاوش اهنع نولعألا اهُراصبأو

 ٍلاع ٌرظن اهراد ئندأ برثيب

 نا

 ظياغ نيدلا يف ٌحدقلاو ٍدلاخ ابأ

 ظفاوحلا هيلع ونحت نأ قحلا ىبأ

 ظياوق ميلح هللا لآل ىعنأو

 ظيافحلاو مهداقحأ اهوحن تمس

 لاح ىلع ًالاح ِءاملا بايح ومس

 ت14

 اكلاذ موي ركنم مكيف ناك اامأ

 اكتاوفلا فويسلا ضاخ دقو لوقي

 اكلاهملا نيسحلا رصن يف رشابو
 اكرات مويلا كل ىقلأ ال يرمعل

 يلاصوأو كيدل يسأر اوعطق ولو

 16ه

 لوعت نزحلا ىلع تّبه ةلذاعو

 لعفأ تسل ام ناولسلا َنِم لوقت

 لذبي دشرلا وذو يحصن اهل تلذب

 لوعأ طبسلا ىلع ينأ اهتأبناو

 ذلك

 تا

 امّرجت لوسرلا ىداع نمب ينأك

 امميهو ءايعدالا رصنب ئدانو

 اممصو نيسحلا برح ىلإ دجو

 اممذمدوقولاران ىلإ داقُي
 لابلاو نظلا ئيس ماتقلا هيلع

 تالا

 انلعأ فطلاب يغبلا رس نأ الأ

 ىنج نم ةداهشلا ولح ىنج ةادغ

 ىندلا ىلع ًانانع يوليال عمزأو

 انسلا ةهومم ضيب اهل تحيتأ

 لاوغأ بايتأك قرز ةنوئسمو

 تالف

 اصع نم دبع اصعلاو دعس نبال لقف

 اصربأ مأشا كيوهيلإ ٌتفلح

 اصّلخت صالخلاةءةاش هنأ ولو

 اصحلا ددع اصحلا قوف مكل ّدجو

 لاّبنب سيلو فيس يذب سيلو

 داك

 ئضتتنا الو ًافيس ماش ام هنكلو

 اضرعأةيندلا ايندلا مرب نعو
 اضمغأ ربلا هذج ىقالي نأ ىفو

 افران ةعرل هتفيش دقو 1 ١

 لاضلا لجرلا ةءونهملا فغش امك

0077 

 نس حلاو ويضل هج
 عمطم قدصلل هيفام فلتخمب

 مممسي وهو مهكفإ وذ مهل لاقو

 عفدُي يغلاب دشرلاو هتأي ملأ

 لاّعفِب سيلو يذهي ىتفلانِإف
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 ىغولا ُلَعُش مهنيب تراطتسا املف

 اغر امب ءامسلا فقس مهقوف اغر

 اغتكاةيادهلارائرث حبصأو

 اغب نم ليواي نيغابلا ةنسلاو

 ٍلالضتب ًالُض ملحلا لهأل نلقف
 توك

 ٌفرذت يعومد لاح نم كلت ىلع

 فزناو نوؤشلا تاّينح ينفأف

 ٌفرعي ناك ام ٌربصلا ينم ركنُيو

 فنصي نم ًايلاق هنع ضرعأو

 لاق الو لالخلا يلقمب تسلو

 ت72

 ىقترا نمزلا ىرُذ يف يرمع نأ ولو

 ىقتلاو عمجلاب عمجلا ىةارت ةادغ

 اققح ناك نم توملا فوخ لفجأو

 اقّدصو نيقيلا ٌدج دقو ُتلقل
 لافجإدعبةرك يرك يليخل

- 215 

 سبعت مغارضلاو ًاقوش تكحاضو

 نيك يئارفلا ةيهاشقلا بشت

 سفنم حور توملا ضعبو يمامح

 سرحأو يتايح يمحأ بلقنا ملو

 لادج ةراجإ دهز لكيه ىلع

58 

 اشّمخو ًاوجش ردبلا هجو كص دقل

 اشهجأف ًانزح وجلا ٌعمد فرذأو

 اشّيجو شاج نيرهنلا ىلع راهن

 اشطعو ءاسكلا باحصأ أمظأو

 لاخ هدئار يمسولا نم ثيغل

 سلدنألا

 تكا

 ىهتشاو ءاش ام حورلا كاذ هللا سدق

 اهَّرنو نيحلاصلا يف هسرفو

 ىهتنا هبرت ىلإ ولش ىلع تباصو
 نيستا ةوعت ا. .ةنئادم

 لاطه محساٌلك اهيلع ءاجو

 تال

 اوضتقاف دعولا زجنا ءاضق الولو

 اوضتراف مسلا اوعرجي نأ مهماسو

 اولع مهلوأب اوناك ام َلثم اودع
 اوطس اذإ حافكلا داسآ تيناعو

 يلاثمأ لثؤملا دجملا كردي دقو
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 ايتارمو ةعول هيلع يضقأس
 ايفاوقلاو اكبلاو يتايح ينفأف

 ايداقتعا ىفام هنك يّروأ ٌتسلو

 ايقاب ماد ولو ايندلا يف رمل امو

 لآ الو بوطخلا ٍفارطأ ِكردمب

 ءاثرب درفنا هنإ بيطخلا نب نيدلا ناسل هنع لاق دقو

 ةليلج دئاصق هل :رابألا نبا لاقو . ليقع نيسحلا

 دصقف شكارم ىلإ لحر . هل نيسحلا يف ًاصوصخ
 لآ تحدم ول لاقف «ءيش هل رسيت امف ًاحدام ةفالخلا راد

 ىلع مزاع وه امنيبو «حدمف ؛«يلمأ تغلبل كوت تيبلا

 لآ حدم ىلع فكعف هبرأم ىضقف ةفيلخلا هبلط عوجرلا
 .ها .مهئاثرو دكت تيبلا

 دوصقملا ةفيلخلا مسا ركذي مل رابألا نبا ناك اذإو

 خيراتو 094 ةنس رعاشلا ةافو خيراتب انتفرعم نم اننإف

 ه96 ةنس روصنملا بوقعي فسوي ىبأ ةفيلخلا ةافو

 وه ىرج ام رعاشلا عم هل ىرج يذلا ةفيلخلا نأ كردن

 .روصنملا بوقعي فسوي وبأ

 : ةديصق نم هلوق ْدِلْدَكَع نيسحلل ناوفص ءاثر نمو



 سلدنألا

 انيبن عرف نعطلا ليتق يكبأ
 يكازةوبنلل عرفب مركأ

 ًاجرضم هورداغ موقل ليو

 كاكش عيرص اوضن هئامدب

 هزالحتا تفرتس دنق ار سس

 كاتفدنهم لكبًايرف

 هدج ةمرح تيعارول ديزيأ

 يكاشلا نيرعلا ثيل صنتقت مل
 هرغثب ترقن ذإ يغصت تنك وأ

 كاورسملا ةَّنأ كخامص تعرق

 :ًاضيأ هلوقو

 علضألا قربب ضموأ

 عمدألمامغ بكسساو

 عزجلاو اليولط نزحاو
 عزجلاناكموهن

 نيتلقملاءامدرشئثناو

 ةتينويستسلاا كاع تيتا

 نيع نود عمدب كباو

 عمدألا ضيف لق نإ

 اضقلالصفهدعبنم

 اتفرتنلا فاتوتلا ةقاتححتمو

 عزنألاو صولا نسباو

 :نوعمسملا اهدشني ةروهشم تناك يتلا ةديصقلا هذه هلو

 مسنتي ىبرلا راهزأك مالس

 ملعتي ىدهلاهنملزنم ىلع

 مجتأو رودبهيف مههجوأل

 هلهأ رضاح تنك ول دهشم ىلع

 مسقت يبنلا ءاضعأ تنياعل

 البرك ثيغلا فلخأ ال ءالبرك ىلع

 مركأو ىدنأ عمدلانإفالإو

 اهباصمل برثي تجض عراصم

 مزمزو ميطحلانهيلع حانو

 افصلاو نكرلاو راتسألاو ةكمو

 مظعملا ماقملاو عمج فقومو
 ةرح ناونع موثلملا رجحلابو

 محسأدوسأو هو هارت تسلأ

 دمحم يبنلاانالوم ةضورو

 مرخت موي لكشلا هيلع ىدبت

 لوعم عذجلل يرلعلا هربنمو

 مهفي رئامضلاب ًاليوع مهيلع
 مهردق تادامجلا كلت تردق ولو

 ململيريطتساو ءارح كدل

 اهلهأو دالبلا يكبت ام ردق امو

 مظعأ ءزرلاو هلا لوسر لآل

 مهديعب ىيحي هللا لوسر نأ ول
 مقعت فيك همأ دايز نبا ىأر

 اهبرت سدق ءارهزلا تلبقأو

 مجست عمادملاواهابأ يدانت

 ةيور ًاسأك مسلل ًانسح اوقس

 اومدنتي ملو ًانساوعرقي ملو
 البركب نيسحلا سأر اوعطق مهو

 اومرجأ نيح اونسحأ دق مهنأك

 احناوج نكسو يراث مهنم ذخف
 مجستو ريطتست نيع نافجأو

 ةناسم ركاز طئسلل رستلاو «ىلا
 معفمنايررهنلاوهتلغو

 مهلامتحاوهدعب هينب رسأو

 اومنغت ىرسك لسن نم مهناك
 تدتغأ يتلا ايانثلا يف ديزي رقنو

 مثلت رونلااهيأاهيف كايانث



 مك

 مدقم ةلمح قيدصلا قدص امف

 مذهلو ضام قورافلا قرف امو

 ةرم نبا ثيع نامثع مهب ثاعو

 مضبي ناك نم بعك ىلع ىلعأو

 ىضقاهب بررادق اهنكلو

 مربي ناك نم ضقنلا ىطختي الف
 مهديبع مهيلع يضقي نأ هللا ىضق

 مقنتو ديبعلا كلت مهب ىقشتل

 بيخمف مهيعسامأموقلا مه

 منهجفق مهرادامأو ععضم

 بضاغ هللاو رورغملااهيأايف

 مميت نيا هللا لوسرتسنبل

 ىفطصي نزح الأ ىلقي برط الأ
 مرضي بلق الأ يرجت عمدأ الأ

 اهنإف عومدلاب انودعاس ارفق

 مظعيو نيسحلا قح يف رغصتل

 ايثارم نيسحلا يف متعمس امهمو

 مجرتتو ىسألا ضحم نع ربعت
 ةوعدب نيدعسم ًافكأ اودمف

 اوملسو نيسحلا مسج ىلع اولصو

 لاوزلا لبق ةيسلدنأ تاءوبن

 طوقس نع ثيدحلا ضعب لوقلا نم مدقت اميف انيأر
 لاوزلا نع ةيسلدنأ تاءوبن يلي اميف رشننو «(ةيسنلب)

 : هسفن بتاكلا ملقب يهو

 ىوس اهريصمب أبنتت نأ ةيمالسإ ةمأ عطتست مل
 يف فئاوطلا مايأ ذنم هب ترعش دق يهف «سلدنألا

 رشع يداحلا) يرجهلا سماخلا نرقلا رخاوأ

 ربص يف رخآ ىلإ نيح نم هبقرتت تذخأو ؛(يداليملا
 يف تعاطتسا ام ةدهاجم ءاهردق ىلإ ةملستسم «عزفو

 عباسلا نرقلا لئاوأ ذنم ةئجتلم ءاهسفن نع عافدلا

 -رحبلا ربع  ةملسملا اهتقيقش ةنواعم ىلإ ءيرجهلا

 :«بردعلا

 سلدنألا

 «لساوبلا ءالؤه ءاهناوخإ نأ ءًاقلطم سنت مل يهو

 كلذو .ققحملا ءانفلا نم اهوذقنأ دق ءرحبلا ءارو اميف

 طوقس بقع ةينارصنلا شويجلا ةأطو تدتشا امنيح

 «فئاوطلا كولم ىلع (م86١1 - ه541/8) ةلطيلط

 ,عوقولا كشو ىلع تحضأ دق ةئراكلا نأب اورعشو

 ءرحبلا ءارواميف مهناوخإب ٍدئموي اودجنتساو

 ىلإ نوطبارملا باجتساو «برغملا ةداس ؛«نيطبارملاب

 ىلإ رحبلا اوربعو «سلدنألا لهأ مهناوخإ ثرغ

 فئاوطلا بناج ىلإ ةينارصنلا شويجلاب اوقتلاو ءاينابسإ

 اهيف اوزرحأو ىربكلا ةقالزلا ةعقوم يف «ةليئضلا
 ه141/9) ةينارصنلا شويجلا قحسب رهابلا مهرصن

 .ققحملا ءانفلا نم كلذب سلدنألا تذقنأو .(0م57

 ءاهز اهومكحو «سلدنألا ىلع نوطبارملا ىلوتسا مث

 نيذلا نودحوملا اهمكح يف مهفلخو .نرق فصن

 .رخآ نرق ءاهز اهومكحو «برغملا ةدايس يف مهوفلخ
 «ةبراغملا اهماكح دض ةروثلاب سلدنألا تشاج مث

 ثيح «بونجلا يف رمألا رخآ ةروثلا لولف تعمتجاو
 اهل ردقو «ةيسلدنألا كلامملا رخآ ةطانرغ ةكلمم تماق

 . ىرخأ ًاماع نيسمخو نيتئام شيعت نأ

 لبق «سلدنألا ىلع رطخلاب ريذنلا اذه درو دقل لب

 سلدنألا خرؤم نايح نبا لاوقأ يف «ةلطيلط طوقس

 رغشلا لامعأ نم رتشيرب ةعقوم ىلع هقيلعت يف ريبكلا
 ةنس يف ىراصنلا دي يف اهطوقسو (نوغارأ) ىلعألا

 عينشو يبسلاو لتقلا نم لباو يف 421١77 -ه45)

 ةلاحلا هذه حرشب انيفشأ دقو» :لوقي ثيح ء«ءادتعالا

 املاط «ةعلقلا كشوب ةنذؤم «ةليلج بئاصم ةحدافلا
 . هراثآ نم مهلبق نمع هولمتحا امب ءاهقاحل انفالسأ رذح

 ءاد نم اناهد امم كلذ نأ بابلألا يوذ دنع كشاالو

 نم انحبصأف «ةفلألاو لصاوتلاب انرمأ دقو «عطاقتلا

 يدؤي فرج افش ىلع ؛«هيلع يراجتلاو كلذ راعشتسا

 . «ةلاحم ال ةكلهلا ىلإ

 ًابعرو ًاقرف سلدنألا تجتراو ةلطيلط تطقس املو

 :مهرعاش لاق



 سلدنألا

 نل دال دود شح روطعت
 ىلإ مالهإ -2مو26 دنس نيد مح ولاّولو هرايق نم

 ماسك مدخلا هلع ةطالبغو كتم مايق

 ترث ل١ تحلم ر حبت رده» هيت ركاوسم نيوتس :سسما: كنف
 تدم اا .: تحد انس متكلم وبطل ناررمس ١ نم ». * نيد

 ءسصرامم ما هك دقم البط كررتس ٠ ييدعا: 3
 مجم ومع ربا حرش ا لل هاذ امه

 هواكد ره ووت مستحي دمرطا نر . مايقالع

 ملوج ا ل اعاأ ممعس ماج ا ف

 . متصط ١ 2 هييصلخلم ءايع سف مدع #؟ اهلل

 مكلاحراودش سلدنأ ل هأاي

 طلغلانمالإاهبماقملاامف

 ىرأو هفارطأ نم رثني كلسلا

 طسولا نم ًاروفنم ةريزجلا كلس

 هقئاوب نمأي ال رشلا رواج نم

 طفس يف تايحلا عم ةايحلا فيك

 «قحاسلا ةقالزلا رصنو ؛ةلطيلط طوقس دعبو

 بوقعي ةفيلخلا مهلهاع ةدايقب نودحوملا زرحأ
 كلذو ةينارصنلا اينابسإ ىلع مساحلا مهرصن ءروصنملا
 ء(م96١١ هده95)ةروهشملا كرألاةعقوم يف

 تيقل نأ تثبل ام سلدنألا نكلو ء«ىرخأ ةقالز تناكف

 اينابسإ دي ىلع «ليلقب كلذ دعب ةمساحلا اهتميزه
 صه9١7) ةموؤشملا باقعلا ةعقوم ىف ةينارصنلا

 ناطلسل ةديدش ةبرض باقعلا ةميزه تناكو 0

 ملام

 حولي ءانفلا حبش داعف «ةملسملا اينابسإلو نيدحوملا

 تاعك :ئلإ نيجوتلا اذه ئرتمو اردتم يوك نلذتألا

 مهلئاسر يف ًاحضاو رهظو ءهئارعشو رصعلا

 نب ميهاربإ قاحسإ وبأ هلاق ام كلذ نمو .مهدئاصقو

 :بباقعلا ةعقوم ىلع ًاقلعم يليبشإلا غابدلا

 ًاٌركفت ليطت كارأةلئاقو

 باسحلا ىدل تفقو دق كنأك

 باقع يف ركفأ اهل تلقف

 تانفسلا ةكرشمل ايي اد

 ماقم سلدنأ ضرأيفامف

 باب لك نم البلا لصو دقو

 كلامملا رخآ ؛ةطانرغ ةكلمم تناك دقو ءاذه

 .اهل ردق يذلا ليوطلا رمعلا نم مغرلاب «ةيسلدنألا

 ءاهتراج ومن بقرتو ءًامئاد مهادلا رطخلا رعشتست

 لجأ .فوخو عزج يف ةينابسإلا ةينارصنلا ةكلمملا



 سلدنألا م4

 نيرم ونب مهو ءرحبلا ءارو اهناوخإ يف تيقل اهنإ
 دقع ءرارمتساب داجنإلاو نوعلا ءبرغملا ةداس

 ةطانرغ كولم كرتو «نيتكلمملا نيب رمتسملا فلاحتلا

 عافدلل زكارم نوكتل «ةيسلدنأ دعاوق ثالث نيرم ينبل

 (حتفلا لبج) قراط لبج يه ءةدجنملا ىوقلا قفدتو

 هذه يف نيرم ونب ىدبأو .ءارضخلا ةريزجلاو ةدنرو

 اوداعتساو «ةردقمو ًاصالخإو ًامامتها ؛ةيعافدلا ةمهملا

 اهيلع اولوتسا دق اوناكو «ىراصنلا دي نم قراط لبج

 «فعضلا اهباصأ نأ ءيرجهلا نماثلا نرقلا رخاوأ

 عرهت نأ اهعسو يف قبي ملو «تابالقنالا اهب ترثكو

 ةكلمم ترعشو .رحبلا ءارو اميف اهتقيقش داجنإ ىلإ
 اذه ىلع دمتعت نأ اهعسو يف قبي مل هنأ ؛ةطانرغ

 نأ دب ال اهنأ تنقيأو ءاهدجني ناك يذلا بناجلا

 ةمث ناك نإ ءاهريصم نع عافدلا يف اهسفن ىلع دمتعت

 .يدجي عافد

 رشع عبارلا) يرجهلا نماثلا نرقلا طساوأ ذنمو

 دتشي ؛ريصملا رطخب روعشلا ةيساسح ىرن (يداليملا
 رباكأ نم رطخلاب تاءوبنلا ردصتو «ةطانرغ ىدل

 ًالثم بيطخلا نب نيدلا ناسل ريزولا ىرنف ءاهلاجر
 جاجحلا يبأ فسوي ناطلسلا هكيلم ناسل ىلع لوقي

 كلم ينيرملا ملاس يبأ ناطلسلا ىلإ اهبتك ةلاسر يف

 اذه نع مكليمأت ةورع تلحنا اذإ» هنأب برغملا

 ىرنو .«هودع دي هيلع تلوتسا (سلدنألا يأ) نطولا

 ام هدالوأل هتيصو يف بتكي بيطخلا نبا ريزولا سفن

 :(م1754 - هالا/٠) ةنس يلاوح اهبتك دقو «يتأي

 .داهملا قلقلا نطولا اذهب الام مكنم قزر نمو»

 يف عمجأ هكلهتسي الف ءداهجلا ريغل حلصي ال يذلا

 ًايعاسو ءراقتحالاو ةلذملل ةضرع حبصيف ءراقعلا

 حاضتنالا يف هدلب ىلع ودعلا بلغت نإ هسفنل

 .لاقثلا بونلا مامأ لاقتنالا نع ًاقوعمو ءراقتفالاو

 يف لامجإلاف «ىلوملا ىلع دبعلا قزر ناك اذإو
 ةطانرغ طوقس لبق كلذ ناك دقو .«ىلوأ بلطلا

 .ًاماع نيرشعو ةئام وحنب

 ىلع مهادلا رطخلا اذهب روعشلا لئالد نم ناكو

 مهنم دحأ مقي مل ةطانرغ كولم نأ «سلدنألا ريصم

 اوناك مهنأل ءجحلا ةضيرف ءاضقل قرشملا ىلإ رفسلاب
 نع ليوطلا مهبايغ يف هوركملا عقي نأ نوشخي
 مرجهلاب مايقلل ةصرفلا ىراصنلا زهتني نأو «ةكلمملا

 اوعدتبا دقف مث نمو ءاهيلع ءاليتسالاو ةطانرغ ىلع

 حيرضلا ىلإ ةيكولملا لئاسرلا هيجوتب ةبانتسالا ةركف
 ىلإ بيطخلا نبا ريزولا بتك دقو .فيرشلا يوبنلا

 ناطلسلا نع ىلوألا «نيتلاسر كلذ نم ةيوبنلا ةبرتلا

 ةنس نم سلدنألا مكح يذلا جاجحلا يبأ فسوي

 ناطلسلا هدلو نع ةيناثلاو «هاله7 ةنس ىلإ هالالا“

 ةنس ىلإ هال07 ةنس نم مكح يذلا هللاب ينغلا دمحم

 .يوبن حيدم ةديصق ةلاسر لك عمو ءبفهالؤ؟

 يذلا ؛يوبنلا لسوتلا ةقرو «ةغالبلا ىف ةيآ ناتلاسرلاو

 ةاموعحو رات شل عومزب بيث
 ةديصقلا يف جاجحلا وبأ فسوي ناطلسلا رذتعيو

 ةسدقملا ةبرتلا عيجض ىلإ بيطخلا نبا هنع اهمظن يتلا

 : ةينآلا تايبألا يف ٠ لِي لوسرلا

 ادعلا كبرت نع برغلا ىصقأب ينتدع
 همورو بيرغلارغشلا ةقلالج

 ةمأ كليبس يف مهنم دهاجأ

 هموري نم اهرمأ ييعي رحبلا يه

 ىرولاأجلم اي كنم ءانتعا الولف

 هميرح حيبتساو هامح عيرل

 يعمطم رذعأو يراد تأناملو

 هميحج بشي قوش ينقلقأو

 ًالوعم لقملادهج اهب تثعب

 هميخ لج يذلا ىلعألا كدجم ىلع

 ناطلسلا مساب تبتك يتلا ةروئثنملا ةلاسرلا يف ءاجو

 : يلي ام روكذملا

 «قفاخ حانجب ريطتل ؛«كيلإ هذه يتعقر تبنتسا١

 كدبع نع يدؤيل «قفارم قفرب اهبحصت يتلا يتين رعشتو



 سلدنألا

 ايرب بيطيو «غرميو كبرت يف دخلا رفعيو «غلبيو
 عوشخلا فوقو فقيو «كتويبو ةرهاطلا كدهاعم

 محرا «قلمتلا ناسلب لوقيو «كتوبات هاجت عوضخلاو

 لباقو «يعاب رصق كلوطب دمغتو «يعاطقناو يتبرغ

 . ؟يتباجإ اضرلاب لجعو «يتباين لوبقلاب

 طشو ءهراد تدعب نم ةليسو هللا لوسر اي هذه»

 هذه نكت مل نإف .هرايتخا هديب لعجي مِلو «هرازم

 تناك نإو «لهأ حمسلاو ءاضغإلل تنأف ءًالهأ لوبقلل
 ناك اذإو . لهس نيدصاقلل كبانجف .؛ةرعو اهظافلأ

 امبسح سدت قورعلاو «تربخأ امك «ثراوتي بحلا

 «ةيزم كراصنأ ديمع دعس ىلإ يباستناب يلف «ترشأ هيلإ
 يتلا ةريزجلا هذهب نمو ينسنت الف «ةيفح ةيريثأ ةليسوو

 .«كتمأ ريخ يديأ ىلع كتملك فيسب تحتتفا

 فاطعتسالاو حيدملا يف «ةيناثلا ةلاسرلا حتتفتو

 ةبرتلا ىلإ بيطخلا نبا اههجو يتلا يهو يوبنلا
 ةيوبن ةديصقب ؛هللاب ينغلا ناطلسلا هكيلم نع ةسدقملا

 :يلي امب لهتستو ءامصع

 بيرغ نيبرغملا ىصقأب كاعد

 بيرق رازملا دعب ىلع تنأو

 ةيحت لمح ردبلا صرق فلكي

 بيغت نيح سمشلاو ىوه ام اذإ

 تراس دقف» :هلوق ةروكذملا ةلاسرلا يف ءاج اممو

 بارسألا تموحو ءريسم ضقي ملو «كيلإ باكرلا
 «تفلخأف كالمألا تدعوو ءريسك حانجلاو كيلع

 سفنلا لصحت ملو تفلح امب فت ملف مئازعلا تفلحو
 «ليثمتلا ىلع الإ «لثمألا فرشلا تاذ دهاعملا كلت نم

 ءريوصتلا ىلع الإ «ريونتلا ةسمتلملا ملاعملا نم الو
 ةكئالم ددرتمو «هئامسأ لزنتمو «هللا ىحو طبهم

 فلايبنأ ةريخ باحصأ دحالمو «هئايلوأ قفارمو هئامس

 .«؛هئاضمرو دعبلا محاج ىلع هئاضقب اضرلا هللا ينقزر

 ةحنام ةلاسرلا هذه تبنتساو» :هئاطلس ناسلب لوقي مث

 خفي ىذهلا هادبإب ةتحتافمو:؛عوتمملا:ىدتلا رحب
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 لحرلا ةيقابو ءحورصلاو رهاظملا ةعراقو ءحوتفلا

 «حانمتسا دي كبلق ىلإ دمتل «حورلاو ةكيلملا لزنتمب

 فقوم فقت مث «حانجي ثيثحلا قوشلا نم كيلإ ريطتو
 مدقتو ءراسخلا نم أنمآ اهرجت ناك نإف ءراسكنالا

 «ةبيغلا لوطل سبحيو «ةبرغلا ةشحوب مجحيو «سنأب
 حازتناو «يرادتقا فعضو يراد دعب محرا لوقتو

 ,يدازم غارفو «يداز ةلقو «يناطعأ قلعو يناطوأ

 لجعو «يفارتقا ةوفص دمغتو «يفارتعا ةليسو لبقتو
 .«يفارصنا ال يلمحت فارصنا اضرلاب

 ةصق بيطخلا نبا اهئمض ةليوط ةلاسرلا هذهو

 نايج ندم دض هناطلس اهب ماق يتلا ةحجانلا تاوزغلا

 ىلع هب هللا حتف امو هرشأ نصحو ةريرطأو ةبطرقو هدبأو

 اهعزتنا يتلا ندملا هذه باهتناو بيرخت نم نيملسملا
 ققر ناطلسلا ثعبو .ةملسملا سلدنألا نم رفكلا

 اهسئانك نم تعزتنا يتلا سيقاونلا ءازجأ ضعب هتلاسر

 :ةيرخملا

 ةيناطلسلا لئاسرلا بناج ىلإ هنأ ءفرعن نحنو
 لسرت تناك «ةفيرشلا ةيوبنلا ةبرتلا ىلإ لسرت تناك يتلا
 ريمألا وأ «ناطلسلا اهبتكي ةرخاف ةيهذم فحاصم كلذك

 كلذ نم ناكو .رخافق بهذم راطإ يف عضوتو ءهسفنب

 وبأ ريبكلا ناطلسلا هبتك يذلا .فيرشلا فحصملا

 ةبرتلا مرح ىلإ هلسرأو ؛برغملا كلم ينيرملا نسحلا
 . (م17778- هالا' 4) ةنس يف رصم قيرط نع ةيوبنلا

 ىلإ يمرت تناك «ةيطانرغلا ةيوبنلا لئاسرلا نأ ريغ
 ماقم اهيلسرمل ةبسنلاب اهمايق وهو «دعبأو مهأ ضرغ
 مهزجعل كلذو ءاهتاذ جحلا ةضيرف ءاضقو «ةرايزلا ءادأ

 ةيصخشلا ةلحرلاب مايقلا نع انرشأ امبسح ؛مهسجوتو
 2"! قرقملا ىلإ

 «ةيقرشملا ةلحرلا ءادأ نع روصقلاب روعشلا ذهو

 طوطخم يف ةدراولا ةيوبنلا لئاسرلا هذه صوصن ىلع اندمتعا )١(

 نبا ريزولل «باتنملا ةعجنو باتكلا ةناحير» باتكل لايروكسألا

 . ةرهاقلا ةئيدمي عبط دقو . بيطخلا
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 عوقو نم فوخلاب روعشلا وه امنإ ؛لبق نم انّيب امبسح
 هبقرتت ةيسلدنألا ةمألا تثبل يذلا ءنزحملا ريصملا

 , 2!!ةليوطلا اهتايح لحارم لالخ ءامئاد ءاشختو

 نانع هللا دبع دمحم

 «سلدنألا طوقس لماوع نع بتاك بتك :نيمألا نسح لوقي )١(

 :يلي امب بتك ام ىلع تقلعف

 نمحرلا دبعو لترام لراش نيب هبيتاوب ةكرعم نأ يف كش اال

 يف يمالسإلا مدقتلا ترخأ اهيف نيملسملا مازهناو يقفاغلا

 .ةكرعم درجم تناك هيبتاوب ةكرعمف ءنيح ىلإ نكلو ءاسنرف
 لكب ةمئان ةلودلاو .قرشملا يصاقأ ىتح ةدتمم ةيمالسإلا ىوقلاف

 رثكأ ةركلا ةداعإ ةعيطتسم يهو اهداتعو اهددع لكبو ءابهتاموقم

 هرم نم

 دعي يئاهنلا عجارتلا ببسو «سلدنألا يف ةبكنلا ببس نإ
 مسج نع سلدنألا لاصفنا وه انرف يف لصارتملا دادتمالا

 .ةطبار ةيأ ةدعاقلاب هطبرت ال ًالقتسم ًانايك اهمايقو ؛ةلودلا

 اسنرف يف يمالسإلا دملا نأ ىرن خيراتلا عئاقو ىلإ عجرن امدنعو

 مث الوأ فقوت ءاهلك ابوروأ ىلإ اهزواجتي نأل ًاسشرم ناك يذلا

 نب نمحرلا دبع هيف لصو يذلا تقولا يف راسحنالا ىلإ داع
 لاصفنالا ّمت مث ءنتفلا تماقف سلدنألا ىلإ ماشه نب ةيواعم
 ةيبرغلا ابوروأ ةهجاوم يف اهدحو سلدنألا تفقوو يئاهنلا

 هجاوت نأ اهيلع راصو ءاهنع ةلوؤسم مألا ةلودلا دعت ملو ءاهلك
 .اهسفنب اهريصم

 ضعب يلاصفنالا نايكلا اذه يف موقي نأ يعيبطلا نم ناكو

 يهو  مودت نأ اهل ناك ام ةينآ تاجهوت اهنكلو «تاجهوتلا
 ةلحرم «ًاجردت ةياهنلا تجردت نأ ةجيتنلا تناكو - مدت مل ًالعف
 مث ءاسنرف يف نوكلمي اوناك ام ًالوأ نوملسملا دقفف ىرخأ دعب
 اهنم زفي مل ناك اذإو ءاهسفن سلدنألا مجاهف ناملراش أرجت

 دادتمالا دهع نأب ًاناذيإ اهيلع هموجه درجم ناك دقف «لئاطب

 .اهيمحي امب مويلا دعب ركفت نأ سلدنألا ىلع نأو « ىهتنا

 رحبلا ءارو نم تادجنلاب حمطت ال يذلا تقولا يف اذه ناك

 اذه يف امبو ءرحبلا ءارو امب اهتلص تعطق اهسفن يه ابأل
 . !ىروق نم (ءارولا»

 برحب كلذ دعب فرع امب ىلوألا ةوطخلا ناملراش موجه ناك

 . ةحجان ىلوألا ةوطخلا نوكت نأ موتحملا نم نكي ملو دادرتسالا

 تعباتتو ؛اهتلت يتلا تاوطخلا حاجنل تدهم دقف حجنت ل اذإو

 ةيسلدنألا ندمل تذخأو ىرخأ دعب ةوطخ ةحجانلا تاوطخلا

 دودحم دلب يف ًايعيبط اذه ناكو «ىرخأ دعب ةئيدم طقاستت

 يف لخدن نلو .ناكمإلا دودحم ؛«ناكملا دودحم ءناكسلا

 .ةفورعم ليصافتلاف «ليصافتلا

 امك قئاقحلا هجاون نأو انخيرات ةسارد يف رظنلا ديعن نأ انل نإ

 رثكأ امو ؛ةربعلا كلذ لك نم ذخأن نأو ءاهنع ىماعتن الف يه

 .ربعلا نم ذخأن نأ نكمي ام

 سلدنألا

 رايآلا نبا ةديصق

 اسلدنأ هللا ريخ كليخب كردأ

 اسرد اهتاجنم ىلإ ليبسلا نإ

 تسمتلا ام رصنلا زيزع نم اهل بهو
 اسمتلم رصنلا رع كنم لزي ملف

 انيفف اش هيتاعت امتع (فانح

 اسم حابص ىولبلا تقاذ املاطف

 ارزج اهلهأ ىحضأ ةريزجللاي
 اسعتاهدج ىسمأو تابئانلل

 ةقئاب ماملإةقراش لك يف

 اسرع ىدعلا دنع اهمتأمدوعي

 ةبئان فاحجإةبراغلكو

 اسأ رورسلاو ًاراذح نامألا ينشثن

 مهمساقم تلان ال مورلا مساقت

 اسنألاةبوجحملااهلئاقعالإ

 ةبطرقواهنمةيسنلب يفو

 اسفنلا فزني ام وأ سفنلا بهذي ام

 ًامستبم كارشإلا اهلح نئادم

 اسئتبم ناميإلا لحتراو نالذج

 اهب تاثئاعلا يداوعلا اهتريصو

 اسنأ ام فعض اهنم فرطلا شحوتسي

 ًاعيب ىدعلل تداع دجاسمللام

 اسرج اهءانثأ ىريءادنللو

 اهتئاف عاجرتسا ىلإ اهيلع ًافهل
 اسرد تحبصأ يناثملل ًاسرادم

 اهبودعلا يديأ تمنغ ًاعبرأو

 اسكو ةيشوم علخ نم تئشام
 ةقنوم قادحألل قئادح تناك

 اسعو اهحاودأ نم رضنلا حوصف

 بجع رظنم نم اهلوح ام لاحو

 اسلجلا بكرتسي وأ بكرلا فقوتسي



 سلدنألا

 ابرحاو رفكلا شيج ثاع ام ناعرس

 اسبك يتلا اهيناغم يف ابدلا ثيع

 اهفيحتامماهتزيبزتباو

 اسرتفا امل يراضلا دسألا فيحت

 ًارضخ اهب هانينج شيع نيأف
 اسلس اهب هانينج نصغ نيأو

 اسعن امو ًانيح اهمضه نع مانام

 اهب طاحأ امل اهءاجرأ جرو

 اسنخ اهمالعأ نم مشلا رداغف

 ىلإ هاأاذي تدتماو وجلا هل الخ

 اسلتخم هالجر لنت ملام كاردإ

 ادرفنم ثيلثتلاب معزلا رثكأو

 اسبنام ديحوتلا ةيار ىأر ولو

 امف ميحرلا ىلوملا اهيأ اهلبح لص

 اسرم الو ًالبح اهل سارملا ىقبأ

 امك ةادعلا اهنم تسمط ام يحأو

 اسمط ام يدهملا ةوعد نم تييحأ

 ًاقيتسم قحلا رصنل ترس مايأ

 اسبتقم يدهلا كاذ رون نم تبو

 ًارصتنم هللارمألاهيف تمقو

 اسجينا ضراعلاك وأ ٌرتها مراصلاك

 اسلغلا هراونأ ةيحام حبصلاو

 بشك نم كوعدت اهلئاسر يذه

 ةيجار حجنلاب ةيراج كتفاو

 اسدنلا ديسلاو ىضرلا ريمألا كنم

 اهضفخيو اهولعي ةراضخ تضاخ

 اسرشلاو نيللا يناعتف هبايع

 ةيتاع حيرلاو تحيسامبرو

 اسرفلا ةدشلا ىصقأب تبلط امك

 كل

 يبأ نب دحاولا دبع نب ىيحي مؤت
 اسدقلا هبرت نم ةلبقم صفح

 هتعاط كالمألا تدلقت كلم

 اسبل ىضرلا اهاشغف ايندو ًانيد
 ًاملتسم هانمي ىلع داغ لك نم

 اسمتلمهامعن ىلإ اص لكو

 هتبثألًامجن ىمرولديؤم

 اسبتحاامو ىبل ًاقفأ اعد ولو
 اهتياررادقملا لمحت ةرامإ

 اسعمقلا بحصتسي اهزع ةلودو

 ًابنش هئوض نم اهب راهنلا يدبي

 اسعل هئاملظ نم ليللا علطيو

 هتلاهءايلعلاو رديبلاهنأك

 اسرح انقلا بهش هلوح نم فحت

 الف ناتطخ ايرثلاو ىرشلاهل

 اسروامسام هيتطخ نم زعأ
 اهل تنأ روصنملا كلملااهيأاي

 اسعت ىدهلا ءادعأ عسوت ءايلع

 نم كنأءابنألا ترتاوتدقو

 اسلدنأ رفصلا كرلم لتقب ييحي

 سجن مهنإمهنم كدالب رهط
 اسجنلا لسغت ملام ةراهط الو

 مهضرأ رارجلا قليفلا ئطرأو

 اسأر نم لك ًاسأر ئطأطي ىتح

 تقرش اهقرش ىصقأب ًاديبع رصناو
 اسخو اكز يمهتًاعمدأ مهنويع

 تكهن دق رادلا يهو رمألا ةعيش مه

 اسكتنا همسح رشابت مل ىتم ءاد

 اهتحاس نيكمتلا كل ًائينه الما

 اسعد ةيطخ وأ بهالس ادرج

 هبقرت حتفلاب ًادعوم اهل برضاو

 ىسعو ىتأدق يداعألا موي لعل
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 سلدنألا يثار يدنرلا ءاقيلا وبأ

 ءاقبلا وبأ :نييسلدنألا ةعيشلا لاجر رابك نمو

 وه وأ «سلدنألا اهب ىثر ةديصقب رهتشا يذلا يدنرلا

 تطقس يتلا قطانملاو نوصحلاو نادلبلاو ندملا ىثر

 هتسامح عم رعاشلا اهيف عفدنا «ةيجشم ةرثؤم ةديصف

 ضيهنتساو هموق رايد نم عاض ام ىكبف ءةينيدلاو ةينطولا

 .داهجلاو لاتقلا ىلع ضرحو اهدادرتسال ممهلا

 تايبسملا ةوسنلاو ىرسألا فاصوأل ناكو

 رثألا ةديصقلا يف نيملسملا نم مهرمأ ىلع نيبولغملاو

 . .عماسلاو ئراقلا يف ريثأتلا يف ديعبلا

 ةفطاع نم اهيف امم ةدمتسم ةديصقلا ةميق تناكف

 غاص اممو ةنزحم رابخأ نم اهبحاص درس اممو ةشايج
 . ةسامح نم راثأ امو «ةرابع نم

 ه١١51 ةئنس مرحملا يف رعاشلا اذه دلو دقو

 .ها1 ماع يفوتو

 يدنرلا عيشت

 باتك هتافلؤم نمو .ًافلؤم ًابتاك ًارعاش يدنرلا ناك

 ةفاقثلا بتك نم وهو .(سفنلا ةهزنو سنألا ةضور)

 زرابلا اهلاثم ناك يتلاو ءاهيف فيلأتلا عاش يتلا ةماعلا

 . (رابخألا نويع) : ةبيتق نبا باتك

 علطا دقو لوألا ءزجلا وه باتكلا نم دوجوملاو

 ةيادلا ناوضر دمحم روتكدلا هنم ةروصملا ةخسنلا ىلع

 .ينونملا دمحم ذاتسألا ةبتكم يف دوجوملا لصألا نع

 : ءاقبلا وبأ لوقي باتكلا اذه ىفو

 نممو ..ًاثيدحو ًاميدق ةئكلظ نيسحلا يئر دقو»
 سيردإ نب ناوفص رحب وبأ داجأو هاثرو نزحأف هاكب

 هنأ هنع ىكح ام بيجع نمو 004 همحر ىسلدنألا

 نم رعاش (5948- 050) يسرملا يبيجتلا سيرد] نب رحب وبأ )١(
 .«ربربلا :عجار» سلدنألاب ةيسرم

 سلدنألا

 همحر نمؤملا دبع نب روصنملا مايأ يف شكارم لخد

 «نيأ الو فيك ال «ةليحلا عطقنم نيديلا رفص وهو هللا
 فكعقا كلسس ناطلملا هاقلل ذجي الو ؛دلن كلمبال
 هب يكذيو «هباصم يكببي هليل نيسحلا ءاثر ىلع

 ناسحإلاب رمأو ؛هيلع ليللا يف روصنملا هبنف «هباصوأ
 .هدآنم تماقأو ءهداؤف تربج ةيوبن ةيانعب هيلإ

 نع هل فشكو هللا همحر روصنملا هرضحتساف

 هل ذفنأو ءهبرأ غولب يف غلابو «هبيس نم هنكمأو «هبيغ
 : هل ةديصق نم 7'2لحك جرم لوقي كلذ يفو ءهب رمأ ام

 ةمارك لبن ناوفص نع تلبنو

 ءاقلخلاو نمحرلااهب هابح

 ةيآةيآنوفص يف هللو

 هراصتنا نيسحلا يف هنم عاض امف

 ءازج هيف هللادئنع باخاالو

 ام اهنم ركذن ةروهشم ةريثك هنع هللا يضر هتاينيسحو
 :هلوق كلذ نمف «لجو زع هللا لوحب باتكلا اذهب قيلي

 ىفطصملا طبسو ٌفطلا ُبدنأ

 افق نم ىرسأيهثارمب

 لاقيو) لحكلا جرمب فورعملا سيردإ نب دمحم هّللا دبع وبأ )١(

 يفوت دقو (ةجافخ نبا ةدلب) رقش ةريزج لهأ نم (لحك جرم
 ناك رعش ناويد فلخو «ًاعدبم ًارعاش ناكو هدلبب 7775 ةنس

 نع نافشكي نييعيش نييسلدنأ نيرعاش مامأ انه نحنو «ًالوادتم
 .هبدأو هرعش ةقارعو سلدنألا يف عيشتلا ةقارع

 :وه رخآ يسلدنأ يعيش رعاش «نيرعاشلا نيذه ريغ كانهو

 يطانرغلا يسلدنألا يبلهملا يدزألا يدسم نب فسوي نب دمحم

 يف يبهذلا هنع لاق ه1717 ةنس لوتقملاو ه0 91 ةنس دولوملا
 نع بتك :لاحرلا ةمالعلا ظفاحلاب هفصو نأ دعب ظافحلا ةركذت

 دعي لحتراو ةئامتسلا دعب ةرشعو فين ةنس سلدنألاب قلخ

 ذوتو رغثلاو رصمو قشمدو بلحب ةعامج قحلو نيرشعلا
 فيناصت هلو رابك تادلجم ثالث يف ًامجعم لمعو ناسملتو

 رثنلاو مظنلا يف ءاضيبلا ديلا هلو «ءنئفتو مولعلاب عسوتو ةريثك
 .ةعدبو عيشت هيفو هريغو هقفلاب ةفرعمو

 نم أوحن ةديصق هل .نيدلا فيفع ينارأ :يبهذلا لوقي نأ ىلإ

 .همد لطو ةليغ لتق .هيوذو ةيواعم نم اهيف لاني تيب ةئامتس



 سلدنألا

 هدعبنمىدهءوض مّرتال
 اقطنا فطلاب يدهلا جارسف

 ةسمخملا ءاش ام داجأو داشنإلا هيف نسحأ اممو

 اهزكارم لّيذو ءمجعملا فورح ىلع اهماسقأ مظن يتلا

 نم كبن افق) :اهلوأ يتلا سيقلا ئرما ةديصق نم زاجعأب
 :اهنم .(لزنمو بيبح ىركذ

 تارمجلاو فيخلاب ىدهلا رايد

 تافرع ىلإ عمج ىقتلم ىلإ
 تاربعلاو ميغلا لويس يراجم

 تاركف تحبصأ يده فراعم

 لأمشو بونج نماهتجسنامل
 : ءاقبلا وبأ لوقي مث

 ىف هللا همحر ناوفص ةقيرطب تعملأدقو

 نيهرات تتلف نص اوت تورس لعب ديكَع هئائر
 ينأ كلذو .بسنأ لاحلا ىلإو برغأ ىنعملا يف وه

 نم زاجعأي ةليذم مجعملا فورح ىلع ةسمخم تعنص

 :اهيف «ريهز ةديصق

 ءازع يندعاسي الف تيبأ

 ءالبركو نيسحلاركذ اذإ

 ءاشياملعفيدجولال خف
 ءاكبلارخديمويلال شمل

 ءاوجلاةمطاف لآ نمافع

 ييبام هللا وسرايكنيعب
 باكسنلاو لامهنا يف يعومد

 باهتلاو باهتنا يف يبلقو

 بانجلاةمركم راد ىلع
 ءامسلاو كدعب حيرلااهتفع

 ةاؤسلاربصلالزانم تيكب

 تارفلاو ةنيدملاوةكمب

 تامركملاو العللملاعم

 يتايكاذكواهراثآ تفع

 ءافعلا بهذ نم راثآ ىلع
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 ءاقبلا يبأ ةديصق

 سلدنالا ءاثر يف

 لئابقو نيرم ينبب ًادجنتسم ةديصقلا هذه دشنأ

 ءارو نيملسملا نم ءادنلا ىعماسو ؛ةصاخب برغملا

 عاضاام يثريو «داهجلا ىلإ وعديو ءةماغب قاقرلا رحب
 لاغتربلاو اينابسإ فلاحت دعب كلذو  سلدنألا دالب نم

 ندملا نم ريبك ددع نع رمحألا نبا لزانتو «نوغرأو

 :نوصحلاو

 ناصقن متاماذإءيش لكل

 ناسنإ شيعلا بيطب رغيالاف

 لوداهتدهاش امك رومألا يه

 نامزأهتءاس نمز هرس نم

 دحأ ىلع يقبت ال رادلا هذهو

 ناشاهل لاح ىلع مودياالو

 ةغباس لك امتح رهدلا قزمي

 ناصرخو تايفرشم تين اذإ

 ولوءانفلل فيس لك يضتنيو

 نادمغ دمغلاو نزي يذ نبا ناك

 نمي نم ناجيتلا ووذ كولملا نيأ
 ناجيتو ليلاكأ مهنم نيأو

 مرا يف دادش هداش ام نيأو

 ناساس سرفلا يف هساس ام نيأو

 بهذ نم نوراق هزاح ام نيأو

 ناطحقودادشو داع نيأو

 هلدرمال رمأ لكلا ىلع ىتأ

 اوناكام موقلا نأكف اوضق ىتح

 كلم نمو كلم نم ناك ام راصو

 نانسو فيطلا لايخ نع ىكح امك

 هلتاقو راد ىلع نامزلا راد

 ناويإهاوو امف ىرسك أو

 ببس هل لهسي مل بعصلا امنأك

 ناميلسايندلا كلم الوأموي
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 ةعونم عاونأرهدلا عئاجف

 نازحأو تارسم نامزللو

 اهنوهي ناولس ثداوحللو

 ناولس مالسإلاب لح املامو

 هل ءازعال رمأ ةريزجلا ىهد

 نالهئثدهناو دحأ هل ىوه

 تئزتراف مالسإلا يف نيعلا اهباصأ

 نادلبو راطقأ هنم تلخ ىتح

 ةيسرم نأش ام ةيسنلب لأساف

 نايج نيأ مأ ةبطاش نيأو

 مكفمولعلا رادةبطرق نيأو

 ناشهلاهيفامس دق ملاع نم

 هزن نم هيوحت ام صمح نيأو

 نآلمو ضايف بذعلااهرهنو
 امفدالبلا ناكرأ نك دعاوق

 ناكرأ قبت مل اذإ ءاقبلا ىسع

 فسأ نم ءاضيبلا ةيفينحلا يكبت

 ناميه فلإلا قارفل ىكب امك
 ةيلاخ مالسإلا نم رايد ىلع

 نارمع رفكلاب اهلو تملسأدق

 ام سئانك تراص دق دجاسملا ثيح

 نابلصو سيقاون الإ نهيف

 ةدماج يهو يكبت براحملا ىتح

 ناديع يهو يثرت ربانملا ىتح
 ةظعوم رهدلا يف هلو ًالفاغاي

 ناظقي رهدلاف ةنس يف تنك نإ

 هنطومهيهليًاحرمًايشامو

 ناطوأ ءرملا رغت صمح دعبأ

 اهمدقت ام تسنأ ةبيصملا كلت

 نايسن رهدلا لاوط عم اهل امو

 هتيارءاضيبلا كلملااهيأاي

 اوناك ال رفكلا لهأ كفيسب كردأ

 سلدنألا

 ةرماض ليخلا قاتع نيبكاراي

 نابقع قبيسلا لاجم يفاهنأك

 نارين عقنلا مالظ يفاهنأك

 ةعد يف رحبلا ءارو نيعتارو

 ناطلسر ٌرع مهناطرأب مهل

 سلدتا لأ نم ايت عكدتعا

 نابكر موقلا ثيدحب ىرس دّمف

 مهو نوفعضتسملا ونب اهونب ثيغتسي مك

 ناسنإ زتهيامف ىلتقو ىرسأ

 مكنيب مالسإلا يف عطاقتلا اذام

 ناوخإ هللا ادب عايمتنأو

 ناوعأو راصنأ ريخلا ىلع اامأ

 مهزعدعبموقةلذلنماي

 نايغطورفك مهلاح لاحأ

 مهلزانم يف ًاكولم اوناك سمألاب

 مهل ليلد ال ىرايح مهارتولف

 ناولأ لذلا بايئث نممهيلع
 مهعيبدنعمهاكب تيأرولو

 امهنيب ليح لفطو مأ براي
 نادبأو حاورأ قيرفتامك

 تزربذإ سمشلااهتأرام ةلفطو

 ناجرمو توقاييهامنأك

 ةرغاص هوركملل جلعلا اهدوقي

 ناريح ٍبلقلاو ةيكاب نيعلاو

 دمك نم بلقلا بوذياذه لثمل



 سلدنألا

 يشآ يداولا ضهان

 يداو) ةنيدم نمو سلدنألا يف ةعيشلا ءارعش نمو

 ىفوتملا يمكحلا سيردإ نب دمحم نب ضهان : (شآ

 : هك نيسحلا ءاثر يف لوقي يذلا وهو ه5165 ةنس

 كارأدوعب ب

 كاكبمالعةقف م ةوم يلوق

 ةقرفب تيلب مأ كفلإ كافجأ

 كاجشف ىمحلا يف قرب حال مأ

 ىوجلا نم تيعدا ام ًاقح ناك ول

 كارك نوفجلا قرطاملًاموي

 املاأذإقارفلا كعور ناك وأ

 كاتسع م اهنوفج - ءامب تنض ةخض

 حس ةنرمأ

 هفرع جرأي ضورلا تفلأ املو

 كانغم هعورف نيب تلعجو

 ةصنم نوصغلا نم تذختااملو

 كافك ةبوضخم تدباملو

 ًاملعم ًادرب شيرلا تيدترااملو

 كالط كولس حزُق نم تمظنو

 اكبلا نم تقفأ ام يلشم تنك ول

 كاوكش نم ياوكش يبسحت ال

 يننإ ينيربخ ةمامح هيأ
 لان نرفع و تسجل كنا

 انيبن عرف فطلا ليقق يكبأ
 يكاز ةوبنلل عرفب مركأ

 ًاجرضم هورداغموقل ليو

 كاكش عيرص ًار ظن هئامدب

 هؤالشأ تقزمدق 1 تمعخم

 كاست هتبونت لك ايريف
 هدج ةمرح تيعارول ديزيأ

 ناحل يدا تيل رمح مك
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 هرغثب ترقنذإ يغصت تنك وأ

 ًادلاخ منهج يف ذبنت فوسلو

 كاكف نيح تالو ءاش هللاام

 ةطانرغ ةكلممل ةعباتلا (شآ يداو) ةنيدم نأ ودبيو

 ملاعلا لاثمأ نم ةعيشلا لاجر نم ريثكل ًاتبنم تناك

 ىسوم نب دمحم مراكملا وبأ نيدلا لامج رعاشلا

 .ةكمب هلزنم يف ةليغ لوتقملاو ه5 49 ةنس دولوملا

 .لاحرلا ةمالعلا ظفاحلا هنأب يبهذلا هفصو دقو

 ةيسلدنألا لاغتربلا

 لحاوسلا ءاذحب دتمي ًاليوط ًاطيرش لاغتربلا فلؤت
 ةريزج هبش نم ىسلطألا طيحملا ىلع ةلطملا ةيبرغلا

 يف عقي يذلا نكرلا كلذ ةينابسإ مساقت يهو .ايربيإ
 .ةيبوروألا ةراقلا نم يبرغلا يبونجلا فرطلا

 امدنع ًالقتسم ًايسايس ًانايك فلؤت لاغتربلا نكت ملو
 يف تناك امنإو «ةريزجلا هبش باوبأ نوملسملا قرط

 نامورلا ناك ىتلا ةيبرغلا ةيالولا نم ًاءزج نييطوقلا لظ

 هفرعت مسا 0 و) «آم8[51مهلق» ايناتيزول اهنومسي

 لاز امو .(«ةينادجل» ةروص ىف ةيسلدنألا رداصملا

 نع ثيدحلا دنع ظفللا اذه نرتهجشتب نوتلاهلا

 يف ةقارع مهسفنأل اوتبشي نأ نوديري امنيح مهدالب

 . خيراتلا

 هبش قطانم رقفأ هذه «يناتيزول» ةيالو تناكو
 داكن الو ءرضحتلا نم ًابيصن اهلقأو .ايربيإ ةريزج

 ةروثلا كلت الإ نامورلا دهع يف اهخيرات نم فرعن

 ىعدي يئادب ميعز امور مكح دض اهب ماق يتلا ةفينعلا
 ««طايرب» ةيبرعلا رداصملا هيمستو «1/11260» «وتايرب#

 امور ماكح عجاضم ضقي نأ لجرلا اذه عاطتسا دقو

 (داليملا لبق 9١و ١47 نيب) تاونس ينامث لاوط

 .هراصنأ ضعب يديأب اهيف لتق ةديكم هل اوربد ىتح
 تلهتسا يتلا لاغتربلا نأ ةبيرغلا ردقلا تاقرافم نمو

 تهتنا دق ينامورلا رامعتسالا دض ةروثب ميدقلا اهخيرات
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 سلدنألا 45



 سلدنألا

 ةيرامعتسالا لودلا ىتعأ نم ةدحاو حبصت نأ ىلإ

 .ةوطس اهدشأو

 مكح لظ يف «ةينادجل» رابخأ نم كلذ دعب فرعنو
 لخد مث .ةروشلا ىلإ ةعازن ًامئاد تلظ اهنأ طوقلا

 ةنس يف دايز نب قراط دي ىلع ايربيإ ةريزج هبش مالسإلا
 لبجلا يف هلوزن ىلع روهش ضمي ملو .مالا ١ مه

 ةمصاع ةلطيلط لتحا ىتح مويلا ىلإ همسا لمح يذلا

 زينصت ني توم نبع ةيلاثلا ةنسلا فو ةظاوقلا لوذلا
 ًاقيرط كلسي نأ حتفلل ًالامكتسا رثآو «سلدنألا ىلإ

 ىلإ اهنمو «ةيليبشإ ىلإ ءارضخلا ةريزجلا نم ىرخأ
 يحاون يف لغوت مث ءسلدنألا برغ ةدعاق ةدرام

 ةبرقم ىلع كانهو ءطوقلا لولف ًادراطم يبرغلا لامشلا

 قيرذل يقل (لاغتربلا لامش يف) 7«2ء2ءان» وزاب نم

 .هعرصم مهكولم رخآ

 ىلع «لاغترب» مسا اوقلطأ نيذلا مه برعلا ناكو

 ىلع ةعقاولا ةئيدملا مساب اهومس ؛ةقطنملا هذه لامش

 بيرعت وهو .يسلطألا طيحملا يف ةريودلا رهن بصم
 اذه رصتخا دقو «80هءئم-(0816» ميدقلا ينيتاللا اهمسال

 عنطصا امئيب ء(ءانيملا) «20 عغئ0م» حبصأف مسالا

 ةقطنملا ىلع برعلا هقلطأ يذلا مسالا نويلاغتربلا

 .«ايناتيزول» ميدقلا

 سلدنألا يف نيملسملا مكح رقتسا نأ ذنمو

 لاغتربلا ةلود نآلا اهيلع موقت يتلا ضرألا تحبصأ

 ةنوبشل) ةنوبشألا : ةيبرغلا ةيسلدنألا تايالولا نيب ةعزوم

 ء«بلشو .ةجايو «ةيربنلقو ءنيرتنشو «(ةيلاحلا

 لماع يبلكلا راطخلا ابأ نأ نوخرؤملا ركذيو . ةبنوشكاو
 ىف ةيسلدنألا روكلا ىلع هدونج قرف امنيح «سلدنألا

 تايالولا هذهب رصم دنج لزنأ (ما/45) ه6١١ ةنس

 رطشلا يأ) ةبنوشكاو ةجاب يتروك اميس الو ةيبرغلا
 ةيعيبطلا ةئيبلا نيب هباشتلل كلذو «(لاغتربلا نم يبونجلا

 نويسلدنألا جرد اذهلو .رصم ضرأو نيتيالولا نيتاهل
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 نيذلا برعلا مظعم ناكو «سلدنألا رصمب اهتيمست ىلع

 فيقثو ةرهز لئابق ىلإ نومتني ةيبرغلا روكلا كلتب اولزن

 نم ةيمرضحلا لئابقلاو سوأ ىلإو ةيناندعلا برعلا نم
 ةيربربلا لئابقلا نم ددع ءالؤه نكاس امك .نميلا برع
 يقب دقو .ةراوهو ةدومصمو ةزفنو ةماتكو ةجاهنص نم

 ندم ءامسأ يف مويلا ىتح ًالثام ءالؤه ءامسأ نم ريثكلا

 اهأشنأ يتلا ندملا مهأ نم ركذنو .اهارقو لاغتربلا

 ًاعاطقإ ناكو . سناد يبأ رصق ةنيدم ربربلا نوملسملا

 . (ةدومصم ةليبق نم نطب مهو) ةجسوع نب سناد ينبل
 يلاغتربلا اهمساو ««حلملا رصق» كلذ دعب تيمس دقو
 مسالل ةيفرح ةمجرت الإ سيل «4102665 40 531» يلاحلا

 . يبرعلا

 ةلوهس يف ًامئاد متي مل رصانعلا هذه جازتما نأ ىلع

 لالخ ةيمالسإلا لاغتربلا ةايح لخت مل اذهلو ءرسيو
 ةروث اهرطخأ نم ناك ةفينع تاروئ نم نيلوألا نينرقلا

 (م878) ه17864 ةئس نم ءادتبا يقيلجلا ناورم نبا

 تقئتعا ةيمجع ةرسأ نم يأ ءنيدلوملا نم ناكو

 ةرامإلا شويج عم ةريثك عئاقو هل تناكو .مالسإلا

 ثلاثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا لالخ ةيسلدنألا

 سويلطب ةنيدم ئشنم وه اذه ناورم نباو .يرجهلا

 دقو (لاغتربلل ةمخاتملا ةينابسإلا ةيبرغلا ةيالولا ةمصاع)

 هئانبال دعب نم اهثروأ ةلقتسم هبش ةلودل ةمصاع تحبصأ

 ةنس ىف رصانلا نمحرلا دبع ةعاطلا ىلإ اهداعأ ىتح

 اوم اهأشنأ يتلا ندملا نيب نمو .(419) /١”

 ةليلق ةفاسم ىلع لاغتربلا لخاد يف نآلا عقت ةدلب ًاضيأ

 ىتح لمحت لازت ال يهو «سويلطب يبرغ لامش ىلإ
 ناك نإو 85422880 ةيلاغتربلاب «ناورم» مسا مويلا

 . مسالا اذه لصأ مويلا نولهجي نويلاغتربلا

 لاوط ترمتسا يتلا بورحلاو تاروثلا كلتو

 نيملسملا نم ًاريثك تلعج يرجهلا ثلاثلا نرقلا

 ةريزجلا هبش يبرغ نم ةيلامشلا قطانملا نورجهي

 «تاريخلا ةرزن ةرعو ةيلبج قطانم تناك اهنأو ةصاخ

 ةيربنلق ةنيدم نيب ةعقاولا لوهسلا يف نوطسيني اوذخأو



 14م

 ةعقاولا ةقطنملا امأ «ةيبونجلا لحاوسلاو «©هزئمط:

 دودحلا ىلإ ةدتمملا «1)هان:ه ةريودلا رهن ضوح لوح

 اذه ةحاسم عير وحن يأ «ةيلاحلا لاغتربلل ةيلامشلا

 شويج اهرواعتت ءالخ ًاضرأ تلظ دقف .ًابيرقت رطقلا

 نيب لصافلا رغثلا ىه تناك اذإ «ةقلالجلاو نيملعملا

 دق نيملسملا نأ ىلع .برحلا رادو مالسإلا ةكلمم

 ىراصن نأ ذإ «ضيرعلا طيرشلا اذه مهلامهإب اوؤطخأ

 هيف ناطيتسالاو هانكس ىلع جيردتلاب اولمع ةيقيلج

 .نيملسملا ضرأ نم هءارو ام ىلإ دادتمالا ةلواحمو

 نرقلا رخاوأ يف رماع يبأ نب روصنملا عاطتسا دقو

 ةريودلا ضوح نم ضرألا هذه لك عاجرتسا عبارلا

 ةتقؤم ةروصب نكلو 8م 881هط0 ةينملا رهن ىلإ

 . ةضراع

 نوظفاحي نوملسملا لظ عبارلا نرقلا لوط ىلعو
 مهلامع دهتجاو «مهتلود نم ةيبرغلا ةيالولا هذه ىلع

 ريمعت ىلإ مهمه اوهجوو ءاهيلع رهسلاو نمألا زشن يف
 ىتح ةيعيبطلا اهدراومو اهتاقاط لالغتساو عاقبلا هذه

 ىلع تلظ نأ دعب سلدنألا تايالو ىنغأ نم تحبصأ

 .ةروجهم ةبدجم طوقلاو نامورلا دهع

 نع ةيسلدنألا ةيفارغجلا رداصملا انثدحت ام رثكأ امو

 ةراهم نعو .دالبلا هذه يف ةريبكلا ةيعارزلا ةضهنلا

 ىف لثملا برضم تناك رامثو سورغ طابنتسا يف اهلهأ

 م ةلمالم ضاوخم نع نإ تافكلا نحنا كرقي . اهمايأ

 ريعشلاو حمقلا نأ (ةنوبشألا نم ةبرقم ىلع) ماعد

 نم ًاموي نيعبرأ يضم دنع نادصحيو اهيف ناعرزي

 ةثالث هنم ةدحاولا طيحم غلبي ًاحافت اهيف نأو .امهتعارز

 ةيمأ ينب لامع هجو دقف نارمعلا امأ .رثكأ وأ رابشأ

 يف ناكو .اهروصقو اهنوصح ءانب يف ننفتلل مهتيانع
 53213:68«2 نيرتنشو ةنوبشألا لثم ىربكلا اهئناوم

 نفسلا ءاشنإو ةعانصل رود 50212 3813513 ةيرمتنشو

 . لوطسألل ضبارمو «ةيبرحلاو ةيراجتلا

 عم ضوقتت نأ اهناكرأ ثبلت ال ةلودلا هذه نأ ريغ

 سلدنألا

 اهندمو اهتايالوب دبتسيو . يرجهلا سماخلا نرقلا علطم

 .«فئاوطلا كولم» فاعضلا

 لباقي ام يأ) سلدنألا برغ نم بناجلا اذه عقيو
 يتلا ةيبرغلا ةينابسإلا ةيالولاو ةيلاحلا لاغتربلا مظعم
 لصألا ةيربرب ةرسأ بيصن نم (667000102[1 ىعدت

 بقاعتيو «سطفألا ينب ةرسأ يه ةسانكم ةليبق نم

 فئاوطلا كولم نم مهريغك اوناكو كانه مهكولم

 يضقي قحلا ناك نإو ؛«مهعزانتو مهرحانت ىلإ نيدلخم
 نونفلاو مولعلاو بادآلل مهتياعرب مهل فرتعن نأب

 نيب نم ريشنو .اهنم ناولأ يف فيلأتلا يف مهتكراشمو
 هّللا دبع نب دمحم ىلإ صاخ هجوب ةرسألا هذه كولم

 سويلطب يف هتدعاق ةكلمملا مكح دقو رفظملاب بقلملا

 ابيدأ ناكو .(م1١1-40١١5) ه405و اال نيب

 رخآ يفف . مزحلل ًاعيضم ًاطرفم ناك هنأ الإ ةفاقثلا عساو

 يديأ يف .0ها2662 ةيربنلق ةنيدم تطقس همايأ

 لتق نأ الإ هنم نكي ملو ؛هداوق دحأ اهعيض ىراصنلا

 دهج يأ لذبي مل هنكلو .ًاراف هيلإ أجل نأ دعب دئاقلا اذه

 وه سطفألا ينب كولم رخآو . ةنيدملا دادرتسا ليبس يف

 (م19١٠) ه٠57 يتنس نيب مكح يذلا لكوتملا رمع

 .نوطبارملا هلتق امنيح (م95١1) ه541/و

 ةلاتشق كلم نكمتو «نييسلدنألا ىلع ءالبلا دتشاو

 ةلطيلط ىلع ءاليتسالا نم (سداسلا وسنوفلا) شنوفذألا

 رابك ىلع ةيزجلا ضرفب أدبو «(م86١1) ه1417 ةنس
 ةيليبشإ كلم دابع نبا دمتعملا لاثمأ نم فئاوطلا كولم

 ٍلئنيحو ءامهريغو سويلطب كلم سطفألا نب لكوتملاو
 يف مهبوعش بلاطمل ةباجتسالا نم ادب ءالؤه ري مل
 يف ماقأ دق ناك يذلا نيفشات نب فسويب داجنتسالا

 ىلع موقتو مالسإلا ميلاعتب مكحت ىربك ةلود برغملا
 نيفشات نبا ىأرو .نيطبارملاب اوعد دقف اذهلو .داهجلا

 رحبلا زاتجاف . نيدلا يف ةوخإلا ءالؤه ءادن يبلي نأ

 يف سداسلا وسنوفلاب ىربك ةميزه قاحلإ عاطتساو

 ناكو «سويلطب لهس نم ةبرقم ىلع «ةقالزلا» ةكرعم
 ناطلسلا نأ ىلع .ةلطيلط طوقسل ةيلاتلا ةنسلا يف كلذ



 سلدنألا

 كولم نم هءافلح نأل .هراصتنا رامث ينج نم نكمتي مل

 مهرحانتو مهسفانت ىلإ اوداع نأ اوثبلي مل فئاوطلا

 اوتفلي وأ مهرومأ نم اوحلصي نأ اولواحي ملو «ميدقلا

 مهعلخ ىلإ ةياهنلا يف رطضا اذكهو ؛مهاياعر ىلإ

 نع عالخنالا نم هيلإ بلط امل مهضعب نعذأو .ًاعيمج
 مهضعب مواقو .مهافنو مهتايح ىلع ىقبأف .ةطلسلا

 نم دب كانه نكي ملف ىراصنلا خارصتسا اولواحو

 يف نيبلجملا ءالؤه نيب نم ناكو .لاتقلا مهتبشانم

 هلتقف .برغلاو سويلطب كلم لكوتملا رمع ةنتفلا
 .(م95١1) ه5441/ ةنس يف نوطبارملا

 سويلطب ةكلمم تحبصأ تقولا كلذ ذنمو

 تدتما يتلا ةديتعلا نيطبارملا ةلود يف ةيالو ةميدقلا

 ًادهج نوطبارملا لذبو . طسوتملا رحبلا ىتودع ىلع

 تالا تنم نق ماسالا ىلع ظافسلا لذيس ىف ابشن
 امو .مهموصخ نيبو مهنيب كراعم نم راد ام رثكأ امو

 .بورحلا هذه يف داوق نمو لاجر نم اودقف نم رثكأ
 هيلع تدتشا يذلا سلدنألا برغ يف اميس الو

 نورشابي اوناك مهنيطالس نإ لب .نييلاتشقلا تابرض

 يلع نب نيفشات مهرخآ ضاخ دقو مهسفنأب برحلا
 679 يتنس نيب ام سلدنألا برغ يف ةيلاتتم كراعم

 مزهت مل كراعم يهو ء(م1١١-6١١54) هدو

 مالسإلا ضرأ تيقب دجلا اذه لضفبو .ةيار اهيف هل

 مجن ابخ ىتح صقتنت دكت مل ءاهلاح ىلع كانه
 . نيطبارملا

 سلدنألا يف مالسإلل يقب ام نودحوملا ثريو

 عقاد امك دالبلا هذه نع عافدلا يف مهؤافلخ دهتجيو

 تناك ةيحيسملا تابرض نكلو لبق نم نوطيارملا اهنع
 ىلع تناك ةيبيلصلا برحلاو ءاهتوارض تدادزا دق

 لثملا ناكو ءءاوسلا ىلع برغلاو قرشلا يف اهدشأ

 ندم ءامعز دوع دق فئاوطلا كولم هبرض يذلا ئىيسلا

 دكت ملف . .دادبتسالاو ىضوفلاو ةرثألا ىلع سلدنألا

 نيطيارملا ةلود ىلع ودبت لالحنالاو فعضلا مئالع

 «نوعضويو ةنتفلا يف نوبخي ءامعزلا ءالؤه لبقأ ىتح
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 ءاعداب ةماعلا ىلع ؛ةيالولا عنطصي مهضعب حارو

 نم ناكو .زيسق نب نيسحلا نب دمحأ لثم «ةيادهلا

 فكعي ًافوصتم ًادهزتم هتايح أدب امك بلش ىرق ىدحإ
 ىلع ذملتتيو افصلا ناوخإ لئاسرو يلازغلا بتك ىلع

 ىلإ وعديو نطبي ام ريغ رهظي وهو .فوصتلا ةصق
 ةصرفلا هتنكمأ اذإ ىتح .ناطلسلا يف عمطيو «ةنتفلا

 ءاناطلس هسفنب ىدانو . 3405012 ةلتريم ةعلق ىلع بثو

 بيرغلا نمو ؛بلش لهأو .3136:2 ةرباي لهأ بتاكو
 اذه زيسق نباب نيطبارملا ىلع قتفناو .هل اوباجتسا مهنأ

 هب رتغا دقو .مهحير باهذل ةيادب ناك عساو قرخ

 فشكي هب اذإف بلش ةدلب ىلع ايلاو هوبصنف نودحوملا
 دلبلا لهأ نطفيو .ىراصنلا لخاديو .ههجو نع عانقلا

 مه51457 ةنس يف هنولتقيو هب نوروثيف .هتنايخ ىلإ
 .(م1161)

 كلت يف مالسإلا ةياهن برقي ريذن أوسأ لعلو
 نم ةريخألا تاونسلا نأ وه سلدنألا برغ نم تاهجلا

 ت) يلع نب نمؤملا دبع نيدحوملا ءافلخ لوأ مكح

 لاغتربلا ةلود دلوم تدهش يتلا يه (م1177/ه4

 . خيراتلا حرسم ىلع اهروهظو

 ضوح لوح ةعقاولا ةريغصلا ةقطنملا تناكو

 ةيربنلق ندم مضت يتلا يهو  ةيقيلج دودح ىلإ ةريودلا

 ةريغص ةيالو يأ «ةيسموق» فلؤت - 85383 هرفاربو وزابو

 ةكلممل ةعبات «(تنوك) «سموق» بقل اهبحاص لمحي
 دق ةلطيلط حتاف سداسلا وسنوفلا ناكو 02811112 ةلاتشق

 -اهجاوز دنع « 765658 اسيريت ةيعرشلا ريغ هتنبا عطقأ

 اهجوزو يه اهتيعبت طرش ىلع نكلو «ةيالولا هذه

 بارطضا الغتسا اهجوزو اسيريت نأ الإ .ةلاتشق شرعل
 ىلع المعف ءركذ ثيرو ريغب وسنوفلا ةافو دعب لاوحألا
 مسا اهيلع قلطأ يتلا ةديدجلا ةرامإلاب لالقتسالا

 امهنبا ماق مث 1201821 لاغترب» ةميدقلا اهتمصاع

 - (ةيسلدنألا رداصملا يف «قيرلا نبا») زكيرنأ وسنوفلا

 ها" يتنس نيب لاغتربلا مكح يلو يذلا وهو

 ىلع ًابونج هكالمأ عيسوتب -م1-758١1180/هده41و



 سلدنألا ١٠١

 نوملسملا اهاقلت ةبرض دشأ تناكو .نيملسملا باسح

 522368 ىلا[مهه - نيرتنش ىلع هؤاليتسا ىه هيدي ىلع

 يف آ15552 ةنوبشل ىلع مث 5هطعموانع 9 11

 هذه دعب هدعاس دتشااملو .م47١1١/ه١6 ةنس

 ديازتو .ًاكلم بقلتي نأب ًاريدج هسفن ىأر تاراصتنالا

 نيملسملا ندم ىلع هتالمح لصاوف كلذ دعب هحومط

 بص ءالب ربكأ ناكو 6291 ةنآ يداو ضوح يف ةعقاولا

 ىعدي هلاجر نم لجر لبق نم نيملسملا دالب ىلع
 يأ) 56مم27ه+ نويلاغتربلا هبقليو 6152140 ودلاريج

 ًاقزترم ًارماغم ناكو .هروهتو هتأرجل (فاخي ال يذلا

 ةمدخ يفو ةرات نيملسملا ةمدخ يف هسفن عضو

 ندمب عقوأف ًاريخأ قيرلا نبا همدختساو .ةرات ىراصنلا

 .ةيساق ةديدش تابرض نيملسملا

 نب فسوي ديدجلا يدحوملا ةفيلخلا نكي ملو
 لاوحأ روهدت ءازإ نيديلا فوتكم فقيل نمؤملا دبع

 لوأ هداوق عقوأ (م79١1١) ه584 ةنس يفف «سلدنألا

 ؛روفاب مس» هدئاقبو يلاغتربلا كلملاب ةريبك ةميزه

 وبأ ةفيلخلا وخأ داق (م74١1) ه079 ةنس يفو

 لاغتربلا يضارأ اهيف ئطو ةرفظم ةلمح رمع صفح
 يداو يبونج نوملسملا هرسخ ام لك داعتساو نويلو

 . 810 15هز0 ةجاتلا

 دعت ةلمح ةفيلخلا أيه (م1187) ه01/4 ةنس يفو

 غلب ذإ .ملسم ةفيلخ اهب علطضا يتلا تالمحلا ربكأ نم
 عاقيإ ديري ناكو .فلأ ةئام نم رثكأ اهيف هدونج ددع

 دبع نب فسوي هجوتو .نييلاغتربلاب ةقحاس ةبرض

 برضف «نيرتنش ىلإ ةلمحلا هذه سأر ىلع نمؤملا
 مث اهعجرتسي نأ هتطخ تناكو ؛ةنيدملا ىلع راصحلا

 هذه نيملسملا مزال ظحلا ءوس نأ ريغ .ةنوبشالا درتسي

 ركسعملا ضيرقتب رمأيف «ضرمي ةفيلخلاب اذإف «ةرملا
 وهو هتينم هكردتو ؛مايأ ةعبرأ دعب راصحلا عفرو

 ةنس فيص يف ةرباي ىلإ قيرطلا يف ةفحم ىلع لومحم
 روصنملا بوقعي هنبا هفلخيو .(م184١1 ويلوي) ه4

 ةلصاومل هرودب هتدع دعيف .نيدحوملا نيطالس مظعأ

 9 هوبأ هأدب يذلا داهجلا

 لاغتربلا كولم لوأ قيرلا نبا يفوت ءانثألا كلت يفو

 04١ نيب مكح) 5ةانءطم لوألا هجناش هنبا هفلخو

 نيملسملا ردابي نأ ىأرف «(م١١15-86١11 /ه791/و

 نييبيلصلا نيبراحملا نم اريبك اددع نأ قفتاو موجهلاب

 ةميزه دعب نيطسلف نم نيمداق اوناك ناملألاو زيلكنإلا
 كلملا مهاعدف .(م187١1/ه4 يف) نيطح

 دض ةيبيلصلا برحلا هذه يف كارتشالل يلاغتربلا

 ةنيدم ىلإ هشويج ةريخ عم مهب هجوو .برغلا يملسم
 ءاملا اهنع اوعطقو ءاديدش ًاراصح اهورصاحف «بلش

 ةعبرأ دعب مالستسالا ىلإ ةلسابلا ةنيدملا ترطضا ىتح

 ماقو (ه0460) م49١١ ربمتبس يف ةمواقملا نم رهشأ

 دقح اهيف ىلجت ةيماد ةحبذمب ةنيدملا لهأ يف نويبيلصلا

 .موزهملا ةرارمو روتوملا

 كا نتلاو ىلا يع ىلع ىلرعلاف «ةيايدإ د رردتفلا

 ىلإ هجوت كانه نمو ضرألاب اهاّوسو اهرمدف ءاهب

 ررك مث نييلاغتربلا يديأ نم ةونع اهعزتناف بلش
 جرتو ىراصنلا كلامم ىلع ةرفظملا هتالمح روصنملا

 يذلا ميظعلا حتفلاب (م95١١) ه١64 ةنس يف هتاراصتنا
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 ةلودلا ىوق دفنتسا ريبكلا دهجلا اذه نأ ريغ

 روصنملا ةافو دعب بيغملاب اهسمش تنذأف «ةيدحوملا
 رركي نأ هرودب اذه لواحو .رصانلا دمحم هنبا ةيالوو
 دشحف «ءةريزجلا هبش يف ةينارصنلا كلامملا ىلع هتالمح

 يف ةركدملا ةميزهلا هب تلح نأ ثبلي مل ًامخض ًاشيج

 ه7094ةنس «باقعلا» مساب ةفورعملا ةكرعملا

 لبقتسم يف راثالا ةديعب ةكرعملا هذه تناكو .(م5١11)

 نيدحوملا ةلود تراهنا ذإ ءسلدنألا يف مالسإلا

 مهتكلمم اياقب ىلع تبلاكتو «مهتملك تقرفتو .ةعرسب

 فصتتني ملو .لاغتربلاو ةيحيسملا اينابسإ لود ةيسلدنألا



 سلدنألا

 دعاوقلا لك تواهت ىتح يرجهلا عباسلا نرقلا

 ناك نإو «ىرخألا دعب ةدحاو برغلا يف ةيمالسإلا

 اوملسي مل مهنإف «ةمذلا اوؤرباو رذعلا اوغلبأ دق اهلهأ

 ءامدو مهئامدب هوبضخ نأ دعب الإ ضرألا نم ًاربش

 . مهئادعأ

 ضاقنأ ىلع ةيحيسملا لاغتربلا خيرات أدبي اذكهو

 ثلاثلا نرقلا فصتنم ذنم سلدنألا نم ةيبرغلا تايالولا

 اهب مههجاو يتلا ةفينعلا ةمواقملا لعلو .يداليملا رشع

 لاغتربلا كولم بولق تألم يتلا يه كانه نوملسملا

 نم ًاضيأ هوئرو ام ناك نإو ؛مالسإلا ىلع ًادقحو ًالغ

 ىدم يف لصت مهدالب لعج يذلا وه نيملسملا ةراضح

 .ملاعلا يف ةيرحبلا لودلا ىلوأ نم حبصت نأ ىلإ ريصق

 مكح رشع سماخلا لئاوأو رشع عبارلا نرقلا رخاوأ يفف

 دهع يفو .(م14775- )١787 لوألا ناوج لاغتربلا

 حالملا مساي فورعملا يكيرنأ ريمألا هنبا ماق كلملا اذه

 يف ةيطئارخلاو ةيرحبلا تاساردلل ةصصخم ةنيدم ءاشنإب

 نم يبرغلا يبونجلا فرطلا ىصقأ يف 538265 شرقش

 م1 مم يبرعلا اهمسا لمحت تلاز ام يتلا ةيالولا

 ديهمتلا وه تاساردلا هذه نم فدهلا ناكو «(برغلا)

 برغملا دالب نم ءادتبا ةيقيرفإلا ةراقلا يف عسوتلل

 ةبراغملاب اومدطصا امنيح نييلاغتربلا نأ الإ «ةرواجملا

 مهمامتها اوهجو ةميزهلا دعب ةميزهلا مهب اوقحلأ نيذلا

 يرامعتسالا خيراتلا أدب اذهبو .ةديعب ىرخأ دالب ىلإ

 رزجلا ضعب ىلع ءاليتسالا يف ًالوأ اوعرش :لاغتربلل

 مث 015 سروزألاو 11206158 اريدام رزج لثم ةبيرقلا

 فصن رحن اوحتفف «ةديعب قافآ ىلإ مهراصبأب اوصخش

 ةعساش ءازجأ ىلع اولوتساو (ليزاربلا) ةيبونجلا اكيرمأ

 يف دعاوق اولتحاو (اينيغو قيبمازوم الوجنأ) ايقيرفإ نم
 ملو .ةيويسآلا ةراقلا نم نيصلاو ةينيصلا دنهلاو دنهلا

 ةدحاو لاغتربلا تحبصأ ىتح رشع سداسلا نرقلا تأي

 ىلإ دتما مهرش نإ لب .ةيرامعتسالا لودلا ىتعأ نم

 نرقلا كلذ لئاوأ يف اولوتساف .يبرعلا جيلخلا ةقطنم

 نإو .ناريإ نمو نامع نم قطانم ىلعو نيرحبلا ىلع

٠6١ 

 هذه نأ وه بيرغلا نأ ىلع .لطي مل كانه مهؤاقب ناك

 هذه ضعبب ثبشتلا تعاطتسا دق ةريغصلا ةلودلا

 كلت نأ كلذ نم برغأو «مويلا ىتح تارمعتسملا

 تغلب يتلاو لاغتربلا اهتزرحأ يتلا ةضيرعلا ةيروطاربمالا
 اهسفن لاغتربلا ةحاسم نم ربكأ ام تقو يف اهتحاسم

 اميف ءرملا يردي الو .ءيشب مهدفت مل ةرم ةثام نم رثكأ

 اهوبهتنا املاط يتلا دالبلا هذه تاريخ نويلاغتربلا قفنأ

 نرقلا ىلإ اولصو دقف ءاهلهأ نرد اهب اورثأتساو

 نم ًابيصن اهرثكأو ابوروأ دالب رقفأ مهو نيرشعلا

 .. !ةيمألاو فلختلا

 ةيلاغتربلا ةيمالسإلا ةراضحلا

 ةيلاحلا لاغتربلا مظعم ىلع هتملك مالسإلا طسب

 ناك ةليوط ةرتف يهو .فصنو نورق ةسمخ لوط ىلع
 ةليلج تازجنم ضرألا هذه ةعقر ىلع اهيف نيملسملل

 ةفصنم ةلق الإ  اوجرد لاغتربلا ىخرؤم نأ ريغ «ةريثك

 مهنأ بيرغلاو :ةليؤظلا ةيغحلا' هذه لعاجت ىلع مهم

 نأ عم «نامورلا لظ يف مهخيرات ةيادب نع نوثدحتي

 نورق ةينامث وحن طوقلا مث نامورلل ةعبات تيقب لاغتربلا

 اهتميق اهل ةدحاو ةيصخشب اهلالخ عمسن مل .فصنو
 تجرخأ نيح ىلع « ةيفاقثلا وأ ةيراضحلا ةيحانلا نم

 زتعت يتلا ةذفلا تايصخشلا نم تائم ةيمالسإلا لاغتربلا

 ملاعم ركفلا خيرات يف لثمت يتلاو ةيناسنإلا ةراضحلا اهب
 .«او

 .ةديجم هقرشم

 نم نوملسملا هب ماق ام ىلإ لبق نم انرشأ دقو

 نمو ةديدج ىرقو ندم نم هوؤشنأ امو ةينارمع دوهج

 ىتح ًامئاق اهنم ريثكلا لاز ام راوسأو نوصحو روصق
 لوهسلا يف ةعارزلا اهولوأ يتلا ةيانعلا ىلإو .مويلا

 ىف بصت ىتلا ةثالثلا راهنألا ضاوحأ ىع ةدتمملا

 هذه تحيرصا ني 607 ىذاوو ةحاتلاو ةزيودلا) لافقَرتلا
 اهرفوأو ةريزجلا هبش تاهج ىنغأ نم قطانملا

 ىلإ اندمع ول رمألا انب لوطيف ةفاقثلا امأ .تالصاح

 بادآلا مالعأ نم ضرألا هذه يف غبن نم ضارعتسا

 . مولعلاو نونفلاو



 ةيبرعلا ةغللاب مامتها نيملسملا نييلاغتربلل ناك دقو

 لهأ نأ هتيقارغج يف لجسي يسيردإلاف .اهتاساردو

 اهارق لهأ نأو ةحيرصلا ةيبرعلاب مهمالك ناك بلش

 ةيفاس ةلزنم هذهو هنولجتريو لب رعشلا نولوقي ءاحصف

 تكرت دقو .ىرخأ ةيمالسإ ةنيدمل اهفرعن داكن ال
 «ةيلاغتربلا ةغللا تادرفم نم ةلئاه ةبسن ىف اهراثآ ةيبرعلا

 ةةيناسإلا ةحللا نم اهتليفم ىلع يوت ةيسنلا هذه نإ: لب
 ىلإ برقأ تاملكلا كلتل نييلاغتربلا قطن نأ ظحالنو

 . ينابسإلا قطنلا نم ةيبرعلا لوصألا

 مايأ ذنم ةميظع ةضهن هل تناك دقف بدألا امأ

 نب فسوي عبارلا نرقلا ءارعش مظعأ نمو .ةفالخلا

 ىرق ىدحإ ةدامر ةيرق ىلإ بسني وهو ؛يدامرلا نوراه

 نم ناكو رماع يبأ نب روصنملاب لصتا دقو ءبلش

 تاحشوملا يفو رعشلا يف نيننفتملا دحأ ناكو «هئارعش

 غبن فئاوطلا دهع ىلعو .نويسلدنألا اهركتبا يتلا

 نب نمحرلا دبع مهنم ةقطنملا هذه ءارعش نم نوريثك
 حدم يف ةروهشملا ةديصقلا بحاص ينوبشألا اناقم

 : يلاعلا ىيحي نب سيردإ يولعلا ريمالا

 ةفيلخلا تراطتسا اهنأ ركذي ىتلا تايبألا هذه اهنمو

 1 :ًابرط
 تقرشأامل سمشلانأكو

 نيرظانلا نويعاهنع تلشناف

 يلع نب ىيحي نب سيردإ هجو

 نينمؤملا ريمأ دومح نبا
 :هباوبأ ىلع دوجلا ب تك

 نينمأمالسب اهولخدا

 مكرون نم سبتقن انورظنا

 نيملاعلابررون نمهنإ

 لاغتربلا ىلإ نومتني نمم فئاوطلا ءارعش رهشأو

 ناك دقف .يبلشلا رامع نب دمحم ركب وبأ وه ةيمالسإلا

 ىلإ اذه لصو املف .هابص يف دابع نب دمتعملل ًاقيفر
 نكلو ءريثألا هريزو راص ىتح هعفرو هبرق ةرامإلا

 سلدنألا

 ردو «ناطلسلاب درفني نأ لواحف ءهرصب ىمعأ حومطلا

 قيسو «همدق هب توه ىتح هديسل سئاسدلاو دئاكملا

 ةنس ىف هديب هابص قيفر هلتقف ءاليلذ ًاديقم دمتعملا ىلإ

 رعاشلا ناك دقف لاح لك ىلعو (م81١1) ه4

 هتنحم يف دمتعملا فطعتسي هلوق كلذب دهشي ًاعدبم

 : ةريخألا

 حجسأو ىدنأ تيفاع نإ كنإف

 حضوأو ىلجأ تبقاع نإ كرذعو

 ةيزم نيتطخلا نيب ناك نإو

 حنجتت هللا نم ىندألا ىلإ تنأف

 اضر نم كنيبو ينيب امب ينلقأ

 مهيأرو ةاشولا لوق تفتلتالو

 نب ديجملا دبع ًاضيأ رصعلا اذه يف غبن ةرباي نمو

 دقو ىناغألا باتك هظوفحم رسيأ نم ناك يذلا نودبع

 رمع مهكولم رخآو سطفألا ينبل هتيثرمب هترهش تراط
 0 ا

 رثألاب نيعلا دعب عجفي رهدلا

 روصلاو حابشألا ىلع ءاكبلا امف

 ةفاقثلا لعج نم سطفألا ينب كولم نم ناك دقو

 بحاص وهو «نودبع نيا يئرم لكوتملا رمع دلاو

 وحن يف رابخألاو خيراتلاو بدألا يف ىربك ةعوسوم

 ةيبدألا تاعوسوملا يفلؤم نمو .«يرفظملا» :هفلؤم

 (م58١1/ه6 55 تا ينيرتنشلا ماسنب نب ىلع اضيأ

 نكي مل هنأ بجعلا» يزاجحلا بيدألا هنع لوقي يذلا

 نيرتنش نم ثعبيس هنأ ةيسلدنألا بادآلا باسح ىف

 :لوقي اهيفو )١(

 ةجراشبًارمع تدفذإاهتيلو



 ايسيئودنا

 اهمظني نم ؛برضلاو نعطلا لحمو «برغلا ةيصاق

 ؛رهزلا مجنألل رئارض اهعلطيو ءرهدلا ديج يف دئالق
 نساحم يف ةريخذلا» مخضلا هفلؤم ىلإ كلذب ريشي وهو
 بدألا تاعوسوم لمجأ نم دعي يذلا «ةريزجلا لهأ

 .ًافيلأت اهنسحأو يسلدنألا

 ةيصخش ىلإ ريشن نأ يفكي وحنلاو ةغللا مولع يفو
 مه ت) ىسيع نب فسوي يرمتنشلا ملعألا

 حورشلا بحاص وهو «هرصع يف ةاحنلا مامإ» (م١ ١87

 تسلا دئاصقللو هيوبيس باتك دهاوشل ةروهشملا

 .يبنتملا ناويدلو مامت يبأل ةسامحلا ناويدلو ةيلهاجلا

 كانهو .هناذيم يف بتك ام ريخ نم دعت هذه هحورشو

 دقو :«كلملا دبع نب دمحم ينيرتنشلا جارسلا نبا ًاضيأ

 هه6١6 ةنس رصمب رقتساف هنطو نع لاقتنالا رث

 بتك هلو ,«طاطسفلا عماجب ةقلح هل تناكو (م71١1١)

 .اهضعب رشن ضورعلاو بدألا يف ةريثك

 ةيفارغجلا تاساردلا ةضهن ىلإ ةياهنلا يف ريشنو
 ةرمث كلذ ناكو .ةيمالسإلا لاغتربلا ىف ةيحالملاو
 ةيومألا ةرامإلا دهع ْذنم نوملسملا اهالوأ يتلا ةيانعلل

 تاعانصلل رود نم اهيف هوؤشنا املو ةيبرغلا ئناوملل

 ةلواحم لوأ نأ خيراتلا لجسيو .ةيبرحلاو ةيرحبلا
 فاشكتساو (تاملظلا رحب) يسلطألا طيحملا ضوخل

 نم اهقلطنم ناك امنإ ةسباي نم هءارو نوكي دق ام

 كلت اهب ينعنو .نيملسملا لظ يف يلاغتربلا لحاسلا

 رطاخ : يرحبلا شاخشخ ىعدي ىتف اهب ماق يتلا ةلمحلا

 ثلاثلا نرقلا لئاوأ يف ةبطرق نايتف نم ةلمجو وه هسفنب
 اوداع مث ءرحبلا يف اهب اولغوت بكارم اوبكرف .يرجهلا
 اذه يرحبلا شاخشخ يلو دقو .ةعساو مئانغب اوتأف

 نويدنمرونلا مجاه امنيح يسلدنألا لوطسألا ةدايق

 ىتح مهلتاقي لازامو «سلدنألا لحاوس (جنكيافلا)

 .(م8094) ه7 544 ةنس يف هللا همحر دهشتسا

 اميف عمسن ذإ ؛ةريخألا ةلواحملا يه هذه نكت ملو

 اوناكو ؛نيررغملا ةيتفلا» ريخ نع «يسيردإلا» هقاس

 ءزجلا) «ةمحلا» نم اوجرخ .مع ءانبأ مهلك لاجر ةينامث

 لاو

 همسا لمحي لازيال وهو ةنوبشألا ةنيدم نم يرحبلا

 ءاملا نم هيف اودعأ ًابكرم اوئتباو :(418508 يبرعلا

 ةدم هيف اورجف ءرحبلا اولخد مث رهشأل مهيفكي ام دازلاو

 نع ثحبلا فشك رزج ىلإ اولصوو ًاموي نيرشعو ةثالث
 . سايرافك رزج مث سروزأ رزج نوكت نأ دب ال اهنأ

 لاغتربلا مامأ قيرطلا نوملسملا ءالؤه حتف اذكهو

 تافاشكتسالاف .ةيرحبلا لودلا ةعيلط يف حبصت يكل

 نرقلا رخاوأ يف كلذ دعب نويلاغتربلا اهب ماق يتلا

 ىلع هوملعت ام ىلإ اهيف لضفلا عجري امنإ رشع سماخلا
 .نيملسملا نييرحبلا ءالؤه يديأ

 يكحم يلع دومحم

 ايسيئودنأ

 تكا

 رزجلا نم ةعومجم يدنهلاو يداهلا نيطيحملا نيب

 ويالاملا ليبخرأ مساي فرعتو ءايلارتسا نع ايسآ لصفت
 ارطموس لثم ةريبك رزج اهماوقو .ةيقرشلا دنهلا رزج وأ

 ةريغص ىرخأو .نيبيلفلا رزجو رزيبيليسو وينربو اواجو

 كوبطو ةوابمسو كولملا رزجو روميتو يلاب لثم
 هذه ثناكو .رزجلا تاثم نم اهريغو سيرولفو

 يف تارمعتسملا رزج ىنغأ نم ةريبكلا ةعومجملا

 م١67١ ةنس نالجام اهفشك دقف نيبيلفلا امأ .ملاعلا

 ىلإ اهمضب تهتنا تالمح ةدع نابسإلا اهيلإ لسرأو
 ةدحتملا تايالولل اهنع اولزن مث م519١ ةنس مهتاكلتمم

 ةيكيرمألا برحلا يف مهتميزه دعب م1894 ةنس ىتح

 ةدحتملا تايالولل ةعبات نيبيلفلا رزج تلظو . ةينابسإلا

 ليبق لالقتسالا نم رفاو طسق ىلع اهنم تلصح ىتح
 ءزجلا مث «نيبيلفلا انينثتسا اذإو .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا

 نإف روميت ةريزج نم يقرشلا ءزجلاو وينرب نم يلامشلا

 ةيملاعلا برحلا مايق لبق تناك ةيقرشلا دنهلا رزج رئاس

 مسا رشع عساتلا نرقلا يف اهيلع قلطأ دقو . ةيدنلوهلا

 . «دنهلا رزج» يأ ايسينودنأ



 ريثك يئاوتسا اهخانمو «ةراحلا ةقطنملا يف عقتو

 «ةفلتخملا اهرزجب ةطيحملا راحبلا نكلو ءراطمألا

 فيطلت ىلع دعاست ءاهتاباغ ةرثكو اهضرأ عافتراو

 روخص نم ةنوكملا لابجلا لسالس اهيف رثكتو .اهخانم
 ىلع ةعيبطلا تداجو .نيدعتلا ةينغ ةيتينارغو ةيبوسر
 ةمعط اهتلعج يتلا تاريخلا نم كلذ ريغب دالبلا
 نبلاو طاطملاو صاصرلاو لورتبلا اهيفف «نيرمعتسملا

 تاراهبلاو ليتلاو دنهلا زوجو ركسلا بصقو نطقلاو
 ةيرورفلا داوملا نم كلذ ريغو باشخألاو انيكلاو

 . ةعانصلل

 لزالزلل ًاضرعت ملاعلا قطانم رثكأ نم ايسينودنأو
 يف ريبك لضف ةيناكربلا تافوذقملل ناك دقو «نيكاربلاو

 .ملاعلا عاقب بصخأ نم اهضرأ تحبصأ نأ

 ءاواج ةريزج ناكسلاب ًاماحدزا رزجلا هذه رثكأو

 لضفب كلذو «ةيداصتقالا ةهجولا نم ًامدقت اهمظعأ يهف

 اهضرأ عافتراو اهراطمأ ماظتناو ةيناكربلا اهتبرت بصخ

 ةطساو تحبصأ نأ بجع الف ةيعارزلا اهتاجتنم عونتو
 سامخأ ةثالث وحن اهيف شيعي ءرزجلا هذه نيب دقعلا

 ةايحلا زكرمو مكحلا رقم اهيفو ءايسينودنأ ناكس

 رودي يذلا روحملا وه اهخيراتو «ةيفاقثلاو ةيداصتقالا

 ؛اواج» مسا نإ لب ءاهلك ةيقرشلا دنهلا رزج خيرات هلوح

 يف برعلا باتك دنع اهلك رزجلا ةعومجم ىلع بلغ دق

 رصعلا يف نيملسملا ضعبو ءىطسولا روصعلا
 «ةفلتخم سانجأ نم طيلخ ايسينودنأ ناكسو . ثيدحلا

 رزجلا ىلإ حزن يذلا ويالملا سنج نم مهمظعم نكلو
 مهتراهمب نويوالملا زاتميو .ةيوبسآلا ةراقلا يفرش نم
 «سانجألا نم مهريغب اوطلتخاف ؛ةراجتلاو ةحالملا يف
 دونهلاو نيينيصلا نم ريثك ايسينودنأ ىلإ حزن امك
 ىلإ اوذفني نأ مهل حيتأو نويبوروألا اهلزنو «برعلاو
 لثم «ةريثكلا رزجلا رئاس يف امأ .ارطموسو اواج لخاد

 . ةيلحاسلا قطانملا يف اولظ دقف ءزيبيليسو وينرب

 ًاراشتنا اهرثكأ نكلو ؛ةريثك ايسينودنأ لهأ تاغلو

 ىف ةلمعتسم ةيادبلا ىف تناك دقو «ةيوالملا ةغللا

 ايسينودنا

 دعاس مث .اهنم ةبيرقلا ويالملا ةريزج هبش يفو ارطموس
 ةيسينودنألا روغثلا عيمج نم راجتلا نأ اهراشتنا ىلع

 هبش يف اهمدقأو ندملا مظعأ  (اقلم) يف نوقتلي اوناك

 نيحالملا ةغل ةيوالملا ةغللا تحبصأو  ويالملا ةريزج

 ةغللا تحبصأ نأ ثبلت ملو ءايسينودنأ يف راجتلاو

 نييسينودنألا نم ةفلتخملا تاغللا يوذ نيب ةكرتشملا

 لاجر اهبتكيو «ةينيتاللا فورحلاب ةغللا هذه بتكتو
 . ةيبرعلا فورحلاب نيدلا

 نيدلا ايسينودنأ يف ًاراشتنا نايدألا رثكأو

 نييحيسملاو ةمهاربلا نمف ناكسلا رئاس امأ . يمالسإلا

 .نييذوبلاو

 دعب ىلوألا نورقلا ذنم ايسينودنأ ىف تماق دقو

 ةراجتلا اهدي ىلع ترمدزا رت تارامإ داليملا

 نكلو «نيصلاو برعلا دالبو ناريإو دنهلاب تلصتاو
 يف رثؤت مل اهراهدزاو اهانغ مغر ةينيصلا ةفاقثلا

 كلت يف ةيفاقثلا ةايحلا تماق امنإو ءًايوق ًاريثأت ايسينودنأ

 برعلا دالبو ناريإ نع مث دنهلا نع هتلقن ام ىلع دالبلا

 . ةينطولا اهديلاقتو اهتراضح نم هتظفح امب اجوزمم
 يف ترمهدزا داليملا دعب عساتلاو سماخلا نينرقلا نيبو

 . ةيدنه ةيسينودنأ ةراضحل زكارم ةدع ارطموسو اواج

 ًامئاق لازي ال يذلا ءرودوبوروب دبعم اهراثآ مظعأ نمو

 وهو .اواج ةريزج يف اترك ايكويد ةنيدم نم ةبرقم ىلع
 ةيدنهلا ةراضحلا راشتناب دهشت يتلا هشوقنو هليئامتب ينغ

 .ايسينودنأ عوبر يف

 ذنم ايسينودنأب لاصتالا يف نوملسملا راجتلا أدبو

 دنهلا نم اهيلإ نودفي اوناكف «يداليملا عساتلا نرقلا

 اميس ال ءاهتالصاح نولمحيو «برعلا دالبو ناريإو
 طسوتملا ضيبألا رحبلا ئناومو ناريإ ىلإ .«تاراهبلا

 كئلوأ نأ لمتحملا نمو .ابوروأ ىلإ ةقدانبلا اهلقنيل

 ال اننكلو ءايسينودنأ يف مالسإلا رشن يف اوحجن راجتلا
 ام مدقأ لعلو .ةكرحلا هذه ءدب نع ًاريثك ًائيش فرعن

 يلاطيإلا ةلاحرلا هبتك ام ددصلا اذه يف هتحصب قثوي

 ةلودلا نع ةطوطب نبا يبرغملا ةلاحرلا مث ءولوبوكرم



 ايسيئودنا

 ولوبوكرم امأ ؟*”ارطموس ةريزج يلامش يف ةيمالسإلا
 ارطموس لحاس يف م1747 ةنس رهشأ ةسمخ ىضق دقف

 انينثتسا اذإ نيينثو اوناك اهناكس نأ بتكو «يلامشلا

 راجتلا لضفب اهاياعر نيب مالسإلا رشتنا ةريغص ةكلمم

 م56١١ ةنس ارطموس ةنيدم ةطوطب نبا رازو نيملسملا

 ءالضف نم» هنأ رهاظلا كلملا اهناطلس نع بتكو

 ءءاهقفلا يف بحم بهذملا يعفاش ؛مهئامركو كولملا

 داهجلا ريثك وهو «ةركاذملاو ةءارقلل هساجم نورضحي

 ىلع ًايشام ةعمجلا ةالص ىلإ ينأي عضاوتمو «وزغلاو

 ءداهجلا يف نوبحم ةيعفاش هدالب لهأو ءهيمدق

 نم مهيلي نم ىلع نوبلاغ مهو .ًاعوطت هعم نوجرخي
 .«حلصلا ىلع ةيزجلا مهنوطعي رافكلاو .رافكلا

 نميلاو دنهلا نم نوملسملا راجتلا ناكو

 ةليوط تارتف ايسينودنأ رزج يف نوميقي تومرضحو
 نوذخأيو ءاهناكسب نوطلتخيو ءاهئاسن نم نوجوزتيو
 ناكسلا كئلوأ رثأتو «تاداعلاو ديلاقتلا ضعب مهنع

 نم اهيف امب اهتطاسبو ةيمالسإلا ةديقعلا حوضوب
 يف نيملسملا قوفتب اورثأت امك .نينمؤملا نيب ةاواسملا

 مهدعببو «دالبلا لهأ ةاخاؤم ىلع مهلابقإبو «ةيندملا
 راشتنا يف ًاببس هلك كلذ ناكف .ةيرامعتسالا تاياغلا نع

 ءافلخلا موقي نأ نود ءمهنيب ةيمالسإلا ةديقعلا

 يباجيإ لمع يأب ةيمالسإلا ةيروطاربمالا يف نيطالسلاو
 ىف ةيئادبلا لئابقلا ضعب تلظ دقو .ددصلا اذه يف

 7-1 ملو ةينثولا ىلع ةيقاب ةيسينودنألا رزجلا بلق
 نكلو ءرشع نماشلا نرقلا ذنم الإ اهدارفأ نيب مالسإلا

 رشع نماثلاو رشع ثلاثلا نينرقلا نيب ةعقاولا ةرتفلا

 مالسإلا عاطتسا يتلا ةيملسلا حوتفلاب ةرخاز تناك

 ىف ةيلقعلاو ةيعامتجالاو ةينيدلا ةايحلا دوسي نأ اهلضفب
 ىرخألا دعب ةدحاو همامأ تعادت نأ دعب .ايسينودنأ

 ةريزج ةمصاع «ارطموس# ةئيدم راز ةطوطب نبا نأ ظحالي (#)

 بجع الو «ةواجلا ناطلس# مساب اهناطلس ركذي هنكلو ارطموس
 تناكو ءهلك ويالملا ليبخرأ ىلع قلطي ةواجلا مسا ناك دقف

 فرعت نيح يف «ىرغصلا ةواج مساب ًانايحأ فرعت ارطموس

 . ىربكلا ةواج مساب ةواج ةريزج

6.6 

 «تيهاباجام» ةكلمم اهسأر ىلعو ءاهيف ةينثولا كلامملا

 مل ايسينودنأ يف نيملسملا نكلو .اواج ةريزج يف

 يف ةيمالسإلا ةيروطاريمالا ىلإ مامضنالا ىلع اولمعي

 ًاقيرط مالسإلا اوذختي ملو «ىندألاو طسوألا نيقرشلا
 مهدالب يف تماق لب «ةعماج ةيمالسإ ةلود ةماقإل

 ناكو مالسإلا اهمظعم عبتا «ةفلتخم تارامإو كلامم

 .ةيحورلاو ةيعامتجالا نيتيحانلا نم ًايوق اهيف هناطلس

 ايسينودنأ

2 

 نيملسملاو نييحيسملا نيب ةيبيلصلا بورحلا تناك
 ىلع نييلاغتربلل ًازفاح اينابسإ يف مث ىندألا قرشلا يف
 نييلاغتربلا نيحالملا نم ريثك ناكو . ىلوألا مهتاحوتف

 يف مهدوهج نأ نودقتعي «كركوبلاو اماك ود وكسف لثم

 نيملسملا لاتق اهنده دنهلا راحب يفو تاطيحملا

 نإ لب .ايسآو ايقيرفإ يف مهناطلس ىلع ءاضقلاو
 رشنيل دنهلا ىلإ لوصولا يغبي ناك هسفن سبملوك

 ىتح «هتراجت ىلع هموقل يلوتسيو قرشلا يف ةيحيسملا

 .مهتورث ردصم نم كيلامملا مرحي

 نرقلا ةيادب يف اقلم ىلإ نويلاغتربلا لصو دقو
 اود مث :ءاهيلغ ءاليتسالا اوعاطتنساو شع شداسلا

 عازتنا ىلع اولمعو ءايسينودنأ راحب ىلع مهناطلس
 نيب ةيحيسملا رشن ىلعو .نيملسملا نم لباوتلا ةراجت
 .ًاريبك أظح حاجنلا نم اوبيصي مل مهنكلو «نيينئولا

 ةيبوروألا بوعشلا ضعب نم نوحالملا ناكو

 لبقأف ءايسينودنأ ىلإ لوصولا اوعاطتسا دق ىرخألا

 ءاكولملا رزج ىلإ اولصوو نالجم قيضم نم نابسإلا

 ىلإ ةبسن «نيبيليفلا اهومس يتلا رزجلا ىلإ اوبحسنا مث

 ارطموس رزج ئناوم ىلإ تلصوو .يناثلا بيليف مهكلم

 ةيسنرفو ةيدنلوهو ةيزيلكنإ نفس اكولملا رزجو اواجو

 نداعملاو لباوتلا ىلع لوصحلل «ةيديوسو ةيكرمندو
 ىلإ تناك يتلا قرشلا تاجتنم نم كلذ ىلإ امو ةسيفنلا

 ناكسو نيينيصلاو نييلاغتربلل ًاراكتحا نيحلا كلذ

 .ايسا يبوتج



 ةنس ىلوألا ةيدنلوهلا نفسلا لوصو ناكو

 اهباحصأ دعأ مادرتسمأ ىلإ تداع املو م17

 راجتلا نم مهريغ مهوذح اذحو ءرخآ ًايراجت ًالوطسأ
 ةيدنلوهلا ةيراجتلا ثوعبلا تلاوتو «نفسلا باحصأو

 سفانتلا نأل ءاهب نويسينودنألا بحرو ؛دنهلا رزج ىلإ

 ةيدنلوهلا تاكرشلا نيب لب «نييلاغتربلاو نييدنلوهلا نيب
 .تاونس عضب يف مهتاجتنم نمث فعاض «ةفلتخملا

 حبرلا اونمضيل اودحتي نأ نويدنلوهلا راجتلا ١ ىأدو

 نيذلا ؛نييلاغتربلا نم مهيسفانم ىلع اورصتنيلو ءرفاولا

 ىرخألا دعب ةدحاولا ةيبرحلا تالمحلا نولسري اوناك

 اذكهر .ايسينودنأ راحب يف مهناطلس اوديعتسيل
 رزج يف ةراجتلل ةيدنلوهلا تاكرشلا عيمج تجمدنا

 ةيقرشلا دنهلا ةكرش م7١5١ ةنس اهنم تفلأتو ؛دنهلا

 راكتحا قح ةيدنلوهلا ةموكحلا نم تلانو ؛ةدحتملا

 ةيقرشلا دنهلا ةكرش تدعأو . ةيويسآلا ةراقلا عم ةراجتلا

 «بسحف ةراجتلا اهدئار نكي مل ةريبك ليطاسأ ةيدنلوهلا

 مهزكارم نم نييلاغتربلا درط ىلع تلمع اهنكلو

 ءاليتسالا يف تحجنو ءايسينودنأ راحب يف ةيراجتلا
 تدقعو .دنهلا رزج لحاوس يف مهلقاعم ىلع

 نابسإلا نكلو «نيينطولا ءارمألا ضعب عم تادهاعم

 رزج يف نييدنلوهلا تمزه نيبيليفلا نم ةلمح اولسرأ
 يف ةيبوروألا لودلا نيب بورحلا تماق اذكهو .اكولملا

 دنهلا راحب رطش اوممي ًاضيأ زيلكنإلا نإ لب دنهلا رزج
 ةراجتلا ىف نييدنلوهلا ةسفانم ىلع اوليقأو .ةيقرشلا

 تسسأ دق ةيزيلكنإلا ةيقرشلا دنهلا ةكرش تناكو . كانه

 مل اهلامسأر نكلو «نيماعب ةيدنلوهلا اهتليمز لبق
 .ةيدنلوهلا ةكرشلا لام سأر مث زواجتي

 ماعلا مكاحلا بصنم ىلوت نأ 1118 ةنس ثدحو

 بحاص نيوك وه ريبك دئاق ةيقرشلا دنهلا ةكرشل
 ؛ًامظنم ًارامعتسا ايسينودنأ رامعتسا يف لوألا عورشملا

 اهيضارأ ضعب ىلع ءاليتسالا عورشملا اذه ساسأو

 ةعارزلاب لاغتشالل اهيلإ نييدنلوهلا نم تاعامج لقنو
 ءاشنإ ىلع لمعلاو ةيويسآلا ئناوملا يف ةراجتلاو

 ايفاتاب ةنيدم اهرقم نوكي ءايسآ يف ةعساو ةيروطاربما

 ايسينودنا

 .اواج يف اهسسأت لضف هيلإ عجري يتلا

 ىلع ةدنلوهل لصحي نأ «نيوك» عاطتسا دقو

 نم بكترا نأ دعب «ةيقرشلا دنهلا راحب يف ةدايسلا
 نويدنلوهلا هل عزف ام دالبلا لهأ عم فنعلا لامعأ

 ضيقت تناك رشع عباسلا نرقلا فصتنم يفو . مهسفنأ

 ىلإ ناريإ نم ةيويسالا ئناوملا يف ةراجتلا مامز ىلع
 ىلع رشع نماثلا نرقلا يف اهناطلس ترشن مث نابايلا

 ءارمألا نم ًاريثك تعضخأو ءايسينودنأ نم ةريبك ءازجأ

 كلمت تحبصأ نأ دعب ةعارزلاب تينع مث «نيينطولا
 ةعارز تحجن نأ دعبو «ضرألا نم ةعساو تاحاسم

 ين نييدنلوهلا نم كالملا حبصأ اذكهو .نبلا ةرجش

 اهتعارز يف نولغتسيو ةعساولا عايضلا نوريدي ايسينودنأ
 مكح نكي ملو نييسينودنألا نم ديبعلاو نيحالفلا فولأ

 نم ةاغطلا مكح نم ًاريخ عاقبلا كلت يف ةكرشلا

 ةكرشلا دئار ةورثلا تناك دقف «نيينطولا نيطالسلا

 ًالضف ؛نودكي ًاديبع الإ دالبلا لهأ نكي ملو ءاهيلثممو

 «نويفألا مهنيب نورشني اوناك ةكرشلا لاجر نأ نع

 تقولا يف رجلا ارو حالا اج نارا

 وجلا بارطضاو ةيعامتجالا تاروثلا نكلو

 سالفإ ىلإ ايدأ رشع نماثلا نرقلا ةياهن يف يسايسلا
 ةنس ةدنلوه تكرتشا دقف «ةيدنلوهلا ةيقرشلا دنهلا ةكرش

 دده .ةدياحملا ةيلامشلا لودلا نم فلح يف م

 ىلع اهئادتعا يف ترمتسا اذإ ةيناطيربلا ةيرحبلا لاتقب

 ةيكيرمألا برحلا نابإ راحبلا يف اهتراجت ةيرح
 ئناوملا ةرصاحم يف ارتلكنإ تحجنو .ةيزيلكنإلا

 .دنهلا رزج نيبو امهنيب لاصتا لك عطقو ةيدنلوهلا

 اميس الو ءاهماظن داسف رهظو «ةكرشلا ةراجت تدسكف

 راحب حتف م1417 ةنس ياسرف ةدهاعم يف ررقت نأ دعب

 ةموكحلا ترطضا اذكهو .ةرحلا ةراجتلل ةيقرشلا دنهلا

 «م 109/45 ةنس ةكرشلا ةرادإ ىلع ءاليتسالا ىلإ ةيدنلوهلا

 ىلع تلوتسا اهنكلو ءاهنويد ديدستب تدهعتو اهتلح مث

 ًائيش لعفت مل اهنإف كلذ عم .ةيقرشلا دنهلا يف اهتاكلتمم
 قرلا ءاغلإ ىلع مدقت ملو ءاهناكس لاح نيسحتل



 و٠١

 ئدابم فلاخي ناك امم كلذ ىلإ امو «نيينطولا دابعتساو

 ةروشلا اهنع تضخمت ىتلا ةاواسملاو ءاخإلاو ةيرحلا

 نإ لب ؛نيحلا كلذ يف ةدنلوه اهتقنتعاو «ةيسنرفلا
 نأ ىلإ ةوبغتلي اونا ايسيئودلا يف نييدتلوهلا ماكحلا

 نيرمعتسملل اهنوعيبي اوناكو «ةدنلوهل كلم ضرألا

 .نييسينودنألا نيحالفلا نم اهيلع نمب نييبوروألا

 ةنس هتيروطاربما ىلإ ةدنلوه نويلبان مض املو

 ردابف «قرشلا يف اهتاكلتمم ىلع هئناطلس دم م١

 ىلإ اهوداعأ مهنكلو ؛دنهلا رزج لالتحا ىلإ زيلكنإلا
 م415١ ةنس انييف رمتؤم دعب ةضفخنملا يضارألا ةكلمم

 اهتذختاو ءاهلالغتسا يف ةيدنلوهلا ةموكحلا تطرفأو

 هنم كرتت داكت الو اهلخد ىلع لصحت ءةعساو ةعرزم

 نيذلا دالبلا لهأ نع هيفرتلل وأ ميلعتلا ىلع قافنإلل ًائيش

 .ةعساولا ةيدنلوهلا عايضلا كلت يف نوقشي اوناك

 حاتتفاب ايسينودنأ يف ةيدنلوهلا ةراجتلا راهدزا دازو

 «لقنلا تاقفن ضافخناو م1879 ةنس سيوسلا ةانق

 نبلاو قابطلاو ياشلاو ركسلا نم تاجتنملا ةدايزو

 يف يداصتقالا روطتلا دعب ةديدجلا قاوسألا روهظو

 أدب دقف هلك كلذ عمو .ةيلامشلا اكيرمأو ايسورو ايناملأ

 ةنس ذنم ايلج رهظو «دالبلا كلت ةينازيم ىلإ بدي زجعلا
 ماظن داسفو ةرادإلا ءوس ىلإ عجري هلعلو .مامالال

 لهاك ىلع عقياهمظعم ناك دقف ء«بئارضلا

 امأ .عقدم رقف يف ءالؤه ناكو «مهسفنأ نييسينودنألا

 تاعاطقإلاو ةلئاطلا تاورثلا باحصأ .؛نويبوروألا

 تناك دقف «ةيراجتلاو ةيعانصلا تآشنملاو ةعساولا

 ملو «مهلخد بسانت ال ةليلق اهنوعفدي يتلا بئارمفلا

 ةنس ذنم الإ ةبسانم لخد ةبيرض مهيلع ةموكحلا ضرفت
 تاقفن تدازو ءًاريثك داز دق مهددع ناكو م4

 قرطلاب ةيانعلا ىلع تلبقأ دقف .مهلجأ نم ةموكحلا
 رشنو «ةيديدحلا ككسلا دم ىلعو «يرلا تاعورشمبو

 ضارمألا ةحفاكمو «ةيدنلوهلا ةغللاب ميلعتلاو ةفاقثلا

 يف ةلئاطلا لاومألا نم هقفنت تناك امع ًالضف ةئبوألاو

 ةينطولا تارامإلا عاضخإل «ةيرامعتسالا اهضارغأ

 لهأ نم ودبت ةموافم ةيأ ىلع ءاضقللو ؛«ةلقتسملا

 نع عافدلا» رامعتسالا ةغل يف هنومسي اميفو ءدالبلا

 كلت مظعأ ناكو . .«اهيف مالسلاو ماظنلا نامضو دالبلا

 دقو .ارطموس ةريزج يف هيجأ ةنطلس ةينطولا تارامإلا

 يف ةيدنلوهلا ةموكحلا نيبو اهنيب ًالاجس برحلا تلظ
 تنيغلا .(م190 85 - )١41/7 ًاماع نيثالث ءاهز ايسينودنأ

 ,20ةنوئلوهلا ةبامحلا تحت اهناطلس لرُخَدب

 ايسينودنأ

1 

 لمعت م٠٠11 ةنس وحن ةيدنلوهلا ةموكحلا تأدبو

 ةينطولا تارامإلا يف ةيرادإلا نوؤشلا يف لخدتلا ىلع

 طسق ىلع كلذب تضقف ءاهتيامح تحت تناك يتلا

 رهاظم نم تارامإلا هذه هب ظفتحت تناك امم رفاو

 نيقرشتسملا ضعب دوهج تدأ دقو .لالقتسالا

 عانقإ ىلإ هينورغره ذاتسألا مهسأر ىلعو ؛نييدنلرهلا

 نيب ميلعتلا رشن يف تاقفنلا ضعب لذبب ةموكحلا

 مهمظن مهفتو مهتقث بسك ىلع لمعلابو نييسينودنألا

 ام نكلو ءةيعامتجالا مهتاعورشم عيجشتو «ةيمالسإلا
 نييسينودنألا عنمي مل ليبسلا اذه يف ةموكحلا هب تماق

 نم ررحتلا يف ريكفتلا نم نيرشعلا نرقلا ةيادب يف

 ؛«يداصتقا قر نم مهيلإ هلمح امب ؛يدنلرهلا رامعتسالا

 ةحلصمل اهتاريخو دالبلا دراوم لالغتسا هرهظم

 ؛لاومألا سوؤر باحصأو كالملا رابك نم نييبوروألا

 يداصتقالا ناديملا نع نييسينودنألا ءاصقا كلذ عبتيو

 . عناصملاو رجاتملاو عرازملا يف لمعلل مهمادختساو

 ىوتسم طوبهو روجألا ضفخ ىلع صرحلا عم
 .ةقيعملا

 ةيامحل ركذي ًائيش لعفت مل ةموكحلا نإف بجع الو
 نوكيل ناح دق تقولا نأ نوينطولا ىأرو «نييسينودنألا

 نالعإ اهفدهو .دالبلا لهأ ةحلصم ةموكحلا دئار

 .؟هيجأ» ثحب عجار )١(



 لم١١

 دقو اهئانبأل رومألا ديلاقم كرتو ايسينودنأ لالقتسا

 ةنس ذنم ىلوألا ةلأسملاب ةيدنلوهلا ةموكحلا تملس

 ىلع لمعت اهنأ م19477١ ةنس الإ نلعت مل اهنكلو م١

 . مهسفنأ مكحل نييسينودنألا دادعإ

 ىلوألا ةيبوروألا برحلا لخدت مل ةدنلوه نأ عمو

 تدازو ءايسينودنأ نيبو اهنيب تالصاوملا تعطقنا دقف

 ةينابايلا ةيعانصلا تاجتنملا نم ةريخألا تادراو

 ضوعت نأ برحلا دعب ةدنلوه عطتست ملو «ةيكيرمألاو

 نيب ثدحو .يداصتقالا ناديملا اذه يف هترسخ ام

 رامعتسالا ىلع نويقرشلا راث نأ ما970و 07 يماع

 كلذب تيوقف «ىندألا قرشلاو ايسآ ىف ىبوروألا

 ًالاثم نابايلا مدقت ناكو ءايسينودنأ يف ةينطولا ةكرحلا

 ةماتلا ةاواسملاب ةبلاطملا ىلع نييسينودنألا ءامعزلا ثعب

 الو ءايسينودنأ ناكس نم نييبوروألاو نيينطولا نيب

 تازايتما نوحنمي اهيف نوينابايلا حبصأ نأ دعب اميس
 .نييبوروألا

 مايق ايسينودنأ يف يموقلا يعولا رهاظم نم ناكو
 ندار# روتكدلا اهسسأ يتلا ء(وموتوأ يدوب) ةيعمج

 ةفاقثلا رشن ىلع لمعلل «م1908 ةنس اواج يف «وموتس

 ًاحاجن ةيعمجلا هذه تحجنو «دالبلا لهأ نيب ةينطولا

 ىمظعلا برحلا دعب ةيسايسلا نوؤشلاب تينع مث ًاريبك
 امهلوأ :نافده اهل ىرخأ ةيعمج تماقو .ىلوألا
 ةبراحمو نواعتلا رشنو ةراجتلا ةيقرت هماوق يداصتقا

 كسمنتلا يناثلاو «نييسينودنألا نيب لهجلاو رقفلا

 ممألاب ةلصلا قيثوتو «يمالسإلا نيدلا بادهأب

 ةيادبلا يف ىنعت ةيعمجلا هذه نكت ملو .ةيمالسإلا

 ىلوألا ىمظعلا برحلا دعب اهنكلو «ةيسايسلا نوؤشلاب
 .لالقتسالاب ةبلاطملا يف تكرتشا

 نم أدب ةيدنلوهلا ةموكحلا رت مل م117١ ةئس يفو

 «بعشلا سلجم اهتمس ءايسينودنأ ىف ةيباين ةئيه ءاشنإ

 نأ نع ًالضف «ةيراشتسا تناك ةيادبلا ىف هتطلس نكلو
 اونطوتسا نيذلا نييدنلوهلا نم اوناك هئاضعأ مظعم

 مكاحلا مهنيعي ناك اهئاضعأ ضعب نإ لب ءايسينودنأ

 ايسينودنا

 ناطلس ديزو ء«ةيدنلوهلا ةيقرشلا دنهلا رزجل ماعلا
 يف مكاحلا عم كرتشي حبصأف ؛م19756 ةنس سلجملا

 نم ءًاوضع نيتس هئاضعأ ددع راصو «ةيعيرشتلا ةطلسلا

 نم نورشعو ةسمخو نييسينودنألا نم نوثالث مهنيب
 .ايسينودنأل يتاذلا مكحلا ةيادب كلذ ناكو «نييدنلوهلا

 نيفظوملاو لامعلا تاباقن دالبلا يف تماقو

 «ةينطولا ةكرحلا تدتشاو ؛ةيكارتشالا لويملا ترهظو

 ةموكحلا نكلو «م1977١ ةنس ةروثلا نارين تعلدناف

 نم افولأ ةديدجلا اينيغ ىلإ تفنو «ةوسقو ةدشب اهتعمق
 ةكرحلا تماقو ,مهريغب نوجسلا تألتماو نييسينودنألا

 اومتأ نيذلا اميس الو «دالبلا بايش فاتكأ ىلع ةيناث

 .ايوروأ يف ةساردلا

 اهضعب ىأر «ةفلتخم ةيسايس بازحأ تماقو
 يتلا لالقتسالا قيقحتل ًاراظتنا ةموكحلا عم نواعتلا

 ال نأ رخآلا ضعبلا ىأرو ءهل دالبلا دعت اهنأ تنلعأ

 ءماتلا لالقتسالاو ءالجلا دعب الإ ةموكحلا عم نواعتي

 نأ ىلع 1975 ةنس ايفاتب يف بعشلا سلجم قفاوو

 نسحأ ثحبل رمتؤم دقع ةيدنلوهلا ةموكحلا ىلإ بلطي

 ين اهئاقب عم ايسينودنأ لالقتسا قيقحتل لئاسولا

 تاكلتمملا ماظن حنمت نأ يأ» ةيدنلوهلا ةيروطاربمالا

 نالعإ هيف متي دعوم ددحي نأ ىلعو «ةيناطيربلا ةلقتسملا

 .لالقتسالا اذه

 ةموكح نويسينودنألا فلأ نابايلا ةميزه تمت املو

 نكلو ءاهنع عافدلل ًاشيج اومظنو .مهدالب يف ةينطو

 نيب لاتقلا ماقو .اهيف مهناطلس ةداعتسا اودارأ نييدنلوهلا

 . يدنلوهلا ماعلا مكاحلا دونجو ةينطولا ةموكحلا شيج

 عاضخإ يف نييدنلوهلا ةدعاسم ىلع نويناطيربلا لبقأو

 نمألا سلجم يف ايسور تجتحاو .ةينطولا ةموكحلا

 اهكارتشاو ؛«دنهلا رزج يف ةيناطيربلا شويجلا ءاقب ىلع
 نرلمعي مهنأ نويناطيربلا نلعأو «نيينطولا عاضخإ يف

 يف ةينطولا ةموكحلاو نييدنلوهلا نيب قيفوتلا ىلع

 ديري «نيقيرفلا نيب ةمئاق تاضوافملا تلظو ءايسينودنأ

 ىلع نويدتلوهلا لمعيو مات ًالالقتسا نويسينودتألا



 ايسينودنا

 ةدنلوه نيب ةلصلا نم برضب ظافتحالا وأ «ةيدنلوهلا

 .ايسينودنأو

 فشاك ةديس

 ايسينودنأ خيرات نم

 56" طخ نيب ءايسآو ايلارتسا نيب ةعقاو رئازج

 ١١و ءاوتسالا طخ لامش ”7* نيبو ءالوط 5١و

 نم فلأتتو ًاعبرم اليم 4“ «1/7 اهتحاسم «ءهبونج

 5٠0145 اهنم ةنوكسملا ةريغصو ةريبك نيب رئازجلا فولأ

 ماع يزيلكنإلا 3 ايسينودنأ مسا ركذ ةريزج

 هلمعتساو 10ان:22] هؤ اهكتوه 2عءطنصءل200 ىف م16

 ناينساب روسفوربلا ممألا سانجأ ملعب يصاصتخالا

 .م1884 ماع ينمرجلا

 هذه ىلع مسالا اذه قالطإ ءاملعلا رقأ دقو

 سانجأ ملع يف قلطيو ءدنهلا رزج هانعمو 2'”رئازجلا
 ةريزجو ًابرغ ركسغدم نيب ةعقاولا رئازجلا ىلع ممألا

 يفو ءابونج ادنليزو الامش اسومرفو اقرش ساف

 «نيصلا رئازجو ؛دنهلا رئازج اهنومسي برعلا ناك
 رئازج ةعومجم اهومس زيلكنإلا لصو املو .اواجو

 ,دنهلا رئازج ةعومجم نويسنرفلا اهامسو ؛ءويالملا

 فلؤم «يلوتاتلوم» اهامسو ؛ةيويسآ رئازج ةعومجمو
 يف اهانعمو ءادنيلوسنيا )«رالفاه سكام» باتك

 ستكوفو 5م2208 نابسو :١/2006 آماط ثيلرد نف هبتك ام رظنا )١(

 ةرئاذد ىف 1000 معوزوعاط 231 56320 تاونع تحت 7 هالععم5

 فراعملا ةرئادو «سورال فراعم ةرئادو !ةيدنلوهلا دنهلا فراعم

 . ةيناطيربلا
 «ركيد سود# يدنلوهلا بيدألا اهبتك ةصق مسا «رالفاه سكام (؟)

 انأ» هانعم ينيتال راعتسم مسا وهو «يلوت اتلوم» هسفن ىمس يذلا

 ىمسو ملسأ يذلا ركيد سود روتكدلا دج وهو «ءاقشلا يساقأ

 .«يدوب ايتس» هسفن

 لي

 رامعتسالا دهع يف ىمستو «دنهلا رئازج ةينيتاللا

 .ةيدنلوهلا دنهلاب يدنلوهلا

 «نآلا ةمسن نويلم ١١١ وحن اهناكس ددع غلبيو

 حاحقألا برعلا ددع ناك م1177 ماع ءاصحإ بسحو

 ةيعويشلا نيصلل نيعباتلا نيينيصلاو

 نيرخآلا بناجألاو 17,5١١ دونهلاو ©

 ماع ءاصحإ يف مهنايدأ بسح مهددع امأ 4

 ٠١١,9١8,0٠٠ نوملسملا :يليامكف م4

 5١١94١٠٠٠ كيلرثاكلاو ١75,777,/ تناتستوربلاو

 ىرخألا نايدألاو 570,6٠٠.” نويذوبلاو ىلابو دنهلاو

 ١١4,019,0٠٠. عومجملاف 00

 ايساورتسالاو يزينورتسالا سنجلا ةرجاهم
 سنجلا نم يسينودنألا سنجلا ةيلصألا نطاوملا

 يزينورتسالا سنجلا ديمش هيمسيو يزيلاملا يزينيلوبلا
 «ةبراقتم ظافلأو ةسناجتم تاغل تاذ بوعش يمتنت هيلإو

 نع ثحبلا ىلإ ءاملعلا زفح يذلا وه هباشتلا دوجوف
 .تاغللا هذهل ةيلصألا نطاوملا

 يف خيراتلاو تاغللاب ملاعلا نريك روسفوربلا ثحب
 ىف ةدوجوملا تاغللا نيب ةنراقملاب نييسينودنألا لصأ

 دجوت يدقهلا: ظيحبلا رئاوعب تاغل نيثو ةييونجلا اهب
 ميدقلا نطوملا نأب داقتعالا ىلإ لصوتف ةكرتشم ًاظافلأ

 .(ىوصقلا دنهلا) مايسو ةينيصلا دنهلا وه نييسينودنألل
 نأ ررقف ءاصقتسالا يف قرغأو ثحبلا يف قمعت مث

 دنهلا ىلإ اوطبه كانه نمف ءايسآ وه مدقألا نطوملا

 ىلإ مهضعب رفاسف «رحبلا بوكر اوملعت ثيح ىوصقلا

 رئازج ىلإ نورخآ رجاهو «ةعطقتم تارتف يف بونجلا
 .ركسغدمو اسومرفو ايزينوركمو ايزينيلوب

 ميدقلا خيراتلاب ملاعلا نردنيه نوفو ديمش ديأو
 ظافلألا نيب ةنراقملاب نكي مل هثحب نأ ريغ «نريك يأر

 يف اميس الو يرجحلا رصعلا صحفب لب ؛تاغللاو

 سووؤفلا همامتها راثأ دقو ءايلعلا ايسآو ىوصقلا دنهلا

 ءايلعلاو ةيبونجلا ايسآ ءاحنأ عيمج يف اهدوجوو ةعبرملا
 ةغللا ملكتت ةمأ تناك هنأب داقتعالا ىلإ هثحب هلصوأو

 دنهلا ىلع ةرام نيصلاب نانوي نم ترجاه ةيسينودنألا



١٠ 

 ًاقرش راحبلا تباجف ءويالملا ةريزج هبشو ىوصقلا

 هذه ىلإ لصو مث «ىرخألا بوعشلاب تلصتاو ًابرغو
 يرجحلا رصعلا رخاوأ يف ًابدأ ىقرأ ماوقأ رئازجلا

 .(يزنوربلا)

 ىلعو زنوربلا نم لبطلاك ةلآ ىلع ركسغدم يف رثع

 لوبط يهو ءايسينودنأو ىوصقلا دنهلا يف اهلاثمأ
 هياشت كلذ لك ديؤيو . (دنليات) مايس يفو انه ةفورعم

 بوعشلا تاغلل ةيزينورتسالا ىلإ ةيمتنملا تاغللا

 شيرنخ تاغل يأ «يساورتسالا سنجلا ىلإ ةيمتنملا

 يف لاتناتسو ادنوم تاغلو ؛ةيئيصلا دنهلا يف نومو

 .دنهلا

 مهلوصو

 نريك هيمسيو يزينورتسالا سنجلا لصو
 اومحازو رئازجلا هذهب اورشتناف 56عم5021 + 140

 ضرأللاف «ةيدرف قوقح نودب اوشاعو «نيمدقألا اهناكس

 .روسجلاو لزانملا ءانب ىلع نونواعتي «عيمجلا كلم
 . حاورألا ةدابع مهنيد

 مهتايحو مهتادابعو مهدئاقع

 نم تيب يف ةعامج لك «تاعامج نوشيعي اوناك

 زوجو زرألا مهماعط «نارزيخلا وأ وبمابلا وأ بشخلا
 .سورتلاو فويسلا مهتحلسأو .كمسلاو هكاوفلاو دنهلا

 يشاوملا نوبري ؛ةيعارش نفسو ةريغص براوق مهل

 رهاوظلل مارتحاو ةيشخب نورعشي «ديدحلاب نوعفتنيو

 امبرو «نيكاربلا ناجيهو قعاوصلاو نيفوسكلاك ةيعيبطلا
 «نيبارقلا اهل نومدقي «ةدابع ةناكتسا اهيلإ اوناكتسا

 نيضاملا حاورأل نأو ءًاحور ءيش لكل نأ نودقتعيو

 يف ىتوملا ثثجب نوقلي دق .نوكلا يف فرصتلا ةوق

 ةيراضلا تاناويحلا اهسرتفت ماجآلا يف اهنوكرتي وأ رحبلا

 اورضحتسا لمعب اومه املكو ؛ةرساكلا رويطلاو

 برضتف ءًاعانق ههجو ىلع عضي نهاك ةطساوب حاورألا
 اذإف «نهاكلا دسج ةصمقتم حاورألا رضحتو لوبطلا

 ءانبلا مامت دعبو ؛هيف اوعرش ًالثم لزنم ءانبب حورلا تنذأ

 تيملا حور نأ نودقتعيو ءاهل ًاماركإ ةمعطألا نو رضحي

 ايسينودنا

 ميخ اذإ كلذل ءاليل رشتنت ىتوملا حاورأ نأو «هلظك
 هفلخ اوعضوو نيدومع ىلع ضيبأ ًاشامق اورشن مالظلا

 ىلع اهلظ رهظيل ًاجارس اهفلخ اولعشأو ليثامتلا
 لويطلا ترضتو ليتامعلا نهاكلا كر هسيفشانقلا
 . ةياكحلا درستو

 تدقف دقف «تناك امك ميسارملا هذه دعت مل

 .ةيلظلا باعلألل ةيلست تحبصأو يحورلا اهفرصت

 كدانهلا لوصو

 اوذخأو ايسينودنأ رئازج ىلإ كدانهلا لصو

 هباتك يف اتيوس امرد نيدار لاق .ًايجيردت اهنومكحي
 كلم بودنم اكاس يجأ نإ (اواج هنات وتار) طوطخملا

 لتقو اواج ىلإ لصو «ينامهرب كسان وأ ءدنهلاب انيتسأ

 موحلل ًالوكأ ًاهرش ناك يذلا «نلومك غنادنم» كلم
 عقومو 'وكيو وبمأ» بقلت اكلم هسفنب ىدان مث ءرشبلا

 . ةيقرشلا نغايرب يف وغارغنب لبج لفسأب نلومك غنادنم
 يناثلا نرقلا يف تناك كدانهلا ةرجه نإ لاقي

 سانلا نم فئاوط نورشاعي اوناك مهنإو ؛يداليملا

 هاقلي ام بناجب ءيشب تسيل اهنأ الإ ؛ةئيرم ةرشاعم
 مهتالص عطقنت ملو ايسينودنأب اوماقأو .مهنم يلاهألا

 هذه ىلإ دنهلا نم اهقيرط ديلاقتلا تدجوف مهدالبب
 اوئتف ام نيذلا يلاهألاب جازتمالا لوط نأ ريغ ءرئازجلا

 ريثأت داز مث «لخادتت تافاقثلا لعج مهديلاقتب نيكسمتم

 «ًاراثآ ايسينودنأ يف ةيكودنهلا تكرت دقو «مهيف يلاهألا

 .ملاعم اهبادآ يفو

 ةهلآ دوجوو حاورألا خسانت ةديقع كدانهلا قنتعيو

 نوتحليو «ىثنألل «يويد»و ركذلل «اويد» اهنومسيو

 «يريتاراتاب» اهمظعأو ءاهنودبعيف اهروص ىلع ليثامتلا
 اويشو «ملاعلا سراح ونشيو ؛ملاعلا قلاخ امهارب وأ

 مهضعب نأ ريغ «ةمزالتم ةهلآلا هذهو «ملاعلا رمدم

 الإ ةدابعلاب امهارب درفي الو ءرثكأ اويش وأ ونشيو مظعي

 .اردان

 امورات  ةميدق كلامم

 ىمسنت ةيبرغلا اواجب ةكلمم كدانهلل تناك هنأ نظي



 ايسينودنا

 نوللاب ةشمقألا غبصل اليئنلا يهو) مورات ةرجش مساب
 رهنو ًاقرش مورات يرهن نيب ةعقاولا امورات يه (قرزألا

 «؛نمراو انروب» كلملا ىلإ اهكولم بستني ءابرغ ينادس
 «روكوب ةنيدم يبرغ لامش ؛ينادس رهن ىلع اهتمصاع

 اهيف ءاج ةيتيركسنس تاباتك اهيلع راجحأ ىلع رثع دقو
 «سماخلا نرقلا نم اهنأ لمتحيو «ةكلملاو كلملا مسا

 هيلع رجح (كويرب غنوجنات يقرشب ةيرق) وكوت يفو
 يذلا نمراو انروب كلملا لمع نم اهنأ رهظي تاباتك

 .هايملا يراجم حلصأو ًاماع ١ مكح

 يلوتناك
 دوفولا ثعبت تناك اهنإ اولاقو نوينيصلا اهركذ

 ةهيبش مهتاداعو نويذوب اهلهأ نإو نيصلا ىلإ ايادهلاو

 يف اهنأ لمتحيو ؛مايسو اجوبمك يلاهأ تاداعب
 .ارطموس

 يلوب

 اهسقط ةيرق ١77 اهب نإ اولاقو يلوب ةكلمم اوركذو

 بونجلا ىلإ لامشلا نم اهتحاسم ءةبصخ اهضرأو راح

 نورشع قرشلا ىلإ برغلا نمو «ًايشم ًاموي نوسمخ

 ىلعو ريرحلا سبلي «اينيدنواك» ةرسأ نم اهكلم ءاموي
 «لايفألا اهرجت ةبكرم بكري ءعصرم يبهذ جات هسأر

 يراوج همدخت «؛بهذلا نم هفيس دمغو ةيذوبلا هنيد

 عطقت قراسلاو ءسوواطلا شير نم حوارم نلمحي
 .ارطموس يف تناك اهنأ لمتحيو «خلا . . .هدي

 اياجيو يرس

 مايق لبق ؟ويالم» ىمست ةكلمم ارطموس يف تناك
 مسا اهيلع برعلا قلطي يتلا «اياجيو يرس» ةكلمم
 سماخلا نرقلا يف تسسأت .جارهملا ةكلممو هزبرس

 رطيستو - نيمي دمحم روسفوربلا لوقي امك - يداليملا

 روكيل ىلإ ويالملا ةريزج هبشو ارطموس مظعم ىلع
 غنابميلاب ثيح اهتمصاع ءاكتاي ةريزجو ادنوسلا دالبو
 يل يس» 777 ماع «غنيستيا# ينيصلا اهامس ؛ةيلاحلا

 ."اياجيو يرس» نع ًافرحم نوكي نأ لمتحيف «يجوب
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 تاراهبلا ةكلمملا هذه نم نورتشي برعلا ناك

 رويطلاو سونبألاو جاعلاو لدنصلاو رمادلاو روفاكلاو

 .كلذ ريغو نارزيخلاو

 «ءارطموسو «الادنم الوج» نيب بورح تثدح دقو

 يرس ىلع ةيقرشلا دنهلا ئطاوش نم شويج تفحز ذإ
 اويدالوك ارادنج كلملا الادنم الوج ىلع ناكو اياجيو

 ناكو ءلوألا فحزلاوه اذه (م010١45-1١٠1)

 .حلصلاب كلذ ىهتناو م14١٠ ماع يناثلا فحزلا

 اراكن اترك كلملا اهبراح م1597١و ١574 ماع يفو

 :امه نيتريمأ نويواجلا رسأف ءاواجب يراساغنيس كلم

 كلملا مأ اكنيج ارادو (يراوشا ردنيا يرس) كاتيب اراد

 برقلاب هكلم ةمصاعو (م 1776 - )١1710 «نمراوايتيدا»

 . 'وباكنانيم» ةمصاع «غنويور ركاب# نم

 ىلع اياجيو يرس تاوق تفحز م١11١ ماع يفو

 اركاب كلملا ناليس ىلعو ؛وناباردنج# ةدايقب ناليس
 تاوق اهتمجاه م1لا/ ةنس يفو «ثلاثلا وهابام

 اهيلع ىلوتسا م507١ ماع يفو ,تفعضف تيهاباجام

 .نيصلا ناصرق

 اغنيلاك

 اواج تيمس مث ؛اغنيلاك" ىعدت ةكلمم اواج يفو
 ةفوقسم نكاسم تاذ ءروسب ةطوحملا ارابج اهتمصاع

 نم هشرع ؛نيتقبط نم كلملا لزنم فلأتيو «شقلاب
 نورقو جاعلاو ةضفلاو بهذلاب اهلهأ رجتيو «جاعلا
 ؛م5151 ماع نيصلا ىلإ اهنم دفو راس دقو سيمرملا

 نإ ريافور لوقيو .سيئر مهيلع ًاراشتسم 7” اهكلملو
 . 9ءارزو ةعبرأ اهب

 (اغنيلاك) غنيلوه يف ناك هنأ ينيص ردصم ركذيو

 لدع مايأ اهمايأ نأو م75 ماع اميس ىمست ةكلم

 نومسي نوينيصلاو  برعلا ءارمأ دحأ كلذ غلبف «نمأو

 ابهذ ءولمم سيك عضوي نأب ريمألا رمأف  يشات برعلا
 ىقلم سيكلاو مايأ ةثالث ترمو ةنيدملا عراوش دحأب

  6ص ١494-168١٠.
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 فيفختب اهعنقأو اهريزو عفشتف «همادعإب ترمأو ًابضغ

 .هيلجر عباصأ عطقب ترمأف «مكحلا

 تاباتك هيلع «غنالكام» يحاوتب رثأ ىلع رثع دقو

 ءانس وأ اهانس كلملا ركذ اهيف ءاج «اوالف» فورحب

 مالا" ماع هيبأ مساو همسا شقن اياجنس وه نبا اذهلو

 ىتح هيبأك هقذح ىلع ةباتكلا لدتو «ةيتيركسنسلا ةغللاب

 ةفنآلا اميس ةكلملا يه اهنأ لمتحيف .هتخأ عم نواعتلاب

 هفلخ مث .هبعشك اويش دابع نم اياجنس ناكو .هركذلا

 .هتلالس يف ةيذوبلا ترمتساو يذوبلا «نلوكنوناب»

 ينب هنأ نونظملا ءاويشل دبعم «غنيئيد» ةبضه ىلع

 يقب ىرخأ دباعم هلوح تينب مث ءاياجنس رصع يف
 دبعم وهو كدانهلل دبعم مدقأو «مويلا ىلإ ًاميلس اهضعب
 لدتو ءاجكوج ةنيدم يقرشب مالا/8 ماع ينب «نسالك»

 لبق ءاردنيلش ىلإ يمتنت ةرسأ نم هيناب نأ ىلع هتاباتك
 ةرسأ الإ اهذختت ال يتلا يراكن فورحب يهو ءاياجنس

 مسا نإ نوينيصلا لوقيو .اواجو ارطموس يف اردنيلش
 «كيساك دراو» نع فرحم وهو «يساكولاو» اهتمصاع

 .كيسرك ةنيدمل ميدقلا مسالا

 اغنيلاك كولم ةلالس نم كلم ؛راتيلبا ىف ناكو

 اواج ىلإ هتكلمم دتمت م٠0٠4 ماع (غنوتيلابا ىعدي
 ًاريزو ناك «اشكاد» ىعدي رخآ كلمو «ىطسولاو ةيقرشلا

 - )41١ كلملا ىلوت مث «غنوتيلاب كلملل م40 7 ماع
 وبمأ بقلو) «كودنيس وبمأ» ريزولا هتلالس نمو 89

 ءاياباروس يبونجب ناك (ملاع وأ نهاكب ةداع صاخ

 «نابيروك» اهتمصاع «مارتام» اهامس ةكلمم سسأو

 ديدش يذوب ءهدافحأ هدعب ىلوت مث (م447-959)

 تناكو ؛اسغناو امراد» هدعب ىلوتو ءاذوب ةنهكل ماركإلا

 81022 معءم م25 نم ال5 دلجملا ىف ةينيصلا رابخألا ريافور ركذ (0)

 نم ١78 ١15 ص يفو .طعا ا؟هدصتصللنزاع امقاتاانأ

 . 0مل عرطعأ للدم لن عع همصع 1 الم عع

 ايسينودنا

 ةيذوبلا ةديدش «اياجيو اكنوت انسيإ يرس# ءانسحلا هتنبا

 ذبن يذلا اهنبا مث اهجوز ىلوت مث ءاهيبأ دعب تلوت
 بتكلا هيلع تنثأ يذلا «اكنالريا» ىلوت مث «ةيذوبلا

 غلب امدنع .ًاميظع ًاهيونت هرصعب تهونو ةميدقلا
 مورك دقتعي امك (م5١١1١ ماع) ةرشع ةسماخلا اكنالريا

 دلبلا ىلع راغأ )سيرابسك لوقي امك م17١1 ماع وأ

 درتسا ودعلا فعض املو «هسفنب اكنالريا اجنف ودع

 «يبهذلا رسجلا يأ «سم نتاو# هرصقب ماقأو هكلم

 ماع يفو .اهريغو (نآلا نكورانب) ركنيو ةكلمم براحو

 قرحأو اهيلع رصتناف نيساهم ةكلملا هتيراح م١"

 ىلع رصنلا هل ّمت م17١٠ ماع يفو اهبهن دعب اهدالب

 لبج حفسب الزنم كاسنلل ىنبو ؛هئادعأ عيمج

 نم لك ىزاجو «فاقوألا هل فقوأو (نغنوكنانب)

 ىلع هئاليتسا دعبو ءاياطعلاو باقلألاب هتتحم ىف هدعاس

 نابوت تناكو .يريدكل اكلم هسنقن تنقل نسناري رمت

 ىلع مهملا ءانيملا هولاك غنوجواو ءرماعلا يرحبلا رغئلا

 . ستنارب رهن

 ءاياضقلا يف لصفي يذلا مكاحلا وه كلملا

 ةيصوصللا ادع ام «ةمارغلاب يناجلا ىلع مكحي

 ءرازو هل ءلتقلا لعافلا ءازج نإف لزانملا ىلع وطسلاو

 هرعش رفضي ؛ةعبرم ةكيرأ ىلع سلجي ءراوجو دونجو
 ليفلا بكري .دلجلا نم هلاعن ءريرحلا سبليو

 رم اذإو ءهدنج نم 7٠١ وحن هب طيحي ؛ةلجعلاو
 . سانلا هل دجس قيرطب

 ىلإ اهنوطبري رزأب نورزتيو مهروعش يلاهألا لبسي

 رفصلاو رضخلا ةيمارقلاب ةنيزم مهلزانم مهرودص قوف ام

 (؟ريافور لوقي امك مجعلاو برعلا دالب نم بلجت يتلا
 ملا يف دايما نوعمو رسبلا: نق: قراوولا ةؤبكرد
 . غتنابماكلاو فدلاو يانلا مهاقيسوم

 نولوانتي ال صاخشأ ةعبرأ دالبلا ةرادإ ىلوتي

 ىف اكنالريا ةعماجي ذاتسألا ]. 0. "85مه:5 روسفوربلاوه )١(

 .اهاقلأ ةرضاحم يف اياباروس

 ١75. ص ةيدنلوهلا دنهلا فراعم ةرئاد )١(



 ايسينودنا

 يضارألا عير نم هنوذخأي دق ام ىوس ةنيعم بتاور

 .رجاتملاو عرازملا ىلع ةضورفملا بئارضلاو

 هرصقب ناكو ءاتاراباهم ناويد ةمجرتب كلملا رمأ

 غلب املو «اهاويو انوجرأ» ةديصق بحاص (اوناك) رعاشلا

 ءاويش هلإلل هسفن بهوو كسنت هرمع نم نيسمخلا
 تنوكتف هينبا نيب هكلم مسق م59١١ ماع هتافو لبقو

 وأ) يريدكو «سم نتاو» اهتمصاعو الاكنج اتكلمم

 .نآلا يريدك ثيح اهاد ىمستو (ولاجنب

 الاكنج

 .ةكلمملا هذه خيرات ىلع هراتس ضومغلا لدسأ
 «صيصاقألا ضعب يف ًاضرع ءاج ام الإ اهنع ملعي الف

 رصق باب هنأب فرعي باب ىلع «اتركاجام» يف رثع دقو
 ةكلمملا نإ ةاتيوس امراد نيدارا لوقيو: .الاكتس فلم
 اهكلم بورهو اهبارخ ناك امبرو 2١١17 ماع تبرخت

 دقف اهخيرات ضومغ يف اببس تارامإ ىلإ اهماسقناو

 «ناوارواو (يراساغنيس) لباموت تارامإ اهنع تلصفنا

 .يريدك ةكلمم ةضبق يف لباموت نم يحاون تعقو مث

 يريدك
 دعب ًاضيأ يريدك خيرات ضومغ نم مغرلا ىلعو

 كلملل ناكو ؛«ءارعشو نيخرؤم مضت ناك اهنإف ةمسقلا

 ةديصق فلؤم ؛ة«انوكيرت» ىعدي رعاش ايادسراو

 ددع غلبيو .«اناياتشيرك» ةديصقو «اكئناساناموس»

 ٠٠٠١ بئارضلا ةابجو «لجر فلأ ةكلمملا هذه يفظوم

 .ماع فصن لك يف مهروجأ نولوانتي ًافلأ ٠١ دونجلاو

 ةديصق يف هركذ ءاج ؛«اياباياج» هدعب ىلوت

 مهنيب اردد كولم هئافلخ نم رهتشاو ؛«ادوياراتاب»
 «يرحبلا لوطسألا دئاق هانعمو ؛ايالاواراس» ريزولا

 ًايرحب ًالوطسأ يريدك ةكلممل نأ ىلع اذهب لدتساف

 . ًايبرح
 ناك يذلا م5 يناثلا «اراوشيمك؛» هئاملخ نمو

 «غنوكانت» رعاشلا هيلي يذلا دهعلاو هدهع يف شيعي
 هبلغ يذلا «اياجاترك» اهكولم رخآو .«اكاديول» فلؤم

 . ؛رتناك" ةكرعم يف «كورأ نك»
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 لباموت

 ىلإ ىقترا مث عيضو تيب يف «كورأ نك أشن

 يف ًاطروتم هرمأ لوأ يف ناكو ؛هروهتو هتلاسبب كلملا

 .هاغتبم ىلإ لوصولل بهنلاو لتقلا فرتقي «مئارجلا

 هوبأ ناك ءمكحلا ىلإ لصوت ةيمارجإلا لئاسولا هذهبو

 ىعدي ًايمهرب ًاكسان نكلو «لباموت يف ًاحالف
 اويش نأ اومعز مث «ةعضلا هذه وحمل هانبت «يواكهول»

 ريمأ ىلإ هرمأ يريدك كلم ردصأن هتروص يف دسجت

 .هسفنب اجنف ؛هيلع ضبقلاب «غنوتمأ لوكنوت» لباموت
 انعمم بهنلا لامعأ يف ًارداس ةيحان لك يف لقنتي راصو

 كسانلا لسوتف «ءاسنلا ىلع ءادتعالاو قيرطلا عطق يف

 .هيدل ًافظوم «كورأ نك» نيعيل ريمألا ىلإ «يواكهرل»

 نك١ ةريمألاب ًابح ماه ةديدجلا هتفيظو ملست نأ دعب هنكل

 تنب ةريمألا هذهو ؛مارغلا هتلدابف ريمألا ةجوز «سديد

 يدي نيب نم «غلوتمأ لوكنوت» ريمألا اهفطتخا كسان
 .مارغلا «كورأ نك» لدابت مويلا يهو ءاهيبأ

 دادحلا ىدل رجنخ عنصب ىصوأ كسانلا ةراشإبو

 ىلع ضقنا دادحلا هلطم املو «غنيردنك وبمأ» ريهشلا

 .هردص ىف هدمغأو دادحلا دي نم هعزتناو رجنخلا

 عاشف «رجيهوبكا هقيدصل رجنخلا «كورأ نك» ىدهو
 «ليمجلا رجنخلا بحاص وه «وجيهوبك» نأ سانلا نيب
 هجوتو رجنخلا قرسو ًاموي هقيدص «كورأ نك» لفغتساو
 وه لتاقلا نأ سانلا نظف ًاليتق هادرأف ريمألا ىلإ

 .«وجيهوبكاا

 ًالماح تناكو .ةريمألاب «كورأ نك» نرتقاو

 ةعبرأ اهنم قزر مث «يتابسونأ» هتمس ًادلو تعضوف
 اهنم قزرف «غناموأ نك» ىعدت ةأرما جوزت مث «نينب
 .«اياجهوت» مهنم ًادالوأ

 هارغأو ءالاكنج يحاون ضعب هيلإ مضو هكلم عستا
 «يريدك براح م1177 ماع يفف ضاقتنالا ىلع ناهكلا

 . هفيلح رصنلا ناكف (رتناكا ةكرعم تثدحو

 ةلماعم نم ضاعتماب رعشي هبيبر «يتابسونأ» ناك
 لأس ًاماع 717 دعبر هةسنت نق ةروكش حك هنكلز « هينبتم
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 ىتلا ةرظنلا كلت يدلاو ينيع ىف دجأ ال اذامل :همأ

 ةةرشأز رمألا ةقيقح همأ هل تلف ؟هئانبأ رئاس اهدجي

 اذه هلتق يذلا «غنوتمأ لوكنوت» وه يقيقحلا هدلاو نأ

 ضمغت ةنيدملا تذخأ .رجنخلا همأ هتلوانو «هانبت يذلا

 سلجر «ءحيباصملا نولعشي سانلا قفطو ءاهنوفج

 دي ىلع اهب باصي ةنعطب اذإف «ةدضنم نم ابيرق كلملا

 ىلإ رخي كلذ دعب كولمملاب اذإو «يتابسونأ كولمم
 ةقيقح دحأ ملعي ملف «كلملا ةئثج بناجب ًاليتق ضرألا

 كلملا يتابسونأ ىلوتو ءًاموتكم رمألا يقبو لتاقلا
 نبا اياج دوتل فشكنا رسلا نكلو (م1148- 17400
 ؛هلتقو اموي هلفغتساف «غناموأ نك» هتجوز نم لوتقملا

 نم ةفيخ سجوتو (م1114- )/١11 اياجهوت ىلوتو
 همع نباو هناوعأ نمو ليتقلا كلملا نبا ؟ينوواكنار»

 ىفتخا هنكلو هلتقب رمأف هاورأ نك ديفح «اكابمج اسيهامل

 هيف نمب اوكتفو كلملا اولتقو رصقلا بعشلا مجاه مث
 هنبامث (م1-549١1518) «ينوو اكنار» ىلوتو

 ىلع هشويج تفحز يذلا (م1797- 1774) اراكناترك

 يلابو (اروفاغنس) كيساموتو ءارطموسب «يراه غناتاب»

 ةريزج يقرش) غنوروكو (ويالملا ةريزج هبشب) غناهابو

 يبرغو (يلابو كوبمول نيب) ادينباسونو (ماريس
 ,ءاماكاترك اراكن» ةديصق يف ءاج امك «نيتناميلاك

 نيصلا شرع ىلوت ىتح ةنسح نيصلاب هتالص تناكو
 نوينيصلا هيمسيو ءريهشلا لوغملا كلم ناخ يالبوق

 مودق بلطي م١78١ ماع يف ثعبف «وج يس ناوك»

 لسري وأ ءهعوضخ ىلع ًاناهرب هيلإ اراكناترك كلملا

 نيصلا دوفو هيلع تحلأو «عنتماف «هترسأ دارفأ دحأ

 نيصلا دفو متخ م1189 ماع يفو ءًابضغ جاهف

 ناخ يالبوق دعأ ٍذئنيح .هرثأ لوزي ال متخب «يكنيم»

 ماع لصو شيجلا نكلو ءاواج ىلع فحزلل ًاشيج
 .لاوحألا تلدبت نأ دعب م15

 اراكناترك كلملا عرصم

 ىلإ ههجو م1147 ماع ًاشيج غناوتكاياج دعأ

 هلوبطب اهلامش ىلإ ًافيعض رخآ ًاشيجو ؛ةنيدملا بونج

 ايسينودنا

 نيدار هنتخ) هشيج دئاق ىلإ هرمأ كلملا ردصأف ؛هتايارو

 افقيل غناوتكايج نبا «اجراهدرأ» رخآلا هرهصو (اياجيو
 .ةنيدملا نع عافدللو ودعلا هجو يف

 امو «ةيلاخ نوصحلا تناكو ءيوقلا شيجلا فحز

 نيدار اجنو ؛ةدماه ةئثج كلملا ناك ىتح ةهينه الإ ىه

 ىلإ هعم نمو ٌرفو ءاراكناترك كلملا تنب هتجوزب اناس

 ريمألا ىلإ ثدح امب ىضفأو ؛بنموس يف ارودم ةريزج
 مسقي نأ كلملا ديعتسي نأ هل ردق نإ هدعوو ءاجاراريو

 ًازكرم لغشي نأ اجاراريو هيلع راشأ مث ءامهنيب اواج

 «ةريغصو ةريبك لك ىلع علطا كانهو « غناوتكاياج ىدل
 .اجاراريو هقيدص كلذب يفاوي راصو

 برنجي («كيرات» ةيرق ديهمت يف نذأتسا مث
 تراصف ءاليم 5 وحنب اياباروس نع دعيت يتلا اتركاجام

 اجاراريو دجنتساو «تيهاباجام» تيمس ةنيدم ةيرقلا هذه

 نيحتي تيهاباجام ىلإ هجوتو «ناخ ياليوق كلملاب
 . ةصرفلا

 اواج ىلع فحزت لوغملا تاوق

 كلملا نم رأثلاب ذخأتل لوغملا تاوق تلصو

 ىف ناخ يالبوق ناهأ يذلا يريدك كلم «اراكناترك»

 امك لتق دقف هتوط دق مايألا نأ ردي ملو دفو صخش

 امه نايرتت نادئاق لوغملا تاوق ىلع ناكو ءهركذ مدقت

 وه ينيص دئاقو :يف يشو (يشيم يهيا) وأ يسيم يكبأ
 ىلإ تاوقلا تمدقتو لتاقم فلأ نيرشع يف «غنيسهواك»

 .اهلاجرب عامتجالل تيهاباجام

 لوغملا تاوق تعمجتو ءهضاقتنا اياجيو نلعأو

 يريدك شيج ناكو ءاياباروس يبونجب ؛ناكيجاب» يف

 ىلع اولوتساو لوغملا فحزو ء؛رهنلا بصم يف ًاطبارم
 ىلإ لوطسألا مدقت مث «قروز ةئام اومنغو .بصملا
 نم ًأشيج نأل ةدجنلا اياجيو بلطو اهاد ةمصاعلا

 لوغملا ةدجن تلصوف «ةنيدملا يف ةتغب همجاه يلاهألا

 (غناوتكاياج» هشيجو اياجيو اهعمو نيمجاهملا تمزهو
 اوهجتاو ةنيدملا لوغملا لخدو «ةلئاه ةكرعم تبشنو

 م191١ ليربأ رخاوأ يف كلذو ءريمألا رصق ىلإ



 ايسينودنا

 تانب فطتخاو رصقلا اياجيو محتقاو ءريمألا ملستساف

 لوغملا دعوو «تيهاباجام ىلإ نهب لسناو ريمألا

 هوبلاطو ؛مهنطو ىلإ اودوعي نأ ىلع ةيزجلا ميدقتب
 هجوت مث .مهعدخي نأ عاطتسا هنكلو تاريمألا ميلستب

 نيذلا لوغملا برحل «اهاد» ىلإ تيهاباجام شيج
 عم اردحتا دق نييواجلا نأ اذه نظف ««يف يش» مهدرقي

 الماح هدنجب برهو «هعم هنبا لتقو هلتقف «غناوتك اياج"

 .ًايسار يلوغملا لوطسألا ثيح ىلإ ىرسأو ةريثك مئانغ

 تيهاباجام ةلود

 «لوألا اياجيوارب» بقلتو ًاكلم هسفن اياجيو بصن
 لك أفاكو «تيهاباجام» هتمصاع لعجو (اساجأ راتركو)

 «ةيلاع بصانم يف ضعبلا بصنف ؛هرزآو هل صلخأ نم

 كلملا تانب جوزت مث ءيضارألا نيرخآ عطقأو

 .دالبلا هل تيفصف عبرألا اراكناترك

 هرمع نم ةنس «تيمكالاك نيدار# نبا غلب امنيحو

 ًاصرح ؛اراكناياج» بقلب .يريدك ىلع ًاريمأ هوبأ هبصن
 همأ نأ اميس الو «هلسن ريغ ىلإ كلملا جورخ مدع ىلع

 «كاتيب اراد» هتجوز بصنو ؛ةيكلم ةرسأ ىلإ بستنن ال

 ةثامدو اهتماقتساب ةفورعم يهو لفطلا ريمألا ىلع ةيصو
 . اهقالخأ

 ءوجلا حضني مالسلا ذخأ ناخ يالبوق توم دعب

 ايسينودنأو نيصلا نيب ةراجتلا تدتما م1141 ماع يفو

 .لوألا تيهاباجام كلم توم دعب برطضا رمألا نكلو

 (ما7١؟؟8 1١50-0 9) اراكناياج كلملا

 ىلوتف م04١1 ماع هرمع نم ةرشع ةسماخلا غلب

 راث ذإ ؛ةكلمملا تبرطضا ىتح نمز رمي ملو .كلملا
 ءارال داقني كلملا ناكو «لتق مث نابوت يف 'يوالاكنار»

 ريمأ «اجاراريو» مهنمو ؛هيبأ ناوعأب نظلا ئيسلا هريزو

 ماع يفو .لتقلاب ريزولا رمأ ىهتناو «ةيقرشلا اواج
 ةيرف ىلع خيش كانه ناكو «تاروثلا ترئاكت م١0

 جاهأف رصقلا سرح ىلع ًاسيئر راص ؛ادام هجاك» ىعدي

 . هكلم ىلإ كلملا داع ىتح ؛نيرئاثلا ىلع بعشلا

 لوطسأ ىف اروفاغنس ىلع ًاشيج تيهاباجام تزهج
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 دعب رسكناف «اجاريد غنامد» ةدايقب قروز ةئام نم فلؤم

 ةدم ضمنت ملو  ويالم ةراجس يف امك  ةديدش برح

 . يريدك يف ًاريمأ ادام هجاك ناك ىتح

 نأ هتلود ءاربك نم ةفيخ سجوتي كلملا ناك

 هيتخأ جوزتي نأ ىلإ هب ادح ام اذهو ٠ شرعلا هوبذاجي

 يبلع هعقاو ريغ دحا امهعرركال جحا هيل
 هتناهإ هيلع بولقلا قنح فعاضو «ةوقلا لمعتساو

 كلملا ضرم املف «حارجلا «اشنات” ىعدي لجر ةجوزل
 ةنعط هنعطف هنم وكشي يذلا مرولا عطقيل اشنات ىعدتسا
 . هتايح هتدقفأ ءالجن

 كروو مايه اهتباو ىنشيو اياج ةكلملا

 ىلع «نبيورك غنيرب» ىربكلا كلملا تخأ تعبرت
 قئاش لافتحا يف «ينادراو ونشيو اياج» تبقلو شرعلا

 تراتخاف «نيرضاحلا نيب نم اهل لعب رايتخا نم نكمتتل
 اترك» بقلف يراساغنيس ريمأ ؛اراد اركاج نيدار»

 ماع ريزو بصنم ىلإ ادام هجاك ىقتراو .«انادراو

 ةطالسب نوخرؤملا هفصوو :؛هنأش مظعو م١0

 .ةضراعلا ةوقو ناسللا

 نع همأ هل تلزانتو م1774 ماع كروو مايه دلو

 ناكو ءهدشر غلب ىتح ةلودلا نوؤش ريدت تلظو كلملا

 ةمصاعلا يف كلملا مكحيو ءذوفن ةرسألا يف درف لكل

 «ءارمألا مكح تحتف كلذ ادع امو ؛ةرشابم اهيحاوضو

 .ةيلخادلا هنوؤش يف لقتسم ريمألاو

 فلؤم «اجنباري» رعاشلا كلملا حدم يف بنطأ

 فرتقي مل هنإ لاقف م١5١١ ماع «اماك اترك اراكن» ةديصق

 .رصقلا رعاش وهف برغتسمب اذه سيلو ءأطخ

 ءادام هجاك ريزولا لضفب تيهاباجام ةطلس تعستا

 ىلوتساو ءرزجلاو نادلبلا نم ريثك ىلإ اهذوفن دتماو

 ما” 4 ماع يلاب ةريزجو (اوابمس يف) وبمود ىلع

 نم ءزج ىلع رطيسي ناك يذلا ؛ولوهاداب» كلم لتقو
 «ةيصقلا ةيقرشلا اواجو ءارودمو ءكوبمولو  اوابمس

 هذهل ةعباتلا رزجلا رثكأ نأ ىلع ءيسيوالوس نم ءزجو
 «ًالثم نتناميلاك ئطارشك اهفارطأ تناك امنإ ةكلمملا
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 ةنيعم تاقوأ يف ءارمألا يتأيو «ةيزجلاب اهنم يفتكت
 . كلملا ىلع مالسلل

 بطخي ادام هجاك ثعب كلملا نأ تاياورلا تركذ

 وبارب كلملا تنب (يمسار ارتيجوأ) اناهوت ةريمألا هل

 ,هنارعأو اهوبأ اهقفارو ةريمألا تفزف «ناراجاجاب ىغناو

 ادام هجاك نيبو مهنيب فالخ ثدح ةمصاعلا اوبراق املف
 . هلاجرو كلملا لتقف لاتق مث

 ىلع فرشيو رحبلا رضاوح يف ردنبهشلا ميقي
 ىلوتي نأ ردنبهش لك ىلعو انامسكل بقليو «تارداصلا

 كاسنلاو ءارزولا موقيو «هتيحان يف نيرئاثلا عاضخإ

 ضارأ كانهو ءرايدألاو دياعملاب ةيانعلل بئارضلا عمجب

 «فاتوأ كاسنلاو ناهكللو «بئارضلا نم ةوفعم

 نأ ركنيو ريمأ رمأ دقف ةلودلا ةمظنأ يف كلملا لخدتيو

 ىتح ءيش لك ىصحأ هنإ ليق لب «ىرقلا لاوحأ لجسي
 ىلع لخدلا نم رشعلا رادقمي ذخؤتو «خباطملا

 تادراولاو ئناوملاو عراوشلاو دودسلاو يشاوملا

 ةنايصو روسجلا ءانب بعشلا ىلعو ءاهريغو روسجلاو

 نم جاوفأ تلصو رصعلا كلذ يف ءدباعملاو روصقلا
 ىلإ ةلاسرو ًادفو كلملا لسرأو «نيينيصلاو دونهلا

 لصوو ؛م١1137 ماع بهذلا قرو ىلع تبتك نيصلا
 ءابماجو (مانأ يف) اناواجو اجوبمك يلاهأ نم ريثك

 يفتحي كلملا ناكف ؛كاسن مهعمو مايسو اكاتاناركو

 .دالبلا هذهب ناطيتسالا مهل قارف .مهب

 تالغ نم ةجاحلا نع ضيفت تاوقألا تناك

 طبض اذإ لتاقلاف «هيلإ دنتسي نوناق ماكحأو ءزرألا

 ةثالث ىفتخا اذإ هنكلو ءهتعاس يف لتق ةميرجلاب ًاسبلتم
 يبكنرم ىلع مادعإلا ماكحأ ذفنتو «مكاحي ال مايأ

 ٍذئنيح دجوي ال هنأ ينيص ركذ .اهعون ناك ايأ مئارجلا

 اهتعس ىلع يحاونلا كلت نإ اجنبارب لوقيو «صل اواجب
 مهنأك فولأ مهو ىرقلا ناكسو «ةدحاو ةئيدم اهنأك

 . ةمصاعلاب ةطيحم شويج

 ةعبرأ هبصنم يف هفلخ ادام هجاك تاماملو

 كلملا دلاو ىلوتيو «ةفيظو صخش لكل «ءصاخشأ

 ايسينودنا

 نمألاو بئارضلاو رصقلا نوؤش «انادراواترك»

 ىرقلا ىصحأ يذلا ركنيو ريمأ هنواعي «ةيسوساجلاو
 ىلع ةراظنلا «انادراو اماركيو» هرهص ىلوتيو «خباطملاو

 . مكاحملا

 تيهاباجام ةمصاعلا

 روس  كوروو مايه دهع يف  ةنيدملاب طيحي ناك
 انلصو ىبرغلا بابلا نم انلخد اذإف «باوبأ ةدع هب ٍلاع

 ةنانيفلا نيغنيربلا راجشأ هللظت عفترم قيرط هب ناديم ىلإ
 .هتفاظنو ناديملاب نولكوملا اهتحت عمتجي ثيح

 هبرقبو «شوقنب نيزم يديدح باب ةيلامشلا ةهجلابو

 يركسع عامتجا ًايونس هب ماقي ءروصق هب طيحت قوس

 هجاوم وهو رصقلا وحن بونجلا ىلإ انهجوت اذإو «ميظع
 ىعدي ليخلا قابسل رخآ ًاناديم اندجو لامشلا ةهجل

 صاخ ءانب هطسوتي عفترم ناديم وهو «ليكنيت يس»
 ءارزولاو ءالبنلل قدارسو «قايسلا ةدهاشمل كلملاب

 ناديملا يقرشبو «كلملا يدي نيب مهلوثم لبق هيف نوفقي

 ءاذوبو اويش ناهك نم لكل ةينيدلا ميسارملا ةيدأتل نكامأ

 «مهمانصأو نييذوبلل رخآو نييمهربلل نكاسم كانهو

 تاذ روصق ةنيدملا بونج نم ةيبرغلا ةيحانلا يفو

 ةرسألل لزانمو ةقورأو ءاربكلل تاقدارسو ةشوقنم باوبأ

 ناديم بونجب ةحاس يف كلملا قدارس عقيو ؛ةكلاملا

 قدارس نيبو ءدونجلل سرحم هبرقب «ليكنيت يس»

 اودارأ ام اذإ نيفظوملا راغصل سلجم بابلاو كلملا

 .ايادهلا ميدقتو هيلع مالسلل كلملا مامأ لوثملا

 تاداع

 رجانخ نولمحيو «ةليوط مهروعش لاجرلا لسري
 ةروصب ةتوحنم سيمرملا نورق وأ جاعلا نم ضباقم تاذ

 ءايبهذ اجات هسأر ىلع كلملا عضيو «ناسنإ سأر

 دقف ثثجلا امأ .اهنصقعيو نهروعش ءاسنلا يوليو

 ناتداع ناتاهو ءرحبلا يف ىمرت وأ ماجآلا يف اهنوكرتي

 ناك اذإ_ ةيكودنه ةداع هذهو  قرحت وأ «ناتميدق

 ةأرملا نيزتف هتاجوز قارحإب كلذ نوعبتيو .ًايرث تيملا
 يف ةيكاب صقرتف باوثألاب اهدسجو روهزلاب اهسأر



 ايسينودنا

 تلطبأ دقو .رانلا يف اهسفنب فذقت مث عفترم ناكه

 ١6 يف يلاب ةريزجب ةلمرألا قارحإ ةداع ةدنلوه ةموكح

 .م1957 ربوتكأ

 (ريبيب غناياو» ضرع ةدهاشمب ديدش علو يلاهأللو
 ىلإ نوغصيو عشاخلا عامتسا ةياورلا ىلإ نوعمتسيف

 يف يضاملا مهل روصت يتلا اهلاطبأ تاياكحو اهثداوح

  غنالادلا توص يف رباغلا ءادصأ لثمتو اهحابشأ

 .باجعإلاو وهزلا مهذخأيف
 وهو «ةنيدملا لامشب ناكم تاناجرهملا ةماقإلو

 ءاربكلاو كلملا رضحيو ؛حاودألا هللظت ال ناديم

 عابس وأ بالك اهرجت ةبكرم ىلع يتأيف ناجرهملا

 حالسلاب تازرابملا ضرعت هيفو «كيلامملا اهسرحي
 زئاوج زئافللو «لابحلاو يصعلاو بارحلاو رجانخلاك

 .ءاسكلاو ةيذحألا نم

 «دباعملا ةرايزو تالحرلاب فوغش كلملاو

 هتلود ءاربكو هكيلاممو هءاسن هتلحر يف هعم بحصتسي

 ءرقبلا اهرجت تابرع ىلع مهريغو كاسنلاو ءارعشلاو

 «بهذلاب هومملا رمحألا نوللاب كلملا ةبرع زاتمتو
 دونجلا هلوح يشمي اذكهو سمشلا ةروصب هرهص ةبرعو

 «خبطلا يناوأ نولمحي نيذلا لامعلاو كيلامملاو

 املكو .لامجلا وأ ةليفلا وأ ليخلا ديبعلا ضعب بكريو

 دقو «ةمعطألا هل مدقتو ةوافحب لباقي هدلبب كلملا رم

 يف رورملا ىلإ بكوملا رطضيف ةقاش ةلحرلا نوكت
 ريسلا نع رقبلا لكتو تابكرملا لطعتت ىتح لحولا
 . قيرطلا حالصإ يف لامعلا ذخأيف

 «يراساغنس :ٍذئنيح ةرماعلا ةيراجتلا ندملا نم

 داكي هنإ نوينيصلا لوقي يتلا كيسركو «نابوتو ءاهادو

 ساملاو بهذلا راجت كانهف «ءايرثأ اهناكس عيمج نوكي
 .وكناج ةدلب اهافرمو اياباروسو :«كلذ ريغو فدصلاو

 ةكلملاو انادراو اماركيو كلملا

 اتيهوس ١789-1١501١3 11٠0-1158م(

 «غنيساكب»و «غنايه يرب»" يمس ًادلو كلملا قزر

 ينو ءدهعلا ةيالو هيلإ تدنسأ هدشأ غلب املف «يناثلا

 /ا١١

 تلوتف «ةدابعلل عطقناو كلملا نع لزانت م١110 ةنس

 ؛ءادعلا ءارمألا دحأ ؛يموباريو» اهرهاجف ائيهوس ةكلملا

 نكلو ؛هشرع ىلإ كلملا داعف .ىضوفلا تمجنف

 هوجو تحلكو ؛«يموباريو» نيبو هنيب رمتسا ماصخلا
 ,م505١ ماع يموباريو ىلع هتاوقب مجهف .مايألا

 ًاينيص ١7١ مهنيب ىلتقلا نم ريثك نع ةكرعملا تفشكناو

 مث هسفنب اذه اجنف «يموباريو ىلإ نيصلا دفو يف اوناك
 نأ انادراو اماركيو كلملا نم نيصلا كلم بلطو «لتق

 . يقابلا يف هحماسو ضعبلا هل عفدف ىلتقلا تايد عفدي

 «بورحلا اهتبرخو تيهاباجام يف ةلاحلا تءاسو
 «حاورألا تصخرو ما 4717 ةنس ةعاجم تثدحو

 رجات لاق .قالخألا تدسفو .ًافولأم لتقلا حبصأو

 يف هبرج هرجنخ دح رابتخا دارأ اذإ يواجلا نإ : يلاطيإ
 ١ .ةراملا دحأ

 تيهاباجام رصع رخاوأ

 (م1١-474١11417) هتافو دعب اهابأ اتيهوس تفلخ

 هل صلخأو شرعلا مدخ يذلا «اهاد يرب» مسا زربو

 ناكو (م1١-١14051١567) «انادراو اساحار» ىلوت مث

 اوروب» ركنيو ريمأ مث ءيريدك يقرش غنيلك دلبب ًاريمأ
 يف ةمصاعلا لعجو (م15557١-1115) ؛اسيشيو

 2م154١ ىلإ «سلاس نادني يرب» مث «ءيراساغنس

 يذلا وهو م474١ ةنس ىلإ «سماخلا اياجيوارب» ىلوتف

 همجاه امدنع هرصق يف لتق هنإ ةميدقلا بتكلا لوقت

 1 .ودع

 تيهاباجام لاوز

 انار» يكودنهلا كلملا دي ىلع تلاز اهنإ ليق

 ىلع رثع هنأ كلذو ؛ غنيلك ريمأ «انادراو ارادنيرك اياجيو

 مسا هيف م187١ ماع يأ ءاكاش م8٠5١ ماع بتك رثأ

 «تيهاباجام ءامسأ نم وهو ءاكاتاليو ىف ىكودنه كلم

 رنا (ردعيرك ةرسسأ ناو: اهيلع بلغ ئذلا كلملل 'ءانخايق

 . كدانهلا نم تيهاباجام تمكح ةرسأ

 دق ناك يذلا «اهاد يرب» نبا اهبرخ يذلا نإ ليقو

 دقف ءاتيهوس ةكلملا دهع يف م1410 ماع همسا رهظ



1١14 

 هنأو الاكنجو يريدك براح هنأ ميدق باتك يف ءاج

 . تيهاباجام كلمب بقلت

 كلملا نبا حاتفلا دبع ريمألا وه فحازلا نإ ليقو

 ةياكح نكلو م151١ ماع هتيراج نم سماخلا اياجيوارب
 حص اذإف «ةلوبقم ريغ نوكت داكت هدلاول ريمألا برح

 نذإ نوكي مكف «ةئاملل ًازهانم ريمألا رمع نوكي اذه

 تقرفتو رسأ تبرهدقل ؟همكح ةدمو هيبأ رمع

 راشتناو ةلودلا فعضو لاوحألا بارطضال
2 

 اهلاوز بابسأ

 اهتاونس يف رايهناو ككفت تيهاباجام باصأ
 «ءافكأ ريغ نونوكي دق صاخشأ اهيلع ىزنتو «ةريخألا

 «تايالولا نم ريثك اهنع لصفناو «لاتقلا اهاوق كهنأو

 طلستو ؛ةراجتلا اهيديأب يتلا ةيلحاسلا قطانملا اميس الو
 تعفد ةيداصتقا بابسأ نذإ كانه تسيلف .داوقلا

 كانه تسيلو «ةراهنملا ةلودلا هذه ىلع نيدتعملا

 ةرئاس ةليود اهنكلو «نويواج مهلكف ةيرصنع بابسأ

 ناكم لك يف رشتني مالسإلا ناك نيح يف «رايهنالا ىلإ

 «نيملسملا يديأب ةرفاوتم ةيرحبلا تالصاوملا تناكو

 ملاعلا رابخأو «ةريثك ًانادلب ةيمالسإلا ةفاقثلا تعبط دقو

 .مهريغو راجتلا نم نيمداقلا ةنسلأ ىلع درت يمالسإلا

 «ريخألا اهدهع ذنم ًائيطب تومت تيهاباجام تناك

 تارايتلا ةهباجمو نيعماطلا ةمواقم ىلع ةرداق دعت ملو

 بهت يمالسإلا رايتلا ناك نيح يف «عاضوألا حالصإو

 عاضوألا ىلع ةقناحلا بولقلا قرتخت ًانيل انوه هحاير

 هذه ءروطت لكل ةدعاق كانه نإ .ةروهدتملا ةيعامتجالا

 يف روطتلا بابسأ مه هدارفأف «بعشلا حور يه ةدعاقلا

 يذلا تيهاباجام بعش نأش نوكي فيكف ءةلود لك

 ىري وهو ءهباهإ ءلم لذلا عركيو «هباعتأ يف حزري
 ناك نم ىلع ةوالع .هتلود نع لصفنا نم لاح نسح

 ةئيسلا ةيعامتجالا لاوحألاف «نيملسملاب مهنم لصتي

 )١( ص 7 ق قباسلا ردصملا ١١١5.

 ايسينودنا

 ةيكودنهلا تاقبطلا دوجوو دالبلا تداس يتلا ىضوفلاو

 ةسدقملا ةقبطلا نوربتعي نيذلا نيينامهربلا ةرطيسو

 يف ةشيعملا قيضو «كاذ ذإ ةدئاسلا ةديقعلا بسح

 تناك يذلا مهدرمتو ءارمألا لالقتسا دعب تيهاباجام

 ال يذلا تقولا يف «كلذ ىلإ مهعفدت ةرطيسلا ةعزن

 مالسإلا اهب رشتنا يتلا قطانملا يف نيملسملا ىدل دجوي

 ىلإ علطتي بير نود بعشلاف «دابعتسا الو ةيقبط مظن

 .هيف وه امم لضفأ ماظنو لضفأ ةايح

 رم دقل ىتح ةكلمملا هذه يف أدب دق لالحنالاف

 مث ؛كلم اهيلع سيلو تاونس ثالث وحن نمز اهيلع
 . ةكلاملا ةرسألا ريغ نم ةوقلاب صاخشأ اهيلع تبقاعت

 مظنلاو ديلاقتلا ةاشامم مدع لالحنالا لماوع نمو

 ةطلس نأ اهنمو ؛ةيلهألا بورحلا اهنمو رصعلل ةميدقلا
 داجنتسالا مث ؛ًابيرقت ةيمسا تارامإلا ىلع ةمصاعلا

 يلوتسملا ىعس م1517 ةنس يفف عشجلا رمعتسملاب

 يلاغتربلا دئاقلاب تالص داجيإ يف تيهاباجام ىلع

 .م١١6١ ماع اكالم ىلع ىلوتسا دق يذلا «كركوبلا»

 رازإ ةعطقو اريغص اسوقان ٠١ يهو ايادهب هيلإ ثعبو
 هذ نكلو ا "1ريدتعللا نه فاوطأ تاق ةيرخع الو

 هتلودو برطضملا هفقوم ذقني نأ ديري وهف «ءابه هيعس

 . عشجلا رمعتسملا ىلإ نوكرلاب ةفيعضلا

 قبي مل ىتح يشالتلا ىلإ تيهاباجام تراس اذكهو
 يذلا «روكوك» ريمألا مهيلع ناكسلا نم ليلقلا الإ اهيف

 . اهنع ليحرلا ىلإ رطضاف ؛راطخألا هب تطاحأ

 هذه اومطح نيذلا مه نيملسملا نأب نظلا امأ

 أدب مالسإلاف ءًاحيحص هارن الف اهنونف اوبراحو ةلودلا

 نم ةريثك ءاحنأ يف ةلودلا هذه لاوز لبق رشتني

 ىلع برحبب اوماق نيملسملا نأ انل رهظي ملو ءايسينودنأ
 اهب نادلب تناك دقف ءسكعلاب لي «ءادتبا تيهاباجام

 دعب نوملسملاو .؛ةلودلا هذهل نوعضاخ نوملسم ءارمأ

 «ميدق وه ام ىلع اوضقي مل مكحلا مامز ىلع اوضبق نأ

 )١( ص قباسلا ردصملا 65١,.



 ايسينودنا

 ءاهيلإ اوفاضأو اهتيفصت دعب اهنم يقب ام اوثرو لب
 برخي ملو ءنآلا ىلإ غناياولا باعلأو شوقنلا تيقبو
 ىلإ يمالسإلا دهعلا لوط ةيقاب تلظف راثآلا نوملسملا

 اهنإف تيهاباجام براح حاتفلا دبع نأ حص ول ءانرصع
 تشمكنا يتلا ةكلمملا هذه ةلحرم ةياهن تناك برح

 «ةريغص ةرامإب ةهيبش تحبصأو اهنأش فعضو اهتعقر
 ةداعإل برح اهنكلو ةينيد ةيرامعتسا ابرح نكت ملو
 داعأف ءراضتحالا يف تناك ةموكح ىلإ ةايحلا

 ًاذقنم ناكف ءىرخأ ةروص يف اهيلإ ةايحلا حاتفلا دبع

 دعت مل تيهاباجام نأل «ةرسألا نع كلملا جرخي ملو

 نيذلا مه ءالؤهو .مهريغ اهيلع طلست لب اهكولم يديأب
 . حاتفلا دبع مهيراح

 ةيبرغلا اواج

 «امورات» ىعدت ةكلمم ةيبرغلا اواجب ناك هنأ انركذ

 اهب تناكو ءيداليملا سماخلا وأ عبارلا نرقلا يف

 نم اهكولم «نادنوساب» وأ «ادنوس ىعدت ًاضيأ ةكلمم
 رثع دقو .«كاداب يج» ةيرق نم برقلاب عقت اويش دابع

 طخلاب تاباتك هيف «هيجاج» رهن رعقب كلملل رثأ ىلع
 «رشع ثلاثلاو رشع يناثلا نرقلا نم «ميدقلا يواكلا

 اراج يف هنم رثكأ نادنوساب يف يكودنهلا مكحلا مادو

 رثعو .هيف لغلغتت مل ةيكودنهلا ةفاقثلا نأ ريغ «ةيقرشلا
 تناكو «م195١١ ماع هركذ ءاج «ولاجنب» يف رثأ ىلع

 وتار» ىمسملا هولاك ةكلمم سسؤمل ارقم «ايالامكيسات»

 .؟اكاسوب

 كلم ريغ نيرخآ كولم ءامسأ تاياكحلا يف ءاج

 ثلاثلا نرقلا رخاوأ يف 'اناجنك وتساو» كلملاك ءهولاك

 ءًاماع ؟١؟ همكح مادو ءرشع عبارلا نرقلا لئاوأو رشع

 ماع «ناوكاي» رصق ينب ىتح كولم هدعب بقاعت مث
 ةطحم ثيح عقتو «ةيلاحلا روكوب ةنيدم برقب ما 37

 يفو .هضاقنأ ىلع رثع روس هب طيحي ؟سيلوتوتاب» راطق
 «ناوكاب ىلإ اهتمصاع تلقن ةكلمملا هذه نأ تاياكحلا

 تناكو «ناوكابو هولاك تراصف تمسقنا اهنأ ودبيف

 رقبلاو تيزلا نم يلاهألا ىلع ةضورفم بئارضلا

1> 

 ءاملعلاو خويشلا ىلعو ءاهريغو تاجوسنملاو جاجدلاو
 نأ ىلع «ةرم ماعلا يف كلملا ىلع مالسلل اوتأي نأ

 ماع يفف اهلاوز امأو ؛ هخيرات يف فلتخم ناوكاب سيسأت

 .مادالف وأ 0١

 رخآ اهنأل مويلا ىلإ هاوفألا يف ناراجاجاي ركذ يقب
 تمواق ةلود رخآو «ةيبرغلا اواج يف ةينئثولا كلامملا

 ًانورقم اهمسا راص كلذل مالسإلا راشتنا نابإ نيملسملا

 .ناطيشلا مساب ةماعلا تاليخم يف

 يمالسإلا دهعلا

 ايسيئودنأب سرفلاو برعلا ةقرعم

 قرشلا ىلإ ةيرحبلا رافسألا سرفلاو برعلا فرع
 ترئاكت مث بيدنرس ىلإ اولصوو ءداليملا لبق

 نوتناك ىلإو رئازجلا هذه ىلإ اولصوو ؛مهتارجه
 نورقلا ذنم ةيوق مهتراجت تناكو ؛ةراجتلل نيصلاب

 ىلع ةعقاولا ايسينودنأ تناكو ؛0©2ةيداليملا ىلوألا

 ةمداقلا نفسلل ًارمم ىصقألا قرشلا ىلإ ةيرحبلا طوطخلا

 .ةيسرافلاو ةيبرعلا نقسلا اهنيب نم «برغلاو قرشلا نم
 يف ناك هنأ يف «نتوخسنيل نف ني# يدنلوهلا راحبلا ركذ
 نأو لورتبلل عيباني ةيلامشلا ارطموسب هيجأ نم يديب
 دادغب ىلإ هنم ريداقم نولمحي برعلا راجت نم ًاريثك
 ةدامو ًادوقو لمعتسيو ًاطفن هنومسي مهنأو «ةراجتلل

 3 (؟)ةيودألل

 ةيسرافو ةيبرع ةيلاج نأ ةينيصلا بتكلا يفو
 م5814 ماع ارطموس نم يبرغلا ئطاشلا تنطوتسا

 ةيلاجلا هذه تلقتنا مث .)ولوكنبو غناداب نيب (ه10)

 تسسأت ثيح ةراجتلا تشعتنا مهبو «ةيقرشلا اواج ىلإ

 ما191456 سطسغا 168 ىف ايار ايسآ ةديرجب 6068201 يدانوك )١(

 ١٠١9. ددعلا

 نيخرؤملا نع ًالقن ةثاحبلا خرؤملا داوج ىفطصم روتكدلا ركذ )١(
 ماع يف هنأو «داليملا لبق قارعلا يف طفن دوجو برعلاو نييبرغلا

 سيئر ناك يسابعلا هللاب رداقلا ةفيلخلا دهع لع ه١

 نم برقلاب هعيبو طفنلا جارختساب لغتشي ةيروطسنلا ىراصنلا
 .(طفتلا لهأ ةلجي نع) كوكرك

 .دلونرأ ساموط ريسو «باهاراه ماس (5)
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 لوسر لوصر مدقت اميف انركذ دقو .تيهاباجام ةكلمم

 ماع اميس ةكلملا دهع يف اواج ىلإ يبرعلا ريمألا
 م4

 نم ًافلؤم ًالوطسأ نأ ")هكيرخس روسفوربلا ركذ
 (ه149) مالا / ماع ناليس رداغ ةيسراف ةنيفس

 رهشأ ةسمخ دعبو (غنابميلاب) اياجيو يرس ىلإ هجوتو
 .نيصلا ىلإ هتلحر لصاو

 - غنابميلاب خيرات يف بقاع دمحأ جاحلا ركذ

 غنابميلاب ىلإ لبق نم اولصو برعلا نأ - طوطخملا
 اكالم قيضم نوربعي اوناك نيينيصلاو دونهلاو مهنأل

 كولملا رئازج ىلإ نيصلا رحبو
 يف ةريثك نادلب ءامسأ ةميدقلا ةيبرعلا بتكلا ركذتو

 ملع غلبم ىلع ليلد نادلب ءامسأل ةباتكلا ةرثكو «قرشلا

 نماثلا نينرقلا يف تاباتكلا هذه ترئاكت دقو ءاهب اهباتك

 «قرشلا ىلإ مهتاراجتو مهرافسأ ترئاكت ثيح عساتلاو

 نيخرؤملا ضعب ءالوأ مه اهو ءنوخرؤملا اهنع بتكو
 :نيلاحرلاو

 جيزلا ركذ ءيدوعسملا ةلاحرلا خرؤملا ١

 دعب (م401) ه؟145 ماع يفوت ءاهتالصاحو اهتمظعو

 ايسينودنأ ىلإ لصوو لاحرتلا يف ًاماع ١5 ىضق نأ

 هيبنتلا»و «بهذلا جورم» باتك هل .نيصلاو

 .«فارشإلاو

 هباتك ىف هتالحر نود يذلا يرصبلا ناميلس  ؟

 اهيف نأو ينمرلا ركذ «(م861) ه1 ماع تاقالعلا

 «نارزيخلاو مقبلا رجش اهب تبني هنأو ةليفلا نم ًاريثك
 . «خيراتلا ةلسلس» هباتك يف بهذلا ةرثكب اهفصوو

 ماع شاع ءرئازجلا هذه نع بتك ءءادفلا وبأ -“

 .(ما1-3875ا1) هال" 6

 «يناسارخلا هبذادرخ نب هللا دبع مساقلا وبأ - 4

 1ع ءامع6 ه4 يف دناريف نع 1. ظممأع انته 2628257 )غ0(

 سيءواعتو 1مئلدعممع هد 221976 كالتلتعماأتمص ذم طع 2312/

 ةتعاصتلل عم, 5.

 ايسينودنا

 ه77 ماع «هريغو كلامملاو كلاسملا باتك بحاص

 هلكو تهالسو ينمرلاو جيزلاركذ ())

 «ىوخ يد» باتكلا اذه ىلع قلعو ءاهتالوصحمو
 .ها١٠ ماع هيذادرخ نبا يفوت

 ١١١١ ه5497-65575”) ىسيردإلا دمحم 5

 «قافآلا قارتخا يف قاحنملا ةهزن» باتك هل(م17

 . هريغو

 دنع لاق ««نادلبلا مجعم» هل .ءيومحلا توقاي- 5

 نم انيأر ام ةعساش كلامملا هذه نإف : نيصلا دالب هركذ

 يهو ءاهفارطأ راجتلا دصقي امنإو ءاهيف لغوأ ىضم
 دالبب ةهيبش رحبلا لحاوس ىلع اواجلاب فرعت دالب
 .(م115578) ه53775 ةنس يفوت .دنهلا

 يف ًاماع ١5 ىضق يذلا يجنطلا ةطوطب نبا - ١

 يفوتو م1750 ماع ايسينودنأ ىلإ لصوو ؛تالحرلا

 . ما11"ا/ا/ ماع

 ةبخن» باتك هل ةوبرلا خيشب فورعملا يقشمدلا -4

 هذه نع ريثكلا ركذ «رحبلاو ربلا بئاجع يف رهدلا

 .رزجلا

 .(م9786) ها77 ماع يخلبلا

 .(م975؟) جارخلا باتك هل ةمادق ٠

 يف ميساقتلا نسحأ» هل ءيراشبلا يسدقملا ١

 .(م180 هالا/5) «ميلاقألا ةفرعم

 دعب ىفوت «نادلبلا باتك هل ء,دمحأ ىبوقعيلا -

 ْ .(م40) ه1 ةنس

 باتك هل ,«يدادغبلا يلصوملا لقوح نبا ٠

 .(م981) هالا/٠ «ضرألا ةروص»

 ةييشرشلا 23 رنا سلا نسا بز وبات

 باتك ىلع قلع (م415) سوميلطب ةطيرخ ححصم

 مها17 ةنس ءرجاتلا ناميلسل دنهلاو نيصلا رابخأ

 .بتاكلا هيلع قلعو ءاهريغو ينمرلا ركذو (م١861)

 .سابع ردنب برقب ءانيم فاريس (1)



 ايسيئودنا

 تافلؤم ةسمخ هل يرهملا دمحأ نب ناميلس 6

 .(م١١161)ه1١891/ ةنس هفلأ «ةيرهملا ةدمعلا» اهنم

 دومحم ناطلسلا عم لحر يذلا ينوريبلا_ 7

 .(م١١١1) ه١181 ماع دنهلا ىلإ يونزغلا

 .(م96١١) نيدلا رون نسحلا وبأ ديعس نبا

 ةدلب نم بئاكرلا يبأ نب دجام نب دمحأ

 لوصأ يف دئاوفلا باتك هل (م551١1) ه845 ءرافلج

 .هريغو «دعاوقلاو رحبلا

 نيصلا راز يذلا يرصبلا نوميم نب رضنلا 8

 .ه11/5- ماله 7 ةنس

 ٠ .ينادمهلا ركب وبأ هيقفلا نبا 19٠ه

 ينمرلا ركذ «نادلبلا باتك رصتخم باتك هل (م407)

 .اهتالوصحمو

 قالعألا باتك هل ءهتسر نبا يلع وبأ ١

 .(م505) ه١59 ماع يفوت .ةسيفنلا

 دنهلا بئاجع باتك هل ؛يزمرهمارلا كرزب - 5١"
 دنهلا رابخأ عمج (م560 ها5415) هرزجو هرحبو هرب

 .نابايلاو نيصلا ىلإ ىصقألا قرشلاو

 عيارلا نرقلا يف يشوطرطلا ميهاربإ ١

 . يرجهلا

 كلاسم هل ,يرخطصالا ميهاربإ قاحسإ وبأ 14

 .(م1017) ه7 45 ماع يفوت «ميلاقألا باتكو كلامملا

 ناجرملا ماكأ» باتك هل .نيسحلا نب قاحسإ 5

 .«ناكم لك يف ةروهشملا نئادملا ركذ يف

 ركذو .نيلاحرو نيفلؤم نم ريثك مهريغو
 ىف اوفلأ نيذلا ءامسأ فارشإلاو هيبنتلا يف يدوعسملا

 أو «يسخرسلا بيطلا نب دمحأ : مهنم عوضوملا اذه

 مجنلا نب دمحأ نب دمحمو ؛يناهبجلا دمحم هللا دبع

 .مهريغو

 ةيراجتلا طوطخلا

 طسوألا قرشلا نيب ةيراجتلا طوطخلا تناك

 يذلا يربلا قيرطلا ؛نيقبرط ىلع رمت ىصقألا قرشلاو

١١ 

 مساب فرعيو ؛نيصلا ىلإ ناتسكرتو دنقرمس زاتجي

 نم بلجي ناك ريرحلا نأل ,ةميظعلا ريرحلا قيرط
 جيلخلا نم دتمي يذلا يرحبلا قيرطلاو .27نيصلا

 امروبو ناليسو دنهلا ىلإ برعلا دالب بونجو يسرافلا
 لامشب ًالوأ طخلا اذه لصتي «نيصلا ىلإ ايسينودنأو

 ءاحنأ ىلإ رخآ قيرط هنم عرفتي مث ءاكالمو ارطموس
 .اواجو ارطموس

 نيب قيرطلا نأ (7يودنلا ناميلس ديسلا انالوم ركذ

 ام هنأو يسرافلا جيلخلا قيرط وه دنهلاو برعلا دالب
 نيلغتشم برعلاو سرفلا نم لحاوسلا ناكس لاز

 ةيدنهلا روغتلا نردري اوناكف ءأرحبو أرب مهتراجتب

 ىلإ ماساو لاغنبب نيرام نوهجوتيو اهرزجب نورميو

 قيرطلا نإ» لاقو «هسفن قيرطلا نم نودوعي مث «نيصلا
 «ةريبك ةيمهأ اذ لازي الو لاز ام ابوروأو دنهلا نيب

 ديب قيرطلا اذه ناك «ةريطخ ةيخيرات تابالقنال ًابجومو
 وحنب رصم مهلالتحا دنع نانويلا هيلع ىلوتسا مث برعلا
 ةتس دعب مالسإلا رهظ املو .داليملا لبق ةنس ةئامئالث

 يه مهدي تحبصأ برعلا مجن العو داليملا نم نورق

 طسوتملا رحبلا اوكلتماو ءاينابسإ ىلإ رصم نم ايلعلا

 ءامهريغو صربقو تيركك ةماهلا رزجلا ىلع اولوتساو
 ًاعبات لظو مهيديأ ين يملاعلا يراجتلا قيرطلا اذه عنوف

 يف ةيبوروألا بوعشلا تدهتجا دقو ؛ةديدع ًانورق مهل

 ؛مورلا دالب نم مهدرطل يداليملا رشع عباسلا نرقلا

 اينابسإ يف اهفيلح حاجنلا ناك يذلا تقولا يف اهنكلو

 يقبف ىرغصلا ايسآ يف كرتلا رهظ ةيلامشلا ايقيرفإو
 ؛نيملسملا يديأ يف طسوتملا ضيبألا رحبلا قيرط

 رخآ قيرط نع ثحبلا ىلإ ةيبوروألا بوعشلا ترطضاو

 اهاعسم يف تحجن دقو «ميدقلا قيرطلا ريغ دنهلا ىلإ

 دقو «ةيبونجلا ايقيرفإ لبق نم قيرطلا كلذ ىلإ تدتهاف
 مهقحل مث نويلاغتربلاو نويدنلوهلا قيرطلا اذه يف مهاس

 برعلا نومحازي عيمجلا ذخأو ؛نويسنرفلاو زيلكنإلا

 .يتح بيليف ١١ ص برعلا )١(
 .م٠56١ وينوي لوألا دلجملا 7 ددعلا ءدنهلا ةفاقث )١(



 لفي

 محازتلا اذه ىدأف «مهيديأ نم ةراجتلا بلس نولواحيو

 ؛«قرشلاو برغلا نيب دنهلا لحاوس ىلع ةيماد برح ىلإ
 لوطسألا نأ كلذو م8١15 ماع قرشلا اهيف رسكنا

 ةدايقب (م1901/) ه١91* ماع دنهلا ىلإ رحبأ يرصملا

 رياني) لواش يف نويلاغتربلا هلزانف يدركلا نيسح

 «نويلاغتربلا رسكناو نيموي ةكرعملا ترمتساو م

 ةوقلا نويلاغتربلا مجاه مث ءمهلوطسأ دئاق لتقو

 (ه4١1)م609١ رياربف ” يف ويد يف ةيرصملا

 اذه ناكف :يودنلا لاق دنهلا نم يدركلا بحسناو

 دقو ؛هتلت يتلا ةيقرشلا تامازهنالا عيمجل ةاون مازهنالا

 ةيبرعلاو ةيرصملا جراوبلا برحلا هذه يف تدحتا

 بونج يف ةملسملاو ةيسودنهلا تاموكحلا جراوبو

 اهنأ الإ «ةيبوروألا بوعشلا جراوبل تدهنو ءدنهلا
 ةراجت نأ ةميزهلا هذه ةجيتن نم ناكف ءاهيعس يف تباخ

 الو نييبوروألا يديأ ىلإ تلقتنا اهرزجو دنهلا لحاوس
 ساردم راجت دقف دقو ءنآلا ىلإ مهتضبق يف لازت

 ةيبونجلا دنهلا ةراجت «البوم»ب نومسي نيذلا برعلاو

 .؟نويبوروألا مهمهد نأ لبق اهنوكلمي اوناكو ءاهرزجو

 ارطموس نيب ةدتمم ةيراجتلا تالصاوملا تناكو

 نييسينودنألا نم ريثك نطوتسا دقل ىتح ركسغدمو
 تناكو ؛برعلا دالب ىلإ اولصوو ركسغدمو ناليس

 برعلاو نيصلاو ايسينودنأ راجت اهمؤي ةرماع ربالم

 يف عساو ذوفن برعلل ناكو ")7 ههريغو نييناريإلاو
 نرقلا يف ناليس ىلإ مهيديأب ةصلاخ ةراجتلاو ةحالملا

 «نيصلا ىلإ مهتراجت تمدقتو «داليملا لبق يناثلا

 ىلإو رشع سماخلا نرقلا ىلإ نوتناك يف مهراجت رئاكتو
 ةحالملا يف سفانم مهل ناك ام «نييلاغتربلا مودق

 اذه يفو راحبلا عيمج يف اهكولم مهف ؛ةراجتلاو
 , "97قرشلا

 نيصلا ىلإ

 اهنم «ةريثكف برعلا دالب نم نيصلا ىلإ دوفولا امأ

 .ةطوطب نباو ثيف رظنا )١(

 . باهراه ملاس )م(

 ايسينودنا

 كلملا دهع يف (ه55) م1656و 55١ ماع هجوت دفو

 ثعب كلملا اذه نأ كلذو «غنات ةرسأ نم غنوستواك

 دوفولا لاسرإ ىلاوتو «نافع نب نامثع ةفيلخلا ىلإ دفوب

 تثدح املو .يسابعلاو يومألا نيدهعلا يف نيصلا ىلإ

 نيصلا كلم دجنتسا (ما/05) ه78١ ماع نيصلا ةروث

 يدنج فالآ ةسمخ لسرأف روصنملا رفعج يبأ ةفيلخلاب

 لسرأو «ةروثلا اودمخأو هباصن ىلإ نمألا اوداعأو

 رثكو «غنستوس نيصلا كلم ىلإ ًادوفو ديشرلا نوراه
 ضمي ملو «ةراجتلل سرفلاو برعلا باهذ كلذ دعب
 ."")مالسإلا اهب اورشنو نوتناك ةنيدم اوؤلم ىتح نمز

 ناليس ىلإ نيملسملا تالحر ةينيص ةياور ركذتو

 ةراجتلل نيصلا ىلإ مهنفس يف نورحبي مهنأو ويالملاو
 نانيه يف ًادج ةريبك ةيرق مهل نأو (ه4١1) مالا/ال ماع

 ذخأ تالصاوملا تعطقنا املف (ه174) ما/44 ماع

 يتلا (نآلا حدق) هلك يف نوقالتي نوينيصلاو برعلا

 نورحبي برعلا ناكو ءاياجيو يرس ةرطيس تحت تناك

 ىلإ عطقنت مل تالحرلا نكلو ءاواجو ارطموس ىلإ ًاضيأ
 نييفاريسلاو نيصلا بكارم عمتجت هلك يفو .نيصلا

 0 :يفامعلاَو

 ةيبرعلا بتكلا يف نيصلا ةبسن هتظحالم يغبني اممو
 رحبلا وأ نهكشلا يسوق «صاخشألا ىلإ ةميدقلا

 ةفورعملا نيصلا ًامئاد دارملا سيلو نيصلا ىلإ ةنيفسلا وأ

 رجّتي ناك يفوك ينيصلا قاحسإ نب ميهاربإ نإف ءنآلا

 وبأ نيصلا ىلإ بسن نممو ءاهيلإ بسنف نيصلا ىلإ
 دعس نب لهس نب دمحم نب ريخلا دعس نسحلا
 دق هنأل ينيصلا هسفنل بتكي ناك يسلدنألا يراصنألا

 نإ مث 00١ ماع يفوت «نيصلا ىلإ برغملا نم رفاس

 نم بيرق رخآ عضومو «ةفوكلاب عضوم نيصلا
 ةينيص ىمست ةدلب طساو تحتو «ةيردنكسإلا

 . ؟ةيقرشلا دنهلا خيرات" يف نامخيب )0(

 .م1968 ط ١1١ ص بهذلا جورم 2(



 ايسينودنا

 نب دمحأ نب نسحلا اهيلإ بسن نممو .تيناوحلا
 رحب ىمسي دق برعلا رحب نإ لب ينيصلا يلع وبأ ناهام
 رحبلا نأ يدوعسملل «فارشإلاو هيبنتلا» يفو .27نيصلا
 جنزلاو ددهلاودنتسلاو نيضلا ره ره ىشيعتلا
 يف ىمست دق ايسينودنأ رئازجو ؛2)خلا . .ةرصبلاو

 ىلإو ؛دنهلا رئازج ًاضيأ ىمست امك نيصلا رئازج ميدقلا
 رئازجب اهتيمست ةنسلألا ىلع يتأي دق يلاحلا نرقلا لئاوأ

 نيدلا باهش نب ركب وبأ ديسلا ةمالعلا لاق . نيصلا

 :اروفاغنس ةنيدم ركذي

 يتلانيصلارئازج ريخب

 ابيرض اهل طق ضرألا يف دجت مل

 ودبت نيح اروفاغنس ةنيدم

 ابيحرلا حوسلا ىرتاهملاعم

 تاراجتلا عاونأ

 نم تاراجتلا راجتلا لمح طوطخلا كلت ىلع

 دنهلا يف مهنفس اهيلع رمت يتلا رضاوحلا نمو مهنادلب

 مث .هنولمحي ام دلب لك يف نوعيبيف ءاهريغو امروبو
 اوغلبي ىتح ىرخألا ئناوملا ىلإ هتالصاح نولمحي

 اينينودتا نم نولكحي افرك نيضتلاو انسيئودتأ

 ةضفلاو بهذلاو لفلفلاو لدنصلاو روفاكلاو تاراهبلا
 نارزيخلاو رويطلاو سونبألاو جاعلاو رمادلاو صاصرلاو

 . 29غابصألاو رجانخلاو بويطلاو رامثألاو

 .ذالوفلاو تيربكلاو ةشمقألا دنهلاو ناريإ نمو
 .رخافلا ريرحلاو يناوألاو كسملاو فزخلا نيصلا نمو

 لخلاو ريرحلاو ةميركلا راجحألا برعلا دالب نمو
 ةحلسألاو ؤلؤللاو بصقملاو شامقلاو ربصلاو رملاو

 ىطسولا ايسآ نمو .ديبعلاو ءارغلا ابوروأ نمو جاجزلاو

 زرخلاو ةينعملا ايارملاو رهاوجلاو تاجوسنملاو توقايلا

 .7917ص 7ج قباسلا ردصملا )0(

 ١٠١”ص بهذلا جورمو م978١ ط 15ص فارشإلاو هينتلا قف

 .5١"7و ١٠الو ١1ج

 .6١١©ص «برعلا» ىتح بيليف (©)

١ 

 ىلإ ريدصتلا زكارم نم كلذ ريغو بويطلاو يجاجزلا
 0 يقال :قرشلا ءاحتا

 ءايسآ مومع ىلع ًايراجت نوملسملا رطيس دقو

 ذإ ةدتمم ةيمالسإلا تاراجتلاف ةزاتمم ةناكم مهل تناكو

 ىلإ ابوروأ يبرغ بونجو ايقيرفإ يبرغ لامش نم كاذ

 . "0ايسآ يقرش بونجو باجنبلا

 ةميدقلا ةيبرعلا بتكلا يف

 نيملسملا بتك يف تدرو يتلا ءامسألا ةرثك

 ءاهريغو رئازجلا هذهب مهملع غلبم انل روصت ءامدقلا

 يف فيرحتلاو فيحصتلا الولو .اهلهأبو اهب مهلاصتاو
 انعبتت دقو ءنآلا هلهجن ام انل فشكنال ءامسألا ةباتك

 «بتكلا كلت يف ةدراولا اهفاصوأ انراقو ءامسألا ضعب

 :اهتافيرحتو اهتافيحصت ركذ عم اهضعب كاهو

 ءطمالس ؛طمالس ؛طخحالس ءثهالس ١

 ةملكلا لصأو ءاكالم قيضم اهنأ نوئظملا .طهالش

 .قيضملا ياويالملا ةغلب «تالس»

 «تاقولخملا بئاجع» يف ءاج ؛«يهالسلا - ؟

 ةريثك رئازج يهالسلا رئازجو ينيوزقلا دمحم نب ايركزل

 ريثك بهذ اهيفو اهريخ ةرثكل اهنم جرخي ال اهلخد نم
 اهنأ (١٠ص) هيذادرخ نبا اهركذ ءاليسلا رئازج يه

 نم اهلخد نم كولمو ةريثك لابج اهيف وصناق ءازإب

 اهفصيو .ريثكلا بهذلا اهيفو اهبيطل اهنطوتسا نيملسملا
 تاصاغمو نداعمو رهاوجو توقاي اهيف نأب يقشمدلا

 اهنإ يريونلا لوقيو .رحبلا نم لامشلا ةهج يف اهنأو
 اهبتكيو «يزيرقملا لاق كلذكو نيصلا يليامم

 «نابايلا اهنأ مهضعب نظ ءاليسلاو يليسلا يدوعسملا

 .ايروك اهنأ ىوخ يد نظو

 .هسفن ردصملا )١(

 .الةهلعسع )١(



 لفت

 غنالك رأ حدق يه .ربالك ءالك ؛هالك ءهلك '"'

 يف اهنأ ')نادلبلا مجعم يفو .وبالملا ةريزج هبش يف

 «نامزلا رابخأ» يفو بكارملا ريس ىهتنم رخآو دنهلا لوأ
 ةريزج هبش يف اذهو .2)يعلقلا صاصرلا ندعم اهيف نأ

 نيصلا ضرأ نيب فصنلا يف اهعقوم نإ لاقو ؛ويالملا

 ىنعمو .2؟؟9بهذلا جورم يف اذكهو ترعلا نفاذ
 . ")هلك رحب رابهالك

 ولاكن نوفل ع

 اهيمسي امك) ينمارلا ءيرمآل «يرومال 5
 هيذادرخ نبا اهيمسي امك) يمارلا (رجاتلا ناميلس

 يزرال «يتفزلا ؛ينمرلا .يمرلا (ديز وبأو يدوعسملاو
 خيشلا لاق . هيجأ يف يه .(يربمال ولوبوكرم اهيمسيو)

 هنإ 'اراتناسون ند هيجأ ةراجس» هباتك يف نيدلا نيز

 يلنال :نوينيصلا اهيمسيو .«كيرك نال» نع فرحم

 نرقلا نبب ةدوجوم يه تاقيقحتلا بسحو ؛يلو نان

 ماع الوج كلم اهبراح ءرشع يداحلاو عساتلا

 .ادام هجاك دهع يف تيهاباجام اهتبراحو «م١٠ 7

 نم طهالس رحب يف ةريزج اهنأ (9نادلبلا مجعم يفو

 ء«خسرف 6٠٠١ اهنإ نولوقي «ةميظع «دنهلا دالب ىصقأ

 يوقي امم اذهو . ضعبل مهضعب نيدي ال كولم ةدع اهبو

 اهب لصتي هنأ «نامزلا رابخأ» يفو . هيجأ يف اهنأب نظلا
 ةلصتم سوراب يه روفاكلا ضرأو ,©9روفاكلا ضرأ

 . هيجأب

 اهب ناك هنأ ؛روميت ابدنه ناولوبك ةياور» يف ءاج

 روفاكلاو تاراهبلا اهنم نورتشي ءيرمالو يمار

 .41808ص ”ج )١(

 ."هص (0)

 .1 9ص (ةيف]

  (0ص٠١ ١1.

 .1ج 67١ص جورملا (5)
 .18صا*ج )0(

 .796 ص )7

 . الوم كءانضعا بتاكلل م975١ ماع لوألا لصفلا 73/7 ص (4)

 ايسينودنا

 برعلا دالبو سراف ىلإ مهنفس ىلع اهنولمحيو

 .ايوروأو

 .ارطموس يف .رباوه ءرباله_5

 يرس نع ةفرحم .هريرسا «هزابرس ءهزيرس -1/

 .ارطموس يف ةفورعملا ةكلمملا اياجيو

 يابنك يه .هناسك «تيابنك ءايابنك «هيابنك
 1 .دنهلاب نآلا

 نآلا نوتناك يه اوقناخ «قولاخ لخ ءوفناخ 4

 . نيصلاب
 ىفو «باتكلا نم ريثك اهركذ .قاوقاولا_٠

 لضتت ناوقارلا رئازج اههنثو «تاقولخملاا ابئاِضعا
 .اهلوح امو نايريا اهلعل .ةأرما اهكلمت جنارلا رئازجب

 .كاويوو ءكاف كاف ةنيدم دجوت كانهف

 «سولابكنتلا .ءسولابكنل ءسولاجنل_-١
 «سولابجت ءسولاجيل ءسولامجنلا ؛سونابجل
 نم ةبيرق اهنأب يقشمدلا اهفصي . سواكنل .«سولاكلا
 .رابوكين رئازج اهلعل ءارطموس

 ءاوثسآلا طخ ىلع اهنإ اولاق يريت لابجج -5

 ةيولعلاب ةفورعملا حبص ةريزج ليم ةئام وحنب اهءاروو
 . ةيلامشلا نتناميلاك يف

 يدوعسملا اهيمسيو .تاجبيدلا لابج ٠١

 . فيدلامو فيدكال يهو .تاجيبدلاو «تاهيبادلا

 اهلعل ؛هتلحر يف ةطوطب نبا اهركذ .هواجلم

 ال اني
 (يلقاقلا دوعلا بسني اهيلإو) ةلقاق ءالوكاك 6

 .ارطموس يف اكلوبيس وأ الوكأ يه

 .ويالملا ةريزج هبش .رودنمس 7

 روجنب وأ «سوراب اهلعل ءسولاب ءروصنف 7

 .ارطموس يف
 يفو .دنليات يقرشب ابماج يه .فنصلا 4

 نيصلا وأ دنهلا دالب يف عضوم هنأ 29نادلبلا مجعم

 )١( ص 7 دلجملا 47١.



 ايسينودنا

 أدرأ وهو ءهب رخبتي يذلا يفنصلا دوعلا هيلإ بسني
 ىمست ارطموس لامشب ةدلب اهنأ ربافور دقتعيو .داوعألا
 .ابموج نآلا

 ةريزج ءوالوف فلنص ؛«تالوف لدلص 48

 هاجت «ابماج» دعب ةريزج تالوف لدنص ءلدنصلا

 . «نانيه» اهنأ نونظملا «ءلحاسلا

 .ارطموس يف .يورك ٠

 ناميلس اهيمسيو «لاقلا «ءىلافلا رزج ١"

 . فيدكال يه .تالاقلا يرهملا

 . فيدالم يه .بيذلا رزج 35

 نظيو ؛وج ناوجز# اهنأ نوئنظملا .نوتيز - 3

 .نيصلاب نيكوف ميلقإ يف ءانيم ؟غنوتوست» اهنأ ضعبلا

 لواج نآلا يه .روميس «روماص «روميص 4

 .دنهلاب يبموب بونجب

 دنوك يه .عدرك «جيروك «جندوك ؛جنودك 05
 تنس# اهنأ ضعبلا نظيو .فئصلا دالب نم غنار

 هلك يرحب نيب اهرحب نأ بهذلا جورم يفو ؛سيوكاج
 1 3لاو

 «ءوخيص « يخنص « يجنص «نخص "15

 . نيصلاب «ياخناج# يه . يحبص

 «الاتناموس» نوينيصلا اهقطن ؛«راطمس - "ا

 ركيردوأ بهارلا اهامسو «ارامس# ولوبوكرم اهامسو

 تاونس رشعب ةطوطب نبا لبق نيصلا ىلإ لحر يذلا
 .ارطموس يف اردومس يه .«ارطلوموس»

 نظي «قبزلا «جنارلا ؛خيرلا «جبزلا ءجيزلا 4
 كلذ ةفرعملو «ءاواج اهنأ نورخآ نظيو ءارطموس اهنأ

 :ةيبرعلا بتكلا هتركذ ام ضعب انه ركذن

 ةعساو ًادالب جيزلا جارهملا نأ بهذلا جورم يف

 ةريزج هب نأو «هريغو لدنصلاو روفاكلا اهنم ردصي

 .ارطموس يف روفاكلاو ")ينمارلاو جنارلاو ةريرس

 ) )9١ص١4 ج١1.

 ) )0؛ص ١6 ج١1.

١" 

 لاقف اياجيو يرس نع ةفرحملا هزبرس ركذ يومحلاو
 يف دنكره رحب ءارو دنهلا دالب ىصقأ يف ةريزج اهنإ

 عيمج هكلمل نإ يدوعسملا لاقو .2')نيصلا دودح

 ةزوجلاو لدنصلاو لفنرقلاو روفاكلاو بيطلا هيوافأ

 نييحلا زا ديعس قباو: . "7 هوعلاو ةلقاعلاو ةيباسلاو

 نأو ةريرسلا اهربكأ نأو جنارلا رئازج ركذ نيدلا رون

 اهضرعو .«بونجلا ىلإ لامشلا نم ليم 5٠١ اهلوط
 يف سيلف ارطموس ىلع قبطني اذهو .ًاليم
 بونجلا ىلإ لامشلا نم ةدتمم ةريبك ةريزج ايسينودنأ

 نأل ءاياجيو يرس ةكلمم ينعي وهف ءارطموس ريغ
 .ةكلمملا هذه دهع يف ناك فصاولا

 نيصلا رئازجو دنهلا رئازج ىمست ايسينودنأ تناكو

 ةريرسلا ةريزج نإ يبلهملا لاق كلذلو انركذ امك

 نيصلا نإ :همجعم يف توقاي لاقو . نيصلا نم ةدودعم

 نم اواج نإو ءىصقألا قرشلا رئازج عيمج لمشي
 .«©9نيصلا يف جبازلا نأ بهذلا جورم يفو .©0نيصلا
 هذه ىلع رمي ءارتسالا طخ نأ رهدلا ةبخن يفو

 هلك اذه نإ لوقيو .ارطموس ىلع قبطني اذهو .ةريزجلا

 دالبب حدق يه هلك نأ انفرع دقو .ةريرسو جنارلا نيب

 جنارلا عقت نذإ .اياجيو يرس يه هزبرس نأو ءويالملا

 .اهريغو نتناميلاك لمشتف ويالملا دالب يفرش

 ةريثك جنارلا رئازج نأ نامزلا رابخأ يفف ءارطموس اهنم

 نع ةفرحم ةديدس لعلف 10 هفزرعت ةرد ركع هن

 ًانيح اهيمسي وهف ءاياجيو يرس نع ةفرحملا ةريرس

 رئازج فارشإلاو هيبنتلا يفو .رئازج انيحو ةريزج
 ةديرج يفو .اهل ناتعبات هزبرسو هلك نأو ,؟"0بازلا

 هرئازج نمو :رمع نيدلا جارس يدرولا نبال بئاجعلا

 )١( ؛ص "١١ دلجملا ".

 ) )0.للو؟ةص

 ص فلز  14١.7ج

 )١97 )4 ج١.

 ."ؤص (5)

 .هؤو ه؛ص (5)



١ 

 دودح رخآ يف ةريثك رئازج ىلع لمتشتو جنارلا رئازج

 ابك ضل يضخ اخو دهلا دالب ىصقأو نيصلا
 .ةراعجلاو بصخلا ةرثكل ءام الب نورفاسيو «بارخ

 هنأ ىقشمدلاو يدوعسملا ركذ امك م جنارلا ىنعمو

 دخون ارظموتن لامش يفو ؛(دنهلا زوج) )00ج انلا
 يأ 'ياو» ةريزج اهناكس اهيمسيو «غناباس» ةريزج
 . ليجرانلا ةريزج

 اهيمسيو ؛تروقايلا ةريزج «بيدنرس «ناليس 4

 دالب اهلوح رئازجلا عم اهيمسي امك «ناليهس» كررب
 مهتريزج نومسي عبارلا نرقلا يف اهلهأ ناكو ءلاهسلا
 . ؟0الاهيس

 قيرطلا ىلع نوتناك لبق عقت .نيصلا باوبأ
 نيب قيضملا نأ نظي . لكاراب باعش ىمست تناك ءاهيلإ

 نيصلا باوبأ نم باب لوأ وه غنوت غناوك لحاسو نانيه
 .اوفناخ ىلإ ةيدؤملا

 ناوج يه .وكناج «اوفناج ءوجناج ءوجناخ ١

 .رفوج

 .اوصنأ ءوصناق ءوطناق ١"

 يف اواج مسا ناكو .اواج يه «هواج «هباج

 ةطوطب نباو .ايسينودنأ رزج عيمج ىلع قلطي ام رصع

 ءارطموس ىلإ لصو هنأ عقاولاو ءاواج ىلإ هلوصو ركذي
 «نتناميلاك كلذب دصقي ناك هنأ عم ولوبوكرم كلذكو

 .ارطموس ىرغصلا اواجب ينعي امك

 هيباج نم بيرق .ءطفام .طقام ءطيام 45

 .(اواج)

 مالسإلا لوصو

 ةيخيراتلا ةودنلا

 ىلإ مالسإلا لوخد ثحبب ةصاخ ةودن تدقع

 ترمتسا «ةيلامشلا ارطموسب ناديم ةنيدمب ايسينودنأ
 17١0-14 م1977 سرام ٠١ ىلإ 1؟نماهتاسلج

 )١( صهمها١.

 75ص ؛يدنهلا طيحملا يف ةحالملاو برعلا (؟) 7.

 ايسينودنا

 :يلي امب ت تهتناو (ه787١؟ لاوش

 نأ اهيلع انعلطا يتلا رداصملا نم انمهف -

 لوألا نرقلا يف ةرم لوأ ايسينودنأ ىلإ لخد مالسإلا
 (يداليملا نماثلاو عباسلا نينرقلا نيب اميف) يرجهلا

 .ةرشابم برعلا دالب نمو

 لحاوس يه مالسإلا اهلخد ةقطنم لوأ نأ - ؟

 ناك يمالسإلا عمتجملا نيوكت دعب هنأو ءارطموس

 0 يف لوألا ملسملا كلملا

 يف كلذ دعب ًالعف اومهاس نييسينودنألا نأو -

 .مالسإلا ىلإ ةوعدلا

 نم مهضعب ناك نيلوألا مالسإلا ةاعد نأو - 5

 .راجتلا

 . ةيملس تناك ةيمالسإلا ةوعدلا نأو ©

 ةراضحو ةفاقثب ايسينودنأ ىتأ مالسإلا نأو - 5

 . ةيسينودنألا ةيصخشلا نيوكت رصانع نم يه ةيقار

 لامعأب موقت ةئيه دوجو يرورضلا نم نأو

 عسوأ ةروصب ايسينودنأب مالسإلا خيرات فينصتو قيقحت
 عم ناديم يف ةئيهلا هذه نوكت نأ انيأرو «ةمئاد ةفصبو

 .اتركاج اميس ال ةمهملا نكامألا يف اهل عورف ءاشنإ

 ؟فيكو «نيأ نمو «مالسإلا لصو ىتم

 لوألا نرقلا ذنم نيصلاب نيملسملا ةلص تناك اذإ

 تناك اهنأل «كلذك ايسينودنأ نوكت نأ ىرحأف يرجهلا

 نأ لوقعملا نمو ؛قرشلاو برغلا نيب ًارممو ًأطحم

 .ٍكئئيح نوملسم اهب نوكي

 (ابماج) فنصلا ةريزج هركذ دنع "0يقشمدلا ركذ

 ينب نم اورف امل نييولعلا نم موق اليسلا رئازج لخد هنأ
 حبص ةريزج نأو ءاهب اوتامو اوكلمو اونطوتساف ةيمأ
 نيعلسم تفتصلا هذان: نأ: ©1ةيولعلاب فرغت تناك

 اهيلإ نيملسملا ةوعد تلصوو ؛«مانصأ دابعو ىراصنو

 ينب نم نورافلا نويولعلا لزن اهيفو ءنامثع نمز يف

 )١( ثلاثلا ءزجلا يف هناكم يف (هيجأ) ثخب عجار .

 .1548و 1١١؟ص ؛رحبلاو ربلا بئاجع يف رهدلا ةبخن» (؟)

 ) )5ص١137.



 ايسينودنا

 ةفورعملا ةريزجلاب يتفزلا رحبلا اولخدو جاجحلاو ةيمأ
 ركذو .انركذ امك ارطموس يف يتفزلاو .27نآلا ىلإ مهب

 يف يزيرقملاو 27برألا ةياهن يف يريونلا كلذ لثم
 راصنأ مه انه نييولعلاب دارملا نأ ظحالملاو . ”9هططخ

 ّْ .مجن لك تحت اوقرفت نيذلا تيبلا لآ

 سانجأ نم حايسلاو ةراجتلل ًارمم اكالم تناك

 نأ امك ءاهيلإ نولصي سرفلاو برعلا ناكو ؛ممألا

 طوطشلا ىلإ لصتف راحبلا رخمت ةيسينودنألا نفسلا
 مهي نولصتيو نيملسملاب نويسينودنألا يقتليف «ةديعبلا

 . ةراجتلا مهنولدابيو

 نلع ترفق نأ ليسعمللا عمدت "ةريومزا لاق
 ؛مالسإلا ميلاعت هيف تءاج يذلا رصعلا قيقحتلا هجو

 ىلوألا نورقلا يف برعلا راجت عم تءاج امبرو

 يف ويالملا رئازج ةعومجم خيرات اندمي .: لاقو . ةيرجهلا

 لوصفلا مهأ نم لصفب ةريخألا ةثامتسلا ماوعألا لالخ

 ءدهج نم ةاعدلا هلذب ام لضفب مالسإلا راشتنا ةصق يف

 ماق لصتم طاشن نع ديفت لئالد دجن اهلك ةدملا هذه يف

 اهضعب وأ «ةيقرشلا دنهلا رزج يف نوملسملا ةاعدلا هب
 اعلا دقني نأ نيأآل ةونعدلا لوآ ىف ,لقألا ىلع

 ديياتنا ةدعاتس نودي :ةوعدلا ذاولا لكن مينامعا
 اوقل دقو ءطقن عانقإلا ةوقب تذفن نكلو ءدالبلا ماكح

 نم ًاصوصخو «تاقوألا نم ريثك يف ةديدش تاضراعم

 ال طاشنب مهيعس يف اورمتسا ةاعدلا نكلو «نيينابسإلا

 ةفلتخم ناولأ يف بعاصملا نم مغرلا ىلع للملا فرعي

 وأ ةيئزج تناك نإو مهلامعأ اوزجنأو ؛«حاجنلا نم

 .ةصقان

 هل لاقم يف يرصملا تجهب دمحم روتكدلا ركذ

 ام ؛قرشلا نم تايركذ» ناونع تحت 2”مارهألا ةديرجب

 )١( صكةا١.

 ]) 69ص ١١١ ج١1.

 . 1ع مءعوعطنسم ه؛ 1؟اهم دلونرا (4)

 ردصت م1979 ماع !ج مالقألا ةلجم .م1968 1١١ 4 خيرات (4)

 .قارعلاب

 نفي

 لاصتا لوأ خيرات نيقحتلا هجو ىلع ددحي مل :يلي

 نرقلا رخاوأ يف ىرج هنأ حجريو ؛دنهلاب يمالسإ
 اولزن نيذلا برعلا راجت ةطساوب يداليملا عباسلا

 «تارجوكو ربالم يلحاس ةصاخبو «ةيبرغلا اهلحاوسب
 نم نورثي اوناك مهنأل «دالبلا ءارمأ مهب بحر دقو

 ةماقإو دجاسملا ءانيب مهل اوحمسو :؛مهعم ةرجاتملا

 نوملاسملا برعلا كئلوأ لواحي ملو «ةينيدلا مهرئاعش

 اوضرفيو اهوكلمتيو دالبلا يف اولغلغتي نأ نوعداولا
 لخد ًابيرقت بولسألا اذه لثمبو «مهناطلس مهيلع
 .ايسينودنأ ىلإ مالسإلا

 نإ لوقلا نكميو :رماسلا لصيف روتكدلا لاق

 ىلإ ةيقرشلا دنهلا رزج لوحت يف يساسألا لماعلا

 لفاوقلا قفار نمو راجتلاو ةراجتلا تناك امنإ مالسإلا

 ردصم ةراجتلا اولعج ءاملعو ءاهقف نم ةيرحبلا ةيراجتلا

 ةياوه ملعلا بلطو ًافده ةيمالسإلا ةوعدلاو مهل قزر

 .ةبغر عابشإو

 ذنم مالسإلا تفرع ايسينودنأ نإ :نوسيروم لوقيو

 نيقرشتسملا ضعب نظو .راحبلا رفس نوملسملا فرع
 نرقلا رخاوأ يف ةيلامشلا ارطموس يف أدب مالسإلا نأ

 حلاصلا كلملا ربق ىلع مهروثعل «يداليملا رشع ثلاثلا

 ةلاحرلا نألو ,(م11947) ه197 ماع يفوت يذلا

 نيصلاب لوغملا دهع يف هتحايس تناكو) ولوبوكرم
 م17 ماع يف نأ ركذ (دنهلاب نوج ةرسأ دهعو

 اهنإف كالرب ادع ام ةينثو كلامم نامث ةيلامشلا ارطموسب

 مالسإلا رشنل دهج لك نولذبي نيزارسلا نأو .ةملسم
 مل ولوبوكرم نأ عقاولاو .(نيزارسلا ركذ يتأيسو)

 نودوجوم نيملسملا نإف الإو «كالرب ةدلب الإ دهاشي

 حلاصلا كلملا ربق دوجو ىلإ دانتسالاو .اهريغ يف

 ذإ ءرظن ىلإ ةجاح يف ملسم كلم لوأ هنأب لوقلاو
 هيلع حيرض هيلع ىنبيو كلملا اذه نفدي نأ دعبتسي

 . طقف تاونس سمخب مالسإلا روهظ دعب ةيبرع تاباتك
 ىدامج 7 يف ىفوتملا لماكلا كلملا هلبق نأ ملع دقو

 (ويالم ةراجس» هركذ ام نأ لب (م١١17) ه701 ىلوألا

 «نيملسم نيوبأ نم دلو حلاصلا كلملا نأ ىلع لدي



 ليي

 لصي نأ لبق بعشلا يف ًايجيردت نيدلا رشتني نأ عبطلابو
 كلذ لبن نوكتت نأ دب الف ؛ءارمألاو كولملا روصق ىلإ
 لك راشتنا يف فورعملا وه امك ةثراط ةملسم تالئاع

 هديدحت نكمي ال مالسإلا لوصو لوأ خيراتف . نيد

 مل هنإ مث «ةيمالسإ ةلود مايقي وأ حيرض ىلع ةباتكب
 لب «ةاعدلا وأ مالسإلا لوصو درجمب ةينثولا لحمضت

 . ةيمالسإلا تارامإلا مايق دعب ًانمز ةينثولا تلظ

 ركذ دقل : ")«اترابوس ايريو اتبيجوس» روتكدلا لاق
 يف نيملسملا نم مهريغو برعلا دوجو ولوبوكرم
 فيلأت «اياراجاكتوتاك» باتك نكلو ءارطموس

 لوصو لبق يأ  رشع يناثلا نرقلا يف «ولوينابوبما»
 اذهو «ةيبرع اهلوصأ تاملك هيف  نرق وحنب ولوبوكرم
 ىلإ اولصو دق نيملسملا برعلا نأب لامتحالا ثعبي امم

 . كلذ لبق ايسينودنأ

 تنب ةمطاف ربق ةدهاش كيسرك يف ناريل نم برقلاب

 دقتعي ؛ةيفوك ةيبرع تاباتك اهيلع هللا ةبه نب نوميم

 ؛يبرع رجات ةجوز اهنوك لامتحا ميهرتوتس روسفوربلا
 دهاوش ملعب صتخملا 23961606 روسفوربلا نكلو

 نوكت نأ زئاجلا نمو ءنميلا نم ةيبرع اهنأ دقتعي روبقلا
 دعب مراضحلا اهب ءاج وأ ءاهدالب نم ةبولجم ةدهاشلا

 نأ ىلع ليلد يهف ةبولجم ةدهاشلا تناك اذإف «؛كلذ

 يف ةعونصم تناك نإو «ةرثكب انه اوناك نميلا يملسم

 . كاذنآ ريبك يمالسإ عمتجم دوجو ىلع ليلدف كيسرك

 برع اهعانص نإو كانه ةعونصم اهنإ زيافير لواب لوقيو
 نأ دقتعي وهو ,مهدالب نع مهرافسأ تلاط سرف وأ

 هيف تعقو يذلا رصعلا يف كانه نيميقم اوناك نيملسملا

 . اكنالريا كلملا لتقمب تهتنا يتلا كراعملا

 ه1496 وأ 8اله ةنس نوميم تلب ةمطاف تيفوت

 ةكلمم دهع يف اهتافوف اذه ىلعو (م١١11 وأ )*٠١8

 اراج يف اذه ناك اذإ . تيهاباجام دهع لبق يأ «يريدك

 هركذ ام اذه يرقيو ءارطموس يف نوكي نأ ىرحألابف

 )١( 1طع فسنمو ذداذسم (ه طع ظدماذملفتعك .

 ايسينودنا

 ءانب يف اوكرتشا سرفلاو برعلا نأ 27لبمك دلانودكم
 يف ديعب نمز ذنم تانطوتسم مهل نأو . تيهاباجام

 تناك ارودمو كيسرك ئناوم نأو «ةيبرغلا ارطموس

 ءانب يف اوكرتشا مهنأو «دوزتللو مهنفس حالصإل ئفارم
 كلامملا هذه ىفف يراساغنسو يريدكو الاكنج كلامم

 ىلإ كارتشالا اذهب ريشي هلعلو ؛ةيسراف ةيبرع تانطوتسم
 وأ ةيسايسلا ال اههبشي امو ةيراجتلا ةيحانلا نم ءانبلا

 نيب نواعتلاو جازتمالا ىلع ليلد اذهو «ةيبرحلا

 ةكلمم نأ ىتح نييسينودنألا نيبو نيمداقلا نيملسملا

 ىلإ نيملسملا نم نيبودنم تلسرأ دق ةينثولا ويالملا
 .م١178 ماع نيصلا

 ملو ءاماع ١١ ب كلذ دعب ءاج دقف ولوبوكرم امأ

 «تئدح ةروث دض ةوزغ يف ناك هنأل حلاصلا كلملا ري

 لوقي امك ؛مالسإلا قانتعا ديري ال ريزو ةروث اهلعلو

 ذإ ةوقو راشتناو كلم هل ناك مالسإلاف «سنوم سدنهملا
 برعلا نإ (م1117/8١) 7ينيصلا يفوجوج لوقي .كاذ

 تاقوأل نوربعي اوناكو «ءنيصلا ىلإ مهدالب نم اوؤاج

 ركذيو . حايرلا باهمل ًاراظتنا (هيجأ) يرومال ىلع ةنيعم
 يف) ينورب كلم نأ (م87١1) ينيصلا نيل ناوتام

 هلعلو «يلام يل حيس» وه نيصلا ىلإ ًادفو ثعب (وينروب

 ىمسي ًالجر ثعب رخآ ماع يفو «ناميلس نع فرحم
 . يلع يبأ نع فرحملا «يلاوب»

 ءاج مالسإلا نأ نودقتعي نويبرغلا نوخرؤملا ناك
 كونس روسفوربلا نكلو «برعلا نم ةاعد يديأ ىلع
 ةيدنلوهلا دنهلا ةموكح راشتسم قرشتسملا هينورخره

 نأ وهو ؛ديدج يأرب ءاج ةيلهألاو ةيمالسإلا نوؤشلل
 راثآ نيفتقم نيملسم يديأ ىلع دنهلا نم لصو مالسإلا
 «دالبلا هذه ىلإ نوددرتي اوناك نيذلا سودنهلا راجت

 بلغ ىتح مهيف مدقتي لاز امو مهلامتساو مالسإلا ءاجف

 وأ رهق ىندأ نودبو ةيملس قرطب ًابيرقت مهعيمج ىلع
 اوبلغ نيذلا اواج قرش يلاهأ نم لصح ام الإ فنع

 )١( ص ءافاج» يف 5 -08.

 .كطمان- عطم»ت (5)



 ايسينودنا

 نوقرشتسملا لقانتو ةوقلاب مهيرواجم ضعب ىلع
 ادنلوه ةموكح هترقأو يأرلا اذه مهريغو نويدنلوهلا

 .تالاقملا هيف تبتكو ةيسردملا بتكلا يف هتلخدأو

 بولسأب ءاج مالسإلا نأ ىلع ةعمجم بتكلا عيمج

 بولق هل تحتفت دقف .«فنع الو هاركإ ال ءهيف بوغرم
 ال برح نم عقو امو «مهلوقع هتلبقو نييسينودنألا
 نوملسملا ناك ولو «مالسإلا راشتنا ةيفيكب هل ةقالع

 مهلوح تماح امل طايسلا نولمحيو ةوقلا نولمعتسي
 اهديؤي ةلوداوسسؤي نأ اوعاطتسا املو «بولقلا

 نيللا بولسأب ةرهاظلا هذه تأت مل ولو ءبعشلا

 .ثدحي مل اذه نكلو ءاهدض عيمجلا رزآتل ةمكحلاو

 تدادزا دقف رزجلا هذه ىلإ نيملسملا تارجه امأ

 طسوألا قرشلاب تئدح ىتلا لكاشملاو ثداوحلا ببسب

 نم ناك ام ناكف (ه107) م1188 ماع دادغب تطقس

 يمالسإلا قرشلا ىلع نويبيلصلا فحزو ؛ثدارحلا

 «ًالاجس ترمتسا بورح يف (م1741-1701)
 روتكدلا لاق امك  تاراهيلا ةراجت نم حابرألا تناكو

 ال ١5 لاو ١١ لا نينرقلا يف ًادج ةميظع هكيرخس

 هذه نم حبرت رصمف ءًاضيأ رصمل لب اهدحو ايلاطيإل
 مث ماع لك تايبورلا نم نييالم ةسمخ اهدحو ةراجتلا
 نع يقدنبلا 5ةودنلم همهم هركذامب ًادهشتسم لاق

 دنهلا ةراجت نإ (م1-155١1758) هرصع يف تاراجتلا

 ايسآو ايروس ئناوم ىلإ دادغب ىلع رمت برغلا ىلإ
 ةيردنكسإلا ىلع رمت تراصف ةصيخر تناكو «ىرغصلا

 حابرألاو ءاهناطلس ديب ةراجتلا تراصو اهنامثأ تعفتراف
 نذأي ال ناطلسلا نأل .ءبرعلا بويج ىلإ ليست

 بيجعلا نمو :لاقو دنهلا ىلإ هدالبي رمي نأ يحيسمل
 نم لوغملا فحزو ةهج نم ةيبيلصلا بورحلا نوكت نأ

 راشتناو نيملسملا تاراجت مدقت يف ًاببس ىرخأ ةهج
 تعمجت بابسأ هذهف .ىصقألا قرشلا يف مالسإلا

 تالئاع ترجاهف «تارجهلا ىلإ نيملسملا تعفدو

 بابسألا ىلع ةوالعف ءاهتنطوتساو رزجلا هذه ىلإ

 لكاشملا تناك نيدلا رشنو ةحايسلا يف ةبغرلاو ةيراجتلا
 . .بابسألا نم طسوألا قرشلا يف ةميظعلا

 نحل

 دالب قيرطب ةاعد لوصو «ويالم ةراجس» ركذي
 نآلا ىمسيو .«برعلادنع ربعملا وهو «ريثعم

 كل ركذأو :'لاشاب يكز دمحأ روتكدلا لاق .لدنمورك

 مويلا ةفورعملا يهو «لدنم» اهكلم مساب تيمس اهنإف

 بكرم ظفل نع ًافيرحتا «لدنمورك» مساب جنرفإلا دنع
 دنع ةفورعملا يهو (اروك) اروش ةيروطاربما هتمجرت

 . (ربعم مساب برعلا يبفارغج

 وروملا

 نأ هلصأو «وروم» مسا نيبيلفلا يملسم ىلع قلطي

 طوقس دعب نيملسملا نم سلدنألا رجهي مل يذلا

 ىلع ًالوأ تقلطأ ةظفل يهو ؟وكسيروم» ىمسي ةطانرغ

 ةينابسإلاب مسالا ءاج اذكهو «نيينابسإلا نيملسملا

 تقلطأ ةظمللا هذه نأ ريغ (روم» ةيزيلكنإلابو «وروم»

 ةيلامشلا ايقيرفإو اينابسإ يملسم لك ىلع ًاحالطصا

 مسالا اذهب نوفرعي نيبيلفلا يف نوملسملاو «ةيبرغلا

 هذه ىلإ نالجام لصو امدنع مهيلع نوينابسإلا هقلطأ

 ًابرع اهب اوأر مهنأل كلذو 200161١ ةنس رئازجلا

 دهع يف (نآلا نوزول) غنودلس ةريزج يف نيملسمو

 .ودنوت مكاح تخأ نبا الينام مكاح ناميلس اجار

 تقرارتسلا

 اورشن نيذلا نأ_مدقت امك - ولوبوكرم ركذ

 «نييقرشلا يأ ةقارش نع ةفرحملا مورلا دنع ونكارس نع

 يفو «نيملسملا ىلع تقلطأ مث ؛برعلا ىلع قلطتو

 يجرج لاق . لحرلا برعلا هب دصقي «ونكارس» ةينيتاللا

 نيساربسلا ةليبق نعاتيلإ لضو ام كلذ نم <. ؟9ناديز

 انيس ةريزج يف نانريلا اهفرع يتلا لئابقلا نم يهو

 . م1977 ربمتبس 7 مارهألا ةديرج )١(

 .1517ص «برعلا# يتح بيليف )2(

 .54 مالسإلا لبق برعلا (5)
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 نظيو ءلوهجم مسالا اذه لصأو .؛ًاقرش اهئاروو

 هنإ نورخآ لاقو ةيبرعلا يف نييقرشلا فيرحت هنأ مهضعب
 وأ ءاكرشلا وأ نيقارسلا وأ نييوارحصلا فيحصت

 هوقلطأ ىتح نانويلا دنع مسالا اذه رهتشا دقو ءمهريغ

 .برعلا ةريزج ناكس ىلع

 سرفلاو برعلا

 سرفلاو برعلا راجت نأ ؛اواجولوب ةياكح» ىف ءاج

 يتلا نادلبلا يف نيينئولا نيب مالسإلا نورشني اوناك
 نواعتلا نأل مهيعاسم يف اوحجن ام ًاريثكو ءاهئودصقي

 «مهيف يرطف ةميزعلا ةوقو ءاكذلاو برعلا يف يعيبط
 .يلاهألل مهترهاصم ىلع ةوالع

 اونطوتسا دق برعلا نإ :27خريب ند نف لاق
 ةيتاعلا تيهاياجام ةكلمم دعب مهلسن وأ ليبخرألا

 ذوفن مهل ناكو ًاماكح اوراصو يلاهألاب برعلا طلتخاو

 . عساو

 يف ناراجاجاب كلم نبا نأ ةيواجلا تاياكحلا يفو

 يف رماغو كلملا كرت يداليملا رشع يناثلا نرقلا رخاوأ

 هنطو ىلإ داعو هدي ىلع ملسأف يبرعب ىقتلاو ةراجتلا

 .الشفف مالسإلا يف كلملا بيغرتل يبرعلا هقفاري

 ةينيصلا دنهلا يف مالسإلا راشتنا

 راشتنا مامتهالا عرتسي مل :باهاراه ملاس لاق

 سرفلاو برعلا راجت لعلو ؛ةينيصلا دنهلا يف مالسإلا
 مالسإلا ورشان مه رشاعلا نرقلا ذنم ةراجتلل نوتأي نيذلا

 مامتهالا ىعرتسا يذلا نأ ريغ «لحاوسلا ناكس نيب

 رخاوأ نم ًءادتبا نكامألا كلت ىلإ ويالملا تارجه يه

 .رشع عبارلا نرقلا

 (ليبمأ ننوس) هللا همحر ًايلع نأ نوخرؤملا ركذ

 كلملا ةلالس نم غنوكاجب ننوس نأو ءابماج نم ءاج
 ءاج ام تقو يف مالسإلا نأ دكؤي اذهف ءابماج نم نايك

 . ةينيصلا دنهلا ىلع ًارام

 .195و 9١؟ص خريب ند نف )١(

 ايسينودنا

 ةاعدلا

 نرقلا يف برعلا ريثأت نإ :خريب ند نف لاق

 داكي ريثأت وهو «كدانهلا ريثأت نم دشأ رشع سماخلا

 ذوفنلا يوذ برعلا رثكأ نأل «عقاو هنكلو ًايلايخ نوكي
 نأ نيح يف «نييولعلا فارشألا ةداسلا نم مه عساولا

 ىلع ةرطيسلا اوعيطتسي مل نيرخآلا تومرضح برع
 ءارمأ يف مهريثأت ببس نإ :لاقو» كدانهلا تاداقتعا

 نأل برعلا تالهؤم ىلإ عجار ةيدنهلا رئازجلاب يلاهألا
 .«حضاو اذهو «مالسإلا سسؤم لسن نم مهرثكأ

 يف نوفدملا ميهاربإ كلم ةيعادلا نإ :نامخيب لاق

 ديزيو «نايبرع نوبريج ىف نوفدملا هللا ةيادهو كيسرك

 . ربالم نم ءاج ينيسح هنأ تابس ذاتسألا

 مالسإلل ةيعاد لوأ نأ :رماسلا لصيف روتكدلا ركذ

 خيراوتلا نأ ريغ «مسالا لوهجم ةيقرشلا دنهلا رئازج يف

 لئاوألا مالسإلا ةاعد نم نيريثك ءامسأ تركذ ةيراجلا

 عجار) ليبمأ ننوس وأ ةمحر نيدارو ميهاربإ كلم لثم

 امأ .مهريغو حاتف نيدارو يريك ننوسو (خريب ند نف

 ماع وه مالسإلاب اواج ةريزج دهع لوأ لعلو :لاقو
 يفاريسلا ناميلس ةلاحرلا ىور ثيح (م660) .ها'٠

 يرجهلا يناثلا نرقلا رخاوأ يف هتحايس مايأ دهش هنأ
 امأ .(سبيلسلا يأ) يليسلا رزج يف نيملسم رثكألا ىلع

 ةفالخلا مايأ نييولعلا نم موق اهلخد دقف نيبيلفلا رزج

 نأ نيح يف ءاهب اوتامو اوكلمو اونطوت.ماف ةيومألا

 ىلإ نامثع ةفيلخلا مايأ تلصو ةيمالسإلا ةوعدلا
010 

 امروب ١ .

 «اياباروس اتراوب» ةديرج يف ًاعابت رشن لاقم يف ءاج
 تيهاباجام كلم اهتخأ جوزت يتلا ابماج كلم تنب نأ

 ىلإ ةوعدلل ابماج ىلإ ءاج دق ناك ايبرع تجرزت
 (ليبمأ ننوس) هللا ةمحر وه ًادلو هنم تقزرف مالسإلا

 .اياباروس يف نوفدملا

 ةلجمب «ايسينودنأ يف مالسإلل ةيخيراتلا لوصألا» نع لاقم يف )١(
 .م19578 راذآ ءالج مالقألا



 ايسينودنا

 ثعب ميهاربإ فيرشلا نأ ةيواجلا خيراوتلا ركذتو

 اهكلم يقلو ابماج ىلإ هجوتف «مالسإلا رشنل اواج ىلإ
 هنأو كو دمحم لوسرلا ىلإ بستني يبرع هنأب هملعأو

 هتئبا هجوزو هدي ىلع كلملا ملسأف «مالسإلا ىلإ ةيعاد
 .«تيهاباجام كلم ةجوز» «يتاواراد» ةريمألا تخأ

 .هللا ةمحر يلع دلاو وه اذه ميهاربإو

 اهيلعو تلصو ةيبرع ةنيفس نأ «ويالم ةراجس» يفو
 ىلع اهكلم ملسأف اكالم ىلإ زيزعلا دبع ىعدي نابر
 نأو 2م1715 ماع هاش دمحم ناطلسلا يمسو ءهدي

 لجر هعمو ءاج ليعامسإ خيشلا دي ىلع ملسأ وليساريم
 هللا دبع خيشلا نأو «يقيدصلا دمحم ىمسي ربالم نم

 .كلملا ملسأ هدي ىلعو حدق ىلإ لصو ينميلا

 اهب مالسإلا رشن يذلا نأ كولملا رئازج خيرات يفو

 لصوو ؛برعلا دالب نم ءاج يذلا روصنم خيشلا وه
 ملسأف نيدلا سمش خيشلا دي ىلع اناداكوس ىلإ مالسإلا

 . يتأيس امك م171١/ا/ ماع ىفوتملا اهكلم

 ءادتبا نع يفرع دمحم نيدلا رونل باتك يفو
 داهطضا رثك امل هنأ :نيصلا ىلإ مالسإلا لوخد

 ىلإ مهضعب رجاه ةيومألا ةلودلا ةدم نييولعلا فارشألا

 ًاتويب مهل اوماقأ رهن ئطاش ىلع كانهو «نيصلا دودح

 هتموكحل اوعضخو نيصلا روطاربما اونداهو اهونكس

 , ")ةدعاسملا دي مهل دمف

 ةعامج تومرضح ىف :«ويالم ملاع ةراجس» يفو

 نمف «نييولعلاب نومسي نيذلا مه فارشألا ةداسلا نم

 اراج ىلإ اولخد ءامظعلا نم ريثك رهظ ةعامجلا هذه
 «كاريب يف ةيلاعلا بتارملا اولانو ةناكم اهب اودجوف

 كايسو (ايالم) سيلرب يف ةنطلسلا مهضعب ىلوتو

 رثكو انه اودلاوتو برعلا رئاكت مهدعبو (ارطموس)
 .ويالملا جاجح

 كلذكو .«يبرع مهلصأ نأ ينورب كولم دقتعيو

 دمحم ذاتسألا ركذ .مهريغو كولملا رئازج نيطالس

 )١( ةنسلا تاعوسوملا ةلجم ٠ سرام يف 1901١م.
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 نييسينودنألا نأ هباتك يف (اكمح) هللا رمأ ميركلا دبع

 «برعلا نع :نيدلا اوقلت مهنأب ًاثراوتم ًاداقتعا نودقتعي

 مث .0©2لوسرلا ةلالس نم فيرش ديس وأ ةيعاد خيش نع
 ىلإ ءاج يذلا ليعامسإ خيشلاك ةاعدلا ءامسأ ركذ

 ىلع ملسأ يذلا زيزعلا دبع ديسلاو «يساب  اردومس

 «فراع هللا دبع خيشلاو «اراوسيمارب» كلملا هدي

 بستنملا ميهاربإ كلمو «هيجأ يف نيدلا ناهرب هذيملتو

 ؛«كيسرك يف يلع نب نيسحلا نب نيدباعلا نيز ىلإ
 ًاضيأ اذه ركذو) . وو لوسرلا ىلإ بستنملا هللا ةيادهو

 ناد اساهب» ةلجم يف تارغنيني داياج نيسح روسفوربلا
 كولملا رئازج نيطالس نأ ركذ مث .(اهريغو «ايادوب

 مهلثمو يئن قداصلا رفعج ةلالس نم مهنأ نودقتعي

 (رتاتب غناوأ» ينورب كولم لوأ نأو «ينورب نيطالس

 يذلا ىلع فيرشلا دي ىلع دمحم ناطلسلا يمسو

 املف «ناطلسلا خأ تنب «يابارب هيتاب اراهدنبا تنب جوزت
 ءدمحأ ناطلسلا هوخأ هدعب ىلوت دمحم ناطلسلا يفوت

 نرقلا لئاوأ يف يفوت) يلع فيرشلا هدعب ىلوت مث

 .ناميلس فيرشلا هنبا مث (رشع سماخلا

 يف يتوك ةمصاع) غنوراكت يلاهأ تاياكح يفو

 فارشألا ةداسلا دحأ دي ىلع ءاج مالسإلا نأ (نتناميلاك

 . كمد نم

 لك اوجمدنا ًادافحأو ًءانبأ ةاعدلا كئلوأ بقعأ

 مهباسنأ تبثت تالجس مهضعبلو «بعشلا يف جامدنالا

 ةلسلس يه ةيبرع فورحب ةميدق ةيطخ ةقيثو تيأر دقو

 ةقيثوو .فاقسلا نمحرلا دبع ديسلا ىلإ لصتي بسن

 ديسلا ىلإ لصتي ديجم سم يايك نب دمحأ سمل ىرخأ
 ليلس رجاهملا دمحأ نب هللا ديبع نب يولع نب يلع
 . ظ قداصلا رفعج

 ةعستلا ةاعدلا

 ىف نيفورعملا ةعستلا ةاعدلا يف ثيدحلا يتأي انهو

 اا نك يوت نإ ةةيمالا ءايلوألا» مساب اواج

 ص 4ج «مالسإ )١( 4ج «مالسإ ةمأ ةراجس» ص7١.



 نش

 ةمحر يلع :ءالؤه نمف ءرباقم دجوتامك ,مهيف'

 ه//5 ماع يفوت (ليبمأ ننوس) ميهاربإ نب هللا

 (ةجرد ننوس بقلملا مشاه دمحم هئباو (م1481١)

 نيع دمحمو ءويادس يف «تانرم هيئاسام» ًاضيأ بقليو

 يلع نب ميهاربإو ؛«(يريك ننوس) قاحسإ نب نيقيلا
 يلاك ننوس بقلملا ديعس اكاجو «غنانوب ننوس بقلملا
 ايالم ريمألا-نبا كامد برقب «وغناليداك» يف اكاج

 بقلملا اتاوارب نيدارو «يلع نب ميهاربإ ذيملت اموسوك
 رفعجو «سدق ةنيدم لامش ايروم لبج يف ايروم ننوس

 ىمسملا اهدجسم ينابو سدق ةئيدم سسؤم قداصلا

 ه2/0577 ماع ىفوتملا ميهاربإ كلمو .ىصقألا دجسملاب

 يف يناج غنونوك يف هللا ةيادهو «كيسرك يف (م111١)

 ةاعدلا نم مهضعب دعي دق نورخآ كانهو .نوبريج

 .ةعستلا

 باقلألا

 هذه طلتخت دقو ءءامسأو باقلأ وأ بقل ةيعاد لكل

 .ريوحتلاو فيرحتلا اهلخدي وأ ءضعبب اهضعب باقلألا

 اهنمو «ةغللاو ةجهلل ًاعبت نسلألا فيرحت بابسألا نمو
 اهنيب عيضي دق ىتح دحاو صخشل باقلألا لخادت

 مسالا ركذ مدعب يضقت يتلا ةداعلا اهنمو ءمسالا

 نامزألا يف ىنح عئاش اذهو «مارتحالل ًانايحأ يقيقحلا

 طقف اهباقلأ نم فرعت ال دق تايصخشلاف .ةرخأتملا

 اهباحصأ ءامسأ تفرع يتلا باقلألا نمو ةددعتم يهو

 ديسلا بقل غنينوك وكنا :لاثملا ليبس ىلع ركذن

 ارايب داياجو ءواير يف يسدقلا ينيسحلا نيز فيرشلا

 دمحم بقل وغنالب ناريعتبو هللا دبع نيدلا ماظن بقل
 بقل غنادوه ينس تمارك هاش ردنكساو ؛نيدلا لالج

 اموسوكاريو ناريغنبو «يسابعلا رداقلا دبع نب دمحم
 ءارزو دحأ يرفجلا سورديع نب دمحم ديسلا بقل

 . مهريغ ىلإ ؛يبماج ةنطلس

 ةيبرعلا تالالسلاو كلملا دبع لآ

 اواج يف مهراشتناو مهمدقم

 ةيولعلا رسألا ضعب لحمضا دقل : خريب ند نف لاق

 ايسينودنا

 لآ ةرسأ نإف ءانه ضرقنت مل اهنكلو تومرضحب
 تمظع لآب كانه بقلتو دنهلاب ةدوجوم كلملا دبع

 - باسنألا ةرجش بسح  ناخ تمظع لآو «ناخ

 دمحم نب يلع نب كلملا ديع ديسلا ىلإ نوبستني

 .دنهلاب يفوت (طابرم بحاص)

 كلملا دبعل ركذ غنابميلاب كولم بسن ةرجش يفو
 نم ةلوقنم ه١7١1١1 ماع تبتك ةرجش يهو «هتلالسو

 دمحأ ذاتسألا فيلأت غنابميلاب خيرات يفو .ميدق لصأ

 يف كلذكو «غنابميلاب يف كلملا دبع ةلالسل ركذ بقاع

 «نافرع دمحم يناطف وبأ فيلأت «يريك نتوس» باتك

 ننوس# نع اياباروس يف ليبمأ دجسم ةرادإ ةرشن يفو

 نب هللا دبع نب دمحأ نب نيدلا لامج نبا هنأ «ليبمأ

 ىدل يتلا نوبريج كولم ةرجش يفو .؛كلملا دبع
 ىدل يتلا ةرجشلا يفو «نهوبسك نيدلا سمش ناطلسلا

 ننوس ىلإ بستنملا حلاص دمحم نب ملسم يهايك
 نيز دار يهايكلا ىدل يتلا ةرجشلاو «ءنوبريج

 ءاكنيلاجم يف ميلحلا دبع نايك ىدل يتلاو «نيقشاعلا

 سوكابوت اهبتر يتلا نتناب كولم باسنأ ةلسلس يفو
 .نتناب نم سوليفاج دمحأو دمحم نب ليعامسإ

 ىف ةناكملا نم اهدارفأل ناك امل ةرسألا هذه انركذ

 نيذخآ رئازجلا هذه ىلإ مهمدقم انه ركذنلف « خيراتلا

 .راصتخالا بناج

 مهمدقم

 ديسلا رفاس يرجهلا سداسلا نرقلا رخاوأ يف

 قرفت مث «دنهلا ىلإ تومرضحب ميرت نم كلملا دبع

 نرقلا لئاوأ يف مايسو نيصلاو اجوبمك ىلإ هدافحأ
 نيسح لزنف (يداليملا رشع ثلاثلا) يرجهلا عباسلا

 نويواجلا هيمسيو ءاجوبمك يف نيدلا لامج بقلملا
 ميهاربإ امه نادلو هلو «ربكألا دامج وأ ىربكلا دامج

 . (نيدلا رون وأ) ملعلا رون يلعو

 يساب قيرطب اواج ىلإ لصو مالسإلا نإ :2"لاولاق

 .ط. لع عموم لعاق هناع )١(



 ايسينودنا

 بستني ىربكلا دامج خيشلا نأو (ةيلامشلا ارطموسب)
 قاحسإ هئانبأ ربكأ نأو «نيدباعلا نيز مامإلا ىلإ

 نب قاحسإ نأ فورعملا نكلو ءابماج يف ميهاربإو

 . ميهاربإ

 ىلإ ًانيسح هابأ ميهاربإ بحصف ةرسألا هذه تقرفت

 - ةميدقلا ةيواجلا بتكلا هذه تركذ امك  اواجو مايس

 . اواج ىلإ نيسحلا نب ميهاربإ نب يلع لصو مث

 لصو هللا ةمحر يلع نإ :29باهاراه ملاس لاق

 جوزت ىربكلا دامج ىعدي يبرع هقبس دقو كيسرك ىلإ
 اجوبمك نم ًاتنب نيسحلا نب (ارامسا بقليو) ميهاربإ

 فنآلا يلع امه نيدلو اهنم قزرف (نلوو ادنج) ىعدت

 يقبو «يساب يف ةوعدلا رشني ناك يذلا قاحسإو ركذلا

 اواج ىلإ ددرتي هوخأو ءاياباروس يف ةوعدلل يلع
 راكس ويد» ةريمألا تضرم نأ قدنعلا نمو «ةيقرشلا

 اهوبأ بلطف «ًاديدش ًاضرم يغناويناب كلم تنب ؛وداد

 نأ اهضرم نم تلبأ نإ هدعوو اهتجلاعم قاحسإ نم

 املف .همالسإ نلعيو مالسإلا قنتعي نأو اهايإ هجوزي
 «كلملا ملسي مل نكلو قاحسإ اهجوزت ةريمألا تهقن

 ءاتسا ىتح ءهيلع حلأو هدعوب ءافولاب قاحسإ هبلاطف

 نم هتنبا هدلت نم نلتقيل مسقأو هدرطف هحاحلإ نم كلملا

 ىلإ ًارس اهلفط تلسرأ ")تدلو املف «قاحسإ اهجوز
 يه ةملسم ةأرما ىلإ هتلافكو هتيبرت تضوفو كيسرك
 دحأ «اجوبمس هيدك يك» ريمألا ةلم رأ «هيتانيب هيدك ياين»

 امو (ناوسغنوبك ةراح ىف نآلا اهربق) تيهاباجام ءارما

 1 .©9هويلا ىلإ ةمظعم تلاز

 دعب اميف بقلو ءًادمحم ديدجلا دولوملا يمس
 ًاريخأ فرعو «وكاب نيدار» يلاهألا هبقلو «نيقيلا نيع»

 نفدو يريك يف دجسملا هئانب دعب «يريك ننوس» بقلب
 ىلإ هتيبرم هتلسرأ هرمع نم ةرشع ةيناثلا غلب املو .كانه

 .1ص )١(

 ننيس نفوديهك ةراجسة امك م1516 /1771 ةنس يف دلو )م

 .نافرع دمحم يناطف وبأ فيلأت «يريخ

 .55 ص باهراه ملاس فقل

 لنيفنا

 ةقيشع هتنبا جوزت مث ؛ هيلع سردو هللا ةمحر يلع همع

 يف امك «مايس اترم يويد وأ» (يسيموم ويأ اوتار) ةبقلملا

 .«يريك نئوس نفوديهك ةراجس#

 دالب نم اوؤاج مالسإلا يرشان نأ سربلوو ركذ

 اواج ىلإ لصو «ًابيرقت (ها/81) م٠158 ماع برعلا

 ىمسملا روفغم خيشلا مهنيب «دالبلا كلت ءانبأ نم دارفأ

 كلم نم ادفو «هبراقأ نم نانثا هعمو ميهاربإ كلم

 مالسإلا رشن يف طيشن وهو «نيمرج» ىمسيو «غنارك»
 بعشلاو تيهاباجام كلم ىدل ةوظح اولان مهنإ :لاقو»
 نم مهوذقنيو مهيلإ يلاهألا اوبذتجي نأ اوعاطتساو

 يف نوددشتي الو مهعم نولهاستي اوناكو تافارخلا

 ةدلب ىلع كيسرك مسا اوقلطأ نيذلا مهو «ماكحألا

 . «سدنات

 تناك م١٠١١ ماع لبق كيسرك نأ سويلسيو ركذ

 تيهاباجام رصع لبق نفسلل أفرمو ةرماع ةنيدم
 برعلا نكي مل اذإ كولملا رئازج نيبو اهنيب تاراجتلاو

 ءاهيلع اورطيس دق لقألا ىلع مهنإف اهب اوؤدب نيذلا مه
 رئازجب اوماقأ دق برعلا راجت ناك ديعب نمزب كلذ لبقو
 . كولملا

 ميهاربإ هوخأ هعمو ءاج هنأ روفغم انالوم ركذ مث

 اوؤاج مهنأو ءكيسرك ىلإ ًاصخش نيعبرأ وحن امهعمو
 ةداس هيامكوم» ىمسملا عم0525 ةضق ناطلس مساب

 .نيمرج ًاضيأ ىمست ةضقو «مالسإلا رشنل «مالس

 مسا لاز امو «يساررك» ىمسي ناكم ىلإ اولصو
 روفغم هجوت ركذو 2م١107 ةنس ىتح ًافورعم يساورك

 مل هنكلو مالسإلا ىلإ اهكلم ةوعدل تيهاباجام ىلإ
 هيخأ عم كانه ماقأف ؛كيسرك ىلع هالو هنأ ريغ ملسي

 وه ًانبا روفغم كرتو ءاروباك ةربقمب نفدو ءميهاربإ
 . ميهاربإ كلم وه انبا ميهاربإ فلخو «قداصلا دمحم

 م48 ماع تيهاباجام راز ةضق كلم نأ ركذو

 كيسرك ىلإ ةضق نم قيرطلا حتف يذلا نأو (ه40)

 ناك ءاج امل ناطلسلا نأو «هدلاو ال ميهاربإ كلم وه

 دمحمو ميهاربإ كلم عم هجوتف ءرومفغم ةافو دعب
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 اوداعو كلملا ملسي ملف تيهاباجام كلم ىلإ قداصلا

 برقب ناريل يف ةضق كلم تنب تيفوتو .ًاعيمج
 دمحمو (م519١) ه877 ماع ميهاربإ يفوتو «يمرج»

 مالسإلا حبصأ دقو (م1170) ه451 ماع قداصلا

 .ناكرألا تباث

 ماعلا وه م1787 ماع نأ )0نامخاه بتاكلا ركذ

 سيلو ؛كيسرك ىلإ برعلا نم ةعامج هيف لصو يذلا
 ءاواج اهيف برعلا فرع ةرم لوأ كلذ نأ اذه ىنعم

 نوينيصلا حايسلاف ءاوماقأو هيف اولزن يذلا ماعلا هنكلو

 .نورقب كلذ لبق اواج ةريزج لخاود يف ًابرع اوقل

 مسا تارغنيني داياج نيسح روسفوربلا ركذو
 لونيج مه اهكولم ةرسأ نم دارفأ ءامسأو «نيمرجلا

 «نيبيسو « سدناش بونج نم (نيدباعلا نيز) نيديبا
 ص يف) لاقو ,ءدمحم قيدصو .روفغم «ميهاربإ كلمو

 نإو «ةاعدلا مدقأ نم ميهاربإ كلم نإ (7074و 4

 يتلا «يراوس يرتوب» هيخأ تنئب خيراتب كبتشم هخيرات

 . اهلك ةصقلا ركذو «نأريل يرتوب» مساي فرعت

 ىلإ لصو دقف (ليبمأ ننوس) هللا ةمحر ىلع امأ

 نإ ةيبرقلا و داضملا لومنر ( 1+ 05/01: ءاكازاج
 نورشع هرمعو رشع سماخلا نرقلا لئاوأب ناك هلوصو

 ًافيض لزنو اواج ىلإ هقيرط يف غنابميلاب يلع رم ءًاماع
 . هللا دبع يمسو ريمألا ملسأف رماد ايألا» اهريمأ ىلع

 اياج» ىعدي هفنك يف عرعرت باش ريمألا ىدل ناكو
 نمف «حاتفلا دبع مساب ًاريخأ فرع يذلا وهو 'ونشيو
 ؟باشلا اذه وه

 تيهاباجام كلم سماخلا اياجيوارب كلملل ناك

 ىلإ اهلسرأف هنم تلمحف «يراس ىويد» ىعدت ةيراج

 اياج» وه ًانبا تدلوو «غنابميلاب ريمأ رمادايأ ريمألا
 تاياكح يف هابشأ اهل ةياكحلا هذهو .اذه «'ونشيو

 .تاياكحلا هذه لاثمأ ترئاكت اذامل يردن الو «ىرخأ

 نيسحو حاتفلا دبع هعمو هللا ةمحر يلع هجوت

 )١1( ص باهراه ملاس 55.

 ايسينودنا

 ياين ةريمألا نابوت ريمأ تنب جوزتو ءاواج ىلإ هوخأ
 هنباو (ةجرد ننوس) مشاه هنبا اهنم قزرو ءالينام غنكأ

 كلم رصق ىلإ لصوو (غنانوب ننوس) ميهاريإ

 هتجوز هتقلتو ءًانسح ًالابقتسا لبقتساف تيهاباجام

 يأ ؛هتلاخ يه ىتلا ايماج كلم تنب «ىتاوأ راد» ةريمألا

 فالآ ةعضب ىلع ذوفنلا هل لعج مث «نلوو ادنج تخأ

 ةاعدلا نم بقل نم لوأ وهو «ليبمأ يف رسألا نم

 .(نوئساب

 نيتيحان يف ةوعدلاب اماقف ميهاربإو مشاه هانبا امأ

 عم نانواعتي اناكو .ةيقرشلا اواجل ةيلامشلا ئطاوشلا نم

 يفوتو  رداصملا ضعب يف امك  تيهاباجام طوقس

 يف نفدو دمحم ةافو نم تاوئس ثالث دعب ميهاربإ

 .نايوت

 مالسإلا نع تيهاباجام كلم صوكن ببس نإ ليق
 يتلا نيمرج ريمأ تنب تتامف دالبلا يف نوعاط رشتنا هنأ

 بضغ نم كلذ نأ كلملا نظف ءاهدلاو عم تءاج

 لبق اذه ثدح .مالسإلا يف لوخدلا نع لدعف ؛ةهلآلا

 ماع يف يأ «ةنس نيرشعو ىدحإب ميهاربإ كلم ةافو

 .(مد07) م84

 مالسإلا راشتنا

 ىمارتت :مالسإلا ةهجو هباتك يف جرب ذاتسألا لاق

 دتمتو رئازجلا هذه ضرع يف يمالسإلا ملاعلا دودح

 يمالسإلا ملاعلا دودح دتمت انيبو «.ةحضاو ريغ ةيمهو

 نيعوطقم نيلوهجم نيتماص ةاعد مامأ موي لك ًاقرش
 .«. .ًايمسر نيثوعبم ريغو

 بولقلا وزغيف فطلب بهي يمالسإلا رايتلا ناك
 ًابولق دالبلا هذه ءانبا ىف ةاعدللا دعتوو ء«سوفنلا كلتميو

 ةدازتسالا ىلا كيوشت اخاورأب هب اوتأ ام يقلتل تحتفت

 ومسلا ىلإ نحت ةيفاص ًاسوفنو «ةديدجلا تامولعملا نم

 ةليقث دويق ىف نمزلا نم ًاحدر اوضق نأ دعب ءفطللاو

 ةسقوب ب دسجلا :ايطلاو عسي ل كاك ىف سرفتلل
 .مهلكاش نمو ءارزولاو كولملا الإ ةيهافرلا لئاسو



 ايسينودنا

 ًاسامح نوبهتلي ةوعدلل نوع ريخ كلذ دعب اوناك كلذل

 . هللا ليبس يف حافكلل مزع يف هرشنو نيدلا لجأ نم

 بابسأ كانه نإ :(١١ص) خريب ند نف لوقيو

 برعلا رشني ثيح رشتني مالسإلا تلعج ةيعيبطو ةيقلخ
 «ةوعدلل لئاسولا ىتش نوذختي ةاعدلا ناكو «مهتراجت

 «لئاسو ةيديلقتلا تالفحلاو باعلألا اوذختا دقل ىتح

 ين هدهج لذب نمم اكاج يلاك ننوس ةيعادلا ناكو

 دابع تاياكح ىرجأ نأب (غناياولا) باعلألا ريوحت

 . )ةيمالسإ بيلاسأ يف مانصألا

 لوصوب ًاراشتنا مالسإلا دادزا» :باهاراه لاق

 نيذلا نيينيصلاو ويالملاو سيقوبلاو برعلا نم نيملسم
 «نتناميلاك ىلإ "7عباسلا نرقلا لئاوأ يف تافارز اوؤاج

 ءالؤه تالالس نم مه نوملسملا نتناميلاك يلاهأف

 نم ًانهذ ىكزأو ًابدأ ىقرأ ءالؤه مظعمو :27نيمداقلا
 كايادلا لئابق باذتجال نولمعي مهو «كاذ ذإ كايادلا

 .©20«مالسإلا ىلإ

 ءامسأ ىتح سانلل اوكرتو فطاوعلا ةاعدلا ىشام

 «هبمس) نم ةبكرم ةالصلا يأ «غنايهبمس» ةملكف .ةهلآلا
 ةيكودنه ءامسأ تيقب امك «هلإ يأ «غناي»و ةدابع يأ

 باقلأ ىنعم يف اهضعب نأ عم لدبتت مل نييواجلا ىدل

 ين مهتكراشم نع نوفكتسي ال ةاعدلا ناكو ؛ةيهلإ

 «ةيانع اهولوأ لب ءمهصقارم روضحو مهباعلأو مهحارفأ

 تايسفنلا رابتخاب أدبي ام لوأ نتناب يف نيدلا نسح ناكو
 يذلا بولسألاب ةوعدلاب أدب اه رخ اذإف «تاداعلاو

 نوكت نأ ىلع ىضرملا ببطي دقو فطارعلا عم ىشامتي

 .مالسإلا يف لوخدلا جالعلا ةرجأ

 امنيح» :لاقف ”9:يراهتام» ةديرج يف بتاك بتك
 رشتناف ؛ةيكودنهلا ةفاقثلا همواقت مل مالسإلا رشعنا
 ىلع زكتري مل هنأل كلذ ؛ديلاقتلاو تاداعلاب جزتماو

 .ويالم ملاع ةراجس )١(
 .ناحاه )١(

 ١/١17/8. ثيف نع م

 ١)  8ةنسل يرامعتسالا نايبلاو 91١ام.

 5”١937. رياني 8 يف « غنارامس ةنيدم يف ردصت تناك )0(

١6 

 سيلو «قافآلا يف رشتناو بولقلا يف لغوتف «ةسايسلا
 ةفاقثلا رشن' يف دهجلا الذني'مل نيتلسملا نأ اَذَع نعم
 ةبغرب ال بعشلا ةبغرب رشتنا نكلو « ةيبرعلا ةيمالسإلا
 مل هراشتنا نإ» :لاقو «أردان الإ تاطلسلا نم ةطلس

 يف سكعلا وه امك ءاهرخأتب الو ةطلسلا مدقتب طبتري

 ةطبترم اهتفاقث نأ ذإ «ةيكودنهلا تاموكحلا رصع
 نإ :لاقو «اهرخأتب رخأتتو اهمدقتب مدقتت ةطلسلاب
 مهتوعد يف نوذختي ةاعد يعسب ناك مالسإلا راشتنا

 تادارإو .ةصلخم بولقب «ةلدتعملا ةيملسلا بيلاسألا

 «ًاميظع ًارئاكت ةيمالسإلا سرادملا ترئاكت ىتح «ةيوق

 (ةيرامعتسالا) ةيمروكحلا سرادملا الإ اهمحازت ملو

 .(«ةيبرعلا ةغللا ملعتل ةديدش ةيغرلاف كلذ عمو ءايجيردت

 ةاعدلا اهرشن «ةبيجع ةروصب مالسإلا رشتنا دقل

 ىلع اودمتعا لب «كولملا ةدعاسم نم اظح اولاني ملو

 ام لك ىلع يتأت يتلا ةديقعلا سفن يف ةنماكلا ةوقلا

 . 20نيينابسإلا نم ًاصوصخ ليقارع نم اهل بصني

 ىدحإ يف ةقيرطلا فرعت نأ كنكمي» :دلونرأ لاق

 نإ :ةياكحلا هذه نم  نيبيلفلا يه  ايسينودنأ يحاون

 يه يلاهألل مهنيد فيرعتل ةاعدلا اهذختا يتلا ةقيرطلا
 مهديلاقتو يلاهألا ةغل نولمعتسي اوناك مهنأ

 ددع ريثكتل ديبعلاو ءامإلا نم نورثكتسيو مهنوطلاخيو

 ةقيثو تالص نيوكت نم ًاريخأ اونكمت ىتح ؛نيملسملا
 يف مهملا عساولا ذوفنلا يوذ نييسينودنألا ءاسؤرب

 اودادزا مث ؛ًاداهتجاو ًاطاشن رثكأ اوناكو «ةلودلا نوؤش

 مهديبع لصتاو ؛ةطلسلا مهل تنوكتو «حجيردتلاب امدقت
 ةرق مهيفكي ناك اذه نأ عمو . طباورلا تيوقف مهلاثمأب

 رثكأ ءامظعلا عم اومهافتيو اوطبارتي نأ اولواح مهنإف

 ةجاح وأ رمأ ابن اذإ تادعاسملاب كولملا نيدعاو

 يحاون يف ًاضيأ مهتقيرط تناك هذه لعلو .ةديدش

 ىلع ةنميهلا نم نوملسملا نكمت ىتح ايسينودنأ

 .«ةمظنملا مهدرهجب ةيسايسلاو ةيعامتجالا نوؤشلا

 .دلونراو «باهاراه ملاس )00(



 ليغ

 نيريغم اونوكي ملو «ةلولسم فويسب اوتأي مل مهنإ»
 نيذلا رشع سداسلا نرقلا يف نابسإلاك نيرمعتسم الو

 نييسينودنألا لاخدإل شطبلاو ةوقلاو فويسلاب اوؤاج
 نيذلا نيرخآلا نييبوروألاك اونوكي ملو مهنيد ىلإ

 مهنإ ؛مهريغ اوكلهأف ةورثلا اورثآو تاراجتلا اوركتحا
 مهتفاقثو «كلذ لالخ مهلوقع اولمعتساف ًاراجت اوؤاج

 طلستلاو عقرتلا ةركف مهناهذأب رمت ملو ؛مهنيد رشنل
 .2):مهريغ ل

 مهتوق دعب نكمملا نمو» :(7”7ص) باهاراه لاق

 نأ ىلع سانلا اوهركي نأ ارطموس يف مهذوفن مظعو

 يلاهأ ءاقب ليلدب ءاولعفي مل مهنكلو «نينمؤم اونوكي
 مهديلاقتو مهنيد ىلع  نويلصألا ناكسلا مهو  كاتاب

 .«فورظلل اعبت رشتنا مالسإلاف

 نرقلا يف الإ كاتابلا دالب ىلإ مالسإلا لخدي ملو»
 غنيليادنم لخدف «برغلا ةيحان نم اهءاج ءرشع عساتلا

 نالا اهبو م٠184 ماعو ابيرقت «م٠1486 ماع الوكناو

 .«نوملسمو ىراصنو نوينثو

 يديأ ىلع ًايملس نتناميلاك ىلإ مالسإلا لخد»
 مالسإلا نأ مولعمو 20غنابميلاب نم برعلا نم ةعامج
 ةينثولا نأ ريغ «نمز ذنم غنابميلاب يف رشتناو لصو
 نوملسملاف ندملا يف امأو . ًانمز ةديعبلا ىرقلا يف تيقب

 اورشن دقف :0©2برعلا راجتب مهلاصتال كلذ ءرثك
 هدعب ىلوت تام املو «ًاينثو كلملا ناك نيح يف مالسإلا
 لصو هدهع يفو هه990-م ماع ملسم كلم

 م١٠15 ماع هانانعع لع همده:[ «ترون ود رفيلوأ» ةلاحرلا

 «؟ئطاوشلا يف ٍذئنيح زرابلا نيدلا وه مالسإلا نإ» لاقف
 زكرم مامتها اناداكوس يف مالسإلا مدقت ىعرتسا دقو
 نم دفوم يناثلا كلملا رصع يف ءاج ذإ (ةكم) مالسإلا
 متاخ ةيده هعمو نيدلا سمش خيشلا ىعدي ةكم
 ديس نا طلسلا ءامسو: لكلا ننةلاسرو: تحمد

 .دروفوارك نع )1١(

 .يزود نع (0)

 .لعطمال ةملعع نع (9)

 ايسينولنا

 ءاموسوك يريك نبا 00'2م17117 ماع يفوت) نيدلا يفص

 .«نييبوروألا لوصو ناك ٍذئنيحو

 ةيمالسإ كلامم روهظ

 كلاممو تارامإ روهظ مالسإلا راشتنا ةجيتن تناكو

 ةكلمم لثم ءاهتعقر ةعسو اهتدم فلتخت ةددعتم ةيمالسإ

 غنابميلاب «هيجأ ؛يرومل ءاياد ,يساب ءاردومس «كالرب

 رجنبو ءاناداكرسو «ينوربو .ارطموس يف اهريغو
 لوأو كوولو ءرساكمو .نتناميلاك يف اهريغو هيسام

  سيكوبلاو ويالملا خيرات يفامك اهكولم

 ريهاشملا سيكوب كولم بستني هيلإو ؛تالاسورمال
 لوأو ولاتو ءاهريغو ويالملا دالب مهضعب كلم يذلا

 (م١151)ؤجاوو ءمالسإلا لوأ هّللا دبعاهكولم

 دنوغنامو «(م1511) ينوبو ءوروكناسال مهلوأو

 .يكوأ غنالبو (م1844) و بونام بوقعي مهلوأو

 ؛ريثك كلذ ريغ ىلإ .يسيوالوس يف اهريغو ولاتنروكو
 ةميدقلا بتكلا يف مهخيراوتو كولملا ءامسأ فلتختو

 .اهضعب ركذ يتأيسو

 مالسإلا راشتنا رارمتسا

 «ساوباك «نتام ىلإ مالسإلا رشتنا اناداكوس نم

 يفو «ينورب «نيسامرجنب ءاوابمم «كادنال .سايماس

 بعشلا ىدل ًالوأ لحاوسلا يف رشتنا يسيوالوس

 يف رساكم ةريزج هبش ناكس) سيكوبلاو يرساكملا

 ىدل رشتنا مث (يسيوالوس نم يبرغلا بونجلا

 نآلا اهيفف اساهانيم ىلإ هلوصو رخأتو «وروفيلألا
 املو .ًابونجو ًالامش رشتنا مالسإلا نكلو نويحيسم
 اودجو م٠164 ماع رزجلا هذه ىلإ نويلاغتربلا لصو
 نيملسملا نم ًاليلق رساكم ةكلمم ةمصاع اوك يف

 هيتانرت ناطلس ىعسف «دعب اهلهأ ملسي ملو «نيرجاهملا
 باذتجا يف (م16/4- )1651١ هللا باب ناطلسلا

 اولج ينوت» كلملا وهو مالسإلا ىلإ اوك كلم هقيدص
 ينوت غنيارك وبت» هنبادهع يفو (م16090-1576)

 .رشتين نع )١(



 ايسينودنا

 لاكنوت بيطخ :مهو ةاعد ةثالث لصو «ولوساب

 ناميلس بيطخو «غنادناب يرؤتاد» بقلب فورعملا

 بقلملا وسغن وب بيطخو «غناميتاب ؤتاد بقلملا
 .«هيجأ ناطلس نيدلا ءالع ناطلسلا مهدفوأ وريت يرؤتاد

 9 يف) بعشلاو ءارمألاو «ايبوتام غنيارك» ريزولا ملسأف

 وهو) م١110 ريمتبس 7١1 - ه١٠١٠ ىلوألا ىدامج

 مالسإلا نأ رهظألا نكلو ءاوك كولم نم عبارلا كلملا

 نأل «لقألا ىلع نرق وحنب كلملا مالسإ لبق رشتنا دق

 اهب نيميقملاو اكالم ىلإ نوددرتي نيذلا نيملسملا راجت

 طوقس دعب يسيوالوس اهنمو ضرألا عاقب يف اورشتنا
 لهأ نأ امك م١151 ماع نييلاغتربلا يديأب اكالم ةكلمم

 نودصقي مهف ةيرحبلا مهتارماغمب نوفورعم يسيوالوس
 ءاحنألا ىلإ سيكوبلا تارجاهم تلصوو» .(ناكم لك

 رشنل عاسم مهل امك «ةناكم مهل تناكف ةديعبلا

 اوجزتماو سرولف ةريزج بونج ىلإ اولصوف ءمالسإلا
 مالسإلا ىلإ مهولخدأف  اورصنت دق اوناكو  اهلهأب
 ةريغصلا تارامإلا يف ىتح ةميظع تاراجت مهل تناكو

 يقرش يف مالسإلا لخدو .يسيوالوس لامش يف

 (ًافلأ ٠٠ وأ) ًافلأ "6 وحن ناكسلا نم اهيفو اساهانيم

 دق ةيحيسملا تناكو ءرشع عباسلا نرقلا رخاوأب ىراصن
 )١749- ويونام بوقعي اهكلم دهع يف ترشتنا

 مهيلع قفنت نيذلا نييدنلوهلا نابهرلا ةدعاسمب 04

 ىف ةيحيسملا ترمتساو «ةيدنلوهلا ةيراجتلا ةكرشلا

 ْ .«مالسإلا اهكلم قنتعا ثيح م1844 ماع ىلإ هدافحأ

 تنب جوزتو يبرع باش ءاج م1677 ماع يفو»

 يحيسملا كلملا وهو 'وبونام سويلينروك» كلملا
 رشتناف ءاهجولاو ءارمألا نم ريثك ملسأف ءديحولا

 . «ودنوغام غناالوب» يف مالسإلا

 حليو بلطلا لصاوي وبونام بوقعي كلملا ناكو»
 ًايحيسم ًاسردم نيعيل ودانم يف ادنلوه ةموكح بئان ىلع

 .ىدس بلطلا بهذف «نايتساب برقعي لامعأ لمكي

 ال  ودانم مكاح لوقي امك  ةيدنلوهلا ةموكحلا نأل

 يف ًاصلخم ةمركحلل ًاعيطم ماد ام رصنت وأ ملسأ اهمهي

 . «هاياعر ملسأو همالسإ كلملا نلعأف ءاهتمدخ

 لفي

 ةلزلز ثودح ةصرف رخآ يبرع ةيعاد زهتناو»
 دالبلا ةمالسل ةديحولا ةليسولا نأ يلاهألا مهفأف «ةفينع

 هدعاسو «مالسإلا يف مهلوخد يه لزالزلا نم ةرامإلاو

 سانلا نم ريثك فتلاو ء«ءارمألاو كولملا كلذ ىلع

 يذلا قيقرلا قلخلا اهنراقي مل هتوعد نأ ريغ ءهلوح

 يقبو ءناكسلا فصن وحن ملسأف سانلا هيف بغري

 . «ناطيشلا ةدابع ىلع نورخآ

 رشن ىف طاشن نم نويسينودنألا هلذب ام انركذ دقو

 ايسينودنأ ىلإ ةاعدلا نوثعبي نويجألا ناكف ءمالسإلا

 ؛ويالملا ةريزج هبش ىلإ بتكلا نولسريو ةيقرشلا
 فلتخم ىلإ نيدلا قاطن دم يف ميظع لضف نييسيقوبللو
 ةرهش (ةيبرغلا ارطموس) روباكنانيم ةاعدلو .تاهجلا

 يف نيدلا اورشنف ةثيدحلاو ةميدقلا روصعلا يف مهطاشنب
 نودصقي نييسينودنألا نم ءاملعلا ناكف ءايسينودنأ رزج

 نيب نولحيو ىرخألا دعب ةدحاولا رئازجلاو ىرقلا
 «غنالك يديس» يف ةوعدلاب اوماق نممو ءاهلهأ ينارهظ

 «سيكوبلا ةاعد رشتناو «نيفراع ودنيكاب «اكيلاكيت#و

 ةوعدلاب ماق نممو ءاساهانيم يف غنادابو ءولاتنوروكو
 «ًابيرقت م١٠18 ماع اراهم يضاقلا نتناميلاك طساوأ يف

 .ريثك مهريغو ؛كايادلا نم ينغلا دبع جاحلا هبقعأو

 يف مالسإلا رشن يف مهريغو سيكوبلا راجت ىعسو
 نالجر رهظ ةرامإلا هذه نمو «ودنوغام» ةرامإ بونج

 يف ايعسف ءوكيرت مامو سوكاب ميكح امه راجتلا نم
 مالسإلا رشتنا اهنمو ءاهيحاون عيمج يف مالسإلا رشن
 ةنس يف اهلهأ مظعم ناكو «غناالوب» ةرامإ لامش ىلإ

 .نيملسملا نم ددع مهنيب «نيينثو وأ نييحيسم م8

 يف سيكوبلاو برعلا ةاعدلل ًانوع اوناك ليلقلا ءالؤهو

 سيكوبلاو برعلا نم نورجاهملا ناكو «مالسإلا رشن

 . مهددع رثاكت مث «نيليلق مالسإلا راشتنا ءدب يف

 .مالسإلا رشنل هرودب اوك ناطلس ىعسو

 مالسإلا لخد فيك»

 :«ىصقألا قرشلا رئازج ىلإ

 دي ىلع نيبيلفلا رئازج ىلإ مالسإلا لوخد لوأ ناك
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 هبسن يهتنيو يلع نب نسح وهو نييولعلا فارشألا دحأ

 يلع نبا بيقنلا دمحم نب يسيع نب دمحأ ىلإ

 رئازجو تومرضحب نييولعلا ةداسلا دج «يضيرعلا

 نم ًالسرم نيبيلفلا ىلإ فيرشلا كلذ ءاج .قرشلا

 ةوعدلا يف دجف «مالسإلا ىلإ وعديل ةيمالسإلا روهج
 هدي ىلع ملسأف «نيبيلفلا رئازج نم ناياوب ةريزج يف

 رشن ىلع هدعاسو «هتنبا هجوزو ةريزجلا كلت كلم

 «ونادنيم ىلإ برستو «فارطألا كلت يف مالسإلا

 «نغنوبيل «ورابمت «وراباتوك .ءولوس ( وبيس ءونادنيكم

 . «نايبمكاب

 لوخد ةلسلس ىبيلص بيجن روتكدلا بتاكلا ركذو»

 كلذ ةلسلسو بيترتلاب فارطألا كلت يف مالسإلا

 نم لوأ وهو ءًاكولم هؤانبأ راص يذلا يعادلا فيرشلا

 نيدباعلا نيز فيرشلا ركذو .«ةيبرعلاب ةباتكلا مهملع
 مالسإلا رشنو اهناطلس ةميرك جوزتو روهج نم ءاج هنأب
 يف اهدجو امك هبسن ةلالس ركذو ءونادنيكام يف

 .لاقملا رخآ ىلإ «. . .ةميدقلا تالجسلا

 بقل ًانبا نيدباعلا نيز نم ناطلسلا ةميرك تدلو

 يف دلو فيرشلل دلو دقو دمحم «ناوسغنوبك فيرش»

 («غناوازم» ىمست تدبو (نكبمس» بقلي روهج

 فلؤملا هباتك ةمدقم يف يبيلص بيجن هركذ ام ةصالخو

 «م1908 ةنس الينام يف عوبطملاو .ةيزيلكنإلا ةغللاب

 ةباتكلا هذه :ىليام «غالبلا ةديرج هيلع تدمتعا يذلاو

 سيئرلا ةنازخ يف ميدقلا نم ةنوزخملا يه ةيطخلا

 ةبوتكم ةفيظن ةميدقلا ةباتكلا كلت «ونادنيكام اروتسما

 فيرشلا) ناوسغنوبك بسن ةنمضتم ليمج طخب

 روهج نم هجورخ ةصقو (نيدباعلا نيز يلع نب دمحم

 ؛مالسإلا ىلإ اهلهأ لوخدو ونادنيم ىلإ هلوصوو

 هيخأ نيدلا رقابو «الوم هيقف كاولوب» ناطلسلا نم ناياوب

 نم تاوجرو ءاسؤر كانهو (دمحم فيرشلا ةيرذ نم)

 ؛ءايمتو .وراباتوكو ءولوسو ءوبيس اومكح هتيرذ

 اكوبمازو «ناليسابو ءاسناوبو «نيابمكابو ؛نغوبميلو

 ًائيش اوذخأي ملو «ونادنيم ةغلب لسالسلا تبتك ءاهريغو

 ايسينودنا

 ةغللا نم الو ويالملا ةغل نم ال ءىرخأةغل نم

 , 290ةيبرعلا

 لوساج» يه نيدباعلا نيز اهجوزت يتلا تنبلاو»
 ةثالث هل تدلوف «هاش ردنكسا ناطلسلا تنب «نييكسا
 امل هنأ اوركذ ء.ناوسغنوبك بقلملا دمحم مهرخآ

 اولبقتسا ويالملا نم هعم نمو فيرشلا ةنيفس تلصو
 ءاسؤر نهدي دخل هقاقم تكاملو «انسح الابققما

 . 0:مالسإلا ىلإ ءارمألاو رئاشعلا

 برح دعبو (18ص) هتصالخ ام باهاراه لاق

 تراصو ء«ونادنيم يف نوملسملا لقتسا اكريمأو نابسإلا

 نأ دعب ولوس رئازج يف لاحلا كلذكو ءأجلم مهل

 .م 141/4 ماع نم نابسإلا مكح تحت تعقو

 نم ًاريمأ نأ ولوس يف ةلئاعلا تارجش ىدحإ ركذت

 ناليسابو ونادنيم ىلإ ءاج «ادنيكب اجار» ىعدي ارطموس

 نرقلا رخاوأ يف ةعطاقم اهيف ماقأو ءولوس نطوتساو
 اوفرع دق ولوس يلاهأ ناكو ,.حجرألا ىلع رشع عبارلا

 «ميرك١ ءايلوأ فيرش مودق نم ةريصق ةدم دعب مالسإلا
 59 طمس نم ًاضيأ ءاج مالسإلاف

 يملسم عم نولتاقي كولملا رئازج يلاهأ ناكو

 دحأ كراعملا ىدحإ يف دهشتساو «نابسإلا دض نيبيلفلا

 (نتئاميلاك) وينروب راجت ناكو ؟©7نيملسملا هيتانرت ءاملع

 ناطلس براقأ نم الينام ماكحو ءالينام ىلإ نوددرتي

 براح يذلا الينام مكاح ناميلس اجارو «ينورب

 مع نباو «ينورب نيطالس دحأل خأ نبا نابسإلا
 نع ًاعافد نابسإلا براح يذلا لاجرلا فيس ناطلسلل

 .م0٠168و 91١/ال ماع ينورب

 نيب مالسإلا رشن يف ةطيشن عاسم ينورب ةنطلسلو
 كلم هللا باب ناطلسلا نأ امك «م١1617 ماع اهتاراج

 )١( ساملألا دوقع ”1٠١١7/7,.

 رو 25-55 (؟) وروملا خيرات يف تاسارد يف يبيلص بيجن )0

 كن

 .189و 67١”و ١5١ص قباسلا ردصملا (5)

 .ل184 ص /م نيييلفلا رزج (4)



 ايسينودنا

 «نويلاغتربلا نورشبملا هزجنأ ام لك ريمدتب ماق هيتانرت

 ناديم يف نوراه ناطلسلا هيبأ لامعأل هتلصاوم بناجب

 ىلإ ةوعدلا يف طاشن نييويالمللو .يمالسإلا لمعلا

 ناكو ءوينروب نم اميس الو نيبيلفلا رزج يصاقأ
 ءاج املف «تاراجتلا ىلع نورطيسي نوملسملا

 .ةوعدلا تفعضو تاراجتلا تدسك ينابسإلا رامعتسالا

 رئازجو وينروب نم نيملسملا ةاعد لصو دقف كلذ عمو

 مكاحلا بتكف «ةيبونجلا نيبيلفلا رزج ىلإ كولملا
 ىلإ يدنس يد وكسيسنارف م1618 ماع ينابسإلا

 نم دحلا هلأسي ينورب كلم لاجرلا فيس ناطلسلا

 حامسلاو ؛وينروب طساوأو نيبيلفلا ىلإ ةاعدلا لاسرإ

 .بلطلا ناطلسلا ضفرف ؛كيلوثاكلا نيرشبملا لوصوب

 مالسإلا نإ كولملا رئازجب ةصاخلا تاياورلا لوقت

 هبش نم اومدق برعلا ةاعدلا نم ةعبس يديأ ىلع ءاج

 ءامسأب اوفرعو نيينثولا نيب مالسإلا اورشنف «ةريزجلا

 ءةدروجوم مهضعب ةحرضأ تلازامو ؛ةيبرع ريغ

 ناك همودق نإ يبيلص بيجن لوقيو .ركب وبأ مهرهشأو
 يراساهم اكودب» بقلي هنأو «ًابيرقت م٠50١ ةنس يف

 ىلع بوتكم وه امك «يمشاهلا فيرش ناطلسلا انالوم
 هتلالس نم مه ةنطلسلا ىلع اوبقاعت نيذلاو «هحيرض

 ىلع ديسلا ةعبسلا ةاعدلا دحأو ؛ةلئاعلا ةرجش بسح

 ءاهرواج امو ىوات ىوات ةريزج يف مالسإلا رشا هيقفلا
 مودخملا لوصو لبق لصو دق مالسإلا نأ رهظي نكلو
 ين برعلا دحأل حيرض كانهف «م٠1758 ماع ميرك

 ًادوجوم لازامو م١٠١1 ماع 1320م3[ «تبمتا١

 . امرتحمو

 ًاقباس ايسينودنأو اكالمو دنهلا يف «مودخم» ةملكو
 ءدحاو صخشل ًابقل تسيلو «ملاعلا وأ ةيعادلا ىنعمب

 يناب «كانابودنات" يف ميرك ةيعادلا بقللا اذهب فرع دقف

 ءايقاب امهدحأ لاز امو ءولوس يف نيلوألا نيدجسملا

 ءدوب يف هللا نيمأ ةيعادلاو ,ءلونوميس ةريزج يف

 ميهاربإ نب قاحسإو ءسوكول ةريزج يف نمحرلا دبعو

 .مهريغو

 غنابميلاب ىلع ٌرم اكالم نم ءاج يذلا ركب وبأو

 نول

 اسناوب كلم ادنيكب تنب جوزتو ءولوس ىلإ ينوربو
 يخأ رقابلا يلع نب نيدباعلا نيز يلع نب دمحأ ديسلا

 يذلا وهو دهعلل ايلو نيعف (دمحم) ناوسغنوبك فيرشلا

 ًاريثك اهيف تبثأو ولوس يف ماكحألا عضوو ةمظنألا نس
 . "1ديلاقتلا نم

 اومدق نيملسم فئاوط ثالث اواجب نأ ينيص ركذ

 دقو مهدالب نم نوبراه نويئيصو «يبرغلا بناجلا نم
 , (”9والبلا يلاهأو .مهنم ريثك ملسأ

 ةيمالسإلا ةفاقثلا

 جئاشولا ةكسامتم يمالسإلا خيراتلا يف ةفاقثلا

 ويالملا ةريزج هبشو ايسينودنأ نيب روذجلا ةدحتم

 ةيبرعلا نادلبلاو دنهلا نيبو اهنيب لب نيبيلفلا بونجو

 ارطموس ىلإ ةصاخ ةروصب رظنن نأ انب ردجيو
 يمالسإلا يفاقثلا اهطابترا نإف ىرخأ قطانمو نتناميلاكو
 5 ةيصقلا رزجلا ضعبب اهطابترا نم رثكأ قطانملا كلتب

 ةيمالسإلا راطقألا رئاسب ةطبترم يه مث ءاهسفن ايسينودنأ
 . كلذك لاز امو خيراتلا رياس اطبارت

 ماظن عضاول عمال مسا قرشلاب رهظ هنأ انركذ دقو

 «مولظملا راد» باتك فلؤم ركب وبأ ديسلا وه فورعم

 ةيمالسإ سسأ ىلع ةيرادإ نيناوقو ةمظنأ ىوح يذلا
 ةيفوصلا ميلاعتلا نأ ودبيو .ديحوتلا يف ةيتوهال ميلاعتو

 نيناوقلا اهيلع قبطتل قمعب ثحبتو سردت تناك
 كلت تزاتما كلذل ةايحلا اهيلع قبطت لب ؛ماكحألاو

 صااللخإلا حورب رزجلا هذهب يمالسإلا ذوفنلا نم دوهعلا
 .صضحملا بحلاو

 هقفلاو ىلازغلا تافلؤمو ثيدحلا بتك تناك

 نلف لع نيو قابلا لهم اجب سرت ةيسرعلاو
 . اهيف هقفتلاو ةيبرعلا ةغللا راشتنا اهيف قمعتلاو ةساردلا

 نوملكتي نتناب ناكس عيمج نوكي داكي هنإ لاقي
 رهتشاو ءءاملع ارطموس يف ناكو ءاهنوؤرقي وأ ةيبرعلا

 )١( :يبيلص بيجن ص1١6١و4-3198ز157-175.

 )١( تمعمجءالغ .
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 ناك هنأ ىتح هقفلاو ةيبرعلا ةغللا ةداجإب يساب ناطلس

 ةكرحلا هذه دعاسو ؛راعشألاو بطخلا ىلإ عمتسي

 دنهلاو قارعلاو ناريإو نميلاو زاجحلا نم ءاملع لوصو
 خيشلا مهنم ءاج نممو «ىرخألا ايسينودنأ ءاحنأو

 فيسلا» فلؤم زاجحلا نم رجح نب ريخلا وبأ هيقفلا
 نمو (م1585١) ه٠994 ماع ؛ةتباثلا نايعألا يف عطاقلا

 «تايهلإلاو دئاقعلا يف ملاعلا ينميلا دمحم خيشلا نميلا

 نب نسح نب دمحم نيدلا رون خيشلا دنهلا نمو
 .مهريغو .هيقفلا يلوصألا يرينارلا ديمح نب دمحم

 يبأ نب نيدلا سمش خيشلا ءاملعلا نم رهظو

 ماع ىفوتملا فوسليفلا فلؤملا ينارطمسلا هللا دبع

 «يروصنفلا ةزمح خيشلا ذيملت (ه10١٠) م٠

 تايهلإلا يف بتكلا نم ًاريثك فلأ ةلاحر ناكو

 هللا دبع نب ميهاربإ هيقفلا هدعب رهظو ,فوصتلاو
 . ىماشلا

 ماق عساو ذوفن اذ ناكف يروصنفلا ةزمح خيشلا امأ

 ةريزج هيشو اواجو ارطموس ءاحنأ فاطو تالحرب

 نع ًاثحاب زاجحلا ىلإ لصو ىتح مايسو ويالملا
 اهيف وعدي ًابتك كلذ يف فلأو «نيقيلا نيعاو «ةقيقحلا»

 ىلإ داع مث «نيدحوملا ةنيز» باتك اهنم «ةيدوجولا ىلإ
 ويالملا ةغلب هفلأ هنإ هباتك ةمدقم يف لاق . سوراب هنطو

 نأ ىلع ناهرب اذهو .ةيسرافلا وأ ةيبرعلا مهفي مل نمل

 . ةيسرافلاو ةيبرعلا تناك كاذ ذإ فيلأتلا ةغل

 وكنت» بقلملا يليكنسلا فوؤرلا دبع خيشلا هدعبو
 م١17١ ماع هءارآ ثبيو ملعلا رشني ناك ؛الاوك يد

 «يساب ةغلب «نيبلاطلا ةآرم» باتك فلؤم وهو .ًابيرقت
 هخويش نمو ءًاماع ١9 ةمركملا ةكم يف ملعلا سرد

 ذخأ هنعو ؛ةرونملا ةنيدملاب يشاشق دمحأ خيشلا

 . ةيراطشلا ةقيرطلا

 مهنم ءاذه يليكنسلا يف نييبرغلا نم ددع فلأ دقو

 نهوج بتكو «م1404 ماع سكنير قرشتسملا

 نع فرهروف روتكدلاو ,يروصنفلا ةزمح نع ساينرود

 «لكنور نفو «لوبنيوجو .«كونرد نف مهنمو ؛يرينارلا

 ايسينودنا

 «مهريغو سويردو ؛هيئو رح ره كوتسو « خريب ند نفو

 ايسينودنأ ةعماج نم ةاروتكدلا هب تلان يرينارلا يف ًاثحب

 . اتركاجي

 ىلإ لسرأف دنهلاب ةاروس يف همولع ىقلت يريئارلاو
 ىلإ كلذ ريمألا غلبأف «نيدلا اذه ىلإ هوعدي ينوب ريمأ

 ناقيرفلا مدطصاف ءاوك ناطلس هيلإ اعد ام اوضفرف هبعش

 هيعسبو ءاهكلم ملسأو ينوب اهيف ترسكنا ةكرعم يف
 ةرواجملا تاعطاقملا يف ءارمألا ىدل مالسإلا رشتنا

 . هترامإل

 ريمأ اهبراح يتلا تارامإلا نأ بارغتسالا ريثي اممو

 ىلإ السر ناطلسلا ثعبف ءاوك ناطلسب تدجنتسا ينوب
 : ةيلاتلا ةلئسألاب هيلإ ثعبو ؛ةقيقحلا علطتسي ينوب ريمأ

 ىلع كلوح نم ىلع كبرح يف تدمتعا له ١

 ؟ه© هللا لوسر ثيدح

 ؟اهدحو ةثراوتملا ديلاقتلا ىلع تدمتعا له - ؟

 نإف ؟يسفنلا عشجلاو ملظلا بناج تذخأ له

 فقو كيلعف ثلاثلا ناك نإو ؛كتجح مدقتلف لوألا ناك

 .لاتقلا

 اهشويجب اوك تدعتساو ينوب ريمأ بجي مل

 كراعم ثالث نارين تعلدناو «ءينوب بوص تهجوتو
 تقحلأف ءاهريمأ بورهو ينوب راسكناب تهتنا ةيماح

 .اوك ةنطلسب ينوب

 رساكم راز يذلا (376:منؤ6 «رينرفات» هاكح ام اذه

 ينوب يلاهأ راث ًاماع نيثالث دعبو 2061148 ماع

 . ")اوك نوعراضي اوحبصأف نييدنلوهلا ةدعاسمب

 دعبو «انيل ًاديثو يسيوالوس يف مالسإلا رشتناف

 نأ دعبف ءرشبلا نم رخآ عون ىلإ اوبلقنا اهلهأ مالسإ
 ةينبم مهتسامح تحبصأ ينثو يلهاج سامح يوذ اوناك

 اوراص خاوكأ ناكس اوناك نأ دعبو «لقعلاو قحلا ىلع

 ىلإ مالسإلا اولمحو .2")راطقأ باوجو راحب باكر

 )١( ؟ةيةاكذم آمقنه .

 )١( (7؟) .دروفوارك 5868-95.

 ) )7.دروفوارك



 ايسينودنا

 ءاحنأ عيمج مالسإلا معي ملو «ىرخألا رئازجلا

 :ةحيسلا اه ترغككاو

 اهناكس نإ نويلاغتربلا لوقيف كولملا رئازج امأ

 :تانطلس عبرأ اهو ")ههلوصو لبق هللا اوفرع

 هيتانرت ىلع رطيست اهربكأ يهو «هيتانرت ١
 نم ميظع ءزجو اريهامله نم ءزج ىلإ اهلوح رزجلاو
 ومانام روهشم اهكولم لوأو .ادنابو نوبمأو يسيوالوس
 «نيدباعلا نيز اهنيطالس نم رهتشاو «نيدلا لامج وأ

 املو «لاغتربلا تاءادتعا دض ةيساق بورحو ريرم حافك

 بورح ترج دقو ؛مالسإلا ليبس يف دهج نم هولذب

 مامأ اوفعض ىتح نييلاغتربلا نيبو مهنيب ةميظع ةيرحب
 .م1114 ماع هاشردم ناطلسلا دهع يف ودعلا

 اهلوح رزجلاو يروديت لمشتو ءيروديت - ١

 ؛نايريإ نيبو اهنيب ةعقاولا رزجلاو اريهامله نم ءزجو
 لوأو ء«ماريس ةريزجو نايريإ نم يبرغلا ئطاشلاو

 .ه1٠6 ماع لقن دمحم وأ يتداهش اهكولم

 لحاوسو اريهامله طساوأ يف عقتو .ولوليج -

 .م١617١ ماع يتجرد اهكولم لوأو «ةيلامشلا هاريس

 .اهريغو يبوأو نجاب رئازج يف عقت «نجاب 4
 ماع نيدباعلا نيز اهكولم لوأ نإ نويلاغتربلا لوقي

 .م1

 ىلإ نومتني اهكولم نأ تانطلسلا هذه خيرات ديفيو

 يذلا قداصلا رفعج وه كولملا ابأ نأو ءدحاو لصأ

 (م١1ا/ال)ه مرحم 1١ يف كولملا رئازج ىلإ ءاج

 .م٠168 ماع افصلا رون ةريمألا جوزتو

 يلاريج وعدملا يروديت كلم ىلإ روصنم خيشلا يبرعلا
 هئانبأ ربكأ ىمسو ؛نيدلا لامج ىمستو ملسأف

 . باهاراه )000(

١54١ 

 .م١181 ماع نوينابسإلا لصو هدهع يفو ؟0روصنم

 نم غلبي ناطلسلا نأ ةثعبلا عم ءاج ينابسإ ركذ

 مالسإلا لوصو ىلع ضمي مل هنأو ماع ه6 ررمعلا

 لوح رزجلا يف رشتنا مالسإلا نأو ؛2"ماع نوسمخ

 .يروديت يف هراشتنا لبق هيتانرت

 مالسإلل رشانلا ةيعادلا نأ (77ص) باهاراه لقن

 رفاس هيتانرت كلم نأ ًاضيأ لقنو ؛©7نيسح الم ؤتاد وه

 هقباسك اذهو .مالسإلا نارشني اداعف وتيه ةريزج نم هاتوب

 نييلاغتربلا لوصو نأ ركذو ,مدقت ام عم قفتي ال

 اوناك مهنأل «مالسإلا رخأت يف ًاببس ناك نيينابسإلاو

 نم نيسردملا اولعجو ةاضقلاو نيسردملا لك اوفن

 نوبمأ ةريزج ىلإ مالسإلا رشتنا هيتانرت نمو (؟9ىراصنلا

 ددع فصن وحن نآلا اهب نيملسملا ددع غلب ىتح

 .«يحيسم رخآلا فصنلاو ءاهناكس

 اوابموس نم ةييرقلا ررجلا ىلإ مالسإلا لصوو»
 نمو ١هه0٠١_ ٠65٠ ماع يسيوالوس نم ةاعد يعسب

 ,هقالخأ تبذهتو همالسإ نسح اهلهأ نم ملسأ

 نمم ًامالسإ نسحأ مهو نورضحتم اهب نوملسملاف

 . ؟مهراوجب

 هللا رماوأ نع ضارعإلا وه كلذ ببس نأ ىلاهألا

 (©)هيلع اوناك امم نسحأ اوشاعو نيدلاب ًاكسمت اودادزاف

 ىلإ لصوو ءاهيف نورثئاكتي نوملسملاو مدقتي مالسإلاو
 ؤتاد غنيارك»و ؛وريت يد ؤتاد غنيارك» امه نايعاد اميب

 طب 1. 8. ©. 8051ءلع /هةطقعع مه18 )١(

 . هظمعاملب 365 368 (؟)

 . 0. 8. رسم ؟1ةلطسصمهلع5 يف انزع 2ءمدعمملل لعد نع فيف]

 طنو صمامل لعمر 39 8ظماععسإل» )5( .١

 2دانممعم (2) 176-169. (0)



١.2 

 نم اتناب خيشلاو اموه خيشلا تاونس دعب لصو مث ءاتنبل

 ملسأو ؛ًادجسم اينبو «نيدلا رشن يف اذخأو رساكم
 ربقو (م1108) ه14١١1 ماع راهقلا دبع يمسو اهريمأ

 .«يلابولوت يف نيروكذملا نييعادلا

 برقي كاساسلا ملسأ سيكوبلا يرجاهم يعسبو»
 مهو كاساسلا ناتفئاط كوبمول يفو .©7كوبمول ةريزج
 ءاددع رثكأ مه نيذلا نويلصألا اهناكسو نوملسم

 ءرشع نماثلا نرقلا يف يلاب ةريزج كدانه مهعضخأ

 رشن يف اهلاجر ىعسيو ةيدادبتسا يلاب ةموكح تناكو

 لواحو ؛ًاليلق الإ اوحلفي ملف نيملسملا نيب مهنيد
 ءاوردق امف ارارم كدانهلا ىوق اومطحي نأ نوملسملا

 رطضاف نيملسملا ىلع تاقاهرإلا ىتش كدانهلا ذختاو

 اهب ناك هنإ ليق !'9«نييدنلوهلاب داجنتسالا ىلإ ءالؤه
 ريخألا يدنلوهلا فحزلا لبق - م1844 ماع لبق ةموكح

 نم نوفظوم اهيفو ءادنلوه ةيامح تحت_اهيلع
 «كوبمول ىلع يلوتست نأ ادنلوه تعاطتساف «نيملسملا

 . 29«ةريزجلا كلتب مالسإلل ديبأت اذه يفو

 وه روميت ةريزج ىلإ لصو ةيعاد لوأو
 ةتس هعمو م1657 ماع هيتانرت نم «اروب» نب «اماناكالوتا»

 برقب «يسبوتاب» يف لزنف «ةيعارش ةنيفس ىلع صاخشأ
 ئدابم هيف سردي ًاريغص ًالزنم ىنبو «غنابوك» ةنيدم

 ؛غناسوس يجاغاس» ءاج مث «ةيفوصلا ةقيرطلاو نيدلا

 ددع غلب ىتح ةوعدلاب اماقف م1676 ماع هل ًانواعم

 اهب اينبو «رولوس غنابوك» ىلإ القتناف 20٠١ عابتألا
 ةرطيسلا تحت دالبلا تناكو ءادجسمو نكاسم

 امهتيرذلو ؛رولوس غنايوك» يف امهنفدمو . ةيلاغتربلا
 . عابتألا نم فولأ نآلا كانه

 يف 5 زواجتي ال ابموس ةريزج يف نيملسملا ددعو
 ةئاملاب ٠٠" تناتستوربلاو «ناكسلا عومجم نم ةئاملا

 يفو .ميدقلا نيدلا ىلع ةيقبلاو ؛ةثاملاب 7 كيلوثاكلاو

 2دانموعع (527)1. )١(

 مع 11هالقصلعم 1,489. (1)

 .0714و 1714و 4737 /1ج ةيدنلوهلا دنهلا فراعم ةرئاد (9)

 ايسينودنا

 نب نمحرلا دبع ديسلا وه ةيعاد اهب ناك م١141 ماع
 ةموكح هتفن مث «وباغنياو» ةنيدم يف يردقلا ركب يبأ

 مكحلا ريس ةلقرعب ًامهتم «غنايوك» ىلإ ادنلوه
 .ةروثلل وعدي هنأو «يدنلرهلا

 تناك يتلا يبرغلا اهلامشب ةعقاولا رزجلاو نايريإو»
 ناطلسلا ذوفنب اهناكس نم ريثك ملسأ نجاب ةنطلسل ةعبات

 قطانملا ناكس ادع ام 2061571١« ماع نيدباعلا نيز

 نم ًاراجت نأ امك ء«ميدقلا مهنيد ىلع اوقب دقف ةيلخادلا

 ضعب ملسأ»و نينوأ نم ١1١7 ماع مهوتأ نيملسملا

 يديأ ىلع (اريهاملاهو ويكياو نيب) يبيك ةريزج يلاهأ

 .«كولملا رئازج نم نيملسم

 مالسإلا نأ ودبي نكلو» :(57”ص) باهاراه لاق

 ماع اهب يحيسملا ريشبتلا أدبو ءاليلق الإ اهب مدقتي مل
 نم ريثك ملسأ دق هنإ ()تسروف نتباكلا لاقو . م6

 ىلع فسأي وهو (ه146١١) م1016 ماع يف يلاهألا

 نع مهنوعنمي نيملسملا مهناريج نأ ًايعدم كلذ

 نم ءاج يذلا فيرشلا ةيعادلا نأ عقاولاو «ةيحيسملا

 .(م١٠15) ه9 ماع لبق ناك روهج

 مامإ) ريكيد مامإب فرعي ةيعاد ناك م1807 ةنس يف

 ةوعدلا رشنف «ماريسا يبونجب ةريزج نم مدق (ركذ

 نم نوملسم يتأي ام ًاريثكو «نينوأ بونجب ىدأ ةريزجب

 امك «ةيئادبلا لئابقلا يف نيدلا نورشنيف ماروكو هاريس
 طساوأ يف كانه دجت تنك امو «يك ةريزج برقب اولعف

 نم يقب نم ادع ام ًادحاو ًاملسم رشع عساتلا نرقلا

 نم مغرلا ىلعو ءادناب ةريزج نم نيرجاهملا تالالس
 .مهبارش رمخلاو مهماعط ريزنخلا نإف ةاعدلا دوجو

 نمواقي نهف «لاجرلا نم نيدلاب اكسمت رثكأ ءاسنلاو
 نويع نم ةيفخ اهنولوانتي كلذل «كلذ ىف نهجاوزأ

 20 يناسوز

 .2هطتلم الوم طععمش.350-352-3. )١(

 الهرندوع م >1عوب 0اننصعم, 68. )١(

 '1طع لهن7221 هز '1[طغاسلأ3م ةمءطتمعامعم, 7, 74 - 64. قيل



 * ١ ايسينودنا

 يلابو اواجو ارودم نم برعلا راجت نم رفن ءاج»
 اوذختاو «يك ةريزجب مالسإلا رشن يف مهدهج اولذبف

 غلب رشع عساتلا نرقلا رخاوأ يفاو «ةليسو لك كلذل

 نم اقلأ ” نيب فالا ةيئامكث اهيف :نيملسملا ودع

 , ©900ناكسلا

 لوأو ,20هاع ٠١" ذنم ونادنيم ىلإ برعلا لصو
 ةيسلك راجحأب ينبم كانه هربقو «ةكم فارشأ دحأ ةيعاد

- 

 : فادصأو

 نابيشاب هللا دبع نب رمع ديسلا ىلع ةقيرطلا ذخأ
 ديسلا نع ملعلا ذخأ يذلا دنهلاب ماركلب ةنيدم يف

 بقلملا سورديعلا خيش نب هللا دبع نب دمحم

 ةنس نيمرحلا ىلإ يرينارلا رفاسو ؛ةاروس بحاصب
 نم ريفكتب ناعمللا» اهنم ةديدع تافلؤم هلو ءه٠

 «قيدنزلا عطقل قيدصلا مراوص»و ؛نآرقلا قلخب لاق
 دلجم يف «ةيفوصلا قيرط يف ةيدمحملا قيحرلاو
 هتدوسم نع لقنف هب ةبطخلا قحلي نأ لبق تامو ء.مخض

 ةبطخ هب قحلأو هللا دبع نب ميهاربإ نيدلا حالص خيشلا
 عستل فنصملا ةدوسم نم هلقن نم غرفو هلوأ يف باتكلا

 طارسلا» باتك هلو ,.©20ه79١٠1 ةجحلا يذ نم ةرشع
 ماع هنم ىهتناو ه١٠ 44 ماع هيف أدب «ميقتسملا

 «تالماعملا ىف «بالطلا ةآرم»و تادابعلا ىف ه4

 يف بابحألا ةيادهااو «دئاقعلا حرش يف دئاوفلا ةردااو

 وهو (م1775)ه45١٠ ماع ؛بيهرتلاو بيغرتلا

 ةيشاح ةكمب عبط «ةيويالملاو ةيبرعلاب ثيداحأ ةعومجم
 دئاوفلا»و ءويالملاب يناطف هللا دبعل دئاوفلا عمج ىلع

 ىوعد يف ةذبن»و ءويالملاب «ةيوبنلا ثيداحألا يف ةيهبلا
 حتفلاو «نيدلا سمش ءارآ ىلع درلا يف ةيبرعلاب «لظلا

 يف نايبتلا»و «تالصلا ةيافكو «نيدحلملا ىلع نيبملا

 )١( ةيدنلوهلا دنهلا فراعم ةرئاد ١١/ 75١١.

 )( تسروف 5١7-50١

 )*( .08)559ج رطاوخملا ةهزن يف ينيسحلا يحلا دبع ديسلا

 21ه معطم علمت كوه عر 0هانعع !انمنللأم ةععتمصأكا, 57

 ةكلم نيدلا ةيفص ةناطلسلا ةراشإب هفلأ «نايدألا ةفرعم

 نمو )١104(. ه75١٠ بجر 4 يف هنم غرف «هيجأ

 باتك هلو «نتناب يتفم يرساكملا فسوي خيشلا هذيمالت
 هملع ىلع لدي امم كلذ ريغو 'نيطالسلا ناتسب»

 نبا لآ ةرسأ نم وهو .نيدلا مولعو خيراتلاب هماملإو

 ىلإ لصوو ءدنهلا ىلإ تومرضح نم هدج رجاه ديمح
 (م1771/ ويام 5١ ه١٠1 40 مرحم ” دحألا موي هيجأ

 .ءاملعلا نم اهيف امل ةكم زيلهدب هيجأ بقل يذلا وهو

 مولع ىلإ نوليمي كاذنيح بالطلا ناك املو

 داع مث ؛ملعلا نم ةدازتسالل ةكم ىلإ رفاس فوصتلا

 «ةتباثلا نايعألا» عوضوم ضاخو فوصتلا سردو
 «نيطالسلا ناتسب» باتك امأ .7)2مساحلا هلوق ردصأو
 يناثلا دلجملا نم رشع ثلاثلا بابلا «باوبأ ةدع هيفف

 .©0هيجأ خيرات يف

 ينارطمسلا نيدلا سمش خيشلا نيبو هنيب ترجو

 لوقي يذلا يروصنفلا ةزمح خيشلا رظان امك «تارظانم

 رون نم هقلخ هللا نأل ِهّكلَو دمحم حور يأ «حورلا مدقب

 ءيهلإلا تاذلا رون نم ءزج دمحم رونف ؛ميدقلا هتاذ

 لوقي نم ركنتسي امك «لوقلا اذه ضراعي يرينارلا ناكف
 ردنكسإ ناطلسلا دهع يف ةرظانملا تدتشاو «قحلا انأ»

 .ةزمح لتق ًاريخأو «يناثلا

 يرهوج فيلأت ةيسرافلاب نيطالسلا جات باتك رهظ

 نأ هيلإ ةراشإلا ردجي اممو ويالملا ىلإ مجرت «يراخب
 ةيمالسإلا عيضاوملا يف ةفلؤملا وأ ةمجرتملا بتكلا لج

 ةموكح تناك ثيح ؛هيجأ يف ترهظ روصعلا كلت يف

 اذإ بجع الق «ةيمالسإلا نوؤشلاب ةيانعلا ةريثك هيجأ
 ىلع لمتشي وهو .ًارارم نيطالسلا جات باتك مجرت

 كلملا ماظنو ةرطفلاو ناسنإلاو تايهلإلا يف ثاحبأ

 نم كلذ ريغو رفكلاو مالسإلاو ةفالخلاو لدعلاو

 .ةيدارطتسالا عيضاوملا

 اخ ص تارغيني داياج نيسح روتكدلا )غ0(

 عم العيجوسعاتمع اوص  مجهطتوءطعب ءص ةلةطقعطع ()

 1آ132305ءطوألاعم عد 060 انآعغع 201
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 «راشتناو جاور نييفلسلا ءاملعلاو يلازغلا ءارآلو

 .اهسرديو اهلبقتي نم جالحلاو يبرع نبا ءارآ تيقل امك
 ءاهلاثمأو نيرينلا ريثأتو دوهشلا ةدحوو ءدوجولا ةدحو

 ءاملع جهن لك نم رهظو ؛ناهذألا ىلإ تبرست عيضاوم
 كرادملا تعسوتو ؛هرظن ةهجوو هيأر نع مهنم لك عفاد
 قئاقحلاو «نوغبان ملعلا يف غبنو ةفاقثلا ىوتسم عفتراو

 .دانزلا ىروي امدنع رانلا ودبت امك كاكتحالاب رهظت

 دمحم هاش هللا دبع يفوصلا هيجأ يف ءاملعلا نمو

 ةجحلا يذ 5 يف ىفوتملا نيدلا را عيشلا نبأ

 ةنس ىفوتملا يسابلا نمحرلا دبع ةلودلا جاتو «هالم/

 دهع يف شاعو زاجحلاب سرد دق ناكو هه

 .مهريغو يلاعملا بطق ةلودلا جات عم لماكلا كلملا

 فلأ ؛نوريثك ءاملع كاذ ذإ ايسينودنأ ءاحنأ يفو

 «مويلا ىلإ ًافورعم اهضعب لاز امو ءبتكلا مهضعب
 ىلإ ريشن اننأ ريغ ءريثك مهنإف مهدادعت ليبس يف انسلو

 ءارمألاو ءاملعلاو «ةدئاس تناك ةيمالسإلا ةفاقثلا نأ

 ىدل ةزاتمم ةناكم ءاملعلل ناك ىتح اهيلع نوظفاحي

 ةيمالسإلا نادلبلا ضعب ىلإ ءاملعلا ددرتل ناكو «بعشلا
 ةفاقثلاب كسمتلا يف ميظع رثأ ةسدقملا دالبلا اميس الو

 . اهرشنو

 نأ دكؤملا نم نإ ")هينوخ كونس روتكدلا لاق
 يف ةفورعم يمالسإلا ملاعلا يف ةيملعلا بتكلا عيمج

 غلبم ىلع ليلد ءاملعلا اهبتك يتلا تاقيلعتلا يفو ؛هيجأ

 ءاملعلاب روتكدلا اذه داشأو .ماتلا مهفلا مهمهف

 «ةغللاو ةلآلا مولعو ةيمالسإلا نيناوقلا يف نيققحملا

 يف مهنأ ىتح «ةيبرعلا ةغللاب نولسارتيو نوبتكي مهف
 يف ةيئانلا نكامألا يفو كراعملا لالخ تاقوألا جرحأ

 .اهنوسرديو بتكلا نوبحصتسي اوناك لابجلاو تاباغلا

 طوطخم نيب باتك 7٠١ وكل شامرد نف دجو دقو

 ىلع نويدنلوهلا فحز امدنع ةيرجح ةعبطمب عوبطمو

 نينرق وحن اهيلع رم دق تاطوطخم اهنيب نم «الاموك»

 ًالقتسم ًاثحب اندرفأ دقف ءانه اهركذ رركت يتلا هيجأ ثحب عجار )١(

 .ايسينودنأ ثوحب نم ءزج لاح لك ىلع وه

 ايسينودنا

 اممو هيجأ ةغلو ويالملا ةغلب بتكلا هذه مظعمو «كاذنآ

 بتكو «ةيبرعلا ةغللا يف ليجنإ باتك ًاضيأ هيلع رثع

 ايكرتو سرافو دنهلا يف ملاعلا لاوحأ يف ىرخأ
 .نيطالسلاو

 خيشلا رشع نماثلا نرقلا يف نيسامرجنب يف زربو
 ةكمب عبط «نيدتهملا ليبس» باتك هل رجنب دشرأ دمحم
 «يسيكوبلا روصنم غنياد» هيجأ ءاملع نمو .ةمركملا

 خيشلا نبا مئاد خيشلاب بقليو ءاهيف ءاضقلا ىلوت
 .نيبملا كلملا هللا دبع

 رافسألاو نويسينودنألا

 نم نفسلا ةعانصو رافسألا نويسينودنألا فرع

 اهيلع اولمحو ؛راحبلا اهب اوطخت «نمزلا ميدق
 هيلإ نوجاتحي ام اهيلع اوبلج امك مهنادلب تالصاح

 «'0داليملا لبق ةنس 7٠١ ذنم ةليوطلا نفسلا اوعنص

 .مهنفس ىلع اهريغو نيصلا ىلإ دوفولا نوثعبي اوناكو
 دالبو دنهلاو مايسو نيصلا دصقت يتلا مهنفس تقتلاو

 .راطقألا كلت نفسب ايقيرفإو برعلا
 قرشلا نيب لاصتا ةقلح ةيسينودنألا رئازجلا هذه

 نفسلا ةعانص اهناكس مهلي نأ يعيبطو ؛برغلاو

 هضرأ قشت نم نأو ءاهيلع راحبلا يف لمعلاو اهتدايقو

 يرجت قراوزلا ذاختا ىلإ ًامئاد رطضي ةضيرعلا رهنألا

 رهنألا بوكرو ءرحبلا ىلإ اهب يهتني ىتح رايتلا عم

 قارتخا نم ليبس نمآو ةقيرط رسيأو ةليسو لهسأ
 . ماجآلا يف رساوكلاو يراوضلا ةهباجمو تاباغلا

 ةيعمج ءاضعأ ىلع ةرضاحم تسب روتكدلا ىقلأ

 اممو 2,م65١194 ماع ادنليزوين يف ةيفسلفلا «نوتغنليو»

 .اننفس نم ىوقأ ةريغصلا نييرواملا نفس نإ :هلاق

 هتضقانمل ةيملعلا طاسوألا يف ةجض راثأ نايب كانهو

 سيراب يف ةيوغللا ةيعمجلا هتردصأ ةميدقلا تايرظنلل

 قطانملا يف ذوفنلا باحصأ مه نييسينودنألا ذأ هيف ءاج

 تروطت مث ةجذاس رافسألا تأدب .ايسينودنأل ةرواجملا

 .دليج نودروغ روسفوربلا )١(



 ايسينودنا

 شويجلا لمحت نفسلا تحبصأ ىتح نمزلا مكحب
 نتمتو كلامملا يمحتو رضاوحلا وزغتو تادعملاو

 . ةيسايسلاو ةيراجتتلا تاقالعلا

 وسرت نيصلاو دنهلاو سرفلاو برعلا نفس تناكو
 لصتو «طيحملا رزج نم اهريغو ايسينودنأ رزج يف

 يرجي كلذ لك «برعلا دالبو دنهلا ىلإ نيصلا نفس
 نم طالتخالا ناكف ءرزجلا هذه ناكس راظنأ مامأ

 ممألا نأش ءرافسألا نوؤشب ةفرعملا دايدزا بابسأ

 ةنسو رشبلا عبط نأشو ؛مدقتلاو ضوهنلا يف ةبغارلا

 . مهنفس ةعانصو مهتحالم تمدقتف «لماكتلاو ومنلا

 ابلاغ ةعبرم وأ ةثلثم نفسلا كلت ةعرشأ تناك

 يف ةتوحنم شوقن تاذ ءاهرغص ىلع اهعنص يف ةليمج

 فطعني مث عفتري بشخ اهمامأو اهفلخ دتميو اهرخؤم

 اهيف عضوت بوقث بشخلا يفو ءاهالعأ نم ةنيفسلا ىلإ
 .نيفذجملل دعاقم ةئيفسلا تافاح ىلعو .«فيذاجملا

 ةيكودنهلا نفسلل ةروص يرثألا رودوبوروب دبعم يفو
 اهولدع كلذل ,.ةليقث فارطأ تاذ ةريغص ىهو

 برج ملم كيماباسام ةكلتيجل ماكو « نيكانجلاب
 .ةريثك نفس اياجيو يرس ةكلمملو

 تانطلسلاو تارامإلا تفرع يمالسإلا دهعلا يفو

 سنوي ريمألا براح دقو ءاهتعانصو نفسلا اهكالتماب
 اكالم ىلع اولوتسا امنيح نييلاغتربلا كمد ءارمأ يناث

 تفرعو ءاهعنص نقتأ ةعطق نيعست نم فلؤم لوطسأب
 اهتموكحلو ءاهريجأتو نفسلا ةعانصب نتناب ةكلمم
 نم لوطسألا يف ةنيفس لك فلأتت «يوق يبرح لوطسأ

 دقو «رئاخذلاو عفادملاو دونجلاب ةزهجم تاقبط ثالث

 ام ًاريثكو ,ةعطق 7٠١ وحن دحاو رصع يف تعمج

 تزغو ةديعبلا كلامملاو نادلبلا ىلإ دوفولا اهيلع تثعب
 . اهءادعأ اهب

 .رافسألاو نفسلا عنص يف ةراهم رساكم يلاهألو

 :ًابيرقت هتمجرت ام لباتس .و .ف روتكدلا لاق

 اهلهأ ةلاسبو اهتراجتل ةميظع تناك (رساكم) اوك ةكلمم
 لدي ءايسآ يف امهم ًازكرم تأوبت دقو «بورحلا يف
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 ند رساكم نءاجارك يرد ناريالب ؤتنا» باتك كلذ ىلع

 رساكم يلاهأ نأ ديفي هنإف «سبيلس ولوب يد سيكوب
 اكالم طوقس نأ ريغ ء«رافسألا يريثك اوناك سيكوبو

 ىلع ةبرض لوأ ناك م١١15 ماع نييلاغتربلا يديأب

 كولملا رئازج طوقس مث «ًامومع ةيمالسإلا نفسلا

 اوناك وتيه يلاهأف «يلاهألا نيب عازن عوقول مهيديأب
 يلاهأل ًاموصخ هيتانرت يلاهأو «ماريس يلاهأل ءادعأ

 .نجابو يروديت

 ةكلمم نيب تمجن يتلا بورحلا بابسأ ركذو
 يتأي امك هباتك يف م777١ ماع نييدنلوهلاو رساكم

 رافسأ ءافلح ديعب نمز ذنم نويرساكملا ناك :ًابيرقت

 نيقيرفلا الكف ؛نويدنلوهلا مهلثمو ؛ةراجت بابرأو
 ذوفنلا يف عسوتلل ةوقلا ذختت دقو «طاشنو مزعب دهتجي

 .ناقيرفلا مدطصيف

 «تماين يلاك وتار» ةريمألا نييلاغتربلا براح نممو
 اوناك ىتح ءاهنفسب مهتبراح دقف ءاناكنرت ناطلسلا تنب

 هيجأ يلاهأ رهتشاو .اهدالب ئطاوش ىلإ وندلا نوباهي
 نييلاغتربلا اوبراح املاطف ؛هبورحو رحبلا بوكرب

 قلطأ هذه مهترهشلو ءرحبلا يف مئازهلا مهب اوعقوأف
 دئاقلا راز امدنعو «ناصرقلا» بقل مهيلع نورمعتسملا

 كلم نع ًابودنم هيجأ ةعطاقم ولبد نيتسغا يسنرفلا

 «ةيرحبلا ةوّملا يه هيجأ اهكلمت ةوق مهأ نأ ركذ اسنرف

 ززعت ربلا يفو ؛ةيبرحلا نفسلا نم ًادج ريثك اهلف
 ايادو هيجأ) ةئالثلا اهئناوم يفو «لايفألا ةقرف اهشويج

 اهتماخض يف يهو ؛ةيبرحلا نفسلا نم تائم (يديبو

 «تقولا كلذ ابوروأ يف عنصت يتلا نفسلا نم مظعأ

 نويجألاف ءًامدق ١٠١ اهلوط اهنم ةطسوتملا ةنيفسلاو

 «ةليقث اهنكل ةليمج «ةيبرحلا نفسلا عنص يف ةراهم ووذ

 ةليوط فيذاجم تاذ فرغ اهيفو «ةيلاعو ادج ةضيرع
 ناصت ةكرعم لك دعبو ناصخش فاذجم لكل «ةفيفخو

 «ةقدب مهتابجاو نودؤي نورومأملاو ءاهب ىنعيو نفسلا
 يفو «ةظيلغلا ماكحألا هيلع ردصت لمهملا نواهتملاو

 امك ؛دونجلا نم 6٠١ اهب ةمخض عفادم ةدع ةنيفس لك

 لايفألاو . حايرلا تأده اذإ فيذجتلا نوبوانتي مهنأ



 لاا

 ©")اهظفحل ربلا ىلإ نفسلا رجو برحلل لمعتست ةريثك
 لخدنو .نيصلا ىلإ لصت ةيسينودنألا نفسلا تناكو
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 عنص (اراج) مارتام كلم غنوكا ناطلس لمهأو

 دقل ىتح ء.هدض تاروثلا برورحب لغشو «نفسلا

 ىلع ترعلل يدع علت نيف دتلرهلاب ةينحما
 ءازإاط ورش هسفن ىلع طرتشا امبرو ؛نيرئاشلا

 . نفسلاب هل مهتدعاسم

 ةرطيس تحت ًاليوط ًانمز ايسينودنأ راحب تماد

 ءاليتساو نييبرغلا لوصو دعب ىتح نيملسملا
 يف مهلامعأ اورصح نيملسملا نأ ريغ «نييدنلوهلا

 ارودمو نوتوب يلاهأ ًاضيأ رهتشاو «ةيراجتلا نفسلا

 .رافسألاو نفسلا ةعانصب اهريغو اكلوبيسو

 ءانيم ىلإ لخد هنأ م977١” ماع تاءاصحإ بسحو

 لالخ يف ةنيفس 477 ةيسينودنألا نفسلا نم اياباروس

 ىلع لمحي امم ةئاملا يف 75 ناكو .27ةدحاو ةنس

 لب نفسلا كلت ىلع ارطموسو اواج ئطاوش نيب رحبلا

 نحشلا روجأ صخرل اهنولضفي بناجألا نم ًاريثك نأ
 وحنب رساكم ءانيم ىلإ لخدي ام ردقو .«؟اهيلع لقنلاو

 ريرقتلا يف ءاج امك «سيكوبلا نفس نم ةئاملا يف ٠
 . ريباك نو ةيراجتلا ةفرغلا هتردصأ يذلا وتلا

 رحبلا رافسأب نييسينودنألا ةفرعم ىلإ راشأ دقو

 ركذ امدنع ريل نف» مهنيب نم «نيخرؤملا نم ريثك
 كرتشي نأ ليحتسملاب سيل لاق ذإ «مالسإلا راشتنا

 ةراجت نيطالسو رافسأ لاجر مهنإف «هيف نويسينودنألا
 .ايساي ةراجتلا ايند يف

 ةميدقلا ةيمالسإلا رباقملا

 اهشوقن يف ايسينودنأب ةيمالسإلا رباقملا فلتخت
 شوقنلا ىلع وهام اهنمف اهيلع يتلا تاباتكلاو

 ١181. /١ج ؛ديا غنجنابس هيجأ» يف ديعس دمحم )00(

 .١/158ج بهذلا جورم (1)

 . 58طعوم 8لعطاعهتمل. نأ (؟)

 .م19717/175 7/16 ةدالب كيو يمونوكيا» ةلجم (4)

 ايسينودنا

 ؛ةيمالسإلا شوقنلا ىلع اهضعبو ؛ةثراوتملا ةيكودنهلا
 هدجت ام ًاريثك ميدقلا نفلا اذه نإ لب «طيلخ اهضعبو

 يف رباقملا ىلع بتك ام ًاريثك اندافأ دقو دجاسملا يف

 ءيشلا يقبل اهالول خيراتلا نم ءازجأ ىلع عالطالا

 . الوهجم ريثكلا

 دق اهضعب نأ ريغ ءرباقم راثآ ةيلامشلا ارطموس يف

 ضعب ىحمناو هراجحأ تمطحت دق ضعبلاو ءامامت لاز

 هلوح تتبن دق رخآلا ضعبلاو ؛هيلع يتلا تاباتكلا

 .اهتحاطأف راجشألا روذج اهلفسأب تدتماو باشعألا

 يتلا تاباتكلا ىلع تعلطا دقو .ًاميلس ضعبلا يقبو

 ربق اهنم ؛نكامأ ةدع يف ةريثك يهو روبقلا هذه ىلع
 ربقو 2(م175907-ه595 ةنس يفوت) حلاصلا كلملا

 يدابارتسأ يلع ريمألا نبا ريخ نسح فيرشلا ديسلا

 ملاعلا ربقو (م5119١ ه/177 لوألا عيبر ١١ يف يفوت)

 «ينيسحلا قاحسإ نيدلا زع ديسلا نبا يلع نيدلا دامع

 ملاعلا ربقو .ه/845ا مرحم ةرغ ةعمجلا موي يفوت

 رفص 4 يفوت) ميهاربإ فيرش يضاق انالوج ريهشلا
 تنب ةيهب ةريمألا مسا رخآ ىلعو .(م8١10ه64

 ناطلسلا نبا دمحأ ناطلسلا نبا نيدباعلا نيز ناطلسلا

 ه./71 ةنس تيفوت) حلاصلا كلملا ناطلسلا نبا دمحم

 .( م11

 لماكلا نيدلا مظن ربق ربماك رهن ىلع غنايكناب يفو
 ةيرق يف لماكلا نيدلا ناهرب ربقو م78١١ -ه١0517 ماع

 2م4١17 -ه١٠57 ماع ًاضيأ ةيحانلا كلت يف تناك

 مامإ وه ءاملعلا دحأل ربق ناديم برقب ةعرزم يفو
 وينوي 7١ ه99/ نابعش يف يفوت) هللا دبع نب قداص

 .(م1

 روتكدلا لح ربق رياوبمجو يساب رهن نيبو
 ىلإ برقأ ةباتك يهو هيلع يتلا ةباتكلا ميهزنوتس
 نم يساب كلم تنب :هنأ اهتصالخو ةيواجلا فورحلا

 موي تيفوت) يسابو حدقل ةكلاملا اسابوراب ةلالس
 .(م٠158 هال١4 ةجحلا يذ ١؟ ةعمجلا

 تنب هاس ريهن ةريمألا مسا هيلع بتك رخآ ربق ىلعو
 نبا نيدباعلا نيز ناطلس نبا ديعس نب رديح ناطلس



 ايسينودنا

 «حلاصلا كلملا نبا دمحم ناطلسلا نبا دمحأ ناطلسلا

 ربق ىلعو ما1591-هما“ ةجحلا يذ / ىف تيفوت

 اها مرحم يف يفوت هنأ بوقعي يبرحلا دئاقلا

 يف ريمأ هنإ ليق نمحرلا دبع مسا هيلع رخآو م7

 .ما9١5١--ه١٠57 ةدعقلا يذ يف يفوت «يساب

 ءافلخلا ىلإ اهصاخشأ ضعب بستني روبق دجوتو
 يذلا رداقلا دبع نب دمحم ريمألا مهنم نييسابعلا

 ه/717 بجر يف يفوت «هللاب رصنتسملا ىلإ بستني
 .(م1519 سطسغا)

 ةدوجوملا شوقنلاو تاباتكلل ىرخأ روص يدلو

 ىلعو «ةيبرع راعشأو ةينآرق تايآ اهيلعو ءروبقلا ىلع
 ةملك ضعبلا ىلعو «يناريإلا يدعس رعاشلل تايبأ ربق
 الو «نيترركم يلعو دمحم اهضعب يفو «ةرركم دمحم

 يلع الإ ىتف ال :ةيتالا ةرابعلا دوجو نم ابيرقت ربق ولخي
 .لجألاب الإ توم الو راقفلا وذ الإ فيس الو

 نبال تايبأ رباقملا ىلع ًابوتكم هتدجو اممو

 : اهعلطم يتلا يفوصلا بيطخلا

 عمسيو ريمضلا يفام ىري نماي

 عقوتيام لكل دعملا تنأ

 مدآ نب اي :يهو ربق ىلع تارابعلا هذه تدجوو

 نم يقب اميف تدهزل كلجأ ريسي نم يقب ام تنياع ول

 ىقلت امنإو «كليحو كتبغر نع ترصقو «كلمأ لوط
 كلهأ كملسأو .كمدق كب تلز اذإ .كمدن كمادق

 ىعدت ترص مث بيبرقلا كعدوو بيبحلا كنع فرصناو

 «دئاز كلمع يف الو «دئاع هيلإ تنأ الف ءبيجت الف

 .خلا . .توفلا لبق ةوقلاو «توملا لبق ةايحلا منتغاف

 ام ًاريثك (ةعاط اهلعجاف ةعاس ايندلا) ةلمجلا هذهو

 تايبأ ةعبرأ ىرخأ ةربقم ىلعو «رباقملا ىلع اهدجن

 :اهعلطم

 ةرثك يبونذ تمظع نإ براي

 مظعأ كوفعنأب تملعدقلف

 نسح الإ كوع آل ةانتكذإ

 مرجملا ريجتسيو ذولي نميف
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 ثدح دقف «روبقلا دهاوش تاباتك ةءارق ىف تبثتلا ىغبني

 ضعب سردن -رانين نيمسح روسفوربلاو انأ انك امدنع
 ىلع تيأر دقف «ةنسلا نييعت ىف انفلتخا نأ تاباتكلا

 ه١١1 ماع اهنأ روسقوربلا مهفو ه١٠8 ةنس ةدهاشلا

 مقر هنأك رهظف بناج هتم ملثنا دق 4 ةباتك نأ هل تنيبف

 ١ مقر بتكي نأ دعبتسيو «راسيلا ىلإ لئام هنكلو ١

 طخب ةباتكلا نإ مث ,ىرخألا ماقرألا نود نم ًالئام

 ربق ىلع رثع هيجأ راز امنيح رانيد نيسح روسفوربلا

 ةروص سردن انك اننأ عقاولاو ٠١١. هيلع بوتكم

 ىف ىرخألا روصلا نيب ةروكذملا ةدهاشلا ىلع ةباتكلا

 ربق ىلع بوتكملا ةءارق يف راص ام اذه لثمو .اتركاج

 ١”5., ئراقلا هبسحف ه5 ماع هيلعو «ءاوح يتس#

 ةيمالسإلا كلامملا

 نم تلوحت وأ ةيمالسإ تارامإو كلامم ترهظ

 ىلع «تارامإ ايسينودنأ يف تناكف مالسإلا ىلإ ةينثولا

 تناكو .ههبشي ام وأ اجار ىعدي مكاح ةرامإ لك

 مالسإلا ءاج املف ؛تارامإ ىلإ اهريغك ةعزوم ارطموس

 :اهنم ركذن رخآ نأش ىلإ نأش نم اولوحت

 اواج يف ةيمالسإ ةلود لوأ

 رم (ليبمأ ننوس) هللا ةمحر يلع نأ قبس اميف انركذ

 هدي ىلع ملسأف ءاراج ىلإ هقيرط يف غنابميلاب ىلع
 دعب حاتفلا دبع يمسو ؛ونشيو اياج» وعدملا باشلا
 ىلع حاتفلا دبع نيعو ء.هنع ىقلتو هبحصتساف همالسإ

 تعستاف «كمد» ًاريخأ تيمسو ؛اراتانيب» ىمست ةعقب

 ةنيدم تراصف مهريغو نيملسملاب ترمعو ةيرقلا هذه

 .امهم ايمالسإ ازكرمو ةرماع

 اهلمشت ةلود تراص تيهاباجام نأ حاتفلا دبع ىأر

  اهشرع فطاختيو «ءارمألا اهيلع بلاكتيو «ىضوفلا
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 قهرت كلذ عمو ءماكحلاو ةالولا - شرع اهل ناك نإ

 ةحادفو ةأطولا لقث اورعشتسا ىتح بئارضلاب سانلا

 ؛مالسإلا هاجت ميلس ريغ ًافقوم فقت يه مث «ةبيصملا

 هتبغر نع هل فشكو يلع هذاتسأ ىلإ حاتفلا دبع هجوتف

 هعئنمف كلملا هذاتسأ. ىلع ضرعو ملظلاو ىضوفلا ىلع

 .كلذ نم

 دجسملا ينبو ناكسلاب تمحدزاو كمد ترمع

 يلاك ننوس» هئانب يف كراش نممو ءنآلا دوجوملا

 ايرآ» ىلإ هبسن يهتني يذلا ديعس ايرآ ىمسملا «اكاج

 .رغناليداك ةيحان حاتفلا دبع هعطقأف «نابوت ريمأ «اجيت

 يف هتدايع ىلإ حاتفلا دبع ردابف هللا ةمحر يلع ضرمو

 مهنيب ةاعدلا نم ةرمز هلوحو هشارف ىلع هدجوف ليبما

 «يلع يفوتو «قاحسإ نب دمحمو مشاهو ميهاربإ هانبأ

 تيهاباجام كلم ةجوز هتلاخ ةافو دعب هتافو تناكو

 . مويلا ىلإ فورعم هربقو «ةنس ١9 وحنب

 ةوعدلا لاجر هعمو كمد ىلإ حاتفلا ديع داعو

 ءارمألا عمج مث ءدجسملا ءانب لامكإ يف هودعاسف

 ةدايقلا تدنسأو «تيهاباجام هب مههباجت اميف مهرواشو

 ريمأ ةيقرشلا تاوقلا ةدايق ىلوتو ءهسفن حاتفلا دبع ىلإ

 .(سدق ننوس) قداصلا رفعج ةيبرغلا تاوقلاو «ارودم

 هابأ براح حاتفلا دبع نأ تاياكحلا ضعب يف ءاج

 هابأ براحي مل هنأ ودبي يذلا نكلو «تيهاباجام كلم

 ةرسألا قحو كلملا ىلع ىدتعا يذلا براح امنإو

 . تيهاباجام ىف ةكلاملا

 لبق برحلاب نيملسملا ةأدابم تيهاباجام تررق

 رسكناف «ويادس» نم بيرق جرم يف ناعمجلا

 ىهتناو لاتقلا نوملسملا لصاو مث ؛نوملسملا

 ةعبس ماد لاتق دعب ةنيدملا ىلع ءاليتسالاو مهراصتناب

 . مايأ

 طوقس دعب يأ) م478١ ةنس يف ناك كلذ نإ ليق

 ةنس ًاماع ١6 وحنب نيينامثعلا يديأب ةينيطنطسقلا

 ايسينودنا

 كلذ دعب ناك هنإ لوقي ًايلاغترب ًاردصم نكلو (م1401١

 كلم سماخلا اياجيوارب نأ تاياكحلا يف ءاج

 تدلو اذإ اهنأب اهدعو ةيراج ىرست امدنع تيهاباجام

 ىلإ اهثعب نأ دعب هل تدلوف هدهع يلو هلعجيس ًاركذ
 «حاتفلا دبع يمس يذلا ونشيو اياج وه ًادلو  غنابميلاب

 نيب كراعملا ىظل لعتشاو برحلا نارين تمرطضا املو
 غنابميلاب ريمأ رماد ريمألا لسرأ تيهاباجامو كمد

 حتف املف «زومر ىلع يوتحي باتك هب ًاقودنص
 ألم يود هل عمس ركسعملا يف قودنصلا حاتفلا دبع

 اذكه اومزهناف ودعلا دونج يف بعرلا لخدأو قافآلا

 ةيقحأب ةيزمر ةياكح اهلعلو «ًابيرقت تاياكحلا ركذت
 ىلع ًايدتعم ًاصخش براحي هنأل «كلملل حاتفلا دبع

 امأو .هقح ديؤت قئاثو قودنصلا ىوحفف هترسأ كلم

 ترركت دقف ةيراجلا هتدلاو ةصقو هدلاو دض هبرح ةيضق
 .ىرخأ تاياكح يف اهلاثمأ

 يف ًاليوط لمأتن نأ يغبني# :هلوق نريك نع لقن

 هثب اينيد ابصعت نكي مل كلذ نإ ثيح ؛دالبلا هذه خيرات
 اوعس نيذلا مهسفنأ يلاهألا اهب ماق ةروث نكلو «برعلا

 يديأ نم ةطلسلا مامز ىلع ضبقلل ةيوق ةلتك نيوكتل
 عفادب اوبراحي مل مهف «مهتاملظ يف نيرداسلا مهناوخإ

 ءاضيب دايأ يذ كلملا يف قح هل لجر ذوفنب لب داهجلا

 مالسإلا راشتنا نإ» .«عقو أطخ نم هسفنل ماقتنالا ديري

 لامعأ ةرمث ناك نيملسملا زكارم لامشو بونج يف

 اواج يف ةميدقلا ديلاقتلا ءاقب عم نينسلا تائم تماد

 يرجت تناك م1774 ماع ماكحألا نأ ىتح «ىطسولا

 «مالسإلا ماكحأ نم رثكأ ةيكودنهلا نيناوقلا بسح
 ريمألاف «ةيثارو تسيل  ليق امك  كمد يف ةطلسلاو

 «نيملسملا باختناب حاتفلا دبع دعب ىلوت سنوي
 .هدعب نم كلذكو

 ةعيرشلا ساسأ ىلع ةيرادإلا مظنلا حاتفلا دبع نس

 ةرشع عبس# هباتك يف نامخيب لوقي امك «ةيمالسإلا

 . «ةياكح



 ايسيئودنا

 ما617١؟١-4١1601 سنوي ريمألا

 (هك55-9478)

 الو وه بقلي ناك امو «سونوأ هيتاب» بقلي

 .زوجت وهف ًاريخأ هب بقل اذإف «ناطلسلاب حاتفلا دبع
 اكالم ىلإ نييلاغتربلا ازغ ارابج ىلع ًاريمأ ناك امدنع

 حفص ةئيفس عنصو مهبرحل ةدعلا دعأف «مهنم اهعزتنيل
 ١7 اهب ةنيفس 4١ وحن زهجو ءريجلاو تيزلاب اهؤجؤج
 غنابميلاب يلاهأ هدجنأو هسفنب ةلمحلا داقو «لتاقم فلأ

 .مهسفنأب اهنوعنصي اوناك يتلا مهعفادم مهعم اولمحو

 ء«ه7١891 16١ رياني لوأ يف ةلمحلا تلصوو

 سامحلا عفدنا موي يفو ؛كراعملا نارين تلعتشاو

 اهب اوفحزو مهلوطسأ عطق نيب اوبراقف نييسينودنألاب
 رانلا نويلاغتربلا لعشأف ءودعلا نفس قصالت تداك ىتح

 يسينودنألا لوطسألا ىلإ اهوعفدو مهنفس ىدحإ يف

 ام تمهتلاو ةعرسب نارينلا ترسو نفسلا تمداصتف

 داعو «ةاجنلا بابسأب ةيسينودنألا نفسلا تذالف ءاهمامأ

 . ارابج ريمأ

 ءاكالم يف هتوق راسكنا ريمألا دضع يف تفي ملو

 م7١6١ ماع ويادس ىلع فحزف هتميزع فعضت ملو

 ًاريمأ نيع ءه474 - م1618 ماع يفو .هديب تطقسف

 ماع سنوي يفوتو .حاتفلا دبع ةافو دعب كمد ىلع

 كمد كلم نأ ىواج باتك يف ءاج ءه474-م0

 حاتفلا دبع نأو ءدمحم ناطلسلا نبا نيسح وه ثلاثلا

 .«ربكأ ملاع هاش» بقلي

 براح سنوي ريمألا نأ ىلإ ًارظن ؛ةهرب انه فقنل
 هذهب مهلامعأو نييلاغتربلا لوصو ركذنل نييلاغتربلا

 .دالبلا

 نييلافتربلا لوصو

 حالملا فشتكا ه407-م14940ةنس يف

 «حلاصلا ءاجرلا سأر قيرط «اماك ود وكساف» يلاغتربلا

 ةيمالسإلا ةراجتلا طوطخ ىلع هرثأ فاشتكالا اذهل ناكف

 ةريثكلا تاراغلا ببسب تمجن يتلا رارضألا ىلع ةوالع

 رمحألا رحبلا يف نيملسملا نفس ىلع لاغتربلا نفس نم
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 لباوتلا ةراجت كلذ ءارج نم تلقتناو «يدنهلا طيحملاو

 اهب تزاتما يتلا ةيئاوتسالا تالوصحملا نم اهاوسو

 ترسخف ماشلاو رصم نم اهريغو برعلا دالبو دنهلا

 نم لباوتلا ةراجت تناك ذإ ءاهيلع ردت تناك ةمج ًاحابرأ

 برعلا ةريزجو جيلخلاو دنهلاب لصتت ىصقألا قرشلا

 .رصمو ماشلاو

 راطقألا هذه تالوصحم نورتشي نويلاغتربلا ناك

 يحاون نم راجتلا اهدصقي ثيح ةنوبشل ىلإ اهنولمحيو
 م9١5١ ماع يفو .دنهلا قيرطب اورثأتسا نأ ذنم ابوروأ

 مث هيجأ ىلإ 36 عد10معر5 لع ةءوانعنأ2 لصو ه94755

 ءانب يف هل نذأو «جار ١ يتوأ كلملا دهع يف اكالم

 «ةيبرح ةعلق ًاريخأ ءانبلا اذه راص مث «يراجت زكرم
 . مهلاقتعاب رمأ نيمداقلا ةين ءوس اكالم كلم ىأر املف

 ١5 هعمو كركوكيلا لصو م١١15 وينوي يفو

 ارطموس ئطاوش ىلإ دونجلاو ةحلسألاب ةنوحشم ةنيفس

 ءايشأ هنم ملعف ءرسألا نم اكالم نم بره ًايلاغترب يقل

 . لابقتسا ريخ لبقتساف يساب ىلع رمو ءاكالم نع ةريثك

 رابخإل اكالم ىلإ تهجوت ةيويالم ةنيفس نأ ملع مث
 ةنيفسلا ةدراطمل ةنيفس تعلقأف نييلاغتربلا لوصوب اهلهأ

 .اهنابر لتقو تبهنف رحبلا ضرع يف ةيويالملا

 رمتساو اكالم نويلاغتربلا مجاه م1611 ةنس يفو

 ىتح ًاديجم ًاعافد اهنع نوملسملا عفاد مايأ ةرشع لاتقلا

 نم ودعلا نكمتو ؛ودعلا ديب ًاريسأ دحاو ملسم عقي مل

 دومحم ناطلسلا اهناطلس اجنو «دالبلا ىلع ءاليتسالا

 ىلإ اهيف لظو ءدمحأ هنبا هعمو «نتنيب» ةريزج ىلإ هسفنب
 نويلاغتربلا فتكي ملو .ه9475 - م1874 ماع يفوت نأ

 لتقلاو بيذعتلا يف اوذخأ لب ءاكالم ىلع ءاليتسالاب

 اولامو ناطلسلا اوفاجو مهدالب اوناخ نيذلا كئلوأ ىتح

 ىلإ كركوبلا هجوت مث .رامنس ءازج مهوزاج دقف مهيلإ
 نفس ثالث بهنف «نفسلا ةعانص كانه دجوت ثيح ورا

 ةرهم نم ًاصخش نيتس هلاجر فطتخاو ءاهيفامو

 اوعنصيل نيشوك ىلإ مهوقاسو مهؤاسن مهعمو عانصلا



 للا

 رحبلا ضرع يف اوراث ىرسألا ءالؤه نكلو ءًانفس مهل

 . يساب ىلإ مهسفنأب اوجنو
 اهومسف اكالم يف اهونب يتلا ةنيدملا وأ ةعلقلا امأ

 نب هّللا دبع انيق ةروهشملا يأ 'اسومابال»

 اهنإ : لاقف ةنيدملا هذه نع هتياكح ىف ىشنم رداقلا دبع

 ةاياهدشعب لوط ةةيجستني نازلا كاد راججاب هين
 نيينيصلا لامعلا نإ لاقيو «ةليقص ءاسلم عارذ اهضعبو

 .عفادم هيلع ضيرع روس اهلوحو ءاهوتحن نيذلا مه

 تابرعلا رورمل ريبك اهدحأ ؛باوبأ ةعبرأ روسلابو

 نكمي روسج ةثالث هلوحو ءدونجلا ةسارحب عئاضبلاو
 ىلع ًاموسر عفدت قراوزلا وأ نفسلاو ءاليل اهعفر

 عنميو .عرتو تاماكحتسا ةنيدملا لوحو ءاهرورم

 ةعاسلا ىفو ء«ًءاسم ةسداسلا دعب ةنيدملا ىلإ لوخدلا

 ماع كلذ هّللا دبع دهاش .خلا .ةلبنق قلطت ةنماثلا

 . يناطيربلا دهعلا يف م٠8

 لماعتلا ىلع سانلا اوربجأو دوقنلا نويلاغتربلا كص

 نجس اهنم بيذعتلا لئاسو اودعأو نوجسلا اونبو ءاهب

 تاالآو «هراهن نم هليل هيف نوجسملا قرفي ال ملظم
 .ىمحملا ديدحلاب داسجألا يكو ماظعلا ميطحتل

 مهجورخب الإ تالماعملا هذه حمت ملو .قنشلا تاودأو

 . اهنم

 ىدصتف يديبو ')يساب ىلع ةرطيسلا نم اونكمت
 رهطو ياعم لع ةناطلسلا رخآ ميهاربإ دئاقلا مهل

 مازهنالا ىلإ مهترطضا ةفطاخ بورحب ماق ذإ مهنم دالبلا
 اولعشأو ةعلقلا يف فئاذقلاب ةوشحم مهعفادم نيكرات

 كلت ةيفوتو ناغلا ءانطإ ىلإ اوضراتبف «نييتنسلا

 .اسوس يد نايتسابس مهدئاق برهو ؛مهيلإ عفادملا

 بورح نييسينودنألاو نييلاغتربلا نيب ترمتساو

 ةلعش دمخت ملو مهمئازع رتفت ملو «ملس اهللختي

 اومزع امل نييدنلوهلا نأ ىتح «مهسرفن يف بضغلا
 كولم نم اودجو اكالم يف نييلاغتربلا برح ىلع

 ءًاصاخ ًاثحب اهل انصصخ دقو ءابلا فرح يف يساب ثحب عجار )00(

 .ايسينودنأ ثحب نم ًاءزج ربتعي

 ايسينودنا

 نويدنلوهلا عاطتسا امل مهالولو .ًاناوعأ ويالملا

 ماع هيجأو روهج مهتناعأ ذإ ءاكالم ىلع ءاليتسالا

 ةنس مهيديأب اكالم تطقسف ا ه١6١٠-م

 .ما1

 اهبنجت اكالم ىلع نويلاغتربلا ىلوتساامل

 يساب ىلإ ةراجتلا تلوحتو اهتراجت تدسكف نوملسملا

 لصوو ؛ىرخألا رزجلا ىلإ راجتلا رجاهو اواجو

 ةراجت ىلع اورطيسو «كولملا رئازج ىلإ نويلاغتربلا
 اولواحو م١67١ ماع روميت ةريزج اوكلمو «تاراهبلا

 ىلع اوعجرو مهلأف باخف هيجأ ىلع ءاليتسالا ًارارم

 دودح يف الإ مهب نوبحري يلاهألا ناك امو ؛مهباقعأ

 الإ نوقالي ال اوناكف كلذ ريغ امأو «ةيراجتلا تالماعملا

 دقو ؛باذعلا مهيلصت ةقفاد ًاشويجو ةقناح ًابولق

 ١617١و ١579 ماع هيجأ يف بورحلا ترمتسا

 يف كلذ لثمو ,ه1444و ةا/ا/و 987-م16485و

 . نتناب

 ةرئاسلا ةينثولا كلامملاب نولصتي نويلاغتربلا ناك

 نيملسملا دض تايقافتالا اهعم نودقعيف «ضارقنالا ىلإ

 تيوقو ةيمالسإلا تارامإلا تمظع اذإ هنأب مهداقتعال

 مهجهت يف معدصتو مههوجو يف فقتس اهنإف
 راحدنا اوأر «مهتاراجت يف مهمحازتو يرامعتسالا

 تارهاظلا اودهاشو «مالسإلا مامأ ميدقلا ينثولا ماظنلا

 سأب نيملسملل حبصأ ذإ «رئازجلا هذه يف ةثيدحلا

 اهسفن ىلع تشمكنا يتلا ناراجاجاب ةكلمم اودصقف

 ةيلابلا اهاوقب تابالقنالا ةهجاوم نع تفعضو

 . ةراهنملا اهتايونعمو

 نيبيلفلاو ايسينودنأ يف ةكلثكلا نويلاغتربلا رشن

 نوبحصتسي اوناكو نوينابسإلا لعف امك شطبلاو ةوقلاب
 م١94١ ريباك سيسنارف بهارلا مهنيب نم «نابهرلا

 لصوو ؛تارمعتسملا ىف ةيحيسملا ثب يذلا هه

 ” .يررصلاو ايسيودناو اهو ىلإ

 رشن يف ةعساو مئازع نيينابسإلاو نييلاغتربللو
 كلذل ناكف ؛ةليسو لك كلذل اوذختاو «قرشلاب مهنيد

 ملو «نآلا نويحيسم اهريغو كولملا رئازج يفف ءهرثأ



 ايسينودنا

 ريغ ىدل مهنيد رشن يف ركذت ةمواقم ةيأاوقلي

 ةدلصلا ةرخصلاك اوفقوف نوملسملا امأ . نيملسملا

 رامعتسالا تحت نينرق اكالم تماد دقو .مهمامأ

 . مويلا ىلإ نيملسم اهلهأ يقبو يساقلا يلاغتربلا

 اهيف رئاكتو ةسينك نويلاغتربلا ىنب وكوت ةيرق يفو

 ريثك قنتعا ةيقرشلا اواجب نكورانب يفو «نييحيسملا ددع
 مهل نويلاغتربلا ىنبو يكيلوثاكلا نيدلا يلاهألا نم

 ماع ىلإ مدت مل اهنكلو م٠158 ماع ةريدأو ةسينك

 .يكيلوثاكلا يحلا اهعم مدهتو تمدهت ىتح مم8

 هودهاع نأ دعب هيتانرت ناطلس نوريخ ناطلسلاب اوردغ

 ىلوتف ةليغ هولتقف م١01١ رياربف ٠" يف ةقادصلا ىلع

 زاحناو «ًالاجس برحلا تناكف هللا تاب .هنبا هدعب
 ١ كراعملا تمادو نييلاغتربلا ىلإ يلاهألا نم ىراصنلا

 تفعضف م1617 ماع ناطلسلا يفوت نأ ىلإ ءًاماع

 سانلا مههاركإو مهتاداهطضا ةجيتن تناكو «ةمواقملا

 عاصلا مهل اولاكو كولملا رئازج يلاهأ راث نأ مهنيد ىلع

 ,"7ةيحيسملا نوريثكلا رجهو مهنم ًاريثك اولتقو عاصلاب
 ةاعدلل اوحمسو مهتسايس اولدع كلذ اوأر املف

 .تارمعتسملا ىلإ لوخدلاب نيملسملا

 نم نالجر يسيوالوس ىلإ نييلاغتربلا لد يذلاو
 ماع يف اهيلإ اولصوف هيتانرت يف ارصنت دق اناك رساكم

 فنوم ةيكيلوثاكلاو مالسإلا فقو 2ه444-م48

 قيضلا نييلاغتربلا بصعتل .ماصخلاو سفانتلا

 مكاح ىلإ ةيحيسملا لشف اوبسن مهنكلو «مهلامعأو

 نيرشبم ثعبي مل هنأل ءاريرب سيور نود كولملا رئازج

 ىلإ نيملسملا ةاعد هيجأ ةموكح ثعبت نيح يف

 مث . مالسإلا تبثو نيملسملا يعس رمثأف يسيوالوس

 مالسإلا نكمت نأ دعب مهلامعأ رمثت ف ةوق نم مهيدل

 هنإف ةريزجلا كولم نم ًادحاو اكلم ادعام «بولقلا يف

 ملف ةملسم ةمأ نيب مهنكلو فاياعر رثكأ هعباتو رصنت

 .باهراه )١(

1١6١ 

 م1707 ةنس يف ثدح كلذ نإ دروفوارك لوقي

 ينابسإلا تروفان زدنانرف هركذ ام هديؤيو هه١٠
 نإ لاقو «ه57١٠-م1745 ماع نيبيلفلا راز يذلا

 مهو هيف بوغرم ريغ ًاسابل مهنيد اوسبلأ نيينابسإلا
 نيبيلفلا يلاهأ لبقي ملق «يسايسلا رامعتسالل هنورشني

 ةيبدلا نسوفطلا يدوي ل ريصتلا نمو: ءاهرك ال] ةيسسملا
 .ًافوخ الإ

 أجلم  ةملسم ةموكح اهيفو  ونادنيم تناكو

 تاوقلا لقعم ولوس تناكو . ةيحيسملا نم نيبراهلل

 اهعوقو نم مغرلا ىلع رامعتسالا ةمواقمل ةيمالسإلا
 .ه1196  ما81/4 ماع دعب نابسإلا ةرطيس تحت

 راشتناو اناكنرت ناطلسلا

 ةيبرغلا اواجب مالسإلا

 مهيلع نوملسملا بصن سنوي ريمألا ةافو دعب
 رادأو كلملا ساسأ دطوف «كمد ىف اناكنرت ناطلسلا

 م075١ ماع يفو .اهتدايق مكجاز ةلودلا ةفد

 فيرشلا ةدايقب ةيبرغلا اواج ىلإ اشيج زهج ءه97
 .(يتاج غنونوك ننوسب هتافو دعب بقلملا) هللا ةياده

 ءاهيلإ مالسإلا لخد امنيح ةيبرغلا اواج فورظ روصتنلو
 تناك ءاهتلاح ىضضرعتسن ءارولا ىلإ دوعن نأ انيلع

 «ايالك ادنوس» اهثناوم نمو «ناراجاجاب ةموكح اهمكحت
 يج «غناركنات «ءيدنك يج «غنتنوب «نآلا انركاج ثيح

 مهلو ءنوينثو اهناكس ؛ناوكاب اهتمصاعو «كونام
 ال يتاللا تايتفلا تاكسنتملل رايدأو ةسدقم نكامأ

 تانب نإ :يلاغترب بتاك لاق .ةيجوزلا ةايح يف نبغري
 امك اجا ؤزآ ندي هل اذإ رايدألا ىلإ نأجلي دق ءالبنلا

 ذإ ءاراحتنا نهجاوزأب قاحللا نيبأي يتاوللا لمارألا أجلت

 قحلت يتلا ةأرملا فلاحت ةداعسلا نأ ررقت ةيكودنهلا نأ

 .هعم تومتل اهجوزب

 ةراجتلل ئناوملا هذه دصقت نيملسملا نفس تناك

 نكلو «نوملسم اهب ماقأو لزن امدنع اهتيمهأ تدادزاو

 نيملسملا ةراجت نم هنوري ام ىلإ اونئمطي مل نييلاغتربلا

 ىلع مهعم اونوكيل نيينثولاب اولصتاق .ءمهنفس رئاكتو
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 لواحف :ينيدلاو يراجتلا مهمدقت ّدصل ًانوعو نيملسملا

 ءناراجاجاب ىلإ هلبح دمي نأ «كركوبلا» يلاغتربلا يلاولا

 يف يراجت زكرم ءانب يف هل نذأي نأ اهكلم نم بلطف

 ادنوس ىلإ لصو املف ميل كيرنه هيلإ ثعبو ؛هدالب
 سطسغا ١١ يفو .ليجبتو مارتحاب لبقتسا ابالك

 اونبي نأ نييلاغتربلل نأ اهادؤم ةدهاعم تدقع م7

 مدقي نأو ةراجتلا مهنولدابيو ابالك ادنوس رهن ىلع ًانصح

 (دنوب فلأ ”5) لفلفلا نم سيك فلأ ًايونس مهل كلملا

 ةدهاعملا ىلع عيقوتلاب ًاحرف ناجرهم كلذل ميقأو

 .يلاغتربلا فحتملا يف ةخسنلا تظفحو

 ةياده فيرشلا  انركذ امك - نيملسملا شيج داق

 روسفوربلا دقتعيو ««ناهيتيلاف» نويلاغتربلا هيمسيو ؛هللا
 وهو هللا حتفا نع فرحم هنأ تارغنيني داياج نيسح

 رون نب نيدلا ةدمع نب يلع نب هللا دبع نب هللا ةياده

 نب دمحأ نبا نيدلا لامج نيسحلا نبا ملاعلا

 اجوبمك يف دلو .27خلا . .كلملا دبع نب هّللا دبع

 ,("لاراج مث يساب ىلإ رفاسو ءاهكلم ةرسأ نم مأ نم
 دمحم نب نمحرلا دبع ديسلا اهجوزت تنب هتاديفح نمو
 نماثلا نرقلا لهتسم يف نيدلا جات بقلملا نابيشاب

 . ”)اهريغو اياباروسو نغولاكب يف ةيرذ هلو ءرشع

 ىلوتساف يدنج يفلأ نم يمالسإلا شيجلا فلأتي

 يف هيعسب مالسإلا رشتنا نأ دعب اهلوح امو نتناب ىلع

 . اهيحاونو نوبريج

 ىلع نويلاغتربلا هتيبي امب هللا ةياده فيرشلا ملع

 ةدجن تلصوو «ناراجاجاب كلم ةدعاسمب نيملسملا

 لتق ناراجاجاب شيج عم ةكرعم تثدحو ؛كمد كلم

 ىلوتساو (يتكاس اديسوبارب) بقلف كلملا اهيف
 .ابالك ادنوس ىلع نوملسملا

 ةرجشلاو .«امهريغو نتناب ليلد» يف ليعامسإ سوكابوت )١(

 . غنابيلاب كولمل ةلسلسملا
 «ركيد سودو «تامخيبو «باهاراه ملاس مهنم «ريثك اذه ركذ )م

 نسح خيراتو نتاب ةراجسو «تاياكحلاو ةيواجلا بتكلاو

 .نيدلا

 .7؟ص خريب ند نف روسفوربلا هيف

 ايسينودنا

 هل فقوف ةدهاعملا ذيفنتل ىلاغتربلا دئاقلا لصو

 تمزهناو اهلمأ باخف ىرخأ ةيلاغترب ةوق تلصو

 . ةدئاع

 قلطأ ابالك ادنوس يف مالسإلا مدق تبث نأ دعب

 فرحت يذلا «اتركاياج» مسا ةنيدملا هذه ىلع هللا ةيده

 نقشعيو + نيبغلا رضتلا هاتعمو ؟')«اتركاجل ىلإ ًاريخأ
 وينوي 7١ يف ناك مسالا قالطإ نأ وتناكوس روسفوربلا

 تهجوت م517١ ماع رخاوأ يف هنأ كلذو « 07

 ةدهاعملا ذيفنتل اس يد وكسيسنارف ةدايقب ةيبرح نفس

 نم برقلاب اهتمرو نفسلا ىدحإب جاومألا تبعالتف
 كلذو ءاهيف نم اودابأو نوملسملا اهيلع مجهف ءاتركاج

 (9تارغنيني داياج روسفوربلا نكلو . سرام لئاوأ يف
 رياني لئاوأ وأ 277 ربمسيد رخاوأ يف ناك كلذ نأ دقتعي

 ةياده نإ تارغنيني داياج نيسح روسفوربلا لاق . 7

 ناطلس) اناكنرت ناطلسلاو ينيد ذاتسأو ملاع صخش هللا

 هبحصأ يذلا شيجلاو «هرهصو هذيملت (ثلاثلا كمد

 ةيبرغلا اواج يف هنع عافدلاو مالسإلا لجأ نم ناطلسلا

 يمالسإلا سامحلاب نيفورعملا نيراتخملا نم فلؤم

 فورظلا يف «ناهيتيلف» نع اولختي نل مهنأب مهب قوثوم
 تناك ناطلسلا تخأ هتجوز نأ اميس الو «ةجرحلا

 تقو يف عقو ابالك ادنوس ىلع هؤاليتسا ناك اذإف ءهعم

 ناهيتيلف نأ ربتعن نأ انلف ىحضألا ديع موي نم بيرق
 كلذ يف نيجهتبم هنوركشيو هللا نودمحي اوناك هعم نمو

 ناك له نكلو ءًاوفع هولاني مل يذلا نيبملا رصنلاب مويلا

 وأ م1577 ماع اواج يف ًافورعم يمالسإلا خيراتلا

 ذاختاب رمأ يذلا وه غنوكأ ناطلس نكي ملأ مم

 ؟م1711 ماع يمالسإلا خيراتلا

 لحم لح مالسإلا خيرات نأ :«نمخاه ي» ركذ

 ءانب اناكنرت ريمألا دهع يف هضعب يف يواجلا خيراتلا

 . 081005 نم ا/8ص يف تارغنيني داياج نيسح روسفوربلا )00(

 .يفوطحوس روسفوربلا )١(
 . م1957 ربوتكأ ددع «ايادوب ند سابب# ةلجم يف نيسح هيف



 ايسينودنا

 غنوكأ ناطلس ًاضيأ كلذب رمأ امك) ةيواجلا رابخألا ىلع

 . م1733 ةنس

 نأب نيقي ىلع اننإ :نيسح روسفوربلا لاق مث

 رطفلا ديعو كلَ, لوسرلا دلوم مويك ةيمالسإلا دايعألا
 دجوي ناكم لك يف نوملسملا اهب لفتحي ىحضألا ديعو

 كلملا ناك اذإ صوصخلابو ؛كلذ ىلوتي نم هيف
 ناهيتيلفب طيحملا وجلا كلذك نوكي نأ دكؤمف ءًاملسم

 ناك ناهيتيلف هزاح يذلا رصنلا ناك اذإف ءاناكنرت ريمألاو

 رصنلاب اولفتحا دق هدونجو هنإف يمالسإ ديع موي برقب
 ادنوس» ميدقلا مسالاب اولدبتسا هيفو ؛ديعلا كلذ يف

 روسفوربلا دهشتساو .«اتركاياج» وه ًاديدج ًامسا «ابالك
 رخاوأ يف عقو ديع برقأ نأب هيأر ززعي امب نيسح
 !١ موي وهو (م151ال رياني لئاوأ وأ) ١977 ربمسيد

 ه5177 ماع (يوبنلا دلوملا ىركذ موي يأ) لوألا عيبر

 .م6177١ ربمسيد ١1 نينثالا موي يف ناك يذلا

 ةلالس نم ينيد ملاع ناهيتيلف نإ :لاق مث

 ناراجاجاب كلم ىلع رصتنا نيح وهن هيو لوسرلا
 بير نودب هتركاذ هب تداع ابالك ادنوس ىلع ىلوتساو

 هلان يذلا ميظعلا رصنلاو رهابلا فقوملا ىلإ

 نإ :ةيآلا هنهذب ترمف ءةكم حتفب ِكُولَو هللا لوسر
 ةيمست ةيآلا هذه نم مهلتساف ١[ :حتفلا] ايم انك َكَل انحش

 اتركاياج مسا ابالك ادنوس ىلع قلطأو «ًاحتف» هسفن

 .«نيبملا حتفلا» هانعمو

 ١7 موي كلَ, لوسرلا دلوم ديع موي يف كلذ نلعأ»
 ًابقل هسفنل راتخا ذإ ناهيتيلف ةفاصح ودبت انهو «ربمسيد

 ةنيدملل راتخاو «ةيلصألا هتملك يف حتفلا ةروس نم

 . "اتركاياج» يهو «انيبم احتف» ةمجرت

 نآلا اندهع يف سانلا نأ اميس الو «ينظ اذه لك»

 ١١ يف قو لوسرلا دلوم ىركذب لافتحالا نومزتلي ال

 عيبر ١١ دعب هنوراتخي موي يأ يف لب «لوألا عيبر

 "8 نيب ام ه1 لوألا عيبر رهش عقو دقو لوألا

 نأ زئاجلا نمف ؛م161ا رياني 5و م1670 ربمسيد

 4١975. ربمسيد /١ يف تعقو ةيمستلا

 م١

 ىلع هللا ةياده ىلوتسا (ه9775) م١67١ ماع يف

 هئيعف «كمد ةنطلسل ةعبات ةيبرغلا اواج تحبصأف هولاك

 اواجب مالسإلا راشتنا ناكو .اهيلع ًايلاو اناكنرت ناطلسلا

 ةعنامم ببسل ال ءاهريغل ةبسنلاب ًاريس أطبأ ةيبرغلا
 ىرت كلذل .ًايقن ًاصلاخ ءاج مالسإلا نأل لب يلاهألا
 ةوق مالسإلاو «هب كسمتلا يديدش ةيبرغلا اواج يلاهأ
0 

 ناطلسلا ةبودنم

 اناكئرت ناطلسلا ثعب (ه96072) م105١ ةنس يف

 رمعلا نم ةغلابلا «ايابموب ياين» يه اتركاياج ىلإ ةبودنم

 يف ميظع بقل وهو ؛غنوكنمت» بقل ةلماحلاو نيتسلا
 فارشاإلل وأ ةدهاعم دقعل تاريفسلا لاسرإو .ةلودلا

 . نوكي ام ًاريثك شيتفتلاو

 ةبودنم لبقتسا هللا ةياده نإ : يلاغتربلا وتنيب لاق

 مركأو ةرامإلا زكرم ىلإ اهقفارو ًاميظع ًالابقتسا ناطلسلا
 برحل دادعتسالا لرح امهنيب ثحبلا ىرجو اهاوثم
 أدب كلذ مت نأ دعبو . ةيقرشلا اواجب «غناروأ تيبوس»

 ةنيفس نيعبرأ رضحأف «فحزلل ةدعلا دادعإب هللا ةياده

 نيذلا نييلاغتربلا نم ددع مهنيب «نيلتاقملاب ةنوحشم

 هتدايقب تهجوتو «ةيراجتلا لامعألاب نوبستكي اوناك
 .ًاموي ١4 يف كمد ىلإ تلصوف

 (ه175) ًابيرقت م١61١ ماع اواج

 ةيقرشلا اواجيو «ناراجاجاب ةكلمم ةيبرغلا اواج يف

 (غناروأ تيبوس اهتوق نابإ ىمست تناك) يراساغنيس
 ةنيدم برخو كمد ىلع تاراغلا نشي اهكلم ناكو

 مارتامو يريدك اهرصانت ءيريك قرحأو كيسرك

 نيدلاب نيدت نغابمالبو ناوروساب تناكو ؛ةيكودنهلا
 07 هيدقلا

 )١( خريب ند نف ١/375-370,.

 لامشب ولوس رئازج ةعومجم يف ًاضيأ نغنابمالب ةريزج دجوت (؟)
 اهكلم عم ةدهاعم رثإ م1777 ماع زيلكنإلا اهلخد يسيوالوس
 ماع مهيلع يلاهألا راث مث م١ا/ال١ ماع ًانطوتسم ابي مهل اونبو
 .م00٠18 ماع اهنم اوجرخو م
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 نفس اهلو ؛ارابج» يه ةيمالسإللا ةيراجتلا ندملاو
 ةرسأاهمكحت يتلا «نابوت»و «ويادساو «ةريثك

 'نتاراج»و «كيسركا»و «ةميظع ةراجت اهلو ««اجيتايرأ»
 ماع ًافلأ 57 نيملسملا اهناكس ددع ناكو «نفسلا ىسرم

 برقل ةعساو ةرهش تاذ تناكو ؛.(ه9475) دك

 لخد دقو تيصلا عئاذلا يريك ننوس عقوم نم اهعقوم

 تأدبو دعب اهمعي ملو نكورانب ىلإ كاذنآ مالسإلا

 .رشع عباسلا نرقلا لئاوأ يف اياباروس ةيمهأ

 غناروأ تيبوس ىلع فحزلا

 برحل ةوق زيهجتب رمأ اناكنرت ناطلسلا نأ انركذ

 اهل أدهي ال يتلا نيملسملا ءادعأ ةميعز «غناروأ تيبوس»

 اهمجاهت ةيمالسإلا ىرقلا ىلإ اهدي تدم اذإ الإ لاب

 .اهيف ثبعتو

 اهيلع اولوتسا مث ةليوط ةدم نوملسملا اهرصاح

 ًابرس ةئيدملا ىلإ اولسرأ نيرصاحملا نأ كلذو «ةليحب

 ىلع تمقوف أران ةلوعشم لئاتف اهبانذأب اوقلع مامحلا نم
 عفتراو اهريغ ىلإ نارينلا ترسو تقرتحاف شقلا تويب

 .نوملسملا اهلخدف سانلا برطضاف بهللا

 ناطلسلا ةرسأ

 ىلع هتريغو هتسايكو ناطلسلا ءاكذب رابخألا انثدحت

 لك ةرهشب يواجلا خيراتلا خمضت دالوأ هلو «مالسإلا

 دهجلا نم ًاريثك لذب يذلا نمؤم ريمألا مهربكأ ,مهنم
 ةرايزل ينأيو «اتارارب» يف ميقي ناكو ءمالسإلا ةمدخ- يف

 يذلا روميت ريمألا مهرغصأو ءراطمألا لصف يف هدلاو

 اركنال» ريمألا ىربكلا هتنبا تجوزتو «مارتام براح
 هتنبا تجوزتو ءارودم ةريزجب («غنابماتس» ريمأ نبا

 يتلا ةريمألا يهو «تماين يلاك» ريمأ ؟يريده» ىرخألا

 ؛ءادعألا برح يف اهمزع ةوقو اهتلاسبب ترهتشا
 م٠166 ماع روهج تزغو «نييلاغتربلا تبراحف
 يك) «تيرك سما ىرخأ تجوزتو (ه46010)

 . «غنانوب نف كوب ته هباتك يف ةكيرخس ررتكدلا )غ0

 ايسينودنا

 يك» بقلملا «غنيكتب» ريمألا نبا غناجاب ريمأ (ريكنيتاكاج
 . «اغنانك وبك

 نع نيدلا مولع ىقلت اغنانك وبك يك نأ اوركذ

 ةيحابإلاو دوجولا ةدحو ةديقعب مهتملا رانج يتس خيشلا
 خيشلا ميلاعت هيفف «ينيتنج» باتك يف روكذم وه امك -

 ناطلسلا ةباجإ مدع ىلع هذيملت ىرغأف 27 رانج يتس
 قداصلا رفعج سدق ننوس كلذ ظاغأف ؛هبلط يف

 تناكو ءامهلتقب رمأف مالسإلل هتسامحب فورعملا
 مكحلا نوؤش ىلع هتبردف «نتناب ايرأ» تنبت دق ةريمألا

 اهتاوخأ ىدحإ تجوزتو (هركذ يتأيسو) ةلودلا ةرادإو
 .نتناب ةدلاو نيدلا نسح ةلمرأ يهو «نوبرج ريمأ

 اناكترت ناطلسلا لتقمو ناوروساب برح

 برحل ةوق سأر ىلع هللا ةياده هجوت ناطلسلا رمأب

 ةدايقلا تدنسأو ءآرب (ه457) م1617 ماع ناوروساب

 يف نيموي ناوروساب يلاهأ ىضقو .دهعلا يلو ىلإ
 نيملسملا ىلإ اوجرخ مث «عفادملا بصنو دادعتسالا

 تمحتلاف «ةوقب نيفحاز ةرغ ىلع باوبأ ةعبرأ نم
 ةياده حرجو «ىلتقلا نم ريثكلا اهيف طقس ةفينع ةكرعم
 ىتح هناكم حربي نل نأ ناطلسلا مسقأف «ناطلسلاو هللا

 .كلهي وأ ةنيدملا ىلع يلوتسي

 ًاجرب نوملسملا ىنبو ءرهشأ ةثالث راصحلا ماد
 جربلا ىلع ودعلا مجهف ؛ةنيدملا ىلإ هنم اومريل ًايلاع

 موي يفو . ىدس نيرصاحملا باعتأ تعاضف ؛هومدهف
 دقعف نيملسملا ةضبق يف ىرسأ نيينثولا نم رفن عقو
 يف ةمساحلا ةطخلا ريبدتو ثحبلل ًاعامتجا نوملسملا

 ىلإ عامتسالل ىرسألا اورضحأو ةنيدملا ىلع فحزلا

 ةنعطب اذإ هتبهرب ًادقعنم عامتجالا ناك امنيبو «مهتانايب

 هرمع نم ةرشاعلا يف مالغ دي نم ناطلسلا ردص بيصت

 .لوبناتلا قاروأ لمحب لغتشي ناك

 اذه ىف «بيصعلا تقولا ىف لتقلا اذه ناك اذامل

 ةطخلا:هيف ررقنبم يذلا نيحلا ىف «بيخرلا عامجالا

 .ردلومتوز روتكدلا )١(



 ايسينودنا

 ام فشكن نأ انل لهو ؟ىرسألا تانايب ىلع ءانب ةيبرحلا

 : ةيتآلا ةياورلاب عنقن وأ ؟ةميثألا ديلا كلت ءارو

 نوعمتجملاو ؛ةباهملا هللجت عامتجالا ناك امنيب

 «ىرسألا تانايب ىلإ مامتها يف مهعامسأب نوخيصي

 كلذ ناطلسلا اعد «تالاعفنالا هدوست وجلا ناك امنيبو

 ًاشهد ناك مالغلا نكلو «لوبناتلا قروب هل يتأيل مالغلا

 لوح داوقلاو ءامظعلا ةيؤر نم ةشهدلا يف ًاقراغ

 مالغلا هبتني ملف «مهتانايب عامسو ىرسألاو ناطلسلا

 قطي ملف «هديب هسمو ناطلسلا هيتاعف ناطلسلا بلطل

 «ناطلسلا ردص يف هدمغأو هرجنخ درجو ًاربص مالغلا

 ؟هتعاسل لتق اذامل «هتعاسل مالغلا لتق مث

 نع راصحلا عفرو «كمد ىلإ ناطلسلا ةثج تلمح

 بولقلاو خيراتلا يف ناطلسلا مسا يقبو ؛ناوروساب
 .ًاعصان

 هللا ةياده ةايح تايرخأ

 نع هللا ةياده لزانت (ه459) م667١ ةنس يف

 رخآلا هنباو «نتناب ىلع نيدلا نسح هنبا رقأو ةيالولا
 ين ةوعدلل هللا ةياده عطقناو «نوبريج ىلع «نهيراسبلا

 ًاليوط نهيراسب مدي ملو ءسيمأ يجو غنودناب يحاون

 هديقح ىلوتف ءاكراوس هنبا يفوتو «يفوت دقف ةرامإلا يف
 م١161 ةنس ىلإ هللا ةياده شاعو «وتار نهابمنب»

 (يتاج غنونوك) ىمست ةيبار يف نفدو ًابيرقت (ه9171)
 هل مضف ءهركذ بولقلا يف دلخو هتيص راط نأ دعب

 .فطعلا نسحأ هل اوظفحو ًاليمج ًاركذ نويسينودنألا

 ةيلاتقم ثداوح

 ريمألا لتق ذإ ؛ثداوح ةكلاملا ةرسألا يف تثدح

 نبا ريخألا اذهل ناكو «نيبسيل اديس ركس» ريمألا نمؤم

 «نمؤم ريمألا لتقو هيبأل مقتناف «غناسغنانب ايرأ» ىعدي
 ريمأ) يريده ريمألا (هتخأ جوز) هرهص ليتقلا ماقم ماقو

 ىأرو ««يريغنب ايرأ» ميتيلا نبالا لفاك (تمايت يلاك

 ىلع ممصف هقيرط يف ةرخص يريده نأ غناسغنانب

 امهلسرأ نيريجأ يديأ ىلع يريده لتقو اهميطحت
 مث «لتاقلا نم مقتنت نأ ةريمألا تمسقأف «غناسغنانب
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 اذه دعأف (اياجيو يدأ ىعديو) ريكنيتاكاجب تلصتا

 ناسرافلا ىقتلاو «ةزرابملل غناسفنانب ىدحتو ًاشيج
 ةعبرأ) «غنابيج» ةقطنم تراصف غناسغنانب لتفف الواصتو

 ةنس يفو «غناجابل ةعبات (وبج بونج تارتم وليك
 .اناطلس بقل ما

 .كمد يف (ريكنيتاكاج) اياجيو يدأل وجلا يفص

 ًاريمأ اياجيو يدأ هبصنق هدشأ «يريغنب ايرأ» متيننلا غلبو

 ءانبأ رغصأ روميت ريمألا ىلوو «هتنبا هجوزو اهيلع
 ىلع ًامكاح «ركنال» ريمألاو ءارودم ةريزج ىلع اناكنرت

 ناك هلعلو .«ناوروسايو اياباروسو كيسركو ويادس
 .اذه هديأف اناكنرت ناطلسلا دهع نم ًامكاح

 غناجاب ةنطلس

 ديلاقتلا جزم ىلإ نوليمي اهلاجر نأ نم مغرلا ىلع
 لاب مهل أدهي مل نيينئولا نإف مالسإلا ميلاعتب ةميدقلا

 ماقف «نيملسملا رثاكتو مالسإلا راشتنا نوري اوناك امدنع

 ىلع ىلوتساو «نغنابمالب» ريمأ يويشلا «انوكاتنس»
 ماهاله ماع يلاب ةريزج كلم هرزاؤي «نكورانب»
 .(همومك')

 هبتشاف هلبق نم ًاريمأ ةقطنم لك ىلع ناطلسلا لعج

 مارتام ىلع ريمألا ناكو «ًاكولم مهونظف بناجألا ىلع
 لصألا وذ ديحولا هنإ لاقيو .«نهانامب ىدك يايك»

 ةوعدلا ىنبت دق ؛اياجيو يدأ» ناكو «ءارمألا نيب عيضولا

 نيب ةقادصلا تنكمتو ؛«مارتام ريمأ نبا "اياجيو اتوس»

 يفوتو ءاياجيو اتوس نيبو ناطلسلا نبا «اوانب» ريمألا
 ةرامإلا ىلع هفلخف (ه94947) م1586 ماع مارتام ريمأ

 «ضاقتنالاو ةروثلل هسفن هزفتست احومط ناكو ءاذه هنبا

 هلاخ كلذكو «هلامآ ليبس يف فقي ناك همع نأ ريغ
 لودعلاب هحصني ناك (اكيرادنم ىعديو) «يناترم وروج»

 باشلا اذه نكلو ؛هانبت يذلا ناطلسلا هاجت هفقوم نع

 قيرط دهمي عرشف ةحيصنلا هدرت ال همالحأ يف عفدنا دقو

 . ضاقتنالا

 ىلإ اوتأي نأ ءارمألا ىلع ضرفت ديلا لا تناك

 ؛هيلع مالسلل ماع لك لوألا عيبر رهش يف ناطلسلا
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 ليمتسي نأ عاطتسا لب «لعفي مل اياجيو ايوس نكلو

 ؟هيدك رساب» لوح ىنب مث «هيلإ نالكابو يريدك يريمأ
 هيلإ ثعبف ناطلسلا كلذ غلبف ءاقدنخ هلوح لعجو ًاروس

 «ربخلا ةحص نم دكأتلل ميمحلا هقيدص اوانب ريمألا

 لكب هطاحأو همودقب ىفتحاو اياجيو ائوس همركأف

 هقيدص نأب ىرشيبلا هيبأل ًالماح اواني داعف «ةياعر

 . هيلع ناك ام ىلع تياث ةنطلسلل صلخم

 تدمخأف ناطلسلا ىلع راث دق نويدم ريمأ ناكو

 نايصعلا اياجيو اتوس نلعأو ءاياباروس ىلإ برهو هتروث
 اهاظل ىلطصاو برحلا نارين تمرطضاو ؛هب رهجو
 شيج ىلع ةرئادلا ترادو غناجاب ءارمأ نم ريثكلا

 ىلإ هلوصو نم مايأ دعب ناطلسلا يفوت .ناطلسلا

 . غناجاب

 يريغنب ايرأ

 ناطلس) ةيواجلا بتكلا يف ىمسي يذلا هلعل
 يذلا 27نتناب ريمأ نيدلا 000 يتنواغ
 , غناجاب ىلع كلملا ةرسأ هتبصن ءاتاوارب ريمأ ًاقباس هانبت

 بلاطي (يتابانيس ًاريخأ هسفن بقل) اياجيو اتوس نكلو
 تعار ةرسألا نكلو «ءاوانب هقيدص ىلإ ةنطلسلا دانسإب

 ملو «ءكمد كلم ىلإ بستني يريغنب ايرأ نإف «هتناكم

 وبك» هدجك هلعلو «غنابيج يف امكاح الإ اوانب نكي

 . ةينطابلا يأر ىلع «اغنانك
 ميعنلا هلاجر ىلع قدغي ءايخس ًاداوج ناطلسلا ناك

 ءاتساف هبعش ىلع ًايساق ناك هنكلو ؛فطعلاب مهلمشيو

 برحلاب ناطلسلا اياجيو اتوس نذأف ءهنم سانلا

 ضفنا ذإ «ةرفاس ةقيقحلا تدبو «كراعملا ران تلعتشاو

 نم ةفئاطو هكيلامم الإ هعم قبي ملو هلوح نم سانلا
 هل نذأو ملستساف ,يلابو رساكمو سيكوب يلاهأ

 ىلع يتابانيس ىلوتساو .كمد يف ءاقبلا يف يتابانيس
 يف هنع ًابئان اوانب هقيدص لعجو مارتام يف ماقأو ةلودلا

 .مارتام ةلود تأشنف «غناجاب»

 ./1/8-5 ص ةايسينودنأ ةياور راصتخا» يف ركيد سود )0(

 ايسينودنا

 انكو «نتناب ةكلمم ركذب تأنلو «ةهرب مارتام كرتنل

 ةيبرغلا اواج حتاف هللا ةياده فيرشلا نأ ىلإ انعملأ دق

 هنبا رقأو مكحلا نع لزانت اناكنرت ناطلسلا بودنمو

 .نوبريج ىلع وتار نهابمنبو «نتناب ىلع نيدلا نسح

 ريمأ اعدف ؛يراسالوس» لبج نيدلا نسح دصق

 نتناب ىلإ هجوتو «مالسإلا ىلإ "نموأ كوجوب» لبجلا
 كلم اوخأ ؛غنوجرجأ»و اءوجرجأ» ناريمألا اهيلعو

 لظو (وبمأ) ءاحلصلا دحأ ىلع ًافيض لزنو «ناراجاجاب

 مهتغل سرديو مهدئاقعو يلاهألا تاداع بقاري ًامايأ

 ةرباثم دعبو « ىنسحلاب ةوعدلا يف عرش مث .مهلويمو

 لك زهتني ناك .يحاونلا كلت يف هردق مظعو همجن الع

 ىضرملاب ىنعيف ؛سانلا ىلإ ددوتلاو نيدلا رشنل ةصرف
 هبح بولقلا يف نكمت ىتح مهيساويو نيبوكنملا روزيو
 سروكأ» امهدحأ يمسف ناريمألا ملسأو همارتحا خسرو

 لوألا ىلإ بستني نم راصف «غنوج سم» رخآلاو اءوج
 .٠ نسم يناثلا يلاو لوطناربو نيداروأ سركأ بقلي

 ناراجاجاب كلم ةوعدل نيريمألا نيدلا نسح ثعب

 نوينثولا ملع املف ؛لبجلا ريمأ ةوعدو مالسإلا ىلإ

 اوررقف مهباطقأ اوعدو لبجلا ريمأ ىدل اوعمتجا كلذب

 .لبجلاب ماصتعالا عم ةوقلاب ةيعادلا اذه اودري نأ

 هعمو لبجلا ىلإ نيدلا نسح ةقفرب عيمجلا هجوت مث
 ضعب مهقيرط يف مهضرتعاف «نتناب يملسم نم شيج

 ىلإ اولصو ىتح ريسلا يف اودجو .مهومزهف نيينثولا

 ثعبر نيدلا نسح اهيف فقوتف «غنوروك نيغنيراو»

 نيريمألا نيب ةكرعم تبشنف لبجلا ىلإ نيريمألا
 .ىرخأ ةهج نم نيينثولا نيبو ةهج نم امهعابتأو
 ىرخأ ةكرعم تبشنف نوينثولا امهدراطف ناريمألا رحدناو

 نسح ةدايقب نيملسملل ةوق تلصوف «لبجلا لفسأب
 .نوينثولا مزهنا ىتح لاتقلا مدتحاو نيدلا

 اعدو ؛هدانع ىلع لبجلا ريمأ نموأ كوجوب رصأ

 ًاموي كلذل اونيعو ةوعدلا ىبلف ةرظانم ىلإ نيدلا نسح



 ايسينودنا

 ةرظانملا ترجو 200884 لوألا عيبر ١١ ءاثالغلا)

 ىلإ لبجلا ريمأ بهذو «نورخآ عنتماو ضعبلا ملسأف

 تاياكحلا يف ءاج ام ىنعم وه اذه لعلو ملعي ال ثيح

 راهظإ ةارابم يف نيدلا نسح هبلغ نأ دعب لبجلا ريمأ نأ

 لاقف ءراظنألا نع ىفتخاو باحسلا ىلإ راط قراوخلا

 .رفكلا الإ ديري ال هنإف ناطيشلا عم هوعد :نيدلا نسح

 ددع غلب دقو أابرغ ناريمألاو نيدلا نسح هجوت

 اكنامس ةريزج ىلإ اولصو ىتح ا/94 ليق امك نيملسملا

 ىوباكنانيمو (رابيلوسو ولوهاكنب) ارطموس مث اهريغو

 اهكلم ملسأو غنوبمالو ؛«سيروك غنارنوم» اهكلم يقلف
 مالسإلا رشنل يعسلاب نيدلا نسح هاصوأو «هيتوب اراد"

 يف نيدلا رشتناو «لفلفلا ةعارزل يلاهألا طيشنتو

 غنالوت» ءامظع دحأ ةوعدبو .اروباردنيأو غنوبمال

 مالسإلا اهب رشتناف اهيلع نيدلا نسح ىلوتسا «غناواب

 كلم تنب جوزتو 0و قاري نأ نودب هقاطن عستاو

 «نئيو غناربس ناريغنب» بقل ادلو اهنم قزرف «اروباردنيأ»
 .(ه9454) م614١ ماع رابيلوس ةدلب هل ىدهأو

 ريمعتلاو ءاشنإلا لامعأ يف أدبو نتناب ىلإ داع مث
 «ناكسلا ددع رثاكتف لزانملا ىنبو ماجألا جاردأ عطقف

 لازأو تاعقنتسملا نفدو ءءايحأ ىلإ ةنيدملا مسقو

 ىلع ةالولا ىلوو ,تاضفخنملا عفرو ةدكارلا هايملا

 نوبريج نم هللا ةياده هدلاو هيلإ ءاج ٍذئدنعو .لامعألا

 .هلامعأ ىلع فرشأو

 لكل ىنبو ؛كيلامملا عيمج نيدلا نسح قتعأ
 ىلع ىرخألا لامعألا عزوو ءالزنم مهنم دحاو

 هرمع غلبي ملو لامعألا هذهب ماق «مهنيع صاخشأ

 كمد ىلإ مث نوبريج يف هدلاو ىلع مدقو «نيثالثلا

 كلذ يمستف صيصاقألا بتك امأو «نتناب خيرات يف ءاج اذكه )١(

 (م1670) ه576 ماع ىلوت نيدلا نسح نأل ءأطخ اذه لعلف
 نسح ةريسو نتناب خيرات نم هانسبتقا انه هركذن ام مظعمو

 . نيدلا

 ىف تارغينيداياج نيسح روتكدلاو 0781ص (اواج) يف ثيف (69)

 . هتحورطأ

 ها/ ١

 نبا نيفراعلا وبأ هرهص ماقأو «نتناب ىلإ رهشأ ةسمخ

 . اهب يفوتو نتناب يف كمد ناطلس

 امدنع نيدلا نسح نأ اواج خيراوت ضعب يف ءاج

 نسح مدقتف نيملسملا ىلع نوينثولا مجه كمد يف ناك

 لتقو مزهنا ىتح ودعلا لتاقف ةوق سأر ىلع نيدلا
 .لطبلا اذهل ًاميركت ًاناجرهم نوملسملا ماقأف «مهدئاق

 يذلا ماعلا يف (ه455) م١101 ماع نيدلا نسح يفوت

 . هللا ةياده هدلاو هيف يفوت

 نيدلا نسح نب فسوي
 ماد0١48 ١6١

 يف ةعارزلا مدقو ؛ةلودلا ةرادإ يف هلامعأ تزرب

 ماجآلا ةعارزو «ماجآلا يف تناك نأ دعب «لوقحلا

 ىلإ عارزلا رطضت اهنإ مث ؛7'2ةبصخلا يضارألاب ةرضم
 دعب عرزت مل يتلا عضاوملا نوعجتني ذإ رارقتسالا مدع

 دعب مهنكلو .ىرخأ ىلإ ةمجأ نم نولقتنيف ءاهوعرزيل
 ةعارزلا يف رارقتسالا اوفرع لوقحلاب عافتنالا اودوعت نأ

 . مهارق ترئاكتو مهدالب ترمعو مهلاوحأ تنسحتف

 لئاسو مظنو .دودسلا ىنبو «عرتلا فسوي قش

 ام ؛ًالماش ءاخرلاو «ةرفاوتم تالغلا تراصو .؛يرلا

 كلذل ءناكسلا ةجاح دسي ال هنإف زرألا لوصحم ادع

 ءاهريغ نع ءانغتسالا دالبلل نمضيل ةعارزلا قاطن عسو

 نانئمطالا حور تثعبناو نمألا بتتساو ةايحلا تشعتناف

 تينبو ةبوهرم ناكرألا ةيوق نتناب تراصو .سوفنلا يف
 يذاحت نتناب تناكو .()تاماكحتسالاو نوصحلا

 ؛ءادعلا نيملسملا بصانت أتفت مل يتلا ناراجاجاب ةكلمم

 ؛اهليبس ىلخو اهنع ضرعأ يذلا نيدلا نسح دهع ذنم
 ةلصاوم ىلع اهيرغي ضارعإلا نأ ىأر فسوي نكلو
 تكرحتف «فرطلا ضغ ناكمإلا يف دعي ملو «ناودعلا

 وحن ةفحاز يدنج ةئامسمخ نم ةفلؤم نيملسملا نم ةوق

 )١( ؟نغنايرب» يف ناهد روتكدلا 4/517-1741١.

 .الد ص ركيد سود (؟)
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 مالظلا فوج يف ةعفدنم «ناوكاب ةنيدمل يبونجلا بابلا

 كبتراو ءاهيف بارطضالا رشتناف ةنيدملا تمحتقاو

 «ناوكاب تملستساف «ةاجنلا نوبلطي سانلا ذخأو كلملا

 .اهنوريدي اهلهأل ةنيدملا اوكرت نيملسملا نكلو

 فسوب ةافو لبق ناك ناوكاب حتف نإ يلاهألا لوقي

 اوروست مث «ًالوأ اهورصاح نيملسملا نإو ءدحاو ماعب
 تكرتو اهيلع اولوتساف ةنيدملا ىلع اوطبهو روسلا

 نومجاهي كلذ دعب اولظ اهلاجر ضعب نأ ريغ ءاهلهأل
 هذه ذئنآ تقحلأن ؛ةصرف مهل تحنس املك نيملسملا

 .ةرشابم نتناب ةنطلسب ةنيدملا

 نتناب يف ىنبو ءهروجنأ يج ىلع أيلاو فسوي نيع

 روس ءانب لمكأو («غنوكأ دجسم# ىمسملا وهو ًاعماج

 م٠198 ماع يفوتو «هئانب يف هدلاو عرش يذلا ةمصاعلا

 تحت تاونس عست رمعلا نم غلابلا هتبا هقفلخف (ه944)

 يف نفدو «ةلودلا ءاربك نم صاخشأ ةسمخ ةياصو

 . نتناب ىلإ دصاقلا نيمي ىلع «نغالاكب»
 ةناكحلا تارغتيت ةاناج نيشح روسفوربلا ركذ

 رمأ ضوفف فسوي ضرم :راصتخاب اهركذن ةيلاتلا
 ايرأ» هتدايعل ءاجو (يمويوكنم) ريزولا ىلإ ةلودلا

 يك» اهدوقي دنجلا نم ةلث هعبتت ارابج ريمأ «يريغنب
 ًاعامتجا ةلودلا لاجر دقع فسوي يفوت املف «غنامد

 ارابج ريمأ اوبختني نأ نيرضاحلا نم ريزولا بلطو
 « كلذ ىلإ نورضاحلا هباجأف ,فسويل ًافلخ ًاناطلس

 ىلإ ةلودلا لاجر اعد كلذب ءايصوألا دحأ ملع املف

 كلذياوبتكو ؛دهعلا يلول مهءالو هيف اوررق عامتجا

 ؛هدقع رخآ عامتجا يف كلذ ريزولا رقأف ريزولا ىلإ ًاباتك
 هسبالم ًايدترم ارابج ريمأ هالتعا اليف ريزولا دعأو

 يك» دئاقلاو ريزولا هلامشو هنيمي نع ىشمو ةيمسرلا
 يتلا كلملا تامزلتسم نولمحي سانلا نم ريثكو «غنامد

 ىلإ اولصر املف «تالفحلاو بكاوملا يف ةداع لمحت

 هيخأ نبا نإ» :ريمألل لاقو ريزولا مهققوتسا ناديملا
 ىلإ دوعي نأ هوجريو روبعلا يف هل نذأي ال ًادمحم

 ؛ًاظيغ ةدئفألا تبهتلاف ؟؛هل تدعأ دق نفسلا نإو ءارابج

 ايسينودنا

 لتق نع ةكرعملا تلجناو كراعم يف ةنيدملا تلعتشاو

 . هعم يقب نمو ارابج ريمأ بورهو دئاقلا

 يلاهأ يأرو ءايصوألا ىلإ عوجرلا نم نذإ دب ال
 .رمألا مت دهعلا يلول مهتعيابمبو «لصافلا وه نتناب

 نيدلا رصن دمحم

 ما1695--

 وهو هدلاو يفوتو «ًابيرقت م١101 ماع دمحم دلو

 نوؤش رشاب هدشأ غلب املو .هرمع نم ةعساتلا يف

 نوؤشلا يف لصفي ىلعألا مكاحلا وه ناك ؛ةلودلا

 امأو .تامارغلا ريدقت هيلإو بناجألاو نايعألاب ةقلعتملا

 ناطلسلا اوغلبيل اهيف نورظني ماكح اهلف ةيندملا ىواعدلا

 .هضفري وأ هيلع قداصيف .مهمكح

 هب مدقت املك ًاحالصو َءاكذ دادزي ناطلسلا ناك

 ريزولا ناكو «دباعلاب هوبقلو سانلا هبحأف ءنسلا

 اهب راسف ةلودلا ةرادإ هديب ءايصوألا دحأ «اراكناياج»

 مصاوع تايربك نم نتناب تراص ىتح ًانسح ًاريس
 لك نم حايسلاو راجتلا اهيلإ دفي ءايسآ يقرش بونج
 .ناكم

 يف هتاعامتجا دقعي سلجم ةلودلا نوؤش ريدي
 لوح فوفص ةثالث يف نايعألا سلجيف «ةرمقملا يلايللا

 ريزولا عم فص يف ناطلسلا نوكي ثيحب ءناطلسلا

 نورضاحلا ذخأو عمجلا لماكت اذإو ءماعلا دئاقلاو

 نم لك مدقيف ثحبلا عوضوم ناطلسلا ضرع مهنكامأ
 بترلا يوذ نيب كلذ يف قرف الو «هيأر نيرضاحلا
 .مهئارآ ءادبإ يف رارحأ عيمجلاف «مهريغ وأ ةيلاعلا

 ناك اذإو ءباطخلا لصفب ناطلسلا قطني ًاريخأو

 ءداوقلا نم ةثامثالث عامتجالا رضح ًايبرح عوضوملا

 صخشلاو .ًاضيأ ىواعدلا لصفت دق سلجملا اذه يفو

 .دحأب نيعتسي نأ هل سيلو هسفن نع عفادي

 لجر نتناب ىلإ ءاج (ه494) م١59١ ةنس يف

 ناطلسلا هافن «يريغنب ايرأ» غناجاب ناطلس نبا هنأ ىعدا

 ايعاس نادلبلا يف لقنتف «مارتام كلم «يتابانيس»

 اهلهأ هاقلتف «نتناب ىلإ لصو ىتح هيبأ كلم دادرتسال



 ايسينودنا

 نأ مداقلا ىضتراف «ةيناطلسلا ةرسألا دارفأ نوقلتي امك

 حسمي أدب بايترالا نكلو ءرصقلا يف ًاسردم نوكي
 نم قاطن هلوح برضف سوفنلا ىلإ برستيو بولقلا
 ريثك وهو ءاكالم نم ةيلاغترب همأ نأل ءرذحلاو كوكشلا

 يف هل دعي ملو هتناكم تشالتف ؛هلاوخأ ىلإ ليملا

 . "9ريدقتلا نم ءيش بولقلا

 «ةميزعلا يديدح ةدارإلا يوق دمحم ناطلسلا ناك

 «غنوبمال حتاف هدجو «ناوكاب حتاف هيبأ نع كلذ ثرو

 مدقت دهع هدهع ناكو ءابالك ادنوس حتاف هيبأ لجو

 نورشابي نيذلا عيمجف ةيمالسإلا دودحلا نمض يراجت

 . ةيمالسإلا مظنلا ىلع ةظفاحملاب نومزلم ةراجتلا

 برحل لوطسأ زيهجتب هرمأ ناطلسلا ردصأ

 ىلإ ههيبنتو هريزو ةضراعم نم مغرلا ىلعو « غنابميلاب

 سأرتو هرمأ ذيفنت ىلع رصأ هنإف هسفنب ةفزاجملا مدع
 غنوبمال ىلإ هرمأ ردصأو ريزولا هعمو هسفنب ةلمحلا

 يف ًارحب نتناب تاوق تهجوتو .ًارب فحزلا يف كرتشتل
 ةنيفس يتئام وحن يف ه4١٠٠-م1597 ماع طساوأ

 ةلودلا ةرادإل ناطلسلا فلخو .دونجلا نم ريبك ددعو

 ةعضب رمعلا نم غلابلا هنبا هرصقب ًاكرات «يضاقلا هبئان

 .«يريكاناو هيدك ياين» هتدلاو ناضحأ يف رهشأ

 ةعبرأ اهلوح اولعجف مهتنيدم غنابميلاب يلاهأ نصح
 اونبو «مهلاحر نوفحازلا طحو «ةقصالتم ةيبشخ راوسأ

 راصحلا دتشاو هب ءامتحالل اروس مهركسعم لوح

 لتق ةكرعملا هذه يف ءاهلهأب ةنيدملا تقاض ىتح

 نيدئاع عيمجلا أفكناو تاقلطلا تتكسف دمحم ناطلسلا

 يضاقلا رضحأو .نتناب دجسم ءانبب ناطلسلا نفدو

 ةيناطلسلا ميسارملا يف ليتقلا ناطلسلا نبا دومحم ريمألا

 «ةسمخلا هرهشأ زواجتي مل يذلا يبصلا اذه جوتو

 هتيبرم تناكو «لفطلا ناطلسلا «اراكتاياج» ريزولا لفكو

 ىتح عالطالا ةعساو نهذلا ةدقوتم «غنوكنار نابمأ ياين#

 .اهيأرب ذخؤي ًاعجرم نوكت داكتو :دالبلا ةكلمب تبقل

 )١( نغ اواج هنات ةراجس .
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 نوملسملا تاعطاقملا ماكحو ءارمألا نكي مل

 بقل ىتح نتناب يف لاحلا كلذكو ؛ناطلسلاب نوبقلي

 هب بقل نم لوأ لبقو .ًاناطلس فسوي نب دمحم
 .(ه41١١) م774١ ةنس رخافملا وبأ دومحم

 رداقلا دنع لومحم رخافملا وبأ

 ما5160---5

 يتلا «يريكاناو هيدك ياين» هتدلاو ةلافك يف ناك

 ماع) هرمع نم نيئالثلا هغولب دعبو ؛ريزولا تجروزت
 رفص ةايحلا يف سيلو .ةلودلا نوؤش رشاب )114

 نبا اكيلادنم ريمألاو ريزولا نيب فالخ مجن دق مئاد

 يف ةيناطلسلا ةرسألا دارفأ عيمج ماقو .فسوي ناطلسلا

 تاقلح تكسامتو فالخلا دتشا املو .ريزولا هجو

 ةيوستل يدنج 70٠١ هعمو اتركاج ريمأ ءاج عازنلا

 عم ديدج فالخ يف كبتشاف ؛عازنلا ضفو فالخلا

 اكيلادنم رداغي نأ ىلع قافتالا ّمت مث ءاكيلادنم ريمألا

 تيقبو «مايأ ةتس لالخ يف دالبلا هناوعأ نم نوثالثو

 نييدنلوهلا) بناجألا ىلع ًاظيغ مرطضي كلذ لالخ

 عرعرتي رخافملا وبأو كلذ لك (نيينيصلاو نييناطيربلاو
 ةيبرملا كلت ناضحأ يف بشيو ةنطلسلا رصق يف

 ميقأف (م755١) هرمع نم ةرشاعلا غلب ىتح «ةميكحلا

 . هلاتخل ناجرهم

 يمومعلا ناديملا يف ةيليثمت هناتخ لبق تضرع

 دهاشو ءاهيلع موجهلاو نوصحلا نع عافدلا لوح رودت

 ايادهلا نورسوملا مدقو ؛نويناطيربلاو نويدنلوهلا كلذ

 ناكم يف ناجرهملا رضحي ناطلسلا ناكو «ناطلسلل

 همدقتي «ةليمج تالظم هيلاوحو هيلعو «هب صاخ

 نم ريهامجلا تراس مث «ءاربكلا هب طيحيو سرحلا

 تايارلاو بارحلا باحصأ همامأ «تاقبطلا فلتخم

 ولماح مث «لابنلاو يسقلا بابرأ مث «جونصلاو قدانبلاو

 ةيقيقحلا رويطلاو تاناويحلاو ةرمثملا راجشألا

 يف نولثمملا صقري بكوملا لالخو ؛ةيعانصلاو



 لحل

 زوجع نهسأرت ةأرما 7٠١ رم مث ؛:ةصاخلا مهسبالم

 نم ةعونصملا ةعيدبلا لالسلا يف ايادهلا نلمحي

 مئامع ايادهلا هذه نمضو ؛تالظملا اهيلعو نارزيخلا

 ءايادهلا يمدقم ءانبأ رم مث «ناطلسلاب ةصوصخم ةزرطم

 تدعأ رصح ىلع اوسلجو ناطلسلا ىلع عيمجلا ملسف

 تضرعو ءاهريغو ةيرانلا باعلألا تلعشأو ؛مهل

 نل ينأب ةقث ىلع نكتلف اهاوق نيطايشلا عم ةيبرح باعلأ
 يذلا فعضلا نم مغرلا ىلع ؛«ةدحاو ةوطخ ولو رخأتأ

 , 297 ىنياتنا

 «نتناب ناطلس ىلإ فاطعتسا ةتفل اياجانورت تفتلاو

 حالسلاو لاجرلاب نتناب هتدجنأف لمأ ةرظن لسرأو

 . ةروثلا يف ناروجاك ريمألا كراشو نغنايرب تراثو

 يلابلاو سيكوبلا نم لجر فلأ هعمو نامليبس راس
 نم ًاريثك اوداعتساو كراعملا اومحتقاو ءارابج ىلإ

 اياباروس يف ىوقلا ثيح ىلإ اولصو ىتح عقاوملا

 تاوق ارقلف «اجردنيس ايرأ» ةدايقب مارتام شيج مهبحصي

 نورصاحملاو ءاياباروس ةنيدمل ةرصاحم اياجانورك

 نع اياباروس رهن هايم ليوحتل عرت رفح يف نرلمعي
 ىلع مزع نامليبس نأ ريغ ءاهنع ءاملا عطقناف «ةنيدملا

 ما151/ا/ ويام ١7 يف ةيماح ةكرعم تثدحف راصحلا ضف

 غلب ىتح هراحدنا رمتساو «ءاياجانورت راحدناب تهتنا

 شيجلا يف يرسي أدب فعضلا نكلو «يريدك

 .ةيذغألا صقانتل دونجلاب كتفت ضارمألاو .يدنلوهلا

 ىلعو «ايابسيرأ» تطقسف ارودم ىلع نامليبس فحزو
 لبق نم ؛ولوو نجام» ريمألا كاذ ذإ ةيقرشلا ارودم

 مث «تارغنيناركج)» ةيبرغلا ارودم ىلعو ءاياجانورت

 ينم دق نامليبس ناكو .رايناوكو لامك ىلع ىلوتسا

 نفسلا ةراحب عيمج لتقو ارودم برح يف عينش مازهناب
 اياجانورت نأ هغلب نكلو «ماقتنالا ىلع مزعف «ةيدنلوهلا

 يتلا كراعملا يف رصنلا هقفاري مارتام ىلع فحاز

 ًاكرات ارودم ةرداغم ىلإ نامليبس رطضاف ءاهضاخ

 .ًابارخ رايئاوك

 .«رامعتسمالا خيرات» يف ردنارب لينولوكلا نع )١(

 ايسينودنا

 راثآ امهنيب نم تحمناو «غنوسلاك» اياجانورت حلاص

 مارتام ىلع اهقلطي نأ نكمي ةوق هيدل تنوكتف «ةوادعلا

 «بتكلاو نويعلا ثبو «نييدنلوهلاو ناطلسلا برحل
 اونلعأو «بعشلا اورفئتسيل تاهجلا ىلإ هناوعأ ثعبو
 عاس اياجانورت نأو ءرافكلا ىلإ هنطو عاب ناطلسلا نأ

 «نيدتعملا نيرفاكلا ناودع ءردو مالسإلا دالب دادرتسال

 ؛ءامسلا نم مهءاج امنأك ءءادنلا اذهل سانلا بهف

 ريثك ىلع ىلوتسا مهبو ءبوص لك نم ناوعألا بلأتو
 .نادلبلا نم

 ةمساح كراعم يف كابتشالا مدع ىري غنوسلاك ناك

 نمزلا نآ دق هنأ :اياجانورت هيلإ بتكف «نييدنلوهلا عم

 ةكرشلا ىشخأ ال يننإ ءرافكلا داهج هيف بجي يذلا

 . تاراصتنا ةدع يقلف .0'2لاملل الإ ىعست ال يتلا

 ىلع نودهاجملا مجه م171ا/ وينوي ٠١“ يفو

 شويجلا مهعمو ءارمألا نم ددع مهرصانو ةمصاعلا

 ةرغ ىلع ترهظو «ةيقرشلا اواج يحاون نم ةرارجلا

 ريمألا نبا اهدوقي ةوق «غناوال» ةيرق نم برقلاب
 تقو يف ندملا نولتحي نورئاثلا داكو ءناروجاك

 .دحاو

 ؛ةمصاعلا نع عافدلا نوبوانتي مارتام ءارمأ ناك

 «ةمصاعلا دهعلا يلو حرابي ملو «مهتاراسكنا تلاوتو

 ىضري ىنأ نكلو «نيرئاثلل ًايلاوم ناك هنأ نظيو
 يف لاوهألا بكر يذلا وهو ًاناطلس هبيصنتب اياجانورت
 يف تادوهجملا كلتب يحضيف رصنلا موي يتأي مث هتروث
 نم ةيحضتلا هذهب ىضري ال هنإ ءباشلا اذهل نيع ةفرط
 لمحت يتلا هديب كلملا مامز ىلع ضبقيس لب ءدرف لجأ
 رايدلا لالخ نوسوجي هدونج ءالوأ مه اهو .فيسلا

 ناطلسلا اجنو «ناطلسلل ام لك ىلع مهيديأ نوعضيو

 داجنتسالل ةيلامشلا يحاونلا ىلإ ربكألا هنبا هعمو هسفنب

 ؛ةينملا هتكردأ سامويناب ىلإ لصو املف «نييدنلوهلاب
 عم ضيقن يفرط ىلع ناطلسلاف «يغناو لكت» يف نفدو

 ,7؟ ثيف )١(



 ايسينودنا

 ؛ دشتي يل ردانتعلا قلع رس ا توق نعتللا
 بعشلاو نيدلا ةلزنم ةيكودنهلا ديلاقتلل لعجي نأ ديريو

 ظفتحيو هكلم ززعي نأ ديريو هديريام سكع ىلع

 عم نواعتي نأ ديريو ءءامدلا كفسب ولو هشرعب

 نورئاثلاف «نيرمعتسملا ئلامي ال بعشلاو نييدنلوهلا

 ًابلاغ بيجتسي بعشلاو «ينيدلا داهجلا ىلإ نوعدي
 . ةوخكدلا هده لكل

 يناثلا تاروكنم

 ماالء» 15لا/

 (ها80١54-5١١)

 يذلا وهف كلملاب قحألا هنأ دقتعي ركوب ريمأ ناك

 رجنخلا هدلاو هيلإ ملس يذلا وهو نيرئاثلا براح

 «ناطلسلاب بقلتو ةمصاعلاب ماقأف «نييثارولا حمرلاو

 مل هنكلو ارابج يف (يناثلا تاروكنم) دهعلا يلو ناكو

 رطش ههجو ىلوف ةبراضتملا ءاوهألا ةهجاوم عطتسي
 (ايالاترم) ناكو ء«هلوح نم سانلا ضفناف «نييدنلوهلا
 . هلتقب رمألا ىهتناو .هاصعف هناوعأ نم لكت ريمأ

 نيرئاثلا ةدابإ نويدنلوهلا ررق م1578 ويلوي ١5 يف

 حاتفلا دبع ناطلسلا عم مهرمأ ءاهنإل كلذ دعب اوغرفتيل

 ةدايقب ارابج يف يدنج 72٠٠١ هجوتو .نتناب ناطلس

 يذلا شيجلا عم ادحتاو (ناملوب)و (تروه ينوتنأ)

 تاوقلا تفحزو «كات نتباكلا ةدايقل (نامليبس) هكرت

 دعب اهيلع تلوتساف نيرئاثلا لقعم يريدك ىلع ةيدنلوهلا

 يفو «ربمقون 10 يف هسفنب اياجانورت اجنو «كراعم ةدع
 ام ملستو يريدك ىلإ يناثلا تاروكنم لصو يلاتلا مويلا

 . جاتلا هنمو هدلاول ًاكلم ناك

 لوح برحلا ترمتساو (ناملوب) ةدايقلا ىلوت

 تاوق تعبتتو (تيلف نف) ىلوتف ناملوب لتقو (ليغناب)

 ىلإ ةباغ نم اياجانورت راثآ اكالبورا تاوقو ةكرشلا

 يدنلوهلا دئاقلا زجع ىتح لهس ىلإ ةبضه نمو ىرخأ
 نتباكلا ىلإ هرمأ ناطلسلا ردصأف ,فحزلا ةلصاوم نع

 نكر ىتح ةدراطملا ىلوتف (نوبمأ يلاهأ نم) ركنوب

 ,هداز لقو ءهاوق تدفن دقو «دولك لبج ىلإ اياجانورت

١6١ 

 همركأف م1714 ربمسيد ١1 يف مالستسالا ىلإ رطضاف

 .هلتق مث ناطلسلا

 نوبقعتيو نيدهاجملا نودراطي نويدنلوهلا دخأو

 رصنلا مهل مت ىتح دصرم لك مهل نودصرتيو مهراثآ

 رسأو «غنوسلاك لتقو «(ليغناب) برقب ةكرعم يف
 وضعلا وهو ولوو نجام ملستساو «لتف مث «ناروجاك
 اواجب هتيالو ىلع ناطلسلا هرقأف ءداهجسلا يف لماعلا

 نييرودملا هيلإ لامتساو (اراكنادوب) بقلو ةيقرشلا

 .نييدنلوهلا ىضرتساو

 اتركاروس ىلإ كات نتباكلاو تيلف نف هجوتو
 ديدحتو ةدهاعملا طورش ىف ناطلسلا ةضوافمل

 نريزيخ كاكا ميمجت قلت ناطلسلا نم بلطف ءدودحلا

 مارتام مكاح مض ارمتؤم اودقعو نويواجلا ءاتساف

 .ئراطلا رمألا يف رظنلل ارودمو اياباروس يريمأو

 ىلع فحزلا ىف نريدنلوهلاو ناطلسلا كرتشا

 مدعأ مك اةريتأالا يف اهريمأ قو ديدنع عافؤدعبو « يريك

 ريمأ اومجاه مث ؛ةينيدلا اهتطلس يريك نم تحمناو

 . نيلكاب ىلإ هسفنب اجنف هتمصاع يف ركوب

 ناطلسلاو نويدنلوهلا

 دقو ةمصاعلا ىلإ يدنلوه دفو ءاج ربمتبس لوأ يف

 هلبقتساف .دقعتت ةلاحلاو ءمهجتي يسايسلا وجلا أدب

 هبلاطم ىلإ هبجي مل هنكلو .ًانسح ًالابقتسا ناطلسلا

 نييرساكملا ريجهت بلاطملا لمشتو ؛مساح باوجب
 رياربف ةيقافتا ىلإ ًادانتسا «ءارابج ىلإ نييلابلاو

 .ما11/

 ىلع رصملا دينعلا (نولا ناوات) نغنابمالب ريمأ راثو

 .«ةكرشلل ناطلسلا ىلع نيدلا طاسقأ ةيوستل .لاتقلا

 قبس امك م5 ماع برح يف همزل يذلا نيدلا وهو

 غلبملا كات ففخف «ةيبور 410٠٠٠١ غلبيو  اهركذ

 اذإ ةيبور 500٠٠١ هضيفختب دعوو 11٠٠١”25 ىلإ
 ةحونمملا تازايتمالاو تايقافتالا ىلع ناطلسلا ظناح

 .ةكرشلل
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 ايابروب ريمألا

 يتاباروسو ناطلسلاو

 دعب هسفنب اجن نتناب ناطلس نبا وه ايابروب ريمألا
 ؛(هركذ يتأيس) راهقلا دبع رصنلا يبأ ناطلسلا ءاليتسا

 تاوق هتدراطف نغنايرب يحاون ىلإ هناوعأو ريمألا بهذ

 ةدايقب نييدتلوهلا دونج نم ةلث تيقل موي يفو «ةيدنلوه
 ايفاتب نم نيبراهلا ديبعلا نم ةرمز 8115 سيور نتباكلا

 نم مهمظعمو (روجنا يج يحاونب) غنولاك يج برقب
 سبور نتباكلا مهب عمتجاف «يتاباروس مهسأري نييلابلا
 ءاوملستسا مه نإ قرلا ةايح ىلإ مهديعي ال نأ مهدعوو

 هبو ؛هريغو ايابروب ريمألا ةدراطملا ةادأ يتاباروس ذختاو
 فسوي ملاعلا خيشلا رسأ نم نويدنلوهلا نكمت

 .يبونجلا ئطاشلا يف يرساكملا

 ,همالستسا ضرعي ايفاتب ىلإ بتاكب ريمألا ثعب
 بقل هحنم دقو) يتاباروس وه ًالوسر نتباكلا لسرأف

 ةكرشلا لسرو ريمألا نس ترجو (تتانتؤيل نغياك

 12026162 رلفرك نوري مه اذإ كلذك مه امنيبو .ةثداحم

 لمحي امك ءريمألا نع وفعلاو نامألا ةلاسر لمحي ًالبقم

 يتاباروس ءاتساف ءايفاتب ىلإ هعم يتاباروس ةداعإب ًارمأ
 عجارو «ريمألا مالستسا ةيضق يف رلفوك لخدت نم
 مأ سيور ؛هرمأ ذيفنتب قحأ وه نميف سيور نتباكلا
 يذلا «لفاه نف» تنانتويللا ىلع دمتعا نأ هباجأف رلفوك

 . غنولاك يج ىلإ ةعرسلا حانج ىلع لسرأ

 هرجنخ ميلست رلفوك هنم بلطف ريمألا ملستساو
 ىدل بيع رجانخلا ميلستو .هعابتأ رجانخو

 ملف ؛مهنع كفني ال فرش زمر رجنخلاف «نييسينودنألا
 ءدغلا ىلإ كلذ ليجأت يتاباروس حرتقاو «ريمألا ضري

 يج ًارداغم ءاملظلا قرتخي ريمألا ىفتخا ليللا نج املف

 . غنولاك

 يتاباروس ةعامج تمجاه م1744 رياني 218 يفو

 اكرات رلقوك برهف ءايدنج ١9 مهددعو هعم نمو رلفوك

 ىلإ هعم يقب نم لصوو « ىعرص هدونج نم نيرشع

 .ديهج دهج دعب «اروب غنوجنات»

 ايسينودنا

 هتدراطف «غنوكنولاك» لابج ىلإ يتاباروس أجتلاو

 .هسفن هل ملسو ناطلسلا ىلإ أجتلاف «ةيدنلوه ةبيتك

 حنتو هبلاطت ةكرشلاو نويدلاب ًالقثم ناطلسلا حبصأ

 «ةمصاعلا نع بناجألا درطل ةيقافتالا ذيفنت يف هيلع

 نييرساكملا نم ًاريثك ىذأ يقل اهذيفنت لواح امدنعو

 «ةلاحلا تمزأتو فقوملا بّعصتف «يتاباروس ناوعأو

 كنيفيرخ نتباكلا ةمصاعلا يف ةيدنلوهلا ةقرفلا سيئر نإف

 هميلست وأ يتاباروس مادعإب ناطلسلا ىلع حلأ ءقوذدلع

  بلطلا ةدشك اديدش ناطلسلا باوج ناكف ؛ةكرشلل

 ةقفرب ةمصاعلا ىلإ كات هجوت م١77١ ريازبف 5 يفو

 ؛ءارمألا ضعب ناكو ؛«لخياو كنوفو ناميلو بوقعي
 ءاناركاج هنتخو «غنابماس ريمأ تارغنيناركج اميس الو

 «لمعلاب دارفنالل مهنم لك لواطتي ءاياباروس ريمأو

 كات لابقتسا يف هتبغر ًارهظم هلاجر غنابماس ريمأ عمجف

 ضفرف يتاباروس رصاحو هفلخ نم رصقلا ىلع مجه مث

 عافدلل دعتسي كنيفيرخ ذخأو «ملستسي نأ يتاباروس

 اوضفر نييواجلا نكلو ءايدنج نوسمخ هيفو هنصح نع

 اورسأيل مهسفنأب مهرمأ ءاهنإ اورثآو نييدنلوهلا ةدعاسم

 .يتاباروس

 ضفو نييواجلا ىلع هناوعأو يتاباروس مجه
 جرخو ؛هيلإ برتقا يذلا رشلا نم صلختو راصحلا
 نأ ارابج ءارمأ نم كات ملعو .هتدراطمل ناطلسلا

 كانه رانلا مرضأ دقو «ةمصاعلا يقرش طبارم يتاباروس

 عمس هنكلو ءًادحأ دجي ملف بئاتك ثالغثب هيلإ راسف

 فوقسلا يف بهتلت ًانارين ىأرو رصقلا نم تاقلط يود
 ىري وه اذإف مدقتف ءدعاصتي ناخدلاو دجسملا يفو

 زرف ىلإ كات رطضاف «ةدماه ًاثئج هدونجو كنيفيرخ
 هل نوكيل يدنلوهلا زكرملا ةسارحل هدونج نم بناج
 .ةرورضلا دنع أاجلمو ًادنس

 مهنكلو نيترم ودعلا ىلع هدونجو يتاباروس مجه

 رارفلا ىلإ سانلا نكرو قلقلا دتشاف ءراصبألا بجحي



 ايسينودنا

 هداوج ةوهص يلتعي نأ كات لواحو .مهسفنأب ةاجنلاو

 «ثيل نف لتق ةكرعملا هذه يفو ءًاليتق ضرألا ىلإ ٌرخف
 ةيقب رقهقتو ءًايبوروأ ًايدنج 19و ريمرد نفو «قنوفو
 عراسو «يدنلوهلا زكرملاب اومصتعاو ١44 مهو دونجلا
 . نصحلا ىلع عفادملا بصن ىلإ ناميل نتباكلا

 ىلإ ًاهجتم ةمصاعلا يتاباروس رداغ مويلا سفن يفو
 لستاو ةةمصاعلا نامل داغر: ةيبردجتلا ىساربلا

 هذوفن عستاو «هل ًارقم «ناوروساب# ةنيدم يناباررج
 مل ةلمح هيلإ ناطلسلا هجوف «ًانسح ًابيردت هشيج بردو

 لابج كلاسم يف اهلمش تتشت لب نيرئاثلا مامأ تبثت

 ةدجنل نويدنلوهلا كرحتي ملو ««نغنوكنانب» لوح ةاراج
 ؛مهل ًاكرش تبصن تاكرح اهنأب مهنم ًانظ ناطلسلا

 .اياباروس ىلإ كيسرك يف ةطبارملا مهتاوق اوبحسو

 قلقأف «ةيقرشلا يحاونلا يف يتاباروس نأش مظعو
 م1191 ماع نييدنلوهلاب دجنتساف نغنابمالب ريمأ كلذ

 هنبا ىلوتو ةينملا هتلجاع ذإ رمأ متي ملو «هبرحل
 هتيحنتل اوعسف نييدنلوهلا عم هاوه نكي ملو «يتابانيسا

 «لتق ىتح ىلوتي دكي ملو ؛هتوخإ نم يناثلا ةيلوتو
 كلم زهجف يتاباروس دهاعف «اراكناجام» ثلاثلا ىلوتف

 نع اهريمأ ىحنو رصتناف نغنابمالب برحل ًاشيج يلاب
 تنب يلاولا جوزتو ؛هلبق نم ًايلاو اهيلع ىلوو هترامإ

 دجنتساو .يتاباروس ذوفن كلذب عستاف يتاباروس
 ملف يتاباروس برحل نييدنلوهلاب م١19١ ماع ناطلسلا

 . هودجني

 ثلاثلا تاروكنم

 ماالءو اال

 (هاككلا1١١-١1١١1:غ)

 ءدهعلا يلو ةنطلسلا ىلوت يناثلا تاروكنم ةافو دعب

 ناطلسلا قلقف ءركوب ريمأل نادلو ةأجف ةمصاعلا رداغف

 «سامويناب" يف امهدحأ ىلع ضبقلا ىقلأو ديدجلا
 هيلو هير مط عت اا لسعو نمل يف جلو

 أجتلاو ؛ةمصاعلا نع ىفتخاف ةبغملا ءوس معلا يشخف

 يف «لونك» يدنلوهلا دئاقلا ىلإ م5١17 سرام ١١ يف

 لجلي

 ىتح اهيلع رم يتلا روسجلا مدهب هعابتأ رمأو ؛غنارامس
 ناطلسلا ثعبف ءهب قاحللا نم ناطلسلا دونج نكمنتي ال
 حبصأ دقف «حلفي ملف همع ميلست بلطي نييدنلوهلا ىلإ

 نم نوضفني ناطلسلا عابتأ أدبو «مهتيامح يف معلا

 لوثملا نع بيهملا مكاحلا غنابماس ريمأ عنتماو ؛هلوح

 نف» نتباكلا راسو ركوب ريمأ ناوعأب لصتاو .همامأ
 دق هتموكح نأ هغلبأو ارابج ريمأ ىلإ غنارامس دئاق ؛دير

 . ًاناطلس ركوب ريمأ تنيع

 يف «نامريها ةدايقب ةيدنلوهلا تاوقلا تهجوتو

 نم 17١7و ًايدنلوه ًايدنج ”١87 لمحت نفس عبرأ

 ريمأ عابتأ اهيلإ مضناو عفادم ةدعاهعمو «ةقزترملا

 اجنو «ةمصاعلا ىلإ سطسغا 7 عيمجلا هجوتو «ركوب

 هتدراطف «ةيقرشلا ةيحانلا ىلإ هسفنب ثلاثلا تاروكنم

 . يتاباروس ىلإ أجتلاف «ناسرفلا نم ناتبكوك

 ايفاتب يف بنموس ريمأ مع امرادوس نيدار ناكو

 يفوتو «حلفي ملف ةرامإلا يف ًاعماط ١١7 ماع اهرداغف

 ةرامإلا تلوتف  ةرامإلا يف ًاليصأ نكي ملو  ريمألا

 اهجوزتف دعب ملحلا غلبي مل يذلا اهنبا نع ةباين هتجوز
 ةمصاعلا لكاشم تهتنااملو ءامرادوس نيدار

 رود قلع ةكرشلا ةموكح ةلونساو (ةركاروس)
 «اراكناركاج» اهنبا ةياصو نع ةريمألا تلزع ةيقرشلا

 . ايفاتب ىلإ اهجوزو اهتفنو

 ةيقافتا تمربأف (ركوب ريمأ) لوألا اناوبوكاب ىلوتو

 اهداوم نم م1706 ربوتكا ١” يف نييدنلوهلا نيبو هنيب

 ةكرشلل ملست نأو م17178و ١7177 يتدهاعم ديدجت

 ناطلسلا ىلعو «ةيقرشلا ارودمو ةيبرغلا مارتام يحاون

 «هنويد نع ىفعيو .ةعلقلا يف نييدنلوهلا دونج ةيامح

 هفارتعا مت اذهبو ؛ةيونس تاضيوعت عفدي نأ هيلعو

 اواجو (ايفاتب) اتركاج ىلع ةكرشلا ةموكح ةدايسب
 .ةكرشلل غنارامس دودح تعستا امك «ةيبرغلا

 يريك نم يراساتاوارب نيدار «غنابماج» ىلإ ءاج
 ران تعلدناف سامحلا ةوذج يلاهألا بولق يف خفنف

 ملاعلا اذه اجنو «ةرقلا اهتدمحأ كراعم تثدحو ةروث



 لحن

 مث م701١ ماع ارودم ةريزجب «نلاكنب» ىلإ هسفنب ًاريخأ
 . مدعأو ةمصاعلا ىلإ قيسو رسألا يف عقو

 ىءارت امك ءارمألا تاطلس ميظنت يف ناطلسلا ذخأو

 ءرخآ ديعيو هلزعي مث رخآ يلويو ًاريمأ لزعي ناكف ءهل

 ىلع بصنو «هترامإ دودح يف ريمأ لك ذوفن رصحو
 .ًاريمأ عيمجلا

 دئاقلا فحزف ؛«يتاباروسو ثلاثلا تاروكنم قفتا

 فالآ ةرشعو «يدنلوه شيجب «لونك» يدنلوهلا
 ىلع (انار غناياج) اياباروس ريمأ ةدايقب يسينودنأ
 قرتخاو تاعقنتسملا ضاخف «ناوروساب مث اياباروس

 قلخ مهنم تامو دونجلا يف ضارمألا ترشتناف ماجآلا

 نم ةديكم اهنأ لونك نظف «ءايعلا نيرخآ كردأو ءريثك

 «ةتاشلا كلاسملا هذه ىلع مهلد يذلا اياباروس ريمأ

 لتفو «ليغناب ةئيدم محتقاو كراعم يف شيجلا لخدو

 .اياباروس ىلإ شيجلا داعو يتاباروس

 يتاباروس لتقم دعب

 قرفلا نوسأرتي ءانبأ ةثالث يتاباروس فلخ

 .ديرطلا ناطلسلا لبقتسم قلعتي مهريصمبو «ةيحافكلا

 تناكو .«حافكلا ةلصاومل مهتدع ةئثالثلا ءالؤه دعأ

 بلق يذلا اياباروس ريمأ رسأ يف ىعست ةكرشلا ةموكح
 ناكو .مهيلإ مضنا يذلا ارودم ريمأو ؛نجملا رهظ اهل

 ةكرشلا ىلإ دوفولا لاسرإ يلاوي اناوبوكاب ناطلسلا

 ةلاح ةداعإل ةمساحلا لئاسولا ذاختال اهدجنتسي

 .نفسلاو دنجلا ةلقب ةرم لك يف رذتعت يهو ءرارقتسالا

 يف نييدنلوهلا اومجاه دق ارودمو اياباروس ءارمأ ناكو

 يف نصحتلا ىلإ مهوؤجلأ ىتح نابوتو ويادسو كيسرك
 يلاب يلاهأب لاصتالل اياباروس ريمأ ىعسو «ءنوصحلا

 .ودعلل نيلاوملا رذنأو «هودعاسيل نتنابو نغنابمالبو

 لونك ىلإ رمألا ردص م5٠17 ريبمسيد 719 يفو

 نييعتو ؛هلتق وأ اهريمأ رسأو اياباروس ىلع فحزلاب
 (اتركاروس) ةمصاعلا ىلإ ًالوأ هجوتي نأ ىلع ءهل فلخ
 ناطلسلا نم ضيوفت بلطو «ةدهاعملا داوم يف ثحبلل

 لونك ؤرجي مل نكلو «كلذ ريغو ارودم ةيضق ةيوستل

 ايسيئودنا

 هسفن ملسي نل ريمألا نأب ًاملع هب فلك ام ذيفنت ىلع

 هبلقب ام ليزيل قيدصك هب لصتاو ةوقلا نع لدعف ًاعوط
 ءانبأو ديرطلا ناطلسلا ىلإ حنجي ال ىتح بير نم

 .يتاباروس

 رمألا كرادتف يتاباروس ءانبأ نيب فالخ ثدح

 مهفوفص دحوو مهنيب نم قاقشلا لازأف هّللا دبع خيشلا

 .اياباروس ىلع اوفحز هتراشإبو

 ويلوي ١18 يف ةمصاعلا نم «ادليود نامريه» فحز

 شيجلا مدقتو ءهسفنب ديرطلا ناطلسلا اجنف يريدك ىلإ
 يف ةيواج ةوقب مدطصا ثيح «تاراج» ىلإ يدنلوهلا

 ىلع نيفذاقتم نويواجلا اهيف لتقتسا ةيماح ةكرعم
 اهيف لمعتسا نيتعاس ةكرعملا تمادو ؛توملا ضايح

 ةدجن تلصوو .ةوقلل ةبلغلا تناكف عفادملا نويدنلوهلا

 نامريه شيج ىلإ تمضناو اياباروس نم ةيدنلوه
 هوجو يف نويواجلا ماقف ءناوروساب ىلع تفحزو
 ءودعلا ديب ةنيدملا تطقسو اورسكنا مهنكلو «نيفحازلا

 اناوبوكاب ناطلسلا مساب تارادلا ىلع نامريه ىلوتساو

 نفسلا نم عفادملا اهيلإ لقنو نوصحلا ىنبو ؛لوألا

 شويج تداعو اياباروس ىلإ داعو .؛ًادونج اهألمو

 . ةمصاعلا ىلإ ناطلسلا

 هجوتف «ربمقون ١4 يف ايفاتب يف نامريه تامو
 ١7 يف ملستساف ديرطلا ناطلسلا ةرصاحمل لونك شيج

 بتار هل صصخو ناليس ةريزج ىلإ يفنو م4١7١ ويلوي
 .زرألا نم رادقمو ًالاير ١٠١ يرهش

 لزع ىلإ نييدنلوهلا نم طغضب ناطلسلا رطضاو
 نل ريمألا نأ هملع عم «هذوفن هبلسو اياباروس ريمأ
 ءءارجإلا اذه ىلع تكسي نلو ىذقلا ىلع ضمغي
 . مغرأ هنكلو راث دقف كلذ ناك ةقيقحو

 ةرشتنم ةعاجمو ةيساق فورظو ةبرطضم ةايح
 كراعملاو بورحلا ةجيتن يه ضارمأو تاساكتناو

 دعب نيحلا اهسوؤر عفرت تاروثلا تناكف «ةيلاوتملا
 تناك اهنأل «ةروث لك ىلع نويدنلوهلا يضقيف «نيحلا

 .هطورش لمكتست مل يبعش عامجو ةقسنم ريغ تاروث



 ايسينودنا

 ًابلاغ نيدلا ءاملع ضيرحتب ججأتت تاروثلا هذه تناكو

 ىلإ ىوضنا يذلا ناطلسلا دض هللا ليبس ىف داهجلل

 يدنا رفلا
 ريمأ اهمارض بهلأ م1717 ماع ةروث ترجفنا

 ريمأ ناكو (ناوروساب ةيريدمل نآلا ةعبات ةيحان) نوغنانيو

 «ليغناب لوح ةروثلا تطبار .داتعلاب هدمي نغنابمالب

 «نغنابمالب ىلإ نيرئاثلا رحد ًاشيج ناطلسلا ثعبف
 نم تالواحم تثدحف دهعلا ةيالو هنبا ةيلوتل ىعسو
 .اهدارفأ دحأ شرعلا ىلوتيل هدض ةرسألا

 لاجر هرضح عابسلل ضرعم ميقأ رياربف 1١5 يف
 رخف ؛أنعط اياباروس ريمأ ىلع اولاهناف نوحلسملا رصقلا
 ءدارأ ام هل متف لونك ءارغإب كلذو «ةنعط ١6 رثإ ًاليتق

 . م1915 ماع نغنابمالب ةروث تدمخو

 عبارلا تاروكنم هنبا ىلوتف لوألا اناوبوكاب يفوتو
 (ه1١١-75١١89)م1ا55-1١!9١ (وبارب ننوس)

 ةسكاعتم ءاوهألاف «هلوح ةرقتسم بولقلا نكت ملو

 هوخأ هكلمب فرتعي ملو «ةبثاوتم فطارعلا حماوجو
 رمذتلا لماوعب مهسوفن ظتكت نيذلا ءارمألا نمو «هنباو

 ريمأو ءايايروب ريمألاو «لوألا «اراكنابيد» ريمألا هوخأ

 فنوف ؛مارتام ريمأ همعو (م 107١ ماع يفوت) راتيلب

 ءادعلا مهزجاني ذخأو ءارمألا نم موصخ مامأ ناطلسلا

 «هرزأ دشتو هديؤت ةكرشلا ةموكحو ءافجلاب مهلماعيو

 .ندم ةدع نم مهدرشف مهبرحل ًاشيج زهجف

 نم نويدم يف ةسائرلاب درفت دقف لوألا اراكنابيد امأ

 برقب) يتاواكوس ىلإ لقتنا يفوت املف ؛هدلاو دهع

 ىلإ ىحنت راتيلب ريمأو ايابروب ملستسا املو (ولوص ةنيدم
 يف باكلا ىلإ يفنو م1777 ماع رسأ ثيح «يكنامس»

 .ةيبونجلا ايقيرفإ

 (اراكنوكنم) يناثلا اناوبوكنم

 ماا -7

 (ها59١375-11١1١)

 «اراكنوكنم» هنبا ىلوتف عبارلا تاروكنم يفوت
 تلوتف .دعب هدشأ غلبي ملو ؛يناثلا اناوبوكاب بقلو

١56 

 عازنلاو .يموبوكنمو «غنكاوتار» همأ هيلع ةياصولا
 عازنلا ةكرشلا ةموكح تكرتو «ةرسألا دارفأ نيب رمتسم

 نيب عقاولا روفنلاب متهت ملو .هلمع لمعيو يرشتسي
 عازنلا ىرت اهلعلو «تارغنيناركاج» ريمألا نيبو ناطلسلا

 تعفتراو «نيينيصلا تارجه تدادزاو ءاهل زوف ريخ

 ًافلأ نيتس تاونس عضب يف مهددع غلب ذإ «تاياكشلا

 تدتشاو رمألا مقافتف ءابرلا نوطاعتي وأ نولطاع مهلج

 تعقوف م١197 ماع نوروثي نوينيصلا اذإف ؛ةقئاضلا

 ىطسولا ارواج ىلإ مهنم ةعامج برهو «ةميظع ةحبذم
 مث «ةمصاعلا يف نييدنلوهلا ةعلق ىلع اومجه ثيح

 ةوق ةكرشلا ةموكح تثعبف م١174 ماع غنارامس ىلع

 ًادجنم ارودم ريمأ تارغنيناركاج به ٍذئنيح ؛مهبرحل

 .ناطلسلا ةدايس نم صلختلا ًالمآ

 نم نويواجلا مهمواقف نوبريج يف نوينيصلا راثو

 زكارم اولتحاو لكت ىلإ نورئاثلا هجوتف نييدنلوهلا ناوعأ
 «يلاهألا ةدعاسمب غنارامس ةعلق اورصاحو ةكرشلا

 نابوت تحبصأو ليسلا تلطعتو تالصاوملا تعطقناف

 ًاردصم نويرودملا اهلتحي يتلا كيسركو نغنومالو
 . نيينيصلا تاكرحل

 لامعأ ةبقارمل ةكرشلا ةموكح هبني ناطلسلا ناكو

 اوديعأ نيذلا ءارمألاب هلاصتال ةعلقلا سيئر 'نسليف نف»

 .هل مهتعزانم نم ًافوخ ناليس ةريزجب مهافنم نم

 ىلع ناطلسلا دونج مجه م١104 ويلوي ٠١ يف

 ةعلقلا ىلع ءاليتسالا نيلواحم ةمصاعلا يف نييدنلوهلا
 نف اورسأو ةعلقلا نويراجلا محتقاو نويدنلوهلا ملستساف

 .هولتق مث هعم نمو نسليف

 ديرطلا ناطلسلا ينبا ىلع ءاضقلا ناطلسلا لواحو

 ين عقوف ثلاثلا نبالا برهو «نسليف نفب مهلاصتال
 «غنابمر» نصح نورئاثلا مجاهو «هولتقف نيينيصلا ةضبق

 قاطن عستاو ؛رانلا هيف اومرضأو هيلع اولوتساو نيصحلا
 نربريج يلاهأ ناطلسلا رفنتسا ٍلئنيح اواج يف ةروثلا

 داهجلل ةكرشلا ةضبق يف اتراص دقو  نغنايربو
 لاتقلا رمتساو «موم» ةدايقب ةوقب ةكرشلا تثعبو ؛ينيدلا



 اك5ك

 زكارم ةوقلا تلتحاو م١74١ ربمقون ١١ ىلإ" نم

 تناك ناطلسلل عفادم اهنيب عفادم ةدع تمنغو نيرئاثلا

 مهزكارم ذاقنإل لمأ قراب نييدنلوهلل قربف «؛ةمصاعلا يف

 ةدايقب نويرودملا ناك يذلا نيحلا يف ارابجو لكت يف

 .تاوروساب يف نيرئاثلا نومجاهي ؛زناتسنوك» نتباكلا

 نف» ةكرشلا ةموكح تلسرأف «حلصلا ةركف تدبو

 ثعبف ناطلسلل ةركفلا سفن تدب امك «فوردنه وه

 ىلإ نيينيصلا نم ةروثلا ءامعز ضعب اموسيوكاتن ريزولا

 يف ةبغرلل ًامالعإ اهنجس يف اومدعأ ثيح غنارامس
 . حلصلا

 ناكو ءندم ةدع لوح نيينيصلا ةروث ترمتساو

 «ناليس ىلإ يفنملا ناطلسلا ديفح «يدنيرك سم» مهعم
 ناطلسلا اجنف ءرانلا اهيف اولعشأو ةمصاعلا اومجاهو

 ءارمألا نكمتو «نكورانب# ىلإ يدنلوهلا دفولا عم هسفنب
 مث غناتاب ةنيدم ىلإ نيرئاثلا رحد نم نييدنلوهلل نولاوملا
 نييدنلوهلا عم ارودم شيج لخدو ء.ًاضيأ اورقهقت

 يناثلا اناوبوكاب ناطلسلا داعو ءربمسيد ٠١ يف ةمصاعلا

 .هشرع ىلإ

 نأ اهداوم مهأ نم م1757 ماع ةيقافتا تعضوو

 ملست نأو «ةكرشلا ةموكح ةقفاومب ةالولا نييعت نوكي

 ءارابجو غنلابمو ءايابروس ندمو ءارودم ةريزج اهل

 نأو ؛يلاب قيضم ىلإ ناوروساب نم ةيقرشلا اواجو

 دح ىلإ ىطسولا اواج ئطاوش ىلع ةكرشلا رطيست

 ىفعيو «ئطاوشلا تالوصحم اهيلإ ضوفتو ؛دودحم
 تادهاعم ددجتو .«برحلا تامارغ عفد نم ناطلسلا

 ةكرشلل مدقي نأ ناطلسلا ىلعو م1778و 4

 لفلفلاو ةينطقلا طويخلاو بوبحلاو زرألا لوصحم
 هنويد عفدو «ةعلقلا ةيامح هيلعو «بشخلاو الينلاو

 .دوقنلا كص قح ةكرشللو أطاسقأ لاير ١7١ ةغلابلا

 ريغ م1745 ماع ديدجلا هرصق ىلإ ناطلسلا لقتناو

 تدتما ًادي نأكف ةلامثلا ىتح ملسلا سأك برشي مل هنأ

 ءاهب أنهي نأ لبق سأكلا كلتب تقلأو بيغلا ملاع نم

 ضعنب ةدايقب ناوروساب لوح تابارطضالا ترمتسا دقف

 ايسينودنا

 ىلإ نويلابلا مهعمو هموقب ارودم ريمأ راسو ء«ءارمألا

 تزواجت ىتح ارودم يف هترامإ عسوو «ندملا نم ددع

 وه لخدو .فالآ ةسمخ اهيف لعجو نساكمب ةنيدم
 ىلعو ءاياباروسب ةكرعم يف لتاقم ٠٠٠١ هعمو ًايصخش
 يف هذوفن دم نم نكمت تاراصتنا ةدع عوقو نم مغرلا
 .ارودم

 اياباروس يف راسكنالا ىشخي ريمألا ناك

 ارودم يف هتاوقف فعاضف .هرصق عقي ثيح نغناليبمسو
 م948١ ماع بنموس ةنيدم طوقس يف اببس كلذ ناكف

 «هتميزع نهوي ملو هدضع يف تفي مل كلذ نأ ريغ

 مجه بونجلا وحن فحزي «خرب نريتس» ناك امنيبف
 رثك ةيماح ةكرعم يف كبتشاو لامشلا نم هتاوقب ريمألا

 ًاعجار خرب نريتس ىنثناف ءنكاسم تقرحأو «ىلتقلا اهيف

 يقل ثيح «غنابماس دودح غلب ىتح ريمألا دراطي راصو

 مث «هدونج نم ريثك بيصأو ًاموزهم دتراف ةفينع ةمواقم
 .ًارحب هتاوقب ارودم ةرداغم ىلإ رطضا

 ئطاوشو ارودم يف ريمألا تراصتنا تلاوتو

 ؛مسال يف نفسلا لمعم ىلع ىلوتساو «غنابمر
 . رطخلا ريفش ىلع اناوج يف ةكرشلا ةرادإ تحبصأو

 يف محتلاف ةوق سأر ىلع «فرودنهوه نفا راس ٍذئنيح
 ملستساو « غنابمر ىلإ ًابحسنم ريمألا اهيف رحدنا ةكرعم
 دعب كيسرك نويدنلوهلا لتحاو ؛تايالولا ءارمأ نم ددع

 .ىوانم ةريزج تطقسو ءاهريمأ لتقو ادك ةفينع ةكرعم

 غنابمر ىلع اوفحزف مهاوق نويرودملا داعتساو
 ةكرعم يف اورسكنا مهنكلو كراعم ةدع تمحتلاو

 ىتح ءاكناب سأر نم برقلابو «رايناويناب#و «سيمر»
 .ارودم ةرجاهم ىلإ اورطضا

 يف ندم ةدع يف نييدنلوهلا نورصاحي نورئاثلا ناك

 ىلع نويدنلوهلا مجه راصحلا دمأ لاط املو ءارودم

 ثيح ارايناوك ىلإ «اكيلاب» اوقرتخا مث نيرصاحملا
 تلشفو ءريمألا عم ةثداحم يف اولخديل اوفقوت

 لتحاوارودم زاغوب «لسيرف» ربعف «ةثداحملا

 . كراعملا تهتنا كلذبو ريمألا رقم «نغناليبمسا



 ايسينودنا

 هقيرط يف وهو ريمألا نويسامرجنب ناطلس لقتعا

 مث ايفاتي ىلإ قيسف ء«زيلكنإلاب دجنتسيل «ولوهاكنب» ىلإ
 «ناليس ىلإ هادلو يفنو «حلاصلا ءاجرلا سأر ىلإ يفن

 ًاريمأ ويادس يف ملستسا يذلا هنبا نويدنلوهلا بصنو

 . كيسرك ريمأ هوخأ ويادس ةرامإ ىلوتو ءارودم ىلغ

 يفعأ ةكرشلا ةموكحو ناطلسلا نيب ةيقافتا تمربأ

 لكت ندم اهن ملسي نأ طرش هنويد نم اهيف ناطلسلا

 عفريو «لاير٠فالآ ةسمخ ًايونس هل عفدتو «نغنولاكبو

 لحاسلا ندم تادراو ىلع موسرلا ضرف قح هنع

 ةيمومعلا قرطلاو ءاملا ىلع لمحت يتلا عئاضبلاو

 «ةكرشلل كلذ لك ضوفيو «غبتلاو رويطلا شاشعأو

 دهعلا يلول نيفلأو «لاير فالآ ةعست ةكرشلا هل عفدتو

 يفظومل فالآ ةرشعو هرمع نم ةرشع ةعبارلا غلب اذإ
 . رصقلا

 يموبوكنمو ديعس سم ةروث

 نيدقاحلا ناطلسلل نيهراكلا نم ديعس سم ناك

 ىفوتملا) ناطلسلا خأ اراكنوكنم ريمألا نبا وهو هيلع

 اهرفع ةكرشلا ةموكح تردصأ دقو .(ناليس ةريزجب

 يف اوملستسي نأ طرش ىلع «نيمرجم مهتربتعا نمع

 . ىرسألا ناطلسلا داعأو ءرهشأ ةثالث لالخ

 نف» تاوق مامأ اورحدنا م747١ ماع ينور ءاهنم

 ديعس سم مجاهو .ةيقرشلا اواج ىلإ ؛فوردنهوه
 . اهنع رحدنا مث اهريمأ لتقو «نيلكاب» ةنيدم

 ةيدنلوه ةبيتك عم كمد يحاونب يموبوكنم كبتشاو
 ماع رخاوأ يف رسكنا هنكلو «هناوعأ رثاكتو ءاهمزهف

 مصتعاو رحدنا هنكلو ىرخأ ةرم ضهن مث ءماا/41

 .م1/54١ ماع هتاراسكنا تلاوتو «لوديك غنونوكب

 ىلع ناطلسلا ناك ذإ «ءيش متي ملف اهلتحي يتلا ةيحانلا

 ججؤي ةروثلا ىلإ يموبوكنم داعو ءضرملا شارف
 .ناطلسلا يفوتو ءاهمارض

1١ 5/ 

 (اكراوس نتوس) ثلاثلا اناوبوكنم

 ماالمال 9

 (ها1101-313)

 زهتناو ءًاناطلس ىفوتملا نبا يدنلوهلا يلاولا نيع

 بلطي ةكرشلا ةموكح ىلإ ثعبف ةصرفلا يموبوكنم
 دق ةلودلا لاجر ناكو ؛ هبلط تضفرف ًاناطلس هب اهفارتعا

 .ديدجلا ناطلسلا بيصنت لبق هوراتخا

 لوه يف ققحتي مث برتقي برحلا حبش أدب
 دونج رصتني ءالاجس كراعملا ترمتساو .بعرو
 حمل اذإ رئاثلا ريمألا ناكو ءًانيح نومزهنيو ًانيح ناطلسلا

 تحال اذإف «ةصرفلل انيحتم هسفنب اجن فقوملا ةروطخ
 كراعملا تماد اذكهو ءودعلا مجاهو ةأجف جرخ هل

 عرازملا تلطعتو دالبلا تبرخت ىتح اهنارين لعتشت

 عم كبتشا ًاشيج نويدنلوهلا زهجف «نمألا دقع رشتناو

 ريغ «يموبوكنم مازهنا نع ترسحنا ةكرعم يف نيرئاثلا
 ثيح ةمصاعلا مجاهيل ةكرعملا هذه يف رقهقت هنأ

 ذخأو ءاهفصن وحن تدابأف اهيف ناريثلا تلعتشا

 باحسنالا ىلإ مهرطضاف نييدنلوهلا لزاني يموبوكنم
 يديأب عقت الثل رئاخذلا نم مهيدل ام لك اورمد نأ دعب

 :نيمجاهملا

 ىدأ ديعس سمو يموبوكنم نيب فالخ ثدح مث

 ةموكحل مالسلا لبح يموبوكنم دم ًاريخأو «لاتق ىلإ

 مارتام ةكلمم نم ةيبونجللا ةيحانلا هيلإ تضوفف «ةكرشلا

 ىلإ مارتام ةكلمم تمسقنا اذهبو .اتركاجكوج يه
 ناطلس بقلو ءاتركاجكوجو اتركاروس : نيمسق

 .(م11/917 )1١17784  ؛لوألا اناوبوكنم» اذه اتركاجكوج

 برح ىلع نويدنلوهلاو ناتموكحلا تدحتا مث
 ماالها/ ةنس ملستسا ةيماد كراعم دعبو ديعس سم

 ًاريمأ راصف اتركاروس ةكلمم نم بناج هيلإ ضوفو
 ةرامإلا هذه ثراوتو «لوألا «اناوبوكنم» بقلو هيلع

 . هدافحأ

 اتركاجكوج ةموكح

 ناطلس) يناثلا اناوبوكنم ىلوت م1747 ليربأ ” يف
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 ماع ةكرشلا ةموكح هتلزع مث ةنس 7 هرمعو (هوبس

 امو ؛ثلاثلا اناوبوكنم هنبا ىلوتو ه110١١-م٠8

 اهردق ةمارغ ةكرشلا هيلع تضرف ىتح ىلوتي داك

 ناطلسلاو «م4١18 ماع يقوتو ءلاير

 . عساتلا وه يلاحلا

 ايناطيرب ةرطيس تحت

 تارمعتسم ايناطيرب تربتعاف ةيماح اسنرف تناك

 عضت نأ اهلف اذه ىلعو ؛ةيسنرف تارمعتسم ادنلوه

 نم نيرهش دعب م١١18 سطسغأ 4 يفف .اهيلع اهدي

 يناطيرب يبرح لوطسأ ىءارت نسناي ماعلا يلاولا لوصو

 وتنيم دروللا هدوقي .ةعطق ةئام نم فلؤم ايفاتب ءانيم يف

 فالآ ةعست لزنو «سلفار لارنجلاو دنهلل ماعلا مكاحلا

 ةعبرأ يف ايفاتب اولتحاو ينومشتوأ ليئومس ةدايقب يدنج

 الإ اونأي مل زيلكنإلا نإ :اهيف ءاج ريشانم اوعزوو ؛مايأ
 ىلعو «ةيقرشلا ديلاقتلا نومرتحي مهف ؛يلاهألل ءاقدصأ

 وأ نييدنلوهلا ىلع ًاحالس اولمحي ال نأ يلاهألا

 نيدئاقلا نم صاخ رمأ ردص اذإ الإ نييسنرملا

 :(نيلفاز:ريسلاو «نوترجيا -:ئ.ه) نييئاطنربلا

 رتسيم ىلإ نويسنرفلاو نويدنلوهلا رحدناو
 اهنأ اونظ ةوق مهيمحت (نآلا اراكن يتاج) سلينروك

 ناكو «ىرخأ ةيحان نم مهوؤاج زيلكنإلا نكلو مهتعنام

 . لجر ١8٠٠١ دوقي سنسناي

 ءاهومحتقاو اجكوج ىلإ زيلكنإلا لصو ًاريخأو

 ًادصوم مادف (اروسيدام) باب نم ناطلسلا رصق اولخدو

 دونجلا بهنو م971١ ماع يف الإ حتفي ملو «كلذ دعب

 يدنج لكل ًايمسر تابوهنملا تعزوو رصقلا يف ام لك
 .ًافلأ "5 دئاقللو ء«فالآ ةرشع نتباكللو «ةيبور ل٠

 وكاب» بقلو ةيحان ىلع اموسركاتان ريمألا ىلوتو
 بتار هل يرجأو «بقللا اذه هدعب نم ثرووتو «ملاع

 «نساكمب# ريمأ لقتعاو م1617 ماع ًالاير 5٠١ هردق

 نيذللا هيئبأ داعتساو «نييدنلوهلا نم هيدل نم (ارودم)

 عيب يلاهألا ىلع ضرف دق سلدنياد ناك

 ايسينودنا

 لازأف «ةدودحم راعسأب ةموكحلل ةيعارزلا مهتالوصحم

 نملو نوعرزي اميف يلاهألل ةيرحلا قلطأو كلذ سلفار

 ام ؛«تالوصحم وأ ًادوقن بئارض ضرف هنكلو «نوعيبي
 . ةيرابجإ تلظ دقف نبلا ةعارز ادع

 ؛يلاهألا كلم ىطسولا اواج يف نايطألا تناك

 خويشل نيماع وأ ماع لك اهنع بئارض نوعفدي مهو

 ىلع لب دارفألا ىلع ضرفت ال بئارضلا نأ يأ ؛ىرقلا
 اذكهو .عرازملا ةبوصخ بسحب ردقتو «تاعامجلا

 ضرف سلفار ءاج املف .يدنلوهلا دهعلا يف لاحلا ناك

 ةموكحلل ًاكلم يضارألا لعجو رسألا ىلع بئارض

 ىدهأو تالوصحملا يف مهقوقح نم ءارمألا درجو

 يضارأ عابو ؛ناطلسلا كالمأ نم ًاضرأ نيينيصلل

 .نغنايرب نم يحاونو غناواركو نوبريج

 اناوبوكنم) اجكوج ىلع ًاناطلس توراج سم نيع

 ريمألا بصنو م1415-14877 ةنس ١7 هرمعو (عبارلا

 .م١187 ماع ريمألا يفوتو «هيلع ًايصو ملاع وكاب
 اهناطلس نيمهتم اتركاروس ىلع نويناطيربلا مجه

 ىلع يهابسلا دونج يرغي هنأو ءمهبرحل رمآتي هنأب

 ماع ىرخأ عقاوم ىلإ مهلقن ىلإ سلفار ردابف «ةروثلا
 .ما6

 نيينيصلا ءاليتسا نم ءايتسالا دشأ يف يلاهألا ناكو

 مهسوفن يف ظتكاو مهظيغ حفط املف نايطألا ىلع

 «ركنيلويورب" يف نيينيصلا نيكالملا دحأ اولتق قنحلا
 .زيلكنإلا دونج مهجرخأف ءهناكم اولتحاو

 ةدع ىرجأو يضارألا نم ًاريثك سلفار ىرتشاو

 قرتسا هنكلو .«يدرفلا قاقرتسالا براحو تاليدعت

 يفو .عرازملاو لوقحلا يف مهليغشتل سانلا نم ًافولأ

 هرمع نم ةنماثلا غلب قيقر لك ىلع ضرف م1817 ماع

 قيقرلا عيب ىلعو ؛هالوم هنع هعفدي لاير اهردق ةبيرض

 ىلع بئارض اهنم «ىرخأ بئارض ضرف امك ةبيرض
 وأ عبر يهو «بناجألا نيفظوملا ىلعو نيبتيصلا راجتلا
 مل نإو لوصحملا نسح رابتعاب لقحلا لوصحم فصن

 فيلاكتلا ضعب يلاهألا نع عفرو ؛عقاولا يف نسحي



 ايسينودنا

 .روسجلا بصنو قرطلا ديبعت ادع امءةرخسلا لامعأو

 هملستي ناك امع لاير فلأ 8١ غلبمب ناطلسلا ضوعو

 .سوكملاو رورملا بئارض نم

 ادنلوه ىلإ تديعأو م1814 ماع نويلبان رسكنا

 نأ ىلع صنت ةدهاعم ايناطيرب عم تدقعو ءاهتارمعتسم

 ةيناطيربلا تارمعتسملا يف ةراجتلا ةيرح ادنلوه اياعرل

 .ةيدنلوهلا تارمعتسملا يف راجتالا ايناطيرب اياعرلو
 ةبراحم ىلع نافرطلا نواعتيو «كولملا رئازج ءانثتساب

 زيلكنإللو ءادنلوهل تارمعتسملا ملستو «ناصرقلا

 ولوهاكتبو اروفاغنسو دنهلاب ادنلوه تارمعتسمو اكالم

 نع ايناطيرب تلزانت م1874 ماع يف ًاريخأو (ارطموسب)

 . ولوهاكتب

 ايفاتب لالتحا نع هل قيدص ىلإ وتنيم دروللا بتك

 سلينروك رتسيم ىلإ ودعلا رحدنا» :ًابيرقت يلي امك
 ايفاتب تحبصأ دقو ؛هعومج انيلع بلؤيو هاوق عمجيل
 ًاعترم تناك نأ دعب «جاهتباو حرم يف انتيامح تحت

 يف انكلم دقل .ءاغوغلاو ديبعلا نم بهنلاو ىضوفلل
 قبي ملو «ةيدنلوهلا ةرمعتسملا يف ةنيدم ربكأ عبارلا مويلا

 مهتكاسم اورداغ دقف ءدحأ بصانملا بابرأ نم اهب

 هتباقر تحت اونوكيل «ماعلا يلاولا زكرم يف اوعمجتو

 تاودألاو شرفلاب ةصاغلا مهلزانم اوكرتف ؛هفارشإو

 يديأل ديبعلاو مدخلاو لافطألاو ءاسنلاو ةنمثملا

 ام لك لقنو «مهب قيلي امب ءالؤه لموع دقو «مهئادعأ

 دعبو .ًابهن ريثكلا عاضو ةنيدملا جراخ ىلإ ةموكحلل وه
 ضعب يف نوشمي سانلا حبصأ ايفاتب لالتحا نم مايأ

 زرألاو نبلاو ركسلا يف صوغت مهمادقأو عراوشلا
 الو سارفأ ةتس ىوس ةنيدملا يف سيلو .هيرافألاو

 . «اهيف يشاوم

 هظح نسحل (ىسنرفلا) لموج لارنجلا نإ :لاقو
 املو «هنقذ ىلإ ًاقراغ عقنتسم يف ءابتخالا نم نكمت

 بره مث «هتليل تابو ىفشتسملا لخد برحلا تنكس

 .سئابلا سنسناي عم عمتجيل روكوب ىلإ

 روهظ اولتعاو ًاعفدم اومنغ نييناطيربلا نأ ركذو

١564 

 اومسف ءاهب مهودراطق نييدنلوهلل تناك دايج ةعبرأ
 .ناسرفلا ةراحبلا كلذل

 هذهب ثعبأ :ًابيرقت يلب ام هفلسو سنسناي نع ركذو
 «ًاريسأ سنسناي لارنجلا لمحت يتلا ةنيفسلا نع ةلاسرلا

 «ريدقتلاب مهتفرع نم ردجأو ًادج بيط لجر هنأ قحلاو

 ريكفتلا يف قرغي هلعج يذلا رمألا ظحلا ئيس هنكلو

 عاطتسا ًاثيبخ هفلس ناكو هتحصب رضأ ًاناعمإ هيف نعميو
 عامط هنإ «ةيسنرفلا ةروثلا ببسب ةيلاع ةناكم لغشي نأ

 لوصحلا ليبس يف رابج ءهؤاشرإ ناكمإلا يفو «عشجو
 دقف ءًاباسح حاورألل بسحي ال ناك ىتح حابرألا ىلع

 «تاعقنتسم ىلع رمي قيرط ديبعت ىلع نييواجلا رسق
 قيرط نم ءزج وهو ؛« صخش فالآ ةتس اذه هلمعب ىنفأف
 «اموسوك اتان» نيريمألا مادعإب رمأو .هدهم دق لوطأ

 طباضلا نواهتي مل ولو ءامهيلع اقنح «تارغنيناتان»و
 يف اناكل سنسناي كرادتي مل ولو «رمألا ذيفنتب فلكملا

 هيلع هيلمي امك لمعي فلج سلدنياد نإ . تاومألا دادع

 . هنع الدب سنسناي نييعتب نويلبان نسحأ دقلو ءءاوه

 اورج نييدنلوهلا ىلإ تارمعتسملا تديعأ امدنع

 «يضارألا كالمتسا يف نويناطيربلا هيلع ناك ام ىلع

 نوقرحي يلاهألاو «نويدلاب ةلقثم ةيدنلوهلا ةموكحلاو

 ماعلا يلاولا بصنم «نلباكرد نف» ىلوتو ءًاظيغ مرألا

 .م14015-1877 ةيدنلوهلا دنهلل

 سماخلا اناويوكنم

 مام

 (ها141-1779/)

 اهبابسأو اراكنابيد ةروث عالدناو

 ءارمألا راص املو ؛ءارمألل اكلم نايطأ كانه تناك

 نييدنلوهلل مهيضارأ ترجأ ادنلوه ةموكح ذوفن تحت

 تناكو مهنينأ عفتراو ناكسلا لاوحأ تءاسف نيينيصلاو

 ريجأتو ةراجتلا ةلوازم نم اهيفظوم عنمت ادنلوه ةموكح
 يضارألا ةداعإ ىلع مهربجتو م1477 ماع نايطألا

 تاضيوعت نوقباسلا نورجؤملا عفدي نأ ىلع اهبابرأل
 يضارأ اتركاجكوج مكاح رجأتسا .نيرجأتسملل ةميظع



 نمي

 يواسي تمسلا) ًايونس تمس ةكتامثالثب ناطلسلا نم ايادب

 هردق ًاضيوعت مكاحلل عفدي نأ ىلع ربجأف (ًابيرقت ًالاير

 بئارضك اهنم نكت دالبلا تناك بئارض تغلأ

 تاضيرعت عفد ىلع ناطلسلا تربجأ اهنكلو دودحلا

 ترتشاو «اراكناجنم» يضارأ ميلست نع ةرابع يهو ءاهل

 يف لبسلا ىلع بئارضلا ضرف قح ادنلوه ةموكح
 اهذختاف ؛ءنيينيصلل اهتنهرو ناطلسلا تاكلتمم

 «ةريثكلا حابرألا مهل ردي بسكل ةليسو نوينيصلا

 لاومألا لمح ىلع ىتح ةظهاب ىرخأ بئارض تضرفو

 لب ريداقملا ةدودحم بئارضلا نكت ملو «زئانجلا رورمو

 . ءاش امفيك ىباجلا اهردقي

 «ةروثلل سوفنلا تأيهو تعمجت بابسأ ضعب هذه

 يف ةأجف ناطلسلا يفوتو ءاهعم ىرخأ بابسأ قوف
 هدعب نلوتق»ءاناع ؟ الا ملف ريع وع حاب ةلنح

 بقلو «تاونس ثالث رمعلا نم غلابلا هنبا «لوئيم سملا
 هتدج نم ةياصولا سلجم فلأتو (سماخلا اناوبوكنم)

 ريمألاو يموبوكنمو «اناجنكوتار» همأو ؛غنكوتار#

 . اراكنابيد

 قلقلا سانلاب دتشاو ًاءوس ةلاحلا تنعمأو

 بئارضلا ةحادف نم ًاظيغ نوقرحتي اوحبصأو اوبرطضاو
 ءًاعون ١5 تغلبف بئارضلا تيصحأ دقو .دادبتسالاو

 ىري اراكنابيد ريمألا ناكو .نيينيصلل مههرك داز امك

 تانأ عمسيو مولكم بلقو ةنيزح نيعب كلذ لك
 هيلإ غلب ام دهاشيو ةليقثلا فيلاكتلا تحت نيحزارلا

 نم نأ كردأف بابسألا لمأتف ءقيض نم بعشلا

 نمحر يضاقلا نيب ناك هنأ كلذو .«هيتابلا»وه نيببستملا

 هيتابلا نيعف « هتفيظو لزتعاف فالخ اجروناد نيبو نيدلا

 ءادادبتسا نييعتلا اذه اراكنابيد ريمألا ربتعاف هرخآ الجر

 يذلا ناطلسلل قحلاف .لزعلاو ةيلوتلا يف هل ىح ال ذإ

 . ةياصولا سلجم هلثمي

 نيدلا  ةينيد ةأشن أشن يذلا وهو  ريمألا دهاشو

 مكحلا يف ةدحولاو ؛هنطو يف هنكر برطضي يمالسإلا

 ايسينودنا

 نوللا ةتهاب تحبصأ مالسإلا ةاعد اهرذب يتلا ةلودلاو

 . ةلهلهم بناوجلا ةراهنم

 دجملاف «لوغلاك ةيلجتم ةروصلا هذه نآلا همامأ

 تراصو «هترسأ ةضبق ريغ يف حبصأ هدادجأ هثروأ يذلا

 ال دجملا لئالس اهيف ةلصأتملا كلملا يف ةقيرعلا ةرسألا

 .ددؤس الو ةلوص الو دجم الو هل كلم

 ناطلس ثلاثلا اناوبوكنم نبا وه اراكنابيد ريمألا

 ىلوتي الو ةيراج همأ «يناثلا اناوبوكنم نب اتركاجكوج

 هدج دهع يف م5 ماع دلو . ةيراج نبا ةداع ةنطلسلا

 م097١ ماع هدج يفوتاملف .لوألااناوبوكنم

 ؛اجر لكت# ةيرق ىلإ ةحلاصلا هدج ةجوز هتبحصتسا
 ةيمالسإ ةأشن أشنف «ةينيدلا مولعلا سردي ذخأ ثيح

 ىلع علطاو بتكلا أرقف «ةيرقلا كلت ءاملع يديأ ىلع

 «ريسفتلاو فوصتلا سردو تايهلإلاو بادالاو خيراتلا

 هسفن باعش تظتكاو هللاب ناميإلاب هبلق ًالتما كلانه

 هنأب فرعو همسا عاذو ملعلا ضايح نم عركو نيدلاب

 يمسو .ىوقتلاو ةثوروملا ةرامإلا نيب عمج ينيد ملاع

 .ديمحلا دبع وأ ميحرلا دبع خيشلاب

 نيب اهب ًاميقم ريمألا لظو «ةيرقلا يف هتدج تيفوت
 يف هتاقوأ مظعم يف ىريف ةدابعلا ريثك «نيدلا لاجر

 يف وأ «غنينومكلا» ةرجش اهللظت ةرخص ىلع هالصم
 «تارايزلاو تالحرلا ريثك «سانلا نيعأ نع ديعب فهك

 ىنبو «ةحرضألاو ءاملعلا ةرايزل نادلبلا ىلإ لحريف

 دجسم ىلع رثع دقو لمكي مل هنكلو ًادجسم هتيرقب
 ةراح نم بيرق عضوم يف هيناب ريمألا نإ لاقي ًاريخأ

 ةيرق يهو «ٍلاع يرجح روس هب طيحي «ليجك نئناينم»
 . غنارامسل ةعبات

 «ةرجؤم اهريغو ؛ربوك غناراك» يضارأ تناك

 لوانتيو «ةيبور فلأ ةئام ًايونس اهنم ناطلسلا لوانتي

 ةموكح اهيلع تلوتساف .ًافلأ 75 هتصح ريمألا

 نويواجلا كردأف ءاهداعبأ نوفظوملا ذخأو ءرامعتسالا

 .سيياقملا كلت ءارو ام

 اهديلاقت ىف تمجوهو اهدئاقع ىف ةمألا تمدوص



 ايسينودنا

 اهديلاقتو اهدئاقع ةيامحل روثت نأ اهب ىرحأف «ةثوروملا
 .اهدجمو اهتاورثو

 ةيفولا هتجوزو ةمزاحلا همأ «هترسأ ريمألا لوح ناك

 ثلاثلا اراكنابيد مهرهشأو لسبلا هؤانبأو «هيسغنين انتار»

 .هعم اوناك نورخآو .هدلاو بناجب دهاج يذلا

 ىلع رمي ًاقيرط قشت نأ ادنلوه ةموكح تلواح

 يتلا هتدج ربق اهيف ريمألل ًاضرأ قرتخيف ؛اجر لكت» ةيرق
 ةعبرملا ضرألا نإ# :هتركذم يف ريمألا لاق هتلفكو هتبر

 نأ نويدنلوهلا ديري يدادجأ نفادم اهبو اجر لكت يف

 ءهضرأ يف رشتسي مل دادبتسا اذهو . .ًاقيرط اهيف اوقشي

 .اهدقرم يف ناهتف «هتدج ةمارك الو هتمارك عارت ملو

 لامعلل ىدصتف ءريمألا هب ىضري نأ نكمي ال اذه ءال

 بلطت لئاسر تلصوو ؛مهلامعأ ةلصاوم نم مهعنمو

 . اهنع ضرعأف مارتام ىلإ هروضح

 ىلإ ةيدنلوه ةبيتك تلصو م1815 ويلوي 5١ يف
 ريمألا لاق «لاتقلا حاتفم كلذ ناكف ؛همادقتسال ةيرقلا

 يتأت نأ كرمآ ءديمحلا دبع اي عمسا» :هتركذم يف

 يدونج عيمجل كرمأ ردصت نأ بجي هنإ كل لوقأل

 كص نيأ :لئاس كلأس نإف .اواج اوديعتسا «داهجلاب

 . هللا باتك :هل لقف ؟رمألا

 دئاف لتفو «برحلا توص عفتراو تاقلطلا تود

 تلعتشاو ريمألا لزنم مدهتو «ةكرعم لوأ يف يدنلوه

 ةوجنب ريمألا حبصأ دقو «ةيرقلا نكاسم مهتلت نارينلا

 هداوج ىلع وهو ؛نارينلا بهل دهاشي يموبوكنم هعمو
 نع دعبت يتلا 'غنورالس» ىلإ هجوتف ؛لجحملا
 هبناجب هتجوز تتبثو «لايمأ ةعبس وحنب اتركاجكوج

 اهتقفنأو يلحلاو رهاوجلا نم كلمت ام عيمجب تعربتو

 .داهجلا ىلع اورباثيل اهجوز ناوعأ ىلع

 ىتح هلوح ةفتلم «غنورالسا يف دوفولا تمحدزاو

 مضناو ءًاسامح نولعتشي ًافلأ 7١ وحن نيمداقلا ددع غلب

 اورداغ نايعألا نم 04و ناطلسلا ةرسأ نم ًاريمأ 7 هيلإ

 نيدلا لاجر ءاملعلا ناكو «حالسلا اولمحيل ةمصاعلا

 ااا

 ةدايقلل راتخاف ءهنوززعيو هنوديؤي اوؤاج نم ةمدقم يف

 ةروثلا لزتعا) هوبس ناطلس نبا يموبوكنم ١

 .(م٠180 ماع يفوتو م1874 ربمتبس 71 يف ًاريخأ

 هوبس ناطلسل يناثلا نبالا اموسوكاياج ريمألا ١

 .(م1859 ماع كراعملا ىدحإ يف دهشتسا)

 ريمأ نبا (لماكلا دبع) توتنس اشاب يلع

 ملستسا) ةنس ١١5 هرمعو زيلكنإلا هلتق يذلا نويدم

 يدهاجم براحو م1474 ربمتبس اا يف ودعلل

 يفنو رسأ مث ؛مهيلإ مضنا مث ءارطموس يف نييردبلا

 .(م180 8 ماع يفوت اهبو نولوهاكنب ىلإ

 ىلع ميظع ذوفن اذ ناكو ءاجام يايك ملاعلا - 4

 .ةروثلا ءامعزو داوقلا

 ناكو ءةيقدنب نيثالث ىوس ريمألا كلميال
 يصعلاو حامرلاو رجانخلا مهتحلسأ نودهاجملا

 رمتساو .حلسم ميظع شيج هل راص ىتح اودهاجف

 .رهشأ ةثالث اهدحو «غنورالس# لوح لاتقلا

 5٠٠ نم فلأتي مسق لك .ًاماسقأ هتاوق ريمألا مسق

 6٠١ هعم فقيو ةصاخ ةقرف ريمأللو ؛فلأ ىلإ يدنج

 هسأر ىلع عضيو ةبجلا يدتري ناكو «نييئادفلا نم

 «ةحبسم هقنع لوحو ًارجنخ هترصاخ ىلعو «ةمامع

 .هداوق سيالم كلذك تناكو

 يلاهأ ىلإ غالبب ريمألا ثعب م1814 ويلوي ١” يف

 ريمألاو اراكنابيد ريمألا انأ» :يلي ام هصخلم ودك

 مداق يننأ اوملعا ءودك يف ناوخإلا ىلإ ءيموبوكنم

 «ًاراغصو ًارابك ًءاسنو الاجر كلذ عيمجلا ملعيل ؛مكيلإ

 اذإف «ءيرصب نسح يلوسر ديب ةلاسرلا هذهب مكيلإ ثعبأ

 اودهاجو مكتحلسأ ىلإ ًاعيمج اوعزفاف مكيلإ لصو
 نمو ؛ كي هللا لوسر نيد نالعإو دالبلا ىلع ءاليتسالل

 سيمخلا موي .هقنع تعطق هب قثي ملو يباتك يف باترا

 ويلوي ١" قفاوي (ه1١؟٠14) «ءاب ةنس ةدعقلا يذ

 .ما0

 اوفحزو ءاولشفف غنالكام راصح نورئاثلا لواح



 ذف

 ريمألا «كوكد» رذنأو ءاهنع اودتراف ةمصاعلا ىلع

 وهو راذنإلا باطخ لمحي لوسرلا ءاج دقو ءميلستلاب

 «ةمصاعلا يكرت ببس نع مكلاؤس» :يلي امب باطخلا

 اتركاجكرج يف هبتاكو يدنلوهلا مكاحلا ملظ وه هياوج
 نلعأ اذنآ اهو «ًادج كلذ ىنءاس دقف ءاجرونادو

 ةمظنأ هتببس يذلا ملظلا هاجت بعشلا نع ًاعافد يئايتسا

 مهارقو مهلزانم كرت ىلإ اورطضا ىتح ةموكحلا

 نكلو «.ناطلسلا ءايصوأ نحن .مهعرازم تلطعتف

 ال اذهو ءانيلإ عجري ملو ءيش يف انرشتسي مل مكبودنم

 . ؛انديلاقتو قفتي

 «نغناسيب» ةكرعم تثدحف شويجلا نويدنلوهلا زهج

 اهيف ينم نغناداب ةكرعمو «نودهاجملا اهيف رصتنا
 تراصو (م1676 ربوتكا 4) ءاعنش ةميزهب نويدنلوهلا
 ةدع يف اهنولوادتي ودعلاو نيدهاجملا نيب غنورالس

 تافجسولا تلاوقو هلاععلا نيدايم تيا ون :كراتف
 عياشملا اجروناد لتقو ءاهريغو ودكو غنالكالم يف
 .نييدنلوهلل

 مهبيغرتو نييدنلوهلا يعاسم نم مغرلا ىلعو
 ىلوتسا يتلا يضارألا عيمج هل اوملسي نأ يف ريمألا

 نمكو «ًالاجس ترمتساو أدهت مل كراعملا نإف اهيلع
 تاباغلا نم جايس ءارو داو ريفش ىلع ًاموي نويواجلا

 اوضقنا نويدنلوهلا دونجلا ٌرم املف «مهلويخ اومانأو

 نودهاجملا لصاوو «مهرخآ نع مهرودابأو مهيلع

 ىلإ اولصو ىتح اهريغو اتركاجكوج ىلع مهتامجه

 ةيلوت ىلع بعشلا عمجأ ٍذئنيحو «يبارم لبج حوفس
 .ديمحلا دبع ناطلسلاب بقلو ؛ًاناطلس ريمألا

 يف نيبناجلا نم تاراحدنالاو تامجهلا ترمتساو

 ريمألا حرجو 2م187 57 ربمثون رهش ىتح ةددعتم يحاون

 اياج ريمألا ةدايقلا ىلوتف «كوداك» ةيرقب ةكرعم يف
 اراج ءاحنأ عيمج ىلإ كراعملا تدتماو ءاموسوك

 ءارمأو نوينيص نييدنلوهلا عم ناكو «ةيقرشلاو ىطسرلا

 . اهريغو هيرونيمو غنالكم ءارمأ لاثمأ نويواج

 ايسينودنا

 ريمألاملستسام1815١ ربمسيد لوأ يفو

 رطضاو «نييدنلوهلا ىلإ زاحناو «تارغنينيدوكنم»
 ىلإ يناثلا اناوبوكنم ناطلسلا ةداعإ ىلإ نويدنلوهلا

 نم نينامثلا غلب دقو م1855 سطسغأ ١ يف هشرع

 ريمألا ىلوتف م1678 رياني ؟ يف يفوتو ءهرمع
 . «اموسوكنم»

 نيب ةوئباانأ علب يتح نونمحلا نويدنلوهلا ينير
 تائمب اهونحش انصح ١10 وحن طقف ساموينابو نويدم
 تحبصأف «ةلقنتم تايرود اوفلأو ءدونجلا نم فرلألا

 لك نم ًاموي ءادعألا هب طاحأو «ةروصحم ريمألا ةكرح

 هيلع رهشو هداوج جرسب كسمأو مهدحأ مدقتو «بناج

 ىلإ هحمر ريمألا قلطأف ءهردص ىلإ هبوصو ًاسدسم
 .قربلا ةعرسب هداوج هل ىرج مث ًالدنجم ٌرْخف هردص

 هئبا نأ ريغ .ءكراعم ةدع ىف رصنلا هفلاحو

 مث م1858 سرام ١7 يف ملستسا «اموسوكابيد»

 نكلو ءوينوي 5١ يف غناريس ريمأو ءاجارب اتان ملستسا

 . تامجهلا نابناجلا اهيف بوانتي ترمتسا كراعملا

 لثم «غنيبماك» يف ةثداحم ترج ربوتكأ ٠١ يفو
 «اريوارب نوغام» لثمو «يدنلوهلا بناجلا «سفورا اهيف

 سانلا يشغو ةثداحملا تلشفو . يسينودنألا بناجلا

 هنطو ىلإ اجام يايك ملاعلا داعو ءناضمر رهش

 هيلإ دفاوتت ماوقألاو ؛اتاريبمس» ىلإ ريمألاو «غناجاب»
 نييدنلوهلا نكلو ءناضمر ةبسانمب تالفحلا دقعتو

 «اجناب هيساغنب» ىلإ ريمألا رحدناف ةيرقلا هذه اومجاه
 م1474 ربوتكأ " يفو .كراعملا تلاوتو لاتقلا داعو

 ىلع اورك مث مهسفنأ نع نويواجلا عفادف ودعلا مجه

 برق املف «سيراتملاب رمألا لوأ اونصحت دقو .ودعلا

 حامرلا تعفترا دقو مهسيراتم نم ًاعيمج اوبئاوت ودعلا

 «مهتايقدنب بيوصتل ةصرف ءادعألا دجي ملف .مهيديأب

 «مهءارو مهتحلسأ اوكرتو ةنعألا مهلجرأل اوقلطأف

 5٠٠ نودهاجملا منغو ىحرجو ىلتق مهنم طقسو

 . ىرسألا نم تائمو ًاداوزأو رئاخذو عفادم ةدعو ةيقدنب

 ةيرف يف ةضوافم ترج م1858 ريوتكا ١ يفو



 ايسينودنا

 يف ءاراكناريو نيبو اجام يايك ملاعلا نيب «يغنالم»

 تداعو «ةثداحملا تلشفو ءربمقون 4 ىلإ تماد ةنده

 ةموكح اجام يايك حصنف «ةوارضب اهلاح ىلإ كراعملا

 اجام يايكو سفور هجوتف حلصلا ىلإ نكرت نأ ادنلوه
 ثيح ؛«لودنب يلاك» ىلإ يرصب مساقو يلع جاحلاو

 تلشفو م1674 رياني 7؟ يف توتنس اشاب يلع دئاقلا
 .ىرخأ ةرم ةثداحملا

 يف توتنس يلع حرجو «ًاعضاخ انيلإ لبقأ لوقي مالسإلا

 «فيطللا دبع هناكم ىلوتف «هيساغنب" ىلع مهموجه
 «يلع نامثع خيشلا نيدهاجملا داوقلا نم ناكو

 نم توتنس يلع لبأو امهريغو دمحم خيشلا ناريغنبو

 .ريمألا نبا اموسوكاياج لتقو ءهحارج

 «ىرقلا يف لقنتي ذخأو ءهداهج يف ريمألا تبثو

 «اراكناترم» هتنبا جوز ىلإ لوسر عم باتكب ثعب مث
 «دئادشلاو بعتلا ريمألا ىناعف ءرسألا يف لوسرلا عقوف

 ريمألا هوخأ مهنم «ءنورخآ تامو هعابتأ ضعب ضرمو
 عوقولا بنجتي وهو «هدراطي ودعلا ذخأو كاروسيدأ»

 ريمألا مامأو نودراطملا هرصاح موي يفو ؛هتضبق يف

 لسرأف ءاهب ىدرتف ةوهلا ىلإ هب بثوو هداوج زمهف ةوه
 اهتكلو مهقدانب تاقلطو مهحامر هءارو نويدنلوهلا

 ىلإ ناكتساف ءالجرتم حبصأو هداوج دقفو فئاطشأ

 «غنيتناب»و «انار» امه نيباش ىوس هعم نكي ملو فهك

 بيصأو هتانق ترسكت دقو ءريلك لبج ىلإ اوهجوتف

 .ريسلا

 رسأي نمل ةزئاج حنم اونلعأ دق نويدنلوهلا ناكو

 ناك اذإو «ةيبور فلأ نوسمخو ريمأ بقل هريمألا مهل

 ةيارجو ضرأ ةعطق هل بهوتو هنع ىفعي ًامرجم رسآلا
 نثي ملو ريمألا دضع يف تفي مل كلذ نكلو .ةيرهش

 راصنألا هلوح فتلاو هطاشن دواعف «هثميرع نم

 .مهلبق نمم براجت لقأ اوناك نإو ًاداوق مهنم ىفطصاو

 دنهلل ماع مكاح بصنم «سوب نف» ىلوتو

 نفي

 حالصإلاب ىمست يتلا ةرخسلا نوناف وبأ وهو «ةيدنلوهلا
 اراكنابيد ريمألاب سنريلك لينولوكلا عمتجاو يعارزلا

 ةموكح نع بوني نأ ريمألا بلطف ؛هيرونيم لبج لفسأب
 ةدم لوط ةنده عضوت نأو «كوكد» لارنجلا ادنلوه

 ةيرقب م١187 رياني ١ يف عامتجالا دقعو ؛ةضوافملا

 ناضمر رهش فزأ املو غنالكام يف مث لامك ومر»

 ءرهشلا لوط ةضوافملا يف رارمتسالا نع ريمألا عنتما

 غنالكام ةنيدم تظتكاو ءراظتنالا يف كوكد لظف

 هل مدقو «مهميعزب لاصتالل بوص لك نم نيمداقلاب

 هعابتأ ىلع اهعزويل دوقنلا نم اياده نويدنلوهلا
 اهلبقي ملف ةشمقألا نم ًاعاونأ هلاومدق مث ءاهضفرف

 . هلبقي نأ ىبأف ًاداوج هيلع اوضرعو

 اوذخأف (سرام 18) م1745 ناضمر رهش ىلوو

 نم هيتنبب هيلإ ءيجو ىرسألا اوقلطأو ؛هتدوارم يف
 هكردتو هبلق نيليل هتدلاو اوقلطأو همامأ امهوفقأو رسألا

 .نويدنلوهلا هيلع ضرعي امب ىضريف ةقفشلا

 سلج «يدنلوهلا مكاحلا رقم يف عامتجالا دقع

 ماقو «ةيلخاد ةهدر يف كوكد يدنلرهلا دئاقلاو ريمألا

 نيلكاب مكاحو «يدنلوهلا ولوص ةنيدم مكاح هراسي نع
 اراكنابيدو «اراكناترام» هرهص هنيمي نعو ءنامجرتمو

 داوقلا مه ءالؤهو ؛«نيدلا ردب ينيدلا ملاعلاو «باشلا

 .ددجلا

 مدعي ريمألا اوغلبأو « غنالكام نويدنلوهلا رصاحو

 اذه ىلع جتحاف ء«هرقم ىلإ ةدوعلاب هل مهحامس

 ام هافنم ىف اهبتك ىتلا هتركذم ىف ريمألا لاق . فرصتلا

 نم ةنعطب كوكد يدري نأ ٍذئنيح دارأ ول هنإ» :هانعم

 نوكي نأ ىبأي هنأ ريغ ؛هتعاطتسا يف كلذ ناكل هرجنخ

 . «هدعول ًافلخم ًانئاخ

 غنالكام لامش ىلإ ةبرع يف ذخأو ريمألا لقتعاو

 يف ودعلا ةراسخ تغلب نأ دعب م ٠ سرام ىف

 فالآ ةينامث تاونس سمخ تماد يتلا ريمألا بورح

 نويلم نيرشعو «ةفزترملا نم فالآ ةعبسو «مهنم ليتق

 ىلص ثيح «ناراغنوأ» ىلإ ريمألا ةبرع تلصوو .ةيبور



 نمت

 ىلإ ةنيفس ىلع مث ؛غنارامس ىلإ مث ءاهتعلق يف رهظلا
 ىلإ يفن ليربأ رخاوأ يفو .ةموكحلا رصقب ماقأو ءايفاتب

 ىلع نايفولا ناباشلا هعمو دنجلا نم ةلث هقفارت «ودانم»

 تلصو يذلا مويلا يف اهيلإ لصوو .«سكولم» ةنيفسلا
 يف «نربمأ ةريزج نم اجام يايك ملاعلا لقت يتلا ةنيفسلا

 بتك هافنم يفو ءوساكم ىلإ يفن مث م١187 رياني ١

 .ةعونتم ثداوح اهيف لوانت هتضهن نع هتركذم

 نيعبسلا غلب دقو يفوت م1456 رياني 8 حابص يفو

 يف هنبا هلبق يفوتو «ويالملا يح يف نفدو ءهرمع نم

 فالآ ةتس اهردق ةيونس ةيارج هترسأل تيرجأو «ىفنملا

 ةروثلاب هوخأ مه دق ناكو ءاتركاجكوج ةنطلس نم ةيبور

 ريمأللو « غنارامس ىلإ يفنو هرمأ فشكناف م1844 ماع

 .هبقل لمحت ةيرذ كانه

 هنيد نع ًاعافد رامعتسالا دض ريمألا حفاك اذكه

 باضتقاب ةصقلا اندرس «هترسأ داجمأو هبعشو هنطوو

 . ًاديدش ناك هداهجو ًاريرم ناك هحافك نإف الإو

 اتركاجكوج ةنطلس رصق

 ًانمز ًادصوم لظ رصقلا اذه باوبأ نم ًاباب نأ انركذ

 بابلا كلذ نم رصقلا لخد يناطيربلا شيجلا نأل اليوط

 ةنيدم نع ةرابع رصقلاو ءاواج ىلع ىلوتسا امنيح
 م1ا/٠ ماع ينب «باوبأو جاربأو روس اهب طيحي ةريغص

 اهنم «هترهش ديشانألا تيحأو ؛هركذ يناغألا تدلخو

 : يلي ام ىلإ اهمجرتن يتلا ةعطقلا هذه

 ةطيحملا ةخماشلا اننوصح موقت مارتام يفو»

 ةعبرأ ىوس ةسمخلا هباوبأ نم حتفت ال يتلا ءرصقلاب
 ثيح ؛«لالزلا ءاملا تاذ ةقيمعلا ةانقلا ثيح انه باوبأ

 .'عراشلا يتفاح ىلع ماياكلا راجشأ فطصت

 ةثالث هكمس غلبيو راتمأ ةعبرأ ىلإ رصقلا روس عفتري

 . هيلع ةبرع رورمل يفكي رتم فصنو راتمأ

 نويدلاو دودحلا ليدعت

 اتركاجكوج ىتنطلس دودح ادنلوه ةموكح تلدع

 «نيلكابو «سامويناب ىلع اهئاليتساب اتركاروسو

 ايسينودنا

 تاضيوعت نيتنطلسلل عفدت نأ ىلع ؛يريدكو «نويدمو
 يفوت اهبو) «نوبمأ ةريزج ىلإ ناطلسلا تفن مث «ةيونس

 ةنطلسلا ىلع تلوو (م1844 وينوي ءبجر ١7 يف

 .ناطلسلا مع (عباسلا اناوبوكاب) ايابروب ريمألا

 تأرف «ءاراكنابيد ةروث دعب نويدلا ادنلوه تظهبو

 «لخدلا ريفوتو تاقفنلا يف داصتقالاب زجعلا دست نأ

 ام لك ةعارز يلاهألا تفلكو ةعرازملا ماظن تردصأف

 الا/ نويدلا تغلب دقو ءلخدلا فعاضي نأ هنأش نم

 نبلا عرزو «م1854 ماع ماظنلا يغلأ مث «ةيبور نويلم

 ماع الينلا مث ءكلذ ريغو غبتلاو ةفرقلاو ياشلاو

 ةيواجلا ةلئاعلا تناكو «م1874 ماع ركسلاو م٠

 ثدحأف .طقف ةيبور ١17 وحن تاعارزلا هذه نم لانت

 يف تاروث تلعتشاف ةمواقملا حور ترهظو ًارمذت كلذ

 . حاون ةدع

 نتناب ةنطلس

 رخافملا يبأ دهع ىلإ ةنطلسلا هذه قبس اميف انركذ

 حاتفلا دبع حتفلا وبأ هدعب ىلوتف ءرداقلا دبع دومحم
 سأبلا ةوقو ةلاسبلاب ناطلسلا اذه فرع .(م1745)

 ةيقرتو هبعش هيفرتل همه لذب ءريبدتلاو ةرادإلا نسحو

 لصتاو «ةحالملاو ةراجتلا مدقو ؛هشيج ةيوقتو هدالب
 ةرماع نتناب تناكف .نييدنلوهلل ًاهراك ناكو بناجألاب

 «مهتنسلأ عونتو مهسانجأ فالتخا ىلع راجتلاب ةصاغ

 . مهريغو ءاملعلاو عئانصلاو داورلاب ةظتكم

 ةنيدملا ناديم ٌصغ م١71١ ماع نم موي يف

 ترهظو ءاهفئاذق يمرت عفادملا تقلطناو ريهامجلاب

 ةعيابمب ًالافتحا ةمظعو ةهبأ يف ةيناطلسلا ميسارملا

 .دهعلا ةيالوب ناطلسلا نبا راهقلا دبع

 دهع مدي ملو ءاساياتريت ىلإ ناطلسلا لقتناو

 نإ ليق ءهنبا نيبو هنيب فالخ ثدح دقف ءافصلا

 «مهيلإ زايحنالاو نييدنلوهلا ةألاممب هنبا مهتا ناطلسلا

 امك) رخآ صخش ناطلسلا عم فلتخا يذلا نإ ليقو

 نايك بلق فالخ عقو دقف لاح لك ىلعو ؛(يتأيس

 .اهتسايس ىرجم لوحو ةلودلا



 ايسينودنا

 (ه84١٠١) م114١ ماع ةكم ىلإ دهعلا يلو رفاس

 هبقلو ءرصنلا يبأ بقل ًالماح داعو «نيتنس اهب ماقأو

 .«يجاح ناطلس» نويواجلا

 ثعبيو ءاياجانورت ةروث ىلع فطعي ناطلسلا ناك

 فارطأ اومجاهيو ًانيح نييدنلوهلا نفس اوضرتعيل هلاجر

 ةأوانمل نوبريج ءارمأب بيهيو ءرخآ ًانيح ايفاتب
 عرسأف ًأظقي ناك يدنلوهلا يلاولا نكلو «نيرمعتسملا

 ثعبف «نوبريج - غناوارك دودح ىلع نصح ءانب ىلإ
 اهريغو هيتانرتو ءارطموس يف يبماج ىلإ ًادوفو ناطلسلا

 رمتساو «نيرمعتسملا دض نواعتلل اهئارمأب لصتي

 .نكامأ ةدع يف مهدض هلامعأ لصاوي

 ةدهاعم دقع نييدنلوهلا ىلع دهعلا يلو ضرعو

 هدلاو ماد ام كلذ يف هل قح ال نأ ةجحب هضرع اوضفرف

 يفو ءهيبأ دض مايقلل ءارغإ هبش اذه ناكف ناطلسلا وهو

 ًاناطلس هسفن دهعلا يلو نلعأ (ه91١1) م1737” ماع

 ملف هلويم يف هنوراجي ال نيذلا نيفظوملا عيمج لاقأو

 «نوكسلا باجح قشو ؛هنبا لامعأ ىلإ بألا نئمطي
 .نبالا مازهناب تهتنا ةيلهأ ًابرح اهلعشأو

 «لزانملا دحأ يف ةأجف نارينلا تلعتشا موي يفو

 يف سانلا ناك امنيبو .سانلا ضكارتو ؛خارصلا العو
 «ةنيدملا تلخدو ايايروب ريمألا ةوق تمجه مهكابترا

 روس) ةعلق ىلإ ًاثجتلم (يجاح ناطلسلا) نبالا برهف
 ناطلس راحف «هترصاحو شويجلا هتكردأف (ناوسأ

 ىعدي يدنلوه ةعلقلا يف ناكو ءهرمأ يف يجاح

 نأ هيلع راشأو ةمواقملا ىلع هعجشف «يرود بروقعي»

 ىلإ ةلجعتسم ةلاسر تهجوت ًالعفو نييدنلوهلاب دجنتسي
 .دونجلا نالمحت ناتيدنلوه ناتنيفس تلصوف ءايفاتب

 ئطاوشلاف ءربلا ىلإ لوزنلا نم اونكمتي مل مهنكلو
 دادعتسا ىلعاوفقو دقو ناطلسلا دونجب ةروفخم

 ةفئاط اهيف «كات» ةدايقب ةيدنلوه ةدجن تلصوو ؛لاضنلل

 .ينوبمألا ركنوب مهيلع نوبمأ ةريزج يلاهأ نم

 نوكرحي قراوزلا ىلع نوراتخملا دونجلا طبهو
 لوزنلا نم مهضعب نكمت ىتح ًاديور ًاديور فيذاجملا

 نمن

 يف «مهنطو نع نوعفادي نتناب دونج ىربناف .ربلا ىلإ
 دتشاف «لزنت ادنلوه دونج نم ىرخأ جاوفأ تذخأ نيح

 رطضا مث ؛نيلماك نيموي برحلا ترمتساو لاتقلا
 .رقهقتلا ىلإ ناطلسلا

 مهرصاحف «وتنا غناراك» ىلإ نويدنلوهلا لصو

 تتكس مث ءاهبيهل رعتساو ءاجيهلا تدتشاو يلاهألا

 ةيرانلا تالالا نع ضيعتساف تاقلطلا تتمصو عفادملا

 نأ متع امو «ءاجرألا سماد ليللاو ءةنسألاو فويسلاب

 ودعلا لصوو « نيدهاجملا راحدنا نع لاتقلا ىلجنا

 «ةيركسعلا تاكرحلا ترمتساو «ناوسأ روس ةعلق ىلإ

 .اهيحاونو ةمصاعلا نع نيتناب تاوق ترحدناو

 بولق يف سامحلا ةوذج راسكنالا اذه دمخي مل

 ال حاتفلا دبع ناطلسلاو كلذ نوكي ىنأو «نيينتنابلا

 . ةنطلسلا شرع ىلع وه امك برلقلا شرع ىلع لازي

 ىلع نويدنلوهلا فحز م1747 ماع ةياهن يفو

 مهتنيدم نع نوينتنابلا عفادف «ناطلسلا رقم اساياتريت

 ةليل يفو «هناكم يف تبث يوقلا ودعلا نكلو «ةلاسبب

 تددر راجفنا يود عمس مث ءهرصق نم ناطلسلا جرخ

 هيف لعشأ ذإ ؛هرثأ ىلع رصقلا رخو «قافآلا هادص

 ناطلسلا عم ناكو .ودعلا ديب ًاميلس عقي ال ىتح دورابلا

 ماع ناطلسلا ملستساف ءودعلا امهدراطف ءايابروب هنبا

 ايابروب ريصم امأ .يفوت اهبو ايفاتب ىلإ قيسو م8١
 .هنع ثيدحلا يتأيسف

 ناطلسلا ىلع رئاثلا وه نم

 ؟دهعلا يلو وه له

 يف قئاثولا بتكم ريدم ناشور سوكابوت فلأ
 هاف اناكك ةيبرغلا اواجب ةيفاقثلا نوؤشلا ةحلصم

 : هصخلم ام هيف لاق «نئناب ةراجس»

 نكلو «هابأ براح ريمألا اذه نأ فورعملا»

 اذه ةحص يف كشلا ثعيبت ةيلهألا ى رخألا رداصملا

 .فيبأل ًاصلخم ناك دهعلا ىلو نأ تركذ دقف ءربخلا

 ديب رابعا نشا فاشيست] سركابرتل اكلم ناك تانتك يفو



 نحل

 ليديأ دمحم دي ىلإ مث ناغنينوك مكاح دمحأ دمحم

 نسح ناك ريمألا نأ «غنارريس» يف فظوملا فسوي

 ءروصنم ريمألا ىعديو هل ًاصلخم هدلاول ًاعيطم قالخألا

 اهب جرزتف نيصلا ىلع رم جحلا نم هتدوع دنع هنأو

 هسبالم هيلإ ملسف .ًامامت ههبشي خأ اهل ناك ةيدنلوه ةأرما

 م1515 ماع ايفاتب ىلإ رهصلا اذه رفاسف «ةيمسرلا

 امدنع هنكلو ءراهقلا دبع ريمألا هنأ ًايعدم ه5

 مث .هلبقي ملف ءهيف ناطلسلا باترا نتناب ىلإ لصو
 داع ريمألا نأ عقاولاو .اهانركذ يتلا ثداوحلا تئدح

 ىلإ راسو نوبريج يف هتجوز كرتو تاونس تس دعب

 همركأ !كونام يج# ىلإ لصو املف ةيبونجلا نتناب
 كانه فرعيو «ينوت اهبو مداك يج يف ماقأو «يلاهألا

 نم يلاهألا ءاتسا دقو «روصنم انالوم يلو» مساب

 ًانبا اذه لصاولاب فرتعي نأ ديري ال يذلا ناطلسلا

 2. .هل

 خألا هب ثعب باتك نم فلؤملا فطتقا مث

 :هصخلمو اساياتريت يف يموكحلا فظوملا ديمحلا دبع

 نييدنلرهلاو نيينتنابلا نيب بورحلا تئدح امل هنأ»
 اساياتريت ىلإ لوحتلا ىلإ حاتفلا دبع ناطلسلا رطضا

 روبق اهنيب رباقم دجوت كانهو ًانصحو ًاروس هلوح ىنبو

 ١ مهو بذاكلا ريمألا اوبراح نيذلا ناطلسلا داوقل

 نيدلا يلع نب نيفراع سوكابوت - 7 رابليك ريمألا
 .؟ىلع دمحم - 5 اماياتان دئاقلا 7 (اناجوبايرأ ريمألا)

 ذإ «ًارطضم نيصلا ىلإ رفاس يقيقحلا ريمألا نإ» :لاقو

 ةريزج برقب ينجام ةريزج ىلإ ةنيفسلا جاومألا تعفد
 .1- . . غنانيب

 تركذ «غنابموبوداك١ يف ىرخأ بتك ةثالث دجوت»و

 نبا رداقلا دبع ريمألا وه مداك يج يف نوفدملا نأ

 .«حاتفلا دبع ناطلسلا

 جات هللا ةياده نساحملا يبأ هللا ديع نباوه

 ناطلسلا عم نيدهاجملا ةئثالثلا دحأ ناك يذلا «ةولخلا

 ايابروب ريمألا امه نارخآلاو ءًانسح الب اولبأو دلاولا

 .لوديك ريمألاو ناطلسلا نبا

 ماع دلو ءرساكم ناطلس ةرسأ نم فسوي خيشلا

 نم رفن عم جحو ءهرساكم يف ه0١٠ م71

 سردو ءهه6١٠ا م1744 ربوتكأ ٠١ يف هئاقفر

 دمحم هللا دبع يلع خيشلا ىلع ةيدنبشقنلا ةقيرطلا

 ينو «ةيولعلا ةقيرطلا ذخأ ديبز يفو «يقابلا دبع
 نيدلا ناهرب خيشلا نع ةيراطشلا ةقيرطلا سرد ةنيدملا

 «يدركلا نيدلا باهش نب ميهاربإ خيشلا نبا الملا

 يبأ خيشلا نع ةيتولخلا ةقيرطلا ذخأ قشمد يفو
 دجسم مامإ يتولخلا بويأ نب دمحأ نب بويأ تاكربلا
 ةيعافرلاو ةيلذاشلا قرط سرد امك «يبرعلا نبا

 اهريغو ةيولوملاو ةيدمحملاو ةيدرورهسلاو ةيسورديعلاو

 نميلا ىلإ مث ؛هيجأ ىلإ ًالوأ لحر هنإ ليق ءاهريغو
 مولعلا بلطل قشمد ىلإ لحرو جح مث ,تومرضحو
 ماع هتدوع دنعو .ةيتولخلا ةقيرطلا عبتاو ةينيدلا

 «ناطلسلا تنب جوزتو «سيردتلل نتنب يف ماقأ م7

 ىلإ مضنا هنباو ناطلسلا نيب فالخلا ثدح املف

 نريدنلوهلا هرصاح مث «نيدتعملا دض دهاجي ناطلسلا

 دماجي لظو نوبريج ىلإ هسفنب اجنف مال ماع

 ءايفاتب ىلإ يفنو ودعلا رسأ يف هترسأو وه عقو ىتح

 ناليس ةريزج ىلإ يفن مث «تاونس ةدع اهتعلقب نجسو
 مث هيلع مادعإلا مكح ردص نأ دعب «م1787 ماع

 وه هيلع مكحلا ءاغلإ يف طسرت يذلا نإ ليق «يغلأ

 رساكم ةكلمم تبلاط دقو ؛دنهلاب بيزناروا كلملا

 ضفرت ادنلوه ةموكح تناكف ؛بلطلا ترركو هقالطإب
 هعمو باكلا ىلإ م1594 ماع يفن مث ءةرم لك بلطلا

 ةعمجلا موي يفو .م1799١ ماع يفوت اهبو ءاصخش 4

 ىلإ نامثجلا لصو (م1707 ويام 71) ةدعقلا يذ *

 ناطلسلا دهع يف «غنياريب» يف نفدو رساكم

 يقبو هترسأ دارفأ ضعب داعو ؛هبلطبو ليلجلا دبع
 ويالملاو نييسينودنألا تالالسو «كانه نورخآ

 مهددع ردقيو «ةيبونجلا ايقيرفإ يف نآلا ىتح ةدوجوم
 هيف مجرت فلؤم فسوي خيشللو . ةمسن فلأ 7١ وحندب
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 يف ظوفحم باتكلا اذهو «يرينارلا نيدلا رون هذاتسأل

 , ")اوك ناطلس ةبتكم

 (يجاح ناطلس) راهقلا دبع رصنلا ىبآ ناطلسلا

 ما140-4

 ه٠ 65+

 حنمو ؛نتناب يف راهقلا دبع ناطلسلا امدق تدطوت

 ةيسايسلا نتناب ةلاح تفعضو .تازايتما ةكرشلا ةموكح

 ةيقاب ةعلقلا راثآ تلاز امو «ةسينكو ةعلق ةكرشلا تنبو

 ىعدي يدنلوه م٠118 ماع هرصق ىنبو «مويلا ىلإ
 اذهو «'انوكاريو» بقلو «ملسأ هنإ لاقي يذلا «ليدراك»
 .م117817 ماع ةسينكلاو ةعلقلا ءانب يف كرتشا يدنلوهلا

 هوزاجف نويدنلوهلا هيف باترا دقف ىنوبمألا ركنوي امأ

 0 راك ءازج

 ةكرشلاو نتناب نيب ةيقافتا تعضو م1784 ةنس يف

 نيذلا نييدنلوهلا كيلامم ةداعإ بوجو ىلع تصن
 مهنيب نم ملسأ يدنلوه لك ميلستو «نتناب ىلإ اوؤجتلا
 ام لك نع نييدنلوهلا ضوعت نأ نتناب ىلعو «ليدراك
 مهبهنو ربلاو رحبلا يف يلاهألا تاءادتعا ببسب هورسخ

 وأ نوبريج نوؤش يف نتناب لخدتت ال نأو «مهلاومأ

 ين رجتي نأ نييدنلوهلا ريغ يبنجأل سيلو ءاهريغ
 . نتناب

 رهتشا ءاملع هطالب يف نأ رصنلا يبأ نع ركذي اممو

 يف ناطلسلا يفوتو .""7خيش ديسلا وه يبرع ملاع مهنم
 ىصوأو ءهافنم يف هدلاو ةافو لبق م17417١ ربوتكا ١

 لباقت ملف دهعلا يلو هنبا ىلع «تارغنينابيد» هريزو

 مهضعب راتخا دقف «دالبلا ءاربك ىدل حايتراب ةيصولا
 .ايابروب ريمألا وأ يفنملا ناطلسلا

 ايناطيرب ىلإ نتناب دفو

 لبق ايناطيرب ىلإ ًادفو تثعب دق نتناب ةموكح تناك
 نم هتنيفس ىسرم دفولا عفر حلسملا بالقنالا ثودح

 .اكمحح روتكدلا )١(

 .7 17 - ”ج ةيداصتقالا تاقاطلا روطت يف هكيرخس )2

 /ا/ا1١

 رطش ًامميم رحبلا محتقاو م1781 ربمقون يف نتناب
 79 يف ثيرأ ةنيدم برقب سميتلا ىلإ لصوو ءابوروأ
 هلبقتساو ءايناطيرب كلمب عمتجاو م7 ليربأ

 ءامظعب عمتجاو «ةيناطيربلا ةيراجتلا ةكرشلا وبودنم
 .ابيرقت ةهباشتم تاعيدوتلاو تاالابقتسالا تناكو دالبلا

 سلراش ريسلا كلملا رصق ىلإ دفولا قفاري ناك
 ةثالث ارتكنا يف ماقأو «ةيمسرلا قاروألا دفولا مدق ثيح

 ثالث كلملا عم اهلالخ عمتجا ءرهش فصنو رهشأ

 .ةداع كولملا دوفو لبقتست امك لبقتسي ناكف «تارم

 ةنريراتات# ةتاقرياريمع#ع يي دنولا ةقلاعت

 مدق نأ دعب «ريس» بقل كلملا امهحنمف «انادساياج»و

 ةيمكو لفلفلا نم سيك ٠٠١ يهو كلملل ايادهلا دفولا

 «ساملاب عصرملا بهذلا نم سوواطو ساملا نم

 .لاير فلأ رشع ينثاب عيمجلا نمث ردقيو

 ؛نروه بمكا ةيزيلكنإلا ةنيفسلا يف دفولا داعو
 ايادهو ةلاسر لمحي م787١ سطسغأ 7 يف اواج ىلإ

 «نيغنيراج# ىف ةنيفسلا تسر املو ءايناطيرب كلم نم

 دق ايناطيربو نتناب يتموكح نيب تاقالعلا تناك

 ملسف «ةسايسلا تبلقناو فورظلا تلدبتو ءتعطقت

 تعاضف ءايفاتب يف ةكرشلل ايادهلا يزيلكنإلا نابرلا
 كسا ديت رست دعا نحب هلو «ًاعبع دفولا باعتأ

 . حايرلا اهتقزم بحسلا عطق ىشالتت امك تشالتو اهلك

 نويريج ريصم

 ةموكح تاداهطضا نم مقلعلا نوبريج يلاهأ قاذ

 لامعأو .مكاحلل ةركتحم تالوصحملا ؛ةكرشلا

 ةرجؤم ىرقلاو ء.ناكم لك يف ةضورفم ةرخسلا

 ءقلطملا رمآلا وه يدنلوهلا مكاحلاو ؛نيينيصلل

 «ةرشابم يدنلوهلا مكحلا تحت تاعطاقم ةدع تراصو

 غلابم نويفألا ةراجت نم حبرت ةكرشلا ةموكح تناكف

 ةيعارزلا تالوصحملا نم اهحابرأ ىلع ةوالع ةميظع
 .اهريغو دنهلا زوجو الينلاو نطقلاو ركسلاو زرألاك

 ناك» :م8١8١ ةنس ماعلا يلاولا سلدنياد لاق
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 نوفلكيف يضارألا نورجأتسي نوفظوملاو نوينيصلا
 «ةريثك ًاحابرأ اهنم نوبسكيو اهتعارز يلاهألا

 مهتقاط قوف يلاهألا نوفلكي نوينيصلاو نويبوروألاو
 الو ءمهتشيعمل يفكي ام تالغلا نم مهل نوعفدي الو
 ةكرشلا ةموكح نأل ءهيلإ نوكتشي ًاعجرم يلاهألا دجي

 ىرثأ يذلا مكاحلا تالصاح نم اهتصح لوانتت اهسفن

 هباتك يف ًابيرقت سلدنياد لاق اذكه .«ةعورشم ريغ قرطب

 نييسينودنألا دهضا دق هنأ يسنو «ٍظئنيح نوبريج نع

 ًابعت اوتامف قرطلا ديبعت ىلع مهربجأو مهءامد صتماو

 .ًاعوجو

 هدعب نمو م١  ا١١امال/

 هتقالع نيتمت ىلإ ردابف 114817 ربمقون 5 يف ىلوت
 يف ةباترم ةكرشلا ةموكح نإف كلذ عمو ؛نييدنلوهلاب

 يصولا نم نيحاترم ريغ نتناب ءامظع ناكو .هتسايس

 ىلع مزعف هزكرم ةجارحب اذه سحأف «تارغنيتابيد»
 لطي ملو .ءاقبلاب هيلع ةكرشلا ةموكح تراشأف ةلاقتسالا

 اها١١١١-٠59١ سطسغا ١5 يف يفوتف ناطلسلا دمأ

 «ناطلسلل يناثلا نبالا ريزولل نوضراعملا راتخاف

 تربتعاف «يفوت مث هلاومأ تردوصو ريزولا لقتعاو

 .اهيلإ اهجوم ًءادع كلذ ةكرشلا

 دذأو «نيدباعلا نيز نساحملا وبأ ةنطلسلا ىلوت

 ىلإ هدلب يف اهدونج ددع ةدايز يف ةكرشلا ةموكحل

 اذه دهع يفو .اهتاكلتمم ىلع ةظفاحملل ًايدنج

 حاتفلا دبع حتفلا وبأ هدج يفوت (م1454١ ماع) ناطلسلا

 هتثج ميلست نوينتنابلا بلطف ءايفاتب ةعلقب هافنم يف

 اساياتريت يف اهوئفدو ميركتلا رهاظم لكب اهولمحف

 .هرصق ناك ثيح

 دمحم حتفلا وبأ ىلوتف ًانوعطم نساحملا وبأ يفوتو
 بناجب ناكو م1147 11777 نيفراعلا نيز ءافش

 ةفيرشلا هتجوز لقع وه كلملا ربدي رابج لقع ناطلسلا

 ةوقو ذاخألا اهلامجو داقولا اهئاكذب ةفورعملا ةمطاف

 ناطلسلا دض ةيدنلوهلا ةسايسلا تلمعو .اهتضراع

 نيدلا فيرش ىلوتف «يفوت اهبو نوبمأ ةريزج ىلإ هتفنو

 .م 1787 ةنس ىلإ (ليكو وتار) ةبترب

 ةكرشلا ةموكح دض تاروث

 دهع يلو هعمو ىفطصم يايك ينيدلا ملاعلا راث
 مهعباتو «ناهرب سوكابوتار»و «فيرش ناريغنب» ةنطلسلا
 نع نيرمعتسملا اوحازأو .«.تاهج ةدع نم يلاهألا

 اولاوو «ءىفشتسملا ىلع اومجهو «غنوبرسو ؛نغنامدك»
 طبارو «هنودجي ام نوفلتي ءايفاتب فارطأ ىلع تاراغلا

 ايفاتب ىلع اومجه مث ءينادس رهن ىلع نودهاجملا

 دح ىلإ اهب لصو ةقرف ىفطصم يايك داقف ءاهسفن

 ىلإ نيدلا ناهرب ةقرف تلصوو «يراس غنونوك»

 اوقحلأف «ميل نتابمج» ىلإ ىرخأ ةقرفو ,««توكورك»
 اومزهو «نيترم ايفاتب ةعلق اورصاحو «ءرئاسخ ودعلاب
 ويلزي #1 يفز: نيترع ازانوم ليج يف نيمسلوهلا
 ىلإ «جريبنسد نف# ةدايقب ةيدنلوهلا تاوقلا ترحدنا

 نم اتيراجو ناوبال ةنيدم نويدنلوهلا برض مث ءروكوب
 بيطلا زوج عرازم عيمج اودابأ سطسغا يفو .رحبلا

 ارانوم ليج ىلإ ىفطصم يايك رحدناو ؛««غنالكيدنب» يف
 كراعملا تلقتنا مث «ناعفادي الظو «نيدلا ناهرب هعمو

 ىفطصم يايك داعأو «ةيبونجلا نتنابو روكوب يحاون ىلإ
 ةموكح تلقتعاف «لشف هنكلو ةركلا ابيرقت ١157 ماع

 ىلإ اهقيرط يفو ءهللا دبع اهنباو ةمطاف ةفيرشلا ةكرشلا

 يفنو ؛ماديأ ةريزج يف تيفوت اورابس ةريزجب اهافنم

 .ةنس 74 اهب شاعو ادناب ةريزج ىلإ اهنبا

 رباثو ءادنوس قيضمب ةريزج يف نيدلا ناهرب لتقو
 .ودعلا ةضبق يف عقي ملو .داهجلا ىلع ىفطصم يايك

 .«ريضم ملي ملو
 «ناطلسلا وخأ «اكيتناس يدأ» ةنطلسلا ىلوتو

 دعب لزانت مث «نيمكاحلا نيز عساو يلاعملا وبأ بقلو

 نيفراعلا نيز فراع دمحم رصنلا وبأ ىلوتف «نيرهش
 الو مهل ذوفن ال نيطالس هدعب ىلوتو «م١!/8؟ ماع

 .ةوق
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 هلامعأو سلدنياد ماعلا يلاولا

 ًاماكح نيعف  هركذ قبس دقو  دالبلا سلدنياد مكح

 ًابتار هل ىرجأو ًافظوم يواجلا ريمألا لعجو «تايريدملل
 ىلع تالوصحملا نم ردي ام ةعارز يلاهألا فلكو .ًانيعم

 بتاور يف دازو ؛ةدودحم نامثأب ةموكحلل عابت نأ

 لك يف ماقأو ؛مهيلع ًاديدش ناك هنكلو ؛نيفظوملا

 غنارامس يف ايلع مكاحمو «ةيلهأ ةمكحم ةعطاقم

 .نييبوروألاب ةصاخ ىرخأ مكاحمو ءاياباروسو

 (نتناب) راينأ نم ماعلا قيرطلا ديبعت هلامعأ مهأ نمو

 لامعأ ىلع يلاهألا ربجأو (ةيقرشلا اواجب) نكورانب ىلإ
 اعيد اوتاخف لفاغ ١6٠١ نتناب ناطلس مدقو ءةرخسلا

 ًاربجم ناطلسلا ناكو «قاهرإلا نم هوساق ام ةدش نم

 ديبعت لمك ىتح ؛ًايموي صخش فلأ رضحي نأ ىلع
 ةنكث ىنبو ؛.مهدهجو يلاهألا قرعب ليوطلا نيرطلا
 (نآلا اراكن يناج سلينروك) رتسيم يف تاماكحتساو

 نكامأ ىف لمع اذكهو «سيراتمو قدانخب اهطاحأو

 اهريغو عفادملاو نفسلا ةعانصل لماعم أشناو . ىرخأ

 يدنج فلأ ١8 شيجلا ددع راصو ءرئاخذلاو داتعلا نم

 نيذلا ةنصارقلا ةدراطمل ةيبرح ةنيفس 15و طباض ١0٠5و

 نم ريداقم دافن تادادعتسالا هذه ةجيتن تناكو ءاورثئاكت

 نم ًاريثك عابف ءةيسنرفلا ةيدنلوهلا دنهلا ةموكح ةيلام
 مكحلا اهيرتشي نمل لوخي نأ ىلع ةعساولا يضارألا

 رثأتساو ؛ةموكحلا اهردقت تالصاح اهنم ذخأيو اهيف

 .نتناب ةموكحل ةعباتلا يضارألا ضعبب هسفنل سلدنياد

 ءانيم يف تاماكحتساو ةعلق ءانب ىلع يلاهألا ربجأ

 درف لك هركأو «ضارمألا مهب تكتفف نتناب يف «رماج»
 لباقم لفلف ةرجش 5٠٠ عرزي نأ ةنس ١١ رمعلا نم غلب
 تصئانتو ةلماعلا يديألا تلقف ءًادج ةديهز روجأ

 ىلإ م1774 ماع لوكيب فلأ 07 نم لفلفلا تالوصحم

 عيمج ذفنت ملو لامعلا نم ريثك برهو ءلافلأ 7

 يدنلوهلا مكاحلا ىلإ هرمأ ردصأف ءاهب رمأ يتلا لامعألا

 ىلإ ناطلسلا لقتني :رومأ ةثالث نتناب ةموكحل ضرعي نأ

 بعشلا ناطلسلا رمأيو ءايفاتب ىلإ يموبوكنمو ءراينأ
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 مكاحلا لصو املف «رماج ءانيم يف لامعألا ءاهنإب

 نم ىلعو يلاهألا هيلع مجه ناطلسلا رقم ىلإ يدنلوهلا
 ناودع كلذ دعب رثاكتو «مهرخآ نع مهولتقو هعم
 هعمو سلدنياد راسف «لوقحلاو عرازملا يف ناصرقلا

 «ناطلسلا رصق اومحتقاو عفادم ةعضبو يدنج فلأ

 ًايمر يموبوكنم مدعأو «نوبمأ ةريزج ىلإ ناطلسلا يفنو

 ىلإ نويدنلوهلا فحزو ءرصقلا مدهتو ءصاصرلاب

 ةنيدم الإ ناطلسلل قبي ملف « غنوبمالو ةيقرشلا تاهجلا

 . نتناب

 عفدي نأ ىلع ةموكحلا ةيلام ىلع سلدنياد ىلوتسا

 ًامكاح نيعو ؛لاير فلأ ١5 ناطلسلل ًايونس اهئم

 ناطلسلا تاخرص تشالتو «غناريس ةنيدم يف ًايدنلوه

 جاومألا ريده نيب ةخرصلا ىشالئت امك يلاهألاو

 تاروث تثدحو «بعشلا بضغ يف دازف ؛ةبخاصلا

 لبقأف ءاجيرم جيلخ يف عيمجلا دحتاو «ءاملعلا تادايقب

 ًانمز ةلعتشم تاروثلا تلظو .«مهبراحي سلدنياد مهيلإ

 دمحأ ريمألا نيرئاثلا نم ناكو ءيفتختو ودبت ءًاليوط

 زيلكنإلا ىلإ أجتلا ًاريخأ فعضلاب سحأ امل هنأ ريغ

 .رزجلا ىدحإ ىلإ يفنلاب هوزاجف

 نفدو م١٠15 ماع يفوت اهبو 187” ماع اياباروس ةنيدم
 .نآلا راطقلا ةطحم برقب تومس ةراح ىف

 تاروث

 رمألا ىهتناو «غنلكيدنب» يف ايركز سم راث

 نم 1471/ ماع هسفنب اجن مث ءايفاتب ىلإ هيفنو هراسكناب
 مهل ًاروصم هناوعأ يف ةروثلا حور ثبي داعو نجسلا

 رثاكتف «رافكلا ذوفن تحت ناطلسلا حبصأ اذإ رطخلا

 «يلاهألا نم ريثك مهعمو نويدنلوهلا مهرصاحف ؛هعابتأ

 نويدنلوهلا ضف مث ءمايأ ةعبرأ لاتقلا رمتساو غنلكيدنب

 سم تيثو «لاتقلا ناديم نورصاحملا كرتو ءراصحلا

 مث ؛لتق ىتح لواصر ًاديحو مهمواقف هب اوطاحأف ايركز



 ليل

 تنرحأو ةنيدملا ىلإ لمحو هدسج نع هسأر لصف

 يايك ملاعلا ةروث اهنم ءىرخأ تاروث تثدحو

 ماع يدنك يج ةروثو ه04١١ م1859 ماع هيدك

 تبارك يف ويحو جاحلا ةروثو هه١5١١ م65

 م٠66١ ماع راينأ يف رداقلا دبع خيشلا ةروثو وتاب

 ماع وتاب تمارك يف ىرخأ تاررثمئ ه7

 ماع «نارابمك ياين» ىعدت ةأرما تراثو . م4

 - م1844 ماع نوكل يج تراثو ءترسأف م

 امئاد ءاملعلا ناكو « طيسو يايك ملاعلا ةماعزب ه6

 ةررث لك دنع نويدنلوهلا ناك كلذل .تاروث ءامعز

 ءاملعلا هريثي يذلا ينيدلا بصعتلا» ىلإ اهنوبسني ثدحت

 .«نويعجرلا

 يف ويلوي ٠١ يف طيسو يايك ملاعلا ةروث تناك

 ناكف ءًاقرف نيدهاجملا لعجو ءاراكنوجوبو يجيب ىرق

 اوقفتاو ليعامسإ جاحلا سوكابوت بونجلا تاوق دوقي
 ىدحإ نأ ريغ «ةنيعم ةعاس يف مهتروث اوؤدبي نأ ىلع

 ةمركح تردابف «نيعملا تقولا لبق تعراس قرفلا

 «كراعم ةدع يف تكبتشا ةيركسع ةوق لاسرإب ادنلوه

 ىلإ طيسو يايك رطضاو ءنوكل يج يف اميس الو
 ؛هحافك لصاو ثيح «نولوك غنوجوا» ىلإ باحسنالا

 .ةكرعم يف طبسو يايك لتقو ؛ةيدنلوه ةوق مهترصاحف

 موكحملا هعابتأ هلوحو نوكل يج ىلإ هنامثج لمحو

 ليعامسإ جاحلاو طيسو يايك نفدو ؛مادعإلاب مهيلع

 - نوكل يج قيرط لامشب دحاو ربق يف قاحسإ جاحلاو
 .نيقرفتم اومدعأ نيذلا ةرشعلا نفدو ؛غناربس

 نتناب يف راثآلا

 لكايه الو .دبعت ليئامت نوملسملا فلخي مل

 ةينبألا اونبي ملو ؛ةهلآلا ىلإ برقتلل روخبلا اهيف قرحي
 تابرض تحت هقرعو بعشلا فاتكأ ىلع ةرابجلا

 هلفسأب طقاستي حرص ةماقإل ةماعلا اوقهري ملو «طايسلا

 ًاراثآ بلاغلا ىلع اوكرت مهنكلو ءًاتوم وأ ًءايع دارفألا

 نم ىمسأ ةايحلل اوسسأو «سوفنلا لمشت ةيونعم

 ايسينودنا

 «فطارعلا اياوز للختت ةغبصو .«باقعألل حورصلا
 «لايجألل ًادلاخ ًاخيراتو «لامعألا مئاظع نم تالوثمأو

 تسيل اهنكلو ,«سمللت ًاراثآ ًاضيأ اوكرت دقف كلذ عمو

 «شرقنلا عئادب اهيف دجاسم لب ؛ةيرجح ليثئامت
 اهونيز ةحرضأو ةباتكلا نساحأو «ميراختلا بئاجعو

 زركذت ًاراعشأو 46 هلوسر ثيداحأو هللا باتك نم تايآب

 ءهنم دب ال موي ىلإ هركفب دوعتو «لفاغلا هبنتو رئازلا
 .ةرباغلا اهروصع نع انثدحت ةينبأ اوكرت

 ثيدحلا رصقن انكل اهيلع تررم راثآ «ةيقابلا نتناب
 «نمزلا ةبرتأ اهتنفد دق «ةلمهم روصعل راثآ ىلع انه

 ءاهروذجو راجشألا قاروأ نم اهيلع طقاست ام اهفلو

 مكاح ايسينودنأ لالقتسا دعب اهضعب نع فشك ىتح

 دمحأ سوكابوت يايكلا ملاعلا م٠40١ - 1956 نتناب

 , 27بيطخ

 «ةيمالسإ ريغو ةيمالسإ راثآ ضعب نتناب يف دجن
 تاباتك هيلع (كوما يك) ىمسي عفدم وتنا غناراك يفف

 ةمالس ريخلا ةبقاع” هتهوف دنع : عضاوم ةثالث يف اهانأرف

 وذ الإ فيس الو يلع الإ ىتف ال» هفصتنم يف «ناميإلا

 مزع نمل كلذ نإ رفغو ربص نملو» هرخؤم يفو ؛راقفلا

 ال» هلصن ىلع بوتكم فيس رخآ عضوم يفو .«رومألا
 . ؟راقفلا وذ الإ فيس الو يلع الإ ىتف

 ضعب نيدلا نسح ديفح «هغنت ايرا يك» نفدم دنعو

 ةمامعو ةبجو يساحن لبطو حمرو رجنخ يه راثآ
 يارس ضاقنأ ةميدقلا نتنابو غناريس نيبو .ءادرو

 دمحم ناطلسلا رصق وهو (ةمومألا رصق وأ) نوبيئاك

 يلخادلا هبابو يجراخلا هباب نيب ةفاسملاو «نيدلا عيفش

 نيرشع وحنب ًابيرقت ةيبونجلا ةهجلابو ءارتم نيسمخ وحن
 ىف ه975 ةدعقلا يذ يف ينب يذلا رصقلا دجسم ارتم

 هد ولو لاق دحيم متن قسرا ناطانتلا دهم

 دهع يف ه5 ماع هتنذئم تينبو ه١١١؟ ماع هؤانب

 سركابوت ملاعلا نبا بيطخ دمحأ سوكابوت ديسلا ملاعلا جاحلا )١(
 يضاقلا نبا ظفاح دمحم نبا رهاط دمحم ملاعلا نبا عساو دمحم

 رخافملا بأ ناطلسلا نبا ايادارودنم ريمألا نبا اكيتنساياج

 . خلا ك8 .رداقلا دبع



 ايسينودنا

 اهءانب ىلوت ءرداقلا دبع دومحم رخافملا ىبأ ناطلسلا

 لمعلا يضل ( ككتاب

 اهنيب ةكيمس ناردج اهنم «سراود راثآ نتناب يفو

 نم رثكأ عافترا يف ًارتم ١٠ وحن هلوط غلبي رادج

 لعف دق تاباتكو ةميدق موسر هتاحفص ىلع «نيرتم

 (نئتنيرا اتوك) وأ «ننووكاب» رصق امأ .هلعف اهيف رهدلا

 ناطلسلل م ةنس ليدراك ملسملا يدنلوهلا هانبف

 نكلو «همظعم مدهت دقو ةعساو ةدعاق وذ وهو «يجاح

 وهو مامحتسالا ناكم لثم هيف راثآلا ضعب زييمت لهسي

 ةريحب ىلإ بيبانأ اهنم دتمت كربو فرغ نع ةرابع

 اهب طيحي ةريبك ةفرغو دجسم رصقلا يفو .كيسات
 اراكنابروب ريمألا اهرفحف كيسات ةريحب امأ . ضوح

 ىنغم يه ةريزج ةريحبلا يفو «يرانك يف نوفدملا

 ماع تحلصأ دقو ءاجامتا اتنايروس تنب ةيردب ةريمألا

 ٠٠١ ةريحبلا ةحاسم غلبتو ءًاهزنتم تراصف م7

 ألكلاو ةيعيبطلا راجشألاو تاتابنلا اهب طيحت عبرم رتم
 . ريضنلا

 «اروباك ىمسي بابل يرجح رثأ ايورك يراش يفو

 ىلإ رصقلا نم قيرطلا انلصويو «نوبيئاك رصقب لصتم
 نتناب ةنيدم مامأ ارام لامشلا مث ةيبرغلا ةيبونجلا ةهجلا

 ةحاس يفو ناديملا ىلإ ًابونج فطعني مث «ةميدقلا
 باب هنم جورخللو «قفن قيرطلا بناج ىلع ةعساو
 يضاملا يف ناك لخدملا لعلو «رادجلا جراخ يرجح

 مامحلاو وهو «نؤملاو تارهوجملا نزخم ىلإ يدؤي

 رصق نم ءزج جربلاو رسجلاو ةانقلاو ىلصملاو
 .ناطلسلا

 ءانب فسوي ناطلسلا هانب يذلا دجسملا بناجبو

 تالفحو ةيمسرلا تاعامتجالل امايت مساب فرعي ميدق

 ناطلسلا ١ روبق ىلع ةنطلسلا ٌةربقم يوتحتو دايعألا

 نسح ديفح نيدلا رصن دمحم ريمألا 7< رضنلا يبأ

 وبأ © نيدلا نسح 4 نيدلا نسح ةجوز ”"  نيدلا

 .حاتفلا دبع حتفلا وبأ ناطلسلا 7 هتجوز - ” لضفلا

 «نيدباعلا نيز ناطلسلا نفدم هذه ةربقملا بونج يفو

14١ 

 «نيحلاصلا نيز ربق اهنم «روبق ةدع اماين رصق يبرغبو
 دمحمو «نيفراعلا نيزو «نيقشاعلا نيزو «نيدلا عيفرو
 .نيدلا يلع

 ناطلسلا ربق هبرقب يرثأ دجسم كلذك يرانك يفو

 يفو ءدمحأ يلاعملا يبأ هدلوو ؛دومحم رخافملا يبأ

 نسح نب فسوي ناطلسلا رصق هبرقب دجسم نئتاينوسك
 . هتلئاعو نيدلا

 ملو .ةيمالسإلا ينابملا مظعم سلدنياد مده دقو

 ماع ىلإ يقب اهضعب نأ ريغ «ةيخيراتلا ميقلا مرتحي

 ةنكثلا لثم ةيمالسإ ريغ راثآ كانهو .ه17١ 417-77

 ماع تينب ةسينكو (كيو ليبس) ةامسملا ةيدنلوهلا

 دبعمو ءملسملا ليدراكو زكول كيردنه اهانب م5

 ةرادإ رهنلا ةفض ىلع دبعملا لامشبو ءميدق ينيص

 .ناطلسلا بئارض

 سبالملاو دوقنلا

 يه نتناب يف مالسإلا لبق ةلوادتملا دوقنلا تناك

 تبرض يمالسإلا دهعلا يفو ؛ةعونتملا ةينيصلا دوقنلا

 اهضعب ىلع بتك رفصلا نم ًاعاونأ دوقنلا نتناب ةموكح
 يبأ دهع يفو «ةيبرعلاب اهضعب ىلعو ةيواجلا فورحلاب
 . ةيبرعلا فورحلاب ةشوقنم اهلك تناك رخافملا

 نهطاسوأ ىلع نرزتي مالسإلا لبق ءاسنلا تناكو

 لوصو دعب ةداعلا هذه تلوف نهرودص نفشكيو

 ءامظع ناكو ؛نهبويج ىلع نهرمخب نبرضف مالسإلا
 باقعألا ىلإ نورزتيو مئامعلا نوسبلي ةملسملا نتناب

 .مهروعش نولبسيو

 نونفلاو بتكلا

 ىمسي ًافلؤم رخافملا ىبأ ناطلسلل نإلاقي

 اهتكلتما يتلا بتكلا نون يبا دقو (لماكلا ناسنإلا)

 ةنطلسلا نإ ليقر .هينورخره كونس روسفوربلا دي

 هتأدب ذخأ دقو ه57١1- م10/47 ماع ًاخيرات تعضو

 مث ًاراعش اهل تعضو امك ه١1ا/7 - م1577 ماع نم

 ماع ًاثلاث ًاخيرات تلمكأو ه1117١- م١170 ماع ًاخيرات



 م7

 ه935١1-م11/47 ماع ًاعبار مث ه1144 ماا

 .ريخحألا كوتس روسفوربلا ذخأ دقو

 تاينغألاو ميدقلا بدألاب ادنلوه ةموكح تمتهاو

 ماع ةينثولا ناراجاجاب ةكلمم نع ةيكودنهلا عاجسألاو
 كلذ دعب رهظف يمالسإلا بدألا ىلع ىغطتل م4

 . نتناب فارطأ يف ينثولا بدألا

 نيدلا يف ًاباتك فلأ نيدلا يلع ناطلسلا نإ لاقيو

 - م1477 ةنس يفو «ءايلوألاو ءايبنألا صصقو داهجلاو

 هردصم ةيبرعلا فورحلاب نتناب خيرات بتك ه0
 فورحلا تناكو ه454١١ - م1797” ةنس فلأ باتك

 ةقبطلا ىدل اميس الو «نتناب يف ةرشتنم ةيبرعلا

 رثع دقو «يبرعلا طخلا نوديجي نوينتنابلاو ,ةطسوتملا

 شوقنب نيزم ريبك عطق يف (سي ةروس) فحصم ىلع

 هارتشاف «ةيمالسإ شوقنب شوقنم ليمج لحر ىلع
 .ريبك غلبمب رصقلا

 ماع «سير نف» يدنلوهلا ماعلا يلاولا رمأبو
 ويأ نربميرب) باتك ادنلوه ةموكح تذخأ م7

 .تاؤبنتلا يف (غنابماج وروك) فيلأت (اغناناك هيموس

 دئاصقلاو يناغألاو تحنلا لامعأو نونفلا تناكو

 يبأ دهع يفو يلاعملا يبأ دهع يف ةرشتنم اهلاثمأو

 مئاقلا رصقلا يف ةيبرعلا ةغللا سيردتل ةيلك تميقأ رصنلا

 .دجسملا بناج

 ةغلب ةطوطخم ًابتك امسلوك عمج م1770 ماع يفو

 «تاياكحلا بتك نم 17و «ًاناويد 78 اهنم ءادنوسلا

 (غنولوو يجناب)و (لوألا سيماكنار) ىمسي ام اهنيب

 ةياكح) باتك ىلع رثعو ؛ةيبرعلا فورحلاب اهلكو
 بورح خيراتو (م1844 ماع) ةأرما فيلأت (ميهاربإ

 .(م18175 ماع) اتركاوروب

 تفلأ طيسو جاحلا ةروث نم تاونس رشع دعبو

 سردف (وتاراكامراكس) هتمس اباتك رامعتسالا ةموكح

 ركذ هيف ءاج «ةيرامعتسالا سرادملا يف باتكلا اذه

 لبق نينثالا ةليل يف) ةرابعلا هذهب طيسو جاحلا داهج

 بابرأو صوصللا مجاه ةعبارلا ةعاسلا وحن رجفلا

 ايسينودنا

 تبرطضاف نايعألاو ءارمألا يجيب نم بلسلاو بهنلا

 نورمعتسملا هوش اذكهو (تبرختو نوكل يج) ةنيدم

 خيراتلا تاطوطخم نع نوشتفي اوناك دقو . خيراتلا

 ىرخأ ابتك اهناكم نوعضيو أرسق اهنوذخأي وأ اهنورتشيف
 . تاطوطخملا ضعب مهنع يفخ كلذ عمو . ةفيزم

 نييبرغلا ءاليتسا

 تاطوطخملا ىلع

 ًاصاخ نكي مل بتكلا ىلع نييبرغلا ءاليتساو

 عمجب نيعلوم نوقرشتسملا ناك لب «نتنابب
 اروفاغنس حتاف سلفار لارنجلا عمج دقف «تاطوطخملا

 يف اهمزحف ةيرثألا تافلخملاو ةيطخلا بتكلا نم ًاريثك

 .ابوروأ ىلإ اهلسرأو قيدانص

 ةيويالملا بتكلا اوعمج نيذلا نييدنلوهلا نمو
 ءروبرمادو «دلاوريمو ؛كوترد نف :ةيبرعلاو ةيواجلاو

 تحت مهتاعومجم تعضو دقو .مهريغو نسيهفواو

 نامتروب ناك) .ادنلوهب تفلد يف نامتروب فارشإ

 فصن وحن ىضق (ارطموسب يبماج ةقطنم يف ًامكاح

 ريثكلا عمج امك قئاثولا تاطوطخملا هذه سردي نرق

 . هتموكح ىلإ اهب ثعبو اهنم

 يف نويدنلوهلا اهيلع ىلوتسا يتلا بتكلا تعمج

 تابتاكمو ريراقت اهنيب نم «نديل يف يجولونثالا فحتملا
 ةدع ادنلوه يفو .نيملسملا ءاملعو ءامعز نيب

 اهنم «ةيسينودنألا قئاثولاو تاطوطخملا نم تاعومجم

 يف ًامكاح مث ًادئاق ناك) ريتسد ردير لينولوكلا ةعومجم

 يذلا توليأ لينولوكلا ةعومجم اهنمو (ةيبرغلا ارطموس
 فيرش وتيب دهاجملا ملاعلا كلم قئاثولا ىلع ىلوتسا
 اهبتك يتلا هتاركذمو «لوجنوب ةعلق نم (لوجنوب) مامأ

 ارتسوي ةعومجم اهنمو .نييدنلوهلا عم هبورح نع
 يفو ؛مادرتسمأ يف يرامعتسالا فحتملا يف ةدوجوملا

 بمارلا ناك قئاثوو تاطوطخم تاعومجملا هذه

 خيش ةعومجم اهنمو ءاهيلع ىلوتسا مارجليب

 ملقب طوطخم اهنمض يفو هينورخره كونس نيقرشتسملا
 ىلإ مالسإلا لوخد نع م1817 ماع ردنكسإ مليو



 ايسينودنا

 .اهريغو نفتيو بهارلا ةعومجم اهنمو «غنيليادنم
 نم ةعومجم ادنلوهيب ئجالملا دحأ ىف نإ لاقيو

 دفنا افيو ةيعأ ةعلو ةيبرعلا فزرخلاب تاطوطخملا
 ةنس هيجأ يف ةيكلملا بتكلا ةنازخ نم نييدنلوهلا دونجلا

 . م4107

 هرصع يف نتناب ءاملع ربكأ نوعمش خيشلا ينربخأ

 ىلع هتروثب ماق امدنع هنأ ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لبق

 تفرع يتلا ةروثلا كلت «يدنلوهلا يرامعتسالا مكحلا

 اوبهنو دونجلا هلزنم محتقا م1477 ةنس نييعويشلا ةروثب

 بورح خيرات يف باتك اهنمض نم .«بتكلا نم هيف ام
 يقل ام ركذو نييدنلوهلا مث نييلاغتربلا دض نتناب ةكلمم

 ءدوهجو تايحضت نم هولذب امو لاوهأ نم نيطالسلا
 هنانسأب رصيو ًاظيغ ىظلتي وهو ثدحتي ملاعلا اذه ناك

 نم ءزج خيرات يف ردانلا باتكلا كلذ دقف ىلع ًافسأ

 . يسينودنألا خيراتلا

 تملع ةيقرشلا اواجب يكوسب ةنيدم تدصق افدنع

 امواواجب مالسإلا خيرات يف باتك دوجو قيدص نم

 عافدلا يف ءاملعلا هب ماق امو ءداهج نم نيملسملل ىرج

 راعأ هنأ ينربخأف هكلام تدصقف ؛مالسإلا ةزوح نع

 ةيرقلا ىلإ تبهذف (ركناج) ةيرق يف صخشل باتكلا
 يضاق دصقأ نأ يلع راشأن «ءصخشلا اذه نع ًاثحاب

 يف هتيقلف هيلإ تبهذو :هراعتسا هنأل (ودنوبوتيس) ةنيدم
 يل هفصوف باتكلا نع هتلأسو «ًارفاسم راطقلا ةطحم

 ىلع لمتشي هنأو «ةقيقد ةيبرع فورحب بوتكم هنأب
 راعأ هنأ ريغ نيدهاجملا ءاملعلاب لصتت مولعو رابخأ

 ةموكح ىدل فظوملا يسينودنألا مكاحلل باتكلا

 مكاحلل هراعأ اذه مكاحلا نأ ملع دقو ءادنلوه

 ىلإ باتكلاب ثعب دقف هتداعتسا يف لمأ الف يدنلوهلا

 ةثالث اهب تيقلو يكوسب ىلإ يجاردأ تدعف ءادنلوه

 مهاخأ نأب ورجال «يسينودنألا مكاحلا كلذل ةوخإ

 يف ةعوبطم ًابتك مهيدل نأو «يدنلوهلا مكاحلل ليمع

 .ادنلوه ةموكح اهتعبط اواج خيرات

 اهاقلأ ةرضاحم يف هينورخره كونس روسفوربلا لاق

 ام

 تلددقل» :نديل ةعماج يف م177-1-1909 يف

 ةرشع لالخ يف هيجأ يف انترطيس خيسرتل انيعاسم

 نوعلوم نييجآلا نأ اهنم «بئارغ دوجو ىلع تاونس

 ىلع «الاموك» يف انرثع اننأ كلذ نم «ةيمالسإلا مولعلاب

 ًاكلم تناك ةيويالملاو ةيبرعلا ةغللاب بتكلا نم ةعومجم

 هقفلا يف بتك يهو ءاورجاه وأ اوتام دق نيذلا ءاملعلل

 لدتو «كلذ ريغو ريسفتلاو ةلآلا مولعو تايهلإلاو

 تئرق دق بتكلا كلت نأ ىلع شماوهلا ىلع تاقيلعتلا

 نم غلبي ءاملعلا دحأل ًادلو اندونج دحأ رسأ دقو ءًارارم

 رهظ نع كلام نبا ةيفلأ ظفحي هاندجوف ةنس ١5 رمعلا

 ةدراطم نم مهسفنأب اوجن نيذلا نم ريثك كانهو . بيغ

 .2.. .مهبتك نيرطضم اوكرت اندونج

 بتك نم ريثك ىلع روسفوربلا اذه ىلوتسا دقو
 فورعملا هيجأ ءاملع دحأ «غناراك اتوكوكنت» ملاعلا

 .نييدنلوهلل هئادعي

 ىدل نأ هباتك ةمدقم يف تارغنيني داياج نيسح ركذ

 يف ةطوطخم ةخسن ١15957( ماع يفوت) 26 00

 ةيلصأ ةخسن كونس روسفوربلا ىدل نأو «هيجأ خيرات

 7/121 5ءاطع 5مءهو4 باتك فلؤم بتكو .هيجأ نع

 ءامسأب م1077 ماع ةمئاق ويالملا ةغلب ريبخلا 1كنه5+

 ةياكح»و «نيطالسلا ناتسب» اهنيب نم اهكلمي يتلا بتكلا
 ' . «هيجأ

 نع هباتك يف يشنم رداقلا دبع نب هللا دبع ركذو
 (يرجهلا ١١ لا نرقلا يف) ٍذئنيح نييدنلوهلا نأ اكالم

 . غناهابو ءواير ءاحنأ نم بتكلا نم ًادلجم 7١ اوعمج

 . 7نتنالكو ءوناكنرتو

 (رساكم) اوك ةنطلس

 يناثلا ناطلسلا اهنيطالس نم رهتشا ةفورعم ةنطلس

 يف تميقأ يتلا (م1975-1590) ولج ينوت رشع

 نم لوأ وهو «ميراختلاو شوقنلا تاذ ةينبألا هدهع
 برح يف هتايح مظعم ىضق ء.ناويدلا يف ابتاك هل لعج

 . هلحت يف روشنم (هيجأ) ةقطنم نع ثحب «ثحبلا اذه متي 69



١181 

 راث غنيارك» هنبا هدعب ىلوتف ًالوتقم تامو ,ينوب ةرامإ

 بعشلا رائف ًاملاظ ًايساق ناكو (م1947١* ىلإ) «غنوبا

 ماع ىلإ نيدلا ءالع ىلوتو ةنطلسلا نع لزانتف هدض

 رامعتسالا فوحز ةنطلسلا هذه تمواق دقو 228

 عضخت ملو «نيعماطلا هوجو يف تفقوو ًانمز

 .ةيماد بورح دعب م1405 ماع يف الإ ًايئاهن رامعتسالل

 ىلوت ءرشع عبارلا وه :نيدلا ءالع ناطلسلا

 4 ةعمجبلا موي يف مالسإلا قنتعا تاوئس ال هرمعو

 ملسأو 211065 ريمسيد 17و ١5٠١ ىلوألا ىدامج

 يرتموسلا لاكنوت بيطخ ةيعادلا دي ىلع ولات ريمأ هعم

 «مالسولا رشتنا هذهع يفو (غنادناب يرب ءوتاد بقلملا)

 لئابق نيب مالسإلا رشن يف هعسو ناطلسلا اذه لذب دقو

 رشتناو «ةريزجلا طساوأ ىلإ ةاعدلا ثبو «سيكوبلا

 ماع غنيرندنيس مث ءايوسو ءوتيواس# :يحاون يف نيدلا
/241517. 

 رصتناف « غنيبوسو .ءوجاوو «ينوب نيب (يثالثلا فلحلا

 ةنس مالسإلا غنيبوس تقنتعاو ١1١4 ماع «غئادناب#

 ايوس يلاهأ كرتو ١6٠١ ماع ىرخأ تارامإ مث 8

 .اوملسأو ةينارصنلا ىكيكوجابو

 نيدلا ءالع ناطلسلا ةوعد تلصو ١717١ ةنس ىف

 راث بعشلا نكلو ةوعدلا ريمألا لبقف «ينوب ريمأ ىلإ

 نيب برحلا نارين تلعتشاو «مهيلع هريغ اوبصنو هيلع

 . تملسأو ينوب ترسكناف رساكمو ينوب

 دجسم لوأ ميقأ اولات ريمأ مالسإ نم نيتنس دعبو
 ذخأو 2190 ماع اتناوب دجسم مث ١50 ماع اهيف

 نويدنلوهلا لصو نيحلا كلذ يفو «رشتني مالسإلا

 زكارم اهب اوماقأو رساكم ىلإ فيلتام سلينروكلا ةسائرب
 نأ ناطلسلا نم فيلتام بلط ةنسلا كلت ىفو ةيراجت

 رساكم ءانيم لعجي نأو ءاكالم ىلإ زرألا لاسرإ عنمي
 «بلط ام ىلإ ناطلسلا هبجي ملف «ةيدنلوهلا نفسلل ًارح

 ايسينودنا

 .رساكم يف مهزكارم نويدنلوهلا قلغأ نأ ةبقاعلا تناكو

 تمربأف ةيزيلكنإ ةثعب تلصو ١716 ةنس يفو

 ىلوتسا .نويكرامند مهدعب لصو مث ناطلسلا عم ةيقافتا

 تاللمحب ثسعيو «قطانملا نم هلوح ام ىلع ناطلسلا

 كولملا رئازجو ءاراكنتاسون رئازج ىلإ ةيركسع
 «نوصحلا ىليو .دوقنلا كسب رمأو «نتناميلاكو

 .رساكم ةنيدم تعستاو

 «لوبس نف نامربه: لصو ١155 ماع يفو
 لب ءهيعس باخف ةدهاعم دقعل نوبمأ نم يدنلوهلا

 برح ىلع رساكمو ينوب تقفتا نأ ةجيتنلا تناك

 تقحلأو فوحزلا تثعبف كولملا رئازج يف نيرمعتسملا

 ١775 ماع «نوك نوطنا» لصوف «نيرمعتسملاب رئاسخلا

 .لشفف ةيقافتا دقعل

 كولملا رئازج يف يلاهألا نولماعي نويدنلوهلا ناك

 نامثأب تالوصحملا عيب ىلع مهوهركأ ةئيس ةلماعم

 روجو لفنرقلا راجشأ نم ريثك مادعإب مهورمأو ,ةديهز

 .يروديتو «هيتانرت نيطالس مهل عضخ دقو «بيطلا

 رئازج ىلإ نورفاسي سيكوبلاو رساكم يلاهأ ناكو
 ءاهراكتحا نويدنلوهلا ديري ىتلا تاراهبلا ءارشل كولملا

 ينيموتو «ولاتنروكو ءودانم ىلإ تاوق ناطلسلا زهجف

 نوبمأ ةريزج ىلإ ىرخأ تاوقو «هللا باب ناطلسلا

 . كانه دهطضملا

 نف» لارنجلا رساكم ىلإ لصو م1777 ماع يفو

 حامسلا ىلع صنت ال اهنكل و .ةيقافتا تمربأو «نميد

 ناطلسلا ىأرو ءرساكم يف ةماقإلاب نييدنلوهلل

 لصتاف «ةرطيسلل لواطتيو هدي دمي يدنلوهلا رامعتسالا

 هنبا هدعب ىلوتف .ًاماع نيعبرأ ماد مكح دعي 8

 .نيدلا نسح مث ديعس دمحم

 )١( هناكم يف هيجأ ثحب عجار .



 ايسينودنا

 نيدلا نسح ناطلسلا

 وتنوب» ةرامإ ىلع يلوو «م١177 رياني ١١ يف دلو

 دمتعي ناك هدلاو نأ ريغ دهعلل ًايلو نكي ملو «يباغنم

 ىلإو ةكلمملل نيرواجملا ءارمألا ىلإ تارافسلا يف هيلع

 هدلاو يفوتو «نيتنس بصنملا اذهب ماقف ءذوفنلا بابرأ
 . اناطلس هنيبعت ىلع ةلودلا لاجرو هتوخإ عمجأف ةأجف

 برتقيو ايسينودنأ يف رشتني رامعتسالا رطخ ناكو
 يف هدجو هيبأ ىطخ ناطلسلا مسرتف ؛ةكلمملا هذه ىلإ

 ىلع نييدنلوهلا ةباقر نم مغرلا ىلع نيرئاثلا داجنا
 نسح زهجف ءرساكمو كوبملا رئازج نيب تالصاوملا
 ةدجنل ةعطق ةئام نم افلؤم الوطسأ ولات ريمأو نيدلا

 هايم يف ًايسار يدنلوهلا لوطسألا ناكو «نوبمأ يلاهأ

 ةكرعم تثدحو يرساكملا لوطسألا هدصقف «نوتوب»

 مزهي ملف الداعت نيقيرفلا نإ نويدنلوهلا لاق .ةلئاه

 .قرشلا لطبب نيدلا نسح اوبقلو ءرخآلا امهدحأ

 ثداوحلا يف ةلسلستملا هرائثآ هل ناك رمأ كانهو

 دهع يف ءارزولا سيئر نأ كلذ ءانمز ترمتسا يتلا

 ومات, فلا ظينع ايناق ناك دعس همحم ناطلسلا
 ناطلسلا ىلع راث امنيح «اكالبووا» ريمألا دج مادعإب

 نويدنلوهلا ناكو «ينوب ريمأ «اكاليورا دلاو» هنبا مادعإو

 اكاليورا مهيلإ دنتساف ١14٠ ماع ينوب ىلع اولوتسا دق

 بورحلا تمادو ناطلسلا ىلع راثف هدجو هيبأل مقتنيل

 كلذ دعب اليوط انمز

 «نييدنلوهلا عم ناكم لك يف لعتشت كراعملا تناك

 رساكمل ةعلق ىلع م750١ ماع نويدنلوهلا ىلوتساو

 براحو .مايأ ةسمخ تماد برح دعب نوبمأ ةريزجب

 هدالب ىلع فحزف ودعلا قيدص نوتوب ريمأ نيدلا نسح

 رثآ نأ دعب «هيلع ىلوتساو نييدنلوهلل ًانصح محتقاو
 . ًاعيمج اوكلهف دورابلا اولعشأف راحتنالا نوعفادملا

 قدصو ناطلسلا ةميكش ةوق نويدنلوهلا ىأر

 نع كلذ رفسي ملف ضوافتلا ليبس اوكلسف هتميزع

 هباتك يف هتابثو ناطلسلا ةميزع ةوق ترهظ دقو ؛ةجيتن

 مداصي كلذ نإ :لوقي هيفف نييدنلوهلا ىلإ هب ثعب يذلا

 امه

 ةديعبلا رئازجلا هذه ىنثتسا هللا نأ نونظت لهف ءهللا ةدارإ

 . مكل ًارجتم نوكتل مكنطو نع

 لصتي أدب ناطلسلا نأ «ركيستيم» يلاولا ملع

 برحل ًالوطسأ ثعبف ءاهناطلس دي يف هدي عضيل مارتامب
 ءادعأ نم كولملا رئازج براوقو نفس هعبتت رساكم
 نفس 8و ةريغص ةنيفس 7١ نم لوطسألا فلأتي ءرساكم

 تناك ثيح رساكم ىلإ ةلمحلا تلصوو ءدونجلا لازنإل

 ىلإ اولزنو نويدنلوهلا اهمطحف ةيسار لاغتربلا نفس
 .يكركاناب ةعلق ىلع اولوتسا ءاوعش برح دعبو ءربلا
 ْ .وبوابموس ةنيدم اوقرحأو «ةنيدملا برقب

 متو ةضوافملا تأدب م1776 سطسغأ ٠١ يفو

 :ىلي ام ةيقافتالا

 ام لك ملسيو «نوتوب ةريزج نع ناطلسلا لزانتي

 يف ناطلسلا لخدتي ال .هيتانرت ناطلس ىلإ هيلإ راص

 نوبمأ مسا تحت لخديو ءنوبمأةريزج نوؤش

 عنمي .(اهءامسأ انه ركذن مل) رئازجلا نم تاعومجم

 نم لك .اهيف نمو اهيف امو نفسلا اوبهني نأ نييدنلوهللف
 .ةكرشلا ةموكح ىلإ هرمأف رساكم ىلإ هسفنب اجنو فلاخ

 يلاهأل زوجي ال .همكح هيلع ناطلسلا ردصأ اذإ الإ

 نمو ءرساكم يف اورجتي نأ نجابو «يروديتو «هيتانرت

 ًازارج لمحي ناك اذإ الإ هتداعإ ناطلسلا ىلعف فلاخ

 لقن يف قح ةكرشلا ةموكح ريغ  دحأل سيل .ًايدنلوه

 عيسوت زوجي ال . رساكم يف بيطلا زوجو لفنرقلا عيبو
 ال .اهلوح امو رولوسو روميت رئازج يف رساكم ةراجت

 ءادعأل رئاخذلاو ةيئاذغلا داوملا عيب نييرساكملل زوجي

 نورطيسي ىتلا نادلبلا ىلإ رفسلا الو ةكرشلا ةموكح

 نم مهعابتأو نييلاغتربلا عنمي نأ ناطلسلا ىلع .اهيلع

 .اهيف ةراجتلا وأ هتكلمم ىف ةماقإلا

 تناكامدنعو «فاحجإو طغض اهلك داوم

 يف نولمعي نويرساكملا ناك ايفاتب يف ةيراج ةضوافملا
 دتمم قدنخو ًادج ليوط روسو «وسيرام» دس ءانب



 اك

 ينوب يلاهأ نم فالآ ةرشع وحن ًايموي ينأي ناكو لوط
 «رحبلا نع «غناكوكاناب» نصح لصفي قدنخ رفحل
 تذفن اذإ نصحلا ميلست نييدنلوهلا ىلع ًاطورشم ناكو

 . ةدهاعملا داوم عيمج

 ةيدنلوه ةنيفس تمطترا م776١ ةنس مايأ دحأ ىف

 ,اهيحالم اولتقو يلاهألا اهيلع اطسف ءرساكم ئطاش يف

 ضنرف نيلعافلا لتق ناطلسلا نم ةكرشلا ةموكح تبلطف
 نييددلرهلا عيمج رمأ م1777 رياني ١١ يفو .اهبلط

 ةعطق يتثام نم فلؤم لوطسأب ثعبو «هدالب ةرداغمب
 اوداعو ءاهنصح نويرساكملا مطحف ءالوس رئازج ىلإ
 . ريسأ اتثام مهعمو

 ةلاسرو ايادهب يدنلوهلا يلاولا ثعب سرام ١ يف

 ةلاسرلا شفر اياذهلا فاطلنلا نضر: وفعلا اهنف تنلطب
 ناطلسلا زهجو .داهشألا سوؤر ىلع اهتوالتب رمأو
 «غنوسلاك ريمأ ةدايقب لتاقم فلأ نيرشع نم ةلمح

 يتلا نوتوب ىلإ ةنيفس 7٠١ مهعمو ءاميبو وهول ءارمأو
 لوطسا لصوو .اهريمأ برهف ءاكالكيورأ رئاثلا توآ

 «ربمقون 79 ىف رساكم ىلإ «نامليبس# ةدايقب يدنلوه

 ضفرف ؛هفرتقا امع وفعلا بلط بوجوب ناطلسلا رذنأو
 نيطالس هعمو راس م1755717١ ماع يفو .راذنإلا ناطلسلا

 ؛نوتوب نم لتاقم فلأو ء«مهدونجو كولملا رئازج

 ىلع ةيرق ىلع اورمي ملف .برحلل عيمجلا هجوتو
 مث ءأدامر اهولعجو لبانقلا اهيلع اوقلطأو الإ ئطاشلا

 تناكو . سطسغا ١5 يف «غنوسلاك» اومجاه

 محتقت اكاليورأ اهسأري يتلا ةيلاصفنالا تاعامجلا

 ؛ديعب نم نورصاحي نويدنلوهلا ناك نيح يف ؛كراعملا

 نوعفادي رساكم دونجو ؛ودعلا ديب غنوسلاك تطقسو
 .نورقهقتيو ةوارضب نولتاقيو ربش لك نع

 اياغنوب حلص

 مسا) اياغنوب حلصب فرع حلص مربأ ًاريخأو

 عينملا «غندادناب غنوجوا» نصح طوقس دعب (عضوم

 «مادرتور تروب» هومسف ؛«نييدنلوهلل اكاليورا دي ىلع
 م٠177 ربمسيد ةيقافتا ديكأت حلصلا طورش مهأ نمو

 ايسينودنا

 زاوج مدعو .رساكمل ةعباتلا قطانملا عيمج لالقتساو

 ةموكحلو ءاوسال ءانيم يقرش ةيرساكملا نفسلا زواجت
 عفديو ءرساكم يف ةراجتلا راكتحا قح اهدحو ةكرشلا

 .لاير فلأ 76 هردق ًاضيوعت ناطلسلا

 ةدايسب رساكم نع ةلصفنملا قطانملا تفرتعاو

 ةرامإ اكاليورأ ىلوتو 217717 ماع ةكرشلا ةموكح

 ذخأو م774١ ماع ةدهاعملا ىمر ناطلسلا نكلو «ينوب

 «رمعتسملا دض داحتالل مهوعديو داهجلل سانلا رفنتسي

 همدهو وبوابموس نصح ىلع موجهلاب نامليبس ردابف
 لزنم اهنيب نم لزانملا ىف نارينلا تلعتشاو لبانقلاب

 دين نويل هلا لغحاو قيقا ندع .ناطلكلا
 نع نيدلا نسح لزانتف .م154١ وينوي يف وبوابموس

 نسح يفوتو «ابموم ابام# هنبال وينوي 59 يف ةطلسلا
 ْ .م٠1517 وينوي يف نيدلا

 حلصلاب ضري مل (ونارام وتنوب) وه دئاق كانه ناكو

 اواج ىلإ لتاقم فلأ ٠١ اهيلع ةئيفس ٠١ هعمو رجاهف
 نم راث يذلا اياجانورت رئاثلاب لصتاو «ةيبرغلاو ةيقرشلا
 لحرو (هركذ مدقت دقو) م1714 ماع ىلإ 1714 ماع
 هذه نويدنلوهلا مجاهف ؛نوتوب ةريزج ىلإ نورخآ
 نأ ريغ ؛مهحاورأ ةمالس طرش ىلع اوملستساف ةريزجلا

 ىفنو «ديبعلا عيب مهعاب لجر 1٠٠ مهنم رسأ نامليبس

 «نوتوب نم برقلاب ةريغص ةريزج ىلإ لجر ٠

 ملف .مهيبأ ةركب نع اوتام ىتح عوجلا نوناعي مهكرتو
 .ويام يف دحأ مهنم قبي

 ءاهذوفن عسوت يتيناتو ينوب تارامإ تذخأو

 تاوق هتدصف ابوسو يتينات برحل ًاشيج ادنلوه تلسرأف

 ةقرتخم اهتامجه شويجلا تلاوو ءًاروحدم داعف ابوس

 برهو .يدنلوه شيج هجوتف «نييدنلوهلا دودح
 هفحز «نيخ نف» يدنلوهلا دئاقلا لاوي ملو ءاهريمأ

 .اواج يف اراكنابيد ةروث عالدنال

 ىلع اهتدايسب ادنلوه فارتعاب ينوب تبلاط مث
 ١8514 ماع ًاشيج ادنلوه تلسرأف «هريغو ينيموت جيلخ

 ةيدنلوه تادجن تلصوو .آموزهم ىلاهألا هدصف



 ايسينودنا

 ادنلوهل اهفصن ينوب ةرامإ تمسقو رصنلا اهفلاحف

 . ةرشابم

 قؤجاو تدجنتساف ءؤجاو ةرامإ ىنوب تبراحو

 تداعأ مث «ينوب ترحدناف 19417 ماع نييدنلوهلاب

 ١407 ماع ووول ىلعو ؤجاو ىلع تلوتساو ةركلا

 اهلتحا يتلا سرولف ةريزج ىلإ نفسلا تلسرأو
 «تدمخأف م1406 14504 ينوب تراثو .نويدنلوهلا

 مهتايقافتا تاعطاقملا ءارمأ ضعب ىغلأ تقولا سفن يفو

 ناطلس ءارغإب كلذ نأ نويدنلوهلا نظف ادنلوه عم

 مظعم ىلع اولوتساو «هبرحل ًاشيج اولسرأف رساكم
 هعم نميو هسفنب اجن مث ناطلسلا ملستساو «تارامإلا

 هتقبسف برهف غنيرن ديس يف هودراطف .ةيلاتلا ةليللا يف
 ةنطلسلا هذه تقحلأف ءةقيحس ةوه ىف وهو ةينملا

 ١ . ةرمعتسملاب

 غنابميلاب
 دق (اياجيو يرس) ىهف ةميدقلا ةريهشلا ةكلمملا امأ

 نإ لامي اهكرلمو هرعاتسلا ةكلسملا اباو اهركذ عدت
 نم كلملا ىلع بقاعت مث (اروس غنيدك) ىمسي مهدج

 غنيا اديس تاروكنم# ىلوت نأ ىلإ ؛هتلالس نم هدعب
 نييدنلوهلا دض مارتام ةكلممب دجنتسا يذلا ؛يجار

 ىلوت مث ءودعلا مامأ ترسكنا ةيرحب ةوق مارتام تلسرأف

 ١7176 ةئس يفو م17717-1107 ىده سيك هوخأ

 ىمسيو ءغنالاو يدنج نيدلا لامج ناطلسلا بقل

 ءاميظع ًاراشتنا مالسإلا رشتنا هدهع يفو «نمحرلا دبع

 خيشو ناطلسلا نم ةفلؤم يهو «ةلودلا ةرادإ مظنو

 . ماعلا دئاقلاو غنوكنموتاو ريزولاو مالسإلا

 دارفأ هفلخو لابقتسالا ةعاق يف ناطلسلا سلجي

 «مالسإلا خيش هنيمي نعو «مهتاجرد بيترت ىلع هترسأ
 .لدعلا ريزو يناثلا ريزولا هفلخو «لوألا ريزولا همامأو

 طابضلاو ءاسؤرلاو ارتيج ريمألا لوألا ريزولا راسي نعو

 . سرحلاو

 ءروصنم ناطلسلا ىلوتف 17١7 ماع ناطلسلا يفوت

 دارفأ نيب فالخ ثدح مث «نيدلا رمق هوخأ هبقعأو

 4ا/ 1١

 «نيدلا ردب دمحم هيخحأل كلملا نع لزانتف ةرسألا

 نأب يضر يذلا نيدلا مجن هيخأب سلفار لارنجلا لصتاو

 داعأو يدنلوهلا يلاولا هلزعف ءايناطيرب ةدايسب فرتعي

 ةعلقب نييدنلوهلا دونج لتقب رمأ يذلا هنأ عم نيدلا ردب

 .م١141 ماع غنابميلاب

 ًاريخأ فرتعا هنكلو ةرقب سلفار ثعي 1817 يفو

 نم ريداقمو ةيونس ةمارغ عفدي نأ ىلع نيدلا ردب ةنطلسب

 نأو «نوتيلبو اكناب يتريزج ايناطيربل ملسيو «لفلفلا

 مل ايناطيرب ةموكح نكلو .دهعلل ًايلو نيدلا مجن نوكي

 مث نيدلا مجن دييأتل شيجب تثعبف سلفار لمع اهضري
 ىلإ ايسينودنأ رئازج عيمج تديعأ امك غنابميلاب تديعأ
 .ادنلوه ةموكح

 ىلع نيناطلسلا عم ادنلوه تقفتا 1814 ةنس يفو

 ءهنع ًابئان نيدلا مجنو ًاناطلس نيدلا ردب نوكي نأ

 ىلع تلوتساو ءاهنالغتسي ةيحان امهل تصصخو
 يج) ىلإ هءانبأو نيدلا مجن تفن مث «ةيلخادلا قطانملا

 .ةيبرغلا اواجب (روجنا
 هسامحو هنيدتب فورعم نيدلا ردب ناطلسلاو

 وه ةينيدلا مولعلا سردي ملاع هرصق يف ناكو «مالسولل

 لصأ يف ناطلسلا عم قفتي يذلا نيدلا لالج هيقفلا

 نم مهدحأ نوراشتسم ناطلسلا ىدل ناكو ءبسنلا

 يلع ديسلاو ءولوأ ةراح ةرادإل سورديعلا لآ ةداسلا

 ديسلا هريزو ىلع هتنيا جوزو .ريليا ةراح يف يواسملا
 .فاقسلا هللا دبع نب رمع

 ةوق تهجوتف (اولوهاكنل) نم ةيناطيرب ةوق تفحز

 ىلإ تلصو املف ءاهدصل غنابميلاب تاوق عم ةيدنلوه
 دئاقلا برهو ءاهرمزهو يلاهألا اهيلع مجه دودحلا

 ةيدنلوه ةوق تهجوت ١8١14 ةنس لئاوأ يفو . يدنلوهلا

 ةوق نيدلا ردب ناطلسلا لسرأف ةيلخادلا قطانملا ىلإ

 شيجلا نم يقب نم مزهناو مهتمطحف نييدنلوهلا برحل
 ىلاهأ ىتأف ءاكناب يف لولفلا ًاكرات هدئاقو يدنلوهلا

 برحل ًاشيج يدنلوهلا يلاولا ثعبف .ةيقبلا ىلع اكناب
 مامأ رحدنا ذإ ءاهيلإ لوصولا عطتسي مل هنكلو غنابميلاب
 ىلع ورابك ةريزج يف ناكو «عفادملاب ةززعملا نوصحلا
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 ىسوم رهن ىلعو ؛ةنيصح ةعلق وجالب رهن بصم
 عنمل ةفضلا ىلإ ةفضلا نم ةدودمم ديدحلا نم ةلسلس

 .ءادعألا نفس رورم

 ماع كوكد لارنجلا ةدايقب ةيدنلوه تاوق تفحز مث

 ىلإ تلصو ىتح ةيماح كراعم يف تلخدو 81١

 يفنو ناطلسلا ملستساف ءرصقلا ىلع تفرشأو ةنيدملا

 ىفنملا يف هعمو 1475 ماع يفوت اهبو هيتانرت ةريزج ىلإ
 ءافش هتنباو هللا دبع هنبا كرتو كاته ىفوت يذلا هريزو

 . ةيرذ اهب هلو

 اوعطقأو «يناثلا نيدلا مجن دمحأ نويدنلوهلا ىلوو

 ؛يدنلرهلا ذوفنلا تحت غنابميلاب تراصو .ًاضرأ هابأ

 «ةيبور فلأ 7٠٠١ ًايونس اهتاقفن فلكت ةوق اهب تيقبو

 بألا قفتا مث .ًافلأ 8١ ىلع ديزي ال لخدلا نأ عم

 اهبو ايفاتب ىلإ نيدلا مجن يفنف ءادنلوه دض نبالاو
 ىلإ يناثلا نيدلا مجن دمحأ اجنو 214876 ماع يفوت

 ةريزج ىلإ يفنو 18765 ماع رسأ مث ةيلخادلا قطانملا

 اهب ماق ةروث اهنم «كلملا دادرتسال تاروث تئدحو

 لذبو ١84١ ماع ةروثلا ترمتساو ءاهكولم دافحأ دحأ

 نمز دعب الإ اهتدايق مهل سلست مل اهنكلو «ةيلخادلا
 ماع تعضخ دقف امساب ادعام ء«ريرم حافكو ليوط
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 كنايتنوب

 (ةيبرغلا نتناميلاك يف) كنايتنوب ةنطلس سيسأتل

 .راصتخالا دعب ىه هذه ءاهزوربل ةمدقم ربتعت ةياكح

 تومرضحب ميرت ةنيدم نابش نم صاخشأ ةعبرأ رفاس
 نامثعو .«يردقلا نيسح ةداسلا مهو «ةينيدلا ةوعدلل

 ركب وبأو ءيسدقلا دمحأ نب دمحمو («نسحب

 عبرأ اهب اوماقأو ءدنهلاب ربالم اولصوف . 20سورديعلا

 .راصتخاب هنع لقنن (طوطخم) كنايتنوب ةنطلس خيرات نع )١(

 ايسينودنا

 مهل نذأ مث ,توكيلاكو يدنليوك نيب نوددرتي اوناكو

 يسدقلا دمحم ماقأو ءايسينودنأ ىلإ اوهجوتف مهخيش

 ركب وبأ ماقأو غنارام يف يفوتو «ملعلا رشني وناكنرت يف

 راسب ناوت) كانه بقليو «يفوت اهبو هيجأ يف سورديعلا
 «يسيوالوس ىلإ نيسحو نامثع ناديسلا لصوو (هيجأ

 «نتناميلاك ىلإ اهارداغ ىتح ًاليوط اهب اثكمي ملو

 نم ليلق اهيفو «كايادلا لئابق نم اهناكس مظعمو
 اهب ةيمالسإلا ةوعدلا نارشني اذخأف «نيملسملا ويالملا

 اهتاطلس دهع يف (ارطموس) كايس ىلإ نامثع رفاس مث
 ةنطلس يف مالكلا دنع هركذ يتأيسو) ةمحر نب ملاع

 . (كايس

 ًاماع اهب ماقأو هيجأ ىلإ لصوف يردقلا نيسح امأ

 اهب ماقأو غنارامس مث ءرهشأ ةعبس اهب ماقأو اتركاج مث
 «لبنح مالس خيشلا ىعدي ًايبرع يقل كانهو «نيتنس

 هدعاسف ؛قرشلا ىلإ هلقت ةئيفس راظتنا يف ديسلا ناكو

 «ةراجتلا عئاضب اهب ىرتشاف «لاير يتثام وحنب يبرعلا
 .ناتاملا هرفس يف زواجتي ال نأ هيلع راشأو

 ذخأو هداوج ديسلا بكرف خيشلا باغ ةليل يفو
 قروز تحت هيلع رثع ىتح ليللا ةملظ يف هنع ثحبي
 فلكتت اذامل : هلأسف ؛لحولاب ًاخطلم «ايابرون» يف

 رحبلا نأل نكمم ريغ ًاراهن لمعلا نإ :لاق ؟ًاليل لمعلا
 ايندلا بلاط نوكي اذكه :هقيفرل لاقف ءدملا ةلاح يف

 تكرت امو ءرجتأ نل نذإ «هيلإ تلصو ام ىلإ لصي هنإف

 ام ذخف «ىبقعلا ميعن ىلإ يدؤي امع ثحبلل الإ ينطو

 هيلع ضرعو مالس خيشلا هعجارف « عئاضبلا نم هتيرتشا
 . ضري ملف رثكأ ًاغلبم

 رفاسو ؛نيدلا ىلإ ةوعدلل درجتلا ىلع ديسلا مزع

 نب مشاه ديسلا اهب دجوف مالس خيشلا هعمو ناتام ىلإ
 ًافورعم ناكو (ءارمحلا ةيحللا يذب بقلي يذلا) ىيحي

 ىري الف هدي قرافت ال ةيديدحلا هاصعو ؛«ةأرجلاو ةدشلاب

 . همطح الإ ًالاثمت وأ ًامسر

 خيشلا هقيفرو نيسح ديسلا ناتام ناطلس ًاموي اعدو

 ةلودلا لاجر اهرضح ةبدأم ىلإ مشاه ديسلاو مالس



 ايسينودنا

 لوبناتلا قاروأ مدقت نأ ةداعلا تناكو ءدلبلا نايعأو

 نم صقم هيلعو بهذ نم قبط يف كلذ مدقف «فويضلل
 نم نابعث لاثمت صقملا سأربو «لفوفلا صقل ةضفلا

 ذخأ مشاه ديسلا رظن هيلع عقو املف «يلاب ةريزج عنص

 ملو «ءسلجملا يف ةيديدحلا هاصعب همشهو صقملا
 لأس ةلفحلا ءاهتنا دعبو «ةفش تنبب ناطلسلا سبني

 ديسلا نإ اولاقف «نيديسلا يف مهيأر نع هءارزو ناطلسلا

 «ةيبصعب عدبلا ركنيو ةدشلاب نيدلا ىلإ وعدي مشاه
 هبحأ ,.ىدجأ هبولسأف «ىنسحلاب وعدي نيسح ديسلاو
 :ةعبرأ هل تدلوف (اوت ياين) هتنبا ناطلسلا هجوزو سانلا

 لوألا عيبر ١6 نينثالا موي دلو) نمحرلا دبعو ةجيدخ

 .(غناجوب ناوت بقلملا) يولعو ةيولعو (06

 همودق نوبلطي نيتنيفس يف (نوبمانب غنيئاد) اوابمم

 "كنا

 دمحأ ىعدي لجر مهنيب ءابرغ راجت ناتام يف ناك

 بضغف ءوسب ةأرما ىلع ىدتعا هنأ اوركذ ءادوم

 ىلإ هيلع مكحلا ضّوف هنأ ريغ «هلتقب مهو ناطلسلا

 «كلذ ىلع ناطلسلا قداصو « هتباتتسا بوجوو ةمارغب

 عم رفاسف هدلب ىلإ ةدوعلا يف ادوم دمحأ نذأتسا مث

 املف «نيتنيفس يف ناطلسلا لبق نم لاجرو هل ءاقفر

 مهرلتقف ناطلسلا لاجر مهيلع مجه ربلا نع اودعب

 .مهعم ام اوبهنو

 ليحرلا لضفو «ناطلسلا ىلع كلذ ديسلا ركنأف

 ىلع ًادجسم ينبي نأ هدلب يف ةماقإلل ًاطرتشم .دفولا

 هءائبأو ءارزولاو ءارمألا ناطلسلا عمجف ءرهن ةمض

 نم نإ لاقو ءديسلا مودقب هرورس ًانلعم مهيف بطخو

 هذه يف كك هلل لوسر تيب لهأ نم دحأ دوجو ريسعلا

 يحلا يف لزنملاو دجسملا ىنبو .ةداعس همودقف دالبلا

 جاح يتسوك هنبا لسرأو «غناريه ةلاك» نآلا ىمسملا

 ؛ناتام ىلإ نيتتيفس يف دنجلا نم ةلثو (وكتام ناريغنب)
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 ناطلس هدوز دقو نيسح ديسلا هجوت ١١71١ مرحم ىفو

 ناتام ىف ىضق نأ دعي كلذو ةيعارش نفس ثالئب ناتام

 .ةئس ١ا/

 مولعلا سردي ءديدجلا هلزنم يف هترسأ عم ماقأو

 هلزنم راصو ءةيحان لك نم بالطلا هدصقف «ةينيدلا
 نيب ناكملا عقوملو ءفايضألل ًادصقمو ءابرغلل ىوأم

 ةيراجتلا ضورعلا ترئاكت وكنامسو غناتناس يتنيدم

  ةراجتو ملع ةدلب تحبصأو ءاهيف

 هنبا بصنف «تيكوبس يف ربقو ناطلسلا يفوت
 ةنس يفو ؛(اياجيو يدأ نهابمنب) ًاناطلس جاح يتسوك

 ديسلا ةسائرب غنابميلاب ناطلس نم دفو ءاج ه7

 ناطلس مودق بلطي نيدلا باهش نب دمحم نب يولع
 دقعف ءرهشأ ةثالث ةدم اهناطلسب عامتجالل اوابمم

 ةيبلت مدع اوررقف نايعألاو ءارزولل ًاعامتجا ناطلسلا

 داعف ءارذتعم دفولا سيئرل نيسح ديسلا بتكو «ةوعدلا

 . غنابميلاب ىلإ دفولا

 نب سورديع ديسلا ٍذئنيح غنابميلاب يف ناك
 تخأ جوزتملا نسف مو ماع) نمحرلا دبع

 نذإ نودب اوابمم ىلإ رفاسف ءاتنب قزر اهنمو ءاهناطلس
 يبأ خيشلا يبأ ًايلع ديسلا ناطلسلا لسرأف «ناطلسلا

 نيف نويلظي ءارؤولاو نييولعلا نمدعم ةعامجو نكن

 ؛هتنباو سورديع ديسلا هيلإ ديعي نأ اوابمم ناطلس

 ديسلا رمأف .نيسح ديسلا ميكحت ىلع ًاعيمج اوقفتاف
 يف حلأ غنابميلاب دفو نأ ريغ «ةنزم ةفيرشلا تنبلا ةداعإب

 تديأ .ًاليوط ًانمز ماد فالخ عقوف ءاهعم اهيبأ ةدوع

 برهو اوابمم ىلع أعم اورصتناف غنابميلاب ناطلس كايس

 .٠ سورديع

 ١85 ةدعقلا يذ " يف يردقلا نيسح ديسلا يفوت

 يع رمع ناكن نيحرلا يصدم انأ يسن ردو

 جوزتو (ه1/7١١) ةنس ١7 اوابمم ىلإ هدلاو عم رجاه

 ةنماثلا غلب امنيح اهناطلس تنب «يديم اردنج نيتوأ»

 .نمحرلا دبع نب مساق اهنم قزرو ءهنس نم ةرشع

 اهب ثكمو رزجلا ضعب ىلإ رفاس ه178١ ةنسو



 ل

 دنعو ؛ًارهش رشع دحأ اهب ماقأو غنابميلاب مث نيرهش
 نم لوكيب ةثامو ًاقروز غنابميلاب ناطلس هل ىدهأ هتدوع

 . لاير يفلأ نييولعلا ءاهجو هل ىدهأو «صاصرلا

 ىلإ رفاس رهشأ ةثالث اوابمم يف ماقأ نأ دعبو

 جوزتو رهشأ ةعبرأ اهب ماقأو نيسامرجنب مث «غنابميلاب
 ىلإ نيماع دعب داعو ءهوبس ناطلس تنب «نوناب» ةريمألا

 رون نمحرلا دبع فيرش ناريغنب) بقل ًالماح اوابمم
 يولع امه نادلو قزرو نيسامرجنب ىلإ ددرتو «(ملاعلا

 ١١ ىف داعو (يرتوب بقلتو) ىملسو (كيجك ناريغنب)

 تقلا يفوت دقو ءاوابمم ىلإ 6 لوألا عيبر

 اوررقو دوبعاب دماح فيرشلاو هتوخإ هعم عمتجاف
 .ةرجهلا

 كتايتنوب سيسأت

 يولعلا فيرشلا هجوت ه6 بجر يف

 رهن ئطاوش ىلإ ةنيفس ١4 هعمو ًابرغم نمحرلا دبع
 ؛ ةيبونجلا يحاونلا ىلإ يلاتلا مويلا يف لغوتو « كنايتنوب

 قالطإ رمتساو موجهلاب هعم نم رمأ لايل سمخ دعبو
 اومدقت مث «ةنماثلا ىلإ ًاحابص ةعبارلا ةعاسلا نم رانلا

 اوئبو راجشألا اوعطق كانهو هيلع اولوتساو ربلا ىلإ
 ةنيفس هعم ذخأو اوابمم ىلإ داع مث .دجسملاو لزانملا

 هتدلب ىلإ اهب رفاسو ءهيلإ جاتحي ام اهنحش ةريبك
 قشو لزانملا ءانب نم رثكأف ,.ناضمر 4 يف ةديدجلا

 ةيناثلا ىدامج يفو .تهزو تعستا ىتح عراوشلا

 هعمو «نوينثو اهلهأو واكناس ىلإ هجوت ه١

 ءاهيلإ لوخدلا نم اهريمأ هعنمف ةريغص ةئيفس نرعبرأ

 ةعبس لاتقلا محتلاف «نيمداقلا ّدصب هلاجر ريمألا رمأو

 ةعانص يف ذخأو «كنايتنوب ىلإ فيرشلا رقهقت مث مايأ
 ددعلاب اهألمو رهشأ ةينامث يف اهتارامع تمتف نفسلا

 يف ه47١١ مرحم !؟ يف هودع ىلإ راسو ؛ةيبرحلا

 «ةصاخ ةنيفسو ؛نيتمخض نيتنيفس نم فلؤم لوطسأ

 ىتح واكناس ىلإ لصي داك امف «ةريغص ةنيفس 5188و

 «نيمروي لاتقلا محتلاو «نايات» يف ودعلا هل ىدصت

 ةكرعم تئدحف نوملسملا مدقتو ءواكناس يلاهأ رقهقتف

 ايسينودنا

 عم ودعلا مزهناف «.مرحم 17 موي ؛ونوت وياك يف ىرخأ
 لخدو رفص ١١ ىف كلذو ءلابجلا ىلإ ريمألا

 : اموت اهبااوماقأو دالبلا نوملسملا

 «يبال غنابميس» ىلع رم كنايتنوب ىلإ هتدوع دنعو
 فيلاكت تناكو ؛عفادم ةتس اهيف لعج ةعلق اهب ىنبو

 ىلإ هعم داع يذلا يجاح اجار نيبو هنيب ةفصانم ءانبلا

 انلا يف ةاذاتعلاب ىجاج اجار رسآ مايآ دعبو .:كنايثوب
 فيرشلا ريهامجلا تعيابف ءمهيف بطخو اوعمتجاف

 . كنايتنوب يف ةنطلسلا ىلع نمحرلا دبع

 ءارمألا مدق ه97١١ نابعش 4 نينثالا موي يفو

 مهيف بطخ ًاعامتجا اودقعو كنايتنوب ىلإ مهؤارزوو

 يننإو :هلوقب هتبطخ متخو ةبهسم ةبطخ يجاح اجار

 بصنم يذ ريمأ نم ًاعيمج مكل نلعأل ةصرفلا هذه زهتنأ
 نأب ةقطنملا هذه ناكس ًاصوصخ .ةنهم يذ عار وأ

 يردقلا نيسح بيبحلا نب نمحرلا دبع فيرشلا
 . اهسسؤمو اهنيطالس لوأ كنايتنوب ناطلس

 بجر ٠١ ءاعبرألا موي يف كنايتنوب سيسأت ربتعي
 مساق فيرشلا هدعب ىلوت مث م7١ا/ل١ ه6

 ما14865 دماح فيرشلا مث م9١18 نامثع مث م

 دمحم فيرشلا مث م1817 فسوي فيرشلا مث

 .م6

 نيسامرجنب

 يف ىمست نتناميلاكو (ابيداراكن) ميدقلا اهمسا

 (غنوكا يدنج) اهتمصاع (ابيودانوراو) ةيتيركسنسلا

 هدعب بقاعتو (م٠1565١ ماع) اتانايروس اهكولم لوأو

 يذلا ؛هاش نايروس» ىلوت نأ ىلإ ةرسألا نم كولم
 نأ طرش ىلع هتدجنأف اواجب كمد ةكلممب ناعتسا

 تثعبو «كمدل ةعبات نوكتو مالسإلا هتلود ساسأ لعجي

 .نايد بيطخ وه ةيعاد كمد ةموكح

 ©. ةدايقب ةيدنلوه ةوق تلصو م195١ ةنس يفو

 نييدنلوهلا دونجلا ىلع ضيقلا ىقلأف 1/11 ءطعأ

 مث «لتق مهنم دناع نمو «يلاهألا ىلع نودتعي نيذلا

 درنج اهدصف م1101 ماع ىرخأ ةيدنلوه ةوق تلصو



 ايسينودنا

 ادنلوه اهتمجاه م7١5١ ةنس يفو «نيسامرجنب

 يغنات وياك ىلإ ةمصاعلا تلقتناف ةنيدملا تمطحتو

 مث (م17557١ ماع يفوت) هللا ةمحر ىلوت مث (اروباترم)

 م1714 ماع هللاب نيعتسملا مث م٠126 ماع هللا ةياده

 ردابف ءزيلكنإلا عم ةيراجت تاقالع دجوأ يذلا

 .هعم ةيقافتا دقع ىلإ نويدنلوهلا

 ءاهنع علقتو نفسلا اهيتأت ةرماع نيسامرجنب تناك

 ًالوطسا م115١ ماع ةيدنلوهلا ةكرشلا ةموكح تثعبف
 راكتحاب يضقت م770١ ماع ةيقافتا تمربأ مث ءاهبرحل

 ماع ايراجت ازكرم اونبو «هريغو لفلفلا ةراجت نييدنلوهلا

 لمح م1778 يفو .لكاشم بعشلا ىناعف مم

 مهل نيتنيفس اوقرغأو نييدنلوهلا ىلع حالسلا بعشلا

 ماقف .ًايدنلوه ًايدنج 53 ةكرعملا هذه يف لتفو

 نفسلا ىلع رحبلا يف بهنلا لامعأب نويدنلوهلا
 عنشأ مهب نولثميو اهيحالم نوبذعي اوناكف «ةيراجتلا

 .نويعلا لمسو فارطألا عطقب ليثمت

 ةيقافتا تعضوو مم ماع تاثداحم ترج مث

 رئاسخلا نع ضيوعت يأ نييدنلوهلل سيل نأ ىلع تصن
 م775١ ماع ةيدنلوهلا زكارملا تقلغأ مث «مهتقحل يتلا

 . ترمتسا تاراجتلا نكلو

 م1146 ةنس ىلإ هللا ةيانع ىلوت هللاب نيعتسملا دعبو

 .اوتار ناريغنب مث م١ ماع ىلإ هللا دعس مث

 نبا دمحم ريمألا اهيلع ناك م 17/8 ماع يفر

 ةثالث هلو م786١ ماع يفوتو يناثلا هللا ديجمت ناطلسلا

 ؛لافطأ مهلكو هّللا دبعو رماعو هللا ةمحر مه ءانبأ

 ؛ثلاثلا هللا ديجمت هسفن بقلف «اتان» هلاخ يصولا ناكف

 نب رماع هدض راث مث دمحأو ايروس هاوخأ هيلع راثف

 دجنتساف «نييسيكوبلا نم ٠٠١ هعمو يناثلا هللا ديجمت

 نتباكلا اهداق ةوقب ادنلوه هتدجنأف «نييدنلرهلاب اتان

 برح دعب رئاثلا ريمألا رسأو ,.(نامفوه لفوتسيرخ)
 . ناليس ىلإ يفنو ءاوعش

 5١ا

 .اهيف ساملا ندعم دوجول اناداكوس نويدنلوهلا

 نم بناج ىلع ادنلوه تلزانت م1811 ةنس يف

 ءاتان ريمألا نبا راث م1875 ةنس يفو .ةنطلسلا

 ةنطلسلا ىلوتو .ةيدتلوه ةيركسع ةوقب هتروث تدمخأف

 هدهع يفو م1851 ماع ىلإ هللاب قثاولا مدآ ناطلسلا

 هل تيقبف تاعطاقم ةدع ىلع نويدنلرهلا ىلوتسا

 . امهتاقلعتمو اروباترمو نيسامرجنب

 م855١ ماع مدآ نب نمحرلا دبع دهعلا يلو يفوتو

 ةموكح تنيعو «دهعلل ًايلو هللا ةياده بعشلا راتخاف

 ةياده ةيلوت ىلع ارقفتا مث «مهبرحل ةوق اننلوم تابراف

 .ًاماع ًامكاح هللا

 «ىفتخاف ناطلسلا نبا لاقتعا نويدنلوهلا لواحو

 ىلع طرتشاف «هلاقتعال ىعسي نأ هللا ةياده فلكف

 نأو لقتعا اذإ ةنسح ةلماعم لماعي نأ ةكرشلا ةموكح

 طرشلا نويدنلوهلا لبقف «نيسامرجنب يف ًارح ميقي
 ةياده ظاتغاف ءاراج ىلإ هوفن هنم اونكمت نأ دعب مهنكلو

 ناكو «بعشلا راثو هتلاقتسا مدقو «ةنايخلا هذه نم هللا

 (اميلوتاب) ةيالو نع «اجروناد» ريمألا لزع دق هللا ةياده

 لصتاف .هللا ديجمت ناطلسلا اخأ «اموسوكايرأ» نيعو

 نم هاخأ عنمو .هبصنم ىلإ هداعأف ناطلسلاب لوزعملا

 .اميلوتاب ىلإ باهذلا

 غنامد» مه نويلحم داوق هعمو «يراساتنا» ريمألا راث

 يتاواركجو نيدولاتناو «نيساي وبأ جاحلا»و «ناهيل
 «"نوراغناب» 1804 ليربأ 75 يف اومجاهف مهريغو

 نوصحلا اومجاهو ةعقب لك يف كراعملا تلعتشاو

 ءاروباتام ىلإ يدنلرهلا مكاحلا رمأب هللا ديجم هجوت
 بلطن ءاروباتام ىلع ًافحاز يراساتنأ ريمألا ناكو

 .ًايملس ةلكشملا لحيل هللا ةياده ةدعاسم نويدنلوهلا



 لذي

 يف اهجارختساب نويدنلوهلا أدب يتلا مجانملا ينابم

 نويدنلوهلا هلزعف .هللا ةيادهل ًاديك «نغنالاكو نوراغناب

 دض هللا ةياده بهو ءايفاتب ىلإ هوفنو 1859 وينوي يف

 لقت تناك ةيدنلوه ةرخاب قارغإ نم نكمتو نييدنلوهلا
 ناكم لك يف ةروثلا نارين تلعتشاو «نييدنلوه ًادونج

 نأ ريغ هداهج يف رمتسم يراساتنأ ريمألاو 187١ ماع

 ,كراعم دعب هتصح ىلع ءاليتسالا نم اونكمت نييدنلوهلا

 زاحنا دقو ةموكح نيسامرجنبل ادنلوه ةموكح تفلأو

 قطانملا اومجاهف سيكوبلا نم ةعامج نييدنلوهلا ىلإ
 كراعملا تيقبو ءاوقرفتو نودهاجملا رحدناف ةرئاثلا

 ةعدخ (ناهيل غنامد) رسأ مث «ةقرفتم تادايقب ةرمتسم

 قالطإل ةحلسألاب مهزهجو سانلا رفنتسا ًاريخأ هنكلو

 نم ديدش لاتق دعب اونكمتو ءرسألا نم هللا ةياده

 (ماير) نويدنلوهلا رصاحف (ماير) ىلإ هب ةاجنلاو هفاطتخا

 ١871 رياربف 58 يفو ءبعشلا يف عوجلا بد ىتح

 يراساتنأ ريمألا يفوتو ءودعلا ديب هللا ةياده عقو

 ؛مدعأو ١857 ماع رسأ ىتح هداهج يف ناهيل رمتساو

 يفوتو ةيبرغلا اواجب ءروجنأ يج ىلإ هللا ةياده يفنو
 تضرب اتلتولا ةموكحج ثرمعلكو ,م190 4 ماع

 فلأ نيثالث هترامع فيلاكت تغلبو «هداهجل ًاريدقت

 . ةيبور

 ةدايقب ربساب ةقطنم يف ةروث تثدح م915١ ماع يف

 ليلخ ميهاربإ اهئارمأ رخآ زاعيإب (انالوم اغنيس) ريمألا
 ماع فصن ةروثلا تمادو نييدنلوهلا مجاهف «نيدلا

 رصوح ًاريخأو بعشلاو (غنوكنير غناياد) هتجوز هدناست

 .هترسأو وه لقتعاو

 كايس

 ماع روهج ةنطلسل مث 20ه ةطلسل ةعبات تناك

 ةيدنلوهلا ةكرشلل 1784 ماع روهج تحنم دقو « 71

 تنذأو اهعئاضب ىلع موسرلا ضرف مدعو ةراجتلا ةيرح

 م11 ماع يف .«نهاباتب» يف يراجت زكرم ءانبب اهل

 . هيجأ ثحب عجار )00

 ايسينودنا

 رئازج ىلع (كيجك جار) ليلخلا دبع ناطلسلا ىلوتسا
 «كايسل ةعبات ةيقرشلا ارطموس قطانم تيقبو واير
 ءارعاطتسا امف اهب مهمادقأ اوتبثي نأ نويدنلوهلا لواحو

 دمحم هانبا فلتخاو م745١ ماع ليلجلا دبع يفوتو

 . عئاقو امهنيب تثدحو ملاعو

 ملاع اجنف ةيدنلوه ةوق دالبلا تمجاه م1750 يفو

 ,كايس ىلع هاخأ ًادمحم روهج ناطلس نيعو «هسفنب

 ىلوتساو ملاع فحزف (غنانتنوك) ةريزج يف ًانصح ىنبو
 ١764 ةنس نييدنلوهلا نم اهب نم لتقو ةريزجلا ىلع

 هبراحف ليعامسإ هنبا ىلوتف م١17١ ةنس دمحم يفونو

 هعم اودقعو املاع اولوو «هتيالو نم ماع دعب نويدنلوهلا
 ناطلسل ةقادصلاو مهل عوضخلا هيلع اوطرتشاو ةيقافتا

 .روهج

 يلع دمحم هنبا ىلوتف م1156 ماع ملاع يفوتو

 ترصانو م074١ ماع ركذلا فنآلا ليعامسإ هبراحف

 يلع دمحمو كايس ىلع ًاناطلس هتبصنو ليعامسإ ةكرشلا
 يخل ىلوتف ١78١ ماع ليعامسإ يفوتو . هنع ًابئان

 ىلع ضباقلا وه يلع دمحم ناكف ءهدشر غلبي ملو
 .ةلودلا مامز

 نب يلع فيرشلا ةنطلسلا ىلوت م741١ ةنس يفو

 «ملاع ناطلسلا تنب ةمأ نم هيلإ تءاج دقو «نامثع

 دق نامثع هدلاو ناكو .نيدلا فيس ليلجلا دبع بقلو

 هنيعف تمحر نب ملاع ناطلسلا دهع يف كايس ىلإ لصو

 ىلإ لصو ىتح بصانملا يف جردتو ايضاق ناطلسلا
 قطانم ىلإ ةنطلسلا ةعقر عسوو كلملا ربدف «ةرازولا

 .ةيردب ةريمألا ناطلسلا ةديحو جوزتو ةعساش

 ةنس هرمع نم ًاماع ١١ نامثع نب يلع غلب املو

 ءانهو ءاخر همايأ تناكف ةنطلسلا ىلوت م١0

 ًاتارمع دالبلا تدادزاو ةراجتلا اهيف تشعتنا .ءبعشلل

 (ادوم اجار بقلي) دهعلل ًايلو دمحأ هاخأ نيعو ءانمأو

 رمعف ناوالالب ةريزج ىلع ايلاو نمحرلا دبع هاخأو

 هؤانبأ هدعب ةريزجلا ثراوتو ملعلا اهيف ثبو ةريزجلا

 اهب ىنبو كايس نع نويدنلوهلا اهلصف ًاريخأو هدافحأو



 ايسيئودنا

 هكمسو ًامدق نيرشع يف عفترم روسب اهطاحأ ةعلق

 يلع فيرشلا يفوت اهبو ناتئام هلوط ءامدق نورشع
 بلج نم لوأ يلع فيرشلا نإ لاقيو «نيتسلا غلب دقو

 ىلإ الايم نكي ملو ء«ةئيدحلا ةيبرحلا تادعملا
 .م١٠185١ ماع (نيدلا ليلخ) بعشلا هبحأف نييدنلوهلا

 زيلكنإلاو كايس نيب ةيقافتا تمربأ م1814 ماع يف

 سلفار لارنجلا لواحو «(راهوك روف نيبو ميهاربإ نيب)
 تلشفف زكرم ءانبل نذإ ىلع لوصحلا م1877 ماع

 . هتلواحم

 ارطموس ءارمأب م1477 ماع زيلكنإلا لصتاو

 كلذ ظاغأف «مهمظعأ هرابتعاب كايس ناطلسبو ةيقرشلا

 لزانتيل ميهاربإ ناطلسلا ىلع اوطغضف نييدنلوهلا

 . يلقع ضرمب باصم هنأ اوعاشأو

 تني كادنموكنت ةريمألا تنب همأ) ليعامسإ ىلوتو

 وكنت هيلع يصولا ناكف ءدشرلا غلبي ملو (يلع فيرشلا
 فيرشلا هتيلوت يف يعاسلاو «كايسل ماعلا دئاقلا دمحم

 .ناوالالب رْيمأ مساق

 يف ةنتفلا روذب ادنلوه ترذب كايس ذوفن عسوت املو
 عم فالخ ىلع هنواعمو ناطلسلا راصف ةكلاملا ةرسألا

 نسليوب دجنتساف ءهرمأ ىلع بلغف «ميهاربإ همع نبا

 مدق نسليو نأ ريغ ءواير رئازج ريمأ ةطساوب يزيلكنالا
 نودقوي نويدنلوهلا ناك يذلا نيحلا يف «ةريثك اطورش

 . م1801 ماع هدض ةروثلا ران

 ةموكح عم ةيقافتا تعضو م1854 ماع يفو

 يحاون ىلع ةنطلسلا ةدايسب ادنلوه اهيف تفرتعا ءادنلوه

 يف اهنكلو اهريغو نهاسأو ىلدأو « غنادرسو «تكنال

 فرتعيل هيجأ ناطلس ىلع طغضت تذخأ ماعلا سفن

 ارطموس قطانم نوكت نأ ىلع تحلأو ءادنلوه ةدايسب

 كايس نيب قاقش ثادحإل ,كايسل ةعبات اهلك ةيقرشلا
01 

 .هيجاو

 فيرش) ًامساق هاخأ ناطلسلا ىلو م1879 ماع يف
 اذ ناطلسلا نبا نسح ناكو «يموبوكنم بقلب (اموسوك

 يموبركنم لامعأ نع ضار ريغ ادنلوهب هتلص يف روتف
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 ماع اهب يفوتو سيلاكنب ىلإ يفنف ءدهعلا يلو الو
 م١141

 نيب سفانت ثدحف (م18485) مساق ناطلسلا يفوتو

 ءم٠189 ماع ةنطلسلا مشاه وكنت ىلوتو «ناوخإلا

 ماع خألا يفنف ربكألا هيخأ نيبو هنيب فالخ ثدحو

 ًاصوصخ ةعارزلا ءايحإ يف مشاه دهتجاو . م

 ررقو ةرسألل ةمظنألاو نيناوقلا نسو «طاطملا راجشأ

 يفو ١14048. ماع يفونو ءاهدارفأ نم دحاو لك بتاور

 مشاه نب مساق فيرشلا ةنطلسلا ىلع ناك 14377 ةنس

 ًابلاطم 1144 ماع يسينودنألا بعشلا راث امدنعو

 عربت امك «ةروثلل هتورث عيمجب ناطلسلا عربت لالقتسالاب

 امي هتجوز تعربتو ةيدنلوه ةيبور نويلم ١1١ غلبمب
 .يلحلا نم كلمت

 امهريغو سايماسو اناداكوس

 ةمركملا ةكم نم نيدلا سمش خيشلا لوصو انركذ

 «نيدلا يفص دمحم اهكلم ىمسو ءاهفيرش نع ًابودنم

 هنعو ءدرمزلا نم صف اذ ًامتاخو ًافحصم هل ىدهأو

 .ةينيدلا مولعلا (هغنت جار) ريزولا ىقلت

 لبق نم سابماس يف تيرجأ يتلا ثوحبلا بسحو
 دهع ذنم «ينورب نم اهكولم لصأ نأ ثوحبلا ةنجل

 ترشتناو ءربكأ ليلجلا دبع ناطلسلاو دمحم ناطلسلا

 ىف هكلم ناميلس كلملا سسأو .«سايماس ىف ةلالسلا

 برات ىف انك ةنجللا كفوو ءها86١ مرحم ٠

 .نيأزج يف ةقالعلا تاذ راطقألاو سايماس

 كلملا يفوت املو «مالسإلا هغنت جار ريزولا رشن
 اموسوك موناوتار) ىربكلا هتنبا كلملا تلوت (كدنوبس)

 اهيلع بقاعتو نيدلا يفص ناطلسلا ىلوتو (ادوب

 لامك ركب وبأ سماخلا اهناطلس دهع ىلإ نيطالسلا
 جات دمحم نبا لوألا نيدلا ماقأ رمع لداعلا نبا نيدلا

 نيذلا نويئيصلا راث هدهع يفو .نيدلا يفص نب نيدلا

 ىلع ناطلسلا بلغتو .«بهذلا مجنم يف نولمعي

 .ةلكشملا

 عفرو ةراجتلا ميدقت يف هطاشنب هدهع يلو رهتشاو



 لحل

 ةثعب سأرتف «هبوكرو رحبلا ىوهي ناكو هبعش ىرتسم

 اكالم قيضمو نيصلا رحب ىلإ ةيعارش نفس ةدع نم
 .رحبلا صوصلو ءادعألا ةحفاكمل ططخ عضول هريغو

 ملاعلا رأئب ًاذخأ نيسامرجنب مجاه 17894 ماع يفو

 هلتق يذلا هدلاو ةموكح بودنم بوقعي مامإ ينيدلا

 سابماس ةموكح لبق نم ًادفوم ناكو نيسامرجنب كلم

 ىلإ جاومألا مهب تمر هعم نمب هتدوع دنعو ءاواج ىلإ
 ىدل ناك ام عيمج بهنو كانه لتقف نيسامرجنب لحاس

 ىلإ هلوصو لبق هنكلو ءهرأثب ذخأي نأ دارأ كلذل ءهقافر

 اهيلع مجهف ةيزيلكنإ ةيبرح ةنيفسب ىقتلا نيسامرجنب
 «ملستساف عافدلا ةصرف اهنابرل كرتي ملو ةرغ نيح ىلع
 يف اوابمم دودح ىلإ لصو امدنعو «ةنيفسلا تقرغأو

 رصتناف اوابمم ةكلمم ةنيفس هتمجاه هدالب ىلإ هتدوع
 . ءادتعالا مدع ىلع نابناجلا قفتا مث ءاهيلع

 219/99 ماع سابماسو كايس نيب كراعم تثدحو

 نومجاهملا ناك نكلو ىرخأ كراعم تثدح نيتنس دعبو
 تقفارو كايس نم ةدجن تلصو مث نورسكتي كايس نم

 دئاق اهعم ءاهتعاجش يف ةريهشلا كايس ةريمأ ةوقلا هذه

 اهسفنب ةكلملا تمجهو ؛ةكرعملا يف لتق هنكلو ورأ

 - ةياكحلا لوقت اذكه  هصفق نم تلفنا ثيللاك

 نكلو «نيعفادملا لمش تتشتو «برحلا تدتشاف

 . نومجاهملا رقهقتف ةكرعملا هذه يف تلتق ةكلملا

 هيف لمعي يذلا اهبهذ مجنمب سابماس ترهتشا
 رئازج نم ريثكلا ءاجو راظنألا كلذ تفلف «نوينيص

 كراعم تثدح ١186 ةنس يفو «دالبلا يف ثبعلل ولونس

 نيتينيص نيتكرش يف نولمعي نيذلا :رييئيصلا نيب

 ةموكح تلخدتو ”١1945 ىلإ كراعملا ترمتساو

 . سابماس

 ىلإ 18١7 ويلوي 714 يف ةيزيلكنإ ةنيفس تلصوو
 ربلا ىلإ لوزنلا زيلكنإلا لواحو ءرأثلا ذخأل سابماس

 اومدطصاف ربلا ىلإ اولزن ًاريخأو «سابماس تاوق مهتدرف
 يلاهألا نم ىلتق عوقو دعب زيلكنإلا رحدناف نيدهاجملاب

 ودعلا ناك نكلو ءرهشأ ةدع حافكلا ىلع اورباث نيذلا

 ايسينودنا

 يف (مونأ ناريغنب) دئاقلا رصوحو .بلغي ملف ًايوق
 رحدنا مث «لاطبألا عافد هسفن نع عفادف كراعملا ىدحإ

 اوقرحأو زيلكنإلا مدقتو مهنوصح ىلإ نودهاجملا
 يف ةعلقلا تملستساف ءةعلقلا اورصاح مث ىرقلا ىدحإ

 . حلص عقو مث 87

 دمحم هنبا ىلوتف 1816 ماع لوألا نيدلا جات يفوت

 ةلاسر لمحت ةيزيلكنإ ةرخاب تلصوو نيدلا فيفع

 يف ةرخصب تمطترا اهتدوع دنعو «هتنطلسب فارتعالا

 . (ونابس) رهن

 زكرم ءانب يف نييدنلوهلل نذأ 1814 ماع يفو

 ًاريغص هنبا ناكو 1874 ماع ناطلسلا يفوتو «يراجت

 ماع اذه يفوتو «نيدلا لامك نامثع هيلع ايصو نيعف

 غلب املو «نيدلا ماقأ رمع هوخأ ةياصولا ىلوتف ١

 جات ركب وبأ بقل ةرشابم ةنطلسلا ىلوت هدشأ ناطلسلا

 . يناثلا نيدلا

 داحتا اهربك ىلوت ةروث تثدح “١665 ماع يفو

 بئارضلا عفد نع تعنتما اذإ ةينيصلا بهذلا تاكرش

 ةموكح هتدجنأف «ناطلسلا رصق ىلع نوينيصلا مجهو

 «خروز لينولوك تنانتويللا ةدايقب 185١ ماع يف ادنلوه

 ءاحنألا فلتخم ىلإ م1864 ماع ةروثلا تعستاو «لتقف

 .ةروثلا ىلع تضقو ىرخأ ةيدنلوه ةوق تلصوف
 ةموكح ةطلس تحت نيينيصلا عيمج راص ٍذظئذنمو

 .ادنلوه

 ةعطاقم تلصفنا املك ذإ «تانطلسلا تددعت دقل

 ةقيض وأ ناكسلا ةليلق تناك نإو ؛ةنطلس تراص

 «ةيقرشلا نتناميلاك يف (اروباترم) يتوك اهنم «ةحاسملا

 نيطالسو ءارمأ اهيلع ناك ءارطموس يف يبماج اهنمو

 عم ةيقافتا عقو يذلا نيدلا فيس هط ناطلسلا مهرخآ

 ءادنلره دض برحلا رامغ هموق عم ضاخف (وبورب

 ةريزج ىلإ يفنو ءرسألا يف هترسأو وه عقو ًاريخأو

 ىلع ىيماج تناكو .رهاط دمحم نيدار «نيدهاجملا



 ايسينودنا

 ةنيدم هتمصاعو ةرشابم ناطلسلا همكحي مسق نيمسق

 ونار) اهتمصاعو (اميل نطاب) همكحت مسقو «يبماج

 يف ناطلسلا عم نواعتت .(يتايي دوير) بقلتو (غناجناب

 «قيدص جاحلا اهجوز شيجلا ةدايق ىلوتو .داهجلا

 نوصح اومجاهف ؛هسفنب هشيج ةدايق ناطلسلا ىلوتو
 «ةريمألا عم كراعملا يف ءاسنلا تكراشو ودعلا

 ءرسأ نميف قيدص جاحلا رسأو ةنس وحن ترمتساو

 مهل رسأ وه نإ ةزئاجب رسألا يف وهو نويدنلوهلا هارغأو
 يف مهنذأتسا نييدنلوهلا ةقث لان نأ دعب هنكلو ناطلسلا

 ناطلسلا ملعأف ناطلسلا ىلع ضبقلا رمأ ربديل ةدوعلا

 ماقأو ءاكالمو روهجو اروفاغنس ىلإ رفاس مث ءراص امب

 يذلا ميرك جاح سمك اهتماعز ىلوت كانه ةيرس ةيعمج
 دبع ناطلسلاب ادجنتسم م1157 ماع لوبناتسا ىلإ رفاس

 ءرهشأ ةتس دعب اكالم ىلإ داعو ءًاماسو هحنمف ديجملا

 رخآو «م1907١ ةنس ىلإ يبماج بورح ترمتساو

 نب دمحم ديسلا اهئارزو رخآو نيدلا فيس هط اهنيطالس

 .يرفجلا سورديع

 دقو ءةيقرشلا ارطموس ىف (نهاسأ) تانطلسلا نمو

 ةيدنلوهلا تادادالا نيف نب رمألا ةنطلسلا هذه تناع

 تقفتا ًاريخأو ءرامعتسالا دض اهبعشو اهنيطالس دهاجف

 ىلإ دوفولا ناطلسلا ثعبو عافدلا ىلع هيجأو نهاسأ

 . هللا ليبس يف داهجلا ىلإ مهوعدي نيطالسلاو ءارمألا

 اهركذل لحم ال  اليوط ترمتسا ةلئاه بورح ترجو
 دقو رسألا يف ناطلسلا عقو ًاريخأو انه ليصفتلاب

 عم نواعتلاب ضري مل كلذ عمو «نسلا هب تمدقت

 ١8576 ماع ةيقافتا ىلع عقوو هكلم ىلإ داع مث ءودعلا

 مث ١61٠١ ةنس ىلإ رمتسا حافكلا نكلو .185717 يفوتو

 يلع همغن جار :ءارزولا نم ةفلؤم ةموكحلل ةرادإ تفلأت

 ردنبهشلاو ؛نيسح ناطلسلا نبا فيرش دمحم جارو

 هتخأ جوز) ناطلسلا رهص ديدبع نيسح نب دمحأ ديسلا

 بعشلا تاروث تددعتو .(ابوت غنولوس وكنت ةريمألا

 هذه ىلع بعشلا راث م441١ ةنس يف ًاريخأو «ةرملا

 مهنم قبي ملف ةرسألا دارفأ عيمج ىلع اوضقو ةنطلسلا

 رامعتسالا دض ىربكلا ةروثلا نمض كلذو ءكانه دحأ

١56 

 .ايسينودنأب تانطلسلا رئاس ىلع ىضق امك ؛يدنلوهلا

 بتاكلا بتك دقو ءارطموس يف (يناب) اهنمو
 رداصم نع القت (يناب) خيرات يف ديعس دمحم خرؤملا

 ماعلا دامج جاح وكنت باتك اهنم «ةيسينودنأو ةيبرغ

 ١585 بجر ال يف ةييرعلا فورحلاب برتكملا
 4 يف ةيئيتاللا فورحلاب ادوم كيجك اجارو (م1817)

 نيدلا رخف فيلأت نارايس باتكو ١787. ىلوألا ىدامج

 نم سما اتيبو ءنهاسأ نم اتوكهم لباتو غنادرس
 هولازع

 اهناكس «يلاب ةريزج يفرش ةريزج (كوبمول) اهنمو
 اهيلع ناك ءنوملسم مهو كاساسلا سنج نم نويلصألا

 ةيدك سوكأ) يكودنهلا كلملا رشع عساتلا نرقلا رخاوأب

 نجسف «هتدشب فورعم يبرع هئارزو نيب ناكو (اروغن

 ادنلوه تلسرأف «ةيدنلوهلا رخاوبلا ةكرش ليكو ًاموي

 يبرعلا لزعو ءهنجس نم نوجسملا قلطأف ةيبرح ًانفس
 (توتك يدام) كلملا نبا هنع ًالدب ىلوتف هبصنم نع

 مث ؛هتموكح دض اوراثف نيملسملا ىلع ًايساق ناكف
 نف) يدنلوهلا ماعلا يلاولاب لاصتالا ىلإ اورطضا

 لجأ كلملا نكلو .عازنلا مسحل طسوتف (كيورد

 . نيرهش ىلإ ةثداحملا

 ةيدنلوه ةوق تلصو ١844 ويلوي لئاوأ يفو
 هنبا هفلخف رحتنا مث برحلا ةمارغ عفدو كلملا ملستساو

 (اراكناركاج) ىف نوطبارملا نويدنلوهلا دونجلا ناكو

 ءايحألا تناك د كلخلا رصق ةحاس يف مايخلا نوئكسي

 روسم اراكناركاجو مارتام نيب دتمملا قيرطلاو ءةروسم
 ديدستل راوسألا يف ًاقورخ يلاهألا قرخف ءًاضيأ

 نارينلا اوقلطأ سطسغا 157 ةليل يفف ءاهنم تاقلطلا

 نصحتو «ىلتق مهنم ريثك طقسف ةميخملا دونجلا ىلع
 نكلو ء«مارتام ىلإ نويدنلوهلا رحدناو دبعم يف نورخآ
 نارينب مهورطمأف راوسألا فلخ نينماك اوناك يلاهألا

 (ماه نف) لارنجلا لتقو ءىحرجو ىلتق عقوف قدانبلا
 .نوقابلا برهو

 ردت ملو (اراكناركاج) ىلإ ةيدنلوه ةوق تلصوو
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 لتقف صاصرلا نم لباوب يلاهألا مهلبقتساف ثدح امب

 مهقدانب نيكرات نورخآلا مزهناو ءريثك حرجو
 .مهعنادمو

 اهمئاذق نفسلا تقلطأو ًابجل ًاشيج ادنلوه تزهجو

 تطنسو كراعم يف لخدو شيجلا مدقت مث ةئيدملا ىلع

 لتحاو ؛ربمتبس ٠١ يف فئاذقلا اهتبرخ نأ دعب مارتام

 كراعملا تناكو ربمقون ١9 يف اراكناركاج نويدنلوهلا

 .ايانملا تاوهل يف نوفذاقتي اوناك نييلابلا نأل ةديدش

 ءالؤه ءاعدا مغر نييدنلوهلا عم نوملسملا نواعتي ملو

 كلملا برهو ,.1897 ماع نيدجنم اوؤاج مهنأب

 هورذنأو ىرقلا ىدحإ يف رصوح مث ؛هترسأو هتيشاحو
 اولتاقو نييدنلوهلا ىلع اومجه هناوعأ نأ ريغ ءملستسيل

 دحأو كلملا ادع ام ؛مهيبأ ةركب نعاولتق ىتح

 كوبمول ةريزج تقحلأو ايفاتب ىلإ قيسو ؛هدافحأ

 ةعبات تناك كدانهلا ةريزج (يلاب)و .يلاب ةريزج ةيريدمب
 ناكو ءاهنع تلصفنا مث 1184 ماع تيهاباجام ةكلممل
 يفو «بورحو تافالخ مهنيب (كولم) ءارمأ ةدع اهيف
 اواج نم ءازجأ ىلإ اهتطلس تدتما يروغنام كلملا دهع

 .اهلبق نم ٍلاو نغنابمالب ىلعو «ةيقرشلا

 اهكولم عم ةيقافتا ادنلوه تعضو م1879 ةنس يف

 ءاهيف ًابئان اهل تنيعو «تامارغ اهيلع تضرفو ةعستلا
 اهريمأ رثآف (مسا غناراك) يريمأ ىلع ًاطورش تعضوو

 عفادي ذخأ مث هءاسن عيمج لتقو هرجنخ لسف راحتنالا

 ىلع نويدنلوهلا ىلوتساو .لتق ىتح هسفن نع
 مهمجاه مث ءديدش يبعش عافد دعب (غنوكنولاك)

 ترج مث (سليخيم)دئاقلا لتقو اوكبتراف ًاليل يلاهألا

 .ءاش ام يدنلوهلا دئاقلا ررقو ءارمألا ةيقب عم تاثداحم

 يف كراعم تثدحو لاوحألا تبرطضا مث

 كلت ىلع نويدنلوهلا مكح نأ ةجيتنلا تناكو (غنيليلوب)

 تلعتشا م1807 ماع يفو .م8614١ ماع ةرشابم ةيحانلا

 تثعبف .ادنلوه ةموكحو غنيليلوب ريمأ نيب كراعملا نارين

 ترسأو 01474 ماعو ١8048 ماع يف ًاشويج ادنلوه

 .اناربمج ريمأو غنيليلوب ريمأ تفنو .مهتفنو نيرئاثلا

 ىلع ايسينودنأ يف ةيقابلا ةديحولا يه يلاب ةريزج

 ايسينودنا

 تناكو ءاهديلاقت يف ميدقلا ةايح ايحت ؛ةيكودنهلا

 ايسينودنأ ةموكح تعنم ىتح رودصلا تافشاك اهؤاسن

 . ةداعلا كلت

 ةيروهمج نمض نكت مل (وينروب) نتناميلاك لامش
 عم ةثيدحلاو ةميدقلا اهتلص نأ ريغ «نآلا ايسينودنأ

 «تارامإ ةدع اهب تناك «ةدوجوم ايسينودنأ تاعطاقم

 روتكدلا (غنيجوك) كاوارس ةمصاع فحتم ريدم ركذيو

 ىلإ م91/7/ ماع هجوت ًادفو نأ يديوسلا جربديم كيريا

 لبق نم برعلا نم نينثاو «يلع وبأ» :نم ًافلؤم نيصلا
 كلم رصع يف كلذو ءٍذئنيح ةرماعلا ينورب ناطلس

 . (يل غنوب) نيصلا

 يف فورعملا (وه غنيج) ينيصلا لصو ماع يفو
 جار) كلملاب عمتجاو (غنالاوت وبماس) مساب ايسين ودنأ

 (اناه يجان همسا نإ ليقو) ينورب كلم (يلاكايارم

 اهب يفوتو نيصلا ىلإ هعم هتيشاحو كلملا اذه رفاسو

 ةيزجلا (غناوايه) هنبا عطق ٍكئذنمو «نيكنان يف نفدو
 ملسملا ركذو .تيهاباجام ىلإ هوبأ اهيدؤي ناك يتلا

 يأ (يلام يل يج) ينورب كلم نأ «نيل ناونام» ينيصلا

 د .م87١1 ماع نيصلا ىلإ ًادفو ثعب ناميلس

 رشع عساتلا نرقلا طاسوأ يف ينورب ىلع ناك

 ةعبات كاوارس تناكو ؛نيدلا عيفش يلع رمع ناطلسلا

 ىلع راثف (اتوكهم نا_ٍغنب) ريمألا اهمكحي ينوربل
 .لشفف ةروثلا دامخإل مشاه هبئان ةدايقب ةوقب ناطلسلا

 يناطيرب لوطسأ لصو 1875 سطسغأ ١65 يفو

 مشاه بئانلا نسحأف (كورب سميج) ةدايقب كاوارس ىلإ

 يف مشاه هب ناعتساو «ةقادص امهنيب تدقعو هلابقتسا

 كاوارس ىلع ًايلاو سميج لعجي نأ ىلع ةروثلا دامخإ

 يف كاوارس ىلع كورب سميج ىلوتو ةروثلا تدمخأف
 ماع يف هتيالو ىلع ناطلسلا قداصو 1814١ ربمتبس 4

87 

 نع لاصفنالا تاعطاقملا ءارمأ ضعب لواحو

 ضعب ميلست لباقم زيلكنإلاب ناطلسلا ناعتساف ةنطلسلا

 دادرتسال ١1814 ماع ًاضيأ مهب ناعتسا امك «تاكلتمملا



 ايسينودنا

 .مهل ةريزجلا ىلع اولوتسا لب هونيعي ملف ناوبال ةريزج
 لايتغا ناطلسلا لواحو «مشاه بئانلا لتق 1846 ةنسو

 زيلكنإلاو يلاهألا نيب عازن بشنو ؛كورب سميج
 سميجل ايئاهن كاوارس ناطلسلا ملسو زيلكتإلا رصتناف
 ىلع ايناطيرب ةدايسب فرتعا ١845 ماع يفو ؛كور

 نتناميلاك يف حابص ةقطنم تلوح مث «ناوبال ةريزج
 لعلو .اهيلع ةرطيسلل ةكرش ىلإ (وينروب) ةيلامشلا
 اهركذ (حبص) ًاميدق برعلا اهبتكي يتلا هذه حابص
 ..مهبك يف ةوملتسملا

 ةيبرغلا نايريإ

 ماع يفو .مهبتك يف برعلا نولحارلا اهركذ

 ءزجلا ىلإ سنيم يد جروج يلاغتربلا لصو م7

 دعج هانعمو (ساوباب سوا) هامسو نايريإ نم يبرغلا

 هامسو (ورديفس يدورافلا) ينابسإلا لصو مث ءرعشلا
 رحبأ ١555 ماع يفو م1618 ماع بهذلا ةريزج

 اطسو يلامشلا ءزجلا ىلإ (ادور يد زيتروا) رخآ يلاغترب

 ادنلوه هتلتحا يذلا ءزجلا وهو ءاينايسإ مساب هيلع

 اينيغ ئطاوشب ايعيبط ههبشل ةديدجلا اينيغ يمسو

 . ةيقيرفإلا
 نم ةلسلس ثودحو ًاماع ٠١ نم رثكأ ىضم دعبو

 يف ثاحبأب م8٠17 ماع يف ادنلوه تماق تاروطتلا

 لتحت ادنلوه تأدب 1878 ماع يفو «يلامشلا ءزجلا

 . ةريزجلا هذه نم يبرغلا ءزجلا عيمج ًايمسر

 صصختملا يئرود مايليو اهراز م1857 ماع يفو

 ةثعب تناكو «يناتناس» ةريحب ىلع رثعف ءايحألا ملعب

 ١1804. ماع ةريحبلا هذه ىلإ تلصو دق ؛انتا»

 مل م5١7١ ماع يدنلوه لوأاهب لزن نأ ذنمو

 تدقع ثيح م1714 ةنس ىلإ اهيف ًائيش ادنلوه لمعت

 نايريإ ىلع ةطلسلا تناكو (نينوأ) ةقطنم ريمأ عم ةيقافتا

 م886١ ماع يفو كولملا رئازج كولم يديأب كلذ لبف

 مث «يلامشلا مسقلا دودح ايناملأو ايناطيري تمسر

 دودحلا نييعت ىلع ١496 ماع ايناطيربو ادنلوه تقفتا

 .يبونجلا مسقلل

 لحذميإ

 ةيناطيربلا ىصقألا قرشلا ةكرشل ناتنيفس تماق

 ةريزج يف (كنيفيلك) جيلخ يف يناطيربلا ملعلا زرغب
 ءرهشأ ةدعل كلذ دعب ايناطيرب اهتلتحا يتلا يراوسانام

 يف (سوبد تروب) ةدلب 1818 سطسغا يف تماقأ مث

 ىهتناو اهل كلم اهلك ةقطنملا نأ تنلعأو .نوتيرت جيلخ

 . خاتملا ةءادرل 1870 ماع لالتحالا

 لحاوسلا يف يعرشلا قحلا نأ ادنلوه تنلعأو

 يذلا يروديت ناطلسل وه تدلوبمه جيلخ ىلإ ةيلامشلا

 ١907 ماع يفو .نطانملا هذه لالتخاب ادنلوهل حمس

 هبقعأو تدلوبمه ءانيم نامشيو يناملألا روسفوربلا راز

 ىتح اهطساوأ ١104 ماع زتنيرول روتكدلا باجو «هريغ

 املاس داعو ءانيملهليو ةمق اهامسو اهممق ىدحإ غلب
 «نتناميلاك نم مهبحصتسا نيذلا كايادلا لئابق ةدعاسمب

 اهدصاقم نم يتلا ةيدنلوهلا تاثعبلا ددع دادزا مث

 :طقتلاو بهذلا نع ثحبلا

 تمدختسا ىتلا (دلوبشرا دراشير) ةئعب لامعأ تتأ

 «ةميظع جئاتنب ةيلخادلا لاوحألا سردل ةريبك ةرئاط

 (اميماه) ةريحبو لحاسلا نيب ةيفشك لامعأي تماقو

 ثيح ءًاليم ١75 دعب ىلع تاباغلا يف ةلغوتملا

 هنكسي لايمأ ةرشع ىف 4١ هتحاسم ًاحيسف ًايداو تفشتكا

 ْ .حالف فلأ ٠١ وحن

 فلأتت «ةريغص ىرق دجوت تدلوبمه جيلخ يفو

 «صخش فلأ وحن عومجملا نوكي اذهبو ءصاخشأ

 .ةحاسم قيضأو ًاناكس لقأ ماجآلا يف ةديعبلا ىرقلاو

 راهنأ اهيف يرجت ؛ةفيثكلا تاباغلا نايريإ يطغت
 يفو ؛ةخماش لابج اهيف «نايرجلا ةعيرس هايملا ةريزغ

 فلأتي «مئادلا يديلجلا دحلا غلبت ةيلاع ممق اهطساوأ

 تاداع اهيف لكل ؛ىتش تاغل تاذ لئابق نم اهناكس

 نم نورشبم اهنم ءازجأ يف ماقأ دقو «ةثراوتم ديلاقتو

 ةسردم ةيرق لك يفو ؛نيسمخلا وحن نيباي ليبخرأ يفو

 نم نورشبم ةيبونجلا لحاوسلا يفو ءريشبتلل
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 ءاياكاياكو «ءادنيرام لئابق نيب ًاصوصخ «.كيلوثئاكلا

 رهن بصم نم ةرشتنملا شطبلا ةدشب نيتروهشملا
 .ايلارتسا دودح ىلإ لوكيد

 دنلر دين) ةلجم يف (نت نترف .ف) ذاتسألا بتك

 ةليبقلا هذهل ًافصو /١971 ربمسيد ددع (وين نأ دوأ يدنا

 نوروخف نوربكتم ءايوقأ ماسجألا ماخض مهنإ لاقف

 .سيئرالو تاقبط الو ءارمأ مهل سيلو ءمهدالبب

 ء(اميد) ىمست ةرهاق ةوقب نونمؤي ةدحاو ةقبط مهلكف

 رتم وحن دحاولا ةماق لوط (ثيمخيس) ةليبق دارفأو

 .رتم فصنو

 تنك يل باتك نم ًاصخلم لصفلا اذه تلقن

 ام لك يف ٍفاو ليصفت هيف ةيبرغلا نايريإ نع هتعضو

 ةيبرغلا نايريإ ميلست يف ادنلوه تلطام دقو .اهب قلعتي

 ًاريخأو ةهباجمو ةمزأ تثدح ىتح ايسينودنأ ةيروهمجل

 بعشلا راتخاف ءاتفتسا يرجأ ثيح ايسينودنأل تملس

 .ايسينودنأ ةيروهمج ىلإ مامضنالا

 دجاسملا

 ةيبلغألاف ايسينودنأب دجاسملا ةرثك ىف ةبارغ ال

 دجابملا تانيه قلتفكو + ةيلطم ايناكس رت ةكحاسلا
 ىلع ًاعفترم دجسملا نوكي دقف ءروصعلا فالتخاب

 دجاسملا يف ةبلاغلا ةفصلاو ءًايضرأ نوكي دقو «ةدمعأ

 ةلصفنم ةقبط لك «تاقبط نم فلأتت اهفوقس نأ ةميدقلا

 نم ىري غارف ىرخألاو ةدحاولا نيبف ًابيرقت اهتحت امع
 اذه لاز امو «ةميدقلا نكاسملا ضعب فوقسك جراخلا

 ًالكش تذخأ ةديدجلا دجاسملا نأ ريغ ءًادوجوم عونلا

 . ةليمج تائيه يف ةيداب اثيدح

 ةقزألا يف ,ناكم لك يف ةدوجوم تايلصملاو

 ىلعو عرازملا نوطبو رهنألا فافض ىلعو ءايحألاو

 ذإ «ءانبلا ةلهس يهو لابجلا حوفسو ةيدوألا يف عرتلا
 لرانتم يف داوملا هذهو ءبشخلا وأ وبمابلا نم عنصت

 يتلا ةمخضلا راجشألاو ءذخأملا ةلهس .يديألا

 . ةرفوتم بشخلا اهنم جرختسي

 نأ عقاولاو ؛تايلصملا فالخب نذآم دجاسمللو

 ايسينودنا

 ؛«كمد دجاسم ادعام «دجاسملا يف ةثيدح نذاملا

 اهل ةميدق دجاسم هذهو .ليبمأو «نوبوريجو «نتنابو

 لوأ يف ينب كمد دجسمف ءاهب لصتي ام خيراتو اهخيرات
 ماع يف ددجو م474١ ماع هؤانب مت «كمد ةنطلس دهع

 وذ نيتملا مخضلا بشخلا نم ميظع ءانب وهو م6

 عساو ءانب ةميدقلا نتناب يف غنوكا دجسمو .تاقبط

 ةنيدم برقب ناريل يفو .هنع ةلصفنم ةنذأمو رباقم هبناجب

 .ةملسملا ابماج كلم تنب حيرض هب دجسم كيسرك
 2١١١4 نابعش 5١ يف ينب دجسم اتركاجب وداكنم يفو

 نيطالس ةرسأ نم يردقلا دماح فيرشلا نفدم هراوجبو

 وينوي ١7 يف (هدوب اقاي) ةديرج ترشن دقو «كنايتنوب
 انناررتس نا رويابك قو هقيراتو نيمألا اذه ةريس 64

 عراش يفو ءادنلوه ةموكح هتنب م 1/1/0 ماع ينب دجسم

 مها544١١ ماع ينب دجسم اتركاجب كوروو مايه

 دهع نم ةميدقلا دجاسملا نم ليبمأ دجسمو .ماا

 ميدق دجسم اتركاجب يكنا يفو .هللا ةمحر يلع ةيعادلا

 ه.1/51١1 ماع اهيلع بوتكم ةيبشخ ةحول هباب ىلع

 ىلع اهنم تلقن دقو «ةينيص تاباتك اهيلع رباقم هبناجب
 لقنلا نإ لاقف ًاينيص ًاذاتسأ اهتيرأو تاباتكلا كلت لجع

 روص وأ تاوصأ موسر ةينيصلا ةباتكلاو «لماك ريغ
 ةحاس نم رخآلا بناجلابو ءناعملو ةروظنم ءايشأل
 نيطالس ةرسأ نم يردقلا لآ ةداسلل رباقم دجسملا

 ىلإ دهاوشلا ىلع هتأرق ام خيرات عجريو «كنايتنوب
 دجسملا ةرايزل تدع املو ,ءيرجهلا رشع يناثلا نرقلا

 هتدهاش تنك ام كانه دجأ مل ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب

 لآ رباقم نم يقبو «نيملسملا نيينيصلا رباقم نم
 ركذ دجسم اتركاجب غناتاب راول يفو . ًادج ليلق يردقلا
 ةديرج يف هركذ ءاج م1754 ماع تمسر ةطيرخ يف

 ماع يفوت هنإ تلاقف «1811 ويام ١١ (تناروك افاي)

 ربقلا ناك امو «1817 ماع تينب ةبقلا نإو «48

 دجسملا ةعسوت دعب كلذك راص هنكلو ,دجسملا بناجب

 ند نف) ًاضيأ هركذو .رادجب ًالوصفم هبناجب ءانبلا راصف

 رشع عساتلا نرقلا رخاوأ يف عبط يذلا هباتك يف (خريب

 وذ نوبريج دجسم ةميدقلا دجاسملا نمو .(150١ص)



 ايسينودنا

 ءرشع سداسلا نرقلاب ةريخألا ةيكودنهلا ةسدنهلا

 طوحم يرجح رادجو «ةيبشخ ةدمعأ وذ عبرملا همرحو

 امك ةيقاب ةميدقلا شوقنلا نكلو هتقورأ تديز دقو قاورب

 اذه زارط نم نوبريج يف ًادجسم تيأرو .تناك

 نيب ةفحت وهو ءاهب ةقوصلم ةميدق نوحص ةليقصلا

 «ةيلاع فوقس تاذ ىطسولا ارطموس دجاسمو دجاسملا

 نفو شوقن وذ ليمج دجسم مالسلا راد هيجأ ردنب يفو
 دجسم ناديم يفو .يبرغلاو يمالسإلا نفلا نم نيجيزم
 ام لك يمالسإلا يبرعلا زارطلا ىلع ناديم ناطلس هانب

 ًادجسم نإ لاقيو .ميراختلا يذ شوقنملا رمرملا نم هيف

 ه8404 ماع ينب ابوط ةريحب نم برقلاب ءايسروب يف
 ددع غلبيو «ةريثك ىرخأ دجاسم كانهو م١

 ايسينودنأب 1134 ماع ءاصحإ بسح دجاسملا
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 نفسلا

 نم اهبوكرو نفسلا ةعانص نويسينودنألا فرع
 اولصو ىتخ راخبلا اهي اوطخت كلذ انركذ امك -ميدق

 ارلمحو ء؛يداهلاو يدنهلا طيحملا رزجو ايقيرفإ ىلإ

 نوجاتحي ام اهيلع اوبلجو مهنادلب تالوصحم اهيلع

 «مهنفس ىلع نيصلا ىلإ لصت مهدوفو تناكو ؛هيلإ
 (دنليات) مايس ئىطاوشب وسرت يتلا مهتفس تقتلا امك
 تلتموو «ترفلاوءقرشلا نع ةقداقلا نشل ابا اهريغو

 برعلا دالب بونجو ةرصبلاو دنهلاو الينامو اكالم ىلإ

 ذنم راحبلا اوفرع اذكهو ءاهريغو ةيبونجلا ايقيرفإو

 ىتح .يداهلاو يدنهلا نيطيحملا رزج ىلإ اورشتنا
 . (يراحب نمز) ةميدقلا دوهعلا نومسي ارراص

 ىلع ةرضاحم عوضوملا يف تسب روتكدلا ىقلأ
 نأ :اهيف ءاج ةيوغللا نوتغنيلوي ةيعمج ءاضعأ

 ةرواجملا قطانملا يف ذوفن يوذ اوناك نييسينودنألا

 ىتح قرشلا رزج ىلإ لصت سرفلاو برعلا نفس تناكو
 ىلإو اهيلإ مهعئاضبب نوتأي نوينيصلاو «يداهلا طيحملا
 اهناكس راظنأ مامأ يرجي كلذ لك «برعلا دالبو دنهلا

 نم ةديزتسملا بوعشلا نأش ءايشأ مهيدل ام ىلإ اوفاضأف
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 .ًامدقت مهتحالم تدازق رشبلا ةعيبط نأشو ؛ءضوهنلا

 تراصف ءًانسح ىوتسم تغلب يمالسإلا دهعلا يفو

 . تاراجتلا لمحت وأ نادلبلا وزغت ةميظع ليطاسأ

 زاتمتو ءايسينودنأ راحب يف رثكت ةينيصلا نفسلا

 ود) برعلا نفس ىمستو ؛ةماخضلاب ةيبرعلا نفسلا اهنع
 ىمستو «ةيلحاوسلا نم ةملكلا لصأ نإ لاقيو (واد وأ

 يف ةطوطب نبا مسالا اذه ركذ دقو (غنوج) نيصلا نفس

 . مويلا ىتح فورعم مسا وهو «هتلحر

 .ًابلاغ ةعبرم وأ ةثلثم ةيسينودنألا نفسلا ةعرشأ

 «شوقنب اهرخؤم تحنيو ءاهرغص ىلع ةليمج يهو
 ةيحان ىلإ فطعنت ةعفنرم باشخأ اهفلخو اهمامأ دتمتو
 .نيفذجملا دعاقم اهتافاح ىلعو ءاهالعأ نم ةنيفسلا

 «ةميظع نفس ةميدقلا ةيسينودنألا كلامملل

 ءامهريغو تيهاباجامو اياجيو يرس ةكلمم اهب ترهتشا
 ليطاسأ ةيمالسإلا كلامملل ناك يمالسإلا دهعلا يفو

 رساكمو «هيجأو «نتنابو «مارتامو كمد اهب ترهتشا

 «يبرح لوطسأ نتنابل ناكف .اهريغو ؛نيسامرجنبو
 ٠٠١ وحن دحاو نمز يف تعمج دقو «يراجت لوطسأو
 تاقبط ثالث نم ةنيفس لك فلأتتو «ةنيفس 7٠١ ىلإ
 . (نتناب ةكلمم يف مالكلا يف اذه ركذ مدقت دقو)

 ةعانصب كمد ةكلمم دهع يف سنوي ريمألا رهتشاو
 هركذ مدقت دقو) اكالم يف نييلاغتربلا اهب براح .نفسلا

 «ةيراجت نفس ةيمالسإلا ةيلحاسلا ندمللو .(ًاضيأ

 «ةيرحبلا اهتراجت ترهتشاو «دالبلا ةيامحل نفسو

 كلذكو ءًارحب نييلاغتربلا هيجأ نيطالس براحو

 ءاهريغو نيسامرجنبو كولملا رئازجو رساكم نيطالس
 نييلاغتربلل اهبرحب تفاين يلاكوتار ةريمألا ترهتشاو
 نوريثكلا ناك ىتح نفسلا ةعانص ترئاكت دقو .ًارحب

 .ةمولعم طورشب اهورجؤيل اهنوعنصي

 ةكلمم تناك :ًابيرقت هتمجرت ام لباتس روتكدلا لاق

 دقو «برحلا يف اهلهأ ةلاسبو اهتراجتل ةميظع رساكم
 ىف هاج ام كلذ ىلع لاتز_ءابسآ يف امهعارعكزم تازبن

 سيكوب ند رساكم نءاجارك يرد ناريالب قوتنا) باتك



 0و

 سيكوبلاو نيرساكملا نأ ديفي هنإف (سبيلس ولوب يد

 اكالم طوقس نأ ريغ «ةريثك حاون ىلإ رافسألا وريثك
 ىلع ةبرض لوأ ناك م١151 ماع نييلاغتربلا يديأب
 مث ءاصوصخ ةيسينودنألاو ًامومع ةيمالسإلا نفسلا

 .اهيلاهأ نيب عازن ثودحل مهيديأب كولملا رئازج طوقس

 يتلا نييدنلوهلاو رساكم نيب بورحلا بابسأ ركذو
 ءافلح نويرساكملا ناك :لاقف ءًاماع نيسمخ تماد

 امهالك «نويدنلوهلا مهلثمو «ةراجت بابرأو رافسأ

 مدطصيف ةوقلا لمعتست دقو «ةأرجو طاشنب دهتجي

 امهنم لكو ؛ناتوقلا كراعتتو نايقنلي امثيح ناقيرفلا
 .انأ :لوقي

 ةرطيس تحت ًاليوط ًانمز ايسينودنأ تيقب دقو

 نيملسملا نأ ريغ «نييبرغلا لوصو دعب ىتح نيملسملا
 اهيفو «ةيراجتلا نفسلا يف ًاريخأ مهلامعأ ترصحنا

 تادايق ين ًاقومرم ًاماقم برعلا لانو ءاومدقتو ءاوعرب

 نورجتيو ءاهنم ريثكلا ددعلا نوكلمي اوناكف ؛نفسلا
 رخاوبلا مهتمحاز ىتح ايسينودنأ يملسم ةيقبك اهيلع
 مدقت ىلع ةلدألا نمو «مهنفس ددع صقانتف ؛ةيدنلوهلا

 هنأ نم ةيمسرلا ريراقتلا هتركذ ام ايسينودنأ يف ةحالملا

 ٠477 ةيسينودنألا نفسلا نم اياباروس ءانيم ىلإ لخد
 ١6 يف ةيداصتقالا ةلجملا هتركذ امو 2194177 ماع ةنيفس

 نيب رحبلا ىلع لمحي امم ةئاملاب 70 نأ ١97 ربمسيد

 لكي ام دقو + نفسلا كل ولع ناك ايسؤدلا طاوم
 كلم اهنم ةئاملاب 8١ وحنب طقف رساكم ءانيم ىلإ

 . ىرخألا ةيسينودنألا ئناوملاب كيهانو . سيكوبلا

 ماع يف تناك ايسينودنأ ىلإ تلصو ةرخاب لوأو

 نيب ةحالملل ةكرش تميقأ م١187 ماع يفو م85

 .قرشلاو ابوروأ

 برعلا اهكلمي يتلا نفسلا اياقب
 «برعلا دنع ةشيعملا لئاسو نم ةحالملاو ةراجتلا»

 امو ةئبابر نونوكي مهنكلو «نيحالم برعلا نوكي املقو

 . ؛ةيبرع ريغ ةنيفس دوقي ًايبرع ًانابر دجت نأ ردنيو «هبشأ

 ايسينودنا

 ةنيفس دجوتو .نيتيلهأ نيتنيفسو ةينيص ةنيفسو « ةيبوروأ

 ةيبرعلا نفسلا مظعم يفو .ينيص اهنابر ةدحاو ةيبرع
 لامعأل ؛ةداهش لمحي ًايبوروأ يناثلا لجرلا نوكي

 ةليوط ةدم ذنم ةحالملاو «عئاضبلل يرحبلا نيمأتلا

 ةحالملا تبعل (رشع عساتلا يأ) نرقلا اذه ةيادب يفو

 ريوطتو ليبخرألا ىلإ تارجهلا دايدزا يف أمهم ًارود

 . كيسركو كنايتنوبو غنابميلاب يف ةيبرعلا تانطوتسملا

 اهكلمي نيرشعلا نرقلا لئاوأ يف ةريثك نفس تيقب

 يف مهمظعمو مهسفنأب اهنودوقيو برعلا ديلاوم
 ةمحازم اهنم بابسأل ناكسلا ددع صقانت مث « غنابميلاب

 اهتحنم يتلا ةيبنجألا تاكرشلا اهكلمت يتلا رخاوبلا

 ةموكحلا طغض اهنمو :«تاراكتحاو تازايتما ادنلوه

 الإ لمحت ال نأ اهيلع متحت تناك ذإ ؛كاذ ذإ اهيلع

 يف ةراجتلا كلذكو «راهنت داكت ةيبرعلا ةحالملاو

 اروفاغتس نم ةيراجت ةيبرع ًانفس كانه نأ ريغ «ليبخرألا

 يفو ؛جاجحلا لقنل ةدجو نيصلاو ليبخرألا ىلإ رفاست

 دجوت (رشع عساتلا يأ) نرقلا اذه نم لوألا فصنلا

 . يسرافلا جيلخلاو رمحألا رحبلا روزت ةيبرع نفس

 يرلع نب دماح ديسلا نفسلا كالم رابك نمو
 فاكلا دمحم نب نمحرلا دبعو (نفس عبرأ هل) فاكلا

 نب يلعو (نايوك ٠٠٠١ اهربكأ ةلومح نفس سمخ هل)

 4٠١ اهربكأ ةلومح نفس سمخ هل) فاكلا دمحأ

 عبرأ هل) نيدلا باهش نب دمحم نب نيسحو (نايوك
 نامثع نب دمحأو (نايوك 66٠ اهربكأ ةلومح نفس

 دمحمو (نايوك 7٠٠١ اهربكأ ةلومح نفس تس هل) ةبقراب

 ٠6١ اهربكأ ةلومح ناتنيفس هل) يلع فيرش نب ىلع

 . (نايوك

 لصفم نايب نع ًالقن يلي امك يهف نفسلا ءامسأ امأ

 نم غنابميلاب يف برعلا ديلاوم هكلمي اميف طوطخم
 اذه يف نولمعي اوناك نيذلا خويشلا نع «نفسلا

 . لقحلا



 ايسينودنا

 نب يلع نب دمحأ ديسلا كلم (نيقشاعلا رون)

 نب نمحرلا دبع ديسلا كلم (فئاط) . نيدلا باهش

 نب دمحأ نب يولع كلم (ريمطق) .فاكلا هّللا دبع

 ديج) .نيرسي يولع كلم (نيرسي) .فاكلا ركب يبأ

 . جحيدم هللا دبع نب دمحأ نب سورديع كلم (يرابلا

 (ساملا) .رونملا دمحأ نب نمحرلا دبع كلم (رودلا)

 كلم (كرابملا حتف) .فاكلا يرلع نب دماح كلم

 هللا دبع كلم (نمحرلا ةيطع) .ةبقراب نامثع نب يلع
 ركب يبأ نب هللا دبع كلم (رخافلا) . فاكلا علاتم كيا

 .نيدلا باهش نب دمحأ كلم (ريخلا بسك) .رخافلا

 حتف) .نيدلا باهش نب خيش نب يولع كلم (رسيلا)
 (دهده) .ليللا لمج نيسح نب دمحأ كلم (قازرلا

 (رصن) .يفاصلا فاقس نب نمحرلا دبع نب دمحم كلم

 .ملاس نب ركب يبأ خيشلا نبا يلع نب دمحم كلم

 رون) . فاكلا دمحأ نب يلع كلم (نمحرلا ةناعإ)

 .نيدلا باهش نب دمحم نب نيسح كلم (مشاه

 (ىلوملا ةيطع) .ةبقراب نامثع نب دمحأ كلم (نوميم)

 نم كلذ ريغ ىلإ .يواسملا يلع نب دمحم كلم

 لآ ةرسأ نم ريمطق ةلئاع تفرع ىتح «ةعونتملا ءامسألا

 .نيرسي ةراح تفرعو «فاكلا

 تاغللا

 تاراجتلا طوطخ ىلع ايسينودنأ رئازج عقوم نإ
 يف تاروطتلا بابسأ نم كلذ ناك اهرزج ةرثكو

 يرغللا عزانتلا رادقم ملعن ال انكلو ءاهتاغلو اهديلاقت

 هذه يف ترشتنا دق ةيتيركسنسلا نأ ملعن انكلو ؛ميدقلا

 ىدلو ءاهتاغل يف ةيقاب اهراثآ تلاز امو «رئازجلا

 نييدنلوهللو ةغللا كلت اياقب نم ةعئاش ءامسأ نييواجلا

 ماع حيرصت نم رهظيو «مهتغلو مهنيد رشن يف عاسم
 الإ ةيفوكلا وأ ةعبقلا سبلي نأ دحأل زوجي ال هنأ م١

 سيلو ءاهب بطاختيو ةيدنلوهلا ةغللا مهفي يذلا دبعلل
 قتعأ دقو ؛هتغل تفرع اذإ الإ ًايدنلوه جوزتت نأ ةأرملل

 فرع وأ رّضنت كولمم لك درهعلا دحأ يف نويدنلوهلا

 . مهتل

 نكي

 ةغللا ىلإ اهبيلاسأو ةيدئنلوهلا تاملكلا تبرست دقو

 سرادملا ترئاكت نأ دعب اميس ال ؛:ةيسينودنألا

 رئاودلا يف لمعلا لاجم عستاو فئاظولا تددعتو

 ردصت اهب ةيمسرلا ةغللا يه ةيدنلوهلا ةغللاو «ةيمسرلا
 ؛«ةيرورض ةغل تراصف تارشنلاو بتكلاو فحصلا

 ةديدج تاحالطصاو تاملك ىلإ ةيسينودنألا تجاتحاو

 تاملكلا تالمف ءًالانم برقأ ةيدنلوهلا تدجوف
 لئاسرلاو تاباتكلا ةيدنلوهلا بيلاسألاو تاحالطصالاو

 .ةيسينودنألا يف تجمدناو فحصلاو

 فارخد لاثمأ نييدنلوهلا رايك ناك دقف كلذ عمو

 .ي.خ روتكدلاو م١١7١ ماع هفّلأ ميلعت باتك يف

 امهريغو ةيدنلوهلا ةغللا نع هل باتك يف نسيهنوين
 ادتلوه ةموكح نأ ريغ ؛ةغللا هذه لامهإ نم نوكشي

 يف ةبغر رشع عساتلا نرقلا يف اهتغل رشنب ًاريثك تمتها
 .نييسينودنألا ةدئلوه

 ةيسينودنألا ةغللا ساسأ يه يتلا ويالملا ةغلو

 يلاوتب اهبيلاسأ تريغت «ديعب نمز ذنم ةدوجوم تناك

 ذإ ءاهريوطتو اهراشتنا يف مالسإلا دعاسو ؛نينسلا

 دحأ اهلهجي داكي ال ىتح بطاختلاو رشنلل ةادأ تناك

 لمعتست تناك ةغللا هذه ةباتكلو .نييسينودنألا نم

 (ىواج فورح) ايالم يف ىمستو ؛ةيبرعلا فورحلا

 يمسبو (وكيب فورح) وأ (ويالم فورح) ارطموس يفو
 ةغللا هذهب تفلأ دقو .(نولوك) ويالملا ةغل نوينيصلا

 ملف رامعتسالا دهع يف امأو ةيمالسإلا دوهعلا يف بتكلا

 ةغللا نإ سويرد روتكدلا لاق ىتح ًايفاك ًاعيجشت دجت

 .رامعتسالل تمدق ةيحض لوأ ةيويالملا

 تادهاعملا تبتكو نيناوقلا تنسو تافلؤملا ترثك

 خيراتلاو ةيبرعلا فورحلاو ويالملا ةغلب اهريغو

 عبرلا يف «بيرق تقو ىلإ كلذك ترمتساو ؛يرجهلا
 .نرقلا اذه نم لوألا

 سرادملا تحتفو ةيمالسإلا ةوعدلا ةرئاد تعستاو

 «مالسإلا ةغل اهنأل ةيبرعلا ةغللا اهيف تسردو ةيمالسإلا

 ةيسينودنألا ةغللا يف ةيبرعلا تاملكلا لخدت نأ عبطلابو



 الب

 اهلوصأ تاملك ةئاملاب 55 وحن ةيسينودنألا ةغللا ىف نإ

 . ةيبرع

 رثاكت ايسينودنأ خيرات هباتك يف يناب يسونس ركذ
 ابنك نآو .ءةيبرعلا ةغلل نييسيتودنألا نم نيملعتملا َدَدَع

 سابتقالا نإ) :لاق مث «ةيسينودنألا ىلإ تمجرت ةيبرع

 نم سابتقالاك يرورض وهو ءاهريغو تايئرملا يف ريثك

 ةيبرعلا فورحلاب ةيبرعلا تاملكلا بتكتو ؛ةيتيركسنسلا
 دعب مظتنت مل ةينيتاللاب اهتباتكو «لصألا يف يه امك
 :بابسأ ةثالثل

 حيحصلا قطنلا نوفرعي ال سانلا نم ًاريثك نإ ١

 ةباتك -" «ةيبرعلا فورحلاب ةبوتكملا ةيبرعلا تاملكلاب
 7 «يسينودنألا قطنلا بسح ةيبرعلا تاملكلل ضعبلا

 ين لباقم اهل دجوت ال فورح يبرعلا ءاجهلا يف
 فورحلا ضعب ىلع تامالعلا عضو امأ .ةينيتاللا

 ىف دجوت ال ىتلا ةيبرعلا فورحلا لباقم نوكتل ةينيتاللا

 ال امك ءدعب اهّرقي مل يمالسإلا ملاعلا نإف ةينيتاللا
 دجن اذهل ءكلذب موقت نأ عيطتست عباطم دجوت

 .«ةفلتخم روصب ةدحاو ةملك ةباتك ىف ةريثك تافالتخا

 نظنلا تح ةييرجلا تانلكلا و بكر نيدلاو# لاق
 نكاسلا لعج لثم يف مهتاباتك رهظت يسينودنألا

 ىلإ هجوو (ءابلا حتفب) اهلعجو ربص ةباتكك ؛ًاكرحتم
 ؛(ءارلا حتفب) طرش ىلإ طرشو (ميجلا حتفب) هجو

 .خلا . . .ءاب ءافلاو ءءاه ءاحلاو «ًانيس داصلا ةباتكو

 ىلع ؛قطنلا يف هبراقي فرح ناكم فرح لدبتسي دقو
 ةملك بتكتو ريق ل «ءاي وأ ءاف ءافلا لمعتسي دق هنأ

 ٍتّبِس ببسو «تبارك ةبارقو ءريكيف ركفو تفص .ةفص
 .؟.. .هميك ةميخو (ءابلا حتفو نيسلا رسكب)

 ىلإ ضرف لثم اهلوصأ نع تروحت تاملك كانهو»
 لاثم ءاهيناعم لوحتت دقو ءاوتيب ىلإ ىوتفو ءولرب
 دق لقعلاو «رعش هانعم ةيسينودنألا يفف رعاش :كلذ

 وحن يف لولدملا رصحني دقو «ةليحلا ىنعم ىلع قلطي
 دقو «رخاوأ ىنعمب رخآو ءريخلا لمع هب دصقيو لمع

 ايسينودنا

 ةئيهلاو مسجلل لمعتسيف ندب وحن يف ىنعملا عستي
 فورح ةملكف ًادرفم عمجلا لعجي دقو ءسلجملاو

 .«ملاع ىنعمب ءاملعو «ربق ىنعمب روبقو «فرح ىنعمب

 لهجلا نم ريثكلا ةيمالسإلا سرادملا تففخ دقو

 ديؤملا وأ عجشملا مدع نم مغرلا ىلع «ةيبرعلا ةغللاب
 .ةيمالسإ ةلود ةيأ نم ماتلا

 نم ىشالتت نآلا داكتف ةيبرعلا فورحلا امأ

 ءانبأ مظعم ملعتي ثيح ؛مالسإلا الول ايسينودنأ

 ىلع تغط ةينيتاللا فورحلا نكلو .نآرقلا نيملسملا

 .ءيش لك
 نييسينودنألاب ةليوط ًاروصع نيينيصلا طالتخالو

 ةغللا امأو ءبطاختلا ةغل يف رثألا ضعب مهتغلل ناك

 ببسلاو ؛ةماعو ةطسوتمو ةيلاع .؛تاقبط ىلعف ةيواجلا
 «عمتجملا يف ةيكودنه تاقبط دوجو رثأ أشن ميدق

 فورح تاذ يهو .يواك ةغل ةميدقلا ةغللا ىمستو

 .نوصصختملا الإ اهمهفي ال ةصاخ

 ةيلك رظان سويرد .ي .و .خروتكدلالاق

 يف صصختلا ئدب هنإ :هترضاحم يف انه قوقحلا

 نم لوأ نإو ءرشع عساتلا نرقلا يف ةيسينودنألا تاغللا

 «يزيلكنإلا دروفواركو «سلفارو ءنشرام اهب متها

 .اهمهفت نم لوأ اوسيلو

 نرقلا لئاوأ ىف ةيتيركسنسلا ةغللا فاشتكا راثأ دقل

 ةفسلفو راثآلاو ميدقلا خيراتلا ثحب يف ةبغرلا يضاملا

 ةقيرطب ةدلوملا ةينامرجلاب اهتنراقمو ةيتيركسنسلا ةغللا
 تاداشرإب (تدلوبمه نوف ملهلو) ذخأو .سوتاب

 هثحب لامسأر لعج يذلا ةيواكلا ةغللا ثحب يف سلفار

 56212012101062 252]1026 هباتك ىف ادوي اباراب فورح

 ناكو .نييدنلوهلل عجرم باتكلا اذهو 1 ءاعواا

 يضاملا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف يواك ةغلب مامتهالا

 تدلوبمه نوفلو .م1١18١ ماع نريك لوقي امك افيعض

 اساسأ اهلعجو ةيويالملا ةغللا جراخم تابئإ يف ءارآ

 نأ ديفت هثاحبأو .اهتاكرحو يواك ةغل ةعيبط يف ثحبلل
 اهبيكارت يف ةيتيركسنس بيلاسأ ىلع لمتشت يواك ةغل



 ايسينودنا

 اهلوصأ نأ ىلع ليلدب اذه سيلو «ةيلعفلا اهلمجو

 اهنكلو اهتاذب ةمئاق يه لب تلدبتو تريغت ةيتيركسنس
 رثأت نأ نيبي نأ ديري وهف «ةيتيركسنس ًاظافلأ تسبتقا

 كلسو .اهلوصأ لاني نأ نكمي ال ةيبنجأ ةغلب ةغللا

 «نفلا ساسأ ىلع يواك ةغل ثحب يف نريك روتكدلا

 ثاحبأ يف مويتنألا نيبو يجيف ةغل نيب تانراقم ىلعو

 . ةيسايقو ةيخيرات

 ةيحانلا ريغ ىلإ مهثاحبأ تهجتا نوثاحب كانهو

 ةفاقثلا عيسوت ىلإ يمرت ةكرح ًالثم دنهلا يفف «ةيملعلا
 خيراتو راثآلا ملع يف ءنوؤشلا عيمج يف ةيكودنهلا

 نع اديعب دهعلا نكي ملو «كلذ ريغو نيدلاو نونفلا
 اهيلإ تبرست نأ قبس يتلا نادلبلاب دنهلا مامتها
 © :عواعت ذه0ةقانعاأأإل ةيعمج تميقأف ةميدقلا ةيكودنهلا

 ريثأت نع ةباذج بيلاسأب تاروشنملا ترشنو ءاتكلك يف
 ةلجم تردصأو «ةرواجملا نادلبلا يف ةيكودنهلا نونفلا

 صاخ اهضعب ةعونتم ًابتكو ةمهم ثاحبأ ىلع يوتحت
 نم رثكأ تاريثأتلا نم يقب امب متهت يهف «رئازجلا هذهب
 . لوصألاب مامتهالا

 ةيذوبلاو ةيسودنهلا نم

 مالسإلا ىلإ

 ةكلمملا وه ايسينودنأل ميدقلا مسالا ناك

 رشع سداسلا نرقلا ىتح هب ىعدُت تلظو ةيسودنهلا

 .ةيذوبلاو ةيسودنهلا نيتنايدلا ةدايسل ًارظن داليملل

 نم نوملسملا راجتلا دفاوت رشع ثلاثلا نرقلا ذنمو

 مهددع دادزاو ءايسينودنأ ىلع دنهلا يف تارجكو ناريإ

 نأ اوثبل امو «ةيفاقثو ةيراجت طباور اوماقأف «مايألا عم

 نم قيرف اهل باجتسا يتلا ةيمالسإلا ةوعدلا اورشن
 نوريثك هعبتف ؛همالسإ يدنهلا مكاحلا رهشأو «ناكسلا

 هل مهذالم همئاعد تخسرت يذلا «مالسإلا يف اودجوو

 - )١797 تيهاباجام ةيوقلا ةكلمملا طوقس دعب اميس

 ١65(.

 لماعلا رود ىلع رداصملا نم ريثكلا دكؤتو

 تلمح ثيح دالبلا هذه يف مالسإلا رشن يف يراجتلا

0” 

 ارلعج نمم ءاملعلاو ءاهقفلا نم ريثكلا ةيرحبلا لفاوقلا

 .ًافده ةيمالسإلا ةوعدلاو مهل قزر ردصم ةراجتلا

 اوكلس نيملسملا ةاعدلا نأ ىلع نوثحابلا عمجيو

 عقو امو ءهاركإ نود نم سانلا بولق ىلإ قرطلا برقأ

 . مالسإلا راشتناب هل ةقالع ال ةيبناج بورح نم

 لئاوأ لوخد خيرات نأ ىلإ رداصملا ضعب ريشتو

 نماثلاو عباسلا نينرقلا ىلإ دوعي ايسينودنأ ىلإ نيملسملا

 اهيف اوطح ةريزج لوأو «برعلا نم اوناكو ؛نييداليملا

 .ارطموس تناك

 ينابايلاو يبوروألا نارامعتسالا

 ةيمالسإلا اقلام ةكلمم نويلاغتربلا ازغ نأ دعب

 «لباوتلا نع ثحبلا ةعيرذب ١5١١ ماع ايسينودنأ اولخد

 ةيحيسملا رشن ىلع نافرطلا قفتاو نابسإلا مهعبت مث

 .وكولامو اساهانيم يتنيدم يف حاجنلا نم ائيش اوقالو
 ثبلامو ءمهذوفن نم دحلل رزجلا ماكح دحتاف

 تحت لظف اهقرش امأ ءروميت برغ اوزغ نأ نويدنلوهلا
 . مهنيب ام يف ةريزجلا اومستقاف «نييلاغتربلا ةطلس

 ءانبل 18١5 ماع ايسينودنأ ىلإ نويناطيربلا لصو

 ءانثأ يفو ءارطموس برغ ولوغناب يف كروي ةعلق
 ءادنلوه مكحت اسنرف تناك امدنع «ةينويلبانلا بورحلا

 دنهلا ةكرش مكح تحت ايسينودنأ نم قطانم تحيصأ

 ادنلوه تدقع نويلبان طوقس دعبو . ةيناطيربلا ةيقرشلا

 اهتارمعتسم ىلوألا اهيف تعجرتسا «ةدهاعم ايناطيربو
 .ايسينودنأ يف

 عم كرتشملا مكحلاب ١917 ماع نوملسملا بلاطو
 ىروش سلجم «كلذ رثأ ءاوماقأ نيذلا نييدنلوهلا

 ةيملاعلا برحلا ةياهن يفو .ريثأت يذ ريغ ًايروص
 دعو .ةيعامتجالا ةلاحلا روهدت ةأطو تحتو ء«ىلوألا

 نيرشت دعوب فرع ًالالقتسا ايسينودنأ حنمب نويدنلوهلا

 اوددشو ةماعلا تايرحلا اوديق مهنأ الإ «(ربمقون) يناثلا

 ًاروهدت دهش يذلا ١1477 ماع دعب ناكسلا ىلع قانخلا

 يف ةينطو تاكرح تماقف ؛ةماع تابارضاو ًايداصتقا



 ايسينودنا 5961"

 بزح سسأت ١9717 ماع يفو ؛بالطلا فوفص

 مكحلا دض ةمواقملا داق يذلا ينطولا ايسينودنأ

 . يرامعتسالا

 لود نوينايايلا مجاه ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ

 ىلإ اوهجوت اروفاغنس طوقس دعبو ءايسآ قرش بونج
 ١847 (سرام) راذآ يف ةيدنلوهلا تارمعتسملا

 كلت يف . ايسينودنأ ىلع مهتطلس طسب ىلع اولمعو

 نيينابايلا ةنداهم ىلإ ررحتلا تاكرح ترطضا ةرتفلا
 تاططخم ترمضا اهنأ الإ مهعم نواعتلاب رهاظتلاو

 ريبك دهج دعبو .لالقتسالا بوص تاعلطتو ةيرس

 نييسينودنألا حنم ىلع نوينابايلا قفاو رمتسم لاضنو

 .ايندم امكح

 يروهمجلا دهعلا

 يف رونلا تأر نأ ةيسينودنألا ةيروهمجلا تئبل امو

 ةيملاعلا برحلا يف نيينابايلا راحدنا رثإ 8/7 ١545

 تهجاوف ءاهل سيئر لوأ ونراكوس ناكو «ةيناثلا

 ةيركسع تاوق لزن :اهنم ءىتش رطاخم هتموكح
 تاوقل ةئراطلا تايلمعلا ءانثأ ايسينودنأ يف ةيناطيرب

 اهتاذ ةجحلابو «حالسلا نم نابايلا ديرجتل فلاحتلا
 ةداعتسا وه رخا فده قيقحتل ةيدنلوهلا تاوقلا تلخدت

 . ةيقرشلا دنهلا ةقطنم ىلع ةرطيسلا

 نيب سورض برح تعلدنا ١945/١١/٠١ يفو

 دئاق اهرثأ ىلع لتق ررحتلا تاكرح يلتاقمو نييناطيربلا

 يف ةيناطيربلا تاعطقلا تلخدو يبلام يناطيربلا ءاوللا

 نويسينودنألا دكأت نيحو «ةيضرأو ةيوجو ةيرحب كراعم
 اونوكيل ندملا كراعم نم اوبحسنا نييناطيربلا ةبلغ نم

 . ةيبعش لاتق تادحو

 ةيتفلا ةيروهمجلا ةسايسل ةضيرعلا طوطخلا تأدب

 راوجلا نسح اهتمدقم يفو 2.1445 ٠١/1١١// ذنم حضتت

 يناملرب ماظن مايق نع نلعأ مث .ملاعلا لود عم ملسلاو

 ةموكحلا تليقو .ةفلتخم بازحأ نع نيلثمم مضي

 ددعو ةينابايلا تاعطقلا حالس عزنب يناطيربلا حارتقالا

 يف مهزاجتحاو .فلأ 75 ىلع ديزي اهدارفأ

 ؛«كلذ ىلع يسينودنألا شيجلا فارشإو «مهتاركسعم

 ١95457. (ليربأ) ناسين يف نيبنابايلا ليحرت أدب مث

 يدنلوهلا شيجلا عم ترمتسا ريرحتلا برح نكلو
 سلجم ىلع رمألا ضرعو ؛ةريبك ةمواقم ىقال يذلا
 ادنلوه فارتعا ىلإ تدأ ةيدو عاسم تماقو ؛نمألا

 نكلو ءاودامو ارطموسو اواج ىلع ايسينودنأ ةدايسب
 يذلا ١140/8/١1 يف رداصلا نايبلل ًاقرخ ناك كلذ
 ججأتف اهيضارأ لماك ىلع ايسينودنأ ةدايسب يضقي

 رمتؤم دقع ىلإ ىدأ ام «لاتقلا رمتساو ىبعشلا ءايتسالا

 ةيقافتاب ىهتنا يذلا ١949/8/77 ىف ةايدتنملا ةدئاملا

 ةيسينودنألا ةيروهمجلا ةدايسب ادنلوه فارتعا ترقأ

 رمجتا ًالاتقو تاروث تهجاو ةيودحو ةموكح تلكشتف

 . تاونس

 يقيرفإلا  يويسآلا رمتؤملا

 رمتؤملا ةماقإ يف ريبك رود ونراكوس سيئرلل ناك
 دقعنا يذلاو اواج برغ غنودناب يف يقيرفإلا  يويسآلا

 ىلإ ٌمضو ١9466 ماع (15 - 18) (ليربأ) ناسين يف

 رامنايمو ناتسكابو ؛دنهلا نم الك ايسينودنأ بناج
 ةيويسآ ةلود ١ 5 نم نولثمم هرضحو اكناليرسو (امروب)

 يفاقثلا نواعتلا رمتؤملا اذه نم فدهلا ناكو ةيقيرفإو

 مارتحالاو يملاعلا ملسلا ىلإ اعد دقو .يداصتقالاو

 ةيلخادلا نوؤشلا يف لخدتلا مدعو لودلا نيب لدابتملا

 دعو «ةدحتملا ممألا ئدابمو ناسنإلا قوقح مارتحاو

 .زايحنالا مدع لود ةعومجمل ةاون

 مكحلا سس

 ميهافم ىلع ةيسينودنألا ةلودلا تدمتعا

 هدو (اليساكناب) لا اهيلع قلطي ةصاخ ةيطارقوميد
 دنتست ةفسلف ىلع موقيو عمتجملاو ةلودلل ماظن ةعمتجم

 اهماوق ةليبن ميق يف كلذ لثمتيو «بعشلا ةدايس ىلإ
 ءدحاو بر دوجوب داقتعالا :ىه ةسمخ ئدايم

 :ةيتطرلا ةدحولا :ةرفحعملاو ةلداحلا ةيناستإلا
 نيذلا ةلودلا تالاجر ةمكح اههجوت يتلا ةيطارقوميدلا

 . ًاعيمج دارفألل ةيعامتجالا ةلادعلا ءصرحب اوريتخا



 ايسينودنا

 18٠٠١(. ماع) ارطموس لامش ناديم ةنيدم يف ةنطلسلا رصق

 وهو «يراشتسالا بعشلا سلجم سيسأت متو

 ًايموقو ًاينيد ًابزح 74 رهظف ١956/١١ /* يف ةيبزحلا

 تاموصخو تاعارص ىلإ ىدأ كلذ نأ الإ «ًايكارتشاو

 اهنم تناعو (اليساكناب) ةيطارقوميد ىوحف نع تدعتبا
 . ًاريثك دالبلا

 داصتقالاو ةيمنتلا

 روطتلاو ايسينودنأ ىف ةيمنتلا ةكرحب ةطاحالل

 ةقلعتملا ماقرألا ضعب ةظحالم نكمي يداصتقالا

 .40و 95 ىماعل ةيجاتنإلا تاعانصلاب

 لاجم ىف دجن نيماعلا نيذه نيب ةنراقملا ىدلف

 7,6 نم تعفترا جاتنإلل ةيوئملا ةبسنلا نأ ةعارزلا

 عاطقلا يف تضفخنا دقو ,6 ماع ؟8١,5 ىلإ 14 ماع

 ءاال,7١ ىلإ ١7,79 نم (معاطملاو قدانفلا) يراجتلا

 ةبسنلاف تالصاوملاو لقنلا لئاسو ىف امأ «.(51١لا/

 عاطق يف كلذكو 4,5١« ىلإ 8,اا/ نم تضفخلا

 تَلَرَت ءانبلا ىفو ءار١6 ىلإ "ل,١1١ نم ةماعلا ةرادإلا

 نم تامدخلا لاجم ىفو ىفرملا ىلإ ةر٠” نم ةبسنلا

 .الر 717 ىلإ ةرالال

 ةيزاغلا تازيهجتلاو ةيئابرهكلا تاعانصلا ىف امأ

 .1,7 5 ىلإ ١,5١ نم جاتنإلا ةبسن تعفترا دقف ةيئاملاو

 نداعملاب ةينغلا نادلبلا نم ايسينودنأ ربتعتو

 ةفاضإلاب ءةضفلاو بهذلاو رابوكلاو لكينلاو ديدحلاك

 .طفنلل ةردصملا لودلا نم يهو ؛لورتبلاو محفلا ىلإ

 اهريدصتو اهجاتنإ نأ الإ كبوأ ةمظنم ةيوضعب ظفتحتو
 )1995-١9917(. ةريخألا تاونسلا يف اضفخنا طفنلل

 ةيرشبلا ةقاطلاو لمعلا

 /9,7 نم يعانصلا عاطقلا يف نيلماعلا ددع عفترا

 نم ةلماعلا ةوقلا تمئو تاونسلا كلت يف لمعلا صرف

 ١996 ماع نويلم 85,7 ىلإ ©«. 6 ماع نويلم

 لاجملا يف ضفخنا هنأ الإ يلكلا لامعلا ددع عفتراو

 . يعارزلا

 ةيمسرلا ريغ نهملا عيجشت ّمت ةلاطبلا نم ليلقتللو
 باحصأل زفاوحلا تحنمو يصخشلا دهجلا ىلع ةمئاقلا

 . ةصاخلا عيراشملا

 تدازف اهمامتها ةيحصلا تامدخلا ةموكحلا تلوأو

 متو ةثيدحلا ةيبطلا تازيهجتلا تاذ ةيحصلا زكارملا



 دلما

 ةلباق 05١8و نانسأ ءابطأ 7١ 5و ًابيبط 77/48 نييعت

 . ةفاك قطانملا ىف ةنوذأم

 ةينطولا ةيمنتلا يف ةأرملا رود

 ىلع يضقي ًانوناق ةيسينودنألا ةموكحلا تردصأ

 ةأرملا ميلعت تعجشو ةأرملا دض ةفاك زييمتلا لاكشأ

 اهتلاحب ةيانعلاو «عمتجملا ءانب يف اهماهسإو اهفيقثتو
 نيسحتر نهتيامحو تاللماعلا ءاسنلا ةياعرو ؛ةيحصلا

 نمضتت ةيعامتجا ةياعر نهحنمو نهلمع طورش

 يف ةيسينودنألا ةأرملا تكراشف .ةيلام تادعاسم

 عامتجالاو داصتقالا يفو «ىتش ةيمنتلا نم تالاجم

 .اهريغو ةسايسلاو

 نيب تايفولا ةبسن تلق نأ كلذ جئاتن نم ناكو

 تادالولا تدازو ضاهجالا تالاح تضفخناو ءاسنلا

 «لضفأ ةايح ىلإ نعلطتف نهفوفص يف يعولا رشتناو
 نيب ةديج تاقالع تماقو ءايملعو ايداصتقاو ايعامتجا

 قوقحلا يف يزاوتلاو مهافتلا اهساسأ .ءاسنلاو لاجرلا

 مامتهالل ةعساو ةيحالص ةلودلا ريزو حنمو «تابجاولاو

 اهقوقحب قلعتت تايرود رشنو اهتياعرو ةأرملا نوؤشب

 .اهلخد ةدايز ىلع لمعلاو اهتابجاوو

 لمعلا طورش نيسحت ىلع ةدهاج ةلودلا تلمعو

 اذه .نهنالئاعلو نهل يداصتقالا ىوتسملا عفرل ءاسنلل
 تاربخلا نم ريثكلا نهحنم يف دئاسلا هجوتلا ىلإ ةفاضإ

 لمعلا تاراهم نيسحتل ةيبيردتلا تارودلا قيرط نع

 زيكرتلا عم «لمعلا لاجم يف نهقوقح ظفح عم جاتنإلاو
 .تاريقفلا ءاسنلا ىلع

 قطانملا ىف ءاسنلل صرفلا نم ريثكلا ةلودلا تحاتأ

 تحدمو وعلا بيردتلاو ميلعتلا يلاجم يف ةيفيرلا
 تاطاشنب مايقلل ةيئاسن تاعامجل ةيلام تادعاسم

 امأ ءكمسلا تادئاصو تاحالفلا لخد ةيمنتل تهجوت

 تايعمجلا قيرط نع تمت دقف ىرخألا تابيردتلا

 تاللصاوملاو ديربلا يف تالماعلا تلمشو «ةينواعتلا

 . ىرخألا نهملا نم ًاددعو ةيفتاهلا

 لمعلا لاجم يف ةأرملا ةمالسب ةموكحلا تينع امك

 ايسينودنا

 ءروجألا ةبقارمب تماقو اهلك ةبسانملا روجألا عفدو

 نع ةعطاقم 717 يف ءاسنلل ةعوفدملا ايندلا روجألاو

 . بثك

 ةينيدلا ةايحلا

 ةديقعلا ةيوقتو نيدلا ميلاعت مارتحاو هللاب ناميإلا

 تعسو ةيسينودنألا ةلودلا اهتمزتلا ىتلا فادهألا نم

 يعولا ةعاشإو ةينيدلا ةيبرتلا :اهنم .ىتش لئاسوب اهيلإ
 ىف ةينيدلا تاساردلا لعجو ةدابعلل نكامأ ةماقإو ينيدلا

 نلغ تابغلا ةدعاسمو دالبلا يف ميلعتلا جهانم ةمدقم

 ةباتك ىلع عيجشتلاو .مهبولق يف ناميإلا خيسرت
 نيفقثملاو ةبلطلا نيب ءاوس اهرشنو ةينيدلا ثوحبلا

 قطانملا مع هنكلو ندملا ىلع كلذ رصتقي ملو .ءاسنلاو

 . ةيفيرلا

 ةينيدلا بتكلا عبط ةلودلا هيلإ تدمع اممر

 ةفلتخم ةيسارد لحارم يف مالسإلا سيردتو اهعيزوتو
 لجأ نم ةلودلاو نيدلا تالاجر نيب تاءاقل ميظنتو

 لولح داجيإ ىلع سانلا دعاست ىتلا ةينيدلا ةايحلا زيزعت

 ةايحتلاو جاوزلاب لغتي ام يف مئاصتلا ءاديإو مهتالكشمل

 . ةماع ةيعامتجالا

 ماع نيب ةيداملا تانوعملا حنمب ةموكحلا تماقو

 عماج ١٠٠١ :اهنم ؛ةدابعلل رود ءاشنإل 9-7

 أدبعم 415١و ةيكيلوثاك 7١٠7و ةيناتستورب ةسينك ١٠و
 ىلإ ةيداملا تانوعملا تمدقو .نييذوبلاو سودنهلل

 «ةيميلعتلا تاسسؤملاو سرادملا يف ةدابعلل ًاراد

 ءادسإو جاوزلا دوقع ليجستل زكارم ءاشنإب تماقو

 .نيجوزتملا نيب نيبلا تاذ حالصإل زكارمو ؛حئاصنلا

 مدختست فاقوألاو ةاكزلا لاومأو تاقدصلا تناكو

 . ماعلا هافرلا نيسحتو يعامتجالا طاشنلا معدل

 ةيابج نع ًالوؤسم ًاسلجم ةموكحلا تأشنا دقو

 ءاحنأ عيمج يف ةعطاقم لك يف عرف هيدلو «لاومألا هذه

 .ايسينودنأ

 يف رثكأ 95-97 ماع جاجحلا ددع غلبو

 يوقملا ينيدلا روعشلا سكعي ددعلا اذهو ٠٠,6



 واج هريدرج ىرس --- 0 .ءاواج ةريزح قرش كتنلام ةقطنم ىف ةدكدل وثاك ةسشك

 ةمهم ليهستو جحلا تامدخ حاجنو نييسينودنألا ىدل

 يف وأ ايسينودنأ يف ءاوس مهتماقإو مهرفسو جاجحلا

 نوؤشب ةلودلا مامتها نإ .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 .ًازكرمو ًاريبك ًامود ناك جاجحلا

 ةينيدلا ةيبرتلا معد

 ىرخأو ةيئادتبا اهنم ةيمالسإ سرادم ةلودلا تسسأ

 ةيمالسإلا زكارملا ىلإ ةفاضإلاب اذه ةيلاع ىرخأو ةيوناث
 مامضنا ببسب رمتسم ديازتب يه يتلا ةينيدلا دهاعملاو
 سرادملا هذهل ساسألا .اهل ةريبكلا مهتكراشمو سانلا

 ذيمالتلا ىدل ةينيدلا ميلاعتلا رشن ىلإ يعسلا وه

 نم ةريبك ًادادعأ ةموكحلا تبرد دقو «تاذيملتلاو

 ةفاضإ لمعلا اذهل مهلهؤت يكل نيدشرملاو نيسردملا

 عبطو نيسردملل ةيداشرإلا بتكلا نم ديدعلا رادصإ ىلإ

 نم ديدعلا تديش امك «ةبلطلل ةينيدلا بتكلا نييالم

 ميلعتلا ريوطت لجأ نم ةيساردلا لوصفلاو سرادملا

 . ينيدلا

 يرابجالا ميلعتلا

 تانبلاو «نيئبلا نم ةئشانلا ىلع ةموكحلا تضرف
 ًارح درفلا اهدعب نوكي تاونس عست دنمي ًايرابجا ًاميلعت

 .يلاب ةريزج يف يسودنه دبعم

 بناج ىلإ ينهملا ميلعتلاب تمتهاو ءهميلعت ةلصاوم يف

 يف نيلماعلاو نيسردملا بيردتب تماقو ماعلا ميلعتلا

 يف ةيساردلا جهانملا تعضخأو ؛دهاعملاو سرادملا

 بابسأ تسضتقا ام اذإ رييغتلاو ريوطتلل ةفاك تايوتسملا

 . كلذ ىلإ وعدت

 مالعإلا

 /" /4 يف نييسينودنألا نييفاحصلا ةطبار تسسأت

 ةفاحصلا نع عافدلا اهفادهأ نمو «يرازو رارقب 7



 م

 « (اليساكتاب) ةيطارقوميدو ١155 روتسد ىلع دامتعالاب

 ئدابملا ددحي ًانوناق ةموكحلا تردصأ ١97/4 ماع يفو

 ةسرامم يف نويفاحصلا اهب مزتلي نأ بجي يتلا

 . مهلامعأ

 ىلوأ نمو ةفاححصلا سلجم سسأت ١95717 ماع يفو

 نيناوقل اقبط اهريوطتو ةينطولا ةفاحصلا هيجوت ؛هتامهم
 مازتلا نم دكأتلل ةيموكح تاهج عم نواعتلاب ةفاحصلا

 سلجم ىنعيو «ةينطولا ةيسينودنألا حلاصملاب ةفاحصلا
 ءابنألا تالاكو لمعو اهثيدحتو رشنلا رودب ةفاحمصلا

 ماظنو تامولعملا داريإو مالعإلاب لصتت يتلا ثوحبلاو

 .كلذب ىنعت ةصاخ- تالجس داجيإو قيئوتلا

 ىرخأ ةيفاقث رهاظم

 اهنم «ةيفاقث رهاظم تزرب 194947//1991 يماع يف

 نم امهب طبتري امو ةينقتلاو ةيمنتلاب قلعتي ثحب ءارجا
 ةددعتملا قطانملا يف ةمدختسملا ةيتحتلا ىنبلاو ةمظنألا

 . ةيرشب تاقاط نم هيلع يوطنت امو

 شاعتنا نم لصح امو «ةيسمخلا ةطخلل ًاقبطو

 ةقفلتخملا تاعوبطملاو مالعإلا رداصم تلمع يداصتقا

 ةماع ةينطولا ةيمنتلا يف مهكارشإل سانلا زيفحت ىلع
 ةئيبلا ىلع ةظفاحملل ةصاخ ةيلحاسلا قطانملا ةيمنت يفو

 قيعت وأ اهب رضت يتلا لماوعلا ىلع ةرطيسلاو ةيلحاسلا
 برق نكست يتلا تاعمتجملا عضو نيسحتو اهروطت

 .لحاوسلا

 يتلا نونفلاب مامتهالا ىرخألا ةيفاقثلا رهاظملا نمو

 صقرلاب لثمتت يتلا ةينيدلا تالافتحالا نم ًاءزج دعت

 ايجولوئيملا نم اهسوقط ةدمتسملا يلابلاو يواجلا

 ةطبترملا ةيقيسوملا تالآلاو «ةيسودنهلا ريطاسألاو

 ةعساش قطانم يف ةيخيرات راثآ ايسينودنأ يفو

 ًامامتها ةموكحلا اهتلوأ ؛ةفلتخم لودو بوعش اهتفلخ
 كلت ىف ةايحلا تسكع ىتلا فحاتملا تماقأف ؛ًاصاخ

 اعرهشأ نمو 4 ءدقلا كتم ةفلتتيسللا اهلئتارم يقاروجلا
 ىلإ بوسنملا ليفلا ةيانب ىعدي يذلا يزكرملا فحتملا

 ايسينودنا

 اتراكاج راز يدناليات كلمل عبات يزنورب ليف لاثمت

 .191/1 ماع (سرام) راذآ يف ةمصاعلا

 يعيبطلا خيراتلاب ةصاخ ىرخأ فحاتم كانهو

 .دالبلل يبنجألا رامعتسالا لحارمو «ةيرشبلا سانجألاو

 ةيسينودنألا تاغللا لصأ

 نونبي مهانيأر ممألا سانجأ ءاملع لاوقأ انعبتت اذإ

 نأ عضوملا اذه ريغ يف انركذ دقو «ةغللا ىلع مهثاحبأ

 نأو «يزينودتسالا سنجلا نم يسينودنألا سنجلا

 ىلإ ةيمتنملا بوعشلا هذهف ةيراقتم ةيسينودنألا تاغللا
 يداهلا نيطيحملا يف ةقرفتملا يزينودتسالا سنجلا

 ةدحتم نوكت داكتو ءاهتاغل لوصأ يف ةبراقتم يدنهلاو

 نيب براقتلا ةلثمأ نمو ءرئامضلاو لاعفألا لوصأ يف

 ةيواجلاو (يسب) ةيويالملا يف ديدحلا مسا نأ تاملكلا

 مساو .(ياساو) وروفاراهلاو (يسوب) ةيكاتابلاو (يسو)

 (ياراب) ةيوادنوسلا يفو (يداب) ةيويالملا يفز رألا

 (يرأ)وواس ةغل يفو (يتاب) ةيكاتابلاو (يراب) ةيراجلاو
 . (يالاب) نيبيلفلاو (يكاب) ولاتنوروكو (ياراب) كايادلاو

 ركسلا بصق (وبت) اهنم ةكرتشم ظافلأ دجوتو

 رايخ (نوميتنم) باغلا بصق (وبماب) دنهلا زوج (روين)
 (غنادوأ) حاسمت (اياوب) فاذجم (غنوياد) عارش (ريال)

 .رحبلا ثوغرب

 لصأ نم بوعشلا كلت عيمج نأ ةغللا ءاملعل رهظف

 .ةدحاو ةغل نم ةعرفتم ةدوجوملا تاغللا نأو ءدحاو

 مهداحتال ئطاوشلا ناكس نم اوناك مهنأ مهل رهظ مث

 .ةيرحبلا ءايشألا ةيمست يف

 تاغل نيبو اهنيب هباشت دوجو ًاضيأ ثحبلا راثأو

 (دنهلاب روفكن يحاونب) ادنوم ةغلو (مانأ يقرش) ابماج

 تاغللاهذه تيمسف (امروب يف)وكيب ةغلو

 تاغللا هذه م1107 ماع ديمخس لعجو .ايساورتسألاب

 ركسغدم نيب ةعقاولا رزجلا ناكس تاغل :يليامك

 ىلإ مسقنت ةديدجلا ادنليزو ساب ةريزجو اسومرفو
 ركسغدم تاغل يه ةيسينودنألا ةغللا ١ :نيمسق

 تناك يتلا) ايسينودنأ رئازجو ابماجو نيبيلفو اسومرفو



 ايسينودنا

 - ١ رزجلا ضعبو نايريإ ءانثتساب (ادنلوه اهرمعتست

 أ :ماسقأ ةثالث ىلإ مسقنتو «سونايقألا وأ نايسوأ

 ايزينوركيم - ب يداهلا طيحملا رئازج ةغل يهو ايزينيلوب

 نم ةبيرقلا رئازجلا يف ايزيناليم -ج نوركيم ةريزج يف

 ١ . يجيف رزج ىلإ ةيقرشلا نايريإ

 مل مهنكلو تاغللا هذه ةدحو ىلع ءاملعلا عمجأ

 روتكدلا عمج دقو اساورتسالاب اهتلص ىلع اوعمجي
 ىنعمو ًاظفل ةقفتملا تاملكلا نم ةلمج 51066 تفيرب

 ءرماخ نوم ءايسينودنأ :يه بوعش ةعبرأ تاغل يف

 ناكسلا ادنومو اجوبمك يف رماخ نوم) .ايرموس ءادنوم

 . (ايرإلاو اديوردلا لبق «دنهلا يف نويلصألا

 ايسينودنأ يف ةيحيسملا

 «ءاجرألا ديعب «بنئاوجلا بعشتم عوضوم اذه

 دق انك نإو نحنو «كلذك مومعلا ىلع نايدألا خيراتو

 انل نأ ىرن ايسينودنأ يف ةيحيسملاب ًاصاخ ًاباتك اندرفأ
 ولو ايسينودنأ يف اهراشتناو اهنع ءيش لوانت يف ةحودنم

 .ًامامل

 اهلوح رزجلاو ايسينودنأ ىلإ ةيحيسملا روذب لمح
 مهنمو «نيرشبملا مهعم نوبحصتسي اوناكف نويلاغتربلا
 :م١154 ماع ؛ريفاسك سيسنارف» ينابسإلا بهارلا
 يف نفدو اهب تامو نيصلا مث رئازجلا هذه ىلإ لصو

 .دنهلاب اوك

 ورذ مهنإ «مهنيد رشن يف نييلاغتربلاك نوينابسإلاو

 اذه يف هولذب ميظع دهجو ةعساو لامآو ةيوق مئازع
 ىدل مهنيد رشن يف ةمج تابوعص اوقلي ملو ؛قرشلا

 ؛نيملسملا نيب هرشن نم اونكمتي ملو «نيملسملا ريغ
 نم دحأ رصنتي ملف نينرق وحن اكالم ئلع اولوتسا دقو
 نرقلا لئاوأب وباكنانيم يف ًاليلق رشتناو ؛نيملسملا اهلهأ
 . ىحمناف هومواق يلاهألا نكلو رشع عساتلا

 مههركف بورحلا نوينابسإلاو نويلاغتربلا نش
 يملسم عم نونواعتي كولملا رئازج يلاهأ ناكو .سانلا

 هيتانرت اتنطلس تنواعت .نابسإلا دض نيبيلفلا

 اللا

 ءاملع دحأ كراعملا ىدحإب دهشتسا ىتح «ونادنيكمو

 . هيتانرت

 وه نابسإلا براح يذلا الينام مكاح ناميلس جارلا

 فيس ناطلسلا مع نباو «ينورب نيطالس دحأ يخأ نبا

 ١8197 ماع نيينابسإلا مامأ هدالب نع عقاد يذلا لاجرلا

 .ما16489و

 (يدنس يد وكسيسناوف) ينابسإلا مكاحلا بتكو
 لاجرلا فيس ناطلسلا ىلإ م1514 ماع نيبلفلا يف

 طساوأو نيبيلفلا ىلإ ةاعدلا لاسرإ نم دحلا هنم بلطي

 ضفرف .كيلوثاكلا نيرشبملا لوصوب حامسلاو ءونيروب
 باب ناطلسلا رمد م1616 ةنس يفو .بلطلا ناطلسلا

 «نويلاغتربلا نورشبملا هزجنأ ام لك هيتانرت ناطلس هللا

 لمعلا ناديم يف نوراه ناطلسلا هوبأ هب أدب ام عباتو

 يملسمو نابسإلا نيب بورحلا ترمتساو يمالسإلا
 مجاهت نيملسملا نفس تناكو «ةنس 7٠٠١ وحن نيبيلفلا

 لعف در «نيينابسإلا نم فولألا رسأتو نييحيسملا نفس
 اوناك ذإ «نيملسملا يف نييلاغتربلاو «نيينابسإلا لامعأل

 . ةينارصنلا ىلع مهنوهركي

 تالئاعلا ترئاكت نييلاغتربلا لوصو دعب

 غلب ىتح .ًاماع ١5 وحن مهتغل ترشتناو ةيكيلوثاكلا

 ءوكوت ةيرق ىف نيسمخلا وحن ةيكيلوثاكلا تالئاعلا ددع

 ديعأ مث م٠174 ماع نوينيصلا اهقرحأ ةسينك اهب اونيو
 ترشتنا نيينابسإلا يعسيو .م17414 ماع اهؤانب

 ةيمالسإلا اهكلامم تلازو نيبيلفلا رئازج يف ةيكيلوثاكلا

 وينوطنلا نود يلاغتربلا كولملا رئازج يلاو يعسبو
 يسيوالوس ءارمأ دحأ رصنت امك ؛دارفأ رصنت وينافلاغ

 ماع كلذو «ةملسم ةمأ نيب هنكلو هاياعر رثكأ هعباتو

 راثئتسالل نيدلا نورشني دق نيينابسإلا نأ امبو ماكنا

 ةيحيسملا راشتنا رصحنا (دروفوارك) لوقي امك يسايسلا

 تناكو ءًافوخ اهلهأ رصنت ثيح ةريغصلا رزجلا يف

 نيبراهلل ًادصقم اكريمأ ديب نيبيلفلا تطقس امدنع ونادنيم

 ةيمالسإلا تاوقلل ًازكرم ولوس تناكو نيملسملا نم
 دعب نيينابسإلا يديأب تعقو دق اهنأ عم «ةيحيسملا دصل



 نقلل

 نايريإ يف (هيروك) ةيرق يف نورشبملا ماقأو م187/ماع

 .م1460 ماع

 اواجب (نكووانب) يف ةيكيلوثئاكلا نويلاغتربلا رشنو

 تمدهت ةريدأو ةسينك اهب تينبو م٠08١ ماع ةيقرشلا

 . ىراصنلا يح اهعم مدهتو م549١ ماع

 نيب ةليوط نينس تعقو يتلا بورحلا انركذ دقو
 ناطلسلاب ردغ نم عقو امو «نييلاغتربلاو نيملسملا

 هتافو ىتح هللا باب هنبا فقومو ؛هيتانرت ناطلس نوريخ
 .ما١/171 ماع نيملسملا ةروثو ؛م16817١ ماع

 سنتليو روتكدلا كولملا رئازج يف بهار لوأ لاق

 «ةموكحلا ين ييكامملا نإ (م1516 ماع)

 نم ةميظع فئاوط ىلع رطيست نأ تعاطتسا مهريصنتبف

 تحت نوقبيسف الإو ءانتدايس تحت نوحيبصيف ؛بعشلا

 .نيملسملا ةدايس

 ىلإ 1عم0م8قاذو بهارلا لصو م1188 ماع يف

 نيسامرجنب يف نيدلا رشنل ةيلاغترب ةنيفس ىلع نتناميلاك
 لغوت مث ءملسم هبعشو ملسم هكلم دلب يف حلفي ملف
 .اهب يفوتو ةريزجلا طساوأ ىلإ م١174 ماع بهارلا

 وضع يزيلكنإ بهار دجوي ناك م1875 ماع يفو

 سميج هقفار ؛نوتروب ىعدي ؛«ةيريشبتلا ةثعبلا يف

 ةضوافملل بهذ يذلا (ناؤبمديس غناداب) ىلإ سكورب
 يف ةدعاسملاب سكورب سميج هدعوو ءًامجرتم هتفصب
 مل هنكلو «ةيبونجلا كاتابلا قطانم يف نيملسملا ريصنت

 .يلاهألا ةغل هتداجإ مغر حلفي

 لخد م١188 ماع بوط ةريحب ادنلوه تلتحا املو

 يرثوللا يتناتستوربلا نيدلا اورشنو ناملألا نورشبملا

 نوؤشلا سرد دق رميرك كيردنه روتكدلا ناكو

 ىف هاروتكدلا هب لانو هباتك فلأو ايسينودنأ ىف ةيمالسإلا

 نيلجحلا رمأب رخآلا هباتكو «ةيقرشلا دنهلا بادآو ةغل
 يف .م19178 ماع ريشبتلل ةدام نوكيل يملاعلا يليجنإلا

 ءيش مالسإلا نأ "97ص يف ركذ .ايقيرفإو ايسينودنأ

 ؛يمالسإلا عمتجملا ؛ةيمالسإلا ةدحولا .مئاق صاخ

 ايسينودنا

 نم هريغك سيل مالسإلاف بصعتلا كانه دارفأ نوملسملا

 نم لكل مواقم ىرقأو ربكأ لب «ةحماستملا ءىدابملا

 اواج يف ةيحيسملا نأ ركذو .ةديقعلا رييغت لواحي

 «نيملسم اوناك صاخشأ نم سئانك ةماقإ نم تنكمت

 طاشنلا ةفعاضم ىلع ٌتحو «دادزا نييحيسملا ددع نأو

 .ايسينودنأو ايقيرفإ يف يريشبتلا

 تارمعتسملل ًاريزو ناك) خروبنديا مليو ردنسكلا

 ةيفيك ركذ م417١ ماع ىلإ ايسينودنأ يف ًاماع ًايلاو مث

 ةلأسم تسيل :لاقو ءايسينودنأ يف نيملسملا ريصنت

 ىسيع هنكلو «ىسيع وأ دمحم الو ءدمحمو ىسيع

 الإ نوكي ال مالسإلا ميطحت نأ ىريو .ءانفلا وأ هدحو

 اودعتبي ىتح نيملسملا سوفن يف برغلا بادآ سرغب

 بجيو «مهموقل ءامعز نونوكيس ءالؤه نإف .مهنيد نع
 تقو يف اقبطيو يحيسملا نيدلا برغلا بدأ رياسي نأ
 .دحاو

 ىلإ «نييلاغتربلا عفد يذلا نإ :وجرتنابوس ركذ

 :لاقو «مالسإلا ةبراحم يف ةبغرلا وه ايسآ ىلإ ةلحرلا
 ايسآ ىلإ قيرطلا وه نويلاغتربلا هنع ثحب ام لوأ نإ
 مه مالسإلا ةامحو ؛فلخلا نم مالسإلا ىلع ءاضقلل

 برعلا مه ٍذئنيح برعلا عم اوكبتشاف ةيحيسملا ةامح

 «برغملا يف ةينيد بورح يف نويلاغتربلاو ؛كرتلاو
 ةامح مهسفنأ نوربتعي ذإ 70:801:مء] نوفتهي مهنإ :لاقو

 ملاعلا ىلع ةرطيسلا ةركف تناك»و «ةقباسلا ةيبيلصلا

 كلملا رمأي ملأ .نيينابسإلا لوقع يف رودت يمالسإلا

 اوضقي نأ قرشلا ىلإ اوعفدنا امدنع نيينابسإلا دنانيدرف

 لبق يأ م597١ ةنس يف اذه هرمأ ردصأ ؟مالسإلا ىلع

 . «ايسينودنأ ىلإ نييدنلوهلا لوصو نم ماع ةئام

 يف نامرطضي ناذللا سامحلاو ةركفلا هذه»و

 ىلع ةرطيسلل نييدنلوهلاو نيينابسإلاو نييلاغتربلا بولق
 نم نيبالملا عوقو يف ببسلا اناك يمالسإلا ملاعلا

 رشتنا» :لاقو .«نينسلا تائم ءاقشلا تحت نييسينودنألا

 مث «برغلا ىلإ نوينابسإلاو قرشلا ىلإ نويلاغتربلا
 اونوكراس» يف ةيقافتا تعضوف .كولملا رئازج يف اوقتلا



 ايسينودنا

 ىلإ بطقلا نم رمي طخ يقرش وه ام نأ ىلع تصن
 نإف هيلعو «لاغتربلل اريه امله يقرش ىلع بطقلا
 اريه امله طخو يسلطألا طخ نيب عقاوملا عيمج

 .2(م1679 ماع) لاغتربلل

 اذهاومواق كولملا رئازجب نيملسملا نكلو»

 نوملسملا بهو ؛ةنحاط بورح تلعتشاو رامعتسالا

 خيشلا ةمواقملا ىلوتو «مهنيدو مهنطو نع نوعفادي

 .2؟م165؟06 ماع دهشتسا يذلا ىسوم

 «ةديدشلا :ريملسملا ةمواقم نويلاغتربلا ىأر املو»

 ةوقلا ةسايس اوكرت زماغل نيلت ال مهتانق نأ اودجوو
 نم ءاملعلا اودرطف ىرخأ لئاسوب مهنيد نورشني اوذخأو

 اوقرحأو ءرصنتلا ىلع سانلا اوهركأو «نوبمأ ةريزج
 ىراصنلا حبصأو ءريصنتلا يف اوحجنو نيملسملا لزانم

 نع اوعفاد نيذلا مه لب ءمهعم نوبراحي يلاهألا نم

 ناك اذكهو «م ١185 ةنس ىلإ نوبمأ يف لاغتربلا ةعلق

 يف لاغتربلا نوصح نع عافدلا يف كلذ دعب لاحلا

 .2«يرروديت

 نولمعي ةراجتلاب مامتهالا بناجب نويدنلوهلاو

 ةسردم ايفاتب يف ناك م١17١ ماع يفف «ةيحيسملل

 رهظ 8١لاو ١ا/لا نينرقلا يىفو يدنلوه ةئامو ةسينكو

 نم ةيرهع ارو نوضاشي «ةيهيسلا ارهم 6و
 ليجنإلا ةمجرت ىلع مهضعب فكعو ؛«ةيدنلوهلا ةكرشلا
 ةمجرت ترهتشاو «ويالملا ةغل ىلإ ةيسردملا بتكلاو

 رئازج يف ةربتعملا ةمجرتلا يهو ؛ ليجنولل ؛ركيد يل»
 يف همسا عاذ خرؤم هنأب نيتسنلاف رهتشاو .كولملا

 .رئازجلا فلتخم

 ةيرق يف ةيحيسملا رشان نيلتساك سلينروكلا تبثأ
 ضري مل نم قاقرتسا بوجو هتيصو يف (كوبيد)
 ةصاخ ةيرقلا هذه نوكت نأو ؛هل ًانيد ةيحيسملاب

 مويلا ىلإ ةفورعم يهو .مهقتعأ نيذلا هكيلاممب

 اهب سئانك سمخ ايفاتب يف تراص م170١ ماع يف

 نأ ىتح ةلوصو يوق ذوفنب نوعتمتي ًابهار رشع ةسمخ
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 ماعلا يلاولا ةجوز هتبطخ يف دقتنا (سوبراليه) بهارلا

 . ةحارص نميد يف

 ريغل يحيسم كولمم عيب حيبي ال نوناقلا ناك

 «ةينارصنلا ىلإ الإ دحأ ةديقع ليوحت الو ,يحيسم
 يفو .هنبال بألا ةلماعم يحيسملا قيقرلا لاش نأ ىلع

 مل نيذلا مهكيلامم نييحيسملا نم ريثك عاب م١77١ ماع

 «كاتابو ءاساهانيم ةيحيسملا تمعو . ةيحيسملا اوقنتعي

 ترشتناو «ناليتنومو «ساوباكو «نباب كيلابو ءنوبمأو

 امك «تايعمج اهيف تسسأتو ءاجكوجو ولوص يف
 .اهريغو غناوالو «غنالامو انأاجام يف ترشتنا

 جاوزلاو تايفولا طبض نأ ركذن ةبسانملا هذهبو

 يفو ء.دوهيلاو نييبوروألل م1874 ماع يف أدب قالطلاو

 كولملا رئازجو وكوتو كوبيد ويحيسم قحلأ م٠184 ماع
 يلاهألا نم نورخآلا ىراصنلا قحلأ مث ليجستلا اذهب

 (نيدار) بقل ولماح مهب قحلأ مث م1876 ماع

 «ةيبور ةئام نم رثكأ بتاور نوضاقتي نيذلا نوفظوملاو

 نمو نييحيسملاو طابضلا نم شاعملا ىلع نولاحملاو
 .م 1974 ماع مهنم لسانت

 ثيح هنورشني ؛ملعلا رشن يف دي نيرشبمللو
 اوماقأف «ةيناسنإلا لامعألا نورشابي امك «نيدلا نورشني

 ةقدلو «كلذ ريغو ئجالملاو تايفشتسملاو سرادملا

 سانلا نم ريثكلا لعج مهسرادم يف هب لومعملا ماظنلا

 . اهناضحأ يف مهئانبأب نومري
 ةماعزب ةيناملأ ةيريشبت ةثعب تلصو م1415 ويام يف

 قطانملا يف مهلامعأ اوؤدبو نابهر ةعبس هعمو نيتساراب
 وه) نيسامرجنب يف يدنلوه ٍلاو لوأ مدقو . ةيلخادلا

 رشنت يتلا تائيهلل تادعاسملا م1845 ماع (كيداف

 لئابق يأ ةرخأتملا بوعشلا نيب ةثيدحلا بادآلاو ةفاقثلا

 . كايادلا

 دض ساوباك يحاون تراث م1804 ماع يفو

 ةرخابلاب ةعبرأ مهنم اجنو «نابهر ةثالث لتقف رامعتسالا

 ةكلمم ىلع ادنلوه تضقاملو ء(سناب يج)

 ترمتساو نمراب ةثعب تلصو م١185 ماع نيسامرجنب
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 نيملعملل ةسردم تماقأو «م1947١ ماع ىلإ اهلامعأ يف

 كايادلا ءانبأ اهيف سردي (يرانيمس) ىمست م404١ ماع

 سرادملا يف مهولغش اهيف اوجرخت اذإف ء.نويحيسملا
 لزاب ةثعب تماق مث . ليجنإلا ميلاعتب نورشبيف ةيئادتبالا

 نابهر ةيناملألا ريشبتلا ةئيه يف لمعيو .ةمهملاب
 ءاهقبس نم وذح تذحو «نويرسيوسو نويناملأ
 . ةيئادتبا ةسردم ١8 تماقأو

 ةسائرب كايادلا سئانك تلقتسا لالقتسالا دعبو

 تائيهلا عم نواعتت اهنإف اهلالقتسا مغرو «يكاياد بهار

 نابهرلا نم ددع لاز امو ؛جراخلا يف ةيريشبتلا

 يفر سرادملا يف قطانم ةدع يف نولمعي بناجألا

 ةسردمو «ةيعانص ةسردم كانه مهلو .يبطلا لقحلا

 ةسردمو .«ةطسوتم "و ؛ةيئادتبا سرادم "و «تانبلل

 ةسردمو ؛ايلع ةيعانصو «ةيليجنإ ةسردمو .ةيداصتقا
 . . .ىفشتسم اهلو «نيملعملل ايلع

 - ١ :نآلا اهطاشنب موقت يتلا ةيحيسملا تائيهلاو

 كنزا لتيمد# انييوكتكاب -# سيلكتافنا نسقاتك

 1 اد تل رتاك 6 نيعتلا

 يتلا ايسينودنأ يف ةيريشبتلا تاثعبلاو تائيهلاو

 كيلوثاك مورلا : يه ايسينودنأ جراخ تائيه اهريدت

 ديحوتل ةكرح يهو ينيموك يوأ ةسينكو «تناتستوربلاو
 سئاتكلا سلجم نوكت م٠1940١ ويام يف . سئانكلا

 هسأري ةسينك ةئيه 7١ ٍظئنيح اهددعو ءايسينودنأب
 . غنابوت اميس دعاقتملا لارنجلا

 ذاختا بوجو ىري هينورخره كونس روسفوربلا ناك
 نيذلا نيملسملا راجت لامعأ نود ةلوليحلل ةليسو لك

 بولسأب كلذ نوكي نأ ىلع «مالسإلا رشنل نولمعي
 نأو «ةيبرغلا ةغبصلاب يلاهألا غبصل لمعت نأو .يفخ

 بوعشلاو ايسينودنأ يملسم نب تالصلا عطقل لمعت

 رصم يف برعلااميس الو ,ىرخألا ةيمالسإلا

 .تومرضحو زاجحلاو

 .راصتخاب م14758١ سرام يف ١ ةنسلا 15ص (ةلبق) ةلجم نع )00(

 ايسينودنا

 يف ريشبتلا نع ًاريرقت يناملأ سيسق عضو امك

 اهريغ قوفت ةيناملألا ريشبتلا ةيعمج نأ هيف ركذ ارطموس
 اهنم ةعبرأ ءًاعرف "5 اهل نأو ءاهلامعأ قاطن عاستاب

 .نيملسملا ريصنتب ةصاخ

 طاشن دادزا دقو ءيرامعتسالا دهعلا يف اذه

 سرادملاو سئانكلا ترئاكتو كلذ دعب ريشبتلا

 امك ءاهريغو بتكلاو تارشنلاو ةيحيسملا تايلكلاو

 . (ايسيئودنأ يف ةيحيسملا) انباتك يف كلذ انلصف

 بسح تناتستوربللو «"05 سئانكلا ددع غلبيو

 :يليامك م974١ ماع تناتستوربلا نوؤش ريدم نايب

 251١ بناجألاو 74178 نييسينودنألا نابهرلا ددع

 ليجنإلا ةذتاسأو 507١ نييسينودنألا نيدعاسملاو

 211711748 عومجملا ٠١ بناجألاو 774 نييسينودنألا

 الا57757!1 نييتناتستوربلا ددعو 5”40 سئانكلا ددعو
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 ةيفوصلا قرطلا

 ةيفوصلا قرطلا ليصافت نع ثيدحلا ليبس يف انسل

 ءايسينودنأ يف عقاولا ضعب ركذن انكلو ءاهتانراقمو

 ةيراطشلا اهنم ءاثيدحو اميدق ةقورعم قرطلا هذهف

 .اهريغو ةينامسلاو ةيدنبشقنلاو ةيعافرلاو

 تيأر دقو «ءبتك ةدع ىف ةيراطشلا ركذ ءاج

 قدِنَيَو فيرطلا لع نقل ركذ هقاداج اميدن اعرطتتب

 يشاشق دمحم نب دمحأ خيشلا نم هنأ يقلتلا ةلسلس نم

 , ©"0يراصنألا يندملا

 عابتأ قيرط لكلو ةيفوصلا مهقئارطب ءاملع رهتشاو
 دوجو انركذ دقو «مهراكذأو مهثنحتو مهتادابع نولوازي

 ميهاربإ خيشلا هدعبو «ةرونملا ةئيدملاب ةيراطشلا ةقيرطلا خيش وه )١(

 ذيمالت نمو «ميهاربإ الم بقلب فورعملا يناروكلا نسح نبا
 فسري خيشلاو يلكنسلا فوؤرلا دبع خيشلا اذه ريخألا

 ماع ايسينودنأ نم لاؤس ميهاربإ الم ىلإ درو دقو «يرساكملا

 لاؤس ىلع ًاباوج (يلولا حطش يف يلجلا كلسملا) فلأف م0

 باوجلا ناكف ةيفوصلا دحأ رفكف هيجأ ىلإ ملاع لوصو نأشب

 . يفوصلا ةثطختب



 ايسيئودنا

 يف اوضاخ ةيضاملا ةيمالسإلا دوهعلا يف ءاملع

 ىلإ مهضعب لامو .ءفوصتلا يف اوقمعتو تايهلإلا

 نأ دقتعي يذلا رانج يتس خيشلاك ءدوجولا ةدحو ةديقع

 لالضلاب هيلع مكحف «ةيهلإلا تاذلا نم ءزج ملاعلا

 يفو ردلومتز روتكدلا هيف بتك دقو «لتقلاب هرمأ ىهتناو

 . هتديقع

 «نوقباسلا ةاعدلا همزتلي ناك يذلا فوصتلا امأ

 ةدابعلا ةمزالمو ةعاطلا وه امنإف مالسإلا اورشن نيذلا

 يف تجمدنا يتلا ةفسلفلا نكلو . هللا ليبس يف داهجلاو

 ؛ةليخد يهف فوصتلا مسا اهيلع قلطأو ءارآلا ضعب

 .ميدق نيأدبملا نيب عزانتلاو

 رابخأ نإف ءايسينودنأ يف اهرثأ ةيفوصلا تاياكحلو

 (ميهاربإ ناطلس تاياكح) تراص الغم مهدأ نب ميهاربإ

 . ةيمالسإلا راطقألا ضعب يف ةدوجوم ةياكحلا هذهو

 فراعملا

 نع ةرابع ةيمالسإلا دوهعلا يف فراعملا تناك

 نيدلا مولع اميس الو «ءاملعلا اهسردي يتلا مولعلا

 ةطبرألاو تايلصملاو دجاسملا يف سردت «ةيبرعلاو

 نوقلتي لاجرلاف ؛يرايتخا اهيلع لابقإلاو «لزانملاو
 مهلسري لافطألاو «مهتدارإ ضحمب ءاملعلا نم ملعلا

 . بيتاتكلا ىلإ مهؤايلوأ

 ءارمألاو كولملا ىدل ةعيفر ةناكم ءاملعللو

 نم ًاددع وأ ًاملاع ريمألا راتخي دقو ء؛هرسأب بعشلاو

 الإ ًايبرح المع ررقي ال دقو «هيراشتسم اونوكيل ءاملعلا

 دحأ دشرملا نوكي ًاشيج زهجي وأ «مهيلإ عوجرلا دعب
 ام وأ ةيلوتلا يف ذوفن ءاملعلل نوكي دق لب ؛ءاملعلا

 اهريغو عماطملا زوربو روصعلا تالدبت نأ ريغ ءاههبشي
 لك يفو ناكم لك يف ةتباث ةفص ذوفنلا كلذل لعجي مل

 . رصع

 «ملعلا رشتني نأ  ءاملعلا ةناكم هذهو  بجع الف

 نوديجي اوناك امهريغو نتنابو هيجأ يلاهأ نإ ليق ىتح

 اننا

 مدقت دقو .اهب ةباتكلا مهفو اهمهف لقألا ىلع وأ ةيبرعلا

 . هيجأ ىلع مالكلا يف اذه لثم

 دبتسا دقف رامعتسالا دض حافك ءاملعلل نأ امبو

 نم اوديفتسي ملف برغلا نم يتأي ام لكل هركلا مهب
 نع مهينغي ملعلا نم مهيدل ام نأب مهنم ًاداقتعا «همولع

 نأل كلذ ءهنع داعتبالا بجي مس برغلا مولعف ءمهريغ

 ًالاصتا ناك لب ءًايملس ًالاصتا نكي مل برغلاب مهلاصتا
 الغف ةوسقلا يف نويبرغلا الغ دقو «مدلاب ًاغوبصم

 نم نأ عم مهنم رذحلاو مهتهارك يف نويسينودنألا

 ملع يأب ةدافتسالا نع مجحي ال هنأ يسينودنألا ةعيبط

 ام برغلا مولع يقلت نع اومجحأ مهنكل .مولعلا نم
 نم اوسبتقي ملو «ةحفاصملا نع الدب فويسلاب ءاقللا ماد

 ةئيلم نورق دعب بورحلا تأده نأ دعب الإ برغلا مولع
 . عومدلاو مدلاب

 يف مهئانبأل رمألا لوأ سرادملا نويدنلوهلا حتف

 م٠٠9١ ماع دعب الإ يلاهألا ميلعتب اومتهي ملو ءايفاتب

 تماقأف «نيفظوم ىلإ ةجاح يف تحبصأ ثيح ًابيرقت
 تميقأ مث «هيلإ جاتحت يذلا ردقلاب ةيئادتبالا سرادملا

 جرختف يلاهألاب ةصاخ ةيدنلوه سرادم م1914 ماع يف

 غلب م974١ ماع يفو ءًاذيملت 40١ ماعلا كلذ رخآ اهيف

 ./759 نيجرختملا ددع

 ءمهب ةصاخ سرادم مهيواسي نمو نييبرغلا ءانبألو

 بطلاو ةعانصلاو ةعارزلل ةيلاعلا سرادملا تميقأ مث

 ةصحلا «ميلعتلا ةينازيم تناكو .ءايميكلاو قوقحلاو

 مثنوينيصلا مهيليو «نييبرغلل اهيف ىربكلا
 ذيمالتلا ددع ناك م415١ ماع يفو .نويسينودنألا

 غلب ىتح ماع دعب ًاماع دادزي ذخأ مث , ١

 ةبسنلاب ًادج ليئض ددع وهو م٠194 ماع 48

 ذيمالتلا ءالؤه نم لمكي مل كلذ عمو «ناكسلا ددعل

 ناكو .ةسردم 871 يف مهنم رشعلا وحن الإ مهسورد

 ءذيمالت 78٠١١ اهيف ةسردم 77 ةيوناثلا سرادملا ددع

 ميلعتلا ىوتسم عفترا دقو . ًابلاط ١١145 اهيف 4 ةيلاعلاو

 .لالقتسالا دعب ًاميظع ًاعافترا

 باهش ءايض دمحم
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 ايسينودنأ يف ةينطولا ةضهنلا

 رهظ ايسينودنأ ىلع نيرشعلا نرقلا رجف قئبنا ذنم

 ىلإ علطتم «ةيطارفوميدلا حورلاب عبشم اهيف ديدج ليج
 ايلعلا دهاعملاو تاعماجلا تناكو ءايلعلا لثملا

 ةايحلا ناديم ىلإ فذقت ةيدنلوهلاو ةيسينودنألا

 مهطاشن ىلع نيذلا ءايسينودنأ بابش ةيلالقتسالا
 ىلعو « ةثيدحلا اهتايح يف ايسينودنأ تضهن قفدتملا

 ةيسايسلا 0 ةمتت نأ تعاطتسا ةميظعلا مهدرهج

 روتكدلا سس

 يعل او اسال دوس
 بدألاو ةسايسلا لاجرو ةيلاعلا دهاعملاو تاعماجلا

 نيفظوملا ردقأ نم ةزاتمم ةرمزو ؛ةفاحصلاو

 رشن يدانلا فدهو .ةيدنلوهلا ةموكحلا ىف نييسينودنألا

 «بعشلا تاقبط نيب ةعيفرلا ةيسينودنألا بادآلا

 هل ناك ًايح ًابعش تقلخ يتلا ةيماسلا حورلا هنم يحوتستل

 دهع يف يدنهلاو يداهلا طيحملا يف ةقلطملا ةدايسلا

 لنم نيتيسينودنألا تيهاباجمو اياجيو يرس ةيروطاربما
 يدان ىدبأ دقو . رشع سماخلا نرقلا ىتح نماثلا نرقلا

 ديدجتلا وحن لوقعلا هيجوت يف ًاسوملم ًأطاشن نيملعملا

 .ةماعلا هنوؤش يف يملاعلا روطتلا ةرياسمل راكتبالاو

 نيبو ةيبوروألا تايلاجلا نيب يبدألا كاكتحالا ناكو

 هتايح ىف ًاريبك ًارثأت رثأ دق ىسينودنألا بعشلا تاقبط

 يبدألا جازتمالا اذه جتنأف «ةيفاقثلاو ةيسايسلاو ةيبدألا

 يدان ءاضعأ ٠ نييسينودنألا نابشلا ةايح يف ًاديدج ًاعضو

 ايلعلا شمل ىرتسعل طرت ًاقرطن ريس حلال؛ نيملعملا

 بلق اهرسيأو قرطلا ريخ ناكو .ةدبعتسملا ايسينودنأل

 لالقتسالا قيقحت ىلإ ىعست ةيسايس ةئيه ىلإ يدانلا

 . ةثيدحلا ةيملعلا قرطلاب ىربكلا ايسينودنأل يسايسلا

 وه مساب تمست ةيسايس ةئيه نيملعملا يدان حبصأ
 هذه بعشلا لياق دقو .«وموتوأ يدوب» «ةلضافلا ةعزنلا»

 حورب عبشملا بيحرتلا نم ةفصاعب ةيماسلا ةعزنلا

 ةنس ويام ٠١ موي يفف «ةبهتلملا رعاشملاو ةسامحلا

 تحت ةديدجلا هتايح يسينودنألا بعشلا لهتسا م4

 رشنب اهلامعأ تحتتفاف  ةلضافلا ةعزنلا  ةيعمج داشرإ

 ايسينودنا

 لوبقل راكفألا ةئيهتل ءبعشلا تاقبط نيب ةيموقلا حورلا
 تناكف .داصتقالا يفو ةسايسلا يف ةثيدحلا ءارآلا

 ذإ «يدنلوهلا رامعتسالا ملاعمب تفصع ءاجوه ةفصاع

 ريثت نأ لبق تبهتلاو تلعتشا دق ةيموقلا حورلا تناك

 يف داهجلل ةيسينودنألا سفنلا «وموتوأ يدوب» ةيعمج

 نويسينودنألا ءامعزلا بلطف . يسايسلا ريرحتلا ليبس

 رييغتو «يسايسلا ماظنلا ليدعت ةيدنلوهلا ةطلسلا نم

 ةرادإ يف هقح بعشلا ءاطعإب «ةيرامعتسالا اهتسايس

 يعانصلا جاتنإلا ةيمنت يف هدوهج لالغتساو ءهنطو

 ءاشنإ ءامعزلا بلط ذيفنتل قيرط لهسأو .يعارزلاو
 ال يك .ًايبدأ يدنلوهلا كاتلاب طبترت ةيسينودنأ ةموكح

 ىتايبتلا اهوكرتو ةزادمملا اهتناكم ادنلوه دقفت

 . ىصقألا قرشلا يف يداصتقالاو

 حورلا عافدناو ةيسينودنألا بلاطملا هذه ءازإو

 ةيدنلوهلا ةموكحلا دجت مل ةسايسلا ناديم يف ةيررحتلا

 ال يك هل لاجملا حسفو يسينودنألا رايتلا ةرياسم نم ادب

 ةيساق ةطخ تذختا نأ ثبلت مل اهنكل «هب مدطصت

 تغلأف «ةيسينودنألا ةيسايسلا تاكرحلا ىلع ءاضقلل

 «ةيسينودنألا ةيبدألاو ةيضايرلاو ةيملعلا تائيهلا ضعب

 هذه نم ًامزعو ًادلج ىسينودنألا بعشلا ىدبأ دقو

 ديشباتا, ةيفزقلا ةاسسوم تمطحت ىلا ةيشاقلا ةيزنغلا
 هاجت ةيبلسلا ةسايسلا ىلإ ةوعدلاو لاضنلا عباتيل

 . ةيدنلوهلا ةموكحلا

 لكب لمعلا ىلإ ؛وموتوأ يدوب» ةيعمج جمارب ريشت

 ىلإو ءرامعتسالا نم ايسينودنأ ريرحتل ةنكمملا قرطلا
 حالصإ ىلإ مث «بعشلا تاقبط نيب ةيلاعلا ةفاقثلا ميمعت
 هذه ذيفنت ىف ةيعمجلا تراس دقو .ةيداصتقالا ةلاحلا

 ةسايسلا عضول ًالماع ًايرادإ ًامسق تدجوأف ؛جماربلا

 ةقيقدلا تامولعملا رشنو «لالقتساالاب ةبلاطملل ةيموقلا

 ةصاخ ةنجلو «بعشلل ةيسايسلا ةيبرتلا ىوتسم نع
 . هلامعأ نع عافدلاو ةبصتغملا بعشلا قوقح نع عافدلل

 بيذهتلل ةيدنأو بتاكمو ةيلاع سرادم ًاضيأ تأشنأو

 «ةيراجت تالحمو فراصم ًاضيأ تسسأو ؛يلاعلا

 راجتلاو نيعرازملا راغصو نيحالفلا تدعاسو



 ايسينودتا ةمصاع ةثيدحلا اتركاج نم دهشم

 ماع يف .مهلامعأ ىوتسم عفرل لاومألا مهضارقإب

 بزح يسينودنألا يسايسلا حرسملا يف رهظ م57

 وركش ريهشلا ملسملا ميعزلا ةسائرب «ةيمالسإلا ةطبارلا»
 ةيمالسإلا ةلاسرلا يدؤيل بزحلا اذه رهظ .وتونيمأ

 مولع نم يبرغلا لقعلا هجتنأ ام اهعم ًاجزام ةيحالصإلا

 وهو .يموقلا هجمانرب بزحلا لامعأ نم لدتسيو
 نم ايسينودنأ ريرحتل يسايسلا لمعلا ءادأ ىلع لدب

 ًانورقم ماعلا ميلعتلا رشن مث «يدنلوهلا رامعتسالا

 ةيمنتب ةيداصتقالا ةلاحلا حالصإ مث «يمالسإلا بيذهتلاب

 ءاشنإو .هلئاسو نيسحتو يعانصلاو يعارزلا جاتنإلا

 حلاصملا نم ةفلتخم نوؤش ةرادإ ىلوتتل ةيسيئر تارادإ

 .ةيدنلوهلا ةموكحلا لخاد ةرغصم ةموكح نوكتل ةماعلا

 داصتقالاو ةيلاملا ةرادإ :ىه تارادإلا هذه مهأو

 . ةضايرلاو نيدلاو ةعارزلاو ةيجراخلا نوؤشلاو ميلعتلاو

 عيرشتلاو ءاضقلا  ىربكلا ثالثلا تاطلسلا ًاضيأ أشنأو

 . مكحلا لوصأ ىلع هلاجرو هئامعز بيردتل  ذيفنتلاو

 ةموكح ءاشنإ ةيدنلوهلا ةموكحلا نم بلط دقو

 تدعوف .مكحلاو ةرادإلا يف بعشلا كرتشيل ةيسينودنأ

 ءاشنإب نييسينودنألا ءامعزلا ياهالب ةيدنلوهلا ةموكحلا

 عضتو يلودلا وجلا رفصي امنيح اهناملربو ةموكحلا
 . (ىلوألا ةيملاعلا برحلا) اهرازوأ برحلا

 ةيدنلوهلا ةموكحلا تأشنأ .ءبرحلا تهتنا املو

 نييدنلوهلا نم هؤاضعأ بختناو ءًاطلتخم ًايباين ًاسلجم
 ةيسايسلا بازحألا تدعف نييقرشلاو نييسينودنألاو

 هيف لثمت ًايدنلوه ًابعلم سلجملا اذه ةيسيئردنألا

 ةيمالسإلا ةطبارلا بزح لدعف !ةيسايسلا لزاهملا
 ةموكحلا ثبعل «ةينواعتاللا ةسايسلا عبتاو .هتسايس
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 لاسرإ يف تعرش مث .بعشلا بلاطمب ةيدنلوهلا

 ىلإ ةيلالقتسالا تاكرحلاب نيلغتشملا رابكو ءامعزلا

 مهفتح ارقاليل ءءارمحلا ضرألا وأ ةديدجلا اينيغ ةريزج

 !ةيرامعتسالا ةسايسلا ةأوانم نم مهيديأ تبسك امب ءازج

 راشتنا داز لب ةطبارلا بزح فعضي مل كلذ نكلو

 ةثالث هئاضعأ ددع غلب ىتح «ىرقلاو ندملا يف هعورف

 بزح :اهرهشأ ىرخأ بازحأ ترهظ مث وضع نييالم
 هتسايسو . م1417 ربمتبس 5 يف ئشنأ يذلا ادنلوسنا

 ةدحولا يف نييبوروألا ايسينودنأ ديلاوم ديحوت

 املو .ايسينودنأ نع عافدلا يف اوكرتشيل «ةيسينودنألا

 تلح ةيبوروألا تاقبطلا نيب ةدحولا حور ترشتنا

 ىلإ هءامعز تفنو ءادنلوسنا بزح ةيدنلوهلا ةموكحلا
 اوثكمو ادنلوه ىلإ اولحر مث ؛ةيئانلا ةيسينودنألا رزجلا

 .ةيسايسلا تاكرحلاو لامعألا نع نيديعب تاونس تس

 ةفصاعلا ايسينودنأ ىلع تبه م1917 ويام يف مث

 داصتقالا يف ةثيدحلا اهمظنب ترئأتف !ىربكلا ةيكارتشال

 .. ةسايسلاو

 ةئيهلا هتلسرأ ؛يدنلوه يكارتشا . .تيلفنس

 رشنل ىصقألا قرشلا ىلإ ايسورلاب ةيملاعلا ةيكارتشالا
 ماع يف ايسينودنأ ىلإ لصو .هيف ةيكارتشالا حورلا

 نييدنلوهلا نيفظوملاو لامعلا ضعبب لصتاف م97

 تاذ ثيداحأ يف مهعم ضاخو «جنارامسا ةنيدم يف

 لامعلا سوفن بذج ةعساولا هتربخب عاطتساو ؛نوجش

 مهنم زربف «ةيملاعلا ةيكارتشالا ةريظح ىلإ نيفظوملاو
 ةدعاسمب تيلفنس سسأف .ةفرطتم لويم ووذ ددع

 بزحلا نييسينودنألاو نييدنلوهلا نييكارتشالا

 داجيإ - ١ يهو ا نلعأو ؛يطارقوميدلا يكارتشالا
 . ىسينودنألا بعشلل ةديدج ةيداصتقاو ةيعامتجا ةلاح

 :يديلوهلا نامعتسالا# نم (سينودلا زيرصتلا لمعلا #
 بزحلا ىعسو .بقع ىلع ًاسأر مكحلا ماظن بلق

 يف رهظف ؛ةنكمملا قرطلا لكب جماربلا هذه ذيفنت ىلإ

 «ثيدحلا يكارتشالا بهذملا ريثأت لامعلا طيحم

 تائيهلا نم مهتلاح نيسحتل تابارضا ةدع تثدحف

 اهضفرو ةيلوؤسملا لامعلا بلاطمل ةجيتن «تاماصتعاو

 ايسينودنا

 ناديم ىف تاروطت ةدع تثدح امك .اهيلع ةقفاوملا

 ًايلخاد ًاماظن ةيدنلوهلا ةموكحلا عضو ىلإ تدأ ةسايسلا

 ةماعلا ةسايسلا هاجت هءارآ يدبي نأ بعشلا هعم عيطتسي

 ةكرحلا تعسوت املو .ايسينودنأ يف ةيدنلوهلا ةموكحلل

 ةيدنلوهلا رئاودلا ىلإ اهذوفن دتماو ةيكارتشالا

 نم اهتسايس لوحتت نأ ادنلوه تيشخ ةيرامعتسالا

 ةيريرحتلا ةسايسلا ديؤت ةينطو ةيكارتشا ىلإ ةيرامعتسا

 بزحلا ءامعز ضعب ىلع تضبقف !ةيسينودنألا
 ىلإ مهتداعأو نييدنلوهلا نم يكارتشالا يطارقوميدلا

 ثكم دقف «بزحلا ميعز تيلفنس رتسملا امأو .ادنلوه

 ةيرامعتسالا ةسايسلا بثك نع بقري ايسينودنأ يف
 . ةيسينودنألا ةيلالقتسالا تاكرحلا اهحافك يف ةيدنلوهلا

 برضلاب ةيرامعتسالا ةسايسلل يلخادلا وجلا أيهت املو
 ةموكحلا تلح «يكارتشالا يطارقوميدلا بزحلا ىلع
 هقاشبإ هم كارسم ةكالك ةحب برحللا انه ةينكلوهلا
 .م1915- 1151

 ءامعز ضعب سسأ م1114 ربمتبس رهش يفو
 هسأرت نادتوساف بزح مساب ًايسايس ًابزح ايسينودنأ
 لمعلل ءاتانيد ردنكسإ نيدار ريهشلا يسينودنألا ميعزلا

 ىلإ مضناو يبرغلا رامعتسالا نم ايسينودنأ ريرحتل

 ةعانصلاو ةراجتلا لاجرو نيفظوملا نم ريثك هيوضع

 ربتعيو . ةيلاعلا دهاعملاو تاعماجلا بالطو ةفاحصلاو

 دقو .نييسينودنألا نييطارقتسرالا بزح بزحلا اذه

 هتأشن ذنم ةيدنلوهلا ةموكحلا عم ةينواعتلا ةسايسلا عبتا

 ًانماضتم ةينواعتاللا ةسايسلا نلعأ مث م1977 ماع ىتح

 . ةيسينودنألا ةيسايسلا بازحألا رئاس عم

 برزح (ارطموس) لاجر سسأ م07 ماع يفو

 بزحلا جتنأ دقو .ارطموس ةطبار وأ (ارطموس تكرش)

 . ةيلخاد ةيسايس ةوق

 .ريبك يسايس بزح نيوكتل ةيسايس بازحأ ةدع

 روهظ ةيسايسلا رئاودلا أجاف م١197 ويام يفو

 ميعزلا ةسائر تحت يسينودنألا يكارتشالا بزحلا



 ايسينودنا

 يف هدعاس دقو .نوعمس روتكدلا ريهشلا يكارتشالا

 وتوسراد رتسملاو اكالم نات رتسملا بزحلا اذه ءاشنإ

 نيلماع ءاضعأ بزحلا اذه ءامعز ناكو نيملاع رتسملاو

 . مهبزحب اولقتسا مث ةيمالسإلا ةطبارلا بزح يف

 ءايدألاو ءاملعلا نم ريثك هيلإ بستنا دقو

 ءامعزو لامعألا لاجرو ؛نييفاحصلاو نييماحملاو

 بزح نيبو هنيب ثدح دقو .تاباقنلا فلتخم نم لمعلا

 بزحلاف .أدبملا لوح فينع عارص ةيمالسإلا ةطبارلا
 . ةيكارتشالا هؤدبم ناك يكارتشالا

 لمعلل يسينودنألا يروهمجلا بزحلا سسأ مث

 هيلع ةيلحملا ةطلسلا تقيضف ءايسينودنأ لالقتسال

 يف هلاحر طحيو اهكرتي نأ هترطضا ىتح اروفاغنسب
 ريرحتل ةيسايسلا لامعألا يف لغتشا كانهو .نيبيليفلا

 ةيلايربمالا ةرطيس نم ةينيصلا دنهلاو امروبو ايسينردنأ

 بوعش يف روهشم يسايس اكالم نات رتسملاو .ةيملاعلا
 ريرحتل لامعألا ريخ نم هب ماق امل ىصقألا قرشلا

 .يبرغلا رامعتسالا نم ىصقألا قرشلا

 مكحلا ىلع ترم يتلا ةليوطلا تاونسلا لالخو

 م917١ ماع ىتح ايسينودنأ نم هجورخ ذنم يدنلرهلا

 ةيقرشلا نادلبلا مصاوع نيب ًالقنتم اكالم نات رتسملا ناك

 ىلإ لخدي ناكو لالقتسالاو ةيرحلا ىلإ ةوعدلل

 تامسلا نم ةفلتخم لاكشأ يف ًايفختم ايسينودنأ

 اكالم نات ناك ينابايلا لالتحالا دهع يفو . سبالملاو

 اواجب يرجحلا محفلا مجانم دحأ يف ًالماع لغتشي

 ةينابايلا ةموكحلا نأل هسفن زاربإ عطتسي ملو .ةيبرغلا
 ثالث رورم دعبو .ةفرطتملا ةيكارتشالا ةسايسلا ئوانت
 ىف ةأجف اكالم نات رهظ ايسينودنأ لالقتسا ىلع تاونس

 :كلذي ةرويدكلا تاطلسلا كلت: اة ركاجن ماتم

 ايسينودنأ ريدقت ىلع هب تلد ًاميظع ًابيحرت هب تبحرف
 مهحاورأب اوحض نيذلا نيدهاجملا اهئانبأ تامدخل

 نيع مث ؛يدنلوهلا رينلا نم اهريرحت ليبس يف مهلاومأو

 ةيسايس ةئيه نيعبرأو ةئامل ًاسيئرو ةيروهمجلل ًاراشتسم
 نع عافدلاو «لالقتسالا مئاعد ةيوقتل لمعت ةيسينودنأ
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 ًايعاد نّيع م1547١ ويلوب رهش يفو .ةيروهمجلا نايك
 .ملاعلا ءاحنأ يف ماتلا ايسينودنأ لالقتسا رشنل

 بزحلا لعشأ م1971 ةنس ربمفون رهش يفو

 تهتنا نييدنلوهلا ىلع ةماع ةروث يسينودنألا يكارتشالا

 . ةيدنلوهلا ةموكحلا راصتناب م971١ رياربف رهش يف

 ونراكوس روتكدلا باشلا أشنأ م977١ ماع يفو

 .يسينودنألا ينطولا بزحلا

 ةموكحلا تضقنام14794 ربمسيد 79 يفو

 ءابنأ تقلت اهنأ ىوعدب ينطولا بزحلا ىلع ةيدنلرهلا
 ماع لهتسم يف ةماع ةروشب موقيس بزحلا نأ ىلإ ريشت

 .ما15

 :ةيسايسلا بازحألا تنوك م1977 ماع يفو

 يدوب بزح «ةيمالسإلا ةطبارلا بزح ؛ينطولا بزحلا
 بزح «ىواتب موق بزح «نادنوساف بزح هوموتوأ
 - نيملعملا يدان ءارودام ةكرش بزح «ءارطموس ةكرش

 ديحوتل (ةيسينودنألا ةيسايسلا ةئيهلا) مساب ةيسايس ةئيه
 .ةيرامعتسالا ةطلسلا مامأ ًادحاو ًافص فوقولاو .لمعلا

 يرامعتسالا ماظنلا ىلع تبه ةئيهلا هذه روهظبو

 يف ةئيهلا هذه ترمتساو . ةيوق ةيسايس ةفصاع يدنلوهلا

 .لالقتسالا هاجت ةيسايسلا اهتابجاو تدأ ىتح لمعلا

 يتح دمحم روتكدلا أشنأ م١157 ماع يفو

 لمعلل يسينودنألا ةيبرتلا بزح ريرهش ناتوس روتكدلاو
 نيبو هنيب تثدحو .ايسينودنأ لالقتسا قيقحت ىلع

 .يسايسلا ناديملا يف ةفينع تامداصم ينطولا بزحلا

 .بزحلا اذه ءامعز ريصم يفنلا ناك ما 74 ماعلا يفو

 وموتس روتكدلا دحو م05 ربمسيد ١14 يفو

 وهو ءًاريبك ًايسايس ًابزح اهنم زربأو ةيسايس بازحأ
 .ىربكلا ايسينودنأ بزح

 نيدلا فرش ريمأ روتكدلا أشنأ م1975 ماع يفو

 ءايسينودنأ لالقتسا قيقحتل ةيسينودنألا ةضهنلا بزح

 اذه سفن يفو ايسينودنأ ءاحنأ يف هعورف ترشتناو

 داحتالا بزح نيمي دمحم رتسملا أشنأ تقولا

 .ايسينودنأل ةماتلا ةيسايسلا ةيرحلا قيقحتل يسينودنألا
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 جم يو خطبعاو ذو ياسا موج أ يق و مساع

 ايسينودنا

 .ارطموس ةريزج نم يبرغلا لامشلا ىصقا يف هيسا ادناب ةنيدم يف نامجاراتيب عماج

 بزحلا وهوويو رتسملا أشنأ م1977 ماع يفو

 ثيدحلاو نآرقلا هروتسد بزحلا لعجو يمالسإلا

 تنوك يتلا ةيمالسإلا بازحألا تجمدنا مث «يوبنلا

 .ايسينودنأ يملسم ىروش سلجم يأ يموجسام بزح

 يسايسلا حرسملا يف رهظ م1479 ويام 5١ يفو

 ليكشت وهو ءايسينودنأل لالقتسالا قيقحتل ديدج لماع

 بازحألا ةطبار» مساب ةيسايس ةئيه ةيسايسلا بازحألا
 . «ةيسينودنألا ةيسايسلا

 «قاطنلا ةعساو ةيسايس تاكرحب ةطبارلا تماق

 ءاشنإل يسينودنألا عمتجملا يف ةيوق تاياعد ترشنف

 ةطبارلا تأشنأ ةياغلا هذهلو . ةيسينودنأ ةموكحو ناملرب

 ناملربلا عورشمل ةوعدلل ةيسايس ةئيه ةئام نع ديزي ام

 ثحبل ًايموق ًارمتؤم تماقأ مث .ايسينودنأ ءاحنأ يف

 ةيدنلوهلا ةطلسلل عقرت ةركذم عضوو ناملربلا عورشم

 ىلإ اهتركذم ةئيهلا تمدق رمتؤملا ءاهتنا دعبو .ايلعلا

 .ياهال ةموكحل اهعفر هرودب اذهو «يباينلا سلجملا
 بن ةركتملا هذه نع اهرظن ةيئلوهلا ةمركحلا تضنن
 يضارألا ىلع يناملألا ءادتعالل ادنلوه ةسايس تبرطضا

 تاوقلا تلتحا م157١ سرام 4 يف مث .ةضفخنملا

 ةينطو ةموكح تلكشو «ةيسينودنألا رئازجلا ةينابايلا
 يفو .يرابجإلا دينجتلا ىلع بعشلا تربجأو ءاهيف

 مكتمل ايسينودنأ تنلعأ م1155 سطسغا

 . ماتلا يسايسلا اهلالقتساو يروهمجلا

 يدينج دمحم

 ايسينودنأ يف عيشتلا

 :ايسينودنأ خيرات نع ةقباسلا ثوحبلا يف رم امع



 ايسينودنأ

 نورشتنم «ةعيشلا نم ريبك ددع ايسينودنأ يف دجوي
 ليبخرألا اذه يف ةرئثانتملا ةيسينودنألا رزجلا عيمج يف

 . عساولا

 ةوعدلا ءدبب ايسينودنأ يف ةعيشلا خيرات أدبيو

 اورشن نيذلا لوألا نيملسملا ةاعدلا لوخدبو ةيمالسإلا

 نيخرؤملا نم نوثحابلا حججريو ؛رزجلا هذه يف مالسإلا
 نرقلا لئاوأ يف أدب رزجلا هذه ىلإ مالسإلا لوخد نأ
 ال يتلا راثآلا ىلع ءانب حيجرتلا اذهو .ةرجهلل عبارلا

 نرقلا ىلإ اهخيرات دوعي يتلاو نآلا ىلإ ةيقاب لازت
 .روبقلا دهاوش راثآلا هذه نمو « عبارلا

 نكامأ نع اوثحبي نأ ةعيشلا نم ريثكلا رطضا

 ىلإ مهضعب رجاهف . مهضارعأو مهسفنأ اهيف نوظفحي
 ةئينأمطلاب اورعش نأ دعب اهوئطوتساف ةريثك نادلب

 نيب نمو اهلهأ نم اوحيصأف اهب اورقتسا دقل .نامألاو

 (يلع) دافحأ ضعب ملظلا نم ًارارف اورجاه نيذلا كئلوأ
 نب دمحم ءانبأ مهو . ةيط قداصلا رفعج مامإلا نبا

 رفعج مامإلا نبا يلع نب نسح ءانبأو يلع

 مهلهأ نم ريثك مهعم رجاه دقو يعظ قداصلا

 نيرجاهملا ءالؤه سأر ىلعو مهعابتأو مهيوذو

 رفعج مامإلا نبا يلع نب دمحم نب ىسيع نب دمحأ
 ىسيع نب دمحأ فرع اذه لجألو . يع قداصلا

 . رجاهملا بقلب

 ةريزجلا بونج ىسيع نب دمحأ نطوتسا دقلو
 ءدادغب نم ةرجهلا ءدب وهو ةيرجه ١١ ماع ةيبرعلا

 .مها'اا/ ماع ىتح ةرجهلا ىقفدت مادو

 ةيضابإلا رقم كاذ ذإ ةريزجلا بونج ناكو
 رمألا ءدب يف ىسيع نب دمحأ ىقال دقو .جراوخلا

 داهج دعب مهيلع رصتنا هنكلو مهنم ةديدشلا ةمواقملا

 هدافحأو ىسيع نب دمحأ ءانبأ لصاو دقو .لفاح ليوط

 ىلوأ دنهلا تناكف مالسإلا ىلإ ىوعدلل ةرجهلا

 رابيلم ةنيدم يف نطوتساو رقتسا نم مهنمف مهتاهجو

 ةفورعملا رزجلا هذه ىلإ ةرجهلا لصاو نم مهنمو دنهلاب
 .ناميلس رئازجو نيبيلفلاو ايسينودنأو ايالم مساب مويلا
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 رفعج مامإلا نبا يلع دافحأ نم مهلك ءالؤهو

 ءالؤه ىقال دقو .ةيمامإ ةعيش مهو :هئَع قداصلا

 دالبلا لهأ نم ميركتلاو بيحرتلا نوملسملا ةاعدلا

 اوراصو رزجلا هذه يف اورقتساف .ردص ةعسب مهولبقتو

 تانب نم تاريمألا مهنم ريثكلا جوزتو .اهلهأ نم
 ةيلاع بتر ىلإ مهضعب لصوت ىتح ءارمألاو كولملا

 مهتالالس لازت الو .ًاناطلس بختني نأ عاطتسا كلذبو

 اورشني نأ مهقتاوع ىلع اوذخأ دقلو مويلا ىلإ ةفورعم

 لوأ نإ .نوريثكلا مهيديأ ىلع ملسأف يمالسإلا نيدلا

 هذه ىلإ مالسإلا رشنل اولصو نيذلا نيملسملا ةاعدلا

 انه هب ملسم فورعم رمأ اذهو ةعيشلا نم مه رايدلا

 قئاثولاو اهيلع تاباتكلاو روبقلا دهاوش نم راثآلا هذهف
 ال ةعيشلا دئاوع نأ امك كلذ ىلع ةحيرص ةلالد لدت

 مغر ىلع نادلبلا نم ريثك يف مويلا ىلإ اهب ًالومعم لازت
 ببسي تارييغت نم سوقطلاو دئارعلا هذه ىلع أرط ام
 رايدلا هذه يملسم نيب تالصلا عاطقناو نمزلا رورم

 رامعتسالا مايأ ًاصوصخ نورق ةدع يجراخلا ملاعلاو

 يف نرق فصنو نورق ةثالث ماد يذلا يدنلوهلا

 تالصلا لك تعطقنا ةليوطلا ةدملا هذه يفو .ايسينودنأ

 . يجراخلا ملاعلاو انه ةعيشلا نيب ًابيرقت

 ينيسحلا متاملا

 رهش يف اثغ نيسحلا داهشتسا ىركذ نإ
 ىلإ ايسينودنأ يملسم ىدل ةزاتمم ةمرح هل ؛مرحملا

 هذهو «اروس» مرحملا رهش ىمسيو .ماع هجوب مويلا

 ىلع قلطيو .اروشاع ةملك نع تفرحت امبر ةملكلا

 .«توباتلا» ىركذ ارطموس ةريزج يف ينيسحلا متأملا

 يزمر ليثمت ماقي مرحملا نم رشاعلا مويلا يفو
 ارواج ةريزج يف امأ . ةلميَظ يلع نب نيسحلا داهشتسال

 خبطت ذإ .ةصاخ دئاوعو صاخ ريدقت مويلا اذهلف

 .ضيبألاو رمحألا نينوللا نم نيعون ىلع طقف ابروشلا
 زمر اذهو .مهيلع ايروشلا مسقتو دالوألا عمجي مث

 كلذو لافطألاو راغصلا دالوألا عمجب قيمعلا نزحلل

 ءامدلل زمر وهف رمحألا نوللا امأ نزحلاو متيلل ًاريوصت
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 ةيحضتلاو صالخلل زمر ضيبألا نوللاو ةقارملا ةرهاطلا

 دنع ةنس لك نم رفصو مرحملا رهش ربتعي مويلا ىلإو
 امهل نيمرتحم نيرهش نييسينودنألا نم نيريثكلا
 الو ًاحارفأ اهيف نوميقي الف .بولقلا ىف امهتناكم

 نأ دئاسلا دقتعملاف .ًافافز نورجي الو ًاجاوز نودقعي

 . سحن هبيصي دق نيرهشلا نيذه يف ًاحارفأ ماقأ نم

 رهش ىمسيف ةيلامشلا ارطموسب هيجأ ةعطاقم يف امأ

 . نيسحو نسح رهش مرحملا

 ةعيشلا خيرات نم لحارم ثالث

 ىلإ ءاجرألا هذه يف ةعيشلا خيرات مسقن نأ اننكمي

 لوخد خيراتب ئدتبت ىلوألا ةلحرملاف :لحارم ثالث

 يف يأ ةيداليم 4٠١ ماع رايدلا هذه ىلإ ةعيشلا ةاعد

 ةيداليم 15547 ماع يف يهتنتو .ةرجهلل ثلاثلا نرقلا

 ىلوألا ةلحرملا يفف .يدنلوهلا رامعتسالا لوخد ءادتباب

 ةناكم مهل ناكو رهاز رصع ءاجرألا هذه يف ةعيشلل ناك

 ةرتفلا كلت يف عيشتلا راهدزابو .يوق نايكو ةقومرم
 ةملكو عيشتلا راعشل زمر ينيسحلا متأملا ناك «ةيبهذلا

 ًاناونع «راقفلا وذ الإ فيس الو يلع الإ ىتفاال»

 ميدق ميظع عفدم مويلا ىلإ ًادوجوم لازي الو .ةلوطبلل

 (راقفلا وذ الإ فيس الو يلع الإ ىتف ال) هيلع بوتكم

 اراشب ةميدنعلا قتناب ةكيدم ف هوجوم عقدملا اذار
 راوزلاو حاوسلا نم ريثك لحملا اذه ىلإ يتأيو . ةيبرغلا
 فويسلا نأ امك .راثآلا هذه ةدهاشمل ىتش سانجأ نم

 لدي امم اذهو .ًاضيأ ةرابعلا كلت اهيلع بوتكم ةميدقلا

 ةرشتنم سوفنلا يف ةنكمتم تناك ةعيشلا ةديقع نأ ىلع

 لك ىلع تارابعلا كلت نوبتكي مهنأ ىتح ءطاسوألا نيب

 معي موسم يف
 ةلئت قداصلا رفعج مامإلا ةمامإب داقتعالا نإ مث

 ندملا نم ريثك يف مويلا ىلإ لازي الو «ةرشتنم ةمئألاو

 مامإلا داهشتسا ىركذ اهلهأ نم تاعامج ميقي ىرقلاو

 قرطب انه مئآملا ماقتو ؛ ِةِلبكلَظ يلع نب نيسحلا

 مامإلا ةريس ةءارقب متآملا ميقي نم مهنم .بيلاسأو

 مهنمو يثارملا أرقي نم مهنمو هداهشتساو ةدظ نيسحلا

 ايسينودنا

 امأ . يزمرلا ليثمتلا ميقي نم مهنمو بطخلا يقلي نم
 يف ةلدكظ يلع مامإلا داهشتسا ىركذو ريدغلا ديع ةلفح

 ىلجتيو «ليلقلا الإ انه هميقي الف ةفوكلا يف ناضمر 7

 .ينيسحلا متأملاب مامتهالا رثكأ نأ اذه نم

 ىربك ةلفح ماقت ةيقرشلا اواجب ءيسرق ةنيدم يفو

 ءًانس ةعيشلا لاجر ربكأ لزنم يف ريدغلا ديعل ةنس لك
 لزنم يف ةلفحلا ماقت تناك ةريخألا نينسلا هذه يفو

 .ةعيشلا خويش دحأ فاقسلا دمحم نب مشاه ديسلا

 ىلإ نوتأي ةعيشلا نم ةريبك ةعامج ةلفحلا هذه رضحيو

 أرقتف .ةديعب تافاسم نمو ةريثك ندم نم ةنيدملا هذه

 دئاصقلا أرقتو كغ يلع مامإلا لاطبألا يبأ ةريس

 موحرملا ريبكلا يسينودنألا خرؤملا لوقي
 سردملاو تارغنيني داياج بقلملا نيسح روسفورمبلا

 يف مالسإلا نع هل ثحب يف ايسينودنأ ةعماجب

 يديأ ىلع ايسينودنأ ىلإ لخد مالسإلا نإ) :ايسينودنأ
 . (نآلا ىلإ ةيقاب لازت ال كلذ راثآ نإو . ةعيشلا

 نم وهو هثحب يف نيسح روسفوربلا لوقي اذكه
 .ةنسلا لهأ مالعأ

 نم ىلوألا ةلحرملا نع ةيلامجإلا ةرظنلا هذه دعب
 ًافرط ركذن نأ انب نسحي ءاجرألا هذه يف ةعيشلا خيرات

 ىلإ ةراشإلاب كلذو .ةلحرملا هذهب ةقيثولا هتلص هل رخآ

 .نمزلا كلذ يف ةعيشلا نم مالعألا

 ةرثكل ليصفتلاب كلذ ركذن نأ عيطتسن ال اننإ ًاعبطو

 ركذب يفتكنو اهنم ًافرط ركذنس انكلو ةعيشلا تالاجر

 ال اذه يصقتسي نأ ديري يذلا نأل ,ةلثمأك مهضعب

 يف رهظ دقل .ةزجوم ةملك يف هقح هثحب يفي نأ عيطتسي

 ةيداليم 5 ماع ىتح 4٠٠ ماع نيب ةلحرملا هذه

 لازت الو مويلا ىلإ مهراثآ تيقب ةعيشلا نم ءامظع

 ريغ نم ىتح سانلا نم ريثكلا اهروزي ةرهاظ مهروبق

 نمو ةسدقم ةمظعم دهاشملاو روبقلا هذهو .نيملسملا



 مساب ميهاربإ انالوم فرعيو ةيبرغلا اواجب ءيسرق ةنيدم
 ةاعدلا دحأو ةعيشلا باطقأ دحأ وهو .كلملا انالوم

 .نيملسملا

 .ةيداليم ١967 ماع ةيقرشلا

 اواجب نوبرش ةنيدم ىف ىفوت هللا ةياده انالوم - "

 اجدوبماك ةنيدم يف ىفوتملا هللا دبع نبا وهو .ةيقرشلا
 . ةينيصلا دنهلاب

 اواجب كامد ةنيدمب ىفوتملا نيدباعلا نيز انالوم - ؛
 . ىطسولا

 يف يفوت نيقيلا نيعب بقلملا دمحم انالوم ٠

 . ةيقرشلا اواجب ًاضيأ ءيسرق ةنيدم

 نوريثك مهريغو ةيمامإلا ةعيشلا نم مهلك ءالؤهو
 نب دمحأ ىلإ نوبستني ءالؤهو .ةرازم ةدوجوم مهروبقو

 نيا قداصلا رفعج مامإلا نبا يلع نب دمحم نب ىسيع
 نبا نيدباعلا نيز يلع مامإلا نبا رقابلا دمحم مامإلا

 لاطبألا لطب مامإلا نبا نيسحلا ديهشلا طبسلا مامإلا

 تبتك مهروبق دهاوش ىلعو ماكل بلاط يبأ نب يلع
 .دمحم .هللا) تاملك مث نآرقلا نم تايآو ةلمسبلا

 تاماقم اذه بناجب ًاضيأ دجنو .ةدهاشلا لوح .(يلع

 هبجأ يف ًالثم اهنم ءايسينودنأ ءاحنأ يف ةعيشلل ةريثك

 نيدلا ماين نسل ماقم كامهف ةيلامشلا از طوس
 ديسلا ماقمو .ةيرجه/417 ماع ىفرتملا ينيسحلا

 47: ماع ىفوتملا يدابارتسالا يلع نب نسح فيرشلا

 رداقلا دبع نب دمحم ريمألا ماقم كانهو .ةيرجه

 مهروبق دهاوش ىلعو ةيرجه 887 ماع ىفوتملا يسابعلا
 هللا يلو يلع هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال بتك

 رثكأو .راقفلا وذ الإ فيس الو يلع الإ ىتف ال ةرابعو

 . مويلا ىلإ رازم روبقلا هذه

 سداسلا نرقلا يف ةيسراف نفس نأ خيراتلا انثدحيو

 راجتل عئاضبلا اهعم لمحت راحبلا بوجت تناك عباسلاو

 (ايسينودنأب مويلا ةفورعملا) ةيواجلا رزجلاو دنهلا ىلإ

 فحل

 امب ايسآ بونج رزج ىلع قلطت ًاميدق اواج ةملك تناكو
 ناميلس رئازجو ايسينودنأو نيبيلفلاو ايالام كلذ يف

 ةيرجه ا/١ا/ ماع يق ايسينودنأ ىلإ لصو دقو

 نيثالثو سمخ نم نوكم ميظع يراجت يسراف لوطسأ
 نيرشبملاو ةاعدلا نم اريثك لمحت تناك .ةنيفس

 هذه ىف ىمالسإلا نيدلا رشنل ةعيشلا نيملسملا
 اد .راطقألا

 ديفح نأ وه انه هركذأ ءيش برغأ نوكي اميرو
 نفدو يفوت هللا تمار رصنتسملا يسابعلا ةفيلخلا

 رثإ لوغملا نم ابره دادغب نم ٌرف دق هنإف .ايسينودنأب
 مهب ًايمتحم ايسينودنأ يف ةعيشلا ىلإ أجتلاو دادغب حتف

 .ارطموس لامش يف دوجوم هربقو هومحو هروآف

 ماع نم ةيناثلا ةلحرملا

 هذه يف ةعيشلا خيرات نأ انركذ ىلوألا ةلحرملا يف

 رايدلا هذه ىلإ نيملسملا ةاعدلا لوخدب ئدتبي رزجلا

 ناكرأ تدطوتو مالسإلا رشتنا نأ دعب اهيف مهرارقتساو

 ةيناثلا ةلحرملاو .نينئمطم نينمآ اهيف اوشاعف .نيدلا

 ١697 ماع يدنلوهلا رامعتسالا لوخد ءدبب ئدتبت

 نم ًاعاونأ ةعيشلا قاذ ةلحرملا هذه يفف . ةيداليم

 اهبرح تلظو ةعيشلا ادنلوه تبراح دقل .رامعتسالل

 ماع يف هجوأ ليكنتلا غلب ىتح ماع دعب ًاماع دادزت

 ةعيشلا ادنلوه تدرش ماعلا اذه يفف ةيداليم 5

 . ةيمالسإلا ةكرحلاو ةعيشلاب
 نرقلا فصنو نورق ةثالث ةلحرملا هذه تدتما دقو

 ماع ىتح م1697 ماع ذنم يدنلوهلا رامعتسالا ةليط يه
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 ايسينودنا اضف

 مهيلع قنحأ امم ةمواقم ىرضأ ةعيشل مم امهمراق

 نويدنلوهلا لظو مهحافك ىلع ةعيشلا لظو ؛نييدنلوهلا

 . ليكنتلاو شطبلاب حافكلا اذه نولباقي

 فاعضإل ةيفاك ةليوط ةدم «نرق فصنو نورق ةثالث

 «ةمواقملل مهتايونعم ميطحتو نيملسملا لكو ةعيشلا

 داهجلل ًابيط ًازمر ةمواقملا هذه ىف ةعيشلا ناك دقلو

 . ءادفلا حور ةضايفلا حورلل ًازمر ؛ةيمالسإلا ةيحضتلاو

 . ةنوخلا

 لك تعطقناف .قوطلا مكحأ هراصتنابو ؛لاوهألا

 تابتعلا تارايز تعطقناو . يجراخلا ملاعلاب تالصلا

 ةيمظاكلاو فرشألا فجنلاو ءاليرك ىف ةسدقملا

 ًاميدق نويسينودنألا نوملسملا ناك دقف .ءارماسو

 ةرايزل قارعلا ىلإ ريسلا جحلا ةضيرف ةيدأت دعب نولصاوي
 .ءالبرك يف ينيسحلا متأملا روضحو ةسدقملا تابتعلا

 ةثلاثلا ةلحرملا

 ءاجرألا هذه ىف ةعيشل يشلا خيرات نم ةثلاثلا ةلحرملاو

 تملستسا ثيح م06 ةنس ىلإ 19٠١ ماع نم ئدتبت

 هذه يف . حتافلا ينابايلا شيجلل ايسينودنأ يف ادنلوه

 ًاديور يرسي رامعتسالا نم يريرحتلا يعولا أدب ةلحرملا

 يسورلا شيجلا راحدنا مث يناغفألا نيدلا لامج ديسلا

 اوناك نيذلا ةعيشلا عاطتساو . رصتنملا نابايلا شيج مامأ

 هذه دعب مهتايونعمو مهنايكو مهتاموقم اودقف دق
 اوسمحتف ءرون نم ًاصيصب مهمامأ اودجي نأ ثداوحلا

 يجراخلا ملاعلاب لاصتالا مهلاجر نم ةعامج تأدبو

 يف يمالسإلا ملاعلاب لصتاف . ليوطلا عاطقنالا اذه دعب

 ةيفاكلا حئاصنلا بحاص ليقع نب دمحم ديسلا جراخلا

 نب ىلع ةداسلاو راضحملا دمحأ نب دمحم ديسلاو

 نبا ديسلاو باهش نب ىضترملا وبأو باهش نب دمحأ

 تارشنلاو فحصلا اوردصأف .مهريغو لهس نب نيسح

 ناكو .جراخلا ىلإ اولحرو بطخلا اوقلأو بتكلا اوفلأو

 ةمواقم وه «يسايس عباط تالصلا هذهل لوألا عباطلا

 اولصتاف .لالغألا كف ةلواحمو يدنلوهلا رامعتسالا

 لحرف .ةناتسألاو رصمو ماشلاو قارعلا يف ءامعزلاب

 ةالوب لصتاو . ةناتسألا ىلإ لهس نب نيسح نبا ديسلا
 ةعيشلا عاطتساو .ًارارم يكرتلا ناطلسلا لباقو رومألا

 ىلإ ةساردلل ةيملع ةثعب لوأ اولسري نأ تقولا كلذ يف

 امك .جراخلا ىلإ كلذ دعب تاثعبلا تلاوت مث .ايكرت

 ريغ نم جراخلا نم تاثعبلا ضعب كلذ دعب تلصو
 اهنويع مامأ يرجي اذه لك ىرت ادنلوه تناكو .ةعيشلا

 لقرعت تأدتباف .بقاوعلل ةنئمطم ريغو ةءاتسم يهو

 باهش نب دمحأ نب يلع ديسلا تلقتعاو يعاسملا هذه

 مهنأ ةمهتب نوجسلا مهتعدوأو ةعيشلا نم ًاريثكو
 مهنأو لالتحالا ةموكح دض بالقنا داجيإ نولواحي

 ىف ىضوفلا رشن اهنأش نم تابغاشم نودجوي ًامئاد

 يدنلرهلا مكحلا نم يموقلا رايتلا اذه مامأو .دالبلا

 ام لكب رامعتسالا نوعراصي ةيواز يف ةعيشلا حبصأ

 دض كاذنآ لغتشي يموقلا يعولا أدبو .ةردق نم اوتوأ

 رهظت فحصلا تأدبو .لالقتسالا لينل رامعتسالا

 .يرسي يموقلا يعولاو ءيسايس عباطب ديدج لكشب
 يف غبن دقل .ةيبرعلاو ةيسينودنألاب فحصلا ترثكو

 فورعملا رعاشلا مشاه نب دمحم ديسلا ةفاحصلا ملاع

 روهشملا سورديع ديسلاو ليقع نب دمحم ديسلاو

 ًارارم نجس يذلا ميعزلا يرفجلا ليقع ديسلاو
 رامعتسالا دض ةيسايس فحصلا هذه لجو .مهريغو

 تضرفو .م١٠191١ ماع دعب اميس ال عارصلا دتشاو

 نمو .ءامعزلا تالاقتعا ترثكو ةيفسعت ًاماكحأ ادنلوه

 دمحأ نب هط ةداسلا دجن نيريثكلا نينوجسملا نيب

 باهش نب دمحأ نب يلعو ساطعلا نسحمو دادحلا

 مهريغو باهش نب يولع نب دمحمو ديديع دمحمو
 . مهيلع ضبقلا يقلت نأ عطتست مل نم ادنلوه تدراطو

 نادلب ىلإ ةسلخ دالبلا رداغي نأ ضعبلا عاطتسا امك

 . ىرخأ

 بتكلا ريخ مضت ةريبك ةلماك ةبتكم ادنلوه تدابأو

 دمحم ديسلا اهكلمي ناك ةيمالسإلا تاطوطخملاو



 ايسينودنا

 ىسفبقلا ءاقلإل يدنلوهلا دنجلا نم ةلث مجه دقف .دادحلا

 هلزنم كرت دق ناك ذإ هودجي مل مهنكلو ديسلا اذه ىلع

 ةقرفلا دئاق شتفو .رمألاب ملع نأ دعب تاعاس ةدع لبق

 جرخأف بتكلاب ةصاغلا ةبتكملا دجوف ًاقيقد ًاشيتفت تيبلا
 نئازخلا اورسك نأ دعب تيبلا مامأ اهوقرحأو بتكلا
 ةميظعلا ةبتكملا هذه لاوزبو . تيبلا ثاثأ ضعبو

 ةيملاعلا برحلا لبق ةرتف يف تابتكملا نم اهريغو

 تاهمأو ةمهملا مهبتك نم انه ةعيشلل قبي مل ىلوألا
 .ركذي ال ام الإ بتكلا

 م1915 ماع ىلوألا ةيملاعلا برحلا راوأ علدناو

 طغضلا دتشاو .ىرخأ ةرم جراخلاب تالصلا تعطقناف

 ءاهتنا دعبو م1914 ماع اهرازوأ برحلا تعضو ىتح

 اهقيبطتب تأدبو ةديدج ةسايسب ادنلوه تءاج برحلا

 لئاسملا نيملسملا نيب تراثأو قيرفتلا ةسايس يه

 ةيقيرفتلا ةسايسلا هذه تفداص دقو ةيفالخلا ةيعرفلا

 : احاجبت فسألا عم ةيبهذملا

 ديدجلا رجفلا

 بعشلا مامأ باوبألا تحتفت ايسينودنأ لالقتساب

 مهناوخإب نولصتي ايسينودنأ يف ةعيشلا أدبو يسينودنألا
 اوذخأو ءدنهلاو ناتسكابو ناريإو نانبلو قارعلا يف

 (ةيمالسإلا ثوحبلا ةئيه) اوؤشنأو ىربك ةبتكم ءاشنإب
 مهتين يفو «ةيسينودنألا ةغللا ىلإ اهتمجرتو بتكلا رشنل

 . فرشألا فجنلا ىلإ بالط لاسرإ

 ةفورعملا تاتويبلا

 .ةعيشلا نم ةقيرع ةفورعم تاتويب ءاجرألا هذه يف

 : ايسينودنأ ىف ةروهشملا تاتويبلا هذه نمو

 راضحملا لآ

 دعيأ ىلإ ًادج ًاحيرص ناكو فورعم رعاشو ليلج ملاع

 ففي

 ةدع هل .ةضراعلاو ةجحلا يوقو ةحارصلا دودح

 هل تايبأ نمف عوبطم ريغ ريبك ناويدو تاقيلعتو تافلؤم

 : كك يلع مامإلا يف
 يلع يف الهج لاق نمايأ

 ايفخ هبناك صنلانأب

 صنتريغنمهب ىلوألاوه

 ايناس يوت لبو

 ىيحي لآ
 حئاصنلا بحاص ليقع نب دمحم ديسلا مهنم

 ىف ليمجلا بتعلا باتكو ناميإلا ةيوقت باتكو ةيفاكلا

 ةدع هلو ةعويطم بكلا هده لكو ليتعتلاو حرجلا
 باتك اهنم ةطوطخم لازت ال ةميق ىرخأ تافلؤم

 ميظع باتك وهو راركلا يلاعم يف راتخملا ثيداحأ

 ةيركف ةروث ليقع نب دمحم ديسلا ثدحأ دقو .عماج

 ًاراهج يعيشلا بهذملا ىلإ ةوعدلاب عدص دقف .ةديدج

 .ةديقعلا هذه براحت ادنلوه هيف تناك يذلا تقولا يف

 ةيويسآلا نادلبلا نم ًاريثك ليقع نبا ديسلا فاط دقو

 .ةدم اهب ثكمو ةيبرعلا نادلبلا رازو فحصلا ردصأو

 مامإلا يف هل رعش نمو .اليلق الإ رعشلا لوقي ال وهو

 ىفطصملانع تءاج ةلاقم

 بلاغ ينب ثيل هونص ىف

 اهناونع نمؤملا ةفيحص

 ليقع ديسلا بوهوملا رعاشلا غبن ىبحي لآ تيب نمو
 .هتمومع ءانبأ نم ليقع نب دمحم ديسلل بيرق وهو
 هلو .ًاطوطخم لازي ال ريبك ناويد روكذملا ليقع ديسللو

 . الكون ةمئألاو تيبلا لآ يف ةريثك دئاصق

 باهش لآ

 هقفلا رشنو عيشتلا ىلإ ريهشلا يعادلا باهش نب دمحأ

 لازت ال اهنمو ةعوبطم اهنم تافلؤم ةدع هل .يرفعجلا



 <2ظ33؟

 .ةأرملا ةيبرتو .لاطبألا ةثالثلا :كلذ نمو .ةطوطخم

 دحأو هو .ةيرامعتسالا ةموكحلا دض ةسايسلاب لغتشا

 لوأو نيزرابلا ءامعزلا دحأو ةيريرحتلا ةكرحلا ناكرأ

 م951١ ماع يف ةيمدقت ةيمالسإ ةيعمج لوأل سسؤم

 يمالسإلا بزحلا يف كرتشاو «ريخ ةيعمجا ايسينودنأب
 ذإ هرمعو ًاعامتجا سأري ناك امدنعو .(مالسإ ةكرش)
 سيلوبلا همجاه م١188 ةنس يف ًاماع نوثالث كاذ

 دعب هحارس قلطأ امدنعو . نجسلا ىلإ قيسو يدنلرهلا

 ىلع جرع مث ماشلاو رصم لخدو ايكرت ىلإ لحر ةدم
 يف كلذ ناكو ةنيدملا رازو جحلا ةضيرف ىدأو زاجحلا

 كلذكر امهلاجرب لصتا رصمو ايكرتبو م1841 ماع
 هداهج لصاو ايسينودنأ هنطو ىلإ داع امدنعو .ماشلا

 لوخد رضحو ةخوخيشلا هتدعقأ ىتح رامعتسالا دض

 ايسينودنأ لالقتسا دهشي مل هنكلو حتافلا ينابايلا شيجلا

 مايأ رخاوأ يف نونملا هتفاو دقف هسفن هينمت تناك امك

 لالقتسا نالعإ لبق م1445 ماع بجر رهش يف نابايلا

 ةئس 40 زهان رمع نع يفوتو ًابيرقت نيرهشب ايسينودنأ

 كرار ريدك لفحب ىف مميظع يح راج ةيباو
 . عييشتلا يف نوينابايلا

 ليلجلا ةمالعلا قلفملا رعاشلا غبن تيبلا اذه نمو

 . باهش نب ركب وبأ ديسلا ةريثكلا تافلؤملا بحاص

 يرفجلا لآ

 نيز نب ليقع ديسلا ليلجلا ةمالعلا مهميعزو
 ةيكرتلا ةفالخلا مايأ ةناتسألا يف سرد يرفجلا نيدباعلا

 ديجي ناكو بطلا ةيلك يف لوبنتسا ةعماج لخدو

 لصتاو ايسآ نادلب نم ريثكو ابوروأ ىلإ لحرو . ةيكرتلا
 ريبك يسايس وهو يمالسإلا ملاعلا ءامظع نم ريثكب
 ةمواقم يدنلوهلا رامعتسالا مواق فورعم دهاجمو

 م1978 ماع هتنجسو ادنلوه هتلقتعا دقو .ةديدش

 يلخأ مث ةميقلا ةريبكلا هتبتكم تدابأو هكالمأ ترداصو

 ةريثك تافلؤم هلو .هكلمي ام لك دقف نأ دعب هحارس

 يسينودنألا لالقتسالا دعب يفوت .ةطوطخم اهلك

 هتافو تناك .اهلجأل دهاج يتلا حارفألا هذه يف كراشو

 ايسينودنا

 ًاريثك هللا دمحي ناكو نيعستلا زهان رمع نع م1407 ماع

 جرخ يدنلوه يدنج رخآ ًانايع دهاش هنأل همايأ رخآ يف

 دهاشو همامأ راهنت رامعتسالا ةطلس دهاشو ًاروسأم

 هدشن املاط يذلا لالقتسالا يسينودنألا لالقتسالا

 دقل لييبا نناهكلسيا» نق نيكو هلسأل كاكتماو

 يف فرفري يسينودنألا ملعلا ىأرو لالقتسالا ىأر

 .نيعلا ريرق ايندلا هذه كرتف .ءاضفلا

 دادحلا لآ

 مهنم ءامظعلاو ءاملعلا نم ريثك غبن تيبلا اذه نم

 هنوك بناجب وهو .دادحلا يولع نب هللا دبع ديسلا
 ةريثك دئاصق هلو .رعاش هنإف هللا ىلإ ًايعاد ًاعرو ًاملاع

 ةروهشملا هتديصق دئاصقلا هذه نمو كول تيبلا لآ ىف

 ميركلا يوبنلا دلوملا تالفح يف ًامئاد أرقت يتلا

 :اهعلطمو

 ملعلا ةريجايةفطع

 مركلاودوجلاليمهأاي

 :اهيف لوقي نأ ىلإ

 هوقلخ هدعبمامإمك

 اوفرعاذب تادسهنم

 اموفصو دق فصولااذهبو

 نمزلاورهدلاميدق نم

 يلع نيدباعلانيزلقم
 يلوريخ رقابلا هئنباو

 لفحلا قداصلا مامإلاو

 نقميلاىلعلا يذ يلعو

 :لوقي نأ ىلإ

 اودهنيذلاموقلامهف

 اودعس دق هلال ضفبو

 اوودصقام هلاريغلو

 نرق يف نارقلاعمو

 رهطلا ىفطصملا تيب لهأ

 رنهيكدان نضرألا ةايتمأ مبدع



 يلزنأ

 رهزلا مجن ئالاباوهبش

 فاقسلا لآ

 ديسلا لثم ءاملعو لحاطف ءارعش تيبلا اذه يف غبن

 .هّللا ديبع نبا ديسلاو فاقسلا هّللا دبع نب دمحأ

 دهاعملا يف سيردتلا ىلوت فاقسلا دمحأ ديسلاو

 ىلإ مضناو ريدف بتاك وهو ايسينودنأب ةيمالسإلا
 داهجلا ةيار اولمح نيذلا نم وهو ةيعامتجالا تاكرحلا

 ةريثك تايبأ هلو هناسلو هملقب يدنلوهلا رامعتسالا دض

 تاكرحلا ءدب يف ًاصوصخ يدنلوهلا رامعتسالا دض

 فحصلا يف ترشن هدئاصق لجو م١٠16 ماع ةيررحتلا

 كرتشاو .ةيبرعلا ةغللاب ردصت تناك يتلا تالجملاو

 هلو .ًاريثك بتكو فحصلا ريرحت يف دمحأ ديسلا

 :اهيف لوقي نيملاعلا ءاسن ةديس ىلإ ناونعب ةديصق

 مهزعب نم ىفطصملا تيب لهأ ىلع
 يبناج زع ىرولا نيب مهتعفرو

 ىدهلل هللاهقاس يقت لكو

 براعألاو اهمجع نم مهرصانف

 مهبرب اوزع هللا بزح كنلوأ

 بلاغم لك مغرلاب مهل لذف

 هباومصتعاو قحلا ءادن اوباجأ

 بتاع بتع ةرصن نع مهدص امو

 ءانسإ ةدييس ىلإ عرضتيو لسوتتو يكتشي مث
 :ًالئاق كغ ءارهزلا ةمطاف نيملاعلا

 اسنلاةديس مألا تنأف كيلإ

 بئاذ ةبحملا يف بلقب تعرض

 اننإف ًائوغ ءارهزلا ةمطافأ

 بئابحلا ضعب لهج نم رطخ ىلع
 نم ةريثك ىرخأ تاتويب لازت ال تاتويبلا هذه ريغو

 ءاصقتسا نأل طقف جذومنأك اذهب تيفتكاو ةعيشلا

 . مظعأ دوهجم ىلإ جاتحي عيمجلا
 باهش دسأ دمحم

>33” 

 يلزنا
 رحب يبرغ  يبونجلا لحاسلا ىلع عقي ءانيمو ءاضق

 لوط طخ ىلع ناليك نم يبرغلا لامشلا ىلإ ءرزخلا
 غلبيو ءًالامش "78 0 ضرع طخو ًاقرش *[8 4
 ناكس ددعو ةمسن ١١70377 :يلزنأ ءاضق ناكس ددع

 .ةمسن 458 ءاضقلا زكرم

 ءرحبلاب طبتري ضوح ةفاح ىلع يلزنأ ءانيم عقي
 اذه ربع رحبلاب لصتت ةريغص ةيرق قباسلا يف ناكو

 . هايملا لحضلا «عساولا ضوحلا

 «نيرطش ىلإ ءانيملا اذه ميسقت ىلإ سورلا دمع

 رطشو «نويناريإلا ةنمارألاو نويناريإلا هنكسي ميدق رطش

 .سورلل نوعباتلا ةنمارألاو سورلا راجتلا هنكسي ديدج

 نم ةينبم قباسلا يف يلزنأ تويب عيمج تناك
 بناجلا يف عقي قوس يلزنأ ءانيمل ناكو .بصقلا

 ةروصب ةيسورلا عئاضبلا هيف عابت ءضوحلا نم يلامشلا
 . هيسيئر

 يجركلا ناخ ورسخ هيف ناك يذلا تقولا يفو

 ةماقإ ىلإ دمع ه7 ماع يف ناليك ىلع ًامكاح

 «ةيعفدملا ناديم :لشثم يلزنأ يف ةينبألا نم ديدعلا

 نم ددعو (رحبلا لعشم) بقرملا ء«ةحلسألا عدوتسم

 كلذ ىلإ ةفاضإلاب أشنأو «ةريغصلا قاوسألاو تامامحلا

 .هاشلا ناتسب هامسأ ًاناتسب

 هاش دمحم ةنطلس نمز يف يأ هه٠77١ ماع يفو

 يزيربتلا ناخ ميهاربإ ازريملا سدنهملا لسرأ يراجاقلا
 ضوحلا ةفاح ىلع تانيصحتلا ةماقإل ةقطنملا هذه ىلإ

 ضرغلا اذهل ماقأف «؛كانه برحلا تالآو ةريخذلا ةئيهتو

 ةعلقو يلزنأ ضوح ةفاح ىلع علضألا يتيسامخ نيتعلق

 تمزهنا عالقلا هذه نكلو ؛«نايزاغ» لحاس ىلع ىرخأ

 .دعب اميف

 ةعلق ةلحم :نيمسق ىلإ مسقنت كاذنآ يلزنأ تناك

 ءرجآلا نم اهتويب لجو ءاينغألا ةلحم يهو قوسلا

 . يلزنأ فرم ىلإ لصت ىتح



 ضخ

 «ةليمج ةيموكح تايانب ىلع يوتحت يلزنأ تناكو
 ءاهيءانتعالا مدع ببسب مادهنالا ىلإ تلآ اهنأ الإ

 نأ ؛هاش نيدلا رصانل صاخلا بيبطلا هيرقوف ركذيو
 يف رظنلا تفلت يتلا يه اهدحو ةيموكحلا تويبلا

 لمجأ نأ ركذي مث «بيرغلا اهلكشو اهعافترال ةنيدملا
 . حلاص ازريملا تيب وه ةنيدملا تويب

 اهئانيم حاتفنا دعب ةعرسب رهدزت يلزنأ ةنيدم تذخأ

 نادلبلا رئاس ىلع كانه نمو ايسور عم ةراجتلا ىلع

 ىلع ناريإ ذفانمو تاباوب ىدحإ تحضأف ةيبوروألا

 .ابوروأ

 لهأ طالتخاو يلزنأ ىلع نييبوروألا ددرت ناكو

 مهريكفت ىوتسم ءاقترال ًاببس تافاقثلا فلتخمب ةنيدملا

 لعاف رود يلزنأ لهأل ناك هنأ ىرن مث نمو ؛مهيعوو

 .ةطورشملا ةكرح يف

 رخاوأ يف يراذتلا شيجلل يلزنأ ةنيدم تعضخ

 «ربوتكأ ةروث ثودح عم نكلو «يراجاقلا دهعلا
 ماع ةدهاعم يف اهب مهئاعدا نع اولخت مث سورلا اهالخأ

 .م19

 يلزنأ تطقس «تاباغلا لاجر ةكرح دعاصت عمو

 ىلإ تداع اهنأ الإ ء.ناخ كجوك ازريملا تاوق ةضبق يف
 :ةكرضلا هذه ىلع ءاضقلا نعي ةنوكرمتا ةطلطلا

 ؛يولهب ءانيم ىلإ م١155 ماع يف اهمسا ريُع

 يف ةيسورلا تاوقلا اهتلتحا مث ءاهتاسسؤم تعسوتو
 ةموكحلا تداعتسا م1457 ماع يفو م١141 ماع

 .اهيلع اهترطيس ةيناريإلا

 يتلا نفسلا عابرأ ةثالث نإف رضاحلا تقولا يفو

 داحتالاب ىمسي ناك امو ناريإ نيب رزخلا رحب يف ددرتت

 تغرفأ م1981 ماع يفف «يلزنأ ءانيم لخدت يتايئوسلا

 نط 5١946٠٠ اهردق ةلومح ءانيملا اذه ىف ةنيفس ١

 تافحو نيرتاسبلا دك ةطاخ فن يستن ةع اذه
 ١1٠٠١ اهنزو غلبي عئاضب ءانيملا سفن نم نفسلا هذه

 . ءانيملا اذه نم تلقن يتلا طفنلا تايمك ادع نط

 ةمهملا كامسألا ديص زكارم نم يلزنأ ءانيم ربتعي

 .زقلا ناديد ةيبرتو زرلا ةعارزب رهتشيو رزرخلا رحب يف

 راصنألا

 يف ًاسيئر ًالماع رحبلا ىلع يلزنأ عقوم لكشيو
 فالآ هيلإ مدقي ةنس لك يفو ؛هيلإ نيحئاسلا بلج
 .ناريإ طاقن فلتخم نم سانلا

 يمالسإلا نيدلا ةنيدملا هذه ناكس عيمج قنتعي

 ةنمارألا نم ةيلقأ ادع ام يعيشلا بهذملا نوعبتيو

 .نييروشآلاو

 ةنيدم يف ةدوجوملا ةيفاقثلا تاسسؤملا زربأ نمو
 ْ . ةحالملا ةيلك : يلزنأ

 راصنألا

 جرزخلاو سوألا يتليبق نأ ؛نويرابخألا ىري

 ىلإ ِهلَي لوسرلا ةرجه ذنم راصنألاب اتفرع نيتللا)
 يف ًالامش فحازلا يلبقلا كرحّتلا جاتن نم «(برغي
 تفصع يتلا ةيداصتقالاو ةيسايسلا تابارطضالا باقعأ

 يشبحلا وزغلا) يداليملا عبارلا نرقلا ذنم نميلاب

 ةيدزألا ةرجهلا قايس يف ناتليبقلا جردنت ثيح «(لوألا

 .قارعلاو ماشلاو زاجحلا نيب ام ترشتنا يتلا ةريبكلا

 «لصألا يف دحاو دج نم نارّدحتت نيتليبقلا نأ ودبيو

 امم «سوألا»ل قيقش وه نيباسنلا يارب «جرزخلا» نأ ذإ

 اسكعنم «برثي ىلإ ةكرتشم ةرجه يف امهءاوضنا حجّري
 «ةيلبق ةدحوك امهرابخأ تعّبتت يتلا تاياورلا ىلع كلذ

 مل وحن ىلع ءامهنيب لتاقتلاو عارصلا رابخأ كلذ يف امب
 ةرجهلا هذه نكلو . ةيبرعلا لئابقلا خيرات يف اليثم هل رن

 اهنم قّلعتملا اميس ال ءأمامت ملاعملا ةحضاو ريغ

 قاوسأو ىرق اهيف ناك» يتلا برثي يف نيتليبقلا رارقتساب
 مهنم .مهريغو ليئارسإ ينب نم دوهيلا نم لئابق اهبو
 مهل اونب دقو «مهريغو عاقنيق ونبو ريضنلاو ةظيرق

 سوألا مهيلع لزنف ءاوفاخ اذإ اهب نوعمتجي ًانوصح
 ةبلغلا نأ الإ .نوصحلاو نكاسملا اونتباف جرزخلاو

 زربأ لعلو .ريثألا نبا ةيورم بسح 27«دوهيلل مكحلاو

 ةقيرطب طاحأ ام «ةلأسملا هذه يف ضومغلا رصانع

 زاجحلا :انباتك ًاضيأ عجار ."“ص ضرألا ةروص «لقوح نبا )١(

 15١. ص ةيمالسإلا ةلودلاو



 راصنألا

 تناك يذلا دوهيلا ةباجتسا ىدمو «برثي ىلإ لوخدلا

 «ةقباسلا ةياورلا بسح ؛«ةنيدملا ىلع ةرطيسلا مهل

 .ةيدوهيلا لئابقلاو نيتليبقلا نيب ةقالعلا ةيعون نع الضف
 رارقتسالا ةيقبسأ ىلع عمجت رابخألا داكتو

 ىلع ةرطيسلاب أدبملا نيح نم نرتقملا ؛يدوهيلا
 -اولزن دق «جرزخلاو سوألا نأ ينعي امم «برثي

 ةدايسلاو  اهنم برقلاب وأ ةنيدملا لخاد يف ءاوس

 نيمداقلا برعلا نأ دقتعي ثيح ءدرهيلل اهيف ةدوقعم
 دق «يساسأ يجاتنإ طمنك ةعارزلا فرتحت ةئيب نم

 يف ةفرحلا هذه نم نيشاتعم :ًانيح برغي راوجب اوماقأ
 نأ لبق «ةبصخلا ةيناكربلا ةبرتلا تاذ «ةيدوهيلا عرازملا

 يف «برثي يف (")'شياعتلل ام ةغيص قيقحت ىلإ اولصي
 هنع ترّبع امبر ءاعجارت يدوهيلا ذوفنلا دهش تقو
 نم (برثي) ةنيدملاب يقب نمم ناك» هنأب ةياورلا هذه

 ةظيرق ونب ءجرزخلاو سوألا مهيلع تلزن نيح دوهيلا
 ّنأ ءكلذ نم جتنتسُيو .0«عاقنيق وتبو ريضنلا ونبو

 ال تناك نإو «صقانتلا يف ةذخآ تناك ةيدوهيلا لئابقلا

 ددعلاو . . . لخنلاو ماطآلاو لاومألا» اهدي يف لازت

 راطإ يف برعلا ءاوتحا ىلإ اهعفد امم :()؛ةوقلاو
 ىرقت نأ لبق ءمهعم 2«راوج نسحا ةدهاعم

 .اهيلع ًارطخ اوحبصيو مهتكوش

 ليلذت يف تمهسأ دق نيتليبقلا ةدحو لعلو

 اميس ال ؛برثي يف تايدحتلا ةهجاومو باعصلا
 ”ذهل زفاوحلا زربأ دحأ ناك يذلا يدوهيلا يّذحتلا

 سوألاب عفدي كفنا ام رطخلاب روعشلا ثيح ؛ةدحولا

 يف دوهيلا عم يهامتلا ىلإو «لّتكتلا ىلإ جرزخلاو
 تراشأ دقو .سفنلا نع عافدلا لئاسو زيزعتو رذحلا

 سوألا نأ ىلإ .قايسلا اذه يف تاياورلا ىدحإ

 .5717ص ةنيمثلا رردلا )١(

 .هسفن ناكملا (؟)

 . هسفن ناكملا (؟)

 ىفطصلا راد رابخأب افولا ءافو ءيدوهمسلا .هسفن ناكملا (4)

 ص/ا/ا١ 78 ١.

 ففي

 ةئام ماطآلا نم اونتبا' برثي يف مهراشتنا دعب جرزخلاو

 مهرمأو مهتملك ارماقأو ًامطأ نيرشعو ةعيبسو

 «؟ةنيدملا لهأ ّرعأ) ناتليبقلا تحبصأ دقف (6)0عمتجم

 لخنلا يف دوهيلا اتكراشو ءريثألا نبا هيوري اميف

 برعلا ذوفن دايدزا نيب خرؤملا اذه ًاطبار ,290رودلاو

 يبأب فورعملا يجرزخلا ملاس نب ديبع ةكرح نيبو
 ,"01ههرخآ نع مهلتق»و دوهيلا فارشأ دض ؛ةلييج

 .نايغط نم مهب هولزنأ امم هموقل ًامقتنم

 ةهبج يف جرزخلاو سوألا لّبكت نإف اذكهو

 مث نمو .برثي ىلإ لوخدلا مهل دهم دق «ةدحاو
 تحت ءالؤه عفد امم ؛ مهيلع قوفتلاو دوهيلل يدصتلا
 مهرود ىلع مهوبلغي نأ» نم «فوخلا سجاه ريثأت

 .اهيلع رمآتلاو ةدحولا هذهب صترتلا ىلإ «'!«مهلاومأو
 عارص ىلإ ٌرجو نيتليبقلاب لح نأ ماسقنالا ثبلي ملو

 يتلا (مايألا) ةليوطلا بورحلا كلت يف لتمت ؛ليوط

 اذه مدعي ملو ."0هالسإلا روهظ ىتح ةبهتلم ترمتسا
 هيف اوطّروت نيذلا دوهيلا ىلع ًاريثأت يومدلا عارصلا

 ىلع هساكعناو يلبقلا يعامتجالا مهنيوكت نم ًاقالطنا

 برعلا نيبو مهنيب سيلو .مهنيب يداصتقالا سفانتلا

 نالازي ال اناك ءجرزخلاو سوألا نإف كلذلو .طقف

 مهتفرص يتلا ةيبصعلا مادتحا ببسب ءًاذوفن لقألا نيرفلا

 «ةعارزلاب لضفأ ةروصب مامتهالاو ماتلا رارقتسالا نع

 ةظفتحم ودبي ام ىلع تلظ يتلا ةيدوهيلا لئابقلا نأش

 لخاد ةيراجتلا قاوسألا نع ًالضف «ةريبكلا عرازملاب

 ةكرحلا يف زراب رود ذاختا نع مهتفرص امك «برثي

 «ةيشماه ةروصب درهيلا اهب مهاس يتلا ةيجراخلا ةيراجتلا

 اذه يف ةكمل ًادوقعم ناك يزكرملا رودلا امنيب
 , ©90لاجملا

 .”؟97ص هسفن ردصملا )١(

 .568ص ١ج لماكلا ءريثألا نبا (؟)

 . هسفن ناكملا (*)

 ."556 ص ةنيمثلا رردلا (4)

 .اهدعب امو "08ص ١ج لماكلا ريثألا نبا (0)

 .١15١ص ؛ج لصفملا ءيلع داوج (5)
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 امو ؛نيتلييقلا ةدحوب حاطأ يذلا عارصلا اذه لعلو

 ةيداصتقالا امهعاضوأ لالتخا نم كلذ قفار

 عارصلا ةرئاد يف لخادتي نأ هل رّذُت ,ةيعامتجالاو

 دعب ؛نيحلا كلذ يف رولبتت هحمالم تأدب يذلا عسوألا

 يف ةيراجتلاو ةينيدلا اهزومرو ةينثولا تحبصأ نأ
 مدعت مل يتلا «ةكم نم هقلطنم ناك رطخ ةهجاوم
 يراجتلا نارصنعلا اهيف لخادت تاعارص اهرودب

 تناك امبر يتلا «راجفلا بورح» لثم ؛يعامتجالاو

 لئابقلا ىلع ةيشرقلا ةنميهلا دض اهنم بناج يف ةهجوم
 مّيخ يذلا برحلا حبش نع ًالضف «ةراجتلا طوطخو

 نيب ةديدج ةوق روهظ الول «لخادلا يف ةكم ىلع ًانيح
 ««فالحألا)و «نيبّيطملا» نيعراصتملا نيفلحلا

 'لوضفلا» فلح اهنع ًارّبعم ؛عضولا راجفنا تكرادت

 مل ًاديدج ًاموهفم هئاطعإو عارصلا حبك يف مهسأ يذلا

 كلذ يفف .لبق نم ةيزاجحلا رضاوحلاو ةكم هفرعت

 سوألا نم ًالك ةيمادلا ؛مايألا» هيف تكهنأ يذلا تقولا
 امبر ءافلتخم ًاعارص دهشت ةكم تناك «جرزخلاو

 نم هيلع يوطني امل ««راجفلا» نع ةروص هيف تدجو

 نإف كلذلو .ةبعكلاب ةطبترملا «ةسدقملا" اهتراجتل ديدهت

 ًاقالطنا ءرمألا ئداب يف مالسإلا ىلإ قلقب رظنت مل ًاشيرق
 .ةيزاجحلا لئابقلا ةيبلاغ نيبو اهنيب حلاصملا ةدحو نم
 تبثو (دومصلا نع اهزجع تيث) «ةدحولا» هذه نكلو

 ميقلا نع لزعمب رارمتسالل ةلهؤم ريغ حلاصملا نأ هعم

 وأ يكملا عمتجملا اهنم غرفأ يتلا ةيعامتجالاو ةيحورلا
 . 9)ةرتفلا كلت يف داك

 ًاداح ًاعارص نوضوخي برشي يف برعلا ناك اذإو

 اوضاخ دق ةكم لهأ نإف ءدوهيلا دض وأ «مهنيب اميف

 نم مغرلا ىلع «ةيرذجو ًاقمع رثكأ ًاعارص كاذنيح

 يف ةيلخادلا بورحلا عم ةنراقملاب يومدلا ريغ هعباط
 هيلع توطنا امو ةريخألا زاجحلا ةنحم لعلو .برثي

 لبق ةكم يف ةطلسلاو فاليإلا» انثحب ةلأسملا هذه لوح عجار )١(

 ١4/ ددعلا ءةرشع ةيناثلا ةنسلا  «تاسارد» ةلحم  «مالسإلا

 . ةينانبللا ةعماجلا 7 0

 راصنألا

 اهتيصخش ىلع سكعنت تذخأ ةقيمع تاضقانت نم ةكم

 راصحلا عفر يف ًاعم امهسأ دق ؛(ةيمالسإلا) ةيزكرملا

 اهسفن حرطل' ةصرف اهئاطعإو «ةيمالسإلا ةوعدلا نع
 ةكم يف يلخادلا عضولا كابترا نم ةدافإلاو ءًاددجم

 امهنيب فلاحتلا ةيناكمإ قاعأ امم «برشي يف هتبوعصو
 سئي دق ِةهلَو يبنلا ناكو .ةوعدلا هذه «رطخ» دض

 هراظنأ تذخأو «مالسإلاب شيرق عانقإ نم كاذنيح

 ىلع ةرطيسلا حاتفم اهيف ىأر يتلا ةكم نع لوحتت

 قافخإلاب هتلواحم تبيصأ امك «ةريزجلا هبشو زاجحلا
 راجت ذوفنل عقاولا يف ةعضاخ تناك يتلا فئاطلا عم

 كلذ ًالكشم ءدوهعو حلاصمب مهعم ةطبترمو شيرق
 دقف .نيملسملاو يلي يبنلا ىدل ةاناعملاو طابحإلا ةورذ

 «تارّيغتلاب ةنوهرم تارايخلاو «.ةدودحم صرفلا تتاب

 يعيبطلا هراسم يف مالسإلا ةكرح يلاتلاب تلقرعتو

 ربع كرحتلا ضرتفت يتلا ةيرضحلا ةهجولا هذاختاو

 . بذجلاو ريثأتلا ىلع ةردق رثكألا ءرارقتسالا زكارم

 «برثي ىوس ةيزاجحلا رضاوحلا نم نذإ قبي ملو
 اهاري امك «يفارغجلا اهعقوم يف ةيدجن رثكأ تناك نإو
 ىوطنا عق وملا اذه نأ الز "1ع دنغتلفلاو ©"] فاورزخب نبا

 لفاوقلا قيرط نم برقلا اهنم «ةيباجيإ رصانع ةدع ىلع
 فيظوت هب مهسي نأ نكمي امو «(ماشلا ةراجت)ةيكملا
 ديدهتو اهتراجت كابرإو شيرق فاعضإ يف رصنعلا اذه
 تاموقملا ادع اذه . .ةماع ةروصب يداصتتقالا اهنمأ

 يف دومصلل اهلهؤتو «ةكم ىلع اهب قوفتت يتلا ةيتاذلا
 رطيسي ناك ًايفخ ًاعارص ةمث نأ عقاولاو .ةليوط بورح

 ةمس هل تناك امير «برشيو ةكم نيب ةقالعلا ىلع

 ةراجت ىلع ةيشرقلا ةنميهلل ةجيتن «لصألا يف ةيداصتقا
 هبش يف قاوسألاو لفاوقلا طوطخ نع ًالضف ءزاجحلا

 ةرم لوأل ذختي نأ لبق ءاهنم موختلا ىلعو ةريزجلا

 ودبي ام ىلع ناك يذلا ")«ثاعب موي» يف ينلعلا ههجو

 )١( كلامملاو كلاسملا ؛ةيدجن ةيزاجح اهنأ اهفصو ص78؟١7.

 برعلا باسنأ ةفرعم يف برألا ةيابن .دجن نم ابنأب ًالوق درو (؟)
 78ص

 .580 ص ١ج ريثألا نبا .ةظيرق لامعأ نم (©)



 راصنألا

 ىور دقف .7'2جرزخلاو سوألا نيب ةيمادلا «مايألا» رخآ

 اهكرب تقلأو برحلا مهتسرض اّمل» ءالؤه نأ يبوقعيلا
 ريضنلا ونب مهيلع تأرتجاو ءانعلا اهنأ اونظو مهيلع

 ةكم ىلإ مهنم موق جرخ ءدوهيلا نم مهريغو ةظيرقو

 اوطرتشاف - شيرق يأ  اورعو ؛مهيّوقتل ًاشيرق نوبلطي

 ."””«عنقم اهيف مهل نكي مل ًاطورش مهيلع
 ةيراجتلا هتيفلخ ىشرقلا فقوملا اذهل ناك اذإو

 دوهيلا راجتلا عم ةيحلصملا تاقالعلا ءوض يف ةحجارلا
 ماشه نب لهج وبأ) شيرق راجت زربأ دحأ نأو اميس ال -

 ءادنل ةباجتسالا نود لوؤحلل لخدت دق (يموزخملا

 «شيرف ةدارإل ًافالخ مهسأ كلذ نإف  جرزخلاو سوألا

 عم ةضراعتم ةهجو تذختا يتلا ةلحرملا راسم رييغت يف

 تدحوت «ةهبج ءوشن ىلإ ىدأو تّمزتملا ّيكملا راسملا
 دقو .ةيشرقلا ةنميهلا نم ةررضتملا تائفلا اهلظ يف

 ةليلق تاونس دعب رولبت يذلا زرفلل ًاصاهرا كلذ لكش

 نيرجاهملا نم ةنيدملا يف مالسإلا راّيت نيب ءًادج
 راّيت نيبو «ةريخألاب ةقحتلملا تائفلا ضعبو راصنألاو

 راطإ يف ةجردنملا لئابقلاو "7فيقثو شيرق نم «ةينثولا
 . «ةيفاليإلا) ةموظنملا

 بناج ىلع «برثي يف برعلا عضو ناك اذكهو
 رفن هرصتخا يذلا عضولا كلذ ؛ةروطخلاو ديقعتلا نم

 دق انِإ» :ةبقعلا يف قلو لوسرلل لوقلا اذه يف مهنم

 ام رشلاو ةوادعلا نم مهنيب ءموق الو انموق انكرت

 يف انينعي ام وه يسايسلا بناجلا لعلو .0'2«مهنيب
 نم مهذقنأ يذلا «مالسإلا نم جرزخلاو سوألا فقوم
 مهتدحو ةداعتسال لاجملا مهمامأ حتفو ةنحملا كلت

 شيرف ؛لذ» عفرو يدرهيلا رطخلا نم صّلختلاو

 )١( يبوقعيلا خيرات) ثاعب دعب راصنألا راجف موي يبوقعيلا دروأ ج١

 لماعلا) ريخألا ىلع ًاقباس ريثألا نبا هدروأ امئيب .277ص ج١
 ص 580(.

 ."/ ص ١ج يوقعيلا خيرات (0)

 نكلو شيرق مهمدر نأ دعب فئاطلا ىلإ جرزخلاو سوألا أجتلا (0)
 . هسفن ناكملا . مهنع تاطبأ ًافيقث

 .560ص 7١ج ةريسلا ءماشه نبا (4)
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 لصتي ءرخآ ًاثحب هل نإق ينيدلا بناجلا امأ . . .مهنع

 يذلا يخيراتلا لؤحتلا عم تنمازت تارشؤم ةدعب

 نوكي نأ نود :0"©2مالسإلا وحن نيتليبقلا نيتاهب فطعنا
 نع ًالضف «ةيجراخلاو ةيلخادلا تارثؤملا نع ًالصفنم
 «يموقلا» زفاحلاو برئثي يف زيمتملا يعامتجالا خانملا

 ينيدلا يهامتلا ةلواحمو دوهيلا عم عارصلا هدجوأ يذلا

 نإف «تايطعملا هذه ءوض يفو .مهعم يسايسلا امك

 دعب ؛ذقنملا» اذه ىلإ ةجاحب اوناك جرزخلاو سوألا

 ةرشابم سكعنا ام وهو «برثي يف مهعاضوأ لالتخا

 تدبأ يتلا ؛(ةموزهملا) ةيناثلا ةليبقلا فقوم ىلع
 «مالسإلا وحن (ةرصتنملا) ىلوألا اهدبت مل ةسامح

 ةداعتسا ىلإ اهحومط عم  فقوملا اذه يأ  ًاعطاقتم
 .ديدجلا عضولا لظ يف يسايسلا نزاوتلا

 عفادلا اذه ةيلومش نع انه ًازئاج لؤاستلا ناك اذإو

 مل لقألا ىلع مهنم ًاقيرف نإف «جرزخلا ىدل هتيئزج وأ
 تادايقلا اميس ال ءهرعاشملا هذه نع ًاديعب نكي

 تّلظ يتلا اهاياقب وأ «ةيلخادلا بورحلا يف ةطروتملا

 نم ةديدجلا تادايقلا امنيب «ةميدقلا اهسجاوه اهل

 ىلإ اهسجاوهب تقترا .«مرضخملا وأ يناثلا ليعرلا

 ةيلعفلا ةدايقلا لّثمت ةرجهلا دعب اهلعج امم «مالسإلا

 عفاود ريسفت نكمي ءروظنملا اذه نمو .جرزخلل

 ناك نإو ؛لوألا ليعرلا نم ربتعُي يذلا ّيبأ نب هللا دبع

 كلت يف ًامامت طروتم ريغ  خويشلا نم ةيرثكألل ًافالخ -
 تادايقلا نأش  ذوخأم ريغ تقولا سفن يفو «برحلا

 لظ يف هتنيدم اهتدهش يتلا تاروطتلاب ةديدجلا
 ىلإ هعقومبو عجارتلا ىلإ هذوفنب تّدأو «مالسإلا

 ىدل تايبصعلا ةراثإ ىلع كاذنيح بأد دقلو .زازتهالا

 ال ««راصنألا» ةهبج يف اودحوت نيذلا جرزخلاو سوألا

 ىلإ كلذ هقوسي نأ ريغ نم ؛ةيميلقإلا ةيبصعلا اميس

 رثكأ يسايس عباطب مستت هتكرح لعج امم ؛ينلعلا درمتلا

 ليتكت يف ّيبأ نبا ةلواحم مكلو .ينيد وه امم

 )١( 04ص ١ج هسفن ردصملا -606.



 فرخ

 ءالؤه تبثأو «لشفلاب تءاب هتدايق تحت «راصنألا»

 يف نيرجاهملاو مهتمض يتلا ةعساولا ةهبجلاب مهكسمت

 بناوج فلتخم لوانت ءديدج يقئالع موهفم راطإ
 . ةئشانلا ةيمالسإلا لودلا يف عمتجملا

 جورخلا يف جرزخلاو سوألا قافخإ سّركت اذكهو
 عم يسايسلا عارصلا مسحو ةيمادلا «مايألا» قفن نم

 نيتليبقلا ةدحول نودصتي اوكفنا ام نيذلا ؛دوهيلا

 مهذرفن ىلع ًاصرح «لتاقتلا ىلإ امهب نوعفنديو
 ناتليبقلا تكردأ لباقملا يفو . برثي يف مهتازايتماو

 فورظلا كلت ّلظ يف ةدحاو ةهبج يف مائتلالا ةبوعص

 لالخ ةيداصتقالا امهعاضوأ ترمدو امهاوق تكهنأ يتلا

 عورشم نكي ملو .7'2ةنحاطلا بورحلا نم نرق وحن
 هفقوم نم ًاقالطنا ءيجرزخلا َّيبأ نب هللا دبع «سيئرت»

 ًاريدج مث نمو ءايعقاو ًاعورشم ثاعب مري يف يدايحلا

 رصنلا نأو اميس ال «برثي يف يلبقلا مالسلا قيقحتب
 ىلإ ةميزهلا تناك ام ًابلاغ نيذلا «سوألل ًادوقعم ناك

 ميلستلا بعصلا نم لعجي امم ؛"7يضاملا يف مهبناج
 نافرطلا ناك دقف .تقولا كلذ يف جرزخلل ةسائرلاب

 ىدل ناك ام اهتايطعم قوفت «ةثلاث ةوق ىلإ ةجاحب ءنذإ

 تتابو ًاضيأ اهبورح يف تطروت يتلا ةيدوهيلا لئابقلا
 تثبل امو .برئثي يف رومألا مامزب كاسمإلا نع ةزجاع

 تقولا يف ترهظ نأ مالسإلاب ةلثمم «ةوقلا هذه

 «ماع لكشب ةبرطضم ةئيدملا تناك ذإ «بسانملا

 ريغ بورحلاو .فرط يأل ةموسحم ريغ اهيف ةطلسلاو
 فقلت يف جرزخلاو سوألا ددرتي ملو .فقوتلاب ةرذنم

 ايركف اهل نيئيهم اوناك يتلا ةيخيراتلا ةصرفلا كلت

 مغرب .دوهيلا أشي مل كلذكو «ًايموق امبرو ًايعامتجاو
 نأ دعب «هنيح يف رايخلا اذهل يّدصتلا ةضماغلا مهعفاود

 «ةيداصتقالا مهعاضوأ تذرتو نحملا مهب تفصع

 . برثي ىلع ةرطيسلا مامز مهتضبق نم تلفأو
 ةرجهلاو راصنألا

 يف تايبصعلا ءافكنا عم نيملسملا ةرجه تقفارت

 )١( لماكلا ءريثألا نبا ج١ ص7١".

  (0هذعب امو 1608 ص ١ج هسفن ردصملا .

 راصنألا

 يف ًةدّسجتم «ةعامجلا»ب يمس ام روهظو ةنيدملا

 ()دجسملا سيسأت يف ىلجت «لوألا :نينثا نيرشؤم
 امنإو «يدابعلا نأشلا ىلع رصتقي مل ًارود هذاختاو

 ةيركسعلاو ةيسايسلا نوؤشلا فلتخم ىلإ هزواجت
 ةروصب ةفيحصلا هنع تربع «يناثلاو ؛ةيعامتجالاو

 «ةلودلا رومأل ةلماش ةطاحإ نم هتلوانت امب «ةرشابم

 اهدونب لوأ يف ًةسّركم ؛ةيجراخو ةيلخاد تاقالعو ًامظن

 نود نم ةدحاو ةمأ نيملسملا نأب «©'7ةعامجلا هذه
 ىلع عمتجملا ميظنت ةفيحصلا تداعأ امك .20سانلا
 فورعملاب اهيناع يدفت ةفئاط لك) يفئاوط ساسأ

 رابتعالا طاقسإ نود نم ؛27(نينمؤملا نيب طسقلاو
 نم مالسإلا يف لوخدلا رارق هلظ يف مت يذلا يلبقلا

 مسح ةيوعصلا نم ناك ثيح «جرزخلاو سوألا بناج
 نكلو .تقولا كلذ يف ةيرذج ةروصب ةيلبقلا ةلأسملا

 يتلا .ةذجتسملا رئاودلا هذه ربع نوطبلا لخاذت

 ًاماه ًاروطت لكش ؛«ةمألا» راطإ يف اهرودب تجمدنا

 نم هيلع يوطني امب «ةيلبقلا نم لوحتلا ديعص ىلع
 يئاوتحالا اهعباطب ةلودلا ىلإ «نحاطتو ةيدرفو ةيبصع

 حبصأ وحن ىلع ؛ةديدجلا ةيعامتجالا اهغيصو ماعلا
 . ةيناثلل ءالولا نم ًاءزج ىلوألاب طابترالا

 رئاشعلا ىلع ًارصتقم ناك ميسقتلا اذه نأ ودبيو

 ثيح ءراصنألا نم مالسإلا يف ةلخادلا (فئاوطلا)

 امنيب :”جرزخلا نم سمخ ىلإ «ةفيحصلا» تراشأ

 نورخآلا امنيب «ءسوألا نم طقف نيتريشع ركذب تفتكا

 يذلا 9"2«سوألا ينب» مسا تحت اودرو ةليبقلا هذه نم

 ٠١٠١. ص ؟ج ماشه نبا )020

 1٠١, 6ص ”ج هسفن ردصملا )0

 .هسفن ناكملا (9)

 . هسفن ناكملا (4)

 .راجنلا ونبو مشج ونبو ثراحلا ونبو ةدعاس وئبو فوعونب (5)
 . هسفن ناكملا

 .هسفن ناكملا .تيبنلا ونيو فوع نب ورمعونب (1)



 راصنألا

 دجسملا ماقأ نيح ءراصنألا نيب ةيلبقلا ءاوس ءريبك

 يف لزنو (سوألا نم) 226فوع نب ورمع ينب يف ءابقب#
 امدنع .(جرزخلا نم) (9ديز نب دلاخ بويأ يبأ راد

 «نبرجاهملاو ءالؤه نيب ةيميلقألا مأ ءةنيدملا يف لح

 طقن سيل تمهسأ يتلا "):ةاخاؤملا» ةغيص لالخ نم
 نيب ةعامجلا ةحلصمل ةيدرفلا ةعزنلا فاعضإ يف
 ىلع ةوخألا أدبم سيركت يف ًاضيأ نكلو «نيملسملا

 تفقوت نيذلا نورجاهملاف .يعامتجالا ديعصلا

 ةأطو تحت «ةكم يف ةايحلا لبس مهب تقاضو مهتاراجت

 يف راصنألا مهنضتحا «ليوطلا يشرقلا داهطضالا

 رايدذلاب مهوساو»و قزرلا مهومساقو ةنيدملا

 ةعينم ةهبج نالكشي نيفرطلا لعج امم ؛2؟0«لاومألاو
 . ةكرتشملا اهتاناعمو اهكسامتو اهتدحو يف

 «ةريغص تارغث نم ّلخي مل ؛محالتلا اذه نكلو
 ددهتو «نيفرطلا نيب تاضقانتلا ضعب اهنم ىءارتت تناك

 ةكرح صاخ لكشب اهنع ًةرّبعم «ةعامجلا ةدحو ًانايحأ

 ةيسايسلا اهعفاودب .ءيجرزخلا ّيبأ نب هللا دبع
 اودختا تأ نورخاهملا تيلي ملف ةيلاعلا ةنيلتإلاو
 نأ مأ ؛كلذ اودمعت ًءاوس «ةنيدملا يف زّيمملا مهعقوم

 ةريشع مهيف اوأر ثيح «مهميركت يف اوغلاب راصنألا

 ةرادص نع ًالضف (مالسإلا يف نيقباسلا) لَو يبنلا

 لعلو .زاجحلا يف ةيبرعلا لئابقلا نيب (شيرق) مهتليبق

 نم ًاباعيتسا رثكأ اوناك قلطنملا ثيح نم راصنألا

 ندهن اردنا اك وييتر ف د نبا فرحا رس اهدا
 «ةكرحلا هذه ءازإ ةنورم لوسرلا ىدبأ ثيح ("0ةميلقإلا
 نم ةروطخ رثكألا ةرتفلا عم اهنمازت نم مغرلا ىلع
 دحأ ةوزغ نيب ةدتمملا كلت ؛ةكمو ةنيدملا نيب عارصلا

 .ةريشع نم َّيبأ نب هللا دبع ناك دقف .قدنخلا ةوزغو

 .1١ص ١ج طايخ نب ةفيلخ
 .١11-8١١ص ١1ج ماشه نبا (9)

 .47ص ؟ج يبوقعيلا خيرات ١)

 .١14ص 7ج لماكلا ؛ريثألا نبا (6)

 ىفرغأ

 مالسإلل ةيلعفلا ةداملا تلثم يتلا ")جرزخلا يف ةريغص
 2"”راصنألا عم بلاغلا يف اهمسا نرتقاو «ةنيدملا يف

 فقوملا شماه ىلع قافنلا ةكرح هيف تدب وحن ىلع
 راسم يف ًادودحم اهريثأت ادبو ««(يجرزخلا) يراصنألا

 ىلوأ دق هيناج نم لوسرلا ناكو .ةيمالسإلا ةلودلا

 يف هب اوماق يذلا رودلاو أفاكتي راصنألاب ًاصاخ ًامامتها

 ةيعامتجا ةقالع ءاسرإ يف كلذ ًامهسم ؛ةرجهلل ديهمتلا

 حبك ىلع ساسألا يف ةينبم تناك «ةنيدملا يف ةنزاوتم

 ىدل (ةيقبسألا) ًايمالسإو (شيرق) ًايلبق «قرفتلا ةعزن
 اهعمو ؛«ةيميلقإلا ةعزنلا حبك ىلعو «نيرجاهملا
 ىدل ةديدشلا هتنحم نم مالسإلل ذقنملا ةيصخش

 .راصنألا

 ًاراد مهتنيدم لعجب اوفتكي مل راصنألا نأ ديب

 «مالسإلل مهيولقو مهلوقع اوحتف مهنكلو ةرجهلل

 .فوفصلا لوأ يف نيلتاقم هتديقعب نينمؤم هيف اوطرخناو
 ارم كف :ناسصنألا نإ لئاقلا يأرلا ضحديامم

 ملو نيدلا نع دوذلا ىلع رمألا لوأ يف مهتدعاسم

 ليبس يف تنش يتلا ىلوألا بورحلا يف اومهاسي
 يف طق مهنم دحاو كرتشي مل لب ؛نيهراك الإ ةوعدلا

 ءراصنألا ناك دقف .ةكم ىلإ تهجو ىتلا بورحلا

 اميف - شيرق عم 27«برحلا نولجعتسي» «كلذل ًافالخ
 نيرجاهملا عم ةئفاكتم ةروصب اوكراشو قاحسإ نبا هاور

 اهماوق ناك ثيح .9©2بلطملا دبع نب ةزمح ةيرس ذنم
 رشع ةسمخو نيرجاهملا نم رشع ةسمخ» ًالتاقم نيثالث
 . ©9يدقاولا ةياور بسح ؛راصنألا نم

 ««ةبقعلا» يف راصنألا هذختا يذلا رارقلا ناك دقل

 ًاراصنأ مهنم تلعج «ةيعوضوم تايطعم ىلع ًاينبم
 فقوملا اذه نرتقا نأ ثبل امو «مالسإلل لعفلاب

 ةريخألا جئاتن اوزواجت امنيح «ةبقعلا ةعيب ديعب ةقيقحلاب

 .778ص ةنيدملا يف دمحم ءتاو (1)

 .5 4 ص 7ج ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد عع طعمفمم؛ (5)

 .هسفن ناكملا (9)

 .18ص ؟ج ماشه نبا 69]

 .هص ١ج يزاغلا (0)



 فضي

 تمزتلا ام ناعرس يتلا ةيلخادلا مهتهبج ديعص ىلع

 ءاهيلع ةرطيسملا برحلا ءاوجأ مغرب ؛«ديدجلا رايخلاب
 نأ يعيبطلا نم ناكو .نيتليبقلا نيب ةنمزملا تاضقانتلاو

 يعامتجالا نيوكتلا يف رظنلا ةداعإ ىلإ كلذ يدؤي

 ةروصب تسكعنا يتلا تاريغتملا ءوض يف «راصنألل

 هذه ين ذوفنلا ةلأسم تدب ثيح «جرزخلا ىلع ةصاخ

 «ةدابع نب دعس هلثمي يرذج هاجتا نيب «ةحورطم ةليبقلا

 نب هللا دبع جرزخلا «خيش» هلثمي يقيفوت هاجنا نيبو
 هتوق دمتسا هنكلو «هموق يف ًانأش فعضأ ناك يذلا بأ
 ةلأسملا هذه نأ ديب . دوهيلا عم ةيسايسلا هتافلاحت نم

 ليبق هعوقو ذنم «لوألل ةموسحم هبش كاذنيح تحبصأ

 ين ًاعنوم هذاختاو :20شيرق دي يف ًاريسأ ةرجهلا

 ريغو .("7رشع ينثالا ءابقنلا نيب ٍدحاوك ءاهدعب ةنيدملا
 كلت يضاملا بساور نم ررحتم رودل هأيه امم كلذ

 ّيبأ نب هّللا دبع اهنم جورخلا عطتسي مل يتلا
 . هباحصأو

 «لوألا هاجتالا ةحلصمل رومألا تمسح اذكهو

 لكشبي راصنألا طارخنا يف ريبكلا هماهسإ هل ناك يذلا

 اوناك راصنألا نأ آلإ مهتكراشمو ةلودلاو ةديقعلا يف ماع

 ءاقبلا نورثؤيو ءايارسلا ضعبب ةكراشملا يف ًاددرت نودبي

 نم ًادحأ» ثعبي مل لوسرلا نإ ليقو ."ةنيدملا يف
 نبا راشأ ثيح ؛29«ردب مهب ازغ ىتح ًائعبم راصنألا
 ةيرس نأ ىلإ  ةقباسلا يدقاولا ةياورل ًافالخ قاحسإ

 اوناك نيذلا «9راصنألا نم دحأ اهيف نكي مل ةزمح

 .©0:مهراد يف هوعنمي» نأب لوسرلا ىلع نوطرتشي
 «صاخ فقوم نع رّبعت ال دق «ةلأسملا هذه نكلو

 ودبي ام ىلع كرت يذلا لوسرلا نم ًارارق تناك امبرو

 نم هضرفت امو ةيتايحلا نوؤشلاب مامتهالا رمأ ءراصنألل

 .58ص 7١ج ماشه نبا )١(

 . 10ص ؟ج هسفن ردصملا 6

 ١. ١ص ١ج يزاغملا باتك «يدقاولا (ةيف]

 .هسفن ناكملا (4)

 ١. 711 ص 7 ج ماشه نبا )2(

 .١١ص ؟ج يزاغملا ءيدقاولا (5)

 راصنألا

 ثيح «ةئيدملل ءاذغلا نيمأتو ةعارزلا ىلإ فارصنا

 - ةريغصلا ايارسلا ىلع ةرصتقم لازت ال تناك ةلحرملا

 يف ًانارم مهتبسكأو  نورجاهملا اهءابعأ ىلوت يتلا كلت
 تاهبج يف نوملسملا برعلا اهضاخ يتلا بورحلا
 نأش  هتيورم يف دعس نبا نكلو .دعب اميف حوتفلا

 نم اهفصن ناك ةزمح ةيرس نأ ركذ  يدقاولا

 90 تالا ديس نبا ىلع نمألا سيعلا اين و "0 راصنألا
 ذاعم نب دعس نأب دعس نبا نع هتيورم يف ركذ ثيح

 لوسرلا ةدايقب طاوب ةوزغ يف ءاوللا لمح (سوألا نم)

 لمح امنيب .0©2ةنيدملا ىلع ريخألا فلختسا يذلا لَ
 اهسفن ةياورلا ىلإ ًادانتسا ء«ءاوللا صاقو ىبأ نب دعس

 0 يل

 كاذنيح يراصنألا فقوملا بوشي ام ةمث ناك اذإو

 ذنم شاقن عضوم دعي مل كلذ نإف «ةلأسملا هذه يف

 امك ")ىمظعلا وأ 20لاتقلا وأ "2(ىربكلا) ردب ةوزغ
 ةوزغلا هذه ةيمهأ ىلإ اهلك ريشت تاياور ةدع يف تدرو

 نم «ةيركسعلا ةنيدملا ةسايس يف لوحت نم اهقفار امو
 ةدودحملا ةيئاقولا تايلمعلا نم وأ تاوزغلا ىلإ ايارسلا

 ةكراشملا تتاب دقف .ةرشابملا ةيموجهلا تايلمعلا ىلإ

 نكلو «0طقف ةنيدملا نع ًاعافد سيل ءٌةَحلم ةيراصنألا

 كاذنيح مهو «مهمعد ىلإ جاتحي يذلا فقوملل ًاحيجرت

 «قاحسإ نبال ةياور يف لوسرلا مهفصو امك وأ ةيرثكألا
 اذه نم راصنألا لكش كلذلو .2؟9«سانلا ددع» مهنأب

 .”ص هايارسو لوسرلا تاوزغ )١(
 .7؟5ص '؟ ج ريسلاو لئامشلاو يزاغملا نونف يف رثألا نويع (؟)

 .177ص 7١ج ماشه نبا ةريس يف نوعظم نب ماشه درو م

 .68ص تاوزغ (8)

 .1875ص ؟ج ماشه نبا (5)

 .96١ص ١ج يزاغم «يدقاولا )0(

 .16 ص 7ج خيرات « يبوقعيلا 49

 راصنألا نوكت الأ» ىشخي ناك لَو يبنلا نأ قاحسإ نبا ىور (4)

 مهيلع سيل نأو هودع نم ةنيدملاب همهد نمم الإ رصن اهيلع ىرت
 2١1846 ص ؟ج ماشه نبا «مهدالب نم ودع ىلإ مهب ريسي نأ

 .4ةص ١ج يزاغم ء؛يدقاولا

 .185ص ؟ج ماشه نبا (9)



 راصنألا

 :ناتيار اهقوف تعفترا يتلا 2)ةلمحلا ةيرثكأ قلطنملا
 عم ةيناثلاو (هللا لوسر ةيار) ةلَظ ّيلع عم امهادحإ

 عضوم ريخألا ناك دقو 2")(راصنألا ةيار) ذاعم نب دعس

 ةيدايقلا هتكراشم تءاج ثيح ؛هيلإ ًابيرقو لوسرلا ةقث
 سوألا فقوم نع ضومغلا ليزت «ةوزغلا هذه يف
 «مالسإلا ىلإ لوخدلا يف ةعومجمك اوؤطبأ نيذلا

 تدرو يتلا يدقاولا ةحئال نكلو . جرزخلا عم ةنراقملاب

 ًافالخ  رشت مل ءردب ةوزغ يف نيكراشملا ءامسأ اهيف

 نب دعس) رخآلا يراصنألا ىلإ  ")يربطلا ةياورل
 يتلا ةديدجلا تادايقلا ةمدقم يف ناك يذلا  (ةدابع

 هتريشع تناك نإو «ةنيدملا ىلإ ةرجهلا اهنع ترفسأ

 . (9«راصنألا ءاول» تحت ةرضاح (بعك نب ةدعاس ونب)

 نيملسملل ةيلاثم ةبرجت تناك يتلا ,؛ردب» تلجنا دقو

 نم ةتس .مهنم رشع ةعبرأ داهشتسا نع «برحلا يف
 نمب  مهعيمج اوناكو «راصنألا نم ةينامثو نيرجاهملا
 ةدوعلا دعب يفوتو ةكرعملا يف بيصأ حيرج كلذ يف

 نم رثكأ مهدادعت غلب نيذلا ءجرزخلا نم 2"ةنيدملا ىلإ
 . ©9ةيخيراتلا تاياورلا بسح ةلمحلا فصن

 ةيدوهيلا ةلأسملاو راصنالا

 امو نيملسملا راصتنا ىلع ردب ةوزغ رصتقت ملو

 ناك ءةكمو ةنيدملا نيب يركسع نزاوت نم هب طبترا

 امنإو ءتقولا كلذ يف ةيمهألا نم ريبك بناج ىلع

 حرطب ؛ىلوألا يف يلخادلا عضولا ىلع تسكعنا

 ناك اذإو ءاهنم مساح فقوم ذاختاو ةيدوهيلا ةلأسملا

 الجر نوعست مهنيب «يوقعيلا بسح لجر ةئامئالث اهماوق ناك )١(
 ١ج خيرات ءراصنألا نم نوثالثو نانثاو ناتئامو نيرجاهملا نم

 نم نوعبسو ةعبس مهنيب رشع ةئالثو ةئامثالث وأ .40 ص

 يزاغملا ,يدقاولا) راصنألا نم نوثالثو ةتسو ناتثامو نيرجاهملا

 .187ص ؟ج يربطلا ١975 ص ؟ج

 .187ص ؟ج ماشه نبا (؟)

 خيرات .ةدابع نب دعس عم تناك راصنألا ةيار نأ يربطلا ركذ )2(

 777 ص 71ج

 ١) يزاغم « يدقاولا ج١ ص١178.

 -5١. ١7ص ١ج طايخ نب ةفيلخ (0)

 .هسفن ناكملا )١(

 فنانا

 - دوهيلا ضعب عم ةميدق دوهعب طبترا نم راصنألا نم

 ثيح ؛ّىبأ نب هللا دبعو تماصلا نب ةدابع لاثمأ نم

 ف هضاردلا دعب ٠ "!ةييدجلا ةتافاةنلا نم قرآلا روت
 ةلراخمو :هتاذ هعزاتت تّلظ يناثلا امنيب ؛ةعامجلا

 مهسفنأ راصنألا نإف ؛نيضقانتم نيعضو نيب قيفوتلا
 ملاس ةيرسب ًاءدب «ةنيدملا يف دوهيلا دض عارصلا اوضاخ

 كفع ابأ تفدهتسا يتلا (جرزخلا نم) ريمع نبا

 لوقو هلي لوسرلا ىلع ضيرحتلاب همايقل ؛يدوهيلا
 تمسح يتلا ةظيرف ةوزغب ءاهتناو ؛©0هدض رعشلا
 نأب ذاعم نب دعس مكح ىلع ًالوزن يدوهيلا عضولا
 حبصي اذكهو . )«مهيرارذ ىبسُتو مهتلتاقم لتقن»

 مالسإلا نيب يركسعلا عارصلا يف يساسأ رود راصنألل

 ًافرصنم نوكي نأ نود ءجراخلاو لخادلا يف هموصخو

 نم اهب طبتري امو ةعارزلا ىلإ «هنم ريبك بناج وأ هتّيلكب

 مئانغ يف لولحلا ضعب اهل تدجو «ةححلم هيتايح رومأ
 اهضعبل ناك ىتلا ىرخألا ايارسلاو ردب نم نيملسملا

 :ةيدافعلا اهفادغأ ىلإ ةفاضإلاب : ؟7ةيراجت ضارغأ

 اولوت راصنألا نإ لوقلا نكمي ءروظنملا اذه نمو

 دهع يذلا هو يبنلا نم رمأب ةيدوهيلا ةلأسملا مسح

 يف ةصاخلا رعاشملا ةراثإل ًايدافت رودلا اذه مهيلإ

 ضعب طبرت تناك ةميدق ًادوهع نأو اميس ال «ةنيدملا

 بلطل 4و يبنلا ةباجتسا) دهوهيلا ضعبب راصنألا

 «عاقنيقلا وئب» هيلاوم يف نسحي نأب َيبأ نب هّللا دبع
 دقو .22(ةنيدملا نع ءالجإلاب لتقلا مكح لادبتساو

 .ردب ةوزغ نم نيرهش دعب عاقنيقلا ينب ةوزغ تثدح

 (جرزخلا نم) تماصلا نب ةدابع «مهجارخإ ىّلوتو
 ضبق» ىلوت امئيب (ماشلا) تاعرذأ ىلإ قباسلا مهفيلح

 ةرصاحم دعب (سوألا نم) ةملسم نب دمحم «مهلاومأ

 ىلع ًافلختسم ءَو لوسرلا ةدايقب مهل نيملسملا

 يزاغم «يدقاولا . عاقتيقلا ينبل ًافيلح تماصلا نب ةدابع ناك )١(

 .اهذعب امو 5١ص 11ج

 .08ص تاوزغ ءدعس نبا ؛ 176 ص ١ج هسفن ردصملا )0

 .الا/ص تاوزغ .دعس نبا (*)

 4١٠. 59ص هسفن ردصملا .ةفرق مأو دعوملا ردب ةوزغ لثم (4)
 .؟9ص تاوزغ ءدعس نبا .125١ص ١ج يزاغم ؛يذدقاولا )ع(



 فيا

 ؛(ًاضيأ سوألا نم) رذنملا دبع نب ةبابل ابأ ةنيدملا

 يذلا درهيلا عم عارصلاب نيطبترم ءالؤه كفنا امو

 يف هتورذ غلبو «عاقنيقلا ينب ةوزغ دعب ًارفاس حبصأ
 لتقل ةرماؤم نم هل اوططخ امو ء«ريضنلا ينب ةوزغ

 يف اهقباس ىلإ عاضوألا ةداعإو ؛ قلو لوسرلا

 ةيسطنعلا ةراكتسا لإ ريقتلا ارتب نسق دقق د !؟ةيذملا
 دفوم عم مهتلواحم يف كلذو «راصنألا ىدل ةيميلقإلا

 رارق مهيلإ لمح يذلا (ةملسم نب دمحم) ْكُ لوسرلا

 «نيملسملا عم ةدهاعملا ضقن دعب «ةنيدملا نع ءالجلا

 اذهب يتأي نأ ىرن انك اما  يدقاولا هاور اميف هل اولاق ذإ

 امك (؟7:تريغت بولقلا» اهنكلو . ينال نم لجر
 اهنيماضم تلّدبت دوهعلاو ؛ يو لوسرلا دفوم باصأ

 نب دمحم دعي ملو «ًاضيأ اهلوقع تفلتخا لاجرلاو

 هللا دبع كلذكو ءمالسإلا ىوس دهع يأب ًامزتلم ةملسم
 ام ناعرس ؛ريضنلا ينبل برقألا فيلحلا «َيبأ نب

 اورطضاف :عاقنيقلا ينب ءازإ هلعف ام وحن ىلع *”مهلذخ

 . ةنيدملا نع ءالجلاو عقاولا رمألاب ميلستلا ىلإ

 ناميإل عقاولا يف ًارابتخا دوهيلا عم عارصلا ناكو
 اهلحارمب ةلأسملا هذه مسح ًايلمع اولوت نيذلا راصنألا

 يذلا فرشألا نب بعك ؛كفع وبأ) ةنيدملا يف ةفلتخملا

 «عفار وبأ ,0"©2سوألا نم رفن عم ةملسم نب دمحم هلتق
 ,("جرزخلا هلتق ىلوت يذلا ؛زاجحلا لهأ رجات»

 هذه لعلو .(ةظيرقو ريضنلاو عاقنيقلا ينب تاوزغو

 ءطقف يسايسلا بناجلا يف اهجئاتن رصحنت مل ةلأسملا

 ةعامجلا ةدحو خيسرت يف ماه ريثأت نم كلذل ناك امب

 ناك امنإو «ةيجراخلا راطخألا مامأ اهتهبج زيزعتو

 )١( ص ١ج هسفن ردصملا 114 «  18١ص هسفن ردصملا 50-19

 ) )1.514ص ١ج هسفن ردصملا

 .5577ص ١ج يزاغم .يدقاولا (؟)

 .5717ص ١ج هسفن ردصملا (4)

 ."58ص ١ج هسفن ردصملا (5)

 ,"72ص تاوزغ ءدعم نبا ()

 .55١ص ؟ج لماكلا ؛ريثألا نبا (0

 راصنألا

 باصأ ذإ .ًاضيأ زرابلا هبيصن يداصتقالا بناجلل

 اودكمت «؛ةوهيلا نم ةخلساو ًالوبخو ًالاومأ نوملسملا

 نيرجاهملا تلعج ىتلا ةقئاضلا زواجت نم اهتطساوب
 رسفن دقو .لاجملا اذه يف راصنألا ىلع ًانيح نوؤكوتي

 ىلع تاوزغلا ضعب دودرم ءروظنملااذه نم

 6 لوسرلا اهقّرف يتلا ريضنلا ينب ةوزغ لثم نيرجاهملا
 ايكش امهّنإف . .نيلجر الإ راصنألا نود نيرجاهملا نيب»

 مئانغلا تعزو امنيب «9©2يبوقعيلا ةياور بسح ؛«ةجاح
 ضارغأل اهنم ءزج دصُرو «نيفرطلا ىلع ىرخألا
 ثعب امدنع ؛ةظيرف ينب ةوزغ ديعُب ثدح امك «ةيركسع

 اليخ اهب مهل عاتباو دجن ىلإ ءالؤه نم «ايابس» لوسرلا
 .(جرزخلا نم) (92يراصنألا دايز نب دعس «ًاحالسو

 ةكم عم عارصلاو راصنألا

 نيوكت يف نييساسأ ءاكرش راصنألا حبصأ اذكهو

 فلتخم يف ًاريثأت دادزي مهرود ذخأو «ةيمالسإلا ةلودلا

 لعج امم ؛ةيداصتقالاو ةيرادإلاو ةيركسعلا تالاجملا

 تايدحتلا رهقتو رطخلا قافآ زواجتت ةلودلا هذه

 مهعقوم اوذختا نأ ءالؤه ثبلي ملو .اهب ةطيحملا

 تالمحلا نم ًاقالطنا ,ةكم عم عارصلا يف مدقتملا
 طخلا ؛ةصاخ ةروصب تفدهتسا يتلا (ايارسلا) ىلوألا

 طغضلل ةلواحم يف ؛ةيشرقلا فيصلا ةلحرل يراجتلا

 وأ نيملسملا ذوفن ةقطنم يف اهلفاوق كابرإو ةكم ىلع
 ريع رابصتالا ناك ئرخا ةصانومزب؟ يموت قلع
 ةباين ةطلسلا ماهم بلاغلا يف اولوت دق «ةديدجلا مهتادايق

 ًايزاغ هجورخ نابإ كلذو «ةنيدملا يف هلو لوسرلا نع
 لصأ نم .229:نيرشعو ًاعبس هسفنب ازغ» ثيح ءاهنم
 .ةريخألا نم تقلطنا "7ةوزغو ةيرس نيعبرأو عبس

 نم اهتيبلاغ تناك يتلا ءردب ةوزغ نأ ودبيو

 .45ص 17ج يبرقعيلا خيرات )١(

 .45١ص 7ج ماشه نبا (؟)

 انيلع اوروع دق هباحصأو ًادمحم نإ» : ةيمأ نب ناوفص لوق عجار ()
 .1997ص ١ج يدقاولا .«انرجتم

 .17؟ص ١ج رثألا نويع «سانلا ديس نبا (4)

 .هسفن ناكملا (5)



 راصنألا

 شيرف دقح تراثأ دق «ةراشإلا تقبس امك ءراصنألا

 ةيخيراتلا ةميزهلا ةيلوؤسم مهيلع ةيقلم .ءالؤه ىلع
 ملف (")؛ةيمأ ينب» سوفن يف ًالايجأ لعافتت تلظ يتلا

 ين اهتبكن لهاجت «نايفس يبأ ؛اهخيش» ربع - شيرق أشت
 نم رأثي ىتح نهدلا مّرح» يذلا ريخألا ثبل امو ءردب

 نم جرخ نأ «9هموق نم بيصأ نمب هباحصأو دمحم

 «ةنيدملا رابخأ ًاعلطتسم ءروهش ةعبرأ نم لقأ دعب ةكم
 نم عرازم مامأ هب ذإو . . .ةيماقتنالا هتلمحل ًادهممو

 لتقو هلتقف «هترح يف هريجأ عم (2)«ضيرعلا»ب راصنألا

 لفقو ©"«مهل ًاثرح قرحو ضيرعلاب نيتيب قرحو هريجأ
 يف جرخ» لَو لوسرلا كلذ غلب املو . ةكم ىلإ ًادئاع

 ىلع ًافلختسم .©"«راصنألاو نيرجاهملا نم نيتئام
 راسف «20(سوألا نم) رذنملا دبع نب ةبابل ابأ ةنيدملا
 هباحصأو ريخألا لعج امم ءام ةفاسم نايفس يبأ رثأ يف

 ىألملا مهبرج نوقليو مهلامحأ نم نوففختي
 ةنيدنلا نلإ اهب اوداغو ةوملسملا اهدجوف ؟9ىرودلاب

 .(قيوسلا) مسالا اذهب كلذل ةجيتن ةوزغلا تيمس ثيح

 ماعلا يف اهتدّنج يتلا - شيرق ةلمح نكت ملو»

 نع ٌةديعب -ردب يف اهالتقل رأثلا فدهب ةرجهلل ثلاثلا
 راصنألا عرازم قرح ىلإ اهعفد يذلا روعشلا اذه

 ةياور بسح 0:ءارضخ هب سيل هوكرت ىتح ضيرعلاب

 نبا هللا دبع هرعاشل وأ ةيواعم نب ديزيل بوسنملا رعشلا تيب عجار )غ1(

 شيرف تباصأ ثيح ؛اهيف راصنألا ةبكنو ةرحلا ةعقوم دعب ىرعبزلا
 : رعاشلا ىري امك جرزخلا نم ًاديدحتو ردب نم اهرأث

 لسألا عقو نم جرزحلا عرج

 #8 ةطوطخم باسنأ « يرذالبلا
 .١18ص ١ج يدقاولا )س0(

 ١ج يدتاولا .اهنم لايمأ ةثالث وحن دعب ىلع ةنيدملاب داو (؟)

 ١”7, ص تاوزغ .دعس نبا .ا6ّْث١ص

 . نيقباسلا نيردصملا يف هسفن ناكملا ١)

 ١"7,. ص تاوزغ « دعس نبا )0(

 5786 ص ١ج سانلا ديس نبا )00(

 وأ نمس وأ ءامب ًاجوزمم هب دوزتيف نحطي مث ىلغي ريعش وأ حمق (0)
 .١18ص ١ج يدقاولا . لسع

 ,7 7ص تاوزغ )0(

 افران

 ذختا «ماع رافنتسا ىلإ ةثداحلا هذه تدأ دقو . دعس نبا

 ء«يشيرق موجهل ًابسحت ةطيحلا دشأ هلظ يف راصنألا

 تقولا يف ؛ةنيدملا ىلع ةديدش ةسارح تضرف ٌُثيح

 ديسأو ذاعم نب دعس مهو مهتداق نم ةثالث هيف تاب يذلا

 دجسملا يف حالسلا مهيلع ؛ةدابع ني دعسو ريضح نبا

 ترطعلا ءارحأ كترطيس اذكمو .7هف لوسرلا تازب
 ةيركسعلا اهتطخ ميظنت يف تكمهنا يتلا «ةنيدملا ىلع

 نيهاجتا نيب نيملسملا فالتخا دعب اميس ال

 اهنع عافدلاو ةنيدملا يف ءاقبلا ىأر امهدحأ : نيضراعتم

 قرحب كلذل ةدهمم ءاهل شيرق فادهتسا نم ًاقالطنا

 ةهجاومل ةسامحلا هتبلغ امهيناثو ءراصنألا عرازم

 عفد امم ؛ةنيدملا غولب نم اهعنمو ةيشرقلا ةلمحلا

 «ىروشلا قيرط نع رمألا مسح ىلإ لِي لوسرلا
 ةيبلغألاب سيل لثمملا «ىناثلا هاجتالا فقوم ًاحّجرم
 لاثمأ نم ةنيدملا ين ةلعافلا تادايقلاب نكلو طقف
 نب نامعنلاو ةدابع نب دعسو بلطملا دبع نب ةزمح

 نبا اهدروأ ىتلا ةياورلل ًافالخ كلذو «ةبلعث نب كلام

 نايتف#» ا هاجتالا اذه باحصأ اهفصوب ءدعس

 , 9ردب اودهشي مل ثادحأ

 يف ةماه ةيلاكشإ حرطت ةوزغلا هذه لعلو

 رايت ىلع ًايوطنم ؛مالسإلا نم يراصنألا فقوملا
 لكشب اهدّسجو ؛ردب» يف اهزومر تقّلأت يتلا ةيرذجلا
 ريشبو رذنملا نب بايحلاو ةدابع نب دعس نم لك صاخ

 ريضح نب ديسأو ذاعم نب دعسو ؛«جرزخلا) دعس نب
 .(سوألا) رذنملا ديع نب ةبابل وبأو ةملسم نب دمحمو

 نظ ةيشخ ؛ةنيدملا نم جورخلل اوسمحت نمم مهريغو
 بسح «؛هئاقل نع ًانبج هيلإ جورخلا اوهرك» مهنأب ودعلا
 راّيت ىلع فقوملا اذه يوطني امك .©)يدقاولا ةياور
 نم «يضاملا بساور هيف ةقلاع لازت ال نمم «لادتعالا

 قافنلا ةكرح هب تطبترا يذلا «ّيبأ نب هّللا دبع لاثمأ

 نأ ءريخألا ىأرذإ ة(هسجأ) ةوزغلا هذه باقعأ يف

 ."ا/ص تاوزغ .”8١ص ١ج يدقاولا )020(

 .58ص تاوزغ .دعس نبا )١(

 .١١5ص ١ج يزاغملا (5)



 فخ

 ةهجاوم يف نيملسملل عنمأ «ةنيدملا يف لاعقلا

 ينعي نأ نود نكلو «ًاحالسو ًاددع قوفتملا مهودع

 اهفاكنتسا وأ ةئفلا هذه سعاقت «ةرورضلاب فقوملا اذه

 هَ, لوسرلا يأر عم كلذ دراوت ثيح برحلا نع
 ةباور بسح 2')«راصنألاو نيرجاهملا نم رباكألا يأر»و

 . يدقاولل

 ًابطاخم ؛ةنيدملل .يبرحلا ديلقتلاب ّيبأ نبا حّلست دقل

 ءاهيف ةيلهاجلا يف لتاقن انك» : هلوقب ِةُكِلَو لوسرلا

 لعجنو يصايصلا هذه يف يرارذلاو ءاسنلا لعجنو

 باصأ آلإ طق ودع ىلإ انجرخ امو . . .ةراجحلا مهعم

 لوسرلا ىدل ًاغّوسم يأرلا اذه ناك لباقملا يفو .2"لانم

 ةنيدملا يف ءاقبلا ًارثؤم ءهباحصأ ىلإ هلثمب هجوت يذلا
 برح»ب مويلا ىمسي ام وأ ,برح ةحاس ىلإ اهليوحتو

 يف اوثكما :لوقلا نم هيلإ بسُن امب كلذو ؛«عراوشلا
 اولخد نإف ؛ماطآلا يف يرارذلاو ءاسنلا اولعجاو ةنيدملا

 اومراو .مهنم اهب ملعأ نحنف «ةقزألا يف مهانلتاق انيلع

 ه4 لوسرلا نكلو . 0«ماطآلاو يصايصلا قوف نم

 ةعومجملا نأ, اميس ال ,ءىروشلل لصفلا كرت
 اهنيب مضت تناك «ةنيدملا جراخ لاتقلل ةسمحتملا

 نع ًاديعبو «كلذ نأ ىلع .هتقثو هريدقتب ىظحت رصانع
 ثدحأ دق «دحأ ةوزغ اهيلإ تهتنا يتلا ةفورعملا جئاتتلا

 «كش نود نم اهفعضأ يتلا راصنألا ةهبج يف ًاخرش

 تحت اهليتكت ةلواحم مغرب «ّيبأ نب هللا دبع فقوم

 كلت يف ريخألا سجاوه زربأ نم ناك ثيح ءهتدايق

 نمم .هيلع هموق نم لاجرلا كئلوأ مدقت ؛ةلحرملا

 .ةوزغلا ةيشع مهيأر لوسرلا حجر

 هّللا دبع هثدحأ يذلا قاقشنالا رامث ىلوأ تناكو

 ذإ ءاهسفن دحأ ةوزغ يف راصنألا اهفطق دق ؛ّيبأ نبا
 ,(29ةكرعملا ةحاس يف ىلتقلا نم نوعبس مهنم طقس

 .”8ص تاوزغ )١(

 .١١5ص ١ج يزاغملا (0)

 .١٠١1ص ١ج يزاغملا (؟)

 .45ص تاوزغ ءدعس نبا .٠٠5«ص ١ج هسفن ردصملا (4)

 راصنألا

 «مهيلاوم نم مهنم لقأو 27 نيرجاهملا نم ةعبرأ لباقم
 ةيشرقلا ةلمحلل يماقتنالا عباطلا يف يأرلا كلذ ًادّسجم

 يف رثؤت مل اهتدش ىلع ةنحملا نكلو .راصنألا ءازإ

 يف رثؤت وأ لوسرلل مهصالخإ سمت وأ ءالؤه ناميإ
 هتلواحمو َيبأ نبا ةهجاوم يف ىتح «مهفقوم ةبالص

 ىلع مهنزح رامثتساو مهبولق ىلإ ةنحملا ربع ذافنلا
 ناكو» ءنوملسملا هنع ضرعأ دقف .ةكرعملا ىعرص

 نمم هيلع ناك نم دشأ  يدقاولا هيوري اميف  راصنألا

 قنا ةليبقا نم: ناتنا :فقرسلا اذه نع ًارثتم :27نيفح

 نب ةدابعو بويأ وبأ :امهو ؛(جرزخلا) اهسفن َيبأ

 , 29تماصلا

 يعيلطلا مهرود ةعباتم ىلع راصنألا بأد اذكهو

 تداعتسا ام ناعرس يتلا «ةيمالسإلا تاوزغلا يف

 .دحأ يف نيملسملاب تّلح يتلا ةميزهلا مغرب اهتيمانيد
 يف هيلي لوسرلا» نأ ىلإ ةيوارلا تاياورلا تراشأ دقف
 اوتاب اوناكو ؛جرزخلاو سوألا هوجو هعمو 2مويلا كلذ
 مهاعد حابصلا ناك اذإ ىتح «2"هباب ىلع دجسملا يف
 نووادي نولازي ال نوملسملاو ؛ءمهودع بلط ىلإ

 (راصنألا) ةملس ينب يف ناك ثيح ,29:بهتحارج

 ىلإ ًاضيأ حيرج وهو مهب راسف «ًاحيرج نوعبرأ مهدحو
 ىلإ اهدعب اوداع «مايأ ةسمخ اوثكمو ("7:دسألا ءارمح»

 بائر نب شحج نب هللا دبع «.(مشاه) بلطملا دبع نب ةزمح )١(
 نب نامثع نب سامش (رادلا دبع) ريمع نب بعصم «(ةيمأ)

 ١ج طايخ نب ةفيلخ ١٠27ص ١ج يدقاولا (موزحم) ديرشلا
 7ص

 .7”86١ص ١ج يزاغملا )2(

 .هسفن ناكملا (*)

 ًارهش نيثالثو نينثا سأر ىلع لاوش نم نولخ نامشل دحألا موي (4)
 .5754ص ١ج هسفن ردصملا .ةرجهلا نم

 نب سوأ ءذاعم نب دعس «رذنملا نب بابح «ةدابع نب دعس» (5)

 .77 4ص ١ج يزاغملا «سوأ نب ديبع «نامعنلا نب ةداتق «يلوخ

 ملو هحالس ذخأف تاحارج عبس هب ناك ريضح نب ديسأ نأ يور )0(

 «دعس نبا 776 ص ١ج هسفن ردصملا .هحارج ءاود ىلع جرعي
 .:ة9ص تارزغ

 .59ص تاوزغ .قيقعلا قيرط ىلع ةنيدملا نم لايمأ ةرشع دعب ىلع (0)



 راصنألا

 باقعأ يف ةوزغلا هذه مايق ًادج تفاللا نمو ةنيدملا

 ك6 لوسرلا نكلو ؛ءنيملسملاب تلح ةيساق ةميزه
 ىلإ هتردابمو ةنيدملا حارج هزواجت يف ءودبي امك
 ةنحملا ءاوتحا ىلإ فدهي ناك ءداهجلا فانئتسا

 مهئافلحو نيقفانملا بناج نم اهلالغتسا نود لوؤحلاو
 ّآلإ» جرخي ال نأب لَك لوسرلا ةوعد غوَسي امم .دوهيلا
 ةيحان نمو .دحأ موي يأ ,0)2سمأ لاتقلا دهش نم

 مل يتلا شيرق ىلإ ةلاسر ةباثمب ةوزغلا هذه تناك «ةيناث

 ةميزهلا نأب «ةنيدملا نع ًاريثك اودعتبا دق اهولتاقم نكي
 ًافالخ مه امنإو ءمهتدحو قّزمت وأ نيملسملا طبحت مل

 ثيح «كسامتم يبرح.ماظنو ةيوق ةيلخاد ةهبج ءكلذل

 ىلع ءاضقلاو شيرق عم عارصلا هروحم ناك ريخألا

 يف كلذ ادّسجتم ءزاجحلا يف يسايسلاو ينيدلا اهذوفن

 :لاتقلا ىلإ هّللا دبع نب ةحلطل لوسرلا ةوعد

 حتفي ىتح ٠ سمأ لثم (شيرق) انم اولاني نل . . .مهنإ»
 . 0«انيلع ةكم هللا

 «ةنيدملا يف ًارطيسم يداهجلا خانملا اذه لزي ملو
 ؛يلخادلا عضولا ميظنت عم ةلماكتم قحالتت تاوزغلاو

 قمعتي راصنألا امنيب ؛ةميسج راطخأ نم هيلع يوطني امب
 ةدام كاذنيح مه اذإف «يعيلطلا رودلا اذه يف مهطارخنا

 ةوزغ هتدهش ام وحن ىلع ءاهمظعم وأ تاوزغلا هذه

 ءاهدارفأ َلُج ناك ثيح ءميلُس ينب ىلإ ")9ةنوعم رثب#
 «راصنألا نم (يدعاسلا ورمع نب رذنملا) اهتدايق امك

 هذه يف ًاردغ مهعيمج اولتق ًالجر نوعبس مهنإ» ليف
 ةعست وحن اهدعب فقوت ايارسلا ماظن نكلو .ةوزغلا

 ريضنلا ينب ةوزغ يف نيملسملا كامهنا ببسب ءروهش
 يف ِههلَي يبنلا ماق ثيح ؛ةراشإلا تقبس ام وحن ىلع
 تناك يتلا ©9(دعوملا) ردب ةوزغب ةرجهلل ةعبارلا ةنسلا

 ,20:بدج ماع» هنأب فصُو تقو يف «ةيراجت ةمس اهل

 ,77 1 ص ١ج يزاغم ,يدقاولا )غ1(

 .5"ا/ ص ١ج هسفن ردصملا (1)

 .584ص ١ج يزاغم .يدقاولا ١)

 .698ص تاوزغ :دعس نبا )(

 فضي

 اوجرخ ام اوعابو ؛مايأ ةينامث» (ردب) اهقوس يف اوماقأف
 .0©2ةاوفرصناو ًامهرد مهردلل اوحبرف تاراجتلا نم هب

 يتلا «لدنجلا ةمود» ةوزغ تثدح «ةليلق روهش دعبو

 ىلوأ «ةنيدملا ةسايسل ديدج لوحت قايس يف جردنت
 لئابقلاو ماشلا وحن همامتها نم ًابناج كيو لوسرلا هلالخ
 يتلا لدنجلا ةمود يف اميس ال ءاهيف ةلزانلا ةيبرعلا

 ةوزغلا هذه نأ ديب .©7ةراجتلل ميظع قوس اهنأب تفصُو
 ةسماخلا ةنسلا علطم يف لَو لوسرلا اهداق يتلا

 رود ىلإو اهنيوكت ىلإ تاياورلا رشت مل ؛ةرجهلل
 ينب# وأ «عيسيرملا» ةوزغ نأ الإ ءاهيف راصنألا

 اهيف كراش :«2)يلاتلا ماعلا يف تئدح يتلا «قلطصملا

 مهنيب ءًاسراف نوثالث ًاضيأ لَو لوسرلا ةدايق تحت

 نع ةياورلا هتركذ ام ىلإ ةفاضإلاب ءراصنألا نم نورشع

 ىنعمي نومتني نيذلا (76نيقفانملا نم ريثك رشب» جورخ
 رثكألا ةنتفلا تناك ثيح «ةيراصنألا ةهبجلا ىلإ ام

 طبحأ راصنألا يعو نكلو «قافنلا ةكرح يف ةروطخ

 شيرق تايبصع نيحل اهعم تظقيتسا يتلا ةلواحملا هذه

 نيب برحلا ةيولأ اهببسي رشتنت تداكو راصنألاو
 .ةنيدملا يف نيملسملا

 لك شيرق اهيف تأبع يتلا «قدنخلا» ةوزغ يفو
 ال «نيملسملا عم ةلصافلا ةكرعملا ضوخل اهئاملح

 ةدايق تحت 2«بازحألا اوبزح» نيذلا ريضنلا ىنب اميس
 راصنألا عفاد «ةوزغلا هذه يف ريطخ رودب اوماقو شيرق

 رفح يف عيمجلا عم نيمهسم ؛«مهتنيدم نع دانعب
 ةظيرق ىنب دصر نع كلذ فرصي نأ نود /7)«قدنخلا»

 ؛ 96 لوسرلا ىلع مهنم ةيشخ ؛مهتاكرحت ةبقارمو
 ىلع» ناك ءرشب نب داّبع نأ ىلإ ةياورلا تراشأ ثيح

 راصنألا نم هريغ عم هيل هللا لوسرةّبق سرح

 .١٠ص هسفن ردصملا )00(

 .402”ص ١جج يزاغم «يدقاولا ()

 .096١1ص ١ج يزاغم .يدقاولا )2

 .177ص 7ج ماشه نبا )(

 .445ص ؟ج يزاغم ؛يدقاولا )20



 افريل

 ديف دنا يتلا تقولا يتوب :290ةليلا لك هنوتسربخت

 عم مهدهع ةظيرق ونب ضقنو «ةنيدملا ىلع راصحلا
 دعسو ةدابع نب دعس) راصنألا ءاسؤر ناك «نيملسملا

 مازتلا ىلع ءالؤه نوضوافي (ريضح نب ديسأو ذاعم نب

 ةهبج يف ةرغث حتف ىلإ هلي لوسرلا أجل ,"”دهعلا
 نيملسملا ةهبج يف ةريخألا هتلعف ام وحن ىلع . شيرق

 (بازحألا نم) نافطغ ينب ضواف امدنع :«(ةظيرق ونب)

 ةهبجلا نم جورخلا لباقم ")«راصنألا رمث ثلث# ىلع
 ريصق تقو دعب بازحألا مازهنا ىلإ ىّدأ امم «ةيشيرقلا
 . (906لاتق ريغ نم»

 ىلإ هلو يبنلا دهع «ةظيرق ينب ةوزغ دعبو
 ىلع *!:ءاطرقلا» ةوزغب ةملسم نب دمحم يراصنألا

 برهو مهنم ًارفن لتقف» ؛2”نيملسملا نم نيثالث سأر
 ىلإ ردحنا مث . ..ًءاشو ًامعن قاتساو مهرئاس

 ,0ءاشلا قيرط ىلع ؛ةباغلا» ةوزغ يفو .9"2«ةنيدملا

 ورمع نم الك ةنيدملاب هنع بانأو لَو لوسرلا جرخ

 هيلإ دهع ام ًاريثك يذلا (يؤل نب رماع نم) موتكم مأ نب
 يف وهو «ةدابع نب دعسو ءةمهملا هذهب ِةُكيَي لوسرلا

 ىلإ ةناعإلاب ؟9!خيويشلا ةؤسرحي هموق نم ةثامثالت
 «ةوزغلا هذه ىف زراب روضح راصنألل ناك دقف «كلذ

 20 نئازج رشعبو رمت لامحأب» دعس اهّدمأ يتلا

 نبا راشأ ثيح ء«درق يذ» ىلإ لَو لوسرلا ءاهتنا
 (راصنألا) مهناسرف نم ريبك ددع قاحتلا ىلإ قاحسإ

 دبع نب بعك ينب نم) ديز نب دعس ةدايقب ؛لوسرلاب

 .ل"ص تاوزغ ءدعس نبا )١(

 .408ص ؟ج يزاغم ؛يدقاولا )20

 .ال”ص تاوزغ دعس نبا (©)

 .هسفن ناكملا (4)

 دعب ىلع ةيرض ةيحانب نولزني اوناكو بالك نب ركب ينب نم نطب ()
 نبا .574ص ؟ج يزاغم «يدقاولا .ةنيدملا نم لايل عبس

 ./8ص تاوزغ .دعس

 ./8ص تاوزغ دعس نبا (5)

 .هسفن ناكملا (1)

 .١48ص هسفن ردصملا (4)

 .ا6 ص تاوزغ ءدعس نبا « 1768 ص ج ماشه نبا )9( )٠١(

 راصنألا

 ذإ (ةلضن نب زرحم) 1 000 5-7 00

 راصنألا رود نع ليصافت ةيأ ىلإ تاياورلا رشت ملو

 نب دمحم ةيرس ءانثتساب «ةيلاتلا تاوزغلا وأ ايارسلا يف

 «حاجنلا اهفلاحي مل يتلا "):ةصقلا يذ» ىلإ ةملسم

 ءانثتسايو «229ةرشعلا هباحصأ لتقو ريخألا حرُج ثيح
 نب ريسأ ةفدهتسم ؛ةحاور نب هللا دبع اهب جرخ ةيرس
 نب عفار لتقم دعب مهيلع ًاريمأ دوهيلا هنّيع يذلا مراز

 .*0(ةرجهلل تس ةنس ناضمر) قيقحلا يبأ نب مالس
 ريغ عباطلا كلذ دعب تاوزغلا ةدايق ىلع بلغ دقو

 ىلع اهليكشت دنع تاياورلا فقوتت نأ نود يراصنألا

 نم) ةثراح نب ديزل ناكو .ةقباسلا تالمحلا رارغ

 كلت يف تالمحلا ةدايق نم رفاو بيصن (نيرجاهملا

 ًاعابت اهنم ةسمخ ءايارسلا نم تس رمأ ىلوت ذإ «ةرتفلا

 يداوو ىمسحو فرطلاو صيعلاو ميلس ينب ىلإ
 دعب ةعباس نع ًالضف «ةفرق مأ ىلإ ةسداسو «ىرقلا

 لبق ايارسلا ةيقب امأ .ةريهشلا «ةتؤم» ةوزغ يهو «نيماع

 ءراصنألا نم دحأ اهتادايق نيب نكي ملف «ةيبيدحلا هوزغ

 ايارسلا يهو .مهئافلحو نيرجاهملل اهتايار تدق امنإو
 ىلإ يدسألا نصحم نب ةشاكع نم لك اهداق يتلا

 «ةصقلا يذ» ىلإ حارجلا نب ةديبع يبأو 29«رمغلا
 نب يلعو ؛لدنجلا ةمود ىلإ فوع نب نمحرلا دبعو

 ىلإ يرهفلا رباج نب زرُكو ؛كدف ىلإ ِْهْملَع بلاط يبأ
 . ")ةكم ىلإ يرمضلا ةيمأ نب ورمعو ةنيرُع

 )١( تاوزغ ءدعم نبا ص21١.

 .9756١ص 7٠ج ماشه نبا (؟)

 .0 44ص ١ج يزاغم .يدقاولا (؟)

 ت'ءزغ .دعس نبا .ةنيدملا نم ًاليم نيرشعو ةعبرأ ةفاسم ىلع (4)
 .886 ص

 .46 ص تاوزغ .دعس نبا .00 ١ص ؟ج يزاغم .يدقاولا

 .و5؟ص تاوزغ (5)

 .84ص هسفن ردصملا .ديف نم نيتليل دعب ىلع دسأ ينبل ءام (5)

 ديسأ نكلو ءككَي لوسرلا لايتغال ططخ دق نايفس ابأ نأ يوُر (0)

 - ةيمأ نب ورمع لوسرلا ثعبف ءهرمأ فشتكا ريضح نبا



 راصنألا

 ين ًاماه ًافطعنم «سداسلا يرجهلا ماعلا ناك دقلو

 ةنحم ةريخألا تزواجت ثيح «ةنيدملاب مالسإلا خيرات
 رخآ نم تصّلختو (بازحألا ةوزغ) ّيكملا موجهلا

 اهيف ةعامجلا تتبثأ امك «(ةظيرق) ةيدوهيلا لئابقلا

 ينب ةوزغ نابإ قافنلا ةكرح ةهجاوم يف ًاكسامت

 نم ةنيدملا رّرحت نإف «كلذ ىلإ ةفاضإلاب ؛ىلطصملا

 اهنوؤشب مامتهالا اهل حاتأ دق ءيشرقلا رطخلا سجاه

 ىلإ تراشأ ىتلا تاياورلا ضعب ىلإ ًادانتسا «ةيداصتقالا

 :ةيراجت تانسأل ةردقلا كلك يف ايارينلا نفس روك
 ثيح ؛ةيماشلا موختلا ىلإ وأ ةنيدملا يحاون ىلإ ءاوس
 رثكأ تناك امبر ايارسلا هذه نأ «تاو يرمغتنوم» دقتعي
 . ")رداصملا هيلإ تراشأ امم ةنيدملا ةايح يف ةيمهأ

 «ماشلا فارطأ تفدهتسا يتلا ايارسلا هذه لعلو

 نودب اهل تدهم يتلا حوتفلا ةكرحل ًاصاهرا تلكش

 لئابقلاب تالاصتالا لالخ نم .تاوزغلا هذه كش

 ةلودلا تناك تقو يف ؛ماشلا يف ةرصنتملا ةيبرعلا

 ىلع ةيماقتنا برح يف اهراصتنا دعب ةفرصنم «ةيطنزيبلا

 وحن ىلع «ةقطنملا يف اهعاضوأ بيترت ىلإ «سرفلا

 اذه نمو .ماشلا دالب ىلع رشابملا اهذوفن طسب اهل حيتي

 اهتيقوتو اهتيمهأ «ةيبيدحلا» ةوزغ بستكت روظنملا
 «ةئيدملا اهتققح ىتلا تازجنملا كلت دعب «بسانملا

 نم كلذ قفار امو :ةزدابملا هانز اهدي. ىف تاطجر

 تحت ًايلمع تحبصأ يتلا ,.ةكم ىلع يبلس ساكعنا

 ةدافإلا نم ءالؤه كاذنيح ددرتي ملو .نيملسملا راصح

 ءاهسفن ةكم فدهتست ةوزغب مايقلاو تايطعملا هذه نم

 لقعمك ءذوفنلاو ةوقلا رصانع نم هيلع يوطنت امب

 نأ اورثآ مهنكلو «لئابقلل قوسو ةراجتلل زكرمو ةينئثولل

 اهلالخ نم نوملسملا ىخوتي «ةيسايس ةوزغا نوكت
 ًاكابترا ثدحأ امم «ةرمعلا ءادأل ةكم ىلإ املس لوخدلا

 ةكمب نايفس يبأ ىلإ شيرح نب ملسأ نب ةملسو يرمفلا

 ءدعس نبا .«هالتقاف ةرمث هنم امتبصأ نإ :هلوقب امهايإ ًايصوم

 ؛يدقاولاو .545 . ١” 4ص 14ج :ًاضيأ 7١7ص ١ج تاقبط
 .اهدعب امو ةهه6١ص ؟ج يزاغم

 .57ص ةنياملا يف دمحم تاو )00(

 فرخ

 ة«قح»ب فارتعالا ىرس هعم اودجي مل «شيرق ةداق نيب

 يف ناك يذلا ءرامتعالا يف هباحصأو لَو لوسرلا

 «ةبعكلا ةيسدقب نيملسملا بناج نم ًافارتعا لباقملا

 نومضملا يف قرافلا عم ؛ةيزاجحلا لئابقلاو شيرق نأش

 كلذ ءوض يفو . ةينثولاو ةيمالسإلا نيترظنلا نيب يذلا
 «ةينيدم» تسيلو «ةيبرع» ةفص ةُكلَو لوسرلا ةوزغ ذختت
 يداوبلا لهأ نم هلوح نمو برعلا» هرافنتسا دعب ءطقف

 نبا ةياور بسح .؛هعم اوجرخيل بارعألا نم
 ءةدودحم تناك لئابقلا ةيبلت نأ ودبي نكلو 0'2قاحسإ

 ,©0اهسفن ةياورلا بسح :«بارعألا نم ريثك أطبأ ذإ
 ىأتراف «ةيشرقلا ةراجتلاب ةكبتشم هحلاصم لازت ال تناك

 نيب عارصلا يف ًاموسحم دعب نكي مل فقوم ءازإ ثئيرتلا
 .ةئيدملاو ةكم

 تس ةنس رخآ يف ةكم ىلإ لوسرلا رداغ اذكهو

 قحل نمو راصنألاو نيرجاهملا نم هعم نمب» ؛ةرجهلل
 ةنامعتاو هيلا قيسارشو ارت دقو 17نريغلا رهدت

 ركب وبأ ةباحصلا رابك نم مهنيب ناك «ةئامتسو فلأو

 نب ةحلطو نافع نب نامثعو فوع نب نمحرلا دبعو

 دعسو «(نيرجاهملا نم) باطخلا نب رمعو هللا ديبع
 نب دمحمو رذنملا نب بابحلاو رشب نب داّبعو ةدابع نبا
 لاقل تسلا ىلإ اهيضااديو 9 ناضلألا هف) ةحلست

 لوخد نم مهعنمل تلسرأ ؛29ةيشيرق ٍةلمح ليلضت دعب
 مسا لمحت يتلا ةريهشلا "ةدهاعملا تدقُع ثيح ءةكم
 راصتنا ىلع ةيوطنم «نوملسملا هيف ركسع يذلا ناكملا

 نم لقأ دعب .ةكم حتفل ةيلعف ةمدقم ناك «ريبك يسايس
 . طقف نيماع

 . ١50 ص ؟”ج ماشه نبا )000(

 . هسفن ناكملا ()

 . هسفن ناكملا (9)

 تاوزغ ءدعس نبا .0070 57 ”ص ؟ج يزاغم ؛يدقاولا (4)
 .19- 46ص

 لايمأ ةعست دعب ىلع عقي ناكو هيلإ ةبسن ناكملا هب فرع رثب مسا (5)
 01١. ص ”7ج يزاغم «يدقاولا .ةكم نم

 .198ص ”ج ماشه نبا (5)

 .707ص 7٠ج ماشه نبا ةريس يف ةدهاعملا ليصافت عجار ()



 يملا

 ىلع ناك « ةيبيدحلا ةدهاعم هنع ترفسأ ام لعلو

 يف ةيبرعلا لئابقلا ثيح ؛ةيمهألا نم ريبك بناج
 يف مهسأ امم ءاهفقاوم يف رظنلا ديعت تذخأ ءزاجحلا

 ديب .ةنيدملا ةحلصمل يركسعلا عارصلا نيزاوم لالتخا
 ةوزغ :امه نيصاخ نيرشؤمب تطبترا ةدهاعملا هذه نأ

 كرحتلاو ءزاجحلا يف ةيدوهيلا لقاعملا ةيفصتو ؛ربيخ»

 ىرصب ميظعو لقره ىلإ لَو يبنلا لئاسر) ماشلا هاجتاب
 ناذه نركي نأ نود ؛202ةيبرعلا لئابقلا ءاسؤرو

 نيلصفنم انوكي نأ وأ ءامهضعب نع نيلصفنم نارشؤملا
 .ماشلا ةيمهأ دنع انفقوت ام اذإ «©"0ةيبيدحلا ةدهاعم نع

 يتلا ربيخ تناك دقف . شيرق ةراجت يف دوهيلا نع ًالضف
 لقاعم عنمأ نم ")ةنيدملا نم ةديعب ريغ ةفاسم ىلع عقت
 اوعمجت دق مهنم الولف نأو اميس ال «زاجحلا يف دوهيلا

 -ربيخ رمأ نكي ملو . ةنيدملا نم مهجارخإ دعب اهيف
 ًاكدوو ًاماعط زاجحلا فير# اهنأب تفصُو ىتلا

 ةرعد تءاج ثيح «عقاولا يف ًالهس  (ةآلاومأو

 هعم جرخي ال هنأب ءنيملسملا رافنتسا ىلإ هُكِلَو لوسرلا
 اذه ةروطخ نع ةرّبعم ؛2«داهجلا يف بغار الإ»
 .("9السلاب ئلتميو نيلتاقملاب جعي يذلا لقعملا

 اوقفار نيذلا ةباحصلا ءامسأ ىلإ تاياورلا رشت ملو

 هتدروأ ام ءانئتساب «ةريهشلا ةوزغلا هذه يف ِكُّلَو لوسرلا

 يبأ نب يلع :مهو تايارلا مهل تدق ةثالث نع

 رذنملا نب بابحلاو (نيرجاهملا نم) ذئكقت بلاط
 نب دمحم نع ًالضن 290 (ناضنألا نم) ةدايغ نيا دعبسو

 (0ريخألا حرج دعب ةيارلا هيلإ تلقتنا يذلا ةملسم
 تاياورلا ضعب قايس يف ءامسأ نم ددرت ام ءانثتسابو

 )١( ؟ج لماكلا «ريثألا نبا ص1١١.

 .١١5ص 7٠ج ماشه نبا (5)

 .5١٠١ص دعس نبا ءاهنم درُب ةينامث ىلع (9)

 .5777ص 1١ج يزاغم ؛يدقاولا ١)

 ١ج يدقاولا :ًاضيأ عجار .5١٠ص تاوزغ ءدعس نبا (5)
 .57 14ص

 .”787/ص ؟ج يزاغم ؛يدقاولا (5)

 ١٠١. 5ص تاوزغ ءدعس نبا .154ص ؟ج هسفن ردصملا (0

 .567ص ؟ج هسفن ردصملا (4)

 راصنألا

 بناج ىلإ  اومهسأ نيذلا ءهراصنألا نم اهلج نإف

 ناكو .ربيخ نوصح حتف يف ريبك رودب 7 نئكقت يلع
 ةضوافمل ه5 لوسرلا دفوم ةدابع نب دعس مهتعيلط يف

 ,"9دوهيلا فيلحو نافطغ سيئر «نيصح نب ةنييع
 دعس بيصأ ثيح ؛«معان» نصح ىلإ ةلمحلا دئاقو

 نب داّبع مسا ددرتي امك .ةراشإلا تقبس امك هحارجب

 ىلإ ةعيلطلا سراوف ىلع لوسرلا هثعب يذلا ءرشب
 هذه يف اوطقس 22نيرخآ ةينامث ىلإ ةفاضإلاب «7"2ربيخ
 ءردب ةعقوم يف اوكراش دق مهمظعم يف اوناكو ةوزغلا

 ءربيخ حتف يف ةيمهأ  راصنألا يأ  مهرودل يطعي امم

 اهدوقو ءالؤه ناك يتلا ىرخألا ةريبكلا تاوزغلا نأش

 . ةلحرملا كلت يف

 ةيسايس تاحاجن ايارسلا ماظن ققحي اذكهو

 تسكعنا يتلا ةيداصتقالا نع الضف ءةماه ةيركسعو

 ىلع «ةنيدملا يف يعامتجالا عضولا ىلع اهتايباجيإ

 .ةيلخادلا اهتامزأو اهبعاتم ةريخألا هيف تزواجت وحن
 ماعلا يف اميس ال ؛ماظنلا اذهل يعونلا روطتلا قفارت دقف

 ىوقلا نيزاوم يف ةيساسأ تاريغت عم عباسلا يرجهلا

 ًازاجنإ ءالؤه ققح نأ دعب ؛نيملسملاو شيرق نيب
 زاجنإلا هنم ةيمهأ لقأ نكي مل «ربيخ يف ًاريبك ًايركسع
 نم هيلع توطنا امب ؛«ءاضقلا» ةرمع يف يسايسلا

 95# لوسرلا هفَظو ام ناعرس «يشرقلا راصحلل قارتخا

 كولملا ىلإ هلئاسر لالخ نم ؛ءعساو قاطن ىلع

 نع ةلصفنم ةريخألا نوكت نأ ريغ نم ءءارمألاو

 -زاجحلا ةدحو كاذنيح تدب دقف .ةكم ىلإ «لوخدلا»

 يذلا تقولا يف .ًاعقاو ًارمأ  ةيمالسإلا ةلودلا ةاون

 )١( 7ج ماشه نبا ص5١١.

 رمت نم ةنس لوصحم هيطعي نأب لَو لوسرلا مساب هيلع ضرع ()
 .59 ٠ص ج يدقاولا .اهيلع نيملسملا هللا رهظأ نإ هربيخ

 .51* ص ؟ج هسفن ردصملا 6

 نب حايضلا وبأ «(ةملسم نب دمحم وخأ) ةملسم نب دومحم (4)

 سوأ «ةقارس نب ةرم نب يدع «بطاح نب ثراحلا .نامعنلا

 نب ءاربلا نب رشب ءدعس نب دوعسم ؛ةلئاو نب فينأ «بيبح نبا
 ”ج تاقبط ءدعس نبا .١١٠ص ١ج هسفن ردصملا .رورعم

 .؟7 6١ص



 راصنألا

 يف ةرصاحم تتابو ؛ةيسايس ةلزع شيرق هيف تأفكنا
 زئاكر برض يف نيملسملا حاجن دعب ءاهراد رقع
 لئابقلا ضعب ميجحتو (دوهيلا) ةفيلحلا «بازحألا»

 .9هيلس :29نافطغ اهكلف يف ةرئادلا

 ناك «يراصنأ» «ماعلا اذه ايارس ةداق نيب ددرت دقو

 دعس نب ريشب وه ««ةفيقسلا عامتجا» يف زراب رود هل
 ,"0:كدفب ةّرم ينب الجر نيثالث يف» ازغ يذلا

 ةنيدملا تغلب نيرهش دعبو .2ديدش لاتق دعب حرج
 ةوزغ يف هركذ ّرم يذلا نيصح نب ةنييع مزع نع رابخأ
 بدتناف ؛"7نافطغ نم عمج يف اهيلإ فحزلا «ربيخ
 ةئامثالث نم ةيرس سأر ىلع دعس نب ريشب لوسرلا
 ةنييع ماقأ ثيح ,20بابخ ىلإ مهب هّجوت «لجر
 نافطغ نم لجر لتق نع ةوزغلا ترفسأ دقو .هباحصأو

 ةشوانم ىف نينثا رسأو «نيملسملا كرحت دصري ناك

 :0 راح ىلإ امروبم ةكيبع اهرثا ىلع انعنأ  ةديرح
 امم ًاقالطنا ءودبي ام ىلع اهتيمهأ ةيرسلا هذهل ناكو

 نأ ىلإ ةنييع عنمو «عساو يلبق ذوفن نم نافطغ هلئمت

 ةميزهلا دعب هسفن ىلع ىبأي مث نمو «ةنيدملا وزغب ركفي
 يول 30 يلج ةحست اهالثغ ؟ةنمحمل اعنات#نيضت نأ

 «ةمهملا هذهل دعس نب ريشب رايتخا لعلو . كلذب ةرم

 يبأل ًازفاح تناك امبر ,؛ةعاجش نم هب زاتمي ام حجري
 ةيرسلا هذهل ًادئاق هرايتخا ىلع اعمجأ امدنع «رمعو ركب

 . يدقاولا هيوري اميف امهل ِةُققَي لوسرلا ةراشتسا دعب

 اهل تدشح ىتلا «ءاضملا ةرمع» ىف كلذ زّرزعت دقلو

 نينثال ةيلعفلا ةدايقلا تدقُع ؛لاجرلا نم نيفلأ ةنيدملا

 «97ص تاوزغ ءدعس نبا .١16ص ؟ج يزاغم ؛يدقاولا )00(

0 

 .175 24كلص تاوزغ .ءدعس نبا (؟)

 .9١١ص تاوزغ ءدعس نبا (؟)

 .ال"7ص ؟ج يدقاولا (4)

 .١7١ص تاوزغ ءدعس نبا (5)

 .777ص ”ج يزاغم ؛يدقاولا .نافطغ نم ضرأ (1)

 .ل178-79ص 7ج هسفن ردصملا 6

 .ال” 4ص ؟ج هسفن ردصملا . يّرملا فرع نب ثراحلا )0(

 .78ص ؟ج هسفن ردصملا (9)

"4١ 

 ىلع» دعس نب ريشب امهو راصنألا نم اناك «مهنم

 . "):ليخلا ىلع» ةملسم نب دمحمو «.«حالسلا

 تازجنم نم هللخت امي «عباسلا ماعلا ناك اذإو

 كلذو «مالسإلا خيرات يف فطعنملا ةيادب لكش «ةريبك

 امهو «هيف زراب رود راصنألل ناك «نينثا نيلخدم ربع

 ىلإ يملسلا لوخدلاو ربيخ ىلإ يركسعلا لوخدلا
 يقيقحلا فطعنملا وه «نماثلا ماعلا نإف ءةكم

 ريثك نبا اهفصو يتلا «ةنؤم» ةوزغ نم اقالطنا ؛مالسولل
 ًاباهرإو مورلا وزغ نم اهدعب امل ًاصاهرإ تناك اهنأب
 يتلا ةريهشلا «حتفلا» ةوزغو ,20ههلك هللا لوسر ءادعأل

 ؛لوألا ةحلصمل ةينثولاو مالسإلا نيب عارصلا تمسح

 تققح دقو .باعصلا تاونسلا نم نيرشعو فين دعب
 «ةماه ةيسايس جئاتن نيملسملا ةميزه مغرب «ةتؤم ةلمح

 نود «مالسإلا يف ةداهشلا أدبم ليصفتب تلئمت ءاوس

 فقوم هنع ًارّبعم «هترثك وأ ودعلا ةوق دنع فقوتلا

 «ةوزغلا ةداق دحأ «ةحاور نب هللا دبع يراصنألا

 رافنتسا يف رمأ :20«ةداهش امإو روهظ امإ» :هلوقب

 اهطابترا كف ىلإ اهتوعدو ماشلا يف ةيبرعلا لئابقلا

 يف ةيمالسإلا ةلودلاب قاحتلالاو ةيطنزيبلا ةلودلاب
 يتلا ةكم حتفل رشابملا اهديهمت نع ًالضف ؛ةئيدملا
 ضقن ىلع ةمدقم ءةتوم ىف نيملشملا ةميزه تلغتسا

 «ىحتفلا» رارق ذاختا ىلإ ذآ امم ءمهعم ةدهاعملا

 نب ديز) ةئالثلا ةلمحلا ةداق لتقمو ةميزهلا ريثأت تحت

 .©29(ةحاور نب هللا دبعو بلاط يبأ نب رفعجو ةثراح

 تايبلس يدافت ىلع هلو لوسرلا صرح دقو
 نم اهلالغتسا تالواحم طابحإو «ةنيدملا ىلع ةميزهلا

 ءايارسلا ماظن طيشنت ىلإ أجل اهدنع شيرق نم بناج
 ةثالثلا زواجتت ال ةدم لالخ تالمح ثالث رييستو

 )١( تاوزغ ءدعس نبا ص١17١.

 .97١1”ص لوسرلا ةريس راصتخا يف لوصفلا «ريثك نبا (؟)

 1١. 6ص ريبزلا نب ةورع يزاغم ()

 لوألا يسايسلا عورشملل ةبراقم «ةتؤم ةلمح ؛نوضيب ميهاربإ (4)
 رمتؤملل ةيناثلا ةودنلا قاروأ  ماشلا دالب يف ةيمالسإلا ةلودلل

 .لا/ ص ١941 ماشلا دالب خيراتل عبارلا



 فخ

 يذلا ةكم حتفو ةتؤم ةوزغ نيب ام ةلصافلا يهو ١رهشأ

 لعلو .(«ةرجهلل ٍنامث ةنس ناضمر) عبارلا رهشلا يف مت

 هذه ين راصنألل تفاللا روضحلا وه هابتنالا تفليام

 نب ةديبع يبأ ةدايقب ««طبخلا» ةيرسب ًاءدب ءايارسلا

 نيرجاهملا نم لجر ةئامثالث يف فدهتسا يذلا حارجلا

 هذه يف ةرم لوأل ددرت دقو :؟1ةتيجل تح زاصتالاو

 هل نوكيس يذلا ؛«ةدابع نب دعس نب سيق مسا ؛ةيرسلا

 كاذنيح نكي ملف .يدشارلا دهعلا رخاوأ يف زراب رود

 عوجلا اوناعف ؛0"2«رحبلا لحاس» ىلإ ةنيدملا نع ةديعبلا
 هذه هيلإ تبسن يذلا (7طبخلا لوانت ىلإ اورطضاو

 نسحو سيق ةردايم الول .ًاعوج نوضقي اوداكو «ةيرسلا

 مسا ددرت امك .229ةمزألا هذه ىلع بلغتلا يف هفرصت

 نيتيرس يف يعبر نب ةداتق وبأ وه ءرخآ يراصنأ
 لج نفخ ةييح ةيهول 193 هما لإ :نارآلا + كرتكس
 ,0:معنلا اوقاتساو مهل فرشأ نم اولتقف «نافطغ ىلإ

 ةيرسلا هذه تفدارت ثيح ؛©"9«مضإ نطب» ىلإ ةيناثلاو
 .(ةكم) حتفلا ةوزغ عم

 مسح تقولا كلذ يف ررق دق ِةلَو لوسرلا ناكو

 «ةنيدملا عم اهدهع شيرق ضقن دعب «ةيكملا ةلأسملا

 ركب ينب نم عرف مهو ةثافن ينب اهءافلح تناعأ امدنع

 ءافلح نم (ةعازخ نم) بعك ينبل ءام ىلع مهئادتعا يف

 ثيح ؛20لاجرلاو حالسلاب مهتدمأو . . يو لوسرلا

 ؟ج يزاغم .يدقاولا .ةنيدملا نم لايل سمح ةفاسم ىلع عقت )000(

 .الال ة ص

 .هسفن ناكملا (؟)

 ًارمت اهنمث عفدي ًارزج ةنيهج نم لجر نم نادتسا أسيق نأ يور (4)

 ١٠١. 6ص ؟ج يربطلا .الال1-

 .177ص تاوزغ .دجن يف براحم ضرأ يه )2(

 .هسفن ناكملا (1)

 ردصملا . ةنيدملا نم درب ةثالث دعب ىلع ةورملا يذو بشخ يذ نيب 69)

 .177ص هسفن

 تاوزغ ءدعس نبا عجار 21١. 8ص يزاغم «ريبزلا نب ةورع 00

 .778ص ؟ج لماكلا «ريثألا نباو 175 ص

 راصنألا

 ىأر دقو ةيناثلا ىلع ميدق رأث ىلوألا ةليبقلل ناك

 ىلإ مالسإلا لوخدل ناح دق تقولا نأ ِكُقِلَي لوسرلا

 اهخيش مودقو ءاهفقوم نع شيرق عجارت مغرب ءةكم
 .7دهعلا ديدجتو ةمزألا ةيوستل ةنيدملا ىلإ نايفس يبأ

 نطب ىلإ) ةيناثلا ةداتق يبأ ةيرس جرخت ءانثألا كلت يفو

 ةلخدُمو «ةيساسألا ةطخلا نع راظنألا ٌةفراص ؛(مضإ

 . "7ةيحانلا كلت ىلإ هججوت دق لوسرلا نأ شيرق عور يف

 ام ؛نوملسملا اهل دشح دق ؛«حتفلا» ةلمح تناكو

 امك ءاهدادعت غلب ذإ «ةقباس ةوزغ ةيأل اودشحي مل

 نيرجاهملا نم فالآ ةرشع "7قاحسإ نبا ؛يوري
 ةياور بسح «ًافلأ رشع ينثا وأ .مهئافلحو راصنألاو

 نأ «ةلمحلا هذه ىف تفاللا نكلو «؟ريبزلا نب ةورع
 ملسأ : يهو ةيلاع ةبسنب اهيف كراش لئابقلا نم ًاددع

 اهيلإ ًافاضم ؛2*ةورع ةياور يف ميلَسو ةنيهجو رافغو

 ًالضف 297قاحسإ نبا ةياور يف دسأو سيقو ميمتو ةئيزم
 ًارييغت ثدحأ امم ,"!دعس نبا ةيورم يف عجشأ نع

 نيملسملا نيب يركسعلاو يسايسلا نزاوتلا يف ًايلعف

 ديعُب لئابقلا ىدل اهذوفن عجارتي ذخأ يتلاو شيرقو
 تناك يذلا تقولا يف ءءاضقلا ةرمعو ةيبيدحلا ةوزغ

 ريع ودم ةعطاقتل» + ويملسملا نم ةزيحألا هيا برعقت
 ناك يتلا برعلاو شيرق ةرضاح عم ةديدجلا ةقالعلا

 ؛رودلا اذه ةيعرشب فارتعا ىلع ًايوطنم اهل لئابقلا ءالو
 ىرج امك ؛هب سملا ىلع لباقملا يف ضارتعا ىلعو

 ىلع ًادّرمت لئابقلا اهيف تدجو يتلا راجفلا بورح ناَبإ

 )١( تاوزغ دعس نبا ص١174.

 .7١1/-5١١1ص ”ج يربطلا .هسفن ناكملا )2(

 .2497ص 7ج ماشه نبا (9)

 5١. 9ص ةورع يزاغم (4)
 .هسفن ناكملا (6)

 .207ص اج ماشه نبا (5)

 .7١"هص تاوزغ (0

 ١ج فنألا ضورلا «يليهسلا ١9-١1 ص 7١ج خيرات «يبوقعيلا (4)

 -ا/ا١ص ةيمالسإلا ةلودلاو زاجحلا ,نوضيب ميهاربإ ١". 5ص

 هي



 راصنألا

 نورجاهملاو راصنألا

 ؛ةينثولا ىلع مالسإلا راصتنال ًاجيوتت ةكم حتف ناك

 ىلإ ةوادبلا نم برعلا ةايح يف ريبكلا لّوحتلل ًاسيركتو
 «برثي ىلإ ةرجهلا ةحضاو ةروصب هنع ةربعم «رضحتلا

 يتلا (ةنيدملا) ةريخألل ديدجلا مسالا هنع رّبع ام لثمب

 ّلظ يتلا ةكمل ًافالخ «ةيمالسإلا ةعامجلا رقم تحبصأ
 عقوملا سمي نأ نود ًاحلص ّمت يذلا  «حتفلا» اذه

 اهنيوكت يف ًازراب ًارييغت ثدحُي وأ ةكمل يخيراتلا ينيدلا
 ًاساكعنا كرت  يراجتلا اهرود دّدهي وأ ءيعامتجالا

 تّلظ يتلا .ةعامجلا ةدحو ىلع هنم بناج يف ًايبلس

 نيب يرذج هاجتا ةمثف .نيحلا كلذ ىتح ةكسامتم

 ناكو «ةدحولا هذهل ةيساسألا ةماعدلا لكش ءراصنألا

 دعس ءةكلَي لوسرلا ىلإ مهبرقأو مهئامعز زربأب الثمم
 هبعوتسي مل افقوم «حلصلا) ةغيص يف دجو «ةدابع نب

 ىلع هلمحو «نيرجاهملاو لَو لوسرلا بناج نم ًامامت
 ولخي ال روعش ىلع هئاوطناو ءالؤه نم ام ةفاسم ذاختا

 اذه يف يدقاولا ىور دقو  تقولا كلذ ذنم رذحلا نم

 مهنيب «ءلجر فالآ ةعبرأ غلب راصنألا ددع نأ  قايسلا

 ةييلعالا نأ تهاني (9ناوكلا وب ةنامسعح
 ةيار تناكو .ةلمحلا هذه يف راصنألل تناك ةحجارلا

 يف هنع  لوسرلا يأ  هغلبف» ةدابع نب دعس عم لوسرلا

 سيق هنبا ىلإ اهعفدف ءاهذخأف ءمهل دعاوتو مالك شيرق
 ةباوز نأ دهب :"ةدهم ننا ةباوزر يح دعس نبا

 ىلإ ةيارلاب عفد لوسرلا نأ تركذ ءاليصفت رثكأ ىرخأ
 دعس ىلإ ءالؤه نم لجر بسن ذإ «نيرجاهملا نم دئاق
 موي مويلا» :ةكم باوبأ ىلع نوملسملاو لاق هنأب

 ىلإ اكشو .2):ةمرحلا لحتست مويلا .ةمحلملا

 يأ هل نوكت نأ نم نمأن ام» :ًالئاق هل, لوسرلا

 )١( يدقاولا ج١ ص8٠١.

 1١١6. ص تاوزغ )2(

 درو ١. 6١ص ”ج يربطلا ؟١١ص يزاغم «ريبزلا نب ةورع )02

 ذآ مويلا» :ةرايعلا هذه ىلإ فاضم رخآ لوق ةيبلحلا ةريسلا يف
 75ص 37ج ًاشيرق هللا

 فدو

 ىلإ لَك لوسرلاب ادح امم ,27ةلوص شيرق يف دعس
 يذلا تنأ نكف ةيارلا ذخف هكردأ» : ةلكضت يلعل لوقلا

 .يربطلا ةياور بسح .20«اهب لخدت

 هيلع يوطنت ام ترهظأ دق «حتفلا» ةوزغ لعلو
 نكي مل ضقانت نم نيرجاهملاو راصنألا نيب ةقالعلا

 ةكم حتف مهسأ دقف .ةنيدملا يف عضولا اذهب ًاحورطم

 اوزواجت نيذلا نيرجاهملا ةحلصمل نزاوتلا ليدعت يف

 « مالسإلا يف شيرق نم رجاهملا ريغ حانجلا لوخد دعب
 ةنيدم دعت مل ةنيدملا نأ امك .ةعامجلا يف ةيلقألا ةدقع

 ةلودلل ةمصاع  حتفلا دعب تسّركت ام ردقب ءراصنألا

 يف ناك يذلا رارقلا اذه لوسرلا ذاختا دعب ةيمالسإلا

 بناجلا يف هنكلو ؛؟”راصنألل ًاميركت هنم بناج
 ملو ةةيلبقو ةيفارغجو ةيسايس داعبأ هل تناك «يساسألا
 . مالسإلا يف نيسسؤملا نيفرطلا ىلع طقف ةسكعنم دعت

 ًازومرم «ةوزغلا هذه نإ لوقلا نكمي روظنملا اذه نمو

 ءةدابع نب دعس راصنألا «لجر» نم «ةيارلا» عازتنا اهل

 ةلودل ةيعامتجالا ةينبلا ىلع ةريطخ جئاتن تكرت دف

 نم ةقلطنم ةرورضلاب اهبابسأ نوكت نأ ريغ نم «ةنيدملا

 ناك يذلا وو لوسرلاو نيرجاهملا ىدل اهتاذ عفاودلا

 نع ًالضف «لوألا ماقملا يف ةينيد ةيفلخ ةكم نم هفقومل

 اذه هيلع يرطني امب ءاهلهأ ءازإ ةيسايسلا ةيفلخلا

 هفقوم نع دعتبي ال دق «شيرقل «ميركت» نم فقوملا
 لعلو .ةراشإلا تقبس ام وحن ىلع ءراصنألا ءازإ

 هل ناك - كو لوسرلا مع  بلطملا دبع نب سايعلا

 ىف ِدلَي لوسرلا ىلإ هجوت امدنع «ةلأسملا هذه ىف رود

 نونئمطي ًانامأ» شيرقل رهظي نأب هيلإ ًابلاط ريحا كلذ

 رارقلا كلذ ناكف ؛«©ريبزلا نب ةورع ةياور بسح ؛«هيلإ
 يف عقوم ذاختا نع «بيرقلا سمألا .ءادعأل حاتأ يذلا

 «لئاوألا نيدهاجملاو داّورلا عقوم غلبي مل ««ةعامجلا»

 .8١١ص ؟7ج ؛يربطلا )0(

 .7”ص ؟ج يربطلا .55ص ؟ج ماشه نبا )0

 .15ص ؟ج ماشه نبا (؟)

 .١٠١71ص يزاغملا (5)
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 تحجر يتلا ةلحرملا ةعيبط نع ةجيتنلا يف ربع هنكلو
 ةلحرملا عم ةنراقملاب ؛ةلودلل ةيسايسلا ةفصلا اهيف

 ءوض يفو .ماع لكشب ةيلاسرلا ةعيبطلا تاذ ؛ةقباسلا

 يف ىلجت ءايسايس اعباط «حتفلا» ذختي تايطعملا هذه
 «لوسرلا ةلمح مامأ اهباوبأ حتف ىلإ ةكم ءاسؤر ةردابم

 انه ىسنن نأ نود «ًاريثك ءالؤه ئجافت مل اهنأ ودبي يتلا

 ةئيهتو «حتفلا» اذهل ديهمتلا يف سابعلل زرابلا رودلا

 . 20 .يملسملاو لوسرلا لوخدل ةمئالملا ءاوجألا

 حتف دبعب شيرق ءازإ رارقلا عفاود نذإ كلت تناك

 دق ؛ةيشيرقلا ةيصوصخلا نم ًائيش امبر ًابستكم .ةكم
 ىلإ ةرجهلا دعب ةيصوصخ نم راصنألل ناك ام هلئامت

 ةمستم « ةعامجلا ةدحول تناك ةيولوألا ثيح «ةنيدملا

 كلذ ىدعتي نأ نود نكلو «ةنورملاب اهعم ةقالعلا

 نمو .نيتنيدملا الك يف يسايسلا  يعامتجالا بناجلا

 هئارمأ ىلإ ةمساح لوسرلا ةيصو يتأت قلطنملا اذه

 - قاحسإ نبا هيوري اميف  مهرمأ نيح . . .نيملسملا

 دق هنأ الإ .مهلتاق نم الإ اولتاقي ال نأو ةكم اولخدي نأ»

 راتسأ تحت اودجو نإو مهلتقب رمأ مهاّمس رفن يف دهع
 لابب نكت مل تارابتعالا هذه نكلو . ©«ةبعكلا

 يتلا .ةكم يف شيرق ةدحو مائتلا دعب ًامامت نيرجاهملا

 ؛ةيجيردت ةروصب راصنألا ةدحو معضعضت اهلباقي ناك

 ةرثأتم ««ةاخاؤملا» ةغيص هيف عجارتت تذخأ تقو يف

 لعلو .نيفرطلا نيب نزاوتلا لالتخاو «حتفلا» تاريغتمب
 ةلودلا يف يتآلا مهرودب نوركفي كاذنيح اوؤدب راصنألا

 ام ةلحرم ىلإ ةيعقاو رثكأ ةروصب نوعلطتيو «ةيمالسإلا
 ماَّمص مهعم هفطاعت يف لكش يذلا ءلوسرلا دعب

 .ةلودلا هذه يف نزاوتلا

 كلذ ىف ةليقث تدب دق راصنألا سجاوه تناك اذإو

 يقب يذلا مهمازتلا ىلع سكعنت مل اهنأ الإ «تقولا
 وحن ىلع ءروتفلا ضعب مهتسامح باصأ نإو ءًايفاص
 ةعقو نع اهريخ قايس يف يرهزلا ةياور هب يحوت ام

 .هسفن ناكملا )١(

 .78ص ؟"ج ماشه نبا (؟)

 راصنألا

 راصنألا 'رشعم» ىلإ ًالوأ ةوعدلا تهجوت ذإ» 7نينح
 نيذلا .20:جرزخلا نب ثراحلا ينب ىلع ترّصق مث
 ًاقدٌص «ءاقللا دنع ًارّبص اوناك» مهنأب ةياورلا مهتفصو

 تجرخ دق «حتفلا» ةلمح نأ ودبيو .22"برحلا دنع

 نم لاجر» اهيلإ ًافاضم ,ءنينح ىلإ اهددع لماكب
 تككش امنيب © .يفلأب دعس نبا مهدّدح (؟)ةكم

 نمل نورظتتي» اوناك نيذلا ءالؤه رمأب ىرخألا تاياورلا
 ()هئانغلا نم نوبيصيف ةرئادلا نوكت
 ةفوفحم (نينح) ةوزغلا هذه تناك كلذلو .يدقاولا

 ةهبجلا يف زراب عقوم نم نزاوه هلثمت امل ءراطخألاب
 ةفاضإلاب اهناكرأ نم ناك يتلا كلت «مالسإلل ةضراعملا

 .فيقثو شيرق «نزاوه ىلإ

 ام اذإ «ةوزغلا هذه ةيبلغأ اولكش راصنألا لعلو

 رابك نم اهنيب ناك يتلا ةدايقلا ليكشت دنع انفقوت

 يبأ نب دعسو :ئظ بلاط يبأ نب يلع :نيرجاهملا

 «لوألل ءاول دقعنا ثيح «باطخلا نب رمعو صاّقو

 امأ .©9يدقاولا هيوري اميف نيرخآلل ناتيار تدقعناو
 يف ةيارو ءاول رشع ةئالث مهقوف عفترا دقف «راصنألا

 نب دعس عم اربكألا جرزخلا ءاول» اهتعيلط يف «نينح
 ءاولو ؛رذنملا نب بابحلا عم جرزخلل رخآ ءاولو «ةدابع

 سوألا نم نطب لك» يفو ءريضح نب ديسأ عم سرألا
 ايست ةفاوزللا تسع ازا ملول جرزخلاو

 هذه يف ةيمهألا ديدش ناك راصنألا رود نإف كلذلو

 تلام يتلا برحلا ةفك اوحججر مهنأ ةجرد ىلإ ؛ةوزغلا

 (*!«ميلس ينب ليخ فاشكنا» دعب ؛نزاوه ىلإ ًالوأ

 . (ةرجهلل نامث ةنس لاوش) حتفلا ةوزغل يلاتلا رهشلا يف تثدح )000(

 .47ص ةيوبنلا يزاغملا (1)

 .148ص ”ج يزاغم ءيدقاولا (*)

 .455 ص اج هسفن ردصملا )0

 .١6١ص تاوزغ ()
 ةورع يزاغم ًاضيأ عجار .840 - 444 ص 7ج يزاغم يدقاولا (7)

 7١. 5ص ريبزلا نبا

 .816 ص ”ج يزاغم .يدقاولا (0)

 .8467 896-0 ص ؟ج هسفن ردصملا 6]

 .١6١ص تاوزغ ءدعس نبا (9)



 راصنألا

 امم .20:ةكم لهأ نم مهعبت نمو» نيمزهنم مهعجارتو
 راصنأ» اميس ال ؛موقلا ضاهنتسا ىلإ لوسرلاب ادح
 لعوب 0رابضتأالا ةييتيرد 9كوب هللا
 نب ديسأو ةدابع نب دعس نم لك ؛مهتسامح ريثي مهسأر

 فقوملا مامز ةداعتسا نيملسملل ضيق ىتح ءريضح

 يف ربتعت يتلا ةعقولا كلت '7نينح يف رهاب رصن قيقحتو
 يف هتروص تلمتكا يذلا ةكم حتفل ًارارمتسا « عقاولا

 ةينثولا ةهبجلل ثلاثلا نكرلا رايهنا عم «ةيلاتلا ةوزغلا
 .زاجحلا يف ةريبكلا

 ثيح ؛؟اهمساب فورعملا اهنصح يف ًافيقث اورصاحو
 نيملسملا عطقب لثمت ءًايداصتقا ًاعباط راصحلا ذختا

 لك عطقب اهديدهت نع ًالضف ,6]2فيقث مورك نم ًائيش#
 (06تالخن سمخ» مهنم لجر

 اميس ال ؛ةيساسأ ةروصب ةعارزلا ىلع دمتعت تناك يتلا

 راصحلا مهسأ دقو .فئاطلا اهب ترهتشا يتلا موركلا

 ىلع اهلمحو فيقث ةمواقم فاعضإ يف يداصتتقالا

 ًالاتق» ْنأب .قاحسإ نبا هركذ ام مغرب ءخوضرلا
 رمألا رصتقا ذإ «نيملسملا نيبو اهنيب عقو 0«ًاديدش

 راصحلا عفر عم فقوت نأ ثبل ام «لابنلاب قشارت ىلع

 تغمس "ملل رغم نهيق نيج« لوسزلا نم ردات
 قلعتت ليصافت ىلإ ةيخيراتلا تاياورلا رشت ملو .هيلع

 تاوزغلا نأش «ًةدايقو ًادادعت ةلمحلا هذه ليكشتب

 ةوزغلا هذه نكلو .اهيلإ ةراشإلا تقبس يتلا ةريبكلا

 فيقث اهيف تلتاق يتلا «نينح تفدهتسا يتلا اهسفن يهو

 ىلإ ةريخألا ةميزه دعب تبحسناو نزاوه بناج ىلإ

 فيقث عزج راثأ امم «

 .هسفن ناكملا )١(

 .هسفن ناكملا (؟)

 .448ص 7ج يزاغم «يدقاولا (؟)

 .هسفن ناكملا (4)

 .1688١ص تاوزغ دعس نبا .ةرجهلل نامث ةنس لاوش (5)

 .688١ص تاوزغ ءدعس نبا .5١1ص يزاغم ءريبزلا نب ةورع (1)

 .نيقباسلا نيردصملا ىف ناكملا سفن (0)

 .44ص 4ج ماشه نبا (4)
 .975ص اج يزاغم ءيدقاولا (9)
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 ربكأ نم ودبي ام ىلع تناك ؛27فئاطلا ىف اهنصح
 ير انهل تدهس دقن راجعا ف نيملبملا تاوَزغ

 لوسرلا ىفاو ثيح «نيقكلا يذ ىلإ ورمع نب ليفطلا
 سلس رغ اليف !ففاطلا ىلإ هعْؤع نم ةتامتترآب
 .(9لبق نم اهمادختسا نيملسملل قبسي مل راصحلل

 لوسرلا تلمح يتلا بايسألا نم كلذ نوكي دقو

 ذإ ءاهنع راصحلا عفرو فئاطلا نع لاحترالا ىلع

 (©9«بازحألا» اهئافلح ةميزه دعب ًالعف ةطقاس تناك
 اهعضو نع ةعفادم اهنصح ءارو فيقث ءافكناو

 يتلا ضرألا وأ ءام ةيضف نع اهعافد نم رثكأ .يونعملا
 ىف راصنألا رود نع امأ . نيملسملا ةرطيس تحت تتاي

 هرابخأ نم ليلقلا ىلع الإ رثعن داكن الف «ةوزغلا هذه

 لئابقلاو نيرجاهملا رابخأ نع عفادلا يف فلتخت ال يتلا
 ةدابع نب دعس ىلإ تاراشإ تددرت دقف .ةيزاجحلا

 مالستسا نع ثيدحلا قايس يف ريضح نب ديسأو

 نئسلا» ءالؤه ميلعت يف اهل رود ىلإو «لئاوألا نييفقثلا
 ءادهش نيب راصنألا ركذ ددرت امك .2 9«نآرقلا ةءارقو
 رادج تحت اوطقس نيذلا ءرشع ينثالا فئاطلا ةوزغ

 نم ةثالث «راصنألا نم ةعبرأ مهنيب ناكو ء.نصحلا

 .©0رسوألا نم نيرخآلاو جرزخلا

 ىف ةيركسعلا تايلمعلا رخآ فئاطلا ةوزغ تناك

 ماسحنا دهش يذلا فطعنملا ماعلا كلذ «نماثلا ماعلا
 يف لّوحتلا ةيادب نع ًالضف ءزاجحلا يف ةينثولا ةلأسملا

 ءهفوفص يف طارخنالاو ؛مالسإلا وحن لئابقلا فقوم
 ىلع لبق نم رودلا اذه راصتقا دعب ءةلتاقم ةدامك

 ةلأسم ماعلا اذه يف تمسح امك .راصنألاو نيرجاهملا

 ىلإ هلاقتنا نم راصنألا فّوخت ذإ «ةلودلا يف ؟زكرملا»

 .1؟8ص ؟7ج يربطلا )١(

 .5797ص 7ج يزاغم ؛يدقاولا (1)

 .يدقاولا « 45١ ص 4ج ماشه نبا .روبضلاو قيناجملاو تابابدلا (*)

 .177ص 7٠ج يزاغم

 .69١©ص تاوزغ ءدعس نبا (4)

 .477”ص 7ج يزاغم . يدقاولا )2(

 .158ص ١٠ج يزاغم .يدقاولا .41 - 8ص اج ماشه نبا (1)



 نفذ

 : ماشه نبا مهيلإ هبسن امب ددصلا اذه يف نيلئاستم ةكم

 ميقي هدلبو هضرأ هللا حتف اذإ ِكُقلَو هللا لوسر نورتأ»

 شيرق ىلع نينح مئانغ عيزوت دعب اميس ال )“اهب
 بسح ءيش اهنم راصنألا يف نكي ملو برعلا لئابقو

 برغتسي ةدابع نب دعس لعج امم '0قاحسإ نبا ةياور
 ًءاطع» اوزاح راصنألا نكلو .ءاطعلا نم هموق ءانثتسا

 ةلوتقم مهيلإ هتلمح ءهيلإ ةجاحلا سمأب اوناك ؛«ًريبك

 سانلا بهذي نأ نوضرت الفأ» :ةريهشلا هي لوسرلا

 ؛مكلاحر ىلإ هللا لوسرب اوعجرتو ريعبلاو ءاسنلاب
 نم أرفااحسكل ةرجفلا ًالؤل ديبي دمحم نفت ئذلأوت
 ًابعش راصنألا تكلسو ًابعش سانلا كلس ولو راصنألا

 ناك ؛نزاوتلا اذه نأ ىلع «9راصنألا بعش تكلسل

 ىلع لَو لوسرلا صرح امدنع ءهيف بيصن ًاضيأ ةكمل
 تيبلا نم ءديسأ نب باتع فالختساب «شيرق ءاضرإ

 0 ًاريمأ يرمألا

 ؛«نينح .ةكم) ثالثلا تاوزغلا تناك اذإو

 لئابق نم ةيئزج ةكراشم ىلع توطنا دق «(فئاطلا

 ال ةريخألل ًاتفال ًاروضح دهش عساتلا ماعلا نإف زاجحلا

 ناكو «ميمت ينب ىلإ هعلطم يف تئدح يتلا ةيرسلا اميس

 راو متل ليلا ورمل قدا سرت دوج هارت
 ضعب يف لئابقلا هذه رود حضتي امك :290يزاضلا الو

 ةيرسو بالك ينب ىلإ «ءاطرقلا» ةيرس لثم ءايارسلا
 هن ا لكلو. اهباقعأ فخم ىعلا "9 ةييمشلا)

 مسحلا كشو ىلع تناك يتلا ةيلبقلا ةلأسملا نأ ؛كلذ

 نأ نود ؛ةزرابلا هنيوانع نم تحبصأ ؛ماعلا كلذ يف

 نع ةلصفنم ؛2"ةيلبقلا «اهدوهع»و «كوبت» ةوزغ نوكت

 .57ص 4ج هسفن ردصملا )00(

 .8"1ص ”ج يربطلا ةف]

 .108ص ؟”ج يزاغم ؛يدقاولا ًاضيأ حجار . هسفن ناكملا (5)

 .9١"1ص 7ج هسفن ردصملا (4)

 نويع ؛سانلا ديس نبا ًاضيأ عجار .١٠1١شص تاوزغ ءدعس نبا (5)
 .707ص ١ج رثألا

 .987ص اج تاوزغ ؛يدقاولا .ةكم ةيحانب لحاس 69

 .اهدعب امو ١7١٠ص ”ج هسفن ردصملا (0)

 راصنألا

 يتلا لئابقلا ماع «عساتلا ماعلا لعج امم «ةلأسملا هذه

 لوسرلا «ةدهاعم» ,فيقث اهيف امب «ةنيدملا ىلإ تبكاوت
 . 20«مالسإلا ىلع

 ةماهلا ثادحألا كلت نع اوبيغي مل راصنألا نأ ديب

 .داهجلل نيرفنتسم اولظ امنإو ءاهيف مهرود اوئبخي وأ

 اهب عفدت تّلظ يتلا تاوزغلا يف فوفصلا نيمدقتم

 ام ةمث نكلو .ةلحرملا كلت يف اهئادعأ وحن ةنيدملا

 يدايقلا رودلا عجارت وه «تاوزغلا هذه يف انفقوتسي

 قايس ىف كلذ لثم ىلإ تاياورلا رشت مل ذإ ءراصنألل

 درت .لوسرلا دهع دش ةريتألا تاورنغلا رايخأ

 ةدايقب (نيط منص) سلُفلا «ةيرس يف طقف مهركذ

 ةئام اهماوق ناك ثيح ؛ ليت بلاط يبأ نب يلع

 سوألا نم هوجو مهنيب . . .راصنألا نم نوسمخو

 ةياور بسح «ءدحاو رجاهم مهيف سيلو ء«جرزخلاو
 ىلإ راصنألا تعمج يتلا ةّيرسلا هذه لعلو .0"2يدقاولا
 امين اهجئاتن اهل ناك «نيملسملا نم مهريغ نود يلع

 حرط نابإ هيلإ مهليمو «يسايسلا ءالؤه فقوم ىلع دعب
 راضتألا نود نإف ءةيرسلا غل ادعو . "7ةفالخلا ةلأسم
 فلاخي ام تاياورلا ىف دجن داكن الو ءًاعجارتم ٌرمتسا

 قالها نع هيلإ تراشأ ام ءاتفعساب «عقاولا اذه

 حجري امك «ةنيدملا ىلع ةملس نب دمحمل ِةّيَو لوسرلا

 عم ناك دقو (؟7كوبت ةوزغ يف هجورخ دعب دعس نبا

 اومهسأ دق ءراصنألاو نيرجاهملا رابك نم نيرخآ
 نب سابعلا «هيلإ ةفاضإلاب « مهنيب «ةلمحلا هذه ليوحتب

 نب نمحرلا دبعو هللا ديبع نب ةحلطو بلطملا دبع
 ناك يذلا نافع نب نامثعو ةدابع نب دعسو فوع

 ةياور يف دّدرتي امك .يدقاولا يوري امك 0"2ةقفن مهرثكأ

 )١( 7ج هسفن ردصملا ص١140.

 .185 ص ”ج يزاغم « يدقاولا 9

 يف ركب يبأ ةعيب دعب راصنألا فقوم نع يربطلا هدروأ ام عجار ()

 .ًايلع الإ عيابن ال راصنألا ضعب وأ راصنألا تلاق : ةفيقسلا

 .548١ص 7٠ج يربطلا

 .56١ص تاوزغ ءدعس نبا (5)

 .191 ص ”ج يزاغم «يدقاولا (5)



 راصنألا

 ةوزغلا هذه يف ءريضح نب ديسأ :ركذ ءريخألل ةيناث

 لثم نإ» :هلوقب نيقفانملا لتق ىلع كي لوسرلا ًاضرحم
 مويلا اوراص دقو مهنهادن ىتم ىتح . .نوكرتي ءالؤه

 نكلؤ ر10ةناروعب مالسإلا برضو ةلذلاو ةّلقلا

 هذه ءازإ ةقباسلا فقاوملا يف امك كلو لوسرلا

 لزي ملو ؛هتسامح يف سوألا ديس شامي مل ؛ةلكشملا

 امل ًادمحم نإ سانلا لوقي نأ»  ىري اميف  ًاهراك

 لتق يف هدي عضو نيكرشملا نيبو هنيب برحلا تضقنا
 , 590هباحصأ

 «كوبت ةوزغ يف راصنألل تاياورلا لامهإ نأ ىلع

 نيب ةعساو ةئبعت نأو اميس ال ءاهنع مهبايغ ينعي ال
 مهّضح يف تّلجت «ةوزغلا هذه تقبس نيملسملا

 هدهشت مل وحن ىلع ؛ةداهجلاو لاتقلا» ىلع لوسرلا
 نأ قلطنملا اذه نم حجرملا نمف .ةقباسلا تاوزغلا

 يتلا ةوزغلا هذه يف مهلقثب نيرضاح اوناك راصنألا

 لئابقلا نم ددعو لوسرلا نيب تاقافتا نع ترفسأ

 ةريخألا ةقالع ىلع ةماهلا اهجئاتن اهل ناك ءةيماشلا

 ىلع كلذ ديعب اهساكعنا نع ًالضف «ةيمالسإلا ةلودلاب

 ليبق كوبت ةوزغ اهب تصهر يتلا ماشلا يف حوتفلا ةكرح

 . ةليلق تاوئس

 ةفالخلاو راصنألا

 نكت مل نإو ؛ لِي لوسرلا تاوزغ رخآ كوبت تناك
 ةيرس ىلإ يدقاولا راشأ ثيح .هدهع يف تاوزغلا رخآ

 امير ؛نميلا ىلإ كَم بلاط يبأ نب يلع اهب ماق
 يف كلذو .لوسرلا ةلودل يركسعلا طاشنلا تجّوت

 جرخ دقو .نارجن ىلإ ديلولا نب دلاخل ةيرس باقعأ
 بسح  مهليخ تناك» ؛سراف ةثامئالث يف ّيلع

 ىلإ ىهتناف ؛«دالبلا كلت تلخد ليخ لوأ  يدقاولا

 مهقرفت» نع ترفسأ ةعقوم ترج ثيح ؛جحذم ضرأ
 اوبيجتسي نأ لبق «مهنم نيرشع لتقو «مهمازهناو
 رود يأ ىلإ ةياورلا هذه حملت ملو .مالسإلا ىلإ هتوعدل

 .هرارق رق يأ )١(

 ٠١. 44ص ؟ج يزاغم .يدقاولا )٠(

 نكي

 نم ةبلاغلا اهتدام نأ دقتعي ناك نإو ةيرسلا ىف راصنألل

 يف ملس ونب هذختا يذلا زّيحلا نم ًانالطنا «لئابقلا
 نب دوعسم ىلإ ءاوللاب ةكرعملا ليبق ّيلع عفد ذإ :ةدايقلا

 اهسفن ةليبقلا نم رخآ ىدصت امنيب ءيملسلا نانس

 هاعد جحذم نم لجرل (يملسلا يعازخلا نب دوسألا)

 راصتنا ىلإ كلذب ًادهمم دوسألا هلتقف ءزاربلا ىلإ

 :ةراخآلا كقيشاابك 423: يلتسلا

 تناك «ةيمالسإلا ةلودلا ىف راصنألا ةيلاكشإ لعلو

 ةديدج ةيصخش تذختا يتلا ةئيدملا ةيلاكشإل ًاساكعنا

 لئابقلاو شيرق نم «جارفأ» طارخناو ءةكم حتف دعب
 مهتنيدم يف ةلق راصنألا لعج امم «مالسإلا يف ةيبرعلا

 دقو .تاهجلا لك نم اهيلع يرشبلا ققدتلا اذه طسو

 وأ مهناذ ىلع اوؤفكنا دق ءراصنألا نأ «تاو» ىأر

 تبه٠ يذلا تقولا ىف يأ . كوبت ةوزغ ذنم كلذ اوؤدب

 .هريبعت بسح (؟)«دمحم ةفلاخمل اهرسأب ةريزجلا هيف
 ,29نيعرازملاب ؛تاو» مهامس نم وأ ؛مهضعب نأ كلذ

 ىف هلاضن رامث فطقو رارقتسالل ةحناس ةصرفلا دجو

 ةرظنلاب تمدطصا «ةيتاذلا» ةعزنلا هذه نكلو ؛مالسإلا
 عباط نم ةئيدملا ىلع هتضرف امو «ةلودلل ةيلومشلا

 هيف ىواستي يذلا زكرملا عباط ةقيقحلا يف وه ؛يئاوتحا
 لصألا يف نوميقملا ءأدبملا ثيح نم عيمجلا

 .ةدقعملا ةيلاكشإلا هذه .ةجوملا عم نوئراطلاو

 نم راصنألا عجارتو شيرق نود نم ةكم طوقسب ةصخلم

 رقمو برعلا ةرضاح تحبصأ يتلا (*7ةنيدملا نود
 نم سجوتلا ىلع راصنألا تلمح دق «ةيمالسإلا ةلودلا

 نم ءيشب تاروطتلا كلت ةعباتمو ديدجلا عضولا
 ةيشيرقلا ةهبجلا ديحوتو ةكم حتف ىدأ دقف .رذحلا

 يف «نيرجاهملا ةماعزب ةريخألا قوفت ىلإ ءام ىنعمب
 وأ ماسقنالاب ةددهم راصنألا ةهبج هيف تناك يذلا تقولا

 .هسفن ناكملا )١(

 . ةيمالسإلا ةلودلاو زاجحلا ءنوضيب ميهاربإ (1)
 .550ص ج ماشه نبا (5)

 باسنأ يف يبلكلا نباو فنحخ يأو ينئادملا تاياور عجار (5)

 .584ص ١ج يرذالبلا
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 روظنملا اذه نمو .ةلودلا يف مهئاكرشل ةيعبتلاب ةعوفدم

 مل ء.سجاوه نم اهب طاحأ امو ةطلسلا ةلكشم نإف

 ضرم نم رشابم ريثأتب وأ ةفيقسلا يف ةفداصم حرطت
 فواخم نم كلذ هريثي نأ نكمي امو . كو لوسرلا

 ذنم ةحورطم ةلكشملا تناك امنإو ءراصنألا ىدل ةيدج

 ىلع شيرق ضارتعا َناّيإ «لقألا ىلع ثالث تاونس
 ريخألا كلذ عفد دقو .«حتفلا» ةيار ةدابع نب دعس لمح

 ملاعملا حضاو نكي مل يذلا «عقاولا رمألل خوضرلا ىلإ

 فقومب بايترا ىلع ًايوطنم «راصنألل ةبسنلاب

 نع يلختلا ىلإ كلذ هقوسي نأ نود نكلو «نيرجاهملا
 ةيار تحت يعيلطلا هرود نع سعاقتلا وأ هطابضنا

 . ه6 لوسرلا

 نيب ةفيثو ةلص ةمث نإف «تايطعملا هذه ءوض يفو

 نب دعس هيلإ اعد يذلا ةفيقسلا (رمتؤم» نيبو ةكم حتف

 نبا هيوري اميف «هيلإ اوزاحنا دق» راصنألا ثيح «ةدابع
 يف ريثت حتفلا موي «ةيارلا» ةثداح تلظ دقف .قاحسإ

 حايرلا نأ دجو اذإ ىتح «فواخملاو اهنوجش سفنلا

 دعس رثآ ركب يبأ مهخيشو نيرجاهملا ىلإ تلام
 ؛ًايشرف عيابي» نأ ىلع «كلذ دعب توملا امبرو «ىفنملا
 اهدعب ذخأت ةلأسملا نأ ديب . ةيخيراتلا تاياورلا بسح

 ىلإ راصنألا ةوعد نأ ذإ «كلذ لبق (يميلقإلا) يسايسلا

 ةدعاس ينبل عبات ناكم يف يأ ؛ةفيقسلا يف عامتجالا

 نم يوفع ريغ فقوم ىلع يوطنت «دعس ةريشع
 يديلقتلا ناكملا وه ءدجسملا ناك تقو يف «ريخألا

 لزنم راوجب ناك يذلا دجسملا نكلو .رمألا اذه لثمل

 قاعأ «نيرجاهملا رابك قلحت ثيح هيلو لوسرلا
 .ناكملا اذه يف عامتجالا نع راصنألا

 سجاه لظ يف ةفيقسلا «رمتؤم» دقعنا اذكهو

 اميس ال كَ, لوسرلا دعب راصنألا ريصم ىلع فوخلا

 رفسأ امو ؛نماثلا ماعلا يف ةيشرقلا ةهبجلا ديحوت دعب

 .ةنيدملا يف يسايسلا نزاوتلا يف للخ نم كلذ هنع

 ىلوألا تالوادملا يف ًاحضاو ناك سجاهلا اذه لعلو

 بابُحلا «؛ةصاخ ةروصب هنع ًاريعم «ةفالخلا ةلأسم لوح

 راصنألا

 قايس يف ,©"0(جرزخلا نم ةملس ينب نم) رذنملا نب

 ةلوقملا قفو نيفرطلا نيب ةروادم ةطلسلا ماستقال هحرط

 اذه سفنن ام هللاو اًنإف ءريمأ مكنمو ريمأ انم» :ةفورعملا

 انلتق ماوقأ هيلي نأ فاخن انكلو ءطهرلا اهيأ مكيلع رمألا

 راصنألا مهلتق نيذلا كئلوأ يأ :")«مهناوخإو مهءابآ

 بابُحلا حرطي ةيناث ةياور يفو :دحاو ردي عقوم يف
 نإف ءريمأ مكنمو ريمأ انم .ينزاوت روظنم نم ةلأسملا

 «يراصنألا هيلع ّدر راصنألا يف ًائيش يرجاهملا لمع

 هيلع ّدر نيرجاهملا يف ًائيش يراصنألا لمع نإو
 هموق بابححلا فصي ةغلاث ةياور يفو . 0يرجاهملا
 :اهسفن ةلوقملل هحرط ضرعم يف «مالسإلا ةبيتك» مهنأب

 ةياور يفو ؛«هبحاص انم دحأ فلاخي الأ ىرحأ كلذف»

 لوؤي نأ ىلإ هتوعد يف ًافرطت رثكأ بابُحلا ودبي ةعبار
 يف سانلا نإف مكرمأ مكيلع اوكلم» :راصنألل رمألا

 :«مكفالخ ىلع ئرتجم ئرتجي نلو مكلظ يفو مكئيف
 ىلإ دوعي ام ناعرسو «فرطتلا يف اديعب يضمي ال هنكلو

 .ركذلا فلاسلا نزاوتملا هحرط

 يف دحاو فقوم مهعمجي مل «راصنألا نأ ىلع

 ام «ةتوافتم تاهاجتا ةدع مهنيب تداس امنإو «ةفيقسلا

 .نيرجاهملل بّزحتلا امبرو «لادتعالاو دّدشتلا نيب

 يف بلصتملا هاجتالا لثمي ناك ةدابع نب دعس لعلو

 ةياورلا نم بناج يف بابُلا هنع رّبع يذلا ءراصنألا

 بناجلا يف تددرت يتلا ةمواسملا ةركف ًاضفار «ةريخألا

 نب بابُحلا هلثم يناثلا هاجتالاو .ةياورلا نم رخآلا

 نكلو (دعس) يجرزخلا هحشرمل بّزحت يذلا رذنملا

 ىلإ هلالخ نم لوصولا ىخوتي لادتعالا نم ءيش عم

 :مالسإلا يف «نيكيرشلا» نيفرطلا نيب ةنزاوتم ةغيص

 «انّيبن طهر شيرق رشعم متنأو مالسإلا ةبيتك نحن»

 امأ ؛يرهزلا ةياور يف هل بوسنملا لوقلا بسح
 ةلفاس نب ميولع هنع ربع دعف «كلاعلا ءأجتألا

 ./8ص ؟ج ماشه نبا )١(

 08١. ص ١ج هسفن ردصملا (7)

 هما - ه١2ص ١ج باسنأ «يرذالبلا (©)

 .587”ص ١ج باسنأ «يرذالبلا (5)



 راصنألا

 نيذللا ")(جرزخلا) ّيدع نب ")7"نعمو «(سوألا)
 نيرجاهملا طاحأ نم لوأ ناكف «نيرجاهملا عم افطاعت

 هنأي هافصوو ؛ةقيقسلا يف يرجي ناك امب (ركب وبأ)

 اميف ميوع ناكو .يرهزلا ةياور بسح (©9«ةنتف باب»
 نإو ءراصنألا نم نيعيابملا لوأ تاياورلا ىدحإ ريشت

 هموق مدقت «(جرزخلا نم) دعس نب ًاريشب نأ دئاسلا ناك

 اذه يف نيرجاهملا لضف راهظإو ركب يبأ ةعيب يف
 , (©9لاجملا

 يبأ نب يلعل ديؤملا وهو ءعبار هاجتا ةمئو

 ىدل الوبق نيرجاهملا رثكأ ناك يذلا دبي بلاط
 راصنألا تلاق» يربطلا ةيورم دنع انفقوت ام اذإ ءراصنألا

 ةعيب ديعب كلذو 29«ًايلع آلإ عيابن ال راصنألا ضعب وأ
 ,0©2قرأ نب رذنملا ناكو .ركب يبأل ةديبع يبأو رمع
 بسن ثيح «هاجتالا اذه سأر ىلع يبوقعيلل ةيورم يف

 نب نمحرلا دبع لوق ىلع دّرلا ضرعم يف لوقلا هل
 لثم مكيف سيلف «ءلضف ىلع متنك نإ»  راصنألل فوع

 يلع دصقي - ًالجرل مهيف نإ» "7: يلعو رمعو ركب يبأ
 نأ ودبيو . 9«دحأ هيف هعزاني مل رمألا اذه بلط ول -

 اميس ال .ءراصنألا ىدل ًالوبق دجو ءيلعل ةعيبلا عورشم

 «نيرجاهملل ةعيبلا هاجتا ةبلغو ءمهحشرم قافخإ دعب

 نيرجاهملا نم موق ىلإ ًاضيأ يبوقعيلا راشأ ثيح
 ءركب يبأ ةعيب نع اوفلختو ”َيلع ىلإ اولام راصنألاو

 )١( 7ج يربطلا .فنخم يبأ دنع مصاع درو ص١8 ١.

 ماشه نبا جرزنلا نم نطب «نعم مهيلإ يمتني يذلا نالجعلا رنب (1)
 هسفن ردصملا نم رخآ ناكم يف درو نعم نأ ىلع ١ 12ص ؟ج
 .٠11ص ؟ج .سوألا ءافلح يلب نم هنأب

 ١ 5١. ص 7”ج يربطلا .157١ص ةيوبنلا يزاغملا ءيرهزلا (ةيف

 .١041ص ١ج باسنأ ءيرذالبلا
 ٠١. 4ص ؟ج يربطلا .0841 ص ١ج باسنأ «يرذالبلا (4)
 ١. 94ص ؟ج يربطلا )(

 ينب نم ورمع نب رذنملا ركذ ددرت امنيب ءطقف يبوقعيلا دنع درو (1)
 .ىرخألا تاياورلا يف جرزخلا نب ةدعاس

 .157ص ؟ج خيرات يبوقعيلا (10)
 .هسفن ناكملا (4)

 .هسفن ناكملا (9)

"54 

 (راصنألا نم) بعك ني َيبأو بزاع نب ءاربلا مهنيب ناك

 نم) ماّوعلا نب ريبزلاو بلطملا دبع نب سابعلاو
 ناملس لثم نيرخآ نيرجاهم نع ًالضف .(شيرق

 عم اوعمتجا ءرساي نب رامعو يرافغلا ّرذ يبأو يسرافلا
 .لوألا ةفيلخلا ةعيب نع اوعنتماو ليت يلع

 «ةفيقسلا يف ةرهاظلا راصنألا تاهاجتا كلت تناك

 «يسايسلا فقوملا يف ماسقنالا نع ًاساسأ ربعت يهو

 لوقب ًالثمم  «جرزخلاو سوألا ىلع رصتقي مل يذلا

 جرزخلا اهتيلو نئل١ : سوألا ةعامجل ريضح نب ديسأ

 الو ةليضفلا كلذب مكيلع مهل تلازال ةرم مكيلع

 ةليبقلاب تفصع امنإو 20 )«ادبأ ًابيصن اهعم مكل اولعج

 نب ريشب فقومب ًالثمم ءاهسفن ةريشعلا امبرو ءاهسفن
 ثدحأ امم ,7"2راصنألا ةهبج يف نيّقشنملا لوأ ءدعس

 اهنم جورخلا ىلع سوألا عمّسش اهفوفص يف ًاكابترا
 اورطيس نأ «ءالؤه ثيل امو .نيرجاهملا ىلإ زايحنالاو

 ,")«شيرق نم ةمئألا» مهراعش ّلظ يف فقوملا ىلع
 «ةليوط ًادوهع ةفالخلا هيلع تراس أدبم سّرك يذلا

 يتلا ةيوستلل نوكي نأ نود ءهراصنألا عمج ضفناو

 متنأو ءارمألا نحن» ةفيقسلا يف ركب وبأ اهحرط

 ىلوت ثيح .ذيفنتلا نم بيصن يأ ««ءارزولا
 ًاريثك دعتبا يذلا تقولا يف «ةيلعفلا ةطلسلا نورجاهملا

 يعن بلاط يبأ نب يلع ةفالخ ىتح راصنألا اهنع

 .هبورحو هترادإ يف مهيلع دمتعا يذلا

 ظقيأ ءراصنألا ىدل فوخلاب روعشلا نإف اذكهو

 نب هللا دبع تدوار املاط يتلا ةيميلقإلا ةيبصعلا مهيف

 ةيصخش ىدل ًاريثأت مدعت ملو «نيقفانملا هباحصأو َيبأ

 نب بابُحلا لثم .هنم ةبيرق تناكو لوسرلا ةقث تزاح
 ةطلسلا عازتنا ىلع راصنألا ضّرح يذلا ءرذنملا

 :هلوقب - فنخم يبأ ةياور بسح  مهبطاخو «ةوقلاب

 ٠١. ؟ص ”ج يربطلا )00(

 .هسفن ناكملا (")

 .084 ص ١ج باسنأ «يرذالبلا 2



 كلا

 دالبلا هذه نع مهولجأف (نورجاهملا) مكيلع اوبأ نإن»

 ءرمألا اذهب قحأ هللاو متنأف رومألا هذه مهيلع اولوتو

 «نيدي نكي مل نمم ناد ام نيدلا اذهل ناد مكفايسأب هنإف

 نثل هللاو امأ .بجرملا اهقيذعو ككحملا اهليذج انأ

 دعب احت دق بابخحلا ناك اذإو . «ةعذج اهنديعنل متئش

 نب دعس نإف «ةلأسملا هذه يف لادتعالا ىلإ كلذ

 لهأل نركي نأ ىبأو ؛ةعزنلا هذه هيف دمخت مل ؛ةدابع

 «نيرجاهملا ريغ مأ نيرجاهملا ءاوس ءرمألا اذه ةكم

 عيابي نأ ضفر يتلا شيرق نم هيأرب عيمجلا ناك ثيح
 بابُحلل ًافالخ كلذو ؛ةراشإلا تقبس امك ءاهنم دحأل

 يتلا تاعامجلا ةعيب يف طرخناو هفقوم نع عجارت يذلا

 ؛(ناروح) ماشلا ىلإ ائجتلم ءدعس اهنم هدرفمب جرخ

 فقوملا اذهل ةجيتن رمع ةفيلخلا دهع يف لتق ثيح
 .ددشتملا

 «نييومألا ةلود مايقو ةيدشارلا ةلودلا طوقس دعبو

 يف لصفني ال فقوم وهو َيبأ نبا ةيواعم فخي مل
 امم «شيرقو ءالؤه نيب ةيديلقتلا ةقالعلا نع ةجيتنلا

 يشرق دئاق ةيواعم لاسرإ ءروظنملا اذه ربع رّسفي

 . يئن يلع ةفيلخلا دهع رخاوأ يف زاجحلا عاضخإل

 ةتوافتم «(يؤل نب رماع ينب نم) ةأطرأ نب رسب وهو
 ىلوألا مالسإلا ةرضاح وحن ةّدشلا نيب ام ريخألل هرماوأ

 هب تررم نم فخأو اهلهأ درطاف ةنيدملاب رمت ىتح رسا
 لخد دق نكي مل نمم الام هل ٌتبصأ نم لك لام بهناو
 هنأو ؛مهسفنأ ديرت كنأ ةنيدملا لهأ مهوأو ءانتعاط يف

 وحن ةنويللا نيب امو «©)رذعو كدنع مهل ةءارب ال

 اهيف ضرعت الو ةكم لخدت ىتح رسو» : شيرف ةرضاح
 اهدروأ يتلا ةياورلا فلتخت ملو .2902...دحأل

 .قايسلا اذه ىف (ىبوقعيلا) ةقباسلا ةياورلا نع يرذالبلا

 ةفالخلا لاقتتا تقفار ءراصنألا دض ةئبعت ةمث تناك دقف

 ةعبرأ ىلع ءالؤهب مهتقالع ترصتقا نيذلا نييومألا ىلإ

 بورحلاب مالعإلا يسايسلا 19/ص 7ج خيرات ءيبوقعيلا )١(
 . ةطوطخم مالسإلا يف ةعقارلا

 7١. ةقرو (ةيرصملا بتكلا راد) هسفن ناكملا (؟)

 راصنألا

 (صمح يلاو) ريشب ني نامعنلا :مهو طقف مهنم

 يلاو) ديعس نب ورمعو (رصم يلاو) دلخم نب ةملسمو

 ةيرثكألا امنيب «2')(ءاضقلا) ديبع نب ةلاضفو (نيطسلف
 «ةديدش ةلزع ىلع ةئفكنم ةنيدملا ىلإ تعجارت مهنم

 زربأ «ةدابع نب دعس نب سيق ءاهفقوم نع رّبع ثيح

 يف مهتادايق زربأو ةلحرملا كلت يف راصنألا تايصخش

 ضرعم يف لوق نم هيلإ بسن امب ؛ ِطتَع يلع دهع
 ىلإ هل ريخألا ةوعد دعب ريشب نب نامعنلا عم لاجسلا

 مهتلتاقل هتعيب ىلع برعلا تعمتجا ولف» :ةيواعم ةعيب

 , 9:راصنألا

 ةرثأتم ءراصنألاو ةيواعم نيب ةقالعلا تناك ءاذكهو

 ردب ةعقوو ةرجهلا نم ًءادتبا ءاهباش يذلا مكارتلا كلذب

 ىتح «نيفص مايأو (نامثع لتقم) رادلا مويب ًارورمو

 ءاهنع نيلتاقملا رخآ ناك يتلا «ةيدشارلا ةلودلا طوقس

 ىلإ ةفورعملا هتلوقم يف كلذ ًادّسجم دعس نب سيق

 لاتقلا وأ ةلالض مامإ ةعاط يف لوخدلا اوراتخا» :هدونج

 76261 اهقصو يتلا «ةرحلا ةعقوب» ءاهتناو ««مامإ ريغب

 دهاوش ةمثو .ةيمأ ينبو راصنألا نيب ءادعلا ةورذ اهنأب

 غلب يذلا يراصنألا  يشرقلا عارصلا اذه ىلع ةريثك

 نأ ريغ نم .ديزيو ةيواعم يدهع يف ىصقألا هذح

 هدعب ذختا هنكلو طقف يسايسلا هعباط هل نوكي

 ىناع يتلا ؛ةلحرملا كلت يف حضاولا يعامتجالا

 رّبع ام وحن ىلع .يداصتقالا اهطغضو اهتدش راصنألا

 راصنألا ؤكلت ىلع ةيواعم هبتاع ءدعس نب سيقل نبا هنع

 .جحلا ةماقإل هقيرط يف وهو دعب نع هب بيحرتلا يف
 نم انعنم» : هلوقب  ينئادملا ةياور بسح لوألا هباجأف

 انيلع نامزلا حاحلإب ديلا تاذ ةفخو رهظلا ةلق كلذ

 . 29«انريغ كفورعمب كراثيإو

 مهعضو نّسحتي مل ودبي ام ىلع راصنألا نكلو
 نامعنلا هفيلح طسوت مغرب ؛ةيواعم دهع يف يداصتقالا

 .(يدومحملا ت) ١٠١ص باسنأ ؛يرذالبلا )١(

 .١1١٠١ص ١ج ةسايسلاو ةمامإلا (؟)
 .5١1١ص ؛ج باسنأ ؛يرذالبلا (5)



 ١" راصنألا

 راصنألا نم ةعامج يفاهيلع لخد يذلا ءريشب نبا

 بسح :؟')!«مهطعي ملو مهمرحف . .مهرقف هيلإ اوكشف
 يف راصنألا ةاناعمل ىرخأ ةروص ةمثو .ةيخيراتلا ةياورلا

 ريغ ةروصب ةيواعم نب ديزي اهنع ربع ينايفسلا دهعلا
 ني هّللا دبع ىلع دّرلا ضرعم يف كلذو «ةرشابم

 ةنيدملا لهأ نيبو هنيب ًاطسوتم هيلع لخد يذلا ءرفعج
 دقف .ةريخألا ىلع ةرطيسم ةروثلا ءاوجأ تناك ثيح

 اوعزنو ةعاطلا اوّرقأ نإف» : رفعج نبال هلوق ديزيل بسن

 مهل هقاثيمو هللا دهع يلع مهلف «مهلالضو مهّيغ نم
 يف ءاطعو فيصلا يف ءاطع . . .ماع لك يف نيءاطع

 رعسك مهدنع ةطنحلا لعجأ نأ دهع يلع مهلو ءءاتشلا

 هنأ نوركذي يذلا ءاطعلاو عصآ عبس اندنع ةطئنحلا

 مهل هجرخأ نأ يلع وهف ةيواعم نامز يف مهنع سبتحا

 نذإ ذخأت ةيراصنألا ةضراعملاف .0"2«. . .ًالماك ًارفاو
 ءازإ ءديزي هب فرتعا ام وهو حضاولا يعامتجالا اهدعب

 لكشب راصنألاو ماع لكشب ةنيدملا داس يذلا لملمتلا

 ًاريثك نيينعم ءالؤه دعي ملف .")0تقولا كلذ يف صاخ
 يف ةباحصلا ءانبأ تلغش يتلا ةيسايسلا ةلأسملاب

 ءاهعم لعافتلا نع نيديعب اونوكي مل نإو زاجحلا
 كلت يف راصنألا لغاش ةيعامتجالا ةلأسملا تناك امنإو

 اذإف .ةيومألا ةلودلا سسؤم ةافو تبقعأ ىتلا ةلحرملا

 خرط ةداطإب عيل ةيسلاب ةنرتقما»و ةيسانملا هله تناك
 ةلكشمب راصنألا ىدل تنرتقا اهنإف «ةفالخلا ةلكشم

 فورظ يف اهنم هودقف ام ةداعتساو ةنيدملا يف ضرألا

 ةلكشمب فرغاميف جردنت يتلا يهو «ةيداع ريغ
 .ةيواعم ةافو ديعب ترجفنا يتلا (*!«يفاوصلا»

 جبن حرش .ديدحلا يبأ نبا .7١1ص 4ج باسنأ «يرذالبلا )١(

 .57 ص 7ج ةغالبلا

 .186ص ١ج ةسايسلاو ةمامإلا )0

 . يفارصلا ةكرح يف راصنألا دناس دق نييشرقلا ضعب ناك (*)

 .188١ص ١ج هسفن ردصلا

 ةلخنلا اهانعمو ةيفاص عمج اهتأب يفاوصلا يدوهمسلا فرع (4)

 .77١/ص ١ج ىفطصملا راد رابخأب افولا ءافو .لمحلا ةريبكلا

 1.].14كندؤ عع, 5نل1ءىئ ذه اةطئانزته 250 ةنيدملا ةروث نع عجار

 ءءاؤن أذادهم (اذع 82((ءاع هك اطع [1دععقم) م.39.

 يتلا ةنيدملا ةروث نإف ءتايطعملا هذه ءوض يفو

 نب ديزي دض ةّيسايسلا ةضراعملل ماعلا كرحتلاب تطبترا
 ةاناعم نع ةيساسألا اهعفاود يف ةديعب نكت مل ؛ةيواعم

 نوكت نأ نود «ةيداصتقالا مهعاضوأ ءوسو راصنألا

 يف تمت امنإو «تيقوتلا جراخ وأ ةفداصم ةكرحلا هذه

 يف نيكراشم ءاهب نيينعم عيمجلا ناك ةطخ لظ

 لماع نأ «ةسايسلاو ةمامإلا» يف ءاج دقف .اهذيفنت

 ةنيدملا ىلإ مدق ؛2"انيم نبا ىعديو ةيواعم يفاوص
 هحازأو اهنم عنمف «ةيواعمل تناك يتلا لاومألا ديري»

 ًاليخنو ةيواعم اهبستكا ًالاومأ تناكو اهنع ةئيدملا لهأ

 شيرق نم رفن لخدو ًأفلأ نيتسو فلأ ةئام اهنم دجي
 دق» :اولاقف ءاهيف هوملكف :©"0نامثع ىلع راصنألاو
 يف انيلع رثآ ةيواعم نأو انل اهلك لاومألا هذه نأ تملع

 نامزلا انّضم ىتح هقوف امف ًامهرد طق انطعي ملو انئاطع

 . )«اهنمث نم ةثام نم ءزجب اهارتشاف ةعاجملا انتلانو

 ءراصتخالا نم ءيشي ةثداحلا هذه يبوقعيلا ىور دقو

 نايفس يبأ نب دمحم نب نامئثع ىلو ديزي نإ» :لاقف

 هملعأف ؛ةيواعم يفاوص لماع انيم نبا انيم هاتأف ةنيدملا

 كلت نم ةئس لك يف هلمحي ناك ام لمح دارأ هنأ

 نم هوعنم ةنيدملا لهأ نأو ءرمتلاو ةطنحلا نم يفاوصلا

 عساتلا نرقلا يخرؤم نم) يدوهمسلا لعلو :2؟7:كلذ

 ةلكشمو ةروثلا نيب طيرلا يف ةرشابم رثكأ ناك (يرجهلا
 ام لوأ» نأ يدقاولا نع ةياور يف ركذ امدنع «ضرألا

 ةّرحلا نم هل ؟2”جرشب لبقأ انيم نبا نأ ةرحلا لهأ جاهأ
 الو هقوسي لزي ملف ؛ةيواعمل تناك يتلا لاومألا ديري

 بيقنلا بقتف «جرزخلا ىلإ ىهتنا ىتح دحأ هنع هدصي
 ءانيلع ررضو ثدح اذه «كل كلذ سيل اولاقف «مهيف

 بيتارتلا «يناتكلا .55 ١ص ؟ج خيرات «يبوقعيلا ًاضيأ عمجار )١(

 .6ش ١ص ؟ج ةيرادإلا

 . ةئيدملا يلاو نايفس يبأ ني دمحم نب نامثع (1)

 .188ص ١ج ةسايسلاو ةمامإلا (؟)

 .١50ص ؟ج خيرات ؛يبوقعيلا (4)

 ناسل .لهسلا ىلإ ةّرح لا نم ءاملا لبس يهو جرش وأ جارشأ عمج )2(

 .7"*/ص 7 ج برعلا



 نب

 . 2):كلذب دمحم نب نامثع ريمألا ملعأن

 ئداب يف ةضافتنالا عباط ةكرحلا هذه تذختا دقو

 مهدناس نمو جرزخلا نب ثراحلا ونب ماق ثيح ؛رمألا

 ةنيدملا يف ةيمأ ينب ىلع بوثولاب «شيرقو راصنألا نم
 هيورياميف ")«ةراجحلاب مهنومجري مهرعبتا»و
 ةرثأتم «ةلماش ةروث ىلإ تروطت ام ناعرسو . . يبوقعيلا

 , ( زهلغ نيسحلا ةروث) ماعلا يسايسلا خانملاب كش نودب

 نييومألا نيب ساسألا يف ةجبنشتملا ةقالعلا نع ًالضف
 لعفلا ةّدر يف ةحضاو تناك ةروصلا هذه لعلو راصنألاو

 : ًالئاق ةنيئعلا لهأ دّده يذلا «ديزي ىدل ءاوس «ةعيرسلا

 لماع ىدل وأ (0«مهسفنأ ىلع اهنم ينآ ةأطو مهنأطأل»
 يلاو نع ًالضف :©؟7«مهيلع ًالواطتم» ادب يذلا يفاوصلا
 ريمأ ىلإ مهيأر ءوسب بتكي َنأب» اهلهأ دده يذلا ةنيدملا

 ةميدقلا ناغضألا نومك نم هيلع مه امو نينمؤملا

 ذختت «نذإ ةلدابتملا امبر داقحألا اهنإ . . .©«داقحألاو

 كلت «ةيمأ ىنبو راصنألا نيب ةرّثوتملا ةقالعلا ىف اهزيح
 «ةلحرملا كلت يف ءارعشلا لاوقأ يف اهادص دّدرت يتلا
 يف ءالؤه ىشام يذلا لطخألا نييومألا رعاش لثم

 :ففورعملا هلوق يف راصنألل ةموصخلا

 ىلعلاو مراكملاب شيرق تبهذ

 ()راصنألا مئامع تحت مؤللاو

 ةقالعب ءاهسفن ةديصقلا نم رخآ لوق يف ضّرع امك
 :ةعارزلاب مهلاغتشا ًارقتحمو دوهيلا عم ةميدقلا راصنألا

 ةياصعدوهيلا نم هلإلا نعل

 © رارصو لصيلُص نيب عزجلاب
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 .55 ٠ص ؟ج خيرات .يوقعيلا )0(

 .1896ص ١ج ةسايسلاو ةمامإلا 6م

 .١؟8ص ١ج افولا ءافو .يدرهمسلا )0

 .188١ص ١ج ةسايسلاو ةمامإلا )هر

 .5ا/ا/ص يسايسلا رعشلا خيرات «بياشلا دمحأ (5)

 . ةنيدملا راوجب ناناكم (0)

 .(ةعارزلا تاودأ نم) ساكعنا يهو ةاحسم عمج (4)

 راصنألا

 مكروهظ نوملعي سراوفلا نإ

 راكأحّبقم لك دالوأ

 يذلا «ريشب نب نامعنلا ةظيفح كلذ راثأ دقو

 ريغ ةروصب ًاحملم «؛ةيراصنألا» هتيبصع هيف تظقيتسا

 هرصن يذلا مالسإلا نم نييومألا فقوم ىلإ ةرشابم
 :ةيواعم ًابطاخم لوقي ثيح «شيرق هتلتاق امنيب هموق

(00) 

 مراخملا كمرتخت ًاموي سوألا وأ

 انفويس ردبمويردتبت ملأ

 (0يئان كموق بانامع كنإو

 نم هوبأ ناك رخآ رعاش ىلع رتوتلا اذه سكعنا امك

 ناسح نب نمحرلا دبع وه ؛«ينامثعلا بزحلا» سوؤر
 فقوم يف ةيواعم ىلع هطخس فخي مل يذلا تباث نبا

 ذإ «ةداتق يبأ مهخيش نمو راصنألا نم هيف لان ريخألل

 : يومألا ةفيلخلا ًابطاخم لاق

 مكورظنمو نورباص انإف

 ماصخلاو نباغتلا موي ىلإ

 ةاسأم نم هيلإ تهتنا امو ةنيدملا ةروث تناك اذكهو

 يسايسلا مكارتلا اذه ةورذ «ةّرحلا ةعقوم يف ةميظع

 ىلإ روطتو «ءضرألا ةلكشم هترّبف يذلا يعامتجالاو

 ءاهيف ًايساسأ ًارود راصنألا ذختا «ةيركسع ةهجاوم

 لزانت «عقاولا اذه ءوض يفو .ةلتاقم ةدامك وأ ةدايقك

 ٍلاوم وهو  (شيرق نم) يودعلا عيطم نب هّللا دبع

 ةلظنح نب هللا دبعل ةدايقلا نع  رييزلا نبال

 ىلع ةرم لوأل مهترطيس كلذ ًاسّركم ؛(يراصنألا)

 لوصولا يف اوقفخأ نأ دعب «مالسإلا لظ يف ةنيدملا

 هذه نكلو . ةفيقسلا يف نرق فصن لبق عقوملا اذه ىلإ

 درطو ةنيدملا يف اهدييأت ىلع عامجإلا مغرب «ةروثلا

 تاموقم نم اهل نكي مل ؛ةريخألا نم نييومألا
 ام ؛يداصتقالا مأ اهنم يركسعلا ءاوس ءدومصلا

 .167؟ص يومألا رصعلا يف ةسايسلا بدأ «يفوحلا دمحأ )١(

 .56ص يسايسلا رعشلا خيرات «بياشلا )0



 راصنأ

 ناك تقو ىف ءّدحلا اذه زواجتت تاحاجن ققحت اهلعجي

 يتلا ةضراعملل ةفينعلا هتهجاوم يف ًاطوش ىضم دق ديزي
 نأ ريغ نم «هباحصأو هد نيسحلا لتقم يف تّلجت
 يف ةنيدملا عقوأ امم .جهنلا اذه ةعباتمو كلذ لوخب

 ةسرامم نم كلذ ريغو ةحابتساو التق فنعلا ةرئاد

 . صاخ لكشب راصنألا تفدهتسا ةيماقتنا

 تسكع .يسايس روظنم نم ةكرحلا هذه نكلو
 حلاصم نع ريبعتلا يف تقفخأ يتلا ةيومألا ةطلسلا ةمزأ

 مل ءيعرش عباط نم «ةريخألاب نرتقي امو «ةعامجلا
 ةّره دجوأ امم ءاهل ًاليدب نوكت نأ لئابقلا ةدحو عطتست

 يف راصنألا ناك ثيح ؛ةعامجلاو ةلودلا نيب ةريبك

 ةبرض نإف كلذلو .ةعطاسلا اهتروصو اهتبخن عقاولا
 عجارت يتلا ءاهسفن ةعامجلل ةيساق ةبرض تناك ةنيدملا

 ةروث لشف عم «لقألا ىلع ةيونعمو ةيسايس ةوقك اهرود
 «ةعامجلل ةيلعف ةلواحم رخآ تناك يتلا ؛ةنيدملا

 رخآ تناك امك ؛ةلودلا يف يعيلطلا اهرود ةداعتسال

 ذإ «ةطلسلا يف مهحومط قيقحت لجأ نم راصنألل ةصرف

 مهتعفد «ةّرحلا» يف مهب تلزن يتلا ةميظعلا ةنحملا نأ

 يسايسلا مهرود لاوز ىلإ مهب تهتناو ةماتلا ةلزعلا ىلإ

 «ةرحلا» ثحب عجار ثحبلل الامكتسا) . ةيئاهن ةروصب

 . (ءاحلا فرح يف

 نوضيب ميهاربإ روتكدلا

 راصنأ

 ًاميدق ىمسي ناك اميف عقت «لماع لبج يف ةيرق

 .ةيطبنلا ءاضق مويلا عبتتو «رموشلا ميلقإب

 78 اديص نعو ملك ١4 ةيطبنلا ةدلب نع دعبت يهو

 ١١ رحبلا لحاس نع دعبتو .يقرشلا اهبونج ىلإ ملك
 .نيقاسلا يواستم ًاثلثم اديصو روص عم ةلكشم ؛ملك

 ةحاسم غلبتو رتم 7٠١ رحبلا حطس نع عفترت
 خيلسلا عون نم اهضرأ مظعمو منود فلأ 77 اهيضارأ

 ةمسن 7000و ًافيص ةمسن 6٠١ اهناكس ددع غلبيو

 لآ لكشت ةيحيسم ةيلقأ ادع ام ةعيشلا نم مهلك ءاتش

 نبني

 يتلا نيكاكسلا ةعانص اهيف نوطاعتي نيذلا دادحلا

 .اهب ترهتشا

 نيتاسبلا يقستل ةيزاوترا رابآ ًاريخأ اهيف ترفح دقو

 اهتالصاح مهأ نمو .ًاثيدح اهئاشنإب ئدتبا يتلا

 .غبتلاو نوتيزلاو بوبحلاو رضخلا : ةيعارزلا

 عقت ةميدق ةيرق يهو (رابش لت) :اهراثآ نمو

 هيمسي ماقم اهيفو ,عصيرم لت «ةبقلا ريد ءاهيبرغ
 . يرافغلا رذ يبأ ىلإ هنوبسنيو (ةليك يبأ طالب) نولهألا

 راصنأ يدان :نايدانو فصوتسمو ةينيسحو ةثيدح

 ئشنأ يفاقثلا بابشلا يدانو م١91١ ةنس ئشنأ يفاقثلا

 .م191/7 ةنس

 ةيطبنلاب لحاسلا لصي تارايسلل قيرط اهيف رميو

 .قشمدف عاقبلاف نويعجرمو

 دمحأ نب نيدلا ردب ديسلا ءاملعلا نم اهنم جرخ

 ةنس ًايح ناك يذلا يراصنألا ىلماعلا ينيسحلا

 خيشلا ىلع أرقو ناسارخب سوط نكس ,.ه0

 ةدع جرخأو اهيف نيسردملا ءاملعلا دحأ راصو يئاهبلا

 ىلعو ةلكشملا ثيداحألا يه شاوح اهنم .تافلؤم

 ةدبزلاو ةيرشع ينثالا ىلع حورشو يفاكلا لوصأ

 .داحآلا رابخأ ةيجح يف داقنلا رهوج نويعو يئاهبلل

 محلم ريمألا موجهل ةيرقلا هذه تضرعت دقو

 يذلا موجهلا اهدشأ ناكو ةرم نم رثكأ اهيلع يباهشلا

 خيشلل ةيبهذم ىوتن ىلع دنتسا دقو ه41١١ ةنس عقو

 .مهرفكر مهضارعأو ةعيشلا ءامد ةيلحب حون

 هردقي شيجب راصنأ يف محلم ريمألا مهمجاهف

 نيلتاقملا نم مهلباقي ؛ًافلأ نيثالثب نيخرؤملا ضعب
 رسأو ةئامسمخو فلأ مهنم لتق فالآ ةعبرأ نيلماعلا

 هنّرد اميف يتيبس يلع خيشلا نأ ىلع ةئامثالث نم رثكأ

 ةئامعبرأو ًافلأ اوناك ىرسألا نإ :لوقي رصعلا كلذ نع

 لوقي امك ه57١١ ةنس راصنأ وزغ محلم ريمألا دواعو



>” 

 رثكأ ةرملا هذه نيقيرفلا نم لتق هنأ ركذ يذلا ىتيبسلا

 :تنيت: نارا ناو ليف لا نم

 ةرخأتملا روصعلا يف ءاملعلا نم راصنأ يف رهتشا

 برد هيد ةيرخم هيف اقنأ يذلا هارب نتخ ديسلا

 .ءابدألاو ءاملعلا نم ريثك اهيف

 عئاقو نع ًاثدحتم رهاظ ناميلس خيشلا لاقو

 : راصنأ

 ماكحلا زكارم ىدحإو رموشلا لامعأ ةدعاق تناك

 ء«تارم يعاطقإلا مكحلا مايأ تبكن ركنم ينب نم

 -ه448١٠ ةنس ينعملا محلم ريمألا ةرامإ يف :ىلوألا

 ريمألا محازم نيدلا ملع يلع ريمألا نأ اهببسو ما

 لبق نم اهيلع ًايلاو ناك يذلاو فوشلا ةرامإ ىلع محلم

 دارم ناطلسلا نم ةفيخ هسفن ىلع سجوأ قشمد ريزو

 أجتلاف دادغي ًادصاق بلح ىلإ ةرارجلا هركاسعب مدق امل

 عمج محلم ريمألا هب ملع املف ةراشب دالب ةلواتم ىلإ
 ىف ءاج امك ءراصن ال) راصنأ ةيرق ىف همهدو ًاركسع

 ًاقلخ هتعامج نم لتقو (فوطقلا يئامدز نايعألا رابخأ

 ريمألا ةياور هذه .قشمد ىلإ يلع ريمألا رفف ًاريثك
 يناودلا بحاصو قايدشلا هاور ام اهنم برقيو .رديح
 نم اهيخرؤم ةياور امأو . سبدلا فسوي نارطملاو

 بمه.١٠ 48 ةنس يفو :يلي ام طختت مل اهنإف نييلماعلا

 لتقو ةميظع ةبهن اهبهنف محلم عم راصنأ ةعقو تراص

 . مايأ ةعبرأ وحن اهيف ماقأو ًاريثك ًاقلخ اهيف

 خرؤم اهاور يباهشلا رديح ريمألا ةرامإ يف : ةيناثلا

 رديح ريمألا قرحأ ه4١١١ ةنس يفو) :لاقف يلماع

 ىفو :لاقف رخآ ىلماع اهاورو (راصنأو فيقشلا دالب

 دال ىلع روي ربمألا بكر م1076 --ه11417 ةنس

 رديح ريمألا ركذي ملو .اهقرحأو رموشلا ميلقإو فيقشلا
 يف ةبكنلا هذه فولعملاو سبدلا ناخرؤملاو قايدشلاو

 يف رديح ريمألا خيرات يف ءاج نكلو رديح ريمألا رابخأ

 ةبكنلا هذه لوألا يلماعلا اهب خرأ يتلا ةنسلا ثداوح

 دالب رديح ريمألا نبا يباهشلا محلم ريمألا ةبكن ربخ
 رجأتسا م1771 -ه44١١ ةنس يفو :لاقف ةراشب

 راصنأ

 خيشلا ةقفاومب اديص ريزو دي نم ةراشب دالب محلم ريمألا
 يلع نب راصن خيشلا ىلع ضبقو يبعصلا ناميلس

 دالب ىلإ اوبرهف ايوج ةيرق يف هتوخإ تغابو ريغصلا
 زوردلا تبهنو مهتليبق نم ًاليتق رشع ةثالث لتقو ةرطينقلا
 مهاخأ اوكفو راصن خيشلا دالوأ عجر مث دالبلا كلت

 دقف قايدشلا امأ .محلم ريمألا نم مهدالب اورجأتساو

 نأ ريمألا غلب» اهيفو :لاق م1777 ةنس يف ةثداحلا خرأ

 ةتامشلا اورهظأ ةراشب دالب باحصأ ريغصلا يلع ينب

 ًارورس ءانحلاب مهلويخ لويذ اوبضخف هدلاو تومب

 دالب ةيالو هنم سمتلي اديص يلاو اشاب دعس ىلإ بتكف

 يبعصلا ناميلس هيلإ لامف اهيلإ ضهنف هالوف ةراشب
 مهد مث ناك امك هاقبأو هنمأف فيقشلا ةعطاقم بحاص

 نوراي ةيرق ضرأ يف مهب ىقتلاف لاتقلل ريغصلا يلع ينب
 ًاقلخ مهنم كلهأو مهرسكو مهب رفظف رايدلا كلت نم

 نم ايوج ةيرق ىلإ هتوخإ رفف راصن مهمدقم ىلع ضبقو
 يريغصلا راصن هعمو نانبل ىلإ اعجار لفق مث رايدلا كلت

 يف امك (هدالوأ ال) هتوخإ رضح مايأ دعب مث .القتعم

 اومدقو مهيخأ قالطإ هنم اوحامتساو رديح ريمألا خيرات

 ىلإ مهداعأو مهاخأ مهل قلطأو هذخأف هنع ءادف الام هل

 نإو نييلماعلا ةياور نإف دعبو .هلبق نم ةالو مهدالب
 دقف راصنأ ةيرقل ةيناثلا ةبكنلا خيرات ديدحت يف تفلتخا

 هركذ ام ريغ اهنأو اهعوقوو بكانلا نييعت ىلع تقفتا
 تفلتخا يذلا ثداحلا كلذ نم قايدشلاو رديح ريمألا

 . هتقو ديدحت يف امهتياور

 ةنس يباهشلا محلم ريمألا ةرامإ يف :ةثلاثلا

 م11775 ةنس فوطقلا يناود يفو) م1747 -ه57

 رديح ريمألاو نييلماعلا اهيخرؤمل فلاخم وهو
 ام وهو يعبطم طلغ هلعلو (سيدلا نارطملاو قايدشلاو

 يف ءاج امك اهببسو .يناودلا بحاص هيلع لمحن

 نايعألا رابخأ يفو رديح ريمألاو سبدلا يخيرات
 فارطأ ىلع اولواطت امل لماع لبج ةلواتم نأ : يناودلاو

 ملطسلانانناب نيدلا دعو ىلع ار ضعو: محلام ريما ذاب

 مهبيدأتل رفنتسا يناطلسلا لاملا ةيدأت يف اديص يلاو

 مهنم ماقتنالل هسفن يف ىوه كلذ فداصف محلم ريمألا



 ةيراصنأ

 يلوألا رسج غلب ىتح هب فحزو ًارارج ًاركسع عمجف
 ريزولا مهتلامتساب فحزلا اذه رطخ ةلواتملا كرادتف

 هريغو يناطلسلا لاملا عفدب هدعوبو ةرخافلا مهايادهب

 مهربخب هيلإ بتكف ًامحلم ريمألا مهنع فكي نأ ىلع
 مهنع هاضر هبضغأو كلذ هقري ملف مهنع فكلاب هرمأو
 هفلاخف هءاضرتسا مهكرت هتظيفح راثأو هملع نودب

 اهيفو راصنأ ةيرق كردأو هشيجب مهلاتق ىلإ ضهنو

 هبرحل مهلاجرب اوجرخف مهبازحأو ةيبعصلاو ةركانملا
 ىلع ضبقو ليتق ةئامتسو فلأ مهنم لتقو مهرحدف

 ريد ىلإ داعو اهقرحأو ةيرقلا بهنو مهخياشم نم ةعبرأ

 يف مهجزف ىرسألا ةعبرألا خياشملا هعمو مات زعب رمقلا

 باوج هباجأف هرفظ ربخب اديص ريزو ىلإ بتكو نجسلا

 دعب طسوتو هركسع فرصم هيلإ لسرأو ءانثلاو ىضرلا
 نينوجسملا خياشملا رمأ يف طالبنج يلع خيشلا كلذ

 اوعفدي نأ ىلع نجسلا نم مهقلطأو هتطاسو ريمألا لبقف

 امأ .ليخلا دايج نم نيسرفو شرق فالآ ةتس ةنس لك هل

 :مهضعب لاق دقف نييلماعلا نم ةبكنلا هذه وخرؤم

 لتقو ًايناث راصنأ ةيرق محلم ريمألا ةنسلا هذه يف مجاه)

 ىورو . (راصنأ تبهنو ليتق فلأ نم وحن نيقيرفلا نم
 راصنأ محلم ريمألا تغاب :هلصحم اذه ام دحاو ريغ

 ريزول مهميلست نأب مهملعل لاتقلل نيبهأتم ريغ ةلواتملاو

 محلم ريمألا دي ىلع هماقتنا ةيداع مهنع فك دق اديص

 ًاملس مهنع هفارصناب مهلمأ عطقت مل مهل هتتغابم نأو

 ئدتبت مهيلع اهحرتقا طورش ىلع هيلإ هليمب رهاظت
 ناكم يف ةلوادملل هب عامتجالا مث مهتحلسأ مهئاقلإب

 هدي موججيل اوجاتحي ملو هضاوخا نيمو ره رضحب
 نم ًالزع مهب هعامتجا هل ةليسو ًاذختم هربد يذلا

 مهعامتجا ناكم يف حلسملا هركسع مهأجافف حالسلا

 هنإف الإو عيرذلا لتقلا نم ناك ام ناكف مهترهمج هيفو

 كراعملا نم دحاو دلب يف ةكرعم ءالجنا طق قبسي مل

 ًاميدق هريغو فوشلا مهبورح يف اهرامغ اوضاخ ينلا
 ةياورلا هذه ديؤيو .ةكرعملا هذه هنع تلجنا ام ائيدحو

 فلخلا هلقانتي رصعلا كلذ ييلجز ضعبل يلجز رعش
 راصنأ ةعطاقم ماكح ضعب مالم نمضتي فلسلا نع

 "هم

 راسكنا هابقع تناك امم محلم ريمألل هعادخنا ىلع

 . ةلواتملا

 ةركلا محلم ريمألا ةداعإ فوطقلا يناود يف ىورو

 هلتقو (ه151١1) م744١ راصنأ يف ةلواتملا ىلع

 نارطملاو قايدشلا ةياورلا هذه نع تكسو مهنم نيريثك

 يف اودروأ دقف نويلماعلاو رديح ريمألا امأو سبدلا

 كيلإو .يناودلا ةياور فلاخت ةياور ةنسلا هذه ثداوح

 (م1744 ةنس) اهيفو :لاق اهربخ نم لوألا هدروأ ام

 ةلواتملا خياشملا نيب نويع جرم يف ةعفوملا تناك

 تناكو فوشلا لبج زورد مهعمو ميتلا يداو يلاهأو

 وحن مهنم لتقو ميتلا يداو ركسعو زوردلا ىلع ةرسكلا
 مث نويعجرم ىرق عبمج ةلواتملا تقرحأو ليتق ةئامثالث

 لبج اوزغي نأ اودارأو ةيطبنلا ةيرق يف ةلواتملا تعمتجا

 هذه يفو ريمألا خيرات) اديص ريزو مهعنمف زوردلا

 يلط كب مدرم تنب اي :نييلجزلا ضعب لوقي ةعقوملا
 ضعب يفو .يفوشلا ىطغ نويعجرم ناخد يفوشو

 اهنع تكس اهل ةبكن ةياور ةيلماعلا تاطوطخملا
 يلاو صارقلا اشاب ىفطصم نأ اهصخلم نوخرؤملا

 رشع يداحلا مويلا يف ءاعبرألا ةحيبص راصنأ ءاج اديص

 اهبهنو م1757 -ه5717١1 ةنس ىلوألا ىدامج نم

 داوجلا ناميلسو يدامح دمحم جاحلا ىلع ضبقو

 بكر ةنسلا هذه نم بجر ١7 يفو اديص ىلإ امهذخأو

 اوسبكو (روص مكاح) يريغصلا يلعلا سابع ناسرف
 .راصنأ ةقارغم يف ةلودلا ركسع

 ةيراصنأ

 ءاديص ةقطنم موخت ىلع عقت لماع لبج يف ةدلب
 يلاوح هنع اهعافترا غلبي «رحبلا ىلإ لصتل ابرغ دتمت

 5” اديص نعو ءملك 11 توريب نع دعبت ءرتم ٠

 . ملك
 ةيدؤملا قرطلاو ؛ًاراتكه 7175 ةيلامجإلا اهتحاسم

 ٠١548 اهناكس ددعو «نولدع  ينارهزلا  اديص :اهيلإ



 دمحم خيشلا ىلإ اهتيمست ةدلبلا ءانبأ بسني

 . اهيف ماقم هلو ةدلبلا يف ةرتف ماقأ يذلا يراصنألا

 تاعقو نم ةيلوطب ةعقو ترج هذه ةيراصنأ ىفو

 داخبأ نم ةنعيسشلا لاتجو نم ةفلولملا ةينالتنإلا ةسواقملا
 : يلي اميف اهلصفن امم (هللا بزح) ةدايقب لماع لبج

 يف ةحوتفملا هتمواقم راطإ يف )هللا بزح عاطتسا
 شيجلاب قحلي نأ «ينويهصلا لالتحالل لماع لبج
 ١991 /لوليأ 0  ؛ ليل ةيراصنأ ةدلب يف يليئارسإلا

 يف شيجلا اذه اهب ينم يتلا مئازهلا ىسقأ نم ةدحاو

 راصتنا ةيمهأو .نيملسملاو برعلا عم هعارص خيرات
 الوأ هنأ يف نمكت «ةيراصنأ يف ةيمالسإلا ةمواقملا

 تطييش ةقرفل ةعبات ودعلا شيج نم ةدحو ىلع ققحت

 لالتحالا ةمواقم هسفن ىلع ذخأ تحب يعيش بزح وه (1)

 حالطصالا يف فرع يذلا لماع لبج نم مسقل ينويهصلا

 هامسأ ام ةعيشلا نابش نم فلأف «(بونجلا) مساب يسايسلا

 ملاعلا امنيبف « ةنياهصلا ىلع برحلا نلعأو ؛(ةيمالسإلا ةمواقملا)

 هللا بزح ةدايقب مهدحو ةعيشلا ناك «نيكتسم هلك يرعلا

 ةنياهصلا فرتعا ىتح مهلاتق ىلع اولظو ؛ةنياهصلا نولتاقي
 اذه ناكف .ًاليلذ ًاباحسنا لماع لبج نم اوبحسناو ةميزهلاب

 يذلا ةنياهصلا شيج ىلع يبرح راصتنا لوأ يعيشلا راصتنالا

 يه هذه ةيراصنأ ةعقوو .مزهب ال يذلا شيجلا هنإ هنع ليق

 ةمواقملا تابرض تحت ةنياهصلا اهيف قحسنا ىتلا تاعقولا ىدحإ

 ةينويهصلا ةميزهلا كلت ىلع تاقيلعتلا نمو . ةيعيشلا ةيمالسإلا
 :هل لاقم يف انح سايلا ينانبللا نكرلا ديمعلا قيلعت ذخأن

 تاطحم ين ًافطعنم نانبل بونج يف ليئارسإ ةميزه تلكش»

 نم ليئارسإ بحسنت ىلوألا ةرمللف ةيليئارسإلا  ةيبرعلا بورحلا
 تاقافتا نود نمو «يركسعلا طغضلا تحت ةلتحم ةببرع ضارأ

 ليئارسإلا ركسعلا ةروص لكآتت ىلوألا ةرمللو . ةنيعم ةيسايس

 عضولا سردت ةيليئارسإلا تادايقلا لعج يذلا رمألا ؛ةيعدرلا
 ءارجإ ىلع لمعلا يلاتلابو ؛ءءاطخألا نم ةدافتسالل ىمعب

 ركذيو ةيلاتقلا ةديقعلا ديعص ىلع ًاصوصخ ةمزاللا تاحيحصتلا

 يف بغري نمل ًالعاف ًاجذومن تطعأ ةينانبللا ريرحتلا ةيلمع نأ
 كلذ ىلع ليلد ريخو «ةرركتملا مئازهلا دعب كلذو ليئارسإ لاتق
 لواحي ةهج نمف .ىصقألا ةضافتنا ىلع جذومنلا اذه ريثأت

 ةهج نمو «لالتحالا دض هعارص يف لاثملا قيبطت ينيطسلفلا
 ال يك ًاحبرم جذومنلا اذه لعج مدع نوراش لواحي ىرخأ

 كلذب بلقنيف ليئارسإ عم ايركسع لماعتلا ةيفيك يف اطمن حبصي
 ةوقلا ةغل الإ نومهفي ال مهنأ يف برعلا نع نويروغ نبا لوق
 .«ةوقلا ةغل الإ ليئارسإ مهفت ال١ حبصيل

 ةيراصنأ

 ءاهفوفص نيب مضت اهنأب «ليئارسإ» يف اهل دوهشملا
 يلاتقلا اهلجس نأبو ؛نييليئارسإلا نييركسعلا ةوفص
 تقو يف ققحت ًايناثو .ةحجانلا ةينمألا تايلمعلاب لفاح

 روهمجلا عانقإ لواحت وهاينتن نيماينب ةموكح هيف تناك

 ديب برعلا برضو بلصتلا نم ديزملا نأب يليئارسإلا

 نمألا بلجي يذلا ديحولا بولسألا وه ءديدح نم
 طحم راص (لماع لبج يأ) ناكم يفو . .«ليئارسإل»

 نمزلا يف هنم نودمتسي «نيملسملاو برعلا راظنأ

 لمألاو ةماركلاو ةزعلا لماوع ؛ءيدرلا يبرعلا

 .ريرحتلاب

 ءادألا ىلإ ةفاضإ «ةفنآلا تايطعملا لمجم

 هب هجاو يذلا يفارتحالاو زيمملا ينمألاو يركسعلا

 ةعقاو نم تلعج «(تطييش) ةدحو رصانع هللا بزح

 - يبرعلا عارصلا خيرات يف ةقراف ةمالع ةيراصنأ

 تناك يتلا تالالدلا تدكأ اهنإ ثيح ينويهصلا

 لالخ اهتسرأ لماع لبج ىف ةيمالسإلا ةمواقملا

 ةهجاومًاريخأو 485١و 1١497 ماوعألا تاهجاوم

 ةيركسعلا تاهزنلا نمز نأب تدافأ اهلكو «ةيراصنأ

 لحيل .؛ةعجر ريغ ىلإ ىلو دق نائبل لخاد ةينويهصلا
 .ضرألا هذه قوف ةيليئارسإلا مئازهلا نمز هناكم

 ؟ةيراصنأ يف لصح اذام

 مالظلا لولح دعبو .1991/ ماعلا لوليأ هو ؛ ليل

 ةنوكم ةيليئارسإلا «تطييش» ةدحو نم ةوق تلزن ليلقب

 عئطاش ةامسم ةقطنم ىف ئطاشلا دنع ًارصنع ١7 نم

 تانسرلا اهيدهجم ان ابلاغ قلنا هو «نولدع

 «ينانبللا قمعلا لخاد لازنإ ةطحمك ةيليئارسإلا ةصاخلا

 وأ ةنصرق وأ لايتغا تايلمع ذيفنتل اهنم قلطنت

 ةدحو تللست ةطقنلا هذه نم ًاقالطناو .عالطتسا

 ةفيثكلا نوميللاو زوملا راجشأ نم نيتاسب نيب تطييش
 :ةريثك ةيلاتق لئاسو لمحت تناكو «ةيراصنأ ةيرق هاجتاب

 ةصاخ ةينورتكلا ةزهجأ .«طئارخ «ةيودي لبانق «تاوبع

 لالخ تمسقنا ةدحولا تناك .ًاليل ةكرحلاب حمست

 ىلإ ؛ًالوهجم لظ يذلا اهفده وحن اهللست ةلحرم



 ةيراصنأ

 يمشتحم ربكأ يلع ديسلا

 ةروثلا يلضانم زربا نم
 لاجر رابكو ةيمالسإلا

 بزح سسؤمو ةيروهمجلا
 ناك امدنع نانبل يف هللا

 كلذل .قشمد يف ًاريفس

 ةرجفتمب ةنياهصلا هفدهتسا

 ديربلا يف هيلإ اهولسرأ
 تبيصأ نأ دعي هللا هاجنف

 :قحب وهف .ةغلاب ةباصإ هدب

 ناك اذإو .يحلا ديهشلا

 رصنلا ققح دق هللا بزح
 نأ بجيف «ليئارسإ ىلع

 سيسأات لطب نأ امئاد ركذتن

 ديسلا وه بزحلا اذه
 .يصشتحملا

 ضعب هعمو ةدحولا دئاق اهمدقت ىلوألا : نيتعومجم

 ةيساسألا ةوقلا نع ًاديعب ءطبب نومدقتي اوناكو دونجلا

 تقحتلاو تداع ةريخألا هذه نكلو .ًارتم نيثالث وحن

 يذلا نيمكلا يف ةدحولا عوقو نم ةليلق قئاقد لبق مهب

 . هللا بزح مهل هدعأ

 ةعاسلا مامت ىلوألا ةوبعلا اورجف هللا بزح ومواقم

 رخآلا بئاجلا ىلع ةعوضوم تناكو ءاحابص ٠*٠

 عراش وهو «ةوقلا هيلع ريست تناك يذلا عراشلا نم

 عقوو تاظحل مث .ةيبوللاو ةيراصنأ يتيرق نيب لصي

 فسوي مدقملا ةوقلا دئاق هيف لتق يذلا يناثلا راجفنالا

 ةوقلا طسو ثلا راجفنا عقو قئاقد عضب دعبو .نيكررك

 ةيرحبلا ةوقلا نم ًارتم نيرشع يلاوح دعب ىلع ةيساسألا



 "هم

 اذه ناك امبرو .هلتقم لبق نيكروك اهدوقي ناك ىتلا

 لوأ ببقرلا اهلمحي ناك يتلا ةوبعلا راجفنا وه راجفنالا
 راجفنالا اذه نأ نظلا بلغأو ءهرهظ ىلع (ايليإ رامتيا)

 ةعومجم طسو ترشتنا يتلا ةديدشلا ةرارحلا نع جتن

 نم هلوح نمو رامتيا لتقمل كلذ ىدأو «نيلتاقملا

 ديكأت لكب اناك «نيلوألا نيراجفنالا نأ ىلع .دونجلا

 بزح لاجر لعف نم «ةينويهصلا سترآه ةديرج بسح
 . هللأ

 نيمكلا ةحاس تناك «ةثالثلا تاراجفنالا هذه دعبو

 اولتق مهنأ امإ نيذلا ١5 لا ةدحولا دونج ثئجب ةءولمم

 لوأ بيقرلا لاصتالا رصنع هدحو .حارجب اوبيصأ وأ

 هزاهج ربع خرصي حارو «تاباصإ ةيأ نم الخ (رعاس)
 هذه ينو .هقافر خارصو ءاكب طسو «ةدجنلا ًابلاط

 يرقم يف ةحوتفملا تالاصتالا ةزهجأ تناك تاظحللا

 «ةيلمعلا ةعباتمل اثدحتسا نيذللا ةيليئارسإلا ةدايقلا

 هذه طيطخت نع نيرشابملا نيلوؤسملا ىلإ نالقني
 مهتطخب تلح يتلا ةاسأملا عئاقو ءاهذيفنتو ةيلمعلا

 عافدلا ريزو سلجي ناك لوألا رقملا يفف . ضرألا ىلع

 (كاحاش نونما) ناكرألا سيئرو (ياخدروم قحسإ)

 حالس دئاق يبناج ىلع اوفطصا تارابختسا طابضو

 يفو .نيرخآ رابك طابضل ةفاضإلاب لاط يسكيلا ةيرحبلا
 طابضو (تطييش) دئاق نم لك سلجي ناك يناثلا رقملا

 ةزهجأ ربع ةثافتسالا تاوصأ لوصو دعبو .نورخآ

 يف ةكرعملا ضرأ نم نيرقملا يف ةدوجوملا لاصتالا

 ىلإ ناكرألا سيئرو عافدلا ريزو ًاروف لقتنا «ةيراصنأ

 قحسإ ردصأ انهو .ةيرحبلا حالس ةدايق تايلمع ةفرغ

 نم ةيحورم ةرئاط عم ذاقنإ ةوق لازنإب ارمأ ياخدروم

 نم ةدحولا دونج ءالخإل ةكرعملا ناكم يف روعسي زارط

 تناك قئاقد رشعو ةدحاولا ةعاسلا يفو .كانه

 ؛ذاقنإلا ةدحو اهنتم ىلع ناك يتلا ةينويهصلا ةيحورملا

 ءاطغ تحت كلذو تايلمعلا ةحاس يف طوبهلا لواحت

 ةباصإ اوعاطتسا هللا بزح لاجر نكلو .ديدش يران

 فصنلاو ةدحاولا ةعاسلا يفو .اياظشلا ضعبب ةرئاطلا

 انهو «ةباصملا ةوقلا ىلإ ةيليئارسإلا ذاقنإلا ةوق تلصو

 ةيراصنأ

 ىلإ ىدأ امم هللا بزح نارين تحت ديدج نم تعقو

 .دئار ةبترب وهو ةدحولا قفاري ناك يذلا بيبطلا لتقم

 ىلإ هيف تكراش لدابتم فصقو ةيراض كراعم دعبو
 تلخأ «ىنائبللا شيجلا ةيعفدم هللا بزح ةيعفدم بناج

 فصنلا و ةيناثلا ةعاسلا يف ةينويهصلا ذاقنإلا ةدحو

 نأ ىلع ؛ءتطييش ةدحو دونج ثثج ضعب ءًأرجف

 لعفب ثثجلا عيمج ءالخإ عطتست مل ذاقنإلا ةعومجم

 ضرألا ىلع اهب نوهجاوي اوناك ىتلا ةمواقملا ةوارض

 اقل هير لاكبر: ف

 ةيمسر تامولعم يأ رشنب «ليئارسإ» حمست ملو
 ةهجاوم تلت ىتلا ١؟ لا تاعاسلا لاوط اهرئاسخ نع

 ًاقحال حضوأ يليئارسإلا ناكرألا سيئر ناكو «ةيراصنأ

 ةدحوب تقحل يتلا رئاسخلا مجح يفاحص رمتؤم يف

 ةيراصنأ ةيلمع ىف سودناموكلا ةدحو تدقف» :تطييش

 ءدوقفم يدنج ىلإ ةفاضإ ءاهيلتاقم نم ةرشع «نانبل يف
 يذلا راغملا ةيرق نم شغاد رهام روتكدلا بيقنلا لتقمو

 بيصأو .نيباصملا ءالخإل ذاقنإلا ةوقل بيبطك قحلأ

 نويزفلتلا امأ .نيرخآ دونج ةعبرأ ةكرعملا يف

 «ىلتقلا ضعب بتر هل ريرقت يف لصف دقف ؛يليئارسإلا
 :مهو

 . يرحبلا سودناموكلا يف مدقم وهو ؛ةيرس دئاق -
 . ءابقن ةثالث

 . دئار

 .؟ ددع :لوأ ءابقر

 .هلتقم نع ًاقحال نلعأ «يدنج دقف امك

 اذه نأ نويليئارسإلا نويركسعلا نوللحملا دكأو

 دونجلا نأ هببس ناك ءرئاسخلا ددع يف عافترالا

 ةظحل «ضعبلا مهضعب نم نيبيرق اوناك نييليئارسإلا
 للحم وهو ,فيش فيئز نكل ؛نيراجفنالا عوقو

 ةيراصنأ يف ةحداف رئاسخ عوقو ٌدر ,فورعم يركسع
 «ةرقلا رصانع هاجتاب تارجفتملا بيوصت نأ ةقيقح ىلإ
 ًاهجوم نيتوبعلا راجفنا ناك دقف .ًاحيحصو ًاقيقد ناك
 حدفأ قاحلإ ةيغب ءاهتمدقم ىلإ سيلو ةوقلا طسو ىلإ
 .اهب رئاسخلا



 فاصنإلا

 حرش ةيراصنأ ةهجاوم ءاهتنا نم تاعاس دعبو

 ةرفظملا ةهجاوملا فورظ يفحص رمتؤم يف هللا بزح
 ال» :لاقف .ةينويهصلا ةوقلاو هللا بزح يدهاجم نيب

 ةمواقملا يف نيدهاجملا نإ لوقن ذإ ًارس فشكن

 رافنتساو ددشت ةلاح ةرتف ذنم اوشاع . . .ةيمالسإلا

 تماقو .قطانملا نم ريثكلا يف ةيلاع ةيزوهجو

 ةلمح ميظنتب ةيمالسإلا ةمواقملا نم ةريبك تاعومجم

 نمريثكلا طيحم يف دصرو رهسو «تاسارح

 ىلع تالمحلا هذه رصتقت دعت ملو . . .تادلبلا

 تدتما لب «ةهجاوملا طخ ىف ةيمامألا ىرقلاو تادلبلا

 يتلا ربما ةلجع نمو... .ةيفلخلا تادلبلا ىلإ

 دجاوت يفكي ال هنأ يه [ةمواقملا براجت]اهتكرت

 نكامأ يف نوكت نأ بجي لب ؛ةهجاوملل تاعومجم

 نم تايمك ءاهنم ةبوسحم ةبرقم ىلعو اهدجاوت
 سودناموكلا تاوق دايطصا نم نكمتتل ةفسانلا تاوبعلا

 تاوبعلاب لب ءةيقدنبلاب طقف اهراظتنا سيلو ةيليئارسإلا
 ةهجاوملا ةطقن فصقل ةلماكلا ةيزوهجلاو قدانبلاو

 .«نكمم تقو عرسأ يف ناودعلاو

 ليل فصتنم دعب ةدحاولا ةعاسلا ةبارقو» : فاضأو

 نمةعومجم تتأ(487١لوليأه)ةعمجلا

 يتلا ةقطنملا ىلإ تللستو «يليئارسإلا سودناموكلا

 . .رحبلا نع ملك" دعبت يتلاو كابتشالا اهيف لصح

 «ةيراصنأ جارخ يف نيتاسب ةقطنم يف لصح كابتشالاو

 ىلإ نيهجوتم اوناك مهنإ ثيح ؛ةدلبلا نع اليلق اديعب
 تاوبعلا ةيمالسإلا ةمواقملا ولتاقم رجفو . . .فدهلا

 يحورملا ناريطلا لخدتو . . .ًادج ةريبكلاو ةمخضلا

 يذلا لتقلا نأ حضاولاو . . .ةهجاوملا ةقطنم يف ةفاثكب

 ددعلاو داسجألا قزمتو نييليئارسإلا دونجلا باصأ

 ىلوألا تاظحللا يف لصح ىحرجلاو ىلتقلا نم ريبكلا

 يف ةعورزملا ةريبكلا تاوبعلا هببسو ؛ةهجاوملا نم

 . ةسارحلا تاعومجم طيحم

 ةيلمع يف ةينويهصلا رئاسخلا مجح نأ عقاولاو

 لئاسو ربع تطييش دونج ءالشأ روص راشتناو « ةيراصنأ

 ىلع امتح «ملاعلا ءاحنأ لك ىلإ تنرتنألاو مالعإلا
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 صاصتمال ًاعيرس كرحتلا ةيليئارسإلا ةموكحلا

 يفو .ةيراصنأ ةميزه نع ةجتانلا ةيلخادلا تالعافتلا

 نم ةنجل ليكشتب وهاينتن ةموكح تصوأ قايسلا اذه
 قيقحتلل ةيليئارسإلا تارابختسالاو شيجلا طابض رابك

 ةثراك ىلإ تداق ىتلا ةيراصنأ ةيلمعب ةقالع هلام لكب

 7 لال ةموييسلا ةيضلا ني

 ام عئاقوب ققحت ةنجللا تلظ ًاموي 55 رادم ىلعو

 لوألا «نيريرقت اهلامعأ ماتخب ةنجللا تردصأو . لصح

 قلعتي يرس يناثلاو «بيبأ - لت يف هتعاذإ تمت نلعم
 ةهجاوم اهت رهظأ ىتلا ةيجيتا رتسالا ةينمألا تاجاتنتسالاب

 تازباتكملاو سيجا ىلع بتجي ىكلاو «ةيراصنأ

 ريرقتلا ىف درو امك رابتعالا نيعب اهذخأ ةينويهصلا

 . ةيلمعلا تايثيح نع ةيرس ةيركسع تامولعم يناثلا

 لدابت ةيلمع ؛ةيراصنأ ةعقاو «جئاتن مهأ نم ناكو

 . ةمواقملل ءادهشو ىرسأب «نييليئارسإلا دونجلا ءالشأ

 ١9498 /7 7/565 ليل نم ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يفو

 ةرئاط مهتلقن ؛ةمواقملا ءادهش نم 4٠ نانبل لبقتسا

 مسارم طسو ؛ةلتحملا نيطسلف نم ةيسنرف ةيركسع
 يف يلودلا توريب راطم يف لالجلاب تمسنا ةرثؤم
 .نييليئارسإ دونج ءالشأ هللا بزح ميلست لباقم

 لامكإ مت ,.(1998/57/517) يلاتلا مويلا يفو

 ربعم قيرط نع نانبل ىلإ لصو ثيح ؛ميلستلا ةيلمع
 اوناك مهنم ٠ «ًاينانبل القتعمو ًاريسأ ٠١ .«سولافرفك

 نم ةدحاو راطإ يف كلذو ةلتحملا نيطسلف تالقتعم يف

 تافرو ءانجسب نييليئارسإ ىلتق لدابت تايلمع ربكأ
 .نيينانبل ءادهش

 فاصنإلا

 فاصنإلا) باتك ةيقرشملا هتافحايم يف يزارلا

 : فاصنإلا باتك نم ماسقأ
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 ١ ماللا ةلاقم حرش .

 .ايجولوتوأ حرش ؟
 سفنلا باتك يشاوح ىلع تاقيلعت

 .سيلاطاطسرأل

 نيثحابلا ضعب صوصنلا هذه رشنب ينع دقو

 نمف ؛فالتخا فاصنإلا باتك ةقيقح ىفو .نييرصملا

 يف فاصنإلا باتك فلأ انيس نبا نأ ىري نم نيخرؤملا
 هيف فصنأو وطسرأ ءارآ اهيف حرش .ًادلجم نيرشع

 دقف باتكلا نإ نولوقي مهنأ ريغ «نييبرغملاو نييقرشملا

 مهنأ نورخآ معزيو .20ناهفصأ باب ىلع ةراغلا يف
 .ناهفصأ يف هنم ةخسن ىلع اورثع

 يتلا انيس نبا لئاسر ضعب يف ركذ باتكلا اذهلو

 ىلإ ةراشإ ةلاسرلا هذه يفو .رفعج يبأ ىلإ اهب ثعب
 ةميزهلا يف باتكلا اذه نم لصألا ةخسن نادقف

 .ةروكذملا

 نسحلا وبأ لوقي ةروكذملا ةثداحلاو باتكلا نعو

 نبا ذيمالت زربأ نم ربتعي يذلا نابزرملا نب رانيمهب
 نم قفتا دق ناك :7"2تاثحابملا باتك ىف كلذو ءانيس

 :هأمس باتكب لاغتشالا ىلع هثعب ام «دالبلا هذه هيلع

 :رانيمهب لوقي نأ ىلإ
 يف عطق هيلع عقو ةضيبملا ىلإ لقني نأ لبقو»

 .«ناهفصأ باب ىلع اهلك هبتكو هبابسأب تملأ ةميزه

 ملظلا عفد يف يرحتلاو فاصنإلا
 يرعملا ءالعلا يبأ نع يرجتلاو

 دمحأ نب رمع مساقلا وبأ نيدلا لامكل باتك مسا

 يبأ نبا ىلإ هبسن يهتني يذلا «ميدعلا نباب فورعملا

 باتك اهنمو انيس نبا ةعتمأ بهن ةصق ءةصقلا هذه ركذ درو )١(

 اهنمو .هل تمجرت يتلا ءامكحلا خيراوت ةدع يف :فاصنالا

 .يدرورهسلل (حاورألا ةهزن) باتك

 نسحلا يبأ هذيملت لئاسم ىلع انيس نبا ةبوجأ نمضتي باتك (؟)
 . .رانيمهب ىلإ اهب بتك ةليوط ًابتكو لئاسر نمضتي امك «رانيمهب

 لافنألا  فاصتنالاو فاصنإلا  يرحتلاو فاصنإلا

 . ةلئغ بلاط يبأ نب يلع بحاص ةدارج

 هعنص دقو .م5175١ ه4 ةنس يلاوح هفلأ هلعل

 فرعو «ءالعلا يبأ تافلؤم نم ةلمج ىلع فقو نأ دعب

 بذكلاو دسحلاب هءادعأ ىمرو هنع عفادف لجرلا بهذم

 لاوقأ هناسل ىلع اوعضو مهنإ لاقو مهفلا ءوسو

 هدصق يذلا ىنعملا ريغ ىلع همالك اولمحو ةدحالملا

 ًاقتمح هلقعو ًابونذ هتانسحو ًابويع هنساحم اولعجف»

 نيدلا نع هوجرخأو ماهسلا ميلأب هوقشرو ًاقسف هدهزو
 ريغ يف هوعقوأو هعضاوم نع هملك اوفرحو مالسإلاو

 .القان هنساحملو الضانم هنود ردتبا اذهلو .«هعقاوم

 حيحصلا هنيدو ملعلل هليصحتو هيسنو هدلوم ركذف
 بتك ام لوطأ نم ناكف .هدهزو ديدشلا هعروو هبهذمو

 رداصملا عفنأ نم هلعلو ؛نامزلا كلذ يف يرعملا نع

 ءادج ةميدق ةخسن ىلع انيلإ باتكلا غلب دقو .هيف

 ءالعلا يبأ ةنجل نكلو «ةيرصملا بتكلا راد يف ترقتسا

 .م91414١ ةنس ةرخأتم ةخسن ىلع هتعبط ةرهاقلا يف

 فاصتنالاو فاصنإلا

 اهضراعو بهاذملا لك ىذحتف ةّيميت نبا رهظ

 باتك  ةعيشلا ٌصخي اميف  فلأو ءهرصع مالعأ ههّقسف

 . (ةّنْسلا جاهنما

 هاّمس هيلع ٌدرلا ىف ًاباتك هيرصاعم ضعب بتكف

 ّمت «فارسإلا نم ّقحلا لهأل فاصتنالاو فاصنإلا»

 .هالهال ةنس هفيلأت

 مامإلا ةبتكم يف ةدوجوم فلؤملا رصع ةخسنو

 .07141 مقرب .دهشم يف ٌمِبَع اضرلا

 نارهط يف ةينطولا بتكلا راد يف ىرخأ ةخسنو
 قوقحلا ةيلك يف ىرخأو .ع4805 مقر ؛(يّلم هناخباتك)

 .جا١١ مقر «نارهط ةعماجب

 لافنألا

 يف تلزن دقو ميركلا نآرقلا يف روسلا ىدحإ يه

 دقو - ةرجهلل يناثلا ماعلا نم ناضمر رهش يف ردب ةوزغ



 اذِإَو 9 لَ هلأ ركذ 7 َنِدْلأ حب 0 اَمَّنِ © وم

 تريل 0 َْمِهّبَر ّلَعَو اناَميإ مدار ' مشاء 0

 ةييزتلا مم كيتا 9م مه ئَو اركصلا ت
 جام مع

 , 006 هيك ٌفدِرَو ةرفغمو م ْمِهْبَر َدْنِع كِنَجيَد 1 3

 يف لاتقلا رمأ نم نوملسملا غرفي دكي مل هنأ كلذو

 يتلا مئانغلا ميسقت يف فالخ مهنيب ثدح ىتح ؛ردب

 ةدابع ناك دقو «نيكرشملا لاومأ نم مهيديأ يف تعقو

 ءردي باحصأ انيف) :لافنألا ىف لوقي تماصلا نبا

 نم هللا هعزتناف انيذاخلا ياعم ءانفلتخا نيح تلزن

 لوسر همسقف ءُو هللا لوسر ىلإ هلعجو ءانيديأ

 .(نيملسملا نيب ْةقْبَو هللا

 ضرعتسن نأ يغبني ءردب ةكرعم بيقع مئانغلا رمأ يف

 نمو ءردب يف نيكرشملا لاتق نم «نيملسملا فقاوم

 :نيكرشملا لاومأ ةمينغ

 :لافنألا ةروس ريسفت يف ميهاربإ نب يلع لوقي

 ىلع ِةهِلَو هللا لوسر باحصأ ناك «سانلا مزهنا امل)

 فنصر هني يبنلا ةميخ دنع اوناك فنصف «قرف ثالث

 اورسأو ءودعلا تبلط ةقرفو «بهنلا ىلع اوراغأ

 راصنألا تملكت ىراسألاو مئانغلا اوعمج املف اومنغو

 نأ يَ ناك ام : ىلاعتو كرابت هللا لزنأف «ىراسألا يف

 املف [37 :لافنألا] «ْضْرَأْلا يف حْنُي ٍّقَح ئَرَسأ هل َنْوكَي

 نبدعس ملكت .مئانغلاو ىراسألا مهل هللا حابأ

 اي :لاقف هُو يبنلا ةميخ دنع ماق نمم ناكو ءذاعم

 ءداهجلا ىف ةداهز ودعلا بلطن نأ انعنم ام «هللا لوسر

 «كعضوم ىرعي نأ انفخ نكلو .ودعلا نم ًانيج الو

 ةميخلا دنع ماقأ دقو «نيكرشملا ليخ كيلع ليمتف

 ءمهنم دحأ كشي ملو ءراصنألاو نيرجاهملا هوجو

 طعت ىتمو ةليلق مئانغلاو « هللا لوسر اي ءريثك سانلاو

 .لافنألا ةروس )١(
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 مسقي نأ فاخو .ءيش كباحصأل قبي مل ءالؤه

 «لتاق نم نيب ىلتقلا بالسأو مئانغلا و هلا لوسر
 ًائيش كُكلَو هللا لوسر ةميخ ىلع فلخت نم يطعي الو
 : اولاقف ل هللا لوسر اولأس ىتح مهنيب اميف اوفلتخاف

 ُِش لاَفََأْلا نع َكتوُنَحَم » : هللا لزنأف ؟مئانغلا هذه نمل

 مهل سيلو سانلا عجرف ١[ :لافنألا] « لوسيل هني لاعنَدْلآ
 ع ةديفشلا ف

 بشن يذلا فالخلا رس نع فشكت ةياورلا هذهو

 دعب نوملسملا مسقنا دقف . ةمينغلا رمأ يف نيملسملا نيب

 يف مدقت امك  فئاوط ثالث ىلإ نيكرشملا مازهنا

 لتقلاب نيكرشملا نم نيمزهنملا قحالت ةفئاط  ةياورلا
 ودعلا هكرت امم مئانغلاو لافنألا عمجت ىرخأو ء«رسألاو

 نأ نم ِةنَو هللا لوسر ىلع ظفاحت ةثلاثو «ناديملا يف

 . ىذأب هبيصيو ةليغ ودعلا هئجافي

 فلتخا نأ «ناديملا يف ماسقنالا اذه ةجيتن تناكو

 تلوتسا يتلا ةئفلا تبلاطف «مئانغلا رمأ يف نوملسملا

 يهف ةصاخ اهل اهنأ ىرت تناكو ءًاعيمج اهب مئانغلا ىلع
 ءاهريغ نود اهتعمجو لاومألا هذه ىلع تلوتسا يتلا

 الولف اهيف اهقحب ودعلا تقحال يتلا ىرخألا تبلاطو

 اوعمجي نأ كئلوأل ردق امل هدراطتو ودعلا قحالت اهنأ

 ةئلاثلا ةفئاطلا تعدا امك .لام نم اوعمج امم ًائيش

 ًانبج برحلا نع دعقت مل يهف ًاضيأ لاملا اذه يف اهقحب

 ًاصرح فقوملا اذه ترثآ امنإو .داهجلا يف ًادهز وأ

 . 25 هللا لوسر ةايح ىلع

 يديأ نم مئانغلا هذه ةيكلم عزنتل لافنألا ةيآ تلزنف

 اهعضيو .هلوسرلو هللاهلعجتو نيملسملا
 : ىلاعت هلوق كلذو هللا هرمأي ثيح هلي هللا لوسر

 ١[. :لافنالا] لوسيل هي ُلاَمنَدْل لم ٍلاَنأْلآ نع َكَنوُلََي 8 هم م ل

 ءيشلا ىلع ةدايزلا وهو «لفن» عمج لافنألاو

 ىلع هتدايزل ةالصلا يف عوطتلا ىلع لفنلا قلطيو

 )١( 17ج نيلقثلا رون ص١9 ١.



 ضني

 ام ىلع ةدئاز اهنأل مئانغلا ىلع لافنألا قلطتو « ةضيرفلا

 .هرحدو ودعلا ةميزه نم برحلا يف نولتاقملا هدصقي

 نود هلوسرو هلل ًاكلم ناك ام مالسإلا يف لافنألاو

 تاقفن هبلطتت اميف 4و هللا لوسر هعضي ؛نيملسملا

 اهفرصيف مامإلا كلذ يف هيليو .داهجلاو ةرادإلاو مكحلا
 داهجلاو مكحلا نوؤش نم لَو يبنلا هقفني ناك اميف

 .ةرادإلاو

 مكاحلل ةصصخملا لاومألا يه لافنألا نإف كلذبو

 طبترت يتلا قافنإلا هوجو نم ىري اميف اهقفني يمالسإلا

 بصنمل نإف نيملسملا دالب ىلع مكاحك هتايلوؤسمب
 مامإلا اهب موقي نأ دب ال يتلا تاقفنلا نم ةلمج مكحلا

 . مكحلا بصنم يف هيلي نم وأ

 مساب مالسإلا يف ريبك ديصر كلذل صصخ دقو

 يضارألاو «نداعملا اهمهأ :ةريثك يهو ؛قافنإلا

 تامجالاك ًايعيبط ةرماعلا يضارألاو ءتاوملا

 يهو .راحبلا لحاوسو راهنألا فافضو ؛شارحألاو

 نم ةمئألا نم هيلي نملو ءهتايح يف هُو هللا لوسرل
 .نيملسملا ىلع ةيالولا يف هدعب

 مامإلا هّللا دبع يبأ نع يفاكلا لوصأ يفف

 الو ليخب هيلع فجوي مل ام لافنألا» : ةلئظ قداصلا

 نوطبو «ةبرخ ضرأ لكو مهيديأب اوطعأ موق وأ «باكر
 هدعب نم مامإلل وهو ِهكْلَو هللا لوسرل رهف «ةيدوألا

5 
 «ءاشي ثيح هعضي

 لافنألا نم برحلا مئانغ

 ةيكلم نآرقلا در دقف «برحلا مئانغ لافنألا نمو

 نيب فالخلا مقافت دعب هلوسرو هللا ىلإ مئانغلا هذه

 ردم ف علقت مك «لاونألا مده ةزايخ يف نيملتملا

 « لوُسَتلَأَو هَ لِ ُلاَمنَأْلا لق ِلاَمدْلا نع َكَنوُلَسي# ثيدحلا

 عازتنا يف ءةحضاو ةحيرص ةميركلا ةيآلاو ١[. :لافنألا]

 هللا ىلإ اهدرو «نيملسملا نم «برحلا مئانغ ةيكلم

 )١( ؟ج نيلقثلا رون ص١١

 لافنألا

 مئانغلا هذه رمأ 5 هللا لوسر ىلوتيل ؛هلوسرو

 .اهعيزوتو

 يذلاو ءانه لافنألاب دوصقملا نأ بير نم سيلو

 ةكرعم دعب و هللا لوسر ىلإ هيف نوملسملا مكاحت

 بير نم سيل امك .ةيبرحلا مئانغلا صوصخ وه ءردب
 هللا نأ اوفرع «ةيآلا هذه لوزن دعب نيملسملا نأ «ًاضيأ

 اهدرو «نيملسملا نم لاومألا هذه ةيكلم عزتنا دق ىلاعت

 .اوعاطأو كلذل اوخضرو ءهلوسرو هللا ىلإ

 تلزن ءردب باحصأ انيف :تماصلا نب ةدابع لوقي

 انمالحأ هيف تءاسف «لفنلا يف انفلتخا نيح (لافنألا ةيآ)

 نيب ؛ و هللا لوسر ىلإ هلعجو ءانيديأ نم هللا هعزتناو
 نيب هيَ, هللا لوسر اهمسق دقو . . ءاوس ىلع نيملسملا
 7 نمل 0 هةر قاع يااتعلا
 دع دم مّ

 غلا

 دعب ؛لاومألا هذه سمخ مهنم لَ يبنلا عجرتساف

 .لاملا اذه عيمج مهنيب مسق دق ناك نأ

 : ةثالث رومأ نيبتت تت كلذ نمو

 لافنألا ةيكلم درت «ةكرابملا لافنألا ةيآ نأ :لوألا

 وهو «هللا هيري اميف لَو يبنلا اهفرصيل ءهلوسرلو هلل
 . ةميركلا ةيآلا حيرص

 هلوسرو هللا ةيكلم نم دوصقملا نأ :يناثلا

 ةيكلملا يأ ةيكلملا نم فراعتملا ىنعملا سيل «لافنألل

 هقح يف هل ىنعم ال ؛ةيكلملا نم عونلا اذه نإف «ةيدرفلا

 ىنعم الو .ءيش لكل يقيقحلا كلاملا رهف «ىلاعت

 تفطع دقو . ىلاعت هيلإ ةيرابتعالا ةيكلملا هذه ةفاضإل

 «ىلاعت هتيكلم ىلع لَو يبنلا ةيكلم «ةميركلا ةبآلا

 ىلع ةمامإلاو «ةيعرشلا ةيالولاو مكحلا بصنم

 .نيملسملا

 هذه رمأ ىلوتي «هتايح يف هل يبنلا ناك دقو

 دعبو .نيملسملا ىلع ًامامإو ًامكاح هرابتعاب لاومألا



 لافنألا

 2295 هنوفلخي اوناك نيذلا ةمئألا اهرمأ ىلوتي ناك هتافو

 بصنم نإف .نيملسملا ىلع تايالولاو ةمامإلا ىف

 نمب رمتسي امنإو نقي هتافوب عطقني ال ةيالولاو ةمامإلا

 هعم رمتستو «نيملسملا ىلع ةمامإلاو ةيالولا يف .هيلي

 نيذلا رمألا ةالوو ء:نيملسملا ةمئأل .لافنألا ةيكلم

 تاياور كلذ يف تدرو دقو ؛ِهُّقلَي يبنلا نوفلخي اوناك

 :لوقن ام ىلع ةلالدلل اهضعب ركذن «ةريثك

 هّللا دبع يبأ نع يرتخبلا نب صفحلا نع ام اهنم

 : 2 قداصلا مامإلا

 وأ «باكر الو ليخب «هيلع فجوي مل ام لافنألا»

 صضرأ لكو ءمهيديأب اوطعأ موق وأ ءاوحلاص موق

 مامإلل وهو هللا لوسرل وهف «ةيدوألا نوطبو «ةبرخ
 , 2©)هءاشي ثيح هعضي ءهلعب نم

 نع نسحلا وأ ء.حيحصلا نم ؛خيشلا هاور امو

 : كلت هللا دبع يبأ نع ءملسم نب دمحم

 ةقاره اهيف نكي مل «ضرأ نم ناك ام لافنألا نإ»

 نوطب وأ ءمهيديأب اوطعأو ءاوحلوص موق وأ ؛مد
 هلل افنألاو .ءيفلا نم هلكاذهن .ةيدوأ

 ثيح هعضي «لوسرلل وهف ءهلل ناك امف ءُنَو لوسرللو
!2( 

 «لافنألا نع هتلأس :لاق نارهم نب ةعامس نعو

 وهف «كولملل نوكي ءيش وأ «ةبرخ ضرأ لك) :لاقف

 . ©9(مهس اهيف سانلل سيل «مامإلل صلاخ

 دعب ؛ئ42 نيملسملا ةمئأل لافنألا ةيكلم تبثتو

 يف ءاهركذ مدقت يتلا ةفصلا سفنب ةِلَظ لوسرلا رصع

 . هل يبنلا ةيكلم
 يف «برحلا مئانغ ركذ مدع كلذ دعب رضي الو

 هلل اهتيكلم دوعت يتلا لافنألا دادع يف «لافنألا تاياور

 يهو ؛كلذ يف ةحيرص ةميركلا ةيآلا نإف ء«هلوسرو
 . تاياورلا يف لافنألا رئاسل ءروكذملا مكحلا نمضتت

 )١( مامإلاب صتخي امو لافنألا نم لوألا بابلا ةعيشلا لئاسو .

  (00.ردصملا سفن

  (0.ردصلما سفن

 ضو

 ىنعملا سفنب ىرخأ تاياور تدرو دق هنأ ىلع

 . 00لافنألا ةيآ ريسفت يف «مدقتملا

 ًاكلم سيل مئانغلل نيلتاقملا كلمت نأ :ثلاغلا

 هلل يهو لافنألا نم مئانغلا هذه نأ مدقت دقف , لصألاب

 نأ نود نم ًائيش اهنم نولتاقملا كلمي الو ءهلوسرلو

 نم ةصح مهكلميو ؛«كلذ يف هل يبنلا مهل نذأي

 . ةمينغلا

 له نس ةيحفلا ةيآب را نذإ لافنألا ةيآ تسيلف

 هس اوت أبطل الح ٌمُكنِبج َّدأو ابّيَط الل َمُتَمِنَع اًنم اوُلكَك» :تاذلاب ةروسلا

 رحل دبابة 74 هِي ٌروَُع هلل كإ
 هل َّنأَف وم ني مُتَمِنَع اَمَنأ اوُمَلَعول :ًاضيأ ةروسلا هذه نم

 كتبت اهنإو . )خلا 4١[ :لافنألا] «ٍلوُسَرلَو مسمح

 ىلاعت هللا بجوأو «لاومألا هذه نم ًاصصح نولتاقملا

 درو دقف .مهل هو يبنلا كيلمتب «سمخلا هيف مهيلع

 يف «فرصتلا نع عنتمي ناك ِةّيلَو يبنلا نأ تاياورلا يف

 ىتح ءاهيف دحأل نذإلاو ءردب برح يف !برحلا مئانغ
 اهرمأو «لاومألا هذه ةيكلم تطانأو «لافنألا ةيآ تلزن

 ىلع لاومألا هذه ميسقت يف كَ يبنلا أدبف . قلو هب

 . ءاوس وحن ىلع نيلتاقملا

 لتق) :لاق هنأ ءصاقو يبأ نب دعس نع درو دقف

 ء«صاعلا نب ديعس هب تلتقف ءردب موي ريمع يخأ
 . 6 هللا لوسر هب تثجف ينبجعأف ءهفيس تذخأو
 ىل بهف نيكرشملا نم يردص ىفش دق هللا نإ : تلقف
 يل اذه سيل :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف .فيسلا اذه
 الإ هملعي ال ام يبو هتحرطف ضبقلا يف هحرطا .كل الو

 الإ كرزاج امن يلع دخأو: يح لكف ؤيدلا
 يللاقف .لافنألاةروس تلزن ىتح ءأليلق

 : هللا لوسر

 راص دقو «يل سيلو فيسلا ينتلأس كنإ دعس اي'

 .؟هذخف يل

 )١( نيلقثلا رون ريسفت عجار ج١ ص١1١8.

 .59 :ةيآلا «لافنألا ةروس (؟)
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 ةبآ لولدم عم ىفانتي ام «سمخلا ةيآ يف سيل امك

 ام سيمخت «نيملسملا ىلع تضرف دق يهف ؛لافنألا

 هللا ىلإ هنم سمخلا درو «مئانغلا نم ِةكِلَو يبنلا مهاطعأ

 . هلوسرو

 ءهلوسرو هلل ؛لافنألا رئاسك نذإ مئانغلا ةيكلمف

 عاجرتسا دعب «نيلتاقملا ىلع عيزوتلا وه اهفرصمو

 .هلوسرو هلل اهسمخ

 ردقلاو ربجلا نم رشبلا ذاقنإ
 ىضترملا ديسلل باتك

 .1910 ماع فجنلا يف عبط

 ءاضقلا ةلأسم لوانتت «ةريغص ةيمالك ةلاسر وهو

 ىلع ليلدتلل  ًاسبتقم « غيلب يباطخ بولسأب ءردقلاو

 لماش عيرس ضرع اهيف «نآرقلا نم ةريثك تايآ  هيأر

 دبعم» دي ىلع اهئوشن موي نم ةلكشملا هذه خيراتل

 اهيفو .هرصع ىتح «يلؤدلا دوسألا يبأ»و ؛«ينهجلا
 يف مهراروت ةلكذامللا هذه نشا عقلا كتوم دخل
 نم ةفيحص )٠( اهتاحفص ددع . يخيراتلا اهروطت

 ةوفص» مساب هل فلؤم ىلإ ةراشإ اهيفو .ريغصلا عطقلا

 .اهلك لاعفألل هللا قتلخ ىنعم نع ثدحتي «رظنلا

 ارتلكنا

 نيملسملل ةقيقد ةيئاصحإ تيرجأ نأ طق قبسي مل
 افلأ نيثالثب مهددع مهضعب ردق دقو ةيناطيربلا رزجلا يف
 ردص يمسر بيتك يف ءاج دق ناك نإو دودحلا لقأ يف

 ىرخأ رداصم ردقتو نويلم فصن غلب مهددع نأ ًاثيدح
 .فلأ 5٠٠ ب كانه نيملسملا ددع

 هنإ :ندنل يف ةيدوعسلا ءابنألا ةلاكو لسارم لوقيو

 نيملسملا ءامعزلا عم هتاشقانمو هتايرحت لالخ نم

 ءارجإ دعب ةصاخو تايئاصحإلاب نيمتهملا نم مهريغو
 نأ هل حضتا .نوملسملا اهيف رثكي يتلا قطانملل ةسارد

 اذكهو لوقأ .ةمسن نويلم نع لقي نأ نكمي ال مهددع

 اذهو .نويلملا نيبو ًافلأ نيثالثلا نيب ديعبلا نيابتلا ىرن

 ارتلكنا  ردقلاو ربجلا نم رشبلا ذاقنإ

 يف ال ةقيقد ةيملع تاءاصحإ دوجو مدع ىلإ دوعي

 ايناملأو ايلارتسأ يف انيأر امك لب ءاهدحو ارتلكنإ
 دوعي رمألا نإف ةيناث ةهج نمو ءةهج نم اذه .اهريغو
 نيبو ةمئاد ةماقإ نيميقملا نيب باتكلا رظن فالتخا ىلإ

 . ةتقؤم ةماقإ نيميقملا

 لوح فالخلا ناك امهم هنأ لسارملا فيضيو

 ربكأ نولكشي نيملسملا نإف تايئاصحإلاو ماقرألا

 دعب ايناطيرب يف ددعلا ثيح نم ةينيد ةعومجم

 نييكودنهلا نم رثكأ نيملسملا نوكو .نييئ.يسملا
 اهيلع عزانتي ال ةقيقح اذهف ايناطيرب يف نييذوبلاو خيسلاو
 مهددع نأ يف انه نمكت ةشهدلا نأ الإ كانه نويحيسملا

 .ايناطيرب يف دوهيلا ددع ىلع فالالا تائمب وبري

 فلتخم يف دوهيلا هسرامي يذلا ريثأتلا نم مغرلابف

 ةيناثلا ةيملاعلا برحلا باقعأ ىف ايناطيرب ىف تالاجملا

 جهنأ الإ نيتلسملا نرعلا دع هلق نيم مغرلا نلغو

 ةصاخو قطانم ةدع يف نيملسملل يرقفلا دومعلا ةباثمب

 ةيبرع ةيلاج دجوت ثيح رتسشنام يف اميس ال ئناوملا

 ايشبأ هجرت انك: .ةناثيللاوةيوودتلا تانتلاجلاتءانبأ نم
 يمالسإلا ملاعلا ءاحنأ عيمج نم ةلزعنم تاعومجم

 ايكرتو ناريإو ايناتيرومو ايسينودنأو ويالملاو ايقيرفإك

 تايروهمجلا ضعب نم نيئجاللا ضعب ىلإ ةفاضإلاب

 . ةيتايقوسلا

 يف نيميقملا نيملسملا ناكسلا ىلإ ةفاضإلابو
 نفسو نارزلا قم ةركطح دادعأ مناد دعوت ايناطنرب

 مه اهيلت يتلا ةئفلاو تاونس ةدع نوميقي ثيح ةبلطلا

 نوبردتملاو مهتالئاعو نويسامولبدلا يتأي مث ةراحبلا

 ةحايسلاو جالعلل نومداقلاو نويسايسلاو راجتلاو نوينفلا

 . .رخآل وأ ببسل ايناطيرب ىلإ نوتأي نمم مهريغو
 ندنل ةقطنم يف ملسم 170,0٠١ دوجو نم مغرلا ىلعو

 ةيعانصلا قطانملا يف اهنم ريثكب لقأ هذه مهتبسن نأ الإ

 جنديار تسوو رياش كرويو رياشكنال ةصاخو
 ىلع وبري ام نيملسملا نم ددعلا اذه ماقأ دقو ردنالديمو

 لصي امنيب اهدحو ندنل يف ًايمالسإ ًازكرمو ًادجسم 4٠

 اهرثكأ دوز دقو ايناطيرب عيمج يف تائم عضب اهددع



 ارتلكنا

 قفارمو تابتكمو تايعمجلل زكارمو لافطألل لوصفب
 ةليلق اهنإف رئانملاو بابقلاب ةدوزملا دجاسملا امأ . ىرخأ

 ريبك يمالسإ زكرم ةماقإ ررقت طقف بيرق دهع ذنمو ًايبسن
 يف يسيئولا يمالسإلا زكرملا مقوم ىللع نددل يف
 .ةنس 7١ ذنم ةيمالسإلا ةيعمجلا هلتحت يذلا ايناطيرب

 «جتكوو يقرشلا زارطلا ىلع ريغص دجسم دجويو
 هانب دجسم مدقأو ندنل نع ًارتم وليك ١” يلاوح

 دعب كلذو زليو ةعطاقمب فيدراك يف دجوي نوملسملا
 :ةيئاثلا ةيملاعلا توحلا

 ةيمالسإلا تايعمجلا تماق ةريخألا تاونسلا ىفو

 طمنلا ىلع دجاسم ءانبل تاعربتلا عمجو ططخلا دادعإب
 نوتسري نم لك يف ةثالث ريغ اهنم متي مل هنأ الإ يقرشلا
 . يرتتنوكو زدليش ثواسو رياشكتال

 يف رخآ دجسم ءانب نم ءاهتنالا ًابيرق متيسو
 دجاسملل نيرخآ نيعورشم يف لمعلا أدب امك يوبرفيل
 . ماهجنمريبو رتسشنام نم لك يف

 ةيداع تويب يف انه ةدابعلا نكامأ مظعم عقيو

 ىلع ودبي نأ نود ضرغلا اذهل ًاصيصخ لمع اهضعبو
 تالاصلا يف اهضعبو كلذ نيبي ام يجراخلا اهرهظم
 .نزاخملاو ةروجهملا عناصملاو ةميدقلا

 دجاسم ىلإ ةيناكليجنإلا سئانكلا ضعب تلوح امك
 دليفشو نونلبو لساك وينو رتسشنام لثم قطانم ةدع يف

 . لوتسيربو

 يقرشلا يلامشلا لحاسلا لوط ىلع دجويو
 فلأ 7٠١ يلاوح هنم ةبيرقلا ةيعانصلا ندملاو ايناطيربل

 ةيسيئرلا راهنألا تابصم ةاذاحمب مهمظعم نطقي ملسم

 لآ قفارمو له ةنيدم يف نطقيو نياتو زيتو ربمه ةثالثلا
 يلاوح دجوي امك ملسم فلأ ١4 يلاوح ىرخألا ربمه

 زكرملا يف ٠٠١ يلاوحو وروبزلديم يف ملسم ٠
 لك يف لاحلا يه امكو لساك وين ناهلا يعانصلا

 نم مه نيملسملا نم ىمظعلا ةيبلغألا نإف ايناطيرب
 ةيرهنلا قفارملا يف ةصاخو نييناتسكابلا نيرجاهملا
 نانسي نينتمتلا نم اههظعت هيرع تايلاج هدم دجؤت
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 .ىرخألا ةيويسآلا راطقألاو ايزيلامو لاموصلا يملسم

 تايعمجلا زكارمو ةدايعلل نكامأ ةدع دجويو

 نأ الإ «ةقطنملا نم ناكم لك يف ةيمالسإلا سرادملاو

 كلذ ناكو مالسإلل صصخ ىنبم ربكأب درفنت لساك وين

 ةيرورضلا قفارملاب دوزو دجسم ىلإ تلوح ةسيئك

 ءاضعأ ةمدخو لافطألا ميلعتو ةينيدلا رئاعشلا ةماقإل

 نطقي ثيح زدليش ثواس يفو .كانه ةيمالسإلا ةيلاجلا

 ىلع يمالسإ زكرمو دجسم سسأ ملسم ٠٠٠١ ةبارق
 هعون نم ديحولا دجسملا وهو يديلقتلا يقرشلا زارطلا
 رزجلا يف اهعون نم ةردانلاو يقرشلا لامشلا ةقطنم يف

 زدليش ثواس يف نيملسملا ناكسلا ةيبلغأو . ةيناطيربلا

 ةينمي ةيلاج مدقأ مهسفنأ نوربتعي نيذلا نيينميلا نم مه

 ةيلاجلا ءانبأ مهناوخإ معزي كلذك ءايناطيرب عيمج يف
 نيتاه نم ًالك نإ لوقلا نكميو زليو بونج يف ةينميلا
 ىلعو .اهنطقت يتلا ةقطنملا يف مدقألا ربتعت نيتيلاجلا

 ةثام يلاوح ذنم ايناطيرب ىلإ اوؤاج نيينميلا نإف لاح يأ
 هامدق تأطو ينمي لوأ نأ ركذيو راجتو نيراحبك ةنس

 ةيصخش حبصأ دقو لبقم يلع ديسلا ناك ةقطنملا كلت
 ماق دقف .كانه ةينميلا ةيلاجلا بأ ربتعيو ةيروطسأ

 ةلاص هيف امب نيملسملا ةراحبلل ينكس تيب لوأ سيسأتب
 ةقطنملا هذه ىلع نيملسملا ددرت ةرثكلو .ةالصلل

 ةيانب تيرتشاف ةدابعلل لضفأ ناكم ىلإ ةجاحلا تدادزا

 ةنجل تحتتفا م١95١ ماع يفو .ضرغلا اذهل ةصصخم

 ىلإ ةوعدلا تهجوو كانه ةيمالسإلا ةيلاجلا ءانبأ نيب نم
 ءارش مت نيتنس دعبو ةسردمو زكرمو دجسم ءانبل عربتلا
 عمج مت م977١ ماع يفو ضرألا نم ةريغص ةعطق

 يدلبلا سلجملا مدقت مث ساسألا ءانبل يفكي غلبم

 ضرألا ةعطق ءارشل كانه ةيمالسإلا ةعماجلل رغم ضرعب

 ىلع ةيعمجلا تقفاو ام ناعرسو هينج ١6٠٠١١ غلبمب

 ةماقإل لضفأ ناكم ىلع لصحت نأ لمأ ىلع كلذ

 ةديدجلا ضرألا ءارش مت طقف ةنس ذنمو ءدجسملا

 دقو .ندنل يف دجسملا ميقأو ساسألا رجح عضوو

 6٠6٠0” ل عستيو  رهزألا دجسم مسا هيلع قلطأ

 دوزم ايناطيرب يف ىرخألا دجاسملا نم هريغك وهو ّلصم



 ضف

 نوكتتو يفاقث زكرمو ةبتكمو ةسردمو ءاسنلل حانجب

 .نييناتسكابو نييلاموصو برع نم ةيرادإلا ةئيهلا

 برغ يف ةيفوصلا تاعانصلا زكرم دروف دارب يفو
 ٠٠١ نم لقأ اهناكس ددع غلبي يتلا رياشكوي نم جنديار

 نيرجاهملا نيملسملل زكرم ربكأ دجوي ةمسن فلأ
 .ملسم فلأ 7٠١ ىدعت كانه مهدادعت نإ لاقيو .لامعلا

 غلب ثيح ماهجنمريب يف مهددع سفن يواسي اذهو
 يف مهددع فعضو ةمسن نويلم يلاوح اهناكس ددع

 اذإو ءةةمسن فلأ ٠ غلبي يذلا اهدادعتب رتسشنام

 سكافيلاهو دليفوزوهوز ةقطنم كلذ ىلإ فيضأ
 /١٠8-ب ردقي نيملسملا دادعت دجنف ةرواجملا قطانملاو

 ةراقلا هبشو نييناتسكابلا نم مهمظعم ةمسن فلأ

 زكرم ربكأ دجوي ثيح غنديار برغ يفو .ةيدنهلا
 قطانملا ىلإ ةفاضإلاب ايناطيرب يف ديدحلا ةعانصل
 نم فالآ ةدع دجوي رتساكنو دودلفيش ةنيدمل ةرواجملا

 نم مهبلغأ برعلا نم نوريثك مهنيب نم نيملسملا
 ةايح نع اثحب ةيقرشلا ئناوملا نم اورجاه نيذلا نيينميلا
 ال ام اهناكس نيب دجوي يتلا ةقطنملا هذه يفو . لضفأ

 اهيل و دجس دعم ال كم قل ٠ نع قب

 زكارملا اهيف امب لقألا ىلع ةدابعلل راد ٠” دجوي

 ىف ةردانلا قطانملا نم ربتعت دليفشو ةفلتخملا ةيمالسإلا

 ْ .دجسم ىلإ ةسينك اهيف تلوح يلا ايناطيرب
 يريسويد يف نيملسملا نإف رياشكروي برغ يفو

 ديزت ةبسن نولكشي ةقطنملا هذه رغص نم مغرلاب يلتيبو
 نيب ةزراب ةناكم مهلف اذلو امهناكس نم ةئاملاب ٠١١ ىلع

 مهدادعت غلبيو .ةبطاق ايناطيرب يف ةيمالسإلا تايلاجلا
 ظفاحيو أرتم وليك نورشع اهزطق ةرئاد فلأ 16 يلاوح

 يف يمالسإلا نيدلا ميلاعت ىلع كانه نوملسملا
 ةبلاطو بلاط 6٠١ يلاوح ىقلتي ثيح مهسرادم

 ًاضيأ دجويو دحألا موي ادع ام موي لك ةينيدلا سوردلا

 ايناطيرب يف اهعون نم ةديحولا يهو كانه ةيمالسإ ةربقم

 نيملسملا ىتوم نفدب ةيناطيربلا تاطلسلا تحمس ثيح
 ماتلا ماجسنالاو مهافتلا نم مغرلا ىلعو .توبات نودب

 يلتيب - جربيسويد ةجودزملا ةنيدملا يف نيملسملا نيب

 ارتلكنا

 دجسم ءانبب جربيسويد يملسم ةبلاطم عنمي ال هنأ الإ

 ةدوجوم تناك يتلا ةدابعلا راد ىلإ ةفاضإلاب مهب صاخ

 ءدجسم ءانبل ةيفاكلا دوقنلا مهيدل رفوتت مل املو مهيدل

 مل ةسينك مده نع نلعأ امدنع ةبسانم ةصرف تحنس دقف

 اهليوحتو اهئارشل نوملسملا ردابف اهل ةجاح' كانه نكت

 ىلإ ةسيئكلا عيب لوح عازن لصح دقو ءدجسم ىلإ
 يتلا ةيزيلكنإلا ةسينكلاب ادح امم ةيمالسإلا ةيلاجلا

 ةنجل لكشت نأب يناطيربلا جاتلاب ًاقيثوًاطابترا طبترت

 .دجسم ىلإ ةسينكلا ليوحت عوضوم ثحبل

 ةكلملا نم عقوت نأ دب ال ةقفاوملاب ةقيثو نأ الإ
 ةنيدم فقسأ اهادبأ يتلا ةضراعملل ًارظنو تيبازيلا

 نإف دجسم ىلإ ةسينكلا ليوحت عورشمل دليفكيد
 دحأ عازتنا يف مهتبغر مدع نودكؤي كانه نيملسملا

 ةدعل ةروجهم اهنوكلو مهنم نييحيسملا تاسدقم

 عونلا اذه نم ةضراعم نإف ءدحأ اهيف لصي ملو تاونس

 . كانه ضعبلا نم ىمعأ زييمت ةجيتن نوكت دق

 تيناوحلا نإف نيملسملاب ةظتكملا ةقطنملا هذه يفو

 يتلا عئاضبلا ريفوت ىلع سفانتت ةيراجتلا تالحملاو

 تاناويح نم الإ محل انه دجوي الو نوملسملا اهجاتحي

 ام تيناوحلا نيب نمو ةيمالسإلا ةقيرطلا ىلع ترحن
 ىغطي كانهو  ةئيدملا وأ مزمز ناكد مسا هيلع قلطي

 تاراهبلاو ريزابألا ةحئار جعتو تحب يمالسإ وج
 . ةيقرشلا

 ةقطنم يف نيملسملا ناكسلا ددع عفترا دقو

 ةنس نيثالثلا ربع ملسم فلأ ١7 ىلإ 7٠٠١ نم رتسشنام

 نييناتسكابلا نيرجاهملا قفدت ىلإ كلذ ىزعيو «ةيضاملا
 يف ةيعانصلا ةقطنملا هذه ىلإ ةيناثلا برحلا دعب

 .رياشكنال

 ىرخألا قطانملا ىف ةيمالسإلا تايلاجلل ًافالخو

 ءايرثألا نم ةريبك ةبسنب رتسشنام ةيلاج زيمتت ايناطيرب نم
 نطقت يتلا ةينانبللاو ةيروسلا ةيلاجلاك ةينغلا تالئاعلابو

 رابك ضعب اهئاضعأ نيب نمو . .دوقع ةدعل ةنيدملا
 .ةقطنملا يف لامعألا لاجرو راجتلا



 ارتلكتا

 ءاحنأ نم تاقبطلا عيمج لثمت تائف كانه نأ امك

 . يمالسإلا ملاعلا نم ةريثك

 تاعماجلا تايربك ىدحإ نوملسملا ةبلطلا مؤيو

 ةيعمجلا يف ءاضعأ ةبلطلا ءالؤهو رتسشنام يف ةيناطيربلا

 750 لبق ةوعدلا يف لضفلا مهيلإ عجريو كانه ةيمالسإلا

 عجري امك . . كانه يمالسإ دجسمو زكرم ءاشنإ ىلإ ةنس
 تماق يتلا ةيمالسإلا ةيعمجلا ءاشنإ يف لضفلا مهيلإ

 يف ةمهملا تايلكلا ضعب نم برقلاب نيتيب ءارشب ًاريخأ
 «ةيمالسإلا ةيلاجلل ىسيئر زكرمك امهمادختسال ةعماجلا

 ةينمجلا تلعتلا كيحماة39 ما ايمن ق نح

 عم نواعتت تناك يتلا ةيناتسكابلا ةيلاجلا زكرم ىلإ
 ةسينك ءارش ةريخألا تعاطتسا ثيح ةيروسلا ةيلاجلا

 ذنمو . .يمالسإ زكرمو دجسم ىلإ اهليوحتل ةروجهم

 يمالسإ عماجو زكرملا ةماقإل ساسألا رجح عضو ةنس

 ضرأ ةعطق ىلإ ةفاضإلاب ةيعمجلا ضرأ ىلع ديدج
 . .ةيعمجلل ةيروسلا ةيلاجلا اهتدهأ

 ءابنألا ةلاكو ترشن م1917 يناثلا نوناك لوأ يفو

 رمتؤملل ماعلا نيمألا ناك :يليام ةيلودلا ةيمالسإلا

 عامتجالا يف اصاخ افيض نمحرلا دبع وكنت يمالسإلا
 انه دقع يذلا ندنل دجسمل ةيزكرملا ةنجلل يونسلا

 .ًارخؤم
 ءدجسملا ءانب يف ءدبلا عامتجالا اذه يف ررقتو

 . ًابيرق ءانبلا تاءاطع لوبق يف ةنجللا أدبت فوسو

 دجسملا ءانب فلكتي نأ ًالصأ عقوتملا نم ناكو

 فيلاكتلا نكلو «ىنيلرتسا هينج فلأ 0٠50و نويلم

 .ًابيرقت ةئاملاب ٠١ رادقمب راعسألا عافتراب تدادزا

 اذهل تيرجأ ةيلود ةقباسم يف زئافلا ميمصتلا وهو

 ثالث لالخ يف ءانبلا نم ءاهتنالا عقوتملا نمو «ضرغلا

 . مداقلا ماعلا لئاوأ يف لمعلا أدب اذإ تاونس

 ذنم ةركفلا تأدب دقل١ :نمحرلا دبع وكنت لاقو

 ءاسرإ ذنم ًاماع نورشع ىضقنا دقو .ًابيرقت ًاماع ٠

 .؛دجسملا اذهل ساسألا رجح

 سكي

 ةدمل يسفنب تسمل دقل» :ًالئاق وكنت فاضأو

 ةلجاعلا ةرورضلا انه ًابلاط تنك نأ ذئنمو ةليوط تاونس

 ديازتملا ددعلا تابلطتمب يفي ندنل يف دجسم ةماقإل

 كاتخزت + قربك ةيلوخ ةيمادب نزلي انك انه نيئللطملا
 ايناطيرب يف ملسم نويلم فصن نم برقي ام نآلا
 ةبسنلاب نكلو . .اهنم برقلاب وأ ندنل يف مهمظعمو
 ًادجسم نوكي فوس ايناطيرب ءاحنأ ةفاك يف نيملسملل

 .؛ءاوسلا ىلع عمجت ةطقنو ًايح ًازمر

 نانادف هتحاسم غلبت يذلا ءدجسملا عقوم رواجيو

 ةقطنم يف يمالسإلا يفاقثلا زكرملا نادفلا فصنو

 .ندنل يف كراب ستنجير

 زارطلا نيب عمجي هنإف ءدجسملا ميمصتل ًاقبطو
 نحص عستيو ؛ةثيدحلا تابلطتملاو يديلقتلا يمالسإلا

 ةنذئمو ةيبهذ ةبق هولعتو صخش فلأ نم رثكأل دجسملا

 يبناج ىلعو .ًامدق ١4١ نم رثكأ ىلإ اهعافترا لصي

 عم امهمادختسا نكمي نيتفرش ماقتس دجسملا نحص

 ١6٠١ نم رثكأل عستتل يجراخلاو يلخادلا ءانفلا

 رثكأل عستم كانه نوكي فوس كلذ ىلإ ةفاضإلابو

 يضرألا رودلا ىوتسم يف صخش 1٠٠١ نم

 باتك فلأ 5 ةبارقل عستت ةبتكم ماقتس امك «تافرشلاو

 . ةرايس 598١ بعوتسي بارم ىلإ ةفاضإلاب

 ءاسؤر مظعم نم نوكتي ةرادإ سلجم موقيو
 عورشم ةرادإب ندنل يف ةيمالسإلا ةيسامولبدلا تاثعبلا

 . يمالسإلا يفاقثلا زكرملاو ندنل دجسم

 ارتلكنإ يف ةعيشلا

 يف مهو ارتلكنإ يف ةعيشلا ددع ديدحت بعصيو

 : نييقارعو نييناريإو نييناتسكابو دونه نيب مهمظعم
 رتسشنامو ندنل يف لامعو راجت نيب ام نييناريإلا رثكأو

 يف نويناتسكابلاو دونهلا دجوي ام رثكأو .ماهكنمربو

 . ماهغنماربو دروفداربو ندنل

 . ثالثلا ندملا هذه يحاوض يف نرقابلا نكسيو



 ضل

 رتسشنامو وكسالك نم لك يف ةليلق تاعامج دجويو

 .امهريغو نرابكيلبو دليفشو

 :اهنم تايعمج ةدع دونهلاو نييناتسكابللو

 .اهيحاوضو ندنل يف ةيرفعجلا ةرادإلا ١

 ١ - دروفدارب يف ةيرديحلا ةيعمجلا .

 .ماهغنمرب يف مالسإلا فراعم ةرادإ "' 

 نم اهدارفأ رثكأو ةيقرشلا ايقيرفإ ةعيش ةيعمج - 4
 . بالطلا

 دلوملا ىركذب ًايونس تايعمجلا هذه لفتحتو

 ةداهشو الط يلع نينمؤملا ريمأ دلومو يوبنلا

 ةداهشو ريدغلا ديعو مايأ ةرشع ةدمل ةلئكَظ نيسحلا

 .نيديعلا ةالصو خيط نينمؤملا ريمأ

 رايكلل نآرقلا ريسفتب ندنلب ةيرفعجلا ةرادإلا موقتو

 دوقع ءارجإب موقتو ةعلاطملل ةماع ةبتكم تأشنأ امك

 ضعي ردصت اهنأ امك ةزانجلا ةالصو قالطلاو جاوزلا

 . ةيرهشلا تارشنلا

 مساب ىنبم تأشنأ دروفدارب يف ةيرديحلا ةيعمجلاو

 وأ سردلل نيدفاولا ةعيشلا بالطلل ةليلق روجأب ًافرغ
 لافطألل ةسردم تأشنأ امك «نيرباعلا نيرفاسملل

 . ةماع ةبتكمو

 ةبتكم تأشنأ ماهغنمرب يف مالسإلا فراعم ةرادإو

 . ةماع

 تالافتحالا خيرات

 ميقت تايعمجلا تناكم75 ماعلا ىتحو

 تاللافتحالا تراص مث ةيعيشلا تويبلا يف اهتالافتحا

 لوارو يمالسإلا زكرملاك ةماعلا تاعافلا يف ماقت

 زكرملا يف ناك ميقأ لافتحا لوأو كيل زيسرفوأ

 رفظ قبسألا ةيناتسكابلا ةيجراخلا ريزو هسأرت يمالسإلا
 .هيف بطخو ناخ هللا

 ارتلكنا

 داهشعساب لافتحالا نإ لوقلا نم دب الو
 يف دهعلا ةديعب ىرخألا تايركذلابو ْةاكلَع نيسحلا

 نيريثك ًادونه نأل كلذو نينسلا تارشع ىلإ دوعتو ندنل

 تاللافتحالا ميقي ناك نم رهشأ نيبو .اهيف نوميقي اوناك

 ذنم ءاج ثيح ناخ يلع فسوي كنجر الاس مسا ركذي

 يف ماقأو ًايفشتسم ندنل ىلإ ةنس نيعبرأ نم رثكأ
 هامس (غنيكو) يف ًادجسم ىنبو تاونس ةدع اهيحاوض

 ةينيدلا رئاعشلا هيف ماقت تناك ناهج هاش دجسم

 لمهأ دنهلا ىلإ هدوعو هئافش دعبو .تالافتحالاو

 ىلوتسا مث ةقطنملا كلت يف ةعيش دوجو مدعل دجسملا

 ريهشلا يدنهلا خرؤملا ةماقإ لالخو .نوينايداقلا هيلع

 دعبو «دارأ ام هل متف دجسم ءانبي ىعس يلع ريمأ ديسلا

 . ًاضيأ نوينايداقلا هيلع ىلوتسا مث دجسملا لمهأ هتافو

 يف ةباطخلا ىلوتي ناك ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ليبقو

 ناك يذلا ناخ يلع رهظم روتكدلا ةينيدلا تالفحلا
 ءرواشب ةعماج ديمع نآلا وهو ندنل يف ًابلاط كاذموي

 ضعبو بالطلا ىلع رصتقت تالفحلا هذه تناكو

 تالفحلا نودقعي ةعيشلا دونهلا بالطلا لظو . نيرئازلا

 ةياهن دعبو رارمتساب ماع لك تاعماجلا تاعاق يف

 نييناتسكابلاو دونهلا نم ريثك دفو دنهلا ميسقتو برحلا

 مهرومأ ميظنت بوجوب اورعشف ارتلكنإ يف ًايئاهن اوماقأو
 خيرات زواجتي ال يتلا اهركذ مدقتملا تايعمجلا تناكف

 رمأ ىلوتت يه تراصو تاونسلا ضعب اهئاشنإ
 .تالافتحالا

 ذيع مامإلا دلوم ةليل

 ىركذب لافتحالا مهلزانم يف ندنل يف تدهشو

 لزنم ىلإ تيعد ثيح ْددكلَظ يلع نينمؤملا ريمأ دلوم
 ناكو «بابشلا لئاوأ يف باش قو يديز سابع ديسلا
 مهرثكأ ناك مهنم رثكأل لزنملا عستي ال ددع انعم ًاوعدم

 ةيكزلا ةحئارلا يذ روخبلا داوعأ تناكو .نابشلا نم

 تناك ءاشعلا لوانت لبقو «لابقتسالا ةفرغ ىف قلأتت

 راعشألا لترتو ديشانألا دشنت ىرخألا ةفرغلا يف ءاسنلا

 الف انيلإ لصت نهتاوصأ تناكو 2ك يلع حدم يف



 ارتلكنا

 نسحلاو ةمطافو يلعو ُهُيْلَو دمحم مسا الإ اهنم مهفأ

 انعم نورضاحلا ناكو . هلكت ةمئألا ةيقبو نيسحلاو

 تناك امك .داشنإللو ىركذلل ًامارتحا عوشخب نوتمصي

 ىلع ةالصلاب نفتهيل داشنإلا نع اليلق نفقوتي تادشنملا

 .هلآو دمحم

 نورضاحلا لاجرلا فقو ءاسنلا داشنإ فقوت دعبو

 نينمؤملا ريمأ ةرايز ةيبرعلا ةغللاب مهدحأ الت ثيح انعم
 عيمجلا علخ ةوالتلا لبقو . .هللا نيمأ ةرايزب ةفورعملا

 ةوالت نيعباتم مهسوفنو مهداسجأب اوهجوتو مهتيذحأ

 .لاهتبالاو عوشخلا ىصقأب ةرايزلا

 هذه يف لزانملا مظعم يف ماقت ةوعدلا هذه لثمو

 تميقأ ثيح ماهغنمرب ىلإ انبهذ يناثلا مويلا يفو . ةليللا
 . ىركذلاب الافتحا تاعاقلا ىدحإ يف ةيباطخ ةلفح

 رون ديسلا ىلع ًافيض ندنل يف يتماقإ لالخ تنكو
 قيرعلا يمالسإلا تيبلا لاثم هتيب ناكف يوضرلا نسحلا
 نأ بسحتل كنأ ىتح ةيمالسإلا حورلا ىلع ظفاحملا

 دقو .يمالسإ دلب ميمص يف لب ندنل يف سيل تيبلا
 ةمئألا ءامسأ ددعي وهو ريغصلا هلفط ىلإ تعمتسا

 . ًاحيصف ًاميلس ًادادعت

 نوحجري مهنكلو ءاهلك مهتويب يف رمألا اذكهو

 يغاطلا طيحملا اهمهتليس مهئانبأ ةيبرت يف مهدوهج نأب

 . محري ال طيحم مهفقلتيف ءانبألا ءالؤه ومني نيح

 ارتلكنإ يف نيملسملا ةماع

 نع اهتازيممب ةيزيلجنإلا ةفاقثلا فلتخت ايناطيرب يف
 زكتري ال ذإ ءايناملأو اسنرف لثم ىرخأ نادلب تافاقث

 لب ءاهدحو ةيزيلكنإلا ةفاقثلا ىلع يناطيربلا عمتجملا

 .ةيزلولاو ةيدنلريإلاو ةيدنلتكسالا تافاقثلا ىلإ اهادعتي

 يتلا ةرجاهملا تايلاجلا لواحت تافاقثلا هذه مضخ يفو

 ظافحلا ايبسن ةريبك ةحيرش يناطيربلا عمتجملا يف لكشت
 . ةيلصألا اهديلاقتو اهتافاقث ىلع

 تايلقألل ةبيكرتلا اهب فصتت يتلا رومألا نمو

 دقو .اهيف لخادتلاو ديقعتلا ةرثك ايناطيرب يف ةملسملا
 اهداقفإ يف ةفاقثلا هذهل ةيلخادلا لماوعلا ضعب تمهاس
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 زربأو .اهاوس نع اهزيمي يذلا نيعملاو صاخلا عباطلا

 «ةفلتخم نادلب نم تايلقألا هذه ةرجه يه لماوعلا هذه

 كارتألاو برعلاو نييناريإلا تافاقث نأ يعيبطو

 ًامامت اهنيب اميف فلتخت مهريغو نييقيرفإلاو نييزيلاملاو
 يف دب ال مث نمو . مهماعطو مهبايثو مهتاغل فلتخت امك

 «تايلقألا هذه نم لكل ةيموقلا ةفاقثلا ةعلاطم نم ةيادبلا

 ناتخ دعي ًالثمف .ةيمالسإلا ةفاقثلا نع اهزييمت مث
 «تايلقألا هذه عيمج نيب ًايعيبطو ًايمالسإ ًارمأ لاجرلا

 اذه نإف كلذ عمو .يمالسإ ريغ ءاسنلا ناتخ دعي امنيب

 «نادوسلا لثم ةيمالسإلا نادلبلا ضعب يف رشتني رمألا

 هنوك نم رثكأ ةيموقلا ديلاقتلاو تاداعلا نم قلطني وهو

 نم جاوزلا ةلأسم كلذكو «مالسإلا ميلاعت نع ًارداص

 رمأ يه مهتيموقو مهلصأ نع رظنلا ضغب نيملسملا
 يموق ديلقت وه امنإ براقألا نم جاوزلا نكلو ؛يمالسإ
 لامعتسا نأ ىرن امنيب . يمالسإ ريغ نايحألا ضعب يفو

 مالسلا)و (هلل دمحلا)و (هللا ءاش نإ) لثم تارابعلا ضعب

 ةيمالسإلا بوعشلا عيمج يف عئاش رمأ وه امنإ (مكيلع

 .اهنيعب ةيموق وأ بعشي صتخي الو ءبيرقت

 ديلاقتلا نوكت ام ًابلاغ ةيمالسإلا تاعمتجملا يفو

 ميلاعتلا ىلع ةنميهمو ةبلاغ رومألا نم ريثك يف ةيموقلا
 نأ انيأترا دقو .ًاريبك ًاريثأت اهيلع ةرثؤم وأ ةيمالسإلا

 ةرجاهملا تايلاجلا ةساردل قيقحتلا اذه رثكأ صصخن

 صلئاصخب هنم ربكألا مسقلا قلعتيو «ناتسكابو دنهلا نم
 .اهيف ةخسرتملا اهديلاقتو ةملسملا تايلاجلا هذه

 قرفت يتلا بابسألا مهأ نم ةيقرعلا لماوعلا ربتعت
 نييناتسكابلا رثكأ ناك املو .مهضعب نع نييناتسكابلا

 لماوع نإف رويريمو باجنبلا ةقطنم نم مه نيرجاهملا

 نيب ةحضاو ةروصب تزكرت ةيفرعلاو ةيموقلا ةقرفتلا
 رداب تافالتخالا هذه ببسبو .نيتعومجملا نيتاه

 ذنم  نويباجنبلاو نويرويريملاو نويلاغنبلا نورجاهملا

 دجاسملاو تايعمجلا ليكشت ىلإ  مهلوصو ةيادب
 لماوعلا تبلغتف ءمهب ةصاخلا ةيمالسإلا تاعمجتلاو

 هذه يف ةيمالسإلا لماوعلا ىلع ةيموقلاو ةيقرعلا
 1 . تالاجملا



 قلخ ىلإ فاطملا ةياهن يف لماوعلا هذه تدأ دقو

 اهتيمست ىلع ارفراعت ةنيعم ةيموق لك دارفأل ةيصاخ
 نم نوردحني نيذلا دارفألا لك لمشت يهو «(ةوخإلا)ب
 . ةنيعم ةرجشب نوطبتريو دحاو لصأ

 مهنأب دونهلا نيرجاهملا نيملسملا بلغأ زيمتيو

 مث نمو ؛ةكرتشم ةيمالسإو ةيسودنه ةفاقث نولمحي
 يف ةيعامتجالا تاقبطلا ةلأسم ىلع ًاريثك نوزكري مهنإف

 ةعومجملا يملسم دنع دئاس وه امل ًافالخ ؛ عمتجملا

 دقو .ةيولوألا اهئاطعإو ةوخألا ىلع زيكرتلا نم ىلوألا

 دونهلا نيملسملا نأ زيلجنإلا نيئحابلا دحأ ركذ

 اهعم نولماعتيو ةوقب ةيعامتجالا ةيقبطلاب نوكسمتي
 «ةدشب ةرهاظلا هذه دقتنا مالسإلا نأ لاحلاو «ةقدب

 . ًاعطاق ًاضفر اهضفرو

 مالسإلا ديكأت نم مغرلا ىلع هنأ اذه نم جتنتسنو

 ةبلاغلا ةفاقثلا نأ الإ «ةيناسنإلا ةاواسملاو ةوخألا ىلع

 ةئشانلا ةيقبطلا ةفاقثلا يه ناتسكابو دنهلا يملسم ىلع

 فالتخاو مهتايموق ببسب كلذو ءةيسودنهلا نم
 . مهلوصأ

 تاقالعلاف . ةينمأ ةقلح ةوخألا ماظن دجوأ امنيب

 تاقالعلا ىلإ ايادهلا لدابت نم دارفألا نيب ةدوجوملا

 ةيعامتجالا ميسارملا يف كارتشالاو ؛ةيونعملا

 لكشت يتلا لماوعلا نم اهلك ةكرتشملا تالافتحالاو

 لماوعلا هذه تمهاس دقو .هذه ةينمألا ةقلحلا

 يف ةيفاقثلاو ةيموقلا روذجلا ىلع ءاكتالا عم اهعومجمب
 .اهنأش ةعفرو نيملسملا نم ةعومجملا هذه ةزع قلخ

 تقلخ يتلا ةمهملا لماوعلا نم رخآ لماع ةيموقلاو

 ناتسكاب ةلود سيسأت دعبف .نيملسملا نيب فالتخالا

 ةغل ىلع زكرتي ديكأتلا حبصأ ؛دنهلا نع اهلاصفناو
 ترثأ دقو . سيسأتلا ةثيدحلا ةلودلا هذه ةفاقثو خيراتو

 ىعسف .سانلا ةفاقث ىلع ًاريبك ًاريثأت ةثالثلا لماوعلا هذه

 ىلع لك  نويباجنبلاو نويدنسلاو ناتابلاو شيولبلا

 دلبلا اذه يف ةيموقلا مهتفاقث ىلع ديكأتلا ىلإ  ةدح

 ةيموقلا ىلإ عفدي ديكأتلا اذه ناكو «سيسأتلا ثيدحلا

 ارتلكنا

 لماوع نم ًالماع نوكي نايحألا ضعب يفو «ةدشب
 ١ . ةقرفتلا

 ال نيملسملا نأ دقتعي 7"2يودب كيز روتكدلاو

 ءًادج ًاليلق الإ ةيدابعلا لامعألا يف مهنيب نوفلتخي

 .اشحاف ًافالتخا ةيسايسلا لامعألا يف نوفلتخي مهنكلو

 تارم يعاسملا تلذب ةيضاملا نورقلا دادتما ىلعو

 هذه نأ الإ ؛ًايسايس نيملسملا ديحوت ليبس يف تارمو
 لاصفنا امو .ةرم لك يف لشفلاب هجاوت تناك يعاسملا

 ةدحولا دوجو مدع ىلع ليلد الإ ناتسكاب نع شدالغنب

 تاكابتشالا بلغأو . نيملسملا نيب ةيسايسلاو ةيديقعلا

 انتقو يف نيملسملا نيب ةدوجوملا ةقرفلاو تافالتخالاو

 ةيموقلا ةفاقثلا بلغت نع ةجتان يه امنإ رضاحلا

 يف تحرط دقو .ةيمالسإلا ةفاقثلا ىلع ةيلحملاو

 لصف يه ةديدج ةيضق ةريخألا ةرتفلا يف ناتسكاب

 امنيب .ةرجاهملا ماوقألا نع ةيودرالا ةغللاب نيقطانلا

 دنهلا نم مهرثكأ مدق نيذلا نورجاهملا ءالؤه بلاط

 يف ةسماخ ةيموقك ايمسر مهب فارتعالاب ةلودلا يلوؤسم
 .داليلا

 ةيناتسكابلا ةينطولا ةفاقثلا ءالتما نم مغرلا ىلعو

 داليم ؛ءاروشاع :لثم ةيمالسإلا تابسانملاو دايعألاب

 الإ ءىحضألا ديعو ءرطفلا ديع ءردقلا ةليل لَو يبنلا
 امك ةينطوو ةيموق ةغبصب تغبطصا مسارملا هذه نأ
 تاقبطلا ماظنو ةوخألا ماظن حنمي امنيح ًانايحأ ثدحي

 . ةيمالسإلا ةعيرشلل ًاقفو ةيعرشلا يسودنهلا

 ةيقرعلا لماوعلا نأب لوقلا ىلإ اذه نم صلخن
 يهف .«بوعشلا هذه ةفاقث يف تلصأت دق تناك ةيموقلاو

 روهظ دعبو .مالسإلا ىلع ةمدقتملا روصعلا ىلإ عجرت
 هذه ىلع ةيعرشلا ءافضإ يف هنم ديفتسا مالسإلا

 تاعمتجملا مهف ةيفيك حضوت قئاقح هذهو . تافاقثلا

 .ةيمالسإلا ةفاقثلاو مالسإلل ةيمالسإلا

 ةيمالسإلا تايلقألا رثكأ لمع نم مغرلا ىلعو

 .ندنل يف ةيمالسإلا ةيلكلا سيئر )١(



 ارتلكنا

 هموهقمب مالسإلا نأ الإ «ءكلذب مهراختفاو نيدلا ميلاعتب

 تايبصعلا هتبلس امنإ ؛مهنيب دوجوم ريغ حيحصلا

 .هحور نم ريثكلا ةيقرعلا

 ايناطيرب يف ةيقبطلا ةينبلا

 نع ايناطيرب يف ةفلتخملا ةيعامتجالا تاقبطلا زيمتت
 بسحو .اهدارفأ فئاظوو لامعأل ًاقفو ضعبلا اهضعب

 «نييفرحلا ةقبط ىلإ عمتجملا مسقت ؛ةيقبطلا هذه
 ريغو نيصصختملا «نيرهاملا .,نيطسوتملا

 تحن اووضني نأ عمتجملا دارفأل دب الو «نيصصختملا

 وأ نيملسم اوناك ءاوس تسلا تاقبطلا هذه نم ةقبط ءاول

 فرعت نكت مل ةيويسآلا بوعشلا نكلو .نيملسم ريغ
 ساسأ ىلع اهميسقت ناك امنإ «ميسقتلا نم عونلا اذه

 يف يمسرلا يقبطلا ماظنلا يف ظحاليو .ينيدو يقرع

 ءاضيبلا ةرشبلا يوذ نيب يرصنعلا زييمتلا ةلأسم ايناطيرب
 مسق يف صاخ لكشب اذه دكأتيو «مهادع نم رئاسو

 اذه سفنو .ةريخألا ثالثلا تاقبطلا دارفأ نم لامعلا

 . ةينكسلا قطانملا ىلإ رخآ لكشب نكلو يرسمي زييمتلا
 فلتخي ةيقارلا قطانملا يف يرصنعلا زييمتلا نأ يعيبطو

 ىف ببسلاو «لامعلا قطانمو ةريقفلا قطانملا ىف هنع

 1 . دالبلا يف ءاينغألا ةقبطل ةزيمملا ةبيكرتلا وه كلذ

 ةيويسآلا تاعمتجملل يقبطلا فينصتلا نكي ملو

 لخدلا ساسأ ىلع نوكي امنإ «لمعلا ساسأ ىلع متي

 موي تاذ لضفألاو ىلعألا تاساردلا نكت ملو .يداملا

 «ىلعأ ةقبط ىلإ ةنيعم ةيعامتجا ةقبط نم لاقتنالل ًافده

 ىرن امنيب .رثكألا يداملا بسكلا وه اهنم فدهلا امنإ
 يتلا ةيعامتجالا ةيقبطلا ببسبو ايناطيرب يف ءانبألا
 مهلهأو مهسفنأ لقن ىلإ نوعسي ةيعانصلا ةروثلا اهتثدحأ

 يورقلا رجاهملا نبا ناك اذإو .ىلعأ ةيعامتجا ةقبط ىلإ
 ًاقفو ةيعامتجالا هتبيكرت رييغت يف ًاقلطم ركفي ال ريقفلا
 ةيروعش اال ةروصب هسفن دجيس هنإف «ةيناطيربلا ةيقبطلل
 دق ماد ام ءتسلا ةيعامتجالا تاقبطلا هذه ىدحإ نمض

 .اهماظن ىلع ىبرتو ايناطيرب يف دلو

 يه نييريسآلا نيملسملا نيب ةدوجوملا ةيصاخلاو

 فىفت

 لثمو .مهتاعمتجم دارنأ نيب ةيدرفلا تايصخشلا زورب
 نأ انربتعا اذإو .اكيرمأ دوس نيب ةدوجوم ةلاحلا هذه

 اذه مهروطت نإف ءًايبسن ديج روطت يف ارتلكنا يملسم
 . يقبطلا ميسقتلل يسادسلا ملسلا قيرط نع سيل

 «تاورثلا ساسأ ىلع مئاقلا ميسقتلا ىلإ ةفاضإو

 مضني نأ يمأ ملسم يويسآل نكمي لاثملا ليبس ىلعف
 نمو .ةريبك تاورث كلتمي ناك اذإ ايلعلا تاقبطلا ىلإ
 تارايسو ةمخض ًاروصق اوكلمي نأ ءالؤهل نكمملا

 سرادم ىلإ مهءانبأ نولسريو ةهرافلا سيور زلورلا

 نل مهنإف اودهتجاو اودجو اوعس امهم نكلو ءةصاخ

 «يناطيربلا عمتجملل ايلعلا تاقبطلا نمض اوبسحي

 نيملسملا نكلو . مهلصأو مهنول وه كلذ يف ببسلاو
 عمتجملل ايلعلا تاقبطلا نم مه ءالؤه نأ نوبسحي

 .يناطيربلا

 ىلع نوكت ءايسآ يملسم نيب ىرخأ ةيقبط ةمثو
 اوعاطتسا نيذلا نوملسملاف .ايلعلا تاساردلا ساسأ

 تابساحملاو بطلا عورف يف ايلع لحارم ىلإ لوصولا

 ًاءزج ةيعيبط ةروصب نوُدعُي ؛ةيناسنإلا مولعلاو قوقحلاو
 نأ نكمي ال ءالؤه نأ عقاولا نكلو .ايلعلا تاقبطلا نم

 نوكي ام ًةداع نيذلا ءايرثألا راجتلا فاصم يف اوعضوي

 زكرتت ىرخأ ةيقبط دجوتو .لقأ يملعلا مهاوتسم
 ىلع موقت يتلا كلت يهو «ةعيشلا نيب ةصاخ ةروصب
 ,مهعمتجم نيب دارفألا عفري يذلا يوبتلا بسنلا ساسأ

 امنإ «يساردلا ىوتسملاو ةورثلاب ةلأسملا هذه طبترت الو

 . هعمتجم يف درفلا عفرب ةليفك اهدحو يه

 لاني امنيح صخشلا اهلخدي ىرخأ ةقبط كانهو
 وأ ةطرش وأ ةمكحم ةسائرك ةلودلا يف ًاساسح ًازكرم

 ىرخألا ةمهملا فئاظولا نم اهريغو ةيدلبلا كرامج

 .اهيلإ لوصولا نم نيملسملا ضعب نكمتي يتلا

 نمألا رفوي ال ديجلا لخدلا نأ فورعملاو

 ًاضيأ هل رفوي لب ءبسحو رجاهملا ملسملل ةنينأمطلاو
 ضرأ ىلإ لاومألا ضعب لسرت ذإ ؛هدلب يف هتايجاح

 كنلوأ ىلع ًاعبط قدصي رمألا اذهو .دادجألاو ءابآلا



 ففي

 ىلإ فاطملا ةياهن يف ةدوعلا ىلع نوممصي نيذلا

 . مهدالب

 تاساردلا زايتحاو ريفولا بسكلا نإف انه نم

 ةفاقثلا ىلإ نيملسملا نم ةريبك ًادادعأ ابذج ءايلعلا

 ليجلا رهص ىلإ يدؤي ليوطلا ميلعتلا لعلو «ةيبرغلا
 يبرغلا عمتجملا ةقتوب يف نيملسملا نم ديدجلا

 لوانت ىلع جيردتلاب ليجلا اذه داتعي ذإ .هتفاقثو

 تاقالعلا ةماقإو «صقرلا يداون دايتراو تاركسملا

 ًاضيأ داتعيو «جاوزلا دعبو لبق ةعورشملا ريغ ةيسنجلا

 يه كلذ ةجيتنو .ريزنخلا محل لوانت ىلع ىتح
 ال كلذ نكلو « عمتجملل ةيسادسلا ةيقبطلا يف راهصنالا

 مهلبقت عيطتسي ال يناطيربلا عمتجملا نأل ةلوهسب متي

 نومزتلي نورخا نوملسم دجوي رخا بناج نم .ةطاسبب

 ةيآو مالسإلا ميلاعتل ًاقفو مهكولسو مهلامعأ ةيعورشمب
 مايقو ءاهئاتب يف مهتدعاسم وأ دجاسملل مهسيسأت كلذ
 . جحلا ةضيرف ءادأب رخآلا ضعبلا

 تاركسملا نولخدي ال مهنأ نيملسملا ضعب معزيو

 ةكلم نأ ول :نولوقي مهنكلو ءاهنوبرشي الو مهتويب ىلإ
 اينابمشلا نم ًاسأك ةيمسر ةلفح يف مهل تمدق ايناطيرب
 ءاسن رخآلا ضعبلا جوزت دقو .اهبرش نع اوعنتما امل

 عيبب اولغتشاو «ًامامت ًازيلكنإ اوحبصأو تايزيلكنإ
 .تاركسملا

 ايناطيرب يف عمتجملا تاقبط ميسقت ىدأ : ةصالخلا

 يف ءارقفلا نوملسملاو .ًاضيأ نيملسملا ميسقت ىلإ

 .ءاينغألا نم رثكأ هميلاعتو مالسإلاب نوكسمتي ايناطيرب
 ارمتها نيملسملا ءاينغألا ضعب كانه نأ يعيبطلا نمو

 ودبي مهسفنأ ءالؤه نيب نكلو ؛ةيدج ةروصب مهنيدب
 .مالسإلاب مامتهالا نم رثكأ ةورثلاو حبرلاب مامتهالا

 يتلا فادهألا غولبل ةليسو ةورشلا ربتعي مالسإلاو

 هذه لغتسي ضعبلا نأ فسألل وعدي ام نكلو ءاهددح

 . ةيجاودزالاو قافنلا داجيإل ةليسولا

 ىلإ ايناطيرب يملسم عفدت يتلا بابسألا زربأ امأ
 مهتاسسؤم معد يف ةيمالسإلا نادلبلاب ةناعتسالا

 ارتلكنا

 . ضعبلا مهضعبب مهتقث مدع يهف «ةيمالسإلا مهزكارمو
 ةيريخلا عيراشملا هذه يسسؤم نأ ةبرجتلاب تبث اذإ

 ةيعامتجالا مهعقاوم تيبثتو ةرهشلا بسك ىلإ نوعسي

 ةيريخلا عيراشملا زاجنإ وه مهفده نوكي نأ لبق
 . ةليبنلا تاياغلا قيقحتو

 يملسم دنع ةقثلا مادعنا يف يسيئرلا ببسلا لعلو

 حورلا كلت «مهئيب داحتالا حور نادقف وه «ايناطيرب

 . ةمداقلا لوصفلا يف رثكأ اهنع ثدحتنس يتلا

 ةقرفتلا روذب

 ةدوجوملا تاماسقنالا نم هانركذ ام ىلإ ةفاضإلاب

 كانه كلذك ءةيموقلاو ةيقرعلل ًاقفو نيملسملا نيب
 اذه حيضوتلو .ةيبهذملا قرفلا ساسأ ىلع تاميسقت

 نع ًارصتخم ًاخيرات ركذن نأ نم دب ال رثكأ عوضوملا
 .قرفلا هذه نم ةدحاو لك

 ةريبك ةيبلاغ ةقرفلا هذه عابتا لكشي :يوليربلا ةقرف

 ندملا رثكأ يف ًابيرقت دهاشي ثيحب ءارتلكنإ يملسم نيب
 هةنيل عابس ماعإر لقألا نيلع حار هجيج ةريبكلا

 ددع كانهو «ةعامجلاو ةعمجلا ةمئأ ىلإ ةفاضإو .ةقرفلا

 ءامعزلا لاحلا عقاو يف مهو ةقرفلا هذهل نيدشرملا نم

 ريبك ذوفنب  ًةداع  نودشرملا ةنسلا لهأل نويونعملا

 ةمئأ نيب ةصاخ ةروصب ذوفنلا اذه ظحاليو ءًادج

 .ةعامجلاو ةعمجلا

 دمحأ ىلإ اهلوصأ عجرت ةينس ةقرف يه ةقرفلا هذهو
 دقو .دنهلا يف (م١197-18057) يوليربلا ناخ اضر

 نويوليربلاو .ةنسلا لهأ نيب ةزرابلا تايصخشلا نم ناك

 لهأ ءاملع عم ةديدشلا اهتافالخ اهل ناك ةيل وصأ ةعامج

 ًائشان ثيدحلا لهأ روهظ ناكو .(دنبويدلا) ثيدحلا

 يذلا باهولا دبع نب دمحم راكفأو بولسأ راشتنا نع

 رداب دقو .(نييباهولا) مسا هعابتأ ىلع ىلطُي

 باحصأو تيبلا لهأ روبق بيرخت ىلإ باهولا دبع
 نع جراخ رمأ روبقلا ةرايز نأ معزو . و لوسرلا

 لغلغتلا هعابتأ عاطتساو .ليخد رامعتسا ركفو مالسإلا

 مث ءاهيف مهراكفأ رشنو ةيدنهلا ةراقلا هبش يف جيردتلاب



 ارتلكنا

 نيدلا لاجر نع ةيسدقلا ةلاهلا اوعفري نأ اوعاطتسا

 ناخ اضر انالوم ضهنف .ةقطنملا هذه يف نيمرتحملا

 «باهولا دبع نب دمحم عابتأ ةهجاومل ةيادبلا ذنم

 عمجي نأ عاطتساف ةددعتم ىواتف نأشلا اذهب ردصأو

 .ةيمالسإلا نادلبلا يف أرثك ًاراصنأ هلوح

 لوسرلا ةمرح نع عافدلا وه نييوليربلل فده مهأ

 ةوقلا لامعتسا رمألا اذه بلطت اذإو ءككَو ميركلا

 اهردصأ يتلا ةديدعلا بتكلا لالخ نمو .اهولمعتسا

 عاطتسا مالسإلا لوسر ةيصخش نأشب ناخ اضر انالوم

 طقسُي نأو ةميظعلا ةيصخشلا هذه نع ماهبإلا عفري نأ

 .ةراقلا هبش بوعش رظن يف ثيدحلا لهأ نم ديدعلا

 ناك هتاورلا روت: لوسرلا نأ اهيا دقكعي ناك دقو

 .قلخلا ةيادب نم ًادوجوم

 لافتحالاب ةقرفلا هذه عابتأ موقي ماع لك يفو

 عاونأو ماعطلا هيف نولذبي ًاريبك ًالافتحا ِكَُو يبنلا داليمب

 نوميقي كلذكو .ةقيرطلا يف مهباحصأل ىولحلا

 يناليكلا رداقلا دبع خيشلا ىركذ يف ًاريبك ًالافتحا

 عيمج نوفلاخي ثيدحلا لهأ نكلو .دادغب يف نوفدملا

 .اهتمرح نوريو تاالافتحالا هذه

 «ةينسلا قرفلا نع تبعشت ةقرف يه :دنبويدلا ةقرف
 ءاملع - صوصخلا هجو ىلع  اهباحصأ عبتيو

 . ارتلكنإ ءاحنأ ىف ةديدع دجاسم ةقرفلا هذهلو .دنبويدلا

 هنم رثكأ يدرف نيد ةقرفلا هذه عابتأ رظن يف مالسإلاو

 امو ةيمالسإ ةلود ليكشتب نوبغري ال مهو «يعامتجا

 مهنإف ةيدابعلا مهلامعأ محازت ال تاموكحلا تماد

 .اهنورياسيو اهبناج ىلإ نوفقي

 ةيحورلا دوعت :ةقرفلا هذهل ةيخيراتلا روذجلا

 خيرات قامعأ ىلإ اهروذجب نييدنبويدلل ةعيطملا

 ىلع ًاميخم يزيلكنإلا رامعتسالا ناك امدنعف . مهتايح

 فئقاوم ثالثب هجاوي ناك «ةنس ىتئامل ةيدنهلا ةراقلا هبش

 ءةيرامعتسالا هتسايس ةضراعم : لوألا فقومللا ةفلتخم

 فتقوملا امأو .ةسايسلا هذه دييأت : يناثلا فقوملا

 ناكو «ةدابعلل غرفتلاو ةسايسلا لازتعا وهف ثلاثلا

 اففقا

 اورداب دقو .ثلاثلا فقوملا باحصأ نم نييدنبويدلا

 «يهلد نم برقلاب مهل ةسردم سيسأت ىلإ ةيادبلا ذنم

 املو .ةعساولا ةيغيلبتلا تاطاشنلاب اهلالخ نم اوقلطناو
 عم ضراعتت ال مهتوعدو مهتاغيلبتو مهميلاعت تناك

 ةيدج ةضراعمب اوهجاري مل مهنإف «ةيزيلكنإلا ةسايسلا
 ذنم ءالؤه فقو دقو .يزيلكنإلا رامعتسالا لبق نم

 تلكشت نيحو .دنهلا نع ناتسكاب لصف هجوب ةيادبلا
 مهنم ريبك ددع رطضا .ةلقتسملا ةملسملا ناتسكاب ةلود

 نم تاعامج دجوت رضاحلا تقولا يفو .ةرجهلا ىلإ
 .دنهلا يف ةقرفلا هذه عابتا

 زود ةنيدم ىف ةوعدلا ةعامج زكرتت :ةوعدلا ةعامج

 ءاحنأ ميمج يفااهدا ارفأ رشتنيو (0267 5م0ان51) يرب

 زيمتيو .ةمجسنمو ةمظنم عيماجم نمض ًابيرقت ايناطيرب
 ةلوهسب مهزييمت نكميو ,مهبادآو مهماظنب دارفألا ءالؤه

 لاورسلاو صيمقلا وه يديلقتلا مهسابلو .نيرخآلا نع

 فنعلا نع نوديعب مهو . يدنهلا يناتسكابلا زارطلا ىلع

 + ىسايملا

 : ةوعدلا ةعامجل ةيخيراتلا روذجلا

 دمحم انالوم وه دنهلا يف ةعامجلا هذه سسؤم

 ةقرف عابتأ نم لصألا يف وهو (م1945 - )١886 سايلا

 راكفأب ةحاسلا لخدو عقوقتلا نع جرخ مث ؛دنبويدلا

 ًالوصأ عضو دقو .ةوعدلا لاجم يف طشنو «ةحتفنم

 :يلي امك يه ءديدجلا هركف عيسوتل ةتس

 .ناميإلاب رارقإلاو فارتعالا-١

 . ةينيدلا تابجاولاو فئاظولا ةيدأت - "

 .هحيبستو هركذو هللا ةفرعم *" 

 .نيملسملا رئاس مارتحا - 4

 .ةينلا يف صالخإلا  ه

 .ةوعدلا ىلع تقولا فقو 5

 هذه عابتأ هجوتي ؛لوصألا هذه ىلع ءاكتالابو

 فلتخم ىلإ (دصقلا) اهنومسي عيماجم يف ةعامجلا

 ًاحاجن نآلا ىتح اوزرحأ دقو .مهتلاسر ةيدأتل نادلبلا



 <”3قوق3و

 ةوسأ ةسايسلا يف نولخدتي ال مهنأ الإ «ًاريبك

 . نييدنبويدلاب

 ةقلطم ةيلقأ ةقرفلا هذه عابتأ ناك : ثيدحلا لهأ

 هقفلا نوريعي ال مهو .(ماهغنمريب) وه مهعمجت زكرمو
 رثكأ يف نوريو «ًاليئض ًامامتها الإ يكلاملاو يفنحلا

 سايقلاو ثيدحلا يف ةيدرفلا ةيلوؤسملا نايحألا
 تيبثت ءالؤه عاطتسا تانيعبسلا دقع لالخو .عامجإلاو

 ًائيشف ًائيشو . ةديدج ًاعورف مهل اوؤشنأف ءرثكأ مهعقاوم

 مساب نيتلجم اوردصأو مهعابتأ دازو مهطاشن عسوت
 ميقتسملا طارصلاو (ةيزيلكنإلا ةغللاب) ميقتسملا قيرطلا

 ىلإ ًارمتسم امهرادصإ لازي الو ؛«(ةيودرألا ةغللاب)
 .نآلا

 : ثيدحلا لهأل ةيخيراتلا روذجلا

 عساتلا نرقلا رخاوأ يف ةكرحلا هذه روذج ترولبت

 ماع رمتؤم لوأ م917١ ماع يف دقعف .يداليملا رشع

 ءالؤه دمتسا دقو .ةيدنهلا ةراقلا هبش يف ثيدحلا لهأل

 هاش :امه نيتينيد نيتيصخش نم مهدئاقعو مهراكفأ

 صاخشألا نمو .باهولا دبع نب دمحمو هللا يلو

 نيسح رظن ديسلا ركذ نكمي ثيدحلا لهأ دنع نيزرابلا
 . يهلد يف ثيدحلا لهأ ةسردم سسؤم

 ةيفوصلا ةقرفلا عابتأ نم هللا يلو هاش ناك دقو

 يفو .ةدشب اهدقنو دعب اميف اهنع عجر نكلو ؛«ةينسلا

 ىرخألا ةينسلا بهاذملا رئاس نع مهسفنأ زييمت ليبس
 لاصفنالا ىلإ اوؤجل «بهاذملا هذه عابتأ نع اهلصفو

 دونهلا ةنسلا لهأ عمتجم نع ًاينطابو ًايرهاظ

 .نييناتسكابلاو

 نويضعاوريلا

 نآرقلا نأب نودقتعي ءالؤهو نييضعاوربلا ةعومجم يه

 ىف ثيداحألل ةجاح ةمث سيلو «نيدلا ءاقبل فاك هدحو

 .ثيدحلا لهأ نع ةقرفلا هذه تعرفت دق

 ارتلكنا

 ناونع تحت يولاركلا هللا دبع ىعدي صخش اهسسؤمو
 نآرقلا ةيافكب  انركذ امك  دقتعت يهو .(نآرقلا ةضهن)

 رهشأ نمو .يمالسإلا عمتجملا يف عيرشتلل ًاردصم

 يقرشملا هللا تيانع هللا دبع يولاركلا عابتأو ةذمالت

 )1١94507- ضعاورب دمحأ مالغو (م1950-1884)

 وهف «ةيروث ةكرح يقرشملا ةكرح تناكو .(2©م6

 راثيإلل دادعتسالا مهيدل نوكي نأ بجي هعابتأ نأب دقتعي

 ملاعلا يف ةيمالسإلا ةموكحلا رارقإ ليبس يف ةيحضتلاو

 . عمجأ

 بالطلا لكشي :(34006101560) نيددجملا ةكرح

 ناك املو .ةعومجملا هذه راصنأ نيب ربكألا ةبسنلا

 ال مهنإف «نييلاربيللاو نيفقثملا نم  مهبلغأ يف  ءالؤه

 الإ ةيزيلكنإلا ةموكحلا عم ةينوناق لكاشم نوهجاوي
 نيب راشتنالا مهل حتت مل مهراصنأ ةلق نكلو .ًاليلق

 لالخو .مهطاسوأ يف مهمادقأ تيبثتو نيملسملا

 نأ تاداقتنال ءالؤه ضرعت ةيضاملا ةنس نيئالثلا

 يف اميس الو ةيمالسإلا لئاسملا عم لماعتلا يف مهبولسأ

 ديحولا قيرطلا هنأو «يقطنم بولسأ وه يبرغلا ملاعلا
 ةيمالسإلا تاعامجلا نأب ًاضيأ نودقتعيو . حاجنلل

 ببسب نييبرغلا عم تاقالعلا ةماقإ عيطتست ال ىرخألا

 ناخ دمحأ ديسلا لعلو .اهل ةيديلقتلا ةينيدلا ةبيكرتلا

 تايصخش زربأ نم (م1918- 181/1/) لابقإ دمحمو

 نافلتخي نينثالا نأ مغرو .ثيدحلا يمالسإلا ركفلا

 اميس الو برغلا ىلإ ةرظنلا لوح امهنيب اميف ًاريثك
 داجيإ عاطتسا ةصاخلا هتقيرطب ًالك نأ الإ ءايناطيرب
 . يدنهلا ةراقلا هبش بوعشل ينيدلا ركفلا يف ريبك لوحت

 «برغلا يف ةيفسلفلا هتسارد لابقإ دمحم ىهنأ

 ًافالخ ةديدش ةضراعم هتفاقثو برغلا ضراعي ناكو

 .ةيبرغلا راكفألاو برغلا ديؤي ناك يذلا ناخ دمحأل

 ناكو ءرعشلا ًاصوصخو «بدألاب ًاريثك لابقإ متهاو
 هركف ىلع ترثأ ايناملأو ايناطيرب يف هتسارد نأ دقتعي

 تايرظنو راكفأب ديعب دح ىلإ ًارثأتم ناكو .ًايباجيإ ًاريثأت
 .نييناريإلا نيفراعلا رئاسو ىمورلا نيدلا لالج انالوم

 ةيبرغلا ةراضحلا نأب لوقلا ىلإ هتاداقتعا يف بهذيو



 76" ارتلكتا

 عمتجمل لبقتسم الو ةايح ال نأل ءاهسفنب اهّسفن ليزتس

 .هل ناميإ ال

 رهاظمو برغلا مجاهي لابقإ ناك يذلا تقولا يفو
 نيديعبلا ءاطسبلا نيملسملا ًاضيأ مجاهي ناك هتراضح

 نود ةايحلا نأ ىري ناكو .ةينيدلا ةلاصألاو نآرقلا نع

 ًاتوم حورلا توم ىلإ يدؤت نأ دب ال بالقناو لوحت

 يعسلا نم هداقتعاب أشنت امنإ بعشلا حور نأل ءًالماك

 نأ دب ال نيملسملا نأ ىأرو .بالقنالاو لوحتلا داجيإل

 .هدحو هللا ةعاط ١

 . سفنلا ىلع ةرطيسلا  ؟

 .هضرأ يف هلل ةفيلخك هرودل ملسملا ةفرعم ”٠

 لصي نأ نمؤملا ناكمإب نإف «لابقإ ةيرظنل ًاقفوو
 . هللا ىلإ ماقم برقأ وه عيفر ماقم ىلإ

 ةلود سيسأت ىلإ حارتقالا اذه ىهتناو .نيملسملا عيمجل

 .م191417 ماع ناتسكاب

 يف اميس الو ايناطيرب يف ريبك مارتحاب لابقإ ىظحي

 لالجإلاب ًابيرقت نيملسملا رثكأ هركذيو نيملسملا طاسوأ
 ارتلكنإ يف لابقإ ةيميداكأ تطشن دقو .مارتحالاو

 امنيب .ةروثنملاو ةموظنملا هراثآ رشنو عمجب ناتسكابو

 هراكفأ ةساردل ًاصاخ ًاجمانرب جربماك ةعماج تعضو

 اهتامصب تكرت لابقإ راكفأ نأ كش ةمث سيلو .هراثآو

 .ملاعلا يف نيملسملا نييروثلا بلغأ ىلع

 يف يمالسإلا ركفلا ييحم نم ًادحاو لابقإ ناك دقل

 . مهطاسرأ يف فوسليفلا

 ىف ةقرفلا هذه عابتأ غلبي :ةيمالسإلا ةعامجلا

 ىهو .ىرخألا قرفلا رئاس نم ًايبسن لقأ ًاددع ارتلكنإ

 تالجملاو بتكلا عبط قيرط نع اهتاطاشن سرامت

 ةروصب ةيباهولا ةكرحلا اهريس يف تعبتا دقو .ةيريشبتلا
 . بابشلا باستكا يف نآلا ىلإ حلفت مل كلذلو «ةقيقد

 ىلعألا يبأ دي ىلع ةيمالسإلا ةعامجلا تسسأ دقو

 ماع يف اهلوح يذلا (م1914-م07٠19) يدودوملا

 سيسأت لئاوأ ذنمو .ضحم يسايس بزح ىلإ
 ةلود اهرابتعا دض بّزحلا اذه فقو ناتسكاب ةلود

 يذلا ريبكلا يبعشلا معدلا نم مغرلا ىلعو . ةيمالسإ

 مهنأ الإ «ةيمالسإلا ةعامجلا راصنأو يدودوملا هب يظح

 ساسأ ىلع ةينبم ةيمالسإ ةموكح سيسأت يف اوحلفي مل
 ةيضاملا تاونسلا لالخ اوعاطتسا مهنكلو .ةعيرشلا

 يلاملاو يونعملا معدلا ببسب يوق بزحك لمعلا
 .دودحماللا يدوعسلا

 ةبسنلاب ةيلقأ ايناطيرب يف ةعيشلا لكشي :ةعيشلا

 نييناتسكابلاو دونهلا ةعيشلا ىلإ ةفاضإلابف «نيينسلل

 يف نوشيعي يناريإ 55٠٠١ يلاوح كانه نييقارعلاو
 ةبقارملا تحت دالبلا هذه يف ةعيشلا عضو دقو .ايناطيرب
 ةيمالسإلا ةروثلا راصتنا ذنم ةينمألا تاطلسلل ةيرهجملا

 . يمالسإلا ملاعلا يف يروثلا اهركف راشتناو ناريإ يف

 مامإلا ىوتف رودص دعب ةحضاو ةروصب رمألا اذه ناب دقو

 ردصت ىرتفلا دكت ملذإ «يدشر ناملس قحب ينيمخلا

 . ةريصق ةرتف يف نييناريإلا تائم ايناطيرب نم جرخأ ىتح

 بيترتب نوزيمتي مهنأ الإ «ةيلقأ ةعيشلا نوك مغرو
 ركذلاب ريدجلاو . قرفلا ةيقب نم رثكأ يعامتجاو يعامج
 مالسإلا راكفأب ديعب دح ىلإ نورثأتم ةعيشلا نابش نأ

 «ينيمخلا مامإلا لثم ءاملعلا ضعب تافلؤمو ةيروثلا

 . يرهطملا ىضترم خيشلاو يتعيرش روتكدلا

 هحرط يذلا مالسإلا وهو :نيقرشتسملا مالسإ

 مالسإ سردي رضاحلا تقولا يفو نويبرغلا نوقرشتسملا
 مولعلا سّردت يتلا تاسسؤملا عيمج يف نيفرشتسملا

 ريتسجاملاو ةيساسألا لحارملا يف ةيمالسإلا

 مالسإ ةيمست ىلع نوملسملا حلطصيو .هاروتكدلاو

 . يبرغلا مالسإلاب نيقرشتسملا

 ةرطيس دهع ةيادب عم عقاولا يف قارشتسالا أدب دقو



 افلا

 نادلب ًاصوصخو ةيقرشلا نادلبلا ىلع يبرغلا رامعتسالا
 نم ريثك فادهأ مهأ نم ناكو .يمالسإلا ملاعلا

 ضفرر « قلو مركألا لوسرلا ةروص هيوشت نيقرشتسملا
 اذإ مهنأ نودقتعي ءالؤه ناك دقف . يهلإ يصوك نآرقلا

 كلذب مهنإف ءيهامك لوسرلا ةروص اوحرطام

 «مرهلا سأر نم اوؤدب انه نم .نيملسملا نومدخيس
 مالعإب اوطشت مالسإلا ةقيقح هيوشت نوعيطتسي يكلو
 خاسنتسا هتقيقح يف مالسإلا نأب اوعاشأو عساو

 نمو .امهل ديلقتو ةيدوهيلاو ةيحيسملا نيتنايدلل

 مالسإلاب فيرعتلا ءالؤه اهرشن يتلا ىرخألا ىواعدلا

 ةيحيسملا رارغ ىلع ءاج هنأو ءيسايس ريغ نيدك
 يعس ناكو .ًاقلطم ةسايسلا يف لخدتي ال ةيدوهيلاو

 عمتجملا نع مالسإلا جارخإ ىلع زكرتي نيقرشتسملا
 بولسألا اذه يف لعلو ةيونعملا تالاجملا يف هرصحو

 ةيدوهيلاو ةيحيسملا نيتنايدلا يف مئاقلا عضولل ريربت

 يذلا مالسإلا رشن ىلإ  اعبط  ةيبرغلا لفاحملا ليمتو
 اذه نأل ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نوقرشتسملا هضرع

 تاعماجلا رثكأ يف سردي يذلا مالسإلا نم عونلا

 عم قفاوتم وه امنإ ةيمالسإلا نادلبلا ضعبو ةيبرغلا
 .ةيبرغلا ةايحلاو برغلا فادهأ

 مويلا ايناطيرب يف نيملسملا رثكأ شيعي : ةصالخلاو

 وه كلذ يف ببسلاو يعامتجالا ءاوزنالا ةلاح

 نم ملسملا مرحي لاثملا ليبس ىلعف «ةينيدلا تاميلعتلا

 ءاهمرحل ةيعرش مدعل معاطملا رثكأ ىلإ باهذلا
 «ةطلتخملا سرادملا ىلإ هدالوأ لاسرإ نم فوختيو

 «ةينويزفلتلا جماربلل مهتدهاشم ىلع رارمتساب فرشيو
 يوزني هنيد ميلاعتب كسمتملا ملسملا اذه نإف ٍدئنيحو

 يفو ءيزيلكنإلا عمتجملا نع ىلوألا ةلهولا ذنم
 ضعبلا مهضعب نع نوملسملا يوزني ةيناثلا ةلحرملا

 . مهنيب ةقيمعلاو ةلصأتملا تافالخلا ببسب

 ةيساسألاو ةيحطسلا تافالخلا نم مغرلا ىلعو

 ةيلقأ نولثمي مهنأ الإ ءايناطيرب يملسم نيب ةدوجوملا
 مهديلاقتو مهرهاظم ثيح نم دالبلا يف ةدحاو ةينيد

 نأ عطتست مل ةيلقألا هذه نأ الإ «ةيعامتجالا مهتافرصتو

 ارتلكنا

 ةيديقعلاو ةيركفلا ىحاونلا نم ةدحاو ةمأ لكشت

 00 .ةيعامتجالاو ةيسايسلاو
 يداعي عمتجم ظسو يف دحاو نيد قرف فالتخاف

 ناك اذإاميس ال تحب ةاسأم وه امنإ ءنيدلا اذه

 .فالتخالا اذه نوعجشي نويموكحلا نولوؤسملا

 لمع وه مهنيب اميف نيملسملا داحتا مدع نإف كلذكو

 فعضيس هنإف قرفت ام اذإ عمتجملا نأل ؛يراحتنا

 . فاطملا رخآ يف تتشتلل ةضرع نوكي ىتح جيردتلاب

 تادايقلا نم جذامن

 يف مدقتلا لماوع مهأ نم ةدايقلا ربتعت

 . حالم نود ةنيفسك ةداق نود عمتجملاف .تاعمتجملا

 دئاقلا نادقف نم ايناطيرب يف نيملسملا عمتجم يناعي الو

 ددعتب تادايقلا ددعت نم ًاضيأ يناعي لب «بسحو دحاولا

 . قرفلاو عيماجملا

 يتلا تالضعملا مهأ نم  عقاولا يف  ددعتلا اذهو

 . ايناطيرب وملسم اهنم يناعي

 ناهل ةماعلا رومألا يف ةداقلا ءالؤه قفتا ولو

 - مهترثك ىلع  مهنأ فسألل وعدي ام نكلو ؛بطخلا
 يف ًاداحو ًاديدش ًافالتخا ضعبلا مهضعب عم نوفلتخم

 ةداقلا ءالؤه عيمج نأ انه فيطللاو .ةيئزج رومألا رثكأ

 ةعفرلا قيقحت يه مهتياغو مهيعس لك نأ نومعزي
 لصفنلا اذه يفو .يمالسإلا عمتجملاو مالسإلل

 : تادايقلل جذامن ةثالث نع ثدحتنس

 .رالودلاو طفنلا ىلإ دنتست يتلا ةدايقلا ١

 "  ةينهملا ةدايقلا .

 “٠ - ةيديلقتلا ةدايقلا .

 ناك :رالودلاو طفنلا ىلإ دنتست يتلا ةدايقلا :ًالوأ
 يف رييغتلا لماوع مهأ نم ًادحاو طفنلل ريبكلا لخدلا

 ءاملع دحأ لوق دح ىلعو .ةيبرعلا تاعمتجملا ةبيكرت

 يبرعلا يودبلا نإف 7"2طسوألا قرشلا يف عامتجالا

 (5همذه) ةيطفنلا ةورثلل يعامتجالا ريثأتلا . ميهاربإ نيدلا ديعس )١(

 1آرصمهعأ ه1 011 آ1/ءةملاط).



 ارتلكنا

 حبصأ «محللاو رمتلاو نبللاب هتايح يف يفتكي ناك يذلا

 .ةدروتسملا تابلعملاو يكيرمألا زرألل ًاكلهتسم نآلا

 داوملا لامعتساو قالطلا ةبسن دايدزا نإف كلذكو

 تدأ يتلا ىرخألا لماوعلا نم تاركسملاو ةردخملا

 لاثملا ليبس ىلعو .برعلل ةيديلقتلا ةبيكرتلا رييغت ىلإ
 نأ اوعاطتسا بيلاسألا هذه مهدامتعاب نييدوعسلا نإف

 مهتسايس تناكو .هسفنب هتقث بابشلا ليج اوبلسي

 عيمج يف ديدشلا ملسملا بابشلا داقتنال ًاعضوم ةقفانملا
 نييدوعسلا لذب نم مغرلا ىلعو .ملاعلا ءاحنأ

 مهدالب قطانم عيمج يف طفنلا لاومأ ضعبل مهعيزوتو
 ليج عنقي مل كلذ نأ الإ ًاعيمج ملاعلا ءاجرأ يف لب
 ًايونس قفنت ةيدوعسلا ةموكحلاف .يعاولا ملسملا بايشلا

 اهتموكح ةروص نيسحتل تارالودلا تارايلم

 دجسم 8٠١ ءاشنإ مت اهدحو ايناطيرب يفف .ةيمالسإلا
 ةعمجلا ةمئأ رثكأ نييعت متيو .نييدوعسلا دي ىلع

 تحتو مهئالمع قيرط نع دجاسملا هذه يف ةعامجلاو

 تاءاصحالاو ةيدوعسلا ةرافسلل رشابملا فارشإلا

 اهتاطاشن ىلع تقفنأ ةيدوعسلا نأ ىلإ ريشت ةرفوتملا

 لالخ ينيلرتسا هينج نويلم نيسمخ ةيغيلبتلاو ةيمالعإلا

 طفنلا لاومأ سوؤر تناك دقو .(7طقف تاونس رشع

 لبق نم جراخلاو لخادلا يف لاومألل لئاهلا قافنإلاو

 يف ةريثك تالؤاست امئاد ريثت ةيدوعسلا يف مكاحلا ماظنلا

 هذه نرتقت ام ًابلاغو «ةيمالسإلا لفاحملا طاسوأ

 .ةعذال ةديدش تاداقتناب تالؤاستلا

 لفاحم يف ةوقب ةحضاو ةيرالودلا ةدايقلا ودبتو

 ةعمجلا ةمئأف .ايناطيرب يف مهتاعمتجمو نيملسملا

 نع ثيدحلاب نوفتكي لفاحملا هذه يف ةعامجلاو

 ىلع مهثيدح نوفقويو «ةسايسلا هنم ًاحورطم مالسإلا
 . مالسإلا يف ةيدابعلا لامعألا

 ًاسانأ مهسفنأ يف نوينيدلا ةداقلا ءالؤه دقتعي امبر

 .م1 لوليأ ١١ :(1م06معم0عها[) تندنيدنيأ ةفيحص 00(

 اففي

 . يمالستسا مالسإ هنأ ىلع ءالؤه مالسإ ىلإ نورظني

 ةيلقألل اودجوي نأ ًاقلطم ةداقلا ءالؤه عطتسي ملو

 عمتجملا فوفص يف ةصاخو ةمهم ةناكم ةملسملا

 تارالودو مالسإلا مسا ىلع اوؤكتا مهنأل يزيلكنإلا

 اهدحو ةمألا اوكرتيل ةحاسلا نم مهسفنأ اوبحسو ءطفنلا

 .ةبعصلا فورظلاو تامزألا شيعت

 ةدايق نأ يعيبطلا نمف :ةينهملا ةدايقلا كانهو

 ماقمي دئاقلا صخش ىلع دوعت ام عمتجم وأ ةعامج

 لاجملا يف ةدايقلا هذه تناك ءاوس ءلضفأ يعامتجا

 . ةيعامتجالاو ةينهملاو ةيملعلا تالاجملا ىف وأ ىنيدلا

 ةيميلعتلا ةلاصألا ىلإ ةداقلا ءالؤه لثم 8-5 ام ةداعو

 نوكي ىرخأ ةرابعب يأ ؛ءيش لك لبق ةيوبرتلاو
 نم ةدايقلا هذه يف أظح رفوأ نوملعتملا صاخشألا

 لكشت ءارقفلاو نييمألا حئارش نأو ًاصوصخ . مهاوس

 ثيح ءارتلكنإ ىلإ نيرجاهملا نيملسملا نيب ةيبلاغلا
 اذه لثم يفو .ةيندتملا لامعألا يف لمعلل ءالؤه رطضي

 اميس الو ايلعلا تاساردلا ووذ لتحي نأ دب ال عضولا

 نم .ةيدايق ةيعامتجا عقاوم هاروتكدلا ةداهش باحصأ

 ىوتسملا يوذ ىلإ نوؤجلي ءاطسبلاو نويمألا ناك انه
 ءالؤه ردابيو «ةراشتسالاو داشرتسالل يلاعلا يملعلا

 ةدايقلل ًافالخ ةيعامتجالا لكاشملا لح ىلإ مهرودب

 جيردتلاب لحمضي ذخأ ءالؤه رود نكلو .ةيرالودلا

 ضعب نأ الإ .مهتقو قيضو مهفئاظوب مهلاغشنا ببسب
 اهلاومأب ةيرالودلا ةدايقلا لبق نم مهجاردتسا مت ءالؤه

 ًافقو تراص مهسفنأو مهتاقوأ نأ نومعزي اوراصف

 .مالسإلل

 ةيديلقتلا ةدايقلا عقتو :ةيديلقتلا ةدايقلا كانهو

 لاجر قتاع ىلع ايناطيرب يملسم نم ةطسوتملا ةقبطلل
 نم مهتوعد تمت ءالؤه رثكأو نييناتسكابلاو دونهلا نيدلا

 سفن نم ردحنت يتلا ةرجاهملا ةيلامعلا تايلقألا لبق

 .لوصألا

 يمالسإلا ميلعتلا ىلإ نودقتفي مهرثكأ يف مهو

 نم ةعومجم ىلع رصتقت مهتامولعم رثكأو «لماكتملا



 افي

 يف ثيدحلا ءالؤه بلغأ عيطتسي الو .ةيدابعلا لامعألا

 مهتفرعم مدعو مهتامولعم فعضل عساو لاجم
 لكاشم لح ىلع نوردقي ال مهارت انه نم . مهطيحمب

 ةغللاب ثدحتلا يف مهفعض ببسبو .مهعمتجم

 نيذلا بابشلاو نيفقثملا ةهجاوم نرعيطتسي ال ةيزيلكنإلا

 .يزيلكنإلا ميلعتلا ماظن يف اوبرت

 ةيديلقتلا تادايقلا نيب ةقالعلا مدعنت ايناطيرب يفو

 ةينيدلا مهتايفلخ فعض نأل «ملسملا بابشلا ليجو

 ىلع ةباجإلاب مهل حمسي ال «ةيعامتجالا مهتربخو

 لكبو لوقلا نكمي مث نمو .ةريثكلا بابشلا تالؤاست
 نابشلا نيب اهعقوم تدقف دق ةيديلقتلا ةدايقلا نأب ةأرج

 .ايناطيرب يف يمالسإلا عمتجملا يف نيعفايلاو

 ظعولا لاجم يف ىتح تادايقلا هذه قنوت ملو

 «ةقيمعلا ةينيدلا مهتامولعم ةلق نأل .ينيدلا داشرإلاو

 «يعانصلا ملاعلل ةعيرسلا تاروطتلاب مهتفرعم مدعو

 بايسأ اهلك ةثيدحلا ةيمالعإلا بيلاسألا نع مهدعبو

 ةيمالسإلا مهتايرظن نييبت يف ىتح لشفلا ىلإ مهب تدأ

 دودح مالسإلا مهحرط يف ءالؤه زواجتي ملو .ةيديلقتلا
 يونعملا داشرإلاو ةيمويلا تاولصلا ءادأو نآرقلا ةءارق

 اذه نأ يعيبطلا نمو .ةيئادتبالا ةيهقفلا لئاسملا نايبو

 تاعمتجملا لكاشم لحي نأ عيطتسي ال مالسإلا

 .برغلا يف ًاصوصخو ةيمالسإلا
 مهتاطاشن ءالؤه نويديلقتلا نيدلا لاجر سراميو

 ذوفن تحت نايحألا بلغأ يف مهنادلب يف ةيغيلبتلا

 ايناطيرب يف فلتخت فورظلا نكلو ءرابكلا نييعاطقالا

 ًافرشم دالبلا هذه يف نوكي ةعامجلا مامإ نأل ءًامامت

 ام دح ىلإو .هل ةديؤملا ةعامجلاو دجسملا ىلع ًارشابم

 مهنكلو «ميدقلا ليجلا ءاضرإ مهبيلاسأب ءالؤه عيطتسي

 ديدجلا ليجلا بذج نوعيطتسي ال  فسألا عم

 .ًافنآ انركذ امك «مهيلإ

 جاوزلا ميسارم يف تاعامجلا ةمئأ كرتشيو

 اهريغو ةيونسلا تايركذلاو «ءازعلا سلاجمو قالطلاو

 ةينيدلا سوقطلا يف ةيسيئر ةروصب مهكارتشا ىلإ ةفاضإ

 رداصم نم ًاردصم سوقطلا هذه لكشتو .ةيمويلا

 ارتلكنا

 نييديلقتلا ةداقلا نأ ركذلاب ريدجلاو .يلاملا مهلخد

 اهانركذ يتلا فعضلا طاقن لك نم مغرلا ىلع ءالؤه

 تايعمجلاو زكارملاو دجاسملا اوسسؤي نأ اوعاطتسا

 ةيمويلا تاجاحلا نم ريثكلا تّبل يتلا ةيمالسإلا

 تادايقلا هذه تناك ةماع ةروصبو ايناطيرب يف نيملسملل

 ىرخألا تادايقلا نم بناوجلا ضعب يف ًاحاجن رثكأ

 ًالشف تلشف اهنكلو .اهفعضو اهزجع نم مغرلا ىلع
 ايناطيرب يملسمل ةيعامتجالا لكاشملا لح يف أمات

 .مهفوفص نيب ةدحولا داجيإو

 ةدايق نأب ةماع ةروصب لوقلا نكمي هنأ ةصالخلاو

 - ةيرالودلا  ةيطفنلا ةدايقلاف ءاهتدحو تدقف نيملسملا

 نع نوينهملا ةداقلا ثحبيو .لاومألا نم اهطخ مهلتست

 ةداقلا ىعسي امنيب ؛مهلامعأ يف رارقتسالاو ءودهلا

 لاجر ليميو .مهتاعامجو مهقرف ةوق ةدايزل نويديلقتلا

 رود نع اولفغ مهنكلو دجاسملا يف لمعلا ىلإ نيدلا

 ةيبهذملا قرفلا عالق ىلإ اهولؤحف مالسإلا يف دجاسملا

 . ىطسولا نورقلا يف

 نع ًاديعب ايناطيرب يف نيملسملا عمتجم ناك دقو

 يف يدايقلا غارفلا دهاشي كلذلو ءهرمأ ةيادب ذنم ملعلا

 دنتسا عمتجملا اذه نإف كلذ ىلإ ةفاضإو . هئازجأ لك

 . ةصلاخ تامدخ هل اومدقي نأ نكمي ال صاخشأ ىلإ

 ًادحأ اندجو امل «ةداقلا ءالؤه ةبساحم انئش ولو

 حلاصملا ةداقلا تعفد دقو .ةيلوؤسملاب ًاريدج مهنم

 عمتجملا ميسقت ىلإ تدأ جهانم كولس ىلإ ةيداملا

 . هيف ةالابماللا قلخو يمالسإلا

 ةدايق كلتمي يمالسإلا عمتجملا نإ :لوقلا نكميو

 . ةلماش تسيل اهنكلو ةيلحم

 ةيسايسلا تاطاشنلا يف نيملسملا كارتشا

 ةدايق ةلأسم شيعت فيك ةقباسلا لوصفلا يف انظحال

 دقو .ًاحضاو ًالشفو ةديدش ةمزأ ايناطيرب يف نيملسملا

 اذه ىف لواحنو .ءكلذ بابسأ ضعب ركذل انضرعت

 :اناطيرت يف ايسابلا ماظنلا وهو رخآ ببس نايب لصفلا

 تدأ ىوقلا عارصو ةدايقلا ةمزأ نإ ةقيقحلا يفو



 ارتلكنا

 لضفأ لبس فاشتكاو رثكأ يعسلل لاجملا حسف مدع ىلإ

 يملسمب يرحو .ايناطيرب يف يسايسلا ماظنلا يف ذوفنلل
 دحاو دئاق دوجو مدع نأب اوملعي نأ مهتداقو ايناطيرب

 هدشني ام ةياغ يه مهتافالتخاو مهميظنت فعضو مهل

 عمتجملا حبصأ دقو .ةيناطيربلا ةموكحلا يف نولوؤسملا

 نعطلا نكميو ءءوس لكل ةضرع ايناطيرب يف يمالسإلا
 . تاهجلا لك نم هتمجاهمو هب

 هتلزع نم جورخلا عمتجملا اذهل ىنستي يكلو

 نم هل دب ال ربكأ ةيسايس ةوق لين ىلإ لوصولاو ةيسايسلا
 تايصخع كلا ردابت نأ :لوألا لحلا ءامهل ثلاث ال نيلح

 ةيلقألا قوقح نع عافدلا ىلإ ةصلخملا ةيوقلا ةيسايسلا

 فاحجإلاو ملظلا عفرل يعسلاو دالبلا يف ةملسملا

 مهضعب عم نيملسملا داحتا وه رخآلا لحلاو . مهقحب

 .ةملسم ةيلقأك مهنع ملظلا عفدو مهقوقح نع عافدلل

 تايرحلا لينل ةحجانو ةحيحص ةكرحل ةيادب كلذ يفو
 فادهألا هذه ىلإ لوصولا ليبسو .ةيعامجلاو ةيدرفلا

 ةيسايسلا تاطاشنلا يف نيملسملل لاعفلا كارتشالا وه

 رومألا ببسب ءنآلا ىلإ لصحي مل ام وهو ةيباختنالاو

 . اهانركذ يتلا

 ةيسايسلا ةكراشملا ىوتسم

 يف نوكرتشي نيملسملا نأ نم مغرلا ىلع

 ؛ايناطيرب يف يرجت يتلاو ةماعلاو ةيلحملا تاباختنالا
 ةدمتا بسب ًابيزقت رثألا ةميدع مهعكراتقم ةأ لإ

 نوملسملا ىعس دقو .بهاذملاو قورعلاو تايموقلا
 نع ةرابع يهو ةحلملا مهتابلط قيقحتل رارمتساب
 : ةيلاتلا تالؤاستلا

 روبقل ةصاخ ةقطنم دجوت له :نفدلا (أ)

 ؟نيملسملا

 مهونفديو مهاتوم اوعيشي نأ نيملسملل زوجي له -

 ؟مهنيد ميلاعتو مهديلاقتل اقفو

 تاناويحلا حبذ نيملسملل زوجي له :حبذلا (ب)

 ؟مهتعيرشل اقفو

 نوملسملا عيطتسي له :ةيدابعلا مسارملا (ج)

 فول

 تاولص يف كارتشالاك ؛ةينيدلا مهتالطع نم ةدافتسالا

 ؟ًالثم ةعمجلا

 نولوؤسملاركف له :ميلعتلاو ةيبرتلا )5(

 ةيلقألا ءانبأل ةيمالسإ سرادم سيسأتب نويلحملا
 ؟ةملسملا

 سيردتل ًاجمانرب نولوؤسملا ءالؤه عضو له -

 ؟ةيلقألا دارفأل مألا تاغللا

 ةيذغت ةيضق لحب نولوؤسملا ءالؤه ركف له
 ؟نيملسملا باللطلا

 ميلعت ةلأسمل لحب نويلحملا نولوؤسملا ركف له

 ؟ةدوجوملا ةينيدلا ميلاعتلل ًاقفو ةيسنجلا لئاسملا

 ليبق نم رومألا ضعب نأشب مهجمانرب وه ام
 ؟ةينطولا ةفاقثلاو ةيرصنعلا

 نولوؤسملا عضو له : ةيصوصخلا سرادملا (ه)

 ؟سرادملا هذه لثم سيسأتل ًاجمانرب نويلحملا

 تابلطلا ىلع نآلا ىلإ ةبوجألا تناك اذام

 ؟سرادملا هذه لثم سيسأت نأشب نيملسملل ةرركتملا

 دجاسملا ءانبل تازاجإلا رادصإ نأشب نييلحملا

 ؟ينيدلا ميلعتلا تاسسؤمو

 نودب تلمع وأ تسس أ يتلا دجاسملا يهام

 ؟ةيدلبلا ةزاجإ

 نولوؤسملا عضو له :ةباتكلاو ةءارقلا ميلعت (ز)

 نيملسملل ةباتكلاو ةءارقلا ميلعتل ًاجمانرب نويلحملا

 ؟مهنم ءاسنلا ًاصوصخو

 ءعيجشتل *تل ةسايس ةيبتكملا تامدخلا ربتعت له

 ؟ةيلحملا تاغللاب بتكلا ةسارد يف مهبيغرتو نييويسآلا

 لينل ىتح ريرملا حافكلا ىلإ نوملسملا رطضيو
 تلخد امنيح لاثملا ليبس ىلعف .مهقوقح طسبأ

 (1)(دعاوقلا ةسردم) ىلوألا ةرملل يولع ناتخالا

 نيءوسسمعع 5عطممأب 02(
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 نيفرشملا لبق نم امهجارخإ مت ؛«يمالسإلا امهباجحب

 حافك دعي امهلوبق ىلإ اورطضا مهنكلو ؛ةسردملا ىلع
 كانهو . ناتخالا ناتاه هب تماق ريرم ىفاقثو ىسايس

 (مءاعع 8هانؤط) وارب رتيب ةنيدم يف نر رخآ لاثم

 ملسم بلاط لوخد سرادملا ىدحإ ريدم ضفر امنيح

 لمعلا اذه ةنيدملا وملسم هجاوف .هتيحل هقالطإل

 حلاصل رمألا ىهتناو «نيديدشلا بضغلاو ضارتعالاب
 ىلع ليلد نيرركذملا نيلاثملا يفو .ملسملا بلاطلا
 نولانيال مهف ءنوملسملا هشيعي يذلا رملا عقاولا

 . تاطلسلا عم ريرم حافك نود مهقوقح

 مهف ىلإ نيملسملا براجتلا هذه لثم تعفد دقو

 يف مهكارتشاب مهنأ اوكردأ ىرخأ ةرابعبو .مهعقاو
 اولصي نأ نكمي ةيفاقثلاو ةيسايسلاو ةيباختنالا تاطاشنلا

 مث نمو ءًالثم سرادملا ةرادإك ةمهم بصانم ىلإ

 ضعب اوحجنو . قباسلا نم لضفأ مهاياضق نوحرطي
 تايوتسملا ىلع رصتقا مهحاجن نكلو «كلذ يف ءيشلا
 «ةماعلا ةينطولا تايوتسملا ىلإ اهادعتي ملو «ةيلحملا

 وه كلذ يف يساسألا ببسلاو .ًادج ةردان عقاوم يف الإ

 لازت ال ذإ .مهتيصخشو مهعقومل نيملسملا كاردإ مدع

 دنهلا يف يزيلجنإلا رامعتسالل ةيخيراتلا ةقباسلا

 كلت يف ةملسملا بوعشلا ىلع اهلالظي يقلت ناتسكابو
 عطتست مل بوعشلا هذه نأ هل فسؤي اممو .ةقطنملا

 ءيشلاو .ةميدقلا اهتادقتعم نم صلختتلا نآلا ىلإ

 مهقانتعا وه كانه نوملسملا هب زتعي يذلا ديحولا

 نأ نيملسملل يدشر ناملس ةيضق تتبثأ دقو ؛مالسإلل

 .ةدحاو ةمأك ةيعرشلاو ةينوناقلا مهقوقح لين مهناكمإب

 هذه نمو «ةبرجت قباس نود ةديدع تاطاشنب اوماق دقف

 : تاطاشنلا

 .نيلوؤسملا ىلع ضارتعالا ١

 . ةئداهلا تارهاظتلا  ؟

 . عمتجملا تاقبط فلتخم ىلإ مهتاءادن لاصيإ -؟

 تارهاظملا يف يدشر ناملس باتك قرح - ؛

 . ةماعلا

 ارتلكنا

 .تارمتؤملاو تاودنلا ىف ةيضقلا هذه ثحب 6

 .ةيمالسإلا نادلبلا عيمج ىلإ مهتاءادن لاصيإ ١

 ناملس ةيضق دعب ايناطيرب يف نوملسملا دجو دقو

 يعامتجالاو يسايسلا حافكلل حيحصلا بولسألا يدشر

 «ةعورشملا مهقوقح لينو مهتابلط قيقحت لجأ نم
 يسايسلا يعولا ىلإ لوصولا اوعاطتسا ىرخأ ةرابعبو
 .بولطملا

 ةيسايسلا تاطاشنلا يف كارتشالا رثأ

 ةحضاو ةبيكرت ايناطيرب يف ةيسايسلا ةبيكرتلا ربتعت
 عيمج يف ةيلاعفب كارتشالا بعشلا عيطتسي ذإ ءامامت

 تاطاشنلا لالخ نم دالبلا يف ةيسايسلا تايوتسملا

 نوملسملا نكي ملو . يطارقميد ساسأ ىلعو ةيبزحلا
 مهثاطاشن ترصحناف ةمظنم ةسسؤم ةيأ نوكلتمي

 اوناك يتلا تالاجملا سفن يف ةيعامتجالاو ةيسايسلا

 ءارآلا يف قرفتلا ناك انه نم . مهترجه لبق اهنوسرامي

 نيملسملا ىلع بلاغلا عباطلا وه تاسسؤملاو راكفألاو

 .اهيف ةيرثكألا ةبسن نولكشي يتلا قطانملا يف ىتح

 يدشر ناملس ةيضق دعب مهتلفغ نم اوهبتنا مهنكلو

 قيقحت ليبس يف مهل بزح سيسأت ةرورض اوكردأف

 بزحلا ةدالو تناكف ؛ةعورشملا مهقوقحو مهتابلط
 مساب م984١ ماع زومت يف ايناطيرب يف لوألا يمالسإلا

 رشابو 27 088) زمرو (يناطيربلا يمالسإلا بزحلا)
 زيمت دقو ةيمسر ةروصب ةيسايسلا هتاطاشن روفلا ىلع

 ةيلومشو هبولسأ يف ةحضاولا ةطاسبلاب يسيسأتلا هنايب
 امك هفادهأ تناك 1 ةينيدلا تايلقألا 7-5 هدونب ضعب

 : يلي
 يداصتقالاو يسايسلا لمعلا بيلاسأ نايب ١

 .ةنسلاو نآرقلل ًاقفو يعامتجالاو

 بعشلا لكاشمل ةعجانلا ةيمالسإلا لولحلا نايب - ؟

 . ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو .ةيسايسلا يناطيربلا

 1ةل1ةمحنع 2درأز 01 8من )00(



 ارتلكنا

 رئاس عم مهافتلا لبسو تاقالعلا ةماقإ ٠

 فادهأ خيسرت ليبس يف ةيسايسلا لفاحملاو بازحألا

 .بزحلا

 فرفص نيب ةيمالسإلا دئاقعلاو راكفألا رشن  ؛

 :قيتغلا

 «نيملسملا نيب داحتاو ةدحوم ةدايق داجيإ ٠

 .ايناطيرب يف ةيلقألا ةايحل ةمزاللا سسألا حرطو

 ءاجرأ ىتش يف نيملسملا قوقح نع عافدلا 5

 تاعمتجملاو نيملسملا عيمج عم داحتالاو ملاعلا

 . ةيمالسإلا ريغ نادلبلا يف ةيمالسإلا

 مالسإلل يداعملا يمالعإلا وجلا ةهجاوم ٠

 .تارماؤملا طابحإو

 ةوعد ليبس يف تارمتؤملاو تاودنلا ةماقإ 4

 .بزحلا ةيوضعل نيملسملا
 ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تامدخلا ميدقت -4

 فرصم سيسأت ليبق نم بزحلا ءاضعأل
 ةيجالعو ةيحص «ةيقوقح تامدخ ميدقتو ءيوبرال

 . ةيميلعتو

 تايصخشلا ضعب لبق نم تاداقتنا بزحلا هجاو

 ءاضعأ دحأ يودب ىكز روتكدلا :لثم «ةيمالسإلا

 ةمظنملا نم اشاب دبسلا روتكذلاو:ةءذجاستملا ةمئأ ىروش
 يف يمالسإلا بزحلا نأب مهداقتعال نيملسملل ةدحتملا

 يف رثؤم رودب مايقلا ىلع ًارداق نوكي نل ايناطيرب
 عيطتسي امنيب «ةلقتسم ةروصب داليلل ةماعلا ةسايسلا

 كارتشالا قيرط نع ربكأ يسايس حاجن زارحإ نوملسملا
 .ةدوجوملا بازحألل ةيسايسلا تاطاشنلا يف

 (2/ل6» ةفيحص ةيحاتتفا ىف ءاج لاجملا اذه ىفو

 لح ًاقلطم عيطتست نل يمالسإلا بزحلا ةدايق نأ انك

 مل مهنأل .ايناطيرب يف نييويسآلا نيملسملا لكاشم
 .تادايقلا ريبغت ىلع اوداتعي

 اذه سيسأت نأب لوقلا ىلإ لاقملا بحاص بهذيو

 نيملسملل ةبسنلاب ىودجلا ميدع نوكي نل بزحلا

 نأ امك .رثكأ مهئاوزنا يف مهاسيس هنإ لب ءبسحو

 انك

 ببسب ًازيلكنإ نوُدعُي مهعقاو يف بزحلا ةداق ضعب

 نع نوزجاع مهف مث نمو «دالبلا يق ةليوطلا مهتماقإ
 يف ةملسملا ةيلقألا عمتجمل ةحضاو ةروص حرط

 . ايناطيرب

 عيراشملا هذه لثم هجاوت يتلا ىرخألا ةلكشملاو

 ةقباسلا لوصفلا يف ةبضتقم ةروصب هيلإ انرشأ ام يه
 ضعب ترداب ولف .نيملسملا نيب تافالخلا ةلكشم يهو

 ةيسايس بازحأ سيسأت ىلإ ةيمالسإلا تاعمجتلاو قرفلا
 ةيلخادلا تافالخلا ةليوط ريغ ةرتف دعب اندهاشل ءىرخأ

 عقاو اذهو .ةديدجلا بازحألا هذه نيب أشنتس يتلا

 ةيسايسلا ةينبلا لكآت ىلإ يدؤيس هنأ يف كش ال يواسأم

 عيطتست ال لاحلا هذه لثم يفو .نيملسملل ةيعامتجالاو
 بازحألا ضعب ةيقحأ صيخشت ةملسملا تاعمتجملا

 نيملسملا لازتعا ىلإ كلذ يدؤي مث نمو ءاهاوس نود

 . ةيسايسلا ةحاسلا نع مهداعتباو

 تايلقألا ةكراشمل ةيلوألا تاساردلا ترهظأ دقل

 يبسنلا حاجنلا مدع ةيناطيربلا ةيسايسلا بازحألا يف

 يدرفلا طاشنلا ناك لاثملا ليبس ىلعف ؛تايلقألا هذهل

 نكلو «ضيبلا طاشن نم رثكأ بازحألا هذه يف دوسلل

 بصانم ىلإ لوصولا يف ءالؤهل حمست مل ةيرصنعلا

 نأشب امأ .ًادج ةردان دراوم يف الإ تايالولا يف ةريبك

 يف ةدوجوملا بازحألا تاطاشن يف نيملسملا ةكراشم

 مهتايموقو مهقورع فالتخا ةلأسمب قلعتت اهْنإف ايناطيرب
 تايلقألا ةضراعم نأ ًالثم ىرنف «مألا مهنادلب يف

 اذه فوقو ببسب تأشن امنإ لامعلا بزحل ةيناتسكابلا

 ماع ناتسكاي عم اهبرح يف دنهلا بناج ىلإ بزحلا
 .ماقالا

 نيملسملا ةداق قتاع ىلع عقت ةريبكلا ةيلوؤسملاو

 يف نيملسملا ةكراشم ةلأسم ثحب يف ايناطيرب يف

 يف هلعف مهيلع بجرتي ام نايبو «ةيسايسلا تاطاشنلا

 ةيمالسإلا بازحألا سيسأت نأ لهو «لاجملا اذه

 يف مهتكراشم نأ مأ نيملسملا ةلزع ىلإ يدؤيس

 لوخد ىلإ  لقألا ىلع  يدؤتس ةدوجوملا بازحألا



 فذ

 ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةبيكرتلا يف نيملسملا ضعب
 ْ ؟ةموكحلل

 ةكراشم ةبسن نأ ةيلوألا تاقيقحتلا ترهظأ دتل

 ندم يف اميس ال ةريبك تناك تاباختنالا يف نيملسملا

 .(ةموعاع 8صتماب كورب كرابسا ء(8 هه فهل لادور

 ماهغلم رب «(5:221 2ءهئاط) ثيه ل ومس

 ثيح :(8724 1020) دروف داربو ء(8ءص»عطقمم)

 . تاوصألا عومجم نم ةريبك ةبسن مهتاوصأ تلكش

 نأل ءتقؤم رمأ يه امنإ تاقيقحتلا هذه نأ يعيبطو

 بابشلا ليج نم ريثكلا غولبب ىظحيس م1947 ماع
 . تاباختنالا يف كارتشالا مهلوخت يتلا ةينوناقلا نسلا

 طاشن نأب لوقلا ىلإ صلخن نأ نكمي لاح ةيأ ىلع

 غلبأ نوكيس ةدوجوملا ةيبزحلا تاليكشتلا يف نيملسملا

 ام اذإ كلذ دكأتيو «ةيمالسإ بازحأ ىف اهكارتشا نم ًارثأ

 دارفأ نأ فسألل وعدي ام نكلو . مهددع ديازت انظحال

 قرط فاشتكا نآلا ىلإ اوعيطتسي مل ةملسملا ةيلقألا

 مهو ؛ةيناطيربلا ةيسايسلا تاليكشتلا لخاد ىلإ ذوفنلا

 نع ىتح نوديعب لاجملا اذه يف ةبرجتلا ثيح نم
 00 ةيدوهيلا ةيلقألا

 قرطلا نمكت : ةيسايسلا ةكراشملا ةيجيتارتسا

 : ةيلاتلا طاقنلا يف ةيجيتارتسالا هذهل ةفورعملا

 ١ ةيلحملا سلاجملا يف ةلعافلا ةكراشملا .

 ةيسايسلا بازحألا يف ةلعافلا ةكراشملا -

 .ينطولاو يلحملا :نييوتسملا ىلع ؛ةدوجوملا

 قرط ةفرعمل رمتسملا يسايسلا طاشنلا -“

 . ةسادبلا ةيكاودلا تياانأو
 مل ول ىتح) ةيسايسلا لئاسملا فينصتو ةفرعم - 5

 ضعيبب اهقلعت يفكي لب مالسإلاب رشابم طابترا اهل نكي
 .(ةيجراخلاو ةيسايسلاو ةيموقلا تاقالعلا لثم رومألا

 فلتخم لينل نيملسملا حيشرتل يعسلا « 

 .دالبلل ةيسايسلا تاليكشتلا يف بصانملا

 اهقيبطت نم ريثكب نوهأ طاقنلا هذه ةباتك نأ يعيبطو

 . ةيسايسلا مظنلاب ةقيقد ةفرعم ىلإ جاتحي يذلا

 ارتلكتا

 يملسم نأ يه ءاهب فرتعن نأ بجي ةقيقح ةمث

 ةيهافرلا لبس ريفوتو ةيداصتقالا مهرومأب نومتهي ايناطيرب
 . مهريصم ديدحتل ةيسايسلا ةكراشملاب مهمامتها نم رثكأ

 مهاوتسم ضافخنا وه كلذ يف يسيئرلا ببسلاو

 رومألا يف ةمزاللا براجتلل مهداقتفاو ةفاقثلاو يساردلا

 ليج نيكمتل اوعسي ذأ نيملسملاب يرحف ةيسايسلا
 يف يميلعتلا ماظنلا نم ىوصقلا ةدافتسالا نم بابشلا

 .يسايسلا ميلعتلا لاجم يف اميس الو «دالبلا هذه

 نوناقلا (أ) :ةيلاتلا جذامنلا ركذب كلذ حيضوت نكميو

 (ب) .(م1988 ماع) ميلعتلاو ةيبرتلا يف يحالصإلا

 . ةطلتخملا ريغ سرادملا (ج) . ةيلهألا سرادملا

 ماع) ميلعتلاو ةيبرتلا يف يحالصإلا نوناقلا (أ)

 :(ماكدم

 مولعلا ملعتب بالطلا عيمج نوناقلا اذه مزلي

 : تارايخ ةعبرأ نيملسملا بالطلل كرتيو «ةيحيسملا

 ١ يحيسملا ينيدلا ميلعتلا يف كارتشالا .

 . ةسردملا نم جورخلا  ؟

 لمحت عم يمالسإلا ينيدلا ميلعتلاب ةبلاطملا

 بالطلا ةيرثكأ نوك لاح يف تاقفنلل يميلعتلا ماظنلا

 .نيملسملا نم

 لمحت عم يمالسإلا ينيدلا ميلعتلاب ةبلاطملا - 5

 نيملسملا بالطلا نوك لاح يف تاقفنلل نيملسملا

 . ةيلقألا نولكشي

 ىلإ ًادانتسا قوقحلا هذه لين نأ ركذلاب ريدجلاو

 ةيسايس تاثحابم نود ًالهس نوكي ال روكذملا نوناقلا

 نأ وه نوناقلا اذه رارقإ يف ساسألا ببسلاو .ةليوط

 لوحتتس اهدالب نأ بسحت نكت مل ةيزيلجنإلا ةموكحلا
 .بوعشلا ةددعتم ةلود ىلإ موي تاذ

 ةيدوهيلا ةيلقألا كلتمت :ةيلهألا سرادملا (ب)

 ًادج ةريثك ةيلهأ سرادم ايناطيرب يف ةيحيسملا ةيرثكألاو
 سرادم سيسأتي ةبلاطملا ىلإ نيملسملا اعد امم امهل

 .مالسإ فسوي نيبلاطملا سأر ىلع ناكو ؛مهل

 سرادملا هذه لثم سيسأت فنتكي يذلا ديحولا رطخلاو



 ارتلكنا

 نيب ةيبهذملاو ةيموقلاو ةيقرعلا تافالخلا زورب وه
 تاطاشنلل نودصتملا اهب ماق عاسم دعبو :نيملسملا

 .سرادملا هذه لثم سيسأتب نوملسملا زيجأ «ةيسايسلا

 ثلاث ال نيرايخ مامأ اهسفن ةيناطيربلا ةموكحلا تأر ذإ

 حمست نأ امإو روكذملا اهرارق يغلت نأ امإ ؛امهل

 .اهب ةصاخ سرادم سيسأتب ىرخألا ةينيدلا تايلقألل

 تالؤاستلا ضعب ريثي سرادملا هذه لثم سيسأت لعلو

 : لبق نم
 لثم يف عبتي نأ بجي يذلا ميلعتلا عون وهام ١

 ؟ةينيدلا تايلقألل سرادمك سرادملا هذه

 سرادملا يف ميلعتلا هكرتيس يذلا ريثأتلا وه ام - ١

 داقتعالا لالخ نم مينعتلاو ةيبرتلا ماظن ىلع ةيمالسإلا

 ؟اهب قيدصتلاو ةيمالسإلا ةنايدلاب

 ىلع ةيمالسإلا ميقلا قيبطت نكمي دح يأ ىلإ -
 ؟رضاحلا تقولا يف عمتجملا

 عمتجم يف نيملسملل ةينوناقلا قوقحلا يه ام

 نيملسملل يغبني يذلا لعفلا در وه امو « يطارقميد

 ؟هميقو مالسإلل ةفلاخملا رومألا هاجت هب مايقلا

 لاح ىف طقف تالؤاستلا هذه ىلع باوجلا نكميو

 :عيشجملا «ميلعتلا :لثم «ميهافملا ضعب حاضتا

 «ةينيداللا «نيدلا «ةقيقحلا ءعمتجملاو درفلا ةيصخش

 «ةيرحلا «يتاذلا مكحلا ءةدحولا ؛ديلاقتلا «ةفاقثلا

 . ةيطارقميدلا

 ىلإ نوملسملا ردابي نأ رضاحلا تقولا يف مهملاو

 ةدوجوملا نيناوقلاب نيئيعتسم ةروكذملا سرادملا سيسأت

 مهيديأ نم ةصرفلا عيضت نأ لبق

 : ةطلتخملا ريغ سرادملا (ج)

 نم رخآ قح ةطلتخملا ريغ سرادملا كالتما ربتعي

 ىرخأ ةرم هيلع ديكأتلا ردجي اممو .نيملسملا قوقح
 يف نمكي ةعورشملا قوقحلا هذه لين ليبس نأ وه
 هذه لثم يفو .ينيدلا حافكلا نم رثكأ يسايسلا حافكلا

 ةبلاطملا يف ةروكذملا نيناوقلا ىلإ دنتسي نأ يفكي ةلاحلا

 ةبلاطملا ىلإ ةجاحلا نود ةطلتخم ريغ سرادم سيسأتب
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 دييأت باستكا كلذب نكمأ امبرف «ةينيدلا سرادملاب
 .نيملسملا ريغ نم سانلا ضعب

 ةينيدلا زكارملاو دجاسملا

 فلأ نم رثكأ رضاحلا تقولا يف ايناطيرب يف دجوي
 هذه رثكأو .رخآ دعب انويددنلا اذه دادزيو ءدجسم

 يف أشنت مل ءادج ةريغص ةينبأو زكارم يف ماقم دجاسملا

 اهنم ًادج ًادودحم ًاددع ادع ام . ضرغلا اذهل اهرمأ ةيادب

 دجاسملا ىف ظفتحا دقو .دجاسمك ةيادبلا ذئم سسأ

 ةيديلقت بيلاسأك ةبقلاو ةرانملاب دالبلا هذه يف ةريبكلا

 اهئازجأ عيمج نإف كلذ ادع امو «يمالسإلا نارمعلل

 .ثيدحلا يبرغلا زارطلا ىلع تءاج

 ومنلا ىنعت ال دجاسملا ةرثك نأ ركذلاب ريدجلاو

 زكرملا نلعأ دقف .دالبلا هذه يف نيملسملا ددعل عيرسلا
 ةرابع ايناطيرب دجاسم رثكأ نأب ًاريخأ يمالسإلا يفاقثلا

 تافالخلا تدأ دقو .يسايسلا كرحتلل دعاوق نع

 يف دجاسملا هذه ةمئأ نيب ةيبهذملاو ةيقرعلاو ةيسايسلا

 تهّوش يتلا لكاشملا ضعب روهظ ىلإ ةريخألا تاونسلا

 ىقبت نكلو .دالبلا هذه يف ام دح ىلإ مالسإلا ةروص

 نم لضفأ ىعامتجالاو يسايسلا اهرود يدؤت دجاسملا

 فده نأ عغو «ىرخألا ةيمالسإلا تاسسؤملاو زكارملا

 فوفص نيب ةوقلاو ةدايقلا لين وه اهل نيسسؤملا
 .مالسإلل ةمدخلا ميدقت هنم رثكأ مهل ةديؤملا تايلقألا

 ةلأسم زواجت نم ةحارصب مالسإلا هدكأ ام مغرو

 نأ دهاشن اننأ الإ ءنيملسملا نيب قرعلاو لصألاو نوللا

 ةوق زكرم ىلإ لوحت دق ايناطيرب يف زكرم وأ دجسم لك
 حئارش نم اهنيعب ةفئاط وأ نيعم بهذم وأ ةنيعم ةيموقل

 ضعب يف ىرن لاثملا ليبس ىلعف . يمالسإلا عمتجملا

 نيملسملا نم الك نأ ماهغنمرب لثم ىربكلا ندملا

 «نييناتابلا «(ةرحلا ريمشك بعش) نييرويريملا «لاغنبلا

 زكارم مهسفنأل اوذختا دق نييتارجككلاو «نييباجنبلا

 هذه نيب ديدشلا سفانتلا ناكو .مهب ةصاخ دجاسمو

 ةيمالسإلا فادهألا نع داعتبالا يف ًاببس دجاسملا

 . ةيماسلا



 "م:

 ةيذغت ةقرفتلا هذه يف رخآلا مهملا ببسلاو

 اهغيرفتل طفتلا تارالودب دجاسملا هذه ىلع نيفرشملا

 ةيسايس زكارم ىلإ اهليوحت يلاتلابو «ينيدلا اهاوتحم نم
 تاونسلا لالخ اندهاش انه نم .تارالودلا عيزوتل

 ًائيشو .ةيدوعسلا حلاصل ًايسايس دجاسملا لوحت ةريخألا

 هذه يف ةعامجلاو ةعمجلا ةمثأ رثكأ حبصأ ًائيشف

 لاجم ةمثدعي ملو «نييدوعسلا ديبي ىرسأ دجاسملا

 . كلذ راكنإل

 تارالودلاب ىئبت ىتلا دجاسملا ةفرعم نكميو

 ام مغر ًادج ةريصق ةرتفب لمتكت اهنأ ذإ «ةيجراخلا

 مادص دجسم كلذ لاثمو . ةلئاه تاقفن نم اهؤانب هبلطتي

 نويلم لداعت ةفلكب مادص هانب يذلا «ماهغنمرب يف نيسح

 ةئيه نأ يعيبطلا نمو . ينيلرتسا هينج نويلم فصنو
 ةسايسل رشابملا فا شالا تحت نولمعي دجسملا ءانمأ

 كلذ نع ءانمألا ءالؤه داح ام اذإو .ةيجراخلا مادص

 . مهنع عطقتس اهب نودعوي يتلا ةمخضلا لاومألا نإف

 اميق دجاسملا فالتخال ىرخألا بابسألا نمو

 ىف ءانمألا تائيه ءاضعأل ةيصخشلا تافالخلا ءاهنيب

 ىلع درفت تاقيلا هذه نك ةيوصع أل .دجاسملا هذه

 . ةصاخ ةناكم هحنمتو عيفر يعامتجا عقومب صخشلا

 ميدن باشلا ملسملا عامتجالا ملاع ىري كلذ يفو

 كالمأ ىلإ تلوحت دق ةدوجوملا دجاسملا رثكأ نأ دمحأ

 .ةماع ةيمالسإ زكارم اهنم رثكأ ءانمألا ةئيهل ةيصخش

 ايناطيرب يف دجاسملا عيمج نأ نم مغرلا ىلعو

 نإ عقاولا يف نكلو ءةيعافتنا ريغ ةيريخ زكارمك ةلجسم
 هذهل نويقيقحلا نوكلاملا مه ءانمألا ةئيه ءاضعأ

 دجاسملا ةمئأ عضي ةلاحلا هذه لثم يفو .دجاسملا

 .ءانمألا ةئيه ءاضعأل لماكلا فرصتلا تحت مهسفنأ

 عقاولا يف ةمئألا ءالؤه نأ كلذ نم جتنتسن نأ نكميو

 مهعيطت نأ اهيلع «ةئيهلا ءاضعأ يديأ يف ةعيط تآلا مه

 . مهتسايس عبتتو

 ماظن ىلإ اذه دجاسملا ةرادإ ماظن روذج دتمت

 كلذ .ديعب ضام ىلإ دوعيو ناتسكابو دنهلا يف ةوخألا

 ارتلكنا

 يف تيسرأ دجاسملا هذه لثمل ةيساسألا ةدعاقلا نأ

 ذإ «نييلامسأرلاو نييعاطقإلا يدايأ ىلع ناتسكابو دنهلا
 بجوتيو مهذوفن تحت متي ءانمألا ةئيه باختنا ناك

 . ةقيقد ةروصب مهتاسايس اوعبتي نأ دجاسملا ةمئأ ىلع

 ًاناكم نودجي ينيدلا ركفلا لاجر نكي مل كلذلو

 نوفرشملا نكي مل ذإ «ناتسكابو دنهلا دجاسم يف مهل

 اوناك لب مهروضحب نوضري دجاسملا هذه ىلع

 مهبلغأ يف اوناك نيذلا سانلا ةماعل طقف كلذب نوحمسي

 نييعاطقالا ةمدخ يف نولغتشي نيعرازمو ًالامع

 .نييلامسأرلاو

 نيتحيرش روضح مدع ايناطيرب دجاسم يف ظحاليو
 ذإ .بابشلاو ءاسنلا :امه «عمتجملا حئارش نم نيتمهم

 يف خيراتلا ىلإ دجاسملا ىلع نيمئاقلا ضعب دنتسي

 يف ءاسنلا روضح ةيعورشم مدع ىلع لالدتسالا

 ةفاقث رثكألا رخآلا ضعبلا كلذ للعي امنيب ءدجاسملا

 يف مهلابقإ ناكف بابشلل ةبسنلاب امأ . ةحاسملا قيضب

 ةحيحصلا ةجمربلا مدع نأ الإ «ًاريبك تايسانملا ضعب

 لصوت دقو .دجاسملا ىلإ مهروضح فقو ىلإ مهتعفد
 يف دجاسملا نأ ىلإ ةليوط ةسارد دعب دمحأ ميدن

 يف «نيعبرألا نس قوف مه نمل ةيدابع نكامأ اهتقيقح
 عمتجملا تاطاشنل لقث زكارم نوكت نأ بجي اهنأ نيح

 بذج ىلع ةردقلا اهيدل نوكت نأ ًاضيأ بجيو ؛هعمجأب
 ىلإ دمحأ ميدن صلخيو .عمتجملا تاقبط فلتخم

 ةمهم زكارم ىلإ دجاسملا ليوحت ةرورضب لوقلا
 «ةيسايسلا ةيعامتجالا تارارقلا ذاختاو تاطاشنلل

 اننإف «ةيدابع زكارم اهذاختاب انيفتكا ام اذإ :لوقيو

 . كش نود لزعنس

 زكارم ىلإ دجاسملا ليوحت ًايرورض ناك اذإو
 يف اهنإف ؛ةيعامتجالاو ةيسايسلاو ةينيدلا تاطاشنلل
 ًابيرقت ايناطيرب يف دجاسملا لكو .كلذ نع ةديعب عقاولا

 حولي حيحص لح ةمث سيل هنأ الإ ؛ةلكشملا هذه هجاوت

 نع ةرابع دجاسملا هذه رثكأ تناك انه نم .قفألا يف

 ش . بسحو ةدابعلاب ةصاخ نكامأ



 ارتلكنا

 عضخت ال ؛ةيهلإ نكامأ دجاسملا مالسإلا ربتعي

 وأ ةيبرعلا نادلبلا تارالود ريثأتل اهتناكمو اهتيسدق

 ىلع ظافحلا ةيلوؤسم عقتو .نييزاهتنالا صاخشألا
 اذإ كلذ لاثمو «سانلا قتاع ىلع اهريمعتو دجاسملا

 نود كلذ لوحي نأ يغبني ال ءًاسئاب ام دجسم عضو ناك

 ةيموقلل اوحمسي نأ هيلع نيمئاقلل يغبني الو ءهطاشن

 .مهدجسم رومأ يف لخدتت نأ لاومألاو ةيبهذملاو

 نع دجاسملا ءانمأ ةئيه باختنا متي نأ دب ال كلذكو

 «ٍفاك يعو باختنالا اذه قفاري مل اذإف «سانلا قيرط

 .نالا هيلع وه ام ىلع رمتسيس عضولا نإف

 يف ةروثلا زكارم مهأ نم دجاسملا نأ بيرال

 ضرفت نأ ةيمالسإلا لودلا بلغأ تعس كلذلو «ملاعلا

 مالسإلا اهيف جورتو دجاسملا ىلع رثكأ اهترطيس
 . يمسرلا

 يسايسلاو ينيدلا رودلا كردي نأ عباتملل نكميو

 لواح نيحف يدشر ناملس ةيضق لالخ نم دجاسملل

 اهلخدت مدع يف ةيدوعسلاب ءادتقالا دجاسملا ةمئأ ضعب

 ءاهنع ةديعب دجاسملا ءاقبإب اوبلاطف ؛ةيضقلا هذه يف

 «بابشلا ليج ًاصوصخو ةدشب ماعلا يأرلا مههجاو

 حاجن يف يسيئرلا ببسلاو .دجاسملا ةمامإ نم اومرحف

 تافالخلا ذبن وه يدشر ناملس ةيضق يف دجاسملا

 ةناهإلا هيجوت نأل ءاهنيح ةيقرعلاو ةيبهذملاو ةيموقلا
 قرفلا عيمج لمحت قاف هِي مركألا لوسرلا ىلإ
 يعرشلا اهبجاو نأ تأر يتلا ؛ةيمالسإلا فئاوطلاو

 .ةناهإلا هذه هجوب فوقولا اهيلع متحي

 دجاسم بلغأ نأ ىضم امم جتنتسن :ةصالخلا

 ميدقت عيطتست الو ءايمالستسا افقوم فقت ايناطيرب

 هبشيو .يغبني امك ينيدلاو يسايسلاو يعامتجالا اهرود

 جاوزلا رود رضاحلا تقولا يف دجاسملا رشكأ رود

 ىتح ةزجاع دجاسملا هذه نأ هل فسؤي اممو .قالطلاو

 ةيلقألل ةيعامتجالا لكاشملل ةعجانلا لولحلا ميدقت نع

 .ةملسملا

 .ساسألا اهرود ايناطيرب دجاسم فرعت نيحو

 "مه

 يف يمالسإلا عمتجملا لوحت يف لمأن نأ ٍذئنيح نكمي

 .لاعفو حلاص عمتجم ىلإ دلبلا اذه

 ميلعتلاو ةيبرتلاو سرادملا

 ةمهملا ناكرألا نم امه ميلعتلاو ةيبرتلا نأ كش ال

 خيراتب ديعب دح ىلإ ناطبتري امهو . عمتجم يأ مايقل
 ًارضاح هيف ةعبتملا ةيسايسلا جهانملاو عمتجملا اذه

 .البقتسمو

 لحارمب ايناطيرب يف ميلعتلاو ةيبرتلا ماظن رم دقو
 يتلا لحارملا كلت «ةيخيراتلا هتريسم لالخ ةفلتخم

 ةيسايسلا ميقلاو «ةيجولونكتلا تاجاحلا تلمش

 ميلعتلا ماظن يف ريغتلا ىدأ دقو .ةيركفلاو ةيعامتجالاو

 رومألا نع ميلعتلا داعبإو «ةسايسلا نع نيدلا لصف ىلإ

 ادنلوه دعب ةيناثلا ةبترملاب ايناطيرب يتأت ثيح . ةينيدلا
 يف نيكرتشملا ةبسن لكشتو .ينيدلا ريغ ميلعتلا يف
 يهو) طقف ٠١/ بعشلا اذه ءانبأ نم ةينيدلا سوقطلا

 يفو انه نم .(ةيبرغلا ابوروأ يف ًادج ةليلقلا بسنلا نم

 نأ نيملسملا ءانبأل عقوتن نأ يغبني ال عمتجم اذكه لثم

 ينعي الو .دلبلا اذه ين ميلعتلا ماظن نم ًاينيد اوديفتسي

 سكعلا ىلع لب .فده امتود سسأ ماظنلا اذه نأ كلذ

 دوجو راكنإو رفكلا ساسأ ىلع ًاينتبم هسيسأت ناك
 روحمك ناسنإلا حرطي عمتجملا اذه يفف .قلاخلا

 ناكم الإ نيدلاو ةديقعلاو ناميولل كرتي ملو ءدوجولل
 ةيرايتحا ةدحو ينيدلا ميلعتلا اولعج مث نمو .ًادج قيض

 .ميلعتلا ماظن يف

 يعيبطلا نمف ءًامئاق ماظنلا اذه لثم نوكي نيحو
 نيملسملا بالطلل ينيدلا ميلعتلا ةيلوؤسم نأ ٍنئنيح

 نكلو .يمالسإلا مهعمتجمو مهئابآ قتاع ىلع نوكتس
 تقولا مهل كرتي ال ةشيعملا نوؤشب ءابآلا لاغشنا

 وأ مالسإلاب مهرثكأ لهج نع ادع اذه «كلذل بسانملا

 تلقن يتلا رسألا ضعب ءانثتساب .هب مهمامتها مدع

 نكلو . ةينيدلا اهتبيكرت ببسب اهئانبأ ىلإ ينيدلا اهميلعت
 ٍذئنيحو «ءضرغلاب يفي الو ًادج ليلق رسألا هذه ددع

 لفاحملاو تايعمجلا وه ميلعتلل لثمألا قيرطلا ىقبي



 اح

 يساسألا فدهلا رمألا اذه ناك يتلا ةيمالسإلا

 .اهدوجول

 نيملسملا بالطلا ددع نأ ىلإ ريشت تاءاصحالاو

 حوارتت بلاط 56١/00٠١ ىلع ديزي ايناطيرب يف
 نأ يعيبطو ءرشع ةسداسلاو ةسداسلا نيب مهرامعأ

 ةيعمج ٠٠٠١ لقألا ىلع جاتحي ينيدلا مهميلعت

 متي رضاحلا تقولا يفو .ةيمالسإ ةيميلعت ةسسؤمو
 سرادملا :ًالوأ :لئاسو ثالث لالخ نم ينيدلا ميلعتلا

 يف ةدوجوملا سرادملا :ًايناث . دجاسملا يف ةدوجوملا

 سرادملا :ًاثلاث .ةيموكحلا ريغ نكامألاو لزانملا

 ءاحنأ يف ةرشتنملا ةصاخلا ةطسوتملاو ةيئادتبالا

 سمخ رضاحلا تقولا يف اهددع زواجتي الو ءايناطيرب

 نم تاونس اهيف ليجستلا بلطتي كلذلو ؛ةسردم ةرشع
 رثكأ يهن لوألا عونلا نم سرادملا ددع امأو .راظتنالا

 يتلا تاقيقحتلاو ةساردلا نكلو ءةسردم 56١ نم

 . يميلعتلا اهاوتسم يندت تتبثأ اهتلمش

 ةكلم ىلإ ءاريخلا همدق يذلا ريرقتلا دافأ دقو

 هذه نأب ةيصوصخلا ةيمالسإلا سرادملا نأشب ايناطيرب
 دق تناك اذإو .اهفادهأ قيقحت نع ةزجاع سرادملا

 حجنت مل اهنإف طالتخالا ةلكشم ىلع بلغتلا يف تحجن

 .تانبلا سرادم يف ًاصوصخو ميلعتلا رمأ يف

 نيب مهرامعأ حوارتت نيذلا بالطلا نأ ضورفملاف

 ىلع نيرداق نونوكي ةرشع ةسداسلاو ةرشع ةيداحلا

 ةيعامتجالاو ةيسايسلاو ةيداصتقالا رومألا ةهجاوم
 «ينيدلا ميلعتلل ةعوضوملا فادهألل ًاقفو ةيجولونكتلاو

 دحأ ثدحت دتنو .ًامامت كلذ سكع عقاولا نأ الإ

 يف ميلعتلا لوح هتامولعمو هتبرجت نع نيينيدلا نيملعملا

 سرادملا ىسردم رثكأ زجعي١ :لاقف «ةينيدلا سرادملا

 مهتذمالت عم ةيقطنملا و ةبسانملا ةقالعلا ةماقإ نع ةينيدلا

 ةغللاب ثدحتلا يف مهفعضو مهتامولعم ةلاحض ببسب

 ,ًادج ةميدق ىهف ةيساردلا بتكلا امأ .ةيزيلكنإلا

 هله ىضساتاو ا ةميدق سيردتلا بيلاسأ كلذكو

 ةيعدألاو نآرقلا ةءارقو ظفحب اهتقو بلغأ سرادملا
 لحارملا يطخت نآرقلا ظفاح عيطتسيو ةفلتخملا

 ارتلكنا

 باللطلا نم ةقحاسلا ةيبلاغلاو . ةيديلقت ةروصب ةيساردلا

 دعب اميف نوفتكي مهنأ ىتح ءنوؤرقي ام نومهفي ال
 ردابتي انهو .١2)«ةيعدألاو ةينآرقلا تايآلا ضعب ظفحب

 ال بالطلا ءالؤه ناك اذإ :ناهذألل لؤاستلا اذه

 نوعيطتسي  ىرت اي- مهب فيك نوؤرقي ام نومهفي
 ؟مالسإلا ءادعأل ةثيبخلا تالمحلا هجوب فوقولا

 لاجم يف نيصتخملا دحأ وهو ءاميش مركأ لوقي
 ايناطيرب يف ةيمالسإلا تاعمتجملاو نيملسملا نإ ميلعتلا

 مدعو ةبيرلا نيعب ةيزيلكنإلا سرادملا ىلإ امئاد نورظني
 يأ  ةينيد ةيلقأو نيملسمك مهل كرتت ال اهنأ ذإ ؛ةقثلا

 ةقثلا مادعناو ةبيرلا رمتستسو . ةيميلعتلا ةبيكرتلا يف رود

 ةعورشملا قوقحلاب فرتعي ال يميلعتلا ماظنلا ماد ام

 مهئانبأ عيجشت ىلإ ءابآلا رثكأ رطضي انه نم .تايلقألل

 مدع نم مغرلا ىلع ؛ةينيدلا سرادملا يف روضحلا ىلع

 اهطابضناو اهماظنو ةيسيردتلا اهبيلاسأب مهتعانق
 ضعب نمؤت يتلا ةديحولا اهنأ كلذ «ةيساردلا اهجهانمو
 ايناطيرب ف ىنالتإلا عسيتلا ور ممل ةيسوزلا ةعاكلا
 يميلعتلا ماظنلا يف ةيساسأ تارييغت ثدحت نأ لمأي

 عيطتست نأ ىسع «بيرقلا دمألا يف ةينيدلا سرادملل

 . ةديازتملا هتاجاح ضعب ةيبلت

 رامعتسالا دهع يف ةمكاحلا ةمظنألا تناك دقل

 ريغ نم نيملعتملا نيملسملا دوجو نم ًاريثك ديفتست
 ضرف كلذب عيطتست اهنأل ؛رومألا سأر ىلع نيمزتلملا

 ةسايسلا هذه سفنو .نيملسملا ىلع رثكأ اهترطيس

 ةيداعملا تاهجلا لواحت ذإ رضاحلا تقولا يف رركتت

 ىلع ةرطيسلا يناطيربلا يموكحلا زاهجلاو مالسولل
 ءالؤه لثم دوجو ىلع ديكأتلاب رثكأ نيملسملا
 برغتلا نأ ىلع مئاق كلذ يف مهقطنمو .صاخشألا

 ىلإ نيملعتملا نيملسملا ىلع ارطيس ام اذإ ةثادحلاو

 ليج ىلع رثؤيس كلذ نأ يعيبطلا نمف «ةجردلا هذه

 مهنإف ءاوملعي مل مأ نوملسملا ملع ءاوسو .بابشلا

 يف يميلعتلا زاهجلل هدعأ يذلا هريرقت يف (5.آدمده2) انورزيإ )١(

 .رتسل ةنيدم



 ارتلكنا

 دالبلا هذه يف ملسملا لبقتسملا ليجو مهءانبأ نوملسي

 دمألا يف هبقاوعو هراثآ رهظتس «بيرغ ركف ىلإ
 . بيرقلا

 ةيلكلا ريدم يودب يكز روتكدلا دقتنا دقو
 سرادملا يف سيردتلا طمن ندنل يف ةيمالسإلا

 هذه يف ميلعتلا قرط بسانتت ال١ :لاقف ؛ةيمالسإلا

 ةيبرت عيطتست الو ءهرصعلا تابلطتم عم سرادملا

 كلذلو ؛ةدوجوملا مهفورظل ًاقفو نيملسملا بالطلا

 يرديالو ؛هرمأ نم ةريح يف يمالسإلا عمتجملا شيعي

 .«داحلإلا ساسأ ىلع ىنتبم طيحم يف هءانبأ يبري فيك
 يفرم ىلإ نسمح تايلطتس نع دافقبالا قدأ.كقز
 رطضا ام «ةناهإلاو برضلل سرادملا ضعب يف بالطلا
 .ةيميلعتلا رومألا يف لخدتلا ىلإ ةطرشلا

 ساسأ ىلع ةينيدلا سرادملا يف ميلعتلا ينتبي

 عتمتي امنيب «سردملا هاجت هب غلابملا مارتحالاو فوخلا

 ةيدرف ةيرحب يناطيربلا ميلعتلا ماظن يف ذيمالتلا
 ىلع ةينيدلا سرادملا موقتو .رثكأ ةيقالخأو ةيعامتجاو

 ايناطيرب يف ميلعتلا موقي امنيب ءربجلاو ةوقلا ساسأ

 نم .ةراهملاو ربصلاو قطنملا ساسأ ىلع ةماع ةروصب

 ريغو ةيقطنماللا هقرطو ميلعتلل ئطاخلا ماظنلا ناك انه

 ىلع ؛سرادملا هذه حاجن ميجحت يف اببس ةلوقعملا

 نينس لالخ يمالسإلا عمتجملا دهجو يعس نم مغرلا
 اهلوانتي يتلا ةيسيئرلا ثوحبلا نأ ركذلاب يرح .لاوط
 ديحوتلا لوح زكرتت سرادملا هذه يف ينيدلا ميلعتلا
 .ةفالخلاو داعملاو ةوبنلاو

 لاجم يف نيصصختملا دحأ ,فرشأ ديسلا لوقي

 «ةقيقد ةروصب ةيمالسإلا مولعلا حرط نكمأ ول : ميلعتلا

 ريبكلا مدقتلا ةدهاشم نكمأل «عمتجملا ةجاحل أقفو

 عضي ال مالسإلا نأو اميس ال ,لاجملا اذه يف عمتجملل

 .ناسنإلا ملعتل ادح

 نودكؤي ميلعتلا لاجم يف نوصصختملا ئتف امو

 يميلعتلا ماظنلا يف يساسأ لوحت ثودح ةرورض ىلع

 ؟ما/

 لثم ثودحف مث نمو «ةيديلقتو ةيبهذمو ةيموق بابسأل

 .رثكأ دهجو يعسو نمز ىلإ جاتحي لوحتلا اذه

 ًابسانتم ينيدلا ميلعتلا نوكي نأ يغبني : ةصالخلا

 ليج ةيبرت يتأت نأ ًاضيأ يغبنيو .رصعلا تابلطتم عم

 .مهعمتجم عقاو ةهجءاوم نم مهنكمي بولسأب بابشلا
 ةقفاوتم ةيميلعتلا جماربلا نوكت نأ دبال لاح ةيأ ىلعو

 : ةيلاتلا فادهألا عم

 عجشيف ءاّنب يمالسإلا ميلعتلا نوكي نأ بجي - ١

 كلذ فالخبو .ىمعألا لبقتلا نم ًالدب ريكفتلا ىلع

 نأ قحلاو .ًادج ةزوزهمو ًامامت ةيسكع جئاتنلا نوكتس

 ءاحنأ عيمج يف نيملسملا فده نوكي نأ بجي كلذ

 يف ايناطيرب يف يمالسإلا عمتجملا يتأي نكلو «ملاعلا
 .ينيدال عمتجمب هتطاحإل ًارظن ةيولوألا

 رثكأ ًارود يمالسإلا ميلعتلا يدؤي نأ بجي - ١

 نأ ذإ «نيملسملل ةيعامتجالا ةيصخشلا ءانب يف ةيلعاف

 مهتيصخش يف صقنب نييبرغلا نوهجاوي نيملسملا رثكأ

 لوسرلا ةريس ىتح نولهجي مهف .؛ةيعامتجالا
 لئاسولا طسبأبو ةريصق ةرتفب عاطتسا يذلا ِهّيْنَو ميركلا

 يفو ؛ةيلهاجلا رصع يف «ةمقلا يف مالسإلا عضي نأ

 مهترجه تءاج امنإ نيملسملا بلغأف .رفكلا زكرم

 ةيتوعد بابسأل نكت ملو ؛ةضحم ةيداصتقا بابسأل
 ءالؤه هلمحي يذلا مالسإلا ناك انه نم .ةيغيلبتو

 . ًايلكشو ًايحطس ًامالسإ برغلا دالب ىلإ نوملسملا
 ضئارفلا ءادأ ىلع موي تاذ مقت مل ةيمالسإلا ةراضحلاف

 اندنع ناكل «كلذك رمألا ناك ولو ءبسحو ةسمخلا

 نكل .ملسم رايلم اهينبي ةميظع ةيمالسإ ةراضح مويلا
 عمتجملا طاسوأ يف ةيدابعلا لامعألا نأ وه عقاولا

 نيب «ةيدرف لامعأ ىلإ بلاغلا يف تلوحت يمالسإلا
 نايسنلا يط ةيعامتجالا اهداعبأ تييقذ و هب 1 ناسنإلا

 . ةقيقدو ةحيحص ةروصب اهحرط مدعل

 ةأرملا مامأ ملعتلا باوبأ حتفت نأ بجي -7

 اوفتكي ال نأ نيملسملا ىلعف «يبصلاو تنبلاو لجرلاو
 مولعلا فلتخم يقلت يف نييبرغلا ةسفانمب
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 دقف .ًاضيأ مهيلع اومدقتي نأ بجي لب ءتاصاصتخالاو

 ىطسولا نورقلا يف ملعلا لعاشم ةلمح نوملسملا ناك

 يف ًاريبك ًامدقت اوزرحأ ثيح «ةيبوروألا ةراقلا ىلإ

 اوعاطتساو ؛لامعألاو نفلا يف اميس الو مولعلا فلتخم

 هاجتالا ىلع ًاريثك اورثؤي نأ ةيرظنلا مولعلا لاجم يف

 رثكأ نأ فسألل وعدي ام نكلو «برغلا يف يركفلا
 رضاحلا تقولا يفف «ميظعلا مهثارت نولهجي نيملسملا

 ًادوجو ايناطيرب يف ةينيدلا سرادملا عيمج يف ىرنال

 نورقلا يف ميظعلا هثارتو يمالسإلا خيراتلا سوردل

 حمسي مل ذإ .ةفسلفلاو مولعلا ةساردل ًاركذ الو ىطسرلا

 انه نم .ميدقلا نيملسملا خيرات سيردتب سرادملا هذهل

 يتلا بابسألا نع لؤاستلا بالطلا لاب ىلع رطخي ال
 ىلإ ةميظعلا ةيمالسإلا ةراضحلا لوحت ىلإ تدأ

 .ةرمعتسم ةريغص تااليود ةعومجم

 يفف .ًايسايس يمالسإلا ميلعتلا نوكي نأ بجي - 4

 نود ءيش ىلإ ليبس ال يزيلجنإلا يطارقميدلا عمتجملا
 مولعلا ةسارد نيملسملا عيمج ىلعو . يسايس يعو

 نوملسملا موقي نأ اذه ينعي الو .ةيرورضلا ةيسايسلا

 ةبيكرت ىلإ دالبلا هذهل ةيسايسلا ةبيكرتلا ليوحتب
 ماملإلا نوملسملا عيطتسي نأ وه دوصقملا لب «ةيمالسإ

 مل اذإو .اهتهجاوم لبسو ةدقعملا ةيسايسلا بيلاسألاب

 هعابتأ مّلعي نأ نيملسملا ىدل يميلعتلا ماظنلا عطتسي

 ال هنإف ءايناطيرب لثم ينيد ال عمتجم يف ةايحلا ةيفيك
 موقي نأ ًاضيأ ماظنلا اذه ىلعو «هفادهأ ىندأ غلبي

 فادهألاو يسايسلا مهريصمب نيملسملا فيرعتب

 .اهوكلسي نأ يغبني يتلا ةحضاولا

 نأل «ةيدجب داهتجالا باب حتف ذخؤي نأ بجي

 عمتجملا طاطحنال أببس ناك ةيضاملا نورقلا يف هقالغإ

 نم دب كانه دعي مل يلاحلا نرقلا يفو .يمالسإلا

 روهظ ببسب .؛داهتجالل ةمرحملا يضارألا لوخد

 نإ ةأرجب لوقلا عيطتسنو .ةصاخ تالضعمو لكاشم

 نيملسملل ةبسنلاب يمازلإو بجاو رمأ داهتجالا باب حتف
 .ايئاطيرب يف اميس الو

 ارتلكنا

 ًايرظن يمالسإلا ميلعتلا نوكي نأ بجي -5

 ةمث رضاحلا تقولا يف يرظنلا لاجملا يفف ءًايلمعو

 ةقيقحلا يف اهنكل «مالسإلا نأشب ىربك تاءاعدا

 قئاقح اهنوك نم رثكأ ةيعامتجاو ةيسايس تاغلابم
 يميلعتلا ماظنلا نوكي نأ بجي انه نم .ةيعقاو

 .تايرظنلا ملاعو عقاولا ملاع نيب املس يمالسإلا

 ةيمالسإلا تاسسفؤملا

 تائم رضاحلا تقولا يف ايناطيرب يف دجوي

 لك يف اهددعو «ةيمالسإلا تاسسؤملاو تامظنملا

 هذه رثكأ نكلو .اهيف دجاسملا ددع قوفي ةنيدم

 رصتقي لب ءًايرهاظ اهل دوجو ال تاسسؤملاو تايعمجلا

 يف ةتوافتم يهو .قرولاو تالجسلا ىلع اهدوجو

 يهو لمعلا لجأ نم سسأ اهضعبف ءاهتيبعشو اهتاياغ

 .اهاوس نم ريكأ ةيبعشب ىظحت
 دق  ةماع ةروصب  تاسسؤملا هذه تناك اذإو

 ناهذأ يف مئاقلا لؤاستلا نإف «ةيريخ تاسسؤمك تسسأ

 -نآلا دحل - تاسسؤملا هذه تناك ام اذإ وه نيملسملا

 ...؟ال مأ يمالسإلا عمتجملاو مالسإلا تمدخ دق

 ةيراجتلا تالاجملا يف لمعت تناك ول اهنأ يعيبطلا نمو

 دك عباد اه نكلو نر ابسلا دول رزيق لاه تاكل
 مالسإلا ةمدخو مالسإلا مساب اهدوجوو اهتايلاعف تأدتبا

 .لؤاستلا اذه لثم يف قحلا نيملسملل نإف «نيملسملاو

 ىلع ةيمالسإلا ةمألا بيجت نأ  لباقملا يف  اهيلعو

 ًايصوصخ سيل تاسسؤملا هذه نم ًآَيأ نأل ءرمألا اذه

 .دحأل اكلم وأ

 رثكأدقتعي ذإ .ءكلذ فالخ ةقيقحلا نكلو

 يصخش كلم اهنأ تاسسؤملا هذه لثمل نيسسؤملا

 يف لمعي يذلا تعافش دمحأ روتكدلا ىريو .مهل

 نأ (1آم1ه65062) رتسسيل ةنيدم ىف ةيمالسإلا ةيعمجلا

 ةاقبلا دعم ةوضرفي تانيسوملا هذه لثم يسسؤم

 انه نم ؛«مهعم نيلماعلاو مهيفظوم ىلع ءايمعلا ةعاطلا

 هذهل ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاطاشنلا بلغأ تءاج

 «نيسسؤملل ةيصخشلا تاقالعلا راطإ لخاد تاسسؤملا



 ارتلكتا

 لمعلا اولواح ةعامج وأ ًادرف نأ ول ىعيبطلا نمو

 مهنإف «:ةيعمجلل ةيلصألا فادهألل ًافالخ مهتاعانقب

 .رثكأ نوعيطم صاخشأ مهلحم لحيل درطلل نوضرعتيس

 تاسسؤملاو تايعمجلا هذه نإف ىرخأ ةيحان نمو

 نمو «ًاقيقد ًاعابتا اهيسسؤمل يسايسلا طخلا عبتت
 ًاقيثو ًاطابترا طبترت ءالؤهل ةيسايسلا طوطخلا نأ يعيبطلا
 تءاج كلذل .يمالسإلا ملاعلا يف ةيسايسلا ثادحألاب

 ةصاخ ةيمالسإ فادهأل ةدقتفم تاسسؤملا هذه رثكأ

 يف ًاببس اذه ناكو ءاهيسسؤم فادهأ عبتت امنإ ءاهب

 مهأ نم ربتعت يتلا يهو ءاهيف ىروشلا سلاجم مادعنا
 ىري كلذ يفو .لمعلا جماربو فادهألا ديدحت لماوع

 ذنم تدافتسا دق تاسسؤملا هذه نأ تعافش روتكدلا

 تامظنملا وه لوألا جذومنلا :نيجذومن نم ةيادبلا

 «ناتسكايو دنهلا يف ةينيدلاو ةيسايسلا تاسسؤملاو

 تايعمجلا وه يناثلا جذومنلاو .ةريخألا يف ًاصوصخو

 ةيبرغلا نادلبلا رئاسو ارتلكنإ يف ةينيدلا ريغ ةيعامتجالا

 يف لوحتلا نيسسؤملل ةبسنلاب ًامهم سيلو .ىرخألا
 تاجاحلا بسح رخآ ىلإ جذومن نم ةرورضلا عقاوم
 نوكي تاسسؤملا هذه يفو .مهل ةيصخشلا فادهألاو

 يأ يف امك ًامامت مهرمأ ةيادب يف نيفظوملا نييعت

 امنيح نكلو ؛(ةصاخ) ةيموكح ريغ ةيناطيرب ةسسؤم

 اهتنمض يتلا ةيعيبطلا مهقوقحب نوفظوملا ءالؤه بلاطي
 مهسفنأ نودجي مهنإف دالبلا يف ةيطارقميدلا نيناوقلا مهل

 «نيفظوم درجم سيلو نيدلا يف ةوخإ لاحلا يف
 نيمئاقلا ةيجاودزاو قافن وه اذه يف ببسلا نأ يعيبطو

 .هيلإ نودنتسي يذلا يداملا جهنملاو ءتاسسؤملا ىلع

 حاجنلا تايعمجلاو تاسسؤملا هذه عطتست مل انه نم

 ليج ًاصوصخو «ةلاعفلاو ةرثؤملا رصانعلا باستكا يف

 نم مه اهيف نولمعي نيذلا صاخشألا رثكأف . بابشلا

 لكاشم مهترطضا نمم وأ «ةحارلا بالطو نييزاهتنالا
 ةيداملا ةجاحلا وأ لمعلا تازاجإو لوخدلا تاريشأت

 يتلا ىرخألا بابسألا نمو .اهيلإ ءوجللا ىلإ ةديدشلا

 مدع وه «تاسسؤملا هذه نع ةلاعفلا رصانعلاب تأن

 ضعب كانه نكلو .يقوقحو يقطنم طمن يأل اهعابتا

 ادم

 دييأتب ىظحتو ًايبسن ًاديج ًاعقوم لغشت يتلا تاسسؤملا
 :اهنمو .لوبقم

 .ةيمالسإلا تاسسؤملا داحتا ١

 .ملاعلا يملسمل ةماعلا ةيعمجلا - ؟

 .ايناطيرب يف ةعامجلا ةمئأ ىروش -“

 .ةيمالسإلا ةسسؤملا

 .يمالسإلا يفاقثلا رزكرملا_ه

 .يمالسإلا داشرإلا ةيعمج 5

 ىلإ تايعمجلاو تاسسؤملا هذه لمع مييقت جاتحي

 لمعلا ةيفيك وه اهنم سانلا مهي ام نكلو ؛ليوط تقو
 ةسسؤملل يلاعلا ىوتسملا نإف كلذلو . هتيمك سيلو

 لاثملا ليبس ىلعف .عمتجملا يف ربكأ ةيبعش اهل رفوي

 يف يرذلا حالسلا عزن لجأ نم حافكلا ةسسؤم تيظح

 لفاحملا يف نيريبك لابقتساو دييأتب ةيضاملا ةنسلا
 .اهلمع ةعيبط يف عيفرلا اهاوتسم ببسب كلذو ةيملاعلا

 تايعمجلاو تاسسؤملا مييقت نإف لاح ةيأ ىلعو

 :نيتطقن ىلع ديكأتلا يعدتسي ةيمالسإلا
 .ةيعمجلا وأ ةسسؤملا تاليكشت ةوق ١

 .تاليكشتلا هذه ريثأت ىوتسم - ١"

 تاسسؤملا ميسقت نكمي ساسألا اذه ىلعو

 : عيماجم ةعبرأ ىلإ ايناطيرب يف ةيمالسإلا

 .ةيقرفلا تاسسؤملا-١

 .ةطبترملا تاسسؤملا - ١

 “"'  ةيتامدخلا تاسسؤملا .

 . ةلقتسملا تاسسؤملا - 5

 هذه نم ريبك ددع زكرمتي :ةيقرفلا تاسسؤملا

 روحمو .ةيعامجلاو ةيقرفلا تاطاشنلا يف تاسسؤملا

 يفو .ةيهيفرتلا تامدخلاو يميلعتلا لاجملا وه اهطاشن

 دئاقع ساسأ ىلع ميلعتلا نوكي تايعمجلا هذه لثم

 هذه دودح تامدخلا زواجتت الو ءاهيلع ةفرشملا ةقرفلا

 ساسأ ىلع تاسسؤملا هذه مسقت نيحو .ةقرفلا

 اهناكمإب حبصيو «ىوقأ ٍذئنيح نوكت اهنإف ءيبهذم



 ارتلكنا 1

 ةطترملا ةيئاهولا تاسسؤملاو ناريإب ةظيكرملا ةيِحْيَشَلا

 تاسسؤملا هذه نوكت :ةطبترملا تاسسؤملا

 دلبلا يف ةسسؤم وأ ةعامجل ةعبات ةيلثمم ةقيقد ةروصب

 املو .امات نيدودحم' اهتيبعشو اهطاشن نوكيو ءمألا

 نم تاسسؤملا هذهل ًارفاوتم رشابملا يلاملا معدلا ناك

 فدهلا نإف ءاهدوجو نم ةديفتسملا نادلبلا ضعب

 هذه تاموكح ىلع ةيعرشلا ءافضإ نوكي اهل ىلصألا

 هذه دعتو .ةيمالسإلا نيناوقلا راطإ نمض نادلبلا

 عمتجملاب اهطابترا مدعل ةيبنجأ تانايك تاسسؤملا
 ةحاسلا نم اهسفن بحست عقاولا يف يهو .يمالسإلا

 اهفقوم نالعإب يمالسإلا عمتجملل ةيعامتجالاو ةيسايسلا
 ةريخألا ةيسايسلاو ةيعامتجالا تاريغتلا هاجت يدايحلا

 ناملس ةيضق يف ظفحتملا اهفقوم حضتا دقو .ملاعلا يف

 لب ؛ةحاسلا يف لوخدلا نع تعنتما ثيح .«يدشر

 بيسي ىرخألا تايعمجلاو:تابسسؤتلا عم قيسنتلا نعو
 هذه يف توكسلا تأترا يتلا ةيدوعسلا ةسايسلل اهعابتا

 ظافتحالا وه نييدوعسلا توكس ببس ناكو . ةيضقلا

 ةيهلإلا ماكحألا ىلع اهحيجرتو ايناطيرب عم تاقالعلاب
 . مالسإلا ميلاعتو

 دوعي تاسسؤملا هذه طابترال رخآلا قادصملاو

 ًاعارص اندهش دقف .ةيناريإلا  ةيقارعلا برحلا نمز ىلإ
 «تاينينامثلا دقع لالخ ناريإو قارعلا راصنأ نيب ًاديدش

 .يدوعسلا حانجلا نم مه قارعلا راصنأ رثكأ ناكو

 امهراصنأ ىلع ءاخسب ناقفني نابناجلا ناك كلذلو

 تناكو ؛ناريإل نيديؤملا تاطاشنو تاططخم طابحإل

 تالجملاو مالفألا قيرط نع متت نيفرطلا ةيلاعف
 ةيمالعإلا لئاسولا فالاو تارمتؤملاو تاودنلاو

 . ىرخألا

 تاسسؤملا هذه تئشنأ :ةيتامدخلا تاسسؤملا

 حاجنلا اهضعب عاطتسا دقو «ةصاخ ةيتامدخ ضارغأل

 ةئاغإلا ةسسؤم لعلو .ديعب دح ىلإ هتلاسر قيقحت يف

 يف نيملسملا ةناعإ قودنصو ندنل يف ةيمالسإلا

 . عونلا اذه نم ةحجانلا تاسسؤملا زربأ نم ماهغنمرب

 يف ةيمالسإلا ةيلكلا :ىرخألا ةحجانلا تاسسؤملا نمو

 ةيمالسإلا ةعيرشلا ميلعت ىلإ ًالصأ فدهت يتلا ندنل

 ةسسؤملا كلذكو ءايناطيرب يف تاعامجلا ةمئأ سيردتو

 دالبلا هذه يف ًاثيدح تسسأ يتلا ةيئاسنلا ةيراشتسالا

 . ايناطيرب يف تاملسملا ءاسنلا لكاشم لح ىلإ فدهتو

 نود تاسسؤملا هذه تئشنأ : ةلقتسملا تاسسؤملا

 لامسأرلا ريفوتب ءاضعألا لفكتو ؛«ةيجراخ ةدعاسم

 ةلقتسم تاسسؤملا هذه تءاج كلذلو .اهل ىلوألا

 ةذملا ةلبلق اهتكلز هذ ةقيضلا ةنانسلا تدع نع امان
 ديازتلا وحن هجتت اهنأ ودبيو ءرضاحلا تقولا يف ًادج
 اهنأب نآلا نم اهفصو نكميو .. .لبقتسملا يف

 ىلوألا ةرملا اهنأل كلذو «لبقتسملا ليج تاسسؤم

 ذوفن نود تايعمجو تاسسؤم ءاشنإ اهيف متي يتلا

 وأ ايموق وأ ايسايس ذوفنلا اذه ناك ءاوس :«ىجراخ

 ديمو تايوتا ماع حتا نم للا «ًايبعت
 عتمتت يتلا رتسسيل ةنيدم يف ةيمالسإلا تاساردلا

 . مزاللا لالقتسالاب

 ةبيكرتلل ةرصتخملا ةساردلا نم انغرف نأ دعبو

 ىلإ اهميسقتو تاسسؤملا هذهل ةيعامتجالاو ةيسايسلا
 يف اهريثأت سردن نأ نآلا لواحن ,عيماجم ةعبرأ

 لواحن كلذ ليبس يفو .ايناطيرب يف يمالسإلا عمتجملا

 ةديفم تاسسؤملا هذه تناك ىدم يأ ىلإ ىرن نأ ًالوأ

 هذه تعاطتسا له :ًايناثو ؟يمالسإلا عمتجملل ةبسنلاب

 عمتجملا يف ًاعقوم اهسفنل ذختت نأ تاسسؤملا

 ؟ىنيداللا

 نأل ءحضاو لوألا لاؤسلا ىلع باوجلا نأ ودبي
 ارود اهسفنل قلخت نأ عطتست مل اذإ تاسسؤملا هذه

 نوكيس اهدوجو رربم نإف «يمالسإلا طسولا يف ًارثؤم
 امأو .اهقالغإب رمألا يهتني مث نمو «تاالؤاستلل ةضرع

 اهمامأ لازي ال هنإ لوقلا يغبنيف يناثلا لاؤسلا نأشب

 تاسسؤملا نم ًاحاجن رثكأ تناك اهنكلو . ليوط قيرط



 ارتلكنا

 مالسولل ةيقيقحلا ةروصلا فيرعت يف ةيفرفلاو ةطبترملا
 ةطبترملا تاسسؤملا نأل كلذ «يبرغلا عمتجملا ىلإ

 لغشنت امنيب ءدايسألل ةبولطملا تامدخلا ميدقتب ةلوغشم

 «ةصاخلا ةيقرفلا اهفادهأ ةعباتمب ةيقرفلا تاسسؤملا

 ثيح .«ىرخألا تايعمجلا رئاسل ةبسنلاب لاحلا كلذكو

 ىلإ ةيقيقحلا هتروصب مالسإلا حرط يف تلشف
 رومألاب طرفملا اهلاغشنال ةيمالسإلا ريغ تاعمتجملا

 . ضعبلا اهضعبل اهئادعو ةيبناجلا

 اهضرعتسن ىرخأ تاطاشن كانه نأ ركذلاب ريدجلاو

 :راصتخاب يلي اميف

 هذه ىضاقتت :ةيريشبتلاو ةيغيلبتلا تاسسؤملا

 بالطو ةيمالسإلا نادلبلا نم ةلئاط غلابم تاسسؤملا

 اهراقتفا بسب ركذي ًاحاجن زرحت مل اهنأ الإ ءريخلا

 اهلبقتسمل عضت مل يهف كلذكو ؛ةحيحصلا ةجمربلل
 تاسسؤملا هذه تلشف دقو .ًانودمو ًاحضاو ًاجمانرب

 .نيملسملا ريغل طيسب بولسأب مالسإلا حرط يف ىتح
 فيرعتلا ىلع نيرداق ريغ نيرشبملا بلغأ نأ ذإ
 ةساردلا يف مهفعضل كلذ «طيسب بولسأب ولو مالسإلاب
 ةغللاب ثدحتلا يف ًاضيأ مهفعضو ةحيحصلا ةيمالسإلا

 . ةيزيلكنإلا
 بيلاسألا ىلإ مالسإلا غيلبت يف جاتحن مويلا اننإ

 ديدشلا فعضلا نكلو .؛ةرصاعملا ةروطتملاو ةثيدحلا

 ءالؤهب نايدؤي تايناكمإلا صقنو نيغلبملا ىوتسم يف

 لاومألا ريذبتو «لئاط نود مهتقو عييضت ىلإ نيغلبملا
 . رربم ريغل

 ىوس لمع تاسسؤملا هذهل سيل :رشنلا تاسسؤم
 ةجمرب نود نكلو «ةعونتملا ةيمالسإلا بتكلا رشن

 دوهج كانه تناك ةرثعبملا دوهجلا هذه ءازإو .ةحيحص

 تاعماجلاو قيقحتلاو تاساردلا زكارم لبق نم ةميق

 تاروشنم عم اهتنراقمل لاجم كانه سيلو ؛ةيبرغلا

 ةحاس ولخ وه كلذ يف يسيئرلا ببسلاو .نيملسملا

 لك رشنل نورشانلا رطضي مث نمو ؛ةسفانملا نم رشنلا
 تاقفنلا نيمأت وه رخآلا ببسلاو .مهيديأب عقيام
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 رثكأو .ةينغلا ةيمالسإلا نادلبلا لبق نم رشنلل ةلئاطلا

 رثكأ ةصاخ ةيفئاطو ةيبهذم فادهأب متهت هذه رشنلا رود

 رشنلا رود كلذ لاثمو .ةماع مالسإلاب اهمامتها نم

 اهنيب اميف فلتخت يتلا ةددعتملا ةينسلا قرفلاو ةيعيشلا

 .تالاجملا عيمج يف ًاشحاف ًافالتخا

 ةاعارم نود بتكلا عبطب هذه رشنلا رود رثكأ موقتو

 مث نمو «ةلئاط الاومأ كلذ يف فرصتو ؛قوسلا ةجاح

 .اهيدل بتكلا سدكت ةلكشم هجاوت

 تالجملاو بتكلا رفوتت رضاحلا تفولا يفو
 امب لب .«فاك رادقمب ةيلصفلا تارادصإلاو تملا

 رومألا فلتخم جلاعت اهرثكأ نأ الإ ؛ةجاحلا نع ديزي

 نودر «ةقيقد ريغ ةيحطس ةرظنب ةينيدلاو ةيعامتجالا

 «ةيريلجنإلا ةغللاب ردصت فحصلا ضعب كانهو

 .ًايميداكأ اهنم ةدافتسالا نكميو «عساو راشتناب ىظحتو

 (3/[نكاتم ع5 :ملسملا رابخأ) :فحصلا هذه نمو

 ةيمالسإلا نوؤشلاب متهت 3 يتلا (415ةى1هط ةريصبلا)و

 تاساردلا زكرم نع ردصتو ةيعامتجالا مولعلاو

 .رتسسيل يف ةيمالسإلا

 نآلا ىلإ ةيمالسإلا تاسسؤملا كردت مل : ةصالخلا

 ةيقئاطلاو ةيبهذملا تافالتخالا نأ يهو ؛ةرملا ةقيقحلا

 ًالهس ًافدهو ءادعألا تامجهل ةضرع اهلعجتس

 ددعتف «ةدحاو ةمأك لمعلا نم مهعنمتو «مهتانعطل

 ءيشلا وهو ءداحتالا نع مهدعبي مهتئارآو مهتاداقتعا

 ملاعلا يف نيملسملا لبقتسم نكلو .برغلا هديري يذلا

 . مهداحتا يف نمكي ةصاخ ايناطيرب يفو ةماع

 ةفرعم نآلا ىلإ عطتست مل ةيمالسإلا تاسسؤملا نإ

 يف نآلا ىلإ حجنت ملو «يمالسإلا عمتجملا لكاشم

 يكلو .ايناطيرب يف بابشلا ليجل ةبسانم لولح حرط
 .ًايقطنمو ًاحيحص تاسسؤملا هذه لثم مييقت نوكي

 .ًالوأ تاسسؤملا هذه لخاد نم قلطني نأ بجي

 تاسسؤملا ىلع بجي يذلا مهألا لمعلا نأ ىقبي

 صاخشألا ةيبرت وه هب مامتهالا ةيمالسإلا تايعمجلاو



 ضل

 تقولا ىفف .دالبلا لبقتسمل ًاينيد نيفقثملاو نيعاولا
 ءاملعلا ةيبرت ىلع زيكرت كانه نوكي نأ بجي رضاحلا

 راهدزا نمز ىف لاحلا ناك امك نيملسملا نيركفملاو
 ءاملع روهظ مامتهالا كلذ رامث نم ناك دقو «مالسإلا
 .رابك ةفسالفو

 يف رود طفنلا تارالودل ناك رضاحلا تقولا يفو

 تاعماجلا يف قارشتسالاو ةيمالسإلا ةسا ردلا ماحقإ

 ؛هب سأب ال ىوتسم تغلب دقو «ةيملعلا زكارملاو
 .ةيولوألا ثيح نم ةثلاثلا ةجردلا يف تعضو اهنكلو

 نوركفملاو ءاملعلا نكمتي نأب ًاريبك لمألا ىقبيو

 لكاشملا ىلع بلغتلا رصاعملا انليج ءانبأ نم بابشلا
 مهتاسارد لالخ نم يمالسإلا عمتجملا هجاوت يتلا

 .رصعلا تايلطتمل مهتفرعمو ةيميداكألا

 برغتلا ةلكشمو بايشلا

 لك لبقو ءرضاحلا تقولا يف نوملسملا فوختي
 يلاتلابو ؛يبرغلا رايتلا ءارو مهئانبأ فارحنا نم ءيش
 مهو . مهناميإو مهنيدو يفاقثلا مهئاريمل مهنادقف
 يف ملسملا بابشلا ليج نأل ءاذه مهفوخت يف نوقحم

 فراعتم وه امكو .برغتلا وحن ةعرسب هجتي دالبلا هذه

 روكذلا ءانبألا نإف ةيمالسإلا نادلبلا رثكأ يف هيلع

 مث نيو (تانالا ءادنألا نم يشكي ربكأ ةنرحب نوعي
 وأ تايزيلكنإ تايتف نوملسملا نايتفلا قداصي امنيح
 نوري ال مهءابآ نإف صقرلا تالحم ىلإ نهعم نوبهذي
 . مهتريغ يف ًانعط الو ًاسأب كلذ يف

 قيرطلاف «ةددعتم قرطب متي ايناطيرب يف برغتلاو
 هذه قاوسأ ىف بابشلا ليج لوخد وه كلذل لوألا

 ةقبطل مهتامضنا الاكل ةعيبطب - عبتتسي وهو «دالبلا

 ىف لمعي يذلا صخشلا ناك ءاوسو . ةصاخ ةيعامتجا

 نع هجرختس قوسلا هاوجأ نإف ًاريقف وأ ًاينغ قوسلا
 تاقبطلا ناضحأ ىف هلخدتل هنع ًامغر يديلقتلا هعمتجم

 ماظنلا وه برغتلل يناثلا لماعلاو .دالبلل ةيعامتجالا
 ةمظنألا يف بابشلا بوذي ذإ «دالبلا يف يميلعتلا

 ماظنلا هلوخد دعب ةدوجوملا ةيعامتجالاو ةيسايسلا

 ارتلكنا

 نم نيملسملا ةليصح نوكتو «يموكحلا يميلعتلا
 خيراتلا لوح ماظنلا اذه نم اهبستكي يتلا تامولعملا

 نيدلا لوح هتامولعم نم ريثكب رثكأ يكلملا مكحلاو

 تتبثأ دقو .ةصاخ ةروصب هبهذمو ةماع ةروصب

 ام اذإ ًامئاد ةبلاغلا يه ةيزيلكنإلا ةفاقثلا نأ براجتلا

 . نيرجاهملل ةينيدلاو ةيموقلاو ةيديلقتلا تافاقثلاب تسيق
 ةفاقثلا يف بوذتو لحمضت تافاقثلا هذه تناك انه نم

 رود هل نمزلا لماع نأ ىعيبطو .تتقولا رورمب ةبلاغلا

 . ةبلاغلا ةفاقثلا وحن بابشلا بذج يف ريبك

 «ةيعامتجالا تاهاجتالا طغض وه ثلاثلا لماعلاو

 هذه لثمل ايناطيرب يف ملسملا بابشلا ليج ضرعتي ذإ
 وأ ةساردلا نم ةيئادتبالا ةلحرملا ىف ءاوس طوغضلا

 «كلذب ًاريثك باشلا رثأتي مث نمو «ةطسوتملا ةلحرملا
 هسبالم ليبق نم يعامتجالا هكولس ىلع هرثأت سكعنيو
 .راكنإلا وأ كشلا لبقي ال امب كلذ ىلإو هبرشمو هلكأمو

 نوكت ثيح «ةغللا لماع وهف عبارلا لماعلا امأو

 لاحلا كلذكو «ةيبنجأ ةغلب قطان طسو ىف ةايحلا

 ةبلاغلا يه مألا ةغللا تناك اذإف .يميلعتلا ماظنلل ةبسنلاب

 عم ةبولغم حبصتس اهنإف مهتايح ةيادب يف ذيمالتلا ىلع
 اذهو .ةيساردلا لحارملا يف جردتلاو نينسلا يضم

 هبادآو هتفاقث نع بلاطلا داعبإب هتاذ دحب ليفك رمألا

 . ةيديلقتلا

 يتلا لماوعلا عيمجو عمتجملا وه ريخألا لماعلاو

 ةيعامتجالا ديلاقتلاو تاداعلا : لثم ءاهنم لكشتي

 اهل رومألا هذه لكو .اهريغو .. .مالعإلاو ىقيسوملاو

 . ملسملا بابشلا ليج ةفاقث ةعيبط رييغت يف ريبك رود

 عيطتست اهنإف ةروكذملا ةسمخلا لمارعلا تعمتجا ام اذإو

 ةليصألا مهتافاقث نع بابشلا ليج داعبإ ةلوهس لكبو
 . ةيبرغلا ديلاقتلاو ةفاقثلا وحن مهب هجنتل مهديلاقتو

 ىضم اميف انيأر :ملسملا بابشلا ىلع برغتلا ريثأت
 اننكلو . ةعرسب برغتلا وحن ملسملا بابشلا هجتي فيك

 عمتجملا نأ وهو ءرمألا اذه يف ةرم ةقيقحب مدطصن

 ىلع «ءهنع ءابرغ ًاسانأ بابشلا ءالؤه ىف ىري يزيلكتإلا



 ارتلكنا

 يف كاكدنالاو هيف نابوذلا ىلع ديدشلا مهلابقإ نم مغرلا

 يطعيو كلذ يزيلكنإلا عمتجملا رربيو . هعئابطو هديلاقت
 ةفاقث ةيزيلكنإلا ةفاقثلا ربتعي هنأل كلذ ءهيف قحلا هسفنل

 نوملسملا بابشلا امنيب «ةنيعم صئاصخ تاذ ةيبوروأ

 مهتافاقث بساور نولمحي مهو ءًالوأ نييبوروأ اوسيل
 ال ةماود يف طبختي ليجلا اذه ىقبي اذكهو .ًايناث مألا

 اذه ةقتوب يف هسفن رهظي نأ عيطتسي ال ذإ ءاهنم جرخم

 هبحو كلذ يف هتبغر نم مغرلا ىلع هتفاقثو عمتجملا
 رمتسي ذإ«ةرم ةقيقح رمألا اذه يفو .طيحملا اذهل

 «لضفأ ةروصبو رثكأ برغتلل نوئنجملا يعسلاب بابشلا
 لخاد لماكلا مهلوبق يف لمأ صيصب اوري نأ ىسع

 ماتلا مهلهج وه كلذ يف ببسلاو ,«يزيلكنإلا عمتجملا

 . ةيديلقتلا ةيموقلا مهتفاقثب

 ةفاقثلا ءازإ مهتايوه نع بابشلا برغت ىدأ دقو
 بابشلا ليج سحي ذإ .ةريطخو ةئيس جئاتن ىلإ ةبلاغلا
 يف هلوبق مدعو مألا ةفاقثلا نع هبرغتل ةجيتن ةراقحلاب

 هبهذم وأ هتيموق ركذ ىبأي مهضعب ناكف ؛«ةبلاغلا ةفاقثلا

 . هتاذ ساسحإلل نيزوجعلا هيدلاو ءاويإ نع عنتمي وأ

 ليجلاو بابشلا ليج نيب فالتخالا ىدأ دقو

 دكؤيو .امهنيب ةريبك ةوه ثودح ىلإ ملسملا ميدقلا

 عقي بابشلا ليج نأ لاجملا اذه يف ينسحلا روتكدلا

 نم ةبلاغلا ةفاقثلا لبق نم رطخو ديدش طغض تحت

 ةيفاقثلا تاطايترالاو تاقالعلا طغض تحتو ؛ةهج

 ةوه تناك كلذ ءازإو .20ىرخأ ةهج نم ةيديلقتلا

 بايشلا نيب رارمتساب عسوتت يفاقثلاو يرغللا فالتخالا
 عمتجملا عم ملقأتلا يف ةبغرلا تدادزا كلذكو «مهئابآو

 نايتفلا نيب ةرحلا تاقالعلا : لثم لامعألا ضعبب مايقلاو
 جاوزلا لبق ةيسنجلا تاقالعلا ةماقإو «تايتفلاو

 ةطلتخملا تالفحلاو صقرلا يداون ىلإ باهذلاو

 فارتعالا ىلإ ءابآلا تعد رومألا هذه لك .اهريغو

 نوناك يف تيقلأ يتلا ينسحلا روتكدلل (ايناطيرب بابش) ةلاقم )١(

 ةنيدم يف ململا بابشلا رمتؤم يف م٠49١ ماع يناثلا

 .ماهغنمرب

 اكلي

 هذه نأو ًاصوصخ ءايناطيرب ىلإ ةرجهلا ىلع مهمدنب

 سسأ ضيوقت ىلإ ةريخألا تاونسلا يف تدأ فورظلا

 .ةملسملا رسألا نم ديدعلا

 ةوهلا عاستا يف مهاست يتلا ىرخألا لماوعلا نمو

 ءانبأ جاوز «ثيدحلا ليجلاو ميدقلا ليجلا نيب

 ال تايتفلا ءالؤه بلغأن تايزيلكنا تايتف نم نيملسملا

 ةرسأ ديلاقتو ةفاقث ىلإ فرعتلا يف نهسفنأ ندهجي

 جاوزلا يهتني مث نمو ءاهعم فيكتلا نلواحي ال جوزلا
 يف رثكأ جوزلا كاكدناب وأ قالطلاب ىلوألا هرهشأ يف

 يف ةرسألا هذه لثم ءانبأ عرعرتي ام ةداعو ةجوزلا ةفاقث

 ء«نوهجاويف «مهافتلا نم ةيلاخو ةفعلا نع ةديعب ءاوجأ

 .ةايحلا بولسأو ةفاقثلا باختنا ةلكشم ؛ةيادبلا ذنم

 ىلإ دوعي هتيوه نع بابشلا ليج يلخت لعلو
 «ةيبرغلا ةفاقثلا مامأ ءابآلا رغاصت :اهنم ؛ةديدع لماوع

 يميلعتلا ماظنلا يف مهدوجوو ةفاقثلا هذهب ءانبألا راهبنا

 ءالؤه لثمو ةيلصألا مهتفاقثب مهلهج ىلإ ةفاضإ يبرغلا

 تايزيلكنإلا نم جاوزلا لئابح يف ابلاغ نوعقي بابشلا
 نإ لب بابشلا ليج ىلع كلذ يف ةعبتلا لماك عقي الو

 ءابآلا لواحي ذإ «هنم ًارفاو ًأاطسق نولمحتي ءابآلا

 ىلع نوطغضيف ةيعامتجالاو ةينيدلا ديلاقتلاب كسمتلا

 يعيبطلا نمو ءًاقبسم نهتونيعي تايتف نم جاوزلل مهئانبأ
 نوضفري ايناطيرب يف اميس الو بابشلا ليج نأ
 . طوغضلا هذهل ةباجتسالا

 «برغتلا وحن نوهجتي نوملسملا بابشلا ناك اذإو

 ترفوت ول باوصلا ةداج ىلإ مهتداعإب لمأ ةمث نإف

 يف ببسلا نإف ةقيقحلا يفو .كلذل ةءوفكلا ةدايقلا

 عمتجملا لخاد نم أشني مالسإلا نع بابشلا داعتبا
 يف بابشلا ىقلتي ال ذإ . هجراخ نم هنم رثكأ يمالسإلا

 ةيقطنم ةيمالسإ ًاسورد اهنوداتري يتلا دجاسملا وأ مهتويب
 هتالؤاستل ةحضاو ةبرجأ دجي ال نيحو ةحيحصو
 . مالسإلا نع يلختلل رطضي هنإف ةيديقعلاو ةيركفلا

 سوفن ىف ةريحلا ناقلخي نارخآ نالماع ةمثو

 ةينداطسلا و :ميدقلا ليجلا ةامبإ هقهف نه تانشلا
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 ةيقرشلا ةفاقثلا نم قيقد لبح ىلع هتايح ىف باشلا

 !طقسي نأ ثبلي الو «ةطلتخملا ةيبرغلاو

 هلهجي ؛ نيملسملل يباجيإ لماع كانه ىقبي نكلو

 نولخدي امئيح بابشلا نأ وهو مهرثكأ .فسألا عم
 ال .هتقتوب يف راهصنالا نولواحيو يبرغلا عمتجملا

 يتلا ةفاقثلاو لصألاو نوللا لكاشم اوهجاوي نأ نوئبلي

 ال ةروصب دوعي انهو «يبرغلا عمتجملا نع مهدعيت

 روتكدلا ىريو .هب يرطفلا هطابترال مالسإلا ىلإ ةيروعش

 نركيس نيجهنملا نيب ديدشلا عزانتلا نأ يودب يكز

 ناضحأ ىلإ رئاحلا ليجلا دوعيسو ؛مالسإلا حلاصل

 . مالسإلا

 نيملسملا هجاوت ةريثك لكاشم كانه لاح ةيأ ىلع

 عمتجملا عم شياعتلا اودارأ ام اذإ مهف ءايناطيرب يف

 ةيمالسإلا ةعيرشلا مهمازتلاب مهظافتحا عم يزيلكنإلا
 وه امك ةديدش تاداقتناب نوهجاويس مهنإف ءاهميلاعتو

 شياعتلا ىلإ نوملسملا رطضي انه نمو . دوهيلا لاح
 .ةعيرشلا هرقت ال ام كلذو «ةيجاودزاب

 نوعتمتي نيذلا روكذلا بابشلا نإف انركذ امكو

 وأ تاقيدصلا باختنا نولواحي «ثانإلا نم ربكأ ةيرحب
 نع اوزجع اذإف «مهتابغر بسح تاملسملا تاجورلا

 ىلع اورصأ ولو تايزيلكنإلا تايتفلا ىلإ اوؤجل كلذ

 نم تايتفلا ىلإ نوؤجلي مهنإف مهتايموق نم جاوزلا
 ةيقرع تافالخ- ثودح ىلإ كلذ ىدأ دقو .خيسلا ةفئاط

 يف تاكابتشالا دح تغلب «ماهغنمرب ةنيدم يف ةفينع

 اهسفن ىلع قلطت خيسلا بابش نم ةعومجم نيب عراوشلا

 يمست ناتسكاب بابش نم ةعومجمو (باجنبلا دوسأ)
 .(دوسلا رومنلا) اهسفن

 لبق ةيسنجلا تاقالعلل مالسإلا ميرحت يف كش الو

 ركبملا جاوزلا ىلع بابشلا ةردق مدع نأ الإ . جاوزلا

 ةيلمع ًالولح مهرسأ ميدقت مدعو ءرضاحلا تقولا يف

 باعيتسا مدع ىلإ ةفاضإ «ةيدسجلاو ةيسفنلا مهلكاشمل
 تاطاشنلا يف اهفيظوتو مهتاقاط يمالسإلا عمتجملا

 ارتلكنا

 هذه ىلإ تدأ بابسأ اهلك ؛«ةيعامتجالاو ةيفاقثلا

 .روجفلاو قسفلا قاوسأ يف تاقاطلا

 ةيصعتسم لكاشم بابشلا ليج هجاوي :ةصالخلا

 ةبسنلاب لبقتسملا لمأ لثمي ليجلا اذه ناك اذإو ةيساقو

 نم  هنإف ءايناطيرب يف يمالسإلا عمتجملاو مالسولل
 نكمي يتلا ةبسانملا جذامنلا دجي ال ىرخأ ةهج

 امئاق يجيردتلا هلماكتو هومن نوكي كلذلو .اهب ءادتقالا

 . ةدودحملا تايناكمإلا ضعب ساسأ ىلع

 دجي نأ بابشلا ليج ىلع بجي لاح ةيأ ىلع
 مهفو كاردإ ساسأ ىلع ةمئاقلا ةيمالسإلا ةيفاقثلا هتيوه

 لبسلا ئّيهي نأ يمالسإلا عمتجملا ىلعو .مالسإلا

 ةلاعفلا هحور دقفيس ليجلا اذه نإف الإو «كلذل ةمزاللا

 نم لاجملا اذه يف دب الو .ةقالخلا ةقاطلاب ةئيلملا

 ةيموقلاو ةيديلقتلا رطألا نع مالسإلا مهف جارخإ
 ىنستيل ةيرصعو ةديدج رطأ يف هعضوو «ةيقرعلاو
 ام حرتقن كلذ حاجنإ ليبس يفو .ةباشلا تاقاطلا بذج

 : يلي
 بابشلا ليج ميلعتل ةيفيصلا تاميخملا ةماقإ- ١

 بادآلاو ةيمالسإلا ةفاقثلا  هتايتفو هنايتفب ملسملا

 نأ بجيو .ةيمالسإلا سسألا ىلع ةمئاقلا ةيعامتجالا

 ةمئأل رشابملا فارشإلا تحت تاميخملا هذه نوكت

 . ةربخلا يوذو دجاسملا

 تارمتؤملا ةماقإ ىلإ ملسملا بابشلا ىعسي - ؟
 ثحبو ةشقانم ليبس يف صاصتخالا يوذ اهيلإ وعديو
 .ةيمالسإلا نيناوقلل ًاقفو بابشلا لكاشم

 بابشلل زكارم دجاسملا لك يف ماقت نأ بجي -“

 مهغارف تاقوأ اهيف نوضميو ةبغرب اهيلإ نورضحي

 .ةدئافب مهيلع دوعي امب اهيف نولغشنيو

 ًاصاخشأ دجاسملا ةمئأ نوكي نأ بجي - 4

 .ةغللا نم نينكمتمو نييرصع
 زكارملاو دجاسملا عيمج يف دافتسي نأ بجي 5

 . بابشلا نوؤش يف نيراشتسم دوجو نم ةيمالسإلا

 ةيموقو ةينيد ةغلك ةيبرعلا ةغللا سردت نأ بجي 1



 ارتلكنا

 ةغللا مهسيردت ىلإ ةفاضإ .نيملسملا ذيمالتلا عيمجل

 دئاوف نمف .ةيلصأ ةغل مهيلإ ةبسنلاب دعت يتلا ةيزيلكنإلا
 بتكو نآرقلا ةسارد نم ةلوهسب مهنكمت اهنأ ةيبرعلا ةغللا

 .ريسفتلاو ثيدحلا

 ةيرحلاو تاملسملا ءاسنلا

 يف يمالسإلا عمتجملل ةبسنلاب ءاسنلا لئاسم ربتعت

 دوجول كلذو .ةيدجلاو ةمهملا لئاسملا نم ايناطيرب
 يدرفلا «نيديعصلا ىلع دالبلا هذه ىف ةريبكلا ةيرحلا

 هذهل ةيلامجإلا ةشاردلا ترهذا دقو .. ىعامتجالاز
 عضولا ىلع تايضار ريغ ةماع ةروصب ءاسنلا نأ ةلأسملا

 .نهب طيحت يتلا ةمئالملا ريغ فورظلاو هيف نشعي يذلا

 عباتي الو نهنوؤشب متهي اال يمالسإلا عمتجملاف

 تتبثأ دقو .نييبرغلا ىلإ نأجلي مث نمو .نهلكاشم
 نم رثكأ ءاسنلا لكاشم نومهفي ءالؤه نأ براجتلا

 اسن عم نوملسملا جاوزألا لماعتي ذإ . نيملسملا

 ةيديلقتلا تاروصتلا ساسأ ىلع ئطاخ بولسأب

 ديدشلا قلقلاب ءاسنلا نم ديدعلا رعشتو .ةئثوروملا

 نضرتعيو ؛ةيساردلا نهلامعأ ىلع نهرسأ ضارتعال
 . ةيمالسإلا ةعيرشلل ةفلاخم هيف نيريو ةدشب كلذ ىلع

 نم لقأ ةيرحب نعتمتي تاملسملا تايتفلاو
 تايرحلا وأ ةيدرفلا تايرحلا لاجم ىف ءاوس «لاجرلا

 هذه ىدم نع لءاستي ءابآلا نفح علو .ةيعامتجالا

 سيل كلذ ىلع باوجلا نأ ةقيقحلاو ؟اهتيهامو تايرحلا

 ةرتف لهاجت مدع وه بولطملا نكلو ءًامامت ًاحضاو

 ًاصوصخو «لهاجتلا اذه لثم نإف .ءاسنلا دنع بابشلا

 نود يدؤيس  ايناطيرب يف امك  يطارقميد عمتجم يف

 نم ريثكلا نادقف ىلإ يلاتلابو «ةئيس جئاتن ىلإ بير
 تايرحلا نم دحلا نأ يعيبطلا نمو .نهناميإل تايتفلا

 ىلع بسحيبس هنإف يمالسإلا عمتجملا نم ردصي امئيح
 ال عمتجملا اذه هب موقي امم ريثكلا نأ لاحلاو ءمالسإلا

 نادوسلا يف تانبلا ناتخ ًالثمف ؛مالسإلا ميلاعت نم يتأي
 ديلاقتلا نم امه ناتسكاب يف ًافلس ددحملا جاوزلاو

 عيرشتلا نم اسيلو «نيدلبلا نيذه يف ةئراوتملا
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 وأ ءاسنلا ىلع لاجرلا حيجرت نإف كلذكو يمالسإلا

 ؛نينسلا تائم ىلإ هررذج يف دوعي ثانبلا ىلع نايتفلا

 روكذلا نأل كلذ .عاطقإلا رصعب ةقيثو ةروصب طبتريو
 قزرلا نوبسكي نيذلا مهو مهئابآ ركذ نوظفحي نيذلا مه

 عمتجملا يف ًامامت فلتخي رمألا نكلو .مهرسأل

 ءءاوس دح ىلع ثانإلاو روكذلا ىلإ رظني ذإ يزيلكنإلا
 ريغو نيملسملا نيب ًاحضاو ًافالتخا قلخي امم
 .ةيملتملا

 مدع «نيملسملا ةماع دنع ةعبتملا رومألا نمو

 ارتلكنا نيناوقل فلاخم وهو «تانبلا ميلعتب مامتهالا

 ةسداسلا نس ىتح تانبلاو نينبلل ميلعتلا ةيمازلإب ةيضاقلا
 . ةرشع

 عمتجملا يف تاملسملا ءاسنلا رود نم دحي اممو

 تاهمألاو تاجوزلا رود نزواجتي ال نهنأب داقتعالا وه

 ءاسنلا عمتجملا بلاطيو . لاوحألا لضفأ يف تاحلاصلا

 ةيرحلا لاجرلل قلطيو «ةراهطلاو ةفعلا مازتلاب نهدحو
 مهئاطخأ يف ىري ال هنأل كلذ «لاجملا اذه يف ةلماكلا

 رومألا رثكأ نم لعلو .ةرسألا فرشو ةفعل ةفلاخم

 ةجيتنو «ةراكبلا ةلأسم يمالسإلا عمتجملا ىدل ةيساسح

 - ديعب ريغ تقو ىتح  نوملسملا ناك ةيساسحلا هذهل

 نادلبلا ضعب نم نهنوعدتسي تايتفب مهءانبأ نوجوزي
 .ةرسألا دارفأب نقحتليل ناتسكاب ًاصوصخو ةيمالسإلا

 يف ةيلخادلا ةرازول لكاشملا ريثي عوضوملا اذه ناك

 . هعنمل ترطضا ىتح ءايناطيرب

 نع نوملسملا هيف فلتخي يذلا رخآلا رمألاو

 مدعو ةماتلا ةعاطلاب ةاتفلا مازلإ وه يناطيربلا عمتجملا

 نيملسملا رثكأ نإ لب ءاهيأر نع ريبعتلا ةيرح اهئاطعإ

 نهقوقحب ع ءاسنلا ةبلاطم يف نوري دالبلا هذه يف

 بساحي ًابنذو «مالسإلل ًافلاخم ًارمأ ةيدرفلاو ةيعامتجالا

 . هيلع نيدلا

 نأ وهو «ًائيس ًاعقاو ةيلوألا تاساردلا ترهظأ دقو

 ةجرد ىلإ ءادج ًاريبك ناك مالسإلا ىلع ديلاقتلا ريثأت

 .مالسإلا نع أزجتي ال ًاءزج اهرابتعا
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 عمتجمل يميلعتلا ماظنلا يف تايتفلا سردت نيحو
 اهنإف تيبلاو ةسردملا نيب عساشلا نوبلا ىرتو ينيد ال

 ئنشان اهلهأ تادقتعم نم اهب طيحي ام نأ جيردتلاب دقتعت

 .رخآلا فرطلا ىلإ أجلت يهف كلذلو .مالسإلا نع

 ايسآ يملسم سوفن يف ةيموقلا ديلاقتلا لصأت ودبيو
 مهارتف ؛نييناتسكابلا طاسوأ يف ًاصوصخو ًاحضاو
 ءاسنلل ةيدرفلاو ةيعامتجالا قوقحلا طسبأ يف نولخدتي

 ىضري نل ديلاقتلا هذه لثم نأ يعيبطلا نمو «تايتفلاو

 مالسإلا نع سكعت اهنإ لب ءًاقلطم ينيد ال عمتجم اهب
 نم دحلا نراقي ثيح . ةملظملا ىطسولا نورقلا ةروص
 ءاسنلا عضوب ايناطيرب يف تاملسملا ءاسنلا ةيرح

 ةطلسلا تحت ْنك نيح .؛ىطسولا نورقلا يف تايحيسملا

 ىلع هتجوز مغري لجرلا ناك ثيحب «لجرلل ةقلطملا
 نركي نأ يعيبطلا نمو .هبايغ نيح ةفعلا مازح ءادترا

 نم .نهمالسإ نع تايتفلا يلختل ًاببس ةيرحلا نم دحلا
 لولحلا دجي نأ يمالسإلا عمتجملا ىلع بجو انه

 .هنم ةمهملا ةحيرشلا هذه برغت عنمل ةبسانملا

 غارفلا ءلم نع ًازجاع يمالسإلا عمتجملا ىقبيو
 ميلعتلا ريفوت نود ءاسنلا ىدل يدسجلاو يحورلا

 لوصفلا يف انرشأ دقو .ةيمالسإلا لئاسملل حيحصلا

 عمتجملا يف حيحصلا ميلعتلا مادعنا ىلإ ةقباسلا

 ًاحوضو رثكأ رمألا اذه ودبيو ةظوحلم ةروصب يمالسإلا
 صاخشأ ةمث ناك اذإ هنأل كلذ ءءاسنلا عمتجم يف

 اوناك ول ىتح «لاجرلا ميلعت لاجم يف نيصصختم

 ولو ؛يئاسنلا طسولا يف مهلثمل دوجو ال هنإف «نيليلق
 ةيمهأ زكرتتو . عباصألا ددع نوزواجتي ال مهف اودجو

 مهنأل كلذ ؛مهريغ نم رثكأ بابشلا ليج ىلع ميلعتلا
 يفاكلا دادعتسالا مهيدل نوكيو ةيسفن تامزأ نوشيعي

 عيمج يف ةدوجوملا ةبلاغلا ةيبرغلا ةفاقثلا لابقتسال

 «نويزفلتلا ,حرسملا ءامنيسلا :لثم ةيمالعإلا لئاسولا

 ءاوجألا يف كلذكو تالجملا .فحصلا ؛ويدارلا

 زيمتتو .اهريغر ةعالخلاو ةيرحلاو ةحوتفملا ةيسايسلا
 ةبسنلاب ةيساردلا لحارملا يف رارمتسالاو ميلعتلا ةلأسم

 يمالسإلا عمتجملا نأل كلذ ,.ةصاخ ةيمهأب ءاسنلل

 ارتلكتا

 ةضرع رثكأ نوكيس تايمأ هئاسن رثكأ نوكت يذلا

 زيمتي يذلا يناطيربلا عمتجملا يف اميس ال «راطخألل

 ءاسن دوجو نإف كلذلو .عيفر ىوتسمب هيف ميلعتلا

 ًايبلس رثؤيس ضفخنم يسارد ىوتسم تاوذ تايتفو

 .ديدجلا ليجلا ىلع ةرشابم ةروصبو

 نأ يمالسإلا عمتجملا ىلع بجي لاح ةيأ ىلع

 مأ عمتجملا يف ةصاخ ةيوه ةأرملل ىري ناك ام اذإ ددحي

 يف ةدوجوملا دجاسملا ىلإ ةدحاو ةرظن نأل كلذ .. ال

 رومأ يف ءاسنلل لحم دوجو مدع ىلع انعلطت ايناطيرب

 نع دعبلا لك تاديعب نهنأو «نيدلاو دجاسملا

 ةيمالسإلا زكارملل ةيمسرلا ريغو ةيمسرلا تاطاشنلا
 ىلإ ندقتفي تاملسملا ءاسنلا تناك اذإو .ةماع ةروصب

 نهل ىنستي فيكف «ةيمالسإلا نوؤشلا يف مزاللا يعولا
 ؟ةثوروملا ةيموقلا ديلاقتلاو ةيمالسإلا ميلاعتلا نيب زيبمتلا

 تاملسملا ءاسنلا نم يهو ناخ ةدلاخ تدكأ دقو

 يف يمالسإلا عمتجملا نأ يساردلا ليصحتلا تاوذ

 اهل ىري الو ًامات ًالهاجت ةأرملا دوجو لهاجتي ايناطيرب

 ميلعت يف ىتح نهرود مدعناف ءرابتعا وأ ةميق ةيأ

 تابراهلا ءاسنلا ددع ناك انه نم . ةيمالسإلا لئاسملا

 نإ لب ؛لاجرلا ددع نم ريثكب رثكأ نهعمتجم نم
 نيئجالل ةصصخملا نكامألا ىلإأجل نهضعب

 . نييسايسلا

 دئاقعلا لاقتنا يه ىرخألا ةمهملا ةلأسملاو

 تبتك كلذ يفو .رخآ ليج ىلإ ليج نم ةيمالسإلا
 نكمي» :اهيف ءاج ةيقيقحت ةلاقم لضفأ مينست ةديسلا

 نكلو ؛ءابآلا نم ةلوهسب ملعتي نأ ملسملا بابشلا ليجل

 يف تامرحملاو تابجاولا زواجتي ال مهنم هملعتي ام

 يهف هيلإ برقتلا لبسو هللاب ناميإلا لئاسم امأ .مالسإلا
 طبترتو «ميلعتلل ةلباق ريغ ةضحم ةيدرفو ةيديقع لئاسم

 ليج لكاشم بلغأو .درفلا تايصوصخب ًاقيثو ًاطابترا

 نم أشنت امنإ ابوروأ يف اميس الو «ملسملا بابشلا
 نيلوؤسملا دي ىلع مالسإلا حرطل ةطولغملا بيلاسألا

 تحت سردي ام لاثملا ليبس ىلعف .ميلعتلا رمأ نع



 ارتلكنا

 نيناوقلا نم ةعومجم وه امنإ ةيمالسإلا مولعلا ناونع
 اهنوك ودعت ال يتلا تامرحملاو تابجاولا لمشت يتلا

 .ٍفاك لالدتسا نودو حور نود ةعومجم نع ةرابع
 يذلا ءيشلا وه مالسإلل ةيعقاولا حورلا مهف نأ عقاولاو

 نع نوفرصني اوناك كلذلو «هنع اديعب بابشلا ليج ىقب

 .ةماع نيدلاو مالسإلا

 ندعتبا امنإ تاملسملا ءاسنلا نأ ىرخأ ةديس تأرو

 مدع بسي ةساسأو هلصأ نع نفرحنا وأ مالسإلا نع
 ال نهنم ةقحاسلا ةيبلاغلاف ةحيحص ةروصب هب نهتفرعم
 تامرحملاو تابجاولا نأشب لالدتسالا قطنم نكلمي

 نأ عطتست مل هللاب داقتعالاو ناميإلا نألو «ةيمالسإلا

 ةوسنلا هذه هتملعت ام لكف . نهدوجو قامعأ يف خسرتت

 عمتجملا وأ ةلئاعلا قيرط نع تابجاولاو تامرحملا نم

 . ةرطفلل ةفلاخملا ميلاعتلاو دويقلا نم ةعومجم وه امنإ

 عونو باجحلا ةيضق يف ىرن لاثملا ليبس ىلعف

 ةضورفملا ةيعامتجالا دويقلاو كولسلا ةعيبطو سبالملا
 امكو .ساسألاو لصألا نع فارحنالل ىرخأ ًابابسأ

 ةيموقلا ديلاقتلل قيمعلا ريثأتلا نأ ةقباس لوصف يف انركذ

 ناك رظنلا تاهجو فالتخاو ةيدرفلا تاقالعلاو ةينطولاو
 ىرخأ ةرابعيو «فارحنالا اذه يف ريبك رود ًاعيمج اهل

 حور ال يتلا ةفاجلا نيناوقلا ةعومجم نأب لوقلا نكمي

 يف مالسإلا ناونع تحت - ًاملظ  حرطت يتلاو اهيف

 ليج سوفن يف دجت ال «يناطيربلا عمتجملا لثم عمتجم
 !اهنع نولختي ام عرسأ امف ءاهل ىدص بابشلا

 ةدايسلا ماظن لمحب لوبقلا نكمي ال لاح ةيأ ىلعو

 مل مالسإلا نأ كلذ «مالسإلا ميلاعت ىلع بألل ةقلطملا

 جيوزت ةقيرط كلذ لاثمو .ةدايسلا هذه لثم ضرفي

 اهنأ (نيد نيرسن) ىرت يتلا نييويسآلا نايتفلاو تايتفلا
 ةيفرعلا ديلاقتلا ساسأ ىلع ةقيقد ةروصب ةمئاق قيرط
 نأ كلذ «ةيدنهلا ةراقلا هبشو ايسآ يف ةيموقلاو ةيلبقلاو

 نود اهبيطخ ةلئاعو اهلهأ قفاوتب اهجيوزت متي ةاتفلا

 الإ ًاقباس اهبيطخ رت مل بلاغلا يف يهو ءاهنم رايتخا
 تمرح دق ةاتفلا نوكت ٍذئنيحو «ًاقلطم هرت مل وأ ًاردان

 اني

 باش قفتا اذإ لباقملا فرطلا يفو .ًامامت اهتوقح نم

 نم ةمج لكاشم ناهجاريس امهنإف «جاوزلا ىلع ةاتف عم
 «ةيموقلا «يلاملا عضولا «ةيعامتجالا ةيقبطلا :ليبق

 . جاوزلا لوصح نرد بلاغلا يف لوحي امم «ةيلبقلا

 قح كرت نود ةاتفلا جيوزت نأ يف كش ةمث سيلو

 تاعمتجملا نأ الإ ءيمالسإ ريغ رمأ اهل رايتخالا

 . ًايمالسإ ًاعيرشت كلذ يف ىرت ةيويسآلا ةملسملا

 يف تاملسملا ءاسنلا لكاشم راصتخا ناكمإلاب سيل

 لكاشملا هذه نأ ىلع ديكأتلا دون نكلو ءدحاو لصف

 جلاعت مل اذإو «ةروطخلاو ةيدجلا نم ريثكلا لمحت

 ءاسقنلا نيب هرجترحلا خرحلا نإف ةحيحس روض
 تأر دقو .ًاعاستاو ًاقمع دادزيس يمالسإلا عمتجملاو

 نيملسملا تاطاشن نأ اهل لاقم يف (يتابانعر) ةديسلا

 يعس زواجت دقل ...: :لوقت ذإ طولغم هاجتاب يرجت

 دحلا مالسإلاو ناميإلا ةردق راهظإل نيملسملا

 ةسفانملا نم عون ىلإ فسألا عم لوحت هنإ لب ؛لوقعملا

 تاعمتجملا يف نوسفانتي نوملسملاف .قافنلاب ةنرتقملا

 ايندلا يف (ماعلا ملسم) ةزئاج لينل ةريبكلاو ةريغصلا

 يف هذه مهتسفانم ةدهاشم نكميو .ةرخألا يف سيلو

 رظن ولو .اهريغو تايعمجلا سيسأتو دجاسملا ءانب
 ًالئاه ًاطاشن ىأرل لامعألا هذه ىلإ جراخلا نم ءرملا

 اهنكلو ؛مالسإلا ةمدخ ليبس يف اهيلع نومئاقلا هلذبي

 يف قدصلاو لمعلا يف صالخإلا نع ةديعب ةقيقحلا يف

 له :ناهذألل يلاتلا لاؤسلا ردابتيو ؛هللا ىلإ برقتلا ةين

 . . . ؟هللا ناوضر لينل ةقداص ةروصب لامعألا هذه زجنت

 عمتجملا ناك امل ءًايباجيإ باوجلا ناك ول لوقن
 دب ال ًاذإو ءةفسؤملا عاضوألا هذه يف شيعي يمالسإلا

 .لامعألا هذه صالخإ ةجرد يف كيكشتلا نم

 ةلأسم مهفت ةيمالسإلا تاعمتجملا رثكأ لعلو

 .اهنع مات فارصناو ايندلا نع رابدإ اهنأ ىلع ةرخآلا

 نع نيملسملا نوؤش ىلع نيمئاقلا دحأ لئس نيحف
 ءاسنلل ديرن اننإ : هباوج ناك .«نهلكاشمو ءاسنلا عمتجم

 لجأ نم نهايندب نيحضي نأ نهب يرحف « ةرخآلا
 ةئشان تاداقتعالا هذه لثم نإف ةقيقحلا يفو . نهترخآ
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 نمؤي يذلا ناسنإلا نأل كلذ مالسإلل ئطاخلا مهفلا نع

 ةليسوك دح ىصقأ ىلإ ايندلا رامثتساب ريدج ةرخآلاب
 نم ةدحاو ةظحل عييضت مدعو «ةرخآلا رامعإل ةعورشم

 .(هرمع

 خيراتب) نايدراكلا ةفيحص لسارمل قيقحت يفو

 تاملسملا ءاسنلا نأ ركذ (م٠1994 ناريزح نم ثلاثلا

 تاطاشنلا يف كارتشالل نيعسي نذخأ برغلا يف

 نأب ندقتعي نهنأ كلذ ٌدرمو . ةيعامتجالاو ةيمسرلا

 اهلالخ نم نعطتسي ةلقتسم ةيصخش نهحنم مالسإلا
 ثيدح يفو .ةعورشملا نهقوقح ىلع لوصحلا
 ةداهش تزرحأ اهنأب تلاق شيرقلا اليش ةروتكدلل

 كارتشالاب  ةأرماك  بلاطتو ءايميكلا عرف يف هاروتكدلا

 . ةيعامتجالا تاطاشنلا يف

 يناعت يتلا نامرحلا رهاظمو لكاشملا تدأ دقو

 ىلإ نهنم ديدعلا مامضنا ىلإ تاملسملا ءاسنلا اهنم

 ناك امل نكلو ءءاسنلاب ةصاخ ةيمالسإ ريغ تايعمج

 مهفلا مدع نع جتان تايعمجلا هذه لثم ىلع نهلابقإ

 طوغض هاجت لعفلا دودر نعو ءًالوأ اهل حيحصلا

 نايحألا بلغأ يف نك نهنإف ؛ًايناث يمالسإلا عمتجملا
 ىلإ ةوسنلا تهجتا انه نم . طابحإلاو لشفلا نهجاوي

 تاطاشنلا ةسراممل «ةيمالسإ ةيئاسن تايعمج سيسأت

 ىلإ لوصولا نكلو .اهلالخ نم ةيعامتجالاو ةيسايسلا
 نع يمالسإلا عمتجملا يلخت يعدتسي فدهلا اذه

 كلذو ؛مالسإلا ىلع ةلومحملا ةيعجرلا راكفألا

 قفألا يف نكي مل اذإو .ةنسلاو نآرقلا ىلع رثكأ فرعتلاب

 ىلع نهعيجشت نإف ؛ءاسنلا لكاشمل حضاوو يعطق لح

 نم ريثكلا ىلع يضقيس مالسإلا مولعل يدجلا ملعتلا
 . لكاشملا هذه

 نأ يمالسإلا عمتجملا ىلع بجي :ةصالخلا

 ال اممو .ءاسنلا وحن هترظنو هئارآ نم ريثكلا ححصي

 سدقت يتلا فارعألاو نيناوقلا نم ريثكلا نأ هيف كش

 نم ةئشان اهتقيقح يف يه امنإ ةأرملا رقتحتو لجرلا
 سيلو ءايسآ بوعش ىدل ةقلطملا ةيوبألا ةطلسلا ةركف

 ارتلكنا

 طوغضلا رثكأ نإف ظحلا نسحلو .مالسإلا نم

 ةيمالسإلا نادلبلا ضعب يف ءاسنلا ىلع ةضورفملا
 ةيطارقميدلا ءاوجألا يف ىودجلا ةميدع تحبصأ

 .ايناطيرب يف ةحوتفملا

 ددجلا نوملسملا

 نورق ذنم ابوروأ لخد مالسإلا نأ خيراتلا ركذي

 ىلإ مالسإلا ذوفن يف ىساسألا ببسلا ناكو ةديعب

 هذه ىلع ينامثعلا يكرتلا طلستلا وه ةيقرشلا ابوروأ

 كلذ لبق اينابسإ لخد دق مالسإلا ناك نأ دعب . ةقطنملا

 ناك ابوروأ هجوب نيملسملا راحدنا نكلو .ةليوط نورقب

 تمغرأ ثيح «بوعشلا كلتل ةينيدلا ةبيكرتلا ريغي

 مالسإلا نع دادترالا ىلع اهناكس ةينابسإلا تاطلسلا

 ايراغلب ىف ةفينع تاعارص تبشنو «ةيحيسملا قانتعاو

 .نيبعويشلاو نيملسملا نيب

 ةيبوروألا لودلا ضعب يف نومغري نوملسملا ناكو
 راغلبلا فالآ أجل انه نم ؛مهتنايدو مهئامسأ رييغت ىلع

 ركفملا ةيفالسغويلا ةموكحلا تنجسو ءايكرت ىلإ

 ةليوط نينسل (يلع اجيلع) مزتلملا بتاكلاو يمالسإلا
 مل ظحلا نسحل نكلو . مالسإلا لوح ًاباتك هفيلأت ببسب

 نيملسملا قحب نآلا ىلإ ةيناطيربلا ةموكحلا ددشتت
 ايناطيرب خيرات يف لقن دقو .اهيضارأ ىلع نيدوجوملا

 ىلإ لسرأ ايناطيرب كلم (م1١173-199١16) (ناج)

 لباقم هيلع ةيركسعلا ةدعاسملا ضرعل ادفو برغملا

 اذه ضفر برغملا مكاح نكلو ؛مالسإلا هضفر

 ددع لخد روصعلا بقاعتو نورقلا رورم عمو . ضرعلا

 هتدوع دعب ماقو «برغملل هترايز دعب مالسإلا قنتعا

 ةرتف دعب هعبت مث .لوبرقيل يف ةيمالسإ ةكرح ليكشتب
 مجرت يذلا (381ة م2001 مالءاطقل لاثكيب خودام رام)

 «ةميقلا هتمجرت ىلإ ةفاضإو . ةيزيلجنإلا ةغللا ىلإ نآرقلا

 هبش ىف ءاوس «ةريثك ةيعامتجاو ةيسايس تاطاشن هل ناك

 تاطاشتلا هذه نمو  ايناطيرب يف وأ ةيدنهلا ةراقلا

 دابآ رديح يف ماظن ةسردم يف اهاقلأ تارضاحم ةلسلس



 ارتلكنا

 دقو «مالسإلل ةيفاقثلا داعبألا ناونع تحت ةيدنهلا

 ةسايسلل اضراعم ناكو .اهعبط متو دعب اميف تعمج

 ءارآ) ناونع تحت ةيلصف ةرشن ردصأو «ةيرامعتسالا

 . (مالسإلا

 خيشلا نيرخآلا زيلكنإلا نيملسملا نم ناكو

 ةيفوصلا يديرم دحأ ناك يذلا «يفوصلا رداقلا دبع
 ؛هدحول ةيفوصلا ءارآلا رشن يف ًاريثك طشن دقو «ةينسلا

 ىلع هيأر رقتساو .نيديرملا نم ريثكلا عمجب حجنف
 ماع لوألا هباتك ردصأو .(8005ةء) جيورون يف ةماقإلا

 باتكب هبقعأ مث (دمحم قيرط) ناونع تحت م0

 هقفلا عبتي ناكو ؛(داهجلا) ناونعب م1937 ماع رخآ

 لفأي أدب همجن نكلو . ةسامحب هرشنل ىعسيو يكلاملا

 «ةيعامججالاو ةيشايسلا ةثرظن نوصقا بيسب جيودتلاب
 نمو .يناطيربلا عمتجملا طاسوأ يف هتيبعش تمجحتو
 روهظ «هلازعنا ىلإ تعد يتلا ىرخألا بابسألا نيب

 طسولا ىف (نيطبارملا) ناونع تحت ديدجلا ركفلا
 «هتلزعب رداقلا دبع سحأ نأ دعبو .يناطيربلا يمالسإلا

 ةعامج) سيسأت ىلإ رداب كانهو ءاينابسإ ىلإ ةرجهلا رثآ
 نوطبارملا لازي الو . نيطبارملل يدصتلل (ةمواقملا

 جيورون يف ةينيدلاو ةيعامتجالا مهتاطاشن نوسرامي

 .اهبيترتو مهتاميظنت ةدوجب نوزيمتيو

 يف زكرم سيسأتب نيملسملا يلاهألا ضعب ماق دقو

 ضعبو ««ايناطيرب يملسم ةسسؤم# ناونع تحت ندنل

 ةيفاقثلا تامدخلا ىف ًاريثك طشان نيملسملا ءالؤه

 سيسأتب ماق يذلا مالسإ فسوي مهنمو «ةيعامتجالاو

 ًاثيدح نيلخادلا نم ديدعلاو ؛ندنل يف ةيمالسإ ةسردم

 ىوتسملاو ةمرتحملا تايصخشلا يوذ نم مالسإلا يف

 اياكور « سيويد ميرم «كلام ةراس لثم ديجلا يس اردلا

 .ميركلا دبعو نوسيمات دمحأ « سيويد ليرم ؛ليلخ

 نيملسملا ءالؤه نم ىرخأ ةعومجم تمدقأ ًائيدحو

 مهنم ءاسنلا ضعب تطشنو «يمالسإ بزح سيسأت ىلع
 . يميداكألا ىوتسملا ىلع عساو ريشبتب

 نم سانلا عنمي ايناطيرب يف نوناق كانه سيلو
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 رامثتسا اوعيطتسي مل نيملسملا نكلو «مالسإلا قانتعا

 ناك اذإو .ةبسانملا ةصرفلا زاهتناو حوتفملا وجلا اذه

 كلذ ناك امنإف ءمالسإلا اوقنتعا دق نييناطيربلا نم ددع

 نأشب مهقيقحتو مهتساردو ةيصخشلا مهدوهجب
 نودقتني نيعاولا نيملسملا بلغأ ناك انه نم .مالسإلا

 مغرلا ىلع يريشبتلا اهطاشن فعضل ةيدوعسلا ةموكحلا

 «ىصحت ال ةيمالسإ تايعمجو تاسسؤم دوجو نم
 . اهل ةعبات

 بولسأل دقنلاب نيملسملا يلاهألا دحأ هجوت دقو

 ةغللا نأل فسأي وهف ؛دالبلا هذه يف نيملسملا ريشبت

 مدعب هداقتعال «ةيودرألا ةغللا يه ريشبتلا يف ةعبتملا

 .ةيلصألا هتغل ريغب ام جهنم ىلإ بعش ةوعد ىودج
 اوعيطتسي مل نيملسملا نأب لوقلا نكمي ةماع ةروصبو

 ريغ ةوعدل حيحص يريشبت بولسأ جاهتنا نآلا ىلإ
 برغلاو ايوروأ يف ًاصوصخو ؛مالسإلا ىلإ نيملسملا

 مل مهتاليكشت فعضو مهتامولعم صقن ببسبو .ةماع
 ىلإ نيملسملا ريغ تعد يتلا بابسألا نآلا ىلإ اوسردي

 لوح بتك يذلا ديحولا ميقلا ثحبلاو . مالسإلا قانتعا

 هيفرخ ةديسلا) باتك وه نييلصألا ناكسلا نم نيملسملا

 قلعتي وهو (112612 - 821 - [12!ءءص) (ميلح كب

 هيف تثدحت ثيح .تايناطيربلا تاملسملا ءاسنلا عضوب

 ىلإ تايناطيربلا ءاسنلا تعد يتلا تاياغلاو بابسألا نع

 ىلإ نأجتلا امنإ ةوسنلا هتاه نأ دكؤتو .مالسإلا قانتعا

 يف دئاسلا فدهلا مادعناو عايضلا ةلاح ببسي مالسإلا

 ءرظنلل تفلملا رمألاو .ءاسنلا نيب ًاصوصخو برغلا

 يتاوللا ءاسنلا بلغأ نأ نم ةثحابلا هذه هركذت ام وه

 انستا ع نهترشاعم دعب كلذ نلعف امنإ مالسإلا نلخد

 يعامتجالاو يصخشلا كولسلاب نهباجعإو تاملسملا

 مالسإلا نقنتعا يتاوللا ضعب تفصو دقو .ةوسنلا هتاهل

 يف ةأرملا» :لوقلاب مالسإلا قانتعا دعب اهروعش ًاثيدح

 طباورلاب رعشيو ؛هسفنب قثي ءيهلإ قولخم :مالسإلا
 .«ةيعامتجالاو ةيدرفلا هتيصخش كلتميو ةيلئاعلا

 يف ملسملا عمتجملا نأ فسألل وعدي يذلا ءيشلاو

 ةحيحص ةروصب مالسإلا حرط ىلع رداق ريغ ايناطيرب
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 نأ يغبني الو .مالسإلل مهقانتعا دعب ىتح نييناطيربلل

 ةوعدلل ئطاخلا بولسألا يف ةيموقلا رود لفغن
 مالسإلا اولخد اذإ ددجلا نيملسملا نأ كلذ «ريشبتلاو

 مهديلاقتو برعلا ةفاقث نوملعتيس مهنإف برعلا ريثأتب
 ًاصوصخو نييويسآلا ريثأتب هولخد اذإو «ةثوروملا

 ةفاقثب ًاضيأ نورئأتيس مهنإف ةيدنهلا ةراقلا هبش بوعش
 .ءالؤه ديلاقتو

 يف ًاثيدح نيلخادلا نأ وه رخآلا يواسأملا عقاولاو

 ببسب ةمج ةيسفنو ةيحور لكاشم نوهجاوي مالسإلا
 تايتفلا ضعبف «مالسإلل يداعملا يزيلكنإلا وجلا

 نهجاوز ببسب نهرسأ نم درطلل نضرعت تايزيلكنإلا
 ضعبلا ضرعتو ؛مالسإلل نهقانتعا وأ نيملسم نم
 تالخادلا ىدحإ تثدحت دقو . ةقرفتلا لكاشمل رخآلا

 ةيمالسإلا ةايحلا يف اهتبرجت نع مالسإلا يف ًائيدح
 ةوسقلاو ةبوعصلاب اهتفصوف ةنس ةرشع ىدحإ لاوط
 نوشيعي ايناطيرب ىف نيملسملا نأ ىرت ىهو «ةغلابلا

 طاسوأ يف رثكأ ةلزعلا هذه دكأتتو ةننحيلا نع ةلزعلا

 نوشيعي مهنأل كلذ «نييلصألا ناكسلا نم نيملسملا

 ةديسلا هذه ترطضا دقو .ًامامت نيتضقانتم نيتفاقث نيب

 . ضقانتلا اذه نع ةجتانلا لكاشملا ببسب قالطلا ىلإ

 زكارملا ىلع رركتملا اهددرت نم مغرلا ىلعو
 نكامألا هذه يف دجت مل اهنأ الإ «ةيمالسإلا تايعمجلاو

 ءالؤه عطتسي ملو ؛ةيحورلاو ةيسفنلا اهلكاشمل الح
 . اهل بسانملا لحلا حرط

 ددجلا نوملسملا اههجاوي ىتلا ىرخألا ةلكشملاو

 كلذ ءًاثيدح مالسإلا نقنتعي يتاوللا ءاسنلا ةلكشم يه
 فاصم يف نهلعجت ةيبرغلا ةيطارقميدلا نهتيبرت نأ

 يمالسإلا عمتجملا نلخدي ثيح نهنكلو ءًامامت لجرلا

 فراعتي يتلا ةأرملاو لجرلا نيب ةمئاقلا قورفلا نهجاوي

 نوكي مث نمو «ىتش بابسأل يمالسإلا عمتجملا اهيلع
 . يمالسإلا عمتجملا ءاسن نيبو نهنيب ًاريبك قرفلا

 ءالؤه اههجاوي يتلا ىرخألا تالكشملا نمو

 ارتلكنا

 ميهاربا) هب ثدحت ام كلذ نمو .يمالسإلا عمتجملاو

 ثيح .ددجلا نيملسملا عضو نأشب هتبرجت نع (تيوه
 ىرأ ةالصلا ةماقإل دجسملا لخدأ امنيح» :لوقي

 ,يهاجتاب زكرتت راظنألاو «ءيوحن بئرشت اهلك قانعألا
 ردصم نأ نيح دعب كردأ مث ءنظ ءوسب وأ بارغتساب
 يف ضيبأ صخش دوجو نم بارغتسالا وه راظنألا رثكأ

 وه كلذ يف ببسلاو «ملسم خأل رظنلا سيلو دجسملا

 ًانيد مهنيد روصت نوعيطتسي ال نيذلا نيملسملا قفأ قيض

 ةرظنلا هذه لثم نإ فسألا عمو .ًاعيمج ةيرشبلل الماش

 عيطتسي ال ذإ ,تايبرغلا تاملسملا وحن يرست

 تارداق تايبرغلا تاملسملا نأب اوقدصي نأ نوملسملا

 . «نهنم لضفأو لب تايقرشلا ءاسنلا لثم نكي نأ ىلع

 يف ماهسإلا ىلع نورداق ددجلا نوملسملاو

 ةيفاقثلا تاطاشنلا يف ًاصوصخو ةيمالسإلا تاطاشنلا

 نم ددع ىلإ مهضعب رظنيو .ةرشابمو ةلاعف ةروصب
 ةرظن يمالسإلا طسولا يف اهيلع فراعتملا رهاظملا
 ينفسؤي» :باجحلا نع مهدحأ لوقي ًالثمف .ةفلتخم

 هاجت لاجرلا دنع ةرصاقلا ةرظنلا ىرأ نأ ًاريثك

 سبالملاو باجحلا نوكي نأ نكمي ذإ ؛باجحلا

 راطإ نع جرخت نأ نود ةعونتم لاكشأب ةماع ةروصب

 لوقت ةأرملا رود نعو «ةيمالسإلا ةعيرشلاو مالسإلا
 مألا رودب موقأ نأ يندعسي» :ددجلا تاملسملا ىدحإ

 هب لبقأو هبحأ لجرل ًاصوصخ «خبطلا لامعأ سرامأو

 كلذ .ىوتسملا اذهب عنقأ نأ نكمي ال نكلو ءجوزك

 يبهاومو يتاردق نم ديفتسأ نأ يبجاو نم ىرأ ينأل

 عمتجملا عضو نيسحت يف اهايإ هللا ينحنم يتلا

 نيدلا نم ضماغلا حيضوت يف يتابجاو ءادأو يمالسإلا

 .«ةثوروملا ةيعامتجالا ديلاقتلا ميوقتو ةفاقثلاو

 يف ددجلا نيملسملاب ةناعتسالا نكمي :ةصالخلاو

 نيملسملا نيرجاهملا ءانبأ ناك اذإف .مالسإلا رشن

 «دالبلا هذه يف مهتدالو مغر ًاضيأ نيرجاهمك نولماعي
 نم سيلو نييلصألا ناكسلا نأشب نكمم ريغ كلذ نإف

 دحأ ركفي وأ مهعمتجم نع اولصفُي نأ ًاضيأ نكمملا
 نيملسملا دضاعت نأ يعيبطلا نمو .دالبلا نم مهجارخإب



 ارتلكنا

 ًالماع نيفرطلا نيب رارتلا رب ربتعي لثمن 00 ةيعامتجالا

 ناك مهريغ نم نيملسملا جاوز نأل كلذ «ةانبو ًايباجيإ
 .لاصفنالاو لشفلاب نايحألا بلغأ يف يهتني

 حرط ةرورض وه هب ريكفتلا يغبني يذلا رمألاو

 هراجتعا نعمي تحي جلا دع رم ةنرصب كاما

 عمتجملا لثم ينيد ال عمتجم يف ًالوبقم ًاليدب

 وعدي بولسأب حرطلا اذه نوكي نأ بجيو «يناطيربلا

 ةدقع يف ديزي بولسأب سيلو «نيملسملا نيب رخفلا ىلإ
 جمانرب كانه نوكي نأ بجي انه نم .مهيدل ةراقحلا

 عمتجملا لكاشمل لحك مالسإلا حرطل ال حيحص

 ةيبرغلا تاعمتجملا لكاشمل لب .,بسحو يمالسإلا

 نآلا دحل هب لمعي مل رمألا اذه نأ ةقيقحلاو .ًاضيأ

 يمالسإلا عمتجملا يف ةيلخادلا لكاشملا ببسب

 مالسإلا رابتعا نكمي الو . .اهنيب اميف هحئارش فالتخاو

 وأ نيملسملا ريغ باستكا ىلع رضاحلا تقولا يف ًارداق

 ىعسي نأ يغبني كلذلو .مهل يوق ليدبك روهظلا

 قفو مالسإلاب ريشبتلل مالسإلا نوؤش ىلع نومئاقلا
 .عيمجلا ىدل ةلوبقمو ةيقطنم بيلاسأ

 مالسإلا عقوم

 ًاعضو نآلا ىتح ايناطيرب يف نوملسملا شيعي
 نم يمالسإ دلبل ًابعش نودعي ال مهنأل كلذ ءًايواسأم
 عمتجملا يف صاخ عقوم لالتحا اوعيطتسي ملو .ةهج

 طوغضل نوضرعتي مهف .ةيناث ةهج نم ةينيد ةيلقأك

 ةيداعملا ةبيكرتلاو داحلإلاو ةيرصنعلا اهنم ةديدش

 .«يزيلكنإلا عمتجملل ةيرامعتسالا حورلاو مالسولل
 دقو .مهتاقاطو مهتاردق راهظإل ةصرف اودجي مل كلذلو

 ًاضارعتسا درون يلي اميفو مهعاضوأ نع راصتخاب انثدحت

 . مهيلع طغضلا لماوعل ًاعيرس

 ةلأسم نيثحابلا نم ديدعلا لوانت : ةيرصنعلا ةقرفتلا

 ال «ةلوطم ًاثوحب اهنع اوبتكو ايناطيرب يف ةيرصنعلا
 افكر ان كلو + ةلاجعلا نه لكم ىف اهدرون نأ نكت
 ةفورعم ايناطيرب نأ وه ةحارصو ةأرج لكبو هلوق

 ما

 .ةرشبلا نول ساسأ ىلع ًاصوصخو ةيرصنعلا ةقرفتلاب
 مهادعتت لب مهدحو نيملسملا ةقرفتلا هذه لمشت الو

 سودنهلا : لثم ءىرخألا تايموقلاو تانايدلا رئاس ىلإ
 نكمي ةيمويلا ةايحلا يفو .مهريغو ةقرافألاو خيسلاو
 رئاسو ضيبلا نيب ةيعامجلاو ةيدرفلا تافالخلا ةدهاشم

 يف وأ لمعلا تالحم يف ءاوس ىرخألا سانجألا

 . ىرخأ نكامأ يف وأ ةينكسلا قطانملا

 هب رعشي يذلا يقرعلا قوفتلا نإ ةقيقحلا يف
 ةوق ربكأ ايناطيرب راهدزا رصع ىلإ دوعي نويناطيربلا

 ًادوجوم قوفتلاب روعشلا لازي الو .ملاعلا يف ةيرامعتسا
 نأ فورعمو يناطيربلا عمتجملا دارفأ نيب نآلا ىلإ

 ةصيخرلا ةلامعلا هجوب دودحلا تحتف دالبلا هذه ةموكح

 صقنلا تأر نأ دعب ةرمعتسملا لودلا نم ةمداقلا

 لوخد ناكو «ىلوألا ةيملاعلا برحلا دعب يرشبلا

 روعشلا ءدبلا ذنم هبحاصي دالبلا هذه ىلإ نيملسملا

 رمألا لصوو «دالبلا ناكس هاجت رغاصتلاو ةراقحلاب

 لوخد نم اونكمتيل مهئامسأ رييغت دح ىلإ مهضعبب
 قرافب دعب اميف اومدطصا مهنكلو «يزيلكنإلا عمتجملا

 . طابحإلاو ةبيخلاب اورعشف نوللا

 ايناطيرب ءادع ىدم كردي نأ عباتملل نكميو

 رضع (178/1ه(هانع روتنيو) ةملك لالخ نم مالسإلل

 ثيح «سلجملا يف اهاقلأ يتلا يناطيربلا مومعلا سلجم

 ذهل يطارقميدلا عمتجملا يف نوملسملا ناك اذإ» :لاق

 «يدشر ناملسل ةرحلا ءارآلا لمحت نوقيطي ال دالبلا

 . )(مهنادلب ىلإ اودوعيو دالبلا هذه اورداغي نأ مهيلعف

 ابوروأ ءاحنأ يف نيملسملا عاضوأ هجتت نأ عقوتيو

 .م1991 ماع ابوروأ ديحوت متي ثيح أوسألا وحن

 لازي ال : يناطيربلا عمتجملل ةيرامعتسالا ةبيكرتلا

 يف ًادئاس ناك يذلا يناطيربلا رصنعلا قوفتب ساسحإلا

 دوجوو .نآلا ىلإ ةوقبو ادوجوم ةيرامعتسالا روصعلا

 ال يناطيربلا عمتجملا دارفأ نيب ساسحإلا اذه لثم

 )١( بآ 54 نايدراكلا ةفيحص 1949.



 نس

 ىلإ لوحت دق مهعمتجم نأ اوقدصي نأب مهل حمسي

 لازت الو . اوبأ مأ كلذ اوؤاش تايموقلا ددعتم عمتجم

 (آ.م:0 1036210123) يلوكام دروللا ةيرظن ءادصا

 :اهيف لاق يتلا كلت «دالبلا هذه يف ددرتت ةيرامعتسالا

 نم ةعومجم ةراقلا هبش بعش نيبو اننيب دجون نأ بجيا
 نوكي نيذلا يلاعلا يساردلا ىوتسملا يوذ دونهلا

 مهتديقعو مهقوذو مهقالخأو مهحورو ًايدنه مهلصأ

 . «ةيزيلجنإ

 نيملسملاب صتخت مل ةسايسلا هذه نأ يعيبطو

 «ىرخألا تانايدلاو تايموقلا عيمج تلمش لب مهدحو

 زكرتت ةسايسلا هذه لعج ةملسملا ةيلقألا ءانبأ ةرثك نكلو

 .اهترينو دادزتو رثكأ مهنأشب

 اهنم يناعي يتلا طوغضلاو ةمئاقلا ةسايسلا ءازإو

 ءاوزنالا : يه تارايخ ةثالث مهمامأ ىقبت ؛نوملسملا

 عضولا عم ملقأتلا و فيكتلا وأ يعامتجالاو يسايسلا

 قروقحلا لينل رثكأ يعسلا وه ثلاثلا رايخلاو .دوجوملا
 ًادامتعا لوألا رايخلا نوملسملا بختنا اذإف .ةعورشملا

 يف ةيمالسإلا ةسسؤملل ةديفملاو ةءانبلا تاحرتقملا ىلع

 ةيراشتسالا تائيهلا مهليكشتل نوعيطتسيس مهنإف «ندنل

 مغرو .ةيعامتجالاو ةينيدلا مهقوقح نم ريثكلا اولاني نأ

 يف شيعتو لبقتسملا ةلوهجم لازت ال تائيهلا هذه نأ

 تاسسؤملل اهباستكا نأ الإ ءىلوألا اهلحارم

 نمضيل بابشلا ليج صوصخلا هجو ىلعو تايعمجلاو

 ةيدج يف كيكشتلل ًالاجم ىرن الو .ًاديج ًالبقتسم اهل
 يوذ ضعب فالتخا نم مغرلا ىلع تائيهلا هذه لبقتسم

 ةمألا داحتا ةلأسم ىلع اهديكأت مدعل اهعم نأشلا

 نع لماكلا ءاوزنالا نأ يعيبطلا نمو .ةيمالسإلا

 نيملسملا نأل كلذ ,«نكمم ريغ رمأ يناطيربلا عمتجملا

 ةيفاقثلاو ةيعامتجالا نيناوقلاب اقيثو اطابترا نوطبتري

 لوصحلا نوعيطتسي ال مهنإ لب «دالبلا هذهل ةيسايسلاو
 نيناوق راطإ نمض ةكرحلا نود ةعورشملا مهقوقح ىلع

 .دالبلا

 ةيرظن ققحت ىلإ يهتننس اننإف يناثلا رايخلا يفو

 ارتلكنا

 .لاح ةيأ ىلع ةلوبقم ريغ ةجيتن يهو يلوكام دروللا

 نيملسملا طاشنب يضقي يذلا ثلاثلا رايخلا امأ

 رايخ نم بير نود لضفأ وهف ءرثكأ قوقح لينل
 ةدوجوملا عاضوألا عم ملقأتلا رايخو قلطملا ءاوزنالا

 انرظن ام اذإ اننأل كلذ ءربكأ حاجن ةصرفب ىظحي وهو

 تايموقلا ددعتم عمتجمك يزيلكنإلا عمتجملا ىلإ

 عم نكلو «مهترثك ببسب نيملسملل ًازيمم ًاعضو ىرنسف
 ةيسايسلا ةبيكرتلا ىلإ دافنلا يف مهحاجن مدع ىقبي كلذ

 .بولطملا حاجنلا نم دحلا يف اببس ةلودلل ةيموكحلاو

 ةثالثلا تارايخلا هذه نم رايخ لك نإف لاح ةيأ ىلعو

 ءاجتلالا ًايرورض ناك انه نم .ةصاخ تايبلسب مدطصي

 :ةيلاتلا سسألا ىلع موقت يتلا ةيروثلا ةيرظنلا ىلإ

 ةفاقثلا نأب داقتعالا نم ةيروثلا ةيرظنلا قلطنت ١

 نمكي الو «ةيمالسإلا ةفاقثلل ةيداعم ةفاقث ىه ةيبرغلا

 دقمك لب «نويسايسلا نشمي تايرظت ىف ءاذكلا اَدِه
 :غيراتلا قامعأ ىلإ هرودج

 نأب ةلئاقلا ةقيقحلا ىلإ ةيرظنلا هذه دنتست - ؟

 هتاقاط نم نآلا ىلإ دفتسي مل يمالسإلا عمتجملا

 برغلا يف نيملسملا ءامعز نأو «دالبلا هذه يف هتاردقو

 يف يه يتلا ةريبكلا ةيروثلا تاملكلا قالطإ ىلع اوداتعا

 كلذل .اهئارو لئاط ال ءافوج تاملك درجم اهتقيقح

 ؛عقاولاو ريظنتلا نيب حيحص طخ كانه نوكي نأ بجي

 قيرط نع ةوقلاو فعضلا طاقن صيخشت متي نأو

 يقطنم بولسأب عقاولا عم نولماعتي نيذلا صاخشألا

 . ةيمالسإلا لوصألا ىلع مئاق

 ىلإ ايناطيرب يف نيملسملا ةيرظنلا هذه وعدت - *
 يف ةيبلسلا نأل كلذ ؛يبلسلا مالسإلا نع جورخلا

 حورلا اهتضتقا يتلا ةرورضلا ةديلو تناك امنإ مالسإلا

 بجاولاف ةيروثلا ةلاحلا يف امأ «مالسإلل ةيداعملا ةيبرغلا

 يف كيلو مركألا لوسرلا ةريسب اودتقي نأ نيملسملا ىلع
 .ةيبلسلا ةلاحلا نع عمتجملا جارخإ

 ةيمالسإلا مهتمأ ذاقنإ نوملسملا عيطتسي ال -

 انه نم .يسايسلا مهعقاو يف مهم ريغت لوصح نود



 ارتلكتا

 ةرجهك مهترجه ىلإ اورظني نأ مهيلع ًامازل ناك

 ةئيدملا ىلإ مهترجه دعب اوعاطتسا نيذلا نيرجاهملاو
 ةيعامتجاو ةيسايس تائيه سيسأت راصنألا ةدعاسمبو

 .ةيوق ةيداصتقاو

 يساسألا فدهلا نأ ةقيقح كلذب لهاجتن انسلو

 مهرعدن انكلو «ًاضحم ًايداصتقا ناك نيملسملا ةرجهل

 يف مهطاشنو مهدوجو اورمثتسي نأ كلذ ىلإ ةفاضإلاب

 دحأدكؤي اذه يفو .مالسإلا حلاصل دالبلا هذه

 ام اذإ نيملسملا نأ 0'2ةزرابلا ةيمالسإلا تايصخشلا

 «مالسإلا حلاصل ايناطيرب يف مهطاشنو مهروضح اوفظو

 ةمدخ ىلإ كلذ ىدعتي نأ عيطتسي لب «يداملا فدهلا

 وأ عمتجملا يف هدوجو ةعيبط رييغت لالخ نم مالسإلا

 . يمالسإلا هكولس لالخ نم لقألا ىلع

 ءيقرعلا قوفتلا حفاكي نأ ملسم لك ىلعو

 الو ءمالسولل ءادعلاو ةيرامعتسالا ةبيكرتلاو «ةينيداللاو

 «يسايسلا طاشنلا لالخ نم الإ كلذ هل ىتأتي نأ نكمي

 نأ ايناطيرب يف يمالسإلا عمتجملا ىلع ناك انه نم

 راطإ نمض ةيسايسلا تاطاشنلا ىف ةيلاعفب كرتشي

 .دالبلا ىف ةدوجوملا ةيسايسلا تايرحلا

 ارتلكنإ يف مالسإلا

(5017-1664() 

 (يزيلكنإلا) يناطيربلا فغشي نأ داتعملا نم سيل

 ناك نإو «ةدابعو نيدك مالسإلاب ماع لكشب يبرغلا وأ
 تاداعو ةفاقثك مالسإلاب نايحألا ضعب يف متهي

 نأ يبرغلا نهذلا يف ةدئاسلا ةيطمنلا ةروصلاف .ديلاقتو

 جده يطع لكلام تحضر كافور مس نيد مالنا
 ىلع مالعإلا لئاسو اهسكعت ام ًابلاغ يتلا ةروصلا يه

 هذه تمادامو .4ديولباتلا» مالعإ اصوصخ مومعلا هجو

 .يودنلا نيسحلا دبع ديسلا )١(

 نو

 نيب «مهفلا ءوس» ةلاح نإف ةدئاسلا يه ةيطمنلا ةروصلا

 ةرمتسم ىقبتس (ةيحيسملاو مالسإلا) نيتنايدلاو نيتفاقثلا
 . ةيبيلصلا بورحلا ذنم ًامئاق لزي مل ءادعلا نم راطإ يف
 يبرغلا مالعإلا يف (يمالسإلاو) يبرعلا نأشلل عبتتملاو

 صوصخلا اذه يف رييكلا لهجلا مجح حوضوب ظحلي
 .يبرغلا نطاوملا ىدل

 خيراتب متهملا ريغ برغلا اذه نم ةدحاو ايناطيربو
 ذاتسأو يميداكألا لواحي يذلا «مالسإلا عم اهتقالع

 روتكدلا «ينقتلا اديرولف دهعم» يف يزيلكنإلا بدألا
 هنازاديضإ رخآ قف هبناوج ضعب نع فشكلا رطم ليبن

 رشع سداسلا نرقلا فصتنم نيب «ايناطيرب يف مالسإلا»

 عم ايناطيرب يف لح مالسإلا .رشع عباسلا نرقلا رخاوأو

 ايناطيرب خيراتب صتخملا رطم ليبنو «ةينامثعلا ايكرت

 تومهالو خيرات نع الاقم نيتس نم رثكأ بحاصو

 ليصافت بتكيو ايجولونورك قثوي ةرتفلا كلت راكفأو
 سبحت ةعئار ةسارد يف ايناطيربو مالسإلا نيب ةقالعلا

 نم ريثكلا هل حضوتو ءاهتعلاطم ءانثأ ئراقلا سافنأ

 يناطيربلا فقوملا لوصأو روذجب طيحي يذلا سابتلالا
 . مالسإلا ءازإ نهارلا

 لكشب يناطيربلاو مومعلا ىلع ةيزيلكنإلا ئراق
 نيملسم ةمث نأ رطم باتك ةءارق دعب فشتكيس صاخ

 ىلوألا تيبازيلإ دوهع يف ايناطيرب يف نيدوجوم اوناك
 رزجلا . . . خلإ يناثلا زلراشتو تراويتسو رودويتو

 يمالسإلا ملاعلا عم ةقيثو ةقالع ىلع تناك ةيناطيربلا
 دادتما عم رشع سداسلا نرقلا ذنم ةيمالسإلا ةفاقثلاو

 رحبلا ضوحو ابوروأ طسو هاجتاب ةينامثعلا ةيروطاربمالا
 ةراجتلا ةكبش اهعم تقتلا ثيح «طسوتملا ضيبألا

 رطم ليبن .قرشلا هاجتاب عستت تناك يتلا ةيناطيربلا

 لالخ ةيناطيربلا ةسسؤملا يف مالسإلا رثأ هباتك يف نياعي

 فورعم ريغ ًاروظنم ئراقلل مدقيو «ةروكذملا ةرتفلا

 نييناطيربلا عمتجملاو ركفلا يف تالوحتلا لوح ًاقباس
 قاروأ «تاداهش) سوململا ليلدلاب هفشك لالخ نم

 ريثأت ىدم (. . .خلإ طئارخ ءتاطوطخم «ةيمسر

 .ةركبملا ةرصاعملا ةيناطيربلا ةفاقثلا ليكشت يف مالسإلا
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 ةيحيسملا نيب ةقالعلا نأ فيك فلؤملا نيبيو

 تاذ ًامئاد نكت مل  نآلا دئاس وه امك - مالسإلاو

 ةقالع تناك لب «ةهجاوملا اهيلع بلغت ةيئادع ةعيبط

 ةيريشبتلاو ةيركفلاو ةيفاقثلا يحاونلا نم ةيلعافتو ةلماش

 مل ذإ «قئاثولا لالخ نمو .يناطيربلا عمتجملا لخاد

 يشاوحلا نم باتكلا تاحفص نم ةحفص يأ لخت

 ةذوخأم ةحفص لك يف شاوح سمخ وأ عبرأ) ةيعجرملا

 فشكي «(ةدع تاغلب تامولعم ردصم 14٠ رثكأ نم

 ىلإ ةيحيسملا نم لوحتلا تالاح ضعي نع خرؤملا
 تاباتك يف اهلوح لعفلا دودر نعو سكعلاو مالسإلا

 ثرإلا ىلع ءوضلا رطم طلسيو .نييناطيربلا لاوقأو
 نآرقلا رثأو 25و من يف يمالسإلا  يبرعلا

 يناكيلكنإلا  يناتيرويبلاو يسايسلا ركفلا يف ميركلا
 سداسلا نينرقلا يف يناطيربلا عمتجملا يف داس يذلا

 نأ فيك قذاحلا خرؤملا نيبيو .رشع عباسلاو رشع

 ةيمالسإلا ةراضحلاب ةرتفلا كلت يف اومتها نييناطيربلا

 ال لكشب تارشنلاو حرسملاو يهاقملاو سئانكلا يف

 .ةيحيسم ريغ ىرخأ ةراضح يأ ىلإ ةبسنلاب هل ليثم

 ركفلا رود باتكلا نم ريخأ ءزج يف رطم حضويو
 نييناطيربلا تاباتك يف يتوهاللا ريثأتلا يف يمالسإلا

 رود عم كلذ نراقيو .باسحلا مويو ةرخآلا نأشب

 نأ ىلإ ددصلا اذه يف ةراشإلا ردجتو .دوهيلا نيركفملا

 يف ىلوألا ةرملل ترهظأ ةيلاحلا ةيناطيربلا ةموكحلا

 نيب ةيلعافتلا ةقالعلاب مامتهالا ضعب رصاعملا خيراتلا

 نبور ةيجراخلا ريزو ناسل ىلع ةيحيسملاو مالسإلا
 يف يليعامسإلا يفاقثلا زكرملا يف هل باطخ يف كوك

 كوك اعد دقف ١1998. (ربوتكأ) لوألا نيرشت يف ندنل

 يبرعلاو يمالسإلا ركفلا رثأو رودب رارقإلا ىلإ برغلا
 يب راوخلا ديدعتعل طرشكف ةيبرعلا ةرايقحلاو ةفاقثلا ف
 .«نيتفاقثلا

 لالخ نم تناك ايناطيرب عم لاصتالا ةيادب

 ةينقتلا تقوفت ثيح «نيبناجلا نيب ةيرحبلا تاشوانملا

 ىدأ ام ةيناطيربلا نفسلا ةعانص ىلع ةيمالسإلا ةيرحبلا
 ١7109 ماع نيب .ةملسملا ةوقلا مامأ اهتميزه ىلإ

 ارتلكتا

 رايأ يفو ةيناطيرب ةنيفس 4771 نوينامثعلا مجاه 717١و

 اوعزو يناطيرب راحب 10٠١ نم رثكأ رسأ 1777 (ويام)

 يف السو رئازجلا يف اميس ال ءايقيرفإ لامش يف
 ةيلحاسلا ثدملا ىلإ ةيكرتلا تاراغلا تلصوو .برغملا

 مايق ءارج «ريبك قلق» رشتناو ءارتلكنإ بونج يف
 ةقباس تاقوأ يف مهمالسإ اورهشأ دق اوناك نييناطيرب

 راشتنا ةرثك ظحاليو .تاراغلا هذه ضعب نشب

 نأ باتكلا يف لجس ثيح «نيملسؤملا» نييناطيربلا

 نرقلا رخاوأ يف ينامثعلا طالبلا يف نييصخملا زربأ دحأ

 نيبتي يذلا اغأ نسح» يغار عع رم اللا
 تيرغ ةدلب نم يلوار نوسماس الإ سيل هنأ ًاقحال

 دالج نأو ؛يزيلكنإلا بونجلا يف ةيلحاسلا ثومراب
 الإ وه ام (مالسلا دبع) مالسبأ رئازجلا يف يكرتلا ريمألا

 دفوأ امدنعو .«ةيبونجلا رتيسكأ ةنئيدم نم قباس رازج

 ةيدفب ًالمحم نوتلماه ناطبقلا يناثلا زلراشت كلملا

 ةراحبلاو راجتلا نم نييناطيرب «ىرسأ» نع جارفإلل
 يلاخ نوتلماه داع ءرئازجلا ريمأ ىلإ نييناطيربلا
 اوناك مهنأل» ةدوعلا اوضفر ؟ىرسألا» نأل ضافولا

 نرتلماه بتكو .«مهدالب يف دوقفم ميعن يف نوشيعي
 ءالؤه يرغأ دقل» :ًالئاق كلملا ىلإ يمسرلا هريرقت يف

 تافورعملا تايكرتلا ءاسنلاب ابح مهبر نع يلختلاب

 . «نهتيبذاجو نهلامجب

 مظعم نأ باتكلا يف ةروشنملا قئاثولا نيبت نكلو

 نم اوسيلو نييناطيربلا راجتلا نم مالسإلا يقنتعم
 عم يراجتلا لدابتلا راهدزا ءوض يف اميس ال مدخلا

 عباسلا نرقلا رخاوأ يف تغلب» ثيح ةينامثعلا ةلودلا

 ملاعلا عم ةيناطيربلا ةراجتلا يلامجإ عبر نم رثكأ رشع

 ريس وهو ةرتفلا كلت يخرؤم دحأ لوقيو .«يجراخلا

 نييناطيربلا ىلع مالسإلا ةرطيس نإ يلريش ساموت

 ةوق ببسب سيلو مالسإلا ةيبذاج ةوق ىلإ دوعت تناك»
 نيماينب رصم يف يناطيربلا ماعلا لصنقلا نأ ذإ .«فيسلا

 راظنألا نع ىفتخاو ١7١65 ماعلا مالسإلا قنتعا» بوشيب

 ىلإ عساو قاطن ىلع مالسإلا قانتعا ىدأ دقو .«؟ًامامت

 «نآ يف ةينيدلاو ةيمسرلا تاطلسلا ىدل عساو قلق



 ارتلكتنا

 رمألا اذه يف ةرتفلا كلت يف نورخاسلا باتكلا دجوو

 ًاصوصخ حرسملل ايديموكلا ةباتكل ًاريزغ ًاردصم
 ثيدحلا يرجي تايليثمتلا ىدحإ يفو .ناتخلا عوضوم

 ةرسأ يف معنيل» نتخي نأ ررق يذلا يناطيربلا كلذ نع
 تداس دقو .«نييصخملا نيب ًاقحال يهتنيل «ميرحلا
 ينو «مالسإلا ىلإ لوحتلا ءارج قلقلا نم ةماع ةلاح

 تعضخو ناملربلا ىلإ ةلأسملا تلقتنا ماعلا

 «ناتخلا لثم ةفيرطلا صصقلا نم باتكلا ولخي ال

 كاذنآ نويناطيربلا اهشيعي ناك يتلا علهلا ةلاح نأ الإ

 قرشلا نم مداق وه ام لكب كيكشتلا ىلإ مهعفدت تناك

 ءالؤه نم ديدعلا ناك دقف .ةيكرتلا ةوهقلا كلذ يف امب

 اوناكو ««ةوهقلا ناجنف يف ام رحس دوجوب» نودقتعي

 ليفك» هيف دوجوملا رحسلا نأل هئاستحا نم نورذحي

 تابح ىلع ضعبلا قلطأو .«ةدرلا ىلإ يحيسملا عفدب
 . 1132 هددعأقتت 8عئ2/ ؟ةيدمحملا ةرزيلا» مسأ ةوهقلا

 اذإ ام ديدحت ىلع ةيبعشلاو ةيمسرلا تاشقانملا تزكرو

 ىلع يضقي قيحر ىلع يوتحت# ةوهقلا تابح تناك
 .«ةيحيسملا ىلع ءاضقلا فدهب . . .ةيسنجلا ةوهشلا

 يف ةضيرع رشن ىلإ ةوسنلا ضعبب رمألا لصو دقو
 ةفاثكب ةوهقلا ءاستحا نإ اهيف نلق ندنل تاعوبطم ىدحإ

 ىلإ نهجاوزأ لوحيو يسنجلا ءادألا ىلع رثؤي»

 نضراع ءاسنلا نم ىرخأ ةعومجم نأ الإ .«نييصخم

 ةرشن يف ًامامت سكعلا ةوهقلا يف نلقو نهتاليمز
 ءاسنلا نم ةعومجملا هذه يأرب ةوهقلاف .ىرخأ

 قرشلا قطانمو ايكرت ءاجرأ لك يف رشتنم بورشم»
 كلت لاجر ةسفانم ىلع رداق دحأ دجوي الو ءامومع

 يف دعاست ةوهقلاو .ةبغرلاو ءادألا يف نينتخملا قطانملا

 .ةوقلاو حورلا زيكرت

 ئجافمو عيفرلا زارطلا نم خيرأت باتكلا اذه

 هلكشب هنكلو .ةلهسو ةقوشم ةقيرطب بوتكمو
 ءارق نيب بولطملا راشتنالا ققحي نل ىميداكألا

 تاناوزلا بانك ءابعنا تفليفأ لمأتو : ةيويلكتإلا
 يمارد صنو ةيبعش ةعبطب هتباتك ةداعإل 710102 ةيلايخلا

 اون

 جاتنولل ةريثم ةدام نأ يف مدقيو يداعلا ئراقلا عتمي

 .ينويزفلتلا وأ يئامنيسلا

 يتوكرك ىفطصم

 ارتلكنإ ةمصاع ندنل

 ارتلكنإ نع ثيدحلا نم دحلا اذه ىلإ انلوصوبو

 نع ثيدحلانمانلدبال ءاهيف مالسإلا نعو
 ءرخآ ءيش يأ نع ًاديعب هب اهصتخن ًاثيدح ءاهتمصاع

 :لوقنف

 داليملل لوألا نرقلا يف «موينيدنلا نامورلا سسأ

 ًارسج ءالؤه ىنب امدنع «داليملا دعب 57 ماع ًاديدحتو

 ًابيرقت هسفن ناكملا يف ء«زمياتلا رهن يتفض نيب ًايبشخ
 مساي ءاذه انموي ىتحو ءدعب ام يف فرعيس يذلا

 ةصق صخش فالآ ةثالث أدب ءكاذ ذنم .«ندنل رسج»

 يوؤت ؛«ةيناتيلوبومزوك ندملا رثكأ ًاقحال حبصتس ةنيدم

 «ًايونس انويلم 15 اهروزيو ءصخش نييالم ةعبس مويلا

 ةطيرخ ىلع زوجعلا ةيروطاربمإلا ىقبأ نم يه اهلعلو
 . ىمظعلا لودلا

 رامدلا مغر ىلعو ؛داليملل ٠٠١ ماعلا لولح عم

 ةازغلاو ةيلحم لئابق نيب عارصلا ءارج اهب قحل يذلا
 5٠ اهنكسي ةرّوسم ةئيدم تحضأ ندنل تناك «نامورلا

 عئاضبلا ىلعو ؛ةعارزلا ىلع مهتايح يف نودمتعي ًافلأ

 نيحلا كلذ ذنم اهّلوح ام «زمياتلا ربع قفدتت تناك ىتلا

 . ًايويح ًايراجت ًازكرم
 سآم اهنم لك خيرات يفو «هباشتت ندملا صصق

 تناك 1748 ماع يفن .ءانثتسا ندنل تسيلو «ثراوكو

 فصن ىلع ىضق يذلا نوعاطلا عم دعوم ىلع ةنيدملا
 دصحيل ١576 ماع ًاددجم اهمجاهي نأ لبق اهناكس

 .فالآلا حاورأ

 يف ءاهنم ريبك مسق ىلع رانلا تتأ ١777 ماع يفو

 ١8٠٠١ ماع يف .ريبكلا ندنل قيرح مساب فرعي تابام

 ربكأ اهلعج ام ةمسن نويلم ىلإ اهناكس ددع لصو
 تلوحتو «ةيناطيربلا رزجلا يف ةيرضحلا قطانملا

 «ةيروطاربمإلل يداصتقالاو يراجتلاو يرادإلا بصعلا



 نك

 يف ًاصوصخ دالبلا يف يسيئرلا يداصتقالا زكرملاو

 عينصتو رومخلاو ةعابطلاو ريرحلاو تاثألا تاعانص

 نم ةيفاك تاطايتحا ىلإ ةنيدملا راقتفا نكل .تالالا

 ومن عم ًاقفارتم .هايملا نم اهرداصم حشو محفلا

 تاعانصلا نم ًاريثك رطضا «ةيراخبلا تالآلا مادختسا

 يفو .ةيعانصلا ةروثلا نابإ ىرخأ قطانم ىلإ ةرجهلا ىلإ
 تناك نيتينوك نيبرح ةئيدملا تشياع «ثيدحلا رصعلا

 فصت نم ًارفاو ًابيصن تلانو ءامهثادحأ بلق يف
 .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا نابإ ةيناملألا تارئاطلا

 روصعلا تدهش «كاذو اذه نيب ةنيدملا نكل

 تيبازيلإ دهع عم «ةيناطيربلا ةيروطاربمالل ةيبهذلا
 ثادحأ تشاعو ءريبسكش ميلو تيص عويذو ىلوألا

 رشع عباسلاو رشع عبارلا نينرقلا نيب ةضهنلا رصع

 ثيدحلا رصعلا ىلإ ىطسولا نورقلا نم ابوروأ لاقتناو
 «نفلاو بدألل راهدزا نم ةرتفلا هذه هب تزيمتامو

 لوطسألل قحاسلا راصتنالا ىلع ةدهاش تناكو

 ادامرألا ةروطسأ هميطحتو ١684 ماع يزيلكنإلا

 اكريمأ فاشتكا نع كيهان ءرهقت ال يتلا ةينابسإلا

 ةروثب ًارورم «ةيروطاربمالا مخضتو يناكسلا عسوتلاو

 ىلإ الوصو تئافلا نرقلا تانيتس ةياهن يف بالطلا
 .اذه انموي يف لامعألاو لاملل ًايملاع ًازكرم اهلوحت

 ندنل راوزل رفوي «ةقارعلا يف قرغملا يضاملا اذه

 بصنلا يف ًاصخاش لازي ال خيرات يف ةلحرب مايقلا ةصرف

 «ةبيهملا اهينابم يفو ءاهئاجرأ يف ةرشتنملا ليئامتلاو
 ,خيراتلا ةحئارب قبعت يتلا ةمتعملا اهتقزأ يف امك

 مهتامصب اوكرت كيلاعصو ءامظع فايطأ اهيف ىءارتتو
 .اهتركاذ يف

 «يزيلكنإلا لحاسلا نم ًاليم 4٠ وحن ةفاسم ىلع

 ىلع زوجعلا ةيروطاربمإلل ةددجتملا ةمصاعلا عقت

 ايدلب اسلجم "" مضتو ءاعبرم اليم 126 ةحاسم
 ككسلل طوطخ ةعبسو تاراطم ةسمخ اهيفو ءًابختنم

 نم فلأتت قافنألا تاراطق نم ةمخض ةكبشو ديدحلا

 ندنل نيب ديدحلا ككسلل طخ لوأ ينُب دقو .أطخ ١

 ارتلكنا

 تناك عئاضبلا نم نط فلأ وحنب صغي زمياتلا رهن

 عسوت جئاتن نم تناكو .ةمصاعلا ىلإ ًايعوبسأ لسرت

 نيب ةنيدملا ناكس ددع عفترا نأ ديدحلا ككسلا ةكبش

 5,8 ىلإ ةمسن فلأ 86١٠ وحنب ١181و 1814١ ىماع

 . نويلم

 مجحو اهناكس ددع نإف ءآدلب ندنل تناك ولو

 . ةيبوروأ ةلود ربكأ سداس اهنالعجيس اناك اهداصتقا

 ةياهن ىف ًاريبك ًاعجارت ةئيدملا ناكس ددع دهشيو

 نرنكسي نمم فظوم نويلم وحن ءاقب عم .عوبسألا

 فالآ تارشع اهرداغي اميف «مهلزانم يف اهجراخ



 اتي ارتلكنا

 ةيناطيربلا ةمصاعلل يخيراتلا ةايحلا نايرش زمياتلا رهن

 ًايعس ةرواجم ةيبوروأ لود ىلإ وأ فايرألا ىلإ نييندنللا
 قممسلا ارو

 اهيلع موقي تاعاطق ةئالث ربكأ دحأ ةحايسلا ربتعتو

 ىلع اهيلع حايسلا قفدت دهشت يهو «ةنيدملا داصتقا
 ةيسايق تالدعم ىلإ لصي ءالؤه ددع نأ الإ «ةنسلا رادم

 .فيصلا رهشأ لالخ

 يف 7١ نأ ذإ ءةغل ٠٠١ وحنب ندنل ناكس نطري

 ام ؛ىرخأ نادلب يف نيدولوملا نم مه اهناكس يف ةئملا
 دحأ اهلعجيو «ملاعلا ندم ةيقب نع اهزيمت ةهكن اهيطعي
 اهنأ امك .ًايراضحو ًايفاقث ًاجزامتو ًاددعت ةنكمألا رثكأ

 ءةماع ةقيدح 117٠١ مضت ذإ «ًارارضخا ندملا رثكأ نيب

 ّمت يتلاو ةيكلملا روصقلاب ةطيحملا كلت اهنيب نم

 مكح نابإ نماثلا يرنه دهع يف ةسينكلا نم اهباصتغا
 قئادحلا لماكتتو )1١44265-١1707(. ةيرودويتلا ةرسألا

 ذإ «نييندنللا ةايح عم ريبك لكشب ةحوتفملا تاحاسملاو

 بخصو ةنيدملا ءاضوض نع اديعب مهل ًاذالم لكشت اهنأ
 .اهيف ةيمويلا ةايحلا

 ندنل ىقبت «ندملا ةايحل عيرسلا عاقيإلا مغر ىلعو

 رواجتيو «ىرخأ نكامأ يف دجوت املق تازيمم كلتمت

 يف لازي ال اهيفف :رفانت نود نم رضاحلاو يضاملا اهيف

 يكلملا سرحلا رييغت مسارمب عاتمتسالا حئاسلا ناكمإ

 يفو «ةهبأو ةجرهب نم اهب طيحي امو ماهغنكاب رصق يف

 بنج ىلإ ًابنج تارايسلا ثدحأ ريست اهعراوش
 «ةيديلقتلا ءادوسلا «تايسكاتلا)و ءارمحلا «تاصابلا»

 مضت يتلا ةثيدحلا ةيراجتلا قاوسألا رشتنت اهئاجرأ يفو

 ةيبعشلا قاوسألا نم ديعب ريغ ءايزألا تاتويب ثدحأ

 . ةصيخرلا

 ماهفنكاب رصق (8 ع1 1 معطل 221366)

 عبرت ذنم ايناطيرب تاكلمو كولمل يمسرلا رقملا
 قرد هانب .18737 ماع شرعلا ىلع ايروتكيف ةكلملا

 ماع يكيسالك - وينلا زارطلا ىلع يدنامرونو ماهغنكاب

 ررقف ًاريثك ثلاثلا جروج كلملا هب بجعأو ,«0*

 ًاراتكه ٠١ هب طيحتو «ةفرغ 5٠١ نم فلأتي .هءارش

 يماع تاديدجت هيلع تلخدأو «ةبالخلا قئادحلا نم

 لكشي يماخر رصن سوق ناكو .191539 05

 لقن مت امدنع 186١ ماع ىتح رصقلل يسيئرلا لخدملا

 ناكملا يف كرابدياهلا ةقيدح يبرغ لامش ىلإ سوقلا

 .؛شرآ لبرام» مساي مويلا فرعي يذلا



 م

 نيب روهمجلا مامأ هتحنجأ ضعب رصقلا حتفي

 لوألا نيرشت نم عبارلاو (سطسغأ) بآ نم سداسلا

 ةيكلملا ضرعلا ةلاص امأ .ماع لك نم (ربوتكأ)

 ىلع روهمجلا مامأ ةحوتفمف ؛ةيكلملا تالبطسإلاو
 ةينفلا ةعومجملا ةدهاشم نكمت ثيح ؛ةنسلا رادم

 نييملاعلا نيماسرلا رهشأل تاحرل نمضتت يتلا ةيكلملا

 ةيبهذلا ةبرعلا اهرهشأو «ةيكلملا تابرعلاو لويخلاو
 دهع ذنم ةيكلملا بيصنتلا تالافتحا يف تمدختسا يتلا

 ١07557. ماع عيارلا نر

 سرحلا رييغت مسارم ةدهاشم راوزلا ناكمإ يفو

 (ليربأ) ناسين يرهش نيب ءًايموي «ةيديلقتلا يكلملا
 . ماع لك نم (ربمتبس) لوليأو

 يلليداكيبلا ةحاس (ط1ءءولن]19: 0 ءانك)

 نيبو « ةيناطيربلا ةمصاعلا يف ةيسيئرلا ملاعملا نم
 ةايحلا بلق طسوتت «ملاعلا يف ًاماحدزا نيدايملا رثكأ

 زربأ نم تاوطخ ةفاسم ىلع اهنأ ذإ «ندنل ىف ةيليللا

 .ةيليللا اهعبارمو ةيئامنيسلا اهرودو ةنيدملا حراسم

 نرقلا ىلإ دوعت زنوربلا نم ةروفان ةحاسلا طسوتتو
 .؟سوريإ» بحلا زمر لثمي لاثمت اهولعي ءرشع عساتلا
 بسنيو «رشع عباسلا نرقلا ىلإ دوعيف ةحاسلا مسا امأ

 ىلع لمع .ةقطنملا يف ميقي ناك يئاسن طايخ ىلإ

 مساب تفرع هتيتاسفل «شكشكلا» نم ةقاي ميمصت
 . 'ليداكيب»

 ندنل بالود (1مهلمهه 6)

 «ملاعلا يف هعون نم لوطألا وهو «باالودلا رفوي

 .ةمصاعلا ءاجرأ ىلع ةيماروناب ةرظن ءاقلإل ةصرفلا

 ١76 «ندنل نيع# مساب فورعملا «بالودلا عفتريو

 نم فلأتيو «ندنل يف ةأشنم لوطأ عبار هلعجي ام ءآرتم

 .ًاصخش 760ل اهنم لك عستي ةلوسبك ”؟

 ءاوهلا ىف ًاحوتفم ًافحتم اهلمجمب ندنل لكشتو

 يدفحلاو ليثامتلاو ةيرثألا اهينابمو اهراثآب قلطلا
 ةنيدملا ناتتفاو .اهعراوشو اهنيدايم يف ةرشتنملا

 يف ًايلج ىدبتي ًامومع يناسنإلا خيراتلاو قيرعلا اهخيراتب

 ارتلكنا

 لكشتو اهئاجرأ يف رشتنت فحاتملا نم ةعساو ةعومجم

 دوعيو ءاهيلإ حايسلا باذتجا لماوع مهأ نم ًادحاو

 يناطيربلا ناملربلا رقأ امدنع 1١7/57 ماع ىلإ اهؤاشنإ

 . «ةمألا ثارت ظفحي» فحتم ءاشنإل ًاعورشم

 راثآلا نم تاعومجم ىلع فحاتملا رصتقت الو

 ةمدقتملا تاينقتلاو ايجولونكتلا لغتست امنإو «ةدماجلا

 يف لزالزلا ةفرغ يف لاحلا يه امك ءاهيرئاز ةمدخل

 حيتت يتلا يعيبطلا خيراتلا فحتم يف ايجولويجلا مسق
 ةردان ةصرف «يضارتفالا عقاولا مادختسا ربع «نيرئازلل

 . ةفيخملا ةبرجتلا هذه رابتخال

 «قالطإلا ىلع اهربكأو فحاتملا مهأ نيبو

 زربأ نم ًادحاو هانبم ربتعي يذلا يناطيربلا فحتملا

 هناردج نيب مضيو «ندنل يف ةيراضحلا ملاعملا

 يطغت فحتلاو راثآلاو تاينتقملا نم ةردان ةعومجم

 يف اهليثم دوجو ردنيو يناسنإلا خيراتلا نم ماع ينويلم

 . ملاعلا

 زيزعت راعش تحت ١107 ماع فحتملا سسأ

 اهتاراضحو اهخيرات ىلإ فرعتلا ربع ممألا نيب مهافتلا

 .اهنونفو

 هلعجي «يناسنإلا ثارتلا ضرع يف فحتملا رودو

 يفاقثلا اهعقوم ززعي امب ندنل راوز دصاقم زربأ دحأ
 نم رثكأ ًايونس همؤي ذإ «ةيداصتقالا اهترود معديو
 هتاينتقم عزوتتو .حئاس نويلم فصنو نييالم ةسمخ

 تالمعلا «ىندألا قرشلا خيرات :يه ماسقأ ٠١ ىلع

 ايفارغونثألا «ةيرصملا راثآلا «ةميدقلا تايلاديملاو

 راثآلا «ةينامورلاو ةينانويلا راثآلا «ةيرشبلا قارعألاو

 «ثيدحلا رصعلاو ىطسولا روصعلا ابوروأ ؛ةينابايلا
 تاحوللا «خيراتلا لبق ام ابوروأ «ةيقرشلا راثآلا

 . موسرلاو

 ماسقأ زربأ دحأ ةيرصملا راثآلا حانج لكشيو

 راثآلا نم ةعومجم مهأ هتابنج نيب مضي ذإ .,فحتملا

 هجوأ فلتخم يطغت يتلاو ءرصم جراخ ةدوجوملا
 ةينوعرفلا ةرسألا دهع ذنم «ةميدقلا ةيرصملا ةراضحلا



 ارتلكنا

 يطبقلا رصعلا ىتحو (داليملا لبق ماع )1٠٠٠0 ىلوألا

 .رشع يناثلا نرقلا يف نادوسلاو ةبونلا دالب يف

 فحاتملا تارشع كانه «يناطيربلا فحتملا ىلإو

 «ةيناطيربلا ةمصاعلا ءاجرأ يف ةرشتنملاو ةصصختملا

 :اهنم ركذن

 يعيبطلا خيراتلا فحتم

 ناسنإلل يجولويبلا روطتلا خيرات فحتملا يوري

 هروطتو يرشبلا سنجلا لصأو ةيحلا تانئاكلاب هتقالعو

 نمضتيو 184١ ماع ينُب .هتادقتعمو هتاداعو هقارعأو

 ربع تاقولخملا نم لئاه ددع ةايح يطغت ةددعتم ةحنجأ

 تاقولخملا هذهل يعيبطلا مجحلاب ةيمظع لكايه

 لزالزلا ةفرغ ىلإ ةفاضإو .ةيلآ تاروصانيدو ةضرقنملا

 «يقيقح لازلز «عوقو» دهشي نأ رئازلل نكمي ثيح

 .اهسفن لوح ضرألا نارود ةكرح هينيع مأب «دهشي)

 ندنل 4 .

 «هراوزل حيتيو «ينامور عقوم يف فحتملا اذه ينُب

 ىلع ةرظن ءاقلإ «رتويبموكلا تاينقت ثدحأ مادختساب

 «ةنيدملا هذه نكس يذلا لوألا ناسنإلا ةايح بيلاسأ

 .اذه انموي ىتح همدقتو هروطت لحارمو هشيع قرطو

 يرحبلا فحتملا

 هتابنج نيب مضيو «ةراحبلاو رحبلا ةايحل صصخم

 ةراحيلل ناهيرتروب ضرعمو ءرشع نماثلا نرقلا

 ًاصاخ ًامسق ًاضيأ فحتملا مضيو .لئاوألا نيفشتكملاو

 ةثيدح ةيبرح ةطاقرف ةدايق يف مكحتلا ةبرجت راوزلل حيتي
 .ةيكلملا ةيرحبلا اهمدختست يتلا كلت نم

 ىملعلا فحتملا

 ىلإ الوصو ةلآلا فاشتكاو ةيعانصلا ةروثلا تايادب ذنم

 ملا

 اهنيب نم «ةئلاثلا ةيفلألاو نيرشعلا نرقلا تاينقت ثدحأ

 وللوبأ» ةبكرم يف مكحتت تناك يتلا كلتل ةلثامم ةرمف

 .ناريط ربتخمو ةيئاضف تابكرم قالطإ ةصنمو 4٠

 ام ةماع ةقيدح ١7٠١ ةيزيلكنإلا ةمصاعلا مضتو

 ىلوتتو .ملاعلا يف ًارارضخا ندملا رثكأ نيب اهلعجي

 هذه ىلع ظافحلا تامهم «ةيكلملا قئادحلا ةئيه»

 مامتهالاو اهتيامحو اهتنايصو ءارضخلا تاحاسملا

 ةمصاعلا بلق يف ةنيكسو ةحار تاحاو ىقبتل اهتفاظنب

 كرابدياه : قئادحلا هذه زربأ نيبو .اهتابنج ىلعو

 تسيل يهو «دنومشتيرو كراب شتنجيرو كراب نيرغو
 ضارأ نع ةرابع لب ةملكلل يفرحلا ىنعملاب قئادح

 ًالصأ تجيس تناك ؛تاريحبو تاباغ اهللختت ةعساش

 ةياوه اهيف اوسراميلو ءايناطيرب تاكلمو كولم تاهزنل
 .ديصلا

 كراب دياه

 ةيمارتملا ةقيدحلا هذه تصصخ ١0757 ماع ذنم

 ءديصلا ةياوه ةيكلملا ةلئاعلا اهيف سرامتل فارطألا

 ةمصاعلا قطانم ىلغأو مخفأ نم ضعب ىلع لطت يهو
 ةركل ىرخأو لافطألل بعالم مضتو «ةيناطيربلا
 ةياوه ةسراممل ةصصخم نكامأو معاطمو برضملا

 ءاوهلا ىف تاناجرهم ًافيص فيضتستو «كمسلا ديص

 ةقيدجلا ريمي اه وهو: ةيمئاعلا قزفلازربأ نيل قلطلا
 ١؟ ةحاسم ىلع اهتاينج نيب ىولتت ةمخض ةريحب

 ًافيص ةئداهلا اههايم ةحفص قوف لاتختو ءًأراتكه

 اهنكرب ةقيدحلا زيمتت امك .ةريغصلا براوقلا تارشع

 ةيرحل ًاونص حبصأ يذلا «رنروك كرابدياه» روهشملا

 لك داحآلا مايأ يف ًابيطخ فقي ثيح ءريبعتلاو يأرلا
 نيميقملاو حايسلا نم فالآلا بذتجي ام «ةركف بحاص

 ةقيدحلا يفو .لباب جربب نوكي ام هبشأ ناكملا لوحيو

 ١99٠ ماع لفتحا ملاعلا يف ليخلل رامضم رهشأ ًاضيأ

 «نوتغنسنيك» رصق يبرغلا اهفرط ىلعو . ةثلاثلا هتيوئمب
 ةلحارلا زليو ةريمأل ًارقم ناك يذلاو ١784 ماع ينبملا

 . حايسلا فالآل ًادصقم اهليحر ذنم حبصأو ءانايد
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 كراب نيرغو سميج تناس

 رقم ؛ماهغنكاب رصق قرش ناتقيدحلا ناتاه عقت
 سداسلا نرقلا يف اتثدحتساو «ةيناطيربلا ةكلاملا ةلئاعلا

 نالكشت امهو «نماثلا يرنه كلملا دهع ىف رشع

 تكارم انيق سس نع عدلا تال تجلت اجرب
 تابسانملا يف ناملربلا ىلإ رصقلا نم يكلملا سرحلا

 قئادح دسجتو .ةكلملا روضح يعدتست يتلا ةيمسرلا

 يكيسالكلا يزيلكنإلا زارطلل ةيح ةروص سميج تناس

 نرقلا يف ًادئاس ناك يذلا ةيعيبطلا رظانملا ةسدنه يف

 رق م
 كراب ستنجير

 «شان نوج ١81١ ماع ةقيدحلا هذه ممص

 ىلع ءانب ؛ةكلاملا ةلئاعلاب صاخلا يرامعملا سدنهملا

 ةلت ىلعأ ىلع هل رصق ءانب دارأ يذلا دهعلا يلو بلط

 اهتاردحنمب زيمتت يتلا ةقطنملا هذه يف (ليه زورميرب)

 مامأ ةقيدحلا يف ةحوتفملا تاحاسملا ديزتو .ةداحلا

 ةريبك ةري ميقتو 6 خيرم تم ةدويلع 1١1 ىلع ووهبسللا
 سنت) ةيضاير بعالمو ًأحوتفم احرسمو هايم تالالشو

 .نيئادعلل ًارامضمو (يكوهو يبكرو مدق ةركو

 بآ لالخ ًاصوصخ .ًافيص ةقيدحلا فيضتستو
 .ىمد تايحرسمو ةيقيسوم تالفح (سطسغأ)

 كراب دنومشتير

 رتم نييالم ةرشع وحن ةقيدحلا هذه ةحاسم غلبت

 زلراشت كلملا دهع يف ١5707 ماع تجيس دقو ؛عبرم

 .نالزغلا ديص يف ةببحملا هتياوه اهيف سراميل لوألا

 صئاصخ نم ريثكب مويلا ىتح ظفتحت ةقيدحلا لازت الو

 ةفيثكلا اهتاباغو ةرمعملا اهراجشأب ىطسولا روصعلا

 ناعطق لازت ال اميف ءاهللختت يتلا تاعقنتسملا تارشعو

 .اهئاجرأ يف ةقيلط حرست نالزغلا نم ةريبك

 كراب شتينيرغ
 لوأ يهو «عبرم رتم فلأ 78١ ةحاسم ىلع عقت

 ةيمحم ربتعتو 2١577 ماع اهجييست مت ةيكلم ةقيدح

 رهأ  ةيريسفتلا راظنألا  ةيميهاربإلا ةجذومنألا

 مضت امك «نالزغلا نم ةردان ًاعاونأ نمضتت ةيعيبط

 ةيضاير بعالم ىلإ ةفاضإ ؛يكلملا يكلفلا دصرملا

 . ةيهيفرت قفارمو معاطمو لافطألل حراسمو

 ةيميهاربإلا ةجذومنالا
 يناذمهلا ميهاربإل

 لو «هداز يضاقب ريهشلا وه َيناذَمُهْلا مميِهارْبإ

 ءاضقلا بصنم يوفصلا بسامهط هاشلا دهع يف هدلاو
 .هداز يضاقب فرعف «نادمهب

 تايهلإ ىلع تاقيلعت يه ؛ةيميهاربإلا ةجذومنألاو
 ةطوطخم لازت ال ء«ه1١٠٠ يف فلأ .ةاجنلاو ءافشلا
 ًاضيأ هلو «يناريإلا ىروشلا سلجم يف ةدوجوم هنم

 مامإلا ةبتكم يف هنم ةخسن دجوت «ديرجتلا حرش ةيشاح
 يف خيشلا مالك هيجوت يف ةلاسرو .دهشمب ملك اضرلا
 ريسفت يف يهو ء؛دحاولا الإ هنع ردصي ال دحاولا نأ»

 ةدعاقلا لوح راينمهب ىلع دّرلا يف ءانيس نبا مالك
 .تابتكملا فلتخم يف اهنم خسن دجوت «ةروكذملا

 ةيريسفتلا راظنألا

 يراصنألا خيشلل

 . يّبحملا يلع بحاص : فيلأت

 ءارآلاو ةينآرقلا ةيهقفلا ثحابملا ىلع لمتشي باتك

 ىضترم خيشلا ءاهقفلا ذاتسأل ةيريسفتلا ثوحبلاو

 هبتك ايانث يف ةثوئبملا .(ه١1581-5١5١) يراصنألا

 ريسفت نيب ام يهو ؛ةيلوصألاو ةيهقفلا هلئاسرو
 اهجارختساو اهلالتسا دعب تعمج «لالدتساو داهشتساو

 . (هرس هللا سدق) خيشلا تافلؤم نم

 عقتو «ةيقرشلا ناجيبرذآ ةعطاقم ندم ىدحإ يه

 ًالحم تناك دقو .زيربت ةظفاحم نم يقرشلا لامشلا ىلإ
 اهفارطأ يف تينبو «عئاقولاو ثداوحلا نم ريثكلا دهش



 81١* ْرَهَأ

 «مالسإلا روهظ لبق ةديدع تاونسل تارامعلاو رودلا

 نورقلا يفو .ةيناساسلا ةرتفلا ىلإ دوعت راثآ اهيفو

 ل ًازكرم دعت «رهأ» تناك يمالسإلا دهعلا نم ىلوألا

 عباسلاو سداسلا نينرقلا يفامأ .(دميم لاحم)

 مث .«نيكشم»و «يوارو» عباوت ىدحإ تناكف نييرجهلا
 . لقتسم ءاضق زكرم تحبصأو تعسوت نمزلا رورمب

 «يرجهلا عباسلا نرقلا نم لوألا فصنلا نمضو

 «ةنيدملا هذه يومحلا توقاي يبرعلا يفارغجلا ركذ

 :لاقف ءمعنلا ةرفوو تاريخلا ةرثكو نارمعلاب اهفصوو

 نبا» ب اهريمأ ىعديو ءزيربتو ليبدرأ نيب عقت)
 ريشي كلذ دعيو ؛«نييجركلا ىلإ هبسن دوعيو «نيكشيب
 .اهيف اوجرخ دق نيثدحملاو ءاهقفلا نم ًاعمج نأ ىلإ

 نم نورخآو يفوتسملا هللا دمح كلذك ركذيو

 .هركذ امل ةبراقم تامولعم نييفارغجلاو نيخرؤملا
 .يومحلا

 بسح 77,464 اهناكس ددع غلبي ةنيدم مويلا يهو

 .رهأ ءاضق زكرم يهو «م١144 ماع ةيئاصحإ

 طخو ًاقرش "و "47 لوط طخ ىلع رهأ ةنيدم عقت

 نع م ١,54١ عافترا ىلع ءالامش *58و ”08 ضرع

 ١١١ ةلصافب زيربت نع دعبت يهو ءرحبلا حطس ىوتسم
 .اهنم يقرشلا لامشلا ىلإ ملك

 عبرم ملك ١7,146 ةغلابلا اهتحاسمب رهأ ربتعت

 ثيح «ةيقرشلا ناجيبرذآ ةظفاحمل ةعباتلا ةيضقألا عسوأ

 ىلإ قرشلا نمو سرأ رهن ىلإ لامشلا ةهج نم لصت

 ىلإ برغلا نمو زيربت ىلإ بونجلا نمو رهش نيكشم
 .دنرم

 ؛«ةهج لك نم لابجلا اهب ةيلبج ةقطنم رعأو

 ىلإ درايو نارابسرأ ةيحان نم لامشلا ىلإ راح اهخانمو

 ىطسولا ءازجألا يف لدتعمو ةيحانلا هذه نم بونجلا

 اهتاعفترمو اهنايدو بلغأ ىطغتو ءاهنم ةيبرغلاو
 .باشعألاو تاباغلاب

 لئاوأ يفف ءديعب ضام ىلإ ةيحانلا هذه خيرات دتمي

 كباب ةمواقمل ًازكرم تناك يرجهلا ثلاثلا نرقلا

 يفو ناريإ لامش يف ةريغصلا لئابقلا نيب ىرخأ ىلإ دي

 ناك دقو .نييناخليإلا ءارمألل ًافيصم تناك لوغملا نمز

 يرجهلا نماثلا نرقلا يف يعفاشلا بهذملا نوعيتي اهلهأ

 ذخأ «ليبدرأ نم اهبرقو نييوفصلا ءيجم عم نكلو

 بهذملا ىلإ مهيهذم نع ةعرسب نولوحتي اهلهأ
 . ىعيشلا

 ًازكرم ةيناريإلا ةيسورلا برحلا لالخ رهأ تناك
 ةروث يفو ءازريم سابع يناريإلا دهعلا يلو ةدايقل

 ةروثلا هذه ءادعأ دلأ دحأ طاشنل ًازكرم تناك ةطورشملا

 .ولتايبلج ناخ ميحر وهو

 م913١ ماعل ةيرادإلا تاميسقتلا يف رهأ تنيع

 ماع يف اهنع تلصف مث «زيربت ةنيدمل ةعبات ةيحانك

 .القتسم ءاضق تحبصأو م14

 حاون سمخ ىلع رضاحلا تقولا يف رهأ لمتشت

 ةيحانلاو نيرفآ دخ «دناروه .ناقزرو ءربيلك : يه

 ةئامعست براقي امو ةيفير ةيحان ةرشع عبسو ةيزكرملا

 . ةيرق نيسمخو

 نمو «يشاوملا ةيبرتو ةعارزلاب اهلهأ بلغأ لغتشي

 . ةيناوريحلا تاجرتنملاو لسعلا ىلإ ةفاضإ بوبحلاو

 يف كباب ةعلق اهنم ةيخيرات ةينبأ ىلع رهأ يوتحت

 . عماجلاو دجسملاو ربيلك ةقطنم

 زمأ

 ت7

 «مويلا اهلهأ اهظفلي امك ءاهلاو ةزمهلا حتفب : رم

 . ءاهلا نوكسب اهنأ طيحملا سوماقلا يف ءاج نكلو

 يرادإ مكاح اهمكحي زيربتو ليبدرأ يتنيدم نيب عقت

 ةينانبللا تاحالطصالا يف لداعي ام وهو (رادنامرف)



 ضن

 يرهالا ىسيع خيشلا عم

 يرجي «زيربت عبتتو ؛(ماقمئاق) بقل ةيقارعلاو ةيروسلاو

 يتلا ةريثكلا اهنيتاسب يوريف (يناجرهأ) رهن اهنم ًابيرق
 ردصي ام وهو زوجلاو شمشملاو ىرثمكلاو حافتلا تبنت

 سرأ رهن يف بصي اذه اهرهنو «نارهطو زيربت ىلإ
 حمقلا ةعارز اهيف نأ امك ءرزخلا رحب يف بصي يذلا

 .داجسلل عناصم اهيفو . تاورضخلا عاونأو ريعشلاو

 ةيكرتلا ةغللا يه  ناجيبرذآ لهأ لكك  اهلهأ ةغلو

 لك رصعلا اذه يف ءاملعلا نم اهنم جرخ .ةيسرافلا عم

 يفجنلا نيسح خيشلاو يرهألا يفجنلا دمحأ خيشلا نم

 دمحأ خيشلاو يداهتجالا رفعج خيشلاو يرهألا

 نسح خيشلاو يشياشكلا هللا دبع خيشلاو يبانجلا

 دمحم خيشلاو يرهألا ينغلا ديع خيشلاو يطوط

 .دمحملا قداص

 يقرب نيسح خيشلا ءايحألا نيرصاعملا ءاملعلا نمو

 يناقرفلا مرحم خيشلاو يدنوخألا يلعلا دبع خيشلاو

 قفحم نيسح دمحم خيشلاو هداز زيزع يلع خيشلاو

 خيشلاو هداز ريصن خيشلاو يئاردص بلاط وبأ خيشلاو

 هللا دي خيشلاو يرهألا دمحأ خيشلاو يفداص قداص

 .يئاضرلا يلع مسا خيشلاو ناقهد

 .يرهألا توقاي ميدقلا يف اهنم جرخ نم زربأ نمو
 هركذ مدقتملا يطوط نسح خيشلا نيضاملا اهئارعش نمو

 ْرَهَأ

 رعش هيف (يناعملا ةكيبس) همسا عوبطم رعش ناويد هلو

 . يسرافو يبرع

 باهش خيشلا ريهشلا يفوصلا ربق ماقم رهأ يفو
 يليبدرألا نيدلا يفص خيشلا ذاتسأ وهو يرهألا نيدلا

 خيشلا ماقملا اذه راز دقو .نييوفصلا كولملا دج

 ولعو هترايز ىلإ ريشت ةلمج بتكو ه11١٠١/ ةنس يئاهبلا
 .ةحضاو رجحلا يف ةشوقنم لازت ال ربقلا بحاص ماقم

 ىسيع خيشلا :نيزرابلا رهأ ءابطخو ءاملع نم
 ماقت هلزنم يفو ؛نارهط نكسي مويلا وهو يرهألا
 تيبلا لهأ ديلاوم تايركذب ةيونسلا تالافتحالا

 تالافتحالا هذه دحأ يسفنب ترضح دقو .مهتايفوو

 لوألا نوناك 77) ه7١4١ ةنس ةيناثلا ىدامج ٠١ يف

 الك ءارهزلا ةديسلا داليم موي وهو (م1991 ةّس

 تاقبطلا فلتخم نم نييناجيبرذآلاب لزنملا محدزاف

 تميقأ مث .ًارثنو ًارعش ربنملا ىلع نوملكتملا ىلاوتو
 نم رخآلا بناجلا يف ناكو .ةيخس ةبدأم عيمجلل

 ءابطخلا ناك تاوعدملا ءاسنلا نم ةرهمج لزنملا

 .داشنإلاو ةباطخلل نهيلإ نوبهذي

 ةيبرعلا : ثالثلا تاغللا لفحلا اذه ىف تقتلا دقو

 اهيفو ةيرعشلا دئاصقلا ضعبف «ةيكرتلاو ةيسرافلاو

 امأ .ةيسرافلاب ىقلي ام اهنمو ةيبرعلاب ىقلت تناك يئارملا

 نييناجيبرذآلا ةغل ةيكرتلاب ىقلي اهرثكأ ناكف بطخلا
 . ةيبعشلا

 يريغ يبرع ال نأ عم ءانه ةيبرعلا ةغللا روضحو
 ءاهقفلل ريثكلا روضحلا نأل وه «عمتجملا كلذ يف

 ةيرعشلا اهيثارمو اهحئادمب لعفنيو ةيبرعلا مهفي مهلكو

 داشنإل يريسفت وه اذه .ةيبرعلاب رعشلا داشنإل زفاح
 .اهيسراف ةغللا يكرت ىقتلم يف يبرعلا رعشلا

 ملعلا لهأ نم ةبخن تفرع ىسيع خيشلا لزنم يفو
 مساقلا وبأ ديسلا مه «نييناجيبرذآلا ركفلاو لضفلاو
 يليلجلا دمحم خيشلاو تدحو دومحم خيشلاو ينيساي

 يبوقعيلا لضفلا وبأ ديسلاو يقئاولا نمحرلا دبع خيشلاو
 نيذللا راديب رذ وبأ خيشلاو يولعلا ميهاربإ ديسلا مهعمو



 ْرَهأ

 ةميركلا ةبصعلا هذه نم انل ناكف . لبق نم امهتفرع تنك

 مهلزانم يف ةيخسلا مهدئاوم ىلع تلاوت ةيموي ةودن هبش
 يتلا تاهجوتلاو راكفألاو ثوحبلا ىتشب لفحت تناك

 ةجضان ةفاقثو ميلس ريكفت نم هب اولحت ام ىلع لدت

 . ميقتسم هاجتأو

 ةغللاب يرجت تناك ثيداحألاو تاراوحلا لكو

 يذلا يرهألا نيدلا باهش خيشلا رازم رهأ يفو

 ١475 اهتحاسم غلبت ضرألا نم ةعقب ىلع عقي

 يف 4١ اهضرعو ةعقبلا هذه لوط غليي ذإ ءاعبرم ًارتم

 ناويإ نم ةيجراخلا هترامع نوكتت ءريبك ١2)«هاقناخ»

 نييزاوتم نيريغص نيناويإو «نيتعفترم نيترانمو «ريبك

 ىلع نييلفسلا امهيمسق يف نيترانملا اتلك .ءانبلا رخآ

 لمتكي مل امهيتبق ْنكلو «ةناوطسأ فصن لكش

 نيتاه مامتإ نم ءانبلا ودّيشم قفوي مل هنأ ودبيو ءامهؤانب
 «حتاف قرزأ يشاكب ناترانملا تيسك دقو .نيترانملا

 قاطلا ىلإ ةفاضإلاب ةرانم لك عافترا غلبيو .ِهاز نول يذ
 ١7,0 غلبيف ةرانم لك ةدعاق طيحم مامت امأ ءارتم

 .ًارتم ١١ ناويإلا لوط غلبي اميف ءأرتم

 نم نّوكم قاط كانه رازملا نحص لخدم يفو

 ةدحاولا عافترا «قرزألا رجحلا نم ةعطق ةرشع ىدحإ

 ةيحان ىلعو .ًارتم ١,55 ضرعلاو ءأرتم 7,١5 اهنم

 اتعئار ناتيرخص ناتعطق دجوت قاطلا اذه (ةهبج)

 ىلع .ثلثلا طخلاب تارابع امهيلع تشقن لامجلا

 هلآو ىبنلا ىلع تاولصلا ةرابع ترفح ةيقوفلا ةباتكلا

 .رشع ةعبرألا نوموصعملا : دوصقملا

 .نييفوصلا راكذال عمجت زكرم (1)

 مل

 ةرابع ةزراب ةروصي تشقن ةيلفسلا ةباتكلا ىلعو

 «نيققحملا خيش «نيكلاسلا بطق «نيفراعلا ناطلس#

 . «زيزعلا هحور سدق ؛يرهأ نيدلا باهش ناطلسلا

 لخدم وه يرجح قاط دجوي اهنم لفسألا ىلإو
 يف عالضألا ةينامث ةمجن دجوت هيعارصم نم لك ىلع
 نم عونصم قاطلا مّكسو .قاروأ ةتس تاذ ةرهز اهطسو

 ةناوطسأ فصن ىلإ ىهتنيو «ةيداعلا ةيوفصلا ةراجحلا

 يضفت ةريغص ةرخص دجوت قاطلا طسو يفو «ةريغص

 يفو رتم ١7 هضرعو أرتم ١1 نحصلا لوط

 ةيرخص ناردج ةعيرأ نع ةرابع يه ء.ةيق هطسو

 نم اهتراجحو «رتملا فصنو رتم عافتراب « ةكباشتم

 ةعبرألا ناردجلا هذه لوط غلبيو «يقارلا عيدبلا عونلا

 ةبقلا هذه ريتعتو .راتمأ 8 ف اهضرع امأ ءآرتم

 ةرابع قرشلا ةهج نم عبرألا ناردجلا هذه لخدم

 بتك ةيلامشلا هتفاح ىلع ءأرتم 7,7١ هعافترا قاط نع

 يلعو دمحم امساو «ةلالجلا ظفل نقتم يفوك طخب

 .(مّلسو امهلآو امهيلع هللا ىلص)

 رادجلا نم ةبرقم ىلعو ةعبرألا ناردجلا لخاد يفو
 ًارتميتنس ١945 لوطب ءادوس ةرخص دجوت يلامشلا

 بطق ربق» :اهيلع بتك ءًارتميتنس "6 عافتراو

 . «يرهأ ىقيتع دومحم نيدلا باهش ؛نيكلاسلا

 دافحأ دحأ وه ء.دومحم نيدلا باهش خيشلاو

 نيفراعلا دحأ وهو ؛يدرورهسلا نيدلا باهش خيشلا

 زيربت يف هابصو هتلوفط ىضق ءرابكلا نيققحملاو
 ء(رهأو ناذمه نيب تناك ةئيدم ساجس) ساجسو

 ةقيرطلا مّلعي ناكو ؛(هاقناخ) أشنأ رهأ يف ٌرقتسا امدنعو

 .هتافوو هتدالو اخيرات ملْعُي الو «هيديرمل ةيفوصلا

 «يزيربتلا نيدلا لامج ديسلا :هيديرم نم ناك دقو

 يفص خيشلا نإف اذهلو «يناليكلا دهاز خيشلا دشرم

 ديرت كلذك تناك ةيوفصلا ةرسألاو .ءقاحسإ نيدلا
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 ريبكلا سابع هاشلا دييشت ناك انه نمو .دومحم خيشلا

 . للجملا رازملا اذهل

 يف :يأ «ةكيشملا ةعبرألا ناردجلا جراخ يفو

 ىلع ٌلدت رمرملا نم راجحأ ةعضب دجوت رازملا نحص
 .ةيوفصلا ةرتفلا ىلإ دوعت روبق

 وذ ءانب دجوي ءنحصلا نم ةيبونجلا ةهجلا يف

 ناك «فرغ عبرأ ىلع امهنم قباط لك لمتشي ؛نيقباط

 اهيف ةماقولل اهنم نوديفتسي نويفوصلاو راوزلا

 ةريبك ةعاق دجوت «نحصلا نم ةيلامشلا ةهجلا يفو

 َةّبَق اهيلعو ءراتمأ ٠١ اهضرعو ءأرتم ١١,6 اهلوط
 تناك ةعاقلا هذه نإ :لاقيو ءأرتم ١6 اهعافترا غلبي

 نأ الإ :ةعفترمو ةريبك ةبقلا هذه نإ .ًاريبك ًادجسم

 ةعاقلا هذه يف اهل دوجو ال هيلع ةلاد ةمالع وأ ًابارحم

 كش الف اذه ىلعو .ًادجسم اهنوك ىلع اهنم ٌلدتسيل

 . ةيفوصلل ريبك هاقناخ نع ةرابع تناك اهنأب
 دجوي (يبرغلاو يقرشلا) هاقناخلا اذه يبناج ىلع

 ةهجلا يفو .رجآلاب نيتفوقسم نيتفرغ ىلع حتفني باب
 رادجلاب لصتيو «خبطم دجوي هاقناخلا نم ةيقرشلا

 تايجاجزلل نزخم دجوي ثيح هاقناخلل يبونجلا
 تنيز دق شوقنم ريغص دجسم دجوي كانهو ؛يناوألاو

 زارط هباشي امب «ينفلا رجآلاو فراخزلاب هئازجأ لك
 نيدلا نيمأ خيشلا رازم يف فرغلا فلتخم تانييزت

 صخش تانييزتلاب مئاقلا نوكي نأ دعبي الو .ليئاربج

 ثيح ؛نييرامعملا نينانفلا نم ةدحاو ةعومجم وأ دحاو

 رازمو ,يرهألا دومحم خيشلا رازم) ؛نيرازملا الك نأ

 تقو يف اديش دق اناك (ليئاربج نيدلا نيمأ خيشلا

 ريبكلا سابع هاشلا رمأبو «براقتم
 هرادج نم قرشلا ىلإو «ريغصلا دجسملا اذه يف

 عونصم «لكشلا ليطتسم ؛ريغص راطإ دجوي يبونجلا
 ؟8هلوطو امس ارا تاما تكي ساو

 طخب بتك هطسو يفو ؛ًارتميتنس 715 هضرعو «ًارتميتنس

 يتلا ةرابعلا هذه . يتاياعللا نيدلا ءاهب ةيفئادب

 :اهنومضم

 ماع مظعملا نابعش رهش نم ةريخألا ةرشعلا يف»

 رئاصبلا لهأ - ْرَهأ

 صضئافلا رازملا اذه ةرايزب تفرشت يرجه 646

 ةفوقوم «ديجملا باتكلا نم ةخسنب تلءافتو «راونألاب

 خيشلا ةناكمو ماقمو ةبترم ةفرعمل ءرازملا اذه يف

 هناحبس هللا دنع (ناوضرلاو ةيحتلا هيلع) نيدلا باهش

 :لأفلا يف ةميركلا ةيآلا هذه تجرخف ؛ىلاعتو

 . «نوضرَو ُهْنِ َوَمَحَِب مُهُّبَر ْمُهَرْيَبُْي»

 رار يلوا ةنرع رانج الط دعت ىلع
 قوف امأ ؛ءيش اهيلع بتكي ملو ءرجآلاب ةديشم
 :فيرشلا ثيدحلا ثلثلا طخلاب بتك دقف بارحملا

 .«نآرقلا ةءارقو «ةالصلا ؛لامعألا لضفأ»

 ماظع نم: :بتك دجسملل يلامشلا رادجلا ىلعو

 ىفطصم «ريبكلا ريمألا قفو هنأ « هناحيبس هللا تاقيفوت

 عست ةنس يف ؛ةفيرشلا ةعقبلا هذه ريمعتل «ناخيلق

 ةبوتكم ةرابعلا هذهو .«فلألاو ةئاملا دعب نينامثو

 لب بارحملا ءانب ةنيرق دافتست اهنمو «ثلثلا طخلاب
 نم رمأبو ءيرجه ١١44 ماع يف ًاضيأ ةعقبلا هذهو
 هذهل ًاريمأ ناك ثيح ناخيلق ىفطصم ىعدي صخش
 . ةقطنملا

 يرهألا دومحم نيدلا باهش خيشلا رازمل نإ

 كولملا ناك دقو ءرهأ ةنيدم خيراتب ًاقيمع ًاطابترا
 «رازملا اذه ةرايز ضرغل اهنودصقي ءارزولاو ءارمألاو

 ربكأ هل ناك امم «مهئانتعا طحم ةنيدملا تناك كلذلو

 . رهأ» يلاهأل ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةايحلا ىلع رثألا

 رئاصبلا لهأ
 هب دصقي ؛مالسإلا ردص ىلإ دوعي يمالسإ ريبعت

 ةيسايسلا مهفقاوم نوذختي نيذلا نوعاولا نونمؤملا
 ىمالسإلا أدبملا نم ةاحوتسم تاعانقل ةجيتن اهريغو

 : . ةيعفنلا تارابتعالاب لصتت الو

 ًادج ركبم تقو يف ادغ ريبعتلا اذه نأ دكؤملا نمو

 ةيعاولا ةنمؤملا ةئفلا : ينعي ًايمالسإ ًايفاقث ًاحلطصم

 ين مالسإلاب ةمزتلملاو ءحيحصلا هجولا ىلع مالسإلل

 نم ةيئدبم فقاوم ذختت اهنإ ثيحب «قيقد لكشب اهتايح
 ةايحلا يف اههجاوت يتلا ةيسايسلاو ةيعامتجالا لكاشملا



 ةيصخشلا تارابتعالا ىلإ يغصت الف ءعمتجملاو

 هذه مامأ دايحلا ىلع فقت ال اهنأ امك «ةيلبقلاو

 ةسرامملاب يرظنلا اهمازتلا ربتعت امنإو «تالكشملا

 .تافارحنالا ةمواقمل ةيمويلا

 راوهألا

 ت3

 نوكت داكت ةقطنم دتمت ةيقارعلا ةنرقلا ةنيدم لوح

 . . .ةبيرغ ةليلق مادقأ ىوس اهأطت مل ةلوهجم

 ةمئاقلا تاعقنتسملا ةقطنم وأ ؛««راوهألا» ةقطنم اهنإ

 . . .قارعلا بونج يف ةمئادلا

 ىلع تاعقنتسملا هذه عقوم نع تثحب اذإ كنإ
 فلتخت ةفلتخم نكامأ ىف اهارت فوسف «طئارخلا

 ةلالد لدي فالعخالا اذهو -:.. ةظيرختلا فالتخاب
 كلت يف ةريغتملا ةيعيبطلا رصانعلا ىدم ىلع ةحضاو

 ةحاسم فعض نع اهتحاسم ديزت ىتلا كلت ؛ةعقبلا

 ١ . نانبل

 «فالتخالا لك نافلتخم نارهن تارفلاو ةلجد نإ

 يتأي ةرمف ءرخآلل هثودح متحتي ال امهدحأل ثدحي امو

 ًاحيحش تارفلا ناضيف نوكي امنيب ءايلاع ةلجد ناضيف

 ىدعتي ال ةلجدف «لوطلا ىف ىتح نافلتخيو ! . .ًائطاو

 يف ريست ًارتموليك ١418 اهنم ًٌارتموليك ١/١8 هلوط

 لوط لصي امنيب . .ايكرت ىف ىقايلاو قارعلا ىضارأ

 يف ريست ١١٠١١ اهنم «ًارتموليك ىلإ تارفلا

 يف ًارتموليك 4080و ايروس يف 7780و قارعلا ضرأ

 1 1 ؛ايكرن
 رطخأ «ةلجد رهن باسني ثيح «ةرامعلا ةقطنم نإ

 هارجم فارحنال ءريبكلا رهنلا اذه اهب رمي يتلا قطانملا

 ضيرع طخ نميألا هبنج نم جرخي ذإ قرشلا ةيحان ةتغب
 ال ريبكلا رهنلا نكلو . .«قدنصملاب» فرعي ءاملا نم

 نأكو بونجلا بوص هتلحر عباتي لب «هباصأ امل هبأي
 تارتموليك ةعضب يرجي داكي امو ...نكي مل ائيش

 ءًاضيأ نميألا هبنج يف ميسج رخآ رسكب باصي ىتح

 نفل ل

 رهنلا اذه ىرجم ىمسيو ءههايم فصن نم رثكأ هيف دقفي
 . ةريتبلا رهن ديدجلا

 الف ؛هتلحر يف ريبكلا رهنلا ىلع بعاتملا ىلاوتتو

 رسيألا هبنج نم جرخي ىتح ةرامعلا ةنيدم ىلإ لصي داكي

 لاخيو . .ءالحكلاو حرشملا رهن امه ناريبك ناعرف

 ١85 ريسي داكي ام هنكلو ؛همالآ ةياهن اهنأ حيرجلا رهنلا

 هبنج نم ةريزغ ًاهايم فزنيف دوعي ىنح ىرخأ ًارتموليك
 رهن امه هاباصأ نيديدج نيحرج ءارج نم «نميألا

 .ريغصلا رجملا رهنو ريبكلا رجملا

 ةحيحش ةلجد هايم نم ةيقابلا ةيقبلا عفدنت كلذ دعب

 . .رسيألا هبنج نم هئيجت ةرظتنم ريغ ةنوعم الول ةليلق
 دوعت ءالحكلاو حرشملا يف اهدقف ناك يتلا ههايم اهنإ

 ًارتموليك ٠٠١ عطق نأ دعب «ةراسكلا» دنع ةيناث ةرم هيلإ
 .اهنودب ًابيرقت

 لصي ىتح ًايداهتم ريسيو ةيناث هسافنأ ةلجد طقتليو
 يتلا ههايم نم ةريبك ةيمك هيلإ دوعت اهدنعو «ةنرقلا ىلإ

 . . . ةليوطلا هتلحر لالخ نميألا هبنج نم اهدقف ناك

 اذه ىلإ مضنت .ًارتموليك 15 ب ةرصبلا ةنيدم لبقو

 عم يديلقتلا اهؤاقل لقتنا يتلا «تارفلا هايم ىرجملا

 . . يلع ةمرك ةقطنم ىلإ ةنرقلا ةقطنم نم ةلجد هايم

 ةروف ىفو «ةعمجتملا هايملاب ةسامحلا دتشتو

 توب نومك يرعب كرك مدن عا طنادتب
 يضقت يتلا ةحلاملا جيلخلا هايمب مدطصتل «بونجلا

 !!امربم ًءاضق اهيلع

 حورج لخد امو :لوقتل ماهفتسا ةمالع عفترت انهو

 ؟راوهألا نع انعوضومب ةلجد

 . . .راوهألا ببس يه حورجلا هذه نأ عقاولاو

 نم تارايلم ةرشع اهرادقمو ءاهنم ةقفدتملا هايملا نأل

 رهن ناضيف هايم اهيلإ فاضي ءايونس ةبعكملا راتمألا
 ام يطغتو اهنع ضيفتف اهيراجم اهب قيضت  تارفغلا
 يتلا ةئطاولا يضارألا نم عبرم رتموليك فلأ ٠١ براقي

 قامعأ دوجو عم .طسوتملا يف رتم عافتراب ءاملا اهولعي

 .راوهألا يه هذهف .ًاروغ رثكأ



 فاح

 مساي ةقطنملا هذه لئاوألا برعلا فرع دقلو

 تعستاو تلاس يأ ءاهيف تحطبت هايملا نأل «حئاطبلا»

 . ضرألا يف

 ةبيجع ةبيرغ ةايح ترهظ حئاطبلا هذه لخاد يفو

 ةايح . .ةسيايلا لهأ ةايح نع فالتخالا لك فلتخت

 يدربلا تابنو ءاملاب روصعلا ّرم ىلع اهلهأ نصحت

 كولملاو نيطالسلا ةعاط نع اوجرخ-و «ىلاعلا بصقلاو
 ةقلغم ةيئادب ةشيع ةلزع يف اوشاعو ءءاسؤرلاو

 . .ةلوهجم

 جورخلل ةيدج ةلواحم قارعلا يف ترهظ مويلاو

 تايلمع تأدبف . .اهتمصو اهتلزع نم راوهألا هذهب
 يتلا رارهألا ىلإ فارطألا نم ءودهب لخدت حالصإلا

 «ةرصيلا :قارعلا تاظفاحم نم ةثالث ربع حاسنت

 .ةرامعلاو «ةيرصانلاو

 «لامعألا هذه ىلوأ تأدب «ةيرصانلا ةنيدم نمف

 نيب طبري هايملا قوف ًارتموليك ٠١ هلوط قيرط دمب
 . . .راوهألا بلق يف شيابجلا ةيرقو ةيرصانلا

 قوف ًابرغو ًاقرش قرط ةدع اودم ةرامعلا ةنيدم نمو

 . ىرقلا تارشعب ةنيدملا تلصوأ هايملا

 «شيابجلا نيفدهتسم قيرط لوأ اوقش ةنرقلا نمو
 .راوهألا ربع ةرصبلاب ةيرصانلا اوطيريل

 ىرق نم ديدعلا طسو ةليوط ةلوجب تمق اذإو

 قرطلا ىلع تارايسلا اهلالخ بكرتسف راوهألا
 ةحفص ىلع باسنت «ةدارطلا» لخاد عبرتتو ؛ةديدجلا

 يدربلاف «ةلئاه تاتابن اهب فحت ةيئام قرط ربع ءاملا

 .ًامدق 7٠١ ىلإ عفتري صوبلاو مادقأ 8 ىلإ هلوط لصي

 درب نم ةبراهلا رويطلا فولأ أدبت رجفلا دنعو

 ريطتو اهتحنجأ رشنت راوهألا ءفد ىلإ ايسآو ايريبيس

 اهنكلو ؛ماعط وأ كمس نع ًاثحب ءاملا ىوتسم ىلع
 زرألا وهطي يذلا ركاملا دئاصلا كابش يف عقت ام ًاريثك

 هل نمأت امدنعو «عوبسأ ةدمل كابش نود اهل همدقيو

 طلتخيل يدربلاو صوبلا نم ةعونصملا هكابش عضي
 «داتعملاك لكأيل يتأي ريطلا داكي امو .رويطلا ىلع اهرمأ

 .دايصلا هكسميف كابشلا ىف طقسي ىتح

 «ةحوبذملا رويطلا نم ةيمك هيدل عمجتت امدنعو

 (براوقلا نم عون) «فوحشملا» بكرتو هتجوز اهلمحت

 «ةرواجم ىرخأ ةنيدم ةيأ وأ ةنرقلا قوس ىلإ هجتتو

 وب نماطللا جوز عيبت تاعئابلاو نيعئابلا عم سلجتو
 ءاسلف ١7١ ب ياملا جاجدو سلف 15٠٠ ب يريضخلا

 .سلف ٠١ ب (رويطلا نم عون) رحلاو

 ىتح ءامسلا دبك ىلإ ًاليلق سمشلا عفترت نأ امو
 ةريبكلا اهنويع حتفتو «ةعيفرلا اهنورق ءادوس سوؤر زهت

 يف ةسلاج يهو «قفألا ىلإ علطتت مث ءرهاظ لسكب
 لتك اهنإ . .كرحتي ءيش لك أدبي ةأجفو ...اهناكم

 ةلقاثتم ريست نطلا ةبارق اهنم ةدحاولا نزت ةمخض ءادوس

 . .ءاملا ىلإ اهقيرط يف ًالامشو ًانيمي

 راوهألا يف شيعي يذلا دوسألا سوماجلا هنإ

 امتاث وا اكان دموي ففي ةنأل تاقولخملا دعسأ ريتعيو

 باشعألا فانصأ فلتخم نم هل ولحي ام لكأي ءاملا ىف

 . . نيثالثلا نع اهددع ديزي يتلا ءارضخلا تاتابنلاو

 وهو . .رضخألا «طاكلا» ماهتلا يف ةرييك ةذل دجي هنكلو

 . ةيبرعلا ةريزجلا بونج يف فورعملا تاقلا ريغ

 ىلإ هجتي امدنع .سوماجلا لباقتي ام ًاريثكو
 ةيشحولا ريزانخلا ناعطق عم ءرضخألا بصقلا شارحأ

 ىلإ ابنج نانثالا ريسيف .ءبصقلا اذه طسو مانت يتلا

 يذؤت ال ريزانخلا نأل ءالتاقتي نأ نود ءبنج

 . . .طقف ناسنإلا يذؤت امنإو «سوماجلا

 طسو ةرثكب ةرشتنم ةيشحولا ريزانخلا هذهو
 نكلو «مرحم اهمحل نأل اهداطصي دحأ ال ءراوهألا

 «ةديدجلا قرطلا ىلع تارايسلا ءاوضأ اهبذجت ام ًاريثك

 ةرايسلا لكيهب اهسأر مدطصيو اهتوق لكب اهيلع مجهتف

 «قيرطلا ةعراق ىلع اهتثج ىقبتو «تومتف .يندعملا
 . .ةحراجلا رويطلاو ةسرشلا بالكلا اهموحل شهنت

 سوماجلاو ريزانخلا للستت زرألا ةعارز مسوم يفو

 ريزانخلا درطيل حالفلا عرهيو ءاهب ناثبعيف عرازملا ىلإ
 ةرطخ اهنأل ؛هديب لتاقلا حالسلا رفوت اذإ اهلتقي وأ



 نأ الإ ضرألا بحاص كلمي الف سوماجلا امأ . .ةياغلل

 مايأ ةعضب الإ يه امو . . عيطقلا بحاص رذنيو جتحي

 زرألا لقح بحاص جاجتحا سوماجلا ىسني ىتح
 ىلع غرمتيو هتاريجش لكأيف لقحلا يف ةيناث لغوتيو
 نمث عفدي ةرملا هذه يف هنكلو . . برخيو رمديف هضرأ

 عرسي ءداصرملاب هل دعق ضرألا بحاصف «ًابلاغ هثبع
 ليذ اهب عطقي ةداح ةلآ هديبو هينيع نم رياطتي رشلاو هيلإ
 روختو نئت ةنيكسملا عفدنتو . .هفداصت ةسوماج لوأ

 !!ملألا طرف نم

 قبس هنأل ءضرألا بحاص ىلع باتع وأ مول الو

 !سوماجلا بحاص رذنأو
 رصنع راوهألا لهأ ةايح يف سوماجلاف اذه عمو

 نوجرختسيو هنابلأ نوبرشي مهنإ : ماه ةايحلا رصانع نم
 ًادوقو هنم اوعنصيل هثور نوففجيو «نبجلاو دبزلا اهنم
 . .رانلل

 يبرت يتلا ةفئاطلا ىلع راوهألا لهأ قلطيو

 ىلع نوقلطي ندملا لهأ نكلو نادعملا مسا سوماجلا

 !!نادعملا مسا راوهألا ناكس عيمج

 هع رمت ىف يئاذب يليق عمم راوطألا عيشمز
 ةيقبطلاو «ةلومحلاو «ةريشعلا ماظن ىلع دمتعي لازام

 ءاغلإو اهئاغلإب يضقت نيناوق نم مغرلاب . .هدوجو يف
 . لئابقلا ةخيشم ماظن

 وه لب يداع رمأ تاجوز عبرأ نيب عمجلاو

 معلا ةنبا نم جاوزلا امأ . .نايحألا مظعم يف فولأملا

 ةمزأ راوهألا يف سيلو . .هنم صانم ال يمتح رمأف

 مأ ةيرق يف ًالثمف «ةيئانلا قطانملا يف ةصاخو جاوز

 نود ةرشع ةسماخلا زواج ًادحاو ًاباش دجت ال جيوشلا

 !جورتي نأ

 الب «ءلجر يأ ءلجر شيعي نأ نوروصتي ال مهنإ
 مهفدهو . .هشيع بسك ىلع رداق هنأ املاط «جاوز

 ةرسألا دارفأ ددع ةفعاضم وه جاوزلا نم يساسألا

 زرألا ةعارزو «سوماجلا ةبقارم يف نيدلاولا ةدعاسمل

 . . كامسألا ديصو

 ىعرت . . لجرلا نم رثكأ لمعت راوهألا يف ةأرملا

 انكم

 . .سوماجلاو رقبلا بلحتو . .لافطألاو تيبلا نوؤش

 . .تالصاحلا عمجتو . .دبزلا جارخإل نبللا ضختو

 رويطلا عيبتو . .زرألا روشق شرجتو . .عرزلا دصحتو

 فوحشملاب ريستو . .ندملا قاوسأ يف كامسألاو

 قيشفتو ريشقت ىلع لمعتو . . سوماجلا ماعط بلجل
 . . .(رصحلا) يراوبلا عنصل بصقلا جسنو قدو (قش)

 .ةديدع اهتابجاو نإ

 هلوط شينروك ىلع دتمت ةريغص ةنيدم «شيابجلا»و

 مل اهنكلو . .راوهألا طسو عقت اهنإ تارتموليك ثالث

 يجراخلا ملاعلاب تلصتا دقل ..اهنم ًاءزج دعت

 راوهألا ندم هيلع نوكت نأ نكمي امل ًاجذومن تحبصأو
 يرئاشعلا مكحلا نيب ءاقتلا هنإ . .ةيندملا اهتلخد يتلا

 !؟ةجيتنلا تناك اذامف «يزكرملا مكحلاو «يلبقلا

 يه يتلا شيابجلا لخد دق ًالئاه ًابالقنا نأ كش ال
 ١١ ىلإ اهناكس ددع لصوو . .دسأ ينب رئاشع نطوم

 . ةمسن فلأ

 نأ دعب يرب قيرطب قارعلاب ةطبترم تحبصأ يتلاو
 .ًامامت هنع ةلوزعم تناك

 ةملك فيرحت يهو «ةشيبج ةملك عمج شيابجلاو

 قوف هبصعب يدربلا تابن نوسبكي مهنأ كلذو ةسيبك

 نم خوك اهيلع ماقي ةريغص ةريزج نيوكتل هضعب
 راوج ىلإ سانلا اهيف ماني ؛ةفيرص هنومسي «صوبلا
 . مهتاناويح

 هذه لثم نم فالآ نم ةفلؤم شيابجلا ةيرق تناكو

 بوكرب الإ اهيلإ لوصولا نكمي ال «ةرئانتملا رزجلا
 ءامسأ ةثالث يهو . .ةدارطلا وأ ملبلا وأ .فوحشملا

 ةيلطملا ةليوطلا ةيبايسنالا بكارملا نم عاونأ ةثالثل

 .راوهألاب ريوهلا ةيرق اهعنصب ترهتشا يتلاو ءراقلاب

 شيابجلا ىلإ م1174 ماع يف ةموكحلا تءاجو

 مل امدنع ةريبك اهيفظوم ةشهد تناك مكو . .اهريوطتل

 روهشلا ترمو . .اهرقم اهيلع نونبي ضرأ ىلع اورثعي
 .ماقمئاقلا ءارو ماقمئاقلاو ءماكحلا بقاعتو «ماوعألاو

 يرادإ رمأ ردص تاونس ذنمو .اهلاح ىلع شيابجلاو



 نضل

 يتلا «تادارطلا»و ؛فيحاشملا» باحصأ ىلع متحي

 نودوعي ةرم لك يف مهعم اولمحي نأ ةرصبلا ىلإ هجتت

 ! !ةرصبلا نم ةراجحو ةبرتأو ًالامر شيابجلا ىلإ اهيف
 هايملا ىلع ةرطيسلا تمت ةديرفلا ةقيرطلا هذهبو

 لوادجلا ةيطغتل لامرلا هذه تلمعتسا دقف ءًايلحم

 ترهظو «ضعبب اهضعب «شيايجلا» تطبتراف ؛ةيئاملا
 . اهيلع ريسلا عاطتسي قرط ةقطنملا يف ةرم لوأل

 ءزجلا اذه ليمجت ىلإ شيابجلا ةيدلب تدمعو
 قامعأ نم يمطلا تبحسو تالقانلا تبلجف مودرملا

 هنم تلعجو «ةمودرملا ضرألا قوف هتعفرو تارفلا

 . قئادحلاو راجشألاب ًانيزم ًايسيئر ًاقيرط

 ترانأف ءابرهكلا تلخد قيرطلا اذه دم دعبو

 نم الدب حيباصملاب فئاضملاو فئارصلاو لزانملا
 . طفنلا تاجاجز لئاتف لاعشإ

 لزنم ١1٠١ ىلإ بذعلا ءاملا لخد ءابرهكلا عمو

 . .بتكلا اهنع اوفلأو «شيابجلا مسا عملو

 دادغب نم ةيورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا وسدنهم ءاج مث

 . . شيابجلا ىف ةثيدح ةنيدم ءانبل نوططخيو نومسري

 شيابجلا ةيدلبل اهولسرأ ميماصتلا نم مهئاهتنا دعبو

 ةعبتملا ةيموكحلا دعاوقلا بسح ءاهيلع ةقفاوملل
 . . كانه

 يذلا .مهسيئر عم يدلبلا سلجملا ءاضعأ عمتجاو

 تاميمصتلا هذه لوح ءدسأ ينب رئاشع سيئر وه

 بتكم ىلإ اوهجتا ةفصاع ةسلج دعبو . .اهنوسرادتي

 اذه ضفرن نحن :هلاولوقيل شيابجلا ماقمئاق

 ربتعن اننإ . .انتنيدم لامج ىلع يضقي هنإ . .عورشملا

 اههايمو اهتاونقب قارعلا ايسينيف ةباثمب شيابجلا

 عم ءاذه ديرفلا انعباط ىلع ءاقبإلا ديرنو . .اهفيحاشمو

 ىتشم انتنيدم نم لعجنل هليمجتو هنيسحت ىلع لمعلا

 . .كامسألاو رويطلا ديص ةاوهلو حايسلل ةبعكو ؛ًايملاع
 يف ليمج ءيش لك ىلع يضقي وهف عورشملا اذه امأ

 .انتنيدم

 رئاشع نع ةيلك فلتخت ةرامعلا رئاشع نإ

 ةاذاحمب اورقتسا نيذلا لحرلا ودبلا نم مهنأل ؛شيابجلا

 نيظفتحم اولاز ام مهدجتف . .طقف ًاماع 50 ذنم راوهألا

 نوبكري «ةيودبلا ةيلبقلا مهديلاقتو مهتاداعب نآلا ىتح

 مل يتلا بونجلا لئابق سكعب ؛مانغألا نوعريو ليخلا
 !مهدنع ضرأ دوجو مدعل ,ناصحلا فرعت

 نيب عابطلاو تاداعلا يف ةريبكلا تافالتخالا هذهو

 ءمهتحص نع ثدحتن امدنع ًامامت يفتخت راوهألا ناكس

 ايسراهلبلا هنإ . .مهنيب عمجي مظعأ ًادحاو ًاضرم نأل
 نم ةئاملا يف ةسمخ نم رثكأ كرتت مل يتلا ةنيعللا

 . .اهرش نع ًاديعب يلاهألا

 ثيبخلا ضرملا اذه ميثارج يوحت يتلا عقاوقلا نإ

 يلاهألا اهيف صوغي يتلا تاعقنتسملا عاق يف مكارتت

 رس ناك انه نمو ؛ةئولملا اههايم نوبرشيو نولستغيو
 هتدح فخت ال يذلا يئابولا لكشلا اذهب ضرملا راشتنا

 «ةيناث ضرملا هدواعي هنم ىفشي يذلا صخشلا نأل

 !ءاملا يف لوزنلا هتدواعمل

 ةحفاكم ضرملا اذه ةيقارعلا ةحصلا ةرازو حفاكتو

 .طقف سرادملا ةبلط نيب يأ «ةيئزج

 تناك دقف ءايرالملاك ةنطوتملا ضارمألا ةيقب امأ

 ءاشنإ دعب هنأ الإ ءاماع ٠١ ذنم يئابو لكشب ةرشتنم

 لزانملا لخاد تارشحلل ةديبملا داوملاب اهتحفاكم قرف

 ىضرملا نع ثحبلل مدلا تانيع صحفو «فئارصلا»و

 . اظوحلم ًاطوبه تاباصإلا تطبه

 ءرصحلا ال لاثملا ليبس ىلع «ةرامعلا ءاول ىفف

 م1974 ماع لالخ ةباصإ ١7٠١ تاباصإلا ددع ناك

 2م905١ ماع لالخ يف طقف ةباصأ 1٠ ىلإ تضفخنا

 ةقطنملا ناكس ددع نأ انملع اذإ ةصاخ ةديج ةبسن يهو

 !ةمسن فلأ ٠

 طلست تأدب ةلئاه تاورث ىلع يوتحت راوهألا نإ

 ميظنتل دادغب يف طيطختلا ةرازو ءاوضألااهيلع

 . .دالبلا حلاصمل اهلالغتسا

 : .ةميلتسمو ةيمسوم :نيعون ىلع راوهألاو

 رمثتست هذهو .ةلحضلا قطانملا ىلع قلطت ةيمسوملاو

 . .زرألا ةعارزل



 راوهألا

 يتلا ةقيمعلا قطانملا يهف «ةميدتسملا راوهألا امأ
 ومنل مهم ردصم اهنكلو ءزرألاب اهتعارز نكمي ال
 سروماجلل زاتمم ىعرمو «كامسألا رثاكتو ءبصقلا

 . .ةقطنملا ىف شيعي يذلا

 يرهن لوط «ليوط ثيدح راوهألا نع ثيدحلا نإ
 ال .امهعورفو نيرهنلا بعشت بعشتم .تارفلاو ةلجد

 دقو . .لماك دلجم ىلإ جاتحي لب ؛فطاخ ثحب هيفكي

 :ةعيرسلا ةلوجلا هذه متتخت تنأو ئراقلا اهيأ لءاستت

 تاحتفلا لفقت ال اذاملو . .راوهألا هذه ففجت ال اذامل

 ردصم نم نيدفارلا هايم لوحتتل «نيرهنلا يف روسكلاو

 ؟ميمع ريخ رداصم ىلإ بيرخت

 نم نييالملا فولأ ىلإ جاتحي لمعلا اذه لثم نإ

 ةايحلل ديدج بولسأ ريفوت ةرورض نع ًالضف «ريناندلا
 . .سوماجلا نيب ءاملا طسو ًامئاد اوشاع سانألل

 «ةلجد رهن يف روسكلاو تاحتفلا قالغإ ةركف امأ

 ىرجم نأل «ىرخأ ثراوك يف اهقالغإ ببستي فوسف
 ين ءاملا نم بعكم رتم فلأ رورمل الإ عستي ال رهنلا
 يف بعكم رتم فالآ 8 هعم لمح ةلجد امنيب ؛ةيناثلا

 .م95717١ ماع يف هناضيف ءانثأ ةيناثلا

 الإ متت نل اههايمو ةقطنملا ىلع ةرطيسلا نإ

 دودسلا عيراشم يف لمعلا يهتني نأ دعب ءًايجيردت

 «نيرهنلا ىلعأ دنع اهتماقإ عمزملا ةمخضلا تانازخلاو

 هايم نم ةبعكملا راتمألا تارايلم زجحت فوس ىتلاو

 لعجيو زارغألا ىطانم نقءاننلا للقيم اهم ةاضيقلا

 . . ةيجيردت ةروصب فافجلل ةضرعم اهنم ًاريثك ًاماسقأ

 لابز ميلس

 قارعلا يف راوهالا ناكس

 ىفطصم ركاش روتكدلا ثدحتي راوهألا ناكس نعو

 : ميلس
 نع ثيدحلا ضرعم يف لمعتست ريباعت ةثالث كانه

 «راوهألا ناكس» «قارعلا بونج ىف راوهألا ناكس

 راوهألا ناكس ماد امو .؛نادعملا»و «راوهألا برع»و
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 لامعتسا بسنألا نم نأ ودبيف ؛طولخم لصأ يوذ

 .ةثالثلا فانصألا مضيل «راوهألا ناكس» ماعلا ريبعتلا

 يف راوهألا ناكس لك هب ًادصاق ريبعتلا اذه لمعتسأسو

 نع رظنلا ضغب هاندأ نوفرعيس امك قارعلا بونج

 .يداصتقالا مهتايح زارط وأ مهلصأ

 لمعتسي لازي الو ناك «نادعملا» ثلاثلا ريبعتلاو

 هنولمعتسي قارعلا يف ندملا ناكسف ضومغلا نم ريثكب

 ةماع راوهألا ناكس ىلع ليلدتلل امإ «ةفلتخم ٍناعم يف

 ريبعتلا اذهب توعنملا صخشلا فصول وأ «زييمت نود

 ناكس نم تروعنملا ناكأ ءاوس ماظتنالا مدع وأ ةظلغلاب

 اذه لطي ام ًاريثكو .فايرألا وأ راوهألا وأ ندملا

 راوهألا ناكس ىلع ةيزيلكنإلا تاباتكلا ىف ريبعتلا

 ناجع هناك ةيرعاا زارنا تاغ رود

 مهو بسحف راوهألا ناكس نم دحاو مسق اهب دصقي

 نم ًاريغص ًامسق نونوكي نيذلا لحرلا سوماجلا ةاعر
 اذه يف ةملكلا هذه لمعتسأس يننإو ءراوهألا ناكس

 مهسفنأ راوهألا ناكسو .طقف ىنعملا اذهب ثحبلا

 فيرطلا نم لعلو .ىنعملا اذهب نادعم ةملك نولمعتسي

 ريغ نم راوهألا ناكس نأ ةبسانملا هذهب ركذن نأ

 ارماد ام ةناهإ مسالا اذهب مهتعن نوربتعي نادعملا

 ةراضحلا ملس يف ةجرد مهنم لقأ نادعملا نأ نودقتعي

 .ًارخأت راوهألا ناكس دشأو

 عيزوتلاو عقوملا
 ضوحلا يف ةئطاولا يضارألا راوهألا ناكس نطقي

 مهنكسم عقيو .تارفلاو ةلجد نيمأوتلا نيرهنلل يبونجلا

 ًابونج ةرصبلاب رام طخ دودح يف ةيبيرقت ةروصب
 يبرغلا لامشلاو يقرشلا لامشلا يف لفكلاو توكلابو
 ضرعلا يطخ نيب نكسملا اذه دتميو .عباتتلا ىلع

 بونجلا ىلإ لامشلا نم ءالامش "0 -ه0و "#1 ه٠

 قرشلا نم ءًاقرش *58و "44 50 لوطلا يطخ نيبو

 تسيل ةقطنملا هذه نأب ركذن نأ مهملا نمو .برغلا ىلإ

 . لصتم روه يه الو راوهألا ناكسب اهلك ةنوكسم
 لهأ نم امإ نوكتي ةقطنملا هذه ناكس نم ريبك مسقف
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 ًادج ريبك ددع يف نينطاقلا فايرألا ناكس نم وأ ندملا

 ودب وأ امهعورفو تارفلاو ةلجد فافض ىلع ىرقلا نم
 نيب ةعقاولا لوهسلا يف مهمانغأو مهلبإ نوعري لحر

 نييوارحصلا نيدادتمالا دحأ يف وأ توكلاو ةرامعلا

 يرهن نيبو تارفلا رهنو ةلجد راوهأ نيب نيعقاولا

 رهن برغ ةعقاولا ءارحصلا يف وأ «تارفلاو فارغلا

 ١ .ةلحلاو ةيرصانلا نيب تارفلا

 يتنيدم يه قارعلا يف راوهألا ةقطنم دودح نإ

 بونجلا يف ةرصبلا ةنيدمو لامشلا يف لفكلاو توكلا

 ؛ةليوط ةفاسمل رمت يتلا ةيناريإلا دودحلا قرشلا يفو

 رهن ًابرغو ءاهتاذ راوهألا يف «ةرامعلا قود يما

 ةقاحلاو خويشلا قوسو ةلحلا يتنيدم نيب تارفلا

 .ةرصبلاو خويشلا قوس نيب رامحلا روهل ةيبونجلا

 ىلع راوهألا ناكس فينصت عاطتسملا نم سيل

 ضعبلا ةغَل نع فلتخت ال مهضعب ةغل نأل يوغل ساسأ

 ناكس نم ةفلتخملا تاعامجلاف .اليلق الإ رخآلا

 ةفيفط تافالتخا عم ةدحاو ةغل ةفاك نوملكتي راوهألا

 صضعب كلذ لعفي امك مهفينصتو .ةجهللا يف

 ريغ نادعمو ودب ىلإ مهميسقت ساسأ ىلع - نيثحابلا
 ترجاه يتلا ةيودبلا لئابقلا نم ًاريثك نأل ءًاضيأ حيحص

 أجلم راوهألا تذختا قارعلا ىلإ ةيبرعلا ةريزجلا نم

 عاطقنا اذه ىلع بترتف «شيعلل ةليسو سوماجلا يعرو
 .نينسلا نم تائم ةدعل ةيودبلا ةايحلا نيبو اهنيب ةلصلا

 ةيراضحو ةيعيبط «ةيودب تافص نإف هلك اذه مغر نكلو

 تارفلا ةقطنم راوهأ ناكس يف حوضوب ظحالت نأ نكمي

 تافصلا هذه داكتو .جوازتلاو ةريزجلاب لاصتالا ةجيتن

 ىلإ «ةحضاو ريغ ةروصب ولو ءراوهألا ناكس مسقت نأ
 .ةلجد راوهأ نطقت ىتلا ةيقرشلا ةعومجملا « نيتعومجم

 .تارفلا راوهأ نطقت يتلا ةيبرغلا ةعومجملاو

 راوهألا ناكس فنصن نأ حلصألا نم ودبيف ءاذلو

 نكمي سايقملا اذهبو .تحب يداصتقا ساسأ ىلع
 بصتقلا وعامجو نوعرازملا :ماسقأ ةثالث مهميسقت

 هذه نم تاعومجم دوجو مغرو «سوماجلا ةاعرو

 نأ عاطتسملا نم نإف «ةقطنم لك يف ةثالثلا ماسقألا

 : يلاتلا هجولا ىلع ةماع ةروصب نيعزوم مهربتعن

 نكسملا مسقلا

 نوعرازملا ١
 ىلعو ةراسكلا ىلإ ةرامعلا نم ةلجد راوهأ دمحم وبلا أ

 . ريبكلا رجملا رهن

 راوهأ يف كفتنملاو ةرامعلا يءاول نيب جريزأ لآ- ب

 . ريغصلا رجملا

 رهن ىلع ةرامعلا ةنيدمل يقرشلا لامشلا نادوسلا - جا

 . ءالحكلا

 . ميظعلا روع دعاوسلا د
 ةرامعلا ةنيدمل يبرغلا لامشلاو لامشلا ءزج) مال ينب له

 وهو ةدوع روه يف ةيسيئر ةروصبو) ١ (ةريشعلا نم
 . (ةينسلا

 . فارغلا رهنل ىلفسلا ماسقألا ةجافخ و

 . فارغلا رهنل ىلفسلا ماسقألا حلاص وبلا -ز

 تارفلا رهن برغ «خويشلا قوس ةقطنم ةرجملا - ح
 .شيابجلل ةيلامشلا دودحلاو

 . تارفلا رهن يقرش خويشلا قوس ةقطنم 2 ناكيخ ينب - ط
 .ةنيدملاو شيابجلا اتقطنم رئازجلا - ي

 . ةنرقلا ةقطنم روصنم ىنب  ك

 .يجاردلاو ةيفانشلا نيب تارفلا ىلع 22 ماجح ينب-ل
 .ةيدنهلاو ةلحلا تارفلا يعرف نيب لوبجو لعازخ م

 ةلتف لآو
 بصقلا وعامج  ؟
 ةعضب دعب ىلع ةيفرخلاو شيابجلا ةيرق دسأ ينب -أ

 . لايمأ ١
 وبلاو ليذرأ لآو لفاونلاو ةطباطبلا لئامح) دمحم وبلا ب

 .ةراسكلا روه (ةدشلاو مانغ

 سوماجلا ةاعر ' 
 . ةريزجلا روه دمحم وبلا أ

 رصن تيب لئامح)
 (مانغ وبلاو هللا

 . ميظعلا روه هدنيلا ب

 رهن نم ىلفسلا ماسقألا يف لودجلا ليكع - ج
 . فارغلا

 .دبعلا روه سوطرفلا - د

 ةيرشب تامولعم

 فصن راوهألا ناكس ددع زهاني نأ نكمي

 ماعلا سوفنلا ددع ريدقت نم ةبوعص رثكأو .نويلملا



 راوهألا

 نيعرازم نم ماسقألا ددعل ماقرأ ءاطعإ راوهألا ناكسل

 أطخلا لاجم نأ امك سوماج ةاعرو بصق يعامجو

 مزجلا نم ءيشب لوقأ نأ عيطتسأ يننكلو .عسوأ انه

 ىلإ نولصي دقو ةقحاسلا ةيبلغألا نونّوكي نيعرازملا نإ
 يطانمجي نم الك نإو ةمست" لأ نيسمخكو' ةنامثالل
 نيرشعو سمخلا نوزواجي ال سوماجلا ةاعرو بصقلا
 .ةمسن فلأ

 نكلو ةفورعم ريغ راوهألا يف ناكسلا ةفاثك نإ

 راوهألا ةقطنم اهيف عقت يتلا تاظفاحملا ناكس ةفاثك

 ةلحلاو ةيناويدلاو كفتنملاو ةرامعلاو ةرصبلا ىهو

 : ()يئأي امك يه توكلاو

 عبرم رتموليكلاب ةفاثكلا ةظفاحملا

 11 ةرصبلا

 ةرامعلا ١6

 ضخ كفتنملا

 1 هرا/ ةيناويدلا

 آه ةلحلا

 توكلا ١,١

 قطانم يف نكاسملا نم فائصأ ةعبرأ كانه

 :راوهألا

 يف ةصاخ ةروصبو ًانايحأ ىعديو) (فلسلا)- ١

 ةيرق مسا هيلع قلطت نأ نكميو «(لزنلا تارفلا راوهأ

 ناكسلاب ةمحدزملا ىطانملا يف دوجولا ريثك وهو

 ةئامئالثو ةثام نيب اهددع حوارتي "27تويب نم نوكتيو

 فلسلا يف دجويو .عقاوملاو ناكسلا ةفاثك بسح خوك

 ىلإ مسقم ةداع فلسلاو .ناكدو رثكأ وأ فيضم ةداع

 نيب ىرقلا هذه رشتنتو ذخف مسق لك نطقي ماسقأ

 ةرازو ءءاصحإلا ةرئاد م٠6 ةيئاصحإلا ةعومجللا )غ1(

 .م1981 دادغب «داصتقالا

 اهبدصقيدت امك (ةفيرص) وأ خوك ينعت دق تيب ةظفل نإ )2(

 . ةلئاع

 ضيف

 ةقيمعلا راوهألا يف ةريزج وهو (ناشيالا) - ١
 ةاعر وأ بصقلا وعامج امإ ةداع اهنطقي ('7ةمئادلا

 ةراسكلاو راّمحلا راوهأ نم لك يفو .سوماجلا

 00( هذه نم ددع ذجوي ةمئادلا ةقيسعلا ةزيوحلاو
 نوكتي .ةميدق ةيرثأ ندم عقاوم اهنأ دقتعي يتلا

 طيسب لكشب ةينبملا خاوكألا نم ددع نم ةداع (ناشيالا)

 نيثالثلا نيب اهددع حوارتيو «يدربلا وأ بصقلا نم ًادج
 ىلإ لصي دق هنكلو ةريغصلا (نشالا) يف نيعبرألاو

 ىلع دجويو .ةريبكلا (نشالا) يف خوك ةئامسمخلا

 ةليلق فئاضملا نكلو (ناشيا)لك يف دحاو ناكد لقألا

 سيل نكلو «ةداع دنحاولا ناشيالا نطقيو .ةردان لب

 نايحألا ضعب يفو «ذاخفألا نم ددع وأ ذخف امئاد

 . ةفلتخم (لئامح) نم تاعومجم

 ةاعر عنصي ناضيفلا مسوم يف (نوبدلا) - "“

 بارتلاو يدربلاو بصقلا نم ةمئاع بطاصم سوماجلا
 ددعل وأ خوكل اهنم ةدحاولا عستت «سوماجلا ثورو

 ناكم نم ءاملا يف اهلققنو اهعفد نكميو سوماجلا نم

 عمج نكمي امك ؛تقوم نكسمك اهلامعتساو رخآل

 نايحألا ضعب ىف نركتف ةمئاعلا بطاصملا نم ددع

 /ضاخللا اتاكد: تالاجلا نشعر فاول ةريدص يرق
 طقف زيوحلا روهو راّمحلا روه يف (نوبدلا) دجوتو

 .ةدودحم دادعأ يفو

 عفرب وأ رزجلا ضعب ثدحتست 0(شيابج) - 4
 رثكي يتلا ةيروهلا قطانملا يف ةصاخ اهنم ةئطاولا حطس

 بارتلاو يدربلاو بصقلا نم تاقبط شرفب بصتقلا اهيف
 ةريزجلل ءاملا رمغ مدع نامضل ناضيفلا مسوم يف
 . مسوملا كلذ يف نكسمك اهلامعتسا رارمتسا ناكمإلو
 ةيرقت نماخلا ىكسلا نارظ وه قكستلا نما عوتلا اذهو
 رشع دحأ نم نوبرقي اهناكس ةيرق شيابجلاف . شيابجلا

 مسوم يف فجت ةيمسومو ةيمئاد وأ ةقيمع ىلإ راوهألا مسقن اننإ )١(
 . ءاملا طوبه

 .(ناشيإ) عمج ()
 . سبك يبرعلا لصألا نم ةذوخأم يهو (ةشابج) اهدرفمو (؟)



 ضفن

 ةريزج ةئامتسو فلأ نم برقي ام نونطقي ةمسن فلأ

 ناكد ةئامو فيضم ةئامتس نم برقي ام اهيفو ةريغص

 ةيرقو . ًافصوتسمو نيئبلل ةسردم مضت ةيموكح رئاودو

 نطقي يتلا قارعلا راوهأ يف ةديحولا ةيرقلا يه شيابجلا
 .بارتلاو بصقلاو يدربلا نم ةثدحتسم شيابج اهناكس

 ةيعيبطلا ةئييلا

 عسوأ نم قارعلا يف راوهألا ةقطنم تناك امبر

 تادادتمالا عم اهتحاسم ردقتف ملاعلا يف راوهألا قطانم

 فلأ نيرشع يواسي امب اهللختت يتلا ةيوارحصلا

 يف ةيسيئرلا ةنيدملا يهو ةرامعلا نمف .عبرم رتموليك

 هاجتاب ةلجد رهن يرجي ةنرقلا ىلإ ةلجد راوهأ ةقطنم

 دودحلا ءارو ام ىلإ راوهألا دتمت هقرش ىلإو يبونج

 لفكلا نم يبونج هاجتا يف تارفلا يرجيو . ةيناريإلا

 نيب هيونج ىلإو ةنرقلا ىلإ يقرش هاجتاب مث ةيرصانلا ىلإ

 هلوط غلابلا راّمحلا روه عقي ةرصبلاو خويشلا قوس

 يبونج يف راوهألا نم تاعومجم ثالث كانهو

 هجو ىلع دتمت يتلا ةلجد راوهأ ةعومجم .قارعلا

 دودحلاو ةلجد نيب توكلا ىلإ ةرصبلا نم بيرقتلا

 ةزيوحلا راوهأ يه ةعومجملا هذه راوهأ مهأو . ةيناريإلا

 يتلا راّمحلا راوهأ ةعومجمو .ةدوعو ميظعلاو ةينسلاو

 لايمأ ةسمخ دعب ىلع عقت يتلا يلع ةمرك نم دتمت

 ةرطشلاو حلاص وبلاو خويشلا قوس ىلإ ؛ةرصبلا لامش

 ره ةعومجملا هذه راوهأ مهأو ؛فارغلا رهن ةياهن لوح
 يتلا تارفلا راوهأ يه ةئلاثلا ةعومجملاو .راّمحلا روه

 نم ددع نم فلأتت يهو لفكلا ىلإ رضخلا نم دتمت
 . ةيدنهلاو ةلحلا «تارفلا يعرف نيب ةريغص راوهأ

 هذه ناللختي نايوارحص نادادتما كانهو

 يرهن نيب عقي لوألا ءراوهألا نم ثالثلا تاعومجملا

 .تارفلاو فارغلا يرهن نيب يناثلاو فارغلاو ةلجد

 رحبلا حطس قوف اهلك راوهألا ةقطنم تنّوكت دقل

 نأ مغرو .نامأوتلا نارهنلا هبسر يذلا نيرغلا نم ميدقلا

 راوهألا

 نإف ًادج بصخلا ةديدش ةقطنملا هذه ىف لوهسلا ةفاك

 نارا ةعرز كمي ال ةيلكلا كوهسلا هذه نه رشكلا
 ةديدش ضرألاو .ةحولملا نم ةريبك ريداقم ىلع

 انه ةئطاو لالت ريغ تاعفترملا نم اهيف ىري ال طاسبنالا

 .ةميدق ةيرثأ ندم عقاوم اهبلغأ نأ دقتعي كانهو

 ولعت نيح زومت ىلإ راذآ رهش نم هنأ ردق دقلو
 ةقطنم يف ءاملا يطغي تارفلاو ةلجد يرهن يف هايملا

 مضت عبرم ليم فالآ ةعبرأ نع لقت ال ةحاسم روهلا

 تافاسم اهب طيحتو اهنيب لصتو ةمئادلا ةقيمعلا راوهألا

 بصقلا نم فيثك ومنب ةاطغملا ةلحضلا تاعقنتسملا نم

 لوحتت نيرهنلا يف ءاملا رسحني نيحو .يدربلاو
 راوهألا امأو ةسباي ضرأ ىلإ ةلحضلا تاعقنتسملا

 ىف روغلا ةليلقلا اهماسقأ ىف فجي وأ ءاملا لقيف ةقيمعلا

 ١ ملاذ تارتكيو كل رك منسلا ةهباننا قف يع

 ءانثتساب اهماسقأ بلغأ ىف راوهألا ءام هجو ىطغتو

 نيبف .يدربلاو بصقلا 4 ةعساو تادادتما اين ةقيمعلا

 ومن دتمي ةزيوحلا برق ىرخأو ةرامعلا برق ةطقن
 نينامث نم برقي ام ىلإ يدربلاو بصقلا نم لصتم
 . اليم

 نيب حوارتي راوهألا ءازجأ بلغأ يف ءاملا مع نإ

 قطانم نم ًاقمع رثكأ نوكي هنكلو مادقأ ةسمخو ةعبرأ

 قمع ةزيوحلا روه يف ةنيعم ةعقب يف لجس دقلف . ةنيعم

 .ًامدق نيرشع نم برقي

 ةمئادلا راوهألا ةحاسم زواجتت الأ لمتحملا نم نإ

 جتنتو .ناضيفلا مسوم نابإ راوهألا ةحاسم عابرأ ةثالث

 لك ءاملاب رامغنالل ضرعتت ىتلاو روهلل ةداحلا ضرألا

 اهجتتي يتلا ةرذلاو زرألا تايمك رثكأ مظتنم لكشب ةنس

 عرزت ال يتلا ماسقألا ىلع يدربلا ومني نيح يف ؛قارعلا

 رخآلا تابنلا امأ .راوهألل ةداحملا يضارألا هذه نم

 هومن رصحني يذلا بصقلا وهف روهلا يف ومنلا ريثكلا
 ين هئام حطسو روهلا رعق يطغيو .ةمئادلا راوهألا يف

 .ةمئاع ةيئام تاتابن نم فيثك ومن قطانملا نم ريثك'



 راوهألا

 ةفطخملا ةيداصتقالا بيلاسألا

 بيلاسأ رابتعاب راوهألا ناكس مسقن نأ اننكمي

 نيعرازمو بصق يعامجو لحر ىلإ ةيداصتقالا مهتايح
 مسقلا ؛نيمسق نم نونوكتي نادعملا مهو لحرلاف

 نم لئاصف مهو ةزيوحلا روه نطقي يذلا يقرشلا
 نيب لقت ("!ليحم وبلا ةردغص نم ةقلععتم (لئاجح)
 روه يف نطاقلا يبرغلا مسقلاو «ةرامعلاو ةراسكلا

 ليكعو يشاون لاوحألا بلغأ يف مه نيذلا راّمحلا

 نيب راّمحلا روه يف نولقنتي ةريامعو تاحيرسو

 فيضن نأ بجيو . خويشلا قوسو يلع ةمركو شيابجلا

 ةلومح ًالصأ مهو سوطرفلا ةريشع نيمسقلا نيذه ىلإ
 ًارخؤم اهنع تلصفنا دمحم وبلا ةريشع لئامح نم

 شيابجلاو دبعلا روه نيب لقتنت ةلقتسم ةريشع تنوكو
 دبعلاو ةيديوعلا «ةريخألا نينسلا يف تذختا دقو

 .اهل نطاوم ريخصلا وبأ ناشياو

 سوماجلا ناعطق ىلع ًايداصتقا نادعملا دمتعي

 عبس نيب ًايدايتعا كلمت ةيرثلا ةلئاعلاف .اهنوكلمي يتلا

 سمخو ثالث نيب ءارثلا ةطسوتملاو رشعو تاسوماج

 ةميقو .ةدحاو ةسوماجو تاسوماج ثالث نيب ةريقفلاو

 اذإ ةصاخ عابي وأ حبذي ال وهف . هنابلأ يف سوماجلا

 لحق حبذي ام ًاردانو ًاجتنم وأ ومنلا لماك ناك
 برقي ام وأ ةدحاو ةنس رمعلا نم غلابلا سوماجلا

 باحصأ ©"7(ضايبلا) نم ليلق كلهتسيو .اهنم
 نمس وأ دبز ىلإ لوحي ةداع وهف . مهسفنأ سوماجلا

 ءراوهألا بوجت قراوز ىلع ةلقنتم نيكاكد ىلإ عابيو

 يف عابيل ةرواجملا ىرقلاو ندملا ىلإ هباحصأ هذخأي وأ
 .اهقاوسأ

 ىرقلا قاوسأ نم مهماعط بلغأ نادعملا عاتبيو

 نوعرازم مهبلغأ ةمسن فلأ نيرشعب اهسوفن ردقت ةريبك ةريشع (1)
 يف ريبكلا رجملاو ةلجد يرهن فافض ىلع ةعساو ةحاسم نونكسي

 . ةرامعلا اول

 . هتاقتشمو بيلحلا ىلع ًايلحم قلطي ضايبلا (؟)

 ضفيا

 نولصحيو .اهفارطأ ىلع وأ راوهألا يف ةعقاولا ندملاو

 مهناريج عم مهنابلأ ةضياقمب امإ بوبحلا ضعب ىلع
 مسوم نم ةبيرقلا عرازملا يف لمعلاب وأ نيعرازملا
 .ًابوبح عفدت ةينيع روجأ يف داصحلا

 ةيبرت ريغ ًالمع ةيرثلا نادعملا لئاوع لوازت الو

 ريفوتب قلعتي اميف لضعم دجوي الو .هتياعرو اهسوماج
 ىلع تاتقت تاناويحلا هذه تماد ام سوماجلل فلعلا

 يف ناتبني امهالكو يدربلاو عفايلا رضخألا بصقلا

 نم ةنيعم لوصف يف نادعملا يرتشيو .ةرثكب روهلا

 داصح مت يتلا لوقحلا يف يعرلا قوقح ةنسلا

 نوعطقيف ةرواجملا ةيعارزلا قطانملا يف اهليصاحم
 فلعل اهنونزخيو .ةرذلا ةداع يهو «ليصاحملا ناقيس

 رشع كلمت يتلا ةلئاعلاو . ءاتشلا مسوم يف مهتاناويح

 ًاددع عيبت نأب الام رخدت نأ عيطتست ءرثكأف تاسوماج
 تاجتنم عيب نمو ماع لك راغصلا سوماجلا نم

 اهلخد معدت نأ ةريقفلا تالئاعلا رطضت امنيب ءنابلألا

 روصقم اذهو «ةرجأب لمعلاب وأ رصحلا ةكايحب ةداع
 نآ نيب ةعارزلاب وأ ءطقف ةزيوحلا روه نادعم ىلع

 .رخآو

 رفوت ةلاح يف ًايداصتقا ًادروم ذختت رصحلا ةكايحف

 وأ ءالكو ىلإ رصحلا عابتو .ةبيرق نكامأ يف بصقلا
 ءيش عم نايحألا ضعب يف ذخؤت دق وأ نييلحم راجت

 .ةبيرقلا ىرقلاو ندملا ىلإ كوبحملا ريغ بصقلا نم

 فايرألا لوقح يف نادعملا نم ريبك ددع لمعيو

 يفيصلاو يوتشلا داصحلا مساوم يف راوهألل ةرواجملا

 لب لمعلا اذه نم عومجملا ماعط عابي الو ةينيع ةرجأب

 ةصاخو «نادعملا ضعب بهذيو .ةلئاعلل ةنوؤم نزتخي

 سباكم يف لمعلل «ةرصبلا نم ًابيرق مهنم شيعي نم
 يف عيباسأ ةرشعلاو ةينامثلا نيب حوارتت ةدمل رومتلا

 نابإ اهنوقفني املاط ةئطاو اروجأ نوبسكيو فيرخلا
 . سباكملا يف مهتماقإ

 ةيداصتقالا دراوملا نأ ىلع انه ديكأتلا نم دب الو

 رصحلا ةكايح نم نادعملا اهيلع لصحي ىتلا ةيوناثلا



 نضل

 . مهنايداصتقا نم ًاريسي ًاءزج الإ نوكت ال ةرجأب لمعلاو

 الو كالهتسالا ضارغأل لغتسي هنإف كمسلا ديص امأ

 .ًاليلق الإ عابي

 مهميسقت نكميف بصقلا وعامج راوهألا ناكس امأ

 ةروصب ةنوكم شيابجلا ةعومجم : نيتعومجم ىلإ
 ةراسكلا روه ةعومجمو دسأ ينب ةريشع نم ةيساسأ

 ةريشع نم ةفلتخم لئامح نم لئاصف نم ةنوكم يهو

 .دمحم وبلا

 ًايلحم عابت ًارصح كاحيو روهلا نم بصقلا عمجي
 تايرورضلاو شامقلاو نيحطلاب ةضياقملاب لدبتست وأ

 قطانملا ىلإ نايحألا ضعب يف رصحلا ذخؤتو . ىرخألا
 .ةرذلاو ريعشلاب لدبتستل ةيعارزلا

 عمج ىلع اودمتعي نأ بصقلا وعامج عيطتسي الو
 اذلو .ةيتاذ ةيافك تاذ ةيداصتقا ةليسوك هدحو بصقلا

 ةيشاملا ةيبرتبو ةرجأب لمعلاب مهلخد نومعدي مهف
 ىلع نودمتعي ةراسكلا روه ةعومجمف «كمسلا ديصو

 يف مهل ةرواجملا ةيعارزلا قطانملا يف ةرجأب لمعلا
 روجألا مهل عفدتو يفيصلاو يوتشلا داصحلا مساوم

 داصحلا ةلاح يف ريعشلاك ًانمث لقألا لصاحلا يف ًانيع

 ةبيرقلا ىرقلا ضعب دوزتو .يفيصلا يف ةرذلاو يوتشلا

 مأ رهنو ةطباطبلاك رصحلا نحشو ةراجت زكارم نم
 لامعألا ضعبب نوموقي لامعو نيلامحب زكارملا ىرجلا

 راوهألا ناكس يبريو .زكارملا كلت لامعأ اهبلطتت يتلا

 نم مسق عابي دقو ءاذغلاب مهدوزتف ةيشاملا ءالؤه

 ةداع ('7(ةلافلا) ب يرجي وهو كمسلا ديص امأ .اهنابلأ
 . طقف يلئاعلا كالهتسالا ضارغأل هنم دافتسي هنإف

 نم ةيناثلا ةعومجملا ؛«شيابجلا لهأ دمتعيو

 ةراجت ىلإ ةفاضإلاب مهتايداصتقا يف .«بصتقلا يعامج

 الو ةمظتنم ريغ ةيفيص ةعارز ىلع رصحلاو بصقلا

 ةيديدح فك هسأر ىلإ دودشم نارزيخ- نم وأ يبصق حمر ةلافلا )١(

 كمسلا ديصل لمعتسي «ةداح ةببدم عباصأ سمخ وأ ثالث تاذ

 .رارهألا يف

 نم مهنم مسق ديفتسيو .يشاوملا ةيبرت ىلعو ةحبرم
 الإ هب رجتت وأ هعيبت الو طقف كالهتسالل كمسلا ديص
 ةرجهلا نوكتو .جيرغ لآ يه طقف ةدحاو ةلومح

 ىلإو يوتشلا داصحلا مسوم يف لمعلل تارفلا عرازمل

 ضعب اهيلإ رجاهي روهلا نم ةبيرق ةريزج يهو ءناشيالا
 بصقلا نم نيبيرق اونوكي يكل شيابجلا ناكس

 ىلإو ءءاتشلا مسوم يف رصحلا نم مهجاتنإ فعاضتيف

 يف رومتلا سباكم ىلإو ؛كمسلا ديصل دبعلا روه
 نوكت تايلاعفلا هذه لك ,فيرخلا مسوم يف ةرصبلا
 . شيابجلا لهأ تايداصتقا يف ةيوناث دراوم

 ناكس نم ةقحاسلا ةيبلغألا مهو نوعرازملا امأ

 ةعارزلا ىلع ةيساسأ ةروصب نودمتعي مهنإف راوهألا

 يرجت ةعارزلاف .ةيشاملا ةيبرت ىلع ةيناثلا ةجردلابو

 يف :ناضيفلا ةلاح كلذب تحمس اذإ ةنسلا يف نيترم

 زرألا نايساسألا نالوصحملا نوكي نيح فيصلا

 ءريعشلاو ةطنحلا نانوكي نيح ءاتشلا يفو .ةرذلاو

 عساو قاطن ىلع قطانملا ضعب يف تاوارضخلا عرزتو

 ىبرتو .ةرواجملا ندملاو ىرقلا قاوسأ عم راجتالل
 ةقطنم يف نيعرازملاو راوهألا ناكس نيب ةصاخ ةيشاملا

 تاللحرب ةداع ءاسنلا موقتف .اهتاجتنم عابتو ةلجد راوهأ

 ديزلاو بيلحلا نهعم نذخأي ةبيرقلا قاوسألا ىلإ ةيموي
 دوقولا نم ناعون امهو) «ةلجلا»و «لاطملا»و نبجلاو

 ياشلاو ركسلاب ندعيو (تاناويحلا ثور نم ناعونصم

 .ىرخألا تايرورضلاو شامقلاو غبتلاو

 ميلس ىفطصم ركااش روتكدلا
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 نم قارعلا بونج يف ةيلاحلا راوهألا ةقطنم نّوكتت

 نم ةحاسم يطغت تاريحبلاو تاعقنتسملا نم ةعومجم

 اهمظعم دتمي « عبرم رتموليك فالآ ةرشعب ردقت يضارألا

 بناجلا ىلع رخأآلا ضعبلاو تارفلاو ةلجد يرهن نيب
 يتلا رداصملاو .ناريإل يذاحملا ةلجد رهن نم رسيألا



 ةلجد رهن ضوح :يه هايملاب راوهألا هذه اهنم نومتت
 يتظناحم يف فراصملاو لوادجلا نم ددع هنم عرفتيو

 ةيحئاطب ةقطنم يراجملا هذه نوكتف ؛ناسيمو طساو
 فارغلا طش ضوح مث .رهنلا يتفض ىلع دتمت ةعساو
 يتظفاحم يف تارفلاو ةلجد نيب ةدع لوادج هنم عرفتتو

 عورف هنم عرفتتو تارفلا رهن ضوحف .راق يذو ناسيم
 ضوحف .راق يذو ةيسداقلاو لباب تاظفاحم يف ةريبك

 ناريإ تاعكرسم نم هيراجس ندستت ىلا ةكرك وين
 رهن نم قرشلا ىلإ ةعقاولا تاضفخنملا يف بصتو
 .ناسيم ةظفاحم يف ةلجد

 ةقطنم هزايتجا دعب ةلجد رهن هايم ةيبلاغ بصنتو
 ريزعلاو ةرامعلا نيب رهنلا حبصي ىتح راوهألا يف ةرامعلا

 نم ةئاملا ىف ٠ ىلاوح دقف نوكي هنأل ًادج ًاريغص

 نأ الأ ريوعلاو ةنرقلا نيب ةدتمملا ةفاسملا يف ههايم

 نيب ةدتمملا ةفاسملا يف رهنلا ىلإ دوعي هايملا هذه ضعب

 طش اهيف نوكتي ىتلا ةقطنملا ىهو ةرصبلاو ةنرقلا

 ةنئاكلا راوهألا يف ههايم بصيف تارفلا رهن امأ . برعلا

 طشب لصتي هايملا هذه رثكأو «ةيرصانلا بونج يف

 .ًالامش ةرصبلا راوج يف يلع ةمرك دنع ًاضيأ برعلا

 فاجلا يوارحصلا اهخانمب ةقطنملا هذه زيمتت

 دتشت امدنع ًافيص عطقنتو ًءاتش راطمألا هيف لقت يذلا

 ةجرد لقت ذإ اهيضارأ طاسبناب زيمتت امك .ةرارحلا

 تاونقلاو ةيدوألاو راهنألا هايم اهيلإ باسنتف اهرادحنا

 ةفلخم يبوسرلا لهسلا قوف رشتنتف .بوص لك نم
 .ةيندعملا حالمألاو ةيوضعلاو ةينيرغلا داوملا نم ريثكلا

 عضب نع راوهألاو تاعقنتسملا هذه هايم قمع ديزي الو

 عقت هايملا ىوتسم قوف ةدع رزج اهيف دجوتو ؛مادقأ
 سوماجلا ةاعرو زرألا وعرازم اهنكسي يتلا ىرقلا اهيلع
 ةفيثك تاباغ راوهألا هذه ماسقأ رثكأ يف تبنتو . منغلاو

 ةيئاملا كلاسملا اهيف رمتو يدربلاو بصقلا نم

 تويب ءاشنإ يف يدربلاو بصقلا لمعتسيو . ةصاخلا

 ضن

 ةناسعتل ةردسلا ةنافزو هنا علاب ةنؤرفملا ناكشلا

 عنص اهنم ىرخأ دئاوف بصقللو .قرغلا نم يضارألا
 هذه لمعتستو (ةيراب عمج) يراوبلاب ةفورعملا رصحلا

 .بوبحلاو ةمعطألا ظفحو اهشرفو تويبلا ءانب يف
 .سوماجلا يعرل ةريغصلا بصقلا تالتش لمعتستو

 ريغت يف اهنأ ةقطنملا هذه هب زيمتت ام مهأ نمو

 ةيلاع تاناضيف ثدحت يتلا تاونسلا يفف ءهرمتسم

 تاحاسم رمغتف راوهألا دودح عستت دمألا ةليوطو

 ينس يف صلقتت دودحلا هذه نأ نيح يف .ةعساش

 هايم اهكرتت ىتلا ةينيرغلا تابسرتلل نأو امك .فافجلا

 ذإ «رييغتلا اذه لثم ثادحإ يف ًاريثأت راوهألا يف رهنألا

 راوهألا لخاد يف ةيبوسرلا داوملا نم ىقلي ام ردقي

 اهلمحي يتلا تابسرتلا عومجم نم ةئاملا يف 4١ يلاوحب

 مهأو .تيه ةقطنم يف تارفلا رهنو دادغب يف ةلجد رهن

 ةفضلا ىلع ةزيوحلا روه اهعسوأو ةقطنملا هذه راوهأ

 ناريإ يف تاعقنتسملاب لصتي وهو ةلجد رهنل ىرسيلا
 رتمرلبك 114 م لكك ةقارفلا ةودحلاب لحاج هشاننعو

 رتموليك ١5٠١ يلاوح هتحاسمو راّمحلا روه مث «عبرم
 ةحاسملا ردقتو باخشملاو ةيماشلا ةقطنم راوهأو « عبرم

 ١75٠٠١ وحنب ةقطنملا هذه يف ناضيفلا هايم اهرمغت يتلا

 . عبرم رتموليك

 ةيجراخلا راوهألا لحاوس يف رمتلا ليخن رثكيو
 راهنألا فافض لوط ىلع ةديعب تافاسم ىلإ دتميو

 وه اهنم لكؤي يذلاو ,ءكامسألا رثكت امك .لوادجلاو

 روبصلاو يرمحلاو نلشلاو طوبشلاو ناطقلاو ينبلا

 روبصلا رجاهي ةنس لك نم عيبرلا يفو .ينشخلاو
 دادتشا دعبو «عيباسأ ةعضبل راوهألا ىلإ ةريبك تايمكب

 روهلا قلشلاو ناطقلاو ينبلا كرتي فيصلا يف ةرارحلا

 برعلا طش ميلقإ وحن ًاهجتم عيباسأ ةعضبل فوشكملا
 .ايبسن دراب خانملا ثيح

 ماسقأ ةثالث ىلإ راوهألا ةقطنم نويفارغجلا مسقي



 نضحلا

 .بصقلا ميلقإو سوماجلا ميلقإو يعارزلا ميلقإلا : يه
 ناسيم ةظفاحم يف ةزيوحلا روه فارطأ يف لوألا عقي

 زرألا عرزي ثيح راّمحلا روه نم ةيبرغلا فارطألا يفو

 امأ .يوناث لوصحمك ةرذلا هعمو ىسيئر لوصحمك

 ناسيم ةظفاحم يف هلوادجو ةلجدل ةرواجملا يضارألا

 نييسيئر نيلوصحمك رومتلاو ريعشلا جاتنإ يف لغتستف
 نميألا بناجلا يف كلذ لثمو ؛يوناث لوصحمك زرألاو
 اهيلإ فاضت مث ءلفسألا فارغلا طش ضوح نم

 ةنرقلا نيبو ةرصبلاو ةنرقلا نيب ةدتمملا يضارألا

 ةعارزلاو . يسيئرلا لوصحملا يه رومتلا ثيح ةنيدملاو

 حطس يف هايملا ىوتسم ىلع ًايلك دمتعت ةقطنملا هذه يف

 دمألا ةليوطلاو ةيلاعلا تاناضيفلا ىنس ىفف ءروهلا

 ناوأ تاوف ىلإ يدؤي يذلا رمألا هايملا ايلا رخأتي

 ةرقتسم ريغ كانه ةعارزلا ريتعت كلذل «ةيفيصلا ةعارزلا

 .ةنومضم ريغو

 ةلجد يقرش ةزيوحلا روه يف سوماجلا ميلقإ عنقيو
 هل نييوناث نيدادتما عم سوماجلا ناعطق رثكت ثيح

 امهدحأ دتمي ناسيم ةظفاحم بونج نم ةلجد ناربعي

 راّمحلا روه ىلإ رخآلاو يلفسلا فارغلا راوهأ ىلإ
 باحصأ فرعيو ميدقلا تارفلا ىرجم يبونج

 سرماجلا ناعطقب نولقنتي ةاعر مهو نادعملاب سرماجلا
 وأ راقبألا وأ منغلا ةاعر نأش مهنأش رخآ ىلإ ميلقإ نم

 نم مهتيشام عم نولقتني نيذلا ةيربلا قطانملا يف لامجلا
 يف ءالؤه دمتعيو .مساوملا بسحب رخآ ىلإ ىعرم

 ىلع الإ شيعي ال يذلا سوماجلا ةيبرت ىلع مهتشيعم
 نادعملا مزالي كلذل هيف هتقو رثكأ سطغيف ءاملا

 ال اذهو .روهلا يف مهتايح نوكت نأ ةطيرش مهسوماج
 ةاعرلا ءالؤه ىلع ةرصتقم سوماجلا ةيبرت نأ ينعي

 نيذلا نيرقتسملا نيحالفلا نم ًاريثك دجن لب ءطقف

 ةيبرت نوطاعتي ةعارزلا ىلع مهتشيعم يف نودمتعي
 «راقبألا نم ًاليلق ءالؤه ضعب كلميو .ًاضيأ سوماجلا

 نم امه نيحالفلاو سوماجلا ةاعر يأ نيقيرفلا نكل

 «نادعملا ةايح يف ام زعأ سوماجلاو .راوهألا ةنكس

 مهتايح نومظنيو هب ةيانعلا يف مهتاقوأ لج نوضقيف
 . ةيمسوملا مهتالقنت يف ًاصوصخو مهتيشام ةايحل ًاقفو

 دتميو راوهألا ةقطنم بلق لثميف بصقلا ميلقإ امأو

 نم هدحيو «ءابرغ ديعس ينب ةمرك ىلإ اقرش ةنيدملا نم
 ميلقإل ناروكذملا نادادتمالا بونجلاو لامشلا

 عم ميدقلا تارفلا ىرجم يف رصحني كلذبو سوماجلا
 يتلا رزجلا هيف رثكتو .هيفرط ىلع ةدتمملا راوهألا

 يهو «نيهاوك» مساب فرعت ةيئام تارمم اهنيب لصفت
 امك ؛ميلقإلا ءازجأ فلتخم طبرت يتلا ةديحولا قرطلا

 عسوأو ميلقإلا اذهل زكرم مهأو . جراخلاب ميلقإلا طبرت

 .رزجلا ءاضقل زكرم مويلا يهو شيابجلا ةيرق هارق
 هذه تايداصتقا معد يف امهم ارود بصقلا بعليو

 دنع ةيعانصلا ةورثلا دراوم مهأ نم ربتعي ذإ .ةقطنملا

 ءانبو رصحلا عنص يف مدختسيف ءراوهألا ناكس

 رصحلا هذه نم ةريبك تايمك ردصتو .نكاسملا

 عطقت يتلا ةيمكلا ردقتو ,بصقلا نم ةريبك تايمكو

 نط فلأ ١ - 50 يلاوحب شيابجلا ةقطنم يف ًايونس

 . عبرم رتم نويلم ١ يلاوح نم برقت ةحاسم ىلع

 رامحلا رومه

 رامحلا روه قارعلا بونج يف راوهألا مهأ نم

 ةقطنملا لثمي هنأ حجارلاو «تارفلا فارطأ دنع عقاولا

 هترواجم ىلإ ًارظن لئاوألا نويرموسلا اهيلإ حزن يتلا
 دتميو .كوروأو وديرأو روأ لثم ةيرموسلا ندملا مدقأل

 ةنرقلا نمو تارفلا رهن ىلع خويشلا قوس نم روهلا اذه
 نأ ىلإ يقرشلا يبونجلا هاجتالا يف ةلجد رهن ىلع

 دعب ىلع ةعقاولا يلع ةمرك دنع برعلا طشب لصتي
 .ةرصبلا ةنيدم لامش نم تارتموليك ةرشع يلاوح ةفاسم

 فارطإ نم دتمي يذلا روهلا نم يبونجلا مسقلا ىمسيو

 ىذغيو . فانسلا روه مساب يلع ةمرك ىلإ تارفلا رهن
 طش يف بصيو تارفلا رهن هايمب ًابيرقت هلك مسقلا اذه

 اذه ةحاسم غلبتو .يلع ةمركو ةيدجاملا يفو برعلا

 هايملا قمع ديزي الو عبرم رتموليك ١6٠١ يلاوح روهلا
 .دحاولا رتملا نع هيف



 راوهألا

 نع تارفلا رهن نم ههايم رثكأ راّمحلا روه ىقلتيو

 يهتنيو تارفلا فارطأ وهو يبرغلا عرفلا : نيعرف قيرط

 : يه ةيسيئر لوادج ةثالث ىلإ خويشلا قوس يبونج يف
 يف مظاون تئشنأ دقو «ةلخن مأو رافحلاو ديعس ينب

 اهنيب اميف اهعيزوتو هايملا ميظنتل لوادجلا هذه رودص

 يهتنيو ةحفسلا طش وهو يقرشلا عرفلاو . ةنيعم ريداقمب

 بصتو .نسح ةمركو ةكيكعلا لودج امه نيلودج ىلإ

 رشتنتف راّمحلا روه يف اهتابعشتو لوادجلا هذه ةعومجم

 هنم جرخت ىتح يقرشلا بونجلا هاجتاب روهلا لخاد يف

 .يلع ةمرك طش يف بصتل

 ةجيتن نّوكت راّمحلا روه نأ ىلإ ريشت لئالد كانهو
 .داليملل 5794 - 774 ةنس ثدح يذلا لئاهلا ناضيفلا

 ايغط تارفلاو ةلجد نيدفارلا نأ نوخرؤملا يوريو
 ثيحب ةدشلا نم نايغطلا ناكو «ةدحاو ةرم ًالئاه ًانايغط

 ءههجوب فقي نأ يرشب دوهجم يأ ناكمإب دعي مل

 رايهنا اهنم ءةفعاضم اهثدحأ ىتلا تابيرختلا تناكو

 رهنألا لوحت ادع اذه ةيسيفرلا ىرلا عيراخمو دودسلا

 ىلإ ةيبونجلا قطانملا تبلقناف «ةيلصألا اهيراجم نع
 تراصو رحبلاك اهتعسب دتمت ةعساو راوهأو تاعقنتسم

 رثكأ بتكو .«حئاطبلا» مساب يبرعلا رصعلا يف فرعت

 نايبو اهفصو يف اوطسبتف حئاطبلا نع برعلا نيخرؤملا

 اهيضارأ نم مسق حالصإ ةيفيك مث اهنوكت بابسأ
 . ةعارزلا يف اهنم ةدافتسالل

 نأ نيثحابلا رثكأ دييأت تقال يتلا تايرظنلا ثدحأو

 دهعلا ذنم تناك  راّمحلا روه ةقطنم  ةقطنملا هذه

 اهيف رثكت راوهأو تاعقنتسم ةقطنم ميدقلا يرموسلا

 اهنأ نم دقتعي ناك ام فالخب مويلا هيلع يه امك رزجلا
 ىتح ةميدقلا نامزألا كلت ىف رحبلا هايمب ةرومغم تناك

 :هلسروفلاو دادغب نيب ءارماس ةئيدم

 راوهأ ةقطنم اوراتخا نيذلا ءامدقلا ماوقألا لاخن ال

 يلاوح لبق مهل ًانطوتسم اهنم اوذختيل قارعلا بونج
 ناكس مهدافحأ نع ًاريثك نوفلتخي ماع فالآ ةسمخ

 مهتشيعم بيلاسأ يفو مهتايح طمن يف نييلاحلا راوهألا

 اضفن

 ءانب يفو بصقلا تاباغ نيب مهلقنت يفو مهتائيه يفو
 كامسألا مهديص يفو ءاملا طسو ةيبصقلا مهخاوكأ

 دقف .سوماجلا ناعطقل فلعلا دادعإ يفو رويطلاو

 شيعلا لئاسو ةقطنملا هذه يف امهيلكل ةعيبطلا تأيه

 يف ريبك ءانع ىلإ اوجاتحي نأ نود نم ةايحلا تاموقمو

 .ةيمويلا مهتشيعم ريبدت

 ةقطنم يف ةعيبطلا مهل تدجوأ لئاوألا نويرموسلاو
 تامجه رش مهيقي ًانيمأ أجلم اهشارحأو راوهألا

 تاذ تاعقنتسملا هذهو . يرشبلا وزغلا رطخو شوحولا

 ناكم حلصأ رشبلا ينب ىلإ ةبسنلاب يه ةيبصقلا ةفاثكلا

 مهل ترفو دقف ءاذغلا ةهج نم امأ .ناسنإلا هيف ئبتخي

 تحتفف «ةريفولا كامسألاو ةيئاملا رويطلا عاونأ ةعيبطلا

 ديصلاو صنقلا ةنهم ةسراممل تالاجملا عسوأ مهمامأ

 ىلع يرشبلا عونلا روهظ ذنم ناسنإلا اهنهتما يتلا
 مهل ترفو ةقطنملا نأ كلذ لك نم مهألاو . ضرألا

 سمشلاو بذعلا ءاملا يهو ةايحلل ةيساسألا رصانعلا

 ةرماغ سمشو ؛هلامعتسا لهسي مئاد ريفو ءام : ةبرتلاو

 روذج ومن لهسي ةنيل ةشه ةبرتو «ةايحلا ةرارح ثعبت

 .ضرألا ةبوطر ىلع اهيف تاتابنلا

 شيع ردصم نوكت تاعقنتسملاو رزجلا نأ امكو

 رزجلا يأ تناك كلذك ءآيلاح مهتيشام ءاذغو ناكسلا

 «لئاوألا نييرموسلل ةايحلا دامع  تاعقنتسملاو

 حالفلا جاتحي الو «ةايحلا تاموقم لكب ةينغ ةقطنملاف

 ًالكلاف ءرزجلا هذه يف هتعارز ةسرامم يف ريبك ءانع ىلإ

 نم اهيفو ةبصخ ضرألاو «ةيشاملل ةريفو روهلا تاتابنو

 رثكأو .ير نود نم عورزلا جاضنإل يفكي ام ةبوطرلا
 مسوملا اذه لثم يفو «ناضيفلا هايمب رومغم رزجلا

 ىلإ وأ روهلا لحارس ىلع مهارق ىلإ ناكسلا لقتني
 اهنع هايملا رسحنت مث «رهنألا فافض ىلع مهنيتاسب

 دعب اماع اهتبوصخ ددجت اهحطس ىلع ةيئيرغ ةدام ةكرات
 امع ًاريثك فلتخت الف نييلاحلا ناكسلا نكاسم امأ .رخآ

 بصقلا نم خاوكأ يهو «نيمدقألا نكاسم هيلع تناك

 تاعقنتسملا يف ةرثكب نيترفاوتملا نيتداملا يدربلاو



 نفل

 براقلا لازامو ناكو .ةيعيبط ةروصب نارئاكتتو
 هذه يف لقنلا طئاسو مهأ نم فوحشملاب مويلا ىمسملا

 . ةيحئاطبلا ةقطنملا

 فيفخ براق «فيحاشم» هعمجو «فوحشملا»

 وهو ؛ةيئاملا مهتالقنت يف راوهألا ناكس هلمعتسي

 دم اذإ الإ هبوكر ءرملا عيطتسي ال قيضو لكشلا ليطتسم

 نزاوتلا نامضل هيفرطب كسمتي وهو هرعق يف هيلجر

 نيطلا نم ضوح فوحشملا ةرخؤم يفو . هبالقنا ةيشخ
 ةيبشخ حاولأ نم فوحشملا عنصيو . كمسلا يشل دعم

 .تفرلاب جراخلا نم ةيلطمو ةروفحم ةيبشخ عطق نمو

 ىلع ةعقاولا «ريوهلا» ةقطنم يف عنصي هعاونأ نسحأو
 هذه اوثراوت نيصصختم سانأ دي ىلع «تارفلا رهن

 فيحاشملاو .روصعلا مدقأ ذنم مهدادجأ نع ةنهملا

 «يدارملاب فرعت بصقلا نم ةيوق ةليوط ةدمعأب رادت

 قيرط نع يدارملاب اهعفد ةقيرط ًامئاد اهوحالم لضفيو
 عرسأ اهنأل ءروغلا ةقيمع هايملا تناك اذإ الإ فرغلا

 يف عطقي نأ حالملا عيطتسيو ءًادهج لقأو ًاريس

 لكب ًارتموليك 75 نم رثكأ دحاولا مويلا يف هفوحشم

 روهلا لهأ اهكلسي ةيثئام كلاسم راوهألا يفو ؛ةلوهس

 روهلا ءازجأ نيبو ىرخأو ةريزج نيب مهلاوجت يف
 .مهاوس اهفرعي ال ةفلتخملا

 يتلا راوهألا ناكس تاينتقم مهأ نم فوحشملاو

 هيفف «مهتويب نم تيب يأ اهنع ينغتسي نأ نكمي ال
 هتطساوبو ءرويطلاو كامسألا ديصل روهلا نكاس لقنتي

 فلعلا لقنل يدربلاو بصقلا تبانم نيب لوجي

 ىرق يف اهعيبل هتاجوتنم لمحي هنتم ىلعو ؛هتيشامل
 .يحئاطبلا هملاع

 يف نويرموسلا هلمعتسي ناك هسفن فوحشملا اذهو

 ىلع هوروص ذإ .راوهألا يف يحئاطبلا مهنطوتسم

 وهو روأ يف ةيكلملا ةربقملا يف هفيذاجم عم هيلع رثع

 راوهألا ناكس هلمعتسي يذلا فوحشملل لصألا قبط

 مويلا دوجوم وهو ءاذه جذومنلاو .رضاحلا تقولا يف

 يلاوح هلوط غلبي ةضفلا نم عونصم «دادغب فحتم يف

 سوقم دنسم طسولا يفو دعاقم ةسمخ هيفو متنس ٠

 ءرطملا وأ سمشلا ةرارح نم بكارلا يمحت ةلظمل

 دوعيو .اهل ةدعملا عقاوملا يف فيذاجملا ىلع رثعو

 يلاوح يأ ؛تالالسلا رصع لئاوأ ىلإ جذومنلا اذه

 .داليملا لبق ثلاثلا فلألا فصتنم

 قارعلا بونج لوهس لعجل ةادأ ةعيبطلا لماع ناك

 اهفاشكتسا ىلع ناسنإلا ترغأف راظنألا حمطم

 رفاوتو ةيوتسملا ةيبوسرلا اهضرأ ةبوصخل اهناطيتساو
 اهخانم ىلإ ةفاضإلاب «ةنسلا رادم ىلع اهيف يرلا هايم

 سانأ دوهجل ًاحيسف ًاناديم تحبصأف .ةرارحلاب عبشملا

 مهلاقتناو مهتايح طمن ريوطت يف ةميدقلا راودألا كلت

 «نارمعلاو ندمتلا لئاسو هيف لثمتت ديدج روط ىلإ
 .يتاذلا ءافتكالا قوفي يذلا جاتنإلا ةسرامم ةصاخبو

 قشي ةبصخلا ةعقبلا هذه يف ميدقلا ناسنإلا حار اذكهو

 يف ةديدج تاراهم ابستكم هتاربخو هتاقاط يمنيو هقيرط

 ندملا كلذ رثأ ىلع ترهظف «ةبيطلا ضرألا رامثتسا

 تزربو «ميدقلا تارفلا رهن ىرجم ةاذاحم ىلع ىرقلاو

 ماظنلاو مكحلاو ةلودلا ةركف هسفن تقولا يف

 ندم تاليودب فرعت ندملا تراصف .«ةيكولملاو

 .رموس
 ةداعس يليإ

 تت

 ريغ راوهألا لوح ةيبنجألا تافلؤملا بلغأ لازيال

 راوهألا يف يقارع يفاحص مامتها لوأ امأ .مجرتم

 اهبحاصل ؛«يلاهألا» ةديرج هب تماق يذلا كلذ ناكف

 ةلسلس ترشن امدنع كلذو .«يجرداجلا لماك يسايسلا

 ىف «نادعملا نيب ًاموي رشع ةسمخ» ناونعب تالاقم

 تناك ةقطنملا هذه لوح ةيميداكأ ةسارد لوأو 1677

 ةحورطأ يهو «شيابجلا  راوهألا ناكس» ناونعب

 امأ .دادغب ةعماج يف ميلس ىفطصم ركاش اهمدق هاروتكد



 را وهألا

 يناديم عالطتسا لوأ ناكف ةيبرعلا ةفاحصلا ىوتسم ىلع

 ماع «يبرعلا» ةلجم هب تماق نيحصلاو شيابجلا راوهأل

 دادغب يف ملاعلا ءارفسل ةيحايس ةلوج ميظنت بقع 7

 . ةيقارعلا ةموكحلا لبق نم شيابجلا ةقطنمل

 ةفاحصلا ىلع ًايلاح اهسفن راوهألا ةيضق تضرف

 عيبر يف يقارعلا بعشلا ةضافتنا ثادحأ ذنم ةيملاعلا

 رمتسا ةقطنملا ةيصوصخو ةينغلا ةعيبطلا لضفبو 0١.

 رييغتب نآلا ىلإ نييرموسلا نمز نم يراضحلا لصاوتلا
 تاراضح اهل تضرعت يتلا تاريغتلاب ًاسايق فيفط

 ناسنإ عاطتسا اهسفن بابسأللو .ىرخألا قطانملا

 يلاعأ نم اهل ضرعت يتلا ةدابإلا بورح ةمواقم راوهألا
 الإ .نايغطلاو ملظلا ىلع ًايصع حبصأو ءايكرنو قارعلا
 صاخ عون نم نايغط وه ًايلاح راوهألا هل ضرعتت ام نأ

 ثيح ؛خيراتلا يف ليثم اهل سيل بيلاسأب سرامي
 ناسنإلا ةدابإ ىلع (ةيمادصلا) ةيقارعلا ةلودلا تممص

 ثيغتست راوهألاف .ةرمتسم برح يف بونجلا يف
 . جرفتي ملاعلاو

 راوهألا قطانم عسوأ نم قارعلا بونج راوهأ ّدعت

 ضوح نم يبونجلا مسقلا لك لتحت ثيح «ملاعلا يف
 85٠-5" ضرع يطخ نيب ةدتمم تارفلاو ةلجد

 لوط يطخ نيبو بونجلا ىلإ لامشلا نم ”*-0٠5و
 اهعسوأ ءبرغلا ىلإ قرشلا نم *48و "44-9
 ةرصبلا نيب روصحملا ثلثملا يف ةعقاولا راوهألا

 ةزيوحلا : يه راوهأ ةثالث رهشأو .ةيرصانلاو ةرامعلاو

 .ةلجد رهن نم قرشلا ىلإ عقيو ؛ناريإ ىتح دتمملا

 ةفورعملا رزجلا نم ًايلاخ لظ ههايم قمع ببسبو
 يدربلا سيدكت لالخ نم نوكتت يتلاو نوبدلاب

 ثيح ءاملا قوف وفطت تاناضيفلا مسوم يفو .بصقلاو

 لاخ هنأ امك ءةمخضلا هتاناويح عم ناسنإلا اهقوف شيعي

 ةيعيبطلا ةيبارتلا رزجلا يهو (لتلا) «نشالا» نم ًاضيأ

 عقي يذلا راّمحلا روهو ءراوهألا هايم طسو يف لالتك

 قوسو ةيرصانلا نم بونجلا ىلإ تارفلا لفسأ يف

 ديص اهيف رثكي ةميظع ةريحب دوجوي زاتمي .خويشلا

 ةيذغت نم يتأت اههايم ةموميدو «كامسألاو رويطلا

 ضيا

 تذخأ فارغلا ةانق قش دعبو ءاهل ةرمتسملا تارفلا

 ديعأف تفج دق فارغلا تناكو .ًاضيأ ةلجد نم ىذغتت

 هنأ نلعأ امدنع يكلملا مكحلل ىلوألا مايألا ين اهرامعإ

 .ةقربلاب ةريحبلا هذه ىمستو .فارغلا لبق عورشم ال
 اهدادتما ءىطسولا راوهألا يه راوهألا هذه ثلاث ىلعو

 نم ددع ىلع يوتحتو .نيلوألا نيروهلا نم ًاعسو لقأ
 .ةعساو ةيئام ةكبش يف ةطبارتملا كربلا

 راوهألا ناكس نأ ىلع دكؤت ةريثك لئالد كانه

 سيلو «ةيرموسلا ةراضحلل دادتما مه مويلا مهتراضحب
 يف ةماعلا ةايحلا طمنو ينارمعلا طمنلا نأ يف كش نم

 «ةراضحلا كلت تامسب ظفتحت تلاز ال راوهألا ةقطنم

 نع ةيلك ةفلتخملا راوهألا ةعيبط ىلإ كلذ ببس عجريو
 , ©0ىرخألا قطانملا ةعيبط

 )١( ةنس زومت نم رشع يناثلا يف ٠٠١١ يلي ام ةايحلا ةديرج ترشن :

 يلاخلا عبرلا ربع يذلا رجيسيثدرفلو ديسلا ريهشلا فشكتسملا

 يف ةايحلا ديق ىلع لازي ال نيترم ١474 ناونعي ًاباتك ردصأ
 ايناطيرب يف «نيبرعتسملا» ىلع رييك ريثأت هل ناك راوهألا برع» .

 بونج راوهأ برعل ًاعئار ًافطاعتم ًافصو باتكلا ىطعأو
 نيب نم .كانه اهطقتلا ةذاَحأ ةيفارغوتوف روصب ًاموعدم «قارعلا

 نع عئاشلا عابطنالل هتضقانم ناك باتكلا يف مامتهالا راثأ ام

 فافجلا تاذ ىراحصلا ربع لامجلاب مئادلا مهلقنتو برعلا
 ةيرشبلا خيرات» :ريهشلا باتكلا كلذ يف رجيسيت لاقو .كلهملا

 ؟راوهألا فافض ىلع أدب قارعلا يف .

 نيب ةرتف شاع يذلا «غنوي نفاغ فلؤملا كانه ناك كلذ دعب

 :لاقو .رجيسيث قفار امدنع ًالوأ مهفرع امدعب «راوهألا برع

 «ةرصبلا يف يرحبلا نحشلا بتكم يف ٍلمع ىلإ اهدعب دعأ مل» .
 ىلطملا بصقلا نم ةعونصملا اهتويبب ىرقلا كلت لامج هلهذأ دقف

 ةيئاملا تارمملا طسو ةيعانطصا رزج ىلع ةعباقلا «نيطلاب
 رويطلا نم اهل رصح ال عاونأ ثيح .يدربلاب ةفوفحملا ةكباشتملا

 ةلاقم بتكو . ةقراحلا قارعلا بونج سمش تحت كلذ لك

 نوردحتي مهنأ9 هباوج ناكو ؛؟راوهألا برع مه نم» :ناوئعب

 يف مدقألا رشبلا اوناك امبرو «ءامدقلا نييلبابلاو نييرموسلا نم
 العالم  اوعرتخا دقو .. .نييرصملا ءامدق نم ريثكي ركبأ

 ؟ةباتكلا .

 تارفلاو ةلجد ءاقتلا نع ةعساشلا ةيئاملا تاحاسملا هذه تجتن .
 ةاصعلل أجلم تناك اهنأل ؛ةنومأم قطانم ةداع نكت ملو

 يروشآلا كلملا نأ غنوي نفاغ ركذيو .نوناقلا ىلع نيجراخلاو

 خيرات مهب لفح نيذلا ةاغطلا نم دحاو وهو «بيراحتس
 ةسمخ ةدم راوهألا ءاجرأ يف هشيج سأر ىلع لاج .قارعلا -



 نايل

 ترقتسا ةيبرع لئابق حوزن كلذك ةقطنملا تفرعو

 . هيلع ةروثلا نلعأ دئاق ىلع روثعلل ةلشاف ةلواحم يف مايأ

 ىرخأ شويج تلواح ةقحال لحارم يف» :غنوي فيضيو

 قطانملا لع نوريغي اوناك نيذلا ءراوهألا ناكس عم لماعتلا

 بصقلا تاباغ يف ءافتخالا ىلإ نودوعي مث بهنلل ةرواجملا

 زيلكنإلا مث كارتألا ملعتو .قانخلا مهيلع قاض املك ةفيثكلا

 . «اهنأشل راوهألا كرت ريثكب لضفألا نأ مهدعب

 راوهألا ناكس ددع ناك ناريإو قارعلا نيب ةليوطلا برحلا ءانثأ

 .ةمسن فلأ ٠٠١ ىلإ فلأ 50 نيب ام

 يف ترجفنا ١98١ يف تيوكلا برح يف ءافلحلا راصتنا دعب

 دعب لاتقلا ءاهتنا مغرو  دادغب ةطلس ىلع ةروثلا يعيشلا بونجلا

 يف ضفختم ىوتسم ىلع تايلمع ترمتسا دقف ةليلق عيباسأ

 فيفجتل مظنملا هعورشم نيسح مادص أدبو .راوهألا ةقطنم

 قحس متو «تاونقلا شو راهنألا ليوحت قيرط نع راوهألا
 ١9914. رخاوأ ًامامت نايصعلا

 نآلا ةباتكلل يناعد امو .1447 ذنم راوهألا برع نع بتكأ مل
 روص ىلع ًادامتعا دكأو ىضاملا (ويام) رايأ ىف ردص ريرقت ناك

 زواجتت مل ذإ راوهألا نم ةثملا يف 4١ وحن ءافتخا ةيئاضف
 ءاربخ لاقو .عبرم ملك١٠٠٠ ىلإ 18٠٠ نيب ام ةيقبتملا ةحاسملا

 ةديرف ةئيبو ةنس فالآ ةسمخ ىلإ دوعت ةراضح نإ ةدحتملا ممألا

 .راثدنالا كشو ىلع ةيرطفلا ةايحلا نم

 روصلا نم نيتعومجم نيب مهريرقت يف ةدحتملا ممألا ءاملع نراق

 مهجاتنتسا يف ءاجو «تاونس رشع امهنيب لصفت ةيئاضفلا

 فيرصتلا عيراشم وه راوهألا فافجل رشابملا ببسلا» نأ نزحملا

 ناك عيراشملا هذه نم مسق نم فدهلا نأ مغرو . . .ىربكلا

 - قارعلا ةئيب يف ايخيرات ةيسيئرلا ةلكشملا - ةبرتلا حلمت ةجلاعم
 .«؛راوهألل لماش فيفجت ماظن حبصتل تعسوت عيراشملا نكل

 «رحصتلا ىلإ تداعو تفج دق ًاقباس ةعساشلا راوهألا يضارأ

 روصلا نيبتو .ةيحلم ةرشق اهيطغت اهنم ةعساو قطانم كانهو
 .'ةعارزلل اهحالصتسا مت طقف ةدودحم قطانم نأ ةيئاضفلا

 ةيرطفلا ةايحلا ىلع ةريطخ جئاتن عضولا اذهل نأ ءاملعلا ىريو

 4٠ وحن نأو ءايقيرفإ بونج ىلإ ايريبيس نم «ملاعلا ءاحنإ يف
 كامسألا دياصم يناعتو . ضارقنالاب ددهم ةيئاملا رويطلا نم ًاعون

 فيفجتل ةيبلسلا راثآلا نم جيلخلل يلامشلا لحاسلا ىلع

 1 .راوهألا

 نأو «ةرداغملا ىلإ اورطضا راوهألا ناكس نم نيريثك نأ دقتعيو

 قرفت اميف «ناريإ يف نيئجالل تاميحم يف نكسي مهنم ًامسق
 .قارعلا ءاحنأ يف مهريغ

 لنت مل ةيضقلا نكل .ملاعلا راظنأ تحت تمن راوهألا فيفجت ةيلمع

 وه اهو .ىرخأ تايولوأ كانه تناك دقف .مامتهالا نم ريثكلا

 نكمي يتلا ةيخيراتلا ةثراكلا هذه عاجرإ وأ فيقول تاف دق تقولا

 . لارأ رحب فافجب اهتنراقم

 بعكو ةعازخو دسأ ينب ةليبقك «قارعلا بونج يف
 ةيبرعلا ةريزجلا نم ةمداقلا لئابقلا هذه نأ ريغ فرو

 ةوادبلا ةايح نع تدعتباو ةديدجلا ةايحلا هذه ىف تباذ

 اولا

 نود نم راوهألا يف ةيرشبلا ةايحلا رارمتسا نإ

 نع ناسنإلا زجعت ال يتلا ةينغلا ةعيبطلاب طبتري عاطقنا

 ًادج نكمم يشيعملا لماكتلاف . ةيتايحلا تارورضلا ةيبلت

 نم تريبلا ةرامعل ةيلوألا داوملا ثيح قطانملا كلت ىف

 نم يتاذلا ءافتكالا ةيناكمإ كلذك «يدربلاو بصقلا
 هب دوجت امو ءرويطلاو كامسألا ةرثكل ةيئاذغلا داوملا

 ةريبكلا ةيناكمالاو ءموحلو نابلأ نم سوماجلاو راقبألا

 رزجلا يف ىرخألا بوبحلا ةعارزو ءزرألا ةعارز يف

 وضراعم عاطتسا ءاذهل .روهلا فارطأ يف وأ ةيبارتلا

 مهتمواقم لوطت نأ خيراتلا تابقح لك يف تاطلسلا

 ةلاح يف ةيزكرملا ةطلسلا نع الاصفنا نوققحيو

 .ًايسايسو ًايداصتقا مهل اهداهطضا

 لهأل ةيعامتجا وأ ةيميداكأ ةيمست ىلع قفتي مل
 برع» ةيمست مهيلع قلطأ نم نيثحابلا نمف .راوهألا

 داقتعالا وأ ءديحولا مهناسل يه ةيبرعلا نوك ؛راوهألا

 مهيلع قلطي نم كانهو «ةيبرعلا ةريزجلا نم مهرذحتب

 دوجوب حمست ةيفارغج ةيمستك «راوهألا ناكس١ ةيمست
 وأ برعلا ةيمست نأب ًاملع . مهنيب يبرعلا ريغ لصألا
 فارطأ يف نوشيعي نيذلا ىلع راوهألا يف قلطت نابرعلا

 يف «ةاسنو ًالاجر ءنولمعيو مانغألا نوبريو ةسبايلا

 هذه نوضتري ال راوهألا لهأو .ءانبلا وأ رومتلا مسوم

 ىمسي يتلاو ةيواسحلا ةيمست نوضتري ال املثم «ةيمستلا
 ةيبرعلا ةريزجلا يف ءاسحألا نم برعلا نورجاهملا اهب

 . قارعلا بونج وحن

 راوهألا رئاشع نم ةعومجم مهف «نادعملا» امأ

 سوماجلا ةيبرت ةديحولا مهتفرحو روهلا لخاد ةلحرتملا
 نادعملا ءالؤهو .راوهألا قامعأ يف الإ شيعي ال يذلا

 لك يفو .تاجهللا يف فالتخا عم ةيبرعلا نوملكتي
 ةيعارزلا ىرقلا لهأ نودمي نيذلاو نومئادلا هنادعم روه



 امك هتاقتشمو بيلحلا وهو ءضايبلاب راوهألا ندمو

 . كانه فرعي

 ةيقارع تاظفاحم عبس ىلع راوهألا ناكس عزوتي

 يتلاو ةرصبلا ةظفاحم :يهو ءطسولاو بونجلا يف

 «يلع ةمركو ةئيدملاو ةنرقلا لوح راوهألا اهيف زكرتت

 رجملاو ريبكلا رجملا لوح راوهألا زكرتت ناسيم يفو
 راوهألا زكرتت راق يذ ةظناحم يفو «ءالحكلاو ريغصلا

 قوس مث رامحلاو دوهفلا اهعباوتو شيابجلا لوح
 «ةظفاحملا هذه نمض عقت راوهألا عسوأو «خويشلا

 يفو .يجاردلاو ةيفانشلا لوح ةيسداقلا ةظفاحم يفو

 يعرف نيب ةحاسملا ةليلقلا راوهألا زكرتت لباب ةظفاحم
 زكرتت طساو ةظفاحم يفو «ةيدنهلاو ةلحلا «تارفلا

 .يحلا ةنيدم لوح راوهألا

 يمسرلا مالعإلا ناك 114١ عيبر ةضافتنا لالخ

 عم دنهلا نم اودفو مهنأب راوهألا لهأ فصو دق يقارعلا

 دنسلا حتف يف حجن يذلا يفقثلا مساقلا نب دمحم دئاقلا

 نأ ثدحي ملو .قارعلا ىلع جاجحلا ةيالو مايأ دنهلاو

 املثم خيراتلل فييزتو فيرختب اهبعش ةلاصأ يغلت ةلود
 .قارعلا يف ثدحيو ثدح

 نم تائملا لوصو وه ةيبرعلا رداصملا ىف تباثلاف

 ىلع يسرافلا مكحلا نابأ «طزلاب ةوغادي نيذلا ءدونهلا

 تاعقنتسملا يف اورقتسا دقو «مالسإلا لبق قارعلا

 نولمعي اوناكو دعب اميف تسسأت يتلاو طساو نم ةبيرقلا

 مايأ اوراث دقو . برطلاو ءانغلا نوسراميو ةعارزلا يف

 ربع دادغب ىلإ ًاعيمج مهقاسف مصتعملا مث نومأملا

 ةهجوملا روغئلا ىلإ مث ةلجد رهن يف يئاملا قيرطلا

 ايسآ ىلإ للست مهنم ملس نمو برحلا مهتقحسف مورلل
 كانه نوشيعي اولاز امو «ةيقرشلا ابوروأ ىلإ مث ىرغصلا
 نادليلا كلت يف نوعديو «يدنهلا مهلصأ نوكرديو

 .ةباتك نود نم اهيف نومهافتي يتلا مهتغل مهلو ناكيسلاب

 ىف ىناكسلا بيكرتلا ليديت تالواحم نع امأو

 لالتحا دنغ نييناطيربلل ىلوألا ةلواحملا تناكف راوهألا
 ىلإ اودصق امدنع «ىلوألا ةيملاعلا برحلا يف قارعلا

 ما

 ضارغأل راوهألا يف دونهلا نم ةريبك دادعأ نيطوت

 راوهألا ناكس ضفرل كلذ مهل متي مل نكل «ةفورعم

 ددجلا نيدفاولل ةبسنلاب اهتبارغو ةايحلا ةبوعصلو ًالوأ
 نيفظومك ةرصبلا ةئيدم يف مهضعب رقتسا اذل «ًايناث
 هذهب ةيلاحلا ةيقارعلا ةموكحلا تذخأ دقو .راجتو

 نم ةريبك عيماجم نيطوت ىلإ تعس امدنع ةبرجتلا
 فدهلا ناكو ءراوهألا ةقطنم يف نييقارعلا داركألا

 . لقاع ىلع ىفخي الو نيتقطنملا يلاهأ دض ًاهجوم

 عنصت تناك ثيح «يدربلا تابنب راوهألا رهتشت

 بصتقلاو يدربلا تاباغ دتمت «نارصحلاو براوقلا هنم

 يذو ناسيمو ةرصبلا ثلثم يف ةعساو تاحاسم ىلع

 سبايو فيصلاو عيبرلا يف رضخأ تابن يدربلاو .راق

 يذلا تقولا ىفو طقاستت نأ نود ءاتشلا ىف قاروألا

 ءافقلاو نازهألا نفيس ىلإ ةيفارعلا ةيركحلا حتت
 لود ىعست «يدربلا تابن نم ةيعيبطلا تاباغلا هذه ىلع

 اهيلع ةظفاحملاو ةرجشلا هذه نيجدت ىلإ ىرخأ

 حئافصلاو قرولا ةعانص يف ىوصقلا اهتيممأل
 يف ثدحي امك .ةزهاجلا تويبلا ناردجل ةطوغضملا

 .لاثملا ليبس ىلع رصم

 لمي ال «رارمتساب لدبتمو ريغتم بيجع روهلا ملاع
 ةطاسبو ةعيبطلا ةعور ببسب هيف رمتسملا هدوجو ناسنإلا

 روهلا لهأ دنع تقلخ يتلا ةرماغملا ةايحو شيعلا

 الو .ةعيبطلا عم لماعتلا نم بستكملا ءاكذلاو هأرجلاو

 نمز ىلإ اهضعب دوعي ريطاسأب نوظفتحي روهلا لهأ لازي
 ترج ةديدع تالواحم ىلع خيراتلا انلديو .قيحس

 ديدحتلابو .هطسوو قارعلا بونج يف راوهألا فيفجتل
 ٠٠١ ماع مصتعملا ىعس امدنع ةيسابعلا ةلودلا مايأ يف

 ةطيحملا يهو ءطزلا اهيف راث يتلا ةقطنملا فيفجت ىلإ
 برح ىلوت يذلا قفوملا ةلواحم تناك كلذك .طساوب
 ماع يلاوح دضتعملا ةفالخ لالخ ةرصبلا يف جنزلا
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 راوهألل فيفجت تايلمع نم نآلا يرجي ام امأ

 يراميكلا حالسلاو ةميظعلا تالآلا اهيف مدختستف



 ننض

 نأ ًاملع ىرخأو ةلود نيب همادختسا مرحي يذلا كاتفلاو

 «ثلاثلا رهنلاب فرعي ام ىلإ تايلمعلا هذه بسني ماظنلا

 يكلملا دهعلا مايأ ىلإ هطيطخت دوعي عورشم وهو
 هب متها دنو .يرلا تايلمعو هايملا ميظنت هنم فدهلاو

 وجرملا هنده نع عورشملا فرحل تقولا اذه يف ماظنلا

 مايقك ؛هئاطغ تحت ىرخأ تايلمع ذيفنت ىلع لمعلاو
 ةقيمعلا نطانملا نم هايملا بحسو ةلئاه ةيبارت دودس
 تاونق ةماقإ عم ؛دودسلا هذه نم رخآلا بناجلا ىلإ

 يذغت يتلا تارفلاو ةلجد دفاور يراجم رييغتل ةيزاوتم
 يضارألا ضافخنا ببسبو .رارمتساب هايملاب راوهألا

 ىلإ يدؤي ال موعزملا رهنلا اذه لثم ىش نإف كانه

 تبلاط راوهألا يف ةريثك ىرق تناكو ,فيفجتلا
 قيمعتو رفحب يكلملا مكحلا مايأ ذنم قارعلا تاطلس

 ىتح خويشلا قوس نم ؛هنايرج ةفاسم لوطب تارفلا
 تاناضيفلا نم ةياقولا ضرغل ءاهدعب امو شيابجلا

 اهبحاصي يتلا ةيلاحلا فيفجتلا ةيلمع نأ ىلع .ةرّمرملا
 خيرات عجري نيذلا قطانملا هذه ناكسل دّمعتم ريجهت

 ينبم يسايس عورشم يه ؛نينسلا فالآ ىلإ مهدوجو
 نيح يف «باهرإلا يف فرطتلاو ةيبهذملا ةيبصعلا ىلع
 ىلع ةظفاحملا تاطلسلا نم نولمأي راوهألا ناكس ناك

 بيرختلا ال «ةرحاسلا اهتعيبط يف ةينغلا قطانملا هذه

 . ةيناكسلا ةدايإلاو

 ردنبلا ديشر

 راوهألا فيفجت

 ةورثلا نم ةيقارعلا ةموكحلا فقوم فلتخي ال

 ذإ ؛ةفلتخملا دالبلا تاورث ءازإ اهفقاوم نع ةيئاملا

 لامهإلاو ةرادإلا ءوسل .ءىرخألا يه ء,تضرعت

 «ةيراجفنالا ةيمنتلا» جمارب قيرط نم «ريمدتلاو ثولتلاو

 نييالب رادهإ يئاملا عاطقلا دهشو .تيصلا ةئيسلا
 تذوحتسا ؛ةيواعدو ةلشاف عيراشم ىلع تارالودلا

 اهنم دسألا ةصح ىلع مكحلا باطقأل ةعباتلا تاكرشلا

 يهر «لاثملا لييس ىلع يرلا لاجم يف دلاخ ةكرش»

 مادص لاخ نبا ؛حافلط هللا ريخ ناندع اهكلمي ناك

 يف لتقو عافدلل ًاريزو ناك «ةدجاس هتجوز قيقشو

 راوهألا

 تاكرش ىلإ ةفاضإ (ربدم رتبوكيله ةرئاط مطحت ثداح

 . ةديدع ةيبنجأ

 تاساردلا ضعب «ةيراجفنالا» ىضوفلا كلت تللخت

 تمت نأ دعب .ذيفنتلل اهقيرط دجت مل يتلا «ةيعوضوملا
 ةيلخادلا بورحلا ملاع هجولوو «دلبلا ةركسع

 طساوأ يف ءاهزجنأ يتلا ةساردلا ربتعتو .ةيجراخلاو

 نم «يرلا ةرازو حلاصل «سورلا ءاربخلا «تانيعبسلا
 يئاملا عاطقلا خيرات يف هزاجنإ ٌمتام لمشأو مهأ

 هايملا رداصم تالامعتسا ديشرت فدهب «ىقارعلا

 يه ةروكذملا ةساردلا هتدكأ ام مهأ نمو دافور طتو

 اهتاناكمإ ريوطتو «ةيقارعلا راوهألا ةقطنمب ةيانعلا

 حمستل راهنألا يراجم قيمعتو «ةيحايسلاو ةيعارزلا
 . ةقطنملا يف يحالملا طاشنلاب

 ةيأ ىلإ .فورعم وه امك ؛يقارعلا مكحلا دقتفي
 .بورحلاو ركسعلاو حلستلا نع ًاديعب قارعلل ةيؤر

 تماقف دالبلا تاورث لك فدهلا اذهل ترخسو

 ناكسلا نم ىمظعلا ةيبلاغلا تقيسو « شيجلا تاسسؤم

 «ندملا ىلإ فيرلا ناكس رجاهو . يركسعلا بيردتلل

 تفتوت ةجيتنلابو .ًاروب ةيعارزلا يضارألا تكرتو

 ةلص ال يتلا «تاساردلا تلمهأو «.ةيداصتقالا عيراشملا

 ةعزنلا زيزعتب مهست الو «يبرحلا دهجلاب اهل ةرشابم
 ءاذغلل ًاكلهتسم قارعلا يقبف .ةلودلل ةيركسعلا

 مغر ىلعو .ةمئاد ةحش نم هقوس ىيناعتو «دروتسملا

 درفلا ةصح غلبت ذإ ًايئام ةقطنملا لود ىنغأ نم هنوك

 درفلا ةصح) ًايونس بعكم رتم 26٠١ ةبذعلا هايملا نم
 دقتفت «(ةنسلا يف بعكم رتم ٠٠١١ ًالثم ءيرصملا
 هايم ؛«ءايحألاو ندملا تارشعو ةيقارعلا ىرقلا فالآ

 «يحصلا فيرصتلا ةمظنأ مدعنت امك «ةيحصلا برشلا

 ندملا ةيبلاغ يف ؛ةثولملا هايملا ةجلاعمو زكارمو

 موي برحلا لبق دئاسلا عضولا وه اذه ناك) «ةيفارعلا

 ًاليمرب نويلملا فصنو نييالم ةثالث ردصي قارعلا ناك

 . (مويلا يف ًايطفن



 راوهألا

 نيزخت ءًايرظن ءاهنكمي يتلا ةيعيبطلا تاضفخنملاو
 ةحلاصلا هايملا نم بعكم رتم نويلب ١4١٠ يلاوح
 يف زجنأ يذلا «راثرثلا عورشم بعليو . يرلا ضارغأل

 ةلجد هايم ةرادإ يف ًايساسأ ًارود «تانيعبسلا علطم
 ءردو «ةلجد نايرج ميظنت نكمي هتطساوبف .تارفلاو

 ةيذغت هلالخ نم «نكمي امك «دادغب نع ناضيفلا راطخأ

 دودح ىلإ هبوسنم ليلقت دهش يذلا «تارفلا رهن
 .ايروسو ايكرت يف تأشنأ يتلا دودسلل ةجيتن ؛ةريطخ

 هتثدحأ يذلا ررضلا مجح مييقت ًادج بعصلا نمو

 ةعباسلا ةنسلل ضورفملا راصحلاو «ةيناثلا جيلخلا برح
 لمكم ءزج وهف ؛يئاملا عاطقلا يف ؛يلاوتلا ىلع

 ًاريمدت ءاهلثم ءدهشو «ىرخألا ةيداصتقالا تاعاطقلل

 ةيئاوشعلاو ىضوفلل ًاعضاخ «ةرورضلاب «حبصأف ًالماش
 هايملا عيزوت ةمظنأو «ةيتحتلا ىنبلا ريمدت نع ةجتانلا

 ةجيتنك «يرلا ةمظنأ ترمد امك ءاهفيرصتو اهتيفصتو

 عطق دوجو مادعناو «ةقاطلا تاطحم فصقل ةرشابم

 . كلذ ريغو رايغلا

 «يداصتقالا راصحلا لاح نإف هسفن تقولا ىف

 نإ اهراعسأ عافترا وأ .ةيئاذغلا املا نين نسل ولخو

 تافتلالا ىلع ناكسلا نم ةلئاه ًادادعأ تربجأ .ءتدجو

 وأ تويبلا لخاد ءاوس ءاهتسراممب ءدبلاو «ةعارزلا ىلإ
 هنأ ىلع كلذ رسفي دق .ًاقباس ةلمهم تناك ضارأ يف

 يف يعون ريغت لقألا ىلع وأ «ةيعارزلا ةعقرلا يف عسوت
 هتهوش نأ دعب «ةعارزلا نم ىقارعلا نطارملا فقوم

 ام نإو :ةفاوعب ريغ ماقرألا نكل .« ةيطفنلا ةروفلا»

 لعفلا دودر دادع يف لخدي ةيقارعلا ةموكحلا هب موقت

 تاجاتنتساب هنم جورخلا بعصيو «ئراط عضو ىلع

 . ةيعوضوم
 هايم نم قارعلا ةصح تضفخنا رمأ نم نكي امهم

 ىلع ءقباس هيلع تناك امع ريبك رادقمب «نيدفارلا
 ايكرت يف ةعورزملا تاحاسملا يف عسوتلا ببسب لقألا

 .ادبأ اهدهع قباس ىلإ عجرت نل فوسو ءايروسو

 ةيقارعلا راوهألا

 يف ةعقاولا ةيئاملا تاضفخنملا يه ةيقارعلا راوهألا

 نفايفيا

 لامش نم ةدتمملا ةفطنملا يف ًاديدحتو «قارعلا بونج

 يتنيدم فراشم ىتح ةرصبلا ةنيدم برغ  لامشو

 دودحلا نم ًاءزج رمغتو «نيتيبونجلا ةرامعلاو ةيرصانلا

 برعلا طش نم لامشلا ىلإ ناريإو قارعلا نم ةيلودلا
 ركذيو .(رموس مساب ًايخيرات ةفورعملا ةقطنملا يف يأ)

 ذنم ةقطنملا اهتدهش يتلا تاناضيفلا ةجيتن تنوكت اهنأ

 طبترت يهو .رضاحلا انتقو ىلإ تدتماو خيراتلا لبق ام

 ًايونس ىذغتتو «تارفلاو ةلجد نيدفارلاب ًارشابم ًاطابترا

 يف جولثلا نابوذ نع ةجتانلا ,ناضيفلا مساوم يف امهنم
 عورفلا نم ةدقعم ةكيش قيرط نع «ةيكرتلا تاعفترملا

 فشكتسم لوأ وهر رغيست درفليو ردقيو . تاونقلاو
 «ةلجد رهن هايم نم ةثاملا يف 4١ نأب ؛راوهألل يبوروأ

 . ايونس راوهألا ىلإ اهقيرط دجت دادغب ربع ةراملا

 ًادامتعا «ةريغتم تاحاسم ًايونس راوهألا يطغت

 ٠٠٠٠٠١4١1٠٠١ لدعمبو ؛ناضيفلا مجح ىلع

 يجولوكيأو يجولورديه ليكشت يهو . عبرم رتموليك
 طسوألا قرشلا يفو ءًامومع ملاعلا يف هعون نم ديرف

 يف يجولوكيأ ماظن ربكأ نوسرادلا اهربتعيو ًاصوصخ
 «تارفلاو ةلجد يرهنب ةرشابم طبترتو طسوألا قرشلا

 يف امهنم ىذغتتو ءامهيرجم ضافخنا مسومب امهيذغتف

 يعضوملا خانملاب ايباجيإ رثؤت امك ؛ناضيفلا مسوم
 رويطلاو تاناويحلا نم عاونألا فالآل أجلم رفوتو

 ناسنإ نويلمل ىوأم اهنوك نع ًالضف تابنلاو كامسألاو

 .ًابيرقت

 ةدارف نم طقف سيل قارعلا راوهأ زيمت عبني

 تاناويحو تابنو هايم نم اهيف امب «ةيئيبلا اهرصانع
 ةعساش تاحاسم يف ةسبايلا ضرألا مادعنا وأ ؛ةديرف

 راتمأل ولو ىتح «لقنتلا نم ناكسلا نكمت مدعو ءاهنم

 رزج يف مهنكسو ؛قراوزلا لامعتسا نود نم «ةليلق
 اهتاقالع ىف رصانعلا كلت ةينومراه نم لب ؛ةيفاط

 ءافتكالاو يدش ىف لد ابحملا اهدامتعاو اهلعافمتو

 «بيجعلا طيحملا كلذ يف ًايلحم هجاتنإ متي امب يتاذلا

 يئيبلا طيحملل ًالمكم ًاءزج هيف ناسنإلا لكش يذلا



 انني

 نم «؛ةنس فالآ ةسمخ نم رثكأل هئاقبب حمس ام «دئاسلا
 مادص حجن نأ ىلإ «ةايحلا ةعيبط يف سوملم ريغت نود

 رههخلا» يرتقم قير نذل اهريهدات قف اريحا :نينج
 لهو) ؛كراعملا مأ» رهن مسا هيلع قلطأ يذلا «ثلاثلا

 .6(؟لشاف عورشمل ةيمستلا كلت نم لضفأ

 نييقارعلل ةرخفم اهنوك ىلإ ةفاضإ «ةقطنملا تناكو

 لمجأو ىنغأ نم ؛ةيفاقثلا اهتدارفو ليوطلا اهخيراتب

 بتك .ةرارحلا ديدشلا هبونج ًاصوصخ .قارعلا قطانم
 لامج نع غنوي نفيك ريهشلا يزيلكنإلا بتاكلاو ةلاحرلا

 ديزت ةدمل اهيف شاع ناكو ءًاميدق اهئارثو راوهألا ةقطنم
 كلت يف ةليمج ةايحلا تناك» :ًالئاق تاونس عبرأ نع

 ءاديج ةيورملا ءارضخلا قئادحلا .ةرباغلا ةنمزألا

 تاكبش ؛رموس ىف ةيئاهناللا ليخنلا تاباغو نيتاسبلا

 ام دالب تلعج يتلا ةعئارلا ةدقعملا دودسلاو تاونقلا

 نوحالفلا «ىندألا قرشلا حمق نزخم نيرهنلا نيب

 «مئاهبلاو مانغألا نم ةفلؤملا فالآلا باحصأ ءايرثألا

 بصقلا ضاوحأ طسو نودشني مهو قراوزلا لاجر

 مهقلقي نأ نود تاناويحلاو كمسلا نوديصي «ةقالمعلا

 ءايتف قارعلا ناك امدنع ىبهذلا دهشملا ناك اذكه ءدحأ

 . «لامهإلا و تاعازنلا هتعاضأ ًاسودرف

 ؟راوهألا نم ةيقارعلا ةموكحلا فقوم ريغت اذامل

 خيراتلاب ًاحجبت ةبقاعتملا ةيقارعلا تاموكحلا رثكأ

 «ةيلاحلا ةمركحلا يه «ديلتلا دجملاو ةراضحلاو

 مكحلا ةسائر ديلاقم نيسح مادص يلوت ذنم ًاصوصخ

 ضارغأل ةيكلف تانزاوم تصصخو ,1941/4 ماع

 .ةيركسعلاو ةينمألا تانزاوملا الإ اهسفانت ال مالعإلا

 قارعلا راوهأ تلصح ةمرعزملا ةيمالعإلا «ةروثلا» ءانثأو

 تيعدف .يمالعإلا مامتهالا نم هب سأب ال بيصن ىلع

 تاليهستلا تمدقو ةقطنملا ةرايزل ةيبنجألا دوفولا

 ًاصوصخ ءاهخيراتب نيمتهملاو نيثحابلا ضعبل ةيداملا
 مادعإب ةيفاحصلا قرفلل حمسو ؛«تايرموسلا يسراد نم

 مادص فلختي ملو .اهريغو تاقيقحتو ةيقئاثو مالفأ

 لغشي كاذنآ ناكو «تانيعبسلا طساوأ يف «هسفن نيسح

 راوهألا

 ركذتي) ةقطنملا ةرايز نع «بئانلا ديسلا» بصنم

 ةقطنملا ناكس عم ًاسلاج هروص ًاديج نويقارعلا

 نم ددع هب طيحيو «يبوكلا راكيسلا نخدي «نيملاسملا

 تاداربب ىرقلا ضعبل عربتو .(يصخشلا سرحلا
 . (بعشلا ءانبأل ةروثلا راكفأ لقنل) ةزفلت ةزهجأو

 يجيورنلا ةلاحرلا اهمظن يتلا ةيملعلا ةثعبلا تناك

 مت ام عورأ نم ةدحاو 2191/ا ماعلا يف لدرياه ريهشلا

 ءاهناكس فاصنإو ةقطنملا خيرات قيثوت حلاصل هزاجنإ
 مهتمهاسمو ةيملعلا مهتازاجنإو يناسنإلا مهرود ةهجل

 ةثعبلا كلت نأ ركذيو .قيرعلا يراضحلا اهحرص ءانب يف

 بصقلا نم ةعونصم «ةيخيرات ةنيفس يف ترحبأ ةيملعلا
 جيلخلا ربع ةلجد رهن نم اءدب (قارعلا راوهأ بصق)

 ةحالملا قرط عبتتل ,ندع جيلخ ىلإ مث يبرعلا رحبلاو

 نع ثحبلا ةلواحم يف «ءيرموسلا رصعلا يف ةراجتلاو

 ريبكلا ملاعلا اذه بتكو .ةيرشبلا ةراضحلل دحاو ردصم

 بصقلا عطقب هل تحمس» :ةيقارعلا مالعإلا ةرازو نأب

 «ةبيرض نود نم هجاتحي ام لك داريتساو ءراوهألا نم

 ءاقبلاو «.مهتايسنج تناك امهم همقاط ءاضعأ عيمجتو

 . ؟راحبإلا ىتح مالعإلا ةرازو ىلع افويض

  ةيقارعلا برحلل ةيواسأملا جئاتنلا مهأ نم

 يموكحلا يمسرلا فقوملا يف ريغتلا وه ةيناريإلا

 دينجت نع رظنلا ضغبف .راوهألا ةقطنم نم يقارعلا

 ةنكس مهو ؛نادعملا لئابق ءانبأ نم ةفلؤملا فالآلا

 ةيقارعلا ةطلسلا تذخأ ؛ناريإ دض برحلا ىف ءراوهألا

 اهثامتناو « ةيئيبلا اهسيراضتو اهناكسب «ةقطنملا ربتعت

 لقألا ىلعف ًايفئاط نكي مل نإ ؛ةودع ةقطنم «ينيدلا

 ةينمألا ةرطيسلا ىلع ةيصع ةقطنم اهنأ يأ ءًايناديم

 «نييسايسلا نيضراعملل أجلم ثلثم «ةطلسلل ةرشابملا

 قاحتلالا يضفارو ؛ةطلسلا ةسايس ىلع نيمقانلاو

 تررقف .شيجلا نم نيبراهلاو «بيردتلا تاركسعمب

 مدرب مايقلا ءاهدشأ ىلع كاذنآ برحلا تناكو «ةطلسلا

 ميمستو هيلإ هايملا ذفانم عطقو .هصق نكمي ال ام قرحو



 نكمي ال نم لتقو اهناكس ليحرتو ءهعطق نكمي ال ام

 نم حاتم وه ام لك لامعتساو ؛هليحرتو هيلع ضبقلا

 ةسباي ضرأ ىلإ ةقطنملا ليوحتل ايجولونكتو ةحلسأ
 ةقطنملا ناكرإ ضرغب هتايلآو شيجلا ةكرحب حمست

 . ةطلسلا ةدارإل

 ةزع ةراوهألا مدرل ةينطولا ةلمحلا» ةدايقب «فرشت»

 ةدايق سلجم ةسائر يف مادص بئان وهو «يرودلا

 مادصل ءالوو ًافعض مكحلا ةداق رثكأ نم دحاوو ؛ةروثلا

 لبق جلثلا عيبي ناكو يملع ليصحت يأ هيدل سيل)

 يقاب يف ةدوجوم ريغ ةنهملا هذه  ةطلسلل ثعبلا مالتسا

 تائم دينجت ةلمحلا كلت ءانثأ متو (ةيبرعلا لودلا

 «ىنطرلا» لمعلاب ةمهاسملل ناكسلا نم فالأالا

 ْ . روكذملا

 تهتناو .راوهألا فيفجت يرودلا ةزع لمكتسي مل

 راوهألا تيقبو «فورعملا اهلكشب ناريإ عم برحلا
 دودسلا لامكتسا مت نأ دعب ًاصوصخ اهنكل ؛ةحيرج

 «تحبصأ ؛هبيسانم ليلقتو تارفلا رهن ىلع ةيكرتلا

 مكحلا نادنسو كارتألا ةقرطم نيب قلطم لكشبو

 نع مكحلا دي ىلع ةيضاقلا ةبرضلا تءاجف .يقارعلا

 . ثلاثلا رهنلا عورشم قيرط
 شيجلاب تقحل ىتلا ةقحاملا ةميزهلا رثأ ىلعف

 ةعش ةعاقنلا تادخ . ةيناثلا جيلخلا برح يف يقارعلا

 ةقطنم تناكو .مكحلا ماظن رييغت ىلإ تفده «ةمراع

 اهرثكأ نمو ضراعملا طاشنلا زكارم نم ًازكرم راوهألا

 نم فالآلا ءوجل ىلإ ةفاضإ «ةينمألا اهترادإ يف ةبوعص
 رهنلا زاجنإ ةطلسلا تررقو .اهيلإ ةضافتنالا ءاطشن

 ًايلعفو «يضارألا حالصتسال ًايمالعإ صصخملا ثلاثلا

 هذهو «ضراعملا دوجولا ةيفصتو «راوهألا فيفجتل

 .راوهألا ىلع ءاضقلا نود نم ةنكمم ريغ ةيلمعلا

 ةجض راوهألا فيفجتل ةيناثلا ةلمحلا تدهش

 ةهيرك ةيفئاط ةحئار اهلصافم ضعب نم تحاف ةيمالعإ

 يف ةيحاتتفا تالاقم ةلسلسب تجوت ءراوهألا ناكس دض

 مساب نيسح مادص اهبتك ةيقارعلا «ةروثلا» ةقيحص

 م

 ىلع اهيف مجهت (مادعإلاب موكحم ضراعم هنأك) راعتسم
 يمالسإلاو يبرعلا مهئامتنا يف نعطو .ةقطنملا ناكس

 عم مهداريتسا ّمت مئاهب مهايإ ًاربتعم ؛يقارعلاو
 سيئر وهو) مهيرعو مهرقفب ًاتماش ءدنهلا نم سيماوجلا

 ةميرك ةايح ريفوت نع لوؤسم هنأ ضرتفيو ؛ةلود
 .(نينطاوملل

 رظن ةهجو نم «نوفلختملا» ؛ءالؤه راوهألا برع
 ىمسي ام عم تشعا : ًالئاق لدرياه مهنع بتك ءمادص

 برع نكل ءايقيرفإو اكريمأو ايزينولوب يف نييئادب سانأ
 «نييئادب اوسيل ءروصلا نم ةروص يأبو ءالؤه راوهألا
 مهيدل سيل .انع فلتخت ةقيرطب نكل نورضحتم مهنإ

 ءاذغلل قرطلا رصقأ اوراتخا مهنكل رارزألا تامدخ

 اهنأب مهتراضح تتبثأو .ةرشابم ردصملا نمو ةعتملاو
 تاراضحلا تراهنااميف ءرارمتسالاو ةايحلل ةلباق

 ةمق تلصو نأ دعب ةيسرافلاو ةينانويلاو ةيروشآلا
 . !اهراهدزا

 نم ديدعلا «ثلاثلا رهنلا عورشم راطإ يف تميقأ
 راوهألا ىلإ لوصولا نم نيدفارلا عنمل دودسلاو مظاونلا

 ىلع ةرامعلا ةنيدم نم برقلاب ةضئافلا هايملا عيمجت

 ىلإ اهفذقت يتلا ةيسيئرلا ةانقلا ىلإ اههيجوتو ؛ةلجد
 نم اهعنمت كلذبو «ةنرقلا ةنيدم نم يبرغلا بونجلا

 رهنلا» ةانق امأ .ةزيوحلا راوهأو ةرامعلا روه ةيذغت

 ءاشنإ متو «ةيرصانلا يبونج تارفلا رهن عطقتف «ثلاثلا

 ةانقلا ىلإ ههايم ليوحتل تارفلا ىلع صاخ دس

 يلصألا ىرجملا يف نايرجلا نم اهعنمو ؛ةروكذملا
 كلذ لصف ٌمت امك ءراّمحلا روه يذغي يذلا رهنلل

 ةيبارتلا رتاوسلا ةطساوب ًامامت روهلا نع رهنلا نم ءزجلا

 ًافورعم حبصأ امكو .هنم يبونجلا ءزجلا يف ةيلاعلا

 بصنب ؛فيفجتلاب عارسإلل «ةطلسلا تماق ءذآلا

 ةصاخلا تاونقلا ىلإ راوهألا هايم خضل ىربك تاخضم

 رهنلا يأ) وهو «هعورف وأ ثلاثلا رهنلا يف بصت يتلا

 ىرج هنأ يأ «ةرشابم جيلخلا يف هايملا فذقي (ثلاثلا



 انف

 ةيرصانلا ةنيدم نم ًءادتبا «تارفلا ىرجمل لماك ليوحت

 . جيلخلا ىتح

 زاجنإ ين هتاءارجإ يقارعلا يموكحلا مالعإلا يمسي

 (يضارأ حالصتسا) راوهألا فيفجتو «ثلاثلا رهنلا»

 اهيلع تدوعت يتلا ةيئاوشعلا تايمستلا نم ةدحاو يهو

 حالصتسا» نأ ركذيو .ةيماذدصلا ةيقارعلا ةيمالعإلا ةلآلا

 قيرط نع ؛ةجتنم نوكت يك ضرألا ةئيهت وه «يضارألا
 ةمظنأ ءاشنإو «تاونقلا قشو ءةحولملا ةلازإو ةيوستلا

 داصحلاو يرلاو راذبلاو ثرحلا ىلإ ةفاضإ ,فيرصتلا
 ماظن نع لامعألا كلت ضخمتت يك ءاهريغو قيوستلاو

 .ةورثلل امئاد اجاتنإ نمضي ةايحلل لباق يعارز

 ؛«قارعلا يف ةدئاسلا ةيخانملا فورظلا نإ

 ةيلمع ةبرتلا حلمت نأ دكؤت «هبونج يف ًاصوصخو
 ةرادإ ىلإ ةجاح يف يه لب ءاهفاقيإ نكمي الو ةرمتسم

 حمست ةثيدح فرصو ير ةمظنأ ريوطتو ةحجان ةيلقح

 ةيجاتنإ نامض نكمي يك ءرمتسم لكشب ةبرتلا لسغب
 وه يرجيو ىرج ام لكف كلذ ريغب . يضارألل ةمئاد

 ةطلسلا ةرطيس ضرفل ةليسوو .دهجلاو لاملل ةعيضم

 . ةقطنملا ىلع

 عشبأ وه قارعلا راوهأ ىلع ءاضقلا نأ يف كش اال

 لمع وهو «ةئيبلا ديعص ىلع ةموكحلا هب تماقام

 وأ تارربم ةيأ دجوت الو «فارعألا لك قفو ء«يجمه

 نأ ىلإ ةفاضإ «هب مايقلل اهرطضت ةلوقعم تارورض

 امبر ةلئاه ةيدام تاناكمإ تبلطت اهسفن فيفجتلا ةيلمع

 غنوي نفيك اهامس يتلا «ةليمجلا ةعقبلا كلت ةيقارعلا

 ءرشبلاو كامسألاو رويطلل ةربقم ىلإ ؛.«سودرفلا»

 تقاض نأ دعب اهيلإ نيضراعملا ضعب ءاجتلا ببسب

 .نطولا ةحاسم مهيلع

 قارعلا ةئيب لبقتسم

 رثكأ ةيضق ركذن يلبقتسم لمع نع ثيدحلا لبق

 ةقالعو «يلاحلا يقارعلا مكحلا قزأم يهو الإ ًاديقعت

 دودح ال ًايدادبتسا ًاماظن سيل وهف «يئيبلا عضولاب كلذ

 راوهألا

 «فيعض مكح ًاضيأ وه لب ءبسحف هتوسقو هشطبل
 دوعي .ةيميلقإلا وأ ةيلودلا ةلداعملا يف «ةقثلل ًالهأ سيل

 مادعنا بيسيو .دحاو لجر ةدارإ ىلإ دنتسي هنأ ىلإ كلذ

 «لجرلا اذه ةدارإل ةليدب ةيروتسد وأ ةيعرش ةيلآ ةيأ
 يسرك ادع ءيش لك ةضياقمل ةدعتسملاو ةيئاوشعلا

 ىلع رداق ريغ (يقارعلا مكحلا يأ) وهف «مكحلا

 رمألا قلعت ردقب «ةينطولا قوقحلا ىلع ةظفاحملا

 نع ولعي هيدل ءىش الف «ًايلخاد امأ .ةيجراخ لماوعب

 ةصاخلا شيجلا قرف تاركسعملا ءانبو «ينمألا مهلا

 .ارج ملهو ؛ةيبزحلا تايشيليملاو «عمقلاب

 نوكي نأ الإ ءرملا عسي ال ءقلطنملا اذه نم

 هتئيب يلاتلابو «قارعلا ريصم صخي اميف ءامئاشتم
 ما دهون اتعألا يف ذخإ اذإ ًاصوصخو ؛ةددهملا

 عضولا سؤب عبطلابو) ؛ةيكرتلا فقاوملا ءهنم غورفم

 يكريمألا ًاصوصخو .يبرغلا زايحنالاو «يبرعلا
 داقتعالا يهيدبلا نمف اذل .(ليئارسإ بناج ىلإ قلطملا

 وه قارعلا يف يطارقوميدو رقتسم مكح ماظن ةماقإ نأب
 ةديعيو ةلداع تايوست ىلإ لصوتلل ءهنم دب ال طرش

 .ىدملا

 يبانجلا نسح

 ةقطنمل ةيعامتجالاو ةيرطفلا ةايحلا ريمدت

 ملاعلا يف ةديرف

 ًايقئاثو ًامليف (1.7.9/) ىناطيربلا نويزفلتلا ضرع

 جاتنإ نم ةتالثمو 1 ءا49 : نا ونعب ًايليجست

 اضعب فشكي ءدوو لكيام يناطيربلا يفاحصلاو ثحابلا
 قارعلا طسو تاظفاحمب قحل يذلا بيهرلا رامدلا نم

 يف نيسح مادص ةطلس دض اهناكس ضفتنا يتلا هبونجو

 يتلا ءالبرك ةنيدم ةصاخبو ١144١ ماع (سرام) راذآ

 مل اهنأكو ضاقنأ ىلإ يروهمجلا سرحلا تاوق اهتلوح
 .وتلل اهبرض رمدم لازلز نم دعب حصت

 ةمرحل ماظنلا كته نع حصفت ةطقل مليفلا رهظيو

 سرحلا صاصرف .هللا ءايلوأ روبقو هللا دجاسم
 ءافلخ ءامسأو ةلالجلا ظفل دمع نع قرتخا يروهمجلا



 راوهألا

 نب يلع نب نيسحلا باب ىلع ةبوتكملا لَو هللا لوسر
 .هربقو ُدلَلَط بلاط يبأ

 يف ةعورملا ةثراكلا حرسم ىلإ اريماكلا لقتنت مث
 ًايلاح ةيوسأملا اهلوصف شيعت يتلا «قارعلا بونج
 ال دقو + اقم ةنبرعلا اكفلا نب اهناكتب نارمألا

 قارعلا بونج راوهأ نوكتو الإ ماعلا اذه يضقني

 هبتك ماد خيرات نم ًاءزج اوحبصأ دق برعلا اهناكسو

 .اعم همئارج ىلع نوتكاسلاو مادص

 نع اوؤرق وأ اوشياع نيذلا كردي ىلوألا ةلهولل

 قح يف ماظنلا اهبكترا يتلا ةيمارجإلا «لافنألا» تايلمع

 ةيوسأم ةروص نأ ؛قارعلا ناتسدرك يف يدركلا بعشلا

 راوهأ يف مويلا اهحمالم مسترت ةيومد رثكأ نكل ىرخأ
 . قارعلا

 عافدلا ريزو اهذفن يتلا «لافنألا» تايلمع يفق

 ناتسدرك يف ١984 ماع ديجملا نسح يلع يلاحلا

 بعشلا ءانبأ نم فالآلا قيسو تويبلا فالآ ترمُد

 يف اونفد ثيح تانحاشلاب ًالافطأو ًءاسنو الاجر يدركلا

 يف اديجملا» كلذب فرتعي امك ءايحأ مهو ةيعامج رفح
 ةيعامجلا رياقملا كلذ ىلع دهشت امكو «ةيتوص تيساك
 ةطلسلا راسحنا دعب ناتسدرك ءاجرأ يف تفشتكا يتلا

 يف ةيلاحلا ةيدركلا ةموكحلا مايقو اهنع ةيزكرملا
 نم فالآلا تارشع رجه ماظنلا نأ امك .ناتسدرك

 ناك تاعمجمو ةينكس ءايحأ ىلإ مهارق نم داركألا

 ناتسدرك لابج عيوطت يف لشف اميف .ًافلس اهّدعأ

 . ضرألاب اهتيوستو

 مدق ىلع مئاق وه امو ءراوهألا يف ىرج يذلا امأ

 تاطقل ضعب رهظأ امكو «ةظحللا هذه ىتح قاسو

 سكام ةدحتملا ممألل صاخلا ثوعبملا ريراقتو مليفلا

 ةئيب ريمدت وهف .بناجألا نولسارملاو لتوتشريد ناف

 رتموليك فالآ ةرشع نع اهتحاسم ديزت يتلا راوهألا
 ةلجد يرهن عورف هايم عطق دعب ًايلك اهفيفجتب .عبرم
 اههايم ميمستو ءراوهألا هذه يف بصت يتلا تارفلاو
 .تاينو ناويحو ناسنإ نم اهيف يح نئاك لك ةدابإل

 انضرففي

 .زرألا نم يضاملا فيصلا مسوم ليصاحم ترمُد

 . سوماجلا ةليصف نم ةقطنملا يف ةيناويح ةورث تقفنو

 ضوح يف شيعت تناك ةيكمس ةورث ربكأ ريمدت متو
 ناكو ةعبرملا تارتموليكلا فالال دتمي يعيبط يئام

 رويطلاو كامسألا عاونأي هطسوو قارعلا يبونج دوزي

 .ةرجاهملا ةيمسوملا

 تفرع ةيبرع رئاشع مهو .راوهألا ناكس امأ

 كتفأ مهعم ماظنلا برجفق «ماظنلل ةحلسملا اهتضراعمب

 عوبسألا يف يواميكلا حالسلا اهيف امب ةحلسألا عاونأ

 تقّوط تقو يف .يضاملا (ربمتبس) لوليأ نم ريخألا

 برغلاو لامشلا نم راوهألا ةقطنم ماظنلا شويج

 رارق خراص لكشب ةيدحتم «يقرشلا لامشلاو بونجلاو

 ماظنلا عمق ناد يذلا 1848 مقرملا يلودلا نمألا سلجم

 مارتحا ةلافكو ناسنإلا قوقح مارتحا دكأو بعشلل

 .نييقارعلا نينطاوملا عيمجل ةيسايسلا قوقحلا

 ةحفص يط ىلإ مادص ماظن عفدي يذلا ام ىرت

 برولسألا اذهب ةقطنملا ةيفارغج نم قارعلا راوهأ

 ؟ةيهانتملا ةعرسلا هذهبو يريمدتلا

 «بيج»؛ ءاهنإ ىلإ هعفدت ةيريصم ةريثك ًابابسأ نإ
 :اهنم «راوهألا

 يف يسايسلا غارفلا عورشم قيبطت لامكتسا :ًالوأ -

 ليدبلا مادعنا هيدل يواسي غارفلا اذهو ءهلك قارعلا

 ةطلسلا يف يلاحلا ماظنلا رارمتسا يلاتلابو .«يسايسلا

 يميلقإلا نيديعصلا ىلع عقاو رمأك هسفن ضرفو
 «ناتسدركو قارعلا بونج راوهأ «ناتقطنملاو يلودلاو

 ضرأ ىلع فقت ةحلسمو ةريبك ةيريهامج ةضراعم امهيف
 اهريمدت لواحي هنإف اذل .ماظنلا ةطلس نع ةجراخ ةيقارع

 .دبألا ىلإ اهتحفص يطو

 شيعي ءادبأ ةطلسلاب نوكسم لجر نيسح مادصو

 نع ًاموي عروتي ملو رارمتساب لمتحملا ليدبلا سجاه

 ريهطتلاو ةيعامجلا وأ ةيدرفلا ةيفصتلا بولسأ مادختسا

 وأ ءمكاحلا بزحلا يف هقافر عم ءاوس يسايسلا



 نفيا

 يقرعلا ريهطتلا وأ .هتطلسل ةضراعملا بازحألا

 . قارعلا يف يسايسلا غارفلا ةلاح ةرولبل يبهذملاو

 امو تناك ةينطو ةلاحك قارعلا بونج راوهأ نإ

 ناتسدرك يف نآلا ةمئاقلا ةلاحلا يقي ًامدقتم ًاقدنخ تلاز

 0 قو باع ماظنلا تامجه

 ملاعلا نع ًايلك قارعلا بونج لزع :ًاثلاث

 نم ضورفملا يمالعإلا راصحلا ديدشتو ىجراخلا

 تائيهلا ريراقتف :هلك طسولار:تونجلا ىلع ماظنلا
 ةيقئاثولا مالفألاو ناسنإلا قوقح تامظنمو ةيلودلا

 قحل ةعورملا ماظنلا تاكاهتنا نع نيلسارملا ريراقتو
 لكشت لازت ال ةقطنملا هذه يف يقارعلا ناسنإلا

 ةرسألاو يلودلا نمألا سلجم ىلع ًاطوغص اهعومجمب

 رارقلا قيبطت ىلع ماظنلا ماغرإب ام ءارجا ذاختال ةيلودلا

 .يلودلا نمألا سلجم نع رداصلا 4

 اهيلع ةطلسلا دي طسبو بونجلا راوهأ ريمدت نإ

 عيطتسيل لماكلاب بونجلا ةقطنم لزع قوط لمكتس
 نوكيس اهدنعو .يقارعلا بعشلا توص فييزت ماظنلا

 اهيف امب يلودلا نمألا سلجم تارارق لك قبط دق»

 ايسورو اسنرفل ةكلاس نوكتس قيرطلاو 2784 رارقلا

 .هنع ةيداصتقالا تابوقعلا عفرب بلاطتل نيصلاو

 تاكرشلل هتامازتلال دادغب يف ماظنلا ءافيإ :ًاعبار -

 لوقح يف زايتمالا قوقح اهحنمب ةيسنرفلا ةيطفنلا

 ذإ .بونجلا راوهأ يف ىرخألا طفنلا لوقحو نونجم
 ةيبوروأ ًافحصو ةيكريمألا «كيوزوين» ةلجم ترشن
 تاكرشلا اهتعطق يتلا طاوشألا نع تامولعم ىرخأ

 كفل ًائيثح ىعسي ماظنلاف .دادغب يبودنم عم ةيسنرفلا

 ةيبرغ لودو اسنرفل ةيطفنلا ةيهشلا كيرحتب ةيلودلا هتلزع
 بونجلا راوهأ ريمدتب «ماظنلا ديري ءًاريخأو .ىرخأ

 مل يتلا ةيبرعلا رئاشعلا نم رأثلاو ماقتنالا ءاهناكس ةدابإو

 تارشع تلبقتساو تيوكلا ىلع هناودع يف هكراشت

 ةضافتنالا راوث تنضتحا اهنألو ءهيضراعم نم فالآلا

 نأ تداكو ١44١ راذآ يف تقلطنا يتلا ةيريهامجلا

 .هب فصعت

 ةيبرعلا فواخملا

 ىربكلا لودلا فقاومو

 نيسح مادص ماظنل ةيعمقلا تاسرامملا نكت مل

 لود ءاضعأ ىلع ةيفاخب هبونجو قارعلا طسو برع دض
 امو «ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا وأ يبرغلا فلاحتلا

 سلجم رارق رفاس لكشب كهتنيو ىدحتي ماظنلا كفنا
 2199١ /4/5 يف رداصلا 584 مقرلا يلودلا نمألا

 هايإ ًابلاطم «هبعشل يقارعلا ماظنلا عمق هيف ناد يذلا

 عيمجل ةيسايسلا قوقحلاو ناسنإلا قوقح مارتحا ةلافكب
 نييبرغلا نيلسارملا ريراقت نأ ذإ .قارعلا يف نينطاوملا

 ممألل صاخلا ررقملا تايّصقتو قارعلا بونج نم
 نع ًالضف . . .قارعلا ىف ناسنإلا قوقح نأشب ةدحتملا

 ناملربلا يف ءاضعأ دارنا ىلع اهب ماق ةيناديم تارايز

 سيئرلا ةجوز ةرايزو ةيبرغلا لودلا ضعبو يناطيربلا

 عدي ال امب تفشك ؛قارعلا ناتسدركل نارتيم يسنرفلا

 ناسنإلا قوقح كهتني دادغب يف ماظنلا نأ كشلل ًالاجم

 روص نأ امك .بونجلاو طسولا يف بيلاسألا عشبأب

 ىرخألا يه ترهظأ ةيكريمألاو ةيبرغلا ةيعانصلا رامقألا

 ةيعيبطلا ةئيبلا ةدابإو فيفجت عورشم يف رمتسم ماظنلا نأ
 ةيرطفلا ةايحلا ريمدت»و بونجلا يف قارعلا راوهأل

 نع ةلوزعم تيقب يتلا ةديرفلا ةقطنملا هذهل ةيعامتجالاو
 ررقملا ريرقت يف ءاج امك «نينسلا فالآ يجراخلا ملاعلا

 .ةدحتملا ممألل صاخلا

 ةيكريمألاو ًامومع ةيبرغلا لعفلا دودر نأ الإ

 زراجتت مل ةحيرصلا تاكاهتنالا هذه ىلع ًاصوصخ
 ماظنلا تارئاط ىلع يوجلا رظحلا ةقطنم نالعإ دودح

 نم تاديدنتلا ضعبو قارعلا يف ””” ضرع طخ بونج

 تقو ضمي ملو .ةيناطيربلاو ةيكريمألا ةيجراخلا يترازو

 بونجلا يف يوجلا رظحلا ةقطنم نالعإ ىلع ليوط
 ماظنلا نأ ادب ىتح ١997 (سطسغأ) بآ 11 خيراتب

 عم يعمقلا هبولسأ نع ةدحاو ةظحلل فقوتي مل يقارعلا

 اوج هيلع رظح ام نأو بونجلاو طسولا يف قارعلا ءانبأ
 تامجارلاو ةليقثلا ةيعفدملاف «ضرألا ىلع هل ًاحابم ناك



 قرحو هايملا ميمستو ةيواميكلا ةحلسألاو ىدملا ةريصق

 نع لقت ال لئاسو تناك قارعلا بونج راوهأ يف ىرقلا
 .راوهألا برعب ًاكتفو ًاريمدت هتارئاط

 عقاو نم اهسفن حرطت ةحلم ةلئسأ تأدب ذئدنع

 برعب قيحت يتلا ةعورملا ةثراكلاو قارعلا بونج ةاسأم

 لود طغضت مل اذامل :اهنم ملاعلا ىأرم مامأ بونجلا

 ىلإ قارعلا بونج يوجلا رظحلا ةقطنم ليعفتل فلاحتلا
 شيعي ثيح قارعلا ناتسدرك يف لصح امك ةنمآ ةقطنم

 اذاملو ؟ماظنلا باهرإ نع ًاديعب ةيبسن نمأ ةلاح دركلا

 اهتارارق يلودلا نمألا سلجمو فلاحتلا لود ليكت

 نأ عم قارعلا بونجو ناتسدرك يف نيلايكمب اهفقاومو

 اضرعت .«بونجلا يف يبرعلاو يدركلا ؛نيبعشلا الك
 اميف ماظنلا بناج نم اهتاذ ةدابإلاو عمقلا بيلاسأل

 لك راوهألا يف ًاصوصخ بونجلا يف هتاكاهتنا تزواجت
 بعشلا عم اهعبتا يتلا بيلاسألاو ةقباسلا سيياقملا

 ةدوعلا نم دب ال نيلاؤسلا نيذه ىلع ةباجإللو ؟يدركلا
 ضعب فواخمو ةيبرعلا لودلا ةعماج لعف دودر ىلإ

 يوجلا رظحلل فلاحتلا لود نالعإ ءازإ ةيبرعلا لودلا

 . قارعلا يف ””7 ضرع طخ بونج

 ىلإ لعفلاب تدأ فواخم ةثالثب اهصيخلت نكميو

 هناونعو هاوتحم نم قارعلا بونج يوجلا رظحلا غارفإ
 .رزاجملاو يسآملا عشبأ بونجلا برع ىلع ٌرج امم

 : يه ةثالثلا فواخملاو

 ميسقت ىلإ روكذملا ناريطلا رظح يدؤي نأ-١

 يف يدرك نايكب يأ «ةيقرعو ةيفئاط سسأ ىلع قارعلا

 . بونجلا يف يعيشو طسولا يف ينسو لامشلا

 ًابرح تانايكلا هذه نيب ةوطخلا رّجفت نأ-؟١

 . ةيلهأ

 يف (موعزملا) يعيشلا نايكلا ناريإ لغتست نأ - "٠

 .هيلع اهذوفن طسبتل بونجلا

 .فواخملا هذه نم دحاو لكل زاجيإب ضرعنسو

 نرخ

 ةيقرعلاو ةيفئاطلا سسألا ىلع قارعلا ميسقت نإ

 رواحي قارعلا لامش يف لقتسم يدرك نايك مايق ينعي

 امب ايروسو ناريإو ايكرت نم لك يف ةيدركلا تايلقألا
 هذه نم ءازجأ عاطتقاب ىربكلا ناتسدرك مايقل دهمي

 ءاوعشلا ةيومدلا اهبرح نشت ايكرت تناك اذإف «لودلا

 مهقوقحب مهتبلاطم درجمل لوضانألا يف داركألا دض

 برح نالعإ لوضانألا عاطتقا ينعي الفأ ةيفاقثلا

 هذه ةيبلس ىدم ةيضاملا روهشلا تفشك دقلو . . .اهيلع

 يف داركألا اهققح يتلا بساكملا ءازإ ثالثلا لودلا

 ةيناتسدركلا ةهبجلا نأ نع ًالضف .قارعلا ناتسدرك

 .ًادحوم ًاقارع ديرت اهنأب ًارارم تدكأ

 يف يعيشلا نايكلا ىمسي ام عضو نعامأ

 ةيبلاغ نولكشي ةعيشلا برعلا نأ ديكألاف :بونجلا
 ءاج ةثيدحلا ةيقارعلا ةلودلا سيسأت نأو قارعلا ناكس

 ةيعيشلا ةيبرعلا رئاشعلاو لئابقلا تايحضتو ةروث ةجيتن
 لئابقلا هذه ةادانمو يناطيربلا لالتحالا تاوق دض

 يبرع مكح مايقو قارعلا لالقتساب كاذموي اهتبلاطمو

 يف ًانيكر انكر اولاز امو خيراتلا كلذ ذنم اوناكو يروتسد

 هعنطصي نايكب نولبقي فيكف ةيقارعلا ةينطولا ةكرحلا

 .بونجلا يف برغلا مهل

 مهئاملعو مهئامعزل لجسي مل خيراتلا نأ امك

 ىلع ةيلاصفنا ةعزن ةيأ مهلئابقو نييسايسلا مهزومرو
 مل كلذك .ةئيدحلا ةيقارعلا ةلودلا مايق ذنم قالطإلا

 اوناك ءاوس ...قارعلا يف ةنسلا برعلا نع فرعي

 . يلاصفنا عوزن يأ ًادارفأو لئابق وأ نييسايس ءامعز

 سسأ ىلع قارعلا ميسقت نم فواخملا نإف اذبو

 ًايميلقإ ضوفرم ميسقتلا نأل «ةرربم ريغ ةيفئاطو ةيقرع
 لود نأ امك ؛قارعلا يف اهلك تايوتسملا ىلع ًايبعشو

 تسيل .طفنلا ىلإ ةجاح نوكت ام دشأ ىهو «برغلا

 تانايك ىلع قارعلا يف طفنلا لوقح عيزوتل ةدعتسم

 . ةرقتسم ريغ ةأزجم

 ريجفت . . .ميسقتلا عبتتسي نأ : يناثلا فوخلاو



 نقلل

 ملف ءأضيأ ٌمهو اذهو ةثالثلا تانايكلا نيب ةيلهأ بورح

 ةنس ًاداركأو ًايرع قارعلا ءانبأ نيب مايألا نم موي يف نكي
 «ًاميدن نطولا مهعمج نأ ذنم رحانت وأ عارص يأ ةعيشو

 اذه نم ةدحاو ةعقاو ىتح ثيدحلا خيراتلا لجسي ملو

 يذلا تقولا يفف كلذ نم سكعلا ىلع لب . . .ليبقلا

 عمقت قارعلا مكح ىلع تبقاعت يتلا مظنلا تناك

 مادص ماظن ريجهت نابإ ةصاخبو ةيدركلا ةضراعملا

 ىلإ مهارقو مهنطوم نع داركألا نم فالآلا تارشعل

 ىدل ءازعأ ًافويض دركلا ءاقشألا ناك . قارعلا بونج

 .طسوألا تارفلاو بونجلا يف ةيبرعلا رئاشعلاو لئابقلا

 تناك فايضملا ميركلا اهبعشو ناتسدرك نأ امك

 نيب لح ةطلسلل ضراعم يقارع لكل ًانطوم رارمتسابو
 وه ناتسدرك يف مايألا هذه هدهاشن امو . . .اهينارهظ

 .دهاش ريخ

 نتفلا رذبي لاز امو رذب يذلا وه مادص ماظن نإ

 دقف . . . ىقارعلا بعشلا ءانبأ نيب ةيبهذملا تافالخلاو

 فاس نانر داركألا ين نرسلا شيردسلا ىجع

 ىف ةعيشلا دض ةنسلاو . . .ناتسدرك دض ةيركسعلا

 1 1991١. (سرام) راذآ ةضافتنا

 نايكلا ناريإ لغتست نأ وهف :ثلاثلا فوخلا امأ

 رطخأ وهو . . .هيلع اهذوفن طسبل بونجلا يف يعيشلا
 .ًامامت ةسوكعم ةقيقح هذهو . . . ةثالثلا فواخملا

 يف يفارع يعيش نايك مايقل ةسمحتم ريغ ناريإف
 ةطلس راسحنا نأ :لوألا «نييسيئر نيببسل بونجلا

 قارعلا يف ”"7” ضرع طخ بونج نع يقارعلا ماظنلا

 لكل يحورلا زكرملا يهو . . . فجنلا ةنيدم ررحت ينعي

 ةعيش مهيف نّمب ماع فلأ نم رثكأ ذنم ملاعلا ةعيش

 اهعقومل ةيناريإلا مق ةنيدم نادقف ينعي اذهو . . .ناريإ

 .يلاحلا

 ديزي ةيبرع ةيلقأ ناريإ يف نأ وه : يناثلا ببسلاو

 ناكيخو ناكرزلاو دعاوسلاو بعك لثم ةيبرع رئاشع ىلإ
 ديعي دمأ ذنم ةدوجوملا مألا لئابقلل دادتما مهو مهريغو

 راوهألا

 لصفو لح يف نوعجري اولاز امو قارعلا بونج يف

 مهتاخيشم ةسائر ىلإ ةيرئاشعلا مهتاعازنو مهاواعد
 ىف ةرشتنملا ةزنع رئاشع لاح وه امك قارعلا بونج

 ىلإ قارعلا يف ةماعلا اهتاخيشم ةسائرو ةيبرعلا ةريزجلا
 نقف ومش رئاشعل ةستفلاب ةسفن ءىبشلاو .:.: اذه اتموي

 يف ًايلاح ةماعلا اهتاخيشم ةسائر دجوت ذإ ماشلا دالب

 ؛ قارعلا امش

 عبانم يف نطوتست ناريإ يف ةيبرعلا ةيلقألا نأ ركذيو
 يف ناريإ ةحلصم يف نوكي ال دق هنإف اذل ةيناريإلا طفنلا

 .هالعأ نيببّسلل قارعلا بونج يف يعيش نايك مايق

 يف فلاحتلا لود ؤكلتل ًاببس يطعي نم كانهو

 ىلإ اهليوحتو قارعلا بونج يوجلا رظحلا ةقطنم ليعفت
 نأ وهو ...مويلا ناتسدرك يه امك ةنمآ ةقطنم

 قافتالا يف تلشف بونجلا برعل ةيسايسلا ةضراعملا

 ةيدركلا ةضراعملا تلعف امك لوبقم دنب ىلع اهنيب اميف

 ىمرم يف نآلا تناك نإو ةباجإلاو ناتسدرك يف
 يف ةداج تاوطخ كانه تناك هنأ الإ «ةيقارعلا ةضراعملا

 . تاحومطلا نم ريثكلا تدّسج لاجملا اذه

 ةيبرعلا ةعماجلا فواخم دادغب يف ماظنلا بكر دقل

 لك رمثتساو قارعلا ميسقت نم ةيبرعلا لودلا ضعبو

 بونج يف هاوتحم نم يوجلا رظحلا رارق غارفإل دهج
 نودابي ماظنلا شيجل ًابهن بونجلا برع يقب اميف قارعلا

 . ةظحللا هذه ىتح راهنلا حضو يفو تمصب نولتقيو

 بلاط يداه

 خيراتلاو بدالا يف راوهألا

 يمالسإلا يبرعلا

 «بصقلا تيانم ةفاح ىلع ناوزغ نب ةبتع فقو

 نم هذه سيل» :هشيجل ًالئاق «ةرصبلا لامشب راوهألا يأ

 قروزب لمجلاو ناصحلا لادبتساف .«برعلا لزانم

 رمألاب سيل بصقلا ةفيرصب ةميخلاو «قيشرلا روهلا

 راوهألا ةيفارغج مدق نع ةبتع ربع ةملكلا هذهبو .نّيهلا
 ناك ؛نويسايسو نوثحاب كلذ ركنأ نأ دعب ءاهلهأو
 ةقيلخلا :ةيرموسلا محالملا يف اهركذ نع ًالضف كلذ



 نضل

 بناجأ نوفشكتسم راوهألا دصق .نافوطلاو شماجلجو

 «تاباتكو لئاسر ربع ناكملاب مهتلص ىقبت «نوديدع

 ىلإ روهلا لهأ نم قيدص لوصوب أجافُي نم مهنمو
 :(غنوي نفاك) يناطيربلا هعقوتي ال ام ثدح دقف .ندنل

 لوقي ًاتوص عمسأل ةعامسلا تعفرف ندنل يف يفتاه ْنر»

 نم كلذ يل ادب دقف ؟نم ؛مساج نب حلاف ينإ : ةيبرعلاب

 يناثلا نبالا حلاف هنأ ةأجف تكردأ نأ ىلإ ىنعم نود

 انأ ؟ندنل يف انه لمعت اذام :تلقف ءمساج خيشلل

 .2؟ٍيلإ ءيجملا كنكمي له ؛جالعلل تئجو ضيرم

 ةيانعلاو ةفايضلا بجاوب يزيلكنإلا ةلاحرلا ماق اهنيحو
 راوهألا لوح نويقارع هبتك ام فسأللو .هجو متأ ىلع

 اهب بتك يتلا ةدوملاو ةقيقحلا ىوتسم ىلإ قري مل
 لقأ ؛««شيابجلا» ميلس ركاش باتك ءاج دقف .بناجألا

 يئاطلا دمحم هبتك امو ءاهلهأو اهتعيبط هاجت وجرملا نم

 دض ًاضيرحت ناك ؟قارعلا بونج يف بصقلا ميلقإ" يف
 ىلإ هتيفارغجو ناكملا خيراتب ةيارد نود نم اعدو ءاهتتئيب
 ةرابع روهلا نأ هنم ًانظ «تارايسلا قرط ّدمو ءهفيفجت

 ةيمست نأ يروصت يفو !لحضلا ءاملا نم عقنتسم نع
 فرعيامبةقالعاهل سيل مسالااذهب روهلا
 يثالثلا لعفلا نم ًاقتشم نكي مل يلاتلابو «تاعقنتسملاب

 تناك مسالا اذهب هتيمستو ؛ميدق ناكم روهلاف .(راه)

 .ةيبرعلا ةغللا ىلع نييلصألا هناكس فرعت لبق ةفورعم

 يف روهلا لعجي ةنس فالآ ةسمخ نم رثكأ خيرات نإ

 هيلإ ريشت ةيخيراتلا رداصملاف ؛ىنعملا كلذ نم لح

 ةيمست نأ ديب «يراضحلا هروضحو هتيصوصخ هل نايكك
 ةيمست لصأ يفو .ةئراط ةيئام ةكرب اهلعجت عقنتسملا

 يهو «ةيخانم ةرهاظ زربأب ةقالع هل مسالا نأ ىرأ روهلا

 ءاملا حطس ىلع اهساكعناو «مئادلا سمشلا عوطس

 مغر «ضيبألا نوللاب روهلا رهظي كلذ نمو ؛عساشلا
 ريشي ام ًاريثكو .رضخألا وه يدربلاو بصقلا نول نأ

 (غنوي) ربع دقو «ةضايبلا ىعدت نكامأ ىلإ روهلا لهأ

 ىلع «تيأر ينإ» :دصق نود نم روهلا اذه ضايب نع

 بصاقملل ةجومتملا ضيبلا تاياهنلا ؛ةفاسملا دْعُي مغر

 ينعي «يمارآ مسا روهلا مسا نإ يلاتلابو ««ىربكلا

 اهنمو ؛ءاقنلاو «ضايبلا» يىنعت ةيمارالا اروهف «ضايبلا

 دجن كلذكو .ةيقنلا ءاضيبلا ضرألا يأ :ناروح نوكت

 ىنعمب (18119/8) ةدرفم يئادنملا سوماقلا يف

 «ةيقرشلا ةيمارآلاب نيقطانلا نأ انملع عم «(18/طناعم655)

 ذنم مهل ًاناكم راوهألا نم اوذختا «نويئادنملا ةئباصلا

 ؛لبق نم نويرموسلا هسّدق املثم اهءام اوسدقو ؛مدقلا

 لبق ةقطنملا ةغل تناك ةيمارآلا نأ ًاضيأ انملع عمو

 ةملك ينعت .قارعلاب ةيحلا ةينايرسلا يفو .ةيبرعلا
 لتحت تاغللا نم ديدعلا يفو ءًاضيأ ضايبلا (وروح)

 روهلا ةملك ينعت ةيسرافلا يفو .ءاحلا ناكم ءاهلا

 ضايبلا ىلع نالدت ناتيمستلاو . مجنلا وأ «سمشلا#

 يف ًاديعب نكي مل ةرركذملا تاغللا نيب ذفانتلاو ءًاضيأ

 نكل «يأر درجم ناك مدقت ام . يفارغجلا زيحلا كاذ

 رظتنت «تاعقنتسم نكت مل راوهألا نأ كلذ نم مهألا

 اهنإ :اهنع ءامدقلا اهلهأ لاق «ةئيب يغليو ءاهمدري نم

 . ةقيلخلا ةيادب

 دق قارعلا ضرأ نأ» :راوهألا ةأشن تايرظن نم

 ؛ثلاثلا يجولويجلا نمزلا يف ةيئاوتلا ةكرحل تضرعت

 ةنّوكم ءازجألا ضعب تعفترا نأ اهئارج نم ناك

 يف رعقت ثدح امنيب «ةيقرشلا ةيلامشلا قارعلا تاعفترم

 هايم لغوت ىلإ ىدأ ؛ةيبونجلاو ىطسولا قارعلا قطانم
 هذهل ًاقفوو .«ضفخنملا كلذ يطغتل يبرعلا جيلخلا

 ماع يف ناك جيلخلا سأر نأ» :ءاملعلا دقتعا ةيرظنلا

 ىلإ ءملك ة5وحن ةفاسم ىلع داليملا لبق ٠

 عقوم دنع ناك هنأو ءدادغب ةنيدم نم يبرغلا بونجلا

 فلألا يف «نييرموسلا نمز ةيلاحلا ةيرصانلا ةنيدم
 اذهو .«كاذنآ هيلع عقت روأ تناكو «داليملا لبق ثلاثلا

 لقنو «ةقطنملا لهأ نم نيفراعلا نيب ًافورعم ناك يأرلا

 نأ :اهصخلم ةيبعش ةمولعم حبصأ ىتح يلاهألا ىلإ

 يف ًالامش ةيرصانلا ةئيدم يف ناك ةيلاحلا ةرصبلا ئناوم

 هذه طقسي نم نييجولويجلا نم كانه نكل .ام نمز
 فرج ىلع عقت تناك روأ ةئيدم نأ ىريو «ةيرظنلا



 سد

 ىلإ هقيرط يف ةقطنملا هذه قرتخي ناك يذلا» تارفلا

 نم ًابيرق رحبلا لحاسل رثأ دجوي ال هنأو «جيلخلا لحاس

 اياقب» اودجو روأب نييرثألا نيبقنملا نأ ءركذيو .اروأ

 اذه ميقأ دقو ءءانيم فيصر ملاعمو «ميدق دس عورشم

 يأرلا لباقمو .«نيعرف ىلإ تارفلا ىرجم عيزوتل دسلا
 (ور جروج) دقتعا «راوهألا ةيفارغج ةأشن ىف «فلاسلا

 ناك يأ ءراّمحلا روه ؛ةقطنملا راوهأ ربكأ ةثادحب

 يف اذه هداقتعا رشنو ماما ماعلا دودحب هؤوشن

 ةثعب نأ كلذ ىلع هليلدو .196١ا!/ «رموس# ةلجم

 تقولا كلذ يف قارعلا رهنأ ةساردب تماق يتلا (ينسيج)

 درو ام نأو ءاهريدقت يف روكذملا روهلل ًافصو درفت مل

 فارغلا رهن ناضيف لوح ةيناطيربلا ةيرحبلا باتك يف
 دمحأ دريو . كاذنيح تارفلا فافض بارخ ىلإ راشأ

 لاحلا عقاوو قفتي ال اذه» :هلوقب كلذ ىلع ةسوس

 ناكو «قارعلا راهنأ ىلع ةحالملا تاناكمإ ةسارد

 هذهباهمايق نمز يف يسيئرلا تارفلا رهن ىرجم
 هاجتالا يف يرجي ١218717 14175 نيب يأ «ةساردلا

 اذه يف هارجم ناكو «ةنرقلاو خويشلا قوس نيب ميدقلا

 نفسلا هيف رمت تناك ثيحب «ةعسلا نم كاذنآ هاجتالا

 ءاج ام امأ . ىسيئرلا رهنلا ىرجمب اهتسارد ترصح دقو

 طش ناضيف هايم نأ نم ةيناطيربلا ةيرحبلا باتك يف
 رثأ ىلع «ىنميلا تارفلا فافض تبرخ دق فارغلا

 نوكي ًالعف عقو نإ ثداحلا اذهف «تارفلا ىلإ اهمامضنا

 ههاجتا نم تارفلا ىرجم رييغت ىلإ ةقيقحلا يف ىدأ دق

 ًاريبك ًاروه نأ» :نوثحابلا دكأ (ور جروج) فالخو

 برقلاب عقي ةميدقلا روصعلا يف ناك راّمحلا روه لثم
 ندملا برق ءروهلا اذه راثآ نأو .«وديرأو روأ نم

 نع# نييرثألا نيبقنملا تمهوأ ةروكذملا ةيرموسلا

 لحاس دح نأل سيلو «رحبلاب نيتنيدملا نيتاه لاصتا

 راوهألا

 نإ «مومعلا ىلعو .«ةقطنملا هذه ىلإ لصي ناك جيلخلا

 حاولألا يف ترهظ امك بصقلاو يدربلا راثآ دوجو

 ىلإ جاتحي ال نييرموسلا نفلاو بدألا يفو ةيرموسلا
 اولعج نييرموسلا نأ ىتح ء«ناكملا مدق ىلع ليلد

 . يكنآ هلإلا وه ًاصاخ ًاهلإ ةبذعلا هايملاو راوهألل

 ءراوهألا لهأ ةجهل يف ةيرموسلا ةغللا ةكرت نمو
 يفو ؛ءاملاب طاحملا لتلا ينعتو (ناشيا) ةملك «ةيلاحلا

 يماكألا» ةيرموسلا راوهألا ةيمست نأ ركُذ لاجملا اذه

 ينعت يتلا «ةمجألا ةظفل نم ةبيرق نوكت داكت يتلاو

 بصتقلا تاتابن اهيف ومنت يتلا «ةيئاملا تاحطسملا

 :«يلعلا» ةمحلم يف بصقلا ةمجأ درو دقو .«يدربلاو

 دعب نكت مل امدنع ءرضخ عارم دعب نكت مل امدنع
 .«بصقلا تامجأ

 راوهألل ةيبرعلا تايمستلا نم ةيمست يه ةمجألاو

 ملاع راشأ ددصلا اذه يفو .دعي ام يف هركذ يتأيس امك

 لوح هتسارد يف راوهألا مدق ىلإ رقاب هط يقارعلا راثآلا

 دنع ؛«وتبرأل ب فورعملا ؛يدربلا تابن خيرات

 يروشالا كلملا تاباتك يف تدرو امك ؛نييرموسلا

 ركذ» :رقاب لاق .(م.ق 815 -864) ثلاثلا رصنمليش

 نع تزيمو ءوتبرأ تابن نم تعنص براوقلا نم عون
 دولجلا اهيف نولمعتسي اوناك براوقلا نم رخآ عون
 يذلا وه براوقلا نم لوألا عونلا نأ يأ «ةخوفنملا

 يدربلا نم نآلا قارعلا يف عنصت يتلا براوقلا هبشي

 يف ىمسملا رودملا براقلاو فيحاشملاك ءريقلاو

 ةيرامسملا رداصملا تركذ امك «ةفقلا مساب نآلا قارعلا

 مساب اهتّمس دقو ؛تابنلا اذه نم ةعونصملا رّصُحلا

 .«يدربلا شرف يأ «يتبرأ وشرأ

 يمالسإلا يبرعلا خيراتلا يف راوهألا تفرعو

 .ديربلا ةمجأ وأ ةمجألاو ؛ةيحطبلا وأ حئاطبلاب
 راوهألاو .ةدودحم تناك ةريخألا ةيمستلاو .روهلابو

 نم هافرط ىري ال ءام :روظنم نبا فصو ّدح ىلع

 نوخرؤملا متهاو .تارفلاو ةلجد ضيغم وهو ءهتعس

 «ةريثملا اهتعيبطل راوهألا ةئيبب نوملسملا نويفارغجلاو



 ىلإ ةفاضإ ءلوضفلا ريثت ةضماغ ليصافت نم اهيف امب

 . تاعامجلاو دارفألا

 نع ًايمالسإ رهظ ام لك نأ يملع دح ىلعو
 يرذالبلا خرؤملا ةياور هساسأ ناك حئاطبلا وأ راوهألا

 اهيف ثعب يتلا ةنسلا تناك مث» :اهيف ءاج يتلا

 ىرسك ىلإ يمهسلا ةفاذح نب هّللا دبع ِّيلَو لوسرلا
 ةنسلا لاقيو ء«ةرجهلل ةعباسلا ةنسلا ىف ء«زيوربأ

 ءاهلثم ري مل «ةميظع ةدايز ةلجدو تارفلا داز .ةسداسلا

 نأ زيوربأ دجف ءماظع قوثب تقئبناو ءاهدعبو اهلبق
 ةحيطيلا تعستاف(...)ءاملاهيلغف اهرسكي

 ةياور ىلع الب لراش ققحملا قّلعيو .«تضرعو
 اهنأ فلؤملا ركذ» :هلوقب راوهألا ةأشن يف يدوعسملا

 اهنأل ,حيحص ريغ كلذو «مالسإلا ردص يف تنوكت

 ةيحاتلا برخأ امنإو «ليوط دهع ذنم ةدوجوم تناك
 . «حئاطبلا عسوو «ةرجهلل ١ ةنسو ١1 ةنس ناضيف

 يف ةيمالسإلا ةيرظنلاب هيلع حلطصن ام ىلإ ًادانتساو

 :«نادلبلا مجعم» يف يومحلا لاق راوهألا ةأشن

 (تدرو اذكه) تدسفناو ؛حئاطبلا رمأ لحفتسا»

 لخدو «يحاونلا ىلع ءاملا بلغتو قوثبلا عضاوم

 ءاملا لصي مل ةيلاع عضاوم اهيف اوأرف «نفسلاب لامعلا

 .«ًازرأ اهوعرزو موق اهنكسو «ىرقلا اهيف اوئبف ءاهيلإ
 نأل .كلذ لاق ام ةنكمألا دهش ةلاحر يومحلا ناك ولو

 ءام يف عرزت امنإو «ةسبايلا يف تينت ال زرألا تالتش

 لصحيو .يئام تابن وهف .لقألا ىلع عارذ هقمع

 .ءاتشلا هجو ىلع «مسوملاب ءاملا باحسنا دعب هداصح

 دكؤي اهحتف دنع ةرصبلاب زرألا تابن دوجو نإ كلذك
 يومحلا ةياور بسحف «ةقطنملا يف تابنلا اذه مدق

 برعلا نأ (ةرصبلا ةدام) ؛نادلبلا مجعم» يف هسفن

 .اهيف ةرم لوأ هيلع اوفرعت

 ؛ناكملا ءوشنب مهتاياكح مهلف راوهألا لهأ امأ

 (شوبله) ةيناملألا ةثحابلا ركذت تاياكحلا هذه نمو

 ققحتلا ةبوعص عم «تاياكحلا كلت لثمل انعامس دكؤنو

 فادي

 ملو اهنم تّبش ةلئاهلا راتلا نأ» :اهنم ءاهتيعوضوم نم
 ءاهءافطإ ليخلا روهظ ىلإ اوعرسأ نيذلا سانلا عطتسي

 .«ةنس يتئم لبق ناكملا اذه ىلإ هايملا تعفدنا مث

 براقي ام راوهألا يف تشاع يتلا ؛ةروكذملا ةثحابلاو

 راوهألا ةقطنم نإ» :ةيلاتلا ةجيتنلا ىلإ تلصوت ؛ماعلا

 تناكو «ةيخيراتلا روصعلا مدقأ ذنم ةنوكسم تناك هذه

 لبق ام راودأ يف سانلا نم تاعومجم تارجهل ًافده

 اهلصأو ءاهتيرصنع ىلع ظفاحت نأ تعاطتساو « خيراتلا

 .«مويلا هدجن يذلا ميدقلا

 تناك راوهألا ضرع يف ةرشتنملا لالتلا نإ لاقيو

 ام ؛ةرسحب .«ناكسلا ركذتيو . ةهكافلا راجشأب ةعورزم

 ءررهلا ةفاح ىلع موركلاو ناّمرلا عرازم نع مهل ليق

 روه فارطأ يف (طابوس وبأ) ةقطنم مسا نأ اونظ ىتح

 يفو .بنعلا (شئارع) طيباوس اياقب نم هنأ راّمحلا

 يركبلا ةديبع وبأ لاق ثيدحلا اهئوشنو يعارزلا اهخيرات

 مث» :(595 ص) «كلامملاو كلاسملا» يف (ه54410)

 ءطساو يدي نيب تّرم ىتح ضرألا تقرخ (ةلجد) اهنإ

 ذئموي حئاطبلاو «حئاطبلا هذه يف اهءام تّبص ىتح

 كلذ نأ دقتعأو .«برعلا ضرأب ةلصتم عرزت ضرأ

 رزجف .ةنجلاب ملحلا درجم وهو ؛هل ةحص ال روصتلا

 هايمب اهرمغو ءاهتحاسم قيضل نيتاسبلل حلصت ال روهلا
 كلتي (شوبله) ةيناملألا ترثأت دقو .ًايونس ناضيفلا

 ةيرثألا لولتلا نم لدتسيو» :لوقت تحارف تاروصتلا

 روهلا ضرأ نأ ىلع روهلا ئطاش ىلع ةدتمملا ةريثكلا

 ةايحلاو ىرقلاب جعنت ةعورزمو ةزراب ام نمز يف تناك

 . «ةيفيرلا
 حئاطبلا تراص» :هلوقب راوهألا يدوعسملا فصيو

 «ةرصبلاو طساو نيب كلذو «مايأ ةريسم تقولا اذه ىلإ

 . «ديربلا ماجآ ناطلسلا ناويد يف تقولا اذه يف اهمساو

 مجأتسا ام يمس حئاطبلا تحطبت امل» :يرذالبلا لاقو

 رخآلا قشلا يْمسو ءديربلا ماجآ ديربلا قيرط قش نم
 يف ءاجو .«ىربكلا ماجألا كلذ يفو «يشبرمغا ماج

 ةنسلا يربطلا خيرات) ةرصبلاب جنزلا ةروث تايموي
 ناسيمتسدو ةحيطبلا ىلإ جنزلا لاجر هجوت» :(ه 7
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 دئاق ىلإ يئابجلا بتكف» :ًاضيأ ءاجو .(ًايلاع ةرامعلا)

 . «ناطلسلا لاجر نم ةيلاخ ةحيطبلا نأب هربخي جنزلا
 :«ةسيفنلا قالعألا» باتك يف (ه0٠14) هتسر نبا لاقو

 ةقزأ هبش يف ّرمتف «قراوزلا نم اهيف ام ضعب لمحيو»
 نم ةذختم عضاوم ةقزألا هذه نيبو .راوهألا نيب لصت

 «قبلا نم اهي نونتكي بصق نم خاوكأ اهيلع بصق
 ريهطت ىلع اهلاجر لمعي (ةحلسم زرافم) حلاسم اهيفو
 ةيعيبط نماكم حئاطبلا نأل ؛نيحالملا ةيامحو ىرجملا

 نبا اهيلإ راشأ يتلا عضاوملا نإ .«صرصللا اهيف ئبتخي
 اهدرفم) تاشيابجلاب ؛مويلا ءراوهألا يف ىمست هتسر

 تامكارت نم نوكتتو (نبد اهدرفم) نوبدلاو (ةشابج

 نم اهيلع امب كرحتتو «نينسلا ّرم ىلع بصقلاو يدربلا
 (ائيهط) يمارآلا اهمسا ناكو «ناويحو ناسنإو خوك

 بسحو .«راوهألا نيب اهدوجول ةهئات ةيرق' :اهانعمو

 مساب راوهألا دحأ نويباريس نبا ركذ «قباسلا ردصملا

 روهو ءىصحب روهو (ائايرصب) يمارآلا ةرصبلا

 وه ريخألا روهلا لعلو ؛ةيدمحملا روهو ءصمكب
 مسا ميدق حيرض روهلا كلذ فرج ىلع كانهف راّمحلا

 .ارازم لاز ام ءدمحم هبحاص

 ظحاجلا دنع «ةمجألابو ةيمستلا هذهب روهلا دروو

 ةفهلا قاقز اندرو :لاق «ماظنلا ميهاربإ ينثدح» : هلوقب

 بحاص ائعنمف ذوفنلا اندرأن «:ةرصبلا ةمجأ ىف

 هنم انجرخ يذلا ءروهلا ىلإ رخأتلا اندرأف ,ةحلسملا

 راوهألا ةحاسم هتسر نبا ركذو .«انيلع ىبأف

 نم ينأي ام لقن يف ةحالملا ةقيرطو ءاهتيفارغجو
 ةلسلس فلؤت ةعساو ةقطنم اهنإ» :هلوقب ةلجدو جيلخلا

 تناكو .ًاخسرف نوثالث يهو «تاعقنتسمو تاريحب

 اهيف ريثكف .تابصقلاو ىرقلا راوهألا هذه فنتكت

 ذخأت يتلا عرتلا نم ءاملا يقتست يهو .بصقلاو يدربلا

 ضعبب اهضعب ةلصتم راوهألا هذه تناكو ءراوهألا نم

 اهتلومحب يتأت نفسلا تناكف «ةحالملل ةحلاص عرتب

 عرتلاو «راوهألا عطقل اهنم رغصأ نفس يف اهغرفتف
 يتلا ةريحبلاب يركبلا اهركذو .«برعلا طش ىلإ ةيدؤملا

 نوثالث» :هلوقب اهتحاسم رّدقو ءطساوو ةرصبلا نيب

 .«نيثالث يف (تارتموليك ةتس وحن خسرفلا) ًاخسرف

 ءراوهألا لهأ ةغل نأ دحأ ىلع ىفخي الامو

 ةميدق لوصأ تاذ تاملك نم اهطلاخي امب ةيبرع «مويلا

 كلذ نكل .ةيسرافلا اهنمو ةيمارالا اهنمو ةيرموسلا اهنم
 اوردحنا له ؛ةقطنملا ناكس لصأ يف ثحبلا يغليال

 ّرم ىلع مهب برعلا طلتخا مأ «ةيبرعلا ةريزجلا نم
 بسحب سوماجلا عم دنهلا نم اوبلج مهنأ وأ «نورقلا

 ١8491١. ةضافتنا دعب ةيقارعلا ةموكحلا ءاعدا

 ةفاك راوهألا لهأل يبرعلا لصألاب لوقلا نإو

 ةربخلا نم عون ىلإ جاتحت يتلاو .ةقطنملا ةعيبط هضرتعي

 يتلا ءبصقلا ترويب ءانبو ةايحلا بولسأ يف « ةيخيراتلا
 قرافلا كلذك «نييرموسلا مايأ اهنع ناكمب فلتخت ال

 املثم راوهألا ناكسف ء«ءاملا ةئيبو ةيدابلا ةئيب نيب ريبك

 ءيش مهيف» :روارد يديل ةيزيلكنإلا ةلاحرلا مهتفصو

 احباس هدجتو الإ يبصلا جردي امو «ةيئاملا رويطلا نم
 . «رهدلا دبأ حجارلا ىلع كلذك نوقبيسو ءءاملا يف

 ءركذلا فلاسلا ءهفصوب اهيبن ناوزغ نب ةبتع ناكو

 .«برعلا لزانم نم هذه سيل :راوهألل

 مدق ىلع لئالد (شوبله) يطعت رمألا اذه يفو

 نارصحلا :ةيلاتلا تاودألل مهمادختساب راوهألا ناكس

 «لجنملاو ؛.(فوحشملا) بيجعلا براقلاو «(يراوبلا)
 .«ةيبونجلا نيدفارلا دالب يف ةفورعم# تاودألا هذه نأو

 ةضيفتسملا تاساردلا بحاص .؛ةسوس دمحأ دكأو

 لهأ» :هلوقب راوهألا ناكس مدق «قارعلاب ءاملا ةراضحب

 نم ةعامج مهو «تاعقنتسملاو راوهألاو حئاطبلا

 مهتايح طمن يف اودرفنا دق «لئاوألا نييرموسلا

 ةعساشلا راوهألا تناك ثيح ؛مهب ةصاخلا ةيحئاطبلا

 .؛مهتاكرحو مهتالقنت ناديمو «مهرقم

 يف رميسلا مسا ددرت «ةقطنملاب ةيرموسلا اياقب نمو
 مساو ؛ةنيعم براوقل مساك «يخيرات ردصم نم رثكأ

 لامش نونطقي «سانلا نم ةريبك ةحيرشل مساو «دوقنل



 ةطلسلاو ةيسابعلا ةلودلا مهتفّلك ةداقل مساو ؛ةرصبلا

 ىلع مدقأ نكأ ملو .نيدرمتملا ةدراطم يف ةيهيوبلا

 راوهأ» هباتك يف كسح رماع هيلإ قبس نأ الول ءرموس
 ةياهن راوهأ لئابق نإ» :روكذملا لاق .«قارعلا رونج

 مسا مهيلع قلطي «راّمحلا روه نمض «ةيبونجلا تارفلا

 دجوت ال هنأ ريغ «نييرموسلا مسا نم ةقتشملا رمايسلا

 لمحت ةليبق لك امنإو ءرمايسلا مسا لمحت اهدرفمب ةليبق

 لئابقلا نم ةليبق ىلإ اهبسنب عجرتو ءاهب صاخلا اهمسا
 نإ اذه عمو «مألا ةليبقلا اهربتعتو ؛«ةفورعملا ةيبرعلا

 ناكس مه ماد ام هيف ريض ال نييرموسلا ىلإ ءامتنالا

 ةيمست ىلع فقوتي ال رمألا :لوقأو .«نييلصألا قارعلا

 «رمايصلاب ًايلحم ظفلت يتلاو رمايسلاب ناكملا كلذ لهأ

 نفس وأ براوق يمالسإلا خيراتلا يف تفرع امنإو
 دروو ءراوهألاب ةصاخلا براوقلا يهون .تايرميسلاب

 راوهألا يف ةمئاعلا رزجلا لوح ؛يقرشلا يلعل ثحب يف

 قراوزلا يهو .«تايرميسلاب الإ اهيلإ لصي ال ناك»
 . «ةقيقدلا

 ةروث ةدراطم ثادحأ يف يربطلا خيرات يف دروو

 نم ًالجر هلبق نم جنزلا دئاق هجوو» : حئاطبلاب جنزلا

 اهيف «تايرميس يف يدهم نب دمحأ هل لاقي ىبج لهأ

 . «هباحصأ نم تامر

 ةقطنم «ضرألا ةروص» يف لقوح نبا ركذ كلذك

 يف يلعلا دمحأ حلاص خرؤملا ركذو .ةرميصلا مساب

 ةيالو مايأ تكس ًادوقن «قارعلا يف جارخلا» هباتك

 ناكس فرع يمالسإلا حتفلا دعب برعلا ءيجم دنع

 ضعي ممعو «طبنلاب يقارعلا بونجلا وحالفو ؛رارهألا
 يف ؛ةفاك قارعلا ناكس لمشتل ةيمستلا هذه نيخرؤملا

 طبنلا ظفل لمعتسي» يرودلا زيزعلا دبع لاق كلذ

 يف ةيمارآلا نوملكتي نيذلا ؛نيحالفلا ىلإ ةراشإلل

 .«ةحيطبلا ةقطنم يف ًاصوصخو ء.قارعلا
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 اهيلغأ «ةدع ءارآ تدرو راوهألا ناكس عّيشت يفو

 «يناريإلا ذوفنلاب كلذ ةقالع دكأ اهنمف «ةقيقحلا بناج

 ىلإ ناريإ لوح يذلا ءاهدعبو يوفصلا ليعامسا مايأ

 لدايت دنع لصح كلذ نإو .ًايمسر يعيشلا بهذملا

 .ةّئسلا نيينامثعلاو ةعيشلا نييوفصلا نيب ةرصبلاب عقاوملا

 ةغبص ميهاربا دقتعا ينامثعلا دهعلا يخرؤم نمو
 دادغب لاوحأ يف دجملا ناونع» هباتك يف يرديحلا هللا

 قارعلا بونج رئاشع عّيشت روهظ نأ «دجنو ةرصبلاو

 «هببس ناكو ءرشع عساتلا نرقلا نم يناثلا فصنلا دعب

 «ةّينسلا بهاذملا ءاهقف ريثأت فعض ؛«هيأر بسحب

 مل رمألا اذه يف اوثحب نيذلا نكل .كاذنآ ؛.مهتلقل

 اهسسأ يتلا راوهألا يف ةيعيشلا ةرامإلا دوجو ىلإ اوتفتلي
 فلتخملاو «قباسلا نيهيوبلا بيبر نيهاش نب نارمع

 ريثألا نبا ليصفتلاب اهتايموي عبات يتلاو ةسايس اهيف مهعم
 ةلص» هباتك يف يبطرقلاو ؛«خيراتلا يف لماكلا» هباتك يف

 .نورخآو «يربطلا خيرات

 يف عّيشتلا ةيادب تناك ةرامالا هذه نأ دقتعن الو

 ةسارد هيلع رمألا اذه نع ثحابلاو ءناكملا كلذ

 لكشب بهذمتلا روهظ دعب راوهألا يف نيئجاللا لاوحأ
 . قارعلاب يلج

 دقف مهسيماوج عم راوهألا ىلإ طزلا لقن ةصق امأ

 ةقطنملا ناكس لصأب تككش ليواقأ اهيلع تينب

 دنهلا نم اومدق طزلا نأل ءاذكه سيل رمألاف «يقارعلا

 «نييسابعلا دض ةدع تاروثب اوماقو «نييناساسلا مايأ

 نفلاو برطلا لهأ مهنمو نوعرازملا مهنم اوناكو
 مورلا دودح ىلإ مصتعملا مهرجّبه دقو ؛ةمدخلاو

 .نيتلودلا نيب برحلا روغث ثيح ؛نييطنزيبلا

 ناويح ةلاصأ اهيلقانو ةياورلا كلت بذكيو

 كلذ تدكأ «ةيعيبطلا هتئيب يهف «ةقطنملاب سوماجلا

 ىلإ روصم متخ ريشي اهنمو «ةيرموسلا تاتوحنملا
 امهيلجر نم نييشحو نيسوماج عرصي شماجلج»
 . «ةيفلخلا



 نا

 لهأب ًاريبخ جاجحلا نم لعج نم ىلع ًادرو

 دنهلا نم ناويحلاو رشبلا نم اهمئالي ام بلجو ءراوهألا
 سوماجلا نإ» :هلوقب كلذ ةسوس دمحأ ضراع

 هرهظي نأ لبق «راوهألا ةقطنم يف ًادوجوم ناك يشحولا

 نمزب مهحاولأو مهماتخأ ىلع نوينفلا نويرموسلا
 يتلا ةيشحولا تاناويحلا لوأ ناك هنأ دقتعيو «ليوط

 ثارتلا ديفي كلذكو .«قارعلا بونج يف تضرقنا

 اذه نيجدت ةروطسأب راوهألا لهأل رتاوتملا يهافشلا

 ةليبق نم اهعامس دعب (شوبله) اهتلجس يتلا «ناويحلا
 .اهركذل لاجم ال «ةنباغشلا

 نيب هايملا تارظانم يف ةرضاح راوهألا ةئيب تناك

 يدوعسملا لاق كلذ يفو «نييفوكلاو نييرصبلا

 ةلجد نم برش نمو «؛ةفوكلا لهأو ةرصبلا لهألو»

 هب باعام اهنم ءاهعفانمو اههايم يف ةريثك تارظانم
 ءرفذ كهز ردك مكؤام :اولاقف ةرصبلا لهأ ةفوكلا لهأ

 رحبلا ءامو ردكلا انؤام يتأي نيأ نم :ةرصبلا لهأ لاقف

 طسو يف ناجزتمي امهو ءفاص ةحيطبلا ءامو فاص

 ةفوكلا» ةلجد ىلع انئام ةليضف :نويفوكلا لاق ؟اندالب

 «ةرصبلا ءام ىلع هتليضفب كنظ امف تارفلا نم برشت

 لوصأ يف عقنتسملا ءاملا نمو «رحبلا ءامب طلتخي وهو

 .4؟يدربلاو بصقلا

 قارعلا نم ةرصبلا امنإ» :ىرخأ ةرظانم يف دروو

 هرييغت دعب ءاملا اهيلإ يهتني «دسجلا نم ةناثملا ةباثمب

 راجحأ نشخأب اهرهظ لبق نم ةطوغضم .هداسفو

 اهتحيطبب اهقوف نم ةطوغضمو ءًاريخ اهّلقأو زاجحلا
 .«(اهراوهأ)

 : ةرصبلا ءام ًاحدام درب نب راّشب لاقو

 امهرحب ءام ىفاوت نادفارلا

 روظحم ريغ ًابرش ةلبألا ىلإ

 ءهايملل ةيعيبط ةافصم راوهألا يف ظحاجلا ىريو

 هايم ىلع ةفوكلا لهأ تالّوقت ىلع هدر يف كلذ ءاج

 «قيقر ةرصبلا ءامو ؛ةرصبلا ءام نوبيعي مهو) : ةرصبلا

 ةفوكلاو دادغب ءامب بوشملا ءاملاو نيطلا هنع بهذ دق

 راوهألا

 ةلوقمو .«افصو نال دقو ,.ةحيطبلاب هماقم لوطل

 داقتعا نم ةعبان راوهألا يف هرورم دعب ءاملا يف ظحاجلا

 نأ ةقطنملا لهأ ىري ةمكارتم ةبرجت نمف «ًايح لاز ام
 ةداعو ءروهلا قمع يف اولغوت املك ًابذع حبصي ءامل

 ريغ نمو .برشلا دنع ًالالزو .ًايفاص كانه ءاملا نوكي

 تاتابن ربع روهلا ءام رمي يدربلاو بصقلا 000

 اهنمو ًادج ةريغصلا تاميسجلا اهيف قلعت ةدع ىرخأ
 هقاروأ هبشت يذلا «ءسململا نشخلا (نالبمشلا) تابن

 ءاملا ىفاصم كالسأ ضعبب اهضعب اهكسامتو ةيكوشلا

 ْ . ةيعانطصالا

 اننا اجلي اسي يو اميوتق «زارعألا حللت
 راجتسا نم نمأ دقو ,ءتاطلسلا نم مهيلع بوضغملل

 ميدقلا خيراتلا انربخي كلذ لوحو ءاهيدربو اهبصقب
 ىلإ اوؤجل نيذلا (بيراحنس) يروشالا كلملا ةدراطمب

 ةينفلا فحتلا ىدحإ رهظتو ءاهيف اونّصحتو راوهألا
 نوقشي (تايرميسلا) قراوزلا نوبكري مهو روشآ دونج

 ةرصبلا لهأ أجل كلذك ؛يدربلاو بصقلا تاباغ اهيف

 جنزلا راوث ًاضيأ اهيلإ أجلو ؛يمالسإلا حتفلا بقع اهيلإ
 دنع سانلا اهيلإ أجلو ءمهب ةرصبلا تقاض نأ دعب

 .دادغبل وكالوه راصح

 رداقلا ةفيلخلا ناك راوهألا يئجال زربأ نمو

 صبرت نم ًابراه ؛ةفالخلا ىلوتي نأ لبق «يسابعلا
 ين لماكلا» يف هربخ ريثألا نبا ركذ ءهب هللاب عئاطلا

 ىلإ راس مث رتتساو هراد نم جرخ» :هلوقب «خيراتلا

 رشع دحأو نيتنس هتماقإ ةدم تناكو (. . .) ةحيطبلا

 هثرجل ةصق (ه7815) يخونتلا يضاقلا قورو . «ارهش

 ربخ .«ثيدحلا اذه يف يل ناك» :هلوقب راوهألا ىلإ

 نم ًابراه ؛ةحيطبلا ىلإ تأجل تنك ينأ كلذو ؛فيرط
 «يفراعم نم ةعومجم كانه تيقلأف (. . .) ينتقحل ةبكن

 نم اوبره دق ؛مهسوفن ىلع نيفئاخ ءطساوو ةرصبلاب
 دنع) ًاريزو تقولا كلذ يف ناك يذلا «ةيقب نبا

 .«ةحيطبلا ىلإ اوؤجلو «(نييهيوبلا



 يرومألا ريمألا ءوجل ه٠4 ةنسلا يربطلا ركذيو

 ىلإ جاجحلا نجس نم هبوره دعب» «بلهملا نب ديزي
 ةنس ««يربطلا ةلص» يف ءاجو .«ةوامسلا مث حئاطبلا

 طساو ريمأ نم نيهاش نب نارمع ءوجل ربخ ءهالا+

 «صّصلت مث «كمسلا ديصي بصقلا نيب ماقأ» : يهيوبلا

 .«نيدايصلا نم ةعامج هعم عمتجاو

 يف يروارذورلاو «مظتنملا» يف يزوجلا نبا ركذو

 رمع نب دمحم نييبلاطلا بيقن ءوجل ؛ممألا براجت ليذ»
 .يهيوبلا ةلودلا دضع هيلع مقن نأ دعب (ه0٠74) يولعلا

 يف راوهألا ماهم «نادلبلا مجعم» بحاص رصتخيو

 هيوب لآ مايأ لئاوأ اهيلع بلغتو» : هلوقب ةمظنألا ةعراقم

 تراجو .؛نفسلاو هايملاب اونصحتو ءاهلهأ نم ماوقأ
 هايملا كلت تراصو «ناطلسلا ةعاط نع ضرألا كلت

 .«ةنيصحلا لقاعملاك مهل

 نوذختي نيذلا ؛ءنيضراعملا ةدراطم ودبت ءايخيرات

 يف يسيئرلا عفادلا ءكرحتلاو ءافتخالل ًاناكم راوهألا نم

 ةبسن ةدايز اهنم ىرخأ عفاود ىلإ ةفاضإ ءاهفيفجت
 اذه ينعيو «يرلا ميظنتو ةعارزلل ةحلاصلا يضارألا

 . ةقطنملا ىلإ هتابج لوخد ليهستو «جارخلا ةدايز اميدق

 مايأ جارخلا يلاو نكمت يمالسإلا خيراتلا يفف

 ةقطنملا نم مسق فيفجت نم نايفس يبأ نب ةيواعم

 هتلغ تغلب ام حئاطبلاب نيضرألا نم هل جرختساو»
 ءبصقلا عطق هنأ كلذو ءمهرد فلأ فالآ ةسمخ

 . ؟تاينسملاب ءاملا بلغو

 هّللا دبع نب دلاخ نأ» :هتسر نبا يفارغجلا ركذو

 قفنأو ؛ةلجد (دسي) رّكسي نأ لواح نييومألا لماع

 ىرخأ فيفجت ةلواحم يفو .؟هيعس حجني ملف لاومألا

 دعب «مهرد نييالم ةثالث كلملا دبع نب ديلولا رثكتسا
 ًاريدقت يفقثلا فسوي نب جاجحلا هيلع ضرع نأ

 . عورشملا فيلاكتل

 ناسح نأ :«نادلبلا حوتف» يف يرذالبلا ركذيو

 نيضرأ كلملا دبع نب ماشهلو ؛ديلولل جرختسا» يطبنلا
 . ؟ةحيطبلا يضارأ نم
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 يهيوبلا نيدهعلا يف ةضراعملا ةهجاوم يفو

 جنزلا ةروث ناوأ يسابعلا دهعلا امهلبقو ءيقوجلسلاو
 ريغ ةدع تالواحم ترج راوهألا ىلإ اهدادتماو ةرصبلاب

 .ةقطنملا ىلع هايملا ذفاون دسل ةحجان

 «نوّيخلا نسح خيشلا دهتجا ينامثعلا دهعلا يفو

 لوط ىلع دس ةماقإ ىف ةيرصانلاب نودعس لآ ةقفاومب

 دهعلا لظ يف فيفجتلا تاللواحم نمو .رامحلا روه

 فرصتم) كسح رماع ركذي «قارعلاب ريخألا يكلملا

 رارق «قارعلا بونج راوهأ» هباتك ىف (ةيرصانلا ءاول

 روه مث ةلجد قرش راوهأ فيفجتب رامعإلا سلجم
 تحت فيفجتلل ةياعدلا تأدب تانيعبسلا يفو .راّمحلا

 تايلمع يف لصح ام نكل .طفنلا جارختسا ةعيرذ

 ءاشنإ «ةعورم جئاتن تطعأ يتلا «ةيلاحلا فيفجتلا

 ىلع عطقي ثلاثلا رهتلاب فرع ام قشو «ةمخض دودس

 .ىرخألا ةيدؤملا راهنألاو تارفلا هايم راوهألا

 نايرش عطق الإ وه ام «هبابسأ تناك اَيأ فيفجتلاو

 يف ليثم اهل لق ةيناويحو ةيتابن ةورث ريمدتو ةايحلا
 . ملاعلا

 يلاهأ حرتقا ةروكذملا فيفجتلا تالواحمل ًافالخو

 تاناضيفلا عدر «ةليوطلا مهتبرجت نم ةدافإلاب «ةّمطنملا

 ةيحلا ريغو ةيحلا ةئيبلا ىلع ةظفاحملاو .؛ةهج نم ةيتاعلا

 تارفلاو ةلجد يراجم رفحب كلذو ىرخألا ةهجلا نم
 ةينيرغلا دراوملاف «راوهألا امهلوخد دعب ءامهعورفو
 «ناضيفلا دنع هايملا ةيمكل نيرهنلا باعيتسا نم تّللق

 ةيلمع ءرفوتو ءاهراسحنا دنع ةحالملا ةيناكمإ لّلقبو

 .هايملا نم

 ةطلسلا دوهع لك اهب أبعت مل تاحرتقملا هذه نكل

 يتلا «ةلودلا ةياغ تارايسلا لوخد حبصأو «ةيقارعلا

 نأ نكمي ناكو «ةئيبلاب ةريبك رارضأب اهقرط تمهسأ
 اهدنعو ؛«ةكرحلا ةعيرس ةيراخب قراوزب اهنع ناعتسي
 رويطلل ًاريبك ًانطو هيلع يه ام ىلع ةقطنملا ىقبت



 اناني

 قطانملا نم نيحئاسلل ًائفاد ًاتشم نوكتو ءكامسألاو

 دعي راوهألاب قفخي حور ةمث له ًاريخأو . ةدرايلا

 :رعاشلا ىري ام فالخ ىلع ؟اهفافج

 :ٌتلقف

 ()[يراج رهنلا عجري نأ ىلإ
 عدافضلا تومت هابنج بشعتو

 نوّيخلا ديشر

 :لي ام ةيبرعلا فحصلا ترشن 7٠٠١١ ةنس نم رايارهش ىف )١(

 ةيئاملا تاحطسملا نأ ةيعانطصالا رامقألاب تطقتلا روص تدافأ

 .ًايلمع تفتخا قارعلا بونج راوهألا ةقطنم يف

 يف رفبوت سوالك ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ماعلا ريدملا لاقو

 تاحطسملا هذه نم ةئملا يف نيعست ءافتخا نأ يفاحص رمتؤم

 نم اودرط نيذلا ناكسلل ةيفاقثو ةيئيب ةئراكا لكشي ةيئاملا

 ًادس نيثالث وحن ءانبو ةعساو فيفجت تايلمع» هببسو ««مهتويب
 .؟تارفلاو ةلجد يربن ىلع

 رامقألاب تطقتلا روص ةنراقم ربع ةحضاو ةئراكلا ودبتو

 هذه» نأ رفبوت حضوأو ١٠٠٠و 1917 يماع نيب ةيعانطصالا

 لاروا رحب فيفجتب اهتنراقم نكمي يتلا ىربكلا ةيئيبلا ةئراكلا
 مل «نوزامألا ةقطنم يف تاباغلا نم ةعساو تاحاسم ضارقناو

 بعصلا عضولا ببسب ًاصوصخ ءنآلا ىتح اهيلع ءوضلا طلسي
 مادص مسي مل رفبوت نأ عمو .«دقع ذنم قارعلا دوسي يذلا

 ببسلا» نأ ىلإ تراشأ ةيلودلا ةمظنملا نكل ء«ةرشابم نيسح

 يف ثيرجأ ةعساو فيفجت تايلمع وه هايملا ءافتخال يسيئرلا
 . .«جيلخلا برح ءاهتنا دعب تانيعستلا ةياذب بم قارغلا بونج
 راوهألا فيفجتب يقارعلا ماظنلا تمهتا ةيناسنإ تامظنم تناكو

 دادغب ةميزه رثأ ء١148 ماع برنجلا يف ةضافتنالا دعب

 . جيلخلا برح يف ةيركسعلا
 نأ ةنسلا هذه رشنتس ةسارد يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب دافأو
 1١9٠٠١ زوإجتت اهتحاسم دعت مل يتلا تاعقنتسملا قطانم فيفجت

 رضي ؛هيلع تناك امم تارم رشعب لقأ» يأ عبرم رتموليك ٠
 غلابلا راوهألا ناكس سمخ وحن» نأ فاضأو .ةئيبلاو ناكسلاب

 حزن امنيب ناريإ يف تاميحم ىلإ اوؤجل صخش فلأ 60١ مهددع
 فالآ ةسمخ اهرمع ةفاقث» نأ ًاحضوم ؛«قارعلا لخاد نورخآلا
 .«يدج رطخل ةضرعم ةنم

 .تاناويحلا نم ًافانصأ ددهي فافجلا نأ نم رذحو

 قطانم نأ ةيعانطصالا رامقألاب تطقتلا يتلا روصلا رهظتو

 روه نم ءزج ىوس لامشلا يف قبي لو ترحصت ةعساو
 . ةزيوح ا

 زاوهألا

 زاومألا

 ت1

 ناريإ نم يبرغلا بونجلا يف زاوهألا ةنيدم عقت
 ضرعلا طخو .«لوطلا طخ ةقيقد ١1و ةجرد 548 ىلع

 87 ةفاسمب نارهط نعدعبتو «ةقيقد 9١و ١”

 يتلا رهشمرخ نع ًارتموليك ١١6 ةفاسمبو .ًارتموليك

 نوراك رهنب رمي يئام رخآو «دبعم قيرطب اهب طبترت
 .يديدح طخب كلذكو ًارتموليك ١١ هلوطو

 ضيفت ةعساو ةرماع ةنيدم ًاميدق زاوهألا تناكو

 برقلاب اهمساب ىمسملا ريبكلا دسلا ءانب ىرجو
 اهب ةطيحم ةعساش يضارأ ءاورإل نوراك رهن ىلع اهنم

 .تاونقلاو لوادجلا نم ةكبش ةطساوب

 زرألاو ركسلا جاتنإب ميدقلا ذنم ةروهشم زاوهألاو

 . ىرخألا ةرواجملا

 تمدهت ىتمو .فيك دعب ةقدلا هجو ىلع ملعن الو

 ؟ةميدقلا زاوهألا ةنيدم

 رايهنا ىلإ اهبارخ ببس وزعي دئاسلا داقتعالا نأ ريغ
 .نوراك رهن دفاور دحأ ناضيفو زاوهألا دس

 لالخ شاع يذلا (يناعمسلا) هنّود امم مهفيو

 ةنيدم نأ ءيرجهلا سداسلا نرقلا نم لوألا فصنلا

 وأ ءسماخلا نرقلا ةياهن يف بارخلا اهباصأ زاوهألا

 . سداسلا نرقلا علطم

 تناكو :هصن ام هباتك يف يناعمسلا لاق دقو

 ءاملعلاب ةنوحشملا ةروهشملا دالبلا ىدحإ زاوهألا

 اهرثكأ برخ دقو ءابرغلاو دلبلا لهأ نم راجتلاو ةمئألاو

 . ةليلق ةعامج الإ اهب قبي ملو لالتلا تيقبو

 حاون ثالث ىلع زاوهألا ةنيدم يحاوض زمتشتو

 نم اهدحتو .(مشاه رهن)و (بآ نايم)و (يواب) : يهو

 نم رهشمرخ ةنيدمو رتشوشو لوفزد اتنيدم لامشلا



 زاوهألا

 قرشلا نمو ناشيم تشد برغلا نمو .بونجلا

 . لكتفهو زمرهمار

 ٠١١6١ وحن اهيحاوضو زاوهألا ةحاسم غلبتو

 اهنوكت يتلا ةيبوسرلا يضارألا فلؤتو ًاعبرم ًارتموليك
 لهس نم مظعألا ءزجلا هخركو زدو نوراك راهنأ

 .زاوهألا

 ١44,0٠٠ يلاوح زاوهألا ناكس ددع غلبيو

 ناكسلا ىلإ ةفاضإو .ةعيشلا نم مهتيبل اغ «ةمسن

 ناهمصأ :ندم نم نوحزانلا اهنطوتسا دقف نييلصألا

 ةينمرألاو ةيدنهلا تايلقألا عم زاريشو رتشوشو لوفزدو
 . ىرخألا

 قطانم ةيقبك فيصلا يف راح وهف زاوهألا خانم امأ

 5٠ ىلإ نايحألا رثكأ ةرارحلا ةجرد عفترتو ناتسزوخ

 ًايجيردت عافترالاب ةرارحلا ةجرد أدبتو ةيوئم ةجرد

 ىصقألا اهدح لصتو يناثلا نوناك رهش نم ًارابتعا

 نيعبرألا ىدعتت ةرارحلا ةجرد نإ لوقلا نكميو

 لصت نأ ردنيو ءزاوهألا يف ةنسلا نم ًاموي “١47 لالخ

 .ءاتشلا لصف لالخ رفصلا ىلإ ةرارحلا ةجرد

 يقرشلا بونجلا نم حاير زاوهألا ىلع بهتو

 نم ديزتو ءاتشلا يف راطمألا نّوكت يتلا ةرخبألاب ةعبشم

 .فيصلا ىف ةرارحلا ةدش

 اذإف «يبرغلا بونجلا نم ىرخأ حاير بهت امك
 ةدورب نم ديزتو «فطلتو وجلا لدتعا فيصلا يف تبه

 .ءاتشلا ىف تيه اذإ رجلا

 فلأتي زاوهألا نم يبرغلا يلامشلا مسقلا نإ ثيحو

 ام اذإ رابغلاب دبلتي ةداع كانه وجلا نإف ةيلمر لوهس نم
 .ةدشب لامشلا حير تبه

 بسح لادتعالاو ةدشلا يف فلتخت جيلخلا لحاوسي

 نقلا

 .ةنسلا لوصف فلتخم لالخ يوجلا طغضلا ريغت

 راهنألا نإ :زاوهألا ةقطنم يف ةمهملا راهنألا

 ةخرك ءزد «نوراك :يه زاوهألا ةقطنم يف ةمهملا

 .لابوك ءروهاش

 مث (هوك درز) يرايتخب لابج نم نوراك رهن عبنيو

 يحاوضب ًالوأ رمي ثيح ناتسزوخ لهس ىلإ ردحني

 رغصألا عرفلا :نيعرف ىلإ مسقني مث رتشوش ةنيدم
 نم قرشلا ىلإ هارجم فطعني يذلا (ركرك) ىمسي

 ىمسي نيكألا عرفلاو :ةيودجلا وخت ًاردحتشم ندشوش
 (زد) رهن عم نوكي ثيح برغلا ىلإ هجتيو (طيطش)

 هب يهتنيو رتشوش نم نيرتموليك دعب ىلع ًادحاو ًارهن
 دنع رهنلل يلصألا ىرجملاب ةيناث ءاقتلالا ىلإ فاطملا

 ذنم ةعساو قطانم ناعرفلا ناذه يورو ء(ريقدنب)

 . ةيناث امهئاقتلا ىتح امهعرفت

 رتشوش نم لامشلا ىلإ طيطش رهن لخدم يفو

 . ةريغص ةباوب 17و ةريبك ةباوب 45 وذ رسج موقي

 نإو «مويلا تمدهت دق تاباوبلا هذه مظعم نأ ريغ

 ناتسزوخ روسج مظعأ نم ًاموي ناك يذلا رسجلا اذه

 .رضاحلا تقولا يف لامعتسالل احلاص دعي مل

 ةلثام فورعملا زاوهألا رتشوش دس رائثآ لازت الو

 دسلا اذه .ناكرألا يعادتملا رسجلا اياقب تحت نايعلل

 بسني يذلاو ايندلا بئاجع نم نومدقألا هربتعا يذلا

 روطاربمإ يناساسلا ريشدرأ نبا لوألا روبهاش ىلإ هؤانب
 : .ناريإ

 ةريبك نيب ىرق ١١6 وحن غلبي زاوهألا ىرق ددع نإ
 مسقلا يف نارهط  زاوهألا راطق ةطحم موقتو «ةريغصو

 يذلا يديدحلا طخلا لوط غلبيو «ةنيدملا نم يبرغلا

 يتأتو ءًارتموليك 4١4 وحن زاوهألاو نارهط طبري
 نم ةيناثلا ةبترملا يف زاوهألا ديدح ككس تاسسؤم

 .نارهط دعب ةيمهألا ثيح

 امهدحأ «ناميظع نارسج زاوهألا يف دجوي امك

 فيضأو ءرصنلا رسج ىمسيو «ديدحلا ككسب صاخ



 اكمل

 لقتلا تارايس رورم ريسيتل يبشخ رمم دعب اميف هيلإ

 فورعملا قلعملا رسجلا وه رخآلاو «ةليقثلا نحشلاو
 دعي رسجلا ءانب نإو «تارايسلاو ةراملا روبعب صاخلاو

 .ملاعلا يف يسدنهلا نفلا عئادب نم

 مدقأ ىلإ دوعت ركسلا بصق ةعارز نإ لوقلا نكميو

 مهأ نم تناك ركسلا ةدام نإو ناتسزوخ يف روصعلا

 تكفقوت دن تناك هتعارز نأ ريغ ءًاميدق ناريإ تارداص

 اضر دهع ءاج نأ ىلإ ةنس ةئامسمخ نم برقي ام ذنم

 نأ ريغ زاوهألاب طيحملا لهسلا يف هتعارز تديعأف هاش
 طورشلا مادعنا ببسب حاجنلاب للكتت مل ةعارزلا هذه

 عالدنا كلذ ىلإ فضأ «حيحصلا كينكتلاو ةمئالملا

 . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا نارين

 ةئيه ىلإ ةموكحلا تدهع ناريإ يف ريوطتلاو ةيمنتلل

 «بونجلا يف ركسلا بصق ةعارز ةيناكمإ ةساردب ةيناباي
 ركسلا بصق مالقأ نم عاونأ ٠١5 بلجب تماق ثيح

 ءارجإ دعبو .رصمو ليزاربلاو اكريمأو ناتسكابلا نم
 ةعبرأ ىلع رايتخالا عقو ةمزاللا تاساردلاو براجتلا

 .ناريإ يف اهتعارزل عاونأ

 ريركتل عنصم ءانب مت دقو ركسلا بصق نم نط ٠

 ٠٠١ ةفاسم ىلع ةعقاولا (هبت تفه) ةقطنم ىف ركسلا

 ١9471١ ماع يف هحاتتفا ٌمتو «زاوهألا لامش رتموليك

 هجاتنإ طسوتمو .يناريإ لاير نويلم 1٠١ هردق لامسأرب

 (بلاق) كوبسملا ركسلا نم نط ةئام وه يمويلا

 هعيزوت يرجي ثيح («يداعلا ركسلا نم نط نيرشعو
 . ىلحملا كالهتسالل دالبلا ءاجرأ فلتخم ىلع

 زارهألا ةنيدمل ةيئابرهكلا ةقاطلا (زد) دس نمؤيو

 ةريبكلا عناصملا اهيف امب ناتسزوخ ةعطاقم عيمجو

 .نادابع يف ةيملاعلا لورتبلا ريركت يفاصمو

 يف روباش يدنج ةعماج تاونس لبق تسسأو

 .زاوهألا

 زاوهألا

 نم ًارتموليك 77 ةفاسم ىلع ةعارزلا ةيلك عقتو

 ىرخأو ةيئادتبالا نيملعملل راد دجوت امك ءزاوهألا

 «ةينهم دهاعم ةدع سيسأت ّمت هنأ ىلإ ةفاضإ اذه

 لافطألل ةضور نيب ةسسؤم ةئام نم برقي زاوهألا ةئيدم

 «يعارزو يعانصو ينهم دهعمو ةيوناثو ةيئادتبا ةسردمو

 .بلاط 7١17٠١ وحن اهيف ةساردلا عباتي

 زناوفألا

 تا

 ةنئاكلا ةطسبنملا لوهسلا طسو ةنيدملا هذه عبقت

 اهرواجي امو يهو «ناتسزوخ ةيالو برغ بونج يف

 ةبالخ ةيلبج رظانم ةيأب ىهابتت نأ عيطتست ال قطانم نم
 هذه نأ ديب .ةسراد ةميدق ةراضحل ةليلج راثآ ةيأب وأ

 وحن تالحرلا يف ةزاتمم قالطنا ةطقن يه ةنيدملا

 يهو رتشوشو شوش يف ةريهشلا ةيرثألا عقاوملا
 ناريإ يف طفنلا ةعانصل ةيسيئرلا زكارملا نم اهتفصب
 هذه ىف ىقتلت ذإ «دالبلل ةيداصتقالا رضاوحلا نم ربتعت

 ردك 0 ةدودحملا طفنلا بيبانأ طوطخ ةنيدملا

 طخ اهنم برقلاب رمي امك ليكتفهو ديفس طفنو ناميلس
 يقتلي امك .نارهطو نادابع نيب دتمملا طفنلا بيبانأ

 روبهاش ردنبو رهشمرخ نم نادتمملا راطقلا اطخ اهيف

 .ناريإ ربع

 ترقتسا ةليوط نورق ذنم هنأ ىلع نوخرؤملا عمجي
 ةيرصعلا زاوهألا ةنيدم هيف ضبرت يذلا عقوملا يف

 ةيرشبلا ةعامجلا هذه ةيوه نأ ديب «ةيرشب ةعامج

 عجريو . عازن عضوم تلاز ام زاوهألل ةيلصألا ةسسؤملا

 لقأ ىلع يناساسلا دهعلا ىلإ زاوهألا ةنيدم سيسأت نمز
 دقو ارهش زمرها مساب ذئنيح فرعت تناك ثيح ريدقت

 ةنطوتسم لوأ سسؤم نأ يناهفصألا ةزمح خرؤملا كد
 كولم لوأ ريشدرأ وه زاوهألا ةنيدم عقوم يف تميقأ

 . هريغ ىلإ كلذ ىرخأ رداصم وزعت امنيب «نييناساسلا



 زاوهألا

 ةرملل زاوهألا مسا لوادت أدب امدنع هنأ ودبيو

 ىلع قلطي ناك «يمالسإلا حتفلا ديعب كلذو «ىلوألا

 ىنعملا اذهب زاوهألا مسا مدختسا دقو .ناتسزوخ مومع

 اهسفن ةئيدملا ىمس امئيب «ىمادقلا برعلا ةلاحرلا دحأ

 ريدقت ىلإ ةفاضإلاب  ةيمستلا هذهو .«زاوهألا قوس»

 ةنيدملا نأب عساتلا نرقلا يف شاع يذلا هيقف نبا ةلاحرلا

 ىلع لدت امنإ ةيانب 50٠6٠١ ىلع ذئنيح لمتشت تناك

 . ماه يراجت زكرمك عيرسلا زاوهألا ضوهن

 دودح» فلؤم بتك ماع ةئام يلاوحب كلذ دعبو

 بلق رست ناتسزوخ يف ةنيدم نم ام :لوقي «ملاعلا

 مهو ةرفاو تاكربب اهلهأ عتمتيو «زاوهألا نم رثكأ رئازلا

 . «ةعيبطلاب ءامرك

 كلذ دعب اوؤاج نيذلا برعلا باّتكلا فصو دقو

 «ريرحلاو زرألاو ركسلا بصق جاتنإل زكرم اهنأب زارهألا

 هايملاب اهيذغي تاونقلا نم ةكبشب ىورت اهضرأ نأو

 ىلع ضبرت ةعفترم ةرخص ىلع ميقأ يرجح جيرهص
 .نوراك رهنل ىرخأللا ةفضلا

 يئاملا ىرجملاو ناريإ رهنأ ضرعأ نوراك رهنو

 ةيعيبطلا ملاعملا نم وه اهيف ةحالملل حلاصلا ديحولا

 ةدع يفف ء«ًاقيثو ًانارتقا زاوهألا ةنيدمب نرقُت يتلا

 ًابلاغو  زاوهألا لهأ رهنلا اذه ركذ ةيخيرات تابسانم

 هتابغرب مهريصم قلعتي ىدم يأ ىلإ  ةراس ريغ ةروصب

 . . .اهب نهكتلا رذعتي يتلا هتاوزنو

 يف قفدتت نوراك رهن هايم تناك ةميدقلا ةنمزألا يفف

 ملو ناكرزوم رخآلاو ليجدلا امهدحأ ىعدي نييرجم

 هريخستو ناكرزوم عرف ىلع ةرطيسلا ريسيلا نم نكي
 رثكألا ليجدلا عرف ىلع ةرطيسلا لثم ةعارزلا ضارغأل

 .فنعأو دشأ هنايرجو رزغأ ههايم نأل هقفدت يف ًاءوده

 دحأ ليجدلا عرف ىلع نويلحملا نوعرازملا ماقأ كلذلو

 يف ههايمب عافتنالل ةفلتخم ماجحأ نم ًادس رشع

 «داليملا دعب سماخلا نرقلا يف ,.كلذ دعبو .مهتعارز

 لازام ببسل ناكرزوم عرف ريغ «راذنإ قباس نودو

 ها

 «ليجدلا عرف ىلإ ديدج نم مضناو هارجم ًالوهجم

 دودسلا عيمج تفرجو فنعو ةرازغب هيف هايملا تقفدتف

 ةنيدملا تحاتجا مث هيلع ةمئاق تناك يتلا رشع دحألا

 نكلو .«نيع دعب ًارثأ اهتلعجو دوجولا نم اهتلازأف

 نلز ةنيدملا تداعو: ناؤهألا ةنيدم ءانوعأ اما ةاغرس

 نرقلا يفو اهل ثدحي مل ًائيش نأ ول امك اهدهع قباس
 ىعدت تحبصأو ةنيدملا مسا ريغ يداليملا رشع عساتلا

 دهع يفو يراجاقلا هاش نيدلا رصان ىلإ ةبسن ةيرصانلا
 . (زاوهألا) اهنيمست تديعأ 19476 ماع هاش اضر

 947١؟5 ماع ىلإ 140” ماع نم ةرتفلا لالخو

 ًايرصع ًاطيطخت اهطيطخت ىرجو زاوهألا ةئيدم تروطت
 فاشتكا مت امدنعو .ناتسزوخ ميلفإ ةمصاع اهتفصب

 تحبصأ اهنم بيرقلا ناميلس دجسم عقوم يف طفنلا

 تميقأف «ةيناريإ  ولكنألا طفنلا ةكرش رقم زاوهألا ةنيدم

 ةيرادإلا اهبتاكمو اهنزاخمو ةكرشلا تاشرو اهيف

 ةليلق تاونس دعب نكلو ءاهيف نيلماعلل ةينكسلا ءايحألاو
 ىلإ طفنلا نع بيقنتلا تايلمع ةرادإ رقم ةكرشلا تلقن

 اهبتاكم زكرم تلقن امك ةرشابم ناميلس دجسم عقوم
 زاوهألا تحبصأ نيح يف «نادابع ىلإ ةيسيئرلا ةيرادإلا

 .امهنيب (تيزنارت) زكرم ةباثمب

 نيب عبقت ةيرصع ةنيدم مويلا زاورهألا تدغ دقو

 رهن يتفض ىلع ةدتمملا لالظلا ةفراولا ليخنلا نيتاسب

 ام ابلاغ يتلا ةبهاللا فيصلا روهش لالخو .نوراك

 اهءانثأ زجعتو قرطلا يف تلفسإلا اهترارحب بيذت

 لزانملا نم ةرارحلا درط نع ءاوهلا فييكت ةزهجأ

 نيتاسب يف وأ رهنلا فافض ىلع هزنتلا وأ رهنلا يف

 ةدشو ظيقلا جهو اهوج ةوارطو اهلظب اوقتيل ليخنلا
 . هتأطو

 يه امك ءزاوهألا لهأل ةبسنلاب يه ليخنلا ةرجشو

 زمر لثمت «ناريإ برنج يف رخآ درف لكل ةبسنلاب
 .ًاصاخ



 نكن

 نم ريثكلاب ليخنلا ةرجش تطبترا «نورقلا ربعو
 . ةيقيطنمورلا صصفلا

 اهرطق فصن ةرئاد نمض زاوهألا ةئيدم لوح عقي

 ةيرثألا عقاوملا مهأ نم ددع رتموليك ٠٠١ يلاوح

 شوش يف دجوي عقاوملا هذه مهأو «ناريإ يف ةيخيراتلا
 .زاوهألا نم لامشلا ىلإ ًارتموليك 86 وحن دعب ىلع

 عبرأ مصاوع ىدحإ هذه (شوش) ةنيدم تناك دقو

 مدقأ نم ةدحاو دهم اهنأ امك «نيينيميخألا ةيروطاربمإل

 ماع ىلإ اهسيسأت خيرات عجري ذإ «ملاعلا يف تاراضحلا

 .م.ق 0٠

 سويراد روطاربمإلا ىنب اذه شوش عقوم يفو

 نييمالعبلا ةمصاع بئارخ قوف ةيوتشلا هتمصاع ريبكلا
 كولم روصق راثآ اياقب لازت امو «نويلبابلا اهرمد يتلا

 يفو .اذه انموي ىتح نايعلل ودبت شوش يف نيينيميخألا
 ةمصاع حبصت نأ ىلإ تحمط اهقلأتو شوش دجم ةمق

 نورق ةعضبب كلذ دعبو .هعمجأب كاذنآ فورعملا ملاعلا

 ةراجتل ةيجيتارتسا ةدعاق شوش تحبصأ نامزلا نم

 .ةيربلاو ةيرحبلا نييناساسلا

 نرقلا يف ةقطنملا كلت ىلإ لوغملا ءيجم ناكو

 ةنيدمل ةبسنلاب ةياهنلا ريذن وه يداليملا رشع ثلاثلا
 هجو نع اهوحمو اهريمدت ىلع اومدقأ دقف «شوش
 ديزت ةدمل ةنيدملا ترجه نيحلا كلذ ذنمو «ءضرألا

 فشتكا نيح ١847 ماع ناك نأ ىلإ ةنس ٠٠١ ىلع

 لامعأ اوؤدبو شوش بئارخ نييسنرفلا راثآلا ءاملع

 .اذه انموي ىتح ةرمتسم تلاز ام يتلا اهيف رفحلا

 مهأ نم ددع نع هذه رفحلا لامعأ تفشك دقو

 . . .نآلا ىتح ناريإ يف تفشتكا يتلا ةيرثألا زونكلا

 لبمز اغوشت ةروقز عقت شوش نم ةبرقم ىلعو
 ماع يلاوح ةروقزلا هذه ءانب مت هنأ دقتعيو .ةيماليعلا

 نييماليعلا كلم «لغ شتنوأ» دهع يف .م.ق 5٠

 .(شوش ديس) كانيشوشنأ نييماليعلا هلإل اهرذن يذلا

 دقو «لباب جرب اهميمصت يف لبمز اغوشت ةروقز هبشتو

 زاوهألا

 ماهبأ رثرأ» ةيناريإلا ةراضحلاب صتخملا ملاعلا اهفصو
 ««ملاعلا يف هعون نم ناينب مظعأ» اهنأ ةرم تاذ «بوب

 حرص مدقأ وه يذلا حرصلا اذه نإ» :لوقي بتكو

 تامارهأ سفانيو عونلاو مجحلا اذهب ناريإ يف فورعم

 ١560 هعافترا بيهم يعانص لبج نع ةرابع وهف ءرصم

 وهو ءًاعبرم ًامدق 145 هتدعاق ةحاسم غلبتو ءامدق

 مدق ١70١ هتحاسم» سدقم ءانف يف يزكرملا حرصلا

 ءانفلا اذه نمض دجوتو .«ناروس هب طيحيو عبرم

 ةحرضألا نم ددع ىلإ ةفاضإلاب دباعم ةثالث سدقملا

 دبعم ةباثمب تناك ةروقزلا هذه نأ ودبيو .نزاخملاو

 يسنرفلا راثآلا ملاع لوقيو ءدحاو نأ يف حيرضو

 راثآلا نع بقني ًاماع ٠١ ىضمأ يذلا نمشريغ نامور

 ريبكلا شروك حيرض ميمصت نإ :ةقطنملا كلت يف

 يتلا ةروقزلا هذه نم ىحوتسم داكراساب يف دوجوملا

 .ةديج ةلاحب تلاز ام شروك مايأ يف تناك

 يماليع حرص ةزرابلا ىرخألا ةيرثألا ملاعملا نمو
 وهو ؛ءاحنألا كلت يف نيرفاسملا راظنأ بذجي زارطلا

 دهعلا» ةاروتلا يف هركذ درو يذلا لايناد يبنلا حيرض

 وهو «تارم ةدع حيرضلا اذه ميمرت مت دقو «ميدقلا

 دح ىلع نيملسملاو نييحيسملاو دوهيلا ىدل سدقم

 .ءاوس

 ةروصبو ناتسزوخ ةقطنم بذجت زورونلا ديع يفو
 راوزلا نم ًاددع زاوهألاو رهشمر خو نادابع ندم ةصاخ

 قدانفلا نأ ىتح ناريإ يف ىرخأ ةقطنم ةيأ نم رثكأ اهيلإ

 ريجأت ىلإ نودمعي يلاهألا نإف كلذلو «مهب قيضت
 اهيف ةماقإلا مهوكراشيل مهلزانم فرغ ضعب راوزلا
 .اذه زورونلا ديع ةلطع لالخ

 زاوهألا يف يبرعلا رعشلا

 : يماللا نمحرلا دبع ذاتسألل انه مالكلا كرتنو

 ءاهسردن يتلا روصعلا يف زاوهألا رعش ضارغأ

 ىبرعلا رعشلا ىف ةفورعملا فادهألاو ضارغألا يه

 ضعب كانه نأ آلإ «ميلاقألا فلتخمو روصعلا ّرم ىلع



 زاوهألا

 دازو ءاهيف مظنلا رثكو ,ءترهدزاو تعّسوت نونفلا
 ةيعامتجالا ميلقإلا عاضوأل اهتمءالمل اهب مامتهالا

 اهل دري ال دقو «ىرخأ نونف تلحمضا امنيب «ةيسايسلاو
 ًاددع دجن كلذ ىلع ةدايز «ءارعشلا نم ةفئاط دنع ركذ

 نم رثكأ نيعم ضرغ يف داجأو غبن ءارعشلا نم
 فلتخم يف نورخآ مظن امنيب «.ىرخألا ضارغألا

 .رخآ ىلع ضرغ بيلغت نود ةماع ةروصب ضارغألا

 «ةرسيتملا رعشلا ناظمل يتسارد ءوض ىلعو

 روصعلا هذه يف زاوهألا يف يبرعلا رعشلا نأ تدجو

 : يهو اهتعس بسح ةبّترم «ةيتآلا ضارغألا ىلع عزوتي
 لزغلاو ىوكشلاو ءاثرلاو ةسامحلاو حيدملا

 تاعوضوملاو ةمكحلاو فصولاو تايناوخإلاو

 . ةيملعلا

 حيدملا

 ءارعش هب مظنو ءًاعاستا ضارغألا رثكأ وهو

 .يمالسإلا يبرعلا عباطلا وه هعباطو «ةفاك زاوهألا

 ًاساسأ ةعيفرلا ةيمالسإلاو ةيبرعلا لثملا نم ذختاف

 وحن ومسي رعاشلا ناك ام ردقبو «ءانثلاو ءارطإلل

 ربكيف «ةيناسنإلا لثملاب كسمتيو «ةيماسلا لئامشلا

 ناك «ةحلاصلا تازاجنإلا ىلع ينثيو ةَّذملا لامعألا

 عفانملا ىلع لوصحلل ىفلزلاو بّرقتلا كرد ىلإ ردحني
 يف ًاعمط ًافازج مالكلاب يقليف ؛ةيدرفلا حلاصملاو ةيتاذلا

 اذه بناوج يتسارد ءانثأ يفو «بصنم وأ هاج وأ لام

 ١ : ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني هتدجو .نفلا

 : ينيدلا حيدملا أ

 هناحبس يرابلا ديجمت ىلإ ينيدلا رعشلا هجنا
 ةرفغملاو وفعلا بلطو ؛هلهأ وه امب هيلع ءانثلاو ىلاعتو

 ال يتلا همعن ركذو ؛ةرخآلا باوث نسحو ايندلا ريخو

 ىلإ رعشلا بهذ دقف ؛6# ميركلا لوسرلا امأ . ىصحت
 هتعاجشو «؛همركو هبسنو ؛هايازمو هلئاضفو هلئامش ءارطإ
 هتازجعمو ءهكولس قئاقدو «هتغالبو .هتحاصفر

 هلو لوسرلا دعب يتأيو .هّبر دنع هماقمو ءهتعافشو

 مهلئاضفو مهبقانم ىلع ينئثيف « هيت هتيب لهأ حدم

 نكذب

 يف مهقح دكؤت ةيسابس ةعزنب ًاجوزمم نوكي ام ًاريثكو
 96 لوسرلا ةباحص حدم يتأي مث . مكحلاو ةفالخلا
 .رايخألا

 ضرغلا اذه يف زاوهألا ءارعش نم ددع مهاس دقو

 ًالسوتمو ًايجانم فلخ نب يلع لوق كلذ نمو «عدبأو
 «هئاطع ةرثكو هفطع ةعسب ىلاعتو هناحبس يرابلا ىلإ

 : لزاونلاو بئاصملا مئاظع عفد ىلع هتردقو

 ىلعلاو دوجلاو دجملا اذ اي يهلإ
 اطعلاو لضفلاو ناسحإلا بحاص ايو

 هفعضل ريبكلا خيشلا محار ايو

 ىكب دقو ريغصلا لفطلا قزارايو

 افخلاو رهجلاو رسلاب ًاملاع ايو

 اعد اذإ يجانملا سمه ًاعماس ايو

 يعلز عمار يترتع ثلا يللا
 ىذألاو مهلا نم ينصّلخو يهلإ

 ةمعن ركش يف ترّضق نئل يهلإ
 ىتفلا هب لديام ىجرأ كوفعف

 ًابئات ءاج بنذم نم مك يهلإ
 اضّرلاو حفصلاو وفعلاب هتلباقف

 ("7ىجتري كملحو ينيندي كحفصف
 :ىلاعت هللا ىلإ ًالسوتمو ًايجانم ًاضيأ هلو

 هل تعفرنمريخاي

 لمانألا تكّرحو يديألا

 رجرمووعدمريخاي

 لئانو ىذعفدل

 فشكل ىجرتال تنك نإ

 لئاهعفدلوةميظع

 مئاظعلل ىجّرياذنم

 لزو_ نبلاو دئادشلاو
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 يف ثرورعبمل اب كوعدأ

 لئابقلاو نكامألاريخ

 0 ا يستلا ريب يبلع! ريقي

 0 تاتش تفلاو مراكجتاب

 ىلاعت هللا لضف ىلع ينثي يزيوحلا هللا جرف لاقو

 :همعن ددعيو

 يللخ ينتدوعامب يهلإ ددساف

 ًامرك دع ناسحإلاهدئاوع نماي

 يلمأ ىهتنم اي يل وفعلاب ّيلع
 امفومانألا براي كدوج ّقحو

 يلكتم كاودج ىلعألإ تلعج

 هب قوثولاو يّبرب ينظ نسحف

 لجولاو فوخلا ماقم نع ينلازأ

 اهددعي نأ تلج هللاةمعنو

 (””لمجلاو ليصفتلا ىلع مانألا لك

 ه6 لوسرلا ًاحدام يوسوملا نيدلا باهش لاقو

 هقّلعتو اهل هّبحو ةيزاجحلا رايدلا ركذب هتديصق ًالهتسم
 : اهب

 (9هناعر مش كلتو قيقعلا اذه

 هنايقع نم عمذدلا نيجل جزماف

 ىصح مشلاو هبارت ريبع ممشاو

 هنامج دوقع ترشتنا هحفس يف

 تقرحأ ًاران قشعلا لبق قلأ مل

 لا هب تقطن يذلا نييبنلا ريخ

 هناوأ_ لبق ليجنإلاو ةاروت

 01١ 15١. ةقرو «فلخ نب يلع ناويد )١(

 .4 ةقرو «يزيوحلا هللا جرف ناويد (؟)

 زاوهألا

 هذاعم خيرصلا ثيغ ىرولا فهك

 هنامأ نصحوهتدجن ليفكو

 هفكب ّمصألا رخصلا قطنملا

 هنايبت يف ءاغلبلا سرخملاو

 يذلا هتمكح ٌرسو هلإلا فطل

 هنامتك نع ثيغلا ردص قاض دق

 ًاكحاض حبصأ ديحوتلا هب نرق

 هناثوأ ىلع ًابحتنم كرشلاو

 ىلألا فحصلا هنيد عئارش تخسن

 (0)هناقرف نم تايآلا مكحم يف

 ىدرلاو هيف لجتلا حارجلا يكبت

 هنانسأ نم ضيبلاو مسبتم

 بلاعث ٌنهو هلماوع تكتن

 هلاسرف نم داسآلا حراوجب

 نم لاكيم هناوعأ نم ليربج
 هناوعأ نم ليرزع هنادخأ

 ىدهلاّقلف نع نابأف ادب رون
 هتاهرب انس يف ةلالضلا الجو

 هلضفب باتكلا ميماوح تدهش

 هنارقأ ىلع ًارخف هب ىفكو
 يستقر ةطر اننا همن له

 (9هناش ةقيقح ملعت مل تنك نإ

 .ىلاعتو هناحبس يرابلا هيلع ىنثأ يذلا

 حدم يف ىرخأ ةعيدبو ةليوط ةديصق رعاشلا اذهلو

 :اهنم ؛ ديلكولت هتيب لهأو كلو لوسرلا

 .م14886 رصم ظل .ت”لصص « يوسوملا نيدلا باهش ناويد )غ0

 . - ١8ص ؛هناويد ن2(



 زاوهألا

 يمسق ىوهلا لهأ اي ّبحلا يف َرب ال

 يممذ مكتنخ نإ ىلعلل تفو الو

 مهمسابم لضفت مل رذلا نعّرغ

 مركلا يذ هللا لوسر اياجسألإ

 نمو ريشبلا يداهلا دمحأ دمحم

 ممألا رئاس تلض يغلا يف هالول

 ١ هرئآم نوميم مسالا كرابم

 مكألاو روغلاب اهراثآف تع

 مهمتاخ لسرلا جات ةلاسرلا قوط

 مهلك هللاددبعلةنيزلب

 اونمض دق رصنلا يف دجم لوصأ

 مهلوصن يف يداعألل مهلوصو

 ةطسشاو هللا لوسرو مهلقم ندم

 ريو د رجو دعما
 تدبف مهقالخأ تمرك مراكأ

 ("'مهئافص يف ءامب موجنلا لثم
 حدم دق يعشعشملا فلخ نب يلع رعاشلا ناكو

 دئاصقلا تارشعب هان هتيب لهأو كك لوسرلا

 حيدملا نم عونلا اذه لغشو ؛ةيرعشلا تاعوطقملاو

 ةبحألا ركذب هحئادم لهتسي ناكو «هناويد نم ًاريبك ًازّيح

 مكحلا ضعبي وأ ,نامزلا ىوكشب وأ ءرايدلاو

 يرابلا ىلإ هّجوتي مث ؛ةايحلاو ةعيبطلا نع تاروصتلاو

 886 هتيب لهأو لَو لوسرلا ىلإو ىلاعتو هناحبس

 ةليسو وأ ءايندلا تالضعم نم ًابرهمو ًاذالم مهلعجيل
 : اهنم ءةديصق لاق لاجملا اذه يفو ءاهليلذتل

 هلاولا بيثكلا نم ديرت اذام

 هلابلب يف ديزي لوذعلا لذع

 ىلع هدعاسف هحصان تنك نإ

 هلاحب هعدف ال وأ يغتبي ام

 ل ١٠.2ص «هتاريد )0(

 هذصو بيبحلا رجه نم دشأو

 هناتقا نس نردشلا' ىزونتك ءادقلو

 هبرطخ تاثداحو نامزلا برح

 هلاوهأ نم بعصلل يدباكمو
 هبطخ لزانب ينلزاني ًادبأ

 هلازنو هلوزنب يتليحام

 هبذلو نامزلا بر ىلإ عزفاف
 هلآو يبنلا حدم ىلإ عجراو

 ةملم لك عفدلّدعملاوهف

 هلاوهأ نم رشحلا يفانتاجنو

 ثيللاو هلامج نود سمشلا

 هتلاوت نود تديشلاو هلانيص نؤذ

 اجنلا نفس ىدهلا مالعأ هونبو
 هلالغأ نموذئمويلوهنم

 مهلضفب ماقملاو دهشي تيبلا

 ()هلايحو هضرأ ةيحم مهلو

 :ىرخأ ةديصق نمو

 ذر سلا يحول اذا هوان

 لطاب وهو الس اولاق نأ ريغ لهف
 ايحلا بّيص نع ضرألا ٌولس فيكو

 لحام يهواهّير ىدامت اماذإ

 لئابقلا راخفلا موي هل تنادو

 ةبيط كسملا ىلع ًابيط هب تدازو

 لذاكجلاو ىفحلا بهشلا“ترشخافو

 هثعب لبق نم ليجنالا رشب هب
 لئاوألا نورقلا لبق هب تّرسو

 ًادعاص تاوامسلا ىلعأ الع يبن

 لصاودحلا غلاب هنم كروبقف

 )١( ةقرو ,فلخ نب ىلع ناويد 231١١ ١)11.



 نك

 ىرولا قلاخ هملع نم هملعو

 لئات هللاهلاق اًمعوهامف

 ىلألا ةداسسلاو راهطألا هؤانبأو

 لعانو فاح لضفلاب مهلّرقأ

 مهروني مانألا يدهتسي نيمايم

 لعاشم نيرئاحلل مهنأك

 حلاك مويلاو نوماّسب ليلاهب

 لماش سانلل بدجلاو ىدن روحب

 يتلا ةداسلاو نمحرلاةوفص ايف

 لمآ تاّرسملاّلك مهب لاني

 هبوطخ تراص رهدلاو مكتوعد

 (7لعاوفلا تاكتافلا يضاوقلا ّنهو

 هب ترمع يذلا لَو لوسرلا حيدم بناج ىلإو
 لهأب صاخ حيدم كانه ناك ءزاوهألا ءارعش نيراود

 ةعزنلا هيمسن نأ نكمي ام هيلع بلغت « هديت ماركلا هتيب

 «نيملسملاو برعلا مكح يف قحلا مهل ىري «ةيسايسلا
 يوق بولسألا قيقر ةفطاعلا قداص ًارعش كلذ جتنأف

 اذه يف ةمهاسم هلو الإ ًارعاش دجن املقو ؛ريبعتلا

 يوسوملا نيدلا باهش رعاشلا لوق كلذ نمو «بابلا

 : ةظ يلع مامإلا يف
 يقالتلا سومش مكنم تبرغ

 يقآملاموجن اهدعب تديبف

 ثتسمأف يلع ىوتلا ليل َنِج

 قارشإلاةرينم ينوفج يف
 دقاملثمةنيز رهذلا تقاف

 قافآلاب يصولاردقزاف

 اياربلا ىلوم ءايصوألا ديس

 قالخلاةوفص نيدلا ةورع

 يلاعملا سمش لامكلا قفأ ردب

 يقالتلا ثيل لاونلا بحس ثيغ

 1٠ ١. 1846 ةقرو «فلخ نب ىلع ناويد )00

 زاوهألا

 لجنلا هبرض ىبظلاب سوشلا براض
 قالخألامراكم يضامب

 اياضقلا يف لدعلاةمكح

 قاقشلا لهأ سوفن يف رئاج
 ًارمعو نونملا بحرم ىقس نم

 قاعّرلامعمط نورقلا قاذأو

 ارسق عورلاب ديلولاب ىتأ نم
 ('0قائولا لْذب ىلُملاّرع دعب

 لهأ حيدمب اوصتخا نيذلا ءارعشلا نمو

 تدجو دقف يزيوحلا دمحم نب هللا جرف ذهن تيبلا

 يف هلوق كلذ نمو ءمهحدمب ًاصتخم هرعش نم رفوتملا
 : هع يلع مامإلا حدم

 امب نولئاقلا نونمؤملا حلفأدق

 امسو هل ضرأ يف هللا هماقأ

 ىلإ ليلدلا ريخ مهمهلأ هللا

 املعلا ةودق اوناكف ليبسلا جهن

 يف مّسجت دق سدق رون نم هلل

 امظتناو ماسجألاو لكايهلا ريخ

 اهقلاخ كالفألا قلخي مل هالول

 املق الواح ول اهل دعأالو

 رمقالو سمشانل تءاضأ الو

 امعو ةريح نمدحأ ىدتها الو

 ترهط ذإ سجرلا هنع بمهذأ هللا

 امصعدقو ىكزاهّبرهل سفن
 دقو نوصحلا ّده نم ربيخ مويو

 امزهناو باخ دق نمك مورقلا ىدرأ

 هتجهمب يداهلا ىقو دحأب نمو

 (")امشتحا الو ايحتسا ال ّرف ْنمك ًاعوط

 ركذ ةديصقب كلل ءارهزلا ةمطاف ةديسلا حدمو

 )١( يوسوملا نيدلا باهش ناويد ١5.: ١7.

 ةقرو يزيوحلا هللا جرف ناويد (؟) 7.



 زاوهألا

 ءاهتدابعو اهقالخأو اهتافصو كفو لوسرلا نم اهتلزنم

 :اهيف ءاهتاماركو اهتيرذو اهجوزو

 ترهظ يتلا دقعلا ةّرد اسنلا تس

 لسرلا دّيس اياربلا ريخ رهظ نم

 هفرحأ شرعلا قاس قوف اهمسا نم
 لزألا يف ميظعتلا ديب ةبوتكم

 اهتروص كالفألا يف ةئيضملا يهف

 لمحلا ةراد يف ىحضلا سمشب يرزت

 اهلضفوًاردق اهفّرش هللا

 للزلاو مثإلا عيمج نم ةمصعب

 اقرهط مكانهم نييعرلا هينا
 لدج الب ًاريهطت ركذلا مكحم يف

 اهجّوزواهافصو اهافطصا مث

 (0يلع نينمؤملا ريمأب هناحبس

 حدم نأ ,فلخ نب يلع نب هللا دبع رعاشلا ىريو

 ةهجاومل نوعلاو ةرصنلا ةبسانم يت يلع مامإلا

 :لاقف اهل ضرعت يتلا تاّململا

 ًارصان هوجرأ هللا دعب يل نمو

 لآ فرشأ راركلا رديح ىوس

 احم يذلا نينمؤملا ريمأ يلع

 لاتق موي كرشلاو ىدعلا شويج

 يننإف ةادعلا وكشأ نسح ابأ

 لابحب ًاقثوم مهيف ترص دقل

 ًارصان هوجرأ مويلا كاوس يل نمف

 لاكن دشأ يف نجس قيض ىلع

 يننإف تابئانلا ينتعراق نإو

 0 انآ تسنلف انوع يل تنك اذإ

 : ةلئكقَع اضرلا مامإلا حدم يف لاقو

 .161ص نيعشعشملا خبرات (؟)

 لابجلامش عطقنانيتأ

 بتّولاليبلألإ كاذامو

 ريسملا يغبت نيأ ىلإ اولاقو
 ياللا عيبطع ف اهكركمتو

 لوسرلانيع رون ىلإ تلقف

 برعلاريخو شيرق ىكزأو

 لوسرلا يصو ىسوم نب يلع
 بسحلا عيفر يناعملا ليلس

 نيملاعلا فرشأ ىرولا مامإ

 بسنلا فيرش اياجسلا ديمح
 مامإلا لج نو مامإلاانأف

 بركلا عفدل ىجرملا تنأو
 نامزلا تابئان نم ينرجأ

 ير ىنعتري نس كللتمو

 لهأ حيدم يف نيروهشملا ءارعشلا نمو

 مظعم ناك ءيبعكلا نادرح نب مشاه كوع تيبلا

 هيف لوانتيو ءمهل بحلاو ءالولا هيلع بلغي هرعش

 رارصإو لاضن نم مهتايح قفار امو مهلضفو مهتريس
 هتيلاد ىف هلوق كلذ نمو ةيماسلا ئدابملاو قحلا ىلع

 ْ :ًاتيب نوسمخو ةئام يهو

 (9ادوقلا كتلمحت موي تيأرأ

 ادوهجملا لقثملاانم ناك نم

 هدرروو بيطرلا نصغلا اهتلمح

 اديهستلاو مهلا كيف تلمحو

 اوبناجو بارسلا بورسمب اوذخأ
 ادؤرب نيدفارتللا تنتج انتع

 .بغل (سروماقلا) ءايعإلاو فعضلا :بغللا )١(

 )١( نيعشعشملا خيرات ص١1688.

 .دوق (سوماقلا) اهدواقمب داقت ليخلا .دوقأ عمج :دوقلا (9)

 .ليسي «ةنوؤملاب مهيفكي :زيمي (4)



 "هم

 اهراهن حابص اهتليل حابصم

 ادوقعملااهجاتاهادن ىنمي

 اهمادصماهماعطماهناعطم

 ادوهعملااهماغرض اهمادقم

 اونياع نإهتافص لقأ رشب

 (0نزيعملا ةباؤحط اه نهتم

 ةمعفملا هتايح نم ىرخأ روص ىلإ لقتني مث
 :لوقيف تابسانملاو ثداوحلاب

 هلالجل يذلا دجملا بحاص اي

 اديلنعو ًاضغبماياربلا تثنع

 اهتيرقتسااذإلاعفأّرغ كل

 ادوجنوًارواغم ّيلع تذخأ

 الق ىنعم تلكشأ لضف تافصو

 ادييقت الواهفشكي قالطإ

 بقانمباهتدلق بتارمو
 (9يرعتلا ناسخلا هسبلت دقعلاك

 ىدتلا دنع ًاضيبأ كمويّرمام

 ؟9يددت افعلا مدني ىدقنا الإ

 ةديرخ هجو كيبأب هتبسحأ
 اديرروتلااهذخ ضيبأ توسكف

 رشعم كوأش رابغ قشي ىنأ
 (؛!ادوجللا تنكو مهل دوجولا تنك

 :اهنمو

 تزواج دمحأ نود كل فقاومو

 اديدحتلاو فيرعتلا كماقمب

 ادعلاو كليل تيبم شارفلا ىلعف

 ادوعرو ًاقراوب كيلإ يدهت

 .6 ١ص يبعكلا مشاه ناويد )0(

 . ةباشلا ةأرملا :دوخلا (؟)

 .ئخس :ديدنخ (9)

 .07 ص يبعكلا مشاه ناويد )5

 زا اوهألا

 امنأكداؤفلا جولثم تدقرف

 اديرغتلا كعمسل عارقلا يدهي

 اديدعرالو ًالشفال سفنلاب

 مهدارم نيود اوأرف اوحبصتساو

 يدم انضرانفَو َّمشَأ ًالبج

 :اهنمو

 عئاقو مأ يهوردبةادغو

 ادولوّنهل تلازامو تربك

 اهدوقعل عدت ملف نهتلباق

 ادذيقع نهماظنل الوامظن

 امنإو كيدل مهسوؤر تدجس

 ادوجس هيلع تبرض يذلا ناك

 عدت ملف ربزهلا ثيللاك تددشف

 ادودشم ةلالض شيجلانكر

 دجام ضيبأ هجو نع مهتفشكو
 اديرعتلاو رابيدالافرعيمل

 تلبقأامل بازحألاةيشعو

 ادوقلا دوقت ةمعفم ليسلاك

 تلبقأو ميوقلا جهنلا .ءنع تلدع

 ادونجو ًابئاتك لالضلا فلح

 اهشبكب تدعو اهتمرح تحبأف

 ادينح عابسلاهمعطت عاقلا يف

 مهعلسو ريضنلاو ةظيرق ينبو

 اديبزو معفخو نييداولاو

 ٌدحاج بهذي نيأ نينح ىلعو

 اديرش حارو هب تبئثامل

 (0ادوملجلا رجفيو ىدعلا عمس

 )١( 57ص يبعكلا مشاه ناويد - 54.

 .هال قا ه6 ,24 قباسلا ردصملا (')



 زاوهألا

 :ءارمألاو ءامكحلا حيدم - ب

 ىلع ءارطإلاو ءانثلا ميلقإلا ءارعش هيف لوانتام

 ةيعامتجالا هاياجسو  هتريسو ريمألا وأ مكاحلا بسن

 ةلودلا نوؤش ةجلاعمو ءمكحلا يف هتسايسو

 يف اهضاخ يتلا كراعملاو «-هبورحو ؛عمتجملاو

 يف  رومألا هذه ركذتو ؛هجراخ وأ ميلقإلا لخاد

 نيزربملا ءارعشلا نمو «ةذع دئاصق يف وأ ةدحاو ةديصق

 صتخا يذلا يزيوحلا ةمحر نب يلع دبع اذه يف

 يوسوملا نيدلا باهش  رعاشلاو «بايسارفأ لآ حدمب

 : ىعشعشملا

 لاوألاو رخاوألا برعلا ىلع

 يقالتلا يف كئالملاك كولم

 (07يلاعسلا مهدايج تيرافع

 ففلخ نب يلع حدم يفهلوق كلذ نمو

 : يعشعشملا

 هلضفب مانألا داس نم نباوهف

 هئاثيأ نم رشلا ماركلا فلخ

 العلا اوثرو ىلألا ةرديح لآ نم

 هئاجيه يف برضلاو مشاه نم

 هئابع لمهأنوندألا هماحرأ

 هدادم تلخ طخاماذإ بسن

 ()ئاملظ يف ضيفي ةايحلا ءام

 : يعشعشملا يلع نب رديح ديسلا حدم يف هلو

 ارهطم ماركلا ءانبأ ةصالخ

 ٌرغةرّهطم ءابآ ةلالس

 .56 قباسلا ردصملا (9)
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 ىهنلاو ملحلاو سأبلاو ىدنلا فيلح

 (9 لاو وفعلاو ناسحإلاو لدعلا وخأ

 :يزيوحلا ةمحر نبا لوق كلذ نمو

 مهب موري ول ديص فيراطغ سوش

 بني ملو لكشي مل خماوشلا فسن
 هلئمح تطيندف عورأ لك نم

 ("7بستنم ءاجيهلا ىلإ درو ديج يف
 :بايسارفأ اشاب يلع حدم يف ًاضيأ هلو

 اذإ توملامد ص ي ريزهو

 امادصلا برحلادسأ تدانتام

 هلمنأ نم ضاف بيس بر

 ىماتيو ىمايأ قزر ىفكن

 هعفلوص ترسك دينو

 امامحهتقاذأدق مامحرو

 ىحضلا سمش تفسك ركمو
 امالظ قفألا انس عاصناو هيف

 اماتق ليللا ضوع تدرتو

 هب ففرطلارصبي الا فقوم
 امامه وأ ًاماسح الإ انر نإ

 ادعلا داسجأب ليخلا لعنأ

 (9ماهللارمسلاجّوتامدعب

 اشاب نيسح حدمي يوسوملا نيدلا باهش لاقو
 :بايسارفأ

 ةميش هوعدت فورعملا نم بيرق

 هدودجوهؤابآ تفرعاهب

 ىمه اذإ سوفنلا ىمحت هب باحس

 دولج ديدحلا سور يف تينيو

 )١( قباسلا ردصملا ١1715.

 .74 ةيبايسارفالا ةرامإلا خيرات (؟)

 .0149 رصعلا ةفالس ()



 فلل

 هدحول ودعلا ىقال اذإ مامه

 ديدع وهو شيجلا دوسأ ديصي

 حدم يف يوسوملا نيدلا باهش لوق كلذ نمو
 :يعشعشملا بلطملا دبع ناطلسلا

 انيزقل اماه ىلإ الع يفو

 يلاوعلامهلاملالسب يقر

 لاونلا قبس يف لاملا ديبم

 لاجملا قيض يفّرك ام اذإ
 ونعي فصولاب يذلا لدعلا وه

 (0لالجلاب فّرعملا ملعلا هل

 : هر6٠ ذأ

 ماهل ةحراج لكودوجي

 ماظعلاّرعلاةداسلا هتمن

 هتلجاس يه نإنزملاق وفي

 مامجلاهدروم ميلا ينفيو

 هيشح ارلمانأ يف ميرك

 (0ءاؤزلا توملاو قلخلا ةايح

 ريمألا ةريس ىلع ينثي يزيوحلا ةمحر نبا لاقو

 : بايسارفأ يلع

 لاىتف بيصياهنمرفو بر

 ةارسلا ةأرم شرعلا يلع دجم

 ىّرس هْرنملاهّرس يف وهف

 ةالفلازورجب مهيمل نشعلو

(00 

 )١( يوسوملا نيدلا باهش ناويد ١198.

  (0)قباسلا ردصملا 47

 ) )9قباسلا ردصملا 55.

 زاوهألا

 احناو فشقتلا بهذم نع داح

 ةامكلاةامحلا بهذم ىلإز

 صألاو نطاوبلا درب ىّدرتو

 تاينلاب لامعألا صولخ ىلل
 فاعرقفلا مداخ ّرسلا يف وهف

 تام كلملا مغيض رهجلا يف وهو

 نهذ لضفلا بتارم يف هلو

 ()تالكشملا لفقم حاتفم وه
 -ريمألا ةفاقثو ملع فصي نيدلا باهش لاقو

 : يعشعشملا فلخ نب يلع

 اياطعلا نيدايم يف داوج

 ىراجي ال ةحاصفلا رامضمرو

 ارثنوامظن هقطن حيصف

 ارابكلا رردلاهظفل عصري

 يسمت مايألاهدادم دوت

 اراروحا بتكاذإاهنيعأب

 ركف تنب نمهطخ يفمدق
 ارامخ هرباحم تجسناهل

 يكحيداكاهانس نم ءاكذ

 اررمحاقفشلا هدادم مالظ

 رطس لك يف يذلاملقلا هل
 ()ارارذماكلف هطخ يف ىرت

 :ًاضيأ هيف هلو

 هتققحاذإنهذهلنلق

 هتاكشم يف هللا رون ترصبأ

 ةّرردنمهملع يفمك هللا

 هتارف جلب تنمك ةنوزخم

 تيتوأ يلآللا فادصأ نأ ول

 هتاملك ترئااهيلعاعمس

 )١( ةناحيرلا ةحفن "”/ 1١48.

 نيدلا باهش ناويد (؟) 5/ا١ _ل/الا١.



 زاوهألا

 هنايب نسح عابيموجنلل وأ

 هتانبرودباهيرارد تطعأ

 هعاري دامج ىلإ مالكلا يحوي

 هتاغل عيدب نع حصفيف ًارس

 لاهطهر مركأ نأ يردي رّدلاف

 (0تاظفل نم موظنملاو روثنم

 : بايسارفأ اشاب نيسح ةفاقث حدمي هلو

 عفايوهو ىلعلا ملع يف لّهمكت

 ديلووهوملحلا غولب زاجو

 قطنمب باطخلا لعف نع حصفأو

 ديلبو عراض ديبلهيدل

 ةريصب نع هبونريرصبهل

 (”9ديدح وهو بيغلا دودح زوجي

 ءارعش اهلوانت دقف ءريمألا وأ مكاحلا ةسايس امأ

 يذلا لداعلا مكاحلا حدم مهرعش يف اونّودو «ميلقإلا

 ءرامذلا يمحيو نيدلا نوصيو «ةعيرشلا ماكحأب يضقي

 روصنم نب ةكرب ريمألا حدم يف نيدلا باهش لوقيو
 : يعشعشملا

 ملاعةعيرشلا ماكحأب ضاق

 نييبتلاوداشرإلادعاوقب

 مايأ فصي يعشعشملا فلخ نب يلع يف ًاضيأ هلو

 :لوقيف ءاضيب اهنأب همكح
 ىقتلاو ددسملا يأرلاو لدعلا

 هئانرق نم فورعملاو سأبلاو

 ىرولا لك ىلع ةدرجم تاذ

 (9هئازجأ يف لكلا قددصك تقدص

 ناطلسلا ةسايس ىلع نيدلا باهش رعاشلا ينثيو

 : هلوقب ةتيلاد يف ةيعارزلا .فلخ نب يلع

 8917 قيباسلا ردصملا )١(

 1١99. قباسلا ردصملا )م

 156 كف نيدلا باهش 6

 ضن

 تهزامةريزجلل كدوروالول

 دوروباهل تانج تانجو

 اهتاحاس ىلع تبحس الو ًالك

 دورب لويذ تاماق ناصغأ

 اهنأ كدعب تيشخفاهتقراف
 دومث رايد تحضأ امك يحضت

 تدتغاف كلاهملا نافوطي تناكو

 ()يدوجلا ةاجن ىلع تعجرامل

 يعشعشملا يبرعلا مكاحلا بطاخي ام ًاريثك ناكو

 ىلع ليلد وهو .ميلقإلا ءارعش لبق نم كلملا ةظفلب
 نيدلا باهش لوق كلذ نمو ء.هناطلس ةوقو هتكلمم ةعس

 :فلخ نب يلع

 هنأشوهتفكهتلالج كلم

 ىنكلا يلح وأ باقلألا ةنيز نع

 ايحلا ىلع تابنلا ىنثأ اذإ حمس

 (”7ىنع هلو هظفلب زاجملا دصق
 :ًاضيأ هيف هلو

 مهمولح الول ىلوألا كولملا نم

 هيساور تكدناو دجملا لزلزت

 هل نامزلا ناد يذلا يرديحلا

 (0هيهاود هتفاخو ناكتسا ىتح

 ماكحلا تاطاشن ىلإ زاوهألا ءارعش نطفو

 مهتعاجشو مهتلوطبو شيجلل مهتدايق اوحدمف ةيركسعلا
 يف مهدلجو مهربصو ءءادعألا تاروانم ةهجاوم يف

 «يّورتلاو ةمكحلاو ديدسلا يأرلاب نيجراخلا ةجلاعم

 عونتو شيجلا ةدع اوفصوو «ىنسحلاب ىرسألا ةلماعمو

 قاحلإو ءمصخلاب مهشطبو «نيلتاقملا ةلاسبو «حالسلا

 كراعملا وج نم ةلوطبلا روص اولجو هفوفصي ةميزهلا
 نمف لازنلا تاحاس يف يبرعلا لتاقملا اهب ىلحتي يتلا

 ١١. قباسلا ردصملا )١(

 .ل” قباسلا ردصملا (؟1)

 4١. قياسلا ردصملا (*)



 ضن

 ريمألا ةعاجش فصي يزيوحلا ةمحر نبا لوق كلذ

 :دشار

 همزع بنج يف دجملل تسر مامه

 لهس اهبنج يف ضرألا لابج لابج

 هنوفج نيرعام جايه ثيلرو

 لحك اهل جاجعلاو آلإ لحكلا نم

 هشيج باغ نإ شيجلا ماقم موقي

 لصنلا دمغ نإ لصنلا ّدح فلخيو

 هعورفو هقارعأافرش تكز
 لعفلاو لئاضفلا هنم انل تباطو

 هلصأك ميركلا لعف نكي مل اذإ

 لصألاو بسانملا ينغت امف ًاميرك

 اوفلاحت نيذلا ٌرغلا رفنلا نم

 لخبلا مهرايد يتأي ال رهدلا ىدم

 اومهاذإ ثويغاولاص اذإ ثويل

 اوّلس اذإ فويس اوداج اذإ روحب
 مهفويس نإف ًادجم اربطخ نإو

 لسرمهلاثقلا فارطأو روهم

 اوأن امثيح ىلعلا ىأنت اولفق اذإ

 ارّلح امنيأ ىدنلا لح اولزن نإو

 :بايسارفأ يلع ةعاجش فصي ًاضيأ هلو
 ثيغ برحلا محالم يف دسأ

 تاغللا ملعب مرضخ ىدنلا يف

 ادعألاةدئنأوهليخ اذكو

 تايداعلا ()”ىحو يف ناّيس ء

 اعنم حاوراوهلاماذكو

 تاعزادتملا يق نسهشونك يئن وأد

 روجلاو ملحلادوعت ًامامهو

 (09تاداعلا مركأناتاهو

 .١66ص رصعلا ةفالس (؟)

 زاوهألا

 اهضاخ ةكرعم يف يوسوملا نيدلا باهش لاقو

 :لئابقلا نم هيلع نيجراخلا دض فلخ نب يلع ريمألا
 لباوذ يهو رمسلا حامرلا داكت

 رضخلا قرولابٌرتهت هتحارب
 هبطخباهامردق تويب نمهمكف

 رثنلا بطخلاك مظنلا اهنمو تحضأف

 ىحض هفقوم خركلا مويهللف
 رجملا لفحجلاب بارعألا تلاس دقو

 الواطت باقرلانودحي هوتأ

 رزجلل ّدملا كلذ مهنمو اوحضأف

 اهقاس ماق املك برحب هومر

 "7 رعذلا نم بولقلا يف ايانملا نضكر
 هشيج ةبالصو ريمألا ةعاجش نع ثدحتي مث

 مهب اهوقحلأ يتلا رئاسخلاو مهموصخل مهتجلاعمو

 : لوقيف

 ةيتف مدقي ثيللاك اطسو اوطس

 ركبلا ةروص يف برحلا ناوع نوري

 ىغولا ىلإ نومدقي توم ناسرفو
 ّركلا نع لازنلا دسأ تحمج اذإ

 اهنأك ماعنلا قوس اهل ًاليخو

 يردكلا ةحنجأب تّبه اذإ ريطت

 مهمومت يف يبطلا نارك يرن
 رهملا نع ديدحلا برض مهدقنأو

 هقارأ امم ّرِبلا شوحو تحضأو

 رحبلا ةجل يف ناتيحلاك مّدلا نم

 ًاعماوصو مهماه نم ًاعيب ىنب

 رسنلا بهار دجسم اهنمأوبت

 ىدرلا كبش يف ضرألا يف عقاو نمف

 ّرغلاةحنجأب هنع رئاط نمو

 .68 ص نيدلا باهش ناويد 69

 .07 قباسلا ردصملا (0)



 زاوهألا

 هدونج يقالتدنلب مهل ىنأو

 610 دسلا بشخح نم طخلا حامر نيأو

 ةعاجش يف (يرتستلا) يرتشوشلا هللا جرف لاقو

 : ةفالسلا بحاص موصعم نبا دلاو

 ىجحلا ىدل مامإ اجيهلا ىدل مامإ

 انقلاب نعطلا و دسسلا بوكو وعن

 (7بكاوملا ايلف حمزلا رهظ فيلا دي

 تدجو ماكحلا حيدمو ينيدلا حيدملا بناج ىلإو

 حيدملا اهيلع قلطن نأ نكمي «حيدملا نم ىرخأ ًاعاونأ

 دلولا نيب لصحي ةداع حيدملا نم عونلا اذهو ؛ماعلا
 رعاش نيب وأ ءًارعاش امهالك وأ امهدحأ ناك اذإ دلاولاو

 هئاقدصأو رعاش نيب وأ ملاعو رعاش نيب وأ ءرعاشو

 هنإف ءرعاشلا حيدم اهيلإ هجوي يتلا ةهجلا تناك امهمو

 زهت يتلا ةليبنلا لئامشلل ميركتو لئاضفلل ديمحت
 هب دوعت امب اهيلع ينثيف هبلب ذخأتو رعاشلا فطارع
 ًاعبت ًاعنصتم وأ هريبعت يف ًاقداص نوكي دقو «هتحيرق
 .حودمملاو حداملا 7 ريثأتلا ةوقو ةقالعلا عونل

 اهنم ركذن «ميلقإلا ءارعشل بابلا اذه يف ةريثك ةلئثمألاو

 بحاص دلاو حدمي (يرتستلا) يرتشوشلا هللا جرف لوق

 :(موصعم نبا) ةفالسلا

 هلاعف لك دومحملا دمحألا

 ءاضقف هب ىضقو هءاشام

 اهلعف لمانأهلو ديهلف

 ءاطعإلاو ناسحإلاو ماعنإلا

 اهءامعمجت لظت راحبلا لثم

 ءاملا اهنع ليسي لامجلاك لب

 )١( رصعلا ةفالس "49.

 رصعلا ةفالس (؟) 497.

 ضني

 امهيلك راحبلاو يناعملا ررد

 (0)ءابه هيدي ىدل ءاطعلا مري

 هتناكمو هحودمم ةبيه مامأ هسفن رعاشلا كلامتي مل

 يتلا ةيماسلا لئاصخلا كلت دجمي فقو ىتح ةيملعلا

 :لوقيف ءاربكلا اهبحاص ةلالجل ترغاصت

 لفاسأ كاوس نمو ّيلعلا تنأ

 ءارو كاروامو مامإلا تنأ

 ىهنلا ىلع مالكلا ءاقلإ كيلعف

 ءاغصإلاو عمسلا لوقعلا ىلعو

 هبايلمؤملامهشلااهيأاي
 ءاشيافيك ماكحألاهل نم اي

 (9ءاوضألا كئتوضل تودبامل

 : اهنم ىرخأ ةديصق ًاضيأ هيف هلو

 ةمشحو ايندو ًانيد ىرولا ماظن

 بصاونلل ًامغرم ًايأرو ًاملعو

 بقانملاو ىنكلا رخف همسا لثمو
 هبايبًاَّرط لامآلا تمحازت

 بهاذو ءاج نيب الإ سانلا امف

 برجم رومألا قامعأب ريصب

 (9براجتلا لكب ايندلا برج نأك
 يفيوخلا ربش نب ناندع رعاشلا لوق كلذ نمو

 ءاملع دحأ روفصع لآ فلخ خيشلا هيقفلا يف يرّمحملا

 : ةرّمحملا

 اروفدص ذإ نيبلا موي كبلق دنع ام

 اوفرط يتلا نيعلا اوفكفك امو هنع

 ةهلومارحةلقممهتعبتأ

 فرشلاو قوشلا اهيف عمدلا بذاجت

 )١( قباسلا ردصملا 484.

 )١( قباسلا ردصملا 4945.



84 

 ًانحتمم سانلا عيمج تربس دقو

 فرس مهل يبح اذإف مهرومأ

 تعمج ًادحاو مهنم تريخت دقر

 امرفلس هلءابارثآامهيف

 رمقهنأالولموقلاملظضأل

 (قتش) هنأ الون نتافلا تكا
 هتدعصدآنت ال ندللا رمسألا

 فصقنيو نعط نم رطأي حمرلاو

 هبيص ناتهلا لطهلا ضراعلاو
 فشكنتو ًانايحأ لطهت بحسلاو

 ًاجلبنم مايألا ىدم لامكلا ردب

 فسخنيو ًانايحأ قحمي رديلاو
 ًاكلف يل (نادابع) نيزمايو

 ()فجنلا ينتوهتسا دقو اهتركذ

 ناطفق ةزمح خيشلا حدم يف ىرخأ ةديصق هلو

 : اهنم

 ددسم مالكلاب كنإزمحاي

 هيهف ريغ موقلا يعادل نطف

 ديس نم ءةحدم كب تهوندق

 هيونتلاو ءارطإلا نع راع

 ففقوم يف مسابايحملا ّقلط

 هيوشتلاب ديصلا هوجو يمري

 (؟ةيقف مكحو ردتقم باطخو

 فلخ نب يلع ةديصق دلاولل دلولا حيدم نمو

 :اهنم بلطملا دبع نب فلخ ريمألا هدلاو حدمي

 اهنإو بوطخلا ءابعأ لّمحت

 قهاوشلا دادشلا مص اهل ديمت

 )١( ىوتلا ءارعش 27١9/5 7١8.

 ) )5.57؟؟7/5 قياسلا ردصملا

 زاوهألا

 ثداح لك يف بطخلا لامتحا نإو

 يقئارطو ىلألا يئابآ قئارط
 هلصأ ميثارج تداع نم رذعامف

 قداص دعب نم ظيغلل مظاك ىلإ
 هركذ راس يذلا ينادلا يبأ اذهو

 قراشملاو اهبرغ يف اكذ ريسم

 ىلعلا يوذ ىلعأو ايندلا ينب زعأ
 قئالخلا لك لضفلابهلّرقأ

 هبيسب نيدعبألا مع داج اذإ

 قداصألادعب ليثئلاب ادعلا لانو

 هماسح ناك عورلا موي لاص نإو

 قزامب ةامكلا ءالشأ قزمي

 صخغنم دهج ملسلا لوط نأ ىري

 قباس رهظ يطتمي نأ هتحارو

 ةراغي تاحباسلا جورس نإو

 قرامنلا يطو نم ًاسولج ّذلأ

 هلوق نومضم قحلا ناك لاق نإو

 قطان ريغ ادغ سق هراز ولو

 يحالفلا نسح نب ىسوم خيشلل ةديصق نمو
 :هدلاو اهب حدمي

 ادعس نباو ةمام نب بعكامو

 ديدشلا نمزلا يف هنم مركأب

 يلع ونب هوجولا ضيبلا مه
 ديلتلا عم فيرطلا دجملا ولوأ

 ىّلعملا فرشلا نم اولح مه

 دوجنلاو ةريشعلا ببسح نمو

 دجمبتعفرةياراماذإ

 ()ووهملا فلح مهو اهوقلت

 خيشلا ظعاولا ملاعلا اهب حدمي ةديصق هرعش نمو

 : يرتستلا رفعج

 )١( لاجرلا فراعم "/ 47.



 زاوهألا

 ىدنلا متاح ادجلا موي اندلا لهأل

 ىدهلا ملع هنايبت يف ملعلا يفو
 ًارذنموًاريشب هيضقت مويللو

 ادشرم ةيادهلا جهن ىلإ وعدتو

 ىدهلاب بلقلا تيم ىسيعك ييحتو

 ادعقم ناك نمو ىمعأ ئربتو
 ًادهاج عئارشلا ءايحإب تمقو

 (")اددجم كنم ملعلا رانم ىحضأف

 اهمامغداليلا تسي مل كالولف

 ادهعمو اعبر يمسولا تبنأ الو

 ةرف نيدلل نيدلا نيز تلزاالف

 ًاديشم ًاحرص لاضفألاو ملعللو

 :ةسامحلاو رخفلا_د

 ذنم هيف دجو «يبرعلا رعشلا يف قيرع نفلا اذه

 يراضحلا روطتلل ًاعبت عستاو روطت مث «يلهاجلا رصعلا

 برعلا ةايح قفار يذلا يفاقثلاو يسايسلاو يعامتجالاو
 . هتلت يتلا روصعلاو مالسإلا ردص رصع يف

 ةيرعشلا براجتلا يزاوهألا رعاشلا بعوتسا دقل

 ثوروملا اذهب ةنيتم ةلص ىلع ناكف ؛هرصعل ةقباسلا

 ةيساسألا تانوكملاب قيمع عالطا ىلعو «قيرعلا يفاقثلا

 ةيفاقثلا ةريمخلا هذه رامثإ ىلع دعاس اممو . ةسامحلاو

 طاشنلاو ةكرحلاب ٌجعت تناك يتلا يزاوهألا رعاشلا ةئيب

 مهئادعأو ميلقإلا لهأ نيب عارصلا دادتشاو «يراضحلا

 .ةبقحلا كلت يف

 وحن ةقثو ميمصتب علطتي زاوهألا بعش ناك دقل
 عايضلا نم ةرتف ىلع رهازلا يمرقلا هذجم ءانبل لبقتسملا

 «ةيجراخ ةيلود تاعارص طسو هنايك ماقأف ءرخأتلاو

 .47/7؟ قباسلا ردصملا )١(

 نفل

 رج ةعيلسلا ةيناينالا تاهجوتلا ذه ردع مز
 رشع سداسلا نرقلا ةيادب يفو ءروطتلاو راهدزالا

 دودح ىلع ناتريبك ناتيسايس ناتوق تزرب يداليملا

 هذزفنا سب ةيرت اههحم لكر ةنيزخلاو ةييرعللا ميلتإلا
 ناتاه «ةوقلاب ميلقإلا ضرأو بعش ىلع ءاليتسالاو
 «ةيقرشلا ميلقإلا دودح ىلع ةيوفصلا ةلودلا امه ناترقلا
 - قارعلا ىلع اهذوفن تطسب يتلا  ةينامثعلا ةلودلاو

 .برغلا نم هدودح ىلع

 ًالاكشأ ميلقإلا نوؤش يف لخدتلا ذختا دقو
 ءاليتسالاو ءيركسعلا وزغلا اهتمدقم يف يتأي «ةديدع

 «ةيفئاطلاو ةيلبقلا نتفلا قالتخا وأ ةوقلاب ىضارألا ىلع

 اذه نإ .تاراتألا عفد وأ «ماكحلاو ءارمألا رييغت وأ

 ًارثأ فلخ ىرخألا ىوقلاو زاوهألا لهأ نيب عارصلا

 يف كلذ سكعنا ؛ميلقإلا ءارعش سوفن يف ًاريبك

 اهلاوهأو برحلا اوروصف .؛ةيرعشلا مهتاباتك

 لاسيتسالا ىلع هصرحو لتاقملا تابثو اهتامزلتسمو
 رعاشلا انل فشكو «ةيموقلا ةّرعلاو فرشلا نع ًاعافد

 يف سرافلا اهلمحي يتلا ةيلاعلا ةيسفنلا ةلاحلا يزاوهألا

 هعفرتو «هحالسل همادختسا نسحو هتابثب ىغولا حوس

 هدهزو «ىنسحلاب ىرسألا عم هلماعتو اياندلا نع

 . ةيماسلا لثملاب هفغشو «مئانغلاب

 راختفالا حصي ام لكب يزاوهألا رعاشلا رختفا دقل

 نم اهدجو يتلا ةيماسلا لاصخلاو ةعيفرلا رثآملا نم هب

 ءافولاو ةعاجشلاو لذبلاو مركلاب هموق رثآمو هئابآو

 «ةردقملا دنع وفعلاو لقعلاو ملحلاو فيضلا ءارقإو

 يف ةبالصلاو ةنامألاو ضرعلاو «راجلا قح ةنايصو

 .قلخلا نسحو «تبنملا ةراهطو بسنلا ةقارعو «قحلا

 «بتكلا ءانتقاو فيلأتلاو ةفاقثلاو ملعلاب رختفاو

 خومشلا نع هتسامح يف ربعو ءاشنالاو رعشلا ةدوجو

 سأبلاو ةمارصلا يناعم لمحي ًارعش جتنأف .بقحلاو

 «ةغيلب ةمخف ةغلب فنعلاو شطبلاو ةلاسيلاو ءايربكلاو



 ضن

 . كسامتم نيصر برلسأو «ةقيمع ناعمو

 ةصاخ دئاصق يزاوهألا رخفلاو ةسامحلا رعش ءاج

 وأ ءاثرلا وأ حيدملا رعش يف ةرئثانتم ًاتايبأ وأ نفلا اذهب

 .ىوكشلا وأ لزغلا

 نفلا اذه يف اوقوفت نيذلا ءارعشلا رهشأ نمو

 يعشعشملا بلطملا دبع نب فلخ نب يلع رعاشلا

 ةلودلا مكح ىلوت يذلا ءاهناسرف دئاقو زاوهألا كلم

 .©0ه١٠١ 1١5٠-88 ماع نم ةيعشعشملا

 هلاق اممو ؛هناويد مظعم ةسامحلا رعش لغش دقو

 : هموقو هسفنب رختفي

 ًادعاو تنك يذلاب يسيعل تيفو

 ادفادفلا ّيطملا تمشج انأ اذإ

 يننأ بسحت سيعلا تلحر ام اذإ

 ادراوم ءامسلا بهشاهل مورأ

 ًادئاذ لّذلا نع يمزع اهل تلعج

 ادئاقو سيسخلا ىعرملا نع ّدصي

 امنأك ريمنلاءاملا نع ديحت

 ادئاذ نافخ دسأ نم هنود ىرت

 عقرمبّرمت ال نأاهلصأ ىبأ

 ادصاقملا ينلنت ملام برشم الو

 اهيكربو ىرسلا لوط اهب رضأ
 ادجاسو مهنم للًاعكار ىرت

 ىرشلا ةرمخ نم برشلاك مهلاخت
 ادناسم يطملا بتقاولعج دقو

 ًادعاسم يجوعألاو اهب يبسحو

 ادعاسم قافرلا يف يل دجأ مل اذإ

 بحاص ريغ ىرأ ال يفرط بّلقأ
 ادئاح طش ىلعلا جهن يف ترس اذإ

 خيراتو 0١ ةعيشلا نايعأو .654 رصعلا ةفالس )١(

 . ١77 نيعشعشملا

 3 ةقرو فلخ نب لع ناويد )0

 زاوهألا

 ًايخاوم ًالخ ضرألا يف دجأ مل اذإ

 (0!دقارفلاو اهّسلا تمدانف تولع

 ىلعلا يذو ثيغم نم يلاعملل امأ

 ادضاعم ناك ماق ام اذإ نيعم

 لماخ يّنأءايلعلا ىلعّرعي

 ادئاسولا ميئلل ينامز ينثيو

 لا بهرت نييرديحلا نأ ْنَظ ىتم
 ادلاجملا جايهلا يف ىشختو حافك

 ادعلا مزه سراف مهنم دش اذإ

 ادحاو دسألا نم ىقلت ال نأضلا اذك

 مهريبع رشن عقنلا راثم نوري

 ادئارخ حافكلا نيح انقلا ندلو

 مهسنأ ناديع دنهلا ضيب ةّنرو
 ادشان ماق اذإ يداشلا ىغولا يعادو

 هملحب مانألا داس بأ الولو

 ادلاو نبالا فلخي الانتداعو

 دجام ينم ميضلا ءاستحا فاعل

 ادئاس قلخلل حضي مل نإ شيعلا ىبأ

 :نامزلا دئاكم مغر هتابثو هسفنب رخفي هلو

 ةهلهاآو نامولل ًاَيرَخ تزامن

 ارمشم لامكلا بلط يف تلزام

 ةعفرايرثلل كفنأب خمشاف

 ىرثلا قوف نم ريخ ايرثلا يفام
 يددؤس اهاوتحا ام رخافملا يأ

 ارخفم كل دجت مل ًارخف تمر ول

 يبقانمو يلئامش تملعامكو

 ارهظأ تناك سمشلاب اهتسق ول

 هب جهل يننأب بيرقلارخف

 ىرفنشلاو ةقارس راختفا هبو

 )١( ةقرو قباسلا ردصملا ٠١.



 زاوهألا

 سرخم يظفل نإف تقطن اذإو

 00و: ببطخلا ةدغاض م لشق

 مهلضفو سانلا نيب هترسأ ةناكمو هسفنب رخفي نمو
 : نيرخآلا ىلع

 ةّيولع ةحود نم ىلعلاانئرو

 دفرلاو لضفلاو سأبلا اهنم عّرفت

 مهرونب مانألا يدهتسي نيمايم

 دشرلاو ريخلاو فورعملا فرع مهب
 دّوسم لكفايندلا ينب لجأ

 دبعمهلهنأ يف هتدايس

 هترظن ول يذلا ىندألا نينا اذهو

 دهز ىرولا يذ نع كاحنا هتعفرل

 ودشت سلدنأءاقروهبّنظت

 ةفيخ دش نإ دسألا هنم دعرتو

 ا ايد نييتو اورو اهب نآك

 :هيبأب رختفي ًاضيأ هلو

 بأهل يوسوملا لثم ناك نمو

 دمحلا ىلإ ًاريس بطخلا رهظ منست

 ةملم عفدل ىعدي نم ريخ ىبأ

 يدرت ىغولا سيطو يف يكاذملا درجو
 ىدّرلا ةموح يف لاطبألا لتاقلا وه

 دفولل ملسلا يف لاومألا لذابلا وه

 اودغدق ةريشعلا ءابعأ لّمحت

 دلتلا يفو فيرطلا يف هيدل ءاوس

 لئاس نامرح ءايشألا مرحأ ىري

 دّرولاب دفرلا بلاط ىقلتي نأو

 و رم نق ءازعألا ىلع نق

 ١١. ةقرر قباسلا ردصملا )00(

 .1١؟ قباسلا ردصملا (؟)

 انادي

 نيدلا باهش ءرخفلاو ةسامحلا ءارعش نمو
 يتلا ةيبرحلا كراعملا فصو يف قوفت يذلا ءيوسوملا

 ًافصو اهفصوف مهيضراعم دض هنامز نيطالس اهضاخ

 كلذ نمو .؛كراعملل ءارعشلا يديجم فصو ىلإ ىقري

 يسرك ىلإ فلخ نب يلع كلملا لوصو فصي هلوق
 ءدحأ هل هحنمي ملو دالجلاو حافكلاب هلان يذلاو مكحلا

 اولوت نيذلا كولملا هدادجأو هئابأ دجمب هدجم طبرف

 : مهتكنحو مهتعاجشب ةلودلا مكح

 يلاوعلا لسألاب دجملا تبطخ

 يلاعملا راكبأ لصوب تزفف

 اهنم تذذلف ىلعلا تلواحو

 لابنلا غسل هنوددهشب

 ايانملا ججلانئلا ىلإ تزجو

 يلآللا بلط يف ميلا تضخف

 ىتح دوَّسلا بوطخلا تعراقو

 لاضعلا بوتلا حماوج تضرأ

 اًئنظ ىتحانفنقلا تشعرأو

 (17لالصلا حاورأ نهب تخفن

 ىلع هتردقو «لاتقلا يف هترادجو هتّيسورف لوانت مث

 :ًاباش لزي ملو حالسلاب فرصتلا

 اًببص هعمجأ دجملا تيوح

 لاجسلا برحلا ىلإ ىوه نحي
 يداعألادابكأ تحرقأمكف

 لاصتلا نافجأ تدمدرأ مكو

 اًيح تاراغلاب تحبص مكو

 يلاب لالطألا تّيم حبصأف

 تالطعم راّيدلاو ىسمأو

 ("”يلاوحلا ضيبلاو نايتفلا نم

 )١( يوسوملا نيدلا باهش ناويد ص١58.

 )١( هسفن قباسلا ردصملا ص١48.



 انفي

 يتلا لئابقلاو «هتاراصتناو هعقاوم ددعب كلذ دعيو

 :اهعمج قّرفو اهيلع رصتنا

 برح مويةزيوحلاب كلمكو

 يلايللامملهلوهل بيشت

 هيفرشحلاموي لئثممويو
 لابجلا نم تايسارلاديمت

 يرست مارآالاك مالعألا هب

 (9يلاعّرلا عم "0ناعّرلا هبتشتف

 يلفغتدقحلارانهيف لوهو

 لاجرلاةدئفأباهلجارم

 ًاعيمج مال وني ت ةجادهل

 يلامشلا فرطلا بناج رتست

 اودافتساامف نوصحلاب اوذالو

 (9لادجلا الو ردجلاب ةاجن

 اهضاخ يتلا ةيبرحلا عئاقولا ىدحإ فصي ًاضيأ هلو
 ةلاح اهيف لوانت «ةرصبلا ريمأ بايسارفأ نيسح شيج

 دوسألا تبعرأ يتلا شيجلا ةبيهو ددعلاو ةدعلاب برحلا

 :اهنم ديدانصلا تقلقأو

 ةيكابءادعألا نيعأه ب موي

 هتزعب ًابوضخم مسبي فيسلاو

 هب عيجنلا تاساك عرتي فتحلاو

 هترمخب ًاناوشن زتهي حمرلاو

 ًاجهتبمو ًارورسم حبصأ بئذلاو

 هتوخإب ًاعوجفم بدني ثيللاو

 (؛),ريشع ّوجلا وسكي راس اذإ شيج
 0و لاذ يف نسمشلا سيعف

 .ليوطلا لبجلا :ناعرلا )١(

 وأ ليعّرلاك ليخلا نم ةعيطقلاو .ةلعر عمج «ماعنلا :لاعرلا (؟)

 . لعر (سوماقلا) اهتمدقم

 .45١ص نيدلا باهش ناويد (9)

 .رابغلا : ريغعلا (5)

 .ةربغلا :ةوبهلا (4)

 زاوهألا

 هدّيس ديدست نم مزحلا هعورد

 «ضنينكس ارا هتئاتباز نقتيكو

 ىغو لكب مادقم لك هب ىرت

 هتينم يف ينامألا لوصح ىري
 هلتج عردلا ريدغ ام اذإمهش

 207تينغن انانعل تسمهزت هكدا

 ىلع اهريثأتو ةيلاتقلا فقاوملا ضعب انل روصي مث

 دلاخ ينب لئابق نم نيجراخلا عم ًاراوح أدبيو ءءادعألا

 مهذاختاب ىسوم اوناخ نيذلا ليئارسإ ينبب مههبشيف
 :ًاهلِإ لجعلا

 اوكرت مك بارعألا نع فوفهلا لس
 هتعقبب تانجو زونكلانم

 تفشن مهب مك مهنع شيجلا لئاسو
 هتوطس دنع اقوط رصنلا فصاوع

 مهبراه نيع يف اضفلا بحر قيضي

 هتليح عرداهنم قيضأو افوخ

 1 مكديس دهع متنخ نويدلاخاي

 هتلوص سأب متفخو متيفو اله

 مكليخت نم رحسب هومتضراع

 هتّيح لثم ىيحيو ىسوم ناكف
 مكيرماس مكاده نع مكّلضأ

 (2هتلض لجع ًاهلإ متذختا ىتح
 حتفب فوفهلا نصح حتف هبشيف هسفن رعاشلا غلابيو

 مصتعملاب بايسارفأ نيسح ريمألاو ؛ةيرومع نصح
 :لوقيف «يسابعلا

 تيقب ةيرومع حتف نم ناك نإ

 هتريشع وأهينب نم ةّيرذ

 همأوتٌذف اذه كحتفذنإف

 هتلخن ونص اذه كرصن ذإو

 .5١5ص نيدلا باهش ناويد )١(
 )١( قباسلا ردصملا ص"7١.

 قباسلا ردصملا (؟) ص”١؟.



 زا وهألا

 مصتعم ربقلا يف هل يردي ناك ول

 هتريغ حور تداعو ايح ماقل

 ريخلا لمع مهنديد يذلا هموقب رختفي ًاضيأ هلو
 «ناعجشلا ناسرفلا ىلع ولعت مهتوطسو «ناسللاو ديلاب

 : مظع امهم ءيش مهتاياغ نيبو مهنيب لوحي الو

 مهنانب نيذلا موقلا نم يناو

 ديفت نيلئاسلل مهنسلأو

 تدغ نإو تايراضلا دوسألا دوسن

 دوست تايساكلا تايبظلاانل

 ىلإ

 نيعأ يهو ابظلا ضيب انعرضتو

 ()ديدح يهو ماهلاب اهمطحنو

 رختفي يزيوحلا ةمحر نب يلع دبع رعاشلا لاقو

 ..:هسفنب
 طرق ىلعلا نذأل ينأ ىلع يدوهش

 طخلاو رعشلاو ملعلاو ىقتلا سابل

 ا دو
 طخلاو مراوصلاف الإو يدارم

 ىري نأ لبق نم دجملا كالم تيوح

 (7طخ يضراع افص يف يراذع كسمل

 ناولع نب هّللا حتف هلاق ام ةسامحلا رعش نمو

 : يبعكلا

 رمألا مظع دق ثبلا ليطأ يناعد

 ربصلا يب رض دقف يمول اكرتاو الأ

 هلوحن ىدبت يمسج ايرت ملأ
 ٌرض .ءىوج يساقأ امم هطلاخو

 يعلضأ نيب ام رودصملا ةثفن ىرأ

 ردصلا حرجناف ثبلا ماغل اهاوح

 ةورعو سيقو ناليغ نزحالو

 رشب هب بيصأدقامالو ينارع

 )١( قباسلا ردصملا /١91.

 )١( .ه817 قباسلا ردصملا

 نمل

 ةراتدعاصت يراكنأ نكلو

 ركفلا اهعفني سيل نأ اهل ودبيف

 .اهنإ هلل نرفك الو مورت

 رمألاو يهنلااهل ماوقأ ةزيزع

 ام لكو يلاعملا تامزع رمضتو

 ().هدلااهممتي ءارآلا هرّوصت

 ةفنألا يناعمب حضني يذلا ةسامحلا رعش نإو

 هب هوفت ام ةردانلا ةلوطبلا ررص مسجيو ؛ءايربكلاو
 ةعاجش اهب فصي ؛يبعكلا نادرح نب مشاه رعاشلا

 مهتجلاعمو ؛ةيحضتلا ىلع مهقباستو مشاه ينب

 :لاضنلا تاحاس يف مهموصخل

 اومنست شيرفايلع نم سراوف

 بكري سيل هرهظ ابعص دجملا نم

 تبرغأف ىردي سيل ام ىلعلا يف اوتأ

 اربرغأ ثيح مهدجم يف انثلا يناعم

 معطم مغارضلا دسألا اهل ةرسأ

 برشم مراوصلا ضيبلا كفس امو

 ىرقلا بلاط مهراثآ يف ريطلا ىرت

 بكوم نعطلا ةموح يف مهمض ىتم

 (9لدرمش لكب مهنم ىغولا عارت
 يرهمس اهيف هاميدن

 (*بعلم 2؟7لبعرملا برضللو حارم

 هى 0
 بضقمو

 : مهترجش ةراهطو مهبسنب رختفي هلو

 مهتبسن ءايلعلا مشاه نم تيبلا يف

 ممألل ثرعبملا دمحأ نم تعّتلاو

 )١( رفاسملا داز ".

 .قلخلا نسحلا ؛عيرسلا ىتفلا :لدرمش (؟)
 .بلصلا حمرلا :يرهمسلا (5)

 .قزم :لبعر «قزمملا :لبعرملا (5)
 .4ص يبعكلا مشاه ناويد )هر



 ضيف

 مهل ناك ماوقألارخف اذإ موق

 مرحلاو تيبلا يلاعأو افصلا فنأ

 لا محدزم نوجالو فعارملا مش

 ممغلل نوجاّرف سفنلاب ءاجيهس

 .مهراوج ىقلي ال ةظيفحلا لهأ

 ممذلل نوظافح راجلا هب ىقشي

 اهب نيلزانلل مرح مهتايبأ

 مدعلا نم ىشخي الو فوخملا يوأت

 مهسندي بيعال رزآملاّ فع

 مدقلا ةلزمهيلع فاخياالو

 ىرتو ًايح يضغت مهنوفج ىقلت

 ممص يف لوقلا نيجه نع مهعامسأ

 ىلإ ريشت ةيسامح ةيرعش جذامن نم هانركذ ام نإ
 ءالؤه ىدل ةيلبقلا ةعزنلا نايغطو «يتاذلا بناجلا زورب

 مهلئابقو مهرسأو مهسفنأب اورختفا دقف ءءارعشلا

 نم رثكأ اوبهذي مل مهنأكو ءمهشويجو مهماكحو
 ال لاحلا عقاو يف ةيتاذلا ةحسملا هذه نإ . . .كلذ

 دقف «ميلقإلا اذهل ةسامحلا رعش نم أمسق الإ يطعت

 مل مهنكل ءًالقتسم ًامكح اوسسؤي نأ زاوهألا لهأل حيتأ

 فقو ؛عقاولا اذهل ةباجتساو .ناودعلا نم اوملسي
 «فطاوعلا ريثي ًابهتلم ارعش نوثفني زاوهألا ءارعش

 «ناودعلا دصل ةضهن ىلإ وعدي «سيساحألا ججؤيو
 يف فلخ نب يلع رعاشلا ناكو . قحلا ىلع ظافحلاو

 ةلاحل ملأتيو «ةروثو ةسامح قفدتي ءارعشلا ءالؤه ةمدقم

 مهنأكو ؛ميلقإلا لهأ ىلع تدب يتلا ردخلاو دوكرلا

 نيب ناكف ؛ةذفلا مهتالوطبو «ةقيرعلا مهداجمأ اوسن

 ثعبل ارعش اهنودي ةيودم ةخرص قلطي ةنيفلاو ةنيفلا

 :لوقي ثيح ءرعاشملا كيرحتو ممهلا

 بمهالسلا تاحياسلا يرج نآ امأ

 بضاوقلا تارتابلا لس نآ امأ

 ىلإ

 )١( يبعكلا مشاه ناويد ١١9.

 زاوهألا

 ةزه دجمللزتهيدجامالا

 بقانملا تادراش اهيف عمجيف

 ىلعلا بلط يف نيعلا داقر ليلق

 بلاطملا مج سيعلا بوؤد ريثك
 هتلخ لئامحلاب ىطمت اماذإ

 بلاخم ىضمأ فايسألاب هل ًاربزه
 ةهافس وذال ملحلا ةاصح ديدش

 بساكملا انسأب الهج هدزم الو

 هنيشي ءيش لك نع فنأهب

 بياعملا ّيند وندي نأ رفكلا ىري

 هلذبب ىرغم لاملا هيلإ ضيغب
 بلاط لك ىلع ًافقو هلام ادغ

 ةيتفب ناوهلا بيبالج طيمي

 (0بلاغ نب يؤل ايلعلا ىلإ مهامن
 مهليخ ريغ مهاهاض نم بيجانم

 براعأ ليخ قوف لصأ براعأ

 مهلصأب اوتمي نأ نم ىلعلاب اونغ
 بسانملا دع موقلا يبغ دهجو

 مهفويسب مهدجم اولان ريواغم

 بئاغرلا لذبب الإ اوبغرامو

 مروه خرم ليللاو متارددت
 (97بناج لك نم نيراسلاب بحرت

 هتعاجش نع ثدحتيف هسفن ىلع جّرعي مث
 ةعداولا ةمعانلا ةايحلل هتقمو حافكلل هّبحو ؛هحومطو
 :ناوهلاو لذلا لظ يف

 يتماقإ نم يقنيأ ىوكش لاط دقل

 يبئاكر ىلإ ينيكشت مك ىتاإ
 ىذألا ىلع سولجلاب الإ لذلا امف

 (9براوغلاداعتقاب الإ ٌرعلا امو

 )١( ةقرو فلخ نب يلع ناويد /١7.

 ةقرو قباسلا ردصملا (؟) ١4.

 .قنعلاو مانسلا نيب ام براغ عمج : براوغلا يف



 زاوهألا

 اهعرذ قاض نإ ضرألا هوجو مطلو

 بسابسلا عارأاو اياطملا يديأب
 ةعفر قراشملا يف ينتزوعأ اذإ

 براغملاب ًابغار اهنع تلقنت

 اهدنع رهدلا رغصي رح سفن يلو
 بهاذملا ضعب رحبلا يماط بسحتو

 دجامل ماقم ىندأ اهّسلا نإو

 بتارملا ىلعأ هايند نم لّمؤي
 ىلق نع كاذ امو ىوهأ نم قرافأ

 يبراقأ ىندأ ّرعلا لجأل وفجأو

 يتبحأ وفجأ تنك ام ىلعلا الولو

 بطاق سيبعت نالخلل دبأ ملو

 حزان ةزيوحلا ضرأ ىلإ ْنحي
 بئاغ ةبوأهايند نم لمؤي

 اهلهأو نيتخركلا انركذ ام اذإ

 (7بهالسلا ليهص نم اناوه تفرع
 ريرحتلا ىلإ ةقاوتلا هحورب فلخ نب يلع رعاشلاو

 ةعيبط ىرخأ ةديصق يف لوانتي لاسبتسالا ىلإ ةحومطلاو
 تاحاس يف هموق مادقإو ؛هلاجر صئاصخو .هلاضن
 : لوقي ثيح ةعاجشلاب مهلصأتو ١ ىغولا

 اهضاير نم تند نإ ينيع رذعامف

 اهلومه يداوغلا فكو نع نغي ملو
 قوس اذإ عييحسلا كلتكل ىناو

 اهليلب ضايرلا كلت ىلع زاجو

 ادغ ول دجملا ىلإ ًاقوش يب نأ ىلع
 اهليصف اهاجش ام ليصف مأب

 امنإو مومهلاب يلايللا ييحأف

 اهليوط مومهلا ردق ىلع لوطي

 اعد اذإ نيذلا موقلا نم ينإو

 اهليعر راثءايلعلا بلاط مهب

 5 1١4. ةقرو فلخ نب ىلع ناويد )0(

 ضن

 اهدوسأ ءامدلا برش ىلإ شيجت

 اهلوحف لازناولاق نإ ردهتو

 اهحامر تلام ناعطتلا ركذ اذإ

 اهلويخ تّئح ناسرفلا تلاج نإو

 اهفويس اهادع ترقأ تلزان اذإ

 اهليزن لاونلا لان تلزن ذنإو

 اهقطن عقاصملا ايعأ تقطن نإو

 اهلوقم نامزلا هجو ىلع طخو

 ىقتلاو لضفلاو فورعملا زرحأ دقل

 اهلوهكو اهنابش ىهللا لذبو
 اهراختفا 2')راجنلا ناز ترختفا اذإ

 (9اهلوصأ راخفلا ناز تبستنا اذإ

 ةيسامحلا راكفألا هذه حرطي رعاشلا نأ ظحالملا

 :قّيض يلئاع قاطن يف سيلو لماش راطإ يف

 ثداحلانيعد نإ سانأانإف

 امجّجر عقنلا ىجد يف يوهت بهشلا ىرت

 انموحلانارق يغبي نم معطنو

 امعطم لحملا يف فيضلل دجن مل اذإ

 ةلذ ملحلا بقعي ملامهملحنو

 تنهي طبعي نأاالا ةهتااعو

 ةفعو انوص تاراجلا نع يضغنو

 امركيو فعيذأ الإءرملا امو

 انراج ناك نم لاملا يف انكرشيو

 امسقم ًاثرإ كاذ يف هقح ىري

 انمامذ يف ًالخاد ايازرلا ىماحت

 امّرحم تايئانلا هاذأ ّئظت

 انفهكبذال قفألا رص نأ ولف

 اممذتانيفو صقنهلانامل

 .قالخألا :راجنلا )١(

 .١؟8 ةقرو فلخ نب يلع ناويد (0)



 انفي

 دوسمنمةنملمحتنملو

 امعنم قلخلا قلاخ ألإ ضرن ملو
 انراجنو اندجم يف امهّسلا انوأش

 9 0امزرمو ومسلا يف "ايدج رن ملف

 نب يلع رعش يف ةريثك ماعلا رخفلا دهاوش نإ

 نيدلا باهش رعاشلاف ميلقإلا ءارعش نم هريغو فلخ
 تالوطبلاو داجمألاب يسامحلا هرعش ضبني يوسوملا
 «برحل؛ ثادحأ عم لعافتيو «ةيسورفلا روص مسجيو

 بيسنلا ظافلأي ةبعرملا ىغولا رظانم نيزي نأ دّوعت دقو
 : عماسلا رعاشم زهيو «فقوملا ةعور يف ديزيل ةبذعلا

 اوبضغ املك مهنع مراوصلا ىضرت
 مهكئارت مهنع فشكنا اذإَّرغ

 اوبسح اهرامقأ نم ةنجّدلا تحت

 مهمسابم نم ىنعم ٌردلا بلطت
 بنّشلا هتافاّمل مظتلا كردأف

 مهنيعأ لثم اهاضم يف مهفويس
 بدهلااهتاف نكلو نوفجلا دوس

 ًاسرح اهلوح اوتابو اهيدل اوماق

 اوبثو قراط فيطب اوًسحأ اذإ
 اوكلم ام لك تزاحف مهيدل تّرزع

 اوبهو مهنافجأ نم مونلا اهل ىّبح
 مهتنس بوضخملا مّدلاب اورّيص دق

 بضتخي ثيللا ٌفكو ةاهملا دخ

 مهبئاوذ تايودنه مهظاحل

 برعمهنأالإنوللاةّيجنز
 ةبتاكم اومار نإ طخلا اونسحي مل

 اوبتكانقلا فارطأب رودصلا قوف

 . شعن تانب عم ةرئادلا موجنلا نم :يدج (1)
 . ىرعشلا عم مجن :مزرم (؟)
 *١. ةقرو فلخ نب يلع ناويد (6)

 زاوهألا

 اومستباو نافجألا نم قوربلا اوّلس

 بحس مهنإانلقفاوداحو اهنع

 تره اهبابنأ نع جملا نإ
 ('0اوبقتناو عقنلا ليذب اهيلع اوّضع

 :هلوق هرعش نمو

 مهالول ىلألا برعلا يتجهمبو

 مهنيب كحاض قربلا اماذإ برع

 امقثلت باحسلا لايذأب الجخ

 انقلانعدودقلاباوناغتّرغ

 امهسألانويعلا روح مهافكو

 ًادّرسم ديدحلا مهدوسأ ةنبسمل

 امهسم ريرحلا يشو مهؤابظو

 (؟)امقرأ لمانألا يف كسمي نعطلل

 نيبيو «ةيلوطبلا هموق بقانم ددعي هل ةديصق نمو
 فرش نع عافدلل مهلاسبتساو ناسرفلا ةعاجش رهاظم

 : مهتمأ

 مهنشاوج يف ةارس نم مهيدفأ

 لعش يظتلت مهنم عقاربلا يفو
 مهنأ ريغ برضو نعط ناسرف

 لقملاو تاماقلا مهحالس ىضمأ

 اوطس قاقرلا ضيبلاب سوشلا ىلع سوش

 اولمح ىرهلا لهأ ىلع نوفجلابو

 مهمغارض نم ربزه لك دمغ يف

 لجأن ماك ةاهم لك نيعو

 يفو ضيرقلا مظن مهدسأ يف قوري
 لزغلاو بيبشتلا نسحي مهنالزغ

 )١( يوسوملا نيدلا باهش ناويد ١١4 -١198.

 )١( قباسلا ردصملا /771.



 را وهألا

 مهلزانم يف ًافويض بولقلا يسمت

 لزنمهنارين ىوس نهلاالو

 برعمهنأآالإمراكألامه
 27 لخبلا نسحي مهنم مئاركلا دنع

 اورخعفا زاوهألا ءارعتع نأ فلس امم نفاخ

 .ةيلبقلا ميقلاو ةريشعلاو بسنلاب

 ءاثرلا

 .يبرعلا انبدأ يف ليصأ نف

 يف ديدجلا ءيشلاب سيل وهو «تيبلا لهأ ءاثر ١
 هلع يلع مامإلا ءارعشلا ىكب دقف ءءاثرلا رعش

 مهداهشتسا اورّوصر .مهيلع اوعجفتو ءهدالوأو

 نيدلا يف مهلضفو ؛«ةيويندلاو ةينيدلا مهتناكمب اوداشأو

 . . .ةيسورفلاو ملعلاو

 تيبلا لهأ ءاثر ىف زاوهألا ءارعش ةكراشم تناكو

 دقق مهيق ءانرادل نسل مهتم ارعاش ديكالف 3[ زيك

 هودّسج امو هباحصأو يت نيسحلا لاسبتسا مهرهب

 داهشتسالاو قحلا ىلع رارصإلاو ءابإلاو ةلوطبلا ميق نم

 كلت اورّوصو «ةمواسم وأ عوضخ نود هليبس يف
 ةديصق كلذ نمو ءناسرفلا ءالؤهل ةيماسلا فقاوملا

 مرحم رهش ركذب اهلهتسا يتلا يوسوملا نيدلا باهش
 هيئط نيسحلا هنم رشاعلا مويلا يف دهشتسا يذلا

 : هباحصأو

 ارّبكم ٌلهتساف مّرحملا له

 ىرّثلا ىلع عومدلا ررد هب رشناو

 ىلجنا اذإ لالهلا هتّرغب رظناو

 هنوجرع نم نزحلا رامث فطقاو

 ىركلا كتلقمب هرجنخب رحناو

 هب تلزنةبيصم يأ هلل

 ارمحأًاعيجتن اهل ءامسلا تكب

 6 يوسوملا نيدلا باهش ناويد )0(

 نضفبا

 هعوقو دنع مالسإلا ىهو بطخ
 ىرقلا مأ اهدادح هيلع تسبل

 نم داكت فيرشلا مرحلا ىرت اموأ

 ارعستت نأ تارمجلا هتارفز

 تدعاصت هاشح يف سييق ابأو

 ارح يلصياهّرح دجو تاسبق
 ١] سال هناطحف ب ميطتلا نع

 ارذكتف هباصمب افّضلا ىردو

 البلاب رعاشملا هنم ترعشتساو

 ارّسحتو ىوجاهرشحمافعو

 ةبكن نماهل ايف نيسحلا لتق

 ارذلا مدهنم مالسإلا اهل ىحضأ

 يضقني اال مئاد هيلع ينزح

 ارذعت يلع يتم يرّبصتو

 هلوح تاخراصل هاتمحراو

 ارتست نلاههجولو هل يكبت
 ًاعفادم ليوطلا حمرلاب لازام

 ارتبأ ضيبأباهلفكيو اهنع

 هضرعل ميركلا نوص اهنوصيو

 ارذقت حاملا لجألا هل ىتح

 افقلا نم حيبذلا كاذ ىلع يفهل

 اربقي نل ةثالث لظو ًاسلظ

 هّتظت بارتلا هجو ىلع ىقلم
 ارّوست نيح بارحملا يف دواد

 هبايث بيلسلا يراعلا ىلع يفهل

 ارعلابذبني نونلا وذ هنأكف

 هّنأك عيرصلا يواهلا ىلع يفهل

 ارّروكتفهجوأنم ىوهرمق

 تعطقت نانبلا كلت ىلع يفهل

 ()رحبأ تناكل تلصتا اهنأ ول

 )١( يوسوملا نيدلا باهش ناويد ”5١ -5١4.



 ننم

 لهأ يف ةريثك ثارم فلخ نب يلع رعاشللو

 هذه كلذ نمو لئظ نيسحلا مامإلا ًاصوصخو «تيبلا

 : ةديصقلا

 ءامسلا قفأ ضرت مل ًاموجن اب
 (9ءاغونلا لغ نقل ةهضشأ فيك

 بورغل ثعبتت مل ًاسومشو
 ءالبرك يف فوسكلا اهاسكو

 اندلااهلئان رمعي ًاباحسو

 ءاونالافكاو نض اذإ

 ءاعنشلاةبيصملاب البرك

 لشمو يحاضألا حبذ 3 وحسبذ

 ءانبألاو باحصألا لتق حبذلا

 اوطاحأنأ ىلإمهفكيملمث
 ءاسنلا بلسل ىفطصملاابخي

 لوتقملا بدنت ةموطلم يسفنبف

 ءانهفهنهوعلا قتط توران اختم

 ينامز نم يتمصع اي يلامثاي

 ءابآلاةفيلخايامهدنإ

 اهامح حيبأدق ءالكشفل نم

 (0ءاضغبلا مهسأب تبيصأو

 ىعرص اهيف بدني ىرخأ ةديصق فلخ نب ىلعلو
 : اهنمو « هلك نيسحلا يكبيو .فطلا

 ليوعلاو ءاكبلاب بّصلا دعاس

 تفعت موسر ىلع يئاكب ام

 لوخدلا نيبو ىوللا طقس نيب

 اب اوعرص ىلألا ىلع يئاكب لب
 لوسرلالآمانألاريخ فطل

 .(غوب) طيحملا سوماقلا .ةوخرلا ةبرتلا :ءاغوبلا (1)

 ٠١7. ةقرو «فلخ نب يلع ناويد (')

 زاوهألا

 يحو نازخ ّيبتلا تيب لهأ

 ليزنتلاو نآرقلا لهأ هللا

 عيرص بارتلا ىلع ىقلم نيب

 اروشاع موي يف ليمجلا يربص سيل

 ليمجبمهتركذاماذإ

 ليلةباهكله ناكامل

 مهنمّرعلاو ليتقلالذ نيب

 لويخلا جورس نعّرخ ام ردق

 نيوط ىف ددعلا ههئز ولعبت
 لوزن ريخو مهل ىبوطف

 اياربلاةادهاوناك ًاسومشاي

 لوما يرق ىف هضخعشم#
 نأ ىلإ لاجّرلا لتق مهافك ام

 لوجحلا تاوذ نم لجحلا اوبلس

 تركذت امهم يلع يضقي داك

 ليلغ طرف ديهشلا باصم
 نيسحلااذه نيعللاديزياذ

 ليتقو لتاق نم بجعأف رهطلا
 نيع ناسنإ لوسرلا نيع رون

 لوتبلا بلقو ةرع ىضترملا
 ًانزح بكاوكلاهل تراهت نم

 لومه عمدبءامسلاهتكبو

 كرشلا كحضهلتقب ًاليتقاي

 ليلك فرطب ىدهلا بآو
 ضافخنا فعب لالضلا ىماستو

 لومخ دعبهنمردقلا العو

 سماخ هنأ مهملع عم هولتق

 (0ليجبتلا يف ءاسكلا لهأ

 )١( ةقرو «؛فلخ نب ىلع ناويد 1١5.



 زاوهألا

 :هرثآم ددعيو ٍلَْظ نيسحلا بدني ًاضيأ هلو

 نيسحلا ثدج ىلع ررما
 هيكزلهمظعأمشو

 همشئملفقهارثمقغعلاو

 هّيلبلاومئآملايفني

 نيسحلايانئزرانإ
 هيزرلهعرصم إو

 ءامسلاتكبًاعرصماي

 هّيتبلادتعضعضوهل

 هلا ششث عز تسمهاو

 (0تلعلا عيسلا هل تزتهاو

 نيزربملا نم يبعكلا نادرح نب مشاه رعاشلا ناكو
 ءادهش ةصاخو تيبلا لهأ يف هئاثر رثكأو «ءاثرلا نف يف

 اهيف عجفت ىنعملا اذه يف هل ةديصق نمو .فطلا ةعقاو

 :لاقف .مهئابإو مهتءورمو مهتلوطبب داشأو ؛ءادهشلل

 لموحف لوخدلا نيب ال عبرلا انه

 يلزناو موقلا ةئبا اي انيلع ًافطعف
 الهاج كلذع كبحصتساف كتبحص

 يلذعتلالإ كبحصأ مل ينأك

 اهلمح دباكأ يناجشأو ينيعد

 لبذيو ىوضر قوف يب يذلا نإف

 لزنم ريخ نع عمدلا راخدا فيكو

 لّزن ريخ ىرولا ريخ نم نمضت

 كرعم لك يف نوماسب ضيبلا نم

 يلتمم نيغارفلا لوغشم ضيبلا نم
 ىلتجت بقانملاو ىلتي يحولا ونب

 لوأدعب ًالوأ يعاسملاّرغو

 ةعفر لك لماش دجم لك مهل
 لفحم لك لغاش دمح لك مهل

 )١( ةعيرسلا ةقانلا :لهيعلا . )١( ةقرو «قباسلا ردصملا ١47.

 نفي

 ةبسن كلبسحو يدابلا ىفطمملا ونب

 البرك فط يف ناعمجلا ىقتلا ةادغ

 لزعمب ردب موي نع البرك امو

 ىغولاو عقنلاب قاقألا تدس دقو
 لطسق تحت ًالفحج ًالإرتملف

 تجّيهن دالجلا حير تعزعز دقو

 لبسم ةّينملاب باحس ماكر
 هلآ نود نم هللا اجر تماقو

 يلطصتو ناوعلا برحلا ىظل بشت
 قرامةرغث حمرلاب قراممكف

 لصيف ةماه فيسلاب لصاف مكو
 اهب تقلطأ ذإ ماهلا خارف تراطف

 لصنأو ضيب نابقتع مهفكأ
 اولّجعف كانهّرس مهل نابو

 لهأتملا لزنملا وحن نيبلا ىرس
 رّمعم نيب ءاضمرلا ىلعاومانف

 لّمرم نيبجلا يماد رأ هجولا اهب
 ةكش لمحي ءاجيهلا وخأ ٌلظو

 لكيه ةينملا جوم حباس ىلع

 ةبيجع لكب يتأي ممهرخأ
 لّمأتملا رظانلا نيعل قورت

 يذلا دحاولاو ماغرضلا دجاملا ىضم

 لقثم لك ال الملا لك نم لمحت
 اكو نيفتعملا ىماتيلا عيبر

 لّجوتملا فئاخلا نمأو ىمايألا لف

 اوقوفت يسقلاك بكرل لوقأ

 (7)لهيع ءانجو لك نم اهلثم ىرذ
 تضرعأو فوفطلا ناب اذإ ىب اوفق

 (9لجلجتملا ضراعلا كاذ لياخم ْ

 .ديدشلا : لجلجتملا (؟)



 اننهأ

 اقفشم قلي مل ءاضمرلا ىلع واغل

 ()لبرسم عيجنلاب راع بارتلا ىلع
 : ةلثكلظ نيسحلا يئري ًاضيأ هلو

 بورطلا يداشلل كاشح جامأ

 بيطرلا نصغلا يف نيعلا ريرق

 نزحو دجو نم بلقللمكف

 بوكس عمد نم فرطللمكو

 مومهاهاشحأو شح سفنو

 بيشملا لبق ىتفلا اهل بيشي

 شيع بيط يلايللا نم ديرت

 بيط ءاجر فرفطلا دعب لهو

 تءانت نإو فوفطلا هللا ىقس

 بونذلا ةعرتم بحسلا لاجس

 دجو طرف نماهدنع يلمكف

 بيذم يئاشحأل ىوج رحو
 ةهنط نيياو يديبس# ل ناويتاجسأ

 بيرت دخ وذ ءاضمرلا ىلع

 ىراويال ةريجهلا يف ىوعم

 بيبح وأ بيرق نع ىلخم
 ليلقنمالإرصنلاميدع

 بيرقلا محرلاو راصنألا نم

 طاع حمرلاو هنوداونافت

 برلقلارمث ىلإ هرظانب

 بيبح نم ىلحأ توملا نوري

 بيقر نم ًاولخ لصولا حابأ
 ىعرص برتلا يف مهموسج كلتف

 بيعنلاب فتهتريطلااهيلع
 لقث لك لماح ميضلا يبأ

 بوركلا فاّشك ءايلعلا نع

 )١( يبعكلا مشاه ناويد  1١كا 24 580.

 زاوهألا

 يداصتلا موي يف لابشألا وبأ

 (7بوغسلا مويلا يف ماتيألا وبأ

 : هلكت ىلع مامإلا ءاثر يف لاقو

 مجلم نبا ماسح نم اليتق تيدف

 يدي تكلم امو ىوهأ امو يسفنب

 نم ريخو نينمؤملا ريمأ ًايلع

 ددؤس فك ىلعلا يف هيلإ تراشأ

 تردامأه يلع ىناجلا دي تلشف

 انحؤم لك تلق: تباصا ةادغ

 ماعلا ءاثرلا

 ءاثر يف ليق ام ريغ ىرخألا ءاثرلا عاونأ هب دصقنو

 ماكحلاو ءارمألا ءاثر ىلع لمتشيو . هن تيبلا لهأ

 براقألاو لهألاو نايعألاو نيركفملاو ءاملعلاو

 .ءاقدصألاو

 يوسوملا نيدلا باهش ةديصق يثارملا هذه نمو
 يف قرودلا ريمأ بلطملا دبع نب فلخ ريمألا ءاثر يف
 :ها١١ا/54 ةنس

 رهظلا دّيسلاو راربألا فلخ ىضم

 رفص هدعب هبلق نم ىلعلا ردصف

 ىدهلا رّين ىرثلا يف هنم بّيغو

 ردبلا فسكناو نيدلا ءاكذ تراغف

 انّثلا نسلأ هثرتلف ىدنلا تامو

 رمسلاو ضيبلا هكبتلف ىغولا ثيلو

 هنيمي يفام باهولا دجاملا وه
 رتولاو عفَشلاو باّوألا ديالا وع

 هبارح ينثت برحلا موي ٌرحلا وه

 ركذلا هفرعي بارحملا يفو هيلع

 )١( يبعكلا شماه ناويد 21١7 21١4 ١١8.

 ) )0ينارحبلا فسوي خيشلل ءلوكشكلا ”/ 141.



 زا وهألا

 هردق دنع هموقهونف ود ولف

 ربقهل كامّسلانأ ولو لجل

 انملعلألإ ضرألا يف هنفد امو

 رخذانلواهلزنكهنأدب

 هتافو دعب ماكحألا تلطعت

 رمألاو يهنلاو هللا دودح تعاضو

 ربصلا حبقتسي بطخلا اذه لثم يفف

 هدعب لمارألاو ىماتيلل نمف

 رضلا انّسم نإ عفنلا ىّجرن نممو

 مهثعب لبق هلوح نم ىرولا نأك

 رشحلا هموي يف ثادجألا نم مهاعد

 هحيرض وحن ناوضرلا ةمسن ترس

 رشن هبيط اذش نم اهيف لاز الو

 عّدوم ريخ نمحرلاة مذ يفو

 ريخاشلارزرظعوت دعتب ادمدك مان
 اهلهأو هيلع ايندللف ىءانت

 رشباهل نانجلاو نزحو ءاكب
 هنإف هيف داّسحلا تمشياالف

 ّرغلا هؤانبأ توملاب مهمغرتس

 مهولنبو هؤانبآ تملس نعل

 رسنلاو بئذلا حرفيلو ادعلا ليوف

 اهلهأ وهو ىلعلل تماست عورف
 ركشلا رثأ اهئانفأ يفو تباطف

 مهنأكف مهقالخأ تكز كولم

 رهز مهقالخأو تانج قئادح

 ًافعاضم باوثلا كيزجي هللا ىسع

 رسيهدعب نم رمألا رسع بقعيو

 هلضفب ليمجلا ريصلا كمهليو

 ()رمعلا كل ديعسلا ظحلا يف ٌدتميو

 ضفم

 ءاثر يف هتيلاد يوسوملا نيدلا باهش يئارم نمو

 ىهاض يتلا يعشعشملا يلع نب نسحم نب رصان ريمألا

 تاربعب هاكب دقف طسوألا هنيا ءاثر ىف ىمورلا نبا ةيلاد اهب

 :ةمكاحلا ةرسألا نم ريمأك هماقم عم بسانتت ةّيجسش ةقيقر

 ةيهانتملا ةعاجشلاو ميركلا قلخلاو عساولا لذبلاب فصَنا

 :لاقف ؛رهاطلا تبنملاو فيرشلا بسنلاو

 دجملا قفأ نم ّيردلا بكوكلا ىوه

 دجولا نم بوذيال بلقلًابتف
 اهعرمد ضيفتال نيعل ًاسعتو

 يدهملا ينب كولم نم رحب ضاغ دقف
 هّستدعب ىدّرلا فسكهكرادت

 دحللا ةملظ هنود تلاحو لاحف

 ىدنلا نم وضع وهو ايانملا هترب
 دنز الب تامركملا ٌفك حبصأف

 نسحم نبانودفاو اياوبدناف الإ

 دفولا ةبعك نم دوجلا نكر ده دقن

 هقارف وكشي زوحلا كلملًاقحف

 دسألا ينب ريخ باغ دق هياغ نعف

 ًامد هل يكبت برحلا نيعل ًاّقحو

 يدنهلا اهفيس هدقف يف تدقف دقن

 هدعب ضرألا شبنت نأ ىلعلا قحو

 دقعلا ةطساو برتلا يف تعّيض دقف

 ىرج هئابآراثآ ىلع داوج

 (١)دّللا ةفراطغلا ّرغلا هدادجأو

 فلخ نب هّللا دوج نب ظوفحم ريمألا لتق امنيحو
 ىدحإ يف ,م1174-ه ماع يف يعشعشملا

 هاثر لئابقلا ضعبو ميلقإلا ةموكح نيب ةيلحملا بورحلا

 : يبعكلا ناولع نب هللا حتف هل رصاعملا بيدألا

 هتافصوهقالخأ تلمك ىتنف

 ركذلاو مسالا بّيط اًيحملا ميرك

 ,571-777؟ يوسوملا نيدلا باهش ناويد )١(



 ناين

 هموصي ليوطلا مويلل هيكبأس
 رشحلا ىدل فوقولا دنع هتفاخم

 هلوح لح نمو ىبرقلل هيكبأو

 هدحو فلألا زراباّمل برحللر

 رتثبلا رقب يف ثيللا بانم بانف

 ىلعلا تعضعضت ًالوتقم كل ايف

 يرذيهعمدم نيدلاو هعرصمل

 لئاق رهطلا رديح ممهابأ ّنأك

 رهملا ةرهص يف زعلا توم نإ مهل

 انمامإ ىوشمهاوثم ينّركذي

 ركن ام ريغ نم ىغولا ىدل نيسحلا
 ةيوهله جرس نع ىوهةادغ

 رهدلا ىدم بشت نا زحأ بقعأف

 ىوقلا لحان نم هللا مالس كيلع

 ربصلا مداع اشحلا يماد اكبلا ريثك

 متحم متح هللامكح ْنكلو

 ةمامغ فيرشلا كاوشم هللا ىقس

 رشنلا ةبّيط ناحيرلاو حورلا نم
 انفلا ةئيز نم نمحرلا كضّوعو

 رضخ سدنس نم دلخلا يف اقبلا بايث

 ةرسحلاب قرقرتت يتلا ناولع نب هللا حتف يثارم نمو
 ريمألا هقيدص نادقف ىلع هفسأت ىدم حّضوتو «ةعوللاو

 ةربعب عجفتلاو ءاكبلاب اهلهتسا يتلا هتديصق «ظوفحم

 :لاقف «ةنخاس

(00 

 ميقم نامزلا ىدم كيلع ينزح

 مولم كنعهينشثي نأ هاشاح

 ) )1١رفاسملا هاز 5”.

 زاوهألا

 ()ءرعق تابئانلا يفانترّيص

 ةّرثنيع لك كدقفل تداج

 مولكو ةحرق بلق لكبو

 امنإو ءاكبلا يدجي امو يكبن

 موجسملاهعمدرصقملادهج

 اهرعقاوضاخ مث ةّينملا اوفرع
 ميمذءاقبلاعمرارفلا نإ

 هلثم ىقاسيامب ٌردعلا اوقاس
 (9ءودت لاجسلا مهبرح نأ ول

 ريثك لآ لئابق نم نيجراخلا ةلتقلاب ددني كلذ دعب
 يذلا دوعوملا مويلاب مهددهيو ءلوضفلاو ناطلس لآو

 اياجسلا ىلإ ةراشإلا عم ءريمألا موق دي ىلع مهرظتني

 نيبو هنيب ةلضافملا قيرط نع ؛هديقفل ةيناسنإلا
 هللا نم ةمحرلاو ةرفغملا ءاعدب اهمتخيو ؛هموصخ

 : هناحبس

 ىورام ريثك يبأمأ نبا ليو

 موعزممهنيبوه يذلااذنم
 فئاحص هيلع يكبت يذلا اذه

 مولعوهلراكذأو ىلتت

 ىجدلا فايضأ هيكبت يذلا اذه

 ميتيو لمرأو نومدعملاو

 ىرشلاداسآه يكبت يذلااذه

 موجوهيلع مهلفهموق نم

 مهل نارقأبمعتنأام هللاو

 موتحماضقلا نكل برحلا يف

 ايحلا روتسم كيلع نيكبألف

 مولةّبحملايندلجتلا نإ

 .(معق /سوماقلا) ءاد مهباصأ :موعق )١(

 .ال ك7 رفاسملا داز (0)



 زا وهألا

 (0يحرلهنإكلهنارفغ

 نم لثمب نامزلا حمس ول دونو

 ىرت نإو تيأر نإ يليلخ هيإ

 مولعم ىرولا لك يف رمألاو

 اهلك لئابقلا تعمجت ًاموي

 موربم مهلالض رمأو هيف
 ربخمةئبيرفهنع نلأست نإ

 ميظع ناك شيجلا نأ كربخي

 مهفويسنأكًارمزاوليقأ دق

 ومهاقل ةادغ ًاظوفحم سنأ مل

 موكرم هتادع شيجو ًادرف
060 

 مورضم ججؤم وهو برحلا يف
 توه امك فيثكلا عمجلا ىلع اوطسف

 (9ءوجر ةاوغلا عمج ىلع بهش
 لئاق ةلوق فوخ ةئسألا اوعكر

 ميزه روهر هللادوج نبااذه
 يقرودلا يبعكلا نادرح نب مشاه ءاثرلا رعاشلو

 ركذن «هئاقدصأو هرصع نايعأو ءايلع يف «ةدع ثارم

 دمحم خيشلا نبا نسح خيشلا ءاثر يف ةديصق اهنم

 : يروفصعلا

 ًاددجم ىحضأ ءزرلاف اكبلا يليطأ

 ادغانركاب مويلا يفانّبغ اذإ

 يفتهاو ةحاينلا طرف يمأست الو

 ادذبتف ىدهلا لمش ارع بطخب

 )١( قباسلا ردصملا 0 -8.

 ًاموكرم ًاماكر ريصي ىتح رخآ قوف ءيش عمج مكرلا :موكرم (؟)
 . لمرلا ماكرك

 .يمرلاو فذقلا وهو ءمجر عمج :موجر ()

 ا

 هعقو ده يذلا بطخلا يملعت ملأ

 ىدهلا ىرذ هنم ٌدمناو ىدهلا ماظن
 ًالكاث مراكملا مأ هل تنأو

 ادمرأ عمدلا رطمي ًافرط جلاعت

 امنأك ماركلاب ودحي توملا ىرأ

 ادوالواهيف وفعال 2)ةرتاونج
 مهافطصاف افصلا نارخإب باهأ

 ادرفتم ىلعلا بابرأب ىتثو

 تنّمضت ًارودص مهنم ىرثلا مضت
 ادنسم ةياورلا فورعم ملعلا نم

 ةبير سّندت نع يعاسملا يقن

 ادغدقوماقأام ًاديمح ماقأ

 هلضف ثيداحأ هادعأ لقانت

 ادحجتف ًادوحج مهنم عطتست ملف

 ًاتكاس لئاسملا ءالمإب ءيلم

 ادّدسو لاقملا ىف لج لاق نإف
 ا ملحلا يف دوطلا تلق ّرق اذإ

 ادبزم ملعلاب رحبلا تلق جاه نإو
 هذه دعب اهوجش يلاعملا كبتل

 ادقفم ندقفأ نيح ىراذعلا ءاكب

 ىدهلل كدعب لظ نم ىدهلا مامإ
 ادّرمتدقدراموأ ى غب غابل

 اهليلو ًارفق نيدلا عوبر تكرت

 ادمرس هللامح ري مل نإ كبيقع

 اهميقيدهيف هللادودحل نمف

 ادتفوانيلع يحاللا رثكأ دقو

 هطوخت نيتحلا نيدلل كخبكب

 ادجنأو لالضلا يف ٍواغ راغ اذإ

 ادجهتم هحنج ييحت ليللو
 (9ادهزتم هرمع يضقت رهدللو

 .(هرت /سوماقلا) لطاب :ةّرت )000(

 .4146 . 5145 /؟ ينارحبلا فسويل ؛لوكشكلا ةقز



 قايل

 خيشلا ءاثر يف هتيلاد يبعكلا مشاه يئارم نمو

 :فسوي نب دمحم

 دامعلاتنأو انل ىقبت فيك

 داًّسحلادمكتو ىفوتو

 شيعلا طبتغم نامزلا دوعي وأ

 دالضألاهظ يغب يضقتو

 نيأ نمف صقنلا كنامز اياجسو
 دايدزالاه د نع نم ىجري

 ًارخفو ًارخذ نامزلا يف يغتبن

 داحلألاو روبقلا ىراصقلاو

 دوط ضراألل ٌرخِي موي لك
 داوطألاهلالج ينادتال

 يلاعملا لهأب ىرشلا لمح لاط

 دالولا نركي ىتم يرعش تيل
 اذه ليق نم نونملا تننظ دق

 دادعألا ةيريبلايفاهمه

 لوهجوملاعام يردت سيل

 داجنلاواهدنع روغلا ىوتساو

 نح ليك قه داجمحألا نمعتت

 داغوألاو شابوألا ىلختو

 انعقّلح مامإلامامهلاو

 دانسإلا ملعملاو الحار

 يلاعملا نكرو ىقتلا لهأ نيز
 دامعلا معنو ىرولادامعو

 ارديو نيكلانسلل ايست كشك

 داشرلا ىدهيو ىمعلا ىلجي كب
 نقشت نيلفسملا ىلع انابيب

 داسفإلاو دسفلاكابشب

 اهيهنت لئاسملا نم صيوعو
 داقتنالاهلهأتافدقو

 لوصأو ةفيرش عورفو

 داقتعاوةلداهتررق

 زاوهألا

 اهيف مكحلا لكشأ دق اياضقو

 داقرلااهيرظان فرط ىبأو

 دامعلاوهئنكردهنلاف

 ىلاعملارادب تلحايازرل

 تي يظن ابل ىتلاصسنلاك

 هقيدص ءاثر يف ىرخأ ةديصق روكذملا رعاشللو

 :اهنم .داهزلا داّبعلا ءاهقفلا نم ناكو « ىسوم خيشلا

 ىرثلا رفع ىلع ىزه ميلكلا اولاق
 ارمعتف ىلجناهللالجلات لق

 ههجوو مالظلا تحت ًاكنحتم

 ًارثأتم ههجوب عوشخلا ىقلت

 ارسكتم هردصب جيشنلا ىرتو

 | د م اع انف واكف

 هناكرس نس ناوكألا عّمشتت

 اربغأ ثعشأ تيبلا سبح هارتو

 اذشلا نم نوكي ام بيطأ كسملا

 ارفذأًاكسم كسمللهلاعفو

 اذشلا ةبّيط نيدلا يف لئامشو

 اربنع تناكل تقشتنااهنأ ول

 ةوالت باتكلاتايآهيكبت

 ارّسفم فيطللا هانعم ليلجو

 ني ا 020 ا

 )١( :,144/8/7؟ ينارحبلا فسويل ءلوكشكلا 241594 46٠. 80١.

 ص /* ينارحبلا فسويل ءلوكشكلا (؟) 2180 585.



 زاوهألا

 :هاخأ بدني هلو

 يقيقش ينم نيأو يقيقشاي

 بعص بكرلا ىلع دناع بلطم

 هيلإريفزلاغلبي نأ ىلع

 برس برسلاع ماهل عومدو

 برقلا هجيهي اشحلا يف ىوجو

 برقلا كك نم نيأو ًاراكذا

 بيط كدعب دعب نم يل بطي مل
 بحصلانوكيامف بيحصو

 ًارميلهتكرت بذع لك

 بذع ّيف يفف ىوجلا رم ريغ
 يماقس تيأناّمل يماعطف

 برشلاتيضق امل يعومدو

 ىتح يبايث يعمدأ تغبص

 ()بشق عمدلا ةراضن نم اهنأ

 يف ةقيقر ةديصق يرمحملا ربش نب ناندع رعاشللو
 :اهنم ءدمصلا دبع نب رصان هقيدص ءائر

 زداحتسلا نيس رلا ةييِحتماادنك

 اقبلا توهص نع لزنتو
 بالا مدنا تتسع ىذلإ

 يعنلا توصلاهنم يدنعو

 رئاط يتقفاخكداؤف

 اقبلا تابّيط ايعان ايف
 رخآلاو قلخهشلالَوأ ىلإ

 نونملارافشبًارصان ايو

 رصان نععئمتدهلاؤف

 ويصلا تنكو يربص تينفأو

 رئاجلانمزلا بون ىلع ر

 )١( 4ص /؟ ينارحبلا فسويل ءلوكشكلا 6١.

 ( 2(روم /سوماقلا) لئاسلا  عيرسلا :رئاملا .

 ١م

 يرطاخ نعربصتلانيأف

 يرطاخ نع نيأال لحرت
 للا ند دكر تلو

 رئابلا اهلصنم دح ىلع ب

 اعتلا نويع يراجت نيعب

 رجاحلاب سيل رجحم اهلم

 لهتست نأ نيعلا عفني لهو

 رئاملامدلاباهدجنأف

 ةلالا نكات جوملا اننا

 ()رصان نم نيدلا ري مل ىتم

 ىوكشلا

 هداعبأب هعمتجم عاضوأ يزاوهألا رعاشلا شاع

 ريبعت غلبأ اهنع رّبعو ءرثأتلا ةياغ اهب رثأتو «ةفاك
 ةصاخ هتاناعمل اديدرتو اعيجرت رعشلا اذه ناكف ء«هرعشي

 اهل تزتهاو هبلق اهب حفط «ةماع هعمتجم ةاناعمو

 ددنيو ةايحلا تالضعم وكشي ىربناف .هسيساحأ

 زاجنإ ىلع ٌرصيو فسعتلا ىدحتيو «رهدلا بئاصمب
 «هبضغ ران هيلع بصي ًازمر نامزلا نم ذختاف .هحومط

 يزاجم رايتخا وهو ءاهسأب ىشخي ال يتلا ةهجلا هنأل
 .هنم ىكتشملاب حوبلا رّذعتل كش الب

 اذهب ةصتخم دئاصق يف رعشلا نم عونلا اذه درو

 دئاصقلا نيب ةرثئانتم عطاقم ىلإ ةفاضإ ءضرغلا

 رعاشلل ةيتاذلا ىوكشلا نيب اهبلغأ يف عمجت «ةفلتخملا

 .هعمتجمل ةماعلا ىوكشلا نيبو .هسفن

 لامآلا يف طابحإلاو شيعلا قيض رعاشلا ىكتشاف

 رمذتو .ةبحألاو لهألا قارفو رمعلا مدقتو ظحلا دكنو

 ىلع هدامتعاو هقالخأ لالحمضاو عمتجملا كولس نم

 هيفاجتو ؛هتمارك باسح ىلع لماعتلا يف ةيندتم لئاسو

 .رارحألا ةايألل هديكو ءلضفلا يوذ ءاملعلل

 .617/ص 1956 ةنس «رشع يناثلا ددعلا «بادآلا ةيلك ةلحم )١(



 نس

 رهقلاو يسايسلا فسعتلا ههايتنا ىعرتساو

 اهنع رّبعف «ميلقإلا لهأ هل ضّرعت يذلا يعامتجالا

 . ىوكشلاب

 اذه اياحض دحأ فلخ نب ىلع رعاشلا ناكو

 .عذال دقنو قداص ملأب هنع رّبع كلذلو .؛كاهتنالا

 ةعيلم اهلك ©20تييووقلاب ةامستلا ةيئاصق كناكو

 هيلع تضرف امنيح ةبرغلا راد يف ًاملأ ىوكشلاب

 .نيوزق ةقطنم يف ةيربجلا ةماقإلا ةيوفصلا ةموكحلا

 دعبلا اهيف وكشي ىتلا هتديصق دئاصقلا هذه نمو

 لقنتلاو رهسلا لوطو نزحلا ةدشو نطولاو لهألا نع

 :اهنم ءامغرم ناشاكو ناهفصأو نيوزق قطانم نيب

 ناثدحلا فورص رض يذلا ام

 ينامز نم ىّضقتام تداعأول

 ينادتلابًأمويحمسيىرتاي

 ىركلااهينادي ال ينيعلام

 ناقفخلاب علوم يداؤفو

 مهتعدو ةريج يسفنبو

 ينامر دق مهاونب ينامزو

 ىقل نيوزقب يلحرةرات

 انكيلا الإ اديس ل قراأل

 نارجل ايقلم اهليل موجنو

 اضر نعال يتلحر مك ىلإ مك

 ناتخركلا ليست ثيح ىوهلاو

 انقلاكوشاهتبن ضرأ كلت 7

 ناسحلا  ضيبلاو دسألا رقمو

 اوقرحأ يبلقو نفجلا اوحرقأ

 68 ةقرو «فلخ نب للع ناويد )00(

 زاوهألا

 يرطاخ اولحو نيعلا اوشحوأ

 ينادم ءان يف عنصأ ام هآ

 :سمينألا ةلقو ةبرغلا ةشحو ركذي هلو

 يمايأ ىمحلاب تادئاع له

 يماوأ بيذعلا ءام نم لبأو

 يرئافظب ابظلا صنتقا مايأ

 مارألالئابح ٌيئهلأكف

 'اكبلابو نينحلاب يراهن يضمي

 مالظ حنج رك نإ يل ليولاو

 ىحضلاو يدنع ليللا نيب قرف ال
 مامت ليل ٌبصلارهدَنأكف
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 مامح حوتو ةقباس ليهصو

 ىونلاو دعابتلاب ىضقت يرمع

 مانم بيطبأنهي مل نفجلاو

 و بابحألاو دالوألا نع ءان

 مامعألاو لاوخألاو ناوخإلا

 (")ءاجس ريغ لبق نم اهتدهعو

 هثوكم لوط وكشيو قو لوسرلا لآب ثيغتسي هلو

 :نيوزق يف

 يدمتعمو يفهك متنأ يتداساي

 يلمأ ىهتنم مكيلإ هلإلا دعب

 3 0 ةقرو «فلخ نب ىلع ناويد )000(

 .إل8 ال4 ةفرو ءفلخ نب ىلع ناويد )2



 زا اوهألا

 اهتفاسم تلاط ىون مكيلإ وكشأ

 يليح اهعفد يف تزوعأ ةدشو

 دعو اركب قر وول نركب
 للخلا نم هانثم يرع فيسلاك

 قلق ىلع نيوزقب سولجلا مك

 يلمج الو اهيف يتقان الو نضم

 اهدّعصأ سافنأ ريغ سنؤمال

 لطه فكأو عمدريغدعسمال

 مهترصن تلواح اذإ سانأ يلوح

 لذعلا وأ يخيبوت ريغ اوفرعي مل
 يتبرجتو يملع مهب ىضق دقو

 (00لجر ىلع ايندلا يف لّوعأ آلأ

 هسفن دجو ىتح هيلع نحملا بلاكت وكشي لاقو
 :ةبرغلا راد يف ًاديحو

 نحملا نم ىقلأ يذلا ضعب ناك ول
 ينمز ينءاس ام ينمز هب ىلبي

 هتلوص هللاانافك نامزللام

 يندّمعت دق اياربلا نود بيطخلاب

 هفرعت تسل يتعن لهجت تنك نإ

 ينفرعتف ىولبلاو مهلا نع لأساف

 هكحضأو هاكبأ رهدلا اذ ناك نم

 هتيسم وأ ديدج حبص لك يف

 اهتقرف تلواح ولف ينتمزال دق

 ينقرافت نأ يرهد بئاون تبأ

 اهل تدلو ذم يل تقلخ اهئأك

 نحملاو ّمهلا ٌردب ينتعضرأو

 ينطو نعو يراد نع ينتدعبأ دق

 ينكس نمو يلهأ نم ينتشحوأو

 )١( ةقرو «نباسلا ردصملا 84.

 قالو

 ينقراففرمأهلّنمعوألإ

 هنكسم سفنلا ٌبحتًاناكمالو

 ينزفحأ هنععامز ناحوألإ

 تفعض دقو يموق تلزان اهنأك

 ينلزانت امك ينئدرفأ دقو مهنع

 هدعابت يف ينتمر بيبح نم مك

 يندعابي نأ ينمو هنم مغرلاب

 ينلغشت نيعلا عومدو هتعدو

 ينعدوي نأ نمهلغشي عمدلاو

 ينحم ىكتشم هيلإ قيدص الف

 نزحلا ىلع ينيساوي قيفر الو

 هتوادع نم وكشأ هللا ىلإ ينإ

 0 فمي نأ هدم: ولا ىسع
 تاءارجإ نم ةريرم ىوكش روكذملا رعاشللو

 :ةيوفصلا ةموكحلا

 ادادو نوؤخلا رهدلا نم وجرأ

 اداعوألا فلخأ ةفيلخلا ىرأو

 يننأ بسحأ تنك ام ةلوداي

 اددامع فيرشلاادغو اهب ىقشأ

 يلئاضفب ىلعلا نع تطبه اذإو
 اداس نم اورظنامئاوبجعتف

 ةميق سخبأب تعيب ةرداي

 اداسك نامزلا اذ يف تفداص دق

 عمقريو نيلماكلا طحي رهد

 (؟9ادءاغوألاو شابوألاو لاذنألا

 اهتسكع يتلا ةيسايسلا ىوكشلا ىلإ ةفاضإلابو
 فصي ىرخأ دئاصق هل تناك رعاشلا اذه دئاصق ضعب

 :اهنم ءهلاوهأ نم يكتشيو ءرهدلا بئاون اهب

 ىك ةقرو ,«فلخ نب يلع ناويد 00(

 ٠١6. ةقرو «قباسلا ردصملا 69)]
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 ايه امك لازن ال سفن ينامأ

 اينامأألإنجتني ال لماوح

 ايماظ ناك نم لآلا نعقني لهر

 بشت ملواهانم تقبأاهتيلايف

 ايراوجلا عومدلا يرجي امب اهانم

 ًاسكاعم دوجولا يف ءيش لك ىرأ

 ايلاق رهدلا هل ىحضأ ىتف يف لقن
 هموجن يديكل الإ تعلطامو

 ايراردلا ترتو دق ينارت له ايف

 هلهأو نامزلا وكشأ مك هللا ىلإ

 «ا)ايكاش تحر نإ ءايلعلا ىلع زيزع
 نم يزيرحلا ةمحر نب يلع دبع رعاشلا ىكتشاو

 ادب ىتح ءهبلاطم ىلإ لوصولا نع هقاع هّنأل ءرهدلا
 :لاقف .هقرفم يف بيشلا

 طرق ىلعلا نذأل ينأ ىلع يدوهس

 طخلاو رعشلاو ملعلاو ىقتلا سابل

 يبلاطم نوؤخلا رهدلا يل ضقي ملو

 طخو يتمل يف بيشلل ادب دق اهو

 ادغ دقو ينامز نم ىكشتأ الأ

 طبلا لدجألا ىلع وطسي هب ًاحالس

 هدوسأ ًاراقتحا نأضلا سرتفتو

 طشلا رفعجلا كردي اًّمع رصقيو

 ةريجو يرهد روج وكشأ هللا ىلإ

 طحش مهأني ملو ينع افجلاب اوأن

 يتبحأن يبو ينيبام نيابت

 طبر الو انيدل لصو نكي مل نأك

 اويفج اذإ ؤتذ يدع عهييععت

 ()طخس ًادبأ مهنم يبيصنو اضر

 )١( ةقرو .فلخ نب ىلع ناويد 1175 ١77.

 .667ص ءرصعلا ةفالس (؟)

 زاوهألا

 هاوكش ضرعي يوسوملا نيدلا باهش رعاشلا ناكو

 :حيدملا دئاصق ةمدقم يف

 الر تايغلا ناو دق يعشن يلا
 هرثكأ تاف يرمعو يلؤس تكردأ

 هقشعأ تنك بيبح يل ىفوامف

 هرثوأ تنك ليلخ يلافصالو

 هحنمأ تنك ًاقيدص تربتخا الو

 هرذحأ ترص اآلإةريرسلاوفص

 نم نوهأ توملا ْنِإ كحيو رهداي
 هركشأو ينيذؤي كبممذم

 يندعقت كفنت ال كلامو يلام

 هرّمعت يظح وأ دجملل تمق نإ

 اننيعأ بصن ًاصخش لخبلا ادغ دقل

 (0. 1 ننل ًادنهع دوجلا حبصأف

 :نامزلا وكشي هلو

 هبونذ سيل رهدلل امو يلام

 هئانآ ىلع يبتعالو ىنفت

 هئادعأ نم لضفلا لوهجلا اذكو

 ام صاصقب يبلاط وه امنأكف
 هئازرأ ىلإ يئابآ هع .

 ىرولا وبأوهو ردغلا نامزلا ميش
 هئانبأ نم ماري ءافولا ىتمف

 مهنأل تافصلا لك يف هوقحل

 هئانإنولءاملاوهباوفرظ

 ىونلا هحرجي مويلا يبلق ٌمالعف
 هئافلح نم ربصلا تدهع دقلو

 ىضقنا حفسلا ىلع شيع اذبح اي
 هئثئاقو نيعبانظحلي رهدلاو

 ."8ص .يوسوملا نيدلا باهش ناويد )١(



 زاوهألا

 ىلعلا مظتنا امك مظتنم لمشلاو
 هئانثدوقعوأ يلع ىدنب

 : عمتجملا ئواسمو نامزلا مذ يف هلو

 زجمنب سيل رهدللامو يلام
 حجنيمكيدل يلمأ الو يدعو

 امنإو هينب ىلإ نامزلا وكشأ
 ()-لصم مهبيف سيلو نامزلا دسف

 : هنامز ءافجو هبابحأ ةعيطقل ملأتي هلو

 مكلصول بيشملا دعب يتليح ام
 عفني ال مكناسح دنع يابصو

 نم وهو مكافج ينمز ىلإ ركشأ
 عظفأاهنمو هبئاون ىدحإ

 اقئاو كتالو ىقلت ال بلق اي

 عئصتمهنإفهنمرشبلاب

 هئإفّرعتستالهرببو
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 (9ءلطيو لازغلا صنتعي بئذلاك

 : حورجلا ددعتو بئاصملا ةرثك يف هلو

 لابومهسو ةحراجب حرج

 ايحلا يقسي ولف ًافده ينترّيِص

 لاهنب يبرت تعوأل يئدج

 تنطوتف يتجهم كبوطخ تفلأ
 (©9لاوهألا يف مادقألا ىلع يسفن

 /هاا١همت) يرئازجلا نيدلا رون بيدأللو

 : ةديصق نم (م 06

 )١( 57ص «.يوسوملا نيدلا باهش ناويد -15.

 .81ص ء.يوسوملا نيدلا باهش ناويد (؟)

 .١1”ص ؛قباسلا ردصملا (©)

 .74١ص ؛.قباسلا ردصملا (5)
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 رورس هيدل ىفلي اال رهدلاوه

 رورغ هيف شيعلا بيط لييختف

 ةياكش يذ ىلإ يغصي ال رهدلا وه
 روز وه وأ لاوحألا ىكش قحب

 ماع ميكحتل حجبي مل رخدلا وه
 ريزو وهف لاهجلا مكح نإو

 نمد عام نسا شدا اذنه هللا نحت

 روهش ءاكبلاف ًاموي رس نعل

 ىرولا ىلع ًاموي لاوحألا بّتر نإو
 رست ةبفسلاو افك ةنيمتلا ودق

 رّسعم ماركلا لامآ حاجنإو

 ربسك نسم املا لكتو هيلع
 توافت نم اولقعي مل ىرولا ثيأر

 رونوه وأو جلا يف الع ناخد

 قهاشو داهولا نيب اوقرفي ملو

 روط وه وأ ضرألا يف يحد لتو

 هعضو لتخاوزييمتلا عفر ذمف

 روسك حاحصلاو ضفخ لاحلا ىلع

 اهسوحنب تلدبأ دعس مجنأو

 1 فيك رسلا يف ترزحتتو

 زوعلا اهنم يتلا همومغو همومه ضرعتسي كلذ دعب
 : ةليضفلا عايضو «نيحلاصلا نالخلا ةردنو نامرحلاو

 ىتم ىلإ يل لق راّدغلا انرهد ايأ

 روتفهيف سيل ًاّمغ دباكأ
 يل سيلو داهسلل ًاعيجض تيبأ

 ريهس نامزلا نازحأ لوط ىوس

 يضقنيو ءانعلاب ينامز رمي

 روهدو رهشأ ينم هركلا ىلع

 دجأ ملف ًارط ضرألا يفايف تردو

 رودي نيقفاخلا يف ةقئاخأ

 )١( ص «يرئازجلا نيدلا رون ديسلل تاغللا قورف ١١*25 ١١”.



 ناو

 ريفزو ةعول اهنم ردصلا يفو

 انبآم نسح هللا ىّبر لأس او

 0 ًه'هل تاالز ءاححماو

 ةذع دئاصق يبعكلا نادرح نب مشاه رعاشللو

 «ةّرملا ىلايللاو نامزلا ةواسقو ,رهدلا تابئان اهيف وكشي

 : هلوق اهنم يتلا

 ىريالام ىرت ينيعمك هلل

 ىكشلًاموي لظنحلا هقاذول

 ةراغ نشهنممويلك يف

 (9ممسلا اهغالب ضرألا اهعالط

 ةهجاوم ىلع هميمصت نع نلعي ءًاضيأ هلو

 :ايازرلا يدحت ىلع هتابثو «تايئانلا

 ىتوعد تابئانلا نغلبم نم

 ينثأتابئانلا ٌنبسحتال

 ىستحم وأ براش لكل ير

 اهذخأت ال ءامصلا ةرخصلاو

 ىغب يغابلا اذإ ليواعملا برض

 اسق نإو هدو قلح ءاعر

 ىتف نمايازرلاّرم يغتبيام

 دطلا ودخ هدشع انيازرلا ف

 )١( «قباسلا ردصملا ص1١7”27 517.

 .470 - 459 /؟ج «ينارحبلا فسويل لوكشكلا (؟1)

 زاوهألا

 ةّثتمتارئادلاهتلّمحول

 ىئملاهتحابأولواهفاعل
 ىلع بوشلاةرجملا علخت وأ

 ()0ىدتراام لذ فك نعهقتاع

 ةرسملا هيف تلاحتسا يذلا هرهد نم ًامئاشتم لاقو

 :بركلا همزالو

 بورطلا يداشلل كاشح جاهأ

 بيطرلا نصغلا يف نيعلا ريرق

 نزحو دجو نم بلقللمكف

 بوكس عمد نم فرطللمكو

 مومهاهاشحأو شح سفنو

 بيشملا لبق ىتفلااهل بيشي

 داهٌمهلاباهليلو تيبت

 بوركلدقعاهراهنوشحو

 ليل حبصلا ءوض نأ لّيخي

 بورغلا نم حابصلا ءاج هب

 يدالث اسي يردص يبت معهجت
 بيرقلا حبصلا نم اهتيافك

 ًاضرف ضرفلا لثم نازحألا ىرت

 (”بوجولا نم ولسلا ميرحتو

 ىلإ هرهد وكشي يحالفلا دمحم نب ناملس خيشللو
 : ىلاعتو هناحبس يرابلا

 ةليلومويلك وكشأ هللا ىلإ

 قرارملا ماهسلاك َّمهذفاون

 هلاحتراب يل حاتري نأ هللا ىسع

 قياضملا كلت رسع نع ةعس ىلإ

 ىرأ الف دابعلا براي كئايغ
 © ةكازنبلا فورس نم اعيفم كاوتش

 .47 /7 «ينارحبلا فسويل لوكشكلا )١(

 )١( «(يئارملا مسق) يبعكلا مشاه ناويد 117.

 ) )9«ينارحبلا فسويل لوكشكلا 747/7١



 ممل زاوهألا

 اضقلا فقينأبيلنم : هفيخت رومأ نم هد يلع مامإلاب ثيغتسي هلو

 يحانج يتمداق شيريو ثيغتسم ةلحر تلحر كيلإ

 لادقاعموحن ريطأف ثيركلا رطخلاو لاوهألا نم

 حايرلا عم ليئألادجم ب تاعفدمةّيطملاتسعبتأو

 ايتغتاوؤَّي قرافقأو ثيثحلاريسلاب كانغم ىلإ

 انكسفتا يرذ حادسق تتفرو» 29 فييقزتلا الو 93الف

 ا"”ثيمو لهس نم رفقلا تبجو
 تمنلا اذإ نورت اذه نسق

 (؛!يقيغم مكريغ رهدلا بوطخ

 وكشي يرمحملا يفيرغلا ربش نب ناندع رعاشللو
 : ءاملعلاو ملعلا ةياعر ةلق

 لابسك نأ ملعأ تنك ول

 نامزلا ىلع هنمدوعأو

 حارقلاءاملاب ٌصغأ

 ةلذملا كسح ىلع ىدمأ

 حاورلا يفو ود غلايف

 عولضلا بهتلم تيبأو

 يحايتلاونوهرانب

 ْ اضقلا قبس دقلافسمأ

 يحارللاو لذوعلالوق

 ميلحلا لقع ىلع ىضقو
 حاصلا دجملابلطت

 .(كر /سوماقلا) فيعضلا : كرتسملا )١(

 .(ثر /سوماقلا) يلابلا : ثيثرلا (؟)

 . ةئيللا ضرألا .,فهك :ثيم (؟)

 .”17/؟ لوكشكلا (:)

 نومدختسي نيذلا سانلا ضعب كولس نم وكشي هلو
 : مهتاياغ ىلإ ةفيرش ريغ لئاسو

 ىراهملا 29فيجو الإ يدجي سيل
 ارارفمانألان م ًارارفق

 نم مهيف ىرت له سانلا بلق
 ارراعلا بحي وأ لذلا حدمي

 نكلو راخفلا يقتنيمهلك

 اراهفلا ئزدي سيل سانلارفكأ

 اسوؤر كولملاب ضعبلا عفر

 ارانم ىلعأ كاذ نأ اوأرو

 دلنسلا ةراقتم نفعت ىماحتو

 اراتقألاارنسحتساو اًرع ناط

 ًاليقص ًاناسل مهضعب ىضتناو

 اررثكمًالقلقمًايمجعأ

 مصلا اوذختا رشعم سانلا نمو

 ارقوهوبقلو اراغتمت كم

 نكلو ًاناسح نكت مل ننس
 اراوطأ هقلخ هللاةلخ

 سانأواودّو هلت سانأو

 ()راخب نم مهبر نيد مهءاج

 ١194. /5 يرغلا ءارعش )١(

 .(فجو /طيحملا سوماقلا) ليخلا ريس نم برض :فيجو (؟)
 ١198/5. يرغلا ءارعش (')
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 ىرخأ نونفو ضارغأ

 «رخفلا «حيدملا) ةفلاسلا ةيرعشلا ضارغألا تناك

 ردصتت ىهو ؛ةعئاشو ةيسيئر ًاضارغأ (ىوكشلا «ءائرلا

 نونفو ضارغأ تدجو «كلذ ىلإ ةفاضإ ؛ميلقإلا رعش

 :يهو ءاهلومشو ضارغألا كلت ةعس غلبت مل ىرخأ

 :لزغلا أ

 حتفت ءايديلقت ًالزغ ميلقإلا ءارعش لزغ مظعم ناك

 دمتعاو ؛«سوفنلا هب حّورتو حئادملا هب لمجت دئاصقلا هب
 بيسنلا يناعم راركتو نيمدقألا جهن ىلع هيف ءارعشلا

 اهنكلو ؛ةقيقر ةبذع هظافلأ تناكف «هريباعت مادختساو

 . يقيقحلا بحلا ةعولو ةفطاعلا ةرارح ىلإ رقتفت

 هناويد يف دجأ مل يوسوملا نيدلا باهش رعاشلا

 .ىوهلا ملأو قوشلا قدص لمحت ةدحاو ةيلزغ ةديصق

 رخفلا ظافلأب جزمي لزغب هحئادم لهتسي ناك امنإو

 ءامسأب ريمألا بحل زمريو .لاتقلا تاودأو ةعاجشلاو

 نب ةكرب ريمألا حدمي هلوق كلذ نمو «ةمامأو ىليل
 :روصنم

 هروحأ قاشعلا ىلع لسف انر

 هرفخي ضيبلا مامذ مهيلع ًافيس
 هتلالغ يف ىئشف ًاهيت سامو

 ةرهسأ لام ايانملا رست اَذَق

 :هلوقو

 ىليل بحب هاوه نع يروأ

 ()يلاغتشا هبو يلّرْغت هيفو
 :ًاضيأ هلو

 ودبت نهنم ةداغ يحورب

 يناكم نع ىأنتو يبلق ىلإ

 يفرط لايخ لايخلااهلثمي

 )١( ء”ا/لص ؛يوسوملا نيدلا باهش ناويد 41١.

 زاوهألا

 فيحن نفج يف ضيبلاّدقت
 ناب نصغب تاغباسلا يرغتو

 ًامالك يعمس ىلإ تذبن اذإ

 ناح ذابناهناسل تبسح

 ندع انف زدتك اهفاياشتلك

 ءاوسهتمزعواهتلقنو

 (0يناودنه لصن نيفيسلا الك

 يف هلوق ةيلزغ ةمدقمب اهأدب يتلا هحئادم نمو

 :روصنم نب ةكرب ريمألا

 ماهس مأ كنوفج نم لاصن

 ماوق مأةلالغلا يف حمرو

 قيقعم كدخبرولب

 مادم مآ كباضر يف دهشو

 لاله مأ كعانق يف سمشو

 ا”ءاخسن ردبوأكيفايزت

 وهو «ففعتم بسن بحاص فلخ نب يلع ناكو

 ةمامأب ببشأ ةنوآو «ةمارو ىوزحب بسنأ ةراتف» :لئاقلا

 :هلوق كلذ نمو ؛2)«ةمامأ الو

 عّدوأ بيبح يل موي لك يفأ
 عمديةبحألادقف ىلع فرطو

 يننأملعأو ىوهأ نم عّيشأ

 عّيشأ نينعاظلل ال يحورل

 مهليحر دعب شيعلا نإ كرمعل
 عّيضم اوبوؤي ملام مهتقرفو

 عمهأل باحسلا فكو نم برغلا ىلإ

 )١( «قباسلا ردصملا ص1١67- 187.

 .؛! ص «يوسوملا نيدلا باهش ناويد (ةه]

 ةقرو «فلخ نب يلع ناريد ةيف] /6.



 زاوهألا

 ًاعقلب ّيحلا نم يداولا حبصأ نأل

 مقلب نبصلا نب نيلف عفدحبف
 تعزو دهاعملاب ةعمد يلمكف

 ()عّروم عمد نيعلا عومد ريخو

 : ةّبحالا عادو يف هلو

 اطغلا فشكناو عيدوتلا اند املو

 يعمس هلانامب ينيع تيقش دقو

 ًاعدوم طيلخلا ناب دقو ينأك

 عسللا نم أءرب جري مل ةّيح وخأ

 مهعادو ةادغ يردأام هللاوف

 يعمج نم يقارعلا بكرلا رفن دقو

 انعومد تّفرو ىوكشلا تقر دقو

 (7 يعمد نم ظفللا مأ يظفل نم يعمدأ

 :ًاضيأ هلو

 لحترم بكرلا نإ كداؤف عّدو
 للذلاةداخولاهب ريست ًادغ

 بعت يف كفنت ال دعبلاو برقلا يف

 اولحر نإ نزحلاو اولزن نإ قوشلاف
 عجل ةخار نك ميج حج ينام

 اولتق اودعاب وأاومقس اوبراق نإ

 رضم نم ْنه يتاوللا ءابظلا يفو

 للكلاو راوكألا هسناكم يبظ

 تطس نيح هاّدخ تغبص يمد نمأ
 (9 لجخلا هكفس نم اهداع مأ هانفج ْ

 ىشوتو نوجملا نع عفرت يذلا فيفعلا لزغلا نمو
 يتلا «يبعكلا ناولع نب هللا حتف ةديصق ةفاطللاو ةقّرلاب

 :اهنم

 )١( ةقرو ءردصملا سفن 75.

 ( 2.الا/ ةقرو «فلخ نب يلع ناويد

  (6ةقرو «قباسلا ردصملا 7 .
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 هرابطصا قوشلا بلغ بصل نم

 هرامأ بحللو حاب اذلف

 ىوهلا يديأهلفع يف تبعل
 هراذعمويلاعلخ رذعلف

 اقل نما اذإ نسه ملاك ونه

 هراضنو ًانسح متلاردبكو

 ةمظاك ىبر نمًالزغاي
 هرافن ىديأذم رطاخلا ردك

 ىركلا يف فيط كنم يتأي ناك
 هرازممويلاعنمرمألو

 انلصاوول كلثم ىلعام

 :زارسش تناقل: نيم ىقطي ىدتفف

 افولا نيبحملاطرشامتنإ

 هراسخ لصولا ىوسب ءافوو

 ىرهلا رسأ ىلع مكحلاب ترج

 هراروحا فرطلا نم تيدبأ نيح

 هقشعت نم لصر يفانهلاف

 هراروزا ىدبأ وأ دص نإ انعلاو

 :هلوق يبعكلا مشاه لزغ نمو

 هحنج ركذتلاانيقاسي ليلو

 بحص الو اهيدل لهأ ال ءاميهب

 انباكري ىونلا مكح ىلع انلزن

 بكرلا كلذ ىوهلاب ًاباكر ناكو

00 

 اننيبةيرماعلانأك ثيدح

 بطر نومك ندع ناك يس
 هحابص نأك ءبص ىجدلا نأك

 (9بصلا لذاعلا دهاع هيلع اولس

 )١( 4ص ءرفاسملا داز 6.

 )١( .ل4؛ص «يبعكلا مشاه ناويد



 كلا

 :ًاضيأ هلو

 ةحار ّبحلا ىف نأ ىمعزب تددو

 كلهلا هتياغ ّبحلا نأ ردأ كَ ْ

 ينئرتسا اًملف ملعأ ملف تقشع
 (7)1كفلا نكمي ال ثيح نكلو تملع

 تايناوخإلا

 هيوذو هلهأ ىلإ رعاشلا اهثبي ةيرعش لئاسر يه
 ةيوخألا تاقالعلا لوانتت «هفراعمو هئاقدصأو هئابحأو

 نم اهيف امو تابسانملاو فورظلا ىتش يف ةيعامتجالاو

 راذتعاو ةثنهتو قارفو باتعو مارتحاو دادوو قوش
 .خلا . . .نينحو ةرابعو ةبعادمو حازمو

 نوكي نأ دب ال ةيناسنإلا ءاوجألا هذه لظ يفو

 ًالهس .هيناعم يف ًابذع عنصتلاو فلكتلا نم ًايلاخ رعشلا

 ام وهو ءروعشلا قرتسيو «سفنلا بعادي ؛هظافلأ يف

 نّمضت دقف «نفلا اذه ىف نييزاوهألا بدأ ىف هسملن

 . اهيلإ راشملا راكفألا "5 مظعم

 يتلا يزيوحلا ةمحر نب يلع دبع ةديصق كلذ نمو
 1 : يكلاملا ديلا باهش يضاقلا ىلإ اهلسرأ

 هتعافش يجترأ نم قحو

 لهملاك ءامسلانوكت موي

 ىوسباشح الو مكنع ترس

 لغش يف تيأنذم مكلايخ
 نمانأامءاخإلاجاتاي

 لسرلا بئاكرمكنع لقعي

 لزالاديانلهتةعبئأام

 ٠ رطم ىمهامدعبلا ىلع ذخو

 ('يلعدبعهيخأنمةّيحت

 ملأتيو «هناوخإ دحأ ىلإ نحي فلخ نب يلع لاقو
 : هقارفل

 .!لة ص ١ يبعكلا مشاه ناويد )000(

 .684ا/ رصعلا ةفالس (؟)

 زاوهألا

 بحروهلإلانمنامأيف

 يّبلب يئتع نونعاطلا اهيأ

 حألا ىونب هيعس رهدلا ىفك ام

 يبحص تيتشتب ىنثنا ىّتح باب

 زجلا ىولب انمايأ ىسنأ تسل

 برقو لصوبهنم يشيعو ع

 يلصأبهنع تدعبول خأب
 يبلو يبلق همح نمانددق

 بطخل داعبلا نم يناعد ول

 يّبلمهيلإاعداميف تنك

 يبرسسب.هارأال نأ زيزعو

 بطخ ءادهتوكش نإ بحاص

 00 هاو ةبابضأ ام نانك

 اهثعب تايبأ نع ينارحبلا دمحم ديسلا ًابيجم لاقو

 : هيلإ

 يتلغدّربف ينافاو كباتك

 ماجس تدعب ذم عومد تحسو

 ىسألادقاف هقاتشي ابّصلا حيرأ

 مارغوةعول هنم ثدحتو

 هدادو لازي ال تحت مالس

 مامش ماقآام يبل قب ميقم

 ةولس بقعيدعبلانإنولوقي

 ماعدتجتوأًا رهش َرماذإ

 تمّرصت اًمع فيصلا روهش يذهف

 ماكأو اننود لابج تلاحو

 هارت دهسا يراوح!

 ("7ءانم هيرتعي ال ىضق ينفجو

 )١( ةناحيرلا ةحفن 156.

  (0ةقرو «فلخ نب يلع ناويد 52



 زاوهألا

 :هدلاو بتاعي هلو

 الس ىميلس ٌبصلا بسحت ال

 الوألارخآلال يزي نأوأ

 هماصمص لفغأًادجاماي

 الفغي نأمزحلادض ناكو

 هلصأ يذلا نصغلا شطعت ال

 الهنأدق كماعنأءامنم

 اهّسلا لين لواح ام دعبأ

 الزنيوأط بهي نأ بحت
 انتعالاو برقلا كاذ دعبأ

 القلاو يل دعبلا كنم نوكي

 الملا يف نم ربست نأ تئش نإ

 المكألاو دحوألا يندجت

 لاقبط ولو رهدذلا عرضأال

 القئأوأدهجأامبرهد

 نموزع كليلذْنكل
 0 و ف و ويوتتا لذ

 :ًاضيأ هابأ ًابتاعم لاقو

 هلقنامومكفيط نم هالبو

 هلعش ىتأذإبلقلا يف ججأ

 دادوباقثاو تنك نملوقي

 هلوقلاهدوب تراطه نم

 مكرجهداتعاامًآّبحم مكل

 هلمشاحزان فيكهبرقب
 لمأمكدادو يفهل ناك

 هلمأامكنمرجهلاعطقف

 مكترايز يف لاتحي ناكو

 هليحمكنم سأيلاعطقف

 مكلجألهلادع فلاخ

 هلذعلمتقدص بنذ يأل

 )١( ةقرو .ءفلخ نب ىلع ناويد ١7.

 موا

 هلذب نم سيفنلا قح عريمل

 هلدباونّيبفهولدبتذإ
 ةمركمواددؤسهلئثفمنم

 00 علت وتلا دك تراثب

 :رفس نم لوصولا ةمالسب هدلاو ًائنهم لاقو

 يذلا هلل دم محلا

 انزحلاتع بمنذأ

 ألاو مالآلا ب هعذأو

 انعلاواثتعماقس

 ىرسلا بدنلامدقمب

 سلا ىذا يعصسصمرألا

 يف ةديدع دئاصق يوسوملا نيدلا باهش رعاشللو
 هدالوأ دحأ ىلع اهيف بتعي ةديصق اهنم ؛لاجملا اذه

 :لاقف ءرخآ دلب ىلإ هنع هليحرل

 يداؤف نم اديوسلاب كتلعج

 داوسلاب كتيدف يقدح نمو

 يطهر نود كتيفطصاو كتيوه

 يداعألا نم تنكف يدالوأو

 يّقح تدحجو يتّوبأ تلهج

 داك انج ةةوسنلا تلت انقر

 يفطلو يتيبرت نسح ىسنتأ

 يدايألا نم كيلإ تقبسامو

 يبيش ناوألاص علاك كتوجر

 يدامع تلام اذإ يدمتعمو

 يمظع ناثدحلا دي ترسك نإو

 دامضلاةلزنمبهنم ىرت

 .5ا/ ةقرو .فلخ نب يلع ناويد )١(

 1١. ةقرو ءقباسلا ردصملا (؟)



 و1

 يداهتجاو يسدح مهس يطخيو

 (7داعبلا نم مورتامرجهتو

 «يلع نب نيسح هقيدص ىلإ اهثعب ةلاسر هلو

 :اهنم «ةقيمع ةدوم ةقالع هب هطبرت تناكو

 دقعلا ؤلؤل هنسح يف ىكح مالس

 درولا ربنعلاب بيجلا هنم خّمضو

 اهضورب ىنغت تاّيحت ىورأو

 دولا ننن ىلع ًاركش انثلا مامح

 ةباجإ باصأدق ءاعد ريخو

 دجملاديهتقوف عوشخ مهسب

 ةمارك يدهي كولمملا صلخملا نم

 دفولاو لضفلاب فورعملا دّيسلا ىلإ

 ىلعلا يوذ نيرخافلا ماركلا نبا ىلإ

 دشرلا يخأ نيسحلا ىلوملا ىدنلا فيلح

 ةنامأ يتم حيراي يلمحاف الأ

 يدنع هل دوهعلا ظفح نع ثّدحت

 امتئأك هيلإ قاتشم ةلاسر

 ّدّنلا قيع نع حبصلا اهنم سّفنت
 هنيميلوسراي لبق يتعو

 دجولانم َنجأامهيدل ٌتبو

 (7دعبلا ىلع مالسلا ّدر يف كبيجي

 بلطملا دبع نب ىلع نب هللا دبع ديسلا ًائنهم هلو

 :هنمو رصن هدلو ناتخب

 نيعأت ّرق هللارصن ناتخب

 ءايلعلا ةجهم تّروسو ايندلا

 )١( ؟؟4ص «يوسوملا نيدلا باهش ناويد -176.

 /ص «قباسلا ردضملا )س0 237١ 5١8.

 را وهألا

 تقص ىتح ٌقرو قار تقولاو

 ءاقرولا انغ ىلع نوصغلا قرو

 هنتخو ديعسلادلولاب ّنهتف
 ءارّسلاةدهش ًائينه فشراو

 نمو فرش نم كيفامهبدلو

 ()ءاطعإ نمو سأب نمو رخف

 ةديصق ىلماعلا نيسحلا نب نيدلا ىيحم بيدأللو

 ؛نيدلا باهش نب قوتعم رعاشلا هقيدصل ريدقتو مارتحا
 : اهنم
 ينأ هلل دهمحلاو يظح ناك

 فوفكلا دعج تيوه دق نم لك
 يفر كلمت ًادجام ادعام

 يفيصوتهنيبي نأ نع لج
 باهش ونص تايفاخلا رهظم

 قدس جلا ةعيبمو هيف يرخأل

 نأ نم صقن الو هفصو ىطأ مل

 فوفكملا ةلقم سمشلا ىرتال

 نكلوورمع فيسك ناسل وذ

 فويسلاّدح ديدحلا كاذ قاف

 ًاللملعلاالوًاملاع ىرتال

 فوصوملاعمهفصوامهو

 ًاداوج هنم باحسلا ىراجيال

 (9”فوطقلا ّظح داوجلا يرج سيل

 ميركلا دبع خيشلا ًابتاعم ربش نب ناندع رعاشللو
 : يرئازجلا

 ةلصلاعطق يف تلغوأ

 هلدمحلاباتعلاكرت

 نمكال كعبط تكرتو

 هلعبطلاءافولادقع

 .187ص «يوسوملا نيدلا باهش ناويد )غ0

 ١7. ةقرو /؟ج ةفالسلا ةوشن )20



 زا وهألا

 اسرلاب كلسر تشثعبو

 هتليسرتنمحلا تانيا ينل
 هدورود نع تار قف

 هك نبي هلع اركب

 وسرلا لعج نم ناحبس

 هلسرأدق نملقعك دل

 اويبيستللا ئابسوم نتاو

 ةلمعيتلا ماوسلا كت
 نحت ةلبحك فرأيت نحلم

 هلمحمدمحأماوقألا

 هناندعاخإ ىسني

 1و همام [نحيتو

 اهثعب ةديصق يحالفلا دمحم نب ناملس خيشللو
 يملعلا لاصتالا اهيف بلطي فجنلا يف هئاقدصأ دحأ ىلإ

 : اهنم «يبدألاو

 دحرأملعلايفلزتمل

 را خف يداع كل

 ءايلعلا صنتقيمرض

 دتشيو ضهقسنلي

 املع لضفلا لهأ تدس

 دشلاو ل حلا كيديب

 ءابهصل ايه قالخأكل

 نتف يبت نياكتملا ىبتف

 اوهزدعسلاردب تنأ

 )١( /5ج يرغلا ءارعش 1١4.

 ١م

 ارحل هلذ[ سيح تو بجلال

 دخلا كلاهنم تعرضأ

 تلئبه بكرلاةاررسو

 دفدفءاديب يف شكل

 ا خت فعيتلا ١

 (١1)رس مم حلت كلل تاذ

 ديغر شيع يف تمد

 فصولا

 «نييزاوهألا ءارعشلا هابتنا ةعيبطلا تعرتسا

 باشعألاو روهزلا اوفصوف .,مهرعش يف اهولوانتف

 رونلاو ةملظلاو راطمألاو نالزغلاو راجشألاو رويطلاو

 اهنتافمو ةعيبطلا ظافلأب ةرشحم مهدئاصق تناكف

 ىلع دمتعت مهتاراعتساو مهتاهيبشت بلغأو ؛اهرحسو

 .ذاخألا اهلامج

 : ةباحس فصي فلخ نب يلع ةديصق كلذ نمو

 هعد ّيأ تعدرأ ًانطو براي

 هعبرألا حايّرلا جره اهب تدح

 ةعقلب تناكو ضرألا تراثأ

 هعلصم ةوبر نم تجوت مك

 هعنيأ نم امحلا ضور ىلإ رظنا

 هعقنأنمهدنروهحيشو

 (0هعّوض نم هرارع ىلإ رظناو

 )١( لاجرلا فراعم ١/541.

 . (طيحملا سوماقلا) بلصلا ءديدشلا :دخيصلا (؟)

 ١6. ةقرو «,فلخ نب يلع ناويد (9)



 م4

 هقحو قيقشلالاق

 بيجعلانوللاب ءاج ذإ

 قروصخو نورت نحف انحتأ

 بيطب ينلضفي داروألا

 ةتنتعككلذلا ىرأو

 بيصن ىفو هل تناك

 تيييلا دش هيشموزف

 م عمد يهبشمو

 :درولا يف اضيأ هلو

 تكيستلا ةنخ نهب تكم/انتب

 هحيربوهتنتولب

 (حيرفت يف قافدق

 ردب كاذ ذإ وهو ءاملا يف ردبلا ةروص يف لاقو

 :لايل رشع

 سلجمب نحنواهتبةليلو

 هرظظتم قارطشصلانم

 ترتس ةرشع ردباهردبو

 هرثقأ حالو ًاليلقهنم

 نيني يح تيفو تاسع ابنك

 هرشنب حايرلا قفصو حيّرلا
 كلف يف عامتجالا بلطيف

 هرهقيهايمكلا جومو طشلا

 هتجهبوءءالأل نأك

 ا قفيزا رابفت وذ

 : ءالقابلا رهز فصي نيدلا باهش لاقو
 تعّوضت ءالقابلا رهز ءاذش

 رفذأ كسمرشن مأهتاحفن

 ١5. ةقرو .فلخ نب يلع ناويد )1(

 .9 ةقرو «قباسلا ردصملا (')

 ./ ةقرو «قباسلا ردصملا (”)

 زاوهألا

 هقطت هاوسلا كشناةب 9ققي

 رظنملل ةراضن نوصغلا قوف

 ربنثع يف تعمق ٌرد رافطأ

 ("”رضخأ جاجز نم ديأ قوف نم
 :ضراعلا فصو يف لاقو

 ًانسح رذشلاك ًاضراع يحورب

 بيهللاك ٌدخ توقاي ىلع
 ًالاّدخلا ين ىعس ام كقحو

 (9بولقلاّبح هلمن طقليل
 :ضراعلا مذ يف لاقو

 هقشاع مويلا هكبيلف هبحن ىضق
 هقئاقشو هسآ اميشَه دانغو

 هبابش ءامهيذخ يفرذكت

 (؛!!هقئالع هيلع تحال دق رت ملأ

 عولطو سمشلا بورغ نيح قفألا فصي لاقو
 : موجنلا

 تيرغهسمشاَممل قفألاامئأك

 ةقديسن بنيسلا ز3: لمخيم لْللاَو

 ىكبف ىسألا هاوفأب ىّدرت بص
 (*هفسوي باغ امل بوقعي عمدب

 ه11177ت يقرودلا دمحأ نب نسح خيشلا لاقو

 :ةوهقلا يف

 رارمحا يف نبلا هجو ةرمس

 رارضخا يف سأكلا ضاضيبا عم

 ىلجت ذإ يلجني بوركلا ليل
 ('"'رامقألا ةلاه يذ لق رانلا يف

 )١( (ققي) طيحملا سوماقلا . لخنلا رامج :ققيلا .

 .7؟14ص ؛يوسروملا نيدلا باهش ناويد (؟)

 .776ص «قباسلا ردصملا (7)

 .5؟6ص «قباسلا ردصملا (4)

 .5؟190ص .يوسوملا نيدلا باهش ناويد (5)

 5146/١. لاجرلا فراعم ()



 زاوهألا

 حئاصنلاو مكحلا

 يتلا ةايحلا عقاو نم صلختست ةيركف تاحفن

 «يرعش بلاق يف اهحرطب رعاشلا اهسسحتيو اهشيعي
 نوكيو «يفطاعلا بناجلا ىلع يلقعلا بناجلا هيف ىغطي.

 لالخ نم «هنهذب يتلا ةركفلا لقص يف رثأ ةبرجتلل

 عاونأ ةفرعم نكمي رعاشلا اهركذي يتلا حئاصنلاو مكحلا

 .هرصع يف ةعئاشلا يعامتجالا كولسلاو ديلاقتلا نم

 فقوم ىلع درلل ةليسو ًانايحأ ةمكحلا رعش ذختيو
 مدعو ةشقانملل دّرلا يعدتست ةيلقع ةلأسم وأ يدئاقع

 ةمحر نبا مكح كلذ نمو ؛ةلوهسب اهل ميلستلا

 : ")انيس نبا ةينيع ىلع درلا يف يزيوحلا
 اني حتا ةحلألا وحج ذل

 ءادتباهنأش لك نم لج

 اقامك ناكف نك نوكلل لاق

 ءيشأللاهلحم تلحول

 هنعناكامرودص واستم

 ءانملا فتارجتلا ةزووتيتفتككف

 يماوملا ىلخ راحبلا قلخكو

 ءاوهلاناك نارينلا نوككو

 ىتح رهدلا اذ ضبن سج نم انأ

 ءاجرلاو هنسأي هيف ايوا

 ءافخ هيف يارس نم ىلع ن

 سفنلا اهب انيس نبا فوسليفلا جلاع» ةديصق انيس نبا ةينيع )١(
 ملاع ره يذلا عفرألا لحملا نم تبطه يتلا ةمامحلاب اههبشو

 بدألا ؛«؛نيطلا لكيه وه يذلا عضوألا ضيضحا ىلإ لوقعلا
 هبط نيسح دنه (ريتسجام ةلاسر) مزراوخ ميلقإ يف يرعلا

 :ةديصقلا علطمو 11١. ص

 عنرألا لحملا نم كيلِإ تطبه

 عتمتوزز عت تاذفءاقرو

 فراعةلقملك نع ةبوجحت

 عقربتت ملو ترفس يتلا يهو

 امو 7١ص ء.ظوفحم نيسح روتكدلا قيقحتب ةينيعلا حرش رظني

 .اهذعب

 م

 ايندب ًالهج هيفسلارقتسي
 ءاضقلاحاتأاّمعوهليو»

 جألا نم يسقلا يذ فادهأ نحن

 ءاجنلانيأفانرهد يف مار

 نوريعانيلع ىجدلا موجنو
 ءامياإلاهنأش رهدلادبأ

 انتتبنأةبرت هللا الحمأ

 ءابآلانمغرباهاقسؤزإ

 سيال يريثألاملعلا اذ طسب

 ءاوطنالاهعوري نأ نم مل

 دربب راهنلا يدتريامنيب

 ءاملظلاهنتمنعدهتقرخ

 ني نأ نوكلاو داسفلا ىراصقو

 ءاسملاو هحايبص ارسق ده

 ههتنماذواذكههؤدب

 ءانبلا رقتسي ّسألا ىلعو

 لاف اذك ناك ءادتبالا اذإو

 ءاهتنالاهب يدتقي نأ قح

 وعرفو ىسرم ىقلخ نيبامكف

 ءاوتسا شارفلاو ليربجو ن

 حونو حوت نبا توماذكف
 ءاوس بابذلاو ناميلسو

 طاشن اذ نم هاتأ ال نم لج

 ءايع كاذنبهلانالوال

 ىواست دهابعلا روص نم َّنإ
 ءايدعتتلاو: ئيجدلا هةهحصالزأ

 اق ذإ قحلاب سيئرلا باجتعا ام

 ءايبنئالازّيمكتاذامبل

 ءانفق مهاوس ىرولاءاقبف

 ءقبمهيف ْئظيءانفو
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 : هلوق يزيوحلا ةمحر نبا مكح نمو

 برألا نم يبآلا كردتسي ّدجلاب

 بلطلا نع زجع يف نكت الو حدكاف
 مكف نوؤخلا رهّدلا ةوبك فخت الو

 بعتلا نم روسيمب ًاريثك ىطعأ

 اسيعقم روطلا وحن ناؤفع نبا واش

 يبن وهو ريسلا دعب لهألل داعو

 هتحفص ضنت مل نإ فيسلاك ءرملاو
 بشخلا نم وأ بيشخ كاذ ردت مل

 مكف ململا بركلا ةمدص ىلع تبثاو

 برك نم سأيلا دعب هللا جّرف دق
 يصوي عماج يبأ لآ نيسحلا نب نيدلا ييحم لاقو

 : ربصلاب

 بحاصو ريصقلا ظحلا اخأ ًاربص

 مزال ءالب ىلع ليوطلا عابلا
 هلعق ةءاند نمل ناسمّرلا نإ

 ملاعلا ردق ضفخو لوهجلا عفر
 : هلوق يقرودلا ليلاب نب يلع حئاصن نمو

 لغش يف تاذللاب تنأ ىتم ىلإ

 لوألاب رهدلا لعفب تعمس امأ

 ليح وذ رهّدلا نإ رهّدلا نمأت ال

 لدج يذو لقع يذ لك ىلع ايعأ
 ةرغاف ءازرألا نم ءاجنلا نيأ

 (7لصعلا اهباينأ نع رتفي توملاو
 انعراصم نم ًامازهنا وجرن فيكو

 لجعلا بلاطلا فرط قبسي فتحلاو

 ًادغ ليحرلل ًائيش دازلا نم لمحاف
 لقثلا نع ىنغي ال رفاسملا نإ

00 

 )١( ةقرو ءةيضرملا ةريسلا ١77.

 )١( جوعأ : يأ ءلصعلا نّيِب يأ ءلصعأ بانو ؛جّوعم :لصعلا
 لصع : عمجلاو .

 زاوهألا

 لجع ىلع ايتدلل كيعس لاب ام
 لهم ىلع ىرخأللو جورفلا ألم

 هب تينم ام سكعاو توملا قباس مق

 لجع ىلع ىرخألا لمع ىلإ ضهناو
 تيمر نإو ًايعس امهنيب واس وأ

 لسكلاب نييعسلا عفنأ نع كالجر

 هلهمت فورعملا نع رّصقت الو
 لهملاب تاعرسلا كل يدفي رهدلاف

 :هلوق يوسوملا نيدلا باهش مكح نمو

 امل لاصنلا بهش نم مجرلا يقتأ ول

 للكلا يف سمشلا قانع تلن ليللا يف

 لجر ىوس ىنسألا لمألا كرديال

 لمألا رهوج نع ىدّرلا قشي

 ىتف ريغ ّرغلا يلاعملا لاني الو

 0 بع ريع يناورعلا كرش ودك
 :ًاضيأ ةمكحلا يف هلو

 هقلاخ نمحرلاب ءرملا مسقأ ول
 اثنح ام ءيشال ىرولا ضعب نأب

 هقلاخ هللاريغف ًائيش ناك نإ

 ()9غبعلا قلخي نأ نم مركأ هللا

 مساق دمحم نب نمؤم دمحم بيدألا اياصو نمو
 : يرئازجلا ميكحلاب بقلملا

 بيرغلااهبدني ناطوألا عد

 بيئكلاهيكسي عمدلا لخو

 مسمرو لالسطأل نزحتالو

 بوئنجوألامش اهب ّبهت
 ممح تحاناذإبرطتالو

 بيثكادبوةيبظ تحالو

 .؟7؟5 قباسلا ردصملا (0)



 ساب لئاوألا

 ربصلا هرسيأ ربصلا معط ناك نإو بيشملاناح دقف ناحلأو

 تايناغ ىراذع قشعتالو

 بيضخ فك اهنانب نيزي
 هجو حيبص بحبدهلتالو

 بيطر نصغ هماوق هيبش

 ًاساك ءابهصلا نم برشت الو
 بيرأ قاس اهريدم نوكي

 ًابيرق رأًاميمح بحصتالو

 بيعيوأيداعيخألكف

 قيدصو لخب سنأتالو

 بيذر عيبض مهنأ مهرذو

 ءيشلنزحت الو حرفتالو

 بوطخ الومودي حرف الق

 مهباناماذإعزجتالو

 بيرق جرف ىسألاولتي مكف

 ىئعملا بلقلا ةعول نكسو
 بيجولا هورعي نيح دشنأو

 هيف تيسمأ يذلا ّمهلا ىسع

 ىلبح ليللانإف سيأتالو

 01 أش انهتبونيتل ودك

 | تخأ : ت مق ن 2 رمت

 رمأ يذو يذ يف هللا ريغل سيلو
 انهلا الو ميقم ايندلا يف سؤبلا امف

 رشلا الو اهيدل يقابلاب ريخلا الو

 اضرلا ىوس ءيش بوركملا عفني الو

 )١( /هج فطلا بدأ ص9"١  ١11١0.

 اهثكم فيخ ةدش نماخر برف

 (7رجضلا اهرض ةلع نم افش برو

 دهزلا

 «ةيداملا اهجهابمو ةايحلا تاذلم نع عالقإلا وه

 هلآم ناسنإلا نأل «شيعلا تابلطتم نم ريسيلاب ءافتكالاو

 يعاد الف ةينافلا ايندلا هذه نع ليحرلاو توملا ىلإ

 لاق ىنعملا اذه يفو «لجألا ةريصق عفانم ىلع كلاهتلل

 :يزيوحلا ةمحر نبا

 اهيلإنكرت الوايندلا عد

 ليلق نع بهذيس اهفرخزف

 اهنموهف كهجوب تكحض نإو

 (2ليتقلا هجو يف فيسلا كحضك

 : يبعكلا مشاه لاقو

 امه كلغ متيال

 امج قزرلا بلططمف

 هللا فلبدليثفقزرلا

 اس تع اوصل

 يماللا نجمحرلا دبع

 لتثئاوألا

 نب نسحلا يركسعلا لاله ابأ نأ نم مغرلا ىلع
 ىلعو ؛بدألا ممق نم ةمق ربتعي ديعس نب هللا دبع
 ةميقو بدألاو ةغللا ةمئأ نيب ةعيفرلا هتناكم نم مغرلا

 نم ًاريثك طلست مل انتزوحب يتلا رداصملا نإف «هتافلؤم

 ضعب تددح دقو .؛بيدألا اذه ةايح ىلع ءوضلا

 دق لاله ابأ نأ ينعي اذهو (ه7465) هتافو ةنس رداصملا

 .159ص /7”ج ينارحبلا فسويل لوكشكلا قل

 .6814 رصعلا ةفالس (0)

 65٠. 4 /”ج ينارحبلا فسويل لوكشكلا (*)
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 ةراضحلا خوسر رصع يرجهلا عبارلا نرقلا يف شاع

 . يبرعلا ركفلا راهدزاو ةيمالسإلا

 يف ًالزعنم يركسعلا لاله وبأ شاع رصعلا اذه يف
 دلو يتلا هتدلب ىلإ بسن دقو «ملعلا ىلإ مات فارصنا

 أشن دقو ؛زاوهألا ىرق نم يهو (مركم ركسع) اهيف
 هتمزالمو ءهب همامتهاو ؛هلاخ ةياعر لضفب ةيملع ةأشن

 ًاروهشم ًاملاع ىيركسعلا دمحأ وبأ هلاخ ناك دقو ؛هل

 «(لئاوألا هباتك دا مظعم لقن هنعو) عالطالا ةعسب

 هيرصاعم ضعب نعو ؛هيبأ نع ةفاقثلاو ملعلا ذخأ دقو
 هللا دبع مساقلا يبأو «يبتعلاو نارمع نب سنويك

 . يخلبلا

 «قزرلل أبلط ءارشلاو عيبلا يف لاله وبأ لمع دقو
 هبدأب بسكتلا نم هتعنم هسفن ةزع لعلو ءزوعلا دسو

 . سفنلا فيفع ءقلُخلا ميرك وهف هملعو

 هتافلؤم

 تافلؤملا نم ًاددع يركسعلا لاله وبأ فنص

 الإ انيلإ لصي ملو ءاهمظعم عاض .ةيوغللاو ةيبدألا
 :بتكلا هذه رهشأو ءاهضعب

 .رثنلاو مظنلا : نيتعانصلا باتك

 .لاثمألا ةرهمج باتك

 .ةيوغللا قورفلا باتك

 . بدألا يناعم باتك -

 .رعشلا يناعم باتك -

 .ءايشألا اياقب يف مجعم -

 .ءايشألا ءامسأ ةفرعم يف صيخلتلا باتك -

 .ةرصبتلا باتك

 .ةاضقلا ىلإ ءافلخلا نم مكتحا نم باتك

 . ةسامحلا باتك

 .رانيدلاو مهردلا باتك

 .نآرقلا ريسفت يف نساحملا باتك

 .ةدمعلا باتك

 لئاوألا

 .رسيلا ىلع ءاطعلا لضف باتك

 . ةماعلا هيف نحلت ام باتك

 . عمجلاو دحاولا رداون باتك -

 ناويد ىلإ ةفاضإ ء«هل ضرعن يذلا لئاوألا باتكو -

 . رعش

 هيف لجسيل باتكلا اذه يركسعلا لاله وبأ عضو

 باتك وهو .لاوقألاو تاداعلاو لاعفألا نم ريثك ةأشن

 هتقاشرو بولسألا ةوارط ءايشألا هذه خيرأت ىلإ عمجي

 ةيبدأ ةسارد هنم لعجي امم ءريبعتلا لامجو ربخلا ةعتمو

 ثادحألاو ءلئاسملا ضعب روهظ لئاوأ لوانتت

 فاضأ دقو «ةينيدلاو «ةيعامتجالا تاداعلاو «ةيخيراتلا

 باتكلل يطعت تاقيلعتو ةيوغل ًاحورش ًانايحأ هرابخأ ىلإ
 ١ .ًاضيأ ةيوغل ةميق

 ههوجو ًاضرعتسم ًانايحأ ربخلا دنع فقيوهو

 نأ نود ةفلتخم تاياور نم هيلإ لصو امب «ةددعتملا

 نيب ةنزاوملاو جاتنتسالا ةيرح ئراقلل كرتيل «هيلع قلعي
 هفلؤم يفتكي امنإو ءدقن باتك سيل وهف «تاياورلا هذه

 يوري ام يف لخدتلا نود ًابناج فوقولاو ءربخلا ضرعب
 ىلإ ريشيف ءربخ وأ ةثداح ةحصب كش اذإ الإ ءرابخأ نم
 .فولأملا دودح هزواجتو «ربخلا فعض

 ًافالخ .«بيوبتلاو بيترتلا بسحب باتكلا فصتيو
 عون اهدوسي ثيح ء«هتقبس يتلا وأ هل ةرصاعملا بتكلل

 ةريبك ةعتم ئراقلا دجيو .اهداوم بيترت يف ىضوفلا نم

 . عتمملا هبولسأ لضفب

 لسلستت باوبأ ةرشعو ةمدقم نم باتكلا فلأتي

 .ًايخيرات اهرابخأ عباتت بسحب

 هباتك يركسعلا لاله وبأ لهتسي :ةمدقملا ١

 ةلزنمو «ءابدألاو بدألا ةبتر نع اهيف ثدحتي ةمدقمب

 ًادهشتسم ءراطقألا يف يلاعلا مهركذو ءاملعلاو ملعلا

 .يبرعلا رعشلاو ميركلا نآرقلا نم ةلثمأب كلذ ىلع

 :لوقي

 ىلعأو .هيوذو بدألا ةبتر عفر يذلا هلل دمحلا

 نساحمللو ؛ًاماوق نيدلل مهلعجو «هيلماحو ملعلا ةلزنم



 لئاوألا

 ةئثرو مهرّيصو «ّييَعلا قطنأو َيِبّعلا مهب مّهفف ؛ًاماظن

 مهسبلأو ؛هئادعأ ىلع ًاججحو هئايلوأل ةمئأو «هئايبنأ

 مهنايعأف «مهانفأ نيح مهركذ دّلخو «مهاقبأ ام ْزعلا

 نم كلذو «ةدوجوم بولقلا يف مهلاثمأو «ةدوقفم
 يف املو «مهيدل ننملا لضفأو «مهيلع ىمعتلا مظعأ

 :لامكلا نم مسالا دولخ يفو ؛لامجلا نم ركذلا ءاقب

 يل لَمْجلَو» : هنع ىلاعت هللا ىكح اميف يلع ميهاربإ لاق

 مهيأ لب :ىلاعت هللا لاقو 4 َنَِآل يف ٍقدِص َناَسِ

 مهضارعإب مهعّرقف 4 توُضرْعُم مهركذ نع مهن مِهِرْكْذِ
 ٌمنِإَول هركذ ليمج هيف امع مهيهابتو «مهركد هيفاابع

 ها ا ل ع

 لجرلا ٌركذ :لوألا لاق دقو ءرشنلا ليمجو ءركذلا ءاقب

 :رعاشلا لاق « يناثلا هٌرمع

 نس لسيف رولا نإ ةويعلا

 دلاخب سيل ٌءرملاو ,؛هئيداحأ

 نأو .هب ٌرضاحي ام هعفنأ نأو «ملعلا لضف نيبي مث

 ىلوألا نأو «هفيلأتو هفينصت نسح هظفح ىلع نيعي امم
 . سانلا هيلإ جاتحي ام هنم فينصتلاب

 ءايشألا لئاوأل فيلأت نم ةياغلا ىلإ كلذ دعب ريشيو

 ىلإ ةشطعتملا سوفنلا أمظل ةباجتسا ءاهروهظ تايادبو

 :سوفنلا هذه ةبغر عبشي كلذب وهف ءعالطالا بح
 لاؤسلاب نيجهل ةماعلا لجو ؛ةصاخلا رثكأ تيأر دقو»

 ملو «لاعفألاو ءامسألا تامدقتمو ؛لامعألا لئاوأ نع

 اهبورض يوحبو اهنونف عمجي ًاباتك كلذ يف اودجي

 يف ةقّفتم ًاذبن الإ ءاهباوبأو اهتوجو حرشو ءاهرابخأب
 ءاهبايسأ ركذت مل «بتكلا ءادتباو ,فحصلا فيعاضت

 اذه ىلع المتشم اذه يباتك تلمعف ءاهباوبأ حرشت ملو

 ءراثآلا نم نفلا اذهل ًايواحو ءرابخألا نم عونلا

 ءرتق ههجو قهري الو ءردك هبوشي ال ءًاصخلم ًاحورشم

 . «ةمسانملل ةوقو «ةركاذملا ىلع انوع نوكيل

 «شيرق نم ناك امع رابخإلا يف : لوألا بابلا -

 :رومألا تاءادتباو لاعفألا لئاوأ نم مهيفو

 تايلوألا ضعب نع بابلا اذه يف لاله وبأ ثدحت
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 شيرق ىلإ بسنت يتلاو «ةيلهاجلا نمز يف تناك يتلا
 ؛لئابقلا نيب شيرق ركذ عافترا ةيادبل هركذ كلذ نمو

 يفو .ةكم يف تثدح يتلا تاداعلا ضعب روهظ ةيادبو

 «تيبلا ةوسكو ءرمخلا ميرحت ةيادبك ءاهيف جحلا مسوم

 اهيف تويبلا ءانب ءدبو

 لهأ ةماع نع كلذ نم ءاج اميف : يناثلا بابلا -

 :برعلا نم شيرف دعب ةيلهاجلا

 تناك يتلا تايلوألا ضعب لاله وبأ هيف ركذ دقو

 ريغ نم برعلا ةماع ىلإ بسنت يتلاو «ةيلهاجلا نمز يف
 «ةلحارلا ىلعو اصعلا ىلع ةباطخلا ءدبك «نييشرقلا

 عضو نم لوأو «قينجنملا عضوو ؛ىنزلا يف مجرلاو
 ميرحتو «ديدحلا ةنسأ ذختا نم لوأو «يبرعلا باتكلا

 .رامقلا

 ىلإ ًابوسنم كلذ نم ءاج اميف :ثلاثلا بابلا 5

 : هك يبنلا

 ىلإ اهتايادب بسنت ينلا لاعفألا بابلا يف ركذي وهو
 ةلمسبلا ركذب ءدبلاك ؛مالسإلا روهظ دعب ؛ لَو يبنلا
 ءدبو ءماتخألا لامعتساو ؛تالسارملا بتك يف

 .هتاوزغو ِولَو هجاوزو «ةالصلاو «يحولا

 ىلإ ًابوسنم كلذ نم ءاج اميف : عيارلا بابلا -
 نم ملسأ نم لوأ ركذ بابلا اذه يف لخديو : ةباحصلا

 «ءافلخلا نم بصن نم لوأو ؛راصنألاو نيرجاهملا

 خيراتلا نيودت ةيادبو «نينمؤملا ريمأ ىمس نم لوأو

 ركذو مدلعلالا لمس نت هيكل طالرأر .يرجهلا
 ةعيرشلا ماكحأ قيبطت ةيادبو ؛لئاوألا نيرجاهملا

 .ميركلا نآرقلا عمجو «ةيمالسإلا

 كولملا نع يور ام ركذ يف :سماخلا بابلا -

 بابلا اذه يف ةروكذملا لامعألا لئاوأ :مالسإلا يف

 ىلع اوعباتت نيذلاو «ماكحلاو ءافلخلا ىلإ اهلك ةبوسنم
 ةيادب هيف ركذيف «نيدشارلا ءافلخلا دعب ةلودلا يف مكحلا

 «مهاردلا برضو ؛نيواودلا لامعتساو «ةلودلا ميظنت

 .نازوألا عضوو



 ءارمألا نع كلذ نم ءاج اميف : سداسلا بابلا -

 :ءاسؤرلاو «ءارزولاو

 «ةكم ىلع اولوت نيذلا ءارمألا لئاوأل ركذ هيفو

 امك .ماشلاو «ةقوكلاو «ةرصبلاو ءهرصمو «ةنيدملاو

 لامعتساو «ةوشرلا روهظ ةيادبو ءارزولا لئاوأ هيف ركذي

 . ءابدألاو ءارعشلا ةزاجإو « سسعلاو سرحلا

 ءاملعلاو ةاضقلا ركذ يف :عباسلا بابلا -4
 ىفنصمو ؛بهاذملا باحصأو «صاصقلاو «ءابدألاو

 1 :بتكلا

 يف ؛مالسإلا يف ةاضقلا لئاوأ بابلا اذه يف ركذي

 روهظ لوأو .ةرصبلاو ,«ةفوكلاو ء«ةنيدملاو ءةكم

 عضو نم لوأو «ةددعتم ةيهقف اياضق يف فالتخالا

 مولع يف اوفنص نم لئاوأو ءضورعلاو بارعإلا
 بيرغو «.هقفلاو «مالكلاو «كلفلاو ,بطلاك «ةفلتخم

 .رعشلا ةعنصو ء.نآرقلا

 لاله وبأ ٌصخ : ءاسنلا ركذ ىف : نماثلا بابلا 4

 ءاسنلا ىلإ ةبوسنملا لاعفألاو ءايشألا لئاوأل بايلا اذه

 نم لوأ نع ًارابخأ ركذيف «مالسإلاو ةيلهاجلا يف ؛ةماع

 لوأو ؛يبرعلا ءانغلا تنغ نم لوأو «ءلحكلا تلمعتسا

 يف تارجاهملا لوأو .ِكّيلَي لوسرلا تعياب نم
 1 .مالسإلا

 نع هنم ءاج امع رابخإلا يف :عساتلا بابلا-

 : ةصاخ مجعلا

 ترشتنا يتلا تاداعلا نع بابلا اذه يف ثدحتي

 برعلا ريغ ىلإ اهروهظ ةيادب عجري يتلاو سانلا نيب
 رجآلا ةعانصو ء«زورينلا ديعب لافتحالاك «نيملسملاو

 . جاتلا سبلو

 نم ةفلتخم عاونأ ركذ يف :رشاعلا بابلا١

 نع ترصق «مجعلاو برعلا نع تيور ثيداحأ

 : لقتسم بابي دارفنالا

 «بايثلا ةطايخ ءدبو ينُب تيب لوأ ركذي هيفو

 ءانبو ءزجرلا ةلاطإو «دئاصقلا ديصقتو «ليخلا بوكرو
 .نوصحلا

 دوأ

 (لئاوألا) هباتك يف يركسعلا لاله يبأ رابخأ نإ

 .هخياشم ضعبو «هيبأو هلاك نع ةيئاتكم اهاقتنلا

 يف تفلأ يتلا بتكلا ضعب ىلع علطا دق نوكي امبرو

 يذلا ينارحلا ةبورع يبأ باتكك هلبق لئاوألا مولع
 دمحأ نب ناميلسل باتكو «ناونعلا سفن لمحي

 نب قاحسإ يبأل ليواقألاو لئاوألا باتكو «يناربطلا

 دجن ال اننأ ديب .رصم يف دولوملا يليئارسإلا ناميلس

 هلقن وأ ءاهيلع هعالطا ىلإ وأ بتكلا هذه ىلإ ةراشإ يأ

 بتكلا نع هرابخأ ضعب ذخأ هنأ ىلإ ةراشإ ىوس اهنع
 ًارابخأ دجن اننأ الإ ءبتكلا هذه يمسي نأ نود «ةميدقلا

 خيراتلاو بدألا بتك يف ةثوثبم باتكلا يف اهركذ ةريثك

 «يناهفصألا جرفلا يبأل يناغألاك هلبق تفنص يتلا

 .دعس نبا تاقبطو ةبيتق نباو ظحاجلا بتك ضعبو

 يف تافلؤملا هذه نم دافتسا يركسعلا لاله ابأ لعلو

 . هرابخأ ضعب ركذ

 دمحأ يبأ هلاخ نع ةياور هرابخأ لج لقني وهو

 «هايإ هتمزالمل هب رثأتو همولع هنع ذخأ يذلا يركسعلا

 . مهقدصب نيفورعملا تاقثلا ةاورلا نعو

 يركسعلا لاله يبأ دعب نيفلؤملا نم ريثك عضو
 يبأ نب دمحمل لئاوألا :اهنم . هباتكي اهيف اورثأت ًابتك

 «شيطاب نب ليعامسإل لئاوألاو ءيدشارلا مساقلا

 هللا دبع نب دمحمل لئاوألا ةفرعم ىلإ لئاسولا باتكو

 باتكو «يطويسلا نيدلا لالجل رخآ باتكو «يلبشلا
 رجح نب دمحأل لئاوألا ةفرعم ىلع لئالدلا ةماقإ

 . ينالقسعلا

 دوأ

 ميلقإ تمكح - 1857 ماع ىتحو ١09/77 ماع ذنم

 تحبصأو «ةعيشلا ماكحلا نم ةيكلم ةرسأ دنهلا يف دوأ

 ةيفاقثلا ديلاقتلاو ىعيشلا بهذملا زكرم دوأ ةكلمم

 '  .ةياهنلا ىتح اهنأشن ذنم ةيعيشلا
 يقرشلا لامشلاو لامشلا نم دوأ ةكلمم دحت تناك

 نمو روب غروغ ةعطاقم قرشلا نمو «لابين ةكلمم

 نمو روبنوجو راغمظع اتعطاقم يقرشلا بونجلا



 دوأ

 يبرغلا بونجلا ةيحان نمو «دابأ هللا ةعطاقم بونجلا

 خرفو روبناكو روب حتف تاعطاقم هيف امب باؤد ميلقإ

 يهو .روبناهيج هاش ةيبرغلا ةيلامشلا ةهجلا نمو «دابآ
 رىطخو ًالامش *10,74و *15,3 ضرعلا يطخ نيب عقت
 .ًاقرش *١١,87و "94,56 لوطلا

 ميدقلا خيراتلا يف ًاقيمع دوأ ةكلمم روذج برضت
 .اديفلا رصع ىلإ دتمت يهو ءًادج

 يرهن ييداو يف نويرآلا رقتسا نيئسلا فالآ ذنمو
 ماع نم دتمي يذلا اديفلا رصع لالخ دنسلاو لوباك

 ماع نم ضعبلا دقتعي امبسح وأ .م.ق١٠ ٠65
 .م.قآ٠٠6 ٠٠"

 اولصأتساو ءاجرألا كلت ىلع نويرآلا رطيس دقو

 «ةيرآلا ريغ بوعشلا يأ نييلصألا اهناكس ًايجيردت

 قرشلا ةيحان نم دنسلا رهن دفاور ىصقأ ربع اورشتناو

 .يتاوساراس رهن وهو

 نييرآلا ةبصخلا جناغلا يداو لوهس تبذج دقو

 ىلإ .م.ق١٠5- 3٠٠٠١ يماع نيب ةرتفلا يف اومدقتف

 جناغلا يرهن نيب ةعقاولا ةقطنملا يهو اسيدايهدم

 ماظن نم لاقتنالا) ةرتفلا هذه تدهش دقو .انموجو

 لالخو «ريخألا ينامهاربلا يعامتجالا ماظنلا ىلإ اديفلا

 ةيفلخلا خيراتلا اياوز ىلإ باجنبلا ترسحنا ةرتفلا هذه

 نارمعلاو ةايحلا زكرم يه ارتيشك وروك تحبصأ امئيب
 . ةيقرشلا دنهلا قطانم ةروصلا تلتحاو

 (دوأ) ايهدوجأ

 لئابقو الاشنبلاو سوروكلا لئابق ىلإ ةفاضإلاب
 ةطيحملا قطانملا يف ترقتسا يتلا «اديف غرلا» رصع

 لئابق نأ دجن اهنم لامشلا ىلإو ةديدجلا يهلدب

 ايهدوجأ ميلقإل عزانم الب ةديس تحبصأ الاسوكلا

 نآلا وعدملا) وجرس رهن فافض ىلع عقاولا (دوأ)
 . (ارغاغ

 اديف غرلا يف دجنو ةروصلا حضتت نمزلا رورمبو
 دغامو اهيديف ءامسأ قلأتت تذخأ دق هنأ اتيحمس

 كلل

 قلطي هذه الاسوك لئابق مسا تحبصأ دقو) الاسوكو

 ميلقإلا اذه حبصأ مث نمو اهيلإ ةبسن هتاذ ميلقإلا ىلع

 تدغ دعب اميفو (ايهدوجأل ريوحت يه يتلا دوأ ىعدي

 نيح ىلإ اسيدايهدم ميلقإ ىلع ةقلطملا ةديسلا الاسوك
 لبق سداسلا نرقلا طساوأ ىف ناهدغام ةوق دوعص

 ةقطنم نم ةيرآلا ةفاقثلا دادتماو ومن رهظي اذهو . داليملا

 الاسوك ةقطنم ىلإ (ًايلاح يهلد ةقطنم) الاشني  وروك

 .(راهيب) اهيديف ىلإ ًاقرش مث (دوأ)

 ينيناب

 وه الاسوك ةيمهأ ىلع ىرخألا نيهاربلا نمو
 اهركذ يتلا نيرشعلاو نيتنثالا تايالولا نمض اهدورو

 يف همسا عطس يذلا ميظعلا يتيركسنسلا يوحنلا ينيناب

 يلاوح يف ضعبلا لوقي امك وأ .م.ق٠٠٠ ماع يلاوح

 .م.قال٠٠ ماع

 انايامارلا

 ةلجسملا ثادحألا ىلإ يتأن محالملا رصع لولحب

 يف» وأ ةرتفلا هذه علطم يفف .انايامارلاو اتارهباهملا يف

 «داليملا لبق ىناثلا فلألاو لوألا فلألا نيب ام ةرتف

 طسا وأ يف يأ اسيدايهدملا ءاجرأ يف نويرآلا رشتنا

 دوأو ارغأ يميلقإ لمشت يتلا قطانملا يف دالبلا

 . (دنهلا يف ةيلاحلا شيدارب رتوأ ةيالو) نيدحتملا

 لوح اهئادحأ رودت يتلا انايامارلا ةروطسأ مسرتو

 الاسوك ةمصاع ايهدوجأ كلم اهتاراساد كلملا نبا امار

 ةروص (ارغاغ) وجرس رهن فافض ىلع ةعقاولا (دوأ)

 ثيح سانلاب جعت تناك يتلا ايهدوجأ ةئيدمل ًادج ةباذج

 ايهدوجأ عمتجم تاعاطق فلتخمل فصو ىلع يتأت

 هافنم نم هتدوع ىدل امار تلبقتسا يتلا يراجتلا

 . ليوطلا

 يذوبلا رصعلا

 (.م.ق سداسلا نرقلا) يذوبلا رصعلا لولحبو

 محالملا رصعو يديفلا رصعلا نم انجرخ دق نوكن

 بابض امهنع ةرفوتملا تامولعملا فلي نيذللا



 (م )/١841 ١895 هاش يلع دجاو كلملا

 بلصأ اهنع انتامولعم ةيضرأ ةرتف انجلوو «ءضومغلا

 يف ربكأ ةقثب اهءاجرأ اوسوجي نأ خيراتلا قاشعل حيتن

 . مهتامولعم

 دوأ

 ةيكاسلا لئابق تناكو .م. قد

 رقت اهئارمأ دحأ اذوب ناك ىتلا

 نلعتو اهناطلسو الاسوك ةدايسب

 يفو . يتساوارس اهتمصاعل ءالولا

 الاسوك مكحي ناك اذوب مايأ

 همولع ىقلت يذلا يدانيساب كلملا

 . (ًايلاح ناتسكاب يف) اليسكت يف

 نوينيصلا جاجحلا
 قطانملاو الاسوك تناك دقل

 دهم اهتفصب ؛«ًامئاد اهل ةرواجملا

 عابتأ راظنأ طحم «ةيذوبلا ةنايدلا

 الاسوك راز دقو .ةديقعلا هذه

 دعب سماخلانرقلا)نايهاف

 نرقلا) غناست نيوهو ؛(داليملا

 نم امهريغو (داليملا دعب عباسلا

 انل اوكرتو «نيينيصلا جاجحلا
 .هذه مهتارايز نع ةميق تامولعم

 يمالسإلا رصعلا

 ءرشع يناثلا نرقلا رخاوأ يف

 مث «جونق نوملسملا حتف نأ دعبو

 نيدلا بطق دي ىلع دوأ ميلقإ حتف

 كلملا نع ةباين دنهلا يلاو كبيأ
 «ةنزغ كلم يروغلا دمحم

 ميلاقأ نم ًاميلقإ دوأ تحبصأ

 .دنهلا ةكلمم

 ىلوغملا رصعلا لالخو

 ةيروطا ربعك نوح اني هر تناك

 هباتك يف لضفلا وبأ اهركذ دقو

 . (يربكأ نيثا) عماجلا

 دمحم ريملا هاش دمحم ىهلد روطاريما نّيع دقو

 كلملا ناهرب ناخ قداح ويعاتمللا روباسين نم نيمأ

 .م 19717 ماعلا يف دوأ ميلقإل اراديبوص



 8 دوأ

 دمحم ازريم هتقيقش نبا دوأ مكح ىف هالت دقو

 .م1979 ماعلا يف كنج ردفص «ناخ رصنلا وبأ «ميقم

 : دوأ ماكح ءامسأب ةمئاق يلي اميفو

 نيمأ دمحم ريملا) كلملا ناهرب ناخ تداعس ١

 .م175751١ ماع (روباسين نم

 .م4

 .ماالاله ماع (ىيحي ازريم) ةلودلا فصضآ 54

 ماع (ةزيجو ةرتفل) ناخ يلع ريزوازريم 5

 . م1017

 . م1744 ماع ةلودلا نيمي ناخ يلع تداعس 5

 ًاكلم حبصأ) 1815 ماع رديح نيدلا يزاغ -

 .(م1415 ماع

 .م18571/ ماع رديح نيدلا ريصن كلملا 4

 .م18777 ماع هاش يلع دمحم كلملا - 4

 .م ١8157 ماع هاش يلع دجمأ كلملا ٠

 ١ ماع هاش يلع دجاو كلملا /١851م.

 يف تامو م1857 ماع يف شرعلا نع يحن دقو)

 .(ما44ا/ ماع يف (اتكلك) جرب ايتم

 دونهلا نيخرؤملا دحأ ناسل ىلع ءاج امك يدنهلا

 بعل دقل» :راكرس ثانوداج ريسلا لوقي ذإ «نيزرابلا

 لاوط دنهلا لامش خيرات يف ًاماه ًارود دوأ (ةالو) باون

 بصعلا نايحألا مظعم يف اوناك دقف . رشع نماثلا نرقلا

 ةعاجشف .ةيزكرملا دنهلا ةموكح رومأو نوؤشل كرحملا

 امدنع ةهطارملاب ةميزهلا هقاحلإ ىف ناخ تداعس

 مل نيذلا ةهطارملا ءالؤه ءوار يجاب شيج اومجاه

 يتلا ةعاجشلا كلذكو ؛مهل يدصتلا يف دئاق يأ حلفي

 ًاضيأو «لانرك ةكرعم ةحاس يف اهادبأ يتلا اهل ريظن ال

 طبضو ةرادإ يف كنج ردفص اهرهظأ يتلا ةردقلا

 سمخ ىلع ديزي ام ةليط ًاريزو هتفصب ةيروطاربمالا
 ينارد هاش دمحأل ةلودلا عاجش ةدناسم ًاريخأو .ءتاونس

 ةلمح يف ةهطارملا دض ًايلك ىوقلا نيزاوم تبلق يتلا)
 يف ةديلولا ةيناطيربلا ةيروطاربمالل هيدحتو «تب يناب
 باونلا دهع يف دوأ خيرات لعجت رثآملا هذه لك  دنهلا

 نأ امك .ماعلا دنهلا خيرات نم ىسنت ال ةرتف (ةالولا)

 دقف «ءالؤه اهماكح رخآ مكح ءاهتناب هتنت مل دوأ ةيمهأ

 برح لالخ ءرشع عساتلا نرقلا يف ىتح دوأ تلكش

 نم تايلمعلل ةديفم ةدعاق «م60١181 ١8١5 اخروغلا

 اهدمو تالصاوملا رييستبو نؤملاب اهديوزت ثيح-

 نويلم نورشع يأ نارورك هتميق ضرق) لاومألاب

 .(ةيبور

 ناك م1804 ”1١8٠0 ةهطارملا برح لالخو

 يف دوأ ميلقإو نيرفس ىلع ةيناطيربلا ةرطيسلل لضفلا
 ال طغض ةسرامم نم ىلزليو ىناطيربلا دئاقلا نيكمت

 يديأ ىلع ةبردملا ايبروجلا ةانثي تاوق ىلع مواقي
 .ايهدنس شيج دامع لكشت تناك يتلاو نييسنرفلا

 ىتح ةقباسلا دوأ ةمصاع (دابآ زياف) تحيصأ دقو

 نم ةديدجلا ةمصاعلا (وانكل) مث نمو ةلودلا عاجش دهع

 رومأب ءاهقفلاو ءاملعلاو يهلد ةرطابأ ءارمأ أجلم اهدعب

 اياعر نم نييفرحلاو نينئانفلاو ءارعشلاو نيدلا

 .ءاوس ّدح ىلع بناجألا نمو ةيروطاربمالا

 يف لاثمألا برضم دوأ ماكح ءاخس ناك كلذكو

 نم يناعي نم وأ ةجاح يذ لك راصف ءدنهلا ءاحنأ عيمج

 باحر يف دجيس هنأ قثاو وهو دوأ ىلإ هجوتي قئاض

 .ماركإو بيحرت لك اهنايعأو اهئارمأ

 دوأ ةرسأ مكح نم ريخألا عزنلا مايأ يف ىتحو

 طالب دصي ملو نييناطيربلا ةضبق يف دالبلا تعقو امدنع
 وأ ةنسلا وأ ةعيشلا نم ناك ءاوس ةجاح بلاط يأ دوأ

 انالوم ديقفلا تاملك هنع تربع ام ًاقحو «سودنهلا

 دقل» ةيودرألا ةغللاب ميظعلا يئاورلا ررش ميلحلا دبع
 . «ةيقرشلا ةراضحلل زمر رخآ دوأ تناك



 ك4

 نيمآ دمحم ريملا

 كلملا ناهرب ءناخ تداعس

 دوأ يف ةمكاحلا ةرسالا سسؤم

 مالكه ١

 ريملا دوأ ةيالو يف ةمكاحلا ةرسألا سسؤم ءاج دقل

 ١١١١ ماع يف (ناريإ) روباسين نم ًاساسأ نيمأ دمحم
 ءاهز لظ دقو . ةيداليم ١7١8 ١7١5 قفاوملا ةرجهلل

 اراك رادجوف ناك يذلا ناخ دنالوبرس ةمدخ يف نيماع

 اهرداغ نأ ثبل ام هنكلو «دابآ هللا ةعطاقم يف روبكينام

 .م 1717 ماع نم لوألا عبرلا يف

 رايس خورف ءالتعا دعب يهلد يف لاحرلا طح دقو

 ماع (رياني) يناثلا نوناك نم رشع يناثلا يف شرعلا

 مساب فرعي يذلا رفعج دمحم نم برقتو م1١

 ىلإ لوصولا يف ذ هدعاس يذلا يهاش يلاو ناخ برقت

 راد رف دعب اهيف يبس دقو . 2يروراك بيان بصنم

 نيرشت يف ارغأ ةيالو يف ةعطاقم يهو انايبو ناودنه
 اههنستم يد ريشا كفو .م11919 (ربوتكأ) لوألا

 ةيرادإلا رومألا يف ةردقو ةيركسعلا نوؤشلا يف ةراهم
 نيسرفلا توبجارلا نحش نم الك هعاضخإب كلذو
 ةعطاقم نأل امهيلكل ىدصت دقو . نيسكاشملا تأجلأو

 يتبالو يف ةعقاو تناك اهريدي ناك يتلا انايبو ناودنه

 رومأ طبض يف حلفأ كلذكو .روبتاراهبو رزوبيج

 نمألا بابتتسا داعأو نوناقلل مهعاضخإو 2")ةردامزلا

 هيلوت خيرات نم طقف روهش ةتس نوضغ يف ماظنلاو

 ىلع ةرطيسلا يف اذه هحاجن ىدأ دقو .رومألا ديلاقم

 ىلإ عفرو ريدق يركسع دئاقك هتيص عويذ يف ةعطاقملا
 ١16٠١. ةبتر يأ تاذ دص ١١6 ةبتر

 مهو ديسلا ءانبأ نيب ةميدقلا ةوادعلا تمدتحا دقو

 كلملا ماظنو ةهج نم ناخ هللا دبعو ناخ يلع نيسح

 يف تنوك بقل لداعيو دنهلا يف عيفر دئاس بقل وه بئان )١(

 . يلاو ىنعمب لمعتسي انه نكلو كارتألا ىدل اشاب وأ ابوروأ

 ضرألا ىلع ةضورفملا موسرلا ةابج مه (رادمز عمج) ةردامزلا )20

 .دنهلل يمالسإلا مكحلا لالخ

 دوأ

 نكدلا ةبضه ىلإ ريخألا اذه بحسناف «ىرخأ ةهج نم
 نباو ناخ يلع نيسح يشخب نم الك لتقو مزه ثيح
 ىلع م١٠17 ماع نم بآو ناريزح يرهش يف هيخأ
 هجوتف ناخ يلع نيسح باوص راطأ اذهو .يلاوتلا

 ةبحصب ارغأ رداغو . كلملا ماظن ةلتاقمل هسفنب

 لوليأ نم رشع يداحلا يف هاش دمحم روطاربمالا

 .ماال٠

 ةلودلا دامتعا ناخ نيمأ دمحم ماق هتاذ تقولا يفو

 يأ يشخب ريم ةايح ىلع ةرماؤم ريبدتب كلملا ماظن مع

 كلذ يف حجن دقو ؛«(ناخ يلع نيسح) يشخبلا ميعز

 يذ 5 قفاوملا) م١٠7١ ماع نم لوألا نيرشت 8 يف

 .(ةيرجه ”١١ ةجحلا

 ىلع نيرمآتملا هاش دمحم روطاربمالا أفاك دقو

 دعب نيمأ دمحم ريملا حبصأف ")رابرد يف اذه مهلعف

 (0)5تاذ 56٠6٠ ةبتر نم رداهب ناخ تداعس هذه ةأفاكملا

 ىقلت نأ ناخ تداعس ثبل ام مث (07يراوس 6٠70و
 م١٠1١ لوألا نيرشت ١6 يف نيعف ىرخأ ةيقرت

 دابا ربكأ مكاح (ه1175١ ةجحلا يذ ١7 قفاوملا)

 .يراوس 5000و تاذ 56٠١ ىلإ هتبتر تديزو (ارغأ)
 هللا دبع ديسلا دض ةحبار ةلوج ناخ تداعس ضاخ مث

 نيرشت ١١ يف هاش دمحم روطاربمالا هيلع معنأف ناخ

 بقلب ةيرجه ١١77 مرحم ٠١ قفاوملا م١٠17 يناثلا

 نم ءاوس فرشلا ةمسوأ عفرأ هيلع علخو كنج رداهب

 ماع نم يناثلا نوناك ١؟ يفو .بترملا وأ ةيهاملا ثيح

 ١177 ماع نم لوألا عيبر ١4 قفاوملا) م١0

 بصنم يف هئيع نأب هميركت ىلإ روطاربمالا داع (ةيرجه
 علخو يروطاربمالا سرحلا دئاق يأ ؟ناساوخو اغوراد»

 ةيلح يهو «جيبرس» ضيبأ نوشلب تاذ فرش ةلح هيلع

 تداعس هجوت دقو .رهاوج وأ شير نم عنصت سأرلل
 .م١17971 راذآ يف ارغأ ةنيدم ىلإ ناخ

 ةلفح لكش ذختي دقو «يدنه ريمأ هدقعي سلجم :رابردلا (1)
 .ءالولا دهع اياعرلا اهيف مدقي ةيمسر

 . لجارلا يدنجلا تاذ (؟)

 .لايخلا يدنجلا وه  يراوس  يراوس (؟)



 دوأ

 دوأ راديبوص

 تداعس حبصأ م1777 ماع نم لوليأ رهش يفو

 «ةيالولا كلت يف كلملا بئان يأ دوأ ةيالو يلاو ناخ

 هذه يفو هروب كروغ ةعطاقم رادجوف هتاذ تقولا يفو

 لسن يأ هداز خيشلا تاعامج ناخ تداعس مجاه ةرتفلا

 دقو .هناطلسل مهعضخأو وانكل يف نيصاعلا خويشلا

 ًاضيأ هيلع ناك نكلو ؛هتيص عويذ ىلإ اذه هحاجن ىدأ

 وهو نمزلا كلذ يف نيصاعلا ءامعزلا دشأ قحسي نأ

 ناديم يف ًاعيرص رخ يذلا يوليت ميعز غنس ناهوم
 دوأ ةيالو سانجأ ىلع رمألا هل بتتسي نأ لبق لاتقلا

 عم ناخ تداعس لصوت ىرخأ ةهج نمو .ةعراصتملا

 تاذ تاداريإلل ةديدج ةيوست ىلإ دوأ ةيالو ناكس

 روطاربمالا رس امم ةيالولا نم ةقحتسملا تاداريإلا

 . كلملا ناهرب بقلب هيلع معنأف

 عاضخإ (ناخ تداعس) كلملا ناهرب متأ نأ دعيو

 (7تاراكرس يف نمألا رارقإ وحن همامتها هجو دوأ ةيالو

 ًايلاح لباقت يتلا راغرنوشتو روب يزاغو روبنوجو سرانب

 روبتوجو (سرانب ةيالو اهيف امب) سرانب تاعطاقم

 ةعطاقم نم ءازجأ ضعبو ايلابو راغ مظعو روب يزاغو
 ماع رخاوأ يفو .يهلد ءالبن دحأ نم اهرجأتسا روبازريم

 ةيالول امكاح (ناخ تداعس) كلملا ناهرب نيع م5

 ىضوفلا ريثي غنيس تناوغب ناك ثيح داباناهجاروك
 همجاهف .ةعطاقملا ءاحنأ عيمج يف بارطضالاو

 ىدأ دقو .لاتقلا ناديم يف هيلع زهجأو ناخ تداعس

 ةفاك يف ماظنلاو نمألا ةعاشإ ىلإ رهابلا حاجنلا اذه

 كلملا ناهرب باونلا ةرمإ تحت يتلا تاعطاقملا ءاحنأ

 ماع يف يهلد ىلإ ًانئئمطم اذه هجوتف «(ناخ تداعس)
 .روطاربمالا راوجب نوكيل م5

 ةهطارملا

 باؤد ةقطنم 29ةهطارملا لخد م107/7/ راذآ يفو

 )١( ةيكلملا ةلئاعلا وأ يكلملا تيبلا وه :راكرسلا .

 ميلقإر يرغلا نكدلا ةبضه نكسي يدنه بعش :ةهطارملا (1)
 .٠ يبموب
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 ناك يذلا ءناخ تداعس هجوتف .راسيلاج وحن اومدقتو

 شيج سأر ىلع ؛ةمصاعلا ىلإ هاعدتسا دق روطاربمالا

 ىقتلاف دابآ زياف نم هتريسم أدبو «مهتلتاقمل ريبك

 دعب ىلع راسيلاج برق م1777 راذآ 7 يف ةهطارملاب
 عطتسي ملو .ارغأ نم يقرشلا لامشلا ىلإ اليم 75 وحن

 كلملا ناهري موجه مامأ ًاليوط اودمصي نأ ةهطارملا

 موجهلا ةأطو تحت رابدألا اولوو مهلمش تتشتف فينعلا

 هشيج سأر ىلع كلملا ناهرب مهعبتتف «يراضلا
 ريهطت هل مت دقو .ةريثك لايمأ ةفاسم مهراثآ بقعتو

 ناهرب ىقتلاو ؛ةهطارملا نم باؤد ميلقإ ءاحنأ عيمج

 دمحمو (ةلودلا ماصمص) نارودو ناخ نم لكب كلملا

 ديب «م 19/717 ماع ناسين 71 يف هرذم برق شغنب ناخ

 يتلا ءاقمحلا ةسايسلاو يهلد ىلع واريجاب موجه نأ

 دوأ ىلإ بحسناف هزازئمشا تراثأ كانه رابردلا اهجهتنا

 . ردكو مغب رعشي وهو ًاضعتمم

 لانرك ةكرعم

 م1779 يناثلا نوناك نم نيرشعلاو يداحلا يفو

 .يهلد وحن مدقتو ررهال ةنيدم ىلع هاش ردان ىلوتسا

 طاليلا رماوأ ىضتقمب كلملا ناهرب ناخ تداعس كرحتف

 زيهجتلا نسح شيج» سأر ىلع دوأ نم يروطاربمالا
 ةرفاو ةيعفدم بئاتكو لايخ 7٠٠٠١ ىلع لمتشي

 عطق دقو .«اهتدعو برحلا ددع نم ةريبك تايمكو

 15٠ ىلع ديزت يهو لانرك ىلإ ةقاشلاو ةليوطلا ةلحرلا

 طابش 77 يف اهلصو ثيح طقف رهش ةدم يف ًاليم
 يف ؛روطاربمالا عم ثحبي ناك امنيبو .م11759ماع

 دق سرفلا نأ هغلب ةلبقملا ةيبرحلا ططخلا «يلاتلا مويلا

 هتادعم ىلع اولوتسا امك هلاجر ضعب اولتقو اومجاه

 هنإ ثيحو «لهم ىلع هعبتت تناك يتلا هتازيهجتو

 كلذ هعامس لاح هجوت مادقإلاو ةعاجشلا ىلع لوبجم

 آليلقو لايخ فلأ اهماوق ةوق سأر ىلع سرفلا ةمجاهمل
 ةنوكم ةقحال تادادم] هتدرو نأ ثبل ام مث ةاشملا نم

 .ةاشملا نم ١١٠٠و لايخ 10٠٠١ نم

 ةأرجب سرفلا ناخ تداعس باونلا مجاه دقو



 فيحا

 تاءادن عيمج تبهذو ؛«نيمك ىلإ جردتسا هنكلو مادقإو

 جا ردأ تادجنب هدميل روطاربمالل اههجو يتلا ةثاغتسالا

 نم ©'ءاظنلاو ريزولاو روطاربمالا كرحت دقف «حايرلا
 مل مهنكلو رهظلا دعب نم رخأتم تقو يف ركسعملا
 نأ نارودو ناخ لواح دقو .لاتقلا ةحاسل اومضني

 ناك هنأل لاقتلا ةحاس ةرداغم ىلإ رطضا هنكلو هدعاسي

 اهتينوح

 لظ هنكلو نام.٠ تداعس تاوق سرفلا حستكا دقو

 ًاريسأ عقو ثيح ةياهنلا ىتح شأج ةطابرو تابثب ًادماص
 ناخ تداعس ةعاجش تعزتنا دقو . سرفلا يديأ يف

 سرفلا دئاق هاش ردان نم ىغولا ةحاس يف هلاجر ةلاسبو

 اوفرع دونهلا نإ هلوق يف لثمتملا باجعإلاو رارقإلا

 . نولتاقي فيك اوفرعي مل مهنكلو نوتومي فيك

 ١9 ىف ةأجف ناخ تداعس ىفوت ىهلد ةرزجم دعبو

 .تالؤاستلاو كوكشلا نم ريثكلا راثأ امم م1179 راذآ

 ىلإ دوعي هتافو ببس نأ داقتعالا ىلإ ضعبلا ليميو

 دعبو «دابآ زياف رداغ نأ ذنم هجعزي ناك هلجر يف حرج

 ةيبرحلا تالمحلا نم روهش ةئالث ىلع ديزيام رورم

 تءاس ةياقو وأ ةيانع نود حرجلا اذه رمأ المهم ةقاشلا

 امنيب «تيمملا ناطرسلا نم ةلاح ىلإ روطت ثيحب هتلاح
 ىلإ دوعي امنإ هتافو رس نأ داقتعالا ىلإ نورخآ ليمي

 سرفلا هنم اهبلط يتلا ةيبرحلا ةمارغلا عفد نع هزجع
 قاضف زجعلا اذه ريظن ةديدش ةناهإ هاش ردان هناهأف

 .رحتناو ةناهملاو لذلا ةايحب ًاعرذ ناخ تداعس

 هعابطو ناخ تداعس لاصخ

 ةطاسبلا ىلإ ليمي كلملا ناهرب ناخ تداعس ناك

 هئاقدصأ عم ًاميمح ناكو .هسابل يف وأ هلكأم يف ءاوس

 هتبترم يف مه نم عم امأ .هيوذو هعابتأ ىلع ًافوطع

 هؤادعأ ىتح رطضا دقو .ًاقداصو ًاحيرص ناكف هاوتسمو

 .روهتلا دودح ىلإ هتعاجشو هتأرجو هتلاسبب رارقإلا ىلإ

 .م156 ماع

 دوأ

 كارعلا ةأمح يف ةمدقملا يف ًامئاد ناك ىغولا ةحاس يفو

 ىلإ هلاجر ةدايق يف شيطلا ةجرد ىلإ ًاروهتمو ًائيرج
 هدونج نوؤش ريبدت ىلع صرحي ًامئاد ناكو .لاتقلا

 هدونج حنمي ناكف . صرحلا دشأ مهلاوحأ ةياعرو

 تادعاسملاو فلسلا «ةررقملا بتاورلا ىلإ ةفاضإلاب

 هافاو نيح ؛هدونج نأ ىتح ايادهلا مهيلع قدغي ناك امك

 نويلم نيرشع ىلع ديزي امب هل نينيدم اوناك «لجألا
 .ةيبور

 عاضخإ يف حجنو ءًاءوفكو ًاريدق ًايرادإ ناك دقو

 نوفختسي ًامئاد اوناك نيذلا نيسكاشملا دوأ ميلقإ ةردامز

 دجو دقو .اهرماوأب نوثئرتكي الو ةيروطاربمالا ةطلسلاب

 مهل ماح ريخ يضارألا ورجأتسمو راغصلا نوكالملا هيف

 مهدادبتساو نيكالملا رابك داهطضا دض مهنع عفادمو

 ..نفرملا

 ءارآ وذ ناك لب «قفألا قيض ًابصعتم نكي مل وهو

 نم بهاوملاو تايافكلا عجشف هريكفت يف ًاررحتم ةرح

 نيخرؤملا نأ ىتح ءرايدلا ىتش يفو ناكسلا تائف لك

 هعابتاب وهو . ينيدلا بصعتلاب هومهتي مل نييسودنهلا

 ةبحمب زاف رظنلا دعبو قفألا ةباحرب مستت ةررحتم ةسايس
 هدهع يفاوعتمت دقف ءمهمارتحاب رئأتساو هاياعر

 امكح دوأ ميلقإ فرعي ملو .لاحلا رسيو راهدزالاب

 . لبق نم همكح نم لضفأ

 كنج ردفص «ناخ روصنملا ىبأ

 ةيروطاربمالا ريزوو يناثلا دوأ راديبوص

 مااله4 9/١

 وبأ مساب خيراتلا يف فورعملا ميقم دمحم ازريم نإ
 ناخ تداعس ةقيقش نبا وه كنج ردفص ناخ روصنملا

 (ناريإ ءناسارخ) روباسين ىف دلو دقو . كلملا ناهرب

 !او:ءاهز نمنعلا نم خلبي ناك دقو .م1704 ماع يلاوح

 ماعلا يف هلاخ ةبغر ىلع ءانب دنهلا ىلإ دقو امدنع ًاماع

 ردص ىربكلا هتنبا كلملا ناهرب هلاخ هجوز دقو ١7777.

 همرك دقو :دوأ ةيالو يف هل ًابئان هنيعو موجيب اسنلا

 .ناخ روصنملا يبأ بقلب هاش دمحم روطاربمالا



 ونكل يف ةيخيراتلا ملاعملا نم حبصأو دوأ كولم هانب (عماجلا دجسملا)

 دوأ ةرادإ ءابعأب ناخ روصنملا يبأ مايق لالخو

 نوؤش يف سرمتي مل هلاخ نع ةباين م175-14١

 ةرفاو ةريخ بستكا لب بسحف يندملا مكحلاو ةرادإلا

 هتالمح ىف هلاخ قفار ثيح لاتقلا ناديم ىف ًاضيأ

 526 نيصاعلا ةيالولا ىكالم لايق ىلع هيي فأنلا

 زاذآ يف ةقئاف ةيركسع ةردعم رهظأ دنو .ةطلسلا

 راكلوه واب راهلم جردتسا امدنع ماالالا/ (سرام)

 تداعس هدوقي يذلا يسيئرلا شيجلا نم ًاريثك بارتقالل

 ةيزنا لا كاوق قرع ًاعسياك انوع نيل نع ىذلا ناخ

 .ناديملا نم ةبحسنم رابدألا تلوو ترحدناف

 راذآ ١9 يف ناخ تداعس ةينملا تفاو امدنعو

 ىلع هتيالو يف ناخ روصنملا وبأ هفلخ م1074 (سرام)

 ردفص بقلب دعب اميف روطاربمالا هيلع معنأ دقو دوأ
 عيمج عم دوأ ©"7راديبوص بصنم يف هتبث امك كنج

 هلاخل ةعبات تناك يتلا ةلودلا يضارأو تاعطاقملا

 . كلملا ناهرب ناخ تداعس

 ةراشإلا يه كلملا ناهرب همع ةافو تناك دقو

 ةعقاولا نايم يقدنب يتيمأ خويش عم فلاحت دقف .ديدجلا

 «يلاو» بقل لداعي وهو دنهلا يف لمعتسي ناك بقل :راديبوص )١(
 . ةيبرعلا يف
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 ءرانكل نم يبرغلا بونجلا ىلإ اليم ١54 دعب ىلع
 يف يتومأ هرغو .«يرليتروب نسح ةقطنم توبجارو
 روب سيدغج يف ناهتبلا لئابقو روب ناطلس ةعطاقم
 نع يقرشلا لامشلا ىلإ ًاليم ١١ دعب ىلع ةعقاولا
 يلاولا ةطلس نم صالخلل ًاعيمج اورزآتو ؛«يوليت
 هشيج سأر ىلع راس كنج ردص نكلو . مهيلع ديدجلا
 . مهلمش تتشو ةميزهلا مهب قحلأو ةاصعلا عقاوم وحن

 هتلمح يف ةمواقم دشأ كنج ردفص هجاو دقو

 ةعلق يف مصنعي ناك يذلا يوليتاجار نم هذه ةيبيدأتلا

 تابن نم قارتخالا بعص فيثك مازح اهب طيحي ةنيصح
 ردفص لصو دقو ةكئاشلا راجشألا نم لاغدأو نارزيخللا

 ١778 ماع نم يناثلا نيرشت ٠١ يف يوليت ىلإ كنج

 رطضا ةقحال ةلحرم يفو .نييتوبوجرلا ةمواقم رهقو
 اجارلا عاضخإل هشيج سأر ىلع ريسلا ىلإ كنج ردفص
 ةامسملا ةعطاقملا يف راسيتاكو زغن يبن ميعز غنس لاون

 ةبترتملا ةواتألا عفد اجارلا اذه ضفر دقف روبايتس ًايلاح

 نم هشيج سأر ىلع كنج ردص راسو . ةموكحلل هيلع

 راذأ رهش نم نماثلا يف زغن يبن ىلإ لصوو دابآ زياف
 عالقلا لوح ًاراصح برضف «م١17/4 ماع (سرام)
 مغرو . هعابتأو اجارلا تاوق اهيف مصتعت يتلا نوصحلاو

 لاون اجارلا رطضا ءالؤه اهادبأ يتلا ةديدشلا ةمواقملا

 هنع افع يذلا كنج ردفص ىلإ مالستسالا ىلإ غنس

 . هتاكلتمم ىلع هل ىقبأو

 (١)«شنتأ ريم» حبصي كنج ردفص

 رداغ م1747 (ربوتكأ) لوألا نيرشت رهش يفو

 ءروطاربمالا نم ةوعد ىلع ءانب «دابآ زياف كنج ردفص

 717 يف اهغلب ثيح ةيروطاربمالا ةمصاعلا وحن هجوتو

 روطاربمالا هنيع دقو .م11547 (ربمفون) يناثلا نيرشت

 دئاق يأ (شتاريم) بصنم يف كلذ نم ةزيجو ةرتف دعب

 حلصأو ةيعفدملا رومأ طبضف «ةيروطاربمالا ةيعفدملا

 وهو نارينلا رمآ ينعت «شتاريم»و رانلا اهانعم ةيسراف ةملك شتأ )١(

 . ةيروطاربمالا ةيعفدملا دئاق ىلع قلطي ناك ام

 دوأ

 نيع (ربوتكأ) لوألا نيرشت نم عبارلا يفو .اهنأش نم
 هنع ةباين اهترادإب دهعف ريمشك ىلع ًامكاح كنج ردفص
 . غنج ريست همع نبا ىلإ

 دتخ ليهور دض ةلمحلا

 يتلا ةعماطلاو ةسكاشملا ةليهورلا لئابقلا تناك دقل

 ةيأ دوأ ميلقإ نع هلصفت ال يذلا دنخ ليهور ميلقإ نطقت

 نمأل ًاريطخ ًاديدهت لكشت ةتباثو ةمئاد ةيفارغج زجاوح
 تلصو يتلا ريراقتلا ترذح «كلذكو .دوأ ةمالسو

 ةرواجملا تاعطاقملا ماكح هباون نم كنج ردفص

 نيذلا ناريجلا ءالؤه عماطم نم دنخ ليهور عم دودحلل

 «كلذلو .ةيبرغلا ةيلامشلا ةيحانلا نم دوأ ميلقإ نوذاحي

 نيتاه نيب سورض ةليوط برح ةيادب ريذن كلذ ناك دقو

 ةوقك ةليهورلا لئابق ميطحتب تهتنا نيتيمالسإلا نيتوقلا
 .م11/4١ ماعلا يف ةيسايس

 ًارذع م1756 ماع يف دجو دق كنج ردفص ناكو

 ؛دنخ ليهور وزغب هاش دمحم روطاربمالا هب عنقي ابسانم

 ةعزن نم ةفيخ سجوي ذخأ دق هسفن روطاربمالا ناكو

 روفلا ىلع باجتساف «لالقتسالل ناخ دمحم يلع

 .شويجلا شييجت ىلإ عراسو كنج ردفص تاريذحتل
 كلذ هل قري مل ناخ نيدلا رمق ةيروطاربمالا ريزو نأ ديب

 ةلمحلا تهتناو ةليهورلا لئابق ميعز ةدعاسم ىلع لمعف

 دق هنأ ريغ ؛درمتملا ميعزلا اذه نع وفعلاب ةيبرحلا

 لئابق رقم هرغنب ريمدت مت امك هتاكلتمم ةرداصم ترج

 . يوقلا ةليهورلا

 ةرازولا هيلوت

 ىلع لوألا هموجه لالخ كنج ردفص مدق دقل

 هديسل ىلج تامدخ م754١ ماع يف يلادبالا هاش دمحأ

 ينافتب ًاميظع ًارورس روطاربمالا رس دقو .روطاربمالا
 يف روبونم ةكرعم يف اهادبأ يتلا هتعاجشو كنج ردفص

 رش يلادبالا اهيف مزه يتلاو م1754 (سرام) راذآ ١

 ناك دقو «ةكرعملا ةحاس نم ًابراه رابدألا ىلوف ةميزه



 دوأ

 .ناخ نيدلا رمق ريزولا همصخ ةافو دعب كلذ

 ناسين 50 يف هاش دمحم روطاربمالا يفوت امدنعو

 يذلا هاش دمحأ شرعلا ةدس ملست م1744 ماع (ليربأ)

 .هل اريزو كنج ردفص نيع

 ةيروطاربمالا كنج ردفص ةسايس

 ردفص نأ تابثإل يفكي ام دهاوشلا نم كلانه

 ةيروطاربمالل ريزوك اذه عيفرلا هبصنم ىلوت دق كنج

 لوغملا ةيروطاربما ذاقنإل ميظع حومطب شيجي هردصو
 هيدل تناك «كلذ نم رثكأ لب .يئاهنلا لالحمضالا نم

 ىلإ ةصلقتملا ةيروطاربمالا دم ةداعإل تاططخم

 ىتحو يبرغلا لامشلاو لامشلا ةهج نم ةميدقلا اهدودح

 .بونجلا ةيحان نم هدبرن رهن

 قدحملا ميظعلا رطخلا هتريصبب كردأ دقو

 .ديدجلا يلادبالا هاش دمحأ ةكلمم نم ةيروطاربمالاب

 امك ؛ناتسناغفأ عاجرتسا ةرورض ىلع روطاربمالا ثحو

 ةيروطاربمالا نمض ةمئاقلا ةيناغفألا تاعطاقملا ىلإ رظن

 ءادعأل ةيمامأ عقاوم ةباثمب اهربتعاو رذحو ةيشخ ةرظن

 عم نونماضتم اهناكس ناو نييديلقتلا لوغملا ةرطابأ

 .دودحلا ربع نينطاقلا نيرخآلا ناغفألا مهناوخإ

 ميلفإ ىلع ءاليتسالا دواعي نأ كلذك دارأ دقو

 عيمج نأ ديب «تاجلا ةفأش لصأتسي نأو باجنيلا

 طالبلا يف هموصخ سئاسد لعفب تطبحأ دق هذه هططخ

 ةكلملا عم ؤطاوتلاب ناخ ديواج ىعس دقف .يروطاربمالا

 باصتغا ىلإ ءًايجيردت «يئاب مهدأ ةريرشلا ةدلاولا

 اهنم قلعتي ام ءاوس تاطلسلاو تايحالصلا عيمج

 ىلإ ريزولا ةناكم تطحناو برحلا وأ ملسلا نوؤشب
 . رفصلا

 فصنلا ىف اهتورذ تلصوو ةمزألا تلعافت دقو

 2 ىل «يلادبالا مدقأ نيح م1757 ماع نم لوألا

 ردفص لمعف .روهال ىلإ لصوو ةثلاثلا ةرملل دنهلا

 روطاربمالا نم يمسر فيلكت ىضتقمب ةعرسب كنج
 ىلإ م1707 (ليربأ) ناسين يف ًالوأ ىعسو ؛هديب هطخ
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 نأ ديب «يلادبالل اودصتي يكل 27ةبطارملا ضيرحت
 ةرم هدوهج اوطبحأ يروطاربمالا طالبلا يف هموصخ

 ةمصاعلا غولب نم كنج ردفص نكمتي نأ لبقو ىرخأ

 نم ريثأتيو «هوتعملا روطاربمالا ناك ةيروطاربمالا
 يناغفألا يزاغلل ًايمسر لزانت دق ؛ءاسخألا هيراشتسم

 دقو .(ليربأ) ناسين 77 يف ناتلمو باجنبلا يتيالو نع
 ىلع روطاربمالا ثح ىلإ ًاثبع كنج ردفص ريزولا ىعس
 هتبيه ىلع ةوالع نيتعئاضلا نيئيالولا عاجرتسا
 هدوهج عيمج تطبحأ سئاسدلا نكلو «ةعيضملا

 . هيعاسمو

 يف لوحت ةطقن ةباثمب تناك ةعقاولا هذه نأ ودبيو

 لمأ ةبيخب هتباصأ دقف هحماطمو كنج ردفص مالحأ

 ةيروطاربمالا ذاقنإ يف هلامآ عيمج تباخو ةمراع

 يف ةنئاكلا ةضهانلا ناغفألا ةكلمم ىأر دقف .ةيعادتملا

 ةرضاحمو قيوطتل اهيعارذ دمت ةيروطاربمالا برغ لامش

 عنص نع هزجعب رعش هنكلو ةيلابلا لوغملا ةيروطاربما
 يدصتلل ةهطارملا كرحي نأ لواح دقف .كلذ ءازإ ءيش

 ناكس) نيينكدلا دض نييتوبجارلا ضرحي نأو ناغفألل

 نكلو «تاجلا ةفأش لصأتسي نأو (نكدلا ةبضه

 نيديلا قيلط هوعدي مل يروطاربمالا طالبلا يف هموصخ

 هتاكرحت عيمج طابحإب اوفتكي ملو .رومألا رييست يف
 ةدعاسم ىلع نابجلا روطاربمالاو مه اودمع لب هططخو

 .هب ةياكن مهعم رمآتلاو ةلودلا ءادعأ

 ذاقنإ يف لامآلا لك كنج ردفص دقف امدنعو

 نكلو ءهحلاصمو هسفن ذقني نأ ررق ةيروطاربمالا

 .هسفن دجوف .ءايوقأ اوناكو «نيريثك اوناك هموصخ

 طالبلا ةلش دض ةليوط ةيلهأ ًابرح ضوخي ءأيجيردت
 .هسفن روطاربمالا نم معدب ىظحت يتلا يروطاربمالا

 كلت يف يهلد يف يروطاربمالا طالبلا لاوحأ تناك دقو

 يف اومدخ . ةعارزلا نوطاعتي ةيبرغلا دنهلا يف بعش : ةهطارملا )0(

 ليبس يف اولتاقو برحلا نف اوملعتو نيملسملا شويج
 .(م1551/ دولرملا» يجوشني مهلاطبأ نم .مهلالقتسا
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 ىلع ثعبت امم رثكأ زازئمشالا ريثت نمزلا نم ةبقحلا
 ىتح هب قوئولا نكمي صخش هيف نكي ملف .مارتحالا
 يمسرلا يعرشلا ةيروطاربمالا ريزوف ءهسفن روطاربمالا

 نأ امك «روطاربمالا هديس نم ءاوعش ًابرح هجاوي ناك

 الو ءانمأ اونوكي مل يروطاربمالا طالبلا ةرمز ءاضعأ

 ةلودلا ماظتناف . ضعبلا مهضعب عم مهلماعت يف نيقداص

 كلملا دامع هقيقش نبا هاجت رذحلاو ةبيرلاب رعشي ناك
 ةطلس ميطحت ىلع ءافخلا يف لمعي هرودب ناك يذلا

 ىلع هتقث مدعو هضاعتما روطاربمالا رصقي ملو .هلاخ

 لك هاجت ًالثامم ًاروعش رعش لب .بسحف كنج ردفص
 وج دعاس دقو .ًاضيأ كلملا دامعو ةلودلا ماظتنا نم

 نم كنج ردفص ذاقنإ ىلع اذه ةلدابتملا كوكشلاو ةبيرلا
 ىلإ هجاردأ داعو روطاربمالا هنع افع دقف «ماتلا رامدلا

 ىتح اهيف هتماقإ ىلع ليوط تقو ضمي مل نكلو ءدوأ

 ماع (ربوتكأ) لوألا نيرشت رهش نم سماخلا يف يفوت
 فرعي يهلد يف ليمج حيرض يف نوفدم وهو .م14

 .«كنج ردفص» مساب نآلا

 همجن ناكو ءًايركسع ًادئاق كنج ردفص نكي مل

 ين امم رثكأ ةيسامولبدلاو ةرادإلا ناديم يف عطسيس

 طالبلا يف هيسفانمو هموصخ نأ ول لاتقلا ناديم

 مل امك .لابلا ئداه نيديلا قيلط هوكرت يروطاربمالا
 ًافلس ردقي ثيحب نيركاملا نييسايسلا عون نم نكي
 يف مهعقويو دئاكملا مهل دعيو هموصخ تاكرح

 . كابشلا

 هطخس دتشي امدنع هنأ هفعض طاقن دشأ تناكو

 ًاضعب كرت امم دح ىصقأ ىلإ هكولس يف فرطتي هبضغو
 ناك هنأ ريغ ءهقلخ ىلع داوسلا ةديدشلا تاخطللا نم

 نوؤش ىعري ؛عيفرلا قوذلاو ةفاقثلاب عتمتي ًاليبن اديس
 ةفاظن باجعإلل ةراثإ هل ةمس دشأ لعلو ؛ءاملعلاو ملعلا

 اديرف الاثم كنج ردفص ناك دقف .ةصاخلا هتايح ءاقنو

 تايظحم وأ تاقيشع ةيأ هسفنل ذختي ملف هيرصاعم نيب
 .لالحنالاو روجفلاو قسفلا هداس يذلا رصعلا كلذ يف

 دوأ

 اسنلا ردص ةديحولا هتجوزب طابترالا ديدش ناك دقف

 . ىرخأ ةأرما هجو ًاقلطم ري ملو ةموجيب

 ىفوت امدنعف ًاقودص ًاقيدصو ًانونح ًابأ ناك دقو

 نيدلا باهش نبا يمد قكابلا ةيضه يف: كنج زوريف
 ببسل ةلودلا ماظتنا همع دض (دعب اميف كلملا دامع)

 دقو .هتدهع ىف هئبا كرت دق كنج زوريف نأ وه طيسب

 دج لإ ملا تاهل توق نيف ل تانج رد نه
 ةدنم ةيغر هنود فيلع عمتي نأي ووطاريمالا لع طخقشلا
 «كلملا دامع بلقنا امدنع نكلو .ءارمألا ريمأ ةبترب

 :ىسأب اذه لاق كنج ردفص ىلع «دعب اميف

 لفطلا لتقت كسفن دجت كنأ اهو ءًالفط تيبر دقل»

 .«تيبر يذلا

 هاياعرل رفوو «مالسلا هتايالو كنج ردفص حنم دقل
 . ساطسقلاو لدعلاب مهرومأ ساسو ؛نامألا

 فرصتلا ةلودلا عاجش هنبا ءاسأ نأ ةرم ثدح دقو

 ردفص ضري ملو .ةطرشلا رمآ يأ «لوتكلا» هلقتعاف

 لقتعاف هارجم ذخأي لدعلا كرت لب هنبال عفشتي نأ كنج

 . نجسو ةدشب برضو

 ًاصالخإ دشأ ناكف «ةيروطاربمالل ًاريزو هتفصب امأ

 نم ةيروطاربمالاو روطاربمالا رومأ ىلع ًاصرحو ةنامأو

 يف هوفلخ نمم يأ وأ كلملا دامعو ةلودلا ماظتنا

 كولسو ء؛مهتانايخو ءارمألا تارماؤم تناك دقل .هبصنم

 ىلع كنج ردفص ةقاط قوف نيشملا هسفن روطاربمالا

 فورظلا هذه لظ يف لشف وه نإ بجع الف ءاهلامتحا

 :ةيغبفلا

 ناخ يلع ىيحي ازريم ةلودلا فصآ

 ازريم مساب فورعملا

 دوأ ريزوو عبارلا باونلا نمأ
 االوال  ١ا/ا/ه

 ازريم مساب فورعملا ناخ يلع ىيحي ازريم فلخ
 يف ةلودلا عاجش باونلا هابأ م1718 ماع يف نمأ

 مت يتلا دنخ ليهور ةيالوو دابآ هللاو دوأ راديبوه بصنم



 ةلودلا فصآ كلملا

 (م ١/510 ١الالوز

 ةادأ وأ ةروص درجم لماخلا يهلد روطاربما حبصأ قحال تقو يفو .بيرق دهع ذنم امهب اهقاحلإو اهحتف

 . لاحلا تايضتقم بسح مدختست قرمرملا بصنملاب يناثلا ملع هاش روطاربمالا هيلع معنأ

 زرب «نكدلا ةبضه يف ةهطارملا انينثتسا اذإو ودلا تصإ بتقليو ةيزرطازبمأالا نيزو .ةلودلا فصآ بقلبو ةيروطاربمالا ريز
 نود اومكحو ةيسايسو ةيركسع ةوق ىوقأك نويناطيربلا دقف ءمات ًاريغت ريغت دق يسايسلا عضولا ناكو



 دي

 ميلقإ مكاح حبصأو .باجنبلا ىتح لاغنبلا نم عزانم

 ملو . ةيقرشلا دنهلا ةكرشل ًالعفو ًامسا «عبات درجم دوأ

 هذه ءماعلا يناطيربلا مكاحلا رماوأ در ىلع ىوقي نكي

 ةيسامولبدلاو ةسايكلا ليبق نه ىعدت تناك ىتلا رماوألا

 ةيوقتل نييولسا يناطيررلا مالا ىانلا عيت هنو تان
 نيذه لوأو . هتاكلتممو دوأ باون ىلع ةكرشلا ةضبق

 ةيركسعلا (ةلجبملا» ةكرشلا ةوق ةدايز وه نيبولسألا

 ضعب نييعت وه :امهيناثو ؛عناخلا باونلا باسح ىلع

 نييناطيربلا عئانص نم اوناك نيذلا دونهلا صاخشألا

 باسحل هطالبو باونلا ىلع سسجتلا اوسرامو
 .باونلا ةموكح يف ةلود ءارزو نييناطيربلا

 ما1ا/ا/6 ماع ةدهاعم

 عم تعقو يتلا ةدهاعملا جئاتن ىلوأ تناك دقل

 ةدايز يه م705١ ماع (رايأ) ويام ١١ يف ديدجلا باونلا

 ىلع ىتأتي يتلا ةيناطيربلا ةيركسعلا تاوقلا تاقفن
 .رهشلا يف ةيبور 710,6٠١ ىلإ اهعفري نأ باونلا

 ةكرشلل لزانتلا ىلع باونلا ربجأ هتاذ تقولا يفو

 تناك يتلا سرانب تايعاطقإ يأ سرانب يرادنمز نع

 ةبرضبو ءاذكهو .ةيبور 51١,٠٠١ غلبي ًالخد ردت
 رابتعا نود ةليقث تاقفنو ءابعأ دالبلا ىلع تضرف ةدحاو

 امك قباسلا باونلا عم ةدوقعملا تاقافتالاو تادهاعملل

 .ًاريبك ًاصيلقت دوأ ميلقإ تادراو صيلقت ىرج

 تاقفن عفد دوأ مكاح ىلع ضرف م1١/الا/ ماع يفو

 نكلو ««ةتقؤم» ةفصب ةيناطيربلا تاوقلا نم رخآ ءاول

 م119١ ماع يفو .ًامئاد حبصأ نأ ثبل ام ءاوللا اذه

 8٠١,٠٠٠ ىلع اذه ؛«تقؤملا» ءاوللا تاقفن تداز

 تداز امك ىنيلرتسا هينج 6٠٠٠١ لداعي ام يأ ةيبور

 طابض ةرمإ تحت تناك يتلا ةيلحملا تاوقلا تاقفن
 5٠١,٠٠٠ لداعي ام يأ ةيبور 5٠٠,٠٠٠ ىلع نييناطيرب

 .ةررقملا تاقفنلا نع ينيلرتسا هينج

 ةرادإلا تاقفن ىلع ةوالع تادايزلا هذه تأرط دقو

 ليجست يأ وأ نيريدملا سلجم نم ليوخت نود» ةيندملا

 دوأ

 تادايزلا هذه تمخضت دقو «سلجملا تالجس ىف

 .«ةمخض ةيمك ىلإ تلصو ثيحب ًايجيردت رسلاب

 تادايزلا ىلع ضرتعي ةلودلا فصآ

 اكشف .«كلذ نم رثكأ ربصي نأ باونلا عطتسي ملو

 ثالثلا تاونسلا لالخ» هنأب م774١ ماعلا يف ىسأب

 ءاول ىلع ةفورصملا تاقفنلا تفزنتسا تضقنا يتلا

 اهبلطي يتلا تاقفنلا نم اهريغو ةيناطيربلا تاوقلا

 تحبصأ ثيحب «ةنيزخلا دراوم نويبوروألا طابضلا
 اهعم تضفخ ةجرد ىلإ يتيشاح ىلع قافنإلا نع ًازجاع

 مهلافطأو نيقباسلا باونلا ميرحل ةررقملا تاصصخملا

 يف نوشيعي مهلعج امم ًاقباس هيلع تناك ام عبر ىلإ

 يأ قلتي مل امك نيتيضاملا نيتنسلا لالخ رسعو قيض
 ةليط بتاور ةيأ يمدخ وأ باتكلا وأ طالبلا لاجر نم

 عيمج ةهجاوم يف ءازع دجأ ملو .نيتيضاملا نيتنسلا

 ثالثلا تاونسلا لالخ اهنم تيناع يتلا بعاصملا

 داعسإ لجأ نم يه بعاصملا هذه نأ ىوس ةمرصنملا

 ىلعألا سلجملا فلكي نأ يف لمألاو ةليلجلا ةكرشلا

 يعاضوأ يف قيقحتلل نيزيحتم ريغ نيهيزن ًاصاخشأ
 يعضو ضرعل ًارطضم نآلا يندجأ يننكلو «ةسئابلا

 ةجهللا هذه ىتح 2" زفنتسيه نيراو لبقتي ملو .«مكيلع
 ىلإ ثعبف «سامتلالا اذه اهيف غيص يتلا ةيراذتعالا

 . هيلع ًاباوج ًايساق ًايمسر ًابينأت باونلا

 هعاضوأ نع باونلا اهضرع يتلا ةروصلا نكت ملو
 يسفنلا ءانعلا رادقم روصتي نأ ءرملا عسوبو ءاهيف ًاغلابم

 تاداريإلا نأ ملعي امدنع هلمحتي باونلا ناك يذلا

 تغلب دق ةلودلا عاجش ةنيزخ ىلإ درت تناك يتلا ةيونسلا

 غلبم م١ا//6 ماع (رياني) يناثلا نوناك يف هتافو دنع

 ىلإ تصقن م1114 ماعلا يف امنيب «ةيبور ٠٠"

 كلذ نود ام ىلإ تصقن امك غلبملا اذه فصن نود ام

 . ةيلاتلا تاونسلا يف

 مكاحلا يأ دنهلا يف يناطيربلا كلملا بئان وه زغنتسيه نيارو )١(

 .نمزلا كلذ يف دنهلا يف يناطيربلا



 دوأ

 تاديسلا بهن

 نأ ررق لاملل ةديدشلا زغنتسيه نيراو ةجاح ءازإ
 فصآ ةدلاو (نيتديسلا) نيموجيبلا لاومأ ىلع وطسي

 ماعلا يف ناموجيبلا ناتاه ترطضاو .هتدجو ةلودلا

 ةكرش) نويد ديدستل ةيبور 0,٠١١,٠٠٠ عفد ىلإ م0

 نيراو عمتجا م١178 ماع يفو .ةظهابلا (ةيقرشلا دنهلا

 (ربمتبس) لوليأ ١9 خيراتب رانج يف باونلا عم زغنتسيه

 نيموجيبلا زونك ىلع ءاليتسالل «ةيرس ةقفص» هعم دقعو
 ؛ماعلا يناطيربلا دنهلا مكاح ىلإ اهميلستو امهيضارأو
 لثمملا ناك م1787 ماع (رياربف) طابش رهش لولحبو

 ديزي ام نيئالزعلا نيتديسلا نم زتبا دق ميقملا يناطيربلا

 زغنتسيه نيراو مركت كلذكو .ةيبور نييالم ةسمخ ىلع
 ١,٠٠١,٠٠٠ غلبم لاومألا هذه نم ةيده لوبقب هسفن

 .ينيلرتسا هينج ٠١١,٠٠ وحن يأ ةيبور
 سيلاونروك دروللا

 يف ًاماع ًامكاح سيلاونروك روللا حبصأ امدنعو

 ءبعلا فيفخت ىرج م10787 ماع (ربمتبس) لوليأ

 اذهب لوقيو .باونلا هنم يناعي ناك يذلا قناخلا يلاملا

 عستلا تاونسلا لالخ هنأ ودبي : ليم بتاكلا ددصلا

 ريذاعمو ءامسأ تحت ؛ةكرشلل باونلا عفد ةمرصنملا

 نأ عم «ةنسلا يف ةيبور 8,500,0٠٠ لدعمب «ةعونتم

 ىلإ م١78١ ماع ةدهاعم ىضتقمب مزتلا دق باونلا

 .«ةيبور ٠٠,50

 بيترتلا ىضتقمب سيلاونروك دروللا ددح دقو

 ىلع ىتأتي ةيونس ةعفدك 00٠0,٠2٠١ غلبم ديدجلا
 نأ يغبني غلبملا اذه نأو» ةكرشلل اهعفدي نأ باونلا

 اذه» نأ نلعأو .«تابلطلا عيمج ةيطغتل ًايفاك ربتعب

 تاقفنلا عيمج نع ةكرشلا ضيوعتل ًايفاك دعي غلبملا

 اهتاطابترا ةجيتن اهلمحتت نأ نكمي يتلا تافورصملاو

 . (ريزولاب

 لالخ هنأ سيلاونروك دروللا نلعأ «ىرخأ ةرابعبو

 لك ريمألا كلذ نم ىبجي ناك ةقباسلا عستلا تاونسلا

 . قح هجو نود هنم زتبت ةيبور *8٠٠,٠٠” غلبم ةنس

 فو

 نيصرلا هدهعت ماعلا مكاحلا نلعأ هتاذ تقولا يفو

 قفاوي لباقملابو «باونلا دالب نع عافدلاب دهعتن اننأي»

 ةبترتملا ةيقيقحلا تاقفنلا لمحتي نأ ىلع هرودب وه

 ةرادإ امأ ءهل ةبسنلاب ةميقلا غلابلا دهعتلا اذه بجومب

 يف ةماتلا فرصتلا ةيرح هل كرتتف ةيلخادلا هنوؤش

 .«اهفيرصت

 نييناطيربلل موللا هيجوت
 ماع يف وانكل ةنيدم سيلاونروك دروللا راز دقو

 ىلع علطا امدنع» جاعزنالا ديدش جعزناو م17

 ىلعو ةعضعضملا هتموكحو ةيلاملا باونلا لاوحأ

 . ؛ةماع ةروصب دالبلل ثرلا ماعلا رهظملا

 دروللا تاظحالم ىلع ًارخاس باونلا قلع دقو

 ىدم نم قثاو ريغ باونلا ناك امل» :لاقف سيلاونروك

 ةرورض كلانه دبي مل نييناطيربلا نحن هنم انتابلط

 لخدتلا يف ًادهج رخدن مل امكو ؛هتاقفن يف داصتقالل

 هتايحالصو هتطلس يفو ةيلخادلا هترادإ نوؤش يف

 طحمو هاياعر ءائر عضوم حبصأ هئارزو تايحالصو
 . ؛مهراقتحا

 نيريدملا فارتعا

 ةقمنملا تارابعلاب ًاضيأ نوريدملا عدخي مل كلذك

 دالبلا ةلاح نع سيلاونروك دروللا اهقلطأ يتلا ةعداخلا

 اهيف اوجرخ ةظحل اونلعأف «ةلهلهملا اهعاضوأو ةئرلا
 نم ةنهارلا ةفسؤملا دالبلا ةلاح» نأ مهظفحت نع

 اهنم . . . بابسألا نم ةعومجم ىلإ ىزعت نأ فاصنإلا

 كلت نم ةكوكسملا تالمعلاو دقنلل ديدشلا فازنتسالا

 ةيمك تغلب ثيح ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا لالخ دالبلا

 لوليأ نيب ةعقاولا ةرتفلا لالخ ةفزنتسملا تالمعلا

 ةيمك م1745 ماع (رياربف) طابشو م1747“ ماع (ربمتبس)

 5984٠0٠,٠٠٠. ءاهز تغلب ةمخض

 ديدستل اتكلك ىلإ تلسرأ يتلا غلابملا ادع اذه

 تاباسحلاو ىرخألا تاعفدلاو تاوقلا تاقفن ريتاوف

 يتلا بابسألاو لمارعلا مهأ وه انيأر يف اذهف .ةصاخلا

 . «ةلاحلا هذه ىلإ تدأ



 دوأ

 (اهراهدزاو اهتضهن مايأ نم ةطقل) دنهلا لامش يف ةيعيشلا دوا ةكلمم ةمصاع ونكل ةنيدم

 ةرادإلا ءوسب ةمهتلا

 ىلإ ةرمتسم ةروصب تهجو يتلا ىرخألا ةمهتلا امأ
 «يلاملا ريبدتلا ءوسي مهماهتا ىلع ةوالع ءدوأ ماكح

 مت اذإ نكلو .دالبلا نوؤش فيرصتو ةرادإ ءوس يهف
 دجيسف رصبتب ةمهتلا هذه يعاودو تارربم يف نعمتلا

 اهب عرذتي ةيكذ ةعيرذ اهنوك ودعت ال ةمهتلا هذه نأ ءرملا

 نع ةمجانلا عاضوألا يف موللا ةعبت ءاقلإل نويناطيربلا

 لوح ال نيذلا دوأ باون قتاع ىلع ةعشجلا مهتسايس

 .لوط الو مهل

 نييناطيربلا ةيلوؤسم

 ةرادإ نع نولوؤسملا دوأ باون ءارزو نكي مل

 ماعلا يناطيربلا ماجا ءالمعو عئانص ىوس ةيالولا
 .مهل ةروشم نودو ارسق دوأ باون ىلع مهضرف يرجي

 هتشقانم ضرعم يف زغنتسيه نيراو حضوأ دقو

 ءارزوو ةيالولا يف ميقملا يناطيربلا لثمملا نيب تاقالعلا

 يناطيربلا لثمملا نوكي نأ امإ» :لاقف ةيالولا باون

 ًاعضاخ ريزولا نوكي نأ وأ هل ًاعباتو ريزولل ًادبع ميقملا

 يفو ,ةقلطم ةروصب ميقملا يناطيربلا لثمملا ةرادإل

 :زغنتسيه نيراو لاق ءارزولا دحأ ىلإ هتراشإ ضرعم

 ذوفن ىلع هدامتعا لضفب هبصنم يف دوجوم هنإلا

 يتابغر قفو هتامهم فيرصت يف رمتسا ام اذإو ءانتموكح

 ناسنإ يأ ىلع بصنملا اذه ىف هدوجو لضفأ ىننإف

 نوكي نأ هتاذ تقولا يف ءيرورضلا نم نكلو .رخآ

 طورشلاو فورظلاب ءاهحضوأو ةروص ىلجأب ةنّيب

 هتافرصت يف قيقحتو قيقدت ءارجإ عم درطلل ضرعتيسف

 ديقتلا ضفر وه نإ ةيضاملا هتريسل باسح فشكو

 .(كلذب

 ءالؤه هجوتي نأ ىعيبطلا نم ناك «ةلاحلا هذه ءازإو

 ىلإ ةرخسملا ءامصلا تالآلا ةباثمب مه نيذلا ءارزولا

 نأ لدب هيجوتلاو ةروشملل ًابلط ميقملا يناطيربلا لثمملا



 ةيدقنلا قاروألا

 ثيحو .ةيالولا باون نييمسالا مهدايسأ ىلإ اوهجوتي

 ةرادإ لعفلاب نولوتي اوناك نيذلا مه ءارزولا ءالؤه نإ

 ةيأ ةيلوؤسم نأ بير الف «دالبلا نوؤش فيرصتو
 ةيلوؤسملا عقت امنإ دالبلا عاضوأ يف بارطضا وأ ىضوف

 مهو نييلعفلا مهدايسأو ءارزولا ءالؤه قتاع ىلع اهيف
 . نويناطيربلا

 ويمأر ةيالو باون لتق

 مكح ةرتف لالخ ديحولا زرابلا ثدحلا ناك دقل

 ةافو رثإف .وبمار ىف نمألا بابتتسا وه ةلودلا فصآ

 هنبا شرعلا ةدس 528 م194١ ماع يف ناخ هللا ضيف

 دمحم مالغ رغصألا هاخأ نكلو ناخ يلع دمحم ربكألا

 فصآ راسف .هنم الدب اباون هسفن نيعو هلاتغا ناخ

 ميقملا يناطيربلا لثمملا يريشت رتسملا هبحصي ةلودلا

 عاضخإل شيج سأر ىلع يبموك وبأ تريور ديسلاو

 ىلع اوبصنو ناخ دمحم مالغ اولزعف ؛«ةليهورلا لئابق

 رودغملا باونلا نبا ناخ يلع دمحأ روبمار شرع
 نويلم اهتميق ةدعاسمب هيلع اومحتأَو ناخ يلع دمحم

 . ةيبور

 لوليأ ١” يف ةلودلا فصآ ةافو

 ماا/91/ (ريمتبس)

 هعايطو هقالخأ

 دقتفي ًامكاح ناك هنأب ةداع ةلودلا فصآ فصري

 اممو ؛مامتها يأ ةلودلا نوؤش لوي ملو ةيلوؤسملا حور
 هتردق يف هدلاو ايازمب عتمتي :ي نكي مل هنأ هيف بيرال

 عئابط روغ ربس يف هئاهدو ةيسايسلا هتكنحو ةيصخشلا

 فيرصت يف هتراهم يف وأ مهندعمب هتياردو سانلا
 مكاح درجم ناك هنأب غمدي نأ نكلو .ةيرادإلا نوؤشلا

 ةقيقحلا ىلع نجت هيف رمأ كلذف رتهتسمو رذبم نوفأم
 ' عقاولاو

 ةوق تناك شرعلا ةلودلا فصآ ىلوت امدنعف

 ءامعزلا عيمج ناكو .مواقي ال ًاردق دنهلا يف نييناطيربلا

 دنهلا ةكرش) ةكرشلا تابغر ةيبلت ىلإ نوعاصني دونهلا

 «ضارتعا وأ ددرت ىندأ نود اهتاوزنو (ةيناطيربلا ةيقرشلا

 كل

 «ةدعاقلا هذه نع ذشي نأ ةلودلا فصآ عسوب نكي ملو

 نييناطيربلل هتيعبتل ةديدش ةرارمب رعشي ناك هنكلو
 رهقلاو ظيغلاب روعشلا يعادب هنإ لاقيو .مهل هعوضخو

 هرارطضاو اهترطيسر ةكرشلا مكحت مامأ هزجع ءازإ
 يذلا ريخألا ضرملا ًادمع لهاجت اهتئيشمل مالستسالل

 رارمتسا ىلع توملا ًالضفم هيلع يضق ىتح هباصأ

 . عضولا كلذ يف شيعلا

 دييشتو نارمعلاب ًاعلوم ةلودلا فصآ ناك دقو

 ةيحانلا نم هدهع يف تديش يتلا ةينبألا لمجأو .ينابملا

 ناكملا يهو ةميظعلا 0"2(هراب مامإلا) يه ةينارمعلا

 داهشتسا ىركذ ميركتو ءايحإل صصخملا

 ملاعلا يف ةعاق مخضأ هراب مامإلا هذه يف دجوتف

 هذه لوط غلبيو «ًاقالطإ ةدمعأ ةيأب اهفقس دونسم ريغ

 .ًارتم 16 ,1 وحن يأ ًامدق ؟541ل/ ةعاقلا

 رهظا ىلع ازريم

 ةيدقنلا قاروألا

 يقلخلا دقنلا لحم ةيدقنلا قاروألا تلح نأ دعب

 لماوع تأرطو (ةضفلاو بهذلاك ةيتاذلا هتميق هل يذلا)

 ًاريبك ًاريثأت رثؤي يذلا ءداحلا راعسألا بلقتو مخضتلا

 ةّلق ىلإ يدؤي امم قاروألا هذهل ةيتارشلا ةوقلا ىلع

 تءاج ؛ةمدقملا تامدخلاو علسلاو عفانملا مامأ اهرعس

 بلطت امك .نويدلا لاجم ىف ًاصوصخو ةلكشملا هذه

 ةاكزلا بوجوك ىرشلا تالين يفااهكع تيدحالا
 زكرنسو . كلذ ريغو نامضلا ماكحأو فرصلا ماكحأو

 .ناويدلا صوصخ ىلع

 تايضتقم يف اذه انثحب يف نمكت لاكشإلا ةقيقح

 : نيفلاختم نيرمأ

 تلئامت ام وه يلثملاو :قاروألا هذه ةيلثم :لوألا

 تاليكملا لمشيو ضعب ماقم اهضعي موقي ثيحب هداحآ
 ناويحلاك يميقلا ةلابق يفو .تادودعملاو تانوزوملاو

 )١( (ةينيسحلا) مساب ىرخألا دالبلا ضعي يف فرعي ام يه .



 فقلحأ

 فورعملا وه امك  ةيدقنلا قاروألاو راقعلاو ضورعلاو

 در هيلع ناك اهبصغ اذإ وأ ةقرو ضرتقا اذإف هيلععو -

 .ريغ ال اهلثم

 ًاغلبم هريغ ءرملا ضرقي ام ًاريثكف :ةلادعلا : يناثلا

 اذه ضرفملا دجو ءافولا لجأ لح اذإف هب ًاقفر لاملا نم
 . .ةيئارشلا هتردق ثيح نم هعفد امم ريثكب لقأ غلبملا

 رييغتلا اهيلع أرطي ثيح روهملاو نويدلا يف اذه يتأيو

 تايوتسملا ىلع ةشحاف راثآ هل نوكي امم شحافلا

 الب ةلادعلا ضقنو ملظلا ةهبش ققحيو ةيدرفلاو ةيلودلا

 . بير

 ءضقانتلا اذه عفر لواحي لولح نم حرط ام لكو

 ةلدايتملا ةيلاملا قاروألا ةميق ىلع زيكرتلا لالخ نم امأ

 يف .اهسفن يف ةيلامعتسا ةميق ةيأ كلمت ال اهرابتعاب
 بهذلا نادقنلا ىتحو ىرخألا ءايشألا كلمت نيح

 ماقم موقت تناك يتلا) ةقفانلا سولفلا ىتحو لب ةضفلاو

 ةيلدابتلا اهتميق تناكف «ةريغصلا ءايشألا يف نيدقنلا

 ققحي امم ةيلامعتسا ًاميق (ةيلامعتسالا اهتميق نم ىلعأ

 اهتعيبطب يهف قاروألا هذه امأ .ةيلثملا نم ًاعون اهل

 ءاطغلا نع ًامامت اهلصف مت نأ دعب ًاصوصخ ةيميق

 نأ ديكأت لالخ نم وأ . "9ةيفرع ًالاومأ تداعو يبهذلا
 تالماعملا ماظن يف ةربتعملا اهنأ مغر ةلادعلا تايضتقم

 شسوُمز ْمُكَلَل : ىلاعت هلوقب اهل ميركلا نآرقلا ريرقت دعب
 هذه نأ الإ 224 ترمكظ اَلَو َنوُميَظ ال ْمُكِلْوَمأ
 .اهتوبث دعب لاومألل ةلصاحلا ثداوحلاب طبترت تالاحلا

 اهنإف ةراسخلا ربج انه يضتقت تناك اذإ ةلادعلا نإو

 انكر اذإف .ًاضيأ هب لالخإلا مدعو ماظنلا ظفح يضتفت

 تثدحو نويدلل ماعلا ماظنلا لتخا دقنلا ةيميق ىلع

 .دعب اميف ىرن امك اهربج نكمي ال ىرخأ تافعاضم

 ةيدقنلا قاروألا ةقالعو يدقنلا روطتلا نع ثيدحلل لاجم ال )١(

 وه يلاحلا عضولا هيلع رقتسا يذلا امنإو ةضفلاو بهذلاب

 لوحتو اهلاثمأو ةضفلاو بهذلا نع ًامامت ةيدقنلا مظنلا لاصفنا

 ىوتسمل عضخت يتلا علسلا هبشي عضو ىلإ ةيدقنلا قاررالا
 .بير الب ةيميق علسلاو «بلطلاو ضرعلا

 .91/4 :ةيآلا قرقبلا ةروس (؟)

 ةيدقنلا قاروألا

 ءاهقفلا رظن يف ةيقرولا ةلمعلا ةميق

 ركذن نيدلا يف ءاهقفلا ضعب يأر ىلع فقن يكل

 : صوصنلا ضعب
 : ةينغلا يف ةرهز نبا خيشلا لاق

 ًانوزوم وأ اليكم نوكي نأب لثم نيدلل ناك نإو»
 هاضق اذإ هنألو ءرركتملا عامجإلا ليلدب هلثمب هؤاضقف
 «هتميقب هاضق اذإ كلذك سيلو . نيقيب هتمذ تئرب هلثمب

 درب هؤاضقو ءناويحلاو بايثلاك هل لثم ال امم ناك اذإ

 , 0)2هتميق

 ام وهو لثم هل ًائيش بصغ نم» :ًاضيأ لاقو

 كلذ هبشأ امو ناهدألاو بوبحلاك هئازجأ ةميق تواست

 هلوق ليلدب هلثم هيلعف فلت نإف هنيعب هدر هيلع بجو
 ئَدتْمأ ام ٍلْئِمب لع اوُدّتْعأَم ْكِلَع ىدّتْعأ نمط :ىلاعت

 عجري ةميقلاو «ةدهاشم فرعي لثملا نألو "خم

 هيف دهتجملا ىلع مدقم مولعملاو ءداهتجالا ىلإ (اهيف)

 داز امبر ةميقلا ذخأ اذإو هقح قفو لثملا ذخأ اذإ هنألو

 . 29«ةميقلا تذخأ لثملا زوعأ نإف ءصقن وأ كلذ

 : يلي ام ىلع ةرهز نبا زيكرت انه ظحالنو

 يف) ًانوزوم وأ ًاليكم ناك ام هنأب يلثملا فيرعت -أ
 باتك يف (هئازجأ ةميق تواست ام)و (نيدلا باتك

 يف نافلتخي ال اناك نإو قدأ يناثلا فيرعتلاو .بصغلا

 . ةجيتنلا

 هدر ثيح ؛يلثمل عفد نامض ىلع لالدتسالا ب

 .دهعلا نم جورخلاب نيقيلا ىلإو رركتملا عامجإلا ىلإ
 مدقيف ةيداهتجا يهف ةميقلا امأ سوسحم يلثملا در نإ مث

 ذخأ نأ ركذو .داهتجالا ىلع سوسحملا مولعملا

 دقو ديزي دقف ةميقلا نود قحلا قفو ذخأ وه يلثملا

 .ةلادعلاو حلا ىضتقم ىلع زيكرتلا انه لواحيف

 عيبانيلاو ه9”7صص ؛(ةيهقفلا عماوجلا نمض) ةينغلا ؛ةرهز نبا )000(

 .77/ص ةيهقفلا

 )١'( :ةيآلا ءةرقبلا ةروس 1884.

 .677ص «قباس ردصم « ةينغلا ةقفإ



 ةيدقنلا قاروألا

 بصغلا باتك يف هلالدتسا يف حوضوب هظحالن ام وهو

 . 4كِلَع ىَدَتْعَأ ِسَّصل ةفيرشلا ةيآلا نومضمب

 ثحب يف مالسإلا عئارش يف يّلحلا ققحملا ركذي

 : يلي ام ضرقلا

 هلثم ةمذلا يف تبثي «هؤازجأ ىواستت ام لكو»

 كلذك سيلامو «ةضفلاو بهذلاو ريعشلاو ةطنحلاك

 هلثم تبثي ليق ولو .ميلستلا تقو هتميق ةمذلا يف تبئي

 . ؛ائسح ناك ًاضيأ

 :لوقي ضرقلا باتك يفو

 ناك نإ هلثمب بصاغلا هنمض بوصغملا فلت نإف»

 لثملا رّذعت نإف  هئازجأ ةميق ىواستي ام وهو - ًايلثم

 مل نإو . . .زاوعإلا موي ال ضابقإلا موي هتميق نمض
 . . .رثكألا رايتخا وهو هبصغ موي هتميق نمض ًايلثم نكي

 ال ام فلتأ ول امك دلبلا دقنب نانمضي (يسوطلا خيشلا
 , 000هل لم

 :ًاضيأ انه ظحاليو

 . هئازجأ ةميق تواست ام هنأب ىلثملل هفيرعت -أ

 . لثملا نامض  هدنع  قحلا ىلإ برقألا نإ - ب

 .زاوعإلا موي ةميقلا نمض ًايميق

 اهنأل تايلثملا نم ةضفلاو بهذلا ربتعا - ج

 . ءزجلا كلذو ءزجلا اذه نيب قرف الف اهؤازجأ ىواستت

 : هنأ «كلاسملا ىف ىناثلا ديهشلا ركذي

 مث «ةلاحم ال بصاغلا هنمض بوصغملا فلت اذإ)

 هنمض ًايلثم ناك نإف «ًايميق وأ ًايلثم نوكي نأ امإ ولخي ال

 وهو سوردلا باتك يف يلثملل لوألا ديهشلا فيرعت

 . (تافصلا ةبراقتملا ةعفنملاو ءازجألا يواستملا)

 )١( ةعبطم ؛فجنلا .مالسإلا عئارش ؛يلحلا ققحملا الآداب 
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 : يميقلل ةبسنلاب لوقيف ضرقلا باتك يف امأ

 يف بجاولا نأ امهدحأ : نيعضوم يف انه مالكلا»

 ةميقلا يف هؤازجأ فلتخي ام وهو  يميقلا ضرع

 :لاوقأ ؟وه ام  ناويحلاك ةعفنملاو

 مدعل ءًاقلطم هتميق  روهشملا وهو  :امهدحأ

 .لدعأ هيف ةميقلاف .هتافص فالتخاو هتايثزج يواست

 .رثكألا لوق وهو

 هب ىتفأ هلعلو انه (فنصملا) هيلإ لام ام :امهيناثو

 ًاقلطم لثملاب هنامض وهو انباحصأ نم هب لئاق ال هنأ الإ

 46 يبنلا نأ يور دقو .ةقيقحلا ىلإ برقأ لثملا نأل

 نامضب مكحو ,«ىرخأ ةعصق ترسك ةأرما ةعصق ذخأ

 ماعطلا بهذو هترسك امل اهماعطو ةصفح ءانإ ةشئاع
 , ©)«اهلعمب

 دنع ةلادعلا قيقحتل ىعسلا ًاضيأ انه ظحالنو

 نأو «فلاتلا نإ: بنرقأ لأب ةرات كلذ نع ًاربعم ىوتفلا

 ىلإ فاضأ امك .ةقيقحلا ىلإ برقأ هنأ وأ .لدعأ اذه

 يواست ىلإ تافصلا يف عفانملا براقت يلثملا فيرعت

  ءازجألا

 : يلحلا ةمالعلا لوقي

 ًايلثم ناك نإف ءهفصر طبضي ام لك ضرق حصيو»
 ريعشلاو ةطنحلاو ًانزو ةضفلاو بهذلاك هلثمو .تبغثي

 يلثملا ريغو .فرعلل ًاددعو ًانزو زبخلاو ًانزوو ًاليك
 . (9(ةبلاطملا تقو ال ضرقلا تقو هتميق تبنت

 يف ضايرلا باتك بحاص يئابطابطلا ديسلا لوقي
 ْ ْ : بصغلا

 الب ًايلثم بوصغملا ناك نإ هلثم بصاغلا نمضو»

 ضعب ركذي مث 0«فلاعلا ىلإ برقأ هنأل فالخ
 الو» :هلوقب اهيلع بقعيو ىميقلاو ىلثملل فيراعتلا

 ادعي محامي جملا هول عج رريط مع قلع حفل

 75١5١ ص ١2ج ءهسفن ردصملا )0(

 .55١ص ء١ج «يضرلا تاروشنم «ناريإ «ماكحألا دعاوق (؟)

 .”0٠”ص 27ج ؛تيبلا لآ ةسسؤم .مق «لئاسملا ضاير (*)



 عام

 ىنعم نييعت ىلع امهتلالد ميلست دعب امهو ةغللاو فرعلا
 ذإ امهل ةلالد ال ءارآلا دحأ امهحيجرتو قلطملا يلثملا

 سيلو ليلد يف (لثملا) ظفلب مكحلا قيلعت عرف امه
 هع اوُدّتغأَك ْيَدِكَع ىَدّتْغأ نصه : ىلاعت هلوق ادع دوجومب
 دارملا نوك لامتحال رظن هيفو .205َمكَع ئَدّتْعأ ام ٍلْثِمِب
 يذلا هيف ىدتعملا لثم ال «ءادتعالا لصأ ءهيف لثملاب

 ىلع ةجح رهظي مل هنأ عم اذه .(لمأتف) هيف نحن ام وه

 ادع ؛يميقلا يف ةميقلاو يلثملا يف لثملا رابتعا لصأ

 دحأ حجريامهامهيف سيلو «رابتعالاو عامجإلا
 . "0(تافيرعتلا

 ضرتقملا ضرتفا اذإ اميف ضرقلا باتك يف لوقيو

 : اهلثم وأ اهتميق عاجرإ هيلع لهف ةيميقلا ةعلسلا
 برقأ هنأل ًاضيأ هلثم تبثي لب ليقو «لدعأ ةميقلاف»

 . "0«ةقيقحلا ىلإ
 دحاو فيرعت ىلع قافتا دجوي ال هنأ ودبي اذكهو

 يف ادري مل نيحلطصملا نيذه نإو «يميقلاو يلثملل

 (لثملا) هب داري ال دق ةيالا يف ءاج امو .يعرش صن

 وهو «يلقعلا رابتعالاو عامجإلا وه ليلدلا نإو «يهقفلا

 ةقيقحلاو عقاولا ىلإ ةيبرقألا) رابتعا ىلإ يلاتلاب يهتني
 . (لدعلاو

 ام دكؤي وهف (يفجنلا خيشلا) رهاوجلا بحاص امأ

 زوجي هؤازجأ تواست ام لك) نأ نم يلحلا ققحملا هلاق

 عامجإلاو صوصنلا لب «فالخ الب) :ًالئاق ؟7(هضرق
00 

 سيلامو» :روكذملا ققحملا لوق ىلع بقعيو

 : هلوقب «ميلستلا تقو هتميق ةمذلا يف تبثي كلذك

 نم مسق ضرقلا نأ ؛ةميقلا توبث يف هجولاو»

 فلتلاب يميقلا نامض نأ يف بير الو . . .تانامضلا

 )١( ةيآلا «ةرقبلا ةروس 194

 .7١7ص 37ج لئاسملا ضاير (؟)

 .011/ص ١1ج ءهسفن ردصملا ()

 .58ص ١2ج مالسإلا عئارش (؟)

 .77- 18ص :؛؟5ج مالكلا رهاوج (5)

 ةيدقنلا قاروألا

 عامجإلا ليصحت نكمي لب «لثملا ال ؛ةميقلاب هريغو
 نأ سوردلا يف ديهشلا نم رهظي ناك نإو كانه هيلع

 اهيف زئاج لثملاب نامضلا نأ ىلإ انه فنصملا ليم

 نامض نأب بصغلا باب يف حرص هريغو وه نكل ءًاضيأ
 ًافرع نيعلا نع لدبلا اهنأل اهّلعلو . . .ةميقلاب يميقلا
 نيعلا تايئزج يواست مدع رابتعاب تامارغلا يف

 .لدعأ ذئنيح ةميقلاف .اهتافص فالتخاو ةنومضملا

 هنم نطابلا فرعي مل يذلا ؛ناويحلا لثم يف ًاصوصخ
 ولو» :انه فنصملا لاق نكلو ؛هتافص نم ريثك الو

 هنأل ًانسح ناك «ىلئملاك ًاضيأ ةمذلا يف هلثم تبثي : ليق

 - 20. :ةميقلا نم ةقيقحلا ىلإ برقأ
 :لوقلا ىلإ يلاتلاب يهتنيو

 رابتعاب ةوق نم هب لوقلا ولخ مدع فاصنإلا نكل»

 ىلع ضرقلا ىنبم لب «هلثمب ءيشلا ضرق نوك ةيدوهعم

 امبرو ؛هيلإ ضرقلا قالطإ فارصنا ىعدي دق لب ؛كلذ

 بجت اذلو ًايميق هنوك يوقي يذلا (ربخلا) صوصن هديؤت
 يغبني ال هيف طايتحالاف هوحنو لكأب هفالتإ يف هتميق
 . 9هكرت

 قحلا رصنع ىلع زيكرتلا ًاضيأ انه هدجن امو
 امنإ روكذملا فارصنالاو . ةقيقحلا نم برقلاو لدعلاو

 .ًاشحاف ًاريغت ةميقلا ريغت مدع ةلاح يف وه

 ةيقرولا ةلمعلل يهقفلا فييكتلا

 ًاديدج ًاعضو - انلق امك  ةيقرولا ةلمعلا تلكش

 تسيلف اهل مهتارظن يف رثأ امم ءاهقفلا ىدل فولأم ريغ

 اهتعفنم نم ةيلدابتلا اهتميق دمتست ةفراعتم ةعلس يه

 دنس يه الو ءاهيف ةيعامتجالا ةبغرلا ىدمو ةيلامعتسالا

 كلذل ًاكلام اهكلام ربتعي ثيحب يبهذ ديصر نع ربعم
 اهتميقب لماعتلا وه» اهب لماعتلا ىنعم نوكيف ديصرلا
 . 29«ةردصملا ةهجلا ةمذ يف ًابهذ

 )١( 10ج «هسفن ردصملا ص3١.

 .77- 8١ص (76ج ءهسفن ردصملا 8ف]

 راد «ترريب «مالسإلا يف يوبراللا كنبلا ءردصلا ديهشلا (0)

 .١6١ص «فراعتلا



 ةيدقنلا قاروألا

 (علس) مويلا يه ةيدقنلا قاروألا نأ ,ةقيقحلاو

 يكل ةصاخ علس اهنإ انلق امنإو ريغ ال ةصاخ ةيدامتعا

 اهعفانم اهل يتلا ةيميقلا علسلا نيبو اهنيب قرفلا حضون
 ىلع قاروألا هذه دمتعت ال نيح يف ؛ةيلامعتسالا

 ةيلدابتلا اهعفانم ىلع زكترت امنإو «ةيلامعتسالا اهعفانم

 لودلل ةيداصتقالا ةردقلا لالخ نم ةردقلا هذه دمتستو

 ةميقلا هذه طبرت نأ نود اهتميقب دهعتتو اهردصت يتلا

 .ءاطغ يأب

 ىلع ةيلدابتلا اهتميق يف دمتعت ةصاخلا علسلا هذهو

 ةردقلا ىلع اهرودب دمتعت يتلاو بلطلاو ضرعلا نيناوق

 هذه ةبغر ىدم ىلعو .ءةردصملا لودلل ةيداصتقالا

 هذهل ةيلدابتلا ةردقلاو ةميقلاب ظافتحالا يف لودلا

 يف ىرخألا لودلا ةبغر ىدم ىلع كلذكو قاروألا
 هذه يف ةرثؤم لماوع اهلكف ؛ةلودلا هذه عم لماعتلا

 : نيناوقلا

 ةعبرأ ىلع نوكت فوس ءايشألا نإف ءرخآ ريبعتبو
 : ماسقأ

 لبق يلامعتسالا بناجلا اهيف ظحلي ءايشأ كانهن
 هيف ظحلي ام كانهو .ةيداعلا علسلاك يلدابتلا بناجلا
 هيف ظحلي ام كانهو . كوكسملا بهذلاك اعم نابناجلا

 سولفلاك يلامعتسالا بناجلا نم رثكأ يلدابتلا بناجلا

 هتميق ةيلدابتلا هتميق زواجتت يذلا بهذلا ىتح وأ
 ريغ ال ىلدابتلا بناجلا هيف ظحلي ام كانهو . ةيلامعتسالا

 لك يه (ةيلاملا) نأ ينعي اذهو ةيدقنلا قاروألا وهو

 .قاروألا هذه ماوق

 اهيف امب قاروألا هذهل ىرخألا دارفألا تناك اذإف

 تناك اهماقم موقت نامزلا لوط يف ىرخألا قاروألا

 ريناندلا يف امك اضرع اهنع فلتخت تناك اذإ امأ ؛ةيلثم

 ين امك ًالوط وأ ةيقارعلا ريناندلا لابق يف ًالثم ةيندرألا
 ةيكانؤلا فورظلا يف اهرعس فلتخي يتلا قاروألا

 ةيلثملا انلق اننأل نع ةيلكملا ناضما انكجي هلق «ىرخألا

 نكمي ثيحب لاومألا نم ءازجألاو داحآلا لئامتب موقت

 . افرع هب دتعم قرف نود ضعب ماقم اهضعب موقي نأ
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 نكمي ةيلاملا قاروألا نإ لوقلا اننكمي اذه ىلعو
 اهفالتخاو ةميقلا هذه تادحو رابتعاب ةيميق نوكت نأ

 اهرابتعا نأل ةيلثم نركت نأ لبق ةيميق عقاولا يف يهو

 . اهتيلامب

 ةلأسملل ضرعتي امدنع 2')يناهفصألا خيشلاف
 ًاجلث بصغ نم ةدهع يف نامضلا ةيفيك لوح ةفورعملا
 در بوجو نأ دكؤي ءاتشلا يف ءافولا دارأو فيصلا يف

 ةياعر نم دب الف ميرغتلاو نيمضتلا ىلع نوكي امنإ لثملا
 «لاملاب الإ كرادتي ال فلاتلا لاملا ذإ «ةيلاملا ةيئيح

 ةيلاملا نع نيعلا طوقس نيب قرفلا نيبتي هنمو - فاضأو

 ظاحلب نوكي امنإ نيعلا درو ءاهنع لثملا طوقسو

 امنإ ميرغتلاو نيمضتلا نكل ءاهتيلام ظاحلب ال اهتيكلام

 .- يتأيس امك  اهظفح بجيف ةيلاملا ظحلب وه

 ظاحلب وه امنإ بصاغلا ىلع ضورفملا نامضلاف
 يف هنع فيصلا يف فلتخي رثألا اذهو يلاملا رثألا

 ةيعضو ةقالع ىهو اهسفن ةيكلملا ةلأسم فالخب ءاتشلا

 نأ دجن ةيلثملا ءايشألا ةفرعم لواحن امدنعو .فلتخت ال
 يف درت مل ةيلثملا نأو ًاصوصخ «ةفلتخم ةيلثملا فيراعت

 . يعرش صن

 فرعلا ىلإ لاحي رمألا نأ دكؤي يليبدرألا سدقملاف

 مل وأ رذعت نإف .هب ذخؤي ًافرع اذهل نإ لاقي ام لك وهو
 الف فلتملا لثم ةظحالم يغبني لب .ةميقلاف ًالصأ نكي
 ال لب فلتملا صاخلا فنصلا نع ةطنحلا قلطم ئزجي

 امهل ناك اذإ امهريغو سرفلاو لب بوثلا نيبو اهنيب قرف
 . ةيفرع لاثمأ

 فلاخم هنأب اذه ىلع رهاوجلا بحاص ضرتعيو

 وه لب يفرعلا لثملا هب داري ال هنأب هرسفيو عامجولل
 يف ةيلخدم هل ام بلاغ يف ةلثامملا وهو كلذ قوف ءيش

 ءايشألا يف الإ نكمي ال اذهو» فيضيو ؛ءيشلا ةيلام

 مولعملاو عفانملاو تافصلا يف ةبراقتملا ةيواستملا

 ىرخألا فيراعتلا لقني نأ دعبو .«اهنطابو اهرهاظ

 ."8ص ةثدحتسملا لئاسملا ءدمحم «يناحورلا )1١(
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 وهو دحاو فيراعتلا نم دارملاف ةلمجلابو» :لوقي

 ةبغرلا يف ةيلخدم هل ام بلاغ يف يتاذلا يواستلا
 .©)«ةميقلاو

 نإ :ليق لب لاقي نأ نكمي هنأ ىلع :فيضيو

 لقاجحلاب زكملا لخأت كلاما ةييعو 111 نم هانشلا
 عم هنع زواجتلا بصاغلل زوجي الف كلاملاب ًاقافرإ ةماعلا

 بصاغلا ةبلاطم كلاملل زوجي ال هنأ ال «كلذ هيضافت

 ضرعلار نمثملا مكح يف فلاتلا نأ رهاظلا نإف ةميقلاب

 زوجيف نييعتلا يف عئابلا ديب رييختلاو نمثلا مكح يف
 ضرع يف كلذب الإ ىضري الو ةميقلاب هتبلاطم كلاملل
 موزل نع بصاغلا ةءارب ةلاصأب كسمتلا نكمي الو ءهلام

 ءادأب اهتءارب فوقوملا ةمذلا لغش باحصتسال ةميقلا

 . ًابولطم هنوكل هئاضرإو كلاملا قح

 يف لصألاامه نيدقنلا نإ» :لاقي امبر لب

 ضعب نم هب رعشي امك امهريغو تامارغلا يف ضاوعألا
 , (0©:29ةاكزلا باتك يف تمدقت يتلا صوصتنلا

 ةيدقنلا قاروألا ةقيقح نأ نم هانلق ام دكأتي اذكهو

 بير الب (ميقلا فالتخا دنع) ةيميق يلاحلا اهعضو يف

 لكشب الإ رعسلا رييغت مدعل .نيدقنلاب اهسايق نكمي الو
 ىلإ ىتح ساقت ال امك .ًافرع هب حماستم توافتم

 ةيتاذ ميق دوجول 2(ضعبلا لعف امك) (ةقفانلا سولفلا)

 لمعتست تناك اهنأ رابتعاب اهيف يفرعلا حماستللو «ةليئثض
 اذإ الإ ءاهيف ريبكلا روصت مدعو «ةريقحلا ءايشألا يف

 ًاحماستم ًافيفط ًاضيأ ةيلاملا قاروألا رعس ىف رييغتلا ناك

 0 .ًافرعدب

 .51ص ؛ا/ج مالكلا رهاوج )١(

 ُكِقَع ىدّتنُأ نضل ١44 ةيآلا «ةرقبلا ةروس يف ىلاعت هلوق (؟)

 نب قاحسإ قئوم يف ده هلوق دارأ امبر هنأب قلعملا ىريو ()
 نم مهاردلا الخ ام لكو «مهاردلا لاملا نيع نأل :ميهاربإ

 ةاكزلا يف مهاردلا ىلإ كلذ دودرم ضرع وهف عاتم وأ بهذ

 .(تايدلاو

 .97ص ؛7ا/ج مالكلا رهاوج (5)

 ال ءزجلا ء” :ددعلا يمالسإلاهقفلا عمجم ةلجم عجار (5)

 . ينامثعلا خيشلا يأرل نمضتملا 11917ص

 ةيدقنلا قاروألا

 هلحم هل ؛ةميقلا در نأب لوقلا نكمي اذه ىلعو

 هنأل لثملا ّدر يف عامجإلا ىلإ دانتسالل ىنعم الو

 انققحت ول ىتح يكردم عامجإ هنألو ىألوأ ققحتم ريغ

 . ةيمامإلا ىدل يكردملا عامجولل ةميق الو «هنم

 لثملا درب نيلئاقلا تابيرقت

 نم هب تلغتشا امب ةلوغشم نيدملا ةمذ نإ- ١

 .ضورعلاو عاتملاب هتمذ تلغتشا اذإ ام لثم وهو ةلمعلا

 رادقملا نم ديزأب ةمذلا لاغتشا مدع يف بير ال امكو

 درجمل ريغتت ال اهنأو هب ةلوغشم ضورعلا تناك يذلا
 .انه كلذكق اهتلقو ةميقلا صخر

 بصغ اذإف «نيبلا يف روصتم لاكشإ مهأ اذهو

 اهرعس ضفخنا ول ىتح نيعلا عاجرإ هيلع نإف ًالثم ًانيع
 . كلذ يف قرف الب دقنلا كلذكف

 درجم ىلع نوقفتي ال ءاهقفلا نأ لبق نم انيأر نكلو

 ةميقلا يف هب دتعم قراف كانه ناك اذإ نيعلا ةداعإ

 وه هيلإ روظنملا نأ رابتعا: ناكملاو نامزلا فالتخال

 ىلع .ناتفلتخم امهو ةيلدابتلا ةميقلاو ةيلامعتسالا ةميقلا

 نأ رابتعاب عاتملاو دقنلا نيب ًاريبك ًاقرف كانه نأ انركذ اننأ

 لكشب اذه ىلجتيو «ةيلاملا هتميق ىلع دقنلا بصم
 عفانم ةيأ لمحت ال يتلا ةيدقنلا قاروألا يف ًادج حضاو

 .ةعتمألاب ةيدقنلا قاروألا سايقل ىنعم الف . ةيلامعتسا

 اهتدايز ىلع ةعتمألا ةميق صقن ساقي نأ يغبني الو
 كسمتلا ليبق نم نيبلا يف ظحلت ىرخأ ًارومأ كانه نإف

 ءاقب رابتعاب بصاغلل ةبسنلاب ةيكلملا يف تابثلا ةدعاقب
 .ةيقاب تناك ول لوألا اهكلام كلم ىلع اهسفن نيعلا

 ةلوبقم ةدعاق يهو) تالاحلا دشأب مزلم هنإف اهفلت دعبو

 . )(ءاهقفلا بلغأ ىدل

 ,5ج ةماركلا حاتفم ؛775ص سيردإ نبال رئارسلا عجار )١(

 . (177ص ءا"ج ةهاقفلا



 ةيدقنلا قاروألا

 رابتعالا نيعب ةدايزلا ذخأب مزتلن نأ اننكمي معن

 . ةيقرولا دوقنلل ةبسنلاب

 يف قرافلا يغلت يتلا تاياورلا ضعب كانه -"؟

 : ليبق نم رعسلا

 ضرقتسا لجر يف) ناوفص نب سابعلا ةياور -أ
 الو تريغت وأ مهاردلا كلت تطقسو لجر نم مهارد

 يتلا ةزئاجلا وأ ءىلوألا مهاردلا بحاصل ءيش اهب عابي

 مهاردلا بحاصل) : 56 لاقف سانلا نيب زوجت

 . "9(ىلوألا مهاردلا

 نيمحتلا يبأ ىلإ تبعك: سنوي ةياوزذ

 نإو مهارد ةرشع لجر ىلع يل ناك هنإ معَ اضرلا

 نم ىلغأ مهارد تءاجو مها ردلا كلت طقسأ ناطلسلا

 ؟هيلع ءيش يأف ةعيضو مويلا اهلو ىلوألا مهاردلا كلت

 اهزاجأ يتلا مهاردلا وأ ناطلسلا اهطقسأ يتلا ىلوألا

 نكلو .2"!(ىلوألا مهاردلا كل :بتكف ؟ناطلسلا

 :اهيف لوقي هسفن سنوي نع ةحيحص ةياور تءاج

 ةثالث لجر ىلع يل نإ زك اضرلا ىلإ تبتك)

 كلت سانلا نيب قفنت مهاردلا كلت تناكو مهرد فالآ

 مهاردلا كلت هيلع يلف مويلا قفنت تسيلو «مايألا
 نأ كل :ىلإ بتكف :لاق ؟سانلا نيب قفني ام وأ اهنايعأب

 نب لقي اه هعيطعا انك افلا نيب ىف ام هثم كنت

 .229(سانلا

 اذه اولح ىسوطلاو قودصلاو ىنيلكلا نأ ودبيو

 دقنب مهارد هيلع هل ىتم هنأب لوقلاب يرهاظلا ضراعتلا

 هيلع هل ناك ىتمو .دقنلا كلذ الإ هل سيلف فورعم
 مهاردلا هل امنإف فورعم دقن ريغب مولعم نزوي مهارد

 . 47 سانلا نيب زوجت يتلا
 ةمالعلا دلاو يسلجملا يقت دمحم خيشلا امأ

 ال نم) ىلع هحرش يف ؛راحبلا بحاص يسلجملا

 .488ص 1١ج ةعيشلا لئاسو )0(

 .هسفقن ردصملا (؟)

 .هسفن ردصملا (*)

 .0 48ص 57ج نيقتملا ةضور )0

 قمح

 رافصلا ربخ مث ناومِص ربخ هلقن دعب وهف (هيقفلا هرضحيب

 :لوقيف ةثالثلا خويشلا عمج هجو هلقنو

 نوكي نأ نكميو ءنكمم فنصملا هركذام»

 ربخ يف حرصم وه امك ضرقلا يف نالوألا ناربخلا

 ةدايزلا نأل ءالثم عيبملا نمث نم ربخلا اذهو «ءناوفص

 مهاردلا نوكت نأ نكميف ضرقلا يف مارح ناصقنلاو

 كلت هاطعأ ولف نآلا فراعتملا وه امك ًانزو لقأ ةزئاجلا

 زئاجلا ىلإ فرصنم هنإف نمثلا فالخب ايرلا مزل مهاردلا
 . 2 «سانلا نيب (١)0سانلا

 «ًافيفط ودبي رعسلا يف قرافلا نأ ظحالملا نإف ال مأ

 ءاندروم ريغ وهو (ةيعضولا) ةملكب هنع ريبعتلا ءاج دقو

 ةياورلا نإ مث .نيبلا يف يفرعلا حماستلا دوجول هلعل ذإ
 ىلع دقنلا يف زيكرتلا نم هانلق ام عم رثكأ مجسنت ةللعملا

 . يلدابتلا رصنعلا

 هذه ىلع يلدابتلا بناجلا ىلإ الإ هيف رظن ال يذلا

 .دراوملا

 ركذ رهاوجلا بحاص نأ ًادارطتسا ركذي اممو ءاذه

 يأرل ًافالخ ىلوألا مهاردلل هقاقحتسا ديأ امدعب

 - سانلا نيب زوجت ينلا بجوأ ذإ ءعنقملا يف قودصلا

 عيبملا نمث وأ ةجوزلا رهم ىلع هلمح نكمملا نم هنأ

 ناكمإ حرط مث ضرقلا مكح امهمكح نأب هّدر هنكلو

 بيعلاك هنأل ملعلا مدع عم اهب ةلماعملا يف رابخلا توبث

 . كلذ ىلإ ةبسنلاب

 : ليبق نم نيبلا يف انعفنت تاياور كانهو اذه

 هريغ وأ هل لمعي ًاريجأ رجأتسا لجر : كلغ دمحم

 ماعطلا ريغت مث كلذ ريغو ًانطقو ًاماعط هيطعي لعجو

 ةدايز وأ ناصقن ىلإ ءاطعأ ناك يذلا هرعس نع نطقلاو

 هباسح موي رعسب وأ هاطعأ موي رعسب هل بستحيأ

 .175ص 274ج مالكلا رهاوج )1١(



 قف

 ءاش نإ هيف هطراش موي رعسب هل بستحي : 18غ معقوف
0 , 

 هيلع لح املف لام لجر ىلع هل ناك لجر يف - ب

 هعطاقي ملو ًانارفعز وأ ًانطق وأ ًاماعط هب هاطعأ لاملا

 ماعطلا عفترا ةثالث وأ نيرهش دعب ناك املف رعسلا ىلع

 :لاق هبسحي نيرعسلا يأب صقن وأ نطقلاو نارفعزلاو
 وأ هيلع هلام لحو هاطعأ يذلا هموي رعس نيدلا بحاصل

 .©0هللا ءاش نإ ماعطلا هيلإ

 ةميقلا دكؤت تاياورلا هذه لاثمأ نأ ظحالملاو

 نيرخآلا ىلإ اهلاصيإ موي علسلا هلمحت يذلا رعسلاو

 وأ لمع ةرجأ اهرابتعاب مهيلا دعب اهلقن متي مل ولو ىتح

 .دييأتلا اذه لثم ىف ةشقانملل

 تيتأ) :لاق رمع نبا نع ةسمخلا هاورام - “

 عيبأف عيقنلاب لبإلا عيبأ لجر انأ تلقف لي حلا
 ريناندلا ذخآو مهاردلاب عيبأو مهاردلا ذخآو ريناندلاب

 امكنيبو اقرتفت مل ام اهموي رعسب ذخأت نأ سأب ال :لاقف

 . 22ءيس

 دقو 0 وأ 00 لبإلا عيبب بي ناك رمع نياق

 ةميق ذخأيفأ ريناند الإ هعم سيل مهاردب ىرتشا نم دجي
 ةربعلا نأ 45 نّيبف ءادألا موي مأ نيدلا توبث موي نمثلا

 سولاسلا روتكدلا هربتعاو ءادألا موي وه فرصلا رعسب

 .هتميقب ال هلثمب ىدؤي نيدلا نأ يف ًالصأ

 انيفكيو هيف نحن ام ىلع هيف ليلد ال هنأ رهاظلاو
 قرافلا نأ ىلع «قاروألاو نيدقنلا نيب ريبكلا قرفلا

 هكا

 .٠4*5”ص :117١ج ةعيشلا لئاسو )00(

 .١1"ص اج ىسفنت رذصملا )0

 ةيدقنلا قاروألا

 هذهو عوضوملا اذه لوح ثيدحلل ريثك لاجم كانهو

 . ةياورلا

 يف عامجإ ال هنأ انيأر دقو عامجإلاب لالدتسالا

 ىدل هيف ةجح الو هتيليلدو هكردم هل عامجإ هنأ مث نيبلا
 . ةيمامإلا

 ةلاهجلا لوخد ينعي اذهب لوبقلا نأب لوقلا 5

 متي وهف مت ول اذه نأ الإ فالخلاو عازنلا ىلإ ةيضفملا

 عفدب عيمجلا مزتلي كلذ عمو ةفلاتلا تايميقلا يف ًاضيأ

 عوجرلا دعب لب فرعلا ىلإ عوجرلا دعب عازن الو ةميقلا
 . مويلا ةقيقدلا سيياقملا ىلإ

 ىلإ اورظن هتميقب ضرقلا در ىلإ اوعد نيذلا نإ -

 ىلإ رظنلا بجول ةميقلاب ذخأ ولو طقف ضافخنالا
 .ًاعم ناصقنلاو ةدايزلا

 يف ًاعم نينثالاب مزتلن نأ عيطتسن اننأ يه ةقيقحلاو

 ماعلا لدعلا ةظحالمب امهنم لكل ةيئارشلا ةردقلا ءوض

 .ًاشحاف ريغتلا ناك اذإ «كلذ يف عنام الو

 يدقنلا ماظنلا ئواسم نم مخضتلا نإ ليق -

 هذه لمحتي يذلا وه ضرتقملا لهف ءرصاعملا
 يمالسإ يدقن ماظن نع ثحبن ال اذاملو .ئواسملا

 ؟ملاعلل همدقن

 دعب ًاهيجو ًاضارتعا دعي نأ نكمي ال اذه لثمو

 ليدبلا مدقن نأ انيلع معن «ةروكذملا ةلدألاب ميلستلا

 .ئواسملا هذه لثم نم صلختلل ملاعلل يمالسإلا

 هؤازجو هباوث هل قافرإ دقع ضرقلا نإ ليقو - 8

 ريح اوُهَّدَصَت نآو# قدصتلاب يهتني دقو لجو رع هللا نم

 تاذلاب ضرتقملا ىلإ راظنألا تهجتا فيكف . 4 ركع
 . مخضتلا قورف لمحتيل

 يف ابرلا نم تعنم يتلا تايآلا نأ يه ةقيقحلاو

 لَو َنوُمِيَظَس ال» ةلادعلا أدبم تررق ةضواعملا وأ ضرقلا

 ءاضتقا ىلع زكري يأرلا اذهل يعدملاو * تمت
 هنأل ءىعدملا نم قيضأ ليلدلا نأ ىلع كلذل ةلادعلا

 غلبم لك لمشي ىعدملاو طقف ضرقلا دقعب صتخي

 «-لجؤم



 ةبَرْوأ

 ضورقلا يف رهظي ال دوقنلا ةميق رييغت نأ - 9
 رجؤمف ىرخأ دوقع يف ًاضيأ رهظي امنإو ءطقف نويدلاو
 ءاهنإ هقح نم سيل ةيمالسإلا دالبلا مظعم يف ًالثم راقعلا

 دتمي اذهلو ءرجأتسملا ةقفاومب الإ كلمي ام دادرتساو

 ديزت ال راجيإلا ةميق حبصت دقو «نينسلا تارشع دقعلا
 ءدب دنع دوقنلا ةميق نم ةئملا يف نينثا وأ دحاو نع

 .دقعلا

 لالدتسالا هجو ىلع فرعتن نأ عطتسن مل نحنو

 نيناوق ءوض يف مالسإلا مكاحن نأ عيطتسن لهو ءانه

 ةموكح نم ءاج مازلإلا نأ انضرتفا ام اذإف ؟ةيعضو

 يعرشلا مكاحلا ظحالي نأ يعيبطلا نم ناك ةيمالسإ

 صلختلل أطورش ضرتفيف «ةيمالسإلا ةلادعلا تايضتقم

 ؛ةايحلا لمجمل ىنعملا اذه ممعن نأ انيلع- ٠

 يفي نأ عيطتسي ال ًاتباث هبتار ىقبي يذلا فظوملاف

 مل ام ةميقلا صقن ضّوعت يتلا ةيددعلا ةدايزلا تايضتقمب

 رمأ اذهو .هباصأ امع ًايصخش هضيرعت ىلع لمعن

 يف رثؤي نأ نكمي ال هنأ الإ «هيلإ تافتلالا بجي يعيبط

 . (!)انجئاتن

 ةيدقنلا قاروألل ةيرابتعالا ةيلاملا نإ :ليقو ١

 ريغ ةيلام يهو رابتعالا هديب نم رابتعا نم ةعزتنم

 نماهلامب نيعلا نإف رخآ ريبعتبو .ةنومضم
 يهو ؛ءادألا نيح ىلإ ةدهعلا يف نوكت تايصوصخلا

 كرادتل هجو الف اهل ةميق ال ءادألا نيح ضرفلا يف

 ربتعملا رابتعا وه امنإ  تئافلاو ذخألا موي ةميق ةميقلا

 كلذو ءًاقح بيرغ رمألا اذهو .©"7ذوخأملا نم ءيشاال
 ىطعملا رابتعالا ىوس تسيل ةيدقنلا قاروألا ةقيقح نأ

 الواهل ةميق الف هنم اهاندرج اذإف ءردصملا لبق نم

 . تايصوصخ

 ذاتسالا لاقم .تاضارتعالا هذه لاثمأ ليصافت ةفرعمل عجار )١(

 ةثلاثلا ةرودلا يمالسإلا هقفلا عمجم ةلجم يف سولاسلا روتكدلا

 .1-098١4١1416ص نم

 .”"5ص يناحورلل ةثدحتسملا لئاسملا (0)

 فيغو

 ةلأسملا يف يئاهنلا يارلا

 : قبس امم انل نيبتي

 نم ةيدقنلا قاروألا رابتعا ىلإ ليمن اننأ-أ

 ةميق ىلع اهدارفأو اهتانحو تقفتا اذإ الإ تايميقلا

 . ةدحاو

 رارقتسا حجرت ًاعرش ةلوبقملا ةيفرعلا ريسلا نأ - ب

 يهف رعسلا يف ريسيلا فالتخالا ىلع يلماعتلا ماظنلا

 ناك اذإ ام يف ةحلاصملا يضتقي طايتحالا نأ - ج

 ضارتقالا تالاح يف نسح ليبس وهو «ًريبك قرفلا

 .نويدلاو روهملاو

 دشأب بصاغلا مزليف بصغلا تالاح يف امأ د

 . (ءاهقفلا بلغأ لبق نم ةلوبقملا ةدعاقلا قفو) تالاحلا

 طايتحالا ليبس ضرفت نأ ةيمالسإلا ةلودلل اه

 عستي ةّلدألا ردص ناك نأ دعب «تالاحلا فلتخم يف

 اذه كلسي رهاوجلا بحاص موحرملا انيأر دقو) .كلذل

 . 2)(روصلا ضعب يف طايتحالاب مزليف ليبسلا

 يريخستلا يلع دمحم

 ةتزَوأ

 نمو طسوألا برغملا سنارب نم يه ةبروأ ةليبق
 ساروأ ةلتكو ناسملت نم ةبيرقلا ةقطنملا : هيف اهزكارم

 . بازلا ةقطنم مث

 فورظ يف حتفلا دعب اميف ةبروأ عورف رجاه دقو
 راوج ىلإ فيرلا ةقطنم يف مهبلغأ رقتساو ةنيعم ةيخيرات
 نوعرف رصق وأ ىليلو ةنيدم ىلع اولوتساو «ةرامغ

 ايناتيروم ىمسي ناك ام راطإ يف يأ نوهرز لبج ةيحانب
 .ينامورلا رصعلا يف ةيجنطلا

 دالب نم تاهج ةدع يف ىرخأ عازوأ مهلو
 رهاظمب نورئأتمو نويحيسم مهنأب اورهتشا «برغملا

 ) )1١:؛76ج مالكلا رهاوج ص7١.



 قف

 ةقرافألا عمو ؛مورلا عم تالص مهلو ةيطنزيبلا ةراضحلا

 يف مهموق ينب ىلع ةماعزلا نم عون مهل ناك امبرو
 يبرعلا حتفلا عئالط ءيجم دعب ترمتسا يطنزيبلا رصعلا

 ةماعزلا ةسرامم ام تقو يف مهل تناك ىتح دالبلا ىلإ

 رتبلا فلح ىلع امنإو ءطقف سئاربلا فلح ىلعال

 ةمكحو مهددع ةرثكو مهسأب ةوقل الإ كلذ امو ًاضيأ

 . مهئارمأ ةنورمو

 نب ديدركس حتفلا لوأ يف ةبروأ ءارمأ رهشأ نمو

 هنإ ليقف يذلا تايزرب نب ترزات نب (يمور) يغوز

 ترمتسا ةيالو دعب م579-9٠1411 /ه ا/١ ةنس يف يفوت

 هذه ءانثأ حتفلا رداصم ريشت نأ نود ةنس نيعبسو ًاثالث

 هلثم دق نوكي رود وأ ءاهب ماق دق نوكي ةكرح ىلإ ةدملا

 .نيملسملا برعلا دض وأ ةدئافل امإ

 ىلإ سناربلا فلحو ةيروأ ةماعز تلآدقو

 «نسلا يف نعط دق «ديدركس نأل امبر مزمل نب ةليسك

 .ةدايقلا ءابعأب ضهني ال حبصأو

 ىلوم رانيد رجاهملا يبأ نم لك عم ةليسك ةصقو

 ال ةروهشم ءدلوملا يباحصلا عفان نب ةبقعو ءراصنألا

 , 290نايب ىلإ جاتحت

 ةافو خيرات ةياور بسح دعبتسملا ريغ نمو

 اومدق دق ةبروأ ةليبقو سناربلا فلح نوكي نأ «ديدركس
 لاجر ةبغرب امبر هفلس اهنع ىحنت نأ دعب ةليسك ةيالولل
 يتلا ثادحألا مامأ ًايبلس هوأر مهنأل «نيزرابلا ةبروأ

 رمألاو ء«هنس تربك دقو ًاصوصخ ةقطنملا ىلع تدج

 .ةيوقو ةباش تاماعز يضتقي

 -548/ه59 سمم ةكرعم يف ةليسك لتق املو

 صوصنلا رشت مل اهفالحأو ةبروأ لمش تتشتو م4
 هتليبق لولف عم دالبلا كرتي وهو ىتح ديدركس ريمألا ىلإ
 .هال١ ةنس ىف هتافو ربخ ةياور فعضي امم اذهو

 روطتلا نم هفقوم نع ةفيفخ ةراشإ الإ دجن ملو

 حتفلا لوأل نيلجرلا مالسإ ركذي نودلخ نبا نأ ظحالن انه )١(

 ةليسك رجاهملا بأ ةوعد دكؤي مث رجاهملا بأ ةيالو دنع امهتدرو

 ةبَرؤأ

 ةليبقو ةليسك عم ملسأ هنأ نودلخ نبا ركذي ذإ ديدجلا

 نمو رانيد رجاهملا يبأ ةيالو دعب هعم دتراو ابروأ
 ةياورلا ريشت امك «ًالعف ًايح ريمألا اذه ناك ول بعصلا

 الإ ءديدجلا روطتلا يف هيأر نع ربعي ال نأ «ةقباسلا
 هنأ يهو حتفلا رداصم ضعب يف تءاج يتلا ةروصلاب

 نم لصفو هعابتأ نم عبات هنأك دترا مث ةليسك عم ملسأ

 ةسائر مدقأو ةيصخش هنم رهظأ هنأ ةقيقحلا نأ عم هلاصفأ

 . ةكنح رثكأو

 نوشيعي فيرلا ةقطنم يف ةبروأ ورجاهم يقب دقو

 نعو مهنع ةدرلا ةهبش يفني امم مالسإلا قاطن يف
 يرجي امع ةمات نوكت داكت ةلزع يف اوقب امنإ مهئامعز

 هللا دبع نب سيردإ رهظ ىتح ثادحأ نم ةقطنملا يف
 اولبتها ذئدنعو .مال14-/88/هاا/“ نس يحل

 «نيديؤمو هل نيرصانم حرسملا ىلع اورهظو ةصرفلا
 اوئمضو (9/01111115) ىربكلا مهترضاح ىليلو يف هوواف

 ةيولعلا ةكرحلل رتبلا لئابق نم ريثكو «ةرامغ دييأت

 :ةكسزدألا

 ةكرح ثعاب وأ تقولا اذه يف ةبروأ ميعز ناكو

 وبأ وه يولعلا سيردإ لوح ةيبهذملاو ةيسايسلا ةدحولا
 .قاحسإ نب دمحم نب ديمحلا دبع ىليل

 «ةريغرو «ةسوقيد :اهنم نوطب ةدع ةبروأ ةليبقلو

 ةسافنأو ةياجلو (نودلخ نبا دنع ةجوكهز) ةكوجهزو

 ةسافنأو ةسوقيد :نوطب ادع اميفو «ةتايزمو «ةجينو

 نأ ظحالن «ديدحتلاب اهبراشم فرعت ال يتلا «ةجينو

 ةيحان يف ةبرو ةليبق اهلثمت امبر انرصع يف ةبروأ اياقب
 سفن نم اهنأ ليبرو تيآ ةليبق معزت امك ءازات طابر
 .«مألا ةبروأ

 ىتح ةويغر دجوت «ةفورعملا ةبروأ نوطب نيب نمو
 مسالا سفنب فرعتو ساف ميلقإ لامش «تقولا اذه

 ةليبق راطإ يف اجمدنم اهنم عرف دجوي امك ميدقلا
 . ةنيطنسق برق ناقس يداو راود ةمغالتلا

 يف ريبكلا رصق ةنيدم تاهجب مويلا دجوت ةكوجهزو

 ةهجلا يف ىرقلا ىدحإ تيمس اهبو ىصقألا برغملا



 كيز وألا

 لئابق نيب ةروهشم يهو ةكوجهج ًايلحم اهب قطنيو
 . ءانغلاو صقرلا ةصاخ هل اهقذحو «نفلل اهبحب ةهجلا

 برقبو .ساف ميلق] لامش اهمساب فرعت ةياجلو

 ميلقإلا سفن يف دجوت يتلا ةتايزم اهلثمو ةيغرو يداو
 . تايزمب نآلا فرعتو

 كبزوألا
 ةلودلا مايق ينامثعلا ميلس ناطلسلا لمتحي مل

 ءاضقلل (يبهذم) فلح ةماقإل لاحلا يف ىعسف ةيوفصلا

 ةيمالسإلا لودلا ىربك نم ثالث نم فلؤم اهيلع
 ةلودلاو كيلامملا ةلودو ةينامثعلا ةلودلا يهو كاذموي

 عانقإ عاطتسا يوفصلا ليعامسإ هاشلا نكلو «ةيكبزوألا

 اذه نم جورخلاب يروغلا هوصناق كيلامملا ناطلس
 . فلحلا

 ىلع ةلصاوتم ًابورح نوينامثعلاو نويكبزوألا نشف
 . (ةرئادلا) تايط يف اهليصافت ئراقلا ىري نييوفصلا

 هباتك يف سابع مصاع ديبع نيسح روتكدلا لوقيو
 مهتناكمل ًارظن كارتألا ناكمإب ناك" : 45ص (نامُمع)

 سرفلا هاش بسك يمالسإلا ملاعلا يف ةينيدلا

 درطو امهعم فلاحتلاو دنهلا يف يلوغملا روطاربمالاو

 .«يدنهلا طيحملا نم نييبوروألا

 ىأر لب «كلذ ميلس ناطلسلا ري مل :لوقنو

 نم انل دب ال ناكو .ةئشان ةيمالسإ ةلود ىلع فلاحتلا

 رصاعم (ناخ كبيش) مهنم اميس ال كبزوألاب فيرعتلا
 : ةساردلا هذه تناكف «ليعامسإ هاشلا

 (يجوج) ةلالس نم مه نويكبزوألا وأ كبزوألا
 دحأل مسا وه كبزوأو يلوغملا ناخزيكنجل ربكألا نبالا

 هبيأ نب لرغط نبا بسني هيلإو «ةرسألا كلت ءارمأ

 همساب هيرارذو هبراقأ فرعو مهل ةعباتلا اياعرلاو

 بعشلا ىلع كلذ لبق كبزوألا مسا نلطي ناكو . ًاضيأ

 ىلع قلطأ مث (ودرأ قآ)لا ءامعز ةموكحل عضاخلا

 .ناخ كبزوأل عضاخلا بعشلا

 فين

 وه نييوفصلل ةرصاعملا ةيكبزوألا ةلالسلا سسؤم

 ()(ناخريخلا وبأ) هدج ءاًمس يفلا (نانع كبيش)

 يلعفلا سسؤملا هنإ لقن م نإ ةيكبزوألا ةلودلل نيسسؤملا نموه )١(
 وحن دلو «يشج نب نابيش ريمألا ةلالس نم ردحتم وهو ءاهل

 هب يدون هرمع نم ةرشع ةسداسلا يفو (م15317) 7١1 ةنسلا

 877 ةنسلا يف ايريبيس ميلاقأ نم (هرث) ميلقإ ىلع ًاناخ

 مسقلا ىلع رطيسف هتاوزغ يف مدقت نأ ثبلي ملو .(م1404)

 بهتنا يتلا مزراوخ دالب ىلع مث «قاجفقلا دالب نم ربكألا
 ندمو عالق ةدع ىلع ىلوتسا مث .اهنع داع مث جنكرأ اهتمصاع

 ريمألا عم فلاحت مث .هل ةمصاع اهنم لعج يتلا قئْعِس اهنم

 بحاص هللا دبع ناطلسلا ىلع (م15601) 868 ةئس ديعس

 .اهناطلس لتقو دنقرمس

 .ه٠7 ةنسلا ذنم قْمْلَملا تاروث ريخلا بأ هجو يف تماق مث

 ىلإ ًامزهنم كراعملا ىدحإ يف عجارتلا ىلإ هرطضا ام .مع167١)
 يلاوح ضعب ىلع مهضعب نويكبزوألا قشنا مث .قنغس هنمصاع

 .(م14116) .اهملا/١ ةتسلا

 ةعامجلا نع لوهسلا ناكس لصفناو ريخلا يبأ رمأ فعضف

 . (خازاكلا) َقاّرَقلا مساب اوفرعو اولقتساو ةيكيزوألا

 ًائيح ةلودلا تعضعضتف (م178١) هالالا” ةنس ريخلا وبأ يفوت

 . ينابيش دمحم ةديفح اهمدقتو اهتعنم ىلإ اهدر نأ ىلإ
 ىلع رصتقي مل نييوفصلا لاتق يف يكبزوألا ينامثعلا فلحلاو
 .هدعب رمتسا لب «ليعامسإ هاشلا دهع

 :ريبكلا سايع هاشلا دهع يف ىرج ام ضعب اذهو

 كلم ماق ؛نيوزق ىلإ تاره نم سابع هاشلا هجوت امدنع
 نم وهو (ةيرجه )49١ ٠٠١١ يناثلا ناخ هّللا دبع كيزوألا

 ماق «ةفئاطلا هذه يف نيحتافلا كولملا نمو كبزوألا نيناوخ رهشأ

 شابلزقلا نم اهمكاح لتف رهشأ ةتس دعبو تاره ىلع موجهلاب
 دقف نيينامثعلا هجاوي سابع هاشلا ناك املو .ةنيدملا ىلع ىلوتساو

 دقف اذه ىلعو رخآلا ودعلا ةبراحمو نيودعلا دحأ ةحلاصمل رطضا

 ةزمح هيخأ نبا وهو ازريم رديحب ثعبو نيينامثعلا عم حلاصت
 ناورشو زيربت ميلست ررقو ينامثعلا ناطلسلا ىلإ ازريم

 برغ لامشو برغ نم ربكألا مسقلا ينعي ناتسرلو ناتسجركو
 ءاضقلل (دهشم) ةنيدم ىلإ وه هجوتو ينامثعلا ناطلسلا ىلإ ناريإ
 رصاحي ناك يذلا ناخ هّللا دبع نب ناخ نمؤملا دبع ىلع
 .(دهشم)

 ًاموي نيسمخ ءاهز ضرملا اذه رمتساو نارهط يف ضرم هنكلو
 اددع لتقو دهشم ةنيدم ىلع ناخ نمؤملا دبع اهلالخ ىلوتسا

 ةيوضرلا ةضورلا يف ةنيمثلا ءايشألا ببنو ةنيدملا يلاهأ نم ًاريبك

 روباسين يتنيدم ىلع لوتسا مث ةنيمثلا اهتبتكم كلذ يف امب
 . ناكم لك يف ًاماكح نيعو ناغمادو

 نم ناخ نمؤملا دبع بحستا «سابع هاشلا ةحص تنسحت املو

 -نيذلا نييلخادلا نيدرمتلا بيدأتب سابع هاشلا أدبو ناسارخ



 كك

 يمس اذهلو (ناخ) كلملا بقل ظحلا هلانأو (نابيش)ب

 اذه نابيشو .«ًاضيأ نيينابيشلا ءارمألاب ةلالسلا كلت كولم

 . يجوجل سماخلا ديفحلا وه
 : يلاتلاك يهف ناخ كبيش ةلالس ةرجش امأ

 نب ريخلا يبأ نب ناطلس قادوب نب ناخ كبيش

 دالوف نب نالغوأ يتليإ نب نالغوأ خيش تلود

 نب ناغلب نب ياتغت نب هجاوخ هبيأ نب نالغوأ
 . ناخزيكنج نب يجوج نب نابيش

 هترسأ تمسقنا (ه174) ماع ناخزيكنج ةافو دعبف

 :يه عورف ةدع ىلإ

 تناكو ءايراجنوز ةكلمم نيطالس ياتكا ةرسأ ١

 تطقس نأ ىلإ .لوغملا ةماعز ينعتو (ينآ اق)ب ئّمست

 .(يولوت) دي ئلع اهتموكح
 يف ناخزيكنج دجلا ةكلمم ةكلام يولوت ةرسأ - "

 ةرسأ طوقس ذنم ًاضيأ (نآ اق)ب ئّمست تناكو ءايلوغم
 .اهيلع وشنملا موق ءاليتسا ىتحو ياتكا

 وكالوه يأ (ناريإ لوغم ءارمأ) ناريإ ناناخليإ - '“

 :01وواهلطو

 ءارحصل ةيكرتلا لئابقلا نيطالس يجوج ةرسأ - 4
 ءارمأو (ودرأ قآ) ءارمأ ةرسألا هذه لمشتو .قاشبق

 نامركو دزي ىلع لوتساو ,.هضرم ةصرف اولغتسا دق اوناك -
 مامجتسالل غابارقو ناهفصأ يف نمزلا نم ةرتف ئضقو ناليكو

 يأب مايقلل ه7١٠٠ ةنس ىتح ردابي ملو ةيلخادلا رومألا ريبدتو

 دالب ىلع ًامئاد نوطسي اوناك نيذلا كبزوألا ىلع ءاضقلل كرحت

 ناتسكرت ىلإ نودوعيو اهنوبهنيو يمجعلا قارعلاو ناسارخ
 ضعب ىلع ءاليتسالل فرصت سابع هاشلا تاقوأ تناكو

 رللا كباتأ يديأ يف خيراتلا كلذ ىتح تناك يتلا ناتسرلك

 ءارمألل نيتعضاخ اتناك نيتللا روجكو رادمتسر يتيالوو راغصلا

 ىلإ سابع هاشلا هجوت ةيرجه ٠٠١6 ةئس رخاوأ يفو .نييلحملا

 نبا ىلع بلغت ٠٠١5 ةنس مرحملا نم سداسلا يفو (دهشم)

 ءاركن ةميزه كبزوألا مزهو تاره يف ناخ هللا دبع تخأ

 ةصاخ نمزلا نم ةليوط ةرتفل دودحلا كلت نم مهرش عفد ثيحب
 نمؤملا دبع هنبا نأو كاذ نيح ىفوت دق ناك ناخ هّللا دبع نأو
 .هيبأ ةافو نم رهشأ ةتس دعب هئارمأ يديأ ىلع لتُك ناخ

 .نويناخليإلا :عجار )١(

 كبزوألا

 (مرقو فومساقو نازاق) ءارمأ عورفو (يناخرتشه)

 .(ىراخبو هويخ) ءارمأو

 ءارو ام دالب نيطالس مهو «ياتغج ةرسأ

 .رهنلا

 اوناك كيزوألا نإف روكذملا ميسقتلا ىلإ ًادانتساو

 ىتح مهخيرات زجونو يلي اميفو «قاشبق ءارحص ءامعز
 :ناخ كبيش روهظ

 اها ماع نم لوألا عيبر رهش يف (يجوج) تام

 (هدروأ) كلمت .رهشأ ةتسب (ناخزيكنج) ةافو لبق كلذو

 ةيعاطقإو ةبه ةيلاحلا (ناتسقازق) يجوجل ربكألا نبالا

 «لحاسلا :بونجلا نم كلت هضرأ دودح تناكو .هل

 نمو (قاتغس) ةنيدم دودح نم (نوحيس) قرشلا نمو

 «(لارآ) ةريحب يف رهنلا بصم ىلإ (وبت هرق) لابج راوج
 كلذ بصم لامش ةعقاولا يضارألا ضعب نأ ودبيو

 ةريحبل يقرشلا مسقلا لك يأ (ومآ) رحب ىلإ رهنلا
 غلا) لابجو (نوحيس) ضوح ىلإ لامشلا نمو (لارآ)

 نع ضوحلا اذه لصفت يتلا (ويتلوأ) وأ (قاط

 خيراتلا يف تفرعو ؛هدروأل ةكلمم تناك (ياغروت)

 .(ودرأ ناغِج ءودرأ قآ) ضيبألا ميخملا مساب

 ةكلمم ةعس نم داز ىجوجل ىناثلا نبالا (وتاب)

 قاشيق كاران نخب كلوخماف .«سيرخلا ةيحان نم هيبأ

 . ةيكرتلا

 ناك هنأ ودبي يجوجل ثلاثلا نبالا (روميتايغط)

 ةفورعم تناكر ءاغلوفلا لحاسل ايلعلا ةبضهلا مكحي

 .راغلبلا دالبب

 يف لامشلا مكح يجوجل سماخلا نبالا (نابيش)و

 .ايزيقرق باضهو ءارحص

 لئابق نكاسم مكح يجوجل سداسلا نبالا (لاوت)و

 طسو كلذو (ياغون)ب دعب اميف تفرع يتلا (كنجب)

 كلت عيمج تناكو (ابميلا)و (لا رآلا) راهنأ باضه

 «(ناخ نياص) هبقل ناكو .(وتاب)ل ةعضاخ لئابقلا

 هوخأ هضراعي ملو (نآ اق ياتكوأ) مكح يف هدلاو فلخ

 . هتماعز يف (هدروأ) ربكألا



 كبزوألا

 اهترتيشو اهتوقلو (يارتسلا) يلم (ىتان) ليف
 دالوأ تاموكح عيمجل ةيزكرم ةمصاع تحضأ

 اهيمست ناك ةميخ نم همكح ريدي ناك هنألو .(يجوج)

 . (يبهذلا ميخملا) يأ (ودراريس) لئابقلا

 (قاترس) هنبا هفلخو (ه0٠165) ماع (وتاب) تام

 (ه105) ماع (قاترس) توم دعبو (اقوغنم) مكح ىلع
 ماع كلذو ًاعيرس يفوت هنكل (يجغآلا) هنبا هفلخ

 ىلإ كلملا لقتنا مث (ناخ هكرب) هفلخف .ًاضيأ (ه754)
 نيتفئاط ىلإ (ه144) ماع دعب اومسقناف (هدروأ) ءانبأ

 :امه

 ةرسأ مهو (قرزألا ركسعملا) ودرأ غوغ ةفئاط أ

 يأ  رجام ؛«نالآ ءاقسم «سورأ) اومكح نيذلا (وتاب)

 نازاغ برق تناك ةنيدم اهنأ ودبي  راغلبو  رجملا
 1174 /هال١5- )57١ ةرتف ىف 6 ةيلاحلا ةيسورلا

 نب كي يدزب) : ةيرخلا قاعيف ءارخم ىلع (م8
 ,هموق ينب رثكأ ىلع ئضق ةلالسلا هذه نم (كيب يناج

 مهسلجأو (ودرأ قآ) موق نم (نزريإ سولا) ءارمأب ئتأو
 (ها/١5) ماع (كيب يدرب) توم عمو .شرعلا ىلع

 .(هدروأ غوغ) عرف ئهتنا

 ربكألا نبالا ةرسأ يأ (ودرأ قآ) ةفئاط - ب

 مث.؛ةيقرشلا قاشيق ءارحص مكحت تناكو ؛يجوجل
 اميف تلمحو ءًاضيأ وتاب ةرسأ يأ (ودراريس) تمكح

 . (ناخرتشه) ءارمأ مسا دعب

 نيب تافالخلا ترثك (م114577-1507) ماوعأ نيب

 ةصرفلا لغتساو ؛اهناطلس فعضف (هدروأ) ةرسأ ءانبأ

 .ةطلسلا ىلع اولوتساف (يجوج نب نابيش) دافحأ ضعب

 :نيمسق ىلإ مهتلود اومسقو

 كبيش) مهنم ناك نيذلا رهنلا ءارو ام ماكح ١

 ىلع اورطيسو ةيكبزوألا ةلالسلا سسؤم (ناخ

 قازقلاو كبزوألا اهنطقي يتلا باضهلاو ىراحصلا
 )1775-١5950(. ةرتفلا يف زيقرقلاو

 (ناخ سراب ليإ) مهنمو «نويمزراوخلا ماكحلا  ؟
 - ناخ مجاح  ناخ دمحم يجاحو (47) ماع يفوت

 ففي

 هاشلا ىلإ أجلف )٠١١1( ماع (ناخ هللا دبع) همزه يذلا

 . ناريإب سابع

 دالب ةماعز ىلع تناك يتلا (رومين اغط) ةرسأو

 ءارحصلا تمعزت دق تناك «ءقاشيق ءارحص لامش

 اميف اولكشو ءاضيأ ةدمل  ودراريس  قاشيقل ةيبرغلا
 (ما57 )١58/4- نازاغلا ءامعز تالالس دعب

 450١)مرقلاو (م1187-400١) فومساقو

 .(مال47

 رئاسو قاشيقلا ءامعز خيرات نيب ريبك توافت كانه

 ناك يتلا نكامألا رئاس يفف «نييزيكنجلا ءامعزلا

 تابثو مهراصتنا دعب اوناك ءاهيلع نورطيسي لوغملا

 ةنسحلا مهتريس نوجزميو «مهطيحمب نوسنأي مهمكح

 كلتمي مل امنيب . مهل ةعضاخلا مهبوعش ةريسب ةئيسلاو

 «ةيلماكت ةريس ةيكرتلا لئابقلا ةثرو يأ قاشيقلا ءامعز
 وأ ضام نود (ناموقلا) كارتألا ةايحل ًارارمتسا اوناك لب

 سورلا عرازمل مهمكح راثآ نم قبي ملو «ركذي خيرات
 قاشيق ىراحص ءامعز عابتا نأ امك .لاب يذ ركذ

 يف ظوحلمو حضاو ريثأت يأ كرتي مل مالسإلل نييلوغملا
 «ةيلكشو ةيحطس مهفراعم تيقبف «مهعاضوأو مهفراعم
 ناك مهمالسإ نأ نويبوروألا نوخرؤملا ربتعا نيح يف

 ملو «يبرغلا ملاعلا نع مهداعتياو مهئاوزنا يف ببسلا

 اميفو «ةيرصملا وأ ةيناريإلا ةميدقلا تايندملا اوكراشي
 ءابرغ بناجأ مهوربتعاف نيينامثعلا عم اولماعت اذكه دعب

 ملو ,؛بوعشلا يقاب اوطلاخي ملو ءايوروأ ةراق اولخد

 .اهيف اوبوذي

 مهتثالث (تيقنملا) نويتقنملاو نويقازقلاو نوينابيشلا

 فئاوطلا تناكو ؛كبزوألا ىلإ ةبوسنملا فئاوطلا نم
 . اهنيب اميف مئاد عازن يف ثالثلا

 نيطالس ددع نأ يدزيلل (همانرفظلا) ةمدقم ىف ءاج

 (ه5771-4737) يجرج ةلالس نم قاشيقلا ءارحص

 نع (ريمادناوخ) لقنيو .ًالجر نيثالثو نينثا اوغلب
 نأل :لوقيو ءددعلا سفن ركذيو ءاهسفن ةمدقملا

 ركذب يفتكأ اذل «ةنررعم ريغ ماكحلا كئلوأ عاضوأ
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 مهنم (79) ءامسأ تركذو :فيضي مث . طقف مهئامسأ

 فلؤم ةافو دعب فّلأ يذلا (عبرأ سولوأ) باتك يف

 ضعب عاضوأ زاجيإب انه ضرعتسنو . همانرفظلا ةمدقم

 :خيراتلا يف اورهتشا نمم يجوج ةلالس ءارمأ

 هفلخ (يجوج) ةافو دعب (ناخ كبيش دج) نابيش
 هتوخإ عيمج هعاطأ دقو «شرعلا ىلع (وتاب) يناثلا هنبا

 (ينآ اق) بصنم غلب يذلا (ياتكوأ) نكل .هل اوداقناو
 ءارحص حتفل هءارمأ لسرأ ؛ناخزيكنج ةافو دعب

 :تايالو عيمج ىلع همكح كلذب طسبيل «قاشيق

 ءارمألا كئلوأ نيب ناكو . سكرشلاو «سورلاو «سألا

 - نابيش ءوتاب ءادروأ :مه (يجوج) ةلالس نم ةئثالث

 سورلا) تعضخ املو .- يجوجل سماخلا ديفحلا

 نابيشو وناب كرحت (راغلبلا دودح دنع نالآو قاشيقلاو

 نونيدي ولويلا ناكو (درغشابو ؛ولوب) وحن امهشويجب
 اوسحأ املف «جنرفإلاب مهيضارأ لصتتو «ةيحيسملاب

 .ريبك شيجب مهلابقتسال اوكرحت (نابيشو وتاب) كرحتب
 «فاشكو سراف فالآ ةرشع مضي نابيش شيج ناكو

 ةكرعملا ةحاس ىلإ هجوت امهنيب برحلا تأدب املف
 همصخ نكل «ةلصاوتم تالمحب همصخ مجاهو ءهسفتب

 نشب نابيش ماقف «هناكم نم كرحتي ملو ءًايوق ناك

 ميخ لابح فويسلاب عطقو ؛هشيج لماكب موجه
 . مهمزه ىتح همصخ شيج مطحو .مهفشكو ؛هئادعأ

 هذه يف هتعاجشو هتقايل (نابيش) رهظأ املو

 ايصتم ةاكو (رغتسلا) ىلع اريمآ (وتان) هنتغ :بركتلا

 لئابقلا نم ديديعلا نكاسم هيل عضو :طقف ايلا
 نم ًافيص هجتي (نابيش) ناكو (ادروأ) تاناخل ةيلامشلا
 (زيقرأ)و (كيلأ) راهنأ فارطأ نئلإ (لارآ) لابج دودح

 (يراس ءوج ءريس) يراجم دودح وحن ًءاتش هجتيو

 هميخم يف ئقبي ةينابيشلا ةرسألل يساسألا عرفلا ناكو

 ةدمل اوطلست دقو (نمويت رازت) بقل اولمحو .لوألا

 لئابق ىلع اولوتساو ءاضيأ ايريبيس نم ريبك مسق ىلع
 .مهنكاسمو (نولومق)

 (روميتوغنم) نبا (دالوب) ءانبأ عرفلا اذه نم زرب

 كبر وألا

 ىراخب ةرسأ دادجأ (هاش برع)و (ميهاربإ) مهو

 .(هويخ)و (مزراوخ) تاناخو (نيينابيشلا ءارمألا)

 ريخلا وبأ ديفح ينابيشلا دمحم اهسسأ ئلوألا ةرامإلاف

 .(دالوب ميهاربإ) ديفح وه اذه (ريخلا وبأ)و .ناخ

 ناخ ةكرب

 هنبا ةطلسلا ىلوت (ه760) ماع (وتاب) ةافو دعب

 غلب مث (قاترس نب يجغألا) هنبا هدعب نمو (قاترس)
 وكالوه) نيبو هنيب زربو «ةرامإلا بصنم (ناخ ةكرب)

 يمالسإلا نيدلا وحن (ةكرب) ليم ببسب ءادع (ناخ

 ةقثومو ةقيقد تامولعم دجوت ال نكل قاترسل ًافالخ

 يتلا يه حصألا ةياورلاو «همالسإ ةيفيكو خيرات لوح

 ثيح  ةيرصانلا تاقبطلا فلؤم  يناجزوجلا اهلقن
 (ةكرب) ملعتو ءملسم برمو ذاتسأ ةكربل ناك :لوقي

 . (دنجخ) ةنيدم ءاملع دحأ دي ىلع نآرقلا

 رومأ رييست نأش (ةكرب) ئلوت دقف ىرخأ ةيحان نم
 ًادهج لذب دقو (وتاب) ربكألا هيخأ نم رمأب (نآ اقوغنم)
 نم لضفأ هسفن ربتعي ناك انه نمو «كلذ يف ًاريبك

 ىلع فالخ عقو (نآاقوغنم) ةافو دعبو .(وكالوه)

 (اكوب قيرأ) هيخأو (ياليبوق) نيب هدعب نم ةطلسلا
 (وكالوه)دناس اميف (اكوب قيرأ) (ةكرب) دناسو

 ىلع نيمكاح (وكالوهو ياليبوق) ناكو .(ياليبوق)

 امنيب «ميدق يديلقت بولسأو ةفاقثب (نيصلاو ناريإ) دالب

 . ةيرئاشعلا ةيودبلا ةايحلا ىلإ ناليمي (اكوب قيرأو ةكرب)

 (نآ اق) نم رمأب (ةكرب) شويج تكرحت دقو
 لالتحا كلذ ةلمج نمو ةيبرغلا قطانملا ىلع موجهلل
 ةظلغ تراثأ دقو .(وكالوه) ةدايق تحت دادغب

 (ةكرب) ةظيفح شويجلا هذه عم هلماعت يف (وكالوه)

 ملسملا ةفيلخلا ىلع (وكالوه) برح نأ امك .هقنحو

 دقل :لاق ثيح ءهيلع (ةكرب) قنح يف اببس تناك

 لتقو ؛مهدالب دابأف ؛نيملسملا ءانفإ يف وكالوه ىعس
 هللا ينرصن نإف .ينياواقألا ةروشم نود دادغب ةفيلخ

 مهتا كلذ لالخو .ءايربألا ءامدل هنم مقتنأس يدمرسلا

 (لوغارات) همساو (ةكرب) نم نيبرقملا دحأ وكالؤه



 كيز وألا

 ىلع ةكرب قئح نم داز رمألا اذهو (اساي) ىلإ هلسرأف

 .وكالوه

 «ناريإ نادلب مظعم ىلع وكالوه ىلوتسا نأ دعبو
 (يجوج) ةلالس تناكو ؛ةكرب مكح نم ًاجعزنم ناك

 هنم ءادتعاو ًابصغ ناجيبرذآ يف وكالوه رارقتسا ربتعت

 برحلا عوقو ىلإ كلذ لك ىدأو . مهمكح قطانم ىلع
 كراعم امهنيب ترادف (ه779) ماع ةكربو وكالوه نيب

 وكالوه لسرأو .ةكرب اهيف مزه (ناغربش) برق
 «ةكرب دونج تويب ةرداصمب رمأو «هتدراطمل ةعومجم

 عيمج اوقرحأو ؛وكالوه نم رمأب كرتلا هايم اوربعو
 ىلوتساو «ةكربل نيعباتلا دونجلاو نايعألاو ءارمألا تويب

 .هكلم ىلإ اهمضو ةدحاو ةعفد قاشيقلا ءارحص ىلع

 قبي ملو «منغلاو رقبلاو لاغبلاو لويخلاب ةئيلم تناكو

 اوكرتو عيمجلا بره لب «هتيب يف ةكرب لاجر نم دحأ
 لزانم يف وكالوه دونج لزنف .مهءاسنو مهلافطأ

 حرفلاو حرملا نم مايأ ةثالث اهيف اوضقو ؛كنلوأ
 .تايتفلا ىلع ءادتعالاو

 ىلع ًاموجه نش «ىرج امب (ةكرب) فرع املو
 رفف .همزهف (ناخ اقابأ) هنبا هجاوف ءوكالوه شويج
 دنع نوريثك مهنم قرغو ؛موزهملا وكالوه شيج
 « كلذ نم وكالوه متغاف . ةدمجتملا كرتلا هايم مهروبع

 مزاللا داتعلا نيمأتو شيجلا ميظنت ةداعإب رمأو

 . (155) ماع نم مايألا كلت يف تام هنكل .ةهجاوملل

 .ناخ ةكرب (574) يلاتلا ماعلا يف تامو

 ناخ كبزوأ

 هبيأأب فورعملا (روميتوغنم نب لرغط) نبا وه

 كبزوأ ناك . هيلإ بسنت كبزوألا لئابق عيمجو (هجاوخ
 تلوحت هدهع يفو (غوغ ركسعم) ةفئاط نم ناخ

 ناكم ىلإ ةقدنزلاو رفكلل ناكم نم قاشيقلا ءارحص

 ؛ةدابعلا عضاومو ريخلا عاقب اهيف تديشو ؛ةدابعلل
 .اهيف مالسإلا رهتشاو

 ىلإ ًادفو لسرأ (ناخ كبزوأ) مع (ناخ اتقوت)

 بلطو .زاقوقلا ىلع هيلوي نأ هنم بلط (ناخ نازاغ)

 قحلا

 دقع (وتياجلا) مكح لئاوأ )72١1( ماع (ناخ اتقوت)

 ًادفو لسرأف «كلذ ضفر وتياجلا نكل ءامهنيب حلصلا

 ةيناطلسلا يف وتياجلا ىلإ (ها/9١) ةجحلا يذ يف ًايناث

 همع (ناخ كيزوأ) فلخ نأ دعبو . حلصلا بلط ًاددجم

 كلمتب قباسلا هئاعدا ىلإ داع (هال1١) ماع شرعلا ىلع

 ةهجاوم نع هزجعل كلذ نع رذتعاف داع هنكل «زاقوقلا

 ىلإ (هال5١) ماع مرحم رهش يف ًادفو لسرأف (وتياجلا)

 .(وتياجلا)

 كبزوأ) هجوت (هالا1) ماع (وتياجلا) ةافو دعب

 نابوج ريمأ نكل «نارآ ةيالو ىلإ دنبرد نم ةيناث (ناخ

 ىلإ كانه نمو ءايجروج قيرط ربع دنبرد ىلإ هجوت

 قبي ملو «كرتلا ءام لحاس لصو ىتح كبزوألا لئابق
 .دحأ ىلع

 دالب (ناخ كبزوأ) مجاه (هال*5) ماع رخاوأ يف

 ىلإ ديعس وبأ ناطلسلا هجوتو «ةيناث (ناجيبرذآو نارآ)

 ماع رخآلا عيبر رهش يف يفوت هنكل «ةهجاوملل نارآ

 يناثلا مويلا يف نايعألاو ءارمألا نّيعف (ها/"7)

 (دنبرد) وحن هشيج هجوف «شرعلا ىلع (ناواغابرآ)

 - رهنلا هدنج نم عمج ريع (رك) لحاس لصو املو

 (يديشر دمحم نيدلا ثايغ ةجاوخلا) ةطخل بسح

 .مهمامأ نم وه مدقتيو (ناكيزوأ> فلخ ىلإ اوذفنيل

 كبزوأ) مكح ناكف (ناخ كبزوأ) ىلع كلذب رصتناو

 .(ها/41) ماع يفوتو ءدوقع ةثالث (ناخ

 ناخ كبزوأ نب ناخ كيب يناج

 بحيو «هللا فاخي ءالداع ناكو ؛هدلاو فلخ

 حرش يف ينازاتفتلا نيدلا دعس كلذ لقن امك ةليضفلا
 يفو (هال )0 ماع همساب هفلأ يذلا صيخلتلا رصتخم

 ريمأ نبا شات رومين نب فرشأ) ىلوتسا همكح مايأ
 ملظلا سرامو ؛ءناجيبرذآو نارآ ىلع (نابوج

 اوحزن نايعألاو فارشألا مظعم نأ دح ىلإ .ناودعلاو

 زاريش ىلإ هجوت يججك خيشلا ةجاوخلاف .مهنطو نع
 ردص ةجاوخلاو .(هاقناخ) اهيف سسأو ءماشلا ىلإ مث

 ىلإ بره يليبدرألا نيدلا يفص خيشلا نبا نيدلا



 فوك

 ىلإ هجوت يعدربلا نيدلا ييحم يضاقلاو .(ناليك)

 ناكو ناخ كيب يناجل هظعاومو هحئاصن مدقيل يارس

 .«كلت ظعولا سلاجم نورضحي ةموكحلا ناكرأو كلملا

 (فرشأ) ملظ ةياكح مهل يوري يعدربلا يضاقلا ناكو

 اذإ :لوقيو ءءاكبلا ىلإ عيمجلا عفدت ةرثؤم تارابعب

 كلذ لعفي ملو ملاظلا كلذ عفد ىلع ًارداق كلملا ناك

 كرحتو (ناخ كيب يناج) رئأتف . ةمايقلا موي ذخاؤيسف

 موي فرشأ كلملا شويج مجاهف ؛ناجيبرذآ وحن
 (ناجوأ) ةنيدم يف (هاله4 ماع ,.7ج )٠١ ءاثالغلا

 خيشلا تيب ىلإ ائجال (يوخ) ىلإ فرشأ كلملا برهو
 ىلإ هربخ لسرأو «خيشلا هلبقتساف «يجغلاب دمحم
 «زيربت ىلإ ذخأو «فرشأ كلملا لقّتعاو ؛كيب يناج

 هتليل كيب يناج ىضقو ءهلتقف .كيب يناج ىلإ ملسو
 هاش يلع هجاوخ دجسم يف حبصلا ىَلصو «يارس يف

 يف طبهو ؛يدنج فالآ ةرشع نم لكشملا هشيجب راسو

 . ملسم يأ تيب لخدي ملو «قيرطلاو رهنلا نيب قيرطلا
 (كيب يدرب) هنبا لسرأ مث (ناجوأ) وحن كلملا هجوتو

 فرشأ كلملا نبا هعم ثعبو «سراف فالآ ةسمخ عم

 (كيب يدرب) سلجف (تخب ناطلس) هتنباو (شاتروميت)

 هءاج ىتح رمألا هب لطي مل نكل (زيربت) شرع ىلع
 يدرب) داعف .هضرمب هربخي (ناخ كيب يناج) لوسر

 . قاشيقلا ءارحص ىلإ (كيب
 «ناخ كيب يناج يعسب كبزوألا شويج تملسأو

 دجاسملا نم ريثكلا ىنبو «مانصألا دباعم عيمج مدهو

 فارطأ نم مالسإلا ءاملع هوحن هجوتو .سرادملاو

 .(ها/58) ماع يفوتو ءاهفانكأو ةيمالسإلا لودلا

 ناح شمتقوت

 (هالذال الالى

 نبالا (هدروأ) هئافلخ رخآو (ودرأ قآ) ةلالس نم

 رارتأو قانغس :ندم ىلع ىلوتسا يذلا يجوجل ربكألا

 .(قالشقنيم) مكاح (نالغأ هجاوخ لوي) نبا وهو

 هدروأ ءانبأ نم  (يامتيش نب ناخ سورأ) دارأ امدنعو

 لوي) هضراع .ودرأ قآو ,ودرأ :ىلع يلوتسي نأ -

 كبزوألا

 أجلف .رمألا اذه يف هتجهم لذبو (نالغأ هجاوخ

 (ناخ سورأ) نم ًافوخ روميت ريمألا ىلإ (شمتقوت)

 املو .قانغسو تاربص :ىلع هألوو روميت هلبقتساف

 (ناخ سورأ نب اغوب قلتق) همجاه امهيف هرمأ مكحتسا

 أجلو «مزهنا (شمتقوت) نكل «ةكرعملا يف (قلتق) لتقف

 هجوتو ءًاددجم روميت هناعأف «ةيناث روميت ريمألا ىلإ
 نب ايق هتخوت) دي ىلع مزه هنكل (ناربص) ىلإ شمتقوت
 سورأ) لسرأف .ةثلاث روميت ىلإ أجلو (ناخ سورأ

 «هنبا لتاق شمتقوت هميلستب هبلاط روميت ىلإ ءارفس (ناخ

 «برحلا ضوخ روميت ررقف .برحلل دعتسي نأ وأ
 رهن ربعو (ناخ سورأ) ةهجاومل دنقرمس نم كرحتو

 سورأ) نإف لباقملابو «(رارتأ) يف ركسع مث «نوحيس

 نم ًاخسرف (714) دعب ىلع (قانغس) يف ركسع (ناخ
 عوقو تعنم ثيحب ةفاثكب جولثلا تطقاستف (رارتأ)

 هئبا هقفلخف «ءناخ سورأ تامو ءامهنيب ةنحاطلا برحلا

 «ةريصق ةدم دعب تامف ءرمألا هب لطي ملو .ايق هتخوت

 لئابقو قاشيقلا ءارحص لك ىلع كلملا عمتجاف

 . (ها/88) ماع شرعلا ىلع شمتقوت عبرتو . يجوج
 ًابرح نش (ايق هتخوت) فلخ يذلا (نالغأ كلم روميت)

 هالوف .روميت ريمألا ىلإ ةعبار برهف (شمتقوت) ىلع
 تاناكمإ شمتقوت رْحسف «(قانغس) ىلع روميت ريمألا
 (ودرأ قآ) نيب مئاقلا فالخلا ىلع يضقيل (قامم)

 ءارحصل ةيقرشلاو ةيبرغلا لئابقلا تحضأف (ودرأ غوغ)و
 (هدروأ) ةلالس نكل .ةدحاو ةموكحل ةعضاخ قاشيقلا

 ىتح ودرأ قآو ودرأ غوغ ةيكلمب مهئاعدا نع اولختي مل

 . مهنكاسم ىلع ءاليتسالاب نابيش دالوأ ماق

 ضعب (ودراريس ناخ) داعتسا شمتقوت دهع يف

 وكسوم ىلع راغأف ءايسور وحن هشيجب هجوتو .هتكوش
 ناك امك اهبهنو ءاهقرحأو (م1387/هال44) ماع

 .لوغملا ءاليتسا مايأ لصحي

 نأل .ًاتقؤم ناك اذه قاشيقلا ةموكحل ةوقلا ضرع

 ريمألا  هتمعن يلو ضراعف ؛هعسوتب ٌرتغا شمتقوت
 .ناجيبرذآ بونج ىلإ (دنبرد) ربع هشيج هجوف - روميت
 اومزهف ءهوحن هشيج ةداق ضعب روميت ريمألا هجوو



 كبزوألا

 شمتقوت ىلإ ةلاسرب روميت ريمألا ثعبو .ناكيزوأ
 لابي ملف .قباسلا هدهعو هدشر ىلإ دوعي نأ هيلإ بلطي

 تعقوف .هنايصعو هكرحتب رمتساو .ءكلذب شمتقوت

 . شمتقوت ةميزهب تهتناو (قونرز) يف برحلا امهنيب

 ريمألا رصتنا (هال41) ماع نم رفص رهش يفو

 شمتقوت يقب املو ؛ةيناث برح يف شمتقوت ىلع روميت

 ءارحص ةمجاهم ىلع روميت مزع «روميتل هتفلاخم ىلع
 املو ( هاله” رفص ١؟) موي اهوحن كرحتف «قاشيقلا

 لبق نم نوثوعبم هلصو (نامسآ ارق) عضوم ىلإ لصو
 نكل «.هراذتعا نومدقيو همدن نع نونلعي شمتقوت

 قيرطلا نم كرحتو «مهراذتعا ضفر روميت ريمألا

 ةعبرأ تماد ةدراطمو ًاديدش ًءانع دبكتو «يوارحصلا

 (هالو7 بجر )١6 موي شمتقوتب ىقتلا ىتح «رهشأ

 «ةنحاط ةكرعم امهنيب ترادو (هجردنق) عضوم يف

 نم ليلق عمج عم شمتفوت ٌرفو ءهروميت اهيف رصتنا
 . هدنج

 شمتقوت ىلإ ةلاسر روميت لسرأ (هال17) ماع يفو

 برحلا نيب راتخي نأ اهيف هنم بلط ؛هيلع ةجحلا ةماقإل
 ررقف (يغلاملا نيدلا سمش) كلت هتلاسر لقنف «مالسلاو

 هورغأ هلوح نم ءارمألا نكل «راذتعالاو مالسلا شمتقوت

 كلذ نم روميت ريمألا بضغف .هيف ظلغي باوج ةباتكب

 . كرتلا هايم لحاس لصوف ؛هبرحل كرحتو «باوجلا
 ربعو ءروميت ريمألا هدراطو كانه نم شمتقوت برهف
 برح امهنيب ترادو (يروق ءام) دنع هكردأف ؛كرتلا هايم

 «شمتقوت اهيف مزه (1/917 ماع يناثلا ىدامج 5؟) موي

 يناخ) روميت ريمألا عدوأف .نييجوجلا ءارمأ ئلإ أجلو

 نبا (نالغأ قاش يريوق ناخ) ىلإ (يجوج سولا

 ناخ شمتقوت رفف .هل ًامزالم ناك يذلا (ناخ سورأ)

 . (رلوب) تاباغ وحن

 ماع شمتقوت داع روميت ريمألا ليحر دعبو

 نبا قلتق رومين) نكل (يارس) ةنيدم ىلإ (ه١40)
 (توتيو) ايناوتيل ريمأ ىلإ أجلف ءهدرط (ناخ سورأ

 /ه/9) ماع تام مث .راتتلا برح يف هعم كرتشاو

 .(م1105

 فرض

 ناخ ريخلا ىبأ

 (همال؟-40)

 ةيقيقحلا ةطلسلا تناك «ءناخ شمتقوت ةافو دعب

 ماع هتافو دعبو (وغيوأ) ديب (ودراريس) يبهذلا ركسعملل

 «ىلخادلا قافنلاو ككفتلا ةلحرم تأدب (ه87؟)

 ءملظلا هعم رشتناو (ويدأ نب كيب يزاغ) ةطلسلا ئلوتف

 وبأ) عم اوقفتاف «ةئيسلا هتريس نم شيجلا ءارمأ جعزناف

 ءارمألا نم (ناخ قدامش) ناكو .هلتق ىلع (ريخلا

 هتلوفط ئضق دق ريخلا وبأ ناكو «نابيش ىنبل نيفورعملا

 زيبا: هش ىلإ ستي رمألاب ملع ايذنمك .هفنك يف

 ناخلا ركسعم نم ةعامج عم (ريخلا ويأ) برهف «(ريخلا

 املو ؛ناخ قدامش مهدراطف «(رانيج) مهنطو ىلإ

 وبأ اهيف رصتنا «ةنحاط ةكرعم مهنيب تراد مهكردأ

 .هرارق ءانثأ ناخ قدامش لتقو «ريخلا

 ةطلسل ىقيقحلا سسؤملا وه ريخلا وبأ ناك

 كيطتاو :ثاارحلاب ةئيلت/ اجت ضاع نقل كيزوألا
 ءًاماع )/١7( هرمع ناكر (ه4717) ماع يفف .همساب

 لحاس يف (نيينابيشلا ركسعمو تروي) ىلع أريمأ نيع

 رئاشع مجاه ةرشابم هنييعت دعبو .ايريبيس يف (اروت) رهن
 يجوج لئابق يضارأ عيمج سادف «يجوج ةلالس

 .اهلتحاو نوحيس رهن لامشو لاروألا طش قرش ةعقاولا

 «ياتغج ءارمأ ريبك (ناخ هجاوخ دومحم) هجاو مث

 مزراوخ ىلإ (ه/8754) ماع هجوتو .هيلع بلغتف

 هاش ريمأ نبا ميهاربإ ازريملا) اهيلع ناكو ءاهلالتحال

 نم نكمتي ملف (يروميتلا خرهاش) لبق نم ًانيعم (كلم
 (خرهاش) كلذ غلب املو .(قويخ) ىلإ برهف «هتمراقم

 ميهررمدلا « كايزرألا رداع ةنطايعل قع ”ةارمأ لدرا
 . مهقوف مهءاول اوعفرو

 هتئرو عزانت (ه450) ماع خرهاش ةافو دعبو

 ام دالب ىلإ لخدو .كلذ ريخلا وبأ لغتساف «ةطلسلا

 .رهنلا ءارو

 نب دمحم ازريملا نبا ديعس وبأ ناطلسلا) ناكو

 نب كيب غلا)ل ًامزالم (روميت ريمألا نبا هاشناريم



 تضف

 لواححو هنباو بألا نيب فالخلا لغتساف (خرهاش

 ازريملا)و (كيب غلا) ناك امدنع دنقرمس لالتحا

 رهن لحاس دنع امهنيب ابرح ناضوخي (فيطللا دبع
 يف يناثلا كيب غلا نبا (زيزعلا دبع) نّصحتف .نوحيج

 (كيب غلا) عماسم ىلإ موجهلا ربخ لصو املو ؛دنقرمس

 . (نوغرأ) لئابق ىلإ ديعس وبأ رفف «دنقرمس ىلإ داع
 بلط يف فيطللا دبع ازريملا لسرأ هيبأ لتقم دعبو
 .اهيف هسبحو دنقرمس ىلإ هذخأو ء(ديعس وبأ) ناطلسلا

 . ىراخب ىلإ رفو نجسلا نم بره (ديعس وبأ) نكل
 سيئر ماق فيطللا دبع اهيف لتق يتلا ةليللا يف ةفدصو

 مويلا يفو .هسبحو (ديعس وبأ) لاقتعاب ىراخب ةطرش
 لتقمب اهنايعأو ىراخب ءارمأ ملع امدنع يلاتلا
 (ديعس وبأ) ناطلسلا نم اورذتعا فيطللا دبع

 . شرعلا ىلع هوسلجأو ؛نجسلا نم هوجورخأو

 ةيالو لالتحا لواحف «ئراخبب ديعس وبأ فتكي مل
 يذلا (يزاريشلا هللا دبع) دي ىلع مزه هنكل . دنقرمس

 لتحاو ناتسكرت وحن ديعس وبأ ٌرفو - فيطللا دبع فلخ
 ةئيدم رصاحو هّللا دبع ازريملا هدراطف (ىسي) ةئيدم

 وبأ) ىلإ هدمتعم لسرأو «ةليحب ديعس وبأ همزهف . يسي
 ىلع (ناخ ريخلا وبأ) قفاوف «هب دجنتسي (ناخ ريخلا

 هللا دبع جرخف .دنقرمس وحن ًاعم اكرحتو ؛هتدجن
 مزه ةديدش برح دعبو «ةنيدملا جراخ امهتهجاومل

 . لتقو (ه8055) ماع رسأ مث رفو ءهللا دبع

 رهنلا ءاروام كلامم ديعس وبأ ناطلسلا ملستف

 وبأ ناطلسلا ناك هللا دبع ازريملا لتقم دعبو .ناتسكرتو

 نوملظيس دنقرمس اولخد اذإ كبزوألا نأ كردي ديعس

 لصو املو ءاهنع مهدرط ىلإ ىعس كلذل ءاهلهأ
 .ةنيدملا لخدو (ناخ ريخلا وبأ) ءارمأ لفاغ ةنيدملا

 مث .ءاهناردجو ةعلقلا جاربأ ملستو «شرعلا ىلع سلجو
 هيلإ لسرأو ,(ناخ ريخلا وبأ) ىلإ ةقئال اياده لسرأ

 هدادجأو هئابآ ةطلس زكرم داعتسا هنإ اهيف لوقي ةلاسرب

 اودوعي نأ ناخلا دونج ىلع نأو ءناخلا ةدعاسم نميب

 ال ثيح ءرايدلا هذه يف اوميقي ال نأو «مهلزانم ىلإ

 . مهئاقب نم ةدئاف

 كيزوألا

 «بلطلا اذه لوبق ريغ ًأَدب ريخلا وبأ دجي مل املو

 . قاشيقلا ءارحص ىلإ ةدوعلا ىلإ رطضا

 ماع قاشيقلا ءارحص ىلإ (ريخلا وبأ) ةدوع دنعو

 لبق نم ةضراعم هجاو «ةئثداحلا هذه دعب (ه456)

 يف ةكرعم امهنيب ترادو .قاملقلا ريمأ (شاتروميت)

 ؛(ناخ ريخلا وبأ) ةميزهب تهتنا (اناشاك كوك) عضوم

 ةيخرهاشلا ىلإ قاملقلا داعو «قانغس نصح ىلإ برهف
 زهجو ءءارحصلا ىلإ ناخ ريخلا وبأ داعو .اهيلع راغملا

 .مهيلع رصتنا ىتح تارم ةدع قاملقلا لتاقو هتاوق

 رهنلا ءارو ام ىلإ نئاس كلم نم ةدتمملا ةقطنملا تيقبو

 دالب ىلع رطيسو «.ًاماع نيعبرأ ةدمل هترطيس تحت

 .اهقحاولو اهعباوت عيمجو ناتسكرت

 وبأ) ناطلسلا نيب فالتخا زرب (ه4574) ماع يفو

 ديعس وبأ مجاهف (ارقياب ازريم نيسح) ناطلسلاو (ديعس

 ءارو امو ناتسكرت دالب نم هدعأ دق ناك يذلا هشيجب

 كرحتو «ةدرابلا (سيغداب) هتقطنم يف ركسعو ءرهنلا

 ةعومجم ديعس وبأ لسرأف .مزراوخ نم نيسح ناطلسلا

 (زيشرت) يحاون يف ةهجاوم امهنيب تعقوو «هتهجاومل
 اوداعأ مهنكل ءاوّرفو ديعس وبأ ناطلسلا ءارمأ اهيف مزه

 رفف (ورم) رهاظ يف هتهجاومل اوداعو مهاوق ليكشت

 وحن هجوتلا ررقو ؛مزراوخ ءارحص ىلإ نيسح ناطلسلا
 ريخلا وبأ ملع املو .هنم ةدجنلا بلطل (ناخ ريخلا وبأ)

 نييجوجلا ءارمألا نم ةعامج لسرأ .هدصقب ناخ

 يف هشرع ىلع ريخلا وبأ سلجو .مات مارتحاب هلابقتسال

 وبأ ناكو .نيسح ناطلسلا بلطي لسرأو «يلاتلا مويلا

 فقي نأ نيسح ناطلسلا نم نوعقوتي هباونو ريخلا
 كسميو .هسأر نع هترمع عفري نأو ءهمامأ عوضخب

 نكل .هل هميظعتو هتجاح نع ريبعتك هينذأ ىدحإب

 يضر لوادت دعبو «كلذب مايقلا ضفر نيسح ناطلسلا

 دق ريخلا وبأ اهنيح ناكو .همامأ عكري نأب ريخلا وبأ

 نأ امب :نيسح ناطلسلل لاقف «جلافلا ضرمب يلتبا

 ةكربب ئفشأ نأ ئنمتأف كتلمش دق ةيهلإلا ةيانعلا

 ثيح .كلذ نم سكعلا ىلع ناك رمألا نكلو .كمودق



 كبز وألا

 لئابق تبرطضاو .مايألا كلت يف ريخلا وبأ تام

 ةماقإلا ازريم نيسح ناطلسلل نستي مل ثيحب كبزوألا
 .قاشيقلا ءارحص يف

 ةدلب يف نفدو (ه41/7) ماع ناخ ريخلا وبأ يفرت

 «(قادوب) غادب هاش :مه ًانبا رشع ىدحإ كرتو (قانغس)

 ءرجنس «رديح ؛ناطلس دمحم «دمحأ «دمحم هجاوخ

 اباب ءدالوف قآ ؛هجاوخ جنويس ءيجنوكشوك «ميهاربإ
 .قادوب هاش نبا ناخ كبيش .ناطلس

 نيينابيشلا كبزوألا ةلالس سيسأت

 ةلالس سسؤم (ناطلس دمحم) ناخ كبيش

 خأ هل ناكو (ناطلس قادوب) كلملا نباو «كيزوألا

 قآ) همأو (ه466) ماع دلو .(ناطلس دومحم) همسا

 هوبأ تام .(ياتخ) ريمألا تنب يهو ءمككيب (يزوق

 ماقف «ًالفط كبيش ناك امدنع (ناطلس قادوب كلملا)

 خيشلا هتيبرتو هميلعتب ماقو «ناخ ريخلا وبأ هدج هتيبرتب
 هاخأو هالوت «(ناخ ريخلا وبأ) ةافو دعبو ؛(يايدوغياب)

 كبيزوألا ءارمأ دحأ (كيب نيشارق) ناطلس دومحم

 ءارمألا دحأ (ناطلس مساق) ىلإ امهلقن مث «ماظعلا

 ىلإ امهرمأ لكوف .قاشيقلا ءارحص نيطالس نم رابكلا
 (ناخ دمحأو قانيإ) ماق اهنيح .(كيبروميت) هئارمأ ريمأ
 نكمتي ملف ءاهلالتحال (ناطلس مساق) ةيالو ةمجاهمب
 ماقف (ناخرت يجاح) ةعلق يف نصحت لب ءامهتمواقم نم

 كيب نيشارقو ناطلس دومحم هوخأو (ناخ كبيش)

 هيف اوعاطتسا ؛يليل موجهب اوماق ءرخأ ًالجر نيعبرأو

 . ةرصاحملا نم تالفإلاو «ةعلقلا نم رارفلا

 ًابحم (ناخ كبيش) ينابيشلا ناخ دمحم ناكو

 كيزوألا ءارمأ نم ةفئاط هلوح عمجف ءعسوتلل

 تايالول ةيجاعزإ تامجه نشب ماقو ءمهدنجو
 دودح دنع ةشحاف ةميزه دبكت ىتح «رابكلا نيطالسلا

 (ناخ كيب نب ناخ يجناريإ) اهمكاح دي ىلع (ناربص)

 «ناخرت يلعلا دبع) اهمكاح هلبقتساف ىراخب ىلإ هجوتف
 وبأ ناطلسلا نبا ازريم دمحأ ناطلسلا) لبق نم نّيعملا

 ماقأف .دمحأ ناطلسلا ىلإ دنقرمس ىلإ هلقنو (ديعس
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 ىلإ داع مش «مايأ ةدع دنقرمس يف (ناخ كبيش)

 .نيماع اهيف يقبو «ئراخب

 قاشيقلا ءارحص ماكحو ناخ كييش

 قازقلاو ءًاضيأ يجوج دالوأ نم مه قازقلا ءارمأ

 ءارحص يه مهدالبو « كيزوألا ءانبأل رخآلا مسالا وه

 دجوي ال «خسرف ةئامتس اهلوطو ؛قاشيقلا باضهو

 قبانزلا اهيف رشتنتو «راهنأ ةدع اهبف رمتو ئصح اهيف
 نييكبزوألا ءارمألا نبي مئاد عازن كانه ناك .دورولاو

 ميعزلا .نييقازقلا ءارمألاو مهنم نيينابيشلا ةصاخو

 روهظ لبق ام ىلإ نيتلالسلاو نيتليبقلا الكل ربكألا
 وبأ دلاو خيشلا وخأ (ناخ رضخ) ناك ناخ كبيش

 قاشيقلا ةبضه ةرامإ ريخلا وبأ ملست ىتح .ناخ ريخلا
 يف ناخ ريخلا وبأ مزه نأ دعبو .ناتسكرت دودح عم

 هنع لصفنا «(قانغس) ىلإ برهو (تاريوأ) عم هبرح
 يناجو ناخ يارغ) امه نييجوجلا ءارمألا نم نانثا

 تناكو ءايلوغم ىلإ اًرفو (ناخ قاري) ينبا (ناخ كيب

 امهلبقتساف ؛(ناخاقوب سيي) نم ًاءزج اهنيح دعت

 كانه اشاعف ؛هيف اشيعيل ايلوغم نم ًاءزج امهل صصخو
 . مالسب

 لئابق نيب فالخلا عقو (ناخ ريخلا وبأ) توم دنع

 كيب يناجو ناخ يارغ) ىلإ مهضعب أجلف «كبزوألا

 نيذه ةكوش تيونو .؛ءودهلاو مالسلل ًابلط (ناخ
 . نيناخلا

 «سانلا ةماع نع نوئجاللا كئلوأ دعتبا املو

 ةاصعلا يأ .قازقلا مسا اولمح ءديدشلا رقفلا مهباصأو

 دقو ءًاضيأ (قازق زيقارق) مسا مهيلع قلطأو «ةاغطلا وأ

 .ادج ةمهم ةيخيرات ةعقاو مهداعتبا ربتعا

 (قدنرب) هنبا ةرامإلا مّلست (ناخ يارغ) ةافو عم

 دنقرمس ىلإ قدنرب بهذف ؛هلزع (ناخ مساق) نكل

 قلطملا مكاحلا ناخ مساق حبصأو ؛هافنم يف شيعيل

 .(ه175) ماع يفوت مث . قاشيقلا باضهل



 قوت

 داع مث ؛ىراخب يف نيماع ئضق هرودب ناخ كبيش

 ةعاطلا هل رهظأ (قوقرأ) لصو املو «فولأملا هنطو ىلإ

 مث  ةقطنملا تايصخش رابك نم  كيشغيب يضاقلا

 ىسوم) هيلإ هاعدف (قانغس) وحن ناخ كبيش هجرت
 ماق كلذ لالخو .قاشيقلا ءارمأ رابك دحأ (ازريملا

 موجه نشب  قاشيقلا ءارحص مكاح  (ناخ قدنرب)

 نم كبيش بلط اهدنع .مزه هنكل «ناخ كبيش ىلع
 يقاب نكل .ًاريمأ هبصنيف هدعوب يفي نأ ازريم ىسوم

 ضفرل ئسوم رطضا امم «كلذ نوضراعي اوناك ءارمألا

 ةدع ترادو .(قانغس) ىلإ ناخ كبيش داعف ءهبلط

 - كيب يناج نب ناخ دومحم ناطلسلا نيبو هنيب كراعم

 وحن هجوتف (ناخ كبيش) اهتجيتن مزه  ناروس مكاح

 .ىراخب ىلإ اهنمو «مزراوخ ىلإ مث ءءارحصلا طسو

 رصان ريمألا) ىلإ هجوت ىراخي يحاون ىلإ لصو املو

 ناطلسلا) لبق نم نّيعملا (هاش زوريف قلاخلا دبع نيدلا

 هل رهظأو ايادهلا هل مدقف . مزراوخ مكاح (ازريملا نيسح

 ريمألا هذخأف «ىراخب ىلإ (كبيش) هجوت مث ؛هتمدخ

 .ازريملا دمحأ ناطلسلا ىلإ ناخرت يلعلا دبع

 قاشيقلا باضه ةرامإ ىلوت (ه8917) ماع ىف

 هضراعف (ناخ سنوي نب دومحم ناطلسلا) اهئارحصو

 خيشلا رمع ازريملا :امهو ديعس وبأ ناطلسلا انبا

 هشيجب دمحأ ناطلسلا كرحتف .دمحأ ناطلسلا ازريملاو

 نم ةئامثالث عم هتقفرب ناخ كبيش ناكو «دنقشاط ىلإ

 نكي ملو (ةيخرهاشلا) برق رهن عطاقت اوغلبف .هدنج

 ناخ كبيش ناكو .مايأ ةثالث كانه اوقبف ءرمم كانه

 دنقشط وحن ّرفو هكرتف ءدمحأ ناطلسلا نم ًاسجوتم

 ًاعم امجاهي نأ ررقتو ء.دومحم ناطلسلاب قحتلاو
 ناطلسلا تاوق تمزه ةياهنلا ىفو ءدمحأ ناطلسلا

 كبيش ىلإ ناتسكرت دالب دومحم ناطلسلا مّلسف «دمحأ

 .اهلتحا نأ دعب ناخ

 ناخ يارغ دالوأ ناخ مساقو ناخ قدنرب نكل

 نأل هيلع اوضرتعا دومحم ناطلسلل ءاقدصأ اوناك نيذلا

 ىدأو ؛مهتريج هآلو دقو ءامهل ًاودع ناك ناخ كبيش

 كيز وألا

 دومحم ناطلسلا امهلتاقف «برحلا عوقو ىلإ مهضارتعا

 ذنم ناخ كبيش نوداعي قاشيقلا ةبضه ءارمأ ناك

 ةرامإل قاقحتسالاو ثرإلا بسح هنأ كلذ «هتلوفط

 اوناك هدادجأف «ناخ كبيش قح نم رمألا ناك قاشيقلا

 كبيش نأ نوكردي قازقلا ناكو «ةقطنملل ءارمأ ًامود

 ءًايمتح هراصتنا نوكيسف قاشيقلا دالب ذخأ دارأ اذإ ناخ

 . مهبصانم نم نايعألاو ءارمألا يقاب مرحيسو

 دنقشط يف ناخ كبيش رقتسي مل لاح يأ ىلع

 عالق مكحأو «قوقدأ ةعلق وحن هجوت مث ءاليوط
 عم ناخ قدنرب كرحتف .قانغس ىلإ راس مث «ةقطنملا

 هنكل «ناتسكرت عالق ضعبو قانغس ىلإ هشيج ةداق ةدبز

 لغتساف «ناخ كبيشب ةميزهلا قاحلإ نم نكمتي مل
 هجوت كلذ ءانثأ .مزراوخ حتفل ةصرفلا ناخ كبيش

 ىلإ (هاش زوريف قلاخلا دبع) ريمألا مزراوخ مكاح
 دحأ مزراوخ يف هناكم كرتو ءازريملا نيسح ناطلسلا

 «مايأ ةدعل مزراوخ ةرصاحمب ناخ كبيش ماقو .هناوعأ

 تاوقب ًامعدم قلاخلا دبع ريمألا لوصو برق هغلب املو
 (مدلوب) ةعلق ةرهاظ ىلإ هجوت ءازريملا نيسح ناطلسلا

 ؛(ريزو) ةنيدم ىلإ كانه نم هجوتو ءاهيلاهأ حلاصو
 وحن هجوتف «ناسارخ نم ًامداق ًاشيج هجاو هنكل

 ءاهدودح ضعب برضف (دابارتسا) ىلإ اهنمو (قراوآ»

 .هناوعأ دحأ ديب تناكو (كاسرت) ةعلق وحن هجوتو

 «هبلطل ًءانب (رازنأ) دومحم ناطلسلا هحنم كلذ دعبو

 .دنقشط ىلإ بهذو

 نيديؤم (ناربص) يلاهأ ضفتنا ءانثألا كلت يف

 نب ناخرت دمحم لق) ةلاقتساب اوبلاطو «ناخ كبيشل

 ءاهيف ةطرشلا ةساتر ىلوتي ناك يذلا (ناخ ديزم دمحم

 دومحم ناطلسلا ىلإ ةعلقلاو ةنيدملا حاتفم اولسرأو

 هلوح فتلاو «(ناربص) ىلإ ءاجف «ناخ كبيش يخأ

 كبيش نيوخألل مهءالو نينلعم «ناتسكرت يلاهأ عيمج

 .دومحمو



 كيز وألا

 (ناربص) وحن هشيج هجو (ناخ قدنرب) نكل
 ةعلقلا اوملسو «دومحم ناطلسلا (ناربص) يلاهأ لقتعاف

 ربكأ (ناطلس مساق) ىلإ دومحم اوملسو .ناخ قدنربل

 نكل «(قازوس) ةعلق ىلإ هلسرأف .قاشيقلا نيطالس

 (يغاتزوكوأ) ىلإ برهلا نم نكمت دومحم ناطلسلا
 ًاعم اهجوت مث «هيفاويل (ناخ كبيش) ىلإ ةلاسرب ثعبو
 دمحم (نانت قدنري) اههدضاعف (زازنا) علق وجنت
 لبق نم ناخ كبيشل ةمعاد تاوق تلصوف (ناخرت ديزم
 «ةحلاصم دقعب رمألا ىهتناف ءناخ دومحم ناطلسلا

 ناخ كبيش مجاهو «هرايد ىلإ ناخ قدنرب داعو

 (ديزم دمحم) عقوف (ناخ ديزم دمحم) رقم (يسي)ةنيدم

 هسبحو (رازنأ) ىلإ هلقنف (ناطلس دومحم) رسأ يف
 هجوت «كلذب ناخ دومحم ناطلسلا ملع املو .كانه

 «ناخ كبيش نم (ديزم دمحم ريمألا) ذخأو (رازنأ) وحن

 ناطلسلا ازريملا ةئنبا نم جاوزلل دنقرمس ىلإ هلسرأو

 . دمحأ

 رهنلا ءارو ام دالب ىلع ناخ كبيش رطيسو

 لحاوس ىلإ نوحيس رهن ىصقأ نم اهفانكأو اهفارطأو
 امم .اهنم نييروميتلا ءارمألا لصأتساو ,نوحيج رهن

 مهتاءادتعا اوؤدبف . قاشيقلا باضه ءارمأ دسح راثأ

 مهتجاح نأ نوعّدي اوناكو «ناخ كبيش ةدايس ىلع

 يه نافكألاو ببجلاو سبالملاو تاجوسنملل ةساملا

 لماعتلا عنم دق ناخ كبيش ناك ثيح .كلذ يف ببسلا

 ىري نأ ةيشخ .قازقلا راجتو ناتسكرت يلاهأ نيب

 برحلا عفاود دادزتف ءمهمدقتو كيبزوألا معنت قازقلا

 ناسارخ حتف ىلإ ناخ كبيش هجوت (ه5١9) ماع

 نامزلا عيدب) دض هبرح يف عرشو «هيوما هايم ربع
 قاشيقلا باضه نيطالس نم ةفئاط نأ هغلبف (ازريم

 «قازقلا وحن ًاهجوتم (خلب) نم داعف .ةهجاوملل اوكرحت
 لوأ كلذ ناكو .اورفف ءهتمواقم نم قازقلا نكمتي ملف

 . مهل درمت
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 ىلإ دنقرمس نم مزعف ؛قازقلا شويج لاصئتسا ررقو

 (لادبأ مقارق) لصو نأ ىلإ قاتغس ربعو ؛ناتسكرت

 برهو (ناخ قدنزب) شيج برضف ؛قازقلا ةلود طسو
 ىلإ اهنمو «ناتسكرت ىلإ ناخ كبيش داعو (قدنرب)

 . دلقرمس

 مث (ناغماد) ةعلق ناخ كبيش لتحا (ه5١4) ماع

 ناخ قدنرب) نأ كانه هغلبو (تاره) وحن ةيناث هجوت

 اهلهأ لتق يف اونعمأو «دنقشط اولصو (ناخ مساقو

 ورم ءارحص ربعف .ناتسكرت ىلإ باهذلا ررقف ءاهبهنو
 مضناف «ىراخب وحن ًاهجوتم (ه14١9 نابعش ١؟) موي

 هجاوخ جنوس ؛ناتسكرت دالب مكاح ناطلس مجوك

 يدهم هوخأو ناطلس ةزمح .«دنقشط مكاح ناطلس

 مكاح ناطلس كيب يناج «نامداش ةعلق يمكاح ناطلس

 مكاح ناطلس هّللا ديبع ءرغشاك دودح ىلإ ناجدنا

 دالوب ءاهعباوتو خلب مكاح ناطلس هاشمرخ «ءىراخب

 .ناطلس

 قازقلا كرشب لوقت ىوتف ىلع ناخ كبيش لصحو
 لضف) مهنمو ناسارخو رهنلا ءارو ام ءاملع نع ةرداص

 (ىراخب همان نامهم) فلؤم (يجنخلا ناهبزور نب هللا
 .ًاوزغ دعي قازقلا لاتق نأ ىوتفلا تربتعاو

 ةهجاومل (ه4١9 لاوش 5) ةعمجلا موي هجوتف

 . مهنادلب ىلإ اودوعي نأ نيطالسلا عيمج رمأو «قازقلا

 «ناتسكرت وحن كرحتف .ناتسكرت يف هب اوقحتلي نأو

 ىراخب شيجو ناطلس هللا ديبع نّبع (هد يزاغب) يفو
 اهنمو (ناودجغ) وحن هجوت مث . شويجلل ةمدقمك
 دعت تناك يتلا ىراخب ءارحص ربع ناتسكرت وحن

 دهشت مل ءارحصلا كلت نأ ودبيو .ًاموي )١5( ةريسمب

 لثمب يلوغم ريمأ وأ ناطلس روبع خيراتلا كلذ ىتح
 اهربع هنإ لوقي ناخ كبيش ناكو .ريبكلا شيجلا اذه

 ءًاموي )١5( لالخ شيجلا اهربع دقو .تارم سمخ

 ناتسكرت عالق ىلرأ تناكو (قوقرأ) ةعلق اولصو مث

 هجوت مث .نوحيس رهن نم دحاو خسرف دعب ىلع عفت
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 نأ اوررقن .نوحيس رهن لحاس دنع (دنكزوأ) وحن

 نم ربخ لصو كلذ ءانثأ .دمجتملا رهنلا اوربعي

 نأو «نابوذلاب تأدب جولثلا نأ (ناطلس هللا ديبع)

 رهن اوربع لاح يأ ىلع .تقرغ تادعملا نم ريثك

 عضوم ىلإ اولصوو (لاوش 14) نينثالا موي نوحيس

 ناطلس شناج) مه عضوملا ماكح ناكو (لادبإ ارق)

 ماع اوراغأ دق اوناكو (هنباو ناطلس شنات هوخأو

 .اهعباوتو ىراخي ىلع (ه1)

 يف مهبراحف .عاصلا مهل دري نأ ناخ كبيش دارأف

 بهنو ءمهيلع بلغتو «ةدعقلا يذ رهش طسارأ

 مساقو ناخ قدنرب) ركسعم وحن هجوت مث .مهلاومأ

 طقاست نم ديدش وج يف اموي ١5 ريسم دعب (ناخ
 فالآ كاله ىلإ ىدأ يذلا صراقلا دربلاو جولغلا

 ىضري نكي مل ناخ كبيش نكل .لامجلاو لويخلا
 . (ناخ قدنرب) ىلع ءاضقلا لبق ةدوعلاب

 .مهنم ةبرقم ىلع (ناخ مساق) نأ مهغلب كلذ ءانثأ

 نع اولختف .مهيلع بلغتيس هنأ مهنقّتتل «ربخلا مهفاخأف

 وحن ىضوفلا نم لاحب اوهجوتو «ةدعلاو مئانغلا عيمج
 ًاروف ناخ كبيش رمأف .(اناشاك كوك) يف ناخ كبيش

 دنقرمس ىلإ داعو ءاتشلا رخاوأ يف مزهو «ةدوعلاب
 .ًاموزهم

 ناخ كبيشو لوألا ليعامسا هاشلا

 سسؤم وه (ه910- 401) لوألا ليعامسا هاشلا

 خيشلا ءانبأ نم سداسلا ليجلا نم وهو ةيوفصلا ةلالسلا

 فراعلا (هالاه -700) يليبدرألا نيدلا يفص

 . يرجهلا نماثلا نرقلا يف روهشملا

 ام دالب ىلع طّلستلل ناخ كبيش يعاسم ءدب عم

 غولب وحن ىلوألا هتاوطخ ليعامسا هاشلا أدب ءرهنلا ءارو

 رش راسب خرف) ىلع بلغت (ه905) ماع يفف ؛«ةدايقلا

 .هلتقو ناتسلك ةعلق برق (ينايج) عضوم يف (هاشناو

 قآ يازريم دنولا) ىلع رصتنا (ه401) ماع يفو

 نلعأ مث .اهشرع ىلع عبرتو «ناجيبرذآ مكاح (ولينوق

 كبز وألا

 ىلع هبرح نشو .هتلودل ًايمسر ًابهذم يعيشلا بهذملا
 .ناريإ يف هل نيسفانملا ماكحلا

 هجاو (ه901) ماع نم ةجحلا يذ رهش يف

 كلذ ناكو ءنادمه برق (ولينوق قآ دارم) ناطلسلا

 .نامركو سرافو مجعلا قارع ىلع ًامكاح ناطلسلا

 (يوالش يايك نيسح) براح (ه04٠4) ماع يفو

 . (اتسأ) ةعلق يف (نانمسو راوخو هوكزوريف) مكاح

 ًالغشنم ناخ كبيش ناك ثيح (ه417) ماع يف

 ءالع) ةهجاومل ليعامسإ هاشلا هجوت «ناسارخ حتفب

 هب قحتلا دق ناك يذلا (شعرم) مكاح (ردقلا وذ ةلودلا

 . (ولينوق قآ دارم) ناطلسلا

 نييوفصلا نيب تاقالعلا ءدب تامالع لئاوأ نأ ودبي

 اهلسرأ يتلا ةيحاتتفالا ةلاسرلا ىلإ دوعت نييكيزوألاو
 لتقمب اهيف هربخأ يتلاو «ليعامسا هاشلا ىلإ ناخ كبيش

 ينبا (ازريملا نسحملا وبأو ءازريملا نيسح دمحم)

 هذه ةخسن ىلع لصحن ملو (ازريملا نيسح) ناطلسلا

 ليعامسا هاشلا باوج يف ًايلج كلذ ودبي نكل «ةلاسرلا

 .هل

 ءدبل ةددحمو ةحضاو ةطقن دجوت ال ةقيقحلا يف

 . ةيخيراتلا رداصملا يف نيتلالسلا نيتاه نيب تاقالعلا

 ىلإ ثعب ناخ كبيش نأ  مهبم لكشب  ركذت اهرثكأف
 رعش تيب اهنّمض «ديعوو ءالعتسا ةلاسر ليعامسا هاشلا

 :نومضملا اذهب راذنالا نم هيف ام هيف

 مل انمد امف برخلا قارعلا كلمتل انعمط انرجي نل

 .عفنلا امف ةنيدملاو ةكم كلمن

 :هنومضم تيبب ليعامسا كلملا هباجأف

 كلمت هعفني نلف بارت وبأ يلعل ىلوم نكي مل نم
 .ةنيدمو ةكم ةئام

 ىلإ دوعت امهنيب ةقالعلا ءدب نأ ربتعن اننإف انه نم

 ىلإ ناخ كبيش نم حتفلا ربخ لاسرإ عم (ه1١4) ماع

 . ليعامسإ هاشلا



 كيزوألا

 بسانملا نم انيأر اياضقلا ليصافتب ءدبلا لبق نكل

 «ناخ كبيشو ليعامسإ هاشلا نيب ماصخلا للع نيبن نأ

 خيرات نع ًالقن كلذو ءامهنيب لسرلاو لئاسرلا لدابتو

 لقأو ؛ًامجسنمو ًارصتخم هاندجو يذلا يديشرلا

 .اياضقلا يقاب ضرعتسن مث ؛ًاراركت

 دودح تلصتا امدنعو» يديشرلا خيرات يف ءاج

 نشب كبزوألا ماق ؛قارعلاب (ناخ كيب يهاش) دالب

 ثعيف .ناسارخب ةلصتملا دودحلا مظعم ىلع تامجه

 هعم ًالماح ناخ كبيش ىلإ لوسرب ليعامسإ هاشلا

 ةوادعلا رابغ درطب هايإ ًابغرم «ةميقلا ايادهلاو فحتلا

 :هنومضم يذلا تيبلا اذه هل ركذو امهنيب طحت نأ لبق

 سرغاو ديدشلا ءانعلا اهرامثف ءادعلا ةرجش علقأ

 نم ةلئثمألا ضعب , هل ًاركذو ىايإ ًاخبوم هيلع ٌدرف

 نأو ؛ناطلس نبا نكي مل هنأب هايإ ًاريعمو ءامهئابآ خيرات

 ًارعش هل ركذو .هدلاو ةنهمب موقي نبالا نأ لوقت لاثمألا

 : هلومضم

 تنأاهو كلملا اهفرعي كلملاو دالبلا نوؤش

 . طحتت الف ةيوازلا يف طعتسم

 ايلتس الوكشكو ةميدق اصخغول ليسرأو

 لاح تيسن تنك نإ :هل لاقو ةداع ءارقفلا شيواردلا

 رعشلا نم تيبب ًالثمتم ءاهب كركذأ اذ انأ اهف «كيبأ

 : هلومضم

 :اذه يف ربدتف ةسائرلا وحن توطخ دق تنك اذإو

 .دّئهملا

 املو (ةرازه) شيج ىلإ ًابهاذ قارعلا لوسر داعو
 لوقي «كبيش ىلإ ًاباوج هلّمح ليعامسا هاشلا ىلإ لصو
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 ءانبأ عيمجلاف ءهيبأ ةنهم مزلي ئرما لك ناك اذإ :هيف

 دق تنك اذإو .ءايبنأ ًاعيمج اونوكي نأ مهيلعو «مدآ

 لانت نلو «؛ذوريثك اهيلإ كّقبس دقف «ةرامإلا تثرو

 ًادهشتسم .زيكنج هيلع ناك امم تنأ نيأف ءاهب ملاعلا

 :رعشلاب كبيش لثم

 ةمظعب حرفت ال تيم ٍبأب باشلا اهيأ رخفت ال

 . بالكلا لعفك

 لاقو ًالزغمو ًابالود كلت هتيده لباقم هل لسرأو

 ذخأت عرصُت امدنع كلملا سورع نأ ًاضيأ ءاج دقو :هل

 دق اذنآ اهف .يرودب انأ هلوقأ ام اذهو .اهجوز اهعم

 نوكيسف لاتقلاب ينتلباف نإف .كلاتف حالس تذحش

 سلجاف ؛«لعفت مل نإو ,كئاعداو يئاعدا نيب لصفلا

 : كل هلسرأ ام راظتناب

 دق ناخ كبيش ناك لبق نم ّرم امكف لاح يأ ىلع

 (ه01417) ماع ليعامسا هاشلا ىلإ حاتتفالا ةلاسر لسرأ

 : يلي امك ليعامسا هاشلا باوج ءاجو

 يلع اي ؛هناحبس هللا وه ؛ميحرلا نمحرلا هللا مسي

 ءرليوصلا ناخ رداهب ليعامسا كلملا رفظملا وبأ ءددم

 .ددم يلع اي ؛هئامعن فدارتو .هئالآ ىلع هللا دمحأ

 هئايربك ةحاس يف كاردإلا لاطبأ وطخي يذلا برلا مساب

 نأ ةقلحملا كاردإلاو لقعلا روسن زجعتو .مهلوقع مدقب

 كاردإ قذاحلا ركفلا لهجيو «هنافرع ءاضف ىصقأ غلبت

 .هتردق ةمكح

 اهحازأ لوقعلاو ماهوألاو يديألا هتدشح ام لك

 . هئايربك مامأ نالطبلا رجح

 خيشلا لقع يحضي يلزألا هملع ةسردم يفف

 .نايبلاو حوللا ام كردي ال لفطلاك

 نأ وه تامدقملا هذه نم دوصقملا .ددم يلعاي

 هدد نيدلا ماظن) لثم رابتعالا يوذ نم ءارمألا ضعب

 عمج عم امهانلسرأ دق انك (كيب هلل نيدلا عاجشو « كيب

 (ركب رايد) ىلإ (غابارق) نم دنجلاو سانلا نم ريفغ
 ةلودلا ءالع نكل .(ردقلا وذ ةلودلا ءالع) اوعفديل



 قول

 تارفلا ربعو ؛مهقرفو ًاموجه نشو «مهلفاغ روكذملا

 هظح لعل انلق كلذ انغلب املو . لجر فلأ ةئامثالث عم

 هنوعبو .مزهيس يلع لآ هجاوي نم لكف ءرسحنا دق

 . حلسم رارج لجر فلأ رشع ةعبرأ عم انهجوت ىلاعت
 .هرادم نع كلفلا فقويسف رفظلا نانع قلطنا اذإ

 انئادعأ نيبو اننيب ناكو ءرصنلاو حتفلا انبكرف

 موي تارفلا رهن انربعو ءددم يلع اي ءًاخسرف نيعبرأ

 رحب نم ةرينملا سمشلا علطت نأ لبق سيمخلا

 انمسقو ؛ءانبجلا كئلوأ ىلع قيرطلا انعطقو «تاملظلا

 ءرشع ينثالا ةمئألاب ةبحم لجر فلأ رشع ينثا

 يودت لاطبألا تاخرصو ؛ةهج رشع ينثا نم انمجاهو

 .ددم يلع اي : نأ ناسلو بدح لك نم

 يف قرغ دق ناك بيغملا سمش ترمحا امدنعو

 مل ؛ءادعألا شيج نم نابج فلأ نوسمخو ةئام ءاملا

 ةسمخ عم سئايلا ةلودلا ءالع داعو ءدحأ يأ هنم جرخي

 . نابج فالآ

 رهظلا رسكنم حالسلا ىقلم

 رقتسم سأرالوهلنيعمال

 ناكو .خسارف ةعبرأ راس املو ءًاريخأ رارفلا رثآف

 قلطناو .كيب دارم عم نوقابلا برهو «؛كله ءاحيرج
 . حرفلاو ددؤسلاو رفظلاو حتفلاب ةازغلا

 ةلاسر انتلصو «نيمناغ (غابارق) نم انعجر املو
 ومسلا بحاصو ملاعلا أجلم «ةطلسلا يف بغارلا

 ةنطلسلا راد انحتف نأ اهنومضم ناكو (ناخ كبيش)

 .روفغملا كلملاو روريملا ناطلسلا دالوأ انلتقو (تاره)

 حرفت ال ودع ةزانج ىلع تررم اذإ بيبحلا اهيأ

 .هل ىرج ام كيلع يرجيسف

 نأ دعب يناطلسلا زورونلا ءاضقناب يونن نحن اهو
 ناطلس دقرم ةيحان ىلإ هجوتن نأ ىنابرلا ءاضقلا انقفاوي

 مامإلا ءايقتالا ناهربو ءايلوألا كلم «سنإلاو نجلا

 ثيح ءءانثلاو ةيحتلا هيلع اضرلا ىسوم نب يلع قحلاب

 كيزوألا

 هانللكو ءّائم نيعبس نزي ةسدقملا هتضورل ًاحيرض انعنص

 راعشو رصنلا ةيار عم انلزن اذإف .هربقب طيحيل «رهاوجلاب

 لوزن ةسدقملا (دهشم) يف لابقإلاو رفظلاو حتفلا
 . هللا ةئيشم تدارأ ام نوكيسف «لالجإ

 نافوطلا ىشخي فيك ركفت الو رديح لايذأب كسمت

 .حون قفار نم

 ماع ليعامسا هاشلا ىلإ ةلاسر ناخ كبيش بتكو

 هللا اهيف لوقي «ةلاسرلا كلتل باوج اهلعلو (ه914)

 ةلودلا رورس جاتو «ةرهابلا ةنطلسلا ريرس نإف دمحلا

 اياعرلا ةماعو اياربلا ةفاك ؛ملاعلا ةلظم ينادي ةرهاظلا

 راهزأ حتفتتو «ةيهانتماللا انتيانع نيعم نم ٌرضخت

 نإف ناريإ كلم اي دعب امأ .انتتافتلا ميسن نم مهرطاوخ

 بهذم نأ وه ملاعلا أجلم ةرضح عماسم ىلإ ىمارت ام

 ةيناسفنلا ءاوهألا الإ هعم بلجي مل «عاش امل عيشتلا

 كلست الو ءبهذملا اذه كرتاف . ةيناطيشلا سواسولاو

 .ةعامجلاو ةنسلا لهأ قيرط كلسأو «نايصعلا ةداج

 الو ءتحرتقا ام كنع عدف «هاوس قيرط كانه سيلف

 ءاهتعاطو ةعيرشلل ميقتسملا طارصلا نع كمدقب جرخت

 هنإ ؛اريخ هتروصت يذلا عينشلا لمعلاو لعفلا اذه يفف

 دوجولا قارتحا ىلإو «قارحإلا ىلإ يدؤيس رش ةرئان
 توصل لعجا لاجملا اذه ىف .دوجوم نئاك وه ام لكو

 نيفلاخملا لاوقأ عدت الو «كنذأ ةلبط يف ًاناكم ةحيصنلا

 قيرطلا نع كفرحت سيلبتلاب ةئيلملا سيلبإ بعُشو
 المنسف الإو «ةميقتسملا عرشلا ةداج وه يذلا حيحصلا

 حتفلا فيسب برضنسو ؛دعت ال دونجب قارعلا ضرأ
 عم ناهفصأ ةعلق يوسنو ءانتضبق يف يذلا رادتقالاو

 يكاحت ةيلاعتم اهراوسأ تناك امهم بارتلا ضيضح

 عماسم هاسنت ال ثيحب نوناقلا توص عفرنو «كالفألا

 . ةمايقلا روص توص عافترا ىتح قارعلا لهأ

 نامرك ىلإ كبزوألا ءيجم

 دي ىلع ناخ كبيش مزه (ه5١9) ماع رخاوأ

 لغتسا «كلت هتميزه مغرو ءدنقرمس ىلإ داعو «قازقلا



 كيزوألا

 ىلع ءاضقلاب ليعامسا هاشلا لاغشنا (ه9415) ماع

 «نامرك ىلإ هشيج لسرأف «ناورش يف (هاش خيشلا)

 (دمحم خيشلا) نامرك مكاح لتقب نويكبزوألا ماقف

 هجوت «نامرك ىلإ هشيج ناخ كبيش لاسرإ دعب
 مل هنكل (يردوكنو ةرازه) ةفئاط مجاهيل (راهدنق) وحن
 هثحب مغر (ةرازه) لابج يف مهل رثأ يأ ىلع رثعي

 نم ىناع (دنمله) رهن ةبضه ربع هتدوع دنعو . بوؤدلا

 ؛هلويخ نم ريثكلا كاله ىلإ ىدأ «هايملا يف صقن
 .ةميزهلا هشيج هجاوف

 كبزوألا تاءادتعاب ليعامسا هاشلا ملع امدنعو

 (ىسيع هللا رون نيدلا ءايض) يضاقلا لسرأ «نامرك ىلع

 «ةرافسلا هذه حلفت مل نكل «ناخ كبيش ىلإ ةلاسرب

 لب «ناريإ ىلع مهتامجه نشب كبزوألا رمتساو
 ىلإ ىرخأ ةلاسر ليعامسا هاشلا لسرأف .تدتشاو

 فورعملا (دمحأ نيدلا ييحم) خيشلا ديب ناخ كبيش

 ةلاسرلا هذه نيماضم نم ودبي . يجيهاللا هداز خيشب

 ناخ كبيش هل هلسرأ دق ناك يذلا درلا ىلع باوج اهنأ

 بهذم هرايتخا ىلع هيف هخّبو يدلاو (ه4١4) ماع

 هذه هتلاسر يف عفادي ليعامسا هاشلا نإ ثيح . ةعيشلا

 لسري نأ ناخ كبيش نم بلطو ؛ةعيشلا بهذم نع
 ىلع ضرتعي ناك نإ هتشقانمل ناريإ ىلإ هئاملع دحأ

 دق ناخ كبيش نأ ةلاسرلا نومضم نم ودبيو . بهذملا

 نم بلط دق ناك هنأو «نيدلبلا نيب راجتلا ددرت عنم

 نأ ودبيو ؛نيرهام نيئانب هل لسري نأ ليعامسا هاشلا

 نم ةلاسرلا همالتسا دنع ناوريش يف ناك ليعامسا هاشلا

 نيئانبلا هل لسريس هنإ اهباوج يف لوقي ثيح .كبيش
 . قارعلا نئادم ىلإ هلوصو دنع نيرهاملا

 ٍفانم رمأ وه انيدلب نيب ددرتلا نم راجتلا عنم نإ
 كنظأ الو «ةلادعلا رشنلو ةيعرلا رومأ سييست ةعيرشل

 هؤشنمف لسرلا لاسرإ يف رخأتلا امأ .ّيلإ كلذ بسنت

 فرخ

 مامتهالا ثيح ءداسفلاو ةنتفلا جاومأ ىلإ دوعي

 ال امم نايصعلاو عدبلا بابرأ عفرو عفدب لاغشنالاو
 بادالاو ةرقتسملا نيناوقلا هذه قيبطتب حمسي

 اذإف «متركذ يتلا راعشألا ىلإ ةبسنلاب امأ .ةرمتسملا

 ءدادمإلا مادقأب اوجرعف ؛مارحلا هللا تيب ةرايز متمزع

 .نيداهلا ةمئألا نماث ةرايز فرش اولانو

 نيئانبلا لاسرإب هب متلضفت يذلا بلطلل ةبسنلاب امأ
 نيئانب مكل لسرأسف «عماوصلاو دجاسملا ءانبل نيرهاملا

 ىلإ يلوصو دنع كلذو «قافآلا يف مهلاثمأ دوجو ردني
 تمت .ىلاعت هللا ءاش نإ قارعلا يف ةربتعملا نئادملا

 عيمسلا وهو هتاملكل لدبم ال ءالدعو ًاقدص كبر ةملك

 .«ميلعلا

 سلجم ىلإ ليعامسإ هاشلا لوسر لصو امدنعو
 :لاقف بهذملا نع ناخ كبيش ثدحت «ناخ كبيش

 يجييهللا هداز خيشلا هباجأق ؟بهذملا اذه متثدحأ اذامل

 ةلمو ةرهاطلا ةعيشلا بهذم تربتعا نأ ًابجع :هلوقب

 ةدع مكل انيب دقف .ثدحم بهذم هنأ ةيجانلا ةقرفلا

 نيروهشملا ءاملعلاو نيدهتجملا نم ةئام نأ تارم

 اذه يف باتك ةثامسمخ اوفلأ دقو .بهذملا اذه نوعبتي

 ةلمج نمف ؟لطابو لطاع كلذ لك نأ دقتعتو ؛بهذملا

 يذلا يسوطلا نيدلا ريصن ةمالعلا بهذملا اذه ءاملع

 هل نيعبات هريغو (ناخوكالوه) لثم كدادجأو كؤابآ ناك

 دمعم نا طلخمللا ضخ تيرم هو :كلطخلاب

 فسوي نب نسحلا نيدلا لامج خيشلا عم هدنبادخ

 نأ امك . بهذملا اذه ناطلسلا راتخا يلحلا رهطملا

 ةنسلا لهأ بتك لالخ نم ةتباث بهذملا اذه ةقيقح

 نإ ةيلقنلاو ةيلقعلا ةلدألا كل ركذأو .ًاضيأ ةعامجلاو
 هاج هلا
 .٠ اينييس

 نإ ًائيش ديفتسي نل هنأ ناخ كبيش ىأر كلذ دنع

 وه انكلم :ليعامسا هاشلا لوسر هياجأق . برحلا لوح

 لمعي وهو هللا يلو يلعو هللا لوسر دمحم لسن نم

 غّلبيل ًادحأ ةرم لك لسري وهو ءهيعدي ام بجومب



 فحل

 مكتغلبأ دقو ؛يعرش رزو هيلع نوكي ال يك ؛ةجحلا

 «نيبملا غالبلا الإ لوسرلا ىلع امو بجاولا بسح

 .ناسارخو رهنلا ءارو ام دالب ىلإ دوعأسو

 لهو :لاقو مالكلا اذه ىلع ناخ كبيش ضرتعا

 نم جرخو ؛هداز خيشلا رذتعاف ؟ينظعت ىتح رفاك انأ

 ءاج ليعامسا هاشلا ىلإ ةلاسرب (يدرويبألا نيسح نيدلا

 : اهيف

 هل ةياهن الو ةياغ ال نم ةيانعب مكاحلا ليعامسا ىلإ
 كلملا ررمأ ريبدت نأ ملعا «قرشلاب صتخملا ناطلسلا

 قنور راثآلاو ريخلا عئادب ضيف رشنو يداعألا عمقو

 ديب لزي مل يذلا ضايفلا لزألا هب دهع دق ريخلا عاقب
 ديعس ربكألا يدج ىلإ رايتخالا لمانأو رادتقالا ةضبق

 ماق دقو ءهاوثم ةنجلا لعجو هارث هللا بيط ديهشلا

 ةفوطعلاو ةعفرلا ةرضح يف ةمحرملاو ةلادعلاريرس

 تاكوكسم تيرضو «ةيسايسلا انتبطخ ىلإ ءوجللاب

 نم انغلب ةفالخلا ءادنو ةمامإلا توصو ؛«ةكرابملا انباقلأب

 رس دلولا نأ ًافازج 5# لوسرلا لقي ملو «بيغلا فتاه

 وهو ؛هدلول دوعي دلاولا نع يقبتملا ثاريملا نأو . هيبأ

 ليللا نأ يلقعلا حلطصملا يف ءاج امكو ء«هئانبأ قح نم

 نم ليهس علط ءءامسلا يف موجنلا ترهظو «ملظأ اذإ

 هنول رفصي مث «لبجلا سأر نم ةبرح ترهظو ءهلحم
 حبصلا ناب اذإف «سمشلا عولط ةبيه نم ةعاس فجتريو

 نم انروهظ نإف رمألا كلذكو . هناكم ىلإ طبه قداصلا

 ليهس عرلطك برغملا دح نم هعولطو ؛قرشملا ةيحان
 .سمشلاو

 ًافرش هللا اهداز ةمظعملا ةكم ةرايز نأ امب مث

 ىلع ضرفو ؛مالسإلا ناكرأ نم نكر يه ًاميظعتو

 قرطلا عيمج ليهأت نم دب ال كلذل ؛نيملسملا عيمج

 اوفرشتيل رثآملا ةرصنل ركاسعلا وعدت نأو ءاهيلإ ةيدؤملا

 نأو «جاحلا مزاولو دازلاب قرطلا نادزت نأو .ةرايزلاب

 انباقلأب ةحشوم براضملا يف تاكوكسملا برضت

 كبز وألا

 يف دجاسملا يف ةيملاعلا انباقلأ ركذت نأو «ةكرابملا

 اذإ الإو .ىلعألا انريرس ومس اوفرعيل «ةعمج موي ةبطخ
 نع فارصنالاو درمتلاو فارحنالاو لودعلا متام

 ضرألا قراشم يف ىلاعت هللا هذّمن  كرابملا انمكح

 ديعسلاو ميظعلا بيبحلا ينبا لسرأسف  اهبراغمو
 «ةردقلاو رفظلا زرابم ةيملاعلا ةردقلاو ةنطلسلا بحاص

 . يكذلا مادقملا لطبلا

 ظقيتم هريمضو باش هظحو باش

 ريبدتلا يف خيش «ةوقلا يف باش

 ةيلاعةمهوذ .ملعلاميظع

 بييل ءععاجش ءدضعلا يوق

 هاقبأ  ناخ رداهب هللا ديبع نيدلا دامع زرابملا وبأ

 دودح ىلإ دنجلاو ءارمألا نم عمج عم  ىلاعت هللا

 .ناتسجرغو روغو يردوكنو ةرازهو دنقرمسو ىراخب

 اندلو هبلإ نفد عضخي مل نإفد4 ةسايسلاو رهقلاب ةورهتيل
 ظفاحو ؛ةلحرملا ةنطلس دوصقم «عفايلا فلخلا رخآلا

 يذلا كاذ «نايغطلاو رفكلا عماقو «نامألاو نمألا دالب

 حتفلا تيأرو «ديرت ام تلن هرفظ بكوم تهجو امنيأ
 : حيتافملا تدلقتو ءرفظلاو

 هلبقتسي حتفلاو «هباكر يف هتطلس

 هشيج ةكئالملا جوف طح لح امنيأ

 هفيس دح ةعمل نم رحبلا يف توحلا رفي

 هركسع روضحل دوسألا نم تاباغلا ولختو

 - هرمع هللا لاطأ  ناخ رداهب روميت سراوفلا وبأ
 زدنق دودح ىلإ دنجلاو ءارمألا نم عمج عم ههجون

 ناتسكرت يحاون رئاسو ناشخدبو نامداش ةعلقو نالغبو

 لسرن  هللاب ذوعن كلذ رذعت اذإو .اهيلع بلغتيل
 ءاندارم ةرهز ءزعألا لوألا اننبا ةرمأب رصنلا تايار

 برضلاب روهشملا ءانداؤفو اندبك ةوقو ءانحور نيكستو
 :ءاجيهلا دسأ «لح امنيأ عاجشلا

 كلفلا رهظ ىنحنا هنانس برض نم

 هلبح ىرسأاوعقو كلم اتيام



 كيز وألا

 هفيسدحدرجاماذإ

 ءامدلاب ةصعلا سوؤر تجرخ

 لاطأ  ناخ رداهب كجنوس نيدلا لامك رصنلا وبأ

 .نيبرقملاو ءارمألا ةعامج عم هلسرن  هرمع ىلاعت هللا

 نوحيج حاسمتو ةلحرملا عاجشو جاتلا ةرد انئباو

 ةدمع انئباو (ناخ رداهب ةزمح) ناديملا يف ةبالصلا

 يف (ناخ رداهب يدهم نيدلا ميلس) .قافآلا يف كلملا

 نيدلا ركاسعو لاطبألاو ءارمألا نم عمج عم راغناوج

 :نمو ءدنقشطو مادابدنقو هيخرهاشو ناجدنا :نم

 نوحيجو مزراوخو جنغروأو ناريسو رارتاوزبس ةنيدم

 اهريغو قاملقو قاشيق يحاون ىلإ تيقنم رغشاكو رانك
 ضرأ يف راقولا مدق اوظفحيل .ةكرعملا كلت اورضحيل

 ٌةَرُسيَو» ةنازخ نم ىلاعت هللا قيفوتب كلذ نكيلو . روهتلا
 ناكم يأ يف نلعاف ءرصنلا اولبقتسيف رع اَمَصَن ُهَنأ

 .مالسلاو ءمواقتس ماقمو

 ناسارخ وحن ليعامسا هاشلا هجوت

 علطاو «ةلاسرلا هذه ليعامسا هاشلا ملتسا امدنع

 يدرريبألا نيسح نيدلا لامكل نذأ ءاهنومضم ىلع

 دنجو ماكحو ءارمأ عامتجاب هرماوأ ردصأو «باهذلاب
 ناتسرلو ناتسدركو نامركو سرافو نيقارعلا : نم لك

 (ناقرح غنلأ) يف كلذو .ناجيبرذآو نارآو ركب رايدو

 ناكرأو ءارمألا ةلامتسال (يغالب ناطلس) يف ًالفح ماقأو

 ةيركسعلا هتارواشم أدبو ءاياطعلا مهل مدقو «ةلودلا

 ىلع ةلودلا ناكرأو ءارمألا يأر عمتجاف .مهعم

 .ناموت فلأ نيرشعو ةئثالثب اياطعلا تردقو . برحلا

 ىلإ (يغالب ناطلس) نم ليعامسا هاشلا هجوت مث

 ميخم ىلإ ميخم نم لقنتو «ةيناطلسلا قيرط ربع (يرلا)
 دمحأ) اهمكاح ناغماد نم برهف .ناغماد لصو ىتح

 دمحأ ةجاوخلا) عرسأو «ناخ كبيش رهص (ناطلس

 هتالوو ناخ كبيش ماكح قرفتو «مزراوخ ىلإ (تارقنق

 ءاسؤر جرخو ءقيرطلا يف تناك يتلا مهعالق نم
 عم -رذ وناباب لثم  ناسارخ كلاممو ناجرج تايالو

 يف ليعامسا هاشلاب اوقتلاف . هلابقتسال ةريثكلا مهيشاوح
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 .مهلزانم ىلإ اوداعو «هتيانعب مهلمشف «ماطسب لهس

 ىلإ ليعامسا هاشلا لوصو ربخ غلب كلذ ءانثأ

 دوبك) يف (يشكنيبلا رفظم نيدلا فيس) هجاوخلا عماسم

 لءافتو «(مرجاج) يف هاقتلاف «هئاقلل عراسف (ةعماج

 كلذ ىتح نكي ملو .هترازو هملسف ؛ًاريخ همساب كلملا

 ىوس ماكحألا ىلع متخي نأ ىحلا دحأل تقولا

 ًابأ نيدلا فيس ناكو .هيلإ كلذ كلملا ضوفف .كلملا

 . (دابارتسا) ةيالو ءاسؤر نم دج نع

 (ةرازه) تابارطضا نم هوتل داع دق ناخ كبيش ناك

 هاشلا ةكرح ربخ هغلب املف (ارآ ناهج) ةقيدح يف ماقأو

 رهش رخاوأ يف (ورم) ىلإ برهو «برطضا ليعامسا
 ناج) ًابراه ورم ىلإ هعبتو (ه417) ماع بجر

 نم دحأ تاره يف قبي ملف «(تاره) مكاح (ازريمافو

 «درخ ةجاوخلا ىوس كيزوألا ةفئاطو ناتسكرت لهأ

 ديسلا نبا دومحم ناطلس) ريمألا هعمو درخ نصحتف

 ىدل ًاريثك ًامرتحم ناك يذلا (نايغابلا رمع نيدلا ثايغ

 .نيدلا رايتخا ةعلق يف انصحت (افو ناج)

 رهن ئطاش ىلإ ليعامسا كلملا لصو امنعو

 ءاهلاحمو ناسارخ عالق ىلع هناوعأ ضعب نيع ءسوط
 . يدق اضرلا ىسوم نب يلع مامإلا ةرايزل وه هجوتو
 اوقرسو «هتاداجس دقرملا اوبلس دق كبزوألا نأ هل نيبتف

 شرفي نأ (يناثلا مجن) رمأف .ةضفلاو بهذلا ليدانق

 دقرملا راني نأو «نولملا داجسلاب ةليللا كلت يف دقرملا

 تانادعمشلا عيمج ارلعشي نأو ؛ةريثكلا ليدانقلاب ًاليل

 ليعامسا هاشلا لزن مث .هذج ةرايزب وه فرشتيل ةيبهذلا

 ةدع هسارح هل رضحأف «دهشمب (غاب راهجو) ةقطنم يف

 ؛ماج) نم مهورسأ دق اوناك ودعلا نايعأ نم صاخشأ

 نم دحأ قبي مل هنأ نيبت مهباوجتسا دعبو ( ركنلو

 ىلإ بره دق ناخ كبيش نأو «ءتاره يف ءادعألا

 ,©0(ورم)

 يرافغ يلق سابع

 امي انه نيفتكم ءهناكم يف ركذي امم ثادحألا كلذ دعب عباتتو )١(



 فق

 رايأ
 همايأ ددع ةيداليملا ةنسلا يف سماخلا رهشلا وه

 ةيبرعلا دالبلا ضعب يف فرعي ام لباقي وهو ًاموي ١”

 . (ويام) رهشب

 .لامعلل ًايملاع ًاديع رايأ نم لوألا مويلا ربتعيو
 يذلا يركسلا نمتؤملا يت هنأ ىلإ عجرم كلة .لتصار
 تامظنملا داحتا) اكيرمأ يف وغاكيش ةنيدم يف هدقع

 لوألا نبرشت يف ادنكو ةدحتملا تايالولا يف ةيباقنلا

 لعج اهب ىدان يتلا هبلاطم ةمدقم يف ررق (1884 ةنس

 ةنس رايأ لوأ موي اوراتخاو «تاعاس ينامث لمعلا موي

 ةرهاظت مظعأب مايقلاو لمعلا نع بارضالل 17

 فتهو تارهاظملا تماقو .بلطلا اذهل ًادييأت ةيلامع

 نيناوق نسو ةيبعشلا نكاسملا ءانبب نيبلاطم لامعلا

 ميرحتو لغشلل ىندألا دحلا نييعتو ةيامحلاو ةياقولل

 تفسعتو .ةبعتملا لامعألا يف ءاسنلاو راغصلا ليغشت

 ةرهاظم ىلإ اوعدف ةرهاظملل ضرعتلا ىف ةموكحلا

 ين طقسو مهل بعشلا باجتساو رايأ ؛ يف جاجتحا
 لوأ يأ عيباسأ ةعبرأ دعبو . ىحرجلاو ىلتقلا ةرهاظملا

 اهنأ وغاكيش يف ةريثك عناصمو لماعم تنلعأ ناريزح
 ىنامث اهيف لمعلا تلعجو لامعلا بيلاطمل تباجتسا

 ما فلأ يتئام نم رثكأ كلذ نم دافتساف تاعاس

 يف دقعنا ١884 ةنس لوألا نيرشت 78 يفو .ةلماعو

 تاباقنلل ينطولا داحتالا رمتؤم» ةيسنرفلا ودروب ةنيدم

 حاتتفالا ليبقو «اسنرف يف لامعلل ةينواعتلا تاعامجلاو

 دقعل دوفولا ترطضاف ؛ةطرشلا لاجرب لامعلا مدطصا

 ديدحتب رمتؤملا بلاطو .ةرواجم ةيرق يف رمتؤملا

 ىندألا دحلا ديدحتو تاعاس ينامثب لمعلا تاعاس

 رمتؤم دقعنا 1847 ةنس لوألا نوناك يفو .روجألل

 داحتا ريغ ديدج داحتا وهو) لمعلل يكريمألا داحتالا

 لعج ررقو سيول تناس ةنيدم يف (ةيباقنلا تامظنملا
 ىلع ديكأتلل ةدحتملا تايالولا يف «ًاينطو ًاموي» رايأ لوأ

 عمتجا ةنس دعبو .تاعاس ينامث لمعلا موي لعج

 يف رمتؤم دقع مث . نطسوب ةنيدم يف روكذملا داحتالا

 زيلجيإ - هللا مايأ - رايأ

 رشع ةعسن وبودنم هرضح 1849 ةنس زومت يف سيراب

 ضيفخت اهنم ةديدع ةيلامع بيلاطم مهل تناك ًابعش

 يفو .رايأ لوأ يف رهاظتلا ىلإ ةوعدلاو لمعلا تاعاس

 يف تدقعنا يتلا ةيلامعلا تارمتؤملا تررق هسفن ماعلا

 ىنبتت نأ ايلاطيإو اسمنلاو رجملاو ايناملأو اينابسإو جوسأ
 ةنس رايأ لوأ ناكو .ًاّيممأ ًاموي رايأ نم لوألا مويلا

 لماع فلأ اتئام هيف برضأ موي فنعأ ايسور يف 6

 ضعب يف بارضإللا رمتساو ةفينعلا تابارطضالا تناكو

 يخيراتلا بارضإلا كلذبو رهش فصنو نيرهش قطانملا

 ةروث حاجنبو .نينيل زرب ١5١6 ةروثب ىهتنا يذلا
 7” يفو .ايسور يف لامعلا بلاطم تققحت

 ةيسنرفلا وصناميلك ةموكح ترقأ ١419 ةنس ناسين

 دعب رمألا ىلاتت مث . تاعاس ينامث لمعلا موي لعج

 ًايملاع ًاديع رايأ لوأ راصو .لودلا ةيقب يف كلذ

 .لامعلل

 هلئا مايأ

 ىلع هلامعتسا بلغي يمالسإ يفاقث حلطصم

 تاعامجلاو بوعشلا تباصأ يتلا ىربكلا ثراوكلا

 .قالخألاو ةعيرشلاو ةديقعلا يف اهفارحنال ةجيتن

 يتلا ىربكلا تاراصتنالا ىلع ةلالدلل لمعتسي دقو

 ىرجم وأ خيراتلا ىرجم تريغف نونمؤملا اهزرحأ

 .نمؤم بعش وأ ةنمؤم ةعامج

 زيلجيإ
 هعافترا غلبي شكارم ةنيدم لخدم دنع لبج

 ةنيدم ىلع فرشي ذإ ماه يجيتارتسا عقوم وهو ,مم

 تينب اذهلو ءاهب ةطيحملا ليخنلا تاحاو ىلعو شكارم

 يبأ يلولا ةولخ هطسوب دجوي امك ةيركسع زكارم هقوف
 تاباتك يف ًاضيأ لبجلا اذه يمس دقو .يتبسلا سابعلا

 نبا يوريو .نيلبجلا لبج وأ نيلبجلا مساب نيدحوملا
 ترموت نب يدهملا نأ نامجلا مظن هباتك يف ناطقلا

 ثالث ةدمل هتوعد ءدب يف هل ةدعاق لبجلا اذه نم ذختا



 (ةديرج) ناريإ

 لبج بلق يف للختت ةعلق ىلإ كلذ دعب لقتنا مث تاونس

 هتلودل ةدعاق اهذختاو ه05148 ةنس ريبكلا سلطألا

 ةنس كانه تام نأ ىلإ تاوئنس تس اهيف ىقبو «ةئشانلا

 .ه61

 (ةديرج) ناريإ
 ماع اهنم لوألا ددعلا ردص ةيناريإ ةديرج مسا

 أدتبا يتلا ةميدقلا ةيناريإلا فحصلا نم يهو . ه4

 : لسلستلا اذهب اهخيرات

 ازريم ةفيحصب ناريإ يف ةثيدحلا ةفاحصلا خيرات أدبي

 الو ءاهنم ةخسن ىلع رثعي مل يتلا يزاريشلا حلاص

 ءاج ام وه انيدلام لكو ءاهنع ةيفاك تامولعم كلمن
 : رداصملا ضعب يف اهنع

 دهع يف نارهط يف عيطت ةفيحصلا هذه تناك

 ةيلخادلا رابخألا رشنتو ؛يراجاقلا هاش دمحم كلملا

 ةيبنجألا رابخألاو (ةيقرشلا كلامملا رابخأ) ناونع تحت

 طغضلاب عبطتو (ةيبرغلا كلامملا رابخأ) ناونع تحت

 هذه ىلع عالطالل ديحولا عجرملا ربتعتو «يرجحلا

 هجو ىلع عبطي نيتحفص يف ردصت تناكو «رابخألا

 دقو «ةباتكلا نم ًايلاخ رخآلا هجولا كرتيو اهنم دحاو

 ثداوحو رابخأ : ةيلاتلا ةرابعلا ةفيحصلا ةمدقم ىف ءاج

 .نارهطب ةفالخلا راد يف عبط ع5 يرش

 امبرلو «لقتسم مسا رهظي امك ةديرجلل نكي ملو
 حلاص ازريم نأب يوق لامتحا كاهو هلهجن انئكلو ناك

 ىلع ةيزيلكنإلا (ربيبزوين) ةديرج مسا قلطأ يزاريشلا
 ةمجرت «ربيبزوين ةفيحص رابخأ مجرتي ناكو . هتفيحص

 . هتفيحص يف اهرشنيو ةيفرح

 ثالث ةدم يزاريشلا حلاص ازريم ةفيحص تردص

 بابسأل رودصلا نع تفقوت مث ةيلاوتم تاونس
 . ةلوهجم

 ريك يما كانا انتو انك نيالا تأت ههع قو
 رادصإب هل حمسي نأ هنم بلط ءارزولا ةسائر مامزب
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 لودلاو دالبلا رابخأ ىلع بعشلا علطت ةفيحص
 ةفيحص رادصإ هلوخت ةيكلم ةدارإ تردصف ء«ةيبنجألا

 اهنم لوألا ددعلا ردصو «ثداوحلا يأ (ةيقافتا عئاقو)

 «م١186 قفاوملا ه7517١/ ماع يناثلا عيبر رهش يف

 امنإو (ةيقافتا عئاقو) مسا ةفيحصلا هذه لمحت ملو

 دسأ اي) ةلمجو نييناريالا سمشلاو دسألا راعشب تفتكا

 راد رابخأ) رشنب يفتكت ًايبسن ةريغص تناكو (بلاغلا هللا

 قلطأو تروطتو اهمجح دادزا مث (نارهطب ةفالخلا

 ةلودلا لاجر ىلع ضرفو (ةيقافتا عئاقو) مسا اهيلع

 شيجلا لاجرو لئابقلا ءانبأو راجتلاو ءايرثألاو ماكحلاو

 ام كلذ نع (خيراوتلا ردص) يف ءاج دقو .اهؤارش

 2 : يلي

 لك كارتشا بوجرب ًارمأ ءناخ يقت ازريم ردصأ»
 نأ ىلع ةفيحصلاب ناموت ٠٠١ يرهشلا هبتار غلب صخش

 .«نيناموت غلبم ًايونس عفدي

 ىوتسملا عفر كلذ ءارو نم يغبي ريبك ريمأ ناكو

 تاروطتلا ىلع مهعالطاو «بعشلا ءانبأ ىدل يفاقثلا

 يف ثدحت يتلا ةيبدألاو ةيعامتجالاو ةيفاقثلاو ةيملعلا

 .دالبلا لخاد يف رودي ام ىلعو ابوروأ

 ىلإ ةفيحصلا ريرحت ةسائرب ريبك ريمأ دهع دقو
 دلقت دق ناك يذلا ماهسلا مظان ناخ رابج ازريم جاحلا

 رتسملا بختنا امك ؛قارعلا يف ناريإل لصنق بصنم
 ناريإ مدق دق ناكو هل ًادعاسم يناطيربلا سيجرب دراودإ

 ًاتبار هل نيع يذلا ةنطلسلا بئان ازريم سابع دهع يف

 ةغللا سيجرب ملعت دقو .ناموت 40٠٠ هردق ًايرهش

 ةباتكلاو ملكتلا داجأو «ةزيجو ةرتف لالخ يف ةيسرافلا

 امنإو طقف ةفيحصلا هذه يف لمعلاب فتكي ملو ءاهب

 يكلملا طالبلاب ةصاخ ىرخأ ةيعوبسأ ةفيحص ردصأ
 رابخألا اهيف رشنت ناكو «ةزرابلا تايصخشلاو ءارمألاو

 ؛ةئطلسلا دامتعا ةرادإلاو لمعلا يف هبقعأو ؛ ةيجراخلا

 مث «ةيسرافلا ةغللا ىلإ ةيجراخلا ءابنألا مجرتي ناكف

 قيقد لكشب ردصت تناك يتلا «ةفيحصلا هذه يف اهرشني
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 تقولا يف كلملا اهيلع علطي ناك ثيح ءمظنمر

 . نيعملا

 ةيعوبسألا ثداوحلا ةفيحص رادصإ رمتسا دقو

 (ةيقافتا عئانو) مسا تحت عاطقنا نود تاونس رشع ةدمل

 يأ (ناريإ هيلع تلود ةمانزور) مساب تلدبتسا مث

 ىلإ اهرادصإ رمتساو «ىمظعلا ةيناريإلا ةلودلا ةفيحص
 بقلملا يرافغ نسحلا يبأ فارشإ تحمت ١71 ماع

 يف رابكلا باتكلاو نينانفلا نم ناكو «؛كلملا عينصب

 ةفاحصلل ىلج تامدخ مدق دقو ؛يراجاقلا دهعلا

 . ةيناريإلا

 نود هدحو ةفيحصلا رداصإب موقي ناك هنإ لاقيو

 رادصإ ءًاضيأ هلامعأ عئادب نمو ءدجأب ةناعتسالا

 ةلودلا لاجر روصب ةنيزملا (ناريإ هيلع تلود) ةفيحص

 ةديرج ناريإ

 نأ دعيو ءًاددع ١47 اهنم ردص دقو ةمهملا ينابملاو

 رودصلا ىلإ تداع نمزلا نم ةرتف رودصلا نع تفقوت

 ماع اهنم لوألا ددعلا ردصو (ناريإ) مسا تحت

 .ها4

 ضعبو .ةيجراخلاو ةيلخادلا رابخألا رشنت تناكو

 ىلع لدت يتلا ةيلاتلا ةلمجلاب ليذت تناكو «برغلا يف

 يف ةعابطلا رادل ماعلا ريدملا» اهرشانو اهنع لوؤسملا

 دمحم ةلودلا عينص ةيناريإلا ةسورحملا كلامملا

 . ؟نسح

 ةفيحص ريغ (ناريإ) ةفيحص نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو

 ناريإ ةقيحص دعب تردص ةريخألا نأو (يناطلس ناريإ)

 .اهل ًادادتما تناكو


