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 معبل) ازق

 ةعماج ._ زيدلالوصال لاعلا دهعملاب مدق .ريتسجام ةلاسر لصالا بوه

 رئازجلا ةيبورلا

 ما1-994 993/ه1414-1415ةيعماجلا ةنسلا ؤ

  

 موسق قازرلا دبع روتكدلا فارشإ

  
 ادج فرشم :ريدقتب ريتسجام ةجرد ثحابلا هب لانو

 | عم شقون امك هعبط ىلإ هتلئاعو فلؤملا ءاقدصأ نم ةلث ترداب مث

 نكمأ ام حيحصتلاو طبضلا ىلع صرحلا
 | نكمتن مل ؤفلؤملا ديب تافاضإ امب ةخسن ىلع رثع مالفألا لامكتسا دعبو

 اهجاردإ نم

 ةحقنمو ةديزم ،ةقحال ةعبط يف ىلاعت هللا نذاب اهقحلنسو

  



  
 ةمامإلا قيبطت

   ةيضانإلاو ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع





 ه

 ديهمت

 ةايحلا بناوج عيمج ىلإ ةيعرشلا ةسايسلا ءاهقف قرطت دقل

 ةالولاو ىروشلا سلجب و مامإلاك ،امتزهجأو ةلودلا اولوانتو ةيسايسلا

 ىلع انرايتخا عقو دقف عساش عوضروللا نأ امبو .شيجلاو ةاضقلاو

 ،يسايسلا ميظنتلا يف اهتيجارتساو اهتيمهأل ارظن ،قيبطتلل ةنيعم عيضاوم

 ىلإ تقفو العف لهو !ةيسايسلا ةمظنألا هذه حاعب ىدم ةفرعم يلاتلابو

 :يه عيضاوملا هذهو . ٩ للا ماكحأ ذيفنت

 .هتعيابمو مامإلا باختنا ةقيرط .1

 .دهعلا ةيالوو ،مامإلا ةليبق .2

 .ةيوبنلا ةفالخلل مهقيبطت ىدمو ،ةمئألا ةريس .3

 هيلع جورخلاو "مامإلا لزع .4

 اهنإف ،مامإلا ةعيابمو رايتخا ةقيرطب ةقلعتملاو ىلوألا ةطقنلل ةبسنلابف

 اهئامتنا مكحب كلذو ،ةساردلا لحم نيبهذملل ةيسايسلا ةيرظنلا سأ ربتعت

 .ةيعرشلا ةسايسلا ءاهقف هرظن ام قفو ،ىروشلاو رايتخالا ةسردم لإ
 يدؤي جورخلا ذإ ،ءاملعلا همسر امع اجرخي نأ نيبهذملل يغبني ال هنف

 ةضحم ةيثارو هتغيص تناك امهم مكحلا ثيروت يف عوقولا ىلإ امتح
 .ةيدادبتسا مأ

 نأ كلذ ،لّوألا عوضوملاب قيثو طابترا دهعلا ةيالوو مامإلا ةليبقلو
 اذإ الإ ةدحاو ةلئاع وأ ةليبق يف ةفالخلا ءاقب مدع يعدتسي رايتخالا
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 ةناروب يحوت لا دهعلا ةيالو نإ مت .يروشلا رايتخالاب اذه ثدح

 ريسلا نامض اممأش نم طباوض اه نوتسلا ءاملعلا عضو يلاو مكحلا

 .ةطلسلا راكتحاو دادبتسالا ةوه يف قلزني ال تح مكحلل يطارقميدلا

 ىلع مهصرحو مهسفنأ ةمئألا ةريسب قلعتيف ثلاثلا عوضوملا امأ

 ريثأت اه ءافلخلل ةيصخشلا ةريسلا نإ ثيح ةيعرشلا ةفالخلا قيبطت

 ءارآ ىلع ةيصخشلا هذه رثؤت ام ةداعف امكحلا ةسرامم ىلع رشابم

 .هراكفأو هلويم نع ربعت تارارق اهنم عنصتل ةفيلخلا
 ثيح نم ةيجراخلاو ةيلخادلا ةسايسلا ىلإ عوضوملا قرطت دقلو

 يفو ،امومع ماظنلاو ةمألا ةياعر يف مامإلا ةيصخش سكعت ةآرم امه
 .كلذ ريغ مأ نيملسم اوناكأ ءاوس بناجألا ةلماعم

 تاسايسلا كلت معوقتل يقيقحلا رايعملا وهف ريخألا عوضوملا اشأ

 نم هذهو .روحجلا ةمئأ لزعو جورخلاب رمألا قلعتيو 5ةيعرلا ىلع ةقبطملا

 وأ جورخلا بوجو ةيرظنو ربصلا ةيرظن نيب ام اهيف فلتخملا طاقنلا
 اهيلع تقبطو لدعلاب تسيس ام اذإ ةمألا رونت نأ لقعي الف .زاوجلا

 بج ايغنب حبصأ ةيمالسإلا ةلادعلا ء وض ق اذه ثدح اذإو .نلأ ماكحأ

 .هتبراحم

 ةرتفلل ةياهنلاو لصافلا دحلا يه نيفص ةعقو نأ انربتعا اذإو

 ،هروص لماكب يمالسإلا مكحلا تايرظن تقبط يلاو ةديشرلا

 اذهو ءاقافتا ،دعب نم نييسايسلا ءاهقفلل اعجرمو ادمتعم تحبصأو

 تريغت دق رومألا نإف كنافع نب نامثع مايأ ىربكلا ةنتفلا ادع اميف

 .كلذ دعب اريثك
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 هل ةمصاع قشمد نم ذختاو ،ماشلا دالبب لوألا نايكلا تبث دقلو

 ،قارعلا يف دادغبب ناثلا نايكلا زكرمت امنيب ،ةيومألا ةلودلا يف لثمتو

 .ةيسابعلا ةلودلا ىق الثمم

 روهظ -ةيسابعلاو ةيومألا نيتيمالسإلا نيتلودلا مايق بحاص دقلو
 ،قرشملاب نامع ةمامإ يف كلذ لثمتو شةيضابإ ةيسايس تانايك ةدع

 3اضش ةمصاع ترهيت نم تذختا يلاو \برغملا دالبب ةيمتسرلا ةلودلاو

 نورقلا لالخ يأ ةبراقتم ةينمز تارتف يف لودلا هذه مكح ماقو

 ةيلمع ءارجإل اهيلع زكرن انلعج ام اذهو ،ةرجهلا نم ىلوألا ةنالثلا
 ىلا لماوعلا نم ةيناكملاو ةينامزلا فورظلا نإ ثيح رسيب ةنراقمل

 ءاوس ،ةريغصلا تاليودلا ضعب دوجو مغر اذهو .ءالجب ثحبلا لهست
 يبأ ةمامإ لثم ةيضابإ مأ برغملاب ةسرادألاو ةبلاغألا لثم ةينس تناكأ

 .نميلاب قحلا بلاطو سلبارطب باطخلا

 محمإ مأ ؟يلمعلا عقاولا يف ةيسايسلا ممتايرظن نوملسملا قبط لهف

 لثم ،قيبطتلاو ريظنتلا نيب ةداع ثدحت نلا ةقيحسلا ةوهلا يف اوعقو

 تبرتقا ىدم يأ ىلإو ؟ةيعضولا ماكحألا تعبتا لا ممألا نم مهريغ

 امو !اعرش امب رومأملاو ةقيقحلا ىلإ ةيسايسلا امتاسرامم يف ةمظنألا هذه

 ةريخلا ةدارإلاب ةربعلا ذإ ؟مالسإلا ءاملع هرظن ام قبطت مل اذإ كلذ بابسأ

 ماكحأل لماكلا قيبطتلا ىلإ لوصولل لئاسولا لك ذاختاو ،ةمئألاو ءافلخلل

 .(ا)(متعطتسا ام هلأ اوقتاف :ىلاعت قحلا لوقل الانتما ؟تنأ

 الح

 .16 ةيآ نباغتلا ةروس -ا
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 لوالا لصفلا

 هتعيابمو مامإلا رايتخاةقيرط

  

  





 ةلأسم يف تبهذ نملا ةيمالسإلا .قرفلا .نم ةعامجلاو ةنسلا لهأ ربتعت

 ىلإ ادانتسا كلذو .(!)نييعتلاو دنلا بهذم ال رايتخالا بهذم ةمامإلا

 نيذلا نم مهو .ةباحصلا راثآو ةيوبنلا ثيداحألاو ةينآرقلا صوصنلا

 دهع امإ :يهو ،ةئالث ةطلسلا ىلإ مامإلا لوصو قرط نأب نولوقي
 ءادتقا ةمامإلا يوتل مامإلا اهبلطتي يلا طورشلا نمض فلحلل فلسلا

 ةباحصلا رايتخاك رحلا رايتخالا وأ .باطخلا نب رمع ىلإ ركب يبأ دهعب
 نب رمع هلعف ام اذهو ‘ىروشلا سلجب يه ةثلاثلا ةقيرطلاو .ركب يبأل

 .(2)ةفيلخلا رايتخال ةباحصلا نم ةتس نيع امدنع باطخلا

 مل و ،عامججإلاب ةعامحجلاو ةنسلا لهأ ءارآ يه ءارآلا هذه تناك دقو

 نأب ةلئاقلا ،ةيركبلاب فرعت ةريغص ةعامج ادع دحأ كلذ يف مهنع ذشي

 ةمامإب هرمأ امدنع ةلث لوس رلا نم نييعتلاب هبصنم ىلوت دق ركب ابأ

 .هضرم ءانثأ ةالصلا

 ؟مكحلا مهيلوت نابإ هذه مهءارآ ةعامجلاو ةنسلا لهأ قبط لهف

 ؟مهدنع ةمئألا يلوت ةقيرط نم يلمعلا ةيضابإلا فقوم امو

 ۔امحس روتكدالا لومي ع وضوملا اذه يفو لوألا بابلا ق كلذب صاخلا لحفلا رظنا -ا

 ثاريملاب نكلو ،ثاريملاب اهنإ ىلع ةعيشلا عم اوقفتا دق ةيمأ ييب نأ فيرطلا نمو :ةرامع

 ادبم اوضفر دمتف جراوخلاو ةنسلا رهأ مهعمو ةلزتعملا امأ يلع ب يف ال ةيمأ ييب يق

 مالسإلا .ةرامع دمحم :رظنا .ةنسلا لهأ نم ةيمأ ونب ج رغي انهو ةمامإلا يف ثاريملا

 .363 رص مكحلا ةفسلفو

 .لوألا بابلا نم لوألا سحفلا رظنا 2
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 مامالاساينخاةتيرط :لوأ
 :ةعامجلاو ةنسلا لهأ -1

 ىلع ةينبم تسيلو ،ةيوخأ ةلص مالسإلا يف دارفألا نيب ةلصلا ربتعن

 ةلود يمالسإلا نطولا ربتعي امك .ةيلبقلا وأ ةيموقلا وأ بسنلا ةلص

 انطوو اسنج ةددحم ةلود سيلو ،ةايحلل يهلإلا ماظنلل ناسنإلا رايتخالا

 ٠(ااابارت و

 ةيمالسإلا ةفالخلاو ةلودلا ةناكم يه نياف ادبملا اذه نم اقالطنا

 امك عاضوألا تراس لهف ؟يسابعلا ماظنلاو يومألا ماظنلا ىدل اقيبطت

 .نييعتلا ىلإ رحلا رايتخالا نم عضولا ريغت مأ نيدشارلا مايأ تناك
 | ؟ةمامإلا تابثإ قرط ىدحإ كلذب نيلغتسم

 ةسايسو خيرات يف اوبتك نيذلا ءاهقفلاو نيخرؤملا عيمج قفتي داكي
 ىلإ لاحتسا نييسابعلاو نييومألا مايأ ةفالخلاو مكحلا نأب نيتلودلا نيتاه

 دقف يلاتلابو .ةفيلخلا ءابرقأ دحأ وأ دلاولا دلولا هيف فلخي ،ينارو مكح

 ةفيلخلا امب موقي ةيسايس ةيحرسم باختنالا حبصأو ىروشلا تمدعنا

 (ة)مكحلا ديلاقم ىلإ هدهع لو لاصيإل

 :يومألا مكحلا ةعيبط

 .مهريغ نود شيرق يف ةفالخلا رصح ةرورضب اوكسمت ةيمأ ينيب نإ

 ناطلس ىلإ ةيطم ممناطلس ىحضأ ذإ ،ةيطم ألإ نكي مل اذه نأ عقاولاو

 .فرصتب 27 رص ؛مالسإلا ماظن .كرابملا امح -ا

 .5كرص !ةيمالسإلا مظنلا ميهاربإ يلع نسح 2
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 اودقتعا نيذلا مهف سابعلا ونب امأ ؛اومعز امك ةيوبن ةفالخ ىلإ ال ايند
 ساسأ ىلع ممماطلس اوماقأف 3 نلا لوسر تيب اوثراو ممأ

 ٠(ا)نريدلا ءامعزو نيدلا ىلع ئبم ©يطارقوي

 لوؤت ،ايدادبتسا ايثارو حبصأ دق مكحلا دج نيماظنلا الك يفو

 اذإو .دئاكملاو ةسايسلاو فيسلا ةوقب امياحصأ ىلإ امهيف ةفالخلا

 نإف ءامماحصأ ىلإ ةطلسلا لاصيإ ةقيرط ق انايحأ ةليسولا تفلتحا

 .اضحم اينيد ناك نأ دعب اينيد مث ايسايس نييومألا دنع ناك دنسلا

 ةيصخش هتلعج تلاو ةفيلخلل ةيحورلا ةفصلا نإف نييسابعلا دنع اا

 ىلإ ةطلسلا ريرمتل ءافلخلا هذختي يذلا ديحولا رمملا يه تناك 5ةسدقم

 ناطلس انأ امنإ» :روصنملا رفعج يبأ لوق نم كلذ ودبي امك 3امياحصأ

 فسن نم لوأ ربتعي نايفس يبأ نب ةيواعم نإف اذهلو (2«هضرأ ف نا

 مكحلا لعج امدنع كلذو ،يمالسإلا مكحلا ماظن يف ةيساسأ ةدعاق

 ةماعلا ةسايسلا ماظن يف ةبرض لوأ كلذب تققحتو ،هلسن يف ايئارو

 نم دنسب كلذ ريربتل ءاهقفلا سامتلا اذه نم برغألاو .ةيمالسإلا
 ح ةنس نوعبرأ يدعب ةفالخلا» :لاق :: ينلا نإ مش وق يف ةيوبنلا ةنسلا

 ص ثنامع يف ةيضابإلا ، يليقعلا ۔-.254ص ،2ج ‘مالسإلا خيرات .ميهاربإ ىلع نسح -ا

6. 

 يف مالسإلا ،يعافرلا رونأ - .437 ض ،1ج .مالسإلا خيرات ميهاربإ ىلع نسح 2

 ةياورلا نم يدهملا هنبال روصنملا ةيصو نم يه ةرابعلا هذهو .86/85ص هتراضح

 عم ىرخألا تاياورلا نم تحبصأ اهنأب يزوف قوراف رمع روتكدلا دقتعي يتلا ةعبارلا
 .مهتسايس نع نيعفادملاو ةيسابعلا ةلودلا خيرات ف صصختم ربتعي قوراف رمع نأب ملعلا

 امو 168 ص ،نيرشعلا نرقلا ركفو يمالسإلا خيراتلا \يزوف قوراف رمع :رظنا
 .اهدعب
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 .(د(ا)«ادضع اكلم ريصت

 طالبلا ءاهقف دجوي رصع لك يفف ،اذه يف ةبارغ ال هنأ ةقيقحلاو
 دق يلاو ‘كلذ يف ةعبتملا تاسايسلا قفو ماكحلا كابش يف اوطقس نيذلا

 ممذلا ءارش وأ ءاملعلا ءافعض فيوختو ةوقلا لامعتسا اهقيرط نوكي

 .اهريغو فئاظولاو لاومألاب مهنم ةفيعضلا سوفنلا يوذ نم

 : يسابعلا مكحلا ةعبط

 ىيد ساسأ ىلع ةينبم نييومألا دنع ثيروتلا ةسايس تناك اذإ

 ساسأ يأ ضحم ىحور ساسأ ىلع نييسابعلا دنع تناك دقف .يقرع

 :لاق امدنع روصنملا ةبطخ نم صلختسي ام اذهو .سدقملا يهلإلا قحلا

 .هدييأتو هقيفوتب مكس وسأ اهضرأ ي 1 ناطلس انأ امنإ كسانلا اهيأ»

 دقف .هنذإب هيطعأو ،هتدارإو هتئيشمبب هيف لمعأ ،هلام ىلع هسراحو

 مسقو مكئاطعإل يحتف حتفي نأ ءاش نإ الفق هيلع 1 لعج

 ٠(ة)«نلفقأ هيلع لفقي ءاش نإو ،مكقازرأ

 ثيح يدهملا هنبال روصنملا ةيصو لالخ نم اضيأ كلذ رهظي امك
 ةتنا نيدو ىقثولا هتورعو نيتملا ةنا لبح َيباي ناطلسلاف» :لاق

 كلذو يسابعلا ناطلسلاب كسمتلا ىف هيأ ر رربي روصنللاف . «موقلا

 كج ،"اماع نوثالث ةفالخلا" ظفلبو ،"ةنس نولالث يتمأ ي ةفالخلا" :ظفلب ادحأ هاور -ا

 52ج 38 باب ،ةتسلا باتك .نوثالث ةربنلا ةفالخ :ظفلب دواد وبأو - .221/220ص

 .48 باب نتفلا باتك "ةنس نوثالث يتمأ يف ةفالخلا" :ظفلب "يذمرتلاو - .5!ا5رص

 503ص 54ج .2226 مقر ثيدح

 18 ص ،يدلاخلا دومحم 2

 .204 ص مالسإلا يف ةيعامتجالا ةلادعلا ؤبطق ديس -3
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 رفعج وبأ نكي مل و -(!الضرألا يف هنع بونيو ةنا لثمي هنأب هئاعداب
 فوخلا ناك لب ،مهقزم نيذلا نييومألا نم ةفالخلا ىلع فاخن روصنملا

 يبأ ةبيهو يلع نب 1 دبع همع ةسفانم يهو ،‘ىرخأ تاهج نم هباتني

 نم هلوخ مث ،هفاتكأ ىلع ةيسابعلا ةلودلا تماق يذلا يناسارخلا ملسم

 ٠(2)ةيوقلا ةهلا يهو بلاط يبأ نب يلع لآ همع ب

 قرط عابتا يلاتلابو ةيوبنلا ةفالخلا ةماقإب قلعتي ال رمألا نإف انه نم

 يلئاعلا ناطلسلا ىلع ةظفاحملاب قلعتي رمألا ناك ام ردقب ،ةيعرشلا امتابلإ

 قرطلاب كلذ ناك ولو ىتح ‘كلذ ىلإ ةيدؤملا لئاسولا تناك امهم

 سكع وهو ةيناسنإلاو ةيمالسإلا ئدابملاو نيدلل ةربع الو .ةيليفاكيلل
 باحصأ اهبيهتي ةنامأ مكحلا ناك» ثيح حلاصلا فلسلا هيلع ناك ام

 ...ةمراعلا زئارغلا باحصأ اهبلطتي ةوهش حبصأف ،ةريبكلا تاقاطلا

 ايندللو نيدلل اريخست حبصأف ،نيدلا ةمدخ يف ايندلل اريخست ناكو

 ٠(3«بوذك ةمينز رسأ وأ نيهفات صاخشأ ةمدخ ىف اعيمج

 .ةيوبنلا ةفالخلا نع مكحلا داعتبا يأ ،كلذ ىلع دهاش حصأ نإو

 مالسإلا خيش فارتعا \ترإلا يف هطوقس و ،هبصنل ةيعرشلا قرطلا نعو
 هنأ يف نوعزاني ال ةنسلا لهأ نأ مولعملا نمو» :هلوق يف كلذب ةيميت نبا

 ىلوأ هريغو اصخش نولوي ةعبرألا ءافلخلا دعب ةكوشلا لهأ ضعب ناك

 «)4(٠ ...هنم ةيالولاب

 .171/168 ص ،نيرشعلا نرقلا ركفو يمالسإلا خيراتلا ،يزوف قوراف رمع -ا

 .54/53ص مكحلا لوصأو مالسإلا باتك ضقن كب يرضخلا دمح ۔2

 .93/92 ص مالسإلا مهفن فيك "يلازغلا دمحم 3

 .282 ص .لج يمساقلا رفاظ ۔- .138 ص { اج ةيميت نبا ۔4
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 :ةفالخلا ةيلوت قرط -أ

 ةفالخلا يلوت ىف ةعبتملا ةقيرطلا نايبت اي عيطتسن ةروص برقأ ك نإ

 هيلع تراس يذلا ًرملا عقاولا ىلإ انبّرقت لاو ،نييسابعلاو نييومألا مايأ

 يومألا مكحلل نايفس يبأ نب ةيواعم ءالتعا ةيفيك يه امنإ ،ةّسلا كلت

 باهرإ نم ةيواعم هيلإ أحب ام» نإ ثيح !هتعيابم امب تمت يلا ةقيرطلاو
 ىهتنا دق باهرإلا نأ تفرع اذإ اميسالو اعورشم طق نكي ل هيفلانح

 .ةلودلا لاومأ ىلع هدي ةيواعم عضوو ...ءايربألا لافطألا لتق ىلإ

 نم ةرهملا هلعفي ام لك ...ةيواعم لمعتساو ...كلملا ليبس يف اهرشسو

 ءابتك رؤزو ...ةايحلا ىدم تايالولاب دوعولاك !مكحلا يف نيعماطلا

 ةبيرق ةروصلا هذهو ٠(!)«ئلع ةعامج نيب ةعيقولا سدو تاعئاش رشنو

 ٠(2)روصنملا رفعج يبأ ةبطخ نم قبس اميف هانجتنتسا امم ادج

 ةيلمعلا لعجت تافص ةدعب ءافلخلا ءالؤه ةيلوت ةقيرط تزيمت دقو
 كلذ قباطتي الو ةيعرشلا ةسايسلا ءاهقف هرظن امع دعبلا لك ةديعب

 .ةنسلاو باتكلا عم اقالطإ

 ىلإ ةفيلخلا مدقت نأب مهوت لا ةروصلا كلت تافصلا هذه نمو

 بورض نم برض ةقيقحلا يف يهو ،ةيعرش ةيفيكب متي ناك امنإ ةطلسلا
 .ذوفنلل ماتلا عوضخلاو بعرلا نم وج يف منت شةسايسلا

 جراوخلاو ةيواعم عم ةيمالسإلا ةمألا لاح رظناو - .282 ص ،اج .يمساقلا رفاظ -ا

 .اهدعب امو 10() ص اج تارضاحم كب يرضخلا دمحم :باتك يف ةصاخ ةعيشلاو

 مث حافسلل يوقلا دضعلا ناك ،ةيسابعلا ةلودلل يفيقحلا سسزملا وه روصنملا رفعج ربأ 2

 نب ىسيع ذخأ حافسلا تام املف .هدهع حافسلا هالوو ه136 ي رمألا هل لآ

 .3ج "يلش دمحأ :رظنا .كلذ بقع ناكم لك يف سانلا هعيابو .رابنألاب هل ةعيبلا ىسوم

 .51/5ا)ص
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 ءارمألاو ءاملعلاو ةاضقلا روضح ديدجلا ةفيلخلا ميدقت متي ام ةداعف

 مغر .اساسأ ضوفرم نومضمو لوبقم لكش يف ةلودلا ءامظع رئاسو
 لصألا يف مهنكلو ،نيملسملا ةبخنو ةكوشلا باحصأ مه ءالؤه نأ

 ةوقلا نمكت الو ،ةيوطلسلا مهزكارم ىلع ةظفاحم بسنلا ىلع نوظفاحي

 ركتحي نم كانه لب صاخشألا ءالؤه يف ةلودلا رومأ ريس يف ةمكحتللا

 ءارزو نم &‘هجراخو دالبلا لخاد تالتكت يهو ،ةلودلا يف ذوفنلا مهعم

 اكارتأ مهلك اونوكي مل ءالؤهو فويسلا بابرأو نيواودلا ءاسؤرو

 (!) .ةفلتخم تايسنج نم مه لب _ نييسابعلل ةبسنلاب _

 نب ةيواعمك ءافلخلا ةيلوت يف ربكألا رودلا فيسلل ناك ام اريٹكو

 ديلولا نب ديزيو (ه65 364) مكحلا نب ناورمو (60 .41) نايفس يأ

 ()( ه132 -127) دمحم نب ناورمو ،(رهشأ ةتس مكحلا يف يقب ه126)

 ةدع ،رمألا يلوأ ةيلوت يف نلا ماكحأ نع ءافلخلا فارحنا زي ام نإ

 ةءافكلا مادعنا اهنم ؛نوديري نميف ةطلسلا ءاقبإ ىلإ فدمت بابسأ

 .(}(_ه218-227) هللاب مصتعملا ةيلوت يف ثدح امك ةيقلخلاو ةيقلخلا

 راودألا كلذكو .(؛(ه247-248) رصتنملاب بقلملا قثاولا نب دمحمو

 خيراتلا \يزوف قوراف رمع - .86 ص ث.ةيمالسالا مظنلا !ميهاربإ يلع نسح -ا

 .340 ص نيرشعلا نرقلا ركفو يمالسإلا

 .101 ص 5.2ج .ةيمالسالا ةراضحلاو يمالسإلا خيراتلا يلش دمحأ ۔2

 ١ .8/7 ص 53ج ث مالسإلا خيرات نسح ميهاربإ نسح -3

 قثاولا ينوت امل هنأ هخيرات ف يوريو - .154 ض ،9ج ،كولملاو ممألا خيرات "يربطلا 4

 كهوسبلأف مالغ وهو ،قثاولا نب دمحم ةفالخ اولاقو ،هنولوي نميف رصقلا لاجر رواشت

 .ةالصلا هب زوحت الو ريغص هنإف هللا نوقتت الأ :الئاق فيصو مهحصتف
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 ةسايسلا ق ءاسنلا لُخدت م مع ضعب مهضعبل ءافلخلا علخل ةيخثراتلا

 نأ بجاولا ذإ ةسايسلا ءاهقف هرظن امب ال نأش ال تازيملا هذهو

 هاركإ ريغ نمو ،هب نيملسملاو ةكوشلا لهأ ءاضر دعب ةفيلخلا نوكي

 اذإو .رمعلا ثيح نم ةيقلخلا ةيحانلا نم ةنزاوتم ةيصخش اذ كلذل

 3ةلوجرلا مامت يف مهيلإ يحوأ دق .للا ةيانعب نوريسم مهو ءايبنألا ناك

 نأ ىلوأ باب نمف 8(ة)املعو امكح هانيتآ هدشأ غلب املو» :ىلاعت لاق

 .ةيصاخلا هذه نوكلمي ال نيذلا نيملسملا نم مهريغل كلذ نوكي

 طورش هيف رفوتت نأ بجي ةفيلخلا نإف ،ةيقلخلا ةيحانلا نم امأ

 ىلإ ضعبلا بهذ امك داهتجإلا ةجرد ىلإ {ةيهقفلاو ةيملعلا ةيافكلا

 نع جرخي مل و ،اقافتا ةروكذلا طرش ىلع ءاملعلا زكر امك .(كلذ

 ريغ ناك يسايسلا عقاولا نأ لإ 4(3)يربطلاك مهنم ضعبلا الإ ةدعاقلا

 ( .كلذ

 نع مكحلا جرخ اذإ ةبارغ الف {ةيسايسلا لوصفلا هذه ةجيتنكو

 ءارزولاو رصقلا لاجر نم ةكوشلا لهأ ةرطيس لعفب هباحصأ يديأ

 ءاقب مهل نمضي نم مهتيلوت مث نمو ،مكحلا ديلاقم ىلع طابضلاو
 .(5)ةرطيسلا

 .47رم }2ج ث مالسإلا خيرات نسح ميهاربإ نسح -1
 .22 ةيآ فسوي ةروس -2

 لوألا مسقلا نم ثلاثلا لصفلا يف مامإلا طورش رظنا 3

 .مسقلا اذه نم ثلاثلا لصفلا يف يسايسلا لمعلاو ةأرملاب صاخلا ثحبلا رظنا 4

 .9ج كولملاو ممألا خيرات يربطلا :ق ءافلخلا ضعب ةيلوت قرط عجار ۔5
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 هومدق ام تدسفأ تيلاو ،ةمظنألا هذه ةسايسل ساسألا روحلا نإ

 .ةيمالسإلا تاحوتفلا يف لثمتت ةينيد تامدخ نم يمالسإلا ملاعلل

 ةراثإ وه امنإ نييسابعلا مايأ ةصاخو ،يملعلا مدقتلا رشن يف ةيفاقثلاو

 ىلع ةظفاحملا لجأ نم اهلالغتساو ،اهنم ةيبرعلا ةصاخو .ةيلبقلا ةيبصعلا

 .ةفالخلا

 ةفيلخلاب لوصولا اممأش نم ةليسو ك لامعتسا وه ناثلا ساسألاو

 .تاليولا يقاب كلذب تلمتكاف ةطلسلا ىلع ءاقبلا ىلإ

 عيمج ينبتو مكحلا ثيروت يف طمنلا اذه ىلع تراس دقلو
 يف ةينسلا ةيمالسإلا لودلا رثكأ ةفالخلا نم نكمتلل اهنم لئاسرلا

 . ..(سلدنألاب نييومألاو ،(ةسرادألاو ،(!)ةبلاغألاك يبرعلا برغملا

 ةديدج ةنس اونس نيذلا ،كيلامملا دهع هلبقو ينيامثعلا دهعلا ءاج م

 .ربكألاف ةوخألا ربكأ اهثري ىلا ةدحاولا ةرسألا يف ةفالخلا ةيلوت ي

 ىلإ لوصولا فدمب ،ةرسألا دارفأ نيب تالايتغاو نتف ىلإ اذه ىدأف

 .قرطلا رصقأب مكحلا

 ءالؤه مايأ ترج نێلا ةيلوتلا تايلمع رثكأ نأ وه هدكؤن امو

 نم رهظملا ةيحان نم لماكلا لكشلا ىلع تناك ةفيلخلا ميدقتل ءافلخلا

 مث ةلودلا يف ءامظعلا رئاسو داوقلاو ءاملعلاو ةكوشلا لهأل عامتجا

 هتعيب و هتفالخ نأ انرظن يفو» :يرضخلا دمحم لوقي ءةعيبلاو حيشرتلا

 ةعيب نع لكشلا يف صقنت مل _ نايفس يبأ نب ةيواعم كلذب نيعي

 .طيسولا رصعلا يف يبرعلا برغملا خيرات ©بيطخلا نبا :يف ةلودلا هذه خيرات رظنا -ا

 .465رص 52ج ،ريبكلا برغملا خيرات ،ملاس زيزعلا دبع 2

 .4ج 3 مالسإلا خيرات نسح ميهاربإ نسح :يق اهخيرات رظنا 3
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 تافصلا نم امهنم لك يف امل ضرعتلا نع رظنلا عظطتب .يلع
 قيرف هعياب يلعو ،سانلا نم قيرف هعياب ةيواعم نأل ةينيدلا تازايتمالاو

 ال رمألا نأ الإ &(!)«نيعزانتملا ىوقأ بلغتي نأ يرورضلا نمو إارخآ

 ةظفاحملا ضرغب ذوفنلاو ءاهدلا اهلطب ،ةيسايس ةيحرسم نوكي نأ ودعي

 .يرسألا مكحلل ةدحاولا ةريتولا ىلع

 مامإلا ىلإ دهعلا ةيرظن اولغتسا دق نيينسلا ءافلخلا نأ ظحالملاو

 غولبل ةليسو اهوذختاو كرمع ىلإ دهع امدنع ركب يأب ءادتقا يلاوملا
 ىلع الإ هدعب نمل دهعي نأ دهاعلل نكمب ال هنأ لاحلاو «مهمارم

 نييومألا نم نيفلختسملا ءالؤه يف رفوتت مل طورشلا هذهو .(تطورش

 ةفالخلا طورش هل لمتكت مل نم ءارمألا نمف "مهنم اليلق لإ نييسابعلاو

 يتاذلا دادعتسالا ةيحان نم وأ ،ةيقالخألا ةينيدلا ةيحانلا نم ءاوس

 هيلوت دعب كلذ نم رثكأ ىلإ ىدرت نم مهنمو ،زجعلا وأ نسلا رغصك
 .ديصلاو ءانغلاو وهللاو روصقلا ذختاو ،ةفالخلا

 ٦ط ط ط

             مز ١ ا(

 :ةيضابالا _ 2

 :ةيضابإلا ةمامإلا يلإ نيخرؤملا ةرظن

 ةيضابإلا لودلا نع تبتك نىلا ةيخيراتلا تاساردلل عبتتملا نإ

 يذلا هبشلا نم اريثك اهيف دّصرتي اصوصخ ةيمتسرلا ةلودلاو امومع

 دنع تاباتكلا هذه لثم دحبو مهمكح يق ةيثارولا ةغبصلا اهيلع يفضي

 الإ مهنم ملسي م و ةيضابإ ريغ م ةيضابإ اوناك ءاوس باتكلا صعب

 .164 ص اج تارضاحم ©كب يرضخلا دمح -ا

 .لوألا مسقلا يف نياثلا لصفلا نم ثلاثلا ثحبملا رظنا 2
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 تايرظنو ئدابم عم ةنراقم يضابإلا خيراتلا اوسرد نيذلا مهو ©ليلقلا

 .ةيسايسلا ةنسلا لهأ

 ارومغم ناك يسايسلا يضابإلا خيراتلا نأ ىلإ اساسأ أطخلا اذه دوعيو

 دقف ايعقاو امأ كايرهاظ جراوخ مهرابتعاب ءالؤه ءازأ ةعبتلل تاسايسلا ةجيتن

 .ةئارولا ىلإ مكحلا اولوح نيذلا شورع جعرُت ةيضابإلا ءارآلا تناك

 ابناج ةيضابإلا ةمظنألا ح رط ىلع اريثك دعاس رخآ لماع كانهو

 راكفألا لماع كانه ناك ،لهخلاو بصعتلا بناج ىلإف ،اهتسارد مدعو

 هناب يحوت لا يه راكفألا هذهو امومع يضابإلا نايكلا لوح ةقبسملا

 مهتمظنأ يف ةعامخلاو ةنسلا لهأ اهدمتعا يلا قرطلا سفن دمتعا

 5(!)ةينامعلا ةلودلاو ةيمتسرلا ةلودلا نأ سزرادلل رهظي ثيح ،ةيسايسلا

 طمنلا نيخرؤملا ىلإ ىحوأ امم \ةدحاو ةلئاع يف اهؤارمأ لسلست دق

 .ةيمالسإلا لودلا عيمج نيب دحاولا

 يضابإلا يسايسلا خيراتلا ةسارد هقتاع ىلع ذخأ يذلا نكلو

 مامإلا نأب مكحي ،نويسايسلا مهؤاهقف هرظن ام قفو ةقمعم ةسارد

 ةيرحب ،نيدلا خويشو ‘بهذملا ءامعزو ةنيدملا هوجو هبختني» يضابإلا
 .ناطلس وأ ةقادص وأ ةبارق يف ءالو الو ديلاقت الو ةالابم ريغ نع

 ©فاضنإلاو لدعلاو ءاهدلاو ةكنحلاو ةياردلاو ةفربعملا هيف نوعاري

 وأ ةيشاحلا لبق هتبارق يوذ ىلعو ،هتبارق يوذ لبق هسفن ىلع امهيرجيي

 .(2)«ناكسلا مومع

 يف ةنطلس ىلإ تلوحت لب تادب امك ةوقلا ثيح نم رمتست مل نامع يف ةمامإلا نإ -1

 .ةريخألا اهدوهع

 .180ص ۔رئازجلا خيرات زجوم ،كاعكلا نامثع -2
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 ةيضابإلا ةمامإلا ةعيبط

 رايتخالا قيرطب ذخأت قلا ةيمالسإلا قرفلا نم ةيضابإلا نإ
 ممتاقيبطت يف ةيضابإلا جرخي مل و 8(!)ةمامإلا تابثإل 5 حلا باختنالاو

 :ةنالث قرط نع ةيسايسلا

 .ركب يبأ رايتخا يف عقو امك 5َّرحلا رايتخالا قيرط انإ
 .رمعل ركب يبأ فالختساك ،فالحتسالاب وأ

 نب رمع بولسأ قفو يروش سلح ىلع رايتخالا ةلاحإ يه ةثلاثلاو
 ةدمل باختنالاب نيعي ىلعألا سيئرلاو» يضابإلا مامإلاف .باطخلا

 .(2«هفلس نم هيلإ دهعلاب وأ 3هتايح

 ةمئألا ةيلوتل ةيسايس تاقيبطت نم هضرعنس ام لالخ نم هما

 ةفالخلا رمأ اوميقي مل امومع مهنأ صلختسنس انإف ،مهتعيابمو ةيضابإلا

 نبا هيلإ بهذ ام وهو ةوقلا موهفم يف ةيبصعلا نم ساسأ ىلع
 .(3)نودلخ

 ةيرظنلا هذه ىلع .لاوزلل ةضرعم اهنإف اهتوق تناك امهم ةيبصعلاف

 لصألاو ،ةيكارتشالاو ةيلامسأرلاك ةرصاعملا تايجولويدإلا رثكأ تراس

 اذإ ةصاخو ،نيدلا ةيبصع ىلع نبت نأ -ةمامإلا يأ ةلأسملا هذه يف

 يه ءارآلاو ةفسلفلا هذهو .مودأ اهنإف مالسإلاك احيحص انيد ناك

 يف مأ نامع يف ناك ءاوس ءاهتفالخل اساسأ ةيضابإلا امقذخأ يلا

 .(4)ت رهيت

 .لوألا مسقلا ي يناثلا لصفلا نم لوألا ثحبملا رظنا -1

 .1]22ص ىماعلا رئازجلا خيرات ،يلاليخجلا نمحرلا دبع - .6)ص 52ج رئازجلا خيرات ،يليلل كرابم 2

 .لوألا بابلا نمثلاثلا لصفلا :يف ةيضابإلا دنع مامإلا طورش رظنا -3

 .9 مقر ةقاطب ،ةلبامقم جاحلاب خيشلا دمحم 4
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 ةثارو عي ال ةدحاو ةلئاع يف وأ ةدحاو ةليبق يف ةفالخلا رصحف

 ىدمو ،مكحلا ىلإ مامإلا امب لصوت يلا ةقيرطلاب ةربعلاف مكحلا

 ةلئاعلا يف لسلست نم عقو امو .اعرش هيف ةبولطملا طورشلل هئافيتسا

 ةلودلا عينص نم وه لب اهئانبأ لعف نم سيل برغملا يف ةيمتسرلا
 .رحلا رايتخالا ةدعاق رهوج وه اذهو &لئابقلا رايتخاو

 ىلإ فالختسالا طورش يف اوبهذ دق ةعامجلاو ةنسلا لهأ نإ

 طورشلا هذهو ©فلختسلملا امب ديقتي نأ بجي طورش ةَع طارتشا

 دحأ نوكي نأ بجي ال هنأ ىلإ اوبهذو .(!ذامهريغو دلاولاو دلولا صخت

 ةفالخلا ءاقب نم مهفوخل كلذو ،كهاعلا ءابرقأ نم ىروشلا سلج ءاضعأ

 يف لصألا ذإ طرشلا اذه نوري ال ةيضابإلا نكلو .دحاو بسن يف
 نم وضعلا اذه ناك ولو تيح الوأ ةينيدلا ةءافكلا وه ةيوضعلا طورش

 ىلع ةيضابإلا ىدل ةسايسلاو مكحلا ماظن زكتريو» ،لحارلا مامإلا لسن
 .مهبهذم يف داهتجالا دعاوق هيضتقت ام قفوو ةنسلاو باتكلا دعاوق

 ةفالخ ال ذإ ،مامإلاب ىمسملا ىلعألا سيئرلا فارشإو ةرادإ تحت اذهو

 بصنم ملست نوضفري ةيضابإلا ءاملع ناك لب .(ةمهدنع ةيثارو
 مامإلا نوبقاري اوناك ةيضابإلا نأل {ةيلوؤسملاب مهروعشب كلذو ،ةمامإلا

 هلزع ىلإ يدؤت دق ةجض ةماقإل ةطيسب ةطلغ يفكتو ،هلامعأ عيمج يف

 .(ة)اهحاجن ةروثلا تنمض اذإ هيلع ج ورخلا وأ

 .لوألا بابلا يف دهعلا ةيالوب صاخلا لصفلا رظنا 1

 .فرصتب .222ص ءماعلا رئازجلا خيرات ،يلاليخلا نمحرلا دبع 2

 .127رص "ملكتي خيرات نامع ©فاسع يحانو ،يملاسلا دمحم 3
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 :ةيضابإلا ةمنالا ةيلوت

 عضو وهو !ةيمتسرلا ةلئاعلا يف ةمامإلا رصح نع رظنلا ضغ
 قفو تراس دق امومع ةيضابإلا ةمامإلا نإف \ترهات ةلودب صاخ

 ريخ يف ةلث ننزإ لوسر باحصأ اهيلع ىرج يلا بيلاسألا

 قرفلا اهيلع تقفتا يلا ةيعرشلا ةثالثلا قرطلا يهو &(!)نورقلا

 فالختسالا رحلا رايتخالا :يه قرطلا هذهو .ةعيشلا ادع ةيمالسإلا

 .ةيروشلا ةقيرط مث حيشرتلا هجو ىلع

 عم ،يناثلاو لوألا بولسألا ىلع ترهات ةمامإ تراس دقو

 ،فالختسالا يهو ةثلاثلا ةقيرطلا نوفيضي نيخرؤملا ضعب نأ ةظحالم

 لوقي .(ه240 -211) باهولا دبع نب حلفأ ةيلوت صوصخب اذهو
 يف حلفأ هنبا ةعاجشل نطفت دق باهولا دبع مامإلا نإ» :ريغصلا نبا

 ناكف ،ةمامإلا حلفأ قحتسا دقل لاقف إةتاولو ةراوه ةليبق عم ةكرعملا

 .(2)«ةمامإلا هل تدقع موي لوأ

 تراس دق اهدجي حلفأ ةيلوت امب تمت لا ةقيرطلل سرادلا نأ لإ

 لهأو نيملسملا عامتجا دعب كلذو رحلا رايتخالا بولسأ ىلع

 هملع ةرثكو هيبأ مايأ يف هلاوحأ حالصب مهملعل هومدقف» ىروشلا

 .(3)«هتعاجش و هسفن ةوقو

 امك ‘فالختسالا قيرط نع مكحلا ىلإ هلوصو ةقيرط انذخأ اذإو

 .6!ا ص ،خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا رمعم يعن يلع -ا
 .اهدعب امو 54 ص نييمتسرلا ةمئألا رابخأ ريغصلا نبا -2

 رابخأو ةريسلا ءايركز وبأ - .طوطخم 183ص ،ريسلا باتك ،يخامشلا سابعلا وبأ 3

 .72.1ج ،برغملاب خئاشملا تاقبط ،نيحردلا - .128رص .ةمنألا
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 باهولا دبع نأب لئاقلا يريرحلا ىسيع دمح ذاتسألا كلذ ىلإ بهذ

 مامإلا نأ ظحالملاف (!)ةمامإلا ىف يف هدهع يلو حلفأ نوكي نأ ىصوأ دق

 قحتسا دق حلفأ نإ لاق لب ،دهعلا ةيالوب اقالطإ ظّملتي مل باهولا دبع

 دعب ناك قاقحتسالا اذه نأل ؛ طقف حيش رتلا نعي ي ام وهو ةمامإلا

 ةافو دعب دقعلاو لحلا لهأ نأ امك .ةكرحلا ءانثأ هتوقو هتعاجش روهظ
 دجوي ال ذإ ،اهيقحتسم لوأ حلفأ اودجوف اوعمتجا دق باهولا دبع

 وبأ اهعبتا ىلا ةقيرطلا يه كلتو احيشرت ناك لب قباس دهع كلذل

 .ةمامإلل هقاقحتسا دعب رمع حشر امدنع ركب

 ىدحإب اوبختنا دقف نييمتسرلا ةمئألا يقاب صخت اميف امأ

 .(2ىروشلا سلجب وأ ،ًرحلا رايتخالا امإ :نيتقيرطلا

 دق متسر نب نمحرلا دبع نأ ةيضابإلا ريغ باتكلا نم ريثك ربتعيو

 ىلإ هلوصو نمضي تتح ،ىروشلا سلجب يف باهولا دبع هنبا حشر
 دعاوقب مهنم الهج كلذو 3هذه هتلعف ىلع اريثك هوذخآ دقو .ةطلسلا

 ريبك بسنلل نولوي ال ةيضابإلا نأو .مكحلاو ةسايسلا يف ةيضابإلا
 .ةينيدلا ةءافكلا طرشب نومتهي ام ردقب مامتها 2

 قفتا دق ىروشلا سلجب نأ ىلع قفتت ةيخيراتلا تاياورلا عيمج نإ م
 ال اوناك ذإ سلجملا ءاضعأ هيلإ لامو يسلدنألا دوعسم ةيلوت ىلع

 اهوعفادتف ...» :يخامشلا سابعلا وبأ لوقي .(ةةئارولا اديم نولبقي

 .139ص ،بوغملاب ةيمتسرلا ةلودلا ،يريرحلا ىسيع -ا

 ةفحت يملاسلا :اهنم بتك ةدع يف نبيمتسرلاو نيينامعلا ةمئألا ةيلوت لوصف :رظنا 2

 .ةمئألا رابخأو ةريسلا ءءايركز ربأ - .1ج ،نايعألا

 .551ص 32ج "ملاس زيزعلا دبع 3
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 مث ،باهولا دبعو دوعسم :نينثا دحأ ىلع اوعمجأف _ ةمامإلا نعي _

 هغلبف ،هتعيابم ىلإ اوردابف ،دوعسم ةيلوت ىلإ ةماعلاو نورٹكألا لام
 .(!)«باهولا دبع اودارأف كىفتخاف ،ربخلا

 دعب ةيناثلا ةجردلا يف ناك باهولا دبع نأ انل حضتي نم نم

 تناكو .هيلإ رمألا راص ام ريخألا اذه ءافتخا الولو يسلدنألا دوعسم

 فدمي يسلدنألا دوعسم ءافتخا دعب هتعيابم ىلإ دقعلاو لحلا لهأ ةردابم

 لكل اعدر كلذكو .ىربكلا لئابقلا نم ردصت دق تلا ةنتفلا ءاقتا

 نبا ربع دقو .ىروشلا سلجب ءاضعأ نيب ةمامإلا لوح ديدج فالتخا

 .(2)«دعب هيلإ رمألا ةيضابإلا تريصف» :هلوقب ةلأسملا هذه نع ريغصلا

 ىدل ىروشلا سلجب بولسأ ىلع رحلا رايتخالا ةقيرط تبلغ دقو
 ` رايتخالا صخي اميفف .نامع يف ةصاخبو مهتمئأ مهوت دنع ةيضابإلا
 ةرشابم مئاقلا مامإلا ةافو دعب دقعلاو لحلا لهأ عمتجي غ ام ةداع مهدجن

 ةيضابإلا ةمئألا نع َبَتك نمم رثكأ لمعتسا دقو ،اديدج امامإ نوبجتنيو

 عمجأ ،هدعب اوبختنا ،نوملسلل عياب ،نوملسللا ىلو مث :لثم ةبراقتم تارابع
 .(3)رحلا رايتخالا ىلع لدت لا تارابعلا نم اهريغو مهيأر

 يذلا سلجملا ،ناسلحب رهتشا دقف ىروشلا سلجب صخي اميف امأ

 تلصلا مامإلا ةيلوتل دقع يذلا سلجاو (“)متسر نب نمحرلا دبع هنيع

 .87/86ص ءايركز وبأ - .145ص كريسلا ،يخامشلا -ا

 .47 ص ثنييمتسرلا ةمئألا رابخأ ريغصلا نبا 2

 .1ج ،نايعألا ةفحت .يملاسلا :رظنا -3

 " ديزي ةمادق وبأ يسلدنألا دوعسم :مه نمحرلا دبع مهنيع نيذلا ىروشلا سلجب ءاضعأ 4

 سودعس قفوملا وبأ نمحرلا دبع نب باهولا دبع ،يسلدنألا ناورم ،ييرفيلا نيدنف نبا
 .46ص ،1ج تاقبط ،ييحردلا :رظنا .يماتكلا حلاص نب ركش إةيطع نبا
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 تالاح تفرع امك .ءاضعأ ةعبس اًنمضت نيسلجملا الكو .(!ا)كلام نبا

 ةنسلا نإ ذإ ،ددعلا كلذ نم لقأ اهيف يروشلا سلجا عض ىرخأ

 دقف ةيلمعلا ةنسلا اًمأ .مهددع الو ىروشلا لهأ مه نم ددحت مل ةيلوقلا

 لبقتي ناكو ،رظنلاو يأرلا لهأ مهو هباحصأ ريشتسي ةث لوسرلا ناك
 مهدادعتساو ممتاءافكو ممتايوتسم بسح كناك مهيأ نم ةروشللا

 مهلقثو يملعلا مهقوفتب وأ ،مالسإلا يف مهقبسو يسفنلاو يلقعلا
 .(2يمالسإلا عمتجملا يف يعامتجالا

 تناك اذإف ،ةيوبنلا ننسلا هذه نع يضابإلا يراشتسالا لمعلا جرخي مل و

 دقف نييراشتسالا نم ةعامج نمضتت ةيضابإلا اهسرام لا تالاحلا ةيبلغأ

 يف ةيئاهنلا ةملكلاو عومسلل توصلا مهل ناكو ةمئألا ةيلوؤسم تروطت

 دقو .اصوصخ نيملسلل ةمامإ ىلوتي نم رايتخا يفو ،امومع ةسايسلا هيجوت
 خويش نم رهتشاو ‘نامع يف ةيضابإلا ةمامإلا ةريس نم طمنلا اذه فرع

 ىسوم مامإلاو &(ة)يوكزاألا رباج يبأ نب ىسوم ينيدلا مامإلا اهيف مالسإلا
 ضعبل امهدحول نادقعي اناك ناذللاو ،امهريغو ‘يوكزألا ةزرع نب ىلع نب

 لبق نم (ه192-207) ةلا دبع نب ناسغ مامإلل دقع امك نامع ةمئأ

 .(4)ميت نب ةدعسمو نامثع نبا ناميلس نيمامإلا

 نب هللا ديبع رينملا نب ىلعملا ليحرلا نب بوبحم نب دمحم :مه ىروشلا سلجب ءاضعأ -ا

 .46ص ،1ج خئاشملا تاقبط :نييحردلا .ميكحلا

 .147رص ،مالسإلا يف ةرونلا ادبم يجيلملا بوقعي -2

 .اهدعب امو 283 ص ،يبرعلا قرشملا يف ةيضابإلا مشاه بلاط يدهم -3
 فاحتإ كيشاطبلا دومح نب فيس :رظنا ©تايصخشلا هذه لوح ليصافتلا نم ديزمل 4

 .1ج ،نايعألا
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 ترمهات يف ةيضابإلا ةمامإلل تلجس دق ةيخيراتلا تاياورلا نإ

 ىلع كلذو ،ةسايسلاو مكحلا نوؤش يف نييمتسرلا ةمئألا ءانبأ ةدعاسم

 ىلع ةظفاحملا ساسأ ىلع سيلو يأرلاو ةعاجشلاو ةءافكلا ساسأ

 ركذت مل و ،نامع ةمئأ نع كلذ تاياورلا لّجست مل و .ةيلئاعلا ةطلسلا

 هب ناعتسا الو مكحلا يف هنبا هفلخ دق ةمئألا دحأ نأ رداصملا هذه انل

 .ةيعرلا ةسايس ىق

 ةرسألا عينص نكي مل ةيمتسرلا ةلئاعلا يف ةمامإلا رصح نإ

 عم ،هنطوب سيل نطو يف بيرغ كلذ لعفي نأ لقعي ال ذإ ،اهدارفأو

 بابسأ ىلإ كلذ نيخرؤملا رثكأ عجريو ،ىربكلا لئابقلا نيب هفعض

 نيب نوكت دق قلا ةنتفلا رطخ نم اهنايك :ةلودلل ظفحت ةينمأ ةيجيتارتسا

 امم ،اهريغ نود اه اهراكتحا يلاتلابو ةطلسلا يلوتل لئابقلا سوؤر

 كلمت لئابقلا هذه نأو ةصاخ !ةيلهألا برحلا ران لاعشإ ىلإ يدؤي

 عرز نم ابورهو ،ةمامإلا طورش مهيف رفوتت نيذلا ءافكألا لاجرلا

 زكارم اهءانبأ يلوتو مكحلاب رثأتست دق يلا لئابقلا هذه نيب ةريفغلا

 لهأ نإف ،ةئارولاو دادبتسالا يف يضابإلا مكحلا طوقس يلاتلابو مكحلا

 مث ،ةهج نم اهفعضو اهرغصل ةيمتسرلا ةلئاعلا اورثآ دق دقعلاو لحلا

 الو مكحلاب ًدبتست ال قح ىرخأ ةهج نم ةيسايسلاو ةينيدلا اهتيافك

 اهروج وأ هنأ عرش نع اهجورخ ةلاح يف اهلزع ةمواقم عيطتست

 .ةيعرلل اهملظو

 عضومو لئابقلا ىقتلم تحبصأو تعتمت دق ةلئاعلا هذه نأ امك
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 مهضعبل ربربلا ةسفانم نأل ،(!)ةيسايسلا اهتكنح بناج ىلإ اهمارتحا

 ىدحإ يف ةمامإلا تناك ولف اذهلو ،ينجأل مهتسفانم نم ربكأو دشأ
 .(2ىرخألا لئابقلا اهتعزانل مهلئابق

 متسر نب نمحرلا دبع ةيلوت ةقيرط يخامشلا سابعلا وبأ صخليو

 اودجوف لئابقلا ءاسؤر نم ةيالولل حلصي نم اورظنف» :هلوقب ةمامإلا
 دبع ىلع مهيأر قفتاف ىوقتو املعو ةعاجش حلاص دحاو لك ةعامج

 ريغت اذإ هعنمت هل ةليبق ال هنألو ،...ملعلا ةلمح نم هنوكو هلضفل نمحرلا

 يلع نب نمحرلا دبع امي عيوب ييلا ةقيرطلا يهو .(3)«لدعلا قيرط نع

 ييلا لئابقلا نيب لعتشت ةنتفلا تداكو ‘ترموت نب يدهملا ةافو دعب
 .(4)ة رشعلا هباحصأ اهيلإ يمتني

 مل اذمبو مهتمئأ عيمج ةيلوت يف ةقيرطلا سفن ةيضابإلا عبتا دقو
 ناك اذإو ،ةطلسلا لوح لئابقلا نيب تاعزانم ةيأ ثادحألا لجست

 لماوعلا هذه نإف ةطقنلا هذه ىلع اريثك اوزكر دق نوللحماو باتكلا

 ةقحال ةطقن تناك اهلزع لّهسي -ةفيعض ةيمتسرلا ةلئاعلا نوك يأ۔

 طورش عيمح نييمتسرلا ةمئألا ءافيتسا دعب ةيناثلا ةجردلا يف قأتو

 يأرلا دادسو ىوقتلاو عرولا لماعو يدلا طرشلا ةصاخو ،مامإلا

 مكحلا ،ميهاربإ فسوي نبا - .522 ص .3ج ،ريبكلا برغملا خيرات زوبد يلع دمحم -1

 .50/49ص ثةيضابإ رظن ةهجو نم ةسايسلاو

 ' .63ص ،2ج "رئازجلا خيرات ،يليملا كرابم 2

 - .29 ص "نييمتسرلا ةمئألا رابخأ ريغصلا نبا - .طوطخم 139ص ،ريسلا كيخامشلا 3

 .40ص اج .خئاشملا تاقبط ،يحردلا

 .220ص }4ج ث مالسإلا خيرات نسح ميهاربإ نسح 4
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 ةجردلاب ةءافكلا لماع ىلع تزكرت دق ةيلوتلا نإف انه نم .ةعاجشلاو

 يضابإلا عمتجملل ةيعامتجالاو ةينمألا ةيجيتارتسالا لماع مث ،ىلوألا

 وأ ةصاخ نييمتسرلا ةمئأ دحأ نأ خيراتلا انل ركذي مل ثيح ،كاذنآ

 .ةيمالسإلا ةفالخلا يف طورشملا ىوتسملا نود ناك نامع ةمئأ نم هريغ

 هترظن يف اساسأ زكري جاحلاب خيشلا دمحم ذاتسألا نأ ظحالملاو

 نود ،طقف ةينيدلا ةيبصعلا ىلع يضابإلا يسايسلا عقاولا اذهف هليلحتو

 عمتجا اذه ظفحي يذلا يعامتجالا يجيترتسالا لماعلاب مامتهالا

 يف ةمكاحلا ةيمتسرلا ةلئاعلل ةبسنلاب ةيجيتارتسالا هذه. دحتو ‘هنزاوت

 .ىرخألا لئابقلل ةبسنلاب اهفعض

 دقو .ةمامإلا ةيضابإلا ةمئأ عيمج ىلوت ةينيدلا ةيبصعلا ساسأ ىلعف

 .ةدعاقلا هذه نع جورخلا ضعب ترهاتو نامع يف ةمامإلا تلجس

 رومألا عاجرإل داصرملاب امئاد اوناك دقعلاو إلا لهأو ةيعرلا مكلو

 راج امنيح (ه177-179) ناهبن يبأ نب مامإلل عقو امك ،امباصن ىلإ

7 

 ترهات يف مكحلا ىلإ لوصولل صاخشأ ةثالث لواح نأ ثدح هنأ

 ةلاسم نب دمحم مهو ،مهتمامإب ةمألا فرتعت ملف ةيعرش ريغ قرطب
 .(ا)دمحم نب ناظقيلاو ،حلفأ نب بوقعيو ،يراوملا

 ةمنألا رابخأ ريغصلا نبا - .61 ص .خيراتلا بكوم ف ةيضابالا رمعم يحع يلع 1

 .256ص ێةيضفلا دوقعلا يثراحلا - .111 ص ،نييمتسرلا
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 مامالا تعيابم :ايناث

 :ةعامجلاو ةنسلا لهأ-1

 موقي لا ةعيبلا يهو ةصاخلا ةعيبلا تناك ءاوس !مامإلا ةعيابم متت

 ديق نودب ،نيملسملا رئاس امي موقي يلاو ةماعلا ةعيبلا مأ دقعلاو لهأ امي

 ءاضعأ دحأ هاركإ زوجي الو ةلأ ماكحأب مكحلا طارتشا الإ طرش الو
 دحاولا ضفرب ةربع ال ذإ ةعيابملا ىلع نيملسملا دحأ وأ ىروشلا سلج

 ال عرشلا راطإ يفو ةيمالسإلا ةضراعملاف ،ةيبلغألاب ةربعلاف إةلقلا وأ

 ىلعو .تاوصألا بلغأ ىلع لصح اذإ مامإلا ةيصخش يف حدقت

 مارح لداعلا مامإلا ىلع جورخلاو ةعامجلا عابتا بجاو ةضراعملا

 .عامجإلاب

 دقو .(!)ةيمالسإ دعاوقو طباوض كلذل نإف لاوحألا تريغت اذإو
 .هدعب نم كلذ يف ةباحصلا هعبتاو ث لوسرلا مايأ لمعلا اذه ىرج

 ةضراعم خيراتلا لجس دقو .عيابملا ديقت طورشلا الو هاركإلا نكي ملف

 كلذ شدخي مل اذه عمو ،اهذخأ ءانثأ بلاط يبأ نب يلع ةعيبل ةباحصلا

 .مامإلا صخش يف
 ةبسنلاب ديلا ةحفاصم ةطساوب متت ةيعرشلا ةعيبلا تناك اذإو

 ةباحصلا دعب ريغت دق رمألا نإف ،(تاياورلا ضعب ىف ءاسنلاو لاجرلل

 .لرألا بابلا نم ثلاثلا لصفلا نم ناثلا ثحبملا رظنا 1

 مل اذه نأ ححارلا نأ الإ ،يديألاب هن ينلل ءاسنلا ةعيابم لوح تاياورلا تفلتخا 2

 ةننل رمأ امب الإ طق ءاسنلا ىلع ا فلل لوسر ذخأ ام هللاو» :ةشئاع لوقل ڵتدح

 نهيلع ذخأ اذإ لوقي ناكو .طق ةأرما فك زإ لوسر فك تسم امو .ىلاعت

 .10ص 013ج ةكم حتف دعب ةعيابملا باب ملسم حيحص .«امالك نكتعياب دق :دهعلا
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 دهعلا اذهل ةروهشملا ةعيبلا» تناك ثيح !ةصاخ نييومألاو نيدشارلا

 لجرلا وأ ديلا وأ ضرألا ليبقت نم ،ةيورسكلا كولملا ةيحت يه يسابعلا
 .ةيعرلا لالذإو عوضخلا ىلع ًالإ لدت ال ةيعضولا هذهو .(!)«ليذلا وأ

 ليبقتو دهعلا نع عيابملا جورخ ةلاح يف بقاوعلا ءوسب يحوت امك

 يأرلاب دادبتسالاو نايغطلا ىلإ الإ ريشت ال لجرلا وأ ديلاو ضرألا
 .ةيعرلا ةيدوبعو

 نكت ملف ،ةحفاصملا بحاصت تناك لا تارابعلا صخي اميف امأ

 ثيح نم ةفلتخم تناك لب ،اهيلع قفتم ظافلأو ةنيعم تارابعب ةدودحم

 رمألا نث زإ لوسر دهع يف ناك دقو .نيعملا ثيح نم ةقفتمو ظفللا

 عضولا رمتساو \برحلاو ملسلا يف ةعاطلاو عمسلا ىلع ةعيابملاب متي
 لمعلا ىلعو ،ةعاطلاو عمسلا ىلع كعيابأ" :عيابملا لوقب كلذك

 ةلودلا لئاوأ يف ارينك عضولا ريغتي مل و ."انلق هيبن ةنسو هللا باتكب

 نم ةيسابعلا مث ةيومألا ةلودلل ةريخألا مايألا تدهش نيح يف !ةيرمألا
 ج رخ اذإ ارفاك عيابملا لعجتو دوهعلا قثوت نامأو تارابع ةدايز اهدعب

 نوبجوتسيو دهعلا ىلع نوفلختسي ءافلخلا» ناك دقو .ةعيبلا نع

 .(©«بلغأو رثكأ اهيف هاركإلا ناكو ... .كلذل اهلك ناميألا

 :امنوديزي ءافلخلا ناك لا ناميألاو تارابعلا نمو

 ناكف ءةعيابملل ةفلتخم اغيص هعابتأو جاجحلا ثادحتسا ©

 رارحأ يديبع" :مهتعيب يف اولوقي نأ ىلع سانلا لمح

 . 120/1 9!1ص .2ج .ةمدقملا نردلخ نبا 1

 .120/119ص 52ج }هسفن نودلخ نبا 2
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 .(!)"ةفيلخلا ةعاط نع تجرخ نإ ،قلاوط يئاسنو

 جحلاو ،مهكيلامم قتعو مهئاسن قيلطتب مهمازلإ كلذ نمو «

 ةقدص محاومأ لعجو ،ةنس نيثالث ةدم مادقألا ىلع ايشم

 ةلأ باتك ىلع مكعيابأ" :مهدحأ لوقب كلذو .(ت)ءارقفلل

 قالطلاو ،هقاثيمو ةلا دهع كلذب مكيلع ا هيبن ةنسو

 ةزر اولأست الأ ىلعو ؛مارحلا ةلا تيب ىلإ يللو قتعلاو
 تحت دع ناك نإو .مكتالو هب مكأدبي تح اماعط الو

 .(ة)"مكتالو رمأب ألإ هوجيمت الف 3همدق

 عفنت مل اهنإف ،اهيلع داهشإلاو دوهعلاو ةظيلغلا قيثاوملا هذه مغرو
 ةصاخو ،ةكوشلا لهأو داوقلا ءالؤه ةمس ردغلا ناك ذإ مهنم ضعبلا

 يذلا (ه252-255) يسابعلا زتعملل عقو امك يسابعلا دهعلا يق

 623-640) رصتنملا ةفيلخلا كلذكو .لتق مث عل هنكلو قيثاوملا ذخأ
 .(4)امومسم تام يذلا (_ه

 جهتنا دقف مكحلا يف يلئاعلا بسنلا ىلع ةظفاحملا لجأ نمو

 مهئانبأ لوصو نامضل تاسايس ةدع نويسابعلا مهدعب نمو نويومألا

 تدمتعا لا اهنمف لئاسو ةدع كلذل اوذختاو \ةطلسلا ىلإ مهيوذو

 تدمتعا لا اهنمو ،لئابقلا خويشو تايصخشلا بيرقتو ءاطعلا ىلع

 .ديدهتلاو فيسلا ةوق ىلع اساسأ

 .97 ص 51ج ێةيمالسإلا بهاذملا خيرات ،ةرهز وبأ دمحم -ا

 .22ص ،يومألا دهعلا يف ةيرادإلاو ةيسايسلا قئاثولا ،ةدامح رهام دمحم 2
 .24رص .2ج ‘تارضاحم ‘كب يرضخلا دمحم -3

 .23/22ص هسفن 3ةدامح رهام دمح 4
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 سانلا نم ةعيبلا ذخأل ةسايسلا بيلاسأ لك ةيواعم لمعتسا دقو

 مل اذإو ،سانلا هب قثوتسا قح بيرقلا يطعيو ديعبلا يرادي ناكف
 .ةيضقلا هذه يف لصافلا وه فيسلا ناك ام ةداعف قرطلا هذه حجنت

 ةعيب يف عقو امو «(ه60-64) ةيواعم نب ديزي ةعيب يف عقو ام لعلو
 ©كلذ ىلع ليلد ريخ (ه158-169) روصنملا رفعج يبأ نب يدهلا

 ةسايس ىلإ الوأ آجتلا دق روصنملاو ةيواعم ،نيدهاعلا الك نإ ثيح
 .(!"لفيسلا لامعتساب نيعيابملا اده اعفن دجن مل املو ،نيللا

 دنخلا ناكو كلذ ىق ريبكلا رودلا ءاطعلاو لاملل ناك دقو

 تايطعألا تناكف ،كلذ ءافلخلا لغتساف ،لاملا ديبع ةكوشلا باحصأ

 ةعيابم يف عقو امك .ةعيابملا نم ءاهتنالا درجمب دانجألا ىلع لزنت

 ( .( (_ه289-295) يفتكملاو ((ه193-198) نيمألا

 شهليبس ةليحلاو نيللا ناك نم كانهف ،ةدحاو ةدمتعملا لئاسولا نكت مل و

 لئاسو نورخآلا دمتعا امك ةلضفملا هتليسو فيسلا ناك نم كانهو

 ةبعكلا يف اهقيلعتو بتكلا ةباتكو ،ةاضقلاو ءاهقفلا عامجإو جحلاك ةيحور
 .(ةكلذ راكنإ جراخلا ىلع بعصيف ،ةسادقلا نم ع ونب مستت ح

 ميهاربإ نسح - .143ص ،اج ،ةسايسلاو ةمامإلا ،ةبيتق نبا :ي ةصقلا ليصفت رظنا -1

 .281ص ،1ج 0 مالسإلا خيرات نسح

 .240ص 5ىج كولملاو ممألا خيرات ،يربطلا - .100ص ،6ج ،لماكلا ،ريثألا نبا 2

 هللا دبعو دمحمو نوراه جحو :لاقف هنبال ةعيبلا ديشرلا نوراه ذخأ ةيفيك يربطلا يوري -3
 هنبا نومأملا هللا دبعل بتك هكسانم ىضق املف ها186 ةنس يف هتاضقو هراوزو هدارق هعم

 ةعيبلا ذخأ دعب مارحلا تيبلا يف نيباتكلا لعجو ،امهيف مهءارآ ةاضقلاو ءاهقفلا دهحأ نيباتك

 هتيب لهأو هدلو رئاس نم هعم ةبعكلا يف ناك نمو هتكتالمو هللا امهب هيلع هداهشإو دمحم ىلع

 مشاه ب هوحو رضحأو رضح ديشرلا نأ ركذو .مهريغو هباتكو هئارزوو هداوقو هيلاومو
 .اهدعب امو 277رص .يج .باتكلا ةءارقب رمأو مارحلا تيبلا اولخدأو ءاهقفلاو داوقلاو
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 يف نإف ،تايفيكلاو قرطلا تفلتخا امهم هنإ :لوقلا ةصالخو
 ةعيدخلا ىلع اساسأ يوطنت اهنأ نيح يف ،ةْسايسلاو ةنويللا اهرهاظ

 ةيعرشلا ءافضإو ضراعم لك ىلع ةصرفلا تيوفتو تارارقلا ريرمتو

 ةيواعم نب ديزيل نيملسملا ةعيابم تمت» :بطق ديس لوقي .ةعيبلا ىلع
 مقي مل و مالسإلا هب فرتعي ال ساسألا اذهو ءهاوفألا مكو فيسلا دحب

 .(!)«لبق نم نيدشارلا ءافلخلا نم دحأ هب

 :ةيضابالا

 امترئاد نم اهجرخي صاخ عباطب ةيضابإلا ةمئألا ةعيابم 1

 اقيبطت ةيوبنلا ةفالخلا قيبطت ناكمإلا ردق ةيضابإلا لواح دقلو ةيعرشلا

 مكحلا نابإ ةيمالسإلا ةضراعملا تاهبج ىدحإ نولّتمي اوناكو ،ايفرح
 عرش نع جرخ دق مكحلا نأب مهداقتعال كلذو يسابعلاو يومألا
 ةماقإل ةيمالسإلا ةفالخلا زكارم نع نودعتبي ةيضابإلا لعج امم .نا

 اذه نم .هق هلوسر ةنسو ةللا باتك قفو ريست ممب ةصاخ ةمظنأ

 فلتخي ال وهو ،هورظن امل اقبط متت ةيضابإلا ىدل ةعيبلا نإف قلطنملا

 .ىلوألا ةعيبلا متت تناك ثيح ،ةعامجلاو ةنسلا لهأ ءارآ عم اقالطإ

 .ةيعرلاب ةصاخلا ةماعلا ةعيبلا مث دقعلاو لحلا لهأب ةصاخلاو

 نب باهولا دبع يمتسرلا مامإلا ةعيب نع يخامشلا سابعلا وبأ لاق

 هعياب مث نوملسملا عباتتو \ دوعسم هعياب نم لوأف ...» :نمحرلا دبع

 هتعيب نع فلختي ملف ةرامإلا راد ىلإ هولمحف ،ةماع ةعيب نوملسلا

 .دعب امو 181 ص .مالسإلا يف ةيعامتجالا ةلادعلا ڵیبطق ديس -ا
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 ءاضعأ دحأ ناك يذلا يسلدنألا دوعسم دوعسمب دوصقملاو .(!)«دحأ

 رايتخال هتافو لبق متسر نب نمحرلا دبع هنيع يذلا ىروشلا سلجب
 ©سلجلا ءاضعأ رئاس ىلوألا نيملسملاب دوصقملاو .نيملسملل ةفيلخ

 .سانلا ةماع ةيناث نيملسملابو

 مامإلا ةافو لبق ةعيب ذخأ ةيضابإلا ةمئأ دحأ نأ ايخيرات تبثي مل و

 تناك دقف نويسابعلاو نويومألا هقبطي ناك ام سكع وهو مئاقلا

 يف (ه226-237) يصورخلا يدمحيلا رفيج نب انهم مامإلا ةعيب
 عيمح ةبسنلاب اذكو ديح نب كلملا دبع مامإلا هيف يفوت يذلا مويلا

 .(2)ترهاتو نامع يف ةمئألا

 شلحارلا مامإلا ىلع يلصي يذلا وه ديدجلا مامإلا ناك ام ةداعو

 اذه لعلو .ترهات يف اهنم رثكأ لمعلا اذمب نامع ةمامإ تزيمت دقو

 نفدلا دعب ترهات يف مامإلا ةيلوت لجسي مل ذإ ،مهتمئأ ةرثك ىلإ عجري
 .(ة)دمحم نب فسويو ،باهولا دبع نب حلفأ دهع يف ألإ ةرشابم

 ام كلذو "يلزانتلا ملسلا مهتمئأ ةعيابم يف ةيضابإلا تعبتا دقو

 اوخَّرأ نيذلا نم ربتعي يذلا (ه)يكلاملا ريغصلا نبا خرؤملا فشتسي

 (طرطخم) .145رص ريسلا باتك يخامشلا 1

 رابخأ ،ريغصلا نبا .!ج نايعألا ةفحت - .81 ص.2ج "خيراتلا ربع نامع .يبايسلا 2

 .نييمتسرلا ةمناألا

 راهزألا ،ورابلا ناميلس - .526 ص 53ج ريبكلا برغملا خيرات ازوبد يلع دمحم 3

 .265ص ةيضايرلا

 ينوت يذلا حلفأ نب ناظقيلا يبأ ةمامإ نم ةريخألا مايألا يف ةيمتسرلا ةلودلا رصاع خرؤم "ريغصلا نبا 4

 اًمأ ،ايورق وأ ايرصب ناك هنآ ودييو .ةلودلا هذه خرؤم ربتعيو .ةيضابإلا عم شاعو ف281 ةنس
 هلويم ىلإ راشأ ام اريثك هنأل {ةقيقحلا ىلإ برقأ ريخألا يأرلا اذهو يعيش وأ يكلام امإ رهف هبهذم

 .اهدعب امو 12ص .نييمتسرلا ةمئألا رابخأ :هباتك يف هتمجرت رظنا .ةيولعلا
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 .ةيمتسرلا مهتلود يف مهرشاعو مهشياعو ،برغملا ةيضابإل

 ناك نلا قرطلا اهنم نيبتسن ظافلأ ةدع ريغصلا نبا لمعتسا

 ةعيب نع لوقي .مهنم ةعيبلا ذخأل ةماعلا عم ةصاخ ،امنولمعتسي ةيضابإلا

 يفو .(!)«هدعب هيلإ رمألا ةيضابإلا تريصف ...» :باهولا دبع مامإلا

 نم نوحشرتي سانلا نأ الإ ...» :باهولا دبع نب حلفأ مامإلا ةعيب

 لاونملا سفن ىلع ةرابع زوبد يلع دمحم درويو .(2)«نينثا الإ مهعمج

 اهتعيب تمدقف تاموكحلا رودو دجاسلل ىلإ نئادللو ىرقلا تعرسأف» :هلوقب

 .(3)«مامإلا لامع ىلإ

 اونوكي مل رومألا ةالو نأ ىلع لالدتسالل ةيفاك تارابعلا هذه نإ

 تناك ءاوس ،ةيعرلا نم ةعيبلا ذخأل ةيعرش ريغ ةقيرط يأ نولمعتسي

 .اهريغ مأ ةيدادبتسا اقرط

 يفو ةماعلا ةعيبلا يف يديألا ةحفاصمب متت تناك ةعيبلا نأ امك

 مل هئإف ةيخيراتلا رداصملا اهرفوت يلا تامولعملا بسحو .اضيأ ةصاخلا

 :مهلوق نيخرؤملا تاياور نمو .ةحفاصملا ريغ رخآ بولسأ كانه نكي

 لبقف" و "هوعيابف هدي طسبف ...كعيابن كدي طسبا ةصاخلا هل تلاقف"

 .(4)"هوعيابف هيلإ اوعرسأف ةماعلاو ةّصاحخلل هدي طسبو ،ليقثلا لمحلا

 .برغملاو قرشملا يف ةمئألا عيمج ةعيابم يف عبتملا بولسألا وهو

 .2 ص نييمتسرلا ةمئألا رابخأ ريغصلا نبا ۔-1

 .63 ص هسفن ريغصلا نبا وز

 .456 ص 33ج ريبكلا برغملا خيرات ،زربد يلع دمحم 3

 .209-526 ص ،3ج هسفن ،زوبد يلع دمح 4
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 رئاسو دقعلاو لحلا لهأ ناك يلا تارابعلا نأ دحب ةحفاصملا عمو

 يمالسإلا عرشلا هطرتشا اًمع ةجراخ نكت مل ءامب نوظفلتي نيملسملا

 .هقباطو قحلا قفاو اميف ةعاطلاو امومع حلاصلا فلسلا راثآو

 يصورخلا بعك نب ثراولا مامإلا ةعيابم ةيفيك يبايسلا يوريو

 رمألا نم لدعلا ةمئأ هيلع عيوب ام ىلع عيوب دق هنأب (ه192-179)

 .قحلا راهظإو فأ ليبس يف يرشلا ىلعو ،ركنملا نع يهنلاو فورعملاب

 يف امهعبتا نمو رمعو ركبوبأ ناتفيلخلا لدعلا ةمئأب دوصقملاو
 .(ا)اممتريس

 قدص ةعيب هلل كعيابن انإ» :ةيضابإلا ىدل ةفورعملا تارابعلا نمو

 ىلعو ،لوسرلا ةعاطو اهنثأ ةعاط ىلع ،نيملسملا عيمجلو انل ءافوو

 3كيبن ةنسو ةلفأ باتكب لمعلا ىلعو ،ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا

 نع تعنتما ةقرف لكو ةيغابلا ةئفلا لاتقو فأ ليبس يف داهجلا ىلعو

 .هيلع يداعتو يلاوتو لفأ ىلإ وعدتو ،ةلفأ رمأ ىلإ ءيفت قح "قحلا
 يلولاو ودعلاو فيرشلاو عيضولاو فيعضلاو يوقلا يف قحلا ةماقإ ىلعو
 .(ة)«ديعبلاو بيرقلاو

 لو ةمألا هب دّتقت الماكتم اروتسد ربتعت ةغايصلا هذه نأ قحلاو

 ُهتشي الو {ةيسايسلا ةايحلا بناوج عيمج ىلع تلمتشا ثيح اهرمأ

 اهيناعم رثكأو ،هاركإلا وأ طوغضلا وأ دادبتسالل ةحئار يأ اهنم

 .ةعيبلا ءانثأ مهعينص يف ةباحصلا راثآو ةيوبنلا ةريسلا نم ةطبنتسم

 .71 ص.2ج .خيراتلا ربع نامع يبايسلا -ا

 (طرطخ) .236رص ،2ج .ةؤلؤللا حرش ،يخامشلا مساق 2
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 دكؤي مهتعيب ءانثأ امنوعبتي ةيضابإلا ناك يلا قرطلل ضرعلا اذه نإ

 اوقبط دقو ةيسايسلا مهئارآ قيبطت ىلع ةيضابإلا صرح ىدم انل

 اوقفاو دق نونوكي اذميو .(!)ايفرح نوكي داكي اقيبطت ةعيبلا طورش

 ءاوس ‘طيرفت الو طارفإ ريغ نم رحلا رايتخالا ئدابمب اومزتلاو عرشلا
 ءانثأ هل ضرعتنس ام اذهو .ةيعرلا بناج نم مأ ةمئألا بناج نم

 .ةيوبنلا ةفالخلل مهقيبطت ىدمو ةيسايسلا مهتسرامم نع انثيدح

 ظ ه

 لمع نم ءافلخلا ةعيابم ةلأسم يف مهءارآ ةعامجلاو ةنسلا لهأ ذخأ
 عت لاو ةعيابملا هوجو عيمج يف كلذو ،هدعب نم ةباحصلاو ةلث يبنلا
 نم كلذ بحاصي امو ةحفاصملا مث ةماعلاو ةصاخلا نم لوبقلا ذخأ

 .ةعيبلا دكؤت تارابع

    

 اممومضم نم ةعيابملا ةيلمع ةيدشارلا ةبقحلا دعب ءافلخلا غ رفأ دقو

 نأ هنأش نم ام لك اهونَميضو ،يرهاظلا اهلكشب اوظفتحاو 3اهفادهأو

 .مهفادهأ ىلإ ةيلمعلا قوسي

 نيللحملا ةيبلغأ نأب اندجو يسايسلا عقاولا ىلع انعالّطا ىدلو

 يف لضفلا مهل ناك نيذلا ماظعلا ءافلخلا ىلع ممتاسارد يف نوزكري
 نب ةيواعم ناكف .ريثكب مهدعب ترمتسا لاو ڵتاسايسلا كلت مسر
 وبأو حافسلا ناكو ،اهدجب عناصو ةيومألا ةلودلا دئار نايفس يأ

 .يسابعلا ماظنلل ىلوألا زئاكرلا اتعضو نيتللا نيتيصخشلا روصنملا رفعج

 .قرو ىلع اربح ىقبت ةعيابملا ةلأسم يف ةيسايسلا ةيرظنلا لعج ام اذهو

 .224 ص ©، برغملاب ةيمتسرلا ةلودلا يريرحلا ىسيع -1
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 عيمج عابتا يف اببس ناكو ةقيقحلا يف ريغت يذلا يساسألا ءيشلاو
 ،يئارو ىلإ يروش نم مكحلا ماظن بلق وه امنإ ىرخألا بيلاسألا
 .(!)مهسفنأ نيينسلا نيللحملا عيمج قافتاب اذهو

 مدع ىلع هسفنب ناسنإلا دهش اذإ فقوملا يف ةهبش الو ةضاضغ الف

 ةنسلا لهأ ءاهقف هرظن ام عم سيل اذهو "لوقلا عم لعفلا ةقباطم
 نع اوفرحنا نوينسلا ءافلخلاف» اضيأ عرشلا عم لب \بسحف ةعامجلاو

 باصأ دق اذه مهلمع نأل نيدلا نع اوجرخي ل و .(>«نلنا ماكحأ

 ىلع .ةماعلا هب رثأتت نأ نود ةمقلا يف فارحنالا يقبو \ةطلسلا بولسأ

 اذهو ةنسحلا تازيملا ضعب فارحنالا اذه تناك دقف اذه لك مغر هنآ

 .ةيجراخلاو ةيلخادلا ةسايسلا يف هارنس ام

 هب ماق ام وه ةعيابملا ةيلمع ةيبلس- مكحلا اذه ىلع ليلد ريخو
 نب كلام مامإلا لاثمأ ،فقاوملا هذه لثمل ةهجاوم نيينسلا ءاهقفلا ضعب

 .(3)هَركُم ىلع نيمي ال هنأب قفأ امنيح نييسابعلا نم هاقال امو سنأ

 بلاغلاو ماعلا بولسألا تناك ةزيملا هذه نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو

 خيرات يف تارضاحم ‘كب يرضخلا دمحم :اهنمو يمالسإلا خيراتلا رداصم كلذ يف رظنا -ا

 نسح - .ةيمالسإلا ةراضحلاو يمالسإلا خيراتلا ،يلش دمحا - .ةيمالسإلا ممألا

 دمحم - .مكحلا ةفسلفو مالسإلا ،ةرامع دمحم - .مالسإلا خيرات نسح ميهاربإ

 .ةيمالسإلا بهاذملا خيرات ،ةرهز ربأ دمحم - .يسايسلا دادبتسالاو مالسإلا "يلازغلا

 .ةلباقم ،يليعامسإلا نيمألا دمحم -2

 .204ص 52ج .ةيمالسإلا بهاذملا خيرات ،ةرهز ربأ دمحم :باتك يف ةنحملا ليصفت رظنا 3

 نب رفعح ةنيدملا مكاح هبرض دقف ،بيذعتلا بورض نييسابعلا نم يقل هنأ ىورو

 هنأل ،ىرسيلاب ميلا هدي لمح ىلع نيعتسي نكف ،هفتك تعلخنا تح طايسلاب ناميلس
 ص ءةيمالسإلا مظنلا حلاصلا يحبص :عحار .هاركإلاو رهقلاب ءافلخلا ةعيب داسفب قفأ

4. 
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 ىقبيو تالماعملل ضعب فخت وأ راودألا ضعب ريغتت دقو ،ءافلخلا ةعيابمل

 نوينسلا نوخرؤملا فلتخي الو .تاررقملا ريرمت وهو ادحاو فدلا

 ةفيلخلاو نياثلا ةيواعم ىلع نوعمجيو ،نيحلاصلا ءافلخلا ءانثتسا يق

 يف نيملسملا ىلإ رمألا اعجرأ نيذللا نييومألا نم زيزعلا دبع نب رمع

 ةفيلخ ىلإ دهعي مل يذلا نييسابعلا نم قثاولاو ،امهتعيابم ةلاسم

 .(1)هدعب

 ام عم نوينسلا ءافلخلا هلعف ام ةنراقمو خيراتلل انئارقتسا لالخ نمو

 نيينسلا نيخرؤملا فارتعاب احضاو قرفلا دحب ةيضابإلا ةمئألا هب ماق

 .(2مهسفنأ

 وضع لك سأر ىلع امهيفيسب ناسراح فقوي نأ مالسإلا نم لهف

 ةدارإ ضراعي ءيشب قطني ال ح ةعيابملا ءانثأ دقعلاو لحلا لهأ نم

 .ديزي هنبال ةعيبلا ذخأ لجأ نم ةيواعم هلعف ام اذهو ؟ةفيلخلا

 ايشم جحلاو قتعلاو قالطلاب فلحلاب سانلا ليبكت عرشلا نم لهو
 ل ةلماعملا هذه نأ ةظحالم عم ؟دهعلا يلول ةعيبلا ذخأل مادقألا ىلع

 يف روطت عم هركملا انومضم يف تيقب دقف ،امتاذب يه تيقب دق نكت
 نورخآ نوينس 7 ريغصلا نبا هنع انثدحي مل ام اذهو تتايفيكلا

 ةيضابإلا صوصخب يريرحلا ىسيع روتكدلاو ،كاعكلا نامثع لاثمأ

 نم دمحم نب ناظقيلاو ركب يبأ ةعيب نم هركذ قبس ام ءانثتساب اذهو

 .3ج .2ج ةيمالسالا ةراضحلاو يمالسإلا خيراتلا .يلش دمحأ -ا

 - .رئازجلا خيرات زجوم ،كاعكلا نامثع :باتك يف ةيضابإلا ةمئألا عيوب فيك رظنا 2

 .رئازجلا خيرات يليملا كرابم _ .ماعلا رئازجلا خيرات يلاليجلا نمحرلا دبع
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 .(!)نييمتس رلا

 ةيلوتلا يف مهءارآ اوقبط دق ةيضابإلا نأب مكحن نأ عطتسن مل اذإف

 اهيلإ لصو ييلا فارحنالا ةجرد ىلإ اولصي مل منأ دكوملاف {ةعيابملاو
 .نيينسلا ءافلخلا ضعب

5 
 ٥ هر ٩٥

40840 

 ۔(طوطخم) .262 -260ص ثريسلا باتك ،يخامشلا : يف ةمامإلا اهيلوت ةيفيك عجار -ا

 تاقالعلا ميركلا دبع تدوح - .91 -6] ص نييمتسرلا ةمئألا رابخأ ،ريغصلا نبا

 .69 -66رص .‘ةيمتسرلا ةلودلل ةيجراخلا
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 عيمج براحو كةيبرعلا ةيبصعلا ىلع هتوعد يف دمتعاو مالسإلا رهظ

 ىلع ةمئاقلا ةيلكلا ةيبصعلا ءايحإب برعلا دحوو ،ةيئزحلا تايبصعلا

 ةتث لوسرلا نع يور دقو ،هميلاعت رشنل ايوق ادنس اهلعجو نيدلا
 ائيش نيملسملا رمأ نم يلو نم» :هلوق اهنم ©نعملا اذه ىف ثيداحأ ةدع

 .(ا)«ةننا ةنعل هيلعف ةاباحم ادحأ مهيلع رمأف

 ىلع مهتلود اوماقأو {هتريس ىلع ةباحصلا راس % هتافو دعبو

 ىوقت نم لمحي امب الإ كاذو اذه نيب اوقرفي مل و نيدلا ةيبصع ساسأ

 ةيبصعلا نم تاعاقف تأدب يرجهلا عبارلا دقعلا لوخدبو .حالصو

 ىلإ بئرشت قانعألا ضعب تأدبو ‘تادحألا حطس ىلع رهظت ةيبرعلا
 .يبزحلا عيشتلا أدبو ةطلسلا

 ىلع ترطيسو تمعو ةيبرعلا ةيبصعلا تشعتنا ةيواعم قوفتبو
 طقف سيل لمشيل يرصنعلا ءابولا بدو ‘ىرخألا تايبصعلا رئاس

 مهيلع فطعيو هموقل قلمتي ةفيلخلا ناكف ،اضيأ ةالولاو لب ءافلخلا

 دقو ،ةالولا رثكأ كلذ يف هعياشو .ميلاقألا ةرادإ مهيلويو مهرصانيو
 فصعت لاوزلا حاير تلعج فعض ةطقن ةسايسلا هنه تناك

 .(2)مهتلودب

 دقو ،نييومألا ضاقنأ ىلع اهدجب تنبو ةيسابعلا ةلودلا تماق مش

 نود بجتحاف نيملسملا رمأ نم ائيش كت نز هالو نم" :ظفلب دواد وبأ هارر 1

 :ظفلب دمحأ هاورو - .22ص .32ج .مامإلا مزلي اميف باب .جارخلا باتك ."مهتجاح

 .1ج دمحأ "لزأ ةنعل هيلعف ةاباحم ادحأ مهيلع رقأف انيش نيملسملا رمأ نم يلو نم"

 .هرص

 .اهدعب امو 488ص .2ج .ممألا خيرات ،كب يرضخلا دمحم 2
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 هرابتعاب يسابعلا تيبلل عيشتلا يه ةيقرعلا ةيحانلا نم اهتيبصع تناك

 ةيسايسلا ةيحانلا نمو .هتافو دعب ةث لوسرلل ديحولا بصاعلا

 يف مهئاقب يف ءافلخلا مهيلع دمتعا نيذلا مجاعألا ءالؤه ءاضرتسال

 لوأ يف ئلع سيدقت ةسايس ىلع نويسابعلا دمتعا نأ دعبف مكحلا

 يأ سيدقت ق تلت ىرخأ ةهجو ىلإ هذه مهتسايس يف اولقتنا مهرمأ

 رثكأ لعتشت نييولعلا ران لعج امم ،يلع ىلع امهليضفتو رمعو ركب

 0 .(!)مهحلاصل عاضوألا بلق ىلإ نوبصي اوؤدبو

 هل ناك دق ةليبقلا رصنع نأ دحب يمالسإلا يخيراتلا عقاولا اذه نمف

 الك نأ امك كاذ وأ ةفيلخلا اذه ىلإ مكحلا دانسإ يف ريبك رود

 .ةيموقلا ةيبصعلا إدبم ىلع هنايك.ءانب يف اقلطنا دق نيماظنلا

 .دوست ةيقرعلا ةيعضولا هذه لعج يذلا نيدلاو ديحولا دنسلا نإ

 كّسمت دقو ،يشرقلا رصنعلا وه دحاو رصنع يف ةفالخلا رصح ةركف وه

 ىوس نكي مل يذلاو شيرق يف ةفالخلا لعج ثيدحب مهعيمج ءافلخل
 .ةيلبقلا نوطبلا يف فالتخا عم (لق لوسرلا نم رمألا عقاوب رابخإ

 رخآلاو امومع شيرق برع يف نوكت نأ بجي ةفالخلا نأ ىري اذهف

 .يوبنلا تيبلا يف اهرصح ىوري
 ل مث ،مهتلود ءانب يف ساسأ رصنعك برعلا نويومألا راتخا دقو

 دعب و ،ممتالو نم لماكلا ءالولا اونمضيل ةيمأ يب يف اهولعج نأ اوثبلي

 ييايفسلا نيعرفلا نيب ب عارصلا حبصأف ،اراصحنا ةيعضولا تداز كلذ

 3 .يياورملاو

 .اهدعب امو 438رص 5.2ج ،ممألا خيرات يف تارضاحم اكب يرضخلا دمحم 1

 .لوألا مسقلا نم ثلاثلا لصفلا ،ةيشرقلا يف ءاملعلا يأر :ثحبم يف كلذ ريسفت رظنا 2
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 ةدم اوشاع دق نييسابعلا نوك ىلإ تدأ يلا يه ةسايسلا هذهو

 ىلإ مهرطضا امم ،نييولعلا مهتمومع ءانبأ عم ريرم عارص يف مهمكح

 ةودع باب نم وه لب مهمالسإ ببسب اذه سيلو ،برعلا ريغب ةناعتسالا

 .ةدئاب ةراضح باحصأ مهو ةصاخ سرفلا ناك ثيح ،قيدص ودعلا

 كلت نويسابعلا ءافلخلا مهل رفوف ممتوطس عاجرتسا ىلإ نوبصيو نوري

 .(!)مهيديأ ىلع ةيضاقلا تناكف ةصرفلا

 .ةفالخلا ةيشرق ىلع رصنلا اولغتسا دق نوينسلا ءافلخلا نوكي اذميو

 دهعلا ةيالو ةيرظن قيبطت اولواح دقف ،مهيديأ يف ةطلسلا نامض ةيغب

 الو .ةيروشلا امتريسم نمضت طباوضو طورش ىلع تناك يتلاو ،ةينسلا
 ؟إدبملا اذه ىلع انؤافلخ راس لهف ،ةئارولاو دادبتسالا يف مكحلا طقست

 قح أدبم اودمتعا دق ةيرظنلا ةيحانلا نم مهنإف ةيضابإلل ةبسنلاب امأ

 صيصخت ثيداحأ اوربتعاو ةمامإلا طورش هيف رفوتت ملسم كل ةفالخلا

 الو ،كاذنآ نيملسملا عقاوب ارابخإ نوكتل ىقرت ثيداحأ ةمامإلاب شيرق

 ىواست اذإ ةيلضفألا طورش نم اطرش ةيشرقلا نوك ىلإ الإ فرصتت
 .ةفالخلل نامّدقملا

 بسنلاو قرعلل اريبك امامتها نولوي ال .ةيضابإلا نأ مةقت دقو

 يف امب ،هدعب مامإلا ءابرقأ دحأ اهألوت اذإ ةمامإلا ف حدقي الو ،يلئاعلا

 رفوتو نيدلا ةيبصع ساسأ ىلع نودمتعي ةيضابإلاف .هئانبأ دحأ كلذ

 مكحلا ةثاروب نولوقي ةيضابإلا ريغ لعج ام اذهو \ةمامإلا طورش

 يف مهئارآ ىلع كلذ يف نيدمتعم ،ةيمتسرلا ةلودلا ةمئأ ىدل يضابإلا

 ةيضابإلا نأ نيح يف .كلذ يف ةيضابإلا ءارآ نيلهاج ،ةسايسلاو مكحلا

 .اهدعب امو 4883ص .2ج ؛ممألا خيرات يف تارضاحم "كب يرضخلا دمحم 1
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 نيدشارلا جمن قفو مهمكح يف اوراس دق نييمتسرلا مهتمئأ نأ نوري

 .ايفرح ممتايرظن قيبطت اولواحو

 ةيسايسلا ةمظنألا ضعب يف ةطلسلا يف رسألا ءاقب ىلع صرحلا نإ .
 اذه حبصأو ،دهعلا ةيالول اريبك امامتها نولوي نيطالسلا ءالؤه لعج

 ةيساسألا رواحملا رثكأ نم دهعلا حبصأو ةمظنألا كلتل ةزيمم ةرهاظ ةرس

 ةسفانم نم كلذ نم جتني امو .ةيخيراتلا ثادحألا اهلوح تراد يلا

 كلت ىلع ءاضقلا ىلإ ةياهنلا ف تأ تالايتغاو بزحتو فالحأو

 .ةمظنألا

 ةهج نم ةيضابإلاو ةهج نم ةعامجلاو ةنسلا لهأ فقوم وه امف

 لك ءارآ ىلع ءانب ،ةيلمعلا ةيحانلا نم دهعلا ةيالو ةلأسم نم ىرخأ

 ؟ةقرف

 :ال
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 ةعامجلام ةنسلا لهأ :رأ
 ةديحو ةقيرطك دهعلا ةيالو بولسأل نيينسلا ءافلخلا عابتا نإ

 ةيعرشلا ةسايسلا ءاملع هرظن امل ايرظن افلاخم نكي مل ءافلخلا ةيلوتل

 ةيضابإلا نيبو مهنيب تاقرافملا نم ةلأسملا هذه تناك دقو ‘نوينسلا

 دهعلا ةيالو ةيضابإلا ضفر نيح يف قرط ةثالث نولوألا دمتعا ثيح

 .ةطلسلا ثاريم يف عوقولا ةيشخ اذهو ،ةيلوتلل بولسأك

 نم امياشتم نوكي داكي ابولسأ نويسابعلاو نويومألا عبتأ دقو

 اذهو اصوصخ مهئانبأو امومع مهئابرقأل دهعلا ةيلوت يف فدهلا ثيح

 ةدع نيماظنلا لامعتسا وه فلاخملا لب ،نيسلا يأرلل افلاخغ سيل اضيأ

 ةليسولا تناك ءاوس ،ةطلسلا ىلإ هيلإ دوهعملا لوصو نامضل لئاسو

 نيب رحانتو لقالقو نتف ثادحإ ىلإ ىدأ امم \ةيعرش ريغ مأ ةيعرش

 .(!ا)ةماع ةفصب ةلودلا يف نمألا رارقتسالا مدعو تالئاعلا

 رثكأ لبق نم ةعبتملا ةديحولا ةقيرطلا دعب اميف ةّسسلا هذه تحبصأو

 تاحفص ىلع اراثآ تكرت يلا ىربكلا ةمظنألا يف نيينسلا ءافلخلا

 ةريغصلا لودلا وأ ،نيينامثعلاو نييسابعلاو نييومألاك ،يمالسإلا خيراتلا

 قرشملا يف ةلقتسملا تاليودلاو ڵبرفغملا يف ةسرادألاو ةبلاغألاك

 .(2)اهريغو لصوملاو ءاعنصو نميلاك يمالسإلا

 .يسايسلا ركفلا ةأشن ،لالح دمح - .29 ص ..ةيمالسإلا مظنلا إميهاربإ يلع نسح -1

 .114رص

 .اهدعب امو 383 ص .2ج .ممألا خيرات ف تارضاحم كب يرضخلا دمح ۔-2
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 ةمظنألا هذه ىلع ةبلاغلا يه دهعلا ةيالو يف ةعبتملا ةقيرطلا هذهو

 ةدعاقلا هذه نع اوذشو اوجرخ نيذلا ءافلخلا ضعب يطغت اهلعج امم

 .ىرنس امك نيملسملل رمألا اوكرتو ةيعرشلا ةقيرطلا كلذ يف اوعبتاو

 يسلا يأرلا قيبطت ىدم ىلع انقوتم ةلأسملا يف رمألا ناك اذإو

 رلا طباوضلا نم دهعلا ةيالو اوغرفأ دق ءافلخلا نإف .انومضمو اكش

 مهئاوهأل ةرياسم اذهو .ةيعرشلا ةسايسلا ءاملع اهعضو

 مل و 7 مل مهنم ةلقلا ادع ءافلخلا نأ نيخرؤملا عبمج قفتا دنقو

 عم ،ءاملعلا هرظن ام قفو اهقح دهعلا ةيالوب ةصاخلا ةيرظنلل اوطعي

 !دبم ىلع اوقفاوي مل نيرصاعملا ةنسلا لهأ ءاملع نم اريك نأ ملصلا

 بهذم كلذ يف نوبهذيو ،ةممامإلا تابثإل ةميلس ةقيرطك دهعلا ةيالو
 .(2)ميهاربإ يلع نسح روتكدلاو 3(!)يلش دمحأ روتكدلا لاثمأ ،ةيضابإلا

 يه سابعلا يبو ةيمأ ب ءافلخ اهعبتا ييلا بيلاسألا تناك دقو

 .مهئانبأ ةيلوتو ةعيبلا ءانثأ تعبتا يلا اهسفن

 يق اهرصح يه ةمظنألا هذه يف دهعلا ةيالو ترم ةزيم ممأ نإ
 ةبولطملا تاءافكلا امئاد نمضت ال دق ةفصلا هذهو ةماع ةفصب ءانبألا

 دهعلا ةيلوت ديلاقت كلذ ي ءافلخلا عبتي و عقاولا هقدص ام ره ةمامإلل

 ام اذهو ءفكلا نع اثحب مامإلا وأ ناوخإلا لا ءانبألا يف جرخت دق ة يلا

 ناك دقو ،(ةءانبألا ىف ةيالولا هذه رصحل لئاسولا لك نوذختي مهلعج

 .128 ص {3ج ێةيمالسإلا ةراضحلاو يمالسإلا خيراتلا ،يلش دمحا :رظنا 1

 .41 ص ءةيمالسإلا مظنلا ،ميهاربإ يلع نسح -2

 نب دمحم نب ىسوم نب ىسيع حافسلا دهع يلول روصنملا علخ نم ثدح ام كلذ نم -3

 .46/28 ص ،3ج ، مالسإلا خيرات (نسح ميهاربإ نسح :عحار .يلع
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 كلذو ءافلخلا ىدل ةدوهعملا بيلاسألا نم ءانبألل دهعلا ةيلوتو علخلا

 .هدض ةياعدلا ثبو هيلإ دوهعملا ةميق نم صاقتنالاك ،لئاسولا تشب

 .(!)دهعلا ةيالول لهؤم ريغ هلعجي امم اهريغو

 ةحابإ انأش نم ،اهنيعب ةدحاو ةلئاع يف ةطلسلا رصح ةسايس نإ

 .(ديدهتلاو ةوقلا لامعتساك ئكلذ ىلإ ةيدؤملا لئاسولا عيمج

 ناك ءاوس دهعلا ةيلوت يف ريبكلا رودلا ىلاملا لماعلل ناك دقو

 ؛ةةيلوتلا قح كلمي م مأ هبحاص نم دهعلا ءارشب
 نوراه علخ يداهلا دارأف ..." :الئاق ديشرلاو يداهلا نيب ثدح ام يربطلا يوري -ا

 اوعلخف ...داوقلا كلذ ىلع هعباتو يداهلا ىسوم نب رفعح هنبال ةعيبلاو ‘ديش رلا
 الأ يداهلا رمأو .ةعامحلا سلجب يف هوصقنتو هرمأ يف اوملكتف ةعيشلا ىلإ اوَسدو ،نوراه

 الو هيلع ملسي نأ ئرتجي دحأ نكي ملف ،هوكرتو سانلا هبنتجاف ،ةبرحب ديشرلا مادق راسي
 .207 ص ثيج كولملاو ممألا خيرات ،يربطلا ."هبرقي

 نب ةيواعم هلعف ام كلذ نم ديدهتلاو ةوقلا لامعتسا ىلإ ءافلخلا أجتلا ام اريثكو

 دحار لك ىلع نيّسراحب رمأ ثيح ،دهعلا ةيالول ديزي هنبال ةعيبلا ذخأ دنع نايفس يبأ
 نب نسحلا ارمع نب هللادبع مهو) 5كاذنآ ةعامجلا عم نيرضاحلا ةسمخلا ةباحصلا نم

 ريغب إلملا ف مهدحأ ملكتي الثل ،(سابع نبا ،ركب يبأ نب نمحرلا دبع ،ريبزلا نبا يلع
 ىلع ناورم نب كلملا دبع لماع وهو ليعامسإ نب ماشه هلعف ام كلذك ..ةيواعم دهع

 ،يربطلا - .هسبحو هب فاطو اطوس نيتس هبرض دقو ‘©بيتسملا نب ديعس هيقفلاب ةنيدملا
 خيرات نسح ميهاربإ نسح - .416رص }6ج - 303ص كج ،كولملاو ممألا خيرات

 .283 ص ،اج ، مالسالا

 نسح ميهاربإ نسح - .416رص }ىج - 303ص كج ،كولملاو ممألا خيرات ،يربطلا 2

 .283 ص ،1ج ث مالسإلا خيرات

 رفعح ابأ نأ تركذ يتلاو ،يلع نب دمحم نب ىسوم نب ىسيع قح يف تاياورلا تصن دقو -3
 ىلع ءاطعلا عيزوت رهف داتعم وه ام امأ .(_ه169/158) يدهملا هنبال هنم اهارتشا روصنملا

 ۔۔نم رهشأ ةثالث ناسرفلاف دهعلا ةيالوب ةعيبلا ذخأ دعب رصقلا لاجرو داوقلا :
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 ةطلس ال ثيح {غولبلا طرش ىلع صنت دهعلا ةيرظن تناك اذإو
 مل رمألا نإف 3(ا)مهدوهع ةيلوت يف ءافلخلا ةسايس زيم ام وهو لفطلل

 .ةنالثو نينثال ةلصاح ةيلوتلا ةيلمع تحبصأ لب دودحلا هذه يف قبي

 ءافلخلا كلذ ىلع راس مث مكحلا نب ناورم كلذ نس نم لوأو
 .(2هدعب نم نونسلا

 دهع نم ةيكرتلا ةرتفلا ىف ةصاخو ،داوقلاو رصقلا لاجرل ناك دقو

 ييلا بيلاسألا عابتاب كلذو ،دهعلا ةيلوت يف ريبك رود ،ةيسابعلا ةلودلا

 ءافلخل دهعلا ةيلوت ىلإ رمألا ىدأ ولو ،ذوفنلا يف ءاقبلا نم مهنكمت

 .دحاو نم رثكأل وأ لافطأ

 ام اذهف .رانيد فلأ رشع ةسمح مشاه ب يف قيرفتو رهشأ ةتس ةلاحرلاو ،ةيطعألا==

 خيرات نسح ميهاربإ نسح :يف ىسوم نب ىسيع ةصق عحار .ردتقملا ةعيب لباقم ناك

 ممألا خيرات ،يربطلا :عحار لاومألا رود صخ اميفو _ .84 ص .2ج ، مالسإلا
 .29/28 ص 01!ج ،كولملاو

 ملف ،ةنس ةرشع ىدحإ َنبا ،ديزي هوبأ هل دقع موي (ه126/125) ديزي نب ديلولا ناك -ا
 عيوب ثيح ءافلخلا ضعب اضيأ كلذ لعفو .ةنس رشع ةسمح ديلولا غلب تح ديزي تم

 07ج ،كولملاو ممألا خيرات "يربطلا :عجار .هرمع نم ةرشع ةثلاثلا ف وهو ردتقملل

 .45 ص ..ةيمالسإلا مظنلا ،ميهاربإ يلع نسح - .200ص

 دهعلا ةيلوتل ابولسأ ءافلخلا ضعب جهتنا دقف ةمكاحلا ةلئاعلا يف مكحلا ءاقب ىلع اصرح و 2

 (ه65/64) مكحلا نب ناورم هتسو كلذ لعف نم لوأو .مهئانبا نم دحاو نم رثكأل
 يب ءافلخ رثكأ اهيلع راس ةنس كلذ حبصاف ،زيزعلا دبع مث كلملا دبع هينبا هدهع ىلوف
 هئانبأل ةفالخلاب ديشرلا دهع دقف .ةيناثلا ةرتفلا قو ةصاخ ىلوألا ةرتفلا يف سابعلا

 هدالوأل - ةيناثلا ةيسابعلا ةرتفلا نم - لكرتملا دهعو .نموملا مث نومأملا مث نيمالا

 ممألا خيرات ،يربطلا :رظنا تايلوتلا هذه نع ديزملل .ديؤملاف زتعملاف رصنتسملا

 .!ج .ممألا خيرات يف تارضاحم كب يرضخلا دمحم - .175 ص .اج .كولملاو

 .63 3 ج - 336 ص
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 ةيلوت يف ممتدارإ ذيفنتل لئاسولا تيش عابتاب ءافلخلا ضعب فتكي مل و
 نب رمع ةفيلخلا ىلإ كلمل دبع نب ناميلس دهع نأ ثدح لب ‘دهعلا
 مسا لهجي عيمجلا ناك ةكلاملا ةلئاعلا ىلع دهعلا ةءارق مويو ،زيزعلا دبع

 .(!)دهعلا يلو

 نم دهعلا تجرخأ لا ةيخيراتلا ثادحألا هذه رك مغرو

 ادحأ هدهع لوي مل نم ءافلخلا نم دحو هنإف ،هتيعرش نمو هتيقادصم

 ةفالخلاب يصوي نأ هتوم ضرم يف (ه227-230) قثاولا لئس دقف
 .(2)«اتّيمو امح مكرمأ لمحتأ ال» :لاقو ،لبقي ملف ،هدلول

 رثكأ فرط نم ةعبتملا ةسايسلا كلت اهنع ترفسأ يلا جئاتنلا نإ

 ماظنلا ةعزعز يف رثألا ربكأ امل ناك دهعلا ةيلوت يف نيينسلا ءافلخلا

 ةرسألا دارفأ نيب ءاضغبلاو ةوادعلا ةراثإ كلذ نم ،يسايسلا رارقتسالاو

 "لكب ذوفنلا ةلامتساو رهقلاو تالايتغالا ىلإ كلذ ىدأف ةمكاحلا

 هب ليكنتلاب رخآلا موقي تيح ةفيلخل رمألا رقتسي داكي الف ،لئاسولا
 ةطلسلا ىلع نوسفانتملا لمع ام اريثكو .وخا هل ولخ تح هتعمسبو

 نيمألاو ردتقملاك ضعبل مهضعب لتقو ضعبل مهضعب ءاصقإ ىلع
 ءافلخلا ةرق فاعضإ ىلإ ثادحألاو نتفلا هذه تدأ دقو .مهريغو

 ةالو نيب دالبلا ميسقتو نيملسملا فعض يلاتلابو مهتملك فالتخاو

 نأ تلش الف .ةثالثلا هدالوأ نيب دالبلا مسق امل ديشرلا لعف امك ،دهعلا

 لعجي امم ،هيلإ هكلم مضيل رخآلا ءاصقإ لواحي فوس مهنم دحاو لك

 .116 ص ةيسايسلا انعاضوأو مالسالا { ةدوع رداقلا دبع -ا

 .4 ص .2ج ٤ مالسالا خيرات 6نمح ميهاربإ نمح ۔2
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 .(!الفقوملا ةديس يه برحلا

 ريغ ةيعضو اهنأ ىلع نانثا اهيف فلتخي ال نلا ةيعضولا هذه مغرو

 ماق ام بوص ذإ رياغم فقوم هل نودلخ نب نمحرلا دبع نإف ،ةيعرش

 ءامب ترم يلا فورظلا مغر ،دهعلا ةيالو نم نيينسلا ءافلخلا ضعب هب

 نم ةيواعم دعب نم دهعلا ةيالو يعي- كلذ لثم عقو هنإ مث» :لوقيف

 ناميلسو كلملا دبع لثم ،هب نولمعيو قحلا نوّرحتي اوناك نيذلا ءافلخلا
 الو ...سابعلا ب نم ديشرلاو يدهملاو روصنملاو حافسلاو ةيمأ يب نم

 ءافلخلا ننس نع مهجورخو ،مئاوخإو مهئانبأ راٹيإ مهيلع باعي

 اوناك مهنإف ،ءافلخلا كئلوأ نأش ريغ ممهأشف .كلذ يف ةعبرألا نيدشارلا

 نبا نكلو .«اينيد عزاولا ناكو كلملا ةعيبط ثدحت م نيح ىلع

 ىلإ ىرت الفأ» :رطسأ ةعضب دعب لوقيف هسفنب هسفن ضقاني نودلخ

 ىضرلا هامسو ،قداصلا رفعج نب ىسوم نب يلع ىلإ دهع امل نومأملا

 نب ميهاربإ همعل اوعيابو هتعيب اوضقنو ‘كلذ ةيسابعلا تركنأ فيك

 .(2«يدهلملا

 ناك مهركذ نيذلا ءافلخلا نأ وه نودلخ نبا مالك نم دوصقملاو

 ناك لب يش هيلع باعي ال ايعرش .المع دهعلا ةيالو يف مهلمع

 كولملاو ممألا خيرات "يربطلا - .85 ص .2ج ؤ مالسإلا خيرات نسح ميهاربإ نسح -ا

 - .152 ص ،2ج: ممألا خيرات. يف تارضاحم اكب يرضخلا دمحم -۔.140 ص .10ج

 يلع نسح - .69 ص 53ج .ةيمالسإلا ةراضحلاو يمالسإلا خيراتلا ايلش دمحأ

 3 ( ( .41 ص ..ةيمالسإلا مظنلا ميهاربإ

 سفن يف ىسوم نب يلغ ضقن ةصق رظنا - .723 ص .2ج ،ةمدقملا \نودلخ نبا -2
 .554 ص ،يج ،كولملاو ممألا خيرات ،يربطلا - .640ص ردصلل
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 ماق ييلا ةيعرشلا ريغ لاعفألا نم جذامن انضرعتسا دقو .اينيد هيف عزاولا

 ءافلخلا دوجوب انفارتعا عم ،ديشرلاو يدهملاو روصنملا لثم ءالؤه امب

 هنأ الإ دهعلا ةيالو ىف ةسايسلا ءاهقف هرظن امع اوجرخي مل نيذلا

 .ةمكاحلا ةلئاعلا ىف ةطلسلا ءاقبإ وه فدهلا ماد ام امئاق لكشملا ىقبيس

 نأ يهو ةديدج ةلكشم يت و انعقويس نودلخ نبا فقوم نأ امك

 ةيالولا دعاوق قفو مهدهع اولو نم مه &هيدل نيروكذملا ءافلخلا ءالؤه
 :نيئيشب اهنع اودعتبا ةقيقحلا يف مهنكلو ةيمالسإلا

 نم فدهلا نأ :امهيناث ،هل ابيرق فلختسي مل ركب ابأ نأ امهلوأ

 رفوتت ال ناطرشلا ناذهو .ةيمالسإلا ةلودلا ىلع ةظفاحملا وه هفالختسا

 ناكو مهءانبأ اولو دقف .ءافلخلا ءالؤه دوهع ةيالو اقالطإ اهيلع

 كلذ ىلع لدأ الو .مهيلإ بستنت نلا ممتانايك ىلع ةظفاحملا وه فدهلا
١ . 

 .ةلا ع رشل ةاعارم نود فدهلا اذه لجأ نم امب اوماق يلا لامعألا نم

 كنيرصاعملا نم يلش دمحأ روتكدلا بهذ ابيرقت يأرلا اذه ىلإو

 كح ريغ لمع هناب دهعلا ةيواعم نب ب ديزي ةيلوت ىلع مكح امدنع

 نم رثكأ برحلا ةدوع نعي ةيمأ ينب نع مكحل جورخ نأب كلذ اللعم

 ةيواعم نييعت وه ةيالولا هذه ىلع ذخؤي ام نأ فيضيو .نيفصو لمجلا

 .(!)ناورم نب كلملا دبعك .7 حلصأ وه نم موقلا يقو كيزيب هنبال

 ناوخإلاو ءانبألا راثيإ يفا نمكي دهعلا ةيالو رمأ داسف نأ ةقيقحلاو .
 اهيف عقو يلا ئواسملا نم هذهو . .مهنم حلصأ وه نم دوجو مغر

 .ةليسولا رربت ةياغلا :ةدعاق ىلع اوراس ممأل نوتسلا ءافلخلا

 .45 ص 5،2ج ىةيمالسإلا ةراضحلاو يمالسإلا خيراتلا يلش دمحأ 1
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 ةباحصلا حئاصنل ءافلخلا ضعب ضفر وه كلذ ىلع دهشي امو

 بضغيو حصنلا ضفري ةيواعمف» (مهرصع يق ءاملعلاو ءاهقفلاو

 مه امنإ كرمعو ركب يبأ نمز يف تسل :الئاق مهدعوتيو موقلا دًدهتيو

 ةباحصلا ءانبأ ضعب نأ ىعةاو ،«فيسلاب هولجوأ مهاصع نم }ةيمأ ونب

 .(!)اوعيابي مل مهو اديزي اوعياب نيسحلاو ريبزلا نباو رمع نباك

 ؟ءالؤمل رذعلا سمتلن نيأ نمف

 ةيضابالا :ايناث

 ءاوس ،ةيضابإلا ىدل عيضاوملا رقفأ نم دهعلا ةيالو عوضوم ربتعي
 تراتخا يلا قرفلا نم ةيضابإلاف .(ثةيقيبطتلا ةيحانلا مأ ةيرظنلا ةيحانلا

 اممأش نم دهعلا ةيالوو .ةيوبنلا ةفالخلا تابثإل ليبسك رايتخالا قيرط
 .هل ةموسرملا ةياغلاو ددحملا هراطإ نع موهفملا اذه نع ج رخت نأ

 ةمئأ دحأ نأ اهريغو اهنم ةيضابإلا ةيخيراتلا رداصملا ركذت ملف

 يف ءاوس اقالطإ كلذ ثدحي مل و &(ة)دهعلل ايلو هسفنل ذختا ةيضابإلا

 اننإف ،كلذب يحوي يمتسرلا عقاولا ناك اذإ ثيحب \ترهات يف مأ نامع

 مالسالا ةرامع دمحم -.120 ص .ةيسايسلا انعاضوأو مالسإلا ، ةدرع رداقلا دبع -ا

 .364 ص .مكحلا ةفسلفو

 .ةيضابإلا دنع دهعلا ةيالوب صاخلا لصفلا يف لوألا بابلا رظنا 2

 .19ص ،يمالسإلا هقفلا يف ةيضابإلا ةسردملا رود ،يريبعحلا تاحرف 3
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 ام الإ 3(!)هنم يعسب هئابرقأ وأ هئانبأ دحأ هفلخو لحر امامإ دج ال

 يذلا باهولا دبع نب حلفأ مامإلا يف الإ اذه ثدحي مل و .احيشرت ناك

 قلعت امل باهولا دبع مامإلا نأ ظحالملا نأل حعرخملا اذه جرف

 جرخي ال كلذ نإف ريغصلا نبا كلذ ىور امك !ةمامإلا هنبا قاقحتساب

 .لطبلا هنبا وحن هروعش نع ريبعتلا جرخم نم آلإ

 لحارم ةدع ىلع رمت نأ دب ال دهعلا ةيالو ةيلمع نأ ىفخي الو

 ركب وبأ لعف امك ،ممتراشتساو دقعلاو لا لهأ داهشإب مايقلا اهلقأ

 ءافلخلا ايلكش هلعف ام كلذكو ‘باطخلا نب رمع فلختسا امدنع

 ريغصلا نبا نإو .مئاقلا ةفيلخلا ةافو لبق ةعيبلا ذخأ ميسارم نم نوينسلا

 ماق هنأ انل ركذي مل و \باهولا دبع مامإلا حيرصت ىوس انل ركذي م

 .دهعلا ةيالو ىلع هل ةعيبلا ذخأب

 نامع ةمامإو ةيمتسرلا ةلودلاب اومتها نيذلا باتكلل انعبتت ىدلو

 دحأ نم دهعلا ةيالول عم دوجوب يحوت ةطقن يأ ىلع رثعن مل اننإف

 مويب ديمح نب كلملا دبع مامإلا ةعيبلاب هفلخو» :مهلوق كلذ نمو .ةمئألا

 و .(2)«رفيج نب انهملا نوملسملا يلو مث» و ،«ناسغ ةافو دعب دحاو

 متاح وبأ عيوب» 5()«مههل امامإ حلفأ نب دمحم اونيعو نوملسملا عمتجا»

 .(ث)«ةفوشكم ةلضعم ةيأ هل رهظت مل و سانلا عيمج فرط نم

 .408 ص 53ج ثريبكلا برغملا خيرات زوبد يلع دمحم 1

 .5ك6ص ،نامع يف ترج رابخأو صصق ،لرهجب 2

 ح , 138. -3

 ةمئألا رابخأ .ريغصلا نبا نع .286 ص ةيضايرلا راهزألا ،نورابلا ناميلس 4

 .فرصتب ،نييمتسرلا
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 ركب يبأ ةيلوت ضراع نم لاوقأ نم اضيأ كلذ فشنتسي امك

 نبا لوقي .ةلماك ةمامإلا طورش هيف رفوتت ال هنإ ذإ ،دقعلاو لحلا لهأ
 دبع جرخف ركب ابأ سانلا مدق حلفأ يفوت امدنع» :كلذ يف ريغصلا

 دحاو تام اذإ ةسوفن رشاعم مكلئاس هنذا :لوقي (!)زوإلا نب زيزعلا

 نوراتخيف مهيلإ هوكرتو نيملسملل رمألا اولعجت م و ؤ رخآ هناكم متلعج

 .(2)».. .ىضرأو ىقتأ وه نم

 لب ،ديعب وأ بيرق نم ةرابعلا هذه يف دهعلا ةيالول ناعم ةيأ دحن ال

 ةعامج مهو مهتمئأ ةيلوت نم كاذنآ نيملسملا نكمت وه اهنم مهفي 7

 روهظ كلذكو ©صنلا يف ةرهاظلا عمجلا ةغيص نم مهفي ام كلذو

 عقو ام وهو ،أفكأ وه نم ةيلوت ىلإ يعادلا ضراعملا زوإلا نبا ةوعد
 هناكم اونوو ركب ابأ دقغلاو لخلا لهأ لزعل ةصرفلا تءاج امدنع العف

 ناظقيلا يبأ ريغ ميدقتب مهل ةحناس ةصرفلا تناك دقو ‘ناظقيلا ابأ

 نع رظنلا ضغب افك ألا ةيلوت ىلع دقعلاو لحلا لهأ ةق دكوي ام اذهو

 .ةنتف نودب كاذ اولوو اذه اولزع دقف 3هبسن

 ةيلوتل باهولا دبع مامإلا ةئطخت وه اضيأ يأرلا اذه تبثي امو

 ىلإ لحر ،نيدلا يف عابو هقف مهل نيذلا ةيضابإلا ءاملع نم :زوإلا نب زيزعلا دبع -1
 ريغصلا نبا هل دروأ .ناسللا ءيرجو ،ةنهادملا فرعي ال احيرص ناك هنأ ودبيو ،قرشلملا

 امه ريغصلا نبا لاق امك هلقع ةفخو هناسل ةهافس لعلو .هتظحالم ةرق ىلع لدت ةصق

 - .بهذملا ءاملع ريسو تاقبطلا باتك يف هركذ لامإو هنع ةيضابإلا ضارعإ ببس

 .70 ص ‘نييمتسرلا ةمئألا رابخأ ،ريغصلا نبا

 .70 ص هسفن ريغصلا نبا 2
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 هوبأ يفوت امدنع كلذو ةسوفن لبج ىلع (!)حمسلا نب فلخل ةماعلا

 كلذو .لبحلا ىلع باهولا دبعل ايلاو ناك ينذلا باطخلا يأ نب حمسلا

 .هتءافك مدع ببسب

 ضعب عمتجا باطخلا يبأ ةافو دعب» :يخامشلا سابعلا وبأ لوقي

 دبع اوبتاكف ءاملعلا رابك اذه ضفر دقو افلخ هنبا اولوف ةماعلا

 امك ،فلخ ةيلوت ةئطختبو هناكم لإ لماع لك ةدوعب ممماجأف باهولا

 .(2)«ليح رلا نب بوبحم نايفس وبأ كلذب مىياجأ

 اوناك ةيضابإلاف ‘ةسوفن لبج لماع عم عقو دق اذه نأب املع

 ىلع طلستلا ام ةلئاعل اوكرتي مل و ،مهلاًمع عم بولسألا سفن نيعبَمم

 ."وحب الإ مكحلا

  

 ةمامإ لوأ سسؤم اذه دح .حمسلا نب ىلعألا دبع باطخلا يبا نب حمسلا نب فلخ ۔1

 رومأ ةماعلا ضعب ىلو باطخلا يبأ نب حمسلا ةافو دعب .ه144 ىلإ 140 ةنس برغملاب

 بقعأو .هتءافك مدعل كلذ ضفر باهولا دبع مامإلا ملع املو حمسلا نب فلخل ليجلا

 نيب ةيضابإلا رمعم يعي يلع :رظنا .ةيمتسرلا ةلودلل ةيسايسلا ةايحلا ف لكاشم كلذ

 .536رص 52ج ،ريبكلا برغملا خيرات ملاس زيزعلا دبع - .312 ص .ةيمالسإلا قرفلا

 (طوطخم) .181ص ێريسلا باتك كيخامشلا 2
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 ىلع ةوخإلاو ءانبألل دهعلا ةيالو اوزاجأ ةعامجلاو ةنسلا لهأ نإ

 فالتخا ةظحالم عم «هيلإ دوهعملا يف ةمامإلا تالّمؤم رفوت طرش
 نيذلا نأ نوري نيذلا نيرصاعملا ةصاخو ،كلذ يف ةنسلا لهأ ءاملع
 ام ىلع مهيأر يف اودمتعا ىمادقلا مهئاملع نم دهعلا ةيالو اوزاجأ

 احيشرت الإ سيل كلذ نأ نوريو .رمع فالختسا يف ركب وبأ هلعف

 .(!)حارتقالا اذه نم جورخلا ةيناكمإ ةباحصللو طقف

 ةلكشمل نإف اذه مهلمع يف ءافلخلا هعبتا يذلا بولسألا اذه مغرو

 ةيرظنلا عم ىشامتي اقيبطت دهعلا ةيالو قيبطت ةيفيك ىلع اساسأ بصنت

 ىلإ مهدوهع ةالو لاصيإل مهعسو يف ام لك اولمع دقف ،ةينسلا
 .ةطلسلا

 يف رخآ نطب نه وه لب هبراقأ نم الجر رتخي مل ركب ابأ نأ امك

 اوناك بلغألا يفو ،مهيوذ نم اوراتخا ءافلخلا ءالؤه نأ نيح

 .(2)مهدالوأ

 لكاشملاو بعاتملا راثم اهمايأ يف دهعلا ةيالو ةلأسم تناك دقلو

 ءافلخلا راظنأ تهجو ،ةينضُم ادوهج كلذ ذفنتساو ،رارقتسالا مدعو

 نينثال دهعلا ةيالوب قلعتي ام ةصاخو ،ةيضقلا هذمب اهتلغشو ةيعرلا نم
 ةيصاخلا هذه نأ ملعلا عم \بورحو نتف نم كلذ نع ًرجنا امو ،رثكأو

 .سابعلا يب مايأ رثكأو ةيومألا مايألا امب ترُيمت دق

 عم لبقتسملا ةموكح بيصنتو ةماقإب حمسي ال مالسإلا ناك اذإو

 .لوألا مسقلا يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ ىدل دهعلا ةيالوب صاخلا لصفلا رظنا 1

 .164ص ،1ج .ممألا خيرات يف تارضاحم كب يرضخلا دمح -2
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 ىلإ ءانبألا لوصو نامضل كلذ يق اولياحت ءافلخلا نإف ًةمئاق ةفالخ

 .(!ا)تامملا دعب مهل اهديكأت مث مهل ممتايح يف ةعيبلا ذخأب مكحلا

 يف هوقّبط امو ايرظن دهعلا ةيالوب اورقي مل مهنإف ةضابإلا امأ
 ثراوتب اومكح نيذلا نأو هورظن امل افلاخم نكي مل ةيسايسلا ممتانايك

 كلت ليلحت ةجيتن مهفقوم ناك ةيمتسرلا ةلودلا ف يضابإلا مكحلا

 .ةيسايسلا ةيضابإلا ءارآ قفو سيلو ةنسلا لهأ سيياقم قفو عاضوألا

 ةيضابإلا نع اوبتك نيذلا رثكأ هيف عقو يذلا إطخلا ببسب اذهو
 يضابإلا يأرلا ةنراقم نم اونكمتيل ،مهرداصم ريغ ىلع مهدامتعاب

 ءاطخأ نم هذهو .يضابإلا عقاولاب نيسلا يأرلا سيلو يضابإلا عقاولاب

 .يملعلا ثحبلا يف جهنملا

 لهأو ةيضابإلا نيب قيبطتلا يف نيتقيرطلا نيب حضاو قرافلا نإ
 ©بصنملا روغش دعب ألإ مهتمئأ نونيعي ال ةيضابإلا ناك دقف .ةنسلا

 رفوت مهملاف .بسنلا ثيح نم مامإلا اذه نوكيس نمع رظنلا ضغب

 اضيأ هيلع رصنت ام اذهو ،نيدلا ةيبصع اهسأر ىلعو هيف طورشلا

 .ةينسلا دهعلا ةيرظن

 اونيع دقف ةنسلا لهأ ءافلخ رثكأ راس امامت كلذ سكع ىلعو

 هنومضم نم هغارفإ عم ركب يبأ لمع اولغتساو مئاق مامإ عم ةفيلخلا

 نع مهجورخ عم .الكش الالغتسا يلئاعلا مكحلا ىلع ةظفاحم هفادهأو

 اوراس طمنلا اذه ىلعو .مهؤاملع هرظن ام قفو دهعلا ةيالو طوزش

 .هابأ نبالا فلخ ام ابلاغ ذإ مهلامع ةيلوت يق

 .128 ص ،3ج ثةيمالسإلا ةراضحلاو يمالسإلا خيراتلا يلش دمحأ 1
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 نم انقس امهم هنأ وه ةلأسملا هذه نم هب جورخلا نكميام نإ
 عيطتسن ال اننإف ،نييسابعلاو نييومألا مايأ يف عقو امل ارظن هنإف راذعأ

 .ةنسلا ءاملع هرظن اميف ةناكم هل دخ نأ

 نيينسلا ءافلخلا ضعب اهزاجأ يلا دهعلا ةيالو ةيرظن انذخأ اذإو

 نأل اًرواحت اذهو ،رمعل ركب يبأ فالختسا نم ثدح ام ىلع ادامتعا

 ةباحصلل ةراشتسا نم ،راوطأ ةدعب ترم دق اهتقيقح يف ةيلمعلا هذه

 نيرطضم اوسيل ركب يبأ دعب ةباحصلا نأ امك هحيشرت مث يأرلل عمجو

 نم ركب وبأ هلعف ام ءافلخلا قبط لهف اذه اكب انملس اذإف ،هيأرب ذخألل

 ةيخيرات تارتف يف الإ ققحتي مل ام عقاولا يف اذهف ؟ةعساو تاراشتسا

 دهعلا ةيلوت دعاوق ىلإ عوجرلاو نيزاوملا بلق عطتست مل ةطيسب
 ذخأ يف ىعسي مث هفلخي نم ةفيلخلا راتخي دقف سكعلا لب ،(!)ةيعرشلا

 .لئاسولا لكب هل ةعيبلا

 ترج

 رمعو ناورم نب كلملا دبع دهع "نييومألا ءافلخلا مايأ اياحصأب تقدص يلا دوهعلا نم 1

 العف اناك نيذللا نومأملاو ديشرلاك نييسابعلا ءافلخلا ضعب كلذكو .زيزعلا دبع نب

 ج ؛ةيمالسإلا ةراضحلاو يمالسإلا خيراتلا ،يلش دمحأ :عجار .ةملكلا عم متأب ءافلخ

 .3ج "ممألا خيرات يف تارضاحم اكب يرضخلا دمحم - .3
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 ثلاثلا لصفلا

 1 ةرس

  

   . ةيوبنلا ةفالخ





 نأ نم مكحلل ةيسايسلا ةفسلفلا ئدابمل هموهفم نم مالسإلا قلطني

 ذقنم الإ وه ام مكاحلا نأو ثعّرشملا ديحولا وهو .هدحو لل مكحلا

 نينمؤملا 7 .ىروشلا ةدعاق ىلع همكح ىف دمتعيو .ةنا نيناوقل

 .(ا)ةوخإ

 نع ةقبط زيمي نأ نود {ةبطاق نينمؤملا حلاصل عرش دق مالسإلا نأو
 ةئف حلاصل مكاحلا مكحي امدنع رربم يأ دجوي ال هنإف انه نم .ىرخأ

 ةسايسلاو مكحلا دعاوق ءانب يف مالسإلا قلطنا دقو .عمتجملا نم ةنيعم

 :يه ةنيتم سسأ ىلع ةلودلا ءانبو سانلا نيب

 نوللا وأ سنجلل رابتعا يأ مالسإلا لوي مل ذإ :ةينيدلا ةوخألا ه

 اهيف متي يلا ةلودلا ءانب لجأ نم نيعم دلب يف نكسلاو ةنطاوملا وأ
 .ةلأ ماكحأ قيبطت

 وحن هتيلوؤسمم درفلا روعش نوكي نأ وهو :يعامتجالا لفاكتلا ٥

 .اضعب هضعب لفكيف ،يعامتجالا كسامتلا ىلإ هب يدؤي نيرخآلا

 .نيملسملا رومأ ةياعرل ةيسايسلا سسألا نم يهو :ىروشلا ه

 مكحلا يف ةكراشملا نم عمتجا نكمتي ىروشلا ساسأ ىلعو

 .ةيعامجلا ةيلوؤسملاب هروعش ززعي امم ،ةرشابم

 يذلا ديحولا ليبسلا وهو .ليق امك كلملا ساسأ وهو :لدعلا ©

 .(»هقوقح ىلإ لوصولل نطاوملا هب نئمطي

 ةنكمم ةيمالسإلا ةلودلا حبصت سسألاو ئدابملا هذه ىلع ادامتعا

:. 277. -1 

 .اهدعب امو 445ص ‘ ةعيرشو ةديقع مالسالا توتلش دومحم 2
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 مكحلا جرخو رومألا تلتخا اهدحأ فلت اذإو .مدعنت امفودبو مايقلا

 مل كلذل اعبتو ،هتعاط نع ةيعرلا جرختو مكاحلا ةبتسيف هرادم نع

 ةماقإ يهو ،مالسإلا ةلود ةماقإ نم ةوجرملا جئاتنلا ىلإ لصوتلا نكم

 .ماظنلا اذب ةيرشبلا داعسإو هرشنو نيدلا

 نم لدعلا» :ةنالن باطقأ ىلع موقت مالسإلا يف مكحلا ةسايسف

 .(!)«موكحملاو مكاحلا نيب ىروشلاو نيموكحملا نم ةعاطلاو ماكحلا

 لوصولا لجأ نم ناسنإلا لضان لا ةيساسألاو ةضيرعلا طوطخلا يهو

 تماق ييلا ةيطارقميدلا تاروثلا عيمح تزكرت اهيلعو &هتداعس ءانبل اهيلإ

 لبق نم اذمب رشب دق مالسإلا نكلو .دادبتسالاو ملظلا ةض ملاعلا يف

 .ناكمو نامز زكل يمالسإلا ماظنلا ةيحالص ىلع لدي ام اذهو

  

 .95 ص .مالسإلا يف ةيعامتجالا ةلادعلا ؤ\بطق ديس -ا
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 ةيلخادلا ةسايسلا :ىأ

 :ةعامجلاو ةنسلا لهأ -1

 يأ اهنم قلطني يلا سسألاو ئدابملا كلت يه ةيلخادلا ةسايسلا

 نم قلطنت اهنإف ةيمالسإ رظن ةهجو نمو هتيعر ةلماعم يف مكاح
 ةيقيقحلا ةآرملا ربتعت يهو .ىروشلاو ،ةعاطلاو ،لدعلا :يه ةثالث ئدابم

 لالخ نمو .نيموكحملاو مكاحلا نيب لماعتلاو بيلاسألا سكعت لا

 مكحلا دعاوقو سسأل ةفيلخلا قيبطت ىدم جتنتسن ةسايسلا كلت

 عمتجملا يقر ىدم هب نيبتي يذلا ديحولا ديصرلا اضيأ يهو .يمالسإلا

 .ايداصتقاو ايعامتجاو اينيد

 يه امو ؟ةيمالسإلا انلود يف كلذ قيبطت لصو ىدم يأ ىلإف
 ةريسلا عم ةنراقم ةيسايسلا تانايكلا اهيلع تراس ييلا سسألا

 يه امف ©كلذ ريغ ناك اذإو ؟تنا لزنأ امب اومكح لهف ؟ةيدشارلا

 ؟بابسألا

 :ةيلخادلا ةسايسلا سسأ -أ

 ئدابمو دعاوق ىلع ةيلخادلا اهتسايس يف ةنسلا لهأ لود تماق

 ىدل تناك دقو ،نورصاعملاو مهنم ىمادقلا باتكلا اهيلع عمجأ

 عم مهتلماعم يف مهؤافلخ اهعبئا ةكرتشم تامس نييسابعلاو نييومألا
 ٍ .ةيعرلا

 نيماظنلا الك دامتعا وه ةلأسملا هذه يف رظنلا تفليام لوأ نإو
 لذمتعا دقف ممم ايك ميعدتل نيملسملا نم نيعم دحا و سنج ىلع
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 يسايسلا يمالسإلا عمتجملا نيوكتل ةصاخ ةفصب برعلا ىلع نويومألا

 مكحلا يف يومألا شرعلا دعاوق ءاسرإل ةيمأ يبو شيرق ىلع اودمتعاو

 مث سرفلا نم يلاوملا ىلع اودمتعا دقف سابعلا ونب اًمأ .صخأ ةفصب

 ربع ىرخأ ةرم مهل اوداكو ،ةَرم ءالؤمب اوزتعا دقف .مهدعب نم كارتألا

 سابعلا ب ةلود» تناك دقف ةماع ةفصبو .(!)ليوطلا يسايسلا مهخنرات

 .(2)«ةيب رع ةيومأ ناورم ب ةلودو ،ةيناسارخ ةيمجعأ

 مهشورع تيبثت ليبس يف ةفلتخم بيلاسأ نيماظنلا نم رك عبتا دقو

 .امهعمجت يذلا ديحولا فدهلا وه ريخألا اذهو .ايلخاد

 .ةيومألا ةيلخادلا ةسايسلا صئاصخ

 ديطوت نم هتنكم تاقرافم ةدعب يسابعلا نع يومألا ماظنلا زي
 ةيمأ ب نم ةريغص ةنفح ةطساوب نيملسملا ىلع 7 مكحلا

 ةايحل يفسلفلاو يدلا بناخلا لالغتسا بيلاسألا هذه نمف .مهعابتأو

 .ناسنإلا

 تالوحت ةدع تثدح ةيمالسإلا ةطلسلا يف ةيواعم لح نأ ذنمف -1

 ةيمأ يب مكح راس ثيح ،ةيسايسلا تالوحتلاب ةقيثو ةلص اهل ةيركف
 ربخلا ةيرظن لالخ نمف .ءاجرإلا موهفمو ةيربجلا ادبم ىلع ةماع ةفصب
 هل لوح ال ناسنإلا نأ ةيعرلا ناهذأ يف اوتبثي نأ ماكحلا ءالؤه عاطتسا

 ريربتل اذهو تلا نم ةردقمو ىلاعت هلل ةقولخم هلاعفأ عيمج نأو 3ةّق الو

 خيرات نسح ميهاربإ نسح - .208 ص يسايسلا دادبتسالاو مالسالا يلازغلا دمحم ا

 .192 ص 52ج . مالسإلا

 .365ص 53ج "نييبتلاو نايبلا ظحاجلا 2
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 ىلإ ىروشلا نم مكحلا لاقتنا يف ةلثمتملا ةديدحلا ةيسايسلا تالوحتلا

 ةنا ءاضق ىلإ امموبسني يلا مهملاظم ريربت نوعيطتسي ربحخلابف .ةلنارولا

 دعب ممناميل ىلع مكحلا نم تالفإلا نولواحت ءاجرإلابو ،هردقو

 3ربخلا بهذم اوعًّجشو ةركفلا هذه اوعاشأ دقو .ملاظملا ممينكترا

 .(!)لئاسولا فلتخمب بهذملا اذه رشن ىلع اولمعو ،مهعيمج هب اوذخأو

 ةدارإلا ةيرح ةركف ىلع ءاضقلا مهعسو يف ام لكب اولواحو
 اذهو .ةيسايسلا ةيحانلا نم ىتح لب &بسحف ةينيدلا ةيحانلا نم ال

 عضخت نلا راكفألا هذمب الإ كلذ مهل متي ال ذإ إممتالؤحتل ةمدخ
 .(2)ةيعرلا

 ءممتاسايس ريرمتل نيملسملل يحورلا بناخلا نويومألا لغتسا دقو
 نأ دحاو رف عيطتسي امبو فطاوعلا ىوقأ ةينيدلا ةفطاعلا نإ ثيح

 ةيحورلا ةسايسلا هذه نويومألا راتخا دقو .دارفألا نم فالآلا دوقي

 مهنم ريثكف ،نيدشارلا ءافلخلاو هق لوسرلا ةايح نم نيملسملا برقل

 نب ناليغ ليقو ملسم نب يقشمدلا ناليغ رهظ يومألا خيراتلا نم ةرتفلا هذه يق -ا

 نم ،نافع نب نامثع نينمؤملا ريمأ يلاوم نم ىلوم هوبأ ناك سنوي نبا ليقو ،ناورم

 ةقرف بحاصك همسا رهتشاو ،يرسصبلا نسحلا باحصأ نم هقفلا يف ناك ،يرصم لصأ .

 تماق دقلو .هلاعفأل عناصو هتافرصت يف راتخم رح ناسنإلا نأب تدان ،ةيناليغلاب تيمس

 ةيرحلاو ردقلا يف هبهذم ناليغ ذخأ .نييومألا دض ماه يسايس طاشنب ةيناليغلا

 ةرامع دمحم :رظنا. بلاط يبأ نب يلع نب ةيفنحلا نب دمحم نب نسحلا نع رايتخالاو

 .60 ص ثراوث نوملسم

 ىحض .نيمأ دمحأ - .203 ص .مالسإلا يف يفسلفلا ريكفتلا ادومح ميلحلا دبع 2

 ةرامع دمحم - .60 ص راوث نوملسم ةرامع دمحم - .8]ص .3ج ،مالسإلا

 .185 ص .مكحلا ةفسلفو مالسإلا
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 مي لاقتنالا بعصلا نمو ،ةيمالسإلا ةلودلل ةيروشلا مايألا اوشاع نيذلا

 نم ةيعرلا يف نوكي دقو ،مالسإلا ميلاعت فلاخت ةديدج ةسايس ىلإ

 هتاراشتساو هلقث لوسرلا لامعأ رضحو هبتكو يحولا لوزن رضح

 .هباحصأل

 3(ةعامجلا ماظن) ةسسؤم نويومألا اهدمتعا يلا بيلاسألا نم -2

 ثبل تاعامجلاو تارمتؤملا ةماقإب كلذو ،ةلودلا ناب ةيواعم هأدب دقف

 ماع يأر نيوكت مث نمو .مهتسايس ةمدخل ةيعرلل اهغيلبت دارملا راكفألا
 اهعبتا ةس دعب اميف تحبصأ ةداعلا هذهو .حلاصملا كلت مدخي يوق

 ماظن) مسا دعب اميف ءاهقفلا اهيلع قلطأ دقو .ةيواعم دعب ءافلخلا رئاس

 .(ةعامجلا لهأ

 اذه ىلع ادامتعاو ،سانلا عمحل ةركفلا هذه ماكحلا لغتسا دقو

 اوعمتجا نيذلا الف ةتنا لوسر ةباحص ىلإ هلصأ يف دوعي يذلا ماظنلا

 ماظنلا يف روطتلا ةامح نولمي اوحبصأو ،هتافو دعب ركب يبأ لوح

 عم ةللا دي نأ عت لاو ،ةديقعلا ساسأ ىلع هودآو يمالسإلا

 :ث هلوق ىلإ ادانتسا ،عامجإلا ةوقب إطخلا نم ةموصعم امنأو {ةعامجلا

 .(!)ةلالض ىلع عمتجت ال يتمأ نإ

 .ةدلاخ ةيسايس ةسسؤم ةعامجلا لهأ- ماظنلا اذه حبصأ دقو

 داعبإ نوملسملا عيطتسي امبو ةقيقحلا ىلإ ةماعلا يده ىلع ةرداق

 ملسملا ءامتنا ىلع ليلد ةسسؤملا هذه عابتا نإو تاغلابملاو تافارخالا

 02ج }3950مقر ثيدح مظعألا داوسلا باب نتفلا باتك ‘هجاه نبا هارر -ا

 .1303ص
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 ةيواعم حبصأ ساسألا اذه ىلعو .ةيمالسإلا ةلودلل يلاتلابو ،ةعامجلل

 لوصحلل ةيمالسإلا ةلودلا ءاحنأ عيمج ىلإ دوفولاب نوثعبي هدعب نمو
 اذمب اوعاطتساو .ةفيلخلا نع ردصي ام لكل ةعاطلاو دييأتلا ىلع

 بناج ىلإ {ةيومألا ةطلسلل نيضراعملاو نيرئالا بضغ صاصتما
 تيبثت يف لاعفلا رودلا امهل ناك ناذللاو انايحأ ةوقلاو لاملا لامعتسا

 .(!ا)ينومألا مكحلا

 رايتخا لجأ نم ظ ةتنا لوسر دعب ةباحصلا عامتجا ناك اذإو

 نم لصح دق نييومألا عامتجا نإف ©ىروشلا ةدعاقل اقيبطتو ركب يبأ

 اذمبو .هتيبثتو مكحلا ةثارو ةدعاق ليصأتل ةمدخ ماع يأر نيوكت لجأ

 لهأ) نيعمل قبي ملف هفدهو هرهوج نع جرخ دق عامتجالا اذه نوكي
 ةيسايسلا ةمظنألا عيمج هتذختا دقو .يسايسلا رودلا آلإ (ةعامجلا

 .ةمئاقلا ةمظنألا لوح نيملسملا عمجل ةليسو نييومألا دعب نم ةيمالسإلا

 .مهؤارآ تناك امهم ةطلسلا يف مهف نيئوانملا ك ةبراحم و

 نوكتم عساو عمتح زرفأ دقف امهركذ قباسلا نيتسايسلل ةجيتن.-3
 ةقبط همكحت ديلاقتلاو تاداعلا ةفلتخم بوعشو سانجأ ةع نم

 ةمدخل عيمحخلا تعضخأو ،لاملاو ةطلسلا ىلع تزاح ةيطارقتسرأ

 .اهكلم
 رخاوأ ذنم تزيمت دق ةيطارقتسرالا ةقبطلا هذه نإف ةقيقحلا يفو

 يفئاط بصعتو ةصاخ تازايتماب كلذو ،نافع نب نامثع ةفالخ
 .(2)تايالولا اولوو لاومألا مهيلع تقدغأف

 .186/177 ص ثةيمالسإلا مظنلا ،يودعلا ميهاربإ 1

 .51 ص .مالسإلا ةيرقبع نالجعلا رينم -2
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 رربت يلا ثيداحألا عضو ىلإ (!)ةئجرملا تأحلب كلذ ليبس يقو

 لوسرلا نإ :هلوق رمع نبا ىلإ بسن دقو .ةيواعم ىلإ ةطلسلا لاقتنا
 باوبأ ىلع نمحازتل ‘كلنم انأو م تنأ ةيواعم اي» :ةيواعمل لاق بك

 يبأل اوبسن امك .«اهيلت لاو ىطسولا هعبصإب راشأو ،نيتاهك ةنجلا

 ةيواعم اهدنعو ةبيبح 1 ىلع ا ذلا لوسر لخد» :هلوق ءادردلا

 اي هنيبحت وأ :قث يبلا اهل لاقف ،ةيواعم تخأو هف لوسرلا جوز يهو

 بحأ يننإف هيبحأف :لاق .ةللا لوسر اي ةللاو يأ :تلاقف ؟ةبيبح مأ

 لب ةناو .ةيواعم نابحي ليئاكيمو ليربجو هبحي نم بحأو ةيواعم

 ٠ . .(ت)«ليئاكيمو ليربج نم ةيواعمل ابح دشأ

 ةطساوبو ،سانلا ىلع اورهظي نأ نويومألا عاطتسا بابسألا هذهبف

 ذإ .مهلاوحأ بلغأ يفو ،ابيرقت ةيلخادلا مهتسايس :تراس ئدابملا هذه

 يقو .هيلإ لوصولل ديحولا ليبسلا وه دهعلا ةيالوو ،ايثارو مكحلا ناك
 دونجلاو داوقلاو ةالولاو ماكحلا رثأتسا دقف يعامتجالاو يلاملا لاجملا

 قو .امتاورثو ضرألا تاريخب مل وح فاط نمو ةلودلا راصنأو

 نم ترهظو ةيعامتجالا تاقبطلا ايلج تحضتا ةيعامتجالا تاقالعلا

 ىلإ ةيعادلا ةيمهجلاو ،ةيرحلا ىلإ ةيعادلا ةيردقلا نيب اطسو افقوم تفقو ةقرف :ةئجرملا -ا
 نإو مميذع ءاش نإ هللا ىلإ امهرمأ تأحرأ لب ةيواعمو ايلع مصاخت مل يهو ربجلا

 انه ءاجرإلاو .يدقعلا دايحلا ىلإ يسايسلا دايحلا نم اولقتنا يأرلا اذهبو .مهنع افع ءاش

 نم ريخ اهيف دعاقلا نتف يدعب نوكتس" ةركب يبأ يباحصلا ثيدح ىلإ ادانتسا ءاح

 لمعلا نورخوي اوناك مممأل حصألا وهو ."هاخأو هحرا اولاق" ةيآلا ىلإو "...يشاملا

 طورش نم سيل اهريغو ةالص نم نينمؤملا ىلع ةضورفملا لامعألا نأو .ةينلا نع

 .143ص ةيمالسإلا مظنلا حلاصلا يحبص :رظنا _.ناممإلا

 .650/649 ص "مكحلا ةفسلفو مالسإلا .ةرامع دمحم -2

364 



 الإ قبي مل و ءاهيلع ءاضقلا ىلإ مالسإلا ىعس قلا ةيلهاجلا ةيبصعلا ديدج

 ةيبصعلا ةيلهاخلا ةيبصعلا ىلإ تفيضأ امك .نيدلا ةيبصع ىلع

 ريثأتب نيملسملا نم ريثك قاقرتسا ىلع نويومألا لمع دقف .(!)ةيبوعشلا

 تاقبط تحبصأو .رخآ انيح يلاملا دابعتسالابو ،انيح ةيلبقلا ةيبصعلا

 ةفورعم ،مهدابعتسال ةمالع ليخلاك ةموسملاو اهقانعأ يف ةموتخملا يلاوملا

 نطب نع اضيأ نوزيمتم برعلاو .يبرعلا عمتحلا يف اهريغ نع ةزيمتمو
 .(2)ةقلطملا ةيمكاحلاب اوزيمت نيذلا ةيمأ ب مث شيرق

 مكحلا يف دحاو فده لجأ نم تاسايسلا هذه عيمج تناك دقو

 ماظنلا يف مكحلا ةثارو ةركف ءاسرإو تابثإ يهو ،ةيومألا ةسايسلاو

 .يمالسإلا

 :يلي اميف نينقتلا اذه ملاعم تلجت دقو».

 .ةفيلخلا رايتخا يف ةوقلا ىلإ دنتسملا عقاولا رمألا ادبم رارقإ .]

 .ايناث نيدلا ىلإ مث ،الوأ ةسايسلا ىلإ ةيئارولا ةفالخلا دانتسا

 .اهتبصع رقم ىلإ ةيثارولا ةفالخلا رقم لقن

 .ةفالخلا ىلع ةلالدلل تامالعلاو تاراشلا رارقإ

 ةمسلا راص يذلا رهظملا وهو مكحلا يف ةثارولا ادبم رارقإ

 .(ة)«ةيومألا ةلودلل ديدحلا ماظنلل ةماعلا

 د

 اس

< 

 اه

 .2:56 ص لبقتسملاو مالسالا ةرامع دمحم -ا

 .242ص ج ،ةغالبلا جمف حرش ديدحلا يبأ نبا -2

 .17 ص ةيمالسالا مظنلا يودعلا ميهاربإ ۔-3
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 .ةيسابعلا ةيلخادلا ةسايسلا صئاصخ

 تيبثت يف ةريثك تابوعص اوقالي مل مهنإف نييسابعلا صخت اميف امأ
 نم مهوقبس نيذلا نأ كلذ .ةيعرلا ناهذأ ف مكحلا ةثارو ةركف

 ءامدلا نم ريثكلا هلجأ نم اوعفدو ،رودلا اذمب اوماق دق نييومألا

 لاصيإ امب متي لا ةقيرطلا داجيإ ىوس سابعلا بل قبي مل و ،لاومألاو
 يف ءامدلا ةقارإب الإ كلذ متي مل هنأ يهيدبلا نمو .ةطلسلا ىلإ مهئانبأ

 .مف نيضراعملا بناج نم لب ةيعرلا بناج نم سيل ،نايحألا ضعب

 هيلع قلست يذلا ملسلا ناك نييومألا ماظع نأ دكؤي خيراتلاو
 .(!)مكحلا ةدس ىلإ نويسابعلا

 يذلا بولسألا كلذ يه يسابعلا ةفيلخلل ةيعرشلا ةفصلا ىقبتو
 .مهمكح مئاعد ءاسرإ لجأ نم ةيلخادلا مهتسايس يف اديدج ثدح

 يهو ،ةدحاو ةزيم يف نييومألا عم اوكرتشا دق مهمأ انركذ نأ قبس دقو

 يسايسلا ممنايك اونب نويسابعلاف .متلود ءانبل نيعم سنج ىلع دامتعالا

 نم مجاعألا مهلحم اولحأو برعلا اوطقسأ دقو .سرفلا لهاوك ىلع

 يف قلطنت ةيبوعش ةريسم ةليوطلا يسايسلا مهخيرات ناكف ،كرتو سرف
 برعلاب اصاخ ءادع حبصتل ةوادعلا هذه تروطت مث ںنييومألل هئادع

 مهتسايس ذيفنتل ديحولا دنسلا بناجألا ءالؤه ادف .(2سنجك

 ١ .ةطلسلا يف مهئاقب ىلع ظافحلا ةيغب ةيلخادلا

 ءةيمالسإلا ةراضحلاو يمالسإلا خيراتلا يلش دمحا :يف ةيسابعلا ةيرمألا تاقالعلا رظنا -1

 .اهدعب امو !48 ص .3ج

 نسح - .اهدعب امو 487 ص .2ج ممألا خيرات يف تارضاحم "كب يرضخلا دمحم 2

 ةفسلفو مالسالا ةرامع دمحم - .253 ص .2ج . مالسإلا خيرات نسح ميهاربإ

 .694 ص .مكحلا
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 بناجلا وه ةيعرلا عم مهتسايس يف نويسابعلا هيلع زكر ام نإ

 اذهو .سدقملا يكلملا قحلاب ةلئاقلا ةيسرافلا ةيرظنلاب ارثأت يحورلا

 ناك امل الثامم يسابعلا مكحلا ناك دقف ًالعفو .سرفلا ىلإ مهليم ةجيتن
 ةتباث ةركف ةيرظنلا هذه تحبصأو .ناساس لآ مايأ سراف دالب يف هيلع

 نلأ نم ضيوفتب مهرظن يف مكحي يسابعلا ةفيلخلا حبصأو ،ناهذألا يف 1 >

 امتإ» : روصنملا رفعج يبأ لوق نم ايلج رهظي ام اذهو ل بعشلا نم ال

 .(!«هضرأ يف نلأ ناطلس انأ

 ىلع كارتألا ءاليتسا نم يسابعلا يسايسلا خيراتلا يف عقو ام مغرو
 ءالؤه فارتعاو ةينيدلا هتطلسب اظفتحم يقب ةفيلخلا نإف مكحلا ديلاقم

 7 .ممتارامإب نيلقتسم مأ ةلودلا لخاد اوناك ءاوس كلذب ءارمألا

 لوسر ةفيلخ هرابتعاب مكحلاب ضيوفتلا ىلع لوصحلل ةفيلخلا ىلإ أجلي
 ةغبصلا مهتطلس ءاطعإل ةسايسلا هذه لثم ىلإ ءالؤه أب دقو .هت نا

 نب فسوي فرتعا دقو .اممومكحي يلا بوعشلا رظن يف ةيعرشلا
 .(3)يدتقملا ةفيلخلا ةطلسب برغملاب نيطبارملا كلم (2)نيفشات

 يف ةصاخو ،سابعلا نب ءافلخ تقفار تلا ةيسايسلا ةيعضولا هذهو
 م

 را . ع

 ةطلس يف ثدح يذلا روطتلا ىدم ىلع انلدت ةريخالا مهدوهع

 3 مالسإلا خيرات نسح ميهاربإ نسح - .114رص يسايسلا ركفلا ةأشن لالح دمحم 1

 .253 ص .2ج

 نيريمحلا نيوتمللا يجاهنصلا يلاصملا ميهاربإ نب (ه00(5 -410) نيفشات نب فسوي -2

 ةنيدم ينابو ىصقألا برغملا ناطلس ،نيمثلملا كلمو نيملسملا ريمأ بوقعي وبأ
 .294ص ،9ج ضمالعألا يلكرزلا :رظنا .نيملسملا ريمأب يعد نم لوأو ،شكارم

 مظنلا يودعلا ميهاربإ - .308 ص ،4ج چ مالسإلا خيرات نسح ميهاربإ نسح 3
 .71/70 ص ثةيمالسإلا
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 دكؤي ام اذهو .(!)ةيسايس تسيلو ،ةتخب ةينيد تحبصأ فيكو .ةفيلخلا

 بجي ىلا ةقيقحلاو {ةيطارقويث تناك ةيسابعلا ةلودلا نأب ةلئاقلا ةلوقملا
 نم ةيادب نييسابعلا ءافلخلا تمزال ةيعضولا هذه نأ يه اهنع لفغن الأ
 ىلوألا ةيسابعلا ةرتفلاو ةيومألا ةرتفلا يفو .ةصاخب ةيناثلا ةيخيراتلا ةبقحلا

 اوذختا لئاوألا نويسابعلاو نويومألاف ريثأت يأ ةلأسملا هذهف نكي ل

 نيدلا نيب اولصفي نأ نودب مكحلا ىلإ لوصولل ةليسو يدلا بناجلا
 .سربيب دعب ةصاخ عقو امك ةينمزلا ةطلسلاو

 مكحلا ماظن ابيرقت لثامي ماظنلا اذه حبصأ بناجلا اذه نمف

 :ةيتالا تاهجولا نم يسرافلا

 .ةيعرلا حاورأ ىلع طلستلا .1

 .سانلا نع باجتحالا .2

 .فايسلاو ريزولا ذاختا .3

 هل معزلاو ،ةسادقلا نم ةيفارخ ةلامب ةفيلخلا صخش ةطاحإ .4

 .لعتفملا توربجلاب

 .ةميدقلا ةيسرافلا دايعألاب لافتحالاو ،ةيسرافلا ءايزألا روهظ .5

 هيلع لخادلا ءانحناك مكاحلا ةلماعم يف ةينثولا رهاظملا عابتا .6

 .ضرألا ليبقتو

 .يهلإلا ضيوفتلا ةيرظن دييأتل فق يبلا ةدربب لسوتلا .7

 .()دحاو نم رثكأل دهعلا ةيلوت ماظن ىلع ريسلا .8

 .90ص ؛هتراضح يف مالسإلا ،يعافرلا ررنأ -ا

 .44/43ص ،يعفارلا ىفطصم -2
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 لودلل ةيلخادلا ةسايسلا ئدابم مهأل ضرعلا اذه نم اقالطنا

 نإو ةطلسلا ىف ءاقبلا وه ادحاو ناك فدهلا نأب دح اننإف ،ةينسلا

 ريغ ئدابملا تناك اذإو .ماظن ك اهعبتا يلا لبسلاو لئاسولا تفلتخا

 .كلذك اهجئاتن نوكت نأ ب الف ةيعرش

 :ءافلخلا ةريس -ب

 ءايثارو همكح ذختا ماظنل ةبسنلاب ادح هم ةطقنلا هذهل انضرعت نإ

 وح ةفيلخلل يطعي يذلا كلملاب يحوت ام ةداع ةلناررلا نإ ثيح

 زيمتي ام اريثك يلاتلابو .اهتيعرو اهلاومأ يف ةلودلا يف لماكلا فرصتلا

 .يكلملا ميعنلاو خذبلاب مكحلا نم عونلا اذه

 وه امف ،نوملسم اهؤافلخو ةيمالسإ ةلودلا نإف ىرخأ ةهج نمو
 هيلع نوكي نأ يغبني امو ؟ةيقيقحلا ةيمالسإلا ةريسلا نم مميارتقا ىدم

 لاومأو هتطلس يف فرصتي نأ هل قحي ال مهنم وضعك نيملسملا ةفيلخ
 ؟قحلاب الإ هتيعر ماكحأو ةلودلا

 ثيح نم نيدشارلا ءافلخلا عم ةنراقم نيينسلا ءافلخلا ةريس يه امف

 يف ةيوبنلا ةنسلا ءالؤه قبط لهف ؟مهيوذ ةايحو ةيصخشلا ممتتيح

 ؟طقف ايند كولم اوناك مأ ممتريس

 قرط ةدع ادمتعا دق يسابعلاو يومألا ماظنلا نأ انب نأ قبس دقلو

 الإ ةطلسلا بولسم ناك ةفيلخلا نأ الج انل نيبتو ،امهتطلس تيبثتل

 .ةيسابعلا ةلودلل ةريخألا دوهعلا يف ةصاخو كاهنم ةيحورلا

 بابشو رئامضلا وتيم لاجر ةفالخلا ىلوت» :يلازغلا دمحم لوقي

 مهتفاقثل سيلو مثالا فارتقاو ةنأ ةيصعم ىلع نوئيرج ءاهفس
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 هتناطبو مكاحلل ةصاخلا تافورصملا قاطن عستا .ةميق ةيمالسإلا

 فرسلا اذه رئأو نيملسملا لام ثيب مراغملا هذه لُمحتو ،هيقلمتمو

 .(١)«ةَّمألا حلاصمو ءارقفلا تاجاح ىلع مارحلا

 مل ممنأب ةلوقملا هذه نم ءافلخلا ءالؤه ىلع مكحن نأ عيطتسن لهف

 ؟اعيمج مهلمشت تافصلا هذه تناك لهو ؟اقالطإ اريخ مهتمأل اومدقي

 هذه لثم ركذ نع لفغت الو ممتاباتك ملست ال باتكلا رثكأ نإ
 ممتالماعمب قلعتي ام مأ ،ةيقلخلاو ةينيدلا ةيحانلا نم ءاوس فاصوألا

 .ةيمالسإلا ةمألا تاكلتمم ءازأ ممتافرصتو

 اوبصعت دق نيينسلا ءافلخلا ةيبلاغ نإف ةيبهذملاو ةينيدلا ةيحانلا نمف

 .هاوس ام لك اوبراحو يسلا بهذملل

 يف نيوضع اناك روصنملاو حافسلا نأ ةرامع دمحم روتكدلا دكؤيو

 نم نكمتلا ةيغب ةيسايس ةطخ ألإ كلذ يف ىرن الو .(ت)ةلزتعملا ميظنت
 اناك روصنملاو حافسلا نأ ملعلا عم .مهمايأ يف اوطشن نيذلا ةلزتعملا ةو

 بورح ةدعب ماق دق حافسلا نأو {ةيسابعلا ةلودلا ناكرأل نيدّطوملا نم

 ناك عبتملا بهذملا نأ وه هديكأت نكمي ام نإف اذهلو .ةيمأ يب ةيفصتل

 ال ةسايسلا باب نم ناك ةدعاقلا نع ءافلخلا ضعب جورخ نأو كانس
 مامإك هيلإ ةطونملا هلامعأب ةفيلخلا مايقو ةيلمعلا ةيحانلا نمو .ريغ

 يف سانلا نوُمؤي اونوكي مل سابعلا ب يف ءافلخلا رثكأ نإف نيملسملل

 لب .نييومألا ضعبو نودشارلا لعف امك ةعمجلا بطخ يف وأ ،ةالصلا

 .187 ص يسايسلا دادبتسالاو مالسإلا يلازغلا دمحم -1

 .692 ص ،مكحلا ةفسلفو مالسإلا .ةرامع دمحم 2
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 ةغبصلا ءاطعإل هل ةفيلخ هرابتعاب ةث هتدربب سانلل نورهظي اوناك

 .(!)مهمكحل ةيعرشلا

 ءافلخلا جرخت ال يلازغلا مامإلل ةقباسلا ةلوقملا نه نأ ةقيقحلاو
 ريغ ةقيقحلاو ،ييدلا فارحنالاو يسايسلا نفعتلا ةرئاد نع نيينسلا

 .(2)تاءانثتسا ةيعضولا هذهل نوكي نأ دب ال ذإ كلذ

 ءافلخلا ةايح طمن يه مهربح اهيف باتكلا لاسأ يلا ةلأسملا نإ

 ءارقف باسح ىلع ايندلا ميعنبو خذبلاب باتكلا رثكأ اهفصو يلاو

 .نيملسملا

 دكأ تلا ئدابملا نم ةيصخشلا ءافلخلا ةايحب ةقلعتملا ةلأسملا هذهو

 مكاحلا ةيلوؤسم ديدحتو ةلادعلا قيقحت نمض لخدتو مالسإلا اهيلع

 نيللحملا لعج ام اذهو .ةيعرلل ةبسنلاب تايلوؤسملا مظعأ نم يه يلا

 .(3)اريبك امامتها عوضوملل نولوي

 مالسإلا خيرات نسح ميهاربإ نسح - .28/27 ص شةيعرشلا ةسايسلا ،ةيميت نبا -ا
 .255رص .2ج

 نيذلا ديشرلا نوراهو زيزعلا دبع نب رمعو كلملا دبعو ةيواعم تاءانثتسالا هذه نمو 2
 هلدعب فرغ يذلا يدهملا ةفيلخلا كلذكو .ةيمالسإلا تاحوتفلاو داهجلل نوجري اوناك

 دمحم - .ن نآزللوسر ةنس فلاخي الأ اريثك بحي ناكو هسفنب ملاظملل هسولجتو

 .اهدعب امو 94رص .2ج ،ممألا خيرات يف تارضاحم ،كب يرضخلا

 وهو - قولخم كلذ ىلإ قبسف .ونغ :لاق ذيبنلا هب ذخأ امل نومأملا نأ يربطلا يوري -3

 اي :لاق مث .هللا ةنعل كيلع ؟كلام:لاقو هحدقب ضرألا نومأملا برضف ۔نينغملا دحأ

 ،يريطلا - .ناعمدت هانيعو تمقأف يديب ذخأو !مهرد فالآ ةثالث اقولخم طعأ مالغ

 - .46/45ص ٬ةيناطلسلا بادآلا ،ابطابط نبا - .210ص ،7ج غكولملاو ممألا خيرات

 مظنلا ميهاربإ يلع نسح _ .134ص ؛ممألا خيرات يف تارضاحم ،كب يرضخلا دمح

 .33ص ..ةيمالسإلا
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 ديدست دعب ،ةلودلا لاومأ ىف ةيرح لكب فًرصتي ةفيلخلا ناك دقو

 عاستال ارظن ،ادج ريثك وهو يقابلا ناكف ،نيفظوملاو جارخلا قوقح

 ءانبو .(!)مهريغو باتكلاو ءارعشلاو نينغملا بيصن نم ةيمالسإلا ةعقرلا

 يف لاعفلاو ريبكلا رثألا هل ناك يذلاو فرحنملا فرصتلا اذه ىلع
 هيلع راس امع فرحتت اهلعج عباطب ةيمالسإلا انتلود ةسايس عابطنا

 لإ نوللحملا ىدصت لقف تاياورلا هتدروأ ام ىلع ادامتعاو .فلسلا

 يعامتجالا ةيعرلا عقاو اوطبرو هعاونأو هردصمو ءافلخلا ماعط

 .(2)ماكحلا فارساإب

 ءالؤه طلست ىدم انل رسفت يلا يه ةيعرشلا ريغ ةريسلا هذهو

 كلذ ةيواعم صخليو .مكحلاب مهدادبتساو ةيعرلا حاورأ ىلع ءافلخلا

 وهف نلا نم ذخآ امف .ةللا ةفيلخ انأو هلل ضرألا» :ةريهشلا هتلوقم يق

 هنع يور يذلا مصتعملا كلذكو .(3)«يل ازئاج ناك هنم هتكرت امو ل

 ام تلعف ام ،ريصق اذكه يرمع نأ تملع ول» :هراضتحا دنع لاق هئأ

 .(4)«لعف ام الو لتق نم يلابي ال بضغ اذإ هنأ ركذو ...تلعف

 ب نأ لجسن نأ عيطتسن ةيخيراتلا تاياورلاو ثادحألا لالخ نمو
 ناك دقف .انايغط مهلقأو سابعلا يب نم الادتعا رثكأ اوناك ناورم

 .134رص شممألا خيرات يف تارضاحم كب يرضخلا دمحم -ا

 بعللا نم رواسأ ديصلا بالكل سبلي ناك دقف ،ديصلاب علوملا اديزي ابطابط نبا ركذي -2

 اضايح رمخلل ديزي نب ديلولا ذختاو .همدخي ادبع بلك لكل بهيو ،ةحوسنملا لالجلاو
 نامع يبايسلا - .55ص ةيناطلسلا بادآلا ،ابطابط نبا عجار .رداصمو دراوم هفسلاو

 .224ص ءاج ،خيراتلا ربع

 .39 ص يسايسلا دادبتسالاو مالسإلا .يلازغلا دمحم -3

 .119 ص 5.9ج ،كولملاو ممألا خيرات يربطلا 4
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 مل و سانلا نيب ىضقو جارخلا ىجو شيجلا داقو سانلاب ىلص نم مهنم

 تازايتماب سابعلا ونب رمت نيح يف .ليلقلا ألإ سانلا نع نيبجح اونوكي
 ةماقإو مهف ضاق صيصختو ،لاملا تيب دراوم نم مهسلا لثم ىرخأ

 .(!)اهيفظوم الو ةلودلا ةالو نم ال ،مهبيقن فرط نم مهيلع دودحلا

 مدخي امب سانلا اوساسو ايقيقح اكلم اوماقأ ممأ دجن اذكه

 اوتأو دادبتسالاو معنتلل ةليسو ناطلسلاو مكحلا اوذختاو مهحلاصم

 طمن جورخل ةيقطنم ةجيتن ةريسلا هذه تناكو .نذأ مرح امب اريٹك

 نم نيدشارلا ة ةريسو افق هلوسر ةنسو هللأ ماكحأ هتعرش امع مهمكح
 ءاهقفلا ضعب ممذ اورتشاو تاوهشلا قفو صوصنلا اولوأ دقو .هدعب

 محامعأب اوريغو ،دادبتسالا راعب ةيمالسإلا ةمألا نيبج كلذب اوخطلف

 ايندلا يف دهزلاو ففعتلاو لدعلاو ىروشلا نم هب رمأ امو اتلأ لزنأ ام

 .ةرخآلا لجأ نم لمعلاو

 :ةيلاملاو ةرادإلا ةسايسلا -ج

 .ةيرادإلا ةسايسلا

 رومأ رييست متي هبو {ةلودلل يميظنتلا لكيهلا يرادإلا زاهجلا ربتعي

 اذهو ،ةيعرلا ىلإ ماكحلا نم ةرداصلا تاميلعتلا لوصو نامضو ةلودلا
 .ماظنلا كلذ تابلطتم ىوتسم يف يرادإلا زاهجلا نوكي نأ ضرفي ام

 عسوت عم ايشامتم ايعيبط اروطت ةيمالسإلا ةرادإلا تروطت دقلو
 ءادج ةطيسب رومألا تناك ث لوسرلا دهع يفف ةيمالسإلا ةلودلا

 خيرات يف تارضاحم ،كب يرضخلا دمحم - .51 ص مالسإلا ةيرقبع نالجعلا رينم -1

 .212 ص .2ج .ممألا
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 ةلودلا ةرادإ ىلع نيعتسي ناكو ‘تاطلسلا عمج ةث يبنللا نإ ثيح

 ةزهجأ ثادحإب ةرادإلا تعسوتف ،ةديشرلا ةفالخلا تبقاعت مث .هباحصأب

 .اهريغو ةباجحلاو ديربلاك ،ةديدج ةيرادإ

 ةباجحلاو ديربلا لمشيل زاهجلا اذه عسوت ةصاخب يومألا رصعلا يفو

 .شيخجلاو ءاضقلاو ةطرشلاو

 ديربلا بحاص ناكو ،ةيواعم دهع يف اريبك اروطت ديربلا فرعو
 قحب لثمي ناكو .ءادعألا ىلعو ةلودلا لامع ىلع سسجتلا ةيلمعب موقي
 .رضاحلا رصعلا يف تارباخملا زاهج

 يف اهيف راكتبالاو ةزهجألا هذه حالصإ ةيلمع تلصاوت دلو
 .(!)ةرادإلا يف ةصاخ ةسايس نيماظنلا نم كل ناكو ،يسابعلا رصعلا

 ةيرادإ ةيسايس نايفس يبأ نب ةيواعم عضو يومألا رصعلا يفف

 يف يرجي ام لك ىلع لماكلا فارشإلاو مكحلا ديطوت لجأ نم ةميكح
 .ةيزكرماللا ساسأ ىلع يرادإلا مهماظن راس دقو .ةلودلا فارطأ

 :نيتدعاق ىلع كلذو

 ةرشابم اهطبرو ةيالولل ةيلاملا ةرادإلا لصف يف لثمتت ،ىلوألا

 .(جارخلا بحاص) مساب اهبحاص رهتشاو ةمصاعلاب

 ةلسارم اهتمهم تايالولا يف ةيرادإ ةلامع نييعت يهف ةيناثلا امأ

 .(ت)ةيعرلاو يلاولا لامعأ نم ةيالولا يف ثدحي ام لكب هرابخإو ةفيلخلا

 كنسح ميهاربإ نسح - .260 ص 52ج ،ممألا خيرات يف تارضاحم ‘كب يرضخلا دمحم !

 .293ص ‘ةيمالسإلا مظنلا }يودعلا ميهاربإ - .274/267 ص 5.3ج ث مالسإلا خيرات

 .اهدعب امو 250 ص ةيمالسإلا مظنلا ،يودعلا ميهاربإ 2
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 ،يزكر ملا يرادإلا ماظنلا لوألا مهرصع يف نويسابعلا عبتا نيح يف
 مهيدل سيلو ،ةالو ال لامع نع ةرابع مهميلاقأ يف ةالولا حبصأ ثيحب

 سكع وهو :(!)ةزرابلا تايصخشلا نم اونوكي مل و ةدايسلا قلطم

 اوناك ذإ \ةطلسلا ثيح نم ةيمأ ب ةالو اهيلع ناك يلا ةيعضرولا

 نآلا ىمسي ام وهو .مهميلاقأ يف ةيرح لكب نوفرصتي ةدايسلا يلماك
 فرصت اوفَّرصتف إةالولا نم ريبك نايغط رهظ دقو .يرادإلا لالقتسالاب
 هاوه بسح لاومألا عمجي فسوي نب جاجحلا ناك دقو .رثكأو ءافلخلا

 نيرشع نم رثكأل هتيالو مكح نم ءافلخلا نمو .كلذ يف ةعجارم نود

 .(2)اماع

 ثيح نم ةبراقتم ةسايس نيماظنلا الك يف نوينسلا ءافلخلا عبتا دقو

 نمضي ام وهو فدهلا ثيح نم ةدَّحومو ،يرادإلا لجرلا ةيصخش

 .مكاحلا تيبلا ةمدخ يف يلاولا ءاقب مهل

 ريبكلا مهحاجن عم ةصلاخ ةيبرع امفوك ةيومألا ةرادإلا تازيمم نمف

 عمقو تابارطضالا قحس مهل نمضي يذلا يوقلا لجرلا رايتخا يف
 وذح نويسابعلا راس دقو .فقوملا ديس وه امئاد يلاولا ىقبيو .نتفلا

 يف مجاعألا لامعتسا ىلإ ريبكلا ليملا عم ،لاونملا اذه يف نييومألا

 .شيجلاو ةرازولاك ةساسحلا زكارملا يف ةصاخو ،ةرادإلا

 اقالطإ اوعروتي مل ممنمأ يهو ،ةّصاخ ةزيم نيماظنلا الك عمج دقو

 .ماتلا ءالولا نامضل ،دالبلا ىلع مهءابرقأو مهءانبأ مهلامعتسا يف

 .142 ص ةيمالسإلا مظنلا ميهاربإ يلع نسح -ا

 خيرات يف تارضاحم 6©كب يرضخلا دمحم - .141 ص ،3.هسفن ميهاربإ يلع نسح 2

 212 ص 52ج ؤممألا
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 ةروصحم نوكت داكت إةّصاخ ةرامإلاو مكحلا ةيلمع نإف ةلمجلابو

 نيرصانملا نم وأ ،ءابرقألاو ءانبألاب ةدودحملا ةيطارقتسرالا ةقبطلا يف

 .(!ااامومع ةطلسلل

 ماظن اهيلع راس لا ةديحولا ةريتولا تناك يومألا ماظنلا يفو

 يطعي يذلا يطارقميدلا ماظنلا نيب تعمج اهنإ ثيح ،ةزيمتم ةرادإلا

 ،هسفن ةفيلخلا ىلع نايغطلا ةجرد ىلإ هميلقإ يف يلاولل لماكلا فرصتلا
 ىلع ةفيلخلا نم ةلصاوتم ةبقارملا تناك ثيح قلطملا مكحلا ماظن نيبو

 نم الو ةيطارقميدلا ايازم نم ماظنلا اذه دفتسي مل و .يلاهألاو ريمألا

 اريبك الالذإ يومألا رصعلل ةريخألا مايألا تدهش امك .قلطملا مكحلا
 هذه تأدب دقو .مهلزع دعب مهلتق انايحأو مهلاومأ ةرداصمو ةالولل

 .(2) (_ه96-99) كلملا دبع نب ناميلس دهع يف ةصاخ ةرهاظلا

 رثكأ ماد يذلا ماظنلا اذه رمع لوطل ارظنف يسابعلا ماظنلا يف امأ

 نم اهيف تلقتنا \تالاح ةدع هيف ةرادإلا تدهش دقف ‘نورق ةسمخ نم

 نيعي ناكو ةوق ةفيلخلا هيف فرع يذلا نمزلا يفف .فعض ىلإ ةوق

 انئمطم ةفيلخلا اهيف حبصي يلا ةجردلاب ءارزولا ةصاخو ،هترادإ لاجر

 ءارزو تقولا كلذ يف ءارزولا رثكأ لعج امم هتلود نوؤش ريس ىلع

 نب يحن هريزول ديشرلا ةلوقم نم ايلج اذه رهظيو .ذيفنت ال ضيوفت

 يقنع نم هتجرخأو ،ةيعرلا رمأ كتدلق دق» :هل الئاق هنيع نيح دلاخ

 .550 ص { اج ،يمساقلا رفاظ -- 8 ص .مالسالا ةيرقبع نيالجعلا رينم -ا

 نسح ميهاربإ نسح - .213 ص .2ج .ممألا خيرات ف تارضاحم كب يرضخلا دمح ۔-2

 .438 ص ( !ج ئ مالسالا خيرات
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 ،تيأر نم لمعتساو باوصلا نم ىرت امب كلذ يف مكحاف ،‘كيلإ

 .همتاخ هيلإ عفدو .«ىرت ام ىلع رومألا ضمأو ‘تيأر نم لزعاو

 قلمتلا ةسايسب مهطالب لاجر اوسوسي نأ ىلإ ءافلخلا رج ام اذهو

 ةسيفنلا ايادهلاو مهل عايضلا عاطتقا كلذ نم ،مهيلإ اوتئمطي تح

 لاملا مدقت نع لفغي ال ريزولا ناك ىرخأ ةهج نمو .ةلئاطلا لاومألاو
 بئارضلاب يلاهألا لهاك لقثي نأ دب الف اذه لباقمو .مهئاسنو ءافلخلل

 .(!)اهعمج يف فسعتلاو ةدشلاو

 دييقت ناك اذإ هنإ ثيح ،فقاوملا ديس امئاد ناك دادبتسالا نإ

 نوكي لزعلا نإف مخف بكومو ةليلج علخو ةليمج لئاسرب متي ةرازولا

 لكل تاقحالمو لاومألل ةرداصمو ليثمتو لتق نم اركم رثكأ ةداع

 نم ريثكلا ناكو ،نأشلا اذه يف ةيكمربلا ةلئاعلا ترهتشا دقو .ةلئاعلا

 .روصنملا دي ىلع مهجلا وبأ تام نأ دعب اريزو ىمسي نأ بنجتي ةداقلا

 لك لامعتسا يف عروتي ال يذلا يدادبتسالا كلملا ةعيبط يه هذه

 ال يذلا ناطلسلا اذ نوكي نأ بجيو» ءيش رلك قيقحتل ءيش

 .(2«دي اهعراضي ال لا ىلوطلا ديلاو رهقي ال يذلا لوحلاو ككراشي

 رصعلا نم ءادتبا ةصاخو ،اليوط رمعت مل ةسايسلا هذه نأ الإ

 ءاوس ،ءافلخلا روصق لخدي فعضلا هيف أدب يذلا يناثلا يسابعلا

 رصقلا لاجر داوق تباصأ نلا ةوقلا ببسب وأ ،ءافلخك مه مهفعضل

 ص مالسإلا ةيرقبع .نالجعلا رينم - .233 ص ،8ج ،كولملاو مهألا خيرات ،يربطلا 1

 .235 ىلل 6

 ميهاربإ نسح - .120/119 ص ،2ج ؤممألا خيرات يف تارضاحم كب يرضخلا دمحم 2
 .237 ص .اسفن ©نيالجعلا رينم - .257 ص .2ج ٤ مالسالا خيرات نسح
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 لامعل طقف سيل لزعو ةيلوت نم ،ةلودلا رومأ يف نومكحتي اوحبصأو
 .مهسفنأ ءافلخلا اضيأ لب ةطيسبلا ةرادإلا

 قفو مهفرصت ناك دقف ءافلخلا ضعب باصأ يذلا فعضلا ةجيتنو

 لجر يف ةءافكلاو ةوقلا ةاعارم نود اوؤاش نَم نولوي اوناك ذإ كلذ

 .(!)مهل هئالو نامض وه ديحولا مهمه ناك لب ،ةرادإلا

 امومع ةلودلا نوؤش يف اريبك الخدت ةيسابعلا ةأرملا تفرع امك

 ةيلوت يف ءاسنلا يأر ىلإ ءافلخلا نم ريثك عجر دقف ءاصوصخ ةرادإلاو

 .(ثردتقملا رصع يف كلذ رهتشا دقو ،ممتارادإ لاجر

 مكحلا دعاوق نع ح تفرحنا ىلا ةيرادإلا تافرصتلا هذهف اعبتو

 مالسإلا اهعضو نلا ةنامألا لقثب ءافلخلا ساسحإ مدع نيبت ©يويندلا

 ةرادإلا تططخ نلا فادهألا ايلج ترهظ امك ماكحلا قتاع ىلع

 .نيملسملا ةمدخ يهو ،اهلجأ نم ةيمالسإلا

 جئاتنلا نوكت نأ دب الف ةئطاخ تامدقملا تناك اذإ هنأ يهدبو

 ةوقلا يزيكر ىلع نيفظوملا رايتخا يف مالسإلا زكر دقو كلذك

 ىلع ينلعجا لاقل :مالسلا هيلع فسوي نع ةياكح ىلاعت لاق .ةنامألاو

 نينمؤملا ريمأ تدشنأ" :لاق هنأ بونخلا يبأ نب ناورم نع يربطلا هاور ام كلذ نم -ا

 ئلع علخو ،ةماميلاو نيرحبلا ىلع يل دقعف هيف ةضفارلا تركذو ءارعش هيف لكوتلا
 .230 ص ،9ج ،كولملاو ممألا خيرات "يربطلا ."ةماعلا راد يف علخ عبرأ

 ةدع ترهتشاو ،مل اظملا ةبحاص امتانامرهق تنيعو ريبك ناطلس تاذ ردتقملا مأ تحبصأ 2

 :عجار .نهريغو كلملا تسو ىسرم مأو زتعملا مأ ةحيبقك ةيناثلا ةبقحلا كلت ق ءاسن

 مظنلا ميهاربإ يلع نمح _-.06 ص .3ج ‘ مالسالا خيرات نسح ميهاربإ نسح

 .46 ص .ةيمالسالا
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 ترجأتسا نم ريخ نإل :لاقو .(!)«ميلع ظيفح ينإ ضرألا نئازخ

 لّمح امب ملعلاو ةنامألاو ةوقلا يعدتست اذإ ةرادإلاف .(«نيمألا يوقلا

 الف نوخرؤملا اهفصو لا لاحلا ىلع ةيعضولا تناك اذإو يرادإلا هب

 .ريمضلا مادعناو فارحنالاو لهجلا ةجيتن اهيلإ بديس فعضلا نأ ةش

 ةهجل ليجب

 :ةيلاملا ةسايسلا

 عباطب نييومألا مايأ لوألا اهدهع ىق ةيلاملا ةسايسلا تزيمت

 لالقتسالا ةسايس ةيرادإلا مهتسايس يف اوراس مهممأ كلذ ،رصاخ

 يلاولل ناك دقف ،ةلودلل يلاملا بناجلا ماظنلا اذه عبتتساف ،ماتلا يرادإلا

 .ةيعرشلا ريغو ةيعرشلا اهدراوم نم لاومألا عيمج يف ةعساولا ةطلسلا

 لعج ةيالولا ىوتسم ىلع جارخلا بحاصل عساولا ناطلسلا اذهو

 زرك يف مكاحلا يلاولا بسح اذهو ،رخآل ميلقإ نم فلتخي يلاملا ماظنلا

 بحاص همظن ام بسح صاخلا اهماظن ةيالو لكل كلذب راصو رصم

 ةفيلخلا نم ماظنلا اهٹرو يلا ةيساسألا دعاوقلا بناج ىلإ ،اهجارخ

 .(3)باطخلا نب رمع

 نييومألا دهع لوأ يف ناك يلاملاو يرادإلا ماظنلا نأ ةظحالم عم

 رثكأ مظتني أدب ناورم نب كلملا دبع رصع ةيادب عم هنأ الإ ،اًج اطسيب

 اهدمتعا قلا ةسايسلا يهو .. (4)حضوأ ةروصب ةيبرعلا هتغبص فرعيو

 .55 ةيآ ؤفسوي ةروس -1

 .6 ةيآ صصقلا ةروس ۔-2

 .266 ص شةيمالسإلا مظنلا ،يودعلا ميهاربإ -3

 .8 ص 6 !ج ٤ مالسالا خيرات نسح ميهاربإ نمح ۔4
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 ءالو نامضل كلذو !ةيسايسلا ممتالماعم بناوج لك يف نويومألا

 .مهططخ ذيفنتو ميلاقألا
 ةرادإلا تفرع دقف ءةمماعلا ةايحلا بناوج اك ٢ روطتلا ماظنل اعبتو

 ق روطتلاو ةقدلا نم طمن ىقرأ ىلإ لصتل روطتلا اذه اهسفن ةيلاملا

 تناك ثيح ءناقتإلا ةياغ يف ةيلام ةسايس اوعبتا نيذلا نييسابعلا دهع

 نمضت قح ءاهفيراصمو ةلودلا دراوم نيب نزاوتلا ثادحإ ىلإ يمرت
 ىلإ ةماعلا ةينازيملا تمسق قلطنملا اذه نمو .ةلودلا نوؤش ريس اهسفنل
 .تاقفنلا مسقو ،جارختسالا مسق :نيمسق

 وأ دادغب يف يزكرملا ناويدلا عبتي جارخمل ناويد ةيالو ًاكل ناكو

 صاخ مسق :نيمسق ىلإ اهنم دحاو لك مسقنيو .ءارماس يف
 .(!)ةفيلخلا راد ىلإ يقابلا لمح عم تاقفنلاب صاخ مسقو ،تادراولاب

 ماظنلا اهددح نلا دراوملا ىلع اساسأ دمتعا دق نيماظنلا لك نإ

 يومألا ماظنلا نأ الإ .(2)ةددحم دراوم ةتس يهو ،مالسإلا يف يلاملا

 بئارضلا يف تلثمتو ٧للأ عرش امب تأي مل ىرخأ دراوم فاضأ ةصاخب

 هذه تداز دقو .ةيعرلا نم ةنيعم فانصأ ىلع بصت تناك يللا

 مل و نيدشارلا ءافلخلا دهع يف هيلع تناك امم رثكأ مهدهع يف ةبيرضلا

 اهوزواحجت لب نيدشارلا نم مهقبس نم اهرقأ يلا دعاوقلا اهيف اوعاري
 .()طارفإلا دح ىلإ

 .8 ص .3ج ٤ مالسالا خيرات 6انممسح ميهاربإ نمح - 1

 اهليصافت رظنا .روشعلا ءيفلا ةمينغلا 5ةيزخلا جارخلا ةاكزلا :يه مالسإلا ق ةيلاملل دراومل 2

 .دعب امو 354رص .اهروطتو امتأشن {ةيمالسإلا مظنلا ،لاصلا يحبص ررتكدلا :يف

 .0 صا .هسفن 3ميها ربإ يلع نسح ۔-3
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 يلا اهارب يف رجت مل امنأل بئارضلا هذه لثم عراشلا مرح دقو

 ةحلصمل سانلا اهعمجي يلا ةبيرضلا هذه نكت مل و ،اهلجأ نم تذخأ

 ةعقرلا نأ امبو كولملا ءاوهأ بسح فرصتل تلوح لب مهسفنأ

 حبصأ دقف {ةلصاوتملا تاحوتفلا ببسب ادج ةريبك تناك ةيمالسإلا

 ام اذهو .يسابعلا دهعلا يف ةصاخ ،هاصقأ فرتلا غلبو 3اًدج اريفو لاملا

 رقف يف سانلا ةماع يقب امنيب اروصق يف نوشيعي مهءارمأو ءافلخلا لعج
 نيذللا ةيزحلاو جارخلا دروم نم ناك لاملا رثكأ نأ كلذ «سؤبو

 نوقفني اوناكف طالبلا ءارمأو ءافلخلا ةطلس تحت لاملا تيب يف نالخدي

 ةيبلتل بهذي هنإف ريبك رادقم وهو يقب امو ،ةلودلا حلاصم ىلع هنم

 .(1)ماكحلا تابغر

 مهيديأ يف ةطلسلا تابثإ يف ةلثمتملا نييومألا فادهأ تناك دقلو

 .اهيلع لوصحلاو لاومألا ةيابج يف ةيعرش ريغ ةسايس جاهتنا يف ابببس
 دقف ،ءارجألاو عانصلا ىلع طلست تناك يلا بئارضلا بناج ىلإف

 ءادهإلا ةداع ىحأف تايالولل يلحملا فرعلا نايفس يبأ نب ةيواعم ىحأ

 دايعأ نم زورينلا ناكو ،نييناساسلا دهع ىلع ناجرهملاو زورينلا يف
 ءابعأب مايقلا لجأ نم ةلئاطلا لاومألا كلذب بلجف ةسدقملا سرفلا

 ةسايس كلذكو .ةيلئاع حنم نم هبلطتت امو قشمد يف طالبلا

 .()لاملاب اهئالو ءارشو ةديدعلا لئابقلا ءازأ ءاضرتسالا

 يراوخباو رهاوخلا رات هضرعي ام ءارشو ،نيحاتملاو نينغملاو ءارعشلا تابه يهو -1

 ام اريثك لب دحلا اذه دنع مهضعب نايغط فقوتي مل و .نيكحضملل زئاوجو فحتلاو

 ،يدودرملا :رظنا .بئاغرلاو بلاطملا هذهب لاملا تيب في مل اذإ ءاينغألا لاومأ تردوص

 .114رص اج مالسإلا رهظ .نيمأ دمحأ - .313ص "مالسإلا ةيرظن

 .269/266 ص ةيمالسإلا مظنلا يودعلا ميهاربإ 2
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 لاملا ةسايس ىف راس دقف ىلع دعب ةيواعم اًمأف» :بطق ديس لاق

 ءارشو ىهللاو ىش رلل هلعجف ،يقالخألا رصنعلا اهنم يفتني ييلا هتريس
 .(!ا«ضارغألا هذه هبشأ امو ،ديزيل ةعيبلا يف ممذلا

 طاقسإ مدعب لاملا ةسايس ناديم يف ةصاخ يومألا رصعلا زيمت دقلو

 ةيمالسإلا تاحوتفلا يف ةصاخو ،برعلا ريغ نم ملسأ نم ىلع ةيزجلا

 مهلعج امم بئارضلاب ربربلا ناكسلا برعلا ةالولا لقثأ دقو .برغملا يف

 اذهو .حماستم يمالسإ ماظن ىل نوكيو كرمتسم بارطضا يف نوشيعي
 ةيمالسإلا ميلاعتلا نإ ذإ ؤبرغملاب ةيمالسإ ةمظنأ مايقل ةيضرألا أيه ام

 .(»يمذلا الإ مزلت الو {ةيزحجلا نم ملسأ نم لك ءافعإب مزلت

 حئارش تريغت ةمظنألا ضعب لبق نم ةعبتملا ةسايسلا هذهل ةجيتنو

 ريغ يلاومو ةروسيم ةيبرع ةقبط نم انوكم حبصأو ،يمالسإلا عمتجملا

 اذه رهظو .ةيناثلا ةجردلا يفو ©يعامتجالا مهطمنب نيزيمتم ڵبرع

 كالم نيقاهدلا ةقبط يف كلذ لثمتو .اصوصخ قارعلا ةقطنم يف ايلج

 اودنسأ ماكحلا نإ مث .ةروسيم ةقبطلا هذه تناكو .سرفلا نم يضارألا

 اًمأ .لاومألا ةيابجو ميلاقألا كلت يف ةرادإلاو ةطلسلا ديلاقم مهيلإ

 ةلماعم اولموُع نيذلا قارعلا ناكس يقاب لكشت يهف ىرخألا ةقبطلا

 .ةيمالسإلا ةلادعلا نع دعبلا لك ةديعب ةئيس

 ةبصخلا ةيقارعلا يضارألا عيمج نأ ةيبرعلا ةيخيراتلا رداصملا ركذتو

 يديأ ق يومألا مكحلا مايق ىلع ةنس نيسمخ رورم دعب تحبصأ

 ءافلخلا يديأ ق تاعاطقإ يضارألا سفن تحبصأ امك طقف نييش رقلا

 .216 ص .مالسإلا يف ةيعامتجالا ةلادعلا ؤبطق ديس -1

 .23ص ؛مالسإلا يف ةيرسلا تاكرحلا ،ليعامسإ دومح 2
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 ضفر باطخلا نب رمع نأ مغر .مهرصان نمو نييومألا ةالولاو

 ضعاقصألا نم اوبلج نيذلا يلاوملا اهتمدخ موقيو .نيحتافلا ىلع اهعيزوت
 .(!)ةيناسنإ ريغ ةيعضو يف نولمعي نيذلاو

 يف اهزكرمت ليبس يف لاومألا هتذختا يذلا جهنملا ظحالن انه نم

 عمتجملا تاقبطو دارفأ عيمج نيب ةعروم تناك نأ دعبف ةدحاو ةليبق

 ةيعرش ريغ تاونق ربع تتأ امنأل كلذو رومألا ةالو ةضبق ف تحبصأ

 .اهل ةمباشم ىرخأ يف تفرصو
 امك ،ةلداع ةقيرطب يمالسإلا لاملا دراوم ىلاعت نلا دذح دقو

 ،ىرخأ نود ةلئاع يف زكرمتلاب هل حمست ال ةقيرطب اهفيراصم ددح

 .مهدحو ءاينغألا نيب ةلود ىقبت نأ الو

 فقوو ةيلاملا عاضوألا حيحصتب ماق نم روصعلا كلت يف رهظ دقلو
 فقوي نأ زيزعلا دبع نب رمع ةفيلخلا عاطتساو تاسايسلا هذه دض

 تيبلا لآو راصنألا ىلع ةيلاملا تازايتمالاو بئارضلا نم ططشلا اذه

 رصم نع ديز نب ةماسأك ةالولا ءالؤه رييغتب هتفالخ لهتساو ،يومألا

 اقفر رثكأ نيرخآ مممناكم لدبتساو ،ناسارخ نع بلهملا نب ديزيو
 نم الدب طقف رشعلا عفدت تناك لا يفاوصلا دراوم عجرأو ،ةيعرلاب

 .(2)امومع ملسأ نمع ةيزخلا طقسأو ،جارخلا

 يف فارسإلا مدعو داصتقالا ىلإ هليم روصنملا نع فرغ امك
 ءادهإلا يف غلاب نم نكي مل و .ةلودلا نئازخ تألتما تح ،تاقفنلا

 ىلع اتابثو ةمه ىلعأ ةفيلخ سابعلا يب يف نكي مل و .ءارعشلا ماركإو

 .143/142ص .مالسإلا يف تاروث ،يلطوبرخلا 1

 .281 ص .ةيمالسالا مظنلا يودعلا ميهاربإ ۔2
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 ةيعرلا رمأب همامتها ةصاخو روصنملا رفعج يبأ نم رثكأ ادبملا

 ىلإ قلزني مل ثيخ طالبلا يف هدجو ،امتاجايتحا ىلع فوقولاو

 فارسإلاو خذبلا نم ،هدعب نم سابعلا ءانبأ اهيلإ لصو يلا ةكردلا
 .(ا)اهريغو تاوهشلاو

 داكت هنإف ةيسابعلاو ةيومألا ةيلاملا ةسايسلل زيجولا ضرعلا اذه نم

 دقو اهنم دافتسا نل بصعتلاب تزيمت دقو .مهفادهأو مهجهانم دحتت

 ولغلاب تمسئاو .هرخآ يف روصقلل مغ ،دهعلا لوأ يف برعلل كلذ ناك

 ءةالولاو ءافلخلا برآمل اهعاضخإ مث ةيعرش ريغ ةديدج دراوم ضرفو

 .ادودحم ابيصن ألإ اهيف م ذننا لعجل مل ثيح

 :ةديقعلاو يأرلا ةيرح د
 هيلع دمتعت يذلا ساسألا ةديقعلا ةيرحو ةيدرفلا تايرحلا دعت

 اروعش يمالسإلا عمتجا لخاد درف اك رعشي ثيخ ،ةيلخادلا ةسايسلا

 عمتجا ةرئاد نع جرخت نأ نودب ،هتيدرفو هتدارإو هتيرح لماكب ايقيقح

 .نيملسملا رارقتساو نمأب سمت نأ نودبو عساولا
 سيلو ،ةَّماع ةيناسنإلا ئدابملا ىلع اساسأ ينبني عمتحب مالسإلا نإ

 سانلا عمجت ةيمالسإلا ةلودلاو .ةقيضلا ةيبصعلاو ةيموقلا ئدابملا ىلع

 سايقملا لعو ،ةيموقلاو ةيقرعلا تاءامتنالا ءاغلإ نود ةدحاو ةيار تحت

 نيب ةقالعلا نوكتو .ةديقعلا ةدحوو ىوقتلا وه ةلماعملا ف ديح ولا

 .ةدايس و ءالعتسا ةقالع ال ةاواسم ةقالع دارفألا

 لاق .ةيموقلا ظفلل ارياغم ةمألا ظفل نآرقلا لمعتسا دقو

 .اهدعب امو 84 ص ممألا خيرات ف تارضاحم "كب ي رصخلا دمح -ا
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 ىسوم موق نمو :لاقو .(ا)ةةدحاو ةمأ آلإ سانلا ناك امو :ىلاعت

 وه ناسنإلاف .رئاشعلاو لئابقلاو تايموقلل نذإ ساسأ الف .(ت)(ةمأ

 .(ة)ةحضاو ئدابمو سسأ ىلع ةيمالسإلا ةلودلا ءانب يق ةلأسملا رهوج

 اذإ ألإ ققحتت نل مالسإلا اهيلإ يمري يلا ةيعامتجالا ةلادعلاو»

 نأو ،ةلادعلا كلت يحتسي هنأ ىلع يسفن يطاب روعشب درفلا رعش
 ةيماس ةيناسنإ تاياغ ىلإ ةياهنلا ف يدؤت امنأو ،اهيلإ ةجاحج ةعامجلا

 لمتحێو امب كّسمتي نأ درفلل عئّتهي يدام عقاو ىلع دمتعت امنأو

 ءازأ درفلل ساسألاو روعشلا اذه نودبو .(4)«اهنع عفاديو اهفيلاكت

 مدقتلاو رارقتسالا ىلإ عساولا عمتجا لصي نل هنإف يمالسإلا ادبملا اذه
 هذهل نمضت ةحضاو ةسايس نامض ممت ،ةبولطملا ةيمالسإلا ةلودلا ءانبو

 ال ناسنإلا ةيناسنإ ساسأ ىلع يفرحلاو قيقدلا قيبطتلاو ذيفنتلا ئدابملا

 .يقرعلا هئامتنا ساسأ ىلع

 :اهنم سسأ ىلع نبنت ةيمالسإلا ةيطارقميدلا نإف اذه نم

 .ةيدرفلا ةيلوؤسملا» ©

 .سانلا نيب اهيواستو قوقحلا مومع «

 .رومألا ةالو ىلع ىروشلا بوجو «
 .(5«تاقبطلاو فئاوطلا فالتخا ىلع ةيعرلا نيب نماضتلا ©

 .19ةيآ سنوي ةروس -1

 .158ةيآ فارعألا ةروس 2

 .101 ص ثمالسإلا ماظن كرابملا دمحم - .76ص .هيدهو "مالسإلا ةيرظن يدودوملا -3

 .فرصتب 35 ص .مالسإلا يف ةيعامتجالا ةلادعلا ؤبطق ديس 4

 .43ص ‘مالسالا يف ةيطارقميدلا داقعلا 5
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 مايأ يمالسإلا عمتجملا عقاو وه امف سسألا هذه نم اقالطنا

 اهيف لودلا هذه تدهش لا روصعلا يف ةصاخو ،نييسابعلاو نييومألا
 بوعش ةدع اهيلإ تمضنا ثيح ؛ةيمالسإلا تاحوتفلا يف اريبك امدقت

 ؟ةيبرع ريغ تايموقو

 ،سانلا نيب لدعلاب مكحيل يدهملا هنبال روصنملا ةيصو لالخ نم

 ةلادعلا ةلأسمب مهنم نييسابعلا ةصاخو ءافلخلا مامتها انل نيبتي

 .ريبكلا عمتجملا دارفأ نيب يملسلا شياعتلاو ،ريكفتلا ةيرحو ةيعامتجالا

 دوعي امبرو .همكح مايأ الداع نكي مل هسفن روصنملا نأ ظحالملا نأ لإ

 ناكرأ ديطوت لجأ نم ةحلم ةيساسأ تارورضو بابسأ ىلإ كلذ

 راوثو نييومأو نييولع نم ةيسايسلا هتضراعم لماع ثيح ،ةلودلا

 .(لا ع رشل ةيفانم ةلماعم ،ةرصبلاو زاجحلا

 ةريتو ىلع راس دق يسابعلاو يومألا ماظنلل يسايسلا عقاولا نكلو

 ةبراحم وه ريخألاو لوألا فدهلا ناك ذإ ةيضقلا هذهل ةبسنلاب ةدحاو

 .مهماظن بلق لواحن نم لك

 ددحت مل قرلاو مالسإلا يف ىروشلا ادبم ةمظنألا هذه تلغتسا دقو

 هومّظنيل رومألا ةالول كلذ كرت لب ،انيعم اديدحت هلامعتسا ةقيرط

 ألإ اوريشتسي مل و رمألاب اودبتساف 2(3ةيناكملاو ةينامزلا مهفورظ بسح

 .ةرصانملاو ءالولا مهنم اوسنأ نم

 ام لكب ةضراعملا ىلإ اوهَجوتي نأ نويومألا عاطتسا ةسايسلا هذميو

 .172 ص نيرشعلا نرقلا ركفو يمالسإلا خيراتلا ،يزرف قوراف رمع -1

 .92ص ةيلامسأرلاو مالسإلا ةكرعم \©بطق ديس 2
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 اضيأ نويسابعلا عاطتساو .ركمو ءاهدو ةيسايسو ةيدام ةوق نم اوتوأ

 رصانع عيمج نم يعامتجالا رّمذتلاو طخسلا رصانع عيمج اوئّتعي نأ

 راوثلا عيمج ةمواقم مث مكحلا ىلإ لوصولل كاذنآ يمالسإلا عمتجملا

 ءهودقتعا ام فالخ دقتعا نم عيمج اوقحالف .(!)مهمكحل نيضراعملا

 ةرامع دمحم روتكدلا لقنيو .(ليبسو كلسم لك يف ءادعلا هل اوبصنو

 دمحم نب ميهاربإ» نأ ةغالبلا جمف حرش يف ديدحلا يبأ نباو يربطلا نع

 ةنس يف يناسارخلا ملسم يبأ ىلإ بتك سابعلا نب نتنا دبع نب يلع نبا

 ًالإ ةيبرعلا ملكتي ادحأ ناسارخب عدت ال نأ تعطتسا نإ :لوقي _ه2

 رضم كيلعو ءهلتقاف همهتت رابشأ ةسمخ غلب مالغ امأو لعفاف هتلتق

 مهنم ضرألا ىلع عدت الو مهءارضخ دبأف رادلا بيرقلا ودعلا مهنإف

 .(3)«اراتَد

 ةًّمأ دحت نأ نكمي الو ،داهتجالا تاملسم نم يأرلا فالتخا نإ

 ةركف تناك ساسألا اذه ىلعو .دحاو يأر ىلع اهمدقت ناك امهم

 ئدابملا راطإ يف ضراعتو ،ةيبلغألا مرتحت يلا ةيمالسإلا ةضراعملا .

 بلقل يعسلاو ةلودلا نمأب ساسملا نود ريبعتلا ةيرحو ةيمالسإلا

 قفاوت ال اهؤارآ تناك اذإ تايموقلاو فئاوطلا نم ةفئاط اكو .ماظنلا

 .417 ص ثةيمالسالا مظنلا ،يودعلا ميهاربإ 1

 لضفلا نم نومأملا صلختو ‘هللا دبع نب سيردإ نم ديشرلا صلخت وحنلا اذه ىلعو 2
 ةراضحلاو يمالسإلا خيراتلا "يلش دمحأ :رظنا .مهميمست قيرط نع كلذو ،لهس نب

 .149 ص 33ج ءةيمالسإلا

 ج ثةغالبلا جمف حرش ديدحلا يبأ نبا - .123 ص 5.9ج ،كولملاو مهألا خيرات ‘يربطلا 3
 .268/267 ص .3

387 



 ءادبإ نود لوعت نأ ةيمالسإلا ةلودلل قحي الف ةيمالسإلا ةعامجلا ءارآ

 لمحت كلذ لعف تلواح اذإ نكلو ،امتايرح عمقت نأ اه سيلو .اهئارآ

 نأ يعرشلا يمالسإلا ماظنلا ىلع نإف ةيربخلا قرطلاب اهيلع سانلا

 .(!)ااهدي ىلع برضي

 ىلع اهداقتعا يف ةيمالسإلا لودلا تقلطنا دقف قايسلا اذه ىفو

 اذإو ،امومع ةعامجلاو ةنسلا لهأ ءاملع ةرصانمو ئسلا ساسألا

 ةّسلا لهأ بهذم نإف ةمظنألا هذه ةماعلا ةغبصلا يه هذه تناك
 .ءافلخلا لك نم يقيقحلا عابتالاو ماتلا رارقتسالا هل بتكي مل ةعامجلاو

 نيبو مهنيب عارصلا ماق دقو \نورخآ هضراعو مهنم ريثك رصتنا دقف
 نييسابعلا عم مهسفنأ ةنسلا لهأ ءاهقف مدطصاو لب ،ةعيشلاو ةلزتعملا

 ىلع ةفينح وبأ مقن دقف ،ةمامإلاك ةيسايسلا لئاسملل اوضرعت امدنع

 سفنلا دمحم ةنتف يف نييولعلا ىلإ لامو .مكحلاب مهدادبتسا نييسابعلا

 هركملا ىلع سيل نأ سنأ نب كلام قفأ امك .ميهاربإ هيخأو ةيكزلا

 .(2)نيمب

 عئانشلا نم هلمح امو نومأملا باتك نع ةيخيراتلا بتكلا ثدحتتو

 امتشو انس باتكلا اذه لمح دقو ةعامجلاو ةّسلا لهأ ءاهقف دنع

 اذه دنع فقوتي مل و .دادغبب هلماع ىلإ هلسرأو ءاملعلاب اراتهتساو

 .(3)لازتعالا بهذم عابتاب ةيعرلا مزلأ لب يأرلا

 .307رص ‘هيدهو ،مالسالا ةيرظن }يدودوملا 1

 3 مالسإلا خيرات نسح ميهاربإ نسح - .48ص .2ج !مالسإلا ىحض .نيمأ دمحا 2

 .5/4ص ،3ج - .163 ص .2ج

 ىلإ نومأملا اب ثعب يلا ةلاسرلا رظنا - .45)رص بهاذم الب مالسإ ،ةعكشلا ىفطصم -3

 .هسفن عجرملا دادغبب هلماع
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 .مهتسايس مدخي ام لإ هاوفألا مك ةسايس ءافلخلا ءالؤه عبتا دقلو

 نوكتي بعشلا ناكو .ءارآلا نع كيهان ،الام تادقتعملل اوكرتي ملف

 سرفلا مث ،نيينميلاو نييرضملا ةصاخو تايموقلاو حئارشلا فلتخم نم

 :نيذلا ربربلا ةبراغملا مث ىراصنلاو دوهيلا نم ةمذلا لهأ مت ككرتلاو

 .(!)مممادلب حتف لعب اوملسأ

 ال ةيويند سسأ ىلع ةنيبم ةسايس امومع ءالؤه وحن عبتا دقلو
 يف ةعيشو نيينس ىلإ مسقني امومع ناك كاذتقو ملسملا عمتجملاف .ةينيد

 ةيام 7 مهنيب عارصلا فقوتي ملف ،ةيمالسإلا ةلودلا روصع بلغأ

 الك تقولا كلذ يف ةعبتملا ةسايسلا تلان دقف ،لّؤألا يسابعلا رصعلا

 يلاوملا متخو .ةلزتعملاو ةيضابإلاو جراوخلاو ةعيشلاو نييومألا نم
 أدبم اولمعتساو ‘تاكرحلا هذه لوح سيساوخلا اوب و مهدابعتسال

 ةصاخ هئارآ نع ريبعتلا ةصرف مهنم دحأل كرتي ملف ا 'اذُست قرف"

 ةدع ترهظ تادقتعملا ءازأ فقاوملا هذهل ةجيتنو .اهنم ةيسايسلا

 .عمتجملا اذه تاضقانت اهطاشنو اهروهظ يف ةلغتسم تاكرح

 رصنتسملا نأ كلذ .(2)ةقدانزلاو 3(!)ةيمرخلاو 3(ة)ةيعنقملاو ()ةيدنوارلاك

 ةفسلفو مالسالا ةرامع دمحم - .85 ص .2ج ، مالسإلا خيرات نسح ميهاربإ نسح -ا

 ١ .اهدعب امو 653 ص مكحلا

 ةيرق ىلإ ةبسن ٤يدنوارلا قاحسإ نب دمحأ نسحلا وبأ ،يدنوارلا نبا ىلل بسنت ةقرف -2

 راصو ةلزتعملا قراف مث ،ايلزتعم املكتم نايك .ناهبصأ يحاونب ناساق ىرق نم ةدنرار

 ةعوسوملا :رظنا .اباتك ةرشع عبرأو ةئامغلتأ اهنإ ليق ةريثك تافنصم هل .اقيدنز ادحلم

 .16ص .ةرسيملا ةيبرعلا

 هسفنل ىعدا مث .ورمعب سةيمازرلا نيد ىلع ناك ،روعأ ،عنقملاب فرعي الجر ةيعنقلل ميعز ناك 3
 مايصلاو ةالصلا مهنع طقسأو إمعرحتلاب لوقلا مهيلع مرحو تامرحملا هعابتأل حابأو .ةيهولألا

 ۔۔- .155ص ،قرفلا نيب قرفلا .يدادغبلا :رظنا_ه163 ةنس يقوت .تادابعلا رئاسو
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 ةجردلا نم نينطاوم مهرابتعاو نييولعلا ىلع قييضتلاب ارارق ردصأ

 اوجرخي نأ م الو ليخلا بوكر الو عايضلا ءارش مه = ال ةيناثلا

 ،دحاو نع ديبعلا نم مهدحأ كلمي ام ديزي الو طاطسفلا ةنيدم نع

 بئارضلا ضرف نم ىلاوملا هاناع امو .تاموصخلا يف ممتاداهش لبقت الو

 .مهئاطع نم صاقنإلاو

 سلدنألاب نييومألا مايأ يف اصوصخ رمألا اذه لحفتسا دقو

 .نيملسملا ربربلا نم مهفقوم ءارج نم كلذو ،ةبلاغألاو

 ءاوس تاكرحلا هذه اهتعبتا قرط ةدع بيلاسألا هذه ترفسأ دقلو

 ةيمالسإلا ريغ مأ ،ةيضابإلاو ةلزتعملاو ةعيشلاو نييومألاك اهنم ةيمالسإلا

 تيقبو ،يرسلا لمعلا ىلإ اهعيمج تأجتلاو .ةقدانزلاو ةيدنوارلاك اهنم

 يمالسإلا عمتحا بيرخت يف ماظنلا نويع نع ةيفتخم لمعت ةريخألا هذه
 قرفلا ضعب تأجتلا امك .ءافلخلا نم ماقتنالاو ةروثلل صرفلا دصرو

 ةوعدلل ،فارطألا وحن ةهجتم ةلودلا زكرم نع داعتبالا ىلإ ةيمالسإلا

 .(ق)سلدنألاب نييومألا مث ،كلذب ةيضابإلاو ةعيشلا مايقك ،اهئارآ ىلإ

 مهل لاقي دقو .مهتاوهش مهعابتال كلذب اوَّمُس .ةددشملا ءارلا حتفو ءاخلا مضب ،ةيمرنلا۔۔ -ا

 باحصأ ةيمرخلاو" :مزح نبا لاق .تاوهشلا عابتاو ح ورلاب نونيدي ثيح .ةينيدم رخلا

 ىلع ناك نمو ةيليعامسإلا بهذم رش اضيأ مهو ءةيقدنزلا قرف نم ةقرف مهو ‘كباب
 .160ص ثقرفلا نيب قرفلا "يدادغبلا .مهرصنعو ديبع يبو ةطمارقلا لرق

 ةلودلا نيد ىلع جراخلا ىلع سرفلا هقلطأ ظفل وهو ،ةيسرافلا نع برعم :قيدنزلا 2
 نيلئاقلا ىلع ةلالدلا يف الوأ نوملسملا هلمعتسا .ملاعلا ةيلزأب لوقلا اهمأ ؟عدبلاب

 لمشيل هانعم عستا مث .ةيونثلا نم مهريغو ةيوناملا بهذم ىلع.ةملظلاو رونلا نيلصاألاب
 ةرسيملا ةيبرعلا ةعوسوملا :رظنا - .لاضلا دقتعملا باحصأ لكو نيدحلملاو نييرهذدلا

 .529ص

 .اهدعب امو !!5ص .ةيقيرفإب يبهذملا عارصلا \©بودجلا زيزعلا دبع 3

390 

 



 نإف ةقيرطلا هذمب نيملسملا ءازأ ةمظنألا هذه فقوم ناك اذإو

 نم نويّمذلا ءالؤه شاع دقو .ارينك تفلتخا دق ةمذلا لهأ عم اهتسايس

 يف ةلماك ةيرحو حماست ءايح مالسإلا لظ يف ىراصنو دوهي

 لوسرلا اهعضو يلا دعاوقلا قبط ةيعرش ةلماعم اولموعو ،ممتادقتعم

 نيملسملا ضعب ةايح ممتايح تقاف دقل لب .ةمذلا لهأ ماظن يف ةت

 زيمتي مل و .بئارضلاو داهطضالاو بلسلاو بهنلل ةضرع اوناك نيذلا

 مدختسا امك كم صصخملا مهسابلب الإ نيملسملا نيب نم ةمذلا لهأ
 .(!)ةلودلا لامعأ يف مهنم ريثكلا نويومألا

 لالخ ةصاخو ،ةيمالسإلا ةلودلل ليوطلا يسايسلا خيراتلل عبتتملا نإ
 يف ءافلخلا ةهازنب مكحي نأ عيطتسي ال ،ىلوألا ةثالثلا ةيرجهلا نورقلا

 هذه ضارقنا ىلإ تدأ يلا يه ةسايسلا هذهو .دقتعملاو يأرلا ةيرح

 ماظنلا رخنت تتاب ةدّهطضملا تاكرحلا هذه نأل كلذ امومع ةمظنألا
 ةيمالسإلا ةضراعملل احوتفم اباب ءافلخلا ضعب كرتي ملف هساسأ نم

 ىلع ةينبم ةيمالسإلا ةضراعملا نأل ،هئاطخأ ىلإ مكاحلا هيبنتل ةبجاولا

 .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا
 تاياور ىدحإ ركذت امك .ةعيابملا ىف ركب ابأ لع ضراع دقلو

 .بلاط يبأ نب يلعو ركب يبأ نم ألك ريبزلاو ةحلط ضراعو .يربطلا
 .(2)ركب ابأ ةدابع نب دعسو نايفس وبأ ضراع امك

 عيمخل ةعماق ،ةّرمتسم بورح يف اهمايأ ةمظنألا هذه تشاع دقو

 ميهاربإ - .47رص ،(ةيسابعلا روصعلا) ،ةيسايسلا و ةيرادإلا قئاثولا رهام دمح -ا
 .381 ص ثةيمالسإلا مظنلا ،ي ودعلا

 .156/100 ص ،1ج ،يمساقلا رفاظ 2
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 احادم ناك نم آلإ مالسب اهيف شعي مل و ،ةيساسألا تايرحلاو تاروثلا

 .ممتوقل املستسم وأ ،مهل املاسم وأ ،ماظنلل

 اوحتف نيذلا ءافلخلا ضعب دوجو نم ةيمالسإلا ةبقحلا هذه ذ مل و

 ضعب رواح يذلا زيزعلا دبع نب رمعك ،‘تايساسحلا هذف اعساو ناديملا

 يف ةيومألا ةّسلا ىلع ىضقو ،جراوخو ةيضابإو ةعيش نم هيضراعم
 بضغ نم كلذب أًدهف شةعمجلا ربانم ىلع بلاط يبأ نب يلع بس

 .ةعدبلا هذه ةتامإب اوبلاط نيذلا ةيضابإلا امب ىنضرأو ،ةعيشلا

 ضعب ذاوحتسا وه لودلا هذه خيرات ةءارق دنع ظحالي ام نإ

 يبأ نب ةيواعم لاثمأ نييدادبتسالا ءافلخلا ةمئاق سأر ىلع ماكحلا

 رظنلاب هنإ انيأر يفو .يناسارخلا ملسم يبأو &روصنملا رفعج يبأو ،نايفس
 هذهل مهعابتا ببس انل نيبتي ءالؤه اهيف شاع يلا ةرتفلا ىلإ

 ةًّمهملا هذه نأ تلش الو ،امناكرأ وعضاوو مهتمظنأ اوناب مهف ةسايسلا

 رقتست تبح مهل نيئوانملا ىلع ديدح نم ديب برضلا مهنم بلطتت

 . عاضوألا

 نم نيينسلا ءافلخلا ءامعز ضعب ىلع نوزكري نوللحملا ناك اذإو
 يبلسلا بناجلا نايغط ىلإ دوعي كلذ نإف مهتمظنأ ةسايس مييقت لجأ

 لدعلا اوماقأ نيذلا ءافلخلا ضعب فرع دق عقاولا نأو مهتفالخ يق

 يرضخلا دمحم هيف لوقي يذلا يدهملا ةفيلخلا لاثمأ ملاظملا ىلإ اوسلجو

 .(!«مل اظملا ىلإ هسفنب سلجي الداع» ناك هنإ

 .94 ص .2ج ممألا خيرات ف تارضاحم كب يرضخلا دمح 1
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 :ةيضابالا -2

 ةيومألا ةسايسلا دض ةيوقلا ةضراعملا تاهبج ىدحإ ةيضابالا تلثم

 ةيعرلا عم امتاقالع يف يلخادلا ديعصلا ىلع كلذ ناكأ ءاوس ،ةيسابعلاو

 عم امتالماعم يف يجراخلا ديعصلا .ىلع مأ ،ةيوبنلا ةفالخلل اهتماقإو

 .يأرلاو ةديقعلا يف اهيفلاخح

 ةلزتعملاك ىرخألا ةيمالسإلا قرفلا عم ةيضابإلا تضقان دقو

 ايثارو امكح يمالسإلا مكحلا اهلعج يف ةينسلا لودلا ةدشب جراوخلاو

 نع اجورخ كلذ تربتعاو ،ايروش ايرايتخا ناك نأ دعب ،ادُضع اكلمو

 .للا ماكحأ
 اديعب حوزنلا ىلإ -ةيضابإلا يأ- ةقرفلا هذمب تدأ ةيعضولا هذهو

 اقبط ةريغصلا اهلود تماقأو يسابعلاو يومألا مكحلا زكارم نع

 لبق نم اهل ديكلاو شطبلا ةفاخم كلذو ،ةسايسلاو مكحلا يف ا هئارآل

 ١ .ةمكحتملا ةيسايسلا ةمظنألا هذه

 ةيدادبتسا امتربتعاو ةمظنألا هذه تضراع دق ةيضابإلا تناك اذإو ,

 مايأ يف ةاواسملاو لدعلاو ىروشلا ئدابم يه تماقأ لهف {ةيعرش ريغو

 ةيعرلا ءازأ اهتسايس تناك فيكو ؟امناطلس لظ تحتو اهمكح
 ؟ابهذم اهل ةفلاخملا لودلا نم اهفقوم وه امو ؟ايلخاد

 :ةيلخادلا ةسايسلا سسأ -أ

 يه ةيلخادلا اهتسايس ءاسرإ ىف ةلود اك اهعبتت ىلا سسألا نإ

 عيطتسن دعاوقلا هذه لالخ نمو .اهفادهأ مجرتت ييلا ةديحولا ةآرملا
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 ىدم يف اهيلع وأ اه مكحلا مث اةسايسلاو مكحلا يف اممبولسأ ةفرعم

 .اهتلود تماقأ اهلجأ نم تيلاو ةيرظنلا اهئدابمل اهقيبطت

 :يعامتجالا ناجلا
 نم امات افالتخا فلتخت نامع ةلود نإف ةيعامتجالا ةيحانلا نم

 .ةيمتسرلا ةلودلل ةبسنلاب مكحلا دارفأو بوعشل ةنوكملا رصانعلا ثيح

 اهنم ةمكاجلاو ةيعامتجالا تاقبطلا عيمج تناك نامع ةلود يفف

 هلخد لب فيسلا ةوقب مالسإلا اهيلإ لصي مل نامعو .احاحقأ ابرع

 ءاربرب اهينكاسو ابرع اوناك ايقيرفإ اوحتف نيذلا نأ نيح ىف .(!)اعوط

 .لاوقألا حجرأ ىلع نييسراف ترهات يف اهماكح و

 ةلود بصي مل ةيبصعلا ءاد نإف ةيعامتجالا ةيعضولا هذه مغرو

 ممأل ةيسرافلا رشن يف نويمتسرلا ةمئألا ركفي ملو ،برغملاب ةيضابإلا
 .(2)اينيد الو ايسايس دحب ريغ كلذ نأ امك ،ةيبصع دشأ موق نيب

 نم لوأ نأو وزغ نودبو ةيعاوط مالسإلا اولخد نيينامعلا نأ نيخرؤملا عيمج قفتي -ا
 لئامس لهأ نم ناكو .يلع نب ةعيبس نب ةبوضغ نب نزام يباحصلا وه نامع نم ملسأ

 8 يبلا هل اعدو ملسأو .نامعب مالسإلا روهظ وأ دنع ه زإ لوسر ىلع مدق

 مهللا" :ةر% لوسرلا لاقف كلا لوسر اي ندز :نزام لاقف "مهبثأو مهدها مهللا"

 ."مهريغ نم مهيلع طلست ال مهللا "مهف تردق امب اضرلاو فافكلاو فافعلا مهقزرا

 رشن يف لضفلا م ناكو ل ينلا دي ىلع اوملسأ ةباحصلا نم ريهاشم نامعل ناكو

 ذخأ دقو .يسارلا بهو نب لأ دبع شةبوضغ نب نزام :مهنم سرافو نامعب مالسإلا

 يملاسلا .فوع نب نمحرلا دنعو ،لبج نب ذاعمو رمعو ركب يبأ نع حيحصلا مهنيد نوينامعلا
 .210ص اج "خيراتلا ربع نامع يبايسلا - .42/4]ص ،1ج .نايعألا ةفحت

 .88ص ،2ج رئازجلا خيرات ،يليملا كرابم -2
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 ةفاضإ اهيمحت ال ةليبق الو ددعلا ةليلق ةيسرافلا ةرسألا تناك دقو

 ك كةيبرعلا تايلاخلا بناج ىلإ ،برغملا دالبب ربربلا ددع ةرثك ىلإ
 ىلع دامتعالا ةسايس عابتا مدع ىلإ نييمتسرلا تعفد لماوعلا هذه

 ىلع احتف اوناك ةيضابإلا نإف ةيسايسلا ةيحانلا نمف .ةيلبقلا ةيبصعلا

 مهولّماع ممأو ةصاخ ،نييومألا مادقأ تعت اليوط انمز اوقب نيذلا ربربلا

 ةيضابإلا لوح ربربلا فافتلا نإو .هدبعل ديسلا ةلماعمو ىلاوملا ةلماعم

 لدعلابو ،امي اودان تيلا ةيطارقميدلاو امب اباجعإ ناك اهئدابمل مهقانتعاو

 ًنإف ةينيدلا ةيحانلا نم امأ .بسنلاب وأ نوللاب زييمت نودب ةاواسملاو

 مهحرص ءانب يف ىلوألا ةزيكرلا يه ةيضابإلا ددع ةينيدلا ةيبصعلا
 حئارش عونت يف ةلثمتملا ةيعضولا هذه لظ ق مش نكمي الاف ©يسايسلا

 .اهذيفنت ألإ برغملا يف عمتجملا

 راكفألا اوقبط دق نييمتسرلا نأ يودعلا ميهاربإ روتكدلا ىريو

 :يه زئاكر ىلع ةديدحلا ةيمالسإلا ةيسايسلا

 برعلا نيب راهصنالا ىلع دمتعت ةيمالسإ ةلود مايق ةرورض .ا .

 .ربربلا برغملا ناكسو نيحتافلا .

 ةيميظنتلا ةفصلا ىلع ظافحلاو ،نييلحملا ناكسلا ىلع دامتعالا .2

 .ةمكاحلا ةطلسلا معد يف ناكسلل ةيلبقلا

 ناكس نأ كلذ .دالبلا يف يمالسإلا يدلا روعشلا مارتحا .3

 عم لوقلا ةقباطمو ،كولسلا يف ةيلاثملا سيدقتب اوفرع برغملا
 .(!)لمعلا

 .184 ص رئازجلا دالب ،يودعلا ميهاربإ -ا
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 دحاو سنج ىلع دامتعالا ةركف ايئاف نويمتسرلا دعبأ اذه لجأل

 اهماوق ةيمتسرلا ةلودلا تناك لب ،©بهذم نود بهذم وأ رخآ نود

 ءامد ةيأ قرت مل هنأ يه ةجيتنلاو .ناوريقلا ماكح ىلع نومقانلا ربربلا

 ءانبو مهراكفأ رشن وه مهفده ناك ذإ .(ا)ةلودلا هذه ءاشنإ ليبس ي

 ةماقإ وأ ذوفنلا طسب وه مهضرغ نكي مل و ،مهئدابم قفو يسايس نايك

 .ةيضابإ وأ ةيسراف ةيكلم

 لك نإف عمتجملا يف ةديحولا ةيبصعلا وه يدلا طابرلا ماد امف

 نبا لاق .ديدحلا يسايسلا عمتجملا اذه يف هل اناكم امتح دجيس ملسم

 فلآ هورظانو هوبرق مهريغ نم ةيضابإلا قلح ىلإ ىتأ نَمو» :ريغصلا

 هليبس ناك مهريغ قلح ىلإ ةيضابإلا نم ىتأ نم كلذكو ةرظانم
 ١ ١ .(2«كلذ

 ل و ،ةينيدلا ةيبصعلا كلت الإ هتمامإ يف ينامعلا عمتجملل نكي مل و

 اهيف ترهدزا لا مايألا لالخ نامع اومكح نيذلا ةمئألل فرعي

 مامإلا اولزع نيملسملا نأ كلذ نم .دزألا نوطب ىدحإ ىلإ اليم ةمامإلا

 نمو ةدئازو رضنلا هنباو ديعس نب رفعج هلتق دعب دوعسم نب ىدنلجلا
 اتعمد هينيع نأ هلزع ببسو .مامإلا دض ةرماؤملاب مهمايق ببسب ،مهعم

 ءالؤه لثممب ةمحرلا يعدتسي ال رمألا نأ نيح يف ،مهيلع ةمحر

 .(3)نيجراخلا

 :ىف ةيضابإلل ةيلخادلا ةسايسلا سسأ رصح نكميو

 .71ص ،2ج ثرئازجلا خيرات يليملا كرابم 1

 .117 ص نييمتسرلا ةمئألا رابخأ © ريغصلا نبا 2

 .اهدعب امو 241 ص« !ج "خيراتلا ربع نامع}يبايسلا -3
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 :ةلادعلا :لوألا ساسألا

 نمو ةيمتسرلا ةرتفلا امم تزيمت ىلا ةمسلا ناسحإلاو لدعلا ناك

 .(!)اعيمج نيخرؤملا قافتاب مهتمئأ عيمج اهيلع راس لا ئدابملا

 امتايسنج ددعتب ةقطنملا كلت فورظ اهلم ل ةسايسلا هذه نإ

 امب اودان املاط لا ةيضابإلا ئدابم اهتلمأ ام ردقب ،اهبهاذمو امتاغلو

 دقو .اهيف اهرامثتسال ةبصخلا ضرألا ةبرتلا كلت تناكف ،اهقيبطتبو

 لدعلا طسب ىق امئاد اهتمئأ يعسل ارظن ةيمتسرلا ةلودلا كلذب ترهتشا

 نم عاّنصلاو راجتلا نم اريثك اهيلإ بلج لدعلا اذه ..نينكاستملا نيب

 خرؤم كلذب دهش دقو .(ة)اهريغو سلدنألاو ةيقيرفإو ناوريقلاو قارعلا

 راهدزاو باهولا دبع نب حلفأ مامإلا نع ىورو ،ريغصلا نبا نييمتسرلا

 لك نم اهضرأ ىلع ةماقإلاو ريمعتلاو ءانبلا يف سانلا سفانتو ،هتلود
 اهيلع زكترا لا لئاسولا ةوخألاو ناسحإلاو لدعلا ناك دقف .راصنألا

 نبا لاق .عيمخلا دصقم ترهات لعج امم ةيلخادلا مهتسايس يف ةمئألا

 نيب نيتباو مهعم نطوتسا آلإ ءابرغلا نم ممم لزني دحأ سيل» :ريغصلا

 هتيعر يق هلدعو همامإ ةريس نسحو دلبلا ءاخر نم ىري امل امل مهرهظأ

 .(3)«هلامو هسفن ىلع هنامأو

 .117ص ‘ةيمتسرلا ةلودلا زاحب ميهاربإ -1

 .282 ص 53ج ،ريبكلا برغملا خيرات زوبد يلع دمحم 2

 مامإلا يضاق ىدل يعامتجالا هذوفنو هماقم ،حلفأ وخأ وهو سابعلا وبأ لمعتسا دقو -3

 ىكتشا املو .همصخ اهيف سلج نلا ةحردلا سفن يف هسلحأ يضاقلا نكلو .هيخأ حلفأ

 ةمئألا رابخأ ،ريغصلا نبا عجر .قحلا وه كلذ نأب هباجأ مامإلا هيخأ ىلإ سابعلا وبأ

 .61 ىلإ 36 ص نييمتسرلا
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 ردصت نأ ليحتسي ريغصلا نبا خرؤملا اهفصي ي يلا ةيعضولا هذه نإ

 كلملا سأ يه ةلادعلاف .ةلادعلاو نمألا مادعناو عمقلا ةسايس نع

 دادبتسالا ةأطو تعت ممألا ىقرت الو "راهدزالاو ةراضحلا سفنتمو

 .ةمئألا ةريس داسفو

 لدعلا نأل مهفعض نع ةرداص هذه نييمتسرلا ةمئألا ةزيم نكت مل

 ام اذهو ةلودلا نيناوقل عوضخلا ىلع سانلا مازلإ يف ةلودلا ةوق يضتقي

 امتزهجأو ةلودلا ةيوقت ف نود ترهاتو نامع يف ةمئألا لعج

 ىلإ ةدوعلاب قحلا ىلع نيجراخلا ماغرإو تاوهشلا حبكب كلذو ،ةيرادإلا

 .(ا)ةعامجلا

 ،ةيسايس ةكنحو براخ نم اوتوأ ام لكب كلذ يف ةمئألا راس دقو

 ةرهاصملاب انايحأو .نيللا لحم نيللاو فيسلا لع فيسلا اولمعتساف

 نمألاف .ةوقلاب ةلادعلا ئدابم ةيعرلا ىلع اوضرفيل اراوخلا نسحو

 ةقيبطتب الإ نوكي ال لدعلاو لدعلا نم الإ نايتأي ال ملسلاو يعامتجالا

 مهتقبط تناك امهم ءةيعرلا دارفأ لك عم ةحضاو ةدحاو ةسايس

 .(2)ممئاولأو مهبهاذمو

 ،رارمقتسالاو راهدزالا وحن ةينامعلا ةلودلاب ريسي نأ رفيج نب انهملا مامإلا عاطتسا دقو -ا

 كلذك - .84 ص.2ج ثخيراتلا ربع نامع يبايسلا :عجر .لثملا برضم حبصأو

 ءةتازم ،ةيلصاولا ،راكنلا :تاروت عبرأ هنامز ف تعقو يذلا حلفأ مامإلل ةبسنلاب

 ،زوبد يلع دمحم :عجار .ةلودلا ىلإ نمألا عجرأو إاعيمح اهعمقف .ةراوه مث ،ةتاردس و

 .3ج ريبكلا برغملا خيرات

 .اهدعب امو 147رص يريرحلا ىسيع .194ص ىرئازجلا خيرات زجوم كاعكلا نامثع -2
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 يروشلا :يناثلا ساسالا

 مهتسايس يف نويمتسرلا ةمئألا اهيلع دمتعا تلا سسألا نم

 برحو ةاضقلا ةيلوت يف مهدئار ةروشملا تناك امك .دحاو ديعص ىلع

 رثكألا رومألا يف أدبملا اذه رصحناو .اهعمجو تاقدصلا عيزوتو ةاغبلا

 ةراشتسالاف عامتجاو داصتقا نم ةماعلا رومألا امأ ةلودلل ةبسنلاب ةيمهأ

 .(!)ةنيدملا ةصاخو لئابقلا ع ويشل هيف نوكت

 دلبلا خياشم عمج ترمهات ةنيدم متاح وبأ لخد املو» :ريغصلا نبا لاق

 .(2)«...نيملسملا ءاضق هيلوي نميف مهراشتساف ،اهتيضابإ ريغو اهتيضابإ

 ىلع ممتاسايس ذيفنت نم ةيضابإلا ةمبألا ىروشلا تنكم دقلو
 اوعاطتساو ،امب نونمؤي اوناك يلا ةقيرطلا ىلعو يمالسإلا هنولا
 اوُلي نأو ،دحاولا عمتجملا يف ةفلتخم حئارشو تائف نيب عمجلا كلذب

 نم ،عاقصألا لك نم اهيلإ ماوقألا تّدَقو ةلود ف تابغرلا رثكأ
 ةيار تحت اهلك تلخدو "برعلا ةريزجو سلبارطو نادوسلاو ةيقيرفإ
 نم اقالطنا ممتاسايس نوقبطي ةيضابإلا ناك دقوإ.نمألا ءاغتبا نيملسملا

 ققحيو عقاولا بساني امب ءاهقفلا ءارآو .يمالسإلا عيرشتلا رداصم عيمج

 ةدس يف لظي نأ نامع يف مهتمئأ دحأ كلذب عاطتساف عراشلا دصاقم

 ءانرق رشع ةثالث ىدم ىلع مهمكح مادو .اماع نيعبس نم رثكأ مكحلا

 .194 ص ێرئازجلا خيرات زجوم كاعكلا نامثع -1

 .116 ص نييمتسرلا ةمنألا رابخأ ريغصلا نبا -2
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 تناكو قحلا فانكأ اوؤطوو ةيرحلا دعاوق اوَسرأو لدعلا هيف اومتتح

 ادباع الإ اهيف ىرت ال رهشأ ةثالث ةريسم ىلع مكت ةيمالسإلا ةلودلا

 .نتنا رمأب امئاق وأ ادهاز وأ

 رابتعا نود نينكاستملا نيب ةقبطم ةيعامتجالا ةلادعلا تناك دقو

 خياشملاو لئابقلا سوؤر نيب ىروشلاو ةسايسلا يف لدعلاو ةيبصع ةيأل
 .(!)ةيضابإلا ةيلخادلا ةسايسلل يثالنلا دنسلا ،ءاهقفلاو

 ىلع اودمتعا دق اهذيفنتو ةيلخادلا مهتسايس يف ةيضابإلا نإ

 ملف هلامعأ يف مامإلل ةبساحملاو ةبقارملا ةوقلا نولي اوناك نيذلا ةارشلا
 ىلع الو ممتاقدص ىلع الو ةمئألا ماكحأ ىلع نيطخاس ءالؤه نكي
 .(نوخرؤملاو خيراتلا هلجس ام اذهو .مهراشعأ

 :ةمئألا ةريس -ب

 يذلا بصنملا عم ةديطو ةقالع ةيويندلاو ةينيدلا ةمئألا ةريسل 7 !

 مهنيد يف ةلودلل ىلعألا لثملا نوربتعي مهنأل كلذ ،ءالؤه هلتحت
 ىلإ هادعتي عباطب مامإلا كولس عبطت ةريسلا هذه نأ امك مهقالخأو

 مامإلا ىلع مكحن ةريسلا هذه لالخ نمو ،ةيعرلا عم هتالماعم عيمج
 اش هتقبالعمو ةيوبنلا ةفالخلل هقيبطت ىدع

 ؛ماع هجوب ةيضابإلا ماكحل ةبسنلاب ةيضقلا هذه يف هلوق نكمي امو
 .ةيويندلا ممتايح يف فشقتلاو دهزلاو عضاوتلا ةزيمب مهز ت وه

 .ةيورخألا مهتايحل ةبسنلاب نيدلا يف هقفلاو حالصلاو ىوقتلاو

 .رئازجلا خيرات زجوم كاعكلا نامثع - .232 ص ىةيمالسإلا مظنلا \يودعلا ميهاربإ 1

 .]١!ص .ةيضرملا ةعمللا ،يملاسلا - ١87. ص

 .57 ص ‘نييمتسرلا ةمئألا رابخأ ريغصلا نبا 2
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 يف حلاصلا فلسلا اورثآو ،ةديمحلا ةريسلا هذمي مهرثكأ راس دقو

 :متسر نب نمحرلا دبع ةمامإ يف ريغصلا نبا لوقي .مهتايح بناوج عيمج

 يف هيلع اومقني مل و !مهرخآو مهلوأ هدمح ةليمج ةريس ممب راسف»

 لك ىلإ نابكرلا كلذب تراسو ،ةريس هريس يف الو امكح هماكحأ
 .(!)«نادلبلا

 ةمئألا ةايح ىلع دهاش ريخ ةلأسملا هذه يف ريغصلا نبا ربتعيو

 .ةمئألا ةعمس ىلإ ءيسي ام هخيرات يف انل وري ملف {ةيعرلا عم ممتالماعمو

 .ركب يبأ مامإلا نع هاور ام الإ

 يف مكاحلل ةيلمعلا تاسرامملا بناج ىلإ اضيأ ةلادعلا رهوج نمكيو

 كولسلا نمض متت تناك لهف تاسرامملل كلت امي متت يلا ةيفيكلا

 مامإلا مايق ىدم امو ؟ةيعرلا نع باجتحا مدعو عضاوت نم يمالسإلا

 ؟ملاظلل ىلإ سولجلاو عمجلا ةماقإو داهجلا ىلإ جورخلاك هب ةطونملا هتمهم

 مهمايقو نييمتسرلا ةمئألا عضاوت نوخرؤملا لقني عوضوملا اذه يف
 كلت ىلإ يسايسلا رارقتسالا بابسأ نوزعيو مهفئاظو عيمجب .

 .(2)ةسايسلا

 .31 ص "نييمتسرلا ةمئألا رابخأ ريغصلا نبا 1

 ريسلا باتك ،يخامشلا :عحار ةيضابإلا تاسسؤملا لوح تامولعملا نم ديزملل 2

 ةفحت يملاسلا- .149ص .ةمئألا رابخأو ةريسلا باتك ايركز ربأ - (طوطخ) .140ص

 ناميلس - .558رم .3ج ريبكلا برغملا خيرات ءملاس زيزعلا دبع - .190ص ،1ج ،نايعألا

 .8رص ،ةيضابإلا ىلع ءاوضأ ،رمعم يحي يلع - .251 ص ،ةيضايرلا راهزألا ،يررابلا
 برغملا خيرات زربد يلع دمحم - .50 ص 52ج "خيراتلا ربع نامع يبايسلا -

 234 ص 83ج ريبكلا

 - ع , 90. - ح , , 495. 16.
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 ىلإ ابنج مهعم اوراسو ءاملعلاو ملعلا ةيضابإلا ةمئألا لجأ دقلو

 ارود ةارشلا ماظن ىدأ امك مهحصن لوبقو مهتسايس ديشرت يف بنج

 نع داح اذإ ةداحلا ىلإ هتداعإو ،هل حصنلا ءادسإو مامإلا هيبنت يف اماه

 نيذلا ءاملعلا نم لئاسر اوقلت نيذلا ةمئألا مه ريثكو .باوصلا

 .(ا)مهداشرإو مهحصن لجأ نم مهنامز يف اورهتشا
 امهم مهفده قحلا ناك لب ،رخآ نود بهذمل ةمئألا بصعي مل و

 ةمئأ يف رثكألاو ةبلاغلا يه تازيمملا هذه تناك اذإو .جئاتنلا تناك

 هتسنأو ،هايند هتبلغو ةريسلا هذه نع جرخ نم مممامز فرع دقف ةيضابإلا

 تفرع دقو صاصقلا رابخأو رعشلا ىلإ عمتساف مكحلاو ةسايسلا رومأ

 هيقباسك نكي مل هلأ ىلإ نيخرؤملا رثكأ بهذ يذلا ركب ابأ ةيمتسرلا ةلودلل
 كيسايسلا هكولس يق رثأ امم .ةماعلاو ةصاخلا هتايح يف ةريس نسحو امزح

 ناك ام هنيد يف ةدشلا نم هيف نكت مل ركب وبأ يلو املف» :ريغصلا نبا لوقي

 لهأ حماسي ،ةكيرعلا نيل اداوج احمس ناك نكلو ،هئابآ نم هلبق ناك نميف

 .(2)«نيضاملا رابخأو راعشألاو بادآلا بحيو ...تاؤورللا

 ءاهلامتحا بعصي لاح ىلإ لصت مل ةلودلا نإف ةيعضولا هذه مغرو

 :هلوقب نييمتسرلا ةيعضوو ركب ابأ افصاو ريغصلا نبا هحضوأ ام اذهو

 دلبلاو ،محلاوحأ يف نوميقم سانلاو \ةدحاو ةوعدلاو ةعمتحب ةملكلاف»

 .(3)«ةرامعلا ىق ةدئاز

 ربع نامع "يبايسلا - .115رص ،اج كنايعألا ةفحت ،يملاسلا :يف لئاسرلا كلت رظنا -ا

 .60 ص.2ج "خيراتلا

 72/7١. ص نييمتسرلا ةمئألا رابخأ 3ريغصلا نبا 2

 .72/71 ص ،هسفن ،ريغستلا نبا 3
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 تابارطضالا ضعب همايأ يف تعقو دقف ركب يبأ ىلع ذخآملا هذهلو

 دقعلاو رحلا لهأ لخدت الول .ةياهنلا ىلإ ةلودلاب يدؤت نأ تداك

 .(!)امامإ بحاو قرشملا نم ناظقيلا وبأ عجر امدنع

 ىلع ىلوتسا يذلا ناظقيلا إممتريس دمحت مل نيذلا ةمئألا نمو

 ال ةيضابإلا نإف كلذلو .قباسلا مامإلا لتقب اهمايأ رخآ يف ةمامإلا
 .ةوقلاب ةطلسلا ىلع هئاليتساو هفارحنال ايعرش امامإ هنوربتعي

 ةريس نع اوجرخ نيذلا ءالؤه ضعب نامع يف ةمامإلا تفرع امك
 ناك يذلا (ه273-277) رضنلا نب دشار مهنم رهتشاو ةيضابإلا

 مامإلا ىلع ىلوتساو ،هيديؤم عم لطابلا عابتاو دادبتسالاب فصو ،املاظ

 لدعلا دمح لهجلا رشنو فاخأو بممو لتقف نيينامعلا ىلع امغر

 .(2)يغبلا لواطتو

 ةداع ةيضابإلا ةريسلا نع نيجراخلا ةمئألا ءالؤه نأ ظحالي امو

 وري ملف ءالؤه نايغط مغر هنأ امك !ةمامإلا ةرتف رخآ يف اوناك ام

 ةظحالملاو .نوجلاو ءانغلاو تاذلملا نم تامرحملا يف مهسامغنا خيراتلا

 .اليوط مدت مل ةفلاخملا ةيسايسلا مهتيعضوو مهتلاح نأ يه ةيناثلا

 ،فقوملا ذاقنإل مهلُخدتو دقعلاو "خلا لهأو ةارشلا فوقوب امي كلذو

 نيملسملا ىلع ىلاعت ةنا نم ةنمي وأ ركب يبأ عقاو يف لاحلا وه امك

 ناظقيلا عقاوك كدالبلاو دابعلا هنم حيرتسيف ،ملاظ ىلع ملاظ طيلستب

 - .ماعلا رئازجلا خيرات ،يلاليحلا نمحرلا دبع :يف حلفأ نب ركب يبأ ةايح ليصافت رظنا -1

 .3ج ،ريبكلا برغملا خيرات زوبد يلع دمحم - .رئازجلا خيرات زجوم ،كاعكلا نامثع

 .خيراتلا ربع نامع .يبايسلا - .73ص ء‘ءاملعو اخيرات نامع ‘نوسكنلو .س .فا 2

 .144 ص .2ج
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 ماكُخ هيلع طلست يذلا رضنلا نب دشار وأ ،نويديبعلا هب بهذ يذلا

 .قارعلا

 اهردصم سيل مهمومع يق ةيضابإلا ةمئألاب ةصاخلا ةزيملا هذه 7

 دقو .كلذ قيبطت يف مهتبغرو مكحلاو ةسايسلا يف ةيضابإلا ئدابملا لإ

 مكحن نأ نكمي الو ناكمإلا ردق ايناديم كلذ قيبطت ةيضابإلا لواح

 نيدلا ناك دقو .كلذ ىلع دهاش خيراتلا ذإ ‘كلذ نم سكعلاب مهيلع

 ةديبع يبأ لوح اوعمتجا هساسأ ىلعو ،يسايسلا مهلمع ساسأ وه

 دوسأ وهو ،ديز نب رباج دعب ةرصبلا يف مهل مامإك ةميرك يبأ نب ملسم

 نتفي ام هرهظم يف سيل ،ريقف ؛ميمت يب يف ىلوم ،نيعلا روعأ ،نوللا
 .(!)نيدلا لالج ألإ هب سوفنلا

 :ةيلاملاو ةيرادالا ةسايسلا - ج

 نييعتو ةيالولا دانسإ يف ةيضابإلا ةمئألا هعبتا ام ةسايسلا هذمب دصقن

 .لعفي نأ هب نلا رمأ امو ةيوبنلا ةنسلا نم ممياوتقا ىدمو ،مهييرادإ

 :ةيرادإلا ةسايسلا

 ةيقلخلا يحاونلا نم ءايوقألا ءافكألا ىلإ الإ دنست ال ةيالولا تناك

 باب نم تدرو دق عوضوملا اذه ي ةيآلا تناك اذإو ةيصخشلاو

 . (4)2 نيمألا يوقلا ترجأتسا نم ريخ نإل :ىلاعت هلوق يف ناسحتسالا

 نأ مكرمأي ةنأ نإل :لاعت هلوق ق بوجرلا ةغيص تنمضت دق اهئإف

 .171 ص 5.3ج ،ريبكلا برغملا خيرات زوبد يلع دمحم 1

 .26ةيآ .صصقلا ةروس -2
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 امب متي تلا ةقيرطلاو ،ةنامأ ةيالولاو .(ا«اهلهأ ىلإ تانامألا اودؤت

 .اهنم طعت وأ ماظنلا ةميق نم عفرت لا يه اهدانسإ

 يي الف ،ةلودلا ىدل ريجأ الإ وه ام امومع يرادإلاو يلاولا نإ مغ
 لاوط ءاملعلا لظ دقو .اهقحب الإ ةلودلا لاومأو رومأ ف فرصتلا هل

 ةلثمتملا ةنسلا هذه عابتاب رومألا ةالو نوحصني ةيمالسإلا ةلودلا دوهع

 حلصت ال لاو ،ةنامألاو ةوقلا إدبم نم اقالطنا رايتخالا ةرورض ي

 .(ت)اممي الإ ةلودلا

 ةلودلا ننس ىلع ةسسؤم تناك ةيضابإلا ةيسايسلا تانايكلا نإ

 باختنالاب اهسيئر نييعتب كلذو نيدشارلا ءافلخلا دهع يف ةيمالسإلا

 دعب ةاضقلا نيعيو ،هلامعأ لك يف هموق ءاسؤر ريشتسي وهو ،َرحلا

 .(3)ءاملعلا ةرواشم

 ةريتو ىلع راس دق يضابإلا ماظنلا نأ انل نّبتي ةلوقملا ذه نم

 يفو مامإلا عم دجوي ناك ثيح .ةلودلا يف ةدايقلا ماهمل ةبسنلاب ةنيعم

 خويشو ءاهقفلاو ءاملعلا نم نوكم يراشتسا سلجب ةجردلا سفن

 نيذلا ءالؤهو ،هتبساحمو هتبقارم مث مامإلا ةدعاسمب موقي يذلاو ،لئابقلا

 ريس ةبقارمب نوموقي نيذلا ةيضابإلا ءاملع مهو ،ةارشلاب مهيلع حلطصا

 وهو ...لدعلا تابثإو ىحلا قاقحإل نولَخدتيو ةمامإلاو مامإلا لامعأ

 .ةيمتسرلا ةلودلاب صاخ ماظن

 . .58 ةيآ 5ءاسنلا ةروس -ا

 .اهدعب امو 475 ص 1©5ج يمالسإلا خيراتلاو ةعيرشلا ف مكحلا ماظن ،يمساقلا رفاظ -2

 .46ص .4ددع شةلاصألا ةلجم دارغلب .د -3
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 يرشي نم سانلا نمو» :ىلاعت هلوق نم سبتقم ةارشلا حلطصمو

 ةيحان نم (3)ةا رشلا ةئيه هبشتو .(( ذلا ةاضرم ءاغتبا هسفن

 ةمامإلاو مامإلا نوؤش يف اهلُخدت نوكيو .ةيركسعلا تائيهلا ميظنتل

 .فسعت نود ةمظنم ةفصب

 مامإلا نأ مغر ،ىرخألا نع ات لالقتساب عتمت ةمظنألا هذه لكو
 .(4)هتالوو هتبسح لاجرو هتطرشو هتاضق نييعتب موقي يذلا وه

 وهو هل ادادتماو ةبقارملا زاهجل اروطت ةارشلل ميظنتلا اذه ربتعيو

 وه لصألاو ةيضابإلا ةغبصلاب يمالسإلا يسايسلا ماظنلا غبص يذلا

 نيب سيلو .ءاهقفلاو ءاملعلا نم هبساخێو مامإلا بقاري نم دوجو

 نع يهنلاو فورعملاب رمألا إدبمل اقبط لمعي عيمجلاف ©قرف نيتسسؤملا
 .(5يضابإلا يسايسلا ماظنلا زئاكر ىدحإ ركنملا

 ذختي مل ريزولا نإف ،ةلودلا رومأ رئاس ىلع مامإلا ةرطيسل ةجيتن

 .7)(2 ةيآ ،ةرقبلا ةروس -ا

 .73 ص ،نييمتسرلا ةمئألا رابخأ ريغصلا نبا 2

 دقو نامع يف ةارشلا ذختا نم لوأ (ه134 -132) دوعسم نب ىدنلجلا مامإلا ريتعي -3

 ربع نامع ،يبايسلا :رظنا .تاروثلا عمقو ماظنلا ظفحت نوموقي ‘بئاتك اهلعجو اهبتر

 .9]ص ،1ج نايعألا ةفحت يملاسلا :رظناف ةارشلا ميظنت اما.237 ص ،اج ،خيراتلا

 دبع تدوح - .124 -120 ص يبرعلا قرشملا يف ةيضابإلا مشاه بلاط يدهم 4

 .50/49ص ثةيمتسرلا ةلودلل ةيجراخلا تاقالعلا .ميركلا

 عقو ام كلذ نم مامإلا لامعأ ديشرت ليبس يف عئاقو ةدع ةبقارملا هذه تلجس دقو 5

 ساحنلا نم اعطق لسرأ امدنع ةبساحمو ةبقارم نم (ه290 -277) سيق نب نازع مامإلل
 .كلذ نع عجرو هللا ىلإ باتف .ةكرعملا بساكم نم تناكو ،قاتسرلا هدلب ىلإ

 ۔127رص ملكتي خيرات نامع \©فاسع يحانو يملاسلا دمحم :رظنا
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 دودح هلامعأ ىدعتت الو ،ذيفنت ريزو ةبترم نم رثكأ هل ةناكم

 .(!)ةيسايسلا ططخلا ذيفنت يف هتدعاسمو مامإلل ةراشتسالا

 ةالو وأ ةاضق اوناك ءاوس مهيفظوم رايتخا يف ةيضابإلا ةسايس نإ

 ىوقتلاو عرولا رثوت بناج ىلع اساسأ دمتعت ةسايس تناك
 ةيسايسلا ةكنحلاو ةيصخشلا ةوقلا بناج ىلإ لمعلا ف صالخإلاو

 حشر دقو \بصانملا يلوت طورش يف ةناكم ةيأ ةيبصعلل نكت مل و

 ىلإ لقتنا سلدنألا نم يبرع وهو يسلدنألا دوعسم ةمامإلل ةيضابإلا

 فلتخم اوس وسي نأ اوعاطتسا ةسايسلا هذميبو اهيف شاعو ترهات

 نولمي اوناك نيذلا ربربلا ةصاخو ،يقرهاتلا عمتجملل ةنوكملا رصانعلا
 يف اورهصناو مالسإلا يف اولخدو ممتاداع ىلع مهوراج دقو .ةيبلغألا

 ةسايسلا هذه لثم ةمئألا عبتا دقو .عالتبا ريغ نم ةيمالسإلا ةمألا

 ةبسحلاو ءاضقلاو ةيالولاك ةلودلا يف ةيساسألا تايلوؤسملا ف ةصاخ

 .(2)ةطرشلاو شيخلاو

 ءاضقلا زاهج ةسايسلا هذه اهيف تلجت يلا ةزهجألا زربأ نمو

 ناك دقو .ةيزكرملا ةطلسلا نع لالقتسالا مامت القتسم ناك ثيح
 مكحم رايتخا يف عقو ام كلذو .مهيضاق رايتخا يف ريبكلا رودلا بعشلل
 ًالإ كلذ نوكي الو ءاضقلل باهولا دبع نب حلفأ هنيع يذلا يراوهلا
 عمتجملا نم ةبخنلا سانلاب دصقيو عمتجملا يف ةكوشلا لهأ ةراشتسا دعب

 .ةلودلا ةمصاع ىق

 .اهدعب امو 218رص ،ةيضابإلا دنع يسايسلا ركفلا ،نالهج نودع -ا

 ةيمتسرلا ةلودلا يريرحلا ىسيع - .184 ص ىرئازجلا خيرات زجوه ،كاعكلا نامثع 2

 .221 ص ،3ج ،ريبكلا برغملا خيرات ،زروبد يلع دمحم - .113 ص برغملاب
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 ءءاضقلل ىلعأ سلجم يف هسفن مامإلا اهيلإ سلجي ناكف ملاظملا امأ
 .(الىوكشلاو ملاظملا ةعجارمل اذهو

 :ةيضابالا ع افدلا ةسايس

 ةلودلاب ةصاخ هذهو- ةيضابإلا اهجهتنا يلا تاسايسلا نمو

 ةسارح هتمهم نوكت 5ئماظنو مظنم شيج نيوكت مدع وه -ةيمتسرلا

 رطخلا لم شيجلا نأ نم موهفملا اذه يف ةيضابإلا قلطنا دقو .دالبلا

 ةيسايسلا زاهجلا ىلع هترطيس ضرغب موقي دقو ،ةلودلا ىلع ربكألا

 ماظن ىلع ةيضابإلا راس ةهبشلا هذه نع داعتباللو ،دادبتسالا سراميف

 موهفم يفو ةليبق لكل ةعبات نيبراحملا نم قرف دوجو وهو رخآ
 يلكلا دامتعالا وه ناودعلا درو لاتقلا ةلأسم يف مهتفسلفو ةيضابإلا

 ةلاح يف مامإلل ةيعرلا نم ءايمعلا ةعاطلاو ،ةيونعملا طباورلا كلت ىلع

 .(2ةلودلا نع ةعفادملا ةوقلل هجايتحا

 شيجلا نأ الإ عافدلا ةرادإ يف ةسايسلا هذه ةهاجو نم مغرلابو

 دتحت امدنع ةصاخو ةينمزلا ةلبنقلا ىقبيس ميظنتلا نم عونلا اذه يق

 ةكيشو ذئدنع ةيلهألا برحلا نوكتف ©فورظلا بعصتو رومألا

 نم ىلع لهسي امم اذهو .لئابقلل ةعباتلا شويخلا دوجو ببسب ©ع وقولا

 ناك اذإو .مألا ةلودلا نع لصفني نأ ةسائرلا بح هسفن هل لوست

 دكؤم وه ام نكلو .ليلقلا الإ عونلا اذه نم اثادحأ لّجسي مل خيراتلا

 نودع - .53 ص نيرشعلا نرقلا ركفو يمالسإلا خيراتلا \يزوف قرراف رمع ۔-1

 .227رص ةيضابإلا دنع يسايسلا ركفلا نالهج

 .128 ص برغملاب ةيمتسرلا ةلودلا !يريرحلا ىسيع 2
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 ىلإ ترهات يف ةمامإلا طوقس بابسأ نوعجري نيخرؤملا نم اريك نأ

 .يماظن شيج دوجو مدع

 .اهجئاتنب تتأ دق ةيضابإلا ةرادإلا يف ةعبمتلا ةسايسلا هذه لثم نإ

 ةجردلاب اذه دوعيو يسايسلا رارقتسالاو نمألا نم دهوش ام كلذ

 كلذ ىعارتيو .ةلودلا نوؤش ةرادإ ىلع نيمئاقلاو نيلوؤسملا ىلإ ىلوألا
 لاق ،ةريبك ةينمز ةّذمل ةمصاعلا نع باهولا دبع مامإلا بايغ يق ايلج

 مل و .ةيمتسرلا ةلودلا قرش يف اهاضق نينس عبس تغلب اهنإ ضعبلا اهنع
 ىلع هسفنب فرشأ دقو .ةيسايس ثادحأ وأ تابارطضا ةيأ لجست

 .(!)ةيضابإلا ةزوح يف تلخد لا ةديدحلا ميلاقألا ميظنت

 اجورخ تدهاش دق ةسايسلا هذه نإف ذاوش ةدعاق لكل ناك اذإو

 ربع ءارزو دوجوب كلذو ،ةيضابإلا اهمسر ييلا دعاوقلا نلع احضاو
 دادبتسالاو ملظلاب اوفرُغ -نامع يف ةصاخو- ليوطلا يسايسلا مهخيرات

 . .(ة)ةيلوؤسملا كلت مهألو نمب هبشأ ءالؤه نوكي ام ةداعو .مكحلاب

 ئدابملا قيبطت ناكمإلا ردق اولواح ةيضابإلا نإف لوقلا ةلمجو

 أفكأ وه نمل ةيلوؤسملا ءاطعإب كلذو .ةيرادإلا مهتسايس يف ةيمالسإلا
 هذه نع مهجرخي ام ثدح دق ناك اذإو .ايسايسو ايقلخو اينيد اهل

 .مهتسايس يف كلذ حدقي الو ةايحلا ننس نم كلذف ةدعاقلا

 .رئازجلا خيرات زجوم ،كاعكلا نامثع - (طرطخ) .192ص ،ريسلا باتك ،يخامشلا 1

 .182 ص

 نامعب نافع يبأ نب دمح ةمامإ يف دايز نب ديعس ريزولا لامعأ ةيخيراتلا تاياورلا لقنت 2

 ،هلزعف داصرملاب هل ناك ةيضابإلا ماظن نأ الإ .املاظ افسعتم الهاج ناكو ىغط يذلا

 ..14 ص 52ج ،خيراتلا ربع نامع "يبايسلا :رظنا .الداع امامإ هناكم ماقأو
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 :ةيلاملا ةسايسلا

 ةلودلا يف رومألا ةالو لبق نم تعبتأ يلا ةيلاملا ةسايسلا يه ام

 ريغ ىرخأ دراوم تثدحتسا مأ !ةيعرش اهلك تناك لهو ؟ةيضابإلا

 وه امو ؟لاومألا هذه تفرص نيأو ؟نيملسملا لام تيب زيزعتل ةيعرش

 ؟تاقفنلا كلت ىوتسم

 اظافلأ لمعتسيو .ةئلتمم امهنأب ةيضابإلا نئازخلا ريغصلا نبا فصي

 عابتا هتداهش نم فشتسي امك .ةلودلا داصتقا راهدزا ىلع لدت

 كلذكو ،الداع اعيزوت اهعيزوتو ممتاكز عمج يف ةلداع ةسايسل ةيضابإلا

 .فسعت الو فاحجإ ريغ نم اهقوقح ذخأب ةطلسلا مايق

 تويبو ،ةراتخم ةاضقلاو ةدحاو ةريسلاو ...» :ريغصلا نبا لوقي

 لهأو ابج امب نومئاق هب نوفئاطلاو هتطرش باحصأو .ةئلتمم هلاومأ

 ماعطلا رضح اذإف .نوملظي الو نوملظي ال ...ممتاقدص ىلع ةقدصلا

 عزوي مث لامعلا ىلإ اهنم عفد الاومأ تراص اذإف {ءارقفلا ىلإ فرص
 .(ا)«مهئاصحإ دعب نيكاسملاو ءارقفلا ىلع يقابلا

 ةيزحلا لام» نمو ةاكزلا نم يقأت ةيفاضإلا ةيلاملا دراوملا تناك دقو

 .ةديعبلا ةراجتلا نم أت تناك لا بئارضلا ضعب نمو ،(2)«جارخلاو

 هذه عيزوت ىلع موقت تناك كلذ يف ةيضابإلا ةسايس نأ رهظيو
 يقاب لمشي اثلاو طقف ةاكزلا صخ لوألا :نيتيب ىلإ لاومألا

 ةصاخو ،لاملا تيبل ىرخأ دراوم ةيضابإلا رداصملا ركذت مل و .لاومألا

 .4()) ص نييمتسرلا ةمئألا رابخأ 8ريغصلا نبا 1

 .4] ص ڵهسفن ،ريغسصلا نبا 2
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 ةيضابالا بقارو ترهات يف شاع يذلا ريغصلا نبا ىلع اندمتعا اذإ

 دراوم ثادحإل ةنيعم ةسايس ىلإ ةيضابإلا ئجتلي مل هنأ امك بثك نع

 .اهريغ وأ تاناجرهم وأ ايادهوأ بئارض نم ةيعرش ريغ ةديدج ةيلام

 يف اساسأ لثمتت ةحضاو ةقيرط لاحلا اذه يف ةيضابإلا عبتا دقلو

 نيذلا نيملسملا كلذب نيعنو ،نييعرشلا امياحصأ نم لاومألا كلت عمج

 ال" ةيعرشلا ةدعاقلا كلذ يف نيقبطم ،ةيضابإلا مكح تحت نونوكي

 :شيفطا قاحسإ وبأ لوقي عوضوملا اذه يفو .(ا)"ةيامح الب ةيابج

 ىلع نوكن تح ةقدص الو ةيزج ىمحت الو اولاق معأ انفالسأ راثآ نمو»

 .(2()3)«هنم انئرب نيملسملا فلاخ نمو .نيدن اذهب ...اماكح سانلا

 دوجوب يحوي جارخلاو ةيزجلل ريغصلا نبا ركذ نأ ةلش الو
 اًمأ مهسئانك مهل تناك دقف ىراصنلل ةبسنلابف ڵ\ترهاتب نييمذلا

 .جارخلل ةبسنلاب رمألا كلذكو .مهنع ائيش تاياورلا ركذت ملف دوهيلا

 ربربلا ىلع ةيزحلا عضو دق ريصن نب ىسوم نأ تاياورلا ضعب ركذت ذإ
 .ملاعملا ةحضاو ريغ ةيضقلا هذه لظت نكلو اوملسأ نيذلا ىراصنلاو

 يمالسإلا حتفلا ذنم يه امك عاضوألا ضعب ءاقب ىلإ كلذ دوعي امبرو

 نإف ،نيملسملا لام تيب دراوم نم دعت لاو مئانغلا اًمأ .برغملا دالبل

 نبا عم ممبرح مئانغ يف ايلج كلذ رهظيو ،اهنلع اوعّروت ةيضابإلا

 . 224 ،2ج "خيراتلا ربع نامع .يبايسلا 1

 .224 ص ،2ج {هسفن .يبايسلا -2

 سفنأ هب تباط ام الإ رحبلا ةقدص ضفري ال هئإ دوعسم نب ىدنلجلا مامإلا يور دقو -3
 ةرطيس تحت ناك يذلا نامعل يذاحملا رحبلا اومحت مل ممأل كلذو .مهل هولذبي نأ سانلا
 .233 ص ،1ج 3‘هسفن ،يبايسلا :رظنا .نييسابعلا
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 ©نيملسملا نم ةلبقلا لهأ لاومأ ةمرح ةيضابإلا داقتعا ببسب نولوط

 ادع ام مهتثرول ىقبت اهنإ لب .ناودعو يغب ةلاح يف اوناك ولو
 عجري مث نيمأتلا ليبس ىلع مهنم ذخؤي هنإف ،هب اوغب يذلا حالسلا

 نامع يف ةمئألا راس راسملا اذه ىلعو .مهيغ نع اوبات اذإ مهيلإ

 .(!ا)ترمهاتو

 ةيعرش تناك مهلاومأ دراوم يف ةيضابإلا ةسايسلا نإف اذه نم

 ملو عرشلا دودح نع اوجرخي مل ثيح ،نيخّرؤملاو باتكلا قافتاب

 .مهنئازخ ءلمل مهيعس ريربتل صوصنلا اولروؤي

 ناك دقف لاومألا كلت عيزوت يف ةيضابإلا هعبتا يذلا بولسألا امأ

 نيلماعلاو نيكاسملاو ءارقفلل تاقدصلا امنإ :ةميركلا ةيآلل اعضاح

 نباو نلأ ليبس يفو نيمراغلاو باقرلا يفو مميولق ةفلؤملاو اهيلع
 تاقفن نع همالك يف ريغصلا نبا هحضوي ام اذهو .(2)(ليبسلا

 مث لامعلا ىلإ اهنم عفد الاومأ تراص اذإف» :هلوقب ةيضابإلا لاومألا

 لام نم هيلإ عمتجا ام رظني مث ...نيكاسملاو ءارقفلا ىلع يقابلا عزوي

 باحصأو هتيضقو همشحو هسفنل عطقيف ‘نيضرألا جارخو ةيزجلا

 .(ة)«ةَئسل مهيفكي ام هرومأب نيمئاقلاو هتطرش

 نيلماعلا مم نيكاسملاو ءارقفلا اهليبس ال ةاكزلل ةبسنلاب مهتسايسف

 روجأو ةلودلا تاقفن اهليبسف جارخلاو ةيزحلا لاومأ امأ .اهيلع

 تناك ءاوس ةيعرش ريغ ىرخأ تاقفن ريغصلا نبا ركذي مل و .نيفظوملا

 .68رص ،3ج ،ناهربلاو ليلدلا ،نالحراولا 1

 .60ةيآ 5ةب وتلا ةروس -2

 .41/40 ص ثنييمتسرلا ةمئألا رابخأ ،ريغصلا نبا 3
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 .مهتيشاحت مأ مهسفنأ رومألا ةالوب ةصاخ

 يف لاومألا ءاقبإ مدع وه ريغصلا نبا مالك نم اضيأ ذنَخؤي امو

 اوضرفي مل مممإ مث ."يقابلا" ةرابعب همالك نم حضاو اذهو .لاملا تويب

 .يوطلسلا فرتلاو ٠ غذبل فادهأل ةيعرلا ىلع ىرخأ بئارض

 ."نوملظي الو نوملظي ال" هلوق نم ةحضاو ةيضقلا هذه ىلإ ةراشإلاو

 .اهعيزوتو ةيضابإلا لاومألا عمج نع ريغصلا نبا ثيدح ددصبو

 كلذو ،تاقدصلا عيزوت يف تايبلسلا ضعب اهنم ىلجتت ةلأسم ريثي هئف
 ريغصلا نبا مهتي انهو ،(!)«هبهذم نم ةقافلا لهأ كلذب رثأؤيو» :هلوقب

 يف ةيضابإلا نأ عقاولا نأ الإ هبهذم لهأ ىلإ زُحتلاب يمتسرلا مامإلا

 نبا كلذ مّهوتف ةقحاسلا ةيبلغألا ناولئمي اوناك ةيمتسرلا ةلودلا

 ةريثك مممتاقدص لعج امومع داصتقالاو ةراجتلا راهدزاف .ريغصلا

 مهئارقف ىلع عجري مهنم ذخؤي ام نإف يلاتلابو

 خيرات اهنمو ،اقالطإ رداصملا رشت ز هنأ وه جهنملا اذه دكؤي امو

 سكعلا تبثت لب ،ةقدصلا يف مهقح نم ءالؤه عنم ىلإ ريغصلا نبا
 .(2)امامت

 رشاعو شاع يذلا ريغصلا نبا نأ وه هيلإ ريشن نأ يغبني امو

 وأ يكلام امإ وهف ،هركذ قبس امك ايضابإ نكي مل ةيضابإلا ةطلسلا
 ضرع يف هبولسأ نم اجاتنتسا كلذو 5(ةححجرأ يناثلا لعلو .يعيش
 امو .ةيضابإلا عم هتارظانم لالخ نمو .ةيمتسرلا ةلودلاب ةصاخلا عئاقولا

 .41 ص ،نييمتسرلا ةمئألا رابخأ ريغصلا نبا 1

 .241ص ةيمتسرلا ةلودلا زاحب ميهاربإ 2

 .17/12 ص ‘هسقن ريغصلا نبا :يف هتمجرت رظنا 3
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 تايبلسلا ضعب ركذ يف هجرحت وه ةياورلا حيحص ريغصلا نبا لعج
 يف ةيخيراتلا ةيلوؤسملا لُمحت نم هعمتو اةيضابإلا ةطلسلاب ةصاخلا

 .ةياورلا

 ناك ءاوس ةيعرشلا ماكحألا قفو تناك ةيضابإلا ةيلاملا ةسايسلاف

 وه نيخرؤملا مالك نم اضيأ جنتسي امو .تاقفنلا يف مأ دراوملا يف كلذ

 ريغصلا نبا خرؤملاو .ةيعرلا نيعأ مامأ متت تناك ةيلاملا لامعألا لك نأ

 مل يلا ثادحألل ةبسنلاب ةهفاشملابو ةشياعملا ىلع هتياور يف دمتعا نمم

 نع اهجرخي ام تالماعملا هذه ضعب يف ناك ول هبأ كش الف اهرضح

 ال هنأ هتاياور ىدحإ ىف ح رشي وهف .اهنع تكس ام يعرشلا اهعباط

 مهريسلو ‘نيضغبم موقلل انك نإو ...» :هلوق نم كلذو موقلا هبجعي

 لصتا ام ىلع مهريس انركذ نإو نحنف ،نيلقتسم مهبهاذملو ،نيهراك

 نسح الو مهلاعفأ ةوالط مهبجعت نمم انسلف ،هولو اميف مدعو ،انب

 نبا نإف حيرصتلا اذه مغرو .ةيضابإلا كلذب ينعي وهو .(!)«مهريس
 .ةيلاملا ةسايسلا يف مهتهازنو مههدع انيلإ لقن دق ريغصلا

 ةديقعلاو يأرلا ةيرح - د

 لهأ نأ إدبم ةسايس ةديقعلاو ركفلا ةيرح ةلأسم يف ةيضابإلا عبتا .
 مرح وأ امارح للح نم ًالإ مهؤارآ تفلتخا نإو ةدحاو ةمأ ةلبقلا
 يف ءاوس يضابإلا مكحلا ةدم ةعبتم ةسايسلا هذه تيقب دقلو .الالح

 هاوفألا مكب ماق ةمئألا دحأ نأ ةاورلا ركذي مل و \برغملا يف مأ قرشملا
 .ةيساسألا تايرحلا ةرداصمو

 .31 ص "نييمتسرلا ةمنألا رابخأ ،ريغصلا نبا -ا
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 ةنيتم مئاعد تناك ةثالث تايرح هئانبأل حاتأ دق يمتسرلا ماظنلا نإ

 دقتعملاو ركفلا ةيرح :يهو ،امناكس عيمج ةدعاسمل الييسو ةلودلل

 يسايسلا عيرشتلاو نينقتلا ةيرحو \داصتقالا ةيرح ،يمالسإلا

 امو 1 ماكحأل ةقبطم ةلماكتم ةيمالسإ ةدحو ءوض يق يعامتجالاو

 .(!)ةيعرشلا ةسايسلا ماكحأ يف ءاج

 سانجأ ةدع عمتجملا اذه دصق دقف ةثالثلا مئاعدلا هذهل ةرياسمو

 تانايدو &سرفو برعو ربرب نم تايموق ةدع ترهات تمضو .ةفلتخم
 يبهذملا فالتخالا بناج ىلإ ةيدوهيلاو ةينارصنلاك ةيوامس ىرخأ
 اهدعاس امم ةيمالسإلا قرفلاب جعت ترهات تحبصأف ،نيملسملل ةبسنلاب

 نأ اهتمئأ لدع ةرهشل ناكو .ايداصتقاو ايركف راهدزالاو روطتلا ىلع

 نم ممتاكلتمم ىلع افوخ برغملاو ايقيرفإو رصم نم راجتلا اهيلإ لقتنا

 .(2)روخلا ةمئأ

 نم ممب لزني دحأ سيل» :عوضوملا اذه يف ريغصلا نبا لاق

 ليق لإ اراد ىرت ال قح مهرهظأ نيب ىيتباو مهعم نطوتسا ألإ ءابرغلا
 .(3)«ي ورقلا نالفل هذهو يرصبلا نالفل هذهو يفوكلا نالفل اذه

 حماستلاو راوحلا نسح ادبم ىلع الصأ ةينبم ةسايسلا هذهو

 مل و .نينكاستملا لك نيب ةيضابإلا ةمئألا هنسو هعبتا يذلا يوخألا

 نع اجورخ اورهظأ نيذلا نيفلاخملا عم الإ سانلا عم مهتلماعم فلتخت

 .198ص ۔رئازجلا دالب يودعلا ميهاربإ 1

 ةيجراخلا تاقالعلا .ميركلا دبع تدوج - (طوطخم) .158ص ێريسلا باتك ،يخامشلا 2

 .55ص ةيمتسرلا ةلودلل

 .12 ص ێنييمتسرلا ةمنألا رابخأ ،ريغصلا نبا 3
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 ءالؤهف ةيضابإلا ةضراعم نكت مل و .جراوخلاو ةيردقلاو ةئجرملاك مالسإلا

 نيذلا امأ .لقالقلاو نتفلا بابسأ اوعرزو ،مهنيد يف سانلا اونتف مهنأ لإ

 نم ةيرح يف مهنإف ؛مهبهاذم ىلع اوقبو ةنيكسلا مازتلا ىلع اوناك
 226-236) رفيج نب انهملا مامإلا مايأ يف اضيأ ثدح ام وهو .كلذ

 .نامعب ىدنلجلا لآ مايأو (_ه

 ربربلا اوسوسي نأ برغملاب ةيضابإلا عاطتسا ةقيرطلا هذميو

 نيذلا ةيرفصلا فالخ ،مهبهذمب اوبهذمتيو ؟مالسإلا يف مهولخديو
 .(!امهعم مهتسايس يف اوحجني ملف مهميلاعت مكحب مهيلع اوددشت

 يف تشياعت دق ةيمالسإلا بهاذملا نم اريثك نأ رداصملا ركذتو

 اوناك فانحألا نأ فسوي ميركلا دبع تدوج ذاتسألا ررقيو }ترهات

 اصاحخح ادجسم مهذاختال كلذو 6نيعب رألا نع مهددع لقي الو نيريثك

 ىمظعلا ةيبلاغلا نأ ودبيو .ةيرفصلاو ةلزتعملاو ةيكلاملا بناج ىلإ ممب

 حور وه بهاذملا هذه نيب عمج ام نأو .ةيكلام اوناك ةيضابإلا ريغ نم

 دقو ،عوقولا نكمم تارظانملا رمأ لعج ام اذهو .ركفلا ةيرحو حماستلا

 بهاذملا نم اهريغ نم رثكأ ةيكلاملاب ةيضابإلا طبارت ايلج رهظ

 لك .نيبهذملا نيب ةريثك تافالتخا دوجو مدع ىلإ اذه دوعيو ‘ىرخألا

 ةيمالسإلا تاساردلل اماه ازكرم ترهات نم تلعج تايعضولا هذه

 .يفاقثلا ءاطعلاو

 تائفلا عيمج عم ةيضابإلا اهجهتنا يلا ةسايسلا نأ وه ظحالي امو

 .94 ص .2ج .خيراتلا ربع نامع .يبايسلا - .5رص نامع ل ةيضابالا ،يليقمعلا دمح -ا

 .7 ص برغملاب ةيمتسرلا ةلودلا \يريرحلا ىسيع -
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 ةسايس تناك نيح ىيف ،تائفلا هذهل ةبذاخلا يمه تناك ةيمالسإلا

 ام اذهو برغملا ىلإ هاجتالاو بورملا ىلإ ةعفادلا يه كاذنآ نييسابعلا

 لهأ اهشاع ييلا ةيعضولا سفن يهو ،ملاس زيزعلا دبع روتكدلا هدكؤي
 نيب ضقانت يأ ظحالي مل ذإ نامع يف ةيضابإلا ممناوخإ عم ةنسلا

 مارتحاو لادتعالا قيرط عيمجلا راتخا دقو .نامع خيرات لالخ نيبهذملا

 .(!)يأرلا

 دقف مهبهذم اوبّصعتي مل ةيضابإلا نإف ةسايسلا هذه نم اقالطناو

 اوسلجو .اهريغو ةينيد نم قرشملا ف ترهظ يلا بتكلا لك اولقن
 تناك نقلا ةيبرعلا بناج ىلإ ةيربربلا تطشن امك سيردتلاو تاقلحلل

 هذه لعج امم ةيربرب تناك ةيعرلا ةيبلاغ نأ الإ {ةلودلل ةيمسرلا ةغلللا

 لاخدإ فدمب كلذو ،هقفلاو نيدلا يف ةصاخو فيلأتلا ةغل يه ةغلللا

 .(2)مالسإلا يف ربربلا

 نيذلا (ةمهديبع عم اضيأ مهتسايس يف حماستلا ئدابم تلجت دقلو

 تاقالعلا ركلا دبع تدوح :رظنا ‘ىرخألا بهاذملا عم ةيضابإلا حماست عوضوم يف -1

 .ريبكلا برغملا خيرات ،ملاس زيزعلا دبع - .107 ىلإ 95رص ،ةيمتسرلا ةلودلل ةيجراخلا

 ىسيع - .5]ص ىمالسإلا رجف يف نامع فشاك ليعامسإ ديس - .543ص 83ج

 رئازجلا خيرات يليملا كرابم - .148 ىلإ 123 ص ،بوغمملاب ةيمتسرلا ةلودلا ،يريرحلا
 .169 ىلإ ا54ص .2ج

 .68/67ص 33ج هسفن .يليملا كرابم 2

 اورفو هوقرس دق صوصللا ناك دبع عاجرتسال الاومأ كلملا دبع نب ناسغ مامإلا قفنأ -3

 رجزلاب نوموقي مهديبع ناك نامع لخاد يق ةنطابلا لهأ نأو سراف يحاون ىلإ هب

 .ملسو يضر راهنلاب نوحيري ممأ ملع املف مهشقانو كلذب مهل مامإلا عمسف ،اليل

 .63/62 ص ،2ج ،خيراتلا ربع نامع "يبايسلا :رظنا
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 قرشملا يف ادئاس ناك ام سكع اذهو ،ناسنإلا ىوتسم يف مهوربتعا

 ةيضابإلا ةلماعم اذكو كديبعلاو يلاوملا ةلماعم نم كاذنآ يمالسإلا

 .(!)ج راخلا نم نيدفاولا مهئادعأل

 دقف ،يأرلاو ةيركفلا ةيرحلل ةجيتنو ةسايسلا هنه مضخ يفو
 ©نييمتس رلا مايأ ةرهاظلا ةبسايسلا تاضراعملا ضعب ريغصلا نبا لجس

 ةنلأ» :ايدانم ركب ابأ سانلا ملق امدنع زوإلا نب زيزعلا دبع زرب دقف

 اولعجت مل و رخآ هناكم متلعج دحاو تام اذإ ةسوفن رشاعم مكلئاس

 .(2«ىضرأو ىقتأ وه نم نوراتخيف ،مهيلإ هورتو نيملسملل رمألا

 يوري ريغصلا نبا نأ وه ةلوقملا هذه يف هتظحالم بجي ام نإ أ

 ةيضابإلا نم ةعامج ينربخأ» :هلوقب ةهفاشملا قيرط نع اذه همالك
 ىوعدلا هذه ةيلوؤسم لمحتي ال نأ ديري ريبعتلا اذمب هلعلف .«مهريغو

 حضوي ام اذهو ةيخيراتلا ةنامألاب همامتها نيبت اظافلأ كلذ يف المعتسم

 .(ة)«اخرؤم هتفصب تاياورلل يدقنلا هَسح»

 ©يترهاتلا عمتحلا ف ىمظعلا ةيبلاغلا نولثمي اوناك نييسوفنلا نأ امك

 نأ رهاظلاو . .«مهريغو ةيضابإلا نم ةعامج» :هلوق نم دكأتي ام اذهو

 ىق هرابتعا نكمب امو .امامإ ركب يبأب نيضار اونوكي مل ةيضابإلا ضعب

 ناك ام هنيد يف ةدشلا نم هيف نكت مل » ركي ركب يأ نوك وه ةلاسا هذه

 ايزاغ روصنملا يبأ نب رفعج نب ىسيعب ديشرلا نوراه ثعب بعك نب ثراولا نمز ي -ا

 ناحرس :رظنا .هلتقي مل و هنجسو ىسيع ىلع ضبقو شيخلا ىلع ثراولا ىضقف ،نامعل
 .46ص نامع خيرات ديعس نبا

 .70 ص ‘نييمتسرلا ةمنألا رابخأ ريغصلا نبا 2

 .17 ص ،هسفقن "ريغصلا نبا -3
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 ل اذه زوإلا نب زيزعلا دبع نأ كلذك ودبيو .(!)«هئابآ نم هلبق نميف

 ءاملع نم هنوكو ههقفو هملع مغر مامتها ريبك هنولوي ةيضابإلا نكي
 .ريغصلا نبا هفصي امك هلقع ةفخو هناسل ةطالسل كلذو &ةيضابإلا

 ىدم ىلع آلإ انلدت ال ةعقاولا هذه لثم نإف رمأ نم نكي امهمو

 يأر مارتحاو ةيركفلاو ةيسايسلا ةضراعملاو يأرلا ةيرحب نينطاوملا عمممت
 .ةيبلغألا

 بيلاسألا ضعب نايب يف ةروطخ رثكأ ةيضق ىلإ ريغصلا نبا ريشيو
 ىلع ةرطيسلا نم نكمتلل اهلمعتسا دق حلفأ مامإلا ناك يلا ةيسايسلا

 نبا نأ الإ "دست قّرف" ةسايس هلامعتساب كلذو ةرواجملا لئابقلا

 ذإ هتياور رخآ يف رهظي ام اذهو ،لعفلا اذه دعبتسي هتداعك ريغصلا

 نبا نإف قبس امكو .(2)«كلذ يأر نميف ملعأ ةناو اولاق اميف» :لوقي

 .امتاور رابخألا ةفآو ةدهاشملاو ةهفاشملا ىلع هتياور يف دمتعي ريغصلا

 سديو مكحلا ضراعي نم دجوي نأ ةيرحلا هذه لظ يف نذإ دب الف
 .ةفلتخملا تايلاحلاو بهاذملاب ج ومت ةمصاعلا نأو ةصاخبو ،هل

 يلاو يضابإلا مكحلا نابإ تدجو لا ةيسايسلا اياضقلا نم كانهو

 يضابإلا بهذملا ف فعض ةطقن اهنم اولعجيل باتكلا نم ريثك اهلغتسا
 ةينيد اداعبأ ةيسايسلا تافالخلا مهئاطعإب كلذو .ةيسايسلا هتايرظنو

 ةقرف سيئر هلعج ىلإ ةيعرشلا ةمامإلل ئوانملا ميعزلاب لوصولاو ،ةريطخ
 ودعت ال اياضقلا كلت ناف ةقيقحلا ىفو .مألا بهذملا نع تلصفنا ةينيد

 لوح ءامعزلا فالتخا ىلإ اساسأ عجري \اضحم ايسايس افالخ امموك

 .71 ص ‘نييمتسرلا ةمنألا رابخأ ريغصلا نبا 1

 .63 ص كفسفقن ريغصلا نبا ۔2
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 نيب نمو .لوضفملاو لضافلا نيب ةمامإلا يلوتك ةيسايسلا اياضقلا ضعب

 .(3)ةيفلخلاو (2)ةيثافنلاو (!)ةيراكنلا :قرفلا هذه

 لب ةلودلا فعض سيل عئاقولا هذه نم جنتسي ام نإف عقاولا يو
 ىلجتي امنيب .ةيسايسلا ةيرحلل نانعلا قلطي ماظنلا تلعج يلا اقمتوق

 نأ نم كلذ ىلع لدأ الو .يسايسلا دادبتسالاو هاوفألا مك يف فعضلا

 ىلع تتأو .ةيوق ةلودلا تناك امدنع اهجئاتن تتآ دق ةسايسلا هذه

 ةمئألا اهنع جرخو ئدابملا هذه تفعض امدنع اهتيامن يف ةلودلا

 .رخاوألا

 ،يعرشلا عباطلاب تمستا دقف ةمذلا لهأ عم ةيضابإلا ةيسايس امأ

 م اماإلا دهع نم جتنتسي ام اذهو . مهيلع ام مهيلعو نيملسملل ام م ن أ

 راجلا قاتسر ىلع ايلاو هثعب نيح ديلج نب ناسغل كلام نب تلصلا

 خيشلا ىلع الو ،نايبصلا ىلع سيلو» :هيف ءاج اممو (نامعب ةقطنم)

 ال نأ هيلع طرتشاو ،باهولا دبع مامإلا عياب نيدنف نب ةمادق نبا عابتأ :ةيراكنلا -ا

 فرعن ال :يسلدنألا دوعسم هباجأف ‘كلذل ةصصخم ةعامج ةراشتسا نود ارمأ يضقي

 ١ .مامإلا ىلع ج رخف .ةنسلاو باتكلاب لمعلا الإ اطرش

 لبح ىلع ةيالولاب ملحي ناك ،ثافنب فورعملا يسوفنلا رصن نب جرف عابتأ :ةيلافنلا 2

 ىلع ج رخف ،فثافن ءاقدصأ دحأ ىلإ ةيالولا دنسأ حلفأ مامإلا نكلو ،رارطنق وأ ةسوفن

 .هيف نعطو مامإلا

 ةراشتسا نودب هيبأ دعب ةيالولا ىلوت .باطخلا يبأ نب حمسلا نب فلخ عابتأ :ةيفلخلا -3
 نا ىلإ ةسوفن لبجب لالقتسالا دارأو ،هرمأ مظعف ءفك ريغ وهو باهرلا دبع مامإلا

 .هرمأ ىهتنا

 - (طوطخم) .ريسلا باتك ،يخامشلا :رظنا قرفلا هذه لوح تامولعملا نم ديزمل

 يلع دمحم - .اهدعب امو 288 ص .ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا ارمعم يحن يلع

 .3ج ريبكلا برغملا خيرات زربد
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 ىلع الو ءاسنلا ىلع الو مزلا ىلع الو ءارقفلا ىلع الو ،نافلا
 .(!)«يش ءامإلا ىلع الو ،ديبعلا

 ىسيع ذاتسألا ركذيو .ةيساسألا ممتايرخب نيملسملا ريغ عتمت دقو

 نييطنزيبلا نم ماوقأ ةيضابإلا نكاس هنأ زوبد يلع دمحمو يريرحلا

 مهنم ناكو ،نوينادوسلاو دوهيلاو نويحيسملا مث نامورلاو نييجاطرقلاو
 لخد دقو ىراصنلاو دوهيلاك ةراجتلا يف لماعتملا وأ ملعتملا مهنمو ميقلل

 .كانه اورقتساف ربربلا تاروث دامخإل ةيمالسإلا شويخجلا عم برغلل ءالؤه
 ةمرحلا عئاضبلا بلج نم الأ مرح ام يف ًالإ لماعتلا نم اوعنمي مل و
 نييحيسملا ضعب دجو دقف حماستلا ةسايسل ةجيتنو .ريزنخلاو رمخلاك

 .(2)حلفأ نب ركب يبأك نييمتسرلا ةمئألا ضعب ىدل مه ةصاخ ةناكم

 بناج نم تناك ثادحأ ةدع تزرفأ دق ةسايسلا هذه نإ

 يف ةيفخ دايأ اهف تناك لا ةيمالسإلا بهاذملا ضعب نمو ،نييمذلا

 ةسايسلا هذه تنكم امك ءةيلخادلا نتفلاو تابارطضالا ضعب ةراثإ

 ةيعامتجالا امتاقبط قسانت ةجيتن اليوط رمعت نأ نم ةيمتسرلا ةلودلا

 تمدعناو ءاخرلا معف ،ةَوخألاو حماستلا حور ينشفتو .اينيد اهقفاوتو
 طوقس ىلإ تدأ يلا يه اضيأ ةسايسلا هذهو .ةمورحملا ىلفسلا ةقبطلا

 لئابقلا ضعب نإ ثيح ةقلطملا ةيرحلا ةجيتن ةياهنلا يف ةيضابإلا ةلود

 .(ةانايحأ اهيلع تبلغتو ةمكاحلا ةوقلا يهاضت ةوق تبستكا

 .160 ص ،اج نايعألا ةفحت ،يملاسلا -1

 خيرات زوبد يلع دمح . 19/ 18 ص برغملاب ةيمتسرلا ةلودلا يريرحلا ىسيع ۔-2

 .اهدعب امو 333 ص 53ج ،ريبكلا برغملا

 .75ص .2ج رئازجلا خيرات ،يليلل كرابم - .203 ص رئازجلا خيرات زجوم كاعكلا نامثع -3
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 ننب لج

 ىلع ةلق ةتنا لوسر دهع يف تلماكت دق ةيمالسإلا ةلودلا نإ

 دحاو نوناق تحت لماكتلل يمالسإلا ماظنلا ةعيبط يهو .ةثالث سسأ

 .(!اىروشلا ادبم رارقإ مث درفلل ريكفتلا ةيرح أدبمو

 ريم يذلا ادبملا ءوض ىلعو {ةهج نم ئدابملا هذه ءوض ىلعف
 نأ ًدب الو ضقانتلا زربي مكحلا ةيروش ءاغلإ يف لثمتملاو ةينسلا ةمظنألا

 .تامدقملل اعبت جئاتنلا نوكت

 يبوعش ساسأ ىلع امتانايك ءانب يف ةمظنألا هذه تقلطنا دقف

 ةيئادعلا تاكرحلل ةصرفلا كلذب تطعأو ،مالسإلا فرط نم توقمن

 بازحأ ىلإ تروطتو ،اهمومس ثبل يمالسإلا حماستلا تلغتسا يللا

 .ةيتشدرزلاو ةيوناملاك تاكرحو
 ةمدخو يسايسلا دادبتسالا عاونأ ضعب ءافلخلا سرام امك

 .مهذوفن ءاقبإ يف مهاسي نأ نكمي ام لك اوئحتساو اوعرش دقف كولملل
 ءاقبل مهيف ايقاب ةفالخلا مسا" حبصأو مهدض عاضوألا تبلقنا يلاتلابو

 ...برعلا ةيبصع باهذب اهرثأو ةفالخلا مسر بهذ مث \برعلا ةيبصع

 نونيدي قرشملاب مجعلا كولم يف نأشلا ناك امك اتحب اكلم رمألا يقبو

 ةفيلخلل سيلو مهل هيحانمو هباقلأ عيمجب كلملاو ،اكربت ةفيلخلا ةعاطب

 .(2)«يش هنم

 سمتلي نم ءاهقفلا نم ءافلخلا ضعب ذختا دقف ةسايسلا هذهل ةجيتنو

 .134/133 ص ةيمالسإلا مظنلا يودعلا ميهاربإ -1

 .718 ص 52ج ةمدقملا نودلخ نبا 2
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 مهموق اورذنأو ءاملع رفن ام اذإو .(ا)مهلامعأ يف ةبحلاو قحلا مهل

 مامإلا ةنحم كلذ جذامن نمو "مهتبراحم ءالؤه ماق ءافلخلا داشرإ اولوتو

 تمعو ،مكاحلل ةمزلم ريغ ىروشلا نأب ةلئاقلا ةلوقملا تعاشف .كلام

 تسانتو ،رمألا يلو ةعاط ىلإ ةيعادلا ثيداحألا يسايسلا ركفلا ين

 هرييغتو مامإلا ةبساحمو ةبقارم يف ةمألا قحو ةفيلخلا طورش ءاملعلا

 ىلع باتكلا رتاوتف ،موتحم ردق كلذ نأ تروصو .ةروثلاب وأ ملسلاب
 هرمو ماوعلا لعف نيم يه ةيعامتحالا تاروثلا نأ نايبو ملظلا رير
 .(ق)ةقدنزو رفكو نيدلا نم قورم امنأو ،لفاسألا

 نيمامإلا تلعج ييلا بابسألا يمساقلا رفاظ روتكدلا عجريو

 اشاع امممأ يه ،اهفئاظوو ةرازولا ناحًّضويو نابتكي ءاًرفلاو يدرواملا

 نكت مل ةرازولا نإ ثيح "يرجملا سماخلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف
 اهعقاو ناكو ةيضار اهنع ةيعرلا نكت مل و ،يمالسإلا عمتجملا ةمدخ يف

 .(ة)ع رشلاو لقعلل افلاخم

 امات امادعنا فاطملا رخآ يف تجتنأ ةيسايسلا بابسألا هذهو

 تمت ال تايرظن درب تحبصأو {ةنسلا لهأ دنع ةيسايسلا تايرظنلل

 :ىلإ اساسأ كلذ دوعيو ةلصب عقاولا ىلإ

 ع رشلا يف اهغيوستو مهلامعأ ريربتل "كلملا ءاهقف" دوجو نم ،اسنرفب ثدح ام اذهو -ا

 .105 ص ‘مالسإلا ةيرقبع نالجعلا رننم .نوناقلاو

 يف تارضاحم ،كب يرضخلا دمحم :رظنا {ةيسابعلاو ةيومألا ةطلسلا مييقت عوضوم يف 2

 ص ةيسايسلا انعاضوأو مالسإلا { ةدوع رداقلا دبع - .45 ص ،3ج ..ممألا خيرات

 ليعامسإ دومحم - .اهدعب امو 27 ص لبقتسملاو مالسإلا اةرامع دمحم - .8

 .60ص ‘ مالسالا يف ةيرسلا تاكرحلا

 .434 ص ،1ج،يمالسإلا خيراتلاو ةعيرشلا يف مكحلا ماظن يمساقلا رفاظ -3
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 ةيشخو يمالسإلا عمتجملا يف ديلقتلاو دومحلا ةعزن يّشفت» .]

 .ماكحلا نم ءاهقفلاو ءاملعلا

 يسايسلا دادبتسالا ةجيتن يسايسلا هقفلا ناديم يف فلختلا .2

 ماكحألا" هباتك رشن مدعب ىصوأ يدرواملا نأ يفكيو .ماكحلل

 .هتافو دعب الإ "ةيناطلسلا

 ةيح ةرق هيف دعت ملف عمتجملا يف ةيسايسلا ىوقلا لالحمضا .3

 مث عارصلا ببسب تاقاطلا تتفتل كلذو دالبلا هجوت ةيسايس

 مث يهلإلا مكحلاو ربخلا ةيرظنك تافارخلاو ةئطاخلا ءارآلا يشفت

 يف ةبقاعتملا تابكنلا اريخأو ،ةيمالسإلا ةلودلل يبنجألا وزغلا

 .(!)اهيلع نيسفانتملا نم ةطلسلا

 نمو» :لوقي يلازغلا دمحم خيشلا نإف ماع مكح رادصإ نكمأ اذإو

 ةدشار ةلثمأ نامثعو سابعلاو ةيمأ ب كولم اك نوكي نأ ليحتسملا

 فيكف شطبلاو مدلا ةيبصعب مكحلا اوثرو دقف ‘فينحلا مالسإلل

 .(2)«؟نيدشرم اماكح نونوكي

 لهأ ءاملع اهردصي نلا ةيسايسلا ءارآلا عيمج نأ ةظحالم عم اذه
 مأ يربطلاو نودلخ نباك مهنم ىمادقلا ءاوس ةمظنألا هذه ىلع ةنسلا

 دمحمو يجيلملا دومحمو يمساقلا رفاظو يرضخلاو كاعكلاك نيرصاعملا

 رثكأ ناك اذإ هنأل كلذ ،ميمعتلاب مست ءارآ ةقيقحلا يف يه ،يلازفغلا

 يف دشرتسا نم ءافلخلا نم دجن اننإف ةسايسلا سفن اوجهتنا دق ءافلخلا

 اذهو .ليلحتلا ءانثأ هركذ قبس امك ءاملعلاو حصنلا يوذب هماكحأ

 .15/14ص ێمالسإلا يف ىروشلا أدبم ،يجيلملا دومحم -ا

 .95 ص .مالسالا مهفن فيك ،يلازغلا دمح ۔2
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 نيخرؤملا لعج يذلا وه اوُدبتسا نيذلا ءافلخلا ةرثك يأ ريخألا يأرلا

 .ةفرحنم اممأب ةينسلا ةيسايسلا ةمظنألا نوفصي

 يسايسلا ركفلا قيبطت ىلإ وبصت تلظ دقف ةيضابإلا صخي اميف امأ
 .برغملا يف مأ قرشملا يف ءاوس ،ةيمالسإلا ميقلا مارتحا يف لثمتملا

 قيبطت نم ةقراشملا ةيضابإلل نورصاعملا نويسابعلا نكمتي مل و

 كسمت لضفبو .ريذبتلاو فارسإلا ةجيتن مكحلل يلاثملا جذومنلا

 اجذومن تحبصأ ةيعيرشتلاو ةيداصتقالاو ةيركفلا ةيرحلاب ةيضابإلا

 تافرافم نيب شيعت تناك اهنأ مغر ،يبرغملا عمتحلا يف هب ىدتقي

 ةيمالسإ تناك دقف .اضيأ تاضقانت ةدع نم نوكتتو ةيبهذمو ةيسايس

 3امترادإ يف ةيسراف ،اهتيبصع يف ةيربرب {اهفراعم يف ةيبرع اهئاضق يق

 .(!)ةينيدلا ةطبارلا ىوس سانجألا هذه نيب عمج امو

 يف ةيضابإلا حخحب ىروشلاو لدعلاو حماستلا ةسايس حاتفنا لضفبو

 ةماقإ يف اوحجن امك "مهلود لالقتساب ظافتحالا ف ترهاتو نامع

 يقيبطتلا ىلإ يرظنلا لاحلا نم اولقتناو ،ةلداعلا ةمامإلا ةماقإو مهبهذم

 هتبقارم مث ،هيدعاسمو مامإلا رايتخا نسحب كلذو ©نيدلا دعاوقب نيمزتلم

 ةدعاقل ارابتعا جهنملا اذه ي ةيضابإلا راس دقو .هئاطخأ ىلع هتبساحمو

 لُمحتو ،ممتعاربو صاخشألا ةيالوو ،ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا
 .(2)مهلامعأ جئاتن

 .58ص .2ج رئازجلا خيرات ،يليملا كرابم -1

 يف نامع .فشاك ليعامسإ ةديس - .7 ص ،بوغملاب ةيمتسرلا ةلودلا ،يريرحلا ىسيع 2

 .34 ،خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا رمعم يحي يلع - .6رع ؛مالسإلا رجف
425 



 لضف ءاهقفلاو ءاملعللف يضابإلا جذومنلا اذهل حاب نم ناك اذإو

 اودؤي مل يسابعلا رصعلاو يومألا رصعلا يف اوناك اذإف كلذ يف ريبك

 مهتمئأ مايأ يف اضيأ كلذ اولعفي مل مهنإف ،ةفرحنملا مهتسايس يف ءافلخلا

 .نيفرحنملا

 ظحالملاف نيماظنلا الك يف اهيلع لصحتملا جئاتنلا نع رظنلا ضغبو

 ذخألا لثم ،امهنيب ةمماشتملا ةيسايسلا بيلاسألا ضعب كانه نأ

 عم ،نييومألاو ةيضابإلا نيب تعمج ةزيم هذهو ،ةيرادإلا ةيزكرماللاب

 يف مهرصان نمو مهيوذ ىلع اودمتعا نويومألاف ،ذيفنتلا يف قراف
 ىلع ةيضابإلا دمتعا نيح يف ،ةدێعبلا ميلاقألا يف ةالاوملا ىلع رهسلا

 .مالسإلا ماكحأ ذيفنت نامضل لب ءالولا نامضل ال فكألا رايتخا

 ةبسنلابف ،ةيقطنم جئاتن ىلإ تدأ نيماظنلا الك يف ةيصاخلا هذهو

 ثب مهيلع امازل ناك هنأ اندجو ،يرادإلا لاحلا يف نييسابعلاو نييومألل

 نع مدلاب تربعو الإ ةصرف كرتت مل يلا ةضراعملا ةبقارمو نويعلا

 نأ ىلإ انايحأ ةيرادإلا ةسايسلا هذه تدأ دقف ةيضابإلل ةبسنلابو ،اهئارآ

 .(!)لاصفنالا يف ةالولا ضعب ركفي

 زاهجلا لالقتسا يف رهظي اضيأ امهنيب قرافلاف ىلاملا لاحلا يف امأ

 اذه طبرو ،هب نيينسلا ءافلخلا كُسمتو ،ةطلسلا نع يضابإلا يلاملا

 تضاف دقف ةيمالسإلا ةعقرلا عاستال ارظنو .(ةفيلخلا رصقب زاهجلا

 اذهو ©خذبلل ةاعدم تحبصأو نييسابعلاو نييومألا نئازخ ىلع لاومألا

 حمسلا نب فلخ لواح امنيح باهولا دبع مامإلا مايأ ةسوفن لبج يف ثدح امك -ا

 .3ج ،ريبكلا برغملا خيرات زوبد يلع دمحم :عحار ،ةيمتسرلا ةلودلا نع لاصفنالا

 .مسقلا اذه نم ثلاثلا لصفلا يف ةينسلا ةيلاملا ةسايسلا رظنا 2
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 يهو .ةيعرش ريغ ةيفرع ةيلام ىرخأ رداصم نوعدتبي ءافلخلا لعج ام

 .ءاهقفلا داقتنا لاجب

 هذ ةرشابم ةجيتن تناك ةماه ةطقن ىلإ ريشن ; نأ ةب ال هنأ آلإ

 الك يف ةماعلا ةايحلا هتفرع ام وهو ،يلخادلا ىوتسملا مذت و ةسايسلا

 راظنأ نع ةسايسلا لامعأو رصقلا داعبإ ةسايس نع ةعتانلاو نيماظنلا

 ةايحلا لعج امم مكحلاب صاخلا بناجلا اذه ىلع اونأمطاف سانلا

 ىف ءاملعلا سفانتف رهدزت ةمجرتلا ةيلمعو ةينفلاو ةيداصتقالاو ةيفاقثلا

 دح ىلإ ذالملا يف شاعو غلا عمتحلا باصأو ،فيلأتلاو ثحبلا

 .فارسإلا

 ةيسايسلا تاقلطنملا مغر جئاتنلا سفن اضيأ يضابإلا بناجلل ناكو

 .اط ةيلمعلا تاقيبطتلاو

 لك ىلع ذاوحتسالا ةسايس ارعبتا دق نونسلا ماكحلا ناك اذإو

 نامضل ،يهلإلا قحلاو ءاجرإلاو ربخا ةيرظنك راكفألا ثبو يش

 . ةيرحو جارفنالا ةسايس اوجهتنا دمت ةيضابإلا نإف ماظنلا ةيرارمتسا

 ةجيتن لاوزلا ىلإ ممب تدأ دق ةريخألا ةسايسلا هذه نأ الإ "يأرلا

 بسانملا ًربا ةضراعملل رفو امم ةلوؤسملا ريغ ةيطارقميدلا يف طارفإلا

 ءاضقلل يجراخلا ودعلل ةصرفلا ءاطعإ مت لخادلا نم ماظنلا بيرختل

 .مهتلود ىلع
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 ةيجرماخلاتسابسلا :اناث

 ةعامجلاو ةنسلا لهأ -1

 الو ةفيلخلا ةيلوؤسم نمض ةيجراخلا تاقالعلا ةلأسم لخدت

 رشن ةلصاوم ىلإ ىدعتت لب ،مالسإلا ةضيب نع عافدلاب طقف ددحتت

 هذه ىلع بئرتت مث نمو { الا لوسرل ةفيلح هتفصب مالسإلا
 ماظنلا اهشيعي يلا فورظلا بسح ع ونتت تالماعم ةذع ةفيظولا

 .يمالسإلا

 ةقالعلا لثمي يذلا ملسلا ارشان ضرألا يف مالسإلا ىعس دقو

 هتسايس مالسإلا نب ادبملا اذه ىلعو .ةايحلا يف سانلا نيب ةيلصألا

 ريغ نم مهريغ نيبو مهنيبو ةهج نم ضعبب مهضعب نيملسملا ةقالعو
 مدع ةدعاق ىقبتو .(!الىرخأ ةهج نم ةفلتخملا ممألا نم نيملسملا

 .تالماعملا لصأ يه ةيعرلل نيدلا يف هاركإلا

 بت نأ ةيمالسإلا ةلودلا ىلع امازل ناك ادبملا اذه نم اقالطناو

 ساسأ ىلع ىرخألا ممألا عم وأ لودك نيملسملا عم ءاوس امتاقالع

 ةيمالسإلا ةلودلا ىلع نإف ىرخأ ةهج نمو ،ةهج نم اذه .ملسلا نم
 .ةجحلا موقت تيح مالسإلل ةوعدلا بجاوب موقت نأ

 ةنالث امل ناك دقف ةيمالسإلا ةلودلل ةيجراخلا تاقالعلا راطإ يفو

 :تاهاجتا

 نمو مالسإلاب تعمس دق نكت مل لا ةيبنجألا ممألا عم تاقالع

 .465رص ‘توتلش دومحم ا
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 .ةيمالسإلا

 ٠ .ةيمالسإلا ريغ لودلاو ةيمالسإلا ةلودلا نب تاقالعلا ش

 .صعبب اهضعب ةيمالسإلا لودلا عم يه تاقالعلا هذه ثلاثو

 ؟ةنالنلا تانايكلا هذه عم ةينسلا لودلا لاح وه امف

 :ةيمالسإلا تاحوتنلا

 نم تناك ىلوألا ةيسابعلاو ةيومألا ةرتفلا نأ ىلع نوخرؤملا عمجي

 لوألا ماقملا ةيلمعلا هذه تطعأ دقو يمالسإلا حتفلا روصع ىمزأ

 ريغ ملاعلا بناج نم ةبيهلاو ،يمالسإلا ملاعلا ةدايس يف ةمظنألا هذهل

 .(ا)ةيئامف ةفصب اهدامخإ نكمي مل ةيلخادلا تاروثلا نأ مغرو .يمالسإلا

 .(2)فققوتي مل يمالسإلا فحزلا ةلصاومو حتفلا نأ الإ

 نإف ،نيينسلا ءافلخلا ةريس يف ةزيمتملاو ةيباجيإلا ةيعضولا هذهل ارظنو
 ةلماك ممتايلوؤسمم اوماق دق ماكحلا نأب مهمكح نورّخؤي ال ءاهقفلا

 .ةلأسملا هذه ءازأ

 ةيامح اهتمدقم يف ناك .بابسأ ةدع ميظعلا حتفلا اذهل ناك دقو

 ريغل افده تناك يلاو نيدشارلا مايأ حتفلا اهيلإ لصو يلا روغثلا

 نورعشي اوناك ءافلخلا ضعب نأ اهيناثو اهيلع ةراغإال نيملسملا

 خيراتلا "يلش دمحا : يف يسابعلا دهعلاو يومألا دهعلا ف تاروثلا خيرات عجار -ا

 .3ج .2ج .ةيمالسالا ةراضحلاو يمالسإلا

 ناجيبرذأ وحن ةيلامشلا ةهجلا يقو كرتلا دالبو دنهلاو دنسلا ي قرشلا وحن مالسإلا هحتا 2

 ©كب يرضخلا دمحم :عجار .سلدنألاو ايقيرفإ وحن برغلا يفو .مورلا دالبو اينيمرأو
 .213 ص .2ج .ممألا خيرات ف تارضاحم
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 وهف ثلاثلا ببسلا امأ .نيكرشملا ةض فوقولاو نيدلا رشن يف مهبجاوب

 دنع رصعلا كولم مامأ ةبيهلاو عسوتلاو ةظلسلاو كلملا بح ةعزن روهظ

 لمعلا اذه لعج يذلا وه ريخألا ببسلا اذهو .نيرخآلا ءافلخلا ضعب

 .هتميق ضعب دقفي رابجلا

 ىلإ ديزي هنباو ةيواعم دهع يف ةصاخ تاحوتفلا هذه تيوق دقلو

 امامت فقوتت مل و فعضلا يف تأدب اهنكلو .ناورم نب كلملا دبع مايأ

 دق تاحوتفلا تناك اذإ هنأ ةظحالم عم .نييسابعلل ةريخألا مايألا تح

 ةاعدلا قيرط نع كلذو ،هراشتنا فقوتي مل مالسإلا نإف تفقوت

 .(!)راجتلاو

 يف مهتلود ءانب يف ةصاخ نييومألا ضعب اهعبتا يلا ةسايسلا نإ
 ءانبو ةطلسلا يف عسوتلا فدمب ىلوألا ةجردلاب تناك ،يجراخلا ناديلل

 ناك ءةفينع ةيلخاد تاروث اهتقفار دق ةسايسلا هذه ًركلو .ةيوق ةلود

 ىلع طقف ارصاق مهلمع لعج امم ةق لكب اه اودصت دق ءافلخلا

 لخادلا ىلإ رظنلاب فورظلا مهل حمست مل و ،ايجراخو ايلخاد بورحلا

 رثكأ ةيسايس ممتايح تناكف .عيرشتلا لاجرب لاصتالا الو يعامتجالا

 تلا ةيجراخلا مهبورح اهنم ملست مل ةيسايسلا ةغبصلا هذهو اةينيد اهنم

 ©يحيسلملا ودعلا مامأ فوقولا اهنم ضرغلا حبصأف ءامب تغبطصا

 .اهنع ةجراخلا ةيمالسإلا تاليودلا عالتباو

 .اهدعب امو 1004 ص 52ج ةيمالسإلا ةراضحلاو يمالسإلا خيراتلا يلش دمحأ 1
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 :ةيمالسإلا ةيجراخلا تاقالعلا

 ةسايسلل ةدحاو ةهجو ىلع ءاقبإلا ةينسلا ةمظنألا عطتست مل

 قرشملا يف ةريغصلا لودلا ضعب دوجولا ىلإ تزرب دقف ،ةيمالسإلا

 ةمامإلا ةدحو ةيرظن ضقنت مل برغملا لود تناك اذإو .برغملاو

 دق اهنم ةيقرشملا لودلا نإف ،يرحبلا زجاحلا دوجو ببسب ةيمالسإلا

 نم دجوي ال هنأب املع ،اهلاصتاو ةيمالسإلا ةعقرلا دادتما مغر اهتضقن

 .(!)اهدُدعتو ةمامإلا ةيجاودزا باب حتف نم ةنسلا ءاملع

 مايأ مألا ةلودلا نع تلصتا دق تناك ةريخألا هذه نأ ظ >الللاو

 .اهزع مايأ ةيبرغملا لودلا مايق ناك نيح يف ،ءافلخلا فعض

 ةلود يه ءافلخلا ةطلس نم تتلفنا ةينس ةيمالسإ ةلود لوأو

 لك يف مهل الود اوماقأ ةيضابإلا نإف قرشملا ىف اًمَأ سلدنألاب نييومألا

 دقو .برغملا يف ترهاتو نامع ةمامإو ،ءاعنص يف قحلا بلاط ةمامإ نم
 يلا تاليودلا لك عم ءادعلا ةحضاو ةسايس ةيسابعلا ةمظنألا تعبتا

 لك تلمعتساو ،برغملا يف مأ قرشملا يف ءاوس ،اهتطلس نع تجرخ
 حالس ىلإ ءافلخلا ضعب أجتلا امك ،اهيلع ءاضقلل بورحلا بيلاسأ
 .(لتاقلا مسلا وأ تماصلا نعطلا قيرط نع ةيرسلا تارماؤملا

 فوس لودلا هذه نأ امهلوأ :نيببسل ةسايسلا هذه اوجهتنا دقو
 امك اهيلع ضاضقنالل اهؤادعأ اهنم قلطني يلا عالقلا ىدحإ حبصت

 تالودلا هذه نأ امهيناثو .مكحلاو ةسايسلا يف اهيضراعمل أجلم حبصت

 .لوألا مسقلا نم لوألا لصفلا يف اهددعتو ةمامإلا ةدحو ثحبم رظنا -ا

 خيراتلا يلش دمجأ :عحار .هللا دبع نب سيردإ نم ديشرلا صلخت وحنلا اذه ىلع ۔2

 .149 ص .3ج .ةيمالسالا ةراضحلاو يمالسإلا
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 مكو دادبتسالاب تمستا قلا ةيلخادلا ةسايسلا ةجيتن تماق دق تناك

 ارظنو .تالماعملا هذه لثم يف اهل ةحضاف حبصتس اهنإف يلاتلابو ،هاوفألا

 لجأ نم دهج يأ لذب يف طرفت مل ةيسابعلا ةلودلا نإف نيببسلا نيذهل
 نم ةريحب يف ةقطنملا تقرغأف ،ةئشانلا ةريغصلا ةمظنألا هذه ىلع ءاضقلا

 ةينسلا لودلل ةبسنلاب يسايسلا اهماظن ىلع ارطخ اهارت اهنأل ءامدلا

 .(!)ةيضابإلا لودلل ةبسنلاب يدقعلاو

 ةيسايسو ةيعفنم اهنأب ءافلخلا ضعب ةسايس ىلع مكحلا رربي يذلاف

 ةبسنلابف ،ةريغصلا ةينسلا لودلا عم مهتلماعم هتبستكا ام وه \ةضخم

 .()اهتلازإ نادوي يدهملاو روصنملا ناك دقف سلدنألاب ةيومألا ةلودلل

 ةدارإلا ىلع ةينبم نيماظنلا نيب رمألا لوأ يف تاقالعلا تقلطنا دقو

 مهيلإ لخادلا نمحرلا دبع نويسابعلا ليمتسي نأ لجأ نم اذهو ،ةرّيخلا

 مهيعاسم تطبحف ةوقلا ىلإ اوؤجلف ةسايسلا هذه يف اولشف مهنكلو

 ىلإ ءاجتلالا يه ةليسو نسحأ تناكو .ةقشلا دعبل ةجيتن «كلذك
 ةماقإ ىلإ نويسابعلا أجتلا دقف ،مهيلإ هتلامتساو يحيسملا كرتشملا ودعلا

 نييومألا ىلع هب ةناعتسالل يحيسملا ةحنرفإلا كلم عم ةبيط ةقالع

 نيب تاقالعلا تدطوف ايادهو تارافس امهنيب تناكف سلدنألاب

 ."ناملراش"و ديشرلا نيبو ،"نييب"و روصنملا
 .ةينيدلا حورلا ىلع ىغطت ةيسايسلا حورلا تلعج ةيعضولا هذهو

 يودع ودع" :ةدعاق ىلع لماعتلا حبصأف ابناج مالسإلا عضو اذكهو

 ضعب ةدارإ دكؤي اممو .لاحب ةيمالسإلا ئدابملل دعي مل و ."يقيدص

 ©كلملا ىلع ةظفاحملا يف اساسأ ةلثمتملاو ةسايسلا هذه ءارو نم ءافلخلا

 .54 ص ،3ج ثريبكلا برغملا خيرات زوبد يلع دمحم 1

 .92 ص .2ج .ممألا خيرات ف تارضاحم كب يرضخلا دمح ۔-2
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 بناج نم اضيأ لماعتلا اذه ناك دقو .هاوس ام رك برضو

 يق نييطنزيبلا مهيسفانم دض مهيلإ نييسابعلا اولامتسا ذإ ،نييحيسللا

 .(!)ةيقرشلا ابورأ

 ىلوألا ةجردلاب ةيدئاقع تناك دقف ةيضابإلا ةمظنألل مهتلماعم امأ

 هذه تن اكو . كلملا عيس وت ضرغب ةيحلصم ش ل ح ر ١ ورحخ مهتفصب

 .نميلاب قحلا بلاطو نيينامعلا نم لك عم ةعبتم ةسايسلا

 عباطلاو ةيشحولاب ةيضابإلا عم مميورح يف نويومألا رهظ دقو
 تناكف .ةيمالسإلا ئدابملا ىلع جورخلاو ةبيهرلا رزاجملاو يودبلا

 ةلودلا هذه رمعت ملف .(2)ةتحب ةيئادع تاقالع ىلع ةينبم اذإ ةلماعملا

 يف اهيلع اوضقو شويجلا اوشّيجو مهيديأ ىلع نويومألا رمش ذإ ،اليوط

 .ىلوألا امتاونس
 يدقع ءناقلطنم هل عباطب نييمتسرلا عم ةمظنألا هذه ةقالع زيمتتو

 :امهو .يسايسو

 ممأل امه نييديلقتلا ءادعألا نييمتسرلا نوربتعي نييسابعلا نأ .1

 .ةيقيرفإ وهو نييومألا نم مهل ثاريم ىلع اوذوحتسا

 امهنيب ءادعلا ناك اذهلو .جراوخلاو ةنسلا نيب ينيدلا عباطلا .2

 .(3)مهيلع ءاضقلل ةصرف ةيأ ةيسابعلا ةلودلا عيضت و ايوق

 .اهدعب امر253 ص 33ج ێةيمالسإلا ةراضحلاو يمالسإلا خيراتلا يلش دمحأ -ا

 دض رزاحلا ليصافت رظناو .113 ص ،يبرعلا قرشملا يف ةيضابإلا مشاه بلاط يدهم 2

 .اهدعب امو 153 ص هسفن ردصملا يق ةيضابإلا

 ةضراعملل أجلم تحبصأو باطخلا يبأ لتق دعب متسر نب نمحرلا دبع تقحال دقو -3

 .هب نومأملا بيحرتو دادغب ىلإ رصن نب ثافن ءاجتلا نم كلذ رهظي امك ةيمتسرلا

 .190/187 ص ،برفغملاب ةيمتسرلا ةلودلا ،يريرحلا ىسيع :رظنا
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 :نيملسملا ريغ عم تاقالعلا

 ىلع ةينبم يهو ،نيملسملا ريغ عم تالماعملا دعاوق مالسإلا مظن

 دق ةيمالسإلا ةيسايسلا ةيرظنلا تناكو .مالسإلا ةلود قؤفت ساسأ

 ناودع ةر ةرورض يهو .ةفيلخلا ةيلوؤسم نمض أدبملا اذه تررق

 نإف ،ةيمالسإلا ةوعدلل مهضفر لاح ينو .مالسإلا ىلإ ممتوعدو ءالؤه
 .(!)نورغاص مهو مهدئاقع ىلع مهءاقب نمضي مالسإلا

 ناك لا ةرتفلا يهو ،لّوألا يسابعلا رصعلل ةريخألا تاونسلا يفف

 تناك ،يمالسإلا مل اعلا يف ةبيهلاو ايلعلا ةملكلا ةيمالسإلا ةلودلل اهيف

 يف ةيناثلاو ،ابورأ برغ يف ىلوألا ،ناتيحيسم ناتلود اهمساقتت ابورأ

 دقف ،ءافلخلا لبق نم ةعبتملا ةسايسلل ةجيتنو .ةينيطنطسقلا يف اهقرش

 ةبطرق يف يبرعلا برضل يحيسملا برغلا يمالسإلا قرشلا لغتسا

 يمالسإلا قرشلا هلغتسا يذلا ابورأ برغل ،اهسفن فادهألا تناكو

 .يحيسملا قرشلا برضل

 يف ديشرلا بغرو ،هدهع يف "نييب" ةلامتسا يف روصنملا بغر دقلو

 لدابت دح ىلإ امهنيب تاقالعلا تدطوت دقو 0"نالراش" ةلامتسا

 عباطلاب اهنم رثكأ يسايسلا عباطلاب ةلماعملا هذه تمسئاف ءارفسلا

 كلملا ةطساوب سلدنألا يف نييومألا ددهي يسابعلا ةفيلخلا ناكف ،ييدلا

 .(2يحيسلملا

 ةعماج ةعبطم حلاصلا يحبص .د قيقحت ،ةمذلا لهأ ماكحأ !ةيزوحجلا ميق نبا :رظنا -1

 .م1961/ه1381 .قشمد

 .236 ص .3ج .ةيمالسالا ةراضحلاو يمالسالا خيراتلا .يلش دمحأ ۔2
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 باسح ىلع تناك ێلاو ةيحيسملا لودلل ةيمالسإلا ةلماعملا هذمبو

 ©نيتيحان نم ةيمالسإلا اهئدابم نع ةسايسلا هذه تجرخ نيملسملا

 نيب ملسلا ساسأ ىلع نبت ىلاو ،امومع ةيمالسإلا ئدابملا مادعنا :اهلوأ

 دعاوقل ةاعارم نود افيلحو ايلو ودعلا ذاختا :اهيناث .تاعامجلاو دارفألا

 نود نم ءايلوأ نيرفاكلا نونمؤملا ذختي ال :ىلاعت لاق ‘عرشلا

 مالسإلا طسب نم الدب ذوفنلا طسب وه فدهلا حبصأو .(!)نينمؤملا

 .ىلوألا ةجردلاب

 دب يلا ةرتفلا لوألا يسابعلا رصعلاب ةددحملا ةرتفلا هذه ربتعتو

 يمالسإلا ماظنلا جورخب كلذو ،ةلودلا زاهج يف بدي اهيف فعضلا

 .يجراخلا ديعصلا ىلع ةسايسلاو مكحلا دعاوق نع ينسلا

 ل
 :ةيضابإلا 2

 نورقلا يف يمالسإلا ملاعلل ةيسايسلا ايفارغجلا ةطيرخ يف لمأتملا نإ
 ةيضابإلا ةيسايسلا تانايكلا دوجو ةوقب هل حضتي ةيرجهلا ىلوألا ةثالثلا

 ةيسايس ءارآب مهدارفنا مكحب كلذو ،ةينسلا ةفالخلا زكرم نع اديعب

 مف نييديلقت ءادعأ كلذل اعبت ممموك و ،ةمئاقلا ةمظنألا هيلع امل ةرياغم

 ةيسايس ةرتف ىوقأل ةرصاعم ةينامعلا ةمامإلا تشاع دقف .ةيبهذملا مكحب

 يف دلبلا اذه لعج امم نامع عالتبا لواحي لظ يذلا ،يسابعلا ماظنلل
 نامعب نويسابعلا اهيف ًرقتسا تارتف اهتللخت دقو ةرمتسم عافد ةلاح
 .لخادلا يف ةمامإلا ترصحنا امنيب لحاوسلا ىلع

 .28ةيآ نارمع لآ ةروس -ا
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 ريغ تانايك ةدع نيب ىرخألا يه تدجو دقف ةيمتسرلا ةلودلا امأ

 ةبسنلاب اينيدو .ةيمالسإلا لودلاب ةنراقم ايبهذمو ايسايس ةسناجتم

 برغملا يف احضاو ضقانتلا ناك دقف .ةيمالسإلا ريغ نادوسلا ةلودل

 ناك امنيب ،نييسابعلل عبات يسايس ماظن ناوريقلاب ماق ذإ ‘يمالسإلا
 ةيبرغملا ساف يفو .يكلاملا بهذملا ىلع انس ايومأ سلدنألاب مكحلا ماظن

 مكح ةساملجس يفو .اضيأ يكلاملا بهذملا ىلع يولع ماظن ماق

 هذه لظ يفو .مالسإلا ةرئاد جراخ نادوسلا دالب تناك امنيب .ةيرفصلا

 تناك امهم عضولا عم اوفيكتي نأ ةيضابإلل دب ال ناك تاضقانتلا

 .(!)لئاسولا

 رابتعا يهو ێانعوضوم يف ةماه ةيسايس ةيعضو لافغإ بج الو

 ةيحان نم اذه ،نييسابعلا نع ةلقتسملا لودلا قبسأ نم ةيمتسرلا ةلودلا

 ةلودلل فلاخم هاحتا ىلع ةلودلا هذه تماق دقف ىرخأ ةهج نمو

 ىلع نيداتعم ،ناكم لك يف ممنودراطي نييسابعلا لعج امم ،ةيسابعلا
 ماظنلا اذهل ةب ال ناك لماوعلا هذه تحتو ."ةوقلا عم قحلا نأ" ةلوقم
 هعباطب ةيلودلا هتاقالع عبطيو .ةلقتسم ةلود ةيصخش هسفنل نوكي نأ

 .(2)صاخلا

 تراتخا يمالسإلا برغملل ةضقانتملا ةيعضولا هنه لظ يفف

 تانايكلا عيمج عم حوتفملا بابلاو ،راوخلا نسح ةسايس أدبم ةيضابإلا

 نوناق لامعتسا مدع أدبمو ودعلا ةنداهم أدبمو ىرخألا ةيمالسإلا

 قارتخال ادر وأ ةروثل ادامخإ الإ فيسلا عفرت ملف .لثملاب ةلماعملا ةسايس

 .290ص ةيمتسرلا ةلودلل ةيجراخلا تاقالعلا ركلا دبع تدوح -ا

 .187 ص برغملاب ةيمتسرلا ةلودلا !يريرحلا ىسيع 2
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 .ةلودلا نع اعافد وأ نييعامتجالا ملسلاو نمألا

 ممتالماعم يف مهرمأ لوأ نم ةريتولا سفن ىلع نوينامعلا راس دقو

 ىلع نييسابعلا ذاوحتساو تابالقنالا مايأ يف الإ ةيضابإلا ريغ لودلل

 ةصرفلا مش تحال تح ةيقتلا مكح ىلع اوقب مهنإف ئ مهلح اوس

 .(ا)ةيتاوملا

 :ناريجلا عم تاقالعلاو عسوتلا

 نم ايسايس ةسناجتملا ريغ ةيعضولاو ةيبهذملا تاضقانتلا عضخ يف

 لودلا عم نيتنمازتم نيتيضابإلا نيتلودلا دوجو ىرخأ ةهج نمو ،ةهج
 فورظلا هذه يفو ،يمالسإلا ملاعلا ةداير تعمج نلا ىمظعلا ةينسلا

 ةبسنلاب ةدحاو ئدابم ىلع ناريست ناتلودلا ناتاه تحبصأ تاذلاب

 .نيملسملا ريغ عم تاقالعلا ةلأسمل

 شويخلا قيرط نع مالسإلا رشن يف لثمتملا ريبكلا يمالسإلا رودلاف
 ةينسلا ةريغصلا ةيمالسإلا لودلا عيمح صاصتخا نم دمعي مل وزفلاو

 .ةيضابإلاو اهنم

 ةلود نإف ةيضابإلا اًمأ ,دادغبو قشمد ةنوؤملا اهتفك دق اهنم ةينسلاف

 .ةصاخ اهل يسابعلا وزغلا دض ةيعافد ةيعضو يف امئاد تيقب نامع

 نم اوراتخا دقف نويمتسرلا امأ .لامشلا نم سرفلا دض اعينم ارادجو

 .حوتفملا بابلاو راوخلا نسحو ةنداهملا ةسايس لوألا

 لامش ىف ةراوه ران ءاكذإو ،ةيلصاولل امتراثإب ناسملت يق ةتانز ةرامإ امف تسد دقف -ا

 113ص ‘ةيمتسرلا ةلودلا ،ميهاربإ زاحب :رظنا .لثملاب اودري مل نييمتسرلا نكلو .ترهيت

 راهزألا ،نرورابلا ناميلس - .6 ص ،برغمملاب ةيمتسرلا ةلودلا يريرحلا يسيع _- ..

 .ح .ريبكلا برغملا خيرات زوبد يلع دمحم - .186 ص ةيضايرلا
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 مالسإلا رشن يق اومهاس دق ةيضابإلا نإف ةيعضولا هذه نم اقالطناو

 بونج ٬ءادوسلا ايقيرفإو {ةيقرشلا ايقيرفإ نم لك يف ةراجتلا قيرط نع
 .(ا)قرشلا قطانم ضعبو ،ءارحصلا

 بناج ىلإ ىروشلاب ةيدانملا اهئدابم ةيمتسرلا ةلودلا تلغتسا دقو

 فسعتلاو ةليقثلا بئارضلاك ايقيرفإب ربربلا اهشيعي نلا تايعضولا ضعب
 ضعب مضو مهذوفن طسب يف نييومألا لبق نم ةطلسلا لامعتسا يف
 ١ .(2)اهيلإ ميلاقألا

 ،نامع يف ةيضابإلل ةبسنلاب اهسفن يه ةيعضولا هذه تناك امك

 ةلودلاف ،امهرواحجت نيذللا يدقعلاو يسايسلا ضقانتلا ثيح نم اذهو

 ودعلا سرفلا ناكو !ةيضابإلل فلاخملا بهذملا لثمت تناك ةيسابعلا
 رثكأ ةفدهتسم اهلعج امم ةشامك يكف نيب نامع تحبصأف كرتشملا

 عابتا نم نكمتت مل و رمتسم عافد ةلاح يف تيقبو ،نييمتسرلا نم

 . .تارتف يف الإ راوخلا نسح ةسايس

 تعجرتسا دقف ،اهميلاقأ ىلع ريغتت مل امتدايس نإف ةيعضولا هذه مغرو

 .(4)رابحنز قيرط نع ايقيرفأ ىلإ مالسإلا تلخدأو 3(ة)ةرطقوس ةريزج

 .52ص ةيضابالا ةقرفلل ةيخيراتلا لوصالا ‘تافيلخ ضوع دمحم -ا

 دمف هسفن عانقإ قيرط نع كلذو هسفنب رمد لبج مضب باهولا دبع مامإلا ماق دقو 2

 .ةبلاغألا نيبو هنيب ةدهاعم قيرط نع ةيضابإلا ميلاقألا ضعب مض كلذك .عيوبو هدي

 .3ج "ريبكلا برغملا خيرات زوبد يلع دمحم - .203ص رئازجلا دالب "يودعلا :رظنا

 .430 ص

 :رظنا .روخبلاو رمتلا امتالوصحم .ندع جيلخ يقرش ةعقاو يدنهلا طيحملا يف ةريزح -3

 .مالعألاو ةغللا يف دجنملا

 .137ص ،اج ،نايعألا ةفحت .يملاسلا 4
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 ةبلاغأ عم -نييسابعلا- كرتشملا ودعلا دض فلاحتلا دح ىلإ تلصو

 نييرصملا رثكأ ناك ذإ» يضابإلا بهذملا تفرع لا رصمو .ناوريقلا

 يف لوساو ينبو ،ساف يف ةسرادألاو .(!)«ةيضابإلا بهذم ىلع
 .سلدنألاب نييومألا عم اريخأو ةساملجس

 ةمزلتسم ئدابملا هذه ىلع برغملا يف ةيضابإلا ةسايس تناك دقلو

 حلاصملا نأ الإ .العف عقو ام وهو لمعلا سفنب رخآلا بناجلا موقي نأل
 دق نويسابعلا ناك اذإف ،ةيضقلا هذه يق اًماه ارود تبعل ةيسايسلا

 ةبيط تاقالع نويمتسرلا ماقأ دقف اهركذ قباسلا ئدابملا هذهل ةجيتن

 عرزب مهعم ممتاقالع تناك امنإف ،ةلقتسم ةلودك ةيضابإلاب اوضر

 يف يسايسلا نزاوتلا ىلع ةظفاحم طسوألا برغملا ف يلغألا نايكلا

 ىصقألا برغملا يف ةسرادألل ةبسنلاب عضولا ناك كلذكو .ايقيرفإ لامش

 نييسابعلا هجو يف مهل اوفقيل يمتسرلا دولا ىلع اوظفاح نيذلا
 ةلماعملا سفنب اوماق نيذلا سلدنألا يف نييومألل ةبسنلاب اذكو .ةبلاغألاو

 .يبرعلا قرشملا عم لصو ةقلح مهيلإ ةبسنلاب نولثمي اوناكف ،ةيضابإلا ىدل

 اهسفنل نمضتل اهتيسامولبد تطشنف عاضوألا هذه ترهات تلغتسا دقو
 ةصاخ و نييسابعلا نم نيرافلا نم ريثكل اجلم تناك دقف العفو ءاقبلا

 رمن فافض لثم ،ةيمتسرلا يضارألا ىلع ًرقتسا نم مهنمو ،نييولعلا
 .(2)سالطمت ةنيدمو ،ميهاربإ قوسو ،ءارضخلا ةنيدملاو فلشلا

 .572/571ص ش3ج شريبكلا برغملا خيرات ،ملاس زيزعلا دبع-1

 نورابلا ناميلس - (طوطخ) . ريسلا باتك ،يخامشلا :عوضوملا اذه لوح رظنا 2

 تاقالعلا ،ىلالفلا زيزعلا دبع - .رئازجلا خيرات .يليملا كرابم - .ةيضايرلا راهزألا

 .برغملا لودو سلدنألا يف ةيومألا ةلودلا نيب ةيسايسلا

439 



 :نيملسملا ريع عم ةقالعلا

 ىلع ادامتعا كلذو ،لودلا هذه عم ةسايسلا سفن ةيضابإلا تعبتا

 ةلودلا نأ اهلوأ ،لماوع ةدع نم اقالطنا .ةيمالسإلا لودلا عم اهئدابم

 ايسايس اهعم فلتخت تاليود ةدع نيب اهدوجوو اهفعض مكح ةيمتسرلا

 ظفاحت تناك لب ةقطنملا يف ىربكلا ةوقلا رود بعلت مل اهنإف ،ايبهذمو

 .اهيلإ تاليودلا هذه راظنأ تفلت ال قح ،يسايسلا نزاوتلا ىلع امود

 لك يف دودحلا يمحي يماظن شيج مهل نكي مل ةيضابإلا نأ اهيناثو
 ل مهنإف يلاتلابو .(الفلاحتلاو دوهعلاو ةعداوملا نم ناك ام الإ .تقو

 شويخلا دادعإ قيرط نع ءارحصلا بونج يف مالسإلا رشن ي اوركفي

 ةيراجتلا تاقالعلاو راوخلا نسح قيرط نع كلذ ناك لب ،امب وزغلاو

 وأ - وصوص كلم عم ةيضابإلل ناك دقف تاونقلا هذه ربعو .ةيفاقثلاو

 .(2رهشأ ةثالث ةفاسمب ترهات نع هتكلمم دعبت لا - وكوك

 بناج ىلإ ،ةيبهذملا مهتيلقأ مكحب ةيضابإلا نإف لوقلا ةلمجو
 ةسايس نم رثكأ اوعبتتي نأ اوعيطتسي مل مهنإف ،ةيعيشلاو ةينسلا ةمظنألا

 .ةيسايسلا مث ةينيدلا اهئدابم ىلع ءانب حوتفملا بابلاو راوخلا نسح__

 دقف ةيضابإلا ةيجراخلا ةسايسلا نم ةيخيراتلا ةبقحلا هذه لالخ يفو

 اقرشم نييسابعلاو ةيضابإلا نيب ةصاخو ةيومد ثادحأ ةدع تعقو

 عبتي مل و .ىرخأ ةهج نم ةبلاغألاو ةهج نم نييسابعلا نيبو مهنيبو

 ،4ج ةمدقملا \نودلخ نبا :عحار .ةندهلل دقع نم برغملاب ةيضابإلاو ةبلاغألا نيب عقو امك -1

 .120ص ءاج ءاصقتسالا "يرالسلا - .10ص "لامعأ بيطخلا نبا - .415 ص

 ةيمتسرلا ةلودلا يريرحلا ىسيع - .184 ص ةيضايرلا راهزألا ،نورابلا ناملس -2
 .212/210 ص برغملاب
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 ةمينغلل اوضرعتي منف .ةيمالسإلا ئدابملا لز ثادحألا هذه يف ةيضابإلا

 ةمرحب مهداقتعال كلذو .لتقلل الو ربدملا ىلع زاهجإلل الو يبسلل الو

 نم ميلقإل مهعاجرتسا دنعو .يغب ةلاح يف ناك ولو نيملسملا لاومأ

 .(!)ئدابملا كلت ىلع اوناك مهنإف ميلاقألا

 لقني يذلا نايرشلا ةيمسرلا ةلودلا تحبصأ ةسايسلا هذهل ةجيتنو

 يف ةسايسلا هذه ترمثأ دقو برغملا ىلإ قرشملا نم ةيمالسإلا ةراضحلا

 اهضرأب نيميقملاو هنم نيرافلل لبقت مل اهنأ دح ىلإ سلدنألا عم امتاقالع
 يراجتلا كاكتحالا ةجيتن هنأو ،نييومألا دض يسايس طاشن يأب مايقلاب

 ةيضابإ سلدنألاب "نيفلب" ةيرق تحبصأ ةنيتملا ةيداصتقالا تاقالعلاو

 اذه ىأو ،امومع برغملا رقتسا اضيأ ةسايسلا هذه لضفبو .ةحارص

 ةلودلا تحبصأو لودلا هذه نيب ايفاقثو ايداصتقا هراهدزا ىلإ

 دالب يف ةيهانلا ةرمآلا تحبصأ امك ناطلسو سأب تاذ ةيمتسرلا

 .(2)طس وألا برغملا

 ر
 مايقلا وأ قرشملا ىلإ لاحرتلا نيب نييسابعلا يلاول باطخلا يبأ مامإلا رييخت كلذ نم -ا

 نييسابعلا نم دارأ نم عم لاحرتلا راتخاف ،نيملسملا لكل ام هل ءامركم برغلاب

 .جاحلاب خيشلا دمحم - .233 ص ،اج ،خيراتلا ربع نامع ،يايسلا :عجار .مملاومأب

 .ةلباقم

 .ةيمالسإلا مظنلا }يودعلا ميهاربإ - .170 ص ثرئازجلا خيرات زجوم كاعكلا نامثع 2

 .اهدعب امو 220 ص ۔بوفغلملاب ةيمتسرلا ةلودلا يريرحلا ىسيع - .221 ص
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 ةسايسلل ةآرم تناك اهعومجب يف ةيمالسإلا ةيجراخلا ةسايسلا نإ

 .يضابإلاو يسلا نيماظنلا الك يف ادحاو ناك روطتلاف ةيلخادلا

 ةهجتم تاينلا تناك نأ دعبف كيسابعلا يومألا ركسعملل ةبسنلابف

 مهكلامم ةعقر فدقمق ءافلخلا ضعب ىدل تحبصأ مالسإلا رشن ىلإ

 .ةمظعلاو ةوقلا رهظمب ملاعلا مامأ روهظلاو

 مل ىوقلا لماوعو فورظلا نإف يضابإلا ركسعملل ةبسنلاب امأ
 نع ناك ام آلإ ،ةديدج ميلاقأ ىلع اهذوفن طسبب ايئدبم اهل حمست
 مل نينسلا نإف انل مدقت ام بسحو .ىرخأ ةمظنأ عم تادهاعمو عانقإ

 طباوض ال اوعضو لا 5(!)ةمامإلا ةدحو ةيرظن اوققحي نأ اوعيطتسي

 دادغب تناك اذإف ،ةيلخادلا مهتسايس ىلإ انيأر يف كلذ دوعيو دعاوقو

 ابهذم ةرياغم ةمظنأو ةيرحب زجاوح سلدنألاو ناوريقلا نع هلصفت

 لودلا لاب امف ،ةيخيراتلا تارتفلا ىدحإ يف ارصم يف نييمطافلاك

 .ىصقألا قرشملاو برغملا يف ىرخألا
 ماظن مهل نكي مل ذإ شةيضابإلا مايأ ةدوجوم نكت مل ةيعضولا هذهو

 ملف ةمامإلا ةدحوب ةصاخلا ةينيدلا مهتيرظنل فلاخم دحاو تقو يف يسايس

 .ةرصبلا يف ةصاخ نيدوجوملا مهتمئأ نع الإ مهئارآ يف نوردصي اونوكي

 ءاونكمتي ملف مهميلاقأب لالقتسالا نيرماغملا ضعب لواح دقلو

 .(2)مهدض ةمئألا فوقوب كلذو

 .لوألا مسقلا نم لوألا لصفلا يف اهددعتو ةمامإلا ةدحو عوضوم يف نيسلا يأرلا رظنا 1

 :رظنا .لبحلاب لالقتسالا باهولا دبع مامإلا دهع يف فلخ نب حمسلا نب فلخ ةلراح 2

 .33رص "خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا رمعم يعن يلع
442 



 اذه يف يضابإلا ماظنلاو نيسلا يسايسلا ماظنلا نيب قرافلا لعلو

 مل ةيضابإلا نإ ثيح ،يمزلا لماعلاو ةمامإلا ةدحو وه عوضولا

 ةدع ترمتسا ىلا ةينسلا لودلل ةريبكلا ةوقلا بناج ىلإ اليوط اورّمعي

 امدنع ةيسابعلا مايألا يف ًالإ أدبت مل ةلاحلا هذه نأ ةظحالم عم .نورق

 .ميلاقألا ةبقارم تبعصو ةعقرلا تعستا

 ةيعضو يف نمكت نيماظنلا الكل ةيجراخلا ةسايسلل ةماعلا ةظحالملاو

 ةمظعلاو كلملا بحو رتوتلا لماعف رخآلل ةبسنلاب امهنم دحاو لك
 قيرط نع مالسإلا رشن يف نييسابعلاو نييومألا دعاس ءافلخلا ضعب دنع

 ىروشلا أدبم ناك نيح يف .اهيلإ ةريغصلا لودلا مضو تاحوتفلا

 ىرخأ ةهج نم يسايسلاو يبهذملا ضقانتلا مث \ةهج نم حماستلاو

 حتفو راوحلا نسحو ةنداهملا ةسايس عابتا يف اببس ،ةيضابإلل ةبسنلاب

 .عيمجلا مامأ باوبألا

 ةراجتلا قيرط نع مالسإلا رشن ىللإ ةيضابإلاب تدأ ةيعضولا هذهو

 .ةيملعلا تدالمحلاو

» 
 ٥2 ؟ 727
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 يسايسلا لمعلاد ةأرملا :اثلاث
 ييلا يه ةأرملاو لجرلا نيب مركلا نآرقلا اهنب نلا ةماوقلا ةدعاق نإ

 اه قحي ىلا نيدايملا تنبو ،تالاجملا لك يف ةأرملا ةيلوؤسم تدح

 يسفنلا اهنيوكت ىلإ كلذ عجريو اقالطإ اهلخدت ال يلاو اهتسرامم

 نأ اهمزلي ام امومع يسايسلإ لمعلا يف ةأرملل ناك اذإو .يجولويزيفلاو

 نإف مكحلا ناديم ىلإ اهروهظ مث \ةعاجشو يأرو ةكنح تاذ نوكت

 ضعب امل ناك اذإو ،ةأرملا نود لجرلا ىلع كلذ بجوأ دق مالسإلا

 ام ىلع كلذ اوساق مهنإف ضعبلا هاري امك يسايسلا لمعلا يف قحلا

 مدب ةبلاطملا ف نيفص مويو ،يلع لاتق يف لمجلا موي ةشئاع هب تماق

 ةشئاع هب تماق ام نأ دحن يمالسإلا خيراتلا ىلإ دوعن امدنعو .نامثع

 اهتعدب ىلع تمدن دق اهسفن يه اممأو ةباحصلا رابك هاطخ دق

 .(ا)تباتو

 .مكءالخب مكؤاينغأو .مكرارش مكؤارمأ ناك اذإ» :نيثيدحلا نإ

 موق حلفي نل»و .(ت)«مكل ربخ ضرألا نطبف .مكئاسن ىلإ مكرومأو
 لاجرلا :ىلاعت هلوق رسفي امهالك ءاج دق .()«ةأرما مهرمأ اولو

 لمعلاو ةيالولا نأ نانّبيو ،اديدس اريسفت ،(“}ءاسنلا ىلع نوماوق

 .322ص ‘هيدهر مالسالا ةيرظن }يدردرملا 1

 .78 ©نعفلا باب ،يذمرتلا هاور 2

 2262 ثيدح .75باب ،نعفلا باتك ،يذمرتلاو - .50ص ،كج ."ام" ظفلب ،دمحأ هاور -3

 .201ص 38ج 37باب ءاضقلا باتك يئاسنلاو -.527رص دج .

 .34 ةيآ ،ءاسنلا ةروس ۔4
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 .(!)ةملسملا ةأرملا صاصتخا نع ناجراخ يسايسلا

 كلذب موقت نأ زوجن الو» :ةرازولا يف ةأرملا لمع يف يدرواملا لوقي

 نع ةفورصملا تايالولا نيعم هنمضت امل الوبقم اهريخ ناك ولو ةأرما
 نم اهيف نألو 3"ةأرما ىلإ مهرمأ اودنسأ موق حلفأ ام" :ةلث هلوقل ءاسنلا

 يق روهظلا نمو ،ءاسنلا هنع فعضت ام مزعلا تابثو يأرلا بلط

 .()«روظحم نهيلع وه ام رومألا ةرشابم
 دصوأ دق مالسإلا نأ دجن انتإف ةيعرشلا دعاوقلا هذه ركل اقبطو

 ماوق وه يذلا ىروشلا سلجب بابو يسايسلا لمعلا باوبأ ءاسنلا مامأ

 يف الو خيراتلا بتك يف اقالطإ دجن ال هأ قحلاو .اهلك ةمألا ىلع

 دق نيدشارلا ءافلخلا دحأ وأ ةث ينلا نأب دهشي ام ةيوبنلا ثيداحألا

 وه ام ىلإ جورخلا ىلإ ىعدأ كلذ نأل ىروشلا سلجب يف ةأرملا كرشأ

 .(هركذ قبس امك ًرهيلع مرحم

 دمحأو يعفاشلاو اكلام ةثالثلا ةمئألا نإف ءاضقلا ةيالو ز اميفو

 زيجي امنيب .ءاضقلا يف اناكم ةأرملل نوكرتي الو ةروكذلا نوطرتشي

 يف امتداهش لبقت اممأل صاصقلاو دودحلا ريغ يف ةأرملا اضق ةيفنحلا

 بهذ ام وهو .ءاضقلا سايق متي اهيلعو ةيالو عون ةداهشلاو ،امهريغ

 نبا نإ لب .ءاتفإلا يف قحلا اهل نأ ىلع اسايق يربطلا ريرج نبا هيلإ

 يدرواملا هدر ام وهو .ءانثتسا نود اقالطإ ةأرملا ءاضق زيجي ريرج

 .322ص ‘هيدهو ،مالسإلا ةيرظن ،يدودوملا 1

 .68/67 ص ،يدرراملا 2

 .312ص هيدهو هسفن يدودوملا 3
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 يف ةأرملا ءاضق ديؤي نم كانهو .عامجإلل افلاخم اذاش ايأر هربتعاو

 .(!)اهتعيبط عم مجسنت قلا اياضتلا

 سيل ذإ ‘ىربكلا ةيالولل ةبسنلاب احضاو رمألا دحن ةيضقلا هذه يف

 .ةفالخلا ىلوتت الف ،هيلع عمجب رمأ وهو .ةأرملل اهدانسإ يقطنملا نم

 فالتخا لاحب ةفالخلا نود اميف ىرغصلا تايالولا اهيلوت ىقبيو

 .ءاملعلا نيب داهتجاو

 لهأ ىدل ةيضقلل يلمعلا بناخحلا وه امف ،يرظنلا بناجلا نم اذه

 ةناكم تناك فيكو ؟مهمكح لالخ ةيضابإلا ىدلو ةعامجلاو ةنسلا

 عامجإلا نع تجرخ لهو ؟مكحلا يف اهريثأت ىدم امو ؟ةيسايسلا ةأرملا

 ؟ع امجإ هيف عقو اميف

 ةعامجلاو ةنسلا لهأ - 1

 ةيرجملا ةثالثلا نورقلا لوح ةيخيراتلا تاساردلا حفصتن امدنع

 يف الإ ةملسملا ةأرملا هب تماق يسايس لمع ىلع رثعن داكن ال ىلوألا

 .ةيناثلا ممترتف يف ةيسابعلا ةفالخلا ىلإ اهيف بدي فعضلا أدب لا مايألا

 حبصأو .مكحلا ديلاقم ىلع انايحأ ترطيسو ةرقب ةأرملا تلخدت ثيح

 ةيرحلا نم رفاو طسقب ةيسابعلا ةأرملا تعتمت دقو .اهديب يهنلاو رمألا

 ييلا ةايحلا ىلإ كلذ عجريو .ةطلسلا زكارم ىلإ ةلوهسب لصت اهلعج
 امم رصقلا لاجر بناج ىلإ وهللاو خذبلا لظ يف ةأرملا هذه اهتشاع

 نم اهل هب ال ناك يلاتلابو امب امتايح رثأتتو ةسايسلاب كتحت اهلعج

 : نع القن ،اهدعب امو 125ص .ةيمالسإلا ةلودلا يف ةرادإلاو مكحلا ماظن فيرشلا رمع ۔-ا1

 .38/37ص مالسإلا يف ءاضقلا روكدم مالس دمحم
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 فعض روهظ ىرخأ ةهج نمو ةهج نم اذه ،اهجازم بسح فيكتلا

 لخدتتل ةأرملل ةعناسلا ةصرفلا رفو امم .ممتعافك مدعو ءافلخلا ضعب يف

 .رومألا ديلاقم يف فرصتتو ،ةيسايسلا ةايحلا ىرحب يف

 يف َرهلخدت يف امتانامرهقو -ةديسلا- ردتقملا مأ ترهتشا دقو

 امك .هيفظوم نييعت يف نهيأر ىإ عوجرلاب ردتقملا رهتشاو ةطلسلا

 ىدحإ "لامون" تسلجأ اهنأ كلذ نم ،ىهنتو رمأت همأ تحبصأ

 3"كلملا تس"و "ىسوم مأ" ترهتشاو .ملاظملا بحاصك امتانامرهق

 مجن قلأت نييومألا مايأ سلدنألا يفو .يسابعلا ةفيلخلا زتعملا مأ "ةحيبق"و

 .(!)رصانلا نمحرلا دبع نب مكحلا نب ماشه مأ "حبص"

 ةأرملا هب تماق يذلا يسايسلا لمعلا اذه نأ وه هتظحالم نكمي امو

 كلذو .هركذ قبس امك ،يمالسإلا مكحلل ةفيعضلا ةرتفلا ف ناك

 ماكحلاو رصقلا لاجر يديأ يف ةبوعلأ ءافلخلا ضعب حبصأ امدنع

 هذه ربتعن ال انلعجي ام اذهو .طابضلاو ءارزولاك ةكوشلا باحصأو

 ةيلمعلا ممتاقيبطت يف ةنسلا لهأ ىلع مكحلل ايقيقح اسايقم ةرتفلا

 ةربعلا نأل ،ايلعلا ةيسايسلا ةطلسلا ىلإ لوصولا نم ةأرملا عنمب ةصاخلا

 فارشإلا مامت نوفرشيو ءافلخلل ةرسيم اهيف رومألا تناك لا مايألاب

 ىلإ ةأرملا لوصو اقالطإ دهشت مل ييلا ةرتفلا يهو ةلودلا رومأ ىلع

 .اهيلإ ىروشلا ةيوضع دانسإ وأ امتراشتسا ىلإ الو مكحلا ةدس

 .ميهاربإ يلع نسح - .446 ۔-254 ص .3ج . مالسإلا خيرات نسح ميهاربإ نسح-ا

 .46 ص ..ةيمالسالا مظنلا
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 :ةيضابالا 2

 دقف خيراتلا هركذي ايسايس المع اهرودب ةيضابإلا ةأرملا لجست م

 مكحلا مايأ ةأرملا برتقت مل ثيحب ءامكح اقلغ بابلا اذه ةيضابإلا قلغأ

 اذه ق ةمئألاو ةساسلاب رئ م و رصقلا لإ ابرغمو اقرشم يضابإلا

 .ناديملا

 ةلحرم نم ادتبا اهوشياع ةيسايس لحارم ةيضابإلل نأ رابتعابو

 دق ةأرملا نإف روهظلا اريخأو ءارشلاو عافدلا مث نييومألا مايأ نامتكلا

 تركذ .ةيضابإلا ةكرحلل يرسلا روطلا ف ةراج لامعأب تماق

 ناك نإو لمعلا اذهو .(!)ناديملا اذه يف تاريهش ءاسن ةدع تاساردلا

 مل ذإ ةسايسلاو مكحلا قاطن جراخ امئاد ىقبي هنإف ةيسايس ةكرح لثمب

 .ةيرسلا لاوحألا يف ىح ةدايقلا رمأ ةأرملا ىلإ دنسي

 ديمحلا دبع نب ةديبع يبأ ةراشتسا ةيضابإلا ةيخيراتلا رداصملا ركذتو

 مامإلا هلمح ال كلذو ،ع رولاو ىوقتلاو ملعلاب ترهتشا زوجعل نرواتجلا

 رمألاب هيلع تراشأف كيلع هل لماعك ةسوفن لبج ةيلوؤسم باهولا دبع

 نب هنم مزحأو أفكأ وه نم دوجو مدعلو هتءافكل كلذب مايقلاو ديدسلا

 مهّرع مايأو ةيضابإلا روهظ مايأ ةثداحلا هذه تثدح دقو .(ة)لاجرللا

 بدألاو ملعلا ق تاريهش اسن اهيف تفرع لاو مهتلود راهدزاو

 ام اذهو ،مكحلا يف ترثأ الو ،ةسايسلا رومأ نهادحإ دلقتت مل اذه عمو

 نمتويب يف ندقعي نك يئاللا ةيبلهملا ةديعسر ،ةكتاعو ‘بلهملا تنب دنه :لاثمأ -ا

 تاميظنتلا تافيلخ ضوع :رظنا .ةيضابإلا ةكرحلل لاومألا نعمجيو تاءاقللا

 .50ص ىنامتكلا ةلحرم يف ةيضابإلل ةيرادالاو ةيسايسلا

 .اهدعب امر 123ص .ةمئألا رابخأو ةريسلا باتك ،ءايركز وبأ 2
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 يق ملعت له» :تلاق ثيح ةديبع يبأل زوجعلا هذه لوق نم جتنتسي

 ام ديلقتب َقحأو هب تفلك امب كنم موقأ كنامز لهأ نم كدالب

 نم رهاظلاف .(!)«الف لاجرلا رومأ يف اًمأ» :اهل هباوج نمو «؟تدلق
 دقف اذه عمو ،موقأو ملعأ وه نم ءاسنلا نم دجوي هنأ ةلوقملا هنه

 يف ءاسنلا موقأ سيلو ،لاجرلا موقأ هنأل ةيلوؤسملا لوبقب هيلع تراشأ
 .هدالب

 ةيأ كلذك يضابإلا مكحلل يسايسلا فعضلا مايأ فرعت مل و
 .ترهات يف مأ نامع يف ءاوس ،ةيضابإلا ةأرملا امب تماق ةيسايس لامعأ

 ىرخألا بناوجلاب ةأرملا مايق تفرع ام ردقب ةفالخلا رومأ كلذب ينعنو

 .نيدلا يف هقفتلاو ملعلا ةصاخ ،ةايحلل

 راشتسُت تناك اهنأ اهركذ قباسلا تامولعملا هذه نم جتنتسيو

 .ةسايسلل ةيلمعلا ةسرامملا نود طقف

 2 اط ط

 - ارن ذف

 ةأرملا يلوت ةلأسم يف نوفلتخي ال ةيضابإلا نإف ةيرظنلا ةيحانلا نم

 لمعلا ميرحت ىلع نوقفتي ذإ ،ةنسلا لهأ نع ةيسايسلا فئاظولل

 نم ةنسلا لهأ ءاملع ضعب ءارآ نع فرغ ام الإ ةأرملا ىلع يسايسلا

 ةجرد لصي مل يأر وهو .ءاتفإلا ىلع اسايق اهل كلذ زاوجب مهلوق

 . عامجإلا

 ةيسايس تاسرامم يأ افرعت نيماظنلا نإف ةيقيبطتلا ةيحانلا نم امأ

 ةمامإلا صخي اميف ةروكذلا طرشب اهكسمت مكحب كلذو .ةأرملل

 فعضلاب كلذ انللع دق اتف نييسابعلا مايأ لصح ام ىقبيو . ىربكلا

            

 .71ص ،اج ،بوغملاب خئاشملا تاقبط ،يييحردلا -1

449 

11 2 



 .اهيلع ساقي ال ةذاش ةلاح هذهو .ءافلخلا ضعب هيلإ ىدرت يذلا

 ةملكلا هيف تداع ذوفن ةرتف دعب يسابعلا مكحلا فرع دقو

 ةأرملا نإف نييسابعلاو نييومألا مكح بلاغ يف كلذ فالخ امأ .ءافلخلل

 .ىروشلا سلجب يف اوضع تحبصأ الو مكحلا ديلاقم ىلإ لصت مل
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 نابإ ةيمالسإلا قرفلاو تاكرحلل ةيسايسلا تاعارصلا مضخ يف
 لزع ٌرصخت ةيسايس تايرظن ثالث تادحألا كلت تزرفأ ،اهروهظ
 ةنالث ىلإ قرفلا هذه تقرتفا دقلو .مهيلع جورخلاو ةروجلا ةمئألا

 ةسردم مث ،دادعإلا ةسردم ،ربصلا ةسردم :يهو ىربك سرادم

 .ةينس ىرخأو ةينآرق صوصن ىلع ةسردم لك تدمتعا دقو .جورخلا

 يف ةسردم لك اهيلع تراس لا ةقيرطلا يه اهقرفت بابسأ تناكو

 دومحلا ةح ىلإ صوصنلاب تثبشت لا اهنمف .صوصنلا كلت ريسفت

 :ىلاعت هلوق صوصنلا هذه نيب نم .ةملكلا موهفم دنع فقوتلاو

 ينعاطأ نم» :ةقث هلوقو .(ا) (اوعزانتالو هلوسرو نذأ اوعيطأو
 دقف ريمألا عطي نمو !ةلا ىصع دقف اصع نمو "ةللا عاطأ دقف
 يف تفرطت ييلا اهنمو (}”«ياصع دقف ريمألا يصعي نمو ينعاطأ

 ةاعارم نودبو ،لئاسولاو فورظلا تناك امهم جورخلاب تدانو ،كلذ
 تطسوت نيح يف .نتف نم كلذ نع ٌرجنيس امو يعامتجالا عقاولا

 حاحن ىدم ىلع اهلمع يف دامتعالاب كلذو ،امهنيب دادعإلا ةسردم

 .ركنملا رييغتو ماظنلا بلق يف ةروثلا

 ةعيشلا قرفو ةنسلا لهأ نم اك ربصلا ةسردمب تصتخا دقو

 ىف ءةلزتعملاو ةيضابإلا ةقرفلا ةيتاوملا ةصرفلا ةبقارمو دادعإلاب تدانو

 .45 ةيآ ،لافنألا ةروس -]

 !ةمدقملا .}4رص .1ج ةجاه نباو -6اص 5ا باب ،ماكحألا باتك .وج يراخبلا هاور -2

 416 0270ص .2ج ،دمحأو -2859 مقر مامإلا ةعاط باب .954ص .2ج 83مقر

 .لوألا بابلا نم ثلاثلا لصفلارظنا -3
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 دق يجراخلا اهبهذم يف جورخلا ةيرظن نأ وه ةظحالملاب ريدجلاو

 بهاذملا ءاهقف امب ىدان قلا ربصلا ةيرظن امأ .امياحصأ عم تضرقنا

 ةنسلا لهأ ءاملع هفرع روطت اهيف لصح دقف نولوألا ىربكلا ةعبرألا

 حيحصتل ةصرفلا ةبقارمو يعامتجالا ريضحتلا ةرورضب اودانو ،نوثدحملا

 نم ثدح ام لكب اوقلأ دقو .ءامدلا ةقارإ نم نكمي ام لقأب .عاضوألا

 تطعأ ييلا تايرظنلا هذه لثم ىلع يمالسإلا مكحلا مايأ دادبتسا

 .نيملسملا ةطلس ىلع ذاوحتسالل نيرماغمللو ةاغطلل ةصرف

 ي
 سوا تمئأ ىلع جورخلا :٧ئا

 :ةعامجلاو ةنسلا لهأ 1

 ضعب نأ نم ةقباسلا ىلوألا لوصفلا يف هيلإ انلصوت ام قفو هلإ
 ضعب اورداصو ءةاوفألا اوُمكو دادبتسالا ىلإ اوحنج دق ءافلخلا

 نوكي دق نيعم لعف در ةيعرلل ناك هنأ تلش الف .ةيساسألا تايرحلا

 ءاملعلاو 3ةّماع نيملسملا لاح وه امف .ءافلخلا دض جورخلل ةاعدم

 ؟ةلأسملا هذه ءازأ ةصاخ

 ينب ذاختاو ربخلا ةيرظنل مهزيزعتو مهتبورعل نييومألا بصعت نإ

 اعيمج مهتلعج ةطلسلا يف ءاقبلل ةيطم مكحلل ةيهالإلا ةغبصلا سابعلا
 يلاتلابو ،ةرطيسلا ةيلمع ليهست هنأش نم ام لك ةيعرلا ىلع نوضرفي
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 هذه تناك اذإو .مهفادهأ غولبل ةيرادإو ةيلام نم لئاسولا لك ريخست

 سانلا ناك ثيح نودشارلا ءافلخلا هيلع ناك ام امامت هبشت ال ةيعضولا

 بعتن ال انإف ،ءاوهألاب داقت تحبصأو يعرشلا نوناقلاب نوملسي

 ةجيتن .نايصعلا يف لوخدلاو ةعاطلا اصع قشب ةيعرلا مايق نم

 .ءامدلا قارهإ تلهس ىلا ةرهاقلا تاسايسلا

 مكنم ىأر نم» :الئاق نيملسملل بطخي رمع ةفيلخلا ناك نأ دعبف

 هلتق دعب لوقي ناورم نب كلملا دبع ةفيلخلا عمسن ،«هموقلف اجاجوعا

 تب رض الإ نآلا دعب ةللا ىوقتب مكنم دحأ ينرمأي الو» :ريبزلا نبال

 .هقنع

 بقاري ،ممتايح رومأ عيمج يف سانلاب طلتخي ةفيلخلا ناك نأ دعبو

 عيمج نم يوبنلا دجسملا هل ىلخي كلملا دبع نب ديلولا دحب ،ىهنيو رمأيو
 (!)هتدهاشممب موقيل سانلا

 ءافلخلا ضعب ةقالع نع ةحضاو ةركف انيطعت روصلا هذه نإ

 ةسايسو ةطلسلا يف فسعتلا نإ .يسابعلاو يومألا نيرصعلا يف ةيعرلاب
 .مهئافلخ نم نوؤبتي ءايقتألا نم اريثك تلعج نلا ماكحأ ريغب ةيعرلا

 ةاواسملاو لدعلاب يدانت قارعلاب تاعامج مايق ىلإ عضولا اذه ىدأ دقو

 / (2)مامإلا رايتخاو مكحلا يف ىروشلا ةماقإو

 ءالؤهل ةيسايسلا تاسرامملا يف تباغ دق زئاكرلا هذه تناك اذإف

 لهاوك تلقثأ ىلا مراغملاو بلاطملا ةرثكو ةلماعملا ءوس نإف ءافلخلا

 208رص .2ج يرضخلا دمح -[

 593ص .3ج ل اس زيزعلا دبع ۔-120ص .2ج ردصملا سقن -
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 .ةيعاطقإلا مظنلا روهظو يبنجألا ذوفنلاو \برغملا يف ةصاخو نيملسملا

 يمالسإلا عمتجملا يف ةيرصنعلا ةقرفتلا حور روهظو ،قرلا نينقتو

 3 ةطمارقلا ةروث بناج ىلإ جراوخلا ةقرفل ةيروشلا ئدابملا راشتناو

 ةلواحمو ةيعرلا رُمدتل ةرشابملاو ةيقيقحلا بابسألا تناك لماوعلا هذه

 (!)ةينسلا ةمظنألا بلق

 تاروثلا اهيف تماق يلا تاهبجلا يودعلا ميهاربإ روتكدلا صخليو

 تاروغلا هذهو \ةضراعم تاهج ثالث يف يسابعلاو يومألا مكحلا ىلع

 )ىروشلا ىلإ مكحلاب ع وجرلا ديرت تناك ءانثتسا نودبو اهلك

 مامإلا ىلع ةحارص جورخلا ةدعاقب نمؤت جراوخلا تناك اذإو

 مل ىرخألا تاهبخحلاو قرفلا لاب ام وه حورطملا لاؤسلاف رئاجلا

 ؟ةّسلا لهأ ءاهقف اهعضو يلا تايرظنلل اقبط ،ربصلل نكتست
 نم اريثك ترصاعو تماق تاروثلا هذه رثكأ نأ اًغِيرات دُكؤملاف

 ت هللأ لوسر ثيداحأ اوعمسو ،يحولا لوزن اورضح نيذلا ةباحصلا
 04 نأ امك

 يعفاشلاو ،اكلامو ،ةفينح ابأ :مهتعبرأ نإ مث .ىربكلا ةعبرألا بهاذملا

 نم ءادتبا كلذو ،نيدبتسملا ماكحلا ءالؤه مايأ ًرعأ اورصاع دق دمحأو

 ماق نم مهنم دجن اننإف اذه عمو ه241 ةنس ىلإ ةيرجه 80 ةنس

 .ةيفخ مهرصانو راوثلا ىلإ لام لقألا ىلع وأ ،ةروثلاب

 و 122ص ‘مالسإلا يف تاروث ،يلطربرخلا ؤباتك يف تاروثلا بابسأ ليصافت رظنا -1
 .40ص "ميركلا دبع تدوج -47ص ،ملاس زيزعلا دبع -2

 ه : ع ع ل `آ, 22.

 ءانبا- بلاط يبأ نب يلع ءانبأ ةهبج يه تاروثلا اهيف تماق يلا تاهبحلا هذهو -2

 164ص ،مظنلا ،يودملا مهاربإ ،اهخيرات رظنا .ج راوخلا تاعامج- زاجحلا يف ةباحصلا
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 دكؤت ةيسابعلاو ةيومألا ةرتفلا امم ترم لا ةيخيراتلا ثادحألا نإو

 دق نييومألا دوهج تناك اذإو .ةيلخاد نتفو تاروث ةرتف تناك اهنأ

 بلاط يبأ نب يلع عابتأ ةعباتم يه ةيلخاد :نيتهبج ىلع تبصنا

 ةلصاوم يه ةيجراخو ؛ةيضابإلاو جراوخلاو نيمص نم نيقبتملا

 عمق لاإ تهجوت دق سابعلا ب دوهج رثكأ نإف ةيمالسإلا تاحوتفلا

 مكحلا زيم يذلا يدادبتسالا عباطلا نإو .نييلاصفنالا ةجومو تارونلا

 ةمئألا نع جورخلا ةلأسمل ايح الاثم نوكي نأ يفكي ةيواعم نب ديزي مايأ

 (ا)ةروجلا
 ِ َّ ع و

 نيينسلا ءافلخلا دض ةروثلا نع اوفكي مل نيذلا جراوخلا انينثتسا اذإو

 هذه ىلع نيجراخلا نإف ،يروهمجلا ماظنلاب نيدانم مهدوهع لاوط

 .جورخلا مدعو ربصلا ةيرظن مهعمجت ةيعيش وأ ةينس الا نكت ل ةمظنألا

 .ةيصعم ريغ ق مامإلا ةعاطو

 ةريزحلاو نامع يف جراوخلل ةبسنلاب رتوتلا طاقن تزكرت دقلو

 امئاد تناك ةمئاقلا ةطلسلا كلو .اهريغو ناسرخو برغملاو ةيب رعلا

 فلؤملا نأ ةظحالم عم .(ت)امتوق فاعضإ لقألا ىلع وأ اهدامخإ ءارو
 .برغملاو نامعل هركذ نم مهفي ام اذهو ،ج راوخلا نمض ةيضابإلا ركذ

 نيمتتكم اوناك لب ،نييومألا دهع يف اقالطإ اوجرخي مل ةيضابإلاف

 نب نسحلا نب نسحلا نب فللا دبع نأ نم ايلج كلذ رهظيو .مهرمأل

 ةعقو مث ديزي فرط نم هلتقو نيسحلا ةثداح :يف تلثمت ىربك نتف ثالث تلجس دقو -ا

 دمحم ،رظنا .اب نصحت يذلا ريبزلا نباو ةكم راصح ريخاو ،ةنيدملا راصحو ةرحلا
 ١ .132/130/124ص .2ج يرضخلا

 جراوخلا جورخ نع تامولعملا نم ديزملو .237ص .3ج مالسإلا ىحض .نيمأ دمحا -د
 214 ص 52ج .يلش دمحا ۔-208رص .2ج خيرات نسح مهاريإ نسح - رظنا
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 ةيضابإ ىلإ لسرأ نييومألا ىلع جورخلا دارأ امل بلاط يبأ نب يلع

 يه ةجيتنلا تناكف .ةديبع يبأ عم اوضوافتو ،مهرصنتسي قارعلا

 مل و ‘هعاجرتساو كلملا فدمب اوجرخ ممأل .جورخلا نع عانتمالا
 (!)ةيضابإالا فده ناك امك ةلداعلا ةمامإلل ةرصن اوجرخ

 ةبسنلاب ةيسابعلا ةرتفلا يف ايلجو ارهاظ ةيضابإلا جورخ ناك دقو

 ىلا ‘نامع ةمامإل ةبسنلاب ةيسابعلاو ةيومألا ةرتفلا يفو ،ةيمتسرلا ةلودلل

 ببس ناكو ،طقف نامع لحاوس ىلعو ةنيعم تارتف يف آلإ عطقنت م
 نع مهلود اهيف ةيضابإلا ماقأ يلا قطانملا هذه دعبب وه جورخلا اذه

 حاجنلا لاوحألا بلغأ يف نمضي دعبلا لماع نأل ةينسلا ةفالخلا زكارم

 .جورخلا ق

 نم اهبلغأ يف تناك نييعيشلا ءامعزلا ةيبلغأ امم ماق لا تارونلا نإ

 هذهف .(ت)ةيعيشلا ةفالخلا ةماقإو ،ةينسلا ةفالخلا ىلع ءاضقلا لحأ

 .اهدعبامو 167ص ،3ج ،زوبد يف كلذ ليصافت رظنا -ا

 هللا دبع نب يعي ةروثو .يومألا دهعلا يف نيباوثلا ةروثو ،يلع نب نيسحلا ةروثك -2
 ةروثو .دلاخ نب يحي نب لضفلا هلاتقل بدتنيو ،“ذيبنلا برش كرتي ديشرلا تلعج قلا

 هللا دبع نب دمحم ةروث مث ،نومأملا ىلع مق لهأ ةروثو .هللا دبع نب سيردإ هيخأ

 ص ءابطابط نبا -14]6 ص ،8ج يربطلا ،ي كلذ ليصافت رظنا .هللا دبع نب ميهاربإو
 نسح ۔200/180/179ص 52ج ،يلشدمحأ ۔-103 ص ،يرضخلا دمحم ۔اهدعب امو 0

 .160 لب 70رص ،يلاطوبرخلا ۔-121ص 3.2ج خيرات نسح ميهاربإ

 رسيملاو رمخلا امن» ةيآلا يف رمخلا نورسفي قارعلا لهأ رثكأو فانحألا :ذيبلا٭

 .91 شةدئامل«نوحلفت مكعل هوبنتحاف ناطيشلا لمع نم سحر مالزألاو باصنألاو

 بيبزلاو رمتلا نم ذخأ ام وهو ديبنلا امأ .اهيف ةمرحلا رصحي نولوقيو .بنعلا ريصعب

 بانعألاو ليخنلا تارمث نموا :ىلاعت هلوقب نولدتسيو ركسي مل اذإ امارح سيلف

 رمخلا ةمرح» :% هلوقبو .67 ةيآ ،لحنلا ةروس انسح اقزرو اركس نوذختت

 .126ص ،3ج ؤيلش دمحا «بارش لك نه ركسلاو 3اهنيعب
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 اهتياغ يت اهنإف دادبتسالاو رهقلا ببسب تراث دق تناك نإو ،تاروثلا

 .ةيولعلا ةطلسلا عاجرتسا يه ةدحاو

 يلاو يلع نب ديز ةروث يهو ةريهش ةروث تماق ةرتفلا هذه نو
 يومألا تيبلا راتئتسا دض تماقو ،ةّنسلا ءارآو ةعيشلا ءارآ نيب تعمج

 .قحلاو عقاولا ىلإ برقأ اهفده ناكف «(!)ممتالو ملظ دضو ،ةطلسلاب
 .ةيولعلا ةفالخلا عاجرتسا فدمي نكي مل و

 رهقلاو ملظلا ةحازإ لجأ نم تماق لا ةيقيقحلا ةينسلا تارونلا امأ

 ،ىررشلاب تدانو ،ةعيرشلا ماكحأ نع مهجورخو ءءافلخلا فرط نم

 ةللا دبع اهشرع ىلع عبرت دقف ةيمالسإلا طورشلا قفو مامإلا رايتخاو
 لءاضتت نييومألا ةلود لعج يذلاو ه61 ةنس رئاثلا ريبزلا نبا

 ثعشألا نب نمحرلا دبع ةروث مث .(ترصمو زاجحلا ىلع ةفيلخ حبصأو
 ،يفقثلا ديبع يبأ نب راتخملا ةروثو 5(ة)نينمؤملا رصانب بقلت يذلا

 هذه تناك اذإو (ة)نومأملا نب سابعلاو ،يدهملا نب مهاربإ جورخو

 يحانج نإف مهنيعأ تحتو ءافلخلا نم ابيرق تثدح دق اهلك تارونلا

 ءةيزكرملا ةطلسلا نع جورخلا ثادحأ نم امسي مل ةيمالسإلا ةلودلا

 ضعبلا ناك دقو .دادغب يف ةفالخلا نع ةلقتسم ةينس تاليود تماقأو

 (5)نورٹكألا اهربدتسا نيح ىيف ةيسابعلا ةفالخلاب افرتعم اهنم

 .160 ص يلطوبرخلا -1

 ع :, م22.. -203 ص ،2ج يلش دمحا -105/88 ص ،عجرملا سفن -2

 140ص قباسلا عجرملا -3

 192/170/168 ص ،2ج "يلش دمحا ۔-121ص ،قباسلا عجرملا 4

 .310ص 4ج ۔-26رص .3ج -210ص 82ج .مالسإلا خيرات نسح ميهاربإ نسح 5

 .45/44 ص ،يعفارلا ىفطصم .9 ص "مظنلا "ميهاربإ يلع نسح

459 



 اهسفن ىلع اهسفنب ةمئاقو ةينس ةمظنألا هذه عيمج تناك دقو

 ةدحو ىلإ ةنسلا لهأل ةيسايسلا ةيرظنلا هيف وعدت يذلا تقولا يف
 لصفي لا لودلا ضعب انينثتسا اذإو .دحاولا ةفيلخلا صحش يف ةطلسلا

 رصم يف نييمطافلاك يداعم ماظن وأ رخ ةيمالسإلا ةلودلا نيبو اهنيب

 ىلع تناك ىرخألا ةلصفنملا لودلا رثكأ نإف ،يبرغلا حانجلل ةبسنلاب
 ( (ا)مألا ةلودلاب يفارغج لاصتا

 ىلوألا تارونلاف .عئاقولا هذه ىلع تاظحالم ةدع ةفاضإ نكميو

 يف تناكف ةريخألا تارونلا امأ يدادبتسالا مكحلا ةلازإ فدمب تناك

 يلغألا ماظنلاك ،امب ةصاخ ةيثارو تاموكح ةماقإ ىلإ فدمت اهبلغأ

 انل هحّضوت ام اذهو ةيوبنلا ةفالخلا ةماقإ دصقت مل و .سلدنألا يف يومألاو

 كلذكو مهلود ءانبل ءالؤه امي ماق ىلا رزاجملاو بورحلاو ةيخيراتلا ثادحألا

 اهنإ ثيح .ةبلاغألا ةصاخو اهسفن لودلا هذه لخاد تماق لا تاروثلا

 اهبلغأ ناك ،ةروث ةرشع عست اهيف تثدحو ،ةنس ةرشع ىنيئاو ةئام ترمع

 (2) ةالولاو ءافلخلا ةسايس ءوسل ةجيتن ةماع بعشلاو ربربلا نم

 ق سرافو قئار نبا دي ي ة رمصبلا تناك عبارلا ةيادب ر يرجملا ثلاثلا نرقلا ةيام يفف -1

 لصوملاو ،هيوب نب نسحلا يلع يبأ دي يف لبحلاو يرلاو ناهبصأو ،هيوب نب يلع دي
 ناتسربطو نيينامعلا دي يف رهنلا ءارو امو ناسرخو ،نادمح نيب يديأ يف ةعيبرو رايدو

 دي يف رجهو ةماميلاو نيرحبلاو ،يدبربلا دي يف ناتسزخو ؛مليدلا دي يف ناجرحو
 سلدنألا ناك دقف برغلا يف امأ .هنم صقألاو طسوألا قرشلل ةبسنلاب اذه ةطمارقلا

 غ ةطاوغرب ةلود انسمات يقو نييسيردإا لي ي ىصقألا برغلاو ،نيبومألا دي ي

 ئ !ج .مالسالا رهظ نيمأ دمحأ باتك ق لودلا هذه ليصافت رظنا .ايقيرفإ يي ةبلاغألا

 نسح ۔-310ص4ج .26 ص 33ج .210ص .2ج .خيرات نسح ميهاربإ نسح -ا ص

 .45/44ص ،يعفارلا ىفطصم ۔49ص ،مظنلا ،ميهاربإ يلع

 424 ص .3حج !
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 نوموقي ام اريثك اوناك ءافلخلا ضعب نأ يه ةيناثلا ةظحالملاو

 ىلع نوقبطي الو مههوجو يف ةرئانلا قطانملا ءازأ ةيناسنإ ريغ لامعأب

 امك .لافطأو ءاسنو خويش نم نييندملاب ةصاخلا نلا ماكحأ اهسانأ

 فرط نم اهتحابتساو .ةنيدملل ديزي راصحو ،ةرحلا ةعقو يف ثدح
 ثادحأ اهلكف .قينجنملاب ةبعكلا يمرو ،ةكم راصح كلذكو .هتاوق

 بورحلا يف تالماعملا ماكحأ نم نلا عرشب ةقالع اش سيل لامعأو

 (!)ةطلسلا نع نيجراخلا عمقب اهنم ةصاخلاو .

 ضعبل مالسإلا رارقإ ديؤت ةيدشارلا ةريسلا نإف ةيرظنلا ةيحانلا نمو

 ركب وبأ رقأ دمف .اوملسأ اذإ اهمكح ىلع مممادلب حتف مت نيذلا ماكحلا

 ءاعنص ىلع امكاح "زوريف"و نميلا ىلع امكاح يسرافلا "نازاب"

 جرخملا وه اذه ناك اذإف .(2)هريغ نوملسم ماكح كلذ لثمب ماق امك

 ءافلخلا لاب امف ،لاصفنالاب ةصاخلاو ةلأسملا هذه يف ةنسلا لهأل ديحولا

 ىلع ليلد اذهف ؟ابيذعتو التقو ةحابتسا مهتيعر يف نوعسيو مممولتاقي
 .مهنع نيلصفنملا دض مميورح يف ماكحلا ءالؤه ةين

 مث نييمطافلاو نييسابعلا نيب فلتخت ةمامإلا ةيرظن تناك اذإ مش

 لهأ ةيرظن ساسأ ىلع ةمئاقلا ىرخألا تاليودلا لاب امف نييمتسرلا
 (3)؟مهريغو نييريزلا ةبلاغألاو نييسابعلاك ةمامإلا يف ةعامحلاو ةنسلا

 اساسأ تزكترا دق ةنسلا لهأل ةبسنلاب جورخلا ةيضق نإف انه نم

 .203ص .3ج ،يلش دمحا ۔134/132ص ،2ج ،‘يرضخلا دمحم -]

 .اهدعبامو 172 ص مالسإلا يف ةيعامتجالا ةلادعلا بطق ديس -2

 .4ج مالسالا خيرات نسح ميهاربإ نسح رظنا -3

461 



 ملظلاو رهقلا ةجيتن ءافلخلا دض راوثلا ضعب جورخ امهلوأ :نيببس ىلع

 فدمي تاليود لكش ىلع لاصفنالاو ةروثلا امهيناث .ةيرصنعلا ةقرفتلاو

 ةفالخلا ةماقإو عاضوألا حيحصت ضرغب سيلو ،ةلقتسم ةمظنأ ةماقإ

 .ةيوبنلا

 ةيرظنلا قيبطت مدع ببسب ةجرحلا ةيغيراتلا ةرتفلا هذه يفو

 ماكحلا داشرإ يف ادهج اورخ / ءاهقفلا نم اريثك نإف ةيسايسلا
 يبأ مامالاو ،سنأ نب كلام مامإلاك "مهماكحأ ةيحالص مدعب ىوتفلاو

 ©يومألا رصعلا يف هرمع نم ةنس نيسمخو نيتنثا شاع يذلا . {ةفينح
 هنأ انل تبثي مل خيراتلا ناك اذإو ،يسابعلا رصعلا يف ةنس ةرشع ينامثو

 ناك ثادحألا ىرحب نكلو ،نيرئاثلا عم راث وأ نيجراخلا عم جرخ

 نييومألا دض ممتروثو مهجورخ يف نييولعلا عم ناك هبلق نأ تبثي

 ىوريو ،نيملسملا ةفالخ يف نييومألا قح ىري نكي مل و .نييسابعلاو

 جورخ هجورخ ىهاض» :لاق ةفوكلاب يلع نب ديز جرخ امل هنآ هنع

 ءاهقفلا نم ريثك تاروثلا هذه معزت امك «(!)«ردب موي هت ةنا لوسر

 مهريغو فسوي نب جاجحلا هلتق يذلا ريبج نب ديعسو يبعشلا مهنم
 (2)ن وريٹك

 مرتحي مل نيسلا يسايسلا لمعلل يقيبطتلا بناجلا نأ قبس امم حضتي

 هرثكأ يف ناك دقو ،جورخلا ثدح دقف .روخلا ىلع ربصلا دعاوق

 نأ بجي انهو .حيحصتلا فدمب ناك امك ةطلسلاو كلملا ضرغب

 لهأ ةيرظن نولهجي عاضوألا حيحصت فدمي نوجراخلا ناك له :لأسن

 .153 ص 5.2ج ،بهاذملا خيرات ،ةرهزربأ -1

 718/77رص .3ج ،نالحرارلا -2
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 لمتحت ال تناك اهوشاع نيلا ةيعضولا نأ مأ ؟ةلأسملا هذه يف ةنسلا
 !دادبتسالا يف طارفإلا ةجيتن رثكأ ربصلا

 ءاقبلل ءافلخلا ضعب اهلغتسا يلا ربصلا ةيرظن نأ وه هارن يذلاو

 هذه نأ وأ ،ةنسلا لهأ ءاهقف عامجإ لحم امإ نكت مل ةطلسلا ىلع

 افلاخم عقاولا ناكف .نوينسلا انؤاملع هروصت اًّمع ةديعب تناك ةيرظنلا

 جورخلاو ربصلا ةيرظن ضقن ىلإ عقاولا اذه ىدأ يلاتلابو ،هوروصت امل

 .فارحنالا حيحصتل

 :ةيضابالا _ 2

 اولاقو جورخلا ةيضق يف اوطَّسوت نمم ةيضابإلا نأ انركذ نأ قبس

 مهح ورخف .عاضوألا حالصإل ةيتاوملا ةصرفلا ةبقارمو دادعإلا ةيرظن

 لك يف نيررضلا فخأ دامتعاو ةرونلا حا نامض ىلع اساسأ ٌموبم

 نيذلا لك عم نييسابعلا مايأ مهجورخ مدع رّسفي ام اذهو 3(!)تالاحلا

 لمع يأ يف اوكرتشي مل كلذ لبقو .ةملظلا ءافلخلا دض مهورصنتسا

 ،ثعشألا نباو ،ريبزلا نباو ،نوباوتلاو \ةعيشلاو ،جراوخلا هب ماق فينع
 ةَرم الإ ةوقلا لامعتسا خيراتلا مه لّجسي ملو .نييومألا مايأ مهريغو

 بلاط- (ت)يدتكلا ةلأ دبع نب يحي جرخ امدنع كلذو ،ةدحاو

 وأ ايبيل يف ءاوس مهلود عيمج تماق امك .نميلاب روخلا ةمئأ دض -قحلا

 .لوألا بابلا يف جورخلاب صاخلا لصفلا رظنا -1
 هلتقو دمحم نب كلملا دبع ةفيلخلا هل ثعب .ةكمو ءاعنص ىلع ىلوتسا نميلا نم مامإ -2

 .260ص 5.2ج ،نيحردلا .ه130ةنس
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 ءاقتاو ءامدلا ىلع ةظفاحم اذهو «(!)عانقإلاو ةوعدلا ساسأ ىلع ترمهات

 ةيوقو ةلماك ةرطيسو ةوطس ىلع ةملظلا ءافلخلا ناك ثيح .ةنتفلل

 ةيخيراتلا ثادحألاو .ةرماغملاب ةيضابإلا ضري ملف {ةيمالسإلا ةمألا ىلع

 اونكمتي ملف .نييسابعلاو نييومألا دض اوجرخ نيذلا عيمج لشف دكوت

 .ايسابع وأ ايومأ ناك ءاوس هتطلس نم دحاو ةفيلخ ولو لازنإ نم

 &،ةيسايسلا ةحاسلا ىلع عاطتسملا ردق مهئدابم ةيضابإلا مجرت دقلو

 دقو .ترهاتو نامع ةمامإ يف ترج لا عئاقولا نم ىلجتي ام كلذو

 .ةمئألا ىلع جورخلا صخت اميف ثادحألا :رثكأ نامع ةمامإ تفرع

 ملظ لجأ نم ةمئألا ةض نكت مل تاروثلا هذه رثكأ نأ ظحالملا نكلو

 .ةطلسلا ىلإ لوصولا ضرغبو ةيسايس فادهأ تاذ تناك لب روجو

 لوط وه تاروثلا نم ددع ربكأ ىلع ذوحتست نامع لعج يذلاو

 ©&فصنو نرق نم رثكأ اوثكمي مل ترهاتب نويمتسرلاف ،اهتمامإ خيرات

 فعضلا تارتف يق الإ 3امتأشن ذنم ةلصاوتم ةينامعلا تيقب امنيب

 .ةيبنجألا ةرطيسلاو

 الإ اهيف عقي مل ةيمتسرلا ةلودلا نأب رمعم يحي يلع خيشلا لوقي

 كسمتلاو روهظلا ضرغبو ،ةيسايس اهلك تناك تاروث ةينامث

 دوعيو ،ماظنلا طاقسإ عطتست مل اهنأ وه كلذ ىلع ليلدلاو 2(5)ةيالولاب

 لدعلا ناك لب ةطلسلاب مهكُسمتو ةمئألا دادبتسا ىلإ ال كلذ

 .مهئاقب ساسأ حماستلاو

 17/13 ص ؛ةيضابإلا ىلع ءاوضأ رمعم يخ يلع -ا

 45/44 ص "خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا رمعم يحن يلع -2
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 ىدنلجلا لآ مايأ ديعس نب ناسغ جورخك ةاغبلا بناج انلفغأ اذإو

 مامإلا ىلع نيدرمتملا ةرهملاو ىدنلحلا لآ جورخو ته145 ةنس يف

 امك ةضحم ةيسايس تناك ىرخألا تاروثلا لك نإف (!)رفيج نب نهملا

 (4)ةيكاكسلاو ء(ةةينيسحلاو ء(ت)ةيديزيلاو 3راكنلاك 3هركذ قبس

 برغملا ف تجرخ نلا 6(3 )ةيركسعلاو ةيفلخلاو 5(5)ةيثرفلاو 5ةيئافنلاو

 يف دشارو ىسوم نب يلع ةعامجو لاهنم نب رصن جرخو ،يمتسرلا
 تفرع اهنم ضعبلا نإ مغ .مهدئار روهظلا بح ناك ثيح (7)نامع
 ةيضابإلا دض برخلاو لاصفنالا تنلعأف ةينيدلا دئاقعلا ضعب يق اروطت

 .ةعيب مهقانعأ يفو اوجرخ عيمجلا نأ ةظحالم عم

 .خيراتلا ربع نامع ،يبايسلا -128/127رص ءاج ڵةفحت كيملاسلا \ةصقلا ليصافت رظنا -1

 .93/87رص .2ج .268 ص .اج

 ديزي ىلإ يأ ،راكنلا ىلإ مهبسني تافيلخ ضوع روتكدلا دحنو ،ديزي هللا دبع عابتأ 2

 يه يتلا راكنلا ةملك نيضفار مسإلا اذم اوفرعف ؤ .حيحصلا ره اذه لعلو نيدنف نبا

 عيمج نم اربت ناك يذلا ةسينأ نب ديزي ىلإ مهبسني يناتسرهشلاو .مهل مهيفلاخم ةيمست

 ىلإ مهبسني يذلا مزح نبا اهذنف ،ةلطاب تاداقتعا مهل ركذو ةيضابإلا ىلوتيو جراوخلا

 .(44 ص ريغصلا نبا) ةسينأ نب ديزي

 يحي يلع) يرجملا ثلاثلا نرقلا ي شاع يسلبارطلا نسح نب دمحأ ديزي يبأ عابتأ -3

 ..(31 ص ‘ةيضابالا ىلع ءاوضأ رمعم

 فةعمحلا ةالصو ،ناذألا ركنأف ررهظلا يف بغر .ارلا كاكسلا هللا دبع اهمعزتي -4

 .(32 ص ،ءاوضأ ،رمعم يحي يلع) ةنسلاو سايقلاو عامجإلا ركنأو .
 تقو يف ررهظلا بحأ ،عالطالا عساو ملاع حلفأ نب بوقعي نب ناميلس وبأ اهمعزت -5

 (33 ص عجرملا سفن) امم ةيضابإلا لقي مل لئاسمب قفأو ،ءاملعلا هيف رثك

 نبا) ةيبهذم تسيلو ةيفيظو ةيمستلا هذهف ،ريغصلا نبا لوقي امك ركسعلا لهأ -6
 .(45 ص ريغصلا

 123 ص 5،2ج ،خيراتلا ربع نامع يبايسلا -7
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 ةيلصاولاك الصأ ةيبهذم تناك يلا تاروثلا ضعب ترهظ امك

 (!) ةلاسم نباو

 :اذه تاروثلا هذه عوضوم يف يلاليجلا نمحرلا دبع ذاتسألا لوقي

 ةيضابإلاو ةيراكنلا نيب يمهذملا عزانتلا نم ءيش عقو هنإف كلذ مغرو»

 ال يسايس عازن هرمأ ةقيقح يف وهو باهولا دبع مامإلا دهع ىلع

 عفانملاو دصاقملا باحصأ نم ةسائرلا ىلع كلاهتلا هببس كنيد

 (2)«ةيصحخشلا

 اوناك ممأل ةمئألا ض اجورخ اودهشي مل نيحلا كلذ يف ةيضابإلاف

 .هتعيب طورشو هدهع ىلع مامإ جرخ نأ ثدح اذإو .الودع بلاغلا يف

 ريغ اخانم رفوت ييلا ةصرفلل تيوفت نودب داصرملاب هل نوملسللاف
 .يرمد

 دهع ناك اذإف .فورظلا ك يف مئاق ءانثسالا نإف اذه عمو

 هريغو ةيضابإلا دهع نإف ريبزلاو ةحلط جورخ دهش دق نيدشارلا
 نأ الإ نامع خيرات هلجس ام كلذف العفو .ىلوأ باب نم دوهعلا نم

 .ماظنلل اطبض مهدعاوق قفاو اميف فرصتلاب اوماق ةيضابإلا ةمئألا

 (ة)ناكمإلا ردق ءامدلل 7

 .584ص .3ج شزوبد .ك7ص .1ج .تاقبط ،ييحردلا ،©باتك يف نيتروثلا ةصق رظنا -1

 .230 ص ٬ماعلا رئازجلا خيرات ،يلالجلا نمحرلا دبع -2
 ىلع ذئموي نوملسملاو ىغط امل هئآ رظنلا نب دشار نع ةيخيراتلا ثادحألا يورتو -3

 وهو رباج يبأ نب سوم قرفو .هومزهو نامع يحاون لك نم هيلع اوعمتحا هنم فعض

 يبأ نب دمحم ىلو مث إمهنم صلختلل تايالولا ىلع دشار ةالو عيمج نيملسملا سأر ىلع
 .88 ص ،1ج ٬ةفحت يملاسلا رظنا .مملزع ريخألا اذه يوق املو نافع
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 تحمس اذإ رئاحلا مامإلا نع جورخلا ةدعاق نع ثدحتن امدنعو

 ةيبنجأ ةوق تناك ءاوس فورظلا عيمج كلذب ينعن اننإف ؤفورظلا

 ىلإ رمألا ىدأ ولو .رئاحلا مامإلا باصأ افعض وأ ،نيملسملا تباصأ

 مايأ عقو امك .هنم ملظأ وه نم دض هعم جورخلاو ملاظ عم فوقولا.

 هبناج ىلإ مهخويشو ةيضابإلا فقو ثيح ،ديمحلا دبع نب ناسغ مامإلا
 :هلوقب اذه ىلع مشاه بلاط روتكدلا قلعيو .هتريس دمحت مل هنأ مغر

 (1) «يسايسلا جضنلا ىلع ليلد اذهو»

 مامإلا رييغت يف ةيسايس اثادحأ اضيأ ةيمتسرلا ةلودلا تلجس دقو

 ةسايسلاو مكحلا دعاوق ىلع ءانب ،ىوقألا مامإلل ةعيابملا ةيغب ©فيعضلا

 نع داعتبالاو ءامدلا ىلع ناكمإلا ردق ةظفاحملا عم (2)ةيضابإلا ىدل

 .نتفلا

 ةبسنلاب ةليلق ةروجلا ةمئألا دض جورخلا ثداوح تناك اذإف

 رايتخا ةدعاق نإ ثيح ءادج يقطنم ببسلا نإف ،ةيضابإلا ةمظنألل

 لامعتسا نودبو دقعلاو لحلا لهأ قيرط نع ةيروشلا قرطلاب مامإلا
 ريهشتو حرج نودب هب هلهأ مايقو داشرإلاو حصنلا مث ،هاركإلا لئاسول

 يلا سةيعضولا هذه ىلإ لوصولا نم ةيضابإلا تنكم ييلا يه فعضلاب

 .199/198 ص ،فقرشلا يف ةيضابإلا ةكرحلا !مشاه بلاط -1

 نمو ءفك ريغ وهو ركب يبأ مامإلا لوح ةيضابإلا ريهامج تفتلا امدنع اذه ثدح -2

 رومألا تكرت دقف ةماعلا ةنتفلا ءاقتا نكلو .دقعلاو رخا لهأ نم ةصاخ ةعيبو دقع ريغ

 يبأ ةعيابمو ركب يبأ لزعب ةكوشلا لهأ ماق قرشلا نم هيخأ عوحر درجو ،املاح ىلع
 ركب وبأ يلو فيك رظنا .ءامدلل ةقارإ الو ةروثل ةراثإ نودب إ(ه281 -241) ناظتقيلا

 ميركلا دبع تدوح .220ص ريسلا يخامشلا .6]ص ثريغصلا نبا ؤباتك يف ةمامإلا

 .66 ص تاقالعلا

467 



 .مألا رارقتسالا يلاتلابو {ةيعامتجالا ةلادعلا اهيف تلج

 بح وأ ءاوهأ وأ ةيسايس ضارغأب تماق ييلا تاروثلا صخي اميفو

 عتمتي يمتسرلا نطاوملا ناك يلا ةيركفلا ةيرحلا ىلإ كلذ ةرمف ،روهظلل
 .امب

 نم هب اوزيمت امو ،دقعلاو لحلا لهأ بناج لافغإ نكمي ال .هنأ امك

 يعرشلا اهراطإ يف ةسايسلاو مكحلا دعاوق ةماقإ ىلع ديدش صرح

 مكحتلا نكمي ال ةجرد ىلإ ىغطي هذوفنو مامإلا كرتو نواهتلا مدعو
 لهأل ةيعضولا هذه ببسبو .هتاضقو هتالوو هلامعأ ةبقارمب كلذو ءهيف

 اوحبصأو ،مامإلا ىلع طغض ةرق ءالؤه حبصأ ام اريثك ،دقعلاو لحلا

 عضولا لصو دقل لب .ةيضابإلا ةيسايسلا ةايحلا يف ةليقث ةيسايس ةلداعم
 ىسوم هيقفلا كلذ نم ،هذوفنو مامإلا لداعي مهنم دحاولا نوكي نأ ىلإ

 .رضنلا نب دشار دهع يق خويشلا سأر ناك يذلا (!)رباج يبأ نبا

 نم جئاتن ةدع جتنتسن ايعقاو جورخلا ةلأسمل انليلحت لالخ نم ه

 .ةيمالبسإلا ةلودلل ىلوألا روصعلا نابإ مكحلا ةعيبط حيضوت اممأش

 ةمأ ةيعرلا نم لعجي يحولا نمز نم ةيسايسلا ةرتفلا كلت برق نإ
 يحورلا بناجلل ادايقنا اهرثكأو ،ةيمالسإلا ا ميلاعتلاب اكسمت دشأ

 هذهف .رابكلا ةعبرألا ةمئألا ةصاخو ءاهقفلا تاداهتجاو ةعيرشلل

 ةوقبو ةيمالسإلا ةمألا يف ةققحمو العف ةدوجوم تناك نلا تاظحالملا

 يف ءافلخلا ةطلس اهيلإ تلصو لا ةجردلا انل نيبت يه ،كاذنآ ةريبك

  

 .88 ص .اج .ةفحت ،يملاسلا ۔-1
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 فرط نم ةدوهشم تاراصتنا ةيأ خيراتلا لجسي مل ثيح ،دادبتسالا

 نيلغتسم اوءاج نيذلا نييلاصفنالا الإ ماظنلا ىلع اوراثو اوجرخ نيذلا

 يذلا فعضلاك ،مهجورخل ةيسايسلاو ةيناكملاو ةينامزلا فورظلا ضعبل

 يف عقو امك ءةفالخلا زكرم نع داعتبالا وأ ،ةيناثلا ةينسابعلا ةرتفلا هتفرع

 ةنسلا لهأل رياغم ماظن دوجو وأ ،ةطلسلا زكرم برغو قرش
 وحن نييسابعلا مدقت دض رصم يف ازجاح اوفقو نيذلا نييمطافلاك

 ( .برغملا

 :مهسفنأ نييسابعلا نيب لصح يذلا جورخلا نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإ
 ضرغب نكي مل ‘يرصعلا حالطصالاب يسايسلاو يركسعلا درمتلا وأ

 ىلع ذاوحتسالا وه اساسأ هفده ناك لب ،يسايسلا نيدلا حالصإلا

 يدهملا نب مهاربإ هب ماق امو ،نومأملاو نيمألا نيب عقو امك ،ةطلسلا
 (!)نومأملا نب سابعلاو

 يف اهنيابت عم ‘تعقو يلا تاروثلا عيمج نأ وه هلوق نكمي امو
 ةنسلا لهأ ءارآل ةقباطم نكت مل اهنإف {ةيويندو ةينيد نيب ام اهفادهأ

 ام عم ةنراقملاب نيررضلا فخأ لامتحاو ربصلاب ةيدانملا ةعامجلاو

 ةمألا عامتجا يف نأو ثءامدلل ةقارإو نتف نم جورخلا هثدحيس

 ببسب نوينسلا ءاهقفلا اهيف عقو نلا ةبيخلا يه هذهو .ريثكلا ريخلا

 نلأ نيدو كدادبتسالا نم ءافلخلا ضعب اونكمف ،ءارآلا هذهل مهريظنت

 .ءيرب مهنم

 ام نإف ءايفرح مهئارآ قيبطت اولواح نيذلا ةيضابإلا صخي اميف انأو
 ةيسايسلا ةيرظنلا نأل ؛اجؤرخ قحب دعي ال تاروث نم مهدوهع يف عقو

 .اهدعبامو 169 ص 33ج يلش دمحأ ۔1
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 ارظن ثدحي مل روجلا اذهو ،روجلا ض آلإ جورخلا زيحت ال ةيضابإلا
 د

 نم هركذ قبس امك تاروثلا رثكأ تناك دقو .ةمئألا ةلادع بلغتل

 نييومألا مايأ عقو ام نأ نيح يف (!)ةيبهذم وأ ةيسايس فادهأ لجأ
 3نيباوثلا ةروثك ركنملل ريغم نيب ام هنم فدهلا ناك نييسابعلاو

 نيمألا- ضعب عم مهضعب ءافلخلاو نييلاصفنالاك مكحلا ىلإ لوصولاو

 .-۔نومأملاو

 مايأ يف افدهو اقلطنم ايعرش ايقيقح اجورخ خيراتلا لجسي مل و
 ناتاه هب ترهتشا ام ىلإ انيأر يف كلذ دوعيو ،نيينامعلاو نييمتسرلا

 نب دشارو يمتسرلا ركب يبأ ثادحأ تناكو .ةلادعلا نم ناتلودلا

 مهئارآ قفو ةيضابإلا ةمئألا . اهيف فرصت .ةلاقإ ينيامعلا رضنلا

 (2)ةيسايسلا

 يف ريبكلا رثألا اهل ناك ةيجيتارتسا ةماه ةطقن ىلإ ةياهنلا يف ريشنو
 هذه دوجو انيأر يف يهو ءاهفدع بناج ىلإ ةيضابإلا لودلا رارقتسا

 انيع مهلك ةيضابإلا لعج امم ،ايبهذمو ايسايس ضقانتم طيحم يف ةمظنالا
 ةحزحز يف ريكفتلا لبق يجراخلا رطخلا ةبقارم ىلع ةرهاس ةدحاو

 .ايلخاد مكحلا

4 
 يبايسلا -اهدعبامو 230ص ثيلالجلا نامحرلا دبع باتك يف تاروثلا كلت خيرات عحار 1

 .123 ص ،2ج ،خيراتلا ربع نامع

 ءةفحت ،يملاسلا ف كلذ ةصق رظنا .هعم ةمئألا فرصتو رضنلا نب دشار مامإلا نايغط -2

 .89 ص اج
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 مئألا لزع : اذا

 :ةعامجلاو ةنسلا لهأ -1

 وه هتمامإ نع مامإلا جرخي ام نأ عامجإلاب نورقي ةتسلا ءاملع نإ
 ةفالخلا تدهش دقو (ا)هفرصت يفو هندب يف صقن وأ ،هتلادع يف حرج

 ةلادعلا يف حرجلاب قلعتي ام ةصاخو ،تالاحلا هذه نم ابورُض ةيمالسإلا

 .فرصتلاو

 نم قلطنت ةلاقتسالا ىلع هرابجإو مامإلا لزع يف ةماعلا ةدعاقلاو

 .ةننا ماكحأ ذيفنت يف هسفن ىلع هعطق يذلا دهعلا ىلع هتماقتسا ىدم

 .نيدلا ةماقإو

 هذه ىلع ةظفاحملا ةنسلا لهأ ءافلخ عاطتسا ىدم يأ ىلإف

 ؟ةيسايسلا تايرظنلا

 يلا بابسألاو مامإلا لزع يف نويّنسلا ءاهقفلا هررق ام ىلع ءانب
 نأ عيطتسن اننإف 2(6)ةيناطلسلا ماكحألا يف ءاج ام ةصاخو ©كلذ زيجت

 هخّرأ ام ىلع ءانب ةمظنألا هذهل يسايسلا عقاولا نأ ةيادبلا نم مكحن

 جئاتنلاو عقاولا نكلو .اهنم رثكأو بابسألا هذه لثم فرع دق باتكلا

 عاطتسا الو ،لاقتسا وه الف ،هتلزنم يف ناطلسلا يقب ذإ ،ريغتت م

 .هبصنم نم هتحازإ دقعلاو لحلا لهأ

 يومألا دهعلا يف مكحلا ةريتو هيلع تراس يذلا يسايسلا عقاولا نإ

 .اهدعب امو 53 ص يدرواملا -1

 .لرألا بابلا نم ثلاثلا لصفلا يفر .يدرراملا باتك ق كلذ ليصافت رظنا ۔2
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 اوراس ءافلخلا رثكأ نإ ثيح 8ح رطلا اذه ىلع ةباجإلاب ليفك يسابعلاو

 ظفاحي نأ هنأش نم ام لك كلذ ليبس يف اوجهتناو ،ةطلسلا راكتحا يف

 ءافلخلا هراتخا يذلا ع ونلاو مكحلا نم ةلاحلا هذهو .ةفالخلا ةثارو ىلع

 نإو ايثارو مكحلا ماد ام ةلاقتسالا وأ لزعلا .ةركف امامت يغلي مهتطلسل

 يه ،ممتاسايس اهيلع تدمتعا يلا سسألا نم تناك ييلا تايرظنلا

 ةيرظنلاو ءاجرإلاو ربخلا ةيرظن ئلع دامتعالاك ،طقف ةيجيتارتسا سسأ

 ،موتحملا عقاولل نيكتست ةيعرلا تلعج لا يه هذهف .مكحلا يف ةيهالإلا

 ءانبأ :ضعب اهمعزت ييلا تاروثلا ءانثتساب {ءارمألاو ءافلجلل عضختو

 ىلإ ماكتحالاو ةوقلاب ايئان تدمخأ نيلاو ،ءاهقفلا ضعبو !ةباحصلا

 ( ( .فيسلا

 ةدعاق قيبطتو ،يدلا مهبجاوو ،دقعلاو حلا لهأ ةيحان نم امأ

 لخدو .هاوفألا تّمك دق ةيسايسلا ةيعضولا نإف ،مامإلا ةبساحمو ةبقارم

 ةفالخلا ىلع جورخلا مدع يهو ،مهسفنأل اهوزاجأ ةيقت يف عيمجلا

 لتقلا هريصم ناك ام ةداعف ةدعاقلا هذه ضقن نم امأو .ةملاظلا

 .ةرداصملاو بيذعتلاو رهقلا نم ىرخأ فونصو

 ىلإ لوصولا يف بابسألا ربكأ نم هرودب ناك دق يئارولا ماظنلا نإ
 هذه "نبالل دهعلا ةيالوف" لزعلا ىلع ةردقلا مدعو ةيعضولا هذه

 هئافيتسا ىدمو دهعلا يلو ةبقارم نع عيمجلا تدص دق ءةدعاقلا

 ىلختي مامإلا لعجت يلا بويعلا رثكأ تلعج لا يهو ،ةفالخلا طورشل

 مكحلا ةدس ىلع اورم نيذلا ءافلخلا ضعب يف ةدوجوم ابوجو هتمامإ نع

 رغصو ،ةيصخشلا فعضك .ةلادعلا يف حرجلاب قلعتي ام ةصاخو سلا
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 كلذ لك نع ةبترتملا جئاتنلا مث ،ةيسايسلاو ةيملعلا ةيافكلا مدعو ،ّنسلا

 ديلاقم ىلع هل قالخ ال نم ضعب ءاليتساو ،نيملسملا رومأل عايض نم
 (!مكحلا

 ثادحأ ضعب ةينسلا دوهعلل ليوطلا يسايسلا خيراتلا لجس دقلو

 يمالسإلا روظنملا نم نكلو .ءادفلا شبك وه امئاد ةفيلخلا ناك لزعلا

 ةفالخلا حيحصت ضرغب نكي مل لزعلا اذه نإف ،ءاملعلا هعرش ام قفوو
 نم ،مكحلا مهديب ناك نيذلا نأل كلذ مت دقو ێاهيلع أرط صقنل

 ادّقنم الو مهاوه نمض ةفيلخلا نكي مل رصقلا لاجرو دنجلاو ءارزولا

 كلذو .،يياثلا يسابعلا رصعلا يف ةصاخ اذه لصح دقو .مهتسايسل

 ايويند لزعلا لعج ام اذهو كءافلخلا ىلع نورطيسي كارتألا أدب امدنع

 (2)اضحم

 تارم ةع عقو دق هرُكذ قباسلا طمنلا اذمب ةفالخلا نم لزعلا نإ

 نمض عي ال هلتق ةطساوب علخلا هل عقو يذلا نافع نب نامثع نأ مغرو

 نمض همحقي يمساقلا رفاظ روتكدلا نإف ،ةساردلا عوضوم ءافلخلا

 ةراتخملا ةليسولا امئاد ناك لتقلا نأب فيضيو .ةلاحلا هذهل هتسارد

 .مكحلا وفص نوركعي دق اراصنأ هل نأل هكرت نم ريخ هئأو ،راونلب

 لكوتلاك نييسابعلا ءافلخلا نم ريثك خيرات يف العف عقو ام اذهو
 ءافلخ ىلع نيلماحلا فدهو نامثع راوث فده نيب ام نأ الإ 3(ةهريغو

 بهذ ،مكحلا حيحصت ىلإ نولوألا ىعس امنيبف ،اعنساش انوب سابعلا ينب

 .يناثلا مسقلا نم ثلاثلا لصفلا يف ،ءافلخلا ةريسب صاخلا لصفلا رظنا -1

 .2ج ‘يرضخلا دمحم ۔4ج ،يلش دمحأ ۔2

 .268 ص ،2ج عجرملا سفن -3
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 .مهيديأ نيب مكحلا تيبثت ىلإ نورخالا

 ل يسلا خيراتلا نإف ،ةيتاذلا ةلاقتسالاو ءافعتسالاب فرعي ام اَأو

 خيراتلا ي اهعون نم ةديرف يهو {ةدحاو ةرم آلإ ةلاحلا هذه فرعي

 ةيواعم ةلاقتسا يهو .يمساقلا رفاظ روتكدلا لوقي امك ،هلك يمالسإلا

 هنع لزانت مث ،اموي نيعبرأ مكحلا يف يقب يذلاو &هھ64 ةنس ديزي نبا

 ضحمب تمت دق تناك ةديحولا ةعقاولا هذهو &(!)ليلقب هدعب ينوتو

 يف عقو ام سكع .ةلاقتسالا ىلع رابجإ وأ فنع اهيف نكي مل و ةدارإلا

 مغرأ هنإ باتكلا ضعب هنع لوقي يذلا ىسوم نب ىسيع دهع ةيالو

 (2)هسفن روصنملا فرط نم دهعلا ةيالو نع لزانتلا ىلع

 اقالطإ عقي مل هعاونأ عيمجب روجلا ءافلخ لزع نأب لوقلا اننكمأ اذإو
 ريثك عايض ىلإ عجري كلذ نإف ةيسابعلاو . ةيومألا ١ ةرتفلا لاوط

 ةليسو اهلعجو مالسإلا اهاسرأ يتلاو شةيعرلل ةيسايسلا قوقحلا نم
 هذه سأر ىلعو 1 ماكحأ ذيفنت نامضل ماكحلا ةبساحمو ةبقارمل

 :قوقحلا

 .دقعلاو لحلا لهأ قيرط نع مكاحلا رايتخا يف ملسملا قح
 هاركإ وأ تاطوغض ةيأ نودبو ‘ىروشلا دعاوق نمض .ةماعلا ةعيابملاو

 .كلذ ىلع
 ةلخملا ةفيلخلا لامعأ دقنو ،هيجوتلاو حصنلا بحاوو قح

 (ة)فاعضإلاو ريهشتلاو ح رحلاو فنعلا نع اديعب ،مالسإلا ئدابم

 .49ص .1ج ،يلش دمحا .501ص .كج ،يربطلا باتك يف يناثلا ةيواعم ةصق رظنا -1

 .386و 383 ص ،1ج ،يمساقلا رفاظ رظنا ةلاقتسالا عوضوم لوح -2

 .122 ص يليملا كرابم -3
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 دادبتسالاو روحجلا ىلإ زاحنيس مكحلا نإف نيتدعاقلا نيتاه نودبف

 فدهو !ةسايس لك لصأو ؟يش لك وه ةفيلخلا حبصيو ©يسايسلا
 ةنسلا لهأ ءارآو ئدابمو .اقالطإ عرشلا هب رمأي مل ام اذهو ريصمو

 .ةئيرب ءافلخلا ءالؤه ضعب نم ةعامجلاو

 ةلأسم اقيثو اطابترا ةطبترم ةلاقتسالاو لزعلا صخت نلا ةلأسملا هذه

 ةيرظن ىلع نيتلأسملا اتلك تزكرت ثيح ،روحلا ةمئأ ىلع جورخلا
 بلقل ةيتاوملا صرفلا نأ تلش الو .ةيصعم ريغ يف ةعاطلاو ربصلا
 خيراتلا اذه ربع ةرثكب تدجو دق نيملسملاو مالسإلا حلاصل عاضوألا

 هنأو ©نيدلا نم قورم وه جورخلا نوك ةركف راشتنا نكلو .ليوطلا
 بجاو ريغ رمأ ىروشلاب مامإلا ذخأ نأو ،نيقراملاو ماوعلا لاعفأ نم

 اذه لك ءاهجضن مدعو ةيسايسلا ىوقلا لالحمضا بناج ىلإ "مزلمو
 .ىلوألا ةثالثلا نورقلا لالخ هفرع ام ىلإ يمالسإلا مكحلاب ىأ

 :ةيضابالا 2

 ثيح نم اذهو ،جورخلا ةلأسمم اقيثو اطابترا ةيضقلا هذه طبترت

 ةروثلا تناك اذإو .مامإلل نيلزاعلاو نيجراخلا يأ ،نيلعافلا ةوق

 بالقنالا حاجن نامضل ةريبك ةوق مزلتست رئاجلا مامإلا ىلع جورخلاو

 نم رثكأ هنم بلطتي لزعلاب موقي يذلا نإف ،ةيضابإلا ةيرظنلا قفو
 دمتعتو .ةيدام ةوق يأل لامعتسا نودب نوكي ام ةداع لزعلا نأل ؛كلذ

 نأ بجي نيذلا ةكوشلا لهأل ةيونعملا ةوقلا ىلع اساسأ ةيلمعلا هذه

 .مكحلاب درفنيو ىغطي ال قح !مامإلا ذوفن ىوتسم يف اونوكي
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 اجورخ ءانعلا ام ىلع ،يسايسلا مهخيرات يف اولّسسي مل ةيضابإلاو

 نزاوتلا ىلع ليلد اذهو ‘تالاحلا ضعب يف ألإ ةوقلاب روحجلا ةمئأ ىلع

 ةملكلا اهل يلا ةيعيرشتلا ةطلسلا نيب مهتمظنأ داس يذلا يسايسلا

 يف ةلثمتملا ةيديفنتلا ةطلسلاو ،هلزعو مامإلا باختنا رومأ يف ةيئاهنلا

 .هسفن مامإلا

 حاحن نامض وهو جورخلا فقوم نوفقي لزعلا ةلأسم يف .ةيضابإلاو

 ةروشمم كلذ متي نأ بجوأ ،نمألاو رارقتسالا رارمتساو ةيلمعلا

 ناك اذإ اًمأف» :(!)زثؤملا وبأ لوقي .مامإلا باختنا متي امك نيملسملا

 رصملا لهأ نم نيملسملا نم ةروشمب ألإ سيلف براحي وأ لزعي مامإلا
 نيملسملا ةماع ىلع اقح نوكي م ةجحو هيلع ادوهش. اونوكي تح

 ()«مهقيدصتو مهعابتا ةيعرلا

 نابإ يسايسلا رارقتسالا نم ةيضابإلا تنكم يلا يه ةدعاقلا هذهف

 ةدعا ةيضابإلل تثدح دقلو فيعضلا وأ رئاخلا مامإلل مهرييغتو مهلزع

 وأ نامع يف ءاوس .ةيسايسلا مهدعاوق كلذ يف نيعبتم &لزعلا نم عئاقو

 ةمامإلا لوطل ازظن ،ةريبكلا ةصحلا ال تناك نامع نأ الإ برغملا يف

 راثآلا هل دهشت..يولهبلا يصورخلا سيمح نب تلصلا رثؤملا وبأ هيقفلا ةمالعلاوه -1

 نرقلا ءاملع نم كش الب وهو ،هدلوم خيرات فرعي الو ©ىمعأ ناكو ،هملع ةمقب

 ميت نب نازع مامإلا مايأ ىلإ شاع .بوبحم نب دمحم خيشلا ذيمالت نمو "يرجملا ثلانلا
 ( (201 ص ،1ج ،نايعألا فاحتإ .يشاطبلا) .هنامز ف تامو

 بتكلا رادب (طوطخر) تافصلاو ثادحألا 8رثرملا يبأ نع القن 62ص قوراف رمع -2

 لصفلا لوالا بابلا يف ةيضابإلا ىدل لزعلا عوضوم ليصافت رظنا .5 ةقرو ،ةيرصملا
 .340 ص ،14ج ،لينلا حرش باتكو .ثلاثلا
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 هيف نكت مل هنأل ركب يبأ مامإلا لزع ًالإ ترهات لجست مل امنيب ،اهيف
 (!)هئابآ يف ناك ام هنيد يف ةدشلا نم

 فدهلا اذه غولبل لئاسو ةدع دقعلاو لحلا لهأ لمعتسا دقلو

 ىلع مهنم اصرح هيف بوغرملا ريغ مامإلا ىلع لزعلا ئدابم قيبطتو
 ةيضابإلا تضرتعا دقو .ملظلاو ةرطيسلا نم هنكمت مدعو ،لدعلا ةماقإ

 ةمئألا دحأ لزع يف ارذع اودجي مل ثيحب ،لزعلا ةيضق يف قئاوعلا ضعب

 مامإلل عقو ام كلذو كلذل ةمزاللا طورشلا هيف رفوتت 1 .ةيضابإلا

 ىلإ ةيضقلا ءازإ نامع يف ةيضابإلا تقرفت دقو .كلام نب , تلصلا

 مايقلا نع زجعلاو فعضلا ىلإ لصو دق تلصلا نأ ىرت ةقرف :نيتقرف

 تهتنا دقلو .هئاقب ةيناكمإ ىرخألا تأر نيح يف ،هلزع بجيف ةمامإلاب
 دشارل خويشلا ةعيابمو ،ةمامإلا هسفنب :تلصلا لازتعا ىلإ ةلكشملا هذه

 | (ةضيأ وه هتمامإ يف فلتخا يذلا رضنلا نبا

 نأ دعب ايئاقلت لاقتسا دق كلام نب تلصلا مامإلا نإف ةقيقحلا يفو

 ( .ةيعرلل ةبسنلاب رمألا هيلإ لصو ام ىأر

 لهو مرهلاو زجعلا ةلاح لوح مهفالتخا ببسب تماق ةلكشملاو
 نوسنكلو .س.فأ. ذاتسألا هبشيو ؟هتمامإ مامإلا دقفي امم كلذ نوكي

 دقو .راوثلا فرط نم نافع نب نامثع ةلاقإب ةلاقتسالا وأ علخلا اذه

 ةلأسملا هذه نأ ىلإ ارظن ،عوضوملا اذه لوح ةيضابإلا تاباتكلا ثرثك

 تاقالعلل ةبسنلاب ةيضابإلا ةديقعلا اهيلع موقت ييلا تايرظنلا ىدحإ لثمت

 .71 ص ثريغصلا نبا -1

 ۔اهدعبامو 163 ص اج ةفحت يملاسلا .(طرطخم) 270ص ريسلا سابعلا وبأ عجار -2

 .52 ص ،ديعس نب ناحرس
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 ةعقاو يأ ©ىلوألا تناك ثيحب ،ةيعرلاب مامإلا طبرت تلا ةيروتسدلا

 دقو (!)ةيمالسإلا ةلودلل ةيرظنلا سسألا عضول اديدج اقلطنم ‘نامثع

 ىسوم نب ىسوم مهسأر ىلع ناك نيذلاو ةكوشلا لهأ لخدتل ناك
 مل ول ثدحيس امم رثكأ ةينامعلا ةمألا ماحتلا يف ريبك لضف (ث)يلع نبا

 دعب ةمامإلا فرعت مل ثيحب ةمئألا نم هدعب نمو رظنلا نب دشار عيابي

 .اربتعم ايسايس ارارقتسا خيراتلا اذه

 ثيح ءنامعب ةمامإلا خيرات يف افطعنم لكشي تلصلا لزعف
 اهئارآ يف ةفرطتملا ةيقاتسرلا ةسردملا نيب قاقشلا ةيسابعلا ةلودلا تلغتسا

 عطتست مل و .اهئارآ يف ةلدتعملا ةيوزنلا ةسردملاو ،لزعلل ةركانلاو

 (ة)نمزلا نم فصنو نرق رورم دعب لإ امتوق ىلإ عوجرلا ةمامإلا
 نكت مل اهنإف ،ةلاقتسالاو ةلاقإلا تلمش نيلا ةلاحلا هذهل ةبسنلابف

 هرادقم فرعي مل زجعلا نأل ،ةيضابإلا ةيسايسلا ةيرظنلا يف ةحضاو

 (4)نيتفئاط ىلإ نيينامعلا قرف امم اذهو لزع مامإلا هيلإ لصو اذإ يذلا

 .زجعلل ةبسنلاب حضاو ريغ رمألا نإف نيتلاحلا نيتاه ىلإ رظنلابو

 هتيب يف يقب لب ؤلقي ملو زجع كللل دبعو ؤليقأف زجع دق تلصلاف

 .466رص 866ص ،نوسنكلو س. فأ -ا

 .كلام نب تلصلا ىلع جرخ نممو ءاملعلا نم وهو ،يلع نب ىسوم ملاعلا نبا وه -2
 (162 ص ،فكاحتإ كيشاطبلا)

 .46ص ثفقوراف رمع -3

 مره يذلا (ه226 -208) هديمح نب كلملا دبع مامإلا تفداص لا ةلاحلا سفن يهر -4

 خيشلا راشأف ،هتلاح يف نوملسملا رراشتف ،هركسع يف ثادحألا تعقوو ‘فعض تح

 قح لزع نودب هتيب ي امامإ مامإلا يقبو .ةلودلا ةماقإو هتمامإ يف هكرتب يلع نب ىسوم
 228ص ‘نيمملا حتفلا . 365ص "عاعشلا ،قيزر نبا -73 ص 52ج يبايسلا رظنا .ينوت
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 قفو داهتجالا يعدتست اهنأ كش ال عاضوألا هذه لثمو .يفوت تح

 نامض هنأش نم ةمألل عماج مكح ىلإ لوصولا مث ،ةيسايسلا فورظلا
 .ةينمألا عاضوألا رارقتسا

 فرعت ةيضابإلا ةيرظنلا نإف ،ةيسايسلا فقاوملا نم راطإلا اذه يقو

 عضو يف اهطورشو ةمامإلا ىلع ةظفاحملا لجأ نم ،اريبك ايسايس اجضن

 هذه لثم يف نامع خويشل دجن ذإ .ةلودلل رارمتسالا نمضي يمأ

 ةسايس ييامعلا يسايسلا خيراتلا لجس ثيح ،ليوطلا عابلا تايعضولا
 ةلضعم ءانثأ هنامز خويش سأر ىلع ناك يذلا (ا)رباج يبأ نب ىسوم

 نيملسملا بجعت ال ثادحأ هنم ترهظ يذلا ،نافع يبأ نب دمحم

 هجارخإب هلزع مت دقو ،ىغطو ةريسلا ءاسأ هنأل ،لزعلا كلذب قحتساو

 (2)تايالولا ىلع هذوفن قيرفتو ةمصاعلا ىوزن نم

 بسح ةنورمو اريبك اجضن ةيضابإلا لزعلا ةسايس تفرع ام ردقبو
 ةريدملاو ةلاعفلا ةيسايسلا ىوقلا نزاوت ببسب اذهو 3ةيسايسلا عاضوألا

 مل ةريتولا نأ آلإ {ةيديفنتلاو ةيعيرشتلا نيتطلسلا كلذب ينعنو مكحلل
 (ة)املاح ىلع قبت

 نامع ىلإ ملعلا ةلمح نمو بيبح نب عيبرلا ذيملت \ةبض ييب نم :رباج يبأ نب ىسوم -1

 ( .(168 ص ،يشاطبلا ر ه281 يرت

 45ص ،ديعس نب ناحرس -93/91 ص ،1ج ،ةفحت .يملاسلا \ةسايسلا هذه ليصافت رظنا -2

 18 ص 5،2ج يبايسلا -
 ةفك تححر ثيح &©ه273 نم ءادتبا نامعل ةيناثلا ةمامإلا رخاوأ يف لاوحألا تريغت -3

 ىلإ لب ةمئألا فعض ىلإ كلذ دوعي الو .نولزعيو اوعاش نم نولوي اوحبصأو ،خ ريشلا
 تاعيبلا هذه ليصافت رظنا .ةمئألا نم ةينامثلا اولزعو اولو دقف .مهسفنأ خويشلا قارتفا

 .232 ىلإ 228 ص ،1ج شةفحت .يملاسلا ي
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 ةدعاق نع اجورخ انايحأ ةيضابإلا تاسرامملا تدهش دقو

 نم ةوقلا لامعتساب كلذو ،مامإلا لزع يف ةيسايسلا ةليسولا لامعتسا

 (!)ةك وشلا لهأ فعض ببسب ةيعرلا فرط

 هذه نأ وه ةيضابإلا ىدل لزعلا ةلأسمل ةبسنلاب هلوق نكمي ام نإ

 ءايلمع ةيضابإلا ةيسايسلا ةيرظنلا ىف اماه ارود تلجس ام ردقب ةطلسلا

 ةمامإ يف الإ طارفإلا اذه رهظي ملو .حومجلا ضعب تفرع دق اهنأ ل
 ةمامإلا رمعت ملف ةيمتسرلا ةلودلا يف امأ ليوطلا اهخيراتل ارظن نامع

 ةطلسلا هذه نأ امك .لاوقألا حجرأ ىلع ةنس نيتسو نرق نم رثكأ

 نويسوفنلا مهو ،يضابإلا ذوفنلا نم ةنيعم ةهج يف تيقب اهنأ ودبي امك
 اذهو .ةمامإلا زكرم ةمصاعلا يف ةقحاسلا ةيبلغألا نولكشي اوناك نيذلا

 تماق امّئإ) ةيمتسرلا ةلودلا نأ ةيضابإلا ةلوقملا موهفم نم رهظي ام

 .(هسوفن فويسو هتانز لاومأب

 | تت

 نإف مهلزعو روجلا ةمئأ ىلع جورخلاب قلعتملاو لصفلا اذه ةيامن يف
 دادزا امأ ردقب هئأب نيبتو ،عقاولا ضرأب تمدطصا دق ربصلا ةيرظن

 لغتسا دقو .دادبتسالا يف ءافلخلا ضعب لواطت ام ردقب اربص نوملسملا

 ءاهقف كلذل اودجو ،نيملسملا نيب ( اهوعاشأف ربصلا ةيرظن مهضعب

 .ةطلسلا ةمدخب اوموقيل لئاسولا لك نم مهونكمو ،طالبلا

 .ةنا مرح اميف الإ ربصلا ىلع دمتعت ةنسلا لهأ ةيرظن تناك اذإو

 يبايسلا رظنا .ىوزنب دمحيلا عمجتب كلذو ةوقلا قيرط نع ةرم دشار اولزع دقف -1
 .139 ص .2ج
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 تدان ييلا تاروثلا عمق يف مهءافلخ اوعاطأ دق نيملسملا ةالولا نإف ا

 ريبزلا نباك ءافلخلا ىلع ءاهقفلا ضعب جورخ نإ مث .ركنملا رييغتب

 نكت مل ةيرظنلا هذه نأ ىلع ليلد مهريغو ةريبج ني ديعسو "يشلاو
 ريسفت وه كلذ دمتعم ناك اذإو ،ةنسلا لهأ ءاملع عيمج نيب قافتا لحم

 لهف ،رمألا يلوأ ةعاط يف تءاج لا ثيدحلا صوصنل ةعبرألا ةمئألا

 كانه نأ امك ؟مهئارآ نع اوجرخ دق ممقذمالت نأب لوقن نأ نكمي

 نيملسملا ربص لاط امدنع كلذو ءارآلا هذه يف روطت ثودح لامتحا

 اءوس تدادزا لا ةيعرلا باسح ىلع ءافلخلا ضعب دادبتسا دادزاو

 .ارقفو

 جورخلا ةلأسم يف ةينسلا ةمظنألل ةبسنلاب ةيعضولا هذه رسفي امو

 نم مهفقوم صخي اميف مهئاملع نيب فالتخا دوجو وه امنإ ،لزعلاو
 نم مهنمو ،خذبلاو لاملا ةنيهر حبصأو طالبلا لخد نم مهنمف .ءافلخلا

 لتقلا هريصم ناكف جرخ نم مهنمو ،ملظلاو ليكنتلا ةيشخ فقوت

 نيب ام ىرخألا يه تعوت دقف ةيعرلا امأ .ةرداصملاو هب كتفلاو

 تكردأ ةلقو ةكلاملا ةلئاعلا ناضحأ يف طقاسو ،دادبتسالا نم فئاخ

 عمج كانه نكي ملف .مهريصم سفن تيقلو اهئاملع عم تجرخو ركنملا
 اذخأم مهنم تذخأ نلا ربصلا ةدعاق ىلإ اساسأ اذه دوعيو .لمشلل

 .مهرظن يف نيدلا نم قورم.هنأل هنع جورخلا نكمي ال ايحور

 نم لزعلا ةلأسم نإف - قبس امكو - ةيضابإلا ةمظنألا صخي اميفو

 طورشلا ثيح نم فورظلا ضعب يف ةحضاو نكت مل ةيقيبطتلا ةيحانلا
 نب تلصلا مامإلا مامأ نيقيرف نوينامعلا ءاملعلا فقو دقف .ةلزاعلا

 وه زجع يذلا ديمح نب كلملا دبعو لاقتسا مث فعض يذلا كلام
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 (!)لقي مل هنكلو اضيأ

 يبأ ةلاقإك .اميلس ناك قيبطتلا نإف ىرخألا لئاسملا صخي اميفو

 خويشلا لمع ربتعي يذلا رضنلا نب دشار كلذكو (يمتسرلا ركب
 ()اج ورخ هنم رثكأ ةلاقإ هدض

 نم ةارشلا ضعب نايغط وه ةيضابإلا ةمظنألا يف العف عقو امو
 دح ىلإ رخآ لزعو مامإ نييعتب مهذوفن اولغتسا نيذلا خويشلا

 ضفارو دّتؤم نيب ام نيملسملا نيب اقرمت عضولا اذه ثروأف .فارسإلا
 .نامع يف ةمامإلاب فصعت نأ تداكو ،نتفلا تعباتتو ،مامإلل

 تنهو اذإف 5امتاقلح طبترت ةلسلس يه ةماع ةسايسلا نأ هب ملسملا نمو

 دهعلا ةيالو اهيلع راس نلا ةقيرطلاب نيملسملا ىضرف .تاقلح اهتعبت ةقلح

 ةقارإو ةنتفلا نم فوخلاو ةروحلا ءافلخلا ىلع توكسلابو ‘بلغتملا ةمامإبو

 ةنتفلا نم مهفوخو .هيلع مه ام ىلإ نيملسملاب ىدأ يذلا وه ءامدلا

 وه ام :يه ةقيقحلاو .نيدلا داسف ةنتف يهو مظعأو دشأ ةنتف يف مهطقسأ

 نع نيملسملا يديأ ضبقي امم فوخلا ناك اذإ اج اميفو مالسإلا ضرغ
 (4)؟ع رشلل ةيفانملا عاضوألا نع مهيضريو نيدلا ةماقإ

 مهوصعو ايبلس افقوم نيملاظلا نم اوفقو اعيمج نيملسملا نأ ولو»

 (5)«مهيغ يق اوعاترا امو "مهملظ يف ءالؤه رمتسا امل مهرماوأ عيمج يف

 .115/113 ص ،2ج خيراتلا ربع نامع يبايسلا -163 ص ،1ج ،ةفحت ،يملاسلا رظنا 1

 .71 ص ثريغصلا نبا -2

 .88 ص ،اج يملاسلا -3

 .128ص ةدوع رداقلادبع 4

 .204 ص 52ج .ةيمالسإلا بهاذملا خيرات .ةرهزوبأ 5
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 .مهلامعأ رربت ةّحح مهف دجت وأ مهرصاني نم ءاملعلا نم اودجو املو

 مكحلا نأب ىري ناك ةفينح ابأ مامإلا نأ دكون نأ ةنامألا نمو

 يف مكحلا لوصأ ريغ ىلإ هدانتساب يعرش ريغ يسابعلاو يومألا
 امك .بلاط يبأ نب يلع لتقمب تهتنا ةيمالسإلا ةفالخلا نأو .مالسإلا

 (!)سابعلا بو ةيمأ يب كلم يف يأرلا سفن هل ناك اكلام مامإلا نأ

 يضابإلا مكحلا ىلع علطي ملو سردي مل ةفينح ابأ نأ تلش الو
 يلا هتاباتك نم جتنتسي ام اذهو .نامعب ىلوألا هدوهع يف هرصاع يذلا

 ىلا ةسايسلا نأو ،جراوخلا نمض ةيضابإلا ربتعي ذإ ،كلذ اهنم مهفي ال

 بمهرتست نأ دب الف \يروشلا مكحلاب ىدان نم عيمج تبراح اهرصاع

 رثكأ ةيعضو يه ةيعضولا هذهو .كاذنآ ءاملعلا نيعأ ةسايسلا هذه

 للحي نأ دعب يودعلا مهاربإ روتكدلاف .مهيرصاعم كلذ يف امب انئاملع

 ىهتناو» :لوقي مهفارحناب مكحيو نييسابعلاو نييومألل ةينسلا عاضوألا

 يف باختنالاب لئاقلا يمالسإلا ادبملا راصنأ رخآ ريبزلا نبا ءاهتناب

 ()«اهتمصاعو ةفالخلا رقم هرابتعاب زاجحلا دهع ىهتنا امك .ةفالخلا

 زاجحلاو ريبزلا نباب خيراتلا قلع دق نوكي هذه هتلوقمب روتكدلاو

 رهظ يذلا تقولا يف ،ةقيقحلا يفو .دومجلاب ةماع نيملسملا ىلع مكحو

 ةلثأ دبع ناك يدادبتسالا مئاقلا ماظنلا نع اجراخو ارئاث ريبزلا نبا هيف

 عاجرإ وهو ،©فدهلا سفنلو ،نميلاب روثي _ قحلا بلاط _ يخي نبا
 مهسفنأ ربربلا هيف رضحي يذلا هسفن تقولا وهو .هتيمالسإ ىلإ مكحلا

 .نييومألا ضاقنأ ىلع ةيمتسرلا ةلودلا ةماقإل

 .408/397/396رص ، بهاذم الب مالسإ .ةعكشلا ىفطصم -1
 .176 ص مظنلا يودعلا ميهاربإ -2
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 يقيبطتل ارمسلا جئاتن

 رثكألا بناخحلا لثمي تناك امهم ةيرظن ةيأل ةيلمعلا تاقيبطتلا نإ

 لكاشم نم ناسنإلا ضرتعيو يرتعي امل كلذو ءةايحلا يف ةبوعص

 .ايرظن هررق ام قيبطت لواحي وهو تابوعصو

 اهعوضخ ىدمو هتاذب قلعتت يلا كلت يه تاضارتعالا لوأ نإ

 يف ىرخألا تاوذلا فالتخا مث .يرظنلا بناخجلا هضرفي يذلا عقاولل

 نأ ىلإ اساسأ اذه دوعيو .ءارآلا هذهل اهلبقت ةيناكمإو عساولا عمتجملا

 لحم امئاد ىقبتسف {ةيعرش صوصن ىلإ دنتست تناك نإو راكفألا هذه
 باختناك هةّماعلا دعاوقلاب رمألا قلعت اذإ ةصاخو .ءاهقفلا داهتجا

 انضرعت يلا تايرظنلا تناك اذإو .لدعلاو ىروشلا ةماقإ ةيفيكو ريمألا

 ©كلذ جئاتن يه امف ،يقبطتلا بناجلا ىلإ تضّعت دق اذه انثحب يف اهيلإ

 هططخ ام عم العف قباطتت جئاتن ةيقيبطتلا ةيلمعلا هذهل تناك لهو
 ؟اهنم رظتنملاو بيطلا اهلكأب تتأ امنأو ءاملعلا

:© 

 ةعامجلاو ةنسلا لهأ :الوأ

 ،مهمكح نابإ نوينسلا ءافلخلا اهجهتنا قلا ةسايسلا ءارج نم هئإ

 هذهل سرادلا حاتري نأ نكمي ال هنإف .ةللا ماكحأ نع تفرحنا لاو

 مهنم ليلقلا ًالإ امومع ءافلخلا كسمت نإو ،ةيضرم جئاتن ىلإ ةيعضولا
 عابتا ةرورض مهيلع مح ،ةطلسلا يف ءاقبلا ةيغبو مكحلا ةثارو ادبم
 مهتعيابمو ءافلخلا ةيلوتف .دادبتسالا ىلع اساسأ دمتعي يسايس بولسأ

484



 ممتايح يف مهسفنأ ءافلخلا ةريسو \©بصنملا روغش لبق دهعلا ةيالوو
 ةيرادإلا بيلاسألا مث ،ةيعرلا ةسايسل مهتسرامم ةقيرطو ،ةّمماعلاو ةصاخلا

 تايرحلا ىلع قييضتو هاوفألال جك نم ،ممتاكولس يف اهيلع اودمتعا نلا

 3نانثا هيف فلتخي داكي ال مكح ىلإ تدأ بيلاسألا هذه ك ةيساسألا

 ىلحت دق - ةساردلا لع - ةرتفلا هذه يف يمالسإلا مكحلا نأ وهو

 ةناكم ىروشلل نكي ل و .تنلا ماكحأ نع داعتبالاو دادبتسالا ةغبصب

 مامإلا ةلوق سيداب نبا مامإلا يوريو .ءارمألا ءالؤه ةسايس يف ركذت
 مث «رئاخلا ناطلسلا ةلأ طلسي نأ ةنتفلا مظعأ نإ» :قداصلا رفعج

 كالهلاو رشلا نم ةيمالسإلا ةمألا قحل ام مظعأ نإ» :اهيلع اقلعم لوقي

 دهشي ام اذهو اهريغ نمو اهنم نيرئاخلا نيطالسلا دي ىلع اهءاج هلك

 (1)«اهرضاح و اهيضام هب

 ارقهقت ةيمالسإلا ةمألا تثروأ دقف ةيعضولا هذه نم اقالطناو

 ةسايسلا لاحب يف يهقفلاو يركفلا دومجلا ىلإ ىدأ ،اريبك ايسايس

 ديؤت نلا راكفألا يشفتو ،تافارخلاو لهجلا راشتناب ،ةيعرشلا

 ءاهقفلا نم ءالؤه دجوو .رمألا يلوأل ةعاطلاو هيلع ربصلاو دادبتسالا

 نم ام لكب ةيمالسإلا ريهامجلا ريدختب موقيو ،محلامعأ مهل نيزي نم
 .ةمكاحلا ةطلسلا يراديو يراجي نأ هنأش

 اونكمت ام لك مهتسايس ذيفنت لجأ نم ماكحلا ءالؤه لذب دقلو
 مث نييسابعلاو نييولعلاو نييومألا نيب بورحلا يف قفنأ ام نأ ولف .هنم

 دض مهسفنأ ةنسلا لهأل تاروث نم مهيضراعمو ماكحك ءالؤه نيب

 نم ضعبلا مهضعب ءاصقإل مكاحلا تيبلا دارفأ تاروثو مهماكح

 .257 ص راوث نوملسم ةرامع دمحم -]
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 ةعيشو جراوخ نم نيرئاثلا عيمح ةبسنلاب اذكو ،دهعلا ةيالوو ةفالخلا
 ادهج ناكل ،ئيعرش دحاو هاحتا يف تمص دوهجلا هذه لك نأ ولف

 اوركفو سانلا لقع ولو .نيملسملا ةرطيسل هعاضخإو ملاعلا حتفل يفكي

 قحأ ناكلو ةطلسلا لجأ نم ةلتاقتملا تاهجلا هذه ججح اولبق ام ايلم

 مهرثكأ سانلا ريخ نأل .ايشبح ادبع ناك ولو مهحلصأ ةفالخلاب سانلا

 لك يف تدح امك درف وأ ةلئاع وأ موقل اعفن مهرثكأ سيل سانلل اعفن

 (!)ةمظنألا هذه

 ةيعرش ريغ ةسايس ءارو نم ةاخوتملا فادهألا نوكت ام ردقبو

 دقف ةيبهذملا ةيحانلا نمف اضيأ ةيمالسإ ريغ جئاتنلا نوكت ام ردقب

 تبصو ،تارتفلا ضعب يف ةلزتعملاو جراوخلاو ةيضابإلاو ةعيشلا تيصقأ
 ةيمالعإ ةلمحب تعبتاو .ممتاكرحل دصرلاو ةعباتملاو رهقلا عاونأ مهيلع

 دقف ةيقرعلا ةيحانلا نمو .نيدلا نع نيقراملاو جراوخلاب مهايإ ةفصاو

 نمم مهضعب ربتعاو {ةيمالسإلا ةرئادلا جراخ مهسفنأ برعلا ريغ دجو

 مايأ ةبراغملا ربربلا ةيعضوك ،مهمالسإ مغر مهيلع ةيزحلا ءاقبإ زوجي

 ةطلسلا ةرئاد جراخ مهسفنأ برعلا دجو رخآ نمز يفو .نييومألا

 هذه نأ ككش ال .يلئاعلا مكحلا ىلع ةظفاحملا لجأ نم مجاعأب اوضرعو

 ةيعضولا لعج امم ةيمالسإ ريغ ةيعضو يلاوملا ءالؤه تثروأ دق ةلماعملا

 يلاتلابو ةيقرعلا نتفلاو لقالقلا عرزل ةبصخ اضرأ كاذنآ ةيسايسلا

 ةقدانزلاو ةطمارقلا ةكرحك .ةيمالسإلا ميقلل ةمادهلا ءارآلا يشفت

 ملاعلا تقزم لاو ،ميلاقأ ةدعب نولقتسي ةيروماغملا تلعجو .مهريغو

 لودلا هذه لثم مايقل ةنسلا لهأ معرحت مغر ،هتوق تفعضأو يمالسإلا

 .299/298 ص 53ج شمالسإلا ىحض ٥نيما دمحا ۔1
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 .ودع وأ رحب ريغ نمو مألا ةيمالسإلا ةلودلاب ةلصتم تناك اذإ

 تميقأ امع تدعتباو ةيمالسإلا امتامس عيمج نم ةفالخلا تغرفأ دقو

 هنأش نم ام لك نم ةطلسلل ايقاو اعردو اكربت تحبصأو ،هلجأ نم

 .ةمكاحلا ةلئاعلا ةمدخ نع اهجارخإو ةفالخلا ديدمت

 ةريبك ةنونيب نع انل فشكت ةيلمع جئاتن نم ثدح ام ناك اذإو

 دق يهقفلاو يرظنلا بناجلا نإف يسايسلا لمعلاو اانل 0 ماكحأ نيب

 ءازأ ةيبلسلا فقاوملل ةدايسو فلختلا نم ةغبص دختاو ،هرودب وه رثأت

 حبصأف .ةلودلا لاجرل ةيمويلا ةيلمعلا ةسرامملاو روصقلا يف عقي ام لك

 عفادب وه - ةطلسلل ماتلا عوضخلا يأ - ةيعضولا هذهل ديحولا رربملا

 ىلإ لاقتنالا نم ريخ عئيسلاب اضرلاو ،ءامدلا ةقارإ نع عانتمالاو ةيقتلا

 ظوظحلاو ةهاجولا نم ضعب ةيملعلا تارربملا هذهل نوكت دقو .ءوسألا

 نم هنم ءوسأ وه ام ىلإ تدأ اهنأ الإ تاسبالملاو فقاوملا ضعب يف

 ةيمالسإلا ةمألا طاسوأ يف ةلذاحختملا ءارآلا لغلغتو ،ةيركفلا ةيحانلا

 يه تحبصأ قح ةيدادبتسا ةمظنأ ةيعرشلا فقاوملا هذه تطعأ ثيح

 ةيعرشلا يه رمألا يلوأل ةعاطلاو خوضرلا حبصأو ،ةحيحصلا ةدعاقلا

 اهمايق ةيفيكو اهطورشو ةمامإلا نع ثيدحلا بلقناو .نوناقلاو

 لكو 3دارفألا رئاس نع هب زيمتي نأ يغبني امو ةفيلخلا تافصو اهماهمو
 ةيمالك راكفأو تحابم نع ةرابع ةيمالسإلا ةيسايسلا ةيرظنلا مظني ام

 .عقاولا ضرأ ىلإ لزنت الو ناسللا زواجتت ال ةيهقف

 ةروثلا نع كيهان ،ءافلخلا داشرإو هيجوتلاو حصنلا حبصأ امك

 ةيسايسلا ةيرظنلا تبلق فقاوملا هذهو .اركنم ،روجلا ةمئأ نع جورخلاو
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 ماظن نأو ،ةدعاقلا وه ةاغطلا هلعفي ام اك حبصأف بقع ىلع اسأر

 لدعلا اذمب ىفتناف (!)ءانثتسالاو ذوذشلا وه ةيروشلا ةيوبنلا ةفالخلا

 .مالسإلا اممب ىدان ناذللا ةاواسملاو

 نإف ،ملسملا يسايسلا عمتجملا هيلإ لصو امو مالآلا هذه لك مغرو
 مالسإلا تظفح ةيرهوج جئاتن ةدع اه تناك دق ةينسلا ةمظنألا

 .اقالطإ اهلافغإ بجي ال يلاو ،نيملسملاو

 نايفس يبأ نب ةيواعم امب ماق لا ةيدادبتسالا فقاوملل ناك دقلو

 يف ايوق اببس &هيدي يف تاطلسلا لك عيمجتو ،ايارو مكحلا هلعجو
 ةفالخلا نع يلع نب نسحلا لزانت نم عقو ام ةصاخو ،نيملسملا ديحوت
 نيملسملل راصتنا ربكأ ةيخيراتلا ةثداحلا هذه تلجس ثيح .ةيواعمل

 يلاتلابو .ةقلطم هبش ةيكلم نم ةطلسلا رمأ هيلإ راص امع رظنلا ضغب

 هذه اترصاع نيتللا نيتوقلا يهاضت ،ةريبك ةوق يف نوملسملا حبصأ

 نالكشت اتناك ناتللاو .مورلاو سرفلا ةلود امهو ةيمالسإلا ةمظنألا

 ةيامح ىلإ تدأ نيملسملا ةدحو نأ الإ ،هرايد يف مالسإلل ةددهملا ةوقلا

 ةمألل ملاعلا يف ةريخألا ةملكلا تحبصأو ،اعيمج ءالؤه دض ةضيبلا

 .ةيمالسإلا

 ةوق نم ثادحألا هذه نع تجتن لا ةيعضولا هذه ىلع ءانبو

 ةدوهعم نكت مل ةروصب ةيمالسإلا تاحوتفلا ةريتو تراس دقف ةدحوو

 :مالسإلا راشتناو ةيمالسإلا ةعقرلا يف عاستا ةعرس نم كلبق نم
 (2)نيدايملا لك يف اهروطتو ةلودلا راهدزا يلاتلابو

 633/632 ص ،ملكحلا ةفسلفو مالسإلا ،ةرامع دمحم -1

 .ةلباقم ، يليعامسإلا نيمألا دمحم ۔-2

488 



 تايباجيإ نم ةرتفلا هذه هتققح امو ،قبس ام لك نم اقالطناف

 اننيد ميلاعتل ةنيمأ ةروصو ،يمالسإ مكح هنأب هيلع مكحلاو ،تايبلسو

 (1)هل نزوال مالك

 اهروطت ةيفيكو ةفالخلا ةأشن ةيفيك ىلع علطملا ثحابلا نإو

 ىلإ رظني هئزف ،نيحلاصلا ءافلخلا نم مهدعب نمو نيدشارلا مايأ اهقيبطتو

 ىلإ رظني نأ كلمي ال مث ،ريبك ريدقتو لالجإو باجعإب لئاوألا ءالؤه

 امل زازئمشاو ءاردزاب لقن مل نإ ،ءاثرو قافشإب الإ اهرمأ هيلإ ىهتنا ام

 ىلع نوطّلستملا ءالؤه هبكترا ام لكو .ةلل عرشل تافلاخم نم ثدح
 امنإو .عويرب هنم ةلأ نيدف مهئاهقف تاداهتجاو مالسإلا مساب ةيعرلا

 نأل كلذ (ة)ايمالسإ اجاهنمو اعرش هلعجو هفارتقا نم ةمايقلا موي همثإ

 نود صنلا نم رهظ امب اوكّسمتو (ة)«مهلاعفأب مهلاوقأ اوضقن ةينسلا»

 .نياسنإلا عقاولل ةاعارم

 رملا عقاولا اذه ءارو تناك مكحلا ةوهش نأب لوقن نأ اننكمأ اذإو

 نألو .فارحنالا عيشني يذلا وه ءادتبا ةنا لزنأ ام ريغب مكحلا نإف»

 راثئتسا مث نمو ىرخأ ىلع ةفئاط طلست هانعم رشبلا هعضي امب مكحلا

 (4)رئامضلا ءارشو هاركإلاو ةوقلاب «ةيعرلا حلاصم ىلع سانأ ةحلصم

 دعب ةئشانلا لوذلا تناك فيك :يدودرملا ىلعألا وبأ خيشلا لئس دقلو

 :هباوج ناكف ؟ةيمالسإ ريغ مأ ةيمالسإ تناك لهو نيدشارلا ءافلخلا

 .91 ص مالسإلا مهفن فيك !يلازغلا دمحم -1

 .280 ىلإ 277رص .حلاصلا يحبص -2

 .78/77 ص 5،3ج ،يالحراولا -3

 .فرصتب 270 ص ،نيرشعلا نرقلا ةيلهاج بطق دمحم -4
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 .نيتملكلا لولدم متأب ةيمالسإ ريغ الو ةيمالسإ نكت مل اهنأ ىحلا»
 لوألا :يمالسإلا روتسدلا سسأ نم نامهم ناساسأ اهيف ريغت دق ناك

 (!)«ةروشملاب ةلودلا ماظن رييست اثلاو ،ريمألا باختنا

 (ةيمالسإ ريغ الو ةيمالسإ نكت مل) ةمظنألا هذه نأب لوقلا اذهو
 ام دحج نأ اقالطإ نكمي ال هنأ قحلاو ةريبك ماهفتسا ةمالع هيلع عضن

 تناك لب .مالسإلا ظفحو نيملسملا ةضيبل ةيامح نم ةمظنألا هب تماق

 ال يذلا نكلو .ةينيدلا رئاعشلا ةسرامم يقو اهتيعرو اهدئاقع يف ةيمالسإ

 ةيعرشلا ةسايسلا دعاوق نع ءافلخلا ضعب جورخ وه هراكنإ نكمي

 مالسإلا ىلع تّمضع دقف ةيعرلا امأ .ءاهقفلا هرظن امع داعتبالاو

 .بابسأ نم مدقت ام ىلع ءانب عقاولا رمألل تناكتساو ،اهذجاونب

 ءاهقفلاو ءاملعلا ىدصت نيح يف ،ءاهروصق يف ةيهال ةظلسلا تناكف

 ( .ةمألا هيجوتل

 ىلع ةظفاحمو دامرلاب ةاطغم تارمج همظنو مالسإلا يقب دقلو
 ىلإ ةفالخلاب عجرتو ديدج نم بهتلتل اهيف خفني نم ةرظتنمو ،امترارح

 .(2)ام ؤ وبن

 ةيضابالا 2

 ةصاخ نيفص دعب ةيمالسإلا ةمألا اهيلإ تلآ يلا عاضوألل تناك

 رصانعلا ءازأ ايلخاد ةيسابعلاو ةيومألا ةمظنألا اهتعبتا قلا ةسايسلاو

 مايق يف لاعفلا رثألا كاذنآ ريبكلا يمالسإلا عمتجا نوكت تلا ةفلتخملا

 31]ص هيدهو مالسالا ةيرظن }يدودرملا 1

 .ةلباقم يليعامسإلا نيمألا دمح -2
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 ببس ناك اذإو .برغملاو قرشملا يف ةيضابإلا ريغو ةيضابإلا لود

 ال هنإف ،©فارحنالا نم اساسأ قلطني نيينسلا ءافلخلل ةيضابإلا ةضراعم

 .مهلود يف ىروشلاو لدعلا ةماقإ نم نيركانلا ءالؤهل ًدب

 .ةقيقدلا ةيرسلا ممتاميظنتو ملعلا ةلمحو ةيضابإلا دوهج ترمثأ دقلو

 .برغملاو نامع نم لك يف ةلقتسم ةمظنأ مهل تماقو

 ءانبل تامدقملاو ساسألا ةيسايسلا تانايكلا هذه تناك دقو

 (!))ةيسايس رظن ةهجو نم يبرعلا برغملا

 ةقطنملا يف ةلاعفلا ىوقلل نزاوت نم ترهات هب تماق امل كلذو

 ةفلتخم تانايك ةدع نيب تشاعو طسولا نم اصعلا ةيمتسرلا تكسمأف

 .برغملا دادغب كلذب تحبصأو ،ايبهذمو ايسايس

 ال ،ةيضابإلا ةيسايسلا تايرظنلل تاقيبطت نم هجاتنتسا نكمي امو

 ريغ نم ةصاخو نيخرؤملاو باتكلا تافارتعا نم الإ هذخأ نكمي
 يريرحلا ىسيعو يلالخلا نمحرلا دبعو كاعكلاو ريغصلا نباك ةيضابإلا

 ب مكح ىلع دحأ مقني مل هنأ ءالؤه رارقإ نم ذخؤي امو ،مهريغو

 ملف اصوصخ ممتريس يف الو ،امومع نامع ةمئأ ىلع الو متسر

 عمق نم ناك ام ًالإ ممتالماعم يف اوُبتسي ملو ،ةيعرلا نع اوبجتحي

 ()مالسإلا ةقبر نع نيجراخلاو ةاغبلل

 مغر ةدحاولا ةنيدملا يف ميمحلا شياعت دقف ،ةلادعلا قيبطتل ةجيتنو

 مكمركأ نإل ةدعاق ىلع عمتجا راسو ،يمهذملاو يقرعلا فالتخالا

 .07 ص "يريرحلا ىسيع -52 ص ءةيخيراتلا لوصألا تافيلخ ضوع -]
 اهدعب امو 31ص ريغصلا نبا -2
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 دحأ ربجي ملف ( نيدلا يف هاركإ ال ةدعاقو (!)(مكاقتأ ةلأ دنع

 ليبس تارظانملا تناك لب هبهذم نع يلختلا ىلع ةيضابإلا ريغ نم
 .نتفلا ةراثإل ةليسو كلذ ذختا نَم الإ عانقإلا

 ةناكم اهل تدجو يبرعلا قرشملا يف ةيطارقوميدلا ترهق نأ دعب و

 نم نيرافلل انيمأ ارقم ترهات تحبصأو كةيضابإلا ىدل ةقومرم

 .مهتمظنا
 ةرورض اهتيحالص نمو اهنم قيقحتلا مت يلا ةيسايسلا جئاتنلا نمو

 ةماقإ ىلإ يعادلا نآرقلا ءوض ىلع اهحرشو ةماعلا صوصنلا ريسفت
 نع جورخلا نود هبكاوت ةلاح لاح لكل قيبطت ةدعاق كلذك .نيدلا

 ةيضق ايئاهن اودعبتسا دقف يضابإلا يسايسلا جضنلل ةجيتنو .ةللا عرش
 مهل ادنس ركب يبأ لمع يف اودجو دق ةنسلا لهأ نأ .مغر دهعلا ةيالو

 دقو (ة)ايقيبطت هطورش نع اوجرخو مهدوهع ةيلوت يف ابولسأ هوذختاو
 ال تلا ةينيدلا ةيبصعلاو ةءافكلا ةدعاق دهعلا ةيالو لحم ةيضابإلا لحأ

 لآ يف تيقب دق ةمامإلا تناك اذإو .ناكملاو نامزلاب رثأتت الو لوزت

 ىلع مث يسايسلاو نيدلا حالصلا ةدعاق ىلع ءانب كلذ نإف متسر
 ةلئاعلا هذه رغص يف ةلثمتملا ةينمألاو ةيعامتجالا ةيجيتارتسالا ساسأ

 ةمامإلا نإف ،نلأ ماكحأ نع تجرخ اذإ ةمامإلا نع اهفزع نكمي ثيحب

 نيب تلقتنا اهنإ ثيح حوضوب ةدعاقلا هذه اهيف تلجت دق نامع يف

 .3 ةيآ تارجحلا ةروس 1

 .256 ةيآ "ةرقبلا ةروس -2

 .لوألا مسقلا ناثلا لصفلا رظنا -3
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 بقاعت ىلإ تاساردلا ريشتو .ةنيعم ةلئاع يف زكرمتت مل و ةريثكلا رسألا

 3ةبراعيلاو ،ناهبن بو {ةماس يب لثم مكحلا ىلع تالئاعلا ضعب

 (1)نييدعسوبلاو

 تطعأو 3اليوط ترمعو لودلا هذه ترهدزا نأ تناكف

 .ةماع ةيمالسإلا مولعلا ريوطت ليبس يف اريبك اسفنو اسفنتم نيملسملل

 مغر مهدئاقع قيبطتو مهدوجو ةلصاوم نم ةيضابإلا تنكمو
 ةيمالسإلا ةفالخلا ةماقإ اولواح امدنع ،مهتمئأ ضعب اهفرع لا تابكنلا

 دي ىلع سلبارط يف وأ ،قحلا بلاط دي ىلع نميلا يف ءاوس .ةيقيقحلا .
 َ .باطخلا يبأ

 فالتخا قوفو ،عيشتلاو بهاذملا قوف عيرشتلاو مالسإلا نإو»

 دقف (2)«..رخآ تضفرو ابهذم ترقأ يلا تاسايسلا قوفو .ءاملعلا

 ىتأ اريبك ازيكرت يلخادلا لاحملا ىلع يضابإلا يسايسلا ماظنلا زكر

 ةضارعملل ناك دقف كلذ نم رثكأو .مالسإلا هاًجرت ام قفو هرامثب

 ناطلسلا درجي مل و .ةيخيراتلا تامصبلا تاذ تالوخلا ةيسايسلاو ةينيدلا

 .ةوقلا لامعتسا ىلإ اونكر اذإ الإ ءالؤه ءازأ افيس

 عيمج هيف مسق يأر (ة)نيرصاعملا نيينسلا ءاملعلا دحأل ناك دقلو

 احن نمو جراوخلاو ةعيشلاك ةيسايس بازحأ ىلإ ةيمالسإلا قرفلا
 ةيديرتاملاو ةرعاشألاو ةنسلا لهأ اهيف عمج ةينيد بهاذم ىلإو ،مهوحن

 .]ج ،ةفحت ،يملاسلا باتك عوضوملا اذهل عحار -1

 208ر ،حلاصلا يحبص -2

 .ةلباقم ، يليعامسإلا نيمألا دمحم .د -3
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 مالسإلا نم لعجي ميسقتلا اذه لثم نأ انيأر يفو .مهجمن يف راس نمو

 نأ نيح يف .يسايسلا نود ةايحلل يحورلا بناخلاب صتخي اجهنم

 لصف الف ،هتنتقو الإ ةايحلا تالاجم نم الاب كرتت مل ةيمالسإلا ةعيرشلا
 انذاتسأ مهرشح دقو- ةيضابإلا نأ انيأر يفو .ةيسايسلا نع نيدلل

 ةسايسلا اونيد لب نيدلا اوسيسي مل -انمهف بسح جراوخلا نمض
 مهئاقبو مهحاجن مس وه اذهو .مالسإلا ماكحأو دعاوقل اهوعضخأو

 قرفلا نم ريثك هيف ترثدنا يذلا تقولا يف ،نولازي الو اوناك مايأ

 غبصأ يذلا ميسقتلا اذه لثم نأ امك ،جراوخلاو ةلزتعملاك ةيمالسإلا

 ( يذلا وه ،ةيسايسلا ةغبصلاب ىرخأو ةتحبلا ةينيدلا ةغبصلاب قرفلا ضعب

 ءافلخلا ضعبل رفوو ةسايسلا نيدايم نع اهدعبأو ةنبهرلا سابل اهسبلآ

 ةرصاحم نم مهتنكم تايرظن عضو امك 6ةللأ ماكحأ نع جورخلا ةصرف

 نع اديعب داشرإلاو ظعولا راطإ يف هئاقبإو دباعملاو دجاسملا يف مالسإلا

 .ميظنتلاو عيرشتلا

 (!)نيرصاعملا نيينسلا ةيعرشلا ةسايسلا ءاهقف نم ريثك عوجر نإ

 مث شيرق يف ةمامإلا رصحو روجلا ةمئأ ىلع ربصلا تايرظنل مهداقتناو
 ،كاذنآ يمالسإلا عضولا هيلإ لصو امل ةيقطنم ةجيتن ربتعي دهعلا ةيالو

 ةيسايسلا ممتانايك يف ةيضابإلل يقيبطتلا بناجلل اضيأ ةرشابم ةجيتن مث
 ©يضابإلاو نيسلا نيقيبطتلا نيب قرافلا ترهظأ لاو كاهوماقأ لا

 ..يمالسإلا مكحلا ةقيقح ترهظأو

 ريكفتلا دومح ميلحلا دبع ۔3ج ،نيمأ دمحا ۔هيدهو مالسإلا ةيرظن ،يدودملا رظنا -1

 .مكحلا هتفسلفو مالسإلا ،ةرامع دمحم ۔مالسإلا يف يفسلفلا
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 نع هثيدح دنع يسيردإلا يلع روتكدلا بهذ بهذملا اذه ىلإو

 يسايسلا خيراتلا زاتما دقو» :الئاق يمالسإلا برغملل يسايسلا خيراتلا

 ...ىرخأ ةغبص يأ نم رثكأ ةينيدلا ةغبصلاب امومع يمالسإلا برغملل

 دالب يف يمالسإلا يسايسلا ركفلاب نومتهملا هجتي نأ ديفملا نم نوكيو

 بوغملا يف ةلودلاو نيدلا نيب ةقالعلا نع رثكأ فشكلل هخيراتو برغملا

 نامحرلا دبع ذنم ءاهقفلاو ةمئألا رود نع قمعب فرعتلاو يمالسإلا

 دبع ريمألا ىلإ ترموت نب دمحمو نيساي نب ةتنا دبعو ،متسر نبا

 مهريغو سيداب نب ديمحلا دبعو يباطخلا ميركلا دبع ريمألاو ،رداقلا

 لمعلاو رظنلا نيب طبرلاب زاتمت ةيسايس ةيرظن ةرولب ناكمإ يف نيريثك

 (1])«يعامتجإلا عقاولاو

 نم نيملسملا ةمئألا ضعب قبط امدنع اذه لصح دق هنأ عقاولاو

 ماكحأ 5مهنم ليلقلا الإ ةيضابإلاو زيزعلا دبع نب رمع لاثمأ نيينسلا
 سماخ دمعي زيزعلا دبع نب رمع حبصأ ثيحب ،ةسايسلاو مكحلا يف ةنا

 لثم ىلإ هل نيلئامملا ةيضابإلا ةمئألا قري مل نيح يف ،نيدشارلا ءافلخلا

 يف قمعتلا مدعو ،ممب نيللحملاو نيخرؤملل لهج ةجيتن ةناكملا هذه
 .ةيضابإلا تايرظنلا

 عيمج نم مهفقوم وه يضابإلا قيبطتلا نم صلختسي ام لجأ نإو
 ريفكتو فرطتلا ةيرظن ضحدي ام اذهو ،مهلود ف تشاع يلا بهاذملا

 نم اهريغو ،مهئاسنو مهيرارذ يسو مهئامد لالحتساو .ةلبقلا لهأ

 .جراوخلا قرف يف نوُجزي اهقيرط نعو ةيضابإلا امب مهتن ييلا ءارآلا

 245 ص يسيردإلا يلع -]
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 ناريخلا عم قّيطملا هسفن وه ناك ايلخاد ةيضابإلا هقبط ام نإو

 ةيرفصلا عم وأ سلدنألاب نييومألاو ةبلاغألاك ةينسلا ةمظنألا عم ءاوس

 راوخلا نسح أدبم ىلع اساسأ تدمتعا ةسايس يهو .ةساملجسب

 ةصاخ ةيمتسرلا تنمض ةيسايسلا تايرظنلا هذمبو .حوتفملا بابلاو

 ىلع فرعتلا نم ربربلا تنكم ,ايداصتقاو ايفاقث اراهدزاو ارارقتسا

 .مهبهذم نوقنتعي مهتلعجو 3اكولسو ابهذم ةيضابإلا

 نم انل ناك اذإو يضابإلا لمعلل ةعماج ةيئام ةجيتن نم ناك اذإو

 نأشب ررقي يذلا كاعكلا نامثع خرؤملا ناسل ىلع وهف مكح

 ال لدعلاو .لدعلا نم الإ يتأي ال يعامتجالا نمألا نأب نييمتسرلا

 امهم ءةيعرلا دارفأ ةفاك عم ةحضاو ةدحاو ةسايس قيبطتب أل نوكي

 ءاوس ثادحأ نم عقو ام لك نأو (!)ممناولأو مهبهاذمو ممتاقبط تناك

 ةنتفو رظنلا نب دشار ةسايسو يدنلجلا لآ جورخك ترهيت وأ نامع يف
 ةيضابإلا ةمئألا ةسايس يف حدقت ال ،ةفرع نباو ةيلصاولاو نيدنف نبا

 .ةعقوو ،ىربكلا ةنتفلا نم رطخأ نوكت الو .اهتميق نم صقنت الؤ

 .نيدشارلا ءافلخلا مايأ ناورهنلاو نيفصو ©لمجلا

 مك
    

 195 ص ،كاعكلا نامثع -1
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 ةماخلا

 ةنسلا لهأو ةيضابإلا دنع ةمامإلا ةيرظنل ةنراقملا ةساردلا هذه دعب

 بناوج رثكأ ىلع انعلا اهلالخ نم يتلاو ايقيبطتو ايرظن ةعامجلاو
 ةيسايسلا ةيرظنلا نأب ءادتبا ظحالت اننإف ©نيبهذملل ةيسايسلا ةديقعلا

 ءاملع نأ كلذ .ةيمالسإلا ريغ راكفألاب رثأتت ملو دفتست مل ةيضابإلا

 صصخ نم مهنيب نم نكي مل مكحلا ةلأسم نع اوثدحت نيذلا ةيضابإلا
 نأ ىلإ كلذ دوعيو ،رظنو اهيف ثحبو ةسايسلا عوضوم يق تافلؤم

 مهبلغأف {ةنسلاو نآرقلا وهو عبنملا ةديحو تناك مهيدل ةيسايسلا مولعلا

 يتأت ةيسايسلا مهءارآ لعج ام اذهو ،هقفلاو نيدلا لوصأب ءاملع اوناك

 هذمب زيمتيو .تالماعملاو تادابعلاك ةيهقفلاو ةيدقعلا تافلؤملا نمض

 .نومدقألا ءاملعلا رثكأ ةيصاخلا

 ينياسنإلا عقاولاب طابترالا ةديدش ةيسايسلا مهؤارآ تناك دقو

 مالسإلا ميلاعتل لماكلا ذيفنتلا ةجرد غلبيل ‘هسوسي نم ىلإ جاتحي يذلا

 امو .ىلاعت هلل ةقلطملا ةيمكاحلا نايطعي نيذللا ةنسلاو باتكلا يف ةثينملا

 .امب مازتلالا الإ ناسنإلا ىلع

 تزيمت دقف ،ةعامحلاو ةنسلا لهأل ةيسايسلا ةيرظنلا صخي اميف امأ

 :نيئيشب مكحلا ناديم يف ةيضابإلا ةيرظنلا نع

 مكحلاب ةصاخ تافلؤم ةنسلا لهأ ءاملع ضعب درفأ :الوأ
 نب يدهملاو عيبرلا يبأ نباو ىلعي يبأو يدزواملاو يبارفلاك ،ةسايسلاو

 .يسايسلا عامتجالا ملع ىلإ ريخألا اذه ليم عم ،نودلخ نباو ترموت
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 نبا ءانثتساب ،ةيلاثملا ةح ىلإ لصت دق تايرظن اورظنو ءالؤه ثحب دقف

 ممتايناكمإ عيمج نم اودافتسا دقو .هئارآ يف ةيعقاولا فرع يذلا نودلخ

 ريغ ءارآلا ضعب كلذ يف نيلغتسم مكحلا تايرظن يف اوعّسوتو ةيملعلا
 .نيدلا عم ضقانتي ال امم ،ةيمالسإلا

 بهذم ذخأ يذلا يبارفلاك ةينانويلا تاباتكلاب رثأت نم مهنم :ايناث

 ةيلقعلا ةعزللاب هيأر مستاف ،ةينوطالفألا نم ةسايسلاو مكحلا يف ةيلاثملا

 .ناسنإلا عقاولا نع ةديعبلا

 :يلي اميف يرظنلا ثحبلا جئاتن صيحلت نكميو
 ىلإ مكحلا عوضوم يف ةينسلاو ةيضابإلا تاساردلا تهجتا _ 1

 ةفالخلا بصنم هيلوت ةيفيكو هطورشو هتيهام يف ،مامإلا ةيصخش

 ةرازولا ةفيظو صخي ام كلذكو .اهدودحو هتايلوؤسمو هماهمو

 دق ةيضابإلا ةساردلا نأ الإ .اهريغو ةالولاو ةبسحلاو ةطرشلاو شيجلاو

 ةلودلا يف لوألا لوؤسملا هرابتعاب مامإلا ةفيظو ىلع رثكأ تزكر

 نم رثكأ ذخأت مل مهيأر يف يلاولاو ريزولا ةفيظو نأ امك ةيمالسإلا

 هذ ةيضابإلا ةسارد تناك دقف اذهلو .ذيفنتلا ىلع دعاسم ةجردأ

 نيبهذملل ةيعضولا هذه امئاد دوعتو ةيحطس ةيضارعتسا ةسارد ةفيظولا

 مادعناو {ةيعرشلا ةسايسلل تافلؤم ةنسلا لهأ ءاهقف ضعب صيصخت لإ
 .ةيضابإلا ىدل صيصختلا اذه

 صوصنلا نم ةيسايسلا ماكحألا طابنتسا ةيلمع تذخأ _2

 صوصنلاب اوذخأ مهنإ ثيح ،عقاولا رابتعا لدبم ةيضابإلا ىدل ةيغرشلا

 لهأ دنع ةيلمعلا هذه تفرصنا نيح ي .اهريغ اولمهأو ةيعقاو رثكألا
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 بسنلا ةلأسم يف نيبهذملل عقو امك .صوصنلا رهاوظب ديقتلا ىلإ ةنسلا
 :ثيدحب ۔«شيرق نم ةمئألا» :ثيدح ةيضابإلا لباق ثيح .يشرقلا

 ةنسلا لهأ امأ .«ةبيبز سأرك هسأر يشبح دبع مكيلع لمعتسا ولو»

 شيرق ةيعضو هيلع نوكتس امل ةاعارم نودب لوألا ثيدحلاب اوكسمت دقف

 .اثقق لوسرلا دعب

 ةيضابإلا ةيسايسلا ةفسلفلا تحبصأ هركذ قباسلا ادبملا نم اقالطناف

 ةفسلف نأب دحب نيح يف يعامتجالا لمعلاو كولسلا يف ةيعقاولاب مست

 هتنيب ام اذنهو .اهبناوج ضعب يف عقاولاب تمدطصا دق ةنسلا لهأ

 .نيتقرفلا الك اهتشاع لا ةيسايسلا براجتلا

 ةيعقاولاب تفصتا دق ةيمالسإلا ةعيرشلا نإف مدقت ام ىلع ءانبو 3

 ةمظنألا هبشي ال يمالسإلا يسايسلا ماظنلا نأ كلذ نم .ةيناسنإلا

 وه الو ،ةيعرلا ىلع نيدلا لاجر طلستب يطارقويث وه الف ةيعضولا
 ةيكلملل همارتحاب يلامسأر وه الو ،ةيعامتجالا ةلادعلا ببسب يكارتشا

 يف هتايح لوط مامإلا ءاقبب يروتاتكد وأ يكلم وه الو .ةيدرفلا

 ماظن وه لب .ةيطارقوميدلا يف طارفإلاب يروهمج وه الو ‘©بصنلملا
 عاونأ عيمج لمشي ماظنلا اذه نأو .ةيناسنإلا قلاخ هعرش يناسنإ

 هذه هيف عيطتست ال يذلا تقولا يف ناسنإلا اهعرش يلا مكحلا بيلاسأ

 دوعيو ©يمالسإلا ماظنلا بناوج لك لمشت نأ ةيعضولا نيناوقلا

 نم ةايحلا بناوج عيمج تبعوتسا دق ةيمالسإلا نيناوقلا نأ ىلإ اذه

 ةمظنألا هيلإ رقتفت ام اذهو ،ةيعقاولاب تمستا يلاتلابو ،ةيدامو ةيحور

 .ةيعضولا
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 جورخلاو ثيشرقلا بسنلا ةلأسم يف ظوحلم روطت ثودح م 7
 ةيعرشلا ةسايسلا ءاهقف دنع اذهو ،ةنسلا لهأ ىدل روخلا ةمئأ ىلع

 مدعبو ،داقعنالل سيلو ةيلضفألل طرش ةيشرقلا نأب اولاقف .نيرخأتمل
 ةيرظن نم اولقتنا اذميو .حيحصتلا ةصرف ترفوت اذإ ملظلل ةناكتسالا

 .جورخلا زاوج ىلإ ربصلا بوجو

 يف ًالإ ةينسلاو ةيضابإلا ناتيسايسلا ناتيرظنلا فلتخت ال ك
 امهو .ملظلا دض جورخلا ةيناثلاو ؤبسنلا طرش صخت ىلوألا :نيتلأسم

 ةزاجإف .ثحبلا يف هركذ قبس ام ببسب ،نايروص نافالتخا لصألا يف

 زيكرتو ،ةّمألا هيلع تقفتا اذإ يشرقلا ريغ ةمامإل ةنسلا لهأ ءاهقف

 رييغت مث \ةهج نم طقف ةيلضفألل طرش بسنلا نأ ىلع مهنم نيرخأتلل
 لماوعلا هذه 3 .ةيناث ةهج نم زاوخلا ىلإ ربصلا نم جورخلا ةيرظن

 .ةيضابإلا ءارآ عم امتح يقتلت ةينسلا ءارآلا تلعج

 كلاسم ىمست ةمامإلل جذامن هحرطب يضابإلا ركفلا صتخي ك .

 ةبيصعلا عاضوألا ك عم قفتت الولح ةيمالسإلا ةمألل اومدقيل ،نيدلا

 ةنسلا لهأ امأ .ةيمالسإلا ئدابملا ىلع ةظفاحملا عم {اهفداصت دق ينلا

 عقاولا رمألا ةسايس عابتا ىلإ فورظلا ضعب يف اونكر دقف ةعامجلاو

 ىلوأ نيهوركملا ىوقأ" ادبملا اقيبطت اذهو .بلغتملا ةمامإل ممتزاجإك
 ٠ ."كرتلاب

 روطتلل الباق حبصأ يسايسلا يضابإلا ركفلا ةيعقاو ببسب 7

 ةديقعلل اهعاضخإو ةيعضولا تايرظنلا نم ةدافتسالاب رصعلا ةبكاومو
 ضرتعي امو ،لزاونلا لك يف داهتجالاو لقعلا لامعتسا عم ،ةيمالسإلا
 .ةعيرشلا دودح ىلع زفق نودب ،هتايح يف ناسنإلا
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 . يقيبلطتل ا ثحبلا جئاتن

 يف يسايسلا مهماظن ءانب يف ةيضابإلل يلمعلا قيبطتلا قلطنا 8

 ةءافك رثكألا مامإلل رحلا رايتخالاب ڵيروش ساسأ ىلع ترهيتو نامع
 ةيسايس ةدعاق مهأ ةفلاخمب كلذ يف ةنسلا لهأ قلطناو .اقلُخو اقلخ

 حبصأف .رايتخالاو ىروشلا ةدعاق يهو ،ةسايسلاو مكحلا يف ةيمالسإ

 .ادضع كلملا

 ام اوربتعاو ،دهعلا ةيالو ماظن مهمكح نم ةيضابإلا دعبتسا 9

 ةيلوتلا يف اودمتعاو .حيشرت درجم باطخلا نب رمع عم ركب وبأ هب ماق
 يف رهظ ام اذهو .يعامتجالا نزاوتلا ادبم مث ،ةينيدلا ةيبصعلا ىلع

 ةيمتسرلا ةلئاعلا يف ةمامإلا رصح ىلإ لئابقلا تأجتلا امدنع ترمهيت

 لاقتناب ايداع راس دق ةمامإلا رمأ ناف نامع ىق امأ .اهيلع عزانتلا ةيشخ

 دهعلا ةيالو ادبم اوذخأ دقف ةنسلا لهأ امأ .لئابق ةدع نيب ةمامإلا

 نم هوغرفأ دق مهئافلخ رثكأ نأ آلإ طباوضو اطورش كلذل اوددحو

 .مهؤاهقف هعرش امو ركب وبأ اهيلع راس لا دعاوقلاو نومضمل
 ساسأ ىلع اهرييستو ةلودلا ءانب ةسايسلا يف ةيضابإلا دمتعا 0

 .رابتعا يأ نوللاو قرعلاو ةيبهذملا ءاطعإ نودبو ،عساولا هموهفمب نيد
 اذهو- مهنم ضعبلا دمع لب ةسايسلا سفن نوينسلا ءافلخلا عبتي مل و

 ةرادإو مهريزوت لجأ نم يلاوملا ضعبب ةناعتسالا ىلإ -نييسابعلاب صاخ
 .دييأتلا ىدم وه سايقملا ناكف .مكاحلا تيبلل ءالولا نامضل شميلاقألا

 .ةينيدلا ةءافكلا نم الدب

 يف ةيرحلا جهنم ةيضابإلا مزتلا ةيلخادلا ةسايسلا ىوتسم ىلع 11

 ةيمالسإلا بهاذملا عيمج نيب ةيملسلا اهطورش يف ةيبهذملاو ريبعتلا
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 ةيضابإلا دعب ةيبلغألا نولثمي اوناك نيذلا 5ةيكلاملاو ةيلصاولاك

 لثم يسابعلاو يومألا ماظنلا دهشي مل نيح يف .ترهيت يف فانحألاو
 ةرداصمو هاوفألا مك ةسايس ىلع ءافلخلا بلغأ راس دقف ةسايسلا هذه

 لخادلا يف امإ ةيمالسإلا قرفلا ضعب تشاعو ،ةيساسألا تايرحلا

 نييمطافلاك ،ةيسايس تانايك اهل يبت جراخلا يف وأ ،اهرمأ ةمتتكم

 .ةيضابإلاو

 هذه قيبطت ىلإ ةيضابإلا قفو دقف ةمامإلا ةدحو ةلأسم ق _12

 ألإ \دحاو نمز يف يمتسرلا ماظنلاو ينامعلا ماظنلا ماق ثيح ،ةيرظنلا

 مل مهنف ةنسلا لهأ امأ .مهل فلاخم نايكو ،يرحب زجاح امهنيب ناك هنأ
 برغملا ةمظنأ تناك اذإو ،ةعامحلاو ةنسلا لهأ ةقرفل ةدحاو ةلبق اوقبي

 نإف 3مايقلاب ةمامإلا ةدحو ةيرظن امهل تحمس دق دهعلا كلذ يف يبرعلا

 يف تناك ييلا سراف ةقطنمك ،ىصقألا قرشملل هب حومسم ريغ كلذ

 دي يف تناك يلا رهنلا ءارو امو ناسرخ ةقطنمو ،ةيوب نب يلع دي
 وأ رحبب ةيمالسإلا ةلودلا نع نيتلوصفم انوكت مل ناتللاو ،نييناملسلا

 .ودع

 ام ىلع ةيضابإلا ةلودلا يف ةيلاملا تاقفنلاو رداصملا تدمتعا _3

 نم ذخؤت تناك نيلا بئارضلا ةدايز عم يمالسإلا عرشلا هددح

 3ةيسابعلاو ةيومألا ةيلاملا ةسايسلا هيف تفلاخ ام اذهو ،ةديعبلا ةراجتلا

 يف تناك نلا تاقفنلل ةبسنلاب كلذكو .ةيعرش ريغ دراوم مهئاشنإب

 .ماكحلا مدخت اهبلغأ

 راوخلا نسح ادبم ةيضابإلا عبتا يجراخلا ديعصلا ىلعو 4

 ةمظنألا امأ ."ةدحاو ةمأ ةلبقلا لهأ" ادبمل اقبط ،حوتفملا بابلا ةسايسو
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 حتفلا ةسايس يومألا دهعلا يف ةصاخو ءافلخلا ضعب لصاو دقف ةينسلا

 اوظفاحو نيملسملا اودّحوو ةضيبلا اومحف ءهتعقر عيسوتو يمالسإلا

 بحب مستت اهبلغأ يف تناك ةسايس كلذ يف مهضعب عبتاو .ةديقعلا ىلع

 مضل مهتلواحم نم رهظي ام اذهو ،ملاعلا كولم مامأ ةمظعلاو روهظلا

 ةسايس ةمظنأ بيلأت وأ ،نيسلا بهذملا ىلع تناك نلا ةمظنألا ضعب

 .ع رشلل فلاخم اذهو ةمظنألا كلت ىلع ءاضقلل ةيمالسإ ريغ

 لقتني مل نيينسلا ماكحلا رثكأ هب بيصأ يذلا فارحنالا نإ _5

 ةمامإلاك ةيسايسلا رومألا صخي اميف اروصحم يقب لب ،عمتجا ىلإ

 هذهو .ةروظحم اهتشقانم تيقب ييلا اهيلإ لوصولا قرطو اهطورشو
 اوهًّجوتف ،نيمغرم بناخلا اذه نع ءاملعلا دعتبي نأ ىلإ تدأ ةسايسلا

 مولعلا تمدقتف .ةيفاقثلاو ةيعارزلاو ةيداصتقالا ىرخألا نيدايملا ىلإ

 .ءاملعلا ةلبق قرشلا حبصأو ةمجرتلاو

 رثكألا رايتخا ةسايس ىلع ةيضابإلا راس يرادإلا لاحلا ف __6

 نييومألا ءافلخلا بلغأ عبتاو .ذيفنتلا نسح نمضي يذلاو ةءافك

 ةيضابإلا ءارزولا ناكف .رصقلل ءافو رثكألا رايتخا ةسايس نييسابعلاو

 .ضيوفت ءارزو ةنسلا لهأ ءارزو بلغأو ،ذيفنت ءارزو

 تناك ةينامعلاو ةيمتسرلا ةلودلا امتدهش نلا تاروثلا نإ 7
 يف ىدنلخلا لآو ‘ترهيت يف نيدنف نبا ةروثك ةيسايس فادهأ تاذ

 نإف ةعامجلاو ةنسلا لهأ امأ .روحجلا فاقيإ ىلإ فدمت نكت مل و ،نامع
 عاضوألا حيحصت ىلإ فدمقت تناك نييسابعلاو نييومألا مايأ ممتاروث

 ربصلا ةدعاق نع كلذب تجرخف ءةيروشلا ةفالخلا ىلإ عوجرلاو
 .ريبزلا نبا ةروثك
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 احضاو اهيف يضابإلا قيبطتلا نكي مل ةلاقإلا ةلأسم يف 8

 زجعلا ىدم حوضو مدع ىلإ كلذ دوعيو .نامع ةمامإب صاخ اذهو

 ةلأسملا هذه نإف ةعامجلاو ةنسلا لمهأ امأ .مامإلا لزع يف بّتستي يذلا

 .يثارولا مكحلا طمنل ارظن ةيسايسلا مهمايأ يف درت م

  

 قيبطت يف اريثك اوقفو دق ةيضابإلا نأ وه هب جورخلا نكمي ام نإ
 ةيرظنلا نيب ةدوجوملا ةقيحسلا ةوهلا يف اوطقسي مل و ،ةيسايسلا مهئارآ

 ةيلاثملا نع داعتبالاو ةيعقاولا نم مهؤارآ هب تزيمت امل ارظن قيبطتلاو

 مهئارآ اورظن امدنع ةنسلا لهأل رفوتت مل ةزيملا هذهو .نيدلا سامحلاو

 ىلإ تهجو لا ةبرضلاب أدب يذلا يقيبطتلا بناجلا كلذكو .ةيسايسلا
 نأل \ةفرحنم كلذ دعب تاسايسلا تءاجف .يمالسإلا مكحلا طمن

 .تامدقملا قفو نوكت ام ةداع جئاتنلا

 ءاهقفلا نأ عقاولاف ةسارد نودب تيقب يلا اياضقلا ٠ ۔خي اميفو

 ةديقعلا بناوج عيمج ىلإ اوقّرطت دق نيبهذملا الك نم نيملسملا

 ةرازغ ح ىلإ ثوحبلا اهيف ترركت دق اهاياضق رثكأ نأو .ةيسايسلا

 تفقوأ دقف اذه عمو .اقباس هيلإ انرشأ ام اذهو ،اهراركتو تامولعملا

 ءارآو ئدابم نمض يكلملا مكحلا طمن جامدإ ةلأسم ثحبلا ءانثأ

 ضقانتت هفادهأو هئدابمو هلوصأو مكحلا ةيكلمف رايتخالا ةسردم

 .رايتخالاو ىروشلا يدعاق عم اساسأ

 ماظنلا قيبطت ةيفيك انل اونّبي مل يأرلا اذه اونبت نيذلا ءاملعلا نإ

 نأ يغبني ييلا ةسايسلاو هتالهؤمو ،هيلإ لوصولا قرطك ،يكلملا
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 ترفوت اذإ ؛ماظنلا اذه نم جورخلا ةيفيك كلذكو .كلملا اهكلسي

 ةيكلل ىلع نابحنلل املظم يلا هيوبا ةنا لإ عورلا طورد
 لاقتنا ةيفيك نيبي هنأ امك .ةلادعلا ريغ اهيف ةيميت نبا طرتشي ملف

 اضيأ وهو .ةثارولاب مأ باختنالاب يهأ ،فلخلا ىلإ فلسلا نم ةطلسلا

 قح وأ يكلم ماظن ةماقإ ةيناكمإب نولوقي نيذلا ةيضابإلا بهذم

 .ىروشلا ساسأ ىلع نكلو يركسع

 مدعو اهضومغل ارظن ،ةسارد نودب تيقب دق ةلأسملا هذه نإ
 اهلوانتل نيثحابلا ىلإ ةوعدلا ددحن انلعجت هذهو ،اهيلصافت يف قمعتلا

 ،ضقانتم ريغو دحوم يمالسإ يسايس ركف نيوكت فدميب .ثحبلاب
 عجنأ لالغتساب .ةدجتسملا ةيسايسلا عاضوألا ةرياسم نم نيملسملا نكمب

 .ةيركفلا امتاءامتنا نع رظنلا ضغب مكحلا بيلاسأ

 لك ىلع تيتأ دق ينأب مزجأ نأ عيطتسأ ال اذه يثحبب هنأ امك

 ترثأ دق لقألا ىلع ينأ وه هيلإ نئمطأ ام نكلو ‘عوضوملا بناوج

 اهمهأ ،ةيمالسإلا ةيسايسلا ةيرظنلا قيبطت عوضوم يف ةديدج لئاسم
 بناخجلا كلذك ،نيخّرؤملا لبق نم امامت لمهأ يذلا يضابإلا بناجلا
 زيمتم دحاو هاجتا تاذ هيف تاباتكلا لج نأ تظحال يذلا نيسلا
 ءافلخ ىلع نييسايسلا نيللحملا لماحت مث ةهج نم قلطملا فارحنالا عباطب

 هلك ماظنلا ىلع مكحلل حافسلاو نايفس يبأ نب ةيواعمك نينيعم

 يزوف قوراف رمع روتكدلا بناج ىلإ فقأ ينإف انه نم .دادبتسالاب

 ةوعد. (نيرشعلا نرقلا ركفو يمالسإلا خيراتلا) :هباتك يف هجو يذلا
 ةيلمعلا هذهف ،ةيخيراتلا صوصنلا ةءارق ةداعإ لجأ نم باتكلا ىلإ

 دعت مل يمالسإلا خيراتلا اهتحت بتك نلا تارثوملا نأل ةبجاو تحبصأ
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 تايصخشلاو ةمظنألاو قرفلا فاصنإ نم نكمتن يح ،ةدوجوم

 .نيخرؤملا ضعب فرط نم تملظ قلا ةيسايسلا
 منتغأ ينإف {ةيددعتلا وحن ةهجتملا ملاعلا تاريغت لظ يفو كاريخأو

 نيدلا لوصأل يلاعلا نطولا دهعملا ةرادإ ىلإ مدقتأل ةصرفلا هذه

 جمانربلا نمض 8©بمهاذملا ةنراقمب نيعت ةدام جامدإ حارتقاب ةمرتحملا

 بهاذملا ىلع عالطالا نم بلاطلا نيكمت لجأ نم .يعماجلا يساردلا

 وهو دوشنملا فدهلا ىلإ لوصولا يلاتلابو شةيملع بيلاسأب ةيمالسإلا

 .دحومو رينتسم يمالسإ ركف نيوكت
 نيب بيرقتلا يف عضاوتملا ثحبلا اذه مهسي نأ ريبك يلمأف دعبو

 ةسايسلا لاحب يف ةيمالسإلا تاساردلا ءارثإ مث ،ةيمالسإلا بهاذملا

 لحم نيبهذملل يسايسلا بناجلا اذه ىلع يعالطا .دعبف .ةيعرشلا

 سيلو عونت فالتخا وه امنإ امهنيب فالتخالا نأب تنقيت ةساردلا

 ديلقتلا وه نيملسملا نيب ةوهلا عيسوت يف مهاس يذلاو .داضت فالتخا

 :ىلاعت لاق .ةذوبنم ةديقعلا ىف ةقرفلا نأل .ءارآلا سيدقتو بصعتلاو

 نأو (اءيش يف مهنم تسيل اعيش وناكو مهنيد اوقرف نيذلا نإل

 امب نيملسملا ةوق نمكت هيفو ،هلمتحتو فالتخالا لبقت مالسإلا ةعيبط

 لعجل كبر ءاش ولو :ىلاعت لاق ،عيرشتلا يف ةباحر نم هرفوي
 كلذلو ،كبر محر نم الإ نيفلتخم نولازي الو .ةدحاو ةمأ سانلا

 نأ الو ،ةلبقلا لهأ نم ادحأ رقكن نأ عيطتسنال اننأ امك .(2)(مهقلخ

 .كلذب ق ةنا لوسر هل دهش نم الإ رانلا وأ ةنحلاب هل دهشن

 .159 ةيآ ،ماعنألا ةروس -ا

 .117-118 ةيآ دوه ةروس -2
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 ةرصن ىلإ ةوعد ةيمالسإلا بهاذملا بيرقت ىلإ ةوعدلا تسيلو

 نم باذملا ةيقنت ىلإ ةوعد اهنكلو رخآ باسح ىلع بهذم
 ةيلقعلا اهتكذأو ثةيفئاطلا تارعنلاو تايبصعلا امتراثأ يلا بئاوشلا

 نيب ،فارتعالاو فراعتلاو ةفرعملاب ألإ براقتلا اذه متي نلو .ةيبوعشلا

 .بهاذملا عيمج

 اذيملت ديزو ىلع نب ديز مامإلل اذيملت ةفينح وبأ مامإلا ناك دقو
 .قداصلا رفعخل اديملت سنأ نب كلام مامإلا ناكو ءاطع نب لصاول

 ثيدحلا هنع ىقلتي يجراخلا ناطح نب نارمع ىلإ يراخبلا سلج امك
 ؟نحن انقرتفاو ءالؤه ىقتلا اذاملف .هنّوديو

 الو ،يرعشأ الو يلزتعمي تسل ينإ» :ةللا همحر ىلازغلا مامإلا لوقي

 ةالصلا هيلع ةعيرشلا بحاصو مالسإلا ىلإ باستنالا ريغب ىضرأ
 «اناوعأ قحلا ىلع مهبسحأ اناوخإ ميمحلا دعأو مالسلاو

 يبأ نع القن امهيشاوح يف راجنلاو فيرش يبأ نبا ىور امك
 لهأ نم ادحأ رقكأ ال ييأ ينع اوظفحا» :هانعم ام يرعشألا نسحلا

 «دحاو دوبعم ىلإ نوريشي لكلا تيأر نأل .ةلبقلا
 الو» .«نيحتافلا ريخ تنأو قحلاب انموق نيبو اننيب حتفا انبر

 ميحر فوؤر كلإ انبر اونمآ نيذلل الغ انبولق يف لعبت
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 ةيضايإ تاحلطصم

 عابتاب هماكحأب مازتلالاو ىلاعت هلل نامدإلاو عوضخلا وهو نيدلا وه :مالسإلا

 .هيهاون بانتجاو هرماوأ

 نع ةباين لايندلاو نيدلا رمأ يف ةماعلا ةسائرلا يهو .ةفالخلا نيعتو :ةمامإلا

 .ةنسلاو باتكلاب مامإلا مازتلاو ق نذا لوسر

 .ظفح نودب نآرقملا اومتخ نيذلا ةبلطلا يعتو ‘يربرب ةملكلا لصأ :نادرسمإ

 وه (انباحصأ) حلطصم و ،مهسفنأ ىلع ةيضابإلا هقلطي حلطصم :ةوعدلا لهأ

 ةعامج)و (ةماقتسإلا زهأ) لثم ىرخألا تاحلطصملا نم مهألاو بلاغلا
 .(قحلا رهأ)و (نيملسملا

 .همولعب نيعبشتملاو ،نآرقلا ةظفح ةبلطلا ييعتو ،ي رب رب ةملكلا لصأ :ناوريإ

 وهو .ناميإ ريغب اعرش مالسإو مالسإ ريغب اعرش ناميإ الف ،مالسإلا وه :ناميإلا

 ناسللاب نرقو ‘بلقلا يف ةخسار ةديقعو قيدصت :ةئالث ناكرأ نم كردي

 .ح راوخلا ىلع رهظي حلاص لمعو ،‘بلقلا يف امع ربعي

 ناك الوق مرجب بهذملا دارفأ نم درف موقي امدنع كلذو ،نارجهلا يه :ةءاربلا

 رسخ تح ،اقالطإ هعم نولماعتي الو هنورجهي دارفألا ةيقب نإف ،المع وأ

 ىلإ عوجرلا هيلع ابجاو ذئدنع نوكيف نييعامتجالا داعبإلاو ةشحو ولاب

 هنع تعفر كلذ هنم ةعامحخلا تلبق اذإف .رافغتسالاو ةبوتلاب ةعامجلا

 .ناك امك داعو .ةءاربلا

 .ةنيعم ةوعد ةيامحل يرس ماظن احالطصاو نامتكلاو رتستلا ةغل يه :ةيقتلا

 .هسفن ةيامحل ةطلسلا مامأ ةيومتلا ىلع اهبحاص موقي

 وأ نونف بلاط ناك ءاوس ،ةقلحلا يف لوخدلا دنع ئدتبملا دحاولل مسا :ذيملتلا

 .يسراف ةملكلا لصأو طقف ةيحالصلا ىلع ارصتقم
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 نمقي يئاللا ءاسنلا نيعتو ،لسفلا نم تءاجو ،يربرب ةملكلا لصأ :نيدرسمت

 يف اوضع راتختو ،لاجرلا بناج يف ةبازعلا هب موقي امب يوسنلا بناجلا يق
 .ةبازعلا طورش سفنب ةقلحلا

 مدع يضتقي هلامكو ءامتافصو اهلاعفأو تاقولخملا نع ىلاعت هللأ دارفإ :ديحوتلا

 .جايتحالاو زجعلا هيلع لخدي امم كلذ نأل ايئزج ولو قلخلاب هباشتلا

 .ىلاعت هقح يف ليحتسم اذهو

 ام نأو ،نّنلا لوسر ادمحم نأو ؤفّللأ الإ هلإ ال نأ ةداهش امم دوصقملا :ةلمجلا

 تايئزج نمضت اممأل !ةلمجلاب ةيضابإلا اهامس .هبر دنع نم قح هب ءاج

 هبتكو هتافصو هتينادحوو هللاب ناميإلاك شةيداقتعالا ةيحانلا نم ناميإلا

 .ايلمع ذلا ماكحأ ذيفنتب كلذو ،ةيلمعلا ةيحانلاو رخآلا مويلاو هلسرو

 لتحا وأ مهءاج ودع ةبراحمل هنوراتخي مامإ لوح نيملنسملا فافتلا وه :ع افدلا

 مامإلا ةعاط .فزا ع رش نع جرخ مكاح ملظ دض فقرلا وأ مهرايد

 يه هطورشو هلجأ نم ماق يذلا فدهلا لاوزب لوزت هتمامإو ةبجاو

 ةكنحلاو ةعاجشلا طرش ىلع زيكرتلا عم ،روهظلا مامإ طورش اهسفن

 .يأرلاو

 «مالسإلا» حلطصم رظنا :نيدلا

 تح نودوعي الو .ةرئاحلا ةطلسلا دض نوجرخي سانلا نم ةعامج :ءارشلا

 لاوحأ .دقفتل مهلزانم ىلإ اوداع ةثالث مهنم يقب اذإو مهرثكأ دهشتسي

 برض يف صخلتت يلا ماهملا ةلصاومل ىرخأ ةاون نيوكتو دوزتلاو ةمألا

 .ةيعرلاب اهملظ قحلت ال تح ،اهتلقرعو ةطلسلا

 ةث يبلا ةعافش ىه ةيضابإلا دنعو ريغلل ريغلا نم ريخلا بلط يه :ةعافشلا

 .ةنحلا لوخذل ممب ليجعتلاو رشحلا موي مهنع فيفختلل {ةفاك نينمؤملل

 .ةبوتلاو ءافولا ىلع اوتام نيذلا نينمؤملا ضعبل تاجردلا بلط كلذكو
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 عيمج نأو هنع الاتتسم رخآ ائيش تسيلو تاذو هره ومح يه :نلا تامص
_ 

 رستكت ام ىلإ ةجاح يف تسيلو ،قلطملا لامكلاب فاصتالال ةيفاك هتافص س

 ..هتاذب ملاعو هتاذب رداق وهف ،هب

 نإ امم فصوي الو ،اهلعف نإ ىلاعت ةللا ل اه فصوي تلا يه :ةزئاجلا ةللا تافص

 .قزرلاو قلخلاك ،اهلعفي مل

 تافص يهو ءاقالطإ ىلاعت هنع اهيفن نكمي ال يلا يهو :ةبجارلا نلأ تافص

 ال اهنأ تافصلا هذه صئاصخ نمو كدبألاو رضاحلاو لزألا يف تاذلا

 ملعلاب هفصو ةلاحتساك ،لحملا فلتخا ولو دوجولا يف اهدض معماحت

 .لهحلاو

 .كتف هيبن ةنسو انل نلأ باتكب مكحت ،ةوقلا رهظمب ةيمالسإلا ةلودلا روهظ :روهظلا

 .نيرفاكلا نيدترملا ىلع برحلا نلعتو ،دودحلا ميقتو ىهنتو رمأتو

 ةفالخ رخآ ىلإ ةو نلا لوسر دهع يف ىلوألا ةيمالسإلا ةلودلا روهظك
 .بلاط يبأ نب يلع

 .نامزألاو تاقوألاب بابسألا نييعتب (ءاضقلا) مكحلا اذه ليصفت وه :ردقلا

 نم لاح لك قيلعتو .اهنم ع وقول ةيضتقملا امتادادعتساو امتايلباق بسحب

 .صصخم ببسو نيعم نامزب اهلاوحأ

 ثدحم وهف لوألا دعب ءاج ام لكف ‘ٹدحلا دوجو هدوجو قبس نم :ميدقلا

 يف قلطي حالطصالا اذهو ،ميدق وهف نيوكت الو ناك ام لكو ،قولخو
 .ءادتبإ هدوجول سيل يذلا دوجوملاو }ةلع مالكلا ملع

 دبألا ىلإ لزألا نم اهلاوحأب تادوجوملا نايعأ ىلع يلكلا مكحلا وه :ءاضقلا

 .سفن لك ىلع توملا ءاضق لثم
 .ىرخألا ةيمالسإلا قرفلا رئاس نم بنذملا لهأ ريغ ىلع اهقلطي :انموق
 دعي مل مأ ايندلا يف هيلع دعوأ ءاوس ،ةرخآلا يف هيلع دعو ام لك يه :ةريبكلا
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 ولو هيلع ةناعإلا وأ لتقلاو لطابلاب سانلا لاومأ لكأو رحسلاو كرشلاك

 نع اديعب عمتجملاب داعتبالا يهو ،داهخجلا تاجرد نيدأ ربتعت ةلحرم :نامتكلا
 .ةيريخلا عيراشملا قيرط نع عمتجا اذه حالصإب ممالاو ةملاظلا ةطلسلا

 هتافص نم ةفص وأ ذلأ دوجو راكنإ يضتقيو ؤةلم رفك وهو :كرشلا رفك
 راكنإ اضيأ هيف لخدو .هقح يف زوجت ال امم ءيش هيلإ بسن وأ .ةيتاذلا

 .ةرورضلاب نيدلا نم ملع امم ءيش

 .رئابكلا نم ةريبك باكترا يضتقيو ‘نايصعو قافن رفك وهو :ةمعنلا رفك
 أربتيو باتتسي هنكلو .مالسإلا نم هبحاص جرخي ال رفكلا نم عونلا اذهو

 .هتلعف نع دوعي تح هنم

 ملسم لك اهرهظيو اهنكي لا ةقداصلا ةوخألاو صالخإلاو بحلا يهو :ةيالولا
 .نانلا يف ملسملا هيخأ وحن
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 م0-60./660-680 نايفس يبأ نب ةيواعم

 م680-684/_ح_0-63 ةيواعم نب ديزي

 م684-684/_ه3-64 ديزي نب ةيواعم

 م684-685/_ه 4-65 مكحلا نب ناورم

 م685-705/_ه 5-86 ناورم نب كلملا دبع

 م705-715/_ه 6-96 كلملا دبع نب ديلولا

 م715-717/_ه 6-99 كلملا دبع نب ناميلس

 م717-719/ه 9-101 زيزعلا دبع نب رمع

 م720-724/_ه 10501 كلملا دبع نب ديزي

 م724-743/ه 5-125 كلملا دبع نب ماشه

 م743-744/_ه 1265 كلملا دبع نب ديزي نب ديلولا

 م744-749/_ه 1327 دمحم نب ناورم

 .2ج ،يمالسإلا خيراتلا ،يبلش دمحأ :ردصملا
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 م750-754/ه123-136 دمحم نب كلملا دبع سابعلا وبأ :حافسلا

 دمح نب هلل ١ دبع :ر وصنملا رفعج وب ا

 روصنملا هللا دبع نب دمحح :يدهملا

 يداهلا ىسوم :يداهلا

 ديشرلا نوراه :ديش رلا

 نيمألا دمحم هللا دبع وبأ :نيمألا

 سابعلا وبأ هللا دبع :نومأملا

 دمحم قاحسإ وبأ :مصتعملا

 قئاولا نوراه :قثاولا

 مصتعملا نب رفعج :لكوتملا
 دمحم رفعج وبأ :رصتنملا

 دمحم نب دمحأ :نيعتسملا

 دمحأ سابعلا وبأ :دمتعملا

 قثاولا نبا :يدتهملا

 لكوتملا نب :دمتعملا

 دمحأ سابعلا وبأ :دضتعملا

 يلع دمحح وبأ :يفتكملا

 رفعج لضفلا وبأ :ردتقملا

 هللاب دضتعملا نب دمحم :رهاقلا

 م754-775/_ه158-6

 م775-785/_ه 169-8

 م785-786/_ه 170-9

 م786-809/ه 193-0

 م809-813/_ه 198-3

 م813-833/_ه 218-8

 م833-842/ه 227-8

 م842-847/ه 232-7

 م847-861/_ه 247-2

 م861-862/_ه 248-7

 م862-866/_ه 252-8

 م866-868/_ه 255-2

 م869-870/_ه 256-5

 م870-892/_ه 279-6

 م892-902/_ه 289-9

 م902-908/_ه 296-9

 م908-932/_ه 320-6

 م932-934/_ه 3220

 .2ج ،يمالسإلا خيراتلا يبلش دمحأ :ردصملا
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 ن امعةمئأةمئاق

 _ه32-134 دوعسم نب ىدنلجلا
 ه7-179 يدزألا نافع يبأ نب دمحم

 _ه9-192 يصورخلا بعك نب ثراولا
 _ه2-207 هللا دبع نب ناسغ

 _ه8-226 يدزألا دمحم نب كلملا دبع

 هد6-237 يصورخلا يدمحلا رفيج نب انهلا

 _ه.7-273 يصورخلا كلام نب تلصلا
 _ه273-277 {. يصورخلا يدمحيلا رظنلا نب دشار |

 _هد7-280 يصورخلا ميت نب مازع

 ©خ ويشلا عم مهعارصو مهفعض ةجيتن ،ادج ريصق نمز يف ةمئأ ةدع لسلست مش

 :ةمئألا ءالؤه نمو
 ريزهلا نب نازع كيصورخلا مساقلا نب تلصلا كيصورخلا نسحلا نب دمحم

 يصورخلا مساقلا نب تلصلا نيادحلا دمحم نب هللا ذبع .يكلاملا

 .1ج ،نايعألا ةفحت :يملاسلا :ردصملا
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 ةمسرلا ةلودلا ةمئأ

 _ه0-171 متسر نب نمحرلا دبع

 ه11-208 نمحرلا دبع نب باهولا دبع

 _ه۔8-258 باهولا دبع نب حلفأ

 _ه8-261 حلفأ نب ركب وبأ

 ه1-281 حلفأ نب ناظقيلا وبأ

 _ه۔801-294 دمحم نب فسوي متاح وبأ

 .مهرابخأو ةمئألا ريس باتك :ءايركز وبأ :ردصملا
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 ةطوطخم ا ر ٥ اص ا : الوأ

 :( ه5ق ) يط وشلملا ىسيع نيروغبت -

 ىقزي نب بنضقنا بتكم 24.7×12.5 ساقملا ءارطس27 ،ةقرو 55 ،نيدلا لوصأ .1

 .ةيادرغ

 :(م1521 - _ه928 ت ديعس نب دمحأ سابعلا وبأ) يخامشلا -

 ةقرولا ىلإ لوألا نم مورخع (105×24 ةرطسملا رطس21 ،ةقرو 598 ريسلا باتك .2

 ةيادرغ ةرارقلا ةايحلا ةبتكم يف ةدحاو ةخسنا9

 :(دمحم نب ناميلسا نب مساق) يخامشلا -

 ىسيع نب رمع خسانلا 23×17 :ساقملا ارطس 24 ةقرو 140/2ج ثةؤلؤلا حرش .3

 ةيادرغ نقزي ييب بطقلا ةبتكم يترمدنت ديعس نب

 :(فسوي نب دمحم) شيفطا -
 راتخا ارلعس33 ةرطسملا ةقرم 349 52 م فاصنإلاو لدعلا رصتخت حرش حرش .4

 فلؤملا طخب خسنلا 7.×31

 :(يامعلا دعس نب ةملس) يتعلا -

 يف ةروصم ةخسن 13×18 ساقملا 23 رطسألا ددع ةقرو 243/ 2 ج ءايض .5

 ةيادرغ نقزي ينب يلعل حلاص جاحلا ةبتكم

 ةعوطمل ١ عجارمل او رد اصم : ان \

 :(رصاعم)زاحب ريكب نب ميهاربإ -

 عاضوألا يف ةسارد (م909 5م777/ه296.ه160) ةيمتسرلا ةلودلا .6

 رئازخلا كيموفال.طم 1985/1ط3 ةيركفلا ةايحلاو ةيداصتقإلا

 :(رصاعم)فسوي نب ميهاربإ -

 ناولألا ةينقت .طم ةيضابإلا روظنم نم مالسإلا يف ةسايسلاو مكحلا .7
 :(نيسحلا دمحم نب هللا ةبه ديمحلا دبع ) ديدحلا يبأ نبا -

 ةايحخاةبتكم راد :رشن يميمتلا نسح خيشلا حت 23]م ثةغالبلا جمم حرش .8

 نانبل توريب
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 :(م1160-1234 نيابيشلا ميركلا دبع نب دمحم نب دمحم نب يلع ر ريثألا نبا -

 !967!؛2ذح نانبل توريب يبرعلا باتكلا رادرشن .ط .6» خيراتلا ي لماكلا .9

 :(م1263-1328/ه728- 661ر ميلحلا دبع نب دمحأ سابعلا ربأ نيدلا يقت) ةيميت نبا -

 تاعوبطمو ناويد رشن .ط ةضيوع دمحم .د.رم ةمالس دامح .حت كلملاو ةفالخا .0

 ةيعماجلا

 ةيعبطملا نونفلل ةينطولا ةسسؤملا.ط.ةيعرلاو يعارلا حالصإو ةيعرشلا ةسايسلا .11

 !990/1!ط. ءارهزلا .رشن

 نانبل طايخلا ةبكم ط {2.1ج ملاس داشر دمحم .د.حتء.ةيوبنلا ةنسلا جاهنم .2

 :(م1065 ۔ه456 تر يسلدنألا يرهاطلا (دمحأ نب يلع) مزح نبا -
 ذنعه. ةفيلخ محرلا دبع. صتاط 5ا12.3.4ج لحنلاو ءارمألاو للملا يف لصفلا .3

 ها1347 رهزالا ناديم هدالوأو حيبص يلع دمحم.

 :(م780-855/_ه241- !64) دمحأ لبنح نبا -

 توريب يمالسإلا بتكملا م1993/ه1403/4.ط دنسملا .14

 :(م1313-1374ر) نيدلا ناسل بيطخلا نبا -

 ميهاربإ دسح و يدابعلا راتخم .عتو .حت طيسولا رصعلا يق يبرعلا برغملا خيرات .5

 م1964 ،برغملا ءاضيبلا راد .باتكلا راد عيسوتو رشن . يناتكلا

 :(م14- ه 8 دمحم نب نمحرلا دبعر نودلخ نبا -
 يبرعلا نايبلا ةنخل رشنو عبط2ط 5،2ج يقاو دحاولا دبع يلع .دز حت :ةمدقملا .6

 :(دمحم نب ديححر قيزرلا نبا -

 ةرازو عبط .رماع معنملا دبع .حت.نامع ةمئأ ركذ يف ناعمللاب عئاشلا عاعشلا .7

 !984 ةرهاقلاب ةعابطلاو ديلجتلل نومأ .طم نامع ةفاقثلاو يموقلا تارنلا

 دبع يسرم دمحم.دو رماع معنملا دبع .حت.نييدعس وبلا ةداسلا ةريس ي نيبملا حتفلا .8

 ةعابطلاو ديلجتلل نومأ .طم نامع ةفاقثلاو يموقلا تارثلا ةرازو عبط 2لط لا
1984 

 :(ےه3.قرريغصلا نبا -

 ةسسؤم عبط زاحب ميهاربإ ذاتسألاو رصان دمحم د.عتو.حت نييمتسرلا ةمأ رابخأ .9

 م1986 ،يمالسإلا برغلا راد رشن ريوصتلاو ةعابطلل داوج
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 :(يلع دمحمر ابطابط نبا -
 »!966 ت مريب رداص راد عبط ةيمدنسلا ةلودناو .ةيناطلسلا بادآلا يف يرخفلا .0

 :( ركب وبأر) يبرعلا نيا -
 راسع :د.حت (مصنوقلا نم مصاوعلا)ةينانويلا ةفسلفلل هدقنو يبرعلا ركب يبأ ءارآ .1

 م1981 شرئازخلا .2ط عيزوتلاو رشنلل ةينطولا ةكرشلا رشن يبلاط

 :(م828-889 يرونيدلا ملسم نب هللا دبع دمحم يبأ) ةبيتق نبا -

 نانبل ةفرعملا راد رتشن يزلا هط دمحم .د.حت 01612 ج ةسايسلاو ةمامإلا .2

 :(م887ه273 ت ينيوزقلا ديزي نب هللا دبع وبأ) هجام نبا =

 ةيب رعلا بتكنا ءايحإ راد «م1952 ،يقابلا دبع داؤف دمحما رتو ،حت ننس .3

 :(كلملا دبع دمح وبأ) ماشه نبا -

 ذعه ديسحا ۔ابع نبديح دسح ةسرهفو . عتو طبضو ةعجارم (ص)ر ءينلا ةريس .4

 ةرهاقلا يزاجحلا.

 :(م889_ه275ت ياتسجسلا يدزألا قاحسإ نب ثعشألا نب ناميلس) دواد وبأ -

 ىملعصم ةبتكمو ةكرش رشنو عبط 61952 ،اط يلع دعس دمحأ ،عت ننس .5

 . رصم يباجلا

 :(ركب يبأ نب ىيير ءايركز وبأ -

 .1984 ةيعماحلا تاعوبطملا ناويد عبط يبرعلا ليعامسإ .حت مهرابخأو ةمئألا ريسلا باتك .6

 :(رصاعم) دمحم ةرهز وبأ -
 يبرعلا ركفملا راد رشنو عبط !ج دئاقعلاو ةسايسلا يف ةيمالسإلا بهاذملا خيرات .7

 راد رشنو عض 52ج(ةيهقفلا بهاذملا خيرات يف) ةيمالسإلا بهاذملا خيرات .8 ركفلا

 .يبرعلا

 :ظحاجلا رحب نب ورمع نامثع وبأ -
 يخثاخلا ةسسؤم رشن نوراه دمحم مالسلا دبعارشواحت &3ط نيبتلاو نايبلا .9

 . ةرهاقلا

 نب دمحم ينغراملا ةفيلخ نب نامثعورمع وبأ ،يالجراولا نوانتلار يفاكلا دبع رامع وبأ -
 :(م12- ه5ق يبعصملا دمح نب فسوي يبعصملا مساقلا يبأ جاحلا

 رصم ةينورابلا ةعبطملا عبط لئاسر ةعومجب .30

517



 :(ءارفلا نيسحلا نب دمح) ىلعي وبأ -
 ١966/2 .ط رصمب يبلحلا ىفطصم .ةيناطلسلا ماكحألا .1

 :( رصاعم) ريهظ يمألا ناسحإ -

 ةنسلا نامجرت ةرادإ رشن ‘2ط تيبلا لهأو ةعيشلا .2

 ّ :(روتكدلار نيمأ دمحأ -

 969١نانبل يبرعلا باتكلا راد رشن &!0ط مالسإلا رجف .3

 !933دامتعالا .طم \اط ،!ج مالسإلا ىحض .4

 ١935 رشنلا ةمجرتلاو فيلأتلا ةنحل طم \اط ،2ج مالسإلا ىحض .5

 نانبل يبرعلا باتكلا راد رشن 0ا0ط }3ج مالسإلا ىحض .6

 1958 ةرهاقلا فلخ ..طم!ج مالسإلا رهظ .7

 ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم رشنو عبط2ط.4 ج مالسإلا رهظ .8

 رمع ينهم ، ساكسك فسوي روشاع ،يسلدنألا ةعمج دومحم .حلصم ينهم دمحأ -

 ٢ :(نورصاعم) ينجاويتلا
 1987 ةضهنلا عباطم عبط انئدابم هذه .9

 :(روتكدلار يلع يسيردإلا -

 ربأ .د.قت .ةيرشع ينثإلا ةيمامإلا عم ةنراقم ةسارد .ترموت نبا دنع ةمامإلا .40

 ١991 ةيعماجلا ناويد عبط خيشلا نارمع

 :(فامعلا ديعس نب ناحرسر يوكزالا -
 يسيقلا بيسح ديحججا دبع .حت ةمغلا فشك باتك نم سبتقملا :نامع خيرات .41

 !980 برعلا لجس عباطم . طم نامع ةفاقثلاو يموقلا تارثلا ةرازو عبط

 :(رصاعمر دومحم ليعامسإ -
 !989 نانبل توريب ملقلا راد عبط ]ط مالسإلا يف ةيرسلا تاكرحلا .2

 :(م874-93/ه260-324 ليعامسإ نب يلع نسحلا وبأ مامإلا) يرعشألا -

 ط ديمحلا دبع نيدلا يحم دمحم‘ حت 2ااج نيلصملا فالتخاو نييمالسإلا تالاقم .3

 . 1954 ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم رشنو عبط ]

 :(رصاعم) نوسكنلو .يس.فا -

 ةرازو عبط1980 ،2ط ،10 ددعلا هللا دبع نيمأ دمحم .رت.ءاملعو اخيرات نامع .4

 برعلا لجس .طم نامع ةفاقثلا و يموقلا تارثلا
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 :(رصاعم) ديعس نب ريكب تشعرأ -
 رشنلاو ةعاطمن ثعبلا ,اد عط 19823 اط ةيضابإلا لوصأ يف ةيمالسإ تاسارد .5

 .رئازخا ةنيطنسق

 :ناميلس خيشلا نورابلا -

 يضابإلا خيرات رصتخم .6

 :(_ه4 ق يسوفانلا هللا دبع خيشلا نب ناميلس) ينورابلا -

 ةينورابلا راهزألا طمء2ج ةيضابإلا كولملاو ةمئأ يف ةيضايرلا راهزألا .7

 :(ميهاربإ نب ليعامسا هللا دبع وبأ )يراخبلا -
 ه1386 ةرهاقلا ةضيوع قيفوت دمحم فارشإ .حيحص .8

 :ميهاربإ نب مساقلا وبأ يداربلا -

 تاقبطلا بحاص هب لخأ ام ميمت يف ةاقتنملا رهاوجلا .9

 :(رصاعمر دمح نب دومح نب فيس يشاطبلا -
 ١992 ةضهنلا ةعبطم عبط ،1ج نامع ءاملع ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ .0

 :(_ه429 ت رهاط نب رهاقلا دبع روصنم وبأر) يدادغبلا -

 راطعلا تزع رشن يرئركلا نسحلا نب دهاز نب دمحم ‘صت قرفلا نيب قرفلا .1

 1948 رصم نيسحلا

 :(رصاعم) دمحم ىجي شوكب -

 ةيادرغ !ةيبرعلا ةعبطملا عبط2ط. !ج ديز نب رباج هقف .2

 :(م824-2882/ه209-279 ىسيع نب دمحم ىسيع وبأريذمرتلا -

 ت وريب يبرعلا تارثلا ءايحإ راد ركاش دمحم دمحأ .حت حيحصلا عماجلا .3

 :يبرجلا ناضمر نب رمع يئاللا -

 ه 1323 ةيرادإلا ةعبطملا اهحورشو ديح وتلا ةديقع .4

 :(رصاعم) يلع نب تاحرف يريبعجلا -
 ةيادرغ ةرارقلا تارثلا ةيعمج رشن !ج ؛ةيضابإلا دنع ةديقعلل يراضحلا دعبلا .5

 .ما 7

 ح 1988 عبطلل يرجلا راد ط ةيمالسإلا ةراضحلا و هقفلا ق ةيضابإلا ةسردملا رود .6

 :ناميلس نب دمح نب ملاس يثراحلا -
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 ناسع ةفاقثلاو يموقلا تارثلا ةرازو عبط ةيضابإلا لوصأ يف ةيضفلا دوقعلا .7

1983 

 :( رصاعمر) ىسيع دمحم يريرحلا -

 عيزوتلاو رشنلل ملقلا راد عبط ‘3ط يمالسإلا برغملاب ةيمتسرلا ةلودلا .8
 :( رصاعم) نسح ميهاربإ نسح -

 رشنو عبط ©7ط.]ج يعامتجالاو يناقثلاو ينيدلاو يسايسلا مالسإلا خيرات .9

 م1964 ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم

 رشنو عبط .&ا7ط.2ج يعامتجالاو يناقنلاو ينيدلاو يسايسلا مالسإلا خيرات .0

 | م1964 ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم

 ةضهنلا ةبتكم[ 7ط.3ج ،يعامتجالا و يقاقثلاو نيدلاو يسايسلا ؟يمالسإلا خيرات .61

 مه1965 ةيرصملا

 رشنو عبط 7ط.3ج،يعامتجالاو يفاقنلاو نيدلاو يسايسلا يمالسإلا خي رات .62

 م 1967 ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم

 :نسح ميهاربإ يلعو نسح ميهاربإ نسح -
 م1959 ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم رشنو عبط }2ط ةيمالسإلا مظنلا .3

 :( رصاعم) رضخلا دمحم نيسح -

 ه1344 ةرهاقلا اهتبتكم و ةيفلسلا ةعبطم مكحلا لوصأو مالسإلا باتك ضقن .4

 :(سيقلا نب ميهاربإ قاحسإ وبأ ) يمرضحلا -
 ةعابطلل رابون راد ‘طم نامع ةفاقثلاو يموقلا تارثلا ةرازو عبط لاصخلا رصتخم .5

 م!4

 :(رصاعم) رهام دمحم ةدامح -

 ةلاسرلا ةسسؤم رشنو عبط }2 ط(ةيسابعلا روصعلا) ةيسايسلاو ةيرادإلا قئاثولا .6

 م1982 عيزوتلاو رشنلاو عبطلل
 . :(م1179-1229 هللا دبع وبأ نيدلا باهش توقاير يومحلا -

 .م!2 عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل توريب راد رشنو عبط ا .25.5کجم ©نادلبلا مجعم .67

 :(رصاعم) دومحم يدلاخلا -

 ءارسإلا ةسسؤم رشن ةحقنمو ةديزم . ١ ط مالسإلا ق مكحلا ماظن دعاوق .8

 م1991 رئازخلا لخد «رئازحلا ةنيطنسق
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 :( رصاعم) نيسح يلع يلطوبرخلا -

 ٨1978 ت وريب بادآل! راد عبط .2ذنح مالسإلا يف تاررث .9

 :( رصاعم) دمحم كب يرضخلا -
 ه1958/8ط ةيمالسإلا ممألا خيرات تارضاحم .0

 ةرهاقلا ةماقتسإلا ةعبطم ‘6ط ،1ج ةيمالسإلا ممألا خيرات تارضاح .1

 ةرهاقلا ةماقتسإلا ةعبطم ‘6ط 52ج ةيمالسإلا ممألا خيرات تارضاحم .2

 :(رصاعمر) ضوع دمحم تافيلخ -
 الا

 ه لدعلا ةرازو :ةيضابإلا ةقرفلل ةيخيراتلا لوصألا .3 اق ..)

 ١ نامع

 لدعلا ةراز ه .نامتكلا ةلحرم يف ةيضابإلا دنع ةيرادإلا و ةيسايسلا تاميظنتلا .4

 نامع ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألاو

 م1978 ةنس عبط ،قرشملاب ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن .5
 !اط نامتكلا ةلحرم يف ايقيرفإ لامش يف ةيضابإلا دنع ةيوبرتلاو ةيعامتجالا مظنلا .6

1982 

 :( م869-ه255 ت يميمتلا نمحرلا دبع نب هللا دبع دمحم وبأ) يمرادلا -

 ةماعلا بتكلا رادو ةيوبنلا ةنسلا ءايحإ راد رشن ننسلا .7

 :(رصاعم) يلع دمحم زوبد -

 م1963 ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد ةعبطم ،اط ،23.3ج ريبكلا برغملا خيرات .8

 :(_ه670 ت ديعس نب دجأ سابعلا وبأ ) ينيجردلا -

 ةنيطنسق ثعبلا راد عبط يالط ميهاربإ حت 102©0ج برغملاب خياشملا تاقبط .9

 :(رصاعم) ىفطصم يعفارلا -
 ةايخا راد رشن 2ط ميمت نيسح خيشلا رم يناسنإ ماظن مالسإلا .0

 :(ه150 تر يرصبلا يدزالا رمع نب بيبح نب عيبرلا -
 نب فسوي نب بوتعي يبأ خيشلا بيترت ىلع (عيبرلا دنسم ) حيحصلا عماجلا .1

 ةمامتتسإلا ةبتكمو توريب رشنلاو ةعابطلل حتفلا راد رشن & ينالجرولا ميهاربإ
 _ه1388 نامع يور

 :يلع نب ديعس نب سيمح يقاتسرلا -
 عبض يثراخا ناميلس نب دمح نب ملاس حت ج نيبغارلا نايبو نيبلاطلا جهنم .2

 نامع ةفاقثلاو يموقلا تارثلا ةرازو
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 :( رصاعمر رونأ يعافرلا .

 ٠1982 ركفلا راد عبط }2ط ،همظنو هتراضح يث مالسإلا .3

 :نياقرزلا -

 ة ,راجتل ذبتكملا رشن . ءاسعلا نم ةنج .ارمو ،صت ،كلام أطوم م ياقرنا حرش .4

 م1936-ه1355 ركفلا راد .وت .ىربكلا

 :( رصاعم) زيزعلا دبع ديسلا ملاس -

 ةيب رعلا ةضهنلا عبط ،2ج ريبكلا برغملا خيرات .5

 :ديح نب هللا دبع ملاس -

 ناسع ةيئاعلا عباطملا عبط ن2ط 0،ا جإ حيحصلا عماجلا حرش .6

 ها|1314 (ةسورحملا) ةديرج ةعبطم لوقعلا راونأ قراشم .7

 .شيفطا ميهاربإ صت ؤ،حت عبط ،‘2ط ،©!ج‘نامع لهأ ةريسب نايعألا ةفحت .8

 باتكلا ةعبطم

 :فاسع يجانو هللا دبع دمحم يملاسلا -

 م1963 قشمد ةيمومعلا طم ،ملكتي خيرات نامع .9

 :(م1914--ه1332 ت هللا دبع نب نيدلا رون) يملاسلا -
 يموقلا تارثلا ةرازو عبط ©18 ددعلا ةيضابإلا ةعشألا نم ةيضرملا ةيعمللا .0

 : م1981 ليرفأ نامع ةفاقثلاو

 :سيمه نب ليمج يدعسلا -

 ناسع ةديرج راد عبط 51607ج ةعيسولا اهقرط يواحلا ةعيرشلا سوماق .91

 1983 نامع رشنلاو ةفاحصللا و ةفاحصلل

 :(يوافطعلار) فسوي نب ناميلس -

 !983 ةنيطنسق ثعبلا راد عبط ‘] ط ،1ج يلع راصنأ مه ج راوخلا .2

 :(ےه14 ق لاله وبأ سماش نب دومح نب ملاس) يبايسلا -

 تارثلا ةراز رشنو عبط يضابإلا بهذملا تاقلح يف يضايرلا دهعملا تاقلط .3
 نامع برعلا لجس ©‘طم نامع ةفاقنلاو يموقلا

 ٠١ لطم ناسع ةفاقثلاو يموقلا تارثلا ةرازو عبط 2ط 0112ج خيراتلا ربع نامع .4

 م1986 برعلا لجس

522



 ,رحا نع ةيضابإلا زييمت يث حهاننا قدصأ .5

 م1979 برعنا رجس ‘فضم

 .زاجخاو نميلاب ةيضابإلا خيرات يف زاحجباو ةمقيقخا .6

 ه1980 برعلا لجس طم ناسع . ةفاتنلاو

 :بطق ديس -

 م!966 رصم ةبهو ةبتكم رشن ؛‘5ط\ مالسإلاو يملاعلا مالسلا .7

 باتكلا راد ذطم.ي واينملا يملح دمحم رشن اط ةيلامسأرلاو مالسإلا ةكرعم .8

 م1951 يبرعلا

 ناوخإلل ةفاحصلا م ةعابطلا ةكرش رشن }3ط مالسإلا يق ةيعاستحالا ةلادعلا .و

 1952 يبرعلا باتكلا راد طم نيملسملا

 :(رصاعم)لالج دمحم فرش -

 ه1982 ةيبرعلا ةضهنلا رادرشنو ، عبط مالسإلا يف هروطتو يسايسلا ركفلا ةأشن .100

 :(رصاعم) رمع فيرشلا -

 يعم عبط = ةنراقم ةسارد .= ةيمالسإلا ةلودلا يف ةرادإلاو مكحلا ماظن .1

 م1987 ةرهاقلا ةيمالسإلا تاساردلا

 :( رصاعم) ىفطصم ةعكضلا -

 م1989 ةرهاقلا ةينانبللا ةيرصملا رادلا رشنو عبط 7ط بهاذم الب مالسإ .2

 :(رصاعمردمحأ يلش -

 ةضهنلا ةبتكم عبطو رشن ‘2ط ،اج ٬ةيمالسإلا ةراضحلاو يمالسإلا خيراتلا .3

 م1959 ةيرصملا

 ,تن رشنلاو فيلأتلا ةنجب عبط ،2ج ٬ةيمالسإلا ةراضحلاو يمالسإلا خيراتلا .4

 م1960 ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم

 ةضهنلا ةبتكم عبطو رشن 2ط‘ 3ج .ةيمالسإلا ةراضحلاو يوالسإلا خيراتلا !5

 م1962 ةيرصملا

 :(خيشلار) دومحم توتلش -

 ةرهاقلاب ملقلا راد عبط ةعيرشو ةديقع مالسإلا .6
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 :يثالثلا ناميلس وبأ يخامشلا -

 ىتاذلا ه ىيخاستلا رش .}ضيفطا ميهاربإ ؛صت ،اهحورشو ديحرتلا ةمدقم .7

 تحا353 ةرهاقلا

 :(رصاعمر دمحم جاحلب خيشلا -
 >1 91 ةينطسق ثعبلا راد عبط اكولس و اعيرفت اليصأتو ةأشن ةيضابإلا تازيمم .8

 :( رصاعم) دمحم جاحلا نب رمع اب حلاص -

 يبايسلا دوعس نب دمحأ عت ،قت يضابإلا ركفلا يف ةسارد .19

 :( رصاعمر يحبص حلاصلا - -
 ٨م1968ت وريب نييالملل ملعلا راد عبط ‘2ط اهروطتو امتأشن ةيمالسإلا مظنلا .0

 :(روتكدلا) رامع يبلاط -
 رشنلل ةينطولا ةكرشلا رشنو عبط 0112ج .013.2جم ٬ةيمالكلا جراوخلا ءارآ .1

 م1978 عيزوتلاو

 :(م922/ه310 تررفعج وبأ ريرج نب دمحم يربطلا -

 عبط 2ط3ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم حت &51657.819110ج كولملاو لسرلا خيرات .2

 ف راعملا راد

 :ميهاربإ قاحسا وبأ شيفطا -

 جراوخلاو ةيضابإلا نيب قرفلا .3
 :م1914 - م1818 (ةميألا بطقرفسوي نب دمحم شيفط -

 ١972 توريب حتفلا راد رشنا2ط 014ج ليلعلا ءافشو لينلا حرش .4

 !984 نامع يموقلا تارثلا ةرازو عبط !ج عرفلاو لصألا لماش .5

 ناسع يمرقلا تارثلا ةرازو عبط ‘29ددعلا ضابإ لآ قحم نع ضارتعالا ةلازإ .6

 م2

 :(رصاعمر داؤف دمحم يقابلا دبع -

 ةرهاتلا ثيدحلا راد عبطو رشن ،ميركلا نآرقلا ظافلأل سرهفملا وجعملا .7
 :( رصاعم)رينم نالجعلا -

 م1965 ديدحلا باتكلا راد طم\2ط مكحلا لوصأ يف مالسإبلا ةيرقبع .8
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 :( رصاعم) نالهج نودع -

 ت رثلا ةعمج رشن يمض يشلا ءارآ لالخ نم ةيضابإلا دنع ىسايسلا ركفلا .9

 :(رصاعمردمحأ ميهاربإ يودعلا -

 رصعلاو ھا>سإلا ردص يق ةيذيفنتلا امناسسؤمو ةيركفلا امتامومقم ةيمالسإلا مظنلا .0

 ةرهاقلا ةيرصملا ولجنألا ةبتكم رشن يومألا

 ه]70)1 ةيرصملا ولجنأ ةبتكم عبط ،يبرعلا يمالسإلا امفوكت رئازخلا دالب .121

 :(رصاعم) دومحم سابع داقعلا -

 ١952 رصمب فراعملا راد رشنو عبط ،مالسإلا يف ةيطارقميدلا .2

 :(رصاعم) ديشر دمحم يليقعلا -

 !ه()ددعنس نوألا اهرصع يف ةيسابعلا لودلا عم اهتقالعو نامع يف ةيضابإلا .3

 ناسع ايتبتكم م ةيقرشلا.ذطم ‘ناسع ةفاقثلاو يموقلا تارثلا ةرازو عبط 14

 :(روتكدلار دمحم ةرامع -

 !979 رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا ا2ط ،مكحلا ةفسلفو مالسإلا .4

 !986 قورشلا راد \2ط ،ةينيدلا ةطلسلا مالسإلا .125.

 986١قورشلا راد عبط }2ط ،لبقتسناو مالسإلا .6

 ٨1979 رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملاعبط (2ط راوث نوملسم .7

 :(رصاعمر)رداقلا دبع ةدوع -

 يبرعلا باتكلا راد طم ،ةيسايسلا انعاضوأو مالسإلا .8

 :(خيشلار) دمحم يلازغلا -

 !957 رصمب يبرعلا باتكلا راد رشنو عبط ،1ط 5مالسإلا مهفن فيك .9

 :(رصاعم)يزوف رمع قوراف -

 !985 أرقإ راد عبط ‘2ط ،نيرشعلا نرقلا ركفو يمالسإلا خيراتلا .0

 :(رصاعم) زيزعلا دبع يلاليف -
 رشنو عبط ؛‘برغملا لودو سلدنألا يف ةيومألا ةلود نيب ةيسايسلا تاقالعلا .31

 م1982 عيزوتلاو رشنلل ةينطولا ةك رشلا
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 :( رصاعم) يرفاظ يمساقلا -
 !982 سئافنلا راد عبط \4ط ،1ج ،يمالسإلا خيراتلاو ةعيرشلا يف مكحلا ماظن .2

 !983 سنافنلا راد عبط ‘2ط\2ج٤يمالسإلا خيراتلاو ةعيرشلا يف مكحلا ماظن .3

 :(م1025-ه415 دمحأ نب رابجلا دبع) يضاقلا -

 كلا دع د حت .ماشه يبأ نب نيسحلا نب دمحأ مامإلا عت اةسمخا لرصألا .34

 !965 رصم ةبهو ةبتكم رالشن ىربكلا لالقتسالا ةعبطم يف عبط ،اذط نامثع

 مي كنا دبع.د .قتو .حت مشاه يبأ نب نيسحلا مامإلا عت ةسمخلا لوصأ حرش .5

 !9653 رصم ةبهو ةبتكم رشن ىربكلا لالقتسالا ةعبطم يف عبلطا ط ؛ناسثع

 :دمحم بطق -

 !964 ةبهو ةبتكم رشن ،!ط 3 نيرشعلا نرلا ةيلهاج .6

 :(ةرصاعم) ليعامسإ ةديس فشاك -

 ناسع ةفاقثلاو يموقلا تارنلا ةرازو عبط }2ط ،!ددعلا مالسإلا رجف يف نامع .7

 .ب رعلا فصلا لحم

 :(ما41 - _ه329 ت قاحسإ نب بوقعي نب دمحم رفعج وبأ) ينيلكلا -

 باتكلا راد رشن يرافغلا ربكأ يلع كحتو٤؛صت ،3ط ،!ج ،يقاكلا نم لوصألا .8

 ه1388 نارهط ةيمالسإلا

 :نامثع كاعكلا -

 رئازخلا خيرات زجوم .9

 :(يورتلا يدسلا ىسوم نب هللا دبع نب دمحأ ركب وبأر يدنكلا -
 !983 نامع ةفاقثلاو يموقلا تارثلا ورازو عبط \10ج ‘فنصملا .0

 :(م975 -712/ه93-179ر سنأ نب كلام -

 يقابلا دبع داؤف دمحم ،عتو ،ختو.رتو ،صت ،أطوملا .1
 :( رصاعم) دمحم كرابملا -

 م18-981 ركفلا راد عبط ‘4ط -ةلودلاو مكحلا = مالسإلا ماظن .2

 :(م1058-ه450 ت يدادغبلا يرصبلا بيبح نب دمحم نب يلع نسحلا وبأر يدرواملا -

 ذح ،يملعلا عبسلا فيطللا دبع دلاخ ثحت ةينيدلا تايالولاو ةيناطلسلا ماكحألا .3

 م1990 يبرعلا باتكلا راد رشن 01
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 :(م898-ه285 سابعلا وبأ) دربملا -

 نانىل ثيدحلا ركفلا راد عبط -لماكلا - ج رارخا رابخأ .4

 :(رصاعمر زيزعلا دبع بوذجملا -

 ةسسوتن رتن ياشلا يمع ،قت ثةيريزلا ةلولا مايق ىلإ ايقيرفإب يبهذملا عارصلا .5

 1975 رشتنلل

 :(رصاعم) ميلعلا دبع دومحم -
 م1982 ينانبللا باتكلا راد عبط ،مالسإلا يف يفسلفلا ريكفتلا 6

 :(م875 ۔-ه261ت يروباسينلا يريشقلا نب جاجحلا نب ملسم نيسحلا وبأر ملسم -
 يبرعلا تارثلا ءايحإ راد ،يقابلا دبع داؤف دمحم ،عتو ‘صتو ،حت احيحص .7

 توريب

 :(دادعإو عمج) يداهلا دبع دمحم يرصملا -
 رتنلل ةبيط راد رشن عبط ۔ىربكلا ةقالطنالا ملاعم ةعامجلاو ةنسلا لهأ .8

 ضايرلا عيزوتلاو

 :(رصاعم) ىحي يلع رمعم -

 رسع دمحأ ،صت٤إ 112ج ،حرئازحلا يف ةيضابإلا - خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا .9

 م1985 ةيادرغ ةيبرعلا ةعبطم عبط ،ةكب وأ

 ةيادرغ ةيبرعلا ةعبطم ،ةيمالسإبلا قرفلا نيب ةيضابإلا .0

 985١ناسع يور ةيملاعلا عباطملا ةعبطم ،ا ط ةيضابإلا ىلع ءاوضأ .1

 م1983 ةيادرغ ةيبرعلا ةعبطم ،مهخيراتو مهوصأ يف ةزكرم ةسارد ةيضابإلا .2

 ( رصاعم) داوح دمحم ةينغم .3

 ه]960 نانبل نييالملل ملعلا راد ةعبطم ] ط ةيمالسإلا ةفسلفلا ل اعم .4

 م !966 توريب ةيلهألا ةبتكملا رشن ا3ط ،نومكاخاو ةعيشلا .5

 :(رصاعمر دومحم بوقعي يجيلملا 7

 ماظنلا و ةيبرغلا ةيطارقميدلا ئدابمب ةنراقملا عم -مالسإلا يف ىروشلا أدبم .6

 رصم ةيعماجلا ةفاقثلا ةسسؤم رشنو عبط _- يسكرملا

 :ىلعألا وبا دودوملا -

 م !964 قشمدب ركفلا راد عبط ©]1ط هيدهو مالسإلا ةي رظن .7
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 _ها388 قشمدب ركفلا راد عبط نةيسايسلا مالسإلا ةيرظن .8

 ,كفنا راد ةعم .2ط .دادح مصاع دمحم ،رت !مالسإلا يف ةايحلا ءاظن .9

 م1958 قتمد يمالسإلا

 :( رصاعمر) دمحم لالج ىسوم -

 ما975 يننلا باتكلا راد عبط ،اطء3اهرونتتو ةيرعتألا ةأتن .0

 :كرابم يليملا -

 ةي رئازخجا ةضهنلا ةبتكم رشن[2ج ،ثيدحلاو مدقلا يف رنازحلا خيرات .11

 :( روتكبلار دمحم رصان -
 ةرارقلا تارذلا ةيعمج عبط ،يدجسلملا عمتجا ءانب يف اهرودو ةبازعلا ةقلح .2

 !989 ةيادرغ

 :(م915- _ه303 ت بيعش نب نمحرلا دبع وبأ) يئاسنلا -

 ١64! رصم يباجا ىفطصم ةبتكمو ةكرش رشن اط -ىتحلا۔ننس .3

 :(رصاعم) بلاط يدهم مشاه -
 ي رجها ثلاثلا نرملا تتح اهروطتو امتأشن- يبرعلا قرشملا يف ةيضابإلا ةكرحلا ا 4

 !98 ! قارعلا ةعابطلل يبرعلا داحتالا راد عبط 8،الط _

 :(م570-1174 ت ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ) ييالجرولا -

 ةرازو عبط ،يثئراحلا دمح نب ملاس ،حت 015.3ج 321 دلجلا ،ناهربلاو ليلدلا .5

 م1983 نامع ةفاقثلا و يموقلا تارثلا

 :(رصاعم) ميركلا دبع تدوج فسوي -
 م1984١ باتكلل ةينطولا ةسسؤملا رشن ،ةيمتسرلا ةلودلل ةيجراخلا تاقالعلا .6

 :لوهجم فلؤم -

 يموقلا تارثلا ةرازو عبط رماع معنملا دبع ،حت ‘نامع يف ترج رابخأو صصق .7

 م1983 برعلا لجس ةعبطم © نامع ةفاقنلاو

 :لوهجت فلؤم -

 تارثلا ةرازو عبط روشاع حاتفلا دبع رش و حت٤ناح رف ديبع ملاس وبأ اهخسن .8

 م1980ب رعلا لجس ةعبطم نامع ةفاقنلاو يموقلا
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 تارودلا : اث

 ٠1977 ةينصنسق تعبلا ةعطم ناددع ةينيدلا نوؤشلا ةرازو -ةلاصألا !9

 قاحسا ربأ هتك لاقم رصم ةيفنسلا ةعبطم ] ددعلا شيغط ميهاربإ - جاهنملا .0

 شيفط ميهاربإ

 م1938 يفناح !!ج 13 دلجب باهشلا ةلحب نع لاقم 1992/54ددعلا -رونلا .1

 . ىمالسإلا حيراتلا يف ةقسعملا تاساردلا مولبد ةداهش لينل ثحب نةبازعلا ماظن .2

 رئازجلا ةعماج خيراتلا دهعم 86-1987 ةيعماجلا ةنسلا لابقل ىسوم .د فارشإ

 تالنانملا :اسماخ

 ةرارقلا ةابخا ديعم ةيمالسإلا ةعيرشلا ذاتسأ جاحلب خيشلا هباب نب دمحم .ش .3
 م ى . م ١ س

 ى۔احأ ق د۔اي لخب اهتبوجأ خسنو .م 1992 ناوج 14 م ري ةلب امقملا تيرجأ ةياد رغ

 (21) ةحفص نيرشعو

 نداب رلا . ةينسحلا ثيدحلا رادب ذاتسأ . يليعامسإلا نيمألا دمحم روتكدلا .4

 . رئازجلاب 1992 ربمسيد 26 موي ةلباقملا تيرجأ برغملا
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 ةيبنجألا عجارملا :اسداس
 ہ .

 175- ح ع ` م )
 `ذ ع ة . ن

1971. ` 

 ح (

 176 - ك ع ع ع ل ع . !-

 ه : 1977

 ح ن ن .

 177- ن 1' ع | ن ل .ئ
 ح ح 1 ح ح ` ح :

 ل .. ع ع م ذ ل .
.1980 1 

 ن ل ح ` س :

 178- اع - . . ن
.1978 

 ع : :

 197- ا س ع . ل - ئ ز
 ! خ 1957. ١

 ح هس :

 180- ع ع ه 1` : . . .
 ع ع ح ` س .

 181- ا - س س : . ع

 ح م 1968.

 س ه :
 182- 1` ] عل ع -. . ̀ ...

 ح ل ع : 1982

 ن ل :

 183- ا ح : م . ع ع . . -
 ن ع م 1920

 ن آ

 184- م ع ن ح 1`
 1` ع .2 ع -

 ع 1982
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 مع

 ةمركلا تايالا سرهف

 ةرقىلاةروس

 0106 .86 .................. 124 امامإ سانلل كلعاج نإ

 257......................... 188 لطابلاب مكنيب مكلاومأ ولكات الو

 0239......................... 195 ةكلهتلا ىلا مكيديأب اوقلت الو

 .406 1.262.................. 207 هسفن يرشي نم سانلا نمو

 0123......................... 246 هللا ليبس يف لتاقن اكلم انل ثعبا

 0125......................... 251 ضعبب مهضعب سانلا هللا عافد الولو

 .492 .255.................. 256 نيدلا يف هاركإ ال

 ارمع لا هروس

 435........................... 28 ءايلوأ نيرفاكلا نونموملا ذختي ال

 0267........................... 28 مهنم اوقتت نأ الإ

 ...........................٦224 39 انيبنو اروصحو اديسو

 .219 .123.................. 104 ريخلا ىلإ نوعدي ةمأ مكنم نكتلو

 7 اسنل ١ ةروس

 .178 .152 ..................... 5 مكلاومأ ءاهفسلا اوتوت الو

 ل44 .152.................... 34 ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا

 404 .170.................... 58 تانامألا اودؤت نأ مكرماي هللا نإ

 .118 144 ..................... 59 هللا ىلإ هودرف ءيش يف متعزانت نإف

 لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ اونمآ نيذلا اهيأ اي

 اليبس نينموملا ىلع نيرفاكلل هللا لعجي نلو
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 ةدئاملاةقروس

 .219............................ 2 ىوقتلاو ربلا ىلع ونراعتو

 81 ............................. 44 نورفاكلا مه كلنلواف هللا لزنأ امب مكحي مل نمو

 81 ............................. 45 نوملاظلا مه كنلوأف هللا لزنأ امب مكحي مل نمو

 81 ............................. 47 نرقسافلا مه كنلوأف هللا لزنأ امب مكحي مل نمو

 م اعنالا ةروس

 77 ............................. 38 ءيش نم باتكلا يف انطرف ام

 .506......................... 159 اعيش اوناكو مهنيد اوقرف نيذلا نإ

 0 101......................... 165 ضرالا فنالخ مكلعج يذلا وهو

 فارعالا ةروس

 .243 ......................... 128 نيقتملل ةبقاعلاو

 .385......................... 159 ةمأ ىسوم موق نمو

 92 ........................... 188 ريخلا نم ترثكتسال بيغلا ملعأ تنك ولو

 ل انالا ةروس

 .118........................... 46 مكحير بهذتو اولشفتف اوعزانت الو

 251........................... 66 مكنع هللا ففخ نآلا

 .152........................... 72 اورجاهي ملو اونمآ نيذلاو

 ةيونتلا روس

 12........................... 60 ءارقفلل تاقدصلا امنإ

 .206......................... 111 نينمؤملا نم ىرتشا هللا نإ

 4 ........................... 122 ةفئاط مهنم ةقرف لك نم رفن الولف
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 ةمأ الا سانلا ناك امو

 قحلا ىلإ يدهي نمفأ

 دوه ةروس

 ةدحاو ةمأ سانلا لعجل كبر ءاش ولو

 املعو امكح هانيتآ هدشأ غلب املو

 ضرالا نئازخ ىلع ينلعجا لاق

 رجحلاةروس

 نيكرشملا نع ضرعأو رمؤت امب عدصاف

 ناسحالار لدعلاب رمأي هللا نإ

 ناميإلاب نئمطم هبلقو هركأ نم الإ

 انرمأب نودهي ةميأ مهانلعجو

 ضرالا يف مهانكم نإ نيذلا

 مكيلع لعج امو

 مكنم اونمآ نيذلا هللا دعو

 لحنلاةروس

 ء اينأل ١ ةروس

 جحلا ةروس

 رونلاةروس
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 74 امامإ نيمتسلل انلعجاو

 لمنلاةروس

 16 دواد ناميلس ثتررو

 صصنخنل ١ ةروس

 26 نيمألا يوقلا ترجأتسا نم ربخ نإ

 ب ازحال ا ةروس

 36 هللا ىضق اذإ ةنمؤمالو نمؤمل ناك امو

 صةروس

 26 ضرألا يف ةفيلخ كانلعج انإ دواد اي

 47 رايخألا نيفطصملا نمل اندنع مهنإو

 ىروشل ١ ةروس

 13 هيف اوقرفتت الو نيدلا اوميقأ نأ

 38 مهنيب ىروش مهرمأو

 10 ءيش نم هيف متفلتخا امو

 حتفل اةروس

 10 كنوعيابي نيذلا نإ

 18 نينمؤملا نع هللا يضر دقل

 . 9 ىرخألا ىلع امثادحإ تغب نإف

 13 مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نإ
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 رشحلا ةروس

 .124 .77 ...................... 7 مكا اهو هرذخف لوسرلا مكاتآ امو

 فصلاةروس

 .243 ............................ 8 نورفاكلا هرك ولو هرون متم هللاو

 روقفانملاةروس

 .258 ............................ 8 نينمومللو هلوسرلو ةزعلا هللو

 راغلا ةروس

 .299........................... 16 متعطتسا ام هللا اوقتاف

 ؛© ©
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 ةيوبنلا ثيداحالا سرهف

 .499 .192 .189 .188 .186 .180 .94 ............................. شيرق نم ةمنألا

 207..................................................................... نأ ىلع مكعيابأ

 6135...................................................................... نامامإ رهظ اذإ

 .444.................................................................... مك زارمأ ناك اذإ

 .290 1189 ............................................................... شيرقل اوميقتسا

 0187 {186 ................................................. مكمكحي نمل ازعيطأو اوعمسا

 .290 .123........................................................ مكرعمني م ام مهوعيطأ

 258 ...................................................................... لتاقأ نأ ترما

 362..................................................................... عستجت ال يتمأ نإ

 78 ................................................... هودبعت نأ :اثالث مكل ىضري هللا نإ

 0290 .246 .232 ...................................................... اوأر اذإ سانلا نإ

 0189.............................................................. شيرق يف رمألا اذه نإ

 ..............................................................٠190 يضقني ال رمألا اذه نإ

 .222.............................................................. ءارمأ يدعب نوكيس هنإ

 123...................................................................... مكتمامال اوريخح

 0 113................................................................... مالسإلا احر رودت

 44 .................................................... ........ متكسمت نع ام مكيف تكرت

 .50 ............................................................... ةيغابلا ةنفلا رامع لتقت

 .305 ............................................................... نوعبرأ يدعب ةفالخلا

 .188 ............................................................... نونالت يدعب ةفالخلا

 .209.................................................................. ثالث نع ملقلا عفر

 023 ...................................................................... ىلإ يتمأ قرتفتس

 0118....................................................................... تانه نوكت

.......................................................................٥.220 ةعاطلاو عمسلا



 ۔110..................................................................... هللا لظ ناطلبلا

 .232 .118 ........................................................ ءافلخ يدعب نوكيس

 220..................................................................۔ فورعملا يف ةعاطلا

 .246...................................................................... ملسملا ءرملا ىلع

 154....................................................................... لوألا ةعيب اوف

 189 .188................................................. شيرق يف رمألا اذه لازي ال

 .136......................................................................... . ةنالنل لحي ال

 .232................................................................ امنإ ةيصعم يف ةعاط ال

 .227................................................... قلاخلا ةيصعم يف قولخمل ةعاط ال

 \251............................................................... مالسإلا رصنا مهللا

 444 ........................................................................ موق حلفي نل

 445 .178 ................................................................... موق حلفأ ام

 .193...................................................................... ايبن هللا ثعب ام

 .113.................................. ................................. سبل يبنل ناك ام

 .179.................................................................... ريخ يوقلا نمؤملا

 .222.................................................................... اناطلس ىضرأ نم

 .3 ............................................................. هللا عاطا دقف ينعاطأ نم

 .227 ............................................................... ةعامجلا نم ج رخ نم

 0227.................................................................... هريمأ نم ىأر نم

 0104 ......................................................................... ةثالث نم ام

 .337............................................................. نيملسملا رمأ نم يلو نم

 .190............................................................ ريخلا يف شيرقل عبت سانلا

 ....................................................................٠.190 شيرقل عبت سانلا

 .210......................................................................... ذخأ ام هللاو

 .499 078 ................................................................... لمعتسا ولو

 ......................................................................0٠145 الأ هللا لوسر اي

٩7



 25 ............................................................................ زاحب ميهاربإ

 0337 ............................................................ يلع نب دمحم نب ميهاربإ

 .459 .346 ............................................................ يدهم نب ميهاربإ

 .387 .57 1.42 140 ...................................................... ديدحلا يبأ نبا

 .497 .83 .13 .8 ............ 2 ...................................... عيبرلا يبأ نبا

 .507 .................................................................... فيرشلا يبأ نبا

 42 511 ........................................................................ ريثالا نبا

 .55 ........................................................................... قرزألا نبا

 .459 .248 .................................................................. ثعشألا نبا

 .495 .485 ................................................................... سيداب نبا

 125 ............................................................................. ريشبلا نبا

 ٦495 ................................................................۔... دمحم ترموت نبا

 .161 .114 .112 .109 .108 .102 .90 .42 .41 .39 .21............. ةيميت نبا

2. 169. 183. 184. 226. 307. 505. 

 .154 .153 .144 0142 .132 0131 0127 .57 .24 .23 .22 .......... مزح نبا

5. 161. 181. 183. 

 .227 .226 .188 .180 .169 .163 .141 .39 .37 .17.......... دمحأ لبنح نبا

8. 445. 456. 

 .169 .166 .165 .163 .117 .106 .84 .25 .13 .11 .8........... نودلخ نيا

.347 .346 .314 .194 .188 .181 .7 

.498 .497 4 

538



 396 .349 .333 .329 .328 .318 .316 .33 5.27 .26 .21 ......... رغصلا نبا

7. 398. 399. 400. 402. 410. 411. 412. 

3. 414. 418. 419. 491. 

 53 ............................................................................ رافصلا نبا

 161 .............................................................................. ةبيتق نبا

 238 .......................................................................۔.. سوواط نبا

 412 ........................................................................... نولوط نبا

 9................................................................... يشكارملا ىراذع نبا

 55 .54 .53 .......................................................... ركب وبأ يبرعلا نبا

 496 ............................................................................. ةفرع نبا

 503 .496 .217 .198 ...................................................... نيدنف نبا

 274 ............................................................. دلخم نب ديزي مساقلا يبأ

 265 .................................................................. يمرضحلا سيق نبا

 11 ............................................................................ هيوكسم نبا

 11 .......................................................... شيفط ميهاربإ قاحسإ وبأ

 68 ...................................................................... يلؤدلا دوسألا وبأ

 .489 .151 .581 ................................................... يدودوملا ىلعألا وبأ

 .288 .263 .249 .56 .55 153 ...................................... سادرم لالب وبا

 .116 094 .............................................:.................. مصألا ركب وبا

 421 ..................................................................... حلفأ نب ركب وبا

 .482 .477 .470 .418 .403 .402 1400 ........................ يمتسرلا ركب وبأ

 .124 .119 .117 .105 .92 .91 .88 .87 .64 .37 .............. قيدصلا ركب وبأ

.148 .147 .146 .142 .141 .17 
167 .166 .165 .163 .162 .160 .6 
198 .193 .192 .187 .183 .181 .8 
.252 .251 .248 .214 .211 .204 .3 

539



.330 .317 .314 .312 .303 .292 .8 

.354 .353 .352 .349 .348 .347 .33 

.501 .492 .391 .32 

:386 .384 .383 .377 .370 .7 

.474 .434 .432 .2 

 377 ............................................................................ مهجلا وبأ

 .349 .............................................................................. متاح وبا

 70 ..................................................................... طايخلا نسحلا وبأ

 171 .................................................................... اضرلا:نسحلا وبأ

 197 ....................................................... ينامعلا يويسبلا نسحلا وبا

 .251 ................................................................. ماشه نب مكحلا وبأ

 255 .56........................................................ فوع نب راتخم ةزمح وبأ

 .493 .299 ..................................................... ىلعألا دبع باطخلا وبأ

 .507 .483 .462 .456 .188 .41 .38 .37 ..................... نامعنلا ةفينح وبأ

 17 ................................................................................ دواد وبأ

 364 .....................................:................................... ءادردلا وبأ

 .145 1666................................................................ يرافغلا رذ وبأ

 29 ............................................................................. ءايركز وبا

 .188 ............................................................................. ةرهز وبأ

 .391 ............................................................................ نايفس وبأ

 .351 ......................................................... ليحر نب بوبحم نايقس وبأ

 .198 .183 ............................................................. حارجلا ةديبع وبأ

 .458 .404 .272 .268 :249 0121 .61 .24 ....... ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ

26 ٤8 ............................................... (سنوت ناطلسر يصفحلا سابعلا وبأ



 84 .13 ............................................................. يفاكلا دبع رامع وبأ

 198 ............................................................................ ناسغ وبأ

 68 ........................................................... يقشمدلا ناليغ ناورم وبأ

 .392 .387 .7)30.................................................. يياسارخلا ملسم وبأ

 .476 .203 .158 .157 .156............................................... رثؤملا وبأ

 .211 .............................................................. رهاظلا دمحم رصن وبأ

 190 ........................................................................... ةريره وبا

 322 ......................................................................۔....... ناهبن وبا

 .497 .6)(1 .1009............................................................... ىلعي وبأ

 .403 .35ا) .26 .................................................... حلفأ نب ناظقيلا ويا

 198 ........................................................................ بعك نب يا

 170 ........................................................................ دمحم نب دمحأ

 .194 .23....................................................................... نيمأ دمحأ

 .495 ..................................................................... يلع يسيردإلا

 29 ............................................................ ديعس نب ناحرس يوكزاألا

 383 ........................................................................ ديز نب ةماسأ

 29 ......................................................................... يبرعلا ليعامسإ

 .507 .130) .57 .38 .37 .24 .23 522 ....................... .يرعشألا نسحلا وبأ

 .477 :30.11 ..................................................... نوسنكلو .يس .فا

 .407 .397 .350 .349 .328 .317 0316 .................... باهولا دبع نب حلفأ

 .364 .............................................................................. ةبيبح مأ

 47 ............................................................................. ىسوم مأ

 .470 .469 .345 08326 ................................................ (ةفيلخلا) نيمالا

50 ...........................................................................۔... يرام نا



 31 ............................................................ هللا دبع نب ناميلس يررابلا

 .238 ........................................................................ (مامالاررقابلا

 .188 .181 .176................................... (بيطلا نب دمحم ركب وبأ) القابلا

 507 .189 .171............................................................... يراخبلا

 207 ..................................................................... رورعم نب ءاربلا

 29 .................................................................. (مساقلا وبأ) يداربلا

 20 .................................................................... ( رصم كلم) قوقرب

 461 .............................................. (ركب يبأ دهع يف ءاعنص مكاحر نازاب

 .180 0176 .131 0 57 242 .39 .38 .24................................. يدادغبلا

 9 ............................................................................... لوساو ينب

 33 ............................................................................. يلريبيك رايب

 .434 .432 .......................................... (نومأملا دهع يف اسنرف كلم) نيبيب

- 

 84 028 8013 .................................................. يطوشلملا ىسيع نيروغبيت

 17 ................................................................................ يذمرتلا

 .176 ........................“...................................................... يارتفتلا

=- 

 .249 ........................................................................ رمع يئالنلا

 270 ...................................................................... ناميلس يئالنلا

 447 ............................................................................... لامو

 ج-

 .لاا .268 .249 .62 .52 .51 .24 ....................... ءانعشلا وبأ ديز نب رباج

0191 .190................................................................. ةرمس نب رباج



 209 .................................................................... وسور كاج ناج

 153 .............................................................................. يئابجلا

 32 ................................................................. تاحرف يلع يربعجلا

 396 ...................................................................... ديعس نب رفعج

 .507 .485 ....................................................... (مامالار) قداصلا رفعج

 .396 .252 .24 ........................................... (مامإلا) دوعسم نب يدنلجلا

 .449 .448 ........................................... ديمحلا دبع نب ةديبع وبأ يوانجلا

 416 .......................................................... فسوي ميركلا دبع تدوج

 176 ...................................................................... (مامالارنيرجا

 13 .................................................. ىسوم نب ليعامسإ رهاط وبأ يلاطيجلا

 .491 [ 466 5826 .................................................... نمحرلا دبع ىلاليجلا

 -ح

 .137 ..................................................................... رذنملا نب بابحلا

 .462 .375 ................................................... يفقنلا فسوي نب جاجحلا

 .491 .421 .333 .317 1.26................................ دمحم نب ىسيع يريرحلا

 88 .87....................................................................... نيمألا نسح

 228 .226 .141 .68 838............................................. يرصبلا نسحلا

 170 ...:................................................... ريمع يبا نب ديعس نب نسحلا

 .172 .148 .142 .97 .92 .91 .67 .66 .56 ...... بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا

 .342 ...................................................... (روتكدلا) ميهاربإ يلع نسح

 38 ......................................“`......................... ةيفنحلا دمحم نب نسحلا

 .129 .109 .97 .92 .91 .67 .66 .43 .40......... بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا

130. 132. 01630142 172. 183. 488. 

170 ........................................... ل........................... نامثع نب دامح



 _- خ _

 .143 ...................................................................... ديلولا نب دلاخ

 .196 .32................................................................. دومحم يدلاخلا

 .392 .311 .......................................................... دمحم كب يرضخلا

 .351 ................................................... باطخلا يبآ نب حمسلا نب فلخ

 275 .31........................................................... ضوع دمحم تافيلخ

 65 ....................................................................... (هللا ةيآ) ينيمخلا

 23 .......................................................................... يل زتعملا طايخلا

 -د

 17 ................................................................................ يمرادلا

 112 .................................................................. مالسلا هيلع دراد

 .421 .329 30 ......................................................... يلع دمحم زوبد
 .275 .261 .29 ................... ............................................. ينيجردلا

 ر

 .496 .482 .478 .477 .470 .468 .465 .404 .403 }322....رضنلا نب دشار
 .161 .............................................................................. يعفارلا

 .198 .61 .24 .17................................................... بيبح نب عيبرلا

 163 ........................................................................... اضر ديشر

 -ز

 396 ...................................................................... رضنلا نب ةدناز

 .466 .391 157 ......................................................... ماوعلا نب ريبزلا
 288 ....................................................................... يئاطلا فاحز

 0226 ............................................................................. ناقرزلا

© 198 ......................................................................... تباث نب ديز



 .507 .462 .459 .92 .38.................................. نيدباعلا نيز يلع نب ديز

 رس

 26 ......................................................................... زيزعلا دبع ملاس

 .198 .193 .187 .163 ........................................... ةفيذح يبأ ىلوم ملاس

 9 ............................................................................. دمحم يملاسلا

 84 030 ................................................................ نيدلا رون يملاسلا

 0447 .......................................................................... كلملا تس

 183 ................................................................. صاقو يبأ نب دعس

 .391 ....................................................................... ةدابع نب دعس

 29 ............................................................... سيخ نب ليمج يدعسلا

 481 1462 ............................................................... ريبج نب ديعس

 9 ................................................................................. يرالسلا

 66 ....................................................................... يسرافلا ناملس

 .113 0112................................................ مالسلا هيلع دواد نب ناميلس

 .274 .................................................................. نوقرز نب ناميلس

 .376 .346 .345 1162 ........................................ كلملا دبع نب ناميلس

 .319 .................................................................. نامثع نب ناميلس

 .351 ............................................................. باطخلا يبأ نب حمسلا

 .382 .327 10292 144 .................................................... بطق ديس

 .330 .............................................................................. يبايسلا

 -ش-

 .434 .432 ...................................................................... ناملراش

 57 ............................................................................... يطاشلا

 .456 .45 .228 .188 .180 0165 538 .................................. يعفاشلا

545



 .481 .462 ....................................................................... يهشلا

 .347 .342 ......................................................... (روتكدلار دمحا يبلش

 .351 .327 .321 .317 .28..................................... سابعلا وبأ يخامشلا

 .185 .166 .135 .120 .28.......................................... مساق يخامشلا

 85 .57 .24 .22 .21....................................................... يناتسرهشلا

 -۔ص۔

 212 ............................................................................. يفناصلا

 447 ................................... رصانلا نمحرلا دبع نب مكحلا نب مشاه مأ حبص

 8 .............................................................. يبريألا نيدلا حالص حبص

 .481 .478 .477 .420 .318....................................... كلام نب تلصلا

 .40 .......................................... (نييمتسرلا دهع نادوسلا كلم) وصوص

 -ط- ,

 .467 .261 .................................................................. مشاه بلاط

 .445 ب24 .391 .387 .310 .192 .181.42 .25 ....................... يربطلا

 .135 .125 .122 .109 .107 .84 .29 .13 .9 ............ فسوي نب دمحم شيفط

06. 197. 233. 235. 263. 267. 

 .466 .391 .57 ...................................................... هللا دبع نب ةحلط

 _-لظ

 .474 .473 .424 12423 ................................................... يمساقلا رفاظ

 -ع-

 44 ................................................................... نينمؤملا ما ةشئاع

 .204 .............................................................. بلطملا دبع نب سابعلا

459 .................................................................. نومأملا نب سابعلا



 4)2 .063 .32 ......................................................... دومحم ميلحلا دبع

 .138 .135 ............................................................ يلكب نمحرلا دبع

 495 .لال .328 .321 .318 .317 .2539 .24 ............... متسر نب نمحرلا دبع

 8................................................................... هللا دبع نب نمحرلا دبع

 321 ................................................................. يلع نب نمحرلا دبع

 214 .154 .153.................................................. فوع نب نمحرلا دبع

 .432 ................................................................. لخادلا نمحرلا دبع

 84 .13............................................................... ينيمنلا زيزعلا دبع

 .419 .418 .350................................................... زوألا نب زيزعلا دبع

 417 ...................................................................... ملاس زيزعلا دبع

 4ال5 ................................................................. يباطخلا ميركلا دبع

 268 .55 .52 .51.................................................. ضابإ نب هللا دبع

 .283 .274 .273 .292 ...................................... ركب نب دمحم هللا دبعوبأ

 .143 .................................................................... ةثراح نب هللا دبع

 .457 .............................................. يلع نب نسحلا نب نسحلا نب هللا دبع

 143 .................................................................. ةحاور نب هللا دبع

 .503 .483 .481 .463 .459 .348 .248 .143 .56 ........... ريبزلا نب هللا دبع

 .91 .64 .03............................................................. ابس نب هللا دبع

 261 ......................................................... يمرضحلا ديعس نب هللا دبع

 .191 10602 .............................................................. سابع نب هللا دبع

 .364 .348 .198 0190 .189 .54 .38............................ رمع نب هللا دبع

 307 ..................................................................... يلع نب هللا دبع

 .268 .198 .......................................................... دوعسم نب هللا دبع

 .288 .249 .191 .53 .52 [50........................... يسارلا بهو نب هللا دبع

495 .................................................................... نيساي نب هللا دبع



 .493 .483 .433.299 .252 ............................. قحلا بلاط ىجي نب هللا دبع

 .495 .................................................................... ريمألا رداقلا دبع

 32 ...................................................................... ةدوع رداقلا دبع

 88 ..................................................................... نامثعلا ديجملا دبع

 .478 .1 .349 .328 .......................................... ديمح نب كلملا دبع

 .430 .379 .347 .346 .153 ................................... ناورم نب كلملا دبع

 321 ................................................................... يلع نب نمؤملا دبع

 .349 .329 .327 6319 .317 .316 .198 .. متسر نب نمحرلا دبع نب باهولا دبع

9. 350. 351. 09. 48. 466. 

 .198 .181 .156 .154 .144 .143 .92 .91 .88. 57 .......... نافع نب نامثع

3. 214. 223. 298. 363. 444. 473. 477. 478. 

 .496 .333 126 .......................................................... كاعكلا نامثع

 .483 .456 .395 1026 ........................................ دمحأ نب .ميهاربإ يودعلا

 29 .......................................................................... ليعامسا ىبرعلا

 57 ................................................................. سابع نب ىلوم ةم

 .063 .59 .57 .55 .54 .53 1.52 ؛50 .49 242 .40 .38........ بلاط يبأ نب يلع

.119 .1)(( .97 .92 .91 .88 .87 .86 .85 .69.66 .65 .4 

171 0163 .149 .148 .144. 143 .142 .132 .131 .130 .9 

.338 .322 .312 .308 .307 .204 .203 .200 .191 .181 . 

.483 .457 .444 .392 .391 .32 

 .92 .................................................................... نيدباعلا نيز يلع

 .465 ....................................................................... ىسوم نب يلع

 346 ................................................................ رفعج ىسوم نب يلع

 464 .58 .31 5029...................................................... .رمعم ىحي يلع

 507 .................................................................. ناطح نب نارمع

463 0170 ........................................................... ثعشألا نب ورمع



 198 .54 .53 .......................................................... صاعلا نب ورمع

 .121 .110 .106 .105 .92 .91 .89 .88 .87 .64............. باطخلا نب رمع

124. 129. 142. 143. 144. 146. 153. 154. 155. 150. 158 

. 160. 162. 163. 166. 181. 183. 187. 192. 193: 198. 

3. 204. 214. 216. 217. 248. 251. 252. 208. 3)0(3. 312 

. 314: 317. 330. 348. 349. 352. 354. 379. 383. 501. 

 .4ا)5 .392 .383 .345 .333 .162 .156 .42 :40 .38...... زيزعلا دبع نب رمع

 84 .28............................................................ ديعس نب ةملس يبتوعلا

 .474 .165 ............................................................ ىسوم نب ىسيع

 ۔ع۔_

 .507 .371 :134 :133 183 .13 ................................... دماح وبأ يلازغلا

 .424 .369 .230 .197 0191 .32 ........................... (خيشلار دمحم يلازغلا

 \420 .................................................................... ديلج نب ناسغ

 464 .......................2.............................................. ديعس نب ناسغ

 467 .349 ....................................................... ديمحلا دبع نب ناسغ

 319 .252 ........................................................... هللا دبع نب ناسغ

 _-ف-_

 505 .284 .32 0 10............................................... يزوفلا رمع قوراف

 66 ................................................................................... ةمطاف

 .498 .497 .83 .13............................................................. يبارفلا

 .423 8169 .163.................................................................. ءارفلا

.461 .292 .......................................................... (نميلا مكاحر)زوريف



-_- 

 .148 ......................................................... دمحأ نب رابجلا دبع يضاقلا

 .190 .189 ........................................................................ نالتحق

 447 ....................................................................... زتعملا ما ةحيبق

 دز

 3 .................................................................. ليعامسا هديس فشاك

 .491 .424 ................................................................ نامثع كاعكلا

 .171 .170 .66 ...................................................... نسحلا وبأ ينبلكلا

 .158 ................................................................... ...نيامعلا يدنكلا

 440 ............................................ يمتسرلا دهع يف نادوسنا كلم ركوك

 -ل

 0209 ....................................................................... يزيلجنألا كول

 م

 .462 .445 .388 .332 .226 0169 .163 .57 .37 .17........... سنأ نب كلام

3. 507. 

 .470 .469 .388 .346 .115 095 .................................... ةفيلخلا نومأملا

 .169 .163 .161 .158 .151 .134 .132 .131 .107 .103............ يدرراملا

7 180. 204. 222. 223. 244. 423. 424. 

45. 497. 

 26 ....................... ............................................. كرابم دمحم يليملا

 »473 ...................................................................... ةفيلخلا لكوتملا
.07 ........................................................................ يراوهلا مكحم



 34 ................................................................. يليعامسالا نيمألا دمحم

 189 ........................................................... معطم نب ريبج نب دمحم

 322 .167 .144 .143 .112 .110 .108 .34 .32 .......... جاحلب خيشلا دمحم

 387 .370 .291 .191 .158 .32 ....................................... ةرامع دمحم

 .388 ................................................................. ةيكزلا سفنلا دمحم

 .406 .322 ...................................................... يراوهلا ةلاسم نب دمحم

 .333 .3235 .309 .............................................. ( رصتنملارقثاولا نب دمح

 170 ....................................................................... ىجي نب دمح

 479 .................................................................. نافع يبأ نب دمحم

 459 ............................................................ يغفقنلا ديبع يبأ نب راتخم

 360 .344 .309 .153 .............................................. مكحلا نب ناورم

 309 ...................................................................... دمحم نب ناورم

 29 ................................................................................... نازملا

 389 ............................................................................. رصنتسم

 319 ...................................................................... ميمت نب ةدعسم

 17 ............................................................... ثدحملا ديلولا نب ملسم

 .407 .328 .327 .318 .317 ....................................... يسلدنألا دوعسم

 09 ............................................................................. يدوعسملا

 51 [39................................................................. ةعكشلا ىفطصم

 ٥196 ....................................................................... لبجلا نب ذاعم
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 .474 .333 .223......................................... (نياثلا ةيراعمرديزي نب ةيواعم

 68 ............................................................................ ينهجلا دبعم

 325 ............................................................................ هللاب زتعملا

 .372 .309 0115 .95 ..................................................... هللاب مصتعملا

 63 ....................................................................... داوج دمح ةينغم

 .447 .378 .367 .345 .................................................... هللاب ردتقملا

 66 .................................................................... دوسالا نب دادقملا

 .326 .115 ............. ه.................................................... هللاب يفتكملا

 259 .................................................................. متاحلا يبأ يزوزلملا

 .22 .................................................................................. يطلملا

 424 ....................................................................... دومحم يجيلملا

 .432 .392 .386 .347 .346 .326 .306 0165 ............... روصنملا نب يدهملا

 .497 .321 ........................................................... ترموت نب يدهملا

 .465 .416 1349 1328 ................................................. رفيج نب انهم

 0261 .................................................................. ماشه بلاط يدهم

 ٠.33 ............................................................................ يكسنلتوم

 .479 .468 .319 ........................................ يوكزألا رباج يبأ نب ىسوم

 0319 .................................................. يوكزاألا ةرزع نب يلع نب ىسوم

 478 .......................................................... يلع نب ىسوم نب ىسوم

 411 ...................................................................... ريصن نب ىسوم
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 9 ............................................................................. فاسع يجان

 56 053.................. ه................................................. قرزألا نب عفان

 1507 ..................................................................:.......... راجنلا
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 465 ...................................................................... لاهنم نب رصن
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 345 .ا95..................................................................... هللاب قثاولا

 507 06ال .68 ........................................................... ءاطع نب لصاو
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 29 ............................................................................... يايسولا

 .455 ................................................................. كلملا دبع نب ديلولا
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 224 ........................................................ مالسلا هيلع ءايركز نب ىجس
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 383 ..................................................................... بلهملا نب ديري

 .309 ...................................................................... ديلولا نب ديزي

 .322 .................................................................... حلفأ نب بوقعي

 235 ................................................................................ يبوقعيلا
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 .207 .198 .192 .47.......................................................... راصنألا

 54) ......................................................................... ةماقتسالا لها
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 493 ............................................................................. ةماس ونب

 ٥373 .......................................................................... سابعلا ونب

 1372 .......................................................................... ناورم ونب

 ٠493 ........................................................................... ناهبن ونب

 47 .............................................................................. مشاه ونب

 ك39 .......................................................................... لوساو ونب
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 .136 .131 ..................................................................... ةيماركلا
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 493 ........................................................................... ةيديروتاملا

 .502 1436 .416 .413 146................................................... ةيكلاملا

 .422 .49 .......................................................................... ةيوناملا

 .416 .364 .183 .181 .180 0116.......................................... ةئجرملا

51 150............................................................................ ةمكحلا



 69 .33 .8 .7............................................................... نوقرشتسملا

 .433 .421 ................................................................... نويحيسملا
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 0194 .............................................................................. لوغملا

 389 .............................................................................. ةيعنقملا

 0198 .47...................................................................... نورجاهملا

 33 ............................................................................ يكسناليتوم
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 .127 .116 151 .............................................................. تادجنلا

 ك21 411 .391 .389 ...................................................... ىراصنلا

 415 ........................................................................... ةينارصنلا

 1466 [465 .................................................................. ..... راكنلا

 .420 ............................................................................. ةيراكنلا

 .465 1420 ....................................................................... ةيثافنلا

 .480 \418................................................................... نويسوفنلا
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 .294 .............................................................................. ةيمشاهلا

 .316 1.24............................................................. ةليبق ةراوه ةيلذهلا
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 .502 .496 .ك466.............................................................. ةيلصاولا

 _ ي _

 .465 .57 .24 .................................................................. ةيديزيلا

 493 .............................................................................. ةبراعيلا
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 بزدملاو :زكامألاسرهن

 .436 .434 :432 .431 .407 .397 .390 .311 .010 .9................. سلدنألا

9. 441. 442. 447. 

 .496 .460 .439 .438 .433 .415 .399 .397 .394 ................... قيرفإ

 0138 ............................................................................... ابورأ

 1259 ...................................................................... سنوت بونج

 65 ........................................................................ .... ناريإ

 ۔ب-

 442 1404 1386 155 .......................................................... ةرصبلا

 .491 .459 .442 .437 0388 0380 .299 194 .25....................... دادغب

 441 ................................................................................ نيفلب

=- 
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 .328 .322 0320 .316 .314 .299 .126 .27 .25 .14.................. ترهيت

.415 .412 .411 .408 .407 .400 .399 .398 .394 .8 
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 .288 .............................................................................. سنوت
 06439 ....................................................................... سالطمت ةنيدم

 ۔-۔ج۔-

 .480 ك48 [351........................................................... ةسوفن لبج
 0457 0399 ............................................................... ةيبرعلا ةريزجلا
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 .288 ............................................................................. رئازجلا

 .496 ............................................................................... لمجلا

 -ح

 .483 .459 .386 .24 .......................................................... زاجحلا

 .461 ................................................................................ ةرحلا

 ۔خ=۔-

 .502 .457 1387 0383 1360 ............................................... ناسرخ

 - وس

 268 .......................................................................... مقرألا راد

 381 50299 ...................................................................... قشمد
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 20 ...................................................................... راجه قاتسر
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 0438 .......................................... ....................................٠ رابجنز
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 .380 ............................................................................... ءارماس

 .96 .439 1436.............................................................. ةساملجس

 ٥192 ............................................................................. ةفيقسلا

 .436 0399 ..................................................................... نادوسلا

 .439 ....................................................................... ميهاربإ قوس
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 299 .129 .24 .................................................................. ماشلا

 492 ....................................................................... يبرعلا قرشلا
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 0251 ........................................................................ ةرونملا ةنيدملا

 439 ..................................................................... ءارضخلا ةنيدملا

1455 ..................................................................... يوبنلا دجملا



 341 .....۔........................................................................ لصوملا

 502 .495 0491 .476 .457 .431 .417 .415 .234............... لرعلا برغملا

 .268 .251 .......................................................................... ةكم

 273 .............................................................................. بازيم

 ن

 418 ............................................................................... ةسرفن

 439 .......................................................................... فلشلا رمف

 496 1.53 .50 ................................................................. ناورهنلا
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 .9 .406 ................................................................... ......ه ساف

 سراف .......................:...................................................... ٥502

 390 ............................................................................ طاطسفلا

 -ق-
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 لوألا .زجلا

 | نيتا
 ... موسق قازرلا دبع روتكدلا ميدقت

 7.................................................................................... ةمدقملا

 21 ................................................................... عجارملاو رداصملا دقن

 21 .................................................. ةيضابإلا ريغ رداصملا :الوأ

 28 ..................................................... .ةيضابالا رداصملا :ايناث

 32 ...................................... ثيدحلا يمالسإلا ركفلا بتك :انلا

 35 ................................................................................. لخدملا

 37 .................................................. ةعامجلاو ةنسلا لهأ :الوأ

 47 ............................................................... ةيضابإلا :ايناث

 63 ................................................................. ةعيشلا :اغلاث

 67 ................................................................ ةلزتعملا :اعبار

 لوالا مسقلا

 ةضانالا دنع ةمامإلا ةيرظن

 77 .......................................................................... .......... ديهمت

 77 ................ ةيضابإلاو ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع ةيسايسلا ةيرظنلا :الوأ

 85 ......................................... ةعيشلا دنع ةيسايسلا ةيرظنلا :ايناث

 93 .......................................... ةلزتعملا دنع ةيسايسلا ةيرظنلا :انلاث

 لوألالصفلا
 اهتدحوو اهبوجوو ةمامإلا موهفم

 103 .................................................................. ةمامإلا موهفم :الوا

 103 ................................................................... تاحلطصملا ديدحت

 104 ................................................................. ريمألا _ أ

105 ........................................................... .. ةفيلخلا _ ب



 106 ................................................................. مامإلا _ د

 116 ................................................................. ةمامالا بوجر ند

 116 ................................................. ةعامجلاو ةنسلا لهأ _ 1

 117 ................................................ ةيلقنلا ةلدألا _ أ

 119 ............................................. ةيلقعلا ةلدألا _ ب

 120 ............................................................... ةيضابالا 2

 122 ................................................ ةيلقنلا ةلدألا - أ

 125 ............................................... ةيلقعلا ةلدألا -ب

 129 ......................................................... اهددعتر ةمامألا ةدحو :انلاث

 130 .................................................... ةعامجلاو ةنسلا لهأ 1

 ٠135 ................................................................. ةيضابالا -2

 نالا لصفلا

 رايتخالاو _ريعتاو صنلا س ةمامإلا

 141 ...................................................... ...... ةمامالا تابثإ قرط :الوأ

 143 ................................................... ةعامجلاو ةنسلا لها 1

 146 ................................................................ ةيضابإلا -2

 149 ....................................................... دقعلاو لحلا لها طورش :ايناث

 150 ....................................................... ةعامجلاو ةنسلا لهأ 1

 155 .................................................................. ةيضابالا -2

 160 ..................................................... دهعلا ةيالوو فالختسالا :اثلاث

 161 ........................................................ ةعامجلاو ةنسلا لهأ -1

 166 ..................................................................... ةيضابإلا -2
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 ثلاثلا لصنلا

 هيلع جورخلاو هلزعو هبصنو مامإلا طورش
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 ةمامإلا عاونأ

 ................................................... ةعامجلاو ةنسلا لهأ :الوأ

 ............................................................... ةيضابالا :ايناث
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 360 ............................ ةيومألا ةيلخادلا ةسايسلا صئاصخ

 366 .....:.:...,....:..ة....... ةيسابعلا ةيلخادلا ةسايسلا . صئنامخ "ه . ..:

 373 .................................................. ةيلاملاو ةيرادإلا ةسايسلا -ج : .::

 373 ................................................ ةيرادالا ةسايسلا .. ¡ "

 379 ‘................:ه.....ذ........................... ةيلاملا ةسايسلا ..ص .. { !.

 11..3842................................................ ةديقعلاو يأرلا .ةيرح جد .7 !۔

 393 .......!............. ...٠................. ةيلخادلا ةسايسلا سسا .۔اإا . {.. .

394 . ٠ .. .:.. .. .................۔ .....ه يعامتجالا بناجلا. 7 " ...... ...... . ه ۔.. ! : ٤



 428 ............................................................... ةيجراخلا ةسايسلا :ايناث

 428 ................................................ ةعامجلاو ةنسلا لهأ -1

 429 .................................. ةيمالسالا تاحوتفلا ٤

 431 ......................... ةيمالسالا ةيجراخلا تاقالعلا ه

 434 ........................... نيملسملا ريغ عم تاقالعلا "

 435 ............................................................. ةيضابإلا 2

 444 ........................................................ يسايسلا لمعلاو ةارملا :اثلاث

 446 ............................................ ةعامجلاو ةنسلا لهأ 1

 448 ........................................................ ةيضابالا -2

 عبارلا لصفلا

 هلزعو مامإلا ىلع حورلا

 454 ......................................................... روجلا ةمئأ ىلع ج ورخلا:الوأ

 454 ........................................................ ةعامجلاو ةنسلا لهأ-1

 463 .................................................................. ةيضابالا-2

 471 .................................................................... ةمئألا لزع :ايناث

 471 ........................................................ ةعامجلاو ةنسلا لهأ-1

 475 ..................................................................... ةيضابإلا-2

 484 ............................................................... يقيبطتلا مسقلا جئاتن

 484 ......................................................... ةعامجلاو ةنسلا لهأ-1

 490 .................................................................... ةيضابإالا-2

 497 ................................................................................ ةمتاخلا
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 قحالملا

 509 ........................................................... ةيضابالا تاحلطصملا

 12512 .................................................................. ةنيدملا لكيه

 2م512 ................................................................. ةبازعلا لكيه

 3م512 ........................................................ ةيمأ ينب ءافلخ ةمئاق

 4م512 ...................................................... سابعلا ينب ءافلخ ةمئاق

 5م512 ........................................................ نيينامعلا ةمئألا ةمئاق

 6م512 ........................................................ نييمتسرلا ةمألا ةمئاق

 سراهفلا

 515 ...................................:..................... عجارملاو رداصملا سرهف

 531 ................................................................... تايآلا سرهف

 536 ........................................................ ةيوبنلا ثيداحألا سرهف

 538 ................................................................... مالعألا سرهف

 555 ....................................... لئابقلاو لودلاو بهاذملاو قرفلا سرهف

 563 ......... و................................................ ندملاو نكامألا سرهف

  
` 3


