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 : لوألا لصفلا

 ةيفارغج ةمدقم

 . ةيعيبطلا حمالملا - ا

 .ناكسلا - ؟

 .داصتقإلا ٣

 : ىناثلا لصفلا

 ميدقلا ىقيرفإلا خيراتلا حمالم

 . ةيقيرفإ يف خيراتلا لبق ام روصع حمالم - ا
 . ميدقلا ملاعلا تاسايس يف ةيقيرفإ - ؟

 .ةمدق ةيقيرفإ كلام - ٣

 .ةيقيرفإةاخجخن-ا

 : ثلاثلا لصفلا

 ىمالسإلا رصعلا ىف ةيقيرفإ

 .ةيقيرفإو برعلا ١-
 نيدشارلا ءافلخلاو لوسرلا رصع يف ةيقيذفا-

 ص : ٤

) ١٣ - ٥٩ ( 

) ١٦١٠-١٤٦١ ( 

 ) ١٤٧ - ٤٣؟ (

  

   



  

 .ةبومألا ةسايسلا يف ةيقيرفإ - ٣

 . يسابعلا رصعلا يف ةيقيرفإ عاضوأ - ٤

 . يمالسإلا رصعلا يف ةيقيرفإلا راجتلا ةكرح - ٥

 : عبارلا لصفلا

 (١٨٨-؟٤٤) ىربكلا ءارحصلا بونج ىلإ مالسإلا دادتما

 . يقيرفإلا نرقلاو يقرشلا نادوسلا - ا

 . طسوألا نادوسلا ىلإ مالسإلا بايسنا - ؟

 . يبرفلا نادوسلا يف مالسإلا راشتنا - ٣

 . يبرغلا نادوسلا يف ةيمالسإلا ةراضحلا زكارم مهأ - ٤

 : سماخلا لصفلا

 . اهطسوو ةيقيرفإ قرش ىف ةيبرعلا ةفاقثلاو مالسإلا

 ( ٨٤؟ - ٨٣؟ ) (رمتسيملاو زيمملا ينامعلا رودلا)

 . يمالسإ طيحم ىلإ لوحتي يدنهلا طيحملا - ا

 . ةراقلا قرش عم ينامعلا رودلا ةيصوصخ - ؟

 . ةيقيرفإ قرش يف يمالسإلاو ينامعلا راشتنإلا:لحارم - ٣

 . ةيقيرفإ طسو ىلإ يمالسإلا رايتلا هجوت - ٤
 .راطخألاو علسلا : ةيقيرفإ قرش ةراج - ٥

    ... ةمتاجلا



 أضارعإو الامهإو الهاجت . ةثيدحو ةميدق . ملاعلا تاراق نم ةراق قلت مل

 نوفصنملاو نوشحابلا هنم مربتي يذلا رمألا . ةيقيرفإ ةراق تناع املثم

 . ناكم لك يف

 اهرودو . ةحضاولا ةيراضحلا اهتمهاسمو . ةلئاهلا ةراقلا تايناكمإ مغربر

 ةياهنلا يف اهسفن تدجو اهنإف . ةيرشبلا ةراضحلاو خيراتلا ةريسم يف ريبكلا

 ةراق نوكت نأ اهل دارأ ملاعلا نأكو . عوجلاو رقفلاو . نويدلاو فلختلاب ةطبترم

 تازاجنإ . ىرخألا يه . ةيخيراتلا ةبتكملا تسمط رمألا لمتكي ىتحو . مومهلا

 . ديعب قاطن مض . ةينوعرفلا . لينلا يداو ةراضح تعضوو . . روصعلا ربع ةراقلا

 هايم نا مغر . ةنيدملاو ةراضحلا ةفص نع ةراقلا دعتبت ىتح . ىندألا قرشلا وهو

 نأ وه فدهلا ناكو . لينلا ةبه يه رصم نأو . ةيقيرفإ ضرأ ىلع يرجت لبنلا

 . اهريغل سيلو ايوروأل عجري اهئانبو ةراقلا فاشتكإل لوألا لضفلا نوكي

 ةراقلا ةيمهأ حيضوتو . ةيقيرفإلا ةيخيراتلا ةيصخشلا حمالم زاربإ لجأ نمو
 روصعلا لثمت يتلاو . ةيمالسإلا روصعلا يف اهتضهنو . ةيدنلا ةلا روصملا يف ةيرشبلل
 وه مالسإلا نأ احضاو حبصأ نأ دعب . لمعلا اذه انمدق . ةيقيرذإلا ةراقلل ةيبهذلا
 ءادأ نم تلدعو . اهناكس تايناكمإ ترجفو ةراقلا تروط يتلا ةديحرلا ةنايدلا

 . اهروصع يف ىوقلا مهأ نم تناك تانطلسو لودو كلامم هلضفب ترهظ . اهلهأ

 نأ نكمي ال يذلاو . ةراقلا ةريسم عم زيمملا مهرود نامع لهأل تناك امو
 تطبترإ ثيح اضيأ رودلا اذه حمالم ةسارد انمدق اننإف . فصنملا ثحابلا هلهاجتي

 حضاولا رودلا اذه رمتساو . نامع لهأ نفس ىلع يدنهلا طيحملا ملاعب ةيقيرفإ

 رشن هيلع بترت يذلا ماهلا ينامعلا ءادألاو ةرمتسملا ةينامعلا تارجهلا ربع رارمتساب
 لحم تازاجنإلا كلت تلازامو. ةراقلا طسوو قرش يف هتفاقثو هتاراضحو مالسإلا
. نيمتهملاو نيثحابلا نم .ريدقت



 ةمدقملا

 ةماع ةروصب . ةيقيرفإ ةراق خيرات اهثيدحو اهميدق ةيخيراتلا تاساردلا تسانت

 ىلع ةيقيرفإلا ةيخيراتلا ةبتكملا ففرأ تفتكاو . ةصاخ ةروصب اهب مالسإلا خيراتو
 نأ نيثحابلا نيب داس ىتح . هتاوقو هتاثعبو هداورو يبوروألا رودلا ةيمهأل تاسارد

 يه ام كلذ قبست يتلا ةرتفلا نأو . هتازابنإو ضيبألا لجرلا عم أدبي ةراقلا خيرات

 ادهج نوشحابلا لمحي يذلا رمألا . ةينثولا دئاقعلاو ةيرجحلا روصعلل دادتمإ الإ
 . ةيرامعتسالا عفاودلا نع ديعب . ةيقيقحلا زاربإل اريبك

 ربع ةيلماعلا ةيراضحلا ةريسملا يف صالخإو ةنامأب اهرود ةيقيرفإ تدأ دقل
 يف لقت ال ةيراضح تانايك ةراقلا تدهش ةيرجحلا لحارملا يفف . ةيخيراتلا روصعلا
 اهب موقي يتلا تاساردلا تلازامو . ابوروأ وأ ايسآ ةراق يف اهتاليثم نع اهاوتسم
 ةيرجحلا روصعلا يف ةراقلا ةيمهأب ريشت ىربكلا ءارحصلا فراشم ىلع راثآلا لاجر

 اهنم ةيرشب تاعامج جورخ ةرتفلا كلت يف اهتيمهأ ىلع ليلدلاو ؛١) ةثيدحلاو ةميدقلا

 روصملا يف خانملا ىلع تأرط يتلا تاريغتلا دعب . لينلا يداو بوص
 . ةثيدحلا ةيرجحلا

 دلوملا ةيقيرفإ ةماه ةراضح ملاعلل مدقتل ةميدقلا ةيخيراتلا روصعلا تءاجو

 تمدق يتلاو . رصم يف ةينوعرفلا ةراضحلا يهو . راشتنالا ةيملاع . ةأشنلاو

 برغ عاضوأ يف حضاو لكشب ترثأو ةراضحلا تالاجم ةفاك يف ةلماش تاز ينإ

 ودبيو .'"اةيداصتقإلاو ةيسايسلاو ةيدئاقعلا تالاجملا يف طسوتملا رحبلا بوصو ايسا
 ةيقيرفإ لامشو لينلا يداو قطانم يويحلا اهطيحم يف تلمش دق ةراضحلا كلت نأ
 نم كانه نا لب ا؟)يبرفلا نادوسلاو طسوألا نادوسلاو يقرشلا نادوسلا ةقطنمو

 ةلطملا ةيقيرفإ قرش لحاوس ىلع اهل ةرشابم تاريثأت دوجوب للدي

 ل.. 0 : م م ع , \. . . 3,1970. )١)

 )٢( دمحأ . يرخف ٠ ص . ميدقلا ىندألا قرشلا خيرات يف تاسارد . روتكد : ١٢١ ةرهاقلا .

 نادوسلا دالب مسا ىربكلا ةيقيرفإلا ءارحصلا بونج ةيقيرفإلا انافاسلا قاطن ىلع برعلا قلطأ )٣(

 طيحملا ىلع ابرغ لافنسلاو اينانيروم لحاس نم مازيحلا اذه دتييو . نوللا ىلإ ةبسن ٠

 ىلإ مازحلا اذه مسقنيو . اقرش رمحألا رحبلا ىلع ايريترأو يلاحلا نادوسلا ىتح . يسلطألا

 نادوسلاو ٠ داشت ةريحب لوح طسرألاو . مازحلا برغ لمشيو يبرغلا نادوسلا : قطانم ةئالث

 . يلاحلا نادوسلا وهو يقرشلا

.- ٤ 



 ةينوعرفلا ةراضحلا هب تماق يذلا ماهلا رودلا لازامو .ا"أيدنهلا طيحلا ىلع

 يف ةديدج ةلحرم تءاجو . ةيملاعلا ةيفاقثلا تاسسؤملل ريبك مامتهإ لحم ةينيرنإلا

 ثيح . ةيقينيف لوصأ ىلإ نوعجري نيذلا . جاطرق لهأ دي ىلع ميدقلا ةراقلا غيرات
 ةوقك امور روهظ لبق ةماع ةروصب طسوتملا رحبلا ةراضح يف ماهلا مهرود مهل ناك

 ماهلا اهرود ةنجاطرق تلغتساو ابيرقت ماع فلأ نم رثكأل رودلا اذه رمتساو . ةيلاع

 ةراقلا تايناكمإ ميدقلا ملاعلل لقنتل طسوتملا رحبلا ملاعو . ةهج نم ةيقيرفإ نيب
 انافاسلا قطانم ىلإ ةقاش ةيوارحص بورد ربع . ماخلا داوملاو علسلا نم ةبقيرنإلا

 ينجاطرقلا رودلا ءادأ رمتسا ةيقيرفإلا تايناكمإلا لضفير . ءارحصلا بونج ةينفلا

 تانيدم ىلع ةيلاتتم تاراصتنا تزرحأو . ةليوط ةينمز ةرتفل ميدقلا ملاعلا يف

 .طمل . سياق : لثم رصعلا اذه يف ةيقيرفإ ءيناومو ندم ترهدزاو . ةديلولا ابوروأ
 . اهريغو (ةنيدملا) . رئازجلا . ةياجب . ةبانع . ترزنب . ةسوس ٠

 . يداصتقإلا لاجملا يف تعدبأ ةراضح ةيقيرفإ لامش يف ةنجاطرت تسرأو

 يفاقثلا لاجملا يفو . يسايسلا لاجملا يفو . راجتلل ةلبق ةقطنملا تحبصأ ثيح

 . ينامورلا رصعلا ىتح ةقطنملا يف ةيراضحلا ةيصخشلا كلت ترمتساو اضيأ ينيدلاو

 تايندم ىلإ اهلضفب تفرعتو . طسوتملا رحبلا ملاع يف ربربلا قطانم تجمدنا امك
 . هتاراظحر قرشلا

 ملاع يف تمهاس املثم . يدنهلا طيحملا ملاع يف كلذك ةيقيرفإ تمهاسو

 قطانم نيب ميدقلا ذنم احضاو ًأطابترإ اوظحال نيبقارملا نأ ىتح . طسوتملا رحبلا
 : نم ءزج تناك . ةيبرعلا ةريزجلا هبش نأ لب . ةيقيرفإ قرش عم اهبونجو ايسآ برغ

 ةراقلا قرش لاصتإ حبصأو نيينسلا نييالم ذنم تلصفنا مث . ةيقيرفإلا اناودنج ةراق

 تسسأو . ةيخيراتلا روصعلا ربع الصاوتم أرمأ ةيبرعلا ةريزجلا هبش ةقطنم عم

 كلامم اهنم . ةيقرشلا ةيقيرفإ لحاوس ىلع تارمعتسمو اهل كلامم ةمدق ةيبرع بوعش

 لحاوس ىلع نيينميلا ناسرأ لهأ تارمعتسمو . لامرصلا لحاس ىلع تنوب دالب

 ةيشبحلا ةبضهلا قطانم ىلا نميلا نم ةرجه شابحألا نوكي امبرو . ةيلاحلا قيبمزوم

 روصعلا يف ةيقيرفإب مهتاقالعو برعلاو نويرصملا . روتكد . يلع دمحأ ديس . يرصانلا )١(
 . ٣ . ٤ : ص . ١٩٩٠ . ةرهاقلا ةعماج . ةميدقلا

 بيرعت . يمالسإلا حتفلا ىلإ ءدبلا نم . ةيلامشلا ةيقيرفإ خيرات . هيردنأ. لراش . نايلوج (!)
 . ١٩١٨٥ وينوي رشنلل ةيسنوتلا رادلا . ةسماخلا ةعبطلا . ةمالس نب ريشبلاو . يلازم دمحم

. ٨٤ - ١١٩ : ص



 يتلاو .")ةيشبحلا موسكأ روهظ دعب اميف اهيلع بترت يتلاو بدنملا باب ربع
 .(')ميدقلا ملاعلا ءاجرا ىلإ ماهلا اهرود يدؤت مالسإلا روهظ ىتح ترمتسا

 ةريزجلا هبش نم ةيبرعلا تاعامجلل يويحلا لاجملا قحب . ةيقيرفإ تحبصأو

 ربع . ةيقيرفإلا يضارألا ىلع ٠ داليملا لبق ٠ لوألا فلألا 7 يتلاو ةيبرعلا

 ٠ طسولا نم بدنملا بابو . لامشلا نم ءانيس ةريزج هبش : اه.هأ ةديدع ذفانم

 ةراقلا لخاد وحن أرمتسم يبرعلا لغوتلا رمتساو . بونجلا نم ةراقلا قرش لحاوسو
 ناك . ةداضم ةيقيرفإ تارجه ىرخألا يه ةيبرعلا يضارألاو لحاوسلا تدهش امك ..

 . مالسإلا روهظ ىتح . يبرغلا ةيبرعلا ةريزجلا بونجو نميلل شابحألا لالتحا اهمهأ
 . برعلا دالب ربع أعم ةيقيرفإلاو ةيويسآلا نيتراقلا تطبترا كلذيو

 ٠ ةماعلا ملاعلا خيرات يف ةديدج ةلحرم أدبتل يداليملا عباسلا نرقلا ءاجو

 مالسإلا ةلاسر نأ كلذ . ةصاخ ةيقيرفإو ةيبرعلا ةريزج هبشو ايسآ برغ ةقطنمو
 دسجلاو بلقلا لخاد عيرسلا اهعقو اهل ناك . زاجحلا ةقطنم نم اهراونأب ترهظ يتلا
 قباسلا ةيقيرفإلا ةيبرعلا تاقالعلا ديصر ىلع مالسإلا ةلاسر تدمتعاو ٠ يقيرفإلا
 ذوفنلاو لالتحإلا مغرو . ةيقيرفإلا ةراقلل ةبقار ةيناسنإو ةيم ةيماس أداعبأ هيلإ فيضتل

 ٠ برعلا ةريزج هبش ىلإ ةدودشم تناك ةراقلا نأ الإ . ةيقيرفإ لامش يف ينامورلا

 لظيس اليمج اومدق شابحألا نأ ىتح . ىلوألا اهُمايأ نم م مالسإل ا ةلاسر تفقلتف
 ضفرلا تقو يف . لئاوألا نيرجاهملل ةيامحلا اورفو امنيح . مالسإلا خيرات يف ادلاخ
 .('٢)شي ه رق رافك لبق نم تنعتلاو

 يمالسإلا رصعلا يف ةصاخلا اهحمالم لمحت يقيرفإلا خيراتلا تاحفص تأديو
 ةمئالملا ةنايدلا وه مالسإلا نأو . مالسإلا ةراق يه ةيقيرفإ نأ نوثحابلا فرتعا ىتح

 لخاد ةيمالسإلا ريغ تاسسؤملا براجت دعب . هئدابمو هحماستو هترطف يف ةقرافألل

 يهتني نأ لبقو . يرجهلا لوألا نرقلا فصتني نأ كلذ . ثيدحلا رصعلا يف ةراقلا

 ةلباقملا ةبضهلا ىلإ بدنملا باب ربع نورجاهم هنم قلطنا "شيبح" ىمسي لبج نميلا يف دجوي )١(
 . مهمساب تفرع يتلا ةقطنملا كلت اونكسو

 ٥٢ : ص . ٣ج مالسإلا لبق برعلا خيرات يف لصفملا . روتكد . داوج . يلع : رظنا
 . ما٨٧٩ . ةيناثلا ةعبطلا . توريب .اهدعبامو

 )٣( ص . توريب . ةيرصملا ةبتكملا . موسكأو برأم نيب شابحألا . زاتمم . فراعلا : ٨٨ :.

 )٣( باتكلا نم ثلاثلا لصفلا : رظنا ..



 يف ربربلا أديو . مالسإلا ةلود ىلإ ةيقيرفإ لامش تلوحتف . يداليملا عباسلا نرقلا
 عم أنوع اوحبصأو . ددرت الب ةيادبلا ذنم اهولبق يتلا ةديدجلا ةنايدلا ىلع فرعتلا
 . ينامرجلاو ينامورلا دوجولا اياقب ةهجاوم يف برعلا مهناوخإ

 ٠ ىلوألا تايادبلا ذنم نم تأدب دقف ءارحصلا زايتجا يف برعلا تاربخ عمو
 ةكبشب كاسمإلاو ةيقيرفإلا ءارحصلا يف لغوتلا نم برعلا نكمت ىلع ةيخيرات ةلدأ

 ةراقلا قرش نم دتمت : ةعساو ةكبش .يهو ٠. ءارحصلا ربع ةيوارحصلا برردلاو قرطلا

 لوصولا نم برعلا نكمت لعفلابو . انافاسلا قاطن ىلإ اهلامش نمو اهبرغ ىلإ
 ربعف . مهرصع يف ةيوارحصلا بوردلا ةكبش نيسحتو . ينادوسلا مازحلا ىلإ ةعرسب

 ربربلا تاعامج عم برعلا نكمت . تاوتو سادغو قوزرمو نازفو ةرفكلاو ةويس تاحاو
 . ةنماو هلاعف ةقيرطب اهطسوب ةراقلا لامش طبرل ةيرارحص قرط ةكبش ميظنت نم

 ةراضحلا ةريسم يف اهتايناكمإب مهاست ةيقيرفإلا ةراقلا تزرب ةرم لوألو
 وه مالسإلا نأ مهنم انظ . هيلع اولبقأف اهلهأ ىلإ مالسإلا يدابم تلصوف ةيمالسإلا

 . مهيلإ اولصو نيذلا هعابتأ نم هوسمل ام دعب . مالسلاو نمألاو يقرلاو ةراضحلا

 . يفنص ةنطلسو . يل ام ةنطلس لثم ةيوق ةيمالسإ ت انطلسو الود ةيقيرفإ تفرعو

 نادوسلا تاخيشمو تانطلس نم اهريغو ةصوحلا تارامإو . ونربو مناك ةنطلسو

 اهطسوب ةراقلا لامش طبرل مالسإلا رونب ةيقيرفإلا ءارحصلا قرط ترهدزاو . يقرشلا

 اودصق نيذلا بالطلا تاعامج كلذكو نيتهجلا نيب راجتلا لفاوق قفدت عباتتن ٠

 امك . .ءاملعلا تاعامج كلذكو . ناوريقلاو ةنوتيزلاو رهزألا يف مالسإلا تاعماج
 ملاعلا ميلاقأو راطقأ عم ةقيثو تاقالع ميقت ةيمالسإلا تانطلسلا كلت تأدب

 . سلدنألاو برغملا ىلإ ةفاضإلاب قارعلاو زاجحلاو رصم يف يمالسإلا

 ىلإ ةيمالسإلا اهلود تلصوف . مالسإلا رصع عم اهدجم ةمت ةيقيرفإ تلصوو

 هدهشت مل لكشب يفاقثلاو يركفلا يقرلاو يرادإلا ريبدتلاو ميظنتلا نم ةماه ةلحرم

 مهنادلب حلاصل اهرجفو . اهلهأ تاقاط مالسإلا لغتساو . دعب نم وأ لبق نم ةراقلا
 "اهنايناكلال فازنتسا ةراقلا دهشت ملو اهب صوهنلاو مهناطوأ ءانب يف ةقرانألا ضهنف

 يمالسإلا ملاعلا نادلب نييو اهنيب يزاوتملا يراجتلا لدابتلاب اطبترم رمألا لظ لب

 ةعبرأ مظعأ نم يمالسإلا يلام ةكلمم مكاح حبصأ ىتح . اهلود تمدقتن . ىرخألا

 . يلام يف تاعماج ةراقلا يف ترهظو . ةرهاقلاو دادغب ماكح عم هرصع يف ماكح

. نورق ةدعب ابوروأ ةراق اهفرعت نأ لبق



 ىلإ ءارحصلا ربع هرابتر . لامشلا نم ةشويج عم ذفن دق مالسإلا ناك اذإو

 نميلاو جيلخلا برع نامع لهأل ريبكلا رودلاب نيدي لازام ةراقلا قرش نإف طسولا
 . هقطانم يف هتراضحو مالسإلا رشنل ماهلا رودلاب

 دجتل ..هرزجو هرب تلزنو . يقيرفإلا قرشلا ىلإ نامع لهأ نفس تلصو دقل
 اهديب تدخأو اهراوجب ترقتساف . فلختلاو ةيئادبلا يف ةلغوم ةيقيرفإ تاعامج

 تغلب . ةيمالسإ كلاممو ترامإ جنزلا لحاوس ىلع ترهظ ىتح ةراضحلا بورد ىلع

 نم تاعامج اهيلع تدفاوت نأ دعب . مدقتلاو يقرلا نم ةماه ةجرد ىرخألا يه

 ةيئاوتسإلا تاباغلا زجاح بناجلا اذه نم نوملسملا قرتخاو . نميلاو زاريشو نيرحبلا

 رهن ضوح ىلإو اقيناجنتو ايروتكيف ةريحب ىلإ راجتلا تاعامج لصتل ةفيثكلا
 . ةدنغوب ةكلممو وغنوكلا

 لامشلا نم يربربلاو يبرعلا رودلا عم قرشلا نم ينامعلا رودلا لماكت كلذبو

 ىلع تحتنفناف . يملاعلا عمتجملا لخاد ةماه ةلحرم ىلإ ةيقيرفإلا ةراقلا لوحتتل

 نم مالسإلا نكمتو . اهتاباغو اهضرأ تاريخو . مهتاقاطو اهلهأ تايناكمإب ملاعلا

 . ةراقلا لخاد ةرم لوأل ةبقار ةايح ءاسرإ

 كلت تلمحو . ابوروأ ةوقو ةضهن عم . ةثيدحلا ةيخيراتلا روصعلا تدبو
 يف ةسيرفلا لوح فافتلإلا تايلمع تأدبف . ةراقلل املظو ارش اهتيادب ذنم روصعلا

 يداليملا رشع سماخلا نرقلا يهتني نأ لبق زايدويملثاب نكمت ىتح لاغتربلا تالحر
 كريكوبلاو ٠ اماج يدوكساف تالمح هتعبتو . حلاصلا ءاجرلا سأر لوح نارودلا نم

 كلذو ٠ لهجلاو فلختلاو ملظلاو طبختلا نم ةديدج ةرتف ةراقلا لخدت تأدبو اهريغو

 تأدبو ""ه ةم امم اهل باحصأل يضارأ" ةراقلا اوربتعا . اعيمج نييبوروألا نأ

 ةراقلا تدقف ىتح . ايركفو ايدامو ايرشب ةراقلا تاقاطل فازنتسا نم ةديدج ةلحرم

 . ةددعتم تافاقث طسو تقزمتو ةيقيرفإلا اهتيوه اهتواسقو ةرتفلا كلت لوط نم

 . اهئارثو اهتئيب نع ةديعب

 خ » «

 : يلي ام : اهنم ةماه أرومأ ظحالن ةيلاحلا ةيقيرذإلا عاضوألل انصحفت عمو
 مالسإلا ملاعلل يويحلا لاجملا لثمت تلازام ةيقيرفإ ةراق نأ : لوألا رمألا

 ةيقيرفإلا ةيبرعلا تاقالعلا ةبرجت تمدق دقف . ةصاخ يبرعلا ملاعلاو . ةماع
 ةيداملا ةعفنملاو . ملظلاو رهقلاو لالغتسإلا نع أديعب ايقار ايراضح اجذومن ةيمالسإلاو

 نوفصنملا اهركنتسي يتلاو ةراقلا لخاد ةيبوروألا ةبرجتلل ةريرملا راثآلا لباقم يف .
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 . اضيأ برفلا نم

 ةيقيرفإلا ةراقلا لخاد ةيمالسإلاو ةيبرعلا تازاجإلا هجاوت : يناثلا رمألا
 باحصأ نم داقتعا . ةييرغلا حلاصملا لبق نم لهاجتو أمحازت ةثيدحلا رصعلا ين .

 ةمواقم نإف كلذو . مهعامطأ دض .ةروث نالثمي هندابمو مالسإلا نأ ةيداملا علاصملا

 مهعم اولمح ءالؤه نأ ىتح . مهبرآمو مهحلاصم ةيامح مهرهظن ةهجو نم . مالسإلا

 . يمالسإلا دملا تايلمع فقول ريصنتلا تاعامج

 يبرعلا ملاعلل ايعيبط ايفارغج أدادتما ةيقيرفإ دعت : ثلاثلا رمألا
 اصرح . ةيبرعلا ةعماجلا ةرسأ يف طارخنإلا يف اهلود يلاوتت تلازامو . يمالسإلاو
 ةيقيرفإلا نادلبلا يوتحتو . مالسإلاو ةبورعلاب طبترملا قباسلا اهدجم ءايحإ ىلع اهنم

 ايندعمو ليوعر ةلئاه تايناكمإ تاذ . منك/ نويلم ةرشع يلاوح ىلع ةمللا
 يلاوحو . اهناكس نم ٢. ٥٧ يلاوح ةيقيرفإ ةراق يف نوملسملا لكشيو . ًايعارزو

 يف ةيناكسلا ةفاثكلا يندت ىلإ ريشي امم . ةماع يمالسإلا ملاعلا ناكس نم ٠
 . ايبرعو ايمالسإ هنم ةدافتسإلاو كلذ لالغتسإ ةيناكمإو ةيقيرفإلا ةراقلا

 كلذو . ةريبك ةيقيرفإ هاجت يمالسإلا ملاعلا ةيلوئسم تلازام : عبارلا رمألا
 نم ٣٨ ىلإ نايحألا ضعب يف لصتل اهناكس نيب رشتنت ةينثو تاعامج كانه نأ

 رقفلاو لهجلا نم يناعت ةديدع قطانم نأ امك . ةيقيرفإ برغ لود ضعب ةلمج
 كلت لهأ ىلع ةضورفم ةديدع بابسأل . ةيمالسإلا قطانملا ةصاخو ٠ ضرملاو عوجلاو
 . اهجراخ نم قطانملا

 ةراقلاب ىربكلا ىوقلا لبق نم ةيملاعلا تامامتهإلا ديازتت : سمخلا رمألا

 لثم ةماهلا نداعملا نم لئاهلا يجيتارتسإلا اهنوزخم : ببسب ةريخألا ةنرألا يف

 ٠ لكينلاو . موركلاو . موينارويلاو . لورتبلاو . ةراقلا ةركتحت يذلا . ساملا

 لوفلاو تيزلا ليخن نم ةيعارزلا اهتايناكمإ ىلإ ةفاضإلاب . بهذلاو . ساحنلاو
 ةيملاعلا قاوسالا ربكأ ةراقلا لظتسو . ىرخألا اهعلسو . نبلاو نطقلاو واكاكلاو

 . اهيف ربكأ صصحب زوفلل ىربكلا ةيلامسأرلا تاكرشلا لبق نم ةيلودلا تاعارصلل

 تايجولديأ طسو رارمتسإب طبختت ةيقيرفإلا ةراقلا تحبصأ :سداسلا رمألا
 ايناملأو اكيجلبو لاغتربلا عامطأ اهتفطاخت دقف . ةراقلا بزاجتت ةسفانتم ةثيدح

 تييفوسلا تايجولديأ اهلحم تلح مث . ىلوألا ةيملاعلا برحلا ىتح ايناطيربو اسنرفو
 دعب يبوروألاو ينابايلا بذجلا تايلمع تداع اريخأو . اهتيمهأ ببسب . ناكيرمألاو
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 جذامنلا لضفأك يمالسإلا جذومنلا زاربإ ةداعإ نكميو . يتيفوسلا داحتإلا ككفت

 . براجتلاو

 روصملا ربع ةراقلا حمالم ديدحتل لمعلا اذه دادعإب انمق دقف انه نم

 نايكلا ءانب يف مالسإلا رودو . اهب يمالسإلا رصعلا ةيمهأ زاربإ لجأ نم ةيخيراتلا
 يف ةيبرعلا رصانعلا رود راهظإ ةلواحمو . اهلهأ تاقاط ريجفتو ةيقيرفإلا ةيتاذلاو
 . نامع لهأ ةصاخ لاجملا اذه

 يقلي اهنم لوألا لصفلا ءاج : لوصف ةعبس ىلإ باتكلا ميسقتب تمقو
 . ةيرشبلا تالالسلاو . ةيعيبطلا ةراقلا حمالم هيف تضرعتساف ةيفارغج نم ةروص
 ىلع لمتشم ءاج دتف يناثلا لصفلا امأ . ةراقلل ةيداصتقإلا ةماعلا حمالملاو
 ٨ ةراقلاب خيراتلا لبق ام ررصع حمالم هيف تضرعتساو ةميدقلا ةيقيرفإ خيرات حمالم

 لوصولا ىلع تصرح يتلا ىربكلا هاوقو ميدقلا ملاعلا تاسايس يف ةيقيرفإ ةناكمو
 يف تضرعتسا امك . ميدقلا ملاعلا تانيدم ءانب يف اهتيمهأل ةراقلا تايناكمإ ىلإ

 ءارحصلا بونجو لامشلا يف ترهظ يتلا ةميدقلا ةيقيرفإلا كلامملا مهأ لصفلا اذه

 ! يراضحلا اهرود قمعو ةراقلا ةناكم تابثإ لجأ نم ه كلذو . ةراقلا ءاحنأ فلتخمو
 . ميدقلا ملاعلل ةيقيرفإلا ةراجتلا بناوج مهأ لجع ىلع كلذك تضرعتساو

 ةراقلا يف يبرعلاو يمالسإلا رودلا ديدحتل باتكلا نم ثلاثلا لصفلا ءاج
 نيب زيمم رصع هنأ ساسأ ىلع "يمالسإلا رصعلا يف ةيقيرفإ" هناونع تلعجو .
 ةيوهلا زاربإل يمالسإلا رودلا ةيمهأ زاربإ تلواحو . ةثيدحو ةميدق ةيبنجأ عامطأ

 برعلا تاقالع نع هيف تثدحتف . اهبوعش تاقاط فاشتكاو ةيقيقحلا ةيقيرفإلا
 ىلص . لوسرلا : روصع ربع نيملسملاب اهتاقالعو ةراقلا عاضوأ تعبتتؤو . ةقرافألاب

 رصملا يف ةيقيرفإ عاضوأو . يومألا رصعلاو. نيدشارلا ءافلخلاو . ملسو هيلع هللا
 مهأو يمالسإلا رصعلا لالخ ةراقلا يف ةطشنلاو ةراجتلا ةكرح ىلإ ترشأو . يسابعلا

 . اهزكارمو اهعلس

 بونج ةيقيرفإ ىلإ هدادتماو مالسإلا باسنال اضرعتسم ءاجف مهعبار ام أ
 نادوسلا يف مالسإلا دادتمإ تعبتتف . نادوسلا دالبب ىمسي ام وأ . ءارحصلا
 1 يف ترهظ يتلا ةيمالسإلا لودلا مهأو . يقيرفإلا نرقلاو يقرشلا

 نع تثدحت امك . (يلاحلا نادوسلا) . يقرشلا نادوس ةيصخش روهظ يف مالسإلا

 ىتح كلذ ًاعبتتم يقيرفإلا نرقلاو يقرشلا نادوسلا يف ةيمالسإلا ةراضحلا رهاظم مهأ

 ةقطنم ىلإ مالسإلا بايسنا نع ثيدحلاب كلذ تلمكتسا مث . رضاحلا تقولا
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 ةيفارغجلا فورظلا ديدحت عم ٠. طسوألا نادوسلاب فرعي ام وأ ٠ داشت ةريحب
 كلت يف ترهظ يتلا تارامإلاو ونريو مناك كلامم نع تثدحتو . كلذل ةيخيراتلاو

 تارجهلا رود ىلإ ةراشإلا عم . ءاجرألا كلت يف ةيمالسإلا ةايحلا رهاظمو . يحاونلا

 . اهرداصمو ةرمتسللا

 ضوهن يف مالسإلا ةيمهأل ةسارد ىلع ىوتحا دقف لصفلا اذه ةيمهأ نمو
 ةيحانلا نم اهكلامم مهأل تضرعتسإف . ةيقيرفإ برغ لود . يبرغلا نادوسلا ةقطنم
 رشن يف ةكلمم لك رودو ةيمهأل ةسارد عم . ةيداصتنإلاو ةيخيراتلاو ةيسايسلا
 ملاعلاب لاصتإلا لالخ نم ةديدجلا ةيمالسإلا ةيراضحلا ةيوهلا ىلع ظافحلاو مالسإلا
 مث . يغنصو . يلامو . اناغ ةكلمم نع تثدحتف . ةرمتسملا جحلا تالحرو يمالسإلا
 ىلإ ةراشإلا عم . ةثيدحلا روصعلا ةيادب ىتح اهب ةيمالسإلا ةايحلا رهاظم نع تثدحت

 دعب . اثيدح ةقطنملا عاضوأ روهدت ةياديو يحاونلا كلت ىلإ ةيبرغلا عامطألا لوخد

 يف ةيراضحلا زكارملا .مهأ نع لصفلا اذه يف تثدحت امك يمالسإلا راهدزإلا رصع
 . ةقباسلا ةيمالسإلاو ةيلاحلا نيتروصلا نيب قرفلا حيضوتل . يبرغلا نادوسلا

 ةيبرعلا ةفاقثلاو مالسإلا راشتإ تايلمع ىلع ارصتقم ريخألا لصفلا ءاج

 كلت يف ماهلا رودلا نامع لهأل ناك الو . اهطسوو ةيقيرذإلا ةراقلا قرش يف

 مهرود حيضوتب هبلغأ يف اطبترم ريخألا لصفلا ءاج دقف ةيقيرفإلا ةراقلا نم يحاونلا

 رشن يف ةيدنهو ةيسرافو ةيبرع رصانع تكراش دقل . ةرمتسملاو لاعفلاو يريحلا

 رودلا ةوق ةجرد ىلإ لصت مل رصانعلا كلت نكل . لحاسلا كلذ ىلع مالسإلا

 تثدحتف . رضاحلا تقولا ىتح ةحضاولا هتيلاعفو هتيارمتسإو همدق ببسب ينامعلا

 يف ينامعلا رودلا ةدايز ىلإ تدأ يتلا ةيعيبطلاو ةيرشبلاو ةيخيراتلا لماوعلا نع
 ذنم ةيسايسل ١ فورظل او عقومل ١ ا ةصاخو ٠ ةراقل ١ قرش يف مالسإل ا رشن

 ٠ يومألا رصعلا

 . ةماع ةيسرافلاو ةيبرعلا تارجهلا عباتت لصفلا اذه يف تضرعتسإ امك

 رشن يف اهراثاو اهعفاودو اهتارتف ديدحت عم ةراقلا قرش ىلإ . ةصاخ ةينامعلاو

 مالسإلا ىلإ يقيرفإلا لوحتلا لحارمو روصو . ةيقيرفإ قرش يف هتفاقثو مالسإلا

 رودو راجتلاو ةراجتلا ةيلاعفو ةيمهأ ىلإ كلذك ترشأو . كلذ رهاظمو

 . ةيقيرفإلا ةراقلا لخاد هتفاقثو مالسإلا تارانم ةباثب تحبصأ يتلا ةيراجتلا يناوملا

 . يمالسإلا دملا ةكرحب اهتالصو رزجلاو ءيناوملا ةموظنم نع تثدحتف
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 وزفلا مودق ىتح ةمناق اق تلظ يتلا ةولك ةكلمم نع ليصفتلاب تثدحتو

 ءاجرلا سأر فاشتكا دعب ٠ يداليملا رشع سداسلا نرقلا ةيادب يف ٠ يلاغتربلا

 رصع ءاهتنإو روهدت ةيادبو ةيبرعلا هايملا ىلإ نييلاغتربلا نفس لوصوو حلاصلا
 اميف . ديعسوبلاو ةبراعي يتلود روهظ ىتح . راحبلا ىلع ةينامعلاو ةيبرعلا ةدايسلا

 ةيقيرفإلا ةراقلا بلق ىلإ ينامعلا يبرعلا ذوفنلا دادتمإ يف ةلحرملا كلت رثأو .

 عامطألا لوصو نع كلذك تثدحتو . تاريحبلا ةقطنمو وغنوكلاو هدنغو أ يف

 يبرعلا دوجولا مامأ ليقارعلا اهعضوو اهللست ةياديو ةقطنملا ىلإ ةثيدحلا ةيبوروألا
 . ةلماشلا اهتازاجنإو ةراقلا قرش يف ديعسوبلا ةلود راثآ ىلإ ةراشإلا عم يمالسإلاو

 تابتكم نم ةلحضلا ةراقلا خيرات عجارمو رداصم ةململو عمجب تمق دقو اذه

 حيضوت ليبس يف يدهج يراصق تلذيو . بتكلا ضراعمو نامع ةنطلسو رصم
 سسأ عضو لجأ نم ةيرشلاو ةيداملا ةراقلا تاقاط لالغتسإ يف مالسإلا رود ةيمها
 ةيماسلا ةنايدلا وه ره مالسإلا نأ" اوكردأ دق نيثحابلا نأو ةصاخ . ةيقيرفإلا ةيصخشلا

 اذه نوكي نأ ينمتنو "ةعساولا ةيقيرفإ ةراق روطتو مدقت ىلإ تدأ يتلا ةديحولا

 ةراضحلا ةريسم يف ةيقيرفإل ماهلا رودلا زاربإ ىلإ فاضت ىرخأ لامعأل ةيادب لمعلا
 . مالسإلا لضفب هتمدق يذلا ةيملاعلا

 ٭ ج ٨

 ذاتسألا يذاتسأ ىلإ ينانتمإو يركش صاخب مدقتأ نأ الإ ينعسي الو
 دمح نب ملاس / خيشلا ققحملا ملاعلا ىلإو . يماشلا ديمحلا دبع دمحأ / روتكدلا
 ءاتفإلا ماع ريدم . يبايسلا دوعس نب دمحأ / خيشلا لضافلا خألا ىلإو . يثراحلا

 نم انل هومدق ام ىلع . نامع ةنطلسب ةيمالسإلا نوئشلاو فاقوألاو لدعلا ةرازوب ٠

 نب حلاص / خيشلا ىلإ صلاخلا ركشلاب مدقتأو . لمعلا اذه زابحنإ ه انثأ تامدخ
 ناويدل عباتلا ةيمالسإلا تاساردلل سوباق ناطلسلا دهعم ريدم ٠ يرمعملا دشار

 انييردت لالخ يوبرتو يملع' خانم نم انل هرفو ام ىلع . راحصب يناطلسلا طالبلا
 . ةيعماجلا ةلحرملا . ةعبارلا ةنسلا نم . نماثلا لصفلا بالطل جهنملا اذهل

 . ليبسلا دصق هللا ىلعو .... اذه
 شقرق دمجم ا روتكد
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 : ةيعيبطلا حم الملا

 ةقطنم ةيأ ةريسمو ةيصخش ىلع ةحضاو ةروصب ةيعيبطلا حمالملا رثؤت
 لوح راصنأ اهل دجت ةيفارغجلا ةيمتحلا ةسردملا تلازامو . ملاعلا قطانم نم ةيفارغج
 ناسنإلل يراضحلا ىوتسملا ىلع ةيعيبطلا فورظلا رثأ زربت يتلا يهو . رمألا اذه
 نم ديدعلا ىلع ةرطيسلا نم ناسنإلا نكمتو ةيرشبلا مدقت مغر . هطاشن ناولأو
 سيماون نم ةديدع بناوج ىلإ كلذك لصوتلاو . اهيف مكحتلاو ةيعيبطلا رهاوظلا
 . هرهاوظو نوكلا

 نم دوقنعب هبشأ ودبت يهف . ةيقيرفإلا ةراقلا يف ايلج رمألا اذه حضتيو

 لامشلا نم ابوروأو ايسآ ىتراقب لصتيو . بونجلا بوص لامشلا نم ىلدتي بنعلا

 . يسلطألا طيحملاو يدنهلا طيحملا هايم نيب بونجلا يف حبسيل لامشلاو . يقرشلا
 نيب لصت يتلا ةيئاملا تارملا يف مكحتلا نم ماهلا عقوملاو دادتمإلا اذه اهنكم دقو

 اهدادتمإل آرظن ةيفارغجلا تانايبلا اهيف عونتت امك . روصعلا ربع برغلا نيبو قرشلا

 . ةيناوتسإلاو ةيرادملاو ةفاجلاو ةلدتعملا ميلاقألا كانهف .ا١\ضرعلا رئاود نيب لئاهلا

 طخ رورم ببسب . اهبونج نيبو اهلامش نيب ميل اقألا كلت راركت ةرهاظب ةراقلا درفنتو

 ىلع . اهبونج يف روهظلا يف رركتي طسوتملا رحبلا خانمف . اهطسو يف ءاوتسإلا
 . لاثملا ليبس

 ددعتو ةهج نم يرشبلا طاشنلا عونت ىلإ ةراقلل يئيبلا عونتلا اذه ىدأو
 يف نيشحابلل ادهج فيضي يذلا رمألا . ةيناث ةهج نم اهعلسو ةراقلا تايناكمإ
 يف ذخألا عم هتايناكمإو هفورظ بسح اهميلاقأ نم ميلقإ لكب مامتهإلا ةرورض
 يراحص نم ةيعيبطلا زجاوحلا فقت ملف . ةماع ةروصب ةراقلل ةدحوملا ةيوهلا رابتعالا

 لك تنكمت لب ةراقلا قطانم نيب يراضحلا لصاوتلا ليبس يف راهنأو لاغدأو تاباغو
 بورد نم ةكبش ءاشنإو اهلكاشم ىلع بلغتلاو اهطيحم يف فيكتلا نم ةعامج

 ال نيذلا ىلإ الإ ةلوهجم ةيقيرفإلا ءارحصلا نكت ملف . اهتايناكمإ بسح لاصتإلا
 ةروصب ىطسولاو ةميدقلا روصعلا ربع ةايحلا اهيف بدت تناك ثيح . اهنوفرعي

 )١( ص . خيرات نودب . ندنل . ملاعلا سلطأ . لراش . ناردب : ٣ .
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 .(١)رضاحلا تقولا نم حضوأ

 تاراق ربكأ يناث دعت يهف . ةراقلل عضوملاو عقوملا تايناكمإ ثيح نمو
 نويلم نيثالث نع ديزي ام ىلع لمثت ذإ . ايسآ ةراق دعب . ةحاسم ميدقلا ملاعلا

 برقي ام ىلع ذوحتست كلذب يهو . يملاعلا سبايلا نم . ةعيرملا تارتموليكلا نم
 ةحاسملا كلت لمشتو'!) مك نويلم/٨٤١ يلاوح غلبي يذلا . سبايلا سمخ نم

 ةعارزلل ةحلاصلا ةندفألا نم نييالملا تارشع ىلع يوتحت ةماه ةيفارغج ميلاقأ ةلئاهلا

 ةيدوألا نم اهريغو . لاغنسلاو رجينلاو وغنوكلاو لينلا راهنأ نايدو يف دتمت
 ةلئاه تاحاسم ىلع لمشت امك . لحاوسلا بوص ةردحنلا وأ لابجلا نيب ةروصحملا
 يعارملا تاجتنم تلازامو . ةيلبجلا قطانملاو انافاسلا قاطن يف ةصاخ يعارملا نم
 ةيقيرفإلا يضارألا مضت امك .")ةراقلا قرشو طسوو برغ لود داصتتإل اعاطق لثم

 تافسوفو ساحنو طفنو سامو بهذ نم ملاعلا يف ةيندعملا ةورثلا مجانم مهأ
 ذنم ةيرامعتسإلا لودلا راظنأل اطحم ةراقلا لعج ىذلا رمألا . كلذ ريغو ريدصقو

 . رضاحلا تقولا ىتح ىربكلا تاكرشلا سفانتل لاجمو ةيادبلا

 ةبسانملا فورظلا رفوت ثيح نم ةلئاه تايناكمإ ةيقيرفإلا لحاوسلا مضت امك
 ىتح ملاعلا ةرابحت يف ريبك رودب تماق . ةيراجتلا ءىناوملا نم ةطشن ةلسلس ةمانإل

 رمحألا رحبلا وأ . يسلطألا طيحملا وأ . يدنهلا طيحملا ىلع ءاوس . نهارلا تقولا
 برغلاو قرشلا نيب لاصتإلا ةكرح يف ةراقلا لحاوس رثؤت امك . طسوتملا رحبلا وأ
 اهعونتب ةراقلا ترفو ةيناث ةهج نم . ةيقيرفإلا تارمملاو قياضملاو ءيناوملا كلت ربع

 ةيرادملا ميلاقألا تاجتنمو علسب . ةريبك ةروصب . ايرورأ تاجايتحا يخانلا
 ۔ تامامتهإلا يف ةيلاحلا اهتيمهأو ةراقلا عقوم تايناكمإ حضتتو . ةيئاوتسإلاو

 . بونجلا نم ةراقلا هايم عم لخادتت يتلاو ةيبونجلا ةيبطقلا ةراقلاب ةيملاعلا

 ةراق نأ دجن اننإف . اهتايناكماو . ةيلخادلا ةراقلا ميلاقأ ىلإ انرظن اذإو

 ةعفترملا ممقلا نمف . ةيعيبطلا تاضقانتملا نم ةجمدنم ةلتك نع ةرابع ةيقيرفإ

 . يكز ٠ يمهف . ٩ : ص . توريب ' } نيسحل . ١ مشاه ةمجرت ٠ ةراجتلا خيرات ٠ جروج ٠ نارفرل ) ( ١

 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا ٠ برفل او قرشلا نيب اهتاطحمو ةيلودلا ةراجتلا قرط ٠ روتكد ميعن

 . ٨٥ : ص ٠ باتكلل

 )٢\) ناردب ٠ قباسلا عجرملا ٠ ص : ٣ .

 )٢) سنري ٠ لداع ٠ روتكد ٠ مويلا يمالسإلا ملاعلا ٠ ص : ٢٥٦ ٠ ةرهاقلا ٠ ٩٩ ١ م .
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 .٤٦ . ىلإ قطانملا ضعب يف غلبت يتلاو ايبويثأ تاعفترم يف ةيلاعلا باضهلاو
 ةيقيرفإ ةمق ىلعأ ىلإ ٠ ارتم ٤.٧٠ ىلإ هعافترإ لصي يذلا نوريماكلا لبجو أرتم
 عم تاعفترملا كلت لخادتتو ا)ارتم ٥٨٩٥ يلاوح غلبت يتلاو وراجنملك لبج يف

 تاباغلا نم امازح ةنوكم ءاوتسإلا طخ بوص ةهجتم لاغدألاو تاباغلا تاقاطن

 يهتنتل ةفاثكو الوط لقت ثيح . ءاوتسإلا طخ لوح أايئيب الاجم ةلكشم . ةفيثكلا

 . اهدراوم يف مكحتلاو اهلالغتساو اهيف كرحتلا لهسي يتلا انافاسلا لوهس ىلإ

 . مدقلا ذنم ةيويحو أطاشن ةيلخادلا ةراقلا ميلاقأ مهأ وه قاطنلا اذه حبصأ يلاتلابو

 يف ةراضحلا نم ةجرد غلبو . مدقلا ذنم اهتانيدمو اهتاراضح مهأ هيلع ترهظف
 ةيوارحصلا تاقاطنل! نيب ءاقتلإ ةطقن انافاسلا قاطن لكش امك . يمالسإلا رصعلا

 تدهشو . هبونج ىلإ عقت يتلا ةيئاوتسإلا ميلاقألا نيبو هلامش ىلإ عقت يتلا ةفاجلا
 متت يتلا تايرفحلا تلازامو . ةميدقلا روصعلا ذنم ةماه ةيراجت زكارم روهظ هضرا

 ةراضح نيب ماه يراجت طاشن ىلإ ريشت . قاطنلا اذه لخاد . داشت ةريحب لوح
 ثلاثلا فلألا ذنم . ةيقيرفإ طساوأو انافاسلا مازح نيبو لينلا يداو يف ةنعارفلا
 "نيعبرألا برد ربع ماهلا يراجتلا طاشنلا رمألا اذه دكؤيو . داليملا لبق

 ةيقيرفإلا ءارحصلا يف يشالتي ىتح ةراقلا يف يويحلا قاطنلا اذه باسني

 ةراقلا رطش يف ربكألا طسقلا لمحتت يتلا يه ءارحصلا كلت نأ عقاولاو . ىربكلا
 دتمت ءارحصلا نأ كلذ . ةصاخلا هعاضوأو ةزيمتملا هتيصخش اهنم لكل نيمست ىلإ

 يتلاو . ةيلامشلا ةيقيرفإ أشنتل برغلا ىلإ قرشلا نم ةراقلا مزحي مازح لكش ىلع

 ةيلمع نأ ذإ نيعم عافترإب . ةصاخ ةيقيرفإلاو . ةماع ةيماعلا لابجلا ممق يف جولثلا طبترت )١(

 نع دعبلا وأ برقلا اهمهأ ىرخأ لماوع ىلع دمتعت ةرارحلا ةجردو تابنلل يسأرلا قطانتلا

 الامش ٥٧ ضرع ةجرد دنع يلامشلا بطقلا دنع مئادلا حلثلا طخ دجويف . ءاوتسإلا طخ

 . يرادملا قاطنلا يف هعافترإ ةروذ لصيل بونج اهناجحتا املك عفتري مث . رفص عافترإ ىلع

 لوح راتمألا ضعبل ضافخنإلا ىلإ دوعي مث . أرتم ٥٠٠٠ ىلإ ديزي ثيح . فاجلا ببسب

 لالغتسإ تايلمع دمتعت امك . ةريزغلا راطمألاو ةرمتسملا ةبوطرلا نوكت ببسب ءاوتسإلا طخ
 . سمشلا ةعشأل ةهجاوملا كلذكو . راطمألاب ةلمحملا حايرلل اهتهجاوم لماوع ىلع تاعفترملا
 كلذ سكع رمألاف . سمشلا ةعشأل ةهجاوملا لابجلا حوفس لالغتسإ ىلإ ليمت ابوروأ تناك اذإف
 . ةيقيرفإ ةراق يف

 . اهدعبامو ١٥٨ : ص . ةيخانملا ةيفارغجلا . زيزعلا دبع . حيرط : رظنا
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 ةيقيرفإ يه ىرخأ ةيقيرفإ انل أشنت مث . يبرعلا نطولا نم يقيرفإلا مسقلا لكشت
 ةصصختملا تاساردلا تلازامو . ىربكلا ءارحصلا بونج ىلإ عقت يتلاو . ةيرادملا
 ةيقيرفإ بونج ةقطنمل ظافتحالا ا عم . نييقيرفإلا نيفرطلا نيب حضاو لكشب لصفت

 رحبلا ضوح ىلإ ةيلامشلا ةيقي يرفإ مض ىلإ رمألا لصو ىتح . ةيلحملا اهفورظب

 يقيرفإلا موهفملا رصحو . ")طسوألا قرشلا ميلقإ ىلإ وأ ةيراضحلا هتارايتو طسوتلا

 ةراقلا ةريسمب رضي ميسقتلا اذه نأ عقاولاو . ءارحصلا بونج ةيرادملا ةيقيرفإ يف

 اهديصرل برست تايلمع يلإ كلذ يدؤي ثيح . ةيخيراتلا اهتازابنإو ةيراضحلا

 ىرخأ ةيراضح طوطخ ربع يراضحلا

 ةبسانم ةيثيب انفورظ تمض اهنأ الإ ةيلامشلا ةيقيرفإ ىلع فافجلا ةبلغ مغربو

 . ةيكيمانيدلاو روطتلاو رارقتسإلا بابسأ رارمتسإب اهل ترفوو ةيراضح مظن ةماقإل

 يذلا لينلا رهن لثم ةماه راهنأل ةيدوأ مضي ةيقيرفإل يلامشلا مازحلا اذه نأ كلذ

 ةريغص راهنأ ةيدوأ مضي امك . اهلامش ىلإ ةايحلا لبس ةراقلا بلق نم هعم بلج

 ةماقإل ةحلاص ةبصخ ةيدوأ ةياهنلا يف لكشتف سلطأ لابج راطمأ نم ديفتست

 نم اهب سأب ال تايمك ةيلامشلا لحاوسلا ىقلتت امك . ةيرشب تاعمجتو تاراضح

 طغضلا قطاتم كرحت ببسب ءاتشلا لصف يف اهيلع طقست يتلا ةيسكعلا راطمألا

 يف يروزآلا عفترملاو بطرلا يبوروألا لامشلا نم بونجلا هاجت طسوتلا رحبلا قوف

 ةيفاك تايمك جاتنإل يقيرفإلا لامشلا ةقطنم أيه يذلا رمألا . يسلطألا طيحلا

 ٠ هجاتحت ام ريدصت يف اهرود تدأ اهنأ لب .ا"اروصعلا رم ىلع ءاذغلا نم اهناكسل

 .ةرواجملا تاراضحلل لالغلل ةلس تحبصأ اهنأ ىتح ٠ طسوتملا رحبلا ضوح تاراضح

 راودأ تدأ . ةيملاع تاراضح ةيلامشلا ةيقيرفإ تدهش نأ كلذ ىلع بترتو

 ٠ جاطرق ةراضحو . ةينوعرفلا ةراضحلا لثم . يلاعلاو يميلقإلا اهطيحم يف ةماه

 قرشلا ميلقإ دعبو . ةيراضحلاو ةيعيبطلا اهفورظ بسح ةدع ةيسايس ميلاقأ ىلإ ملاعلا مسقني )١(
 دتميو ٠ ميدقلا ىندألا قرشلا ةقطنم رودل دادتمإ دعي وهو . ميلاقألا كلت مهأ نم طسرألا

 . ايسآ طسوأ يف ناتسناغفا ةقطنم ىتحو ةيقيرفإ لامش ةقطنم لمشيل ايفارغج ميلقإلا اذه

 هديصر يف ةصاخ ةيمهأ ميلقإلا اذه لثييو . ءارحصلا لامش ةيقيرفإو ايسآ برغ كلذب مضيو

 ميلقإلا اذه نم يقيرفإلا مسقلا زيمتيو .ةيداصتقإلا هتايناكمإو يجيتارتسإلا هعقومو يراضحلا

 . ةيرصملا باضهلاو يستبت تاعفترمو سلطأ لابج دوجو مغر . هحطس ءاوتسإو هسرضت ةلقب

 . ٢٤ : ص . يمالسإلا نطولا يف يئاذغلا جاتنإلا . روتكد . مالسلا دبع دمحأ . ةبيه (!)

 . م٠٨٩ ةرهاقلا
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 اهيلع قلطأ يتلا كلامملا يهو . ةلويزامو ةلوسامو نييروملا ةكلمم لثم ةيربرب كلاممو
 كلت يف دالبلا ةجهل نم ةذوخأم ةظفل يهو . نييديمونلا مسا نامورلاو نانويلا
 نم لامشلا قطانم نيب ةيداصتقإ تاقالع تأشن دقو'!) ةميدقلا ةيخيراتلا روصعلا

 ماخلا داوملا رفوت ببسب ةيناث ةهج نم لامشلا كلاممو طسوتملا رحبلا ضوح نيبو ةهج
 ("١مازحلا اذه يف

 دتمت يتلا ىربكلا ةيقيرفإلا ءارحصلا دتمت ةيلامشلا ةيقيرفإ نم بونجلا ىلإو
 قاطن دنع فقوتي ىتح . برغلا ىلإ قرشلا نم دتمي ضيرع مازح لكش ىلع
 . ةيئاوتسإلا تاباغلا قاطن بونجلا نم هفلخ فقي يذلا انافاسلا

 دعب ٠ طاشنلاو ةايحلا بابسأب ىرخألا يه ىربكلا ةيقيرفإلا ءارحصلا تلفحو
 روصعلا ةبقح لالخ ةريطملا روصعلا يف اهدوست تناك يتلا ةديدجلا ةيخانملا فورظلا

 ناسنإلا حوزن ىلإ ىدأ امم .اهب فافجلا ةدايسو خانملا ريغتب تهتنا يتلاو ةيرجحلا
 كلت نإف فافجلا ةدايسو خانملا ريفت مغرو . راطمألاو راهنألا قطانم ىلإ اهنع

 يهو اهلامر نيب ةدعابتم طاقن يف ةماه ةيراضح تاطحم يوحت تلظ ءارحصلا
 ةلخادلا تاحاوو ةويس ةحاو لثم ايبيلو ةيبرغلا رصم ءارحص يف ةريهشلا تاحولا
 تاحاو ىلإ ةفاضإلاب . راومو سيداغأو نازفو ةرفكلاو قوزرمو ةرفارفلاو ةجراخلاو
 كلت يف ةايحلا لبس رفوت نوملسملا نويفارغجلاو ةلاحرلا طخال امك ")ىصقألا برغملا
 عاونأ دوجوب ترهتشا امك .'“بوبحلاو ةهكافلا نم عاونأل اهضعب جاتنإو تاحاولا

 كلذبو .'‘)اهب طيحملا ةيوارحصلا قطانملاب وأ اهب اضيأ ةيندعملا تاورثلا نم ةديدع
 نكي ةيراجت زكارمو تاطحم ةباثمب ىربكلا ءارحصلا ربع تاحاولا كلت تحبصأ
 اهلهأل حبصأ ءارحصلا يف ةقاش بوردو قرط ربع ىرخألا ولت ةحاولا ىلإ لوصولا
 . نمزلا رورمب اهب ةليوطلا مهتربخ

 ةمالس نب ريشبلاو يلازم دمحم بيرعت . ةيلامشلا ةيقيرفإ خيرات . ةيردنأ . لراش . نايلوج )١(

 ٠ ص . ةسماخلا ةعبطلا : ٢٢ اهدعبامو .

 )٢( ص . ةيقيرفإ لامش . روتكد . يرسي . يرهوجلا : ٨٩-..١ .
 )٣( ةيخيراتلا ثوحبلا ةلجم . يبرعلا حتفلا لبت ءارحصلا ربع ةراجتلا قرط . ينوم دنومير .

 ايبيل . ١٩٨١ . ص . لوألا ددعلا : ١١٩١۔-١٠٢ .

 ٠ )٤( ضرألا ةروص يف لقرح نباو . ةطوطب نبا ةلحر : عجار .

 (يداليملا رشع ثلاثلا/يرجهلا عباسلا نرقلا) ىسوم نب ىلع نسحلا وبأ . يبرغملا ديعس نبا )٥(
 . ما٠٧٩٨ . توريب ٨١-٩٦١ : ص . يبرعلا ليعامسا يقيقحت . ايفارغجلا باتك .
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 يراجتلا لدابتلا تايلمع يف ماه رودب ةيقيرفإلا ءارحصلا تماق دقو

 قوفي . ةماع ةروصب طيسولاو ميدقلا ملاعلاو ةصاخ ةيقيرفإ خيرات يف يراضحلا

 هزايتجإ نم دب ال يذلا ديحولا رمملا تناك اهنأ كلذ . ةثيدحلا روصعلا يف اهرود
 فوشكلا تايلمع لبق ةيئاوتسإلا ةيقيرفإو انافاسلا تاقاطن ىلإ لوصولا لجأ نم

 لحاوس فاشتكا نم اهيلع بترت امو ةثيدحلا روصعلا يف تعقو يتلا ةيفاوغجلا

 ةكبش تاهجلا كلت نم ةيقيرفإ طيرو يسلطألا طيحملا ىلع ةلطملا ةيبرغلا ةيقيرفإ
 قطانم تطبترإ يذلا تقولا يف . يسلطألا طيحملا ربع ةيملاعلا ةيرحبلا تالصاوملا

 يهو . مدقلا ذنم ةماه ةيجيتارتسإ ةعلس جاتنإب اهنم بونجلا ىلإ عقت يتلا نادوسلا

 تحبصاو . امهريغو نامورلاو نانويلا باعل هيلع لاس يذلا ينادوسلا بهذلا
 قاطنلا بهذ نم ةلئاه دئاوع اهلباقت يربكلا ءارحصلا ربع ةلحرلا ةقشم يلاتلاب

 تراصو ٠ ةايحلا اهيف تبدو ىربكلا ءارحصلا ربع تالحرلا تعباتتف . ينادوسلا

 يقيرفإلا خيراتلا يف ماهلا اهرود اضيأ ءارحصلا تدأ دقو . ةطشن ةرمتسم رباعم

 ٠ ايبيل يف يلاطيإلا رامعتسإلا دض نيدهاجملا تاعامج تناك ثيح . رصاعلا
 كلت ربعو . اهلاجرل لقاعم اهتاحاو نم دختت شكارمو سنوتو رئازجلا يف يسنرفلاو
 . يسنرفلا رامعتسإلا دض اهتدعاسمل اهناريجب رئازجلا ريرحت ةكرح تطبترا تاحاولا

 بوعشلا نيب ةركبملا راهصنإلا تايلمع ربكأ تمت ىربكلا ءارحصلا ربع لب
 مازحل ةرمتسملا يراضحلا عاعشإلا تايلمع تمتأ اهتاحاو لالخ نمو . ةيجنزلاو ةيماحلا

 ءارحصلا نيب هتلزع ءازج نم ةيراضح تارشع نم يناعي ناك يذلا انافاسلا

 ةيقينيفلاو ةينامورلاو ةينانويلاو ةينوعرفلا تارثؤملا تذفن ءارحصلا ربعف . تاباغلاو

 ءارحصلا تنضتحإ لبق نمو !؛ا) ةيرادملا ةيقيرفإ ىلإ مالسإلا باسنإ اهلالخ نمو .

 لاجر اهيلإ رف امنيح . مهتالوو نامورلا ةرطابأ داهطضإ نم ةيحيسملا ةيقيرفإلا

 ةنيهرلاو ةيملاعلا ةريدأل ١ مظن لوأ ةيرصملا ءرحصلا يف تدلرو . اهيقنتعمو ةيحيسملا

 . سويموخاب دي ىلع

 فرعي ام أدبتل انافاسلا يضارأ دتمت ةيقيرفإلا ءارحصلا نم بونجلا ىلإو

 ٠ ةعفترم قطانم نع ةرابع يهو "ءارحصلا بونج ةيقيرفإ" وأ "ةيرادملا ةيقيرفإ" مسإب

 قرش يف ةراقلا باضه ىلعأ دجوتو . ًأرتم ٤٠٠ عافترإ ىلع اهمظعم عقي ثيح
 ةصاخ ارتم ٣٠٠٠ ىلإ ارتم ١٣٠٠ نيبام عوارتي عافترإ ىلع ةيقيرفإ بونجو

 ٠ برعل ١ العالل ْ ارهزل ٠ ١ اهدعبامو .٢٥ تافلا السالا ٠ روتكد ٠ نسح ٠ صنزم \ ( ١
 ي م ح م 2-

 . ١٩٨٧ . ةراقلا
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 . طقف أرتم ٥0٠٠-١٠٠٠ نيب حوارتي اهعافترإ ناك نإو . ايبمازو ىوبابميزو ةشبحلا
 '١أةراقلا ناكسل ةيئيب ةيمهأ تاذ باضهلا كلت حبصتو

 ةيلخادلا ضاوحألا راشتنإب ةيفارغجلا ةيحانلا نم ةيرادملا ةيقيرفإ زيمتت

 يهتنت ثيح . يلخاد فيرصت تاذ ضاوحألا كلت مظعمو . ةمخضلاو ةديدعلا
 رحب ىلع ذفنم ىلإ لصت ال يتلا هايملا اهيف عمجتت ةضفخنم قطانم ىلإ ةيدوألا
 رحبلا يف لوألا يهتني ثيح ٠. رجينلا رهنو لينلا رهن يف لاحلا وه امك يجراخ

 ةلئاه تايمكب ضاوحألا كلت تظفتحاو . يسلطألا طيحملا يف يناثلاو . طسوتملا

 . اهيلع تدمتعا يتلا ةيرشبلا تاعامجلا تايجاح دسب ةليفك تحبصأ هايملا نم

 فيرصتلا تاذ ةيلخادلا ةيقيرفإلا ضاوحألا كلت نم اجذومن داشت ةريحب دعتو

 ىقلتو برغلاو قرشلاو بونجلا نم ةمداق ةيدوأ ةدع اهدنع يهتنت ثيح .ا"يلخادلا
 ةلوقنم ةبرت اهتقطنممب نوك يذلا رمألا . عساولا اهتاضفخنم يف اهبساورو اههايم

 فيرصت زكرم ربتعت ال داشت ةريحب نأ مغرو . ةيدوألا ربع بساورلا نم ةددجتم
 ةقطنم نأ الإ 8014٥'"' وكروب تاحاو وحن ًايفوج اههايم فرصت يتلا ةيدوألا كلت
 . انافاسلا مازح يف يراضحو يداصتقإ طاشنل اماه ازكرم تحبصأ داشت ةريحب
 ىلإ قرشلا نم ليم ةئامسمخ دادتمإ ىلع تلكشو . نادوسلا دالب مساب فورعملا

 مسقلا اذه مدقو "طسوألا نادوسلا" مساب فرع ايخيراتو ايفارغج امسق برفلا

 يف تمهاس امك . ةيراضحلا ةيلالقتسالا ةفص اهل ةيراضح تاطاشنو تاراضح

 نادوسلا دالب نييو . سكعلاو هبرغو نادوسلا دالب قرش نيب يراضحلا لاصتإلا

 هتيمهأ دقف دق ميلقإلا اذه ناك نإو .'اةيناث ةهج نم سكعلاو ةيقيرفإ لامشو
 . ايلاح ةيجيتارتسإلا

 ثيحب . ايراضح ميلقإلا اذه تازارفإ مهأ نم مناكلاو ونربلا ةيروطاربمإ دعتو
 بتك يف ترهظ ىتح .اث١ىطسولا روصعلا ةياهن يف ملاعلا ةيروطاربمإ مهأ نم تدع

 )١( ص . ةيميلنإلا ةيفارغجلا . روتكد . دمحم يحتف . ةنايعوبأ : ٢٨١ اهدعبامو .
 توريب . ١٧٩٨٦ .م )٢( ص . ةيمالسإلا ةيقيرفإ . روتكد . يرسي . يرهوجلا : ٢٤٣ .

 )٣( ص . قباسلا عجرملا . ةنايعوبأ : ٢٨٢ .

 رطاشلا . ليلجلا دبع . ٥١ه : ص . ةيمالسإلا ونربلا ةيروطاربمإ . رونكد . ميهاربإ . ناخرط )٤(
 . اهدعبامو ٣٢٥ : ص . طسوزلاو يقرشلا نادوسلا تاراضح خيرات .

 )٥( سيراب . سانلا رباكأو شويجلاو نادلبلا رابخأ يف شاتفلا خيرات ١٩١٣ . ص : ٢١ .
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 نم ةيروطاربمالا كلت تدافتساو ) ةشيدحلا روصعلا ةيادب نم برفلا طئارخو
 ةبصخ ةبرت نم اهيدل امب داشت ةريحب لوح ترفوت يتلا ةئيبلاو عقوملا تاناكمإ
 . يعارملل ةعساش تاحاسمو

 تايمك نع ةجتان . راهنألا نم ةماه ةعومجم أضيأ ةيرادملا ةيقيرفإ كلتمت
 كلت ةصاخ ةريزغ راطمأ يهو . ةيئاوتسإلا وأ ةيمسوملا راطمألا نم ةيراجلا هابلا

 قاطنلا اذه نم عبني لينلا رهن نأ مغرو . اهطسو وأ ةراقلا قرش يف طقست يتلا
 لامشلا يف فاجلا ميلقإلا قطانم هنم ديفتستل هجراخ ىلإ ههايم عرسي هنأ الإ
 هنم ديفتسي ينادوسلا قاطنلا نأ. امك . اهتايح يف ةيساسأ ةروصب هيلع دمتعتو

 .(")يلفسلا هفيرصت طوطخ يف اضيأ

 ىلع ميدقلا ملاعلاو لب . ةراقلا راهنأ مهأ نم ربتعي يذلا . وفنركلا رهن امأ
 . هفيرصت طوطخ بعشتو . هارجم لوطو . ههايم .ةيمك ةماخض ثيح نم . قالطإلا

 هقطانم يف راطمألا ةرازغ ببسب . يئاملا فيرصتلا تابثب زيمتي رهنلا اذه نإف

 عاستاب زيمتي امك . هدفاور نم ديدعلا اهنم عبنت يتلا تاريحبلا بوسنم تابثو
 قوفتي الو . رتم وليك رشع ةتس ىلإ تاعاطقلا ضعب يف لصي ىتح . هارجم
 اذه دعي كلذلو . ةيبونجلا اكيرمأ يف نوزامألا يرجم ىوس لاجملا اذه يف هيلع

 لوصحلا نكمي يتلا . ةيئابرهكلا ةقاطلا تايناكمإ يف ملاعلا راهنأ مهأ نم رهنلا

 اليئض ردق ايلاح اهنم لفتسملا نأ مغر . هنم اهيلع

 ةعبرملا تارتموليكلا نم نييالم ةعبرأ يلاوح وغنوكلا رهن ضوح ةحاسم غلبتو

 . ءاوتسإلا طخ بونج ةيرادملاو ةيئاوتسإلا ةيقيرفإ ةحاسم مظعم لمشي هنإف يلاتلابو

 ةبوعص ببسب ةحاسملا كلت تايناكمإ لالغتسإ نم ةيقيرفإلا تاعامجلا نكمتت ملو

 يذلا رمألا . قاطنلا اذه لخاد ةكرحلا ةبوعصو تاباغلا ةفاثك نم ةيئيبلا فورظلا
 ةيئادبلا ةعارزلاو ديصلاو عمجلا ماظن ىلع دمتعت ةيجنزلا تاعامجلا كلت ةيبلاغ لعج

 لئابقو تاعامج ةيئادبلا ةطشنألا كلتب موقت تلازامو . ةيداصتقإلا اهتايح يف

 ع . , خ 0 , !. : 2, . : 48 : عجار )١(

 . نيبراحملا ةقبط هب فرعت ونراب وأ ونرب مسا ناك نإو -

 مك ٦٤٠٠ يلاوح هلوط غلبيو . ةليوط ةقاسمل ءارحصلا قشيو . يرادملا ميلقإلا نم رهنلا عبني )٢(

 هايمب ةنراقم ههايم ةلق نم مغرلا ىلعو . لدانج ةتس هضرتعتو . لامشلا ىلإ بونجلا نم .

 . لامشلا يفو طسولا يف هيلع ةدمتعم ترهظ ةماه تاراضح ردصم دعي هنإف . وغنوكلا رهن
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 كلتمت ضوحلا ةحاسم مظعم لمشت يتلا ةيلاحلا ريئاز ةلود نأ امك . ةقطنملا كلت يف
 لقنتلا ةبوعص ىلع بلغتلل ةيقيرفإ ةراق يف يلخاد ناريط طوطخ ةكبش ربكأ

 ميلاقألا دادتمإل ةيمهأ تاذ قطانملا كلت تحبصأ دقو . ضرألا ىلع لاصتإلاو
 . كلذ ريغو دولجلاو جاعلا نم ةيئاوتسإلا ميل اقألا علسو تاجتنمب ةرواجملا

 نم اضيأ بونجلا نم رهنلا اذه عبنيو 'الجينلا رهن دجوي ةراقلا برغ يفو

 مث لامشلا بوص هايملا هجتتف . راطمألا رزغت ثيح اينيغو نويلاريس تاعفترم

 نأ لبق هالص ونيب يف يسيئرلا هدفارب لصتي ثيح يقرشلا بونجلا وحن فرحتت
 لافنسلا رهن هنم يقرشلا لامشلا ىلإ دجوي امك .'"اايريجين يف رحبلا ىلإ يهتني

 . يسلطألا طيحملا بوص هجتي يذلا

 تايندم مهأ لاغنسلا رهن ضوحو رجينلا رهن ضوح ةقطنم تدهش دقو
 ةبرت نم ةماه ةيداصتقإ تاورث نم اهيدل ترفوت امب . ةبطات نادوسلا تاراضحو

 بهذلا نم ةلئاه ةيندعم تاورثو يعرلل ةحلاص ةعساش يعارمو ةعارزلل ةحلاص
 ةيمالسإ كلامم اهيف رهظت تأدبو . ةميدقلا روصعلا ذنم ةماه تانيدم اهيف ترهظف
 زكارم مهأ اهندم تحبصأو . يفنص ةكلممو . يلام ةكلممو . ةناغ ةكلمم لثم

 نم ةكبشب ةقطنملا كلت زكارم تطبتراو . . ارحصلا بونج ةيقيرفإل يراضحلا عاعشإلا

 .("ارجينلا رهن ربع ةيرهنلا قرطلا وأ ةيربلا قرطلا

 ددعتو هنايرج بذبذتب فصتيو ٠. ةراقلا بونج يف دجويف يزيبمزلا رهن امأ

 أرود بعل ةراقلا يف راهنأ دجوت امك . هارجم تالالشلا نم ديدعلا ضارتعإو هعبانم

 ىلع . جنزلا ةلافس دنع . بونجلا يف جناروألا رهن لثم اهبوعش ةايح يف اماه
 لحاسلا لوط ىلعو . ةيقيرفإ بونج ةلود يف ايلاح عقيو . يقرشلا ةيقيرفإ لحاس
 تالاد هنم تنوكت ةبصخ لحاوس دجوت الامش لاموصلا ةقطنم ىتح ةيقيرفإل يقرشلا

 ةيمالسإلا رداصملا ترمتسا ثيح . لينلا رهن مساب يطسولاو ةميدقلا روصعلا يف هتيمست تلظ )١(
 وأ عبنملا ثيح نم نادوسلاو رصم لين نيبو هنيب ةلص دوجوب مهنم ًأداقتعإ "لينلا" مساب هركذت
 . ةليوط ةرتفل ةلوهجم تلظ رجينلا عبانم نأو ةصاخ . لاصتإلا

 . اهدعبامو ٨٠ : ص . قباسلا ردصملا . ديعس نبا : رظنا

 . ٤٥٧ : ص . قباسلا عجرملا . ةنايعوبأ )٢(

 ةئيهلا . اهدعبامو ٤٧ : ص . ةيمالسإلا يلام ةكلمم . روتكد . ميهاربإ . ناخرط : عجار )٣(
 . باتكلل ةماعلا ةيرصملا
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 . قرشلا يف يدنهلا طيحملا لحاس بوص هجتت يتلا ةريغصلا راهنألا

 فحز لعفب تنوكت يتلا يضارألا يهو "فوريناملا" ةرهاظ اضيأ دجوت امك
 تلغتسا دقو نمزلا رورمب اهقوف بساورلا نم تاقبط نوكتو رحبلا هايم ىلع تاتابنلا
 . ناكسلا لبق نم مدقلا ذنم

 ةعومجم نمض برغلا يف اتلوفلا رهن لثم ىرخأ ةديدع راهنأ كلذك دجوتو
 ةراقلا راهنأ ةيمهأ يتأتو . بونجلا يف ويوبمللا رهنو . يبرفلا نادوسلا راهنأ

 مهتشيعم ابسانم ايئيب اطسوو اهناكسل ايويح الاجم ترفو راهنأ يف ةيقيرفإلا
 يراجم ضرتعت تابقع دوجو نم مغرل ايو. . مدقل ا ذنم رارقتسإلا رصانع مهل ترفوو

 بوعشلا نيب لاصتإلا تايلمع يف الاعف ارصنع حبصأ اهمظعم نإف راهنألا كلت

 ةورث ةيقيرفإلا راهنألا لكشت امك . ةراقلا برغ يف رجينلا رهن ةصاخ . ةيقيرنإلا

 ةقاطلا يلامجإ نم ٤٠ يلاوح كلتمت ثيح اههايم بناجب رضاحلا تقولا يف ةماه
 لورتبلاو . لامشلا يف محفلا صقت نع اهضوعي يذلا رمألا . ملاعلا يف ةيئالا
 ا١)بونجلا ين

 . اهب ةراضحلا ةطشنأ عونت يف ةيقيرفإ خانم رثأ دقف ىرخأ ةيحان نمو

 وهو . لامشلا يف يوارحص لوألا : ثالث ةيخانم ميلاقأ ىلإ ةراقلا مسقت ثيح

 دوسي امك . ةيلامشلا ةيقيرفإ يف يخانملا ميلقإلا اذه لثمتيو فاج هبشو فاج ميلقإ
 لاموصلا ءارحص ىلإ ةفاضإلاب . بونجلا يف يراهلك ءارحصو ايبيمان ءارحص يف
 رطملا نم تايمك ىقلتت اهنإف ةيقيرفإلا طسوتملا رحبلا لحاوس امأ . قرشلا يف

 ٠ افيص فاج راح هنأب لحاسلا اذه زيمتيو . اهقطانم يف تاعامجلا ةايحل ينكت

 نيب ةيئاوهلا تارايتلا ةكرحو يوجلا طغضلا رصانعب طبتريو . ءاتش رطمم ئفادو

 ةبطرلا ابوروأ تارايت نيبو . قرشلا نم ايسآ طساوأو . برغلا نم يسلطألا طيحلا
 يخانملا ميلقإلا اذه لثمتيو . بونجلا نم ةفاجلا ةيرادملا ةيقيرفإو . لامشلا نم
 . ةيبونجلاو ةيقرشلا لحاوسلا ىلع دتمت ةيقيرفإ بونج نم تاحاسم يف اضيأ يناثلا

 ميلقإلا وهو برغلا ىلإ قرشلا نم ةراقلا مظعم يف دتميف ثلاثلا ميلنإلا امأ

 . طسولا يف ءاوتسإلا طخ هقشيو نيرادملا نيب روصحملا يئاوتسإلاو يرادلا
 ابونج وأ الامش انهجتا املك لقت مث ٠ طسولا يف ماعلا لاوط ةريزغلا هراطمأبزيمتيو

 يفتخت مث انافاسلا ميلقإ يف شئاشحلاب يهتنت ىتح تاباغلا ةفاثك لقت يلاتلابو .

 . ٤٨٣ : ص . قباسلا عجرملا . ةنايعوبأ ()
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 !١بونحلا يف وأ لامشلا يف . ءارحصلا

 افيص رطمملا ءيفادلا لدتعملا تاعفترملا خانم اهئازجأ ضعب ضعب يف ةراقلا دوسيو

 ةيقيرفإ بونج ةبضه : ىلوألا : نيتقطنم يف ةحضاو ةروصب طمنلا اذه لثمتيو

 يف رحبلا حطس ىوتسم قوف أرتم ٢٣٠٠-٢٠٠٠ نيب ام اهعافترإ حوارتي يا
 نم اهرواج امع اهب ةرارحلا لدعم ضفخني يتلاو "ايلعلا دلفلا" مساب ةفورعملا ةقطنملا

 ثيح قرشلا يف ةشبحلا ةبضه يه ةيناثلا ةقطنملاو . عافترإلا لماع ببسب يضارأ
 يف ةريزغ راطمأ طوقس عم ءيفاد لدتعم خانمب اهب عافترإلا ةليلقلا قطانملا زيمتت

 ةعفترملا قطانملا يف ةرارحلا ضفخنت امنيب . ةيمسوملا حايرلا ببسب فيصلا لصف

 . رتم ٥٠٠٠ عافترإ قوف اميف ةرمتسم ةروصب نوكتت دق جولثلا نأ ىتح

 ةلئاه ةيداصتقإ تايناكمإ ةبرتو خانمو حطس نم ةيئيبلا فورظلا ترفو دقو

 ومنت يتلا ةيرادملا ةيقيرفإ تاباغ مضتف . ةيخيراتلا اهروصع ربع ةيقيرفإلا ةراقلل

 بناجبف . ةيتابنلاو ةيناويحلا تاورثلا نم لئاه اعونت ةريطملا ةخانملا ميلاقألا يف
 حيسامتلاو ةدرقلا لثم تاناويحلا نم ةديدع اهعاونأ دجوت . ةميقلا سونبألا راجشأ
 يف يعرلل راقبألاو مانغألا سانئتسإ من امك . انافاسلا قاطن يف دوسألاو رومنلاو
 . ةعساشلا تاحاسملا كلت

 يف تمهاس اهنإن . اهناكس لبق نم تلغتسا دق تايناكمإلا كلت تناك اذإو
 . ةماهلا علسلا كلت نم هجاتحي ابب ثيدحلاو طيسولاو ميدقلا ملاعلا ناكس دادمإ

 )١( هسفن عجرملا . ةنايعوبأ .
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 ناكنشلا

 يلاوحب ةريخألا ةيملاعلا تايئاصحإلا بسح ةيقيرفإ ةراق ناكس ددع ردقي

 ةيقيرفإب يقابلاو . ةيلامشلا ةيقيرفإ يف ناكسلا عبر شيعي )ةمسن نويلم ٣٠
 ببسب . ةراقلا برغ يف دادعإلا كلت نم ةريبك ةبسن زكرتتو . ءارحصلا بونج

 ناكس ةلمج نم ١ .يلاوح ةيقيرفإ ناكس لثميو . ةيفارغجو ةيخيرات فورظ
 ىلعأ نم ربتعت يتلا . ديلاوملاو تايفولا تالدعم عافترإب ةراقلا زيمت عم .ا"ملاعلا

 حطس ىلع ماظتناب عزوتي ال ناكسلا ددع نأ ظحالن انك نإو . ةيلاحلا تالدعلا
 زيمتت نكلو . يراحصلاو تاباغلا قطانم يف اهتايوتسم ىندأ لصت . ةراقلا

 نم رثكأ لمشت اهنأ ثيح اهناكسل ريبكلا يويجلا اهلاجب ةماع ةروصب ةيقيرفإ
 . يملاعلا سبايلا نم ٢

 ةيرشبلا سانجألاو تالالسلا ثيح نم اسرضت ملاعلا تاراق رثكأ نأ عقاولاو

 ثيحب . ةيرشبلا تالالسلا نم ًايراضتمو اعونتم اطيلخ مضت ذإ . ةيقيرفإ ةراق يه

 ةروصب ةراقلا خيرات ةسارد ةيمهأ ىلع لدي امم . ةغل )..٢( نم رثكأ اهب دجوي

 ةيقرعلا تاعامجلاو . ةراقلا تلخد يتلا ةيرشبلا تاجوملا بقعت لجأ نم ةيعوضوم

 تاساردلا لدتو . اهقطانم نيب تلقنت يتلا سانجألا وأ . اهربع تلكشت يتلا

 تناك ةجوم لك نأو . ةبقاعتم ةيرشب تاجوم اهترمغ دق ةيقيرفإ نأ ىلع ةيلرألا
 دجوت ثيح جئاتنلا كلت ىلع ةلدأ مويلا دجوتو . لخادلا وحن اهتقباس عفدت

 نم اهيلع تمدق ثدحاو ىوقأ تاعامج اهتعفد يراهلك ءارحص يف ةيوزنم تاعامج

 . اضيأ تاباغلا قاطن لخاد رمألا اذه ظحاليو . انافاسلا قاطن

 دجوت ثيح ٠ لامشلا بورص ةيلصألا هتهجو ريبك لزنم قحب ةيقيرفإ ربتعتو

 . ةراقلل يبرغلا لامشلا يف قراط لبج زاغوب ربع لوألا : يه ةسيئر باوبأ ةئالث

 تمت زاغوبلا اذه ربعو . لايمأ ةرشع ىلإ لصي هئازجا ضعب يف قيض زاغوب وهو

 . . . م ع م , 1983, . 47. )١)

 ناكس نم ٨ لمشت ءارحصلا بونج عقت يتلا . ةيرادملا ةيقيرفإ ناكس ةبسن نأ نيح يف )٢(

 . ٤.٧ : ص . ةيميلقإلا ةيفارغجلا . ةنايعوبأ : رظنأ . ملاعلا
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 يف ريبكلا هرود هل ناك امك ةيبوروألا ةراقلاو ةيقيرفإلا ةراقلا نيب ةركبملا تاريثأتلا

 قرشلا ةهج نم مهيلع تصعتسا نأ دعب ةيبوروألا ةراقلا ماحتقإ نم نيملسملا نكمت

 ريخأ تراهنأ يتلاو . ةينيطنطسقلا راوسأ ثيح . ليندردلاو روفسوبلا قياضم ربع
 نيفرطلا نيب تاريثأتلا تايلمع تلظو . ينامثعلا حتافلا دمحم امأ م ١٤٣٥ ماع
 اذه ىلع دامتعالل :اهططخ تعضو دق ابوروأ نأ ىتح . ةثيدحلا روصعلا ىتح
 .(؟)يقيرفإلا نامألا ىلإ باحسنالل )قباسلا يتيفوسلا يرونلا رطخلا مامأ قيضملا

 نيب لصي يذلا قيضملا كلذ وهو . بدنملا باب ربع ناكف يناثلا ذفنملا امأ

 لايمأ ةعضب يدعتي ال يذلا هقيض بناجبو . يدنهلا طيحملا نيبو رمحألا رحبلا

 . يقيرفإلاو يويسآلا نيبناجلا نيب لاقتنإلا ةيلمع تلهس يتلا ةديدعلا رزجلا هب رشتنت
 هلالخف ةيقيرفإلا ةراقلا خيرات يف ةميدقلا روصعلا يف ماه رودب قيضملا اذه ماق ثيح

 . ةيقيرفإلا يضارألا ىلإ ههايم ربع ةيماسلا تاعامجلا قفدت تايلمع ترمتسا

 ةيرجحلا روصعلا ذنم ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف ةيخانملا لاوحألا تروهدت امنيح ةصاخو

 ىلإ ضعبلا هجتاف . رارقتسالل ةديدج نكامأ نع ثحبت ةيماسلا تاعامجلا ترمتساو
 . ءانيس ربع رصم بوص هتهجو رخآلا ضعبلا ميو . بيصحلا لالهلا ثيح لامشلا
 ةشبحلا موسكأ ةكلمم مايق ناكو . ةيقيرفإ ةراق ىلإ بدنملا باب رخآلا ضعبلا ربعو
 ةدحاو ةيزكرم ةرطيس تحت بدنملا باب يتفض اهمضو يداليملا عبارلا نرقلا يف

 . يقيرفإلاو يبرعلا نيبناجلا نيب يخيراتلا لصاوتلا اذهل اجيوتت

 سنجلا عدوتسم ذفنم ىلع عقي هنأ يف هتيمهأ ترهظ دق ذفنملا اذه نأ ودبيو

 ةثراكل ضرعت يذلا . يبرعلا سنجلا ةصاخو . ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف يماسلا
 تهجتاف ."ةميدقلا هتاقاط ىلإ هتداعإو ةميمرت تالواحم لشفو برأمدس رايهنا

 يف رمتساو . ةيمالسإلا روصعلا يفو مالسإلا لبق ةيقيرفإلا ةراقلا ىلإ ةديدع لئابق

 نم هنا ىتح . قباسلا يبرعلا دوجولا زيزغتل ةيقيرفإلا ةراقلا ىلإ ةديدع تارجه خض
 هبش بونح خيرات مهف نود ةراقلا قرشو يقيرفإلا نرقلا ةريسمو خيرات ةسارد بعصلا

 . بدنملا باب ةيمهاو ةيبرعلا ةريزجلا

 دقف . ءانيس ربع ةرم لوأل يقيرفإلا سبايلاب يويسآلا سبايلا لاصتال رظنو

 ٩١٧٥ ١م ٠ ةرهاقلا ٤٧٢ ٠ : ص ٠ ةيخيراتلا ةيفارغجلا ٠ روتكد . لمحم . بيدلا ) ( ١

 . قراط لبج قيضم هايم تحت ةيقيرفإو ابوروأ نيب قفن قش لوح تاعوضوم كانه تلازامو ()
 . ٢٢٧ : ص .ةرهراقلا . ميدقلا ىندألا قرشلا خيرات يف تاسارد . روتكد . دمحأ . يرخف )٣(
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 تنكمت ءانيس ربعف . نيبناجلا نيب يرشبلا قفدتلا مجح يف ذفنم مهأ ءانيس تحبصأ
 ةليوط تافاسمل لغوتلاو لينلا يداوو ةيقيرفإ لامش ةقطنم لوخد نم ةيماس تاعامج

 رصم قرشو ءانيس ةقطنم ىلع يماسلا عباطلا بلغ ىتح . ةميدقلا روصعلا ذنم

 يهو . ةيقيرفإ ةباوب ىلع ةيزكرم ةوق دوجو مغر . ةعطقتم ةينمز تارتفل
 ريغ .'١)ةليوط ةينمز ةرتفل ةباوبلا كلت ةيامح نم تنكمت يتلا ةينوعرفلا ةيروطاربمإلا

 مث ةيقرشلا اهدودح ىلع رقتستل تاعامجلا ضعب تللست تارتفلا ضعب يف هنا

 ال ةباوبلا كلت نمأ ةيامح نأ ةنعارفلا كردأ ىتح . لخادلا بوص كرحتلا تدواع

 تعقو دقف انه نم . ماشلا دالب يف ةليوط تافاسمل مهدوفن دادتمإ ربع الإ ىتأتي

 ةيامح لجا نم . ماشلا دالب عقاوم نم اهريغو ودجمو شداق يف ةماهلا كراعملا

 . ايسآ برغ ىوق نم ةيقيرفإو رصم

 نب رمع دي ىلع رصم حتف ذنم هيعارصم ىلع احوتفم بابلا اذه رمتساو
 مساحلا يركسعلا رصنتلا دعيف . باطخلا نب رمع ةفالخ يف . ه ٢١ ةنس صاملا

 هربع باسنتو اتلدلاو يداولا يف رقتستل رصم ىلإ ةيبرعلا لئابقلا تقفدت نيملسملل

 اهتربخب ةديفتسم ةيرصملا ءارحصلا تاحاوو لينلا يداو ربع ةيقيرفإ لخاد ىلإ
 نم برعلا نكمت املو .'؟©ارصم يف قباسلا اهديصرو ءارحصلا زايتجا يف قباسلا

 ربع ايسآ برغب ةرم لوأل اهوطبرو ةيقيرفإلا ةراقلا سأرب كلذب اوكسما رصمل حتفلا

 ةيراضح ةدحو ةيقيرفإ لامشو ايسآ برغ ةقطنم تلكشو . رمحألا رحبلاو ءانيس
 ةكرتشملا لامآلاو دحاولا نيدلاو ةدحاولا ةغللا تاذ يبرعلا نطولا مساس تفرع ةدحاو
 رفح دعب ملاعلا تاراق نيب لصاوت تزمه رضاحلا تقولا يف تحبصأ ءانيس نأ لب .

 . ىرخا تارمم روهظو ةيفارغجلا فوثكلا جئاتنب اريثك رثأتت ملو . سيوسلا ةانق

 اهيلإ ةدفاو رصانع مودق ةيقيرفإلا ةراقلا تدهش ثالثلا ذفانملا كلت بناجبو

 . اهلخا د يف لغوتت مث اهرزجو اهلحاوس ىلع رقتستل يدنهلا طيحملا هايم ربع

 ايسآ بونج ةقطنم نم ةيديفاردو ةيويالمو ةيزيلام لوصأ ىلإ رصانعلا هذه عجرتو
 تحت ةثيدحلا روصعلا يف تداع دق تاجوملا كلت تناك نإو . يقرشلا اهبونحو

 . ةيرامعتسإلا تاكرشلا نم اهريغو ةيناطيربلا ةيقرشلا دنهلا ةكرش طاشن

 . اهدعبامو ١٢٣ : ص ٠6 ءانيس خيرات ٠ موعن ٠ ريقش ( ١)

 نادوسو ةبونلا دالب نم ىطخ عرسأ ةييرعلا ةفاقثلاو مالسإلا ىلإ يقيرفإلا لامشلا لوحت ناك )٢(

 . مهريغ نم عرسأ ةيبرعلاو مالسإلا ىلإ نييرصملا لوحت أدب ثيحب لينلا يداوو
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 رمقلا رزجو (يشاجالم) رقشغدمو سويشيروم رزج يف تاعومجملا كلت ودبتو
 لوصألا ديقعت نم داز يذلا رمألا . ةيقيرفإ بونج ةلود ىتح ةيقرشلا ةيقيرفإ لودو

 سانجألا كلت لوخد بقعت ةيلمع تحبصأ ىتح . ةيقيرفإ ةراقل ةيقرعلا سانجألاو
 . ةقاش ةيلمع نع منت يقيرفإلا جيسنلا يف

 اهردصمو ةيسيئرلا ةيقيرفإلا تالالسلل ةيساسألا حمالملا مهف لجأ نمو

 سسأ ىلع دمتعي أيلرأ اميسقت كانه نأ رقن نأ دبال اننإف . اهتاكرحتو

 ةرشبلا نولو . اهئازجاو سارلا لكش زربت ةددحم ريياعم تاذ ةيخيراتو ةيجولويورثنا
 تاعامج ىلع روثعلا بعصلا نم هنأ نمؤن نأ بجي اننأ مغر .ااةماقلاو رعشلاو .
 نيب ةرمتسملا ةرشاعملاو طالتخإلا تايلمع ببسب ةيسنجلا اهتاغص يف ةصلاخ
 "ةيرشبلا تاعامجلا نيب ةليوطلا تاعارصلاو . ةراقلا يف ةيرشبلا تاعامجلا

 يوزنأ هنأ الإ ةيقيرفإلا سانجألا مدقأ ربتعي يجنزلا سنجلا نأب انرارقإ عمو
 مودق ببسب ةليوط ةرتفل اهئارحص يفو اهتاباغ تافاح ىلعو ةراقلا طسو يف
 رصنعلا اذه نكمتو . ثدحأ تقو يف ةراقلا ىلإ تربع يتلا ةيزاقوقلا رصانعلا

 . ةيقيرفإ لامشو يقيرفإلا نرقلاو لينلا يداو قطانم ىلع ةرطيسلا نم ريخألا

 نييماحلا لشم ةيجنزلا ريغ تاعامجلا مظعم ةيزاقوقلا تالالسلا مضتو

 أير ضح اثارت مضت تحبصأ يتلاو . ةراقلا قرشو لامش يف زكرمتت يتلا نييماسلاو

 دالبو سلبارطو ةقرب ربع . يسلطألا طيحملا لحاس ىلإ رصم نم دتمي اهل زيم
 يف وبيتلاو قراوطلا لثم اهلخاد تاعومجم ةيماحلا تاعامجلا مضتو . برغملا
 مضت امك . يسلطألا طيحملاب ايرانك رزج يف شناوجلا تاعامجو ىربكلا ءارحصلا
 اوكرت نيذلاو . رصم برغ ةعساولا ءارحصلا يف ةرشتنملا نييبيللا تاعامج اضيأ
 ةيرثألا تاساردلا تلازامو . ةينوعرفلا راثآلا يف مهلوح ةنودم رابخألا نم اريثك
 يف اهيلإ اورجاه مهنأو . ةيقيرفإلا ةراقلا ا نم سانجألا كلت نأ دكؤت ةثيدحلا
 ٤١) نييبيللا تاعامج لثم ةيقيرفإ ضرأ ىلع تاراضح اولكشو ةميدق ةيخيرات روصع

( ٣). 

 )١( ةيقيرفإ تاسارد ةلسلس . ةيقيرفإلا تالالسلاو بوعشلا . روتكد . ضوع دمحم . دمحم .

 ددعلا . ةرهاقلا )١( . ص : ٢٢ .

 )٢!( ص . قباسلا عجرملا . دمحم : ١١٢١ .

 .ءارحصلا بونجو ةيقيرفإ لامش يف شيعت يتلا ةيجنزلا ريغ تاعومجملا ىلع يماح ظفل قلطي )٣(
 )٤( ص . قياسلا عجرملا . ضوع دمحم : ٣٢ .
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 امطالت ميدقلا ملاعلا قطانم دشأ دعي يقيرفإلا لامشلا خيرات نأ عقاولاو
 تارتفلا عتمتت . يقرشلا هنكر يف لينلا يداو ةقطنم تلظو . ةيرشبلا ت اجوماب اب

 . يقرع عونت نم هلمحي امب يقيرفإلا اهطيحم يف يراضحلا ريث ;أتلار ريدصتلا رصنعب

 دقف يسلطألا طيحملا لحاوس ىتحو سلبارط نم دتمت يتلا ةيقيرفإ لامش ةقطنم أ

 مساب تيمس ىتح ةيبنجأ رصانع لالخ نم اهيلع ةدفاو تاريثأتل ةضرع تحبصأ
 ةفلتخم بوعش برغملا دالبب ترقتسا خيراتلا روصع لئاوأ ذنمف .'")"برغملا ةريزج"

 نانويلاو لادنولاو نييقينيفلاو دوهيلاو نيئآللا نمف . يراضحلاو يقرعلا عونتلا ةديدش
 ايوره امإ يقيرفإلا لامشلا ةقطنم ىلإ تدفو يتلا تاعامجلا نم مهريغو جونزلاو

 . اهعقومو ةيقيرفإ تاورث يف اعمط وأ ىوقأ تاعامج مامأ

 لامشلا ةراضح ىلع اهراثآ تكرت دق ةدفاولا تارجهلا كلت نأ ودبيو

 اهدعب يشالت ةددحم تارتفل نكلو . نييلصألا ناكسلا نم أيبسن تجزتماو يقيرفإلا
 كلت ات رثكأ اوناكف برعلا امأ . ابونج دتمي يذلا يربربلا طيحملا يف . رثألا اذه
 ىتح. ةميدقلا روصعلا ذنم . قالطإلا ىلع ةيقيرفإ لامش ءامد يف اريثأت تاعامجلا

 دادعأ تمض يقيرفإلا لامشلا ىلإ رصم ربع تكرحت يتلا شويجلا نأ كلذ . مويلا

 نم رثكأب ضعبلا هردقب . يومألا رصعلاو نيدشارلا ءافلخلا رصع لالخ ةريبك
 لئابقلاو ةيبرعلا رسألاو برعلا راجتلا تاعومجم ىلإ ةفاضإلاب . لئاقم ه.

 نويلم ثلث نم برقي ام ىلإ ددعلا لصيل ةيادبلا ذنم قطانملا كلت ىلإ تقفدت ينلا
 ةيجيتارتسإلا نكامألا يف رقتسا دقف .'")صتنملاو حتافلا وه رصنعلا اذه ناك امو .

 . "الاجم لك يف ةبلغلا مهل حبصأف . ةنسحلا 7 فورظلا اهيف رفوت يتلاو

 . نمزلا رم ىلع ىرخألا رصانعلا مهتقتوب يف ترهصنا

 رقهفت ىلإ . نايحألا ضعب يف تدأ دق . ةيبرعلا لئابقلا تارجه نأ ودبيو

 يف ةلزعنم رصانع وأ ةيجحنز رصانعب طلتخيل .ا٠!بونجلا بوص يربربلا رصنعلا
 روهظو يربربلا رصنعلا ءامد يف ريبك يقرع عونت ىلإ ىدأ يذلا رمألا . تاحاولا
 ع رتناشو عا0٥ا00٥ نولوترب ماق دقف . ايجولوبرثنألا ءاملع تاميسقت

 : يه فانصأ ةثالث يلإ ةيقرشلا مهميلاقأ يف ربربلا ناكس ميسقتب

 )١( ج . ةيلامشلا ةيقيرفإ خيرات . نايلوج ١. ص : ٦٥ .

 )٢( ص . هتالالسو ناسنإلا . يرسي . يرهوجلا : ٣٦٨ .
 )٣( ص . قباسلا عجرملا . نايلوج : ٦٨ .

 )٤( ص . هسفن عجرملا . نايلوج : ٦٢٨ .
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 . رعشلا دوسأ . فنألا طسوتم . سأرلا ليطتسم . ةماقلا ريصق : لوألا

 . قرشلا يف

 اقلطأو .رعشلا دوسأ . فنألا قيفو ٠ سأرلا ضيب . ةماقلا ريصق : يناثلا
 . طسولا يف "ةبرج" فنص هيلع

 هلو . رعشلا رقشأ . فنألا قيفد . سأرلا ليطتسم . ةماقلا ليوط : ثلاثلا
 هيلإ يمتنيو . ةيوارحصلا تاحاولا يف يجنزلاو لامشلا يف يطسوتملا سنجلاب تالص

 '١أقراوطلا رصنع

 ؛"أمه نيمست ىلإ ربربلا مسقي رخآ ايراضح اميسقت كانه نأ امك
 لاحرتلا باحصأ ةلامجلا مهو ربربلا نم لحرلاو ودبلا تاعامج مهو !"ارتبلا

 اهنوطب نمو . ةسوفنو ةرافس اهنوطب نمو . ةراوه يف ةسادأ : مهلئابق رهشأ نمو .

 ةصامهلو اهنوطب نمو . ةوازفن ةليبقو ٠ ةسوطامو . روكسم ونيو . رومز ونب

 . نيدرو سورغدرو ةسينرمو لوكرو ةمتازو ةرترمو فيسرو هتاموسو ةليهزو ةساسغو

 ةنادجو ةمغاعفو تازمو . ةلصام ونبو ةزورتع هروكا اهنوطب نمو تاول ةليبقو
 . هتانز ةليبق ىلإ ةفاضإلاب .'غهتاردسو

 ٠ ةبورو او . ةدومصمو . ةج ا دزرو ٠ ةطامطم . مهلئابق مهأ نمو : سن اربل ا

 )٥(. ةغيروأو ‘ ةجاهصو . ةم اتكو ةسيجعو

 رارقإو ميسقتلا اذه نم هيلإ لصو اميف نودلخ نبا قفاون ال اننأ ريغ

 . ارضح سناربلاو الحر ودب ربربلا نم رتبلا لئابق رابتعا بعصلا نمف . هل نيثحابلا
 اوناك مهلكو . الحر اوناك رتبلا ىلإ يمتنت يتلا هتانز نم أريبك ابناج نأ كلذ
 ةيوارحصلا قرطلل تاربخو لبإ نم نوكلتمي امب ةيوارحصلا ةراجتلا لاجم يف نولمعي

 نأ امك . ةيراضحلاو ةيداصتقإلا يحاونلا نم ةماه بساكم كلذ ءارو نم اوققحو .

 )١( ص . قباسلا عجرملا . نايلوج : ٧٠/٦٩ .

 )٢( يراضحلا يوتسملاو يداصتقإلا طمنلا ىلع دمتعي يبيرقت ميسقت .

 عمج . سناربلا سكع . عوطقملا بوثلا وهو رتبأ عمج رتبلاف . سبالملا يف قورفلا ىلإ ةبسن )٣(
 . "ردملا" لهأو "ربولا لهأ" مساب فرع ام وهو . سنالقو سنرب

 )٤( ص . ١ج . خيرات . نودلخ نبا : ١٣٨ اهدعبامو .

 )٥( قباسلا ردصملا . نودلخ نيا .



 ةعارزلاب اولمع اهلوقحو سلبارط ةيدوأ يف اورقتسا اضيأ رتبلا نم ةسوفن لنابق
 اهتايحو اهداصتقاو سلبارط ثادحأ يف ريبك رودب اومهاسو نيرقتسم نيحالفك
 )١( ةيسايسلا

 ىصقألا برغملا لئابق رثكأ مهو سناربلا نم ةجاهنص تربتعا ةيناث ةهج نم
 نأ ىتح . ءارحصلا ناكسب اوفرع ىتح . ءارحصلا ربع برفلاو لامشلا نيب لقنت
 سناربلا ةراوه نأ امك . ةيبرغملا ءارحصلا تمض دعب اميف اهوسسأ يتلا مهتلود

 . دحاو بسن يف مهكارتشا مغر اعم رضحو لحر ودب ىلع تلمتشا

 ةيراضح اعاضوأ فاضأ دق برغملا دالبل يبرعلا حتفلا نأ ىرن اننإف كلذبو
 اذه ىدأو . اعم رتبلاو سناربلا نم ربربلا هنم دافتسا ربربلا ناكسلا ىلإ ةديدج
 ةقباسلا ةايحلا طامنأ نع يلختلاو ةديدجلا حاضوألا نم ربربلا ةدافتسا ىلإ رمألا

 يف ةيعامتجإلا طاغألا لك تلمش دق ربربلا نم ةدحاولا ةليبقلا نأ ثيحب مهيدل

 لئابق ةفاك نيب ةلماشو ةعيرس ةروصب تمت دق حازتمإلا ةيلمع نأ ىتح . بلاغلا

 ريربلا ءانب يف ةديدج تاريغت ثدحأ امم . ديدجلا يبرعلا رصنعلا نيبو ربربلا
 ةيادبلا ذنم اومهاس دق ربربلا لاجر نأ ثيحب يلبقلا بلاقلاب ظافتحإلا عم يعامتجإلا

 .("١مهمالسإ ةثادح مغر ٠. سلدنآلا دالب يف ةصاخ حوتفلا تايلمع يف برعلا عم

 ساروأ لابج نونطقي مهو ةيواشلا تاعامج ربربلا رصنع ىلإ اضيأ يمتني

 رابتعا اننكمي امك . اضيأ سلطأ لابج ناكس مهو . عولشلا لئابقو سلطأ لابج نم
 تلازام يتلا تاعامجلا يهو . ربربلا تاعامج نم .'")"نومثلملا" وأ قراوطلا تاعامج

 ايناتيروم نيب ةيقيرفإلا ءارحصلا يف ةثيدحلا روصعلا ىتح قباسلا اهئانبب ةظفتحم

 ينالوفلا ناكسو يسلطألا طيحملا يف ايرانك رزج ناكس ربتعي امك . يلامو رئازجلاو

 نادوسلا ناكس نم ةديدع تاعامج كلذكو . ةيربرب لوصأ نم ةيقيرفإ برغ يف

 ينب تاراغ مامأ ىربكلا ربربلا تارجه لالخ نم اضيأ يقرشلا نادوسلاو طسوألا

 . برغلا وحن مهكرحت باقعأ يف ميلس ينبر لاله

 ٠ دوهيل ا تاع امج نم ةرمتسم تارجه ةيقيرف ! لامش ةقطنم تدهش امك

 )١( نايلوج ٠ ص . ع . ةيلامشلا ةيقيرفإ خيرات : ٢٧/٢٦ .

 )٢( ص . مالسإلا ىلإ ةوعدلا . دلونرأ : ١٣٥ .

 الف . مهلاجر هوجو اىلع ماثللا مهلامعتسال رظن . نيمثلملا مسا قراوطلا ىلع برملا قلطأ )٣٢(

 = نودتري مهنأ ىتح . ديبعلاو ةداسلا كلذ يف ىراستيو . مهنم رفاس لجر يأ مرتحي
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 ٠ يداليملا رشع سداسلا نرقلا ىتح ترمتساو . م.ق ثلاثلا نرقلا ذنم تأدب يتلاو
 ءازجألا ىلوألا دوهيلا تاعامج تنكسو . سلدنألا نم نيملسملا درط باقعأ يف

 رصانعلا تنكس امنيب "ميتيشلا" مساب مهسفنأ نومسيو برغملا دالب نم ةيلخادلا
 تاهجلاو ندملا . سلدنألا نم ةيقيرفإ لامشلا ىلإ تدفو يتلاو ةثيدحلا ةيدوهيلا

 يف حضاو رودب اومهاسف ةريبك ةيرحب دوهيلا عتمت مالسإلا لظ يفو .'')ةيلحاسلا

 . برغملا دالب يف يداصتقإلا طاشنلا

 يقيرفإلا رمحألا رحبلا لحاس عم ىرخألا يه لينلا يداو ةقطنم تدهش

 يف ةيسايس تاعامج تادب ثيح . ةثيدحلا ةلودلا رصع دعب ةصاخ . ةيقرع تاريفت

 تأدب امك . لينلا يداوو رصم ءارحص يف رارقتسالاو لينلا يداو ىلع قفدتلا

 كلت تطلتخاو ٠ لامشلا يف ةصاخ . رصم يف رقتست ةينامور مث ةينانوي تاعامج

 ذنم . رصم ىلع تدفو امك .'"!هتقتوب يف ترهصناو يرصملا بعشلاب تاعامجلا

 كلت تطلتخاو . اهريغو ةليوزو ةماتك نم ةيربرب تارجه يداليملا رشاعلا نرقلا

 : .'"لينلا يداو ةجنفسا لخاد ةيرصملا ءامدلاب تاعامجلا

 ةبونلا تاعومجم دجوت لينلا يداو دادتما ىلعو . رصم نم بونجلا ىلإو

 مغر . مدقلا ذنم رهنلاب اوطبتراو . لينلا رهن فافض ىلع ترقتسا رصانع يهو

 قيضلا :يلينلا طيرشلا اذه دادتما ىلعو . مهدالب نم نطاوملا كلت يف يداولا قيض

 ةينوعرفلا ةحئارلا دوجو مغر مهتئيب تطبترا يتلا ةريهشلا مهتراضح نويبونلا نوك
 نأ الإ ةيبونلا ةقطنملا تزغ ىلإ ةيقرعلا تاريثأتلا مغرو . اهتاسمل يف ةحضاولا

 _‘١احضاو لازام يبونلا بسن

 عضي ةلاحلا هذه يف ىتحو . ماعطلا لوانت تقو الإ نوعفري الو . هب نومانيو راهنو اليل ماثللا =

 فنألاو مفلا لوح فتلي شامقلا نم ةليوط ةحيرش ةرابع ماثللاو . همف ىلع هدي مهنم درفلا

 نيعلاو دوسأ ماشل سبليو نيعلا هحتفل ةصوب هليوط غلبي قش هب دجوي ثيح . نينيعلا ىتح

 . ماثللا ءادتراب نمقي الف ةلماك ةيرحب نعتمتتن ةوسنلا امأ . ءارحصلا لامش يف ضيبأ ماثل

 .لاجرلل نهتفلاخم مغر

 )١( ص . تالالسلاو ناسنإلا . يرهوجلا : ٣٨٩٢ .

 )٢( ص . ةيقيرفإلا تالالسلاو بوعشلا . ضوع . دمحم : ٣٢٢٦ .

 )٣( ص . مالسإلا ربن يف رصم . روتكد . ةديس . فشاكلا : ٤٧١ .

 )٤( ص . قباسلا عجرملا . ضوع . دمحم : ٢٨٤ .

 ۔_ ٢٣٢ -_



 . نافدرك لامش يف . نويرثألا ركذي ام ىلع . يلصألا يبونلا نطولا ناك

 ذنم لينلا يداو طيحم نمض مهناطوأ جراخ راشتنإلا يف اوأدب نويبونلا رثاكت املو
 ىلإ اولصو ىتح . لامشلا وحن اوقفدتف . داليملا لبق فلألا نم يناثلا فصنلا

 . نيعبرألا بردو . ةيرصملا تاحاولا ربع لامشلاو برغلا نم نييبيللا مهناريج دودح

 اماقمو اهل ارقتسم ةقطنملا كلت تلعجو رصم بونج ماقملا اهب رقتسا دقف ةرثكلا امأ
 اوضرعت مهنأ الإ . برغلا نمو قرشلا نم ديدجلا مهنطاومب ءارحصلا ةطاحإ مغرو .

 تشاع دقف كلذلو . ةيجنزلا تاعامجلا نم برغلا نمو بونجلا نم ةرمتسم تاجهل

 مهلئابق مهأ نمو . لاتقلا نونف يف ةرهم اوحبصأو . ةرمتسم برح ةلاح يف مهلايجأ
 !توكسلاو ةلقاندلاو . افلح يداو يف اجيذعلا . سحلا :

 تاموكحل قلقلل اردصم ميدقلا خيراتلا يف ةليوط تارتفل نويبيللا لظ دقل

 ربربلا تاعامجل دادتما وناك ءالؤه نأ ودبيو . ةبونلا دالبو رصم يف لينلا يداو

 لينلا يداو يف رارقتسإلاو رصم وزغ تارم ةدع اولواحو !"سلطأ لابج نم اومدق
 نم نكمت نأ دعب يناثلا سيسمر نمز ةصاخ . داصرملاب مهل اوناك رصم كولم نكلو
 اولظ مهنكل . م.ق يداليملا رشع ثلاثلا نرقلا لئاوأ يف ةيوقلا مهتامجه دص

 ىلإ اوهجتا امك . ةينوعرفلا ةيزكرملا ةرادإلا يف للخلاو بارطضإلا تارتف نوبقرتي

 يفو . م.ق ١٢٢٧ ةصاخ لينلا يداو تاموكح دض مهعم اوفلاختو رحبلا بوعش

 ةقطنم يف ناطيتسإلاب مهل حمسي نأ . مق ١١٨٩ ثلاثلا سيسمر رطضا ةياهنلا

 رصم اتلد يف مهنم فالآ تلزنف . فنم برغ مهيلع يركسعلا هراصتنا مغر اتلدلا

 .ا"دعب اميف دالبلا يف اورشتنا مث

 دودح نم ةدتمملا ةقطنملا ىلع هتدايس طسب نم نكم يبيللا رصنعلا نأ ودبيو

 هتوق لالخ نم هذوفن ضرف نم نكمتو . رصم اتلد ىتح ىن دألا برغملا دالب

 ةرتفل رصنعلا اذه داسو . ىطسولا رصم ىلإ لينلا يداو يف لغوتف ةيركسعلا

 ةراضحلا نول يف لوحت كلذ ةجيتن رهظو طسولاو لامشلا يف ةصاخ رصم ىلع ةينمز

 لوألا قنشيش ىمسي مكاح ميعز مهنيب نم رهظ امك . ةرتفلا كلت يف ةينوعرفلا
 ةنس يلاوح يف رصم يف ةيبيللا نيرشعلاو ةيناثلا ةرسألا سسأ يذلا عو

 )١( ص . قباسلا عجرملا . ضوع . دمحم : ٣٠٢ .

 برغملاب . ميدقلا ايديمون خيرات يف ةدراولا نييديمونلا ءامسأ عم مهداوق ءامسا هباشت لبلدب )٢(
 . طسرألا

 )٣( ص . اج . ةيلامشلا ةيقيرفإ خيرات . نايلوج : ٧١ .
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 نم ةنغارفلا ةريسل افالخ وزغو برح لاجرك ةرسألا ماكح رهظ ثيح .م.ق ٩٥٠

 كلذبو "7عع٥ا ونيهت" مساب ةينوعرفلا صوصنلا يف اوركذ نيذلا مهو .ااالبق

 هتقتوب يف . لامشلا ين ةيقيرفإلا رصانعلا نيب راهصنالا تايلمع تداز

 . لينلا رهن اتلد

 يف ةلقتسم رصانع تشاع ةيقيرفإلا ةهجلا نم رمحألا رحبلا تافاح ىلعو

 ربع ةشبحلا ىتح رصم نم مهناطوأ دتمت يتلاو "ةجبلا" مه ةيقرعلا اهصئاصخ

 نويراشبلاو ةدبابعلا : اهمهأ ةديدع تاعامج ىلإ ةجبلا مسقنيو . نادوسلا يضارأ
 مهنيب ةيبرعلا ةغللا راشتنا مغرو . ايرتبرأ دودح ىلع رماع ينب تاعامجو ةودندهلاو

 '"ا"يوادتبلا" ةامسملا ةيماحلا مهتغل مهل نأ الإ مالسإلا روهظ دعب

 امك يملطبلاو ينوعرفلا رصعلا ذنم نييرصملا عم مدقلا ذنم ةجبلا لصتا

 اهترطيس تطسب دق موسكأ ةلود نأو ةصاخ . مهنطاوم بونج . شابحألاب اوطلتخا
 رحبلاب مهلاصتال ارظنو . نييبونلاب اوكتحا امك . ةيبونجلا مهنطاوم ىلع ةليوط ةرتفل
 لالخ نم وأ . رمحألا رحب هايم ربع يلج أرمأ برعلاب مهطالتخا حبصأ دقف رمحألا

 مهنا ثيحب . لينلا يداو ىلإ بدنملا باب ربع رات تاعامجو ةيبرع لئابق دوفو

 . ةماع ةروصب هتغلو مالسإلا ىلإ اولوحت

 دقعأ نم دعت يتلا . ةشبحلا ةقطنم دجوت رمحألا رحبلا نم بونجلا ىلإو
 نيب اهعقومو اهتالاصتا ببسب . ةيقرعلا ةيحانلا نم ةيقيرفإلا ةراقلا قطانم
 ةفللا راشتنا نأ ثيحب . ةيجنزلا ةيماحلاو . ةصاخ ةيبرعلاو . ةيماسلا تاعامجلا
 هبش نم مداقلا يماسلا ريثأتلاو وزغلا تدهش يتلا عاقبلل ايفاقث ادح ربعت ةيرهمألا
 . . مدقلا ذنم بدنملا باب ربع ء'"اةيبرعلا ةريزجلا

 ٠ الاجلاو نييلاموصلاو .'غادوهيلا تاعامج تاريثأتل اضيأ ةشبحلا تعضخ . . (٥)

 )١( ةيرصملا ولجنالا . ميدقلا قرشلا خيرات يف تاسارد . روتكد . دمحأ . يرخف .

 ص . ةرهاقلا . ةيناثلا ةعبطلا : ٤٦١ .

 ٢١) ص . قباسلا عجرملا . ضوع . دمحم : ٢٤٤ .

 )٣( ص . اهبادآو ةرهم تاجهل نم . ىلع . نسحم : ٥٤ اهدعبامو .

 )٤( ءابرغلا ىأ . اشالفلا مساب شابحألا دنع وفرع .

 )٥( ةشبحلا ىتح اهذوفن تدمو قرزألا لينلا يلاعأ تنكس تاعامج .
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 ةيبرعلا ةريزجلا هبش خيرات يف أريثأت ةيقيرفإلا تاعامجلا رثكأ ةشبحلا رصانعلا دعتو
 رارقتس ١ لينل ١ ي د اوو ةيشبحل ا ةبضهل ا تدهش امك ١ ( مالسإل ١ لبت ام ررصع ين

 .(٢ا رصم بونج ىلإ تلصو ىتح اهمدقت يف ترمتسا ةيبرع تاعامج

 ج ه 1

 دقو . ىربكلا ةيقيرفإلا ءارحصلا دتمت يقيرفإلا لامشلا نم بونجلا ىلإو
 .اهل . اهلامر لخاد ةزيمملا ةيقرعلا اهتاعامج ىرخألا يه ءارحصلا كلت تنضتحا

 بناجبف . اهكولس نم بذهو اهنيب رشتنا دق مالسإلا نأ مغر اهفورظو اهتاداع
 يف رود اهل ناك يتلاو . ءارحصلل ةيلامشلا فارطألا ىلع شيعت يتلا ناسح لئابق
 : ةيلاتلا تاعامجلا تاحاولا يف دجوت اهنيب مالسإلا رشنو ريربلا بيرعت

 ءارحصلا عم فيكتلا ىلإ تهجتا اهنأ ودبي يتلا : قراوطلا لئابق - ١

 رجينلا رهن يلاعأ ىلإ اولصو ىتح ابونج مهكرحت اولصاوو ةيداليملا روصعلا ةيادب يف
 يف ةوق اوحبصأو . يفغنصو ةناغ نمز يبرغلا نادوسلا كلامم ىلع أرطخ اولكشو
 يفو راكهلا ةقطنمب نوزكرتيو . يداليملا رشع سداسلا نرقلا ذنم ةقطنملا كلت ثادحأ

 . "لاكونامأ" ىعدي خيش وأ ميعز ةليبق لكل . يلبقلا ماظنلاب نومزتليو ه" ريا
 دجوي امك . مهتاداس ناعطق يعر يف نولمعي عابتألاو ءاقرألا ضعب ةليبق لكلو

 مهتغلو . ةدادحلاو ةراجنلا لثم ةيفرحلا تاعانصلا لمعلل جونزلا نم تاعومجم

 "7؟ا4و.٥ غانفيتلا" ةجهل امأ ةيربرب ةجهل يهو "آعم كيشاماتلا" ىمست

 ىلإ مهليبس يف مهنإف وزغلا ىلع مهدامتعا ببسيو . مهنم ريبك ددع نيب رشتنتف
 .(١٢ضارقنالا

 ريأ ةقطنم يف ۔ارحصلا طسو يف رقتست يتلاو آ٥الات٥ا وبوتلا لئابق - ٢
 مسقنتو . ابونج داشت ةريحب ىتحو الامش نازف نم دتمت ىتلا ةرواجملا لوهسلاو

 وبوتلا ناطأ دادتما ببسبو . بونجلا ىف ازادلاو لامشلا ىف ادتلا : نيتعومجم ىلإ
 . باضه نم سيراضتلا اهيف عونتت ةعساش ةيوارحص ميلاقأو تاحاسمل

 ةيراق ةقطنم يف مهتشيع ىلإ ةفاضإلاب . ءارحصو تاحاوو ةي دوأو لابجو

 . ١ ١ ٥ : ص ٠ ج٣ ٠ مالسإلا لبق برعلا خيرات يف لصفملا ٠ روتكد ٠ داوج ٠ يلع ) ( ١

 . ٧٨ : ص . ىطسولا روصعلا يف ةبونلاو مالسإلا ٠ روتكد ٠ ىفطصم ٠ دعسم ) ( ٢

 )٣( ص . توريب . ةيبرغلا ةيقيرفإ يف ايرورأ ةراضحو مالسإلا ةراضح . ميعن . حادق : ٢٥ .

 - ٣٥ ۔



 يف فرطتلا عم . مهناطوأ عونتو مهل ةبسنلاب ةطشنألا عونت ىلإ ىدأ يذلا رمألا
 ٠ ةعارزلاو يعرلاو ةراجتلا يف اولمعف . ديدش رحو سراق درب نم ةقطنملا كلت خانم
 ةيلصفلا مهتارجه رمتستو . ةعونتم قطانم يف لوقح ةدع مهنم درفلا كلتمي ثيحب

 ةروصب اوكتحا امك . جونزلاب مهطالتخا ىلإ ىدأ ام . داشت ةريحب دودح ىتح

 . برغلا ةهج ةصاخ قرارطلا تاعامج عم ةرمتسم

 مناك دالب نم داشت ةريحب ةقطنم ناكسل ىطعت نأ وبوتلا تاعامج تعاطتسا

 . ةيجنزلا رصانعلاب اوطلتخاو . ةيمالسإلا روصعلا ةياهن يف ةصاخ ةيركسعلا اهتوق
 . ةطلتخم ةديدج قارعأو ءامد لمحت ءارحصلا بونج ةديدج كلامم مايق ىلإ ىدأ امم
 جونزلا نيب لئاه طالتخا نم فلأتت ةيقرعلا ةيداشنلا ةعومجملا تحبصأ ثيحب

 )ىرخأ رصانع ىلإ ةفاضإلاب برعلا عم ويوتلاو

 م 3 ه

 هيف ترشتنا دقف .'""نادوسلا" مسا هيلع قلطي يذلا انافاسلا مازحل ةبسنلابو
 اهيلع بلغي تاعامج يهو قرشلا ىلإ برفلا نم) : ةيلاتلا ةيقرعلا تاعامجلا
 (يجنزلا رصنعلا

 اذه زيميو . لاغنسلا ضوح ىف رشتنملا 0ا٥اأ/٧اة٤ فولولا بعش - ١
 عمو ربربلا عم طلتخا دتو . دقوتملا هناكذو محافلا دوسألا هرعشو ةليوطلا بعشلا
 يناثلا نرقلا ذنم ةيقار ةيراضح تايوتسم ىلإ لصو دقف كلذلو برعلا
 بونجلا ىلإ رقتسي يذلا 5٢٤٢ ريرسلا بعش يلإ مسقنيو ٠ يداليملا نماثلا/يرجملا
 .(")ىسلطألا طيحملا لحاوس هنم

 دقو . لفسألا لاغنسلا ضوح لامش يف رقتسيف روركتلا بعش امأ - ٢
 ناكو هرودو هطاشنل أرظن بعشلا اذه مساب نادوسلا برغ يف ةعساولا ةقطنملا تفرع

 مث ٠ لامشلا ةهج نم هدرط نم ربربلا نكمت ىتح لاغنسلا رهن يتفض ىلع رطيسي
 ناكس نم ةريبك تاعاطق نيب مهتفل اورشنو . رجينلا دالب ىتح هطاشنو هذوفن دم

 )١) ص . قباسلا عجرملا . حادق : ١١ .

 ةبناوتسإلاو ةيرادملا تابافلاو الامش ءارحصلا نيب ةيقيرفإ ةراق يف رصحني يذلا مازحلا وه )٢(

 . ناكسلا ةرشبو نول ىلإ بسنو . ًايونج

 (٣) ص . تالالسلاو بوعشلا . ضوع . دمحم : ٥٢ اهدعبامر .
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 ةيناكسلا ةينبلا روركتلاو فولولا تاعامج لكشيو .'١)!نادوسلا برغ ةقطن
 '"اةيلاحلا ايبمغر لاغنسلا بعشل ةيساسألا

 بوص ىلعألا لاغنسلا ةقطنم نم رشتني يذلا "دناملا وأ"وجدناملا بعش - ٣

 يف ريثأت بوعشلا مهأ نم بعشلا اذه دعيو . هعورفو رجينلا ضوح لوح قرشلا

 برغ يف ةيوقلا ةيمالسإلا يلام ةلود تماق مهدوهج ىلعو . ةيقيرفإ برغ خيرات
 ةيقيرفإلا ءارحصلا بوعش نيب يراجت طيسوك هرودب بعشلا اذه طبتراو . نادوسلا
 ةراجتلاب طبترا دقف كلذلو . ةيقيرفإ تاباغ يف ةيجنزلا تاعامجلا نيبو . اهلامشو
 بترتو . ةليوط ةيخيرات ةرتفل نادوسلا برغ ةراجت ىلع اورطيس مهنأ ىتح ءارثلاو
 '٣)نادوسلا برغ نم ةديدع بوعش نيب مهتغل راشتنا كلذ ىلع

 ايريبيلو نويلاريسو يلامو اينيغو ايبمغ ةعساو ةقطانم بعشلا اذه دوسيو
 عرفلا اذه طلتخاو 5٥٥ ةكنينوسلا عرف هعورف نمض جردنيو . جاعلا لحاسو

 رجينلا يداو يف عرفلا اذه رشتناو ظةاة ةرابمابلاو الوبلا بعش لثم ةيربرب ءامدب

 . الوكلا زوج ةعارز يف نولمعي نيذلا يكنولايدلا تاعامج ًاضيأ مهيلر يمتنيو ..

 يف عورف ةدع ىقلتت كلذيو . اضيأ وجناملا عبتي الويدلاو وصوصلا بعشلا نأ امك

 . 'ے١رجندناملا بعش نمض نادوسلا برغ

 يداو قرش يف بعشلا اذه رشتناو "!30554 ةصوحلا" اسوهلا بعش - ٤

 ةطاسو نم همدق ام ٠ ب ومعشو رجينل ش ١ خيرات يف رثألا ربكأ هل ناكو ١ لنيجر)٨( ٠

 )١( ص . قباسلا عجرملا . حادق : ١٨ .

 بوعشلاو لنابقلا عونت ببسب . ةغل وأ ةجهل ١٣ نم رثكأ ايبمغو لاغنسلا ةقطنم يف دجوت (!)

 ايلاح مهتغلب كرحتيو ٠ ةقطنملا ناكس فصن أيلاح نولكشيو ةمدقملا يف فولولا ةفل يتأتو .

 فورحب تافللا كلت بتكت تناكو . روركتلا ةفل اهدعب يتأتو . ناكسلا نم ٩٠ يلاوح

 بتكت نأ روجنس لويويل لاففسلا سيئرلا ررق . م٠٦٩١ لالغتسإلا دعب نأ الإ . ةيبرع
 ىلع يوتحت ايبمغو لاغنسلا تافل تلازام كلذ مغرو . ةينيتال فورحب فولولا ةفل فورح

 . ٤٣٦ : ددعلا . يبرعلا ةلجم . ةيبرعلا ةغللا ىلإ عجرت اهتادرفم ٢٥ نم رثكأ
 . ١٩٩٥ سرام

 )٣( ص . قباسلا عجرملا . حادق : ١٩١ .

 . اهدعبامو ٥٩ : ص . قباسلا عجرملا . ضرع . دمحم (ا)

 )٥( ص . قباسلا عجرملا . حادق : ١٩١ .
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 . ةيراجتلا ةندم ربع طسوألا نادوسلا برغ تاراضح نيب ةيراضح

 تاحاسم ىلع اسوهلا لاجر رطسيو .'اأايرازو وناكو انيستاكو وتوكوس لثم
 لصر لب . داشت ةريحب ىتح مهتفلو ير اجتلا مه ذوفن اوضرفو ء ارحصل ا نم ةعساو

 ءامد اوطلاخ دقف كلذلو . ةينيطنطسقلاو ماشلاو زاجحلاو ةرهاقلا ىتح مهراجحت ذوفن
 )٢ ةيبرع فورحب بتكت مهتغل تحبصأف ٠ ةيبرع ةيربرب

 ٧4 اوكلا تاعامج لثم : نادوسلا برغ يف ةصلاخ ةيجنز تاعامج - ه

 يتناشألاو . ابرويلا بوعشو . ناكألاو . بونيلاو اال وركلا بعش اهب طلتخت يتلا

 ينالوفلاو بوعشو اسوهلا بوعش نيب آ¡١ فيتلا لئابق دجوت امك . يموهاد لئابقو
 .'""برفلا يف

 بوعش ىوقأك ىطسولا روصعلا ةياهن يف هتيصخش ترهظ : ينالوفلا - ٦
 . ةيربربلاو ةيماحلا حمالملا هيف رهظتو . ىرخألا بوعشلا فعض دعب ةراقلا برغ
 طسبلو نادوسلا برغ تاليودو بوعشل ةرمتسم وزغ تايلمعب بعشلا اذه ماقو
 مدقت مامأ قتاع ناكو . طسوألا نادوسلا ىتح ةعساو تاحاسم ىلع هذوفن

 ةقطنم يف ةيناثلا ةغللا لثمت مهتفل تلازامو . ةيبرغلا ةيقيرفإ تاهج يف نييبوروألا
 . فولولا ةغل دعب لاغنسلا

 ىلإ ترجاه يتلا ةيماحلا بوعشلا ةعومجم ىلإ يمتني : لهوبلا - ٧
 ةقطنمو ةيبيللا ةقرب ةقطنم يف تارتفل اورقتسا مهنأ ودبيو ءارحصلا ربع نادوسلا
 تافصلا مهنيب ترهظ دقل . يبرفلا نادوسلا يف ماقملا مهب رقتسا ىتح . وتكبموت

 نم مهناطوأ دتمتو . طسوألاو يبرغلا نادوسلا يف راشتنإلا يف اوأدبو ٠ ةيجنزلا
 جونزلا نيب ةريثك نطاوم يف ادرفتساو . طسوألا نادوسلا ىتحو ابرغ لاغنسلا
 7 اوطلتخاو

 ج ٣ ئ

 قاطن لخاد ةيجنز تاعومجم دجن اننإف انافاسلا قاطن نم بونجلا ىلإو
 دالب بوعشب بوعشلا كلت تطلتخاو اهتافاح ىلع وأ ةيئاوتسإلاو ةيرادملا تاباغلا

 )١( باتكلا اذه نم ةمداقلا لوصفلا يف اسوهلا تارامإ نع ةلصفم ةسارد مدقنس .

 ( ٢ ) قباسلا عجرملا . حادق ٠.

 (٣) ضوع . دمحم ٠ قباسلا عجرملا ٠ ص : ٣٣٧ . )٤) حادق ٠ قباسلا عجرملا ٠ ص : ١ ٢ ٠
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 جاعلا دولجلاو بهذلا نم ةيعيبطلا اهتاورث ةيمهأ ببسب . طسوألاو يبرغلا نادوسلا
 : يلي ام بوعشلا كلت نمو . كلذ ريغو تاناويحلاو

 لامشلا نم اتلوفلا ةقطنم يف رقتسي يذلا ٥66 ىشوملا بعش - ١

 ةينثولا ةيجنزلا بوعشلا نم ةريبك دادعأ بعشلا اذهب قحليو ابونج تاباغلا ىتحو
 بعش ببس دقو . ةشيدحلا روصعلا ىتح ايراضح يدرتملا اهعضو ىلع تلظ يتلا

 ةرركتملا هتاعادتعا ببسب اسوهلاو يغنصو يلام كلاممل لكاشملا نم أريثك يسوملا

 ةبقار ةيراضح تايوتسم ىلإ تلصو يتلا ييرفلا نادوسلا ندمو قطانم ىلع
 .'٧)بهذلا مجانم نم ريثك ين همكحت ىلإ ةفاضإلاب

 بعشو . يلام بونج يف ع ةباهلا بعش يشوملل ةعباتلا بوعشلا نمو

 تاعامج ىلإ ةفاضإلاب . ايلعلا اتلوفلاو جاعلا لحاس لامش يف ٥٥ وبوبلا
 '؟١يموهاد نم لامشلا ىلإ ات٥دةنةاموروكلاو . اانا يبوللاو . 5ع"انا٥ وفونيسلا

 ايريبيلو نوريماكلا لحاسو جاعلا لحاس يف رشتنملا وركلا بعش - ٢

 . ةصلاخلا ةيجنزلا تاعنصلار ةريصقلا ةماقلاب زيمتيو

 ناكو انافاسلا قاطن بونج رقتست يتلا يهو نوفلاو 80٥5٨ان يتناشألا - ٣

 ")ةثيدحلا روصعلا ىتح قيقرلا ةراجت يف ماه رود اهل

 ٤ - وغنوكلا دودح ىلع وتوبجحناملا تاعامج دجوت امك .

 ٭ ٨ ج

 ةراقلا يف راشتنا ةيجنزلا ةيقيرفإلا لئابقلا رثكأ .'اوتنابلا لئابق دعتو
 ةسيئر ماسقأ ةثالث ىلإ وتنابلا نوثحابلا مسق دقف كلذلو . ءاوتسإلا طخ بونج
 : مهو مهناطوأ بسح

 )١( ةرهاقلا . ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا . ةيمالسإلا يلام ةكلمم . روتكد . ميهاربإ . ناخرط ١٩٧٢٣ ٠

 ص : ١١٩ .

 )٢( ص . قباسلا عجرملا . حادق : ٢٣ . )٢( ص . قباسلا عجرملا . ضوع . دمحم : ٣٣٧ .

 ىلإ ةهجتملا ةيمالسإلاو ةيبرعلا تارجهلاب أكاكتحا ةيقيرفإلا بوعشلاو تاعامجلا رثكأ اوناك )٤(

 . بونجلا ىلإ لامشلا نم اهلحاس لوط ىلع ةيقيرفإ قرش

- ٣٩ - 



 ١ - نويبونجلا وتنابلا :

 طيحملا ىلع يتنيوك رهن بصم ىلإ يزيبمزلا رهن بصم نم مهناطوأ دتمت
 نم يبونجلا فصنلا نم ةراقلا بونج لود مظعم مهناطوأ لثمت كلذبو .'١)يسلطألا

 دوجو نم مغرب . ةيقيرفإ بونج ةلود ىلإ ةفاضإلاب ةيبونجلا ايسيدور مث قيبمزوم
 تلازام نكلو . رضاحلا تقولا يف . دونهو نييبوروأ نم مهنيب ددج نينطوتسم

 !"قطانملا كلت يف إ٥٨ نم رثكأ ىلإ لصت مهتبسن

 : يه اهلخاد ةعبرأ تاعومجم نييبونجلا وتنابلا تاعامج مضتو

 نوكتيو . قيبمزومو ةيبونجلا ايسيدور يف رشتنملا 5٦003 انوشلا بعش ( أ)

 ىتح ىطسولاو ةميدقلا روصعلا يف ةرهدزم ةراضح مهل تناك . ةديدع لئابق نم
 ساحنلا مجانم مهنطاوم يف ترفوتو . داليملل رشع يناثلاو رشع يداحلا نينرقلا
 ىتح .'"اةيجراخلا ةيقيرفإ ةراجت يف ةيمهأ قطانملا كلت تناك كلذلو بهذلاو ديدحلاو

 ذفنم اهنأ رابتعا ىلع يدنهلا طيحملا ةراجت يف اماه ءانيم تحبصأ ةلافس ةنيدم نأ

 بهذلا ريدصتل ديحولا ءانيملا يه تلظو . قيبمزوم ةقطنمو يزيبمزلا رهن ضوحل

 'غ)نييلاغتربلا مودق دعب ىتح يقيرفإلا

 يزيبمزلا يرهن نيب اميف ايسيدور ةقطنم يف ةدلاخلا بعشلا اذه راثآ لدتو

 نأ ىلع . م١٧٨١ لص ع زردنر مدآ اهفشتكا يتلا . ا¡1م0م0 ويوبمللاو

 بهذلا لمحل برعلا نفس مهيلإ لصت تناك ثيح . داليملا لبق ةبقار ةراضح كانه

 يف نميلا لهأ ةرهش بابسأ نم اببس ايسيدور ةراضح علس تناكو .'ثريفوأ نم
 كلت لمح نيمأتل لحاسلا اذه ىلع ةينمي تايلاج ترقتسا ثيح . ميدقلا ملاعلا ةرابحت

 . مهدالب ىلإ علسلا

 )١( ص . قباسلا عجرملا . ضوع . دمحم : ٧١ .

 )٢( ص . هسفن عجرملا . ضوع . دمحم : ٨٦ .

 (٣) . , . : 586ص , &

 ص . يلاغتربلا وزغلا ىتح مالسإلا رجف نم ةيقيرفإ قرش لحاس . روتكد . دومحم . يريوحلا )٤(
 . ما١٦٨٩ . ةرهاقلا . فراعملا راد . : ١٢٦

 ديسلا .د ةمجرت . ٢١؟٧٢١/٨ : ص . يدنهلا طيحملا يف ةحالملاو برعلا . جروج . يناروح )٥(

 . باشخلا ىيحي .د ةعجارم . ركب بوقعي
 . ريفوأ عقوم ديدحت لوح ةفلتخم تاساردلا تلازامو

 ۔ ٤ع. -



 .ةونم ينوجنلا : بوعش مه نييبونجلا وتنابلا نم يناثلا مسقلا (ب)

 نم ولوزلا بعش دعيو . الال ولوزلا بعشو ٠. ىازوسلاو . 73500193 اجنوستلاو
 ىعدي مهنيب نم ةماه ةيصخش روهظ ببسب . مسقلا اذه تاعامجو بوعش رهشأ
 هبعش نطاومو دودح عيسوتب ماقو ةرواجملا قطانملا وزغ نم ميعزلا اذه نكمت . اكاش

 ددجلا نينطوتسملا فحز مامأ هجول اهجو ولوزلا حبصأ ىتح . بونجلا بوص ةصاخ
 '١)زيلجنالاو (ريوبلا) نييدنلوهلا ةصاخ . قطانملا كلتل نييبوروألا نم

 ٧ ادنفلا تاعامج مهف نييبونجلا وتنابلا نم ثلاثلا مسقلا امأ (ج)

 . اناوتو وتاربن تاعامجو 1 وتوسلاو

 لثمت يهو . !اع:ع٥ وريرهلا تاعامج دجوت ةيقيرفإل يبرغلا بونجلا ينو (د)
 طبترت اهبلغأ يف تاعامجلا كلت كلذ عمو . نييبونجلا وتنابلا نم عبارلا مسقلا

 عمجلاو ديصلا ىلإ ةفاضإلاب . ةيئادبلا ةعارزلاو يعرلاب ةلثمتملاو ةميدقلا اهفرحب
 يه ةليبقلاف كلذ عمو . ةيئادبلا ةينثولا دئاقعلا مهنيب رشتنتو . مهتايجاح ريفوتل

 .!٢")مهدنع يساسألا يعامتجإلا ءانبلا

 ٢ - نويبرغلا وتنابلا :

 لثمتو . ابونج ايبمانو ايسيدور ىتح الامش نوريماكلا نم مهن اطوأ دتميو

 كلت تناكو . ةريثكلا تاباغلاو يسلطألا طيحملا ىلع ةلطملا يضارألا مهناطوأ

 كلت يف ةميدق ةراضح دوجو ىلع راثآلا تلد دقو . ةيعيبطلا اهتاورثب ةينغ نطاوملا

 وغنوكلا رهن ةقطنم يف ترهظ امك . اا03٥ ادنل لثم تاليود تماق ثيح نطاوملا

 اهمظنب عتمتت تناك ثيح . يلابم ةليبق اهتسسأ يتلا 8ن٥8ان190 وجنشوب ةلود

 ةيفاك ةيركسع ةوق دوجو ىلإ ةفاضإلاب ةلقتسملا ةيعيرشتلاو ةيئاضقلاو ةيرادإلا

 قطانملا كلت ىلإ اولصو نيذلا بناجألا ةلاحرلا نم ديدعلا كلذ ظحال دقو '"ااهتيامحل
 . ةثيدحلاو ىطسولا روصعلا يف

 ٠ لامشلا بوص نييبرغلا وتنابلا تاعامج رخآ ةنو جنافلا تاعامج دعتو

 . ةيقيرفإ برغ يف ينالوفلا لئابق عم مهناطوأ لخادتت ىتح

 . ٨٦ : ص ٠ قباسلا عجرملا ٠ ضورع ٠٥ دمحم ) \ (

 . ٤٣٢ : ص . هتالالسو ناسنإلا . يرهوجلا )٢(
 . ٤٣٨ : ص . هسفن عجرملا . يرهوجلا )٣(

_- ٤١ - 

 



 :'أنويقرشلا وتنابلا - ٣
 ةريبك تاحاسم مهناطوأ دادتما ببسب ةسارد وتنابلا تاعامج دقعأ مهو

 كلذلو .'"اهجراخو ةراقلا لخاد يف ىرخألا ممألا نيبو مهنيب تاكاكتحإلا ترثكو
 : يلي امك مهنم مسق لك بوعش ديدحتل ماسقأ ةثالث ىلإ مهنطاوم انمسق دقف

 يداو عبانم بونجو ةيقيرفإلا تاريحبلا نيب دتمت يتلا : ةيلامشلا ةقطنملا (أ)
 للستو وزغل اضرعت ةيقيرفإلا ةراقلا قطانم رشكأ نم ةقطنملا كلت دعتو لينلا

 . يفاقث سناجتب عتمتت ةقطنملا نأ الإ اهنيابت مغرو . مدقلا ذنم ةيبنجألا تاعامجلا

 . ديمسابو 0 يلونيابو ؛ وشجاب اهب وتنابلا تاعامج رهشا نمو

 رشتنت يتلا االرل0 ويوكيكلا تاعامج شيعت : ىطسولا ةقطنملا (ب)'

 . 63 ادناجلا لئابقو . اهنم بونجلا ىلإ ابماكلا لئابقو . اينيك تاعفترم

 امأ . وراجناميلك تاعفترم يف 0٢3993© اجاشلاو . ادنغوأ ةلود يف ادنجوبلا لئابقو

 .'"اوكاريإلاو ٠ يزيوماينلا وروتلاو . 6090 وجوجلا لئابق رشتنتف اينازنت ةقطنم يف

 تاعامجو . (}نمرةصز اجناينيش لئابق دجوت ةراقلل يقرشلا لحاسلا ىلعو

 . 8او8 اسيبلا لئابقو . اساين ةريحب ىتح مهناطوأ دتمت يتلا 31٧ يفراملا

 . 83؟0ا5ع يستورابلا كلذكو .طسوألا يزيبمزلا يف يزولا تاعامجو . اةا3 الاللاو

 رهن يلاعأ ةقطنم يف نورشننيف الالال وتوهلاو آاناف يستوتلا تاعامج امأ

 اهددع ةلق مغر يستوتلا تاعامج لكشتو . يدنروبو ادناور ةقطنم يف اريجاك
 (;)(ز٠.٨) وتوهلا نم ةيبلغأ لباقم يف . ةقطنملا يف ةيطارقتسرا

 يتلا اجاشتلا بوعش يهف نييقرشلا وتنابلا نم ةيبونجلا تاعومجملا امأ (ج)

 يتلا يتوجنلا لئابق كلذكو . اينازنتل ةيلامشلا دودحلا ىلع وراجناميلك راوجب شيعت
 طيحملا لحاسو جربزنكراد لابج نيب ةرشتنمو ةرثانتم تاعامج نم ةديدع تائف لمشت
 نمشوبلا تاعامج برفلا ةهج نم تاعومجملا كلت رواجيو . يدنهلا

 قرش قطانم ضعبو يرالمو اينازنتو ايبمازو ادناورو يدنروبو اينيكو ادنغوأ ين ايلاح رشتنت )١(
 . ةيقيرفإلا ةراقلا

 )٢( ص . قباسلا عجرملا . ضوع . دمحم : ٨٩ .
 )٣( ص . هسفن عجرملا . ضوع . دمحم : ٩٠ .

 )٤( ص . قباسلا عجرملا . يرهوجلا : .٤٤ .
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 عمجلا ةلحرم يهو . ةيئادب ةلحرم يف شيعت تلازام تاعامج يهو .')توتنتوهلاو
 ٧ امانألا لئابق دجوت امك . ايلاح الوجنا يف اهتيبلاغ شيعتو ")ديصلاو

 . نويقرشلا وتنابلا تاعامج نم بونجلا ىلإ . بيكلا يف 010 اناروكو

 ةقطنملا يف نييلينلا تاعامج شيعت . وتنابلا تاعامج نم لامشلا ىلإو

 نييلينلا تاعامج لمشتو . الامش موطرخلا ىتحو أبونج ايروتكف ةريحب نم ةدتملا

 : يه تاعومجم ثالث

 . نادوسلا يف كلشلاو ريونلاو اكندلا : ةيلامشلا ةعومجملا - ١
 . وجحناللاو راولألاو ادنغوأ يف يلوشألا يهو : ىطسولا ةعومجملا - ٢
 . وللا تاعامج يهو : ةيبونجلا ةعومجملا - ٣

 7 .'"!اهقطانم بلغأ

 رثكأ مه نييقرشلا وتنابلا تاعامج تحبصأ ةيراضحلاو ةيمهألاو عقوملا ببسبو

 ةروصب اوطلتخا ثيح . روطتو ايقر . ءاوتسإلا طخ بونج . ةيقيرفإلا ممألا
 دونهلاو سرفلاو برعلا نم مهناطوأ ىلإ تمدق يتلا بوعشلاو ممألاب ةرمتسم

 '٢)ةيلحاوسلا ةغللا ىمست مهلحاس يلع ةديدج ةفل روهظ اذه نع جتنو . مهريغو

 قطانم مضي يذلا يموقلا طايرلا تحبصأ يتلاو وتنابلا ةغل يلع اساسأ دمتعت يتلا

 )١( ص . قباسلا عجرملا . يرهوجلا : ٤٤٦ .

 . ةليوطلا اهتلزع ببسب . ضارقنإلا ىلإ اهقيرط يف تاعامج يهر (!)

 )٣( ص . قباسلا عجرملا . ضوع . دمحم : ١٤٢ اهدعبامو .

 ةجيتن . ىطسولا روصملا ةيادبلا ذنم ةيقرشلا ةيقيرفإ لحاس ىلع تأشن يتلا ةفللا يه )٤(

 ناطوألا كلت ىلإ يبرعلا جيلخلاو ةيبرعلا ةريزجلا بعش ةقطنم نم ةرمتسملا تارجهلاو لاصتإلا

 أ- امايرج ةليبق ةغل لوصأ ىلع تينب لصألا يف اهنأ دقتعيو . وتنابلا اهنكسي يتلا

 تاعامجلاو تارجهلا عم ركبملا لاصتإلا مت ثيح اسابمم نم لامشلا ىلإ شيعت يتلا . و

 . لخادلا بوصو بونجلا وجنو لامشلا وحن انيشف ًأنيش رشتنت ةفللا كلت تذخأو . ةيبرملا

 قرش ةقطنمل ةيراضحلا ةيفاقثلا ةدحولا زاربإ نم تنكمت يتلا تافللا مهأ نم ةيلحاوسلا ةفللا دعتر

 ةقطنملا كلت تارت عمج نم ةفللا كلت تنكمت ثيح . يقرعلاو يسايسلا نيابتلا لظ يف ةراقلا

 تاحلطصملا نم ريبك ددع ىلع لثمتو . ةيقيرفإلا تاساردلا لاجم يف ةيساسألا ةفللا دعتر .

 . اثيدح اهب ةيبوروأ تاملك لوخد ىلإ ةفاضإلاب ةيبرعلا

 ۔- ٤٣ -



 تالماعملاو يمويلا لماعتلا ةغل تحبصأ ثيح . ةراقلا قرش يف وتنابلا بوعشو
 اهضرأ تلزن يتلا ةدفاولا تاعامجلا نم اهريغو وتنابلا لئابقو بوعش نيب ةفاقثلاو
 اجنوتلاو ابمبلاو اماكسلاو يلوكنالاك تافل اهمامأ توزناو . اهرزجو اهلحاوس ىلعو
 ةغل ٤٠ نع ديزي ام دجوي اهدحو رياز يفف . ةديدعلا ةيعرفلا تافللا ىلإ ةفاضالاب

 ةجهل ١٠٠ نم رثكأ دجوي قرشلا يفن اينازنت ينو . ةيسيئر تافل عبرأو . ةيعرف
 . ةفل نيثالث نم رثكأ نايحألا ضعب يف ةدحاولا ةنيدملا لخاد دجوت لب .)ةغلو
 ةيوغللا رزجلا جمد لجأ نم . ةيلحاوسلا ةغلل ةصاخ ةيمهأ ىطعي يذلا رمألا

 “"اةيقيرفإ يف ترثانتملا ةيفاقثلاو

 ج ج ج

 كلذ . ةراقلل ةبسنلاب ةصاخ ةيقرع عاضوأ تاذ ةيقيرفإ بونج ةقطنم دعتو

 يلع اهتيمهأ ببسب . ةثيدحلا ةيخيراتلا روصعلا ذنم ةثيدح تاروطت تدهش اهنأل
 ذنم . اهب حلاصلا ءاجرلا سأر قيرط فاشتكا دعب . ةثيدحلا تالصاوملا طوطخ

 ناو ةصاخ . ةيبوروا تاعامج اهب ترقتساف . يداليملا رشع سماخلا نرقلا ةياهن

 نم ةعومجم اهتلصو دقف . ابوروأل ينبلا طسولا ىلإ برقأ ةيئيبلا اهفورظو اهخانم
 ةلماعلا ةيزيليإلا نفسلل نيومتو دادمإ ةطحم سيسأتل . م٢٥٦١ زيلجنإلا نينطوتسملا
 ةكرش سيسأت باقعأ يف كانه ةيناطيربلا حلاصملا ديازت دعب يدنهلا طيحملا يف

 اهل ازكرم دنهلا برغب يابموب نم تذختا يتلاو . م٠٠٦١ ةيناطيربلا ةيقرشلا دنهلا
 نييدنلوه نم ةقطنملا يف رارقتسالل ةيبوروألا تاعامجلا تقفدت نيحلا كلذ ذنمو .

 . زيلجناو نامأو نييسنرفو

 لالقتسإلا ىلإ ةيبوروألا تاعامجلا ترطضا رشع نماثلا نرقلا ةياهن يفو

 لئاوألا نونطوتسملا بحسناف . اهنيب تاعازنلا روهظ دعب ةعامج لكل ةصاخ ميلاقأب
 . لخادلا بوص هاجتالا ىلإ . يدنلوه لصأ نم مهتبلاغ "نيحالفلا يأ" ريوبلا نم
 وتنابلا تاعامج باسح ىلع ةيقيرفإ بونج ةبضه نم ةيقرشلا ءازجألا لالتحاو

 تاغللا ةسردم ةطيرخ ردقتو . ةيوفللا ةيحانلا نم اديقعت ملاعلا قطانم دشأ نم ةيقيرفإ دعت )١(

 ةيبوروألا تافللا نع الضف ةفل ١٥٠٠ يلاوحب ةيقيرفإلا تاغللا ددع ندنل ةعماجب ةيقرشلا
 . ةراقلا تلخد يتلا ةثيدحلا

 )٢ ) يدورعس  4٠ينفلا لبع دمحم ٠ روتكد ٠ ةيقيرفا اياضت ٠6 ص : ١٣٥ . ١٣٩١ .

 تيركلا ١٩١٨٠ .
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 ترقتسا امنيب لافسنرتلاو ةرحلا ج جناروأ ىتعطاقم اوسسأو . نييلصألا ناكسلا نم

 ةرمتسمل قرشلا يف ةبضحلا ءازجألا يف اهتموكح نم عيجشتب . ةيزيلجنإلا تاعامجلا
 .')لاتان ميلقإ يلإ ةيزيلجنإ تاعامج تقفدت امك . ها5ةمإ ينابلا ميلقإو باكلا
 . لخادلا بوص ضيأ قفدتلا يف زيلجنإلا أديو

 . م٧٦٨١ رشع جاتل نرقلا يف ةيبوروألا تاعامجلا نيب عارصلا رهظ

 مهنيب ' ةنحاطلا برحلا تبشنو يلربمك يف ساملاو . لافسنرتلا ميلقإ يف بهذلا روهظ

 م١ .٩١ يفو .. ريوبلا ة ةميزهب تهتنا يتلاو "ريوبلا برح" مساب تفرع يتلا يهو

 داحتالا نكل . يناطيربلا جاتلا تحت ةيقيرفإ بونج داحتا مايق ايناطيرب تبلغأ.

 بونج ةيروهمج مايقو هلالقتسا نلعأو . م١٦٩١ يناطيربلا ثلونموكلا نم بحسنا

 . ةلقتسملا ةيقيرف

 ةيقيرفإ بونج يف ةيفاقثلاو ةيقرعلا عاضوألا ىلع تاروطتلا كلت تسكعنا

 ةديعب ةيقيرفإ قطانم نم نيدفاولا نينطوتسملا نم ةديدع عاونأ مضت ةقطنملا تحبصأو

 : امه نامسق مهف نيييوروألل ةبسنلاف . نييبوروألا نمو دنهلا نمو

 اهب ثدحتي . هأ30٢و زناكيرفألا ىمست ةغل نوثدحتيو : ريوبلا - ١
 فرتعمو . ةيدنلوه ةيوغل لوصأ ىلع ةينبم يهو . نييبوروألا نم ٦١ : يلاوح

 . ايمسر اهب

 ةدئاسلا يهو . ةيزيلينإال ا ةفللا ثودحتي : نييبوروأ ا ةيقب - ٢

 ١"! ةلودلا يف

 دقف ٠. اناوستلاو وتوسلاو زاوسكإلاو ولوزلا نم وتنابلا تاعامجل ةبسنلابو

 ةصاخ .'"ةريقف قطانم بلاغلا يف تناك هنإو مهقطانمو ةصاخلا مهتاغل مهل تلظ

 ةسايس دعب . ايبيمانو يراهلك ءارحصلا ىلإ ترف دق توتنتوهلا ةليبق دارفأ نأو

 . اههاجت ةيدنلوهلا تاعامجلا اهعبتا يتلا ةوسقلاو فنعلا

 . ٥٢٠ : ص . ةيميلقإلا ةيفارغجلا . يحتف . ةنايعوبأ ()
 )٢!( ص . قباسلا عجرلا . ةنايعوبأ : ٤٥٦ .

 يلاوح مهنيب نييحسملا ةبسن غلبت . ةمسن نويلم ٤ يلاوح ايلاح ةلودلا ناكسلا ددع غلبي )٣(

 . يويسآ لصأ نم مهمظعم . طقف نويلم فصن يلاوح نيملسملا ددع غلبي امنيب . ٥

 . ةيدنهلا ةراقلا هبش نم ةصاخ

 ٥ع -



 وهو . نوات بيك ةقطنم يف ةصاخ . ةراقلا بونج يف ديدج يويسآ رصنع رهظ
 ىلع رصنعلا اذه ظفاح دقو . ايسآ قرش بونج نم مداقلا . يزيلاملا رصنعلا

 امك . اهب يمالسإلا دوجولل ازمر اوحبصأو . ةيويسآلا هتفاقثو ةيمالسإلا هتيوه

 ثلونموكلا داحتا لظ يف وأ ضيبلا عرازم يف لمعلل ءاوس ةيدنه تاعامج تدفو

 تيبازيلا تروب لثم ةيسيئرلا ندملاو لاتان ميلقإ يف اوزكرتو . يناطيربلا

 . جربسناهوجو

 ةموكح بناج نم داهطضإلاو لزعلا ةسايس نم يناعت وتنابلا بوعش تأدبو
 .ا١)"وتنابلا ةرادإ" مساب فرعت ةيموكح لزاعم يف اوعضو ثيح . ةيقيرفإ بونج
 امك . همةا٥ع¡ل يرصنعلا لصفلاو ةيرصنعلا ةقرفتلا قيبطت يف ةلودلا تأدبو
 ١ ىاكسنارتلا . ناتسوتناب : لثم وتنابلل هسايس تاليود ةماقإل تاهجوت ترهظ
 ٠ ةيميلقإلاو ةيملاعلا تاسسؤمو يلودلا عمتجملا ظيفح تراثأ ةسايسلا كلت نكل

 يلاوح وتنابلا لكشي امنيب ناكسلا نم ١٧١.٥ ىوس نولثمييال ضبلا نأ حضتاف
 لب . تاسايسلا كلت ءاغلإ ىلإ ةياهنلا يف رمألا ىهتناو . ةلودلا ناكس نم ٨٠

 اليدنام نوسلين وهو نينولملا دحأب تتأ . ما٣٩٩ ةرح تاباختنا ةموكحلا ترجأ

 . ةلودلل يقيرفإ سيئر لوأ نوكيل

 )١( قباسلا عجرملا . ةنايعوبأ .
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(٣ 
 داصتقإلا

 ةيملاعلا ةراجتلا يف اهرودو . ةيقيرفإلا ةراقلل يداصتقإلا عضولا فلتخي
 يعانصلا بالقنإلا عوقو نأ كلذ . ةميدقلا روصعلا يف اهرودو اهعاضوأ نع ايلاح
 داوملل انزخم ةيقيرفإلا ةراقلا نم لعج . يداليملا رشع عباسلا نرقلا ذنم ابوروأ يف

 ةيداصتقإ تايرظن ترهظو . اهتاجتنم فيرصتل ًاقوسو . اهعناصم ةمزاللا ماخلا

 تارمعتسم نم هكلتمت اميف نكي ةلودلا ةوق نأب اهلود يدانت ابوروأ يف ةديدج
 لودلا نيب ابهن ةثيدحلا روصعلا ذنم ةيقيرفإلا ةراقلا تلظ كلذلو .")ةعساو يضارأو
 ةاناعم يف تداز لب . ةيئادبلاو ةيدرتملا ةراقلا عاضوأ ىلع تقبأ يتلا . ةيبوروألا
 لخاد ىتح رداق يقيرفإلا دعي ملف .'"!يعيبطلا ينيبلا مهلاجم تدسناو اهبوعش

 دعب اهريغو صنقلاو ديصلاو عمجلا ةفرح لثم ةيئادبلا هتطشنأ ةسرامم نم هتراق

 ديصلا تايلمع يف تاناويحلا نم ةنيعم عاونأ ىلع زيكرتلاو ةثيدحلا ةحلسألا راشتنا
 . اهتافلخم عافتنإلا لجا نم

 ىطسولاو ةميدقلا روصعلا يف ةيملاعلا ةراجتلا لاجم يف يقيرفإلا رودلا امأ
 تايندملل تمدق اهنأ كلذ . يلاعلا ىوتسملا ىلع الاعف ايباجيإ رود ناك دقف

 ٠ طسوتملا رحبلا ضوحو ةيبرعلا ةريزجلا هبشو سرافو قارعلاو دنهلا يف اهل ةرواجملا

 علسلا نم اهريغو .'"اةيباغلاو ةيئاوتسإلاو ةيرادملا تاجتنملاو علسلا نم هجاتحت ام

 خيرات . نارفول . ٢٤٢ : ص . ةرهاقلا . يداصتقإلا ركفلا خيرات . روتكد . بيبل . ريقش )١(

 . ١٤ : ص . ةراجتلا

 يف عساو قاطنب اهمادختسا ىلإ نييبوروألا ديأ ىلع ةراقلا يف ةيرانلا ةحلسألا راشتنا ىدأ )٢(

 لاجملاب رضأ امم ةنيعم تاناويح تضرقناف . ةيقيرفإلا تاعامجلا لبق نم ديصلا تايلمع

 ىلع لوصحلل لينلا يلاعأ نم ةرثكب حيسامتلا دايطصا ىدأ الثمف . ةراقلا يف يويحلا
 يذغتت كامسألا نم عاونألا هذهو . ةحافسلا كامسألا نم ةنيعم عاونأ روهظ ىلإ . اهدولج

 كلت بقعتت حيسامتلا تناكو . مهناذغ يف ناكسلا اهيلع دمتعي يتلا ىرخألا كامسألا ىلع

 يف يربلا ريزنخلاو سيناسنلا ةبسن ةدايز ىلإ دوهفلا دادعأ ةلق ىدأ امك . ةحافسلا كامسألا
 . يعارملاو تاباغلا

 (٣) .  : 114ل. ح ل 0 س , م. ,
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 تاعانصلاو ماخلا داوملا نم نوجاتحي ام ىلع ةقرافألا لصح لباقملا يفو

 . ةيقيرفإلا ةراقلا يف ةمدقتم تانيدم ترهظو . يجراخلا ملاعلا نم مهل ةمزاللا

 ةراقلا يف اهتاريظن نع ةمدقتم لحارم ىلإ تلصو ب يمالسإلا روصعلا يف ةصاخ

 قرطلا نم ةكبش روهظ ىلإ رمألا لصوو . ةرتفلا كلت يف اهل ةرصاعملا ةيبوروألا
 '١)اهل ةرصاعملا ىوقلاب ةيقيرفإلا تاراضحلا كلت طبرل ةيقيرفإلا ءارحصلا ربع ةيملاعلا

 بهذلا ةكرح طابتراب يملاعلا داصتقإلا يف يقيرفإلا يداصتتإلا ريثأتلا رهظو
 روصعلا تاموكح تاأجلف . اهريغ نم رثكأ ةيقيرفإ ةراق ىلع هرداصم نيمأتو

 ةلمعلا برض حبصأو . نداعملا نم هريغ نود بهذلاب اهتدصرأ نيمأت ىلإ ىطسولا
 ىلع ىرخأ ةمالع ةلمعلا ةواقن ةجردو يداصتقإلا لالقتسالا ىلع ةمالع ةيبهذلا

 ("ةيقيرفإ نم ةعلسلا هذه لمحل ةراجتلا لفاوق تطشنف . يداصتقإلا ءاخرلا

 نم الماع ىطسولا روصعلا يف ةيلودلا بهذلا ةراجت يف نيملسملا مكحت ناكو
 بهذلا لفاوق ةراجت قرط ىلع مهيديأ اوعضو مهنأ كلذ . ةيداصتقإلا مهتوق لماوع
 ةبونلا دالب نم وأ . ءارحصلا بونج ةراقلا برغ نم ةمداقلا ءاوس . يقيرفإلا

 اطبترم همجانم نم بهذلا قفدت حبصأو . ةراقلا قرش نم كلذكو يقرشلا نادوسلاو
 اهتقطنم لهأ ديب متت تناك مجانملا لخاد جاتنإلا تايلمع نأ مغر ملسملا رجاتلاب

 دالب تفرعو . قطانملا كلت ىلإ ةيجراخلا عامطألا لوصو نم انوخ ةيرس ةروص يفو

 .!")"ربتلا دالب" مساب ةرتفلا كلت يف نادوسلا

 سسأ نم ةيقيرفإ بهذ حبصأ يداليملا نماثلا / يرجهلا يناثلا نرقلا ذنمو
 باطخلا نب رمع نأ كلذ . ةصاخ يمالسإلاو ةماع ملاعلا يف يداصتقإلا لالقتسإلا

 ةيضفلا تالمعلا نازوأ قيسنتو طبض ىلإ هجتا ناورم نب كلملا دبع هدعب نمو
 عم . يطنزيبلاو يسرافلا قسنلا ىلع تالمع تردصف . يمالسإلا ملاعلل ةيبهذلاو
 رانيدلا ناكف . نيبناجلا نيب ةقباسلا طابترإلا ببسب . ديدجلا يمالسإلا عباطلا زاريإ

 ةيلمع مامتإل رثألا رثكأ يقيرفإلا بهذلا قفدتل ناكو . مهرد نيرشع لداعي يبهذلا

 نينرقلا يف ةيعامتجإلاو ةيداصتنإلا ةايحلا . يمالسإلا برغملا . روتكد . بيبحلا . يناحنجلا )١(
 .سنوت . ٣٤ : ص . نييداليملا رشاعلاو عساتلا / نييرجهلا عبارلاو ثلاثلا

 . ٩٦١ : ص . ةلبع يداهلا دبع ةمجرت . طسوألا قرشلل يداصتتإلا خيراتلا . روتشآ )٢(

 ةمجرت . ىلوألا ةعبرألا نورقلا لالخ يمالسإلا ملاعلل ةيخيراتلا ةيفارغجلا . سيروم . درابمل )٣(

 . ١٤٨١ : ص . قشمد . ةديمح نمحرلا دبع / روتكدلا

_- ٤٨ - 



 يف اببس ايداصتقا يمالسإلا ملاعلا راهدزال ناكو . يمالسإلا يدقنلا لالقتسإلا
 ةيراجت ةطحم نيملسملا يضارأ تحبصأ ثيح . يبهذلا دقنلا لدابت تايلمع دايدزا
 اهكس رود تددعتو ةلمعلا برض تايلمع تروطتف . برفلاو قرشلا نيب ةماه

 . ةديدجلا ةيمالسإلا ةلحرملا تابلطتمب ءافولل ةيراجتلا ةمظنألا تروطتو

 نادوسلا بهذ ةراجت قرط ىلع ةيرحبلاو ةيربلا ةراجتلا زكارم ترهدزا
 .ايراضح اهتاحاو ومن لالخ نم ىربكلا ةيقيرفإلا ءارحصلا يف ةايحلا تبدو يقيرفإلا

 بهذلا لمحل نادوسلا برغ ىلع ددرتت تأدب يتلا ةراجتلا لفاوق تابلطتمب ءافولل
 رحبلا ناكس ناك ثيح ٠ طسوتملا رحبلا ضوحو ةيقيرفإ لامشو يمالسإلا قرشلا ىلإ
 ودبيو .'أهريغو بهذلا نم نادوسلا علس ىلإ ةجاح يف يمالسإلا قرشلاو طسوتملا
 نم ناك ةيمالسإلا روصعلا يف يقيرفإلا لامشلا ةقطنم ىلع راد يذلا عارصلا نأ

 دعب هيلع بلطلا ةدايز دعب . نادوسلا بهذ ةراجت طوطخ يف مكحتلا بابسأ
 . مالسإلا لبق ام روصع يف فزنتسا يذلا قرشلا بهذ فازنتسا

 اهيلإ ةيدؤملا قرطلا ىلعو ةيملاعلا بهذلا مجانم ىلع نيملسملا ةرطيس يدأو

 نم يمالسإلا ملاعلا كلذ نكمو .'"انييملاعلا دقنلاو ةراجتلا ةداس اوحبصأ مهنأ ىلإ
 ةيمالسإلا ةلمعلا عتمت ببسب . اضيأ ةراجتلاو ةيملاعلا تالمعلا ماظن يف مكحتلا

 انه يف نوملسملا سفاني ملو . مخض يبهذ نوزخم اهل رفاوتي امل ةيلودلا ةقنلاب
 ىلإ لوصولا نم اونكمت امنيح ةشيدحلا روصعلا يف زيلجنإلاو نابسألا الإ رامضملا
 ثيح . يملاعلا داصتقإلا يف ةديدج ةبقح تأدبو . ديدجلا ملاعلا يف بهذلا مجانم

 . برغلا بوص ةديدجلا زكارملا ىلإ راظنألا تهجوت

 ةرهاقلاو قشمدو دادغب يف ةيمالسإلا مصاوعلا ىلإ بهذلا لفاوق تهجتا
 نأ ىتح'؟'يقيرفإلا بهذلا نم ةريبك ةبسن ىلع اهندمو رصم ترثأتساو اهريغو

 يبهذ رانيد ٠٠٠. ٣٠٠ نولسري اوناك نييسابعلا لبق نم رصم ماكح نيينولوطلا

 ةيمالسإلاو ةيرصملا ةلمعلا غولب ىلإ كلذ ىدأو .'‘ادادغب يف يسابعلا ةفيلخلل ايرنس

 رثأتت ةيقيرفإلا ةراقلا تلازامو إ٩٩ نم رثكأ ىلإ لصت ةواقنلا نم ةقئاف ةجرد

 )١( ص . قباسلا عجرملا . نارفول : ٤٤ .

 )٢( ص. قباسلا عجرملا . يناحنجلا : ٣٤٣ .

 )٣( ص . قباسلا عجرملا . روتشآ : !١١ .

 )٤) .  , 1964خ; ح . : 46 م ,
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 تفليو . يلاعلا بهذلا نم ٦٨, ىلإ لصت ةيملاعلا بهذلا ةراجت يف ةريبك ةبسنب
 يهو بهذلا لحاس مسا ةلود ىدحإ ىلع قلطأ نأ ةيقيرفإ برغ بهذ ةرهش

 - ٠ ١١)

 . 'اناغ ةلود

 لثم ىرخأ نداعم طيسولاو ميدقلا ملاعلل ةيقيرفإ تجتنا بهذلا بناجبو

 ةماه ةرهش يقيرفإلا ساحنلل ناكو . يقرشلا اهلحاسب هجاتنا طبترا يذلا ساحنلا

 ةعانصك ةيمالسإلا ةيساحنلا تاعانصلا يف مادختسإل اماخ لمحي ناك ثيح .
 نم ةلئاه تايمك ةيقيرفإ يف دجوت امك ."ةلمعلا كلذكو ةيلزنملا تاودألاو يناوألا

 .'"ايملاعلا ساملا جاتنا نم إ٥٩٢ يلاوح ىلإ يقيرفإلا ساملا جاتنإ لصي ساملا

 ةيقيرفإ ديدح ىلع ةصاخ . يدنهلا طيحملا تانيدم تدمتعا دقف ديدحلا امأ

 كلذ دعبو . دنهلا ىلإ ةيقيرفإ نم ديدحلا ماخ لمح يف نامع لهأ نفس تطشنو .
 ارظنو . ىرخأ تاودأ وأ فويس لكش يف ريدصتلا ةداعاو عينصتلا تايلمع متت

 ةراجتلا تبعل دقف يمالسإلا ملاعلاو ميدقلا ملاعلا تانيدم يف ندعملا اذه ةيمهأل
 ةلافسو قيبمزوم لحاس ةقطنم تحبصأ ثيح لاجملا اذه يف ريبكلا اهرود ةيقيرفإلا
 ديدحلا ماخ ريدصت يف ىطسولاو ةيدقلا روصملا يف ةيلاعلا زكارملا مهأ نم جنزلا
 يف ةصاخ يقيرفإلا ماخلا ىلع دمتعت ةيعانص زكارم مايق ىلإ ىدأ امم ةقطنم ةروصب
 . ىندألا قرشلاو ةيدنهلا ةراقلا هبش

 وتت ملف . ةيماعلا ةراجتلا لاجم يف ةيقيرفإ ةيحالم ةربخ دوجو مدعل رظنو
 ىلع اهتاذ دمتعت . ىرخأ قطانم طبتراف يقيرفإلا ماخلا اذه ةيمهأ نع ةرفاو ةسارد
 اهريدصتو ةيديدحلا تاعانصلا جاتناب ترهتشا يتلا . دنهلا لثم يقيرفإلا ديدحلا
 . اضيأ ةيقيرفإ برغ نم ماخلا اذه جتنأ امك يمالسإلا ملاعلل

 اهتايناكماو اهتاورثب ةراقلا تمهاس ةيقيرذإلا ةيندعملا ةورثلا بناوج ىلإو

 طيحملا ةرابت ةهج نم ءاوس ةيقيرفإب طبترا يذلا جاعلا لثم . ةيناويحلاو ةيتابنلاو

 )١( ص . يدنهلا طيحملا يف ةحالملاو برعلا . يناروح : ١٢١٨ .

 )٢( ايبماز ةلودب ايلاح ساحنلا جاتنا طبتري .

 نم ةيقيرفإ جتنتو 3٤ )ةل . ةينيزلا سام لوألا : نيمسق ىلإ ساملا ةراجت مسقنت )٣(

 جتنتو ا٦لالةااأ4ا 03٥0 ةيعانصلا ساملا وهو يناثلاو . يلاملا جاتنإلا نم ٩٣

 . يملاعلا جاتنإلا نم ٨٨, يلاوح نم ةيقيرفإ
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 نم ةماه ةعلس جاعلا حبصأو . ةيربلا قرطلاو طسوتملا رحبلا ضوح ةراجت وأ يدنهلا
 فرتلا بناوج ترهظ نأ دعب . ةنيزلا تاعانص يف مادختسال يمالسإلا ملاعلا علس
 لحاس نم ةريبك تايمكب لمحت جاعلا تايمك تناكو . ةيمالسإلا ةماعلا ةايحلا ىلع

 ةليفلا تلمح لب .'ا)يمالسإلا ملاعلاو يبرعلا جيلخلا ةقطنم بوص يقرشلا ةيقيرفإ
 طسوتملا رحبلا تانيدمو يمالسإلا قرشملا ىلإ ةيقيرفإلا تاناويحلاو رويطلا ضعب عم

 . ةثيدحلا روصعلا ىتح .

 حمقلا ناكو .'"ةرذلا لثم ةيقيرفإلا ةيتابنلا علسلا ةراجتلا عم تلمح امك

 دعب هتعارز ترشتنا يذلا . يقيرفإلا ةرذلا ةدايس لثم بوبحلل لوصحم مهأ وه

 ميلاقأ يف هتيعون نيسحت متو .'"!طسوتملا رحبلاو يدنهلا طيحملا لحاوس ىلع كلذ
 يف اينابسأو اسنرف بونج يقيرفإلا لوصحملا اذه رهظ مث . ةيقرشلا يمالسإلا ملاعلا
 لوصحملا اذه ريدصت يف اهتيمهأ ةيقيرفإل ترمتساو . يداليملا رشع يداحلا نرقلا

 . ىطسولا روصعلا ةليط

 طيسولاو ميدقلا ملاعلا خيرات يف اماه أرود بعل دقف . يقيرفإلا حمقلا امأ
 ىلع دمتعت نامورلاو نانويلا ذنم طسوتملا رحبلا تاراضحو تانيدم تحبصأ ثيحب

 يف اضيأ يقيرفإلا رودلا رمتساو . ةيقيرفإ لامشو .'غءارصم نم اهيلإ دراولا حمقلا
 رهن لوهسو . رصم نم لينلا يداو ةيدوأ تماق ذإ . كلذ دعب يمالسإلا رصعلا
 . رودلا اذهب اهتيدوأو برغملا دالب راهنأو ةدرجم

 يمالسإلا ملاعلا نادلب ىلإ بوبحلا نم تايمك ايموي لسرت ةجاب تناكف

 برغملا يف اهل طيحملا قطانملا نم عمجتت تناك ةريبكلا ةيمكلا كلت نأ ودبيو

 . حمقلا ةصاخ اضيأ بوبحلا نم ةريبك تايمك ردصت ةنيطنسق تناك امك . ىندألا

 ةيقيرفإلا ءارحصلا تاحاو ضعب ىلإ تلمح دق لوصحملا اذه نم تايمك نأ ودبيو

 )١( ص . قباسلا عجرملا . يناروح : ١٢٨ .
 لوأ نأ حضتإ ثيح ٠ يقيرفإلا لصألا تاذ تاتابنلا نم ربتعي ةرذلا نأ ىلع نوثحابلا دكأ )٢(

 مازحو داشت ةقطنم يف اهتعارز مت ثيح . ةيقيرفإلا انافاسلا ميلاقأ ين مت دق اهتعارز

 . نادوسلا

 رقشألا دمحأ / .د ةمجرت . يمالسإلا ملاعلا تايادب يف يعارزلا عادبإلا . ةيردنأ . نوسطاو )٣(

 . اهدعبامو . ٢٣, : ص . م٥٨٩١ . بلص ةعماج . يركنس ريذن دمحم / .د ةعجارم .

 )٤( ص . ةينامورلا ةيروطاربمإلاو رصم . دمحأ . فيطللا دبع . يلع : ٦١٣ .
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 ةرجهو ةيراجتلا اهتطاسو ببسب اهراهدزا ءارج نم ةيرشبلا اهدادعأ تداز نأ دعب

 . اهوحن ةيبرعو ةيربرب لنابق

 ةسايسلل جاتنك يقيرفإلا حمقلا ىلع دمتعت طسوتملا رحبلا لامش ةقطنم تلظو

 ثيح . ةيقيرفإ نم مداقلا لوصحملا اذهب ابوروأ بوعش طبترا يتلا ةقباسلا ةينامورلا
 ةيقيرفإ لامش ةقطنم يف حمقلا ةعارز ضرف ىلإ يداليملا لوألا نرقلا ذنم نامورلا أجل
 ىصقألا برغملاو رئازجلاو سنوت ءيناوم تأدبو )ةصاخ ايلاطيإ ناكس ةجاح دسل

 . ةثيدحلا روصعلا ةيادبو ىطسولا روصعلا يف رودلا اذهب موقت

 تيز ةرجش نم جرختسملا . نوتيزلا تيز لوصحب اضيأ ةيقيرفإ تطبترا

 مها ةيسنوتلا لحاوسلا تناكو طسوتملا رحبلا ضوح ميلقإ اهب رهتشي يتلا نوتيزلا
 ساف ةقطنم ةصاخ ٠ ىصتألا برغملا دالب ىلإ هتعارز تدتماو . هجاتنا زكارم

 لودو اينابسأ تلخد كلذ دعبو .ا"اةيقيرفإ ةراجت هتراجت تحبصأ ىتح . سانكمو

 . هتراجت يف ةسفانملا لاجم طسوتملا رحبلا يف ىرخأ

 يف سيل ةعساو ةرهشب يقيرفإلا نوتيزلا تيز طبترا ةميدقلا روصعلا ذنمو
 ىدل فرعو . ةءاضإلاو ليمجتلا لاجم يف اضيأ مدختسا هنكلو طقف ماعطلا لاجم

 نوتيزلا تيزل ةماه ةيبط دئاوف دوجوب نامورلا دقتعاو'"×ريربلا تيز" مساب نامورلا
 دوجأ هنأ الإ هتيزو لوصحملا اذهل اينابسا جاتنا مغرو . ربربلا دالب نم مداقلا

 ازمر حبصأ يمالسإلا روصعلا يف هتراجت تغو . ةيقيرفإ لامش نم تناك هفانصا
 لوقح عم ضيأ موركلا ةعارز ترهدزا امك . ةراجتلاو ةعارزلا لاجم يف ةورثلل

 . هتيزو نوتيزلا جاتنا قطانمو

 يف ريبكرودب ةيقيرفإلا ةراقلا تمهاس ةيرجحلاو ةيبارتلا تاجتنملا لاجم يفو

 امك خذبلاو فرتلا ةلحرم ىلإ اولصو نأ دعب ةيئاذغلا اهناكس تايجاح ريفوت نع امور تزجع )١(
 ذهل تباث ردصم نع ثحبلا ىلإ ىدأ يذلا رمألا . ايلاطيإ يضارأ يف تاعقنتسملا ترشتنا
 رفاوتل راظنألا اهيلإ تهجتا يتلا يه ةيقيرفإ تناكو . حمقلا نم ءاذفلل ةماهلا ةعلسلا

 نمز يف ايرهش دم نويلم نوكلهتسي ينامور ٠.٠. ٢٠٠ لك ناكو . كانه ةعارز تايناكمإ

 . ٢٠٦ : ص . ١ ج ةيلامشلا ةيقيرفإ خيرات . نايلوج : رظنا . سطسغأ روطاربمإلا
 )٢( ص . ةيخيراتلا ةيفارفجلا . درابمول : ٣٢١٢ .

 )٣( ج . قباسلا عجرملا . نايلوج ١. ض : ٢٠٩ .
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 ندم اهب تينيب دقف . جاجزلا ةعانصو فزخلا ةعانصو ءانبلل ةمزاللا داوملا ريفوت
 اهلبق نمو ةيردنكسإلا لثم طسوتملا رحبلا لحاوس ىلعو لينلا يداو ىلع ةميظع

 تايمكلا كانه نوكي نأ نود ةيادبلا ذنم ندملا كلت نيشدت نكمي ال ناكو ٠. جاطرق
 نم بلاوق ةعانصل قرحلل ةحلاص ةبيط ةبرتو راجحأ نم ءانبلا داوم نم ةيفاكلا

 يتلا راجحألل لئاه نزخم نع ةرابع تناك ةنجاطرق ةنيدم نأ ىتح . قورحملا نيطلا
 رصعلا يف . ةيسلدنألا ءارهزلا ةنيدمو . ناوريقلا لثم ةديدج ندم ءانبل اهنم تلمح
 نفسلا يف اهصرت مث اهعلخ دعب . راجحألا لمحت نفسلا تناك ثيح . يمالسإلا

 .'١)اينابسأ ندم دصقت يتلا

 فزخلا ةعانص يف يمالسإلا قرشملاو سراف ندم ةيقيرفإ :لامش تسفانو

 تايمك ىلإ ةجاح يف ةيمالسإلا ندملا تناك ثيح . يمالسإلا ملاعلا قطانم تدماو

 ندم تكلهتساو . ءانبلاو ةنيزلل يناوأو ماعطلل يناوأك مدختسملا فزخلا نم ةريبك

 ايلاح نفلا اذه تاب ىتح . ةعلسلا كلت نم ةريبك تايمك سلدنألاو ةيقيرفا لامش

 نأ نفلا اذه يف رضاحلا تقولا يف ةيلود ةعمس ىلع اوزاح يذلا "ا ةبراغملاب اطبترم

 . مهنع نويلاطيإلا ةلقن

 . يرخصلا لاتسيركلا ىمسي جاجزلا نم اعون برغملا دالب تردص امك
 يف اهضعب دجوي يتلا ضاوحألاو ةريبك قيرابألا ةعانص يف مدختسي ناك يذلا

 . ايلاح ةيمالسإلا فحاتملا

(٣١ 
 ث "ناجرملا جاتناب طسوتملا رحبلا ىلع ةلطملا ةيقيرفإلا لحاوسلا تطبتراو

 جيلخلا ةقطنم يف ؤلؤللا جاتنا تايلمع هبشت دعاوقو امظن هجاتنا تايلمعل تناكو

 . ةرسمسلاو ةراجتلاو عمجلاو ديصلاو صرفلا تايلمع ميظنت ثيح نم . يبرعلا

 ةعانص يف ةيقيرفإ ناجرم مدختساو . ديصلل ليطاسأو نفسل ةجاحل ىلإ ةفاضإلاب
 قرشملاو ابوروأو اينابسأ ىلإ تردصو . ةنيزلا تاودأ نم اهريغو قاوطألاو يلحلا
 (٤)ناجرملا تايمك مظعم يمالسإلا

 طيحمل ا ىلع ةلطملا اهلحاوس نم ه اوس ٠ فدصل ١ اضيأ ةيقيرفإ تردصو

 . ٣١٥ : ص ٠ ةيخيراتلا ةيفارغجلا . درابمول ( ١)

 . ٣٤٨ : ص . هسفن عجرملا . درابمول )٢(

 (٣) يرخطصإلا ٠ كلامملاو ملاسملا ٠ ص : ٣٧ . ةرهاقلا . ٩٦١ ١م .

 )٤) قباسلا عجرملا. درابمول ٠ ص : ٣٥ ٠.
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 ةقطنم ىلإ همظعم ردصي ناك يذلا . ربنعلا تردص امك . طسوتملا رحبلا وأ يدنهلا

 بلج ىلع نوصرحي يبرعلا جيلخلا ةقطنم راجت ناكو . طسوتملا رحبلاو يبرعلا جيلخلا
 قارعلا ىلإ هلمحو . جنزلا ةلافس نم ةصاخ ةيقرشلا ةيقيرفإ لحاوس نم ربنعلا
 .ا١اةصاخ ةروصب نامع لهأ كلذ يف رهتشاو

 ةراجت ةعلس تناك أشيدحو يدق ةراقلاب تطبترا يتلا علسلا مهأ نأ ىلع

 ملاعلا تانيدم يف ةفلتخم تالاجم يف لمعلل ةيرشب ىوقك مهمادختسال ديبعلا

 اهتراجتو ةعلسلا كلت تطبترا ىتح . ةثيدحلا روصعلا ىتحو يمالسإلا رصعلاو ميدقلا

 ديبعلا لمح تايلمع رثأ دقو . اثيدح نييبوروألا ديأ ىلع ةيناسنإ ريغ روصب
 يلاتلابو . اهتيوه دقفو ةيرشبلا ةراقلا دراوم فازنتسا ىلإ ةفيثك ةروصب ةقرافألا

 ةيصخشلا نيوكت ىلع ابلس رثأ يذلا رمألا ةراقلا يف جاتنإلا رصانع رومض

 .ا"ارمألا اذه نم ةاناعملا نم ليوط ثارث لظ يف ةيقيرفإلا

 يفو مهتايح تالاجم يف ةيقيرفإ ديبع ىلع نودمتعي نامورلاو نانويلا مهاهف

 نويلم رشع ةعبرأ غلب دق ايلاطيا ناكسلا ددع نأ ضعبلا ردقي ثيحب . مهشويج
 ىدل اولمع نيذلا ةقرافألا نم مهمظعم ديبعلا نم نييالم ةعبرأ مهنيب نم ناك ةمسن

 ءالؤه لكش ثيحب .'"ىرخأ تالاجمو عرازملا يفو لزانملا يف نامورلا مهتاداس
 . ةماع ةروصب ينامورلا داصتقإلل ةجتنملا ةوقلا ديبعلا

 ةلودلا نأو ةصاخ . يقيرفإلا قيقرلا ىلإ ةجاحلا تداز ةيمالسإلا روصعلا يفو

 ديبعلا كالتما ناكسلا نم ةريبك تاعاطقل تأيه ةنسح ةيداصتقا لماوع اهل ترفاوت
 يف يعارزلا عاطقلا تارامثتسا يف ةعساو قاطن ىلع ينادوسلا ديبعلا مدختساو .
 عناوملا يف ديبعلا مدختسا امك ۔ث)بونجلا يف عئاطبلا يضارأ لالغتسا دعب . قارعلا
 مدختسا امك . اهب ةراجتلا راهدزا دعب عيزفتلاو نحشلا تايلمعب مايقلل ةيمالسإلا
 عاطقلا اذه يف همادختسا دازو . يومألا رصعلا ذنم دييشتلاو ءانبلا تاعاطق يف
 . يسابعلا رصعلا يف

 )١( ج . بهذلا جورم . ي دوعسملا ١ . ص : ١٠٨ اهدعبامو .

 )٢( باتكلا نم ثلاثلا لصفلا يف ةراجتلا كلت نع ةلماك ةسارد دجوت .

 )٣( ج . قباسلا عجرملا . نايلوج ١ . ص : ٢٠٥ .

 )٤( اضيأ ثلاثلا لصفلا يف عوضوملا اذه نع ةسارد مدقنس .

٥٤ 



 نم ةريبك دادعال كالتما يمالسإلا عمتجملا تائف رثكأ نوملسملا راجتلا ناكو
 دحاولل ناك ىتح . كلذ ريغو لقنو ةسارح نم مهلامعأ هبطلتت امل . قيقرلا ءالؤه
 يمالسإلا عمتجملا نم ةيرثلا تاثفلا تكلتما امك .'ااانايحأ دبع فلأ نم رثكأ مهنم
 . كلذ ريغو ةعارزلا يف ةصاخلا اهلامعأو ةيلزنملا لامعألل ديبعلا نم أدادعأ

 حبصأ ىتح . يركسعلا لاجملا يف رخآ لكشب يقيرفإلا ديبعلا ةيمهأ ترهظو
 يداليملا عساتلا / يرجهلا ثلثلا نرقلا ذنم . كلذ دعب ةيسايسلا ةايحلا يف نزو مهل

 ديبع نم ًافلأ نوعيرأ ينولوطلا رصعلا يف رصم يف طاطسفلا ديبع غلب دقف
 تاليود تدمتعاو .'")كرتلا ديبعلا نم افلأ نيرشعو ةعبرأ ىلإ ةفاضإلاب . نادوسلا

 ةيداصتقإلا تالاجملا يف ةقرافألا ديبعلا ىلع ىرخألا يه يمالسإلا برفلا

 ةفاضإلاب ةيمتسرلا ترهات هتامإو . ةيرفصلا ةساملجس ةلود ءاوس اضيأ ةيركسعلاو

 ؛"١اضيأ نيدحوملاو نيطبارملاو ةسرادألا ىلإ

 ةطاحاو مهتلود فورظل ةصاخ . كلذ ىلإ هجتا نم رثكأ ةبلاغألا ناكو

 صاخلا هسرح (م٠٠٨ / ه٤٨١) بلغألا نب ميهاربإ ذختاف . هاجتا لك نم ٠ادعألا

 نويطافلا ءاجو . ةشبح تاعاطق ةفاك دوسلا ديبعلا لخدو . نادوسلا ديبعلا نم

 هللادبع ذختا ثيح . لاجملا اذه يف برغملا دالب يف مهناريج رثأ اوفتقاف كلذ دعب

 . دوسلا ديبعلا نم ةلئاه آدادعأ م١٢. / ه٧٩٢ ةداقر يف هتعيب رثأ يدهلا

 . اضيأ ضيبلا ديبعلا ىلإ ةفاضإلاب

 ةيداصتقإلا ةضهنلا صاخ لكشب مهب طبترا دق ةقرافألا ديبعلا نأ ودبيو
 نماثلا / يرجهلا يناثلا نرقلا ذنم يمالسإلا قرشملاو ةيقيرفإ لامش لود تمع يتلا

 نم ةايحلا تاعاطق ةفاك يف ةيمالسإلا تاعمتجملا مهيلع تدمتعا ثيح يدالبلا

 ىدل ةيفرح لامعأب ةطبترم مهنم تانف دوجو نم كلذ رهظيو ةعانصو ةراجتو ةعارز

 يف ةيركسعلا تاقبطلا مهيلع تدمتعا امك . ايناتيرومو رجينلاو ةيلاحلا يلام ناكس

 ةايحلا ناكرأ مهأ ديبعلا حبصأو .'‘)اهلامعأ ةفاك يفو اهتاعاطق يفو اهبورح

 ةحيرش اولكش دقف كلذلو . روصعلا كلت يف داصتقإلا تاموقم مهأو ةيداصتتإلا

  

 )١( ج . برغلا نايبلا . يراذع نبا ١. ص : ٩٣ . ١٥١٠ . توريب . ١٩٤٨م .

 )٢( ج . قباسلا ردصملا . يراذع نبا ١. ص : ١١٨ .

 )٣( ج . هسفن ردصملا . يراذع نبا ١. ص : ١٥6 . ٢٣٨ .

)٤( ص . يمالسإلا برغملا . يناحنجلا : ٣٨ :. ٣٩ .



 تاعمتجملا يف اهب ناهتسي ال
 عمتجملا نم مسقلا اذه بلاطم ىلإ فافتلإلاو مامتهإلا مدع ىدأ دقو

 ملاعلا قطانم نم ريثك يف .")ةيعامتجإلا تاعارصلاو عدصتلل تايادب ىلإ يمالسإلا

 عارصلا اذه ناكو . يداليملا رشع يداحلا / يرجهلا سماخلا نرقلا ذنم يمالسإلا

 لبق يمالسإلا ملاعلا هدهش يذلا لماشلاو عساولا يراضحلا مدقتلل اقئاع يعامتجإلا

 ايعامتجا اهعم ىواستت يتلا تائفلاو ديبعلا تاعامج طسو يف ترهظف . كلذ

 عارص نع ةياهنلا يف ترفسا ةيسايسو ةينهم تاميظنت اهدعب تدلوت ةنيعم راكف ]

 . اهعاضوأ رييغت لجأ نم يومد

 قرشملا يف ةيسايسلا عاضوألا ىلع ةحضاو تامصب دوسلا ديبعلل ترهظو

 يف يقارعلا بونجلا يف ةريبك دادعأب مهعيمجت تايلمع تدأ ثيح . اضيأ يمالسإلا
 فصنلا ةيادب ين ىكلا مهتروثب مهمايق يلإ يعارزلاو يراجتلا رامثتسالا عاطق

 اماع رشع ةعبرأ ترمتسا ةلود مهسفنأل اولعجو . يرجهلا ثلاثلا نرقلا نم يناثلا

 ةقطنمل يداصتقإ داسك نع مهتروث تببستو "ةراتخملا " يه ةمصاع مهل اوذختاو .

 .'"يرجهلا ثلاثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ةليط قارعلا بونجو جيلخلا لامش

 ةيوارحصلاو ةيربلا قرطلا نم ةكبش ميظنت نكمت دق يمالسإلا ملاعلا ناك اذإو

 قرش نم وأ ةيقيرفإ برغ نم ءاوس هميلاقأو هندم يلإ ةيقيرفإ ديبع لمحل ةيرحبلاو

 ةعساور ةمظنم تايلمع ةروص يف متت مهلقنو مهلمح تايلمع تناكو . ("٦ضيأ ةراقلا

 . يمالسإلا عمتجملا تاعاطق مهب تألتما ىتح جنزلاو مناكو ةناغو روركتلا دالب نم
 بناوج يف يساسأ لكشب مهيلع دمتعا ىتح ةرثكلا نم اوحبصأ ديبعلا ءالؤه نكل
 ةرثكلا نم اوحبصأ مهنأ امك . اليحتسم أرمأ مهنع ءانغتسإلا حبصأو ةفلتخملا ةايحلا
 ءالؤه تاقاط هيجوت ةلوهسلا نم يلاتلاب حبصأو . ةنيعم قلبانم ىلع اوبلغ ىتح

 هادأ ىلإ اولوحتي ام ناعرسف . هئدابمو مالسإلا عباط لمحت تاراعش لظ يف ةصاخ
 . رامدو مده

 باسح ىلع راجتلا تاعامج ةصاخ ةنيعم تائف دي يف ةيلاملا بساكملاو تاورثلا تعمجت ثيح )١(

 ديبملا ءالؤه لوحت دعب ةصاخو . ةنيعم ءىداببب نمؤب يمالسإ عمتجم لظ يف ديبعلا ةقبط
 . مالسإلا ىلإ

 ٢١) يربطلا ٠ كولملاو لسرلا خبرات ٠ ج ٩ ٠ ص : ١٦٣ .

 )٣( ص . اينارغجلا باتك . ديعسوبأ . يبرغملا : ٩٠ . ٩١ .
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 طباوض عضو نودب . ةلئاه ةروصب متت ةقر افألا ديبعلا لقن تايلمع تناكو

 يهو .طسولا قطانم ةصاخ . ةيقيرفإ ميلاقأ روهدتل ةيادب تاميظنتو نيناوقو

 لالغتساب موقت نأ نكي يتلا ةيرشبلا ىوقلا نم تغرف ثيح ينادوسلا مازحلا قطانم
 ةكردم ريغ مازحلا اذه يف ةدوجوملا ةيسايسلاو ةيلبقلا تاميظنتلا تناكو اهيضارا

 . هيلع لصحت يتلا ديهزلا لباقملاب ترهبناو . كلذ يلع ةبترتملا ةيبلسلا جئاتنلل

 ىوقلا نم غراف طيحم يلع يمهولا اهذوفن ضرفل نايحألا ضعب يف هلغتستل
 . ةيرشبلا

 تبغر ةديلو ةيسايس تانايك ةيذغت ىلع يقيرفإلا يداصتتإلا لماعلا مهاس

 وأ ةيسايس تافالخ ببسب . ةيمالسإلا ةفالخلا راد نع ةلقتسم اهل لود سيسأت ين

 . اهلامآ قيقحتل ةبضح ةبرت يقيرفإلا لامشلاو برغملا دالب يف تدجوو . ةيركف

 اريهظ ينادوسلا مازحلا نم كلذكو ةيقيرفإلا ءارحصلا تاحاو نم تذختا ثيح

 بساكملا اهيلع تلاهنأف . اهناكس ةطشنأل ايويح أالاجمو . اهل ايداصتتا

 اوكردأ دق برعلا ناكو . ةلماشلا اهتضهنل ةيحتلا ةينبلا اهيدل ترفوتو ةيداصتتإلا

 يف .'"١م٧٦ ٠ / ه٠٥ ةنس مهل ةرضاح سيسأتب اوعراسف ةيداصتنإلا ةيقيرفإ دراوم

 خيرات يف ةماه ةيداصتتاو ةيعامتجاو ةيركسعو ةيسايس ةناكم تلتحاو . ناوريقلا
 يقيرفإلا ريهظلا اهنكمو . نورق عبرألا تبراق ةليوط ةرتفل طسوتملا رحبلاو ةيقيرذإ

 '"١نييطنزبلا تالمح مامأ فوقولا نم

 اهعقوم ءارج نم ةليوط ةرتفل قحب ةيقيرفإ ةمصاع ناوريقلا تحبصأو

 يقيرفإل ا بلقلا بوص هجتت يتلا ةيربلا تالصاوملا ةكبش يف اهمكحتو يقيرذإلا

 نأ ظحالن نورصاعملا هنود يذلا فصولا لالخ نمف تاناويحلاو قيقرلاو بهذلاب دوعتل
 طابترإلا ببسب ةرقتسم ريغ راعسألا ةيلمع تحبصأو . تصصختو تددعت اهتارسأ
 اهداصتقإ ببسب ءاقن ةيملاعلا تالمعلا دوجأ نم اهتلمع تناكو . يقيرذإلا بلقلاب
 . اههاجتا بسح لفاوقلا تارشع ايموي اهمؤت تناكو .'!اهلهأ ءارثو رهدزلا
 يلاوح يأ اثلثو نيليم ناوريقلا قوس طامس غلب ىتح ٠ ق اوسألا تعونتو
 قوسو نيزازبلا قوس نم نهملا بسح قاوسألا تعونتو .'؟”فصنو تارتموليكةئالث

 . ٣٦١ : ص . قباسلا عجرملا . يناحنجلا )١(

 . ٢١ : ص . ١ ج . برغملا نايبلا . يراذع نبا (!)

 . ٥١ : ص . قباسلا عجرملا . يناحنجلا )٣(
 . ٥٦ : ص . هسفن ردصملا . يركبلا ٣٦ . )٥0( : ص ٠ كلاسملا . يركبلا )٤(
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 تيمس وأ . كلذ ريغو نيزارخلا قوسو نيجاجزلا قوسو نيساحنلا قوسو نيجارسلا
 () دوهيلا قوسو ماشه نبا قوسو ليعامسا قوس لثم ةنيعم ءامساب

 لئابق نم ريبك عاطق ىلع مهترطيس طسب نم اونكمت دق ةيضابألا نأ ودبيو
 ىربكلا تادوهجملا دعب . يداليملا نماثلا / يرجهلا يناثلا نرقلا ةيادبلا ذنم ربربلا

 ايعاد . سلبارط يف ىلوألا مهتبرجت تناكو . مهركف ليبس يف ةاعدلا اهلذب يتلا

 ةينغ ةيقيرفإ ضرأ ىلع نيدمتعم مهل ةمامإ ءانب يف ربدتلاو رظنلا اوديعي نأ ىلإ
 ةيراجتلا لفاوقلل ةلبق طسوألا برغملاب عقت يتلا ترهات تناكو . اهتايناكمإب
 ةنيدملا تمنف ٠ هبهذو نادوسلا تاورشثب ةلمحم لامشلا برص ءارحصلا نم ةدعاصلا

 وأ "برفلا ةرصب" مساب تيمس ىتح ميم لك نم راجتلا اهدصقمو ةعيرس ةروصب
 ةديلولا ةلودلا بناوج ىلع يداصتقإلا ءارثلا اذه سكعناو .'"""ىرغصلا ةرصبلا"

 ةضهن اهيف تمو !"شارحألاو تاباغلا لحم عايضلاو دجاسملاو روصقلا ترهظف
 تقولا ىتح ترهات ةيضابأ هتقلخ يذلا لئاهلا ثارتلا اهيلع لدي ةيفاقثو ةيلمع

 تايناكمإلا ىلع ءانبو . نييمطافلا دي ىلع رامد نم اهب لص ام مغرب . رضاحلا

 ترهات ةموكح تطبترا ذإ .'ثاةليوط ةرتفل يماعلا مهزيح ةيضابألل حبصأ ةيداصتتإلا

 يف ىتحو سافو .'١)ةساملجسو ناوريقلا يف اهناريجيو بونجلا يف نادوسلا كلامجب

 . يماسإلا قرشملاو رصمب كلذكو . سلدنألاب ةبطرق

 نم ةذختم اهتلود ةيقيرفإلا ضرألا يف عرزتل ىرخألا يه ةيرفصلا تءاج

 نب وكمس مساقلاوبأ ماق امنيح . م٨٥٢-٧٥٧ / ھه٤١. ةنس اهل ةمصاع ةساملجس

 لزني يرفص ةيعاد لوأ . سابعلا نب ىلوم ةمركع ركف رشتنا نأ دعب . لوساو

 ةيقيرفإ نم يبرغلا يلامشلا نكرلا يف ةراجتلا ةنيدم ةساملجس تحبصأو .٦)ةيقيرفإب
 ازكرم تحبصأ ىتح سلدنألا نمو بردملا دالبو قرشملا نم اهيلإ راجتلا رجاهو .

 )١( ج . قباسلا ردصملا . يراذع نبا ١ . ص : ٧٨ .

 )٢( ص . قافآلا قارتخا يف قاتشملا ةهزن 6 يسيردإلا : ٨٥ .

 )٣( ج . برغملا نايبلا . يراذع نبا ١ . ص : ٢٤ اهدعبامو .

 )٤( رئازجلا . ةيمسرلا ةلودلا . ميهاربإ زاحب . ريكب . ١٩٨٥ . ص : ١١٠ اهدعبامو .

 )٥( ج . نادلبلا مجعم . يومحلا توقاي ٢. ص : ٧ اهدعبامو .

 - ص . ةيمسرلا ةمنألا رابخأ . ريغصلا نبا : ١٣ .

 )٦( ص . قباسلا ردصملا . يركبلا : ١٤٥ .
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 كلذ سانلا ىنغأ نم اهلهأ حبصأو . ابيرقت نرق فصنو نرق ةدمل . "ةيلاع اير ابت

 طخلا اذه نأ ىتح . :7 ربع ةيقيرفإ برغ يف ةناغ بهذ ذفنم تحبصأ اهنأ

 طوطخ طشنأ نم ناك لامشلا يف ةيساملجسو بونجلا يف ةناغب يهتني يذلا يراجتلا
 . هربع ةلوحملا ي ىقيرفإلا بهذلا تايمك ببسب ةيلاعلا ةراجتلا

 ةناكملاو ةيركسعلاو ةيلاملا ةوقلا ردصم ةيقيرفإلا تايناكمإلا تحبصأ اذكهو

 هنم تدافتساو يقيرفإلا لامشلا ةقطنم يف تماق يتلا ةيمالسإلا لودلل ةيداصتقإلا
 بهذلا ثيح . انافاسلا مازح نم ةمداقلا ةيقيرفإلا ةراجتلا طوطخ ىلع اهعقوم
 . اهب لجعو اهاوق كنها يسايسلاو يبهذملا عارصلا نكل . اهرصع دولجلاو ديبعلاو

 بوص يمالسإلا رصعلا يف فيثكلا يراجتلا طاشنلا اذه ىلع بترت دقو

 انافاسلا قطانم يف ةيبرعو ةيريرب تارجهو ةيراجت تايلاج رارقتسا يقيرفإلا بلقلا
 كلت ىلإ ةيمالسإلاو ةيراضحلا تارثؤملا لقنب لجع يف . نادوسلا دالب مساب فررعلا
 مالسإلا نكمت نأ دعب . ةيقيرفإلا اهتئيبب ةطبترم ةصلاخ ةيقيرفإ كلامم روهظو قطانملا

 يتلا ةناغ كلمم ترهظف . اهنادليو اهقطانم حالصا لجأ نم اهتايناكمإ ريجفت نم
 اريخأو . ةريهشلا يلام ةكلمم ترهظ مث . مالسإلا ىلإ ةياهنلا يف تلوحت
 '"١يغنص ةكلم

 ىتح يداليملا رشع يداحلا نرقلا ذنم ملاعلل يقيرفإلا فرتلا بناوج تحضو

 ةيمالسإلا ةلودلا كولم اهب موقي ناك يتلا تالحرلا لالخ نم ةيثيدحلا روصعلا ةيادب

 بهذلا تايمك نم مهلفوق هلمحت تناك امور . ةصاخ . جحلل لامشلا برص ةيقيرفإلا

 ءالؤه قحمأ نييبوروألا نم مهريغو ةقدانبلا راجتلا نيعأ تأدبف . ديبعلاو ايادهلاو

 تأديو . ةينفلا ةيقيرفإ لود اهيف ةيداب ةيبورو أ طئارخ ةرم لوأل ترهظ ىتح .

 . قطانملا كلت ىلا ةيبوروألا عامطألا نم ةديدج ةلحرم

 يف ةيبوروألا عامطألا تاكرحم مهأ نم ديبعلاو جاعلاو يقيرفإلا بهذلا ناكو

 نكامألا كلت بوص نييبوروألا نيرماغملا تاعامج تلاهنأوا . , ةيفارغجلا فوشكلا ةرتف

 . ةراقلا يف رامدلاو رشلا رشتنت :ت ابوروأ شويج

 . ٢ ٩ ١ : ص ٣ ٠ » . قب اسل ١ ردصمل ا ٠ يومحل ١ توت اي ) ( ١

 . ٩٦١ : ص . ضرألا ةروص . لقوح نبا )٢(

 . صاخ لصف يف كلذ نع ثدحتنس )٣(

_ ٥٩



      
  

    



(١( 

 خيراتلا لبقام روصع حم الم

 ةيقيرفا يف

 نكل . ميركلا نآرقلا صن امك . مالسلا هيلع . مدآ روهظب ةيناسنإلا ةايحلا تأدب

 ةيجولتنلبلاو ةيجولويجلا تاساردلا يناعتو . ةيادبلا كلت لوح روصق نم يناعت تاساردلا

 . ةهج نم اهلمع ةليصح يف اماع افعض ىرخألا ىه ةيقيرفإلا ةيرثألاو ةيجولوبورثنإلاو
 اهفورظل لينلا يداو لامش ءانثتساب . ةيناث ةهج نم اهيلإ تلصوت ىتلا جئاتنلا يفو

 لبقام روصعل ةراقلا ةمهاسم لمهت ةيخيراتلاو ةيراضحلا تاساردلا نأ كلذ . ةصاخلا

 يف ةنيعم ةيراضح زكارم ىلع تاساردلا كلت زكرتو . ةميدقلا ةيخيراتلا روصعلاو خيراتلا
 ةمظنم لعج يذلا رمألا . اهريغو سرافو نيصلاو دنهلاو رصم لثم تارتفلا كلت

 ثارتو تاراضح لك تسيل ةيراضحلا زكارملا كلت نأ نيثحابلل ريشت ةيملاعلا وكسنويلا
 . اهتمهاسمو اهتراضح ملاعلا يف ةقطنم لكل نأو . ميدقلا ناسنإلا

 لبق ام روصعل تايرفحلا ءاملع ضعبل ةيلوألا جئاتنلا تراشأ دقف كلذ مغرو

 تناك اهنأو ةصاخ . لوألا ناسنإلا دهم ىه ةيقيرفإ نوكت نأ حجرملا نم هنأ ىلإ خيراتلا
 مت دقو . نيتراقلا نيب ةرسيم ناك ناسنإلا ةكرح نأو . ايسآب ارشابم الاصتا ةلصتم

 يقرش ةقطنم يف ةنس ىنويلم نم برقي ام ىلإ عجرت يرشب عونل ةيرفح ةمجمج فاشتكا
 كلذ ناسنإل اهدايطصا مت تاناويح ماظع ىلع روثعلا مت امك . م٩ ةخ ةيشير

 تاينقت ىلع لدت . رصعلا اذه يف ةيقيرفإ ناسنإل ةمدختسم تاودأ ىلع ترثعو
 نا ىلع لدي امم . ةمجمجلا راوجب ةيرجح تالآ تدجو ثيح . هترتفل ةبسنلاب ةيلاع

 كلت مدقل ارظنو . "") نينسلا نم فالآلا تارشعب هريغ نم قبسأ يقيرفإلا ناسنإلا
 ىلع قلطأ ىلوألا تايرفحلاف . ةيرشبلا مجامجلا عاونأ نيب زييمتلا مت دقف اهددعتو مجامجلا

 م . ا م ع ح , : 353. )١)

 . ٤١ ص . ١ج . ةيقيرفإ لامش خيرات . نايلوج )٢(

_ ٦١١ 



 ناك لوألاف . عناصلا ناسنإلا مسا اهيلع قلطأ ةيناثلاو . قدنبلا رساك ناسنإ اهتيعون
 نم نكمت يناثلاو . ةفاجلا ءايشألا رسكو نحط يف اهلمعتسي ىتلا هسورض ةماخضب زيمتي

 )١' هرصعل ةبسنلاب يلقعلاو ىنقتلا همدقت ىلع ادمتعم ةمدقتم تالآ ةعانص ىلإ لصوتلا

 ةبسانم تناك ةقطنملا كلت نأ ىلإ ةيجولويجلا تاساردلا ريشت ةيقيرفإ لامش يفو

 عجري اهيف ناسنإ مدقأ ىلع رثع ثيح "") نينسلا نم فالآلا تارشع ذنم ناسنإلا ةماقإل

 مسا هيلع قلطيو . ةيرشب تاعمجت يف شيعي ناك هنأو '")"ابيرقت ةنس نويلم ىلاوح ىلإ
 ىلع رثعو . ةيلوشألا ةراضحلا بحاص وأ 0٥. ع 2اال5 ةماقلا بصتنملا ناسنإلا

 . ةيقيرفإ تاهج نم اهريغو . ايسآ يقرش بونج يف . ةواج يف ةراضحلا كلت رئاظن
 اذه ناسنإ نأ ودبيو .رصعلا اذهل جذومن لضفأ ةيقيرفإ قرش نأ نيثحابلا ضعب ربتعيو
 . ةيعيبطلا تاماخلا جارختسا ىلإ لصوت دق رصعلا

 قرش نم دتمملا يراضحلا مازحلل رصعلا اذهل ةيراضح ةيمهأ ىطعي يذلا رمألا

 يراضحلا هرود حجريو . ةيدنهلا ةراقلا هبش بونج ربع ايسآ يقرش يبونج رزج ىلإ ةيقيرفإ
 ةصصختملا تاساردلا فعض مغر . خيراتلا لبقام روصع ةرتفل ةيرشبلا ةريسم يف ريبكلا
 . قطانملا كلتب لاجملا اذه يف

 نم ماوكأ ىلع روثعلا الإ . ةيقيرفإ قرشب . اينيك يف اهيلع رثع ىتلا راثآلا ريشتو
 اهيلإ يوأي وأ حايرلل تادصمك مدختست تناك اهنأ ودبي عقاوملا نم ريثك يف روخصلا
 نع يمويلا هتوق ريفوت ىلع عقاوملا كلت ناسنا دمتعاو . ةعيبطلا لماوع ةدش نم ناسنإلا

 يذلا رمألا . ةريبكلا تاناويحلا دايطصا نم نكمت دقو . طاقتلإلاو عمجلاو ديصلا قيرط

 يف مكحتلا نم ةرتفلا كلت يف نكمت امك . هتالآ ةعانص يف ينقتو ينهذ مدقت ىلع لدي
 . نارينلا

 طسو نيب ير اضح لاصتال ةبسانم ةيئيبل ا فورظل ١ تن اك ةيقيرفإ طسوو ل امش يفو

 نيسولبلاو نينسويملا ىرصع ىهف ناسنإلا لبقام ةلحرم امأ . نيسوتسيلبلا رصع يف تاساردلا هذه لك ()

 . ابيرقت ةنس نويلم ١٥ ىلاوح ذنم

 ١ ٤ ٠ - . ص ١ ٠ » . قب اسل ١ عجرم ا ٠ ن ايلوج ) ( ٢

 . ١٢ ص . قباسلا عجرم ا . يدوعس (٣)

. ٦٢ 



 كرحتت ةبصخ لوهسو ةيدوأ نع ةرابع ةيقيرفإلا ءارحصلا تناك ثيح . اهلامشو ةراقلا
 رارقتسالا قطانم لضفأ نم قطانملا كلت تناكو . ") تاناويحلاو ةيرشبلا تاعامجلا اهيف
 ضافخنإو ملاعلا تداس ىتلا ةيخانملا تاريغتلا ةرتف عم ةصاخو . ةبقحلا كلت يف يرشبلا

 ىلاتلابو . ايونجو "الامش ةيديلجلا تام اطغلا دادتماو مجح دايدزإو . ةرارحلا ةجرد

 فورظلادجوت ثيح ءارحصلا اهيف امم . ةيقيرفإ ىلإ هجوتلا ىلإ ةيرشبلا تاعامجلا تعندنأ
 . "" ةمنالملا ةيئيبلا

 كلت يف ةيرشبلا ةريسم ىلع ةيمهألا ةغلاب ءاوضأ ةثيدحلا تافاشتكإلا ضعب تقلأو
 هرمع ريغص باش ىلع م٣٣٩١ رثع ثيح ٠ ىصقألا برغملاب طابرلا ةقطنم يف . ةبقحلا

 هنأ ىتح . ايراضح روطتم ناسنإ هنأ . هلكيه ةسارد نم حضتي . ابيرقت ةنس ١٦ يلاوح
 برقلاب ةجنط ةقطنم يف تايرفح تفشتكأ امك . لاتردناينلا ناسنإ نم "اينمز مدقأ ربتعي

 يف ةيقيرفال ماهلا رودلا انل دكؤت . سنوتب . ريتسنوملا ةقطنم يفو . ةقباسلا ةقطنملا نم
 َ '" . روصعلا كلت

 ىتلاو . ىطسولاو ةيلامشلا ةيقيرفإ يف تمت ىتلا تايرفحلا نم ايلاح تحضتاو
 لدتعم ناك ةيقيرفإ ناسنإ نأ . اجذومن نيثالث نم برقيام ةسارد نم نيثحابلا تنكم
 نأ ودبيو ءاضعألا ليوط . هطسوتم وأ سأرلا ليطتسم (مس٢٧١ ىلاوح) اهديدم ةماقلا

 رحبلا ضوح ةقطنم يف ةطشنألو هل رئاظن دوجو ليلدب اطشن ناك ىرشبلا سنجلا اذه

 . يسلطألا طيحملاب يرانكلا رزج ىتحو . "") طسوتلل

 برغب ٠ رجينلا رهن ىلاعأ ةقطنم يف ناسنإل لكيه فشتكا ١٩٢٧ ةنس يفو

 ضعب عفد امم . "© ةيقيرفإ لامش ناسنإ هبشت هوجو هلو . ىسصملتلا وهو . ةيقيرفإ

 طيحملا روهظ لبق . برغلاو لامشلا نيب يعيبط لاصتا دوجوب داقتعإلا ىلإ ءاملعلا

 تارتف يف اهقوعيو لاصتالا تايلمع لقرعيل . ىربكلا ةيقيرفإ ءارحص نم يوارحصلا

 )١( ص . ١ج . قباسلا عجرملا . نايلوج ٤٤ .

 ن . ع م نح ,, . 13. )٢)

 . ٤٦١ ص . ١ج . قباسلا عجرملا . نايلوح )٣(

 )٤( ص . ١ج . هسفن عجرملا . نايلوج ٤٦ .

 )٥( ص . ١ج . هسفن عجرملا . نايلوج ٤١ .
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 . كلذ دعب ةريثك

 نكمت داليملا لبق ٠ ةنس فلأ ٤٠ ىلإ ةنس فلأ ٧٠ نيب ةروصحملا ةرتفلا يفو

 ىنهذ روطت ادبو . ةيئيبلا هلكاشم نم ريبك مسق ىلع بلغتلا نم يقيرفإلا ناسنإلا
 ىلع قلطيو . تايرفحلا عقاوم يف تفشتكأ ىتلا راثآلا نم نيبتي . حضاو ىنقتو ىلقعو
 تاروطتب ناسنإلا اذه تاودأ زيمتت ثيح "اا . "ايسيدور" ناسنإ مسا ةرتفلا هذه ناسنإ
 . راجحألا نم ةديدج تاماخ لوخد يف ةصاخ . هتقبس ىتلا ةرتفلا نع فلتخت ةماه ةينقت

 مادختسا تاودألا كلت نم ةعطق لكل ناكو . جاعلاو تاناويحلا ماظع لثم ىرخأ تاماخو

 اهتيلاعف تاودألا كلتل تناكو . فويسلا لاصنو يدملاو بارحلاو طشاكملا كانهف نيعم

 عاونأ نم ةيدلجلا تاعانصلل تايادب ترهظ امك . عطقلاو ديصلاو رفحلا يف ةريبكلا
 . اهداطصا ىتلا تاناويحلا

 ايسيدور ةقطنم ىفو . رصم برغ . ةقرب راثآو ى رصم بونج . ةبونلا راثآ لدتو

 ةماه روص ىلع .اهبونجو ةراقلا لامش يفو . ةراقلا برغب . الوجنأ ىفو . ةيقيرفإ بونجب
 نودكؤي ايجولوبورثنألا ءاملع لعج يذلا رمألا . ةيقيرفإ يف ةرتفلا كلت ناسنإ روطتل
 تانايك ةماقإ وحن هجوتلا يف ادب ثيح . رصعلا اذه ناسنال ةيعامتجإ بناوج دوجو
 نعو هسفن نع عافدلل نواعتلا ةيمهأ كردأو . ةرسألا تايادب اهيف فرع . ةيعامتجإ

 . اهيلع بلغتلاو . ةعيبطلا تابوعص ةمواقمو . ىرخألا تاعامجلا دض هتقطنم

 ةراق يف ") ةيرجحلا روصعلا لحارم يف ةيراضحلا رهاظملاو عاضوألا عبتت اننكميو
 - : يلي امك ةيقيرفا

 : ةميدقلا ةيرجحلا روصعلا : الوأ
 : لفسألا ميدقلا يرجحلا رصعلا - ١

 . مدآ روهظ ذنم أدبتو . ماعطلا عمج ةلحرم مسا اهيلع قلطي ىتلا ةلحرملا ىهو

 ن . ن م ح , . 12. )١)

 ناسنإلا تاودأ ةعانص ىف ةيساسألا ماخلا ةداملا لكش رجحلا نأل ةيرجحلا روصعلا مسأ اهيلع قلطأ )١(

 ماقأ ىلإ ةيرجحلا ةرتفلا كلت ميسقت متو . ةبالصلا ديدش ناوصلا رجح وأ يداعلا رجحلا نم ءاوس

 كلت ةبالص ناسنإلا كردأ دقو . ناوصلا رجح مث يذاعلا رجحلا ةعانص ىلع تلخدأ ىتلا ةينقتلل اقبط

 . هتاثيب لك يف اهرفوتو ةداملا

٦٤ 



 . ىرخأل ةقطنم نم فلتخت دقو . ابيرقت م. ق ٠٠٠٠ ٢٧٥ ىلاوح ىتحو . مالسلا هيلع
 ١'. ةيراضحلا ةلحرملا كلتل زيمملا رثألا ٥×٨ ٣300 يوديلا سأفلا فاشتكا ربتعيو

 يراضح طاشن دوجو ىلع ةلدألا مهأ اينيكو رصمو ىصقألا برغملا راثآ دعتو
 سوديبأ ةقطنم يف رصم .ين ةيوديلا سوؤفلا ىلع رثع دقف ةلحرملا كلت يف ةيقيرفإ ناسنإل

 ىلع ناسنإلا راثآ ترشتنأ دقو . ةرهاقلا قرش . ةيسابعلا ةقطنم يفو انقو مويفلاو
 قطانملا كلت يف هجتي ناك ناسنإلا نأل ٠ تاراغملاو فوهكلا لخاد ينو ةيدرألاو باضهلا

 اضيأو . ةيخانملا لاوحألا تابلقت نم هسفن ةيامحل ةيعيبطلا لاكشألا كلتب ءامتحالا ىلإ

 ةماقإ ىلإ اجلي ناسنإلا ناك ةيحطسلا قطانملا ىفو . هتايح ددهت ىتلا راطخألا نم

 . اضيأ ةيعيبطلا لاوحألا نم هسفن ةيامحل تادصملا هبشت ىتلا راوسألاو دودسلا

 ٢ - طسوألا ميدقلا يرجحلا رصعلا :

 ناسنإلا نكمت امنيح . ةيرجحلا تاودألا ةعانص ىلع ةيرشب ةينقت راثآ ترهظ ثيح

 يف مدختست تالآلاو تاردألا كلت تأدبو . اهماجحأو اهلاكشأ عيونتو اهبيذهت نم

 ةلحرملا كلت يف ناسنإلا ناكو . ديصلا وأ عطقلا يف ءاوس اهلجأ نم تعنص ىتلا ضارغألا

 صنقلاو ديصلاو ماعطلا عمج ةلحرم يف لازام )"".

 قطانم مهأ ىندألا قرشلا ةقطنم عم لكشت تناك ةيقيرفإ لامش ةقطنم نأ ودبيو

 ةيلامشلا قطانملا تداس امنيب . ءىفدلاب خانملا زيمت ثيح . ناسنإلا رارقتسال ةسالم ملاعلا

 لضفأ خانملا ثيح ةيقيرفإ ىلإ ناسنإلا هجتاف . ةدرابلا تاخانملاو جولثلا ةيضرألا ةركلا نم

 يراضحلا طاشنلا لديو . ةرارحلا وأ ةدوربلا نم هتيامحل فوهكلا ىلإ أجلي ناك هنكل .

 تاعمجت عم تالاصتا ةياديو . ةقباسلا هتلزع نم هجورخ ىلع ةرتفلا كلت يف ناسنالل

 . كلذ ىلع اينيكو برغملاو سنوتو رصم يف ةيرثألا رئاظنلا لدتو . ىرخأ

 يف رتاعلا رئب راثآ ةيقيرفإ يف رصعلا اذه ىلإ يمتنت ىتلا ةيرثألا عقاوملا مهأو

 لثمت سأفلا تلازام ثيح ةلحرملا كلت يف ناسنإلا تافاشتكا جئاتنو ةيمهأ نم ليلقتلا نكمي ال كلذل )١(
 . هزرحأ ىذلا ريبكلا مدقتلا مغر ةعارزلا تالاجم يف يلاحلا ناسنإلا تاودأ مهأ
 . اهدعبامو ١٢٣ ص . ١ج . توريب . سراف هيبن ةمجرت . ةيرشبلا خيرات . يبنيوت )٢(

 ۔ ٦٥



 ةفاضإلاب . ةيبرغلا رصم ءارحص يف ةجراخلا تاحاولا ةقطنم راثآو . ") سنوت بونج

 تناك ةيقيرفإلا ءارحصلا ةئيب نأ ىلع راثآلا كلت لدتو . ايبيلو . اينيك برغ راثآ ىلإ

 . فافجلا رصع اهب لحي نأ لبق هتكرحو ناسنإلا رارقتسال ةبسانمو . ةبطر

 ٣ - ىلعألا ميدقلا ىرجحلا رصعلا :

 ةعانص يف ايلع ةينقت ىلإ لوصولا ىلع ناسنإلا ةردقب ةيراضحلا ةرتفلا كلت زيمتتو
 ةدع لمح ناسنإلا ىلع لهسلا نم حبصأو " ةقيقدلا ةيرجحلا" ةلحرملاب تيمس ىتح .رجحلا
 داح لصن اهل تاودألا كلت تحبصأ امك . رخآل ناكم نم اهب لاقتنالاو . اهنم عاونأ
 ةئيبلا فورظ ىلع ناسنإلا بلغت يف هرثأ كلذل ناكو . ةعطاق اهتيلاعف تحبصأ ىلاتلابو

 . عاطتسملا ردقب

 تأدب ثيح . ") ةلحرملا كلت يف ريغتلا يف تذخأ دق ةيخانملا فورظلا نأ ودبيو

 ةدرابلا تاقاطنلا فحز أدبو . يقيرفإلا لامشلا بونج نم قطانم يف رهظت فافجلا رهاظم
 فاجلا خانملا تائيبو فورظ ىلإ تاناويحلا ماظع ءامتنأ نوشحابلا ظحالي,لامشلا بوص.

 ةمدقتم ةيراضح ةلحرم ىلإ ناسنإلا لصو رصعلا اذه يفو . امهريغو ماعنلاو نالزغلا لثم

 لاكشأ مسرو رفحب هفورظو همومه نع ريبعتلا ىلإ هجتاو اليلق هتاذل غرفت هنأ ودبي ذإ .

 . هنوك رهاوظ يف مكحتت ةيفخ ىوقب دقتعي أدب امك . تاراغملاو فوهكلا ناردج ىلع
 هنوك رصانع نيب هلبقتسمو هنايك ىلع نانثمطألل ىوقلا كلت ءاضرتسا ةلواحم ىلإ هجتاف
 . ٣١) هل ةبسنلاب ةلوهجملا

 ليبسلا ةدلب راثآ ةيقيرفإ يف رصعلا اذه ىلإ يمتنت ىتلا ةيرثألا عقاوملا مهأ نمو

 راثآ دعتو . برغملا دالبب نارهوو ةصفق راثآو . رصم بونج يف . وبماوك ةنيدم راوجب

 نكمت اهنم حضتي راثآ ىلع . سنوت بونجب . ةصفق يف رثع ثيح . عقاوملا رهشأ ةصفق

 )٢( ج . قباسلا عجرملا . نايلوج ١ . ص ٥٢ .

 )٣( ص . هسفن عجرملا . نايلوج ٥٣ .

 يف يسايسلاو يراضحلا خيراتلل نراقملا يعوضوملا ليلحتلا يف لخدملا . روتكد . ديشر . يروضانلا )٣(

 يسايسلاو يراضحلا ليكشتلاو نيوكتلا ةلحرم . لوألا باتكلا . ةيقيرفإ لامشو ايسآ يبرغ بونج

 نودب . توريب . ١٠٥/ ١٠٥ ص . داليملا لبق ثلاثلا فلألا ةياهن ىتح ثيدحلا يرجحلا رصعلا نم

 . خيرات
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 اذه دادتمإ ىلع لدت راثآ تدجوو . ةئيبل . هفورظ بسح . لشمألا لالغتسالا نم ناسنإلا

 تايادب ىلع رثعو . ايرغ رئازجلا يف ةنيطنسق ىلإو ابونج ةيقيرفإلا ءارحصلا ىلإ طاشنلا
 ىلع نوشحابلا للعيو . ةيرشبلا لكايهلل دقعلا مكارتل الالخ نم . ةميدق ىرق تاعمجتل

 تناك ثيح . سنوت بونج يف ةصفق نيبو رصم بونج يف ليبسلا راثا نيب ةقيثو تالص
 .") ةبطر تلازام ةيقيرفإلا ءارحصلا لامش قطانم

 ةريسم يف ةيقيرفإ ةراقل ةيراضحلا ةيمهألاب ةلئاقلا ءارآلا نم راثآلا كلت ىوقتو

 بوص ةيراضحلا ةروثلا تايادب ناو . صنقلاو ديصلاو ماعطلا عمج ةلحرم يف ناسنإلا
 نكي ملو . ةيقيرفإلا ةراقلا لخاد ىرخألا ىه تأدب دق . ةرقتسملا ةعارزلا ىلإ لوحتلا

 نم اثعبنم جاتنإلاو ريكفتلا نم يلاعلا ىوتسملا اذه ىلإ ةقطنملا هذه يف ناسنإلا لصوت

 كلت يف هقبس يذلا ناسنالل ةليوطلا ةيلحملا هبراجت نم اعبان ناك لب . يرشبلا هقوفت
 تقولا نايحألا نم ريثك يف هل ترسي ىتلا . ةديجلا هفورظ ىلإ ةفاضالاب . اضيأ ةقطنملا
 أدب دق ةيقيرفإ ناسنإو الإ روهظلا يف أدبت ةسماخلا فلألا تداكامو . لمأنلل يفاكلا
 دوجو نآ ودبيو . ةرقتسم ىرقب هبشأ تاعمجت ءانب يف أدبف . هرقتسم ةايح بوص هليبس

 مازح ربع فافجلا فحز تايلمعب ةطبترم تناك ةراقلا لامش يف رارقتسالا ةلحرم راثآ

 . تاريحبلا لوحو ةيدوألاو راهنألا نكامأ ىلإ هجتي ناسنإلا أدبف . ءارحصلا

 : ثيدحلا يرححلا رصعلا : ايناث

 يرجحلا رصعلا ةياهن ذنم ةيقيرفا اهتدهش ىتلا يربكلا ةيئيبلا تاريغتلا ىلع بترت
 يف فافجلا تارتف تلحو . الامش هجتأ فافجلا نأ كلذ . ةديدج ةيراضح تاريغت . ميدقلا

 ربتعيو ٠. تاريحبلاو لوهسلاو ةيدوألا قطانم ةفاجلا تارتفلا كلت تددهو ةريطملا قطانملا

 نم لصاوتملا لمعلاب ناسنإلا مايق ىلإ ىدأ امم . هنايكل اديدهتو ناسنإلل ايدحت رمألا اذه
 ةباجتسإلاو يدحتلا ةيرظنب فرعي ام وأ ةيئيبلا هفورظ يف . ام ردقب . مكحتلا لجأ

 يف ىلوألا هتالواحم ناسنإلا أدب دقف كلذ ىلعو ") .حاو ةمل

 ةديجلا تابنإلا تايلمع سملي أدب ناسنإلا نأ ىلإ كلذ ىدأو . دودسلاو تاونقلا ءاشنإ
 وحن هاجتالا تايادب ترهظف . تاونقلاو دودسلا فافض ىلع نوكتت ىتلا ةينيطلا قطانملل

 . ٥ ص ١ ٠ » . قب اللا عجرم ا. ن ايلوج ) ( ١

 ٠ قب اسل ا عجرم ٠ ١ يبنيوت ) ( ٢
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 ةعباتمو تابنلا لوح رارقتسالا ةرورض نم كلذ عبت يذلا ديدجلا يراضحلا لوحتلاو ةعارزلا
 ٠ جاتنإلا ماظن ىلإ عمجلا ماظن نم لوحتلاو ٠ هوم

 . ةيقيرفإ ةراقل يقرشلا يلامشلا نكرلا يف . رصم يف لينلا ىداو ةقطنم تناكو
 ماظتنا ببسب رصعلا اذهل ةيراضح ةروث لوأ تلمح اهنأب ءاملعلا اهيلإ ريشي ىتلا ىه
 تارجه ىلإ ىدأ امم . تارتفلا مظعم يف لامشلا ىلإ بونجلا نم رهنلا نايرج تايلمع

 ىلع رارقتسإلل ييرفلا بونجلاو برغلا نمو بونجلا نم ةيرشبلا تاعامجلل ةرمتسم
 ةبوصخ ديدجتل ةيفاك نيطلا نم ةلئاه تايمك ماع لك لمحي يذلا ') لينلا رهن فافض
 ناسنإلا ظحال امك . فافضلا كلت ىلع رقتسأ يذلا ناسنإلا هسمل ىذلا رمألا . هيتفض
 امنيح قطانملا كلت يف دادزت ناسنإلا ةربخ تأدبو . ةيعيبطلا رهاوظلا نم ريثك ماظتنا

 . كلذ ريغو فافجلاو ناضيفلا لصف لثم رهاوظلا كلت نم ريثك عبات

 ببسب ىعرلا ىلإ يقيرفإلا ناسنإلا هجتا ةيقيرفإ لامشب برغملا دالب ةقطنم يفو
 نم تاحاسم وأ . رارقتسإلل ةريبك ةيدوأ هيدل رفوتت ال ثيح . ةيئيبلا فورظلا فالتخا
 فوهكلا يف ىنكسلا ىلع ةقطنملا كلت يف ناسنإلا دمتعاو '" ةيوتسملا يضارألا

 كلت ىلإ يمتنت ىتلا ةيرثألا زكارملا مهأ نمو . ةبراقتم نكامأ يف متت تناك نإو تاراغملاو
 عقومو . يصقألا برغملاب طابرلا ىحاون يف ناطلسلا راد فهك برغملا دالب يف . ةلحرملا

 . يصقألا برغملا يف تهبداو ةيرقو . ةقرب يف رضخألا لبجلا يف حيتفأ

 لثم ثيدحلا يرجحلا رصعلا ىلإ يمتنت ةقطنملا كلت يف ةماه اراثآ ناسنإلا كرتو
 . ةيرجحلا ةحلسألاو ىحرلاو اهتاقدمو نارجألا كلذكو ةنيزملا ةلوقصملا ةيراخفلا يناوألا

 باضملا روخص ىلع رصعلا اذه ناسنإ اهلجس ىتلا شوقنلا نم ريثك ىلع رثع امك
 ةطيحملا هيتايحلا هفورظو هتالمأتو ناسنإلا راكفأ نع ربعت شوقن ىهو . لابجلاو فوهكلاو
 ناسنإلا لبق نم ةصاخ . رصعلا اذه عقاومل ةلخادتم تاريثأت شوقنلا كلت يف دجوتو . هب

 .'" لينلا يداو فافض ىلع شاع يذلا

 )١( نيدفارلا دالب ةراضح يف جاتنألا ىلإ لوحتلاو رارقتسإلا تايلمع - ةيراضحلا ةلحرملا كلت لباقت .

 ( ٢ ) ىررضانلا ٠ قباسلا عجرملا ٠ ص ٥٣ ١ .

 (٣ ) يروضانلا ٠ قباسلا عجرملا ٠ ا ص 0٥ ١ ٠
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 يقيرفإلا لامشلا ةقطنم يف ناطيتسالا نم اونكمت دق اوناك ") ربربلا نأ ودبيو
 يف تأديو . ةيماسلا بوعشلاب تطلتخا ىتلا ةيماحلا بوعشلا تالئاع نم ةلئاع نمض
 . ثيدحلا يرجحلا رصعلاو ىلعألا ميدقلا يرجحلا رصعلا ذنم ةيقيرفإ لامش ةقطنم يف كلذ

 . مويلا ىتح اهراثآ تلازام ةيقيرفإ لامشل ةديدج ةيقرع ةروث ربتعي رمألا اذهو

 يف ةشوقنملا روخصلاب اصاخ امامتهأ متهت ةيرثألا تاساردلا زكارم تلازامو
 قرشلا تاراضح نيب تاقالعلا لحارم فشك يف ةيمهأ نم اهل امل ةيقيرفا لامش ةقطنم

 اهترثك نم تفليو '") ةيناث ةهج نم ابوروأ نييو اهنيبو ةهج نم ةيقيرفإو ميدقلا ىندألا
 " ةبوتكملا ةراجحلا“وأ " ةبوتكملا تارجحلا " اهنومسي يلاهألا نأ ةيقيرفا لامش ةقطنم يف
 نيعبرأ لاجملا اذه يف ىضق ىذلا ٣ا 30٢0 نوملف . لاجملا اذه يف نيشحابلا مهأ نمو

 لك تصصخت دقو . مهريغو .10000 دونومو .اعالأا ىوريو .(0الا٥؟ هينوقو . ةنس

 . "" ربربلا دالب يف ةنيعم قطانم نمض مهنم ةعومجم

 ذخأت ىهو . ةراجحلا ىلع شقنلا لحارم نم ةلحرم مدقأ ناوصلا رجح شوقن لثمو
 لصوت اهتايط يف لمحت ناسنإلا روص تناك امك .'‘) ةقيمعو ةضيرع طوطخ لكش

 بايثلا كلت تناكو . هتروع رتستو رحلا وأ دربلا هيفت سبالم ةعانص ىلإ ناسنإلا

 . شيرلا نم سأرلل ءاطغ اهيف اروص لمحت تاموسرلا ضعبو . ناويحلا دلج نم ةعونصم
 ٨". سورتلاو ىصعلاو ماهسلاو سوقلا لثم ةثيدحلا ةحلسألا ترهظ امك

 قبسأ نم رصم تناكو . رخآلا ملاعلا يف تاداقتعالا تايادب ةلحرملا كلت ذنم تأديو
 ددصلا اذه يف هداقتعا رصم يف ناسنإلا دلخ دقف ةديقعلا كلتل احيضوت ةيراضحلا قطانملا
 قوفت ىفوتملل ةصاخ رباقم كرت ثيح . ملاعلا يف ىرخأ ةقطنم ىأ نم رثكأ اقناف اديلخت
 تناكو .اريبك اروطت روبقلا ةرامع ةرتفلا كلت يف تروطتو . لزانملا ةرامع اهترامع

 )١( رارحألا ىأ غيزامألا مهسفنأ نومسي .

 )٢( ص . ١ج . قباسلا عجرملا . نايلوج ٥٨ .

 (٣) ص . هسفن عجرملا نايلوج ٥٩ .

 )٤( ةليفلا وأ سوماجلا لثم ةمخض تاناويحل موسر لاكشألا رثكأ .

 )٥( ص . قباسلا عجرملا . يروضانلا ١٥٣ .
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 نم دولخلا ناك دقف ىرخألا قطانملا نم رثكأ ةيرصملا ةئيبلا يف ةصاخ ةيمهأ اهل ةديقعلا
 تاراضحلا باحصأ دنع طقف ةهلآلا قح نم تناك امنيب . نييرصملا دنع رشبلاو ةهلآلا قح
 نايرج ىلإ رمحألا نوللا زمر ثيح ةينيدلا تاداقتعالا يف زومرلا روهظ أديو .'') ىرخألا

 فافض ىلع تاعمتجملا ومن تايلمع تادب تاداقتعالا كلت عمو . هايحلا رارمتساو مالا

 ءارحصلا نم حولت تادب ىتلا ةيماسلا تاللستلا دض عافدلا رومأ ميظنتو لينلا يداو

 . قرشلا نمو

 " خيراتل ا لبق ام رصع نيركت "ساحنل او رجحلا رصع ةلحرم :"اغلاث

 هطاشن دمب ماق امنيح ناسنإلا ىلع أرط يذلا روطتلاب ةلحرملا كلت ءاملعلا ددحي

 . ةرواجملا ةيرشبلا تاعمجتلا عم تاقالع أشنأو . هتيرق دودحو هميلقإ جراخ يداصتتالا

 ندعم رهص ىلإ لصوتلا مت ثيح . نداعملا رهص تايناكمإ اضيأ ةلحرملا كلت يف تأدبو

 يف ادروتسم ماخلا اذه روهظ أدب دقو . داليملا لبق ةسماخلا فلألا فصتنم يف ساحنلا

 ةيداصتقا تاقالع مايق ىلع لدي يذلا رمألا . عقاوملا كلت جراخ نم عقاوملا نم ريثك

 . ةيرشبلا تاعمجتلاو ميلاقألا نيب ةطشن

 ةراضحو يرادبلا ةراضح ىه ةيقيرفإ يف ةلحرملا كلت ىلع ةلادلا ةيرثألا عقاوملا مهأو
 ةقطنم تضرعت دقو . ةيمظعلا لاكشألاو راخفلا تاعانص يف مدقت أرط ثيح . مويفلا

 ثيدحلا يرجحلا رصملا ةياهن ذنم ةيرشب تاللستو تارجه ىلإ ةرتفلا كلت يف لينلا ىداو

 بناوجلاب اهطابتر نم رثكأ نيدلاب ةطبترملا رومألا نم ريبك بناجب ةميدقلا ةيرصملا راثآلا تظفتحا )١(

 داوم ةينيدلا مهينابم ةماقإ يف هنعارفلا مدختسأ دقو . هايموملاو تامارهألاو رباقملا نم ءاوس ةينيدلا

 ضرألاو ناكسلا نع ةديعب ةيوارحص ةفاج نكامأ يف اهوديش امك . مهتويب دييشت نم لضفأ
 لوأ ناكو . دولخلا ةركف نمض مهروبقل ماودلا ةنعارفلا ققحي يكل ةليسو لضفأ مرهلا ناكو . ةيعارزلا

 مخض ىرجح ءانب لوأ وهو . تبوحنمأ سدنهملا هممص يذلا ةثلاثلا ةرسألا نم رسوز كلملا مره وه مره

 ىمسي بوطلا نم ءانب يف كلذ لبق مهاتوم نونفدي نويرصملا ناكو . ةيرشبلا خيرات يف ديشي

 . بطاصملا نم ددع نم نوكتي جردم مره لوأ ةركف لمج امم . ايلاح ةطبصم

 تامارهأ كلذ ىلع ةلثمألا رهشأو . يقيقحلا مرهلا ىلإ ةعبارلا ةرسألا يف مرهلا ميمصت لدع دقو

 ةنعارفلا ىلإ تحوأ ىتلا ىه سمشلا ةدابع نأ ودبيو . هزيجلا يف دجوت ىتلا عرقنمو . عرفخو . وفوخ

 نم هريغك . وفوخ مره طبترا دقو . تامارهألا ءانب يف هتكاحم مت ىتلا . يطورخملا لكشل اذهب

 = اذه نم ىدؤي رجحلا نم رم كانهو . تيملا كلملا ةدابع هيف ماقت . ىتوملا دعب هنأب . تامارهألا



 ةعساو تارجه تأدب ثيح . بونجلا وأ لامشلا وأ قرشلا وأ برفلا ةهج نم ءاوس .

 . رصم برغ ةقطنمو طسوتملا رحبلا ضوح ةقطنم يف ةصاخ ةيرشبلا تاعامجلل قاطنلا

 نيبت ىتلاو رباقملا يف اهيلع رثع ىتلا مجامجلاو لكايهلا اياقي نم كلذ عبنت نكميو
 .") ةلحرملا كلت يف اهتاعارصو ةيرشبلا قراوفلا كلت اهتسارد

 كلت يف ةلحرملا كلت روهظ رخأت دقف . برغملا دالبو ةيقيرفإ لامش ةقطنمل ةبسنلابو

 نم يراضحلا اهعقومو قطانملا برق بسحو داليملا لبق ةيناثلاو ةثلاثلا نيفلألا ىلإ قطانملا
 عم ةيراجتو ةيركسع تاقالع تدهش ىتلا ايبيل ةقطنم ةصاخو . لينلا يداو تاراضح

 اب مهماظنو مهتحلسأ ريوطت ىلإ نييبيللاب ادح امم . م. ق عبارلا فلألا ذنم رصم ةنعارف

 ةيقيرفإ لامش ىلإ لينلا يداو ةراضح ذوفن دتمأ كلذيو . يرصملا روطتلا نم برتقي
 . برغلا بوص

 ىلإ لصوتلا نم نكمتي مل ناسنإلا نإف ةيقيرفإ ةراق مظعم يف ةئيبلا فورظل ارظنو

 اهيضارأ طاسبناو اهعقومب مستت ةددحم قطانم يف الإ ىرقو ةيرشب تاعمجت ةماقإ ةلحرم

 أشنأو . مايخ مادختسا وأ فوهكلا ىنكس ىلع دمتعت ةيوعرلا تاعمجتلا مظعم تلظو .

 لظو . نوحلسم لاجر اهسرحي بهنلا نم مهتاورث ةيامحل ءىجالم ةيقيرفإ لامش يف ربربلا

 لبق ةبجاولا سوقطلا هل ميقيو كلملا نامثج لبقتسي يذلا يداولا دبعم عقي ثيح ءارحصلا ةفاح ىلإ =
 . مرهلا ىلإ رمملا ربع لقتني نأ

 ةيداملا ةيحانلا نم تيملا كلملا نامثج ظفح فدهتسي لئاه ربق هرهوج يف مرهلاف مث نمو

 . بطاصم ةئيه ىلع ءالبنلا نم كلملا ةيشاح روبق تامارهألا لوح عمجتتو . ءاوسلا ىلع ةيحورلاو

 يف رفحلا ةيلباق ساسأ ىلع رباقملا نم ديج عون ايلعلا رصم يف ةميدقلا ةلودلا ةياهن يف ترهظو

 هرودب ىدؤي ٠ ىسيئر رمم ىلإ ىدؤي ايلعلا ةرخصلا يف لكيه تحنيو . ةبلصلا ةيرخصلا تاردحنملا

 دعب اميف ةثيدحلا ةلودلا ةنعارف نفد يف ةددعتم ةيرامعم تامس تمدختسا دقو . نفدلا ةرجح ىلإ

 ناكو . 'ارتم ٢١٠ ىلاوح دتمي يذلا لوألا يتيس ربق وه رخصلا يف هتوحنملا روبقلا هذه ثدحأو .

 . ديدج نم هعم قرشي يكل ةلحر يف سمشلا هلآ بحصي تيملا كلملا نأ نودقتعي ءامدقلا نويرصملا

 . حاتفلادبع مامإ روتكدلا ةمجرت . بوعشلا ىدل ةينيدلا تادقتعملا . يرفج . ردنراب : رظنأ
 . ٤٠/٣٨ ص . ١٧٢ ددعلا . ةفرعملا ملاع . ىواكملا حاتفلادبع روتكدلا ةعجارم

 . ١٦١٨ ص . قباسلا عجرملا . يروضانلا )١(
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 ةيلامشلا ةيقيرفا لحاوس ىلع ةماه اندم اوسسأيل نييقينيفلا مودق ىتح جذومنلا اذه

 ١١' .طسوتملا رحبلا ىلع ةلطملا

 ةهلآل تاريثأت ترهظ مث . ناويحلاو رجحلا نم ةدع ةهلآ ةيقيرفإ لامش ناكس دبعو
 . يمست ةيلحم ةهلآ ينامورلا رصعلا ةيادب ىتح مهل تلظو . ةينامورو ةيقينيفو ةيرصم
 وأ ةيلاعلا نكامألا يف وأ تاراغملا يف اهنودبعي اوناكو . ليف دلجب ىطغم اهسأر "اكيرفأ

 نأ دعب . بطاصم لكش ىلع روبق يف مهاتوم نونفديو . راجشألاو نويعلا نم برقلاب

 .'" رخآلا مويلاب ناميإلا ةركف مهدنع ترهظ

 : تارسألا لبق ام رصع : "اعبار

 . يخيراتلا رصعلا وحن ةماهلا ةيلاقتنإلا ةعفدلا اهيف تثدح ىتلا ةلحرملا ىهو

 لامش ةقطنم يف ةيسايسلاو ةينيدلاو ةيفاقثلا ديلاقتلل ةيساسأ نيوكت ةيلمع اهيف تأدبو

 نيب يئيب هباشتو يداصتقا طبارتو يراضح جامدنا عقو ثيح . ايسا برغو ةيقيرفإ قرش

 نأ نيثحابلل احضاو حبصأ ىتح . ةيقيرفإ نم لينلا ىداو ةقطنمو ايسآ برغ ةقطنم
 ."" ةلحرملا كللت يف يسيئرلا رودلا بحاص وه قارعلاو رصم نم لك يف ناسنإلا

 ىتلا ةيسايسلا ةدحولا رداوب يف لثمت ايسايس اجذومن ةلحرملا كلت يف ةيقيرفإ تمدقو
 ةليوطلا بورحلاو ةيدئاقعلا طامنألا ديحوت نم ةدقعم تايلمع دعب ةرم لوأل ناسنإلا اهفرع

 شوقنلاو ضباقملا نم كلذ ىلع لدتسي امك . اهبونجو رصم لامش ةكلمم نيب تراد ىتلا

 اهتالص عاستا رصم يف ديحوتلا تايلمع دعب تأدب امك . بونجلا راصتنا اهيف رهظيو

 تأدبو . ةيقيرفإ لامشو ايسآ برغ ةقطنم عم ةصاخ ةيراضحلاو ةيراجتلا ةيجراخلا
 اهناكسو ةلودلا ندم تابلطتم ريفوت لجأ نم ةيراجتلا لفاوقلاو تالمحلا لاسرإ تايلمع
 تاهجلا مهأ نم ةيقيرفا قرش ةقطنم تناكو . لوألا ماقملا يف اهدباعم تابلطتم كلذكو

 . رصم راجت لفاوق اهبوص هجتت ىتلا

 اهب أدبيل . ةباتكلا تايادب ىلإ ناسنإلا لصوت أدب ينيدلاو يفاقثلا لاجملا يفو

 . ٥٨ ص . قباسلا عجرمل ١٠ نايلوج ()

 . هسفن عجرملا . نايلوج )٢(

 ٦ ١ ٢ ٠ ص ٠ قب اسل ١ عجرم ا ٠ يروض انل ا ) ( ٣

 



 ةباتكلا يف ةيلوأ ةلحرم " انيم " حاولأ لثمتو . م.ق ةعبارلا فلألا يف يخيراتلا رصملا

 عرتخم هنأ ىلع ةهلآلا بتاك 707 توح هلإلا ىلإ نويرصملا رظن دقف . ةيفيلغوريهلا

 اهيلإ دهعي ىتلا 555٨7 تاشس ههلإلا هتليمز ةفيظوو هتفيظو نيب اوطبرو . ةباتكلا

 كشالو . ةينيدلا سوقطلا ةلأسم يف ةماه ةباتكلا نأ كشالو . ةيكلملا تايلوحلا فيشرأب

 لمحت شوقن تدجوو . ىداربلا قاروأ ىلع ةبوتكم صوصن نم نوأرقي اوناك ةنهكلا نأ
 ةرسألا تامارهأ شوقن يف ةباتكلا نونف يف روطت ثدح مث . ىتوملل ذيواعتو ءامسأ

 تاراكتبا ىلإ ةباتكلا يف يدربلا قاروأ مادختسا ىدأو . ةراقس يف ةسداسلاو ةسماخلا

 ةيقيرفإ يف لينلا يداو نم ةيملاعلا ةراضحلا نم ديدج رصع أديو "") ىدم دعبأ ةيوغل
 . ةيخيراتلا روصعلا ةلحرم ىهو

 ىلإ لصوتلا نم ةيقيرفإ لامشو لينلا يداو ةقطنم يف يقيرفإلا ناسنإلا نكمت مغرو
 ةينيدلاو ةيسايسلا تالاجملا يف ةيرشبلا ةريسم يف ترثأ ةمدقتم ةيراضح لحارم
 جذامن ةثيدحلا ةيخيراتلا روصعلا ةيادب ىتح دهشت تلازام ةيقيرفإلا ةراقلا نإف ةيفاقثلاو

 اهل ناك نكامألا كلت ضعب نأ مغر ايراضح ةرخأتم روصع ىلإ يمتنت تايندم نم

 . ةيرجحلا روصعلا يف حضاولا يراضحلا اهطاشن

 نم ةيساقلا ةيئيبلا فورظلا ىلإ ةفاضإلاب عقوملا فورظو ةلزعلا لماع نأ ودبيو

 اهل ناك تاقنتسمو جارحأو ةيلاع ةفيثك تاباغو لاصتإلا ةلوهجم لحاوسو ةلزاع ءارحص

 ىلع لظتل ءارحصلا بونج قطانم نم . "") ةيقيرفإلا تاعامجلا ضعب لزع يف رثألا ربكأ
 نم بذهو اهكولس نم لدعف مالسإلا اهلصو ىتح اهيلع تناك ىتلا ةيراضحلا اهتايوتسم

 ةثيدح لود ةياهنلا يف انل ترهظ ىتح . اهئانبأ تاقاط لغتساو اهاوتسمب عفتراو اهتاداع

 . ةثيدحلا روصعلا ةيادب ىتح ميدقلا اهطمن ىلع تلظ قطانم كانه تلازام نكل . ةروطتم

 مهأ نم . ةيقيرفإ طسو يف داشت ةقطنمو . رصم بونج . ةبونلا ةقطنم تناكو
 عم ةقيثولا اهتاقالعل ىلوألاف . ةينوعرفلا ةيراضحلا ةريسملاب اطابترا ةراقلا قطانم

 . ١ ٤ ٠ ٢ ٤ ص ٠ قباسلا عجرملا ٠ ردنراب ) ( ١

 ىلإ ىدؤي ىذلا رمآلا ديصلاو ماعطلا عمج ةلحرم يف شيعي ناسنإلا لازام قطانم كانه نأ ىتح )٢(

 . اهل يراضح ملس وأ لودج عضو ةبوعصو ةراقلل ةيراضحلا تايوتسملا نيب حضاو ضقانت
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 بناوجلا يف ريبك هباشت ىلإ ىدأ امم لينلا رهن وه دحاو نايرش ىلع اهدامتعأو ةنعارفلا

 . ةيراضحلا فورظلاو

 تاقالعب نيعبرألا بردو تاحاولا ةقطنم ربع رصمب تطبترا دقف داشت ةقطنم امأ

 ناكس نأ امك . ةينوعرفلا ةهلآلاب نييداشتلا رثأت ةثيدحلا تافاشتكإلا نم رهظيو . ةقيثو

 عمجت امنيح . ساحنلاو رجحلا رصع يف ايراضح ةمدقتم ةلحرم ىلإ اولصو داشت ةقطنم

 ةيقار تانيدم ترهظو . ةريحبلا لامش يف فافجلا ةدايس دعب داشت ةريحب لوح ناسنإلا

 مهتاودأ عنص ىفو ىتوملا نفد يف ةنعارفلاب ةرثأتم ةينيد ديلاقت اوعبتاو . نكامألا كلت يف
 ةسدقم تاناويح ةنيدم لكل ناك ذإ . ةسدقملا مهتاناويح مهل تناكو . مهتهلآ لاكشأو

 نم اهل امل . اضيأ سيدقتلل اعضوم ةريبكلا راحشألا تناك امك . ةنهك اهتمدخ ىلع موقي
 . "ا ومنلاو ةبوصخلا تايلمع يف ريثأت

 كلت بوعش تفرع . ةيئاوتسإلا تاباغلا ثيح . اينيغ جيلخ لحاس ةقطنم يفو
 تلظو . بهذلاو ديدحلا ماخ نيدعت ةصاخو . ةرخأتم ةرتف يف نداعملا رصع رهاظم قطانملا

 ةديعب قطانملا كلت بوعش تلظو . ةثيدحلا روصعلا ىتح علسلا كلتب ةطبترم قطانملا كلت

 كلت فرعت ملو . ةمدقتم ةيخيرات ةلحرم ىتح ىرقو ندم لكش يف يعامجلا رارقتسالا نع
 تاريثأت دوجو اضيأ حضتيو . رمألا بلاغ يف ةثيدحلا روصعلا يف الإ رارقتسالا تانيدملا

 ىلع اوظحال دق نييلاغتربلا نأ ودبيو . قطانملا كلت ىلإ لينلا ىداو نم تلصو ةميدق

 . "" ءامسلا ليلس هنأ دقتعتو اهكولم هلؤت قطانم اينيغ لحاس

 ىتح اهتيئادب ىلع ىسوملا لئابقو اناغو جاعلا لحاس يف يتناشألا لئابق تلظ امك

 تلتحا ىتلا تاعامجلا الإ فلختلا نم تالفإلا نم نكمتي ملو . ةثيدحلا روصعلا تايادب
 . ىطسولا روصعلا يف لامشلا يف نيملسملاب

 )١( ص . ةيبرغلا ةيقيرفا يف ابوروأ ةراضحو مالسإلا ةراضح . ميعن . حادق ٦١٠ .

 )٢( ص . قباسلا عجرملا . حادق ٦١٢ .



(٢( 

 ميدقلا ملاعلا تاسايس يف ةيقيرفإ
 يقرشلا يلامشلا نكرلا ةقطنم اهتدهش ىتلا ةلماشلا ةيراضحلا تاروطتلا تضخمت

 نع . مالسإلا لبق ام روصع نم كلذ عبت امو ى ثيدحلا يرجحلا رصعلا ذنم ةيقيرفإ نم
 تسرا ثيح . ةيخيراتلا روصعلا ةيادبل اركبم ازكرم اهنم تلعج ةماه ةيراضح جئاتن
 . ىرخألا ةيراضحلا قطانملا نم اهريغ لبق ةديدج ةيراضح جذامن ةمدقلا ةيرصملا ةراضحلا

 نم ديدعلا بابكناو . ةراضحلا كلت هتكرت ىتلا يرثألا ثارتلا ةماخضل ارظنو

 تافلؤملا نم ديدعلا روهظل كلذكو . هليلحتو هتسارد ىلع ةصصختملا تاسسؤملاو تائيهلا

 . اهروصع يف ةراضحلا كلت عبتن نل اننإف . اهرارمتساو ةراضحلا كلت لوح تاساردلاو

 قرشلاو طسوتملا رحبلا ضوحو ةيقيرفا,ةقطنم يف هتكرت يذلا رثألا ىلع زكرن نكلو
 .ىندألا

 تأدب دقف . ةميدقلا ةلودلا دهع يف ينوعرفلا يراضحلا مدقتلا نم مغرلا ىلعف
 بناوجلاب قلعتي ام اهنم بابسأ ةدعل . مامألا ىلإ ةيرصملا ةراضحلا يف ةديدج لوحت رهاظم

 يذلا يداملا جاتنإلا رهاظم نأ كلذ . ةيفاقثلاو ةيعامتجإلاو ةيسايسلاو ةيداصتنإلا
 ةيندملا تاعورشملا يفو ةيداصتقإلا ةايحلا بناوج ةفاك ىف ةيرصملا ةبرجتلا هيلإ تلصوت

 امك . ةلودلا تاردق نم تاقاط تفزنتسا ثيح . ةيرصملا ميقلا ىلع رثأ دق . ةيبرحلاو
 يف بالقنإ ىلإ ىدأ امم . ) للستلل بهأتتو ةلودلاب شرحتت ةبماسلا تاعامجلا تأدب
 ةنينأمطلاو نمألل هلإلا كلملا ريقوت ىلع دمتعت اهنوك ثيح نم ةميدقلا ةيرصملا ميهافملا

 ةلحرم ىلإ ! رمألا روطتو . ميقلا كلت ةيفرح نم ررحتلا رداوب تأدبو . نطاوملاو نطولل
 ميق تأدب ث ثيح . ةيرشبلا خيرات يف اهعون نم ىلوألا اهنأ ودبي . ةديدج ةيعامتجا ةروث

 ةيندملا قوقحلا يف عمتجملا دارفأ ةفاك نيب ةاواسملاب ةبلاطملا نم نطاوملا ىدل رهظت ةديدج

 (" ةيورخألاو ةينيدلاو

 )١( ص . ميدقلا قرشلا خيرات يف تاسارد . دمحأ . ىرخف ٤١ .

 ( ٢ ) يررض انل ا ٠ ١ قب اسل ا عجرم ٠ ص . ٢ ٣ .
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 خيراتلا لحارم رطخأ نم لينلا يداو يف ناسنإلا اهيلإ لصو ىتلا ةلحرملا ذه ربتعتو
 ةلادعلا قيقحت ىلإ فدهت ةيناسنإ ةلواحم لوأ اهنأ ثيح نمو . ركبملا يناسنإلا

 ١". كاذنآ ةيراضح ةريزجب هبشأ عمتجم يف ةيعامتجإلا

 تاموكحلا تأشن . هتموكحو بعشلل ةبسنلاب ةليوطلا براجتلا كلتل ةجيتنو
 ةراقلا تنكمتو . ةيداصتقإلاو ةيسايسلاو ةيعامتجالا تاليكشتلا ترهظو . ةرقتسملا
 مولعلا يف يملعلا مدقتلا تايادب ءاسرإ نم لينلا يداو ةراضح يف ةلثمم ةيقيرفإلا
 ةيداصتقإلا تالاجملا مدقتلا بناوج تلمش امك . ةيبطلاو ةيسدنهلاو ةيكلفلاو ةيضايرلا

 ام قلخو ةرواجملا قطانملا يف عسوتلا نم ةيلات ةلحرم تأدبو . ةراجتو ةعانصو ةعارز نم
 يداو تاراضح نيب يركسعلاو يراضحلا عارصلا لحارم تأدبو . يويحلا لاجملاب فرعي

 يلبابلا نيرصملا يف ةصاخ ةيويسآلا نيدفارلا دالب تاراضح عم ٠ ةيقيرفإلا لينلا
 ةقطنم عاضوأ ىلع نيقباسلا نيبطقلا نيب ليوطلا عارصلا اذه رثأ دقو "") . يروشآلاو
 . ١"' نيطسلفو ايروس

 ق ثلاثلا فلألا ةليط لينلا يداو نيبو نيدفارلا دالب نيب يراضحلا سفانتلا لمشو

 امنيح . م. ق لوألاو يناثلا نيفلألا لالخ راطإلا اذه يف ةديدج ىوق تلخد نأ ىلإ . م.

 . نامورلاو قيرغالا ىوق ترهظ مث . سرفلاو نييثيحلاو نييقينيفلا ىوق ترهظ

 سنانتلا يف ةيقيرفإل لثمم ريخ اهروصع ةليط ةينوعرفلا ةراضحلا تلظ اذكهو
 تنكمت امك . طسوتملا رحبلا ضوح ةقطنم ىف وأ ىندألا قرشلا ةقطنم يف ءاوس يراضحلا

 ىهو . يقرشلا لامشلا ةهج نم ةيقيرفإ ةراق ةيامح نم ةليوط ةينمز تارتفل ةراضحلا كلت
 نم ةيقيرفإ ةيامح نم تنكمت . ءانيس ربع ىويسآلا سبابلاب لصتت ىتلا ةديحولا ةهجلا
 هبش ةقطنم يف ةرمتسم ةكرح يف تناك ىتلا ةيبوروأودنهلاو ةبماسلا تاعامجلا تاجوم

 ناعرس للستلا نم تنكمت ىتلا ةليلقلا تاعامجلا ىتحو . بيصخلا لالهلاو ةيبرعلا ةريزجلا
 . نييرصملا ةراضح نوتأ يف تباذ ام

 ١( ص . يرخف دمحأ / د ةمجرت . ةيرصملا ةراضحلا . نسلو ٢٠٥ .

 )٢( ص . قباسلا عجرملا . يروضانلا ٣٤٤ .

 (٣) . 0 , : 87ن ,
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 نإف م . ق لوألا فلألا ةيادب يف ةينوعرفلا ةراضحلاب تملأ ىتلا فعضلا ةلاح مغرو

 نرقلا ذنم ةصاخ يراضحلا شاعتنالا نم ةديدج ةلاح تدهش دق ىندألا قرشلا ةقطنم

 . سويشوفنوك ميلاعت ترشتنا ثيح . ملاعلا تلمش ةضهنلا كلت نأ لب . م. ق عباسلا

 ةنايد تأديو . ايسآ قرش بونجو بونج يف ةينيجلا ةنايدلا ترشتنإو . ") دنهلا ةفسالفو
 مدقتت نانويلا تذخأو . اهل ةعباتلا ةيروطاربمإلا ميلاقأو ناريإ يف راشتنإلا ىف تشدارز
 . نيينودقملا ةوق روهظل تامدقمك ةعيرس ىطخب

 ةرسألا ذنم ةديدج ةينوعرف ةضهن ترهظف . عضولا اذهب ةيقيرفإو رصم ترثأتو

 يراضحلا سفانتلا ةلحرم يف ةرادجب مهرود ةرسألا كلت كولم بعلو . نيرشعلاو ةسداسلا

 . ةديدجلا ةيملاعلا ىوقلا نيب هدشأ غلب دق يراجتلا عارصلاو سفانتلا ناك ثيح . ديدجلا

 ةديدج ةيرصم تاسارد ترهظف . يدنهلا طيحملا ةراجتو ةيقيرفإ ةراجت ىلإ لوصولل ةصاخ

 ذنم أدب يذلا . ديدجلا يجيتارتسإلا عورشملا ذيفنت ةداعإ ةلواحمل يناثلا واكن كلملا نمز

 ةطساوب رمحألا رحبلاب طسوتملا ضيبألا رحبلا لصو ثيح نم . رشع ةيناثلا ةرسألا كولم
 ةانق اهب رمت ىتلا ةرملا تاريحبلا نم ةيرقم ىلع اتلدلا قرش يف ةانق رفح ربع لينلا رهن

 لكيه ةنهك ةروشم ىلع الوزن عورشملا فقو ىلإ ترطضا ةموكحلا نكل . ةيلاحلا سيوسلا

 اربعم اهضرأو رصم نم لعجيس عورشملا اذه ذيفنت ن أ اوكردأ مهنأل . وتوب ةنيدم

 . "" تقولا مظعم يف اهنيب اميف عارص يف تناك ىتلا ىرخألا بوعشلل

 طيحملا هايم ىلإ ةرشابم لوصولل هقاوت تناك طسوتملا رحبلا بوعش نأ ودبيو

 كلت رثكأ نويقينيفلا ناكو . ةيقرشلا اهلحاوس نم ةيقيرفإ تاراجتو علس بلجل يدنهلا
 فلآلا ىف طسوتملا رحبلا ةراجت ىلع مهترطيس دعب ةصاخو . رمألا اذه ىلع اصرح ممألا

 طسوتملا رحبلا لحاوس ىلع ةيراجتلا زكارملاو تارمعتسملا نم ةلسلس مهئاشنأو م. ق لوألا
 ٢' . ةبخاطرق اهمهأ ناكو .

 نم ةصاخلا اهتربخب يدنهلا طيحملا هايم ىلإ لوصولا لواحت ةيقينيفلا نفسلا تأدب

 ىلإ قرشلا نم وا . قرشلا ىلإ برغلا نم ةيقيرفارلحاوس لوح فافتلالل تالواحمب مايقلا

 . ١١٧١ ص . ١ج. تيفوسلا نيخرؤملا نم ةعومجم فيلأت . ملاعلا خيرات )١(

 ٨.. ص ٠ قب اسلا عجرم ا . ىرخنف ) ( ٢

 . ١٣ ص ١ ٠ ج . ةيل امشلا ةيقيرف ا خير ات . ن ايلوج ) ( ٣
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 ةيقيرفإ لحاوس ىلع يقينيفلا يرحبلا طاشنلا ىلع ةغماد ةلدأ دجوت ثيح ٠. برفلا

 ةنعارفلا صوصن لبق نم ىرخأ ةلدأ ترهظ امك . يسلطألا طيحملا ىلع ةلطملا ةيلامشلا

 فافتلالل ةلواحم يف كارتشالا ساسأ ىلع نييقينيفلا نييو ةنعارفلا نيب نواعت دوجو دكؤت
 نمز ةلواحملا كلت تمت دقو . لحاوسلا كلت تالوهجم فاشتكاو . ةيقيرفإ لحاوس لوح

 نم ةديفتسم رمحألا رحبلا ربع ةيقينيف نفس ةدع ترحبأ ثيح') . يناثلا واكن كلملا

 ةلمحلا كلت تداع دقو ةميدقلا ةلودلا يف . ةيناثلا ةرسألا ذنم يحاونلا كلت يف رصم ذوفن

 تراد مث . حلاصلا ءاجرلا سأر لوح تراد نأ دعب تاونس ثالث دعب ةيقينيفلا ةيرحبلا

 وهو . '" قراط لبج زاغوب ربع طسوتملا رحبلا ىلإ تلخدو ةيبرغلا ةيقيرفإ لحاوس لوح

 روهظ لبق ةيقيرفإ يف نيقينيفلاو ةنعارفلل قباسلا يرحبلا رودلا ىلع للدي يذلا رمألا
 . ةثيدحلا روصعلا يف ةيبوروألا ليطاسألا

 ةيجيتارتسا بابسأل . ةيادبلا ذنم ةيقيرفإ عم اهتاقالع ىلع ةصيرح رصم تناك دقل

 .ركذ امك . ءارضخ ةنج ىلإ لينلا هايم اهتلوح ةفاج ءارحص نع ةرابع رصمف . ةيداصتقإو
 رداصم نع ثحبلا يف رصم ماكح أدب دقف انه نم . " لينلا ةبه " رصم نأ نم تودوريه
 ةداج تالواحم تأديو . ناضيفلاو فافجلا بابسأ ةفرعم ىلإ لصوتلاو لينلا رهن هايم

 رخآ " ىومخس عخ " رصع يف . ةميدقلا ةلودلا رصع يف ةيقيرفإلا ةراقلا بلق قارتخال
 كلملا لصاو امك . ةثلاثلا ةرسألل كلم لوأ . " رسوز " كلملاو . ةيناثلا ةرسألا ةنعارف"

 راسملا عضو هيلإ نوبسني ءاملعلا نأ ىتح . رودلا اذه ةرشع ةسماخلا ةرسألا نم " عروحاس

 ١"' . يقيرفإلا نرقلا ةقطنم ةصاخ ةيقرشلا ةيقيرفإ لحاوسو رصم نيب تباثلا يرحبلا

 ةيقيرفإ قرش نيبو طسوتملا رحبلا ملاع نيب تاقالعلا سسأ ةنعارفلا عضو كلذبو
 رصم ءارحص بورد ربع رمحألا رحبلا ىلع ةلطملا ةيرصملا ءىناوملا ةلسلس تطشن ثيح

 يدنهلا طيحملا علس ىلإ لوصولا يف ققحتت طسوتملا رحبلا ناكس مالحأ تأديو ث ةيقرشلا

 بناوجلا يف ةصاخ مهيدل ةريبك ةيمهأ نم اهل امل . اهيلع لوصحلاو ةيقرشلا ةيقيرفإو

 )١( قباسلا عجرملا . يرخف .

 )٢( ص . قباسلا عجرملا . ىرخف ٤٨ .

 ةعماج . ةيقيرفإو ةيبرعلا ةريزجلا هبش نيب يخيراتلا رصم رود . روتكد . دمحأ ديس . يرصانلا () ٠
 . ٥ ص . ةرهاقلا
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 . رمحألا رحبلا نييو طسوتملا رحبلا نيب ةطاسولا يف تيرك لهأ ةوق ترهظو ") ةينيدلا

 يف اهعيبل بهذلاو رهاوجلاو جاعلا لثم ةيقيرفإلا علسلاو لوقبلا رصم نم نولمحي اوناكف

 ةنعارفلا نأ ىتح . نانبل باشخأو ذيبنلاو نوتيزلا تيز اهيلإ نولقنيو . ةيقيرفإ قطانم
 ٨206 سوراف يف اتلدلا لامش يف رصم ضرأ ىلع مهلا ءانيم ءاشنإب مهل اوحمس

 '") . ةيقيرفإو رصم ضرأ يف مهل بتكم ةباثمب ناكو

 اننكمي ارحيو ارب ةيقيرفإلا ةراقلا يف يرصملا لغوتلا تالواحمل انعبتت لالخ نمو

 ةقطنم ةصاخ . ةراقلا يف ةيرصملا تاريث أتلا ب بناوجو نيفرطلا نيب تاقالعلا عباط ديدحت

 ةيرصملا ةراضحلا تحبصأ ثيح . ينادوسلا م ازحلاب ةفورعملا . ةيقيرفإلا ءارحصلا بونج

 ديدعلا لاسرإو لغوتلا تالواحم ترثك دقن انه نم . ةيقيرفإلا ةراقلا جاتن اهمظعم يف

 نوعرفلا نمز . تالحرلا كلت مهأ " فوخرح " ةلاحرلا ةلحر تناكو ةبونلا ىلإ تالمحلا نم

 صوصنلا تلازامو ") ةبونلا دالب ربع ةراقلا طسو ىلإ اهيف لصو يذلاو " عرترم "

 مهأو اهبوعش رابخأ نع تاليصفتو . تالحرلا كلت لوح ةديدع ارابخأ لمحت ةينوعرفلا
 . اهعلس

 اهلصوو ةيقيرفإلا ةراقلا فشك يف ريبكلا رثألا ةيرصملا تالواحملا كلتل حبصأو

 لمح ىلإ ةفاضإلاب . طسوتملا رحبلا ضوحو ىندألا قرشلا يف ميدقلا ملاعلا تانيدم زكرم

 ترهدزا كلذلو . ا اهصقنت ىتلا داوملا نم هجاتحت امب اهديوزتو ةيقيرفإ تاجتنمو علس

 نم ةماه ةلسلس ةيربلا قرطلاو ةيوارحصلا بوردلا عم لكشتل ةيقيرفإ يف ةيرهنلا ةحالملا

 كلت يف راجتلاو ةراجتلا نمأ مهسفنأب ماكحلا ىعرو . ميدقلا خيراتلا يف ةراجتلا قرط

 . "ثةيقيرفإلا تاعامجلاو بوعشلا تظقيأ ىتلا تارتفلا " ةرتفلا كلت تناكو . روصعلا

 داليو نيعيرألا برد ربع اهبرغو ةيقيرفإ طساوأ ىلإ ةينوعرفلا تاريثأتلا تلصوو
 ترمتساو . ةراقلا طسول اماه ايراضح ازكرم تناك ىتلا . داشت ةريحب ربعو ةبونلا

 )١( ص . قباسلا عجرملا . يناروح ٦١٧ .

 )٢( ص . ةراجتلا خيرات . نارفول ١٤ .

 )٣( ص . قباسلا عجرملا . يرصانلا ٥ .

 )٤( ص . ةيقيرفإلا ةراقلا فشك . ضاير رهاز ٩ / ١١. ةرهاقلا ١٩٦٩ .

 )٥( ص . ةيقيرفإ فصو . يتايزلا ٤٩١ .
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 ةقطنمو رجينلا رهن ىلإ تلصو ىتح انافاسلا طخ يف لغوتلا يف نييرصملا لفاوق
 بوعش دنع ةينوعرف ةيرصم تاريثأت دوجو ىلع ةيلاح ةلدأ دجوت امك . "لاغنسلا

 قباسلا يف نيفرطلا نيب ةرهدزم تاقالع ىلع لدت . نوريماكلاو ىموهادو وغنوكلا ةقطنم

 بوعشلا كلت دنع ةيعامتجإلا تاداعلاو ةينثولا دئاقعلا نم ةريثك بناوج تلازامو .

 . "" نوثحابلا اهظحال امك . ةينوعرفلا ةراضحلل تامس ىلع يوتحت

 دعب . يقرشلا نادوسلا دالب ىلإ لوصولا نم تنكمت دق " فوخرح " ةلحر تناك املو
 ةيقيرفإ دالب فورظ ةلحرلا كلت تفصو ثيح . ةقباسلا ةنعارفلا تالحر نم تدافتسا نأ

 تلغوت مث . انافاسلا قاطن وهو . شارحأو ةريصق راجشأو شئاشح دوجو نم ىطسولا
 اهتمظعو تابافلا كباشت نم هوأرام اهدارفأ لاه ثيح . ةيئاوتسإلا تاباغلا ىلإ ايونج

 تابافلا كلت نيب رارمتسالا مهايعأ نأ ىلإ اهلالخ نم مهقيرط اوقش مث . اهتفاشكو
 . "" مهلاوحأو مهتاداعو مازقألا ماوقأ ةلمحلا تفصو امك ةمخضلا راجشألا تاذ ةفيثكلا

 نادوسلا دالب ىلإ داشت ةريحب ربع تلصو ىتح برغلا بوص ىرخأ تالمح تلغوتو
 ضعبلا ركذيو . ةنعارفلا نييو نادوسلا برغ كلامم نيب تاقالعلا تدطوت ثيح يبرغلا
 نييرصملا نم تارجه كانه نأو يتناشألا نم ةناغ لهأ ةفاقث يف ةينونعرف تاريثأت دوجوب

 ."") نيفرطلا نيب ةطشن تناك ةيراجتلا قرطلا نأو تاهجلا كلت ىلإ هجتت تناك

 رصملا ذنم ديدج نم راهدزألا يف ةراقلا طساوأو نييرصملا نيب تاقالعلا تداع

 تاوزغو يسرافلا وزغلا نابأ فقوت ةرتف دعب . م. ق عبارلا نرقلا فصتنم ذنم يملطبلا
 رصعلا ةيادب دهش دقن . اهتيمهأل ارظن . رصمو ىندألا قرشلا ةقطنمل ربكألا ردنكسإلا

 ةراقلاب اهنم ربكألا مسقلا صتخأ ةيملاع ةيملعو ةيفارغج تافوشك ةكرح رصم يف يملطبلا

 تاثعبل تناكو . ةيقرشلا ةيقيرفإ لحاوس ىتح رمحألا رحبلا لحاوس نم ءادتبا ةيقيرفإلا
 وأ . هدفاورو لينلا ىداو قيرط نع ءاوس ةيقيرفإلا ةراقلا قامعأ ىلإ اضيأ ةرمتسم ةيربلا

 )١( ص . قب اسلا عجرم ا 4 يرص انلا ٥ .

 )٢( اهدعبامو ١ه ص . ةيبرغلا ةيقيرفإ يف ابوروأ ةراضحو مالسإلا ةراضح . ميعن . حادق .

 ( ٣ ) ض اير ٠ فشك ١ ةر اقل ١ ةيقيرفإل ٠ ص ٢ ٥ ٠.

 )٤( ص . هسفن عجرملا ه ضاير ٥٥ .



 ءازجأ ىقاب همامأ تراوت ايملاع اذوفن ةلاطبلا ىطعأ ىذلا رمألا . ةيربلا ,ةرطلا قيرط نع

 نم ةملاطبلا تايناكمإ لضفب كلذو . ربكألا ردنكسإلا اهكرت ىتلا ةيسنيلهلا ةيروطاربمإلا

 )١'. ديبعلاو جاعلاو بهذلاو ساحنلاو ديدحلا نم ةيقيرفإ دراومو رصم

 اهروذج دتمت . ةيملاع ةيروطاربمإ نيوكت ىلع لمعلا ىلا رصم ةملاطب اذه عفد دقو

 . "" ةيملاعلا ةراجتلاو لاملا زكرم . مهتمصاع ةيردنكسإلا تحبصأو . ةيقيرفإ ةراق ربع

 . ميدقلا ملاعلا رابت تارامثتسا اهيلع تلاهنأو . ةيلاعلا راعسألل ةصروبب هبشأ تحبصأو
 تطشنف . اهطسوو ةيقيرفا قرشو يدنهلا طيحملا علس يف مهلاومأ فيظوت لجأ نم
 رمحألا رحبلا ربع ةيرحبلا ةحالملا ةكرح ترهدزإو . ةيقيرفإو ميدقلا ىندألا قرشلا ةرابحت

 ء ارحصلا بورد ربع ةيربلا ةراجتلا لفاوق تدهش امك . ةيقيرفإ قرشو يدنهلا طيحملا ىلإ
 كلت يف اهتاجتنمو اهعلس ىلع يملاعلا بلطلا داز ىتلا . ةيقيرفإلا ةراقلا بلق ىلإ
 '"أةرتفلا

 مهتسايس رصم يف ةملاطبلا مسر . ةيقيرفإ ىلع يملطبلا دامتعإلا ةدايز يف اناعمإو

 ذنم ةثيدحلا شويجلل اجذومن حبصأ يذلا .ةليفلا حالس ىلع دامتعإلا ساسأ ىلع ةيبرحلا
 شويجلا يف تاعردملا هبشي رودب موقت تحبصأ اهنأو ةصاخ . ربكألا ردنكسإلا رصع

 نم ةيفاكلا دادعألا ريفوتل يقيرفإلا لاجملاب مامتهإلا ىلع ةلودلا لاجر صرحو ةيلاحلا
 نودمتعي اوناك . ايروس يف . نييقولسلا نم مهيسفانم نأو ةصاخ مهشويج ةمزآللا ةليفلا

 عفد يذلا رمألا . يبرعلا جيلخلا قيرط ربع ةيدنهلا ةليفلا نم بيردتلا ةديج عاونأ ىلع
 هايم يف يقولسلا ذوفنلا ديازت ةهجاومل رمحألا رحبلا يف ةحالملا عيجشت ىلإ ةملاطبلا
 راجت نيبو مهنيب يراجتلا نواعتلل سسأ ءاسرإب كلذ لجأ نم اوماقو . يدنهلا طيحملا

 () ةيبرعلا ةريزجلا هبش بونج

 نم يبرعلاو يقيرفإلا بناجلا يف ارصحنم يملطبلا ذوفنلاو طاشنلا لظ كلذ مغرو

 ةليوط ةرتفل ةيقرشلا ةيقيرفإ ةراجت راكتحإ نم اونكمت ىتح . يدنهلا طيحملا هايم

 . ٥ ص . ةر اجتل ١ خير ات . ن ارفول . )١)

 .٠ توريب ١٧٥ ٠ ص ٠ ميدقل ا برمل ا خير ات . ي د ابعل ا(٢)

 ٩٦ ٠ ص : قب اسل ١ عجرم ا. ين اروح ) ( ٣

 . ٩ ٥ ص ٠ يبرعل ١ جيلخل ٠ ١ يردق ٠ يجملق ) ( ٤
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 . يملطبلا رصعلا يف طاشنلاو ةكرحلاب جعت ةيقيرفإ قرشو رمحألا رحبلا ءىناوم تحبصأو

 يف ةيرصملا ةيملطبلا ةسايسلا نم ريبك بناج ىلع تزوحتسا دق ةليفلا تناك اك املو

 ريفوت لجأ نم . اهددع داز كلذل ةصصخملا ةيراجتلا لفاوقلا دادعأ نإف . ةيقيرفإلا ةراقلا

 . يدنهلا ىوتسملا ىلإ ةيلاتقلا اهتءافك ىقرت ال ىتلا . ةيقيرفإلا ةليفلا نم ةفاك دادعأ

 اهنم ةيقيرفإ يف ةيملطبلا ةسايسلا يف ةديدج تاءارجا رمألا اذه ىعدتسا دقف كلذلو

 - : يليام

 ىلع شارحألاو تاباغلا قطانم يف ةيقيرفإلا تاعامجلاو لئابقلا عيجشت )١(

 اذه ىلع ةقرافألا بيردتب ةملاطبلا راجتلا لفاوق تأدب ثيحب . ةليفلا ديصب مامتهألا

 شيجلا لاجر لالخ نم ةحلسألاب مهيديوزتو . مهل ةيزجم تأفاكم عضو كلذكو . لمعلا
 . يملطبلا

 دفاور ىلإ ةيوارحصلا بوردلا ربعو ةبونلا دالب ربع ةيربلا ةراجتلا قرط نيمأت - ٢
 يملطبلا شيجلا نم تادحو ىلإ ماهملا كلت تلكوأ دقو . تاباغلا ةقطنم ىلإ لصولل لينلا

 . مهل ةعبات لئابقو

 مضت زكارملا كلت تناكو . أ فنم يف ةيقيرفإلا ةليفلا بيردتل زكارم ءاشنإ - ٣

 بونجو ةيقيرفإ لخاد عيمجت زكارم نم مهيلإ لصت ةليفلا كلت تناكو . نييركسع ءاربخ
 . ةليفلا ريدصتل ةميدقلا قرطلا كلتب طبترت رصم بونج يف زكارم كانه تلازامو رصم

 ةصاخ . ةراقلا قرش لحاوس ىلع يملطبلا يراجتلاو يركسعلا ذوفنلا ةدايز - ٤
 , ا٢) ةيربلا قرطلا ىلع اهوهجاو ىتلا تابوعصلا دعب . يقيرفإلا نرقلا ةقطنمو لاموصلا

 . "" ةيقيرفإلا ةراقلا لخاد مهحلاصم نيمأتب "اليفك مهرظن ةهجو نم . ذوفنلا اذه ناكو
 رمحألا رحبلا ةقطنم يف ةيلود تاعارص تدهش دق م . ق عبارلا نرقلا ةياهن نأو ةصاخو

 . هتحب ةيرابت ضارغأل يدنهلا طيحملاو

 )١) يرصانلا ٠ ص . قباسلا عجرملا ١٦١ ٠

 (٢) . !, : 651ك س س ,

 (٣) . , . 2, : 315خ ر 0 ج ,,
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 ةيقيرفإ قرش يف ةملاطبلا اهماقأ ىتلا ةيراجتلا طاقنلاو تانيصحتلا امسأ لدتو
 ةريزج نصح : عقاوملاو تانيصحتلا كلت مهأ نمو . كانه مهتامامتهاو مهذوفن ىلع

 ةعلقو . سوليفيتنا ءانيمو . 0200٢ نوناك حبذمو . سويرتميد نصحو . نوبارتس
 نييركسملا ةداقلا ءامسأ نم ةذوخأم اهنأ ءامسألا كلت نم حضتيو "") . سوجاهروك

 لحاسلا ىلع ىرخا ءىناوم تدجو امك . ةيقيرفإ نم قطانملا كلتل ةملاطبلا داورلاو

 عقيو . "") ةليفلاا عيمجتو ديصل سياميلوطب ءانيم لثم يناثلا سوميلطب مساب يقيرفإلا
 . دعب اميف ةيقيرفإ ءىناوم رهشأ نم ةقطنملا كلت تحبصأو . نكاوس ءانيم نم برقلاب

 ءانيم ثلاثلا سوميلطب سسأو . 7٣6٤10٢0 نوريث سوميطب ءانيم وه رخآ ءانيم دجو امك

 . رمحألا رحبلا لحاس ىلع "" ىكينرب

 رحبلا ءىناوم ىلإ ةيدؤملا ةيربلا قرطلاب مامتهألا ىلع اوصرح دق ةملاطبلا نأ ودبيو

 رمتسملا عارصلا ببسب رمحألا رحبلا لامش ةقطنم نع اديعب . ىطسولا وأ ةيبونجلا رمحألا

 كلذلو . اضيأ ةيحالم لكاشم دوجو ىلإ ةفاضإلاب . يحاونلا كلت يف طابنألا نيبو مهنيب
 رحبلا يف ةيرابحتو ةيركسع ةدعاق هنم اولعجو يكينرب ءانيم عيسوت ىلع اولمع دقف

 6٨١ .لينلا رهن ربع يرهنلا لقنلاب مهمامتها داز امك . ةليوط ةرتفل . رمحألا

 دقف . م. ق لوألا نرقلا ةياهن ىتح ةيقيرفإلا ةراقلاب يملاعلا مامتهألا اذهل ةجيتنو
 ةيقيرفا ةراق لخاد راجتلا لاوحأ نع ةماه رابخأب . رصعلا ةغل . ةينانويلا شوقنلا تلفح

 ىوتحت ىتلا تاورثلاو كانه لئابقلا ءامعز عم مهتاقالعو . اهودهاش ىتلا بئاجعلاو
 . ةراقلا لوخدل نانويلا نيرماغملا دادعأ ةدايز ىلإ ىدأ يذلارمألا ةراقلا قطانم اهيلع
 ةرابحت ذفنم تحبصأو . ةرتفلا كلت يف ترهدزا ىتلا .") ةبونلا قطانم ربع ةصاخو

 ١٧ ٠ ص . قباسلا عجرملا . يرصانلا ) ( ١

 ةليفلا مامأ . ةيقيرفإلا ةليفلا ىلع ةدمتعملا ةيركسملا ةملاطبلا ةيجيتارتسا تلشف دقف كلذ مغرو )٢(
 . م . ق ١٩٨ ةنس ةملاطبلا ةميزه نم اونكمتو نييفولسلا اهيلع دمتعأ ىتلا . ةيدنهلا

 م ٠ ق ثلاثلا نرقلا نم ةيبرعلا ةريزجلا يف يداصتقإلا عضولا . ةرون . ميعنلا . هتدلاو ىلإ ةبسن )٣(

 . ٢١٨ ص . م ثلاثلا نرقلا ىتحو

 )٤( ص . يدنهلا طيحلا يف ةحالملاو برعلا . يناروح ٥٧ .

 لفاوق رورمل وأ اهب ندعملا اذه رفوتل بغنذلا ىنعمب وبون نم قتشم . ميدق يرصم مسا ٠ ةبون ةملك ) ) ٥

 . ١ ٣ ص ٠ ةيقيرفإلا تالالسلاو . بوعشلا ٠ ضوع ٥ دمحم . اهربع بهذلا ةرابحت
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 . رمحألا رحبلا ءىناوم ىلإ ةفاضإلاب . ةيردنكسإلاو رصم ىلإ ةيقيرفإ

 راجتلاو نيرماغملاب ةيقيرفا قرش ءىناومو . ىرخألا ىه رمحألا رحبلا ءىناوم تجعو
 ملاع نيب اماه ايراجت ازكرم تحبصأ ىتلا . يرطقوس ةريزج ةقطنم ةصاخ . نانويلا
 ق لوألا نرقلا ىهتني نأ لبقو ةأجفو ٠الاناأ5 لودع ءانيمو رمحألا رحبلاو يدنهلا طيحملا

 ةيمسوملا حايرلا رس ىلإ لصوتلا نم أممةاال5 ىعديو نانويلا ةراحبلا دحأ نكمت م .
 ريبكلا هرثأ فاشتكإلا اذهل ناكو .'") يدنهلا طيحملا لامش ىلع بهت ىتلا ةيلامشلا

 . يدنهلا طيحملا لامش لحاوسو ةيقيرفإ يقرش لحاوس دايترال نيحالملا ةأرج ةدايز ىلع
 عم قفتت ةيراجت تالحر مظنت تأدب امك . ةيئاوشع ةروصب متت اهلبق ةحالملا تناك ثيح
 ءىناوم عمو ةصاخ ةيقيرفا يقرش عم ةيحالملا ةكرحلا رسي يذلا رمألا . حايرلا مساوم

 . ةماع ةروصب يدنهلا طيحلا

 ةيادب ىتح يقيرفإلا نرقلاو رمحألا رحبلا لخدم ةقطنم يف ريبكلا طاشنلل ارظنو
 اهتئيبلو اهل رفوت امل . ترهظ دق داليملا ةيقيرفإ ةيلحم ةوق كانه نإف . ةيداليملا روصعلا
 ملاعلا ثادحأ ىف تابثب ةوقلا كلت تكراش دقو . موسكأ ةلود ىهو . تايناكمإ نم
 ةسايسلا لاجم يف ةيقيرفإلا تامهاسملا دكؤي يذلا رمألا . مالسإلا روهظ ىتح ميدقلا
 . ةيملاعلا

 مهنوك ثيح نم . ميدقلا ملاعلا ندمو ءىناوم يف . صاخشأك . ةقرافألا رهظ امك

 نحشلاك ءىناوملا لامعأ لالخ نم ةنجاطرق ىفو . ةبيطو فنمو ةيردنكسإلا يف راجت
 طسوتملا رحبلا ضوح يف ةرتفلا كلت ذنم ةماه جاتنإ ةوقكو لامعك اورهظ امك . غيرفتلاو

 نم ةيفيصلا ةيمسوملا حايرلا بوبه ىلع يدنهلا طيحملا نم يلامشلا فصنلا يف ةحالملا ةكرح دمتعت )١(

 ىتلا يهو . ءاتشلا لصف يف . لامشلا نم ةيوتشلا ةيمسوملا حايرلاو فيصلا لصف يف . بونجلا
 دافتسا دقو دنهلاو ةيقيرفإ ءىناوم بوص نفسلا عفد يف اهتيمهأل ةيراجتلا حايرلا مساب تفرع

 رحبلا وأ يبرعلا جيلخلا ءىناوم يف لوخدلاو لامشلا بوص مهنفس عفد يف ةيفيصلا حايرلا نم ةراحبلا

 ةيلامشلا تاهجلا كلت نم نفسلا عفد يف ةيمهألا ةميظع تناك دقف ةيوتشلا حايرلا امأ . رمحألا

 ةدوربلا ديدش يويسآلا بلقلا نم ةيلامشلا حايرلا ىلإ بهتو . يدنهلا طيحملا لحاوس بونج بوص
 . ءاتش

 . ١٧١ ص . ةيمسوملا ايسآ . روتكد . نسح . نينيعلاوبأ : رظنا

٨٤ _ 



 حافكلا ىلإ زمري عوضومك دوسألا هنولو دعجألا هرهشو هحمالمو يقيرفألا روص ترهظو
 ا . يتسنيلهلا رصعلا ينانف ىدل لمحتلا ةوقو

 طسوتملا رحبلا ضوحو ميدقلا ىندألا قرشلا ىوق نم ةوق لثمت رصم تناك اذإو
 يف ةيقيرفإلا ةراقلا يف رثؤمو ريبك رودب تماق اهنإف ةيقيرذإ ةوق اهنوك ىلإ ةفاضإلاب

 قرشلا تاراضح نم ىرخأ ةراضح كانه نإف ةوقلا كلت ىلإ ةفاضإلابو . ةمدقلا روصعلا
 ىهو ميدقلا يرصملا رودلا نع لقي ال ةيقيرفإ ةراق خيرات يف ارود تبعل دق ميدقلا ىندألا

 ةصاخلا هتامس هل ناكو ةليوط ةينمز ةرتفل رودلا رمتساو . ") نييقينيفلا ةراضح
 . ةينعملا هتاهابحتاو

 نم هلحاوس نويوجي نوقينيفلا ةراحبلا قلطنا طسوتملا رحبلا قرش لحاوس نمف
 ةرابحت لاجر اوحبصأو . هراجحتو هتنبابر رهمأ اوحبصأ ىتح . برغلاو بونجلاو لامشلا

 سيسأت يف اوأدبو . تاراضحلاو تاراجتلا لقنو مالسلل مهبح نم اوفرع ال مالسو

 ليهست لجأ نم طسوتملا رحبلا لحاوس ىلع مهعباط لمحت ةيراضحو ةيراجت تارمعتسم

 ما ق ١١١٠ ةنس الاأ[3 اكيتوأ ةرمعتسم اوسسأف . يراضحلاو يراجتلا لدابتلا تايلمع

 روص نم راجت اهسسأ امنيح تارمعتسملا كلت مهأ ةنجاطرق تناكو . ترسو ترزنب ىفو

 لحاوس ىلع تارمعتسم ءاشنا يف يقينيفلا طاشنلا اذه رمتسا امك . م . ق ٨١٤ ةنس

 . طسوتملا رحبلا لخدم نم ةبيرقلا يسلطألا طيحملا

 ).١( ص . قباسلا عجرملا . يرصانلا ٢٢ . ةدايز الوقن نع القن .

 الصأ مهنوك ىلإ ريشت رداصملا مظعم نأ الإ . م۔ ق يناثلا فلألا ذنم ةيطسوتم ةوقك مهروهظ مغرب )٢(

 كلت تناك ثيح . يدنهلا طيحملا ىلع ةلطملا نامع لحاوس ةصاخو . ةيبرعلا ةريزجلا بونج ةقطنم نم
 نكل . ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف يماسلا دوجولا راهدزا ةرتف يف ةطشن ةيراجت ةكرح دهشت لحاوسلا

 نيرجاهملا نيب نم ناكو نييماسلا تاعامج نم ةرمتسم تارجه ىلإ لاوحألاو فورظلا ريفت تدأ

 طسوتملا رحبلا ىلع ةلطملا ماشلا دالب لحاوس ىلإ اوهجحتإو ىلصألا مهنطوم اوكرت نيذلا نييقينيفلا

 مهتلحر تناكو . اهريغو اكع . توريب . اديص . روص . ليبج لثم ندم تاليود ةدع كانه اوسسأو

 ءانيمب انميت روص ءانيم ةيمست نمو راثآلا نم ةريثك كلذ ىلع ةلدألاو . يبرعلا جيلخلا ةقطنم ربع

 . نامع لحاس ىلع ميدقلا روص
 . ٦٥ ص . يبرعلا جيلخلا . يجملق : رظنا
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 ءاشنإ دعب ةصاخو . اهلوحو ةيقيرفإ لخاد يقينفلا دهجلا طشن ةرتفلا كلت ذنمو
 فاشتكال ةنعارفلاو نييقينيفلا نيب يجبت ارتسا نواعت ىلإ انرشأ دق . ةنجاطرق ةرمعتسم

 راحبلا ماق دقف لعفلابو . بونجلا نم اهلوح فافتلإلاو ةيبرغلاو ةيبونجلا ةيقيرفإ لحاوس
 ىلإ لصو نأ ىلإ ةيقيرفإ لوح فافتلالاو نفس ةعومجم ةدايقب 1200 نوناح يقينيفلا

 ةنجاطرق لهأ نم الجر نأ ةيقينيفلا رداصملا ركذت امك . ةيقيرفإ برغ لحاوسو اناغ جيلخ
 ثالث ةيقيرفإ برغو طسو ىلإ لصوو ىربكلا ءارحصلا روبع نم نكمت 390وجام ىعدي
 لحاوسلا نم ةيبرغلا يسلطألا طيحملا رزج فاشتكإ نم نويقينيفلا نكمت امك . "!تارم

 . روزآلاو يرانكلاو اريدام لثم ةيقرشلا

 برغ يف يسلطألا طيحملا لحاوس ىلإ لوصولا نم اونكمت دق نييقينيفلا نأ ودبيو

 .اينابسا ريدصقو ةضفو ةيقيرفإ بهذ ىلإ لوصولل م.ق ةيناثلا فلألا ةياهن ذنم ةيقيرفإ
 ةراق تايناكمإ اوفشتكإ نأ دعب . هتالحر خيسرت ىلإ ةجاح يف يقنيفلا طاشنلا اذه ناكو

 نع ةرابع ةظحللا هذه ىتح يقينيفلا دوجولا ناكو . جاعلاو بهذلا نم ةلئاهلا ةيقيرفإ

 ءاشنإ يف اوأدب نأ ىلإ . تارمعتسم ىوتسم ىلإ ىقرت ال ةطيسب ةيراجت زكارم

 . قالطإلا ىلع اهمهأ ةنجاطرق تناكو . مهب ةصاخ تارمعتسم

 ىنو ةهج نم طسوتملا رحبلا ضوح خيرات يف اماه "ارود ."") ةنجاطرق تبعل دقو

 نييبيلل تاواتألا اهعفدو . روصل رمألا لوأ اهتيعبت مغربف . ماع لكشب ةيقيرفإ خيرات

 اهتببه تضرف ام ناعرس اهنإف . "أ عاطقنإ نود فصنو نورق ةثالث ةليط رمألا لوا
 ةراهمو ةيطارقتسرإلا اهتقبط ةبيه لضفب كلذو . ةيقيرفإو طسوتملا رحبلا ىلع اهذوفنو
 ىلع اهدعاس دقو . ةرماغملا حور نم ةيوقلا نوغام ةلئاع هب تفصتا ام ةصاخو . اهناكس

 : ىلي ام ةريبكلا اهتناكم قيقحت

 يف ةبجاطرق تأدبف . طسوتملا رحبلا يف :يراجتلا روص رود طاطحناو روهدت - ١

 ىقوشو .دمحأ ىلع ةمجرت . اهدعبامو ٢٢ ص . ١ط . ءارحصلا بونج ةيقيرفإ خيرات . رندياو )١(
 . هللااطع

 ةنيدملا ىمست تناكو اهلبت تسسأ ىتلا اكبتوأ نع اهل ازييمت ةثيدحلا ةنيدملا ىنعمب ةبخاطرق تيمس )٣(
 . ةميدقلا

 . توريب ٠ اهدعبامو ٦٥ ص ٠6 ةيقينيفل ا ناللا ٠ روتكد ٥. دمحم ٠ ر ورفصع ) (٣
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 نأ ثبلام مث . ةقطنملا يف ةيقينيفلا تارمعتسملاو ناملا ىلع اهذوفنو اهتيامح ضرف
 لحاوس بوص يسرافلا ذوفنلا دادتما ىلع ابترتم روص فعض ناكو . اهيلع ترطيس
 . ") كلذ دعب اهل ردنكسإلا لالتحا مث . م. ق سداسلا نرقلا ذنم ماشلا

 نيب ةصاخ . طسوتملا رحبلا ىوق عم ةنرم ةيسامولبد ةسايس جاطرق تعبتا - ٢

 رزج ىلع اهذوفن ضرف نم تنكمت ىتح ةرتفل نييييللا تفلاح دقف . اهل ةرواجملا ىوقلا
 ىلع ةرطيسلا نانويلا ةلواحم مغر . ةيلقص لثم ىرخألا طسوتملا رحبلا رزجو اكيسروك
 .ىوقلا نزاوتو ةيركسعلا اهتوق ىلع ةيجراخلا اهتسايس ىلع تدمتعأو ةيلقص

 اذه يف ةقباسلا مهتربخو . ةيرحبلا ةرماغملاو ةراجتلا لاجم يف اهناكس ةرهش - ٣
 . ةقطنملا يف مهطاشنو مهذوفن ميعدت يف ةيقيرفإلا تايناكمإلل مهلالغتساو لاجملا

 نانويلا مامأ تفقوو . ةيقيرفإ يفأ اهل ةرواجملا قطانملا ىلإ ةنجاطرق ذوفن دتما
 يف تأديو . ةيقيرفإ يف قرشلا يف اهل ةرواجملا ةقطنملا يف مهذوفن دم اودارأ امنيح
 طرقلم دبع ةدايقب ةلمح تلسرأ امك . ايبيل لحاوس ىلع اهل تارمعتسملا نم ددع سيسأت

 ىمست كانه ةنيدم أشنأو . ةريهشلا ةضفلا مجانم دجوت ثيح . سلدنألا حتفل يقربلا

 هدعب نمو . ةضفلا نم ذفنت ال مجانم ةنجاطرقل كرت نأ دعب دئاقلا اذه تامو "ىكنالا ركأ"

 . '" ةديدجلا جاطرق ىمست ةديدج ةرمعتسم اينابسأ يف لعب رزع سسأ

 يف تتبن اهنإف . ةيقينيف اهتاربخ تناك اذإف . يقيرفإ بارت ىلع جاطرق تغ دقل
 نيتهج نم طسوتملا رحبلاب لصتملا زاتمملا اهء انيم عقوم اهدعاس دقف . ةيقيرفإ ةئيب

 اهتحاسم تناك اذإف . ةيقيرفإ يف يسايسلا اهذوفنب تظفتحا امك ايرحب اههجوت حبصأو

 طيحملاو طسوتملا رحبلا ىلع ةلطملا ربربلا لحاوس اهسفنل تنمض دقف ايبسن ةريغص
 . ةبانعو . ترزنيو . ةدبل : لثم ةيقيرفإ يف ةريهش قاوسأ ةنجاطرق تأشنأو . يسلطألا
 زكارملا كلت نم ديدعلا تأشنأ امك . ىسكسو . ةقلامو . ميهاربا ىديس ةبقو . ةدكيكسو

 . اضيإ طسوتملا رحبلا ىلع ةلطملا ةيبوروألا لحاوسلا ىلع

 )١( ص . ١ط . ةيقيرفإ لامش خيرات . نايلوج ١٢١٠ .

 )٢( ص . ةيقيرفإ لامش . روتكد . يرسي . يرهوجلا ٢٨٥ ةنس . ةيردنكسإلا ١٩٧٦ .م

 .وس ٨٧



 ابوروأو طسوتملا رحبلا ضوح عم ةيقيرفإ ةراجتل اذفنم اهلعج ةنجاطرق عفوم نإ
 رودب مايقلا يف زكارملا كلت يف ةيلوألا داوملا عيمجت يف ةيساسأ ةروصب متي اهرود ناكو
 قرشلا ةراحب اهلصي مل ةديعب تافاسم ىلإ اهتراحب عفد يذلا رمألا . اهعيزوت يف ديدج

 ةأرجب اوعفدنأ قاوسألا نع اهراجت ثحب ليبس ىفف . لبق نم طسوتملا رحبلا وأ ىندألا
 نم " نكلميج " نكمت سماخلا نرقلا طساوأ يفف . يسلطألا طيحملا هايم يف ةرماغمو

 الامش هقيرط لصاوو ةيناطيربلا رزجلا ىلإ لصو ىتح ةيسلدنألا لحاوسلا عم الامش هابتإلا

 ةيبونجلا يسلطألا طيحملا لحاوس ىلإ " نونح " عفدنا امك . اهسفن ةدنلريأ ىلإ لصو ىتح ا
 .") تادلاخلاو يرانكلا رزج نم ديدعلا يف لزنو . ةنيفس نيتسب "ابوحصم (

 ىلإ ةفاضإلاب ديبعلاو ربنعلاو جاعلاو دولجلاو بهذلا نم ةيقيرفإ علس تنكم دقل
 نع ثحبلل دبال ناكو . ةيقينيفلا ةراجتلل انيتم ايداصتقا اساسأ بوبحلاو نوتيزلا تيز
 يف علسلا كلت ةمق اوكردأ اهلهأ نأو ةصاخ . ةديدجلا تايناكمإلا كلت مءالت قاوسأ

 ريدصت ىلع دمتعت ىلوألا : نييداصتقا نينوق نيب اوحبصأ مهنأ امك ميدقلا ملاعلا

 نم اهتالصاح ريدصت ىلع دمتعت ةيناثلاو . طسوتملا رحبلا ضوح يف عقتو اهتاعانص

 ءانتقا يف بغرت ةيقيرفإلا لئابقلاو بوعشلا تناك كلذلو . ةيقيرفإ ىهو ماخلا داوملا
 ."" ةلمعلل اهئانتقا نم رثكأ زرخلاو تاجوسنملاو جاجزلا لثم تاعانصلا

 ةراجت لاجر اوحبصأ ثيح ةيقينيفلا ةراضحلا ةيوه ىلع عضولا اذه سكعنا دقو
 اوناك دقف . ىرخألا بناوجلا ةيقب اولمهأو ديعب وأ بيرق نم اهب لصتي ام لكب اومتهاو

 مل مهنأ ىتح . بوعشلا عم مهافتلا لجأ نم لب ةفاقثلا لجأ نم سيل تافل ةدع نونسحي
 ةيرصملا جذامنلا ديلقت ىلع نفلا ناديم يف اورصتقاو . "") ملعلاو بدألا يف اراثآ اوكرتي

 . مهندم ىلإ نيينانفلا نم ديدعلا اوبلج لب . ةيقيرفإلاو

 )٣( نايلوج ٠ ص . قباسلا عجرملا ١٢٢ .

 )٢( ص . ةلحرلا . ةطوطب نبا ٦١٥٤ .

 ةينانويلا ةيدجبالا ثعبت نأ لبق يمانلا ملاعلا تداس ىتلا ىه ةيقينيفلا ةيدجبألا تناك نإو )٣(

 . ةدع تافلب مهثدحت نم عجار ةيدجبألل نييقينيفلا عارتخا نأ ودبيو . ةينينأللاو

 ١٧٢١ ٠ ص . ركب بوقعي ديسلا . د ةمجرت . ةميدقلا ةيماسلا تاراضحلا . ونيتبس . يناكسوم : رظنا

 . توريب



 ٠ طسوتملا رحبلا ملاعو يف ةنجاطرق ةراضح يف ريربلا دالب تجمدنإ ام ناعرسو
 ةراجتي اهلصت ىتلا ةيوارحصلا بوردلاو ةيربلا قرطلاب مامتهإلا ىلإ ةنجاطرق تهبحتا امك
 ةيزنوربلا اهتلمع ترشتناف . ةصاخ ةيمهأ اهل تلثم ىتلاو ءارحصلا بونج ةيقيرفإ
 . "ةيقيرفا لامش ناكس نم تاعاطق نيب ةيقينيفلا ةغللا ترشتنا امك . ةيضفلاو

 ةسايسلاو ةيداصتقإلا مهتوق ءانبل ةيقيرفإ تايناكمإ ىلع جاطرق لهأ دمتعا دقل

 اهنأو ةصاخ ةيقيرفإلا يضارألا لالغتسا ىلع ةيادبلا ذنم اولمع ثيح . طسوتملا رحبلا يف

 نم مهموصخ مامأ دومصلا ىلع رمألا اذه مهناعأو . """ ةبصخ يضارأ يف دجوت عقت

 ةرمتسملا بورحلاو رطخلا تقو ماعطلا ةبصخلا ضرألا مهل تنمأ ثيح . نامورلا وأ نانويلا

 ةنجاطرقب ةيئاهن ةميزه قاحلإ نم ةيادبلا يف نامورلا وأ نانويلا تالواحم حجنت ملو "".
 .اك ةينمأو ةيداصتقإ ةيجيتارتسا اهل رفو ينغ يقيرفإ ىويح لاجم يف اهدوجو ببسب

 لصتي ناك ثيح ٠ يقيرفإلا بلقلل ىرخأ ةيحان نم ادج ماه جاطرق زكرم ناك

 6٨١ انافاسلا طخ ىلإ لصي ىتح ءارحصلا تاحاو ىلإ مث . برغملا دالب ةيدوأ ربع ةلوهسب

 عم ةقباسلا مهتاربخ اوعضوو نادوسلا دالبب لاصتإلا لبس مهل اورفو دق ربربلا نأو ةصاخو

 جاطرق ذوفن نأ نم مغرلا ىلع '`. ةيقيرفإلا لحاوسلا ىلع ددجلا نينطوتسملا ءالؤه

 نكل . اهب ةطبترم ةيلحاس زكارم ىلإ ةفاضإلاب . ةيسنوتلا يضارألا زواجتي مل يسايسلا

 اوناعتسا امك . مهشويج نيوكت يف نييبيللاب اوناعتسا دقف ةريثك سانجأ لمش اهطاشن

 ةنجاطرقل يعامتجإلاو يفاقثلا ريث :أتلا نأ ىتح . مهتاراجتو مهلامعأ يف جونزلاو ريربلاب

 ةنيدم ريربلا ءارمأ ترهب دقف . اهب لصتت ىتلا قطانملاو برغملا دالب يف اريبك ناك

 اوحنمو . ةنجاطرق ءامسأب مهءانب أ اومسو ةليبنلا اهتقبط تانب نم اوجوزتف ةنجاطرق

 ةيماسلا ةهلآلا اودبعو . ةيجاطرقلا ةيلحاسلا تارمعتسملا ريتاسد طمن ىلع ريتاسد مهندم

 )١( ج . قباسلا عجرملا . نايلوج ١ . ص ١٢١٥ .

 )٢( ص . ١ج . هسفن عجرملا . نايلوج ١٣٦ .

 (٣) . : 0 , : 10خ 0 ع ,

 )٤( ص . قباسلا عجرملا . روفصع ٨١ .

 )٥( ص . قباسلا عجرملا . يرهوجلا ٩٧١ .
 )٦) . 5 0 , : 29م 0 ن ,
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 مل ةينامورلا ةيددملاف . اهلاوزب لزي مل جاطرق ذوفن نأ ىتح . مهعم جاطرق لهأ اهلمح ىتلا
 ةيجاطرقلا هيندملا تلظو ةيربربلا وأ ةيجاطرقلا تاكلمملا يف ةلهو لوأ اهناكرأ دطوتت
 بناوجلا نم ةيقيرفإ يف ةقيمع اراثا ةنجاطرق تكرت دقل . ةقحال روصع ىتح كانه ةدئاس

 ةينامورلا روصعلا ربع مالسإلاروهظ ىتح ةيجاطرقلا ةينيدلا تاريثأتلا تلظ ثيحب ةينيدلا
 ةرطابأ ءامسأ عم ةيجاطرق تاباتك لمحت ةيقيرفإلا ندملا ضعب يف ذوفنلا تيقب امك .
 تطبترا ىتلا م . ق لوألا فلألا يف ةيقيرفإلا ةيجيتارتسإلا علسل مهأ بهذلا لثمو .امور

 ةيمهأ ترهظ دقو ملاعلا يف ىربكلا ىوقلا نم اهريغو . ةيقيرفإ يف ةيجاطرقلا يعاسملاب
 . ةميدقلا روصعلا يف ةيملاعلا ةراجتلا يف يقينينفلا رودلا يف ةعلسلا كلت

 تايمكل دوهيلا ةكلمم داريتساب ةراوتلا صوصن تلفح م. ق لوألا فلألا ةيادب ذنمف

 كلملاو ( م. ق ١٠٣٠ - ١٠١٠ ) لؤاش كلملا نمز كلذ ناكو . صلاخلا بهذلا نم ةلئاه
 م. ق١٣٩٢ - )٩٧٠ ناميلس نمز دريتسإلا تايلمع تدازو (م.ق ١٠١٠١ - ٩٧٠ دؤاد
 نادلب نم ريبك مسق ىلع دوهيلا ةرطيسو ذوفن دادتما تدهش ىتلا ةرتفلا ىهو . ") (
 ةماه ةناكم تلتحا ةيدوهيلا ةدابعلل نكامأ ءانب نم كلذ ىلع بترت امو . ىندألا قرش

 اراطنق نوتسو ةنام عبرأ ىلاوح هئانب يف قفنأ يذلا . ناميلس لكيه لثم خذبلاو نفلا يف
 . '" ةضفلا نم اراطنق نوتسو فلأ ىلإ ةفاضإلاب . ريفوأ بهذ نم

 ةيساسأ ةروصب ةيقيرفإ بهذ ىلع ميدقلا ملاعلا تانيدمو لودو قطانم تدمتعاو

 ةيقيرفإ بهذ داريتسا يف ةيقينيفلا نفسلا ىلع تدمتعا ليئارسا ىنب كلامم تناك اذإف

 املو ٨١" " ريفوأ نم "ابهذ ناميلسو ماريح لاجر لمحو " يناثلا مويلا رابخأ يف درو امنيح

 تايمكلا ءاوس . يقيرفإلا ردصمب حوضوب طبترم طسوتملا رحبلا بهذ ةراجت ةكرح تناك

 يف ريبك روب تمهاس ةيقيرفإ نإف " رصم ىلإ راجتلا لفاوق وأ . ةنجاطرق اهلمح ىتلا
 . يدنهلا طيحملا بهذ ةراجت

 . ٤١٩١ ص . ةاروتلا ()

 )٢( راطنقلا = ٣٤٢٧٢ بهذلا نم امارج .

 )٣( مويلا . لوألا مايألا رابخأ . ةراوتلا ٢٨ . ٢٩ . ص ٥٢٢ .

 )٤( مويلا يناثلا مايألا رابخأ . ةراوتلا ٨ . ٩ . ص ٥٣٤ .



 ةلكشم تلظ ميدقلا ملاعلا يف بهذلا ريدصتب اهركذ ددرت يذلا '١)ريفوأ نأ كلذ
 عطاق لح ىلإ لصوتلا لود . نآلا ىتحو ةنس يفلأ ذنم نيخرؤملاو نييفارغجلا لاب لغشت
 ىلع اهددحي لوألا : ةثالث ىلإ اهعوضوم لوح ءارآلا ترصحنا دقو . ددحملا اهناكم ىلإ

 يف اهلعجي ثلاثلاو . يقرشلا ةيقيرفإ لحاس ىلع اهددحي يناثلاو 0 يبرغلا دنهلا لحاس

 ٢! . ةيبرعلا ةريزجلا هبش بونج لحاس عضاوم ىدحأ

 عقت تناك . ميدقلا ملاعلا يف بهذلا زكارم مهأ " ريفوأ " نأب لئاقلا ىأرلا حجرنو

 - : ةيلاتلا بابسألل كلذو ةيقيرفإ يقرش لحاوس ىلع

 بونج يف . ةيلخادلا ةيقيرفإلا تاريحبلا ىدحأ ىلع عقت ةقطنم دجوت تلازام - ١

 امك . بهذلا جاتنإب ةطبترم تلازامو . "" يجيجولا نم برقلاب . ريفوأ ىمستو اينازنت

 يذلاو يملاعلا بهذلا نم ةريبك تايمك جتنت قيبمزومو اينازنت لثم ةيقيرفإ قرش لود نأ
 ءازجالا يف ةريهشلا بهذلا مجانم ىلإ ةفاضإلاب . ةيملاعلا بهذلا ةراجت نم ةماه ةبسن لثمي

 . ") ةيقيرفإ بونج ةلود نم ةيقرشلا

 دورقلاو جاعلا لثم ىرخأ علسب ةلمحمربنوأ نم ةمداقلا نفسلا تناك - ٢

 ةراجت تطبترا ثيح . ةيقيرفإ يف ىوس ةيساسأ ةروصب دجوتال علسلا هذهو سيواوطلاو
 . سيواوطلاو ةدرقلا ىلإ ةفاضإلاب ةثيدحلا روصعلا ىتح وأ ةيقيرفإب مدقلا ذنم جاعلا

 هجاوت تناك امك . ةمخض ةيطيحم نفنس ريفوأ ىلإ ةهجتملا نفسلا تناك - ٣

 بهذلا ةلماح نينس ثالث دعب دوعت مث . ةليوطلا ةيرحبلا اهتلحر ءانثأ ةلئاه تابوعص

 . ةيبرعلا ةريزجلا بونج نم اناكم دعبأ اهنأ ىلع لدي امم . ") سيواوطلاو ةدرقلاو جاعلاو

 اميعدت اهيلع بترت دق ناميلس طالب ىلإ أبس ةكلم ةلحر نوكت نأ لمتحي - ٤

 )١( نيوكتلا رفس يف درو امك . ناطحق ء انبأ نم رشع يداحلا نيإلل مساك ريفوأ تدرو .

 )٢( ص . يدنهلا طيحملا يف ةحالملاو برعلا . يناروح : عجار ١١٦ اهدعبامو .

 ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةعبط . ٢٢٢ ص . رابخألا ةنيهج . يريغملا )٣(

 )٤( ايلاح ةيقيرفإ بونج جتنت ٦١٦١٢٥٠٠ طقف ةيقرشلا اهميلاقأ نم بهذلا نم جك .

 )٥( يناثلا مايألا رابخأ ٩ : ٢١ .

_ ٩١ 



 لحاوسب ةربخ ةقطنملا ناكس رثكأ نميلاو ابس لهأ ناكو . نيفرطلا نيب ةيراجتلا تافالعلل
 ةيقيرفإ قرش ىلإ قالطنالل ةماه ةطحم نميلا ةقطنم تحبصأ ىلاتلابو ةيقيرفإ يقرش
 لبق لوألا فلألا يف هيلع ترطيس يذلا يقرشلا ةيقيرفا لحاس نم ةيبونجلا ةقطنملا ةصاخو

 يف بهذلا لالغتسا زايتما زايتما اوحنم دق دوهيلا نأو ") نميلا لهأ نم تايلاج داليملا
 .'") أبس لهأ م ريفوأ

 لالطأ ثيح . يوباببمز ةقطنم ىه ريذوأ نأ ىري ءاملعلا نم قيرف كانه - ٥
 ىدي ىلع تفشك دقو . وبوبمللاو ىزيبمزلا ىرهن نيب عقت ةقطنم ىهو . ةيبونجلا ايسيدور
 برعلا نأ ةقطنملا كلت يف اولمع نيذلا نويرثآلا دكأ دقو . "" م١ا٨٦٨ ةنس زردنر مدآ

 لكب ةلص ىلع اوناك برعلا ءالؤه نأو . اهنم بهذلا نم ةريفو تايمك نودمتسي اوناك
 ةقطنملا كلت نأ ىلع تاساردلا تدكأ دقو . نييقينيفلا راجتلاو نميلا راجتو رصم راجت نم

 ايلعلا ةملكلا باح هأ اوناك نييئبسلا نأو . ًابسو ريمح لهأ نم ةريبك ةيلاج اهب شيعت
 ."") ةريبك تايمكب جرختست بهذلا تايمك تناكو . م. ق يناثلا فلألا ةياهن يف كانه

 رمألا اذه دري ملو " ارافوس " مسأب " ريفوأ " ةملكل ةراوتلا يف ةمجرت كانه - ٦

 ىلع برعلا هقلطأ ىذلا ميدقلا اهمسأ نع مني ناك نكلو . ةراوتلا تامجرت ىدحإ يف اثبع
 ايراس مسالا اذه لظو . ةلافس مساب ةيقيرفإل يقرشلا لحاسلا نم ةيبونجلا ةقطنملا كلت

 ىتح لازيالو . يداليملا رشع سداسلا نرقلا ةيادب يف ةقطنملا ىلإ نويلاغتربلا مدق امنيح
 نأ دكؤت ةاروتلل ةينيعبسلا ةمجرتلا كلت نإف كلذلو . ") ءىناوملا ىدحأ ىلع قلطي نآلا
 . ةيقيرفإ لحاس ريفوا

 عم اوفلاحت دوهيلا نأو . يبرفلا ةيقيرفإ لحاس ىلع اهنأب ىري ىأر كانه - ٧
 ةنجاطرقب مهتقالعو روص لهأ تاربخ رامثتسا لجأ نم . روص لهأ ةصاخ نييقينيفلا
 ةيقيرفإ لحاس ىلإ قراط لبج روبعل طسوتملا رحبلا برغ يف نييقينيفلا تارمعتسمو

 )١( ص . ميدقلا نميلا خيرات . هيقفاب !٧١ .

 )٢( ص . قباسلا عجرملا . يناروح ١٢٧١ .

 )٣( ص . هسفن عجرملا . يناروح ١٢٩ .

 )٤( ص . قباسلا عجرملا . يناروح ١٣٢ .

 )٥( ص . هسفن عجرملا . يناروح ١٣٥ .

_ ٩٢ 



 بهذلا ءارش مهرودقم يف نكي مل دوهيلا نأ ىأرلا اذه باحصأ ىريو . '') "ابونج يبرغلا
 . كانه همجانم ىلإ لوصولاب اومتها دقف كلذلو . ةتضياقم وأ

 روصعلا يف يملاعلا بهذلا ةراجتل نيقاطن يف لخدت ةيقيرفإ تحبصأ دقف انه نم
 : ةميدقلا

 تاراضحلاو ةريهشلا تايندملا ثيح : طسوتملا رحبلا ملاع : لوألا قاطنلا -

 ىلإ ةفاضإلاب يرغصلا ايسآ لحاسو ماشلا دالب لحاس ىلعو نانويلا يفو رصم يف ةقيرعلا
 كلت اورفو نيذلا ةنجاطرق لهأ ةليوط ةرتفل رودلا اذهب ماق دقو . ةدعاصلا ابوروأ تانيدم
 . ماهلا يراضحلا طيحملا اذه يف ةيقيرفإلا ةعلسلا

 . دنهلاو دنسلا يداو تانيدم لمشيو . يدنهلا طيحملا ملاع : يناثلا قاطنلا -

 يبرعلا جيلخلا لحاوسو نييروشآلاو نييلبابلاو نييرموسلا نم نيدفارلا دالب تاتدمو
 جيلخلا لها نم برعلا راجتلا نقس راجتلا ةطاسولا نم رودلا اذهب ماق دقو . سرافو

 ٠ نامع لها مث رممحو ابسو ناسوا لها ةصاخ نميلا لها نمو يبرعلا

 كلذ . ميدقلا ملاعلا يف ةيقيرفإلا ةراقلل ةديدج ةيمهأ لمحيل ينامورلا رصعلا ءاج

 لود اوداسو اهب ةيجاطرقلا ةدايسلا اوهناو . ةيقيرفإ لامش لالتحا نم اونكمت نامورلا نأ

 ناك نإو . اهتاروث ىلع بلغتلا نم اونكمتو يقيرفإلا لامشلا ىوق نم اهريغو ربربلا
 ةيقيرفالا لحاوسلا لالتحا ىلع نييداليملا يناثلاو لوألا نينرقلا ىتح اورصتقا دق نامورلا

 برغملاو ةيبيللا .ارحصلا مظعمو ةيرئازجلا لالتلا نم مسق ىقب ثيح . ةيراجتلا اهزكارمو

 ءانب ىلع ةرتفلا كلت يف ةينامورلا ةسايسلا ترصتقاو . ةرطيسلا كلت نع اجراخ ىصقألا

 عم قطانملا كلت يف نامورلا زكارم طبرل قرط قشو . تانيصحتلاو عالقلا نم ةلسلس
 لوألا نرقلا ذنم لينلا عبانم فاشكتسإل تالمح لاسرإ يف اوأدب امك ا" ضعبلا اهضعب

 . ىداليملا

 طاقن ىلإ لوصولاو لحاسلا بونج بوص فحزلا ىلع لمعلا يف نامورلا أدب مث

 ( ١ ) يناكسوم ٠ ةيماسلا تاراضملا ٠6 ص ٢ .

 (٢) نايلوج ٠ قباسلا عجرملا . ط١ ٠ ص ٢٢٢٣ .

٩٢٣ 



 فنأتسا مث . نايرداه نمز ينامورلا ذوفنلا دطوت ثيح . ةيلخادلا ةيقيرفإ عم ةراجتلا

 . " ريربلا تامجه نم ينامورلا ذوفنلا نيمأتل . بونجلا ىلإ ذوفنلا عم تايلمع
 . ةيبرغلا ةيقيرفإ ىلإ ءارحصلا ربعت ىتلا ةيوارحصلا بوردلا طوطخ ةيادبب كاسمإلاو

 نم ةريبك تاحاسم دوجول . ينامورلا داصتقالا ىف اساسأ لكشت ةيقيرفإ تحبصأ

 ةيقيرفإ تحبصأ كلذلو . اهب ةلماعلا يديألا رفوت ىلإ ةفاضإلاب . اهب ةبصخلا يضارألا

 ىلإ ىدؤي هصقنو يقيرفإلا حمقلا تايمك يف بذبذت ىأ ناك ثيحب . قحب امور ءاذغ ةلس
 يدافت امور تلواح دقو . ةعساولا ةينامورلا ةيروطاربمإلا قطانم يف تاعاجم ثودح

 ىلع حمقلا نم ةعرزنملا ةحاسملا ةدايز ىلإ تأجل امنيح لوصحملا اذه جاتنا يف ةمزأ ثودح

 ررقي ةرطابألا ضعب لعج يذلا دحلا ىلإ . نوتيزلاو موركلا لثم ىرخألا ليصاحملا باسح
 . يقيرفإلا حمقلا نم ةيمك ربكأ جاتنأ ىلع اظافح موركلا ةعارز عنم

 نوتيزلا تيزب ينامورلا طسوتملا رحبلا ملاع ديوزتل ماه اردصم ةيقيرفإ تناك امك
 رصعلا يف لحاسلا طخ نم بونجلا ىلإ ليصاحملا كلت ةعارز ومنت تأدب ثيح موركلاو

 نم نمأم يف اهلعجي ناك ام جتنت اهناكس ةرفو نم مغرلاب ةيقيرفإ تناكو . ينامرلا
 . ىرخألا ةيروطاربمإلا ءازجأ ىقاب تكهنأ ىتلا تاعاجملا

 يف يعارزلا بناجلا ىلع بصنأ دق يقيرفإلا لامشلاب ينامورلا مامتهالا ناك اذإو
 اومتهأ دق نامورلا نإف . ةيسايسو ةيراجت ىرخأ تامامتها ىلإ ةفاضإلاب . لوألا ماقملا
 نمألا ةلاح راشتنأ نأ كلذ . ةيادبلا ذنم ةيقيرفإ قرش عم ةراجتلاب ةركبم ةروصب

 سانلا لابقإو هميلاقأو هندم ومن ىلإ ىدأ طسوتملا رحبلا ضوح يف ينامورلا رارقتسإلاو
 يساسألا اهردصم ىه يدنهلا طيحملا ملاعو ةيقيرفإ تناك ىتلا ةيلامكلا علسلا ءارش ىلع

 قرطلا نيمأتب مامتهالاب ( م ١٤ - م. ق )٢١ سطسغأ روطاربمإلا ماق دقف كلذلو .
 ءانيم راهدزا رمتسا دقر . تاهجلا كلت ىلإ ةهجتملا رصمو رمحألا رحبلا ربعو ةراجتلا

 ةوقب ءانيملا اذه ءادأ رمتسا امك . يتسنيلهلا رصعلا يف ةجردلا سفنب ةيردنكسإلا

 . '"!ينامورلا رصعلا يف لمشأ ةيداصتقا

 )١) ص . ١ط . هسفن عجرم ا ن ايلوج ٢٢٥ .

 ( ٢ ) خير ات . ن ارفول ١ ةر اجتل ٠ ص ٥ .

٩٤ 



 ةراجت نيمأت لجأ نم ةيقرشلا ةيقيرفإ ةراجتب ةينامورلا تامامتهالا ترمتساو
 روطاربمإلا نمز ندع ءانيم لالتحاب نامورلا ماقف . زنوربلاو ساحنلاو ريدصقلاو بهذلا
 تالصاوملاب نامورلا متها نايرداهو ناجارت ةرطابألا دهع يفو . ( م٤٥ - )٤١ سويدوالك

 دتما ثيحب . ةيقيرفإ قرش لحاوس ثيح يدنهلا طيحملا ىلإ ةلصوملا ةيرحبلاو ةيربلا
 امك . ةينامور ةيالو طبنلا ةلود تحبصأ ىتح برعلا دالب يف "ابونج ينامورلا ذوفنلا
 هجتاو . زاجحلا ربع يدنهلا طيحملا لحاس ىلع رافظ ىلإ ةليأ نم ايرب اقيرط ناجارت أشنأ

 رهن ربع رمحألا رحبلاب ةيردنكسإلا ءانيم لصت ىتلا ةميدقلا ةانقلا حالصإ ىلإ نامورلا
 هايم ةيامحل ةيبرحلا اهنفس ةينامورلا ةرادإلا تلسرأو ")" ناجارت ةانق تيمس ىتح . لينلا

 رمحألا رحبلا يف ةحالملا راهدزا ةسايسلا كلت ىلع بترت دقو . ةنصارقلا نم رمحألا رحبلا

 . يبرعلا جيلخلا يف ةيراجتلا ةكرحلا لاجملا اذه يف سفان هنأ ىتح

 أديو ةراقلا لخاد ىلإو يقرشلا ةيقيرفإ لحاس بونج ىلإ ةينامورلا تاثعبلا تلصو

 طسو يف تربل أو ايروتكف تاريحبو . يروزتيورو وراجنملك لابج ىلع نوفرعتي نامورلا

 نفس تأديو ةرم لوأل نامورلا طئارخ ىلع ةيقيرفإلا ةراقلا ملاعم ترهظ امك ةراقلا

 اتباهر ىلإ تلصو دقف . ةيقيرفإ يقرش لحاس ىلع ةديعب قطانم ىلإ لصت نامررلا

 . '" يزيبمزلا اتلد نم برقلاب رابجنز بونج

 لسرأ لينلا ىداو ربع اهبلق ىلإ لوصولاو ةيقيرفا,قارتخال ةينامور ةلواحم يفو
 لينلا ىتح تاثعبلا كلت تلصوو . م ٦٦ ةنس لينلا عبانم فاشكتسال تاثعب نامررلا

 ةلحرلا قيرط تقاعأ شارحألاو تاعقنتسلا دوجو نأ ريغ .ةلاحلا موطرخلا بونج . ضيبألا

 ةراقلا لخاد ىلإ هجوتلل نامورلا مامتها روحم ىه رصم تلظو . ةيقيرفإلا ةراقلا لخاد ىلإ

 رصم يف ةيقيرفإلا تايلاجلا ءعاضرتسا نامورلا لواح دقف كلذ لجأ نمو . ةيقيرفإلا

 امك . رصم يف ةيشبحلا تايلاجلل دباعملا ءانبب . لاثملا ليبس ىلع اوماقن . ةيردنكسإلاو

 دباعم ممر امك . سيلودنم يبونل ا برلل ةشبالك يف ادبعم سطسغأ روط اربمألا ديش اديش

 ةميدقلا ةيرصملا لاصتالا قرط ىلع اوظفاح نامورلا نأ ىتح . اهلهأ ءاضرتسال ةيونلا

 ىلإ اهتلاسر رشن يف تطشن ثيح تامامتهألا كلت ىف ةسينكلا تلخدو '"!. ةيقيرفإب

 . ٤٩ ص . ٤٦ ص . قباسلا عجرملا . يناروح )١(
 . ٤٠ ص . ةيقيرفا فشك خيرات . لمجلا )٢(

 . ٦٧ ص . قباسلا عجرملا . لمجلا )٣(

 م ٩٥



 ةيقيرفإ ةراق يف ةسينكلا لقاعم مهأ نم ةشبحلاو ةبونلا تحبصأو قرطلا كلت ربع ةقرافألا

 . كلذ دعب .

 نأ دعب ةراقلا لخاد ىلإ لوصولل لينلا يداو ذفنمب ةينامورلا تامتهالا تدازو

 دعب . م / سماخلا نرقلا يف ةينامورلا ةيروطاربمإلاو يقيرفإلا لامشلا لاوحأ تبرطضا
 ١" ٠ لادنولا لئابق مايق ةيقيرفإ يف اهمهأ ناكو . اهل تضرعت ىتلا تاسكنلا ةلسلس

 نم اونكمت نأ دعب . كانه مهل ةكلمم نيوكتو ةيقيرفإل يلامشلا لحاسلا ىلإ لوزنلاب
 ةنس كيرسيج يلادنولا دئاقلا نكمت دقف . ابوروأ بونج نم قطانم ضعب ىلع ةرطيسلا

 يقيرفإلا لحاسلا ىلإ لزنو (كلذ دعب قراط لبج) لقره يدومع قيضم روبع نم م ٩
 . ربربلا نم هناكس ةروثو هتسينك لاجر تاماسقناو هعاضوأ روهدت الغتسم

 عم اوفلاحتو . ةيقيرفإ يف نامورلاب مئازهلا قاحلاو قطانملا كلت يف راشتنالا ىف أديو

 مهناطلس لادنولا عم مث . هب ةميزهلا لازنإ نم اونكمتو . سافينوب ينامورلا دئاقلا دض ربربلا

 . رايلبلاو اينيدرسو اكيسروك لثم طسوتملا رحبلا رزج ىلعو كلذ دعب ةيقيرفإ لامش ىلع
 ةهجاوم يف لادنولا أدبو . طسوتملا رحبلل يقرشلا لامشلا نم هجيا رحب رزج ىتحو

 . ةيقيرفإ لامشو طسوتملا رحبلا ةداس اوحبصأ نأ دعب . ةينيطنطستقلا

 ربع ةمداقلا تاراجتلاو ةيعارزلا علسلا نم ةيقيرفإ ةراق تايناكمإ لادنولا لغتسا

 اونكمت ىتح مهذوفن ةدايزو مهشويج ةيوقت يف اهب اودافتسا "احابرأ اوققحو . ءارحصلا

 لحاس اورداغ . نييدنجربلا ناش كلذ يف اهنأش ةيقرشلا ةينامرجلا بوعشلا نم 2003٧اة لادنولا )١(

 : نيمسق ىلإ اومسقنا كلذ دعبو . يداليملا لوألا نرقلا ةيادب يف ايهوب ىلإ اوهجوت مئ.قيطلبلا رحب
 .{ ٠ نييجندسألا لادنولا مساب اوفرعو ايراغنه بوص كرحت لوألا مسقلا

 مضنا نوهلا تاعامج مودق دعبو'. نيجنيلسلا لادنولا مساب اوفرعو ايميهوب نم برقلاب لظ يناثلا قيرفلاو
 اوسحأ مهنكل . نيدهاعم مهفصوب ةينامورلا ةيروطاربمإلا لخاد ىلإ اوهجحتأو نالآلا ىلإ لادنولا
 ةازغك ةينامورلا ةيروطاربمإلا قطانم ىلإ اولخدو نيارلا ةقطنم يف ينامورلا يركسعلا دوجولا فعضب
 مظن يذلا كيرسيج وه ميظع دناق مهنيب رهظ ىتح . اداسف قطانملا كلت يف اوثاعو م٦٠٤ ةنس

 . يقيرفإلا لحاسلا بوص مهداقو مهفوفص
 . ٣٦ ٠ ٣٧ ص . ٢ ۔ . ةدايز الوقن ةمجرت . ةيرشبلا خيرات . يبنيوت -

\ 

٩٦١ 

 



 اهريمدت مث اهلوخدو امور ةرصاحمو ةيلاطيإلا يضارألا ىلع لوزنلا نم م ٤٥٥ ةنس

 '١ا.٧٧٤ ةنس هتافو ىتح طسوتملا رحبلا ضوحل امكاح يلادنولا كيرسيج حبصأو اهقرحو

 .يسويرألا بهذملا مهقانتعا ببسب ةيقيرفا لهأ عم ابارغأ اوشاع لادنولا نكل
 امك . ةيقيرفإ ناكس نيب رشتنملا ينامورلا بهذملاو . امورل يسويسانثألا بهذملل فلاخملا

 لخاد ىلإ مهذوفن دم ىلع اولمعي ملو مهتاعلطتو مهمالحأ يف ايوروأب نيطبترم اولظ مهنأ
 سداسلا نرقلا ءاج ىتح فعضلاو تافالخلا نم يناعت مهتلود تأدبو . ةيقيرفإلا ةراقلا

 م ٥٣٣ ةنس يفف . يقيرفإلا لامشلا نم مهدرطل ططخت ةيطنزيبلا ةيروطاربمإلا أدبتل م/
 ةلمح سأر ىلع سويرازيلب هدئاق ( م٥٦٥ - )٥٢٧ لوألا نايتبسج روطاربمإلا لسرأ
 لغتساف ةيقيرفإ يف ةيلادنولا ةدايقلا لخاد تعقو ىتلا تافالخلا ببسب ةيقيرفإ ىلإ ةريبك

 لحاسلا ىلع هتاوقب لزنف اينيدرس ةريزج ةروث عمق يف لادنولا لاغشنإ يطنزيبلا دئاقلا
 ىلإ ةيقيرفإ لامش تداعو . ") نيتكرعم يف لادنولا مزهو . ةنجاطرق لالتحا نم نكمتو

 . ليلقب كلذ دعب . يمالسإلا حتفلا ىتح ديدج نم ينامورلا ذوفنلا

 ىتحو . اهب نامورلا لوزن ذنم يعامتجإلا ريغتلا يف تأدب دق ةيقيرفإ لامش تناك

 ةينامورلا تاسايسلاب اوطبترا نيذلا نامورلا نم ديدعلا اهب رقتسا ثيح . لادنولا مودق
 . ةراجتلاو ةعارزلا لاجم يف نيرمثتسملا ةصاخ . طسوتملا رحبلا نم رخآلا بناجلا ىلع

 ربربلا لئابق تأدب نيح يف . ةبصخلا ةيقيرفإلا يضارألا نم ةعساو يضارأ اوكلتما تبيح

 مهفوفص عيمجت يف اوأديو . '") لابجلاو نايدولا قطانم يف بونجلا بوص هجوتلا يف

 مهن ىتح ٠ يقيرفإلا لامشلا يف ةينامورلا تارادإلاو تاوقلا دض ةرركتم تابرض هيجوتو

 رمألا رمألا ةيادب يف لادنولا عم اونواعت امك . مهفورظل بسانملا ينامورلا بهذملا اوقنتعا

 . ينامورلا عضولا نم مهنوصلخيس مهنأب مهنم انظ

 ملاعلا يف ةيلودلا ةسفانملا لاجم يف يساسأ رصنعك اضيأ ةيقيرفإلا ةراقلا تلخد

 )١( ص . ىطسولا روصعلا يف ابوروأ خيرات ملاعم . روتكد . ديعس دومحم . نارمع ٧٨ .

 )٢( ص . قباسلا عجرملا . نارمع ٧٩١ .

 (٣) نايلوح ٠ قباسل عجرملا ٠ ج١ ٠ ص ١٣٢ .
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 ق لوآلا فلألا فصتنم ذنم ةيقرشلا ىوقلا ذوفن اومعزت نيذلا '') سرفلا نأ كلذ . ميدقلا

 راكتحال ةلواحم يف ةيقيرفإ تاورث نم ةدافتسالا بوص مهتسايس هيجوت يف اوأدب . م.

 : نيتهبج نم ةيقيرفإ هاجت سرفلا ةسايس تناكو . ميدقلا ملاعلا ةرابحت

 رصم ىلإ لوصولا نم اونكمت ثيح : رمحألا رحبلاو رصم : ىلوألا ةهبجلا
 اوأدبو . "") ميدقلا ىندألا قرشلا قطانم اولتحا نأ دعب مهذوفنل نمزلا نم ةرتف اهعاضخإو

 مهملح ققحت كلذبو . ةيقيرفإو رمحألا رحبلاو رصم ةراجتل ةيداصتقا تاسايس ذيفنت يف

 ثيح طسوتملا رحبلا ضوح ىلإ ةهجتملا . ةيرحبو ةيرب . قرشلا ةرابحت راكتحا يف ميدقلا
 . نامورلاو نانويلا لعفلاب رمألا اذه جعزأ دقو . نامورلا مث نانويلا مهدادعأ

 ثيح : ةيقيرفإ يقرشو ةيبرعلا ةريزجلا هبش لحاوسو يبرعلا جيلخلا : ةيناثلا ةهبجلا .
 نم اودختا . يناساسلا رصعلا يف ةصاخ . يبرعلا جيلخلا لحاوس ىلع ةرطيسلا يف اوأدب
 تعححت جيلخلا نم ةيبرغلا ةيبرعلا لحاوسلا تحبصأو . مهل ةمصاع ةلجد ىلع نوفسيط
 حلاصمو تاقالع لحاوسلا كلت ناكسل ناكو . نمزلا نم ةليوط تارتفل ةيسرافلا ةرطيسلا

 تاربخلا كلت سرفلا لغتسأ دقو . يدنهلا طيحملا لحاوسو ةيقيرفإ يقرش عم ةيراجت
 طيحملا ةراجت راكتحا لجأ نمو . ةيقيرفإ يقرش وحن مهذوفن عيسوت يف اوأدبو تاقالعلاو

 ىتح ترمتسا شابحألا نييو مهنيب ليوط عارص رادو . نميلا ىلع ةرطيسلا اولواح يدنهلا
 . ةقطنملا يف سرفلا هجو يف فوقولل شابحألا معد نامورلا لواحو . مالسإلا روهظ

 يناساسلا يسرافلا كلملا نمز حوضوب ةيقرشلا ةيقيرفإ يف يسرافلا ذوفنلا رهظ 1

 جيلخلا ةقطنم يف ةحالملاب ضوهنلا ىلع لمع يذلا ( م٢؟١٤ - ٢٢٥ ) لوألا ريشدرا

 ىتلا . ةينيمخألا ةلودلا ترهظ امنيح . داليملا لبت سداسلا نرقلا ذنم يبهذلا ناريإ رصع أدب )١(

 ةيصخش ترهظو . قرشلا ممأ اهل تنادو . ميدقلا ملاعلا تاراضحو تايروطاربما مظعأ تحبصأ
 اديس نوكي نأ همكح نم تاونس ثالث دعب عاطتسإو م. ق ٥٥٩ ماع " شروق " عاجشلا سرفلا مكاح

 مغر هل ةرواجملا ىوقلا ىلع ءاضقلا نم نكمت ثيح . هبورح يف ةربخلاو ةعاجشلاب زيمتو . ةقطنملا ىلع
 قرشلا نادلب تمض سرفلل ةعساو ةيروطاربما سسأ نأ دعب . م.ق ٥٣٠ ةنس تامو . هدض اهفلاحت

 ىرخف . " ةيغاطلا " قيزعإلا لبق نم هيلع قلطأ يذلا دالبلا شرع ىلع زيبمق هفلخو . ميدقلا ىندألا
 . ٢١٤ /٢١٦ ص . قباسلا عجرملا .

 )٢( همكح ةيادب يف " ثلاثلا كيتامسب " كلملا نمز رصم لوخد نم زيبمق نكمت .
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 راهدزا كلذ ىلع بترتو . ةنصارقلا بقعتو ةيرحب ءىناوم ةدع أشنأف . يدنهلا طيحملاو
 ديدحلاو قيقرلاو بهذلا ةراجت ةصاخ ةيراجتلا تالاجملا يف ةيقيرفإلا ةيسرافلا تاقالعلا
 . يقيرفإلا لحاسلا علس نم كلذ ريغو جاعلاو

 دنز عم ةدهاعم دقعب ) م٠٣ )٢٩٢ - ٢ يسرن ماق يداليملا ثلاثلا نرقلا ةياهن يفن

 ضرفو . لاموصلا يف . . يلامشلا يقرشلا ةيقيرفإ لحاس ىلع جنزلا كلم هاش كيرفأ
 مامأ ايسراف ازكرم تحبصأ ىتلا يرطقوس ةريزج ىلع ةرتفلا كلت يف مهذوفن سرفلا

 انب متو . ٧" ةريزجلا يف ينامورلاو ينانويلا دوجولا اهمامأ يراوتو . ةيقيرفإلا لحاوسلا
 نفسلا تاديو . ةريزجلا ناكس نيب ةريبك ةيسراف ةيلاج دوجول ارظن . اهب ةيسراف دباعم
 يقرشلا ةيقيرفإ لحاس بوص هجتت وأ ةيقيرفإلا رمحألا رحبلا ءىناوم لخدت اهنم ةيسرافلا

 رحبلا لخدم دنع ةشيحلا يف ةئشانلا ةيقيرنإل ا ةوقلا عم عضولا اذه مهل نكمو . ايونج
 . "٦ يداليملا عبارلا نرقلا ذنم ةيملاع ةوقك ترهظ ىتلا موسكأ ةلود ىهو يبونجلا رمحألا

 ةيقيرفإلا ةوقلا كلت دوجو ناكو . ةيفاقثو ةينيد تارابتعال نامررلا عم ةفيلح تحبصأو

 نأ دعب يدنهلا طيحملاو ةيقيرفإ تارايت ىلإ لوصولل نامورلا مامأ ديحولا لمألا ىه

 . مهمامأ ةيقرشلا ةراجتلا ذفانم اوددس نيذلا سرفلا عم ةوادعلا تمكحتسا

 اينيدو ايسايس موسكأ يف شابحألا معدل تاءارجإلا نم ةلسلس نامورلا ذختا
 . موسكأ ةكلمم ىلإ ادفو ناينتسج ينامورلا روطربمإلا لسرأ دقف ٠ سرفلا مامأ ايركسعو
 مهل شابحألا نمؤي نأ لباقم شابحألل ةيداصتقإلاو ةيركسعلا نامورلا تامدخ اضراع

 اولغتسا ثيح . رودلا اذهب مايقلا نم شابحألا نكمت دقو . ةيقيرفإو يدنهلا طيحملا ةرابحت
 رحبلا لخدمو . ةيبرعلا ةريزجلا بونج ةقطنم اهب رمت ىتلا ةئيسلا ةيداصتقألا لاوحألا

 ىلإ طسوتملا رحبلا ناكس لوحت دعب . روخبلاو نابللا ةراجت تسكتنا امنيح . رمحألا

 ىنثولا ماظنلا تاثوروم نم تحبصأ ىتلا علسلا كلت ىلع سانلا لابقإ فعضو ةيحيسلا

 مهذوفندم لجأ نم زاجحلا بوص الامش تهجتاو نميلا ةقطنم ىلع مهذوفنل متضرفف ٠

 لخدمو نميلا يف مكحتلا لجأ نم سرفلا نييو مهنيب . مهنيب ليوط عارص رادو . الامش
 روهظب يداليملا قباسلا نرقلا يف رمألا ىهتنا رمتسم عارصلا اذه رمتساو . رمحألا رحبلا

 ( ١ ) ١ ميعنل ٠ ١ عجرم ١ قب ال ٠ ص ٨ ١ ٢ .

 ( ٢ ) يرخف ٠ ١ عجرم ١ قب اسل ٠ ص ٣ ٤ ١ .



 . ميدقلا ملاعلاو ةيقيرفإ يف مكحتت تناك ىتلا ةيديلقتلا ةيملاعلا ىوقلا لاوزو . مالسإلا

 ميدقلا ملاعلا ىوق نيب ةيملاعلا ةسايسلا يف ةماهلا اهتايصوصخ ةيقيرفإل لظ اذكهو

 تامامتهألا كلت تناك نإو . ةماهلا اهتاورثو اهعقوم ةيمهأ ببسب مامتهألا عبنم ناكو .

 . مهسفنأ ةقرافألا حلاصمو فورظ ىلإ تافتلإلا نود ىوقلا كلت حلاصم ىلع تبصنا دق

. ةراقلا يف ديدجلا يمالسإلا رودلا زيم يذلا رمألا



(٣) 

 ةمبدق ةيقيرفإ كلامم
 شابحألا - ربربلا

 : ةميدقلا روصعلا يف ةيقيرفإ لامش يف ربربلا كلامم : "الوأ

 ربربلا كلامم خيرات نع ةداج تاسارد نع برغلاو قرشلا يف ةيخيراتلا ةبتكملا ولخت
 ذوفنب كاكتحا مهل حيصأ امنيح الإ ميدقلا ملاعلا خيرات تاحفص نيب ربربلا رهظي ملو

 نوثحابلا لظ دقف كلذلو . ةنجاطرقو نامورلاو نانويلا لثم ةيقيرفإ يف ةيجراخلا ىوقلا
 . اهتهجاو ىتلا ثادحألاو اهرايهنا وأ اهراشتنا , ةيربربلا لئابقلا ةكرحب مات لهج ىلع
 عسوتلا ةلحرمل ةرصاعم تناك ىتلا ةيربربلا تارامإلاو كلامملا نع رابخأ عيمجت مت هنكل

 ينامورلا راشتنألا تلقرع ةيلحم ىوق لثمت اهنأ ساسأ ىلع . ةيقيرفإ يف ينامررلا
 : يلي امك ىه كلامم ثالث كلامملا هذه نمو . ةيروطاربمإلا ىخرؤم ىلإ اهرابخأ تلصوف

 ١ - ايلاح شكارم - ىصقألا برغملاب " " نييروملا ةكلمم :
 . ةيربربلا لئابقلا نم ريبك فلاحت ساسأ ىلع داليملا لبق ثلاثلا نرقلا ذنم تسسأت

 يفو . ةلوسيزامو ةلوسام ىتكلمم ثيح . بونجلا ىف ةلادج ةقطنم ىلإ اهذوفن تدمو

 عيسوت نم تنكمت ثلاثلا نرقلا ةياهن ىفو . ىلفسلا ةيولم رهن ىلإ اهدودح تلصو قرشلا
 . ") ةينيطنسقل يبرغلا لامشلا يف . ةقاسملا رهن بصم ىلإ تلصو ىتح اهدودح

 برغملا لوهس ةعارز يف يداصتقإلا اهرود اهل تناك نييروملا لئابق نأ ودبيو
 تنكمت ىتح . ىلوألا ىوتسملا ىلع ةيمهأ لثمال لئابقلا كلت تلظو .داليملا لبق ىصقألا
 لوألا نرقلا ىلإ دوعت ذوفن ىلع رثع ثيح ثلاثلا نرقلا ذنم فلح يف اهسفن ديحوت نم

 اهلهأ ةربخ ىلع لدي امم قطانملا كلت نم حمقلا ءارشل ةعساو ةكرح ىلإ ريشت داليملا لبق
 ةلوسيزامو ةلوسام لثم اهل ةرواجملا ةيربربلا لئابقلاو كلامملا تناكو . لاجملا اذه يف

 ىمست يتلا ةقطنملا يف . نييروملا نييقرشلا ىلإ ةعقاولا ةيجاطرقلا يضارألا يف كرحتت

 ( ١ ) عجرمل ا. ن ايلوج ١ قب اسل ٠ » ١ ٠6 ص : ٣١\ ٠.
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 ةقطنم نم تناك لئابقلا كلت نأ ودبيو دالبلا ةجهل نم ذوخأم مسالا اذه نأ وديو ايديمون
 . مييروملا نم

 ٢ - ايلاح رئازجلا ةقطنم يف " ةلوسيزام ةكلمم "

 ىلإ اقرش اهدودح تدمو . داليملا لبق ثلاثلا نرقلا ثادحأ يف حوضوب ترهظ

 كلت نم امسق ( ةيصطنق) هتريس تناكو . ةسصطنق لامش . نوتيرت سأرو ةفاسملا

 . اهل نيتمصاع ( ةيولم رهن قرش عقت) ةغاصو ىه تلكشو ةكلمملا

 ثيح . اهيلإ لوصولا بعصي ةيجيتارتسا ةقطنم يف اهتمصاع ةلوسيزام تذختأو
 ةقاسملا رهن اهنيب نم يرجي . ةرعو تاردحنمب ةطاحمو يرخص عفترم ىلع ةمصاعلا عقت

 امك . نمزلا نم ةليوط ةرتف ةعينم ةنيدملا تلظ كلذلو . ءىطاوش هل سيل روخ لكش ىف
 ناكسلا اهنم ديفتسيل اهماسم يف راطمألا هايم تظفح اهب ةطيحملا ةيرخصلا ةقطنملا نأ
 . فافجلا تقو يف

 نيب ةبصخلا ضرألا ثيح . ةبوصخ برغملا دالب قطانم مهأ ةلوسيزام ةكلمم تلتحاو
 لوطلا ىف لثملا اهحمق لبانسب برض ىتح . راطمألاو راهنألا نم ةرفوتملا هايملاو . ةيدوألا

 ثيحب اهتبوصخ ببسب ضرألا ةعارز يف "اريبك "ادهج نولذبي ال اوناك اهلهأ نأ امك .
 . لوصحملا سفن نم مهناريج يضارأ هردتام فاعضأ مهيلع ردت تناك

 ةكلمم ىوق عيمجت نم نكمت ثيح " سكافيس " ةيربربلا ةكلمملا كلت ءامعز مهأ نمو
 هرود لفغت نأ ةرواجملا ىوقلا ىلع بعصلا نم ناك . اماه ايميلقأ اميعز حبصأو .

 لكاشملا هتهجاو ميعزلا اذه نكل . ةبجاطرق ةاتف نم جوزتو . اهدي ةنجاطرق هيلإ تدمف

 هتكلمم ىلإ ةلوسيزام ةكلمم مض نم نكمي يذلا انيسم وهو رواجملا يربربلا ميعزلا نم

 !) " ةلوساف ةكلمم مسأب فرعت ىتلا ةيربربلا

 ٣ - ةلوسام ةكلمم :

 عسوتلا مامأ اهدودح تصلقتو . ةيقرشلا ربربلا كلامم دودح ىلع ةكلمملا كلت ترهظ

 ةقطنملا يف تبشن ىتلا ةينوبلا برحلا يف اهتيمهأ اهل ناك كلذلو . ةيادبلا ذنم يجاطرقلا

 . ١٣٢ ص . قباسلا عجرم ا. نابلوج ()
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 هوخأ هثرو لب اسنيسم " ربكألا هنبا مكحلا يف هفلخي مل يذلا "")" اياغ" اهلاجر مهأ نمو
 ناعرسو م . ق ثلاثلا نرقلا يف ةكلمملا فعض نمز رهظ اسنيسم نكل. هيخأ نبا مث مث

 فقتو نم نكمت ىتح هتكلمم ىوق عمجي أدبو ٠ ةلوسام ةكلممل اميعز لطبلا اذه حبصأ ام

 ةكسوت ىتح اقرشو . هيولم رهن ىتح ايرغ هتكلمم دودح عسوو . ةرو اجملا ةلوسيزام فحز

 . اريبك االوطسأو ايوق اشيج توكو . ةقربط نم برقلاب .

 ةينامورلا حلاصملا نكل . ةدحوم ةلود يف يربربلا ةبعش رهص لواحي اسنيسم أدب
 اراثآ كرت هنكل . همالحأ قيقحت نم نكمتي ملو . يلوساملا ميعزلا اذه مامأ اقئاع تفقو
 دراوم ريفوت لجأ نمو .ةماع مظن ىلإ ةيلبقلا مظنلا روطت ربربلا ةنيدمو خيرات يف ةماه

 رشنو . ةعارزلا عجش امك . هتلود يف ودبلا تاعامج ىلع بئارض ىلإ ىعس هتلودل ةيلام
 ةعارزلا راهدزا رارقتسالا اذه ىلع بترتو . ةيربربلا ةكلمم عوبر يف رارقتسإلاو نمألا

 . روبلا يضارألا ءايحإو ةراجتلاو

 نيب برغملا دالب خيرات يف عقت '"“ ةيداصتقا ةروث " لوأ بحاص هنإف كلذلو

 ٨٧٤ هئانبأ نم دحاو لكل كرت هنأ ىتح . هرصع يف دالبلا ترهدزأف . ربربلا اهناكس

 ةيادبك ىرقلا هرصع يف ترهظو . لالغتسالل ةمزاللا ةيعارزلا تالآلاب ةزهجم "اراتكه

 ةبخاطرق نيناوق رارغ ىلع اروتسد هتلودل ردصأ امك . ةاعرلاو نيحالفلا لبق نم رارقتسالل
 يف برغملا دالبل ةديدج ةيراضح ةيصخش ترهظو . طابسألا نومنُي ماكح ىلع دمتعي

 . هدهع

 هتاحالصا يف رهظ دقف . ةديدج ةحسم ربربلا تادقتعم ىلع اسنيسم ىفضأ دقو

 هتافو نم تاونس رشع رورم دعر . كلملا هلإلا ةدابع هدهع يف ترهظو . هلإ رهظم يف

 دقف كلذلو ةينانويلا ةفاقثلاو ركفلاب اعلوم ناكو .'"ا (ةقد ) ةقوت يف دبعم هل ميقأ

 لعج امنيح هدنع ينانويلا ركفلا راثآ ترهظو . ةينانوي ةيبرت هؤانبأ ىقلتي نأ ىلع صرح
 ندملا يف نأشلا وه املشم ء انبألا ربكأل هدعب نم ةفالخلا لعجي انوناق هروتسد يف

 . ١٣٣ ص . عجرملا سفن . نابلوج )١(

 . ١٣٥١ ص . قباسلا عجرملا . نايلوج )٢(

 يف مهريغو نامورلا ىلع دامتعالا نود . اهلهأ لبق نم ةيقيرفا يضارأ لالغتسا ساسأ ىلع )٢(

 . ةيقيرفإ تايناكمإ لالغتسا
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 .ةينانويلا

 " نييقيرفإلل ةيقيرفإ " نأب يدانت ىتلا ةديدجلا هتيرظن اسنيسم دي ىلع ترهظو
 نيلايملا هاياعر رحستو ناكم لك نم هلوح ربربلا لئابق عمجت نأ ةيرظنلا كلت نأش نم ناكو
 هلبق ةنجاطرق ىلع ءاليتسإلا هططخ يف عضو دقف انه نمو . بناجألا هرك ىلإ مهعبطب
 يسلطألا طيحملا لحاس ىتح برغملا دالب عاضخإ يف ركفي أدب امك . ةيراضحلا ربربلا دالب
 يقيرفإلا لامشلا ةقطنم يف اهحومط نم ىشخت تأدب امور نإف كلذلو . هترطيس تحت.
 اسنيسم تامو . طسوتملارحبلا بونج ةيربرب ةيروطاربمإ نيوكت ىلإ ىفري ناك نأ هتصاخو
 ربربلاو ةماع ةيقيرفإ خيرات تايصخش مهأ نيب نم يربربلا ميعزلا ناكو . م. ق٨٤١ ةنس

 . ةيجراخلا ىوقلا ذوفن ىلإ ديج نم ربربلا دالب لعج يذلا رمألا . ةصاخ

 افوخ .امور ةحلصم بسح . )١' ةثالثلا هن انبأ نبب اسنيسم ةكلمم عزو هتوم دعيو

 قالغا يلاتلابو . ربربلا دالب ديحوت يف هبرد ىلع ريسي هدعب نم ىوق ةفيلخ دوجو نم
 . ةينامورلا حلاصملا مامأ ةيقيرفإلا باوبألا

 جاطرق تطقس ثيح . ةيقيرفإ خيرات يف ةريطخ تاروطت تعقو ليلقب هتوم دعيو

 ليوحت م. ق ١٧٤٦ ةنس امور تررقو . امهنيب عارصلا نم ةليوط ةرتف دعب امور مامأ
 مساب ةينامور ةعطاقم ىلإ طسوتملا رحبلا ضوحو يقيرفإلا لامشلا يف اهتاكلتممو ةنجاطرق
 . ةيقيرفإ ةيالو م٢حاأ٦]أ4 أاأحةوأ ةيقيرفإلا ةعطاقملا

 . ةنس ةدمل نيعيو . لصنق دعاسم ةبتر وأ ضاق ىلإ ةيقيرفإ مكح ىلإ امور تدهعو
 افلكم يلاولا اذه ناكو . ةالولا ةيقب لثم لاو ةجرد ىلإ كلذ دعب بصنملا اذه روط مث

 نمألا ىلع ةظفاحملاو . رحبلا نم ةنصارقلاو ربلا نم ربربلا دض دودحلا نع عافدلاب

 ناك يلاولا اذه نكلو . اهدونج ددع ةنس لك خويشلا سلجم نيعي شويج ةطساوب يلخادلا

 . رطخلا تقو ةرواجملا ةيقيرفإلا تارامإلا نم ء افلحلاب نيعتسي

 )١( ةسولغ " يناثلا نبالاو . هتريس ةمصاعلا يف ةرادإلا ىلوت ىذلا " اسبسيم " ربكألا نبألا : مهو "

 ةسولغ نيوخألا ةافو دعبو ءاضقلا ىلوت ىذلا " لعبنتسم " ثلاثلا نبألاو . شيجلا ةدايق ىلوت يذلا

 تامازتلالا نم ديدعلاب هقحالت امور تأدبو . مكحلاب اسبسيم درفنا لعبنتسمو .
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 اياعرلا ىلع ناكو . ةينامور كالمأ ىلإ ةيقيرفإ لامشو ةنجاطرق يضارأ تلوحتو

 يف امتهم ىلاولا ناكو . ةبيرض اوعفدي نأ ةيتقو ةفصب مهتزوح يف مهكالمأ تيقب نيذلا
 نامررلا متهأ كلذلو . )١' ةراجتلا لاجر لامعأ نيمأتو بئارضلا عمج نيمأتب لوألا ماقملا
 اوكرت ثيح . ةيفاقثلاو ةيركفلا مهتامامتهأ نم رثكأ ةيداصتتإلا بناوجلاب ةبقيرفأ ين

 ةراضحلا وأ ةينانويلا وأ ةيجاطرقلا ةراضحلا نم ربربلا نيب ةميدقلا ةيراضحلا تاريثأتلا
 . لبق نم ةيرصملا

 نم ريبك ددعل . ايناتيروم . ىصقألا برغملا داليو ايديمون ةقطنم تضرعتو
 ءامعزلا تاباسح ةيفصتل ةحاس دالبلا تحبصأو . ةيجراخلا عامطألاو ةيلخادلا تافالخلا

 ةعساو تاحاسم ىلع اهترطيس امور تضرفو دالبلا لاوحأ تروهدتف . امور يف خويشلاو

 نم نكمت لوألا نرقلا فصتنم يف ةيقيرفإ ىلإ رصيق هجوت امنيحو . يقيرفإلا لامشلا يف
 ةنميهلا تلصاوت دقو . ديدج نم دالبلا مظني أديو . ةعساو تاحاسم ىلع ةرطيسلا

 . نامورلا دض تاروثب مايقلا يف ربربلا رمتساو . ةيقيرفإ ىلع ةينامورلا

 " ةدايقب ربربلا ةروث نامورلا دض ةيقيرفإ يف تعقو ىتلا تاروثلا مهأ نمو

 روطربمألا نمز يف ربربلا فوفص ميظنت نم نكمت يذلا "آ82أ42¡6٦ سانيرافكت

 تاوتس عيس ةدمل ةينامورلا شويجلا رحد نم يربربلا دئاقلا اذه نكمتو . سويربيت ينامورلا

 نم اشيج مهنم قلخو ربربلا تاقاط لغتسا ثيح . (رئازجلا) ايديمون ةقطنم هزكرم ناكو .

 ىلإ سانيرافكت ةكرح تدتمأو . بيردتلا ةديجلا ةينامورلا شويجلا رارغ ىلع ناسرفلا

 بونج بوص تدتما امك . قرشلا يف هتريسو . ايناتروم ربرب ىلإ تلصو ىتح برغلا
 '"١ينامور شيج مامأ سانيرافكت مزه م ١٧ ةنس يفو . ربربلا ودب لئابق ثيح

 هفوفص ميظنت ديعيل بونجلا يف ءارحصلا بوص باحسنالل رطضا هتميزه دعيو

 دض عيرسلاو فطخلا رجلاب همئاقلا هتسايس يف رمتساو . ديدج نم موجهلا دواعيو

 هيلع ضبقلا ىقلأ ةياهنلا يفو . مهودع ىلع ضبقلا ءاقلإ نع نامورلا زجعف . نامورلا

 هئافتخا نامورلا لغتسا دقو . تامو رسألا نم صلختو هسفنب ىمرف هنصح راصح ءانثأ

 ةلالد طوطشلا ةقطنم بوص ديدجلا هجوتلا اذه ىفو . بونجلا بوص مهشويجب اوفحزيل

 اهب مهتارمعتسم نيمأت ةلواحم يف نامورلا أدب ثيح . نامورلل ةيقيرفإ ةيمهأ ىلع

 )١( صص. قباسلا عجرملا . نايلوج ١٥٤ . )٢( ص . قباسلا عجرملا . نايلوج ١٧١٥ .

 م ١.٥



 . اهيضارأ لالغتساو

 رطضا . يداليملا يناثلا نرقلا يف . اينايتروم ةقطنم يف ةدع تاروث تبشن امك

 لتالقل أ ةلاح ترمتس او رصمو ايروس ين ةلم اعل ا مهشويج نم ت ادجنل ا بلط ىل ا ن امورل ١

 نم ةدافتسالا ةلواحمب نامورلا مايق عنمي مل اذه نكل. "'ألادنولا مودق ىتح ةيقيرفا دوست

 علس نيبو ةيقيرفإ ليصاحم نيب ةيراجتلا ةطاسولا يف كلذكو ةعارزلا يف ةقطنملا ىضارأ

 رحبلا ضوح يف ةينامورلا ةيروطاربمإلا زكارم نيبو ةهج نم ءارحصلا بونج ةيقيرفا
 مغر اهيف نامورلا طرفي مل كلذلو . ةطاسولا كلت ءارو نم ةلئاط احابرأ اوققحو طسوتملا

 . ةيلخادلا تاروثلاو ةيجراخلا عامطألا

 . يدنهلا طيحملاو رمحألا رحبلا يف ةيقيرفا ةوق ... موسكأ : ايناث

 قرشلا تاراضح ةهجاوم ىفو . ةيقيرفإلا ةراقلل يقرشلا يلامشلا بناجلا ىلعو
 تنكمت امنيح . ميدقلا ملاعلا ىوق نيب ةيقيرفا ةلثمم موسكأ ترهظ . ةقيرعلا ميدقلا ىندألا

 ةيملاعلا تاسفانملا لاجم يف اهل ماه عقوم داجيإو ةيلودلا ةحاسلا ىلع اهسفن ضرف

 . ةميدقلا

 ىه " ةيقيرفإ ةكلمم ةشبحلا ةقطنم يف تدهش يداليملا عبارلا نرقلا يف هنأ كلذ

 فورظلا اهتدعاسو . داليملل ىلوألا نورقلا نم روهظلا يف تأدب نأ دعب . موسكأ ةكلمم
 . رمحألا رحبلاو ةيبرعلا ةريزجلا بونج ةقطنم اهتدهش ىتلا ةئيسلا ةيسايسلاو ةيداصتقإلا

 تاعارصلاو تافالخلا تدأ دقف . عبارلا نرقلا ةيادب ىتحو داليملل لوألا نرقلا ذنم

 موسكأ تدمن اهب يسايس غارف ثودح ىلإ داليملل لوألا نرقلا ذنم نميلا يف ةيلخادلا

 .'"اريمحدض نادمه عم تفلاحت دقف. يلخادلا عارصلا يف افرط تحبصأو نميلا ىلإ اهذوفن

 .اهميلاقأ ىدحأ ىلإ اهلوحتو نميلا ىلع ةيوقلا اهترطيس ضرفتل تقولا ءاج ىتح

 )١( ص . هسفن عجرملا . نايلوج ١٨٠ .

 نم ترجاه ةينمي ةيبرع رصانع ىلإ مهلوصأ عجري ةكلمملا كلت لهأ نأ ىلإ تاساردلا نم ريثك ريشت )٢(
 ةلود حبصتل دعب ايف ت كانه ةرامإ اهل تنوكو ةيشبحلا ةبضهلا ةقطنم ىلإ بدنملا باب ربع نميلا

 لوصأ ىلإ عجرت ةشبحلا يف ةيقرعلا رصانعلا مظعم نإف كلذ نع رظنلا ضعبو . ةيشبحلا موسكأ
 . ةيقيرفإ ضرأ يف ترعرتو تم اهنأ ىلإ ريشن اننكل . ةيماس

 )٣( ص . ميدقلا نميلا خيرات . هيقفاب ١٩٧١ . ةنستوريب ةعبط ١٩٨٥ .
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 تدافتسا . ميدقلا ملاعلا يف تاروطت تعقو يداليملا عبارلا نرقلا ىهتني نأ لبقو
 طسوتملا رحبلا ميلاقأو ناكس نيب رشتنت ةيحيسملا ةنايدلا تأدب دقف . شابحألا ةلود اهنم
 لاجم يف ةصاخو ةينثولا تاداعلا نع سانلا ىلخت ىلإ ىدأ امم . ميدقلا ىندألا قرشلاو
 ةراجت علس مهأ نم امهو . نابللاو روخبلا نم ةريبك ريداقم كلهتست تناك ىتلا نفدلا

 دباعملا يف تناك ىتلا علسلا نم اهريغو نابللاو روخبلا ةراجت تسكنناف"ا . قرشلا
 . رامضملا اذه يف اهتيمهأ ةيبرعلا ةريزجلا بونج ةقطنم تدقفو ةينثولا زئاقعلا ضارغأل

 كلت نم ديفتست تناك ىتلا قطانملا نم اهريغو برأمو ءاميتو ةوبش ةكلمم لاوحأ روهدتو

 نابللا جاتنإ يف ةريبك ةروصب دمتعت ىتلا .رافظ ةقطنم تروهدت امك . ةراجتلا

 . 7 ١

 )١( ص . قباسلا عجرملا . يجعلق ٦٢ .

 مهدالب نوكت نأ رافظ لهأ ىفخأ دقو . مدقلا ذنم نابللا جاتناب نامع بونج يف رافظ ةقطنم تطبترا )٢(
 يف ةيجيتارتسا ةعلس نابللا لكش ثيح . يجراخلا وزغلل مهدالب ضرمعتتال ىتح نابللا جاتنال انطرم

 كلذ متيو رافظ نم ةيلخادلا ةيدوألا ةقطنم يف ةيرب ةرجش نم رافظ يف نابللا جتنيو . ميدقلا ملاعلا

 ةيلمعلا كلت ىمستو . لوزنلا يف نابللا هلئاس أدبي ثيح . عضاوم ةدع يف ةرجشلا مسج حرجي نأب

 دوجأو . اذكهو لوألا فعسلا ىمسي لوألا عمجلاف . فعسلا مسأب عمجلا تايلمعو . عبقوتلا مساب

 . ةثلاثلاو ةيناثلا تارملا يف اهعمج متي ىتلا ىه هنم عاونألا

 . مارهمس ءانيم لثم ةيلحاس ءىناوم وأ . نوا ر روهدنأ ةحاو لثم ةيلخاد زكارم يف نابللا عيمجت متي
 ةوبش . ءاميت ةكلمم لثم نابللا ةرابت ةمدخ لجأ نم تماق ةينمي كلامم كانه تناك امك . هريدصت أدبيو

 رحبلاو . زاجحلا ربع ماشلا دالبو رمحألا رحبلا ةقطنم ىلإ نابللا ةراجت لفاوق اهنم ري ثيح . برأم .
 . هتانيدمو طسوتملا

 ثيح . طينحتلا يف هومدختسا ةنعارفلل ةبسنبلاف . ميدقلا ملاعلا تاراضح دنع ةماع ةيمهأ نابللا لثم

 نانويلا دنعو بابطتسإلاو بطلا يف هومدختسا امك . نومآ خنع توت ةربقم يف هنم تايمك ىلع رثع

 يف هنم ةريبك تايمك اوكلهتسا نامورلا نأ امك . اضيأ جالعلاو بطلا يفر دباعملا يف مدختسا

 كلهتسا يذلا نورين روطاربمإلا نمز ةصاخ . ةينثولا نفدلا تاداع يفو مهتالافتحا يفو مهدباعم

 ريهطتل ىراصنلاو دوهيلا دنع اضيأ نابللا مدختسإو . ايابوب هتجوز نامثج نفد ءانثأ ةريبك تايمك

 دجاسملا يف روخبلاو نابللا قرح تاداع مادختسا نع ىهن دقف مالسإلا امأ . نيملسملا فوفص

 نم ريثك جالع يف نابللا نوملسملا ءابطألا مدختسا دقو ةداع اهلعجي مل ىأ . ةينثو ةداع اهرابتعاب

 ضرأ رافظ . رداقلادبع . يناسفلا : رظنأ . كلذ ريغو لصافملاو يلكلا باهتلاو برلا لثم ضارمألا
 . ١٧٤ ص . ٩٠ ص . قباسلا عجرملا . يناروح . اهدعبامو ٢٥ ص . نابللا
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 وناليم نالعإ دعب ةينامورلا ةيروطاربمإلا يف نيحيسملا ةكوش تداز هسفن تقولا يف
 نيينوثلاو دوهيلا نيب ةيردنكسإلا يف تابارضا تعقوف ةيعرش ةنايد ةيحيسملا رابتعاب

 0١. ة ةيردنكسإلا رابتعاب . رمحألا رحبلا ةراجت لاوحأ بارطضا ىلإ ىدأ امم نييحيسملاو

 ردنكسإلا دي ىلع اهئاشنإ ذنم ةميدقلا روصعلا يف رمحألا رحبلا يف ةراجتلا ذفانم مهأ

 ايسآ طساوأ قطانم ىلا ةراجتلا تلوحتو . رمحألا رحبلا ةراجت عاضوأ روهدتف . ينودقملا

 ينامورلا روطربمإلا رارق ىلع بترت امك . يرغصلا ايسآو ساف ربع ةينطنطسقلا ىلإ

 قرط لوحت . م٠٣٣ ةنس ةينطنطستقلا ىلإ امور نم ةيروطاربمإلا ةملصاعلا لقن نيطنطسق
 ةينطنطسقلا ىلإ لوضانألاو ايسآ طساوأ ربع يربلا قيرطلا ىلإ رحبلا نم ةيملاعلا ةراجتلا

 ةينيطنطسقلا نيب لاصتإلا يف برقألا يه قرطلا كلت ربتعت ثيح . "") ةديدجلا ةمصاعلا .
 . نيصلا تارابحت نييو

 ةيبرعلا ةريزجلا بونج لاوحأ تروهدتو . يدنهلا طيحملا ةراجت تسكتنا كلذيو

 دايدزا ىلإ ىدأ يذلا رمألا . ةحضاو ةروصب يداليملا عبارلا نرقلا يف ايسايسو ايداصتقا

 ٠ ةيبرعلا ةريزجلا بونج ةقطنم يفو يبونجلا رمحألا رحبلا لخدم ةقطنم يف شابحألا ذوفن

 الامش كرحتلل اوعلطتو نميلا ىلع مهترطيس اوضرفو ةئيسلا عاضوألا كلت اولغتسا ثيح
 اوحبصأ مهنأ امك . زاجحلا ربع ةمدقلا ةيربلا ةيراجتلا قرطلا ىلع ةرطيسلا لامكتسال

 نم مهئافلح'ىلع اودمتعا دقف . يدنهلا طيحملا لامش يف يرحبلا يراجتلا طاشنلا ةداس

 يبونجو نيصلاو دنهلا ةراجت نم هنوجاتحي ام بلج يف رافظ لها ةصاخو برعلا راجتلا

 ةيندلا بناوجلا يف ةصاخ طسوتملا رحبلا تايندمو بوعش اهيلع دمتعي يتلا ايسا قرش
 ةماعلا تالافتحإلاو ةيبطلا يحاونلاو

 اوضرف ثيح"" الامش رصم دودح ىتح ةرتفلا كلت يف مهذوفن شابحألا دمو

 يقرشلا نادوسلا ربعو . مهريغو الاجلاو ةجبلاو يقرشلا نادوسلا لئابق ىلع مهترطيس

 نيب ةيراجت تاقالع ترهظ ثيح .'“) يبرغلا نادوسلا ىلإ لصو ىتح يشبحلا ذوفنلا دتمأ

 )١( ص . ١ج . ةسينكلاو ةلودلا . روتكد . تفأر . ديمحلادبع عجار ٦٢ اهدعبامو .

 )٢( ص . ةراجتلا خيرات . نارفول ٢٢ .

 )٣( يقرشلا نادوسلا دالب لامش يف ةيبونلا يورم ةكلمم اوطقسأ امنيح .

 )٤( ص . موسكأو برأم نيب شابحألا . زاتمم . فراعلا ٤٣ توريب . اهدعبامو . ١٩١٧٥ .

 س _ ١.٨



 ةيشبحلا موسكأ ةكلمم نأ ىلع لدي يذلا رمألا وهو . ةينثولا ةناغ ةكلمم نيبو موسكأ ةكلم
 ةقطنم يفو يبرغلا يدنهلا طيحملا لامشو ةيقيرفإ يف ةيركسعو ةيسايس ةوق مهأ تلقف
 . يبونجلا رمحألا رحبلا لخدم

 ىلع ةرتفلا كلت يف نامورلا دمتعا ةميدقلا ةيخيراتلاو ةيدئاقعلا طباورلا لضفيو

 . مهيلإ ةيقيرفإ يقرشو نيصلاو دنهلا ةرابت لوصو نيمأتل موسكأ ةلود عم فلاحتلا
 هايم يفو يبونجلا رمحألا رحبلا لخدم دنع ينامورلا ذوفنلل ادادتما شابحألا كلذب حبصأو

 نامورلا هب ملحي ناك يذلا رمألا وهو . ةيقيرفإلا ةراقلا لخاد يفو لب . يدنهلا طيحملا
 )١'. ةليوط ةرتف ذنم

 ىلإ طسوتملا رحبلا قرشو بيصخلا لالهلا ةقطنم نم يلودلا عارصلا ةبلح تلقتناو

 سرفلا نآ كلذ . رمحالا رحبلا لخدمو ةيبرعلا ةريزجلا بونجو يقيرفإلا نرقلا ةقطنم
 مهترطيس طسي نم اونكمت دق اوناك . نامورلل ةسفانملا ةيساسألا ةيقرشلا ةوقلا مهرابتعاب
 وأ مهيضاراأب رمت ىتلا ميدقلا ملاعلا ةراجت راكتحا لجأ نم ةيملاعلا ةيراجتلا قرطلا ىلع

 ةرسألا نمز يف حوضوب هيراكتحإلا ةيراجتلا ةسايسلا كلت ترهظو . مهنم برقلاب

 قطانم ىلإ سرفلا ذوفن دم نم تنكقمو . ") م ٢٢٥ ةنس ذنم ترهظ ىتلا ةيناساسلا

 يبرعلا جيلخلا لحاوس ىلع ديدج نم مهترطيس اوطسيو لب لوضانألاو زاقوقلاب ةديدج
 رمحألا رحبلا وحن سرفلا علطت ةيملاعلا ةراجتلا راكتحإ ةسايس مامتا لجأ نمو .") ةيبرغلا
 . مهترطيسل عضخي ال يذلا يدنهلا طيحملا ىلع يراجتلا ذفنملا هرابتعاب

 بونجو نميلا ةقطنم يف لخدتلا سرفلا تالواحمل داصرملاب نوفقي شابحألا أديو
 هوجولا ىلإ فيضأ دق امهنيب عارصلل ىدناقعلا هجولا نإو ةصاخ . ةيقيرفإو رمحألا رحبلا
 لظو . اهل اوبصعتو ةيحيسملا ىلإ موسكأ كولم لوحت نأ دعب ةيداصتقإلاو ةيسايسلا

 ةيقيرفإ علس نم مهتايجاح طسوتملا رحبلا ناكسو نامورلل مدقت ةيقيرفإو رمحألا رحبلا

 يف ةيرحب نامورلا راجتلا كرحتو . مهدض ر اكتحإل ا ةسايسب اورثأتي ملو يدنهل ا طيحملاو

 )١( ص . قباسلا عجرملا فراعلا ٤٤ .

 ( ٢ ) عجرم ا. يرخف ١ قب اسل ٠6 ص \ ٢٦ .

 )٣( ص . يبرعلا جيلخلا . يجملق ٤٥ .
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 . نميلا يفو رمحألا رحبلا ءىناوم

 ةيقيرفإ يف مهتسايسو نامورلا خيرات يف اهرثأ ةيشبحلا ةيقيرفإلا موسكأ ةكلممل ناك
 - : امه نيتهج نم

 ةراجتلا قرط راكتحا يف سرفلا مهئادعأ ةسايسب نامورلا رثأت مدع : ىلوألا

 . رودلا اذهب مايقلا يف شابحألا ىلع اودمتعا . ةيرحبو ةيرب ةيملاعلا

 رحبلا يف ميدقلا مهذوفن عاجرتسال ةديدج تالواحم يف نامورلا أدب ؛ ىناثلا

 لاسرإ يف اهترطابأ أدب ةينطنطسقلا نمف . ةيقيرفإ لامشو ىندألا قرشلاو طسوتملا
 تسسأ ىتلا تاعامجلا نم مهريغو لادنولا درطل ةيقيرفإ لامش وحن مهليطاسأو مهشويج

 تارافسلا لاسرإ يف اوأدب نامورلا نأ لب . طسوتملا رحبلا رزجو ةيقيرفإ يف اذوفن اهل
 ينامورلا ذوفنلا دمل ةقطنملا يف ةينامور ةيشبح ةيجيتارتسا مسرل سيلودا ىلإ تالسارملاو
 ةرقتسملا ريغ نميلا لاوحأ نكلو . سرفلا دض نميلا يف ىشبحلا ذوفنلا ميعدتو كانه

 .'ا) ةقطنملا يف عيراشملا هذه تلجأ

 ةرتفلا كلت يف يطنزيبلا روصتلا سكع ىلإ نميلا يف ثادحألا تايرجم تدأ دقف
 . اهيف مهزكرم ديطوت نم شابحألا نكمتي ملو نميلا يف ةيلبقلا تافالخلا تمدتحا ثيح

 نوئشب لالقتسإلا ىلع لمع .م٥٢٥ ةنس شابحألل نميلا مكح ىلوت يذلا ةهربأ نأ امك

 . ةرطابألاو كولملا نم لسرلا هيلإ تدفو ثيح . لقتسملا اهمكاح حبصأو هسفنل نميلا
 نميلا يف هتاسرامم ببسب ةشبحلا ىشاجن نيبو هنيب تاقالعلا ترتوت دق ةهربأ ناكو

 نايحألا ضعب يف اوضرعت دق نميلا لهأ نإف . نميلاب دوهيلا ةساكتناو شابحألا مامأ ريمح مئازه مغر =
 ءامعز دحأ نأ تاياورلا ضعب ركذتو . مهيلإ ةهجتملا ةيراجتلا لفاوقلا وأ نامورلا راجتلا تاقياضمل

 لاسرا ىلإ ىدأ امم اهدارفأ لتقب رمأو مورلا وحن "الامش ةهجتم ةيشبح ةيراجت ةلفاق رسأ دق ريمح
 ىلع مهترطيس ضرف نم مهنيكمتل شابحألا ىلإ نونيز روطاربمإلا نم ةلجاع ةيركسع تادعاسم

 تالواحم نشب مهل حمست ىتح فورظلا نوبقرتي نوينميلا لظو . ةيبرعلا ةريزجلا بونجو نميلا ةقطنم

 . نميلا نم شابحألاو نامورلا راجتلا درطل
 . ٤٥ ص . قباسلا عجرملا . يرصانلا

 )١( ص . ٣.ح. مالسإلا لبق برعلا خيرات يف لضعملا . ىلع داوج ٤٧٢ اهدعبامو .
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 ةيركسعلا هتاوق لاسرإ نكمتي مل ةشبحلا يشابن نكل . اهلهأ دض ةدشلاو عمقلا تاسايسو

 . ةيلودلا اهعاضوأ ةيساسحل نميلا ىلإ

 خيسرت يف رمتسا ةهربأ نأ كلذ . ةيقيرفإ ة هيشبح ةكلمم تسسأت نميلا ضرأ ىلعو

 ناك يتلا كلملا باقلاب بقلتف . ةشبحلا يشاجن نع لالقتسالا يف نعمأو نميلا يف همادقأ

 يفو داجنلا يف اهبارعأو تيغو تومرضحو نادير يذوأبس كلم " نميلا كولم بقلتي

 يف لعفلاب أديو . " هحيسمو نمحرلا لوحي " ةرابعب باعلألا هذه لهتساو " تاضفخنملا
 نم اهانب ةسينك اهرهشأ ناكو . سنانكلا ءانبب رهتشاف . نميلا لهأ نيب هتيحيسم رشن
 . ةيقيرفإو دنهلا نم جاعلاو ةضفلاو باشخألا اهيلإ بلجو . برأمب سيقلب رصق ةراجح
 .") ةلاحرلاو نييرابخإلا تاياورل اعوضومو . نيرظانلل ةجهب تحبصأ ىتح

 طيحملا ةرات طبر يف ميدقلا ردنكسإلا ملح قيقحت ةهربأ لواح نميلا ضرأ نمو

 ةروصب هقيقحت نم '"أردنكسإلا نكمتي مل يذلا ملحلا وهو . ةرشابم ظسرتملا رحبلاب يدنهلا

 ) م٠٧٥ ةنس ةريبك ةيركسع ةلمح سأر ىلع زاجحلا ىلإ . ةهربأ هجوتف . هتافول ةيئاهن
 ةوسق نم ةهربأ نع هرعمس امل ةكم لهأ تعور ةلمحلا كلت نأ ىتح .ا( م٥ ٧١ ةنس وأ

 ةميزهلا كلت دعبو . نميلا ىلإ داعف . ") ةيساق ةميزهب ىنم شيجلا اذه نكل '" ملظو
 . شابحألا حلاصم دض نميلاو ةيبرعلا ةريزجلا بونج ةقطنم يف كرحتت ثادحألا تأدب

 يف نوركفي اوأدب . يشبحلا ملظلا نم صلختلاو ةروثلا نيينميلا تالواحم لشف دعب
 ميعزلا وه يأرلا اذه ميعز ناكو . شابحألا دض مهتدعاسمل ةيجراخ ةوقب ةناعتسالا

 . تقول ا كلذ ذنم نميلا لهأ نيب ةميظع ةرهش بستكا يذلا نزي يذ نب فيس يريمحلا

 )١( ص . قباسلا عجرلا ' ىلع داوج ٤٩١٠ .

 رمحألا رحبلا ىلإ ةيبرعلا ةريزجلا لحاوس لوح فافتنألل يبرملا جيلخلا نم هتالمح لسرأ امنيح ()
 . يدنهلا طيحملا ىلإ دنسلا رهن ربع كلذك تالمح هلاسرإو

 )٣( ص .!ج . يربطلا خيرات ١٣١ .

 يبرع لجر مايق اهنم " ليفلا باحصأ " ةكم ىلع شابحألا ةلمحل ةعنقم ريغ ىرخأ تاليلعت كانه )٤(
 . كلذل اماقتنا ةبعكلا مده ىلع ريخألا مسقأف برأم يف ةهربأ اهانب ىتلا ةسينكلا سيندتب

 . ماعلا اذه يف . ملسو هيلع ىلص . لوسرلا دلو دقو "ليفلا ماع " مساب ماعلا اذه فرع دقو

 . ١٩١٩٤ ص . ٢ج . يبطرقلا ريسفت . ٥٤٨ ص . ٤ج . ريثك نبا ريسفت رظنا
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 . نيرواجملا كولملاو ءارمألا عم تالاصتا هلو . ريمح فارشأ ىلإ يمتني هنأو ةصاخ

 هدالب نم شابحألا درطل نوعلا ابلاط ١" يرسك ىلإ هجوتلا يف فيس أدب لعفلابو
 ةصرف هبلطو هتر ايز تناكن . يسر افلا دالبل ا ين ميركتو ةو افح لك ينميل ١ ميعزل ١ ىقلف ٠

 هايم ىلإ لوصولاب ميدقلا يسرافلا ملحلا كلت ققحت . مدقلا ذنم اهنع نوثحبي سرفلا ناك
 . م٥٧٥ ةنس نميلا ةيسرافلا تاوقلا تلخد . يقيرفإلا نرقلا ةقطنمو رمحألا رحبلا

 ربع سراف بوص نميلاو يقيرفإلا يراجتلا طاشنلا ليوحت تايلمع يف سرفلا أدب
 مهنا ىتح . ةيبرعلا ةريزجلا هبشل ةيبونجلا لحاوسلا وا ةيبرعلا ةريزجلا هبش بوردو قطانم
 سرفلا ذختأ امك . ةبطاق ةيرحبلا ةيراجتلا زكارم مهأ '") ينامعلا راحص ءانيم نم اولعج
 تاوقلا دئاق زرهو حبصأ دقف . اهيلع مهتضبق ماكحإل نميلا يف تاءارجإلا نم ةلسلس

 نمو . زرهو نب نايزرملا هنبا هدعب نم ىلوتو . دالبلا يف ايلعلا ةملكلا بحاص ةيسرافلا

 ىتلا ةياورلا سرفلا ىلإ نزي يذ نب فيس ءوجل ببس نع ةباصنلاو نيخرؤملا نع ةعناشلا تاياورلا نم )١(
 ٨ قارعلا ىلإ ايهجوز رفف . فيس دلاو وهو ةرم يبأ اهجوز نم ةناحير عزتنأ دق ناك ةهربأ نأ : لوقت

 ةرم ىبأ نب ركي دعم " همساو فيس ىقب امنيب هدنع لظو . دنه نب ورمع ةريحلا كلم ىلإ أجتلا ثيح
 . . ةهربأ دنع هما عم

 هامسو قروطنس ىمس "ادلو اهنم بيحأف ةناحير نم نكمتلا نم ةهربأ نكمت هسفن تقولا يف
 شابحألا نم ماقتنإلا ىف ريكفتلا يف ركيدعم أدب ثيح . نيوخألا نيب دقح بشنو . قورسملا برعلا
 ٠ كلذ قيقحت يف ةيبرعلا لئابقلا ىلع دامتعالا ةبوعص ةيادبلا ذنم كردأو . دالبلا نم مهدرطو

 نيذلا سرفلا ىلإ هجوتلا بنجتو . شابحألل ةيداعم نوكت ةيملاع ةوق نع ثحبلا ةرورض ىلإ ىدتهأو
 . شابحألا عم مهتقادصل مورلا ىلإ هجوتي مل كلذكو . ةيادبلا يف هدلاو ةرصن نع اوسعاقت

 كلم رذنملا نب نامعنلا كلذ يف ةطساو ناكو . سرفلا بوص هجوتلا ةرورض كردأ ةياهنلا يفو

 نميلا ىلإ ةيسراف ةوق لسرأو كلذ ىلع يرسك قفاوف . نوفسيط يف يرسك ءاقل هل بتر يذلا ةريحلا
 لهأ نع ةيزج تضرفو شابحألا ىلع رصنلا قيقحت نم تنكقو . راجماكلا نزرهو ةدايقب ةدايقب
 . اهدعبامو ١٣٤١ ص . ٢ج . يرطبلا . نميلا

 )٢( ص . ةراضحو خيرات . راحص . نوسنكليو ٥ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةعبط . اهدعبامو -

 نامع ةنطلس . `

 . ريرحلا قرطل ةيلودلا ةودنلا . ةيرحبلا ريرحلا قيرطب اهتقالعو ةيملاعلا راحص ةنيدم . نارفاك . كينوم -

 . ما٩٩. . سربات ناطلسلا ةعماج
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 ىتح ىرسك لبق نم نيع يذلا . مازاب حبصأ اريخأو . نايزرملا نب ناجنبلا هديفح هدعب
 . نميلا لهأ ىلإ مالسإلا ةلاسر تلصو

 نميلا راجت لظ ثيح . ةرمتسم ةينميلا ةيقيرفإلا تاقالعلا تلظ ثادحألا كلت مغرو

 رمحألا رحبلا ءىناوم يف يراجتلا طاشنلاب نيطبترم برعلا رابحت نم مهريغو شيرقو

 راجت ناك ثيح . ةشبحلا ىلإ نيملسملل ىلوألا ةرجهلا ىلإ ىدأ ىذلا رمألا وهو . ةيشبحلا
 ءىناوم مهأ زاجحلا ةقطنمب ةبيعشلاو راجلا ي۔ انيم ناكو . يحاونلا كلتب ملع ىلع برعلا
 مهنيب شابحألا ناكو يشبحلا ( سيلوأ) لودع ءانيمب ةلص يقرشلا رمحألا رحبلا لحاس
 . فطاعتو ةدوم برعلا نيبو

 ىلإ تدأ راطخأ ةدعل موسكأ تضرعت نيداليملا عباسلاو سداسلا نينرقلا عمو
 : ىليام راطخألا كلت نمو . اهشامكنإو اهفعض

 ةيقيرفإ ةراق عم ةيشبحلا موسكأ ةراجت ديدهتو لامشلا نم ةجبلا لئابق فحز )١(
 نمالا وفص تركعو ةيشبحلا ىرقلاو ندملاو ءىناوملا لئابقلا كلت تدده دقو ءاري

 يذلا . بهذلاو جاعلا نم ةماهلا اهدراوم موسكأ ترسخ كلذبو . درابلا يف رارقتسإلاو

 . ةيقيرفإ عم ةيرب بوردو قرط ربع اهلصي

 ىلع درمتلا يف امهريغو وهاسو رفع لئابق تأدب دقف : ةيلخادلا ىضوفلا )٢(
 اهدراوم تتشتو ةيركسعلا اهاوق تاراهناو . ةكلمملا ةبيه تعاضف . موسكأ ةلود ةطلس

 عرازملا تلوحتو ضاقنأو بارخ ىلإ ةرهدزملا ىرقلاو ندملا تلوحتف . ةيداصتقألاو ةيركسعلا

 شابحألا ةلص تعطقناو . ىحاونلا كلت يف ةلودلا موهفم ىشالتو . ةلحاق يضارأ ىلإ
 بونجلا نمو برقلا ىلإ قرشلا نم دالبلا قشت ةدرمتملا لئابقلا تأدبو . يجراخلا ملاعلاب
 واجأ لئابق تناكو . ةينارصنلا نع ةينثولا ىلإ لئابقلا نم ريثك تدترإو . لامشلا ىلإ

 . ةبضهلا يف ةوطسو دوقن ةبحاص لئابق ىهو . اهتمدقم يف

 تكرتو شابحألا دنع ىركذو اسدقم ان اكمو ةيرق دعب اميف حبصتل موسكأ تروزناو

 موسكأ تناك دقل . ) اهريغو ندمو روصقو تالسمو سنانك نم ةميظع اراث آ ةلودلا كلت

 ىلإ ريشت ةثيدحلا تاساردلا مظعم نأ كلذ . ميدقلا خيراتلا يف ةيويسآورفألا ةلودلل جذومن

 ١ ١ ) ١ فر امل ٠ ١ ىب ال ا عج رمل ٠ ص ٩ ٥ .

١١٢ 



 . ةيشبحلا ةبضهلا يضارأ ىلإ نميلا نم ةميدق ةرجه اهنأو . ةيماسلا ةلودلا كلت لوصأ

 اهلاوحأ ريغت ببسب ميدقلا خيراتلا يف ةرمتسملا اهتارجهب نميلا ترهتشا نأ دعب

 بر "هقملا " مهيلإ ةشبحلا ضرأ ىلإ نورجاهملا ءالؤه لقن دقف . رخآل رصع نم اهعاضوأو
 عم ةيبرملاتانايدلا زومر تلعافتو ى سمشلا صرق كلذكو ."اا نييئبسلا دنع رمقلا

 نم جيزمك. اهنيد لثم موسكأ ةغل تناك امك . ةيشبحلا ةينبلا يف ةيقيرفإلا تانايدلا
 ةيبرعلا تاغللا تروطت نمزلا رورم عمو . ةيقيرفإلا تاجهللا عم ةييرعلا ةيماسلا تافللا
 . '"ةيقيرفإلا كلذكو ةيبرعلا تافللا نع ةزيمتم موسكأ ةغل تحبصأ ىتح . ةشبحلا يف

 تمهاس اهنإف ايسايس ةيلودلا تاسفانملا ةبلح يف تكراش دق موسكأ تناك اذإو
 نأ كلذ . مالسالا روهظ ليبق . ايدق ملاعلا هدهش يذلا ىدئاقعلا عارصلا يف رودب

 ء امعز حبصأو نميلا ناكس نم ةريبك تاعاطق نيب راشتنالا نم تنكمت دق تناك ةيدوهيلا

 ( م٠٢٤ - )٣٨٥ لماك دعسأ بركوبأ مهميعز ذنم "" . ةنايدلا كلت نوقنتعي ريمح

 نامورلا دض انيفد ادقح لمحت نميلا ىلإ تلصو ىتلا ةيدوهيلا ةديقعلا كلت تناكو

 سوتيت روطاربمإلا دي ىلع م٠١٧ ةنس ىلوألا نيترم نيطسلف ضرأ يف دوهيلاب اولكن نيذلا
 وه ينامور مسا ىلإ ميلشروأ مسر ريغ يذلا . نايرداه اه دي ىلع م٢٣١ ةنس ةيناثلاو
 .ايلا

 تالواحم ةيأ مامأ اوفقوو ةيحيسملا دض ةيدوهيلل نييريمحلا نميلا كولم سمحتو
 دقو . ساونوذ دي ىلع ريبكلا اهذوفن ةيدوهيلل حبصأ ىتح ى مهدالب يف ةيحيسملا رشنل

 ةيبرعلا ةريزجلا هبش بونج ةقطنم يف ةيراجتلا ةينامورلا حلاصملل ضرعتلا ىلإ كلذ ىدأ

 . رمحألا رحبلا لخدمو

 يدالبلا عبارلا نرقلا ذنم ةيحيسملا ىلإ ةشبحلا تلوحت لباقملا يقيرفإلا بناجلا يف
 تايلاسرا ةقطنملا تلصو امك . رصم ين ةيردنكسإلل اةسينك عم ةيوقلا اهتالص مكحب

 )١( ص . قباسلا عجرملا . ىلع داوج ٤٧٢ .

 )٢( ص . هسفن عجرملا . ىلع داوج ٤٨٥ .

 )٣( ص . ميدقلا نميلا خيرات . هيقفاب ١٩١٢١ .

 )٤( ص . قباسلا عجرملا . يلع داوج ٤٥٢ .

 س ١١٤



 لصو نم لوأ وه سويتنم رف يردنكسلا رشبملا ناكو . 0١ اضيأ ماشلا دالب نم ةيريشبت
 كلملا اذه اشناو . ةيحيسملا قنتعي يشبح كلم لوا انزيع حبصاو . م٣٣ ٠ ةنس يف ةشبحلا

 ريخال ١ اذه حبصا دقو ٠ سويتنمرف يردنكسل ١ فقسا ١ اهيلع لعجو ٥ دالب يف ةسينك

 رشنل ةيروطاربمإ يف ريبكلا هذوفن انازيع لغتساو " ةمالس وبأ " وه ايبرع امسأ لمحي
 . ةيحيسملا

 ةيعامجلا ةدابإلاو لتقلا نم ةجوم هبقعي نميلا نم يشبحلا ذوفنلل راسحنإ ىأ ناكو
 نأ ودبيو . ساونوذ يريمحلا كلملا دي ىلع نارجن يف كلذ عقو دقو ١"! نميلا ىراصنل

 شابحألا اوناعأ نيذلا نامورلا نيبو ةيحيسملا راشتنأ نيب ةلصلا كردي ناك ينميلا ميعزلا

 . مالسإلا روهظ ىتح عارصلا اذه لظو . هدالب وزغ ىلع

 تارارق اوضفر نأ دعب نامورلا مهتاقالخ نم "ارارف نابروسلا ةفئاط نم نابهر ةشبحلا ىلإ هجوت )١(

 . ةقرافألا نيب ةيحيسملا رشن ىلع نابهرلا ءالؤه لمع دقو . سوسنأو ةينودقلخ عمجم
 )٢( مهدادعأ لوح ةديدع تاياور كانهو " دودحألا باحصأ " مساب ميركلا نآرقلا يف:اوفرع نيذلا مهو .

 نميلا يف يراصنلل ةيعامج ةدابإ تايلمع لثمت تناك اهنأ ودبيو .
 . ٢٨٧٢ ص .٩١.ح . ىبطرقلا ريسفت : رظنا

 ١٠٥. ص . !ج. يربطلا خيرات

۔_ ١١٥ ۔



)٤( 

 ةبقيرفإ ةراجن
 يف تمهاس ثيح . هبرغو هقرش ميدقلا ملاعلا ةراجت يف ماه رودب ةيقيرفإ تكراش

 ةلافس بونج ىتح يقيرفإلا نرقلا نم هيلع ةليوطلا اهذفانم لالخ نم يدنهلا طيحملا ةراجت

 . ىندألا قرشلاو طسوتملا رحبلا ةراجت يف ماهلا اهرودب تمهاس كلذك .

 نم اهريغو ساحنلاو ديدحلاو دولجلاو جاعلاو بهذلا نم ةيقيرقإلا علسلا ترشتناو
 اهيلإ وفهت تحبصاو . ميدقلا ملاعلا ءىناومو ندم يف ةيقيرنإلا تان اويحلاو تاتابنلا

 ةراضح لفح ةميدقلا دنهلا ناكس دنع ةيمهأ علسلا كلتل تناك ثيح . ميدقلا ملاعلا سوفن

 نم مهريغو نيدفارلا دالب تاراضحو سرفلا تاراضحو دنسلاب ورادوجنهامو اباراه
 ةيقيرفإلا تادراولا لكشت مل لباقملا يف . "") طسوتملا رحبلاو ىندألا قرشلا تاراضح

 رصم ءانثتساب . ةيقيرفإ قطانم مظعم تناك ثيح . اهداصتقا نم ةليئض ةبسن ىوس

 تناكو . نايحألا بلغأ يف يتاذلا ءافتكالاب طبترت ةيراضح ةلحرم يف شيعت . ةنجاطرقو

 . ناكسلا ةجاح قوفت دراوملا

 . ةيلصألا اهعبانم يف ةيقيرفإلا ةراجتلا ىلإ لوصولا ىلع ةميدقلا ممألا تصرحو
 ىلع مهل ةيراجت زكارم سيسأتب نييقينيفلاو سرفلاو برعلاو نانويلا عراس دقف كلذلو

 ىلإ اهلاسرإو ةيقيرفإلا علسلا عيمجت متي ةيرحبلا ءىناوملا كلت لالخ نمو ةيقيرفإ لحاوس
 روصعلا يف زكارملا كلت مهأ . ينانويلا يراضحلا زكرملا . ةيردنكسإلا تناكو . مهدالب
 عم ةيقيرفإ ةيجيتارتسا نع منت ربكألا ردنكسإلا لبق نم اهئاشنإ ةيلمع تناكو . ةميدقلا
 يقيرفإ يراجت زكرم مهأ ةيردنكسإلا تلظ دقف لعفلابو . ىندألا قرشلا يف ةينانوي فادهأ

 راعسأ ديدحت تايلمع يف مكحتت ةميدقلا روصعلا يف ةليوط ةرتفل تلظو . قالطإلا ىلع
 ةميدقلا روصعلا يف نيرمثتسملاو راجتلل زكرم مهأ تحبصأو . "") ةيملاعلا تاجتنملاو علسلا

 ارمتسم ايراق اريهظ اهل لثمت ةيقيرفا ةراق تناكو

 . ٥ ص ٠ ةر اجتل ١ خبر ات . ن ارفول

 . ١٧٥ ص ٠6 مالسإل ١ لبق برمل ١ خير ات . ي ٥ اب

_ ١١٦١ _



 يفارغجلا برقلا مكحيو . ةيقيرفا نيبو برعلا نيب ةميدقلا ةيخيراتلا طباورلل "ارظنو
 طشنأ اوناك امك . ١" ةيقيرفإلا ةراجتلا لاجم يف ةكراشم ةمدقلا ممألا رثكأ برعلا ناك
 نم اهقطانم ربعو ةيقيرنإلا لحاوسلا ىلع مهل ةيراجت زكارم سيسأت يف ةميدقلا ممألا
 يويحلا لاجملا مهل لكشت ةيقيرفإ تناكو هطسولا ىتحو قرشلا نمو بونجلا ىلإ لامشلا

 راثأو برملا مامأ ذفانملا كلت دس يذلا يبرغلا رامعتسإلا مودق ىتح . ةرمتسم ةروصب
 . مهدض ةقرافألا ةظيفح

 مهدالبل ةهجاوملا يقيرفإلا نرقلا ةقطنم ىلإ نويأبسلا رجاه م.ق سداسلا نرقلا ذنمف
 رقتسا امك " ةيزعت " مسأب تيمس ةشبحلاو ايريترأ لحاس ىلع مهل زكارم اوسسأو

 ابمب ةريزجل لباقملا يقيرفإلا لحاسلا ىلع عقت ىتلا . اينازأ ةقطنم يف اضيأ نويناسوألا

 لحاسلا قطنم يف احضاو ىبرعلا ذوفنلا لظو . بونجلا ىلإ كلذ دعب اولغوتو . رابجنزو

 ةميدقلا شوقنلا لدت امك . ") ريمح ىتحو أبس نم م. ق لوألا نرقلا ىتح ةيقيرفال يقرشلا

 ةصاخ ةيقيرفالا لحاوسلا ىلإ نميلا نم ةيريمحو ةيئبس لئابق نم ةرمتسم تارجه ىلع
 ىلإ " زعاجألا " ةيلبق تارجه تارجهلا كلت مهأ تناكو . ةيشبحلاو ةيريترألا لحاوسلا

 ىفو آتاشبح " مساب تيمس ةيبرع ىرخأ تارجه ةرجهلا.كلت عبتو . ايريترأ تاعفترم
 يف ةيراضحلا مهتيربحت مهعم برعلا لقن دقو . ةيشبحلا موسكأ ةكلمم ترهظ اهقطانم

 .'" ةرامعلاو ةحالفلاو ةحالملاو ةراجتلا لاجم

 ةيوعرلاو ةيعارزلا ةيقيرفإ تايناكمإ لالغتسا يف تارجهلا كلت حاجن كلذ عبتو

 امك . اهلالغتسا ميظنتو هايملا يف مكحتلا بيلاسأ مهعم اولقن دقف . ىرخألا ةيعيبطلاو

 ايداصتقإ ابالقنا كلذ ثدحأف . كلذ ريغو ثارحملا لثم ةماه ةيعارز تالآ مهعم اولقن

 رحبلا لحاس ىلع اهنئاوم نم اهتالصاح ردصت ةيقيرفإ قطانم تأديو ةيقيرفإ يف
 ) ')رمحألا

 ملاعلا زكارمو ةيقيرفإ نيب اطاشن ةميدقلا ممألا مهأ نم اضيأ جيلخلا برع ناكو

 )١( ص . ةديدج ءاوضأ تحت ةيقيرفإ . لزاب . نوسدنإد ٢٢٤ .
 )٢( ص . نيلالتحا نيب ايريترأ . فراعلا ١٣ .

 )٣( ص . مالسإلاو برعلا خيرات زجوم . نيسح . زيزعلا ٥٨ .
 )٤( ص . قباسلا عجرملا . فراعلا ١٤ .

س ١١٧



 راحبإلا لاجم يف ةليوطلا ةيحالملا مهتاربخ كلذ ىلع مهدعاس دقو . ىرخألا ةيراضحلا

 اهل ناكو يدنهلا طيحملا لامش ىلع بهت ىتلا ةيمسوملا حايرلا بوبه تيقاوم ةفرعمو
 افيص يدنهلا طيحملا لحاوس نيبو جيلخلا نيب ابايإو اباهذ نفسلا عفد يف ريبكلا اهرثأ
 نيبو ةهج نم ميدقلا ملاعلا تاراضح نيب ماهلا مهعقوم اضيأ مهدعاس امك . ءاتشو

 كالهتسألا قطانمو ضرعلا قطانم نيب مهعقوم ىأ ىرخأ ةهج نم ةيقيرفإلا لحاوسلا
 . ") ماشلاو قارعلاو سرافو دنهلا يف بلطلاو

 ةيراجت زكارم مهل اوسسأو . ةميدقلا روصعلا ذنم ةيقيرفا لحاوس ىلإ مهتالحر تدازف
 ركذيو ""أ ىرخألا يدنهلا طيحملا لحاوس نيبو ةيقيرفإ نيب ةراجتلا ةكرح اومعزتو كانه

 ةيقيرفإ لحاوس نيبو روشآو لبابو رموس لهأ نيب ةرشابم ةيراجت تاقالع دوجو نع ضعبلا
 تلد . ةيفرشلا ةيقيرفإ ىلإ ةرمتسم تالحرب تاراضحلا كلت لهأ ماق ثيح . ةيقرشلا

 ام نيبو تادقتعملاو تاداعلاو ءانبلا زارط نيب هباشت دوجوو . ةيرثآلا تابيقنتلا كلذ ىلع
 ىلع ةلالدلل نرقلا مسر مادختسا اهنم . نيلبابلاو نييروشآلاو نييرموسلا دنع ادئاس ناك
 .'" ةرطيسلاو ةوقلا

 : ىلي امك . ةميدقلا روصعلا يف ةيقيرفإلا ةراجتلا زكارمو ذفانم مهأ اننكميو

 : طسوتملا رحبلا ىلع ةلطملا ةيلامشلا قرطلاو ذفانملا : الوأ

 : ةبانع ))

 نوتيزلاو حمقلا بوص نم ايديمون ةقطنم تالصاح ريدصتل ةيراجتلا زكارملا مهأ
 ةليمجلا ةفتلملا ءيتاونلا وذ يلسعلا سرودنسلا بشخ لثم ىرخألا ةيلوألا داوملا كلذكو
 ةيبطلا تاتابنلاو ةيركلا راجحألا ريدصت كلذكو . ةزاتمملا دئاوملا عنصل ةحلاصلا

 . ايديمون نم رمرملا بلج ىلع نوصيرح نامورلا ناكو . ريقاقعلا ةعانص يف ةمدختسم

 . ايديمون ةقطنم ىهو . ةيقيرفا برغ ميلاقأ تالصاح ريدصت زكارم مها ةبانع تحبصاو

 . سطسغأ نمز هرمعتسم ىلإ ةيدلب نم تلوحت دقف كلذلو . ةيقيرفإو

 )١( ص . ةيناكسلا اهتالعو يفارغجلا نامع عقرم . دمحم . العلا وبأ ٣٦ .

 ا خ 0 ع ئ أ , م : 10. )٢)

 )٣( نييرجهلا رشاعلا ىلإ عبارلا نرقلا نم ءارحصلا بونج ةيقيرفإ يف مالسإلا خيرات . يرونلا / ١٠-
 ١٦م . ص ٦٤ .

 س ١١٨



 تاقالعلا راهدزا ىلع لدت . رئازجلا بونجب راجحلا ةقطنم يف راثآ تفشتكأ دقو

 ىلإ راثآلا كلت عجرتو . اهبونجو ةيقيرفإلا ءارحصلا بوعش نيبو نامورلا نيب ةيراجتلا
 ةيقيرفإ لخاد ىلإ ينامورلا ذوفنلا لغوت ىلع لدي امم . نييداليملا عبارلاو ثلاثلا نينرقلا
 علسلا لوصو نيمأتل ةيقيرفإو ايديمون يف نمألا لاوحأ طبض ىلع نامورلا صرحو

 لاغشأب نامورلا متهأ دقف كلذ لجأ نمو . طسوتملا ضيبألا رحبلا لحاوس ىلإ ةيقيرفإلا
 . ةيراجتلا ةيوارحصلا زكارملا ىلع ةظفاحملاو رمصتلا ةمواقمو رابآلا رفح ةسدنهو يرلا
 ىلع . ايلاح اهيلع رثع ىتلا . بيبانألاو جيراهصلاو تاونقلاو ةينامورلا رابآلا دهشتو

 . "اا اهتاطحمو ةراجتلا زكارم ةيمهأل نامورلا كاردا

 يذلا رمآلا . مهندمو مهلزانم ليمجتب زكارملا كلت اونكس نيذلا ةقرافألا متهأ امك

 مهلزانم نونيزي اوناك ذإ . ةراجتلا لاجم يف ةيبنجألا رصانعلل ةقرافألا ةكراشم سكعي

 ينابمو روصق اهريغو ةيانع لثم ةيقيرفإلا يناوملا كلت يف ترهظ امك . ءاسفيسفلاب
 . نامورلا نيرمثتسملا رابك وأ . قطانملا ةرادإب نيفلكملا نامورلا ءايرثأل ةيطارقتسرأ

 )٢( سلبارط :

 ةنجاطرق ىوس اهسفاني ملو ةيلامشلا ةيقيرفإ ةراجت ذفانم مهأ سلبارط ةقطنم تناك

 . لثم اضيأ ةماه ةيراجت زكارم اهراوجب دجوتو . اتريس لحاس ىلع عقت سلبارط تناكو

 عبرأل ا وذ . ينامورلا رصنلا سوق دوجو لديو . قرشلا يف ةدبلو . برغملا يف هت اربص

 راثآلا لاجر فشتكأ ك يناموزلا رصعلا يف ةنيرلا كلت ةيمهأ ىلع تاهجاو

 هتاربصو سلبارط ةقطنم يف حراسمو دباعمو سنانك نويلاطيإلا ١ . اضيأ فشكلا متو

 هتفصرأو سلبارط ءانيم نع .

 ةيراضحلا سلبارط ةيمهأ ىلع ةماعلا تامامحلاو رابآلا نم ةريبكلا دادعألا لدتو
 ثيح . ةراقلا يف ةينامورلا حلاصملل كلذك اهتيمهأو . ةيقيرفإ لامش قطنم يف ةيراجتلاو

 بونجلا ىلإ عقت تاحاو ربع ءارحصلا بونج ةيقيرفإو رصمو ةيقيرفإ قطانمب طبترت تناك
 ٤١)

 .'"' اهنم

 . ٥ .٢ ص ١ ٠ ط : ةيلامشلا ةيقيرفإ خيرات ٠ نايلوج ) ( ١

 . .٢١ ص ٠ هسفن عجرملا ٠ نايلوج ) ( ٢

 . ٢٣٢ ص . هسفن عجرملا . نايلوج ٢٣١ . )٤( ص . قباللا عجرملا . نايلوج )٣(

_ ١١٩١٩ 



 )٣( سقافص :

 هنم لعجو ينامورلا رصعلا يف ترهدزا . ةنجاطرقو ةيدهملا نم برقلاب ماه ءانيم
 ميدقلا اهئانيم ناكو . اهفايرأ بصخ ىلإ ةراشإ "اا "آ[الوأ؟ ٤٢2 اهبقلو ةرمعتسم ناجارت

 نوتيزلاو موركلا نامورلا ىلإ ردصت سقافص تناكو . يلخاد مهدحأ . ضاوحأ ةثالث

 . اهنم ةبيرقلا قطانملا تالصاح نم اهريغو

 : ترزنب ) 5

 ىداه جيلخ دوجو هراه دزا ىلع دعاس ٠ طسوتملا رحبلا ىلع ةيقيرفال ماه . انيم

 رصعلا يف ةريثك نفس اهتدصق دقف كلذلو . ةيرحبلا تارايتلاو حايرل ا نم مهيمحي ليمجو

 . "" طسوتملا رحبلا نم ينامورلا

 )٥( نايلملا يداوو ةدرجم ىداو ندم :

 نيب طبرت ىتلا ةيربلا تالصاوملا ىلع رطيست ىتلا فاكلاو ةرديح ةنيدم اهمهأ نمو

 يضارأب كلذكو . لامشلا يف طسوتملا رحبلا لحاوس نيبو برغلا يف ايديمون يضارأ
 موركلاو تويزلاو بوبحلا ةراجت يف ةصاخ ةيمهأ ندملا هذه لتحتو . قرشلا نم ةيقيرفا

 جوأ تفلبو سطسغأ اوسسأ ىتلا ىهو ريشنه ةنيدم ةقطنملا كلت يف كلذك دجوتو.
 ةريثك تامامحو قاوسأو دباعم اهب دجوتو . كلذ دعب اهراهدزا .

 )٦( ةلاقلا ءانيمو هتريس :

 ةمصاع تحبصأ ثيح . ةيقيرفإ يف ةينامورلا ةيرادإلا زكارملا مهأ هتريس تناكو

 بونجلا ىلإ عقي ناك امك . اهتيمهأل "ارظن ةيقيرفإ لامش يف عبرألا ةينامورلا تارمعتسملا

 قرطلا ىلع فرشت ىتلا ةلشنخ اهنم اهقطانم ةراجتل زكرمك ةماه ةيرب زكارم ةدع اهنم
 تناك ىتلا داتميتو زابمل ةنيدمو . ساروألا لابج قرش عقتو يوارحصلا بونجلا ىلإ ةيدؤملا

 مث . دنجلا ءامدقل ةنيدم تحبصأو . ايديمون بونج ةقطنم ىلع ىركسعلا فارشإلا لتحت
 . تاباغلا اهب رشتنتو حمقلا لبانس اهيطغت ةيعارز يضارأ طسو عقت ىتلا ةليمج ةنيدم

 . ٣ ٢٢٣ ص ٠ هسقن . ن ايلوج ) ( ١

 . ٥ ص ٠ ةر اجتل ١ خير ات . ن ارفول ) ( ٢

 س .١٢



 (٧) لاشرش :

 رصعلا يف اهتيمهأ ىلع ليلدك , راثآلا اهب محدزتو طسوألا برغملا لحاس ىلع عقت

 تناكو . اهنم بونجلا ىلإ رسيو ةلوهسب يديمونلا دجنلاب لصتت تناك ثيح ينامررلا
 . سلدنألا ءىناوم نم ةبيرق

 : لثم ىرخألا ايديمون ءىناوم ()

 ةراجت يف راودأ تبعل ةماه ءيناوم ىهو . ةزابت . سلد . وفيتام . ةياجب . ىلجيح
 . اهب نمألا رارقتساو اهنم ةيفلخلا ةقطنملا ةيمهأ بسح طسوتملا رحبلا

 :ةجنط )٩(

 . سويدولك روطربمإلا نمز ةيلامشلا ةيقيرفإ يف ةيبرفلا يناوملا مهأ تحبصأ
 السب ندم ىلإ قرطب . شكارم لخادب اهطبرت ثيح . تارتفلا ىدحإل ةمصاع تحبصأو

 ىلع راثآلا تلد دقو . ") نامورلا اهلتحي ىتلا ةعارزلاب ةينغلا لوهسلا ثيح يليلوو
 ذوفنلا ذنم ىأ . ينامورلا لالتحألا لبق ىأ . داليملا لبق سماخلا نرقلا ذنم اهراهدزا

 . ينانويلا ذوفنلا كلذكو ةقطنملاب ىنجاطرقلا

 : ةيقيرفإلا ةيلامشلا بوردلا قرطلا : ايناث

 يملطبلاو ينوعرفلا رصعلا يف ةيرصملا تارادإلا اهيلع ترطيس ىتلا قرطلا ىهو

 قرطلا هذهو . ةيقرشلاو ىطسولاو ةيلامشلا ةيقيرفإب ىندألا قرشلا ةقطنمو رصم تطبرو

 : ىه
 : ةيرارحصلا بوردلاو قرطلا )١(

 : نيعبرألا برد - أ

 ىلع . طسولا نييو لامشلا نيب اهطشنأو ةيقيرفإلا ةراجتلا طوطخ مهأ لثمو
 دالب ةقطنم نييو رصم يف لينلا يداو لامش ناكس نيب ماهلا قيرطلا لثمي ثيح . قالطإلا
 ةيرصملا زكارملا وأ فنم نم الامش أدبيف . كلذك ىبرغلاو طسوألاو يقرشلا نادوسلا
 ةيبرغلا رصم ءارحص يف لينلا رهنل ةيزاوملا ةيرصملا تاحاولا طخ ربع فرحني مث ةيلامشلا
 ٠ تاعفترم نم برقلا ىلإ ايبرغ ايبونج اهابتا هجتي مث تاحاولا بونج ىلإ لصي ىتح

 ( ١ ) ن ايلوج ٠ ١ عجرم ١ قب الل ٠ ص ٧ ٣ ٢ .

 س ١٢١



 ربع قرشلا بوص هتلحر لمكتسيو . 0١ نافدركو زونراد ىلع ةرشابم طبهي وأ .يتسيبت

 ةيرصملا تارادإلا هيلع تدمتعاو . ةملاطبلاو . ةنعارفلا نمز بردلا اذه رهدزا .داشت ةحاو

 امك . مهريغو دولجلاو قيقرلاو جاعلاو بهذلا نم ناوسلا تاراجتو علس بلج يف ةميدقلا
 نادوسلا ىلإ رصم نم تطبه ىتلا ةيبرعلا لئابقلا ةكرحل ةصاخ ةيمهأ لثمي قيرطلا اذه ناك

 لينلا ىداو ىلع ةيرهن ءىناومب لصتي ام اهنم ةيعرف قرط ةدع قيرطلا اذهب لصتا دقو .
 ةويس طخب الامش لصتي وأ . صوق طخ لثم يرصملا ديعصلا يف ةيرصم ندم وأ

 قيرطلا اذه راهدزا ىلع دعاس دقو '") برغلا بوص ةيبيللا ٠ ارحصلل هجتملا ىوارحصلا

 نايحألا ضعب ضرعت دقو . ةليوطلا ةلحرلل نمألا ترفو تاحاوو ةيفوج هايمو رابآ دوجو

 . اميدق نيبيللا تارافل

 : لينلا رهنل ةيزاوملا قرطلا - ب

 ةيبرغلا وأ ةيقرشلا هيتفض ىلع لينلا رهن عم اهتلحرب مزتلت تناك ىتلا قرطلا ىهو
 ةقطنم لخاد علسلا لدابتل هتيمهأ لثمو . ةيرهنلا نفسلا مدختست قطانملا ضعب ىفو .

 ربع ةيقيرفإلا رمحألا رحبلا لحاوس وحن قرط ةدع قيرطلا اذه نم عرفتيو لينلا ىداو

 قيرط هنم عرفتي امك . ريصقلا وأ سيسنرب وأ باذيع دنع '" ةيقرشلا رصم ءارحص

 يف ةليوط ةرتف رمحألا رحبلا بوص هجوتلا يف ةنعارفلا هيلع دمتعأ يذلا يقالعلا يداو

 . ةيقرشلا رصم ءارحص وأ رمحألا رحبل ربع ةمداقلا . بهذلا ةراجت نيمأت

 لبق نم ةرمتسم تا ادتعال ةيقرشلا رصم ءارحص قرتخت ىتلا قرطلا تضرعت دقو

 ذنم رصم ةنعارف عفد امم . ةجبلا لئابق ةصاخ اهنم برقلاب وأ اهيلع نكست ىتلا لئابقلا
 ةرشع ةيناثلا ةرسألا تماقو . هتبقارمل ةرمتسم زكارم ءاشنإ ىلإ يناثلا يبيب نمز

 امك . رمحألا رحبلا ىلإ ةراجتلاو ةحالملا رييستل لوألا لالشلا دنع . ةانق رفحب ةينوعرفلا

 راشتنا نأ ودبيو . ةبونلا ىتحو تالالشلا ةقطنم ىلع فارشإلل ةيموكح ةرادإ تأشنأ

 راهدزا ىلع دعاس كلذ دعب ايراضح ةقطنملا راهدزاو ةبونلا لهأ دنع ةينوعرفلا ةراضحلا
 . ةيراجتلا قرطلا كلت

 س (, ن ل 0 ب , : 42. )١)

 . ٣٧ : ص . قباسلا عجرملا . يرخف )٢(

 . ٢٩٢٩٨ ص . ةيقيرفإلا تالالسلاو بوعشلا . ضوع )٣(

س - ١٢٢



 رمحألا رحبلا ءارحص يف اعساو اراشتنا ةرشتنملا ةيوقلا 7

 نمألا مامص يه . رصم ءارحص يف رمحألا رحبلا لامش ىتحو ايريترأ دودح نم هباضهو

 ةروصب باذيعو بانوجندو نادوسرويو نكاوسو ركوط ءىناوم تعضخ ثيح قرطلا كلتل

 ةيعيبط فورظب قطانملا كلت طبترت ثيح يقالعلا يداو ةقطنم كلذكو . مهذوفنل ةرمتسم

 برردب مهتياردو لبإلا بوكر يف ةجبلا دارفا ةراهمو . اهرقف ىلإ ةفاضإلاب . ةبعص

 يأب نوملسيالو يويحلا مهلاجم قطانملا كلت نوربتعي مهنأو ةصاخ . ةقطنملاو ءارحصلا
 . ةلوهسب اهيف ىرخأ ةطلس

 يملطبلا رصعلا يف كلذكو . "") ةنعارفلا ةسايس يف ازيح ةجبلا ةلأسم تلتحاو

 تحت اهمظعم تحبصأ . ثىناوم ةدع أشنأو . رمحألا رحبلا ةراجت ىلع هدامتعا داز ىذلا

 تلظو . ارحبو ارب ةيقيرفإ نم ةليفلا بلج ىف اودمتعا ةملاطبلا نأ ةصاخ . ةجبلا ةمحر
 اقئاع اولكشو . مهتينثو ىلع اولظ ةجبلا نأو ةصاخ . ينامورلا رصعلا يف ةلكشملا كلت
 ثيح . ةشبحلاو رمحألا رحبلا بونج يف ةينامورلا حلاصملاو رصم يف ةينامورلا حلاصمل نيب
 ةراجتلا لفاوق تمدخ ىتلا مهنم ةليلقلا تاعامجلا ضعب ادع . مهتفيلح موسكأ ةلود

 : ةيقرشلا رصم ءارحص ربع ةيربلا قرطلاو بوردلا - ج

 لفاوق تناك ثيح ٠. ودبلا تاعامج تا ادتعال تعضخ ىتلا قرطلاو بوردلا ىهو

 لباوتلاو روخبلاو جاعلا لثم ةيقيرفإ قرشو دنهلا نم نمثلا ةيلاغ اعلس لمحت ةراجتلا

 )١( "ايرغ ربكألا لينلا مث ةربطع رهنو "اقرش رمحألا رحبلا لحاوس لوط ىلع "اميدق ةجبلا نطاوم دتمت .

 يضارألا لخاد لينلا نم لوألا ثلثلا ةياهن ىلإ بونجلا يف ةيشبحلا ةبضهلل ةيلامشلا تاردحنملا نمو
 باضهو لابج نم سيراضتلا ةعونتم ةحاسملا ةريبك ةقطنم ىهو . ابيرقت انق دودح دنع ةيرصملا

 نويراشبلا : مهو رظان ىمسي ميعز اهنم لكل . ماسقأ ةعبرأ ىلإ نومسقني مهو . يراحصو لوهسو
 يف رانس ىتح نكاوس نم ةودندهلا مث . نادوسروب هاجتا ين رارمألا . ةريقفلا ةنيبلا تاذ لامشلا يف

 ىلإ ركوط نم اهناطوأ دتمتو مهنم ةعبارلا ةعومجملا رماع ىنب ةعامج لكشت اريخأو . نادوسلا ىضارأ

 ثدحتي مهرثكأ ناك نإو . يوادتبلا ةامسملا ىهو ةيماح ةفل ةجبلا ةغلو . ايريترأ ةلود دودح لخاد
 ةيبرعلا .

 . اهدعبامو ٢٤٦ ص نم . ةيقيرفإلا تالالسلاو بوعضلا . ضوع : رظنا
 )٢( يوجاملا وأ يوزاملا مسأب ءامدقلا نييرصملا دنع اوفرع .

 )٣( ص . قباسلا عجرملا . ضوع ٢٥١ .

- ١٢٢٣ 



 ةفاثكلا قطانم نييو علسلا كلت لوصو نيب ازجاح لثمت قطانملا كلت تناكو نابللاو بيطلاو
 نمز ةصاخ . ةانق ءاشنإ يف ةيادبلا ذنم ريكفتلا أدبو . لينلا اتلد يف ةيناكسلا

 . "ناجارت ينامورلا روطاربمإلا

 : ةيقيرفإلا رمحألا رحبلا ءىناوم - د
 )١( ىكينرب ءانيم :

 ءىناوملا نم ابيرق ناك ثيح . رمحألا رحبلا ىلع ةملاطبلا ةراجتل يسينرلا ءانيملا وهو
 اذه نيب لصيو . "" هتدلاو مساب هامسو يناثلا سوميطب هسسأ دقو هل ةلباقملا ةيبرعلا

 اموي ١٢ ةفاسم اهنع دعبي ثيح . لفاوقلا تاطحمب زهجم ىرب قيرط طفق نيبو ءانيملا

 '") .يبزلا لحاسلا ىلع اموك ىكيول ءانيم نم برعلا راجتلا ءانيملا اذه بذج دقو

 )٢( حيرلا ةريزج " سيامولوطب ءانيم "

 يف بيردتلا زكارم ىلإ اهلاسرإ لبق ةيقيرفإلا ةليفلا عيمجتل يسيئرلا زكرملا حبصأ
 رصعلا يف ةرتف رهدزا يذلا ريصقلا ءانيم هنم برقلاب دجوي امك . ) فنم دنع رصم

 . ") ةنمآ ربتعت ةيوارحص بورد ةدع لالخ نم يقالعلا ىداوب هطابترال ينوعرفلا

 )٣( سومروه سويم ءانيم :

 رصملا يف ءانيملا اذه رهدزاو "١" يريترألا رحبلا لوح فاوطلا " باتك يف درو

 ءانيم نيبو هنيب تيدورفأ ءانيم مساب فرعو . رمحألا رحبلا لامش عقيو . يملطبلا
 نم هتدوع دنع سويلاجويلا همدختسا دقو . ابيرقت ليم ٠ ٣٠ ىلاوح ىلاحلا سيوسلا

 امك . ةيقرشلا رصم ءارحص ربع رهش ىلاوح لينلا ىلع انق نييو هنيب . رصم ىلإ هتلمح

 م . ع ل ل ح 0 ) , : 31. )١)

 )٢( ص . ةيبرعلا ةريزجلا يف يداصتقإلا عضولا . ةرون . ميعنلا ٢٦١ .

 )٣( ص . قباسلا عجرملا . يرصانلا ٢١ .

 ارب اهنم ةريبك تايمك اودروتسا دقن كلذلو ةيقيرفإلا ةليفلا ىلع مهشويج ثيدحت يف ةملاطبلا دمتعا )٤(

 . ةيدنهلا ةليفلا ىلع اودمتعا نيذلا نييفولسلا نم مهيسفانم شويج ةسفانمل ارحبو

 )٥( ص . قباسلا عجرملا . ىرخف ١٣٣ .

 )٦( ص . قباسلا عجرملا . يرصانلا ٣٢ .
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 )١' رصم بونجب طفق ىلإ ابونج هجتي رخآ قيرطب طبترا

 )٤( سيلودأ "لودع "

 يف ءانيملا اذه رهتشأو .'") مالسإلا روهظ ىتح رمحألا رحبلا ىلع ءانيم رهشأ

 امك . يدنهلا طيحملاو رمحألا رحبلا لخدم يلع ةيقيرفإ ءانيم حبصأو . يملطبلا رصعلا

 ةراجت زكرم حبصأ ىتح . اهريغو يبرعلا جيلخلاو نميلاو زاجحلا نم راجتلل ازكرم ناك
 علس عيمجتل ازكرم ناك امك . نامورلا مث نانويلاو نييرصملاو دونهلاو ةقرافألاو برعلا
 ةكلمم روهظب ايملاع ءانيملا اذه ةعمس تطبترا . قيقرلاو بهذلاو دولجلاو جاعلا نم ةيقيرفإ

 ةيبرعلا ءىناوملا ةيمهأ هيلإ تلقتنا ثيحب . داليملل ىلوألا نورقلا يف ةيملاع ةوقك موسكأ

 . ةيبرعلا ةريزجلا نم رخآلا بناجلا ىلع ةيويسآلا

 نوزكرتي اوناك نيذلا ةنصارقلا تامجهل رمحألا رحبلا لخدم ةقطنم ضرعتل ارظنو

 نودرجي اوناك موسكأ ماكح نإف . يدنهلا طيحملا يف عقاوم وأ يرطقوس ةريزج يف انايحأ
 دقف كلذلو . رمحألا رحبلا يف ةحالملا نودهي نيذلا ةنصارقلا دض ةرمتسملا تالمحلا هنم

 . '" ةنصارقلا نم هتيامحل راجتلا نم ريثكلا هدصق

 )٥() ستلايفأ :

 علسلاو ةيقيرفإلا علسلا رفوتب طبترا . يبونجلا رمحألا رحبلا لخدم دنع عقي ءانيم
 هيف ةيبرعلاو ةيدنهلا .

 ىلع ءىناوم تدجو رمحألا رحبلا ىلع ةيقيرفإلا ءىناوملا كلت ىلإ ةفاضإلابو
 : اهنمو ةيقيرفإ ةراجتب تطبتراو يويسألا بناجلا يف رمحألا رحبلا نم يقرشلا لحاسلا

 )١( ص . قباسلا عجرملا . ميعنلا ٢٦١ .

 )٢( هتقلعم يف دبعلا نب هفرط رعاشلا لوقي .
 دد نم فصارنلاب نيفس ايالخ .. ةرودغ ةيكلاملا جودح نأك

 ىدتهيو اروط حالملا اهب روجي .. نماي نب نيفس نم وأ ةيلودع

 )٣( ص . يدنهلا طيحملا يف ةحالملاو برعلا . يناروح ٧٧ . ٩٤ .

 س ١٢٥



 : يموك ىكيل ءانيم - ]

 ءانيملا يف اهتلومح غرفت ىتلا ةريغصلا ةيعارشلا نفسلا هب وسرت ريغص ءانيم وهو

 ينامورلا رصعلا يف ةرتف رهدزاو . زاجحلا ربع ىربلا قيرطلا ىلإ لبإلا روهظ ىلع لمحتل
 رحبلا ربع ةيرحبلاو ةيربلا قرطلا ىلع هتراجت نيمأت نم ناجارت روطاربمإلا نكمت امنيح
 . يدنهلا طيحملا ىلإ لوصولل ةيبرعلا ةريزجلا هبش قرشو رمحألا

 : راجلا ءانيم - ب

 . ةنيدملا ءانيم حبصأ . زاجحلا نم بيرقلا رمحألا رحبلا لحاس ىلع عقي ءانيم وهو
 يف ةليا نيبو هنيبو . ةليل رفس ةنيدملا نيبو هنيب ناك . ىلاحلا عبني ءانيم نم بيرق وهو

 ةعاضب لوخدل الخدم ناك هنأ الإ ءانيملا يف فورظلا ةيوعص مغرو . تاطحم رشع لامشلا

 . ه٧ ةنس ةشبحلا نم اوداع امنيح نورجاهملا نوملسملا هب لزن . ةنيدملا ىلإ ةشبحلاو رصم
 نب رمع نمز رصم حتف دعب ةصاخ . نيدشارلا ءافلخلا رصع لاوط ارهدزم ءانيملا اذه لظو

 نم راجتلا نم فئاوط هب رقتسا . رصم نم ةمداقلا نفسلا هب وسرت تناك ثيح . باطخلا
 ةفالخلا زكارم تلقتنا ثيح . كلذ دعبو ىومألا رصعلا يف لمهأ هنكل . مهريغو بردلا

 .') ىرخأ قطانم ىلإ ةيمالسإلا

 : ةبيعشلا ءانيم - ج

 ةشبحلا ىلإ نوملسملا نورجاهملا ةلحر تأدب هنمو . رمحألا رحبلا ىلع ةكم ءانيم وه

 يف هدج ءانيم أشنأ ىتح ةيمهأ ءانيملل تلظو . ٢) مهدض شيرق رافك ىذأ دتشأ نأ دعب

 . ةبيعشلا ءانيم ةيمها تروهدتف . نافع نب نامثع ةفالخ

 رحبلل ةيبرغلا وأ ةيقرشلا لحاوسلا ىلع عقت ىتلا ءىناوملا كلت نأ ظحالملا نمو
 رحبلا يف رهظت ملو . رمحألا رحبلا ةراجت تارتف مهأ تلثم . ةميدقلا روصعلا يف . رمحألا .

 رحبلا ىلإ ثادحألا زكرم لاقتنال ةرتفلا كلت ىهاضت دعب اميف ةيحالم ةكرح رمحألا

 . '"دعب اميف يبرعلا جيلخلا وأ طسوتملا

 )١) . , : 103ع م ,

 (٢) ص . ٢ج . نادلبلا مجعم . يومح ا توقاي ٥ .

 )٣( ص . قباسلا عجرملا . يرصانلا ٣٥ .
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 : نادوسلا دالب ىلإ ىربكلا ءارحصلا ربع بوردلاو قرطلا :اثلا
 )١( يبرغلا نادوسلا يف هتالو ىتح رصم برغ قيرط "

 بوص هجتي مث . نيعبرألا برد ربع ةيبرغلا رصم ءارحص نم قيرطلا اذه أدبي
 ءارحصلا بونج عقت ىتلا تاحاولا اقرتخم . ايبيل بونج ىتسبت تاعفترم ربع برفغلا

 نع اديعبو . ىوارحصلا يقيرفإلا لامشلا قيرطل ليدبلا قيرطلا اذه لثميو . ىربكلا
 قيرطلا اذه فصتيو .)١' يلامشلا قيرطلا اذه اهل ضرعتي ىتلا لقالقلاو تابارطضإلا

 ىلع ريي هنكلو . قالطإلا ىلع ةيقيرفإلا قرطلا لوطأ ربتعي هنأ ىتح . هلوطب يوارحصلا
 يبرغلا لامشلا يف هتالو ىتح لصيو . ءاملا اهيف رفوتت ىتلا تاحاولا نم ةديدع ةلسلس

 ىلإ ريشت داشت ةريحب لامش ةقطنم يف راثآ تدجو دقو . ") يبرغلا نادوسلا دالبل

 . ءاحنألا كلت يف ةينوعرفلا ةراضحلل تاريثأت دوجو

 )٢( ىربكلا ةيقيرفإلا ءارحصلا لامش قيرط :

 ىلإو نازفو ةرفكلا ىهو ايبيل تاحاوب لصتيو ةويس ةحاو ثيح رصم برغ نم أدبي
 ةقرب لخدي ثيح . لامشلا بوص عرفأ ةدع ىلإ عرفتي دقو "" ةزافتو تاوتو طوفلا

 . طسوتملا رحبلا ىلع يقيرفإلا لامشلا زكارم نم اهريغو ةساملجسو سلبارطو

 )٣( ابونج روفرادو '“) داشت ةريحب ىلإ ةيبيللا ءارحصلا قرط :

 لصيو ريأ ةحاوو قوزرم وأ ةرفكلا بوص ابونج هجتيو يقيرفإلا لامشلا نم أدبيو

 )١( ص . ةيقيرفإ فصو . يتايزلا ٤١ .

 )٢( ص . راصبألا كلاسم . هللا لضف نبا . يرمعلا ٦١٦ .

 )٣( ص . قباسلا عجرملا . ضوع ٣٦١٥ .

 بصي ثيح . ةبصحلا ةبرتلا نم اهبترت نوكتت . ةيقيرفإلا ةراقلا لخاد اضفخنم لثمت داشت ةريحب )٤(

 . ىرخألا راهنألاو يراش رهن لثم . اهب ةطيحملا ةيقيرفإلا تاعفترملا نم ةيدرألا نم ديدعلا اهيف

 تاعامجلل ةمزآللا هايملا رفوت اهنأ يف ةريحبلا كلت ةيمهأ ترهظو .ةيلاع اهيف رخبتلا ةبسنو
 ىدؤت ىتلا ةيدوألا ببسب ةريسي اهيلإ لوصولا قرط نأ امك . مدقلا ذنم اهلوح شيعت ىتلا ةيقيرفإلا
 .جونزلاو ربربلاو برعلا نيب ءاقل زكرمو اماه ايراضح ازكرم لثمت داشت ةريحب ةقطنم تحبصأو . اهيلإ

 . ٨٤إ ص . ةيميلقإلا ةيفارغجلا . ةنايع وبأ - : رظنا

 . ٤٧ ص . ةرهاقلا . ايوج رهن ىلإ لاغنسلا نم ايقيرفإ . دمحم . ميهاربإ -
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 . داشت ةريحب ةقطنم ىلإ لصي ىتح . ةيفوجلا هايملا اهب رفوتي ىتلا ىتسبت تاعفترم ىلا

 نم مداقلا نيعبرألا بردب ىقتلي ثيح روفرادو نافدرك ةقطنم بوص اقرش هجتي وأ
 . ةيرصملا .ارحصلا

 )٣( يلام ىتح ايديمون قيرط :

 ربع ابونج هجتيو . ايلاح . رئازجلا ةقطنم يف ةيراضحلاو ةيراجتلا زكارملا نم أدبيو
 ىلإ وأ وتكبمت ىلإ امإ هجتيو هتالو ىلإ لصي ىتح هزافتو تاوتب ارام ىربكلا ءارحصلا
 ىتلاو يبرغلا نادوسلا دالب ىلإ ةيوارحصلا قرطلا رصقأ قيرطلا اذه ناكو ") تشغدوأ

 . '"نييقينيفلاو نانويلل مهلبق نمو نامورلل ديبعلا بلجو بهذلا جاتناب ترهتشأ

 )٤( يسلطألا طيحملا لحاوسل يزاوملا يبرغلا قيرطلا :

 ىلإ لصي ىتح ابونج ردحنيو ةيلامشلا يصقألا برغملا زكارمو ةجنط نم أدبيو
 مامتها لضفب قيرطلا اذه رهدزا دقو '". ةعرد ىداو ربع تشغدوأ ىلأ لصي مث تامغاب
 .)٨' يسلطألا طيحملا لحاوس فاشتكإل هب نييناجاطرقلا

 )٥( يقرشلا نادوسلا قرط :

 برغلا بوص هجتتو لينلا دفاور وأ رمحألا رحبلا ء يناوم نم أدبت ىتلا قرطلا ىهو

 لالخ نم . هدعبو مالسإلا لبق ةديدع ةيبرع لئابق اهتكلس دقو نافدركو روفراد ةقطنم ىلإ
 مظعم تلازامو "") . يقيرفإلا لحاسلا بوص بدنملا بايوأ رمحألا رحبلا ربع اهقفدت

 ىلإ ةصاخ نيريمحلا ىلإ ةميدقلا اهباسنأب طبترت طسوألا نادوسلاو يقرشلا نادوسلا لئابق

 بدنملا باب ربع ةطشن ةيراجت قرط كانه نأ ىلع لدي يذلا رمألا . "» نزي يذ نب فيس
 داشت ةقطنم بوص ابرغ هجتتو لينلا دفاور ربعت مث ايريترأ لحاس وأ ةيشبحلا ةبضهلاو

 )١( ص . ةيبرغلا ةيقيرفإ يف ايوروأ ةراضحو مالسإلا ةراضح . حادق ١٧٤٠ .

 )٢( ص . قباسلا عجرملا . ميهاربا. ٧١ .

 )٣( ص . قباسلا عجرملا . يتايزلا ٤١ .

 )٤( ص . قباسلا عجرملا . حادق .١٤ .

 )٥( ص . قباسلا عجرملا . يرون ١٣٦١ .

 )٦( ص . تالالسلاو بوعشلا . ضوع ٣١٦١ .
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 ةيماسلا ءامدلاب ةيقيرفإ ةيذغتب مدقلا ذنم قيرطلا اذه مهاس دقو . نافدركو روفر ادوأ
 . ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف ةيخانملا فورظلا تريغت امنيح

 ءامد جازتما مت ثيح . قارعألا ىف حضاو طالتخا قرطلا كلت تاطحم يف حضتيو

 ىتلا ممألا نم مهريغو نامورلاو نييناجاطرقلاو نانوسلا جونزلاو نييماحلاو نييماسلا
 روصعلا يف احضاو طالتخإلا اذه راثآ تلازامو . ةيقيرفإلا ةراجتلاب تلصتاو تمهاس
 . نوثحابلا ظحالي امك ةيلاحلا

 : ةراقلل يقرشلا لحاسلا ىلع ةيقيرفإلا ءىناوملا : "اعبار
 : يلي امك لامشلا ىلإ بونجلا نم ىهو

 )١( ايلاح يشاجالام " رقشغدم `

 ةصاخ ةيبرعلا نفسلل ةماه ةيراجت ةطحم "اولبنق وأ رقشغدم ةريزج تحبصأ
 ةيويسآو ةيبرع تايلاج ةيادبلا ذنم اهب ترقتسأو . ةيقرشلا ةيقيرفإ لحاوس ىلإ ةهجتملا
 لوصأ عونتت ثيح . "") ةيويسآورفألا ةراقلا هبش مسا : م قلطب ضعبلا لعج امم

 لوصأ يلإ نوعجري مهن " . لاكشألا اوفلتخم ممأ مهف اقثو مهتاجهلو اهناكس

 . ةينزو ةيدنهو ةيبرع

 ايلاح ةلقتسم ةلود ىهو . يدنهلا طيحملا هايم ين ةيقيرفإ نم يقرشلا بونجلا ىلإ عقت ةريبك ةريزج )١(

 ىلاوح ضرعب قيبمزوم قيضم ىمسي قيضم يقيرفإلا سبايلا نع اهلصفي . فيراتات اهتمصاع .

 لكش ىلع دتمت . م ١٩٦٠ ةنس اسنرف نع تلقتسا . ٢مك .٨٥٧ ... اهتحاسمو . مك ٤.٠

 . مك٠٦ . اهل عاستإ مظعأو . مك٠٦١ . ىلاوح اهل لوط ىصقأو . بونجلا ىلإ لامشلا نم ليطتسم
 دوجولا ريثأت ودبيو . انوروميتنالاو . افوهلاو . انالاكاسلا . اناراكناتنألا . الاناتلا : اهلئابق مهأو
 ١ . ةريخألا ةعومجملا يف يبرعلا

 . ٨٩ ص . ءارحصلا بونج ةيقيرفا . دمحأ . نيدلا مبن - : رظنا

 . ٥٩٦ - ٦١٠٣ ص . ةيميلقإلا ةيفارغجلا . ةنايع وبأ -

 )٢( ص . هسفن عجرملا . ةنايعربأ ٥٩٧ .

 ترريب ةعبط . ٥٩ ص . نامزلا رابخأ . ىدوعسملا )٣(

 ٢٤٤ ٠ ص . ةديدج ءاوضأ تحت ةيقيرفا . نوسدناد
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 روصملا ذنم رزجلا كلت تلصو دق ةيبرعلا نفسلا نأ ىلع ةفشتكملا راثآلا لدتو

 ةقطنم يف ةيسايسلا فورظلا روطت نأ اودبيو . نامعو نميلا لهأ نفس ةصاخ ةميدقلا
 ةريزج ىلإ ةقطنملا نم ةيبرع تايلاج ةرمتسم تارجه ىلإ تدأ دق يبرعلا جيلخلا

 بونجو نميلا ةقطنم يف ةينمألاو ةيداصتقإلا فورظلا روهدت نأ امك . 'أرقشغ
 اهيلإ تدنو دقف . رقشغدم ةقطنم ىلإ ةرمتسم ةينمي تارجه ىلإ تدأ ةيبرعلا ةريزجلا
 مهتنيدم اومس مهنأ ثيحب . نامع بونج عقت ىتلا . ةلالص ةقطنم نم ةريبك دادعأ

 ةنيدم نأب ضعبلا ىعديو . ىلوألا ةينامعلا ةلالص مسأب امنيت " الالاس " مسأب ةديدجلا
 . اضيأ ةينامعلا طقسم مسإلا فيرحت ىه . رقشغدم يف ينيوب جيلخ ىلع ةعقاولا جلسم

 بكرم يف م١٦١٢٨ / ه٤٠٣ ةنس ةريزجلا كلتل هتالحر لالخ يدوعسملا ظحال دقو

 ىتلا نامع لهأ نفس ةصاخ . ةقطنملا يف ةيبرعلا نفسلل ارهدزم اطاشن كانه نأ يفاريس
 اهلهأ ةيبلغأ امنيب . اضيأ فاريس لهأ نفس طاشن ىلإ راشأ امك . ةريبك دادعأب دجوت

 6"). جونزلا نم نوينثو اوناك

 رقشغدم ىلإ ةهجتملا ةيراجتلا ةنيفسلا هجاوت ىتلا ةيساقلا ةبعصلا فورظلا مغرو

 . ةيتاعلا ةيلاعلا جاومألاو ةزيزفلا راطمألاو ةيلاعلا ةرارحلاو ةيخانملا لاوحألا ةوسق نم

 نكل '") "رسكنيال هجومو قهاوشلا لابجلاك ميظع هجوم " يدوعسملا اهنع لوقي ىذلا
 6٧١ . ةماهلا اهعلس بلجل اهيلإ تهبحتا نفسلا

 )٢( روموكلا " : رمقلا رزج " 6٢١

 لحاسلاو ايقيرفال ةيقرشلا ةفاحلا ىصقأ نيب ةيناكربلا رزجلا نم ليبخرأ نع ةرابع

 )١( هسفن ردصملا . يدوعسملا .
 )( ص . ١ج . بهذلا جورم . يدوعسملا ١٠٧١ .

 )٣( ارعش كلذ يف يدوعسملا دروآ

 نونجملا كجومو .. ينوفجو يربرب

 ىرت امك اهجومو :. يربربو ينوفج .

 )٤( ص . يدنهلا طيحملا يف ةحالملاو برعلا . يناروح ١٧٢٣ .
 )٥( اهتحاسم ٢٣٦. ٢كم٢ )٨٦٣ ميل٢( . ددعلا . يبرعلا ٤٣٣ . ص ٣٢ اهدعبامو .
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 : ىه ةيسيئر رزج مضتو قيبمزوم قيضم يف عقت ىهو . رقشغدم ةريزجل يبرغلا

 ةحاسم ليبخرألا يق رزجلا ربكأ ىهو . ودومستم اهندم رهشأو (ناوجحنا) ناوزنه -
 . رضاحلا تقولا يف اناكس ةيناثلاو

 ينوكيإو ( ةيلاحلا ةمصاعلا) ينوروم اهندم رهشأو ( ىربكلا رمقلا) ةجيرابحنا -
 . رضاحلا تقولا يف يسايسلا طاشنلا اهيو . ىلوهيماسيمو

 تناكو ةبصخ اهضرأو . رقشغدم ىلإ رزجلا برقأ ( توياموأ يروهام) هتويام -

 ٠. يداصتتإلا طاشنلاو دالبلل زكرم

 مهأو اناكس اهلقأو ةحاسم رزجلا رغصأ (۔ارضخلا ةريزجلا وأ ىليهم ) يلاوم -

 . ينوبمخ اهندم

 ايسآ ىقرش بونجو برعلا نم ىتش سانجأ نم رصانع رزجلا كلت ىلإ دفو دقو
 لصو مث . ىزيلاملا شبحلا نم دفو اهيلإ لصو نم لوأ نأ لاقيو . ةراجتلا ضرفب دنهلاو
 . يلاحلا يروموقلا سنجلاي فرعي ام كلذ نع جتنف قارعألا كلت نيب طالتخا ثدحو برعلا

 ةيادب يف ةرثكب اهب يبرع دوجو نع تاباتك روهظ ليلدب مالسإلا لبق برعلا اهلزن دقو

 لحاسلا ةقطنم يف برعلا راجتلاب ةيوق تالص ىلع اهناكس ناك امك . "") مالسإلا رصع
 . ةيقيرفال يقرشلا

 )٣( الافوس " جنزلا ةلافس "
 تالحرلل ةماهلا تاطحملا رخآ . ") يزيبمزلا رهن دنع عقت ىتلا ةلافس ةقطنم تلظ

 يبرعلا جيلخلاو نامعو نميلا ةقطنم نم ةمداقلا ةيراجتلا نفسلا:اهيلإ لصت ىتلا ةيراجتلا
 فلتخي لكشب ريغتلا ىلإ خانملا ليمي ثيح . ") ةيخانم لماوع ىلإ كلذ عجريو . اهريغو
 يراجتلا طاشنلا اهيف زكرتي ىتلا يدنهلا طيحملا لامش ةقطنم وأ ةيبرعلا ةقطنملا نع

 . !١٢٣/١٢ ص . ١ج . بهذلا جورخ . يدوعسملا )١(

 . ١٢١٩١ ص . قباسلا عجرملا . يناروح )٢(

 . ١٢٢ ص . ةيقيرفقرش لحاس . يريوحلا )٣(
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 ملو . ناكسلا نم ابيرقت ةيلاخ اهنم بونجلا ىلإ عقت ىتلا ةقطنملا نأ امك . راجتلا ةكرحو
 نم ارصنع تلكش ىتلا ةيبوروألا ريوبلا رصانع دي ىلع ةثيدحلا روصملا يف الإ رمعت

 . ةيلاحلا ةيقيرفإ بونج ةلود رصانع

 اهلعلو . ةميدقلا روصعلا ذنم بهذلا ةراجتب ةيراجتلا ةيقيرفإلا ةطحملا كلت تطبترا و
 ىلع ةراضحلا كلت ذفنم تحبصأو . ةقطنملا كلت يف ةميدق ةراضحل زكارم نمض تناك
 ىتحو ةميدقلا روصملا ذنم ةيبرعلا ةيراجتلا نفسلل ادصقم تناك كلذلو . يجراخلا ملاعلا

 رحب ىهتنيو فاريسو نامع نم ةمداقلا نفسلا دصاقم ةياغو " ةيمالسإلا روصعلا ةيادب

 ءىفاد اهخانمو ةرثكب ربتلا جتنت دالب ىهو . قاو قاولا دالب يفو ةلافس دالب يف جنزلا

 يسيردالاو ينوريبلا دنع ""أ يقنلا بهذلاب ةلافس ةرهش تددعت دقو . ")" ةبصخ اهتبرتو

 . مهريغو يومحلا توقايو

 ترهتشا اهنإف . يدنهلا طيحملا لحاس ىلع ةلافس هب تطبترا يذلا بهذلا بناجبو

 طيحملا تاراضحل ةصاخ ةيمهأ ماخلا اذه لكشو . ةرثكيو ديدحلا ماخ ريدصتب اضيأ

 تفلب دق تناك تاراضح ىهو . ةميدقلا روصعلا يف نيدفارلا دالبو دنهلا ةصاخ يدنهلا

 ةعانص تدمتعا كلذبو . ماخلا داوملا نم رصانع اهصقنيو ىنقتلا مدقتلا نم ماه ىوتسم

 لالخ نم ىلوألا ةجردلاب ةلافس ديدح ىلع ىطسولاو ةميدقلا روصعلا يف ةيدنهلا ديدحلا

 . '"!يبرعلا جيلخلا لهأو برعلا راجتلا

 علس نيبو ةلافس لهأ بهذ نيب يراجتلا لدابتلا تايلمع نع ةعبتملا ةقيرطلا تناك
 " مساب فرعي ابب ةضياقملا قيرط نع متت .") كلذ ريغو تالمعو ةشمق أ نم راجتلا

 )١( ص . ١ج . بهذلا جورم . يدوعسملا ١٢١٥ .

 )٢) . : 125ه ر 0 , م ,

 بهذلا جارختسا ىلإ ةجاحلا مهدنع رهظت ملو . ىتاذ ءافتكإ ةلحرم يف نوشيعي اوناك اهلهأ نأ ودبي )٣(

 ةطيسب قرطب هنوجرختسي اوناكو بهذلا جارختسا ىلع اهلهأ ثح ىلع بناجألا راجتلا بأد دقو .

 رفح رفحب كلذو . فلخلا ةهج نم ةلافس نم ةبيرقلا ةيدوألا يف هرفوتو ضرألا حطس نم هبرق ببسب
 " ىمست ىتلا ةلافس بهذل ةماه قطانم نويلاغتربلا ركذ دقو . بهذلا هعم افراج ءاملا اهيلإ عمجتي

 " اكوتام

 )٤( ص . ١ج . قباسلا ردصملا . يدوعسملا ه١٢١٥ .
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 بهذلا تايمك نم ةبيرق راجتلا اهلمحي ىتلا علسلا تايمك عضوت نأب " هتماصلا ةراجتلا"

 ةقيرطب لوبطلا عرق متي اوضر نإف . جونزلا لبق نم صحفلا ةيلمع متتو اهلادبتسا دارملا
 . مهقطانم ىلإ اودوعيو ةشمقألا تايمك لمحتو ةقفصلا ىلع ةقفاوملا ساسأ ىلع ةنيعم
 ذفنم مهأ ةلافس تلظ دقو . مهنادلب ىلإ نيدئاع مهنفس ىلإ مهبهذ راجتلا لمحي امنيب

 ثيح . ةثيدحلا روصعلا يفو ىطسولا روصعلا يفو ةميدقلا روصعلا يف يقيرفإلا بهذلل
 )١'. كانه مهرارقساو ةيقيرفإ قرش ىلإ نييلاغتربلا هجوت لماوع نم اهبهذ ناك

 )٤() قيبمزوم :

 دقو . يقرشلا ةيقيرفإ لحاس بونج عقت ىتلا ةماهلا ةيقيرفإلا ةيراجتلا زكارملا نم
 ةرتفل بهذلا ريدصتب تطبتراو . ةميدقلا روصعلا يف ةقطنملا ةراضحل اضيأ ادادتما تناك

 لباقم اهنم بهذلا لمحل برعلا نم ةصاخ . نفسلا اهيلع تددرت دقو . تارتفلا نم

 كلت يف رفوتت ال تناك علس ىهو . اهناكسل توقايلاو ءىلآللاو سبالملاو لباوتلا ريفوت

 . ةميدقلا روصعلا يف ةضياقملا قيرط نع اضيأ متت اهب ةراجتلا تايلمع تناكو . ةقطنملا

 راجتلا نأ ودبيو . ةميدقلا روصعلا ذنم قيبمزوم ميلاقأ ىدحإ ةلافس ةقطنم تناكو

 قيبمزومو ةلافس ىلإ ةلحرلا تناكو قيبمزوم فرعتو ةلافس بونج ىرخأ ةطحمب اوطبترا دق
 ةلحرلا ةروطخل . "") ةيراجتلا نفسلا نم ريبك عون ىلإ جاتحت تناك كلذلو ةليوطو ةقاش

 ةيمالسإلا روصعلا يفو . '") مالسإلا لبق ةريبك ةييرع تايلاج اهب ترقتسا دقف . اهلوطو
 )٧'. ةيقيرفإ يف يمالسإلا طاشنلاب ةطبترم تحبصأ ثيحب . مالسإلا ىلإ اهلهأ لوحت

 ا© : ةولك )٥(

 روصعلا صف كلذ دعب حوضوب رهظ . يدنهلا طيحملا ىلع يقيرفإ يراجت زكرم

 )١( ص . قئاثو . نايج ٣٣٧ - ٣٢٣٨ -

 )٢( ص . قباسلا عجرملا . يناروح ٢٤١ .

 )٣( ص . هسفن عجرملا . يناروح ٢٦٢٦ .

 نم هوراشتسمو هلاجر هلوحو ملسم اهمكاح اودهاش امنيح ةثيدحلا روصعلا يف نويلاغتربلا شهدنا )٤(

 . ةيادبلا ذنم اهيضارأ ىلإ نييلاغتربلا لوزن قيبمزوم تماق دقف كلذلو . برعلا

 )٥( اينازنت ةلود لحاس ىلع مسإلا سفنب ةنيدم ايلاح .
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 ةديدع نفس هتدصق دقو . يقرشلا ةيقي رفإ لحاس ىلع طسوتملا هعقومل ارظن . ىطسرلا

 مه نييزاريشلا ءالؤه حبصأ ىتح ٠ ناريإ نم "ا زاريش ةقطنمو يبرعلا جيلخلا لها نم أ ن

 نم نكمت دقف هتقلطنمو ميلقإلا تايناكمال رظنو ٠ ىطسرل ا .روصملا يف ةقطنملا ماكح

 يساسألا اهطاشن يف تدمتعا ةبقيرفال يقرشلا لحاسلا مظعم تلمش ةيروطاربمإ نيوكت
 . ا٢) راجتلا ىلع

 تهبحتا ثيح . ةيجنزلا وتنابلا لئابق زكارم نم اماه ازكرم ةولك ةقطنم تناك امك

 نيب عازن عقو ام اريثكو يراجتلا لدابتلا تايلمع مامتال لحاسلا نم برقلاب رارقتسالا ىلإ
 ندع راجتل اماه ازكرم ةقطنملا كلت تناكو . راجتلا تاعامجو ةيجنزلا تاعامجلا كلت
 جاعلا ريدصتل اردصم تناك ثيح . ") هدعبو مالسإلا لبق زاجحلا لحاس ةقطنم رابتو

 طغ عم هباشت اهيف ةينبألا زارط تلازامو . ةيقيرفإ علس نم كلذ ريغو بهذلاو دولجلاو

 . راوساو عالق نم ةيبرعلا ةيجيلخلا ةرامعلا

 )٦( ممباسا:١"'

 ازكرم تناك اهنأ ودبيو . اسابمم ةقطنمب نفسلا رارقتسال حلاصلا ءانيم رفاوت ىدأ

 دئاق مسا نم يلاحلا اهمسا تذخأ مث . ") برح ىنعم " تيفمأ " ىمست . ةميدق ةرامإل

 ةصاخو برعلا راجتلا نم ةرمتسم تارجه اسابمم تدهش دقو " ةسفنم " ىمسي يلاغترب
 بهذلاو جاعلا كلذكو هريدصتو بوبحلا جاتنال ازكرم تناك امك . نميلاو نامع لهأ نم

 يدنهلا طيحملا ءىناوم ىلإ علسلا كلت اهنم ردصيو ٠" ديدحلا ريدصتب ترهتشا امك

 ةرهملا عانصلا نم ةفئاط دعب اميف اهيف رهظ ىتح . دنهلا ءىناوم ىلإ دولجلاو ساحنلاو

 )١( ىطسولا روصعلا ىتحو اميدق ناريإ يف سراف ميلقإ ةمصاع .

 ص . ٣ج . نادلبلا مجعم . يومحلا توقاي ٣٨٠ .

 )٢( ةلاسر . م/ رشع سماخلا نرقلا ىتح رشاعلا نرقلا نم اهتراضحو اهخيرات ةولك . ىلع دمحأ

 ص . ةرهاقلا ةعماج . ةروشنم ريغ ريتسجام ٥٦ .

 )٣( ص . ةلحرلا . ةطوطب نبا ٢٦٦ .

 )٤( يدنهلا طيحملا لحاس ىلع ينيك ءانيم .

 )٥( ص . رابجنز خيرات يف رابخألا ةنيهج . يريغملا ٨٣ .

 )٦( ص . يدنهلا طيحملا ةرابت . يقوش . نامثع ١٦١٨ .
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 روصعلا يف نويلاغتربلا اهيلإ مدق ىتح اهترهش سفن ىلع تلظو . نداعملا ةعانص يف
 . ةيقيرفإ قرش ةقطنمل مهل ةمصاع اهنم اولعجو ةثيدحلا

 (٧) رابجنز )١) :

 ةريزجلا عقوم حبصأ ثيح . يقرشلا ةيقيرفإ لحاس ىلع ماه يرابت عقوم تلكش
 تاعامج تا ادتعا نم نمأم يف تحبصأف .ايجيتارتسا يقيرفإلا لحاسلا نم بيرقلا

 تحبصأو . اهب هايملا تايمك رفوتو اهضرأ ةبوصخب ترهتشا امك . راجتلا ىلع جونزلا
 اهب رقتسأ دقو اهعلس لمحو اهيلإ لوصولل دنهلاو ةيبرعلا ةريزجلا هبش راجتل ادصقم
 نميلاو تومرضح ةقطنم نم ةيبرع لئابق اهيلع تدفو امك . م. ق لوألا نرقلا ذنم برعلا

 .'" ةثيدحلا روصعلا ىتحو ىطسولا روصعلا يف يرابحت يمالسإ زكرم ىلإ تلوحت يتح .

 تالحرلا ماظتنا ىلع يدنهلا طيحملا لامش ىلع بهت ىتلا ةيمسوملا حايرلا تدعاس

 ةهج نم ايونج رابجنز نيبو ةهج نم ةيبرعلا ةريزجلا هبشو يرعلا جيلخلا ةقطنم نيب ةيرحبلا
 ريستو لاموصلا لحاس ىلإ لصتل فيرخلا لصف يف اهتلحر ةيبرعلا نفسلا أدبتف . ةيناث
 لغتستو . ومال ليبخرأ ربعت نأ دعب رابجنز ىلإ لصت ىتح ةيقيرفإ قرش لحاس ةاذاحم
 ةيبرعلا ةريزجلا بونج لحاوس ىلإ ةدوعلا يف ةيمسوملا ةيفيصلا حايرلا اضيأ نفسلا
 , () يبرعلا جيلخلاو

 . يتاهك . اموغنأ : اهمهأ ةريغصلا رزجلا نم ددع رابجنز ةريزج لوح رثانتتو
 . واجنا . يناشاك . اتوكك . يبوسوأ. ةيموغنا . سيمخو . اليما . يتاكمو . هوغنوم
 كلذكو . اهب ةبذعلا هايملا رفوت ىلإ اهتيمهأ عجرت نكل . ةيلاخ وأ ناكسلا ةليلق رزج يهو
 روصملا يف كلذ دعب رابجنز ةيمهأ ترهظ دقو . ") ةرثكب ليجرانلا راجشأ دوجو

 يليحاوسلا اهلصأو . ةيسرافلاب جنزلا رب ىنعم . راي . جنز : امه نيمست نم اهمسا نوكتي )١(
 نيبو اهنيبو . اهيف اليم ٢٥ دعب ىلع اينازنت لحاس ةلابق عقتو . فسنملا ألتما ىنعمب " ءاجوفنأ"

 . يرحب ليم ٢٥٠٠ تاريجوج يف دنهلا برغ لحاس نيبو اهنيبو . يرحب ليم ٢٢٠٠ طقسم

 . ١٦١ ص . ١٥ ص رابخألا ةنيهج . يريغملا رظنا . اينازنت ةلود داحتا اقيناجنت عم لكشتو .

 )٢( ص . رابجنز داقعلاو . ايركز ٤ ٠ ٥ .

 )٣! ص . ةيناكملا اهتقالعو يفارغجلا نامع عقوم . العلا وبأ دمحم ٣٥ .

 )٤( قباسلا ردصملا . يريغملا . ١٦١ .
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 تحبصأ ث ثيح . نامع يف ديمسوبل ا ةلود نمز ةصاخ ةثيدحلا روصعل ا يفو . ةيمالسال ١

 . قالطالا ىلع ايسايسو ايداصتقا ةيقيرفأ د رش زكارم مهأ

 "اتاب "تاب )٨(

 يبرملا جيلخلا نم ةيبرعلا تارجهلل ازكرم تحبصأ . ومال ليبخرأ رزج ىدحا ىه
 اهنيب ةميدقلا روصملا ذنم . ةقباس تاقالع دوجو ىلع لدي امم مالسإلا ردص يف نميلاو

 تارجملا زكرم باب ةقطنم تحبصأو سرافو دنهلاو نميلاو يبرعلا جيلخلا ةقطنم نيبو
 كلذلو . يمالسإلا دملا تايلمع تأدب اهنمو . مالسإلا ردص يف ةركبملا ةيمالسإلاو ةيبرعلا

 ناك ثيح . ةرتفلا كلت يف يدنهلا طيحملا يف ةيقيرفإلا ةراجتلا زكرم تحبصأ دقف

 اهنم لعج ثيح . اهتيمهأو ةيقيرفإ علسب ةيارد ىلعو راجتلا نم مهمظعم ددجلا نورجاهملا
 نامع تناكو . مهطاشنل لوألا زكرملا يداليملا عباسلا نرقلا ذنم نامع لهأ نم نورجاهملا

 ." نيدفارلا دالب ىلإ وأ دنهلا ىلإ ةهجتملا ةيقيرفإ ةراجت يف ءاطسولا مهأ

 )٩( اهنم ةبيرقلا تنوب دالبو) : وشيدقم (

 لامشلا ةهج نم يدنهلا طيحملا ىلع لطملا ةيقيرفإ قرش لحاسل ةيراجتلا زكارملا لوأ
 ةطشنلا ةيراجتلا ةكرحلا ثيح يبونجلا رمحألا رحبلا لخدم نم اهبرق نم اهتيمهأ يتأتو
 ماشلا بوص الامش ةهجتملا ةيرحبلا وأ ةيربلا ةراجتلا ةمدخل ةميدقلا روصعلا يف رارمتساب
 نم اهبرق يف اهتيمهأ ىتأت امك . طسوتملا رحبلا يف ميدقلا ملاعلا تانيدم ثيح رصم وأ

 طشنأ نم مهو . نامع بونجو نميلا لهأ نم ةيبرعلا ةريزجلا بونج يف ةيبرعلا لحاوسلا
 . ةشبحلا يناوم تاراجتب ةقيثو تالص ىلع تناك اهنأ امك اميدق راجتلا تاعامج

 لوأ " هلوقب يومحلا توقاي اهفصيف بوص لك نم راجتلل ازكرم ةنيدملا تحبصأو
 كلم الو نادوسب اوسيل ءابرغ مهلك اهلهأو . رحبلا لحاس ىلع نميلا بونج جنزلا دالب
 تاعامج اهلحاوس تلزن مدقلا ذنمو . ""أ مهل حالصإ يلع نومدقتملا مهرومأ ربدي امنإ مهل

 ١"'. جونزلا نم مهريغو دونهلاو برعلا نمو نيبقنيفلاو نانويلاو نييرصملا نم راجتلا

 حنح, ع ح 0 , , . 3, :198. )١)

 . ١٧٣ ص . ٥ ج . نادلبلا مجعم )٢)

 ١٨٦١. ص . قباسلا عجرملا . نايج )٣(
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 ىهو يلامشلا لاموصلا لحاس ةقطنم ىلإ تلسرأ ىتلا ةنعارفلا تالحر نأ ودبيو
 ذنم ىدنهلا طيحملاو ةيقيرفإ ةراجت يف ةماه ةناكم ةقطنملا كلت لتحت تناك . تنوب ةقطنم

 دالب ىلإ تلسرأ ةلحر لوأ ىلع ةيرصملا راثآلاو صوصنلا ىوحتو ١" م. ق ثلاثلا فلألا
 م.ق٥٢ ٠ ٠ ىلاوح) ةسماخلا ةرسألا نم عروحاس كلملا اهلاسرإب رمأ ىتلا ةثعبلا ىه تنوب

 . ريص وبأ دبعم ناردج ىلع اهرابخأ تنودو . دالبلا كلت ىلإ ةلحرلا كلت تلصو دقو . (

 ال ليصفت هيفو . ومرلاب رجح صوصن يف لاموصلا ضرأ نم ةقطنملا كلتل ركذ درو امك
 ضعبو ماعنلا شيرو جاعلاو تاناويحلا دولج نم تنوي دالب تاريخ نم ةلمحلا هب تداع

 نم تناك ىتلاو روطعلاو روخبلا نم دباعملا داومو علس بناج ىلإ . ةميركلا فصن راجحألا

 نأ ناوسأ رباقم ىدحأ ىف دجو امك . ةديعبلا قطانملا كلت ىلإ تالحرلا كلت بابسأ مهأ

 . '" ةرم ةرشع ىدحإ دالبلا كلت ىلإ هديس عم بهذ نأ ركذي نيفظوملا دحأ

 ىتلا ةيراجتلا علسلا ةيمهأو لاموصلا لحاس ىلع تنوب دالب عقوم ةيمهأل ارظنو

 كلت عم ةراجتلاب (م . ق ٢١٠٠ ىلاوح ) رشع ةيداحلا ةرسألا كولم متهأ دقف اهنم بلبحت

 "وننح" همساو هتنازخ ريدم عبارلا بتحوتنم كلملا لسرأ ثيح . لاموصلا لحاس نم ةقطنملا

 ىداو قيرط نع رمحألا رحبلا ىتح ايونج لجر فالآ ةثالث هعمو بهذف . روخبلا راضحإل

 صوصن يف تنوب دالب ىلإ راحيإلا تابوعص تدرو امك . ةمهم يف حجنو . تامامحلا

 ."") قيرفلا حالملا ةصق لثم ىرخأ ةينوعرف

 توسبشتح كلملا نمز لاموصلا لحاس عم مهتاراجتو نييرصملا تالحر رهشأ تناكو
 تنوب ىلإ هجوتلاب "ىسحن " ريزولا ترمأ ثيح (م.ق )١٤١٠ رشع ةنماثلا ةرسألا يف

 دق نوكت اميرو ٠. لينلا يف ةبيط ترداغ ىتلا ةلحرلا كلتل مجحلا ةريبك ةريثك انفس تدعأو

 . دهعلا اذه يف مدختسملا تاليمطلا ىداو ةانق ربع رمحألا رحبلا ىلإ لينلا ترداغ

 باشخألاو روطعلاو روخبلا نم تنوب تاريخب ةلمحم تداعو . تنوب دالب ىلإ تلصوو

 ةيمسوملا قطانملا راجشأ نم ةرجش نيثالثو ىدحإ ةلحرلا ترضحأ امك ةيقيرفإ تاناويحو
 نيودتب نويرصملا متهأ دقو "") يرحبلا ريدلاب نومآ دبعم ةقيدح يف اهتعارزل ةيئاوتسإلاو

 ٦٦١. ١٣٧١. ص . قباسلا عجرملا . يرخف )١(

 . ١٣٧١ ص . قباسلا عجرملا . يرخف )٢(

 . ١٣٨ ص . هسفن عجرملا . يرخف )٢(

 . ١٢٧ . ١٥٨ ص. يدنهلا طيحملا يف ةحالملاو برعلا . يناروح )٤(

 س ١٢٧

 



 . مهل اهمدق ىتلا ايادهلاو تنوب ءامعزل ةكلملا بودنم لابقتسا مسارمو ةلحرلا كلت رابخأ

 ىتلا كامسألا عاونأ اومسر كلذكو . اهدنع اوسر ىتلا ةيلحاسلا ةميدقلا اضيأ اومسر امك

 )١'. ةيرحبلا ةلحرلا ءانثأ اهودهاش

 لحاس ىلع عقت اهنإف تنوب عقوم ديدحت لوح فالتخا نم ايلاح راشي امهمو
 تدجو ىتلا ةقطنملا لهأ حمالم نأ ساسأ ىلع . ةيلاحلا وشيدقم نم برقلاب لاموصلا

 اهتلمح ىتلا علسلا مظعم كلذكو . نييرصملا سنج اريثك هبشت يرحبلا ريدلا ناردج ىلع

 جاعلاو دولجلاو تاناويحلا نم ةيقيرفإ تاجتنم عم قفتتو هبشت تاثعبلاو تالحرلا
 . تالحرلا كلت هتلمح يذلا روخبلاو نابللا لوح عقي فالخلا نكلو . باشخألاو راجحألاو

 علسلا كلتب ةيبرعلا ةريزجلا بونجو نامع بونج يف رافظ ةقطنم راهتشا ساسأ يلع
 دالبو رافظ نم راجت عمجتل ازكرم تناك ةقطنملا كلت نأ ىلع لدي امم . ميدقلا ماعلل ةماهلا

 لحاسلا ىلإ تاهجلا كلت نم تارجه ىلإ ةفاضإلاب . يرطقوس ةريزجو نميلاو رحشلا
 ملاعلا ةراجتو ةيقيرفإ ةراجت يف لاموصلا ةقطنم دكؤي يذلا رمألا . هريمعتو يلاموصلا
 ,ا٢) ميدقلا

 ةقطنم نم ترح نورجاهم اهانب ىتلا . وشيدقم تحبصأ ىطسولا روصعلا يفو

 لالخ نم . ا جاعلاو بهذلا ةراجتل "!اماه ازكرم م٧٠٢٨/ ه٥٩٢ ةنس يبرعلا جيلخلا

 ترهظ ةلئاط الاومأ اهرايحتو اهلهأ لع راد امم ةيقي رفإلا ةراقلا لخاد اهل بوردو ذفانم

 تحبصأو . ٥) ى قباوط ةدع نم نوكتت ت تناك يتل ١ اهلزانم ةر امع لامج يف حوضوب

 ةريزجلا هبشو رمحألا رحبلاو ةيقيرفإو دنهلا طيحملا تاراجت عمجتل ازكرم قحب وشيدقم

 غنات ةرسأ لاسرآ ىلع لدت راثآ كانهف . دنهلاو نيصلا لهأ نفس اهتدصق ىتح . ةيبرعلا

 ١. ةينيص تالمع ةدع اهب تدجوو . م٠٦ / ھ٩٤٣ ةنس اهيلإ ةيراجت ةثعب ةينيصلا

 )١( هسفن عجرملا . يناروح . ٣٢٩ .

 )٢( ص . قباسلا عجرملا . يردق ١٣٩١ .

 )٢( ليصفتلاب مداقلا لصفلا عم كلذ حضونس .

 )٤( ةدير وبأ يداهلادبع دمحم روتكدلا بيرعت . ه عبارلا نرقلا يف ةيمالسإلا ةراضحلا . مدآ . زتم .
 ص . !ج ٤٣٦.

 )٥( ص . قباسلا ردصملا . نايح ٢٥٨ .

 )٦( ص . برعلا عم ةيراجتلا تاقالعلا . ينيصلا نيدلا ردب ١٦٦١ .

_ ١٢٣٨ _ 



 : اهنم تاظحالم كانه نأ يقرشلا ةيقيرفإ لحاس ءىناومل انتسارد نم ودبيو
 يدنهلا طيحملا زكارمو ةيقيرفإ قرش عم يراجتلا طاشنلا ةكرح تدمتعا ١-

 ءاتش وأ افيص اهيؤبه تاقوأو . ةيمسوملا حايرلا بوبه ىلع رمحألا رحبلا كلذكو ةيراجتلا
 كلت بوبه ديعاوم فاشتكا دعاسو . حايرلا ةمحر تحت ةيعارش نفسلا تناك ثيح .
 قرش ءىناوم عم تالحرلا ميظنتو ةحالملا ةكرح ةدايز ىلإ ينانويلا سولابيه دي ىلع حايرلا

 ملاعلا راجت ردقأ برعلا راجتلا ناكو . بايإلاو باهذلل ديعاومب تطبترا ثيح . ةيقيرفإ
 . لاجملا اذه يف ميدقلا

 قرش ةقطنم يف ينانويل ا طاشنلا عم ممالتي حضاو ركذ دوجو مدع مغر ٢-

 ةيقيرفإ لحاسل ةلباقم ةماه ةيراجت ةطحم يف اوزكرت دق نامورلاو نانويلا نأ الإ ةيقيرفإ
 ىتح نانويلل اماه ازكرم تحبصأ ىتلاو يرطقوس ةريزج ىهو لامشلا ةهج نم يقرشلا
 . ") ةريزجلا يف نورق ةدع يراجتلا مهذوفن مهل لظو ىطسولا روصعلا

 ىلإ لامشلا نم ةيقيرفإ قرش لحاس ىلع يبرعلا رصنعلا ةدايس ىلع بترت - ٣
 يف ةيساسا ةروصب تمدختسا ةديدج ةغل روهظ . ةيراضحو ةيعيبط لماوع ببسب بونجلا
 لوصأ عونت نع ةروص تحبصأ ىتلا ةيليحاوسلا ةغللا ىهو "" ةيراجتلا تالماعملا لاجم

 نم ضرألا باحصأ ىلإ ةفاضإلاب دونهو سرفو برع نم '" ةيقيرفإلا ضرألا ىلع راجتلا
 . 'گ) ةثيدحلا ةيبوررألا تافللا اثيدح اهل مضنأو . جونزلا

 تايمك ميدقلا ملاعلا تانيدمل ترفو دق ةيقيرفإلا ةراقلا قرش ةقطنم تناك اذإ - ٤
 { اهنإف . ةيعيبطلا اهدراوم نم كلذ ريغو دولجلاو ساحنلاو ديدحلاو جاعلاو بهذلا نم
 ثيح ٠ قيقرلا وهو طيسولاو ميدقلا ملاعلا يف جاتنإلا رصانع نم ايرشب ارصنع تمدق
 .") كلذ دعب مهنم ةريبك ادادعأ لمحت ةيراجتلا نفسلا تأدب

 )١( ص . يرطتوس ةريزج ذاقنإ يف ىرسيلا . ىلاسلاو . ىثراحلا ٢٤ اهدعبامو .

 . ١٠١ ص ةيقيرفإلا تالالسلاو .بوعشلا . ضوع (!)

 )٣( ص . قباسلا عجرملا . ايركزو داقعلا ١٣ .

 )٤( ص . ةيقيرفإ يف ةيبرعلا ةفاقثلاو مالسإلا . نسح . دومحم ٣٨٢ .

 بونج ةقطنم يف ةصاخ ةلماعلا ةيرشبلا ىوقلا نولثمي قيقرلا ءالؤه نم ةريبكلا دادعألا تحبصأ )٥(

 . يبرعلا جيلخلاو قاوعلا
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 أ راجتلا نم ةلباقم علس ىلإ ةجاح يف . ةيقرشلا ةيقيرفإلا لحاوسلا نكت مل - ٥
 ىتلا تايلاجلا لبق نم ةيراضح مظن ىلإ ةجاح يف تناك ام ردقب ةماهلا اهعلس لباقم دوقن

 ةليوط تارتفل "ادوقفم لظ يذلا رمألا وهو . قطانملا كلت ريوطت لجأ نم اهضرأب ترقتسا
 نيمناغ نينمآ مهدالب ىلإ ةدوعلاو مهعلس لمح ريخألاو لوألا مهمه راجتلا مظعم ناك ثيح

 يف الإ ةروصلا كلت لدبتت ملو . ةيراضحلا مهتايوتسمو ةقرافألا عاضوأ نع رظنلا ضغب

 . ةقرافألا ةراضح يف ةحضاو تامصب اوكرت نيذلا نيملسملا دي ىلع يمالسإلا رصملا

 ىهو ةثيدحلا روصعلا يف ةيبوروألا حلاصملا دي ىلع ديدج نم يمالسإلا رودلا اذه يهتنأو
 . ةملكلا ىنعمب ةيراضح ةدر

 تطبترا يبرعلا جيلخلاو ةيبرعلا ةريزجلا هبش لحاوس ىلع ءىناوم ةدع كانهو . اذه

 اميف ةيقيرفإلا ةراجتلا يف اهرود زجون نأ اننكمي . ةيقيرفإ قرش ةراجت عم ةيس اسأ ةروصب

 : اهمهأ يلي

 )١( ندع :

 تحبصأ ىتح ثيدحلاو طيسولاو ميدقلا ملاعلا ةراجت يف ةقومرم ةناكم ندع تلتحا

 ببسب كلذو ")١' تاراجتلا ندعمو برغملا ةنازخو نميلا ةضرفو نيصلا زليه» ": قحب

 سبايلاو يويسآلا سبايلا نييو ةهج نم يدنهلا طيحملاو رمحألا رحبلا نيب طسوتملا اهعقوم
 نميلا قيرط لالخ نم بيصخلا لالهلا تاراضحب اضيأ تطبتراف . ةيناث ةهج نم يقيرفإلا
 دالبو يرطقوس ةريزجو ةيقيرفإ عم ةميدقلا اهتالص نأ ودبيو . "") يربلا زاجحلا ربع ماشلا
 يحاونلا كلتب الصتم ناك ينامعلا سبايلا نأ نودقتعي اهيخرؤم يمادك تلعج ةشبحلا

 (٣) . . ۔ ۔ .
 . " " نمزلا ميدق نم ةيقيرفإلا

 ةراجت ىلإ لوصولا نيمأت لجأ نم مهراجتو نانويلل "افده لعفلاب ندع تحبصأو
 لوح فافتلالل يلوصلا نوريه تالمح لاسرإ لالخ نم ردنكسإلا اهب مته أ دقو دنهلا علسو

 ةراجت طبر لجأ نم يبونجلا رمحألا رحبلا لخدم ىلإ لوصولاو ةيبرعلا ةريزجلا لحاوس
 كولمل تامامتها يمادقلا اهوخرؤم ركذي امك . طسوتملا رحبلا ةراجت عم يدنهلا طيحملا

 . توريب ةعبط . ٨٤ ص . ميلاقألا ةفرعم يف ميساقتلا نسحأ . يسدقملا )١(

 . ١٠٥ ص . نادلبلا . هيقفلا نبا )٢(

 . ةرهاقلا . يلوبدم ةبتكم . ٢٥ ص . ندع رغث خيرات . بيطلا هللادبع دمحم ربأ . ةمرخم وبأ )٣(

 . م ١٩٩١١ ةنس . ه ١٤١١ ةنس . ةيناثلا ةعبطلا

 - .٤ا١ -



 . ") ةيقيرفإلاو ةيدنهلا اهعلسو ندع ةراجتب ناميلس ةصاخو دوهيلا

 جاعلاو باشخألاو ؤلؤللاو ربنعلاو دولجلا نم ةيقيرفإلا علسلا اهيلإ تلمح دقو
 تاجوسنملاو ريرحلاو ةيبطلا باشعألاو لباوتلا نم دنهلا عئاضب اهب تلزن امك قيقرلاو

 قبئزلاو غابصألاو ناجرملا نم رمحألا رحبلاو رصم علس ىلإ ةفاضإلاب . . "") ىرخألا
 تراطو ةيراجتلا يدنهلا طيحملا لامش زكارم مهأ تحبصأ ىتح . جاجزلاو تاجوسنملاو
 نمو . رانيد فلأب عجري مهرد فلأب اهيلإ بهذي نم " اهنع ليق ىتح راجتلا ةدنفأ اهيلإ
 '") روفاك هلثمب عجري ردنكب اهيلإ بهذ

 )١٢( يرظطقرس :

 ةيقيرفإ ةباوب اهرابتعاب يدنهلا طيحملاو ةيقيرفإ ةراجت يف ميدقلا اهرود مغرب

 اهامس ىتح . ىتسنيلهلا رصعلا يف ةحضاو ةروصب ترهدزا اهنأ الإ . راجتلا ةطحمو

 رحبلاو رصمو ةيردنكسإلا راجتل اهتيمهأل "")" ةديعسلا ةريزجلا " مساب نانويلا راجتلا
 ةريبك دادعا اهب ترقتساف . دنهلاو ةيبرعلا ةريزجلاو ةيقيرفإ تارابجت عيمجت يف طسوتملا
 ةينانويلا ةفاقثلا اهناكس ىلع تبلغو "!. دونهلاو ةقرافألاو نانويلاو برعلا راجتلا نم

 نع اهدعب يف ةريزجلا ةيمهأ ودبتو ' . نانويلا نم اهناكس نيب ةريبك ةيلاج دوجو ببسب
 تناك ىتلا ةيسايسلا لقالقلاو تابارضإلا بنجت اهل أيه امم . يقيرفإلاو يبرعلا لحاسلا

 تناك امك . مهتارابحتو راجتلا ددهت تناك ىتلاو ةيقيرفإ قرشو ندع ءىناوم اهل ضرعتت
 . هايملاو نؤملاب دوزتلاو راجتلاو نيرفاسملا ةحارتسال "ازكرم دعت

 ٠ كلذ ريغو دولجلاو غمصلاو ربنعلا لثم ةيقيرفا علسب يرطقوس تطبترا دقو . اذه

 )١( ص . قباسلا ردصملا . ةمرخم وبأ ٢٦ .

 )٢( ص . نادلبلا . يبوقعيلا ٨٠ .

 )٣( ص . قباسلا ردصملا . يسدقملا !٩ .

 ا 7 : وهو ميدقلا يدنهلا يتيركسنسلا مسال ةمجرت )٤(

 . ٦١٢ ص . قباسلا عجرملا . يناروح : رظنا

 )٥( ص . ٢!ج . بهذلا جورم . يدوعسملا ٢١٩١ .

 )٦( ص . قباسلا عجرملا . يناروح ١٠٠ .
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 ذنم تروهدت اهنأ ودبيو . "") ربصلاو غمصلاو رملا لثم اهب ةصاخ علس دوجوب تطبترا امك
 بونج ةقطنم اهتدهش ىتلا ةيداصتقإلاو ةيسايسلا تاريغتلا ه انثأ يداليملا عبارلا نرقلا

 ةيشبحلا موسكا ةلود دادتماو . نابللاو روخبلا ةراجت روهدتو ةرتفلا كلت يف ةيبرعلا ةريزجلا

 . يدنهلا طيحملاو رمحألا رحبلا ىوتسم ىلع ةنصرقلل ازكرم دعب اميف تحبصأ ىتح .
 ءىناوملاو رحبلا يف راجتلا نفس يلع تاراغ نشل ازكرم دونهلا ةضارقلا اهنم ذختا امنيح

 مازتلالا ىلع نوصرحيو . اهنم برقلاب وا اهيلع رورملا نودافتي راجتلا حبصا ىتح .

 '". ةضارقلا تاءادتعال اوضرعتيال ىتح . ةيقيرفإلا لحاوسلا وأ . يبرغلا لحاسلاب

 نوكيو دنهلا برغ يف لبيدلا ةقطنم ذنم يدنهلا طيحملا لامش يف نورشتني اوناك ءالؤهو

 تافاسمب ضعبلا اهضعب نع دعابتت ةعيرس براوق لكش ىلع امظنم اراشتنا مهراشتنا

 لامش يف ةرئادلا كلت نم ةيراجت ةنيفس وجنتال دق لايمأ ةدعل دتمت ةرئاد لكش ىلع ةنيعم

 . نايحألا بلغأ يف يدنهلا طيحملا

 مارهمس ءانيم وأ : رافظ )٣(

 ةريزجلا بونج يف ىمسوملا طمنلا لثمي عساو ميلقإ اضيأ وهو . نامع بونج ءانيم
 اهترهش ببسب ةميدقلا روصعلا ذنم ةقطنملا كلت ةيمهأ ترهظ . "") نميلا ةقطنم عم ةيبرعلا

 ةيمهأ ىلع راثآلا لدتو . ينثولا ملاعلل ةماه علس ىهو روخبلاو نابللا ريدصتو جاتنإ يف
 ةيجيتارتسإلا علسلا مهأ لثم ثيح نابللا ةراجت يف رافظ ةقطنم يف ميدقلا مارهمس ءانيم

 رافظ لهأ ط ابترا لالخ نم ةماه ةيقيرفإ علس ريدصتو هريدصتو )٤) ٠ ميدقل ا مل اعلل

 . ةثيدحلا روصعلا ىتحو ةميدقلا روصعلا ذنم يقيرفإلا لحاسلاب

 لارحأ تروهدت امنيح . ميدقل ١ ملاعل او ةيقيرفا ةرابحت يف رافظ لهأ رود حضتاو

 . ةيبرعلا ةريزجلا بونج ىلع اهترطيس ةيشبحلا موسكأ ةلود تضرفو . مالسإلا لبق ةقطنملا

 ءاملا ريثك وهو . كمسأو ضرعأو لوطأ ربصلا قرو نأ ريغ . رضخألا نسوسلا لثم تابن نع ةرابع )١(

 . هريدصت مث دولج ىلع هفيفجتو هعمج متي ناكو . جالعلل هتراصع مدختست

 . ٣٢٨ ص . راطعملا ضورلا . يريمحلا رظنا

 )٢( ص . قباسل عجرملا . يناروح ٢٣٠ .

 )٣( ص . ةيمسوملا ايسآ . ةديمح ٣٧٨ .

 )٤( ص . نابللا ضرأ رافظ . يناسغلا ١٢ اهدعبامو .

 س ١٤٢



 ريدصت مث . "اا اهيلإ نيصلاو دنهلا ةراجت بلجل اهيقرش يف رافظ لهأ دوجو تلغتساف
 طابترالاب يداليملا لوألا نرقلا ذنم نامورلا متهأ امك . نامورلا مهئافلح ىلإ علسلا كلت

 بونج . '") . رافظ مكاح عم ةقادص ةدهاعم ناجارت روطاربمإلا دقع ثيح . رافظ ةراجتب

 . اهيلإ لوصولل زاجحلا ربع ةيربلا قرطب متهاو نامع

 فاشتكإ مت دق هنإف . اثيدح ةقطنملا يف تفشتكا ىتلا ةماهلا تافاشتكإلا مغرو

 رامقألا نم ةيوج روصي ةناعتسالا متو . ةقطنملا يف "داع " موقل ةميدقلا مرإ ةنيدم

 دعب أدبت ملو . خيراتلا تقبس ىتلا روصعلا يف ةقطنملا كلت ةيمهأ اهنم حضتأو ةيعانصلا

 ةقطنملا خيرات نع قئاقح فشك لوح لامآلا ريثكلا قلعي ىتلا ةماهلا ةنيدملا كلتل تايرفحلا

 . هتقبس يتلا ةرتفلاو ميدقلا خيراتلا يف اهتراضحو

 : ةريصم ةريزج (٤ا)

 لامش نم ةهجتملا جيلخلا نقسل ةماه ةطحم تناك . يقرشلا نامع لحاس مامأ ةريزج

 لحاوس ۔ىناوم نيب مهتالقنتو راجتلل ازكرم تناكو '" ةيقيرفإ قرش ىلإ يدنهلا طيحملا

 . ةيقيرفإ يقرشو دنهلاو نميلاو نامع

 )٥( روص :

 روص لهأ طبترا . دحلا سأر ةقطنم دنع ينامعلا لحاسلا ىلع عقي ماه ءانيم

 دولجلاو جاعلاو بهذلا نم ةيقيرفإ علس نيب ةيراجتلا ةطاسولاو رحبلا بوكر يف ةراهملاب
 مدقلا ذنم اهلها طبتراو . ةيقيرفإ تاماخ ضعب جاتحت تناك ىتلا دنهلا نيبو اهريغو

 )١( ص . قباسلا عجرملا . ينيصلا نيدلا ردب ٢٣٨ .

 )٢( امه رافظ مسال نيعضوم ثارتلا بتك يف تدرو :

 - رمح رافظ لخد نم " ريمح كولم اهيلإ بسني ىتلا ىهو . ءاعنص برق نميلا يف لوألا "

 - لامر اهفلخ عقتو . ةلالص اهتمصاعو رافظ مساب ىمست تلازامو نامع بونج يف : يناثلا

 ىلاخلا عبرلا ءارحص نم فاقحألا .

 ص . !د-. مجعتساام مجعم . يركبلا : رظنا ٩٥ .

 )٣( لاجملا اذه ىف اهلهأ طاشن ىلإ ةطوطب نبا راشأ .

 ص . ةلحرلا ٥٨٠ . .
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 نم مهريغ لبق اولصو مهنأ ودبيو . ةيقيرفإ قرش يف ةديعب ءىناوم ىلإ لوصولا ةرماغملاب
 روص راجت نم تاعامجل ءامسا يريغملا ركذي امك . رقشغدمو رمقلا رزج ىلإ نامع برع
 اوحبصأ دقف راجتلا ءالؤه طاشنل ارظنو . ") ةيقيرفإ لخاد ةديعب قطانم ىتح اولصو

 . يدنهلا طيحملا يقينيفب مهتيمست نكمي ىتح . طسوتملا رحبلا يقينيفب هبشأ

 لمتحيذإ نييقينيفلا نيبو روص لهأ نيب ةيدق ةلص دوجو دكؤت تاساردلا تلازامو
 . ةيبرعلا ةريزجلا بونج ةقطنم نم ةيماس ةرجه نيقنينفلا نوكي نأ

 :راحص ءانيم )٦(

 يداليملا ثلاثلا نرقلا يف سرفلا دي ىلع هئاشنإ ذنم ينامعلا ءانيملا ةيمهأ ترهظ
 ءانيم ىلإ مهتجاح اوكردأ سرفلا نأل كلذ . يبرعلا جيلخلا خيرات يف ءانيم رهشأ حبصيل

 نم هلالخ نم اوديفتسي نا نكمي . ةيبرعلا ةريزجلا بونجو ةيقيرفإ لحاوسب ةرشابم مهلصي
 نيصحت لجأ نمو . "") اهريغو دنهلاو ةيقيرفإ يحاون ةفرعمو ةحالملا يف نامع لهأ ةربخ
 ءانيملا ةيامحل ناك هنأ ودبيو ") " درجتسد " ىمسي ايركسع ازكرم سرفلا نب عقوملا اذه

 . )٨' هيف ةراجتلا ةكرح ةيامحو ةرواجملا لئابقلا نم

 نامع يف ةقطنم بصخأ يف هدوجو ثيح نم ءانيملا ةعيبطلا فورظلا تمدخ دقو
 يذلا رمألا . ةديدع ةيدوأ ربع ةرهاظلا قطانمب رشابملا هلاصتاو ةنطابلا ةقطنم ىهو ايعارز

 هعاستاو هيف راجتلا تامدخ رفوتل مهتاراجتو راجتلا نم ةلئاه ادادعأ لبقتسي ءانيملا لعج

 نفسل اقلطنم ءانيملا اذه حبصأو . نيصلاو دنهلا ةنازخو قرشلاب ناكم رمعأ قحب حبصأف
 ةسدكملا ةيقيرفأ علس ةنم لمحت نفسلا تناكام اريثكو . ايقيرفأ قرش ىلا ةهجتملا ةقطنملا

 عبارلا نرقلا يف ةراهدزإ جوأ غلبو . ةيقيرفأ ىلا ةلحرلا قاشم لمحتت نا نم الدب هب

 .يسابعلا رصعلا يف يرجملا

 )١( ص . رابخألا ةنيهج ٢٠ .

 )٢) نوسنكليو ٠ ةراضحو خيرات راحص ٠ ص ٥ اهدعبامو .

 )٣( قباسلا عجرملا . نوسنكليو .

 لحاوسلا ىلع يناساسلا رصعلا يف ديازتملا يسرافلا ذوفنلا نيب اعارس دهشت ةقطنملا تناك ثيح )٤(

 . مالسإلا روهظ ىتح عاضوأل ا كلت تلظو . ةيبرعلا

 س ١٤٤



 )٧١( ناركم ميلقإ ءانيم ) : زيتلا ءانيم (

 ةراجتب رخألا وه طبترا برعلا رحب لحاس ىلع لطملا ناركم لحاس ىلع عقي ءانيم
 طيحملا ىلع ناتسشولب ةقطنمو ناركم ةهجاو لثمي ثيح . ةيقيرفاو يدنهلا طيحملا

 ءانيم ءانيملا اذه حبصأو . يحاونلا كلت ىلإ ةيقيرفإلا علسلا لوخدل "اذفنمو . "'أيدنهلا

 يف ريبك رودب برملا راجتلا ماقو . يدنهلا طيحملا علس داريتسال ."") يساسألا ناركم
 . ةميدقلا روصعلا يف يراجتلا ءانيملا اذه ةكرح

 (دنسلا ءانيم ) : لبي دلا )٨(

 ةراجتل اذفنم حبصأ . "") برعلا رحب يف ةبصم دنع دنسلا رهن اتلد ىلع ماه ءانيم

 علس اولمح دقف ءانيملا اذهب برعلا ةربخل ارظنو . هتعارزب ينغلا يعارزلا دنسلا ميلقإ

 ةناكس مالك حبصأ ىتح . مالسإلا لبق ةريثك ةيبرع .تايلاج ةيف ترقتساو . ةيقيرفإ
 ةيقيرفإ علس تلصو كلذيو . دعب اميف . ةيدروألاب تفرع يتلا ةغللا يهو ( يبرع يدنس)

 . لبيدلا ءانيم ربع دنسلا ىلإ

 ناك ثيح (ديملا) مساب نوفرعي نيذلا ةنصارقلا تاعامج طاشنب رثأت ءانيملا اذه نكل

 ةموكحلا تلسرأ دقو . ) تاريجوج ثلثم يف ةنم برقلاب عقت يتلا ةايملا يف مهزكرم

 يمالسإلا رصعلا يف عضولا اذه .رمتساو ةنصارقلا ه داؤه دض ةرمتسملا اهتالمح ةيناساسلا
 مساقلا نب دمحم اهداق يتلاو . دنسلا حتفل يفقثلا فسوي نب جاجحلا ةلمح تناك ثيح
 ةكرح نيمأتو يحاونلا كلت يف ةنصارقلا ىلع ءاضقلا لوألا اهفده ه٢٩ ةنس يفقثلا
 كلتدعب الإ ىطسولا روصعلا يف ةيبرعلا ةحالملا رهيت ملو . برعلا رحب يف ةيراجتلا نفسلا
 . ةنصرقلل ادح تعضو يتلا ةلمحلا

 ةراجتلا ةكرحب ىرخألا يه تطبترا يبرغلا دنهلا لحاس ىلع يناوم تدجو امك

 ةماعلا ةيريدملا ٤٧. ةقرو . صاخ ك٨٣ / ماع ٢٥١٦١ مق . راحبلا مولع يف طوطخم . لوهجم )١(

 . نامع ةنطلس . ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو . تاطوطخملاو قئاثولل

 )٢( ص . ميساقتلا نسحأ . يسدقملا ٣٦١٠ .

 . ايلاح يناتسكابلا يشتارك ءانيم نم برقلاب عقي ()
 . ١٨٩١ ص . يدنهلا طيحلا ةرابت . يقوش ()
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 . اهنم ةيقيرفإلا علسلاو

 : ت اريجوج ٠ ين اوم

 . نادنس . دنهلا ةلافس . ويد ( "ايلاح ىابموب ) ةنات ى (( يحورب ) حورب .: يهو

 . مكمك . ىابمك . روميح . تانموس

 : رابيلم لحاس ءيناوم

 ٠ روب ادنص . تايل اش ليس ٠ روب ادنس . مودنفيرت ٠ ى انوب ٠ يبلأ : ىهو

 . رورجنم ٠ تر اوس ٠ نشوك . يليه . نسيك ٠ زونك ٠ توكيل اك

 نيبو . يناوملا كلت نيب لاصتإلاو لقنلا ةكرح يف ريبكلا مهرودب برعلا مهاس دقو

 رهظ ىلع ةيقيرفأ قرش ىلإ لصت اهتعانصو دنهلا علس تناكف . يقرشلا ةيقيرفإ لحاس
 برملا ققح دقو . ماخلا اهداومو ةيقيرفإ علسب ةلمحم نفسلا كلت دوعتو ةيبرعلا نفسلا
 ةوسق نع اديعب رحبلا ىلا مهطاشن لكب نوهجتي مهنلعج ةلئاط احابرأ ةطاسولا كلت نم
 : ") جيلخلا نم رصاعم رعاش كلذ نع ربع دقو . مهدالب

 مومسلاو قئارحلا ضرأاي هاوأ

 . عارشلاو كفافص نم ىنحأ رحبلا

 )١( ص . يبرعلا جيلخلا ةيفارغج . العلا وبأ رظنأ : ٢٢٠ .
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 ةنااقك] ) لاتنسمل ةذل   

 يصقلا ربحكتلا يبف يتخررشإ
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 ةيقبرفاو برعلا

 ةمدق تالص ةيقيرذفإلا ةراقلا نيبو ةيبرملا ةريزجلا هبش ةقطنم نيب تالصلا

 لكشت تناك ةيبرعلا ةريزجلا هبش ةقطنم نأ كلذ .اهل ةيادب ديدحت بعصلا نمو ".ةقيثوو
 روهظب اهنع تلصفنا مث .دعب اميف ةيقيرفإ تلكش يتلا ةميدقلا اناودنج ةراق نم ءزج
 ْتلازامو .رضاحلا تقولا ىتح ةيقيرفإلا ةراقلا لخاد دتمي يذلا .رمحألا رحبلا دودخأ

 رمحألا رحبلل (يقيرفإلا) يبرغلاو (يبرعلا) يقرشلا نيلحاسلا ىلع ةيفارغجلا رهاوظلا

 ةريزجلا هبش) يبرعلا عردلا يف ترهظ يتلا بوعشلا كلذب تحبصأو .'") امامت ةهباشتم
 .'"ةيقيرقإلا ةراقلاب ةطبترم (ةيبرعلا

 , مايقو .اهب فافجلا لولحو ةيبرعلا ةريزجلا هبش ةقطنم يف فورظلا ريفت مغرو

 شيعلل ةديدج نطاوم نع ثحبلل بوص لك يف كرحتلاب اهتنكس يتلا ةيماسلا تاعامجلا

 ةديدج ةطشنأ سرامو يبرعلا جيلخلا ىلع ةلطملا اهلحاوس بوص هجتا ام اهنمف .رارقتسإلاو
 ةرتف ماقأو ماشلا دالب بوص ألامش هجتا ام اهنمو .ةحالملا لثم يعرلاو ةعارزلا بناجب

 دالب ىلإ هجتا ام اهنمو .كلامملا كلت فعض تارتف يف اهلخد مث .اهكلام دودح ىلع

 ىلإ مهنم ضعبلل ىدح امم .روشآو داكأو لبابو رموس ماكح جعزأ يذلا رمألا .نيدفارلا

 نم هتيامحل ةيبرعلا ءارحصلا عم ةيبرغلا ةيبونجلا هدودح ىلع ةيركسع تانيصحت ءاشنإ

 هبش لامش يف لئابقلا كلت زكارم دض تالمح لسرأ نم مهنمو .ةيبرعلا لئابقلا تاراغ
 )٨'. ةيبرعلا ةريزجلا

 ةديدش تاءارجإ هيف ترهظو نيدفارلا دالب يف يناساسلا يسرافلا رصعلا أدب ىتح

 ىلع ثيه ىتح ةمظاك نم دتمي ليوط قدنخ رفحب روباس ماق دقف .ةيبرعلا لئابقلا ورغ دض
 ىمس دقو .ةيبونجلا ىرقلا ىلع ةرمتسملا ةراغإلا نم ةيبرعلا لئابقلا عنميل ءارحصلا لوط

 . ٦٧ : ص . يبرعلا جيلخلا . يجعلق )١(

 . ١٧٢ : ص . يبرعلا جيلخلا ةيفارغج . العلا وبأو. يلوتم )٢(

 ح , ; ح , م : 19, , 1973. (٣)

 , ; م 0 | , : 67, . )٤)
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 لئابق دض ةيبيدأت تالمح لاسرإب روباس ماق امك .'ا) روباس قدنخ همساب قدنخلا اذه
 يذ روباس » مساب ىمس ىتح ٠ مهنم يرسألا فاتكأ بقثو مههايم رمدو مهب لكنف نيرحبلا
 ةرامإ ىه ةيبرعلا ةريزجلا هبش عم مهدودح ىلع ةيبرع ةرامإ سرفلا أشنأو .'") «فاتكألا
 .ةيبرعلا ء ارحصلا عاضوأل ةبقارم ةطقنك ةريحلا

 ذنم تانايك اهل تسسأو نيدفارلا دالب يف ةيماسلا تاعامجلا ترهظ كلذ مغرو
 روصملا ربع ةيماس ءامد تاذ قطانم قارعلاو ماشلا ةقطنم نم تلعجو .مدقلا
 ةيبرعلا شويجلا بايسنا يف ةحضاو ةروصب كلذ جئاتن ترهظ دقو .'"!ةيخيراتلا

 مساب برعلا مهامسو .نامورلا وأ سرفلا شويج هتميزه دعب قطانملا كلت يف ةيمالسإلا
 .«ةمومعلا ءانبأ »

 اهنم ةيبرعلا ةصاخ ةيماسلا تاعامجلل يويحلا لاجملا ىه ةيقيرفا تحبصأ انه نم
 : ةيلاتلا بابسألل

 ءانثتساب ةيويسآلا ةيقيرفالا دودحلا ىلع ةيوق ةيزكرم تاموكح دوجو مدع ۔ ١

 ةطقن نع دعتبتو لينلل اتلدلاو يداولا يف زكرتت تناك يتلاو .رصم ةموكح

 كلتل الاجم ىطعأ امم .ءانيس ةريزج هبش وأ رمحألا رحبلا ربع لاصتإلا

 يف زكرمتلا مث رمحألا رحبلا وأ ءانيس نم رصم بونج فحزلل تاعامجلا
 اوللست افعض نييرصملا نمو ةوق مهسفنأ نم اوسنآ اذإ ىتح ةيقرشلا ءارحصلا

 حتفلا تايلمع لبق رصم قرش يف قطانم اوداس ىتح ."دالبلا لخاد ىلإ
 .يمالسإلا

 هبشو ماشلا بونج قطانم اهل ضرعتت تناك يتلا ةيساقلا ةيعيبطلا فورظلا ۔ ٢
 يف يبسن رارقتساب لينلا يداو ةقطنم تعتمت هسفن تقولا يف ةيبرعلا ةريزجلا

 ))١( ص . قباسلا عجرملا . يجعلق : ٦٢٨ .
 )٢( ص . هسفن عجرملا . يجعلق : ٦١٩١ .

 )٣( ص . م.ق لوألاو يناثلا نيفلألا لالخ يبرعلا جيلخلا ةقطنم . ناميلس . ردبلا : ٦٤ .

 )٤) . : 167م م, 0 ,

 )٥( ص . قباسلا عجرملا . يرخف : ١٢١
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 طبترت ةيماسلا تاعامجلا لعج امم .ءاذغلا جاتنإ يف مكحتلاو ةعارزلا لاجم

 .') اهضرأ ىلع ةماقالل ىعستو اهب

 ةرتف دعب اهب برعلا نكمت دقو .ةيبرعلا بوعشلل يلصألا نطوملا نميلا ربتعت ۔ ٣
 اهين مكحتلاو هايملا رداصم ميظنت نم .ةيبرعلا ةريزجلا هبش تداس يتلا فافجلا

 تاريفت تعقو نكل .'") برأم دسك دودسلا دييشت نم هب اوطبترا ام لالخ نم
 ىرخألا ىه ركفت ةيبرعلا بوعشلا تلعج م .ق يناثلا فلألا ذنم مظنلا كلت يف

 يفارغجلا عقوملا مكحبو . رارقتسالل ةديدج ناطوأ نع ثحبلاو ليحرلا يف
 وأ رمحألا رحبلا ربع تاعامجلا كلتل ماهلا سفنتملا ىه ةيقيرفإلا ةراقلا تحبصأ

 )١( ص . ةيماسلا بوعشلا ةراضحو خيرات يف تاسارد . ةفيلخ . دمحأ : ١٩١ .

 اولك لامشو نيم هنع ناتنج ةبآ مهنكسم يف أبسل ناك دقل © " ميركلا هباتك يف . ىلاعت هللا لاق )٢(

 مهانلدبو مرعلا ليس مهيلع انلسرأف اوضرعأف .© روفغ برو ةبيط ةدلب هل اوركشاو مكبر قزر نم
 يزاب لهو اورفك ابب مهانيزج كلذ © ليلق ردس نم ءيشو لنأو طمخ لكأ ىتاوذ نيتنج مهيتنجب
 . ١٥ - ١!( : ابس ةروسل "© روفكلا الإ

 يف نوبرثألاو نوثحابلاو نورسفملا اهلوانت يتلا عيضاوملا رثكأ نم برأم دس رامد ةصق دعت
 ةروطسألا دح ىلإ اهضعب لصي دسلا بارخ بابسأ ىلإ ةديدع بابسأ اوبسنو . ميدقلا برعلا خيرات

 . ةباهنلا يف دسلا ةراجح ىلع تتأ يتلا نارثفلا نم ءاج بارخلا ببس هنأ ىلع اهمظعم لدتو .

 ىقلتت ةقطنم ةرورض ناك دسلا ءاشنإ نأ دجن اننإف . هتيمهأو ءانبلا ةسدنه ةسارد انلواح اذإو

 برام برق ةقطنم ىلإ اهلويس ريستو . نميلا قرش يف عقت . ةيمسوملا راطمألا نم ةريبك تايمك

 هيف بصت يذلا يناهنلا يداولا فرعيو . قلب لبج مساب فرعت تاوخم يف لابجلا نيب لخدت ثيح

 طسوتمو م٠٠٣ هعافتراو ةيناكرب روخص وذ . قلب لبجو . ةنذ يداو مساب ةحتفلا لبق لويسلا

 يداولا مامأ أيوق ارادج اونبف دسلا ءانبل عقوملا اذه أبس لهأ راتخإ انه نم . م٠٣٢ يلاوح ةحتفلا

 ةيحان ىرل ريست ةانت لكل ءاملا اهنم جرخي ةددعتم تاحتف اهل اولعج ةيوق ناردج اونبو . هفقول

 : اهنم فادهأ ققحي دسلا اذه ناكو . ةنيعم

 . دسلا مامأ هايملا نيزخت - ٢ . ةريزفلا لويسلا هايم ىلع ةرطيسلا - ١

 . ةعفترملا ضرألا تاذو ةفاجلا برأم ةقطنم ىر نيمأت - ٣

 نمز م ٥٤٢ هحالصإل ةلداحم رخآ تناك ىتح ةرم نم رثكأ رايهنالل ضرعت دق دسلا نأ ودبيو

 . ملسو هيلع هللا ىلص . لوسرلا داليم ليبق مرعلا ليس ناك امك . يشبحلا ةهربأ

_ ١٠٥ . 



 . برأم دس رايهنا دعب ةصاخ ابدنملا باب ربع

 نم ةديدع تارتف ىلإ نييماسلا ناطوأ ضرعتب ةميدقلا روصعلا رابخأ تلفح دقل
 يف لينلا يداو بوص هجوتلاو عاضوألا ك كلت نم جورخلا ىلإ مهرطضا امم .بدجلاو فافجلا

 نم . ناك رصم ىلع حساكلا '')سوسكملا موجه نأ لب.نايحألا بلغأ يف .ةيقيرفإ
 ةمق تفليو . .م .ق رشع نماثلا نرقلا يف ايسآ برغ تباصأ ة ةيدرتم ةيداصتقا عاضوأ

 .م.ق سداسلا نرقلا يف ةميدقلا روصملا يف ةيبرملا ةريزجلا هبش ةقطنم ةيدرتملا عاضوألا

 .اهب رارقتسالل ةيقيرفإ بوص هجوتلا يف ىرخأ ةيماسو ةيبرع تاعامج تأدب ثيح

 يفو .مالسإلا ليبق ةيقيرفا ةراق ىلإ ةيبرعلا تاعامجلا روبع رباعمل انتسارد نمو
 : اهديدحت اننكمي .مالسالا رلص

 : ءاتسيس : لوألا ربعملا

 حتفلا تايلمع تناك ثيحب .خيراتلا روصع ربع اهطشنأو رياعملا مهأ تناك ثيح
 ةيبرعلا ةريزجلا هبشب ءانيس طابترا مكحبو .هدحو ذفنملا اذه ربع ةراقلا لامشل يمالسالا

 هبشو ايسآ برغ عم رشابملا يربلا اهلاصتاو ةيلبقلا اهعاضوأو ةيفارغجلا اهفورظ يف
 تايمكب ظفتحت يتلا ةيلمرلا نابثكلا دوجوو اهحطس ءاوتسا ىلإ ةفاضإلاب ةيبرعلا ةريزجلا
 ىلإ يساسألا برعلا ربعم ءانيس نم تلعج لماوعلا هذه لك ."ا ةيفوجلا هايملا نم ةريبك
 .ةيقيرفإ

 اهتربع امك .'"مالسإلا لبق اهيف ةيماسو ةيبرع تاعامج رارقتسا ءانيس تدهشو
 .ةيقرشلا رصم ءارحص يف ةعاضق لئابق ترقتسا دقف .رصم ىلإ اهقيرط يف ةيبرع لئابق
 اهب لزنو سبرأم دس رايهنا تايلمع دعب اضيأ رصم يف دزألا نم تاعامج ترقتساو
 ةقيرط يف وهو ةمواقم دجي مل يصاعلا نب ورمع شيج نأ ثيحب "") ةيسابعلا نم ةعامج

 )١( لوألا سمحأ مهدرط ىتح فصنو نرق ىلاوح . رصم لامش يف اروصحم مهمكح لظ .

 ص . قباسلا عجرملا . يرخف : ٤٢ .

 )٢( ص . ءانيس خيرات . موقن . ريقش : ٤٥ .

 )٣( رشع يناثلا حاحصإلا . نيوكتلا نفس . ةاروتلا .

 )٤( ص . برغملاو رصم حوتن . ميكحل ادبع نبا : ١٤ اهدعبامو .

 س ١٥٠١



 درجمبو .اهتيبلاغ يف ةيبرع لئابق طسو كرحتت هتاوق تناك ذإ .ءانيس ربع ةمصاعلا ىلإ

 دقف .") اهديعصو رصم اتلدو طاطسفلا وحن لئابقلا كلت تقفدت ه١٢ ةنس رصم حتف

 يتلا لئابقلا ىلإ ةفاضإلاب .افلأ نوعبرأ يلاوح حتفلل ىلوألا تاونسلا يف طاطسفلاب لزن

 يفو .اهروفكر اتلدلا ىرق يف ترشتنا يتلا وأ .ابونج ديعصلا بوص تكرحت
 .ةيردنكسالا

 تاعامجلل ريبك عدوتسمب هبشأ رصم تحبصأ نييرجهلا يناثلاو لوألا نينرقلا لالخو

 .ةيداصتقا وأ ةيسايس لماوع لعفب ةيقيرفإ ةراق يف راشتنالا يف تأدب يتلا ةيبرعلا
 نم كلتمي امل نييسابعلا مث نييومألا ىدل ةيمهأ لكش رصم يلاو رايتخا ةيلمع نأ ثيحب
 تايلمع ترمتساو .ةيداصتقإلا تايناكمإلا ىلإ ةفاضإلاب برعلا نم ةلئاه ةيرشب دراوم
 ثيح .يداليملا رشع يداحلا /يرجهلا سماخلا نرقلا ىتح رصم ىلع ةيبرعلا لئابقلا قفدت

 ةفاقثلا تناك نإو .ةقيمعلا اهروذجو اهتقارع مغر ةيبرعلا ىلإ رصم ةفاقثو ةغل تلوحت
 .ةديدجلا ةيبرعلا ةفاقثلا يف ملاعملا ةحضاو تلظ دق ةيرصملا

 علطتي أدب .ةيسيئرلا ةيقيرفإ ةباوب اهرابتعاب رصم نم يبرعلا دوجولا نكمت دعبو
 نب ورمع وهو هسفن حتفلا لطب نأ لب .ةرشابم حتفلا دعب كلذ ثدح دقو . برغلا بوص

 عاضوأ ببسب داع هنكل ."") سلبارطو ةقرب قرتخاو برغلا بوص هتاوقب كرحت دق صاعلا
 اهعون نم ىلوألا يه .ةلمح لاسرإل دادعتسالا أدب .نافع نب نامثع ةفالخ يفو .'"١رصم

 هيلع هللا يلص .هللا لوسر باحصأ اهمظعم يف ةلجلا كلت تمض دقو .ةيقيرفا حتفل

 نم شيجلا اذه نكمتو .افلا نورشع شيجلا اذه ددع غلبو .ةيقيرفإ شيجب تيمسو .ملسو

 ."") هلطيبس ةكرعم يف مورلا ةميزه مث دقف .ةيلامشلا ةيقيرفإ ةهيج ىلع ديدج مدقت قيقحت
 ىهو .رصم ىلإ شيجلا باحسنا ىلإ تدأ يمالسإلا ملاعلا تلمش يتلا ةنتفلا ثادحأ نكل
 ترمتساو .هلتقمب تهتناو نافع نب نامثع ةفيلخلل ةريخألا تاونسلا ذنم تعقو يتلا ةنتفلا

 دض نيملسملا نويس ترمتسا ثيح .بلاط يبأ نب ىلع مامإلا هفالخ يف ىتح فهلادحأ

 ٤. . ىتح ضعبلا اهضعب

 )١( ص . قباسلا عجرملا . ميكحلا دبع نبا : ٢١٧ .

 )٢( ص . رصم حوتف . ہبكحلا دبع نبا : ١٩١٤ .

 )٣( ص . ةبقبرفإ يف ةيبرعلا ةفاقثلاو مالسإلا . نح . دومحم : ٨٦١ .

 )٤( ص . برغملل ,علا حتف . سنؤم : ٨٦ . ٨٧ .
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 نويومألا اهب لصو يتلا ةقيرطلا ءارج نم برعلا سوفن نم ةرارملا ةلازإ لجأ نمو
 ةنتفلا نم الدب داهجلاو حتفلا يف ةيبرحلا برعلا تاقاط لالغتسا لجأ نمو .ةفالخلا ىلإ

 حبصأو .) جيدح نب ةيواعم ةدايقب ةيقيرفا حتفل شويجلا لاسرإ ىلإ ةيواعم عراس

 ةيواعم نكمتف .ةرشابم اهلهأ عم لماعتلا اوسمو ةيلامشلا ةيقيرفإ ضرأب مهتربخ برعلل
 مث .اهنوصح محتقاو (ةسوس) تومرضح لصو ىتح ةيقيرفإ يف لغوتلا نم جيدح نبا

 ."") مئانغلاب المحم رصم ىلإ اعجار لفق

 ىلع رصم بوص عجارتلا مث يومألا رصعلا يف يمالسإلا فحزلا تايلمع ترمتساو

 رارقتسالا تايلمع ىلإ ءاج ىتح .ينايفسلا رصملا ةليط ةرمتسم ةيقيرفإ لامش ةهج
 لاخدإ ةرم لوأل تأديو .ديلولا هنباو ناورم نب كلملا دبع نمز ةيقيرفا لامش يف يئاهنلا

 حتفلا تايلمع يف ماهلا اهرود اهل ناك ةيمالسإلا شويجلا ةمدخ يف ةيريرب تاعامج

 نيب ةريبكلا راهصنإلا تايلمع تذخأو .دايز نب قراط ةدايقب ه٢٩ ةنس اينابسأل يمالسإلا

 ىلإ ةيربربلا مئانغلاو يراوجلا نم تلمح يتلا ةريبكلا دادعألا نأ امك .ربربلاو برعلا

 .ةيبرعلا ةقطنملا ىلإ ةيرسق ةرجه .تاريسفت نم اهب طيحيام مغر .تناك .ماشلا

 : بدنملا باب : يناثلا ربعملا

 هتناكم نع لختي ملو .مالسإلا لبق .ةيقيرفالا ةراقلا ىلإ ةيبرعلا رباعملا مهأ لتحا

 .. انيسو رصم ربع ةيلامشلا ةيقيرفإ لخاد ىلإ ةيمالسإلا شويجلا كرحتت تأدب امنيح الإ

 برقلا لماع لعفبو ."") ةميدقلا روصعلا يف يبرعلا سنجلل زكرم تناك نميلا نأ كلذ
 رارقتسالل ةبسانملا قطانملا برقأ يه يقيرفإلا نرقلا ةقطنمو ةشبحلا تحبصأ يناكملا

 )٨'. اهل ضرعتت نميلا ةقطنم تأدب يتلا ةيدرتملا عاضوألا نم جورخلاو

 نم تكمت ثيح « شوك « ضرأ ىل ! بدنمل ا باب ربع ةرمتسم ةيبرملا تارجهلا تلظ

 .توريب ينانبللا باتكلا راد ٢٦٠٢٥. : ص . ةيقيرفإ ٠ املع تاقبط باتك . برعلا وبأ . ميمت نبا )١(

 . خير ات نودب

 )٢( ص . ج . ةيلامشلا ةيقيرفإ خيرات . نايلوج : ١٨ .

 )٣( ص . يبرعلا جبلخلا . يجعلق : ٤٨ .

 )٤( ص . ميدقلا نميلا خيرات . ةبقفاب : ١٦١.

 س ١0٥٢٣



 ىلع ةريبك ةجرد تفلب يتلا موسكأ ةكلمم ترهظ ىتح .ةيشبحلا ةراضحلا سساسأ عضو

 ذنمو .") ةميدقلا روصعلا ةياهن ىتح ةيقيرفإلا تاعامجلاو لئابقلل ةلثممك يملاعلا ىوتسملا

 ةباتكلا الإ تسيل مهتاباتكو مهتفل نأ لب ةشبحلاب برملا تالص عطقنت مل دهعلا كلذ

 كولم نيب تالص كانه نأ ودبيو .ةرتفلا كلت يف ةرشتنم تناك يتلا ةيريمحلا ةفللاو

 ةرشابم اهترطيس تدم ةيقيرفا ةوقك موسكأ روهظ درجمبف .نميلا نيبو ةيشبحلا موسكأ

 '")'نيحلسو ناديرو ريمحو موسكأ ك كلم» كولملا ءالزه باقلأ تحبصأو .نميلا ىلع

 نميلا يف مهتمومع ءانبأ نأ الإ .اهل مهبصعتو ةيحيسملا ىلإ شابحألا لوحت مغرو
 نيرشبم لاسرإ يف ةطنزيب تطشنو .ىرخألا بكاوكلاو سمشلاو رمقلا ةدابع ىلع اولظ

 ةريزجلا بونجو نميلا يف يداصتقالاو يسايسلا اهذوفن ميعدت لجأ نم ةيحيسملا رشنل
 ريمح ضرأ يفو .ةسينك ندع يف كانه تناك يداليملا عبارلا نرقلا فصتنم يفو .ةيبرعلا

 جنب ملو يداليملا سماخلا نرقلا رخآ ىلإ اهتينثو ىلع ناربن ةقطنم تلظ نكل.ناتسينك
 ةيدوهيلا ناتنايدلا تمداصت كلذلو .«نويمف » همسا يروس بهار الإ . اهب ريشبتلاب

 نلعأو «ساون وذ» يريمحلا كلملا دّوهت امنيح .نارجن ةصاخ .نميلا ضرأ ىلع ةيحيسملاو
 .'") م٣٣٥ ةنس دودخألا ةحبذم تعقو ىتح .نييحيسملا ىلع داهطضإلاو برحلا

 نانيتسج روطاربمإلا لسرأف ةرتفلا كلت يف نميلا ثادحأب شابحألاو مورلا متهاو

 تماد برح دعبو .لتاقم ٠٠٠. ٧٠ هماوق نميلا يحيسم ةدعاسمل أشيج يشاجنلا ىلإ

 ين قرفلاو راحتنالا لضفف هئادعأ ىلع بلفتلا يف ل لمأ ال هنأ ساون وذ دجو .نيماع

 يلوطلا ديلا .ةهربأ نمز ٠ شابحألل حبصأو )٨', هداوج عم هيف هسفن ىقلأ امنيح .رحبلا

 تينبو ٠ م ٥٤٣ ةنس برآم دس ميمرتو حالصال ةيشبح ططخ ت أدبف اهعيمج نميل ١ يف

 )١( ص . ميدقلا قرشلا خيرات يف تاسارد . يرخف : ١٤٢ .

 )٢( ص . مالسإلا لبق برعلا خيرات ين لصفملا . يلع داوج : ٤٤٩ اهدعبامو .

 )٣( ميركلا نآرقلا يف اهركذ درو :

 تاذ رانلا © دودخألا باحصأ لتق © درهشمو دهاشو © دوعوملا مويلاو © جوربلا تاذ ءامسلاو"

 نأ الإ مهنم اومقن امرو © دوهش نينمؤملاب نولعفي ام ىلع مهو © دوعق اهبلع مه ذإ © دوقولا
 جوربلا ةروس) " © ديمحلا زبزملا هللاب اونمزي : ١-٨(

 )٤( قباسلا عجرملا . يلع داوج .

١٥٤ 



 اهترامع يف شابحألا غلاب «'!سيلقلا» مساب برعلا دنع تفرع ءاعنص يف ةريبك ةسينك
 .ةيحيسملا ىلإ ةيبرعلا لنابقلا راظنأ بذجل اهتفرخزو

 تاعارصلا قطانم مهأ ةشبحلاو نميلا ةقطنم تحبصأ دقف رمأ نم نكي امهمو
 اوزكر نامورلا نأ كلذ .اضيأ زاجحلا ىلإ مامتهإلا اذه دتماو مالسإلا لبق ةيلودلا
 تلشف نأ دعب .يدنهلا طيحملا تارابتو تاريخ ىلإ لوصولل قطانملا كلت ىلع مهتسايس

 لجأ نم .ناجارت روطاربمإلا اهعضو يتلا تاسايسلا دعبو .م.ق لوألا نرقلا يف مهتلمح
 ىلإ رحبو أرب يدنهلا طيحملا ةراجت لوصو نامضل زاجحلاو نميلاو رافظ ةراجتب مامتهالا
 ركعي ملو .ةقطنملا يف ةسايسلا كلت ذيفنتل ةادأ لعفلاب شابحألا ناكو .'""طسوتملا رحبلا

 نزي يذ نب فيس اجل امنيح الإ ..نميلا ضرا ىلع يشبحلا ينامورلا فلاحتلا اذه وفص
 نم ةديدج ةلحرم تأدب نميلا ضرأ ىلعو .شابحألا نم هدالب صيلختل سرفلا ىلإ
 .ديدج نم عاضوألا تريغتف .مالسإلا روهظ ىتح ةيلودلا تاعارصلا

 رحبلا ربع اضيأ ةنعارفلا ىلإ ةينميلاو ةيبرعلا تاقالعلا تدتما ةيناث ةهج نمو
 مدختسا ثيح .ةقطنملاو ةشبحلا عاضوأل دادتماك .رمحألا رحبلا برغ لحاوس ربعو رمحألا

 تامامحلا يداو قيرط اهنمو لينلاو رمحألا رحبلا نيب ةلصوملا قرطلا برعلاو نوينميلا

 ةينوعرفلا دئاقعلا يف رهظ ايدناقع اريثأت كانه نأ ودبيو .لينلا اتلد ىلإ الامش ةجوتلل

 لئابقلا ىدحإ هتذختا ازمر ناك .سروح هلإلا نأ كلذ .ةيبرعلا ةريزجلا بونج برع نم
 .م.ق ثلاثلا فلألا يف رصم ىلإ نيرجاهملا عم ءاج هنأو رقصلا ةئيه ىلع اهل دوبعمك

 نع تاراشإ كانه نإف كلذلو .""قرشلا ىنعم لمحت تاملكب مارهألا صوصن ين فصوو
 سروح همسا نا امك .رمحألا رحبلا بونج دنع دجوت يتلا تنوب دالب يف يلصألا ةنطوم

 نأ حضتيوا“) «رح» ةدام يف اهدروأ دقو .رقصلا فاصرأ سفن عم ةيبرعلا ةفللا يف

 رمحألا رحبلا لحاس ربع ةيقيرفال يقرشلا لامشلا ىلإ سروح مههلإ مهعم اولمح دق برعلا
 .ةينوعرفلا ةراضحلا ذوفنل ةعبات تناك قطانم ىهو ايريتراو

 )١( سيلقلا ىلإ برعلا اهفرص مث . ةسينك ىنعمب "اسيلكأ" اهلصأ .
 )٢( ص . يدنهلا طيحملا يف ةحالملاو برعلا . يناروح : ٧٢ .

 )٣( ص . قباسلا عجرملا . يرخف : ١٣٥ .

 )٤( رقص ةدام . رح ةدام . ىربكلا ناويحلا ةايح . نيدلا لامك . يربمدلا .

 س ١0٥٥



 تاذ يقيرفالا رمحألا رحبلا لحاسو ايريترأو يقيرفإلا نرقلا ةقطنم تحبصأ كلذيو

 ةيركسعلاو ةيسايسلا ةنميهلا دادتما مغر .ةميدقلا روصعلا ذنم ةيبرع ءامدو صئاصخ

 مهتراضحو مهتايح طمن برعلا صرف ىتح .ةيبرعلا ةريزجلا بونجو نميلا ىلع شابحألل
 ةيقيرفإلا قطانملا كلت ىلإ ةيبرعلا تاعامجلا قفدت رارمتسا لالخ نم .")قطانملا كلت ىلع

 .نامع بونج يف رافظ ةقطنم نمو نميلا نم

 مه .مهنم ةيناطحقلا ةصاخ .برعلا نأ ىلع .ةثيدحلا ةيقيرفإلا تاساردلا دكؤتو

 ةراقلا ريوطت يف تمهاس يتلا ةيراضحلا رصانعلاب ةيقرشلا ةيقيرفإلا لحاوسلا اونوم نيذلا

 تاضرامم مغر .ةقرافألا ناكسلاب مهطالتخاو مهتارجه لالخ نم .ةيادبلا ذنم ةيقيرفإلا

 ةقطنم ىلإ لينلا يداو ربع ابرغ ريثأتلا اذه دتماو ."أ نامورلاو ةملاطبلا نم ةميدقلا ىوقلا

 لحاس ين مهل ةهجاوملا ةيقيرفإلا زكارملا طيشنت يف زاجحلا لهأ مهاس امك .داشت ةريحب
 طسو ئناوم طشنأ نم راجلاو ةبيعشلا ءانيم ةكرح تناك ثيح .سيلودأو رمحألا رحبلا

 ةميدقلا ةيقيرفإلا ةيبرعلا تاقالعلا ةيمهأ رهظأ يذلا رمألا .ةيقيرفإلا ةراجتلل رمحألا رحبلا

 ىلإ نيملسملا نم ىلوألا ةرجهلا تايلمع تناكو .هتدناسمو مالسإلا راشتنا معد يف
 ةيبرعلا تاقالعلا ةناتم نم ريثكلا اهنومضم يف لمحت شيرق يذأ دتشا امنيح ةشبحلا

 دوجو مغر .برعلل مارتحاو ريدقت نم ةفرافألا هنكيام يدمو .مالسإلا لبق ةيقيرفإلا

 رودلا نأ ىلع لدي يذلا رمألا .مهريغو سرف نم ىرخأ ممأ عم ةقيثو ةيبرع تاقالع

 .'" ةفرافألا لبق نم أردقمو ايباجيا ارود ناك مالسإلا لبق ةيقيرفإ يف يبرعلا يراضحلا
 ملو .ةليوط ةيخيرات تارتف لاوط ماودلاو ةيرارمتسالا اهل بتك تاقالعلا كلت نأ ىتح

 .تاهجلا كلت ىلإ اثيدح ةيبرفلا عامطألا تلصو امنيح الإ اهوفص ركسعي

 : اهرزجو ةيقرشلا ةيقيرفا لحاوس : ثلاثلا ربعملا
 ةقطنم ىهو . ةراقلا نم ةثلاث ةهيج ين ةقراقألا عم قثوأ ةروصب برعلا جمدنا

 فراعم مهيدل تنوكت برعلا نأ كلذ .ةميدقلا روصعلا ذنم ةيقيرفإل يقرشلا لحاسلا

 رامضملا اذه يف ةماه تازيم اوكلتماو .يدنهلا طيحملا يف ةيرحبلا ةحالملا نع ةخسار

 . ١٥١ : ص . يمالسإلا دملا ةكرح . يمينفلا )١)

 . ٢٢ : ص . ميدقلا نميلا خيرات . ةيقفاب -

 . ٤٥٩ : ص . قباسلا عجرملا . يلع دارج )٢(

 . ٧٢ : ص . ةيقيرفا اياضق . يدورمسم (٣)

 س ١٥٦



 ةينانويلا رداصملا حيضوت مغرو .دنهلاو ةيقيرفإ عم مهتقالعو مهتربخ ديصر مكحب

 مهفراعم مهيدل تناك برعلا نأ الإ .ةيقيرفإ يقرشو يدنهلا طيحملا يف ةحالملا عاضوأل
 دكؤي يذلا رمألا .ىرخألا ممألا نع اهنوفخيو اهنوث راوتي اوناكو لاجملا اذه يف مدقألا

 ينانويلا ٣¡مم3اانك سولابيه لصي نأ لبق يدنهلا طيحملا يف ةحالملا ىلع برعلا ةرطيس
 .") م.ق لوألا نرقلا يف )١ا) ۔ ! يإ . ۔- .

 قلطني يتلا ةليوطلا مهتالحر عم مءالتي امب نفسلا ءانب يف مهتبرجت مهل برعلل ناكو

 دشي يتلا نفسلا ىهو .ةيقرشلا ةيقيرفا لحاوس بونج ىلإو نيصلاو دنهلا ىلإ ةراحبلا اهب
 كلت نأ حضتاو .دحاو رامسم اهبيكرت يف لخدي الو فيل نم طويخ وأ فيلب اهحاولأ
 ككفتت نأ نود جاومألا ةمطالتملا راحبلا يف ةليوط تافاسمل ريسلا ىلع ةردقلا اهل نفسلا

 نإف كلذيو '"١«ةطفلجملا نفسلا » مساب نفسلا كلت ىمستو .ةليوطلا اهتلحر ءانثأ اهحاولأ

 .'" جنزلا ةلافس ىتح ةيقيرفإ قرش لحاوس ىلإ ةليوطلا ةيرحبلا مهتالحر مهل تناك برعلا

 دمتعا ثيح .ةميدقلا روصعلا يف رامضملا اذه يف ريبكلا مهرود نامع لهأل ناكو

 يه « ناجم نقس» تحبصاو .مهيلإ ةيقيرفا علس بلج يف نيدفارلا دالب ماكح مهيلع

 نامع لهأل ناك امك .هتاراضحو ىندألا قرشلا قطانم نيبو ةيقيرفإ نيب ماهلا طيسولا
 ءارج نم .ميدقلا ملاعلا يف يدنهلا طيحملا يف ةحالملا نونف ريوطت يف ريبكلا مهرود

 ىلإ مهماكحو مهتارجه هجوت انل رسفي يذلا رمألا .ةيقيرفإ قرش ىلإ ةرمتسملا مهتالحر
 .كلذ دعب .مالسإلا ردص يف ةيقيرفإ قرش

 تارجه تثدح دقف .مالسإلا لبق ةقيثولا ةيقيرفإلا ةيبرعلا طباورلا كلت مكحبو

 )١( ص . قباسلا عجرملا . يناروح : ٧١٠ اهدعبامو .

 نم طويخب ضعبلا اهضعب ىلإ اهحاولأ دشتو . دحاو رامسم اهبيكرت يف لخدي ال يتلا نفسلا يه )٢(

 وأ ةفلجملا نفسلا مساب تفرع يتلا يهو . نهدتو ةيتيز ةدامب ىلطت مث حاولألا كلتب بوقث نم فيل
 . ةيبرغلا ا3اأاع٢ ةملك اهنم قشيو . ةرسذملا

 . اهدعبامو ١٩١ : ص . ةيراجتلا تاقالعلا . روتكد . دمحأ . يماشلا : رظنا

 دالب نم ةديدع قطانم يف دجوتو . ةلافس مسا ةيبونجلا قطانملا ىلع . مويلا ىتح . برعلا قلطي )٣(

 . ةيقيرفإ يقرش لحاس ىلع كلذكو دنهلا لحاوسو برعلا
 . ١٢٧١ : ص . قباسلا عجرملا . يناروح

 س ١٥٧ س



 مهأ ناسوأوأ أبس لهأ ناكو .رزج وأ لحاوس نم ةيقيرفإ قرش قطانم ىلإ ةرمتسم ةيبرع

 تافاسم ىلإ تلصوو .اا ةيقيرفإلا لحاوسلا ىلع ةرثكب ترقتسا يتلا ةيبرعلا تاعامجلا
 ةريزج يف ناسوأ لهأ نمو نامع نم تاعامج ترقتساو ."") ةيقيرفإ لحاوس بونج ةديعب

 يف يدنهلا طبحملا يف اورهظ يذلا نانويلا راجتلا كلذ ظحال دقو .'"ارايجنز ةريزجو ابمب
 اهب ترقتسا يتلا تاطحملا لهأ رابجنزو ابمب ةقطنم تحبصأو .يتسنيلهلا رصملا

 .«برعلا رحب» مساب يدنهلا طيحملا لامش ىمسي نأ قحو )٨'. ةراجتلل ةيبرعلا تاعامجلا

 تاورث لمح يف أماه أرود ةيقيرفإ قرش ىلإ ةميدقلا ةيبرعلا تالحرلل تحبصأو
 .طسوتملا رحبلاو ميدقلا يندألا قرشلا يف اهجاتحت يتلا قطانملا ىلإ ةيئاوتسإلا ةيقيرفإ

 دحاو » ىمست ايسآ يقرش بونجو نيصلا دالب ىلإ ةليوطلا ةيبرعلا ةلحرلا يفرط حبصأو
 ةيناثلا تحبصأ ىتحو ") «قاولا قاو» اضيأ ىمست ةيقيرفا بونج ىصقأ ىلإو «قاولا
 .يبرعلا يراجتلا طاشنلاو ةيمستلا لصأ ىلع ةلالد نميلا قاو قاو مساب ىمست

 : يلي ام ظحالن مالسإل ا لبت ةيقيرفال ١ ةيبرعل ا ت اقالعلل انعبتت نمو

 ساسملا وأ لخدتلا نود ةيراجتلا بناوجلا ىلع اساسأ زكترت تاقالعلا تناك - ١

 نع أديعب أهيزن أرود يبرعلا رجاتلا رود ناكو .اهريغ وأ ةيسايسلا بناوجلاب
 سوفن يف يبرعلا هناكم يف هرود رمألا اذهل ناك دقو لالغتسإلاو ةيزاهتنإلا

 .ريدقتلاو مارتحإلا نم يبرعلل ريخألا هنكي ناك امو ةفرافألا

 .ةيقيرفإلا ةراقلا يف يبرعلا دجاوتلا قطانم مهأ يقيرفإلا نرقلا ةقطنم ربتعت - ٢

 نرقلا ةقطنم ضعبلا ربتعا ىتح .ةيفارغجو ةيخيرات لماوع لضفب كلذو
 .ةيقيرفإلا ةراقلل ةيبرعلا ةصاخ " ةيماسلا تاعامجلل اعدوتسم يقيرفإلا

 .هاجتا لك يف ةراقلا لخاد بوص ةيبرعلا تاعامجلا تكرحت ةقطنملا هذه نمو

 )١( ص . مالسإلا لبق نميلا خيرات يف تارضاحم . يدابعلا : ١٧٥ .

 )٢( قباسلا عجرملا . ةيقاب .

 )٣( ص . قباسلا عجرملا . يناروح : ٨٢٠٢٤ .

 )٤( ص . هسفن عجرملا . يناروح : ٢٣١ .

 )٥( ص . هسفن عجرملا . يناروح : ٢٣١ .

 اهدعنام. ٠ ٧٠ : ص . هتلحر يف ةطوطب نبا تادهاشم ظحال )٥(

_ ١٥٨ _ 



 .دعب اميف مالسإل ا راشتنا تايلمع يف هرثأ اذهل ناكو .أبونجو ابرغو الامش

 ةريزجلا ةبش يف مألا اهلنابق رابخأب ةلص ىلع ةيبرعلا لئابقلا كلت تناك ثيح

 ةينامورلا شويجلا ةزه تناكو .مالسإلا رشنل تكرحت يتلا اهشويجو أ ةيبرعلا

 ىتحو .ةيبرعلا هئامدو ةيقيرفإ يف ام عمتجم ةيقيقحلا ةروصلا راهظإب ةليفك

 مالسإلاو ةيبرعلا ىلإ لهأ لوحت دقف .ةيمالسإلا شويجلا اهلصت مل يتلا قطانملا

 .كلذ ىلع ليلد ريخ ةجبلا لئابق تناكو جيردتلابر اوردي نأ نود

 ةلبقلا ةيبصعلا ترهظف .ةيبصعلا مهضارمأ ةيقيرفإلا مهناطوأ ىلإ برعلا لقن - ٣

 ىلإ نومسقي برعلا ناك اذإف .ةيقيرفإ برع نيرشابم ريغ وأ رشابم لكشب
 بونجلا برعو (ةيسيقلا .ةيرازنلا .ةيناندعلا) لامشلا برع : امه نيتيبصع

 كلت مهنيب رهظي .يقرشلا نادوسلا برع اندجو اننإف (ةينميلا .ةيناطحقلا)
 وأ نييلعجلا مساب مهدنع لامشلا برع فرحف .ةديدج ةروص يف ةيبصلا
 اناك نيعرفلا نيذه نأ ىتح .'١ا نيينيهجلا مساي بونجلا برعو .نييسابعلا
 .'") نادوسلا يف برعلا راشعأ ةعست نالثمي

 جاتنإلا عبانم ىلإ لوصولاب ةيملاعلا ةيقيرفإلا ةراجتلا يف يبرعلا رودلا زيمت - ٤

 .نييلحملا ناكسلا عم جاتنإلا تايلمع يف نايحأ .ةمهاسملاو .ةيقيرفإلا علسلل

 تناك ثيح ؛نيصلا عم وا دنهلا عم ةيبرعلا ةراجتلا يف يبرملا رودلا سكع

 تاجتنملا علسلا اهيف سدكتت نيصلا وأ دنهلا لحاوس ىلع ةيراجتلا زكارملا
 اكو .'") .ارشلاو لدابتلا تايلمع متتل ةيبرعلا نفسلا رورم أراظتنا

 كلت يف شيعت امهنيب اميف وأ نيصلا وأ دنهلا لحاوس ىلع ةيبرعلا تايلاجلا
 .ةيراجتلا زكارملا

 انايحأ راهزإلا نيب ةيقيرفإو برعلا نيب ةيراجتلا تاقالعلا فورظ ريغت مغر - ٥
 ةراقلا يف ةيلخادلا وأ ةيجراخلا ىوقلا فقاوم ببسلا ىرخأ انايحأ روهدنتلاو
 يف رمتسا ةيبرعلا تاعامجلا طاشن نأ الإ .نامورلا وأ ةملاطبلا لثم ةيقيرنإلا

 )١( ص . قباسلا عجرملا . ضوع : ٢١٦ .

 )٢( ص . هسفن عجرلا . ضوع : ٣٢٠ اهدعبامر .

 )( ص . يعامتجإلاو يداصتتإالا خيراتلا . ر تلآ : ١١٩ .

١٥٩ 



(١( 

 عم ةرمتسم لعافتلا تايلمع تناك امك .ةيقيرفإلا ةراقلا لخاد لقنتلا

 طسوألاو يقرشلا نادوسلا ةقطنم يفو ةبونلا يف كلامم دوجو مغربف .ةقرافألا

 ام اذإ ىتح .اهيعارم وأ اهتراجت ءارو اهتكرح يف تلظ ةيبرعلا تاعامجلا نأب
 .اهتقطنم ىلع هدايس لكش يف كلذ رهظت .ةوق اهسفن نم تسنآ

 يتلا ةعانقلا يف ةيقيرفإ يف يبرعلا رجاتلل يراضحلاو يناسنإلا رودلا لثمت - ٦

 نكامأ نم اهلمح يتلا علسلا وأ ةيقيرفإلا ةعلس نم دناعلل هديدحت يف اهب مزتلا

 ةحالملاو غيرفتلاو نحشلا تايلمع ةفلكت ام مغربف "اا ةقرافألا يلإ يرخأ

 وهو ةعلسلا رعس فعض يدعتي ال بلاغلا يف ناك هحبر نإف. نؤملاو ةسارحلاو
 ةيمهأ . اههجاوي يتلا قاشملاو. ةعلسلا اهفلكتت يتلا فيلاكتلل بسانم رعس

 يطسولا روصعلا ةياهن يف نويبوروألا مربت امنيح . هتيناسنإو رودلا كلذ
 راجت نم مهريغو ةونجو ةقدنبلا راجت لالغتسا نم ةثيدحلا روصملا ةيادبو

 نم ابروأ يلإ مهنفس اهتلمح يتلا علسلا كلتل هعفترملا راعسألا نم ايلاطيإ

 نأ دعب نييبوروألا يلإ لصت تناك يتلاو . مهنم ةيبرقلا نيملسملا يناوم

 . ةفاسملا برق مغر ةعلسلا لاثمأ رشع نم رثكأ يلع ايلاطيإ راجت لصحي
 لاغتربلا ماكح مامتها يف اببس رمالا اذه ناك لب. اهيلع لوصحلا ةطاسبو
 علسلا كلت عبانم يلإ لوصولل ةيرحبلا ةحالملاو ةيفارفجلا فوشكلاب اينابسأو

 . "") ةيلاطيالا ندملا راجت نم مهريغو ةقدانبلا راكتحا رسكو

 هاجتا لك يف ةيقيرفإ نم قفدتت تلظ يتلا ةيساسألا ةعلسلا وه بهذلا لظ ٧-

 نانويلاو نييقينيفلاو ةنعارفلا راجتلا لفاوق هتلمح دقف روصعلا لك ربعو.
 هرود يقيرذإلا بهذلل ناكو . نامعو نميلا لهأ نفس هتلقن امك . نامورلاو

 نم يتأت مث . '"' ميدقلا ملاعلا يف يدقنلا مث يداصتقإلا رارقتسإلا يف ريبكلا

 ملاعلا يف يراضحلا روطتلل ةماه داوم يهو ساحنلاو ديدحلاك ماخلا داوملا

 ةماهلا علسلا كلت يلع نيدفارلا دالبو دنهلا تايندم تدمتعا ثيحب . ميدقلا

 ه ج 0 ! ح م : 45.

 . ٦٨ : ص ٠ ةراجتلا خيرات ٠ نارفول ) ( ٢

 . ٩٨ : ص . ىطسولا روصعلا يب طسرألا قرشلل يعامتجإلاو يداصتتإلا خيراتلا . روتشآ )٣(



 () اضيأ علسلا كلت يلع طسوتملا رحبلا يوق نم مهريغو امور تدمتعاو اهل

 . ةيقيرفإلا ةراقلا لخاد يلإ تهجتا يتلا علسلا مهأ حلملا لكش لباقملا يف
 . لحاسلا نع دعتبتو انافاسلا طخ يلع عقت يتلا ةيقيرفإلا قطانملا يف ةصاخ

 ةقطنم يف ةيقيرفإ لامشو ربربلا راجت اهعم لماعت يتلا تاعامجلا نأ كلذ
 يف لامرلا نيب ةروصحملا انافاسلا ةقطنم ناكس نم اوناك ءارحصلا بونج

 ليبس يف ةيئاديو ةدقعم قرط يلإ نوأجلي اوناك. بونجلا يف تاباغلاو لامشلا

 ناسنالل ةيمويلا ةايحلا ين ةيمهأ حلملل حبصأو. تاتابنلا نم حلملا صالختسا

 جونزلل ةبسنلاب ةعلسلا كلت تحبصأ انه نم. ةراحلا قطانملا يف ةصاخ .

 .طسوتملا رحبلا ناكسل ةبسنلاب بهذلا ةميق يواست

 ةميدقلا روصعلا ربع ةيملاعلا ةراجتلا لاجم يف ةماه علسب ةطبترم ةيقيرفإ تلظ - ٨
 يف ريبكلا ريغتلا عقي ملو. يطسولا روصعلا يف اضيأ اهب ةطبترم ترمتساو"
 عوقوو . ةراقلا كلت يلإ نييبوروألا مودق دعب الإ ةيقيرفإلا علسلا لاجم

 ةراقلل ةديدج زونك نع ثحبلل نويبوروألا قلطنا ثيح. يعانصلا بالقنإلا
 ساحنلاو ديدحلاو بهذلا لظ امنيبف . ةديدجلا مهتالآ ديفت ةديدج نداعمو

 '") طيسولا ملاعلاو ميدقلا ملاعلل ةراقلا نم جرخت يتلا علسلا مهأ قيقرلاو
 يلإ ةيبروألا تالآلا تجاتحا ثيح يعانصلا بالقنإلا رصع يف رمألا ريفت

 نأ ساسأ يلع قيقرلا ةراجت ضراعت تالآلا كلت تحبصأ امك. ةديدج تاماخ

 يفة ديدج تايرظن تأدبف. ديدجلا ملاعلا يف . ةلماعلا يديألا لحم تلح ةلآلا

 نكلو . ةقارب ةيناسنإ تاراعش تحت قيقرلا ةراجت فقو يلع لمعت ابروأ
 عبتتملاو . اهقيوستل ةيبررآلا تآلآلا مامأ لمعلا قوس ءالخإ وه ناك دوصقللا
 .يعانصلا بالقنإلا دعب الإ اهتاموكح نم ديؤت مل اهنأ بجي ءارآلا كلتل

 كلذو. ةيملاعلا ةراجتلا لاجم يف. ءارحصلا بونج نم. اضيأ ةقرافألا مهاس - ٩

 . ةيقرشلا ةيقيرفإ لحاوس يلع ترهظ يتلا ةيجزلا تاعامجلاو تارامإلا نأ
 كلذ. ةراجتلا يلع اهتايح يف ةدمتعملا يربكلا ةيقي يرفإلا ءارحصلا بونجوأ

 . ٨ ٦ : ص ٠ » ١ ٠ ةيل امشل ا ةيقيرذ ا خير ات ٠ ن ارفول ) ( ١

 . ٣١٣ : ص ٠ ةيضخير اتل ١.4 ةين ارغجل ٠ ١ در ابمول ) ( ٢

 س _ ١٦١



 لاغدألاو ةيقيرفإلا تاباغلا قطانم نيباطيسو تلكش تاعامجلا كلت نأ

 لئابقب ةلص يلع اهتيئب مكحب تناكو . ةيملاعلا ةراجتلا زكارم نيبو شارحألاو
 لوصولا يبنجألا رجاتلا يلع بعصلا نم يتلا قطانملاو تاباغلا لخاد جونزلا

 ناكس نييو ءارحصلا بونج ةقرافألا نيب طالتخا ثدح دقف كلذلو. اهيلإ

 ةمئاد ةكرح ةلاح يف ءالؤه ناك ثيح . رصمو برغملا دالب يف ةيقيرفإ لامش

 لبق لوألا فلألا ذنم مهقطانم يلع فافجلا فحز دعب بونجلا نيبو لامشلا نيب

 .داليملا

 يراجتلا اهطاشن نم ةيداصتتالا اهتوق ةيقيرفإلا تاعامجلا تدمتسا دقو

 ةيلامشلا ةيقيرفإلا لحاوسلا نيبو ةيقيرفإلا تابافلا قاطن نيب اهتطاسوو
 ةضماغ ةلظو ةميدقلا روصعلا يف تاطاشنلا كلتل خروت مل نكلو .") ةيقرشلاو
 حرسم يلع مهروهظو قطانملا كلت يلإ مالسإلا لوخد ةيادب يتح ةلوهجم

 نمض ةيجحنز رصانع دوجو ظحالب ثحابلا ناك نإو. يمالسالا ملاعلا ثادحأ

 ملاعلا تراضح نم اهريغو ةميدقلا روصعلا يف طسوتملا رحبلا تاراضح ثادحأ
 . ٢١) ميدقلا

 لقنل ةمدختسملا يه طسوتملا رحبلاو يدنهلا طيحملا ربع ةيرحبلا قرطلا تلظ .١٠-

 ةردحم ةيرحب ذفانم ربع هتايندمو ميدقلا ملاعلا تاراضح يلإ ةيقيرفإ ةرايحت

 تلظ دقف. ةيقيرفإ ةراجت لقن يف ةيمهألا الدابت دق نيربعملا نيذه نأ الإ.
 تاراضح يلإ ةيقيرفإلا علسلا لمح دهشت يتلا يه يدنهلا طيحملا ةايم

 رمألا برعلا ةراجتلا لالخ نم ةصاخ . نيدفارلا دالبو سرافو دنهلاو دنسلا

 سرافو داكأو روتشآو لبابو رموس ماكحو كولم مامتها يلإ ي دأ يذلا

 رمملا وهف «يلفسلا رحبلا»وأ « رملا رحبلا » يبرعلا جيلخلا لحاوس عاضوأب

 دهشت ةقطنملا كلت تحبصا امك مهيلإ ةماهلا علسلا كلت لمحل يساسألا

 . "" اهيلإ ةميدقلا ةيلودلا عامطالا دادتما

 . اهدعبامر ٢٥٦ : ص ١ ٠ ج . قب اسلا عجرمل ا٠ ن ايلوج ))

 . اهدعبامو ٧٥ : ص . داليملا لبق لوألاو يناثلا نيفلألا ىن يبرعلا جيلخلا . ردبلا )٢(

 ١٨. : ص . قباسلا عجرملا . نارفول )٣(

 س ١٦٢



 رحب» طسوتملا رحبلا حبصأ. طسوتملا رحبلا ضوح يف ةيملاع ةوقك نامورلا روهظبو
 يف اهتيمهأل ةيقيرفإ نم ةمداقلا علسلا لمح يف يدنهلا طيحملا هتيمها يف قوفي« مورلا
 . ةينيدلا بناوجلا يفو ةماعلاو ةيمويلا اهتايح

 يلع طسوتملا رحبلاو يدنهلا طيحملا : نييرحبلا نيذفنملا حبصأ مالسإلا روهظيو
 طيحملا هلامش يملاعلا سبايلا تلمش ةديدجلا ةيمالسإلا ةلودلا نأ ساسا يلع ةدحاو ةيمهأ

 اراحب. لامش ةصاخ. يدنهلا طيحملاو طسوتملا رحبلا حبصأ امك ةيقيرفإلا ةراقلا بلقب
 ةيرحبلاو ةيربلا ةميدقلا ةيملاعلا قرطلا طبر نم مالسإلا كلذب نكمت دقو . ةيمالسإ ةيبرع
 . ") ينودقملا ربكالا ردنكسإلا لبق هنم لشف يذلا رمألا وهو. خيراتلا يف ةرم لوأل

 )١( ص . قباسلا عجرملا . يجعلت : ٣٦ .

_ ١٦٢٣ 



(٢( 

 رصع يف ةيقيرفإ

 نيدشارلا ءافلخلاو لوسرلا

 برغو ةيقيرفإ قرش ةقطنم تدهش يداليملا عباسلا نرقلا نم ثلاثلا دقعلا ةيادب ذنم
 روهظ نأ كلذ. تقولا كلذ ذنم ةيرشبلا ةريسمو خيراتلا يلع ترثأ ةديدج تروطت ايسآ

 تلعج ديدج يوامس يملاع يناسنإ ماظن يلإ اهتوعدو زاجحلا ةقطنم يف مالسإلا ةلاسر
 ةديدج ةلحرم تأدبو. ةيادبلا ذنم ةيملاعلا ثادحألا يوتسم يلع اعقوم ةيقيرفإلا ةراقلا نم

 . يقيرفإلا خيراتلا يف ةماهو

 ةيقيرفإلا ةيبرعلا تاقالعلا ديصر نم ةيادبلا ذنم ةيمالسإلا ةوعدلا تدافتسا دقل

 . زاجحلا ثادحأب ملع يلعو ةيندملاو ةكم ةقطنم ضبنب ةيارد يلع ةيقيرفإ تحبصأو .

 تناكو . ) رمحألا رحبلا ربع نيفرطلا نيب ةرمتسم ةيراجتلا نفسلا ةكرح تناك ثيح
 رمحألا رحبلل يقيرفإلاو يبرعلا نيلحاسلا نيب ةرمتسم نيفرطلا نيب تاعامجلاو دارفألا ةكرح

 لودع ءانيم عم يراجتلا امهراهدزا جوأ يف راجلا ءانيمو ةيبعشلا ءانيم ناكف.
 ندع ءيناوم نيب تقولا كلذ يف ةطشن ةيراجتلا ةكرحلا تناك امك . "") يشبحلا "سيلودأ"

 يقيرفإلا نرقلاو ةشبحلا يناوم نم ةيبرعلا ةريزجلا يناوم نم اهريغو مارهمسو انقو الكملاو

 . سزفلاب نيينميلا داجنتسا دعب يشبحلا ذوفنلل رمحألا رحبلا بونج ةيعبت يلإ ةفاضإلاب .

 ةراجتلل ةرتفلا كلت يف ةيبرعلا لحاوسلا يلع اضيأ اوطشن دق شابحألا نأ ودبيو
 تبرت ةيصخش ةرتفلا كلت يف ةشبحلا شرع يلإ لصوو . ىرخألا لامعألا تالاجم يفو
 نم نيكلم نيب هشبحلا سرع يلع عارص رهظ هنأ تاياورلا ركذتف. برعلا ضرأ ىلع

 لوسرلل ارصاعم ريخألا ناكو . '"'«ةمحصأ » يمسيو هنبا عم« رحبأ » يعدي لوألا. اهكولم

 يلإ لصوو. ةمحصأ هنبا اودعبأو. هولتقو رحبأ يلع شابحألا راثو . ملسو ةيلع هللا يلص

 ٠ 7 آ ١ : ص ٠ ةيبرعلا ةريزجلا ين يداصتتالا عضرلا ٠ ةرون ٠ ميعنلا ) ( ١

 . ٨ : ص ٠6 قباسلا عجرلا ٠ يرصانلا ) )٢

 . اهدعبامو ٧٢ : ص . برعلاو ةشبحلا نيب . نيدباع )٣(

_ ١٦٤ 



 شرعلا يلع ةفلحي دلو هل نكي مل. بصتغملا كلملا يفوت امنيح بصتفم كلم كلا يسرك

 يلإ هعم هلمحف . يبرع رجات يلإ هوعاب دق اوناك نأ دعب. ةمحصأ شابحألا يعدتساف
 يتلا ةنسحلا ةلماعملا سني مل كلملا يسرك يلإ ةمحصأ داع امينحو . منغلا هل يعري هدالب
 . مهاياضق عمو برعلا عم افطاعتم لظف. برعلا دالب يف اهاقال

 اكولم شابحألا نأ يلع تاياورلا لدتف. ديدجلا نيدلا عم دعوم يلع ةمحصأ ناكو

 دالب تناك امك. اهثادحأ تاروطتو برعلا دالب فورظب ساسحإلا مهيدل ناك ادارفأو

 نم . برعلل ريدقت نم اهكولم ةنكيامو ةشبحلا لهأ اياونب ىرخألا يه سحت اضيأ برملا
 قطانم كلذب تقبسو. ةيمالسالا ةوعدلا جابحن يف ةيادبلا ذنم كراشت ةيقيرفا تأدب انه
 لمألا يه ةشبحلا ضرأ تحبصأ. نيملسملل شيرق رافك يذأ دتشا امنيح هنأ كلذ. ىرخأ

 لوسرلا ربخأ دقو نيكرشملا نم ءالبلاو داهطضالا ةرئاد نم جورخلل نيملسملا مامأ ديحولا
 اكلم اهب نإف ضرأ ىلإ متجرخ ول» هلوقب ديدجلا لمألاب ةباحصأ. ملسو هيلع هللا يلص.
 . ") « متنأ امم اجرف مكل هللا لعجي يتح. قدص ضرأ يهو. دحأ هدنع ملظيال

 وهو. مالسإلا خيرات يف ةرجه لوأ. هشبحلا ضرأ يف ةلثمم .ةيقيرفإ تدهش كلذبو
 يشابحن راوج يف مهسفنأ يلع لناوألا نيملسملا نم نورجاهملا نمأو. ةديدجلا هتالولدم هلرمأ

 نافع نب نامثع . ارجاهم ةشبحلا ضرأ ىلإ نيملسملا نم جرخ نم لوأ ناكو.'") ةشبحلا

 )١( دعس فؤرلا دبع هط قيقحت . ةيوبنلا ةريسلا . (.ه ٣١٢ت) كلملا دبع دمحم وبأ . ماشه نبا .

 ج ١. .ص : ٢٨ . توريب ٩٨٧ام .

 )٢( نيرجاهملا نم هعم نم راوجو هراوج يشاجنلا نسحأ امنيح ثراحلا هللا دبع لاق :

 نوتفمو روهقم ةكم نطبب .. دهطصف هللا دابع نم "ىرمأ لك

 نوهلاو ةازخملاو لذلا نم يجني .. ةعساو هللا دالب اندجو انإ

 نومأم ريغ بيعو تامملا يف ى .. زخو ةايحلا لذ ىلع اوميقت الف

 : اضيأ لاقو

 رجحلاو نيدمو داع تدجه امك .. هقح هللا دحجت شيرق كلتو

 رحب الو ءاضق وذ رب ضرألا نم ... ينعسي الن ةهربأ ملانأ نإف

 .رقنلا غلب ذإ سفنلا يفام نيبأ .. دمحم هلإلا دبع اهب ضرأب
 . ٢٨٧/٢٨٦ : ص . ١ ج . قباسلا ردصملا . ماشه نبا

 س ١٦٥



 هتأرماو هعيبر نب ةبقع نب ةفيذح وبأو. ملسو هيلع هللا يلص هللا لوسر تنب ةيقر هتجوزو

 فوع نب نمحرلا دبعو. ريمع نب بعصمو . ماوعلا نب ريبزلاو. ورمع نب ليهس تنب ةلهس

 . بلاط يبأ نب رفعج جرخ مث. ةرشع هشبحلا يلإ نيرجاهملا نم لئاوألا ءالؤه ددع غلبو.
 جرخ نم مهنمف . اهب اورثكف ةريبك دادعأب ةشبجلا ضرأب اوعمتجا يتح نوملسملا عباتتو

 .") هعم لهأال هسفنب جرخ نم مهنمو. ةلهأب

 نم مهنمف. مهلئابق بسح نيرجاهملا نم ةريبك ادادعأ هتريس يف ماشه نبا ركذيو

 نمو. ىصق دبع ينب نمو. دسأ ينب نمو لفون ينب نمو . سمش دبع ينب نمو. مشاه ينب

 ينب نمو . ميمت ينب نمو. ليذه ينب نمو . ةرهز ينب نمو ى ىصق نب رادلا دبع ينب

 ينب نمو . رماع ينب نمو . يدع ينب نمو. مهس ينب نمو. حمج ينب نمو . مورخم
 وأ. اراغص مهعم اوجرخ نيذلا مهئانبأ يوس. الجر نينامثو ةثالث مهاصحأ يتح . ثراحلا
 . اهب اودلو نيذلا مهدالوأ

 ضرأ يلإ ةكم نم نيملسملا جورخب. ملسو هيلع هللا يلص. لوسرلا رارق ناك دقل
 ةباثمب اوناكو. نيملسملا نم ةرشع نيرجاهملا ةمدقم لعج دقفا ةمكح يلع لدي ةشبحلا

 نم مهتيبلاغ يف اوناك . هتادادعتساو يشاجنلا اياونل ارابتخاو. ديدجلا عقوملل عالطتسا
 اذه ماقأ دقو . اهلاوحأب ةيارد مهلو كلذ لبق ةشبحلا ءيناوم يلع اوددرت نيذلا راجتلا

 ناكو ."ا لئاوألا نيملسملل اديدج انطو هللا اهلعج يتلا. ةديدجلا ضرألا يلع مهلهأب

 داهطضا نم اسفنتمو يلوألا اهتوطخ يف ةيمالسإلا ةوعدلا راسم يلع هرثأ رمألا كلذل

 . ةحماستم ةئيب يف ليج ةيقيرفإلا ضرالا كلت يلع يبرت ثيح. مهدانعو شيرق رافك

 ةماه ةناكم يشاجنلا اهميعزو . ةشبجلا ضرأ يف ةلثمملا؛ ةيقيرفإلا ضرألا تلتحاو
 اوسحأو. ةنمآ ةئيب هضرأ يلع نوملسملا دجو دقفا نآلا يتح. ١"' يمالسإلا جيراتلا يف

 )١( ص . قباسلا عجرملا . يرصانلا : ٥٨ .

 )٢( ص . قباسلا ردصملا : ماشه نبا : ٢٩٢ .

 )٣( فقوملا اذه ىلع ىنثت ةريثك ثيداحأ لوسرلا نع ىور .

 “رون هربق ىلع ىري لازي ال هنأ ثدحتي ناك يشاجنلا تام الآ ةشئاع تور امك

 ص . قباسلا ردصملا . ماشه نبا : ٢٩٢ .
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 . هعابتأو مالسإلل اماه ارصن كلذ ناكف. مهتديقع يلع نامألاب

 يمري يذلا مالسالا نم مهفقوم يلع هشبجلا شاجن فقوم ةروطخب شيرق رافك سحأ
 لاسرإ اوررقف. ردب ةزه دعب ةصاخ . هتوعد يلع ضاهجإلاو مالسإلا يلع ءاضقلا يلإ
 ةعيبر يبأ نب هللا دبع: امهو. رمألا كلذ كاردتسال يشاجنلا يلإ مهئامعز نم نيلجر

 اياده امهعم شيرق تثعيو. ةشبحلا يلع ددرتلا يف اقبس امهل ناكو . صاعلا نب ورمعو

 الإ اقيرطب اوكرتي ملو . ةقراطبلا نم ةتكلمم يف نييحيسملا نيدلا لاجرلو. يشاجنلل ةريثك
 يشاجنلا فقومب مهملعل. نيملسملا دضو هدض يشاجنلا لاجر اوريثي يتح. ةيده هل اودهأ
 . () ن ١ ال ةديياتو

 نأ مهل اونيبو . ةشبحلا يف ةرادإلاو ةسينكلا لاجرب تالاصتا أدبو دفولا لصو

 تدقمعو. ةيحيسملا نم ةشبحلا لهأ نيدل نوضفار مهنأو. مهيلع ارطخ نيرجاهملا ءالؤه
 ءالؤه هجاويو ضواقي نأ ررق هنأ يتح . ةشبحلا يشابحن نيبو شيرق دفو نيب تاضوافم
 ضرأ يلع مالسالل ديدج رصنب تاضوافملا كلت تهتناو . ةقيقحلا ةفرعمل هسفنب نيرجاهملا
 : يلي اميف لثمت ةيقيرفإ

 نيملسملل ةيامحل ١ ريفوت يف رارمتسال او ٠ مالسإلا . يدابمب يشاجنل ١ عانتق ا-١

 . مهراكفأو مهتارآب هعانتقا دعب شيرقل مهميلست ضنرو نيرجاهملا

 ٢ - هيلع. ميرم نب أ يسيع ةروص تحضتا ١ يشاجنل ا دتع حضاو لكشب مالسل ٠

 اردص عمس امنيح . هدقتعمو هركف يشاجنلا لدع نيملسملا نيرجاهملا عم شاقنلا لالخ نمف

 هلوسرو هللا دبع ميرم نبا يسيع نأب دهش ثيح. ميركلا نآرقلا نم . ميرم ةروص نم
 ميرم يلإ اهاقلا ةملكو. دنم حورو .

 نيملسملا عم هفقومب هتقث ىدم هيف هل حضوأ يشاجنلا ىلإ اباتك . ملسو هبلع هللا ىلص لوسرلا لسرأ )١(
 : مللسو هيلع هللا ىلص . هلوقب .

 "..كنم كب ةقثلا نم انأكو . امف انيلع ةقرلا نم كنأكف دعب امأ"

 . خيرات نودب .توريب ١٢١. ٠١٣١ : ص. ١ ج . لوسرلا بيتاكم . نيسح نب يلع . يدمحألا -

 . ٢٩٢٤ : ص . قباسلا ردصملا . ماشه نبا )٢(
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 نأ يتحو . ه٩ . كلذ نالعإو ٥ مالسإلا يلإ يشاجنلا لوحتب رمألا يهتنا - ٣

 . هل رفغتساو عيقبلاب هيلع يلصو. هتافوب ملع امنيح هاعن . ملسو هيلع هللا يلص. لوسرلا
 هللا يلص. لوسرلا لئاسر يلع ابترتم تاشقانملا كلت دعب مالسإلل يشاجنلا لوحت ناكو

 . ميقتسملا نيدلا ةقيقحو ةيمهأ هل تحضوأ يتلاو هل. ملسو هيلع

 يتلاو. يشاجنلا يلإ. ملسو هيلع هللا يلص. لوسرلا ةلاسر صن رداصملا تدروأ دقف

 كلم. محصألا يشاجنلا يلإ . هللا لوسر دمحم نم ميحرلا نمحرلا هللا مسب» اهيفم اج
 نبا يسيع نأ دهشأو . نميهملا نمؤملا سودقلا كلملا هللا دمحأ ينإف. كيلع مالس. هشبحلا
 هقلخف يسيعب تلمحف . ةنيصحلا ةبيطل ا لوتبلا ميرم يلإ اه اقلأ ةملكو . هللا حور ميرم

 . هل كيرشال ةدحو هللا يلإ كوعدا يناو . هخفنو ةديب مدا قلخ امك . هخفنو هحور نم

 تثعب دقو . هللا لوسر ينإف ينئاج يذلابو . يب نمؤتف ينعبتت نأو . هتعاط يلع ةالوملاو
 كوعدأ ينإو . ربجتلا عدو رقأف كؤاج نإف . نيملسملا نم رفن هعمو ارفعج يمع نبا مكيلإ
 عبتا نم يلع مالسلا" . اولبقاف . تحصنو تفلب دقو. لجو زع: هللا يلإ كدونجو
 . ")ىدملا

 نأ بجي يذلا حيحصلا جهنلا حضوت اهنأ ةفيرشلا ةلاسرلا تايوتحم نم حضتيو

 اهرابتعاب . مالسإلا ةلاسرو. حيحصلا ةيحيسملا موهفم هل ددحت امك . يشاجنلا هجهني

 لوح صوصنلا لك يف قفتت اهنأ الإ .ةلاسرلل يرخأ صوصن دوجو مغرو . تالاسرلا ةمتاخ

 نم يرخأ لئاسر تلصو امك. ميرم نبا يسيعل . ملسو هيلع هللا يلص. لوسرلا روصت

 .'" ةشبحلا يشاجنب ةقالع مهل نممو . ملسو هيلع هللا يلص. لسرلا ةباحصو نيملسلا

 ثيح. ملسو هيلع هللا يلص . لوسرلا نييو . هشبحلا يشاجن نيب تاقالعلا تدطوت

 )١( ص . قباسلا ردصملا . يدمحألا : ١٣١ .

 )٢( اهيف لوقي . هباحصأو رفعجب هيصوي . يشاجنلا ىلإ ةلاسر بلاط وبأ بتك :

 ميرم نب حيسملاو ىسومك يبن .. دمحم نأ شبحلا كيلم ملعت
 مصعير يدهي هللا دمحب لكو ... هنايتأ يذلا لثم ىدهلاب ىتإ

 مجرملا ثيدح ال ثيدح قدصب .. مكباتك يف هنولتت هكنإو

 ملظب سيل قحلا يرط نإف .. اوملساو ادن هلل امنع الف
 . ١٢٥ : ص . قباسلا عجرن ا . يدمحألا : رظنا
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 امك . هدالب علس نم اهريغو بيطلاو بايثلا اهنم ل وسرلا يلا ةريثك ايادهب يشاجنلا ثعب

 . مالسالا ةديقع يلع عالطإلل ةسينكلا لاجر نم ادفو ةرونملا هيندملا يلإ يشاجنلا لسرأ

 لاجر نيب عارص روهظ يلع هشبحلا يف ثادحألا تايرجم لدتو. ةسواسقلا ءالؤه ملس أ دقو

 . هيناث هيحان نم يشاجنلا نيبو مهنيبو ةيحان نم نيدلا

 رحبلا قيرط ناك ثيح . ةشبحلا نيبو ةرونملا هيندملا نيب لاصتالا قرط نيمات لجأ نمو
 هيلع هللا يلص. لوسرلا لسرأ . يشبحلا سيلودأ ءانيم عم لاصتالا يف عبتملا وه رمحألا

 نيثالث يف رحبلا فيس يلإ اههجوو بلطملا دبع نب ةزمح ةدايقب نيرجاهملا نم ةوق . ملسو

 لهأ نم بكار ةئامثالث يف لحاسلا يلع ماشه نب لهج ابأ يقلف. نيرجاهملا نم ابكار
 )١'. ينيهجلا ورمع نب يدجم ةطاسو ببسب لاتق نيفرطلا نيب عقي ملو. ةكم

 عم ةراجتلاي. ملسو ةيلع هللا يلص. لوسرلا تاماتها يلع ةهجاوملا كلت لدتو

 ماشلا عم شيرق ةراجتل ةيجيتارتسا بابسأ يلإ دوعت ردب ةهجاوم تناك اذإف. ةيقيرفإ

 كردي ناك. لوسرلا نإف . ماشلاو ةكم نيب يربلا قيرطلا يلع ةرونملا ةيندملا عوقول ارظن

 نب ةزمح يلإ ا ةي يارل ادقع كلذلو. رمحألا رحبلا يلع ةيقيرفإ يناوم عم شيرق ةرابحت ةيمهأ

 شيرق لاجر دادعأ مجح ريك نأ الإ. شيرق لاجر عم ةهجاوم عوقو مدع مغرو. بلطملا دبع
 ةيقيرفإلا ةراجتلاب ةلصتملاو رمحالا رحبلا يلع ةلطملا ةيبرعلا يناوملا كلت يلع نييدرتملا

 . ةيقيرفإو زاجحلا نيب ريبكلا يراجتلا طاشنلا محج لدت

 .يناوم يلع نيرطيسم اولظ . ةيمالسإلا ةوعدالل نيدناعملا . شيرق راجت ناك اذإو

 يلع دمتعا. ملسو هيلع هللا يلص. لوسرلا نإف.ةيقيرفإلا ةراجتلاب ةلصتلا زاجحلا

 اهل ةيصخش يلع لوسرلا دمتعا ثيح. ةشبحلا يف نيرجاهملا نيبو هنيب ةرمتسملا تالسارملا
 ةشبحلا يشاجنب هطبرت يذلا. يرمضلا ةيمأ نب ورمع وهو ةشبحلاو رمحألا رحبلاب اهتيارد
 ورمع لصو دقو . هضرا نم ادورطم ناك امنيح. هدنع يشاجنلا ماقا ثيح. ةبيط ةقالع
 يلإ مهلمحل نيملسملا عيمجت يف أدبو. ةريخأ ةرايز يف ةشبجلا يلإ يرمضلا هيمأ نبا

 يلع نورجاهملا مدقو . ةيندملا يف مهتلود نيوكت نم نوملسملا نكمت نأ دعب .ةيندملا
 .'") ريخ حتف موي كلذ ناكو . رمحألا رحبلا يلع زاجحلا ءانيم اولزنو. نيتنيفس

 ( ١ ) ١ م اشه نب ٠ ١ ةريسل ٠ » ٢ ٠ ص : ٢ ٣ ٢ .

 ( ٢ ) ١ هسفن ر دصمل . م اشه نب ٠ ص : ٣ ٢٣ .
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 أدب امك يشاجنلا ةياهنب يهتنا ةشبجلا يف ةطلسلا يلع راد اعارص كانه نأ ودبيو

 نيرجاهملا نم اهلهأ نيب ترقتسا يتلا تاعومجملا لالخ نم اهلهأ نيب رشتني مالسإلا
 ءالؤه نأو ةصاخ. اهلهأل مالسإلا حيضوت نم اهلالخ اونكمت تاونس ةدعل كانه مهتماقإو

 .اهلئابق نوئشو. اهلاجرو ةشبحلا ةقطنم لاوحأب ةيارد يلع مهمظعم ناك. نيرجاهملا

 وهو. زاحجلا ةقطنمل لباقملا يقيرفإلا لحاسلل اضيأ ركبملا يمالسإلا ريثأتلا دتماو

 لوحت عقو ثيح.'١ا ةجبلا لئابق ذوفن تحت عقي يذلاو. يقيرفإلا رمحالا رحبلا لحاس

 رارمتسا مغر يسابعلا رصعلا يف هرثا رهظ يتح رمتسا. مالسإلا وحن اهناكسل يجيردت

 . ميدقلا اهطمنو اهتايح يلع لنابقلا كلت

 يقيرفإلا نرقلاو ةشبحلا ةقطنم يف ةلزعلا يلإ هجتت تأدب دق تناك ثادحألا نأ دبيو

 نكي ملو. ةيلبق تاعارصو ةيلخاد لكاشمل مهتلود ضرعتو نميلا نم شابحألا درط ذنم.
 مهتلزع نم ةشبحلا لهأ جارخإل ريبكلا رودلا نيملسملا نم لئاوألا نيرجاهملا طاشنل

 تلظو . مالسإلا روهظ يلع تبترت يتلا ةديدجلا ملاعلا ثادحأ يف ةكراشملل مههيجوتو
 يناوم يلع نوددرتي اولظ نيذلا راجتلا دي يلع ةقطنملا كلت يلإ لصت مالسإلا راونا

 ."" ةينثولا"واجأ" لئابق تاراغ ببسب ةبئاغ اهيف ةيزكرملا ةطلسلا امنيب. ةشبحلا

 ذوفن ىرخألا يه تحت ةيلامشلاو يطسولاو ةيبونجلا رمحألا رحبلا رزج تحبصأو
 قشي مالسإلا أدب زكارملا ةذه نمو. ةيلحاسلا زكارملاو ئناوملا كلذكو . نيملسملا راجتلا

 موقي ذفنملااذه أديو. نادوسلا دالبو ايرتيرأ ةقطنمو ةيبوبثألا ةبضهلا لخاد ىلإ ةقي

 زهتناو . يداليملا نماثلا نرقلا ذنم ةيقيرفإ يف ةيمالسإلا هراضحلا رشن يف ريبكلا هرودب
 ةوق نم ةيقيرفإلا رمحألا رحبلا بونج ةقطنم ولخ ةيبرعلا لئابقلا كلذكو. ن وملسملا راجتلا
 نم اهريغو كلهد رزج موسكأ تدقف دقف . ةيقيرفإ لخاد يلإ اهذوفن دمتل ةيسايس ةيزكرم
 يلإ اهولوح نيذلا برعلا راجتلاو ةيبرعلا لئابقلا ذوفن تحت اهتكرتو. رمحألا رحبلا رزج
 ."" نادوسلا دالبو ةيقيرفإلا ةراقلا لخاد يلإ روبعلل زكارم

 لحاوس ىتح . بونج ايربترأ لامش نم ةيقيرفإلا رمحألا رحبلا لحاوس ىلع رطيست ةيقيرفإ لئابق )١(

 . الامش رمحألا رحبلا ىلع رصم بونج

 )٢( ص . موسكأو . برأم نيب . شابحألا . فراعلا : ٧٧ .

 )٣( ص . قباسلا عجرملا . فراعلا : ٧٨ .
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 زكارم روهظ ةيبرعلا لئابقلاو راجتلا دي يلع ركبملا يمالسإلا طاشنلا يلع بترتو
 يتح اهذوفن تدم يتلاو اوش ميلقإ يف "تافوأ" ةكلمم لثم ةيشبحلا ةبضهلا لخاد ةيمالسإ
 ةيمالسإ يرخأ ترامإ ترهظ امك. رمحالا رحبلا يلإ ةيربلا قرطلا ثيح عليز ءانيم تفلب
 زكارملا كلت تناكو. 71 اهرقمو" لدع" ةكلمم لثم ةيفيرفإلا ةراقلا نم ةقطنملا كلت يف
 )١'. ةيقيرفإلا ةراقلا لخاد مالسإلا رشنل ةيراضح طاقن ةباثبب ةيمالسإلا

 ءافلخلاو لوسرلا رصع ذنم ترهظ يتلا ةيبرعلا ةيمالسإلا زكارملا مظعأ نأ يلع

 عباسلا نرقلا ذنم تسسأت اهنأ ودبيو. ةيقرشلا ةبضهلا قوف"راره" ةنطلس يه نيادشرلا
 اهعقومل تعسوتو تم مث. كلذ دعي نيملسملاو برعلل ماه زكرم قحب تحبصأ يتح يداليملا

 يلإ عجرت "ةراده" ةغل يمست ةصاخ ةغلب راره ظفتحت تلازامو . ةبضهلا لخاد يراجتلا

 نادوسلا دالبو ةشبحلا يف هاطخ تبثي مالسالا أدب زكارملا كلت نمو ."" ةيماس لوصأ
 . ةراقلا بلقو يقرشلا

 ةيلع هللا يلص. لوسرلا نم. ىرخأ ةلاسر ةيقيرفالا ةراقلا تلبقتسا ةيناث ةهج نم

 . نييطنزيبلا . لبق نم رصم يلاو يلإ ةلاسر لوسرلا لسرأ دقف. ةيناث ةذفان نم . ملسو
 سقوقملا يلإ. هللا دبع نب دمحم نم . ميحرلا نمحرلا هللا مسب اهيف ءاج. سقوقملا وهو

 ملست ملسا. مالسإلا ةياعدب كوعدأ ينإف دعب امإ. يدهلا عبتا نم يلع مالس. طبقلا ميظع

 يلإ اولاعت باتكلا لهأ ايو) طبقلا مثإ كيلع امنإف تيلوت نإف. نيترم كرجأ هللا كتؤي.

 ابابرأ اضعب انضعب ذختي الو اتيش هب كرشن الو هللا الإ دبعن الأ مكنيبو اننيب ءاوس ةملك

 ."") نوملسم انأب اودهشا اولوقف اولوت نإف هللا نود نم

 هللا يلص. لوسرلا دفو مركأ سقوقملا نأ رداصملاو تاياورلا صحفت نم حضتيو

 ةيراج ايادهلا كلت نم. ايادهلا نم ريثكلا ةيلإ يدهأو. فطلب ةيلع درو هيلإ. ملسو هيلع
 ةثلاثو . نيريس اهمسا يرخأ ةيراجو. ميهاربإ هنبا لوسرلل تبجنأ يتلا يهو. ةيرام اهمسا
 . اهبشأ ارامحو. اسرفو . ءابهش ةلغبو . ءادوس

 ه 7 ا م ع , . : 152. )١)

 . ٢٥٣ : ص . تالالسلاو بوعشلا . ضوع )٢(

 . ٩٧١ : ص ٣. ج . قباسلا ردصملا . يدمحألا )٣(

_ ١٧١ 



 ةفالخ ذنم. ةصاخو. ةيقيرفإلا ةراقلا ىلإ مالسإلا لوخدل يرصملا ربعملا ةيمهأ مغرو

 يبأ ةفالخ يف. ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف ةدرلا تاكرح يلع ءاضقلا دعبو. باطخلا نب رمع

 بوعشلا ىلإ مالسإلا لوصو لقرعت يتلا زجاوحلا ةهجاومل شويجلا هيجوتةيادبو. ركب
 ةضراعملا يوقلا نيب لاصتا كانه أدب دقف. سرفلاو مورلا شويج يف ةلثمملاو هرواجملا

 لح يتح خيراتلا لحارم ربع كلذ رمتساو . ةشبحلا يف يوقلا كلت عم رصم يف مالسإلل
 . ةثيدحلا ةيبروألا يوقلا روهظ لاصتإلا اذه لحم

 ديدهت يلعا رصم يف مالسإلا دادعأ عم يشبحلا فلاحتلا نيب عارصلا اذه سكعناو

 نم لينلا هايم قفدت ديدهت ةلواحم يف كلذ رهظ دقو. اهتاذ رصم يف نيملسملا دوجو

 طسوت رصم يف ةيمالسإلا تاطلسلا تناكام اريثكو. ) رصم يلإ ةشبحلا يف هدفاور

 يمطافلا رصملا يف ةصاخو . ىذألا عفرو لامعالا كلت فقول ةيردنكسإلا يف ةسينكلا

 يلا هلسرأو . ةيردنكسإلا ةسينك كريرطب بلطب هللاب روصنملا يمطافلا ةفيلخلا ماق امنيح
 نكلو. اهب نيملسملا نع يذألا عفر كلذكو . لينلا هايل ضرعتلا نم اهماكح عنمل ةشبحلا
 . مالسإلا يلإ لينلا يداو نكسل فراجلا لوحتلا يف رثؤت مل تافلاحتلا كلت

 ةخيرات تالالد يلع . ملسو هيلع هللا يلص لوسرلا نمز ةيقيرفإ عاضو أ لدتو
 : يليام اهنم نيثحابلل ةماه

 حلص دعب اهلسرأ يتلا . ملسو هيلع هللا يلص. لوسرلا بيتاكم نأ- ١

 يف ابحر اردص تيقلا مالسإلل ةرواجملا قطانملا ماكحو ءارمأ ةوعدل . '"اةيبيدحلا

 تدرو دقو. مورلا داليو سراف لثم يرخأ قطانم يف هتلبقاق امم رثكأ. ةيقيرفإ

 اريخ كانه نأ ىلعو. يشاجنلا فقوم يلع لوسرلا لبق نم ينثت ةريثك ثيداحا

 . رصم ضرأ يف مالسإلا رظتني

 )١( ص . قباسلا عجرملا . فراعلا : ٨١ .

 يف ةكم رافك لثم . ورمع نب ليهس نيبو . ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نيب تعقو يتلا ةقيثولا وه )٢(
 اهلبق طورش ىلع ىوتحا دقو . جحلل ةكم لوخد نم نيملسملا شيرق تعنم امنيح . م٨٢٦ / ٦

 ةيبرعلا ةريزجلا ريغ ىرخأ تاهج ىلإ مالسإلا ةوعد ليوحت ةيادب يف لوسرلا اهنم دافتساو . لوسرلا

 .ةكمل بيرق عتفب نيملسملل هللا نم دعو اهيفو.ةيبيدحلا نم فارصنإلا دنع حتفلا ةروس تلزن دقو .

 س _ ١٧٢



 ةوعدلا ةقطنمب طيحت. ةيوق ةيملاع يوق ثالث طسو ةيمالسإلا ةوعدلا روهظ ناك ٢-

 ةوقو نييطنزيبلا مورل ا ةوقو نيناساسلا سرفلا ةوق : يهو زاحجل ا يف ةيمالسإلا

 ةرتفل ميدقلا .ملاعلا تاسايس يف مكحتت ىوقلا كلت تناكو ةيشبحلا موسكأ
 ةوقلا لاوز أدب مالسإلا روهظ عمو. ةصاخ ةيبرعلا ةريزجلا هبشو . ةليرط

 ةيلخادلا تاعارصلاو ةلزعلا بوص اهحونجو موسكأ ةلود يف ةلثمم ةيقيرفإلا

 هيلع هللا يلص . لوسرلا ءافلخ زيكرت يلإ كلذ يدأ دقو . ةيقرعلاو ةيلبقلا

 مالسإلا ةلاسر غيلبتل مورلاو سراف يف نيتيقابلا نيتوقلا ةهجاوم يلع. ملسو
 . نيتوقلل يركسعلا زجاحلا رسكو امهيوعش يلإ

 ةيلخاد لماوع ببسب. مالسإلا روهظ عم ةيشبحلا موسكأ ةكلمم رايهنا يدأ ٣-
 رشن يف ةيلبقلا تارجهلاو راجتلا رود يلع دامتعالا يلإ. سرفلا عم اهعارصو

 ديصر يلع برعل ١ راجتل ١ لدلمتع ١ دقو ٠. ةيقيرفالا ةر اقلل ذفنم ١ اذه نم مالسإل ١

 رود يزاوي رودلا اذه ناكو. مالسإلا لبق شابحألا عم ةليوطلا تاقالعلا

 رودلاب. دعب اميف . ذفنملا اذه نأ لب . ةيقيرفإ لامش يف ةيمالسإلا شويجلا
 . برغلاو طسولا ةقطنم يف ةراقلا يف يمالسإلا

 ةهيجوت يلع ريشت . ملسو ةيلع هللا يلص. لوسرلا نم لئاسر ةيقيرفإ تلصو - ٤
 ةيمالسالا ةوعدلل بحرألا لاجملا اهرابتعاب ةيقيرفإ يلإ نملسملا راظنأل
 يتح. يداليملا نماثلا ةياديو يرجهلا لوالا نرقلا يهتني دكي مل لعفلابو.

 رشن يف اهناكس مهاسو. مالسإلا ةلود نم ءزج ةيقيرفا لامش ةقطنم تحبصأ

 نوشحابلا فرتعاو . سلدنالا تاحوتف ةصاخو برملا مهناوخإ عم مالسإلا

 عم بسانتت يتلا ةديحولا ةيماسلا ةنايدلا وه مالسإلا نا يلع اثيدح نويبرفلا

 رصع أديو لب. ةعساولا ةيقيرفإلا ةراقلا مدقتو ريوطت يلا تداو ةقرافالا

 . مالسإلا عم يخيراتلا ةيقيرفإ

 نب رمع ةفالح ذنم ةيقيرفإلا ةراقلا ىف يربكلا ةيمالسإلا تاحوتفلا تايلمع تأدب

 . ٧ : ص ٠ يل ام ةكلمم ٠ ن اخرط ) ( ١

 . اه دعب امو ٠ ٨ : ص ٠ برغل ١ دالبر رصم حوتن ٠ ميكحل ١ دبع نب ( ٢ ) ١

 . اه دعب امو :١.٤ ص ٤ ٠ » . كرلل او لسرل أ خير ات . يربطل ١

١٧٢٣ 



 ناك ثيح. يرحبو يرب: نيهاجتا ذخأت تليلمعلا كلت تأدب دقو .(اه٣٢-ه٣١) باطخلا
 ةصاخ زاجحلاب اهطبرلا رمحالا رحبلا يلع ةليوطلا رصم لحاوس نم ةدافتسالا نم دبال
 .ةرتفلا كلت يف طسوتملا رحبلا يلع ةلطملا ةيرصملا لحاوسلا نوددهي اولظ مورلا نأو

 هجوت امنيح . م٠٤٦ ةنس /ه٩١ ةنس ذنم رصمل يمالسإلا حتفلا ثادحأ تأدبو

 يف ماشلا يف يطنزيبلا دوجولا رايهناو سدقملا تيب حتف دعب رصم بونج صاعلا نب ورمع

 مث . امرفلا يلإ لصو يتح ابونج ةجوتلا يف صاعلا نيورمع لظ . كومريلا ةكرعم باقعأ
 ايدافتمو. رصم لوخدل ءانيس يف يلامشلا قيرطلاب امزتلم . برفلا يلإ اهنم هجوت
 نيفرطلا نيب ةهجاوملا سيبلب ةقطنم يف اتلدلا قرش يلإ لصو يتح . يلحاسلا قيرطلا

 .مورلا ةميزهو نويلباب نصح لوخد نم صاعلا نيورمع نكمتو

 تناك يتلاو. ةيردنكسإلا يهو رصمل ةيناثلا ةمصاعلا مضيل لامشلا ىلإ ورمع هجتا

 لوطسأ دوجو ىلإ ةفاضإلاب . يندألا قرشلاو طسوتملا رحبلا ملاع يف ةصاخ ةيمهأ لثمت

 يف يطنزبلا ةيماحلا تناك امنيب. افلا نورشع اهتاوق ةوق ورمع عم ناكو. اهب يوق يطنزيب

 نفسلا نم ريبك ددع نم نوكتي ريبك يبرح لوطسأو .افلأ نيسمخ نع ديزت ةيردنكسإلا
 تمواقو فلخلا نم ةيردنكسإلا ةنيدم يلع راصحلا برضو ةدونجب ورمع مدقتو. ةيبرحلا

 'اورمع عم حتفلا ةدهاعم تدقعو ةياهنلا يف تملستسا يتح. ةليوط ةرتفل ةنيدملا

 ..ةيقيرفإ ختفل اماه الخدمو. يمالسإلا ملاعلا نمعزج رصم تحبصأ كلذبو . ه٢اةنس

 لوح عج ارملاو رداصملا يف تدرو يتل ا ةيبرحلا كراعملا تاليصفت نم نكي امهمو

 يف ةبسانم تناك افورظ كانه نإف . ةيقيرفإ لامش يلإ دادتمالا مث رصم حتف تايلمع

 ىلإ بوعشلا كلت لوحت يلع تدعاسو يمالسإلا مدقتلا حاجن ىلإ تدأ ةيقيرفإو رصم
 : يليام لماوعلاو فروظلا كلت نمو. هب اهكسمتو مالسإلا

 برعلا رظن يف . ربتعت يسلطألا طيحملا يتح ةيقيرفإ لامشو رصم ةهبج تناك - ١
 يف نيملسملا راصتنا ناكو يطنزيبلا ذوفنلل ةعضاخ تناك ثيح . ةدحاو ةهبج .
 نم يطنزيبلا دوجولا ةحازإب الإ كلذ نيمأت متيال نيطسلفو ماشلا يفو كومريلا

 )١( ص . قباسلا ردصملا .ميكحلا دبع نبا : ٨ .
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 ليطاسألا تامجه نم ريثكلا ماشلا ةالو يناع دقو .") ةيقيرفإ لامش لحاوس

 بونجو قرش لمشي يذلا يلحاسلا طيرشلا اذه مسح نم دبال ناكف يطنزيبلا
 دوجول يلحاسلا طيرشلا اذه يف لقاعملا مهأ رصم تناكو طسوتملا رحبلا
 .ةيردنكسإلا يف يطنزيبلا لوطسألل ةمخض ةدعاق

 كرحتلا يف ةينميلا لئابقلا يلع. ةيباجلا رمتؤم دعب . صاعلا نب ورمع دمتعا - ٢

 ندملا طاطتخاو نوصحلا لاتق يف اهتربخ اهل يتلا لئابقلا يهو رصم بونج
 ندملاو ىرقلا نيب كرحتلا يف لئابقلا كلت هتدعاس دقو . ةعانصلاو ةعارزلاو
 . اهب ةيطنزيبلا نوصحلاو عالقلا ةهجاومو . ةيرصملا

 ةيودبلا ةيبرعلا لئابقلا نم ريثكل احرسم رصم قرشو ءانيس ةقطنم تناك امل ٣-

 يلع مضت يتلا لئابقلا كلتب برعلا لصتا دقف. انركذ امك . ةقباس نورق ذنم
 دقو.'") ةدشارو مخل لئابق اصوصح اتلدلا قرش يف اهذوفن اهلو رصم دردح
 ةماه تامدخ لئابقلا كلت تمدقو مهتمومع ءانبأ يلإ برعلا ءالؤه زاحنا

 . شيجلا ةرخؤم ةيامحو قرطلا فاشكتسا يف ورمع شيجل

 يف ةماهلا ندملا يف زكرمتلا يلع دمتعي يطنزيبلا يركسعلا راشتنالا ناك - ٤
 نم ةيبرفلاو ةيقرشلا بناوجلا يف يركسع غارف يلإ ىدأ امم ديعصلاو اتلدلا

 نويلباب نصح دنع هطسو نم راشتنإلا اذه رسك لهسلا نم حبصأو . دالبلا

 مهلوخد يف برعلا دمتعا دقو. ديعصلا نع اتلدلا تاوق لزع متي يلاتلابو

 لزعو. نويلباب نصح لالتحا يلإ يمرت يتلا. ةميدقلا ةيسرافلا ةطخلا يلع رصم
 يف برعلا ناعتسا دقو. فلخلا نم ةيردنكسإلا راصحل كرحتلا مث بونجلا تاوق

 يف ةيركسمعل ارصم تايلمعب ةربخ مهل يذل ا سرفل ا دونجلا ضعبب كلذ

 . '"ةقناسلا

 )١( ص . ةيومألا ةلودلاو مالسإلا ردص خيرات . رمع .خررف : ١١٤ . نييالملل ملعلا راد .

 )٢!( ص . يرجهلا لوألا نرقلا يف ةيمالسإلا تاعمتجملا . يركش . لصيف : ١٢٥ ملعلا راد . اهدعبامو

 )٣( ص . ةيقيرفإ يف ةيبرعلا ةفاقثلاو مالسإلا . نسح . دومحم : ٨٤ .

 ۔ ١٧٥



 تاوق مهمامأ اودجي مل . رصم برغ نم ةيقيرفإ لامر يلع برعلا قرشأ املو
 نبرمع ةفيلخلا صرح دقو. ةيردنكسإلا اولخد نأ دعب ةصاخ. ةمظنم ةيداعم

 كلت طسو ةدونج قرفت نم ةيشخ . امظنم ابرغ ةجوتلا نوكي نأ يلع باطخلا
 رمع ىفتكا كلذلو.''ا ةليوطلا لحاوسلاو ةيمارتملا لوهسلاو ةعساولا ءارحصلا

 يتح ابرغ مدقتلا تلصاو هتاوق نأ مغر . ةيبرغلا رصم دودح نيمأتب صاعلا نبا

 ١". سلبارطو ةقرب

 يلإ مهناكس لوحتو. ةيطنزيبلا ةيروطاربمإلل ةيقيرفإ لامشو رصم ةيعبت مغر - ٥
 نرقلا ةياهن ذنم ةيروطاربمإلل ةيمسرلا ةنايدلا تحبصأ يتلا. ةيحيسملا ةنايدلا

 امهركف امهل حبصأ ةيقيرفإ لامش ةسينكو رصم ةسينك ناالا. يداليملا عبارلا
 يف ةيحيسملا عابتأ ىناع دقف كلذلو امهنم لك فورظو ةراضحب طبترملا صاخلا
 مالسإلا روهظ يتح يتوهآلاو يبهذملا داهطضإلا نم اناولأ ةيقيرفإ لامشو رصم
 لتكت دقف. امهعابتأو نيتسينكلل '" ينيد داهطضا ةكرحلا ىلإ رمألا روطتو.
 ةيردنكسإلا ةسردم ميلاعتب ةرثأتم ترهظ يتلا ةتسينك فلخ يرصملا بعشلا

 تلقتسا كلذبو. حيسملل ةدحاولا ةعيبطلاب تنمآو .اهتفسالف بهاذمو ةميدقلا

 ةيطبقلا ةفللا ىلإ ليجنإلا مجرتو . ةيطنزيبلا ةلودلا ةسينك نع يأرلاب
 اهماظن يف ةميدقلا ةيرصملا ةراضحلل اذادتما ةيرصملا ةسينكلا تحبصأو

 رصم طبق دجو كلذلو. ةيطنزيب ةدايس عم ضراعتي رمألا اذه ناكو. اهديلاقتو
 ."") مهل ةيطنزيب داهطضا نم مهب ةمحر يبرعلا حتفلا يف

 ةيطارقتسراو ةيكيلوثاكلا ةيزاهتنالا اوماق دقف ةيقيرفإ لامش ناكسو ربربلا امأ
 لجأ نم. ةقطنملا يف راحتلاو نيكالملاو ةفقاسألا عم نامورلا ةالولا فلاحت اوضهانو . امور
 بهذلا اذه عابتأ يتال دقو. يتانردلا بهذملا اوقنتعاف . مهباسح يلع بساكم قيقحت

 ةصاخ ةيطنزيبو امور ةرطابأ دي يلع داهطضالا نم ةديدع اناولا ةيكيلوثاكلل ضهانملا

 )١( ص . ! ج . ةيلامشلا ةيقيرفإ خبرات . نايلوج : ١٦١ .

 )٢( ص . برفملل برعلا حتف . نيسح . سنؤم : ١٨ .
 )٣( ص . رصمل برعلا حتف . ركب : ٦ اهدعبامو .

 )٤( ص . مالسإلا ىلإ ةوعدلا . دلونرأ : ٧٢ .

_ ١٧٦١ _ 



 ةسايس اهرخآ ناكو. ") ةيقيرفإ لامش ضرأ يلع بهاذملا عابتأ نيب فنع لامعأ عوقو دعب

 لادنولا وزغ لبق ةيلع تناكام يلإ لاوحألا ةداعإ يلع لمع يذلا ناينتسج روطاربمإلا

 رفإ ناكسل داهطضالا دشأ لزنأ كلذلو. اهيلع نامورلا ةدايس لاوزو ةيقيرفإ لامشل

 دقف انه نم. يتانودلا بهذملا عابتأ دهطضاو .""أ م ٥٣٣ ةنس ذنم نييننولاو ربربلا نم

 نيصلخم مهيف اودجوو ملظلاو داهطضالا اذه نم مهصيلختل برعلا ىلا مهيديأ ربربلا ملسأ
 . دهعلا اذه نم

 يف ةيمالسإلا ةلودلا ةسايس يف لوألا ساسألا عضو باطخلا نب رمع دهع ذنمو

 ةراقلا لخاد لغوتلل يساسألا زكرملاو قلطنملا يه رصم رابتعا ساسأ يلع ةيقيرفإ
 . اهب رارقتسالاو رصم يلع قفدتلا يف ةيبرملا لئابقلا تأدب لعفلابو . ةيقيرفإلا
 لغوتلاو حتفلا تايلمع رارمتسال يجيتارتسالا يطايتحالا ةباثمب لئابقلا كلت تحبصأو
 . يومألا رصعلا يف هادم غلب يذلاو برغلا بوص

 رصم جتف دعب ةصاخ . رمحألا رحبلا نمأ يلع اصيرح باطخلا نب رمع ناك املو
 لمحت تحبصا يتلاو رصم ۔يناومو زاجحلا ءيناوم نيب ةلماعلا نفسلا ةمالس يلع هصرحو

 ةيرحب ةوق لاسرا ىلإ رطضا رمع ةفيلخلا نإف . اهتاجتنمو رصم علس نم هريغو حمقلا

 ةشبحلا لحاس ىلإ ةوقلا كلت تلسرأو ."") ززجم نب ةمقلع ةدايقب نفس ةدع نم نوكتت
 امه نافده اهل ناكو

 نم ةشبحلا ءيناومو يقيرفإلا لحاسلا يلع نيمقملا نيملسملا راجتلا ةيامح : لوألا فدهلا

 . كانه يمالسإلا دوجولا ميعدتو شابحالا تام ادتعا

 دعب ةصاخ . ةيبونجلا رمحألا رحبلا ةايم يف ةنصارقلا راشتنارطخ ةهجاوم : يناثلا فدهلا
 ١"'. موسكأ ةكلمم لاوز دعب ةيزكرم ةوق نم ةقطنملا كلت ولخ

 )١( ج . قباسلا عجرملا . نايلوج ٢ . ص : ٣٤ .

 )٢( ص . ىطسولا روصعلا يف ابوروأ خيرات . نارمع : ١٢٤ . ١٢٥ .

 )٣( ج خيرات . يربطلا ٢. ص : ١١٢/١١٢ .

 )٤( ص . قباسلا عجرملا . فراعلا : ٨٤ .

 س ١٧٧



 ٠ ةميسج رئاسخو ةميزهب تينم اهنكلو .م1٤٦اةنس /ه٢ ٠ ةنس ةلمحلا كلت تلسرأ

 رحبلا تايلمع يف ايلم ركفي باطخلا نب رمع لعج يذلا رمألا . اهلك نفسلا تقرغ ثيح

 فدهي ناك باطخلا نب رمع ةفيلخلا نأ ودبيو . ةيقيرفإ برغ يف لغوتلا تايلمعوأ اا
 نم يدنهلا طيحملا نم ةيلامشلا ةايملاو رمحألا رحبلا يف يمالسإلا دوجولا ميعدت ىلإ

 . ةيمالسإلاو ةيبرعلا نفسلا ةكرح ددهتو لحاوسلا كلت يف ترشتنا يتلا ةنصارقلا لامعأ

 هنأ ثيح هرظن دعب يلع لدي ةيرحبلا رئاسخلا كلت يلع درلا نع رمع ةفيلخلا رخأت ناكو

 نامورلا تاوقو سرفلا تاوق اهيف زكرتت يتلا ةيلامشلا تاهبجلا يلع اساسأ زكري ناك

 عضولا مسح رمع ةقالخ يف مت ثيح . دعب اميف ةحجانلا اهراثآ ةسايسلا كلتل ناكو.

 لبق نم حضوت مل باطخلا نب رمع نمز رحبلل نيملسملا وزغو . رحبلا برعلا بوكر ةيضق تلازام )١(
 نب نامثع ةفالخ ىتح . رحبلا وزغ نع ةديعب ةمأ برعلا نأب تاساردلا مظعم تددر ثيح نيشحابلا

 : امه نيرمأ ىلع ءارآلا كلت تدنتسا دقو . نافع

 ةكبش ربع ةيربلا ةراجتلا لاجم يف اوطشن مهنأو . ءارحصلاب تطبترا مالسإلا لبق برعلا ةايح نأ لوألا -

 لحاوس تلمشو مالسإلا رصع يف مهتاحوتف تدتما املف كلذب اورهتشاو . مهدالبب رمت يتلا قرطلا
 . ةليوط ةرتفل رحبلا اوباه

 نأ اهيف هل ركذو . باطخلا نب رمعل اهلسرأ يتلا رحبلا فصو يف صاملا نب رمع ةلاسر : يناثلا -

 ..ادبأ املسم هيف لمحي الأ باطخلا نب رمع مسقأف "دوع ىلع دود هيف سانلا نأو ميظع قلخ رحبلا"

 ةفالخ يف ىتحو مالسإلا لبق ةحالملاو رحبلا يف ةربخ ةميدقلا ممالا رثكأ برملا نأ ىرن اننكل

 ةيرحبلا ميدقلا ملاعلا ةراجت يف حضاولا مهرود مهل نميلاو نيرحبلاو نامع برعف . باطخلا نب رمع

 يمالسإلا رصملا ىتح حوضوب رودلا اذه رمتساو . مالسإلا لبق يدنهلا طيحملا يف ةحالملا يفو

 , رمحألا رحبلا هايم ربع ةشبحلا ىلإ يكملا رصعلا يف ةرمتسم نيملسملا تارجه تناك امك . ديدجلا

 . مالسإلا ردص يف رمحألا رحبلا ءيناوم ربع ةرمتسم ةراجتلا ةكرح تناك كلذكو

 عيلخلا ىلع هيلاو ةدايقب باطخلا نب رمع ةفيلخلا اهلسرأ يتلا ىربكلا ةيرحبلا ةلمحلا دعتو

 كلت تمض دقو دنسلا لحاوسو ةيبرغلا دنهلا لحاوس ىلع يفقثلا صاملا يبأ نب نامثع يبرملا

 ماق امك م٦٣٦/ه٥١ كلذ ناكو . هايملا كلت يف ةربخلا مهل نمم مهريغو نامع نم ابرع ةلمحلا

 ءالولج ةكرعم دعب باطخلا نب رمع ةفيلخلا نم نذإب سراف لحاوس ىلع ةيرحب ىرخأ ةلمحب نامثع
 ةفالخ يفو مالسإلا ردص يف نيملسملاو برعلل حضاولا يرحبلا طاشنلا ىلع لدي امم م١ا٧٢/ ٦

 . باطخلا نب رمع

 . اهدعبامو ١٥١ : ص . خيرات . طايخ نب ةفيلخ : رظنا

 . ٥٣ : ص . ٢ ج . نادلبلا حوتف . يرذالبلا -

_ ١٧٨ 



 . مورلاو سرفلا مامأ نيملسملا حلاصل يركسعلا

 يف لاتقلا تاهبج ىلع ديدج روطتب (ه٥٢٣-٣٢) نافع نب نامثع ةفالخ تأدب

 يديأ ىلإ ةرم لوأل تلقتنا ةيرحبلا ةردابملا مامز نأ كلذو . رمحألا رحبلا لحاوسو ةيقيرفإ

 ه٤٣ا ةنس ةيردنكسإلا لحاوس مامأ. يراوصلا تاذ ةكرعم يف مهراصتنا دعب نيملسملا

 اهومجاهف . ديدج نم ةيردنكسإلا عاجرتسال اوططخ نيطنزيبلا نأ ثيح .م٥٥٦ ةنس/
 ةفيلخلا لبق نم . حرسلا يبأ ني هللا دبع اهيلاو مهل يدصتنف . رثكأ وأ بكرم ةناسمخب
 ةرثكل يراوصلا تاذب تفرع يربك ةكرعم ترادو. اريبك الوطسأ مهتهجاومل عمجو نامثع
 . "اا اهب نفسلا ةعرشأ

 لامشو طسوتملا رحبلا يف يوقلا نيزاوم بالقنا ةيرحبلا ةكرعملا كلت يلع بترت دقو
 رحبلا يف ةيمالسإلا ةيرحبلا تاوقلل ىلوألا ةاونلا تأديو. ةيمالسإلا ةلودلا حلاصل ةيقيرفإ

 ةمهاسملاو طسوتملا رحبلا رزج يلع ةرطيسلا يف ماهلا اهرود اهل نوكيس يتلار. طسوتملا

 . ةيبونجلا ابروأ لحاوس وزغ يلع ةدعاسملاو ةيقيرفإ ةراقل ةيلامشلا لحاوسلا نيمات يف

 ةجوتلاو ةيقيرفإ وزمغل دادعتسالا يف دعس نب هللا دبعأدب ةيقيرفإلا ةهبجلا ىلعو
 دبع مهنم ةباحصلا نم ديدعلا ةشيج مض ثيح . ةنيدملا نم تادادمإلا هتلصوو .ابرغ

 نب ناورم هيلإ مضنا امك . رمع نب هللا دبعو . ريبزلا نب هللا دبعو . ركب يبأ نبا نمحرلا
 نم افلاحت دوقي ريجرج قيرطبلا دجوي ثيح يندألا برغملا دالب يلإ شيجلا هجوتو. مكحلا

 دعس نب هللا دبع أديو. هل ازكرم ةلطيبس نم ذختاو "". ةينامور ةوقو ةيربربلا لئابقلا
 ةلطيبس لهس يف يطنزيبلا شيجلا يلع ةلاجرب ضقنيل داع مث ةقطنملا بونج يلع فرعتي

 تقولا يف. ريبزلا نب هللا دبع دي يلع ريجرج لتقو . هب ةعيرسلا ةميزهلا لازنإ نم نكمتيو
 . '") قازملا ةقطنم نع ةلاحترا لباقم ةيزج عفد لحاوسلا يف نويطنزيبلا هيلع ضرع هسفن

 رسك نم تنكم اهنأ الإ ماع نم رثكأ رمتست مل دعس نب هللا دبع ةلمح نأ مغرو

 )١( ص . قباسلا ردصملا . ميكحلا دبع نبا : ٩٠ .

 ه ٣١ ثادحأ نمض ةكرعملا كلت لعج دق يربطلا ناك نإو . اهدعبامو ٨٨ : ص . ٤ ج . يربطلا -

 . ٩٢ : ص . برفملل برعلا حتف . سنؤم )٢(
 . ١٧١ : ص . ! ج . قباسلا عجرملا . نايلوج )٣(

_ ١٧٩ 



 . اهلئابقو دالبلا ةيعبط يلع نوملسملا فرعت امكو . ةيقيرفإ لامش يلع ةيطنزبلا ةنميهلا
 يمالسإلا ملاعلاب تلح يتلا ةنتفلاو يضوفلا ثادحأ نكل . اهب ةمواقملا بويج اوسسحتو
 رمألا . اهيف افرط رصم تناكو "). نافع نب نامثع ةفيلخلا ينس نم ةريخألا ةرتفلا ذنم

 اهتاهبح نع تاوقلا تلوحتو . ةيقيرفإ لامش ةقطنمل حتفلا مامتإ تايلمع رخأو لقرع يذلا

 يمالسإلا ملاعلا يف ةيلهألا برحلا روص نم ةروص لوأ دعت. ةبيهر ةكرعم يف ةهجاوملا يلإ
 نيملسملا نيب تاماسقنا نم اهيلع بترت امل . يمالسإلا حيراتلا يف ىربك ةلزهم لثمو .
 . نالا يتح اهراثآ اهل تلازام

 همكح ىنس يف نافع نب نامثع ةفيلخلا ةسايس لوح نيملسملا ضعيو ةباحصلا نيب تاماسقنا تثدح )١(

 جارخ نم ريبك ٠زجب مضعب ىظحو ةيمأ ينب نم هبراقأ برق نأب ضعبلا همتها ثيح . ةريخألا
 . ةلصب هيلإ نوتمي نيذلا ةالولا ضعبل هنيبمي ىلع ضعبلا ضرتعا امك . ةيقيرفإ ةصاخ تايالولا

 ةليوط ةرتفل نافع نب نامثع ةفيلخلا راد راصحب تهتناو ةنيدملا يف ةضراعملا طريخ تعمجتنف

 نيذلا راوثلا يديأ ىلع هراد يف نافع نب نامثع ةفيلخلا لتقب رومألا تهتناو اموي نيعبرأ ترمتسا

 . مهتايالو يف عاضرألا حيحصتب نيبلاطم رصمو ةفركلاو ةرصبلا نم اومدق

 اهب مت يتلا ةيلمعلا نأ الإ ه ٣٥ ةنس بلاط يبأ نب يلع مامإلا ىلإ ةطلسلا لاقتنا ةعرس مغرو

 ةصرفلا ضعبلا اهذختاو . هلتق نم رأثلا لواحت ةديدج تارايت روهظ ىلإ تدأ نامثع ةفيلخلا لتق

 يمالسإلا ملاعلا ةنتفلاو يضوفلا تداس اذكهو ةفالخلا ىلإ بوثولل

 . اهدعبامو ٦٥ : ص . ةيسايسلا تارايتلا . نوضيب : رظنا

 س .١٨

 



(٣) 

 ةببومع لا ةسايسلا يف ةيقبرقإ

 نأ كلذ . يومألا رصعلا ةليط ةيمالسإلا ةسايسلا يف ريبك مامتهاب ةيقيرفإ تيظح
 رحبلا ضوح بوص هجتي نييومألل ربكألا مامتهإلا لعج قشمد يف نييومألا ةمصاع عقوم

 . هيف اريبك اريخ ةيقيرفإلا لحاوسلا لكشت ثيح . طسوتملا

 نب نامثع ةفيلخلا لتقم ذنم يمالسإلا اهل ضرعت يتلا ةيسايسلا ةنمزألا تهتنا دقل

 ىلإ نايفس يبأ نب ةيواعم لوصوب ه٤ . هنس يلع مامإلا لتقم يتح ه ٣٥ ةنس نافع

 عفدل هدعاوس رمشي ديدجلا ةفيلخلا أدبو. ") ةريرملا نيفص ةكرعم ثادحأ دعب . ةفالخلا

 يف تقلع يتلا ةرارملا ةلازإل ديدج نم ةيمالسإلا تاحوتفلا ةكرح فانئتسا وحن برعلا
 لغش لجأ نمو. ةفالخلا ىلإ نييومألا لوصو ةقيرطو . ةنتفلا ثادحأ نم نيملسملا سوفن

 .'" مالسإلا رشن وحن مهسامح هيجوتو داهجلاب برعلا

 نيفصو . نايقس يبأ ني ةيواعم ماشلا يلاو نيبو ةهج نم ىلع مامإلا نيب تعقو يتلا ةكرعملا يه )١(
 { هميلست دعب يلع مامالل ةعيبلا قلع ةيواعم نأ كلذ . ةيروسلا ةيقارعلا دودحلا ىلع ةريغص ةيرق

 مدع نيربتعم نوملسملاو يلع مامإلا هيلع راثأ يذلا رمألا . ةفيلخلا ةمهم يهو . نامثع ةفيلخلا ةلتق

 يلع مامإلا كرحتف . فيلاب جراخلا در يغبنيو . يمالسإلا فصلا نع اجورخ ىلع مامإلل ةعيبلا

 ةيواعم شويج ةاقالمل يقرشلا لامشلا ىلإ هبحتاو لمجلا ةكرعم نم غرف دق ناك نأ دعب ةفوكلا نم

 الول يلع مامالل نوكي نأ رصنلا داك نيفص يف ةيلاتتم كراعم نيفرطلا نيب ترادو نييماشلا نم

 رمألا ىهتناو . ميكحتلل ابلط حامرلا ةنسأ ىلع فحاصملا عفرب ةيواعمل صاعلا نب ورمع ةحيصن

 . كلذ دعب ةيراعم حلاصل هلوحتو فقوملا ديمجتب

 نيب هسفن دجو نأ كلذ . هعدص بأر نم نكمتي مل مامإلا دنج نيب اماسقنا رمألا اذه ثدحأ دقو

 مكحتلل ادفو لسرأ مامإلا نأ دكأت امنيحو . هلبقي رخآلاو مكحتلا ضفري امهدحأ هدنج نم نيرايت

 ةمكحملاب اوفرعو هلل الإ مكحال راعش نيعفار ميكحتلل نيضفارلا ةكحملا ةعامج هشيج نم جرخ

 مامإلا لتق دعيو . ةيواعم . ةمكحملا . يلع مامإلا : تادايق ثالث يمالسإلا ملاعلا يف حبصأو

 . ةيواعمل رمألا راص ها . ةنس يلع

 )٢( ص . قبابلا عجرم ا. نوضيب : ٧١ .
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 : امه نيتلحرم يلإ ةيقيرفإلا ةهبجلا يلع ةيمالسإلا تاطاشنلا ميسقت اننكميو

 : ينايفسلا رصعلا ةلحرم : يلوالا ةلحرمل
 ةيمالسإلا تايلمعلا اهلالخ تزيمت نرق عبر نم برقي ام ةلحرملا كلت ترمتسا دقو
 . ناوريقلا يف ةرم لرأل مالسإلل ةديدج ةرضاح سيسات مث. رزجلاو دملاب

 : يناورملا رصعلا ةلحرم : ةيناثلا ةلحرملا

 جامدنالا لحارم تأدبو . نيملسملا حلاصل ةيقيرفإلا ةقطنملا عاضوأ رارقتساب تزيمتو
 . يمالسإلا ملاعلا ثادحأ يف ربربلا ةكراشمو ربربلاو برعلا نيب

 مهنم نيملسملا ريهاشم مضي اريبك اشيج لسرأف ةيقيرفإ حتفب مامتهالاب ةيواعم أدب
 جيدح نب ةيراعم شيجلا سأر يلع لعجو . امهريغو ريبزلا نب هللا دبعو رمع نب هللا دبع
 ةيقيرفإ يف ةيطنزيبلا زكارملا هيف لغتست مل يذلا تقولا يف. ) م٥٦٦ةنس/ه٥٤ ةنس

 داهطضالا ةسايس يف ةينيطنطسقلا تداز لب . اهفوفص عيمجتل تاحوتفلا فقوت ةرتف
 اموسرم (م٨٦٦ )٦٤٢- يناثلا زناطسنق روطاربمإلا رادصأف اهل ةفلاخملا ةينيدلا قرفلل

 زومرلا عبتيال نم لك يلع باقملا مراص لازنإب يضقي اع آ7)ع جذومنلا همسا اديدج

 كلذب هيلع راثاو . ةجودزملا ةئيشملا وا ةدحاولا ةئيشملا باحصا يلإ ةراشإ نود نم ةميدقلا

 '"). ةيقيرفإ لامش يف سكذوثرألا نييحيسملا

 لوأ تأدبو . ترزنب يلإ لصو يتح برفلا بوص جيدح نب ةيواعم شيج كرحت
 نم ةيرحب ةوق جيدح نب ةيواعم هجو ةقطنملا كلت نمو . نييطنزيبلا نيبو هنيب تاهجاوملا

 لسرأ امك ") ةريثك مئانغب تداع سيق نب هللا دبع اهدوقي ةيلقص ةريزج بوص هلبق

 لخادلا يف تلعوت ه٦٤ ةنس يرهفلا عفان نب ةبقع اهدوقي لخادلا وحن هشيج نم تاوق

 نم يندألا برغملاب ةيليطسقو ةصفق يلإ تهجتاو سمادغ ىلإ تلصوو نازف ةحاو بوص

 . ٢٦ : ص ٠ قب انلا ر دصمل . مكحل ١ دبع نب ( ١ ) ١

 . ١٩١ : ص ٢. ج . قياسلا عجرم ا . نايلوج (ءآ)

 . ٢٦١ : ص . هسفن ردصملا . مكحلا دبع نبا )٣(
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 يف )١' مهتانيصحتو نامورلا طوطخ لوح فافتلا ةباثمب تايلمعلا كلت تناكو. فلخلا ةهج

 يف يطنزيب شيج ةميزه نم شيجلا نم ةيساسألا ةوقلا هعمو ةيواعم نكمت هسفن تقولا

 كلت تناك نأ دعب رصم ىلإ دابع مث ةكذم يبولج نصح محتق او "ةسوس" تومرضح

 . هل تملستسا دق قطانملا

 يف ترثأ ةيمالسإ ةيصخش مهأ ةيقيرفإ يلإ اهعم جيدح نب ةيواعم ةلمح تلمح
 ةقباسلا هتبرجت نم دافتسا يذلا. عفان مب ةبقع وهو ةيقيرفإ يف ةتفاقثو مالسإلا جرات

 ةيركسعلا عفان نب ةبقع لامعأ ىلإ ةفاضإلابو . هدلاو عم ناك نأ ذنم ةقطنملا كلت يف

 اهنع صخت دق ةيقيرفإب هلامعأو ةبقع ةسايس نإف. ربربلاو مورلا دض ةيقيرفإ يف ةقفوملا
 : اهمهأ ةماه عناتن

 نم ذختت يتلا ةيطنزيبلا ةيرحبلا ةوقلا ةهجاومل نيملسملل ةيرحب ةوق ءاشنأ - ١

 ةيقيرفإب يمالسإلا دوجولا امئاد ددهت تناك يتلاو . "ا اهل ازكرم ةيلقص

 . ةقطنملاب ةيلامشلا ندملاو اهلحاوس ةصاخو

 نم بيرقو لخادلاب لصتم حيسف لهس يف ةيقيرفإ يف مالسإلل ةرضاح ءاشنأ - ٢
 تقولا ىتح مالسإلاو برعلل ازع تحبصأ يتلا. ناوريقلا يهو. لحاسلا

 نيب لاصتالا طوطخ نيمأت نم ةنبدملا كلت تنكمتو . ةبقع ىأر امك . رضاحلا

 ةنس /ه ٠ ٥ ةنس ذنم ةنيدملا تحبصأو .'") ةيقيرفإو رصم يف نيملسملا تاوق

 . هتراضحو ةتفاقثو مالسإلل ةرانم ما٠

 راهصنا كلذ ةجيتن نم ناكو. نييليصألا دالبلا ناكس . ربربلا ىلإ برقتلا - ٣

 يف ةكراشملاو مالسإلا ىلإ ربربلل يعامجلا لوحتلا ةياديو ربربلا عم برعلا
 يتلا تايصخشلا لوأ ةبقع ةيصخش تحبصأو . يمالسإلا ملاعلا :ثادحأ

 . مويلا يتح نيملسملا برعلا ةداقلا نم ربربلا نادجوب طبترت

 . ٢٦٢ :.: ص . قباسلا عجرملا ٠ مكحلا دبع نبا )\ا)

 . ٨٦ : ص . قباسلا عجرملا . دومحم نسح )٢)

 ١٦٥ : ص . ةيمالبإالا تاعمتحلملا . يركش (٣)

 ( ٤ ) يركش ٠ ١ هسفن عج ر ٠ ص : ٧ ٦ ١ .
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 ةيومألا ةسايسلا يف اماه ازيح لتحت عفان نب ةبقع ةدايق تحت ةيقيرفإ تحبصآ - ٤

 ةيقيرفإ ةيالو لصفب ارارق نايفس يبأ نب ةيواعم ةفيلخلا ردصأ دقف كلذلو.

 هيلاو رصم ىلع امنيب . عفان نب ةبقع ةيقيرفإ يلع لعجو . رصم ةيالو نع
 ةيقيرفإ يف ةيمالسإلا ةرادإلا خيسرت وحن ةماه ةوطخ يهو . جيدح نب ةيواعم

 ينب يلوم . رانيد رجاهملا ابأ هناكم يلوو ةبقع لزعو اهعمجف داع ةنكل.
 . اديدج ايلاو رصم يلع نيع نأ دعب ) موزخم . 1 . ١

 يف برعللو ةتاوقل ديدج ركسعم ءاشنإ يف ركفي أدب ىلوألا ةبقع تا راصتنا دعب
 ىلإ هبشت ةقطنم راتخاو . اهفورظ عم لماعتلا لهستو اهقرط لوط مهنع ففختل ةيقيرفإ

 رحبلا نع ةديعب تناك اهنأ امك. ةيبرعلا ةربزجلا هبش يف اهوفلأ يتلا برعلا ةئيب ريبك دح
 قرطلا يلع عقت اهنإف كلذ يلإ ةفاضإلاب . هنم مداق رطخ يأل دادعتسالا نم اهنكمت ةفاسمب
 عقت اهنأ امك .ءارحصلا بونج ةيقيرفإو ةيوارحصلا تاحاولا ىلإ ةهجتملا لفاوقلل ةيربلا

 ةديدجلا ةنيدملا طيطخت دعيو. ةيقيرفإ لامش زكارم نيب طبرت يتلا ةيربلا قرطلا يلع

 .اهناكس ددع دازو اهب ينكسلا يلع سانلا لبقأ اهب عماجلا دجسملا سيسأتو

 نأ الإ . ديزي هنباو ةيواعم مكح تاونس يف ةيقيرفإ يف ةيرادإلا لاوحألا بلقت مغرو

 تحبصأف . ةيقيرفإلا ةراقلا يف برعلل ةماه ةياردإ ةوطخ هتايط يف لمح ناوريقلا ءاشنإ
 اهدصتو . راجتلا لفاوق تهجتا اهيلإو . لامعلاو ةالولا رقمو مالسإلا ةنيدم ناوريقلا

 . اهدراوم ديازتل ةيمأ ينب ةالو نم ريثكل اعمطم تحبصأو . سانجألا فلتخمو برعلا

 ةيقيرفإو برغلا ةلبق ناوريقلا تحبصأو. رصم بوص ةهجوم راظنألا تناك نأ دعب

 لب. ءارحصلا بونج ةيقيرفإ ىلإ اهريثأت ذفنو . '"' ءاملعلا ةبعكو ةراضحلا لعشمو

 .رصم نمو قرشملا نم ءاملع اهدصق

 رشنو . ةيقيرفإ ناكسو ربربلا نيب مالسإلا تيبثت يف لوألا لضفلا ناوريقلل ناك

 ةديدع تارمل مورلا نيبو برعلا نيب نوبلقتي اولظ نأ دعب. مهنيب ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةراضحلا
 برغ يف مالسإلل ةماه ةنيدم تحبصأو ةيئاهن ةروصب مالسالل مهبولقو مهيديا اوملسأف

 ءاحنألا كلت يف هتديقعو مالسإلا نع دوزلل ةيركسع ةدعاقو . ةيقيرفإو طسوتملا رحبلا

 . ٢٦٥ : ص . قباسلا ردصملا . مكحلا دبع نبا ()

 . ١٦٨ : ص. قبابلا عجرملا .يركش )٢)
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 اوبهو ربربلا دترا امنيح هشيجو يولبلا سيق نب ريهز نع يضقل ناوريقلا ةدعاق الولف"
 '). يمالسإلا شيجلا ىلع اوضقناو مورلا ةدناسمل

 ارارق ةيواعم نب ديزي ةفيلخلا ردصأ ةيقيرفإب هتسايس يف ةبقع رظن دعبل ارظنو
 لفتسيل ديدج نم داعف .م٢٨1٦-٨٦ ١ ةنس /ه٢٦ ةنس ةيناث ةيقيرفا ىلإ ةبقع ةداعإب

 ةجنط ىلإ لصو يتح برفلا وحن قلطناو مورلاو ربربلا يلع هتاراغ نشيو ةقباسلا هتازابحنإ

 ىلإ يبرملا دئاقلا فاضأو ") ترهاتو زابامالو ةيامغاب يف ربربلاو مورلا مزه نأ دمب.

 لحاوس يتح ةيمالسإلا ةلودلا دودح لصوأو ةديدج تاحاسم ةيمالسإلا ةلودلا ناضحأ
 لشو '") ةليسك مهدئاق ةصاخ ربربلا ةمواقم رسك نم نكمتو . ةرم لوأل يسلطألا طيحملا

 . ةكرعم نم رثكا يف مهتميزه دعب. مورلا عم رمتسملا مهفلاحت

 ماق ةديدش ةراغب هعوجر دنع ةركسب ةقطنم يف تغوب عفان نب ةبقع ةدوع ه انثأو

 سأر ىلع وه هجتاو قلايف ةثالث ىلإ هشيج مسق دق ناك نا دعب. مورلاو ربربلا نم عمج اهب
 فرع دق ناك. ةيوروأ ةليبق نم يربرب دئاق وهو . ةليسك نكل. ساروألا بونج ىلإ ةبيتك
 ةبقع رصاحو مورلا عم ةيريربلا لئابقلا دحوو لوهجم ناكم يف هنع غلسناو هريس طخ

 عم ةبيتق لتقو ضيبألا يداولا بصم يلع ةدوهت برق ءارحصلا دودح يف ةيلع اومجهو
 يف نيملسملا دوهجب تلح ةثراك ةباثمب رمألا اذه ناكو . أم ٦٨٣ ةنس/ ه٣٦ةنس هلاجر

 ةطلسلا بحاص حبصاو . تاونس ثالث ةدمل اهيف يقيو ناوريقلا ةليسك لخد ذإ . ةيقيرفإ
 بحسناو. ديدج نم ريربلا نيب ةدر تاكرح ترهظو "أ بوغملا دالبو ةيقيرفإ ىلع ةيقيقحلا

 . »١' يناعنصلا شنح ةدايقب ةفرب ىلإ نوملسملا

 كلملا دبع نأ كلذو. ةيقيرفإ ىلإ ةديدج ةيمالسإو ةيبرع ءامدب يناورملا رصعلا ءاج

 )١( ص . قباسلا عجرملا . دومحم نسح : ٧١ .
 )٢( ج . ةيلامشلا ةيقيرفإ خيرات . نايلوج ٢ . ص : ٢٠ .

 )٣٢( ص . قباسلا عجرملا . سنؤم : ٨٤ .
 بونج تارتموليك ةسمخ دعب ىلع "ةبقع يديس" مسا لمحت يتلا ةحاولا دجسم يف ةبقع نامثج نفد )٤(

 . برغملا دالب نم نوملسلا اهبلإ دفي ءانبلا ةعضاوتم ةبق تحت ةدوهت

 )٥( ص . قباسلا عجرملا . سنؤم : ٨٥ .

 )٦١( ج . برغملا نايبلا . يراذع نبا ٠.١ ص : ١٢١ .

 ۔ ١٨٥



 ىلإ عراس رصمو ماشلا يف هسفن دطو نأدعب(م٥٠٢ )٦٥- ٦٨ه /٦٨٥- ناورم نبا

 شيجلا لصوو ؛ يولبلا سيق نب ريهز ةدوقي ه٩٦ةنس ةيقيرفإ لامش يلإ ريبك شيج لاسرإ
 ةكرعملا يف هلتقو هعرمجو ةليسك ةميزه نم شيجلا نكمتو. ةليسك عم كبتشاو ناوريقلا ىلإ

 هنأ ثيح. ةقرب ةقطنم يلإ تلصو مورلا نم ةديدج عومج مامأ كلذ دعب لتق ريهز نكلو.

 . ١" لتق ثيح ةقرب بوص هجتاو ناوريقلاب ةوق كرت

 عاضوأل عرفت. قارعلاو زاجحلا يف ريبزلا نبا ةروث كلملا دبع ةفيلخلا دمخأ نأ دعيو

 دئاقلا رداب دقو . نامعنلا نب ناسح ةدايقب اهيلإ ديدج نم شيج زيهجت داعأف ةيقيرفإ
 هوجولا ةلازإ ىلإ هجتا ثيح . ةيقيرفإ يف ةديدج ةيركسع ةسايس جاهتنا يلإ ديدجلا
 ةمواقملا زكرم ثيح ساروألا لابج بوص هتاوقب هجتاو. ه٥٧ ةنس ةنجاطرق نم يطنزيبلا
 ةيزهب رحبلا نم هسفن نمأ اهعم كبتشي نأ لبقو ." ةيهد" ةنهاكلا ةدايقب ةيربربلا
 ةعانصلل ازكرم سنوت ةنيدم نم لعجو . ديدج نم ةقطنملا تلصو ةيطنزيب تازيزعت
 ىلع ةيئاهنلا ةيمالسإلا ةرطيسلل ىلوألا تاوطخلا تأديو . رحبلا ىلع ةيمالسإلا ةيرحبلا

 . "") هرزجو هلحاوسو طسوتملا رحبلا هايم

 ٨ قارعلاو يمالسإلا قرشملا يف نيبومألل ايئاهن ترقتسا دق ةيسايسلا فورظلا تناك

 ةنهاكلا عم يئاهنلا كابتشالا لبق هتلصو ةديدج تازيزعتب ناسح شيج ناورم ةفيلخلا دمأف
 ةنهاكلا رئب ىمست ةقطنم دنع ةنهاكلا شيجو ناسح شيج نيب ةمساحلا ةكرعملا تاردو

 ةيئاهن ةروصب ةيقيرفإ لامش ةقطنم تصلخ كلذبو . "" ربربلا ةميزهو ةنهاكلا لتقمب تهتناو
 . ءارحصلاو لابجلا ناكس وأ ىرقلا وأ ندملا ءاوس نيملسملل

 ةيقيرفإ ةيالو ين .ه٦٨ ةنس ريصن نب يسوم هلحم لحو قشمد ىلا ناسح ىعدتسا

 هتيالو قاطن عيسوتل ةدعلا دعي ديدجلا يلاولا أديو. رصم ةيالو نع ايئاهن تلقتسا يتلا.
 ةجنط لخدو ةساملجس ىلإ لغوتو يسلطألا طيحملا يتح ىصقألا برغملا لئابق عضخأف .

 ةرامع لئابق ىلع هذوفن ضرف امك . ةجاهنص ةليبق ةصاخ ربربلا لئابق زكارم مها يهو

 )١( ج . قباسلا عجرم ا. نايلوج ٢. ص : ٢٥ .

 ( ٢ ) ج . هسفن عجرم ا. ن ايلوج ٢ ٠ ص : ٢٦ .

 )( نايلوج ١٠ ج. قباسلا عجرم ٢ . ص : ٣٠ .

_ ١٨٦١ 



 شيجلا ةمدخ يف طرخنت لئابقلا كلت نم د ادعأ تأدبو ١) ةروكسهو ةسانكمو ةناوغربو

 , )٢( يمالسإلا

 نب ىسوم ةيالو يف يمالسإلا خيراتلا يف ةحضاولا ريربلا تامهاسم ىلوأ تءاجو
 )٨٦- كلملا دبع نب ديلولا ديدجلا يومألا ةفيلخلا دهع ةي ادب عم ه١٦٨ ةنس ذنم ريصن

 يف ربربلل ايساسا ازكرم ةجنط ةنيدم نم لعج ىسوم نا كلذ .(م١٧ه -٥.٧/ه٦٩

 . دايز نب قراط مهيلع ىلوو . افلأ رشع ةعبس يلاوح مهنم نكسأو . برغلا ةقطنم
 يذلا.دايز نب قراط ةلمح اهمدقتت .م ٧١١ ةنس/ه٢٩٨ ةنس سلدنألا حتف تايلمع تأدبو

 ترادو. نآلا همساب فورعملا ناكملا يف يسلدنألا لحاسلا ىلع هدنجب لوزنلا نم نكمت

 يتلا "ةكل يداو" ةكرعم اهمهأ ناكو طوقلا نيبو هنيب سلدنألا حتف يف ةماهلا كراعملا

 .'") قيرزل كلملا يلع هشيجو قراط اهيف رصتنا

 يزاوت دايز نب قراط ملسملا دئاقلا اهيف رصتنا يتلا "ةكل يداو" ةكرعم تحبصأو

 رايهنا نم اهنع رقسأ امل . مورلا عم كومريلاو . سرفلا عم ةيسداقلا يتكرعم اهتيمهأ يف
 نيملسملا شويج مامأ ىواهتت مهندم تأديو نيملسملا مامأ سلدنألا يف طوقلا ةهبج

 لك يف سلدنألا ضرأ يف ةيبرعلا شويجلا تحاسناو . ةلطيلطو ةطانرغو ةقلام تطقسف

 لحاوسلاب ةقباس ةربخ مهل تناك ثيح . ةرتفلا كلت يف ريبكلا مهرود ربربلل ناكو . هابا
 سلدنألل يمالسإلا حتفلل ىلوألا تالمحلا مظعم ربربلا لكش دقو . ةيسلدنألاو ةيقيرفإلا

 ةجاب لحاسو ةيليبشا ربع سلدنألا ىلإ تربع يتلا ريصن نب ىسوم ةلمح يف اوكراش امك.

 )٨'. ةلطيلط يف قراط عم ةياهنلا يف يقتلاو .

 ربربلا طاسوأو ةيقيرفإ يف ىرخأ ةيمالسإ تازابنا ريصن نب ىسوم ةسايس تفاضأو
 . ربربلل ةصاخ زكارم سسأ دقل . نامعنلا نب ناسحو عفان نب ةبقع تازاجنإ ىلإ فاضت

 ربربلا سحأف . هشيج يف مهكرشأو . هئدابمب مهفرعو مالسإلا يف مهببحو . هيلإ مهبرقو
 !مالسإلا يلع اولبقاف لبق نم اهوقلأي مل ةيماس ةيراضح حورو مهدالب يف ديدج ماظنب

 . ٣٢١ : ص ٠ ٢ج . قباسلا عجرلا ٠ نايلوج )١)

 )٢( ج . ريبكلا برعملا خير ات . زوبد يلع دمحم ٢ . ص : ١١٤ .

 ( ٣ ) مكحل ا ديع نب ا ٠ ١ ردصمل ١ قب اسل ٠ ص : ٥ ٧ ٢ .

 ( ا ) ١ يموقعيل ٠ خير ات . بوقعي يب أ نب دمحأ ١ ج . يبوقعيل ٢ ٠ ص : ٢٨٥. د ١ توريب -. رد اص ر .
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 ةفاقث تأدبو . مهبولقو مهلوقع يف هندابم تخسرف ديدجلا مهنيد مهملعي نم مهل لسرأو

 .'اأربربلا ءامد نيب يرست مالسإلا

 يف ريبك رثأ تاذ اضيأ (ه١٠١-٩٩) زيزعلا دبع نب رمع مكح ينس تناكو
 يلع رجاهملا يبأ نب ليعامسا هيلاو لمع ثيح . ةيقيرفإ ناكسو ربربلا نيب مالسإلا خيسرت

 نب رمع ةفيلخلا هدماو . '" مهقطانمو مهلئابق نيب هيلإ ةوعدلاو مالسإلا يلإ ربربلا ةلامتسا
 مهنم ةيقيرفإ لها نوهقفيو مهنيد رومأ سانلا نوملعي نيعباتلا نم ددعب زيزعلا دبع

 ديبع نب ليعامساو .ةلبج يبأ نب نابحو . ةيقيرفإب تام يذلا. يرفاعملا دح نب بهوم:

 ءاضق ىلوت يذلا . يخونتلا عفار نب نمحرلا دبعو. ةداوس نب ركيو.ناياج نب قلطو. هللا

 هلو ةيقيرفإب تام يذلا . ديزي نب هللا دبع همساو. يلبحلا نمحرلا دبع وبأو . ةيقيرفإ
 نم مهو ةاعدلا ءالؤه نكمت دقو . (٣) يبيجتل ا دوعسم نب ديعسو. همساب فرعي اهب دجسم

 ةدئاس تناك يتلا تاركنملا ميرحتو ةيقيرفإ لهأ نيب مالسإلا رشن نم نيعباتلاو ءاهقفلا رايخ

 . مهتيدوأو مهارقو ريربلا براضم يف ةاعدلا ءالؤه رشتناو . ") رمخلا لثم اهلهأ نيب

 . ةيقيرفا لامش ناكس نم ةعساو تاعاطق نيب مالسإلا داس ىتح

 كانه نإف ةيقيرفإ يف نييومألا ةداق مظعم لبق نم ةيباجيالا دوهجلا كلت مغرو
 تحبصأو . مالسإلا يلإ ةلصب تمتال . ربربلا دالب يف تعقو ةالولا ضعب لبق نم تاسرام
 . يرجهلا يناثلا نرقلا ةيادب ذنم ةيقيرفإ يف يبرعلاو يمالسإلا رارقتسالا تايلمع قلقت

 رمألا . ةعورشم ريغ قرطب ربربلا نم لاومألا عمج ىلع ةيمأ ينب ةالو ضعب صرح دقف
 نيب اعساش أنوب كانه نأ اوظحال نيذلا نيملسملا ربربلا سوفن يف ةمدص ثدحأ يذلا

 . برعلا عم مهتاواسم مدع نم ربربلا ىناع امك . ةالولا ءالؤه تاسرامم نيبو ءيدابم

 . برعلا عم ةيركسع تايلمع يف ربربلا كارتشا ءانثأ ةصاخ

 لمح يمالسإ ركف نولبقتي مهلعج يذلا رمألا. ةسايسلا كلت نم نومربتي ريربلا أديو

 )١( ص . قباسلا عجرملا . دومحم نسح : ٨٩ .

 )٢( هسفن عجرملا . دومحم نسح .

 ينانبللا باتكلا راد . ٢١ : ص . ةيقيرفإ ءاملع تاقبط باتك دمحأ نب دمحم برعلا وبأ . ميمت نبا )٣(

 . خيرات نودب . توريب ٠

 )٤( ص . هسفن ردصملا . ميمت نبا : ٢٢ .
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 قرف لبق نموأ ) ةمكحملا تاعامج لبق نم ءاوس ةيومألا ةضراعملا ةاعد عم مهيلإ

 ريثكلا اهترصن ليبس يف اومدقو . اهلاجرو راكفألا كلت ةامح مه ربربلا حبص أو. ةعيشلا

 هردقف يذلا رمألا. هتلادعو مالسإلا ةطاسب اهنم ريثك يف اودجو ثيح . ض انم
 اهراكفأو قرفلا كلت خيراتب هرث ;أتم ةقطنملا كلت تلازامو . ةيمأ ينب ةالو روصع ضعب ين

 سلبارط يف اهعابت أ رشتني يتلا ةيضابألا ةعامج ةصاخ. رضاحلا تقولا يتح اهراثآو

 . اهزكارم مهأ ريخألا عقوملا ربتعيو بازيم يداوو ةيرجو ةسوفن لبجو

 : يلي ام اهمهأ رومأ نم ةيمأ ينب ةالو تارتف ضعب يف برغلا ناكس ىناع دقل

 : ربربلا دالب ين مئانغلا ء ءارز داوقلا ضعب ضعب يعس ۔-١ .

 يراوجلاو بهذلا يلع لوصحلل يعسل ١ يف ةالولا ضعب كولس نم ه ربربل اناع دقف

 يتح برح راد ةيقيرفإ نيربتعم . تايابجلاب ناكسلا قاهرإب مهضعب ماق امك. تايربربلا
 يلع ةظفاحملا ةجحب . يمالسإلا عرشلا عم ققتيال يذلا رمألا: مالسإلل مهقانتعا دعب
 يلاولا نمز ةصاخ. لاملا تيبو ةفالحلاراد يلإ لسرت يتلا لاومألاو شويجلا ليومت رداصم

 . مكحتلا ضفرو هللالإ مكحال راعش مهعنرل : ةمكحملا : اهنم ةريثك ءامسأ ةعامجلا كلت ىلع قلطأ () .

 مهجورخل جراوخلا وأ . بهو نب هللا دبع ىلإ ةبسن ةيبهولا وأ . ءارورح ةيرق ىلإ ةبسن ةيرزرحلا وأ
 لاتقلا فقو لبق امنيح . يلع مامإلا شيج نم تجرخ يتلا ةعامجلا مهنأ يأ. يلع مامإلا شيج نم
 دلت تجرخف . ضوافتلاو ميكحتلا يف هل الثمم لسرأو هعم مكحتلا لبقو ماشلا ىلإو ةيواعم عم
 قبس رمأ يف مكحلا زوجي ال يأ "هللا الإ مكح ال راعش تعفر اهنأل ةمكحملا مساب تفرعو ةعامجلا

 دبع تعيابو ناورهنلا ىلإ تهجتا مث . ةفوكلا نم برقلاب ءارورح يف ةرتف ترقتساو . هللا مكح هيف

 ةديدش ةكرعم يلع مامإلا نيبو مهنيب تعقو مكحتلا لشف دعبو . اهيلع امامإ يبسارلا بهو نب هللا

 وبأ وهو مهتالاجر دحأ ماق مث . يبسارلا بهو نب هللادبع مهمامإو مهمظعم اهيف لتق ناورهنلا يف
 هنكل . ريثكلا هيلإ مضناف ةرصبلا يف أرس ةعامج ركف ىلإ وعدي ذخأو يميتلا ةيوأ نب سادرم لالب

 . كسآ يف ه ٦١ ةنس اضيأ لتقو . داهطضالل ضرمت

 : امه نيقيرف ىلإ ةعامج تمسقنا ةرصبلا يف (جراوخلا وأ) ةمكحملا ميعز دالب يبأ لتق دعب

 . ةماميلاو زاوهألا يف لود اوسسأو تادجنلاو ةقرازألا مماب فرعيو : فرطتم قيرف -
 بوغملا دالبو نامع يف تامامإ مهلو ةيضابألا : مهو ةلدتعملا ةدعقلا مساب فرميو : لدتعم قيرف -

 نكمت دقو .لصوملا يف ذوفن مهلو ةيرفصلاو . زاجحلاو نميلاو تومرضح يف ةمامإ مهل ترهظ امك .

 . برغملا دالب يف لود سسأت نم لدتعملا قيرفلا

_ ١٨٩ 



 ةيزجلا ضرفب قرشملا يف جاجحلا ةسايس قبطيل برغملا يلإ لصو يذلا ملسم يبأ نب ديزي
 . دعب اميفزيزعلا دهع نب رمع ةفالخ يف لمعلا اذه فقوأ دقو مهمالسإ مغر . يلاوملا يلع

 مه نأ اوسحأ دقف تالاحلا نم ريثك يف ةناهملاب ربربلا روعش ىلإ رمألا اذه ىدأو

 لاملاو بهذلاو نايصخلاو ديهملاو يراوجلاو ءامإلا يلع لوصحلا وه ةداتتلاو ةالولا ءالوه
 مغر .مهاوكش يلإ يغصتال ةالولاو ءافلخلا ناذآ اودجو امنيح ةرارملاب ربربلا رعش امك
 نيبو مالسإلا ءيدابم نيب حضاولا قرفلا اوسملف . مالسإلا لجأ نم مهتالبو مهمالسإ
 نأ مغر. ةعيشلا رأ ةمكحملا تاعامج راكفأ ىلإ مهليم ىلإ يدأ امم ةالولا ءالؤه تاسرامم
 نب ماشه ةفالخ يتح نيبومألل اعوضخو ةعاط ةيمالسإلا تايالولا رثكأ تناك برغملا دالب
 لالخ نس ةفيلخلا يلع مهاوكش ضرع يف اولشف امنيح ةصاخ.(ه٥٢١-٥٠١) كلملا دبع
 ةقرشتلا يف صخلتت يهو . ءارزولا دنع مهتلاسر اوكرتو مهنيب نم هولسرأ يذلا دفولا
 مايقو. ةمدقملا يف امئاد نونوكي ربربلا دنج نأيو. مئانغلا يف برعلا دنجلا نيبو مهنيب

 »٨٧' ٠ ضيبألا ءارفلا نع اثحب مهتيشام رقيو مهتانب يبسب ةالولا ضعب

 تمعو "". يرغطملا ةرسيم ةدايقب. ه٢٢١ ةنس ةمراعلا ربربلا تاروث ىلوأ تأدب

 . ثيح. نمزلا نم ةرتف ترمتساو '" ربربلا ةروث تيمس يتح. ةيقيرفإ نم ةريثك ءاجرأ
 ديبع ةالو لتقو سوسلاو ةجنط لوخد نم ةرسيم نكمتو. ربربلا نم ةدع لئابق هيلإ تمضنا
 دق ناك باحبحلا نبا يلاولا نكل . ناوريقلا ىلإ هبتاو. يومألا يلاولا. باحبحلا نب هللا

 ةدايقب يناثلاو. ةديبع يبأ نب بيبخ ةدايقب لوألا : نيمست همسق ريبك شيجي هل دعتسا

 ةجنط بوص ابرغ عجارتلاو باخسنالا ىلإ رطضا ةرسيم نكل يرهفلا بيبح يبأ نب دلاخ

 . يتانزلا ديمح نب دلاخ هناكم عيوبو . لتقو لزعف هشيج نيب تانالخلا تعقو ثيح.

 يذلا ريبكلا يومألا شيجلا مامأ ربربلا نم فوفص عيمجحت يف ديمح نب دلاخ أدب

 ةمجرت ١٤ ٠ : ص . ةنيمأ نب رصع يف تايلينارسإلاو ةيعيشلاو ةيبرعلا ةدايسلا . نتولف ناف عجار )١(

 . ما٥٦٩ ةنس . ةرهاقلا . ةيناثلا ةعبطلا . ميهاربا يكز دمحمو . نسح ميهاربا نسح .د
 )٢( ينارريقل ا قيقرلا ٠ ص . برفماو ةيقيرفإ خيرات : ١٠١ . يبمكلا ينجلا قيقحت ٠

 سنوت ٩٦٧ام .

 (٣) يراذع نبا ٠ قباسلا ردصملا . ». ١ . ص : ٢ ٥ .
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 لتق نم ةرثكل )١' "فارشألا ةوزغ" مساب تيمس ةيماح ةكرعم نيفرطلا نيب تعقوو هرصاح
 ةعامج راكفأل عضخت تناك .ةروثلا كلت نأ ودبيو. مهلاطبأو برعلا ناسرف نم اهيف

 لوألا نرقلا ةياهن ذنم يحاونلا كلت يف اهركف ترشن يتلا يهو"" ةيادبلا ذنم ةيرفصلا

 ةرتفل ةقطنملا هذه تلظ لعفلايو . اهتمامإ نيوكتل ةصرف ربربلا ةلاح يف تدجوو .يرجهلا

 يسابعلا رصملا يتح . اهل يلإوملا ةيربربلا لئابقلاو ةيرفصلا ذوفنب ةطبترم ةليوط
 . ربربلا دعاوسب اهل ةلقتسم لود نيوكت نم تنكمتو .'" يناثلا

 ٢- ةيبصعلاو ةيلبقلا تاعارصلا :

 برعلا نيب تداس يتلا تايبصملاو ةيلبقلا تاعارصلا نم اضيأ برغملا دالب تناع
 ىلإ يرازنلا رصنعلاو يناطحقلا رصتنملا نيب عارصلا ىدأ ثيح . يومألا رصعلا ةليط

 يلبقلا مهذوفن ةيوقت ىلع نايحألا بلغأ يف مهمه زيكرتو ربربلا نوئش نع ةالولا فارصنا
 ةقالخلا هتروطخ كردت مل يذلا رمألا وهو. ربربلا باسح يلع ةيلبقلا تاموصخلا ةيفصتو

 دقو . اهتحلصمو اهرظن ةهجو نم ةرصاق ةرظن هيلإ اهترظنو رمألاب اهملع مغر ةيومألا
 ةقطنملا ىلإ لصو يذلا. ةينميلا ءامعز نم وهو .") ريصن نب ىسوم نمز ايلج كلذ عضو
 ةفيلخلا نيعو .م٥١١٧ ةنس/ه٦٩٨ ةنس لزع امنيحو . يناطحقلا رصنعلا ةدايس ةرتف يف

 يلاولا ذخأ.ةيسيقلا نم وهو. ديزي نب دمحم هلحم (م٥١٧ه /ه٩٩) كلملا دبع نب ناميلس

 هنكل . ةيقيرفإ يف ةيسيقلا ةناكم ةيوقتو . ةينميلا ذوفن يلع ءاضقلا ىلع لمعي ديدجلا
 يذلا ملسم يبأ نب ديزي ديدجلا يلاولا دي يلع . ريصملا سفن نم قاذو لزع نأ ثبلي مل
 هعبشيو . قباسلا يسيقلا يلاولا ىلع ضبقيل م٠٢٧ ةنس /ه١٠١اةنس ةيقيرفإ يلإ لصو
 6ث. ةليوط ةرتف داهطضالا نم يناعت ةيسيقلا ترمتساو . ابيذعت

 ةالولا ءالؤه لغش حبصأو . مهدالبو ربربلا لاوحأ تارتفلا كلت يف تلمهأ دقو
 ةيربربلا ةكراشملا ةيمهأ ىلإ رظنلا نود . يلبقلا مهذوفن ةيوقتو مئانغلا نم مهئافلخ ءاضرإ

 )١( ص . قباسلا ردصملا . يناوريقلا قيقرلا : ١١١ .

 )٢!( ص . برغملا دالب يف جراوخلا . ليعامسا دومحم : ٨٥ اهدعبامو .

 )٣( ص . ةيبرعلا ةلودلا خيرات . نزوهلف : ٢٧٢ اهدعبامو .

 )٤( ص . سلدنألا حاتتفا خيرات . ةيطوقلا نبا : ٣٨ .

 )٥( ص . ! ج . خيرات . يبوقعيلا : ٢٤٣ .
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 ىلإ هتسامحو هتاقاطب مضنا يذلا ديدجلا رصنعلا اذهب مامتهالاو مالسإلا يف ةديدجلا

 يضاملا يف هتاناعم نم اجرخم هئدابمو مالسإلا يف ةيادبلا ذنم دجو نأ دمب . مالسإلا

 .') ةالولا ءالؤه ضعب ةسايس ءارج نم ةرارملاب رعش هنكل . نيملسملل هدي ملسأف

 ةحضوم ربربلا لئابق نم ةيقيرفإ لهأ نيب ةعيشلاو ةمكحملا ةاعد تطشن دقف انه نم
 ذنمو. ةيمالسإ تامامإ نالعإ يلإ اهراكفأب لوصولا لجأ نم ةيقيقحلا مالسإلا ةروص مهل
 لاجر نم ةاعدلا نم ديدملا ةرصبلا يف جاجحلا نجس نم جرخ م٥١٧ ةنس/ ه٥٩ ةنس

 : امهو ةيقيرفإ خيرات يف ريبك رود امهل ناك ناتيصخش مهنم لصوو ةمكحملا

 ٠. يمرضحلا دعص نب ةملس -

 . يسابعلا نبا يلوم ةمركع -

 ةنس دعب دحاو ريعب يلع برلا دالب ىلإ الصو امهنأ رداصملا ركذتو

 لاقو ربربلا لئابق نيب ةيضابألا ةوعدلا يف طشنو . ةسوفن لبج يف لوألا رقتساو'").ھ٥
 ادحاو اموي برغملاب . ةيضابألل ةمامإ ينعي. رمألا اذه رهظي نأ تددو" ةريهشلا هترابع

 ربربلا نم ريثكلا هيلإ مضنا لعفلابو : '")"يقنع ةيرض يلابأ امف ليللا ىلإ اهودغ نم

 ةحيصنلاو ملعلا ذخأل اوددرتو . ربربلا نم هدعب نم ةيضابإلا ةكرحلا ءامعز حبصأ ثيح.
 ركفلل ةيرسلا ساردملا ترشتناو . ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ وهو ةرصبلاب مامإلا نم
 ةيمتسرلا ترهات ةمامإ اهمهأ ناك ةيضابأ تامامإ نالعإب دوهجلا كلت جوتتل . يضابألا

 . اهتامحو اهدنسو اهدوقو يه ةيربربلا لئابقلا تناكو. ه٢٦١ ةنس

 اهنم لعجيل. سابعلا نبا يلوم . ةمركع رقتسا . ناوريقلا يفو . برغلا يلإو
 ربربلا لئابقب لصتا ثيح. ةيرفصلا ركفل ةبصخ ةئيب يصتألاو طسوألا برغملا دالب نمو
 ترهظ ثيح. لئابقلا كلت نيب هراكفأ تداسو . ةتانزو طاوغربو ةسانكمو ةرغطم لثم

 ."") ةساملجس يف يربكلا هيرفصلا مهتلود

 )١( ص . قباسلا ردصملا . مكحلا دبع نبا : ٢٦٩ .

 )٢( ص . ةمألا رابخأو ةريسلا باتك . ايركز وبأ : ٤٠ .

 )٣( ص . قباسلا ردصملا . ايركز وبأ : ٤٢ .

 )٤( ص . قباسلا عجرملا . ليعامسا دومحم : ٧٨ .
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 ةماه تامدخ اومدق. ةعيشلاو ةيرفصلاو ةيضابألا ةاعد نإف. رمأ نم نكي امهمو
 ديدجلا يمالسإلا عباطلا يلع اوظفاح مهنأ كلذ. يومألا رصعلا يف ةيقيرفإ يف مالسإلل

 نم ربربلا لملمت نم بيصع تقو يف. يمالسإلا فصلا يلإ ربربلا اومضو . ةئيبلا كلت يف
 ربربلا فوفص نيب عسوأ ابيحرت اوقل دق ةيضابألا ةاعد ناك نإو. ةالولا ضعب فارحنا

 حور عم قفتتو ربربلا ركف ممالت يتلا ةطاسبلاو ةرطفلا نم مهركف هب زيمتي ام بيسب
 . طقف ةيمأ ينب ةالو يلع اروصقم سيل مالسإلا نأ ربربلا سحأو "). مالسإلا

 لماشلا لوحتلا تايلمع يف تمهاس يرخأ لماوع كانه تناك ةيناث ةهج

 تالماعم يف ترهظ يتلا حماستلا ةسايس اهنم مالسإلا يلإ ةيقيرفإو رصم "7

 ةيبرعلا ةغللا ملعت طارتشاو . نيواودلا بيرعت تايلمع كلذكو . ةمذلا لهأ عم نيملسملا

 تناكو . زيزعلا دبع نب رمع ةفالخ يف اضي ] مالسإلا طرتشا مث . فئاظولا كلت يلوتل

 . نيلصالا دالبلا ناكس نم ديدعلا مضت نيواودلا كلت

 اهيلإ تدفو . ةريبك ةيبرع تارحهل احرسم ةيقيرفإو رصم تحبصأ كلذ بناج ىلإو

 كلت تذعتاو . ةيقيرفإو رصم ين ماقمل اهبرقتساو . ةيبرعلا ةريزجلا هبش نم ءانيس رب

 . ةماعلا مهتايح مهتكراشو . نييلصألا ناكسلاب تطلتخاف . اماقمو ارقم ةديدجلا ناطوألا

 لالخ لئابقلا كلت ةيبلغأ تزيمت دقو . مالسإلا رشنو بيرعتلا يف اماه الماع تناكف

 . ةيقيرفإو رصم قطانم نيب لقنتو ةكرح ةلاح يف تناكف رارقتسالا مدعب يومألا رصعلا

 ةدايزل رصم يحاون مظعم يلع ةدايسلاو ةبلغلا اهل ةينميلا ةيناطحقلا لئابقلا تناكو

 برع نم افلأ رشع ينثا نم اوحن ه٣٤ ةنس رصم ةالو دحأ مدقتسا يتح اهدرفأ ددع

 عون قيقحت لجأ نم كاذكو. رصم ذوفنب مهدادبتساو بونجلا برع ةدايس نم افوخ لامشلا

 فالآ رصم ىلإ تمدق ه١ ٠٩ ةنس يتحو . ةيومألا ةسايسلا زيمي يذلا يلبقلا نزاوتلا نم

 ةيرازنلا ةيسيقلا ددع رثك يتح . ٢) رصم قرشب سيبلب ةقطنم يف تلزنو. سيق ةليبق نم

 ةيبرع ةرسأ فلأ نوعبرأ يلاوح ىلإ يومألا رصعلا ةياهن يف مهددع لصيل رصم يف

 ةقرب يف ةماقالل فحزت ةيبرعلا لئابقلا نم ديدعلا تأدب امك . لامشلا برع نم مهمظعم

 )١( شيفطأ فسوي نب دمحم خيشلا ءارآ لالخ نم ةيضابألا دنع يسايسلا ركفلا . نوزع . نالهج .

 . خيرات نودب . رئازجلا . ثارتلا ةيعمج ٤٢ : ص

 . ٧٦ : ص . ةاضقلاو ةالولا . يدنكلا )٢(
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 ندملا يف برعل ١ رارقتسا ناكو . ةيلامشل اةيقي رفإ قطانم نم اهريغو ناوريقل او سلبارطو

 هجتت لئابقلا ضعب تأدب ثيح . يرجهلا يناثلا نرقلا علطم يتح ىرقلاو فيرلا نم رثكأ
 .") نييلصألا ناكسلا نيبو مهنيب ةعساو طالتخا تايلمع تأدبو . فيرلا وحن

 ةقطنملا يلإ ةداضم ةرجه . اهب طيحيام مغر. يبسلا ةيضق ةيضقت رابتعا اننكمي امك

 برغملا يبس زيمت ثبح. زاجحلا ةصاخ . ةيبرعلا ةريزحلا هبشو ماشلا يف يبرعلا بلقلاو

 ةقطنم يلإ ةهحتملا ةيبرعلا لئابقلا دادعأ اهددع يف لثامت تناك اهنأ يتح ةريبكلا هدادعأب

 هدلاو ثعبو . فلأ ةئام غلب يبسب داع دق ريصن نب ىسوم نب ناورم نأ نأ ركذيف . ةيقيرفإ
 هالب ىلإ ةيرسقلا تارجهلا كلتل ناكو .") اضيأ فلأ ةئام باصأف هنبا ةدايقب رخآ اشيج

 . ربربلا نيب ةيبرعلا ةفاقثلاو مالسإلا رشن يف ةماه حناتن برعلا

 ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفاقثلا مامأ ةيقيرفإ يف ةينيتآللاو ةينانويلا ةفاقثلا تعحارتو
 ةيلحملا تافللاو تاجهللا تضرفنا امك . سئانكلا مينارت يف نمزلا نم ةرتف ترصحناو

 ةايحلاو لماعتلاو ةاردإلاو ةموكحلاو نيدلا ةغل تحبصأ يتلا .'" ةيبرعلا ةفللا مامأ
 . ةميدقلا تافللا نم تاحلطصملا ضعب ةلماح ةيقيرفإو رصم يف سانلا نيب ةيندلا

 ريربلاقكراشمو . يبوررألا ربلا نم سلدنألا ىلإ ةيمالسإلا تاحوتفلا دادتما عمو
 . يمالسإلا ملاعلا نم زج اهزكرمو ةيقيرفإ تحبصأ. يمالسإلا ملاعلا ثادحأ يف ةلاعفلا

 عم ربربلا هجتاو . ينامورلاو ينانويلا رصعلا يف ثادحألا شماه ىلع شيعت تناك نأ دعب

 . ةيقيرفإ ةراق نم ةديدج قطانم يلإ لوصولل ءارحصلا روبعل بونجلا بوص برعلا

 يف ةيقيرفإلا ةراقلا يوتسم يلع ةماه تازاجنإ ىدأ دق يومألا رصعلا نإف اذكهو

 . ةرم لوأل ةيقيرفإ قطانم نيب ةيمالسإلا ةراضحلا خيسرتو مالسإلا ةقتوب يف ربربلا رهص

 )١( ص . رصم يف برعلا لئابق . ديسلا يفطل دمحأ : ٥٥ اهدعبامو .

 )٢( ص . قباسلا ردملا . مكحل ا دبع نبا : ٢٥٤ .

 )٣( ص . ةيمالسإلا تاعمتجملا . يركش : ١٧٨ .

_ ١٩٤ 



)٤( 

 يسابعلا رصعلا يف ةيقيرفإ عاضوا
 نييومألا دعب . م٩٤٧ ةنس/ ١٣١ ةنس ةيمالسإلا ةفالخلا )١' نويسابعلا ثرو

 ىلإ مهرصع ةيادب ذنم اوهجتا مهنإف مهتدناس يتلا رصانعلاو مهتوعد ةعيبط مكحبو.
 رظنلا ضعبف . ةيداصتتاو ةيسايس تارابتعا مكحب . يمالسإلا قرشملا ميلاقأب مامتهإلا

 . نييومألا دض ةيسابعلا ةروثلا ةرصنل ةيقرشلا ميلاقألا هتمدق يذلا ريبكلا معدلا نع

 اوكردأ نييسابعلا نإف . ةيسرافلا ميلاقألا زيمت يتلا ةيراضحلا بناوجلا نع رظنلا ضفيو
 . ملاعلا يلع ةيراضحلا ةدايسلل يمالسإلا ملاعلا ةناكمو عقوم لالغتسا ةيمهأ ةيادبلا ذنم

 اوعدا دقو . ملسو هيلع هللا ىلص . لوسرلا مع . بلطملا دبع نب سابعلا لسن نم نويسابعلا ردحني )١(

 : رظنا

 ىوق دقو . تنبلا بجحي بصملا نأ مهلوقب . لوسرلا ترإ يف مهتيقحأو . ةفالخلا يف مهتيقحأ

 ةقالخ يف . م ٧١٦ ةنس/ ه ٩٨ ةنس مهيلإ لقتنا دق ةيناسيكلا ءالو نأ اوعدا امنيح مهبزح

 يف هقحب ىصوأ بلاط يبأ نب يلع نب دمحم نب مشاهابأ نأ كلذ . يومألا كلملا دبع نب ناميلس

 . ةفوكلا ةاعد يعاد ءامسأب هدمأو . دمحم هنباو سابع نب هللا دبع نب ىلع ىلإ ةمامإلا

 ةهجاو ذختا يذلا يسابعلا دمحم نمز يف ةديج ةروصب تمظنو ةيرس ةيسابعلا ةوعدلا تلظ دقو

 ىصوأ م٣٤٢٧-٢٤٧ ةنس/ه٥٢١ ةنس يسابعلا ىلع نب دمحم ةافو دعبو "تيبلا لآ " مساب ةينيد

 . نييسابعلل آراعش دوسألا نوللا ميهاربإ راتخاف . ةيسابعلا ةوعدلل امامإ نوكي نأب ميهاربإ هنبا ىلإ
 نب ىلع ةيار تناك امك . ةكم حتف ءانثأ ءادوس تناك . ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةيار نأ كلذ

 ةطلسلا فعضو عابتألاو ةاعدلا طاشن لضفب ناسارخ يف نييسابملا ةروث تأدبو . بلاط يبأ

 . ءادوسلا تايارلا يناسارخلا ملسم وبأ عفرو . ىربك ةروث ىلإ ةوعدلا تلوحتو .كانه ةيومألا

 تاراصتنا زارحا نم تنكمتو ماشلاو قارعلا بوص مهشويج تفحزو نييسابعلل ةبلغلا تناكو

 مهشويج لخدتل . يناثلا ناورم وهو مهمامأ يومأ ةفيلخ رخآ برهو نييومألا يلع ةمساح ةيركسع
 . ماعلا سفن يف يسابع ةفيلخ لوأك ةيمشاهلا يف حافسلا سابعلا وبأ عبوبو ه ١٣٢ ةنس قشمد

 لوألا نرقلا يف يبرعلا رصنعلا ةدايس لثمت ىلوألا : امه نيترتف ىلإ يسابعلا رصعلا نوخرؤملا مسقيو

 . ةيكرتلاو ةيسرافلا رصانعلا ةدايس ةيناثلاو . مهتلود نم

 . اهدعبامو ٩٢ : ص . ٢ ج . خيرات . يبوقعيلا -

 . اهدعبامو ١٨٢ : ص . ٢ ج . بهذلا جورم . يدوعسملا -

 . اهدعبامو ١٦١ : ص . يسابعلا رصعلا يف ةيمالسإلا ةلودلا . روتكد . دمحأ . يماشلا -
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 نع ضخمت امل . ةماع ةروصب يمالسإلا حيراتلا لحارم بصخأ نم دعي مهرصع نإف كلذلو

 . رضاحلا تقولا يتح ةيرشبلا رهبت تلازام ةيراضح تازاجنإ

 ةيداصتتا تامامتها لمحي دادغب يف ةديدجلا مهترضاحل نييسابعلا رايتخا ناكو

 أدب نيسابعلا ءافلخلا يناث. روصنلل ةفيلخلا نأ كلذ.'') اضيأ ةيقيرفإ تامامتهاو ةيملاع

 ايندلا ةعرشم نوكت نأ اهطورش نم لعجو . مهزكرمب قيلت ةيسابع ةرضاح ءانبل لمعلا يف
 نيصلا نم ةمداقلا نيرحبلاو نامع نفسو . ايسآ طساوأ لفاوق اهيلإ دفت. ةراجتلا زكرمو
 ةرتفل يملاع يراضح زكرم مهأ حبصتل "" ه٦٤١ ةنس ةنيدملا تحتفاو. ةيقيرفإو دنهلاو

 . ملاعلا بوعش نيب دادغب ةرهش تراطو . ةليوط

 ىلإ دادغب يف اهل ةمصاع سيسأتو قرشملا ىلإ اههجوتو ةيسابعلا ةفالخلا مايق يدأ
 : يلي اميف اهرصحن ةيقيرفإلا ةحاسلا يلع ةماه راثآ

 يف ةيراجتلا مهحلاصم نيمأتل يبرعلا جيلخلا عاضوأب نييسابعلا مامتها ةدايز-١

 ةيقيرفإ قرش ةقطنم تحبصأو .ةيراجتلا مهتاقالعو جيلخلا لهأ ةربخ مكحب يدنهلا طيحملا
 ءانغتسالا نكميال يتلا ةيساسألا اهعلس اهلو . يدنهلا طيحملا ةراجت يف اماه ازيح لثمت

 . يمالسإلا ملاعلا راهدزا ةرتف يف اهنع

 جيلخلا ربع ةيقيرفإ قرش نيبو نييسابعلا ةمصاع نيب ةيراجتلا ةكرحلا تطشن كلذلو
 ةرتف يف . قيقرلا وأ جاعلا نم ءاوس اهعلس نم ديزملا ةيجيلخلا نفسلا تلمحو. يبرعلا

 . جيلخلاو ةرصبلا ءيناوم يف لمعلل ةيقيرفإ قيقر نم ةديدج ةلماع يديأ يلإ ةجاحلا
 قطانملا كلت تألتم ا دقو . برعلا طش ةقطنم يف حئاطبلا يضارا حالصتس اب مايقلاو

 ةضرع اوحبصاو ةبعص ةيناسن ا فورظ طسو اوشاع نيذل ا ديبعلا نم فالالا ت ارشمعب

 .'" مهلاوحأ نيسحتب ةبلاطملل ةيسابعلا ةفالخلا دض راجفنالل

 ىلإ ةيلامشلا ةيقيرفإ نوئش ةيسابعلا ةاردإلا لامهإ ىدأ يسايسلا دعيصلا يلع ٢-

 ادمتعم كانه هل ةرامإ لكش يذلا, بيبح نب نمحرلا دبع قباسلا نييومألا يلاو ذوفن ةوق

 ٠ ٤ ٠ . آ : ص ٠ ةيراجتلا تاقالعلا ٠ ينيصلا نيدلاردب ) ( ١

 . آ : ص ٠ سابملا ينب ةلود .روتكد ٠ ىفطصم ركاش . ٣٧ : ص ٠ نادلبلا ٠ يبوقعيلا ( ٢)

 . اهدعبامو ٦٨ : ص . ديبعلا ةروث . دمحأ. يلع )٣(
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 بهنو درمت تاكرح عوقو ىلإ كلذكو. عفان نب هبقع تيب ىلإ هئامتناو يلبقلا هذوفن يلع

 ةيضابألا نم ةضراعملا تاكرح عابتأ ذوفن ةوق ةرايز ىلإو ") ربربلا لئابق لبق نم
 لحاس ةقطنم تناك املو. نييسابعلا نع ءزجلا اذه لاصفناب دده يذلا رمألا. ةيرفصلاو

 لواحنس يتلاو يجيلخلاو ينامعلا طيسولا رودب ايراضح تطبترا دق يقرشلا ةيقيرف

 مهلامهإ ةروطخ ىلإ اوهبتني وأدب نييسابعلا نأ دحن اننإف . ةمداقلا لوصفلا يف اهحيضوت
 دق يتلا تامامتهالا ضعب روصنملا ةقالخ ذنم ترهظو . ةيادبلا يف ةيقيرفإ نوئشل

 .ةيلودلاو ةيمالسإلا ةحاسلا ىلع ةيقيرفإ زيحو مجح عم بسانتتال

 تامامإ ذوفن داي دزاو ٠ بيبح نب نمحرلا دبع ذوفن دادتما جلاعي أدب هنأ كلذ
 يبرغلا يلامشلا ةيقيرفإ فرط يلع ترهظ ةيوم أ ةفالخ كانه ن نأو ةصاخ ربربلاو ةمكحملا

 دقلو . ةبطرق يفو د , دادم يف نيتفالخلل اعمطم ةيلامشلا ةيقيرفإ تأ دبو . سلدنأل ١ يف

 لثمي نأ نكهي") نيبسابعلل سالو نلعأ يذلا, بيبح نبا نأ ةيادبلا ذنم نويسابعلا سحأ
 سلدنألا ىلإ اوبره نيذلا ةيمأ ينب دارفأ ضعب ةيامح يف هرود دعب نيسيابعلا يلع ارطخ
 ضفر امك. هقطانم يف نييسابعلا ذوفن ضرف يلع قفاوي مل هنأ لب ةيقيرفإ اولخد وا
 نبا ىلع ءاضقلا يف يلع نب حلاص يسابعلا رصم يلاو لشنو. ةيادبلا ذنم ةيلاملا مهبلاطم

 يلع ةيرحبلا تالمحلا وأ. يدزألا نوع يبأ ةدايقب اهلسرأ يتلا تالمحلا لالخ نم بيبح

 .م ٥٧ێ٣٥٢٧٤/ ھ٦٣١ ةنس رصم ةيالول ةيقيرفإ مض دعب ةصاخ .ا" ةيقيرفإ لحاوس
 ةيقيرفإ تحبصأر'“) هترساأ دارفأ دحأ دي يلع هعرصم بيبح نبا يقل د دقف كلذ مغرو

 . ةعيشل ا وأ ةمكحملا راكف أ عبتت ةديدج ةلقتسم لو ٥ ذوفنل ةعساو ةحاس

 اين اكسو ةيقيرفإ فورظ اومهفتي مل سابعلا ينب ءافلخ نم هريغو روصنملا نأ ودبيو
 شويجلا ديرجتو ةالولا ريغت يف نييومألا لاونم يلع اورمتساو . اهلاجر تاعلطتو

 . ةناكمو بيبح نب نمحرلا دبع ذوفن ىلع دامتعالا نم الدبف .ةجاح اهب مهل ترهظ

 يف ةناكم نم ةرسألا كلت هلتحت امو . عفان نب ةبقع لسن نم هنأ ساسأ ىلع ربربلا نيب
 هدعب نم ةرسألا زكرم يهتنتو لتقيل . هيلع هترسأ دارفأ اوضرح . يقيرفإلا لماعتلا لاجم

 )١( ج . ةيقيرفإ لامش خيرات . نايلوج ٢! . ص : ٣٩/٣٨ .

 )٢( ج . ىربكلا برغملا خيرات . زوبد ٢! . ص : ٦١ .

 )٣( ص . ةيسابعلا ةفالخلا . رمع قوراف : ١٢٩١ .

 )٤( ج . قباسلا ردصملا . يراذع نبا ١ . ص : ٦٣ اهدعبامو .
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 اوناك نييسابعلا نأو ةصاخ.'١) ةليوط ةرتفل ةيبرع تاماعز نم ةحاسلا كلذب ولختو .

 يهو يبرملا جيلخلا ةقطنمو قرشملا تاهبج يلع دنجلا ىلإ ةجاح يف ةلحرملا كلت يف

 درجمب مهيفكي نأ نكمي بيبح نبا ناكو . ةرشابم يسابعلا نمألاب ساسم تاذ تاهبج
 لئابق لامآو ةضراعملا راكفأ نم مطالتم رحب طسو هزكرم ةيوقتو هذوفنبو هب فارتعالا

 نكل . ةيقيرفإ ةيضقل لح نع ثحبلا لواحي ةيسابع ةيصخش مهأ روصنملا ربتعيو .ربربلا
 نيب ةيرفصو ةيضابأ تامامإ تنلعأ نأ دعبف . ةيركسعلا ةوقلا يلع دمتعت تلظ هتالواحم

 ةنس يعازخلا ثعشألا نب دمحم ةدايقب ةيركسع ةلمح لاسرإ ىلإ روصنملا عراس .ربربلا

 ةمامإ يلع يركسع رصن زارحإ نم يسابعلا دئاقلا اذه نكمتو. م٠٦٧ ةنس /ه ٤٣
 باطخلا وبأ يضابألا مامإلا لتقو .""أ ه ١٤٠ ةنس ذنم تنلعأ يتلا ةيضابألا سلبارط

 دعب . ةيضابألل اهئالو يلع ةقطنملا تلظ كلذ مغرو. يرفاعملا حمسلا نب يلعألا دبع
 لواحي ملف .'" ثعشألا نبا مامأ م١٦٢ ةنس /ه٤٤١ ةنس اغروات ةكرعم يف مهتميزه

 ناكسلا لظف مهوحن ةيساق ةسايس حهتنا لب ربربلا دو بسك ديدجلا يسابعلا يلاولا

 .'") يضابألا مهركفب نيطبترم

 روصنملا رطضاف . ةيقيرفإ يف نييسابعلا عابتأ نيب تاعزانم فورظلا كلت يف تعقو
 مغرو .ةقطنملا يف مهل ةصالخإ يف هكوكش مغر . ايلاو يدنكلا بيبح نب نسحلا نييعت ىلإ

 نب بلهملا تيب ىلإ يمتني وهو .") يكتعلا صفح نب رمع ةدايقب م٨٦٢ ةنس /ه١٥
 يتلا رئاسخلا دعب نييومألل هتيهارك ةدشب تيبلا اذه فرع دقو . نامع دزأ نم. ةرفص يبأ

 ةبلاهملاب تلح يتلا تابكنلا مث . ةبلاهملل هداهطضاو قارعلل جاجحلا ةيالو ذنم مهب تقحل
 ناعتسا كلذلو .ه٢٠١ ةنس رقعلا يف مهتميزه ةصاخ كلملا دبع نب ديزي ةفالخ يف
 . ةيقيرفإ يف عاضوألا رارقتسال تيبلا اذه لاجرب نويسابعلا

 لواحي نأ نود . اهلئابقو اهقطانم نيب ةيقيرفإ يف لغوتلا نم. دزألا ةالو لوأ نكمت
 راثأ امم . كانه ةرقتسملا ةيبرعلا لئابقلل اهابتنا ريعي وأ ربربلا عم حامدنالا وأ برقتلا

 )١( ج . قباسلا عجرملا . نايلوج ٢ . ص : ٣٩٨ .

 )٢( ص . ةيضابألا ةكرحلا ةأشن . تافيلخ : ١٠٩ .

 )٣( ج . لماكلا . ريثألا نبا ٥ . ص : ٣١٧ .

 )٤( ص . ةريسلا باتك . ايركز وبأ : ٧٢ .
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 لالتحا نم ربربلا اهلالخ نكمت . هدض ىربك ةروث عوقوب رمألا يهتناو . هل ناكسلا ةيهارك
 . دادغب نم ةديدج تازيزعت بلطب صفح نب رمع عراسف . يلاولا بئان لتقو . ناوريقلا

 قلقأ يذلا رمألا . ما٧٧ ةنس / ه٤٥١ ةنس ةدجنلا هلصت نأ لبق اضيأ لتق هنكل
 . ةيقيرفإ ريصم نم روصلا

 داهجلا روصنملا نلعأ . ةيقيرفإ يف ةيسابعلا ةفالخلا ةبيه يلع ظافحلا لجأ نمو
 )'٨ يبلهملا متاح نب ديزي وه ديدج يبلهم دئاق هدوقي ارارج اشيج لسرأو . ربربلا دض

 تاوق ةجاويل . ةريزجلاو ماشلا برع نم لتاقم فلأ نيسمخ يف يبلهملا دئاقلا كرحتو

 اهيلع قفنأ ةلمحلا كلت ةيمهأ زاربإلو . ةيقيرفإ نم ةعساو قطانم يف ةرشتنم ةيربرب
 ةفيلخلا قفار امك .'") مهرد فلأ فلأ نيتس و ثالث يلاوح تفلب ةلئاط الاومأ ةفيلحلا
 . م١٧٢ ةنس /ه٤٥١ ةنس يف سدقملا تيب تلصو يتح ةلمحلا

 تاعامج يلع تاراصتنالا نم ةلسلس زرحأو . ةيقيرفإ ىلإ يبلهملا ديزي شيج لصو
 نم يقيرفإلا لامشلا يف ةضراعملا زكارم لوأ تناك ثيح . سلبارط ةقطنم يق ةيضابألا
 دقو .م٢٦٧٧ةنس/ ه٥٥١ ةنس يزوزلملا متاحوبأ يضابألا مامإلا لتقو . رصم دودح ةهج

 ثحبلا ىلإ راظنألا تهحتا ثيح . سلبارط يف يضابألا دوجولا يلع ةكرعملا كلت ترثأ

 نيب شويجلا طخ نع اديعب نوكي ةيضابأ ةمامإ سيسأتل ةيقيرفإ يف رخآ نمآ ناكم نع
 تلظ كلذ مغرو . ةيقيرفإ يف مهل يساسألا زكرملا يه ترهات تحبصأف . ناوريقلاو رصم
 دارفا ضعي بحسنا ثيح . نييسابعلا دض ةمواقم لكشت سلبارطو ةسوفن لبج ةقطنم
 تاوقلا دض تامجه نش يف اوأدبو . مهفوفص ميظنت اوداعأو لابجلا ىلإ ةيربربلا لئابقلا
 ا" ه٦٥١ ةنس سلبارط يف . سايرق نب ييحي يبأ ةروث لثم تاروثب مايقلاوأ . ةيسابعلا

 تاحاولا طوطخ ىلإ ىرخألا يه بحسنت ةيرفصلا تاعامج تأدب هسفن تقولا يف

 ةوق اوحبصاو . نويسابعلا اهب كسمتي يتل ا لحاسلاو ناوريقلا زكرم نع اديعب ءارحصلاب

 ةيقيرفإ لحاس بجح امازح ىرخألا ةضراعملا قرفلا عم اولكشو..'٨' اهتاحاوو ءارحصلا يف

 . ةيسايسلا ةيحانلا نم اهئارحص نع

 ( ١ ) ١ ير اذع نب ٠ ردصمل ا ١ قب اسل . + ٢ ٠ ص : ٩ ٧ .

 ١ ٣ ١ ٠ : ص ٠ ةيس ابعل ١ ةفالخل ا ٠ رمع نور اف ) ( ٢

 :٤٨. ص ٢. ج . ةيلامشلا ةيقيرفإ خير ات . نايلوج ١٢٣ . )٤( : ص ٦. ج . ربعلا . نودلخ نبا )٣(
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 ربربلا لوحت ين اببس . هقرافألل نييسابعلا لبق نم يساقلا لماعتلا اذه ناك دقل

 ىلإ راكفألا كلت ءامعز عراسو . نييسابعلل ةضراعملا راكفألا قانتعا ىلإ ةريبك ةروصب

 ٠ ةطيسبو ةلهس ةروص يف مهراكفأ مهيلع نوضرعي ربربلا لئابق ىلإ مهتاعد لاسرإ
 نيب اوطشن نيذلا ةاعدلا جيرختل راكفألا كلتل ةيرس سرادم ربربلا لئابق نيب تسسأتو

 مازتلاب اباحعإو اهراكفأب اعانتقا اهنع اوعفادو ربربلا نيب راكفألا كلت تلغلفتو . مهلئابق

 ةسايس ءوس ببسيو ةيسابعلا ةفالخلا نع لقتسم لكشب زوربلا نم عوتك وأ . اهتداق
 عم ربربلا تاقالع تأدب دقف . ةيركسعلاو ةسايسلا ةيحانلا نم ةيقيرفإ يف نييسابعلا

 طباورلا نم ديدعلا ربربلا دقف يتح . دعابتلا ىلإ ةحتت يمالسإلا قرشملاو ةيسابعلا ةفالخلا

 يناثلا نرقلا طساوا ذنمف . مالسإلا مهلوخد ذنم يمالسإلا قرشملا ىلإ مهتدش يتلا

 تردحنا ناتجوم يقيرفإلا لامشلا ةقطنم ترمغ ذإ . يداليملا نماثلا نرقلا / يرجملا
 نم تمدق ةيباثلاو . ةجاهنص ةصاخ ربربلا لئابق يهو . ةيبرغلا ءارحصلا نم امهادحا

 ىلع مهل لود ليكشت خيراتلا يف ةرم لوأل ةقرافألا لواحو )١'. لاله ينب مهو قرشلا
 . يمالسإلا ساسألاب لودلا كلت سيسأت يف نيطبترم . يقرشلا طمنلا

 ةفيلخلا نم رمأبو . برغملا وحن رصم نم ميلس ينيو لاله يني ةفحز تناك دقل
 نماكلا ميدقلا يربربلا اهثارتو اهيصخش عجرتست ربربلا قطانم تادب نأ دعب . يمطافلا
 دادغب يف نييسابعلا ةطلسو يمالسإلا قرشملا نع يسايسلا اهلالقتسا لظ يف اهقامعا يف
 لاله ينبب مهب يمرو يمطافلا ةفيلخلا بضغأ يذلا رمآلا . ةرهاقلا يف نييمطافلا ةطلس مث
 ةيقيرفإ لاله ينب برع داس يداليملا رشع يداحلا نرقلا فصتنم ذنمو . مهل اباقع
 نم يقرشلا مهطغو ةيبرعلا مهتفل اورشنو مهتاميظنتو ربربلا تانايك اوحازآو ةيلامشلا
 نم ةفحزلا كلت يفعيال اذه ناك نإو . برعلل مهرهظ ربربلا ريدي نأ داك تقو يف. ديدج
 تاحفص نيب رثألا هحضاو تلازامو . اهلالخ تثدح يتلا ريمدتلاو بهنلاو بلسلا لامعأ
 . )٢( ييقيرفإلا خيراتلا

 يقيرفالا لامشلا ةقطنم اهتدهش يتلا ةيربربلاو ةيبرعلا لودلا مهأ ديدحت انلواح اذإو

 : يلي امك يهف يداليملا عساتلا / يرجهلا ثلاثلا نرقلا ذنم

 ٠ اهدعبامو ٠ ٠ ١ ٠ ٢٣٢ . ةيقيرفإ يف ةيمالسإلا ةفاقثلاو مالسإلا ٠ درمحعم نمح ) ( ١

 . ٥٣ : ص . قباسلا عجرملا . نايلوج )٢(



 : ةسر ا دأل ١ ةلود :الوأ

 ءاج دقو . تيبلا لآ ىلإ بستني يذلا . هللا دبع نب سيردإ ىلإ ةلودلا كلت بسنت
 نييسابعلا .دض نييولعلا تاروث نم ةروث لشف دعب قرشملا نم ابراه م٨٨٢ ةنس ةجنط ىلإ

 لزنو. ةيسابعلا ةفالخلا ذوفن نع ةديعبلا ةجنط غلب يتح دشار هالوم ةبحصب هتلحر لصاوو
 دييات دعب ةقطنملا يف هذوفن داز املو . ةيربرب ةقطنم يهو. يليلو ةقطنم يف ةبروا ةليبق نيب

 . هل ةلرد سيسات يف هل اقلطنم يصقالا برغملا ةقطنم لعج يف ركفيأدب . هل ةبروأ ةليبق

 ةيربرب لئابق دييات يلع ادمتعم هتلود عسوي ذخاو ") ساف اهامس ةنيدم سسؤي عرشو

 . ناسملت لتحاو انسمات مجاهي ذخأو . برغملا لامش نم ةديدع

 ناضحأ يف يبرت يذلا سيردإ هنبا هدعب نم يلوتو . م٢٩٢ هنس سيردإ ينوت
 لآ دافحأ نم هرابتعاب ريدقتو ةيربرب ةياعر طسو ((ةزنك)) يعدت ةيربرب مأ نم ربربلا
 وهو هل سفانم يربرب ميعز نم صلختو .سلدنألا نم ةيبرع ءامد هتلود لخدأو . تيبلا

 دجسملا اهب ينبف.هدلاو اهسسأ يتلا ساف ةنيدم رمعي ذخأو . ةبروا ةليبق سأر يليلوبأ
 مهتنيدم عقوم ةبر ادألا لقتساو . برعلا نم هناوعأ اهيف نكسأو اقوسو ارصقو عماجلا

 يف ممكحتت ثيح . طسوالا برغملا نيبو سلطألا لابج لوهس نيب قيرطلا يلع ةديدجلا
 .'" تلاليفتو ةجنط نيب قيرطلا

 نم يبرقلا يلامشلا نكرلا يف ةيمالسإ ةرضاح لوأ تسسأت ةسرادألا دي يلعو

 فلتخمو ةبطرقو ناوريقلا نم راجتلاو تاعامجلاو لئابقلا اهيلع دفاوت ثيح ةيقيرفا

 تحبصأو .'" ةيقارلا اهنونفو ةيراضحلا اهتربخ اهل تاعامج اهبرتتساو . ةيقيرفإ يحاون
 بالط دوفو اهيلإ تمدقو . ناوريقلا سفاني ربربلا دالب يف اديدج ايمالسإ ازكرم ةنيدملا
 يف ربربلا لئابق ديحوت نم ةسرادألا نكمت امك ) .نييورقلا دجسم ثيح ءاملعلاو ملعلا

 . ةيزكرم ةلودو ةيمالسا ةماعز تحت ءاحنألا كلت

 اميف ةرشعلا هدالوا عزاتت ثيح م٨٢٨ ةنس سيردا ةافو دعب تفعض ةلودلا كلت نكل

 )١( ص . قباسلا عجرملاا نايلوج : ٥٥ .

 )٢( ص . ١ج غيرات . يبوقعيلا : ١٩١٤/١٩٢ .

 )٣( ص . برغملا . يركبلا : ١٧٤٣ .

 )٤( ص .١ج . برغملا نايبلا . يراذع نبا : ٢٣٦ .

- ٢.١ 



 عاعشإلا يف ريبكلا اهرودب موقت ساف تلظ نكل . يسايسلا ةسرادألا حرص يعادتو مهنيب
 بونج ةيقيرفإ برغ يف وأ لامشلا ءاوس . ةيقيرفالا ةراقلا يوتسم يلع يراضح ا

 .نييمطافلا شويج اهتلصو امنيح نيح م١٢٢٩ ةنس يتح يعادتت ةسرا دآلا ةلود تلظو.م ارحصلا

 ٧١' . ةبطرق داوق دحأ دي يلع م٤٢٧٩٨ ةنس ايئاهن تطقسأ مث

 :ةبلاغألا ةلود : ايناث

 ثيح . نييسابعلا لبق نم ةيقيرفإ يف برعلا ةالو دحأ بلغألا نب ميهاربا,اهسسأ
 جارخ ءاقل ةيقيرفإ ةيالوب هيلإ (م ٩٠٨-٦٨٧/ه-٣٩١- )١٧١٠ ديشرلا نوراه دهع

 مهب طيحملا يقيرفإلا طيحملا مهف نم ةبلاغألا نكمت دقو . رانيد فلا نوعبرأ هردق يونس

 لب . دادغب ةفالخب مهتلص اوعطقي مل هسفن تقولا يف . مهحلاصل ريربلا تاروث ولغتساف
 ةرحانتم ةقطنم يف ةبيهلاو ةيعرشلا نم اديزم يسابعلا ةفيلخلا ةقث نم اودمتسا مهنأ
 مهترطيس اوضرفيل مهترامإ عقومو ةيقيرفإ فورظ اولغتساو بهاذملاو ت رايتل ا ةمطالتم
 مهترطيس اوضرف مهل اريبك الوطسأ اونوك نآ دعب طسوتملا رحبلا طسو يلع ةيرحبلا
 اهل ةيرحب ةلود ةيقيرفا نم ةرم لوآل اولعجو .'") ايلاطيا بونجو ةيلقص يلع هتطساوب

 . ةبروأ بونجو طسوتملا رحبلا ث ادحأ يف يوقلا اهذوفن

 حبصأو . مهل ةمخاتملا ةيقيرفالا ميلاقألا يف عسوتلا ةيوعص اوكردأ ةبلاغألا نأ كلذ
 ار نم نييوق لوطساو شيج ءانب نم اونكمت مهنأو ةصاح . مهل يويحلا لاجملا وه رحبلا
 ةدايز نأ الا,. ةيادبلا ذنم نيملسملا يلع لانملا ةبعص تناك ةيلقص نأ مغرو . ةيريريو ةيبرع
 ومرلاب لالتحاب ماقو تارفلا نب دسأ يضاقلا ةدايق تحت يوق لوطسأ لاسرإ نم نكمت هللا

 )١( ص . قباسلا عجرملا . نايلوج : ٥٩ .

 )٢( يدنمرونلا وزغلا ىتح يبرعلا حتفلا نم ةيمالسإلا طسوتملا رحبلا لودب اهتاقالع . ةيلقص . يرودلا ٠

 ص . دادغب : ١٦٢ اهدعبامو .

 )٣( ةنس ومرلاب اولتحا مث . انيسم اولتحا امنيح م١٦٠١ ةنس ذنم نيملسملا نم نامرونلا اهلتحا !١٠٧٢م

 كلتب نأ يدنامرونلا زرجور عاطتساو ةرتفلا كلت يف نيملسملا ةداقلا نيي ةمئاقلا تافالخلا ببسب

 ةنس املستسا ىتح تنجرجو ةنايرصق نيتنيدم ءانثتساب ةريزجلا ١٠٩١م .

 - ص .٢ج . ةيلامشلا ةيقيرفإ خيرات . نايلوج : ١٤١ .

 - ص . ىطسولا روصعلا يف ايوروأ خيرات . نارمع : ٢٨٠ . ٢٨١ .

٢.٢ 



 نأ دعيو . اضيأ ةزيزجلاب يهو ويديفلي اولتحا م٣٤٨ ةنس ينو ٠ انيسمو ةيلقص ةمصاع
 يناثلا سيول لخدت مغر انيمروت اولتحاو رحبلا اوربع ةيقيرفإ لالتحا ةبلاغألا لمكا"

 . ةيقدنبلا لثم ةيراحتلا ايلاطيا تايروهمجو ءيجنلوراكلا

 : برغملا يف نويمطافلا : اثلاث

 . يعيشلا هللا ديبع ىلإ برغملا دالب يف ةيمطافلا ةلودلا سيسأت يف لضفلا عجري

 ةوعدلا ىلإ نويمط افلا عحريو . ةيربربلا ةماتك ةليبق ىلإ دنتساو قرشملا نم رف يذلا

 مامالا حبصأ يذلا . دمحم هنبا مث ز ليعامسإب ةمامالا تأدب يتلا . ةيعيشلا ةيليعامسإلا

 يف نوريسي اوناك نيذلا نيروتسملا ىلوت امنيب . نويليعامسالا ةمئألا رتتساو . عباسلا

 .') مهتادقتعم بسح كلذو . ارهج ةاعدلا نورهظيو . ارس دالبلا

 زكرم نع ةديعب دالب يفو ءافخلا يف مهتوعد رشن ىلإ ةيليعامسالا ةمئأ أجل دقو

 ةيملس ةنيدم ةيليعامسإلا ةمئأ ذحتاو . "") نييسابعلا داهطضا اوبنجتيل ةيسابعلا ةلودلا

 راطقالا ةفاك ىلإ ةاعدلا ةنيدملا هذه نم نوثعبي اوناكو . ةوعدلا هذه رشنل ازكرم ماشلاب
 اذه يف مهيلع قلطي ناك نيذلا ةاعدلا رابك ىلإ ةوعدلا ميظنت يف نودهعيو ةيمالسإلا
 بهذملا رشنل ةاعد نوشعبي ءالؤهو .ججحلا وآ ةمنألا باون . رتسلا رود وهو رودلا
 همنألا ةيخيراتلا ةنبدملا كلت يف شاع دقو .'") يمالسالا ملاعلا ءاجرأ يف يليعامسإلا
 ةيمطافلا ةلودلل اوططخ نيذلا مهو . قداصلا رفعج نب ليعامسا دلو نم نوروتسملا ةعبرألا

 ةيطمرقلا ةيليعامسإلا ةكرحلا اودجوأ امك . رصمو ةيقيرفإ لامشو برغملا يف ترهظ يتلا

 . نميلاو سرافو نيرحبلاو قارعلاو ماشلا يف

 ةعيشلا دنع ةبقتلا نع ةيليعامسإلا اهيلإ تأجل يتلا ةيرسلا ةوعدلا فلتخت
 دقو '“). مهتاداقتعا رتسو مهترهاظم كرتو مهل نيفلاخملا ةمتاكم ىلإ يمرت يتلا ةيمامإلا

 )١) ص . لمنلاو للا : ١٩٢١ .

 . . ةلبوط ة ةرتف امب ضتخم لظو . بأ دمحم " عبصبلوسا

 ٤٠ : ص . ةيمطافلا ةلودلا خيرات ٠ ميهاربإ نسح )٣(

 . ٨٥ : ص . ةيمامإلا دئاقع . رفظملا )٤(

_ ٢.٢ 



 ىلوم اذه نوميم ناكو . هللا دبع هنباو حادقلا نوميم دوهجب ةيليعامسالا ةوعدلا تأدب

 )١' نوميم نب هللا دبع دي يلع اديدج اروط ةوعدلا كلت تلخدو . قداصلا رفعج مامالل
 يفخي ناكو . هقرفتم نكامأ ىلإ ةاعدلا لسرأ اهنمو هطاشنل ازكرم زاوهألا تحبصأو

 ."" ةميلس يف ماقملا هب رقتساو . ةرصبلا يلا لحترا مث . ملعلاو عيشتلا راتس ءارو هتوعد

 ثعشألا نب طمرق نادمح رهظ ثيح . ةوعدلا يف .دلاو فلخ يذل ا . دمحا هنباب قزر ثيح

 " نوميم نب هللا دبع نب دمحأ نب نيسحلا هنبا هفلخ دمحأ توم دعيو . ةرتفلا كلت يف

 دمحم نب دمحأ نب نيسحلا هللا دبع وبأ : امهو برغملا ىلإ هتاعد نم نيتيعاد ثعب يذلا .

 . دمحم يسابعلا وبأ ةيخأو

 . اعقوتم ريغ اباضخإ . برغملا ضرأ يف تبصخأ ةيليعامسالا ةعيشلا روذب نأ ريغ
 يف رقتست ةماتك ةليبق تناكو . اهعرعرتو اهومنل ادامس ةيربربلا ةماتك ةليبق يف تدجوو

 عقوم تا ذ ةقطنم يهو . ةنيطنستو يلجيج نيب روباب لابج يقرش يرغصلا لئابقلا ةقطنم

 مل ةبلاغآلاو نييسابعلا نأ امك . ةميدقلا روصعلا ذنم ةيحيتارتسإلا اهتيمها اهل . طسوتم
 .'" ةقطنملا كلت يلع مهناطلس طسب نم اونكمتي

 يدأ امم . ةيادبلا ذنم برعلا ةالولاب ةقفوم ريغ ةقالع يلع ةماتك ةليبق دارفأ ناكو
 يرجهلا يناثلا نرقلا ذنم نييسابعلاو نييومألل ةيداعملا راكفألل ةليبقلا كلت ناضتحا ىلإ
 نم راكفالا كلت يلع فرعتلا وأ مهقطانم ىلإ ةاعدلا لوصو لالخ نم يداليملا نماثلا /

 يف ةوعدلا يف رود هل حبصأ يذلا . هللا دبع وبأ يعادلا لصتا ثيح . جحلا مسوم لالخ

 يف مهنيب رقتساو م٢٩٨ ةنس مهدالب ىلإ هوبحطصاو ةماتك جاجحب لصتاو . برغملا دالب

 .'") يرغصلا لئابقلا ةقطنم يف عينم نصح

 مهنم نوكو ٠ ةيليعامسالا ةاعد يقاب عم ةماتك ةملك ديحوت نم هللا ديع وبأ نكمت

 ةنس فيطس مث . م٢٠٩ ةنس ةليسملا ىلع يلوتساف . ةيقيرفا يلع هب ب مجه ًايوق اشيج

 أدبو . م٩٠٢ةنس ةداقر لتحاف . ةيقيرفإ ىلإ ةيدؤملا ةماهلا نكامآلا لك لتحاو . م ٤.

 )١( ص . ةطمارقلا . رمات فراع : ٨٦ .

 )٢( ةيليعامسالا ةوعدلا زكرم تحبصأ . يصاعلا رهن يقرش يف ةامح برق ماشلاب ةريغص ةنيدم .
 )٣( ج . ةيلامشلا ةيقيرفإ خيرات . نايلوج ٢. ص : ٧٣٢/٧٢ .

 )٤( ةعيشلا . داهج . ةريمس . يثيللا . ٢٤١ .

٢.٤ 



 . رماو . ميركلا نآرقلا يف اهيلع صوصنملا ريغ بئارضلا لك طقسأ نأب هيلا سانلا ليمتسي

 )١' سانلا يلع هركف ميلاعت ضرفي أدبو . ايعيش ايضاق نيعو . ةلمعلا برضب

 يذلا تقولا يف . همساب وعدي يذلا . يدهملا نع ثحبي ذخأ تاراصتنالا كلت دعبو

 يلا هجتاف . هل نييسابعلا ةقحالم ابسانم اناكم دعت مل ةيملس نأ يدهملا هللا ديبع كردأ

 يف راردم ينيب يمتحاو . رجات يذ يف ايفحتم . سلبارطو رصم ربع برفللا دالب
 لخدو . رسألا نم هصيلخت نم ةماتك شيج نكمتو . نجسلا عدوأ هنأ اودبيو . ةساملجس

 ريمأب يمسو . يدهملاب ايمسر بقلتو . ميظع بكوم يف م١٩ .ةنس ةداقر ةنيدم هللا ديبع
 . ىصقألا برغملا يف ةيمسرلا مهتمامإ ةيليعامسالل ترهظ كلذبو . "") نينمؤملا

 دشح طسو ةيلاغألل ةعبات تناك يتلا ةداقر ةنيدم يف هللا ديبع جيوتت نأ كشالو

 : يليام اهنم ةريثك يناعم لمح دق . ةماتك لاجر نم ةيربرب تاوق نم

 عنص يف تكراش ةيربرب تادايق روهظو . ةقطنملا يف يبرعلا ذوفنلل دح عضو ١-

 ديبال . ةيربربلا لئابقلا ديب ةيقيرفا لامش يف ةطلسلا تحبصأو . ةديدجلا ةلحرملا ثادحأ

 يف ةديدج ةيبهذم تاعارصل تايادب روهظو . رصم نم وا قرشلا نم ةكرحتملا تاوقلا
 . قرشلا نم ترهظ تافالخل ادادتما تناك . ةقطنملا

 يلعو . ربربلا ضرأ يف ةيسابعلا ةفالخلا تسفان ةديدج ةفالخ تعرعرتو تتبن-٢

 . ماشلاو رصم يلا يربربلا اهدوقوب تفحزو . اهلاجر له اوك

 ثيح . اهضارفنا يف ريبك رثأ يمطافلا رصعلا يف ةماتك ةليبق تارماغم ناك ٣-

 نيب دعب اميف اهذوفن فعضو . ةيلقصو رصمو برغملا كراعم اهيف ترثأو اهاوق تفزنتسا
 ةطقن هربتعي لب . يوصقلا هتياغ سيل برغملا ربتعي ناك يدهملا نأ ثيح. ربربلا لئابق
 . ةرظن ةهجو نم . يمالسالا ملاعلل يعرشلا مكاحلا ةفصوب قالطنا

 ربربلا تاروث يلع يضقو ةيقيرفإ يف يدهملل رمالا ماقتسا نأ ام . امومع

 (١) ج . قباسل ا عجرم . ن ايلوج ٢ ٠ ص : ٧٣ .

 )٢( ص . هسفن عجرم ا. نايلوج : ٧٤ .

س ٢,٥ ۔



 نم دافتسا دقر . رصم بوص ةراظنأ هجوي أدب يتح . برغملا تاليودب حاطأو ةبلاغألاو

 ديدهت و مويفلاو ةيردنكسإلا لالتحا يف م٣١٢ ةنس ذنم اهلسرأ يتلا يلوالا هتالمح لشف

 ديزي شيج سأر يلع رصم لوخد نم زعملا نمز رهوج نكمت م٩٦٢٨ ةنس ذنمو . طاطسفلا
 هعم الماح زعملا هب قحلو . ةرهاقلا يه نييمطافلل ةديدج ةمصاع طتخاو لجر فلا ةئام نع

 )١' رصمب رارقتسالاو ايئاهن ةيقيرفإ كرت يلع همزع ادكؤم هدادجأ تافلخمو هروصق ثاثأ

 مكح هجاهنص لاجرل زعملا كرتو . نامزلا نم نينرق ةدمل يمطافلا ذوفنلا تحت رصم تلظو

 . رصم يلإ ةماتك نوطب هعم تلحر نأ دعب . برغملا

 نم ةديدج ةلحرم تأدب ثيح . ةجاهنص ءارمأ دي يلع تضهن دق دالبلا نأ هدبيو

 رئازجلا ةنيدمو . ريشأ مهتمصاع لثم يمالسإلا يقرشلا زارطلا يلع ةيبرغم ندم سيسات
 ةرتفل ةيراجتلا تالدابملا زكرم قحب ةجاهنص ةمصاع . ريشأ تحبصأو . ةيدملاو ةنايلمو
 مهطالب يلع ددرتو ءاملعلاو ءاهقفلا ةلبق كلذكو . ءارحصلاو لابجلاو لوهسلا نيب ةليوط

 . ةيقيرفإ ةتدهش يذلا يداصتقالا راهدزالا ىلإ كلذ عجريو . ءابدآلاو ءارعشلاو ءاملعلا

 لمحل لبالا نم فلأ ىلإ موي لك يف جاتحت ةجاب تناكو . اهقطانم مظعم تاعورزملا تمعف
 عفد نييمطافلا ةطلس يلع برغملا يف عقو يذلا درمتلا نكل .'") داصحلا تقو . بوبحلا
 . مهبيدأتل مهيلإ ميلس ينبو لاله ينب برع هيجوتب يمطافلا ةفيلخلا

 : (لوساو ينب) ةيرفصلا ةلود : اعبار

 لثم يصقألا برغملا لئابق نيب ةريبك ةروصب مهركف رشن يف ةيرفصلا ةاعد حبحن
 دوسلا ةقرافآلا نم ةريبك تاعاطق نبب رشتنا امك . طاوغربو ةتانزو ةسانكمو ةرغطم

 بونج ةيقيرفإو ةيقيرفإ لامش نيب ةيراضحلا تاقالعلا مكحب قطانملا كلت يف اوشاع نيذلا
 برغلا دالب ةمكحملا تاعامجل ةمامإ لوأ روهظب فورظلا تحمس كلذيو ءارحصلا
 .'")م٩٣٧ ةنس / ه١٢١ ةنس ذنم لبق نم مهتروثب اوماق امك م٧٥٢٧ةنس ه٤١ .ةنس

 . ةيرفصلا راردم ينب ةلود اهيلع تزكترا يتلا ةيبصعلا يه ةس انكم ةليبق تناكو

 )١( ص . قباسلا عجرملا . نايلوج : ٧٧ .

 )٢( ص . هسفن . نايلوج : ٧٩ .

 ةفيلخ بيصنتو ةلود سيسأت نم ةمكحملا لاجر اهيف نكمتي يتلا ةلحرملا يتلا . روهظلا ةمامإ يهو )٣(
 . دودحلا ميقيو عرشلا قبطي مامإ وأ

_ ٢.٦ 



 ةنيدم عقتو . طسوتملا رحبلا يف'بيصي يذلا . )١' ةيولم يداو يف ةليبقلا رشتنتو

 '"١يصقألا برغملاب لوستو ازات يحاون يف اهنوطب ضعب نكست امك . هالعأ يف ةساملجس
 مهو . فطصروو ةنطقروو ةر اصيتو سالفرو ونبو تاحوبو تالوص: ةسانكم نوطب نمو.

 يف ةساملجس ناكس نم ىرخا رصانع تمهاس امك . ءارحصلا ناكس نم رتبلا ربربلا نم

 بونج نم ةقرافآلا نم تاعامجو . ةتانزو ةليوزو ةجاهنص ربرب نم ةيرفصلا ةلود مايق
 دعب . تلليفات ميلقإ يف ةصاخ . يحاونلا كلت يف اورقتسا نيذلا يربكلا ءارحصلا
 ىلوت نم لوا نأ يتح .'") لوساو نب وكمس مساقلا يبأ دي يلع يرفصلا بهذملا مهقانتعا
 ىلإ كلذ يف ببسلا عجريو . دوسألا ديزي نب يسيع يعدي اينادوس ناك ةلودلا يف ةمامإلا

 . يبرغلا نادوسلا دالب يلإ ةهحتملا ةيوارحصلا قرطلا يلع ةساملجس عقوم ةيمهأ

 ةنيدم نع دعبتو . ءارحصلا فرط يلع تلليفات ةقطنم يف ةساملجس عقت ثيح
 ةمصاع ترهات ةلباقملا ةهجلا يف عقت امك . مك٥١٣ يلاوح يقرشلا بونجلا هابحتا يف ساف

 ةيلامشلا ةيقيرفا نيب يوارحصلا قيرطلا هاجتا يف ةلحرم رخآ ةساملجس دعتو . نييمتسرلا
 نادوسلا دالب يف انافاسلا قاطن ىلإ ةيراحتلا لفاوقلا لصتو ءارحصلا بونج ةيقيرفإو

 نيب ةيراجتلا لفاوقلا اهعطقت يتلا ةينمزلا ةدملا سفن يهو أ نيرهش يلاوح يف يبرغلا

 راهدزال ارظنو . ةيليطسقو ةوازفن قيرط نع يقيرفالا لامشلا يف ناوريقلاو ةساملجس

 دالبب . ةيقيرفإ لامش طبرت تناك يتلا قرطلا نإف . راردم ينب دي يلع ةساملجس

 يتح ةساملجسب رورملا وحن اهمظعم ةجتت تحبصأ . ءارحصلا طخ . بونج نادوسلا

 لفاوقلا تهجتاو ةرتفلا كلت يف تلمها نادوسلا دالبو رصم نيب طبرت تناك يتلا قرطلا

 )٨'. ةساملجس ىلإ برفلا وحن

 تاذ . ءاجرألا ةعستم ةنيدم يرجهلا ثلاثلا نرقلا علطم ين ةساملجس تحبصأو

 اهيح اوض يف ت ارشتن او ٠ اب اب رشع ىنا :ا يلع يوتحي روس اهب طيحي ةفلتخم ه ايح 1

 ةعيفرلا اهتويب نع راوزلاو ةلاحرلا ثدحتو . رصبلا دم يلع قئادحلاو ةيعرازلا يرقلا

 )١( ص. ٦ج . نودلخ نبا : ١٢٩ .

 )٢( ص . نادلبلا . يبرقعبلا : ١٣٠ .

 )٣.( قباسلا ردصملا . نودلخ نبا .

 )٤( ص. قباسلا ردصملا . يركبلا : ١٤٨ .
 )٥( ص . يمالسإلا برفملا . يناحنجلا : ١٥١ .

 س ٢.٧ س



 .'ا) ةرماعلا اهقاوسأو . ةيلاعلا اهروصقو . ةعئارلا اهتينبأو

 اهحلاصمو ةقطنملا ةيوه يلع ظافحلا ىلإ راردم يني ةسايس تهجحتا دقف كلذلو
 عقوم كلذ ىلع مهدعاس دتو . يبهذملاو يسايسلا لالقتسالا يلع ظافحلا عم ةيداصتتنالا
 نم سابعلا ينب ةالو اهطقسأ يتلا ةقطنملا يهو .") برغملا دالب يصقا يف مهتلود

 قطانمب ءافتكإلا ىلع ةيقيرفا لامش يف يسابعلاو يرفصلا نافرطلا ىفتكاو . مهباسح
 . راردم ينب ءارمأ هب لقتساو يسابعلا ذوفنلا نع ايئاهن ءزجلا اذه عطتقا ثيح . هذوفن

 نيبومألاو نييسابعلا ةفالخ نوركني نيذلا مهو . يرفصلا طاشنلل ازكرم مهتلود تحبصأو

 يف نييسابعلا يديأ يلع ةقباسلا ةيرفصلا تابكن نم راردم ونب دافتساو .'") مهلبق نم

 ءادعلا اورمضا دقف كلذلو . يمالسإلا قرشملا يف )٨'. ناواك نباو لصوملاو ةريزجلا

 مل مهنكل . سلدنألاب ةيمأ ونب مهو مهئادعأ دلأ عم تاقالع اوماقأو مهلامعو نييسابعلل

 . ةيقيرفإ يف مهتيراحمل شويجلا زيهجت يلع اومدقي

 لامشلا ين مهذوفن ديازت مامأ اوفقوو ةبلاغألا ءارمأ اوهجاو راردم يتب نكل

 اولكشو . نييومألا سلدنألا ء افلخ اوفلاحو نييمتسرلا ترهات ماكح اونداه ثيح يقيرفإلا

 اظفحو رارقتسالا نم اعون مهل يطعأ يذلا رمألا . يسابعلاو يبلغألا ذوفنلا دض افلاحت

 . مهدالب يف ةراجتلا لفاوق رورمل نمأو ةيداصتقالا حلاصملا نزاوتل

 ماكح نيبو برغملا دالب يف ةيضابألاو ةيرفصلا تامامإ نيب ديدج فلح نوكت مغرو
 فكلاو . ةيدو تاقالع ةروص يف الإ ةحضاولا هراثآ رهظت مل فلاحتلا اذه نآ الإ سلدنالا
 نم مهنادلب ةيامح يف فلاحتلا اذه لشف دقف . ضعبلا مهضعب نوئش يف لخدتلا نع
 لمعب مايقلا متي نأ نود . ةيضابألاو ةيرغصلا يتلود طاقسا نم نكمت يذلا يعيشلا رطخلا
 . سلدنألا يومأو ةيضابألاو ةيرغصلا ءارمأ نم كرتشم

 )١( ص . ضرألا ةروص . لقوح نبا : ٩٠ .

 )٢( ص . برغملا دالب يف جراوخلا . ليعامسا : ١٢٨ .

 )٣( ص . قرفلا نيب قرفلا . يدادفبلا : ٢٧٢ .

 اهيلإ هجتا . يمالسإلا روصعلا يف نيرحبلا رزج ىدحا ىلع تقلطأ دقو . يبرعلا جيلخلا يف ةريزج )٤(

 نكمت يمبتلا ةمزخ نب مزاخ ةدايقب ةلمح اولسرا نييسابعلا نكل . يومألا رصعلا ةياهن يف ةيرفصلا
 . مهتميزه نم

٢.٨ 



 : ةيقيرفإلا ةراقلا خيرات يف زيمملا اهرودو : ةيضابألا : اسماخ

 رودل لماش روصت عضو نع ةرصاق . اهثيدحو اهميدق . ةيخيراتلا تاساردلا تلازام
 . اهطسو يف وا اهقرش يف وأ ةراقلا لامش يف ءاوس . ةيقيرفا خيرات يف ةيضابألا لاجر
 ةيادب دعي . ايلاح . نادوسلا دالب يف مهرود نع اهلاجر ضعب نم تاسارد روهظ ناكو
 .") رودلا اذه عبتتل ةماه

 ربربلا دالب يلإ تلصو يتلا ةيمالسالا راكفألا بسنأ ناك يضابألا ركفلا نأ كلذ
 رصعلا لالخ رزجو دم نيب ربربلا اهب رم ةليوط ةرتف دعب . هتيهامو مالسإلا ةقيقح حرشل

 راكفا ترشتناو . يداليملا نماثلا نرقلا / يرجملا يناثلا نرقلا ةيادب ذنم . يومألا

 لبج ناكس نيب اهرشن يف يمرضحلا دعس نب ةملس حجن نأ دعب ربربلا لئابق نيب ةيضابالا
 يه تحبصاو ربربلا ةرطفب اهتطاسب تنرتقاو . ريظنلا عطقنم اجابن ةوعدلا تقالو . ةسوفن

 يف تم اج اهنأو ةصاخ . ةليوط ةرتفل ربربلا لئابق نم ديدملا مالسإ نع ةربعلا ةروصلا
 . سابعلا ينيو ةيمأ ينب ةالو ضعب لبق نم ةيساقلا تاسرامملا ةرتف

 قانتعا يلع . ةسوفنو ةغاوزو هتاولو هتاردسو ةتانزو ةياملو ةراوه لئابق تلبقا دقل

 ةيقيرفإ قطانم يف يويحلا اهلاجم عاستاو لئابقلا كلت طاشنل ارظنو . ٢! يضابألا ركفلا

 . اهراشتناو ةكرحلا ةرصن لجأ نم اهلاجر لئابقلا كلت تمدقو . طسوألاو ىندألا نيبرغملاو
 طشنو . ةيادبلا ذنم ربربلا ءالؤه ءامسأ ةرصبلا يلإ ىلوألا ملعلا ةثعب ءامسأ تلمح ثيح
 رارغ يلع ةيرس سرادم اوسسأو مهقطانم يف ىضابأل ا ركفلل ةوعدلا ين ربربلا لاجر
 .'") ةرصبلا يف ةميرك يبأ نب ملسم ةديبعوبأ مامإلا ةسردم

 ةنوآلا يف ثاحبألا كلت نم ديدعلا رشنب نامع ةنطلسب . عيزوتلاو رشنلل يرماضلا ةبتكم موقت ()

 : اهمهأو . مهريغو رئازجلاو سنوت ءاملع ضعب لبق نم . ةريخألا
 . شوكب دمحم ىبحي ذاتسألل . سلدنألاب يضابألا دوجولا -

 . نيسح سايلإ دمحأ روتكدلل . يلام ةكلمم مالسإ يف ةيضابألا ءاهقف رود -

 . رصان دمحم روتكدالل . ايقيرفإ برغب مالسإلا رشن يف ةيضابألا رود -
 . ٢٤٣ : ص . ٦ ج . نودلخ نبا )٢(

 . اهدعبامو ٥٧ : ص . ةمألا باتك . ايركز وبأ )٣(
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 يضوفلا ةلاح نم ةيقيرفإ لامش جارخال صاخلا مهروصت لئابقلا كلت لاجرل حبصأو
 دق ديدجلا ماظنلا اذه ناكو . يومآلا رصعلا ةياهن ذنم ةقطنملا يف ترهظ يتلا تاعارصلاو

 نم ملعلا لمح ة ةثعب تداع ثيح . ةرصبلاب ةديبع وبأ مامالا نم ةيادبلا ذنم هسسأ تعضو

 يلاإلوحتلاو اهعاضوأ نم ةقطنملاب جورخلل حئاصنو تاراشراو تايحالص اهعمو ةرصبلا
 لوح اهئامعز عم نورواشتيو ةروثلل لئابقلا نوئيهي ةاعدلا ءالؤه ذخأو . ةمامالا ماظن

 . 'ا) اهقيقحتل قرطلا بسنأ

 سلبارط يف مهل روهظ ةمامإ نالعإ يف ةيضابألا حبن يسابعلا رصملا ةيادب ذنمو
 سباقو ةيرج ةريزجو رمدو سلبارطو ةسوفن لبج لمشتل ه٤١ .ةنس ةمامالا كلت تدتماو

 ناوريقلا لوخد نم نكمت يرفاعملا حمسلا نب يلعألا ديع باطخلا وبأ مامالا نأ لب . ترسو
 مهأ ةيضابألا تققح كلذبو .'" اهنم ةموجفرو لئابق درطو اهيلإ رارقتسالاو نمألا ةداعإو
 ين ةصاخ ةيمهأ نم ناوريقلا هلكشت امل اهل ناوريقلا مضب ةيقيرفإ يف ةيسايسلا اهبساكم
 يمالسإلا حماستلا روص نم ةديدج ةروص ربربلل حضتا امك " ةيمالسإلا ةيقيرفإ خرات

 لاق ىتح . ةمزتلم تاسراممو ةنسح ةريس نم مهنع ردصام لالخ ةيضابألا لاجر دي يلع

 (()٨' هلضفو هلدع يف باطخلا يبأ لثم نيأو)) ممهدحأ

 راشتن او . ةيقيرفإ يف ةيضابالا ذوفن عاستا ةروطخ نييسابعلا ةفالخ تكر دأ
 ثعشألا نب دمحم ةدايقب ريبك شيج لاسرإ ىلإ روصنملا عراسف . ربربلا نيب مهراكفأ
 عابت ا دعب ٠ يضابألا شيجلا يلع راصتنالا نم نكمتو سلبارط ىلا هب هجوت ٠ يعازخلا

 ةنس / ه٤٤١ ةنس ةكرعملا يف باطخلا !وبأ يضابألا ماملا لتقو . عادخلا بيلاسأ
 لاجر بقعتب ذخأو ٠ ناوريقلا لوخد نم ثعشألا نبا نكمت اغروات ةكرعم دعبو ا" .م٦٧ ١
 تاعاطق نيب رشتناو ربربلا نيب خسرت دق يضابآلا ركفلا ناك ن نآ دعب نكلو . ةيضابالا
 نب ديزي تح الو . صفح نب رمع وأ يميمتلا ملاس نب بلغألا نكمتي ملو . مهنم ةربثك
 . ةقطنملا يف يضابآلا ركفلل راشتنالا فقو نم ما متاح

 )١( ص. قباسلا ردصملا . ايركز وبأ : ٥٨ .

 )٢( ص . ةيضابألا ةكرحلا تأشن . تافيلخ : ١٢٨ .

 )٣( ج . لماكلا . ريثألا نبا ٥ . ص : ٣١٦ .

 )٤( ص . قباسلا ردصملا . ايركز وبأ : ٦٩ .

 )٥( ص . ١ج . نايبلا . يراذع نبا : ٧٢ .



 دوهج ترصتقاو . ةيقيرفإل يلحاسلا طيرشلا يلع مهدوهج اوزكر نييسابعلا نأ كلذ
 . قطانملا كلت يف نييسابعلا ذوفنو ةسايس بابتتسا نامض يلع رمألا بلغأ يف . مهتالو

 ءارحصو ةيدوأو لابجو لوهس نم برغملا دالبو ةيقيرفإ ةعيبط ةيضابالا ةاعد لغتساف
 لئابقلا ذوفن قطانم يهو . بونجلا وحن ءارحصلا تاحاوو لابجلا قطانم ىلإ اوبحسناو

 . لحاسلا نع ةديعبلا ءاجرلا كلت يف اهذوفنو اهتربخ اهلو . ةيربربلا

 يف مالسإللو ةيضابألل اديدج ارصن ققحيل فورظلا هذه ةيضابألا ةدايق دحأ لغتساو
 متاح وبأ وهو ديدجلا يضابألا مامإلا لتقم دعب ةصاخ . بونجلا وحن يقيرفإلا قمعلا

 ةيربربلا لئابقلا ذوفن دادتما لالغتسا يف 'ا) متسر نب نمحرلادبع أدب ثيح .يزروزلملا

 هل ازكرم نوكت ةديدج ةيضابأ ةمامإ ةماقإ يف .بونجلا وحن ةيضابألا ركفل ةيلاوملا
 ذخأو. ترهات يف ماقملا هب رقتساو نايدولاو لابجلا اقرتخم بونجلا بوص هجتاف .هعابتألو
 الغتسم .ناوريقلا نع اديعب .طسوألا برغملا ةقطنم يف ةديدج ةنيدم ءانب يف ططخي

 . هضرأ ةبوصخو ةيئاملا هتايناكمإو ناكملا عقوم

 ازكرم نوكيل ةيساسأ لماوع هيف ترفاوت ناكملا اذه نإف كلذ يلإ ةفاضإلابو

 هدلاو ىفوتف . جحلل ةكم ىلإ هوبأ عم مدق . يسراف لصأ نم . مارهب نب متسر نب نمحرلا دبع وه )١(
 ىلإ اهعم همأ هتلمحف . اريغص نمحرلا دبع ناكو . ناوريقلا لهأ نم لجرب همأ تجوزتف . كانه
 نم حبصأو . يمرضحلا دعس نب ةملس ىلع فرعتن ةداج ةيملع ةايح أدب ناوريقلا يفو . ناوريقلا
 ةديبع يبأ مامإلا دي ىلع ذملتتلل ةرصبلا ىلإ ىلوألا ملعلا ةثعب نمض لسرأ . ةيضابألا لاجر
 . ةمرك يبأ نب ملسم

 لامش ةقطنم يف ةيضابألا تاروث يف ريبك رودب مهاس ةرصبلا نم نمحرلا دبع ةدوع دعب
 ىلع يرفاعملا حمسلا نب ىلعألا دبع باطخلا يبأل ايضاق نيعو . سلبارط ةروث يف كرتشاف ةيقيرفإ

 باطخلا وبأ مامإلا اهلخد نأ دعب ه١٤١ ةنس ناوريقلا ىلع ايلاو عبصأ مث . ه .١٤ ةنس ناوربقلا

 نييسابعلا ةقحالم نم كلذ دعب متامو ه٤١ا٤ ةنس اغروات يف ةيضابألا ةزه دعيو . ىلعألا دبع

 ةمامإ ةماقإل بسانم ريغ حبصأ ىندألا برغملا نأ متسر نب نمحرلا دبع كردأ ةقطنملا يف ةيضابألل

 ةمامإلل ناكو . ه٠٦١. ةنس ذنم ةيضابأ ةمامإ سسزيل طسوألا برفملا وحن هتاف . ةبضابأ

 . ةقطنملا خبرات يف اماه أرود ترهات يف نييمتسرلا

 . اهدعبامو ٨٥ : ص . قباسلا ردصملا . ايركز وبأ : رظنا

 . ٧٣ : ص . ١ج . يراذع نبا

 س ٢١١



 : يليام لماوعلا كلت نمو .ةيضابألل

 ةيلاوملا ةيربربلا لئابقلا ذوفنل ريبكلا دادتمالا عم ترهات عقوم بسانتي ١-
 نم دبال ناكو. طسرألا برغملا ىلإ ىندألا برغملا نم اهذوفن دتمي ىتلاو . ةيضابألل
 دق ةيرفصلا نأو ةصاخ .ةكرحلا عابتأل يفارغجلا دادتمالا اذه عم بسانتي عقوم رايتخا
 دالب يف مهعابتال ازكرم تحبصأ .ةساملجس يف ءارحصلا فوج يف مهل ةمصاع اوسسأ
 ركسعملا وأ. ةيقيرفا لامش ةقطنم يف ديدجلا ةيضابألا زكرم ىه ترهات تحبصأو . برغلل

 . مهرداصم ركذت امك .مهل ") " كرابلا

 ةتاولو ةيال لشثم.ةقطنملا يف متسر نب نمحرلادبعل ةيلاوم ةيربرب لئابق دوجو ٢-
 ةليبق لكل حبصأ ىتح .دعب اميف عقوملا ىلإ اهدارفأ ضعب لحر ىتلا ةسوفنو. ةراوهو
 لهسلا نم حبصأو .ةيسوفنلا بردو .ةسوفن ةودع :لثم مهمساب طبترا ىحوأ برد مهنم

 . لئابقلا كلت نم مهنايك نع عافدلل ةيركسع ةوق ليكشت نييتمسرلا ىلع

 ذنم اهرايتخا لماوع نم لماعك ىربك ةيمهأ لكشي '"ترهات عقوم ناك ٣-
 ةبصق ةنيدملا تحبصأ ىتح .دعب اميف اهراهدزاو اهروطت لماوع نم لماعكو .ةيادبلا
 قلطأ ىتح .نادوسلاو برغملاو قرشملا نم راصمألا لك نم دوفولا اهيلإ تدفوف .برغلا
 .اهب سرفلاو نييرصبلاو نييفوكلا ناكسلا ةرثكلو اهراهدزال برغملا قارع مسا اهيلع

 تائفلا ءالؤه جامدنا نم ةديدج ةيعامتجا ةئف ترهظو .رودلاو روصقلا سانلا ىنتباو
 ىلإ اهدودح تلصو ىتح ةنيدملا نارمع عستاو ذوفنلاو ةورثلا نم ريبك ردقب عتمتت تحبصأ

 )١( ص .قباسلا ردصملا. ايركز وبأ ٨٨.

 ةيلهأ ةكلممل ةمصاع تناك اهنأ ودبي .ترهات ىمست ةميدق ةنيدم نم برقلاب ةمصاع متسر نبا سسأ )٢(

 عتفلا دنع برغملا دالب يف ةماهلا ندملا نم ربتعت تناك اهنأ ىتح .ينامورلا رصعلا يف ةقطنملل

 يمالسإلا حتفلا تايلمع دض يربربلا يطنزيبلا فلاحتلا يف اماه ارود تبعل اهنأ ودبيو .يمالسإلا
 اهنكلو .يمالسإلا حتفلا ليبق ناكسلا ةفيثك ترهات ةقطنم تناكو .عفان نب ةبقع نمز ةصاخ ىلوألا

 ةنيدم يف لزني نأ متسر نبا هرك دقو .ةيمالسإلا شويجلا اهتققح ىتلا تاراصتنالا دعب ترجه

 ترهاتل ةميدقلا ايازملا سفن نم اديفتسم ةمصاعل ديدج عضوم رايتخا يف فلسلا ليبس عبتاو ةيطنزيب

 .ةيلاحلا ترهات ىه ةميدقلا ترهات نأ ودبيو .ةقباسلا

 ١٠٦. ص .قباسلا عجرملا. ىناحنجلا

- ٢٧١٢ 



 . ءارحصلاو تاباغلا يف ةديعب تافاسم

 ىلإ تدأ.ةماه ةيداصتقا بناوج ىلع زكترت ةيادبلا ذنم ترهات ةيمهأ تناك
 ةقطنم يف عقت اهنأ ةيداصتقالا بناوجلا كلت لوأ ناكو .دعب اميف ةيجيتارتسالا اهتيمهأ

 نمز لبقتسملا يف اهناكس تاجايتحا ريفوت نم تنكمت ثيحب ةيعارزلا ةيحانلا نم ةبصخ

 ةرثك ثيح نم ديج خانمب ةنيدملا تزيمت امك .راهنأ ةثالث وأ نيرهن ىلع عقت ىهف. راهدزالا
 . راطمألا . ةرازغو "مويفلا

 نالعإل بسانم زكرمك ةقطنملا كلت رايتخا يف قفوم متسر نب نمحرلادبع ناك كلذبو

 هسيسأت ةيادب يف ةيداصتقا تايدحت ةيادبلا يف هجاو متسر نبا ناك اذإو .") هتمامإ
 ترهات ةنيدم تحبصأو .يجيتارتسإلا اهزكرم ةيمهأ نم كلذ دعب دافتسا هنإف .ةنيدملل

 . نادوسلا دالب نيبو ةيقيرفا لامش نيب لاصتالل ازكرمو .'") طسوألا برغملا دالب ةبصق
 نم ديدعلا اهلوح تقفدتو .'“) قطانملاو سانجألا ةفاك نم راجتلا تاعامج اهتدصقف

 وأ برغملا قارعب تهبش ىتح ةنيدملا ترهدزاو .اهلوح وأ اهب رارقتسالل ةيربربلا لئابقلا
 'ه). هترصبب

 لدعلا ةماقإو ىروشلاب ةمزتلملا نييمتسرلا ةسايس اضيأ ةنيدملا راهدزا ىلع دعاسو
 نم مغرلابف .راجتلا ةيامحو ءاملعلا ةياعرو ةيركفلا يحاونلاب مامتهالا ىلع صرحلاو

 بناوجلاو ةيسايسلا اياضقلا نإف .مهتلود نيوكت ةيادب يف ةيلبقلا ةيبصعلا ىلع دامتعالا

 اذه نع دوزلا مامأ تافالخلا ثراوتو .يمالسإلا ساسألاب تمزتلا ةيعامتجالاو ةيداصتتالا
 يرتبلا يربربلا لصألا ىلإ عجرت نييمتسرلا تديأ ىتلا لئابقلا مظعم نأ مغرو . ساسألا

 )١( رعاشلا لوقي :

 ترهاتب سمشلا نم ىهشأ .. هفرط نم نمحرلا قلخ ام
 “ةماقإ وأ ةطحم :ةيربربلا ةفللا يف ترهات ةملكب دصقي (؟)

 ةنس .رئازجلا. ةيركفلا ةايحلاو ةيداصتقإلا عاضوألا يف ةسارد .ةيمتسرلا ةلودلا .زاحب .ريكب

 ٨٥. ص .١٩.

 )٣( ص . قباسلا عجرملا . يناحنجلا ١٢٣.

 )٤( ص .قباسلا ردصملا .ريغصلا نبا ٣٢.

 )٥( ص .نادلبلا .يبوقعيلا ١٠٥.

_ ٢١٢ 



 ةيسايسلا ةايحلا تمعن .هنع عافدلاو اهركفل اهصالخإ لضفب ايسايسو ايركف تقترا اهنإف

 غلبن مهربخ راط ىتح مهلدعو اهم اكح ةريس ترهتش او ٥. ابحتال او بهذمل ١ ةدحو تره ات يف

 ) ١ ( - آ ٠

 ١ قرشم او برغم ٠

 .ةصاخ برغلا دالب يف ترهات هب تماق يذلا رودلا نإف .رمأ نم نكي امهمو
 اهيدت تاباتكلا نم ديدعلا لبق نم تمصو لهاجتل ضرعت دق ةماع ةيقيرفإو

 هتعاطتسا ردقب لمعي فصنملا ثحابلا وأ خرؤملا لعجي يذلا رمألا .'")اهثيدحو

 يقيقحلا رودلا زربيو ةيقيرفاو برغملا خيرات يف يضابألا ماهسإلا ددحي نأ هتيعوضومو
 نم يمالسإلا ملاعلا قطانم نيبو ةهج نم ةيقيرفا ميلاقأ نيب يراضحلا لاصتالا يف مهلاجرل

 . ةيناث ةهج

 ةيوعرلاو ةيحالفلا اهتايناكمإ ةديج ةروصب اولغتساو مهميلاقأب نويمتسرلا ضهن دقل
 برغملا نم ةقطنملا كلت اهدهشت مل ةروصب . '") ةيجيتارتسالاو ةيسايسلاو ةيراجتلاو
 . رضاحلا تقولا ىتحو كلذ دعب طسوألا

 بوبحلل جاتنا قطانم ىه اهب ةطيحملا قطانملاو ترهات ةقطنم نأ فورعملا نمف
 عضولا سكعناو 6كلذل ةبسانملا فورظلا رفوتو ضرألا ةيوصخ ببسب ةعونتملا رامثلاو
 عايض روهظو .ةطيحملا يضارألا نم ةعساو تاحاسم لالغتسا ىلع رهدزملا يداصتقالا
 ةيضابألا ةلود سيسأت لبق ةدوجوم نكت مل ةديدج ةروص ىهو .") ةعونتم نيتاسبو ةديدع
 هايملا لالغتسا ةيلمع تمظن دق اهب ةطيحملا قطانملاو ترهات ةرادإ نأو ةصاخ . ترهات يف

 ةطيحملا لابجلا ىلإ لالغتسالا تايلمع تدتماو ةديدج تاونق تقشو راهنألا نم
 .)٨' ىنكسلا يف اهلالغتسال تاباغلا نم ديدعلا تليزأو ترهاتب

 .اقباس ةقطنملا هب رهتشت يذلا ىعرلا عاطق ىلع نويمتسرلا ظفاح ةيناث ةهج نم

 )١( ص .رئازجلل ماعلا خيراتلا زجوم .كامكلا ١٨٢.

 )٢( ص .ةماقتسالاو ةوعدلا لهأ ةكرح .ديعس نب ريكب ٢٢.٩١. ةنس .رئازجلا ١٩٩١م.

 )٣( ص. قباسلا عجرملا . درابمول ٢١٣.

 )٤( ص .قاتشملا ةهزن .يسيردالا ٨٧.

 )٥( كلامملاو كلاسملا .ةبذادرخ نبا . ص٣٤.

٢٧١٤ 



 الاجم تناك اهيف ةيضابألا ذوفن دتما ىتلا قطانملا نأ كلذ .هلالغتسا ةيلمع اوروطو

 بشعلاو ءاملا ءارو ىعرلل لاحرتلاو لقنتلا ىلع نودمتعي مهو ةيرتبلا ةيربربلا لئابقلل
 ةيشاملاو باودلا ريدصت قطانم مهأ نويمتسرلا نمز ترهات تحبصأ دقف كلذلو .لكلاو

 دالبو برغملا قطانم ىلإ فانصألا كلت اهنم ردصيو .''أفاوصألاو لاغبلاو منغلاو

 اساسأ رفو دق ىعرلاو ةعارزلا عاطق ومن نأ ودبيو اهموحل ةدوجو اهصخرل سلدنألا
 ثلاثلاو يناثلا نينرفلا يف رمتسملا اهومنو ترهات ةنيدم ناكس ةدايزل ايوق ايداصتقا

 نأ امك .اهعاونأ ةفاكب ةيئانفلا داوملا يف صقن يف ةنيدملا يناعت مل ثيحب .نييرجملا

 ةيبرتو ةعارزلا عاطق يف مهترابحت دئاوع نمأريبك زج اورمثتسا دق اهب ةراجتلا لاجر
 . تالاجملا كلت يف ديبعلا نم ةريبك دادعأل ناكسلا ةجاح ىلع كلذ لدي .ىعرلاو ةيشاملا

 يف اهيلإ نودفي نيذلا لحرلا ربربلا لئابق نيب ةيميلقإ ةراجت دهشت ترهات تناكو .
 قرشلا ةعاضيو رومتلاو بوبحلا نم هنوجاتحي ام ءارشو مهتيشام عيبل ةددحم مايا

 ىلإ لوصولل ةيرابحت لفاوق اهنم كرحتت تناك امك .اهب عنصت ىتلا ةيفوصلا تاجوسنملاو
 .ةديمح تاقالعب اهب تطبترا ىتلا .سلدنألا ىلإ اهعلس ريدصتل طسوتملا رحبلا ىناوم

 " .كلذل ذفنملا وه سنت ءانيم ناكو . نيفرطلا نيب يبهذملا . فالتخالا مغر

 دادعأ ترهظ دقف .ةقطنملا يف ةيفارغويدو ةيراضح تاريغت ىلإ رمألا اذه ىدأ دقو

 ةيعامتجألا ثادحألا تايرجم يف أرود مهل حبصأو ةقطنملا يف مجعلا نم ةريبك
 ديدعلا نم فولألا تارشع ترهظ امك .برعلا رصنع ىلإ اضيأ ةفاضالاب .ةيسايسلاو

 يف مهيلإ ةجاحلل طسوألاو يبرغلا نادوسلا دالب نم ءارحصلا بونج نم اولمح نيذلا

 امساح الماع اذه ناكو .ةسارحلاو ىعرلاو ةعارزلا تاعاطقو ةيراجتلاو ةيلزنملا لامعألا

 '“).برغملا يف ىرقلاو تاحاولا راهدزإو .مالسإلا ىلإ نادوسلا نم ةريبك دادعأ لوحتل

 .ةديدجلا عاضوألا عم فيكتتل اهتايح طاغأ رتبلا نم ةيربربلا لئابقلا تريغ امك

 ةيشاملا ةيبرت عم ةعارزلا سرامتو ضرألاب طبترت تأدبو رارقتسإلا ةايح ىلإ تلوحتف

 ٨٦. ص .ضرألا ةروص .لقوح نبا ()

 )٢( ص .ىرجهلا ثلاثلا نرقلا يف سلدنألاو ةيقيرفإ نيب تاقالعلا .روتكد .دمحم .ىبلاطلا ١٨.

 )٣( ردصملا .يرخطصالا السابق.ص٨٣.

 )٤( ص .١ج.ىنيجردلا تاقبط ٧٢.

_ ٢١0٥



 ثيح .ةراجتلا عاطق يف اهدارفأ ضعب لمعيو .ةديدج زجاوحو ىرق سسؤتو مانغألاو
 ةايح دعب رارقتسالا ىلإ تنكرف ترهات ماكح لبق نم رارقتسإلاو نمألا لئابقلا كلت تسمل

 !).ماكحلا شطب نم نمأم يف نوكتل ندملاو زكارملا نع داعتبالاو لقنتلا

 ىلع ترقتسا ىتلا ةعونتملا تايلاجلا تايناكمال نييمتسرلا لالغتسا لجأ نمو

 نم ةددعتم فئاوط ترهات يف ترهظف . اضيأ ةعانصلا عاطقب اوضهن مهنإف مهضرأ

 تاعانصلا نم مهريغو نيراجنلاو نيجاسنلاو نيغابدلاو نيدادحلا نم ءاوس عانصلا

 ةدوج ةيمتسرلا تاعانصلا تغلبو . دوهيلا اهب رهتشا يتلا غابصألا ةعانص لثم ةيليمكتلا

 سوؤفلا نم ةعارزلا تاودأ تاعانص كلذكو .تاجوسنملا ةعانص ةصاخ اهرصع ىف ةيلاع

 باب ترهات يف رهظ ىتح .لالغلا نحطو تويزلا رصعو داصحلا تالآو ثيارحملاو لجانملاو
 ينوك نم متسر ىنب ةلود ىلإ اودفو نيذلا عانصلا تايسنج تددعتو نحاطملا باب ىمسي

 .مهللمو مهدئاقع تددعت امك . ) مهريغو يورقو يسلدناو يسرافو ىرصبو

 .يقيرفالا لامشلاو برغملا دالب يف ةماه ةيداصتقا ةوق ترهات ىلاتلاب تحبصأو

 فيرصت لجأ نم ةرواجملا ىوقلا نم ةطشن تاقالع يف لوخدلا اهيلع متح ىذلا رمألا
 ىوق طسوتت تناك اهنأو ةصاخو .ماخلا داوملا نم اهمزلي ام داريتساو اهجاتنا ضئاف

 تاحاو عم وأ طسوتملا رحبلا ضوح يف وأ برغملا دالب يف ءاوس . ةعونتم ةيداصتقا

 نييمتسرلل يدقنلا لالقتسالا كلذ ىلع دعاسو .") نادوسلا داليو ةيقيرفالا ءارحصلا
 ةيصخش مهاطعأ ىذلا رمألا .رانيدلاو مهردلا نم مهب ةصاخ تالمع برضب اوماق امنيح
 . ةزيممو ةلقتسم ةيداصتقا

 وأ.ريناندلا نم ةيبهذ دوقن برضب نييمتسرلا مايق ىلإ لئالدلا نم ريثك ريشتو

 يف ادوقن برض نأو قبس دق متسر نب نمحرلادبع نأو ةصاخ .مهاردلا نم ةيزنورب
 دعاس دقو .'“) اهنم ضعب ىلع رثع دقو .يرجهلا يناثلا نرقلا فصتني نأ لبق .ناوريقلا

 يف يسايسلا رارقتسالاو يداصتقالا راهدزالا اهنم لماوع ةدع كلذ يف نويمتسرلا

 ردصملا بهذلا نم ةريبك ريداقم رفاوت ىلإ ةفاضالاب .ىلوألا مهروصع يف ةصاخ .مهقطانم

 )١( ص .ةيمتسرلا ةلودلا .ريكب ١٥٧.

 )٢( .ةمنآلا رابخأ. ريغصلا نبا ص١٣. )٣( ص .٣ج. ريبكلا برغملا .زوبد ٣٨٣ .

 )٤( ص . لوألا مسقلا .ةيقيرفاب ةيبرعلا ةراضحلا نع تاقرو .نسح ٢٢٥.

 س ٢١٦



 يدقنلا رارقتسالا يف يساسألا رصنعلا وه بهذلا اذه ربتعيو ". نادوسلا دالب نم مهيلإ

 نم اهبرقب ترهات تزيمتو .ىطسولا روصعلا يف طسوتملا رحبلا برغ يفو برغملا دالب يف
 ةكرح يف ةيمهأ نييمتسرلا يطعأ يذلا رمألا '").يجيتارتسالا ندعملا اذه جاتنا زكارم

 اذه ةراجت راكتحا ةيمهأ .كلذ دعب .نويمطافلا كردادقو .هلفاوق كرحتو بهذلا لدابت

 كالتما ىلع بترت ثيح. اهعسوتو مهتلود ءانب يف يوق اساسأ كلذ مهل ققحو .بهذلا
 '".يلود فارتعاو ةيلاع ةعمسب عتمتلا لودلا كلتل ةيبهذلا تاورثلا

 ٥ ١ ٠ ٥هص. ةيخيراتلا ةيفارغجلا ٠ درابمول ) ( ١

 . ٩١ ص .يعامتجالاو يداصتقالا خيراتلا .روتشآ )٢(

 . ٥٧ ١\ ص .قياسلا عجرملا ٠ درابمول (٣)

- ٢٧١٧ 



 ( ) ٥

 يمالسإلا رصعلا يف ةيقبوفالا ةراجتلا ةكرح
 ىلعو .يقيرفالا لامشلا يف ةيمالسإلا تاعامجلا نم مهريغو برعلا رارقتسا يدأ

 عاعشإلل ازكرم تحبصأ ةطشن ةيمالسإ ةيراضح زكارم مايق ىلإ .ةيقرشلا لحاوسلا لوط

 سافو ةساملجسو ناوريقلاو طاطسفلا زكارملا كلت مهأ نمو.ةراقلا ىوتسم ىلع يراضحلا

 ةبقع لكش يذلا يقيرفالا يوارحصلا زجاحلا قارتخا نم نوملسملا نكمتو .اهريغو ترهاتو
 يف عطتو لصف لماع تناك نأ دعب لصو لماع ه ارحصل ا تحبصأو .ةليوط ةينمز تارتفل

 يف ةرم لوأل ةرمتسم ةروصب طاشنو ةكرح دهشت ةيقيرفالا ء ارحصلا تحبصأو . يضام ١

 اهلحاوس عم ةراقلا طسوو ءارحصلا بونج ةيقيرفا طبر نم نوملسملا نكمتو .ةراقلا خيرات
 ١١) .ةراقلل نبي ارشب هبشا تحبصا . بوردو كلاسمو قرط ةدعب

 : ىلي امك قرطلاو كلاسملا كلت مهأ ديدحت اننكميو

 . برغلا ىلإ قرشلا نم اهتاحاوو ءارحصلا طبرت ىتلا كلاسملاو قرطلا : الوأ

 وحن ساف وأ ةساملجس وأ ترهات وأ ناوريقلا نم جرخت ىتلا ةيربلا قرطلا يهو
 تاكرحتل ىتحو جحلا ةضيرف ةيدأت وأ ةراجتلا ضرغب .زاجحلاو قارعلاو ماشلا داليو رصم

 ناوريقلا تحبصأو .'") ةبلاغألا نمز ةريبك ةجردب قيرطلا اذه رهدزاو .ةيركسعلا شويجلا
 نيب تافاسملاو لحارملا ديدحت طبترا ثيح .قرطلا كلت زكرم ىه ةليوط ةينمز ةرتفل
 ترهات نيب ةلحرلاو ةفاسملا نويفارغجلا ددح دقف .ناوريقلا عم قرطلا كلت تاطحم

 .ةصفقو ةيليطسق ربع لحارم ةدع يف عطقت أموي نيرشعو ةسمخ ىلاوح يف ناوريقلاو
 فورظ بسح لفاوقلا اهكلست تناكو .ناوريقلاو ترهات نيب طيرت قرط ةدع كانه نا امك
 فورظلا بسح يقيرفالا لامشلا يف تاطحملا كلت نيب قرطلا راهدزا طبتراو .ةنيعم

 . برغملا دالب يف ةيسايسلا ىوقلا تاقالعو ةيسايسلا

 رحبلا ىلع لطت ىتلا ةيلامشلا ءيناوملا نم ةلسلسب بوردلاو قرطلا هذه تطبتراو
 ضعبلاب اهضعب ةيلحاسلا قرطلا نيب طبرت وأ ءارحصلا نم قرطلا اهلصت ثيح .طسوتلا

 ٢٥٧. ص .ةيخيراتلا ةيفارغجلا . درابمول ( ١(

 .٧٨ص . كلامملاو كل ملا .ةبذادرخ نبا )٢)
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 رحبلل ةيلحاسلا ۔ىناوملاب طابترالا ىلع ىقيرفالا لامشلا لود لك تصرح دقو .رخآلا

 . ةيسايسلا تايلاعفلاو تاراضحلا زكارم مهأ هرابتعاب ")طسوتملا

 ثيح ؛ترهات مهتمصاع ءانب يف رابتعالا اذه ىلع نويمتسرلا ةمئألا دكأ دقو

 برردلاو ةراجتلاب برغمو قرشم نم نادلبلا عيمجب مهتمصاع لصتت نأ ىلع اوصرح
 تانامضلا ةفاك ريفوت ىلع اوصرح دقف كلذلو "" راطقألا لك نم سانلا اهيلإ دفاوتي نأو

 بوص مهلبق نم اهجوم مامتهالا اذه ناكو .راجتلا ةماقا وأ ةيراجتلا لفاوقلا رورم ةينمألا
 بوص رخآلاو .الامش طسوتملا رحبلا ءىناوم بوص امهالوأ : ةيساسأ ةروصب نيتهج

 ريفوت ىلع نويمتسرل ا ة ةمنأل ١ لمعو . ةت اشو ةليرط قرط ىهو . .بونجل ا يف . ارحصل ا

 .كزانملا باب ىمسي باب اهيف رهظ ىتح مهتمصاعب لفاوقلل ةحارلا

 اضيأ قارعلا ندمو هرضاوحو ماشلا ءىناومب اضيأ ةيقي يرفالا ةكبشلا كلت تطبتراو

 .قارعلا يف ر ابنألا بوص هجتت و أ . بلحو قشمدو ةيربطو ةلمرلاو حفر مث ث طاطسفلا ربع

 .لحارم ىلع عطقت .ليم فالآ ةثالث يلاوحب دادغبو ناوريقلا نيب ةفاسملا ردقتو

 تناك ثيح .سلدنألاب يقيرفالا لامشلا يف ةيراضحلا زكارملا تطبترا ةيناث ةهج نمو

 مهفادها تقالتف .ةبلاغألا ءانثتساب نييسابعلا عم رمتسم عارص يف رضاوحلا كلت

 ىلع نويومألا دمتعاف .هساملجسو ترهات ماكح ةصاخ ؛سلدنألا يومأ عم ةيسايسلا

 ركذيف . بهذلا نم ةصاخو .مهل نادوسلا دالب علس ريفوت يف يقيرفالا لامشلا رضاوح

 ةرمتسم ةروصب اونمض ىتح ةيضف تالمع نوبرضي اولظ سلدنأل ا يف نييومأل ا نأ درابمول

 ىلإ تزمر ىتلا .ةيبهذلا تالمعلا ىلإ مهتالمع تلوحتف .مهيلإ نادوسلا بهذ قفدت

 ايوق اساسأ سلدنألا يف نويومألا عضو كلذبو "). نينمؤملا ريمأ" بقل تلمحو ةفالخلا

 . يقيرفإلا بهذلا نم مهتلمع ديصرل

 علس قفدت ن امضل هس 7 تره ات ر ايحت ىل ١ لوصرل ١ نويرمأل ا لو اح كلذلو

 ٨٤. ص . قباسلا ردصملا ٠ ةبذادرخ نبا ) ( ١

 ١٣. ص . قباسلا ردصملا .ريغصلا نبا )٢(

 .هسفن ردصملا ريغصلا نبا )٣(

 ٥٧\ ٠ ص .ةيخيراتلا ةيفارغجلا ٠ درابمول ) ٤١

_ ٢١٩ 



 علس ريدصت يف )١' نارهو ىسرمو سنت ءانيمو ةيرج ةريزج تطشنو .ةيقيرفاو نادوسلا
 :ىلع شربوكشا ءانيم طشن لباقملا يف هطسوتملا رحبلا زكارمو سلدنألا ىلإ ةيقيرفا

 رحبلا لامش ابوروأ ءىناوم عمو . ةيقيرفإ عم ةراجتلا ةكرح باعيتسال يسلدنألا لحاسلا

 ."" طسوتملا

 اهتاحاوو ةيقيرفا لامش رضاوح نيب لفاوقلا ةكرحو ةراجتلا تطشن هسفن تقولا يف

 كلت اهب رمت ىتلا تاحاولاو عرازملاو ىرقلا ترهدزاو .ةيبهذملاو ةيسايسلا تافالتخإلا مغر
 رضاوح نيبو ةيبونجلا تاحولا نيب طبرلا يف مهريغ نم طشنأ نويمتسرلا ناكو .قرطلا
 ةينمز ةرتفل ةعساو ةيرب قرط ةموظنم ليكشت نم اونكمت مهنأ ىتح .يقيرفإلا لامشلا
 ةفاك نم راجتلاو دوفولا اهيلإ تدفوف .يرجهلا ثلاثلا نرقلا ةياهن ىتح تدتما ةليوط

 ناجرملا لثم علسلاو تاراجتلا نم ةددعتم عاونأو ناولأ اهيلأ تلمحو .للملاو سانجألا
 لباوتلا لفاوق اهيلإ تلصوو .نارفعزلاو قبئزلاو ريرحلاو تويزلاو بهذلاو ربنعلاو
 ).روطعلاو تاراهبلاو

 حاتأ دقف .يمالسإلا ملاعلا ىوتسم ىلع ةيضابألا تاعامج راشتنا فورظل ارظنو
 نامع لحاوسو نميلاو رمحألا رحبلا ءىناوم ىلإ ترهات ةرابت ةكرحل ادادتما رمألا اذه

 امإ نيقيرط لالخ نم رصم ربع متي يمالسإلا قرشملاب ترهات طابترا ناكو .ةرصبلاو

 ربع ترهات ةراجت لفاوق هجتت رصم نمو .ةيوارحصلا تاحاولا قرط وأ .ىلامشلا ىلحاسلا
 ءىناوم ربع ارحب امإ نامعب لاصتالا متي نميلا نمو .'“نميلاو زاجحلا ىلإ رمحألا رحبلا

 تومرضح طبري يذلا يربلا قيرطلا ربع أرب وأ "برعلا رحب ىلع ةلطملا نامعو نميلا
 يف تطشن دقو .ةرصبلاو ةمظاكو نيرحبلا بوص الامش هجتيو .نامع ةيلخادب .يوزنب

 .رمحألا رحبلا ءىناومو . هويسو ةليوزو نازف تاحاو ةرتفلا كلت

 اهلو ربتلا نم تناك ةيربربلا اهلئابق نأ .ترهاتل يراجتلا طاشنلا اذه ىلع دعاسو

 . ٧٨ ص .ضرألا ةروص . لقوح نيا ١٠٥. ص . نادلبلا .يبوقعيلا )١(

 .٣٩١ص . ةيمتسرلا ةلودلا .ريكب )٢(

 )٣( ص . ضرألا ةروص .يسدقملا ٢٤٥. ص .قباسلا ردصملا .يبوقعيلا . اهدعب امو ١٠٩.

 )٤ ) ص .رساجلا لمح قيقحت. جحلا كسانم .يبرحلا ٥٧٧٢ .

 س .٢٢



 لئابقل حبصأو. ةيقيرفا ءارحص نم ةليوط تافاسم ربع اهطاشن دتماف ءارحصلاب اهتربخ
 تاحاولا ةلسلس ربع ةيقيرفالا ةراجتلا بايسنا يف رود ةوازفنو ةسوفتو هتازمو ةراوهو ةيام

 يمالسإلا نيدلا لوصأ اوملعتو ميركلا نآرقلا اوظفح دق ةسوفن لهأ ضعب نأ رمألا غلبو .

 ةيراجتلا لفاوقلا نم ةريبك دادعأ اهيلع درت ىتلا ةراجتلا قرط ىلع مهوجو نم
 راهدزاو .يقيرفالا لامشلا قطانمل ريبكلا يراجتلا طاشنلا ىلع لدي يذلا رمألا .ةيمالسإلا

 .قرطلا كلت ىلع عقت ىتلا ندملاو ىرقلا

 . (ىربكلا ءارحصلا بونج) نادوسلا دالب عم ةياورحصلا قرطلا : ايناث

 قرطلا راهدزا يف ريبكلا اهرثأ ءارحصلا زايتجا قرط ةفرعم يف ةيبرعلا ةبرجتلل ناك
 ةيلمعلا كلت حاجن ىلع دعاسو .نادوسلا دالب ىلإ ىربكلا ءارحصلا قشت ىتلل ةياورحصلا

 ةبرجتلا عم ةيربربلا ةربخلا تفيضأف .برعلا عم مهجمادناو مالسإلا ىلإ ربربلا لئابق لوحت

 ءارحصلا قرط ىلع ريبك ارود هجاهنص تمدقو .نادوسلا دالب يلإ لوصولل ةبيرملا
 ةيربربلا ةليوز ةليبقل ناك كلذكو .لاثملا ليبس ىلع .يبرغلا نادوسلا دالب ىلإ ةيبرغلا

 طسوألا نادوسلا دالب يلإ ةيوارحصلا قرطلا ةياورحصلا قرطلا ىلع ةرطيسلل ايزاوم أرود

 .رجينلا دالب نم اهلوحامو وكوك دالب ىلاو .داشت ةريحبو

 .نادوسلا دالي نيبو ةيقيرفا لامش نيب تطبر ىتلا بوردلاو قرطلا مهأ ديدحت نكيي.

 :ىلي امم ىربكلا ةيقيرفألا ءارحصلا ربع
 : تسغدوأ ربع ىبرغلا نادوسلا دالب ىلإ ةساملجس قيرط )١(

 بوص هجتيو ةساملجس نم ةيرفصلا لوساو ىنب ةمصاع نم أدبي يذلا قيرطلا وهو
 نم برتقت ةدم يف تسغدروأ ىلإ لصي ىتح ةليوط تافاسمل ىربكلا ءارحصلا يف بونجلا

 مايا ةرشع دعب اناغ ةكلمم ةيراجتلا لفاوقلا لخدت تسغدوأ دعبو ١". ابيرقت نيرهشلا

 اهل ناك هجاهنص ةليبق نإف قيرطلا اذه لوط ىلع ةيربربلا لئابقلا راشتنا مغرو . ابيرقت
 ذوفن قطانم نم ربتعت اهسفن تسغدوأ ىتح ."") ةليوط ةينمز تارتفل هيلع ىلوطلا ديلا

 ةسوفنو هتانزو هتاولو ةسانكم لئابق قيرطلا اذه لوط ىلع ترقتسز امك . ةجاهنص ةيلبق

 .ةجاهنص راوجب اهريغو

 )١( ص .ضرألا ةروص . لقوح نبا ٩٩ - ١٠٠ .

 )٢( ص .قباسلا ردصملا . ىبوقعيلا ١١٠.
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 : امه نينثا نيعرف ىلإ تسغدوآ ةساملجس قيرط عرفتيو

 ىتأتو . تسغدوأ ىلإ يقرشلا بوتجلا ةهج تيشيت - يزافت ةساملجس قيرط - ]
 نم ةمداقلا ةيوارحصلا قرطلاب يذافت دنع ىقتلي نأ ىلإ قيرطلا اذه ةيمهأ

 ربتعتو ") ةيمتسرلا ةلودلا نمز طشن دقو .لامشلا نم ديرجلا دالبو نالجراو

 )٨'. هتاطحم مهأ يزاغت

 نم برنقي وهو .يبرغلا بونجلا ةهج تسغدوأ ىلإ ريولا - ةساملجس قيرط - ب
 .ىصقألا برغملا نم ىلحاسلا قيرطلاو روركتلا دالب

 ندملل ةيقيرفا خيريات يف أزمر تحبصأ ةيوارحصلا " تسغدوأ ةنيدم نإف لعفلابو
 بوص ربربلاو برعلا نم يمالسإلا لغوتلا ةجيتن تروطتو ترهظ ىتلا ةيمالسإلا

 ىلع يجبتارتسالا اهعتوم نم اهتوقو اهتيمهأ تدمتساو . نادوسلا دالب ىلإ ءارحصلا
 كلت يف بذبذت وأ ريغت ىأ ناكو .نادوسلا دالب نيبو يقيرفالا لامشلا نيب لفاوقلا قيرط
 برغملا دالب لود مايق تسغدوأ راهدزا ىلع دعاسو ‘ؤ١. اهروهدتو اهسمظطب ًاليفك قرطلا

 . ترهات يف ةيضابألا ةلود . ةساملجس يف ةيرفصلا ةلود لثم لامشلا يف ةلقتسملا

 ىلإ ةيراجتلا لفاوقلل ةحارتساو روبع زكرم درجم نم تسغدوأ تلوحت نمزلا رورمو
 لامشلا تاجتنمو علس نيب يراجتلا طيسولا رودب اهمايق ءارج نم ةيملاع ةيرابحت ةنيدم

 ناكو. ءارحصلا بونجو نادوسلا دالب تاجتنمو علس نييو طسوتملا رحبلا ضوحو يقيرفإلا
 ىلإ لامشلا نم هجتملا حلملا امه نيتلباقتم نيتماه نيتعلس يف لثمتي رودلا اذه رشؤم

 )١( ص . قباسلا ردصملا . يركبلا ١٥٨.

 ٦٧٤( : ص .ةطوطب نبا ةلحر) . ةساملجس نم أموي نيرشعو ةسمخ دعب ىلع (!)

 مظعم اهبش كلذلو . نيلبج نيب عقتو . بونجلا نم ىربكلا ءارحصلا ةفاح ىلع عقت ةنيدم : تسغدوأ )٣(

 ىلع طقست ىتلا راطمألا لالغتسا نم اهناكس نكمتو . ةساملجس نم بونجلا ىلإ .ةكمب نييفارغجلا
 اهيف ترشتنا دقف كلذلو ةنيدملا فافض ىلع تدتما ىذلا ىداولا يف ىرلا رومأ ميظنتو . اهلابج

 . ليخنلا عرازم

 .ايناتيروم ةيروهمج يف ايلاح عقت يهو

 ٢٧٢٧. ص .ط . نادلبلا مجعم .ىومحلا توقاي . ٩١ ص .ضرألا ةروص .لقوح نبا : رظنا
 )٤( ص .قباسلا عجرملا .يناحنجلا ٢١٢.
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 نيتاه ىدحإ كلسم ريغت ناكو "!.لامشلا ىلإ بونجلا نم هجتملا بهذلاو بونجلا

 .تسغ دوأ زكرم ديدهتب اليفك نيتعلسلا

 ةيئاذغ داوم تسغدوأ ربع نادوسلا دالب ىلإ لامشلا نم ةطباهلا لفاوقلا تلمح
 تسغدوأ نم لمحيو .زرخلاو ساحنلاو ت اجوسنملاو حمقلاو تويزلاو بييزلاو رمتلا لثم

 ردصت امك . ديبعلا اهنم لمحي امك هحصأو ضرألا لهأ بهذ دوجأربتعأ يذلا بهذلا
 تردصو . هريغو جابيدلا ةعانص يف مدختسي يذلا غمصلا سلدنألا دالب ىلإ تسغدوأ
 وأ صلاخلا بهذلاب تلماعت دقف ريبكلا اهراهدزال ارظنو . دولجلا نم ةديج عاونأ اضيأ

 ٢١' .اطحملا كلت لوط ىلع أعناش ناك يذلا يساملجسلا رانيدلا

 تسغدوأ نم بونجلا ىلإ ةناغ ةكلمم ىلإ اهتلحر ةيراجتلا لفاوقلا بلغأ فنأتستو
 لوصولا لجأ نم اولمحتو راجتلا سوفن تفه ةناغ ةكلمم ىلإو . مايأ ةرشع دعب ىلعو
 ناك بهذلا نأ ضعبلا ركذ ىتح .هراعسأ صخرو اهب بهذلا رفوتل كلذو .قاشملا اهيلإ
 مساب اهتقطنم تيمس ىتح . لامرلا نع ةدنازلا هايملا ترسح اذإ .هترثك نم ليل عملي

 نم نيملسملا راجتلا تاعامج رارقتسا تايادب ةيادبلا ذنم ةناغ يف ترهظو"" ًربتلا ميلقإ
 يناثلا نرقلا ذنم اهيف ترهظ ىتح .راجتلا لفاوق ةمدخو ةعلسلا كلت لمح نيمأت لجأ

 .نيملسملا راجتلا ءايحأ اهيف ترثكو .أدجسم رشع انثإ ىلاوح ىداليملا عساتلا/ ىرجملا

 ").ةليوط ةرتف مهتينثو ىلع اولظ اهكولم نأ مغر

 دالب ىلإ وأ .رجينلا رهن قطانمو تارامإ ىلإ اقرش لفاوقلا ضعب هجتت ةناغ نمو
 يساسألا دصقملا ىه ةناغ تناك نكلو .ديبعلاو دولجلا نم اهعلس لمحل .(وكوك)وجوج
 نيملسملاو ربربلا دي ىلع اهنم بونجلا ىلإ ةيراجت طوطخ ميظنت متي ملو .ةيراجتلا لفاوقلل
 .دعب اميف مالسإلا ىلإ ةناغ ناكس نم ريبك ءزج لوحت دعب الإ

 )١( ص .راطعملا ضررلا .ىريمحلا ٥٩١ .

 )٢( ص .ةطرطب نبا ٦١٨١.

 )٣( ص .يبرعلا ليعامسا قيقحت .ايفارغجلا باتك .يبرغملا ديعس وبأ ٩٢. ٩٣.

 )٤( ص . قباسلا ردصملا .يركبلا ١١٨١.

_ ٢٢٢٣ 



 يمالسإلا رصعلا يف يراجتلا ةناغ - تسغدوأ - ةساملجس قيرط ةيمهأ ببسيو
 دقن كلذلو .بهاذملاو دئاقعلاو سانجألا ةفلتخملا تاعامجلا نم ديدملا هيلع ترقتسا دقف

 راجت ةناكمو طاشنل ناك الثمف .تاعامجلا كلت نبب تاعارص قيرطلا انه زكارم تدهش

 نم هشاملجس ماكح كش يف أرثأ لامشلا يف قيرطلا زكارم ىلع ةيضابألا نم ترهات

 ةبقع مهأ راجتلا ءالؤه اوربتعا راردم ىنب ءارمأ نأ ىتح .رجتلا ءالؤه يف ةيرفصلا

 ين ةيرفص تايلقأ دوجو مغر .ةطلسلا ىلإ مهبوثو نم افوخ مهب اوشطبف .'ا) مهمامأ

 نا الإ ةيضابألا راهت دي يف نادوسلا علس مظعم يف ةريبك تاراكتحا دوجو مغرو ترهات

 امهالك نأ ثيح. ةيبلسلا ةيحانلا نم ةساملجسب ترهات ةقالع ىلع رثؤت مل بناوجلا كلت

 ماكحو ترهات ماكح نيب ةنسحلا تاقالعلا تجوت دقو .هل ىداعم طيحم يف شيعي

 .متسر نب نمحرلادبع تنب ىورأ نم عسيلا نيب راردم نيب ةرهاصملاب ةساملجس

 نرقلا ذنم ةيراجتلا زكارملا كلت ىلع ةيضابألا رابت ةرطيس رمألا اذه نم حضتيو

 ةقطنملا اوراز نيذلا نييفارغجلا دنع ةحضاو تاراشا . مهل تحبصأ ثيحب .يرجهلا ثلاثلا

 ىلع زيكرتلا نود .نادوسلا دالب يف مالسإلا رشن يف حضاو رثأ مهل رهظ امك .دعب اميف
 .ةيبهذملا بناوجلا

 )٢( روركتلا دالب ىلإ ىلحاسلا ةطمل لون قيرط :

 دعب ىرجهلا ثلاثلا نرقلا ذنم يسلطألا طيحملا لحاسل يزاوملا ةطمل لون قيرط رهدزا

 ءارحصلا ربعرصم ةناغ قرطل لفاوقلا كرت دعيو ىصقألا برغملا يف ةرقتسم لود روهظ
 نم مداقلا بهذلا ةراجت زكارم نم ةطمل لون تحبصأو .ةيلمرلا هفصاوع ةرثكو هلوط ببسب

 الامش ساف ةنيدم عم ةقيثو تاقالعب تطبترا دقف كلذلو .حلملا كلذكو نادوسلا دالب
 دادتما يف يداصتقالا راهدزالا اذه سكعناو .طسوتملا رحبلا رزجو ةليلمو ةتبس ءىناومو

 رارقتسالا ىلإ ةوادبلا نم اهناكس لوحتو ءارحصلاب اهتطاحإ مغر اهب نارمعلا

 )١( ةقرو . ةاقتنملا رهاوجلا .يداربلا ٩٢.

 ص .قباسلا ردصملا . ايركزوبأ ١٦٠.

 )٢( ص .ايقيرفا برغب مالسإلا رشن يف ةيضابألا رود .روتكد .دمحم .رصان ٢٨. ةبتكم .اهدعبامو

 .طقسم .يرماضلا

٢٢٤ 



 هل حبصأو '"!.قيقرلاو ربنعلا ةراجت لمح يف دعب امين قيرطلا اذه صصختو ').رضحتلاو
 .نيطبارملا ةلود نمز يف ةيداصتقالا هتيمها بناجب ةيسايس ةيمها

 تاعامج نإف .هل ةيزاوملا ىرخألا قرطلل ةبسنلاب .قيرطلا اذه رصق بناجبو
 مهنأو ةصاخ .مهميلاقأ ىلإ ةيراجتلا لفاوقلا لوصو نيمأت يف رود مهل ناك .روركتلا

 برغ يف ةديدع ميلاقأ ىلع ةعساو ةرطيس مهل تناكو !مالسإلا ىلإ أركبم اولوحت
 .٣\) ا

 ٠لں دوسلا

 )٣( وكوك ىلإ - نالجراو - ترهات قيرط :

 ثيح ةليوط ةدم ةيقيرفالا ةراجتلا يف أماه رود نييمتسرلا رصع يف ترهات تبعل

 هجتت قرشلا ىلاف .برغلا ىلإو قرشلا ىلإو بونجلا ىلإ دتمت ةيراجت قرط ةدقع تحبصأ
 قرطلا هجتت برفلا ىلإو .رصمو سلبارطو ريرجلا دالبو ناوريقلا بوص لفاوقلا اهنم
 نيتهج ىلإ لفاوقلا اهنم هجتتف بونجلا ىلإ امأ.ىصقألا برغملا لحاوسو ساف بوص
 : امه

 لصت ىتح ىربكلا ءارحصلا ىلإ مث نالجراو ىلإ يقرشلا بونجلا بوص : يلوألا
 .نادوسلا دالب ىلإ لفاوقلا

 .رمألا اذه انلصف دقو .ةناغ مث ةساملجس ىلإ : ةيناثلا

 ؛ىربكلا ءارحصلا ربع نادوسلا دالب ىلإ هجتملا نالجراو ترهات قيرطل ةبسنلابو

 ةيمهألا تاذ هيلع نالجراو ةنيدم دوجو مكحب اميظع ايراجت اطاشن دهش هنإف

 يف حاجنلاب ةطبترملا ترهات دوجو كلذكو .برغملا دالب يف ةيسايسلاو ةيداصتتالاوقينيدلا

 ء ارحصلا لامش ىلع اهعقوم مكحب نالجراو تناكو. ةريبكلا ةيراجتلا تاقفصلا ةرادإ

 دالب ىلإو ءارحصلا تاحاو ىلإ يقيرفالا لامشلا نم نيمداقلا نيرفاسملا ىقتلم ىربكلا

 ٨٤. ص .قباسلا ردصملا .لقوح نبا ) ( ١

 .٦٦٢ص .ةيخيراتلا ةيفارغجلا . درابمول .١٢ص. قباسلا ردصملا .ديعس وبأ )٢(

 ١٠٤. ص .حتافلا مالسإلا .سنؤم )٣(

 .٨ص . قباسلا عجرملا .رصان

 س ٢٢0٥



 اهب ىقتلا وأ اهنم جرخ ىتح .هاجتا لك يف لفاوقلا تاكرحتل أزكرم تناكو " '.نادوسلا

 عافترا يف رمألا اذه سكعنإو ").بونجلا نمو لامشلا نم .اهابحتا نيرشع نم رثكأ

 . ".راجتلا رهشأ نم اهراجتو ءاينغألا نم اهلهأ حبصأو .اهلئابق ةشيعم ىوتسم

 .ةلماش ةضهن ةنيدملا تدرهشو

 نادوسلا دالب عم ةراجتلا يف ةيمهألا سفن ترهات تلتحا نالجراو ةيمهأ بناجبو
 يف أريبك ارود ةيضابألا ةوعدلا تدناس ىتلا ةيربربلا لئابقلا تبعلو .ءارحصلا ربع

 ةسوفنو ةراوه لثم ترهاتو نالجراو نم جرخت وأ هجتت ىتلا قرطلا ىلع ةرطيسلا
 بوص ناوريقلاو سلبارط ىلإو '"'.ابونج ءارحصلا يف لئابقلا كلت ذوفن دتماو .امهريغو
 ةيضابألا لئابقلا طاشنب ةطبترم يقيرفإلا لامشلا ةقطنم مظعم تحبصأو .يقرشلا لامشلا

 رمألا اذه ةيمهأ نم دازو ٨١". نييمتسرلا ذوفنل ةعضاخلاو نالجراوو ترهات يف ةزكرمتملا
 قرطلا نم ةموظنملا كلت نمض تحبصأ ةيمالسإلا ةيقيرفا ةرضاح ربتعت ىتلا ناوريقلا نأ
 ىلإو ". يقيرفإلا لامشلا تاحاو نم اهريغو نازف ةحاو ىلإ تدتما ىتلا. ةيراجتلا

 راجتلا هيف حيرتسي ناك يذلا حيسفلا غير يداو لثم قطانملا كلت يف دتمت ىتلا ةيدوألا
 . ةيضابألا نم مهو. لازرب ينب نم ةعامج يداولا اذه قرط ىلع رطيس دقو .مهباودو

 رشع ىنثا نالجراو نعو مايأ ةتس ىلاوح ترهات نع دعبت ىتلا ةليسملا مهتنيدم تناكو
 ىلإ ةيضابألا لازرب ىنب ةعامج ىلإ ىداولا اذه ةيعبت ىدأ دقو . غير يداو ربع اموي
 ىه نالجراو تناك اذإو .'`أنالجراوو ترهات بوص ء ارحصلا نم لفاوقلا جورخ نيمأت
 . اهل نامألا مامص وه حبصأ غير ىداو نإف ءارحصلا بونج '٧ا ةيقيرفإل ةريبكلا ةباوبلا

 رهن لامش ةقطنمو (وجوج) وكوك دالب ىلإ بوتجلا بوص اهقيرط لفاوقلا هجتت
 .ةكمدات ةطحم لثم ةحارتسالل تاطحم يف قيرطلا يف تارم ةدع فقوتلا متيو .رجينلا

 .١١ص .قاتشملا ةهزن .يسيردإلا ()

 .٢١ص .هسفن ردصملا .يسيردإلا )٢(

 ٣ ١٠. ص .نادلبلا . يبوقعيلا )٣(

 .٣٩ص .٦ج .نودلخ نبا )٤(

 ١٦١. ص .يلام ةكلمم مالسإ يف ةيضابألا ءاهقف رود . دمحأ .نيسح )٥(

 . قباسلا دصملا . نودلخ نبا )٦(

 )٧) ضزاألا ةروص . لقوح نبا ٠6 ص ٨٦.

_ ٢٢٦ 



 رخآو .راهنلا رخآ يف ريسلا نوكيف . سمشلا ةرارح بنجتل كرحتلا تايلمع بترت امك
 دجوت ثيح نادوسلا دالب لوخدل دادعتسالا راجتلا أدبي ةكمدات نمو .اهترارح ءاقتا ليللا

 . اهرجاتمو اهقاوسأب ةرهدزم ةنيدم ىهو .ةلمدات نم مايأ ةعست دعب ىلع وكوك ةنيدم

 ةراجت زكارم مهأ .وكوك تحبصأو .يمالسإلا ملاعلا ءاحنأ ةفاك نم راجتلل ماه زكرمو
 '١).ةيمالسإلا روصعلا يف يقيرفالا بهذلا

 بهذلا ةراجتل ةيراجتلا قرطلا طشنأ وه وكوك- ةكمدات - نالجراو قيرط لظو
 صرح ىتلاو ٠ترهات يف ةيمتسرلا ةلودلا مايأ ةصاخ . ةلبوط ةرتفل نادوسلا دالب علسو
 نأ ىتح .وكوك ماكحو راجتيو قيرطلا اذه زكارمب مهطباورو مهتاقالع ميعدت ىلع اهتمنأ

 يف رمألا اذه ققحو .هدلاو نمز .وكوك دالب ةرايز يف ركف دق باهولادبع مامإلا نب حلفأ
 ةفرع نب دمحم ةسائرب دالبلا كلت ىلإ لاع ىوتسم ىلع ةرافس ثعب امنيح همكح نمز
 ترهات زكارم نيب ةيراجتلا تاقالعلا ميعدت يف ةرافسلا كلت تحجنو )٢' .ايادهلاب ةلمحم

 ءامسأب ةيضابألا تاياورلاو ريسلا تلفح دقو .نادوسلا دالبو وكوك دلب عم نالجراوو

 نادوسلا دالب نيب ةيراجتلا ةطاسولا يف ماهلا رودلا مهل ناك اهلاجرو مهرابحت نم ةديدع
 كلت يف مالسالا رشن يف زراب رودب راجتلا ءالؤه ماق دقو .") يمالسإلا ملاعلاو

 .رداصملا فلتخم يف مهركذ اضيأ ددرتو .'“)قطانملا

 نع بهذلا تاقفص ءارجإو وكوك ماكحب نيملسملا راجتلا ةيبلغأ طابترال ارظنو
 نم تنكمتو .طسوألاو يبرعلا نادوسلا ميلاقأو ندم مظعأ تحبصأ دق وكوك نإف . مهقيرط

 ىلع اهذوفن طسب يف تأديو .ةيزجلا عفد نع تفقوتو ةناغ كولم ناطلس نع جورلا

 )١( ص .ايفارغجلا باتك . ديعس نبا ٨١١.

 - ص .اج . نادلبلا مجعم . ىومحلا توقاي ٤١٥.

 )٢( ص .ةمنآلا رابخأ .ريغصلا نبا ٣١.

 )٣( ص .قباسلا عجرملا .رصان ١٢ .اهدعبامو
 )٤( ةيضابألا رابت نم ةيلام تادعاسمب ةساردلل ةقلح أشنأو ةناغ دصق يذلا ىسوم وبأ ءالؤه نم .

 .هنيدو همالسإب ىلام كلم رظن تفل يذلا فلخي نب ىلع خيشلاو

 ىخامشلا ريس : رظنا . ج٢!. ٥١٧.
 - ص . قباسلا عجرملا . رصان ١٣ .اهدعبامو

- ٧٢٢٧ - 



 . ةرواجم كلامم ةدع ىلع ةيزجلا تضرفو . )١' اهل ةرواجملا ميلاقألا نم ةعساو قطانم

 ىزب مهسبلم يف اوهبشتو اهلهأب اوطلتخا نيذلا نيملسملا راجتلا ذوفن حوضوب اهيف رهظو
 ."" يرجهلا عبارلا نرقلا يف وكوك كلم مالسإب رمألا ىهتناو .نادوسلا

 )٤( نادوسلا ىلإ ةسوفن لبجو سلبارط قرط :

 ةصاخ . ءارحصلا بونج نادوسلا دالبب ةيقيرفإ لامش طبرت ىتلا قرطلا ىهو
 مناكلا دالب ىلإ سلبارط قيرط ناكو .يقرشلا نادوسلا نم يبرغلا ءزجلاو طسوألا نادوسلا

 زكارم نم قيرطلا اذه ادبيو طسوألا نادوسلاب ةيقيرفإ لامش طبرت ىتلا قرطلا رصقأ وه
 أموي رشع ةثالث دعب ةليوز وحن بونجلا بوص هجتيو . ةسوفن لبجو سلبارط يف ةيضابألا
 ةرثك نمو .'" هلفاوق طحمو هتراجت زكرمو قيرطلا اذه زكارم مهأ ةيراز تحبصأ دقو .
 ديدعلا دوفو دعب ةصاخ .هيلع ربربلا ناكسلا بلغ قيرطلا اذه ىلع ةيراجتلا تالحرلا

 .هناكسب اوجزتماو "!زكارمو هتاحاو يف اورقتساو ةرمتسم تارجه لكش ىلع مهنم
 ىلإ مهعيزوت متي ثيح سلبارط ىلإ ديبعلا نم ةريبك دادعأ بلج يف قيرطلا اذه مدختساو
 تطسوت ثيح . قيرطلا اذه تاطحم مهأ نازف ةحاو تناكو .يمالسإلا قرشملاو رصم

 .مناك دالب نييو سلبارط نيب ةلحرلا

 بونجلا بوص وكوك دالب ىلإو سمادغ ةحاو ىلإ سلبارط نم رخا قيرط هجوتي امك

 دعب سمادغ ىلإ ابونج هجتيو .سورش ةنيدم نمو ةسوفن لبج نم أدبي ثيح .يبرغلا

 دعب ةلمدات ىلإ هجتملا نالجراو قيرطب ةرتف دعب ىقتليو .ءارحصلا يف مايأ ةعبس ةريسم
 اذه ىلع اهعوقو ببسب ماه يراجت زكرمك سمادغ ترهدزا دقو .اموي نيعبر أ ةريسم
 . بهذلا نم ةصاخ ةماهلا يبرغلا نادوسلا تاراجتب لصتي ىذلا قيرطلا

 )١( ص .قباسلا ردصملا .يبوقعيلا ٢٢ .

 )٢( ص . قباسلا ردصملا .يسيردإلا ١١.

 )٣( ص . ناسلا ردصملا . ىبوقعيلا ٩٨.

 )٤( ص . قباسلا عجرملا . ينامنجلا ٢٢٧.

 )٥( ص . ٫٧ج . ربعلا . نودلخ نبا ١٢٢ .

_ ٢٢٨ 



 ديدعلا نادوسلا دالبو ةيقيرفإ لامش نيب ةلماعلا ةيراجتلا لفاوقلا تهجاو دقو .اذه

 :يلي ام اهنم ركذن . ةيسايسلا تابوعصلاو ةيعيبطلا تابوعصلا نم

 : ةيعيبطلا تابوعصلا : الوأ

 ١ - ةعساولا ءارحصلا يف هايملا ةردن .

 ملاعلا قطانم دشأ نم دعت ىربكلا ةيقيرفإلا ءارحصلا ةقطنم نأ فورعملا نمف

 )١'. ةيناويحلاو ةيتابنلا ةايحلا ىلاتلاب ردنتف .ءارحصلا نم ىطسولا ضورعلا ةصاخ .افافج

 ةربخ ببسيو . آأشطع توملل مهضرعت دق .مهباودو نيرفاسملاو راجتلل ةقاش ةيلمع ىهو

 قرتخت ىتلا قرطلا لوط ىلع رابآ رفحب اوماق مهنإف ءارحصلا كلت يف ربربلاو برعلا
 ىلع ةرطيسلا ةلاسم تلظ نكل .'") تاحاولا نع دعتبت ىتلا تافاسملا يف . ءارحصلا

 ةراجتلا دئاوع نم ةدافتسالا لجأ نم ربربلا لئابقلا نيب رمتسم عازن لحم رابآلا كلت
 قرطلا ةفرعمل ءالدألا مهعم اوبحطصاف اضيأ ةلأسملا كلتب اومتهأ راجتلا نأ امك .ةراملا

 .فصنلا ىلإ لصت دق .'") هايملا لمحل باودلا نم ةريبك ةبسن اوصصخ مهنأ امك . رابآلاو

 :ةسراقلا ةدوربلا - ٢

 ىدملا ليمي ثيح . يراق فرطتم خانم ةيلخادلا يراحصلا خانم نأ فورعملا نمف

 . ةليللاو مويلا يف ةجرد نيثالث نع ىدملا اذه طسوتم ديزي دقو عافترالا ىلإ ير ارحلا

 ةراجتلا لفاوق ضرعتتو .ةدوربلا ةياغ يف قرطلا كلت ىلع ءاتشلا لصف لعجي يذلا رمألا
 لخدت نازفو .'")ترهاتو نالجارو لثم يقيرفالا لامشلا تاحاو نأ امك . اليل ةدوربلل
 .ءاتشلا لصف يف ةديدشلا ةدوربلا قاطن يف اضيأ

 . اهدعبامو ٤٤٩ ص . قباسلا عجرملا . ةناع وبأ )١(

 .امهريغو نازفو راوك ةحاو لثم )٢(

 .اهدعبامو ١١٤ ص .ايفارغجلا باتك . ديعس وبأ

 )٣( ص . قاتشملا ةهزن . يسيردالا ١١.

 )٤( كلذ يف امح نب ركبوبأ يترهاقلا رعاشلا لوقي :

 ترهاتب سمشلا فرطأو .. هناميرو دربلا لوطأ ام

 تحت نم رشنت امنأك .. تدبام اذإ ميغلا نم ودبت

 تمسلا ىلع عبرلا انب يربت ... ةجلاالب رحب يف نحنف

 . ٨ ص . ٢ج . نادلبلا مجعم . ىومحلا توقاي -
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 ٣ - ةديدشلا ةرارحلا :

 نيب ةفاجلا ةيرادملا ضورعلا نمض ةيقيرفالا ىربكلا ءارحصلا ةقطنم عوقو ببسبف
 لصنف ىف ةصاخ أديدش عافترا ةرارحلا ةجرد عفترت ..الامش ناطرسلا رادمو ءاوتسالا طخ

 اثيدح تاجردلا كلت تلجس ثيح . اهقطانم ضعي يف ةجرد ٥٨ ىلإ لصت ىتح فيصلا

 يف اهدعبو ناكملا ةيراق ةرارحلا ةجرد دادتشا ىلع دعاسيو . ايبيل تاحاو ىدحإ ىف

 ين كرحتلاب مهلناوقو راجتلا مايق ىلإ كلذ ىدأ دقو . ةيناملا تاحطسملا نع لخادلا

 حاورا قاهزإ ىلإ ةرارحلا كلت تدا دقو .رصعلا دعبو رجفلا دنع سمشل ا بيفقم تاقوا

 . اهدارفأو لفاوقلا باود نم ديدعلا

 ٤- ةيلمرلا عباوزلاو حايرلاو فصاوعلا : 6١

 قطانم كرحت ببسب رخآل نيح نم فصاوعلاو عباوزلل امومع ءارحصلا ضرعتت
 يذلا رمألا . يتابن ءاطغ دوجو مدعو ةبرتلا كلفت اهتدش ىلع دعاسيو .يوجلا طغضلا

 برردلاو قرطلا سمط ىلإ ةمعانلا اهلامرب ىدؤت دقو . اهتعرسو اهتدش ىلع دعاسي

 لفاوق كاله ىلإ انايحأ يدؤت دقو .باودلاو لبإلا روفن ىلإو نيرفاسملا ةعتمأ فالتإ ىلإو
 . ةلماك ةيرابت

 : ةسرتفملا تاناويحلاو ضرألا ماوهل ضرعتلا - ه

 ةبسانم ةئيب ىهو تاباغو تاعفترمو تاحاو قطانم ةليوطلا اهتلحر يف لفاوقلا ربعت
 يف ةصاخ . دوسألاو رومنلا لثم ةسرتفملا تاناويحلاو ضرألا ماوه نم ةريبك دادعأ دوجول
 لصب ةريبك دادعأ يف ريست ةيراجتلا لفاوقلا تناك كلذلو . ناكسلا نم ةيلاخلا قطانملا

 يورتو . راطخألا كلت ةهجاوم نم نكمتت ىتح ةلحار فلأ رشع ىنثا نم رثكأ ىلإ اهضعب
 اعترم ناك متسر نب نمحرلادبع اهانب ىتلا ترهات ةنيدم عضوم نأ ةيضابألا رداصملا
 كلذ عالتقا ةرورضلا تضتقا ثيحب . ةفيثكلا تاباغلا لخاد شوحولاو عابسلا نم عاونأل

 مظعم تناك كلذكو . ءانبلل اهديهمتو ضرألا ةيوستو ةباغلا قرحب رمألا ىهتناو هلك

 .'") ةيلامشلا ةيقيرفإ ةيدوأو قطانم

 وكرريسلا .ايبيل ين ناتمرهلا .رصم يف نيسامخلا : ارحصلاب ةقطنم لك يف ةيلحم ه امبأب فرعت )١)

 .رئازجلا يف

 . ٢٣ . ب ص . ٢ج ٠ يردالبلا ٦. ص ٠ ج٢ ٠ ةيضايرلا راهزألا ٠ ينورابلا ) )٢
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 : ةينمألاو ةيسايسلا تابوعصلا : ايناث

 ةقطنم نإف . يقيرفإلا لامشلا يف ملاعملاو دودحلا ةحضاو ةيمالسإ لود دوجو مغر
 حضاولا اهذوفنو اهتبيه ضرف نم ةنكمتم ةيسايس أمظن فرعت مل نادوسلا دالبو ءارحصلا

 يف أددعت ظحالي ثحابلا نأ ىتح . ملاعملا ةحضاو دودح لخاد اهبوعشو اهميلاقأ ىلع

 ةقطنم ضرع يذلا رمألا . رخآو ردصم نيب ميلاقألا ماكحو نادوسلا دالب مكح ةمظنأ

 نايحألا بلغأ يف رخآلا ضعبلا دض اهضعب تاعامج لبق نم ةرمتسم تاوزفل نادوسلا

 روعش درجمبو . اهمظنو اهديلاقتو اهتاداع نادوسلا دالب لئابق نم ةليبق وأ ةعامج لكف
 . اهل ةرواجملا قطانملا ىلع اهذوفن دمت نأ ثبلت ام اهنإف اهتوقب لئابقلا كلت ىدحإ

 دالب ىلإ ةهجتملا ةيراجتلا لفاوقلا ةكرح ىلع ةيبلس ةروصب رمألا اذه سكعنا
 ماظن عم ةددحم ةروصب لماعتلا لفاوقلا كلت ىلع بعصلا نم ناك ثيح . نادوسلا

 ةيبرع تايلاج ىلع دمتعت اهلعج يذلا رمألا . ةثيذحلا روصعلا ةيادب ىتح انيعم يسايس
 ربربلا ءاطسولا نم ةكبش ربع اهعم قافتالا متي . قطانملا كلت قاطن لخاد ةيربرب وا

 دالب ىلإ لفاوقلا لوصو ليهست ةيساسألا مهتمهم . ١" ماهملا كلتب نوموقي برعلاو
 لماعتلا يف مهتيمهأل ةريبك احابرأ كلذ ءارو نم نونجي اوناكو . مهلوزن بيترتو نادوسلا
 . لكاشملا نم ديدعلا عوقو يدافتو:نيفرطلا نيب

 نم ديدعلا نادوسلا دالب ىلإ ةهجتملا ةيراجتلا لفاوقلا تهجاو دقف كلذ مغرو

 ةيئاوتسإلا تاباغلا نم ةرجاهم ةيجنز تاعامجل تضرعت ام اريثكف . ةينمألا تابوعصلا
 تاعامجلا كلت ضعيو . تاعامجلا كلت عم مهافتلا بعصلا نم ناكو . لامشلا بوص
 اهنمأ ةيامح ةمهم دانسإب لفاوقلا مايق ىلإ ىدأ امم . رشبلا موحل ةلكأ نم مهنأب فصو

 . قطانملا كلت يف اهتربخ اهل ةيربرب لئابق ىلإ اهتاكرحتو

 اهمامأ نوهي ناك . ةراجتلا ضرتعت تناك ىتلا ةديدعلا تابوعصلا كلت نكل
 ةلمحم لفاوقلا كلت دوعت امنيح نادوسلا دالب ةراجت نم اهينبت تناك يتلا ةريبكلا دئاوعلا

 يهو . نادوسلا دالب علس نم اهريغو . ماعنلا شيرو ربنعلاو ةميركلا راجحألاو بهذلاب
 ةرهش تطبتراو . ةرتفلا كلت يف ابوروأو طسوتملا رحبلا بوعش دنع اهتيمهأ اهل علس

 ٦٨٧١. ص . ةلحرلا . ةطوطب نبا ()
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 . علسلا كلتب اهريغو ةساملجسو ترهاتو ") نالجراو

 ه ج ج

 : يقيرفإلا قيقرلا ةرات ةيضق

 ةراجتب ةماع ةروصب خيراتلا يف تطبترا اهنأ الإ . بهذلاب نادوسلا دالب ةرهش مغرو
 يف قيترلا ةراجت موهفم حضون نأ انيلع دبال ناكو . ةثيدحلا روصعلا ىتح "") قيقرلا

 ةيبرغلا رداصملا يف تددرت ىتلا ةروصلا نع اديعب ةيمالسإلا روصعلا

 ةفالخلا روصع يف ةصاخ . يمالسإلا رصعلا يف يقيرفإلا قيقرلا ةراجت تطشن دقل

 بلج نم راجتلا لفاوق تنكمتو . ةيسايسو ةيعامتجإو ةيداصتقا لماوع لعفب ةيسابعلا
 ناوريقلاو ترهات قاوسأ مهب ألتمتل . ةقاشلا ءارحصلا بورد ربع مهنم ةريبك أدادعأ

 . ةيقرشلا ةيقيرفا ءىناوم نم اهريغو طاطسفلاو سلبارطو نالجراوو ةساملجسو سافو

 فصو يف ىرجهلا سداسلا نرقلا نم . فسوي . بوقعي وبأ وهو اهئارعشو نالجراو ءاملع دحأ لوقي )١(

 : اهتراجت راطخأو اهتاريخو اهعلس

 رئاس ريخلا بلاط نع ادلب هب .. ىزجام ريخ نالجراو هللا ىزج
 رناندلاو ةناغ ربت ندعمم .. ةكم باوبأو ايندلا ةنج وه

 رفاخ ةرفخو أابحر اهلبس دجي .:. نالجراو تاأيلف جحل ا ىغبي ناك نمف

 رجاتلاب ىتأ ام الإ لام الو .:. هلام لق نمل ايندلل دوجو الف

 . ادلنلار لاملاب لاجلا رختفيو

 رباص ةناغ وحن يماوهلا بوجي .:. ءرمأ ىوس لالحلا لاملا بسكي نلو

 رجايدلا تاذ ءاملظلا الو سمشلا الو .:. اوشلاو رقلاو رحلا باهي سيلو

 رزانخلازخو لاثمأ اهنأ ولو .:. تلبقأ ثيح نم لاوهألا رغصتسيو

 . ٢٢٢/٢٢٣ ص . ةيمتسرلا ةلودلا . ريكب رظنا

 : مهلوقب نيملسملا نييفارغجلا دنع نادوسلا قيقر فصو )٢(

 رطاخملا عيمج نم اهوقرس دقو

 الإ .ةجبلا نم الو ةشبحب الو جنزب الو ةبونب اوسيل مهف مالسإلا نادلب يف نوعابي نيذلا دوسلا مدخلا

 عيمجلا نم اداوس دشأ ةدح ىلع مهنأ

 . ٣٥ ص . كلامملاو كلاسملا . يرخطصالا : رظنأ
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 هبرغمو هقرشم '') يمالسإلا ملاعلا نم ةديدع قطانم ىلإ اهقيرط دادعألا كلت تفنأتساو

 . هبونج ىلا هلامشو

 ةيعامتجالاو ةيداصتقإلا ةايحلا يف مهرودل يمالسإلا خيراتلا تاحفص لهاجت مغرو

 ةيعامتجإلاو ةيداصتقالا تالاجملا يف مهتاريثأت ىلع ةحضاو تاراشإ كانه نأ الإ

 تلوحت امنيح . يرجهلا لوألا نرقلا ذنم يمالسإلا خيراتلا يف مهتاروث ترهظو ةيسايسلا

 . '" هتلادعو هئدابم اوسملو مالسإلا ىلإ مهنم ةريبك دادعأ

 بعصم مايأ رخاوأ يف . ةرصبلا يف مهنم ةروث ىلإ تاراشإ ترهظ ه ٧١ ةنس يفف

 يربناف . درمتلاو ةروثلا يف اوعرشو ريبك ددع مهنم عمتجا امنيح .قارعلا يف ريبزلا نبا
 قارعلا ىلع ىفقثلا فسوي نب جاجحلا نمز يفو .'" مهبرحب هللادبع نب دلاخ ةرصبلا ىلاو

 دسأ ىأ . يجنز ريشب بقلو . حابر وأ حاير ىمسي مهنم الجر مهيلع اولوو جنزلا راث .

 شيج سأر ىلع هلبق نم هنبا لسرأ ىذلا ورمع نب دايز مهيلإ لسرأ جاجحلا نكل .جنزلا
 6). جنزلا دابأ رخآ اشيج دايز لسرأ . هومزه املف . مهلاتقل

 بترت امو . يسابعلا رصعلا يف يمالسإلا ملاعلا تلمش يتلا ةيراضحلا ةروثلا عمو

 . ةصاخ ةروصب قارعلاو يبرعلا جيلخلا قطانمل ةيداصتقالا ةايحلا راهدزا نم كلذ ىلع

 نم ةريبك ادادعأ مادقتسال ةسام ةجاح كانه تحبصأ . ةماع ةروصب يمالسإلا ملاعلاو

 ءالؤه بلج رداصم تعونتو . يمالسإلا ملاعلا زكارمو ندم يف ةفلتخملا لامعألل قيقرلا

 يمالسإلا ملاعلا ىوتسم ىلع ارثأ قيقرلا ءالؤه مهأ ناك نادوسلا دالب قيقر نكل قيقرلا

 دقف . ةيقيرفا ديبع وأ . نادوسلا قيقر ىلع تقلطأ ىتلا تاحلطصملا تعونت دقو.

 مهتعنو .وقوق ىنب مسا ىطانرفلا دماح وبأ مهيلع قلطأو جنزلا مساب ناقاح نبا مهامس

 رهظ امك .همجعم يف يومحلا توقاي دنع درو يذلا مسالا وهو “ةوانج مساب ناطقلا نبا

 : اهنم لماوع ىلإ قيقرلا نم راثكإلا ىدأ دقو ."") كيلامملا مسا رداصملا ضعب يف مهل

 )١( ص . ضرألا ةروص . لقوح نبا ٩٧ .

 ص . م٩٨٧٨١ . ٢٤٦٢ ددعلا . يبرعلا ةلجم . ىمالسإلا خيراتلا نابلص . جنزلا . دمحأ . يبلع )٢(

 . اهدعبامو ١٥٥

 )٣( ص .٤ج . لماكلا . ريثألا نبا ٣٨٨. )٤( ص . ٣ج . ربعلا . نودلخ نبا ٩٨ .

 ( ٥ ) ١ يرقمل ٠ ١ ر اهز ١ ض ايرل ٠ » ٥ . ص ٢ ٤ ١ .
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 ١ - روصقلا وأ طالبلا تامدخ يف مهيلإ ءايرثألاو ماكحلا روصق ةجاح .

 ةياهن ذنم فرتلا ةايحو رارقتسالا ىلإ برغملا دالب ندمو تاعمتجم لوحت - ٢

 فلتخم نم ةيلزنملا لامعألا يف قيقرلا ىلع دامتعإلا ىلإ ىدأ امم . يرجملا يناثلا نرقلا

 .يمالسإلا ملاعلا قطانم مظعمو سلدنألا كلذكو . يبرغملا عمتجملا تائف

 يضارألا حالصتسا تايلمعو ةعارزلا لاجم يف ةصاخ ةيداصتقا ةضهن ثودح - ٣

 يف ةديدج ةلماع ىديأب ةناعتسالا ىعدتسا امم . تاباغلا ةلازإو تاعفترملا يف
 ٠. ةعارزلا عاطق

 ىتلا ةددعتملا لودلا لبق نم ةيبرح تاوقك قيقرلا نم ةريبك دادعأ لالغتسا ٤-

 نم ايبهذمو ايسايس ةرفانتم لود ىهو . برغملا لامش ةقطنم يف ترهظ

 ةيرفص نييراردمو . ترهات يف ةينضابا نييمتسرو . ناوريقلا يف ةنس ةبلاغا

 نيب ةليوط بورح بوشن مدع مغرو . ساف يف ةعيش ةسراداو .ةساملجس يف

 . هب ةطيحملا فارطألا نم أرذح ناك فرط لك الإ فارطألا كلت

 ٥ - ةيراجتلا لفاوقلل ءالدأو سارحك قيقرلا مادختسا .

 ٦ - اهبلجت ىتلا عئاضبلاو لفاوقلا غيرفتو ليمحت تايلمع يف مهب ةناعتسالا .

 تاورث تسسأت دقف . برغملا دالب تاورثل مجنم . ةيقيرفا برغ ةقطنم تناك دقل

 كلذ ءارو نم اونجو . ءارحصلا ربع ةيقيرفا برغ عم ةراجتلاب اهعافتنا ىلع برغملا لود
 ةلحرم ىلإ مهندم ناكس لوحتو روصقلا اونبف مهرارقو مهندم تروطتو ةلئاطلا تاورثلا

 ةاضقلاو ءارزولاو باتكلا ةصاخ قيقرلاب ةلودلا لاجرو ماكحلا روصقو رود تظتكاف فرتلا

 سلدنألاو برغملا لهأ دنع ةيداعلا رومألا نم ديبعلا . كالتما ةداع تحبصأ ىتح .ةالولاو

 دبال ناكو ةعارزلل ةحلاصلا وأ ةيعارزلا يضارألا نم ةعساو تاحاسم ءالؤه كلتما امك .
 .'_)اهتحالفل نيتاسبلاو عرازملا كلت يف قيقرلا ءالؤه نم ةريبك دادعأ ىلع دامتعالا نم

 )١( ص . قباسلا ردصملا . يطانرغلا دماح وبأ ٤٣ .
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 ةوقلاو ةعاجشلاب اوزيمت دقف . ةيفرحلاو ةيعافدلا لامعألا يف قيقرلا اضيأ مدختساو

 ديدست يفو ةيبرحلا تايلمعلا يف اقوفت مهضعب تبثأو . اهلاوهأ لمحتو بورحلا يف
 ةروصب مهيلع دمتعتل كلذ دعب نيطبارملا ةلود تءاج ىتح ١. ءادعألا دض تابرضلا

 نيذلا نيينادوسلا نم ددع ميدقت ىلع هتيعر فسوي نب ىلع ريمألا ربجأ ثيحب . ةفيثك

 مهمزليام ريفوتو مهميلست ىلع قافنالا ةرورض عم . هشيج ىلإ لزانملا يف مدخك نولمعي
 . سلدنألا ددهت ىتلا ةيحيسملا ىوقلا دض ريبك شيج نيوكت لجأ نم داتعلاو نؤملا نم

 غيرفتلاو ليمحتلا لامعأ ثيح نم لفاوقلا تامدخ لاجم يف مهيلع دامتعالا رهظو
 لامعأ دايدزا لظ يف ةصاخ . مهل ةبسانم تناك لامعأ يهو . ةلالدلاو ةسارحلا لامعأو

 راجتل ةروص نييفارغجلا دحأ ركذيو . اهطاشن ةدايزو ةيقيرفا برغ ىلإ ةهجتملا لفاوقلا
 امك '")“رثكأ وأ مداخ فلأ مهنم لجرلل ناك ريثك قيقرو ةميظع لاومأ مهل نأ تشغدوأ
 نم لفاوقلا كلتل دبال ناكو سبورغملا دالب قاوسأو ندم يف ةراجتلاب ةطبترملا لامعألا تداز
 اضيأ ءالؤهل ناكو . رافقلاو يراحصلاو نايدولا ربع ةبعص فورظ يف اهل ةسارح ريفوت

 . ءارحصلا بونج ةيقيرفإ بورد ةفرعم يف ةربخ

 مهدادعأ ترثك ىتح . تويبلا يف ةمدخلاب ةطبترم تلظ مهنم ةريبكلا دادعألا نكل

 تاينادوسلا ضعب ترهتشاو "). نايحألا ضعب يف اليقث اثبع اوحبصأو ةحضاو ةروصب
 نرهظ امك . ماعطلا فونص نم اهريغو ةسيرهلاو فئاطقلا لثم ىولحلا نم فانصأ ناقتاب

 . نهلامجل ىراوجك روصقلاو تويبلا يف

 ىلع بترت ىذلا . قيقرلا لاكشأ نم اديدج الكش برغملا دالب ين ترهظ ةرتف دعبو

 . يرجهلا عبارلا نرقلا ةياهن ذنم ةيحيسملا سلدنألا كلامم دض ةيركسعل تالمحلا

 ةنس ةيركسعلا هتالمح ىدحإ نم عجر فسوي نب ىلع يطبارملا ريمألا نأ ىتح
 ةرتفلا كلت يف ديبعلا عيب رعس ضفخنا دقو . ىبسلا نم فالآ ةعبسب أبوحصم ھ٢٣٥

 برغملا لهأ تويب تألتما دوسلاو ضيبلا قيقرلا نمو . كراعملا يف ىبسلا ةرثكل ةجيتن

 ( ١ ) ١ برغم ٠ ص ٨ ٦ ١ .

 . ٨}١ ص . قباسلا ردهملا ()
 .٥ه.=ا٤ا آ ص . ةبسحل ا ين ةل اسر ٠ ىلطقلل ( ٣ ) ١

_ ٢٢٥ 



 .انايحأ ةيبعشلاو ةطسوتملا تاتفلا تويب ىتح

 تناك اهدعب امو نييمتسرلا ةلود نمز يف برغملا دالب ديبع عاضوأ نأ حضتيو
 ةقطنم يف عقو امك . مهدايسأ دض تاروث ىلع رداصملا يف عمسن مل اننأ ىتح . ةنسح

 .مهدايسا ىديا نيب ةيرحب نوفرصتي ديبعلا ناك دقف ٠ يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف . ةرصبلا

 نم ءارمألا دحأ ةجوز هتديس دنع هل طسوتيل دبعب لصتا ءاضقلا دحأ نأ يريونلا ركذيو

 .")هنم لزع يذلا هبصنم ىلإ هدر لجأ نم نيطبارملا ةلود

 تابسانملا تددمت دقو . مهتيرح ىلع اولصحو ديبعلا ضعب ظحلا فلاح امك

 ةيمالسإلا ةعيرشلا اهيلإ تعد ىتلا ةرافكلا نم ءاوس . مهقتعل ةاعدم تناك ىتلا صرفلاو
 . باقرلا نم فالآلا قتع مت ةفالزلا ةكرعم يفف . كراعملا نم ةكرعم يف راصتنالا وأ .
 ةجحلاو ليلدلاب اوتبثي نأ دعب مهتيرح ىلع اولصحي نأ ديبعلا ضعب ناكمإب ناك كلذكو
 . هالوم نم ةيصوب وأ . لاملاب هتيرح ىلع لوصحلا دبعلا رودقمب ناكف . مهتيرح

 ةيعامتجا فورظ يف تشاع مهنم أدادعأ كانه نأ صوصنلا ضعب صحفت نم ودبيو
 ضعبلا حبصأ امك . عاطقنا الب ةيلزنملا لامعألا يف ضعبلا رخس دقف .ةسئاب ةيحصو
 تابارطضالا فورظ يف ةصاخو . مهمظعم ةايحب تدوأ ىتلا ةكاتفلا ضارمألل ةضرع

 ةياهن يف كلذكو . يرجهلا ثلاثلا نرقلا ةياهن يف برغملا دالب اهتدهش ىتلا ةيسايسلا
 '". ءاهقفلا دحأ لتق ىلع مدقأ دق سلدنألا يف ادبع نأ ىتح . نيطبارملا ةلود رصع

 دعب هرودب رهظ دق .ينادوسلا قيقرلا نإف يمالسإلا ملاعلا ءاجرأ ةيقبل ةبسنلابو
 لوألا نرقلا يف ةيساسأ ةروصب تمت ىتلا ىلوألا تاحوتفلا يف ةيركسعلا تايلمعلا ءاهتنا
 لظ يف . مهنم ةبولطملا دادعألاب يمالسإلا ملاعلا ليومت لهسلا نم نكي ملو . يرجهلا
 يمالسإلا عمتجملا يف مهراهصنا ىلإ ىدأ ىذلا رمألا . ةيمالسإلا ةعيرشلا حماست

 . نمزلا رورمب هتاقبط نيب مهنايوذو

 يساسألا مجنملا ىه .ءارحصلا بونج ةيقيرقاو . نادوسلا دالب قطانم تحبصأو

 )١( ص .٤٢ج . برألا ةياهن ٢٦٢٦ . ةرهاقلا . ٩٨٣ام.

 )٢( ص . لزاونلا . جاحلا نبا ٢٤ .

_ ٢٢٣٦ 



 دالب يف قيقرلل يرخأ رداصم رهظت نأ لبق . ةرمتسم ةروصب مهنم ةبولطملا دادعألا بيلحل

 '). زاقوقلا قطانمو ةبلاقصلا

 : يلي امك يمالسإلا ملاعلا ىلإ يقيرفإلا قيقرلا ةراجت رباعم ميسقت اننكييو

 ةيقيرفا لامش ىلإ ىربكلا ءارحصلا رباعم : الوأ

 ىلإ ٠ نادوسلا طسوو نادوسلا برغ دالب نم يقيرفإلا قيقرلا بلج ذفنم وهو

 دجوت ثيح . '") سلدنألاو سافو ةساملجسو سلبارطو ناوريقلاو نالجراوو ترهات قاوسأ
 رجينلاو روركتلا دالب نم مهبلج دعب . ةيقيرفا لامش ندمو مصاوع يف مهعيمجت زكارم
 لغوتلا يف تصصخت ةيئادب ةيقيرفا لئابق ىلع ىلامو واجو ةناغ ماكح دمتعاو . ىلعألا

 قاوسأ تناكو .ليحلا ةفاكب ديبعلا نم ةبولطملا دادعألا ريفوتو لاغدألاو تاباغلا يف

 زكارم يف ةيضابألا رابت مكحت ببسب . قالطإلا ىلع يقيرفإلا قيقرلا قاوسأ رهشأ ترهات

 دقو . هترابحت نيمأتل مهل ةيلاوم ةيربرب لئابق ىلع راجتلا ءالؤه دامتعاو . هتراجتو هبلج

 '"). ةقرب ربع رصم قاوسأ ىلإ نايحألا نم ريثك يف راجتلا ءالؤه ذوفن لصو

 دالب لود يف ةايحلا تالاجم يف حضاو رود ةقرافألا ديبعلل حبصأ كلذل ةجيتنو
 يف رود ديبعلا ءالؤهل ناكو ةيمتسرلا ترهاتو . ةيرفصلا لوساو ىنب ةلود ةصاخ برغملا

 تانايك زورب يف تمهاس ىتلا ةيبرعلا رصانعلاو ةيربربلا لئابقلا طغض نم فيفختلا

 . ماكحلاو ةالولل سرحو دنجك مهب ةناعتسالا مت ثيح . يقيرفإلا لامشلا يف ةيسايس
 ىرخألا نهملاو ةحالفلا لامعأو ةيلزنملاو ةيراجتلا لامعألا يف ىرخألا مهلامعأ بناجب

 : رصم =- ةبونلا ربعم : ايناث

 قطانمو ةجبلا دالبو ليتلا يلاعأ قطانم نم قيقرلا نم ةريبك دادعأ بلج متي ثيح

 يساسالا ربعملا وه قيرطلا اذه ناكو . هبونج ىلإ عقت ىتلا تاريحبلاو يقرشلا نادوسلا

 رحبلا ءيناوم ضعب كارتشا ىلإ ةفاضإلاب ةيادبلا ذنم رصم ىلإ شابحألاو نييبونلا لوخدل

 )١( ص . ةيخيراتلا ةيفارغجلا . درابمول ٢٦٥.

 (٢) يمالسالا برغلا . يناحنجلا ٠ ص .٣ .

 (٣) درابمول ٠ هقن عجرملا ٠ ص ٦٦ .

_ ٢٢٣٧ 



 .هقطانم ضعب يف بارطضالاو رتوتلا تارتف ضعب يف قيرطلا اذه ةدناسمل رمحألا

 راشتنا يف أرود . مالسإلا لبق ام رصع يف . رصم يف ةيطبقلا ةريدألا تبعل دقو

 راجت اهيف مهاسو . عساو قاطن ىلع كلذ دعب ترشتنا ىتلا . ") ديبعلا ءاصخإ تايلمع

 نييبونلا دادعأ بلجب قيرطلا اذه رهتشا امك '"). لزانملا يف نيلماعلا ديبعلا ةصاخ قيقرلا

 تلمتشا امو . ةبونلا مكاح نم حرسلا يبأ نب هللادبع قافتا ذنم .طقبلا ةدهاعم بسح

 '"). رصم يلاو ىلإ ماع لك مهئانبأ نم ةددحم دادعا لاسرإ نم هيلع

 : يقيرفإلا نرقلاو رمحألا رحبلا ءىناوم : اثلاث

 ندم ىلإ لاموصلاو ةشبحلاو يقرشلا نادوسلا قطانم نم ديبعلا اهنم بلجي ثيح
 دعب . ةيمالسإلا روصعلا يف رمألا اذهب عليز ءانيم رهتشا دقو . نميلاو زاجحلا ءىناومو

 ديبعلا لابقتسا متي ىتلا ءىناوملا مهأ ندع ءانيم ربتعاو . ةريرب ةقطنم يف ديبعلا عيمجت

 . ديبعلل ءانيملا يف ةصصخم قاوسأ كانه حبصأ ثيح . اهب قطانملا كلت نم

 راجتلا اهيلإ مدق دقف . يراوجلاو ديبعلا عيبب ةصصختملا ندع قاوسأ ةرهشل ارظنو
 .اهنم ديبعلاو يراوجلا بلجل يدنهلا طيحملاو رمحألا رحبلا ءىناومو ةيردنكسإلا نم
 (ے). ضرعلاو عيبلل ةعبتم امظن كانه حبصاو

 نفصلا قشب ىلوألا نيتلحرم ىلع كلذو .دبعلل ةيلسانتلا ءاضعألا رتبب ديبعلل ءاصخإلا ةيلمع متت )١(

 فوجأ ىصاصر بوبنأ عضو عم ىبشخ حول ىلع كلذ دعب بيضقلا رتب مث . نيتيصخلا جارختسال
 نمو .ىطسولا روصعلا يف ةيلمعلا كلت ترشتنا دقو . حرجلا ماحتلا دعب لوبلا ةحتف ىلع ظافحلل

 : ىبنتملا لوقي هيفو . اهب ةيديشخالا ةلودلا سسأو . رصم مكح يذلا ديشخالا روفاك نايصحلا رهشأ

 دوبعم دبعلاو دبعتسم رحلاف .. اهب نيقبآلا مامإ ىصخلا راص

 لعجت ةيلمعلا كلت ءارجإ دعب دبعلا ىلع رهطت ةيسفنو ةيجولويسف تاريغت كانه نأ فورعملا نمو
 .ةروكذلاو ةلوجرلا تافص نم ديدعلا دقفي دبعلا

 (شماه) ٢٦٥ ص . قباسلا عجرملا . درابمول -

 )٢( ص . هسفن عجرملا . درايمول ٢٦٢٦ .

 .باتكلا نم عبارلا لصفلا يف كلذ ليصفت متيس )٣(

 )٤( اهب روديو اهديب يدانملا ذخأيو . رزئممب اهطسو دشيو لدعتو بيطتو ةيراجلا رخبت نأب كلذو =

_ ٢٢٨ 



 : ةيقرشلا ةيقيرفا لحاوس : عبار

 ذنم .يمالسإلا قرشملل يقيرفإلا قيقرلا ةراجت ذفانم مهأ لحاوسلا كلت تحبصأ

 ىلإ قيقرلا لمحل قرطلا مها ىه ىبرعلا جيلخلا عىناوم تحبصاو. يسابعلا رصعلا ةيادب
 . يومألا رصعلا ذنم لحاوسلا كلتل ةيمهأ روهظ مغر .يمالسإلا قرشملاو قارعلا قطانم

 نم داز يسابعلا رصعلا يف يمالسإلا ملاعلا مع يذلا ريبكلا يداصتقالا راهدزإلا نأ الإ
 مهمادختسال . ةرمتسم ةروصب ديبعلا نم ةديدج دادعأ بلجل ةيمالسإلا ندملا ناكس ةجاح
 غيرفتلاو نحشلا لثم ءىناوملا لامعأ يف كلذكو .عئاطبلا . روبلا يضارألا حالصتسا يف

 يذلا .يقيرفإلا قيقرلا نم ةريبكلا دادعألا عمجتل زكرم مهأ ةرصبلا ءانيم حبصأو
 ىلإ ةرصبلا يف قيقرلا ةفاثك تدأو . يمالسإلا ملاعلا يف ةيداصتقإلا ةايحلا بصع حبصأ
 اماع رشع ةعبرأ ىلاوح ترمتسا يتلاو قارعلا بونج يف ةمراعلا ةريهشلا مهتروشب مهمايق

 اوذختاو )١'. قارعلا بونج لالتحا نم اهلالخ اونكمتو )م٣٨٨ -٨٦٨/ه )٢٥٥ - ٢٧٠

 نكمت ىتح . دادغب نم ىندأ وأ نيسوق باق اوحبصأو .ةراتخملا ىمست ةمصاع مهسفنأل
 ٢) .مهتهجاوم نم دضتعملا يسابعلا ةفيلخلا

 ىلع حضاولا مهراشتنال ارظن لاجملا اذه يف ريبك رودب .'")نامع لهأ نفس تماقو

 مهدالب عقوم ىلإ ةفاضإلاب. ةرصبلا لهأ نيب سوململا مهرودو .ةيقرشلا ةيقيرفإ لحاوس
 .)٠' نيبناجلا نيب طسوتملا

 ديبعلا نم ةلئاه دادعأ نحش يف ةيبوروألا نفسلا تطشن ةثيدحلا روصعلا ةيادب عمو

 ةلاحإ متي فالخ امهنيب ثدح نإو . كلذ دعب رعسلا ديدحت متيو اهنربلقي راجتلا رضحيو اهيلع يدانيو =
 .مكاحلا دنع عوضولا

 .يلوبدم بتكم ٠٦٦١ ص . ندع رغث خيرات . هللادبع نب بيطلا هللادبع دمحم وبأ . ةمرخم نبا : رظنا

 .م١ ٤١١ ١ه/سنة ٩٩١ ةنس . ةيناثلا ةعبطلا .ةرهاقلا

 . ٦٦٣ ص .ج ٠ خيرات ٠ يربطلا ))

 ١٩٨٥. . توريب . اهدعب امو ١٠٠ ص . مالسإلا يف ديبعلا ةروث . دمحأ . يبلع )٢(

 . ٨ ص . قباسلا عجرملا . العلا وبأ )٤(

_ ٢٢٩ 



 مهليحرتو ديبعلا عمج تايلمع يف ةوسقلا روص عظفأ ةيرشبلا تدهشو . ديدجلا ملاعلا ىلإ

 تق دق ةيرشبلا ىوقلل غيرفت تايلمع نأ ضعبلاردق ىتح .يسلطألا طيحملا ربع مهنحشو
 بعرلا روص لظ يف اهتيوه ةيقيرفإلا ةيصخشلا دقفأ يذلا رمألا . ةرتفلا كلت يف
 ابوروأ يف ةديدج تاوعد ترهظ كلذ مغرو . ابوروأ رابحت دي ىلع اهب تقحلأ ىتلا ةناهإلاو

 لجأ نم ءارآلا كلت دييأتل ةيبروأ لود تعراسو . ةيناسنإ بابسأل قيقرلا ةراجت ميرحتب
 ىلع ابوروأ لود صرحو يعانصلا بالقنإلا عوقو دعب ةصاخ . ةيداصتقا بساكم قيقحت

 . اهعناصم اهجتنت ىتلا تالآلا ريدصت امأ قوسلا غيرفت

 ىلع ددرتت ىتلا راجتلا نفس ةدراطم يف ايناطيرب تأدب رشع عساتلا نرقلا ذنمو

 تذختا دقو . ىرخألا يمالسإلا ملاعلا قطانم ىلإ ديبعلا لمحل ةيقيرفا يقرش ءىناوم

 ").ةيقيرفإ يقرش ىلع اهذوفن ضرف ةيادبل ةليسو رمألا اذه نم ايناطيرب

 ةلأسم يف ةيناسنإلا ميقلل مارتحا يف ءالجب رهظ دق يمالسإلا رودلا ناك اذإو
 ةيضابألا راجت درابمول فصو ىتح . تالماعملا يف ةنامألا ىلع هصرحو ةيقيرفألا ةراجتلا
 ترهظ امك تالماعملا يف ةفيرشو ةقذاح " ةيراجتلا مهتربخ مهنأب يبرغلا نادوسلا دالب يف

 تنرتقا ىتلا ةعشبلا ةروصلا مامأ . ةيقيرفإلا قيقرلا ةرايت يف يمالسإلا رودلا ةيناسنإ

 )"٢' .اثيدح نييوروألا دي ىلع ةراجتلا كلتب

 نم راجتلا تائف مامأ ةيقيرفإلا ةراجتلا يف لاجملا نوملسملا حسفأ ةيناث ةهج نم
 '" دوهيلا راجتلا ناكو . تالماعملا ةهازنو ةراجتلا ةيرح لظ يف نايدألاو عاقصألا فلتخم

 ماكح حماست لظ يف . ةيقيرفإلا ةراجتلا لاجم يف اطاشن نيملسملا ريغ نم راجتلا رثكأ
 ماكح ةصاخ . نادوسلا دالب عم ةراجتلا قرطو ذفانم يف مكحتت ىتلا ةيمالسإلا لودلا
 . ةبطرقو سافو ةساملجس م اكحو . ةيضابال ١ نم ترهات

 لظ يف دوهيلا ءاطسولاو راجتلا اهب عتمت ىتلا ةيويحلاو حماستلا اذه رهاظم نمو

 )١( ص . رابجنز . ايركز . داقعلا ٩١.

 ةعبطلا . اهدعبامو ٢٠٣ ص . ةيبرغلا ايقيرفا يف ايوروأ ةراضحو مالسإلا ةراضح . ميعن . حادق )٢(

 .م٥٧٩١ ةنس . رئازجلا . ةيناثلا

 )٣( ةراجتلا طوطخ ىلع مالسإلا لبق ام روصع ذنم دوهيلا راشتنا ىلإ ىدأ يذلا ساسألا ناك =



 . ةيقيرفإ يف ةراجتلا زكارم مظعم يف ةريبك ةيدوهي تايلاج روهظ . ةيمالسإلا لودلا

 دق تايلاجلا كلت ضعب نأ ىتح . ةيداصتقإلا هايملاو ةراجتلا لاجم يف ماه رودب مهمايقو
 . نداعملا عينصت لثم زكارملا ضعب يف ةيعانصلا تاينقتلا ضعب راكتحا نم تنكمت

 راهدزا عم تابلاجلا كلت رود رهدزاو . جاجزلا ةعانصو ةغابدلاو ةغايصلاو ةنيمثلا

 . مهفرحي ةصاخ نيكاكدو اهب قوس دوهيلل حبصأ ناوريقلا يفف . ةيداصتقالا ةايحلا

 رحبلا رزجو ةيقيرفإب ةيلحاسلا ندملا يف تيزلا ةراجتب ماملإلا يف ىراصنلا عم اوذخاو
 دوهيلل ناكف . ةيقيرفإلا ةراجتلل ابلق تلكش ىتلا . ةيمتسرلا ترهات ىفو'') طسوتملا

 ىلإ برغملا نم نورفاسي اوناكو '" ةنداهرلا“بردب فرعي ةنيدملا يف مهب صاخ برد

 . يروشآلا نوجرسو يلبابلا رصن ذخونب لثم نيدفاولا دالب ماكح دي ىلع مهتلان ىتلا تابرضلا وه =

 دجملا ىلإ مهتناكم تلصو نأ دعب .دعب اميف نامورلا نم مهتلان ىتلا ةيرقلا تابرضلا ىلإ ةفاضإلاب
 ةيربلا ةراجتلا قرط ىلع ترقتسا تايلاج لكش ىلع دالبلا يف دوهيلا تتشتن .ناميلسو دواد نمز

 رمحألا رحبلا ءىناوم ىلإو سلدنألاو ةيقيرفإ لامش ءىناوم ىلإ مهنم تاعومجم تلصوف . ةيرحبلاو

 طبرت ىتلا ةيربلا قرطلا ىلع ترقتساو مهنم تايلاج تحزن امك . يدنهلا طيحملاو يبرعلا جيلخلاو
 . نادوسلا دالبو ةيقيرفا لامش نيب ةيربلا قرطلا ىلع كلذكو . ابوروأ قطانمب قرشملاو ايسآ طساوأ

 ةيسايسلا اهفورظ مغر . علسلا رورم ةكرح اهترطيس ماكحإ نم تايلاجلا كلت تنكمت نمزلا رورمبو
 . ةبعصلا

 مهيلع طغضلا ىلإ كلذ ىدأف . دوهيلل نامورلا ةرطابألا داهطضا داز نامورلا رصع ينو

 ةبضهلا ىلع رارقتسالل بدنملا باب مهروبع ىلإو برعلا ةريزج يف ةيوارحص زكارم ىلإ مههاجتاو
 تاحاولا لخاد ترقتساو ءارحصلا قرط ةيدوهي تاعامج تكلس امك . ايرينرأ لحاسو ةيشبحلا

 .ىصقألا برغملاو دالب ىلإ رصم برغ نم ةدتمملا ةيقيرفإلا
 دي ىلع هردهاش املثم ةميدقلا تاموكحلاو لودلا لبق نم أمارتحأو احماست دوهيلا دهشي ملو

 . ةنسح فورظ يف دوهيلا شاعف . ةيمالسإلا ةعيرشلاب مهعم مهتاقالع يف اومزتلا نيذلا نيملسملا

 ةيمالسإلا ةايحلا تالاجم يف ةكراشملاو ةيداصتقإلاو ةيراجتلا ةطشنإلا يف ةمهاسملا ىلإ اوقلطناو

 . ةماعلا

 م٥٨٩١ ةنس . توريب . يدنهلا يفاقثلا بتكملا . اهدعبامو ٤٨ ص . نيدهاجملا ةفحت . ىرابيللملا : رظنا

 . ٢٧٠ - ٢٧٣ ص . قباسلا عجرملا . درابمول -
 .٩١١/٩١ ص . قباسلا عجرملا . يناجنحلا )١)

 . ةيقيرفإ ريغ مهلوصأو.اهريغو ةيمورلاو ةيسرافلاو ةيبرعلا تافللا نوملكتي نيذلا دوهيلا مه )٢(

 س ٢٤١

 



 مدخلا نم برغملا علس نولمحيو برغملا ىلإ قرشملا علس نوبلجيو نام أو ةيرح يف قرشملا

 مهكراش امك ."اا ةراجتلاو حبرلا ءارو ايرج ايوروأو قرشملا ىلإ دولجلاو جابيدلاو يراوجلاو
 ةراجتلا زكارم نم اهريغو ةساملجسو ناوريقلاو ترهات يف ىراصنلا يراجتلا رودلا سفن
 . ةيقيرفإلا

 ةيراجتلا تادقاعتلا لاجم يف ماكحلاو راجتلا ةقث بسك نم تايلاجلا كلت تنكقو

 ىوقيو مهنيب فلؤي يعامتجإو يرابحت ميظنت قلخ نم دوهيلا نكمتو ى ضارقإلا تايلمعو
 ةديدع عورف تاذ ةيراجت تاتويبو نيلسارمو ءالقك نم ميظنتلا اذه فلأتي . مهزكرم

 نم ماكحلا ءالؤه هسم امل . يمالسإلا برغملا لود ماكح ةياعرب تاميظنتلا كلت عتمتتو

 ىدل ناك امك ةيراجتلا علسلا ةكرح بايسناو ةيجراخلا ةراجتلا لاجم يف دوهيلا رود

 ةعرسب اهمالعإ هتمهم عاس اهيدلف . نامتئإلاو قيوستلا لاجم يف ةمدقتم امظن دوهيلا

 اهتايناكمإو اهدارفأ ددعو اهعلسو ةلفاقلا ةلومح نع ريرقت عم ةيراجتلا لفاوقلا لوصو

 قدانف يف نيرفاسملاو راجتلا ءاويال ءالمعو . قاوسألاو دوقعلا ىلع فرشيو . ديدحتلاب
 ىطعأ ىذلا رمألا . ىرسألا ءادتفال بقعمو ةيراجتلا تاعرانملا يف لصفلل ماكحو . لزنو
 .١"' ةيمالسإلا لودلا كلت داصتقا يف ةزراب ةناكم دوهيلل

 دوهيلا هلغتسا يذلا خانملا وه حماستملا يمالسإلا وجلا اذه نإف رمأ نم نكي امهمو

 اوقاذ نأ دعب . مهحماستو نيملسملا ةلادع اوسمل نأ دعب مظنلاو بساكملا كلت قيقحتل
 . ىرخألا ممألاو تاموكحلا لظ يف داهطضالاو مالآلا

 تاجوسنملا لثم ةحبرملا علسلا ةراجت اورركتحيل يمالسإلا خانملا دوهيلا لغتساو

 قارعلا نم ةصاخ قرشلا نم ركسلا ةراجتو ؛ رصم نم ةلمجلاب بوبحلا ةراجتو ةيريرحلا

 يقيرفإلا بهذلا ىلإ ةفاضإلاب . دنهلا برغب رابيلم لحاس نم لباوتلا ةراجتو . دنهلاو

 نايحألا ضعب يف اومكحتو'") يراوجلاو قيقرلا ةراجت ىلع اورطيس امك . ةنيمثلا نداعملاو

 )١( ص . قباسلا ردصملا . ةبذادرخ نبا ١٥٣-١٥٤ .

 )٢( ص . قباسلا عجرملا . درابمول ٢٧٦.

 وأ دبعلا ءارش متي ناك دقف . يبرغملاو ينادوسلا قيقرلا ةرابت نم ةريبك احابرأ دوهيلا ءاطسولا ققح )١(

 ةراجت راعسأ بذبذت مغرو .يمالسإلا قرشملاو رصم يف ةيلاغ راعسأب هعيب متيو ديهز رعسب ةيراجلا
 = راعسأ يف اعافترا دهش دق يرجهلا ثلاثلا نرقلا نإف رخآل رصع نمو رخآل ناكم نم قيقرلا

 س ٢٤٢



 ةيراجت ةكبشب تقولا سفن يف دوهيلا راجتلا طابتراو تالمعلاو دوقنلا ةكرحو ةفارصلا يف

 تحبصأو . ايوروأ بلق يف نيارلاو سلدنألاو برغملا ىلإ سرافو دنهلا نم دتمت ةيملاع
 . اريبك ايراجت راهدزا اهزكارم تققحو . ةيراجتلا ةموظنملا كلت يف ةماه ةطقن ةيقيرفإ

 . اهب ةيربربلا لئابقلا ةايح طامنأ تريفتو ةيداملا بساكملاو ةراجتلا ءارو اهناكس ىعسو

 . وهللاو فرتلل رهاظم ترهظو . ءارثلا نم ةريبك ةجرد ىلع ةيقيرفإلا ندملا ناكس حبصأو
 لاغشنالا بقاوعب سانلا ركذي ةيقيرفإلا ندملا ءاملع نم رايت روهظ ىلإ ىدأ ىذلا رمألا

 .يمالسإلا موهفملا يف ةيساسإلا ةايحلا نع دعبلاو اهداصحو اهوهلو ايندلاب

 حتفلا دعب برعلا اهفاضأ ىتلا ةيوارحصلا رباعملا ربع ةيبرعلا ةراجتلا ةبرجت نإ
 نيرصتعلا عم تمهاس ىتلا ىرخألا تايلاجلا طاشن ىلإ ىدأ ةيقيرفإ يف ةيربربلا ةربخلل

 ةيملاعلا ةراضحلا ىوتسم يف ءارحصلا بونج ةيقيرفإ قطانم عضو ةياديو يبرعلاو يربربلا
 تايلمع تحبصأو . ةيمالسإلا ةراضحلا تارايتل مهقطانمو مهنادلب تحتفو ةرم لوأل

 نازيملا بسح ةنزاوتم ةروصب متت يجراخلا ملاعلاو نادوسلا دالب نيب يراجتلا لدابتلا

 ةيراضح بناوج تبسكو اهعلس ءارو نم اهحابرأ ةيقيرفإ تققحف . يراضحلاو يراجتلا
 تلازامو ىطسولا روصعلا يف ةيقار ةيراضح زكارمو لود روهظب اهيلع تسكعنا ةديدج

 لهأ نمو نييبوروألا نم نيفصنملا نيثحابلا لبق نم باجعا عضوم ةيقيرفإلا ةبرجتلا كلت
 . اضيأ ةيقيرفإلا ةراقلا

 اذه ةئيهت يف ريبكلا لضفلا مهل ناك نيملسملاو برعلا نإف رمأ نم نكي امهمو
 روطتلا يف رمتساو مالسإلا تقبس يتلا روصعلا ذنم برعلا هب طبترا ىذلا يراجتلا خانملا

 . ١" ةقرافألا هنم دافتساو يمالسإلا رصعلا يف راهدزرلاو

 لامج تاذ وأ تاينغملا نم ةيراجلا تناك اذإ ةصاخ . رانيد فلأ ىلاوح نايحألا ضعب يف تفلب يراوجلا =

 .ريناند ةرشع نم لقأب دبعلا هيف عابي ناك ىذلا تقولا يف . بدأو
 .٠٠١ص .١ج . افنحلا ظاعتا . يزيرقملا

 .ةيراجتلا زكارملا لالخو ةليوطلا ءارحصلا ربع اهتكرحو لفاوقلا ميظنت يف ةميدقلا مهتربخ برعلل ناك )١(
 ٠ لوسرلا دج .فانمدبع نب مشاهل ناك دقف . ةيركلا هتايآ ضعب يف كلذ ىلإ ميركلا نآرقلا راشأ دقو

 لئابقلا عم تايقافتا دقع شيرق رابت عاطتساو . لفاوقلا ميظنت يف ةربخ ربكأ . ملسو هيلع هللا ىلص
 . فاليإلا مساب كلذ فرع دقو ةراجتلا لفاوق اهلالخ رمت ىتلاو مهل ةرواجملا ىوقلاو

- ٢٤٢ 
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 يقرشلا نادوسلا يف

 نأ الإ . مدقلا ذنم ةيبرعلا ةريزجلا هبشب ركبملا يقرشلا نادوسلا قطانم لاصتا مغرب

 روصملا ةيادب ىتح تدتما . ةليوط ةينمز تارتف قرغتسا مالسإلا ىلإ اهقطانم لوحت

 عونت ىلإ عجري ام ردقب اهلهأ ضارعإ ىلإ رمألا اذه عجري الو . ةثيدحلا ةيخيراتلا
 ةرمتسملا تارجهلا ببسب اهلاوحأ ريغتو اهناحنأ فالتخاو اهسيراضت نيابتو اهميلاقأ

 . اهميلاقأب رورملا يف تلاوت ىتلا

 : يهو لحارم ةعبرأ يف يقرشلا نادوسلا يف مالسإلا راشتنا لحارم ددحتو

 . اهل يمالسإلا حتفلا دعب رصم نم ةركبملا ةيمالسإلا تاعاعشإلا ةلحرم : يلوألا

 .نوملسملا راجتلا رودو . نادوسلا قطانمل ةيبرعلا تارجهلا قارتخا : ةيناثلا

 مالسإلا رشنل اهدوهجو يقرشلا نادوسلا يف ةيسايسلا تانايكلا روهظ : ةثلاثلا

 .اهفورظو اهتايناكما بسح ةيبرعلا ةفاقثلاو

 . يلع دمحم مث كيلامملا نمز يرصملا وزغلا : ةعبارلا

 . مالسإلا لبق ام روصع ذنم هيضارأ يف ةرمتسم ةيبرع تارجه نادوسلا دهش دقل

 مالسإلا ردص رصع يف نادوسلا قطانمل ةيمالسإلا شويجلا قارتخا ةيلمع تلظ كلذ مغرو
 امنيح اهبرغ بوص هراظنأ هجوو رصم حتف نم يصاعلا نب ورمع نكمت نأ دعبف .قاش أرمأ

 ضرأ ىلإ ةلمح هجوف بونجلا نم هدودح نمؤي نأ دارأ يلاتلاب هنإف . ةقرب ىلإ ةلمح لسرأ
 ةرتفلا كلت ذنم نوملسملا كردأو . اهفده قيقحت نم نكمت مل ةلمحلا كلت نأ الإ .") ةبونلا

 دواع . نافع نب نامثع ةفالخ يفو . بونجلا ةهج نم رصم دودح ىلع ةقطنملا كلت ةروطخ

 ةمصاعو ةرقملاو سيرم نم نوكتتو لامشلا ةكلمم : امه رصم بونج ةبونلا ضرأ يف ناتكلمم ترهظ )١(

 كلامملا كلت تناكو ايوس اهتمصاعو بونجلا نم ةشبحلا اهرواجتو ةولع ةكلمم مث . ةلقند ةكلمملا كلت

 . مدقلا ذنم رصمب ايراضحو ايدئاقع ةطبترم

 ١٩٠. ١٩١. ص .١ج . ططخلا . يزيرقملا

 . ٣٣٥ ص .قاتشملا ةهزن . يسيردإلا -

_ ٢٤٥ 

 



 نم اديفتسم ديدج نم ةبونلا دالب وزغ حرسلا ىبأ نب دعس نب هللادبع رصم يلع هيلاو
 . م٦ ٠ ٢ه / ٤١ ةنس ةقباسلا هتلمح

 يف ةلقند ىلإ ةلمحلا كلت تلصوو . م٦ ٥ ١/ه١٣ ةنس ةديدجلا ةلواحملا كلت تناكو

 رئاسخب تداعو . ةبونلا لهأ ىلع مساح رصن زارحأ نم نكمتت مل اهنكلو . "") طسولا

 بيوصتلا يف ةقدلا ةدش نم قدحلا ةامر اومس ةبونلا لهأ نأ ىتح اهدارفأ اهب ىنم

 . مهنيعا يف نيملسملا نم ديدعلا ةباصإو .ماهسلاب

 ةدهاعمب تيمس ةدهاعم عيقوت ىلإ يبونلاو يمالسإلا نيفرطلا نيب رمألا ىهتنا
 ةيمالسإلا ةيمالسإلا تاعاعشإلا قفدت ةيادبل ريخ ةحتاف ةدهاعملا كلت تناكو ."طقبلا
 اهنأ كلذ .يرجهلا لوألا نرقلا طساوأ ذنم ةئداه ةروصبو ةديدج يضارأ ىلإ ةركبلا
 : اهيف ءاج ثيح . هتفاقثو مالسالا حلاص يف ةهج لك نم تناك دونب ىلع توتحا

 نيدهاعملا نيملسملا نم مهقرطب ري وأ مهدلب لزني نم ةبونلا ىراصن ظفحي نأ - ١
 ضرأ ىلإ نيملسملا ديبع نم مهيلإ جرخ نم لك اودري نأو .مهنع جرخي ىتح
 فرصني ن ١ ىلاإ هرواجو هدصق ملسمل اوضرعتي الو . هيلع اولوتسي الو مالسإل ا

 . هنع

 مهيلعو أيلصم اوعنمي الو مهتنيدمب نوملسملا هانتبا يذلا دجسملا اوظفحي نأ - ٢
 (. ةلقند يف لبق نم نوملسملا هانب يذلا دجسملا وهو) . هتمركت

 نينثاو ةئامثالث رصم يف لاملا تيب ىلإ ةيلامشلا ةرقم كلمأ ةيونلا كلم عفدي - ٣

 نيعبرأ رصم ىلاو ىلإو . ماع لك هتكلمم ءانبأ نم قيقرلا نم اسأر نيتسو
 بودنم يلإو ٫"' اسأر نيرشع ناوسأ ةروك مكاح ىلإو . ماع لك اسأر

 قيقرلا نم ةسمخ ةثوعبمو ىلاولا

 )١( ص . نادوسلا يف ةيبرعلا ةفاقثلا خيرات . نيدباع : ٣١ . ةنس . توريب ١٩٦١ .

 )٢( ةيقافتا وأ ةدهاعم ىأ ة2االا0 ةينانويلا ةملكلا نم ةقتشم يه امنإو سنج مسأ تسيل طقبلا .

 اهسنانك سوقطب ةطبترمو ةبونلا لهأ نيب ةرشتنم ةينانويلا ةفاقثلا تناك ثيح .

 )٣( ىزخألا داوملل لدابتلاو ميلستلا تايلمع ىلوتي يذلا وه ملسملا ةبونلا مكاح نأل .

_ ٢٤٦ 

 



 ىلإ ةئامثالثو . ايونس حمقلا نم بدرأ فلأب ةبونلا دادما نوملسملا ىلوتي - ٤

 . ةبونلا كلم ىلإ ةشمقألا نمو سدعلا نم تايمك نوملسملا لسريو . ءارفسلا

 يف ةيسكذوثرألا ةيرصملا ةسينكلا نيبو . ةبونلا ةسينك نيب نواعتلا ميظنت متي - ٥

 ةنهكلاو ةقراطبلا نييعت ىلع فرشت ىتلا .مألا ةسينكلا ىهو . ةيردنكسألا

 . امهنيب يتوهآللا طابترالل "). ةبونلا سنانك يف

 يف هتفاقثو مالسإلا رشنب ةليفكلا لئاسولاو لماوعلا اهدونب يف ةدهاعملا كلت تلمحو
 لخدمو . نامألا مامص يه تناك ةبونلا ةقطنم نأ كلذ . يقرشلا نادوسلاو ةبونلا قطانم
 دقل . هتفاقثو مالسإلا زكارم نم اماه ازكرم تحبصأ ىتلا رصم ةهج نم يقرشلا نادوسلا

 ةكرح مامأ اهيعارصم ىلع يقرشلا نادوسلا قطانمو ةبونلا ةقطنم ةدهاعملا كلت تحتف

 راجتلا ددع رثكف . مهدجاسمو مهتادقتعم مارتحا لظ يف . مهلفاوقو نيملسملا راجتلا
 كلت تحبصأ ىتح نيفرطلا نيب لدابتلا ةكرح تطشنو داهجلا كلت ىلع نيددرتملا نيمسملا

 6"). ةياهنلا يف الإ كلذب اهماكح رعشي نأ نود ةملسم قطانملا

 ربع يقرشلا نادوسلا دالب ىلإ ةيراجتلا لفاوقلا تهجتا بونجلا بوصو رصم نمف
 اهلامش ةبونلا قطانم تراصو. دمح ىبأ ىلإو رومتعلا ءارحص ىلإ وكسركو ناوسأ

 دوزتلاو ةحارتسالل اهنادلب يف ةماقإلا متي ثيح . لفاوقلا كلت رورمل اربعم اهبونجو
 لدي يذلا رمألا . ةلقند يف ادجسم نوملسملا سسأ راجتلا ءالؤه ةرثك نمو . لدابتللو
 طقبلا ةدهاعم تناكو . '") ةركبملا ةلحرملا كلت يف ديازتلا يف ذخأ نيملسملا ددع نأ ىلع

 قوقح كلذب مهل تتبثأو ةبونلا دالب يف مهراشتناو راجتلا ءالؤه ةكرح ةيرح تنمض دق
 نمو بهذلا نم ةبونلا دراوم نم ةدافتسإلا نم كلذب نوملسملا نكمتو . ةماقإو دجاوت
 ىتلاو "). بونجلا يف ةبصخلا ةبونلا يضارأ اهب رهتشت ىتلا ةيعارزلا دراوملا نمو دولجلا

 . قرزألاو ضيبألا نيلينلا نيب عقت

 )١( ص . ١ج . قباسلا ردصملا . يزيرقملا : رظنا : ١٩١١.

 . ١٢ : ص . كلامملاو كلاسملا . ةبذادرخ نبا -

 , اس م , . : 59. )٢)

 . ٣١٤ : ص . تالالللاو برعشلا . ضوع )٣(

 ( ٤ ) ضوع ٠ ١ هسفن عجرم ٠ ص : 0 ١ ٣ ٠

 س ٢٤٧



 ةيسايسلا تاقالعلا يف ةماه ةطقن ىلع طقبلا ةدهاعم توتحا ةيناث ةهج

 ةسينك ىلع نيملسملا ةرطيسب ةبونلا كلم فارتعا ىلإ تراشأ ثيح نيفرطلا ن نيب ةينيدلاو
 ةبونلا ةسينك ةيعبت ببسب ةبونلا لخاد مهل اذوفن كانه حيصأ ىلاتلايو ةيردنكسإلا

 مكحت كلذبو . اهب يتوفآلل ا كلسلا يف تايقرتلاو تانييعتلا ةكرح ثيح نم ةيردنكسإلل

 اوضخأ امك . ") ةيردنكسإلا ةسينك ةطلس مهعاضخإب ةبونلا سئانك ةرادإ يف نوملسلا

 نم داز امم . ايونس مهل سدعلاو حمقلا نم بوبحلا ديروتب مكحتلاب ايداصتقا مهل ةبونلا
 .ا" ةبونلا دالب يف نيملسملا راجتلا ذوفن

 راثآ وأ ةدهاعملا كلت ةيمهأ اوكردي مل . ىمادقلا . نيملسملا باتكلا نأ اودبيو
 ثيح . يقرشلا نادوسلا يف مالسإلا رشن يف ةبيطلا اهرامث رخأت ببسب طقبلا طورش

 حلص ةدهاعم ىهو ."") جارخ الو ةيزجب تسيل اهنأو ًةيونلا ةعداوم اهنأب اهوفصو
 ملاعلا اهدهش ىتلا ةقحالتملا تاريغتلا ةكرح لظ يف هدودح ةيامح نم فرط لك نكمتيل

 . يمالسإلا دملا ةكرح نابأ نييداليملا نماثلاو عباسلا نينرقلا يف

 ريغ ةروصب ةيمالسإ يضارأ يقرشلا نادوسلاو ةيونلا تلعج دق ةدهاعملا كلت نكل
 . ةبونلا يف ةايحلا بناوج ضعب يف ايداصتقإو ايرادإ نيملسملا مكحت بناجبف .'“) ةرشابم

 ىلاو لاا ايونس مهئانبأ نم ةريبكلا دادعألا ميلستب نييبونلا مازتلاو نمزلا رورم عم هنإف
 ةيمالسإلا ةفاقثلاب ةعبشم اهناطوأ ىلإ ةرتف دعب دوعت تناك دادعألا كلت نإف رصم
 تناك اهنأل كلذ . هتراضحو مالسإلا رشنل رصانع ةياثمب دادعألا كلت تحبصأو . ةيبرعلا

 اهرشن ىلع لمعتو هتديقعب ةطبترم تداعف ريبك يمالسإ طيحم طسو اهلوصو دعب لمعت

 نمض مهئانبأ ميلست يف نوقباستي اوناك دعب اميف ةيونلا لهأ نأ ىتح . اهناطوأ يف
 . ةمدقتم ةيراضح تايوتسم مهل اونمضيل ماع لك د ادعأ

 هجوتلا يف . رصم يف رارقتسالا يف تأدب ىتلا ةيبرعلا تاعامجلا ضعب تحبصأو

 اميف . ةيداصتقاو ةيسايس طوغض ببسب . يقرشلا نادوسلاو ةبونلا ضر أ بوص ابونج

 )١( ص . هسفن عجرملا . دومحم نسح : ٢٨٣ .

 )٢!( هسفن عجرملا . دومحم نسح . ٣١٥ .

 )٣( قباسلا ردصملا . ةبذادرخ نبا . ص١٢.

 )٤( ص . قباسلا عجرملا . دومحم نسح ٢٨٤.

٢٤٨ 



 اهضعب هجتاف ةيركسعلاو ةيسايسلا اهتازايتما لئابقلا كلت ضعب تدقف ثيح .دعب

 يف اوأدب رصم ناكس نأ امك . يقرشلا نادوسلا دالب ىلإ وأ يرصملا فيرلا ىف راشتنالل
 اهب ىلتتل سنئانكلا راوسأ تمحتقا ةيبرعلا ةغللا نأ ىتح هتفلو مالسإلا ىلإ لوحتلا

 .') .اهرئاعشو اهسوقطواهتاولص

 دوجولا ةيوقت يف ريبك رودب . كلذ كردت نأ نود . ةيرصملا ةسينكلا تماقو
 يمالسإلاو يبونلا نيفرطل ا نيب تاقالعلا فيطلتب اهلاجر ماق امنيح . ةبونلا يف يمالسإل ا

 ةداعاو رتوتلا بابسا ةلازإل طسوتت ت تناك ام اريثكو ٠ نيبناجلا نيب رتوتلا تارتف ءانث أ ٠

 كريرطب ىلع رصم ةالو هيف رطيس يذل ا تقولا يف ا ٠ نيبن زاجل أ نيب ر ارقتسإال او نمأل ١

 .'") ةيجراخلا ةسينكلا ةس ا ىلع اورطيسو ةيرصملا ةسينكلا

 .ةركبم مالسإل ا تاعاعشإ بايسنا يف طقبلا ةدهاعم طورش ايازم نم نكي امهمو

 يف مهنم أ ةيلوئسم تلعج ثيح ةبونلا يضارأب نيملسملا راجتلل ةماه ايازم تطعأ اهن أ ال !

 يض ار أ ىف مهرورم ءانث أ مهتع اضب ةمالسو مهل اوم أ ظفح تنمضو اهكلم ىقت اع ىلع ةبونل ١

 ةبونلا يضار أ لخاد ةيمالسإلا مهرئاعش ةماقإ يف ةيرح نيملسملل تنمض امك : ةبونلا

 ."٢' ةيادبلا دنم كلذ ىلع اليلد ةلقند دجسم ءانب ناكو

 كرحتلا يف . رصم نم ةصاخ . ةيمالسإلا ةيراجتلا لفاوقلا تأدب دقف انه نم

 ىلإ تدأ اهنأ ىلإ عونتلاو ةرثكلا نم تفلب اهنأ ىتح . ةبونلا قطانم نيب ةقثو نامأب
 رصم به ذ تايمك تحبصأو . برغم او ى قارعل او ماشل او رصم يف اهعلسو ةبونلا دالب ة ةرهش

 يف ةبونلا ةيمهأ دكؤي يذلا رمألا .ا ةبونلا عم ةراجتلا طوطخب ةطبترم اهقيقرو اهجاعو

 ةبونلا راجت نم تاعامج تددرت امك . هالإلا ردص ةلحرم يف يمالسإلا ملاعلا داصتقا

 .مالسإلا ةراضح نع ةديدج روص نيلماح ءالؤه داعو . يمالسإلا ملاعلاو رصم قاوسأ ىلع

 لوعفملا عيرس لماع ةباثمب تناك . ةماه ةعلس ةبونلا عم ةراجتلا لفاوق تلمح امك

 ٢٢/٢١. ص . حتافلا مالسإلا . سنؤم )١(

 ١٩. ص .قب اللا عجرم ا٠ دعسم (آ٢)

 ١٤٨١. ص . قب اسلا عجرمل ا .دعسم ()

 ١١. ص ٠6 هسفن عجرم ا. دعسم )٤(

_ ٢٤٩



 ناك ثيح . قيقرلا ةعلس يهو . مالسإلا ىلإ يقرشلا نادوسلا دالبو ةيونلا لهأ لوحتل

 قاوسأو تابلط ةيساسأ ةروصب نومي ناكو . قيقرلا ةراجت لوطخ نم ةبونلا ربع لفاوقلا طخ
 ةروصب يمالسإلا ملاعلاو رصم مع يذلا يداصتقالا راهدزإلا لظ يف . رصم يف قيقرلا

 ىلع بلطلا ةدايز نم كلذ ىلع بترت امو . نييرجهلا عبارلاو ثلاثلا نينرقلا ذنم ةريبك
 تالاجم يفو نيملسملا تاتويب يف قيقرلا ءالؤه دادعأ تدازف . قيقرلا نم ةديدج دادعأ

 . ىرخألا ةيداصتقالا ةايحلا

 تاروطتلا . ةبونلا ربع رصم ىلإ ينادوسلا قيقرلا ىلع بلطلا ةيمهأ نم تداز
 ال ىسابعلا ىنب ةالو حبصأ ثيح . يسابعلا رصعلا يف رصم يف تثدح ىتلا ةيسايسلا

 ةيرصملا تارادإلا تهجتإو . ةيسايسلا اهتاحومط ببسب ةيبرعلا لئابقلا ىلإ ابلاغ نونكري
 نمز ةصاخ ."اا ةيركسع ةوقك مهيلع دامتعالل قيقرلا ءالؤه نم ةريبك دادعأ بلج ىلإ

 ةيبرعلا لئابقلا ىلع دامتعألا ةيوعص ءالؤه ىدل تبث نأ دعب . ديشخإلا نمزو نيينولوطلا
 كلتب ةراجتلا لفاوق ديوزت ىلع ةبونلا لهأ لابقإ دازو . نتفلاو درمتلا تايلمع يف اهرودل

 '٢)رصم يف يمالسإلا يداصتقالا راهدزإلا ايازمب ةدافتسالا لجأ نم دادعألا

 ثيح ارصم يف نييمطافلا نمز ةيونلا قيقر ىلع بلطلا ديازتل رمألا اذه روطتو
 ١ يرجهلا سماخلا نرقلا يف ةيمطافلا شويجلا يف نيلماعلا نادوسلاو نييبونلا دادعأ تداز

 ةبونلا دنجل ناكو . ةيادبلا ذنم مهشويج ةماعد تلكش ىتلا ةيربربلا لئابقلا بناجب
 زربو 0 يمطافلا ذوفنلا قطانمو رصم يف رارقتسالاو نمألا ظفح يف ريبك رود نادوسلاو
 . اهترادإو رصم يف ةماه تادايق مهنم

 نادوسلا قطانمو ةبونلا يلاهأ نم ةريبك دادعأب جعت اهئايحأو ةرهاقلا تحبصأو

 ةحاسلا ىلع ةيبرعلا لئابقلا دوجو راسحنا مامأ ديازتت دادعألا كلت تناكو .يقرشلا

 نع ثحبلاو ىربكلا رصم ندمو ةرهاقلا جراخ ةيبرعلا لئابقلا كرحتو رصم يف ةيسايسلا
 ىتلا لودلا تلظو . ءاطعلا نم برعلا طاقساب رمألا ىهتنا يتح . شيعلل ىرخأ قطانم

 ةرهاقلا يف رومألا تايرجم نع برعلا ءاصقإل دنجلاو قيقرلا ءالؤه نم رثكت رصم تمكح

 ٢٨٧. ص .ب قباسلا عجرملا . درمحم نسح ( ١)

 . قباسلا عجرملا . دومحم نسح (!)



 نم يبونلا قيقرلا لمح قرطل ةسكاعم ةيبرع تارجه تثدح داضملا هاجتالا يفو

 ٠ ةديدج ناطوأ نع ثحبلل ابونج كرحتلا يف ةيبرعلا لئابقلا ضعب تلظ ثيح . نادوسلا
 ربتعي ميلقإلا اذه ناكو . ةبونلل ةيلامشلا دودحلا ىلع . افلح ىداو ةقطنم ىلإ تلصوو

 تحبصأو ةبونلا مسج نع ءزجلا اذه خلسنا نمزلا رورمبو .") ةيبونلا ةلقند ةكلمم نم ءزج

 ةرامإ ةقطنم لمشتل ةيبرعلا لئابقلا ذوفن دتماو هروما ىلع نيمهت ةيبرعلا لئابقلا
 لوجتت تذخأ ىتلا ةيبرعلا لئابقلل ةبونلا لامش يف ايلعلا ةملكلا تحبصأو . "!سير"
 '"). رومتعلا ءارحصو نادوسلا لامش يف

 رطيست ىتلا ةجبلا لئابق تذخأ ثيح . ةبونلا كلاممل قرشلا ةهج نم رخآ رطخ ءاج
 لحاوسلا لوط ىلع رصم بونج ىتحو بونجلا يف ايريترأ نم دتمت ةعساو نطاوم ىلع
 مكحب ةيبرعلا ةغللاو مالسإلا ىلإ لوحتلا يف لئابقلا كلت تذخأ . رمحألا رحبلل ةيبرغلا
 ودبت ةييرعلا تاريثأتلا تأديو . ةيبرعلا ةريزجلا هبش لحاوس عم ةميدقلا ةيخيراتلا اهتاقالع

 نبا نونك ًمهميظع مسا.نم كلذ رهظو . يداليملا عساتلا/ يرجهلا يناثلا نرقلا ذنم مهنيب

 يسابعلا ةفيلخلا نمز مهجلا نب هللادبع يسابعلا رصم يلاو ضواف يذلا « زيزعلادبع
 يف ةيزكرملا ةطلسلل مهتنوانم ببسب رذحب مهيلإ ريشت رداصملا تلظ نكلو . ا نومأملا
 تاطلسلل عوضخلا بلاغلا يف نوضفري نيذلا ودبلا لئابق ةداعك . ةيادبلا ذنم رصم
 . مهنع ةيبنجألا ةيزكرملا

 ةدهاعم اهامرمو اهطورش يف هبشت يسابعلا رصم ىلاو عم ةجبلا ةدهاعم تناكو

 ىلع ةدهاعملا كلت تصن ثيح . نافع نب نامثع ةفيلخلل رصم ىلاو نييو ةبونلا نيب طقبلا

 : اهنم ةقباسلا طقبلا ةدهاعمل ةهباشم طورش

 ١ - مهقطانم يف تينب يتلا ةيمالسإلا دجاسملا ةيامح ىلع ةجبلا ءامعز مازلإ ٠
 اريبك ةرتفلا كلت يف مهددع ناكو . مهنادلب يف نيملسملل ضرعتلا مدعو .

 )١( ص . تالالسلاو برعشلا . ضوع ٣١٥.

 )٢( بونجلا اهانعم ةيطبق ةملك .

 )٣( رمحألا رحبلا هابت ةلقند ةكلمم قرش يف ءارحص .

 )٤( ص .١ج . ططخلا . يزيرقملا ٣١٣ .

٢٥١ 



 نمل تاقدصلا عمجم هدالب ىلإ نينمؤملا ريمأ لامع لوخد ةجبلا ميظع لهسي - ٢

 صرح ليلدب اريبك ناك مهددع نأ ودبيو . نيملسملا ةيقيو هموق نم ملسأ
 تيب دراوم ةدايز يف ةيمهأ نم هل امل دنبلا اذه ليصفت ىلع يمالسإلا فرطلا

 . نيملسملا دنع لاملا

 وأ . نيملسملا نم مهيضارأ إ ه نيرباعلا ةيرحو نم أ ةبونلا ميظع نمضي - ٣

 . راجتلا تاعامج ةصاخو مهنم'١أ. ةقطانم يف نييميقللا

 نبا ايركز : امه زاجحلا ناكس نم نالجر "") ةجبلا ةغل ىلإ ةدهاعملا ةمجرتب ماق دقو

 ىلإ ريشي يذلا رمألا . يسرقلا ليعامسا هللادبعو . ةدج ناكس نم يمورخملا حلاص
 نيب ةيفاقث تاريثأت دجاوت ىلإو .مالسإلا لبق ام روصع ذنم نيفرطلا نيب ةميدقلا تاقالعلا

 مغر ةجبلا تاعامج نيب مالسرلا ىلإ يعامج لوحت ىلإ ةدهاعملا كلت تدأ دقو . نيفرطلا
 مهدابتعاب ةجبلا نأ امك . "") ةليوط تارتفل كلذ دعب ةميدقلا مهمظنو مهتاداعب مهطابترا
 نيب لوحتلاو ةيحيسملا ةبونلا كلامم رايهنا ليهستل الماع اوحبصأ ةيونلل يقرشلا دحلا

 يف لوجتلاو ةكرحلا يمئاد اوناك ةجبلا نأ ثيح . مالسإلا ىلإ يقرشلا نادوسلا قطانم

 . مهتعيبط بسح رارمتساب مهلاجم

 نوجو وه . ةبونلاو ةجبلا ةقطنمب مامتهإلا ىلإ نييسابعلا عفد يذلا رمألا نأ ودبيو

 اجلم تحبصأ قطانملا كلت نأ ىلإ ةفاضإلاب تاهجلا كلت يف ذوفن تاذ ةيبرع لئابق

 نبرمغلا لآ مهنم ىومألا تيبلا نم دارفأ مهيف امب نييسابعلل نيئوانملا نم ريثكلا بورهل
 اميف ةقطنملا تمكح ةرسأ اوسسأو جنوفلا لابج ىلإ بره يذلا ناورم نب كلملادبع نب ديزي
 امم .') ةيمأ ينب لاجر رخآ دمحم نب ناورم نب هللادبع قطانملا كلت ىلإ بره امك ") دعب

 نادوسلاو ةجبلا ضرأ يف يومألا ذوفنلل لبقتسملا يف حاجن نم ةيسابع فواخم.راث

 هسفن ردصملا . يزيرقملا ) ( ١

 )٢( ةيبرعلا نم ةديدع تادرفم ىلع ىرتحتو تيوادب وأ ُيوادبتلا ىمست ةيماح ةغل ةجبلا ثدحتي .

 )٣٢( ص . قباسلا عجرملا . ضوع ٣١٦ .
 )٤ ) يكز نمحرلادبع ٠ ملاعلا يف نوملسملا ٠ ص ٩. ةنس . ةرهاقلا ٩١٥٨ ١م.

 )٥( ص. قباسلا عجرملا . نيدباع : ٢٣ .

 س ٢٥٢ _



 . يمالسإلا ملاعلل ةماه ةيداصتقا دراومو تايناكمأ كلمت تاهجلا كلت نأو ةصاخ يقرشلا

 ىلاولا ةدايقب يوق شيج عفد ىلإ رصم يف ةيسابعلا ةرادإلا كوكشلا كلت تعفد

 امك . نيسابعلل اهتيعبت نامضو تاهجلا كلت نيمأتلو ةجبلا لئابق دض مهجلا نب هللادبع
 كلت ببسب رتوتلا ةياغ يف ةيسابعلا ةلحرملا كلت يف ةيبونلا ةيرصملا تاقالعلا تحبصأ
 ةدايزو مالسإلا راشتنال نسح رثأ تاذ تناك اهنكلو . ةيسابعلا فواخملاو كوكشلا
 .)١' قطانملا كلت ىلاهأو نيملسملا نيب لعافتلا

 ترطضاف . رصم يف نييسابعلا ةالوو ةيبرعلا لئابقلا ضعب نيب تاقالعلا تروهدت

 ةيبونلا قطانملا يف اهضعب تقمعتو . ةبونلاو رصم بونج يضارأ ىلإ اهريغب قاحللا ىلإ
 ناورم يبأ ةماعزب ةيبرع ةرامإ سيسأت نم . دعب اميف . ةعيبر برع لئابق تنكمت ىتح
 .'"ةبونلا دالب لخاد . سيرم ةرامإ نم بونجلا ىلإ ةرامإلا كلت تدتماو . قحسإ نب رشب
 اهيلع اودمتعا نييمطافلا نأ ىتح . دعب اميف ةيمطافلا ةفالخلا ةرامإلا كلتب تفرتعا دقو

 حنمو . لفاوقلا قرط نامضو بونجلا نم رصم نيمأتل يحاونلا كلت يف ماهملا ضعب يف
 “ةلودلا زنك بقل هللا ةبه مراكملا وبأ وهو اهئامعز دحأ .هللا رمأب مكاحلا ىمطافلا ةفيلخلا

 زنك وني مساب دعب اميف ةعيبر ونب فرعو . هيلع نيدرمتملا دحأ ىلع ضبقلا ريظنا")

 تارجهلا صتمت ةجنفساب هبشأ يقرشلا نادوسلا قطانمو ةبونلا ةقطنم تحبصأو

 يف حضاو ريثأت اهب ةيبرعلا لئابقلل تحبصأ امك . رصم نم اهيلإ ةدفاولا ةصاخ . ةيبرعلا
 اهل تحبصأ لئابقلا كلت نأ كلذ . ةرهاقلا يف ةيركسعلاو ةيسايسلا ثادحألا ىرجم

 يف اهضعب تطروت امك . بونجلا ةهج نم رصم مكحت ىتلا لودلا نمأ مامض يف اهتيمهأ
 ريمألا ةداعإو نييبويألاب ةحاطإلا زنكونب لواح ثيح . ةرهاقلا يف ةيسايسلا ثادحألا
 نيدلا حالص نكمتو تلشف ةلواحملا كلت نكل . ديدج نم ةفيلخك دضاعلا نب دؤاد يمطافلا

 لاجر نم فالآو ةلواحملا ميعز لتقب تهتناو .م٦٧١١ ةنس اهب ةحاطألا نم يبويألا

 اهناطوا دم ىإ ةليبقلا كلت ىلإ ةليبقلا كلت رطضا امم . ةبونلا ضرأب زنك ينب نم هتليبق

 ( ١ ) يرون ٠ خير ات ١ يف مالسإل ١ بونج ةيقيرف ١ ارحصل . ٠ ص ٠ ١ ١ / ١ ١ ١ ٠.

 )٢( ص . ١ج . قباسلا ردصملا . يزيرقملا : ١٩١٨ .

 )٣( هسفن ردصملا . يزيرقملا .

_ ٢٥٢٣ 



 . يفرشلا نادوسلا يضارأ يف لغوتلاو "). بونجلا بوص ديدج نم

 يخةيحيسللا ةبونلا كلامم نيب نيملسملا نيب ديدج نم ةيركسعلا تايلمعلا تداع
 . ةيادبلا ذنم هدشأ غلب . "") نييبيلصلاو نييبويألا نيب عارصلا نأ كلذ .يبويألا رصعلا

 ىلع نييبلصلا ءاليتسا دعب ةقطنملا يف يبيلصلا رطخلا ةهجاومل زكرم مهأ رصم تحبصأو
 ةرواجملا ةيمالسإلا دالبلاو رصم تأبعف . سدقملا تيبو سلبارطو ةيكاطنأو اهرلا تارامإ

 ةبونلا كولم نكل . يراصنلاو نوملسملا كلذ يف كرتشاو اهتايناكمإو اهاوق لك رطخلل
 ةيبيلصلا ىوقلا عم نواعتلل تالواحم يف اوسمغناف نيملسملا نم يفشتلا حور اورهظأ

 : امه نيحضاو نيرمأ يف كلذ ىلبحتو

 هيجوتو اهلاغشنا تقو يف . رصم بونج ىلع تامجهلا نم ةلسلسب مايقلا : لوألا

 . لامشلا يف نييبيلصلا ةهبج ىلع اهشويج

 ةبونلا يضارأ ربع تطشن ىتلا ةيمالسإلا ةراجتلا لقاوقل ضرعتلا : يناثلا

 رحبلا ىلع عقاولا باذيع ءانيمب طبترت ىتلاو . رومتعلا ءارحصو نادوسلاو
 ةصاخ . رمحألا رحبلا لامش يف نييبلصلا لامعأ يدافتل كلذو: "") رمحألا
 لامشو ةبقعلا جيلخ يف ةحالملا دده يذلا . طانرأ كركلا نصح مكاح نمز

 . رمحألا رحبلا

 تالمحلا كلت نأ الإ . ةبونلا دض ةيوق تالمح لاسرإ ىلإ نييبويألا عفد يذلا رمألا

 برحلاب نييبويألا لاغشنال . يبويألا ذوفنلا ةرئاد ىلإ ةيونلا دالب قطانم مض نم نكمتت مل
 .ةيرصملا يضارألا ىلعو ماشلا يف نييبيلصلا عم ةرمتسملا

 . اهدعبامو ١٩٩ ص . قباسلا ردصملا .يزيرقملا ()

 رييست ىلإ يناثلا نابروأ ابابلا اعد ثيح .اسنرفب تنومريلك رمتؤم دعب ةيبلصلا تالمحلا تأدب )٢(

 تالمحلا كلت تأدب دقو . سدقملا تيب صيلختو قرشلا يف نيملسملا ةيامح ةجحب برفلا نم ةيبلص تالمح

 دي ىلع م٢٩٢١ ةنس قرشلاب ىبيلصلا دوجولا يهتنيل نامزلا نم نينرق ىلاوح ترمتساو م٥٩٠١ ذنم

 نم اونكمت دق نويبيلصلا ناكو كيلامملا مث نويبويألا مث نويمطافلا رطخلا اذه هجاو دقو . كيلامملا

 . سدقملا تيبو سلبارطو ةيكاطنأو اهرلا يه قرشلا يف ةيبلص تارامإ عيرأ نيوكت
 )٣( ص . قباسلا عجرملا . دومحم نسح ٢٩٢ .

_ ٢٥٤ 



 ةبونلا يف يمالسإلا دوجولا يف لوحت ةطقن اوعضيل )١٢٥٠-١٥١٧١( كيلامملا ءاج

 ةرم لوأل مالسإلا ىلإ يمسر لكشب لوحت يذلا لينلا يداو خيرات يفو يقرشلا نادوسلاو

 دالت بوص اهتاوق نم ةريبك دادعأ كيرحت يف ةيكولمملا ةرادإلا تأدب دقف . هخيرات يف
 ءانبأ مهنم . ةيبرعلا لئابقلا نم نيلتاقملا فالآ مضت تالمحلا كلت تناكو . ١" ةبونلا

 نادوسلاو ةجبلا دالبو ةيونلا ضرا يف ةربخ اهل ناك ىتلاو بونجلا يف ةيبرعلا لئابقلا
 . ةيمالسإلا روصعلا ةيادب ذنم يقرشلا

 يف ايونج لغوتلا نم تنكمت ةيوق ةلمح سريبب رهاظلا لسرأ م٦٧٢١ ةنس يفف
 . برهلا ىلع ةيونلا كلم ةلمحلا كلت تربجأو .مالسإلا ردص ذنم ةرم لوأل ةيونلا يضارأ

 ةديدج بساكم ىلع نوملسملا اهيف لصح ."" نيفرطلا نيب ةدهاعم دقع ىلإ تهتناو

 ىلع كيلامملا صرح ىتلا ةيبرعلا لئابقلل ةديدج تالاجم تحتفو . نادوسلاو ةبونلا ضرأب
 نمز ىوق يكولمم شيج كرحت م٨٨٢١ ةنس ىفو ."" ةيادبلا ذنم رصم نم اهذوفن داعبإ

 ينبو رمع ينيو ركب يبأ لئابق نم ةريبك دادعأ هيلإ تمضناو . نووالق روصنملا ناطلسلا
 نم ةديدج يضارأ لخاد ةلمحلا كلت تلغوتو "") لاله ينيو زنك ينبو نابيش ىنبو فيرش

 ةحمي رصم ديعص نم ةيبرع عومج تجرخ ةيلاتلا ةنسلا يفو . يقرشلا نادوسلاو ةبونلا

 . اماقمو رقم اهذختتو . اهب رقتستل ةبونلا دالب بوص اههجو

 ةبونلا يضارأ يف برعلا حاسناو كيلامملا مامأ ةبونلا ةكلمم طوقسب رمألا ىهتناو

 نادوسلاو ةيونلا ضرأ ىلع روهظلا يف ةديدج ةروص تأديو .ا يقرشلا نادوسلا ميلاقأو

 '“ نادوسلاو ةيونلا ضرأ ىلع ةيمالسإ كلامم روهظ ةيادب يهو . يمالسإلا ملاعلا عبنت
 مغر ينادوسلا جيسنلا عم ةمجسنم ةيمالسإلا كلامملاو تاخيشملاو تارامإلا كلت تناكو

 )١( ص . ةيقيرفإ يف مالسإلا خيرات . يرون ١١١.

 )٢( ص .١ج . قباسلا ردصملا . يزيرقملا ٣٢٥ اهدعبامو .

 )٣( ص . قباسلا عجرملا . يرون ١١١ .

 يناسنألا يف ةدراولا تايمستلا نع اهتايمسم يف فلتخت نادوسلا يف ةيلبقلا تاميسقتلا ظحال )٤(

 . لوألا لصفلا عجار . ةيبرعلا

 )٥( ص . قباسلا عجرملا . نيدباع ٣١.

 )٦( ص . نادوسلا يف ةيمالسإلا كلمملا خيرات يف ةمدقم . لضف فسوي ٢١٣. ةنس .نادوسلا ١٩٧٢.



 ىلإ يقرشلا نادوسلا ناكس لوحت يف اريبك الماع تناك كلذلو . ةيلبقلا اهتاطابترا
 ٠ ةلماش ةروصب هتفاقثو مالسإلا

 نييبوبألل ةئوانملا ةيبرعلا لئابقلا تاقاط فيظوت ةلواحم نم ركذي ام مغرو

 نع اديعب ةيلاتقلا اهتاقاط غيرفتل نادوسلا يف لغوتلاو ةيبونلا وزغ يف كيلاممللو
 ملاعلا ىلإ ديدج عزج مض يف ةرم لوأل اوحجن كيلامملا نأ الإ . رصم يف اهعامطأ
 كيلامملا أشنأو . ةبونلا ىلاهأ نم هنيد ىلع ىقب نم ىلع ةيزجلا تضرفف . يمالسإلا
 نم ةبونلا بحاص ةبونلا كلم حبصأو . ةيلاملا ةيونلا تاقلعتم ةعجارمل مهيدل اصاخ ناويد

 . رصم مكاحو ملسملا ةفيلخلا مسأب هدالب عيمج يف بطخيو يمالسإلا ملاعلاو رصم اياعر
 ةيبرعلا لئابقلا تأدبو .") ةيبونلا ةلقند ةنيدم يف ىكولمملا رصم ناطلسل ابئان نيع امك
 '") اهددهتي رطخب رعشت نأ نود ةنمآ ةروصب دالبلا عوبر يف رارقتسإلا يف

 ٠ ابوس نم تبرتقاو ةيبونجلا ةيبونلا ةولع دودح ىلع أًايونج ةيبرعلا لئابقلا تلصو

 تناكو نيتاسبلاو نيحايرلا اهنم حوفت ةرهدزم ةنيدم ىهو . قرزألا لينلا ىلع . اهتمصاع

 كلذكو . ةيوعرلاو ةيعارزلا اهتايناكمإل ةييرعلا لئابقلا رظن يف ىربك ةيمها تلتحا دق
 برعلا نم ةبراهلا ةيبونلا رصانعلا ضعب تأدب امك دولجلاو بهذلا جاتنا يف اهتيمهأل

 '" ةبونلا لابج يف اهضعب مصتعاو . ةولع ةكلمم لخاد هجوتلا يف لامشلا يف نيملسملاو

 ةراجتلا لفاوق مامأ ةقباس تارتف ذنم اهباوبأ ةولع ةكلمم تحتف هسفن تقولا يف

 ىلع دمتعأ ىتلا . ةيبرعلا لويخلا نم اهمزلي ام داريتساو اهدراوم لمحل ةيبرعلا
 كلت ىلإ ةرم لوأل تلصو لويخلا كلت نأ ىتح . برعلا راجتلا ىلع جراخلا نم اهداريتسا

 يناثلا نرقلا ذنم كلذو . نييبونلا ةايح يف ةماه ةناكم اهل تحبصأو . قطانملا
 ءالؤه نأ ىتح . ةولع ةكلمم يف ةيمهأ لتحي يبرعلا يراجتلا دجاوتلا حبصأو .)يرجهلا

 )١( ص .١ج . قباسلا ردصملا . يزيرقملا ٣٢٦ .

 ٢٩٨٤. ص . قباسلا عجرملا . دومحم نسح(!)

 ميدقلا اهطغو ةيدقلا اهتفاقثب . طبترتو . ابونلا لابج يف شيعت ةميدق ةيبون تاعامج تلازام )٣٢(

 . ةثراوتملا ةيحيسملا اهتنايدو

 ١٨٧. ص . ةيمالسإلا ةيقيرفا . يرسي . يرهوجلا -
 )٤( ص . قباسلا عجرملا ي ضوع ٣١٧. .



 مهوذع يف هيف نولزني ةيمالسإ ةرمعتسبب هبشأ اطابر مهسفنأل اوماقأ نيملسملا راجتلا

 ةنسح ةروص اوحبصأو . مهنع ةبيرغ ةئيب طسو مهنيد ضئارف هيف نودؤيو مهحاورو
 . اهميلاقأو ةولع ةكلمم يف هتفاقثو هتراضحو مالسإلل

 ترهظ ىتلا ةنيهج ةليبق ةصاخ ةولع ةكلمم دودح ىلع ةيبرعلا لئابقلا طغض تحتو
 ىلع اهناطلس طسب نم تنكمت ثيح .ةعاضق لئابق ىدحإ ىهو . ةيسايسلا ةحاسلا ىلع
 برعلا زومر مهأ تحبصأو . هبرغو نادوسلا قرشو ةبونلاو رصم بونج يف ةعساو قطانم
 . ةيناطحقلا برعلا ةصاخو . ةليوط ةرتفل قالطالا ىلع يقرشلا نادوسلا يف نيملسملاو

 . نادوسلا يف يلعجلا فلاحتلا يف تلتكت ىتلا ةيناندعلا تاعامجلا لباقم يف

 : امه نيروحم يف روحمتي يقرشلا نادوسلا ميلاقأ يف ةينهج لئابق راشتنا ناك

 ميلقرو قرزألا لينلاو ةربطع نيب نادوسلا يف ةناطبلا ميلقإ مضيو : يقرشلا روحلا
 عمو رمحألا رحبلا وحن قرشلا ىلإ ةدتمملا اهناطوأ ىلإ ةفاضإلاب . ةريزجلا

 نمو رصم نم تدفو دق تاعومجملا كلت نأ ودبيو . ةجبلا لئابق نطاوم
 رمحالا رحب .٢١"' رمحألا رحبلا

 راشتنا ىلإ تأ ىتلا لبسلا نم وهو . ناكملا مزالو ماقأ ينعمب طباري طبار ردصم ةفل : طابرلا )١(

 ملعلا بالط دنعو ءاهقفلاو ةيفوصلا تاعامج دنع ةيمهأ طابرللو . نادوسلا دالب يف مالسإلا

 كلت يف ةلحرلا لوطو رفسلا ةبوعص ببسب . ةقاشلا ءارحصلاو نادوسلا دالب يف ةصاخ جاجحلاو

 لوطسألا تاراغل اهلحاوس ضرعت ببسب يمالسإلا حتفلا ذنم طبرلا برغملا دالب تفرع دقو. نكامألا

 . ةيمالسإلا ةوعدللو ء اهقفلاو ءاملعلل زكارم ىلإ طبرلا تروطت مث . يطنزيبلا
 سيسأت نم نيساي نب هللادبع حاجن يف يبرغلا نادوسلا دالب خيرات نم طبرلا ةيمهأ ترهظو

 يف مالسإلا رشن نم هب نكمت .م رشع ىداحلا/ يرجهلا سماخلا نرقلا يف روركتلا ةقطنم ين طابر

 تبعل يتلاو نيطبارملا ةلود مسا مهتلود ىلع قلطأ ىتح . ةديدج قطانم يف هخيسرتو ءاجرألا كلت

 . هرشنو مالسإلا نع عافدلا يف أماه أرود

 ربع نيملسملا جاجحلا كلذكو مهتالحرو ملعلا بالط نيمأتل نادوسلا دالب يف طبرلا سيسأت رمتسا

 مهناطوأ نع ةديعب تائيب يف مهتماقإ ءانثأ نيملسملا راجتلل أزكرم تحبصأ امك . ةليوطلا قرطلا كلت
 ٤( .) ددعلا . ةيعامتجإلا مولعلل ةيسنوتلا ةلجملا . عمتجملا يف اهرثأو ةيوازلا . ةليهلا دمحم : رظنأ

 . ٣٢٢ ص . تالالدلا . ضوع )٢(



 ةهج نم نادوسلا بوص اهتهجو ثي يتلا ةينهج تاعومجم يهو : يبرغلا روحملا

 م أ قطانم يف ت رشتناو . )١' نيعبرأل ا برد ربع ةيبرغلا رصم ءارحص

 . روفرادو نافوركو نامرد

 ذاتسألا قفاون ال اننإف . نادوسلا يف ةينهج لئابق راشتنال يفارغجلا عيزوتلا نمو

 ةبونلا لامش نم تأدب ةينهج تارجه نأب لوقلا نم هيلإ بهذ اميف دومحم نسح/ روتكدلا
 تاعامجلا نأ كلذ .'"!اهل ةديدج يعارم نع ثحبلا لجأ نم بونجلا بوص تلغوتو
 اهتققح ىتلا تاراصتنالا دعب ةبونلا يضارأ وحن ةفاثكب هجوتلا يف تأدب ةيبرعلا

 رحبلا تربع دق ةيبرع تناك ةرتفلا كلت ليبقو . زنك ينب لثم ةقباسلا ةيبرعلا تاعامجلا

 ذنم مهب تلطتخاو ةجبلا نطاوم تلزنو ةيبرغلا رمحلا رحبلا لحاوس ىلع تلزنو رمحألا
 .مالسإلا ىلإ ةجبلا لهأ نم ديزملا لوحت يف رود مهل ناكو .يداليملا رشع يداحلا نرقلا
 يف رارقتسالل برغلا بوص هجوتلل ةيبونلا كلامم رايهنا تايلمع لغتست لئابقلا كلت تأدب

 ثادحألا حرسم ىلع ةوقب رهظت ةينهج هيف تأدب يذلا تقولا سفن يف .'") لينلا يض

 نأ ىتح . ةكلاهتم كلامم ماطح طسو اهل ديدج نايك زاربإ لج نم يقرشلا اوشلا و ف
 نيمداقلا ةواعزلا تاعامج تاوزغ نم هتيامحل ةينهج ءامعز ةرهاصم ىلإ رطضأ ةولع كلم
 .'ف) ةينهج لئابق طبارتو ةوقب سحأ نأ دعب . برغلا نم

 نرقلا ةيادب عم . ابوس يف يبونجلا ةبونلا ةكلممل يئاهنلا رايهنالا ةلحرم تءاج
 عم ناوسلا طسو يفو ةولع ةكلمم يف برعلا فلاحت امنيح .يداليملا رشع سداسلا
 سلج نأ دعب .' !ايوس ةمصاعلا لوخد نم اونكمتو بونجلا نم نيمداقلا جنوفا تاعامج
 دالب تحبصأ كلذبو . لبق نم يداليملا رشع عبارلا نرقلا يف ةرقم ةكلمم شرع ىلع برعلا
 يبونجلا لينلا يداو خيرات يف ةديدج ةلحرم تأديو برعلا ذوفنلا تحت يقرشلا نادوسلا
 اهلضح ىتلا ةيلبقلا ةيبصعلا رارمتسا مغر . نييلصألا ناكسلاو برعلا نيب راهصنإلا نم
 قطانمو يعرلا نطاوم لوح تاعارصلا نم روص روهط نم اهيلع بترت امو . مهعم برعلا

 )١( ص . قباسلا عجرملا . يرهوجلا ١٩٨.

 )٢( ص . ةيقيرفإ يف ةيبرعلا ةفاقثلاو مالسإلا ٢٩٥.

 )٣( ص . لينلا يداو نادوس خيرات ملاعم . يليصب رطاشلا ٢٢ اهدعب امو .

 )٤( ص . قباسلا عجرملا . ضوع ٣١٨.

 )٥( ص. هج . خيرات . نودلخ نبا ٤٢٦.



 . ةيبرعلا ةايحلا يف ةيبلسلا روصلا نم روص يهو .ذوفنلا

 ةروصلا نأ الإ . نادوسلا يف ةيمالسإلا ةيبرعلا لودلا هب تماق يذلا رودلا مغرو
 ثيح اصلاخ ايملس اعباط تذختا يقرشلا نادوسلا يف هتفاقثو مالسإلا تعبط ىتلا ةماعلا

 نيب مالسإلا رشن يف زرابلاو ماهلا مهرودب ةيفوصلا قرطلا عابتاو ةاعدلاو ءاملعلا ماق

 همسا لجر ءاملعلا ءالؤه نم رهتشأ نم لوأ ناكو . ةبعص فورظ طسو ةينثولا لئابقلا
 هبحتاو م/ رشع عبارلا نرقلا طساوأ يف نميلا نم مدق يذلا "ا ينميلا دئاع نب هللا مالغ

 مالسإلا ءىدابم ءالوألا ميلعتل سرادملا ءاشنإ يف أديو ًاماقمو رقم اهذختأو هلقند ىلإ
 خيشلا رهص ةناند وبأ دمح خيشلا رشع سماخلا نرقلا يف رهظ امك . ميركلا نآرقلا ةءارقو

 يف حالسلا لمحل مهعابتإ ةوعد ىلإ ءاهقفلا ضعب هجتأ امك . يلذاشلا يلوزجلا هللادبع
 لهأ تاراغ ببسب ابونلا لابج قطانم يف ةصاخ مالسإلا ةمرح اهيف كهتني يتلا قطانملا

 ءالؤه ةدهاجم ىلإ يردبلا ةيفص وبأ يودب هيقفلا عفد امم نيملسملا ىلع ابونلا لابج
 !"). نيدتعملا

 نمز يكرعلا دومحم/ خيشلا رصم نم مدق . يداليملا رشع سداسلا نرقلا يفو

 خيشلا مهسأ امك . نادوسلا يف مالسإلا رشن ليبس يف ريبك رودب ماق يذلا .جنوفلا ةلود
 ىلوتو . يكلاملا هبهذم ىلع مالسإلا رشن يف دئاع نب هللا مالغ نب رباج نب دالوبلا ميهاربإ

 دعاوق سيسأت يف ريبكلا مهرود مهل ناكو . ةمهملا كلت مامتإ ةعبرألا هدالوأ هدعب نم
 مهنع لقت ال ةمطاف مهتخأ تناكو . يقرشلا ناوسلا ءاجرأ فلتخم يف ينيدلا ميلعتلا

 هلاوخا دي ىلع هقفت يذلا دمحم اهنبا ريبكلا اهرود يف اهفلخ دقو .رودلا اذه يف ًاينافت

 يقرشلا ناوسلا يف اهتاقاط لكب مالسإلا رشن يف ةطشن ةينيد ةرسأ اهدعب نم تسسأتو .

 ةيلاع ةناكم مهلو . ماكحلا نم ةعساو تازايتما .نوحنيي ءاهقفلاو ءاملعلا ءالؤه ناكو .'"!

 جارس هيقفلا ىلع ضبقلا نم نكمتي مل روفراد ناطلس نأ ىتح .') بعشلا سوفن يف
 .") ديشرلا نمحرلادبع ناطلسلا دنع هب يشو امنيح

 )١( ص . قباسلا عجرملا . لضف ١٢٣.

 .اهدعبامو ٥٦ ص . قباسلا عجرملا .نيدباع ديجملادبع )٢(

 ١١٢١. ص . قباسلا عجرملا . يرونلا )٣(

 ٧٧١. ص . !ج . ناوصلا خيرات . ريقش موعن )٤(

 )٥( ص . قباسلا عجرملا . دومحم نسح ٣٤٤٠.



 قطانملا ين مالسإلا رشنل روفرادو نافدرك قطانم ىلإ ءاملعلا نم ديدملا هيحتاو

 يرامع نيسح خيشلاو . ينالغلاو . رمتلا / خيشلا ءالؤه نمو . يقرشلا نادوسلل ةيبرغلا
 نويبروألا ةلاحرلا ركذو . تاولخلاو دجاسملا مهيديأ ىلع ترشتناو . فيرشلاو .يرهزألا

 ىرقلا دجاسمو ءاملعلا تاولخ ىلع امئاد نوددرتي ةيبصلا نم ةريبك أدادعأ اودهاش مهنأ

 كلت ىلإ اهئانبأ لسرت لئابقلا تناك امك .") ءاهقفلاو ءاملعلا دي ىلع ملعلا ذخأل
 مظعأ تناكو . رشاضلاو رمادو ةلقند لثم رمألا اذهب زكارم ترهتشاو . ملعتلل تنكامألا

 ."" جنوفلا رايد يف زكارملا كلت

 يف هتفاقثو مالسإلا رشن ليبس يف ةبيط دوهج ىرخألا ىه ةيفوصلا قرطلا تمدق
 ينفو بعشلا سوفن يف مالسإلا خيسرت نم قرطلا كلت تنكمتو . يقرشلا نادوسلا دالب

 بعشلا جزم نم قرطلا كلت تنكمتو . نادوسلاب ةديدج ميلاقأ يف مالسإلا رشن تايلمع
 ةيفوصلا قرطلا تبرقو ةليبقلا وأ فرعلا نع رظنلا ضغب دحاو يمالسإ بلاق يف ينادوسلا

 .ا مهاياوز مهطير يف سانلا جمدنإو . لئابقلاو سانجألا نيب

 ةاعدلا ءالؤه دجوو . ةيفوصلا خويشل اعيجشت اهريغ نم رثكأ جنوفلا ةكلمم تناكو

 نيذلا جنوفلا ءامعز ةياعر تحت مهقرط ميلاعت رشنل ةبصخلا ةبرتلا ةكلممل احنأ يف
 جنوفلا رايد ىلاإ نيمداقلا لوأ ناكو . (٤) ريدقتلاو ةياعرلا مهل اورفوو مهوناعاو مهوعجش

 يف نادوسلا ىلإ لصو يذلا يدادغبلا يراهبلا نيدلا جات/ خيشلا وه فوصتلا لاجر نم
 ىلإ ةبوسنملا ةيرداقلا ةقيرطلا رشن نم نكمتو . رشع سداسلا نرقلا نم ريخألا عبرلا ةيادب
 يقرشلا نادوسلا يف ضرفلا سفنل هقبس دق ناكو .'ث) يناليكلا رداقلادبع /خيشلا

 )١٥٠٧- ١٦٥١(. بابرألا دو سيردإ خيشلا

 ! رضم نمو زاجحلا نمو برغملا نم ةمداق ةيفوص قرط اضيأ نادوسلا تلخد دقو
 رشع يناثلا نرقلا يف يناليجلا رداقلادبع اهسسأ ىتلا ةيرداقلا ةقيرطلا اهرهشا نم ناكو

 )١) . 7-72ل آ , .م. ,

 )٢( ص . قباسلا عجرملا . نيدباع ٨٤.

 )٣( ص . قباسلا عجرملا . دومحم نسح ٣٤٣.

 )٤( ص . قباسلا عجرملا . يرونلا ١١٣.

 )٥( ص . قباسلا عجرملا . نيدباع ١٧٤١ اهدعبامو .
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 يبأ ىلإ ةبوسنملا ةيلذاشلا ةقيرطلا مث .") م١ ٥٤٠ ةنس ذنم نادوسلا تلخدو . يداليللا

 ىلع يقرشلا نادوسلا يف تخسر مث . يداليملا رشع سداسلا نرقلا يف يلذاشلا نسحلا

 . دعب اميف ىسحملا نمحرلادبع يلجوخ خيشلا دي

 اهلو . ثيدحلا رصعلا يف ينادوسلا عمتجملا يف ىلوطلا ديلا اهل ةيفوصلا تحبصأو
 ., ىدل ىتح ةعاطم مهتملك تناكو . دالبلا يف ةيرادإلاو ةيسايسلاو ةيعامتجألا اهتطلس

 . نايحألا ضعب يف ةذوعشلاو ةفارخلا ىلإ اهضعب تهجحتإ دق تناك نإو خياشملاو ماكحلا

 بناوج حيضوتل ملعلا نم ةجرد ىلع ءاهقفو سرادم اهب رفاوتي ال ىتلا قطانملا يف ةصاخ
 .'" ةيقيقحلا يمالسإلا نيدلا

 يقرشلا نادوسلا يف ةيفوصلا قرطلا لاجرو ءاهقفلاو ءاملعلا دوهج نم نكي .امهمو
 كلامم مايق نإف . نيملسملاو. برعلا راجتلل رود نم كلذ قبس امو . مالسإلا رشن لجأ نم
 نم ةرمثو . دوهجلا كلتل اجيوتت ناك يقرشلا نادوسلا ضرأ ىلع ةيمالسإ تارامإو
 .رصم حتف ذنم قباسلا يمالسإلا حافكلا تارمث

 مالسإلا خيسرت يف اهرودو تاخيشملاو كلامملاو لودلا كلت مهأ ضارعتسا اننكميو
 : يلي امك ٠ هرشنو هتفاقثو

 : ةيمالسإل ا جنوفل اةلود : الوأ

 ىلع ترهظ دقو .نادوسلا يقرش يف اهل ةمصاع رانس نم ةلودلا كلت تذختا

 .م٥٠٥١ ةنس م/ رشع سداسلا نرقلا لئاوأ ذنم ةيحيسملا ةيبونلا ةولع ةكلمم ضاقنأ

 برع خيش عامج هللادبع ىلإو سقنود ةرامع جنوفلا ميعز ىلإ اهروهظ۔يف لضفلا عجريو
 لابج نمو . ابرغ لينلا ىلإ اقرش نكاوس نم ةلودلا كلت تدتماو .'"ا ينهجلا ةمساوقلا

 )١ ) نيدباع ١٠ ص . هسفن عجرم ١٤٤.

 )٢( ص . قباسلا عجرملا .لضف ١٢١.

 )٣( ص . ىطسولا روصعلا يف ةبونلاو مالسإل ا.دعسم ٢٠٦. ةنس . ةرهاقلا ٠ ١٩٦م.
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 ةنطلسلا وأ ""ءادوسلا ةنطلسلا مساب تفرعو . الامش ثلاثلا لالشلا ىلإ ابونج يلغوزاف

 .'" .قرزألا لينلا ىلع اهعوقول ءاقرزلا

 قطانملاو رانس ىلع ةدايسلا هب دصقي يلبق سيلو يسايس حالطصا جنوف ةملكو
 داس يذلا يسايسلا غارفلاو ةيسايسلا فورظلا نأ كلذ .اهل تعضخ ىتلا ةعساولا
 قطانملا يف يمالسإلاو يبرعلا دوجولا لفلفتو ةيونلا كولم مئازه دعب يقرشل ا نادوسلا

 ةديدجلا فورظلا عم بسانتي ديدج يرادإو يسايس ماظن مايق ةرورض ىلإ ىدا ةينادوسلا

 لبق نمو يكولمملا نيرصعلا يف رصم ماكح نيب تاقالعلا روهدت ىدأ امك . نادوسلا يف

 ةرورض ىلإ ءادوسلاو ةبونلا يف ةيبرعلا لئابقلا ءامعزو خويش عم يبويألا رصعلا يف

 . ةيجراخلا ىوقلاو رصم عم اهتاقالع قيسنتل ديدج يسايس لكش يف لئابقلا كلت لتكت
 , !) ةمساوقلاو جنوفلا نيب لتكتلا نم الكش جنوفلا ةلود روهظ ناك لعفلابو

 : يه ةثالث يف جنوفلا لوصأ لوح تراد ىتلا تايرظنلا رصحنتو

 : يلوألا ةيرظنلا

 هجو نم تبره امنيح ةيمأ ىنب ةلالس نم ةيبرع لوصأ ىلإ نوعجري جنوفلا نأ ىرت
 نب ديزي نب رمغلا لآ ىلإ مهلوصأ ةيرظنلا كلت عجرتو . يناثلا ناورم ةميزه دعب نييسابعلا
 نم ضعبلا عجري امك .ه٢٣١ ةنس ةشبحلا ىلإ ةعامج تيره ثيح ناورم نب كلملادبع

 ةشبحلا تلخد امنيح . ناورم نب كلملادبع نب ناميلس ىلإ مهلوصا ةيرظنلا كلت باحصا
 نم رخآلا ضعبلا بهذي امك . جنوفلا لابج ىلإ تهجوت مث اهب تنكسو هلهأ نم ةعامج
 يذلا ةيمأ ينب رخآ ناورم نب هللادبع ىلإ جنوفلا لوصأ عاجرإ ىلإ ةيرظنلا كلت باحصأ
 ةكلمم تمكح ىتلا ةرسألا كلتل ةيبرعلا لوصألا ددعت نم نكي امهمو . نادوسلا ىلا بره

 هذه نأو . ةيومأ ةيبرع لوصأ ىلإ هلصأ عجري سقند ةرامع نأ ىلع عمجت اهنإف جنوفلا

 قطانم حايتجا نم جونزلا ءالؤه نكمت ثيح . جونزلا نم جنوفلا لصأ نأ نيشحابلا نم ريثكلا ىري )١(

 نييلحملا ءامعزلا نم يبرعلا دوجولا نم طيلخ جنوفلا لصأ نأ ىرن اننكل . ةيبرعلا لئابقلا ضعب ذوفن
 . ةلودلل ةمكاحلا ةرسألا لصأ يف فالتخا عقو ناك نإو .

 ٢٧٢. ص . يلامشلا نادوسلا . ضوع : رظنأ

 ١٨٤. ص . قباسلا عجرملا . يرون )٢(

 ٣١٨. ص . قباسلا عجرملا . دومحم نسح )٣(

 ۔_ ٢٦٢ -



 .') اهب ترقتساو نادوسلا ىلإ ةشبحلا نم تمدق لوصألا

 : ةيناثلا ةيرظنلا

 برفلا نم اومدق يذلا ونربلا لوصأ ىلإ جنوفلا ماكح لوصأ ةيرظنلا كلت عجرت

 يف ةيوق ةلود اوسسأو ةبونلا ةكلمم ءازجأ ضعب ىلع بلغتلا نم اونكمتو نادوسلا بوص
 ضيبألا لينلا ىلع اولزنو ةقطنملا كلت ىلإ ونربلا نم ةريبك دادعأ دفاوت كلذ عبتو . رانس

 تناك ثيح .نييبونلاو برعلا باسح ىلع كلذ دعب اوعسوت مث كلشلا اهنكسي ةيرق يف
 ةكلمم قطانم تناك امك . ككفتلا نم ةريبك ةجرد ىلع ةرتفلا كلت ىتح ةيبرعلا لئابقلا

 وأ يبرعلا نافرطلا نكمتي ملو . ككفتلاو رايهنإلا نم ةريبك ةجرد ىلع ةيبونلا ةولع
 ." ونربلا عسوتو فحز فقو نم يبونلا

 : ةثلاثلا ةيرظنلا

 ٠ ضيبألا لينلا فافض ىلع بونجلاب كلشلا تاعامج نم جونزلا ىلإ مهلوصأ عجرت
 اذه ناك نإو . م٤٠٥١ ةنس مهمامأ برعلا اومزهو رانس بوص اومدقت دق اوناك مهنأو
 ا" هتحص تبثي مل يأرلا

 ىلإ اهئامتنا نع رظنلا ضعب ةيبرع لوصأ ىلإ عجرت جنوفلا لوصأ ىلإ ليمن انك نإو
 ترهظ ىتلا ةديدجلا رسألا تبأد ىتلا ةماهلا برعلا تاتويب نم هريغ وأ ىومألا تيبلا ىلإ

 ةيلبقلا ةيعرشلا نم اعون ءافضإ.لجأ نم اهيلإ ءامتنإلا ىلع ةماع ناوسلا قطانم يف
 يف تباذو تلطتخأ دق جنوفلا اهيلإ عجري ىتلا ةيبرعلا لوصألا كلت نأو . اهتطلس ىلع
 . لبق نم ةليوط ةرتف هيف تشاع ىتلا عساولا ينادوسلا طيحملا

 )١( ص . نادوسلا يف ةيبرعلا تاناقثلا خيرات . نيدباع ٥٠/٤٩١ .

 - ص, مالسإلا ىلإ ةوعدلا . دلونرأ : ١٠٠ .

 )٢( ص . قباسلا عجرملا . نيدباع ٥٤ .

 - ص . قباسلا عجرملا " دلونرأ ١٠٠.

 ةنس موطرخلا . ٢٤ ص . يقرشلا نادوسلا يف ةيمالسإلا كلامملا خيرات يف ةمدقم . نسح . لضف )٣(

 ٢٧٢. ص . يلامشلا ناوسلا . ضوع -- ٢

- ٢٦٢٣ = 



 يف ةديدج ةلحرم تأدب . عامج هللادبع خيشلا عم هفلاحتو سقنود ةرامع روهظ دعب

 .) يركسعلاو يسايسلا جامدنإلا ىلع نافرطلا قفتا ثيح . يقرشلا نادوسلا خيرات

 ةرامع أدبو .ةئوانملا قطانملا نم اهريغو . رانس ىراصن ىلع ءاضقلا يف امهتايلمع تأديو

 ةنيدم ىلإ عامج هللادبع هجتاو . م١ ٥٠٥ - ھه٠١٩ ةنس رانس يف ةلودل ةمصاع ءانب يف

 ةمصاع رانس ترمتساو . برعللو هكلمل ةمصاع اهلعجو قرشلا يف تايورلا لابج دنع ىرق

 نيرشعو سمخ اهمكحو . يلع دمحم نمز م١٢٨١ ةنس يرصملا شيجلا اهلخد ىتح ةلودلل
 ةيرادإل ا اهسسأ عضوو اهترهشو هتلود دجم سسا يذل ا . سقنود ةر امع وه مهلوأ ان اطلس

 . ةيزكرملا نع ةديعب ةروص يف

 ثيح هدهع يف اعسوتو اراهدزا ةلودلا تدهش يذلا رداقلادبع هنبا ةرامع فلخ

 وبأ يداب ناطلسلا دهع يفو . برغلا يف نافدرك ىلإو . ةشبحلا ضرأ ىلإ ايونج تدتما
 لئابق جنوفلا مزه ثيح يبهذلا اهرصع جنوفلا ةنطلس تدهش (م٠٨٦١ )١٦٤٥- نقد

 قرطلاو لفاوقلا قرط ىلع جنوفلا رطيسو . ضيبألا لينلا ىلع رطيست ىتلا كلشلا
 . ةقطنملا يف '"ةيركسملا

 اوضرفو ةيمالسإلا ىلقت ةكلمم كولم نم مهناريج عم عارص يف جنوفلا لخد امك
 نم جنوفلا اهلالخ نكمتو . ةشبحلا ماكح عم ةرتوتم مهتاقالع ترمتسا امك اهيلع ةيزجلا
 )٢(. شابحألاب ةددعتم مئازه قاحلإ

 رشع سداسلا نينرقلا لالخ ىقيرفإلا قرشلا تانطلس مهأ جنوفلا ةلود تحبصأو
 ترثأ امك .داشت ةريحب ىلإ طسوألا نادوسلا ىتح اهذوفن دتمأو .نييداليملا رشع عباسلاو

 نم ذتمت اهدودح تناكو . نادوسلا يف ةيبرعلا بالدبعلا ةلود سسأ يذلا وه عامج هللادبع ناك )١(

 ذوفن هل ناكو . جنوفلا ضرأ لامش اهنأ يأ . لامشلا يف ثلاثلا لالشلا ىتح بونجلا يف يجبرأ

 ةميزهب ىهتنا سقنود ةرامع نيبو هنيب مادص ثدح نكل . ودبلاو ةجبلاو ةييرعلا لئابقلا ىلع عساو

 نوكي نأو نيتلودلا نيب جامدنالا ةكرعملا ضعب ررقتو .م٤٠٥١ ةنس يجيرأ ةكرعم يف عامج هللادبع

 .ايوس امهئادعأ ةبراحم ىلع اقفتا مث . ةيلامشلا ةقطنم مكح يف ةرامع نع أابئان هللادبع

 ٣٧. -٤٢ص . نادوسلا يف ةيمالسإلا كلامملا خيرات . لضف

 )٢( ص .قباسلا عجرملا . لضف ٦١٨.

 )٣( ص. هسفن عجرملا . لضف ٧٠.

= ٢٦٤ = 



 لوصو دعب يقيرفإلا نرقلا يف رسحني أدب مهذوفن نكل . يقيرفإلا نرقلا ثادحأ يف
 .)6١ هناريج دض يشبحلا ماظنلا معد ةيادبو اهيلإ ةيبوروألا ةيفارغجلا فوشكلا

 نع اهضعب لاصفناو ةعساولا جنوفلا ةيروطاربما ميلاقأ لخاد ةيلخادلا تاعازنلا نكل

 اوناك بالدبعلا نأ امك . ةلودلا ةرادإ ىلإ جمهلا نم ءارزولا ضعب لوصوو .رانس ةطلس

 ةنس جوكرك ةكرعم اهرخآ ناك كراعم نيفرطلا نيب تعقوو ةرتف ذنم جنوفلا نع اولصفنا دق
 لاصفنإلا اذه عجش دقو . جنوفلا نع مهلاصفناو نالدبعلا ةيزهب تهتنأ ىتلاو م

 دمحمل اهعوضخب رمألا ىهتناو . ةيقياشلا ةعامج لثم ةلودلا مسج نع درمتلل ىوق ةدع

 . ةقطنملا حاتجت هشويج تذخأ امنيح .""أ ىلع

 : بالدبعلا ةكلمم : ايناث

 .جنوفلا ةكلمم لامش يف تماقو . عامج هللادبع خيشلا دي يلع ترهظ ةيبرع ةكلم

 ىلإ عجري اهمايق ناكو . اهل ةمصاع '") ىرق نم تذختاو .جنوفلا عم فلاحت ساسأ ىلع
 يبرعلا ذوفنلا ةدايسو ةبونلا كلامم لاوز دعب نادوسلا تمع ىتلا ةيسايسلا لوصألا

 اهنكل . اهقطانم لوصأ ميظنت يف تأدب جنوفلا نع اهلاصفنا دعيو .اهب يمالسإلاو

 )٨' م/ رشع نماثلا نرقلا ةياهن ذنم روهدتلاو فعضلاب تبيصأ

 : يلقت ةكلع :اثلاث

 نادوسلا برغ نافدرك ةقطنم داس يذلا يمالسإلا خانملاب اهروهظ ةيادب ذنم تطبترا

 داهز نم لجر نكمت نافدركب ايونلا لابج ةقطنم يفو .م/ رشع سداسلا نرقلا ىفف . .

 ىتح . هوهزو هاوقتو هعروب سانلا باذتجا نم يلقت لالت يف ماقملا هب رقتسا نييلعجلا
 م٠٧٥١ ةنس اكلم يليج هنبا حبصيل ميلقإلا ميعز هترهاصم دعب ةقطنملا ةماعز ىلإ لصو

 ىتح ملاعملا ةحضاو تلط ةكلمم تنوكتو . اقرش ةرواجملا قطانملا ىلع هذوفن دم يف أدبو .

 .) رشع عساتلا نرقلا

 ١٨٩. ص . قباسلا عجرملا . يرون )١(

 ٧٢٣. ص .؟٢ج . نادوسلا خيرات . ريقش موعن )٢(

 . ضيبألا لينلا ىلع ةنيدم )٣(

 . ١ه ص . قباسلا عجرملا . ريقش موعن )٤(

 . ٣٠٨ ص . قباضلا عجرملا . دومحم نسح )٥(
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 : روفراد ةنطلس : اعبار

 ريبكلا لضفلا عجريو . نادوسلل يبرغلا لامشلا يف ةلقتسم ةيمالسإ ةكلممك ترهظ

 اهتوتو اهم اظن ناكرأ سيسأت نم نكمت يذل . نولوس ن اميلس/ ميعزل ا ىلإ اهروهظ ين

 ') .رشع سماخلا نرقلا ذنم يقرشلا نادوسلا خيرات يف ةزراب ةمالع حبصتل ةقطنملا يف

 ةيمهأ لثمت تناك اهنأ روفرادو نافدرك ةقطنم خيراتو ةيفارغج ةسارد نم ودبيو
 طسوألاو يقرشلا نادوسلا قطانم نيبو .ءارحصلا بونج ةيقيرفا ةقطنم خيرات يف ةصاخ

 برد نم ةمداقلا ةيوارحصلا قرطلل ىقتلم تناك ثيح . ةيقيرفإلا ءارحصلا تاحاوو

 ةمداقلا ةيوارحصلا قرطلا كلذكو . رصم بونج نمو ةيبرغلا رصم ءارحص يف نيعبرألا
 قرطلا نم ةماه ةكبشل ةقطنملا كلت تحبصأو . ةسوفن لبجو سلبارط نم ايبيل تاحاو نم
 . قرشلاو برغلاو لامشلا نم

 تارجه نادوسلل يبرغلا لامشلا ةقطنم تدهش يداليملا رشع يناثلا نرقلا ذنمو

 كلت تناكو . ةيوارحصلا تاحاولا طوطخ نم اهيلإ تمدق ةيريرب رصانع نم ةديدج

 ىنبو لاله ىنب لئابق تاراغ رثإ ىلع روفراد ةقطنم ىلإ تعفدنا ىتلا ًروجنطلا تاعامج

 وجارلأ نم اهيلع ةقباس ةيربرب تاعامج تاعامجلا كلت تطلاخو برغملا دالب ىلع ميلس
 دمحأ حبصأ ثيح ةقطنملا يف ةدايسلا مهل حبصأ روجنطلا تاعامج نكل . مهورهاصو
 نادوسلا خيرات يف ديدج رصنع طالتخإلا اذه نع جتن دقو. . ةقطنملل اميعز '")ًروقعلا

 . روفلا بعش رصنع وه

 نادوسلا لوهسو يضارأ ربع ةمداق ةديدج ةيبرع ءامد اضيأ روفراد ةقطنم تلصو
 نيرصنعلا نيب جامدناو طالتخا ثدحو . روفلا بعش راوج ىلإ ترقتساو . قرشلا ةهج نم
 عبصأ امنيح ةقطنملا ةماعز ىلإ برعلا لوصو جامدنإلا اذه ىلع بترتو . يروفلاو يبرعلا
 '"روفراد ةنطلسل يقيقحلا سسؤملاو ةقطنملا مكاح وه (م٦٧٤١ ١٤٤- .) َنولوس ناميلس

 روفلا تاعامج درمت ىلع ءاضقلا نم نكمتو .ةيبرع ةغبصب ةقطنملا غبص ىلع لمعي ادبو .

 ( ١ ) ريقش ٠ ١ عجرم ١ ص . ٢ج . قب اسل ٢ ٠.

 ( ٢ ) ريقش ٠ ١ هسقن عجرم ٠

 ( ٣ ) دومحم نسح . ١ عجرم ١ ىب اسل ٠ ص ٥ .
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 لضفب ةقطنملا يف اضيأ رهظت ةيمالسإلا ةغبصلا ةغبصلا تدبو . ةرم لابج ىلإ اوأجل نيذلا

 نمز ةصاخ نافدرك ةقطنم ىلإ اهترطيس تدمو . هدعب نم هئافلخو نولوس ناميلس لامعأ
 ١". رشع يناثلا نرقلا يف باري ناطلسلا

 ىذلا ديشرلا ديمحلادبع ناطلسلا نمز اهدجمو اهعاستا ىصقأ روفراد ةنطلس تفلب

 ةيمهأ ثيح . رشانلا ىلإ ةمصاع لقنو .يدايملا رشع نماثلا نرقلا ةياهن يف مكح
 فرتعا ىذلا . ينامثعلا ناطلسلاب لصتاو . ةيراجتلا لفاوقلا قرطل ةيجيتارتسالا

 ء ارحصلا يف نورطنلا رئب نم هنمز يف ةلود تدتماو "ديشرلا "بقل هحنمو . هتدايسب
 . ابونج لازغلا رحب ىتح الامش ىربكلا

 دودح عيسوت نكمملا نم ناكو "") ابرغ ىداو ةقطنم ىتحو اقرش لينلا رهن نمو
 ىوقلا مظعم روهدت ةيادب هروهظ لثمي ناك ثيح . ةيرصملا تاوقلا لوصو ةيادب الول هتكلمم

 . ".نادوسلا يف ةيميلقإلا

 يف يرصملا حتفلا ىتح ترهظ ىرخأ تارامإو تاخيشمو كلامم : اسماخ
 : يقرشلا نادوسلا

 ١ - قرزألا لينلا قرش : رحبلا مشخ ةخيشم .

 ٢ - ةدمحلا ةخيشم .

 ٣ - يدنش يف : نييلعجلا ةكلمم .

 ٤ - ةيقياشلا ةكلمم

 ٥ - تافاريملا ةكلمم .

 )١( هسفن عجرم ا٠. دومحم نسح .

 ( ٢ ) درمحم نسح ٨ ١ قب ابلا عجرم ٠ ص ٣٢٧ .

 ( ٣ ) ريقش ٠ ١ قب اسل ا عجرمل ٠ ص ٤ ٨ ٠
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 يف ريبك رودب ةيمالسإلا تاخيشملاو تارامإلاو لودلاو ةيبرعلا تاعامجلا تماق

 ذنم تأدب ثيح . هئاجرأو يقرشلا نادوسلا دالب يف ةيبرعلا ةفاقثلاو مالسإلا رشن ليبس

 ةيربربلاو ةيبرعلا تاعامجلا نيب راهصنإلا نم ةديدج ةلحرم ىطسولا روصملا ةياهن
 تأدبو . ةيلصألا ةينادوسلا تاعامجلاو ةجبلا تاعامج نم اهريغو ونربلا تاعامجو
 رهصنا دقف .") ةديدج ةيمالسإ ءامد ةلكشم ءامدلا كلت يف بوذت ةيبرعلا ءامدلا

 امك . برفلا يف برعلا عم روفلا جمدناو . قرشلا يف ةجبلا تاعامج عم ةلهاوكلا

 نيدلوملا نم ديدج لبج رهظو . ىرخأ ةيجنز تاعامج عم ةديدجلا تاعامجلا ترهصنا
 ةدحول تايادب ةرم لوأل ترهظو . ةيبرعلا ةغللاب اثدحتمو . يمالسإلا نيدلاب طبترم

 قزمم ةليوط نورقل لظ نأ دعب . هتفاقثو مالسإلا ةيار تحت يقرشلا نادوسلا ميلاقأل ةيموق
 .'") ةرحانتملاو ةنيابتملا ةيقرعلا تاعامجلا نيب

 نم ةرمتسم ةديدج ةيراضح ةايحل تامالع رهظت يقرشلا نادوسلا ضرأ ىلع تأديو
 ءانبأ لبقأو يميلقإلاو يسنجلا عونتلا نع ةديعب . ةكرتشم ةغبص تاذو . مالسإلا حور

 ىتلا .دجاسملا مهدنع تسسأتف . ةيمالسإلا ةفاقثلا ليصحت ىلع ةينادوسلا تاعامجلا
 طبرلاو اياوزلاو . بيتاتكلا ترهظو . يمالسإلا ىراضحلا عاعشإلا زكارم لوأ تحبصأ
 لهأ سوفن يف ةزراب ةناكم ةيمالسإلا ةيفاقشلا تاسسؤملا كلت تلتحاو . سرادملاو

 تهجوتف . مهناطوأ جراخ ةيمالسإزكارم نم ملعلا بلطل نولحتري مهم انبأ أديو . نادوسلا
 هريغو هقفلا مولع يف ةرهشو ةماه ةناكم رهزألا يف مهل حبصأو . رهزألا ىلإ دادعأ مهنم
 .'") ةيمالسإلا مولعلا نم

 ناكو . نادوسلا لهأ نم نيفقثملاو ءاهقفلاو ءاملعلا نم ىربك ةدعاق تلكشتو
 لابجلا قطانم ةصاخو دالبلا ءاجرأ ةيقب يف مالسإلا رشن ىلع لمعلا يف ريبك رود ءالؤهل

 يفن.مالسإلا رشن ليبس يف اصاخ اجهن جهتني مهنم دحاو لك أدب ثيح .ةلزعنملا قطانملاو
 ىتأي ناكف ايونلا لابج ىلع هدوهج زكر يذلا . ةيفص وبأ يودب هيقفلا رهظ جنوفلا ةقطنم
 مهدالب ىلا مهديعي مث . ديحوتلاو هقفلا ملاعمو ميركلا نآرقلا مهملعي ايونلا لهأ ضعبب
 برغ يف ةيمالسإلا ةوعدلل ةسردم لثيي كلذب وهو . مهيوذ نيب مالسإلا رشن اولوتيل

 )١( ص . هسفن عجرملا . دومحم نسح ٣٢٥ .

 )٢( ص . موسكأو برأم نيب شابحألا . فراعلا زاتمم ٨ ةكرح ةدايقو. اهدعبامو
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 ءالؤه برحب ءاملعلا ىتفأ ثيح . ةينثولل بويج كانه تناك ثيح . يقرشلا نادوسلا

 . هللاب اونمؤي ىتح . نيملسملا دض ةدابإ تالمح نونشي اوناك نيذلا نيينثولا

 نماثلاو رشع عباسلا نينرقلا يف هتفاقثو مالسإلا رشن عاضوأ ةسارد نم حضتيو
 روصملا ةيادب يف ايوروأو نيملسملا نيب تاقالعلا تداس ىتلا ةيبيلصلا حورلا نأ رشع
 . رئاسخ نم يمالسإلا ملاعلا باصأ امو ةيفارغجلا فوشكلاو عسوتلا ءارج نم ةثيدحلا

 تضرعت ثيح نادوسلا يف ثادحألا ىرجم ىلع لعفلاب ترثأ دق عاضوألا كلت تن

 ىوقلا عم اوفلاحت نيذلا . ةشبحلا كولم لبق نم تايرضل ةيقرشلاو ةيبونجلا هدودح
 نادوسلا كلامم نكل . رمحألا رحبلاو نادوسلا يف نيملسملا ىلإ ةبرض هيجوتل ةيبوررألا

 كلت در نم تنكمت رمخألا رحبلا ىلع عوصمو لودع تاماعزو جنوفلا ةنطلس ةصاخ

 . ةيمالسإلا اهتابستكم ىلع ظافحلاو تابرضلا

 داهجلا مالسإلا رشنل ماهسإلا يف يقرشلا نادوسلا لود مهأ جنوفلا ةنطلس تناكو

 رهصو .شابحإلا نم ةيقرشلاو ةيبونجلا هدودح ةيامحو نادوسلا ءاجرأ يف يمالسإلا
 دض يمالسإلا داهجلا ةكرح نولثمي اوحبصأ امك .") ةبورعلاو مالسإلا ةفنوب يف هسانجأ
 ةنس شابحألاب ءاركن ةميزه قاحلإ نم اونكمتو ةشبحلا يف رهظ يذلا ىيبيلصلا دادتمإلا

 يف لئاه ىود رصنلا اذهل ناكو . مهتاوقل ةرفوتملا ةيبنجألا تادعملاو بيردتلا مغر ما٤٤٧

 يناهتلا دوفو تلصوو . "دنهلا ىتحو ماشلاو رصمو برغملا نم يمالسإلا ملاعلا ءاحنأ

 . ىربك ةيلود ةعمس مهتلود تلتحأو . زاجنإلا اذه ىلع جنوفلل

 مهل تناكف يمالسإلا ملاعلا يف ةيفاقثلا تاسسؤملاو تارايتلاب جنوفلا ءامعز لصتا

 . برغملا ءاهقفو ماشلاو قارعلا ءاملعو زاجحلا ءاملعو فيرشلا رهزألا ءاملعب تالص

 مهوط احأو تقو ىأ يف مهب اوبحر امك . مهدالب ةرايزل مهنم ريثكل تاوعد اوهجوو

 سوفن يف ةماه ةناكم ءاملعلاو ملعلل لعج يذلا رمألا . نادوسلا يف مهتيامحو مهتياعرب

 اهريغ يفو رانس يف ىربكلا دجاسملا نم ديدعلا جنوفلا ءامعز سسأ امك . نادوسلا لهأ

 . ةيمالسإلا ةفاقثلل ةديدج زكارم ةباثمب تحبصا ىتلاو ندملا نم

 . اهدعب امو ١.٢ ص ٠ قب ال ١ عجرم . فر اعلا ) ( ١

 ١ ٨ ٠ ص 0 قب الل ١ عجرم ا ٠ ريقش } ( ٢
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 يف ملعلا ىقلتل مهئانبأ لاسرإب ىرخآلا قط انملا خياشمو اضيا جنوفلا ءامعز متها

 قاور مهل ءىشنأ نأ مهترثك نم غلبو ى ضرغلا اذهل مهئانبأ نم تاشعب اولسرأو رهزألا
 رشنل نادوسلا ىلإ هجوتلا يف رهزألا نم ءاملع أدب امك روفراد قاور ىمس رهزألاب صاخ
 ةيمالسإلا تابسانملا يف ةمهاسملا ىلع جنوفلا كولم صرح امك . ةيمالسإلا ةوعدلاو ملعلا

 ثيح ى رصم نم لمحي ناك يذلا .نيمرحلا لمحم بكوم يف ةكراشم مهل ناكف .ىربكلا
 علسلا كلت عابت مث . مهدالب تاريخو جاعو شير نم مهتمهاسم نولسري جنوفلا ناك

 )١' .ىرصملا جحلا بكوم عم زاجحلا ىلإ ةرص يف اهنامثأ لسرتو

 ىلع نادوسلا ين ةيمالسإلا لودلا نيطالسو نيملسملا ءامعز صرح ةيناث ةهج نم

 ميلاعت تقبط ةيصخشلا لاوحألا لاجم ىفف .'") مهدالب يف ةيمالسإلا ةعيرشلا قيبطت

 ةاكزلا عمج تايلمع تناك امك .ةرسإلا ماكحأ بناوج يفو . كلذ ريغو جاوزلا يف مالسإلا

 نأ مغر . ةيعرشلا دودحلا تميقأ امك . يمالسإلا عرشلا عم مجسنت ةروصب متت روشعلاو
 ىتلاو ةيلحملا ةينادوسلا ةئيبلاو ثارتلا روص نم ديدعلا اورقأ دق كلامملا كلت نيطالس
 سبالمو ءامعزلل جيوتتلا تالفجب قلعتي اميف ةصاخو . هندابمو مالسإلا عم ضراعتتال

 عم ىشالتي أدب دق اهنم ريثكلا ناك نإو . ةثراوتملا ةينطولا تالافتحإلا ضعيو نيطالسلا
 ةينبلا نم تاريثأت ترهظ امك . ءاملعلاو ةيفوصلا قرطلا لاجرو ةاعدلا لضفب نمزلا رورم
 ٨. لتقلا ةيدفو '" قراسلا دح ةلأسم لثم دودحلا ضعب قيبطت يف ةينادوسلا

 ترثأت . دوكر نم ةيمالسإلا ةفاقثلا هتدهش امو ينامشعلا رصعلا لالخ يفو

 . ةلزعلا ىلإ ةيركفلا تاسسؤم تهجتا ثيح . رمألا اذهب نادوسلا يف ةيفاقثلا عاضوألا
 ءاملعلا نم ريثكلا راصو . ةيفوصلا زكارم مهأك يقرشلا نادوسلا قطانم تزربو
 نطابلا ملع مهنم ريثكلا لضفو . رهاظلا ملع ساسأ وه نطابلا ملع نأ نودقتعي نيركفملاو
 اهبادا لكل ةيفوصلا تاعامجلل ةدع قرط نادوسلا يف ةيفاقثلا ةايحلا تداسو هريغ نود

 )١( ص . قباسلا عجرملا .دومحم نسح ٣٢٨ .

 )٢( ص . هسفن عجرملا . ريقش ١٤١.

 يف ةقرسلا دح ةلأسم يف نيناوقلا نأ كلذ . ةينادوسلا ةئيبلا فورظ عم قيبطتلا ةيلمع تطبترا )٣(

 مل اذإو انمث اهلداعي ام وأ تارقب تس عفدب يضقت تحبصأ يقرشلا نادوسلا يف برغلا قطانم ضعب

 .سبحلا متي عفدي
 )٤( ص . قباسلا عجرملا . ريقش : رظنا . بلاغلا يف ةرقب ةئام لتقلا ةيدف تحبصا ١٤٥.
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 ءايحأ سيدقتلا ةلزنم اهلاجر ضعب لتحاو .'ا) اهتاماركو اهمالعأو اهراكزأو اهمظنو
 .اتاومأو

 ضرأ تدهش دقف . نادوسلا يف ةيفوصلا رايت ةيذغت يف رود ةبراغملل ناكو
 خيشلا لشم . يداليملا رشع يداحلا نرقلا ذنم برغملاب ملعلا لاجر نم ددع ليحر نادوسلا

 يف سيردتلاب لغتشاو .بهذلا راوس ىسيع نب دمحم /خيشلا ىلع لزن يذلا .يناسملتلا
 لثم ةيراغملا ةفصتم ضعب نادوسلا ضرأ ىلإ هدعب نم لزنو . مالكلا ملعو نآرقلا مولع
 نادوسلاو رصم نيب لينلا يداو ربع ةيفوصلل تاريثأت ترهظ امك .(") يديللاو ياسؤس

 .)٢( رهزألا نم ءاملع جيرخت يف روفراد قاورو رانس قاور ةيرارمتسا مغر

 ةيفوصلا قرطلا ةدايس بكاو يذلا يركفلا روهدتلا ةلأسم يف رمأ نم نكي امهمو
 ديدج نم تداع ثيح . هميلاقأ يف ةيفاقثلا ةايحلا ىلعو ينادوسلا يفاقثلا خانملا ىلع

 نم تنكمت ةيفوصلا قرطلا نأ الإ ةيعامتجإلا ةايحلا حطس ىلع تافارخلاو ريطاسألا ضعب
 اهداروأو اهمظن ديحوت لالخ نم ةدحاو ةيمالسإ هغبص يف ينادوسلا عمتجملا رهص

 يفوصلا فشك دقف . ةئداه ةيمس بيلاسأب ةينثولا سمط نم ةيفوصلا تنكمتو .اهركفو
 يف احابن ةيفوصلا قرطلا رثكأ تناكو . ") ميدقلا ينثولا عمتجملا يف رهاسلا رود
 .م/رشع سداسلا نرقلا عم نادوسلا تلخد يتلا ةيرداقلا ةقيرطلا يه ةثيدحلا روصعلا

 اهمامأ ثراوت نادوسلا يف ةيبعشلا تاماعزلا نم ديدج نول ىلإ رمألا اذه ىدأ دقو

 سوفن يف ةماه ةناكم ةيفوصلا قرطلا ءامعزل ناكف . ةيسايسلا وأ ةيلبقلا تاماعزلا

 هنولتحي امب لئابقلاو ءايحألا نيب ىربكلا تاعازنلا ضف ىلع ةردقلا مهيدل تناكو سانلا
 نادوسلا ديحوت ديعت نأ تاماعزلا كلت ناكمإب ناكو . سانلا سوفن يف ةماه ةناكم نم

 هديحوت نم تنكمت نأ دعب ةصاخ . تارامإلا عونتو يميلقإلا رحانتلا لظ يف يقرشلا
 هل ظفحتورارقتسإلاو نمألا هل رفوت نأ اهتعاطتساب ناك امك . أيعامتجإو ينادجوو ايركف

 )١( ص . قباسلا عجرملا . دومحم نسح ٣٣٥

 )٢( ص . نادوسلا يف ةيبرعلا ةفاقثلا خيرات . نيدباع ٨٢.

 ص . قباسلا عجرملا . ريقش ١٧٦١.

 )( الثم ةيعفاشلاو ةيكلاملاك ةنيعم بهاذمم نييجيرخلار ء اململا ءالؤه طبترا ثيح

 ٢. ٨ف ص ٠ قب ابل ١ عجرم ا ٠ درمحم نسح ) ( ٤
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 تاعارصلا ىوتسم ىلإ تلزن ةديدجلا تاماعزلا كلت نكل . يلبقلاو يميلقإلا هنزاوت

 سانلا نأ ىتح . يندتم يفاقث ىوتسم ىلإ مهمظعم ردحناو ةيميلقإلاو ةيفئاطلاو ةيلبقلا
 .") يقيقحلا ناميإلاو ةفارخلا نيب اوقرفي نأ مهناكمإب دعي مل

 ركفلاب يمالسإلا ينادوسلا عمتجملا ةيذغت يف ةرمتسم تلظ ىرخأ بناوج ترهظو
 رمادلا يف ةصاخ بيتاتكو تاولخو سرادمو دجاسم نم ملعلا دهاعم يف ةلشمتم ميلسلا

 ةماعز وأ يموكح فارشإ تحت اهمظعم ناكو . يرقو رشافلاو رانسو نييلعجلا زكرم

 جنوفلا ناكو . مهلزانم برق ةريغص دجاسم ءاهقفلا ضعبل ناك امك . ةيلبق وأ ةيسايس
 . ةيادبلا ذنم ةيركفلا ةكرحلل اعيجشت ةينادوسلا تاماعزلا رهشأ

 ةوقك ىلع دمحم روهظب يمالسإلا ملاعلا يف تعقو يتلا ةديدجلا تاريغتلا عمو

 ىلع ةقطنملا يف ةيروطاربمإ نيوكت يف مالحأ نم هب طبترأ امو رصم ضرأ ىلع ةديدج

 نادوسلا وزغل ططخي أدبف لينلا بونج ىلإ هراظنأ تهجتا . ةينامثعلا ةلودلا باسح
 عاضوألا ىلع سكعنأ يذلا رمألا '") ةيداصتقإلاو ةيرشبلا ةيناكمإ نم ةدافتسالاو
 . ةيركفلاو ةيفاقثلا

 نم تنكمتو م١ا٢٨. ةنس ةيونلا دالب ىلإ لوصولا يف يرصملا شيجلا عئالط تأب

 اهتلخدف . جنوفلا ةمصاع . رانس ىلإ تهجتإ مث .بيردتلا ةيرصع تاوق لظ يف اهلوخد
 نادوسلا قرش تعضخأو . م١ا١٢٨ ةنس نافدركو يم٢٢٨١ ةنس يلغوزافو .م١ ٨٢١ ةنس
 تاماعزلا تشالتو .م٥٢٨١ ةنس ذنم ىلع دمحم ةلود نم ءزج نادوسلا حبصاو هبرغو

 رحبلا ثادحأب ةرشابم طبتري نادوسلا اديو . هعيراشمو ىلع دمحم تاوق ماما ةيلحملا

 . يمالسإلا قرشلاو طسوتلل

 ضوهنلا لجأ نم ؛ىلع دمحم نمز نادوسلا يف ةديدج تاحالصإ ةكرح تأدب

 مظن روطو . دالبلا ىلإ ةيبرغلا ةراضحلا مظن لخدأف . ىربكلا هتلود حلاصم ةمدخو دالبلاب
 هتاثعبب قاحتلالل نادوسلا ءانبأ نم تاثعب نيوكت يف أدبو ٠ ىبرغلا قسنلا ىلع ميلعتلا
 . اهريغو ةعارزلا ةسردم لثم ةيرصع سرادم سسأو . ابوروأ ىلإ اهلاسرإ دوعت ىتلا

 )١( ص . هسفن عجرم ا . دومحم نسح ٣٤٧.

 ( ٢ ) ريقش . ١ عجرمل ١ قب اسل ٠ ص ٠ ٩ ٠.
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 اهدحو اهب ناك نايدتبملا ةسردم نأ ىتح . نسلألا ةسردمو ينيعلا رصق ةسردم لثم رصم
 ا١). ينادوس بلاط ةئام نم رثكا

 ةنيدم أشنأف نادوسلا يف هترادإل اديدج ازكرم راتخي نأ يلع دمحم ىلع ناك

 ةيماح اهب تماقأو . م٠٣٨١ ةنس ذنم نادوسلا يف همكحل أزكرم اهلعجو "") موطرخلا

 اهناكس ددع ةدايز ىلإ ىدأ امم ةيفاقثلاو ةيرادإلا تسسؤملا اهب تقحالتو . ةريبك ةيركسع

 .يقرشلا نادوسلا ءاجرإ ةفاك نم ةفاقثلاو ملعلل ةلبق تحبصأ اهنأ لب . ةزيجو ةرتف لالخ

 ررق امنيح ىلع دمحم ءافلخ دهع يف نادوسلا ضرأ ىلع ديدج يفاقث روطت عقو
 افرشم يواطهطلا ةعافر لعجو نادوسلا ندمو موطرخلا يف سرادم ءاشنإ لوألا سابع

 ناكو . سرادملا كلت يف ةساردلل مامضنإلا ىلع اهريغو رانسو ةلقند بالط لبقاو . اهيلع
 ةعبات تلظ تناك نإو . ةشيدحلا ةيميلعتلاو ةيركفلا مظنلاب نادوسلا دهع لوأ كلذ
 مييقتو س ايقل او تان احتمإل ١ مظنو سيردتل ١ ططخو جم اربل ١ ثيح نم يرصم اف ارشإالل

 دهاعملاو سرادملا كلت ءانبا نم ديدعلا نادوسلا يف ةيرصملا ةموكحلا تمدختسإو تالهؤملا

 . اهتزهجأو اهتارادإ يف لمعلل

 نادوسلا قرشل ةبسنلاب دهعلا كلذ يف ملعلل ةلبقو ةفاقثلل ازكرم السك تحبصأ امك

 ضعب لحر امك .'") اهمولعو ةيبرعلا ةغللا رشنل ازكرم تحبصأو . ما٠٤٨ ةنس ذنم
 دمحم نب ليعامسإ بحص دقف يرصملا شيجلا عم نادوسلا ضرأ ىلإ نييرصملا ءاملعلا
 يقلبلا دمحا ديسلاو ٠ يفنحلا يطويسألا دمحم يضاقلا لثم ملعلا لاجر نم ةبخن هعم

 ةرادإ لظ يف نادوسلا ضرأ ىلإ نييرصملا ءاملعلا ءالؤه دوفو ديازتو . يوالسلا خيشلاو

 نولغتشملا حنمو سرادملاو ملعلا رودو دجاسملل فاقوألا تفقوأو "). هدالوأو يلع دمحم

 .ةريبك تابهو حنم ركفلاو ةفاقثلاب

 )١( ص . قباسلا عجرملا .دومحم نسح ٣٥٥.

 نع ديزت ال تناك نأ دعب اهئاشنإ ىلع نرق فصن ىلاوح رورم دعب أفلأ ٥٥ نم رثكأ اهناكس حبصأ )٢(
 .نادوسلل ىلع دمحم ةرايز ءانثأ م٩٣٨١ ةنس لزنم ةئامسمخ

 )٣( ص .٣ج . قباسلا عجرملا ريقش ٢٧.

 )٤) . \ , . : 214-221ا م ,
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 ءاجرأ ةفاك يف ةيبرعلا ءامدلاو ةييرعلا ةغلل عساو راشتنا دهعلا اذه ىلع بترتو

 ةيسايسلا زجاوحلا تطقسأو .لبق نم جنوفلا تادوهجم تلمكتساو ") .نادوسلا

 ةيبرعلا ءايحألاو تارامإلاو تاخيشملا تجمدناو ةيركسعلا تايماحلا ةوق تحت ةيميلقألاو

 كرحتت ةيبرعلا لئابقلا تحبصأو رارقتسالاو نمألا معو . رقتسمو دحاو ينادوس نطو يف

 قرشلا ىصقأ ىلإ اهضعب ذفنو هاجتإ ىأ يف ىعرملا ءارو يضمتو ةيفرع زجاوح الب نمأ يف
 ديدج نم ءامدلا تلطتخاو . داشت ةريحب بوص برغلا ىصقأ ىلإ وأ رمحألا رحبلا بوص

 ةددحم ةيراضحو ةيفاقثو ةيفارغج حمالم تاذ ديدج نادوس روهظل وجلا أيهتو ةماع ةروصب
 6"). يلاحلا نادوسلا وهو

 نادوسلا لهأ طابترا تظحال ىتلا ةيفوصلا قرطلا ضعب ةيرصملا ةرادإلا تعجشو
 بيطلا دمحأ دي ىلع م٠٨١ ٠ ةنس نادوسلا تلخد ىتلا ةيناماسلا ةقيرطلا ترهظف . اهب
 تطشن امك . ةلهاوكلا برع نيب ترشتنإو ينادوسلا ميركلادبع نب دمحم خيشلا ذيملت
 . ةيباهولا راكفألاب رثأت يذلا ينيدلا حلصملا يسافلا سيردإ نب دمحأ ديسلا راكفأ

 ميهاربا /خغيشلاو .ريغصلا بوذجملا دمحم لثم نادوسلا نم لاجر هيدي ىلع ذملتتو

 دمحم عجشو .يداليملا رشع عساتلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف كلذ ناكو . يديشرلا

 . ةيواقردلا نم عرف ىهو ةينامحرلا ةقيرطلاو ةيعافرلا نم عرف ىهو ةيدعسلا ةقيرطلا ىلع
 ةفاقثلاو ركفلا رشن ىلع اهناعأو نادوسلا يف ةيرصملا ةرادإلا دوهج رسي يذلا رمألا

 ةقطنمو ادنغوأ بوص نادوسلا دودح زواجتي يرصملا ذوفنلا أديو . ةيمالسإلاو ةيبرعلا

 ذوفنلا لصوو لينلا عبانم فاشتكإ لجأ نم ليعامسا ىويدخلا نمز ةصاخ تاريحبلا
 كلم عم ةدهاعم متو . رابجنز ربعو نادوسلا ربع تاريحبلا ةقطنم ىلإ لعفلاب يرصملا
 '". ةيرصملا ةينادوسلا دودحلاب اهيف فرتعي م٤٧٨١ ةنس ادنغوأ

 ةلاحرلا نم ديدعلا تاريحبلا ةقطنمو نادوسلا يف ةيرصملا ةرادإلا مادختسا ببسيو

 ين مهمظعم لمعو ةيرصملا ةموكحلا عم لمعلل اومدق نيذلا . نييبوروألا نيفشكتسملاو
 )١٨٤٧١ ميريو )١٨١٩- ١٨٢٢( وياك كيردرف : ءالؤه نمو . ميلعتلاو شيجلاو ةرادإلا

 تاساردلا نم ديدعلا روهظ ىلا كلذ ىدأو . ركييو )١٨٤٦(. بموكو . - ١٨٥٣(

 )١( ص . قباسلا عجرملا . نيدباع ٩٨.

 )٢) ص . قباسلا عجرملا . دومحم نسح ٥٥٨٩.

 )٣( دومحم نسح .٠ ص . قباسلا عجرملا ٣٦١. نع القن)
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 تابتكملا يف هتايناكمإو هفورظو هتافاقثو هتاداعو نادوسلا نع ةيناديملا ثوحبلاو

 كلت تايناكمإ ىلإ برفلا هابتنأ هيجوت ىلإ كلذ ىدأف . ليصفتلاب ةرم لوأل ةيبوروألا
 ةيقيرذا نم قطانملا

 ةغيص تاذ ةروث روهظ نادوسلا ضرأ ىلع تثدح ىتلا ديدجلا فورظلا ىلع بترت

 رازم ةريزج يف دولوملا . دمحأ دمحم ىلإ بستنت ىتلا ةيدهملا ةكرحلا يه ةيبعش ةيفوص

 ةوعدلا ىلإ يمرت اديدج ايسايس الكش ةروثلا كلت تذخأ .م٣٤٨١ ةنس ةلقندل ةعباتلا

 كلت تنكمتو . بناجألا درط ىلإ تعدو" ةديدجلا ةرادإلا ملظ نم نادوسلا بعش صيلختل

 نم دالبلا ريرحتل داهجلا نالعإ ىلإ رمألا روطتو . ينادوسلا بعشلا ديحوت نم ةروثلا
 ةيبرعلاو ةيمالسإلا ةيوهلا ىلع ظافحلا نم ةبعصلا فورظلا كلت لالخ تنكمتو . لالتحإلا

 . ةيدهملا ةروثلا ةهجاومل زيلجنإلا عم رصم ماكح فلاحت مغر . نادوسلل

 هروطت ةعيبطو نادوسلا فورظ عم مءالتي ديدجلا زييغتلا نم عون ةيدهملا تناك دقل
 دق هئانبأو ىلع دمحم ناك اذإف مهقحب يرصملا شيجلا هب ماق يذلا رودلا تلمكتسا اهنأ لب

 قيفوت ىويدخلا نمز هتروثب يدهملا ماقو . نادوسلل ةيميلقألاو ةيسايسلا قراوفلا اولازأ
 دحاو نيد ىلع نادوسلا عمجيو نادوسلا يف ةددعتملا بهاذملا ليزي نأ لواحي أدب هنإف

 ايندلا يف دهزلا ىلع سانلا ضورو . ةعبرألا بهاذملا ىفلأف . ةدحاو ةقيرطو دحاو بهذمو

 يف قبي ملو . ريسفتلاو هقفلا بتك لك قرحأو . عاو يفوص جهن بسح سفنلا ةدهاجمو
 . طابنتسالل فوصتلا بتكو ةنسلاو باتكلا الإ نادوسلا

 ىلع بقاعيو . ينازلا مجرو .قراسلا دي عطق نم ةيعرشلا دودحلا قبطي نأ أدبو
 تقولا سفن يفو .برغملا يف نوطبارملا لعف امك. لتقلا ىلإ أنايحأ تلصو .ةالصلا كرت

 ةموكح ماقأو داهجلل سانلا ةدايقل ةعيبلا ىلع لصحو . نيدلا ليبس يف داهجلا باب حتف

 '").شيجلا تايار مسقو . روشعلاو ةاكزلا ضرفو لاملا تيب أشنأف ةفرص ةيفلس

 ينادوسلا عمتجملا ةينب يف عيرس رييغت ىلإ ىدأ يذلا . يرصملا مكحلا ةأطوب نوينادوسلا سحأ ثيح )١(

 مغر أدقن سانلا ىلع بئارضلا تضرف اهنأ امك . فولأملا نع اهترارق نم ريثك يف تجرخو . هتاداعو

 ىلع فئاوطلا ضعب ىف برقت ةموكحلا تناكو دقنلا ريغ ىرخأ مظنب نادوسلا لهأ هيلع فراعت ام
 .دسافملا هذهب هتاروشنم ين يدهملا ددر كلذل . اهمكح يف ةلادعلاب مزتلت ملو . اهاوه

 )٢( ص .٣ج . ريقش موقن ١٣٩١.
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 رصم يف نيفطاعتمو اراصنا اهل تدجو ثيح يملاعلا قفالا ىلإ ةيدهملا تراطو

 ةيمالسإ ةكرح قحب تربتعاو 0 يمالسإلا ملاعلا ءاجرا ةفاك يفو برغملا يفو زاجحلاو
 يمالسإلا قفألا ىلإ تقلطنا مث ةأشنلا يف اهتئيب فورظ عم تمالت ةحجان ةيحالصا,

 لاوحأ حالصال ةصلخم ةبغر اهيف اوأرو . اعيمج نوملسملا اهلزتها دقو ."") بحرلا ىملاعلا
 نادوسلا ىلإ دوفولا تهجوتو . ملاعلا قطانم نم هريغ يفو نادوسلا يف نيملسلا

 حتف ىلإو .زيلجنإلا نم رصم ريرحت ىلإ نادوسلا نم ةيدهملا هجتت تأدب لب . اهتكرابل
 . بونجلا يف ةشبحلا يف داهجلا باب

 تاراصتنا مغر اهرهق ىلع المعو ةيدهملا دض افلاحت رصم ةموكحو زيلجنإلا نكل
 نادوسلا يف يوقلاو رشابملا يزيلبحنإلا ذوفنلا دادتما كلذ بقعأو .'") ةيادبلا يف ةيدهملا

 ةيمالسإ ةكرح نم ةيمالسإلا ةحاسلا تمرحو . ةيقيرفا نم ىرخا ءاجرا ىلإ دتمي ذخاو
 ').نادوسلا يف هلاعف

 :يليام ظحالن يقرشلا نادوسلا يف يمالسإلاو يبرعلا رشتنالا ةيلمعل انتسارد نمو

 نم ةليوط لحارم دعب .رخأتم تقو يف نادوسلا تلخد ةيمالسإلا شويجلا نأ ١-

 جزملا تايلمع تمتف . نييلصألا نادوسلا ناكسو برعلا نيب راهصنالاو جزملا
 راصتنا دعب شويجلا تلخد املف . ةديدج عاضوأ مسرو ريغتلاو راهصنالاو
 . يمالسإلا ملاعلا نم ةعطقب نوكي ام هبشأ نادوسلا تدجو عيرس

 عباط اهيلع بلغي اهثيدحو اهميدق نادوسلا نع تبتك ىتلا تاساردلا تلازام - ٢

 ةريسم يف البلا اذه رود سمط ىلإ ىدؤي يذلا رمألا . فاشكتسالاو فصولا

 ليصألا . يبرعلا دوجولا ةكاكر ىلإ ىدؤيو . ةيمالسإلاو ةيملاعلا ةراضحلا

 . مالسإلا ءادعأ هيلإ فدهي ام اذهو . هضرأب رمثملاو

 ةعيبط كلذكو ' ن ا دوسل ١ يف هتفن اقثو مالسإل ا رشن ت ايلمع لصف نكميال - ٣

 لثمت تلازام ىتلا . ةيفوصلا قرطلا نع يلاحلا ينادوسلا عمتجملا بيكرت

 ١٢٨. ص . قباسلا عجرم !. نيدباع ()

 ١٣١. ص . قباسلا عجرملا . ريقش )٢(

 ٣٧٢. ص . قب اسلا عجرم ا .دومحم نسح (٣)
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 يحاونلا نم مطالتم عمتجم رهص يف رمتسملا مهحاجنل ايح ينادوس ازابحنا
 مهناميا مغر . هئافلخو ىلع دمحم نأ ىتح ةيراضحلاو ةيسايسلاو ةيفرعلا

 اوركني ملو . ةيفوصلا قرطلا ةمواقم ةروطخ اوكردأ . ةيرصعلاو روطتلاب
 )١'٨ ةياعرلاو ةيامحلا اهل اورفو لب اهرود

 نادوسلاو ةبونلا ضرأ ىلإ ةيادبلا يف تهجوت ىتلا ةيبرعلا لئابقلا تنكمت - ٤

 هتايناكمإ لالغتساو . هعوبر يف راشتنالا ةيركسعو ةيسايس طوغض تحت

 ةعارزلا وا ةراجتلا وإ ىعرلل ءاوس . لئابقلا اهيف ترقتسا ةقطنم لك بسح
 عساولا ميلقإلا اذه يضارأ لالغتسال ريخ ةحتاف اهراشتنا ناكو . نيدعتلا وأ

 راشتنالاب ةيمالسإلاو ةيبرعلا لودلا نم اهريغ نع زيمتت نادوسلا تلازامو .
 يلاوح غلبي ناكس ددعل "مك/٩ ٩. غلبت ىتلاو ةيناكسلا ةفاثكلل لداعلا

 وليكلا نم فصنو نينويلم ىلاوحب ردقت ةلئاه ةحاسم يلع ةمسن نويلم ٥

 ال رضاحلا تقولا ىتح ةيسينرلا ةينادوسلا ندملا تلازامو . ةعبرملا تارتم

 . ةيناكس طوغض نم يناعت

 ريوطت يف نييبوروألا نم ةناعتسالل اريخ هدالوأو ىلع دمحم ضرغ ناك اذا - ٥
 مهراظنأ هيجوتو نادوسلاب ةيبرغ تامامتها ةيادب ناك كلذ نأ الإ نادوسلا

 ذإ ٠'").ةبنغلا ةيباغلاو ةيوعرلاو ةيعارزلا هتايناكمإ لالغتساو هلالتحا وحن

 . ابيرقت ايوروأ طسوو برغ لود ةحاسم يلاوح يقرشلا نادوسلا ةحاسم غلبت

 .لاوحألاو فورظلا ريغت مغر نادوسلا وحن أمئاق ىبوروألا مامتهإلا تلازامو

 تلازامم . نادوسلا ىلع ةيجنزلا ءامدلا ةبلغ لوح ددرتي امل اقالطإ ةحص ال ٦-
 ةيجحنزلاو ةيماحلا لئابقلاو . ةماع دالبلا ءامد نم ٦٥/ لثمت ةيبرعلا ءامدلا
 مت ملو . 7 ٤ يلاوح ةيبونلا تاعامجلاو ٢٥ 7 ٠ نع اهعضو دبزي ال ةعمتجم

 ىلاوح نادوسروب ءانيم ناكسو .ةمسن فلأ ٥٥٠ اهناكس ددع برفلا يف نامرد مأ : كلذ لاثم )١(

 ىلاوح ايوجو . ةمسن فلأ ١٢٠ ىلاوح ضيبألاو . فلأ ١٤ . يلاوح يندم يداوو .ةمسن فلأ ٠

 .طقف ةمسن نويلم فصن ىلاوح اهناكسن ةمصاعلا اهنأ مغرو موطرخلا امأ . ةمسن فلأ .

 . ةرهاقلاب انيس نبا ةعبط ٤٨. ٩٧. ص . مويلا يمالسإلا ملاعلا . سنوي لداع رظنا -

 ناردب لراش . ملاعلا سلطأ رظنا )٢(
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 رمألا . ٥ ىلإ ةيجونزلا تندتل ةيجنزلا ءامدلا نع ةيماحلا ءامدلا لصف
 . بلاقو ابلق نادوسلا ةبورع دكؤي ىذلا

 ملاعلل دوقعملا لمألا وه . ايلاح هل ضرعتي ام مغر .نادوسلا لظيس - ٧

 ةقيقح لثمي هنأو . يمالسإلاو يبرعلا يئاذغلا نمألا ةلكشم لحل يمالسإلا
 هتايناكمإ ىلإ كلذ عجريو . نيملسملاو برعلل ةيعيبطلاو ةنمآلا ءاذغلا ةلس
 نم راتكه نويلم ٢٥٠ يلاوح غلبت ةيعارزلا يضارألا ةحاسمف . ةلئاهلا

 هب دجويو . راتكه نويلم ٧ ىوس ايلاح اهنم عرزي ال . ةيعارزلا يضارألا
 راتكه نويلم ٢٥ ىلإ ةفاضإلاب . ةيعيبطلا تاباغلا نم راتكه نويلم ٥

 بارطضا وأ ةيئاملا هدراوم يف ةلق نم يناعي ال هنأ امك . ةميدتسملا ىعارملا نم

 لالغتسال ةيرشبو ةيدام تايناكمإ ىلإ الإ جاتحي الو .ةيخانملا هفورظ يف

 ىلإ عجرت رارقتسالا مدعو ةعاجملاب هطابترا فورظ نإف كلذ مغرو . هتاقاط
 ١١) ةرياع فورظ

 يف تمهاس اهنإف .ىلع دمحم ذنم نادوسلا يف ةيرصملا ةبرجتلا نع لاقي امهم - ٨

 . يبرعلا مدلا ةدايسو . ةيمالسإلا ةفاقثلا ةيامحو ةيبرعلا ةدايسلا ةيرارمتسا

 نيذلا بناجألا مامأ هتحتفو ةيعقاو ةروصب نادوسلا فورظ مهفتت مل اهنكل
 كانه سانلا بولق لعج امم . هرارسأو هتاورث لوح مهلود ىلإ مهريراقت اولمح

 . يزيلجنإلاو يرصملا رودلا نيب طبرت

 ىتلا ةريغصلا ةيمالسإلا تاليودلا ةيامح يف ارثأ مدقلا ذنم نادوسلل ناك - ٩

 اهل ترفو دقف . اهريغو عليزو ايريترا يف رمحألا رحبل ا لحاس ىلع تماق
 كلت يف اهل نوملسملا ضرعت يتلا ةدابإلا تايلمع مامأ ًايمالسإو ايبرع اقمع

 ترمتساو . ةثيدحلا روصعلا ذنم ةصاخ شابحألا ماكح دي ىلع ءاجرإلا

 .١"' قطانملا كلت يف مالسإلا ىلإ سانلا لوحت تايلمع

 كوكش قلخي يذلا رمألا . ةيئاذغلا داوملل ةريبك ةبسن ةيلاحلا نادوسلا تاموكح تارداص ىوتحت )١(

 .ايلاح نادوسلا هجاوت ىتلا ةبعصلا فورظلا لرح

 ١٩٨٠. . ةرهاقلا .اهدعب امو ٣٥ ص . يمالسإلا نطولا يف يئاذغلا جاتنإلا . ةبيه دمحأ رظنا -

 ٨٤. ص . قباسلا عجرملا . فراعلا )٢(

_ ٢٧٨ _ 



 انيلع ناك . يقرشلا نادوسلا يف مالسإلا راشتنا تايلمع عبتت نم ىهتنت نأ لبقو .
 قطانمو . يبونجلا يقيرفإلا رمحالا رحبلا لحاس ىلع نيملسملا عاضوأ ىلإ ريشن زا
 ىلإ يدأ يذلا رمألا . ةركبم ةيمالسإو ةيبرع تارجه تدهش ىتلا قطانملا ىهو . ةشبحلا

 ىلإ يمالسإلا ذوفنلا دفو دقو .") ةاعدلاو راجتلا دي ىلع ةددعتم ةيمالسإ تانايك روهظ
 : امه نيذفنم ربع ء اجرألا كلت

 . ةجبلا دالبل ىلحاسلا طيرشلا ربع نادوسلاو رصم نم : لوألا

 ١"‘ . رمحألا رحبلا ربع زاجحلاو نميلا نم : يناثلا

 رحبلا لخدمو ةشبحلاو ايريترأ لحاوس ىلإ ةرجاهملا ةيبرعلا تاعامجلا تنكمت دقو

 ةيمالسإ شويجب نيعتست نأ نود . اهتيوه ىلع ظافحلا نم يبونجلا يقيرفإلا رمحألا
 برعلا راجتلا نكمت ثيح . ةيمالسإ اضرأ لقاندلاو رفع دالب تحبصأو ةيادبلا ذنم ةيمسر ٠

 ررهو عليز ىلع اولوتساو ةيقيرفإ ىلإ زاجحلا نم ربعم سأرك . باذيع ذاختإ نم
 تاخيشمو تارامإ ترهظ نمزلا رورمو . ةشبحلا ةبضه ىلاعأ ىلإ لوصولا نم اونكمتيل
 لئابق نم اهلوحامو ةماوس لثم ةيشبح لنابق نم رشتني مالسإلا أدبو . ةريغص ةيمالسإ

 كلت تحبصاو يليو ةيدهو ةروادو رجتف لثم شوك دالب كلذك مالسإلا لخدو . ودبلا

 . دعب اميف يشبحلا ذوفنلا دادتمال ازجاح تاخيشلملا

 ىتح ةشبحلا ماكح نييو . تاخيشملا كلت نيب عارصلا ةيرارمتسا ىلإ يدأ يذلا رمألا
 وهو نيملسملا ةداقلا دحأ نكمت ىتح . نيفرطلا نيب ألاجس برحلا تناكو . ةثيدحلا روصعلا
 سداسلا نرقلا ذنمو . م٧٢١٥١ ةنس اهكلم ةلازإو ةشبحلا حتف نم ىفارجلا دمحأ مامإلا
 '". ةشبحلا يضارأ يف يمالسإلا دوجولا يف أماه ارود الاجلا لئابقل تحبصأ رشع

 نيملسملا راجتلا دي ىلع مالسإلا ىلإ الاجلا لئابق تلوحت رشع عساتلا نرقلا لالخو

 رهن ضوح يف ةنكاسلا لئابقلا تحبصأو ةيفوصلا قرطلا لاجر مهعم كرتشاو مهتاعدو
 رشع عساتلا نرقلا يف ثدح امك . رافج ابأو ةميحو وميلو ةريجو امج : لثم ةيمالسإ ةبج

 اهمهأ نمو . ةيحيسم لبق نم تناكو . مالسإلا ىلإ ايريترأ لئابق مظعم لوحت اضيأ

 ٨٢. ص . ةشبحلاو مالسإلا . يحتف . ثيغ(١)

 . ١١١ ص . قباسلا عجرملا . يرون )٢(

 ١٨٠/١٧٩١. ص . حتافلا مالسإلا . سنؤم )٣(

_ ٢٧٩



 مالسإلا يف لئابقلا كلت تباذ دقو . كرويو اسنامو صوغغ وبأو نيليبو ايرام لئابق

 نرقلا ةياهن ذنم ةشبحلا ماكح عم ديدش عارص يف لخدت قطانملا كلت تأديو . ةبورعلاو
 .)١' نيرشعلا نرقلا ةيادبو رشع عساتلا

 اهيف رشتني يقيرفإلا رمحألا رحبلا لخدم نم يحاونلا كلت يف قطانم عيرأ كانهو
 : يهو مالسإلا

 عليز لثم . يقاح لهأ نم اهناكسو . رمحألا رحبلل يقيرفإلا لحاسلا ةقطنم - ١
 ةيبرعلا ءامدلاب اهدمت ةيبرعلا ةريزجلا ةقطنم ترمتساو "). ةيبرع اهتفاقثو
 يف ةيساسأ ةوقك ةيمالسإلا تايلاجلا رشتنتو رارمتساب ةيمالسإلا ةفاقثلاو
 ٠ اهردانب

 ٢ - ةيحيسملا ةشبحلا ايرادإ اهيلع رطيست ىتلا ىطسولا ايلعلا باضهلا ةقطنم .
 اضيأ نوملسم مهو الاجلا لئابقو نوملسملا هيتربجلا ةعامج اهيف نكسيو .

 رفع لئابق نم ودبلل لزانم كانهو . رره ةبضهو ةيبونجلا ةيقرشلا لوهسلا - ٣
 ةقطنم ىهو 6 ت اهجل ا كلت يف الاجلا لئ ابق ضعب رقتستو نييل اموصل او

 . اهيف ةيماحلا تاغللاو تاجهللا ددعت مغر . لماكلاب ةيمالسإ

 تاعامج مالسإلا تلخد ثيح ةبيجلا ةقطنم ىهو ةشبحلا يبرغ بونج ةقطنم - ٤
 لكشب تاهجلا كلت ىلإ مالسإلا لخد دقو .'") وللجاشيملاو ةمادس ناكس نم

 . ةيفارغجلا اهفورظ ببسب ءعىطبو ءىداه

 : يلي امك يه كانه ترهظ يتلا تانايكلا مهأو

 . ةيمالسإلا اوشلا ةكلمم : الوأ

 انايك اهسفنل تنوكو . ةشبحلا يضارأ لخاد اوش ميلقإ يف ترهظ ةكلمم ىهو

 )١( ص . قباسلا عجرملا . فراعلا ٧٢٢ اهدعب امو .

 ( ٢ ) سنؤم ٠. ١ ىب اسل ا عجرم ٠ ص ٠ ٨ ١ . ( ٣ ) هسقن . سنوم ٠ ص ١ ٨ ١ ٠.

٢٨. 



 موزخم ىنب نم برعلا نم اهماكح ناكو . )١' اهتقطنم مسا ىلإ بسن القتسم ايسايس
 . ديلولا نب دلاخ مهيلإ يمتني يذلا . "]

 طسو تنوكت اهنأ ثيح ةبعص فورظ لظ ىف . م٦٩٨ ةنس ذنم ةلودلا كلت ترهظ

 نع لوزعم وج يف نورق ةعبرأ ىلاوح ترمتسا دقو . ةيشبحلا ةبضهلا ىف ةيداعم ةئيب
 ءافتكإلا نم عونب ةليوطلا ةرتفلا كلت لالخ تعتمت دقو . يجراخلا ملاعلاو يمالسإلا ملاعلا

 . رارقتسالل ةبضهلا خانم ةمسالمو ةريبكلا ةيوعرلاو ةيعارزلا اهدراوم ببسب يتاذلا

 نيب عارصلا لالخ نم ةيلخاد ككفت لماوع ببسب ةيمالسإلا اوشلا ةلود تهتنا

 ىتلا تافيأ ةلود لثم ةيئف لودو ةديدج رصانع دي تحت اهعوقو ىلإ ىدأ امم . اهقطانم
 اهتلتحاو اوش ةلودب تمدطصاف يجراخلا عسوتلا يف تذخأو روهظلا يف تأدب دق تناك

 6٢١ . نيبناجلا نيب كراعم ةدع دعب ما٩٨٢ ةنس

 : تافو ةكلمم : ايناث

 قرش رمحألا رحبلا لحاس ىلع تماقو .يتربجلا بستني اهيلإو . ةربج انايحأ ىمستو

 ايوق أشيج تكلتما دقو . ةينغلا ةلصتملا ةيعارزلا ىرقلا نم ديدعلا مضت تناكو .ةشبحلا
 ةكلمملا كلت عبتيو . ةاشملا نم افلأ نورشعو . ناسرفلا نم أفلأ رشع ةسمخ هددع غلب

 ذنم ميلقإل ١ يف يمالسإل او يبرعل ١ عسوتلل ٥ اون تناك ىتل او . ةريهشل | ةيراجتل ١ عليز ةنيدم

 . اهريغو دجاسملا نم ةيمالسإلا ملاعملا اهرارق يف ترشتناو . ةيادبلا

 :ةبده ةكلم : اثلاث

 اهكلمو . م ايأ ةعست اهضرعو م ايأ ةينامث اهلوطو . بونجلا نم تافوأ ةكلم يلت

 ىوس ٠. سراف فلا نيعبرا وحن اهماوق ةيركسع ةوق كلمي ذإ ةقطنملا كولم ىوقا نم

 . ةلاجرلا

 . اهدعب ام .. ص ٠ قب اسلا عجرم ا. فر اعلا ()

 . ٢ ٩ ١ ص ٠6 قب ال ١ عجرم ٠ ١ يرون ) ( ٢

 . اهدعبامو ٨٥ ص . قباسلا عجرملا . ثيغ ()

 س ٢٨١



 : وراواد ةكلمم : أعبار

 . ةاشملاو ناسرفلا نم ةيركسع ةوق اهيو . ركذلا ةقباس . تافوأ ةكلمم ىلت

 : ينيبارأ ةكلمم : اسماخ

 ةوق اهيدلو . كلذك ةعبرأ يف مايأ ةعبرأ اهلوط غلبي . ةحاسملا ةعبرم ةكلمم يه
 .ا١) ةك

 :احرش ةكلمم : اسداس

 . ةيركسع ةوق اهيدلو ةبده ةكلمم ىلت ىهو

 : يلاب ةكلع : اعباس

 كلامملا بصخأ نم ىهو . م ايأ ةتس اهضرعو اموي نورشع اهلوطو احرش ةكلمم ىلت

 . ءاوه اهبيطأو ةقباسلا

 ٢) , هراد ةكلم : انماث

 . ةحاسملاو لاجرلا ثيح نم ةقباسلا كلامملا فعضأ ىه

 هيدل تناك يذلا ةشبحلا مكاحو ناطلس ىلإ ةدايسلا يف عبتت تنك كلامملا نأ ودبيو

 مهيلع ةماعزلا اهل ناك دقف تافوأ ةكلمم امأ . اوش ةكلمم ادع اهماكح رييغت يف ةطلسلا

 روصعلا يف ةلازإلل ضرعتت تأدب اهنأ ودبيو . ةيركسعلاو يداصتقإلا اهتايناكمإ ببسب
 نرقلا ةقطنم يف يشبحلا يبيلصلا نواعتلا روهظ دعب ةشبحلا كولم دي ىلع ةثيدحلا

 ") . رمحألا رحبلا بونجو يقيرفإلا

 ٨١". ةشبحلا يف نيملسملا لاوحأل روهدتلا تايلمع ترمتسا نيرشعلا نرقلا يفو

 )١( ص . قباسلا عجرملا . يرونلا ١٩٣ .

 )٢( ص . ٥ج . ىشعألا حبص . ىدنشقلقلا ٣٢٢ اهدعب امو .

 )٣( ص . قباسلا عجرملا . ثيغ ٨٧.

 )٤( ص . قبالا عجرملا . فراعلا ١٥ اهعبامو .

 س ٢٨٢



 ةنس رره ةحبذم اهرهشأ ناك حباذملا باكتراو ةدابإلاو لقنلا تايلمع ترمتسا ثيح

 . ىرخألا فئاوطلاب هتاواسمو هقوقحب ةبلاطملا ملسملا رره بعش لواح امنيح . م ٤٧

 يفو . م ١٩٤٤ ةنس اسو ا ةنطلس يفو مسرج يفو اشابمك يف ىرخ ا حب اذم تعتو امك

 . م٢٤٩١ ةنس اياد لئابق نيبو . يفارقلا ةعطاقم

 : ايريترأ ةيضق : اعسات

 لصتتو . يقيرفإلا رمحألا رحبلا لحاس نم يبرفلا يبونجلا ءزجلا يف ايربترأ عقت
 ددعو . ٢مك فلأ ٤٥ يلاوح اهتحاسمو . لاموصلاو ةشبحلاو نادوسلا عم اهدودحب
 يقابلاو ناكسلا نم ٢٠ يلاوح مهنيب نيمسملا ددع غلبي . نييالم ةثالث يلاوح اهناكس

 ةثيدحلا روصعلا ىفو . طيسولا اهخيرات لاوط اطشنأيمالسإ ازكرم تلظ . نييحيسملا نم
 . م٤٦٨١ ىلإ . م١ ٥٥٧ ةنس ذنم ةينامثعلا ةلودلل ةعبات تحبصأ

 اهيلإ تهجتا مث . م٤٦٨١ نمز رصم ةموكح ىلإ ايريترأ لحاس ةرادإ تلقتنا
 يلاطيإلا مكحلا تحت تلظو .م٩٨٨١ ةنس ةشبحلا اهيلع ترطيس ثيح ةيبوروألا عامطألا

 ةيملاعلا برحلا يف ايلاطيا ةميزه دعب ايناطيرب ىلإ اهترادإ تلقن ثيح . م١٤٩١ ةنس ىتح
 يلامشلا نم رمحألا رحبلل يبرغلا لحاسلا لوط ىلع ةيناطيربلا ةدايسلا تدتمإو . ةيناثلا

 . .)١' بونجلا ىلإ

 . ايريترأ يملسم دض تاقياضملا تايلمع تطشن ةيناطيربلا ةدايسلا نمز يفو

 يف ةدحتملا ممألا رارق ردصو . ةشبحلا ىلإ ايريترأ مضب يدانت ةشبحلا يف بازحأ ترهظو

 اهرارق ةدحتملا ممألا تردصأ ثيح . نيملسملا بناج نم ةمواقم تايلمع دعب نأشلا اذه
 م٢١٥٩١ ةنس يفو . ايبويثأ عم يلارديف داحتاب عتمتت ايريترأ ةموكح ءاشنإب ما٥٩ ٠ ةنس

 نع لثمم اهمكحي ةيبويثأ ةيريدم اهلوحتو ايريترأ لثمتل ةيبويثألا تاوقلا تمدقت
 حوزنلا تايلمع تأدب ثيح .يمالسإلا دوجولا دض ايساق المع اذه ناكو . روطربمإلا
 ةبسنو ددع ضافخنا ىلإ ىدأ يذلا رمألا . مهدض فنعلا لامعأ دعب نيملسملل ةرجهلاو

 يف ةيمالسإلا ةيصخشلا تسمطو .م٢٩٩١ ةنس لالقتسإلا ةليل فصنلا ىلإ نيملسملا

 لالقتسإلا موي يف اهوراز نيذلا نوبقارملا كلذ ظحال ىتح . ةقطنملا لاوحأ تروهدتو ةقطنملا

 راد. اهدعبامو ١١٤ ص اعوج تومت نأ اهل داري ىتلا ةيقيرفإ . ءانو . هعمج - لامج . دوعسم )١(

 . رصم . ةروصنملا . افولا
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 علاصم ىلإ لحاسلا تلوحو ايريترأ لهأ ريغل تازايتمإلاو يربكلا بصانملا تلظ ثيح .

 ةيبويثألا تاطلسلا تمرحو '') ةيراضحلا اهتيوهو ةقطنملا حلاصم ىلإ رظنلا نود ةيبويثأ

 تعنمو . ةينيرقتلا ةفللاو ةيبرعلا ةغللا امهو ايريترأ يف ةيمسرلا تافللا سيردت

 لوخد تعنمو ةيبرعلا سرادملا تقلغأ امك . ةيموكحلا تارادإلاو بتاكملا يف اهلامعتسا

 .١"' اهيلإ ةيبرعلا تالجملاو بتكلا

 ةيرح ةداعتسال مظنملا حافكلا تايلمع ترمتسا ةيريتألا ريرحتلا ةهبج ليكشت دعبو

 رمألا ىهتنأ ىتح . تايحضتلا نم ديدعلا كلذ ليبس يف تدبكتو اهلالقتساو دالبلا

 لازامو . ةدحتملا ممألا يف اوضع تحبصأو . م٢٩٩١ ةنس لالقتسالا ىلع دالبلا لوصحب
 نييبوروألا لوخد لبق اهيلإ ةقطنملا ةيوه ةداعإو ءانبلا لجأ نم اليوط اقيرط اهلهأ مامأ

 . هتفاقثو مالسإلا دض مهتاسراممو . اهيلا شابحألاو

 تايلمع دمب مه دالب دودح جراخ شيعلل ايريترأ يل اهأ نم ةريبك د ادعأ تهوتا

 اهجمدو ىلإ راديفلا داحتإلا ءاغلا رارق ردص امنيح م٢٦٩١ ةنس ايبويثا عم ةوقلاب جمدلا

 مهنم ايريترأ رارصأ نم ديدعلا برهف ١٩٦٢. ةنس رياربف يف ايبويثأ ميلاقأ ىدحأك الماك
 . ةيبويثألا ةدابإلا تايلمع دعب . مايرام بايدلوو ميهاربا خيشلاو . رداق رمع /خيشلا

 . ةرواجملا ةيمالسإلا لودلا نم ايريترأ ىلإ ةدوعلا يف تأدب دق مهنم دادعأ تناك نإو

 )١( ص . هسفن عجرم ا . دوعسم ١١٨.

 ( ٢ ) ١ فر اعل ٠ ١ عجرمل ١ قب اسل .٠ ص ٤. ٣ اهدعب امو .

_ ٢٨٤ 



(٢) 

 نادوسلا يق مالسإلا بايسنا

 - طسوألا -

 : ونربو مناك - الوأ

 طخ نم ةرشابم بونجلا ىلإو . داشت ةريحب لوح طسوألا نادوسلا ةقطنم دتمت

 دالب عم ضرملا رئاود دادتما ىلعو .داشت ةريحب ىلإ ةسوفن لبجو سلبارط نيب ءارحصلا
 يقرشلا نادوسلا دالب نيب طسوتملا بلقلا ةقطنم لثمت اهنأ ىأ . يبرغلاو يقرشلا نادوسلا

 بونجلا يف ةيقيرفا لاغدأو تاباغو لامشلا يف ء ارحصلا تاحاو نيبو . ةهج نم يبرفلاو

 ةيمالسإلا تارثؤملا يقلت يف اهريغ نم عرسأ تحبصأ اهنإف زيمتملا عقوملا اذه ببسيو .
 . ةيادبلا ذنم

 ةبذعلا هايملا اهيلإ لمحت تاهجلا مظعم نم ةيدوأ ةدع طسو داشت ةريحب ةقطنم عقت
 اهيلإ تدفوو . يداصتتالا اهزكرم ةيرارمتسا ىلإ ىدأ امم ") . رارمتساب ةددجتملا ةبرتلاو

 ةباثمب ةيدوألا كلت تحبصأ امك . اهتازيمم نم ةدافتسالاو اهلوح رارقتسالل ةديدع تاعامج
 ضعبلا دقتعأ ىتح . نادوسلا دالب ءازجأ نيب ةراجتلا لفاوقو تاعامجلل ةرمتسم رباعم

 لحي نأ لبقو ةيرجحلا روصع ذنم ةيقيرفإلا تاراضحلا قرعأ تدهش دق ةقطنملا كلت نأ
 يذلا نطاوملا . ةراضحلا بحاص واس وأ ًواص بعش اهبوعش مهأ نم ناكو . فافجلا رصع

 وا برعلا ىلإ مهسفنا نوبسنيال مهو . وجوتلا بعشو . يلاحلا مناك بعش هيلإ بستني
 ." ةقطنملا يف مهتلاصأ ىلع لدي امم . نييرصملا وأرتراوطلا وأ ربربلا

 يرجهلا لوألا نقلا فصتنم ذنم طسوألا نادوسلا ىلإ نيملسملاو برعلا عئالط تأدب
 '" راواك ميلقإ ىلإ عفان نب ةبقع ةدايقب نيملسملا تاوق تلصو م٦٦٦/ه ٤٦ ةنس يفف ٨
 بونجلا يف طسوألا نادوسلا يف مناك نيبو لامشلا يف سلبارط نيب لصي يذلا ميلقإلا وهو

 )١( ص . ةيميلتإلا ةيفارغجلا . ةنايع وبأ ٢٤٩. ص . ةيمالسإلا ةيقيرفار. يرهوجلا ٣٤٤.

 )٢ ) سنؤم ٠ حتافلا مالسإلا ٠ ص ٤١ ١ ٠.

 )٣( ص .٤ج . نادلبلا مجعم . يومحلا توقاي . ةريهش قاوسأو ىرقو ندم اهب ةحاو ٤٣٣.

_ ٥ ٨ ٢ _ 



 نادوسلا ىلإ ةماهلا ةيمالسإلا تارثؤملا لمحي تقولا كلذ ذنم قيرطلا .اذه حبصأو .

 يف نازف ةقطنم ىلإ يرهفلا سيقلادبع نب عفان هدلاو لصو . ةبقع لبق نمو . طسوألا
 . يحاونلا كلت يف عفان نب ةبقع ةربخ ىلع لدي يذلا رمألا . نافع نب نامثع ةفالخ

 سسألا ءاسرإ يف ريبكلا اهرود اهل هلامعأ تحبصأ عفان نب ةبقع ةربخ ببسيو
 نم ةيواعم نب ديزي دافتسا دقف . طسوألا نادوسلاو ةيوارحصلا تاحاولا يف مالسإلا رشنل

 دتمملا راوك ميلقإو تاحاولا قطانم يف مالسإلا تيبثت ىلع لمعو . ةبقع ةربخ نم ديدج
 بلجل رارمتساب راجتلا لفاوق اهدصقت ىتلا دالبلا ىهو . طسوألا نادوسلا ىتح ابونج

 نم حمقلا ريدصت لباقم يف . سلبارطو ةسوفن لبج راجت ةصاخ . بهذلاو ديبعلاو بشلا
 .)١' اهنايدوو ةيقيرفإ لوهس

 نيبو ةيقيرفإ لامش نيب ةرمتسملا لفاوقلا ةكرحو ةراجتلا تايلمع لخادتلا ىدأ دقو
 دالبلا كلت ىلإ مالسإلا لوخدل اهنيعب ةرتف ديدحت لوح تاياورلا بارطضا ىلإ . مناك دالب

 ةفالخ يف . يداليملا نماثلا/ يرجهلا يناثلا نرقلا ةيادب يف ثدح دق هنأ ضعبلا ركذيف .
 نادوسلا ىلإ هدونج ضعب مدق امنيح ( م٠٢٢ -١٧١٧/ه١٠١ )٩٩- زيزعلادبع نب رمع

 دي ىلع داشت ةريحب ىلإ لصو مالسإلا نأ ركذي نم كانهو . كانه مالسإلا اورشنو طسوألا
 يرجهلا لوألا نرقلا يف لينلا يداو نم وأ نازف ةحاو نم مدق يرازقلا ديزي نبأ ىعدي لجر

 اركبم تاهجلا كلت ىلإ لصو دق مالسإلا نأ ىأ .") دعب اميف كانه ةرساب همسا طبتراو .

 ءارحصلا ربع نيفرطلا نيب طابترالا ةوق ببسب يقيرفإلا لامشلا يف ىلوألا هتاوطخ عم
 نب رمع ةفالخ عم يحاونلا كلت ىلإ مالسإلا لوصوب لئاقلا ىأرلا حجرن انك نإو . ىربكلا
 .٨١' . ارحصلا تاحاو ربع طشنلا يراجتلا لدابتلا تايلمع لالخ "". زيزعلادبع

 ةيقيرفإ ل امش تاح اوو رصم ت اح او طبرت ىتل ا ةيو ارحصل ا ةيربل ا قرطل اتناك املو

 لئابقلا ةكرح نإف . املبو نازفو هويس تاحاو طابترا لالخ نم . نادوسلا طسو ىلإ هجتت

 )١( ص . قباسلا عجرملا . ميركلادبع ٢٦١.

 ما, س 5 , : 39. (٢)

 )٣( ص . ونربلا ةيروطربما . ناخرط ٦٦.

 )٤( ص . نادوسلا طسوو ةيقيرفإ لامش نيب ةيفاقثلاو ةيركفلا تالاصتالا رهاظم . يناك ٠١٢١ ١٢ .

 ةنس . ايبيل'. ةثلاثلا ةنسلا . لوألا ددعلا . ةيخيراتلا ثوحبلا ةلجم ١٩٨١.

_ ٢٨٦ 



 يف رثؤمو عيرس ىدص اهل حبصأ ةيقيرفا لامش يفو رصم يف ثدحت تناك ىتلا ةيبرعلا
 ذنم مناك ةقطنم يف ةعيرس ةيفرع تاطالتخا ىلإ ىدأ يذلا رمألا . طسوألا نادوسلا

 ةيبرع تاعامج داشت ةريحب ىلإ تهجتا دقف . جونزلا نييو ربربلا نييو برعلا نيب ةيادبلا
 .)١' ةيسايسو ةيداصتقا لماوع ببسب

 هل ديج بعش روهظ مناك ةقطنم يف ةيادبلا ذنم ةرجاهملا تاجوملا كلت ىلع بترت دقو
 تاعامجلا ةميزه نم ديجلا اذه نكمتو . يبرعلا رصنعلا ىلإ اهمظعم عجرت . ةصاخلا هتامس
 ةروص لثمي طسوألا نادوسلا نم عزجلا اذه حبصأو .'") ةواغزلا تاعامج ةصاخ ةينثولا

 ةقطنملا يف ةيمالسإلا تاعامجلا تلظو . ةقطنملا يف ةيمالسإلا تاريثأتلا روص نم ةديدج

 وهو ونروب يف مكاح لوأ مالسإب رمألا ىهتنا ىتح ةليوط ةرتفل ىنثو طيحم طسو شيعت
 . هنافلخل مالسإلا نع اروتسد ردصأ يذلا .(م٧٩٠١ - )١٠٨٦ يملح مويه ىاملا

 .'") طسوألا نادوسلا ىلإ مالسإلا لوخد ةيفيك نمضتي

 ءامعزو كولم لوحت يف ريبكلا رودلا ينام نب دمحم ةيعادلاو ملسملا هيقفلل ناكو

 . اماع نيرشعو ةئام ىلاوح غلب أديدم أرمع ةيعادلا اذه شاع دقو مالسإلا ىلإ ونربلا

 ناكف . مهل يحورلا ملعملا حبصأ ىتح ونربلا كولمو ءامعز عم ةنسح . تاقالعب طبتراو

 .(مناك ةدام) ٢٦٠٠. ص .اج . نادلبلا مجعم . يومحلا توقاي )١(

 ةراوز وأ ةواوز انايحأ بتكتو . ةيماحلاو ةيجنزلا تافصلا نيب عمجت ىتلا بوعشلا نم ةواغزلا لئابق )٢(

 ىلإ بونجلا بوص اهتاعامج بلغأ ترجاه مث . نازف تاحاو ىلإ طسوألا برغملا قرش نم ترجاه .

 . م٠٠٨/ ه٤٨١ ةنس ىلاوح داشت ةريحب قرش مهروهظ ناكو . روفراد

 ٦٢. ص . قباسلا عجرملا . تدوج . ميركلادبع -

 )٣( يلي ام ىلع يلج روتسد صن :

 ١ - ينام نب دمحم هيقفلا دي ىلع اهلخد دقو ونربلا دالب وه نادوسلا يف مالسإلا هلخدي دلب لوأ نأ

 كلملا مكح نم تاونس عبرأو ىكرآ مكح نم تاونس تسوولوب ىاملا مكح نم تاونس سمخ رصاع يذلا

 يلج مويه مكح نم ةنس ةرشع عبرأو يماوه ياداك .

 ٢ - رسألاو لئابقلا نم ددع ىدل ينام نب دمحم هيقفلا عم مالسإلا رشنب ماق دق يلج مويه كلملا نأ

 ىدعتي نم ىلع اعدو اهئامدو اهلاومأ ةمرحب يلج مويه كلملا ىصوأ اهمالسإ دعبو . تملسأ ىتلا
 هللا دمحلاو ةلمسبلاب هادب امك . مالسلاب هروتسد ىهنأو . منهج رانب اهتمرح ىلع .

 ٦٨. ص . قباسلا عجرملا . ناخرط -

٢٨٧ - 



 ولوب كلملا أرقأ دقف . هروس ضعب مهسرديو ميركلا نآرقلاو مالسإلا سسأو ءىدابم مهملعي

 ةياهن ىلإ سي ةروس دعب أرق دقف ىكوأ كلملا امأ . ميركلا نآرقلا نم نيريخألا نيب ءزجلا
 ةيوبنلا ةريسلا سرد امك . هلك ميركلا نآرقلا مويه كلملا أرق نيح يف . سانلا ةروس
 . هيقفلا اذه دي ىلع ةفيرشلا

 اوماق دقف ةيجراخلاو ةيلخادلا مهتسايس ىلع ونرب ماكح مالسإ ةيلمع تسكعناو

 دجاسملا نم ديدعلا اوسسأ امك . هلوخد ىلع لئابقلا اوعجشو هندابمو مالسإلا رشنب
 كلذل ةملسملا رسألا لاومأ اومرحو . ةملسملا لئابقلا ىلع بورحلا نش نع فكلاب اومزتلاو
 ةيربربلاو ةيبرعلا لئابقلا نم ديدعلا تارجهل افده طسوألا نادوسلا قطانم تحبصأ.
 ةيرصملا ءارحصلا بورد ربع نيداليملا رشع يناثلاو رشع يداحلا نينرقلا ذنم ةملسملا

 قرش قطانم يف اضيأ ةواغزلا تاعامج ىلع اهمظعم تبلغ ىتح ةيبيللا ء ارحصلا تاحاوو

 مالسإلا ىلإ لوحتلل رزجو دم نيب ةواغزلا لئابق تلظو . روفراد ةقطنم ةهج داشت ةريحب

 كلت يف مالسألا رشن يف ريبك رود برعلا راجتلل ناك امك )١' اهمالسإب رمألا ىهتنا ىتح
 . '" راوك ميلقإو ايبيل تاحاو ربع سلبارط رابت ةصاخ . تاهجلا

 لوألا نرقلا ذنم ةمئاق تناك طسوألا نادوسلا يف يمالسإلا دجاوتلا ةيلمع نأ ىأ

 ذنم نيفرطلا نيب يراجتلا لدابتلا تايلمع راهدزا ليلدب . يداليملا عباسلا ةياهن /ىرجملا
 مهنم ضعبلا رارقتساو مناك دالب ىلع نيملسملا ربربلاو برعلا راجت نم ديدعلا درتو ةيادبلا
 اعيمج سانلا راظنأ تتفل ىتلا ىه يلج ويه كلملا مالسإ ةيلمع تناك نكلو . "") كانه
 ثدحت تاريغت تأدبف .'") ةحضاو ةروصب يمالسإلا نيدلا نع ثدحتلا ديو مالسإلا ىلإ

 ىلإ مهنم نورخآ دمعو . ةيمالسإ ءامسأ اهتايادب يف لمحت ونريو مناك كولم ءامسأ يف
 '٨).ةيمالسإو ةيبرع باقلأو ءامسأ ىلإ ةينثولا مهئامسأ ليدبت

 باقلأب نوبقلتي ونرب ماكح أدب يداليملا رشع يناثلا/ يرجهلا سداسلا نرقلا ذنمو

 )١( ص . ةيقيرفا يبرغ يف يمالسإلا دملا ةكرح . دلقم ١٢٥. ةرهاقلا ةعماج .

 )٢( ص . هج . ىنسعألا حبص . ىدنشقلقلا ٢٨١.

 ٣) . ,, : 16ئ ,

 )٤( ص . قباسلا عجرملا . ناخرط ٦١٩١ .
 )٥( ص . قباسلا عجرملا . يرون ١٠٥.

٢٨٨ 



 مهنامسإ ركذ لبق ماكحلا ءالؤه ىلإ لامعأ تفيضأ امك "ا نينمؤملا ريمأ لثم ةيمالسإ
 نم دحأ ؤرجي مل ثيح مناك يف ناك يذلا مخضلا ينثولا دبعملا مطح نم لوأ هنأ : لثم
 .ةغود ياملا نينمؤملا ريمأ بقلب بقلت نم لوأ ناكو .هميطحت ىلع هلبق كولملا

 ةيمالسإلا ةوعدلا تطشن “(م٨٧٢١ - )١٢٥٩ ميدقلادبعىاداك كلملا دهع يفو
 برعلا دنع بقل يذلا (م١ا٠٣ )١٢٧٩ - ٠ بنيز نب نامثع هفلخ دهع يف تطشن امك

 ةفيلخب ىمست دقو . نافع نب نامثع ىلإ بسني يذلاو . ينامثعلا يداهلا مساب

 '"). يومألا زيزعلادبع ني رمع ةفيلخلا دعب ةفالخلا يف هبيترت لعجو "") نيملسملا

 كلذ ذنم اديو . جحلا ةضيرف ءادأب ونرب ماكح ماق يرجهلا سداسلا نرقلا ةيادب عمو
 ملاعلل ىربكلا مصاوعلا يف ةيمالسإلا لودلا ماكح نيب نم مهماكح مسا ددرتي تترلا

 رصم يف يمالسإلا ملاعلا عم ةيراضحو ةيركف تاقالعب طبترت ونرب تأديو . يمالسإلا

 ةيمهأل قطانملا كلت تاموكح عم ةيسايس تاقالعب اوطبترا امك . ةيقيرفإ لامشو زاجحلاو

 ماق ونربلا نم كلم لوأو .'ك) زاجحلا ىلإ طسوألا نادوسلا نم جحلا بورد ىلع لودلا كلت
 دق كلملا اذه نأ ركذيو .مكحلا يف يلج مويه كلملا فلخ يذلا ةمانود كلملا وه رمألا اذهب

 دجسم لوأ ىنب هنأ يف لضفلا هيلإ عجربو . ةرم نم رثكأ ةضيرفلا كلت ءادأب كلملا ماق

 ."ث مناك قرش يف كالاب ةنيدم يف ونروب يف ريبك

 اهبونجو ةيبرغلا رصم ءارحص ربع ةيربلا ةيراجتلا قرطلا ترهدزا دقف كلذل ةجيتنو
 ماكح نأو ةصاخ . أبايإو أباهذ اهكلست نيبناجلا نم لفاوقلا تحبصأو . ونرب دالب ىلإ
 ءاضقلل رصم ماكح عم قيسنتلا يف اوأدبو . ةرشابم رصم تاراجتب نوطبتري اوأدب ونرب

 كلت يف ترهدزاو . '”» ةراجتلا لفاوق نوددهتي نيذلا قرطلا عاطقو ودبلاستاعامج ىلع

 )١( ص . هسفن عجرملا . ناخرط ٧٠ .

 )٢( ص . هسفن عجرملا . ناخرط ٧١.

 )٣( ص . قباسلا عجرملا . يناك ١٣ .
 - ص . قباسلا عجرملا . ناخرط ٧٦ .

 )٤) . : 62م , .. ,

 )٥( ص . قباسلا عجرملا . يناك ١٧٤ .

 )٦( ص . قباسلا ردصملا . يدنشقلقلا ١١٥.

_ ٢٨٨٩ -



 لفاوقلل زكرم تحبصأ ىتلا . رصم بونج يف صوق ةنيدم لثم ةيراجت زكارم ةرتفلا
 حبصأو لبنلا رهن عم هاجتالا مث نيعبرألا برد ربع طسوألا نادوسلا نم ةمداقلا وأ ةهجتملا

 يف اهب فرتعملا مهتاميظنت مهلو ةهج وا ةعلس لك راجت لثمت تاباقن ةنيدملا كلت يف دجوي
 نادوسلا عم اهتراجت لضفب ةنيدملا كلت تمن دقو . يكولمملا رصعلاو يبويألا رصعلا

 طسرألا نادوسلا علسل انزخم حبصتل ةفاثكو ةحاسم ةنيدملا تدادزاو ظوحلم اومن طسوألا

 . رصم ىلإ ةهجتملا اسوهلا تارامإو

 رهظمك . مناكو ونرب يلاهأو راجت نيب ةيراجتلا تالماعملا يف ةييرعلا ةغللا ترشتناو
 ىتح ونربلا تاداعو ديلاقت عم ةيمالسإلا ديلاقتلا تجزتمأو . مالسإلا راشتنا رهاظم نم
 يف لئابقلا تاغل ترهصنأو "") ةيمالسإلا ةراضحلا ةلحرم ىلإ قطانملا كلت لاقتنا لهس
 ضعب راوجب . ميركلا نآرقلاو يمالسإلا نيدلا ةغل اهرابتعاب ةيبرعلا ةغللا يه ةدحاو ةغل

 .'" ةفاقثلاو لماعتلا ةغل ىه ةيبرعلا ةغللا تحبصأو . ةيلحملا تاجهللا

 صرح دقف . ونربو مناك كولم لبق نم ةيبرعلا ةفاقثلاب ةيمسر تامامتها تأدب امك
 مهن الب ىلإ كولملا ىعدتسا دقف . ةميلس ةيمالسإ ةأشنت مهئانبأ ةأشنت ىلع كولملا ءالؤه

 املس ناطلسلا نبا ةيبرت ىلع فرشأ ىذلا ًوركب نب نليد ةمالعلا مهنم ضرفلا اذهل ءاملع
 ةيمالسإلا مولعلا مث مالسإلا ءىدابم سيردتب ماقو .'" يرجهلا عباسلا نرقلا ةيادب يف

 مناك ماكح روصق تحبصأ ىتح .مولعلا هذه يف رداصملاو بتكلا نم ديدعلا هيلع أرقو
 يروناك ىلإ عجري مناك ظفل نأب دقتعي ضعبلا لعجي يذلا رمألا . ةيمالسإلا مولعلل ةرانم

 ذنم يمالسإلا عباطلاب دالبلا تعبطو دالبلا يف ةيبرعلا ةغللا ترشتناو ') رونلا ةلمح ىأ

 كلت ىلإ عجرت ىتلا روبقلا دهاوش ىلع كلذ ظحالي امك . يداليملا رشع ثلاثلا نرقلا
 . ةرتفلا

 ناوريقلا يف ةيمالسإلا ةفاقثلا زكارم ىلإ هجوتت ونريو مناك بابش نم جاوفأ تأديو
 تاثعبلا كلت رثكأ تناكو . ءاهقفلاو ءاملعلا دي ىلع ذملتتلل ةساردلل سلبارطو ةرهاقلاو

 )١( ص . قباسلا عجرملا . دلقم ١٢٩ .

 . ٢٣٨٢ ص . ةيبرعلا ةفاقثلاو مالسإلا . دومحم نسح (!)

 ١٢٩. ص . قباسلا عجرملا . دلقم )٣(

 )٤( ص . هسفن عجرلا . دلقم ١٣١ .

_ ٢٩. _ 



 امك . يكلاملا بهذملاب ونربو مناك لهأ طابترا ىلإ يدأ يذلا رمألا ناوريقلا بوص هجتت
 ةيمالسإلا ةكرحلاب ونربو مناك ءاملع لصتا امك . ") رهزألا يف ةساردلل ضعبلا هبتا

 اوصتاف . رشع سماخلا نرقلا ذنم قرشلا ىلإ برغلا نم نادوسلا دالب تداس ىتلا ةماعلا

 هتفاقثو مالسإلا رشن تايلمع يف اومهاسو . نافدركو رانسو ىلامو ىنجو وتكبنت ءاملعب
 . مهماكح ةياعرو ةيامح لظ يف .

 يف ةيمالسإلا ةراضحلا زكارم مهأ نم دالبلا ةمصاع ً يميحي ةنيدم تحبصأو

 كلذب توزناو . بيتاتك نم ملعلا زكارمو ةديدعلا دجاسملا ترشتناو .طسوألا نادوسلا

 . "" مناكو ونربلا دالب يف تاعمتجملا ةروص تريغتو ةيبثولا ديلاقتلاو تاداعلا

 ظحالن اننإف . مالسإلا لظ يف مناكو "" ونربلا ةيروطربما لاوحأ عبتت انلواح اذإو
 تاميظنتلا يف ةلاصأو اذوفنو ةوق ةقطنملا يف يسايسلا ماظنلل فاضأ دق مالسإلا نأ

 ملاعلا يف ةرواجملا ةمظنإلاو ةيمالسإلا مظنلا عم ةقطنملا ماكح تاقالع لضفب ةيرادإلا
 يقرعلا ككفتلا روصع دعب ةقطنملا ناينب يف اكسامت مالسإلا فاضأ امك . يمالسإلا

 كلت ترهدزا امك . نادوسلا لود ىوقأ نم مالسإلا لضفب ونربلا تحبصأف . يلبقلاو
 ناطلس حبصأو . يمالسإلا ملاعلاب ةقيثولا اهتاقالع لالخ نم ايداصتقاو ايفاقث ةلودلا

 دادغب ةفيلخ بناج ىلإ نادوسلا وخرؤم هعضوو .عبرألا ايندلا نيطالس دحأ نم ونربلا
 طئارخ ىلع ترهظ دقف كلذل ةجيتنو . ةرواجملا ىلام ةيروطربما ناطلسو رصم ناطلسو

 ٠ نييبوروألا دنع .نادوسلا . نييبوروألا دنع . نادوسلا كلامم نم اهريغ لبق نييفارغجلا
 ةبسن . اناجروأ ةلود مساب مهتلود تفرعو )٨' يداليملا رشع عبارلا نرقلا ذنم ترهظ ثيح

 . ةليبق سيئر ىا اناكرا ىلإ

 روركتلا قاور يف نوسردي اوناك لب مهمساب قاور مهل صصخم نكي مل ونربو مناك بالط نأ ودبي )١(

 . نادوسلا دالب ىحاون لك ىلع نويرصملا هقلطأ يذلا مسإلا وهو . رهزألاب
 )٢( ص . هسفن عجرملا . دلقم ١٣٥ .

 . ١٧٤١ ص . حتافلا مالسإلا . سنؤم -

 تلصو ىتح قرشلا بوص عسوتت راهدزالا تارتف يفو . داشت ةريحب برغ رمألا ةيادب يف رنربلا عقت )٣(

 .ريربلاو برعلا مث وصلاو جونزلا رصانع ىلإ اهبعش عجرير . ةبونلا دالب ىلإ انايحأ
 . ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد -

 )٤( ص . قباسلا عجرملا . ناخرط ١ .

_ ٢٩١ 



 مدقلا ذنم ةعساو ةيبرح ةرهش اهل تناك اهلئابق نأ "') ونرب ةملك لولدم نم حضتيو
 تنكم دقو . بورحل يف ةعاجشلاب ونربلاب تفرع ىتلا يروفاكلا لئابق تطبترا ثيح .

 نيبو نادوسلا برغ نيب طبرت ىتلا ةيراجتلا لفاوقلا قرط ىلع ةرطيسلا نم لئابقلا كلت
 فورظلا تفاضأو . ةيئاوتسإلا تاباغلا قطانم نيبو لامشلا يف تاحاولا نيبو هقرش

 اهقطانم يف ترفاوت ثيح لئابقلا كلت ةدايس دادتمال ةدعاسم لماوع خانملاو ةيعيبطلا

 ةيعارز ىرقو ةطشن ةيراجت زكارم مايق ىلع دعاس امم . ةطسبنملا ةبصخلا ضرألاو هايملا
 :ونربلا قطانم ىلإ ةرجهلل ىرخأ لئابق لماوعلا كلت تبذجو . ةقيرع

 امنيح . داشت ةريحب برغ ىلإ ترجاه ىتلا لئابقلا رهشأ نم وصلا لئابق تناكو
 . يداليملا نماثلا/ يرجهلا يناثلا نرقلا يف راواك ميلقإ يف املب ةحاو يف مهنطاوم اوكرت

 نيذلا وبغاكلا لئابق ترهظ طيلخلا اذه نمو .ربربلا لئابق نم تاعامج اضيأ تدفوو
 . اضيأ ربربلاب اوطلتخا نيذلا يروفاكلا لئابق ىلإ ةفاضإلاب .ونربلا ةيروطاربما اوسسأ

 : امه نينثا نيمسق ىلإ ونربلا ةلود خيرات مسقنيو

 : يمغاكلا رصعلا : لوألا

 .م رشع عبارلا /يرجهلا نماثلا نرقلا ىتح ونربلا ةلود روهظ ةيادب نم دتميو

 : يونربلا رصعلا : يناثلا

 رشع ثلاثلا نرقلا ىتحو . م رشع عبارلا/ يرجهلا نماثلا نرقلا رخاوأ نم دتميو
 '" . اهترطيسل مناك عاضخإ نم ونرب تنكمت هيفو . م رشع عساتلا / يرجهلا

 تارامإ ىتح داشت ةريحب برغ يف ةيسايس ةوقك ونربلا روهظ ةيادب نأ ودبيو

 ىتلا لئابقلا نم ةعومجم مضت تناك ثيح . يداليملا نماثلا نرقلا عم أدب دق ابرغ اسوهلا

 لقنتلا ةايح دعب داشت ةريحب لوح اورقتسا . نييبيللاو وبتلاو جونزلا ىلإ اهلوصأ عجرت
 لئابقلا هذه نمو . ايجيردت لئابقلا كلت ذوفن دتمأ دقو . ءارحصلا يف ةليوطلا لاحرتلاو

 ةغل يف ينغت ىتلا ماراب وأ ناراب ةملكل فيرحت يهو يررفاكلا لئابق ىلع ونرب ةملك تقلطأ )١(
 . نوبراحملا وأ لاجرلا ء ارحصلا

 ١٦٣ ص . قباسلا عجرملا . يرون

 )٢( ص . قباسلا عجرملا . يرون ١٦٦١.

_ ٢٩٢ 



 قرشلا يف مناك ميلقإ يف ىلوألا ونربلا ةلود ةيادبلا يف تسسأ ىتلا ةواغزلا لئابق ترهظ
 )١'. وصلا يضارأ اهذوفن تلمش ىتلاو ٧

 لوصأ ىلإ بستنت لامشلا نم تمدق ةديدج ةرسأ تنكمت يداليملا عساتلا نرقلا يفو

 ىلع بلغتلاو ونربلا مكح ىلإ لوصولا نم يربمحلا ديزي يذ نب فيس ىلإ ةصاخو ةيبرع
 بونج قطانم ضعب يف ةواغزلا ىوزنأو "" . كلملا ىأ ‘ىام“بقل اهماكح ذختأو ةواغزلا
 ةلالس نم اكلم رشع دحأ ىلاوح ونربلا مكح دقو . داشت ةريحب لوح ىرخأ قطانمو مناك

 مساب فرع يذلا وش نب ليلجلادبع مهرخآ ناكو . مهتاياور ركذت امك . نزي ىذ نب فيس
 ١.٧٥. 6٢١ ةنس ىتح مكح دقو املاس

 انيماس ةنيدم ىلاإ مهتمصاع اولقن مث ٠ مهل ةمصاع يميج نم تاياملا ءالؤه ذختاو

 كلت نم مكاح مهأ يمرب وجود ىاملا مساب بقلملا ميهاربإ نب وجد ربتعيو ةواغزلا دنع
 ىلع ةمساحلا تاراصتنالا نم ةلسلس دعب ونربلا ةيروطربما دودح عيسوت نم نكم ةلالسلا

 نب نامويب . وشرأ نب يروناك . وجد نب وشرأ : مه تايام ةعست مكح دعب نمو . هناريج

 مكح مث (املاس) وش نب ليج . وكرأ نب وش .ولوب نب وكرأ . امويب نب ولوب . يروناك
 ةفاك يف يمالسإلا عباطلاو . مالسالاب ةلودلا طابترا هدهع ذنم تأدب يذلا ويه كلملا

 . اهرهاظم

 كلذو . يداليملا رشع يداحلا نرقلا ةياهن يف مويه كلملا نمز يف ونربلا ةوق تغلب
 هتلود ىلع تراغ ىتلا ') الالوبلا لئابق ىلع ةمساح تاراصتنا قيقحت نم هنكمتل

 ىونربلا راصتنالا دعيو . ةرواجم ةينثو ىوق نم ةموعدمو ةينثو لنابقلا كلت تناكو
 لمعلا اذه ىطعأ دقو . ةيزجلا عفد ىلع كلملا مهربحأ دالبلا نم ةيبونجلا قطاخملا يف مهيلع

 . ةيركسعلا هتاوقو ةلودلو مويه كلملل ةعمسو ةرهش

 ا , , م : 288. )١)

 )٢( ص . ونربلا ةيروطربما . ناخرط ٥٣ .

 كانه همسا درت ليلدب طسوألا نادوسلا ءاسن نم جوزت دق ينميلا يريمحلا نزي يذ نب فيس نأ ودبي )٣(

 . طابترإلا ىلع مهتاياور رارصاو .

 )٤( ص . قباسلا عجرملا . ناخرط ٥٣ هدعبامو .

_ ٢٩٢ 



 ةيركسعلا هتارقب مامتهالا يف )١٠٩٨ - ١١٥١١( هنم ود هنباو ةفيلخ رمتسا

 ذخأف ."") بونجلا ةهج نم هب شرحتت ىتلا ةينثولا لئابقلا نم ةيروطاربما دودح ةيامحو
 ىلع ةيقبلا ربجأو مالسإلا اهضعب تلخدو مهيلع ءاضقلا نم نكمت ىتح لنابقلا كلت عبتتي
 ةئام مهنم لتاقم نويلم عبر ىلاوح دهعلا اذه يف ةيونربلا تاوقلا تغلب دقو . ةيزجلا عفد

 لئابق ةرهش تداز كلذلو . ىرخألا لئابقلا نم ةقزترم دونج ىلإ ةفاضالاب سرام فلأ

 '" .۔ارحصلا بونج ةيقيرفإ يف ةيركسع ةوق ىوقأ تحبصأو ونربلا

 لئابقلا عم تاقالعلا ميظنت ىلعو شيجلا ىلع ابصنم ونربلا كولم مامتها لظو

 يف عباتلا ينيثولا رطخلا ءارج نم ةرمتسم برح ةلاح يف نوشيعي مهنأ ثيح ةرواجللا
 تنكقمو . رمألا اذهب . (ليلجلادبع) ركب نب املاسو ركب هللادبع كلملا متها دقف . بونجلا

 . برفلا يف اسوهلا تارامإ ىلإ مهدودح عيسوتو ونربلا ةبيه ىلع ظافحلا نم تاوقلا كلت
 قطانم نم اهريغو ةيقيرفا لامش ىلإ ونربلا ماكح ةعمس تراط دقف كلذل ةجيتنو ا"
 ماكح عمو سنوت يف ةيصفحلا ةلودلا عم ونربلا تاقالع تقثوت دقف . يمالسإلا ملاعلا

 . رجينلا ضوح ىلإو نافدرك برغ ىلإو رصم بونج ىلإ مهدودح تلصو ثيح . رصم
 . الامش نازن ةحاو ىلإو

 يفو بونجلا يف ةينثولا لئابقلا دض داهجلا ةيار اوعفر دق ونربلا ماكح نأ ودبيو
 تحبصأو مالسإلا ىلإ طسوألا نادوسلا دالب ليوحت نم اونكمت ىتح برغلا يفو قرشلا
 مامأ أزجاح فوقولا نم كولملا ءالؤه نكمتو . ةفاقثو مالسإلا زكارم نم اماه ازكرم مهدالب

 وأ . ةرهدزملا ونربلا ميلاقأو ندم تاربخ يف تعمط ىتلا بونجلا لئابق نم ينثولا دملا

 )٨' . ةقطنملا يف يمالسإلا عضولا ضيوقت تدارأ

 تايلمع تدازو . ةيلخادلا تاسفانملا ترهظ يداليملا رشع عبارلا نرقلا ذنمو

 دق نيقباسلا كولملا ناك ىتلاو . قرشلاو بونجلا نم ةيداعملا لئابقلا نم ةيجراخلا شرحتلا

 نم ةيروطاربمإلا ةرادإ ليكشت تداعإ ىلإ ىدأ امم . اهرطخ داعبإو اهتميزه نم اونكمت

 م, . . , : 156. )١)

 ١٦٦١. ص . قباسلا عجرملا . يرون )٢!(

 )٣( ص . قباسلا عجرملا . دومحم نسح ٢٣٤ - ٢٣٥ .

 )٤( ص . قياسلا عجرملا . ناخرط ٦٤ .

_ ٢٩٤٧ 



 برغملا يف ينريب ىلإ يميج نم ةمصاعلا تلقن دقف . بنيز نب نامثع ىاملا دعب ديدج
 )١'. يزاغلاب بقلملا بنيز نب ىلع ياملا نمز كلذ ناكو

 نب ميهاربا ياملا لتق دقف مكاحلا تيبلا لخاد ةريطخ تاعزانم ةكرح رهظت تأدب امك

 - )٣٧٦ ةمطاف نب دواد ياملا براح امك . كلذ دعب اضيأ وه لتق مث .هدلو يريب

 لئابق تاءادتعا تداز هسفن تقولا يف . ةليوط ةرتف امهنيب برحلا تلظو هنبا (م٦٩

 دض نايصعلا ةيار عفرت وصلا لئابق تأدبو . ةيروطاربمالا ميلاقأ ىلع وصلاو الالوبلا

 . اهميلاقأب لالقتسإلا ىلإ يمرتو ونرب ماكح

 كلت تنكمتو ةيمالسإلا ةيروطاربمالا ىلع لوألا رطخلا ىه الالوبلا لئابق تناك
 نكمت نأ دعب . ونربلا ىلع تاراصتنا ءارجإ نم اموكويس نب ليلجلادبع ادئاق نم لئابقلا

 لالتحا نم ةياهنلا يف الالوبلا نكمتو . مهشويج نمو ونربلا ماكح نم ديدعلا لتق نم

 م٦٢٥١ ةنس ىلع نب سيردإ نكمت امنيح .رشع سداسلا نرقلا فصتنم ىتح مناك ميلقإ
 . ذل اهتداعتسا نم

 ةداعإ هتالواحم ببسب )١٤٧٦ - ٠٣ ١٥١( بنيز نب ىلع ىاملا رصع ربتعا دقو

 نيذلا اسوهلا ةقطنم ةصاخو . بونجلاو قرشلاو برفلا يف اهناريج ىدل ونربلا ةبيه
 نادوسلا ةقطنم يف يمالسإلا داهجلا ملاعم ءايحإ ىلإ ىاملا اذه هجتا امك . هئافلحل اوضرعت

 ىاملا نمز نمو . يزافغلاب بقل ىتح . ةدحوملا ونرب ةيروطاربما ةدحو ةداعإل طسوألا

 زارحإ نم نكمتو ةقطنملا يف يونربلا شيجلا تاردق تروطت (ةشئاع نبا) ىلع نب سيردإ

 دودح نمأ كلذكو . "" رشع سداسلا نرقلا ةياهن يف ةينثولا لئابقلا ىلع تاراصتنا
 ةينثولا لئابقلا برحل هتقو نم ريثكلا صصخو . اسوهلا ىلع هتاراصتناب برغلا نم هتلود
 لئابقلا كلت تناكو . داشت ةريحب رئازج نكست تناك ىتلا لالت" لئابق ةصاخو بونجلا يف

 نم سيردإ ىاملا حجن دقو . ونربلا يضاراأ لخاد اهدوجو ببسب نيملسملا ىلع ارطخ دشأ
 )٨' . تاعقنتسملا ىلإ مهدرطو مهديرشت

, . . , : 213. (( 
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 ١١٨. ص . قباسلا عجرملا . ناخرط ()

 . ١٢١ ص . هسفن عجرملا . ناخرط )٤(
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 دجاسملا نم ديدعلا ءانبب رمآ دقف . هدالب يف ةيفاقثلا ةكرحلاب سيردإ ىاملا متها دقو

 رصع هرصع ربتعاو . "") شقلا نم ةينبملا ةيدقلا دجاسملا مده نأ دعب نيللا نيطلا نم ٠
 ةينثولا ىوقلا تأدب ثيح . ونربلا لاصوأ يف فعضلا بد هتافوبو . نيملسملل ةوقو ناميإ
 حالسلا نم هجاتحت ام ىلع لصحتو نييبوروألا عم فلاحتلا يف ونربلاب صبرتت تناك ىتلا

 نمز ةريهشلا تاعاجملا كلت رخآ ناكو تاعاجملاو فافجلل ونربلا ميلاقأ تضرعت امك اهنم
 يف تابارطضا ترهظ امك ..رشع نماثلا نرقلا فصتنم يف دمح جاحلا نب دمحم ىاملا

 ١"' . دالبلا ىوق كهنأ يذلا رمألا قراوطلاو ربربلا تاراغ نم ةلودلا ميلاقأ ةفاك

 ناك يغناكلا دمحم ىعدي دئاقب ةناعتسإلا ىلإ ةياهنلا يف ونربلا نيطالس رطضا
 ىهتنأ دق تقولا نكلو ونربلا دجم ةداعإ لواحو هدالب بوص هجوتف . ةرهاقلا يف شيعي

 ال ونربلا نيطالس حبصأو برغلا نم ونربلا نم ءازجأ ىلع اسوهلا تارامإ ترطيس ثيح
 تضرعت امك . هفده ققحي نأ نود ١٨٣٥ ةنس يغمناكلا دمحم ىفوتو . ةوق الو مهل لوح
 نم م٣٩٨١ ةنس ريبزلا نب جنار نكمت امنيح . يقرشلا نادوسلا نم تاراغل ونربلا ميلاقأ

 . اهنم ١٩١٠٠ ةنس نويسنرفلا هدرط ىتح كانه لظو . ونرب قرشو يمريجاب لالتحا

 لار لبق نم ةيبيللا ءارحصلا يف ترهظ ىتلا ةيحالصالا تاكرحلاب دالبلا ترثأت
 ةيمالسإلا عاضرألا ىلع ظافحلل ةاعدلا طاشن رثكو . اياوزلا اهيف ترشتنأف ةيسونسلا
 نكل . يقرشلا نادوسلاب ةيدهملا نع تددرت ىتلا راكفألاب ترثأت امك . ةينثولا فحز نم
 ةيمالسإلا تارايتلا كلت لكل ىدعتلا ىلع لمع دالبلا ىلإ لصو يذلا يسنرفلا رامعتسألا

 فاعضإ ىلع اسنرف تلمعو ."") ةينثولا لئابقلا عضو ىلع ظافحلا ىلع لمع هنأ لب .
 حلاصل اهدودح جراخ دالبلا تاريخ لالغتسا تايلمع تأديو . ونربلا نيطالس ةطلس
 . ديدجلا رمعتسملا

 كلذب تهتناو م ١٧٨١١ ةنس ذنم مناك ناطلسل نيعبات اوحبصأ دق ونرب نيطالس ناك
 ناطلس عبتو . مناك ماكحل ةعباتو ةمصاعلا اهرقم ةريغص ةنيدم تداعو ونربلا ةيروطاربما

 )١( ص . قباسلا عجرملا . ناخرط ١٢٩١ ٠.

 (٢) . . . , : 245ما,

 (٣) يرون ٠ قباسلا عجرملا ٠4 ص ١٨ .
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 .") ىسنرفلا ذوفنلل كلذ دعب مناك

 ةلود ىهو ةقباسلا ونربلاو مناك ةيروطاربما ةحاسم مظعم داشت ةلود ايلاح لغشتو

 اهتحاسمو الامش ٨ - ٥٣ ضرع يترئاد نيب ةيقيرفإ طسو يف عقت . ةشبح ةيلخاد
 مناك ميلقإ لازامو ةمسن نييالم ةسمخ ىلاوح اهناكس ددع غلبيو . ٢مك ٠. ١,٢٨٤

 6" .داشت ةريحب قرش عقيو . ةيلاحلا ةيعارزلا اهميلاقأ مهأ داشت يف

 غلبت امك . '" ناكسلا نم ٨٥ ىلاوح ىلإ ةيلاحلا داشت يف نيملسملا ةبسن لصت

 مهأو مهتينثو ىلع ناكسلا نم ٩ لازام امنيب "ا . ٦ ىلاوح ةيحيسملا ةيلقألا ةبسن
 يسنرفلا رامعتسالا رصع يف تضرف ىتلا ةيسنرفلا ةغللا يه داشت يف ةمدختسملا تافللا
 ةيبرعلا ةغللا دجوت كلذ ىلإ ةفاضإلابو . ةيفاقثلاو ةيركفلا ةايحلاو ةيموكحلا ةرادإلا ىلع

 . ةيقرعلا ةيحانلا نم داشت ناكس نم ز ٣٠ برعلا لكشيو . وميناكلا ةغلو اسوهلا ةغلو

 ٢٥ )٨'. ىلاوح ةينادوسلا لئابقلاو

 )١( ص . هسفن عجرملا . ناخرط ١٣٩١ .

 )٢( ص . ةيميلقإلا ةيفارفغجلا . ةنايع وبأ إ٤٨ .

 )٣( ص . مويلا يمالسإلا ملاعلا . سنوي لداع ٧٨ .

 )٤( يبوروألا يرامعتسالا رصعلا لالخ ريصنتلا تايلمع دعب اورهظ .

 )٥( ص . قباسلا عجرملا . سنوي لداع ٨٦ .
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 ١١) : اسوهلا تارامإ - ابناث

 امنيح . رجينلا قرش نيبو ريعلا لابج نيب ادتمم اميلقإ ةصوحلا وأ اسوهلا تلكش
 كولمو قرشلا نم ونربلا ةيروطاربما : امه نادوسلا ىوق نم نيتوق نيب عارصلا رمتسا

 ةينثولا ىوقلاو لامشلا نم قراوطلاو ربربلا ىوق ىلإ ةفاضإلايو . برغلا نم يغنصو يلام
 .اسوهلا تارامإ ةقطنملا كلت يف ترهظف . بونجلا يف تاباغلا نم ةزفحتملا

 سماخلا نرقلا ذنم نادوسلا دالب تمع ىتلا ةشعتنملا ةيداصتقالا فورظلا تدعاس

 طسوألا نادوسلا نيب عبسلا اسوهلا تارامإ روهظ ىلع . يداليملا رشع يداحلا / يرجهلا

 عقوم لضفب . قرشلا نم يفنصو ىلامو برقلا نم ونربلا دودح ىلع يبرغلا نادوسلاو
 نأ يأ . نادوسلا دالب نيب لئابقلا ةكرحو لفاوقلا ةراجت طوطخ ىلع زيمتملا اهتارامإ

 قرش ىلإ اومدق جونزلاو ربربلاو نادوسلا بوعش نم طيلخ نع ةرابع تارامإلا كلت بوعش
 يف ةديج ىعارم نع ثحبلا وأ . ةراجتلا لامعأ نم ةدافتسالا ءارو ايعس رجينلا رهن

 .'") قرشلا وحن دتمت ىتلا ةحيسفلا لوهسلا قطنم

 ينبو لاله ينب لئابق طغض تحت ربربلا نم ةديدع تاعامج ترفو ةرتفلا كلت يفو

 أدبو . اسوهلا تارامإ ةقطنم يف رارقتسالل تهجحتإو "" ريا ةحاو نم لامشلا نم ميلس

 ةروص اسوهلا بعشل ىطعأ يذلا رمألا . اغ رصانعلا كلت نيب ةيادبلا ذنم عساو طالتخا

 . "") يبرغلاو طسوألا نادوسلا تانايك نم هريغ لبق ةركبم ةيمالسإ

 قلطت ةملك ىهو ناربثلا يبكار ىأ . روث ىنعمب اسو . بكار ىنعمب : واه : امه نيعطقم نم نوكتت )١(

 نيب دوست ةغل ىنعت ايلاح ىهو . يبرغلا نادوسلاو طسوألا نادوسلا نيب ةرشتنم ةيقيرفإ بوعش ىلع

 ناكس نم أنويلم نونامث يلاوح اهب ثدحتيو رجينلاو داشتو ايريجينو نوريماكلا ناكس نم ديدعلا

 . قرشلا نم قتشم اهمسا نأ ضعبلا ىريو . ةلودلا كلت
 . ٧٧١ ص . قباسلا عجرملا . سنوي لداع -

 )٢( ص . قباسلا عجرملا . ناخرط ٧٧ .

 تاعامجل أزكرم تناكو . ىربكلا ءارحصلا يف اسوهلا تارامإ نم ةرشابم لامشلا ىلإ عقت ةحاو )٣(

 . ربربلا نم ةديدع

 . قحالملاب ةطراخلا رظنا -

 )٤( ص . حتافلا مالسإلا . سنؤم ١٤٢٧ . )٥( ص . قباسلا عجرملا . سنؤم ١٧٤٨١ .
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 ٨ مريب . ريبوص . ونار . ةيراز . انيستاك . وناك : يلي امك اسوهلا تارامإ بترتو
 ىلإ تلوحت مث ٠ ىعرلاو ةعارزلا ىلع دمتعت ةريغص ىرق تناك اهنأ ودبيو "" اراد

 اهيلإ ةرجهلل تاعامجلا نم ديدعلل اعمطم تحبصأو . اهعقوم ببسب ةماه ةيراجت زكارم
 ديدعلا ءاقتلإ لضفب ايراضح تروطتو . ةزيجو ةرتف يف اهناكس ددعو اهتحاسم تدازف

 ةيسايسلا هترادإ اهنم لكل حبصأو ايسايس تروطت مث . اهضرأ ىلع رصانعلا نم
 ١"! . بساكملا كلت ىلع ظافحلل ةيركسعلا اهتوق اهل حبصأ مث . ةيميلقإلا هتناكمو

 تاعامجلا اههجاوت ىتلا طوغضلل اسفنتم تحبصأ عبسلا اسوهلا تارامإ نأ قحلاو
 كلذكو . مالسإلا ىلإ اهماكح لوحت لبق . برفلا يف . يفنصو يلام يف ةملسملا
 اسفنتم تناك امك . اضيأ مالسإلا ىلإ ونربلا كولم لوحت لبت قرشلا يف نيملسملل

 وحن ميلس ينيو لاله ينب تارجه نايأ ةيقيرفا لامش ةقطنم اهل تضرعت ىتلا طوغضلل
 تارامإلا يف ةصاخ ةيادبلا ذنم ةيمالسإلا ةايحلا رهاظم اهيف ترهظ كلذلو . "" برفلا
 كولم مكح دوقتل أريشك تعضخ ىتلا تارامإلا ىهو . ونربلا دودحل ةرواجملا ةيقرشلا

 يف مالسإلا رشن تايلمعو ةاعدلا نوعجشي مهمالسا دعب ونربلا كولم ناك امك . ونربلا

 . تارامإلا كلت

 تارامإ نيب ةماع ةروصب مالسإلا راشتنا يف ريبكلا لضفلا ةراقنولا لئابقل ناكو
 نم ءاملعلا نم ديدعلا اهدصق امك . اوناك ميلقإ ىلإ لئابقلا كلت تمدق دقو اسوهلا

 ضرفلا اذهل زكارم مهضعب نسسأو . اهلهأ نيب هرشنو مالسإلا ىلإ ةوعالل ةيقيرفإ لامش
 بهذملا اهيف رشتنأف . تارامإلا كلت ربع زكارم مهل تناك نيذلا . راجتلا نم معدب
 اغ . اهلهأ نيب سردي ذخأ يذلا يكلاملا

 اهنإف . يبرغلاو طسوألا نادوسلا ىوق نيب ةزجاح ةلود لثمت تارامإلا كلت تناك املو

 نايحألا نم ريثك يف تناك اهنأ ىتح . نيبناجلا نم وزغ تايلمعل رارمتساب تضرعت
 ديحوت ىلإ اسوهلا ءارمأ عفد يذلا رمألا . ةيبرغلاو ةيقرشلا نيتوقلا ذوفن نيب ةمسقنم

 )١( ص . قباسلا عجرملا . دلقم ١٥٢.

 ١ ٠. ا ٨ ص ٠ قب اسل ا عجرم ٠ سنؤم ) ( ٢

 . ٩٨ ص . ةيلامشلا ةيقيرفإ خيرات . ن ايلوج ( )٣

 ٦ ٠ ١ ٠ ص ٠ ةيقبرن ا يف مالسإل ١ خير ات ٠ يرون ) ( ٤
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 سيردإ ىاملا نمز ةصاخ كراعم ونربلا نيبو مهنيب تعقو دقو . راطخألا هذه دصل مهدوهج
 )١' . وناك ةرامإ لتحا يذلا

 مامتهإلا وحن اهناكسو اهماكح تعفد اسوهلا تارامإ روهظ فورظ نأ ودبيو
 ىوقلا عم رمتسملا مادصلا بنجتلو . مهدالب تاريخ نم ةدافتسالل ةيراجتلا ةطشنألاب

 يف ةرهشب تطبترا ثيح . زيمملا يراجتلا اهطاشنب تارامإلا كلت ترهتشأف . ةرواجمل
 تايلمعب اوطبترأ اهئامعز نأ لب . " راجتلا نيب تاقفصلا دقعو ةيراجتلا ةطاسولا

 ملسلا رارقإو رتوتلاو برحلا تالاح ءاهنإل ةيقيرفإلا لئابقلا نيب رودت تناك ىتلا ميكحتلا

 '" . ركفلاو ةيرجتلاو ةمكحلاب اهلهأ طبترأو . ةرواجملا قطانملا يف

 قيقرلا نم هريغ نع زيمت تارامإلا كلت نم بلجي ناك ىذلا قيقرلا نأ ىتح
 امنيح نييبوروألا نأ ةجردل . لمعلا ناقتاو ةمكحلاو ةعاربلاو ءاكذلاب طبتراف ينادوسلا
 نم رثكأ يراضحلا ىعولا نم ةريبك ةجرد ىلع اهناكس اودجو تارامإلا كلت يضارأ اولخد

 . ةرواجملا نادلبلا ,ناكس نم مهريغ

 ترهظو ةيمالسإلا ةفاقثلاو ميلعتلا رشتنا تارامإلل ةزيمملا عاضوألا كلت لظ يفو

 دمحم : لثم ءامعز ىديأ ىلع رشع سماخلا نرقلا ذنم ةصاخ ةيحالصإلا تاكرحلا

 امك . ةيرازو انيستاكو وناك تارامإ ماكح مهو وبار دمحمو . دراوك دمحمو تاقنور
 مهرهشا نمو سانلا نبب هميهافم خيسرتو مالسإل ا ىلإ ةوعدلل ء املعلا نم ةعومجم تلصو

 دتو ٠ تارامإلا ناكس نيب اجاورو ةرهش هراكفأ تقال يذلا . يليغملا ميركلادبع نب دمحم
 يناسملتلا ءارآ نم ديدملا ينبت يذلا . اقنور دمحم وهو وناك مكاح ملاعلا اذه رصاع
 فلأ امك . هترامإ يف ةيسايسلاو ةيعامتجإلا يحاونلا يف اهرثأ ناك ىتلاو ةيحالصإلا
 نع فلأ يذلا (ماه.٥ - )١٤٤٥ يطويسلا نيدلا لالج يرصملا ملاعلا ريثكلا اهنع
 ءاشنإب تارامإلا ماكح متهأو ةديدج ةرتف '). اسوهلا تارامإب متهأو نادوسلا كلامم

 )١( ص . هسفن عجرملا . يرون ١٧٥ .

 )٢!( ص . قباسلا عجرملا . دلقم ١١٧ .
 )٣( ص . قباسلا عجرم ا . يرون ١٠٦١ .

 )٤( ص . هسفن عجرملا . يرون ١٠٦ . ١٠٧



 نم ديدعلا اوفاضتساو ") . مهتارامإ ناكس نيب ميلعتلا رشنو دجاسملا ءانبو سرادملا
 نم ءاملعلا نم ديدعلا اهرثأ ىلع زرب اسوهلا دنع ةلماش ةيفاقث ةضهن تأدبف ءاملعلا

 مالسإلا رشن يف ريثآت مهل ناك امك . مهدالب يف حالصالا ةكرح اوداق نيذلا دالبلا ءانبأ
 نرقلا يف ىواينستاكلا دمحم نبا . دمحم ملاعلا مهمهأ نمو "") ةرواجملا قطانملا يف

 يف نكمت ىذلا "" ىدوف نب دمحم نب نامثع ريهشلا حلصملا ملاعلا كلذكو . رشع نماثلا

 ةيامحو ةيمالسإلا ةفالخلا ماظن مايق ىلإ اعدو ةيالصالا هراكفأ رشن نم رشع عساتلا نرقلا
 اسوهلا ضرأ ىلع ةيمالسإلا ةفالخلا أدبم ىنبت دقو . هئادعأ نم نادوسلا دالب يف مالسإلا

 لك هب عمتت امو ةفلتخملا اسوهلا تاراما عاضوأ ببسبو ') "وتوكوس ةفالخ مساب تفرعو
 اننإف . يراضحلا اهروطت يفو اهب مالسإلا رشن تايلمع يف ترثأ ةيلخاد فورظ نم ةرامإ

 : ىلي امك اهب نيملسملاو مالسإلا عاضوأو ةرامإ لك فورظ ددحنس

 )١( ص . قباسلا عجرملا . سنؤم ١٤٧

 )٢( ص . قباسلا عجرملا . ناخرط ٢٧٦١ .

 ىوقنلاب رهتشاو . هتفاقثو مولع يف رحبتلاو مالسإلا بح ىلع بشو ىبرتو ما٤٥٧ ةنس نامثع دلو )٣(

 . ةينثولا قطانملا ناكس نم ديدعلا هدي ىلع ملسأف . هلوح سانلا عامتجإ ىلإ ىدأ امم . دهزلاو عرولاو
 ةنس يمالسإلا داهجلا نلعأ هعابتا ةوق نم قثوتسا املف . ةقطنملا يف اماه ردت هعابتأل راصو

 ريمأو خيشلا بقل هسنل ذختاو هل ةرواجملا قطانملاو ةقطنملا ناكس نم ريثكلا هيلإ مضناو م ٤

 ةنطلس كلذب أشنأو هبكو هيونو ةيرازو انيستاكو ديدج اهن اسوهلا تارامإ نم أددع عضخأو نينمزملا

 . اهل ومصاع وتوكوس نم لعج ةعساو ةيمالسإ
 نم ىعدتسا يغناكلا دمحم ىدي دناق هل ىدصتف ونربلا دالب مضل اقرش كلذ دعب نامثع هتا

 فقوو حلاصتلا ىلع نابناجلا قافتاب رمألا ىهتناو . نامثع وزغ دض هنم ةدافتسالل ونرب ماكح لبق

 . لاتقلا

 ىلع نلعأو م١١٨١ ةنس ذنم رجينلا ةهج برغلا يف مالسإلا رشن دعب نامشع تاوق تهجتا

 لضفب كلذ ناكو . نوريماكلا ىتح تاباغلا قطانم يف مالسإلا رشن نم نكمتو ةليوط برح نينثولا
 ىلإ ةنطلس تمسقنإو م٨١٨١ ةنس ىفوت دق نامثع ناكو م١٤٨١ ةنس ىفوت يذلا ةوامدإ وآ هدناق

 . برغلا يف يناثلاو ةيقرشلا تايالولا يف لوألا . دمحم هنباو (ىاللادبع) هلادبع هيخأ نيب نيمسق

 ص . قباسلا عجرملا . سنؤم رظنا -
 . ١٣٠. ١٣١ ص . قباسلا عجرملا . سنؤم رظنا -

 )٤( ص . قباسلا عجرملا . يناك ٢٠ - ٢١ .
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 )١( ايتستاك ةرامإ :

 نيب ماه أيرابت أزكرم تناك ثيح . ةيراجتلا ةيحانلا نم اسوهلا تارامإ مهأ نم

 نمز ةصاخ . ةيناث ةهج نم رصمو طسوألا نادوسلا ةراجتو ةهج نم يبرغلا نادوسل ةراجت

 رصم ديعص يف اسنهبلا نم أدبي يذلا يسيئرلا يراجتلا قيرطلا ناك دقف . يغنصو يلام
 . ةيبيللا ءارحصلا تاحاو مث ةيرصملا تاحاولاو ةرفارفلا وحن يبرغلا بونجلا ىلإ هجتيو

 لبق اهيف رهظي مالسإلا لعج يذلا رمألا . انيستاك قيرط نع يلام ىلإ قيرطلا اذه لصي
 نم ملسأ نم لوأ ناك نإو . يرجهلا عبارلا نرقلا ذنم ةصاخو . اسوهلا تارامإ نم اهريغ

 » م٠٣١ ٠ ةنس يف اروك دمحم نكراسلا وه اهماكح

 مالسإلا رشن يف ماه لضف مهل ناك ةاعدلاو ءاملعلا نم ةعومجم ةرامإلا كلتب رقتسا

 ريبكلا دجسملا يف سيردتلا تاقلح دقع متي ناك ثيح . اهلوحامو ةرامإلا كلت يف
 نم ازكرم اهلعج امم . ةيمالسإلا بتكلا خسن ةيلمع ةرامإلا كلت يف تأدب امك . ةرامالل

 نيدلا لالج اهراز دقو . ىطسولاو ةيبرغلا ةيقيرفا يف ةيملعلا ةكرحلا ريوطت زكارم
 . اهريمأل اقيدص يطويسلا ناكو . سيردتلل ةرتف اهب ماقأو ةرهاقلا نم '" يطويسلا
 هيلإ هاهأو نكراسلا بلط ىلع ءانب اباتك اهيف يطويسلا فلأو . يجام ميهاربا نكراسلا
 . ةرامإلا كلت ةناكمب يطويسلا نم فارتعا اذهو كولملا ةلاسر ناونعب

 )١( ص . قباسلا عجرملا . سنؤم ١٤٧ .

 خرؤمو مامإ . نيدلا لالجب بقل . يطويسلا نيدلا قباس دمحم نب ركي يبأ نب نمحرلادبع وه ( ٢(

 ميتي أشنر ما٥٤٤ - ٨٤٩ ةنس ةرهاقلا يف دلو . دلجم ةئامتسلا ىلع هتافلؤم ويرت بيدأو ظفاحو
 سايقملا ةضور يف هسفنب الخو سانلا لزتعا نيعبرألا غلب املف . تاونس سمخ هرمعو هوبأ تامف .

 نم مخضلا ديحولا اذه جارجال هل ةيتاوم ةصرفلا تناك مث نمو .اعيمج هب احصأ نع أًايوزنم لينلا ىلع

 . تاقلزملا

 نع ملعلا ذخأو . ةغللاو هقفلاو ثيدحلا رداصم مهأ ظفحو . نينس ينامث نود ميركلا نآرقلا ظفح

 . عيدبلاو نايبلاو يناعملاو وحنلاو هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا مولع يف رحبتلا يف أديو . رصمل ريهاشم

 راذتعالا يف سيفنلا هباتك فلأو ايتفلاو سيردتلا لزتعأ مث . ايتفلاو سيردتلاب هرمع لوط لغتشأو

 . سيردتلاو ايتفلا نع

 . ما ٥١٠٥ - ه١١٩ ةنس ةرهاقلا يفوت

 ! اهدعبامو ١٨٨ ص . ١ج . ةرضاحملا نسح رظنا -
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 هبالطو هلهأل نولذبيو ملعلا نوعجشي اوناك اهماكح نأ ةرامإلا خيرات نم صلختسنو
 مهيلع نوقرغيو . برغملا دالبو ناوريقلاو رصم نم مهيلإ اومدق نيذلا ءاملعلاب نوبحريو ٠

 راجتلا نم ةيمالسإ تايلاج اهب ترقتسا امك . مهنم ديدعلا اهب رقتسأف . حنملاو تابهلا
 . ةقطنملا يف مهتالماعم زابحنال ربربلاو برعلا

 اهروطت ةعرسو ةرامإلا يف يمالسإلا طاشنلا ىلإ تدأ ىتلا لماوعلا ديدحت نكميو
 : يلي ام اسوهلا تارامإ نم اهريغ لبق يراضحلا

 ء ارحصلا بورد نييو انافاسلا قاطن ربع ةراجتلا بورد ىلع ةرامإلا عقوم )١(
 ميلاقأ نيب لصو ةزمه تناكف . بونجلا يف لاغدألاو تاباغلا قرطو ةيلامشلا

 اهب رارقتسالا ىلإ نيملسملا راجتلا نم ديدعلا عراسف . ىتش سابخاو ةعونتم
 . ةيمالسإلا مهتايح اوسرامو مهدجاسم اوسساو ةيادبلا ذنم

 اهماكح حبصأ ىتلا دالبلا ىهو . قرشلا ةهج نم ونربلا دالب نم ةرامإلا برق )٢(
 قطانملا ماكح نم مهريغ لبق نادوسلا دالب يف هتلاسرو مالسإلا ةامح مهأ نم
 اهنمو ةرواجملا قطانملا يف مالسإلا رشن ىلع ونربلا ماكح لمعو ةرواجملا

 .'ا) رمألا اذه نم انيستاك تدافتسا يلاتلابو اسوهلا تارامإ

 )٣( رشع سداسلا نرقلا يف وتكبمت ةنيدم يف نيملسملا راجتلا لاوحأ بارطضا .

 اوذختاو . انيستاك ىلإ اهناهقفو اهئاملعو اهرايت نم ديدعلا ةرجه يلاتلايو
 اهب ةماقالل هجوتت ربربلاو برعلا راجتلا نم دوفو . تأدب امك . اماقمو ارقم

 اهناكس نيب اماع مالسإلا حبصأ نأ دعب .

 مالسإلا رشن مهتكرابمو اهب ةيمالسإلا ةكرحلل مهتياعرو انيستاك ءارمأ مامتها )٤(
 نيذلا ءاملعلا مارتحاو . مهل ةرواجملا لئابقلا ناكس نيبو اهناكس نيب هتفاقثو

 بصنم ونرب نم اهيلإ اومدق نيذلا برعلا نم لجر ىلوت دقف اهيلإ اومدق
 .ا" دمحأ نب دمحم ىعديو م٠٢٥١. ةنس انيستاك ةرامإ يف ةاضقلا سيئر

 .ةرامإلا يف ةيمهأ بصنملا اذهل ناكو

 )١( ص . قباسلا عجرملا . دلقم ١١١.
 )٢( ص . هسفن عجرملا . دلقم ١٦٠.
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 )٢ ) مريب ةرامإ :

 لبق اسوهلا بوعش اهب ترقتسا ىتلا اسوهلا تارامإ لوأ اهنأ ىلإ اهتيمهأ عجرت

 . يبرغلا نادوسلاو يقرشلا نادوسلا نيب ةقطنملا يف ةيسايسو ةيداصتقا ةوقك مهروهظ

 ين ةوق حبصتل اهلئابق ةدحو لضفب تمنو تروطت . ةريغص ةيرق اهدهع ةيادب يف تناك
 ةبصخ ةيعارز يضارأ اهلوح رفاوتيو . يعارز طيحم طسو عقت تناك اهنأو ةصاخ ةقطنلما
 ةيمهأ نم اهتدافتسا ىلإ ةفاضإلاب . اهومنل ةبسانم افورظ حاتأ امم رجينلا رهن قزش

 .)١' اسوهلا تارامإ نيب يراجتلا اهعقوم

 دالب نيبو نادوسلا قطانم نيب ةيميلقإلا ةراجتلا قرط نع يبسنلا اهدعب ببسيو

 روهظ رخأت ةلاحرلا ظحال دقف . اسوهلا تارامإ ةراجت ىلع اهرود راصتقاو . ربربلا
 رشع عبارلا نرقلا فصتنم ىتح ةينثولا ىلع اهناكس ةيبلاغ لظ ثيح .اهب مالسإلا
 نييلصألا اهناكس نيب نم اهب ةملسم تاعامج دوجو عنمي مل رمألا اذه نإو .'") يداليملا

 اسوهلا تارامإ نم اهيلإ ةمداق اهب هتفاقثو مالسإلا رشن تارثؤم مهأ تناكو
 مهل حبصأو مالسإلا ىلإ اهبعش لوحت أدبو . رشع سماخلا نرقلا ةيادب عم ةصاخ . ةرواجملا
 ىلع سكعنا يذلا ريبكلا رثألا اهلهأ سم دقو . اسوهلا تارامإل ةيفاقثلا ةايحلا يف رود
 . مالسإلا مهتانتعا دعب مهتايح

 (٣) ريبوج ةرامإ :

 ةعرس ىلإ '" نيينالوفلا نطاوم نم اهبرق ىدأ . اسوهلا تارامإ لامش يف عقت
 نادوسلا برغ يف مالسإلا ةاعد مهأ نوينالوفلا حبصأ ثيح .اهناكس نيب مالسإلا راشتنا

 )١( ص . ةلحرلا . ةطوطب نبا ٧٠٤ .

 )٢( ص . ةلحرلا . ةطوطب نبا ٧٠٤ .

 )٣( داشت ةريحب ىلإ هنطاوم تلصو ىتح رشتنا مث . لاغنسلا ضوح هنطوم ةاعرلا نم بعش نوينالوفلا ,

 ىديأ ىلع مالسإلا اولخد دقو ايريجينو اسوهلاو اينيغو لاغنسلا يف عورف ةعبرأ مهنم رهتشاو

 تحبصأ ىتح يبرفلا نادوسلا دالب يف مالسإلا دامع اوحبصأو رشع يداحلا نرقلا ذنم نيطبارملا

 ءافلح اوحبصأو . يبرغلا نادوسلا دالب يف يمالسإلا عاعشإلا زكارم مهأ برغلا يف مهزكارم
 ئابتو لامشلا نم قراوطلا تامجه نم يبرقلا نادوسلا ةيامح نم تونكمت دقو . نيطبارملل =
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 . رشع سداسلا نرقلا ذنم ةحضاو ةيمالسإ ةوق ىلإ اولوحتو . ىطسولا روصعلا ةياهن ذنم

 .اسوهلا تارامإ يف مالسإلا زكارم مهأ نم ريبوج ةرامإ تحبصأف

 ةيوق ةيمالسإ ةوق ىلإ اهبعش لوصو . يدوف نب دمحم نب نامثع ةيعادلا اهب رهظ
 ةقطنملا يف يمالسإلا داهجلا ةكرح داقو . هندابمو هراكفأل أزكر اهنم لعجو ةقطنملا يف

 بلغي ةرامإلا تحبصأو . ةينثولا ديلاقتلا نع تدعبو ةرامإلا يف ةايحلا طامنأ تريغتف

 مث اهناكسب اوجزتماو اهب اورقتسا ثيح رشع عساتلا نرقلا ذنم نيينالوفلا رصنع اهيلع
 . اسوهلا تارامإ داحتا رايهناب لمع يذلا رمألا وهو . اهيلع ةبلغلا مهل تراص

 )٤( اراد ةرامإ :

 ةثيدحلا روصعلا ىتح اهتينثو ىلع تلظ . رجينلا رهن ضوح نم قرشلا ىلإ عقت
 دعب م. ١٨٠٥ ةنس اهعاضخإ دعب مالسإلا ىلإ اهبعش ليوحت نم نوينالوفلا نكمت امنيح
 اهريما تالواحم حجنت ملو . رجينلا يف ورياس ميهاربإ نيينالوفلا ميعز ت اراصتنا

 . ونرب ناطلس ةفمانود نب دمحأ ناطلسلاب ةناعتسال

 نم ةرامإلا يف مهر ارقتساو . يمالسإلا داهجلا ةيار مهنالعإ لضفب نوينالوفلا نكمت

 نامثع ةفالخ نم زج اهبعش حبصأو . رشع عساتلا نرقلا يف مالسإلا ىلإ - اهبعش ليوحت

 . ةينثولا هتاداع تلازو . ةيمالسإلا دمحم نب

 : ةبيراز ) ( ٥

 تابافلاو ءاوتسالا طخ برق. اسوهلا تارامإ نم بونجلا ىلإ عقت ةرامإ

 نع مالسإلا اهيلإ برست.اسوهلا ىرق نم ةريغص ةيرق ةيادبلا يف تكاك 'اأةيئاوتسإلا

 ريبوج ةرامإ يف مهنم ةعامج ترقتسا رشع نماثلا نرقلا فصتنم يفنو بونجلا نم ةينثولا يشوملا =

 دميو . ريجينلا طسو ىلع ناطلس طسبي نأ نم رودياس ميهاربإ وهو مهنم ميعز نكمت نأ دعب .

 يف نادوسلا تاعامج طشنأ نوينالوفلا كلذب حبصأو .اسوهلا تارامإو رجينلا قرش ىلإ مهناطلس

 . ويدوف نب دمحم نب نامثع ميعزلاو حلصملا ريبوج ةرامإ يف مهنيب نم دلو دقو . ةثيدحلا روصملا

 . هعابتأو نامثع راكفأل اماه ازكرم ريبوج ةرامإ تلظو

 . ٠١٢٩ ١٣٠ ص قباسلا عجرملا . سنؤم : رظنا -

 ١٠٤. ص . ةيمالسإلا يلام ةلود . ناخرط )١(
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 انيطب الوحت مالسإلا ىلإ اهلهأ لوحت ناكو . تاباغلا قطانم ىلإ اومدق نيذلا راجتلا قيرط
 . ينثولا بونجلا طيحم يف اهدوجو ببسب

 اهب اورقتساو نيمسملا راجتلاو ربربلا نم تاعامج اهيلإ تدفو اهعقوم ببسيو
 ةرامإلا ءانبأ أدبو . مالسإلا ىلإ اهلهأ نيب عيرس لوحت ىلإ ىدأ امم اهناكسب اوطلتخاو

 زكارم نم هتفاقثو مالسرلا ىلع فرعتلا لجأ نم لامشلا يف ةيمالسإلا زكارملا ىلإ هجوتلا

 رهزألا يف ةساردلل مهنم ضعبلا هجوت امك . انيستاكو وناك لثم ىرخألا اسوهلا تارامإ
 ١" .ةماع نادوسلا دالب يف رشتنملا ىكلاملا بهاذملا اوسرد ثيح ةرراكتلا قادرب اوقحتلاو

 وحن ةيمالسإلا ةراضحلاو اسوهلا زكارم نم مدقتم زكرمك ايراز ةرامإ ةيمهأ حضتيو
 ' قطانملا نم برقلاب نادوسلا دالب نم بونجلا ىلا عقت ثيح . ةيئاوتسإلا تاباغلا طخ

 اهل ةرواجملا قطانملا يف مالسإلا رشنل ءاملعلا نم ديدعلا دوفو اهزكرم معد دقو . ةينثولا
 وصلا لئابق لوحت ىلإ طاشنلا اذه ىدأ دقو . طاشنلا اذه زكرم ىمه ةيراز تناكو

 . مالسإلا ىلإ ةينثولا افاروكسلاو نوكوجلاو

 )٦( ونار :

 ىلع اروطت دهشت تأدب . "" وناك ةرامإو انيستاك ةرامإ نم برقلاب عقت ةرامإ
 تارامإ نيب ةراجتلا قرط ىلع اهدالب عقوم ةيمهأل . ةثيدحلا روصعلا ةيادب ذنم اهضرأ
 . طسوألا نادوسلاو يبرغلا نادوسلا قطانمو اسوهلا

 يفنصو ىلامو وناكو ونرب نم ءاهقفلاو ةاعدلاو ءاملعلا نم ديدعلا اهيلإ دفو
 ازكرم تحبصأ امك . مهتينثو ىلع اولظ نيذلا . اهناكس نيب مالسإلا رشنو ةوعدلل
 زكارم نم أزكرم تحبصأ رشع سداسلا نرقلا ذنمو . نيملسملا راجتلا نم ديدعلا رارقتسال
 ةيمالسإلا ةراضحلا زكارمب هلاصتاو مالسإلا ىلإ اهبعش لوحت دعب ةيمالسإلا ةراضحلا

 .'") ىرخألا ةينثولا قطانم يف مالسإلا رشن يف رود مهل حبصأو ةرواجملا

 . ١ ٦ ١ ص ٠ يمالسإل ١ دمل ١ . دلقم ) ( ١

 قحالملاب ةطراخلا رظنا )٢(

 ١٤٧. ص . قباسلا عجرملا . سنؤم )٣(
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 :وناك )٧(

 يسايسلا طاشنلاو ةحاسملا ثيح نم قالطإلا ىلع اسوهلا تارامإ مهأو ربكأ ىه
 اهعقومو ةيداصتتالا اهتايناكمإ نم ةرامإلا تدافتسا دقو . ةقطنملا يف يمالسإلا رودلاو

 اهعقوم نم تدافتسا امك . نادوسلا دالب نيب ةيسيئرلا ةراجتلا قرط ىلع يجيتارتسالا

 نم ربتعت ىهف كلذلو . اسوهلا تارامإ نم قرشلا ىلإ عقت ثيح . ونربلا دالب دودح ىلع
 ةيمالسإلا ةطشنألا يف زراب ازكرم لتحت امك . مالسإلا ىلإ الوحت اسوهلا تارامإ مدقأ
 .اسوهلا دالبل

 حبصأ ثيحب . ةماع نادوسلا دالبو اسوهلا دالب يف ةصاخ ةيمهأ وناك ةرامإل حبصأ

 مهتناكم يزاوتو نادوسلا دالبل ةيركفلا ةكرحلا داورو ىفقثم زربأ نم اهلاجرو اهزاملع
 اهماكح لوحتب لجع يذلا رمألا 'ا) اهريغو ونربو ىلامو يغنصو وتكبمت ءاملع ةناكم
 . ادوجاب وه اهماكح نم ملسأ نم لوأ ناكو . مالسإلا ىلإ

 ملعلا بلطل اهبابش لحترا دقف أطشن ارهظم وناك يف ةيمالسإلا ةايحلا رهاظم تذخأ
 ىلإو ةرهاقلا ىلإو نادوسلا دالب نم ةرواجملا لودلا يف ةيمالسإلا ةراضحلا زكارم ىلإ

 جحلا ةضيرف ءادأل جورخلا ىلع اهكولم بظاو امك . ىصقألا برغملا دالب ىلإو ناوريقلا

 لودلا ماكحب اهماكح لصتا امك . زاجحلا ىلإ مث رصم ىلإ ةيراجتلا لفاوقلا قرط ربع

 '"). مهل ةرصاعملا ةيمالسإلا

 دجاسملاو ةرامإلا يف عماجلا دجسملا اهتلثمأ نمو وناك عوبر يف دجاسملا ترشتنا

 ىتلا ةيبرعلا ةغللا رشنو ةيمالسإلا ةكرحلا راهدزا يف اهرود دجاسملا كلتل ناكو . ىرخألا

 تبذتجاو . ةموكحلا تارادإلا يفو ةيمسرلاو ةيمويلا تالماعملا يف ةيمسرلا ةغللا تحبصا

 ال ناك يذلا '") عماجلا اهدجسم يف سيردتلل اهيلإ ءاملعلا نم ةريبك أدادعأ ةرامإلا كلت

 .واج عماجو وتكبمت عماج نع ةيمهأ لقي

 )١( ص . دلقم ١٥٥.

 )٢( ص . قباسلا عجرملا . دلقم ١٦١١.

 )٣( :اهب اوماقأو اهيلإ اومدق نيذلا ءاملعلا ءالؤه نم

 - .ىلع نب فولخم . ىكلاملا هقفلا يف يتكبمتلا اباب دمحأ

 - ىلام نم تيز نمحرلادبع - . تاوت ةحاو نم يليفغملا رداقلادبع دمحم .

_ ٧ ٠ ٢ _ 



 رارقتسالا رهاظم اوسملام دعب وناك يف ةماقالل راجتلا نم تاعامج اضيأ تلعترا

 ءالؤهل ناكو . اسوهلا قطانم يف ةيراجتلا مهتايلمع اهلالخ نم اوسرامو اهب نمألاو
 .ليدعتو ةيمالسإلا تاداعلا رشنو . ةيفاقثلا ةضهنلا عيجشت يف زرابلا مهرود راجتلا

 سماخلا نرقلا ةيادب عمو . مهعم مهتالماعت لالخ نم ةرامإلاب ةينثولا تاعامجلا كولس

 نادوسلاو اسوهلا دالب يف ةيمالسإلا ةراضحلا زكرم مهأ وناك تحبصأ يداليملا رشع

 رشع عساتلا نرقلا ىتح ماهلا اهرود ىدؤت ترمتساو . رجينلا رهن يحنم لوح يبرفلا
 . ىداليملا

 قرشو اسوهلا ةقطنم يف ةينثولا بوعشلا تاقاط لالغتسا نم مالسإلا نكمت كلذبو

 ةراضحلا مظنل بيجتستل مامإلا وحن اهفدو ةيراضحلا اهاطخ هيجوت نم نكمتو رجينلا رهن

 هبرغو هطسوأ ةرواجملا نادوسلا دالب ىلع عشت تأدب ىتلا ةيمالسإلا

 تحبصأ امو . اهعقوم تازيمو اهضرأ تايناكمإو اهبابش تاقاط مالسإلا رجفو
 عامطألا اهيلإ تمدق ىتح . ةيمالسإلا ةراضحلا تامالع نم ةمالع تارامإلا كلت
 رايتلا ةريسمل ىدصتتو ةيدرتملا ةميدقلا اهعاضوأ ىلإ ديدج نم اهدرتل ةيرامعتسإلا
 ىتلا ةرامعلا جذامن يف كانه ةحضاو ةيمالسإلا ةراضحلا راثآ تلازامو. اهب يمالسإلا

 رضعلل ةيفاقثلا ةايحلل ريبكلا ثارتلا يفو ") سلدنإلاو برغملاو رصم نم اهيلإ تلخد
 . اسوهلا دالب يف يمالسإلا

 )١( ص . قباسلا عجرملا . دلقم ١٦٥.

 س ٢.٨



(٣) 

 نادوسلا لإ مالسالا بايسنا
 يبرغل ا ]

 لوأل يقيرفألا لامشلا ةقطنمب ىربكلا ءارحصلا بونج نادوسلا برغ ةقطنم تطترا

 دعب . برغملا دالب تايرجمو خيرات يف رثؤم مزج لثمت تحبصأو . نيملسملا دي ىلع ةرم
 . ةيقيرفإ لامش نع الصفنم املاع لثمت ءارحصلا بونج عقت ىتلا قطانملا كلت تناك نأ
 ريبكلا لامرلا رحب ببسب . رطاخلاب ةفوفحمو ةقاش نيفرطلا نيب لاصتإلا تايلمع تناكو

 لامشلا نيب اعاستإ رتم وليك فالآ ةثالث ءازجألا ضعب يف لصيو نيفرطلا نيب لصفي يذلا

 . بونجلاو

 ةيلاع ةكبش ميطنت يف برعلا حبن يداليملا عباسلا / ىرجملا لوألا نرقلا ذنمو

 يف مهتربخ ىلع نيدمتعم يبرغلا نادوسلا دالبو ءارحصلا بونج عم ةيوارحصلا قرطلل
 اهريغ لبق يمالسإلا ملاعلا نم ءزج نادوسلا برغ ةقطنم تحبصأ ىتح ءارحصلا ةداير

 ةيقيرفإل يخيراتلا رصعلا نأب لوقي ضعبلا لعج يذلا رمألا . ىرخألا نادوسلا قطانم نم
 ءارحصلا بونج قطانمو لود لقن نم كلذ ىلع بترت امل ""أ مالسإلا عم أدبي ءادوسلا

 يف ترهظ ىتلا ةيمالسالا يلام ةلود دعتو . يراضحلا مدقتلا تاجرد ىلإ ةيقيرذإلا

 . يحاونلا كلت يف مظنو مالسإلا راثآ ىلع جذومنلا يبرغلا نادوسلا

 ىتلا لودلا ىهو . ةيسنرفلاب ةقطانلا ةيقيرفإ برغ لود مسا ايلاح يبرفلا نادوسلا ميلقإ ىلع قلطي )١(
 : يه ةلود ١٤ يلاوح ميلقإلا اذه مضيو . يسنرفلا رامعتسالل ةثيدحلا روصعلا يف اهتيبلاغ تضخ

 . ايريبيل .نويلايس . اينيغ .واسيب اينيغ . ايبماغ . لاغنسلا . رجينلا . وساف انيكروب . يلام "

 ميلقإلا اذه نم أزج اينايتروم بونج ةقطنم ربتعت امك . ايريجين . نينب . وجوت . اغ .جاعلا لحاس

 . ايوروأ طسوو برغ لود ةحاسم فعض ىلاوح يأ ٢مك نويلم ةسمخ يلاوح ةلود ةحاسم غلبتو
 اهلقأو ايريجين يه اناكس ةلود رثكأو . نيملسملا نم مهمظعم ةمسن نويلم ٢٠٠ ىلاوح ةلود مضتو

 . ايبيمغ ىه ةحاسم اهلقأو رجينلا ىه ةحاسم ةلود ربكأو . واسيب اينيغ اناكس

 . اهدعبامو ٣٩٥ ص . قباسلا عجرملا . ةنايع وبأ : رظنا =

 )٢( ىه . ةيمالسإلا يلام ةلود . ناخرط ٧.
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 تقولا يف ةراقلا برغ لود لاوحأ نيبو ةيضاملا مالسإلا راثآ نيب نراقي نأ ثحابللو
 مالسإلا ءانب نيب عساولا قرفلا ثحابلل حضتيل رامعتسالا ةبقح نم اهصلخت دعب يلاحلا

 نم ديدعلا ريثي يذلا رمألا .'') رامعتسإلا دي ىلع هعاضوأ روهدت نيبو نادوسلا برغل

 ةنيدم نوكت نأ ىفكيو . ةيقيرفا يف يبرغلا رودلا ةقيقح نع تاراسفتسالاو تالؤاستلا
 مويلا تحبصأ . ينادوسلا برفلا يف ةراضحلا زكارم ىدحإ . ةناغ ةمصاع حلاص ىبوك

 ه٠٦ ةنس يف ادجسم رشع ىنثا نم ثعبنت ةيفاقثو ةيملع ةضهن اهب ناك نأ دعب . لالطأ
 . م٩٧٦ -

 لامش يف هروهظ ةيادب ذنم يبرغلا نادوسلا ىلإ هادص لصو دق مالسإلا توص ناك
 ةيادبلا يف ربربلاو برعلا مهاسو ىرجملا لوألا نرقلا نم يناثلا فصنلا ةيادب يف ةيقيرفا

 اوحبصأ نيذلا روركتلاو "") نيينالوفلا نم ةقطنملا بوعش اهتفقلت مث . ةلعش لمح يف
 نوحلصمو ةداعو مهنم رهظو ةثيدحلا روصعلا ىتح ةراقلا برغ يف هتلاسرو ماسإلا دامع

 . يضوفلاو فلختلا نم ذقنملا هرابتعاب ةلاسرو مالسإلا رشن ىلع اولمع

 كلت نيب تعمجو . ةراقلا برغ يف تايلمعلا كلت يف ةكننوسلاو اسوهلا مهاس امك

 نيب ةرشتنم ةديدع ةيلحم تاجهل دوجو مغر يمالسإلا نيدلاو ةيبرعلا ةغللا بوعشلا
 . يرجهلا يناثلا نرقلا ذنم تالماعملا يف ساسألا تلكش ةيبرعلا ةفللا نأ الإ . مهلئابق

 لجأ نم ةيبرعلا ةغللاب طابترالا هيلع متحتي يبرغلا نادوسلا يف بعش يأ روهظ حبصأو

 لب .ملاعلاو ةيقيرفا لود رقفأ ىلع ىلاحلا تقولا يف ةيقيرفإ برغ ىمسي يذلا ميلقإلا اذه ىوتحي )١(
 يف فنصت ةلود نمرثكأ ىلع يوتحي ثيح . رقفلا طخ تحت ةديدع لود مضي يذلا ديحولا ميلقإلا هنأ

 قلطي . فينصتلا اذه ىف ملاعلا ىوتسم ىلع ةلود ٤٩ عومجم نم أدج ةريقفلا لودلا ةعومجم

 دجوي ثيح “ةيمنهجلا رقفلا ةقطنم مسا ةيقيرفا برغ لود ىلع ةدحتلما ممألاو ةيلودلا تامظنملا ءاربخ

 ىلإ لودلا ضعب يف يونسلا درفلا لخد طسوتم لصيو ةايحلا ةميقو رقفلاو عوجلا لكاشم نيب طبارت
 . رالود ةئام ىلاوح

 . اهدعبامو ٢٩ ص . يمالسإلا ملاعلا . سنوي لداع رظنا -

 . اهدعبامو ٢٢ ص . قباسلا عجرملا .ةنايع وبأ

 ضعبلاو . رصم ديعص نم اومدق مهنأ مهنم ضعبلا ركذيف ىيرع لصأ نم مهنأ نرينالفلا يعدي )٢(

 . ةينادوسلا بوعشلا نم مومع مهنكلو عفان نب ةبقع ةلالس نم مهنأ رخآلا

 ٧٤. ص . يمالسإلا دملا ةكرح . دلقم -

_ ٢١. 



 يفنصلا بعش رهظ امنيح كلذ ثدح دقو . ةراضحلاو رصعلا ةفل اهرابتعاب . ةدايسلا

 . رجينلا رهن فافض ىلع

 ملاعلا ثادحأ يف يبرغلا نادوسلا اوملسم هب ماق يذلا رودلا ىدم ركذن نأ ىفكيو
 ضوحب '١روركتلا تاعامج نيب نم نيطبارملا ةلودل ىلوألا ةرارشلا تماق امنيح يمالسإلا

 .ةيادبلا ذنم نادوسلا دالب يف يماسإلا دوجولا ةيمهأ انل دكؤي ىذلا رمألا.لاغنسلا

 تاحاوو ةيقيرفا لامش يف ربربلا بولق نم مالسإلا نكمت نإف رمأ نم نكي امهمو
 ءالؤه لعج . ريصن نب ىسوم دهع ىتحو عفان نب ةبقع دهع نم ءادتبا ةيقيرفإلا ءارحصلا

 زجاوحلا عيمج مالسإلا رسك نا دعب بونجلا بوص نوهجتي برعلا مهناوخإ عم ربربلا
 شويج نأ ركذي نم كانه نأ لب . اهعوبر ىلإ رارقتسالاو نمألا داعأو ةقطنملا يف ةقباسلا

 ٨ "") بونجلا يف ةينثولا ةناغ ةكلمم ةمصاع ىلإ تلصو دق ريصن نب ىسومو عفان نب ةبقع

 شويج نم عتالط تناك تاوقلا كلت نأ ودبيو . كلذ ىلع ةلدأ انل مدقت نأ نود نكلو

 اذه قلطأ دقو . لاغنسلا رهن ةقطنم يف نادوسلا برغ ميلاقأ ىدحإ نكسي بعش مسا روركتلا )١(

 . لاغنسلا ضوح يف مهل ةرواجملا فلوجلا بوعش نم مهناريج لبق نم مهيلع مسإلا
 ربع اورجاهو ةيبيللا ءارحصلاب نازف ميلقإ تاحاو نم تاعامج ةرجه ىلإ روركتلا لوصأ عجرت

 طشنأ نم روركتلا ربتعيو . ةيجنزلا بوعشلاب ارطلتخأو . ىلاحلا مهنطوم ىلإ طسوألا نادوسلا

 نيملسملا نم ىطسولا روصعلا ىخرؤم نأ ىتح . هتفلو مالسإلا لمح يف ةينادوسلا تاعامجلا قبسأو
 يف مالسإلا لمح يف بعشلا اذه ةرهشل يبرعلا طسوألا نادوسلا بوعش لك ىلع روركت ةملك نوقلطي

 .تاهجلا كلت

 ةوق قلخ نم نكمتو . روركتلا بعش نيب مالسإلا خيسرت يف ريبك رودب نيساي نب هللادبع ماق

 روركتلا دالب نمو "نيطبارملا "مساب تيمس ىتلا هتعامج نوكو مهنيب مصتعا امنيح مهنيب نم ةديدج
 برغملا نم تذختاو لامشلا وحن تدتما ىتلا نيطبارملا ةلود ىهو برغملا يف مالسإلا لود رهشأ تأدب

 ةوق تداز دقو . سلدنإلا ةريزج هبش ىلإ مالسإلا ىرجم ديعتل قراط لبج تربعو اهل أزكرم ىصقألا

 . اهل ةجاهنص لنابق ةدناسمب نيطبارملا
 ازغو رمع نب ركبوبأ هداق يذلا يبونجلا مسقلا دامع مه روركتلا حبصأ نيطبارملا ةلود ماسقنا دعبو

 . ةناغ هب

 . اهدعبامو ٩إ ص . قباسلا عجرملا . سنؤم نيسح -
 ٢٨٤. ص . هج . ىشعألا حبص . يدنشقلقلا )٢(

_ ٢٣١١ 



 ةيادبلا ذنم ةيقيرفا لامش ثادحأب يبرغلا نادوسلا طابترا ىلع لدي يذلا رمألا نيملسملا

 لامش نيب رهدزت تاقالعلا تأدب يداليملا نماثلا / يرجهلا يناثلا نرقلا ةيادب ذنمو.

 دالبلا رابخأ ىلع فرعتت تالمحلا تناك ثيح . نادوسلا دالب نم اهبونج نيبو ءارحصلا
 يف ترقتسا دق تالمحلا كلت نم دارفأ كانه نأ ودبيو . بهذلا نم تايمكب ةلمحم دوعتو
 يف ةركبم ةيبرع لوصأ لوح رداصملا يف ةرركتملا تاراشإلا ليلدب يبرغلا نادوسلا قطانم
 راجتلا أدب ثيح . لفاوقلا مامأ هيراجتلا قرطلا تالمحلا كلت تدهم دقو. ") ةناغ ةكلم

 قارعلاو ماشلا نم راجتلا ءالؤه مظعم ناكو ةيراجتلا تالحرلا كلت ميظنت يف نوملسلا

 نع اوعمسام دعب اهريغو دادغيو ةموكلاو ةرصبلا رابحت دالبلا كلت ىلإ دفاوت دقف . رصمو

 نيعبرأ نم رثكأب دهاش هنأب لقوح نبا ركذ ىتح ."") اهبهذ ةواقنو اهتراجت حابرإو اهرابخأ
 نيب ةيراجتلا تايلمعلا ةفاثكو ةرثك ىلع للدي يذلا رمألا .'" تسغدوأ يف رانيد فلأ

 . يبرغلا نادوسلا دالب نييو نيملسملا

 ةصاخ ءارحصلا زكارم لوط ىلع نيملسملا ءاملعلا راشتنا ةلاحرلا ظحال امك
 .")يبرغلا نادوسلا يف ةناغ ةكلمم نيبو ةيقيرفإ لامش نيب ازكرم تحبصأ ىتلا تسغدوأ
 نادوسلا دالب يف ماكحلاو ءارمألل نپاشتسمب هبشأ راجتلاو ءاملعلا ءالؤه حيصأ دقو
 هدالب يف ةيمالسإلا ةيلاجلا ىلع ةناغ كلم دمتعا امك .") ةناغ ماكح دنع ةصاخ يبرغلا
 ين القتسم ايح مهل اوسسأ نبملسملا ءالؤه ن ا ىتح . هتكلمم يف ةايحلا هجو 1 ريوطتل

 دجاسملا نم ددع ىلع يمالسإلا ىحلا اذه لمتشأ دقو يذلا ىنثولا ىحلا لباقم ةمصاعلا
 . ةعمجلا هيف ماقت يذلا عماجلا دجسملا ىلإ ةفاضالاب ادجسم رشع ىنثا نم رثكأ تفلب

 نأ الإ :ىرجملا عبارلا نرقلا يف يبرغلا نادوسلا ةقطنم يف ثادحألا روطت مغرو

 اوحبصأو يبرغلا نادوسلا دالب يف زيمملا يعامتجإلا مهعضو مهل لظ مهل لظ نيملسملا

 مالسإلا قانتعا ىلع بعشلا كلت تلبقأ ىتح ىرخألا نادوسلا بوعشل ةنسح ةودق

 لبق نم قطانملا كلت يف ةيمالسإلا تارامإلاو لودلا نم ديدعلا مايقب رمألا ىهتتناو.

 : امهمهأ نمو ةقطنملا بوعش

 )١( ص . برغملاو رصم حوتف . مكحلادبع نبا ٢٦٠.
 )٢( ص . قباسلا عجرملا .ىرون ٨١.

 ٩٢. ص . ضرألا ةروص ()

 )٤( ص . دابعلا رابخأو دالبلا راثآ . ينيوزقلا ١٩١. )٥( ص . قباسلا ردصملا . لقوح نبا ٩٩١.

_ ٢١٢ _ 

 



 ؛:!اةناغ ةكلع :الرأ

 دتمتو . ةيبرعلا رداصملا يف درت يبرغلا نادوسلا دالب نم ةكلمم لوأ ةناغ ةكلمم دعت

 طيحملا لحاس ىلا يلام برغو ةيلاحلا ايناتيروم بونج نم رداصملا كلت بسح اهدودح
 ثيح ةيئاوتسإلا تاباغلا قاطن ىتح بونج دتمت امك . ابرغ "") لاغنسلا رهنو ىسلطالا
 ىلع لوصحلا نا ثيحب . تاباغلا كلت تانايك عم ةيوقلا مهتالماعتو مهذوفن اهماكحل ناك

 ةكلمملا كلت تدم نايحألا ضعب ىفو . ةناغ ماكح عم بيترتب متي ناك تاباغلا كلت علس
 . '")اهتاحاو ضعب مضتل لامش ء اربكلا ءارحصلا ىتح اهذوفن

 ةيمالسإلا رداصملا ىف ةكلمملا كلت ءارثو ماظنو ةمظع ىلع لدت تارابع تدرو دقو

 ةرخدملا لاومالا نم ةيدل امم ضرالا هجو ىلع نم رسيا اهكلم نإ .. لقوح نبا اهنع لوقيف

 ٠ ") ةقطنملا كولم مظعا اوناك مهناب اهكولم نودلخ نبا فصو امك . ! راثملا ربتلا نم

 مظعأ مهيف ودجي ملف برغملا دالب راجتلا لخد برغملاو ةبقيرفا تحتن ام هنأ هلوقب كلذو

 لثمت ةناغ لامش ةقطنم تناك لب . ةيلاحلا ةناغ ةلود . انثيدح عوضوم . ةناغ ةكلممب دوصقملا سيل )١(

 لحاس ةلود ىلع لالقتسالا دجاثيدح قلطأ ةناغ مسا نأ وبيو . ةميدقلا ةناغ ةكلمم نم اريغص ثزج

 ةكلم ميلاقأ نم بهذلا ريدصت يف اهتيممأل ةلودلا كلت ىلع نويبروألا ةقلطأ يذلا مساا وهو . بهذلا

 ةناغ ىف نوملسملا زكرتيو (٢مك٨٣٥/٣٢ ىلاوح ) ةحاسملا ةريغص ةلد ةث ةيحلا ةناغ ةلوو . ةناغ

 . ةيلامشلاقطانملا يف

 . ٤٥٥ ص . قباسلا عجرملا . ةنايع وبأ : رظنا

 ٣٣٧. ص . ةيمالسإلا ةيقيرفا.. يرهوجلا

 ةعساو ء اجرا ىلع اهترطيس طسب نم تنكمت ىتلاو ةيوقلا ةجاهنص ةليبق نم قتشم لاتنسلا رهن مسا )٢(

 قلطأ دقو . اهنم رهنلا مسا قتشاف 5ع٦عوةا لاغنسلا رهن ىتحر ىصتالا برغملا بونقج نم

 ةيمالسالا رداصملا اما . لاغنس مسا ةيبرغلا عجارملا يف ددرتو . لاجاهنص مسا رهلا ىلع نويلاغتربلا

 . ةناغ رهن مسإب تركذ دقف

 . ٩٢ ص . ايفرغجلا باتكديعس نبا: رظنا

 . ٩٦١/٩٥ ص . حتفلا مالسالا سنؤم -

 )٣( قحالملا يف طئارخلا رظنا : ٣١٥ .

 )٤( ص . ضرالا ةروص ٩٨ . توريب ةعبط .

 )٥( ج . نودلخ نبا خيرات ٦ . ص ٤١١.

_ ٢١٢ 

 



 ةمأ مظعأ اوناكو . برغلا بناج نم طيحملا رحبلل نيرواجم . ا وناك . ةناغ كلم نم
 مظعأ نم . ") لينلا ىتفاح ىلع ناتنيدم . ةناغ مهكلم ةرضاحو . كلم مخضأ مهلو
 . "") رمتعم اهرثكأو ملاعنا نئادم

 راجتلا هدهاش امل . اهعوبر ىن لدعلا راشتناب نيملسملا دنع ةلودلا كلت تطبتراو

 ٠ ةيعرلا مامأ اهماكح هب زيمتي يذلا فاصنإلاو لدعلاو حماستلا نم ةلاحرلاو نوملسلا

 نم راجتلا نمديدعلا مودق عجشامم رارقتسالاو نمألاو ةيرحلا راشتنا لدعلا اذه بحاص دقو

 '".اهيلا طسوتملا رحبلا ىمالسإلا ملاعلا ءاحنا ةفاك

 : ىلي امم اهرارقتساو اهماكح ةرتف لوط ىلع ةكلمملا هذه تدعاس بابسأ كانهو

 نم تاوقلا كلت مهتنكمرقو ٠ ةناغ كولم ىدل ةيفاك ةيركسع تاوق دوجو - ١

 بوعشلا لبق نم درمتلا تاكرح عمقو . بونجلا يف ةيجنزلا لئابقلل ىدصتلا
 . لاجملا اذه ىلع قافنإلا ىمئاد ةناغ كولم ناكو . ةكمملا عبتت ىتل لئابقلاو

 . كلملا ةليبق نم ًافلأ٠٤٢ ىلاوح هدادعت غلب دق

 اوحتفت ن اوعاطتسا ثيح . ةناغ كولم اهقبط ىتلا ةيراجتلا ةيرحلاو حاتفنإلا - ٢

 ,لفكت ىتلا لبسلا كلذل اومظنو . راجتلا ماما هاجتا لك نم مهدالب دودح
 لودلاو قطانملا تايناكما نم كلذب اودافتسا امك . ةتراجحتو رجتلا هيامح

 . مهدألب اهجتنت ىتلا تاجتنملاو عسل ريدصت لباقم ةرواجملا

 لمح لك ىلع نوبجي اوناكف . ةراجتلا لفاوق نم بئرضلا ةيابج اومظن امك
 ىلإ ةفاضإلاب . نيرانيد جرخي ىذلا لمحلا ىلعو . ايبهذ رانيد لخدي حلمل نم
 )٠' . ةعلس لك عون بسح ىرخأ بئارض

 نا مهنم أداقتعا . لافنسلا رهنو رجينلا رهن ىلع لينلا رهن مسا نوملسملا ةلاحرلاو نويفارغجلا ركذ )١(

 . اهدعبامو ٥ ص . قباسلا ردصملا ديعص نبا : رظنا" . تاهجلا كلت ىلاإ لصي لينلا رهنلا

 . قباسلا ردصملا . نودلخ نبا )٢(

 ةنس ٠ رئازجلا ٠ اهدعبامو ١ ٢ ص ٠ ةيبرفلا ةيقيرفا يف ابوروأ ةراضحو مالسإلا ة راضح ٠ حادق ميعن ) (٣

 م١ ٩٥

 )٤( ص . قباسلا عجرملا . يرون ١٤٥.

_ ٢١٤ 

 



 رم ألا . لدعلا نم ةسايسلا كلت ةب تمستا امو ةيعرلا عم ةناغ كولم ةسايس - ٣

 كل يداو . ةليوط تارتفل ةكلمملا عوبر يف رارقتس إلاو نمألا . عاشا ىذلا

 يف رمألا اذه سكعنا دقو . يئادب طيحم طسو اهوغو ألبلا راهدزا ىلا

 هقدارس يف كلملا سولجو ةتيع ر نيب كلملا بكاومو ةيكلملا تالافتحإلا لاكشأ .
 ةلماك ةيرحب راجتلا عتمت امك "" بعشلا بلطم ىلإ كلملا عمتسيل ةريبكلا

 لكايهلاو دباعملا راوجب مهل دجسم دجوي ناك دقف . مهنيد رئاعش ةسرامم يف
 . ةمصاعلا يف ةصاخ ءايحأ راجتلا رابكل ناك امك . ةينثولا

 نادوسلا يف ةناغ ةكلمم روهظل نيعم خيرات ديدحت نع عجارملاو رداصملا تمص مغرو
 م م٠١٧٢٧ ةنس - ه٣٥١ ةنس ىتح اهكولم ددع نأ ددرت ةيمالسإلا رداصملا نأ الإ يبرغلا

 يناثلا نرقلا ذنم وهف اهروهظ ةيادبل يبيرقتلا خيراتلا نأ ىأ . اكلم نوعيرأو ةعبرأ غلب
 ء ارحصلا قارتخا نم ةيقيرفإ لامش ناكس نم ربربلا نم تاعامج تنكم امنيح داليملل
 .ا" ويندناملا بعش لثم ىرخأ ةيبنز بوعش عم جازتمألاو . نادوسلا برغ يف لوزنلاو
 ثلاثلا نينرفلا يف ةوقب رهظ ديدج ىرادإو يسايس ماطن نيوكت نم تاعامجلا كلت تنكمو

 اهروهظ ةيادبل رخآلا ضعبلا خرؤيو "). ةثيدحلا روصعلا ىتح رمتسأو نييداليملا عبارلاو

 .") يداليملا عبارلا نرقلا

 نوينثو . ةيمالسإلا روصعلا ىتح ةيقيرفإلا لئابقلا نم مهريغ لثم . نوينافلا ناك
 ةيوقلا تاناويحلاو ةمخضلا راجشألاك ةيعيبطلا ىوقلا سيدقت ىلع مهدنع ةينثولا موقتو
 ثيح . ءامدقلا دادجألابو ةيعيبطلا ةئيبلاب عمتجملا طابترا ىلع رمألا اذه لديو . ةسرتفملا

 ةسدقملا ةناكملا تايحلا تلتحاو . ناويح وأ ةرجش لكش يف دوعي دق تيملا نأ نودقتعي
 ديعب لفتحت اهروحج نم ماع لك جرخت تايحلا نأ اودقتعا مهنأ ىتح . ةناغ لهأ دنع
 اهل تادقتعملا كلت تلازامو . رطخلل دالبلا ريصم ضرعي اهل ضرعتلا نأو كلملا جيوتت

 .)6٨ ةيقيرفإلا تاعمتجملا ضعب يف اهادص

 )١( ص . قباسلا عجرملا . حادت ميعن ٦١٧١ .

 )٢) . , 0 ! , .. . 8,20ح ,

 )٣( ص . ةديدج ءاوضأ تحت ةيقيرفإ .نوسديفاد ١٨٣.

 )٤( ص . قباسلا عجرملا يرون ١٤٤.

 (شماه) ٦٩١ ص . قباسلا عجرملا . حادق )٥(

_ ٢١٥ 



 نيب هلآلا لثمم هنأ ساسأ ىلع ينافلا كلملا عيرتي ناك ينثولا ماظنلا اذه ةمق ىلعو

 يمتني كلملا اذه ناكو بعشلل قزرلا ردصم وهو . هلآلاو ةيعرلا نيب ةطساو هناو . ةيعرلا
 )١' تاعمتجملا كلت يف سدقم رصنع ىه ىتلا . ةوقلا هيف طرتشي امك لئابقلا ىوقأ ىلإ
 ىتأت مث . همدخو هلهأو هتيشاح تويب هب طيحت ةراجحلا نم ىنبم رصق يف كلملا شيعيو

 نمو ٠ كلملا ةليبق نم دالبلا شيج ناكو . شقلاب ةفوقسملاو نبللا نم ناكسلا تويب
 هطارقأ اهيف سبلي ةصاخ تابسانم يف تالافتحا كلمللو . كلملا ةدايق ىلوتيو ةقزترملا

 لوحت ىتح ةمظنألا كلت ترمتساو . مدخلاو سرحلا هب طيحيو ةزرطملا هتاعبقو هدنالقو

 "). مالسإلا ىلإ ةكلمملا

 ىمتنيو دحاو بأ نم ردحنت ىتلا ةليبقلا ىلع موقي ةناغل يعامتجإلا ماظنلا ناكو
 ةريشع اهمهأ رئاشع ةدع ىلإ عرفتت ىهو . هلوكاراسلا ةليبق ىلإ ةناغ بعش مظعم
 ىرخألا لئابقلاب ةليبقلا كلت طبترت امك . ةكلاملا ةلئاعلاو كلملا اهنم ردحني ىتلا هيسيس

 صتخت ةليبق كانهف . لئابقلا نيب صصختلا أدبم داس مالسإلا لبقو . ةديدش ةبارقب
 ةليبق ىه كلت تناكو . ةفرحلا كلتل ةدحو اهرئاشع عم لكشت ىهو ديدحلا ةعانصب

 امك . يدق ةعانصلا كلت ىلإ عمتجملا ةيمهأل ةناغ يف ةريبك ةيمهأ تلكش ىتلا اموروك

 لثمي هتليبقو كلملا ناكو . ديصلا وأ ىعرلا وأ ةعارزلا لاجم يف لمعت ىرخأ رئاشع دجوت
 هلباقي ثيح . لماكلا ليجبتلاو مارتحالاب عتمتي وهو . ىحاونلا ةفاك نم ماظنلا اذه ةمق
 كلذ دهاش دقو . هل مهعوضخ ىلع ةلالد مهسؤر ىلع بارتلا عضوو ءاحنإلاب بعشلا

 '"}. نوملسملا ةلاحرلاو راجتلا

 ةيداصتقا تايناكمإ ةكلمملا ميلاقأ تكلتما ةناغ يف مراصلا ماظنلا اذه بناجبو
 تايناكمإ ىلع يوتحت . نادوسلا برغ يف ةعساش ميلاقأ ىلع ةناغ ترطيس ثيح ةماه

 ىفتكت تناك اهنأ ىتح . ةعساش يعارم ىلع كلذكو . ةيدوألاو راهنألا لضفب ةيعارز

 مهأ ناكو . اهراهنأ دئاصمو اهعرازمو اهنياسب نم ةيئاذغلا داوملا لاجم يف ايتاذ
 . نطقلاو بوبحلا نم اهليصاحم

 )١( ص . هسفن . حادق ٦١٩١ .
 ( ٢ ) حادق ٠ ١ عجرم ١ ص . قب اسل ٩ ٦ ٠.

 )٣( ص . قباسلا عجرم ا. دلقم ٦٤.

_ ٢١٦١ _ 



 بهذلا ندعم رفوت ببسب ميدقلا خيراتلا ذنم اهتيمهأ ةكلمملا كلت تبستكا دتو
 هنأل بهذلا كلم ىأ نامناماياك ىمسي ناك ةناغ كلم نأ ىتح . ةريفو تايمكبو هضرأب
 ةصيخر راعنأيو ةريبك تايمكب هضرأ يف ندعملا دجوي امك . يبهذ شرع ىلع سلجي
 '١).كلذ ءارو قاشملا اولمحتف . ءاحنألا ةفاك نم راجتلا باعل تراثأ

 ةفاك نم لفاوقلا اهيلأ مدقت نادوسلا دالبل اماه زكرم ةناغ تحبصأ كلذ ببسبو

 دفت لامشلا نمو . ةيئاوتسإلا تاباغلا تاجتنمو قيقرلاب ةلمحم بونجلا نم ءاجرألا
 دوعتو ىرخألا تاعونصملاو رمتلاو حلملاو تاجوسنملاب ةلمحم ةيربربلاو ةيبرعلا لفاوقلا
 دقو . الوكلا زوجو دولجلاو عمصلاو ماعنلا شيرو ضيبو جاعلاو قيقرلاو بهذلاب ةلمحم

 '").برغملا دالب ىلإ نوملسملا لصو نأ دعب ملاعلا ءاجرأ ىف اهتيص عرز

 ةكلمم قطانم ضعب يف نيملسملا راجتلاو دونجلا نم تاعامج ترقتسا ةيادبلا ذنمو
 ةراجتلا لاجم يف لمعلل كلذكو اهعاضوأ راهدزاو اهتعمس ببسب . لامشلا ةهج نم ةناغ
 ثلاثلا نينرقلا يف ترهظ ةيمالسإ اندم كانه نأ كلذ ىلع ليلدلاو . يراجتلا لدابتلاو

 نم هناكس لح ةمسن فلأ ٠ ٣٠ ىلاوح دادعت يف غلبي ناك اهضعب نأو نييرجهلا عبارلاو

 ثيحب .'") يريربلاو يبرعلا رصنعلا اهدوسي ةيلامشلا ةناغ ميلاقأو ندم حبصأو نيملسملا
 اهنكل . ةناغ ةكلمم حتفل قاراوطلا تاعامج نم تالواحم دهشيل يرجهلا عبارلا نرقلا ءاج

 . متت مل

 ىهو ةيمالسإلا ةناغ ةكلمم دودح ىلع ةنيدم تدلو ةيراجتلا لفاوقلا ةمدخ ىعاودلو

 عبارلاو ثلاثلا نينرقلا يف ةبطاق ةراجتلا زكارم مهأ تحبصأ ىتلا تسغدوأ ةنيدم
 ةريغص ةيرق نع ةرابع تناكو ".نورق ةدع كلذك اهرود ىدؤت ترمتساو نييرجهلا

 ةراجتلا لاجم يف نيلماعلا جونزلاو ربربلاو برعلا ناكسلاب ةماع ةنيدم تحبصأو تروطت
 اهدصقو اياوزلاو ةيمالسإلا دجاسملا اهيف ترشتناو . ةيقيرفإ لامشو نادوسلا نيب لدابتلاو

 نم اهب ةطيحملا قطانملل ةلماش ةيداصتقا ةضهن تثدحو . ءاهتفلاو ءاملعلا نم ديدعلا

 سابع ناسحا روتكد قيقحت ٦٣. .راطملا ضرورلا ٠ معنملادبع لمحم . يريمحلا ( ١)

 ٧٢. ص ٠ قباسلا عجرملا ٠ حادق )٢)

 ٦٩. ص ٠ قباسلا عجرملا ٠ دلقم (٣)

 )٤( ص . ضرال ا ةروص . لقوح نبا ٩١.
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 ةنيدملا كلت تناكو نيرفاسملاو راجتلا تاجاحو ةيئاذغلا داوملا نم هجاتحت امب اهدادمإ لجأ

 6١ . ةناغ داليو ةيقيرفإ لامش ندم عم كلاسملا ةلصتم

 راهزإلا اذه حضتاو نيملسملا نم اهناكس لضفب ةماع ةروصب ةنيدملا ترهدزا دقو

 : ةيتآلا بناوجلا ين

 نم لابجلاب اهتطاحإ مغر اهئايحأ تداز دقف ينارمعلا دادتمالاو عاستالا - ١

 ةيقار لزانمو ةنسح ينابم تاذ ةلصتم ءايحأ مضت ةنيدملا تحبصأو . نيتهج

 ء ارحصلا خيرات يف ةرم لوأل ,ا٢)

 اهنأب اهتوس فصو ىتح . اهتراجت داومو اهعلس عونتو . اهب قاوسألا عونت - ٢
 ءاضوضو هعمج هرثكل هسيلج مالك اهيف لجرلا حمسيال هلك رهدلا ةرماع

 '"اهلهأ

 ةيبهذلا ريناندلاب الإ نولماعتيال اوناك اهلهأ نأ رمألا غلب ىتح .اهلهأ ءارث - ٣
 ديبعلا ءالؤه نأو ") رثكأ وأ مداخ فلأ اهلهأ نم دحاولا صخشلا عم حبصأو
 وأ ناويحلا ةيبرت وأ ةعارزلا يف ءاوس ةنيدملا يف ةجتنملا ةوقلا نولثمي اوناك

 اهيراوج نسحب ترهتشا امك . ىرخألا فرحلا تالاجم يفو لفاوقلا ةسارح

 لمحي ناك امك . ")لمعلا يف ةراهملا يفو لامجلا يف لثملا نهب برض ىتلا
 . برغلا ةهج نم بيرقلا يسلطألا طيحملا نم اهيلإ دراولا "ربنعلا اهنم

 نم نيمداقلا نيملسملا راجتل أزكرم تحبصأ اهنإف ةماهلا ةنيدملا عقوم ببسيو
 ةيمالسإ ةنيدم نع ةر ابع ةنيدمل ا تحبصأ كلذلو . س افو ةس املجسو تره اتو تالجر او

 )١( يمالسإلا برغملا . يناحنجلا . ٢٠٩.

 )٢( ص . برغملا . ىركبلا ١٥١٨.

 )٣( ص . قباسلا ردصملا . يركبلا ١٥٨.

 )٤( هسفن ردصملا . يركبلا . ١٥٩ .

 )٥( ص . قباسلا ردصملا . يريمحلا ٦٣.

 )٦( ص . هسفن ردصملا . يريمحلا ٦٤.
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 ةكلمم ماكحو كولم اريثك هاشخي ناك يذلا رمألا وهو . نادوسلا دالب دودح ىلع ةدتمم

 لئابق نم ةصاخو ةناغ ةكلمم يضارأ لخاد تسغدوأ تاماعزل عامطأ روهظ نم ةناغ
 . نيمثلملا نم مهو ةنوتمل لثم ةناغ ةكلممل ةمخاتملا ميلاقألا ىلع ةرطيسلاو ةيوقلا ربربلا

 اودم نيذلا . ةجاهنص خويش لبق نم لعفلاب مكحت تناكو . ةجاهنص لئابق عورفو
 ةكلمم لامش ماكح ةيزجلا هل ىدؤي ناك ثيح . ةيلامشلا ةناغ ميلاقأ ىلإ لعفلاب مهناطلس
 نم ىنثو مكاح نيعتو ةنيدملا وزغب يداليملا رشاعلا نرقلا يف ةناغ كلم ماق ىتح . اناغ
 )١٧' يداليملا رشع يداحلا نرقلا فصتنم ىتح هل ةعضاخ تلظو . اهيلع هلبق

 ةناغ كلام نييو نيملسملا نيب تسغدوأ ىلع ةدايسلا ىلع رزجلاو دملا ةيلمع لدتو
 : يلي ام ببسب اهتاذ ةناغ ةكلمم لخاد يمالسإلا دملا حابن ىلع

 نيمثلملاو قراوطلا لئابق ذوفن داعبإ ىلإ فدهي ةنيدملل ةناغ كلم وزغ ناك - ١
 مهل تناكو ةناغ ةكلمم لوخدو ءارحصلا قارتخال ةمئاد ةكرخ يف اوناك نيذلا

 . ةناغ لامش قطانمو ةيوارحصلا تاحاولا يف مالسإلا رشنل ةحضاو دوهج

 ىلع ميلاقأ ماكح نيب درمت ثودح لالخ نم ةناغ كلم كلذب سحأ ىتح
 . هناطلس

 هدالب لخاد ةيراجتلا لفاوقلا ةكرحلو راجتلل ىذأ يأب ةناغ كلم ضرعتي مل - ٢
 اهدراومو. ةراجتلاب اطبترم ةلودلا داصتقا حبصأ دقف اهنم ةيمالسإلا ةصاخو
 نمأو ةمات ةيرح يف ةكلمملا ءاجرأ ةفاك يف نولوجتي راجتلا ءالؤه ناكو
 مهل تناك ثيح . هيف اوماقأ ناكم ىأ يف مالسإلل ءارفس ريخ اوناك . نامأو
 ذنم ةكلمم يف دجاسملا ءانبب اوماقف . ةينالع ةيمالسإلا مهئارعش ةسرامم ةيرح
 ٢' .هكلم ةرادال نيراشتسم ذختاو . يداليملا نماثلا / يرجهلا يناثلا نرقلا

 كولم ذوفن نيبو . يمالسإلا لامشلا ذوفن نيب . ةزجاح ةقطنمك تسغدوأ تلظو

 م٤٥٠١/ ٥٤٤٦ ةنس نيساي نب هللادبع ىلإ اهمضب رمألا ىهتنأ ىتح . ينثولا ةناغ
 لوح ليوطل ١ عارصل ا اذه ببسيو ٠6 يمالسإل ١ ذوفنلل ايئاهن تمضو .4 نبطبارمل ا ةلود سسوم

 ١٦٨ .2 قب اسيلا ردصمل ا. ىركبل أ ) ( ١

 .اهدعبامو ٩٠ ص . قباسلا عجرملا . دلقم )٢(
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 اهتيمهأ دقفت تأدبو . ةيوناث ةنيدم ىلإ ةراجتلا لاجم يف ةماهلا اهتناكم تىوحت ةنيدملا

 يفف ٠ تسغدوأ قيرط ريغ ةنمآ ىرخأ قرط نع ثحبت ةيراجتلا لفاوقلا تذخأو ةقباسلا
 ةكم هبش نيلبج نيب ةريغص ةنيدم اهنأب اهعضوو يسيردإلا اهارز يرجهلا سداسلا نرقلا

 ١6“ةرابت ريبك اهب سيلو . ليلق اهرماعو . ليلق اهؤام ءارحص يف

 ةزاجتلا زكارمو "" تسغدوأ ىلع نيطبارملا ةلود ةرطيس حاتأ دقف كلذ مغرو
 علملا نم ةصاخ . ةراجنلا دئاوع نم ةماه دراوم ىلع مهترطيس . ىرخألا ةيوارحصلا

 . مهتمحر تحت يقيرفإلا لامشلا لود نم ةمداقلا ةراجتلا قرط تحبصأو قيقرلاو بهذلاو

 تحبصأ ثيحب . بضني ال ايداصتقإ أدرومو . ايلاع ايسايس ذوفن مهل فاضأ يذلا رمألا
 كلت تحاتأ دقو . مهتمحر تحت يبرعلا نادوسلا بهذ وهو يملاعلا بهذلا ذفانم مهأ
 ةتباث ةيداصتقا سسأ ىلع ةيادبلا ذنم نيطبارملا ةلود ترهظف مهتلودل ةحضاو ةوق دراوملا

 اهرصع لود مظعأ نم مهتلود تحبصأو . ةيجيتارتسا عقاومو . ةددجتم ةيلام دراومو
 ازكرم شكارم مهتمصاع تلتحا امك . يداليملا رشع يداحلا/ يرجهلا سماخلا نرقلا ذنم
 . طسوتملا رحبلا ضوحو يمالسإلا ملاعلا ندم نيب اماه

 لامهإ هيلع بترت دق نيطبارملا ةلودل يلامشلا قشلاب نيثحابلا مامتها نأ ودبيو
 نم يبونجلا مسقلا ءامعز هجتأ ثيح . يبرغلا نادوسلا يف مالسإلا رشنو داهجلا ليصافت
 نم حبصأ نأ ىتح . يبرغلا نادوسلا دالب يف ةينثولا ىلع داهجلا نالعا ىلإ نيطبارملا ةلود
 : امه نيمسق ىلإ يبرغلا نادوسلا دالب يف هتفاقثو مالسإلا راشتنا خيرات ميسقت لوبقملا

 .(يرجهلا سماخلا نرقلا ىلإ يرجهلا لوألا نرقلا نم) نيطبارملا رصع لبق : لوألا

 ةاعدلاو راجتلا دوهج لالخ نم ءودهو رسيب متت مالسإلا دادتما تايلمع تناك هيفو

 )١( ص . قاتشملا ةهزن ٣٢.

 ةنوتمو ةلادج لئابق مامضناو هتماعز تحت ةجاهنص ةملك ديحوتو نيساي نبا لبق نم داهجلا نالعا دعب )٢(

 : نيهاجتإ ىلإ هتاوق نيساي نبا مسق . هيلإ ثارو ىنبو اجراتو ةفوسو

 .ىصقألا برغملا مضو ىصقألا برغملا نع اهلازأف هثانز ةليبق بوص لامش هبحتأ لوألا -
 يف لاغنسلا ضوح نم أقالطنا . اهيضارأ مظعم لتحي أديو ةناغ ةكلمم بوص يبونج يناثلا -.

 . ةناغل يبرغلا لامشلا
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 نييمتسرلاك ةيقيرفا لامش لود نيب ةطشنلا تاقالعلا لالخ نمو . ءاهقفلاو ءاملعلاو

 زكارم كانه ناك نإو ) اهقطانم ءارمأو ةناغ ماكح عم ةبلاغألاو ةسرادألاو ةيرفصلاو

 . نيطبارملا رصع لبق ةيمالسإلا ةفصلا اهيلع تبلغ ةيرابحت

 : مهدعب امو نيطبارملا رصع : يناثلا

 ىتح '") بونجلا بوص اوهجتا مث ما ٥٥. ةنس تسغدوأ ىلإ نيطبارملا فحز أدب دقف

 كلذب ىهتنأو '") م٦٧٠١ ةنس ةمصاعلا (ةناغ) حلاص يبموك ةنيدم لوخد نم اونكمت
 ىلع نيطبارملا شويج تفقو . مالسإلا وحن اهناكس نيب لماش لوحت دعبو اهب ةينثولا رصع

 يف ةناغ ىلع اودفاوت نيذلا ءاهقفلاو ءاملعلا أدبو . بونجلا يف ةيئاوتسإلا تاباغلا باوبأ
 تاعامج 4 ىتح تعملسمل ا ذوفن تحت ةناغ تلظو . لئابقو اهندم نب مالسإلا رشن

 تهجتاف . م١ا٣٠٢/ ه٠٦ . اهولخدو اهيلع ةراغإلا . رجينلا ضوح ناكس نم اوصوصلا
 زكارم ترهظف . وصوصلا تاعامج نم أايره لامشلا ىلإ ةناغ ىملسم نم ةريثك عومج

 .هتالو لشم لامشلا يف ةديدج ةيرابحت

 ىتح ةرواجملا ةينثولا تاعامجلا نيب مالسلا رشن دوهج لمحت يف ةناغ لئابق تأدب
 برغلا ةهج يف ةصاخ مالسإلا رشن تايلمع يف اهدارفأ لماكب تصصخت لئابقلا ضعب نأ

 ةهج كلذكو . ةينثولا رجينلا ضوح تاعامج نيب قرشلا ةهجو ةينثولا ماراو ةرامإ ثيح

 اهتاداع نع الوحت ةيقيرفإ برغ ةقطنم تدهشو . ةينثولا شوملا لئابق ثيح . بونجلا
 اضيأ لوحت ثدح يمالسإلا رصعلا يفو ."") هتفاقثو هتراضحو مالسإلا ىلإ ةمدقلا ةينثولا
 تعتمت نا دعب . ةدحاو ةيزكرم ةرطيس تحت اهلك قطانملا تجمدنا دقف ةيسايسلا ةايحلا يف

 نمألا رشتناو . نيينثولا ةناغ ماكحل ةيزمرلا ةيعبتلا نم عونب قباسلا يف ميلاقألا

 . ")لدعلاو

 )١( ص . قباسلا عجرملا . دلقم ٨٢ اهدعبامو .

 )٢( ص . قباسلا عجرملا . سنؤم ١٠٠.

 )٣( يف راجتلا ىنغأ اهيو . يبرغلا نادوسلا ندم ربكأ ىهو . رهن ىتفض ىلع يتنيدم نع ةرابع تناك

 .نادوسلا دالب

 - ص . راطعملا ضورلا . يريمحلا ٤٢٥.

 )٥( ص . قباسلا ردصملا . يريمحلا ٤٤٦ . )٦١( ص . هسفن ردصملا . يريمحلا ٤٢٥.
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 ةيبرعلا ةغللا تحبصأ دقف . ديدج روطت ثدح ةيبرعلا ةفللا راشتنا تالاجم يفو
 ةيراجتلا تالماعملا ةغل اهنوك ىلإ ةفاضإلاب مهلئابقو نادوسلا لهأ تاقبط نيب مهافتلا ةغل
 تاسسؤملا ترهظو . دجاسملا يف اهسيردت لجأ نم ءاملعلا ىلإ ةجاحلا ترهظف تالسارملاو

 ىبأ نب نرراه مهنم ماهملا كلتل ءاملعلا نم ديدعلا ىربنا دقو . اهميلعتب ةصاخلا

 ءارحصلا أرباع ةناغ ىلإ بونجلا بوص هجتا هتانز نم ةيضابألا خويش نم وهو .''!نارمع
 يركبلا اهعضو ىتلا . ورايغ ىهو بونجلا بوص نوملسملا اهلصي ةطقن دعبأ ىلإ لغوتو
 مالسرلا رشنو ةوعدلا وه ملاعلا اذه ضرغ ناكو .'") ةناغ دالب نم بهذلا لضفأ اهب نأب

 . كانه نفدو ىفوت ىتح رمتسا دقو . ةينثولا لئابقلا نيب ةيبرعلا ةغللاو

 مت دق نكي ملف . ملعلا لهأ نم ةراجتلاب نيلغتشملاو راجتلا نم اريثك ناك امك
 ىنب نم قحسا نب نوحلف ءالؤه نمو . ةمظتنم روصب ءاهقفلاو ءاملعلل قازرأ بيترت
 نطوتسأو ورايغ ةنيدم ىلإ تاذلابو ةناغ ىلإ هبحتا مث ديرجلا دالبب ارقتسم ناكو نيساو
 يف نوملسملا حبصأ ةرتفلا كلت يف ماكحلاو ءاملعلاو راجتلا دوهج لضفبو .'") ةنيدملاب

 )٨'. اهميلاقأو ةناغ ترهدزاف . بهذلا ةراجت يف نومكحتي ةناغ

 ماكح لبق نم دقحلا ةناغ ةكلمم ميلاقأ يف تبد ىتلا ةيويحلاو راهدزإلا اذه راثأ دقو
 ءارثلاو راهدزإلا اذه نم ةدافتسإلا يف اعمط بونجلاو قرشلا نم ةرواجملا ةينثولا ميلاقألا

 هيتناك ورفناموس وهو . وصوصلا كلم ماقف . نيملسملا دي ىلع ةلودلا كلت زيم يذلا

 م٠٠٦٠/٣٠٢١ ةنس حلاص يبموك ةمصاعلا لخدو وصوصلا لئابق نم ةديدع تاوق دشحب
 بوص نيملسملا نم اهناكس رجاه ىتلا قطانملا ضعب يف رامدلاو ىضوفلا عاشأو .
 درط نم تملسأ ىتلا ةيلحملا لئابقلا لضفب نكمت اهب يمالسإلا دوجولا نأ الإ . "لامشلا
 »١'. ةيمالسإلا ةايحلا ىلإ ةناغ تداعو م٠٤٢١/ه٨٣٦٥ ةنس وصوصلا كلم

 )١( ص . ايقيرفإ برغب مالسإلا رشن يف ةيضابألا رود . روتكد . دمحم . رصان ١٤ يرماضلا ةعبطم .

 )٢( ص . قباسلا ردصملا . يركبلا ١٧٦١.

 )٣( ص . قباسلا عجرملا . رصان ١٤.

 )٤( ص . ايفارغجلا باتك . يريمحلا ٩٠ .

 )٥( ص . ةناغ ةيروطاربما . ناخرط ٥٣.

 )٦١( ص . ةيبرملا ةيقيرفإ يف ابوروأ ةراضحو مالسإلا ةراضح . حادق ٣٢١ .
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 يسايسلا لوحتلا يف لضفلا هيلإ عجري رمع ركب وبأ يطبارملا ميعزلا نإف اذكهو
 ةيمالسإلا ةراضحلا ىلإ قطانملا كلت لوح ثيح . نادوسلا برغ يف عتو يذلا ديدجلا

 ىلإ مالسإلا لصوأو اهطيحمو ةينثولا نع اهدعبأو ةيمالسإلا ةلودلا ةطراخ ىلإ اهمضو
 مسقلا رود . قوفي مل نإ . هتيمهأ يف لمعلا اذه يزاويو . ةيئاوتسإلا تاباغلا دودح
 يف يحيسملا دملا فقويل نيفشات نب فسوي مهميعز ربع يذلا نيطبارملا ةلود نم يلامشلا

 '). كانه نيملسملل ةيدرتملا عاضوألا ذقنأو . سلدنألا

 مالسإلا نأ الإ . ةيمالسإلا ةناغ ةكلمم ىلع تاء ادتعا نم وصوصلا هب ماق ام مغرو
 يف تادب دق تملسا ىتلا نادوسلا دالب نم لئابق نا امك . كلذ دعب مهنيب رشتنا دق

 تأدبو '"» بونجلاو قرشلا بوص ةيناث مهدرط نم اونكمتو نيينثولا تالواحمل يدصنلا
 ينبتو تققحت ىتلا ةيمالسإلا بساكملا ىلع ظافحلا لجأ نم لمعت ةملسملا وجندناملا لئابق

 ةيمالسإلا ةيوهلا خيسرت يف زراب رود اهل نوكيس ىتلا يلام ةود يه ةديدج ةيمالسإ ةلود
 .'") ةثيدحلا روصعلا يتح يبرغلا نادوسلا يف

 تاعامجلا عم يبرقلا نادوسلا يف نيملسملا كلامم نيب دودحلا حاتفنا ةيلمع تناكو

 تلعج يبرعلا نادوسلا ميلاقا لخاد ةينثو بويج دوجوو . بونجلا نم اهل ةرواجملا ةينثولا
 لوخد ذنمف . ةثيدحلا روصعلا ىتح لنابقلا كلت دض ةرمتسم يمالسإلا داهجلا ةيلمع

 نكلو . بونجلا يف اهدوجو ةينثولل تلظ يغنصو ىلام ةكلمم روهظ ىتحو ةناغ نيطبارملا

 ةريغص بويج يف ترصحنا ىتح ةرمتسم ةروصب متت مالسإلا ىلإ اهلوحت تايلمع تناك

 برغ ىلإ نييبوروألا لوصو دعب ديدج نم ىوقت تأدب قطانملا كلت نكل . بونجلا بوص

 فقوو ةضهانمل ةزيكر مهنأ اولعجو . لحاسلا ثيح بونجلا يف مهل زكارم مهذاختاو ةيقيرفا

 ككفتلا نم يناعت تأدب دق ةيمالسإلا لودلا نأ امك . تاهجلا كلت يف يمالسإلا دملا
 )"٨'. تاعارصلا نم ةرمتسم تاقلح يف لوخدلاو ماسقنإلاو.

 ينثولا عباطلا اهيلع بلغي . بونجلا بوص اهناطوأ دتمت ىتلا ىتنافلا لئابق تناكو

 ١٠١. ص . قباسلا عجرملا . سنؤم )١(

 ٣٢. ص . ىلام ةلود ناخرط )٢(

 ٦. ص ٠ هسفن عجرم ١٠ ن اخرط ( ٣)

 . اهدعبامو ١٩٥ ص . يلام . ناخرط )٤(

_ ٢٢٢ 



 ةنس قطانملا كلت ىلع ةيامحلا اوضرفو زيلجنإلا مدق امنيحو ٠ نيرشعلا نرقلا ةيادب ىتح
 نيملسملا ددع ةلق مغر ةليبقلا كلتل عضخت بهذلا لحاس ةقطنم لك اولعج م ٩١

 . مهحلاصم قيقحت لجأ نم .'اااهب

 دعب ةيحيسملا ىلإ تلوحت ىتلا تاعامجلاو نوينثولا عتمتي ةيئاوتسإلا اينيغ يفو
 ح كانه نبيحيسمللف . ةعساو ت از ايتم اب ٠ نيرشعل ا نرقل ا يف ريصتتل ا ت ايلمع

 '". ةينازيملل دالبلا يف يلاملا عيزوتلاو ةنزاوملا ىلع ضارتعالا

 كلذكو . ةقطنملا يف تخسرت ىتلا ةيمالسإلا ةفاقثلا ةيرامعتسالا لودلا تلهابحت امك
 . لئابقلل ةيلحملا تافللا بناجب لماعتلا يف ةيساسألا ةغللا لثمت تناك ىتلا ةيبرعلا ةغللا

 لالقتسإلا رصع دعب تأدب ىتلا ةيبرعلا بتكلا تلازامو . ةيبرعلا ةغللا سيردت اوعنمف
 , )٢' يموكح معد ىأ ىلإ دنتست ال ةيدرف روصب متت

 نايرلا ةسسؤم . اهدعبامو ١٧١٢ ص . ملاعلا يف ةملسملا تايلقإلا . روتكد . ىلع دمحم . يوانض )١(

 .م٢٩٩١ . توريب .

 )٢!( ص . هسفن عجرملا . يوانض ١٧٣.

 )٣( ص . ةملسملا تايلقألا ةنحم . روتكد . رباص . ةميعط ٧٠ ةنس توريب . اهدعبامو ١٩٨٨م.

- ٢٢٤ 



 ١) , يل ام ةكلع : اين اث

 مساب ةيادبلا ذنم ترهظ ىتلا ةيمالسإلا ةيسايسلا تانايكلا ىلوأ يلام ةكلمم دعت

 تكرت ىتلا ةيمالسإلا لودلا مهأ ىهو . '") اهتيادب ذنم نادوسلا برغ دالب يف مالسإلا

 كلذ ىلجتي . رضاحلا تقولا ىتح ةيقيرفإ برغ يف هتفاقثو مالسإلا ةراضحل احضاو أرثأ

 ىرخألا ةيمالسإلا مولعلاو ميركلا نآرقلا مولع يف ةيبرعلا ةغللاب مخضلا اهئاملع ثارت يف
 . ةيقيرفا برغ لود يف ةدجاوتملا ةيمالسإلا اهراثآ كلذب دهشت امك

 نم ةدتمملا ةحيسفلا ةقطنملا تداس ىتلا وجحندناملا لئابق ىلإ يلام ةكلمم روهظ عجري

 )١( يدنام ةملكل فيرحت وهو وجندناملا وأ كنلاملاب تفرع ىتلا لئابقلا كلت نم اهتيمست يلام تذخأ .
 يلام ترهظ دقو نيينالوقلا تاعامج دنع اياعرلا وأ . ةكننوسلا لئابق دنع ةمصاملا اهب دصقي دتو

 يليام وأ تيليم وأ لم : اهنم ىطسولا روصعلا باتك ىدل ةديدع ءامسأب :

 هزج ةيلاحلا يلامف . ةناغ ةكلع ضاقنأ ىلع ترهظ ىتلا يلام ةكلمم ىه ةثيدحلا ىلام تسيلو
 لغشتو . ةيئام تاحطسم ةيأ ىلع لطت ال . ةسيبح ةيراق ةلود نآلا ىهو . ةقباسلا يلام ةكلمم نم

 . ةعبرملا تارتم وليكلا نم عبرو نويلم ىلإ لصت ىتلا اهتحاسم ربك مغر . اهتحاسم مظعم ءارحصلا
 تحبصأو اهتيمهأ تدقف دقن يضاملا يف ةريهشلا وتكبمت ةنيدم امأ . وكاماب ىه ةيلاحلا اهتمصاعو

 . ةعضاوتم ةريغص ةنيدم

 دقف نادوسلا دالب لود يف ةحاسم ربكأ يداليملا رشع ثلاثلا نرقلا ذنم يلام ةكلمم تناك امنيب

 روركتلا داليو يدنهلا طيحملا لحاوس ىلإو . قرشلا يف اسوهلا تارامإ طسو ىتح اهدودح تدتما

 يف اهذوفن دتمأو اهذوفنل ةيلامشلا ةراجتلا زكارمو . ارحصلا تاحاو مظعم تعضخأ امك . برفلا يف

 ناطلسو دادغب ةفيلخ بناجب هرصع كولم مظعأ نم اهكلم حبصأو . ةيئاوتسإلا تاباغلآ ىتح بوغجلا

 . رصم

 . ١٠٣ ص . حتافلا مالسإلا . سنؤم رظنا

 ٣٠. ص . يلام ةلود . ناخرط

 . ٤٥٢ ص . ٤٥١ ص . ةيميلقرلا ةيفارغجلا . ةنايع وبأ

 . ٣٢٨٩ . ٣٣٠ ص . ةيمالسإلا ةيقيرفا . يرهوجلا

 ندملاو ىرقللو قيقرلا هفصوب نادوسلا دالب نع بتك نم مهأ نم ايفارغجلا هباتك يف ديعس وبأ ربتعي )٢(
 . اهدودحو ةيسايسلا تانايكلا ديدحت نم نكمتي مل هنكل . رزجلاو لئابقلاو

 .( لوألا ميلقألا) اهدعبامو ٨٨٩ ص . رظنا

_ ٢٢٥ 

 



 نمز قرشلا نم لئابقلا كلت تمدق دقو . برغلا يف لاغنسلا رهن ىتحو اقرش رجينلا رهن

 ىهتنأو مهفوفص ديحوت ىلع نولمعي اوذخأ مهنأ الإ . مهل اوعضخو نيينثولا ةناغ كولم
 . يداليملا عباسلا نرقلا ذنم ايابناك ميلقإ يف ةديدج مهل ةرامإ روهظب رمألا

 : ةيلامشلا تاماعزلا : لوألا

 . ") روارتلا ةرسأ ةماعزب لاغنسلا رهن يلاعأب يريك ةقطنم يف ترهظ ىتلا

 ىلع قلطيو ود ةكلمم مسأب تفرع ةكلمم تلكشو وج ودود يف ت د اس ىتل ١ يت انوكو

 يف ريبك رود ةيلامشلا ةماعزلل ناكو ۔ ¡٢-0 اكأاأ يريك ينود مسأ نيتلامشلا نيتكلمملا

 . ةثيدحلا روصعلا ىتح يبرغلا نادوسلا نم ةيبرغلاو ةيلامشلا ء ازجألا يف مالسإلا رشن

 : ةيبونجلا تاماعزلا : يناثلا

 هيلع هللا ىلص .لوسرلا نذؤم .لالبب اهبسن طبرت ىتلاو ع¡ا24 ةرسأب ةطبترملا ىهو
 يرام نمز ةصاخ ةماعزلا كلت دي ىلع ةيملاع ةيروطاربماك يلام ةمظع ترهظو . ملسو

 كلت ةمصاع تأدبو . اياجحناك ميلقإ يف ةيروطاربمإلا كلت ةيادب تناكو . هئافلخو ةطاج

 . ميلقإلا اذهب براج ةنيدم نم ةماعزلا

 بوص هجتا يذلا '") ةطاج يرام رصع يلام ةيروطاربمال يبهذلا رصعلا ةيادب ربتعي

 عامج اياقب هلوح عمجو هموق ميظنت داعأف . وصوصلا مامأ هترسأ ةزه دعب بونجلا
 ةديدج ةرامإ نوكو . وصوصلا دض سدقملا داهجلا نلعأو ةقيدصلا لئابقلاو وجندناملا

 نسح شيجب لامشلا بوص هقيرط قشي أدب اهنمو 4 يلوايو ناراكناس يف وجندناملل
 نم فئاوط ىلإ ةفاضإلاب . ةقرف ةرشع يتنثا يلاوح ةبراحملا هقرف تغلب ميظنتلاو بيردتلا
 ."" هتلود يف رارقتسالاو نمألا ظفح يف رود مهل ناك نيذلا نييئادفلا

 )١( اروارت نكون اسنم ىمسيو مالسإلا ةرسإلا كلت سسؤم قنتعا .

 ميلقإ لتحاو وصوصلا لئابق هدالب تلخد يذلا نامغاف يدانل رشع يناثلا نبالا وهو . اتايدنس همسا )٢(

 ملو ميلقألل ةمكاحلا ةرسألا دارفأ لك لتق ىلإ وصوصلا دمع دقو يلام ةكلمم فعض ءانثأ ابابناك

 . هدالب ريرحتو وصوصلا ىلإ هموق داق ىذلا هتايدنس ىوس وجني
 ٤١٣. ص .٦ج . خيرات . نودلخ نبا

 )٣( ص . قباسلا عجرملا . ناخرط ٤١.

_ ٢٢٦ 



 نم ةطاج يرام ةماعزب وجندناملا نكمت ما٥٣٢/ ھ ٢٦0 ٣ اينريك ةكرعم ىفو

 زكرملا وهو 'ا) اجايناك ميلقإ حتف نم وجغندناملا نكمتو . وصوصلاب ةقحاس ةميزه لازنا
 حبصتل ىرخأ ميلاقأو . وجيس ميلقإو حيدناسناس ميلقإو . وصوصلا ةلودل ىسيئرلا

 . نادوسلا دالب لودو تاعامج ىوقأ وجندناملا تاعامج

 اهنم تاعامج تهجتاف . يبرغلا نادوسلا ميلاقأ يف وصوصلا تاعامج تقزمو
 مهيلع يضق يتح . كانه فلولا تاعامجب اومدطصا ثيح . لاغنسلا ضوح ضرا بوص

 لامشلاو قرشلا بوص مهنم تاعامج تهجتا امك . يداليملارشع عبارلا فرقلا يف فلولا

 0") . يرخا تاعامج يف اولخو . مالسإلا يف لوخدلا ىلإ كلذ دعب اوهجتاو .

 ىلعزلا رجينلا يلع ةيراجتلا زكارملا دحأك . ينج مضيل ةتاراصتنا ةطاج يام عبات
 لخد م٠٤٢١ ةنس ه ٦٣٨ ةنس يفو . ةيوارحصلا ةتالو ةنيدم ةرات يف مكحتت ىتلاو ٠

 وحن هتالو يلإ راجتلاو ءاملعلا اهرجه ناك يتلاو . حلاص يبموك ةنيدم ةطاج يرام
 مكحتت ةيروطاربما يلام تحبصأو . م٣٠٢١ ةنس ذنم اهل وصوصلا حايتجإ ذنم لامشلا
 ابرغ لاغنسلا رهن ضوح ىتح اهميلاقا دتمتو . ةتراهحت يفو نادوسلا برغ ثادحا يف

 . الامش ءارحصلا دودح ىلإو

 سيس أتب ةطاج يرام ماق يلام ةيروطاربمال ديدجلا لكشلا لامتكا لجأ نمو
 '") يناين ةنيدم يهو . مهتوقبو مهدودح عاستايو وجندناملا زكرمب قيلت هل ةديدج ةمصاع

 املع اهمسا راص . يلم وأ يلام مساب ترهتشا يتلا يهو . رجينلا رهن عورف ىدحإ يلع
 ةلبق تحبصا ثيح هيراجتلا يبرغلا نادوسلا زكارم مهأ نم تحبصأو . وجندناملا ةلود يلع
 ءاملعلا اهدصق مك . ءاحنألا ةفاك نم راجتلل أماه زكرمو . ةليوط ةرتفل ةياجتلا لفاوقلل

 يمالسإلا طمنلا يلع نادوسلا برغ يف سسّوت ةنيدم لوأ يهو . ةاعدلاو ءاهقفلاو

 . نورقب مهتيروطاربمإ ينبت نا لبق مالسإلا اوفرع وجندناملا نأل كلذ ") ةيمألسإلا حورلابو

 )١( ص . قباسلا عجرملا . حادق ٤٨.

 )٢ ص . قباسلا عجرملا . ناخرط( ٤١.

 )٣( ص .ةيمالسإلا لودلا خيات . يكز ٩٧٢ .

 )٤( قباسلا عجرملا . حادق . ص٥٠ .

_ ٢٢٧ 



 ةيمالسإ ةيروطاربما ءانبب ماق نأ دعب م١ا٥٥٢ ةنس/ه ٦٥٣ ةنس ةطاج يرام ىفوت
 دض مالسإلا نع عافدلا ابع ةموق عم لمحتو . ةرم لوأل يبرغلا نادوسلا دالب يف ةعساو

 راسحنالا ىلإ ةينثولا تاعامجلا كلت داعأو . )) بونجلا يف ةصاخ ةينثولا تاعامجلا

 . تاعقنتسملا قطانم يف ةلزعنملا رزجلا وأ تاباغلا قاطن لخاد شامكنالاو

 يدنشقلقلا هركذيو . م١ا٥٥٢ ةنس ىلو اسنم يلام مكح يف ةطاج يرام دعب ىلوت

 ةيقيرفإ يف رشع ثلاثلا نرقلا نيطألس مظعأ نم يلع اسنم دعيو "") يلع اسنم مساب
 ءالؤه نم ددع نكمت ثيح .ةطاج يرام ةيبأ ةداق تامدخ نم دافتسا دقف . عرحصلا بونج

 دئاقلا اهسسأ يتلا كوبناب ةكلمم اهنمو يلام ةكلممل ةعبات تارامإ سيسأت نم ةداقلا

 ةرسأ ةلالس نموهو ايناين يناس دئاقلا اهسسأ يتلا نارابحناس ةكلممو . اتيكامرس
 لوقح ىلع ةعباتلا اهترطيس ىلام تطسب كلذيو . "") لامشلا يف تسسأت ىتلا نييرورتلا

 .هعبانمو بهذلا

 يف ةئشانلا يغنص ةليود ىلع اهناطلس طسب نم رصعلا اذه يف يلام تنكمت امك
 ىلع انم ذخأ دقو يلام شويج ىلع تصعتسا 330 واج نأ ريغ . طسوألا رجينلا ضوح

 هادلو ناكو . يبساياز وه اهكلم ناكو اهمالستساو اهعوضخ نمضيل ىغنص نم نئاهر

 6') . يلام ىدل نئاهرلا نم ران ناميلسو نسلوك ىلع

 ةياهن ىتح ىضوفلا نم ةرتفل دالبلا تضرعت ةطاج يرام نب ىلع اسنم ةافو دعيو
 ةرتفلا هذه يف ىلوت دقو . م٠٢١ ٠ ةنس ىتحو م٠٧٢١ ةنس نم يأ ى رشع ثلاثلا نرقلا
 مكح مث .م٥١٧٢١ ةنس هولتقو ةيعرلا هيلع راث يذلا ةفيلخ هوخأ مث . ىلو اسنم مه كولم
 ىفنص نئاهر جرخ ةرتفلا هذه ىفو . م٥٨٢١ ىتح ةطاح يرام تنب نب ركبوبأ هدعب نم

 هركێس ىلوت ركب وبأ دعب نمو . امهموق ديحوت اداعأو ران ناملسو نسلوك ىلع امهو

 ةمصاعلا لوخدو ديدج نم ىفنص عاضخإ نم نكمت دقو . انيك ةرسأ يلاوم نم ىهو

 نادوسلا مما هتباهو يسلطألا طيحملا لحاس ىتح هكلم لصوو وكوك حتفو . واج ةيفنصلا

 )١( ص . قباسلا عجرملا . يكز ١٠٢ .

 )٢( ص - هج . ىشعألا حبص . يدنشقلقلا ١١٣ .

 )٣( ص . قباسلا عجرملا . ناخرط ٦٤.

 )٤( ص . قاتشملا ةهزن . ىسيردإلا ٢١٣.

_ ٢٢٨ 



 . نودالق نب دمحم رصانلا يكولمملا ناطلسلا نمز م٠٣١ ٠ ةنس جحلا ةضيرف ث ادأب ماقو .

 .' ٠ ٠١٣٠) ةنس لقاندلا ىديأ ىلع لتق هتدوع لالخو

 ) م ٠ . ٣ ١ - ٠.٥. ٣ ١ ( ةط اح ير ام نب وق اسنم اهيف مكحل ا ىلوت هركيس توم دعبر

 صخش هدعب نم ىلوت مث )م ١٣١٠ ۔ )٠٥ ١٣ (دمحم) اوداماه هنبا هدعب نم هفلخ مث

 . م٢١٣١ ةنس ىتح نيتنس ةدمل ةطاج يرام تخأ لسن نم ركبابأ ىعدي

 وهو قالطإلا ىلع ىلام نيطالس مظعأ ىلام يف مكحلا ىلوت م١١٣١ ةنس ذنمو
 هنمز يف يلام ترهتشاو . (م٧٣٣١.ه٨٣٧۔٢١٣١/.٢١٧) ىسوم ناطلسلا
 نيا هفصو دقو . يمالسإل ١ مل اعلاو ةيقيرفإ يف ذوفنو ةوقو ةمظعو ةورث تاذ تحبصاو

 . ةيبرعلا ةغلل هتداجإو هعروو هتفاقثب رهتشأو '") مهيلإ نسحيو ضيبلا بحي هنأب هطوطب
 تدفاوتو . ىحيسملا داهطضإلا نم مهئاملعو سلدنألا يملسم نم نيئجالل هدالب حتفو
 . ءاملعلاو راجتلا نم ةريبك دادعأ مث نمو هدالب ىلع

 ريخأل ا ىفغنص درمت دامخا نم نكمت دقف . يسوم نمز بتتس ادق يل ام ذوفن نأ ودبي

 دقو . مكحلل اراد ةريخألا يف ىنبو . م٩٢٣١ ةنس وتكبنتو .واج لخدو .م٥٢٣١ ةنس

 ديدج نم اهتداعا يلام نكل ما٠٣ .ةنس ةينثولا يشوملا لئابق وزغل ةنيدملا كلت تضرعت

 لفاوقلا قرط يف مكحتت ىلام تحبصأ كلذبو . " ىنج ةلود ىلع ةيزجلا يسوم ضرفو .

 ةكلمم ةرشع عبرأ مضت ىلام تحبصأو . بهذلاو حاجنلاو حلملا مجانم يفو . الامشو اقرش

 : يه ميلقإ وأ

 - اروماد - اريب - ايناطنرز - وغبناب - ةناغنس - روركت - اكنرت - نوز ۔ ةناغ
 نمز ابورو ١ ةحاسمب ىل ام ةح اسم تردق ىتح . يل ام ٠ وكوك ٠ ى دوغ ارب ٠ ارباك - اغ از

 )١( ص. قباسلا ردصملا . يدنشقلقلا ٢٢٤ .

 نم بقللا اذه مدختسا دقو . ىسوم روكنوك وأ . ىسوم نكنكاسنم : مسأب ىسوم ناطلسلا فرع )٢(

 ىلام لهأ نع فرع امنيب وجحناك انان ىهو ناطلسلا مأ ىلإ ةبوسنم ةملك نكنكو . نييسنرفلا لبق

 . يلام مكاح ىنعم ىأ ئسوم نكنك ىك لم وأ لم ىك مساب
 ٦٩١٤. ص . ةطوطب نبا ةلحر . ٧٣. ٧٢٤ ص . قباسلا عجرملا . ناخرط : رظنا -

 )٣( ص . نادوسلا خيرات . يدعسلا ٢٤.
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 . ""أ م/ رشع عبارلا نرقلا تايروطاربما مظعأ تحبصأو .) ىسوم نكنك

 دقر (م١٤٢١ ۔٧٣٣١) (دمحم) لوألا ناغم هنبا ىسوم ناطلسلا دعب نم ىلوت

 كلت تم اقو ٠ ةينثرل ا شرمل ١ لئابق لبق نم ةرمتسم ت ار افل هرصع يف ةلودل ١ تضرعت

 حجنو ىفنص نئاهر تبره امك . اهتقرحإو وتكبنت تمجاهف بيرختو بهن ل امعأب لئابقلا
 يضارأ ةيقب ةداعتسال ةصرفلا نابقرتي اذخأو . واج عازتنا نم نايغنصلا ناريمألا

 . امهتارامإ

 ين حجن يذلا (م١ا٠٦٣ ۔١٤٣١) ناميلس همع دمحم دعب يلام شرع ىلوت

 واج عاجرتسا ىف لشف هنكل . قباسلا هيخأ نبا نمز تدقف ىتلا قطانملا ضعب عاجرتسا
 . دجاسملا ةماقإب ينعف يلخادلا حالصإلا ىلإ ناميلس ناطلسلا فرصناو . يغنص ةمصاع
 نبا راز هدهع يفو ."") ١٣٥١ ةنس جحلا ةضيرف ىدأو . ءاهقفلاو ءاملعلا هدالب ىلإ بلجو

 لكوتملا سراف نافع وبأ وهو . شكارم يف نيرم ينب ناطلس لبق نم ًالسرم ىلام هطوطب
 نيب يراجتلا لدابتلا طيشنت فدهب كلذو . (م٨٥٣١/ ٥٧٥٩ ۔م٩٤٧٠/٨٤٣١) ىلع نب
 /ه٣٥٧ ةنس يلام لخدو . ما١٥٣ .و٢٥٧ ةنس رخاوأ ةلحرلا تأدب دقو . نيفرطلا

 (٤) م٣٥٣١ ةنس / ه٤٥٧ ةنس اهرداغو .ما٢٥

 ةفاقثلا رشنو مالسإلا خيسرت يف اهئارمأو يلام ماكحل ريبكلا لضفلا عجريو
 اكسمت سانلا رثكأ نم ماكحلا ناك دقف . يبرقلا نادوسلا دالب ناكس نيب ةيمالسإلا

 نوريام اهكولم لدع نم غليو .ا يمسرلا مهتكلمم نيد حبصأف . هرشنل ًاسمحتو مالسإلاب

 دالبلا ءارمأ هبني مئاد ناك ىلاملا كلملا نأ نم ةلحر ءانثأ ناميلس ىنسم ىلع لزن امنيح

 ملع نمو . هتبقاع مكنم ملظ نمو ملظلا نم ءىرب ىنإ هلوقب داسفلاو ملظلا نع دعبلاب
 اسنم نا امك . هلئاسو هبيسح هللاو . هقتع يف ملاظلا كلذ بونذف . هب ينملعي ملو ملاظب

 دحأ نم غلبم ىلع ىلاولا لوصح ببسب ةريهشلا ةيراجتلا هتالو ةنيدم ىلاو لزع ناميلس

 )١( ص . قباسلا عجرملا . ناخرط ٧٩.

 )٢( ص . قباسلا عجرملا . يكز ١١٠ .

 )٣ ص . قباسلا عجرملا . ناخرط( ٩١٥.
 )٤( ص . ةلحرلا رظنا ٧ .اهدعبامو

 ةقرافألا ءاملعلا ةودن ٠٩٢ ص . يلام ةكلمم مالسإ يف ةيضابألا ءاهقف رود . سايلإ دمحأ . نيسح )٥(

 



 لخدي ةجاحلا بحاص ناكو . هيلاو لزعو هلام كلملا هيلإ درف . ةعورشم ريغ ةقيرطب راجتلا
 '). ىلاملا كلملا ىلع ةرشابم

 مهدنع فئاخلا ناك دقف . يلام ناكس سوفنو ةايح يف ةماه ةناكم دجسملا غلبو

 بناجبف كانه سانلا ةايح يف ريبك رودب دجسملا ماقو . بيطخلا رادب وا دجسملاب ريجتسي
 بتك ةصاخو . نيدلا مولع فلتخم سيردتو ملعلا سلاجم دقع ناك دقف . هب ةالصلا ةيدأت
 ةكلمملا ندم فلتخم يف دجاسملا نم ديدعلا ءانبب يلام كولم ماق دقو . يكلاملا هقفلا

 ءاملعلا نم ةريبك دادعأ تدفاوتو . وكوكو وتكبنتو واجو ىلم لثم ىربكلا ندملا ةصاخ
 . ةيبرعلا ةغللاو مالسإلا رشنو اهب سيردتلل دجاسملا كلت ىلإ

 عمتجملا تاقبط عيمج نييو ةناغ كولم ىدل ةماه ةناكم ءاهقفلاو ءاملعلا لتحاو
 عمتجملا لاوحأ حالصإو ةميدقلا ةينثولا ميهافملا ىلع ءاضقلا يف رود مهل ناكو ملسملا ىلاملا
 ةرامعلا جذامن أدب ثيح ةيمالسإلا ةيرامعملا مظنلا ىلع دجاسملا ءانب ةرهاط ترشتنإو ىلاملا
 يف ملعلا تاقلح ترشتناف . ىبرغلا نادوسلا ىلإ لخدت ةيرصملاو ةيسلدنإلاو ةيبرغملا
 مهنأ ىتح . مهئابآ لبق نم يلام ءانبأ لك ىلع اضورفم نآرقلا ظفح حبصأو دجاسملا

 ءاملعلا دوهج لضفيو "). مهدالوأ نم نآرقلا ظفحي مل نم لجر يف أديق نوعضي اوناك
 .ةيمالسإلا نيدلاب اكسمت نادوسلا دالب ناكس دشأ ىلام لهأ حبصأ ءاهقفلاو

 .قرشلا يف . اسوهلا لئابق ليوحت يف لضفلا وبندناملا لئابق نم يلام ناكسل ناكو
 دادعأب نوهجتي اهتاعدو يلام ءاملع ناك دقف . ١"' رشع ثلاثلا نرقلا يف مالسإلا ىلإ
 سسأ اسوهلا لهأ اهب نوملعي مهبتك مهعم اسوهلا تارامإ ىلإ قرشلا يضارأ وحن ةريبك
 ينج ةنيدم يف دجو هنأ ىتح . ةيبرعلا ةغللا ءىدابمو ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأو مالسإلا

 . ملاع ٤٢٠ . ىلاوح يلامل اهعوضخ ءانثأ

 لئابقلا بولق اوفلأ مهنأ ىتح ةنسحلا ةظعوملا ةمكحلاب وجحندناملا ةاعد مزتلا دقو

 ءالؤه زيمتو .سانلا هلوح فتلا ةينثو ةيرق ىلإ مهنم ةيعاد لخد اذإف . مهلوح ةينثولا

 )١( ص . ةطوطب نبا . ةلحرلا ٧٠١.

 ( ٢ ) ةطرطب نب ا ٠ ةلحرل ا ٠ ص ٣ ٠ ٧ .

 ( ٣)  7قب ابلا عجرم ا. ن ٠6 ص ٥ ..
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 اوناكف . يحاونلا كلت يف مهتربخ ىلإ ةفاضإلاب . مالسإلا رشن يف ينافتلاب اضيأ ةاعدلا
 مل ةديدجلا قطانملا كلت يف مالسإلا نأ ىتح . اهيلإ نودفي ىتلا قطانملا ناكسب نوجزتمي
 طاغأ ميلاقألا كلت تبستكاف . مهكولس ليدعت ىلإ ىدأ لب ةيمويلا ةايحلا طمن ىلع رثؤي
 . مامألا ىلإ مهتعفد ةمدقتم ةديدج

 قالخأب اطابترا سانلا رثكأ اوحبصأ يلام ىلاهأ نأ قطانملا كلت راز نم ظحالو

 ال مهناطلسو . هنع سانلا دعبأ مهف . مهنيب ملظلا ةلق مهلاعفأ نمف . هئدابمو مالسإلا

 الن ُمهدالب ين رارقتسالاو نمألا راشتنا كلذ ىلع بترت دقو . هنم ءيش يف ادحأ حماسي

 كانه سانلا نأ ىتح "١بصاغ وأ ملاظ وأ قراس نم ميقملا الو اهيف رفاسملا فاخي
 وأ ٧هدلبو هلهأ ىلإ لاملا دوعي امإف . بناجألا نم مهدالب يف تومي نم لال نوضرعتيال

 موي نيلصملاب ةفثكم نوكت مهدجاسم نأ ةلاحرلا ظحالو . الوهجم ناك ذإ . هراوجب نفدي

 دجي ال ةعمجلا موي دجسملا ىلإ باهذلا يف ركبي مل اذإ ناسنإلا نأ ىتح ةعمجلا
 .'"هل اناكم

 ءاملعو اراجت ةيضابألا ماق يلام لهأ نم ةاعدلاو ءاهقفلاو ءاملعلا رود بناج ىلإو
 ةمامإلا طوقس دعب ةصاخ يبرعلا نادوسلا دالب يف هتفاقثو مالسإلا رشن يف زراب رودب

 ءالؤه فرع دقو . ةعيشلا نييمطافلا دي ىلع يرجهلا ثلاثلا نرقلا ةياهن يف ةيتمتسرلا

 مسا ضيبلا نم ةيكلاملا ءاملع ىلع قلطي امنيب ؛وغنغنص مساب يلام لهأ دنع نييضابألا
 م . ( ٣ )

 يناثلا نرقلا ذنم يبرغلا نادوسلا دالب ىلع ددرتلا يف ةيضابألا راجت طشن دقو

 ترهاتو نالجراوو ةسوفن لبجو سلبارط يف مهزكارم تحبصأو . يداليملا نماثلا/ يرجملا
 . ارمأ عم ةنسح تاقالعب مهتاماعز تظفتحأو ٨ نادوسلا دالب عم ةيراجتلا زكارملا مهأ نم

 رود ءالؤهل ناك دقف كلذلو . نيبناجلا نيب ةرثكب لفاوقلا ةريس كلذلو . ءارحصلا بونج

 .لبق نم ةناغ يف لاحلا املثم . يلام ميلاقأ نيب ةيفاقث رشنو مالسإلا خيسرت يف

 ٤ ٩ ٦ ٠ ص ٠ ةلحرل ا . هطوطب نب ( ١ ) ١

 . ٣ .٧ ص ٠ هسفن ر دصمل 5 ةطوطب نب ا ) ( ٢

 ٦٨٧١. ص . ةلحرلا . ةطوطب نبا )٣(
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 فلخي نب ىلع ملاعلا يلام ةكلمم ىلإ اورفاس نيذلا ةيضابألا لاجر لئاوأ نمو

 كلم همركأف . ىلام ةنيدم ىلإ ماقملا هب ىهتناو . ١١ ھ٥٧٥ ةنس يسوفنلا رجاتلا يتازملا

 هتريسو هقلخيبو هب اباجعأو هل اماركإ هعم هلحأ الإ اسلجم سلجي املق كلملا ناكو . ىلام

 ..يمالسإلا نيدلا لوصأ هملعو . يلام كلم مالسإ يف رود يضابألا ملاعلا اذهل ناكو .

 يضابألا ملاعلا ذخأو . ديدش فافج دالبلا باحصأ امنيح ءاقستسالا ةالص سانلاب ىلصو
 نم نكمت دق فلخي نب ىلع نأ ودبيو "" نيدلا عئارشو نآرقلاو مالسإلا ةنيدملا ناكس ملعي

 '"). هسفن يلام كلم سيلو مالسإلا ىلإ يلام نم ةماعز ليوحت

 يرغاز يف ةيضابألل عابتأ دوجو ىلام ةكلمم يف هتالحر ءانثأ ةطوطب نبا ظحال دقو

 دوهجلا مدق ىلع لدي يذلا رمألا وهو ًوغنغنص مساب يلام لهأ لبق نم نومسي (يراغز)
 زكارملا دحأ يف مهل عابتأ روهظب رمألا ىهتنآ ىتح يبرفلا نادوسلا دالب يف ةيضابألا

 ترهاتو نالجراو نم اومدق نيذلا ةيضابألا راجت نأ ىلع اضيأ لديو . يلام يف ةيراجتلا

 .تقولا كلذ يف بهذلا جارختسا عقاوم نم برقلاب نوميقي اوناك ةساملجسو

 ةنيدم ىهو يبرغلا نادوسلاب رخآ يرابت زكرم عم ةيضابألا لاجر تالص تطشن امك

 نم اهريغو وكوك نيبو لامشلا يف نالجاو نيب يراجتلا قيرطلا لع عقت ىتلا تكمدات

 يف يمتسرلا دهعلا ذنم اهعم ةيضابألا رابت تاقالع ترهدزا دقو . يبرغلا نادوسلا زكارم

 ء ارثلا نم ةريبك ةجرد ىلإ ضعب لصوو ةيضابألا راجت ضعب رقتسا دقو .ا ترهات
 ٨٢١! ينادوسلا بهذلا ةراجت يف ةنيدملا ةيمهأ ببسب

 لضفب كلذو '` يكلاملا بهذملا ناك نادوسلا ىلع داس يذلا بهذملا نأ ىلع

 )١( ص . قباسلا عجرملا . رصان ١٧١ اهدعبامو .

 )٢( ص . ٢؟ج . تاقبطلا . ينيجردلا ٥١٧١.

 )٣( ص . قباسلا عجرملا . سايلإ ٥٧.

 )٤( ص .قباسلا عجرملا . رصان ٢٦.

 نم ةموكرم اسايكأ دهاش ثيح يلمت تيب لخدو تكمدات ىلإ لصو فلخي نب ديعس حونابأ نأ ركذ )٥(
 اريقف ناك نأ دعب . هلام ةاكز رانيد فالآ ةينامثب ديرجلاو دالب ىلإ ماع لك ثعبي يلمت ناكو . بهذلا

 . هرفس لبق
 نآرقلاب هديقتي اروهشم ناك . اهب ملعتو ةنيدملاب أشن يذلا (م١ا٩٧ - ه٣٩٨) سنأ نب كلام عابتا )٦(

 . سابقلا ةلقو ليواتلا نع هداعتباو ثيدحلاو
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 بونج نيبو ةيقيرفا لامشو ناوريقلا نيب طبرت ىتلا ةقيثولا ةيراضحلاو ةيخيراتلا طباورلا
 زكارم نم ءاهقفلاو ءاملعلا عومجو لئابقلا تارجه قفدت ةيرارمتسا نأ امك . ءارحصلا

 .راطإلا اذه يف ريبكلا اهرود اهل ناك ةيقيرفإ لامش

 ىلام نيطالس ماقو . اهميلاقأو ىلام ندم نيب ةيفاقثلاو ةيملعلا ةكرحلا ترهدزا

 تقحالت دعب ةصاخو . سلدنألا نمو رصم نمو برغملا دالب نم ءاملعلا نم ديدعلا ةوعدب
 نادوسلا دالب ىلإ اهئاهقفو اهئاملع نم ةريبك دادعأ ترفف سلدنألا ىملسم ىلع ثراوكلا

 نم نيملسملا ةرجه ناك دقف كلذلو . اهلهأو اهماكح نم ريبك ابيحرت كانه اودجو ثيح .

 . لفاوقلا قرط ىلع عقت ةيراجتلا زكارملا تشعتناو . يبرغلا نادوسلا دالبل آريخ اينابسأ
 ىلام ماكح ةياعر لضفيو . اهناكس طسو اضيأ ءاملعلا نم دادعا اهب رقتسا ثيح
 ءابطخلاو ءاهقفلاو ءاملعلل ةتباث ةيرهش بتاور تمظنو . ةيمالسإلا نونفلاو مولعلا ترهدزا

 يلام كولم رصع يف بتكلا ةراجت تناك ىتح . اهترابتو بتكلا خسن ةنهم ترهدزا لب .
 نيملعتملا ةرثك ىلع لدت امك . اهب عافتنالاو اهئانتقا ىلع سانلا لابقإل اريبك الخد ردت

 .)١' هلهأو ملعلل سانلا ريدقتو ةلودلاب

 يف ةينمألاو ةيسايسلا لاوحألا بارطضا يلامب ةيملعلا ةكرحلا راهدزا ىلع دعاسو

 نم نيملسملا ءاملع نم ديدعلا مودقو .يداليملا رشع يداحلاإ نرقلا ذنم يقيرفالا لامشلا

 نيب ةيبرعلا ةغللا ترهدزاف . اماقمو أرقم اهذاختاو ىلام ندم يف رارقتسالل بهاذملافلتخم

 ةماعلا ةايحلا نم ةينثولا تاداعلا توزناو ةيمالسإلا ميهافملا تخسرتو يلام ميلاقأ ناكس

 ةغل تحبصأ اهنأ لب '" تالسارملاو بطاختلاو ركفلاو ةفاقثلا ةغل ةيبرعلا تحبصأو .
 دازو ١"' يبرغملا طخلا وه مدختسملا يبرعلا طخلا ناكو . ةيقيرفإلا لئابقلا نيب بطاختلا
 ةيمالسإلا ةراضحلا زكارم نم ملعلا ليصحتل اهئانبأ نم ديدعلا هاجتا ةيبرعلا راشتنا نم
 )٤( شكارمو سافو ناوريقلاو رهزألا يف

 تاعامج تاجهل اميسالو ةيلحملا تاجهللا نبب اهراشتنا ةيبرعلا تلصاو دقو

 ١٤٨. ص . قباسلا عجرملا . ناخرط )١(

 ٢٢٩. ص ٠ قباسلا عجرملا . دومحم نسح( )٢

 )٣( ص .هج . ىشعألا حبص . يدنشقلقلا ٢٩٨..

 )٤( ص . هقن عجرم ا .دومحم نسح ٢٤٤.

_ ٢٢٤ 



 ةغلو ةينالوفلا ةغللا ةباتك يف ةييرعلا فورحلا تمدختساف . ينالوفلاو وجندناملاو اسوهلا
 نيب ةيبرعلا تلخد امك . ةثيدحلا روصعلا ىتح اهمدختست ينالوفلا لئابق لازتالو . اسوهلا

 ةيفاقثلاو ةينيدلا تالاجملا يف ةصاخ تاحلطصملا فالآ ةروص يف ةيلحملا تاجهللا

 . تاتابنلاو تاناويحلاو ندملاو مالعألا ءامسأ يفو . ةرادإلا مظنو ةيسايسلاو ةيداصتقإلاو

 ةنودم تاطوطخم ربع ةيبرعلا هلوصأب زتعي ةيقيرفا برغ لود ىلاهأ نم ريثكلا لازامو
 )١' لايجألا اهلقانتت ةيبرعلاب

 دق ايوروأ تناك . ةيفاقثلاو ةيملعلا ةكرحلاب جعت نادوسلا برغ ندم تناك امنيبو
 نم ريثكلا اهصقنت اهندم تناكو . نادوسلا بهذ نع ثحبتو اهتلزع نم جورخلا يف تأدب
 يذلا يركنس دجسم وتكبنت يف ناكف . يلام يف نادوسلا برغ ندم راهدزاو رارقتسا
 برعلا نم ءاملع هيف سيردتلل مدقو . ةيمالسإلا مولعلا سردت ةريهش ةعماج حبصأ

 جاحلا هيقفلا مهنمو . نادوسلا خيرات باتك بحاص اباب دمحأ هيقفلا خرؤملا مهنمو ربربلاو
 ٠ ةمصاعلا . يلام ةنيدم امأ . يلام ةلود رخآ ءاضقلا ىلوت يذلا ركب يبأ نب نمحرلادبع
 دمحم هيقفلا مهنم ةيمالسإلا راطقألا ةفاك نم ءاملعلا نم ةريبك ةفئاط مضت تناك دقف

 . دحاولادبع . ىرقلا هيقفلاو يرصملا يشوقنلا نيدلا سمشو ىلوزجلا

 بناجب ةيفاقثلا اهتلاسر ىدؤت ميلاقألاو ندملا عيمج يف يلام يف سرادملا ترشتناو

 لهأ لابقإ ةطوطب نبا ظحال دقو . ةغاز سرادم لثم . ةيمالسإلا ةدابعلا رودو دجاسملا

 تحبصأ ىتح ةيبرعلا ةغللا ترشتنأف ملع بلطو ةنايد مهلو هلوقب ملعلا ىلع ةنيدملا كلت
 لب . مالسإلا لوخدب ىلام لئابق ىفتكت مل اذكهو . نادوسلا دالب يف ةيمسرلا ةفللا
 . يدنهلا طيحملا يف ترهصنا

 . يبرغلا نادوسلا يف ةيمالسإلا ةفاقثلا تعبط ىتلا ةيبرعلا ةيمالسإلا حورلا مغرو

 مالسإلا رشن يف حضاولا يبرغملا رودلا ببسب . ثحب يبرغم عباط تاذ اهنأ ظحالن اننإف

 بهذملا ثيح نم ةيكلاملا ديلاقتلا تبلغ دقف "") ةيقيرفا نم قطانملا كلت يف هتفاقثو
 . هقفلا اذه مدخت ىتلا ىرخألا ةدعاسملا مولعلاو كلام مامإلا هقف لوح رودت اهلكو

 راجتلاوريربلا عم ناوريقلا نم تافلؤملا كلت تلمح دقو . سانلل هحضوت ىتلا رداصملاو

 )١( ص . قباسلا عجرملا . ناخرط ١٥٤.

 ( ٢ ) درمحم نسح ٠ ١ عجرم ١ قب اسل ٠ ص ٤ ٤ ٢ ٠

_ ٢٢٥ 



 جاتنإلا بناوج مظعمو مجارتلاو ةفاقثلاو هقفلا ىلع ةيكلاملا تبلغ ىتح نادوسلا برغ ىلإ

 ودعتال كانه ةيفاقثلا سرادملا نأ ىتح . نادوسلا برغو يلام ةلود يف يركفلا فيلأتلاو

 هليمز نع هيتجهٹم فلتخت ال كانه هيقفلاو ملاعلا نأكف . ةتحب ةيبرغم سرادم نوكت نأ
 .١' مدختسملا طخلا يف ىتحو بولسألا يف ناوريقلا وأ شكارم وأ ساف يف

 ميلعتلا مظنو جهانم عم يلام ةكلمم يف سيردتلا قرطو جهانملا تطبترا كلذيو
 مساقلا نبا حورشو نونحسو ضايع يضاقلا بتك لثم . ةيسلدنألاو ةيبرغملا ةيكلاملا
 .كلذ ريغو ةنودملاو . كلام ًاطومو . ليلخو

 : ىه رباعم ةثالث لالخ ةعيرس ةروصب تلصو دقف ةيسلدنألا تاريثأتلا امأ

 تامركح عم ةنسح تاقالعب ةطبترم تناك زكارم ىهو ترهاتو ةساملجس رابحت )١(

 '". قرشلا يف نييسابعلا عم ءادعلا اهنيب عمجتو ةيومألا سلدنألا

 تلخد ىلاتلابو . نيدحوملاو نيطبارملا نمز برغملا دالبب سلدنألا طابترا( )٢
 وأ شويجلا يف دنجك نادوسلا برغو يلام ناكس نم ةريبك دادعأ سلدنألا
 اورثأ نيذلا برغملا ءاملع نم ديدعلا نادوسلا دالب ىلإ لحر امك . راجت
 . ةيسلدنألا ةفاقثلاب ورثأتو

 دادعأ تلحرف سلدنألا يف يحيسملا دملا مامأ سلدنألا ءاملع نم ديدعلا ةرجه( )٣

 ."") وتكبنت ةصاخ يلام ةكلمم ندمو برغملا دالب ىلإ مهنم ةريثك

 يف ةساردلل ىلام ء انبأ نم ديدعلا ليحر لالخ نم رصم نم ةيفاقث ت اريثأت تلصو

 يل اح ر از امك. مهلالخ نمو مهعم ةيرصملل ا فيلأتل ا تلصوو . روركتل ١ ق اور يف رهزأل ا

 جحلا ةلحر ءانثأ يلام كولم صرح امك . يطويسلا لثم رصم نم ءاملع اسوهلا قطانمو

 . ٥ ٤ ٢ ص ٠ هسقن عجرم ٠ ١ دومحم نسح ) ( ١

 ةنس ةيادرغب ملعلا راد يف ةرضاحم . ٢ص . سلدنألاب يضابألا دوجولا .دمحم ىيحي . شوكب )٢(

 . رئازجلاو . م٤٥

 )٣( ص . قباسلا عجرم ا . دومحم نسح ٢٤٥.
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 هيوتحت ام ىلع عالطضألل يلام نم ءاملعلا نم ديدعلا باحطصإو رهزألا ةرايز ىلع

 )١'. هتافلؤمو هتبتكم

 ىلع عالطضألل ةماه ةصرف يلام كولم اهب موقي ىتلا جحلا تالحر تناك دقل
 ىتحو طسوألا نادوسلا نم ءادتبإ يمالسإلا ملاعلا ءاحنأ ةيقب يف ةيراضحلا تايوتسللا

 ام رخآ سابتقال ةصرف ةلحرلا كلت تناكف . ةيراضحلا اهتايرتسمو رصم ربع زاجلا دالب

 جحلا تالحر رهشأ تناكو '") يعامتجإو ينفو يفاقث مدقت نم دالبلا كلت هيلإ تلصو
 لدتو .") م٤٢٣١ا ةنس/ ه٤٢٧ ةنس يسوم يسنم ةلحر يلام كولم اهب ماق ىتلا
 قيلي يكلم بكومب هبشأ تناك اهنأ ىلع اهل عجارملاو رداصملا يف تدرو ىتلا فاصوألا

 نوتس بكوملاب ناك دقف . راهدزاو ءارثو ىنغ نم يلام ةيروطاربمإ هيلإ تلصو ام ىدمب
 اهرثأ ةلحرلا كلتل تناكو . بهذلا نم لمج ةئامو . يراوجلاو ديبعلا تارشعو يدنج فلأ
 كرتب ملو بهذلا كلمب ىسوم يسنم بقل ىتح . رصم يف بهذلا راعسأ ضافخنا يف

 ةغلابم نم اهيف ام مغرو ') بهذلا نم هتيدهب هيلإ ثعبو الإ ةفيظو بحاص ىسوم ىسنم
 راهدزا نم مهتلود هتغلب امو . ءارث نم يلام كولم هيلإ لصوام رادقم ىلع لدت اهنأ الإ
 لوصولا يف ريكفتلا يف اوأدبف رصم يف دجاوتملا نييبوروألا ةلحرلا كلت تشهدأ دقو .

 . اهبهذ مجانمو يلام ىلإ

 راطقأ ةيقب براحت نم ةدافتسالل ةصرف يلام كولم اهيدؤي ىتلا جحلا تالحر تناك
 ىسنم دافتسا دقف .جحلا مسوم يف مهنامعزو نيملسملا عامتجإ لالخ نم يمالسألا ملاعلا

 ميهاربإ قحسا يبا يطرقلا يرامعملا سدنهملا باحطصاب هجح تالحر ىدحإ نم ىسوم

 اهنم ةديدج ةيرامعم جذامن ةدع سيسأت ىلع فرشأو ىلام ىلإ هعم مدق يذلا يلحاسلا

 ةعاتق ىنبو . قورحملا بوطلاب ءانبلا لخدأ ثيح ") وتكبنتو واج جاسم ةرامع
 معطملا بشخلاب اهتفرخزو سبجلاو رجحلا نم يلام يف ىسوم ىسنام رصقب تاعامتجإلا
 تناكو "لكشلا ةيمرهلا نذآملاو لزانملل ةحطسملا فوقسلا ماظن لخدأو . ةضفلاو بهذلاب

 )١( ص . قباسلا عجرملا . ناخرط ١٥٠.

 )٢( ص . يمالسإلا دملا . دلقم ١٠١.
 )٣( ص . حتافلا مالسإلا . سنؤم ١٠٧. )٤( ص .نادوسلا خيرات . يدعسلا ٨٠.

 )٥( ةكمداتو وتكبنتو ىلام يف دعب اميف ةيمالسإ تاعماج تحبصأ ىتلا دجاسملا ىهو

 )٦( ص . قباسلا عجرملا .ناخرط ١٥٤. ١٥٥.
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 . لبق نم يلام يف ةفورعم ريغ ينابملا كلت

 ركفلا مامأ تراوت دق اهنإف يلام لئابق ىدل ديلاقتلاو تاداعلا ىوتسم ىلعو

 ضعب كانه تناك نإو .هعم ضراعتت ال ىتلا ديلاقتلاو تاداعلا ىلع ىقبأ يذلا يمالسإلا
 نم ةطوطب نبا هظحال ام اهنم . يمالسإلا رصعلا ىتح ةعبتم يلام لهأ ىدل تلظ مسارملا

 نم عونك كلملا عم مهثيدح ءانثا مهداسجاو مهسؤر ىلع بارتلاب مهسفنا نومري مهنا

 دوهج مامأ ريغتلا يف تأدب دق رهاوظلا هذه تناك نإو.'ا) هصخشل لالجإلاو عوضملا
 . ةاعدلاو ءاملعلا

 ىلإ ةجاحلا . يلام يف ةصاخ . نادوسلا دالب ناكس نم ديدعلا لوحت ىلع بترت دقف
 , هرئاعشو يمالسإلا نيدلا ءىدابم سانلل اونيبيل ءاهقفلاو ءاملعلاو ةاعدلا نم ديدعلا

 كيسفور ةقطنم يفف ةيبثولا تاداعلا ضعبو مالسإلا ميلاعت نيب طلخ ىلإ ىدأ يذلا رمألا
 اهدارفأ دمعت ىتلا وبيل ةليبق دجوت (يبرغلا طيحملا رحبلا) يسلطألا طيحملا لحاس ىلع
 نم ريشك يف تاينثو ةوسنلا امنيب نوملسم نونيدتم اهلاجر . يرحبلا ديصلا ىلع
 ين عساو داقتعا كانه نأ امك . تويبلا يف بيراحملل نيبارقلا نمدقي ثيح . نهلاعنأ

 يف رجينلا يداو لئابق ضعب تلازامو . ناطيشلا نم فوخلاو زيواعتلاو رحسلاب يلام
 هلإ ىلإ برقتلل كلذو . امرجلاو ىازوسلا لئابق ةصاخ . رطملا ةصقر مهنيب رشتنت يلام
 . '""صقرلاو ماغنألاب رطمل

 نم ريثك ىلع ءاضقلا لاجم يف ةيقيرفإ يف مالسإلل ةماه راثآ كانهف كلذ مغرو

 لك يف ةيمالسإ نفدلا سوقط تحبصأف اهلحم ةيمالسإ رهاظم حالصإو ةينثولا تاداع

 للقيل . نادوسلا برغ ناكس نيب عمجت طباور مهأ لثمي مالسإلا حبصأو . يلام يف تاهجلا
 مالسإلا ىلإ يلام ءانبأ ءامتنأ حبصأو . ةيبصعلا ىلع موقي يذلا يلبقلا طابرلا نم
 يلام يف ةيمالسإلا ةايحلا رهاظم نم رهظم مهأ ةالصلا تحبصأو '"! رخفلاب مهرعشي
 فالآ ترشتنا انه نم . ةعمجلا موي ةصاخ .اهتاقوأ يف ةالصلا ىلإ عراسي عيمجلاف

 .اهدعبامو ٦٩٣. ص . ةلحرلا )١(

 )٢( ص . قباسلا عجرملا .حادق ١١٤.

 يقيرفإلا هيف دجو دقف ناكم نامز ىأو ىوتسم ىأ ين ناسنإ لك ةمالل مالسإلا ةمظع حضتت انهو )٣(

 .اأجهنمو ةديقعو أيوث هذختأف هترطفو ةطاسب
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 رئاود نع ةرابع ًتايلصم ترشتنا ثيح ةماعلا قرطلا ىلع ىتحو ىرقلاو ندملا يف دجاسملا

 دجسم ةنامثالث ينج ةنيدم يف دجو ىتح . شقلا نم ريبك خوكوأ . ةراجحلا نم ةيلمر

 )١' . اهل عماجلا دجسملا ادع

 ءارسإلا ةليلو ىحضألا ديعو رطفلا ديعك ةيمالسإلا تابسانملاب ىلام ىف لفتحي امك

 دعتو . يمسر بكوم يف ديعلا ةالص روضحل كلملا بهذيو . ةمخض تالافتحا يف جارعملاو
 مغرو . زاجحلا نع رايدلا دعب ببسب يلام لها دنع مالسإلا ضئارف قشا نم جحلا ةضيرف
 مهنم ءارقفلا حبصأ ىتح . اهتيدأت ليبس يف قاشملا نولمحتي يلام لهأ ضعب لظ كلذ
 .'" مادقألا ىلع أيشم جحلا ىلإ نوبهذي

 ٠ ةجردتم هيلمع يلام لهأ ىدل يعامتجإلا رييغتلا ةيلمع تناك دقف كلذ مغرو

 برض دقو ةيمالسإلا ةعيرشلل اهتفلاخم مهملع درجمب اهرييغتل ةيلباق يلام لهأل ناكو
 ريغ فرصت هنم رهظ . جحلا ىلإ هتلحر ءانثأ ىفف . كلذ ىلع الاثم هسفنب ىسوم يسنم

 ملعأ تنكام هللاو “هدر ناكو . ةرشابم هركنأ فرصتلا اذه ةيعرش مدعب ملع امنيحو يعرش
 1 ٣) كلذ

 روهظ ديلاقتلا كلت نمو مالسإلا ىلإ اهلوحت عم يلام ةكلمم ىلإ ةيقرش ديلاقت تلخد

 'ك١. ةددحم تاقوأ يف سولجلل ىلام كولم روهظو . ناطلسلل تاراعشك كونرلاو مالعألا
 ءاهقفلاو ءاملعلا روهظو .اهيف سولجلل ةبق ناطلسلا ذاختاو . ةيناطلسلا بكاوملا ذاختاو

 . هبكاومو ناطلسلا سلاجم يف

 ةقطنم ينو اهضرأ ىلع ةيداصتقا تاريغت ىلإ يمالسإلا ملاعلاب ةكلمم طابترا ىدأ

 )١( ص . هسفن عجرملا . حادق ١١١.

 )٢( ص . قباسلا عجرملا . حادق ١١٣.

 )٣( ص . هج . ىشعألا حبص . يدنشقلقلا ٢٩٦.

 )٤( ص . ةلحرلا . ةطوطب نبا ٧٠٠.

 بيطخلا يتأي مث ٠ ارمألا مهو ةيرارفلا هبنان نوعدي ديبعلا نم ةثالث جرخي ناطلسلا سولج دنع )٤(
 .ةيرادحلسلا مامأ نودعقيف ٠ اهقفلاو

 . ٧٠٠ : ص . ةطوطب نبا -
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 ةيعارزلا نادوسلا تايناكمإ لالغتسا نم ةيميلقإ ةكلمم تنكمت دقف . ةبطاق ةيقيرفإ برغ
 . ةيلاعلا ةراجتلا قرط ىلع اهترطيس نم تدافتسا امك .ةيناويحلاو ةيباغلاو ةيندعملاو

 لظ يف ةرم لوأل يقيرفا ميلقإ داصتقا ققحو .ةقطنملا ىلع ءارثلاو ومنلاب كلذ سكعناف

 بسح هلئاه حابرأ هتارداص تققح ثيح .هحلاصل يراجتلا هنازيم يف الوحت مالسإلا

 مهترهش تلصو امنيح ") "جونزلا درول" ب بقلي ىلام كلم حبصأو .ةيلودلا اهراعسأ
 . يسوم يسنم نمز ذنم كلذ ناكو . ايوروأ راجت ىلإ مهدالب راهدزاو تناكمو ةجردو

 ةلصتملا .رهنألا عرفأ نم ددع اهب رفاوتت ةبصخ ةقطنم يف يلام ةكلمم تماق دقف
 . ةريفولا راطمأل ةايم لمحت يتلا ةيدوألا نم ددع ىلإ ةفاضإلاب . لاغنسلاو رجينلا رهنب

 ببسب ةصيخر تناك ىتلا . بوبحلا لثم ليصاحملا نم ةديدعلا ىلام ميلاقأ تجتنأف

 ينرفلا ىمسي تابن مهدالب تجتناو. تاورضخلاو . نطقلا اهلهأ عرز امك . اهرفاوت
 لاغبلاو لامجلاو مانغألاك تاناويحلا ةيبرتل مهبعارم اهلهأ لغتساو .زبخ هنم لمعيو نحطي
 ناكو . يلام ميلاقأو ندم مظعم هب تعتمت يذلا يتاذلا ءافتكإلا يف هرثا بناجلا اذهل ناكو

 اهب رارقتسالل راجتلا بذجل ةنسح ةروصو يلاما عوبر يف رارقتسإلا راشتنإل ةاعارم كلذ

 إلا ملاعلا نم اهجاتحت يتلا تاعانصلا يلام ةكلمم تدروتسا دقو . اهنم مهلامعأ ةرادإو
 ةعفترم اهنامثأ تناك يتلا . لويخلاو . ريرحلا ةصاخ تاجوسنملاو فويسلا : لثم يمالس

 رصم نم اهداريتسإل يلام راجت ددرت يتلا ةيجيسنلا تاعانصلا يه مهعلس مها تناكو .

 ٢) . حلملاو جاجزلا اودروتسا امك

 تناك اهب ةيداصتقالا ةايحلا بصع تلكش يتلاو يلام تارداص مهأ نأ ىلع

 كلت ةراجت يلع ةرطيسلا يلع اهدادتماو يلام عقوم دعاس دقو. قيقرلاو بهذلا ىتعلس

 ةكلمم نأ امك . "") ييرفلا نادوسلا دالب يف بهذلا مجانم مهأ اهميلاقأ تمضف علسلا
 يلا عقت يتلا تاباغلا يف ةرشتنملاو ةيئدبلا ةينثولا لئابقلل يراجتلا ذفنملا لثمت تناك يلام
 ي ىئاوتس الا ى ةاطنلا نم يلام بونج

 مهعيب زكارم يلإ تاباغلا نم ديبعلا بلجل ةصاخلا مهقرط يلام راجتل ناك

 ١٤٩. ص.ةيقيرفإ يف مالسإلا خيرات . يرون )١(

 )٢( ص . قباسلا عجرملا ناخرط ١٦٧ .
 (٣) ناخرط ٠ ةسفن عجرملا ٠6 ص ٩. .٤\١ .



 ٠ 7 ةياصتتال ١ ةايحلا دامع اوحبصأو ٠ يلام ندم ين مهدادعأ ترثك ثيحب ٠ مهعيمجو

 دقو . رجاتملا يف مدخو . عرازملا يف عارزو . فرحلا يف لامعو . شيجلا يف دنج مهف

 دئاق ةجرد ىلإ مهضعب لصوف . نيررحملا ديبعلا نم ريثك يلع ةيناطلسلا ةرادإلا تدمتعا

 . ديبعلا سيئر ىأ يكدنص . يمسي سيئر مهل حبصأو . "اا يكلاملا سرحلاو شيجلا يف

 اهمظن اهل قيقرلا ةراجت تحبصأ دقف انه نم (الوبلا ) مساب نيررحملا د ا ديبعلا ةقبط تبقلو
 . ةتناكمو ةق ةقوقق وقحب دبعلل ظفتحا ث تيح . ملسملا يلام عمتجم :م يف اهديلاقتو

 سلدنألا ىلإو برغملا دالب ندم ىلإ ةريبك دادعأب قيقرلا لفاوق تهجوت يلام نمو
 تامداخلاو ناسحلا يراوجلا اهعم ةلماح . يمالسإلا ملاعلا ءاجرأ ةفاك ىلإو رصم ىلإو
 ىلإ راطقألا فلتخم نم راجتلا دفو كلذلو . ") ماعطلا نم ةددعتم عونأ ندجي يتلا

 لهأ اهنكسو .. ةساملجس راجت تايسنج نع لقوح ب لوقيف . ةساملجسو ترهات قاوسأ

 مهدألواو مهف . قيرطلا كلذ نوعطقي اوناك نيذلا نويدادغبلاو ةكمو ةرصبلا راجتو قارعلا
 دئاوفو ةميظع حاجرأ ىلإ ةعطقنم ريغ مهلفاوقو ةمئاد مهتدرفمو ةرئاد مهت اراجتو
 )"'.٠ لاح دعس مالسإلا دألب يف راجتلا اهينادي املك ةغباس معنو ةميسج

 ةجاح بسح . ىرخأ ىلإ ةثف نمو . رخآل ناكم نم قيقرلا راعسأ تنيابت دقو اذه

 دق اهنإف يلام ميلاقا يف ةعلسلا كلت صخر ناك امهمو . ةيراجلا وأ دبعلا تازيمو ةقطنملا
 يف ةفيظنلا ةيراجلا نمث غلب دقف . سلدنألاو رصمو قرشلملا دالب يف ةيلاغ اراعسأ تفلب
 نم لقأ مداخلاو ريناند ةرشع مالغلا رعس ناك امنيب . رانيد ةنام يلاوح نايحألا بلغأ

 ىلإ اهرعس لصي دقن اهبداو اهلامج بناج ىلإ ةصاخ ةيبرت ةيراجلا تيبر اذا امأ . نيثالث
 دحأ عم اهتير ةيبصب يمطافلا هللا نيدل زعملا ةجوز ءارمألا مأ تهجو دقف . رانيد فلأ

 . ٨١" رانيد فلأ اهيف بلطف رصم يف عابتل اهل ءالاكولا

 ترفاوت دقف . نادوسلا برغ يف بهذلاو ساحنلا مجانم يلع يلام ةكلمم ترطيس
 نم جرختسي ناك ثيح . ةدكت ةقطنم لوقح يف ديجلا رمحأل ١ ساحنل ا نم ةريبك ت ايمك

 )١( ص . قلتشملا ةهزن . سيردألا ٩٤ .

 )٢( ص. برغلا دالب يف يرسلا مالسإلا . ميهاربإ يرداقلا ٢١٤.

 (٣) ضرالا هررص ٠ ص .٩.

 )٤( افنحلا ظاعتا . يزيرقملا . ج١.ص٦١٠٠ .

_ ٢٤١ 



 لكش يف رهصيو . ") بلاوق لكش يف ةرهص متيل ةنيدملا ىلإ لقني مث ةنيدملا جراخ مجانم
 رحبلا ضوحو رصمو برغملا دالب ىلإو ةرواجملا ونرب ةكلمم ىلإ لاكشألا ةفلتخم نابضق
 دادعأب هلادبتسا متي ثيح ةيئوتسإلا تاباغلا بوص تايمك ةنم ردصي ناك امك . طسوتلل

 ناك ةنأ ىأ .ابهذ هنزو يثلثب عابي ثيح نمثلا يلاغ ساحنلا ندعم ناكو . ديبعلا نم
 يتلا ةرواجملا قطانملا نم بهذلا تايمكو ديبعلا دادعأ ريفوتل يلام دراوم نم أاماه أدروم

 . بهذلاب ساحنلا لدبتست

 حبصأ ثيح . رهدزملا يلام داصتقا اهيلع دمتعي ىتلا ةيجيتارتسالا بهذلا لظ
 هنم يبرغلا ءزجلا ةصاخ . طسوتملا رحبلا ضوح يف ةيلودلا دقنلا ةعلسلا ةباثمب يلام بهذ

 كلملا ىدل ناكو . ةمظنمو ةيرس ةروصب متت تناك بهذلا جارختسا تايلمع نإف انه نم ٠

 اذه ءارو ناكو '"!.هريدصتو هعيمجحتو بهذلا جارختسا ىلع فارشإلل ةصاخ ةزهجأ يلاملا
 دالبلا ىلإ نيمداقلا راجتلا ضعب لواح دقو . بهذلا عبابم ىلع يلام ةموكح فوخ ماظنلا

 لاجملا اذه يف نيلماعلا ديبعلا دحأ ىلع اوضبقف بهذلا جارختسا زكارم ىلع اوفرعتي نأ

 .'" اودارأ امع ءىشب مهل حرصي ملو . تام ىتح هويزعو

 ىلإ ةقطنم تلوحتام اذإ ىفتخي بهذلا نأب داقتعا ىلام ةموكح ىدل ترهظ دقو

 لوقيف . ديبعلا نم نيينثولا دي يف ةلدابملاو جارختسالا تايلمع اولعج دقف كلذلو مالسإلا
 اشنو ندملا هذه نم ةنيدم تحتف ام اذإ هنأ اوبرج دق ةكلمملا هذه كولم نكلو يدنشقلقلا
 دادزيو مدعي ىتح يشالتي مث بهذلا دوجو اهب لق الإ ناذآلا ىعاد اهب قطنو . مالسإلا اهب

 تلظ كلذلو ") مهيلع ررقم لمحو ةعاطلا لذبب مهنم اوضرف . رافكلا دالب نم هيلي اميف
 راشا ىتح . يلام كلم اياعر نم نيينثولا دي يف ندعملا اذهل رهصلاو جارختسالا تايلمع

 ال ىتح بهذلا مجانم ىلإ نيملسملا يديأ دادتما نم يلام ناطلس فوخت ىلإ ةطوطب نبا

 ديبعلل ماخلا جارختسا تايلمع تلكوأ دقف . بهذلاو ساحنلا جارختسا ةينقت يف يلام ةكلمم تعرب )١(

 نم نمأم يف دالبلا تاورث لظت يتح مجانملا عقاوم ةفرعم نع راجتلا لزع متي ناكو . نيينثولا ةصاخ
 . ةيجراخلا عامطالا

 )٢( ص . ةلحرلا . ةطوطب نبا ٦١٩٩ .

 )٣( ص . قباسلا عجرملا . ناخرط ١٢٩.

 )٤( ص . هج . نسعألا حبص . يدنشقلقلا ٢٩٤.

٢٤٢ 



 ۔ هتماصلا ةراجتلا » مساب فرعي ام قيرط نع متت بهذلا ةراجت تايلمع تناك

 يف نولماعلا ناكف ١" ةيقيرفإلا علسلا مظعمل ةماع ةمس تناك ىتلا (5زا٥٤ - آ[206)

 عيمجت متيف .دعب ىلع نم ةضياقملا تايلمع متت لب راجتلاب نولصتيال جاتنإلا لقح
 دارملا ةعلسلاب راجتلا رضحي مث .هيلع قفتم ديعب ناكم يف سايكأ يف بهذلا تايمك
 فلخلا ىلإ عجارتلا متيو ةعلسلا ةيمك يف رظنيف نادوسلا نم ميعز رضحيو .اهب لادبتسالا

 .لوبطلا عرقت ةقفصلا ىلع قفاو نإف هلبق نم تارم ةدع

 . "" بيرق تقو يتح ةيلامشلا ةيقيرفإ ةراجت يف ةماعلا ةعلسلا يلام بهذ حبصأ

 ةعمسلو اهل يدقنل ا نمألا ريفوت نم عونكدهيلإ رظنت ةثيدحلا هبوروأ لود تحبصأ دقف

 تيمس دقو . ) ةراقنو ةقطنم يف همجانم ىلع ظافحلا يف يلام ةموكح ترمتساو اهتلمع

 ىربكلا ءارحصلا دودح ىلع . (٤) يزافت ين هنم ةريبك تايمك تدجو امك . بهذلا ضرأب

 ةئيه ىلع اهنم جرختشسي رختشسي ناك ث ثيح . اضيأ حلملا تايمك اهب ترفاوت ىتلا ةقطنملا ىهو .

 'ث)١. ةبلص حاولأ

 رارقتسإلاو نمألا نم اعون نادوسلا برغ ةقطنم يف يلام ةموكح ةبيه ترفو دقو
 ةهجاومل رمتسم دادعتسا ةلاح يف تناك . ةبردمو ةيماظن ةيركسع تاوق نم هكلتمت امب

 لواحت ىتلا ميلاقألا وأ دالبلا تاريخ يف ةعماطلا لئابقلا وأ ةينثولا لئابقلا تاءادتعا

 . نايحألا بلغأ يف ةنمآ اهيلإو يلام نم ةراجتلا قرط تحبصأو "أ اهنطلس ىلع درمتلا
 ىوس ماظنلا اذه وفص ركعي ملو . مالسو نمأ يف متت لفاوقلا تاكرحت تناك امك
 ةصرف زهتنت تناكام اريثكف . ءارحصلا يف لامشلا وحن زكرمتت ىتلا لئابقلا تاءادتعا

 فعض قراوطلا لغتسا امك . ةراجتلا لفاوق ىلع ضقنتل ةيلخادلا اهلكاشمب يلام لاغشنا

 )١( ص . ةراجتلا خيرات . نارفول ١٤.

 )٢( ص . يداصتنألا خيراتلا . روتشآ ١٠١.

 يبولو . ىلعألا رجينلا ىلعرويو . ىلعألا لاغنسلا يف كوبماب : ىه ميلاقأ ةعبرأ ةراقنو ةقطنم مضت )٣(

 .ةيلاحلا ةناغ لامش اتناشأو . اتلوفلا رهن ىلع

 )٤( ص . قباسلا ردصملا . يبوقعيلا ٨٥.

 )٥( ص . ةيمالسالا لودلا خيرات . يكز ١١٠.

 )٦( يلام ةلود . ناخرط . صه١١٥.

_ ٢٤٢ _ 



 )٢' ةراجتلا زكارمو ةيراجتلا قرطلا اوددهو . ةثيدحلا روصعلا يف يلام

 ةكلمم يف رهظت روهدتلاو فعضلا لماوع تأدب يداليملا رشع سماخلا نرقلا ذنمو
 ةمكاحلا ةرسألا دارفأ نيب ةيلخادلا ماسقنإلا رهاظم تأديو . ماكحلا ةطلس تفعضف . يلام

 ةيبرفلا ةيقيرفإ ىلع ضاضقنالل ططخلا عضت ةيبوروألا لودلا هيف تأدب تقو يف .
 نوعلا يلام كولم بلط ىلإ رمألا لصو لب . ") يلام ةكلمم تاورث ىلإ لوصولل ططختو

 لخدتلل ةيعرش ةجح بلطلا اذه ناكو . ةرواجملا ىوقلا نم مهتيامحل نييلاغتربلا نم
 . ةيبوروألا ةيفارغجلا فوشكلا مفخ يف يلام ميل اقأ يف يبوروألاو يلاغتربلا

 تدأو ةثيدحلا روصعلا ةيادب ذنم ةكلمم اهل تضرعت ىتلا ةريخألا راطخألا كلت نمو

 : يليام اهلاوز ىلإ

 (٣) : قراوطلا ) ( ١

 ةصاخ . يلام ةكلم ميلاقإو تارامإ ىلع لامشلا ةهج نم تاراغ نشب قراوطلا ماق

 )١( ص . هسفن عجرملا . ناخرط ١١٠.

 )٢( ص . هسفن عجرملا . ناخرط ٨٨. ٨٩.

 ءارحصلا ةجاهنص لئابق ىدحإ ىلإ اوبسنو . ةيربرب لوصأ ىلإ ىمتني'قيرعو ىوق بعش : قراوطلا )٣(
 ىقبر يطبارملا رصعلا يف ناسملت يحاون ىلإ اهضعب رجاه ثيح . كرات وأ اجرات ىمست ىتلا
 ىصقألا برغملا يبونج ةغرد ىداو نم دتمت ىتلا ةقطنملا يف ىلوألا مهنطاوم يف ءارحصلا يف مهمظعم
 . ىربكلا ءارحصلا يحاون يف تقرفت مث . قرشلا ةيحان عورف مهنم تدتماو . لاغنسلا ىداوو

 مامأ مهبوره ءانثأ ءارحصلا ةجاهنص لئابق اياقب نم مهتمومع ىنب نم نوبراهلا قحل امنيخ
 .ارحصلا بلق ىتح ةيوارحصلا ميلاقألا مظعم اوداسو مهتوق تدادزاو مهدادعأ تديازتف نيدحولا

 مسالا اذه برع دقو . اكرات وأ اجرات مسا اعيمج نييوارحصلا ءالؤه ىلع قلطي حبصأو ىربكلا

 . قراوط هعمجو يقراط هيلإ ةبسنلاو قراط ىلإ حبصيل

 دقو ثيدحلا رصعلا يف ىربكلا ءارحصلاب ةيارد ةيقيرفأ بوعش رثكأ نم قراوطلا بعش حبصأو

 ةوقلا اوحبصأو . ءاقرزلا مهسبالميو . مههوجو هب نوطغي ماشل ىلإ ةبسن نيمثلملا مساب اورهتشا
 نم نويسنرفلا نكمتي ملو . اثيدح ىربكلا ءارحصلا يف يسنرفلا دملا مامأ تفقو ىتلا ةيمالسإلا
 ء ارحصلا ءارمأ مسأب مهومسو مهونداهف مهيضارأو مهتاحاو لوخد نع اوزجعو مهيلع مهترطيس طسب

 نيببوررألا عم تمدق يتلا ريشبتلا تاثعب مامأ ء ارحصلا ىلع ةظفاحملا يف لضفلا عجري مهيلإو قرزلا

- ٢٤٤ 



 اوعضوو . م٣٣٤١/ ٨٢٧ ةنس هتالو لالتحا نم اونكمتو . هتالوو وتكبمو تسغدوأ

 ةريهشلا وتكبمت ةنيدم اولخد امك . يلام ةكلمم عم ماه يراجت زكرم ىلع مهيديا
 يلام ةكلمم عم ةيلامشلا ةيوارحصلا ةراجتلا ذفانم ىلع اورطيس كلذبو اهوحابتساو

 اهتالحر يف ةنمآ ريغ ةيراجتلا لفاوقلا تحبصأو . اهداصتقا اوعزعزو اهرارقتسا اوددهو

 ىلام ىلإ

 امدتحم عارصلا حبصأ . يل ام ةكلمم ضاقنأ ىلع ةوقك ىفنص ةكلمم ترهظ امنيحو
 مظعم لمشت مهتاكرح تحبصاو يلام يف ميلاقالا نم ددع ىلع ىفنص نيبو قر اوطلا نيب

 نم مهجارخإ نم تنكمت دق يفغنص ةكلمم تناك نإو . يغنص ةكلممل ةيلامشلا ميلاقألا

 )١'. مئازهلا نم ديدعلا مهب تقحلأو ةقباسلا ميلاقإلا

 )٢( ىشوملا لئابق ٥055 :

 مهأ مهو ايلعلا اتلوف ةقطنم يف رجينلا رهن ىنحنم يبونج ميقت ىتلا لئابقلا ىهو
 مهتدايس تلظ . بونجلا يف ةيئاوتسإلا تاباغلا لخاد مهتدايس دتمت و ةقطنملا كلت لئابق

 ىربك ةكلمم مهل ترهظ ىتح . ىلوألا نورقلا ذنم ةناغ اهلبق نمو يلام بونج ميلاقأ ىلع
 لظ ثيح . يلام كولم عم ةرمتسم برح ةلاح يف اولظو . يداليملا رشع عبارلا نرقلا يف

 تاقالعلابو بهنلاو وزغلاب اورهتشاو . أريخأ اوملسرأ مث ةليوط ةدمل مهتينثو ىلع ىشولملا

 ٢١" ؟ابانوغوم مسأب شوملا كولم بقليو . ىلام ةصاخو مهناريج دض ةيئادعلا

 . مهنيب ةيدئاقعلا تافالتخالا ببسب يلام كولمو ىشوملا نيب اديدش عارصلا أدب دقو

 يف نوعمطي ىشوملا لظ امك .اوملسأ ىتح نيملسملا دض ادقح نونكي ىشوملا لظ ثيح

 نكمتو . '") ةرهدزملا ةيراضحلا اهزكارم ىلع ضاضقنإلا نولواحيو يلام ةكلمم تاريخ

 يلام ندم نوددهي اولظ ىشوملا نكل . ىشوملاب مئازهلا قاحلإ نم مهتوق نمز يلام كولم
 ةماه ةقطنم ىهو رجينلا يف 0850 وبد ةريحب ةقطنم وزغ نم م٠٤١ ٠ ةنس اونكمت ىتح

 . يلام يف ةراجتلا قرط ىلع

 )١( ص . قباسلا عجرملا . ناخرط ١٦١.

 ىشوملا ماكح ىلإ نومتني ووساف انيكروب ةيروهمج يف ذوفنلاو ةورثلا باحصأ نم ديدعلا كانه لازام )٢(
 . ءامدقلا

 )٣( ص . قباسلا عجرملا .ناخرط ١٦٧١. ١٩١٠ .
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 (٣) نوينالوفلا : ١)

 ٠ برفلا يفو لامشلا يف يلام كولم ةطلس ديدهت نم ةينالوفلا تاعامجلا تنكمت

 / ىرجهلا رشاعلا نرقلا ذنمو . مهلنابق ةرثكو ءاحنألا كلت ىلع مهترطيس لضفب كلذو

 اولتحا امنيح لاغنسلا رهن ىلاعأ يف يلام ذوفن نوينالوفلا ىهنأ يداليملا رشع سداسلا

 رهن دفاور دحأ . ميلاف رهن ضوح يف وجندناملا نم ةريبك دادعأ اودابأو .'") كوبماب
 . برغلا ميلاقأ يف ىلام ةطلس ءاهنإ يف اهرثأ لامعألا كلتل ناكو . لاغنسلا

 ىلإ ىلام ترطضا وجندناملا ىلع رمتسملا نيينالوفلا طغض ببسب هنأ ىتح

 !" ۔٤٣٥١ ةنس نييلاغتربلاب ىرخأ ةرم ةثاغتسألا

 )ا٤(اقبانل ىغنص , )٤)

 نوظفتحي اورمتسا كلذلو . ىفنص لئابقب مهتقالع يف نيرذح يلام كولم لظ

 . ىلام نم رارفلا نم ناميلسو ىلع ناوخألا نكمت ىتح . ىلامب مهروصق يف مهنناهرب
 ُنشوأ وأ ىش بقل ىلع رشع عبارلا نرقلا ذنم ىغنص ءارمأ لصحو ىفغنص ةوق ةداعاو
 "ث .ةيزجلا اوطقسأو يلام ةرطيس نم اوررحتف ناطلسلا ةفيلخ ىأ

 ةكلمم ىلع رمتسملا موجهلا ىلع زيكرتلا بوص هجتت ىغنص ماكح ةسايس تأدب
 يلام ةمصاعلا اولخد ىتح مهلامعأ اولصاوو . برغلا نم مهل ةرواجملا اهندم ىلعو يلام

 . اضيأ مالسإلا ىلع اوناك مهنأ مغر . يلام ندمو ميلاقأ دض ةيشحو لامعأب اوماقو .

 امنيح . ىفنص ةيروطاربمإ سيسأت نم ىلع نس نكمت م١ا٤٦٤/ه٩٦٨ ةنس ذنمو

 ءاجرأ ةفاك يف مهتعامج ترشتنأ دقو برغلا يف لاغنسلا ضوح ىلصألا مهنطوم ةاعرلا نم بعش )١(

 رشع يداحلا نرقلا ذنم مالسإلا اولخد . بونجلا يف نوريماكلا ىتحو اسوهلا داليو يبرقلا نادوسلا

 . نيطبارملا لضفب يداليملا

 )٢( ص .٦ج . خيرات . نودلخ نبا ٢٠٢ اهدعبامو .

 )٣( ص . قباسلا عجرملا . ناخرط ١٦١٧١ .

 )٤( ةمداقلا تاحفصلا ىف اهذوفن روطتو اهلصأل ليصفت دريس .

 )٥( ص . قباسلا عجرملا . ناخرط ١١.
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 يف ماهلا يراجتلا اهزكرم اهل ةنيدم ىهو . م١ا٨٦٤/ ٨٧٢ ةنس وتكبنت لالتحاب ماق

 مث . طسوألا رجينلا ضوح ةديس ىغنص تحبصأو . م٧٧٤١ ةنس يبنج لخد مث . ةقطنملا
 عفدتو يمسإلا اهلالقتساب يلام ظفتحت نأ ىلع نافرطلا قفتاو . يلام عاضخإ نم نكم
 يفنص ةيزجل )\ا) .. كولم ةيلا

 ىوقلاب لاصتالا ىلإ يلام كولم هجتا ىغنص تاوق نم رمتسملا طغضلا اذه ببسبو
 لحاوس ىلع ىربك ةيمالسإ ةوقك اورهظ نيذلا نيينامثعلاب اولصتاف . ىربكلا ةيمالسإلا

 يلام طالب ىلإ لصت ةيلافتربلا تارافسلا تأديو . طسوتملا رحبلاو برغملا دالب

 ذنم ةيبروأ ىوق اهيلإ لوصولاب تلمح املاط ىتلا ةقطنملا ةساردلو اهتوبك يف اهتدعاسمل
 . يلام فورظو تايناكمإلاو قرطلا ةساردب موقت ةيلاغتربلا تارافسلا كلت تناكو . مدقلا

 مسا درت ظحالي ثحابلا نأ الإ تارم ةدع يلام لوخد نم ىفنص ماكح نكمت مغرو

 دمحم جاحلا ايكسا لوخد دعب ىتحو . ىفنص ةيروطاربما مسا لظ يف اهماكحو يلام
 يلام كلم رارفو اهبيرختو ماه ١ ٠ ةنس ىرخأ ةرم اهلوخد مث . ١٤٩٢. ١"٢' ةنس ىلام
 اوقبي نا نادوسلا كولم ةداع نم نآ ىلإ عجري كلذ يف ببسلاو . ةيبونجلا نلز ةنيدم ىلإ

 خالسنا مغر يلام مسا لظو . ةيزجلا عفدو ءالولا طرشب مهقطانم يف نيينطولا ماكحلا ىلع

 ٢١' ىفنص ةكلمم باسحل اهميلاقأ

 )٥( روركتلا رطخ :

 . لاغنسلا رهن ضوح يف . جونزلاو ربربلا نيرجاهملا نم ةفلتخم تاعامج مهو
 دقفا امم . م٠٣١٥١ ةنس وجندناملا لئابق دض تايرض اوهجوو "! نيينالوفلا عم اوفلاحت

 رثأ ىلع نييلاغتربلاب داجنتسالل اوهجتاو . مهتلودل ةيبرغلا ميلاقألا يف اهتماعز يلام
 . روركتلاو ينالوفلا لبق نم وجندناملا تاعامج دض ةدابإلا تايلمع

 )١( ص . قباسلا عجرملا . يرون ١٥٣ .

 )٢( ص .قباسلا عجرملا . يكز ١٢٦/١٢٥.

 ُمسا مهسفنأ ىلع روركتلا قلطأ امنيب . يبرغلا نادوسلا ناكس مظعم ىلع بولا هقلطأ ماع مسا )٣(
 . اتوف ناكس ىأ يبوكن اتوف

 . ١٢٨١ ص . !ج . نادلبلا مجعم . ىومحلا توقاي -
 )٤( ةينالوفلا ةفللا روركتلا ثدحتي .
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 دي ىلع رشع سداسلا نرقلا فصتنم يف ديدج نم مهتاوق ميظنت يلام كولم لواح
 م٠٧٥١ ةنس/ ه٨٧٩ ةنس ةديدج يضارأ يلام تدقفو . برهو مزه هنكل . يناثلا دمحم

 شكارم ناطلس لست نم دالبلل يشكارملا وزغلا تاوق تلصو م٠٩٥١/ ه٩٩٩ ةنس يفو
 ٠ ىفنص ةيروطاربما ىلع كلذب ىضقو . اشاب ردوج ةدايقب يبهذلا دمحأ رالوم فيرشلا

 ناطلس "شكارم ناطلس بقل حبصأو . يغنصو يلام ندم ةيشكارملا تاوقلا تلخد امنيح

 ينجو وتكبنتو واجو شكارم

 ماق ثيح . ماه٨٩/ ه١. ١. ةنس نيينالوفلا عم فلاحتلا يلام كولم لواح امك
 مهنكل . ينج يف نييشكارملا شيج ةمجاهمب يلام ءارمأ نم معدب نيينالوفلا نم ةنمآ دمح

 نيموزهملا يلام ءارمأ ضعب عراسو . ةثيدحلا ةروطتملا يشكارملا شيجلا ةحلسأ مامأ اومزه

 . ةيلاحلا يلام ةلود ةمصاع تحبصأ ىتلا وكاماب يف رارقتسالاب

 لاجر دحأ دي ىلع ةيحالصإ ةيمالسإ ةكرح ترهظأ رشع عساتلا نرقلا ةيادب يفو
 يف ةيمالسإ ةرامإ نيوكت نم نكمت يذلا ')ويدوف نود نامشع يعديو ينالوفلا ةليبق
 نكل ةثيدح ةيمالسإ ةلود نيوكت ةلواحمب '") م٨٣٨١ ةنس رمع جاحلا ماق مث . ىلام بونج
 هتافو دعبو . هتاوق اوماقو ةقطنملا يف ةيمالسإلا ةكرحلا ه ايحإ ةلواحمل اودصت نييسنرفلا

 اوأدبو رجينلا ىداو لامش ىلإ مهناطلس اودمو ةقطنملا يف تاماسقنالا ةرتف اولغتسا مهنإف
 ةهجو تريفتو بونجلا وحن اناغ جيلخب يبرغلا نادوسلا طبرل ةديدج طوطخ ءاشنإ يف

 . يجراخلا ملاعلا عم لامشلا بوص اهتالص تناك نأ دعب بونجلا بوص دالبلا

 )١( هتكرح نع ثيدحلا قبس .

 روركتلا تاعامج نم (لاغنسلا)روفاتوفلا ميلقإ يف رودوب ةدلبب م١ا٧٩٧ دلو . لاتو ديس رمع همسا )٢(

 ةقطنملا يف حالصإلا لاجر ىلع فرعتلاو ملعلا يف هتايح ىضقو . ةحيحص ةيمالسإ ةأشن أشنو .

 يف ةيناجيتلا ةقيرطلا ةفيلخ حبصيل داعو . جحلل بهذ مث . خيشلاو دامحو ويدوف نود نامثع ىقلن

 يف مهئامعزو نيملسملا ءاملع عم هتالص قثوو . هلوح سانلا عمجتف هنيدتو ةعروب رهتشأو . لاغنسلا

 عمجت كانهو نولاجاتوفلا لابج ىلإ هجتأ هذوفن نم دالبلا ءامعز فاخ امو . يبرغلا طسوألا نادوسلا
 (يلام) وجندناملا مجاهو روركتلا نمأشيج رمع جاحلا نوك . رارمتساب مهدادعأ تديازتو راصنألا هلوح

 , لتاقم ٠٠٠. ٤٠ هماوق شيجب لاغنسلا ضوح ىلع رطيس مث . ورويف ةدلب مهنم عزتناو . ةرابمبلاو

 .م٤٦٨١ ةنس تامو وتكبنت مث وجيس ةدلب لتحيل أقرش هجتأو عجارتف نييسنرفلاب مدطصا هنكل
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 يمالسإلا دوجولا ءايحإل رشع عساتلا نرقلا ةياهن يف ىرخأ ةلواحم ترهظ
 يلام يتلود ضاقنا ىلع ؤغيروماس ةماعزب ةيمالسإ ةلود نيوكتو يبرفلا نادوسلاب
 اهتاطلس طسبل اهططخ تمسر دق ةيسنرفلا تاوقلا تناك تقو يف ضهن هنكل . ىفنصو

 تاوقلا نأ الإ نييسنرفلل ةيوقلا يروماس ةهجاوم مغرو . ةيقيرفا برغ ىلع لماكلا
 ىلإ هجتأ مت . ايلعلا اتلوف ىلإ هبتإو تاعفترملا ىلإ باحسنإلا ىلع هتمغرأ ةيسنرفلا
 لودلا رمأ ىهتنأ هتوميو . م٠٩١ ٠ ةنس تامو نوباجلا ىلإ ىفن رسأ امثيحو ايريبيل
 . ") اهيلع هناطلس رامعتسالا طسبو ةيقيرفا برغ يف ةيمالسإلا

 نادوسلا يف ةيمالسإلا ةيوهلا ىلع ظافحلاب اهرودب موقت ةيفوصلا قرطلا تلظ
 (ةيديرملا) ٢ ةيرداقلا : امه ناتقيرط اهمهأ ناكو . ريصنتلا تالواحم دض يرفلا

 قرطلا كلت تلظو . ةديدج احور كانه نيملسملا قرطلا كلت تنكم ثيح . " ةيناجيتلاو
 ةرطيس ذنم اهجاوت ىتلا ةبعصلا اهفورظ مغر رضاحلا تقولا ىتح ةينثولا دض لمعت
 ظافحلا قرطلا كلت لواحت امك . ةيقيرفإ برغ يف رومألا ديلاقم ىلع يسنرفلا رامعتسالا

 . ةقرافألا نيب مالسإلا خيسرتو نيدلا رهوج ىلع

 ٠ نادوسلا برغ يف ةيمالسإلا ةحاسلا ىلإ ىرخألا ىه '“) ةيسونسلا ةقيرطلا تم اج

 ىلإ عوجرلاو عدبلا ةبراحم يف ةقئاف تادوهجمب مايقلا نم نيرشعلا نرقلا ةيادب ذنم تنكمتو

 )١( ص . عتافلا مالسإلا سنؤم ١٣٧١ .

 يف وتكبنت ىلإ تلصو مث رشع يناثلا نرقلا يف ةيقيرفإ لامش يف ترشتناو قارعلا يف تسسأت ()
 حبصأ نيرشعلا نرقلا علطم يفو . ةيقيرفا برغ ناكس نيب نآلا ىتح ترشتناو . رشع سماخلا نرقلا

 الكش تذختاو اهتيبعش اهدقفأ ىذلا رمألا . نييسنرفلل انداهم ةيرداقلا ميعز ايديس هللادبع خبشلا

 . ةيديرملا ةقيرطلا يف اديدج

 تربعو ساف ىلإ تلقتنا مث )١٧٣٧ - ١٨١٥/ يناجيتلا دمحم نب دمحأ دي ىلع رئازجلا يف تأشن )٣(

 معدل داهجلاب : يناثلاو . ىملس لوألا : لمعلا يف نايولسأ اهل ناكو نادوسلا برغ ىلإ ءارحصلا

 . ةثيدحلا روصعلا يف ةيقيرفا برغ يف ريثأت ةيفوصلا قرفلا رثكأ نم ىهو . نيدلا ظفحو راكفألا

 ةمواقمو ةينثولا ىلع ءاضقلا هفده ناكو . رجينلا ىلاعأ ىف يرون ىروماس اهتاعد رخآ ناكو

 . ةديدع قرف ىلإ تمسقنا دق ةقرفلا تناك نإو . يسنرفلا رامعتسإلا

 ٨٩- ٩١. ص . قباسلا عجرملا . حادق

 )٤( ةنس دلو مناغتسم نم ىرئازج هيقف وهو . يسونسلا ىلع نب دمحم ىلإ بسنت ١٧٨٧م =
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 ةقرفلا كلت ةروطخل كاردإ ةيبوروألا لودلا قبسأ اسنرف تناكو . حيحصلا مالسإلا ركف

 . بوبغج ةحاو يف رقتسي نأ ىلإ ىلع نب دمحم اهميعز رطضاف رئازجلا يف اهذوفن ىلع

 ىلإ اهنمو . ىربكلا ءارحصلا يف ترشتنا دق ةقيرطلا تناك سسؤملا تام امنيحو

 لامش يف قراوطلا تمعد دق ةيسونسلا ةكرحلا تناكو . طسوألاو يبرغلا نادوسلا دالب

 ناكو "اا ةيقيرفإ برغ قطانم ةيقيو رجينلا ضوحو يلام ىلإ مهتوعد تلصوف . رجينلا
 ثيح . ةيئاوتسإلا ةيقيرفإ يف مالسإلا رشن تايلمع يف ىرخألا قرفلا عم لضفلا مهل
 ىلإ ةاعدلا ءاج دقف . يمالسإلا دملا مامأ ةيادبلا ذنم الئاح تفقو ىتلا ةفيثكلا تاباغلا

 ضورفلا اذهل سرادم اوسسأو .نيرشعلا نرقلا يف ةيبرعلا مغللاو مالسإلا رشنل قطانملا كلت
 نم اونكمت امك . ايريبيلو وجوت يفو يموهادو نويلاريسلا يف مهلضفب مالسإلا خسرتف .
 . مالسإلا ىلإ يتناشألا لئابق تلوحتو . اكيرمأ نم نيدئاعلا جونزلا نيب مالسإلا رشن

 كلذ . يباجيإ هجو ىلإ اهليوحتو قيقرلا ةراجت ةمواقم يف لضفلا ةيسونسلل ناكو

 نيدلا لوصأو ميركلا نآرقلا اياوزلا يف مهنوملعيو قيقرلا ىرتشت تناك ةعامجلا نأ
 نيسمحتم ةاعد اوحبصيل مهنوررحي مث . ةيمالسإلا ةوعدلا ةيجهنم عم هقفلاو يمالسإلا
 ةاعد مهأ اولكشو . مهتقحالم وأ مهتهجاوم نم اهتاوقب اسنرف نكمتت ملو . مالسإلل

 (". ةيئاوتسالا ةيقيرفا لود يف مهنطاوم يف مالسالل

 نييحيسملا ةبسن نإف ةيقيرفا برغ يف ةيرشبتلا مهتاشعيو نييسنرفلا دوهج مغرو
 امنيب .'" ىلام يف ناكسلا نم ٢٠ نع دزت مل ةينثولا تاعامجلا نيب تدلو ىتلا

 نم ٥٠ لثمت وجندناملا تاعامج تلازامو. ) ناكسلا نم ٥ مضت ةينثولا تلازام

 امأ . ناكسلا نم ٧) ينالوفلاو. إ٢ىلاوح ىفنصلا امنيب .ايلاح يلام يف ناكسلا

 .روملاو الويدلا نم يرخأ تايقرع ىلإ ةفاضإلاب .اضيأ ٦ ربربلاو . ب ٦ نولثميف قراوطلا

 رشنب أدبو ةيباهولاو ةيرداقلا ركفب رثأت . رهزألا يفو نييورقلا ةعماج يف سرد . م٩٧٨١ ةنس يفوتو =

 مالسإلا ىلإ مهب عوجرلاو نيملسملا لاوحأ حالصإ ساسأ ىلع موقيو . م٧٣٨١ ةنس رئازجلاب هبهذم
 . يقيقحلا

 )١( ص . قباسلا عجرملا . حادق ٩٢ . )٢( ص . هسفن عجرملا . حادق ٩٢ .

 )٣( ص . رصاعملا يمالسإلا ملاعلا . سنوي لداع ٤٨. )٤( ص . هسفن عجرملا . سنوي لداع ٤٨.

 )٥( ةمسن نويلم نيسمخ يلاوح ةيقيرفإ برغ لود لك يف ينالوفلا بعشلا ددع غلبي .
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 يف ترطضا مث . طسوألا رجينلا رهن ىداو دادتما ىلع شيعت ىفنصلا لئابق تناك

 ةيمهأ ببسيو . )١' واج ةقطنم لوح زكرمتلا ىلإ يداليملا عساتلا/ يرجهلا عبارلا نرقلا
 راجتلا رارقتسا زكارم نم أزكرم تحبصأ دقف . ةراجتلا لفاوق قرط ىلع واج عقوم
 حبصأ ىتح . مالسإلا ىلإ ىغنص لئابق نم ديدعلا لوحت ىلإ ىدأ امم . ةاعدلاو نيملسملا

 ملسأ نم لوأو . يداليملا رشع يداحلا/ ىرجهلا سماخلا نرقلا ذنم نيملسملا نم اهماكح
 (٢) ماد ملسم اهماكح نم

 رشع يناثلا/ يرجهلا سداسلا نرقلا ىتح ايمسا ةناغ ةكلمم ةعبات ىغنص تلظ

 . ةيزجلا عفد لالخ نم . يداليملا رشع عبارلا نرقلا ىتح يلام كولمل تعضخ مث .يداليملا

 يف ىربك ةيروطاربمإ تحبصأو اهتدايسو اهلالقتسا نالعإ يف ىغنص تأدب كلذ دعبو
 كلذو ةلقتسملا مهتلود نيوكت لبق مالسإلا يلإ ىغنص بوعش تلوحت دقو يبرغلا نادوسلا
 ٠ نيملسملا راجتلل ربعم تحبصأ ىتلاو يبرغلا نادوسلا دالب طسو يف مهندم عقوم ببسب

 مهتنيدم تحبصأو . مهنطاوم يف مالسإلل ةاعد اوحبصأو ىفنصلا نم ريثكلا ملسأ امك
 . يرجهلا سداسلا نرقلا ذنم يبرغلا نادوسلا دالب يف مالسإلا راشتنال زكارم مهأ ىنج

 زذن دقو .نيملسملا ءاملع نم ملاع ٤٢٠٠ نم برقي ام نرقلا اذه يف اهب ناك ثيحب

 لئابقلا دض ةريبك دوهجب اوماقو . ةقطنملاب مالسإلا ةمدخ يف مهتايح اهئاملعو "" اهكلم

 زكارم تحبصأو . ءادعألا دض رمتسمو اهج ةلاح يف ةنيدملا تحبصأو ةرواجملا ةينثولا

 ةنيدم لثم يبرغلا نادوسلا يف يمالسإلا ةوعدلا رشن زكارم مهأ ىرخألا يفنصلا لئابق
 تحبصا ىتح .مهتاعدو نيملسملا ءاملع نم ديدعلا اهيلإ رجاه ىتلا ") وتكبنتا“) ةتالو

 ىتايزلا رظنا - قيقرلاو بهذلا ةراجتل ازكرم تحبصأ . رجينلا رهن ىلع ةيراجتلا زكارملا نم : واج )١(
 . ٥٤٣ . ٥٤٤ ص . ايقيرفا فصو .

 )٢( ص . قباسلا ردصملا . يدعسلا ٤ .

 )٣( وربنك يمسي اهكلم ناك .

 - ص . هسفن ردصملا . ىدعسلا رظنا ٢ .

 ةريهشلا ةيراجتلا تسغدوأ ةنيدم يف لاوحألا بارطضا دعب اهتيمهأ تداز )٤(

 )٥( ةنس تسسأت ٥٦٠٠ ىفنصو ىلام ندم مظعأ تحبصأو .

 - ص . ايقيرفا فصو : يتايزلا ٥٣٨٩ - ٥٤٤٠ .

٢٣٢٥١ 



 مهناملع دادعأو اهب نيملسملا دادعأ لظ يف ةيمالسإلا ةوعدلا رشنل مألا ةنيدملا وتكبنت

 . مهتلود ةيادب ذنم هميلاعتو مالسإلل ةامح يغنصلا لعج يذلا رمألا . مهئاهقفو

 سلبارط نم تمدق "ا ةيربرب لوصأ ىلإ عجرت ةيادبلا يف يغنصلا ةماعز نأ ودبيو
 . يداليملا رشع عبارلا نرقلا يف نس ةلئاع ىلا مكحلا لقتنا مث . ءارحصلا تاحاو ربع

 نم مكح دقو . سلبارط نم تمدق ىتلا ةقباسلا ةيغيزامألا ةلئاعلا نم عرف اضيأ يهو
 ءاج ىتح ( م٢٩٤١ - )١٤٦٥ ريب ىلع كلملا مهرخآ ناك امكاح رشع ةينامث ةرسألا كلت

 ةموكح ىه ةديدج ةمكاح ةلئاع ماقأو "نس" ةلئاع دض ةروث دوقيل ريبكلا دمحم ايكسألا

 . ةيكننوسلا نبيكسألا

 بناج لك نم ىوقلاب يبرغلا نادوسلا دالب هيف جعت تقو يف يغنص ةلود روهظ ناك
 اهتقحالم بعصلا نمو ءارحصلاب ذولت ىتلا ةيوقلا قراوطلا تاعامج ترهظ قرشلا نمف
 يلام ةيروطاربما دامع ةيوقلا وجندناملا تاعامج دجوت برفلا نمو . ةعساولا اهئارحص يف

 عم مهدودح لصتت قرشلا نمو . يبرغلا نادوسلا ميلاقأ مظعم ىلع رطيست ىتلاو ةيوقلا
 . ونربلا ةكلممو اسوهلا تارامإ

 !نرقلا ذنم ٠مهلئابقل يلخادلا ميظنتلاو كسامتلا نم ىغنصلا هب زيمت ام ببسيو

 اوعتمت ثيحب . رجينلا ضوح رارقتساو نمأ يف ةرثؤملا ىوقلا مهأ ىغنصلا حبصأ عباسلا
 مهدودح عيسوت يف ىفنصلا أديو . يلام ةكلم نمز مث ةناغ ةكلمم نمز يمسإلا لالقتسالاب
 ارظنو . اسوهلا ميلاقأ يف انافاسلا قاطن يف قرشلا يفو تاباغلا قاطن يف بونجلا بوص

 امك . ةيادبلا ذنم ربربلاو برعلاب اوطلتخا دقف ةقطنملا يف ةراجتلا ةكرح يف ميلاقأ ةيمهأل
 يذلا رمألا . ءاملعلاو ةاعدلاو راجتلا نم نيملسملا نم ةديدع تايلاج مهندم يف ترقتسا

 ١"' . مهتلود نالعإ لبق مالسإلا رشن يف ةيمهأ ىغنصلل ىطعأ

 رصم بونج نم ةرجه مهنأب معزي يأر كانهف . يغنصلا لوصأ ديدحت لوح ةقلق تاساردلا تلازام )١(

 رخآ ىأرو رجينلاب ريخألا مهنطو ىلإ ةيرصم ةيرامعم نونف مهعم اوبلج مهنأ ليلدب .رجينلا ىلإ تهجتا
 . يبرغلا نادوسلا ىلإ تمدق ةيبرع تارجه مهنأب ىري

 . يبرفلا نادوسلا يف ترهظ ةيجنز عم ةيبرعو ةيربرب لوصأ نم طيلخ مهنأ ىرن انك نإو
 ١٠٩١. ص . حتافلا مالسإلا . سنؤم . ٢١٥ ص . قباسلا عجرملا . ناخرط -

 )٢( ص . راطعملا ضورلا . يريمحلا (وكوك) واج ةصاخ ٥٠٢ .

 س ٢٣٢٥٢



 يف نيفرطلا نيب تاقالعلا تلظ كلذلو يلام ةكلمم ةوق عم ىفنصلا ةوق روهظ تمازت

 عاضخإ ىلع اوصرحو . يفغنصل ١ ندم وزغب يلام كولم م اق دقف نبرمتسم رزجو دم ةلاح

 ككفتلاو فعضلا لماوع نوبقرتي ىفغنصلا ذخأ اميف . مهئارمأ نم نئاهر ذخأو مهماكح
 نكمت م١ا٥٣٣/ ه٦٥٧ يفف . اهترطيس نم تالفإلا اولواحيل يلام ةكلمم ىرتعت ىتلا

 قطانم ديحوتو ديدج نم هبعش عيمجت ةداعإب ماقو ىلام طالب نم بورهلا نم نلك ىلع
 ىفنص تزهتنا امك )واج ةصاخ اهنم ةطبارملا يلامل ةيركسعلا تايماحلا درطو . ىفنصلا

 لوحتل . ىشوملاو روركتلاو ينالوفلاو قراوطلا نم ةيجراخ راطخأل يلام ضرعت ةرتف
 . يبرغلا نادوسلا يف ةيمالسإ ةيروطاربمإ ىلإ اهسفن

 لك لمشتل "") ريبكلا دمحم ايكسإلا نمز ةيغنصلا تاحوتفلاو عسوتلا ةرتف تأدب
 اسوهلا دالب ندم نم ددع مضتل قرشلا ىلإ هتاوق تهجتاو ةيلحاسلا قطانملاو رجينلا يداو
 اهيلع ضرفتو قراوطلا تاعامج بقعتتل لامشلا بوص هتاوق تلغوتو . م١ ٥١٧ ةنس

 ىشوملا لئابق ثيح بونجلا بوص هتاوقب دمحم ايكسإلا هجتاو يفنصل اهيدؤت ةيونس ةيزج
 كلم نلعأف ةلوهسب اهزايتجا ىغنصلا شيجلا ىلع بعصي قطانم نطقت ىتلا . ةينثولا

 تاراصتنا قيقحت نم نكمتو لئابقلا كلت دض يمالسإلا داهجلا دمحم '") ايكسإلا يغنصلا
 ةكلمم ىلإ يلام ةلود كالمأ تمض امك . بونجلا وحن ةيروطاربمالا ةعقر تعستاف . اهيلع
 . يفنصلا

 ةافو لبق هلحم ىسوم هنبا ىلوتو . م٢٥٥١/ ه٩٤٩ ةنس دمحم ايكسإلا يفوت

 ةعبس هبقعأ مث (م١٣٥١/ ه٨٣٩ - م٨٢٥١/ ھ٥٣٩٨) ىسوم مكحف دمحم ايكسإلا

 )١( ص . قباسلا عجرملا . يرون ١٥١٥.

 نم نكمت دقف كلذلو . مكحلا ىلوتي نأ لبق ىفنصلا شيجلا يف اطباض ريبكلا دمحم ايكسإ ناك )٢(

 هب موقي ايماظن اشيج هلعجو شيجلا يف يلبقلا ماظنلا يغلأف شيجلا يرقي ناك يذلا للخلا حالصا
 يفنص تاوق تحبصأو . ىفنص لهأ لك نم انكمم هيلإ مامضنالا لعجو رارمتساب ةمدخلا تحت دارفأ

 . نادوسلا دالب يف ةيماظن تاوق لضفأ هنمز

 . ٢٢٦ ص . قباسلا ردصملا . يدعسلا -

 ىلع نس ريزو يروطلا ركبوبأ دمحم مهلدأو يغنص ماكح نم ةيناثلا ةرسألا ماكح هب بقلت دقل )٣(

 . ىلع نس تانب نم مهيلع قلطأ ثيح . بصتغملا ىأ مهتغل يف ايكسا ىنعمو
 . ١٨٢ ص . قباسلا عجرملا . ناخرط

_ ٢٣٥٢٣ 



 - ما٨٨٥ - ه ٩٩٧ يناثلا قحسا ايكسإلا مهرخآ ناك ايكسإل اب اعيمج اومست كولم

 . لالحنالاو روهدتلا يف يغنص ةيروطاربمإ تأدب ثيح . (م١!١٩٥. ها ...

 : يليام اهنم عيرس يغنص ةكلمم لاوزب تلجع لماوع كانه نأ عقاولاو

 )١( ةمكاحلا ةرسألا دارفأ نيب عارصلا :

 . ىسوم ريبكلا هنبإ هلحم اوبصنو هءانبأ هلزع دقف . دمحم ايكسإلا ةافو دعب ةصاخ

 ترهظ امك . هاخأ لتقي خأل اناك ثيح مكحل ا يسرك ىلع عارصلل ةديدع روص ترهظو

 .مهئارمأنم مهلوح نمم ةرمتسم كش ةلاح يف يكاسألا حبصأو . طالبلا يف ةددعتم تاروث

 ٢١) ةرمتسم ا بورحلا :

 تتشو ةيركسعلا اهاوق كهنأ امم اهل ةرواجملا لودلاو ةرواجملا ةينثولا لئابقلا دض

 '١)ةيلخادلا تاحالصإلا نع اهماكح بلغشو . راهدزألا يف اهجمارب

 )٣( بهذلا نم ةماهلا ىغنص ةكلمم تاورث يف عامطألا :

 . يلامل ةعضاخ لبق نم تناك ىتلا بهذلا جاتنا زكارم لالتحا نم يغنصلا نكمت دقف

 ىوقلا كلت تأدبو . ةئشانلا ابوروأ ىرقو نادوسلا دالب ىوقل افده كلذب يغنص تحبصأو

 '")يفنص ىلع ضاضقنألل صرفلا نيحتت

 )٤( ميلاقألا يف ةيلخادلا تاروثلا :

 . لالقتسالا لجأ نم ةلودلا فارطأ يف ةعقاولا ةصاخ . يغنص . ندم تراث دقف

 درمت فلك دقو . يناثلا قحسأ ايكسألا دض يكاسألا ةلئاع نم رئاث راث وتكبنت ىفف

 راشتناو دالبلا عاضوأ روهدت ىلإ ىدأ امم لاجرلاو لاملا نم ريثكلا قحسا ايكسإلا وتكبنت

 . ميلاقألا نم ريثك يف ىضوفلا

 ١١٧. ص . ى ارحصل ١ بونج ةيقيرف ا ين مالسإل ١ خير ات . يرون ) ( ١

 . ١٤١ ص . قباسلا عجرملا . يكز )٢(

_ ٢٥٤ 



 )٥( برغملا نم يدعسلا وزغلا .

 وحن فحزلا يف حيلستلاو بيردتلا ةثيدح تاوق نم هيدلام ")يبهذلا روصنملا أدب

 هترهش دعب ايوروأو يقيرفالا لامشلا يف هب ةطيحملا ىوقلا عم هسفن نمأ نأ دعب بونجلا
 يزافت لالتحال هشيج لسرأف . نييلاغتربلا ىلع نزاخملا يداو ةكرعم يف هتاراصتنا رثإ

 ترثوتف . '") نادوسلا ىلإ اهنم جرخي لمح لك ىلع بهذلا نم لاقثم هتاوق تضرفو
 دعاس دقو . يزافغت نم حلملا تادراد ىلع دمتعي ناك يذلا يغنص مكاح عم هتاقالع

 شيجلل تامدخ اومدق نيذلا '" قحسا ايكسا ىلع نيقشنملا ضعب رمألا اذه يف روصنملا

 . روهدتلاو ماسقنإلا نم هيلع تناك امو يفنص لاوحأو . بونجلا وحن ههجوت ءانثأ يبرغملا
 نالعإ ضفر يذلا قحسا ايكساو ىبهذلا روصنملا نيب تاقالعلا روهدت ىلإ رمألا روطتو
 ه٩٩٦ ةنس كرحت ريبك اشيج كلذل دعأو . برحلا نالعإ ىلإ روصنملا عفد امم . هل ةيعبتلا

 رجينلا رهن ىلإ تلصوو ءارحصلا تزاتجاو .اهيلع أدئاق اشاب ردوج روصنملا ضوف دقو

 . رهشأ ةعبرأ يف اهتعطق رتم وليك ىفلأ ىلاوحب ردقت ةفاسم تعطق نأ دعب

 ترصتنا واج نم برقلاب يغنص تاوقو ةيبرغملا تاوقلا نيب ةديدش ةهجاوم تعقو
 يفغنص تاوق تناك امنيب .) ةثيدحلا ةيرانلا ةحلسألاب ةحلسملا ةيبرغملا تاوقلا اهيف

 رف نأ دعب واج ةمصاعلا ةيبرغملا تاوقلا تلخدو . يسقلاو حامرلاو فويسلا ىلع دمتعت

 . ةرواجملا ندملا ىلإ اهناكس

 نادوسلا يف نيملسملا عاضوأ ىلع ةيبلسلا اهراثآ اهل ةيبرغملا ةلمحلا كلت تناكو

 '‘)شكارم ىلإ لسرتس ىتلا جاعلاو بهذلا تايمك عمجب ةبراغملا تاوق لغشنا دقف.ييرغلا

 )١( ةنس ساف يف دلو . هللادبع يبأ نب هللاب روصنملا دمحأ سابعلا يبأ ناطلسلا وه ٩٥٦ه /١٥٤٨م

 ةنس نزاخملا يداو ةكرعم يف نييلاغتربلا ىلع هراصتنا دعب م١ا٨٧٥/ ه٦٨٨٩ ةنس ةمامإلاب عيوبو

 ٨٦ھ / ٥٧٨ ميلس نب دارم ينامثعلا ناطلسلا رصاع دقو . مهتاوق مظعم ريمدت نم نكمتو ما .

 ةنس ىنوت دقو . يناثلا بيليف كلما اينابسأ كلم دهاعو ٠١٢ ١ه .

 )٢( ص . قباسلا عجرملا ي يرون ١٥١٩١.

 )٣( ص . قباسلا عجرملا . ناخرط ١٤٠. ص . عتافلا مالسإلا .سنؤم ١١٦١ اهدعبامو .

 )٤( ص . قباسلا عجرملا . سنؤم ١١٧١.

 )٥( ص . قباسلا عجرملا . يرون ١٥٩١.

 ۔ ٢٥٥



 ىلع ةينثولا لئابقلا عجش امم . يبرغلا نادوسلاو ىغنص يف نمألا عاضوأ تروهدتو

 نم افوخ ةردان ةراجتلا لفاوق تحبصأو . نيملسملل ضرعتلاو بهنلاو بلسلا ىلإ ةدوعلا
 . دالبلا يف ةيركفلا ةريسملاو ةيفاقثلا عاضوألا تروهدتو . دالبلا مع يذلا بارطضالا

 . ديبعك لامشلا وحن دالبلا ناكس نم فالآب عفدو .

 دالب يف هذوفنو مالسإلل أدم لثمي ناك يغنص كولم دهع نإف . رمأ نم نكي امهمو
 ةروصب اهذوفن دمت نادوسلا برغ يف ةيمالسإ ةلود لوأ ىغنص تناك دقل .يبرغلا نادوسلا

 زجع دقو . ةينادب ةينثو تاعامج اهنطقت ىتلا تاباغلا قاطن لخاد بونجلا وحن ةيمسر
 ةيلاعلا ةبوطرلاو ةفيثكلا راطمألا ثيح . لبق نم يلامو ةناغ كولم رمألا اذه قيقحت نع

 ءارحصلا لخاد مهذوفن يغنص دم امك . ةكباشتملا لاغدألاو راجشألاو ةعفترملا ةرارحلاو

 )١' كانه قراوطلا لئابق ىلع تاواتألا تضرفو . الامش اهتاحاوو

 ماكح عيجشتو معد لضفب مالسإلل تارانم اهريغو وتكبنتو واج ندم تحبصأ دقل

 ضهنو . رصمو ةيقيرفإ لامشو برغملا دالب ءاملع نم ديدعلا مهندم ىلإ مدقف . يفنص

 اولسرأو دج اسللا اونبف . بالطلاو ءاملعلاو ملعلل ةياعرلا ميدقتب يغنص م اكح

 ىملعلا جاتنإلا رخآ ىلع فوقولل رهزألاو ةنوتيزلاو نييورقلاو ساف ةعماج ىلإ'"!تاثعبلا
 . تاعماجلا كلت يف ىركفلاو

 يف ةرواجملا ةيمالسإلا لودلا تاربخ نم ةدافتسإلا ىلع يغنص ماكح صرح امك
 يفو ىصقألا برغملا يف مكحلاو ةرادإلا مظن ىلع اوعلطأو . ةيرادإلاو ةيميظنتلا تالاجملا
 - )١٤٩٣ دمحم يكسإ“ اهب ماق ىتلا جحلا ةلحر تناكو . كيلامملا رصع ء انثأ رصم

 ةيمالسإلا بوعشلا اهيلإ تلصو ىتلا مظنلاو تاربخلا نم ديفتسيل ةماه ةصرف (م٨

 ضرفلا اذهل لودلا لاجرو ءاملعلا نم ديدعلا هعم بحطصا امك . هتلحر ءانثأ اهب رم ىتلا
 [ةرق] .

 , يبرغلا نادوسلا يف نيملسملاب قدحملا رطخلا نوكردي اوناك يغنص كولم نأ ودبيو

 ( ١ ) دلقم ٠ يمالسإلا دملا ٠ ص ٢ ١ ١ .

 ( ٢ ) رصان ٠ ١ عجرم ١ قباسل ٠ ص ٥ ١ ٠

 ( ٣ ) سنؤم ٠ ١ عجرم ١ قباسل ٠ ص ٤ ١ ١ ٠.

٢٥٦ 



 ةهبج ليكشت ىلع اولمع دقف كلذلو . مهدالب وحن ةيبوروألا تاكرحتلاب اوسحأ امنيح
 ةفيلخلا ءاقل ىلع دمحم ىكسا صرح لالخ نم كلذ ظحالن . راطخألا كلت دض ةيمالسإ

 قثو امك يبرغلا نادوسلا يف لوألا ةفيلخلا بقل ةفيلخلا هيلع علخ ثيح ةرهاقلاب يسابعلا

 يف ينابمو اضرأ ىرتشاف . نيملسملا سوفن يف ةناكم نم مهل ابب زاجحلا ءارمأ عم هتاقالع
 يف هدالب نم لسرتس ىتلا جحلا تاثعبل ارقم اهنم لعجيل ةرونملا ةنيدملاو ةمركملا ةكم

 . جاجحلل ةحارلا لبس اهب رفوو لبقتسملا

 ةعماج اواشنأ امنيح مهدالب يف ديدج ايركفو ايملع اروطت يغنص ماكح ثدحتسا

 اهنأ لب . ةيقيرفإ برغ يف ةيمالسإ ةعماج لوأ كلذب ىهو . وتكبنت ةنيدم ين ئركنس

 عم أيشمتم ةيمالسإلا ةعماجلا كلت ءاشنإ ناكو . ةريهشلا ابوروأ تاعماج مظعم تقبس

 ندملا دجاسم نم نيجرختملا بالطلاو نيملعتملا ددع ةدايزو هدالب يف ةطشنلا ةيملعلا ةكرحلا

 ىكسإ قفنأ دقو )١' ةلود يف ءاهقفلاو ءاملعلا ريهاشم نم ةريبك دادعأ دوجوو . ىربكلا

 مهل تايطعألاو بتاورلا فقوأو اهئاملعب ىنتعاو . ةلئاط الاومأ ةعماجلا كلت ىلع دمحم

 ةعماجلا كلت تدعاسو . يبرغلا نادوسلا يف بالطلاو ملعلا ةلبق ةعماجلا كلت تحبصأو .

 تجمدو ةيمالسإلا ةغبصلاب ةقطنملا غبصو نادوسلا بوعش نيب هئدابمو مالسإلا خيسرت ىلع
 . ةيلبقلا تايبصعلا نع أديعب مالسإلا ةلظم تحت عيمجلا

 ء املعلا اهتيدأت ىلع لصاوت ىتلا بيرعتلا تايلمع وحن ةماه ةوطخ كلت تناكو

 فراعملا لك يف ةيبرعلا ةغللاب سردت جهانملا تأدبف . ةيادبلا ذنم راجتلاو ةاعدلاو

 بتكلا ةراجت تحبصا ىتح . مهافتل او نيودتلاو ةباتكلا ىه ةيبرعلا تراصو ")مولعلاو

 ةينيدلا بتكلاو فحاصملا تحبصاو . بهذلا ةراجت حبارم قوفت خسنلاو عيبلا ثيح نم

 ةيبرعلا بتكلا نم هيدلام دعب ردقت لجرلا ةورث تناكو . سانلا نيب رخف عضوم ةيبرعلا
 . هطبارم يف ليخلا ددعو هنئازخب

 ةيلخادلا مهلكاشم مغر . ءاهقفلاو ءاملعلا ىلع مهلاومأب يفنص ماكح ضافأو
 تحتو سوردلا تاعاق يف نوملعملاو دجاسملا ةقورأ يف ءاملعلا ناكو . ةيجراخلاو

 ءاملعلا لزع اولواح دق يغنص كولم ناكو . نوبراحتي ءارمألاو كولملا ناك امنيب '"رجشلا

 . ٢ ٢ ١ ص ب هسفن عجرم ٠ ١ سنوم ) ( ١

 . ١٢٣ ص . قباسلا عجرملا . سنؤم ٩٢. )٢( ص . قباسلا عجرملا . حادت )٢(

 س ٢٥٧



 مهعم نبلم اح ءاملعلا يفنص ندم ىلا رج اهف مهيورحو مهلكاشم نع ةيركفل ة ايل او

 ديدعل 5 الزه ىدب ١ ىلع جرخت دقو ةلديصل او بلطل ا يف ىتح . مهمولعو مهنونفو مهت افلؤم

 ."» يغنص لهأ نم ءاملعلا نم

 أددع ""! “جابيدلا ريرطتب جاهتبالا لين هباتك يف ىتكبنتلا اباب دمحأ ركذ دقو

 يف ةراهم مهل تناكو ةيقار ةيملع تاجرد ىلإ اولصو نيذلا يغنص ءانبأ نم أريبك
 نيعلا ءامو.ةناثملا ىصح جارختسا تايلمع نورجي يغنص ءابطأ ناك دقف ةحارجلا تايلمع
 تلازامو .'")دجاسملا ةرامع ةصاخ ةرامعلا لاجم يف نوعراب نوسدنهم مهنم رهظ امك .

 . كلذب دهشت ةيقيرفإ برغ دالب ندم يف دجاسملا كلت راثا

 دقن . دالبلاب يميلعتلا مرهلا ةمق يركنس ةعماجو يربكلا ىغنص دجاسم تلثمو
 تاجهلب ملعلا ءىدابم اوقلت نيذلاو ةديعبلا قطانملا نم نيمداقلا ملعلا بالط ىلع ناك
 ايلعلا لحارملا يف مهتاسارد فانثتسا اودارأ اذإ ةيبرعلا ةغللا اوديجي نأ مهيلع . مهقطانم

 تايوتسم ىلعأ ىلإ لصت يبرفلا نادوسلا دالب لعج يذلا رمألا . ىركنس ةعماج يف

 ثيح . دعب نم وأ لبق نم ةلحرملا كلت ىلإ لصت ملو . يفنص ماكح دي ىلع بيرعتلا
 تلصو . ديدج نم ةيبرعلا ترصحناف يرامعتسالا رصعلا يف فلتخت جهانملا تادب

 . ةيبرعلا لحم ةموكحلاو ةرادإلا ةغل ىع ةيسنرفلا

 .ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيسايسلا تالاجملا يف اهراثآ ةيركفلا ةضهنلا كلتل ناكو

 يمالسإلا ملاعلا ىوق نيب ىوق يمالسإ رهظمب يغنص ةلود ترهظ يسايسلا لاجملا يفف

 قارعلاو رصمو برغملا دالب يف ةيمالسإلا لودلا عم ةيوق تاقالع اوماقأو اهل ةرصاعملا
 تحبصأو . ىرخألا يمالسإلا ملاعلا لودو يغنص نيب دوفولاو تاثعبلا تطشنو زاجحلاو
 عساولا يمالسإلا ملاعلا يف ةيسايسلا ةايحلا ضبني ةرم لوأل سحت نادوسلا برغ
 'غ١۔اجرألا

 يف . يفنص ميلاقأ نم . بالطلا تاشعب تطشن يركفلاو يفاقثلا لاجملا يفو

 )١( ص . مالسإلا خيرات . يرون ١٥٨.

 )٢( ةرهاقلا ةعماج . بادآلا ةيلك نم ريتسجاملا ةجرد ىلع لوصحلل . بولطم حلاص قطان هقيقحتب ماق .

 ةنس ١٩٧٢ . )٣٢( ص . قباسلا ردصملا ٤٧ .

 )٤( ص . يمالسإلا رملا . دلقم ١٢١٠ .

_ ٢٣٢٥٨ 



 ةريبك دادعأ تدفوو . قارعلاو سنوتو برغملاو رصم يف ةيمالسإلا تاعماجلاب قاحتلالا
 ءاملع نم ةريبك تايلاج مضت يفنص ندم تحبصأو ؛بورغملا داليو رصم نم ءاملعلا نم

 بالط نم ةريبك أدادعأ رهزألا عماجلا يف روركتلا قاور مضو . ةيمالسإلا لودلا ءاهقفو
 نم ةمدقتم تاجرد ىل ١ لوصول ا نم اهبالط نكمو ٠ يفنص نمز يبرفل ا نادوسلا

 رهزألا عماجلا يف سيردتلا ةجرد ىلإ اهبالط دحأ لصو ىتح . رهزألاب يملعلا ليصحتلا
 ةيلقعلا تافلؤم رخآ ءانتقا ىلع يفنص لهأ صرحو ميحرلادبع زتعملا هيقفلا وهو

 ةكرحلا نم ءزج ةيقيرفإ برغ تحبصأو . برغملا دالبو رصمو قرشملا دالب يف ةيمالسإلا
 .) يمالسإلا ملاعلا يف ةيملعلا

 يف ةيمالسإلا ملعلا تارانم ءاوضأب ىوترت يغنص دالب يف ةيملعلا ةكرحلا تحبصأو

 زيمي نأ ةرتفلا كلت يف ثحابلا ىلع بعصلا نم حبصأ ىتح . يمالسإلا ملاعلا زكارم ةيقب
 ىرخألا يمالسإلا ملاعلا قطانم نم هريغو ءاحنألا كلت يف يمالسإلا ركفلا تايوتسم نيب

 .'") ةيمالسإلا نونفلاو مولعلا تالاجم ةفاك يف

 لئابقو بوعش نيب ةيرذج ةوحص ثادحإ نم مالسإلا نكمت . يعامتجإلا لاجملا يفو
 ىلإ ةدنتسم ةديدج مظن ىلع مهدالب ءانب لجأ نم اهبوعش تاقاط رجفو . يبرغلا نادوسلا

 ةيعامتجإلا قراوفلاو تابيصعلا ءاغلإ ىلع ةيادبلا ذنم مالسإلا لمعو . ةيوامس ةلاسر
 ينادوسلا عمتجملا يف ةأرملل مالسإلا داعأو . قباسلا يئادبلا ينثولا ركفلاب طبترت ىتلا

 يف قيقرلا قوقحو ةناكم ددحي مالسإلا أدب امك . اهنأش نم حلصأو اهنايكو اهتميق
 قوفتلا مامأ ةينثولا ناكرأ لك تراهنا كلذيو . لداع ساسأ ىلع يفنصلا عمتجللا
 الكش قئاقحلا ذخأت مالسإلا يفف . ةعيرشو مالسإلا ةديقع ركف ومس مامأو يمالسإلا

 مالسإلا قرتخا ىلاتلابو . ةينثولا دئاصقلا زيمت ىتلا ةيبيغلا نع ديعب أسوملم ايقيقح
 لابقإلا ىلع نييقيرفإلا لمح امم ةلوهسب ةيعامتجإلا تايوتسملا لك ىلع ةيقيرفإلا ناهذألا
 اذه ريمعت يف ةيمهأ ناسنإ لكل ىطعأو أيرطف اطيسب أريسفت نوكلا هل رسفو . هيلع

 نع عفادو ةينادوسلا ةرطفلا عم مالسإلا فلتئا كلذبو "" هب فلكملا رودلا بسح نوكلا
 ةايحلا دوسي ناك يذلا تاجوزلا ددعت ىقبأو . اعنقم اعافد رمحلا ميرحت لثم هتامرحم

 )١( ص . ةيقيرفإ يف ةيبرعلا ةفاقثلاو مالسإلا . دومحم نسح ٢٥ اهدعبامو .

 ( ٢ ) سنؤم ٠ ١ عجرم ١ قب ابل ٠ ص ٥ ١ ١ ٠.

 )٣( ص . مالسإلا ةراضح . حادق ١٠٢ اهدعبامو .

 س ٢٥٩

 



 امنيح . قرلا ةراجتب نيلغتشملا ىلع مالسإلا قيضو . ةنيعم دودح بسح . قباس ةيقيرفإلا
 ىدحا ةيسونسلا ةوعدلا ةبرجت تناكو ") هريرحتل ةديدع باوبأ حتفو . اقوقح دبعلل ىطعأ

 ١)٢' كلذل ةيمالسإلا براجتلا

 يف هت او اسمو يرصنعل او يقترعل ا زييمتل ١ هتبر احمو ة او اسملل مالسإل ١ ةوعد تن اكو

 اوحبصأ مهنأ لب . هل ةقرافألا سمحت ىلع اماه الماع مكحلاو ةلادعلاو ةايحلا بناوج

 نوربتعي نوملسلا ةقرافألا لازي الو . هنع عافدلاو هيلع ظافحلا لجأ نم هتامحو هتاعد

 بستكي مالسإل | لظو هئدابمو هعئارش نم ريثكب مهلعج مغر مهتا أ ذو مهن ايك وه مالسإل ا

 خوسر حضت ةا ث تيح . رامعتسالا لوخد دعب ةثيدحلا روصعل ا ىتح ةيقي رفإ يرفا يف رخآلا ولت ارظن

 اهتجهتنا ىتلا ةيساقلا ةيفاقثلا ةسايسلا مغر يبرفلا نادوسلا ىلاهأ نيب مالسإلا

 . نيد مالسإلا نأ يجنزلا داقتعا ىلإ رمألا روطت لب "") نيملسملا دض ةيسنرفلا تاطلسلا
 نم داقتعالا اذه يف ام مغرو ةرخألاو ايندلا يف لمألاو صالخلا هيف دجو ثيح دوسلا

 مالسإلا ين دجو يقيرفإلا نكل ى اعمج ةيناسنإلا ني ٥ مالسإل ١ ن أ ساسأ ىلع . ةطلافم

 . هعمتجميو هترس أبو هت اذب ارخف

 عمتجملا رهص تارمث نم ةرمث يمالسإلا داهجلا نالعإ ةركف يغنص ماكح ينبت ناكو

 لئابقلا راطخأ دض هنع عافدلاو هتابستكم ىلع ظافحلل مالسإلا ةيار تحت يقيرفإلا

 ينادوسلا عمتجملا تاقبط عيمج رهص '“) يعامتجا طابر ةباثمب ةوعدلا كلت تناكو ةينثولا

 نم ديدج نم ةيبصعلا ران لاعشا لواح اريخأ رامعتسإلا مودق نأ الإ . مالسإلا هقتوب يف
 .يمالسإلا داهجلا ةركف ىلع ءاضقلا لجا

 انافاسلا ضرأ ىلع ةيناسنإ ةراضح ءانب يف ريخألاو لوألا لضفلا مالسإلل ناك دقل
 ريطاسألا حابشأ اهنع دعبأو . ةيعقاولا ةيلحملا اهتروصب اهرابخأ نيودتو . ةيقيرفإلا

 ءازجأ تلازامو . ") يفنص دهع لبق بوتكم بدأ ةيقيرفا برغ فرعت ملف . تافارخلاو

 )١( ص . قباسلا عجرملا . سنؤم ١٢٧ .

 )٢( ص . هسفن عجرملا . حادق ٩٥ .

 )٣( ص .ةيمالسإلا تايلقألا ةنحم .رباص . ةميعط ٤٦١ . ٤٧١.

 )٤( ص . ءارحصلا بونج ةيقيرفا يف مالسإلا خيرات . يرون )١٦(.

 )٥( ص . قباسلا عجرملا .حادق ١١٢١..
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 ام يفكيو . رعشلاو ب دألا يف ةقباسلا اهتابستكم ىلع صرحت ةقباسلا يغنص ةكلمم نم

 مولعلا يف غوبنلا يف ةريبك ةجرد نم .ايلاح . يلامو لاغنسلاو ايناتيروم ءابدأ هيلإ لصو
 . مالسإلا نع ةقباسلا مهتابستكم لضفب ةيناسنإلا تاساردلاو

٨ ٨ ٨ 

 تضرعت . يداليملا رشع سداسلا نرقلا ةياهن /يرجهلا رشاعلا نرقلا ةياهن عمو
 ةيسايسلا تانايكلا ةفاكيو اهب تدوأ ةيجراخ راطخأل يفنص ةكلممو ةيقيرفإ برغ
 رارقتسألاو نمألا ىفتخأف . مهدالبل يشكارملا حايتجألا مامأ ةقطنملا يف اهل ةرواجملا

 تاساكتنا ىلإ اهميلاقا تضرعتو ديدج نم قزمتلا ىلإ يبرغلا نادوسلا دالب تداعو

 . ةيفاقثو ةيعامتجإو ةيسايسو ةيداصتتا

 يداحلا نرقلاب تأدب ىتلا ةرتفلا هذه نأ سنؤم نيسح/ روتكدلا انذاتسأ ددحيو

 قرشملا يف ىربكلا ةيمالسإلا لودلل ةياهن تناكو . يداليملا رشع عباسلا /يرجهلا رشع
 يف ةديجلاو ددعلا ةريبكلا هتاوق هاش ردان لغتسا قرشلا يفف ") برغلا ىفو يمالسإلا

 يف مالسإلا دجم كلذب ىهتنيل ٠ يهلد بيرختو ةيمالسإلا دنهلا ندم حاتجتل حيلستلا

 ابرغ هاش ردان تفتلا امك "") يناطيربلا رامعتسإلا عم ةديدج ةلحرم دنهلا أدبتو "") دنهلا

 ةوق ءافتخاب عارصلا اذه ىهتنا .نيينامثعلا عم ريرم عارص يف لخدو . قارعلا ىلإ
 برغلا يف اريخأو . نيبيلصلاو لوغملا مامأ مالسإلل ةديجم تامدخ تمدق نأ دعب كيلامملا

 تلمحتو نادوسلا برغ يملسم رودص يف ةثيدحلا مهق دانب تاهوف نويدعسلا برص

 دجم مهمامأ ىفتخاو .ا جاعلاو بهذلا لامحأ لجأ نم ءارحصلا ةواسق مهشويج
 . ديدش مهنيب مهساب نوملسملا حبصا اذكهو . نادوسلا برغ يف مالسإلا

 )١( ص . عتافلا مالسإلا ١١٦١.

 تاساردلل ةيعماجلا ةبزملا . اهدعبامو ٣٩٢ ص . دنهلا يف مالسإلا خيرات .معنملادبع . رمنلا )٢(

 ١٩٨١. . توريب . رشنلاو

 ةعماج . اهدعبامو ٤٣٨ ص . ةيدنهلا ةراقلا هبش يف نيملسملا خيرات . دومحم دمحأ . يتاداسلا )٣(

 . ةثلاثلا ةعبطلا . ةرهاقلا

 )٤( يفنص نم هيلإ تلمح ىتلا بهذلا تايمك ةرفول يبهذلاب يدعسلا روصنملا دمحأ ناطلسلا بقل .
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 اهب نيملسملا عاضوأو يغنص ةكلمم ىلع ةيبلسلا اهراثآ ةيبرغملا ةلمحلل تناك دقل
 : ةيلاتلا يحاونلا نم

 دض يمالسإلا داهجلا ةلاح نع كانه نيملسملاو يغنص ماكح تلغش اهنأ )١(
 عم ةهجاوملا ةيلمع تحبصأ ثيح ةقطنملاب مالسإلا ءادعأو ةينثولا تاعامجلا

 . لغاشلا يغنص لغش ىه يشكارملا شيجلا

 ةقطنملا بوعش نيب ةيقيرفإ برغ ءاحنأ يف بدت ةيسايسلا ىضوفلا تاداع )٢(
 نأ ةصاخو . ديدج نم قزمتلا ىلإ تاداعف . مالسإلا لوح فلأتت تأدب ىتلا
 ديحوت يف يغنص ماكح دوهج تعاضو . مالسإلاب دهعلا ثيدح ناك اهمظعم
 . لئابقلاو قطانملا كلت

 تاعامج ةمحر تحت ةيراجتلا زكارمو ةيلامشلا تاحاولا قطانم تحبصأ )٣(
 تعطقناف . يفنص ةكلمم مسج نع ةلصفنم ةقطنملا كلت تحبصأو . قراوطلا

 . ةيداصتقإلا دالبلا لاوح تروهدتو ةراجتلا لفاوق

 نأ الإ . ما١٩٩٥ ةنس ىغنص ىلع ايركسع نييدعسلا ةلمح حاجن نم مغرلابو
 . بونجلا يف عقت ىتلا نادوسلا بهذ مجانم ىلع مهترطيس ةيوعص اوكردأ نييدعسلا

 ناطلس نيب ةقالعلا تروهدتف . ةريبك دوهج ىلإ جاتحت اهيلع ةرطيسلا ةيلمع تناكو

 تداسو "اا ديدجلا دئاقلا لزع مث . نوجرز دومحم هلحم نيعف اشاب ردوج هدئاوقو شكارم

 اوجمدناو يرقلاو ندملا ىلإ اولزن دنجلا نأ ىتح نييشكارملا دنج نيب طابضنإلا مدع نم ةلاح
 برغ ةالو لالغتسا ىلإ رمألا روطتو . ىرخأ تالاجم يف لمعلل اوهجتأو يغنص ناكس عم
 . دنجلا ىديأ يف ةبعل ةالولا ءالؤه حبصأو ١٦٢. . ةنس نييدعسلا ةموكح نع نادوسلا

 اداسف يفنص ميلاقأ يف اوثاعف لاملاو بهذلا ريخألاو لوألا مهلغش اعيمج ءالؤه حبصأو

 ١٤٩ ىلوت ثيحب نادوسلا برغ يف ىضوفلا نم ةلاح تداسو تاراجتلاو دالبلا اوبهنو
 عضب ىلع مهضعب ةيالو ترصتقا ىتح م١ا٥٧ ٠ ةنس ىتح م٢٦١ ٠ ةنس نم ةرتفلا يف أيلاو
 ١"'. دالبلا لاوحأ تبرطضاو تاعاس

 هلاسرأ وأ هلتفو نوجرز ىلع ضبقلاب ديدجلا دئاقلا ناطلسلا رمأو . روصنم ىمسي دئاق هناكم ىلو )١(

 . هتنايخب مهتا هنأل وتكبنت ءاهقف نم ريبك رفن عم ديدحلاب ًالبلق

 .(١٦١۔) ص . قباسلا عجرملا . يرون )٢(
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 امرألا وأ ىامرأ ةقبط ىهو وزغلا اذه نع ةديلو ةديدج ةيعامتجا ةقبط ترهظو

 ةامرلا ةملكل فيرحت ىهو . نادوسلا ىلاهأ عم ةيشكارملا ةلمحلا دنج طالتخا نع تهجتف

 ةقبطلا كلت تحبصأ دقو . قدانبلاو ماهسلاب ىمرلا نوديجي اوناك ةلمحلا دنج نأل
 . مهدالب يف يفنصلاو وجندناملا تاقبط تندتو . نادوسلا برغ يف ةديدج ةيطارقتسرا

 دملل ةبسانملا فورظلا عاضولا كلت تأيهو . يمالسإلا حافكلا عم ليوط راوشم دعب

 . نمألاو ماظنلا بايغ لظ يف ةيوقو ةتباث ىطخب ةقطنملا يف يبوروألا

 ٭ ه ه

 نرقلا ذنم وزغلل تضرعتو . يغنص ميلاقأ مظعم ايلاح ") رجينلا ةلود لغشت
 دودحلا ديدحت نأشب اسنرفو ايناطيرب نيب ةيقافتا دقع مث م٠٩٨١ ةنس ىفو . رشع عساتلا

 ةنس ىتح ةماع ةروصب اسنرفل ةعضاخ ةقطنملا تحبصأ كلذ دعبو .ايرجينو رجينلا نيب
 ةقطنملا يف ةيمالسإلا حورلا ةمواقمل ةيادبلا ذنم مهدوهج نوهجوي نويسنرفلا أديو ٢.

 . ةيسايسلاو ةيركسعلا مهدوهج ةدناسمل دالبلا ىلإ ريصنتلا تاثعب نم ديدعلا تمدقتساو
 تاعامجلا نم طقف / ١ نع رجينلا تاعامج نيب ةيحيسملا ةبسن ىدعتت ملف كلذ مغرو

 . الصأ ةينثولا

 نم ٩١ نم رثكأ نوملسملا لكشيو . م٦٩١ . نس اسنرف نع رجينلا تلقتسا
 ةايحلا ثعب ةلودلا لواحتو ١"'. ناكسلا نم ٨ نبب ةرشتنم ةينثولا تلازامو ناكسلا

 زكارملاب لاصتالا كلذ رهاظم نمو . ةقباسلا ثمطلا تاونس دعب ديدج نم ةيمالسإلا

 .ةيمالسإلا تامظنملاو تائيهلاو

 لكشي ٢مك٧٦٢.١ .... اهتحاسم . ةيخادلا داشت ةريحب ىلع لطت ةيقيرفا برغ يف ةيلخاد ةلود )١(

 اسوهللو يماين يه ةمصاع يفنصللو . قرشلا يف اسوهلا تاعامج مث ةيفرعلا اهرصانع مهأ يفنصلا

 .ردنز يف ةمصاع

 . ٤٥٣ ص . ةيميلقإلا ةيفارغجلا . ةنايع يحتف -

 )٢( ص . يمالسإلا ملاعلا . سنوي لداع ٧٨. ١٨١.
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 : روركتلاو ) ةرابمابلا : عبار

 (ةيمالسإلا كلامملا ماكر طسو ثعب تالواحم)

 يف وجندناملا نم قيرف ضهن . يفنص ةكلممو يلام ةكلممب تلح ىتلا تابرضلا دعي

 يفغنص ماكحب لحام دعب . ديدج نم وجندناملا دجم ءايحإ الواحم رشع عباسلا نرقلا

 تناكو "اا ةرابمابلا ىمسي عرفلا اذه ناكو . يلام ةيروطاربما رايهنا دعبو . اهبعشو

 رشع ثلاثلا نرقلا ذنم ايلعلا هعورفو رجينلا رهن نايدو يف ترشتنا دق ةرابمابلا تاعامج
 لالقتسالا نم ةرابمابلا نكمت يفنص مامأ يلام مئازه دعبو . يلام ةكلمم نمض يدالبلا

 ةيروطاربما اهنم تقلطنا ىتلا ةرامإلا ىهو . وجيس لوح ةريغص ةرامإ اونوكو مهنوئشب
 ". كلذ دعب ةيوقلا ةرابمابلا

 نادوسلا برغ يف ةيسايسلا ىوقلا تحبصأ يفغنصو يلام ناطلس رايهنا دعبو
 : امه نيتوق يف رصحنت

 ١ - لاغنسلا ضوح يف برغلا يف روركتلا .

 ٢ - ايلعلا رجينلا عورف ىلع طسولا يف ةرابمابلا .

 كلت مهأ تحبصأ ةرابمابلا نكل اسوهلاو ينالوفلا تاعامج تدجو ةرابمابلا راوجبو

 ةلحرم يف كلذو . مهروذج معدل ."" ريطاسألاب مهسفنأ نوطيحي ةرابمابلا ديو . ىوقلا

 . وجيس ةرامإ سيسأت

 نمز يفو . يفنص مث . مهناول تحت اولمعو يلام نيطالسل اوعضخ . ويحندناملا بوعش نم ةرابمابلا )١(

 مهتوق ترهظ رشع عباسلا نرقلا يفو . نييشكارملا وتكبنت تاوشاب نع اولقتسا ةيشكارملا ةوزفلا

 ةيزجلا عفد ىلإ وتكبنت ماكح رطضاو . عسوتلا ىلإ نادوسلا برغ يف يسايسلا عارقلا طسو اوعفدناو

 . مهل
 . ٢٥٩ ص . ةيبرعلا ةفاقثلاو مالسإلا . دومحم نسح -

 امه نيوخأ ةرابمابلل ناك هنأ لوقت ةرابمابلا لصأ نع ةيلحم ةروطسأ كانه )٢(

 .ىطاشلا ىلإ ةكمس امهتذقنأ ثيح راهنألا دحأ يف ازفقو . ءادعألا مامأ ابره . الوجناينو . ولوجحنامرب:

 . نوجانلا ىأ ىلابولوك مساب نيوخألا بقلف . رخألا
 . ١٧٢ ص . يلام ةلود . ناخرط -
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 ىلع ةرطيسلا يف نوعلطتي اوأدب - شكارم تاوشاب ةطلس نم ةرابمابلا صلخت دعبو
 ةمق لتحت تناك ىتلا . مهل ةيطارقتسرألا امرألا ةقبط اوعضخأ امك . مهل ةرواجملا قطانملا
 حستكت ةرابمابلا شويج تأدب م٠٧٦١ ةنس يفو . يفنص لاوز دعب يعامتجألا مرهلا

 عضختل ألامش ةرابمابلا تهجتاو . اهل وجندناملا بوعش ةيقب عضختو رجينلا نايدو
 تاباغلا ىتح بونجلا ميلاقأ تعضخأ امك . ءارحصلا دودح ىتح نادوسلا برغ تارامإ
 ١١) { ةيئاوتسإلا

 ةيقيرفا برغ ثادحأ يف ةرثؤملا لماوعلا مهأ تحبصأو . ةرابمابلا ةكلمم رمأ رهتشا

 ةنس اعيرس تطقس اهنكل . شكارم مكاح نم افوخ رديح نب ىلع اهيلإ أجل ثيح ٠
 قيبطتل ةحلسم ةعامج لكش نأ دعب روركتلا نم هلاجرو ""أ رمع جاحلا دي ىلع م١٦٨
 لوخدو ةرابمابلا ةميزه نم هلاجرب نكمتف . ةيناجيتلا ةقيرطلل ةفيلخك يمالسإلا هركف
 . مهتمصاع

 يف ةماه ةيصخش مهنيب نم رهظف ةيفوصلا تاماعزلا ىلإ وجندناملا هجتأ كلذ دعيو

 ةليوط ةرتفل ةقطنملا يف يسايسلا غارفلا الم نم نكمت ىذلا ىروطلا يروماس وه لاجملا اذه

 '" . ةقطنملل يبوروألا مدقتلا لقرعو

 مهدودح عيسوت نم نكمت هنأ كلذ . ةرابمابلا ماكح رهشأ ركبوبأ '") اسملا ناكو

 . نايدناكاسملا وه مهكولم رخا ناكو . ونوكايو ىوجنك ميلقا مضتل

 نكمت ذإ يسنرفلا ر امعتسال ا دض عفتري مالسإلل توص رخآ يروطلا ىروماس ربتعيو

 نم ةديدج ةلحرم تأديو . "ث) ةيقيرفإ برغ ىلع مهترطيس طسب نم هدعب نم نويسنرفلا

 يف يناثلاو . رجينلا رهن عورف دحأ . يوخاب رهن لامش اترآاك ةقطنم يف عرف ناعرف ةرابمابلل ناك( )١

 . ريخألا عرفلل قوفتلا ناكو . وجيس

 .هتكرح نع ثيدحلا قبس )٢(
 )٣( هتكرح نع ثيدحلا قبس .

 )٤( ناطلس وأ كلم ىنعمب : اسم .

 تاكرحلا ةدناسم يف طشنلا اهرود ببسب . نييسنرفلا دض ةمواقملا لقاعم رخآ ىه اينيغ ةلود تناك )٥(

 . ما٨٥٩ ةنس اسنرف نم اهلالقتسإ ىلع لصحن هقطنملا يف ةلود لوأ تناك امك . ةيمالسإلا

۔- - ٣٦٥



 لود غلسو ةقطنملا يف ةليوطلا ةيمالسإلا ةبرجتلا هيوشتل يبرغلا رامعتسالا تالواحم

 يف ةسايسلا كلت نم يناعت نادوسلا برغ لود تلازامو . ةيمالسإلا اهتراضح نع ةقطنملا

 مهتيوه نع كانه نيملسملا داعبإ نم ةيبوروألا تائيهلا تماق امل . لالقتسالا دعبام ةلحرم

 . ةيمالسإلا مهتبرجحتو ةيموقلا
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(٤( 

 ةم !اس .ازا ةراضحلا زكارم مهأ

 يبرغلا نادوسلا يك

 تدأ ةرهدزم ةيراضح زكارم يمالسإلا رصعلا يف يبرغلا نا دوسلا ضرأ ىلع ترهظ

 صاخلا هرودو هتيمهأو هعاضوأو هفورظ زكرم لكل ناكو . ةقطنملا ةمدخ يف ماهلا اهرود
 (يدجبألا بيترتلا بسح) : يليام زكارملا كلت مهأ نمو

 .)١) (  1۔ .- دو )

 ىلع تروطتو ترهظ ىتلا ةيمالسإلا زكارملل احضاو الاثم تسغدوأ ةنيدم دعت

 ىربكلا ةيقيرفإلا ء ارحصلا ربع نادوسلا برغو ةيقيرفإ لامش نيب لدابتلاو ةراجتلا قرط
 ناك امك . قرطلا كلت ىلع لفاوقلا ةكرحو يراجتلا طاشنلاب اطبترم اهروهظ ناكف
 . ةينمأو ةيسايس بابسأل اهلوحت وأ اهتيمهأ قرطلا كلت دقفب اطبترم اهروهدت

 : تسغ دو أ "

 نمو ةساملجسو ترهات لشم ةيلامشلا ةيقيرفإ يف ةيراضحزكارم روهظ ناك دقف

 اذه بابسأ نم ناكو لامشلا ةقطنمل ريبك يداصتقا شاعتتنال ةيادب ناوريقلا اهلبق

 ترهات تلغتساو ءارحصلا بونج نادوسلا دالب ةراجتب زكارملا كلت طبترا شاعتنالا

 ايداصتقا اقوفت ققحتل نادوسلا دالب ىلإ ةهجتملا ةراجتلا قرطلا ىلع اهعقوم ةساملجسو

 ىلع ةددرتملا ةيراجتلا لفاوقلا ةكرحب جعت لامشلا زكارم تحبصأو ةليوط ةرتفل اسوملم

 . "" جاعلاو دولجلاو قيقرلاو بهذلا نم ةماهلا اهعلس لمحل نادوسلا دالب

 راجتلا اهيف نكمتي ةقاشلاو ةليوطلا ءارحصلا قرط ىلع زكارم ءاشنإ نم دبال ناكو

 .قرطل ا ةقشمو لوط نم ةح ارتسال او م اعطل او ءامل اب دوزتل او مهب او ١ ل ادبتسا نم نورف اسمل او

 يف هتدعاق ىراجت ثلثم سأر لثمت تحبصأ ىتلا زكارملا كلت نم "" تسغدوأ تناكو

 )١( جروفال ىرثألا ثحابلا م٩٣٩١ ةنس اهلالطا فشتك او . ايناتيروم ةيروهمج يف مويلا عقت .

 )٢( ص . ا١ج . نادلبلا مجعم . يومحلا توقاي ٢٧٢٧ اهدعابمو .

 )٣( ص . ضرألا ةروص . لقرح نبا ٩٨ .
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 . تسغغ دوأو ن ادوسل ا وحن هجتيو ١) ىصقأل ١ سوسل دالبو ةس املجس دنع لامشل ا

 اهراهدزا نأ الإ . يمالسإلا رصعلا لبق ةمئاق تناك ةنيدملا نإف رمأ نكي امهمو
 لدابتلا زكرم تحبصأ ذإ يمالسإلا رصعلا ىلإ عجرت ةقطنملا يف اهترهشو ريبكلا اهومنو
 ةعاضب . حلملا ىهو نادوسلا بوص ةهجتملا ةيساسألا لامشلا ةعاضب نيب يساسألا
 ةرتفل ةمخضلا اهتورث ةنيدملا تققحو.بهذلا +و لامشلا ىلإ ةهجتملا ةيساسألا نادوسلا

 لناوق ءاقتلإ ةطقن ةنيدملا تحبصأو ةليوط ةرتفل نيتعلسلا كلت نيباهتطاسو نم ةليوط
 نع دعبت تناك ثيح . بونجلا يف انافاسلا طخ ىلإ ةهجتملا ةساملجسو ترهاتو نالجراو
 .'" ةلحرم )١١٠( ىلاوح ناوريقلا نعو ةلحرم )٥١( ىلاوح ةساملجس

 ىلإ تسغدوأ ربع نادوسلا نم بهذلا ةراجتو تسغدوأب طابترإلا ةيمهأ تدأ دقو

 لجأ نم . ةيسايسلاو ةيبهذملا تافالتخإلا مغر يقيرفإلا لامشلا ىوق نيب براقت ثودح
 يف ةيرفصلاو ترهات يف نييمتسرلا نيب ةرهاصم ةقالع تعقو ةيراجتلا حلاصملا ةاعارم

 تناكو . '"ا عسيلا نب راردم نم متسر نب نمحرلادبع تنب ىورأ تجوزت ثيح . ةساملجس
 نم ةيراجتلا قرطلا لخادم ىلع ظافحلا نيترسألا ةلواحم اهتايط يف لمحت ةرهاصملا كلت

 لخدملا تسغدوأ ربتعت ثيح '".ةماهلا نادوسلا دالب علس ثيح تسغدوأ عم لامشلا

 !© . ضرألا لهأ رسيأ اهلهأ ناكو . نادوسلا ةراجتل يساسألا

 ةكم اهسيراضت ثيح نم هبشت اهنأ ىأ . نيليج نيبداو يف موقت ةنيدملا تناك
 ىرجم يف مكحتلا لالخ نم مهيضارأل ىرلا رومأ ميظنت نم اهلهأ نكمت دقو ١" ةمركملا

 . ١٩٤ . ١٩١٥ ص . يمالسإلا برغملا . يناجيتلا )١(

 . ٢٠٩ ص . ةيمتسرلا ةلودلا . ريكب -

 . ٢٥٨ ص . ةيخيراتلا ةيفارغجلا . درابمول -

 ىرخألا لماوعلاو خانملاو سقطلا فورظو سيراضتلا بسح ىرخال ةقطنم نم ةلحرملا ةفاسم فلتخت )٢!(

 . لفاوقلا ةكرح ةبوعص وأ ليهست دعاست ىتلا

 ٢٦٨. ص . ٦ج . ربصلا . نودلخ نبا )٣(

 . ١١٥ ص . يمالسإلا برغملا . يناحنجلا )٤(

 . ١٥٨ . برغملاو ةيقيرفإ دالب ركذ يف برغملا . يركبلا )٥(

 . ١٢٥ ص .!٢ج . نادلبلا مجعم . يومحلا توقاي )٦(
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 ناكس ةفاشك يف ةدايز يأ ىفكت ةماه تايناكمإ كلتمت ةقطنملا تحبصأ كلذبو . يداولا

 تحبصأو .اهريغو تاورضخلاو ةيئاذغلا علسلا نم ايتاذ ىفتكت تناك اهنأ ىتح . ةنيدملا
 )١'. ةبذعلا رابآلاو نيتاسبلاو ليخنلا اهيفف . ءارحصلا يف ةحاوب هبشأ ةنيدملا

 . يرجهلا يناثلا نرقلا ذنم مالسإلا ىلإ اهلهأو ةنيدملا لوحت يف ماه رود راجتلل ناك
 ةايحلل ةديدع رهاظم دوجو ىلإ ةلاحرلاو نيخرؤملاو نييفارغجلا تاباتك تراشا ثيحب

 . نآرقلل نيملعملاب ةلهآ اهنأو عماج دجسمو ةديدع دجاسم نم ةيادبلا ذنم اهب ةيمالسإلا

 نرقلا ذنم مالسإلا ىلإ اهلهأ لوحت ىلع لدي ىذلا رمألا . ء اهقفلاو ءاملعلا نم ددع اهبو

 نم ةديدع رصانع ةنيدملا يف رارقتسالل تدفو دقو . يداليملا نماثلا / ىرجهلا يناثلا

 . راصمألا رئاسو برعلاو ربربلاو جونزلا

 ترهدزإف . ةنيدملا يف ينارمعو يفارغوميد روطت ثدح يرجهلا يناثلا نرقلا ذنمو

 . يداليملا رشع ثداحلا / ىرجهلا سماخلا نرقلا ىتح راهدزألا اذه رمتسأو ةنيدملا قاوسأ

 . م٤٥٠١ / ٥٤٤٦ ةنس نيطبارملا ةلود سسؤم نيساي هللادبع دي ىلع ةونع تحتف امنيح

 قرطلا لوحت دعب نادوسلا دالب ةراجتل ايوناث أزكرم تسغوأ تحبصأ نأ كلذ ىلع بترت ذإ

 نوطب ىدحإ . هتانزل ةمصاعو ةيوقلا ةجاهنص ةليبقل ازكرم تناك نأ دعب اهنع ةيراجتلا
 ىجاهنصلا رازن بوتسيو نب ناتورب نيت دي ىلع اهراهدزا ةمق غلبت نأ تنكمتو . ةجاهنص
 . )٨' نادوسلا كولم نم أكلم نيرشع نم رثكأ هل ناد يذلا

 اهروهدت ىلإ تدأ ىرخأ لماوع كانه نأ الإ . ةنيدملل نيطبارملا وزغ ريثأت مغرو
 : يلي ام اهنم . يرجهلا سماخلا نرقلا ذنم

 اهتاقالعب اهتن اكمو اهومت يف تطبترا ىتلاو برغملا دالب لود عاضوأ روهدت )١(
 ترهات يف نييمتس نييمتسرلا لودلا كلت مهأ نمو. نادوسلا دالب عم ةيراجتلا

 تسغدوأ ةراجتل اذفنم لثمت ةلودلا كلت تناكو ةسامجلس يف ةيرفصلاو

 . '" اهتارداصل أجرخمو

 )١( ص . قباسلا ردصملا . لقوح وبا ٦٢. )٢( ص . قباسلا ردصملا ىركبلا ١٦٤.

 )٣( ص . ١ج . قباسلا ردصملا . يومحلا توقاي ٢٧٨. ص . ةيمتسرلا ةلودلا . ريكب ٢٠٥ اهدعبامو

 ص . جراوخلا . دومحم . ليعامسا- ١٧٧ اهدعبامو .
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 ءارحصلا تاحاو ربع ةليدب ىرخأ قرط ىلإ ةيوارحصلا ةيراجتلا قرطلا ريغت )٢(
 برغلا دالب ىلإ ةبسنلاب ') ةكمدات زكرم ىلإ وأ . راوك تاحاو ىلإ ةيبيللا

 دالبل ةبسنلاب يسلصألا طيحملا لحاس ىلع ةطل لون قيرط ىلإو طسوألا
 ةسايسلاو مكحلا زكارم نع ةديعب تحبصأ تسغدوأ نأ امك . ىصقألا برغلا

 نمز . حلاص يبموك ةنيدم نم ةبيرق امنيب \ ىغنصو يلام نمز يف
 : ةناغ ةيروطاربما

 لمحت تسغدوأ ربع نادوسلا دالب ىلإ لامشلا نم ةمداقلا ةيراجتلا لفاوقلا تناك
 تاجوسنلاو . ةنيدملا ناكس ددع داز امنيح يرجهلا ثلاثلا نرقلا ذنم ةصاخ ةيئاذغلا داوملا

 تسغدوأ نم لفاوقلا ددعتو "") حلملا ىلإ ةفاضألاب جاجزلاو زرخلاو عونصملا ساحنلاو
 دوجا هنأ يف ةرتفلا كلت يف تسغدوأ بهذب لثملا برض ىتح . قيقرلاو بهذلاب ةلمحم
 يف ةناغ ىلإ اهنم ةلحرلا فنأتست لفاوقلا ضعب تناك امك '") هحصأو ضرألا لهأ بهذ
 غمصلا ريدصتب تسغدوأ ةنيدم ترهتشا امك . برغلا يف روركتلا دالب ىلإ وأ بونجلا

 امك . نادوسلا دالب يف عابيل اهنم برقلاب جرختسي حلملا ناك امك . سلدنإلا ىلإ ةصاخ
 . طيحملا لحاس نم اهقاوسأ ىلإ مداقلا ربنعلا ريدصتب ترهتشا

 نيب ةيلودلا تاقالعلاو ةيراجتلا ةكرحلا لاجم يف ريبك رودب تسغدوأ تماق اذكهو

 ةهج نم نادوسلا برغ نييو لامشلا ةهج نم طسوتملا رحبلا ضوحو ةيقيرفا لامش ةقطنم
 ةمداقلا ةيوارحصلا ةيربلا قرطلل يجيتارتسالا اهعقوم اهرود ءادأ ىلع اهدعاسو بونجلا
 يف ةناغ نم اهبرق كلذكو .) ىصقألا برغملاب ىليلو و ةساملجس نم ةصاخ برغملا نم

 يمالسإلا يراضحلا عاعشالل امدقتم ازكرم يرجهلا يناثلا نرقلا ذنم تحبصأو بونجلا
 تحبصأو سرادملاو بيتاتكلاو عماوجلاو دجاسملاب ةنيدملا ترمعف نادوسلا برغ لخاد ىلإ
 " . سلدنألاو ةيقيرفإ لامش نم اهيلإ اومدق نيذلا ءاهقفلاو ءاملعلا نم ديدعلل ةلبق

 لامشلا نم نالجراو نم اهبرق ببسب تسغدوأ قيرطل ةسفانملا ةيوارحصلا ةراجتلا زكارم طشنأ ربتعت )١(
 . رجينلا ضوح نم بونجلا نم اهبرقو

 )٢!( ص . يمالسإلا برغملا . يناحنجلا ٢٠٩ .

 )٣( ص . قباسلا ردصملا . يركبلا ١٥٩١ .

 )٤( ص . ةيضابألا رود . رصان ٢٨.

 )٥( ص . يمالسإلا دملا . دلقم ١٢٢.
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 ةناغ لهأ نيب مالسإلا ىلإ لوحتلا تايلمع خيسرت يف لضفلا ةنيدملا كلت ىلإ عجريو
 ريغت نكلو . لاجملا اذه يف مهرود مهل ناك ةاعرلا نم أددع مضت تناك ذإ . ةيادبلا ذنم

 نيطبارملا لوخد مث . اهيلع ةناغ ةلودو نيطبارملا نيب راد يذلا عارصلاو ةقطنملا يف فورظلا

 ديدج نم دوعتل .) ةيقيرفا برغ يف ماهلا اهرود نم للقو اهتيمهأ نم ريغ ةنيدملا
 . تناك امك اعضاوتم ازكرم

 : همتكبنت هذت : اين اث

 يرجهلا سماخلا نرقلا ذنم ترهظ . ىلعألا رجينلا رهن فافض ىلع عقت ةنيدم

 ثيح يفنص ةلود نمز ةصاخ . يقيرفإلا لامشلا نيبو نادوسلا دالب نيب ةماه ةيراجت ةحمك

 نادوسلا ندم مهأ دعتو '") يبرغلا نادوسلا ندم مظعأ ىسوم نكنك ناطلسلا اهنم لعج

 يركفلا اهدجم ةمق تغلب ثيحب . ينارمعلاو يداصتقالا راهدزألا يف ةيرارمتسا

 لدت ةيقابلا اهدجاسمو اهروصق تلازامو . يداليملا رشع سداسلا نرقلا يف يراجتلاو

 .٢١' نادوسلا برغ يف اهرود ةمظع ىلع

 روهظو نيطبارملا ةلود روهظ ذنم ةناغو تسغدوأ ةينمألا عاضوألا روهدت نأ ودبيو
 راجتلل زكرمك وتكبتت ومن ىلإ عاضوألا كلت تدأ دق ةناغ كولم نيبو اهنيب عارصلا
 امك اهيلإ راجتلا نم ةريبك دادعأ دوفو لضفب ومنت ةنيدملا تأدبف . ةقطنملا يف نيملسملا
 زكارم مهأك اهتناكم أوبتت ةنيدملا تذخأو . ةاعدلاو ءاملعلا نم ةريبك دادعأ اهيلإ دفو

 اهتضهنل مهتياعر يفنغو ىلام كولم عيجشت لضفب ةيقيرفإ برغ يف ةيمالسإلا ةراضحلا
 'ؤ). روصقلاو دجاسملا نم ديدعلا اهب اوماقأف

 نع ةرابع ىهف ندملل يمالسإلا طيطختلل دادتما ةيادبلا ذنم وتكبنت روهظ ناك
 نيعم دلب راجت يح لك يف رقتسيو دجاسملا نم ددعو عماج دجسم ىه لكل .ء ايحأ ةدع

 فلتخمو نيدادحلاو ةلدايصلا تيناوحو نيكاكدو نييفرحلا ءايحأ اهيف ترهظ امك .

 . ٢٠٣ ص . قباسلا عجرملا . يناحنجلا ()

 )٢( ص . ةيقيرفإ فصو . يتايزلا ٥٣٨ - ٥٤٢ .

 )٣( ص . نادوسلا خيرات . يدعسلا ٢٢.
 )٤( قباسلا عجرملا . يتايزلا .
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 ريدصتلا ةيلمع ةقحالمل رجينلا رهن ىلع صاخلا اه انيم ةنيدملل حبصأ ىتح . تاعانصلا
 تحبصأ ثيح "اا ارايباك ءانيم وه ءانيملا اذه ناكو . نادوسلا دالب ةيقب ىلإ داريتسإلاو
 ٢١) سماخلاو رشع عبارلا نينرقلا يف نادوسلا برغو يلام ةكلممل يراجتلا بلقلا ةنيدملا

 دقف . ةرواجملا ىوقلا اهيلع تبلاكت اهناكسو ةنيدملا مع يذلا راهدزالا اذه ببسبو

 ىسوم نكنك ناطلسلا ماق ىتح ٠ ىفنصو ىلام كولم نيب عارص لحم ةرتف تحبصأ
 تاعامج لبق نم وزفلل افده تحبصأ امك ""أ م٩٢٣١ ةنس اهب همكح رصق دييشتب

 لبق نم تارم ةدع تبرخ اهنأ ىتح ٠ بونجلا نم ىشوملا تاعامجو . لامشلا يف قراوطلا

 . ةينثولا يشوملا لئابق

 مهتامامتها اوزكر ثيح . يغنص ماكح ناطلس تحت ةحضاو ةروصب ةنيدملا ترهدزا

 ىلع ةيادبلا يف يفنص ةلود داس يذلا رارقتسالاو نمألإلماع دعاسو . اهتضهنو اهترامعب
 صرح ىتلا ةمخضلا تابتكملا اهب تأشنأو .اهب رارقتسألل ءاملعلا نم ةريبك ددعأ دفاوت

 برغ يف مالسإلا رشنل زكرم مهأ ةنيدملا تحبصأو . ءاهقفلاو ءاملعلا اهزيهجت ىلع

 . اهعيبو ةيبرعلا بتكلا خسن ةكرح اهيف ترهدزاو . ةثيدحلا روصعلا ىتح ةبطاق نادوسلا
 تابتكم اهئاملع ضعبل ناكو "") بهذلا ةراجت دئاعلا يف بتكلا ةراجت تسفان ثيحب
 اهيف تأشنأ امك . يتكبنتلا اباب دمحأ لثم باتك فالآ ةتس نم رثكأ ىلع يوتحت
 ةيناقث ةنيدملا تحبصأ ىتح . اهب ةفاقثلاو ملعلا ةكرحتمدخل يفغنص ماكح لبق نم تابتكم

 زكارملا نم اهريغو سافو ناوريقلاو ةرهاقلا يف ةيملعلا ةكرحلا عبابتت يلاعلا يوتسملا ىلع
 )٨'. اهل ةرصاعملا ةيمالسإلا

 مهتناكمو مهدادعتساو مهاوتسم يف نولقيال ء املعلا نم ةريبك دادعأ ةنيدملا تجرخو

 ملعلا ىلع صرحلاو ديدشلا صالخإلاب اوفرعو . قرشملا وأ برغملا يف مهناوخإ نع
 وتكبنت تحبصأف . نيملعتملا ىلع اهوفتوو بتكلا سفنأو )١'. تابتكملا اونتقاو ميلعتلاو

 '" ةرواجملا دالبلا ىلع عزوتو بتكلا اهيف خسنت نادوسلا دالب يف بتكلل قوس مهأ

 )١( ص . يمالسإلا دملا . دلقم ١٣٩. )٢( قباسلا عجرملا .دلقم .

 )٣( ص . ءارحصلا بونج ةيقيرفإ يف مالسإلا خيرات . يرون ١٠٣ .
 )٤( ص . قباسلا ردصملا . يدعسلا ٣٣. ٤٦ .

 )٥( ص . ةيبرعلا ةفاقثلاو مالسإلا . دومحم نسح ٢٤٥ اهدعبامو .

 )٦( ص . يمالسإلا دملا . دلقم ١٤٠ . )( ص. قباسلا عجرملا . دومحم نسح ٢٤٦ .

_ ٢٧٢ 



 اهيقف نأ يور دقف ةماه ةيملع ةناكم ةرتفلا كلت يف نادوسلا برغو وتكبنت ءاملع لصوو
 ماقأف ىسوم نكنك ناطلسلا ةبحصب وتكبنت ىلإ زاجحلا نم ءاج يميمتلا نمحرلادبع همسا

 . ") ساف ىلإ اهرداغ هيلع نوقوفتي اهلاجر ىأر املو وتكبنت ىف أنمز يزاجحلا هيقفلا
 دادغب ىف ىتحو نييورقلاو ةنوتيزلاو رهزألا يف ةساردلل وتكبنت ءانبأ نم ديدعلا هجتا امك
 . ةيمالسإلا ةيفاقثلا تاسسؤملا نم اهريغو سلدنألاو

 ةيقيرفإ برغ يف اهب ةيمالسإ ةعماج لوأ ءاشنإب ةيفاقثلا ةنيدملا ةناكم تهجوت
 دودحو انافاسلا طخ ىلع ةماه ةيمالسإ ةرانم تحبصأ ىتلا '") يركناس ةعماج ىهو
 ازكرم يركناس دجسم وهو ةريبكلا اهدجاسم دحأ نم ذختأ دقف ةيئاوتسإلا تاباغلا
 ثدح مهأ ثدحلا اذه ربتعيو . يركناس ةعماج مسأب تيمسو اهريغو ةيمالسإلا تاساردلل
 ةساردلا لاوحأ تمظن ثيح '") ةيراضحلا ةيحانلا نم ءارحصلا بونج ةيقيرفإ خيرات يف
 نم ءاملعب يلام ماكح ناعتسا ثيح . ةيمالسإلا ةيملاعلا تاعماجلا مظن ثدحأ بسح

 وتكبنت ةنيدم يف ةعماجلا ءاشنإ ناكو رهزألا ةعماج نم ةصاخ ضرفلا اذهل لودلا فلتخم

 ىلع ارشؤم ةعماجلا تحبصأو . اهب ءاملعلاو نيسردملاو نيساردلا دادعأ ديازت ىلع ةلالد
 . ةيملعلا ةيحانلا نم وتكنبت ضبن

 قاحتلالل يبرغلا نادوسلا ميلاقأ فلتخم نم وتكبنت ةنيدم ىلإ نودفي بالطلا أدبو

 . ةيميلقألا مهبيتاتكو مهساردم يف نآرقلا نم ءازجأ اوظفح دق اونوكي نأ دعب اهتعماجي
 لحارملا يف مهميلعت متي ىتح اهب اوماقأو وتكبنت ىلإ لاحرلا اودش ةساردلا كلت اومتأ اذإف
 نمو ماكحلا لبق نم مهيلع قافنإلا ببسب ةرسيم بالطلا ءالؤه ةماقا تناكو ) ايلعلا
 نيدفاولا ةبلطلا ىلع اهنم قفني فاقوأ هل تناك ىركناس دجسم نأ امك . راجتلا لبق
 فقوتت تناك لب تاونسلا نم ددعب ةددحم ةعماجلا يف ةساردلا نكت ملو . ةعماجلا ىلإ
 ةزاجإلا ىلع لصح ةسارد بلاطلا متأ اذإف . ليصحتلا ىلع هتردقو بلاطلا دادعتسا ىلع
 . ءاضقلا وأ ةمامإلا وأ ةباطخلا يف لمعي ثيح هدلب ىلإ لحرو ةبولطملا

 )١( ص . قباسلا ردصملا . يدعسلا ٥١ .
 )٢( ص . هسفن ردصملا . يدعسلا ٣٤.
 )٢( ص . يمالسإلا دملا . دلقم ١٤١.

 )٤( ص . قباسلا عجرملا . دومحم نسح ٢٤٩.

_ ٢٧٢ 



 ملعلل زمر نولثمي اوحبصأ يركناس ةعماج ءاملع نم ةماه ةقبط ةنيدملا يف تزريو
 ىلوت يذلا ركب يبأ نب نمحرلادبع ىصاقلا دج جاحلا مهنم سانلا نيب ىوقتلاو هقفلاو
 ىكسإ نمز يف ءاضقلا ىلوت يذلا نكاسلا رمع ملاعلا مث . يلام ةلود رخاوأ يف ءاضقلا
 رثكأ كرت يذلا تيتأ دمحم نب رمع رفعج وبأو . نامثع نب دمحم نب هللادبعوبأو 7

 اهتعماجو وتكبنت ءاملع ددع لحر امك . حلاص نب ىلع نب فولخمو . دلجم ةئامعبس نم
 دمحأ نب دمحم لحر دقف ىرخأ ةيمالسإ زكارم يف ةيملعلا ةضهنلا ىلع عالطضألل

 قحلادبعو فيرشلا يبأ نباو ىدنشقلقلا لثم اهناملعب لصتاو رصم ىلإ ىتخزانلا
 ديدج ملع نم هلصحام سرديل وتكبنت ىلإ داعو ازاجحلا ىلإ لحر مث يطابنسلا

 . 'ا)ة
 ةفرعمو

 قيثو ناك يذلا يطويسلا مامإلا لثم برغملاو رصم ءاملع ددع وتكبنت ىلإ مدق امك
 دمحم ىكسا ريهشلا يفنص ناطلس عم ةيوق ةلص هل تناكو وتكبنت ماكحو ءاملعب ةلصلا

 تسكعنإ . يصقألا برغملا نمو ناوريقلا نمو رصم نم ءاملع وتكبنت ىلإ مدق امك .
 ءاملع اهنم جرخت دقف . اهب ةيملعلا ةكرحلاو ينادوسلا ثارتلا ىلع ريخلاب يركنس تامدخ

 هيقفلا نب دمحمو نارمع نب دومحم لاثمأ نم مهدالب تاعمتجم ةمدخ يف رود مهل ناك

 دالبب ةصاخ تانودمو تافلؤم روهظ يف رود اهئاملعل ناكو . دومحم نمحرلادبعو راتخملا

 ديدجلا فاضأ امم . اهتاداعو اهتراضحو اهتعيبطو اهلئابقو اهخيرات ثيح نم نادوسلا
 دومحمو ") ىدعسلا نمحرلادبع ءاملعلا ءالؤه ةلثمأ نمو . ةيناسنإلا ةفرعملا ىلإ

 رشنل اولحترا نيذلا ةاعدلا نم ديدعلا اهنم رهظ امك .'“) يكبنتلا اباب دمحأو '""تعك
 ثارتلا اذه نأ ريغ . يقرشلاو طسوألاو يبرغلا نادوسلا يف ةينثولا لئابقلا نيب مالسإلا

 . اهدعبو ةيشكارملا ةلمحلا لالخ عايضلاو رامدلل ضرعت دق ةعماجلا كلتل مخضلا

 كلذلو . ينثو طيحم طسو مالسإلل ة هر انم ةباثمب ىربكل ١ اهتعم اجو وتكبنت تناك

 امك . مالسإلاب دهعلا ةثيدح لئابقلا كلت نيب هتفاقثو مالسإلا خيسرتل ةغلاب اهتيمهأ تناك

 )١( ص . قباسلا ردصملا . يدعسلا ٣٧ اهدعبامو .

 )٢( ةنس سيراب يف ساد وه يسنرفلا قرشتسملا هرشن نادوسلا خيرات ةباتك ٨٩٨ام .

 وه قرشتسملا ةيسنرف ةمجرت عم هرشن سانلا رباكأو شويجلاو نادلبلا رابخأ يف شاتفلا خيرات ةباتك )٣(

 . ما٣٦٩ ٠ سيراب يف ٠ ساد

 .وتكبنتل يشكارملا وزغلا رصاعو نوجرف نبال بهذملا جابيدلا ةلمكت باتك هل )٤(

س ٢٧٤



 ةقطنم يف ةيئادبلاو ةينثولا لئابقلا طسو مالسإلاو ملعلا رشن نم يتأت اهتيمهأ تناك
 ةنيدملا كلت عتمتت نأ ةرورض ىلع يغنصو يلام كولم صرح ناكو . تاباغلاو تاعقنتسللا
 نأو ةصاخ ةقطنملا يف هجو متأ ىلع يراضحلا اهرود ىدؤت نأ لجأ نم "ا مالسلاو نمألاب

 . ةرواجملا ةينثولا لئابقلا عم ةرمتسم برح ةلاح يف اوناك يفنصو يلام نيطالس

 ناكس نيب اهمولعو ةيبرعلا ةفللا راشتنا يف ةحضاو يركناس ةعماج راثآ تلازامو

 ةغللا نم ةديدع تادرفم دجوت امك . نييسنرفلا رمألا اذه لخدأ ىتح . نادوسلا برغ
 . ةقطنملا يف ةيلحملا تاجهللا يف ةيبرعلا

 تناك امك . نادوسلا دالبل يفاقثلا لاجملا يف ريبكلا اهرود وتكبنت تدأ اذكهو

 تلظو . ةيناث ةهج نم ءارحصل تاحاوو ةهج نم نادوسلا دالب نيب يرابت لصو ةقلح
 عباسلا نرقلا ذنم يبرغلا نادوسلا دالب يف ةينمألا لاوحألا تروهدت يتح اهرود ىدؤت

 . يضوفلاو عارصلل الحم ةنيدملا حبصتل رشع

 ً ةنج . ىنج : اثلاث

 راجتلا اهامس ") وتكبنت روهظ لبق ىأ . ما ٤٣٥ / ٣٣ ةنس تسسأت ةنيدم

 ٦ . ىلاوح دعب ىلع عقت . اهثارتو ةيراجتلا اهتيمهأو راهدزا ببسب ةنج مساب ةقرافألا
 رهن ناضيف ءانثا ةريزج ىلإ ةنيدملا لوحتتو . بونجلا ىلإ رجينلا رهن ىلع وتكبنت نم مك
 ) رجينلا

 دالب عم ماه ًايرابحت ازكرم تحبصأ دقف يبرغلا نادوسلا دالب طسو ينج عقومل ارظنو
 نم ةبيرق تحبصأ اهنأ ثيح . يبرغلا نادوسلا دالب عمو وتكبنت ربع لامشلا يف برغملا
 طبترت تناكو . كلذ ءارو نم ةلئاط احابرأ اهراجت ىبط دقو . بونجلا يف بهذلا عقاوم

 راجتلا ةرثك نمو . ةيقيرفإلا ءارحصلا تاحاو عمو طسوألا نادوسلا عم ةيراجت طوطخب

 نأ دعب يداليملا رشع يداحلا / يرجهلا سماخلا نرقلا ذنم مالسإلا ىلإ اهماكح لوحت اهب

 ( \ ) ١ ةطوطب نب ٠ ةلحرل أ ٠ ص ١ ٩ ٦ ٠

 )٢( ص . ةيمالسإلا لودلا خيرات . يكز ٢٢٤.

 (٣) ص . ةيقيرفا فصر . يتايزلا ٥٣٧.

_ ٢٧٥ 



 .)١' نيملسملا ءاملعلا نم فالآ ةعبرأ نم رثكأ اهب ناك

 اهنأ ثبح . انافاسلا قاطن يف يميلقا زكرمك ىنج ةيمهأ ترهظ ةيناث ةهج نم
 تابافلا قاطن عم انافاسلا ةقطنمو رجينلا ضوح يف ةيوعرلا لئابقلا ىقتثم ربتعت

 تحبصأو . تاباغلا لاجرو راجتلاو ةاعرلاو عارزلا ىقتلم كلذب تحبصأف . ةيئاوتسإلا

 .'") لدابتلا ىلع موقت ىتلا هتماصلا ةراجتلا ةكرح يف نادوسلا دالب زكارم مهأ

 وجندناملا نم ةكننوسلا تاعامج ىلإ اهتعمس روطتو ىنج راهدزا يف لضفلا عجري

 مهلوحت دعب يمالسإ زكرم ىلإ اهليوحت ىلع كلذ دعب اوصرحو . مهل ازكرم اهولعج نيذلا
 ناكو . "ا ةكم يف مارحلا دجسملا قسن ىلع عماجلا اهدجسم اهمكاح ىنبف . مالسإلا ىلا
 تاعامج اهب ترقتسا ثيح . ةيادبلا نرقلا ذنم اهناكس نيب راشتنالا يف أدب دق مالسإلا
 يف مالسإلا رشن يف ماهلا مهرود مهل ناكو . ربربلاو بزعلا نم نيملسملا راجتلا نم ةديدع

 نمأ نم هب تعتمتام لضفب مهل ازكرم ىنج نم نيذختم ةرواجملا رجينلا قطانمو ىنج ةنيدم
 .٨١' ةاعدلاو ءاملعلا مهعم دفاوتو . ةليوط تارتف رارقتساو

 اهب ةطيحملا ةينثولا قطانملا يف مالسإلا رشن يف ريبك رودب تماق اهنإف عقومل ارظنو
 ءاملعلا نم ةريبك دادعأ اهيلإ تدفوو دجاسملا اهب ترشتناو قرشلا يفو بونجلا يف ةصاخ

 ىتح ةرمتسم اهب ةيملعلا ةكرحلا تلظو . ةغللاو مالسإلا رشن يف اومهاس نيذلا ءاهقفلاو
 اهل ةعبات ىنج تحبصأو . ءاوضألا ينج نم تفطخف ريبك يفاقث زكرمك وتكبنت ترهظ

 )٨'. ةيركفلا ةيحانلا نم

 نم ددعل انطوم تلظ ينج نأ الإ . ينجل اهترواجمو ةيملاعلا وتكبنت ةناكم مغرو
 ةرهش هل تناكو . اهب عماجلا دجسملا يف سردي ناك يذلا . اجاح يروم : مهنم ءاملعلا
 يربك ةناكم لتحا يذلا وناس دمحم ةنيدملا يضاق رهتشا امك . ةيهقفلا مولعلا يف ةريبك

 )١( ص . نادوسلا خيرات . يدعسلا ١١. ١٢.

 )٢( قحالملا يف ةطراخلا رظنا .

 )٣( ص . قباسلا عجرملا . دومحم نسح ٢٥٢.

 )٤( ص . قباسلا ردصملا . يدعسلا ١٣.

 )٥( ص . يمالسإلا دملا . دلقم ١٤٣ .

_ ٢٧٦ 



 دمحأو . دروبامرب دمحم كلذكو . وجندناملا ماكح دنع ةناكم هل تناكو اهناكس نيب
 اهتن اكمب ةظفتحم تلظ امك .. يبرغل ا نادوسل ا۔املع ريه اشم نم مهريغو ٠ وقروط

 )١)'. يبرقلا نادوسلا لاوحأ روهدتو يفنص لاوز دعب ةيملعلاو ةيسايسلا

 . اهنم اهبرق ببسب ةيئاوتسإلا تاياغلا قاطن يف مالسإلا رشن زكارم مهأ ينج تلثم

 ناكو . ةينثولا ةيئادبلا لئابقلا نم ريثكلا اهب دجاوتت ىتلا تاعقنتسملا قطانم يف كلذك

 .'" ةبعصلا قطانملا كلت نيب مالسإلا رشن يف ماهلا رودلا ينجل

 : (وأغ) واج : اعبار

 نيب اهطسوت ىلإ اهتيمهأ عجرتو . ايلعلا رجينلا رهن عبانم ىلع عقت ةماه ةنيدم
 ةمداقلا ةراجتلا قرط نيب كلذكو . برغلا يف وتكبنت ةنيدم نيبو قرشلا يف هدكت : ندم
 دالب نيبو نادوسلا دالب ىلإ ةهجتملاو لامشلا يف ةيوارحصلا تاحاولا طوطخ نم
 دالب ميلاقأ نيب لفاوقلل ةماه ةيجيتارتسا ةطحم ةنيدملا تحبصأ كلذلو "نادوسلا
 . يغنصو يلام نمز اهتيمهأ تدازو . لامشلا نم ةمداقلا ةيراجتلا قرطلا نيبو نادوسلا

 هماهلا مهزكرم تناكو . ةقطنملا يف يغنص ناطلسو ةوقب ةيادبلا ذنم واج ترهظ
 . يلام دض مهلبق نم درمتلا تاكرح تناك اهنمو . يلام كولم عم رمتسملا مهعارص ءانثأ

 ةيادبلا اهنم تأدب امك

 يناين نم ران ناميلسو نلك ىلع بره امنيح يفنص ةيروطاربما نيوكتل ةيادبك

 نودمتعي يغنصلا أدب لعفلابو . "واج نم يغنص ىوق عيمجت نم اتكمتو يلام ةمصاع

 واج ةيمهأ تناكو ") ةيروطاربما عيسوتو مهزكرم قيقحتل ةقطنملا يف و اج ةيمهأ ىلع

 اهعقوم يفو ةقطنملا يف هتراضحو مالسإلا رشن يف ةيفاقثلا اهتيمها ىلع دمتعت

 )١( ص . قباسلا ردصملا . يدعسلا ١٤.

 )٢( ص . قباسلا عجرملا . دلقم ١٤٤.

 )٣( قحالملا يف ةطراخلا رظنا .

 )٤( ص - هج . ىشعألا حبص . يدنشقلقلا ٢٩٨٩٧ .

 )٥( ص . ةيبرغلا ةيقيرفإ يف ابوروأ ةراضحو مالسإلا ةراضح . حادق ٦١٧.

_ ٢٧٧ 



 .)6١ ةيراجتلا قرطلا ىلع يجيتارتسالا

 امنيح . يلام ماكح دي ىلع ةنيدملا يف رهظت ةيمالسإلا ةيميلعتلا تاسسؤملا تأدب

 دقو ا م٥٢٣١ ةنس جحلا نم هتدوع رثإ ىلع ريبكلا اهدجسم ء انيم ىسوم ناطلسلا ماقأ

 سدنهملا نكمتو . يبطاشلا ميهاربإ قحسا وبأ يبطرقلا سدنهملا عماجلا اذه ءانب ىلع فرشأ

 ٨ نادوسلا دالب يف لبق نم ةفورعم نكت مل ةديدج ةقيرطب دجسملا ءانب ذيفنت نم يبطرقلا
 زارط لوأ اذه ناكو . لكشلا ةيمره ةنذئم دجسملل لعجو . قورحملا نيطلا مدختسا امنيح
 وتكبنت يف يركناس دجسم ءانب مت ثيح . ةيقيرفإ برغ يف ةيمالسإلا دجاسملل يرامعم
 ةثالث ىلاوح ترمتسا ةليوط ةرتف دجسملا اذه رمع دقو "). زارطلا سفن ىلع كلذ دعب

 . واج ةنيدم يف نآلا ىتح ةدوجوم هلالطأ لازتالو نورق

 ةياعر لضفب ةقطنملا يف هتفاقثو مالسإلا رشن يف ىربكلا هتيمهأ واج دجسم ناك
 وتكبنت نم ءاملع هب سيردتلل مدقو . ةنيدملاب ةيملعلا لا ةضهنلل مهئارمأو يغنصلا ماكح

 يف ملعلا بالطو ء املعلا ىلع تايطعألا نم ريثكلا يغنص ماكح لذيو . برغملا دالب نمو

 . عماجلا اهدجسم يفو واج يف ةساردلل اومدق نيذلا بالطلل ةحارلا لبس اورفو امك ةنيدملا

 .'" دجسملا يف ةساردلل ةمزآللا تاطوطخملاو بتكلا نم ديدعلا مضي دجسملا اذه حبصأو

 يف ةريهشلا وتكبنت ةنيدم اهتيمهأ يف قوفت واج تحبصأ رشع سداسلا نرقلا ذنمو
 نع اهدعبو يغنص ماكح لبق نم واج اهب تعتمت ىتلا نمألا يحاون ىلإ عجري كلذو ةقطنملا

 يف لوألا زكرملا تحبصأو . ءارثو اراهدزاو اناكسو ةحاسم وتكبنت نع تماقف . راطخألا
 اهعضو ؛ مهريغو نييدعسلا طالب نم تارافسلا اهيلإ تدفو ذإ . يبرغلا نادوسلا دالب
 سداسلا نرقلا يف اهناكس ددع غلب ثيح ةميظعلا ةنيدملا اهنأب ةرتفلا كلت يف نورصاعملا
 )٨' الزنم ٧٢٦٢٦ نع ديزي اهرود ددعو . ةمسن فلأ نوعبسو ةسمخ ىلاوح رشع
 يغنص ماكحب مئازهلا تقحالت ىتح ةقطنملا يف ريبكلا اهرود ىدؤت واج ترمتساو

 . يسنرفل ا رامعتسالا نمز ين ةيقيرفا ندم نم ةيداع ةنيدم تحبصاف

 )١( ص . مالسإلا خيرات . يرون ٩٨.

 )٢( ص . يلام ةلود . ناخرط ١٥٤. ١٥٥ .

 )٣( ص . نادوسلا خيرات . ىدعسلا ٨٢٧ .

 )٤( ص . قباسلا عجرملا . دلقم ١٤٩١.
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 (ةنامغ) حلاص ىبمرك : اسماخ

 ةيراضحلا زكارملا لوأ تناكو . مالسإلا لبقام روصع ذنم ةناغل ةمصاعلا ةنيدملا يه
 أدصقم تناكو اهكولم ءامسأ اوددرو يبرغلا نادوسلا يف نوملسملا اهيلإ راشأ ىتلا ةماهلا

 . يلحاسلا ةطمل لون وأ تسغدوأ قيرط ربع ةيقيرفإ لامش راجتل أماه

 ربع ةمداقلا ةراجتلا قرط ىلع ماهلا اهعقوم ببسب ىربك ةيمهأ ةنيدملا تلكش
 عقت امك . لامشلا نم قرطلا كلت نم برقلاب عقت تناكو . نادوسلا دالب ىلإ ءارحصلا

 كلذكو . دعب اميف ترهظ يتلا . وتكبنت لثم نادوسلا دالب يف ةماه زكارم نم برقلاب
 ١>٢( واجو يناينو ىنج نم برقلاب عقت امك )١' هتالوو . تسغدوأ

 نم ةريبك تايلاج دوجو مغر . ةليوط ةرتف مهينثو ىلع حلاص يبموك كولم لظ
 مهدجاسم مهل ناك ىتح . ةناغ ةكلمم ءاجرأ يف مهراشنتناو ةنيدملا يف نيملسملا راجتلا

 راجتلا ءالؤه نم اهكولم ذختاو . مهتاعامتجا نودقعيو مهتالص اهيف نودؤي ةصاخلا

 . "" اهل ةرواجملا قطانملاو اهلهأ نيب مالسإلا رشتناف مهل نيراشتسم

 . هعم نرسماعلاو كلملل : امهادحإ دحاو نآ يف ناتنيدم نع ةرابع ةنيدملا تناك

 ثيح ةيادبلا يف اراهدزإ نادوسلا برغ ندم رثكأ تناكو . راجتلاو سانلا ةماعل ةيناثلاو
 اهب سسأتو . راطقألا فلتخم نم راجتلا اهيلإ مدقو . لايمأ ةتس ةفاسمل اهنارمع دتما

 نم جرختو . مالسإلا ىلإ ةناغ كولم لوحت دعب ةصاخ . ةديدع دجاسمو جاحلا دجسملا

 قطانملا يف ةيادبلا ذنمك مالسإلا رشن يف اومهاس ةاعدلاو ءاملعلا نم ديدعلا . اهدجاسم

 . ءاملعلا دوفو اهيلإ تدفوو "أ كلذ دعب كلملا ةنيدم يف دجاسملا ترهظو مهب ةطيحملا

 يف اماه ايراجت زكرم تناكو . وتكبنت روهظ لبق ترهظ اهنكلو . اهسيسأت خيرات طبضلاب فرعي ال )١(

 تسغدوأ ثادحأ دعب راجتلاو ء املعلا اهيلإ رجاه دقو . يداليملا رشع ثلاثلا نرقلا نم نادوسلا دالب

 . اهتيمهأ تندتف !كلذ دعب وتكبنت ىلإ اهلهأ اهرجه مت ٠

 . ٥٣٥ ص . ةيقيرفا فصو . يتايزلا رظنأ

 . ١٤٨١ ص . قباسلا عجرملا . دلقم )٢(

 . قحالملا يف ةطراخلا رظنا )٣(

 . ٤٢٦ ص . راطعملا ضورلا . يريمحلا )٤(
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 جارختسا مجانم نم اهبرق ىلإ اضيأ ةيراجتلا ةيحانلا نم حلاص يبموك ةيمهأ عجرت
 ازكرم حلاص يبموك تحبصأ امك . ةناغ كلمل ةعبات تناك ىتلا ًورايغ ةقطنم يف بهذلا

 ازكرم تحبصأف ") ىرخألا زكارملا نم زكارملا نم اهريغ روهظ لبق ‘ قيقرلا ةراجتل أريبك
 ميلقإ تارابتو علس اهيف تبص ثيح ةيراجتلا ةيحانلا نم يبرغلا نادوسلا دالبل اماه

 ىلإ تسغدوأ ةنيدم روهظ اهتيمهأ ىلع بترت امك ةرواجملا ىرخألا ميلاقألاو لاغنسلا

 . ءارحصلا ةيحان اهنم لامشلا

 رشن يف ماهلا اهرودب موقت يداليملا نماثلا / يرجهلا يناثلا نرقلا ذنم ةنيدملا تلظ

 دالب لخدم ىه ةنيدملا تناك دقف مالسإلا ىلإ اهكولم لوحت لبق نادوسلا برغ يف مالسإلا
 نادوسلا برغ ميلاقإ لوخد ةاعدلاو راجتلا ىلع رذعتل اهالولو ةيادبلا ذنم يبرغلا نادوسلا

 اولغتسا مهنإف اهب اورقتسا دق '") اهنم بهذلا لمحل اومدق نيذلا راجتلا ناك اذإو '"
 رومأ سانلا اوملعو دجاسملا اوسسأف مهريدقتو مهل ةناغ كولم مارتحإو ةنيدملاب نمألا ةلاح
 . ةناغ ةكلمم ءاجرأ ةفاك يف ةيرحلا كلتب اوعتمتو يمالسإلا نيدلا

 يداحلا نرقلا ين ة ةناغ ميلاقأو حلاص يبوك ة ةنيدم يف مالسإلل يئاهنلا لوحتلا ءاج

 تحبصأر . رواجملا لاغنسلا ضوح نم مهتوق ترهظ نيذلا نيطبارملا ةعامج دي ىلع رشع

 : نيتهبج نيطبارملا ةلودل

 يصقألا برغملا وحن لامشلا ةهبج -

 . ةناغ وحن بونجلا ةهبج -

 ٧١" ةناغ ةنيدم اولخدو لاغنسلا ضوح يف تاراصتنا قيقحت نم نوطبارملا نكمتو
 قرط ىلعو بهذلاو ةورثلا مجانم ىلع مهيدي أ اوعضو كلذيو ىنجو هتالوو وتكبنت ندمو

 هسفن ردصملا . ىريمحلا )١(

 )٢( ص .اج . نادلبلا مجعم . يومحلا توقاي ١٨٤ .

 ةظفاحملا لجأ نم كولم لخدتي ىتح سانلا ىديأ يف هترثكب ةناغ يف بهذلا ةرثك يركبلا فصي )٣(

 هتميقو هتردن ىلع

 ١٧١٤. ١٧٥. ص . برغملا -

 )٤( ص . حتافلا مالسإلا . سنؤم ٩٩١ .
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 حبصأف ةصلاخ ةيمالسإ زكارم ىلإ ةناغ ندم نم اهريغو حلاص يبوك تلوحتو . ةراجتلا
 ميعز توم دعب ةناغ يف نيطبارملا ناطلس فعض مغرو .اهلها نم نوملسم اهماكح

 . هناغ ندم يف ايوقو اكسامتم لظ مالسإلا نإف رمع نب ركيوبأ بونجلا يف نيطبارملا

 تغو اهضرأ نم تتين ةيقيرفإ هتراضح زكارم مالسإلا لضفب ترهظ اذكهو
 كلت تروهدت اميفو . هحماستو مالسإلا ةياعر تحت كلذ ناكو اهئانبا لضفب ترهدزاو

 . فلختلا ىلإ ديدج نم ةيقيرفإ برغ ةقطنم تداع اهرود ءادأ نع تعجارتو زكارملا
 اهثارت ءايحإ لالخ نم ديدج نم ةضهنلا كلت ثعب ةيلاحلا ةيقيرفإلا لودلا تاموكح لواحتو
 . يمالسإلا ملاعلا يف ةفاقثلا زكارمب لاصتإلاو يمالسإلا

 ( ١ ) سنؤم ٠ ١ عجرم ١ قب اسل ٠ ص ١ ٠ ١ ٠
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 ينل ةةيبوكتلا تقاخختاو ملاعلا
 اهبس×:.مور تعيش & ,ك

 رمهكسلالا زيملا ىتالمهلاا روحتلا
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 يمالسإ طيحم يلإ لوحتي يدنهلا طبحملا
 ةكرحلا تبد ةيبرعلا ةريزجلا هبش لحاوسو نامع لهأ نم برعلا راجتلا لضفب

 )١' يدنهلا طيحملا ةقطنم يف . ةيخيراتلا روصملا ربع .رمتسملا يراجتلا طاشنلاو

 . ةكرحلاو عباطلا ةيبرع لحاوسلا كلت تحبصأ ثيحب . هلحاوسو

 طيحملا ىوس ةثيدحلا روصعلا ىتح اطيحم فرعت مل ةيرشبلا نأ فورعملا نمف
 عونتلا لضفب تاجتنملاو علسلل آسوماق ةميدقلا روصعلا يف طيحملا اذه لثمو ""أ يدنهلا
 ينثولا/ ميدقلا ملاعلا يف ةصاخ ةيمهأ تاجتنملا كلت تلتحاو . هتاجتنم يف فالتخالاو
 نانوي نم ىربكلا ىوقلا تبلاكتف . ةينثولا تاداعلاو دباعملا سوقط يف اهتيمهأ ببسب
 وحن ةوطخك ةيبرعلا ةريزجلا هبشو يبرعلا جيلخلا لحاوس ىلإ لوصولل نامورو سرفو
 طسو ههايم وحن نامورلاو ربكألا ردنكسإلا نفس تكرحتو . يدنهلا طيحملا علسل لوصولا
 ىلإ لوصولا اهفده ةيلود تاكرحت مدقلا ذنم ةيبرعلا لحاوسلا تدهشو ةديدع تابوعص
 . طيحملا اذه لحاوس

 ميدقلا ملاعلا تاراضح تاجايتحإو علسل انزخم قحب يدنهلا طيحملا لحاوس تناك

 :يلي امك هتازايتمإو هصئاصخ لكل ماسقأ ةثالث ىلإ لحاوسلا كلت ميسقت اننكميو

 : ةيبرغلا دنهلا لحاوس : لوألا مسقلا

 لحاس ىتح . فيداكلو فيدلم رزج عم ناليس ةريزجل لباقملا بونجلا نم أدبت ىتلاو
 لثم ةماه علسب ميدقلا ملاعلا لحاوسلا كلت تدمأ دقو . تاريجوكو رابيلم لحاسو لبيدلا

 نم ةديدع ءامسأ هيلع قلطأ ثيح . ةثيدحلا روصعلا يف الإ مسالا اذه ىناملا حطسملا اذه فرعي مل )١(
 قلطأ ةيمالسإلا روصعلا يفو طيحملا رحبلا وأ .٢٤لا ٥388٥ 563 ىرتيرألا رحبلا : ايدق اهمهأ

 ضعب يف يدنهلا رحبلا مسأب ركذ ةيمالسإلا روصعلا ةياهن يفو . طيحملا وأ . يشبحلا رحبلا هيلع
 . هنم يلامشلا ءزجلا يبرعلا رحبلا لتحيو . رداصملا

 الإ . يبونجلا دمجتملاو . يلامشلا دمجتملاو . يداهلاو يسلطألا : لثم ىرخألا تاطيحملا فرعت مل )٢(

 . ةيفارغجلا فوشكلا دعب
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 تاجوسنملا نم ةصاخ ميدقلا دنهلا تاعانص ىلإ ةفاضإلاب .ربنعلاو دوعلاو لباوتلاو لفلفلا

 ثيح . ميدقلا ملاعلا ىلع ةذفان ىه دنهلل ةيبرغلا لحاوسلا كلت تناكو .اهريغو فويسلاو

 ةيقرشلا تافلا لابجو ايسآ طسو عم اياليمهلا لابج لسالسب ملاعلا نع دنهلا تلزعنا
 دنهلا تارداص تذفن تافلا لسالس ربع بورد لالخ نمو . يدنهلا طيحملا ىلع ةيبرغلاو

 . يجراخلا ملاعلا ىلإ

 : ةيبرعلا ةريزجلا هبش نم ةيبونجلا لحاوسلا : يناثلا مسقلا

 ةعلس ريدصت يف ميدقلا ملاعلل ةصاخ ةيمهأ تلثمو . نامعو نميلا لحاوس لمشتو

 ترهظ ىتح .نميلا ةراجتلا كلتب تطبتراو نامع بونج نم ينثولا ملاعلل ةماهلا نابللا
 نامع تردص امك . ) برامو ءاميتو ةوبش : لثم ةراجتلا كلت ةمدخل نميلا يف كلامم
 طبحملا لحاوس ىلع ءزج طشنأ : مسقلا اذه حبصأو . "") راجحألاو ساحنلا ميدقلا ملاعلل
 ماسقألا ربع لقنلاو ريدصتلا تايلمع لمحت يف ريبكلا رودلاب هناكس ماقو . ةبطاق يدنملا
 . دعب اميف ىرنس امك . هيلإ ةجاح يف ىتلا ملاعلا زكارم ىلإو لب . ىرخألا

 : ةيقيرفإلا ةراقلا نم ةيقرشلا لحاوسلا : ثلاثلا مسقلا

 اهتايناكمإ يف لحاوسلا ماسقأ مهأ تناك اهنأ الإ اهرود لوح ثاحبألا ةلق مغرو
 يف ميدقلا ملاعلا تايند وأ ىرخألا ماسقألل ماخلا داوملل امجنم تناك ثيحب . ةيعيبطلا
 ىلإ ةيقيرفإ نم ديدحلاو بهذلا لمح دقل . اهتيمهأ ركذ نع رداصملا تنض ىتلا تقولا
 ةميدقلا روصعلا يف ملاعلا تاراضحل دنهلا اهتردص ةماه تاعانص امهيلع تماقو . دنهلا

 جاعلاو ريدصتلاو ساحنلا تاماخ ةيقيرفا يقرش لحاوس تردص امك . ىطسولاو
 تجرخ ىتلا ةلماعلا ىديألا فالآ ىلإ ةفاضإلاب . طيسولاو ميدقلا ملاعلا ىلإ باشخألاو

 . قيقر ةروص يف لحاوسلا كلت نم

 ثحابلا نإف . ةيقيرفإ يقرش لحاوس ةصاخ . يدنهلا طيحملا لحاوس ةيمهأ مغرو
 . نيرشعلا نرقلا نم ةريخألا دوقعلا ىتح ملاعلا نأ كردي امنيح . ةريحلاو ةشهدلا هباتنت

 اهيف ابب . يدنهلا طيحملا لحاوس طخف . اهتايناكمإو لحاوسلا كلت ةقيقح لعجي ناك

 نم رحب ىأ نم ريثكب لقأ ةيملعلا ةفرعملا نم ةيبرعلا لحاوسلاو ةيقيرفا يقرش لحاوس
 . اهدعبامو ١٣ ص . نابللا ضرأ نامع . رداقلادبع . يناسفلا رظنا )١(

 . ٥٧ ص . م. ق يناثلاو ثلاثلا نيفلألا لالخ يبرعلا جيلخلا . ردبلا )٢(
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 يطغي طيحملا اذه نأ مغر . قيطلبلا رحب وأ لامشلا رحب لثم ةريغصلا ةيبوروألا راحبلا
 ريبكلا هرود مغرو 6 ةيضرألا ةركلا ةحاسم نم ٢مك نويلم ٧٣٠٥ يلاوحب ردقت ةحاسم

 )١'. ةيرورضلا علسلاو ماخلا داوملا مظعمب طيسولاو ميدقلا ملاعلا دادمإ يف

 لحاوس ىنلع ةيبرعلا ةفاقثلاو مالسإلا راشتنا تايلمع ةسارد اننكيي ال هنأ عقاولاو

 نم كردي ثحابلا نأل كلذ . هلحاوسو يدنهلا طيحملا ةعيبط ىلإ رظنلا نود ةيفيرفإ يقرش
 دمجتملا طيحملا عم بونجلا بوص هتدعاق ًاثلثم لكشي طيحملا اذه نأ ىلوألا ةرظنلا

 ةيقيرفإلا لحاوسلا لكشت امنيب . نميلاو نامعل ةيبرعلا لحاوسلا عم هتمقو يلامشلا
 . رسيألا هعلض ةيدنهلا لحاوسلاو لامشلا نم . نميألا هعلض

 نم اهتدافتسا مكحبو ةهج نم اهعقوم مكحب ةيبرعلا لحاوسلا تحبصأ كلذيو
 تالصاوملاو لقنلا ةكرح يف ةماهلا ةطقنلا ىه ةيناث ةهج نم يدنهلا طيحملا سيراضت
 ىلع ةدايرلا لحاوسلا كلتل تحبصأو . مدقلا ذنم هلحاوسو طيحملا هايم ربع ةيرحبلا

 '"). شيدح اميدق طيحملا يف ةحالملا

 ةتس ترمتسا ىتلاو يدنهلا طيحملل ةيلودلا ةثعبلا لاسرإب ةدحتملا ممألا تماق دقف كلذ لجأ نم )١(

 هلحاوسو هرهاوظو يدنهلا طيحملا سيراضت ةسارد فاشكتسا فدهب . ١٩٥0٩ - ١٩٦٥ نم تاونس

 اضومغ ةيناملا تاحطسملاو تاطيحملا رثكأ هنأ تكردأ ثيح . ةيقيرفإلا لحاوسلا ةصاخ هتايناكمإو

 ٠. ةيلاحلا هتيمهأو ةيناسنإلا تاراضحلاو ةيرشبلا خيرات يف ريبكلا هرود مغر .

 مهف يف هب ةلصتملا ناجلخلاو راحبلاو يبرعلا رحبلا رودل ةيملعلا ةفرعملا ةيمهأ ةثعبلا تكردأو
 . ثيدحلاو ميدقلا ملاعلا تايناكمإ

 . ةيقيرفإ ةصاخ . يدنهلا طيحملا لود يف ةيملعلا رئاودلا ظاقيإ ىلع ةشعبلا كلت تلمع دقو

 .ةلئاهلا هتيناكمإ لالغتسإ لجأ نم طيحملا لود مدخت جمارب يف ةمهاسملا ةيمهأو . عمجأ ملاعلا يفو

 ماهلا نايرشلا ناك . طيحملا اذه نم يلامشلا ءزجلا وهو . يبرملا رحبلا نأ ملاعلا كردأ نأ دعب

 رحبلا لحاوس نم تتين ةيملاعلا ةحالملا لوصأ نأو . طيسولاو ميدقلا نيرصعلا يف ةيماعلا ةحالملل

 . يبرعلا

 )١٩٥٨٩ - ١٩٦٥(٠. يدنهلا طيحملل ةيلودلا ةثعبلا . مظعألا لوهجملا ماحتقا . نامريب رظنا

 ةيبرعلا ةمجرتلا ةبعش ةعجارم . ميلعلادبع رونأ روتكدلاو وكسنويلاب ةيبرعلا ةمجرتلا ةبعش ةمجرت
 . اهدعبامو ٥ ص . م٦٨٩١ . وكسنويلا . سجرج نيمأ مركم روتكدلاو وكسنريلاب

 . اهدعبامو ١٦١ . ص . هرهارظو رحبلا تايعيبط . نيدلا لامج . يدنفلا )٢(
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 يف ةيرحبلا تارايتلا ةكرح نم . نامع ةصاخ . ةيبرعلا ةقطنملا كلت تدافتسا دقل
 اهرود اهل ناك . ةرمتسم ةيرحب تالحر ميظنت يف ةيمسوم ا حايرلا بوبه مساومو . طيحلا

 . يبرعلا راحبلاو حالملا رود ناكو . ةيداملا اهحابرأ نع رظنلا ضغب ةيراضحلا بناوجلا يف
 تاهبج ىلع يبرعلا سرافلا رود نع ةيمهأ لقيال . يدنهلا طيحملا يف . ينامعلا ةصاخ
 . كلذ قوفي ينامعلاو يبرعلا حالملا رود نكي مل نإ . ةيقيرفإ لامش وأ سراف

 ملسملا راحبلا رود نأ . ةريخألا تايئاصحإلا لالخ نم كردي امنيح ثحابلا شهدنيو
 تجرخ ىتلا ةفيثكلا شويجلا رود نع مالسإلا رشن لاجم يف قوفي . ةصاخ جيلخلا لهأ نم
 يف انسح ءالب تلبأ ىتلاو . ةيقيرفإ لامشو سرافو قارعلاو ماشلا يف لاتقلا تاهبج ىلإ
 . مالسإلاو قحلا ةملك ءالعإ ليبس يف قاشملا تلمحتو مالسإلا رشن ليبس

 مالسإلا راشتنا نيب طبري نأ لواحي نم ىلع درلل قئاقحلا كلت مادختسا اننكميو

 نيملسملا ددع فصن نع ديزي ام ةوعد نم . يبرعلا راحبلاو رجاتلا نكمت ثيح فيسلاو

 اريفس لثمي رجاتلا ناك ثيح . ةنسحلا ةودقلاو ةظعوملا قيرط نع مالسإلا ىلإ ملاعلا يف
 اهلزني ةيرحب ةطحم لك يف ةودق راص ىتح . همازتلاو هتنامأو تايكولس لالخ نم مالسإلل

 لبتأف هلثمو مالسإلا ءىدابم ىلع هصرح ردقب ءىش ىإ ىلع صرحي رجاتلا نكي ملو .

 ) .نيملسم اوراص ىتح . هتديقع ىلع نوفرعتي سانلا

 ٤١ اهزاضعأ غلبي ىتلاو . يمالسإلا رمتؤملا ةمظنم نع ةريخأ تايئاصحإ ترشن دقل
 ىلاوح غلب ما٩٨٩ ةنس ةياهن ىتح ملاعلا يملسم ددع نأ اهنم حضتا . ةملسم ةلود

 هدع نأ حضتاو . ""أ تايلقأك نوشيعي نيذلا نوملسملا مهيف امب . ملسم نويلم ).١٢٢٠(
 ايسآ يتراق نم هيلع ةلطملا لودلاو يدنهلا طيحملا لحاس لوح زكرتي ملاعلا يف نيملسملا

 ةوعدلا ةراجتلا قيرط نع ناك ةيادبلا يف مالسإلا ىلإ ءالؤه لوخد لبس نأو . ةيقيرفإو
 . ةنسحلا ةودقلاو ةظعوملاب

 : ةيلاتلا دادعألا دجوت ةيقيرفإ قرش يقرشلا ةيقيرفإ لحاسل ةبسنلابف
 اينازنت - (ملسم نويلم )٣٣ ٠٠ يتوبيج - (ملسم نويلم )٤ . ٨ لاموصلا -

 )١( ص . حتافلا مالسإلا . سنؤم ١٢.
 ( ٢ ) يمالسإل ا مل اعل . سنوي ل داع ١ ص . مويل 0 - ٠.٥٠
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 )١٤.٨ رمقلا رزج - (ملسم نويلم )٤٣. ٠ (ملسم نويلم ے) اينيك - ( ملسم نويلم -
 ةدنغوأ )٤.٥ قيبمزوم - ( ملسم نويلم )٥ رقشغدم - (ملسم نويلم )٢.٩ نويلم

 يهالم - (ملسم )١,٧٥ ادناور - (ملسم نويلم) يدنروي - ( ملسم نويلم )٠,٣٨

 )ريئاز - (ملسم نويلم ٢ تاريحبلاو اينازنتل ةرواجملا ميلاقألا يف ملسم نويلم ( )" .

 ملسم نويلم نيسمخ يلاوح مضت . ةيمالسإ لود ىه ةيقيرفإ قرش لود نأ ىأ .

 ةيمالسإلا ةفالخلا اهيلإ دربت مل ةيقيرفإ قرش يف قطانملا وأ لودلا كلت نأ ملعلا عم

 هيلإ ةوعدلاو اهيف مالسإلا رشن ناك لب ةيرب وأ ةيرحب ةلمح اهروصع نم رصع يأ ىف
 ةيقيرفإ يقرش ةقطنم تفرع راجتلا ءالؤه قيرط نعو . لوألا ماقملا يف راجتلاب ةطبترم
 . مدقتلاو ةراضحلاو مالسإلا

 - : ةيلاتلا دادعألا دجوت (ةيدنهلا ريغ) ةيويسآلا يدنهلا طيخملا لحاوسل ةبسنلابو

 ٩٧١ شيدالجنب - (ملسم نويلم )١١٥ دنهلا - ( ملسم نويلم )١٠٧ ناتسكاب -

 - (ملسم نويلم )١٦٧١ ايسنودنأ - ( ملسم نويلم )٠.٢ فيدلم رزج - (ملسم نويلم
 نويلم )٢ اكنالريس - (ملسم نويلم )٢٠٥. ىنورب - (ملسم نويلم )٨.٦ ايزيلام

 نويلم )٦ نيبلفلا - ( ملسم نويلم )٣ امروب - ( ملسم نويلم )٥ ٧١٠ دناليات - ( ملسم

 نيصلا - ( ملسم نويلم )١.٧١٥ مانتيف - ( ملسم نويلم )٠.٤٤٠ ةروفاغنس - ( ملسم

 . دنسلاو دنهلا يف تالمحلا رود رابتعالا يف ذخألا عم '" (ملسم نويلم ).١٢١

 ءىدابم تلصو ىتلاو . يدنهلا طيحملا ىلع ةلطملا ايسآ ىملسم ددع غلبي كلذبو

 يقرش ىملسم مهيلإ انفضأ اذإو . ملسم نويلم ٦٣٠ يلاوح ةيبرعلا ةنيفسلا عم مالسإلا
 مالسإلا ىلإ مهقطانم ليوحت يف لضفلا ناك . ملسم نويلم ٦٨٠ ددعلا غلبيف ايقيرفإ
 ايلاح ملاعلا ىملسم فصن نع ديزي ام ىأ . هتنيفسو يبرعلا رحاتلل لوألا ماقملا يف عجري

 ' . ماعلا نيملسملا ددع نم زإ ٥٦,٦ ىلاوح ديدحتلابو .

 يقرش لحاس قيرط اهمهأ قرط نع ريثازو يدنروب وأ ادناورو ادنغوأ ىلإ ةيمالسإلا تاريثأتلا تلصو )١(

 . راجتلا تاعامج ثيح ةيقيرفإ
 ( ٢ ) سنوي ٠ عجرم ا ١ ىقب اسل ٠ ص ٧ ٤ ٠
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 ةيدئاقعلا ىحاونلا نم ديقعت ملاعلا قطانم دشأ نم دعي طيحملا اذه لحاوس نأ مغر

 باحصأو . اهثيدحو اهميدق ناسنإلا دئاقع لك نآلا ىتح هلحاوس ىلع شيعت ثيح .
 دئاقملل عابتا نآلا ىتح دجوت ةيقيرفإلا لحاوسلا ىلعف . ثالثلا ةيوامسلا تانايدلا

 ةيذوبلاو ةيسودنهلا عابتأ نم ةريبك دادعأ دجوت ةيدنهلا لحاوسلا ىلعو . ةيئادبلا ةينثولا
 بونج لود يف ةيذوبلا نم بويج ىلإ ةفاضإلاب . ةديدج راكفأ نم امهنم دجتسا امو .
 ريشي يذلا رمألا . اضيأ 'ا) ةيدوهيلاو ةيحيسملا عابتأ نم دادعأ دجوت امك . ايسآ يقرش

 . كلملاو دئاقعلا نم مطالتلا اذه طسو رجاتلا هب ماق يذلا رودلا ةوق ىلإ

 بوعش تدمتعا ثيح . اضيأ يمالسإلا رصعلا يف يبرعلا رجاتلا ةيمهأ ترمتسا
 ةصاخ . يدنهلا طيحملا تاجتنمو علس لمح يف يبرعلا جيلخلا رات ىلع يمالسإلا ملاعلا
 يبرعلاو يجيلخلا رجاتلا دمتعاو . يسابعلا رصعلا يف ةيمالسإلا لودلا راهدزا ةرتف يف

 ملاعلا تايندم هجاتحت ام اهنم لمحيل قطانملا كلت ىلإ لوصولا يف ةقباسلا هتربخ ىلع
 يدنهلا طيحملا هيقفلا نبا فصو ىتح . اهنع ملاعلل ىنغ ال ىتلاو . طيسولا رصعلا يف

 يف هنكلو . هرزجو هلحاوس علس لمحب يبرعلا رجاتلا ماقف "") علسلا سوماق هنإ هلوقب
 . مالسإلا ىهو لحاوسلا كلت ناكس ىلإ ةيقار ةيوامس ةناما لمحي ناك تقولا سفن

 لوصولا تلواح ىتلا بوعشلاو ممألل ةليوطلا ةيخيراتلا ةبرجتلا نم برعلا دافتسا

 ةقطنم عم ةنعارفلا تاقالعو تالواحم نمف . ةيقيرفإ يقرشو يدنهلا طيحملا ةراجت ىلإ
 يف يقينيفلا طاشنلا ىلإ '" داليملا لبق عبازلا فلألا ذنم ةيقيرفإ يقرشو يقيرفإلا نرقلا
 نمز . نانويلا تالواحم ىلإ . ") طسوتملا رحبلا لحاوس ىلإ مهترجه لبق . ةقطنملا
 رحبلا ةراجتب يقيرفإلا نرقلاو يدنهلا طيحملا ةرابحت ةراجت طيرل هدعيو . ينودقملا ردنكسإلا

 لفلفلاو روخبلاو لباوتلا ةرابحت يف ةقطنملا ةيمهأ ببسب . ًايدق رابيلم لحاس ةقطنم يف ةصاخ )١(

 ةراجتلا قرط ىلع اهعقومو

 . يدنهلا ىفاقثلا بتكملا . ٤٥ ص . نيدهاجملا ةفحت . يرابيلملا رظنا -

 ةنس ترريب . ١١ ص . نادلبلا باتك رصتخم ( رشاعلا /ه ثلاثلا نرقلا) يناذمهلا هيقفلا نبا )٢(

 . ١٨٨

 )٣( ص . ميدقلا يندألا قرشلا خيرات يف تاسارد . دمحأ . يرخف ١٥٧١.

 )٤( داليملا لبق يناثلا فلألا يف تثدح ىتلا ةرجهلا ىهو .
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 نامورلا تالواحمو . ") ميدقلا ملاعلا ةراجت ىلع ةرطيسلا نم كلذب اونكمتيل . طسوتملا
 ملاعلا ةراجت راكتحا سرفلا نييناساسلا تالواحم أريخأو . داليملا لبق لوألا نرقلا يف

 . ةيرحبلاو ةيربلا ميدقلا

 نم برعلا نكمت ثيح . ةيبرعلا ةيرحبلا ةيرجتلا يف تالواحملا كلت لك ترهصنا

 ٠ ةيبرع لحاوسلا كلت تحبصأ ىتح . يدنهلا طيحملا لحاوس ىلع ةيحالم ةدايس قيقحت
 ةيمالسإلا ةوعدلا حاجنل ةبصخ ةحلاص ةيضرأ كلذ ىطعأ دقو . مالسإلا روهظ لبق
 ةيرحبلا تارايتلا ةكرح برعلا فرع دقل لحاوسلا كلت ىلع هتفاقثو مالسإلا راشتناو

 . هرزجو يدنهلا طيحملا قطانم نم ةقطنم لك تايناكمإو ةيمسوملا حايرلا بوبه ديعاومو

 ةبرجتلا كلت بسح مهتقسو مهتاودأ اوعنصو . ةيملع بيلاسأ قفو مهتالحر كلذل اومظنف
 ىتح . دحاو رامسم اهبيكرت يف لخدي ال ىتلا ةطفلقملا نفسلا مهيدل ترهظف . بيلاسألاو

 .'" يدنهلا طيحملا ةعيبطو ليوطلا راحبإلا فورظ عم بسانتت

 مهعلس بلج يف برعلا ىلع ميدقلا ملاعل ا تاراضحو تايندم تدمتعاو

 ىلع نويروشآلاو نويلبابلاو نويرموسلا دمتعاف . يدنهلا طيحملا ةقطنم نم مهتاجايتحاو
 . ردنكسإلا نمز ىتح نانويلا مهيلع دمتعا امك . ددصلا اذه يف يبرعلا ةيلخلا بر

 حبصا ثيح . ةيجيلخلا ةيبرعلا لحاوسلا ىلع مهترطيس مغر . كلذك سرفلا دمتعاو
 . يدنهلا طيحملا يف لاعفلا رصنعلا مه برعلا

 يف ةيسرافلاو ةيدنهلاو ةيقيرفإلا : يدنهلا طيحملا لحاوس جمد يف بردلا أدبو

 ىراضحلا فلآتلا نم روص لحاوسلا كلت لوط ىلع ترهظو . ةبراقتم ةيراضح ةموظنم
 يف دنسلاو تاريجوك ىلع ةيوغللا ةيحانلا نم ةيبرعلا تاريثأتلا روهظ يف كلذ سملف

 روهظو ةيقيرفإلا لحاوسلا ىلع ةيبرع تاريثأت روهظ يف كلذكو . ةيبوروألا ةغللا .روهظ
 طيحملا لحاوس ناكس نم مهريغو بردملا نيب براقتلا اذه ناكو . ةيليحاوسلا ةفللا

 ماه درومك رحبلا ىوس اودجي مل مهلحاوس ىلع برعلاف بناج لكل ةعيبط ةرورض يدنهلا

 نولوزعم دنهلا لحاوس ىلع دونهلا ناك اسك . اهرقفو ءارحصلا ةوسق اوكردأ نأ دعب . مهل

 رحبلاو يبرعلا ةيلخلا ربع طسوتملا رحبلا ةراجتب ةيقيرفإر يدنهلا طيحملا ةراجت طبر ردنكسإلا لواح )١(

 . تلشف هتالواحم نكلو رمحألا

 . دعب اميف كلذ ليصفت متيس )٢()
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 ةيقرشلا ةيقيرفإ لحاوس ناكس ناك كلذكو . ١)١' تاغلا لابج لسالسب مهدالب لخاد نع

 ىلع تنكس ىتلا سانجألا لك تقتلا انه نم . مهتراق لخادب لاصتإلا يف ةيوعص نودجي

 . برعلا ةماعز تحت ةيراضح ةدحو يف يدنهلا طيحملا لحاس

 لوط ىلع ةرمتسملا مهتكرحو يراجتلا مهطاشن لضفب جامدنإلا اذه برعلا معزتو
 يقيرذإلا نرقلا لحاس ىلع ةيبرعلا تايلاجلا ترشتناف ةيقيرفإلا ةصاخ طيحملا لحاوس
 لاموصلا لحاوس لوط ىلعو . نامع بونج نم راقظ ةقطنمو نميلا ناكس نم ةصاخ

 ليلدلاو رابيلمو تاريجوكو ليلدلاو ناركم لحاس ىلع كلذكو . اهرزجو ةيقيرفإ يقرشو

 ةيدنهلاو ةيقيرفإلا يدنهلا طيحملا لحاوس تاراضحو بوعشل مهتدايرو برعلا معزت ىلع
 - : ىلي ام

 ةيبرعلا ةفللا راشتناو . لحاوسلا كلت لوط ىلع ةيبرعلا تايلاجلا راشتنا )١(

 ةصاخ "ا مالسإلا لبق يدنهلا طيحملا لحاوس نم ةريثك قطانم نيب اهتدارفمو

 . "" لاموصلاو ةشبحلا لحاوس

 ىلإ مهماسقناو ‘تنوب عقوم لوح نآلا ىتح نييرثألاو نيثحابلا فالتخا )٢(

 قيفوتلا لواحت ةثلاث ةيرظن روهظو . ةيقيرفا ةيناثلاو . ةيبرع ىلوألا نيتيرظن
 تنكمت لاموصلا لحاس ىلع ةيبرع رصانع دوجوب لوقت نيتقباسلا نيتيرظنلا نيب
 . داليملا لبق عبارلا فلألا ذنم غمصلاو روخبلاو نابللا ةرات ىلع ةرطيسلا نم
 رظنلا ضغب يدنهلا طيحملا يف علسلا كلت ةراجت اوركتحا نيذلا مه برعلا ناو
 طيحملا عقاوم نم عتوم يأ يف اهجاتنا نكامأ وأ علسلا كلت ردصم نع
 ١_'. ىدنهلا

 يف هركذ ددرتو بهذلا ريدصتب رهتشا يذلا ريفوأ عقوم ديدحت لوح فالتخالا )٣(
 : ةيناثلاو . ةيقيرفإ : ىلوألا : تايرظن ةثالث ىلإ ءارآلا ماسقنإو هاروتلا

 )١( ص . ةيمسوملا ايسآ ةيفارغج . ةديمح ٤٣٢ اهدعبامو .

 .اهدعبامو ٠ ٤٥ ص .٣ج . مالسإلا لبق برعلا خيرات يف لصفملا . يلع داوج )٢(

 ٦٤. ص . ةرهم تاجهل نم . نسحم نب ىلع . ظيفح لآ )٣(

 )٤( ص . قباسلا عجرملا . يرخف ١٣٧ .
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 ناكملا يف عقوملا ديكأت ثالثلا نم ةيرظن لك لواحتو . ةيدنه ةثلاثلاو . ةيبرع

 لحاوس ىلع عقي ريفوأ عقوم نأ ىلع اهعيمج قفتت اهنكلو . هيلإ ريشت ىتلا
 ١١) يدنهلا طيحملا

 ةبراقتم ةيراضح ةدحو ىلإ يدنهلا طيحملا لحاوس ليوحت نم برعلا نكمت اذكهو

 حبصأو . ةيراضحلا اهعاضوأ وأ ةيسايسلا اهتاء امتنإ وأ ةيقرعلا اهلوصأ نع رظنلا ضغب
 حبصأ ىتح . ةيدنهلا وأ تناك ةيقيرفإلا رزجلاو لحاوسلا كلت ىلع احضاو يبرعلا ذوفنلا
 هتفاقثو مالسإلا راشتنا تايلمع رمألا اذه لهس دقو . ةيبرع ةريحبب هبشأ طيحملا اذه

 . ةيادبلا يف هرشن ماهمو تاعبت اولمحت نيذلا برعلا نا ساسا ىلع . دعب اميف

 رودلا حاجنو ءادأ يف ةيادبلا ذنم ةيبرعلا رصانعلا طشنأ قحب نوينامعلا ناكو

 رشنو ةيبرعلا ةفاقثلا خيسرت يف ماهلا رودلا نامع لهأل ناكو . هدعبو مالسإلا لبق يبرعلا

 . ةيقيرفإ يقرش ةقطنم يف مالسإلا

 )١( ص . يدنهلا طيحملا يف ةحالملاو برعلا . يناروح ١٢١ اهدعبامو .
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(٢( 

 ينامعلا رودلا ةيصوصخ

 ةيقيرفإ ىقرش عم
 يدنهلا طيحملا يف ةقباسلا ةيبرعلا دوهجلا تجوت ىتلا ةديحولا ةلودلا نامع تناك

 طيحملا لحاوس تلمش ةيرحب ةيروطاربمإ نيوكت نم تنكمت امنيح ثيدحلا خيراتلا يف

 رولينابو رولبحنامو رابيلم لحاوس ىلع اهل ذوفنب تظفتحاو ةينامعلاو ةيقيرفإلا يدنهلا

 . نيرحبلاو يناريإلا لحاسلا ىلع ىرخأ قطانم ىلعو .ناركمو رداوجو ويدو ىابمبو

 ماق ىذلا رودلا ةيمهأ ىدم . اثيدح نيثحابلا ناهذأ ىلإ ةيروطاربمإلا كلت تداعأو

 ىلإ يقيرفإلا يقرشلا لحاسلا ةقطنم ليوحت يف . ةصاخ نامع لهأو .ةماع برعلا هب
 تلظ نأ دعب . ةيمالسإلا ةوعدلا روهظ ةيادب ذنم يمالسإلاو ذوفنلل ةعبات ةيراضح ةقطنم

 كلذلو . مالسإلا لبق ام روصع ذنم ةينامعلا لحاوسلاب ةطبترم ةيقيرفإلا لحاوسلا كلت

 يقرش يف نيينامعلاو برعلا راجتلاو نقسلا ةكرح عم رسيو ةلوهس يف مالسإلا باسنا دقف
 ىلإ ةيبوروألا لودلا ليطاسأ تلصو ىتح ةرمتسم راشتنالا تايلمع تلظو . ةيقيرذإ

 . اثيدح ةيقيرفإ يقرش

 تطعأ ىتلا تاموقملا ام وأ ؟ ينامعلا رودلا اذه يف ةوقلا رصانع ىهام .. نكل

 . ةيقيرفإل ةيقرشلا لحاوسلا ىلع هتيرارمتسإو هزيمت ينامعلا رودلل

 - : يليام ىلإ تاموقملا كلت ميسقت اننكمي

 . ةيعيبطلا تاموقملا : الوأ

 - : هدادتما ةعيبطو لحاسلا لكش )١)

 اطيرش لكشت نامع نأ دجن . يدنهلا طيحملاو ملاعلا ةطراخ ىلع ىلوألا ةرظنلا نمف
 ديزت ةفاسم . ابونج تومرضح ةقطنم ىتحو الامش يبرعل ١ جيلخل ا نم دتمي ايلوط ايلحاس

 لودلا نم اهنأ ىأ . ٢مك نويلم ١/٣ يلاوح اهتحاسم نأ مغرو . (أيلاح) مك ١٧٠٠ نع
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 . يدنهلا طيحملا حطس نم ريبك ءزج ىلع ةليوط ةدايس كلتمت اهنإف "") ةحاسملا ةطسوتم

 فعض غلبي يئاملا اهقاطن ىأ . ٢مك ٥٦٢ ,... ىلاوح نامعل يناملا قاطنلا ثيح

 نطولاو ىندألا قرشلا راطقأ لك نع قاطنلا اذه يف اهزيمي رمأ وهو . ةيربلا اهتحاسم
 '") يلودلا ىوتسملا ىلعو لب يبرعلا

 تاردق نم اهبعش ىدل رفاوتي امب . يئاملا اهقاطن لالغتسإ يف ةلودلا ةيمهأ ىتأتو
 ةفرح يف اوعربف ةيعيبطلا تازيمملا كلت لالغتسا نم نامع لهأ نكمت دقو . تايناكمإو

 رصعلا يف ةصاخ ؤلؤللا راجت رهشأ نم اوحبصأو '“) ؤلؤللا نع صوفلاو '" كامسألا ديص
 اهرهشأ نمو . طقسمو روصو ماؤت لحاس ىلع ؤلؤللا تاصاغم ترشتن ثيح . يسابعلا

 ةيميتلا ةردلا نامع ءىلآل نم ترهتشا امك . 'ث) نامعب ماؤت ىلإ ةبوسنملا ةيمموتلا ةردلا

 نيعبسب ديشرلا نوراه اهارتشاو . يسابعلا رصعلا لئاوأ يف نامع نم تجرختسا ىتلا
 . دنقرمسو قشمدو ةكم يف ن امع ء ىلآل ترهتش ا امك. مهرد فلأ

 اوحبصأو . مدقلا ذنم هيلع ةرطيسلا يف اوننفتو رحبلا بوكر يف نوينامعلا عرب امك
 طيحملا هايم ىلع ةرشابم ةحتفنمو ةليوط لحاوسل اف . لاجملا اذه يف ةربخ باحصأ
 بسح ةيرحبلا اهتاردق روطت نأ نامع قطانم نم ةقطنم لكل ةيرحلا ىطعأ امم يدنهلا

 . يراقلا اهريهظ فورظو اهتايناكمإ

 ةدايقب نامع دزأ مودق عم ث اج ةينامعلا ةيرحبلا ةدايرلا رود نأ ضعبلا دقتعا ىتح
 ةيربلا قرطلا ربع نامع ىلإ . برأم دس تارايهنا ةلسلس تأدب امنيح . مهف نب كلام
 ببسب ةيقيرفإ يقرش بوص نيينامعلا راظنأ هيجوت نم قمع نامع ىلإ دزألا مودق نأ ثيح

 كلت نم لقألاو . ٢مك فلأ ٠ ٦٥ ىتحو ٢مك فلأ ٢٥٠ نيب اميف اهتحاسم رصحنت ىتلا لودلا ىهو )١(
 ةريبك ٢مك فلأ ٠ ٦٥ نع ديزي ام كلتمت ىتلا لودلا دعت امنيب . ةحاسملا ةريغص لود دعت ةحاسملا
 . ةحاسملا

 )٢( ةنس يفاقثلا مسوملا . ةفاحصلا يدان . ميكحلادبع يحبص / روتكدلا ذاتسألا ةرضاحم عجار ١٩٩٢م

 . نامع ةيصخش - نامعل ناكملا ةيرقبع نع . ةينامعلا مالعإلا ةرازو "

 )٣( ةثيدحلاو ةيمالسإلا روصعلا ربع ففجم هريدصتب نوينامعلا طبتراو .

 )٤( ص .١ج . بهذلا جور . يدوعسملا ١٤٨ . ص . ضرألا ةروص . لقوح نبا ٥٢ .

 )٥( ص . ةوبرلا خيش ٢١٨ . ص . قاتشملا ةهزن . يسيردإلا ٤٠ (برعلا ةريزج) .
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 تناك ثيح . نامع ىلإ نميلا نم ةيلصألا مهنطاوم نم دزألا اهلمح ىتلا ةريبكلا ةربخلا

 تاقالعلا ةوق نأ يأرلا اذه باحصأ اذه دريو . ةيقيرفإ يقرش عم ةقيثو تاقالع مهطبرت

 ةيمالسإلا روصعلاب رورم ةثيدحلا روصعلا ىتحو مالسإل ا روصع لبق ةيقيرفإلا ةينامعلا

 ةيقيرفإ يقرشو يقيرفإلا نرقلا ةقطنم عم ميدقلا ينميلا رودلا تاقلحل لامكتسا الإ ىهام

 يدنهلا طيحملا نم ةيقيرفالا هايملا تيمسو ةيقيرفإ يقرش ىلع ناسوا لها ةدايس ذنم
 )6١ " ميدقلا خيراتلا تارتف ىدحإ يف " يناسوألا رحبلاب

 ال ةيقيرفإ يقرش يف ينامعلاو ينميلا نيرودلا نيب طابترالا اذه نأ ىرن انك نإو
 يقرش يف ينامعلا رودلا يف ةوق تضرف ىرخأ لماوع كانه نأو . رمألا اذه ىلإ لصي

 نم تارجه نم اهالت امو نامع ىلإ دارفألا نم هعومجو مهف نب كلام ةرجه نأو . ةيقيرفإ

 دوعت امنإ '") ةيناطحق تارجه نم اهتقبسام وأ . ةيرازنلا نم ةيبرعلا ةريزجلا هبش طسو
 نم ةيناثلا ةرجهلا تنكمتو نامع ىلإ تارجهلا كلت تلصو امنيحو . نميلاب ةصاخ فورظل

 مهفورظ بسح اهتعيبطو اهلكش تايناكمإو نامع تاردق نولغتسي برعلا أدب اهبيرعت
 . ةديدج ةيبرع ةفصب كلذ اوغبص مهنكلو مهتقبس ىتلا تاعامجلا ةربخو ةيميلقإلا

 نأ . يبرعلا جيلخلا لحاوس ىلع مهذوفن طسب دعب . اونكمت دق نامع لهأ نأ ودبيو
 طابترالا اذهل جئاتن ترهظ ثيحب . تومرضح لحاوس ربع ندع ءانيم ىلإ مهذوفن اودمي

 )١( طيسولاو ميدقلا نيرصعلا يف نامعو نميلا نيب تاقالعلا . ديعس دمحم يركش - : رظنا ٠

 ص ٣٠٢ . ٤ . ةنس . خيراتلا يف نامع ةودن ١٩٩٤ .

 - ص . يرحبلا نميلا خيرات ىلع ءاوضأ . حلاص نسح . باهش ٥٨ . ةيناثلا .ط . توريب .

 )٢( يه تاجوم ثالث ىلإ مالسإلا لبق نامع ىلإ ةيبرعلا تارجهلا تاجوم مسقنت :

 - نامع بونج ىلع اهتدايس تضرفو . ناطحق نب برعي ةماعزب . ةيناطحقلا برعلا نم : يلوألا

 - "ايركسع "اراصتنا زرحأو لامشلا وحن هعومج داق ىذلا مهف نب كلام ةدايقب دزألا نم : ةيناثلا

 ةقطنم يف برعلا ذوفن عسوو اهخيرات يف ةرم لوأل نامع بيرعت نم هدعب نكمت تولس يف سرفلا ىلع
 يبرعلا ةيلخلا .

 - سماخلاو عبارلا نينرقلا يف ةيبرعلا ةريزجلا طسوو قرش نم تمدق ةيرازنلا نم تاجوم : ةثلاثلا

 نامع نم ةنطابلاو ةرهاظلا يف ةصاخ اورقتساو نييداليملا .

 ص . ٢ج . باسنألا . يبتوعلا - رظنا ١٨١ . ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةعبط .

 - ص . ١ج . نايعألا ةفحت . ىملاسلا ١٢١ . ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةعبط .
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 كانه نأ لب . يضابألا ركفلاب نميلا نامع لهأ طبترا امنيح يمالسإلا رصعلا ةيادب يف
 اوداعو . ه٩٢١ ةنس نميلاو تومرضح ةمامإ يف اومهاس نامع لهأ نأ ىلإ ريشي نم

 ناك نميلاو تومرضح لهأ نيب ركفلا اذه راشتنا نأو . اهحاجن دعب نامع يف مهناطوأ ىلإ
 يرحبلا يراجتلا طاشنلا نمض نميلاو تومرضحو نامع لهأ طابترا ىلع ة٠اه ةلالد

 مهناريج عم نامع لهأ طبترا كلذلو . يدنهلا طيحملا ةقطنم يف نامع لهأ هب ماق يذلا

 للك يذلا ةوعدلا لهأ ركف وهو ديدج ىدئاقع طابر يف ةيبرعلا ةريزجلا هبش لحاس نم
 . ") ھه٢٣١ نامع يف مث . ه٩٢١ ةنس تومرضح يف الوأ حاجنلاب

 رحب ةقطنم ىلع نامع ةدايس ىلع . دادتماو ينامعلا لحاسلا لكش دعاس كلذبو
 روصملا يف رمألا اذه رمتساو . لبق ام روصع ذنم ةيقيرفا يقرش لحاوسو برعلا
 . ةثيدحلا روصعلاو ةيمالسإلا

 )٢( اهتيفارغجو نامع سيراضت :

 لوطف . يرحبلا هجوتلا ىلإ ةيادبلا ذنم اهلهأ '") ةينامعلا سيراضتلا ةعيبط تعفد
 ةحلاصلا وأ ةحالملل ةحلاصلا ءىناوملا نم ريبك ددع ىلع اهئاوتحاو . ةينامعلا لحاوسلا
 رود اهلهأو ءىناوملا كلتل تطعأ . روصو طقسمو راحص يف ةصاخ . نفسلا ءانبل
 ةنما تايمحم ءىناوملا كلت نم تلعج امك . اهنيناج ىلع عقت ىتلا قطانملا يف ةطاسولا

 جيلخلاو يدنهلا طيحملا لحاوسو ةيقيرفا يقرش لحاوس نيب ليوطلا يرحبلا قيرطلل
 .يبرعلا

 )١( لباقلاب . يثراحلا دمح نب ملاس / خيشلا عم ةلباقم .

 - ص . قباسلا عجرملا . يركش ٣ . ٤ .

 )٢( يه مساقأ ةثالث ىلإ ةينامعلا سيراضتلا مسقنت : -

 - ةيلامش لحاوس ىلإ مسقنت ىهو . رحبلا هايم نيبو لابجلا قطانم نيب رصحنت ىتلا ىهر لحاوسلا

 ةيعيبطو هفورظ لكل . ةيبونج لحاوسو .

 - اهنكلو ناريإ يف سورجاز لابج لسالسل ادادتما دعت ىتلا نامع رجح لابج لسالس ىهو : لابجلا

 رمحألا رحبلا لابجل دادتما ىهو بونجلا يف ارقلا لابج لسالسو . زمره قيضم طوبهب اهنع تلصفنا .
 - ةيدوألا نم ددع اهعطقتو ةيلبجلا لسالسلا نم فلخلا ىلإ عقت ىتلا ىهو : يراحصلا .

 ص .. ٢ج . نامع ةنطلس سلطإ . ديرف . زتلوش رظنا ٦١ اهدعبامو .
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 ربتعت ىتلا ةقطنملا ىأ . يراقلا هريهظ ءىناوملا كلت نم ءانيم لكل حبصأ امك

 ٠ تادراولا نم ءزج فيرصت اهيف متي ثيح ةقطنملاو ءانيملا ناكسل يويحلا لاجملا ةباثمب

 ةنطابلا تناكو ءاملا لثم اهريغو ةيئاذغلا داوملا نم نحشلا لامعو راجتلا مزلي ام زيهجتو

 يزجلا يداو اهمهأ ةيدوأ ربع ةرهاظلا ةقطنم ىلإ ةفاضإلاب راحص ءانيمل يراقلا رهظلا ىه

 ةقطنملا تحبصأو . روص ءانيمل يويحلاو يراقلا ري هظلا ىه ةيقرشلا ةقطنملا تناك امك .
 ءانيمل ايراقا ريهظ ةقطنم كلذكو . دعب اميف . طقسم ءانيمل يراقلا ريهظلا ىه ةيلخادلا

 بسح ةينامعلا ءىناوملا ةموظنم كلذب تلماكتو . كلذ لبق . مارهمس ءانيم وأ طابرم

 . نامع قطانم فلتخم

 يدنهلا طيحملا قاطن لخاد داريتسإلاو ريدصتلا ةكرح يف نامع تمهاس دقف كلذلو

 ةيقيرفإ ىقرش ىلإ تردصف . ليصاحملا نم ديدعلل اهريدصت لالخ نم ةيقيرفإ ءىناومو
 لجرفسلاو قبنلاو بنعلاو نيتلاو نامرلا كلذكو . ") ةعونتملا رومتلا لثم ةماه ليصاحم
 تاجتنم ةيقيرفإ ىلإ نامع تردص امك . "" نابللا لثم ةيبط تاتابنو .: ركسلا بصقو
 تناكو . ةريهشلا ةينامعلا تاجوسنملا لثم نامع يف ءىناوملا فلخ عقت ىتلا ميلاقألا كلت

 ةيريرح ةشمقأ ىوزن نم تردص امك . '") نامع يف جيسنلا ةعانص زكارم مهأ راحص
 ةهكافلا عاونأ مظعم ةعارز يف ءىناوملاب ةطيحملا قطانملا تصصخت امك . ") ةديج
 ايتاذ يفتكت اهلعج امم . قطانملا كلتل ينارمع وأ يناكس ومن ىأل ةمزآللا بوبحلاو

 . اهناكس تاجايتحاب

 )١( لثم نامع رومت نم ةديدع عاونأ يسدقملا ركذ :

 نامع نيعمو . قملبلا . يبتلا . توبحلا . ضرفلا .

 ص . ميلاقألا ةفرعم يف ميساقتلا نسحأ ٩٨ .
 )٢( ص . قاتشملا ةهزن . يسيردإلا - رظنا ٤١ .

 - ص . كلامملا كلاسم . يرخطصألا ٢٥ .

 )٣('ترك يف ملسو هيلع هللا ىلص نفك امك . اينامع ارازإ هتافو دعب . ملسو هيلع هللا يلص لوسرلا

 ةيراحص باوثأ ةثالثب ذاعم نب دعس نفكو نييراحص نيبوث باوثأ ةئالث .

 ص . ٤ج . ةيوبنلا ةريسلا - : رظنا ٢١٣ .

 - ج . يزاغملا . يدقاولا ٢ . ص ٥٢٧ .

 )٤( ص . ٤ج . نادلبلا مجعم . يومحلا توقاي ٧٧٦ .
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 ءادأ يف اماجسنا اهيلع بترت . نامعل ةلماكتم اسيراضت ةيفارغجلا تبهو اذكهو

 امم نامع سيراضت نيب فالتخألا كلذ ثعبم ناكو هتفيظو يف هتيرارمتساو ينامعلا رودلا

 نيب ايوقو اخسار ارود ةينامعلا ةنيفسلل ىطعأ امك . اهتاجرخم نيب قسانت ىلإ ىدأ
 . ةيقيرفإ يقرشو يدنهلا طيحملا ءىناوم

 يفارغجلا عقرللا )٣(

 ةباوبلا ىلعو . ةييرعلا ةريزجلا هبش نم يقرشلا يبونجلا نكرلا يف نامع عقت
 طيحملا هايم لخاد يبرعلا سيايلل دادتما ىصقأ دعت اهنأ امك . يبرعلا جيلخلل ةيسيئرلا

 ىلع ةطقن مهأ تحبصأ ثيح .") ةيرحبلا ةحالملا يف ةماه تازايتما اهل ىطعأ امم يدنهلا
 عقاوم ىلع تقوفتو . يراضحلا ريثأتلاو يراجتلا . لدابتلا لاجم يف طيحملا لحاوس

 . نمىلاو تومرضح لحاوس لثم ةيقيرفإلا لحاوسلا نم برقلاب تزيمت ىرخأ ةيرابحت

 ٠ رمحألا رحبلاو يبرعلا جيلخلا يف يرحبلا طاشنلا نيب قرفلا يف اضيأ كلذ حضتيو

 نم رمحألا رحبلا برق مغرو . يدنهلا طيحملا نم الامش ناعرفتملا ناييرحبلا ناعرزلا امهو
 نميألا عارذلا هرابتعاب . يبرعلا جيلخلا نأ الإ . ةيرصملا يضارألا ربع طسوتملا رحبلا ضوح
 لهأو نامع لهأ طاشن لضفب رمحألا رحبلا ةيمهأ قاف دق يندألا قرشلا بوص طيحملا نم

 رودلا ةسفانم يف مهريغو نويرصملا وأ نوينميلا نكمتي ملو . رامضملا اذه يف جيلخلا

 يبرعلا جيلخلا ةقطنم ةيقب نأ لب . "") ةيقيرفإ قرشو يدنهلا طيحملا هايم يف ينامعلا
 ةيقيرفإ يقرش بوص ةرمتسم تارجهل ازكرم تحبصأو دعب اميف ةيقيرفإ يقرشب تطبترا
 . قطانملا كلت عم لماعتلا يف ينامعلا ديصرلا ىلع ةدمتعم

 ىتلا ةيقيرفإلا علسلل انزخم نامع ءىناوم نم طابرمو روصو راحص تحبصأو

 دفت راجتلا تاعامج تلظو . جيلخلا ةقطنم ىلإ ةرمتسم ةروصب نامع لهأ نفس اهتلمح

 ريست نامع لها لفاوق تناكو . ") اهريغو ةيقيرفإلا علسلا لمحل نامع ءىناوم ىلإ

 )١( ص . يفارغجلا نامع عقوم . روتكد . دمحم . العلا وبأ ٢١ . ةيبرعلا ةضهنلا راد . اهدعبامو .

 ةنس . ةرهاقلا ١٩٨٥ م . )٢( ص . قباسلا عجرملا . العلاوبأ ٢٥ .

 )٣( ص . يبرعلا جيلخلا ةقطنمو قارعلا نيب تاقالعلا . نيسح . يرسملا - رظنا ١٧١٥.
 - ص . ىلوألا ةيمالسإلا روصعلا يف نامع . يناعلا ١٣٤ اهدعبامو .
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 هذخاونلا دحأ ثيدح يف كلذ حضتي . لفاوق لكش يف ةيقيرفإ يقرش ىلإ ةرمتسم ةروصب

 تلق ابكرم متنأ مك اهلهأ ضعب يل لاقف ه ٣٣٢ ةنس جنزلا دالب تلخد » : لاق هنأ نم

 . "» «دحاو رسكنيو ابكرم رشع ةسمخ نامع ىلإ اهنم ملسي لاقف ابكرم رشع ةتس

 تلمحو ةيقيرفإ يقرش لحاوس ىلع راشتنالا نم ةينامعلا نفسلا تنكمت دقو

 اهئناوم ىلإ اهتلمحو بهذلاو ديدحلاو ساحنلا ةصاخو هنم ءزج لك تارداصو تايناكمإ

 ينامعلا رودلا اذه الولو . ةقطنملا يف يراضحلا رودلا لمكتل "") دنهلا ىلإ مث نامع يف

 . ميدقلا ىندألا قرشلاو ةيدنهلا ةراقلا هبش فورظ تريفتل

 ٢٠!.٢٦ ىلإ . ةجرد .١٦١,٤ ضرع ىترئاد نيب نامع عقوم نإف ىرخأ ةيحان نمو
 ليصاحم نيب لصو ةقلح نوكت نأ يف ةماه ةزيم اهل ىطعأ ") ءاوتسالا طخ لامش ةجرد
 ةدرابلاو ةنخاسلا قطانملا علسو دراوم نييو بونجلا يف ةيئاوتسإلاو ةيرادملا قطانملا دراومو
 نم اهمزلي ام داريتسا يف نامع لهأ ىلع ىندألا قرشلا قطانم تدمتعاف . لامشلا يف
 ساحنلاو بهذلاو جاعلا لثم اهيلإ ةجاح يف تناك ىتلا يقرشلا يقيرفإل لحاسلا تاجتنم
 ىنألا قرشلا ةقطنم تاعانص ةينامعلا نفسلا تلمح امك . كلذ ريغو باشخألاو ديدحلاو

 . يقرشلا ةيقيرفإ لحاس ىلإ

 ةيمهأ ىلإ يراضحلا ىوتسملا يف ةنيابتم ةيراضح قطانم نيب نامع عقوم ىدأ امك
 زارحا نم قارعلا ةقطنم تنكمت دقف . قطانملا كلت نيب يراضحلا لاصتالا يف رودلا اذه
 نييلبابلاو نييرموسلا نمز ميدقلا خيراتلا يف يداصتقا راهدزإو يراضح مدقت

 تناكو . ىسابعلا رصعلا ةليط ةيمالسإلا ةفالخلل ازكرم تحبصأ كلذكو '“) نييروشآلاو

 )١( ص . دنهلا بئاجع . كرزب ١١٤ .

 )٢( ص . ةوبرلا خيش ٥٤ .

 - ص . عباسلا دلجملا . ةينامعلا تاساردلا ةودن داصح ٨١ اهدعبامو .

 )٣( لوط طخ نيب نامع عقت لوطلا طوطخل ةبسنلاب ٥ , ١٥ ىلإ ةجرد ٥٩٠٤٠ اقرش ةجرد .

 - ص . رضاحلاو ةراضحلا طقسم : رظنا ٩١

 تاراضح تطبر دقو. اهدعبامو ٥٧ ص . م . ق يناثلاو ثلاثلا نيفلألا لالخ يبرعلا جيلخلا . ردبلا )٤(

 ضعب لراح امك . ةعلس لك عون بسح ةفلتخم ءامسأ اهومسف نامع لهأب علسلا كلت قارعلا لهأ

 . ةيراجتلا اهتيمهأل ارظن نامع لحاوس ىلع ةرطيسلا نييلبابلا كولم
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 ملاع نم اهمزلي ام داريتسا يف ةريبك ةروصب نامع لهأ ساسأ ىلع دمتعت ةقطنملا كلت

 ىلع ماهلا قارعلا ءانيم ىهو . ةرصبلا تحبصأ كلذلو ٠١ ةيقيرفاو يدنهلا طيحملا
 . اهرابحتو اهئاملعو اهلاجرب ةينامع . جيلخلا

 قطانم ةفرعم نم مهنكمي ال يراضح عضو يف ةيناث ةهج نم ةيقيرفإ لهأ ناكو
 ىتح . اهتيمهأ نوكرديال ىتلاو . مهلوح ةسدكملا مهعلس ىلإ جاتحت ىتلا ىرخألا ملاعلا
 . ةعلسلا كلامو رجاتلا اهنم ديفتسي ةيلاع حابرأب مهعلس لمحتل ةينامعلا نفسلا تلصو

 كلت تراصو . نامع راجت اهب لزني ىتلا قطانملا يف نوعمجتي ةقرافألا حبصأ ثيحب

 ذفانم ةباثمب زكارملا كلت تناكو . ةيقيرفإ يقرش لحاس ىلع ةيراجتلا زكارملا مهأ نكامألا
 ةيلمعلا كلت يف نيينامعلا راجتلا ةقرافألا كراشو . يجراخلا ملاعلا عم ةيقيرفإلا ةراجتلل

 . دعب اميف

 . ةيقيرفإ يقرش لحاوس عم دنهلا لحاوس طبر نم ةينامعلا نفسلا تنكمت امك

 ةيقيرفإ يقرش يف متت تناك ىتلا ةيراجتلا تايلمعلا ضعب يف نيينامعلا دونهلا كراشو

 . ةيقيرفإ يقرش يف ثيدحلا رصعلا يف مهرود داز يمالسإلا رصعلا يف

 ةصاخ . ةيقيرفإ يقرش عم ينامعلا رودلا ةيرارمتسا ىلع اضيأ نامع عقوم دعاس

 تاكرح دهشت يبرعلا جيلخلا ةقطنم تحبصأ ىومألا رصعلا ذنمف . ةيمالسإلا روصعلا يف

 نيدقعلا يف ةرصبلل مهديدهتو زاوهألا يف ةقرازألا تاروث لثم نييومألا دض ةروثو درمت
 ةماميلا يف يفنحلا رماع نب ةدجن ةروث كلذكو . يرجهلا لوألا نرقن! :م عساتلاو نماثلا

 ةكرح لثم نيرحبلا يف تاكور تاروث روهظو . يبرعلا جيلخلا لحاس ىلإ هذوفن دادتماو
 يف ةراجتلا ةكرحو ةحالم ا دده يذلا رمألا (٢) ةديبز يبأ نب دوعسم ةكرح ٠ ترلاط يبأ

 اهتكرح ىلع ةنما ريغ ةيراجتلا لفاوقلا تحبصأو ةليوط ةرتفل يبرعلا جيلخلا لامش
 . اهرورمو

 ةمداقلا نفسلا فقوتل ازكرم تحبصأ اهنأ ىلإ نتفلا كلت زكارم نع نامع دعب ىدأو

 اهدعبامر ١٧١ ص ٠6 قباسلا عجرملا ٠ يريسملا - ) ( ١

 . ١٧٤١ ص . قباسلا عجرملا . يناعلا -

 . اهدعبامو ١٧٥ . يبرعلا جيلخلا ٠ يجعلق يردق ) ( ٢
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 لوخدلا نم الدب . ةيقيرفإ عم ىرخأ ةلحر فانئتسا ىلإ دوعتو اهتلومح غرفتل ةيقيرفإ نم
 يف نيرحبلاو ةرصبلا ناكس أديو . يبرعلا جيلخلا لامش يف بارطضإلاو قلقلا قطانم ىلإ
 ٠. اهريغو ةيقيرفإ علس نم هنوجاتحيام لمحل نامع ءىناوم ىلع ددرتلا

 جنزلا ةروث نمز اديدش ابارطضا يبرعلا جيلخلا ةقطنم تيرطضا يسابعلا رصعلا يفو
 دعب . يرجهلا ثلاثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف قارعلا بونجو ةرصبلا يف تعقو ىتلا

 ىه قارعلا بونج يف ةمصاع مهسفنأل اوذختاو نيرحبلا لحاوس ىلع مهترطيس اودم نأ
 امك . مهندم ىلاهألا رجهو اماع رشع ةعبرأ ةدمل ةينمألا لاوحألا تروهدتف ةراتخللا

 مغرو . ةقطنملل ةطمارقلا وزغ ببسب ىرخأ تابارطضا ىلإ جيلخلا لامش ةقطنم تضرعت
 طيحملا ىلع ةينامعلا لحاوسلا حاتفنا نأ الإ نمزلا نم ةرتف نامع ىلإ مهذوفن دادتما

 عيميجحت متي ناك نإو . ةلسلسو ةيداع ةروصب متي ةيقيرفإلا علسلا قفدت ةيلمعلعج يدنهلا
 عبارلا نرقلا يف اهراهدزا ىصقأ تغلب ىتلا راحص ةصاخ نامع ءىناوم يف علسلا كلت
 نيذلا نويفارغجلاو ةلاحرلا ركذ امك يمالسإلا ملاعلا ندمو ءىناوم مهأ تحبصأر ىرجملا

 .') ايندلا ةراجتل ازكرم تحبصأو . ةرتفلا كلت يف اهوراز

 ةطحم اهسفانت ملو . يسابعلا رصعلا يف ةيقيرفإ ةراجت نزاخم مهأ نامع تحبصأو
 راكتحال نامع ءىناوم ىلع هتدايس ضرف ىلع اهريمأ لمع يذلا زمره الإ ىرخأ ةيراجت

 كلذ مغرو . تايرقو تاهلقو روصو راحص ءانيم ددهف . هتريزج ىلإ ةراجتلا دراوم
 مث ةبراعيلا ىتلود ترهظ ىتح . ةديج ةروصب ةيقيرفإلا ةينامعلا تاقالعلا ترمتسا

 .نامع يف ديعسوبلا

 : ةيسايسلاو ةيخيراتلا تاموقملا : ايناث

 ةيعبتلاو عوضخلا تضفر ةلقتسم ةيصخش ةيفارغجلا مهفورظ ببسب نوينامعلا نوك
 . ميدقلا خيراتلا يف ىندألا قرشلا ةقطنم يف ترهظ ىتلا ةيسايسلا ىوقلا نم ةوق ةيأل

 لالتحالا اذه نأ الإ . مهدالبل سرفلا لالتحا مغر . ةيسرافلا ةنميهلل عوضخلا اوضفر .دقف

 . ٣ ٦٩ ص ٠ ميس اقتل ا نسح أ ٠ يسدقم ٣٨ - ١ ص ٠ ضرأل ١ ةررص ٠ لقوح نب ( ١ ) ١

 . ١.٨ .٩ ٤٤ ص ١ ٠6 ج . به ذل ١ حورم ٠ ي دوعسم ١ ۔



 ىفنو . ") مهدالب لخاد يف مهتيرحب نوعتمتي نوينامعلا لظ امنيب لحاسلا ىلع رصتتا

 ىتح . يرحبلا مهطاشنل ازكرم ابد نم نامع لها لعج ةيسرافلا ةرطيسلا نم ةرتفلا كلت
 . ةيملاعلا ةراجتلل يسرافلا راكتحإلاو راصحلا اودافتي

 ٠ لوسرلا ةلاسرل دبعو رفيج لوبق لالخ نم نامع لهأ ةعراسمو مالسإلا روهظ ناكو
 اديدج ارصن '") ىراصنألا ديز وبأو ىصاعلا نب ورمع اهلمح ىتح . ملسو هيلع هللا ىلص

 يبرعلا جيلخلا يف ةحالملا ىلعو نامع ىلع هتدايس ىلإ ديدج نم ينامعلا رودلا ةداعإل

 .ةيادبلا يف . ةوعدلا اوضفر نيذلا . نامع نم سرفلا درط مت ذإ . ةيقيرفإ يقرشو

 ةروصب مالسإلا رشنو ةيمالسإلا تاحوتفلا تايلمع يف ةينامعلا ةمهاسملا ترهظ

 لامشو رصمو ماشلاو قارعلاو سراف تاحوتف يف ةينامعلا لئابقلا ةمهاسم يف ةيلج

 ةرفص يبا نب بلهملا ةناكم نم رودلا اذه ىلع لدتسنو . طسوتملا رحبلا رزجو . ةيقيرفإ

 .ةيركسعلا تايلمعلا يف نامع دزأ تازاجنإ لالخ نم ىومألا رصعلا يف اهيلإ لصو ىتلا

 علس لقن ةيرارمتسا يف اهيحالمو ةينامعلا نفسلا تمهاس ةيرحبلا ةحالملا لاجم يفو

 مل ثيحب . ةقطنملا زكارم نم هريغو قارعلا ىلإ ةيقيرفإ يقرشو دنهلا نم يدنهلا طيحلا
 ءانثتساب . ةيقيرفإ قرش ىلإ ةيركسع تالمح هيجوتب نيدشارلا ءافلخلا نم ادحأ متهي
 تاجتنم لقن تايلمع يف عاطقنا ثدحي مل ثيح . ةشبحلا ىلإ باطخلا نب رمع ةلمح

 . يمالسإلا ملاعلا ىلإ ةيقيرفإ

 ثيح . بونجلا نم ةيمالسإلا ةهبجلا نيمأت يف ريبكلا اهرودب موقت نامع تلظو
 ةكرعم دعب رخطصا دنع تعمجت ىتلا سرفلا لولف ةظحالم يف نامع لهأ مهاس

 اوحبصأ امك . سرفلاب ةزهلا لازنا يف ىصاعلا يبأ نب نامثع عم اوكرتشاو . "" ءالولج
 لقاعم ىلع ىصاعلا يبأ نب نامثع اهنش ىتلا ةيرحبلا تالمحلا ىف ةيساسألا ةوقلا

 ٠ ربرحلا قرطل ةيلودلا ةودنلا داصح ٠ اهدعبامر ٨٦ ص ٠ ةينامعلا راحص ةنيدم ٠ نارفاك كينوم ) ( ١

 .م١ ٠ ٩٩١ سرباق ناطلسلا ةعماج

 )٢( ص . ٢ج . باسنألا ىبترعلا ٢٥٩ . ٢٦٢ .

 (٣) ىبتومعلا ٠ قباسلا ردصملا ٠ ج٢ ٠. .رص ٣٢٤ اهدعبامو .

 س ٤.١

 



 ينامعلا رودلل ناك كلذيو . باطخلا نب رمع ةفيلخلا نم رمأب يدنهلا طيحملا يف ةنصارقلا
 )٨١' . هلحاوسو يدنهلا طيحملا هايم ىلع ةيمالسإلا ةدايسلاو ةبيهلا صرف يف هرثأ

 لهأ نإف . ةيومألا ةفالخلاو نامع لهأ نيب رتوتلا لماوع مغرو . ىومألا رصعلا ىفو
 . يبرعلا جيلخلا ربع يمالسإلا ملاعلا ىلإ ةيقيرفإ علس لقن يف مهدوهج يف اورمتسا نامع

 مهديصر ىلع نيدمتعم اهرزجو ةيقرشلا ةيقيرفإ لحاوس ىلإ مالسإلا ةلاسر اولمح امك
 . ديدجلا نيدلل ءارفس اوناكف يحاونلا كلت يف ريبكلا

 لهأ نيب رشتنا يذلا ةوعدلا لهأ ركف حاجن يف ريبكلا اهرثأ ةراجتلا دئاوعل ناكو

 ةوعدلا لاجرل ريثكلانولذبي نامع لهأ رايت ناكو . ةعامجلل ديز نب رباج ةماعز ذنم نامع
 تحبصأو . مهل لاجرلا اومدق املثم . ناكم لك يف مهركف ةدناسمل لاومألا مهل نوموقيو

 نامع ةيمهأل ارظنو . اهلهأ تايناكمإو نامع لهأب ةيادبلا ذنم ةطبترم ةيضابألا ةوعدلا
 ةرطيسل اهمضل تالمح لاسرإ ىلإ عراس عيمجلا نإف يمالسإلا قرشملاو جيلخلا ةقطنم يف
 نب ةعاجم ةدايقب اهمضو نامع لوخد نم ةياهنلا يف تالمحلا كلت تنكمتو . نييومألا
 ٢) . ينزملا ةوعش

 يقرش ىلإ نامع ءارمأ جورخ ىلإ نامع لهأ ىلع يومألا طغضلاو لخدتلا ىدأ
 نب دبع نب دابع انبا ناميلسو ديعس جرخف . يويحلا مهلاجم ةقطنملا كلت رابتعاب ةيقيرفإ

 دوجولل ةيمسرلا ةروصلا ةرتفلا كلت ذنم تأديو .ةيقيرفإ لحاس ىلإ امهيلهأو يدنملا
 ةيقيرفإ يقرش ىلإ امهعم ةيرادإ ةمظنأ لقن ذإ . ةيقيرفإ يقرش ىلع يمالسإلا ينامعلا

 ةيمالسإلا ةغبصلاب ةيقيرفإ يقرش نم قطانم غبص مت امك . نامعل ماكح امهرابتعاب
 . ومال ليبخرأ ةقطنم يف ةصاخ ةيقيرفإ يقرش ةقطنم خيرات يف ةرم لوأل ةماعلا

 لالخ نم ةيقيرفإ جونز نيب ةفاقث خيسرتو مالسإلا راشتنا نم ةديدج ةلحرم تأدبو

 )١( نيرجهلا يناثلاو لوألا نينرقلا يف دنهلا رفث ثادحأ يف نامع برع . روتكد . ديعس . ىديمحلا .

 ةنس . طقسم . خيراتلا يف نامع ةودن ٩٩٤ا١م .

 )٢!( ص . مالسإلا رشنو ةراجتلاو ةحالملاو نوينامعلا . روتكد . بجر. ميلحلادبع ١٩٩ اهدعبامو .

 ةنس طقسم ٩ ٨ ٩ ١ م ٠.

 س ٤.٢



 لدابتو ةراجت ةيلمع تسيلو ةرجه ةباثمب كلت تناك ثيح .'ا) نيرجاهملا نيينامعلا طالتخا
 ىلإ تدأ ةيقيرفإ يقرش ىلإ ناميلسو ديعس ةرجه نأ امك . نيفرطلا نيب راهصنا عقوف .
 ميخي ناك يذلا يسايسلا غارفلا اوألمف . ةيئادبلا قطانملا كلتل ديدج يراضح رصع ةيادب
 قطانملا كلت ترهدزاف . ةديدج ةيراضح قافآ وحن اهلهأ ديب اوذخأو ءاجرألا كلت ىلع

 . '") رمألا اهرطضا اذإ اهيلإ ةرجهلل ىرخأ تاعامجل "افده تحبصأو

 ٠ قباسلا يومألا طمنلا سفن ىلع نيينامعلا عم ةيسابعلا ةسايسلا ةيرارمتسا عمو

 قفدتلا يف ةينامعلا تارجهلا تادب . نامع لها اياضقل امهفت نييسابعلا ىدبي نا نود
 نامع يف ىلوألا ةيضابألا ةمامإلا طوقس دعب ةصاخ . نامع لخاد نم ةيقيرفإ يقرش ىلع

 نم كلذ بقعأ امو . نييسابعلا نم معدب . نامع ين تاعارص روهظ مث . ١٣٤ ةنس

 يف بارخو رامد نم هثدحأ امو . دضتعملا ةفيلخلا نمز نامع ىلع رون نب دمحم ةلمح
 ىلع قفدتلا يف ةينامعلا تارجهلا ترمتساف "" روب نباب نامع لهأ هبقل ىتح نامع
 ةيبرع تارمعتسم كانه حبصتل اهتطشنأ نم تخسرو اهزكارم اهل تنوكو ةيقيرفإ يقزش
 . ةينامع

 تاوزغل ةقحاللا تارتفلا لالخ نامع ضرعتو نامع ىلع يسابعلا طغضلل ةجيتنو

 دازو . ةيقيرفإ يقرش ىلإ ةرجاهملا ةينامعلا تاعامجلا تداز لوغملاو نييهيوبلاو ةطمارقلا

 ادادتما قطانملا كلت تحبصأ ىتح ةيقيرفا قرش ىف ةينامعلا تارمعتسملا ناكس ددع

 لحاس ىلع تدتما ةينامع تارامإ ترهظف . مألا نطولا يف . نامع تالكشم ايعيبط
 نامع لهأ نم ةلئاه "ادادعأ مسوم لك لمحت ةينامعلا نفسلا تحبصأو . يقرشلا ةيقيرفإ

 )١( ص .ايقيرفإ قرش يف مالسإلا راشتنا . روتكد . دمحم . ةريقنلا ٨٥ . ةنس . ضايرلا ١٧٩٨٨٢م .

 )٢( نييفالعلا " مساب اومسر اضيأ دنهلا ةقطنم ىلإ ىؤل نب ةماس نم نامع برع نم تاعامج ترجاه "

 دونهلا نيبو دنهلا كلم رهاد كلملا نع ةوطخ مهل تناكر . اضيأ جاجحلا تالمح نمز كلذ ناكو .

 ةياهنلا يف مهتميزه دعب ةيقيرفإ يقرش ىلإ ناميلسو ديعس جورخ ةرتف مهترجه لباقتو .
 - ص . قباسلا عجرملا . ىديمحلا ٩ . .

 )٢( نيرحبلا ىلإ رذنملا نب ريشيو مساقلا نب دمحم جرخ عاقلا ةعقو يف نامع يف ةيرازنلا مازهنا دعب

 نامع ىلإ هجوتلاب دضتعملا ةفيلخلا هل حمسف . رون نب دمحم وهو كانه ىسابعلا ىلاولاب اودجنتساو

 - ص . ٢ج . قباسلا ردصملا . يبتوعلا ٣٢٢ . ٣٢٣ .

_ ٤.٢



 نم ةركبم ةرتف يف يمالسإ رهظمب لحاسلا ىلع ةديدع قطانم ترهظف . ةيقيرفإ يقرش ىلإ
 سسأ امك . زكارملا كلت يف نامع لهأ نم ءاملعلاو ءاهقفلا رهظف . مالسإلا خيرات

 '١١يمالسإلا نيدلا لوصأو ميركلا نآرقلا مهء انبأ ميلعتل ةيمالسإ تاسسؤم نوينامعلا

 '"١اهلهأو نامع لحاوسب اينادجوو"ايراضح ةيقيرفإ يقرش تطبترا تقولا كلذ ذنمو
 ةقطنم تناك امك . ةيقيرفإ يقرش يف مهناوخإ اهب سحي نامع لهأ مالآ تحبصأو .

 لاجملا يف ايراجت ابسكو . مالسإلا رشن يف ينامعلا رودلل اديدج ارصن ةيقيرفإ يقرش

 اهلهاجت نكي الو ةليوط ةبرجت دعت ةيقيرفإ قرش يف ةينامعلا ةبرجتلا تلازامو يداصتتألا
 طيحملا لحاوس خيرات ةسارد دنع كلذكو . اهطسو وأ ةيقيرفإ يقرش خيرات ةسارد دنع

 . هرزجو يدنهلا

 )١( ص . قباسلا عجرملا . ةريقنلا ١٢٨ .

 )٢( ص . ٢ج . خيراتلا ربع نامع . يبايسلا ١١ .

٤.٤ 



(٣) 

 يم الس .الاو ينامعلا راشتنإلا لحارم

 ةيقبرقإ يقرش يك

 ءاجرأ يف اهتراحيو نامع راجت هب ماق يذلا يراجتلاو يحالملا طاشنلا نم مغرلاب
 نأ الإ . ةنزلا ةلافس ىتحو . نيصلا لحاوس ىتح دتمأ يذلاو . هلحاوسو يدنهلا طيحملا

 يف هدعاسو ةيقيرفإ يقرش لحاوس ىلع ةحضاو ةروصب ةيادبلا ذنم زكرت ينامعلا دوجولا
 : يليام اهنم ةماه لماوع كلذ

 نم "اغارف دهشت ةيقيرفألا ةراقلا قرش ةقطنم تناك دقف : يسايسلا غارفلا )١(

 . اهنيب ةريرم ةاعارص تدهش ةيلبق تالتكت يف ترصحنأو . ةيسايسلا ىوقلا
 )٨'. لحاسلا بوص لخادلا نم وتنابلا تاعامج فحز ءانثأ ةصاخ

 ديدحلاو بهذلا نم ةيقيرفإ علس تلتحا : اهتردنو ةيقيرفإلا علسلا ةيمهأ )٢(
 لتحأ امك . يماسإلا ملاعلاو ميدقلا ملاعلا تانيدم ىدل ىربك ةيمهأ ساحنلاو
 كلت تناكو . يمالسإلا ملاجلا.يف ةصاخ ةيمهأ ةرفوب ةقطنملا يف رفوتملا جاعلا

 . "") ىطسولا روصعلا ملاع يف تاعانصلا نم ريثكل ساسألا لثمت علسلا

 . ربنعلاو باشخألاو دولجلا ىلإ ةفاضإلاب
 لدابتلاو ةراجتلا تايلمع ةمدخ لجأ نم : كانه ةريبك ةينامع تايلاج رارقتسا )٣(

 . ةيقيرفإ قرش لحاس ىلع ةينامع تايلاج ةيادبلا ذنم ترقتسا عيمجتلاو
 ٠ يرجهلا لوألا نرقلا نم نملثلا دقعلا ذنم ةفاثكو "اددع تايلاجلا كلت تداز

 قرش ىلإ نامع ماكح ةرجهو نامع لهأ دض ةرمتسملا جاجحلا تالمح ببسب
 ٣) ةيقيرفإ

 )١( ص . قاتشملا ةهزن . يسيردالا ٢٩٢ .

 - ص . ١ج . بهذلا جورم . ي دوعسملا . ١٤ .

 )٢( ص . يداصتنإلا خيراتلا . روتشآ ٩١ . ١١١ .

 )١( هدئاق يفنحلا رماع نب ةدجن لسرأ امنيح . تادجنلا تامجهل لبق نم ضرعتت نامع تأدب امك =

 س ٤.٥



 ةميدقلا روصعلا ذنم ةراقلا قرش قطانم يف ةينامعو ةيبرع تايلاج دوجو نم مغرلابو
 تارجملا كلت تنكمت ةيقيرفإ يقرش ىلإ ةماه تارجه تدهش ةيمالسإلا روصعلا نا الإ .

 يقرش ةقطنم يف ةيعامتجاو ةيداصتقا تاريغت ثدحأو . ةيسايس تانايك نيوكت نم
 شيعت يذلا طيحملا مغر يمالسإلا ملاعلا مسجب ةيقيرفإ قرش طبر نم تنكمتو . ةيقيرفإ
 . هيف

 لحارملاو تارجهلا ربع ةيقيرفإ قرش يف هريغو . ينامعلا راشتنالا تايلمع ددعتو

 . : ةيلاتلا

 : دبع نب د ابع انبا ناميلسو ديعس نيوخأل ا ةرجه :: "الوأ

 نب نامثع ةفيلخلا لتقمب تهتناو يمالسإلا ملاعلا اهل ضرعت ىتلا ةنتفلا ثادحأ دعب

 ىلإ يمالسإلا ملاعلا ضرعت . ه ٣٥ ةنس بلاط يبأ نب ىلع مامإلا ةعيابمو . نافع
 ةريرملا نيفص ةكرعم يف نيملسملا فويس تقتلا امنيح هتايناكمإب تدوأ ةفينع ثادحأ
 تاماعز ثالث ىلإ ةيمالسإلا ةمألا ماسقنإو يمالسإلا دملا تايلمع فقوت ىلإ تدأ ىتلاو

 مامإلا ثيح ةفوكلا يف : ةيناثلاو . ةيواعم راصنأ ثيح ماشلا يف امهادحإ : ةدعابتم

 يبسارلا بهو نب هللادبع ثيح ناورهنلا يف ةثلاثلاو . ةمألل مامإك لبق نم عيوب يذلا ىلع
 ةنس يف رمألا ىهتناو . 'ا) ميكحتلا ةلزهم باقعأ يف تدلو ىتلا .ةمكحملا ةعامج مامإ

 نب هللادبع هلبق نمو . ىلع مامإلا لبقم دعب نيملسملا ةفالخب ةيواعم دارفنا ىلإ ه .٤

 ماعب ه ٤١ ماع ىمس كلذلو ") ةفالخلا نع نسحلا مامإلا لزانت مث . يبسارلا بهو
 . ةعامجلا

 . دبع نبا دابع لتقو نامع لهأ ةميزه نم دوسألا نبا نكمتو . ه ٦٧ ةنس نامع وزغل دوسألا نب ةيطع =

 . هعم نمودوسألا نبا اودرطو دابع انبا ناميلسو ديعس ةدايقب ديدج نم اوعمجت نامع لهأ نكل
 لهأ لواح يومألا رصعلا يف يمالسإلا قرشملاو يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف ينمألا روهدتلا اذه طسوو
 . مهلالقتسا ىلعو مهتيوه ىلع ظافحلا نامع

 )١( عجار ةرتفلا كلت نع :

 - ص . هج . كولملاو لسرلا خيرات . يربطلا ١٣٢٠ .فراعملا راد ةعبط . اههدعبامو

 - ص .بيطخلا نيدلا بحم قيقحت . مساوقلا نم مصاوعلا . يبرعلا نب ركب وبأ ٨٠ اهدعبامو .

 )٢( ص . هجئاتنو هبابسأ . نسحلا مامإلا حلص . داوج دمحم . هللا لضف ١٠٥ .

 س ٤.٦



 ذنم ىلع مامإلا اودناس دقف تاروطتلا كلت ءازإ القتسم افقوم نامع لهأل ناك

 ٠ اا لدتعملا ةمكحملا ركف ةدناسم ىلإ . دزألا ةصاخ . نامع لئابق تهجتاو . ةيادبلا

 يذلا ديز نب رباج مهنيب نم رهظو . يمالسإلا قرشملاو قارعلا يف ةناكم دزألل ناك ثيح
 ةوعدلا لهأ وأ نيملسملا ةعامج مساب فرع يذلاو ةمكحملا نم لدتعملا قيرفلل اميعز حبصأ

 امك . اهيف اوكراشي ملف ةنتفلا ثادحأ ةيادبلا ذنم نامع لهأ ضفرو . ةماقتسإلا لهأ وأ

 اوديأو . ةيادبلا ذنم ةفالخلا ىلإ نويومألا اهب لصو ىتلا ةقيرطلا كلذ دعب اوضفر مهنأ
 ةركفلا ىهو . نيملسملل مكاحلا رايتخا يف ىروشلا ىلع دامتعالا ىلإ ةيعادلا رظنلا ةهجو

 . ةلدتعملا ةمكحملا ةعامج ىدل ةيساسألا

 ةرصبلا ىلع مهيلاو لالخ نم نييومألل ةيعبتلا نوضفري نامع لهأ لظ دقن انه نم
 اهلئابقو نامع لهأ نأ مغر . اهلهأ نيب نم نامع ةالو حبصأو . رخآ رهظم ىأ لالخ نم وأ
 نب بلهملا اهققح يتلا تازابنإلا لالخ نم يمالسإلا ملاعلا ثادحأ يف ةيلاعفلا مهل تلظ

 حوتفلا تايلمع فانثتسا ذنم ناتسكرتلاو سراف ةهبج ىلع نامع دزأ نب ةليبقو هرفص يبأ
 ةرصبلا ىلإ رارقتسالاو نمألا ةداعإ نم نكمت بلهملا نأ امك . ةيواعم ةفالخ يف ةيمالسإلا
 كلملادبع ةفالخ ىتحو ةيواعم نب ديزي ةفالخو ةفينعلا ةقرازألا تامجه اهلهأ عزفأ نأ دعب

 )٢' بلهملا ةرصب " ب ةرصبلا تيمس ىتح . قارعلا يف ريبزلا نبا دهعب "ارورم . ناورم نب

 يبرعلا جيلخلا ةقطنمو نامع يف عاضوألا نع ةيلخادلا مهتالكشمب نويومألا لغشناو

 ىلع ناورم نب كلملادبع لبق نم "ايلاو ىفقشثلا فسوي نب جاجحلا ةقطننملا ىلإ مدق ىتح .
 نيبومآلا ةرطيس ةداعإ ةلواحم يف جاجحلا أديو . ه٥٧ ةنس ذنم يمالسإلا قرشملاو قارعلا

 ةفاكب قارعلا ىلع نييومألا ةرطيس دطوف . يبرعلا جيلخلا ةقطنم اهيف امب قطانملا كلت ىلع
 ةروث دمخأ نأ دعبو . ايسآ طساوأو ناتسكرتلا ةهبجل يركسعلا طاشنلا داعأو لئاسولا
 . هنطلس ىلإ نامع مض ىلإ علطتي أدب . ه١٨ ةنس هتدده ىتلا ثعشألا نب نمحرلادبع

 ةيرحبلا ةراجتلا قرط ىلع نامع عقوم ةيمه أ كردي جاجحل ١ مهيل اوو نويومأل اناك

 اذه ناكو . لدتعم . فرطتم : نيمست ىلإ ه١٦ ةنس كسآ يف لالب يبأ لتقم دعب ةمكحملا تمسقنا )١(

 . ه٤٦ا ةنس ةكم نم مهتدوع دعب اهتماعز قارتفا دعب ماسقنالا

 نامع ةودن ىلإ مدقم ثحب . اهدعبامو ١٠ ص . ةرفص يبأ نب بلهملا . روتكد . معنملادبع . ناطلس )٢(
 . م٤٩٩١ ةنس . ةينامعلا مالعإلا ةرازو . خيراتلا يف
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 علس ةيمهأ نوكردي اوناكو . ماشلاو قارعلاو ةرصبلا ىلإ يدنهلا طيحملا نم ةمداقلا

 . نامع ةدصاق ةرصبلا نم هتالمح زهجي جاجحلا أدب انه نم ٠ يمالسإلا ملاعلل ةيقي رفإ

 اهومزهو اهل اودصت نامع لهأ نكل . ينزملا ة ةوعش نب مساقلا ةدايقب ةيوقلا هتلمح لسرأف

 نبا ةعاجم اهسأر ىلعو ةيسيق لئابق نم ديدج نم هتالمح جاجحلا داعأف . مساقلا اولتقو

 نم يرحبو ىرب نيمسق ىلإ اهمسقو . ةيماش تادادمإ اهباقعأ يف لسرأو ينزملا ةوعش
 )١' . نامع لهأ تاوق نيب كابترإلا ريثي نأ لجأ

 ةرمتسملا تالمحلا ةهجاومب امهل لبق ال امهنأ دبع نب دابع انبا ناميلسو ديعس كردأ

 لهأ نم ديدعلا امهب قحلو . "") ةيقيرفإ يقرش ىلإ اهجتاف . امهدالب ىلع جاجحلا نم
 نامع لهأب لكنيذخأ يذلا يعشاجملا ةريس نب رايخلا نامع ىلع جاجحلا نيع نأ دعب نامع

 ديلولا نأو ةصاخ . ةيقيرفإ يقرش ىلإ ىربكلا ةينامعلا تارجهلا ةرتفلا كلت ذنم تأديو .
 ايلاو يعشاجملا ةربس نبب رايخلا رقأ دق (م٥١٧/ ه٦٩ - م٥٠٧/ ه٦٨) كلملادبع نب

 يف نامع دزأ دض داهطضالا تايلمع ترمتسا ةرتفلا كلت لالخ يفو .'") نامع ىلع

 .'٨' هلامعو ىفقثلا فسوي نب جاجحلا لبق نم نامع يفو ةرصبلا يفو يمالسإلا قرشملا

 برع نم دادعألا ك كلت لابقتس ال ةأيهم ةيقيرفإ قرش ةقطنم تناك هسفن ةن تقول ين ا

 ىلا لامشلا نم يقيرنإلا لحاسلا ىلع مهزكارموا مهتار تار امإ ت رشتنإف ىراضحو يدام دئاع

 . بونجلا

 )١( ص . ةمغلا فشك نع سبتقملا . ىسيقلا ٤٥ . ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةعبط .

 )٢( ص . نامع لهأ خيرات ٤٧ اهدعبامو .

 ةيهاركلل ادادتما نامع ىلع هل ايلاو نوكيل ةريس نب رايخلل يفقثلا فسوي نب جاجحلا رايتخا ناك )٣(
 لبت رايخلا ناكو . نامع يفو يمالسإلا قرشملا يف نامع دزأ دض جاجحلا اهنكي ناك يذلا دقحلاو

 بلهملا لآ ىلع انيع حبصأ هنكل . هدعب نم ديزي هنبا دنج نمو . هرفص يبأ نب بلهملا دنج نم كلذ

 دايز اهيلاو حبصأ ىتح نامعب رمتساو . بلهملا ينبل ةوادع نامع ىلع كلذ دعب هلمعتساو . جاجحلل
 . رايخلا لتقو باذعلا هيلع طسبو رايخلا ىلع ضبق بلهملا نبا

 . يموقلا ثارتلا ةرازو ةعبط . اهدعبامو ١٤٢ ص . ٢ ج . باسنالا يبتوعلا رظنا -

 رمألا اذهل هضرع يف هقفاون ال انك نإو . نيوخألا ةروثل افورظو ايابسأ ميلحلا ةبع بجر روتكدلا دروب )٤(
 : امهالاول افلخ نامع امهدلب ىلع امهموق لبق نم ناريمأ امهف . ةروث ىمستال اهنأ ثيح
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 يف ينامعلا لحاسلا ىلإ دابع انبا ناميلسو ديعس مهعمو نامع لهأ نفس تلزن
 ينب ةرجه" وأ "نيوخألا ةرجه ب " ةرجهلا هذه تفرعو ٠. م٢٠٧ / ه٣٨ ةنس ومال ةقطنم
 ةريبك ةرجه لبق نم اهيف زكرمتلل ةبسانم ةيقيرفإلا ةراقلا قرش قطانم رثكأ ىهو " ىدنلجلا
 رزجلا نم ددع اهلباقيو . ءىناوم ةماقال ةحلاص قطانم نم نوكتت ىهف . نامع برع نم

 ذوفنلا نم اهولخ ىلإ ةفاضإلاب . يقرشلا يقيرفإلا لحاسلا طسوتت تناك امك طبحملا يف
 . سودرفلاب هبشأ مهرظن يف ةقطنملا تدبو . وتنابلا تاعامجل يلبقلا

 ديعس أدب دقف . اهيلع ةيمالسإ ةرامإ لوأ روهظ دهشت ةيقيرفإلا لحاوسلا تأدبو
 ةعلقلا تأشنأف .اهل مظنو سسأ ةماقإو نامع لهأ نم امهتعامج ميظنت يف ناميلسو
 ينامع دوجو ىلع لدي رمأ وهو . ةعماطلا ةينثولا لئابقلا لبق نم موجه ىأ نم مهتيامحل
 لهأ دب مث . رمألا لوأ يف ةيركسعلا تاماكحتسالا ءاشنإ مت ثيحب . ةقطنملا يف قباس
 اهلوح وأ اهيف رارقتسالل مدق امنيح اهو ةيرقلا كلت تغلبو . ةيرق ءانب يف نامع
 لمشتل عستت ةيرقلا تاديو . نيوخألا ةرجه تنع ةقباسلا نيينامعلاو برعلا تاعامج

 ترهظو ةرايحتو ديحو ةعارز نم يداصتقإلا طاشنلا هجوأ اهيف تدعتتو . ةديدع رصانع

 دراوم تروطت ثيح . ديدجلا زكرملا داصتقا يف مهرودل زيمتم عضوب راجتلا ةقبط اهيف

 طوطخب تطبترا ثيح . ةيقيرفإ يقرش يف ماه يراجت زكرمو ةنيدم حبصتل تغو ةيرقلا
 '١)جاعلاو بهذلاو ديدحلا لثم ةيقيرفإلا علسلا فلتخم اهيلإ تبلجو . ةراقلا لخاد ةيرابحت

 ىلإ ةقرافألا نييو ةديدجلا ةينامعلا ةنطوتسملا نيب تثدح ىتلا لدابتلا رهاظم تدأو

 تايقيرفا ةوسن نم جاوزلا تايلمع تأدب ثيح . نيبناجلا نيب ةيدئاقعو ةيعامتجإ تاريغت

 مدع ساسأ ىلع ةيادبلا ذنم نييومألل ةيعبتلا اوضفر نامع لهأ نأ رمألا يف ام لكو . دبع نب دابع =

 جاجحلا .اج ىتح اهلهأ نيب نامع رومأ تلظو ةطلسلا ىلإ ةيواعم اهب لصو ىتلا ةقيرطلاب مهعانتتإ
 . ةقباسلا ةيمالسإلا ةلودلا ميلاقأ ىلع نييومألا ةرطيس صرف لواح يذلا

 نأ كردأو يمالسإلا قرشملا يف حضاولاو يوقلا بلهملا لآ ذوفنب جاجحلا مدطصا رخآ بناج نمو

 ىأ " ينوزملا " مساب هسلجم يف بلهملا نب ديزي ركذي ناك كلذلو . نامع يف ذوفنلا اذهل "اروذج كانه

 نامع مض نيب طبري جاجحلا أديو . ةينميلاو ةيسيقلا نيب ةيلبق تارابتعا كانه تناك امك . ينامعلا

 ص . مالسإلا رشنو ةراجتلاو ةحالملاو نوينامعلا : رظنا هذوفن ةدايس نييو بلهملا لآ عاضخإو هنطلسل
 . اهدعبامر ٢.١

 )١( ص . قباسلا عجرملا . ةريقنلا ١٢٨ .

_ ٤.٩ 



 كلت تناك نإو . لاجرلا نم نامع نم نيرجاهملا بلغأ ناك ىتلا ةرتفلا كلت يف رشتنت
 يف دفاولا يبرملا رصنعلا نابوذ ىلإ تدأ دق ديجلا عمتجملا يف تشفت ىتلا ةرهاظلا
 ةينامعلا ومال ةرامإ ىلإ ةقرافألا جوزن تايلمع تدأ امك . ةيلاتتم ةروصب يجنزلا طيحلا
 مهتنطوتسم لخاد برعلا نابوذ ىلإ اضيأ كلذ ىدأ اهراوجب وأ اهلخاد مهرارقتساو

 ةقطنملا يف وتنابلا تاعامجل ةرمتسم تاكرح دهشت تناك ةرتفلا كلت نأو ةصاخ . ةديدجلا

 هتصاخ برعلا عم هلماعت لالخ نم مالسإلا قانتعا يف ةقرافألا ءالؤه ضعب أدب دقو
 حبصأ امك . ءارشلاو عيبلا تايلمع لالخ نم ةقرافألا ةقث اوبسك اهلهأو نامع رابحت نأو
 اهلهأو ومال ةرامإ ماكح عم ةقرافإلا تاقالع ةيوقت ىلع دعاسي ةيبرعلا ملعت

 ناكسل يبرعل ١ رصنعل ١ ةو اقن ىلع ةظفاحملا دابع اني ١ ناميلسو ديعس لو احو

 - : امه نيرمأ نم كلذ يلجتيو ةديدجلا مهتنطوتسم

 ىديأ ىلع تايقيرفا ريغ وأ تايبرع ءاسن بلج ىلع نيينامعلا صرح : لوألا

 نم ةئام ةيزاقوق ةجوزل عفد هنأ ليق ىتح . ةظهابلا نهنامثأ مغر راجتلا

 . )١' اهل انمث ءايوقألا روكذلا قيقرلا

 مهتقطنم ىلإ ةيبرعلاو ةينامعلا تارجهلا قفدت تايلمع عيجشت رارمتسا : يناثل ١

 . برعلا نم مهريغو ر اجتلل ابسكم ومال ةقطنم ىلإ ةرجهلا تحبصأ ثيح

 نوين زامعلا ر اصو . ومال ء اجرأ مع يذل ١ فرتل او ةورثل ١ اوسمل ن أ دعب

 يف مهعيراشمو ةيراجتلا مهتايلمع يف ةديدجلا تارجهلا كلت دارفأ نوكراشي
 . ةقطنملا

 ةراقلا قرش طسو ةقطنم لقن يف ماهل ا اهرود ىدؤت ةين امعلا ومال ةر امإ ترمتساو

 ةديفم ةروصب اهتايناكمإ لالغتسا ىلع لمعتو ةراضحلل ايلع بتارم ىلإ ةيقيرفإلا
 ناميلسو ديعس نيوخألاب ةقطنملا كلت ةمظع روهظ طابترا ىلإ ىدأ امم . اهلهأو اهناكسل
 قرش يف ةراضحلا زكارم مهاك ومال ةرامإ روهظ ءارو ةيسايسلا مهتمكحو مهتيؤر تناكو

 . ٢٠٨ ص . نوينامعلا ٠ ميلحل ادبع بجر ()



 ةيزكرم ةرامإ يف ةقطنملا يف ةقباسلا نيملسملا تارامإ جمد نم انكمتو ) ةيقيرفإلا ةراقلا
 ىتلا تايلاجلا عاضخإ نم انكمت دق ناميلسو ديعس نأو ةصاخ . مهتدايق تحت ةيوق
 . !) نهمل لا نم ةقطنملا يف تقبس

 رصعلا يف ةيقيرفإ يقرش ىلإ ىربكلا تارجهلا لوأ نيوخألا ةرجه تناك كلذيو
 . ةقطنملا يف ميظنتلاو ةرادإلاو ةنيدملا نم ةديدج مظن ءاسرإ نم تنكمت دقو '") يمالسإلا
 يمالسإلاو يبرعلا نيملاعلا نييو ةيقيرفإ يقرش لحاس نيب أشن ىوق طابترال ةيادب تناكو
 ةدمتعم . نامأو نمأ يف ةقطنملا ىلإ لصت يمالسإلاو يبرملا قفدتلا تايلمع تأدب ذإ

 . نيينامعلا تازابحنإ نم قباسلا اهديصر ىلع

 تاعامج اهيلإ تمدق امك ةرامإلا ىلإ ةيبرع تاعامج تدفو تازابحنالا هذهل ةجيتنو

 نم ةر. اجم ءىناوم ىلع تاعامجلا كلت تنميهو . دنهلا نمو ماشلاو نميلا نم برعلا نم
 تانطوتسملا نم ديدعلا دهشت ةيقيرفإ لحاس ةقطنم تحبصأو . بونجلا نمو لامشلا
 ءالؤه ماق دقو . يداليملا نماثلا/ يرجهلا يناثلا نرقلا ذنم اهيضارأ ىلع ةيمالسإلا
 . نيقياسلا نيينامعلا ةربخب ةناعتسإلاب ديدجلا نومداقلا

 ديعس/ جاحلا مهديفح ةعيابم مت دقف ليبخألا ةقطنم يف نامع ماكح ةناكمل ارظنو
 طيحملا اذه طسو يمالسإ عمجتو لتكت قلخ ليبس يف ) مهزكارمو مهندم ىلع ةماعزلاب

 قرش ىوق نم ةقباسلا نامع ءامعز تاربخ نم ةدافتسإلل كلذكو . مهب طيحي يذلا ينثولا
 يقرش عم ةحالملاو ةراجتلا يف ةماهلا مهتناكم مهل حبصأ نامع لهأ نأ امك . ةيقيرذإ

 )١( ص : ةيبرعلا ةفاقثلاو مالسإلا . دومحم نسح ٣٨٩٧ .

 حا, ئ , : 22. )٢)

 يف تعقو ةرجه نع ليصافت دوجو نم دومحم نسح/ روتكدلا انذاتسأ هركذام ىلع ليلد دجويال )٣(

 جاجحلا نإ كلذ . جاجحلا شطب نم ابوره ةقطنملا ىلإ ماشلا لهأ نم م٥٩٦ ةنس يداليملا عباسلا نرقلا

 زاجحلا ىلع ايلاو ناك جاجحلا نأو . ةيومألا ةفالخلا زكرم تناك ماشلا نأ لب . ماشلا ةيالو ىلوتي مل

 . قارعلا ىلإ هلامعأ تلقن مث

 . ٣٨٦ ص . قباسلا عجرملا -

 )٤( . . , : 71م 0 ئ ,

٤١١



 لالخ نم ةراقلا قرش ىلإو نم ةيحالملا تالحرلا نايحألا بلغأ يف اوركتحا ىتح . ةيقيرفإ
 كلت ترمتاسو . ةيقيرفإلا ةقطنملا فورظو ةحالملا قرطو عيزوتلاو نحشلا يف مهتاربخ

 ١١' تارجهلا قبسأ اهرابتعاب دعب اميف ةليوط ةرتفل ةماعزلا

 ةعيبلا ىلع لصح نأ دعب ةقطنملا يف هترادإ يف ةيمالسإ امظن ديعس / جاحلا لخدأ
 . ءايحألا ءاهجو نم نوكتي ايراشتسا اسلجم اشنأف . ةرواجملا ءىناوملاو ندملا ناكس نم

 ىلع عالطإلل ةئيه ةباشب سلجملا اذه ناكو . دالبلا ةرادإو رارقلا ذاختإ يف هكراشي

 ءاهقفلاو ء املعلا نم ةيئاضق ةئيه ترهظ امك . "") مهتالكشم لحو نينطوتسملا تالكشم

 لالظ يف تأدبو نيدفاولا نم ءالؤه نأ ودبيو . سانلا نيب يمالسإلا عرشلا رومأ اوقبط
 ميلعتل بيتاتك روهظ ين تلثمت ةيمالسإ ةيوبرت تاسسؤم ةماقإ ةقطنملا مع يذل ا رارقتسإلا

 . ميركلا نآرقلا مهظيفحتو يمالسإلا نيدلا ءىدابم مهدالوأ

 جيلخلا قطانم نمو ةيبرعلا قطانملا نم ومال ةرامإ ىلإ ةيمالسإلا تارجهلا تلاوتو
 دنهلا عم ةيراجتلا حلاصملاب ةطبترملا يدنهلا طيحملا قطانم نم كلذكو . ىرخألا يبرعلا

 سرافنر دنسلا لحاس نمو . تاريج وجو رابيلم نم . يبرفلا دنهلا لحاس ةقطنم لثم

 يقيرذإلا طيحملا يف هتفاقثو مالسإلا رشنو يراضحلا عاعشإلا يف ةينامعلا ةرامإلا تأدب

 تايلمع لوألا نيرمأ لالخ نم ةصاخ لخادلا بوص وأ بونجلا وأ لامشلا وحن اهل رواجملا
 هيف لوخدلا وأ ديدجلا نيدلا مهف ةيمهأ ةقرافألا كردأ ثيح . ةقرافألا عم يراجتلا لدابتلا

 قطانم نم نيملسملا نم ةاعد دوفو : يناثلاو . نبملسملا دنع ةنسح ةودق نم هوسمل امل .

 ثيحب ةقرافألا نيب ىنسحلاب مالسإلا ىلإ ةوعدلاب مهمايقو ىرخألا يمالسإلا ملاعلا
 ين ث اضعأ اوحبصأ ثيح . نيملسملا ةقرافألا نم ندملا ناكس نم تاعامج كانه تحبصأ

 "). ةيمالسإلا ةرسألا

 ثارتلا ةرازو ةعبط ٤ ص . ايقيرفإ قرشو نامع ٠ دومح نب دمحأ ٠ يرمعملا ) ( ١

 . ٢٠٨ ص . قباسلا عجرملا . ميلحلادبع )٢(

 . ١٢٨ ص ٠ قباسلا عجرملا ٠ ةريقنلا (٣)

٤١٧٢ 



 ١١‘ : ةيديزلا ةعيشلا : ايناث

 بورهلا ىلإ ةيديزلا تاعامجلا ترطضاف . ةعيشلا قرف نيب تاماسقنا تعقو ثيح

 نأ مغرو . '" اياجنش يف اورقتساو . (" ٧٢٩. ةنس ةيقيرفإ يقرش لحاس ىلإ هاجتالاو
 ةرجاهم تمدق اهنأ كلذ . يقيرفإلا طيحملا يف ريبكلا اهريثأت اهل نكي مل ةرجهلا كلت

 ةقطنملا يف ةيراجتلا وأ ةيحالملا مهتاربخ نيرجاهملا ءالوهل نكي ملو . اهنع ةبيرغ ضرأ ىلإ
 . لحاسلا ىلع مالسإلا رشت يف تمهاس اهنكل . يقيرفإلا طيحملا يف تشالتام ناعرسن .
 اهيف تلزن ىتلا قطانملا ىهو . يقرشلا يقيرفإلا لحاسلا لامش ةقطنم يف ةصاخو

 6‘) . ةيادبلا يف ةيديزلا تاعامج

 : يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف ةنطابلاو راحص لهأ ةرجه : "انلا

 مث . ه٢٣١ ةنس ىلوألا ةيضايألا مهتمامإ نالعإ ةلحرم ىلإ نامع لهأ لوصو مغر
 دقل . نييسابعلا لبق نم ةرمتسم تالمحل افده اوحبصأ مهنأ الإ . ه٧٧١ ةنس ةيناثلا
 نامع عتمتت ثيح . نامع يف مهل ةفلاخم ةيضابأ ةمامإ دوجو ةروطخ نويسابعلا كردأ

 دنهلا ىلإو ةيقيرفإ يقرش ىلإ ةيرحبلا قرطلا ربع ةيرحبلاو ةيراجتلا مهتناكمب اهلهأو
 ةيرحبلا قرطلا يف نومكحتي اوحبصأ اهتذخاونو اهرابتو نامع نأو ةصاخو . نيصلاو

 ةلالس يف ةمامإلاو ةفالخلا رصحب ىرت . بلاط يبأ نب ىلع نب نيسحلا نب ىلع نب ديز مامإلا عابتأ )١(

 قرف فلاخت كلذب ىهو . رمع ةفالخو ركب يبأ ةفالخب ةقرفلا كلت رقتو . ىلع دالوأ نيسحلاو نسحلا

 قرف عم لباقتت وأ برتقت ىهو . لضفألا دوجو عم لوضفملا ةمامإ زاوجب ىرت امك . ىرخألا ةعيشلا
 . اهئاملع تاداهتجإو اهئارآ نم ريثك يف ةنسلا

 . نميلا ةيروهمج يف اهعابتا مظعم ايلاحو
 )٢( ةيلاحلا دروفنو ةنيدم .

 )٣( ص . قباسلا عجرملا . يرمعملا ٤٤ .

 ىلإ ربعت ىرطقوس نمو . ىرطقوس بوص هجتت مث يبرعلا لحاسلاب مزتلت ةيرحبلا تالحرلا تناك )٤(

 هبش ةقطنم نيب طبترإلا يف ىربك ةيمهأ يرطقوس تلتحا دقن انه نم . ةيقيرفإل يقرشلا لحاسلا
 يقرشلا يقيرفإلا لحاسلا لامشو وشيدقم ةقطنم تحبصأ مث . ةيقيرفإ يقرش لحاسو ةيبرعلا ةريزجلا

 طسولاب اطبترم ةيادبلا ذنم ينامعلا دجاوتلا لظ امنيب . يمالسإلا دجاوتلا يف ةفاثك قطانملا رثكأ

 . رابجنزو ومال ليبخرا دنع

- ٤١٣ 



 لعب . دادغب مهترضاحو قارعلا راهدزا ىلع ماه رودب رثؤت ىتلاو يبرعلا جيلخلا ربع ةمداقلا

 .") نامعو ةيقيرفإو دنهلاو نيصلا ةراجت نم ةبيرق نوكتل اهعقوم روصنملا ريخت نأ

 لاسرإ ىلإ اوعراس . نامع يف لقتسم ماظن دوجو رطخب نويسابعلا سحأ امنيحف
 . نيبومألا تالمح نم نامع لهأ ىلع دشأ اهماهم يف تناك . نامع لهأ دض تالمح
 طاتسإلو نامع لهأ دض يميمتلا ةميزخ نب مزاخ ةلمح لاسرإب روصنملا رفعج وبأ عراس دقف

 ةيناثلا رافلج ةكرعم يف ةمهم زاجنإ نم يسابعلا دئاقلا نكمتو . دوعسم نب ىدنلجلا ةمامإ
 تأدب لعفلابو . ةقطنملا ناكس نيب مهل لاومرايث قلخ يف نويسابعلا أدبو . ه٤٣١ ةنس

 ةيسايس ىرق يسايسلا اهحطس ىلع رهظيو . ديدج نم ةيلبق تاعارص ضرعتت نامع
 ىوتلا تأدبو . ه١٧٧١ ةنس ةيناث ةمامإ روهظو ةديدج ةدحوب رمألا ىهتنأو . ةرفانتم

 لبق نم لحاسلا لوخد ةلوهس تكردأ نأ دعب . ىوزن بوص هجتت ةينامعلا ةيسايسلا
 . نييسابعلا

 نبا »يع ةلمح ىه نامع لهأ دض ةديدج ةلمح لاسرإب ةيسابعلا ةدايقلا تعراس

 نامع نكل راحص يف هلتقو ةيزه نم نامع لهأ نكمتو """. ديشرلا نوراه ةفالخ يف رفعج
 ةديدج ةجومل ضرعتت تأدب نامع نكل . يداليملا عساتلا/ يرجهلا ثلاثلا نرقلا ذنم تأدب

 ةعتو اهمهأ نم ناك . اهلهأ نيب ةنحاط كراعم عوقو نع ترفسأ . ةيلبقلا تاعارصلا نم
 نينثإلا موي يف تعقو دقو ا بتوع نم مايخلا ةقطنم يف ( م١٩٨٨ / ه٨٧٢) عاقلا
 '"). ىصورخلا ميمت نبا نازع مامإلا نمز . ه٨٧٢ ةنس لاوش نم نيرشعلاو سداسلا

 )١( امه نيبدايم ةثالث ىلإ تمسقنإ اهنأ دبحن ةيادبلا ذنم ةيسابعلا ةسايسلا تاهجوت ةسارد نم :

 - ايسآ يقرش يبونجو ةيقيرفإ يقرشو دنهلا ناديم .
 - ايسآ طسارأو ناتسكرتلا ناديم .

 - طسوتملا رحبلاو ىرغصلا ايسآو ماشلا ناديم .

 رزجو دنهلاو ةيقرشلا ةيقيرفإ تاورث ثيح يدنهلا طيحملا وحن تزكرت ةسايسلا كلت نأ ىأ .
 نأب اوئجؤف مهنكل . دادغب مهتمصاع عقوم رايتخا يف ببسلا وه اذه ناكو . ايسآ يقرش يبونج
 . اهب ةوق ةيأ روهظ اوبراح كلذلو نامع لهأ ةمحر تحت جيلخلا نم مهتمصاع لخدم

 )٢( ص . ١ج . نايعألا ةفحت . ىماسلا ١١٨ .

 )٣( ص . ٢ج . باسنألا . يبتوعلا ٣٢٠ .

٤١٤ 



 يتولسلا هللادبع نب يراوحلا برحل راحص ىلإ يئانهلا ماحمح نب فيهألا مدق ثيح
 ىسوم لتقم باقعأ يف . ةيرازنلا عومج نم امهعم نمو . يماسلا يراوحلا نبا لضفلاو
 يراوحلا برحل فيهألل ميمت نب نازع مامإلا بدنو . هموق نم هعم نمو ىكزإب ىسوم نب
 ةكرعملا تلجناو . سمشلا رتسيل رابغلا عفتراو ةديدش ةكرعم يف نافرطلا ىقتلاو هعم نمو

 ىلإو نيرحبلا ىلإ مهعومج تبرهو ةيرازنلا ركسعمب قحلت ةميزهلا تأدبو . ةريثك ىلتق نع
 . نامع لامش

 اهيلاوب داجنتسالل نيرحبلا ىلإ ةكرعملا يف اومزه نيذلا ةيرازنلا ءامعز جرخ

 نأ ىسابعلا ىلاولا دارأف . يسابعلا دضتعملا ةفيلخلا لبق نم . رون نب دمحم يسابعلا

 هجوتلاب رون نب دمحم رماف . دادغب يف ةفيلخلا ىلإ مههجوف نامع ءامعز نم قثوتسي

 . ماشلا نم ءعىط ىنب نمو ةيرازنلا نم هتاوق تناكو . نامع ىلإ ةريبك ةلمح سار ىلع
 . سراف ةئامسمخو فالآ ةثالثو . نيرشعو ةسمخ ىلاوح هتاوق تغلبو

 نع سانلا ضفناو . ناكم لك يف ابارطضا رومألا تدازف نامع لهأب ربخلا لصتا
 اهلوحامو راحص لهأ فاخف . نامع يف رارقتسإلا مدعو فوخلا معو . ميمت نب نازع مامإلا
 ةرصبلاو فاريس ىلإ مهيرارذو مهلاومأب اوجرخف . "") مهسفنأ ىلع ةنطابلا ةقطنم نم

 مهتعتمأو سانلا لمح يف نفسلا تأديو . '") ةيقيرفإ قرش لثم ىرخأ قطانم ىلإو زمرهو
 . ةنطابلا نومو راحص جراخ

 ومال ةرامإ ىلإ تهجتا دق ةيقيرفا يقرش ىلإ نامع نم ةديدجلا ةرجهلا كلت نأ ودبيو
 يقرش نم ةمداقلا زكرم لثمت ةرتفلا كلت يف تناك راحص نأو ةصاخ . ةقباسلا ةينامعلا

 .راحص راجتل تناك ةيقيرفإ يقرش نيبو اهنيب ةلماعلا نفسلا ةيكلم نأو . ةيقيرفإ
 نرقلا ناكو . ةيقيرفإ يقرش ةقطنمب ةقيثو ةنطابلاو راحص لهأ ةفرعم تناك ىلاتلابو

 يبرعلا جيلخلا يف ةراجتلاو ةحالملا راهدزا رصع لثمت يداليملا عساتلا/ يرجهلا ثلاثلا
 لها نيب ةكرتشم حلاصم دوجو ىلإ ريشي يذلا رمألا . ىنامعلا ةنطابلا لحاسو راحص ربع
 . ةيقيرفإ يقرش يف ةينامعلا تاعامجلاو ةنطابلاو راحص

 )١( قباسلا ردصملا . يبتوعلا .

 ( ٢ ) يبتوعل ا ٠ ١ هسفن ر دصمل ٠ ص ٣ ٢ ٣ ٠

 ( ٣ ةفحتلا . ىمل اىلا( . ٢ ص . ج ٢٩ .

 س ١٥



 : ا١) ثرحلا ةوخأل ا ةرجه : "اعبار

 قطانم ةطمارقلا تحاتجا ثيح . يرجهلا ثلاثلا نرقلا ةياهن ذنم ةرجهلا كلت تعقو
 يف ةدجاوتملا لئابقلا تضرعتف . مهزكارم مهأ ءاسحألا ةقطنم تحبصأو جيلخلاو قارعلا

 ىلإ ثرحلا رطضاف . ثرحلا اهنمو ةطمارقلا تاعامج لبق نم ديدش طغضل ءاسحالا
 . "" م٣٠٢٨/ ه١٩٢ ةنس ةيقيرفإ يقرش ىلإ ةرجهلا

 نم ةيقيرفإ يقرش ناكس عم ةقباس تاقالع مهطبرت تناك ثرحلا ءالؤه نأ ودبيو

 اوناك نيذلا جونزلا دنجلا نم اهتايناكمإو دالبلا كلت نع اوعمس دق مهنأ وأ . نيملسلا

 نإف نكي امهم نكلو "" ةيقيرفإ يقرش ىلإ مهلصأ عجري نيذلاو . ةطمارقلا شويجب
 ودبيو هدحاو ةيبرع ةدحو يف هيلإ ةيبرعلا لئابقلا تارجه ذنم جمدنا يبرعلا جيلخلا لحاس

 تحبصأ مث "") مالسإلا لبقام روصع يف نيرحبلا ةقطنم ىلع ايوق ناك ينامعلا ذوفنلا نأ

 لالخ يفو . ىلوألا ةيضابألا ةمامإلا طوقس دعب نامع يف ةيلبقلا تاعارصلا ران دادتشا ىلع بترت )١(

 نامع يف ةيرازنلاو ةينميلا لئابقلا نيب عارصلا ةدوع . ةيناثلا ةمامإلا نالعإ دعب اومكح نيذلا ةمئألا

 نم بتوع يف عاقلا ةعقو تناكر . ىرخألا قطانم ضعب يفو . ةنطابلا ةقطنم يفو اربإ ةقطنم يف

 ةيرازنلا تاعامجلا نم ديدعلا جورخ اهيلع بترت ثيح . ةيبصعلا تاماسقنالا كلت عباوت نم راحص

 . نامع جراخ ىلإ

 كلذو . ةيرازنلا نم ةصاخ ةينامعلا لئابقلا راظنأ اهيلإ هجتت ىتلا قطانملا نم نيرحبلا تناكو

 نم قارعلاو ةرصبلا نيب قيرطلا ىلع نيرحبلا نأ امك . يضاملا يف نيفرطلا نيب ةيلبقلا طباورلا لضفب
 . نامع لهأ نم تاعامج اهيلإ تهجتاف . ةيناث ةهج نم نامع نيبو ةهج

 ةصاخ نيرحبلا بوص الامش تكرحتو نامع يف اهنطاوم تكرت ىتلا تاعامجلا نم ثرحلا ناكو

 . دالبلا يف رارقتسإلاو نمألا مادعناو نامع يف رون نب دمحم لامعأو ثادحأ دعب

 نم مالسإلا رشنو ةراجتلاو ةحالملاو نوينامعلا هباتك يف هيلإ بهذ اميف ميلحلادبع روتكدلا ديؤنالو

 ةلاح يف " ةنس" اوناك مهنأ ركذي ثيح نامع نم ثرحلا ةرجه يف اببس تناك ةيبهذم تاعارص دوجو

 . ١١ ص . رابخألا ةنهمب يريغملا ٢١٣( . )٢( ص) ةيرازن مهنوك

 . اهدعبامو ٥ ص . ةيقيرفألا ةراقلا طساوأ ىلإ ثرحلا تارجه . نوزيم

 . ٢١٦ ص . قباسلا عجرملا . ميلحلادبع )٣(

 ةليوط ةرتف نامعل ةعبات نيرحبلا ترمتساو نيرحبلا ىلإ هذوفن مهف نب كلام دم )٤(

 . ٢٤٦ ص .٢ج . باسنألا . يبتوعلا -

_ ٤١٦ 

 



 تاعامج لوصأ نأ دكؤي يذلا رمألا . ةرصبلا ةرادإل ةعضاخ يسابعلا رصعلا يف نيرحبلا

 . نامع ىلإ عجرت نيرحبلا ىلإ ترجاه ىتلا ثرحلا

 يف . ةيقيرفإ يقرش ىلإ ءاسحألا يف اهنطاوم نم ثرحلا نم ةديدجلا ةرجهلا تكرحت
 طيحملاو يبرعلا جيلخلا ربع ةليوط ةلحر دعيو . ةوخأ ةعبس اهمعزتي ةريبك نفس ةثالث
 لبق نيدعتسم اوناك ثرحلا نأ ودبيو . وشيدقم ةقطنم يف لاموصلا لحاس اولزن يدنهلا
 ةيادبلا ذنم ةوقب يقيرفإلا لحاسلا ىلع لوزنلا نم اونكمت ثيح .ايركسع ادادعتسا مهليحر

 مئازهلا مهب اوقحلأ نأ دعب . دالبلا لخاد ىلإ ةيديزلا نم مهيلع ةقباسلا تاعامجلا اًوحازأو

 تأديو . لاموصلا لحاس ىلع ةليوط تافاسم مهذوفن دتماو . مهنوصحو مهعالق اومدهو

 . ةلقتسملا مهتلود مهل

 ةقطنملا يف مهذوفنب قيلت مهل زكارم ءانب يف ثرحلا أدب . م٢ ٠٧ / ه٥٩٢ ةنس يفو
 يقرش لحاس نم ةيلامشلا قطانملا كلت يف ةيبرع ةنيدم لوأك . وشيدقم ةنيدم اوسسأف

 اندمو . م٥٧٢٦/ ه٥٦٣ ةنس ةوارب ةنيدم اوسسأ مث . يمالسإلا رصعلا يف . ةيقيرفإ

 الت ترمتساو .) ةكاشو . يزوعأو . ادنامو . ةنوذبو . اجنلاو . ةدافرقو : لثم ىرخأ
 دق تارتفلا ضعب يف تناك نإو . وشيدقم يف مهميعز تحت ةطبارتم مهترطيس تحت ندملا

 ثرحلا نم ةعبسلا ةوخألا ةلالس نم اولظ ندملا كلت ماكح نأ الإ . يتاذ لالقتسإب تعتمت

 .)٢' ةثيدحلا روصعلا ىتح

 . ارظن ةيقيرفإ يقرش يف يراجتلا طاشنلاو ةكرحلاب جعت ثرحلا ندم تحبصأ
 رمحألا رحبلا لخدم نم برقلاب اهعقومو . يقرشلا ةيقيرفإ لحاس ىلع ريبكلا اهدادتمال
 . ةراقلا قرش علسو تايناكمإ نم ةدافتسالا يف اوأدبف ينميلا لحاسلا نمو . يبونجلا

 ةلافس ىلإ اولصو ىتح . هبلج ةراقلا قرشب ناكم لك ىلإ اولحترا نيذلا بهذلا ةصاخو

 .'") نيصلاو دونهلا عم ةراجت مهل تحبصأو جنزلا

 )١( ص . ةيبرعلا ةفاقثلاو مالسإلا . دومحم نسح ٢٩٢٩٨ . )٢( ص . قئاثو . نايج ٨٥ .

 ةياديو ىطسولا روصملا ةياهن يف ددرتت تناك نيصلا نفس نأ : نيدلا ردب ينيصلا خرؤملا ركذي )٣(

 لمحتو . نيصلا ىلإ بهذلاو جاعلا نم ةيقيرفإ تاجتنم لمحل لاموصلا ردانب ىلع ةثيدحلا روصعلا

 .اهيلإ ةجاح يف ةقرافألا ناك ىتلا ةينيصلا تاجتنملا لاموصلا ىلإ

 . ٢٦٥ ص, نيصلاو برعلا نيب تاقالعلا -

٤١٧٧ 

 



 فرتلا ىحاون تمعو اظوحلم اراهدزا هردانيو لاموصلا لحاس ةقطنم ترهدزا
 ءايحألا ترهظو . سانلا ةورث تدازف . ةايحلا ىحاون ةيلاموصلا ندملا اهتققح ىتلا ةورثلاو

 ةمدقلا تويبلا لحم . رجحلا نم يبرعلا زارطلا نم ةديشملا لزانملا تلحو . ندملا يف ةمظنملا

 وأ عبرأ نم نوكتت ةيلاع لزانم وشيدقم يف ترهظو . رجشلا عوزجو شقلا نم ةنيبلا
 وشيدقم تبذجو ؛ يداليملا رشع سماخلا / يرجهلا عساتلا نرقلا ذنم . قباوط سمخ

 ةراقلا قرش زكارم ةيقبو رصمو ةيبرعلا ةريزجلا هبش راجت يداصتقإلاو يراجتلا اهزكرمب
 تربتعأ ىتح . ةيقيرفإ قرش يف اماه ايراضحو ايداصتقإ ازكرم تراصو . ةيقيرفإلا

 دالبلا لخاد ىلإ قفدتي يمالسإلا رايتلا أدب اهنمو . جنزلا لحاسل ةيفاقثلا ةمصاعلا
 هدنغوأ ةكلمم ىتح ةراقلا لخاد ىلإو . ةيشبحلا ةبضهلا ىتح هفلخ عقت ىتلا قطانملا لمشيل

 . ") ةيقيرفإ طسوو

 يف قباسلا يمالسإلا دوجولا خسرت نأ نيرحبلا نم ثرحلا تارجه تنكمت اذكهو
 ةفاقثلاو مالسإلا ىلإ ةقطنملا ليوحت نم نكمتن نأو لاموصلا لحاسو يقيرفإلا نرقلا ةقطنم

 لين.نم تامجه نم هل تضرعت ام مغر . ةثيدحلا روصعلا ةيادب عم ةيئاهن ةروصب ةيبرعلا

 ىلع ةيمالسإ ةقطنم ةقطنملا كلت تحبصا نمزلا رورميو . فلخلا نم ةينثولا لئابقلا
 لك لمحتو يمالسإلا ملاعلا نم ءزج لاموصلا ةقطنم تحبصأو . يقرشلا يقيرفإلا لحاسلا
 . ةيفاقثلا هتاموقم

 :ةولك ىلإ ٢) نبيزاريشلا ةرجه : "اسماخ

 ىلع ىلع اوهجتاو يبرعلا جيلخلا ةتطنم ىلإ تهجوت . زاريش يملسم نم ةرجه ىهو
 لرغط حايتجا مامأ ءالؤه رفو . ةيقيرفإ يقرش ىلإ يدنهلا طيحملاو جيلخلا ربع نفس رهظ
 نم هدجلا نررجاهلا ءالؤه ناكو . م١ ٤٤٧١ / ٥0٥. ةنس زاريش ةنيدم يفوجلسلا ٠ كب

 (٣) ۔ ش ا

 ندمو ردانبب مهكاسماو ثرحلا ةوق ةرتف يف ةيقيرفإ يقرش ىلإ ةرجهلا كلت تلصو

 )١( ص . مالسإلا ىلإ ةوعدلا . دلونرأ ٣٧٨ .

 تدمتعا . ةيلخاد ةنيدم ىهو . جيلخلا ىلع قباسلا فاريس ءانيم نم فلخلا ىلإ عقت ناريإ يف ةنيدم )٢(

 . ناريإ يبونجو زاوهألاو قارعلا نيبو ناريإ نييو يبرعلا جيلخلا ةراجت نيب ةطاسولا ىلع اهترهش يف
 )٣( ص . قباسلا عجرملا . دومحم نسح ٣٩٨ .

- ٤١٨ 



 يلامشلا لحاسلا ىلع لوزنلا نم ددجلا نويزازيشلا نكمتي ملف ٠. يقيرفإلا لحاسلا لامش
 يف ةولك نم راشتنإلاو رارقتسإلا تايلمع أدبتل بونجلا بوص اوهجتاو ةراقلا قرشل
 00 مهتصاع تحبصأ ىتلاو بونجلا

 ىلع نب نسح مهوبأ مهدوقي زاريش لهأ نم ةعبس ةدايقب نييزاريشلا جورخ ناكو

 ىلع ةنيعم ةدلب مهنم دحاو لك لزنو . بونجلا نم ةيقيرفإ يقرش لحاس ىلع اوقوفتو
 دالب لخد عبارلاو . ةنلم دالب لخد ثلاثلاو .غوش دالب ةخدنم دالب لوألا لزنم لحاسلا

 دالب لخد عباسلاو . ةولك دالب لخد سداسلاو . ءارضخلا ةريزجلا لخد سماخلاو . ةسفنم

 .'") ىلع نب نسح مهوبأ وهو ناوزنه

 هينبو ىلع نب نسح هجوت بابسأ يف لايخلا ىلإ برقأ ةصق رداصملا مظعم دروتو
 نم اهموطرخ ةرأف مايألا نم موي يف ىأر ىلع نب نسح ناطلسلا نأ نم ةيقيرفإ يقرش ىلإ
 ربخا هنظ ققحت املف . مهدالب بارخ كلذب نظف . اهموطرخب ناردجلا ضرقت ىهو ديدح

 الب ىلإ لاقتنإلا اوررقف . لجاعلا بيرقلا يف برختس مهالب نأ مهل ادكزم ىأر امب هدالوأ
 دجيو . دلاولا بضغي ىتح سانلا مامأ هطمل هدلو عم قفتأ نأب سانلا ىلع اولاتحأو . رخآ

 '"). دلبلا نم جورخلا يف اببس

 اوهجوتو هتيعر ضعبو هنارزوو هنارمأ ضعبو هتيب لهأ نم جورخلل ناطلسلا دعتساف
 تقرفتف . دلب ىأ ىلإ نيهجوتم بكارم ةعبس اوبكرو يبرعلا جيلخلا ءىناوم ىدحإ ىلإ ارب
 ةولك بكرم لهأ لصو املف . اهانركذ ىتلا دالبلا يف بكرم لك لخدو بكارملا مهب
 نم الجر اودجوف . رحبلا طبهي امنيح ربلاب ةلصتم اهنكلو . ءاملاب ةطاحم ةريزج اهودجو

 . اهمكاحو ةريزجلا لاوحأب مهربخأف ادجسمو هدالوأ هعمو نيملسملا

 )١( ص . قباسلا عجرملا . ميلحلادبع ٢١٩.

 ىموقلا ثارتلا ةرازو ةعبط . ٢٧ ص . ةولك رابخأ يف ةولسلا . حبصم نب هللادبع . يناوصلا )٢(

 . ما٥٨٩ ةنس . ةفاقثلاو

 . ٣٨ ص . رابخألا ةنيهج . يريغملا -

 ةفاك نم . نميلا نم يدزألا مهف نب كلام جورخ ةيفيكو ببس يف ىبتوعلا هدروأام ةصقلا هذه هبشت )٣(

 . ثارتلا ةعبط . ١٨٨ ص . ٢ج . باسنألا . بناوجلا

_ ٤١٩



 وه روكذملا ملسملا ناكو . راوح امهنيب راد . رفاكلا ةولك مكاحب مايآ دعب اوقتلا املف

 متي نأ رفاكلا طرتشاف . اهئارشو ةريزجلا يف نكسلا يف هتبغر لصاولا رهظأو نامجرتلا

 اورادأف . كلذ نويزاريشلا لبقف . ةنولم بايثب دالبلا ىرتشملا طيحي نأ طرشب عيبلا
 نم نويزاريشلا طاتحاو . اهرداغو بايثلا ةريزجلا بحاص ذخأو . نولملا شامقلاب ةريزجلا

 رزجلا اهيف متي ىتلا ةقطنملا رفحب اوماقف . ديدج نم هتاوقو يقيرفإلا ةولك مكاح ةدوع
 زاريش لهأ دي يف تراص اذكهو . اهيلإ ةدوعلا نم نكمتي مل قباسلا اهمكاح داع امنيحو

 ثلاثلا نرقلا يف كلذ ناكو . تام ىتح ةنس نيعبرأ ةدم اهمكحي لصاولا لظو
 .")ىرجملا

 كلت لوح ةولك رابخأ يف ةولسلا يف هدروأ اميف يفاوصلا قفاونال اننأ عقاولاو
 يقرش ىلإ زاريش نم هدالوأو ىلع نب نسح جورخ ىلإ تدأ ىتلا فورظلاو بابسألا
 - : ةيلاتلا ببسألل هدعب نم عجارمو رداصم ةدع اهتددر ىتلاو . ةيقيرفإ

 رداصملا يف ددرت مل . هدالوأ هعمو زاريش نم ىلع نب نسح جورخ ةصق نأ ١-

 يدزألا ميعزلا جورخ ةصق نم "احورو اصن هذوخأم اهنكلو . ةيلحملا ةيسرافلا
 نيينامعلا ةدايس ىلع لدي امم . "" نامع ىلإ نميلا نم مهف نبا كلام

 سرفلا اهسبتقا مث . زاريش لهأ لوصو لبق ةقطنملا كلت يف مهثارتو مهتفاقثب
 يف اماكح اوناك مهنأو ةيادبلا ذنم مهبسن ةقارع تابثإ لجأ نم كلذ دعب

 ىهو . نورق ةدعب مالسإلا روهظ لبق تناك كلام ةرجه نا امك . مهدالب
 . نآلا ىتح نامع لهأ رودص يف ةظوفحم

 ينامعلا ريثأتلل "ادادتما تناك . يزاريشلا ذوفنلا اهيف زكرت ىتلا ةولك نأ - ٢

 وليك نيتئام ىلاوحب رابجنز نم بونجلا ىلإ عقت ىهف . ةراقلا قرش يف
 نيملسملا نم "الجر ةولك يف اولباق زاريش لهأ نأ كلذ ىلع ليلدلاو .'")ارتم

 :'ے١ اهمكاح تاداعو يقيرفإلا اهمكاح مساو ةولك فورظب هربخأف هدالوأ دعبو

 )١( ص . قباسلا ردصملا . يفاوصلا ٢٨ اهدعبامو . )٢( ص . ؟ج . قبالا ردصملا . يبتوعلا ١٨٨ .

 "الامش دادتمالا يف أديو رابجنز ومال ليبخرأ ةقطنم يف يقيرفإلا قرشلا يف ينامعلا دوجولا زكرت )٣(

 . رقشغدمو جنزلا ةلافس ىتحو ةولك بوص بوخجلا ىلإو .يدنيلام اسابم بوص

 )٤( ريو ررم مسأب يفاوصلا هركذ .



 زم جورخلل هدالوأو ىلع نب نسح ناطلسلا نيب قافتإلا متي نأ لقعلا لبقي ال - ٣

 ةهجولا ديدحت متي نأ نود . كلذ دعب ةنيفسب مهنم دحاو لك درفني مث زاريش
 كلت يف هدحو مهدلاو دالوألا كرتي فيكو اهئدصقو اهيلإ هجوتلا متيس ىتلا

 اذهيو يقيرفإلا لحاسلا ىلع ةروصلا هذهب عمجتلا متي فيكو ؟ فورظلا
 سرفلا ءالؤه نيب قافتا كانه نأ دبالو . بترملاو مظنملا راشتنالا نم عضولا

 ءىناومو فاريس لهأ نأو ةصاخ . ةيقيرفإ يقرش ىلإ مهتدلب نم مهجورخ لبق
 . هفورظو يقيرفإلا لحاسلاب ةيارد مهل ناك هنم اوجرخ يذلا يبرعلا جيلحلا
 )١‘٠ زاريش لهأ اهدصق ىتلا ةهجولل ديدحتو ةيادبلا ذنم قافتا كانه ناك هنأو

 ىلإ . يقيرفإلا ةريزجلا بحاص ىلإ لصاولا اهمدق ىتلا ةشمقألا تايمك ريثت - ٤

 ةطاحإ مت ىتلا بايثلا نم ةريبكلا ةيمكلا كلت ليمحت ةيفيك يف كوكش
 طبري يذلا ريبكلا روخلا رفح ةيلمع نأ امك . عيبلا طرش بسح اهب ةريزجلا
 ةيفيكلاو ةردقلا لوح ةديدج اكوكش ىرخألا اهريثت . يقيرفإلا لحاسلاب ةولك

 نأ ةرتفلا كلت يف فورعملا نم ناكو . ةلق اوناك مهنأ مغر . كلذ اهب مت ىتلا

 طيحملا نع اديعب لحاسلا ىلع زكرتت تناك ةيمالسإلاو ةيبرعلا تانطوتسملا
 ةصق جسن مت كلذلو . ةيقيرفإلا لئابقلا تاراغ دض اهسفن نيمأتل . يقيرفإلا

 . "") ةقطنملا يف دوست ىتلا ةروصلا سفنب روخلا رفح

 نرقلا يف سيلو . يرجهلا سماخلا نرقلا يف ةرجهلا كلت نوكت نأ دكؤملا دعب - ٥
 ةرتفلا كلت يف تأدب ثيح . ةولك رابخأ بحاص ركذ امك . يرجهلا ثلاثلا
 نم تاراغ ىلإ زاريش ةقطنم تضرعت امك . ةعيشلا فوفص يف تاماسقنا

 ةعيشلا تاعامج جورخل ةبسانملاو ةلوبقملا فورظلا ىه هذهو . ةقحالسلا لبق
 )٣) ., . -۔إ. .

 . زاريش ةقطنم نم ناريإ نم

 يقيرفإلا لحاسلا لوط ىلع ترقتسا ىتلا ةيمالسإلا تاعامجلل ازكرم ةولك تحبصأ

 )١( ص . رابخألا ةنيهج . يرغملا عجار ٦٠.
 يف كلذ دعب ناطلس نب ديعس ديسلا نمز الإ يقيرفإلا ربلا لخاد ةيمالسإ ةيبرع ندم ث انب متي مل )٢(

 . لحاسلا ىلع يمالسإلا دوجولا لظو . ةثيدحلا روصعلا

 (٣) درمحم نسح ٨٥ ص . ةيبرعلا ةفاقثلاو مالسإلا ٣٨٨ ٠.

٤٢١



 ضرف نم تنكقو . ةبطاق ةيقيرفا قرش ندم مهأ تراصو . رابجنز بونج نم يقرشلا
 تفرع ةيروطاربمإ كلذب تلكشو ةثيدحلا روصعلا ىتح ةيلحاسلا زكارملا مظعم ىلع اهذوفن
 علسلا ةراجتب طبترت رشع ىداحلا نرقلا ذنم تأدبو . "جنزلا ةكلمم" وأ "ةولك ةكلمم " مسأب

 يف وشيدقم ةرامإل ةسفانم تحبصأو . جنزلا ةلافس نم جرختسملا بهذلا ةصاخ ةيقيرفإلا

 نينرقلا يف يراجتلاو يداصتقإلا اهراهدزا جوأ ةكلمملا تغلبو . ") رمألا اذه يف لامشلا

 . نييداليملا رشع عبارلاو رشع ثلاثلا

 اهناكس ةشيعمو ةينارمعلا اهعاضوأ ىلع ةولكل يداصتقالا ءاخرلا ةلاح تسكعنا

 رزجلاو مهتكلمم نم ءاجرأ ةفاك يف ةعئارلا ةنقتملا ينابملاو ةمخفلا روصقلا اهكولم ىنبف .
 دقف ةمصاعلا ةولك امأ ."" نآلا ىتح ةلثام ينابملا كلت راثآ تلازالو . مهل ةعباتلا

 ةياهن يف اهيلإ ىلافتربلا وزغلا مودق ىتح ةراقلا قرش يف ةراضحلا زكارم مهأ تحبصأ
 نكت مل ةيرامعملا ةسدنهلا نم ةديدج ناولا اهيف ترهظف يداليملا رشع سماخلا نرقلا
 نزاخملاو روصقلا يف ةرامعلا كلت بناوج ترهظو دوقعلاو بابقلا لثم لبق نم ةفورعم
 دقو '" ءانبلا يف ةبلصلا باشخألا نم ةديدج عاونأو رجحلا مدختسا امك . دجاسملاو

 اهنقتأو ندملا نسحأ نم اولك ةنيدمو " هلوقب '“) ةرامعلا كلت رهاظمب ةطوطب نبا بجعأ

 . " ةريثك اهب راطمألاو بشخلاب اهلكو ةرامع

 ةمات ةيرح يف نوشيعي نيملسملا نم ةديدع تاعامج مضت تناك ةولك ةكلمم نأ ودبيو
 نم كلذ حضتيو . يمالسإلا ملاعلا قطانم ضعب يف رهظ يذلا يبهذملا بصعتلا نع اديعب

 دجوتف . اهب نيملسملا ةيبلاغ نا دصقي يا " بهذملا ةيعفاش مهو " هلوقب ةطوطب نبا ةرابع
 لئاسملا كلت نوملسملا ىسانت ثيح . ) نامع ةيضابأ نم تاعامجو ةيعيش تاعامج

 انلعجي يذلا رمألا . ينثولا يجنزلا طيحملا يف مهئاقب تابلطتمو مهتالكشم مامأ ةيفالخلا

 )١( ص . ةيقيرفإ قرش يف نومسملاو مالسإلا . يكز نمحرلادبع ١٢٤ .

 )٢( ص . قباسلا ردصملا . يريغملا ٦١٦ .
 )٣( ص . ةيقيرفإ قرش لحاس . يريوحلا ١٢٠ .

 )٤( ص . ةلحرلا ٢٠١ .
 )٥( يرلكلا كرابم نب ناميلس نب ديلولا : ملاعلا مهنم ةيضابألا ءاملعل ءامسألا ضعب يريغملا درويو .

 - ص . رابخألا ةنيهح ٦٣ ) ةمغلا فشك نع "القن ( .

- ٤٢٢ 



 تارتف نم ةرتفلا كلت يف يقيرفإلا لحاسلا ضرأ ىلع ةيبهذم تاعارص دوجو لبقنال
 . يمالسإلا دادتمالا

 يف اولظ اهلهأ نأو نيينثولا مهناريج لبق نم ةولك لهأ هجاوت ىتلا راطخألا مغرو
 تاريخ يف ةعماطلا ةيقيرفإلا تاعامجلا وزغ نم مهدالب ةيامحل رمتسم داهج ةلاح

 يمالسإلا ملاعلا قطانم عم ةقيثو تاقالعب اوطبترا اهلهأو ةولك ماكح نإف . "!مهدالب
 ةيرابتو ةيفاقث بناوج تاذ تاقالعلا يف طابترإلا اذه ناكو زاجحلاو نميلا ةقطنم ةصاخ

 ملاعلا زكارم نم اهريغو زاجحلا دالب يف ةيفاقثلا عاضوألا ةرياسم اهماكح دارأ ثيح .
 لوصأ سيردتل ةيبرعلا ةريزجلا هبشو زاجحلا لهأ نم ديدعلا ةقطنملا ىلإ دقف . يمالسإلا
 امك . ةقطنملا يف تأشنأ ىتلا سرادملاو بيتاتكلا يف لمعلاو . "") يمالسإلا نيدلا
 دولجلاو بهذلا نم يقيرفإلا لحاسلا ةقطنم تاجتنم زاجحلا ةقطنم ىلإ ةولك تردص

 . قيقرلاو جاعلاو

 . يدنهلا طيحملا ةقطنم يف اضيأ دئاسلا يراجتلا طاشنلاب ةولك تطبتراو

 . دنهلاو ايسآ يقرش يبونجو نيصلا نم ةمداقلا علسلل رهدزم ايراجت اقوس تحبصأو

 تاجوسنملاو لفلفلاو لباوتلاو زرخلاو ينيصلا فزخلا اهيلإ نوبلجي راجتلا ناكف
 تايلمع نم "الدب ةيدقن تالمع ةولك نيطالس ىدل ترهظ كلذلو . ةيدنهلا تاعونصملاو
 '") كلذ لبق هب "الومعم ناك يذلا عدولا مادختسا وأ . لدابتلا

 نم كلذ حضتيو ةيمالسإلا ةفاقثلاو مالسإلا رشن يف اهرود ىدؤت ةولك ةكلمم تلظ

 نودهي اوناكو نينثولا عم برح ةلاح يف اوناك اهلهأ نأو ةينثولا لئابقلا دض داهجلا نالعإ

 . ةطوطب نبا ركذي )١(

 مهيلع ريغي جنزلا ضرأ يلإ وزغلا ريثك ناكو نسح رفظملا وبأ اهيلإ يلوخد دهع يف اهناطلس ناكو "
 "ىلاعت هللا باتك يف ةينعملا هفراصم يف هفرصيو . اهسمخ جرخيف مئانفلا ذخأيو

 . ٢٠٠ ص . ةلحرلا

 هدنع تيأرو . اهاوسو زاجحلاو قارعلا نم دصقي ءافرشلا ناكو " هلوقب كلذ ةطوطب نبا اضيأ ركذيو )٢(

 . " ةعامج زاجحلا ءافرش نم

 . ٢٠٠ ص . ةلحرلا

 . ١٢١ ص . قباسلا عجرملا . يريوحلا )٣(

- ٤٢٢٣ 



 دعب اهلهأ نيب مالسإلا رشتنا ىتح ةيقيرفإلا قطانملا كلت زكارم نم ريثك ىلع مهناطلس
 ةولك نيطالس ةياعر لضفب اهتلاسر تدأ ةيوبرت تاسسؤم ةقطنملا يف ترهظو . كلذ
 ةغللا تحبصأ ىتح . اهب سيردتلل يمالسإلا ءاملع نم ديدعلا مادقتسا ىلع مهصرحو
 نيذلا زاجحلا فارشأو ءاملع نم ديدعلا يريغملا دروأو . ءاجرألا كلت يف ةرشتنم ةيبرعلا
 يحاونلا كلت يف مالسإلا رشن يف تادوهجم مهل ناكو ةيقيرفا لحاس ىلع اورقتسا
 . ةقطنملل يمالسإلا هجوتلا خيسرتو

 ثيح ةيجراخو ةيلخاد راطخأل ةولك تضرعت رشع سماخلا نرقلا فصتنم ذنمو

 ىلإ لوصولا يف ءارزولا ضعب عمطو . ") لخادلا يف ةطلسلا ىلع عازنلا نم روص ترهظ

 عاضوا روهدت باسح ىلع ةيوق ندم ةولك راوجب ترهظو . ةيعرش ريغ روصب ةطلسلا
 يف ةلافس ةقطنم ىلع ةولك ةرطيس تفعض امك . ") لامشلا نم تاب ةنيدم لثم "ة

 نم هب رهتشت ام ببسب اهداصتقا يف يرقفلا دومعلا ةولكل لثمت ىتلا ىهو بونجلا
 . ةيداصتنإلا اهترهش تاموقم مهأ ةولك تدقف كلذيو ") ةريبك تايمكب بهذلا جارختسا

 لخاد ةديدج ةوق نونوكيو يدنيلام نم اهيلإ نوهجتي برعلا أديو . اهنيطالس داريإ لقف
 نييلاغتربلا ىديا يف تعقو ام ناعرسو . تارتفلا ضعب يف ةرطيسلا اهل تحبصا . ةولك

 يساسألا لماعلا ناك بضني ال يذلا ةلافس بهذ ناك ثيح رشع سماخلا نرقلا ةياهن يف

 . ةيفارغجلا فوشكلا تايلمع يفو ةيقيرفإ قرش يف نييلاغتربلا تاكرحت يف

 ةولك ندم يف ينارمعو يراضح مدقت نم هوسمل امل ةشهدلاب نويلاغتربلا بيصأ دقو

 نم مهل ةلباقملا ةيقيرفإ لحاوس ىلع فلخت نم هوسملام دعب . "! مهيديأ يف تطقس ىتلا
 ليونامع ىلافتربلا كلملا مامتها ىلع ةولك ندمو ةلافس ةقطنم تذوحتسا دقو . برفلا

 ىضارألا كلت يف هدالب حلاصم ىلع ظافحلل نوصحلاو عالقلا نم ديدملا ءانبب رمأ يذلا
 . ةبرتلا

 )١( ص . قباسلا عجرملا . يريوحلا ١٢٢ .

 )٢( ص . قباسلا عجرملا . يكز ١٢٥ .

 )٣( ص . ١ج . بهذلا جورم . يوعسملا ١٢٥ .

 )٤( اهلهأ ءارثو ندملا ةفاظنو . دجاسملاو رجحلاو بشخلا نم ةينبملا ةيلاعلا لزانملا اودهاش ثيح .

 ص . ٦ج . ةيمالسإلا ةراضحلاو يمالسإلا خيراتلا ةعوسوم . يبلش دمحأ ٣٩٦ .

- ٤٦٢٤ 



 : نامع نم نييناهبنلا ةرجه : "اسداس

 نم تهجحتاو . يداليملا رشع ثلاثلا / ةرجهلل عباسلا نرقلا يف ةرجهلا كلت تثدح
 ارصتقم حبصأ يذلا قاطنلا وهو . يقرشلا يقيرفإلا لحاسلا طسو ةقطنم ىلإ نامع
 . ةثيدحلا روصعلا ىتح ينامعلا ذوفنلا

 برقيام ترمتسا ةلود اوماقأ ) نامع دزأ نم كيتعلا نم موق ىلإ ةنهابنلا بستني
 دقف . ةرتفلا كلت يف اهب رمت تناك يتلا نامع فورظل ارظنو ") نامع يف نورق ةسمخ نم.
 نم رمتسم وزغل تضرعت امك . اهقطانمو اهلئابق نيب ةفينع تاماسقنا ىلإ نامع تضرعت

 دقو . ةمكاحلا ةنهاهبنلا ةرسأ نيب يلخاد عارص ةدح كلذ ىلإ ةفاضإلابو . ةيسرافلا ندملا

 سسؤيل ةيقيرفإ يقرش ىلإ ةنهاهبنلا ءارمأ دحأ ةرجه ىلإ لاوحألاو فورظلا كلت تدأ
 . ةثيدحلا روصعلا ىتح ترمتسا ةديدج ةينامع ةرامإ كانه

 ىلإ نامع نم رجاه يذلا يناهبنلا ميعزلا نأ ىلع عجارملاو رداصملا مظعم تقفتا

 يتلا فرظلل هترجه تناكو . "") ناهبن نب رفظم نب ناميلس نب ناميلس وه ةيقيرفإ يقرش
 ةيادب نم ومال ليبخرأ يف تاب ةقطنم ىلإ ةرجهلا كلت تهجتاو . نامعو هترسأ اهب رمت
 ةلقتسملا مهترامإ اوسسأ دقو . يداليملا رشع ثلاثلا نرقلا ةيادب / يرجهلا عباسلا نرقلا

 ةرجه نأ ودبيو . مهئامسأ رخآ يف يواتبلا بقل رهظي أدب ثيح اهيلإ اوبسنو تاب يف
 ينامعلا دوجولا ةيذغتل ةديدج ةينامع ءامد ةباثم تناك ةيقيرفإلا ةراقلا قرش ىلإ ءالؤه

 ةحضاو ةروصب ادجاوتم لظ يذلاو . يرجهلا لوألا نرقلا ذنم ليبخرألا يف قباسلا يف

 دي ىلع م٠٧١١ / ه٥٦٥ ةنس ينامعلا ذوفنلا قطانم ىلإ مهذوفن ةولك نيطالس دم ىتح

 . ا٤) ةولك ناطلس .نسح ناميلس ناطلسلا

 )١( ص. نامع خيرات نع ناونعلا . دومح نب ملاس . يبايسلا ٢٥٥ .

 )٢( امه نيترتن ىلإ نامع يف ناهبن ينب ةلود يبايسلا دومح نب ملاس مسقي :

 - ىرجهلا نماثلا نرقلا ىتحو . يرجهلا سداسلا نرقلا رخاوأ نم : يلوإلا .

 - رشع يداحلا نرقلا نم لوألا عبرلا يف ةبراعيلا ةلود مايق ىتحو يرجهلا رشاعلا نرقلا نم ةيناثلا
 ص . قباسلا عجرملا . يرجهلا ٢٥٥٠ .

 )٣( ص . راببنز ماكح نويديعسوبلا . هللادبع . يسرافلا ١٣٠ .

 - ص . ةفاقثلاو مالسألا . دومحم نسح ٣٩٩ .

 )٤( ص . قباسلا عجرملا . ميلحلادبع ٢٢٦ .

٤٢ 



 الإ يناهبنلا ريمألا اهب رقتسا ىتلا ةقطنملا يف ةقباسلا ةينامعلا ةيضرألا دوجو مغرو

 ةنبا ىه ةيليحاوس ةريمأ جوزتف ةقطنملا ناكس نيب هتناكمو هتطلس نم ززغي نأ دارأ هنأ

 مكاح لوأ حبصأو "\) . ثاريلاب تاب مكح ىلإ لصو اهقيرط نعو . تاب مكاح قحسا

 وحن ةصاخ هذوفن عيسوتل دعتسيو هزكرم ئوقي ديدجلا ينامعلا ريمألا أديو . تابل يناهبن

 يناهبنلا يناثلا دمحم نمز ىفف . هئافلخ ماهملا كلتي ماقو . نييزاريشلا ةولك ماكح
 'لامشلا بوص مهذوفن عيسوتل نويناهبنلا هجتا ( ما١٣٢/ ھ٢٣٧- م١ا١٩٢ / ھ٩٦.)

 نأ ةصاخو "") وشيدقم ىتح ةيليحاسلا تارامإلا ىلع الامش اهذوفن تاب تضرف ثيح
 ىتلا بهذلا دراوم نم اهنامرح دعب روهدتلا يف ةيداصتقالا اهلاوحأ تأدب دق وشيدقم

 . ةولك كولم ةسايس ببسب . جنزلا ةلافس ةقطنم نم اهتراجت يف اهيلع دمتعت تناك

 تاعامجلا دبيأت ىلع هدامتعال ةلوهسب كلذ نم نكمت دق يناهبنلا دمحم نأ ودبيو

 يناهبنلا ميعزلا نيعو . هتفلاحو ةيادبلا ذنم هب تطبترإ ىتلا ةقطنملا يف ةيبرعلاو ةينامعلا
 ىأ .الا0٥ بقلب يناهبنلا يناثلا دمحم بقلو '". اهمض ةنيدم لك ىلع هلبق نم امكاح
 مهرهظم يف اولظي ىأ يف ةنهاهبنلا صرح ىلع لدي اذهو . ةيليحاوسلا ةغللاب ةيلبق سيئر

 . لئابق خويشو ايرع

 ةسايس تهبحتا ( ما٨٥٢/ ه٠٦٧. - م١٣٢١ / ه٢٣٧) دمحم نب رمع نمز يفو
 وحن تاب عباوت نم امهو . ازافو اجحناش قطانم مضتل بونجلا برص عسوتلا وحن ةنهاهبتلا

 حبصأو اكاش ةلودو . يزوأ ةقطنمو . ادنام لثم ةرواجملا رزجلا مض مت كلذكو . بونجلا
 عبارلا نرقلا فصتننم يف ةيقيرفإل يقرشلا لامشلا ىلع ةوق ىوقأ لثمي يناهبنلا ميعزلا
 وأ ةيقيرفإ نم ةرواجملا قطانملا ماكح نم ةديدملا ايادهلا هلصت تأدبف . يداليملا رشع
 ةولك ندم مظعم تحبصأو . ةيزجلا هل عفدت ىرخأ قطانم تأدب امك ") ةيلحاسلا تارامإلا
 ةنطلس وأ . وداجلد سارو . امريكو يدنلو ايمو ةشبمحو يزيلام تعضخو . هذوفنل عضخت
 تاب نيطالس ضرفو "!. ةقطنملا يف اهتبه نم ريثكلا دقفت تأدب دقف تفعض ىتلا ةولك

 )١( ص . قباسلا عجرملا . دومحم نسح ٣٩٩ .

 )٢( يواونلا دمحم ةمجرت . ايقيرفإ قرش يف ةيبرعلا ةفاقثلاو مالسإلا . ماهجنمرت . ص٤٥ .

 )( ص . هسفن عجرملا . ماهجنمرت ٤٦١ .
 )٤( ص . ةحالملاو نوينامعلا . ميلحلادبع ٢٢٨ .

 )٥( ص . هسفن عجرملا . ميلحلادبع ٢٢٩ .

- ٤٢٦ 



 تاب ينطاوم أدبو ريزولاو ريمألا ىتفيظو . ةصاخ تاب ةنطلس نم برعل بصانم اهيلع
 . ") ةولك قاطن يف بنجلا بوص كرحتلا يف

 تاب نيطالس دي يف رشع عبارلا نرقلا ذنم ةيقيرفإ قرش يف ةيراجتلا ةكرحلا تحبصأ
 جاور راهدزا كلذ نع جتن دقو . رارمتساب نينامعلا دي يف تناك ةحالملا ةكرح نأ ةصاخو .

 رهاظم ترهظف اهندمو تاب لها ىلع كلذ سكعناو . اهرزجو تاب ندم نيب يداصتقا
 ملألس اوعنصو ةيساحن تابملب اهولمجو . ةريبك لزانم اهلهأ أشنأو . "") فرتلاو ءارثلا
 ترهظ امك . صلاخلا بهذلاو ةضفلا نم ريمسامي لزانملا ةدمعا تنيزو . ةضفلاب ةنيزم
 . قطانملا كلت ىلإ تحنلاو رفحلاو شقنلا يف برعلا لخدأ ثيح . ةشوقنملا باوبألا مهيدل
 مهسبالم فيظن رظنمب اهله أ رهظ امك م اظنل او س انتل ١ يف ةعور ةسابمم تويب تحبصأو

 ةرخافلا , ا٢) - . ١٠

 ةرثانتملا رزجلاو ندملا طبر لجا نم ةقطنملا يف ةمدقتم ةيرادإ اسسأ ةنهاهنبلا يسرأ
 ندملا نم رثانتم اليوط اطيرش مضت تحبصا مهتلود ناو ةصاخ . تاب يف ةناطلس تحت

 ةنيدم لك يلع لاو وأ لماع نيعتب ةنهاهنبلا ماقو . ') لايمألا تائماهنيب لصفت رزجلاو
 ىمسي يراشتسا سلجم ءاشنا متو . عباتلا ىأ ( بموجام ) مساب فرعي ةريزج وأ

 يفو رارقلا زاختا يف مكاحلا نواعي سلجملا اذه ناكو . ةيزكرملا ةرادإلا ثيح (بموج)

 وأ ( يتولوموف ) وأ ( يدام وف اناوب ) بقل يناهبنلا ريمألا ذختاو . ةيعارلا نيب لصفلا

 ٨١". كلم وا ناطلس ىنعمب ( طول موف)

 .: يلي ام ىلإ ةيقيرفإ قرش يف ةنهاهبنلا ةنطلسل يرادإلا مرهلا مسقيو

 قطانملا يلع ةقلطملا ايلعلا ةطلسلا هل . ةنهابنلا نم وهو : ناطلسلا وا كلملا )١(

 )١( ص . قباسلا عجرملا . ماهجنمرت ٤٥ .

 )٢( ص . ةلحرلا . ةطوطب نبا ٢٠٧ .

 )٣( ص . قباسلا عجرمل . دومحم نسح ٤٢٨.

 )٤( ص ةسفن عجرملا . درمحم نسح ٤٢٨.

 )٥( ص . رابخأل ةنيهج . يريغملا ٨٩.

 نويديعسربلا . يسرافلا . ١١٧.

٤٢٧



 ةيقيرفإلا وتنابلا لئابق تاماعزو . ةيبرع ةيطارقتسرأ هب طيحتو . ةل ةعضاخلا
 اهظافتحا يف تاب دعاس دقر . ةنطلسلا لخد اهيف بصتو . تاب يف ةرقمو .

 . "اا ةيناهبنلا ةنطلسلا ندمل اهطسوت زكرملا اذهب

 ندم نم ةنيدم لك يلع تاب يف رصقلا لبق نم ىلإو نيعت متيو : ةالولا )٢(
 نم ةداع راتخيو . هتنيدم يف ناطلسلا بئان وهو .ةنهاهبنلل ةعباتلا لحاوسلا
 رومأ يلع ةرطيسلا يلع ةردقلا هل نوكي ثيح ةيبرعلا وأ ةيلحملا تاماعزلا نيب
 . ةتنيدم

 كلملا نراعير . تاب ةرقمو ٠ يراشتسال ا سلجلم ١ اهلثميو : ةيعيرشتل ا ةئيهل ( ٣) ١

 تاعورشم ريضحتو . تاعزانملا ضف يف ةطلسلا هلو . ترارقلا رادصإ يف
 .ةيلحملاو ةييرعلا لئابقلا ءامعزوراجتلا رابك ةئيهلا كلت تلمش دقو . نيناوقلا

 .: يلي امك ةنطلسلل ةياصتقإلا بناوجلا ميظنت ىلإ اضيأ ةنهابنلا هبحا

 )١( ةراجتلا لاجم يف :

 راجتلا طشن دقو . يقرشلا يقيرفإلا لحاسلا زكارم ةيقب عم ةيراجتلا ةكرحلا تطشن

 يمالسإلا ملاعلا قاوسأ ىلإ دولجلاو قيقرلاو بهذلاو جاعلا نم ةيقيرفإ ةراجت لمحل برعلا

 يراجتلا طاشنلا اذه يف مهسفنأ ةنهاهبنلا نيطالس كراش دقو . يدنهلا طيحملا نادلبو .

 ةراجتلا تايلمع ىلع بئارض ةلودلا تضرفو "") اريبك ءارث كلذ ءارو نم اوققحو .

 ./ ١٠ ىدعتتال

 ٢ - ةعارزلا لاجم يف :

 لالغتسا متو . ةبصخ ةديدج يضارأ ةعارز مت ثيح . دالبلا يف ةعارزلا تطشن

 ىعارملاب برعلا متها امك . مهيلع يضارأ تعزوو . ندملا عرازم يف ديبعلا نم ديدعلا
 ليصاحم تلخدأو .مانغألاو ةيشاملا بناجب ةقطنملا يف لويخلاو لبإلا ةيبرت لاخدإ متو كانه

 )١( قحالملا يف ةطراخلا رظنا .

 . ةيادبلا ذنم ةينامعلا تارجهلل زكرم تناك اهنا ةصاخو

 . ٢٣٢ ص . قباسلا عجرملا . ميلحلادبع )٢(

 س ٤٢٨



 لك ىلع نيلمح وأ نيقسو اهرادقم ةعارزلا ىلع ةبيرض تضرفو . ) دالبلا يف ةديدج

 . روشعلا ةبيرض ىهو . ةعارزلا يف ديبعلا ةعامج اهجتنت اقسو نيرشع

 :ةعانصلا - ٣

 ندم ةصاخو تاجوسنملا ةعانص لثم ةماه تاعانص يقيرفإلا لحاسلا ندم تفرع
 باشخألا رفوتت ثيح . اهتعانصو نفسلا ةنايص يف مهتربخ مهيدل تناك امك . لامشلا

 ىلإ جاتحتو ةليوط تناك ةيرحبلا ةلحرلا نأ امك . ةقطنملا يف ةعانصلا كلتل ةمزألا
 ءىناوملا نيب مدختست ةريغص نفس تعنص امك . اهتدوع لبق نفسلا ةنايصل ضاوحأ

 ."" ةيقيرفإلا

 ةغل تدلو دقف ةيقيرفإلا ةراقلا قرش لحاوس طسو ىلع ينامعلا ريثأتلا ةوقل ةجيتنو

 قطانملاو رابجنز ةقطنم يف ةيليحاوسلا ةغللا ىه سانجألا فلتخم نيب لماعتلل ةديدج

 ةراقلا لخاد نم قاطت عم يقرشلا يقيرفإلا لحاسلا قطانم لمشتل تدتماو ةلباقملا

 تحبصأو ةييرعلا ةغللا عم ةيقيرفإلا وتنابلا ةغل نم لوصأ نع ةرابع ىهو "" . ةيقيرفالا
 تزيمتو . يمويلا لماعتلاو ةراجتلا ةغلو .لحاسلا لوط ىلع مهافتلا ةغل ىه ةفللا كلت

 ةيمالسإلا تاحلطصملا نم ديدعلا ءاوتحإ ىف تأديو . اهتيويحو اهتنورمب ةغللا كلت
 . ") ةيادبلا ذنم ةيمالسإ ةأشن تأشن اهنأ ينعمب اهلخاد

 ةقطنم طبر نم نكمت يذلا يفاقثلاو يموقلا طابرلا يه ةيليحاوسلا ةفللا تناك
 تزجع نا دعب ٠ طيحملا يف ةرثانتملا رزجلا عم بونجلا ىتح لامشلا نم يقيرفإلا لحاسلا
 ةيزكرم ةدحاو ةلود نوكت نم ةقطنملا ىلإ تلصو يتلا ةيمالسإلاو ةيبرعلا ىوقلا مظعم

 ةفاقث روهظ كلذ ىلع بترتو . ةثيدحلا روصعلا ىتحو ةيادبلا ذنم لحاسلا لوط ىلع

 ىتح ةيبرع فورحب بتكت ةغللا كلت تلظو . ةيمالسإ لوصأ تاذ لحاسلا ىلع ةبراقتم

 )١( ص . رصاعملا خيراتلا يف ةيقيرفإ . خيشلا يمينغ تفأر ٣٢٩ .

 روصملا يف ةيلخلا ةقطنمو نامع ىلإ اهلقن متو ةيدنهلا ةراقلا هبش ىلإ اهلصوأ عجرت ليصاحم ىهو )٢(
 . لفلفلاو زرألاو لاقتربلا لثم امهريغو نطقلاو ركسلا بصق لثم . ىلوألا ةيمالسإلا

 )٣( ص . ةيقيرفإ قرش يف مالسإلا . ةريقنلا ١٨٧ .

 )٤) ص . تالالسلاو بوعشلا . ضوع ١١٢ .
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 ةيبرعلا فورحلا لحم ةينيتال فورحب بتكت تأدبف ةقطنملا ىلإ يبوروألا رامعتسإلا لوخد
 . " اهئانب يف ةديدج ةيبوروأ تاحلطصم مضت يلاتلاب تحبصأو

 تاريحبلا ربع ةبقيرذإلا ةراقلا لخاد ىلإ ةوقب مالسإلا ذفن ةيليحاوسلا ةغللا عمو
 يمالسإلا نيدلا بناوج نم ديدعلا مهف ةقرافألا ىلع ريسيلا نم حبصأ ذإ تاعفترملاو
 قش يف اوأدب نيذلا راجتلا عم ةغللا كلت تنكمتو . يركفلا مهاوتسم نع رظنلا ضغب

 ثيح . لخادلا نيبو لحاسلا نيب ةديدج ةيراضح طباور نيوكت نم لخادلا ىلإ مهقيرط
 ."") ةكرتشم ميقو ةدحاو ةغل تاذ ديدج بعش روهظ رداوب ترهظ

 مالسإلا لظ يف ةقطنملل ديدجلا يفاقثلا هجوتلا ةياعر يف زراب رودب ةنهابنلا مهاس
 ءاهتفلا اومدقتساو سرادملاو بيتاكلاو دجاسملا نم ديدعلا ءاشنا ىلع اولمعف . هتغلو
 نآرقلا ظفحو ةساردلل ةيلحاسلا مهندم ىلإ ةقرافألا نم ةريبك دادعأ تدفوو . نيسردملاو

 هرفوتام ىدم ةقرافألا ظحال ثيح .يمالسإلا نيدلا لوصأو ةيبرعلا ةغللا ةساردو ميركلا
 نم ديدج ليج ادبو . مهتاعمتجم يف ةيقار ةيبداو ةيعامتجا ةناكم نم مهل ةفاقثلا كلت

 . مهلئابق نيبو مهدالب لخاد مالسإلا ةلاسر لمح يف ةقرافألا

 يقرشلا لحاسلا ىلع ةيمالسإلا بساكماب ظافتحالا نم نوينامعلا نكمت كلذيو

 . ةبراعيلا نمز ذنم مهتلود ىلإ . ةثيدحلا روصعلا يف . اهمض نم اونكمت ىتح ةيقيرذإل
 نيلحاسلا باصأ نأ دعب . اظوحلم اراشتنا لحاسلا ندم ىلع اورشتنا دق مهنأو ةصاخ
 . يلاغتربلا رطخلا وه دحاو رطخ يقيرفإلاو ينامعلا

 تدجو ثيح . ةسبمم يف ايوق نييلاغتربلا مودق ىتح ينامعلا دجاوتلا لظ دقف

 لالتحإلا نمز تالسارم نامع نيبو مهنيب تناكو . ةينامعلا ةرذانملا ةليبق نم ةعامج
 لئابق ترشتناو '" ةسبمم نم برقلاب ةغنات يف مهذوفنب نوينامعلا ظفتحا امك . يلاغتربلا

 )١( ص . قباسلا عجرملا . ميلحلادبع ٢٣٥ .

 )٢( ص . قئاثو . نايج ٣٢١ .

 )٣( - ص . ةولك . ىلع دمحأ ١٩١١ .

 . ١٠٥ ص . قباسلا ردصملا . يريغملا -

 .٢؛ _



 . 'ا» يقرشلا لحاسلا لوط ىلع يثراحلاو يمايرلا و يرمعملاو نييدعسلاو ةبنجلا نم نامع
 . يداليملا رشع يناثلا نرقلا يف اهسيسأت ذنم يدنلام يف نوينامعلا رشتنا كلذكو

 دض ةيلحملاو ةيمالسإلا ةمواقملا ابعاةصاخ نامع لهأ نم برعلا ءالؤه لمحت دقو
 مهنيد ىلع يلاغتربلا رطخلا ةروطخ ىدمب اوسحأ نأ دعب . ةقطنملل ديدجلا يلاغتربلا وزفلا
 سدقملا يمالسإلا داهجلا حور تامادصلا كلت تذخأ كلذلو . مهعاضوأو مهترابحت ىلعو

 . نيملسملا دض ةيبلصلا برحلل رارمتسا اهنأ ساسأ ىلع . ةيادبلا ذنم نيلاغتربلا دض
 يناثلا فصنلا ذنم ةيقيرفال يقرشلا لحاسلا قطانم ذاقنإ يف "") ةبراعيلا ةعراسم لديو

 نأ ىلع ناطلس نب فيسو يبرعيلا فيس نب ناطلس ةمامإ يف رشع عباسلا نرقلا نم
 نيب ةدحاو تناك مالآلاوو لامآلا نأو يقيرفإلاو ينامعلا : نيفرطلا نيب حضاو طابترإلا

 رصاوا ددهي يدنهلا طيحملا هايم يف يلاغتربلا دجاوتلا نا اوسحا نا دعب . نيلحاسلا
 برشملاو لكأملاو سبلملا يف ةينامعلا تاداعلا تلازام . . نيفرطلا نيب لاصتإلاو لدابتلا

 نع رظنلا ضعب ةينامع يقرشلا . يقيرفإلا لحاسلا ىلع ةيمويلا ةايحلا ىحاون فلتخمو
 .ايلاح ناكسلا تاعامج هعبتت ىذلا ميلقإلاو ةلودلا

 لصيل يقيرفإلا لحاسلا بونج ىصقأ ىلإ نيينامعلا لضفب يمالسإلا دوجولا دتما

 رفوتب قيبمزوم لحاوس تطبترا ثيح ") يقيرفإلا لحاسلا بونج قطانمو قيبمزوم ىلإ
 ةياهن ذنم ةكرحلاو يراجتلا طاشنلاب جعت ةقطنملا تحبصأو . اهب بهذلاو ديدحلا تاماخ

 امنيح اماج يدوكساف شهدنأ ىتح نامع رايحت ىديأ ىلع ترهدزإو .ىطسولا روصعلا

 . ٧٧. ٧٩ . ٢٣٧ ص . هسفن ردصملا . ىريفملا ()

 ذختاو م٤٢٦١ا ةنس هل عيوب نأ دعب يبرعيلا دشرم نب رصان مامإلا نامع يف اهسسأ ةلود : ةبراعيلا )٢(

 نم يلافتربلا رطخلا ةلازإو لخادلا نم نامع ديحوت يف لضفلا هيلإ عجريو . هل ةمصاع قاتسرلا نم

 طقسمو حرطم ةعلق نم نييلافتربلا درط تايلمع لامكتسا فيس نب ناطلس هتفيلخ فنأتساو لحاسلا

 ةيقيرفإ قرش يف مهتقحالم يف أدبر .

 يف لمعت ةينامع ةيلاج كانه نأ . ةنطلسلا ماع ىتفم . يليلخلا دمح نب دمحأ / خيشلا ةحامس ركذ )٣(

 عم . نيفلا ىلاوح ينامعلا يراجتلا بتكملا يف اهنم لجسملا ددعلا ردق . ةيقيرف إ بونج يف ةراجتلا
 . ةريبك ىرخأ دادعأ كانه نوكت نأ لامتحا

 . ةيخيراتلا اهتناكمو روص نع ةرضاحم -
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 دجاسمو . بشخلا نم ةينبم اهب ةقينأ لزانم دوجو نم م٨٩٤١ ةنس سرام يف اهيلإ لصو
 . ةيريرحلا ") سبالملا اهلهأ سبليو . رجحلا نم ىرخأ تويب كلذكو . رجحلا نم ةينبم
 .ةقطنملاب ينامعلا ريثأتلا ىلع مهتاداعو اهلهأ سبالم لاكشأ لدتو

 نأ ةيرثألا تابيقنتلا تدكأ ثيح"يشاجالم"رقشغدم ىلإ يمالسإلا راشتنالا دتماو
 عجرت ةينامور تالمع دوجو لدتو . مالسإلا لبق ام روصع ذنم اهب طاشن مهل ناك برعلا
 ةريزجلاو نامع راجت لوصو ىلع . نيطنطسق روطاربمإلا نمز . يداليملا عبارلا نرقلا ىلإ
 نيرجاهملا مادقأ تتبث نأ دعب اهب ينامعلا دوجولا اذه دكأتو . ءاحنألا كلت ىلإ ةيبرعلا

 . يرجهلا لوألا نرقلا نم نماثلا دقعلا ذنم ةيقيرفإل يقرشلا لحاسلا ىلع نيينامعلا

 دجوت اهلامش يفف . ةريزجلاب يبرعلاو ينامعلا دوجولا ةوق ىلع ةماه ةلدأ دجوتو
 '"١كانه ةينامعلا ةلالص ةنيدمو رافظ لحاس ذوفنل دادتمإ ىهو . الالس ىمست ةماه ةنيدم
 يدالبلا عبارلا نرقلا ذنم ةيشبحلاو ةينامورلا ةراجتلا يف ريبك رودب اهلهأ مهاس ىتلاو
 ةراجت ساكتنإء انثأ ةيبرعلا ةريزجلا بونج ةقطنم ىلع اهتنميه موسكأ تضرف امنيح
 ةراجت بلجلا شابحألا ىلع نامورلا دمتعأ دقو . اهنع ةيراجتلا قرطلا لوحتو ةقطنملا

 ىلع ةلألصو رافظ لهأ ىلع مهرودب شابحألا دمتعأو مهيلإ ةيقيرفإ قرشو يدنهلا طيحملا
 كلذ دكأت دقو . يدنهلا طيحملا لحاوسو ةيقيرفا قرش لحاوسو رزج نم نوجاتحيام بلج
 ازكرم راجتلا زكرم الالس تناكو . ةرتفلا كلت يف رقشغدم يف ةينامور تالمع دوجوب

 . '" ةريزجلا لامش يف ةينامعلا رافظ راجتل

 يناثلا نرقلا نم لوألا ثلثلا ذنم ةريزجلا يف يمالسإلا دجاوتلا تايلمع تأدبو

 يف ةماع ةيمالسإ حمالم رهظت تأدبو . مالسإلا ىلإ اراكنإلا ةليبق تلوحت ثيح . يرجملا

 ىمست ىنيوب برق ةيمالسإ ةيبرع ةرامإ تنوكت امنيح اهب يبرعلا دوجولا خسرتو . ةريزجلا

 بوص ابونج هجوتلا نم تاب نم ةرجاهم ةيبرع ةعامج تنكمت ثيح "!/155عا39ع جلسم"
 يف ينامعلا رودلا ززعي يذلا رمألا . ةرامإلا كلت نيوكتو ةقطنملا يف رارقتسالاو رقشغدم

 . ةريزجلاب مالسإلا رشن

 )١) قب ابلا عجرم ا . ن ايج ٠ ص ٩ .

 )٢) ميكحلادبع ٠ قباسلا عجرملا ٠ ص ٢٥ ٠ ٢٥ .

 )٣( ج . نالسرأ بيكش قيلعتو ةمجرت . يمالسإلا ملاعلا رضاح . درادوتس ٣. ص ١٢٩
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 ةرطيس تحت رقشغدم ىلإ هجتملاو يدنهلا طيحملا ربع ةيحالملا طوطخلا تحبصأو
 يبرعلا جيلخلاو ةيقيرفا نيب ةحالملا راهدزإ روصع يف ةصاي نيينامعلا ةذخاونلاو ةراحبلا

 نيينامعلا نم بكارملا لهأ نإ " هلوقب كلذ ىلإ يدوعسملا راشأ دقو . ٠ يسابعلا رصعلا يف
 داعو ةريزجلا هذه ىلإ نامع نم بكر هنأو جنزلا رحب نم ولبنق ةريزج ىلإ جيلخلا نوعطقي

 لاكشأ دوجو مهلاكشأو اهلهأ عيطاقت نم حضتيو 'ا) م٦١٢/ ھ٤.٣ ةنس نامع ىلإ
 . "") ةينامع مهلوصأ نأ نوعدي اهب لامعألا لاجر نم ديدعلا لازامو . ةيبرع

 بلغو مالسإلا نوقنتعي اهلهأ نم دادعأ كانه تحبصأ ةينامعلا دوهجلا كلت لضفيو
 ةرجهلل سداسلا نرقلا يف يسيردإلا راشأ ثيح . عبارلا نرقلا ذنم يمالسإلا نيدلا مهيلع
 يف دجاسملا ترشتنا ثيحب '") اهلهأ ىلع مالسإلا ةبلغ ىلإ يداليملا رشع يناثلا /
 ناتخ ةداع مهنيب رشتنت امك . ةيبرعلا ءامسألاو ديلاقتلا مهنيب ترشتناو - ةفلتخملا اهندم

 ةيبرعلا تادرفملا نم ريثك دجوت امك . ةثيدحلا روصعلا يف مهنم نييحيسملا ىتح لافطألا

 )٨'. ةيشيغالملا ةغللا يف

 ىلإ لصيل بونجلا بوص اضيأ ينامعلا يراجتلا طاشنلاو يمالسإلا ريثأتلا دتما

 دجاوتلاب تطبتراو ةيادبلا ذنم رزجلا كلت ىلإ نامع لهأ نفس تلصو ثيح ! رمقلا رزج
 ماه عقوم تاذ ةيراجت زكارم لثمت زكارم لثمت رزجلا كلت نأ كلذ . نامع راجتل ريبكلا
 لكاشم نع دعبلاب زيمتت اهنأ امك . رقشغدم ةربربو ةيقيرفإ يقرش لحاسل ةبسنلاب

 . ٥١٤ ص . قئاثو ى نايج ()

 )٢( ص . ١ج . بهذلا جورم ١٠٦١ .

 )٣( ص . قافآلا قارتخإ يف قاتشملا ةهزن ٣٤ .

 )٤( ص . قباسلا عجرملا . ميكحلادبع ٢٦٤ .

 نيبو يقرشلا ةقيرفإ لحاس نيب قيبمزوم يف عقتو . يلارديف داحتا تاذ ةيمالسإ ةيروهمج ايلاح دعت )٥(
 نم ريبك ددع ىلإ ةفاضإلاب . ىربك ةيسيئر عبرأ رزج عبرأ مضتو لامشلا ةهج نم رقشغدم ةريزج

 . ينوروم اهتمصاعو ٢مك٢ ٢٣٦. يلاوح ةيلامجإلا اهتحاسمو . ةيلاخلاو ةريغصلا ةيناجرملا رزجلا
 (م٣٢٩٩١) ةيبرعلا لودلا ةعماج يف وضع ىهو. . ةيسنرفلا مث ةيبرعلا ايلاح اهيف ةيمسرلا ةفللاو

 : اهرزج مهأو . م٦٧٩١ ةنس يمالسإلا رمتؤملا ةمظنمو

 مغرو . ( يليهم) ىلاوم . (يروهام) هتويام . ةمصاعلا اهيو يربكلا رمقلا . (ناوجحنإ) ناوزنه

 . نآلا ىتح اهيلع ةدايسلا نم نكمت يبرعلا رصنعلا نأ الإ رزجلا ىلع ةقباسلا ةيزيلاملا تاريثأتلا
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 . رزجلا كلتب ةيوقلا اهتالصب ةينامعلا روص ةنيدم ترهتشأو يقيرفإلا لحاسلا تاعارصو

 امك . ناوجنأ ةريزج ةمصاع ينوعشنش ةدلب يف تماقأ ةيبرع ةرسأ نأ ىريغملا ركذ دقو
 ين اوماقأو . يداليملا رشاعلا / يرجملا عبارلا نرقلا يف طقسم نم رايت اهيلإ لصو

 . . هجيزجحنا ةريزج

 رمقلا رزج لهأ أدبو . رمقلا رزج ناكس نيبو نامع برع نيب طالتخالا مت امك
 مهنم رهظ ثيح رابجنز يف ةصاخ يقيرفإلا لحاسلا ىلع مهلامعأ يف نامع لهأ نوكراشي
 ىتح رزجلا ىلع ةدايسلا نيينامعلل ناكو . تاب ةقطنمو . ةراجتلا لاجم يف ةريبك ادادعأ
 . نييلاغتربلا مودق

 لدت امك. مهتاداعو سانلا سبالم ين ةحضاو ةيمالسإلا ةايحلا رهاظم تلازامو

 رشتنت امك . رضاحلا تقولا ىتح رزجلل ةماعلا ةايحلا يف ينامعلا رثألا ىلع اهنم ريثك

 بيتاتكلا اهراوجب رشتنتو ادجسم )٦٢١٠( ىلاوح اهدادعت غلبي ىتلاو ةيمالسإلا دجاسملا

 ةفل ىه ةيبرعلا ةفللا تلازامو . ةيمالسإو ةيبرع جهانم ىلع يوتحت ىتلا سرادملاو

 راجتلا تايلمع يف رهظت ةيليحاوسلا تناك نإو . ةيمويلا تالماعملاو ةموكحلاو نيواودلا

 تابسانملا عيمج يف يمالسإلا ملاعلاب مهرايد دعب مغر نآلا ىتح رمقلا رزج لهأ طبتريو .
 ناكس نيب نونطوتسملاو راجتلا هكرت يذلا يمالسإلا رثألا قمع ىلع لدي امع . ةينيدلا

 )١' ةيادبلا ذنم رزجلا كلت

 ةيقرشلا ةيقيرفإ لحاوس ىلع مالسإلا رشن نماونكمت دق ةيديزلا تاعامج تناك اذاو

 باحصأ نامع لهأ نإف ةليوط ةرتفل ثرحلا رمتسا مهدعب نمو يقيرفإلا نرقلا ةهج نم
 مهدغاسو . تاب ةقطنمو ومال ليبخرأ نم قألطنا ةيقرشلا ةيقيرفإ لحاوس ىلع ةدايسلا

 ةيحالملا مهتربخ ىلا ةفاضإلاب ى يقرشلا ةيقيرفإ لحاس ىلع ةقطنملا كلت طسوت كلذ يف
 . لحاوسلا كلت ىلع عساولا مهراشتناو . ةلحاوسو يدنهلا طيحملا ةايم ىلع ةيلاعلا

 وا . يدنهلا طيحملا لحاوس نيب لصوتلا اهب مت يتلا ةليسولا مه قحب نامع لهأ حبصأف
 . ١"' يمالسإلا ملاعلاو ةيقيرفإ قرش نيب

 )١\) ص .٣ج . قباسلا عجرملا . درادوتس ٤٤ .

 )٢( ص . هسفن عجرملا . درادوتس ١٤٥ .

 ۔- ٤٣٤ -



 يف سانلا نيب ديدجلا نيدلا اورشنف . مهعلس عم مالسإلا ةيار نامع لهأ لمح دقو
 وأ . هبهذم يف ادحأ اومحازي ملو . ةنسحلا ةودقلاو ىنسحلاب كلذ ناكو . ناكم لك

 نيب مالسإلا بايسنا يف رثألا ربكأ كلذل ناكو . مهنيد يف لوخدلا ىلع أدحأ اوربجي

 نميلاو يبرعلا جيلخلا برع نم مهناوخإ اضيأ مهكراشو . ةيقيرفإ قرش نم نييالملا
 . ىرخألا راودألا يقاب نع رمتسمو أزيممو زراب ناك مهرود نكلو .سرافو دنهلاو زاجحلاو

 مهناوخإ ىلإ يمالسإلا مهنيد لمحب اوماقف ديدجلا نيدلا ةمعنب ةقرافألا سحأ دقلو

 . ةراقلا بلق بوص مالسإلا بايسنا أديو برملا رايت نم مهناوخإ عم . ةراقلا لخاد

 . ") مهل ريخلا لك ةيف نأ اوسحأو ةيقيرفإلا ةراقلا لهأ هتيار لمح نآ دعب ارمتسم لازامو

 ( ١ ) سنؤم ٠ مالسإل ا ١ حت افل ٠ ص ٦ ٨ ١ ٠
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 ةيقيرفإ طسو ىلإ يمالسالا وابتلا ةجوت
 لوط ىلعو .ةيقيرفإ علس نحشل ليوط فيصرب ةبشأ ةيقيرفإل يقرشلا لحاسلا لظ

 ةيساسألا اهتمهم ناك تانطوتسمو زكارم ترشتنا بونجلا ىلا لامشلا نم لحاسلا اذه

 زكارملا كلت تطبترا يلاتلابو . ىرخأ عاقب ىلا نحشلل اهزيهجتو ةيقيرفإ علس عيمجت
 . ةقاش بوردو قرط ربع ةيقيرفإلا ةراقلا طسوب ةيلحاسلا

 دوهج ىلع دمتعي ةيلحاسلا زكارملا ىلإ ةيقيرفإلا علسلا لوصو ىلع دامتعالا ناك

 كلت دئاوع ةيمها تاعامجلا كلت تكردا ثيح . وتنابلا تاعامج نم ةيقيرفإلا لئابقلا
 ءاشنا تابلمع تأدب . راجتلا تايلاجو ةيبرعلا تاعامجلا مودق عمو . ةيراجتلا ةطاسولا

 رأ ةيبرع تاعامج تأدبو . جونزلا تاعامج عم طالتخ الا اهيف مت ثيح . تانطوتسم

 تحت وا . رفوأ حبر نع ثحبلا رثأت تحت اهجاتنإ عبنمو ةعلسلا ردصم ىلإ ةجتت ةيمالسإ

 ةراقلا طساوأ تأدب ىطسولا روصعلا ةياهن عمو . لحاسلا ىلع ىوقأ تاعامج طغض

 . ثيدحلا رصعلا يف اهراثآ ترهظ ةيبرع تاعامجل تاكرحتو تاطاشن دهشت ةيقيرفإلا

 تدهش يتلا قطانملا مهأ نم اقيناجنت برفلا ىلا عقت يتلا تاريحبلا ةقطنم تناكو

 لوألا نرقلا علطم ذنمف . ةراقلا قرش ةقطنم نم ةيادبلا ذنم نيملسملاو برعلا راجتلا لغوت
 رمتساو . ةيقيرفإلا وتنابلا لئابق نم ةرمتسم تارجه تاريحبلا ةقطنم تدهش دأليملل
 وتنابلا تاعامج مساب فرع اميف . دعب اميف قرشلا بوص تاريحبلا كلت ربع مهحوزن
 ةديدجلا قطانم كلت يف اولكشو . يدنوروبو ادناور قطانم يف اورقتساو ") . نييقرشلا
 غبراتلا نم ةرتفلا كلت لألخو . مهل أناطوأ تحبصأو . ةديدع ةيسايسو ةيلبق تادحو

 لاجم يفو ةعارزلاو يرحبلا ديصلا لاجم يف لمعلا يف وتنابلا تاعامج ترمتسا ميدقلا
 . ٢١ نيدعتلا

 ناك تاريحبلا ةقطنم ىلإ ةديدج رصانع أضيأ تدفو ىطسولا روصعلا لبقو

 )١\) لن ابقلاو بوعشل ا . ضوع ٠ ص ٤ ..

 )٢(ا يرهوج ١4 ص . ةتالالسو ن اسنإل ٥ اهدعب امر .
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 ثيح . ةيئاوتسإلا تاريحبلا قطانم نم نادوسلا بونج قطانم نم لامشلا نم اهردصم
 رحب ةقطنم نم نيمداق يماحلا يلينلا رصنعلا نم تاعومجم تاريحبلا ةقطنم ىلإ تمدق

 . ةبصخلا يعارملا يف يعرلا لاجم يف تلمع كلذلو ةعفترملا قطانلا ىلع تزكرتو . لازغلا

 كلامم نيوكت نم نيلينلا ءالؤه نكمتو . سوتابلا مساب ادناور يف رصانعلا كلت ىمستو

 . وتنابلا تاعامج راوجب . ةقطنملا يف ةيعاطقإ روص يف تارامإو

 ةيجنزلا كلمملاو تارامإلا عم ةطبترم ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةيلحاسلا زكارملا تحبصأ

 نيب تاقالعلاو حلاصملا كلت تروطتو . ةيراجت حلاصمب ةيلينلاو ةيوتنابلا تاعامجلل
 ةيلحاسلا زكارملا يف ةماقإلل نيلينلاو وتنابلا نم دارفألا نم ديعلا ةجوت يف نيفرطلا
 لخادلا بوص ةجوتلا يف ةيبرع تاعامج تأدبامك . لدابتلاو ةراجتلا لاجم يف لمعلاو
 الوو يجيجوأو . 74٥٢ اروبات : لثم ةراجتلل ةيمالسإو ةيبرع تارمعتسم سيسأتو

 قرش يف يبرعلاو يمالسإلا دوجولاب ةطبترم تلظ يتلا زكرملا يهو .350090 وغنساكو
 تلظ اهنكل . يقيرفإلا بلقلا يف ةمدقتم طاقن زكارملا كلت تلكش ثيح . ةيقيرفإلا ةراقلا

 . ةب ةطيحملا فورظلار لحاسلا عاضوأب اهنمأو اهدوجو يف ةطبترم

 نم تايوعصلا نم ديدعلاب هجاوي ةيقيرفإلا ةراقلا لخاد ىلإ يمالسإلا مدقتلا لظ
 . امه نيرطخ اهمهأ

 : ةيعيبطلا راطخألا : لوألا

 اهللختت لحاسلا طخ فلخ ةفيثكلا تاباغلا نم ةريبك تاقاطن دوجو يف لثمتتو

 اهفلأي مل رهاوظ ىهو . هايملا طقاسمو تاعفترملا قطانم دجوت امك . راهنألاو شارحألا

 خانم نع فلتخي تابافلا خانم نأ امك . ةيلصألا مهناطوأ يف لبق نم برلا

 لخادلا وحن برعلا تاعامج لغوت مامأ ةبعص قئاوع رهاوظلا كلت تببس دقو "!يراحصلا
 . "" تاعامجلل تارماغمو ةيدرف روص يف مدقتلا تايلمع ترمتساو .

 )١( ص . ةيميلقإلا ةيفارغجلا . . ةنايعوبأ ٤٥٩ .

 ددعلا . لوآلا دلجملا . ركفلا ملاع . اهدعب امو ١٨٩ ص . ايقيرفإ فشك يف برعلا رود . ايركز )٢(

 . تيركلا ٠ عبارلا
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 , : ةيلبقلا ىوقلا : يناثلا

 تاذ ةيلبق ىوق اهرزج لخادو تاريحبلا لوحو تاباغلا قطانم يف ترشتنا

 تماق ام ريثكو . ةقطنملا ةعيبطب ةيارد اهلو . اهتئيب فورظل ةبسانم ةيلاتق تايناكمإ
 ةديدع تالراحم تلشفو . ةيمالسإلا تانطلسلاو تارامإلا ىلع ةيوق تامجه نشب

 تناك امك . رارمتساب لالقتسإلا يلا عزنت تناك اهنكل لحاسلا تارامإ وحن اهتلامتسإل
 لخادلا نم ةدئاعلا را ةهجتملا نيملسملاو برعلا تددهام ريثكو . ناودعلاو برحلل ةبهأتم

 ىلع يبرعلا دوجولا قاهرإ يف أببس تناكو . رطخلل راجتلا هايح تضرع ام اريثكو .

 . لخادلا بوص ةجوتلا نود ابونج وأ الامش عسوتلا ىلإ ههاجتاو . ةليوط تارتفل لحاسلا

 ىلع يبرعلاو يمالسإلا دوجولا ةيلمع ىلع ةيبلس ر اثآ تاذ ىوقلا كلت تناكو

 طخ ىلع اهزكرمت ببسب ةيلحاسلا ةيمالسإلا ىوقلا نيب عازن عقو ام ريثك ذإ . لحاسلا

 تأجلام ريثكو . اهتملك ديحوت يف اهلشف عم قطانملا ضعب يف اهتاماعز ةفاثكو دحاو
 ةيفصتل ةيقيرفإلا ةيلبقلا ىوقلا ضعبب ةناعتسالل لخادلا بوص ةيلحاسلا تاماعزلا ضعب

 ةدحو روهظ مدع يف اببس كلذ ناكو . لحاسلا ىلع اهل ةرواجم ىرخأ ىوق عم اهتاباسح
 . يقرشلا يقيرفإلا لحاسلا ىلع ةيموق

 ىلإ ةيلحاسلا ةيمالسإلاو ةيبرعلا تاعامجلا ترطضا رشع سداسلا نرقلا ةيادب ذنمو

 اهنأ الإ . اهدصقت يتلا تاهجلا ةيوعصب اهملع مغرو . لخادلا بوص هجوتلاو رارفلا
 مهنأو ةصاخ . "" مهل عضخت يتلا قطانملا يف نيلاغتربلا لامعا ةعاشب مامأ ترطضا

 ةريحبب هبشأ يدنهلا طيحملا نأو نيملسملل عضخي ةيقيرفإلا يقرشلا لحاسلا ودجو
 .'" لئاسولاو قرطلا ىتشب نيملسملا ىلع ءاضقلا يف اوننفتف ؛ ةيمالسإ

 قرط ةدع ربع لخادلا بوص اهقيرط قش يف ةيمالسإلاو ةيبرعلا تاعامجلا تأدب

 : اهمهأ ةبعص بوردو

 ايروتكيف ةريحب برغ لامش ىلإ 72090 اهجنات ةنيدمو يوميجاب ةنيدم قيرط )١(
 . ةيئاوتسإلا لينلا عبانمو ادنغوأ ةلود ىلإ لصي ىتح لامشلا ىلإ قيرطلا اذه دتميو .

 )١( رابخألا ةنيهج : يريغملا . ١٨٧١ اهدعبامو .

 اري يرفإ )٢!( أعوج توق نأ اهل داري ىتلا ايقيرفا . ءافو . ةعمج . لامج . دوعسم ص٢٠٢ .
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 كلذ دعب هجتيو . ىجيجوأ ىلإ لصي ىتح اقيناجنت ىلإ هجتملا : اروبات قيرط )٢(
 لئابقلا ةكرحل فولأملا وه قيرطلا اذه حبصأو . يدنرويو ادناور ىلإ لامشلا بوص
 اذه رايتخا نم تنكمت ةينامعلا لئابقلا نم اددع ءامسأ يريغملا ركذ ثيح .ةينامعلا

 جاعلل ةديدج قطانم نع اثحب وأ نييلاغتربلا نم ابوره ةيقيرفإلا ةراقلا بلق بوص قيرطلا

 ةيبرع تانطوتسمو زكارم ةدع قيرطلا اذه لوط ىلع ترشتناو ') دولجلاو بهذلاو
 بقلملا يبجرملا دمحم ديمح ينامعلا رجاتلا هبتا قيرطلا اذه ربعو . نيينامعلا نم ةصاخو

 . وغنوكلا رهن ضوح ىلإ لوصولا نم "بيت وبيت " ب

 ةر اقلا لخ اد اقوسوب ميلق او . ور اجنميلك ميلقإ بوص هجتيو ةسبمم قيرط ) ( ٣

 . يبرغلا لامشلا بوص هدنغوأب لصتي ناك امك ةيقيرفإلا

 ةيلمع تناك دقف . اهلوحو ةقباسلا قرطلا ىلع ةيجنزلا لئابقلا راشتنا ببسبو
 يدنورويو ادناور ةقطنم نأو ةصاخ . ةرمتسم ةروصب رطاخملاب ةفوفحم ةراقلا يف لغوتلا
 ةيملس ريغ وأ ةيملس ةيجراخ ىوق ىأل نوحمسي ال اوناك ءايوقأ كولم ةرطيسل تعضخ دق

 حلاصم مهل تناك نيذلا برعلا راجتلا كلذ يف امب . مهذوفن قطانمو مهيضارأ ربع رورملاب
 ىلع ضوافتلل لخادلا ىلإ لوصولا لضفي راجتلا ءالؤه ضعب ناكو . لخادلا يف ةيرابحت
 ريثك يف مهحاورأب نورماغي ءالؤه ناكو . حابرأ نم كلذ هيلع ردي امل اهعمج وأ ةعلسلا
 .'"ىوقلا كلتب مادصلا نودافتي ىتح . مهعم اهنولمحي ىتلا ايادهلا مغر تالاحلا نم

 ةروصب نسحتلا يف أدب دق . لخادلا بوص نيينامعلاو برعلا راجتلا كرحت ناك
 اينازنت برغ يف 2٢9٧٤ ىوجراك ةقطنم يف مهل ةنطوتسم راجتلا أشنأ امنيح . ةئيطب

 حد أ يف ةكلمملا تناكو . يدنورويو ادنور ةكلمم لوخد ين نوملسملا راجتلا ءالؤه أدبو .
 ةراقلا بلق يف ةريبك تافاسمل هتطلسو هذوفن دم يذلا يريقب اور كلملا نمز يف اهتوق

 راجتلا ادب . ةكلمملا كلت قرش يف برعلا راجتلا اهسسأ ىتلا زكارملا كلت نمو . ةيقيرفإلا

 ضفر مغر . ةقطنملا ءامعز عم تاقالع اوماقأو ىريقباور ةكلمم زجاوح قارتخا يف برعلا
 لوخدلا لهسلا نم هنإ " لوقي مهنيب لثم ددرتو . ةيجراخ ىوق ىأ عم تاقالع ةماقإ كلملا

 )١( ص . رابخألا ةنيهج ٢٢٢ اهدعبامر .

 ايبيل . ةيمالسإلا ةوعدلا ةيلك ةلجمب لاقم . ادناور ىلإ مالسإلا لوخد ةصت . ناميلس دمحم . دئاقلا )٢(

 . اهدعبامر ٥٣٨ ص . . ١٩٩٠
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 يف نكلو 4 ىلوألا تالواحملا تلشف كلذلو " اهنم جورخلا بعصلا نم هنكلو ادناور ىلإ
 . "ا ةكلمملاب رورملا يف ةيبرعلا تايصخشلا ضعب تأدب ةياهنلا

 رشابملا يراجتلا لدابتلل اهدودح ادناور تحتف يداليملا رشع عساتلا نرقلا ةياهن عمو

 اذه ناكو . اهيضارأ لخاد اوللست دق نيملسملا راجتلا نم تاعومجم كانه تناك نأ دعب
 لحاسلا نم ةيبرع تاوق ىلع ةدمتعم ةيناملأ ةيركسع ةلمح لوصو ىلع ابترتم حاتفنإلا

 نم يدنوروبو ادناور يضارأ ىلع دفاوتلا يف راجتلا تاعامج تأدبو . دالبلا ةفرعمل
 . ةدنغوأ ربع لامشلا نمو ةيلحاسلا زكارملاو اينازنت يضارأ

 تأدب ثيح . نيرشعلا نرقلا يف قطانملا كلت لخاد مالسإلا راشتنا تايلمع تأديو

 برعلا راجتلا ماق امك . اهب طيحملا ينثولا يجنزلا طيحملا يف رثؤت ةيراجتلا تانطوتسملا
 م٤١٩١ ةنس اهب دجسم لوأ ءانب متو (ةيلاحلا ةمصاعلا) يلاجيك لثم ةديدج ندم ةماقإب

 تناك ىتلا . ريصنتلا قرفو ةيبوروألا تاعامجلا فقوم مغر ١"'. وبمارانب ىح يف .
 . ءاحنألا كلت يف ةطشن

 تاعامجل ةقباسلا دوهجلا ىلإ عجري ةراقلا بلق يف مالسإلا راشتنا ةعرس تناكو

 يف نسح رثأ نم هوكرتامو ىطسولا روصعلا ذنم ةيقيرفإلا ةراقلا لخاد برعلا راجتلا
 تاداعب ملع ىلع راجتلا ءالؤه ناك امك . هئدابمو هلثمو مالسإلا نع ةقرافألا سوفن

 ناملألا رمألا اذه جعزأ دقو . مهعم ةقباسلا تاقالعلا ببسب لبق نم قطانملا كلت ديلاقتو

 نيذلا برعلاو نادوسلا نم دونجلاو دونهلا راجتلاو نييليحاوسلا نإ " نيرشبملا دحأ لوقيف
 ناملألا لظ ينو ةيرامعتسإلا تاطلسلا يفظوم ناكم لك يف نوقحالي اوناك نآرقلا نوملعي
 .'") ةديدج ىضارأ موي لك بسكي مالسإلا أدب

 نييبوروألا نيبو برعلا دارفألا ضعب نيب رمألا ءىداب يف ثدح يذلا نواعتلا مغرو

 نأ كلذ . رمألا اذه نوييبوروألا كردأ دقو . مالسإلا رشن يف كلذ اولغتسا دق برعلا نإف

 ةفاقثو ةربخ رثكأ مهنأ ساسأ ىلع تاريحبلا ةقطنم يف نيملسملاب اوناعتسا دق ناملألا

 )١( ص . رابخألا ةنيهج . يريغملا ٢٢١ .

 )٢( ص . قباسلا عجرملا . دناقلا ٥٣٨ .

 )٣( عجرملا سفن . دناقلا .



 نكل . ةيقيرفإ طسو يف مهل فئاظولا فالآ ايناملأ ةموكح تأشنأو . ةراقلا قطانم ةيربتو

 ىتلا ةيقيرفإلا قطانملا ناكس نيب مالسإلا رشن يف رمألا اذه اولغتسا نوفظوملا ءالؤه

 ةديدج ةدهمم قرط قش ىلع لمعت ةيناملألا ةموكحلا هيف تأدب يذلا تقولا يف . ۔اهب نولمعي
 . ةيديدحلا ككسلا نم ةكبش ءانبو . ةنمآو

 ناكو اهيف يبوروألا لخدتلا لحارم ةزاقلا لخاد يمالسإلا دملا ةكرح ترياس كلذبو

 مالسإلا رشن يف ريبكلا رودلا اهل ناك ءامسأ مهنم ترهط ثيح كلذ رود نامع برعل
 رايتلا بايسنا تايلمع ىلإ هبنتت ةيناملإلا تاطلسلا تأدبو . ةرتفلا كلت يف ةراقلا لخاد
 اهمهن عاعشإب ةلوغشم تاطلسلا كلت تناك يذلا تقولا يف . ةراقلا لخاد يمالسإلا

 . ةيقيرفإ تاورث نم ىداملا

 تايدحتلا ةشقانم هيف مت . يبوروأ رمتؤم نيلرب ةنيدم يف دقع م٠١٩١ ةنس يفو
 نيب مالسإلا راشتنا تايلمع ةشقانم متو . ةيقيرفإلا ةراقلا يف نويبوروألا اههجاوي ىتلا

 ميدقت لولحلا كلت نم ناكو . دملا اذه ةهجاومل لئاسولاو لولحلا عضو متو ةقرافألا

 ميلعتلا لاجم يف اصوصخ ةيحيسملا تايلاسرإلل هلاعفلا ةيركسعلاو ةيلاملا تادعاسملا

 كلت ءوض يف ةراقلا يف اهعاضوأ شقانت ةيبوروألا تاطلسلا تذخأو . ةحصلاو

 )١'. نيينثولا نيب مالسإلا راشتنا عنمل لئاسو نم تذختاو ةديدجلا تاروطتلا

 لبقتسملا يف ةديدجلا اهلامعأ جمارب شقانت ةيحيسملا تاثعبلا تذخأ ةيناث ةهج نم

 نم اهنيب اميف تاعامتجإلا دقعت تأدبو . يمالسإلا دملا تايلمع ىلع قانخلا قييضتل
 تذختاو . ةيتوهآللاو ةيسنكلا اهتاعامتنإ نع رظنلا ضعب . دوهجلا يف قيسنتلا لجأ

 لوحتلا تايلمع ىلع قيرطلا عطق لجأ نم ةيرامعتسإلا تاطلسلا عم نواعتلاب اهتارارق
 طاشن اهل ناك ثيح . تاثعبلا كلت طشنأ نم ةيناتستوربلا تاثعبلا تناكو . يمالسإلا

 6٢١ ريئازو يدنرويو ادناورو ادنعوأ يف ةيئاوتسإلا قطانملا يف ىوق

 نأ كلذ ىلع بترت ثيح . يرصنعلا لزعلا ةسايس عابتا تاوطخلا كلت ىلوأ تناك
 مامأو ةبعص ةيشيب فورظ يف شارحألاو تاباغلا لخاد ةملسملا تاعامجلا ترصحنا

 )١( ص . قباسلا عجرملا . دئاقلا ٥٤٣ .

 )٢( ص . توق نأ اهل داري ىتلا ايقيرفإ . ءافو . دوعسم ٧٨ .

٤٤١ 



 تامزلتسم ةفاكب ةيحيسملا تاثعبلا اهريدت ىتلا قطانملا تعتمت امنيب ةسرتفملا تاناويحلا
 نيبو مالسإلا نيب ةيرامعتسإلا تاطلسلا تطبر امك . تامدخلاو ةيمنتلا تايناكمإو
 ءاردزإلا يناعم دشأ يليح اوسلا رصنعلاب قحلي ناك ثيحب يليح اوسلا رصنعلا

 ٠ ةراقلا بلق يف مالسإلا رشن يف طشنلا هرود ساسأ ىلع . ")راقتحالاو .

 ىلع تلمع امنيح ةديدج ةوطخ ىلع يدنروبو ادناور يف ةيبوروألا تاطلسلا تمدقأ

 مهتم اقا ! ترصحو ٠ يدنوروبو ادن اور ندم م لخاد اد ةيمالسإل و ةييرعلا ١ ,رصانعل ا ف كرحت عنم

 كلملا نأ ىتح لاوسلا ىحلا " مساب ى ىمست تناكو ٠ ىرخألا ندملا يف ف ةصاخ . ايحأ

 عنمي ةيناملألا ةيرامعتسالا تاطلسلا ريثأت تحت رارق رادصإ ىلع مدق أ اقينسوم يدناورلا

 . مهرئاشع وأ مهرسأ عم شيملا نم هدجل ١ نيدن اورل ا نيملسمل ١ هاضتقمب

 ىتلا ةيميلعتلا تاسسؤملا لمشتل ةراقلا طسو لودل ةيرامعتسالا ةرطيسلا تدتماو
 تأدب ثيحب مهل ةيميلعت تاسسؤم نيوكت نم نوملسملا مرحو . ةسينكلا فارشإل تعضخ

 تحبصأو "" . ضرملاو رقفلاو لهجلا رهاظم مهنيب دوستو مهنيب نيملعتملا ةبسن ىندتت
 تعفترا امنيب . ناكسلا عومجم نم ٨,٥/ ىدعتتال ايلاح ادناور يف نيملسملا ةبسن

 نم زإ٣.٩٢ دوجو عم إ٨,٤١ ىلإ تناتستوربلاو ٤. ٤٧ ٠ ىلإ كيلوثاكلا ةبسن

 . ةينثولا ىلع ةقطنملا ناكس

 ربع ةراقلا بلق لخاد ةيبرعلاو ةينامعلا تارجهلا قفدت رمتسا رخآ ديعص ىلعو

 برعلا راجتلل "ارم ناك ثيح '" " ةيرنومنينا " ةقطنم يف تاريحبلا لامش ىرخأ قرط
 مهطلشنل "ازكرم تحبصأو "ةروبت" ةدلب يف "ايراجت "ازكرم كانه برعلا سسأو لخادلا ىلإ
 - : ىه "اقرط هنم عرفتي زكرملا اذه ناك ثيح .

 . ةدنغوأ بورص الامش : لوذلا 7

 )١( ص . قباسلا عجرملا . دناقلا ٥٤٣ .

 يف يمالسإ دهعمو ةبتكمو ةيوناث ةسردمو دجسم ءاشناب ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودو ايبيل تماق )٢(

 . م ١٩٨١ ةنس دناور

 (٣) يريغملا ٠ ص . قباسلا ردصملا ٥ ٢ ٢ ٠

- ٤٤٢ 



 . يدنرويو ادناورو يجيجوأ ىلإ بونجلا بوص ابونج : يناثلا -
 وغنوكلا بوص ايرغ : ثلاثلا -

 . ابونج يروروأ دالب ىلإ : عبارلا -

 كلذلو » يلاغنيو . ويوم جاب ردانب يف زكرمتت ةقباسلا قرطلا مظعم تناكو
 يقيرفإلا قرشلا يف ةيداصتقإلاو ةيسايسلا ةايحلا بصع تحبصأ ىتلا رابجنز نم امهبرقل
 ةقطنملا يف لاملا لوادت ةكرحو ريدصتلا ةكرحل ماهلا زكرملا تناك امك . ةثيدحلا روصعلا يف

 ةيقيرفإلا اهتارمعتسمل ةمصاع مالسلا راد ايناملا تذختا امنيح الإ زكارملا كلت لمهت ملو .

 اتدقفو ينافنيو ويوم جاي تلطعتف . ةيديدحلا ككسلل ىربك ةطحم اهب تماقأ امك .

 .'" مالسلا راد ىلإ راجتلا اهنم لقتناو امهزكرم

 يمالسإلا ذوفنلا دادتمإ تايلمع يف ريبكلا لضفلا نإف رمأ نم نكي امهمو
 ةيقيرفإ قرش مض نم اونكمت امنيح نيينامعلا ىلإ عجري ةيقيرفإلا ةراقلا لخاد ىلإ يبرعلاو
 نامع لهأل تحبصأ ثيح . ديعسوبلا ةلود مث ةبراعيلا ةلود نمز يف مهيلإ ةيمسر ةروصب
 تأدب رمألا اذه لضفيو . لخادلا نم رطخ ىأ مامأ ةعدار ةوقو حضاو ذوفن ةقطنملا يف
 . ةراقلا لخاد ىلإ راجتلا فحز تايلمع

 . ةيقيرفإلا ةراقلا لخاد مالسإلا نايسنا تايلمع يف ةمالع مهأ م٤٨١ ٠ ماع ربتعيو

 يقرشلا لحاسلا ةيمهأ ىدم كردأ . يديعسوبلا ناطلس نب ديعس / ديسلا نأ كلذو

 ةراجتلا زكارم مهأ ىلع رطيست تحبصأ ىتلا هتيروطاربمإ داصتقاو دراوم يف ةيقيرذإل

 ناكو . ةكلمل ةيناث ةمصاع رابجنز لعج ررق كلذلو . يدنهلا طيحملاو يبرعلا جيلخلا يف
 . اهطسوو ةيقيرفإلا ةراقلا قرشل يمالسإلاو يبرعلا دجاوتلا ىلع ةيباجيا راثا رارقلا اذهل
 تاعامج تدفوو ةيقيرفإ قرش يف ةيعارزلا يضارألل ةعساو الغتسا تايلمع تأدب ثيح
 ايراضحو ايداصتقا ةراقلا قرش تشعتناو ةقطنملا ىلإ لامعألا لاجرو راجتلا نم ةديدع

 ةيلحملا ىوقلا عم ناطلس نب ديعس / ديسلا اهجهتنا ىتلا ةميكحلا ةسايسلا لضفب كلذو

 .'" ىربكلا ةيملاعلا ىوقلا عمو . هل ةرواجملاو ةراقلا يف

 ( ١ ) ١ يريفغمل ٠ ١ ردصمل ١ قب ابل ٠ ص ٥ ٢ ٢ .

 ( ٢ ) ١ يريغل ٠ ١ هسفن ر دصمل ٠ ص ٦ ٢ ٢ .

 )١( ص . ديعسوبلا ةلود لظ يف ايقيرفإ قرش يف ةينامعلا ةيراضحلا تارثؤملا . نوريغص : ١٤.

٤٤٢ 



 قطانم ىلإ اهقيرط قشت ةينامعلا راجتلا لفاوق تأدب ةديدجلا عاضوألا كلت لضفيو
 ةريحب ءىطاش ىلإو . ةدنغوي ةكلمم ىلإ ١٨٤٣ ةنس تلصو ىتح ") ةيقيرفإ لخاد ةديدج
 ةبقيرفإلا ةراقلا قرش ىوق نيب تالاصتا ةرم لوأل تأديو . اضيأ م٣٤٨١ ةنس ايروتكيف

 لغوتلا يف ططخت تأدب تناك ىتلا . رصم ىهو طسوتملا رحبلاو ةيقيرفإ لامش ىوق نيبو

 يلع دمحم نمز ةسايسلا كلت ترمتساو . كانه ىرصملا ذوفنلا دمو ةيئاوتسإلا قطانملا يف
 . رابجنز يف ةينامعلا ةرادإلا نيبو ىلع دحم نيب تاقالعلا تالاجم عستت تأدبف . هئانبأو

 ةيبرغلا اهلحاوسب ةيقرشلا اهلحاوس طبر ةيقيرفإلا ةراقلا خيرات يف ةرم لوأل تأديو
 لصي ىتح "ابرغ هجتيو رابجنز ةلابق نم أدبي . تاباغلاو لاغدألا ربع رشابم قيرطب
 ةريحب ربع ه يسلطألا طيحملا ىلع لطملا يقيرفإلا لحاسلا ىلع ٦9٧٤3 اليوقني

 لحاسلا نم ةينامع ةلفاق لوأ ماعلا اذه يف لعفلاب تلصوو . م٢٥٨١ ةنس اقيناجنت

 . يسلطألا طيحملا ىلع لطملا يقيرفإلا لحاسلا ىلإ يدنهلا طيحملا ىلع لطملا يقيرفإلا

 ظافتحالاو ةبورعلاو مالسإلا رشن يف زرابلا اهرود بعلت ةينامع ءامسأ تأدبو

 رجاتلا . قافآلا مهترهش تقبط نيذلا نمو . ةيقيرفإلا ةراقلا لخاد يف ةيبرعلا حلاصملاب
 دقف . ١"' يناوربلا نافلخ نب دمحم /خيشلا هليكوو . يبجرملا دمحم نب ديمح ينامعلا

 ةينامع ةرامإ سيسأتب ماقو . وغنوكلا بوص ةراقلا لخاد لغوتلا نم ينامعلا رجاتلا نكمت
 ىلع اهذوفن ةرامإلا كلت تطسبو . " وغنوكلا ىلاعأ يف يمالسإو يبرع عباط تاذ
 ثيح رشع عساتلا نرقلا نم ريخألا عبرلا يف ةيقيرفإلا ةراقلا بلق يف ةيراجتلا ةكرحلا

 ٨١". نيليحاوسلا نم هناوعأو يبجرملا دي ىلع جاعلا ةراجت ترهدزا

 وجنساك نم لك يف ةديدج ندم سيسأتب نامع راجت نم هعم نمو يبجرملا ماق

 تحبصأو . يقرشلا ةيقيرفإ لحاس ىلع يبرعلا يرامعملا طمنلا سفن ىلع . ىوجنانيو
 دازف ةيبرع رصانع اهيلإ تمدقو . نييليحاوسلا نم هعم نمو يبجرملا ةمصاع وجنساك

 قطانملا ىلإ نارمعلا اهيف دتماو . ةقرافإلاو برعلا نم "افلأ نيثالث ىلإ اهناكس ددع

 )١( ص . ةفاقثلاو مالسإلا . دومحم نسح ٤٥٠ .
 )٢( ص . قباسلا ردصملا . يريغملا ٢٢٣ .

 )٣( ص . قباسلا عجرملا . نوريغص ١٨.

 )٤( ص . قباسلا ردصملا . يريغملا ٢٢٣ .

- ٤٤٤ 



 لاجر اهيلإ مدق ثيح . ةيقيرفإلا ةراقلا طسو يف ةيراضح ةرانم ةباثمب تحبصأو . ةرواجملا

 ليصاحم اهيلإ اولخدأو ةيعارزلا اهضرأ لالغتسا يف اوذخأو اهريغو نامع نم لامعألا
 تجتنأ دقو . ةهكافلا نم ةديدع عاونأو ةرذلاو زرألاو ركسلا بصق : لثم ةديدج ةيعارز

 "احابرأ لحاسلاو نامع راجت ىلع ترد . ةهكافلاو بوبحلا نم ةريفو تايمك عرازملا كلت

 . اهيف ةلماعلا يديألا صخر لظ يف ةريفو

 ةعساولا ةيلاعلا اهتويب ةرامع يف وجنساك ةرامإل يداصتقإلا راهدزالا سكعناو
 داز ىتلا ةرامإلاب ىروشلل سلجم ليكشتو اهل ةرادإ سيسأتب يبجرملا ماق امك . ةمظنملاو

 . يبجرملا ةرامإ بوص اوهججتاف كيجلبلا دقح راثأ دق راهدزإلا اذه ناكو . اهناكس ددع
 هلاجرب مهاس نأ دعب . م٥٠٩١ ةنس رابجنز يف يفوتو ديدج نم لحاسلا ىلإ يبجرملا داعو
 كلت تايناكمإ لالغتسا يف سسألا عضوو ةيقيرفإلا ةراقلا لخاد هتفاقثو مالسإلا رشن يف

 . ةيرصع بيلاسأ قفو ةيئادبلا قطانملا

 مالسإلا رشنو يقيرفإلا لخادلا ريمعت يف اضيأ نامع رابت نم رصانع تمهاس
 دمحم نب ديعس نيينامعلا داورلا ءالؤه نم ناكو . وغنوكلا وحن ةديعب نكامأ يف ةبورعلاو
 مث . نامع لهأ نم وغنوكلا لخد نم لوأ امهو . يفيفعلا ملاس نب بيبحو . يرسيمعلا

 . يروضخلا ملاس ني هللا ديبعو . يصورخلا هللادبع نب يسيعو . يرمعملا فيس نب رصان
 دقو )) يركبلا ملاس نب ةعمج نامع راجت نم اضيأ اهب لزنو اضيأ وغنوكلا اولزن دقو
 . اهناكس نيب ةرم لوأل مالسإلا رشنو ةديدجلا قطانملا كلت طيشنت يف ماه رود ءالؤهل ناك

 نييو ةيقيرفإلا ةراقلا قرش نيب ةديدج قرط ديهمتو قش يف لضفلا ءالؤهل ناك دقو

 قاشملاو تابقعلا نم ديدعلا اولمحتو . ةيقيرفإ طسوب يناغنسكو يمام قيرط لثم اهطسو

 . مجحلا ةميظع ةشحوتم ةليفو ةيراض عابسو ةيلاع لابجو ةشحوم تاباغ نم رطاخملاو

 لبق نم اهركذ ددرت ىتلا رشبلا موحل ةلكأ اهنمو ةينثولا لئابقلا لكاشم ىلإ ةفاضإلاب
 يف ةلغوم ةيئادب قطانمب رم نم راجتلا ءالؤه نم نأ يريغملا ركذيو . راجتلاو ةلاحرلا
 نولملاو ديجلا سابللا مهيلعو نيينامعلا راجتلا ءالؤه اوأر املو . ةارع اهلهأ فلختلا

 . "" ءامسلا نم مهيلع اوطبه دق سانلا ءالؤه نأ اودقتعا

 . ٢٧ ص ٠ قب اسلا ر دصمل ا. يريفغم ( ١ ) ١

 . ٢١٨ ص . هسفن ردصملا . يريغملا )٢(

٤٤٥ 



 دي اهيلا تلصر ىتح ٠ ةيئادبلا قطانملا كلت ريمعت يف راجتلا . الؤه مهاس دقو

 ةيلودلا ةطبارلا ءاشنإب يناثلا دلوبويل يكجيلبلا كلملا ماقف . يكيجلبلا رامعتسإلا
 ةراقلا جراخ وغنوكلا تاورث بهن يف دعب اميف رثأ اهل تناك . وغنوكلا تاورث لالغتسال

 ىلع اهوعضو دق نامع راجت ناك نأ دعب ') .فلختلاو لهجلاو رقفلا ىلإ اهلهأ ةدوعو
 ةيقيرفإلا تاريحبلا رزج ىلإ نامع لهأ دوهج تلصو ىتح . مدقتلاو ةراضحلا ملس ةيادب

 ."") يرمعملا فيس نب رصان اهب رقتسا ىتلاو يجيجوأ نم برقلاب ريفوأ ةريزج لثم

 دمحمو . يفيفعلا ملاس نب بيبح لصو ثيح . وفنوكلا لخاد ىلإ نوينامعلا لغوت
 ةريبك تايمك رفاوتت ثيح . وغنوكلا لخاد ةدرو ىمست ةقطنم ىلإ يرسيعلا ديعس نبا
 ةمدقتم تاجرد ىلإ قطانملا كلت تلصو ةينامعلا تاردقلا كلت لالخ نمو " بهذلا نم

 تحبصأو يقرشلا ةيقيرفإ لحاسب ةيرب قرط ربع تطبترا ثيح . يداصتقالا رامضملا يف
 . ةيملاع علس

 عجريف ةراقلا لخاد لماعتلاو ةايحلا بيلاسأ روطت يف ريبكلا مهرود نامع لهأل ناك

 يطسولا روصعلا يف ةراقلا لحاس ىلع يدقنلا لوادتلا مادختسإ يف لوألا لضفلا مهيلإ
 قيرط نع متت ةيراجتلا تايلمعلا تناك نأ دعب . ةثيدحلا روصعلا يف ةراقلا لخاد يفو
 . ةفلختملا ةيئادبلا قطانملا يف هتماصلا ةراجتلاب نايحألا ضعب يف فرعي امو لدابتلا

 . ةعرنتم ةببوروأ تالمع تلخد مث ةيدنهلاو ةينامعلاو ةيمالسإلا تالمعلا تمدختساف

 اهراعسأ تذبذت تالمعلا نم ةعونتم ةلسم اهطسوو ةيقيرفإ قرش ةقطنم يف رهظتل

 عطقلا نم ةريبك تايمك دروتساف . ناطلس نب ديعس / ديسلا ءاج ىتح . اهتميقو
 يدقنلا عضولا رارقتسا ىلإ ىدأ امم . "") همسا اهيلع برضو ةيساحنلا ةيندعملا

 ةيلاعلا قوسلا يف ةقثلاب ديعس/ ديسلا ةلمع تعتمت ثيح . ةقطنملا يف يداصتقإلاو
 . هرصع يف ينامعلا داصتقالا ةناتم ببسب

 )١( ص . اعوج توت نأ اهل داري ىتلا ايقيرفإ . ءافو . دوعسم ٧٩١.

 )٢( ص . قباسلا ردصملا . يريغملا ٢٢٢ .

 )٣( ص . هسفن ردصملا . يريغملا ٢٢٥ . ٢٢٦ .

 ةيادب ىتح رشع عساتلا نرقلا يف ايقيرفإ قرش يف يراجتلا طاشنلا . نيدلا يحم . يحيلصم )٤(
 . ةرهاقلا . ١٧٩ - ١٨١ ص . ةقطنملا ىلع ةيبوروألا ةرطيسلا

- ٤٤٦ 



 تلصو ثيح . اهلخاد يفو ةيقيرفإ قرش يف ةيبرعلاو ةينامعلا تارامثتسالا تدادزا

 ناطلس نب ديعس / ديسلا حايرأ تلصو نأ دعب . رالود ٠,٠٠٠ ١,٦١٠ ىلإ م٣٧٨١ ةنس

 " ايونس رالود ,.٥ ... ىلإ هعرازم نمو ٠ "ايونس رالود ٠.٠ ,.. ١ ىلاإ هترابحت نم

 اذه يف سانلا دي يف ترثك دق لاومألا تناكو . ) بئارضلاو كرامجلا دراوم نع الضف
 يقرشلا لحاسلا طخ لوط ىلع ةطشن برعلا لفاوق تناكو . ةراجتلاو ةعارزلا نم رصعلا

 ةريفولا اهلاومأب دوعتو . ءارشلاو عيبلل ةيقيرفإ لخاد يف ددرتتو . ةيداغو ةحنار ةيقيرفإل
 نمثب عابي داكيال نبللاو زرألاو محللا نأ ىتح .رسيلا يف ةياغ سانلا ةشيعم تحبصأو .

 . "" ةايحلا تايساسأ ىلع لوصحلا لوصحلا يف ءاوس ريقفلاو ينفلاو ٨

 دقف سانجألا ةفاك نم نيملسملاو برعلا نم ديدعلا اهطسوو ةراقلا قرش تبذتجأو
 ةلود فئاظو يف اولمعو الكملاو رحشلاو تومرضح نم ةيمالسإ رصانع اهيلإ تمدق

 دونهلا نم تاعامج ةقطنملا ىلإ تدفو امك . ةيملع بصانم يفو مهشويج يفو ديعسربلا
 نم ديدعلا دفو امك . نيدلا وأ قرعلا يف بصعتلا مدع سانلا نيي داسو . شولبلا نمو

 هتسايسب اعيمج ءالؤه ديعس /ديسلا عسوو '") ةراجتلاو ةرادإلا يف اولمعو سراف لهأ
 . )"٨' ةينيدلا بهاذملل ضرعتلا مدعب هلامعل هرماوأ ردصأ ثيح . عساولا هقفأو

 نإف . نامع لهأ ةسايس لضفب ةيقيرفإ يقرش مع يذلا ريبكلا راهدزالا اذه لضفبو
 ثيح . ةراقلا طسو يفو ةقطنملا يف ةيبرعلا ةفاقثلاو مالسإلا رشبل ةحضاو تناك دوهجلا
 نم ءاهقفلاو ءاملعلا نم ديدعلا دفوو لحاسلا زكارمو ندم يف ةيبرعلا ةغللا لامعتسا داس

 ةيلاع ةرهش ةضهنلا كلت تغلبو . ةقطنملا يف رارقتسإلل اهريغو نامعو تومرضحو نميلا
 . ةراضحلاو ةنيدملاو روطتلا نيبو مالسإلا نيب ةيقيرفإلا ىوقلا طبر ثيحب قافآلا تقبط
 كلملا بجعأ دقف . كلذ ىلع الاثم ةراقلا لخاد يف ايتوم هدنغوأ كلم ةثداح يف دجنو

 نيملسملا ءاملع نم لاجر هتلود يف نوكي نأ ىنمتو . هلهأو مالسإلاب ايتوم يدنغوألا
 ثعب كلذ لجا نمو . مالسإلاب ايصخش وه هفيرعتو . مالسإلا ىلإ هبعش ةيادهب نوموقي
 نأ هنم بلطي (م٢٨٨١ - )١٨٦٥ رصم مكاح ليعامسا ىويدخلا ىلإ يدنغوألا كلا

 )١( ص . قباسلا عجرملا . نوريغص ٢٠ .
 )٢( ص . قباسلا ردصملا . يريغملا ١٨١ .

 )٣( ص . هسفن ردصملا . يريغملا ١٦١٥ .

 )٤( ص . هسفن ردصملا . يريغملا ١٧٤ /١٧٥ .

٤٤٧ 



 هتيادمهل نيملسملا ءاملعلا نم نينثاب ثعبي نأو . ادنغوأ يف هضرأ ىلع هذوفن طسبي

 ين رثأ مهل ناكو . رصم نم ةاعدلا ضعب ىويدخلا لسرأ دقو . مالسإلا ىلإ هبعش ةيادهو

 طباض ىلإ دهع امنيح أطخ بكترا ليعامسا ىويدخلا نأ ريغ . ادنغوأ يف مالسإلا رشن
 تاموكح بلط عم يسآملا سفن ترركت دقو "اا هيلإ ادنغوأ مض تاوطخب موقيل ىزيلبحنا
 . )٢( ىرخأ

 ترشننا ذإ . مالسإلا رشنل ةأيهم ادنغوأ ةقطنم تحبصأ ينامعلا دهجلا لضفيو

 . ةيليحاوسلا ةفللاو ةيبرعلا ةفللا اهلئابقو اهناكس نيب ترشتنأو . راجتلا تاعامج اهيف
 تايلمع تأدب نيينامعلا راجتلا ءالؤه لضفيو . "" يقيرفإلا لحاسلا نم اهدعب مغر
 هدنغوأ ةقطنم ىلع ددرتلا تايلمع يف نوينامعلا بحص دقو ادنغوأ قطانم لالغتسا

 يف حضاو دوجو ةيلاجلا كلتل تحبصأ دقو . تاريجوك ةقطنم نم دنهلا نم تاعامج
 نم (;إ١) ىلإ ايلاح مهتبسن لصو ثيح دعب اميف ةيدنغوألا ةيداصتقإلا ةايحلا
 . (ؤ)ناكسلا

 مركلاو ةحامسلاو قفرلا نم هب اولحت ابب مالسإلل ةاعد ةباشبب نامع راجت ناكو
 اهتايوتسم نع رظنلا ضغب ةيقيرفإلا لئابقلاو بوعشلا عم لماعتلا يف ةيسامولبدلاو
 ريبكلا رثألا مهلامعأ ةرادإ يف جونزلا نم ةريبك دادعأ ىلع مهدامتعال ناكو . ةيراضحلا

 )١( ص . ةملسملا تايلقألا . يوانض ٢٨ اهدعبامو .

 )٢( ينامثعلا ناطلسلا نم نابايلا روطاربما بلط نيرشملا نرقلا ةيادب يفو عبدالحميد)١٨٧١٦ -

 ٨م( ناطلسلا ىعدتساف مالسإلا ءىدابمب ينابايلا بعشلاو هغالبإل نيملسم ةاعد هيلإ لسري نأ

 ديمحلادبع ناطلسلا ينافنألا نيدلا لامج رذحف . رمألا يف هراشتساو يناغفألا نيدلا لامج ديمحلادبع

 بردت نأ هنم بلطو . بولطملا ىوتسملا ىلع اوسيل مهنأو هرصع يف نيملسملا ءاملع ىوتسم نم
 درب لسرأو ديمحلادبع ناطلسلا عنتماف . دالبلا كلت لثم يف ةوعدلا ىلع ءاملعلا نم ىرخأ ةعامج

 هتبغر ةيبلتب دعوو ةيدهب "ايوحصم نابايلا روطاربما ىلع يدو .

 - ص . نابايلا يف ةيمالسإلا ةوعدلا . يئارماسلا ١٢٩ .

 اهب نيملسملا ةبسنو . ةيلحم تافلو ةيليحاوسلا . ةيزيلجنإلا : ةيلاتلا تافللا ايلاح ادنغوأ يف دوست )٣(

 . ناكسلا نم ٣٠ ةينثولاو " ٣٠ يلاوح ةيحيسملا . امنيب . ٦

 . ٧٤ . ٧٩٢ ص . قباسلا عجرملا . سنوي -

 )٤( ص . قباسلا عجرملا . سنوي ٧٩١ .

- ٤٤٨ 



 . نيملسملا لامعأب مهطابترال مالسإلا ىلإ ءالؤه لوحت يف

 ةراقلا قرش ريوطت يف ريبكلا ينامعلا رودلا ىلإ ريشت ةديدع ةلدألا تلازامو

 تارابعلا نم . ةيقيرفإ قرش قطانم بلغأ نيب ةينامعلا ةيبرعلا ءايزألا ترشتنأف اهطسوو
 ءاسنلاب ةصاخلا اضيأ ةيبرعلا تاءابعلا تايقيرفإلا ءاسنلا تدتراو مئامهلاو ةيبرعلا

 فرعيال ايمالسإ اعمتجم ةنوكم ةينامعلا تاتويبلا لخاد ةديدع ةيقيرفإ رسأ ترهصناو
 .') ةينامعلاو ةيمالسإلا ميقلاو تاداعلا نم ءزج رسألا كلت ميق تحبصأو ةيبصعلا

 ةينثولا ديلاقتلاو تاداعلا نم ريثك ىلع ءاضقلا يف لضفلا اضيأ نامع راجتل ناكو

 ىلع ددرت يذلا ريهشلا ينامعلا رجاتلل عقوام كلذ نمو . ماكحلاو لنابقلا ىوتسم ىلع

 قفتتال ةينثو ةيدنغوأ تاداع هجاو دقف . يرماعلا ميهاربإ نب دمحأ /خيشلا وهو هدنغوأ

 ثيح . مالسرلا عم قفتتال ىتلاو يدنغوألا كلملا تاسرامم ضعب يف لثمتت . مالسإلا عم

 يف ةينثولا سوقطلا عم ايشمت ءايربألا ءامد كفس هل حيبت تاطلس هبعش ىلع كلملا كيكع

 . "" دالبلا يف ةرشتنم تناكو " [ال3 31٥ يرابول " مساب مهدنع فرعت ىتلاو هدالب

 لافتحإلا ءانثأ "اكابكلا" كلملا اديو . يرماعلا / خيشلا رضح تابسانملا ىدحإ يفف
 ىتلا . هتاطلسو كلملا "ايدحتم روضحلا طسو يرماعلا ماقف . ةحبذم ءارجإب هرماوأ ردصي

 عم اهضراعتو سوقطلا كلت أطخ كلملل رهظأو . روضحلاو بعشلا ةديقع نم "اغزج دعت
 ءالؤه نإ ىالوماي" كلملل لاقو . ناسنإلل هللا ميركت عمو مالسإلا ءىدابمو عامسلا ةعيرش

 يذلا ىلاعتو هناحبس هللا تاقولخم مه امنإ قح ريغب موي لك مهءامد كسفت نيذلا اياعرلا
 دحاولا . ربكأ هللا . ربكأ هللا : ةملك دري يرماعلا ذخأو " ةكلمملا هذهب كيلع معنأو كقلخ

 1 ( دحألا

 ىلإ اكابكلا يدنغوألا كلملا ردص حرشناو . يرماعلا نم روضحلاو كلملا بجعأف
 ريبكل ١ هرثأ كلذل ناكو ٠ يمالسإلا نيدل ١ لوصأ هملعي نأ يرماعلا نم بلطو . مالسإلا

 . وتنابلا تاعامج نم ةيدنغوألا لئابقلا نيب مالسإلا ىلإ يعامج لوحت يف

 )١( ص . قباسلا ردصملا . يريغملا ١٦١١ .

 )٢( ص . قباسلا عجرملا . نوريغص ٢٩ .
 ( ٣ ) نرم ريغص ٠ سفن ١ عجرم .

_ ٤٤٩ 



 ةراقلا قرش يف ةيمالسإ ةيوبرت تاسسؤم ءاشنإ يف اضيأ نامعو برعلا راجت مهاس
 رئاعش ةماقإو مالسإلا رشن يف ريبكلا اهرودو دجاسملا نع رظنلا ضغبف . اهطسو يفو

 دحأ ةسردم سيسأتب ماقو . رابجنز يف افوج دجسم دجاسملا كلت رهشأ نمو مالسإلا
 . ةيقيرفإلا ةراقلا يف لضفلاو ملعلاب ةفورعملا رسألا نم ىهو . ليللا لمج لآ ةرسأ دارفأ
 ليللا لمج دمحأ نب نمحرلادبع ديسلا ةمالعلا رابجنز يف اوسرد نيذلا اهئاملع رهشأ نمو
 .'ا» ليللا لمج دمحم نب نسح ديسلا ةمالعلاو .

 ةراقلا يقرش قطانم يف ملعلاو ةفاقثلا رشن ليهست ةيلمع يف نامع راجت مهاس امك
 ىهو . فحصلاو بتكلا عبط تايلمع ليهستل رابجنز يف ةعبطم تأشنأ ثيح . اهطسوو

 اهراثآ ةعبطملا كلتل ناكو . ديعس نب شغرب /ديسلا نمز كلذو . ةيناطلسلا ةعبطملا
 . ةقطنملا يف ةماهلا ةيراضحلا

 يف اماه ارود يقيرفإلا قرشلا يف يمالسإلاو يبرعلاو ينامعلا رودلا ىدأ اذكهو

 ىلع قيمملا اهتابث نم تظقيتسا ىتلا . قطانملا كلت ىلإ هتفاقثو مالسإلا رايت لمح

 .'" همظنو مالسإلا ءىدابم

 )١( ص . قباسلا ردصملا . يريغملا ٢٣٣ .

 )٢( قحالملاب طنارخلا رظنا .

 س ؛٥ .



 ) ٥)

 ةيقبرقإ قرش ةراجن
 راطخألاو علسلا

 - : ةبر اجتل ا علسلل ا : "الوأ

 نم مدقلا ذنم ةيقيرفإلا ةراقلا قرش ىلإ نيملسملاو برعلا راجتلا تاعامج تهبتا
 ةجاح يف هتاراضحو ميدقلا ملاعلا ناك ةماه علس نم ةريفولا اهتايناكمإ ىلع لوصحلا لجأ
 تقولا يف . ةيمالسالا روصعلا يف رارمتساب علسلا كلت ىلع بلطلا رمتسا امك . اهيلإ
 ىلع"لابقالا دادزإف ايداصتقإ ترهدزأو . ايراضح يمالسإلا ملاعلا قطانم هيف تغ يذلا

 عيمج اهيلإ دشت ةيقيرفإ علس ترمتساو . يسابعلا رصعلا يف ةصاخ ةيقيرفإلا علسلا
 . رضاحلا تقولا ىتح ىوقلا

 ةليوط تافاسمل بونجلا ىلإ لامشلا نم يقرشلا يقيرفإلا لحاسلا دادتمال ارظنو

 ملاعلاو ميدقلا ملاعلا يف تاراضحلا زكارم نع لحاسلا اذه دعيو . يدنهلا طيحملا ىلع
 عيمجت تايلمعب موقت . ") زكارمو مهل تانطوتسم ةماقإ يف راجتلا أدب دقف . يمالسإلا
 ةقاشلاو ةليوطلا ةيرحبلا ةلحرلا نم ةحارتسا ةباثمب نوكت امك . ريدصتلل اهزيهجتو علسلا

 . يدنهلا طيحملا هايم ربع نفسلل

 اهيلع تماق ثيح . ماخلا ةيلوألا اهتروص يف اهنأب زيمتت علسلا كلت تناكو
 امك . طسوتملا رحبلا ضوحو قارعلاو دنهلا لثم ىرخأ نكامأ يف ةديدع نونفو تاعانص
 ىتلا قطانملاو لودلا نم ريثكل جاتنألا رصانع نم رصنع ةباثمب قيقرلا ةراجت تحبصأ
 : يليام ةيقيرفإلا علسلا مهأ نمو "" قيقرلا ةراجت اهتلصو

 )١( بهذلا :

 ىتأتو ىطسولا روصعلاو ميدقلا ملاعلا تاراضح يف نداعملا مهأ بهذلا لكش
 عافترا ببسب علسلل ةميقلا ريدقت تايلمع يف كلذ دعب هلامعتسا يفو هتردن يف هتيمهأ

 )١( ص . ايقيرفإ قرش يف مالسإلا . ماهجنمرت ٣٢ .
 ( ٢ \ ١ ي ريغم ٠ ةيهج ١ ر ابخ ل ٠ ص ٥ ٨ ١ .

_ ٤٥١ 



 ةهجاولا ةباثمب يمالسإلا رصعلا يف بهذلا حبصأو .ا" هيلع بلطلا ةوقو هنامثإ
 نميلاو ةنعارفلا تاراضحل ةصاخ ةيمهأ يقيرفإلا بهذلا لتحاو . لودلل ةيداصتقالا

 روصملا ىفو . ةميدقلا روصعلا يف قارعلا تايندمل ةبسنلاب كلذكو دونهلا تاراضحو

 نع ثحبلاب طبترت ةيقيرفإ قرش يف راجتلا تاكرحت تايلمع تلظ كلذلو ةيمالسإلا
 قرشملا قطانم اهيلع دمتعت تناك ىتلا ةيسرافلا بهذلا مجانم بوصن دعب ةصاخ . بهذلا
 بهذلا لوادتلل يرقفلا دومعلا وه ةيقيرفإلا ةراقلا قرش نم مداقلا بهذلا حبصأو يمالسإلا
 .'" قارعلاو دنهلاو يبرعلا جيلخلا يف

 برض يف ةدعاقلا عبصأ هنأل يمالسإلا رصعلا يف بهذلا ىلع بلطلا داز امك
 قارعلاو ماشلا يف روصقلا باسحل ةلماعلا شرولا تناكف . ىلحلا ةغايص ةعانصو رانيدلا

 ملاعلا ىلع ةريزغ تايمكب قفدتي يقيرفإلا بهذلا ناكو .ادج ةطشن ندملا يفو رصمو
 لامعألا لاجرو راجتلا ماق ثيح . يبرعلا جيلخلاو .رمحألا رحبلا ربع يمالسإلا

 لقن متي ناكو . '" ةيقيرفإ قرش يف جنزلا ةلافس ةقطنم يف ةريبك ةريبك تارامثتساب
 لقني مث . لحاسلا ىلع ةيراجتلا تالاكولا ىتح لخادلا نم نيلامحلا سوؤر ىلع بهذلا

 . ١" ةرشابم نفسلا روهظ ىلع ردصي وأ يقيرفإلا لحاسلا ىلع ىرخأ ةنمآ زكارم ىلإ

 . دنهلا لحاوسو لبيدلا ىلإو قارعلا ىلإ بهذلاب ةلمحملا نفسلا تالحر تدازو

 اذه يف دنهلأضرأ رقف ببسب يقيرفإلا بهذلا ىلع ةثيدحلا روصعلا ىتح دنهلا تدمتعأو
 ةثيدحلا روصعلا يف ىابموب ىلإ هجتت نفسلا تحبصأو . ةيناكسلا ةفاثكلا رظنو ماخلا
 تناك ةيادبلا يفو . م٠٦١ ٠ ةنس كانه ةيناطيربلا ةيقرشلا دنهلا ةكرش ءاشنإ دعب

 مث . لدابتلا وأ هتماصلا ةراجتلا قيرط نع متت ةقرافألا ءامعزلا عم بهذلا لدابت تايلمع

 يف اببس ") ةلافس بهذ ناكو . ةيدقن تالمع عفد ىلإ ةيمالسإلا روصعلا يف تروطت
 . وشيدقم لثم يقيرفإلا لحاسلا ىلع ةديدع ندم راهدزإ

 )١( ص . يداصتتالا خيراتلا . روتشآ ١١١ .

 . ١٤ ص . ةراجتلا خيرات . نارفول -

 . ١١٠ ص . قباسلا عجرملا . روتشآ )٢(

 . ٢٣٢٢ ص . ةيخيراتلا ةيفارغجلا . درابمول )٣(

 . ٦١ : ص . .٢ ج . بهذلا جورم . يدوعسملا )٤(

 . ٢٣٢ : ص . قباسلا عجرملا . درابمول )٥(

 س ٤٥٢



 تاعارص يف اببس ناكو . بهذلا ةراجت بيسب اضيأ ةولك ةكلمم ندم ترهدزا امك

 لماوع مها . ةشيدحلا روصعلا يف ايسيدور بهذ حبصا امك . ندملا كلت نيب ةديدع

 ىلإ كلذ دعب تمدق ىتلا ةييوروألا ليطاسألا فادهأ مهأو . ةيلاغتربلا ةيفارغجلا فوشكلا
 ')»" بضنيال جنزلا ةلافس بهذ " نأب ابوروأ يف لاوقأ تددرت ثيح . ةراقلا قرش لحاوس

 تقولا ىتح يملاعلا بهذلا جاتنإ يف مكحتت ةيقيرفإ بونجو قيبمزوم قطانم تلازامو
 بهذلا جاتنإ نم ٢٥ ىلاوح ةيقرشلا اهمجانم نم ةيقيرفإ بونج جتنت ثيح . رضاحلا
 .قيبمزوم بهذ ىلإ ةفاضإلاب . م٢٨٩١ ةنس چك٠٥٢١٦٦ هجاتنا غلب ثيح "") يلاعلا

 ىهف ٠ ىجولويجلا اهبيكرت ببسب بهذلا مجانم نم ديدعلا ىلع يوتحت ةيقيرفإ تلازامو
 ةيواحلا روخصلا بسنأ نم دعت ىتلاو ةميدق ةلوحتمو ةيروللب روخص ىلع ىوتحت
 بونج ةصاخ ةراقلا ىلع قفدتت ةيملاعلا لاومألا سؤر تلازامو . ةيندعملا تانيوكتلل
 . ""ةصاخ بهذلا مجانم لالغتسال ةيقرشلا ةهجلا نم . ةيقيرفإ

 ٢١) جاعلا :

 دجاوتلا نأ الإ . دنهلا لثم ملاعلا نم ىرخأ قطانم يف ةليف دوجو نم مغرلاب
 نمث ىأب ةليفلا نم جاعلا ردقتال ةيقيرفإلا لئابقلا تناكو . ةيقيرفإ يف ناك اهل فيثكلا

 . اهباينأ ذخأو ةليفلل ةعساو لتق تايلمعب جونزلا ماقف . دعب اميف كلذ تكردأ امنيح الإ
 متي ثيح لحاسلا ىلع جاعلا نم ةلومحملا تايمكلا سدكت مث . نامع راجتل اهعيبو

 نوتق اهيدل تناك قطانم ىهو . نيصلاو دنهلا ىلإو يمالسإلا قرشملاو قارعلا ىلإ اهلمح
 تايمك نوكلهتسي دونهلا ناك امك. '“) جاعلا ىلع ةدمتعملا فحتلا ةعانص ىلع ةمئاق

 مهلكايهو مهدباعم نم وازجأ ءانبو مهليثامت ةعانص يف اهنومدختسي ثيح جاعلا نم ةريبك
 . دنهلا يف ةيذوبلاو ةيسودنهلا بوعشلا دنع ةصاخ ةيمهأ ةعلسلا كلت تلتحا كلذبو

 . ايسآ يقرش بونجو نيصلاو

 . ١٢٦ ص . ةيقيرفا قرش لحاس . يريوحلا ()"

 ٥٣٣. ص . ةيميلقالا ةيفارغجلا . ةنايع وبأ )٢(

 ةنس هجاتنا ديو . ةبطاق ملاعلا يف بهذلا لوقح مهأ جربناهوج ةنيدم لوج دنارلا لقح ربتعي ثيح )٣(

 . م٦٨

 . ٨٥ ص . نييرجهلا يناثلاو لوألا نينرقلا يف ةرصبلا يف ةيداصتقإلا تاميظنتلا . يلعلا حلاص )٤(

 . اهدعبامو

٥٢٣ 



 جاعلا ةيمهأ نايب يف نامع لهأ راجت ىلإ عجري لوألا لضفلا نأ يريغملا ركذيو

 تمدق ىتحو . ةيادبلا يف ةراجتلا كلت نيينامعلاب تطبترا ثيح . ةيقيرفإلا لئابقلل

 ."ا دونهلاو سرفلا راجت نم ةصاخ ةراجتلا كلت يف مهتكراشو ىرخأ رصانع

 نحن " مهلوقب جاعلل ازكرم مهتنيدم نأب ةفوكلا لهأ ىلع ةرصبلا لهأ رختفا دقو
 نامع لهأ نم راجتلل ةماه ازكرم ةرصبلا تناك ثيح """ اجابيدو اجاعو اجاس مكنم رثكأ

 ماقت تناك ىتلا تالافتحالا دنع دادغب يف رهظتل ةيقيرفإ نم لمحت تأدب ةليفلا نأ لب .

 . "" يسابعلا رصعلا يف اهب

 )٣ ( ديدحلا :

 . ةيادبلا ذنم ديدحلا ماخ يف ةريقف . اضيأ دنهلاو . يمالسإلا ملاعلا قطانم تناك
 لاتقلاو برحلا تاودأ ةعانص يفو . ةماع ةروصب تاعانصلا يف ةيمهأ نم هلام مغر
 ىلع تاماخلا كلتب هليومت يف دمتعي يمالسإلا ملاعلا أدب كلذ ىلعو . ةصاخ ةروصب

 ديروت قطانم نم ى ناتسغاد هتصاخ . زاقوقلا ةقطنم تحبصأو . هل ةرواجم قطانم

 ربكأ ةروصب دمتعأ يمالسإلا ملاعلا نكل . لامشلا ةهج نم يمالسإلا ملاعلا ىلإ ديدحلا
 ةركبم تاحاجن قيقحت نم دنهلا تنكمت ثيح . دنهلا نم ةدروتسملا هتاعانصو ديدحلا ىلع

 دقو . فويسلا ةعانصب داليملا روصع ةيادب ذنم اهترهش تناكو ةيديدحلا تاعانصلا يف

 . رارمتساب يدنهلا ذالوفلاو ديدحلا ىلع يمالسإلا ملاعلا نم تابلطلا تديازت

 تأدبو . ةميدقلا روصملا يف اهمجانم تبضن دق ةيدنهلا ديدحلا تاماخ نأ عقاولاو

 . يدنهلا طبحملا ربع ةيقيرفإ قرش نم ديدحلا تاماخل قاطنلا ةعساو داريتسا تايلمع
 دنهلا ندم يف ةفاثكب اورقتسا نيذلا نامع لهأ ةصاخ برعلا راجتلا طيسولا رودب ماقو
 ربتعت ةيقيرفإ قرش نم ديدحلا تاماخ تازلف تناكو . ةراجتلا كلت يف مهرودل ةيلحاسلا
 ,ا٤) اهريغ نم ةدوج رثكأ

 )١( ص . رابخألا ةنيهج . يريغملا ٣٠٥ .

 )٢( ص . قباسلا عجرملا . يلعلاا ٨٨ .

 )٣( ص .٢ج . قباسلا ردصملا . يدوعسملا ١٣ .

 )٤( ص . قباسلا عجرملا . درابمول ٢٣٤ .

 س ٥ ع



 بونج ةصاخ جنزلا ةلافس قطانم نم ةيقيرفإ قرش نم ديدحلا جارختسا متي ناك
 نم لامعلا ىديأ ىلع ةياغلل ةيئادب قرطب متت جارختسالا تايلمع تناكو ")بهذلا مجانم

 اهتعانصو اهليكشتو اهرهص داعي مث . دنهلا ىلإ ردصتل لحاسلا ىلإ لمحت مث .جونزلا
 برضومدنهلا يف فويسلا هنم عنصي يذلا ذالوفلا ناكو . يمالسإلا ملاعلا ىلإ ردصتو

 .اهتنورمو اهترفش ةدحو اهتناكمل يبرعلا بدألا يف ةرهشلاو لاثمألا

 )٤( ةيرحبلا تاجتنملا :

 يف يمالسإلا ملاعلا قطانم ىلإ لسرتو . اهندص ردصي ىتلا فحالسلا اهمهأ ناكو
 فدصلا تاودأ ةعانص يف نوصصختملاو ةرهملا عانصلا دجوي ثيح . ماشلاو قارعلاو رصم

 نم ةيقيرفإ يقرش ةقطنم تناكف (©32]ااة ربنعلا توحل “ازارفإ ربتعي يذلا ربنعلا امأ .
 مث ديدحتلا هجو ىلع عمجت ةفوذقملا عطقلا تناكو . يمالسإلا ملاعلا يف هجاتنإ زكارم مهأ
 . ٦" ةفلتخملا روطعلا تاعانص يف لخدي ربنعلا ناكو . ةيلاغ نامثأب ردصت

 )٥( ةيباغلا علسلاو تاجتنملا :

 نم "الئاه "ادادتما ةيقيرفإل يقرشلا لحاسلا دادتما ىلع تبترت ىتلا تاجتنملا ىهو

 . ةيخانملا فورظلا يف عونت ىلإ ىدأ امم . ةديدع ضرع رناود ربع بونجلا ىلإ لامشلا

 ثيح ةيئاوتسإلاو ةيرادملا تاباغلا نمض ةراقلا قرش نم ريبك قاطن دوجو ىلإ ةفاضإلاب
 . ةبلصلا باشخألا تاذ ةيلاعلا راجشألا نم ديدعلا ىلع يوتحت ىتلا ةفيثكلا تاباغلا

 .'") سونبألا بشخ لثم ةديدع ةيبشخ تاعانص يف اهمادختسا نكي ىتلاو

 ةسرتفملا تاناويحلا نم ديدعلا ىلع انافاسلا قطانمو تاباغلا كلت توتحا امك

 يمالسإلا ملاعلا يف ةماه ةيدلج تاعانص يف اهدولج لالغتساو اهدايطصا متي ناك ىتلاو

 هبش ىلإو يمالسإلا ملاعلا ىلإ دولجلا ريدصت يف ةماه ةناكم ةيقرشلا ةيقيرفا تلتحاو اا

 )١( ص . قباسلا عجرملا . يريوحلا ١٢٤ .

 )٢( ص . قباسلا عجرملا . درابمول ٢٤٩ . ص . ١ج . بهذلا جورم . يدوعسملا ١٦٣ .

 )٣( ص . ةحالملاو برعلا . يناروح ٢٣١ اهدعبامو .

 )٤( امهريغو ةليفلاو ةدرقلاك .

 ص . ةيراجتلا تاقالعلا .ىريسملا ١٧٤ .

 س ع٥٥



 ليبس ىلع يمالسإلا ملاعلا ىلإ ةباغلا تاناويح ضعب تردص لب . ةيدنهلا ةراقلا
 ١) ةيل هلا

 )٦( قيقرلا :

 ةجاحلا هقطانم راهدزإو . يمالسإلا ملاعلا ندم يف لئاهلا يناكسلا ومنلا ىلع بترت

 ةمظنأ تأدب امك . ىرخألا فرحلاو تاعانصلا يفو لزانملا يف لمعلل ةلماع ىديأ ىلإ

 عامطأ نم "افوخ مهيلع دمتعي دنجك ديبعلا ىلع دمتعت يمالسإلا ملاعلا يف ةديدج
 نب رمع ةفيلخلا نمز ترصم ىتلا ةديدجلا قارعلا ندم تناكو اهتاعلطتو ةيبرعلا لئابقلا
 لثم ىرخأ ندم ترهظ امك . ديبعلا داريتسا زكارم مهأ نم ةفوكلاو ةرصبلا امهو باطخلا

 ىرخألا ديبعلا قاوسأ نم كلذ ريغو دادغيو طساو

 ىلإ ةعلسلا كلترفو يذلا طيسولا ىه يبزعلا جيلخلاو نامع لهأ نفس تحبصأو
 ىتلاو ةعلسلا كلتل ريدصتلا مجانم ىه ةيقيرفإ قرش قطانم تحبصأو اهجايتحا زكارم
 ةقطنم هتدهش يذلا يداصتنإلا ومنلا نأ امك . يسابعلا رصعلا يف علسلا مهأ تحبصأ

 تايلمعل قيقرلا نم ةريبك دادعأ ىلإ يبرعلا جيلخلا ءىناوم ةجاح هيلإ بترت يبرعلا جيلخلا
 ةقطنم تحبصأ انه نم . ءىناوملا يف عئاضبلا سيدكت تايلمعو نفسلل نحشلاو غيرفتلا
 . ةيقيرفإ ةراق قرش نم قيقرلا داريتسا زكارم مهأ نم يبرعلا جيلخلا

 يبرعلا جبلخلا ةقطنم ىلإ ديبعلا ءالؤه نم فالآلا لمحت ةينامعلا نفسلا تأديو

 ثاومن تدهش ىتلا ةرصبلا ةنيدم تناكو . طساوو ةفوكلاو ةرصبلا ةنيدم يف لمعلل قارعلاو
 مهنم دادعأ مدختست تناك ثيح ةعلسلا كلتل ةماه اقوس اهئايحأ يف ًاعاستإو ارطضم
 نم ٹاعامجملا كلت تشاع دقو . "") بونجلا يف "حئاطبلا " ةحلاملا يضارألا حالصتسا يف

 نم لالغتسالاو راجفنالل ةضرع مهلعج يذلا رمألا . ةبعص ةيعامتجا فورظ يف ديبعلا
 . '" يسابعلاو يومألا نيرصعلا يف جنزلا تاروث يف ثدح امك . ةضراعم راكفأ لبق

 )١( ص . ٢!ج . قباسلا ردصملا . يدوعسملا ٩٨ .

 )٢( ص . ١ج . نادلبلا حوتف . يزذالبلا ١٩.

 . ٢٩ : ص . قياسلا عجرملا . يبلع -

 . اهدعبامو ٣٦ ص . هسفن عجرملا . يبلع )٣(

- ٤٥٦ 



 اوماق امك . ه٤٧ا ةنس ريبزلا نب بعصم ةيالو نمز مهفوفص يف درمتلا عقو دقف

 تاوصأ عامس نع قارعلا يف تاطلسلا تضافتو . ه٦٧ ةنس جاجحلا ةيالو يف ةروشب
 قارعلا يف ةرثؤم ةوق اوحبصأو . ") فالآلا تارشعب نودعي اوحبصأ نيذلا جونزلا ءالؤه

 مهلم " دمحم نب ىلع ةماعزب ه٥٥٢ ةنس ةريهشلا مهتروثب اوماق يسابعلا رصعلا يفو .
 ةروثب اوماقو . هلوح ةرصبلا جونز نم فالآلا تارشع عيمجت نم نكمت يذلا . "" " جنزلا

 هنأ دعب . دادغب ىتحو قارعلا بونجو يبرعلا جيلخلا لامش ةقطنم نمأ تدده ةمراع
 رشع ةعبرأ ةدمل ةيسابعلا ةفالخلا تددهو . اهلوخد نم ىندأ وأ نيسوق باق اوحبصأ

 يف مهتمصاع اولعجو . ةينامعنلاو طساوو ةرصبلا تمض مهل ةلود اولكشو '٢)"اموي

 سانلا رجهو . راجتلا برهو . قارعلا بونج يف ةديدع قطانم اوبرخ نأ دعب . ةراتخملا
 نبسمخو ةئام هنمث ةطنح ١ رك رعس حبصأ ىتح ر اعسأل ا تعنفترأو . ةرصبل ا . انيم

 تايلمع تفقوت نأ دعب . "ارانيد نيرشعو ةئام ىلإ ريعشلا رك رعس عفتراو ')"ارانيد.
 ةنس مهتروث ىلع ءاضقلا نم دضتعملا يسابعلا ةفيلخلا نكمت ىتح . امامت ةراجتلا

 ٠ )٥)
 .'"'ه٢ا٧.

 كلذ . قيقرلا ةرابحت تايلمع يف ةهيزن تناك ةيبرعلاو ةينامعلا ةطاسولا نأ عقاولاو

 متي مث ةيقيرفإلا وتنابلا لئابق اهب موقي ناك تاباغلا لخاد نم ديبعلا بلج تايلمع نا

 ةلاحرلا نم ديدعلا دهش امك .'`) مهريغو نيينامعلا راجتلا ثيح لحاسلا ىلإ مهعيمجت
 مهنوسلاجي اوناك ثيح ديبعلل نيينطاومو اماكحو اراجت نيينامعلا ةلماعم نسح ىلع
 ىلإ ديبعلا نم ديدعلا لوحت ىلإ كلذ ىدأ ىتح . برشملاو لكأملا يف مهعم مهنوكرشيو
 مهنمو نييبوروألا ةلاحرلا كلذ ركذ دقو . مهلزانمو مهشويج يف اولمع امك . مالسإلا

 )١( ص . جنزلا ةروث . لصيف . رماسلا ٣٤ .

 )٢( ص . ١ج . بابللا . ريثألا نبا ٤٤٨.

 )٣( ص . فارشإلاو هيبنتلا . يدوعسملا ٣١٩١ .

 - ص . ٦ج . خيرات . يربطلا ٤٧٣ .

 )٤( ص . ٣١ج . ءالبنلا مالعأ ريس . يبهذلا ١٢٣٠ .

 )٥( ص . ١١ج . ةياهنلاو ةيادبلا . ريثك نبا ٣١ .

 لئابقلا يف دجت ةرصتنملا لئابقلا تناكو . ةيقيرفإلا لئابقلا نيب ةرمتسم بورح كانه تناك امك )٦(

 دقو ةنيهم ةروصب اهعيبب موقتو ةمزهنملا لئابقلا دارفأ رسأب موقت ثيح لخدلل اماه ردصم ةمزهنملا
 .نييبوروألا ضعب نم عيجشتب ةثيدحلا روصعلا ىتح تايلمعلا كلت ترمتسا

_ ٥٧ ٤ 



 ١١. ةيناطيربلا ةيقرشلا دنهلا ةكرش لبق نم ثيمسو ىمسا

 يف اوناك . نيينامعلاو برعلا راجتلا يديأ ىلإ اولصو نيذلا قيقرلا نأ مغرو
 مهل "ايركت اودهش مهنإف . يحاونلا ةفاك نم ةيقيرفإلا لئابقلا نيب ةيندتم عاضوأ

 ءالؤه نم راص مكو . نيملسملا ضعب مهنم جوزت ىتح . نيملسملا ىديأ ىلع مهتيناسنإلو
 ديبعلا ءانتقا ىلإ ةجاحلا ترهدزاو . مهلامعأ يف ءاكرشو مهدايسأ لاومأ يف كالم جونزلا

 يقيرفإلا لخادلا قطانم ضعب نا امك . ةيلحاسلا اهزكارم راهدزإ ببسب ةيقيرفإ ةكرش يف
 دهزاب مهدالوأ عيب وأ لئابقلا نم ديدعلا رارف اهيلع بترتي تاعاجملا ضرعتت تناك
 . راعسألا

 اهروص يف قيترلا ةراجت لاجم يف نامع لهأو برملا هب ماق يذلا رودلا مغرو
 ىتلا ةليسولا تحبصأ قيقرلا ةراجت ةجح نإف . يمالسإلا نيدلا اهيلع صن امك. ةيناسنإلا

 ةموكح عم م٢٢٨١ ةنس دعب ةصاخو . ةيقيرفإ قرش يف لخدتلل نويبوروألا اهذختا

 ةجحب اهرزجو ةيقيرفإ قرش ىلع اهتيامح صرف ىلع لمعت ايناطيرب تأديو . طقسم
 بناجلا نع ةديعب ةيداصتقا عفاود لودلا كلت عفاود تناكو . قيقرلا ةرابت ةحفاكم

 ةيناسنإ ميق ىأب مزتلي مل قيقرلا ةراجت يف مهيضام نأ امك . هفلخ تفتخأ يذلا يناسنإلا
 . "") ةيقالخأ وأ

 اهحلاصل قيقرلا ةراجت ةلأسم لالغتسا ىلع لمعت لعفلاب ايناطيربايناطيرب تأديو
 ةجحب تارمعتسم مهل تأشنأ ثيح . مهسفنأ ديبعلا حلاصم ىلإ رظنلا نود ةصاخلا

 ٠ تارمعتسلا كلت نم ديفتست ايناطيرب تأدبو . نيررحملا قيقرلل ةنمآ تاذالم نيوكت
 ايناطيرب يف بصي ناك تارمعتسملا كلت دئاع نأ ىأ . ةيناطيرب تاكزش اهترادإ ىلوت دقف

 روجأ نم نايحألا نم ريثك يف لقأو . ةديهز تناك مهروجأ نأ ىتح . قيقرلل سيلو
 . قباسلا يف مهتداس دنع مهلمع

 )١( ص . رابجنز . ايركزو . داقعلا ١٢٥ .

 )٢( ص . ايقيرفا . ءافو . دوعسم ٩٦. ٩٧ .

 ةلثام تلازام ةيشحو بيلاسأب ةقرافألا قيقرلا هاجت ةيبوروألا تاسرامملا هيف تلفح يذلا تقولا يف

 نم ريثك يف رخآل نيح نم رهظتو نييبوروألاو ةقرافألا باتكلاو ءابدألا دنعو ةقرافألا قاهزأ يف
 ةيبدألا لامعألا .

 _ ٥٨ع؛ _



 ايناطيرب موقت نأ ىريو " نوتسكوب " هيلإ وعدي رخآ يناطيرب عورشم رهظ امك
 نوكي يقرشلا ةيقيرفإ لحاس لوط ىلع ةيراجتلا ةيناطيربلا زكارملا نم ةلسلس ءاشنإب

 جاعو بهذ نم ماخلا داوملاو ةيقيرفإلا علسلا لمحو ةيناطيربلا تاجتنملا عيزوت هنم فدهلا

 . نيررحم مهنأ ىوعد تحت . ديبعلا ءالؤه لالغتساب . ىرخأ علسو نداعمو

 : امه نيفده قيحتل ديبعلا ةراجت ةيضق ابوروأ لودو ايناطيرب تلغتسا كلذيو

 ةهجاومو . ةيقيرفإلا ةراقلا لخاد يمالسإلاو ينامعلا لغوتلا نم دحلا : لوألا

 ماظنلا نأ تكر دأ ثيح . لخادلا يف ةيقيرفإلا تاعامجلا نيب مالسإلا ىلإ لوحتلا تايلمع
 يلاوح نأ ىتح . :.بنسملاو نيينامعلاب طبترم ةراقلا قرش يف يعامتجإلاو يداصتقإلا

 مهرجاتم وأ مهعارزم يف برعلا يدل نولمعي اوناك ةيقيرفإلا ةراقلا قرش ناكس نم ٩٠
 . مهلز انم و أ

 زكارم ءاشنإو . راجتلا ةقحالم ةجحب ةراقلا لخاد ىلإ لفلغتلا وه : يناثلا
 نم ةيقيرفإ علس عيمجتو . ةيناطيربلا ةيقرشلا دنهلا ةكرش عئاضب عيزوت اهفده ةيناطيرب

 ىلإ ءوجللا نود ةيقيرفإلا علسلا عبانم ىلع اهدي عضو ايناطيرب نكمتت كلذيو . لخادلا
 . يرابحت طيسو

 يف يبرعلاو يمالسإلا دوجولا دض ةجح قيقرلا ةلأسم ذاختا ايناطيرب تنكمت اذكهو

 روص ىلإ رمألا ىهتنيل . ةقرافألاو برعلا نيب ةنتفلا روذب رذبب رمألا ىهتناو . ةراقلا قرش
 . ةاسأملا نم ةديدج

 زوملا : لثم اهنوجاتحي ىتلا علسلا ةقرافألا ىلإ ةيبرعلاو ةينامعلا نفسلا تلمح

 ىلإ اولمح امك . همجح ربكو بيطلا هقوذب زيمتي ىذلاو . رافظ ةقطنم نم لمحي يذلا
 كلذكو . ةقرافألا دنع ةيمهأب ىظحت تناك ىتلاو ¡ ةريهشلا ةيبرعلا رومتلا ةراقلا قرش

 زرألاو . لباوتلاو ةيديدحلاو ةيجاجزلا تاعانصلاو روطعلاو روخبلاو ةعونتملا تاجوسنملا

 .)١١' نابللاو

 ( ١ ) ةينامعلا تاساردلا ةودن داصح ٠ ٥ ٠ ص ٦ .

 ٥٩ع _



 : تابرعلاو راطخألا : "ايناث

 ث ملاعلاو يدنهلا طيحملا لحاوسب اهطبرت ةيحالم طوطخب ةيقيرفإ ةقطنم تطبترا
 : يليام ةيحالملا طوطخلا كلت مهأ نمو يمالسإلا

 )١( ةيقيرنإ قرش - راحص : -

 ثيح . نامع بلخ ىلع راحص ءانيم نم ةينامعلا نفسلا تالحر ةيبلاغ أدبت

 ةريزجلا هبش لحاس ةاذاحمب ةنيفسلا رمت جنزلا لحاس ىلإ راحص نمو ةقطنملل يراجتلا زكرملا

 6٧١ ; ةيلاتلا تاطحملا ربع ىرطقوس ىتح يبونجلا ةيبرعلا

 - ردنب - ةروباخلا - دلاخ ىنب . فيراعجلا - مامحلا روخ - تانيوعلا - راحص
 بيسلا ردنب - سيمرلا - يدارجلا - ءاكرب - يداوسلا سأر - ةعنصملا - مادو - قيوسلا

 . ٨ . . ٢
 .١"' طقسم - ماير - حرطم - يفيطشلا - لحفلا -

 خيشلا - ةفيس - ناريخلا - ىتي - ةبصحلا - ناتسبلا - بادس ىلإ طقسم نمو

 - ةلبنسلا - تاهلق سأر - يويط - سنف - رمغد - تايرق - دوادوب سأر - دوعسم

 . . روصو دحلا سار ىلا لصت ىتح

 رافظ لحاس ىتح . تاينالحلا رزج ىلإ نفسلا هجتت '“) ةريصم ىلإ دحلا سأر نمو

 ىرطقوس ىلإ هجتت وأ . ندع ءانيم ىلإ اهنمو رحشلا لحاس ىلإ هجتت مث طابرم ءانيمو
 . جنزلا رب ىلإ ةرشابم نامع لحاس نم

 ةرازو ٧٦. ٧٢٢. ٧٢٨. ٧٩١ . ٨٠. ٨١ . ٨٣٠٨٢. مقرو . راحبلا مولع يف راهزألا ةحفن طوطخم )١(

 . تاطوطخملاو قئاثولل ةماعلا ةيريدملا . ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا

 ٥٥٩. ص . راطعملا ضورلا . يريمحلا )٢(

 . اهدعبامو ٨٩ ص . يدنهلا طيحملا ةراجت . نامثع )٣(

 : دجام نب دمحأ لوقي )٤(

 ةريصب يذ نك ليهسلا بيغم يف .. ةريصم ىلإ رجأ دحلا نمو

 برقعلا مانألل "احبحص ىرجم .. برجماي روخ ةريصم نمو

 . ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو . باهش حلاص نسح قيقحت . ىربكلا ةينونلا -

_ ٤٦. _ 



 ربع جنزلا ةلافس ىتح ةيقيرفإ قرش ءىناوم ربع نفسلا رمت ( ينوفج) ينوفاح نمو
 ىتح ةولك . رابجنز . اسابم ٠ ىدنيلام . ومال . ابميو . ةوارب . وشيدقم : ةيلاتلا تاطحملا

 . يقرشلا بونجلا بوص رقشغدمو رمقلا رزج ىلإ هجتت دقو . ولبنق ىلإ لصت

 ىلإ اههاجتا يف نايحألا بلغأ يف تيزنارتلا ةراجتب موقت ةينامعلا نفسلا تناكو

 اهديعاوم طبترت ثيح . راحبإلل قيقد ماظن ىلع دمتعت نفسلا تناكو . ةيقيرفإ قرش
 اهتلحر فنأتست نفسلا تناك امك . روبدلا حيرو ابصلا حيرو . ةيراجتلا ةيمسوملا حايرلاب

 لحاس هاجتاب دنهلا دصقت نفسلا تناك امك . ةرصبلا ىلإ ةريثك نايحأ يف ةدوعلا يف
 .'ا) لبيدلاو ناركم . )١)

 ثيح . اهتلحرل ةنيعم تاقوأب مزتلت ةرصبلا ىلإ ةهجتملا ةينامعلا ةنيفسلا تناكو
 ةرصبلا قاوسأ ىف طشن يراجت رود نامع لهأل ناكو . قارعلا ةراجتل “ازكرم ةرصبلا تناك
 مهدالب عقوم ببسيو . ةيادبلا ذنم ءانيملا يف حضاولا مهدجاوت ببسب ةرتفلا كلت يف
 ىلإ هريغو يدوعسملا راشأ دقو . يدنهلا طيحملا لحاوس عم ةيراجتلا ةيحالملا مهتربخو
 نفس يف ةيقيرفإ قرش ىلإ هجوت نأب يدوعسملا ركذو . '") لاجملا اذه يف نامع ةراحب رود
 ىتحو جنزلا رب نييو يبوعلا جيلخلا نيب ةرمتسم تالحر يف مهنفس تناكو . نوينامع اهكلمي

 )١( سيجم : يبرقلا يبرعلا جيلخلا لحاس ىلع ةيلاتلا تاطحلماب ةنيفسلا رمت ةرصبلا ىلإ راحص نم .

 لبج . ءابلك . ةحالم ةمطخ . ةيوارضخلا . هديلبلا . صانش . ريقارقلا . يريمحلا . لومرم . ىول

 عدب . نايحمل . يباوغ . يليه لبج .رافلج . سمرلا روخ . بصخ . منفلا ةريزج . مدنسم . ىتح

 حلاص ينب ةريزج . ىولس ةحود . ةيجيربلا . جريشع سأر . ةرابزلا . ةليوحلا . يلاع ةريزج . رطق .

 تورات .فيطقلا . تاهيس . ةوجنل . مامرلا . ناهدلا ةحود . قرحملا . عافرلا . نيرحبلا ةريزج .

 ةينانسلا . صوقرح ةريزج . ةعينم . ىلع وب سأر ةريزج . ديرجلا ةريزج . ةيليمجلا سأر . ةرونت سأر

 . سطيتفلا رصق . ليحيحفلا . ةبيعشلا . ةوراق ةريزج . روزل . مدارملا مأ ةريزج . يجفخلا روخ .
 روخ . هللادبع روخ ةقرم . نايبوب ةريزج . ناعمس ةريزج . ةكليف ةريزج . ةمظاك . لمنلا مإ ةريزج

 ةرصبلا .

 ةرصبلا ءانيم يف قيرطلا اذهب ىقتلي يناريإلا لحاسلل يذاحم رخآ يرحب قيرط كانه نأ ملعلا عم .

 - ةقرو . راهزألا ةحفن طرطخم ٧٦. ٧٢٧. ٧٨ .

 )٢( ص و ١ج . بهذلا جورم ١٠٨ .

_ ٤٦١ 



 . ")نفسلا هجاوت ىتلا تابوعصلا نم ديدعلا مغر جنزلا ةلافس

 )٢( ةيقيرفإلا ةراقلا قرش ىلإ نميلاو ندع قيرط : -

 اهانركذ ىتلا ةراقلا قرش ءىناومو وشيدقم ءانيم ىتحو يقيرفإلا نرقلا ءىناوم ربع

 ايريترأو لاموصلا لامش ءىناوم ىلإ هجتت ندع لهأ نفس مظعم ناك نإو . اقباس .

 )٣( ةيقيرفإ قرش ىلإ سيوسلا قيرط : -

 نم أدبتف ١ ريقعلاف سيوسل ٠ نوعرف سطغم ٠ مزلقل ا ٠ لمحم سأر .٥ نارذش ٠ ةربرب

 . يقيرفإلا نرقلا ةقطنم ىتح . رقز . عوصم .""

 يف ءاوس رطاخلاب ةفوفحم يقيرفإلا ربلا ىلإ ىدؤت ىتلا ةيرحبلا قرطلا كلت تناكو
 ىهر . يدنهلا طيحملا يف ةحالملا تابوعص ىلإ ةفاضإلاب يبرعلا جيلخلا وأ رمحألا رحبلا

 . ةديدع اهراطخأ تناك .اريفو اهدودرم ناك ىتلا ةيقيرفإلا علسلا نأ ىلع لدت تابوعص

 ةيبرعلا ةنيفسلان . ةاناعملاو مالآلا روص نم ديدعلاب تلفح لب . ةلحرلا نكت ملف

 . عتعتتتو عقعقتتو . طنتو . نئت " جئاه طيحم ربع ريست ةطفلقملا ةطيسبلا ةيبشخلا
 . " هدوبعم ردت ىلع ةهج ىلإ ىلصي لك . ءامسلا ىلإ ةدودشم نيرفاسملا راصبأو
 ىتلا مآلا نم ددع ىلع ىرحت يبرعلا ثارتلا رداصم نم ةديدع تاحفص تلازامو

 جورخلاب رحبلا نم جورخلا برعلا هبش ىتح يدنهلا طيحملا ربع مهتلحر يف ةراحبلا اههجاوي
 . ربقلا نم

 هريصم اطبار . حيرلاو رحبلا ىوقل املتسم هرب نم جرخي يبرعلا حالملا ناكو

 عبرلا تاضبق نيب لقنتيو . ةطيسبلا ةنيفس لكشت ىتلا حاولألا كلت هعم نم ريصمو
 نم ديدعلا هجاوت راحبإلا تايلمع تلظو . ةلئاهلا جاومألاو . ةرخازلا راحبلاو ةفصاعلا

 ببسب قرفلا اهنم ديدعلا يقالي ناك يدنهلا طيحملا نفس نأ ضعبلا ركذ ىتح بعاصللا

 . اهتهجاوم نم يبرعلا حالملا نكمتي ال ىتلا ةضماغلا طيحملا رهاوظ

 )١) جورم ١ بهذل ٠ ج٢ ص ى ٦ . ٩٨

 )٢( ص . قباسلا ردصملا . دجام نبا ١٢٧١ اهدعبامو .
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 يف ةليوط ةيربحت يبرعلا حالملا نوك .") اميدق برعلا دنع ةيرحبلا تالحرلا ةرثك نمو
 - : ىليام اهنمو . هتضرتعا ىتلا ةيعيبطلا رهاوظلا نم ديدعلا عم لماعتلا

 )١( يبرعلا جيلخلا يف ةيعيبطلا تابوعصلا : -
 ايئام احطسم لكشي هنأ الإ . يدنهلا طيحملا نم ءزج ربتعي يبرعلا جيلخلا نأ مغر

 - :ب يلي ام اهنمو هلكاشمو هرهاوظو هفورظ هل القتسم

 - :ةكرحتملا لامرلا-أ

 . ةيبرعلا . ةيبرغلا هلحاوس يف يبرعلا جيلخلا نأ نونفارمغجلاو نويجولويجلا ركذي

 نيوكتلا تايلمع يف ةرمتسم ةيبرغلا لحاوسلا تلازامو ."") يقيقح يراق فر ىلإ رقتفي
 ةيبرعلا ءارحصلا لخاد نم هلجاس ىلإ ةردحنملا ةيدوألا اهلمحت ىتلا لامرلا لالخ نم

 تلهس . ةيئطاشلا تاريحبلاو راوخألا نم ددع نيوكت كلذ ىلع بترت دقو . رارمتساب
 ةكرحتملا لامرلا دوجو ىهو . ةيحالم ةلكشم تقلخ اهنكل . رحبلاب لاصتإلا ةكرح لعفلاب

 نامع برع نأ نم ضعبلا هددري ام لوح درلا ىلع يدنهلا طيحملا يف يحالملا يبرعلا طاشنلا لدي )١(

 تامولعم نأو .. ةيساقلا مهدالب فورظ ببسب ةلزملا ىلإ اولام ةيبرعلا ةريزجلاو يبرعلا جيلخلاو
 روتكدلا كلذ ددر دقو . ميدقلا ينانويلا يرحبلا ثارتلا ىلع دمتعت تناك ةيرحبلا ايفارغجلا برعلا

 : يلي اميف هدرون كلذ ىلع درلاو . يناروح جروجو . ميلعلادبع رونأ /

 نامع ذفنم حبصأ كلذلو . برغلا بوص ينامع هجوت ىأل زجاح ةباثمب يلاخلا عبرلا ءارحص تناك -

 ديشت ةحالملا رداصم تلازام ةليوط ةربخ اوبستكأو . هناطتما اوداجأو هوبكرف . رحبلا بوص ديحولا
 . يدنهلا طيحملا يف ةثيدحلا ةحالملا اهيلع تينب ىتلا ةربخلا كلتب

 ملاعو زكارم نيب لاصتألا لاجم يف ريبك رودب اوماق اهلهأ نأ ىلع اهخيراتو نامع عقوم ريشي-

 نيلحاسلا طبر نم تنكمت امنيح كلذل ايح "اليلد ديعسوبلا ةيروطاربمإ تناكو . يدنهلا طيحملا

 . يدنهلا طيحملل يقيرفإلاو يريسآلا

 . ٢٦ ص . ةحالملاو برعلا . جروج . يناروح رظنأ -
 . ٦١١ ص . راحبلا مولعو ةحالملا . رونأ . ميلعلا دبع

 ٧٢. ص . يبرعلا جيلخلا ةيفارغج . العلا وبأ - دمحم . ىلوتم )٢(

 ١٩٥. ص . يملح ظفاحلادبع روتكدلا ةمجرت . اهيف امو راحبلا . تربور . نواك -
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 يشالت لعفلاب ظحالنو . نفسلا اهيلع ددرتت ىتلا ةحالملا ءىناوم ىلإ انايحأ دتمت ةفحاز
 ين ةماهلا اهترهش اهل ناكو . تارتفاا نم ةرتف يف ةرهدزم تناك ةيجيلخ ةيرحب ءىناوم

 ىلع ةرطيسلا تايناكمإ ةلق عمو . تارتفلا نم ةرتف يف يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف ةحالملا
 . اهتجلاعم نيحالملا رودقم يف نكي مل اميدق راحبلا

 ; ١١! يراق فيصر دوجو مدعو قمعلا ةلق (ب)

 ةقطنم يف ىوس ٠ قمع دوجو مدعب زيمتت يبرعلا جيلخلا ةقطنم نأ فورعملا نمف
 قمعأ ودبتو . نامع لابج نع سورجاز لابج لاصفنا هنع جتن كانه راسكنا ثيح . زمره
 لكشي امم . راتمأ ةعضب ىدعتيال هقمع نإف جيلخلا ةيقب امأ . م٠١ ٠ يلاوح كانه ةطقن
 . "" ءانيملا ىلإ اهلوخد يف نفسلا ةكرحل ةروطخ

 '") : راوخألا دوجو ةرثك (ج)

 الإ . حايرلاو جاومألا نم نفسلل ةيعيبطلا ةيامحلل نكامأ لثمي راوخألا تناك اذإ

 جبلخلا لخاد ىلإ نوللستي نيذلا ةنصارقلل أجلم نايحألا نم ريثك يف لكشت تناك اهنأ
 يف ةلماعلا ةراجتلا نفسلا ىلع مهتامجه نشب نوموقيو ٠ يدنهلا طيحملا نم يبرعلا
 ءىناوملا نم ريشثك يف ةحالملا فقوت ىلإ تامجهلا كلت تدا ام اريثكو . يبرعلا جيلخلا
 . )٤) جيلخلا يفو

 6ه : ةيناجرملا باعشلا (د)
 ةليلق . ةيفاصلا هايملاو . ةئفادلا راحبلا يف رشتنت ىتلا ةيرحبلا تارهاظلا نم ىهو

 نم طننلا تالقانو ةقالمعلا نفسلا نكمتت يكل اهعقاوم يف سطاغ لمعب يبرعلا جيلخلا لود موقت )١(

 . نامآب اهنم جورخلاو اهئناوم لوخد
 )٢( ص . ١ج . يبرعلا جيلخلا ضوح . دمحم . ىلوتم ٢٥. ص ٣٦١ .

 )٣( سبايلا يف لغوتي هايملا نم ناسل : روخلا .
 )٤( ص . يدنهلا طيحملا يف ةحالملاو برعلا . يناروح ٢٠٦ .

 تاهج دشأ ين يبرعلا جيلخلا ةقطنم دوجو ببسب . ةئفاد هايم اهنأب يبرعلا جيلخلا ةقطنم هايم زيمتت )٥(

 بعشلا اهيف رشتنت كلذلو . ةيوتشلا اهراطمأ ةردن ببسلا اهئافصب هايملا كلت زيمتت امك . ملاعلا

 . يبرعلا وأ يناريإلا ءاوس . اهنم لحاسلا تاعاطق نم عاطق ولخي داكي الو . ةيناجرملا
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 ةحالملا لقرعت دقو . يبرعل ا جيلخل ا نم ةديدع قط انم يف باعشلا كلت رشتنتو . ةكرحلا

 . اهقطانم ىلإ هجوتلا ىلع نفسلا ربجت حاير بوبه ةلاح يف

 : )١' ةعفترملا ةرارحلاو ةيلاعلا ةبوطرلا (ه)

 يف رثؤيال يئاملا هحطسم نإف ىلاتلابو . ايبسن اريعص اجيلخ يبرعلا جيلخلا ربتعي

 ةبسن ةدايز ىلإ ىدؤي هنإف كلذ نم سكعلا ىلع لب . هل ةرواجملا لحاوسلل ةرارحلا هضفخ

 لصف يف يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف لمعلا لعجت . ةبوطرلاب ةرارحلا طابتراو . ةبوطرلا
 . '"١“يدج ملاعلا قطانم رثكأ يف عقي يبرعلا جيلخلا نأ امك . “اقاش ارمأ فيصلا

 : رودردلا (و)

 قافتلا ةكرح نع ةرابع ىهو . نامع جيلخو يبرعلا جيلخلا يف رشتنت ةيرحب ةرهاظ
 قط اتم يف اننفس تقرغ ام اريثكو . هقاطن نمض عقت ىتل ا نفسل ا ددهي امم هنارودو ءاملا

 نم ةر احبل ١ اهيف نكمتي ال ةعرسل ا نم ةجر د هن ارو دو ث املا ةعرس غلبت ثيح رو دردل ١

 . جورخلا

 : جيلخلا يف يرحبلا ىدملا قيض (ز)

 نوكت رزجلاو دملا ةرهاظ نإف كلذلو . هعاستا يف قيض يبرعلا جيلخلا نأ فورعملا نم

 اذإ جيلخلا ءىناوم نم ءانيم ىأ نم جورخلاو لوخدلا ةبوعص هيلع بترتي امع . ةفينع
 نم اونكمتي ىتح . رزجلاو دملا تيقاومب ملع ىلع ةراحبلا ناك كلذلو . ةرهاظلا كلت تعقو
 ىتلا راوخألاو ناجلخلا قطانم يف هالعأ غلبيو . يبرعلا جيلخلا ءىناوم نم جورخلاو لوخدلا

 ٦, ٧ طقسم يف غلبيف ةسبايلا يف انلغوت املك قيضتو . رحبلا ةيحان نم اهجراخم نوكت
 .'" لاثملا ليبس ىلع امدق ٦٤ نيرحبلا يفو . "امدق

 )١( ص . يبرعلا جيلخلا خانم . كلملادبع . بيلكلا ٧١ .

 ٢مك ٢٣٩ .... ىأ . ٢ليم ٥٠٠ .!٩ : يبرعلا جيلخلا ةحاسم (!)

 . ٧٠ ص . قباسلا عجرملا . ىلوتم -

 (ةينانبللا مسوملا ةلجم يف رشن) ٩٧٢ ص . نيصلاو دنهلا رابخأ . يفاريسلا )٣(

 .٩إ ص . يرحبلا اهخيراتو تيوكلا . ينيزملا -
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 ىه ةحيحصلا ءارآلا نكلو . ةرهاظلا كلت ةسارد ىلإ اريثك نويفارغجلا ضرعت دقو

 هايم بيجتست ثيح . ةيرحبلا ةرهاظلا كلت يف هتيبذاج رثؤت ىتلا . رمقلاب اهطبرت ىتلا

 ةرهاظلا كلتل نركيو . ضرألا ىلإ ةيوامسلا مارجألا برقأ هنوكل رمقلا بذجل راحبلا
 ١' .يسأرو ىقفأ : نارصنع

 : ةيرحبلا تارايتلا (ج)

 ١ زمره قيضم ربع يبرعلا جيلخلا بوص نامع جيلخ ربع بونجلا نم عفدنت ىتلا
 ريستو . ةيئاملا هدراوم ةلقو ديدشلا رحبلا ببسب يبرعلا جيلخلا هايم صقن ضيوعتلل كلذو
 يبرعلا جبلخلا سأر ىلإ لصت ىتح يناريإلا لحاسلا ةاذاحمب "الامش ةيرحبلا تارايتلا كلت
 ةراحبلل دبالو . يبرعلا لحاسلا ةاذاحمب بونجلا ىلإ لامشلا نم “اسكاعم اهاجتا ذخأتف .

 '" ةيرحبلا ةلحرلا نم ضرتعتال ىتح تارايتلا كلت ةفرعم نم

 )٢( يدنهلا طيحملاو نامع جيلخ يف ةيحالملا تايوعصلا :

 '" ; يمظعلا ةيرحبلا تارايتلا - ()

 ةطبترم . ةرمتسم ةيرحب تارايت يدنهل ا طيحملا لامشو نامع جيلخ ةقطنم دوست

 ريفت ىتلا ةيمسوملا حايرلا اهيف رثؤت امك . هسيراضتو يدنهلا طيحملل لئاهلا حطسملاب
 قرش ىلإ ةهجتلما نفسلل ةبقع تارايتلا كلت لثمت يلاتلابو . ") رخآل مسوم نم اهايتتا

 رادم نأ اذه نمف . دملل ةثدحملا ىوقلا ريغت اهيلع بترتي رمقلاو سمشلا نيب ةفاسملا ريغت نأ امك )١(

 . رمقلاو ضرألا نيب تافاسملا لعجي اذهو . نايراضيب سمشلا لوح اهرادمو ضرألا لوح رمقلا

 ةيلحم لماوع دجوت امك ةيكلفلا طقنلا رادم ىلع ةفلتخملا عضاوملا يف فلتخت سمشلاو ضرألاو

 . ةيلحملا سيراضتلا لثم رزجلاو دملا يف رثؤت
 ةنس ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم . ١٧٣ ص . هرهاوظو رحبلا تايعيبط . نيدلا لامج دمحم . يدنفلا -

 . قشمد . ٧٨٢ ص . ةيكلفلا ايفارغجلا . نيمأ . شوبرط . ما ٩٦٠

 )٢( - ص . يبرعلا جيلخلا ةيفارغج . العلاوبأ دومحم . يلوتم ٢١. ص . قباسلا عجرملا؛ينيزملا }٩ .

 ءىطارشب مدطصت ىتح ةفرحنم ريستو نيرادملا نم أدبتو . يدنهلا طيحملا يف هايملا ةكرح ىهو )٣(

 . .١٢٧ ص . هرهاوظو رحبلا تايعيبط . يدنفلا . حايرلاو سيراضتلا لماع اهيف رثؤيو . تاراقلا

 )٤( ص . اهيفامو راحبلا . نواك ٢٢٨ .

_ ٤٦٦ - 



 ةفرعمل ةراحبلا لبق نم تيقوتلا طبض نم دبالو . يبرعلا جيلخلا نم ةمداقلاو ةيقيرفإ
 عاستا ىلإ تارايتلا كلت نوملسملا نويفارغجلا للع دقو .اهتاهاجتاو حايرلا كلت دعوم
 . ")ايلاح لوبقم ريسفت وهو . يدنهلا طيحملل يئاملا حطسملا

 : جاومألا (ب)

 ببسب . يدنهلا طيحملاب نامع رحب لاصتا ةقطنم يف يدنهلا طيحملا جاومأدتشت
 دق ةيتاع ةيلاع اجاومأ نوكت ام ابلاغو . نيحطسملا نيب ةدئاسلا فورظلا سنابحت مدع

 "٨'. ةيقيرفإ قرش ىلإ ةهجتملا نفسلل اريبك اقئاع لكشت

 : ةيتاعلا حايرلا (ج)

 نيب لقنتلاو . ةيرحبلا ةحالملا تايلمع يف يساسألا لماعلا دعت ") حايرلا نأ مغر

 برعلا مهف مدع مغرو . اهتياهنو ةلحرلا ةيادبو ةنيفسلا اهيلع بترتي ثيح . ءىناوملا
 ةحجان ةيرحب تالحرب مايقلا نم اونكمت مهنأ الإ ") اهبوبه رداصمو حايرلا عاونأل لماكلا

 ةيادبلا يف ةرماغملا رصنع ىلع ادامتعا ةديعبلا يدنهلا طيحملا لحاوسو ةيقيرفإ قرش ىلإ
 ثيحب . ") (ةيراجتلا) ةيوتشلا ةيمسوملاو ( سوكلا) ةيفيصلا ةيمسوملا حايرلا ةفرعم مث
 . راحبإلا تايلمع ساسأ ىه ةيمسوملا حايرلاب مهتفرعم تحبصأ

 )١( ص . تاقولخملا بئاجع . ينيورقلا ١٠٩١ .

 ص . نادلبلا . باتك . هيقفلا نبا ١٤ .

 ةنس تيوكلا . ١٠٩ ص . ةيرحبلا ةحالملا نف يف نيتطوطخمل قيقحتو حرش . حلاص نسح . باهش - )٢(

 . ٢١ ص . قباسلا عجرملا . نواك . مم ٧٦

 "لاولا " ىمسي مخض ناويح نم طيحملا عاق اهردصم حايرلا نأب اميدق برعلا دنع داقتعا كانه ناك )٣(

 . ٩٩١ ص . قباسلا عجرملا . يدنفلا -

 روهظ دعب اهبوبه قطانمو اهتاهايحتإو حايرلاب هتفرعم لوح "ايلاح ناسنإلا ةفرعم تنسحت )٤(
 . ةيئاوهلا تارايتلا ةكرحو يوجلا فالغلا ةسارد نم تنكمت ىتلا ةيعانصلارامقألا

 يدنهلا طيحملا بوص ايسآ طسو نم بهت ىتلا ةفاجلا ةيوتشلا ةيمسوملا حايرلا ىه : ةيراجتلا حايرلا )٥)

 ايسآ طسو نم حايرلا كرحتتف ايسآ طسو ىلع ءاتشلا لصف يف يوجلا طغضلا قطانم زكرت ببسب

 تيمس اهنكلو . ةيئام تاحطسم ىلع رمت ال اهنأل ةفاج نركتو . يدنهلا طيحملا بوص يراقلا
 . يدنهلا طيحملاو جيلخلا يف ةراجتلا تايلمع يف لاعفلا اهرودل ةيراجتلاب

_ ٤٦٧ 



 ةعرشأ ضرعي يذلا رمألا نايحألا ضعب يف ةفينع نوكت ةيمسوملا حايرلا نكل

 ورعلا نمو . اهراسمو ةلحرلا ةمالس ىلع رثؤت دق ةميسج رارضأ ىلإ اهيراوصو نفسلا
 دقو . ةعاسلا يف لايمألا تارشع ىلإ اهتعرس لصت دق ةفينع نوكت ةيفيصلا حايرلا نأ
 :ىلي اميف حايرلا بناج نم راطخألا كلت تناك

 تزجع ام اريثكو . ةيلاعلا جاومألاو فصاوملاب ةيوحصم حايرلا نوكت دق )١(
 قرفلا نفسلا كلت ريصم نوكتف . اهراطخا ةهجاوم نع ةطيسبلا نفسلا

 . كالهلاو

 ةقطنم نم ليوطلا يرحبلا يحالملا طخلا لالخ ةنمآ رزج وأ ءىناوم دجوت ال )٢(

 . ةنصارقلل ىرأم رزجلا تناك ام اريثكو . ةيقيرفإ قرش ىلإ جيلخلا

 ةنرشكم تناك ةيبرعلا نفسلا نأ كلذو . نفسلا ةلومح ىلع راطمألا رثؤت )٣(

 . اهتلومحو اهّعاضب ةريزغلا راطمألا تفلتأاماريثكو . روهظ اهل سيل

 ببسب ةحالل ا ةكرحو جيلخل ا يف ةر ارحل ١ ةجر ٥ ىلع رثؤت حاير ك انه ن اف كل ذ مغرو

 . "" روبدلا حيرو '١)ابصلا حير ىهو . ايسآو طسونملا رحبلا نيب يوجلا طغضلا ةكرج

 : فصاوعلاو ريصاعألا ( د)

 رهاوظلا رطخأ ىهو'ةيرادملا ريصاعألا ` ةرهاظ ةيقيرفإلا لحاوسلا ىلع رشتنت

 يف رهظتو قالطإلا ىلع يبرعلا جيلخلا نم ةيقيرفإ ىلإ ةهجتملا ةيرحبلا ةلحرلل ةيرحبلا

 رطق غلبيو ةليلق تافاسمل سبايلا لخاد كرحتت دقو . ةيقيرفإ قرش لحاوس نم لامشلا

 اينيمرأو لوضانألا ةبضه اهردصم . ايبرغ افارحنا ذخأت ىتلا . ةيلامشلا حايرلا ىهو : ابصلا حير )١(

 . ةشعنمو ةدرايو ةفاج ىهو

 طبحملا اهردصم نأل ةبوطرلاب ةبوحصم ابلاغ نوكت اقرش افارحنإ ذخأت ةيبونج حاير : روبدلا حير )٢(

 . ةيوطرلا ردصم ثيح يدنهلا

 . ١٧٤٧ ص . ٤ج . بهذلا جورم . يدوعسملا -

 . ٩١ ص }٩. ص . تاقولخملا بئاجع . ينيوزقلا -

- ٤٦٨ - 



 .") مك٥٢ ٠ ىلإ مك٠١ ٠ نم ىرادملا راصعإلا

 وأ ءاوتسإلا طخ برق يدنهلا طيحملا يف ةنخاسلا هايملا ىلع ريصاعألا كلت دلوتتو

 فورظلا رفاوتل ارظنو . برفلا ىلإ قرشلا نم اهعم ريستو ةيراجتلا حايرلا قاطن لخاد
 طيحملا يف ريصاعألا فنعأ دهشت ةقطنملا كلت نإف . برعلا رحب يف ريصاعألل ةيتاوملا

 ةعرس نوكت . ةريبك ةرئاد يف اهلوح روديو راصعالا ةقطنم يف . اوهلا كرحتي ذإ . يدنهلا

 .'") ةعاسلا يف / مك٥ . . ىلاوح اهتكرح

 كلت برعلا نوحالملا ربتيو "بخلا حير" وأ " ءابكنلا ةقطنم" اهتومسي برعلا ناكو
 ةداعلا يف ىدؤت ثيح . ةيقيرفإ قرش ىلإ ةيرحبلا ةلحرلا تابقع يصقأؤ دشأ نم قطانملا
 اهتلومح ءاقلإب اهنم تالفإلل ةلواحم يف نفسلا موقت دقو . اهكالهو نفسلا قارغإ ىلإ

 خيرات يف راصعالل يملع ريسفت لوأ عضو يف ىنيوزقلل لضفلا عجريو . فيفختلل

 .'" ةرانم هبش لكش يف اهسفن لوح رودت ىتلا حبرلاب هفيرعت يف ةيرشبلا

 : برعلا رحب يف رايتلا ساكعنا ةرهاظ (ه)

 طيحملا لامش يف ةيرحبلا تارايتلا ةكرح يف حايرلا بناجب ةديدع لحارم لخادتت

 كلت ىدؤتو .'“هلحاوس لكشو يدنهلا طيحملا عاق يف سيراضتلا لاكشأ اهنمو . يدنهلا
 . فيصلا لصنف يف هنع ءاتشلا لصف يف ةيرحبلا تارايتلا هاجتإ رييغت ىلإ لماوعلا

 امدنعو . ةيمسونملا حايرلا لعفب ءاتشلا لصف يف برفلا ىلإ قرشلا نم رايتلا هجتيف
 . قرشلا ىلإ برفلا نم هراسم ريغيل ءاوتسإلا طخ دعب فرحني ةيقيرفإ يقرش ىلإ لصي
 نوكيو . قرشلا ىلإ برغلا نم عفدني ثيح . رايتلا ةرود سكعنتف فيصلا لصف يف امأ

 . ١٧٣ ص . قباسلا عجرملا . نينيعلا وبأ ()

 )٢( - ص . ةيتابنلاو ةيخانملا ايفارغجلا . حيرط زيزعلادبع . فرش ١٥٨ . ةنماثلا ةعبطلا .

 - ص . قباسلا عجرملا . يدنفلا ١٦٢ .

 راصعإالل فيرعت هعضو لوح مالسلل ليون ةزئاج ىلع " نكورب" يبوروألا ملاعلا لصح دقف كلذ مغرو )٣(

 . ينيوزقلا فيرعتل قباطم

 لوصحلل " كيدسألاو " رانوللا" ةزهجأ مادختسإ ىلإ ةثيدحلا ةيملعلا تاساردلا تهتنا دقو . اذه )١(

 . ةيرحبلا تارايتلا راسم ديدحت يف ديفي . يدنهلا طيحملا عاقل لماك ططخم ىلع

 .ايلاطيا . نوعمش سايلإ روتكدلا ةمجرت . ٤٣ ص . راحبلا فاشكتسا . نكل . وكسور -

_ ٤٦٩ 



 . "رمألا اذه يف ريبكلا اهرثأ ةيقيرفإلا لحاوسلل

 نم برملا نكمت دقف ةيقيرفإ قرش ىلإ ةيبرعلا ةيرحبلا تالحرلا ةرثك ببسبو
 ةرهاظ نيبو اهنيب اوطبر ثيح اهرس اومهفو . ةيقيرفإ قرش ىلإ مهتالحر يف اهعم لماعتلا
 .""أ ةيمسوملا حايرلا بوبه

 ١"' ; رحبلا ءامل يئوضلا قلأتلا (و)
 ىهو ةيجولويبلا ةاضإلا ةرهاظ اهنم . ةبيجع رهاوظب يدنهلا طيحملا قطانم تلفح

 ةبراقناللا تاناويحلا ضعبو رحبلا ليدانقو نوتكنالبلاو ايرتكبلا نم ددع روهظ ىلإ عجرت
 ءام نول حبصيف . ليصألا دنع تاناويحلا كلت دولج ىلع سمشلا ةعشأ سكعنت ثيح
 ناريسفت ةرهاظلا كلتل ناكو . ةراحبلاو نيرفاسملا دنع اعلهو افوخ ببسي امم ارمحأ رحبلا

 - : امه

 متي مل اذإ رزجلا ناكس ددهي نجلا نم تيرفع دوجوب اهطبريو : ىفارخ : لوألا

 . رهش لك هيلإ نييارقلا ميدقت

 ىلإ وأ اليل رحبلا ىلع لطلاو رطملا طوقس ىلإ اهعجريو دجام نبا ريسفت : يناثلا
 طبترتو . يرمق رهش لك لوأ عقت اهنأب ةطوطب نبا اهرسف دقو . ةايح روهظ
 'ے)رمقلاب

 )١( ص . قباسلا عجرملا . يدنفلا ١٧١٠ .

 )٢( - ص . نامزلا رابخأ . يدوعسملا ٦٠ . توريب ةعبط .
 - ص . كلامملاو كلاسملا . ةب ذادرخ نبا ١٥٥ . دادغبب ىنثملا ةبتكم ةعبط (

 )٣( ةيقيرفإ يقرش لحاوسو . يدنهلا طيحملا رزج ضعب نم برقلاب ةصاخ .

 - ص . راحبلا مولعو ةحالملا رونأ . ميلعلادبع ١٦١٥ .

 - انابحأ اهببستو ةئجافم ةروصب ةيقيرفا قرشو دنهلا لحاوس ىلع ةرهاظلا ةيلودلا ةثعبلا تلجس
 ةريزجلل ةيبونجلا لحاسلا ىلع تاينالحلا ةقطنم يف تعقو امك . رحبلا يف ةايحلل يعامجلا توملا

 امامت ناسنإلا مد نول هبشت مجحلا ةريغص نوتكنالبلا لعفب ةيبرعلا .

 - ص . مظعألا لوهجملا ماحتقا رظنا ١٣٤ اهدعبامو .

 )٤( ص . قباسلا عجرملا . ميلعلادبع رونأ ٣٦ .

 س .٤٧



 دملا لوأ لسانتلا ةيغب ءاملا حطس ىلع ءايحأ ىلإ اهعجرأ يملعلا ريسفتلاو
 1 )١) يرمقل ا

 : ةبيرغ تانئاك (ز)

 يدنهلا طيحملا ربع ةيقيرفإ قرش ىلإ اهتلحر يف ةيبرعلا ةنيفسلا ةلحر تضرعت
 بدألا بتك اهب تلفح دقو . ةراحبلا تفداص ىتلا ةبيجعلا لاكشألاو رهاوظلا نم ريثكل
 دنهلا بئاجع باتكو "" دابدنسلا تاياكح دعتو مهتاياكحو ةذخاونلا تاركذمو يبرعلا

 ىتلا ةبيجعلا تانئاكلا كلت نمو . ةبيرغلا تانئاكلا كلن ثدح ىتلا بتكلا مهأ نم

 نم عاونأو . رحبلا باود : ىليام عزفلاب مهتباصأو نيرفاسملاو ةراحبلا ةنسلأ ىلع تددرت

 لثم ربلا ىلع الإ دجاوتتال ةيربلاب هبشأ ةيرحب تاناوحيو . خرلا لثم ةمخضلا رويطلا
 ةصاخ ةايح مظنو ةبيرغ ماسجأ تاذ سنإلا نم ةبيجع لاكشأو . ةيروطسأ رويطو . ةليفلا

 .'") رزجلا مجح يف كامسألا نم ةمخض ماجحأو .

 ةفيخملا اهراثآ تكرت اهنأ الإ يروطسألا بناجلا نم تانئاكلا كلت يف ام مغرو

 ءىلم وج يف اهنورسفي اوناك مهنأ ىتح . مهتليخم يفو نيرفاسملا سوفن يف ةبعرملاو
 ىمرب نوموقي نيرفاسملاو ةراحبلا ضعب ناك ام اريثكو . ") قلقلاو فوخلاو بعرلاب
 ةليلو ةليل فلأ تاياكح تلازامو . لاكشألا كلت ةهباجم نم "افوخ رحبلا يف مهسفنأ

 . نيرفاسملاو ةراحبلا لبق نم تاياكحلا كلت نم ديدعلا ىلع ىوتحت

 ةيكيرمألا اديرولف لحاس ىلع ةرهاظلا كلت يكيرمأ يجولويب ملاع ظحال )١(

 . ١٦٥ ص . قباسلا عجرملا . ميلملادبع -

 توريب . ةثيدحلا ةبتكملا . ٨٨ - . ١٠ ص . ١ج . دابدنسلا تاياكح . ةليلو ةليل فلأ )٢(

 . ١١٨ ص . ١٠٩١ ص . تاقولخملا بئاجع . ينيوزقلا -

 . ٦١٣ ص . كلامملار كلاسملا . ةبذادرخ نبا -

 . ١ج . ١٩٨٣ ةنس قشمد . يروخ ميهاربا ةمجرت . مالسإلا راد ةيفارغج . لكيم هيردنا -

 . ٢٢٥ . ٢٢٦ ص

 )٤( ص . نامزلا رابخأ . يدوعسملا ٤٢ .

- ٤٧١ 



 تابوعصلا كلت ىلع بلغتلا يف ريبك رود ةر احبلل ناك دقف كلذ مغرو

 نفسلا ةنبابر ناكو . يدنهلا طيحملا ربع ةيقيرفإ قرش ىلإ مهتلحر يف ةيعيبطلا

 لالخ نم اهيلع بلفتلاو راطخألاو تابقعلا ةهجاوم يف ريبكلا رودلا مهل اهتراحبو
 : يلي ام

 ةيرحبلا ةلحرلا لاوط راطخألا ةفاك ةهجاومل ةيرورض نابرلا ةظقي تحبصأ - ١

 . "أ فقوم يأ كاردإل ةرمتسم ةظقيلا ةيلمع نوكتو ةليوطلا

 قرشل ةيرحبلا تالحرلا يف ةليوطلا مهتربخ يبرعلا جيلخلاو نامع ةنبابرل حيصأ - ٢

 ليلدلا " هبشي ام تنوك راحبإلل ءىدابمو تامولعم مهيدل تنوكتف . ةيقيرفإ

 تابيترتو راحبإلل دعاوق ىلع تامولعملا كلت ىوتحت . رفسلل . "") " يرحبلا
 . لكاشملا كلت ءانثأ لولحلاو . ةنيفسلا

 بسح رارمتساب راحبإلا تايلمع ميظنت ىلإ ةليوطلا ةيرحبلا ةربخلا تدأ - ٣

 . ةددحم تاراسمو قرط ربع ريسلاب مازتلإلا كلذكو . ةنيغم تارتفو ديعاوم
 . راطخألاو تابوعصلا كلت نم ريثكلا يدافت ىلإ ىدأ امم

 لهأ نم رحبلا هلاعم نم ريبك ددع ءامسأ يرحبلا ثارتلا رداصم تلوادت - ٤

 لزانملا ةفرعم يف ةقئاف ةراهم قيقحت نم اونكمت دقو . يبرعلا جيلخلاو نامع

 تالاو . رحبلا مساومو . رمقلاو سمشلا لولحو . سايقلاو تافاسملاو

 طيحملا هايم ةحفص ىلع مهتايح مظعم ةراحبلا ءالؤه ىضقو . ةنيفسلا

 ىلع صرحلاو ةنامألاب مسنت راحيرلل مظنو ديلاقت مهيدل تأشنف يدنهلا

 .ةريبكلا ةبرجتلاو ةربخلا ةنبابرلا ءالؤه ىدل ترفاوت كلذبو. ةمالسلا

 )١( ص . يدنهلا طيحملا ةرابت . نامثع ٩٨ .

 )٢( ريبك ددعب نامع ةطلسب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازوب تاطوطخملاو قئاثزلل ةماعلا ةيريدملا ظفتحت

 اهمهأ نمو . ةيرحبلا ةلدألا كلت نم :

 - مقر . راحبلا ملع يف طوطخم ٢٥١٦ . صاخ ٠٣٨

 - مقر . راحبلا ملع يف راهزألا ةحفن طوطخم ٢١٨١٩ . صاخ ٢ك .

 - اهلوح متت ىتلا تاقيقحتلاو تاساردلا يف كلذ رهظيو بناجلا اذهب يبرعلا جيلخلا لود متهت امك .

 س ٤٧٢



 : اهنم تامسو لاصخب عتمتي ةنيفسلا دئاق ناكو

 ةوقل "اكردم . بلقلا ىوق . شأجلا تباث . عيفر ىقلخ ىوتسم ىلع نوكي نأ -
 . ا١) ةنيفسلا دارفأ ىقاب عم هتيصخش

 . ةيوقلا حايرلا ةقفاصم ءانثأ ةنيفسلا ىلع دشلاو فلكتلا نم ارذح نوكي نأ -

 . ريبك نابرلا أطخ نأل

 صاع صخش هتنيفس يف هعم بكري ال نأو . تاولصلا ءادأو ةراهطلاب مزتلي.نأ -

 ٢) عاطم ريغ اهيف وهو هتنيفس يف بكري الو .

 هلهؤت كلفلا ملعو ةيحالملاو ةيرحبلا نونفلا ةداجإ نم ةريبك ةجرد ىلع نوكي نأ -
 مجنلاب اطبترم لظي نأو . تافاسملا ديدحتو اهتفرعمو ةيعيبطلا رهاوظلا ةرياسم
 . (هقحلا) ةلصوبلا عم اقفاوتم هلعجي نأو . اليل يلامشلا ىبطقلا

 6٨١ ةرئادلا عبر ةلآو .'") بالرطسإلا : لثم سايقلاو دصرلا تاودأ لمح ةرورض -

 . ٥٨ ص . يرحبلا اهخيراتو تيوكلا . ينيزملا ()

 )٢( ص . هسفن عجرملا . ينيزيملا ٥٧ .

 سمشلا هيف نوكت يذلا جربلا جارختسا يف ةيمهأ اهل . برملا اهروط سايق ةلآ : بالرطسإلا )٣(

 ىوتسم نع عافترالا رادقم ديدحتو . ةلبقلا ةفرعمو . دلب ىأل ضرملا رئاودو لوطلا طوطخ ديدحتو

 ةديدع ءايشأ ةفاضإ نم برعلا نكمت دقو . راهنلاو ليللا تاقوأ ديدحتو . ةسبايلا ىلع رحبلا حطس

 . اهتامادختسا يف

 همادختسا متيو ريبكلاو . نيرفاسملاو ةنبابرلا عم لمحيو ريغصلا : نيمجح ىلع بالرطسإلا نوكيو

 . ةريبكلا ضارغالا يف

 هيف تبثت مترم صرق نم بالرطسإلا نوكتيو . موجنلا ةآرم اهانعم : لصألا ةينانوي بالرطسالاو

 . ةكرحتملا ةرطسملا ىهو ةداضملاو روحملاو . ةكبشلا مث . ءازجألا عيمج

 . م٧٧٨٩١ ةنس . دادغب . ١٤٣ ص . ٢ج . سانلل تجرخأ ةمأ ريخ متنك . هللاريخ . حافلط - رظنا

 . ٢٥٨ ص . ةيمالسإلا رصم يف ةيرحبلا . داعس . رهام -

 نم لقثب لصتي اعيض اهيف تبثي ةجرد ٩٠ هرادقم سوق نع ةراجع سايق ةلآ " ةرئادلا عبر )٤(

 ' . ٢٩ . ٣٠ ص . ةيكلفلا ضارعا . ىجان . فورعم .صامرلا
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 تاهابتالاو موجنلا علاطم ديدحت يف ريبك رود اهل نأل ٠ ") لامكلا ةلآو

 ةلصوبلا لمح ىلع اصيرح نوكي نأ كلذكو . ضرملا رئاودو لوطلا طوطخو
 . ةنيفسلا تالآ نم كلذ ريغو ."")

 نفسلا ةعانص ةينقت يف ةماه سسأ ءاسرإ نم برعلا رحبو نامع ةراحب نكمت امك

 مهتردق تناكف .يقيرفإلا لحاسلا بونج ىلإ يدنهلا طيحملا روبع ىلع ةردقلا لجا نم
 تابوعصلاو رهارظلا كلت ىلع بلغتلا نم تنكمت نفسلا نم تايعون ةعانص صف ةقئاف

 ىآ"" " ةطفلقملا" نفسلا مساب فرعت نفسلا كلت تناكو . يدنهلا طيحملا يف اهلباقت ىتلا
 ةكرح ةهجاوم ىلع ةردقلا اهل نفسلا كلت تناكو . دحاو رامسم اهبيكرت يف لخدي ال ىتلا

 ةيرادملا قطانملا يف اهضرتعت ىتلا ةعفترملا ةرارحلاو ةيلاعلا ةبوطرلا لمحت كلذكو . جاومألا

 يزاوتم لكش نع ةرابع " دجام نبا بابشخ" مساب تفرع ىتح . دجام نب دمحأ اهروط ةيبشخ ةلآ )١(
 . سابقلا ذخأل رظانلا هكرحب جردم طيلخ هب رمي بقث اهطسو تاليطتسملا

 . ١٧٣ ص . قباسلا عجرملا . ميلعلادبع -

 اذهب ةثيدحلا روصعلا يف اهمادختسا عاش دقو . قودنصلا وأ ةقحلا اهانعم . ىلاطيا ةملكلا لصأ ()

 ةربالل بانجحنإلا هتيصاخب رحبلا يف هاجتالا هجوت ىتلا ةيرحبلا ةلآلا اهنأ ساسأ ىلع . مسألا
 نرقلا ةيادب يف ةلآلا كلتل عقو روطت رخآ ىلع ةيمستلا كلت تناكو . لامشلا وحن ةيسيطانغملا

 ىلع ةطنغملا ةربإلا كلت تيبثت نم الويج وينمالف ىعدي يلاطيا نابر نكمت امنيح . رشع سداسلا

 . قودنص يف تبثم قيقد روحم فرط
 امنيح دجام نب دمحأ وه روحم ىلع ةيسيطانغملا ةربإلا تبث نم لوأ نأ ىلع دهاوشلا لدتو

 ءام هب ءانإ يف روحملا عضوو . بشخلا نم نيدومع ىلع لمحي روحم ىلع ةيسيطانغملا ةربإلا عضو

 امأ . سايقلا ةقد لجأ نم رحبلا ضرع يف سايقلاو هابحنإلا ذخأ ىلع ةنيفسلا ةكرح نم للقي ىتح
 . ةميدقلا روصملا ذنم تمدختسا دقف ةربإلا

 . ةيبرع قافآ ةلجم . نييبوروألا ءاملعلا ىلإ بسنو برعلا ءاملعلا هعدتبا ام . حيبص . قداص - : رظنا
 . ٣٥ ص ١٠. ددعلا

 . ٢١٣ ٠. ٢١٧٤ ص . رهاوجلا ةفرعم يف رهامجلا باتك . ينوريبلا -

 اهدشو حاولألا تيبشتو اهنازجأ بيكرت متي ىأ . ريماسملا مادختسا نودب اهنانب متي ىتلا نفسلا ىهو ()
 دعبو . فيل نم طويخب حاولألا دش ةيلمع أدبت مث . ريماسم مادختسا نودب ضعب بناج ىلإ اهضعب

 كلذ دمب يلطتو . اهب للبم نطت عم ةجزل داوم نم "لص" ىمست ةرابع حاولألا بوقث دس متي كلذ
 . ةلوهسب كلفت ال اهحاولأ نأل جاومألا ةهجاوم نم كلذب ةردقلا اهل نوكتو . راقلاب ةنيفسلا
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 ءانب زكارم ترشتناو . رحبلا ةحولمو لكآتلا اهباشخأ ةيعون تمداق امك . ةيئاوتسإلاو

 نكامأ نم دروتست اهتاماخ تناكو . برعلا رحبو يبرعلا جيلخلا لحاوس ىلع نفسلا كلت
 . ةقطنملا نع ةديعب

 )٣( رمحخأل ا رحبلا يف ةحالملا ت ابوعص : -

 ىلإ ةهجتملاو رمحألا رحبلا ربع رصمو زاجحلا نم ةمداقلا ةيبرعلا نفسلا تناك

 : اهنم راطخأو تابوعص هجاوت ةيقيرفال يقرشلا لحاسلا

 : ةيناجرملا باعشلا - (أ)

 ىتح اهلودو ةقطنملا يف ةحالملا تايلمع قلقت ةيناجرملا بعشلا ةرهاظ تلازامو
 كلذ . ) اهتناوم يف داشرالل تامالع لمعب رمحألا رحبلا لود مايق مغر . رضاحلا تقولا
 باعشلا ةلكشم روهظ ىلإ ىدأ امم هايملا يفاو . ايلخاد ارحب ربتعي رمحألا رحبلا نأ
 رمحألا رحبلا قطانم نم ريثك يف ةحالملا تلقرع دقو . ةديعب تافاسمل دتمت ىتلا ةيناجرملا

 .""رحبلا اذه يف ديدش رذحب متت ةحالملا تايلمع تناكو .

 : ةينارمعلا زكارملا ةلق (ب)

 رمحألا رحبلا لحاوس ىلع ةيملاعلا ةحالملا لاجم يف ةلاعفو ةطشن ءىناوم دجوت ال

 رحبلاف . رحبلل ةيبرغلا وأ ةيقرشلا لحاوسلل ءيراق ريهظ دوجو مدع ببسب مدقلا ذنم
 اهتلحر يف رقتفت نفسلا تناك كلذلو . ةريقف لابج طسو ليوط دودخأ نع ةرابع رمثلا

 . ماعطلاو هايملاب ددرتلل اهيف فقوتت وأ اهنيب تيزنارتلا ةراجتب موقت ءىناوم ىلإ ةليوطلا
 . اهنارمع يف ةريغص ءىناوم تناك رمحألا رحبلا ءىناوم ىتحو '"ا اردان الإ

 لحاوسلا ىلع ةيناجرملا باعشلا ببسب ةشيدح ةساكتنال رمحألا رحبلا ةقطنم يف ةحالملا تضرعت )١(

 اجافس غ انيم نم برقلاب " سيربسكا ملاس " ةيرصملا ةنيفسلا تمطحت م م١٩٩١ ةنس يفف . ةيرصملا

 . ثداحلا ةيحض اوحار نيذلا باكرلا نم تارشعلا اهرهظ ىلعو يرصملا

 )٢( ص . قباسلا عجرملا . يناروح ١٦١٩ .
 عجرملا . يناروح .)٤( ( ةيرصملا ءىناوملا ربع زاجحلا ىلإ ةلحر ءانثأ ) ٤٥ ص . ةلحرلا . ريبح نبا )٣(

 . ١٧٤ ص . قباسلا

 س ٤٧٥



 :ةنصرقلا (ج)

 تناكو . ةميدقلا روصعلا ذنم رمحألا رحبلا يف ةحالملا ددهت ةضارقلا ةلكشم تلظ

 ببسب بدنملا باب نم برقلاب رمحألا رحبلا بونج رزج يف زكرتت ةضارقلا قطانم دشأ
 نايحألا بلغأ يف يرطقوس ةريزج يف ةنصارقلا زكرمتي ثيح . يدنهلا طيحملا نم اهبرق

 : رمحألا رحبلا تارايت (د)

 وحن هلوطو . مك٠1٤٢ طسوتملا يف هضرع . اقيض اضوح رمحألا رحبلا لثمي
 ٨ ريبك دح ىلإ سيراضتلا مظتنم ريغ هعاقو . م٠٠٢ وحن هقمع طسوتيو . مك٠٨

 لامشلا ةقطنم يف امأ . م٠٠١ نع هقمع ديزيال بونجلا يف بدنملا باب ةقطنم يفف
 ضرع طخ نم اريبك ادادتما رمحألا رحبلا دادتمإ ببستو . ههايم يف ةحولملا ةبسن عفترتف

 اهبلغأو . ةفلتخم ةيئاوه تارايتب هرورم ىلإ الامش ةجرد ٣٠ ىلإ الامش ةجرد ٢

 . لامشلا يف ةصاخ فافجلاب زيمتت يوارحص

 رطم نم طقاستي ام ىلع اريثك رحبلا حطس نم رخبلا تايمك ةدايز ىلإ ىدأ امم
 دجوت ال امك . ىرخألا راحبلا لثم راهنأ تابصم هلصت ال رحبلا اذه نأ ىلإ ةفاضإلاب

 ".ةيمهألا ةليلق ةيدوأ اهنوك نع اهتيمهأ ىدعتت ال لب . هيف بصت ةرمتسم ةيدوأ

 نعو هطسو نع هلامش يف رمحألا رحبلا يف ةيخانملا فورظلا تفلتخا دقف انه نم
 : ىلي امك هبونج

 ىتلا ةيلامشلا حايرلا بهت ( ٢١" ضرع طخ لامش) رمحألا رحبلا لامش يفف -
 طسوتملا رحبلا تاضفخنم نم ءاتشلا لصف لالخ . ىيرفلا لامشلا وأ لامشلا نم بهت

 يف حايرلا نارود هبلع بترتي امم . يسلطألا يروزآلا عفترملا نم ةمداقلا ةيقيرفإ لامشو

 ةنخاس ةيقرش ةيبونج ةيوهأ اهبحصي عيبرلا لصف يف تاضفخنإلا رمتستو قطانملا كلت
 نع مجنيف ( ربمنون - ربوتكأ ) فيرخلا رخاوأ يف امأ " بيذألا حاير مساب فرعت ادج
 دعرلا فصاوع ثودح رحبلا نم ةيلامشلا ةقطنملا هذه ىلع اهدلوت وأ تاضافخنإلا رورم

 ةريغص يراجم يف انايحأ رحبلا ىلإ هؤام قفدتي ريزغ رطم اهبحصي دق ىتلا ةيلحملا

 )١( ص . رحبلا تايعيبط . نيدلا لامج . يدنفلا ١٨٧ .
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 دقو . ٢١) ءاملا نارود ةكرح وهو ٠ رودردلا ةرهاظ قطانملا كلت ين رشتنتو . ١) ةددعتم

 يقرشلا بونجلا وأ بونجلا ةهج نم لبقت ةنخاس ةبوهأ انايحأ هسكعي وأ رايتلا اذه عطقي
 تاهاجتاو ةحالملا ةكرح ىلع رثؤي امم . يدنهلا طيحملا نم وأ برعلا ةريزج ةهج نم
 .نفسلا

 قطانملا كلت نإف ( الامش ١٨٩ ىلإ ٢١ نيب ) : رمحألا رحبلا نم طسوألا ءزجلا امأ

 يف دعرلا فصاوع ثدحتو . نوكسلا تالاح ثودح ةرثكو يوجلا طغضلا ضافخناب زيمتت
 ءاونأ ثدحت امك . ءاوهلا ةيفافش وأ ةيؤرلا هيف طبهتو انايحأ ريزغ رطم اهبحصيو فيرخلا

 ء اتشلا لصف يف رحبلا لامش يف ةيئام تاعمجت ثدحت يلاتلابو . ةدشلا يف ةياغ ةيلحم
 ءاملا رورمل هبونج يف وأ هلامش يف رحبلا ذفانم عستت الو . فيصلا لصف يف هيونج يفو

 . رحبلا عاق يف ةصاخ ةحولملا ةبسن ةدايز ىلإ يدؤي امم رحبلل ماعلا ىوتسملا ظفحل ةرفوب

 . نيجيسكوألا تايمك لقتو

 نيب ام حاير هدوستف ( "الامش ١٩١ ضرع طخ بونج) بونجلا رمحألا رحبلا امأ

 رايتلا عطقني “اعون درابلا مسوملا يف هنأ الإ فيصلا لالخ ةيبرغلا ةيلامشلاو ةيلامشلا

 . تقو ي ا يف دعرل ١ نم فصاوع ثدحت دقو . يقرش يبونج و ١ يبونج ر ايت هلحم لحيل

 رحبلا يف ةيعارشلا ةيراجتلا نفسلا راسم ةلقرع ىلإ ةيعيبطلا رهاوظلا كلت ىدؤتو

 وأ ةيبرعل ا هلح اوس ىلع ةماه ةيراضح زكارمو ندم دجوتال رحب هنأو ةصاخ . رمحأل ا

 ." ةبقيرف الا

 طيحملا هايمب بونجلا دنع رمحألا رحبلا لاصتا ةقطنم يف ةيعيبط ةلكشم دجوت امك

 عبتتال بدنملا باب ربع ندع جيلخو رمحألا رحبلا نيب ايملا لدابت ةيلمع نأ كلذ . يدنهلا
 هايم عفد يقرشلا يبونجلا رايتلا ببسي ءاتشلا لصف يفف . مسوم لك يف ةدناسلا حايرلا

 عفترملا رمحألا رحبلا سام ضيفي قامعألا ىلع امنيب . رمحألا رحبلا لخاد ىلإ حطسلا

 حايرلا نإف فيصلا يف امأ . ندع جيلخ يف يدنهلا طيحملا هايم بوص بونجلا ىلإ ةحولملا

 . ٨ ٨ ١ ص ٠ هسفن عجرم ٠ ١ ي دنفل ( ١ ) ١

 . رمحألا رحبلا يف ناكم ثبخأ ةقطنملا كلت نأ ركذو . ٥١ ص . ضرألا ةروص . لقرح نبا )٢(

 . ١٦١١ ص .. قباسلا عجرملا . يدنفلا )٢(
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 ةريبك ريغ داعبأ ىلإ ءاملا لقتني امنيب . رمحألا رحبلا نم ةيحطسلا هايملا جرخت ةيلامشلا

 . ةرمتسم ةروصب رمحألا رحبلا نم جرخي قيمع رايت دجوي امك . رحبلا لخاد ىلإ

 نإف ةراحلا ةرتفلا يف ةصاخ يئاملا لدابتلا تايلمع يف ديقعت نم ودبي امل ارظنو

 نأ ءاملعلا ربتعا دقو . نكمم ريغ حالمألا يف نزاوتلا ساسأ ىلع يئاملا لدابتلا تاباسح
 رحبلا اذه يف نفسلا ةابحو راحبإلا ةيلمع تحبصأ يلاتلابو . دايدزا يف رحبلا اذه ةحولم

 . '٨أ ةيعيبطلا هفورظ لظ يف ةقاش ةيلمع

 : ةيئاوتسالاو ةيرادملا ضورعلا (د)

 ةيئاوتسإلاو ةيرادملا ضورعلا تاخانم ىلإ ةيقيرفإ قرش وحن ةمداقلا نفسلا ضرعتت

 ىلع رهاوظلا كلت رثؤتو . ةيلاع ةبوطرو ةعفترم ةرارحو . ةريزغ راطمأ نم هب زيمتت امو
 . ةنيفسلا مسج ىلعو باكرلا ىلعو نفسل ا ةلومح

 )٤(. طسولاو قرشلا) : يقيرفإلا ربلا راطخأ (

 : ةيجنزلا تاعامجلاو لئابقلا تاءادتعا (أ)

 طيحملا طسو ين "اليلق لظ دجاوتلا اذه نأ الإ . ةيمالسإلا روصعلا ربعو مالسإلا لبقام

 . يقيرفإلا يقرشلا لحاسلا قطانم ىلإ ةراقلا لخاد نم قفدتي لظ يذلا يجنزلا يلبقلا
 كلت يف داليملل لوألا نرقلا ذنم اهتكرح يف ةرمتسم تلازام وتنابلا تاعامج تناكو

 . اهب رارقتسالل ةيئاهن ناطوأ نع ثحبت قطانملا

 ةيقيرفإلا لئابقلا نيب تاعارص ةيقيرفإل يقرشلا لحاسلل ةيفلخلا ةقطنملا تدهش دقو .

 رفوت مدع يف كلذ سكعناو . يبرعلا دجاوتلا تايادب ةرتف يف ةصاخ . ضعبو اهضعب
 ىتح رزجملا ةقطنملا يف نيرقتسملا نيملسملاو برعلا لضفو . ةقطنملا يف رارقتسالاو نمألا

 ةيلحاسلا ةيمالسإلا زكارملا ىتحو . "") ةيجنزلا لئابقلا تاراغ نم نامأو نمأ يف اونوكي

 . !١٩١٩ ص . قباسلا عجرملا )١(

 )٢( ص . مالسإلا رشنو ةحالملاو ةراجتلاو نوينامعلا . ميلحلادبع ٣٢٠٥ اهدعبامو .
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 تلظو . قاطن قيضأ يف ةروصحم ةيبرعلا ءامدلا تلظو )١' يجنزلا عباطلا اهيلع بلغ

 . اهمظن يف ةقلقلا ةيجنزلا رصانعلا كلت لك عم لماعتلا يف ةرذح راجتلا تاعامج

 : ةيفارغجلاو ةيعيبطلا لكاشملا (ب)

 نم ديدعلا ةيقيرفإل يقرشلا لحاسلا نم يقيرفإلا ربلاب لاصتإلا قرط ضرتعي
 يراحصلا ةدايسو'"ا راهنألا قرط ضرتعت ىتلا تالالشلا راشتنإ لثم ةيعيبطلا لكاشملا
 ريصاعألاو يوجلا طغضلا ةيعيبطلا تابوعصلا نمو ةراجلا قرط ضرتعت ىتلا تاريحبلاو

 لامش يف ةحالملا لكاشم مهأ قطانملا دوست ىتلا '") ةيوجلا تاعافترالا قطانم لثمت ثيح

 قطانم نيب دجاوتت ىهو جنزلا ةلافسو رقشغدم ةقطنم يفو ةيقيرفإ قرش لحاس ةقطنم
 ىلع دعاستو ماظتنا ريغب كرحتتو . اهروهظ ةدم لوطت الو كرحتتو تاضافخنالا

 . ايجيردت ءاوهلا نيخست تايلمع

 ءاوتسألا طخ ةقطتم دنع يدنهلا طيحملا يف ةيئاوتسإلا ريصاعألا ةرهاظ دجوت امك

 ةيقيرفإ قرش ىلإ ةهجتملا ةنيفسلل ةبقع لثمت كلذلو . ةيراجتلا حايرلا بوبه قاطن لخادو
 لامش ةقطنم ريصاعألا قطانم مهأو . ةيضرعلا تاضافخنإلا سكع ريصاعألا كلت ريستو

 نفسلا ىلع "امهاد ارطخ لثمت كلذب ىهو . '‘ارقشغدم ةريزج لوحو يدنهلا طيحملا

 اهناوفنع يف رمتست ثيح . يقرشلا ةيقيرفإ لحاس ىلع يدنهلا طيحملا برغ ىلإ ةهجتملا

 . لحاسلا ىلإ نفسلا لخدت ىتح

 يف ةلئاه ةدايز عم . تاضافخنال ؛ لوح اهترودك . ريصاعألا لوح حايرلا رودتو

 )١( ص . ةلحرلا . ةطوطب نبا ٢٨٥ .

 ةريهشلا تالالشلا نم ديدعلا هنم طسوألا رزجلا يف هارحم ضرتعي يذلا . يزيبمزلا رهن لثم )٢(

 ةمدخ يف رود هل نكي مل كلذلو قرشلا ىلإ برغلا نم ريسي رهنلا اذه نأ امك . ايروتكيف تالالشب

 . ةيقيرفإ لخادو يقيرفإلا ربلا نيب لاصتإلا تايلمع
 يف حايرلا بوبه رثكتو . "ىداه سقط اهبحصيو يلاعلا طغضلا قطانم ىه ةيوجلا تاعافترإلا )٢(

 . ىسمنلا عاعشألا ببسب راهنلا ءانثأ ةرارحلا تاجرد عفتوتو ءامسلا رفص اذلو . ايلعلا وجلا تاقبط

 نابايلا يفو (نوفيتلا ىمستو) نيصلا رحيو كيسكملاو ةيبرغلا دنهلا رزج يف ةرهاظلا كلت دجوت امك )٤(

 . ( نيكيرهلاب ناكيرمألا اهيمسي ) يداهلا طيحملاو
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 رثكأ ىلإ لصي ىتح دادزي مث مك٨ ٠ ىلع ديزي عاستاب راصعإلا أدبي ام "اريثكو ةعرسلا
 ىمستو ‘ رطمل عطقنيو ء ءامسل ا فشكنتو . اوهلا ١ دوسي ر اصعإال ا زكرم ىفنو ٠ . ٥كم ٠ نم

 دنف . راصعإلا طيحم ةقطنم يف فورظلا ريغتت مث . ") "راصعإلا نيع" ةقطنملا كلت

 . زنل ةروطخ لثمتو ةر ازغب ر اطمأل ١ لطهت

 ةعرس هيف لصت جنزلا ةلافسو رقشغدم ةقطنم يف ريصاعألا نم عون كانهو
 دقو . ربلا يلع ةايحللو رحبلا يف نفسلل "اريمدت ثدحت . ةعاسلا يف مك ٥٠٠ ىلإ حايرلا

 ىتلا " ءابكنلاب كلت ىمستو هفداصت ام لكل لماش ريمدتو بارخ ثادحإ ىلإ يدؤت
 نم ىهر ءىناوملا يف ةبسارلا نفسلا ىتح وأ رحبلا ضرع يف نفسلا ضرعت ام اريثك
 . "" يدنهلا طيحملا بونج رهاوظ

 قطانمو تائيب نم تمدق يتلا راجتلا تاعامج مامأ ةرطخ لكاشم تاباغلا لكشت
 نم ديدعلا ىلع يوتحت تاباغلا كلت تناكو . ةيقيرفإلا ةقطنملا نع اهفورظ يف فلتخت

 كلت ين لئابق كانه تناك امك .'" ةيئادبلا تاعامجلاو ةسرتفملا تاناويحلاك راطخألا

 تاعامج ةنسلأ ىلع اهتياكح تدروام اريثكو . رشبلا موحل ةلكأ ىلإ ىمتنت قطانملا
 . ةيلحاسلا زكارملا ىلإ نيدئاعلا راجتلا

 : يلاغتربلا رطخلا (ج)

 يببلصلا ءادعلاب اساسأ اطبترم ةيقيرفإ قرش ىلإ يلافتربلا رطخلا مودق ةيادب ناك

 لجأ نم ةقطنملا ىلإ ةيلافتربلا ليطاسألا تمدق كلذلو . ةقباس نورق ذنم نيملسملا دض

 كلذ حضو دقو ٠ يدنهلا طيحملاو ةيقيرفا قرش ةقطنمل ةيراجتلا ةيبرعلا ةدايسلل عضو

 ةيمالسإلا زكارملاو تاعامجلا دض نييلاغتربلا عئاظفو لامعأ لالخ نم ةيادبلا ذنم ءالجب

 . "") رشع سماخلا نرقلا ةياهن نم ةيادب

 )١( راصعالا نيع رطق غلبي ٣٥ مك .

 )٢( ص . قباسلا عجرملا . يدنفلا ١٦٤ .

 )٣( اهرامعتسار ايقيرفا فشك خيرات . يقوش . لمجلا . ٣٧ . ٤٩١ .

 )٤( ص . برعلا رارقتسا . ايركز لامج ٣١٨ .
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 يف ططخت تأدب لي طقف ةيقيرفإل يقرشلا لحاسلا لالتحال لاغتربلا ططخت ملو
 يلاغتربلا لوطسألا تايلمع لعفلاب تأديو . مهيلع ءاضقلاو نيملسملل تابرضلا هيجوت

 جيلخلا لحاوس ىلع كلذكو رمحألا رحبلا لخدم ىلع ةيمالسإلا ةيراجتلا زكارملا دض

 )١'. ةيلاغتربلا ةرطيسلل ةيراجتلا زكارملا كلت مظعم تعضخو برعلا رحبو يبرعلا

 قرش يف اهيلع ءاضقلاو ةيبرعلا ةراجتلا ليطعت نم نويلافتربلا نكمت كلذيو
 تالحرلا تعطقنا و . يدنهلا طيحملا يف يراجتلا راكتحإلا ماظن اوقبط نأ دعب ةيقيرفإ

 ىتلا ةيراجتلا زكارملل بهن تايلمع تأديو . ةيقيرفإ قرش لحاوس ىلإ ةيبرعلا ةيرحبلا
 تاراهناو ةراقلل ةيراضح تارانم ةباثمب تناك ىتلاو قباسلا يف برعلا راجتلا اهسسأ

 بهذلا ضرأ . ةلافس يف نوملسملا راجتلا أدب ىتح . "") ةقباسلا ةيبرعلا ةراجتلا تازاجنا

 دنهلا نم تاجوسنملا بلج مهتعاطتسا يف دعي مل ثيح . (٣) مهسفنأب مهسبالم نوجسني .

 تاسايسلا كلت تدأ دقو . نييلاغتربلا قيرط نع الإ ةيقيرفا قرش ىلإ اهريغ وأ
 قرش قطانم تحبصأو . ةيقيرفإلا ةراقلا لخاد تاعارصلا ةدوع ىلإ عشجلاو ةيرامعتسإلا

 . ديعسوبلاو ةبراعيلا دي ىلع ديدج نم يبرعلا دهعلا ادب ىتح ةنما ريغ ةراقلا

 ليبس يف راطخألاو تايوعصلا نم ديدعلا نامع لهأ ةصاخ برعلا لمحت كلذبو
 ليبس يف قاشملا نم ديدعلا اولمحت امك . يجراخلا ملاعلا ىلإ ةيقيرفإلا ةراقلا علس لمح

 نكي امهمو . ةيئادبلا لحارملا يف اولظ نأ دعب . ةديدج ةيراضح بتارم ىلإ اهناكس لقن
 تناكو . هنم ىلعأ تناك تايوعصلاو راطخألا نإف ةيقيرفإلا ةراقلا قرش علس دودرم نم
 نم ةراضحلا مظنو ةيندملا سسأ اوملعت دقف ةقرافألا حلاصل دوهجلا كلتل ةيئاهنلا ةليصحلا

 رزجو لحاوس نم ةراقلا ءازجأ نيب باسني ذخأ يذلا مالسإلا وهو راجتلا ءالؤه نيد
 ةقرافألا هيلع ظفاحف . هتنامأو هقلخ يف رجاتلا هلمح نأ دعب . لوهسو لابجو يراحصو

 . هلاجرو مالسإلا ةاعد نم ديدعلا مهنم حبصأو

 كلت ىلإ ةيبرعلا هتغلو مالسإلا راشتنا لئاسو مهأ راجتلا تاعامجو ةراجتلا تناكو

 . ةرخآلاو ايندلا يف مهدهج رامث راجتل ١ ىنجو 4 ةديدجلا قطانملا

 )١( ص . قباسلا عجرملا . ميلحلادبع ٢٩٢٧ .

 )٢( ص . نيدهاجملا ةفحت . يرابيلملا ٩٥ .

 )٣( ص . ةيقيرفا قرش لحاس . يريوحلا ٩٦١ .
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 ةماخلا

 " لمعي لازبالو جونزلا دالب ربوطت ىلع مالسإلا لمع دقل "

 باج زأ دعب اريخأ نييبوروألا ةلاحرلا دحأ ... ٢ كراب وجنام فرتعا اذكه

 ةراقلا عم مءالتي يذلا ديحولا نيدلا هنأو . ةقرافلا نيد وه مالسإلا نأب . ةيقيرفإلا ةراقلا
 لثم . يلاحلا وأ . مبدقلا اهخيرات يف ةيراضح تايوتسم ةراقلا غلبت ملؤ . اهناكسو
 . نيملسملا دي يلع هتفلبام

 تاسايسو اططخ اوعضو نأ مهل قبسي مل نيملسملاو برعلا نأ ةيارغ دشألا رمألاو

 اهتانابدب رشبت ىتلا تاثعبلاو تاعامجلا نم حضتي امك . مهناسل وأ مهنيد رشن لجأ نم

 . اهبف رجاتي ىتلا هتملس عم ملسملا وأ يبرعلا عم مالسإلا راط امنأو . ايلاح اهراكفأو

 ناشملا تدبكت دق ةيمالسإلا شويجلا تناك اذإف . اهنم بسكيو لمعي ىتلا هتفرح عمو

 دونهلاو مورلاو سرفلا دنع رهقلاو ملظلا زجاح رسك لجأ نم ةيمالسإلا تاحوتفلا يف

 ةيقيرفإلا ةراقلا ربع للخت مالسإلا نإف . دويق الب مهماوقأ ىلإ مالسإلا باسنيل طوقلاو

 ةيرح ىلع نيملسملاو برعلا صرح ناكو . ىنسحلاب اهتاريحيو اهتاباغو اهئارحص نم

 ناك . ءاشي نم مهنم هللا ىدهي . ارارحأ سانلا كرتو . هاوتسمو هنول ناك ايأ ناسنإلا
 ةزعلا ةنرانألا دجرو . مالسإلا يف لوخدلا ىلع ةقرافألا عجش يذلا وه صرحلا اذه
 . نيملسم ارحبصأ ىتح هلهأ اودلقف مالسإلا يف ةيرحلاو ةماركلاو

 ةقيرطلا كلت ةروطخ ءادوسلا ةراقلا يف اولمع نيذلا ةيسنكلا نابهر كردأ دقو

 مهتانايد نم سانلا لوحت يف اهحابنو:. مهدوهج و مهدوجو ىلع . ةوعدلا يف ىلثللا
 مهناب اورهاظت نا برعلا ركم نم ناكف " يبوروأ بهارلوقيف . مالسإلا ىلإ مهتادقتعمو
 هبلع نوفرعتي مالسإلا كلذ ىلإ سانلا سوفن تملطتنف مالسإلا يف سانلا لوخدب نومتهيال

 ىلع هب مهفنصر 6 هب مهسفنأ برعلا صاصتخا يف ببسلا نوفرعي مهلعل . هلهأ ىلعو

 مهسفنا اردجو ىتح نورسفتسيو مالسالا نع نولأسيو كلذ نولعفي اولازامف . مهريغ
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 . اوردي نأ نود نيملسم

 ذإ . يمالسإلا مهنيد ضرف يف ةوقلا اومدختسي مل برعلا نأ نم رخآ بهار فسأتو
 تناك امهم مهتادقتعمو مهتانايدب ىرخألا تانايدلا باحصأ كسمت دازل كلذ اولعف ول

 قطانملا دشأ نييو . لاغدألاو تاباغلاو يراحصلا ربع ةقرافألا نيب مالسإلا باسنإ اذكهو.

 ىطبقلا ةيلقعو يقيرفإلا ةرطف عم بسانت هنأ كلذ . ةيطبقلا رصم ىهو اهتانايدب اكسمت

 تتبثأ دقل . ةقيقحلا نع ثحبلا يف مهتالحر دعب مهتلاض هيف عيمجلا دجوف . ربربلا لامآو

 . ءاقترإلاو ءانبلا ةلاسر مالسرلا نأو . قحلا ةوعد اهنأ مالسإلا ةوعد

 مهنيد يف هولخديل لجر ىلع افيس اوعفر اراجت اودنج نيملسملا نأ خيراتلا لجسي مل
 وأ ةيقيرفإ يف لئابقلا نم ةليبق اوهركأ الو . كلذ لجأ يف تايرغم ىأ هل اومدق وأ .
 رهقلاو ملظلا زجاح ىلع فيسلا ناك امنإو . مالسإلا يف لوخدلا ىلع قطانملا نم ةقطنم

 . لالغتسالاو

 . ةنماكلا مهتاقاط جرخأو . ةماركلاو ةزملا ةقرافألا سوفن يف مالسإلا رجف دقل
 مورل ١ نيب نيقزمم "ات اتشأ نفعضتسم اون اك نأ دعب ةعنم او ةزعل او ةدحول اب مهيلع معنأو

 لبق نم برعلا هب معن املثم مالسإلا ةمعنب ةقرافألا معنو . ةيبصعلا نارين نيبو 0 مهريغو

 : ىلاعت هلوق مهيلع قبطناو .

 مكبولق نبب فلاق ءادعا متنك ذإ مكيلع هللا ةمعن اوركذاو"

 رانلا نم ةوفح افغش ىلع متنكو اناوخإ هتمعنب متحبصاو
 مكلعل هتايآ مكل هللا نيبب كاذك اهنم مكذقنأاف

 )١) "نودنتهت

 نأ نوفاخت ضرألا يف نوفعختسم ليلق متنا ذإ اوركذاو"

 نم مكقزريو هرصنب مكدياو مكاوآف سانلا مكفطختي
 (" نوركشت مكلعل تابيطلا

 ١١) ن ارمع لآ : ١.٣ .

 )٢( لاعفنألا : ١
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 ملف ةبقيرذإلا ةراقلا روطتو ةراقلا مدقت ىلإ تدأ يتلا ةنايدلا وه مالسإلا حبصأ
 ةبقب امأ ةنعارفلا ةراضح ىوس . مالسإلا لبق ةصلاخ ةيقيرفا ةيراضح زكارم ةراقلا دهشت

 غبراتلا أدب مالسإلا عمف . اهريغو ةنجاطرق لثم ىرخأ تاراضحل ةعبات تناكف زكارملا

 نادوسلا برغ يف ةصلاخ ةيقيرفإ لود ةرم لوأل ترهظ ثيح . ةيقيرفإلا ةراقلل يموقلا

 رنربو ىغنصو يلام تحبصأو . اهئارحص ةفاح ىلعو . اهلحاوس ىلعو هقرشو هطسوو

 سرادلا اهبف ترهظو . اهنمز يف . ةيلاعلا اهتناكم اهل ةدايس تاذ لود جنوفلاو روفرادو
 . ةيقيرفإ غيرات يف ةرم لوأل . تابتكملاو ملعلا زكارمو تاعماجلاو

 مهنيد ةراقلا ىلإ اولمح دقل . هيلع تناكام ىلإ ةيقيرفإ تلصو امل برعلا الولو

 دجوو . يحاونلا كلت ىلإ مالسإلا لمح يف يربكلا ةنامألا برعلا لمحتو . مهتيربحتو
 مهفلأن . الداع امكاحو انيمأ ارجاتو اعضاوتم اقيدصو انسح اريشع يبرعلا يف يقيرفإلا

 لزنيل يبرعلا ىلع سنانتت ةيقيرفإلا لئابقلا تناكو ابرعو نيملسم عيمجلا اوراصو . سانلا

 ةرانم هبدي ىلع مهدالب لوحتتو اهتقطنم يف ادئارو اميعز ىهتنيو املعم أدبيف . اهب
 ظفتحت ةيقيرفإ قطانم تلازامو . فلختلاو ىضوفلا اهدوسي ناك نأ دعب ةنيدملاو ةراضحلل

 مهتا امتنا ىلع نوصرحي ةنرافألا لازامو . برعلا نم ديدعلل ةعئار راودأب اهتركاذ يف
 . ةيبرعلا

 هتفلب ثدحتلاو هنآرق ظفحو مالسإلا ملعت ىلع ةيقيرفإلا بوعشلا تلبقأو

 ةكلم تناكو . هتلاسر غلبتو مالسإلا نع عافدلا يف برعلا عم بنج ىلإ ابنج اوكرتشأو

 ام ىلع كلامملا كلت تدسح ىتلا ةينثولا لئابقلا دض رمتسم داهج ةلاح يف يغنصو يلام

 كولم لضفب ةعوفرم داهجلا ةيأر تلظو . مالسإلا ىلإ اهلوحت دعب دجم نم هيلإ تلصو

 لرأل انافاسلا قطانم تلرحتر مالسإلا ىلإ ةينثولا لئابقلا تلوحت ىتح يغنص كولمو يلام

 مهرصع يف ملاعلا نيطالس مظعأ نم اهنيطالس دع ثيحب . يراضحلا اهدجم ةمق ىلإ ةرم

 . انافاسلا تاورث ىلإ لوصولل مهلود اوعفدي اوذخأو . هونجو ةيقدنبلا راجت مهدسحو 4

 ءىراقلا كرديل مالسإلا لبت قطانملا كلت عضو نع ةذبن انضرعتسا دقف كلذلو

 اهعلس ردصت انافاسلا قطانم تناك دقل . ةراقلا يف مالسإلا هكرت ىذلا رثآلا ىدم ثحابلاو
 . يداملا هبسكمب الإ ينامورلا وأ ينانويلا رجاتلا متهي ملو . مهريغو نامورلل مالسإلا لبق

 وا طغض نود ىنسحلاب اهضرعيو قطانملا كلت ىلإ هتديقع لمحيل ملسملا رجاتلا ءاج ىتح

- ٤٨٤



 ةاعد راجتلا حبصأو . ةقرافألا نيب مالسإلا باسناف . هنيدل ريفس ريخ وه ناكو . هاركإ

 ىوق عم تلماعتو يجراخلا ملاعلاب ةرم لوأل ةيقيرفإلا ةراقلا تطبتراو . اوردي نأ نود

 . مدقتو يقرو مظن نم هتزرح ١ ام ٠ دنلل دنلا لم اعت ىطسول ا روصعل ١

 يقرشلا ةيقيرفا لحاس لوط ىلع تامصب كرت نم رثكأ . قحب ينامعلا رجاتلا ناكو

 . يقيرفإلا يدنهلا طيحملا لحاس طبر هدي ىلع متيل . لخادلا ىلإ هرثأ دتما لب .
 قرطلا كلت ءاضأو . ةيرب قرط ربع يسلطألا طيحملا ىلع لطملا يبرغلا اهلحاسب

 "ارصن رجاتلا اذه ققحو ةراقلا ىلع ةيباجيإلا اهراثآ تكرت ةيراضح زكارمو تانطوتسجمب

 ةيمالسإ ةلود يف يقيرفإلاو يويسآلا نيلحاسلا طبر نم نكمت امنيح . اثيدح ايسايس
 ٠ طقسم يف ةيويسآ امهادحا نيتمصاع اهسفنل تلعج ىتلا ديعسوبلا ةلود ىه ةدحاو

 قرش راثآ تلازامو . خيراتلا يف ةبرجت لو أ كلت تناكو . رابجنز يف ةيقيرفإ ةيناثلاو
 . هصالخإو هطاشنو هتنامأو ينامعلا رجاتلا صالخإ ىدمب دهشت ةيقيرفإلا ةراقلا

 نم تدفو ةديدج داقحأب نيملسملاو برعلاو نيينامعلا راجتلا دوهج تمدطصاو

 يف نوملسملا هب ماق يذلا يباجيإلا رودلا سمط لجأ نم ةديدج تالواحم تأدبف . برغلا

 نعو مهنيد نع ديدج نم عافدلا أبع اولمحت اوملسأ نيذلا ةراقلا لهأ نكل . ةراقلا

 لهجلاو رقفلاو نويدلا نم ةلعتفم ةديدج تارمؤم طسو نولخدي اوأدب مهنكل . مهتابستكم
 نع اداعتبا كلذ نإف هنع تدعب ولف مالسإلا ةراق ىه ةراقلا لظتسو. . ةعاجملاو ضرملاو

 . اهدجمو اهثارتو اهتيوه

_ ٤٨٥
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 : تاطوطخملا : ال

 . ما٦١ه / ھ١٦٥ ت . نمحرلادبع رصن عتفلاوبأ : يردنكسلا -

 يف ةروكذملا اهرحنو راثألاو لابجلاو ةايملاو ةنكمألا باتك

 . يناطيربلا فحتملا ةبتكمب طوطخم . راعشألاو رابخألا

 يقشمدلا بلاط يبأ نب هللادبع يبا نيدلا سمش ( ةوبرلا خيش ) : يراصنألا -
 ةبتكملا ىدل طرطخم ١ رحبلاو ربلا بء اجع يف رهدلا ةبحن _-

 . جزتبيل ةخسن نع 6 نامع ةنطلس . طقسم . يور ٠6 ةيمالسإلا

 ! ررصنم زيزعل ادبع نب نامثع : يميمتلا

 كولمو مبلنألا ركذ يف راصبألا ةهزن باتك نم لوألا فصنلا _

 . روميت ب ٥٠ ١ . ةبرصملا بتكلا راد . راصمألا

 : هاش فيصو نبا _

 يدانلا . ندنل . يناطيربلا فحتلا . ايندلا بئاجع _
 . نامع ةنطلس . طقسم . يفاقثلا

 : لوهجم فلؤم -

 يناضمرلا نسح نب دمحم اهخسن . ةولك رابخا يف ةولسلا _

 ةخسن نم . ما١/١١/٤٨٢. قفاوملا ه ١٤.٥/٢/٢٦ موي يف

 ةنس يفاوصلا حبصم نب هللادبع لبق نم اهخسن يتلا رابجنز
 "ايلاح ةظوفحم يهو . مقر . ندنلا يناطيربلا فحتلا . ه ٤

 يموقلا ثارتلا ةراز . تاطوطخملاو قئاثولل ةماعلا ةيريدملاب

 . نامع ةنطلس طقسم. ةفاقثلاو

 ةنس ؛ يروضخلا رصأن نب يلع نب رصان ةبتك ى ك١١ / اع ١٨٢٨ مقر طوطخم -

 يشورتحلا فسوي نب ملسم نب ملاس ةيكلم ىلا لقتناو . ه ٩
 م ١٣٦ . ةنس

- ٤٩٤ -



 . كلاملاو. خسانلاو . فلؤملا لوهجم . ك٠١/ ماع ١٨٢٧ مقر طوطخم

 طقسم . تاطوطخملاو قئاثولل ةماعلا ةيريدملا . هرخآ ىلا هلوأ نم

 ١٣٢١ ةنس رخآلا يدام ٢٣ خسنلا خيرات . ك٨٣,/ ماع ٢٥١٦ مقر طوطخم

 . طقسم. تاطوطخملاو قئاثولل ةماعلا ةيريدملا . ه

 نب رصان نب دمحم كلم . ه ١٣٥٢ ةنس ةخوسنم . راحبلا ملع يف راهزألا ةخفن _

 قئاثولل ةماعلا ةيريدملا. ك٢/ ماع ١٨١٩ مقر تحت . دمحم
 . طقسم . تاطوطخملاو

 يروضخلا يلع نب رصان خيشلا كلم . ءازجأ ٣ . راحبلا ملع يف رارسألا ندعم

 . ك٦ / ماع ١٨٤٣ مقر . ه ١٣٦٤ ةنس خسنلا خيرات ٠

 . نامع ةنطلس ٠ طقسم ٠ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلل ةماعلا ةيريدملا

- ٤٩٥ -



 ةيبرعلا رداصملا : ايناث

 تا ميركلادبع نب دمحم نب دمحم مركلا يبأ نب يلع نسحلاوبا . ريثألا نبا -

 ه . ٣٦ / ١٢٣٢

 ما٨٧١ / ه٨٨٣١ . توريب ركفلا راد ا خيراتلا يف لماكلا -

 , يراصنألا رداقلادبع لآ نسحملا دبع نب هللادبع نب دمحم . يئاسحإلا -

 . ضابرلا. ديدجلار ميدقلا يف ء اسحإلا خيراتب يفتسمل اةفحت _

 , ما ١١٣ / ه ٥٨٤ ت . هللادبع نب دمحم نب دمحم هللادبع وبأ ٠ يسيردإلا -

 . غيرات نودب . توريب . قافألا قارتخإ يف قاتشملا ةهزن ۔

 . يدألبملا رشع ساخلا / يرجهلا عساتلا نرقلا . ليلخ نب دمحم يدسألا -

 دبع روتكد قيقحت ؛ رايتخإلاو ريرحتلاو رابتعالاو ريسيتلا باتك

 . ما٨٦٨ ةنس . يبرعلا ركفلا . تاميلط دمحأ رداقلا

 .م٢٢٩٢ / ه٠١٣ ت . هللادبع نب نسحلا . يناهفصألا -

 راد . يلعلا علاص روتكدلاو . رساجلا دمح قيقحت . برعلا دألب ۔

 .ما ٩١٦٨ ةنس ٠ ةيدرعسل ةيبرعلا ةكلمملا ٠ ضايرلا ٠ ةماميلا

 يناهنصألا جرفلا يبأب فورعملا . يشرقلا دمحم نب نيسحلا نب يلع . يناهفصألا -

 . م٦٦٨/ ه٦٥ .

 راد ةعبط ‘ يرايبإلا ميهاربإ قيقحتو فأرشإ ٠ يناغألا باتك-

 هنس / ه ١٣٨٨٩ ةنس ةرهاقلا ٠ بعشلا راد ٠ ةيرصملا بتكلا

 . م١ ٩٦٩

 روتكدل او ٠ يسيفلا درمح يزوف روتكد قيقحت ٠ رع اوشل ١ ء امإل - ١

 . ما ١٨٤ ةنس .. توريب ٠ بتكلا ملاع ٠ يئارماسلا فسوي

 م٦٩٢١ / ه٨٦٦ . مساق نب دمح سابعلا وبأ نيدلا قفوم . ةعبيصأ يبأ نبإ _

- ٤٩٦ -



 . خيرات نودب. توريب . ءابطألا تاقبط يف ءابنألا نويع ۔

 .ييرجمهلا عبارلا نرقلا ةيادب ت . يزمره مارلا هاذخانلا .رايرهش نب كرزب -
 . ما٢٨٨ ةنس . نديل . دنهلا بئاجع باتك

 . م٩٦٣١ / ه٩٩٧ ت . يتاوللا ميهاربا دمحم نب هللادبع . ةطوطب نبا -

 قيقحتو ميدقت . راتسألا بئاجعوراصمألا يف راظنألا ةفحت -

 ءايحإ راد . صاصقلا يفطصم ةعجار . نايرعلا معنملادبع دمحم

 . ما٧٨٩ / ه٧.٤١ ةنس . توريب . مولعلا

 . م١ا٤٩٠/ ھ.٧٨٤ ت . زيزعلادبع نب هللادبع . يسلدنألا يركبلا -

 يفطصم قيقحت . عضاوملاو دالبلا ءامسأ نم مجعتسا اف مجعم -
 / ١٤٠٢٣ ةنس . ةثلاثلا ةعبطلا . توريب . بتكلا ملاع . اقسلا

 . م ١٩٨٣

 تاذ . مينغلا فسوي هللادبع روتكد قيقحت . كلامملاو كلاسملا -

 . . م١ا٧٧٩ . تيوكلا . لسالسلا

 .نسح خيشل ا نب ىلع خيشلا ٠ ينارحبلا يداليلا -

 ٠ نيرحيل او ّ اسحإل او فيطقل ا .املع مج ارت يف نييردبل ا ر اون - ١

 . ه٧٧٣١ ةنس سفرشألا فجنلا . اضر ىلع دمحم قيقحت

 . ھ٩٧٢ ت . ىمحي نب دمحأ ٠ يرذالبلا -

 . م١ ٩١٥٦ . ةرهاثلا ٠ ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم ٠ نادلبلا حوتف

 . م١ا٨٤٠ / ھ٤٤ . ت . ينوريبلا دمحأ نب دمحم ناحيرلا وبأ . ينوريبلا-

 . بتكلا ملاع . ةلوذرم وأ لقعلا يف ةلوبقم نم دنهللام قيقحت -

 . م٣٩١ / ه٣.٤١ . ةيناثلا ةعبطلا توريب

 . دادغب . ىنملا ةبتكم . ةيلاخلا نورقلا نع ةيقابلا راثآلا -

 ةثلاثلا ةعبطلا . بتكلا ملاع . رهاوجلا ةفرعم يف رهامجلا باتك -

_ ٤٩٧



 . م٨٦٨ / ھ٥٥٢ ت . رجم نب ورمع نامثع وبأ . ظحاجلا -

 ه٥٣١ا رصم . ةينامحرلا ةعبطملا . ةراجتلاب رصبتلا باتك -

 . توريب ه ىوطع ىزوف قبقحت . كولملا قالخأ يف جاتلا باتك -

 . غيرات نردب . ترربب ؛ نتولق ناف قيقحت . ءالخبلا باتك -
 ١ لالهلا ةبتكم راد ٠ يماشل ا ىبعحي روتكدل ١ قيقحت .. ن اويح ا

 . غبرات نودب - توريب . بعص راد . نيبتلاو نايبلا -

 . ريثألا نبا نيدلازع . يرزجلا -
 غبرات نردب ؛ توربب . رداص راد . باسنألا بيذهت يف بابللا -

 71 ٢١٧١ / ھ٦ا٤ا ت . ريبج نب دمحأ نب دمحم نسحلا وبأ . ريبج نبا -

 راد ١ كسانم او ةركل ١ راثآلا ركذ ين كسانل ا رابتع ا ةل اسر -

 . ما١٦٨٩٨ ةنس . توريب . ةيناثلا ةعبطلا . لالهلا ةبتكم

 دمحم نب دمحأ نب رد اقل ادبع خيشل ا . يز اجل ا يدجل ظ

 نبا راد ٠ يدجل ١ يفطصم قيتحت . ةدج خير ات يف ةدعل او حالسل -١

 . م ٠ ٨ .٤اھ / ١٩٨٨ قىشم د . ريثك

 . ما٢٣٦٠/ ھ٦٥٤ ت . ديعس نب دمحأ نب ىلع دمحم وبأ . يسلدنأل ا مزح نبا -

 بتكلا راد . ءاملعلا نم ةنجل هعجار . برعلا باسنأ ةرهمج -

 .ما٣٨٩ / ه٣.1٤١ ةنس . توريب . ةيملعلا

 .م٩٢! / ه٠٨٣ ت . دمحم مساقلاوبأ . يبيصنلاا لقوح نبا -
 . غبرات نودب . توريب . ةايحلا ةبتكم راد . ضرألا ةروص -

 . ما٢٢!٨ / ه٦٢١٦ ت . توقاي هللادبع وبأ نيدلا باهش . يومحلا -

 . غبرات نودب ا توريب ٨ رداص راد !نادلبلا مجعم -

 . يداليملا رشع سماخلا / يرجهلا عساتلا نرقلا . معنملادبع نب دمحم . يريمحلا -

- ٤٩٨



 . سابع ناسحإ روتكد قيقحت ٠ راطقألا ربخ يف راطعملا ضورلا -

 . م٤٨٩١ ةنس . ةيناثلا ةعبطلا . نانبل ةبتكم

 . م٤٥٨ / ھه٤٢. ت . يرفصعلا يشيللا طايخ نب ةفيلخ ورمع وبأ . طايخ نبا -

 ر اد . يرمعل ا ٠ ايض مركأ روتكد قيقحت . ط ايخ نب ةفيلخ خير ات -

 . م١ ٣٨٩٧١ ١ھ / ٩٧٧ ةنس . ةيناثلا ةعبطلا . قشمد . ملقلا

 رمع نب دمحأ ىلع وبأ . ةتسر نبا -
 ه٨٠٤١ . توريب . ثارتلا ءايحإ راد . ةسيفنلا قالعألا -

 . ما١٩٢ . ه٧٧٦ ت . ىسوم نب ىلع نسحلا وبأ . يبرغملا ديعس نبا -

 . يراجتلا بتكملا . يبرعلا ليعامسا قيقحت . ايفارغجلا باتك -

 . م ٠ ٧ ٩ ١ ةنس ٠ توريب

 . م .٩٢ / ه١٣ا. ت . ريرج نب دمحم رفعج وب ا . يربطل ا ۔

 راد . ميهاربا لضفلا وبأ دمحم قيقحت . كولملاو لسرلا خيرات

 . ةرهاقلاب فراعملا

 . هيقفلا نباب فورعملا . دمحم نب دمحأ ركب وبأ . ينادهملا هيقفلا نبا -
 هھا٨.٤١. توريب ٠ ثارتلا . ايحإ راد ٠ نادلبلا باتك رصتخم -

 . م٨٩/

 . م٩٨٨/ه٦٧٢ ت . ملسم نب هللادبع دمحم ويز . ةبيتف نبا -

 راد . ةعبارلا ةعبطلا . ةشاكع تورث روتكد قيقحت . فراعملا -

 . خيرات نودب . ةرهاقلا . فراعملا

 ه٣٤٣١ . ةرهاقلا . ةيرصملا بتكلا راد . رابخألا نويع -

 . ما٥٩/

 . م٦٨٢/ه٧١. ت . باطخلا يبأ نب دمحم ديزوبأ . يشرقلا -
 ه1٤١ ٠٤ . ةعابطلل توريب راد . برعلا راعشأ ةرهمج -

_ ٤٩٩



 . م٨١٨/ ھه٣.٢ ت . مدآ نب ىيحي . يشرقلا -

 . ةرهاقلا . قورشلا راد . سنزم نيسح قيقحت . جارحل ا باتك -

 . م١ /٧٨٣ ھ٨١٦!٢ ت . دومحم نب دمحم نب ايركز . ينيوزقلا -

 . م ١٧٩١ . ھا ٨٨٩ , ترريب راد ١ دابعلا رابخاو دالبلا راثا -

 .ترربب ه تادوجوملا بئارغو تاقولخملا بئاجع -

 . ما٨١٤/ د١٢٨ ت . دمحأ نب ىلع نب دمحأ سابعلاوبأ . يدنتشقلقلا -
 /ه٨٧٢٧١ ةنس . دادغب . برعلا باسنأ ةفرعم يف برألا ةياهن -
 . ٠.ما٨٩

 ما٤١٩ / د٣٢١! , ةرهاقلا . اشنإلا ةعانص يف ىشعألا حبص
 مبهاربا قيقحت . نامزلا برع لئابقب فيرعتلا يف نامجلا دئالق -
 ما٣١٦٩٨/ ١٢٨٢ . ةرهاقلا . ةثيدحلا بتكلا راد . ىرايبإلا

 . م٢ه٧/ ھ٦٤٣ ت , ىلع نب نيسحلا نب ىلع نسحلا وبأ . يدوعسملا -
 . غبرات نودب ه توريب . سلدنألا راد . نامزلا رابخأ -
 . ما١٨٨ توريب . لالهلا ةبتكم راد . فارشألاو هيبنتلا -

 نيدلا ىحم دمحم قيقحت . رهوجلا نداعمو بهذلا جورم -
 . ما٨٨٨/ ه٨.٤١ . ترربب ةيرصعلا ةبتكملا .ديمحلادبع

 . ما٠٠٠ / ه٠٩٣ ت . دمحأ نب دمحم هللادبع وبأ . يسدقملا -
 موزخم دمحم روتكد ميدقت ١ ميلاقألا ةفرعم ين ميساقتل ا نسحأ-

 . ما ٧٨١/دا١ ٠ ٤٠٨ توريب ٠ ثارتلا . ايحإ راد ٠

 . عنقملا نب هللادبع . عفقملا نبا -

 . ا توريب ( ةببرعلا ىلإ ةمجرت) . ةنمدو ةليلك باتك -

. ما ٨٨٣ /ه١٨١٨ ت . يزعملا نيدلا نيز دمحأ خيشلا . يرابيلملا -



 ديعس دمحم قيقحت . نييلاغتربلا لاوحأ يف نيدهاجملا ةفحت -
 ٠ يدنهلا يبرعلا يفاقثلا زكرملا .ةيدنهلا فراعملا ةرئاد . يحيرطلا
 . م ١٥ / ها١ا٥.٤. توريب

 . م١١٣١/ه١١٧ ت . مركم نب دمحم نيدلا لامج لضفلا وبأ . روظنم نبا -

 . خيرات نودب ٠ رداص راد ٨ توريب ٠ برعلا ناسل 7

 /ه٤١ ٩. . توريب . مامت حاتفلادبع دمحأ حرش . راهزألا راثن -

 . م٨٨٩

 . م١ا٦٤٠/ه٨٣٤ ت . قرولاب فورعملا . قحسأ نب دمحم . ميدنلا نبا -

 . ةم اجنلا نب يرطت راد ٠ سابع دهان ةروتكد قيقحت . تسرهفلا -

 . ما٥٨٩ ةنس . رطق

 . م١٤٠١/ ھه٤٣٣ا ت . بوقعي نب دمحأ نب نسحلا . ينادمهلا -
 ةماميلا راد . عوكألا ىلع نب دمحم قيقحت . برعلا ةريزج ةفص -

 . م١ ٠ ٩٧٧ ةيدوعسلا ٠ ضايرلا ٠

 ٠ رشاعلا باتكلا . ريمح باسنأو نميلا رابخأ نم ليلكإلا -
 . ه٨٠٤١ . ةيناثلا ةعبطلا . ةينميلا رادلا

 .( م٧٩٨٨/ ٢٨٤ ت) . حضاو نب بوقعي نب دمحأ . يبوقعيلا -
 ه١ا٨.٤. توريب ٠4 ثارتلا . ايحإ راد ٠ نادلبلا باتك -

 . خيرات نودب توريب . رداص راد . يبوقعيلا خيرات -

 .(ه٣٣٣ ت) يتاوريقلا ميمت نب دمحأ نب دمحم . برعلا وبأ -
 نودب ٠ توريب ٠ ينانبللا باتكلا راد ٠ ةيقيرذا ٠ املع تاقبط

 ( ه٥٤٨ ت ) . ىلع نب دمحأ نيدلا ىقت . يزيرقملا
 لامج . د قيقحت . افنحلا نييمطافلا ةمنآلا رابخأب افنحلا ظاعتا -

 . م٨٤٩٦٩١=٩ ةنس . ةرهاقلا .لايشلا نيدلا

 ٠ ةد ايز يفطصم دمحم .د قيقحت ٠ كولمل ١ لو ٥ ةفرعمل كولسل ا _

_ ٥.١



 : ةيبرعلا عجارملا : اثلاث

 . روتكد . دمحم . العلا وبأ -

 ةضهنلا راد . ةيناكما اهتاتالعو . يفارغجلا نامع عقوم -
 . ما٥٨٨/ه٥.٤١ . ةرهاقلا . ةيبرعلا

 . روتكد ٠ ةناقرز ميهاربإ -

 .ما٥٩. . ةرهاقلا . ةيرشبلا ةلئاعلا -

 . يلع دمحأ . دمحأ -

 سماخلا نرفلا ىلإ رشاعلا نرقلا نم اهتراضحو اهخيرات ةولك -
 ةرهانلا ةعماج . ةررشنم ريغ . ريتسجام ةلاسر . نييداليملا رشع

 . م١ . ٩٨٣

 . يفطل دمحأ . ديسلا -

 . ما٥٢١ . ةرهاقلا . رصم يف برعلا لئابق -

 . زيزعلادبع . بوذجملا -
 ىلع ميدقت . ةيريبزلا ةلودلا مابق ىلإ ةيقيرفإب يبهذملا عارصلا -
 ٠ ما٥٩ ةنس ٠ سنوت ٠ يماشلا

 . فراع نيدلا ىقت . يرودلا -

 عتفلا نم ةبمالسإلا طسوتملا رحبلا لوب اهتاقالع . ةيلقص -

 .م ٧٩٢٨٠ ةنس . دادغب . يدنمرونلا وزغلا ىتح يبرعلا

 . روتكد ٠ بيبحلا ٠ يناحنجلا -

 رادلا . ( ما٠ - ١ نينرقلا - ه )٣ - ٤ . يمالسإلا برغملا -
 . خيرات نودب . رشنلل ةيسنوتلا

٢, ٥



 . ليلجلادبع . رطاشلا -

 . م٢٧٩١ ةنس . طسوألاو يقرشلا نادوسلا تاراضح خيرات -

 .اباب دمحا . يروركتلا
 ةلاسر . حلاص قطان قيقحتو ةسارد . جابيدلا زيرطتب جاهتبلا لين-
 .م١ .٢!٩٧ ةرهاقلا ٠ ةروشنم ريغ ٠ ريتسجام

 . روتكد . ناخرط ميهاربإ -
 . يطسولا روصملا يف ةشيحلاب ةيمالسإلا كلامملاو مالسإلا -
 . م٩٥٩١ . ةرهاقلا
 .م٠٧١٩١ ةنس. رصم . ةيمالسإلا ةناغ ةيروطاربمإ -
 يقيرفإلا يموقلا خيراتلا يف ةسارد . ةيمالسإلا يلام ةلود -
 .م٣٢٧١٩١ .باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا

 : ل امج ٠ ايركز - حالص ٠ د اقعلا -

 .. ةرهاقلا . باتك فلألا ةسلس . رابجنز -

 : روتكد ٠ يمينغ تفأر ٠ خيشلا -

 ٠ م٢٨١٩٧١ .ةرهاقلا . رصاعملا خيراتلا يف ايقيرفإ -

 ٠ هللادبع نب ناميلس . ينابيشلا-

 . رشن ناكمو رش خيرات نودب . رابجنز ةكلمم -

 . روتكد . يقوش . لمجلا -
 ٠ ةيناثلا ةعبطلا. ةرهاقلا ٠ اهرامعتساو ايقيرفا فشك خيرات -

 . م١ .٩٨

 . يلع نب نمحرلادبع . سيدسلا -
 ةلو لظ يف ةيقيرفإ قرش يف مالسإلا راشتنا ةكرح روطت -

س ٢٣, ٥



 لاسر ( ما٢٩. ١٧٨٣٢- ) اه ١٢٤٨- ١٢٤٩١ ) ديعسوبلا
 ١ ا ةروشنم ربغ ( درعس نب دمحم م امإل اةعم اج ٠ ربخسج ام

 .م٧٨٩١ ضايرلا

 . روتكد . دمحم . دادحلا -

 , ةبقرشلا ةبقيرفا ي مالسإلاو برعلا نع ةيخيرات قئاقح -

 . روتكد ٠ هللادبع لمحم ةريقنلا -

 .ضايرلا . ةل برغلا ةضهانمو ايقيرفإ قرش يف مالسإلا راشتنإ-

 . روتكد ٠ حاتفلادبع ٠ يمينغلا -

 غبرات نردب ٨ ةرهاتلا ةعماج ' ايقيرفا برغ يف مالسال ادملا ةكرح

 روتكد .٠ دومحم . يريوحل - ١

 ٠ ما ٠ ٩٨٦ فراعملا راد ٠ ةيقيرفإ قرش لحاس -

 . روتكد ٨٠ دومحم . العلا وبأ -

 . ما٢٧١. ةرهاقلا . برعلا ةريزج ةبش ةيفارغج -

 .ما١٨٨ تيركلا . عالفلا ةبتكم . يمالسإلا ملاعلا ةيفارغج -

 . روتكد ٠ دمحا ديس نسح . نينيعلا وبأ -

 ةيبرعلا ةضهنلا راد . يداهلا طيحملا ملاعو ةيمسوملا ايسآ -

 . ما٨٩ا / ه٤.٤١ ةنس . ةنماثلا ةعبطلا. توريب
 .م٧٧٩١ ةنس ؛ترريب١ يراكم ةسسؤم ٠ ةيداصتقالا دراوملا -

 . يسرم دمحم . ليلل ا وب - ١

 , باتك فلألا ةسلس . اهتيفارغج اهديلاقتو اهخيرات . دنهلا -

 . ما٥٦٩ ةنس ةرهاقلا . برعلا لجس ةسسؤم

_ ٤, ٥



 ٠. روتكد . لوبقم ديسلا . دمحا- ٠

 - ةهزن باتك نم ةذوخأم . دألبلا نم اهرواجي امو دنهلا فص

 دنهلا يف ترشن . هاروتكد ةلاسر 4 قافألا قارتخإ يف قاتشملا

 ةنس ا٩٩٥٤ام .

 ٠ روتكد ٠ قوراف ٠ ليعامسإ -

 ٠م٨٧٩١ ةنس ةيرنكسإلا . ايجولوبورتنإلا يلا لخدملا -

 . لعامسا . نيمألا -

 .م١ ٩٩ . . ندنل ٠ سيرلا . ايض ٠ راحبلا داور نوينامعلا -

 . ليلخ ملاع رون . ينيمأ -
 م٨٨٩١ / ه٤١ ٩. ةرهاقلا . ةوحصلا راد . دنهلا يف نوملسملا -

 . روتكد . نسح اشابلا -

 . نودب . ةيبرعلا ةضهنلا راد . ةيمالسإلا ةراضحلا يف تاسارد -
 . ةرهاقلا . ةيبرعلا ةضهنلا راد . ةيمالسإلا راثلا يلا لخدملا -

 . رداقلا دبع دمحم . ةيقفاب -

 .م١ ٩٨٦ ةنس . توريب ٠ ميدقلا نميلا خيرات -

 . روتكد . نودعس نب ناميلس . ربدلا -
 .م١ ٩١٨٧١ ةنس . تيوركلا ٠ يبرعلا جيلخلا ةقطنم -

 . زاحب . ريكب -
 ةيركفلا ةايحلاو ةيداصتقإلا عاضوألا يف ةسارد ةيمسرلا ةلودلا -

 .م٥٨٩١ . رئازجلا .

 . ميركلادبع هللادبع يضاقلا ٠ يفارجلا -

-_- ٠ ٥ ] --



 ةس . ةيناثل ا ةعبطل ا . توريب ٠ نميل ١ خير ات نم فطتقم -١

 . م١ ٩٨٧ ها ٤.٧

 . روتكد . تاحرف . يريبعجلا-
 / ه٨.٤١ ةنس . طقسم . ةيضابألا ةديقعلل يراضحلا دعبلا -

 . م٧٨٩

 . راحب . نايج -

 ةيقيرفا لحاوس نع ةيرابحتو ةيفارغج تامولعمو ةيخيرات قئاثو -

 . لامك فسوي ةيبرعلا ىلإ اهلقن . م٦٥٨١ ةنس تنود . ةيقرشلا

 .م١ا٧٢٩ / ه٥٤٣١ ةنس ةرهاقلا

 ١ . رهاط نب يولع ديسلا . دادحلا -

 . ةفرعملا ملاع .يصقألا قرشلا يف مالسإلا خيرات ىلإ لخدملا -

 . ما٥٨٩ / ه٥.٤١ ةنس . ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا .ةدج

 . نسحم نب يلع . ظيفح لآ -

 2 ٩١٨٧١ ةنس . طقسم . اهبدآو ةرهم تاجهل نم -

 روتكد ٠ نمحرلا ليع . ةديمح -

 . ما٨٨٩٨٩ ه٨.٤١ ةنس . قشمد . ركفلا راد . ايسآ ةيفارغج -
 . روتكد ٥ دمحا . يفوحلا -

 . رصم ةضهن راد . سرفلاو برعلا نيب ةيفاقث تارايت -

 ٠. خيشلا ةبيهو بيسن ٠ نزاخلا -

 . م١ .٢!٩٦ توريب ٠ برعلا يلا نيماسلا نم -

 . يقوش . ليلخ وبأ -
 . ها٤.٤١ ةنس .قشمد . ركفلا راد . يبرعلا خيراتلا سلطأ -

س ٦, ٥



 ِ .روتكد ٠ دمحأ .شيورد -

 . . رشنلاو عبطلل ةرسألا راد . نامع يف بدألا ةسارد يلا لخدم -

 .م١ ٩٩٢ ةنس .طقسم

 ٠ نيدلا ناهرب ٠ ولد -

 ٤ بيروت٧ ٩٨٩ ١م ٠ يبارافلا راد . مالسإلا لبق برعلا ةريزج _

 . نمحرلادبع . يكز -
 خيرات نودب . رصم يف فراعملا راد . مالسإلا يف حالسلا -
 .م٨٥٩١ ةرهاقلا . ملاعلا يف نوملسملا -

 .روتكد. دمحم دمحم . نوتيز -

 . ةروصنملا . ءافولا راد . ىصقألا قرشلا يف نوملسملا -

 . م١ ٩٨٥ / ها ٥.

 . روتكد . زيزعلا دبع ديسلا . ملاس -

 ٠ مالس الا لبق برعلا خيرات ٠ برعلا خيرات يف تاسارد -

 . خيرات نردب ةيردنكسإلا

 . روتك د . دمح أ .٥. ديعس =- .

 - ينوريبلا ٠ رصم 4 فراعملا راد ٠ ٠ ٩٨ ١م.

 .روتكد . نيما دمحأ . ميلس 7

 . توريب . ةيبرعلا ةضهنلا راد . ميدقلا ىندألا قرشلا خيرات يف -
 . م١ ٩٨٩

 راد ٠ م-ق ثلاثلا فلألا طسأوأ ىتح روصعلا مدقأ ذنم ناريإ -
 . ما٨٨٩٨ / ه ٨..١٤ ةنس توريب . ةيبرعلا ةضهنلا

 . روتك د . ديعسل ا دمح أ ٠ ن اميلس -

۔ ٧. ٥ ۔_



 فراعملا راد . ةمكاحلا رسألا مجعمو ةيمالسإلا ةلودلا خيرات -

 . ( ةيلإ فاضأو ةيكرتلا نع لقن ). م٢٧٩١ ةنس . رصم.

 . روتكد . دمحا . ةسوس -

 رشنلاو نالعإلل يبرعلا بتكملا . خيراتلا يف دوهيلاو برعلا -
 م١ ٩٧١٥ ةنس ةعبارلا ةعبطلا ؛ قشمد . ةمجرتلاو

 . روتكدلا ذاتسألا . ديمحلا دبع دمحأ . يماشلا -

 م٦٧٩. ىلوألا ةعبطلا . ولبحنألا . مالسإلاو برعلا خيرات يف -

 ةعبطلا . ةرهاقلا . ةيبرعلا ةضهنلا راد . نودشارلا ءافلخلا -

 .ما٢٨٩ . ىلوألا

 ةعبطلا . وليحنألا . لوألا يسابعلا رصعلا يف ةيمالسإلا ةلودلا -

 .م٦٨٩١ ةنس . ةرهاقلا . ةيناثلا

 رثأو . ىصقألا قرشلاو جيلخلا لود نيب . ةيراجتلا تاقالعلا -

 ةضهنلا ى ىطسولا روصعلا يف ةيراضحلا بناوجلا ضعب يف كلذ

 . م١ا٨٧٩ ةنس . ىلوألا ةعبطلا . ةرهاقلا . ةيبرعلا

 .روتكد .زيزعلادبع . حلاص -

 .ما٦٧٩ ةرهاقلا . ةيرصملا ولبحنألا . ميدقلا ىندألا قرشلا -

 ٨ ىح نيدلا ردب ٠ ينيصلا -

 /ه ١٣٧٠ ةنس. ةرهاقلا . نيصلاو برعلا نيب تاقالعلا -
 0 م ١٩٥

 . ديجملا دبع . نيدباع -.

 .م١ ٩١٦٧١ ةنس . توريب 4 نادوسلا يف ةيبرعلا تافاقثلا خيرات -

 . روتكد . يفطصم . يدابعلا -

 . خيرات نودب ٠ توريب . مالسإلا لبق برعلا خيرات _

۔ ٥.٨ ۔



 .روتكد ٠ دمحأ قيفوت ٠ داوجلادبع -

 ةيرصملا ولجنألا . يلوألا روصعلا يف نونفلاو ةرامعلا خيرات -
 . م٢٨٩١ ةنس ةثلاثلا ةعبطلا

 . ٠ روتكد . دمحم بجر ٠ ميلحلا دبع -.

 . مولعلا ةبتكم . مالسإلا رشنو ةراجتلاو ةحالملاو نوينامعلا -
 .م٩١ / ه١ ٤١٠ ةنس . طقسم

 . روتكد . نساحملا وبأ لمحم . روفصع -

 . م١٨٩١ . توريب . ةيتينيفلا ندملا -

 . ايركز لامج . مساق . زوتكد . حالص . داقعلا -
 . خيرات نودب . ةيرصملا ولجنألا . باتك فلألا ةلسلس . رابجنز -

 . روتكد ٠ حالص ٠ د اقعل - ١

 ةيرصملا ولجحنالا . يبرعلا جيلخلا يف ةيسايسلا تارايتلا -
 . م١ ٩٧٤٤ . ةرهاقلا

 روتكد ٠ داوج ٠ ىلع -

 . نييالملل ملعلا راد . مالسإلا لبق برعلا خيرات يف لصفملا -

 . م٧٧٩١ . ربمتبس . ةيناثلا ةعبطلا . توريب

 ةثادحلا راد . ىلوألا ةعبطلا . مالسإلا يف برعلا خيرات -

 ٠ ٩٨٣ ١م ٠. توريب

 . روتكد . دمحأ ٠ يبلع -

 ( نييسابعلا ىلإ نييومألا نم) ةيسابعلا ةوعدلل يرسلا دهعلا -
 . م٥٨٩١ . توريب . بادآلا راد . مالسإلا يف ديبعلا ةروث -

. ٥.٩



 . يدنهلا يضاقلا . رهظأ . يروبكرايملا -

 تزع زيزعلادبع ةمجرت . ةلاسرلا دهع يف دنهلاو برعلا -
 . ما٣٢٧٩ . ةرهاقلا . ليلجلادبع

 ةرهاقلا . راصنألا راد . عباسلا نرقلا ىلإ دنهلاو دنسلا لاجر -

 نازج . مم٨

 ةباحصلا نم اهيف دروامو دنهلا حوتف يف نيمثلا دقعلا -
 . خبرات نودب .ةرهاقلا . راصنألا راد.. نيعباتلاو

 ٠. روتكد . دومحم . العلا وبأ ٠ روتكد . لمحم . ىلوتم -

 ٠ م ٠ ٢ ٨ ٩ ١ تيركل ١ ‘ حالفل ١ ةبتكم ٠ يبرعل ١ جيلخل ١ ةيف ارج -

 . زيزعلادبع دمحأ . ينيزملا

 ٠ لسالسل ١ راد ) عارشل ا ةلحر) . ىرحبل ١ اهخيراتو تيوكل - ١

 . م٦٨٩١ /ه٧.٤١ . تيوكلا

 . روتكد . ضوع دمحم . دمحم -

 فيلأتلل ةيرصملا رادلا . ةيقيرفإلا تالالسلاو بوعشلا -

 . م٥٦٩١ . ةمجرتلاو

 . نسح ىلع . ىسوم =

 م٦٨٨٩١ . ةيروس . قشمد . ركفلا راد . ريصاعألاو فصاوعلا -

 . روتكد ٠ نبسح ٠ سنؤم -

 ه٤١إ.٨ . ةرهاقلا . يبرعلا مالعإلل ءارهزلا . حتافلا مالسإلا -

 . روتكد . ديشر . يروضانلا -
 يراضحلا غبراتلل نراقملا يعوضوملا ليلحتلا يف لخدملا -
 ٨ لوألا باتكلا . ةيقيرفإ لامشو ايسآ ىبرغ بونج يف يسايسلاو

 . خيرات نودب توريب . ةيبرعلا ةضهنلا راد . يناثلا باتكلا

س . ٥١



 : ةيجنرفألا عجارملا : اعبار

 - ح )..(

 - آ ا 0 ع , , 1970.

 - م ).( & ي ).( :

 - ن 5 , ع ! , 1971.

 - ا :

 - ح ,اا ع م ح , .

 - م :

 - ط 0 ز , , 1955.

: ) - 

 - ی ح , , 1945 .

 - س ).( :

 - ح ن , م , 1974 .

 - آ )..( :

 - ٩ ر 0 , ل , 1979.

 - لل ).( :

 - آ ئ ح ث , 0 1962 .

 - ز )..( :

 - 0 0 ع , , 1962.
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 - ع )ل. .( :

 - اا م حا , , 1980.

 - ا )8.ل.( :

 - آ س ع 0 ه , , 1930 .

 - ام )..( :

 - خ م 0 ه ع ئ , ,

.1951 

 - آ ).( :

 - اا م ع ه.

 - اا م ع ئ ث .

: ).( ! - 

 - ه 0 ع 5 ع , ,1922.

 - ا ).( :

 - ٧ - ع !, 1964 .

 - م )8.( :

 - آ 0 س لا ,

.1936 , 

 - آ م 5 , , 1936 .

 - ٧ )خ.( :

 - ح 5 0 ع 5 , م , 1951 .
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