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٠. ٠٠ 

 همدقم

 Aux origines ع ا ناونع تحت ةيسنرفلا ةغللاب ةيادب باتكلا اذه رشن

 هنم تبحسو 2003 ةنس ['٨عةصنع ةيسنرف رشن راد ةيانع تحت مص

 ةكبشلا كلذ ىلع لدت امك ةيماعلا تابتكملا مهأ هتنتقاو خسنلا نم فالآلا تارشع

 ىوعدب هنم خسن ءارش يف ةدئاف ري م كاذنآ ةيسنوتلا ةفاقثلا ريزو نكلو .ةيتوبكنعلا

 دقو ،ةسايسلا ملع يف نوخسارلاو هللا الإ اهملعي ال ةقيقحلاو سنوت جراخ رشن هنأ
 انعانتقا مغر ةمهملا هذهب انمق دقو ةيبرعلا ىلإ هتمجرت انئاقدصأ نم اريثك انبلاط

 اهحرطي يتلا تايلاكشإلا نأ ةصاخو ةذبحم ةنايخ اهنكلو .ناخ مجرت نم" :ةلوقمب
 .انرق رشع ةعبرأ ذنم ريغتت م باتكلا اذه

 ينيدلا ركفلا خيرات ساسألاب وه ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا يف ركفلا خيرات نإ

 ةجحلاب نيبن نحنو La Théologie 452! ملع يأ مالكلا ملع لكشت خيرات يأ

 ارود ةيضابألا ةقرفلا يهو يخيراتلا مهدادتماو لوألا جراوخلا بعل فيك ةقيثولاو

 ةيسايسو ةيدئاقع ةيخيرات ةروريص ربع تحب يمالسا توهال ملاعم تحن يف ايساسأ
 .ينيدلا ركفلاب نآلا فرعي ام ىلإ تدأ

 مالسإلا اهحرط يتلا تايلاكشإلا دودح نع جرخي م دشر نبا يدشرلا رايتلا ىتحف
 .ةعيشلاو جراوخلاو ةلزتعملاو ةيرعشألا :ةعبرألا ةيساسالا هتارايت ربع ةصاخو ركبملا

 ةيرهوجلا راكفألل دلوملا رود بعل ساسأاب يظابألاو يجراخلا رايتلا نأ معزتو
 ةصاخو ةيلصألا قئاثولاب هديكأت انلواح امك مالكلا يتوهألا ركفلا اهيلع سسأ يتلا

 .ةرجهلل لوألا نرقلا ىلإ دوعت يتلا كلت
 ةيجراوخلا رداصملا لالخ نم ىربكلا ةنتفلا رخآ باتك يف انلوانت انك دقو

 ثلاثلا ةفيلخلا لتقم ذنم يسايسلا فالخلاو ينيدلا لدجلا عالدناب تفح يتلا فورظلا

 .لدجلا اذه ريطأتو عفد يف ايروحم ارود لئاوألا جراوخلا بعل فيكو نافع نب نامقع

 ةنسلا تاياور نع امامت ةفلتخم ةيخيرات تاياورب لئاوألا جراوخلا زمتيو

 ءارو اوناك نم مه ذإ نيدشارلا ءافلخلا خيراتب تفح يتلا ثادحألا لمجمل ةعيشلاو

 اهب اوظفتحأو اهودكأ يتلا مهقئاثو بسح بلاط يبا نب يلعو نافع نب نامثع لتق
.ةفلاخم ةيهقفو ةيدئاقع ةيؤرب نوزيمتي امك



 مالكلا ملع مث ةديقعلا روطتو لكشت دصر ىلإ هذه انتسارد لالخ نم فدهنو

 .ناورهنلا باحصأو ىلوألا ةمكحملا ةثيرو يهو ةيظابألا ةقرفلا ىدل

 نرقلا رخاوأ ىلإ لوألا نرقلا نم دتمت يتلا ةرتفلا لك ةساردلا هذه حسمتو

 . م 12 يرجه سداسلا

 ىربكلا ةتسلا تايلاكشإلا لوح يفسلفلاو يركفلا عارصلا ةيضابألا ضاخ دقل

 :يهو

 .هللا دوجو أ

 .هللا تافص ب

 .ردقلاو ءاضقلا ث

 .نآرقلا قلخ ج

 .هللا ةيؤر ح

 .ةمامإلا خ

 يلزتعملاو يرعشألا مهيرايتب ةنسلا لهأ نع ةفلتخم ةزيمتم الولح اومدقو

 مالكلا ملعوأ ةيمالكلا جراوخلا ءارآ ىمسي اميف اهتلصوح نكميو ةعيشلا كلذكو

 .يضابألا

 ظفتحت لازت ال اهومدق يتلا لولحلاو نويظابألا اهحرط يتلا ةيلاكشإلا نإ

 تومهألا نكمت دق الولح انيأر بسح لثمت لازت الو ةيركفلاو ةيدئاقعلا اهتيويحب

 ينيد ركف وحن ةبحر اقافآ همامأ حتفتو يخيراتلا هدومج زواجت نم يمالسإلا

 .راركتلاو رارتجإلا ىلع ةينبملا ةغرفملا ةقلحلا نم هجرخيو يثادحلا ركفلا بعوتسي

 سنوت
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 اهتأشن ذنم ةيظابألا خيرات زجوم

 يرجه سداسلا نرقلا رخاوأ ىلإ
م رشع يف اثلا





 ناورهنلا ةكرعم نم بهذملا خيرات

 ه 297 ترهأآت ةلود طوقس ىلإ

 ركبملا يجراخلا رايتلل دادتما ةيظابألا

 ايمسر قثبنا يذلا يسايسلا ينيدلا رايتلا كلذ ركبملا يجراخلا رايتلاب ينعنو

 "هلل الإ مكح ال" راعش عفر يذلاو ةيواعمو يلع نيب نيقص ةكرعم يف ميكحتلا نابإ

 ةينآرقلا ةعيرشلا قيبطت ىلع نوصيرحلا مه يركفلا مهعضو امامت سكعي ناك يذلا

 ."هللا ماكحأ" نع مهيأر بسح اوداح نيلا مهئارمأ ريذحت اودارأ اذهلو اركبم

 قلطنملا ناك ذإ اينيد ةصاخو ايسايس ادعب ذخأ يعرشلا مكحلا اذه نأ ديكألاو

 تناك اهنكلو اهنيب اميف ةعراصتم تناك ةينيد دئاقع لب وأ ةينيد ةديقع ةغايصل

 .لصألا يف ةقفتم

 يساسألا نكلو ثادحألا هذه محر نم هتاهاجتا لكب يجراخلا رايتلا دلو دقل

 ةصاخو مهيأر بسح اهقحتسي نمل "ةمامإلا" ةداعإ الإ نكي م ناورهنلا ةكرعم يف

 نامع نب نامثعك ينآرقلا صنلا اوفلاخ نيلا كئالوأ اهقحتسي دعي م نمم اهبحس

 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةجوز ةشئاعو ريبزلاو ةحلطو بلاط يبأ نب يلعو

 ىلوألا ةمكحملا

 مهو مهفرط نم نلعملا هلصأو هروذج ةسارد نود جراوخلا رايت مهف نكمي ال

 رهاوج :يداربلا 119 .توريب-للم - يناشرهشلا ىلوألا ةمكحملاب اومسام

 مهف 202 ] تاقلط -ينيجرد - 919-1]٧ بلح لماكلا -دربلا 8

 دنع بلاط يبأ نب يلع ىلع اوجرخ نيذلا" لحنلاو للملا هباتك يف يناتسرهشلا بسح

 ءاؤكلا نب هللا دبع مهؤامعز ناكو ةفوكلا برق "ةرورح" يف اوعمتجا دقو ميكحتلا

 رماع يبأ نب ديزيو ريرج نب ةورعو يبسارلا بهو نب هللادبعو روعألا نب باتعو

 ارشع انثأ يف اوناكو ةيدثلا يذب فرعيو يلجبلا يدعشلا ريهز نب صوقرحو يبراحملا

."نولصيو نوموصي اوناكو ناورهنلا موي لتاقم فلأ



 ةينسلا راثألا ضعب نإف يناتسرهشلا همسر يذلا ينمزلا ديدحتلا اذه مغرو

 ليق يأ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا دهع يف رايتلا اذه زورب ديدحت ىلإ بهذت

 وهو "ةرصيوخلا وذ" يعدي صخش نع ثدحتت ذإ ،ىربكلا ةنتفلا لبقو ميكحتلا

 هللا ىلص لوسرلا زفتسأ دق "LS "QUI يذب وعدملا يدعسلا ريهز نب صوقرح
 اذإ 919.]٧ بلح -لماكلا - دربملا ربيخ ةكرعم ءيف ةمسق دنع هبضغأو ملسو هيلع

 لوسرلا هعمسف هسأر عطقب باطخلا نب رمع مه دقو "لدعت مل كنإف لدعأ" هل لاق

 ."ةيمرلا نم مهسلا قورم نيذلا نم نوقرمي موق اذه ئضئض نم جرخي " لاقو

 هلاق ام عم ضقانتي وهو جراوخلا ةيوشتل اعوضوم ربخلا اذه نوكي دقو

 ةكرعم يدايق دحأ وه ياجبلا ريهز نب صوقرح نأ وه مهملا نكلو "يناتسرهشلا"
 نب رمع ةفالخ ناّإ "زاوهألا" حتف يذلا يمالسالا شيجلل ادئاق ناك دقو ناورهنلا

 شيجلا تادايق نم اءزج نأ لوقلا نكميو 202-1 تاقبط -ينيجردلا باطخلا

 لئابق ىدحإ ميمت نم مهبلغأو ميكحتلا هلوبق دعب ياعل ةضراعملا معزت دق يمالسإلا

 يف ترمتساو ثلاثلا ةفيلخلا ناقع نب نامثع ةضراعم يف ارود تبعل يتلا لامشلا

 . 202 تاقبط - ينيجردلا ناورهنلا ةكرعم يف يلع دض رودلا سفن بعل

 كادنآ دحوم ناك يذلا يجراخلا بزحلل ىلوألا ةاونلا ةداقلا ءالؤه لثم دقل

 .جاروخلا لك ةيعجرم لثمت تحبصأ دقو "ىلوألا ةمكحملاب" نوفورعملا مهو
 فالخلا زرب دقو ىلوألا ةمكحملا هذهل ارارمتسا اهسفن ربتعت ةيظابالاف

 يربطلا افرطتم اهاجتإ معزت يذلا قرزألا نب عفان عم جراوخلا رايت لخاد

 هعم جورخلا نوضفري نيذلا "ةدعقلا" رفكي ناكو .م604 ةنس يفوتو 88 خيرات

 ادادتما لثمي ال رايتلا اذه نإف كلذل .نيكرشم مهربتعيو هئادعأ ةبراحمل

 نبا فلتخاو .ناورهنلا ةعامجلو 165-رهاوجلا يداربلا "ىلوألا ةمكحملل"

 "هعم جورخلا" ضفرو هنع قرتفا يذلا ظابإ نب هللادبع هبئان عم قرزألا

 يناتسرهشلا نيملسملا نم مهموصخ ءاسن يبس ليلحت لثم ىرخآ طاقن لوح
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 هذه ىدحإ معزت دقو ةعراصتم قرف ىلا اهدعب جراوخلا مسقنأو 121 توريب - للم

 نب حفانل ابئان ناكو 134 توريب-للم-يناشرهشلا يميمتلا ظابأ نب هللادبع قرفلا

 ةضماغ ىقبت فالخلاو قارتفالا فورظ نإف ةيظابالا رداصملا هتلاق ام لك مغرو قرزألا

 ظابأ نب هللادبع ةرصانم ببس نعو مهئاقتلا فورظ نع توكسلا ىلع تصرح اهنأل
galيذلا ءيشلا ةرتفلا كلت نع ديدش باظتقاب ثدحتتو ةيادبلا يف قرزألا نب  

 .ةسسؤملاو ةمساحلا ةرتفلا كلت خيرات يف نيثحابلا لقرعي

 يأ هريعي ال نكلو ظابأ نب هللادبع ركذي خياشملا تاقبط يف الثم ينيجردلاف

 نكي م هنأ مغر يدزألا ديز نب رباج ركذ يف بنطيو سسؤملا هرودب ةنراقم مامتها
 ركذ نع ينيجردلا لفغأو ه100 -ه50 ني ةيناثلا ةقبطلا نم ناورهنلا لهأ نم

 باتك بحاص ينوانجلا ايركز يبأب ةوسا ناورم نب كلملا دبع ىلإ ةريهشلا هتلاسر
 ."ةريسلا"

 ام مامتإل تاقنتنملا رهاوجلا" هباتك يف يداربلا ميهربا مساقلا وبأ ردصت كلذل
 ء

 ظابأ يبأ ةلاسر درويو ةرغثلا هذه دسو لامهإلا اذه يفالتل "تاقبطلا باتك هب لخأ

 كلت يف تدج يتلا ثادحألل ةميدق ةياور سكعتو انلصت ةبوتكم ةقيثو لوأ يهو
 ةفالخ ةصاخو "ةمامإلا" وأ "ةفالخلا" ةلأسم لوانتت يتلاو ركبملا مالسإلا نم ةلحرملا

 .يلعو نامثع

 ةيطظابألا ناك امدنع "ىلوالا ةمكحملا " تداق يتلا حورلا سكعت ةلاسرلا هذهو

 اوضفر نيذلا ةرجهلل يناثلا نرقلا ةيظابأل افالخ جراوخ مهسفنأ نوربتعي ةرتفلا كلت يف

 نا ةيظابألا ربتعيو ظابأ نب هللا دبعل ةبسن ةيظابألا مسا اوراتخاو ةيمستلا هذه

 دحأ وهو [11.201 تاقبط ينيجردلا ديز نب رباج ءاثعشلا وبأ وه مهبهذم سسؤم

 ناكو ةرصبلا يف ايرس ةدوجوم تناك يتلا "سلاجملا" سأرت دقو يرسلا بهذملا يدايق

 ناكو 11.205 تاقبط-ينيجردلا مهتاروث لشف دعب كاذنآ ةيظابألا لكك ةّيقتلاب مزتلي

 "ناويدلا" باتك بحاصو 1.55 تاقبط ينيجردلا ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ خيش

 دقو "ءاثعشلا يبأ " مساب للملا يف يناشرهشلا هركذيو ديز نب رباج ناويدب فورعملاو
 رهاوج - يداربلا يلزتعملا ركفلا سسؤم ءاطع نب لصاو عم ةيدو تاقالع هل تناك

 . 205 .]] تاقبط ينيجردلا سابعلا نبال اذيملتو ثذحمك ينيجردلا هركذيو 3
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 ثيدحلا ذخأ دق ناكو ه 93 ةنس يداربلا بسح ديز نب رباج يفوت دقو

 ةيظابألا رداصملا بسحو .ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةجوز ةشئاع نع ةرشابم
 .ينلعلا ميعزلا ظابأ هللادبع ناك امنيب ةيرسلا يف ةيظابألل يلعفلا ميعزلا ناك هنإف

 ةافو دعب قرزألا نب نع ظابأ نبا قارتفا نع ةياور "رهاوجلا يف" يداربلا درويو
 نب هللا دبع فلخ يذلا "ءارشلا مامإ" وأ "ةارشلا" ميعز يدع نب لالب سادرم يأ

 يبأ نب يلع نع ةمامالا تطقسا نا دعب "ىلوألا ةمكحملا" هتعياب يذلا يبسارلا بهو

 .ناورهنلا ةكرعم داق يذلا وهو بلاط

 ررقف هموصخ نيدت ةدشب رثأت دق ظابأ نب هللادبع ناف يداربلا بسحو

 يف اببس هذه هيعو ةدوع تناك لهف هرمأ متك نأ دعب قرزلا نب عفان نع قارتفالا
 - يداربلا ةقيقدلا رداصملا بايغل لاؤسلا اذه نع باوجلا بعصي دق ؟هقاقشنا

 . 155رهاوج

 نوكي دقو طقف ظابأ نباب اصاخ نكي م فقوملا اذه نأ ضرتفن نا نكمي نكلو

 .يدزالا ديز نب رباجك دزألا نمو ميمت ينب نم ءامعز هعبت
 دقو كلذ ركذل انه لاجملا سيلو ديدش عمق ىلا جاروخلا قرف لك تضرعت دقل

 ليدعت ىلا جراوخلاب عفد ديدج يظابأ فقوم ةغايص يف امساح الماع كلذ نوكي

 .حضوا لادتعاو ربكأ ةنورم وحن مهت اهجوت
 ةيسايسلا بابسالا ىلع ةوالعف مساحلا لماعلا لثمي نا نكمي ال اذه نكلو

 هنإ .تادجنلاو ةقرازآلا عم نوفلتخي مهلعج ينيد ببس كانه ناك ةيركسعلاو
 دبعل ةريهشلا هتلاسر يف ظابأ نبا اهحرطي امك "ىلوالا ةمكحملا" حورب قيقدلا مازتلالا

 هللا ىلص لوسرلا ةنسل دادتما اهدارا ةديقعل الخدم لثمت يتلاو ناورم نب كلملا

 نم امهفقوم ىلع دكؤت ةيظابألا رداصملا نا ذإ رمعو ركب وبأ هيتفيلخلو ملسو هيلع
 ربتعت يتلاو " ىلوالا ةمكحملا" اهنم تقلطنا يتلا ةدعاقلا لثم يذلا نافع نب نامثع

 .نيلوالا نيتفيلخلل الصاوت
 ناركن ىلا نوليم مهنم نورصاعملا ةصاخو ةيظابألا ضعب نا حيحص

 تادجنلاو ةقرازألا نيبو مهنيب طلخلا عقي ال ىتح ةيجراخلا مهلوصا

 ربتعن نحنو ايسايسو اينيد ةضوفرملا مهلاعفاو مهفنعو مهفرطتي نوروهشملا
 ةمكحملل" يأ لوالا جراوخلا ةديقعل نويعرشلا نولثمملا مه ةيظابالا نا
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 ةيظابألا فرع دقو ةيواعم ىلعو بلاط يبأ نب يلع ىلع اوجرخ نيذللا "ىلوالا

 .نيلدتعملاب نوخرؤملاو نوثحابلا مهتعن كلذل ةيسايسلا مهتنورمو ةيدئاقعلا مهتمارصب

 نم مهريغ نوربتعي ةسسؤملا ةرتفلا كلت ذنم ةيظابألا نا عنمي ال اذه نكلو
 .منهج ران يف نودلاخ مهو كرش رفك ال ةمعن رفك ارافك نيملسملا

 ةيصاخ يسايسلا لادتعالاو ةيدئاقعلا ةمارصلا نم جودزملا عباطلا اذه لثم دقل

 يذلا يظابألا مالكلا ملع يف عباطلا اذه رثا دقو اذه انموي ىتح يظابألا بهذملا

 .ةيفسلفلا مولعلا ىلع حاتفنإلاو ةديقعلاب كسمتلا :نيلماعلا نيذه طغض تحت روطت

 ةيرظن طابنتسا ىلإ مهعفد امم نيلماعلا نيذهب ترثأت مهتسايس نإف كلذكو
 .اقحال اهلوانتنس ةيصوصخ تاذو ةزيمتم ةمامإلل
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 راصتنا نع ثحبت ةيطظابألا

 مئازهلا نم سورد

 Velhaussen, Tarih, trad arabe يسايس جمانرب يأ "ةارشلا" ةكرحل نكي م

 اهتإف يمسوملاو 11 214.272-تاقبط ينيجردلا مذرشتملا اهعباط ىلع ةدايزف 2

 دض ةيجاجتحا ةضراعمل ةعساو ةكرح ىلإ اهنم ةيلبقلا تاضافتنإلل رثكأ برتقت تناك

 ءاملعلا نم نكت م ةيادبلا يف ةيركسع تادايق ةكرحلا معزت دقو ةيومالا ةطلسلا

 .يسايسلا لمعلاو يركفلا لدجلا ىلع نيبردتملا

 نكلو نيعرو الاجر اوناك يدع نب ةورعو سادرم يبأك تادايقلا هذه نا ديكألاو

 ةديبع وبأ هذيملتو يدزالا ديز نب رباجل افالخ ةعساو ةفاقث ىلع لدت ال مهتريس

 دقو ةرصبلا نونكسي اوناك ءالؤهف . ][] 205.238-تاقبط ينيجردلا ةميرك نب ملسم

 لوا ديز نب رباج رابتعا ىلا نيخرؤملا ضعب بهذيو يدئاقعلا مهريكفت ىلع كلذ رثأ

 .ةميرك يبا نب ملسم ةديبع وبأ هدعب لعشملا ملست دقو ةيظابألل "ماما"
 نا لبق ةنس نيعبرأ ةدمل رباج ىلع ذملتت يذلا ةديبع ابا ةريس ينيجردلا درويو

 . 83 - ريس - يخامشلا ءاملعلا لحاطف نم يخامشلا هربتعيو سوردلا ءاقلإ يف أدبي

 ةدعاسمب ةقرفلا داق دقو 114 102ينيجردلا فسوي نب جاجحلا هدهطضا دقو

 ادئاق ناك دقف يركفلا هقوفت ىلع ةوالعو بيبح نب عيبرلاو بجاح دودوم ابأ

 ةيقيقح ةطلس هلو ةيظابالا عومجملل ةيسايسلا ةدناسملاب عتمتي ناكو اعراب ايميظنت

 . 115 ريس - يخامشلا تاروثلا نودوقي وناك نيذلا ةيركسعلا بهذملا تادايق ىلع

 نب بوبحم ماق دقف شيجلا ءاسؤر ىلع ةيقيقح ةطلسب عتمتي ناك دقلو

 وبأ ةارشلا دئاق ىلإ "بوبحم دهع" تيمس ةلاسر ةباتكب هذيملتو هبئان وهو ليحرلا

 هنأ اودبي ذإ برحلا ءانثأ هفرصت ليدعتب اهيف هرمأي .... ةجهللا ةديدش يراشلا ةزمح

 .نيملسملا نم هموصخ صخي اميف ةقرازألا بهذم عبتأ
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 هصالختساو ةنسلابو ةينآرقلا ماكحألاب ةقدب مازتلالا ف ةتبغر نع ةوالعو

 نأ ذنم اهباسأ قمعب فرعي ناك يتلا جراوخلل ةيلاتتملا مئازهلا نم ةيسايسلا سوردلل

 ميعزلا وهو ةديبع ابأ نإف جراوخلل ةيرسلا سلاجملا وأ قلحلا لخاد لضاني ناك

 كاكتفأل ةيقيقح ةيجتارتسأ دعأ دق ناك بهذملل يركسعلاو يسايسلاو يدئاقعلا

 .يظابألا بهذملا راهظإو ةئشانلا ةيمالسإلا ةيروطاربمإلا لخاد ةطلسلا

 معد بهذملا راصنأ لصاو ةيظابألا ةظافتنإلا لشف دعبو ظابأ نبأ ةافو دعبف

 ةيزكرملا ةطلسلا نع ةديعبلا تايالولا يف يميظنتلا مهلمعو يرسلا ىوعدلا مهطاشن

 رينلا نب رشبو ليحرلا نب بوبحم لمعلا اذه ةداق ناك دقو برغملابو ناسارخب كلذو

 ةريزجلا هبش يف كلذكو 115 باز ينب خيرات باب - شيفطا خيشلا ناليغ نب مشاهو

 ركذت ةجيتن ناسارخ يف مهطاشن فرعي ملو طوطخم 307 - ةمغلا فشك ةيبرعلا

 عيوبو نامع يف بهذملل راصتنالا يف فوع نب راتخملا ةزمح وبأ حجن كلذ ءانثأ يفو
 ةروثلا هذه دامخا نم نكمت يومالا شيجلا نكلو يدنكلا يحي نب هللادبع وبأ مامالا

 11.260 ينيجردلا تومرضح وحن ةيظابألا نم يقب امب عفدو

 نع نالعالاب هترمث قأو ةحناس فورظ يف برغملا دالب يف مهلمع لصاوت امك

 .ناوريقلاو سلبارط يف مئازه ةدع دعب "روهظلا ةمامإ"
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 طاسوالا يف ةيظابألا ةوعدلا

 برغملا دالبب ةيربربلا

 نرقلا ةيادبو لوالا نرقلا رخاوا يف الا برغملا وحن مهطاشن ةيظابألا هجوي م

 .ةرجهلل يناثلا

 لوح انعم 1873-68 - كلاسلا - لقوح نبا لقوح نبأ ةيرظن انل ودبتو

 نيرافلا ضعب ءوجل عم ناورهنلا دعب ةرشابم سلبارط لامش يف ةسوفن بهذملا لوخد

 مث ةعراصتملاو ةمسقنملا جراوخلا تاكرح نا وه تباثلا نكلو ةدكؤم ريغ عمقلا نم

 ةكرحلا ةياهن نوكت دقو لوألا نرقلا رخاوأ يف ةيومالا ةلودلل اديدهت لثمت دعت

 اهداق يتلا ةددعتملا تاضافتنالا مغر دمحم نب ناورم دهع يف قرشملا يف ةيجراوخلا

 دقل قحلا بلاط يراشلا ةزمح وبأ اهداق يتلا ةضافتنالا اهنيب نمو برحلا ءامعز

 تادايقلاب تعفدو 260 .آ1 ينيجردلا ةيقرشملا ةيظابألا سارجأ ةميزهلا هذه تقد

 اوئيهي نأ مهيلع ناك كلذل ،برغملا دالبك ةيصاقلا تايالولل اديعب هجوتلا ىلا ةرصبلا يف

 لخاد ةطلسلا ديلاقم ةديبع وبأ عزانم الب اهيف ملست يتلا ةرتفلا يف كلذ ناكو ةيضرالا

 رهظ " ىتح "ةيفخ يف نيدلا ىلع اوظفاح" نيذللا دحأك ينيجردلا همدقيو بهذملا

 يفش امو مولعلا مهلمحو مهتسارد ركذ نم مدقت ام بسح نيمايملا ةسمخلا دي ىلع

 رطؤمو خيش وه ةديبع وبأف ]] 238 تاقبط - ينيجردلا "مولكلا نم مسبو هب هللا

 فيكف hl دالب يف يظابألا بهذملل ةوعدلاب اوماق نيلا سمخلا "ملعلا ةلمح"

 ؟ةيئانلا عاقبلا هذه ناكس نم مهو مهئاقتناب ةديبع وبأ ماق

 مهنيب ناك دقف رايتخالا اذهب تفح يتلا فورظلا نع ةيظابالا ريسلا انربخت

 يسرافلا متسر نب نامحرلادبع وهو يسرافو يرفاعملا حمشلا نب ىلعألا وبأ وه يبرع
 يسما دغلا رارد نب ليعامساو هتاردس نم يتاردسلا رماع مهو ربربلا لئابق نم ةثالثو

 مهنوكتب ايصخش ةديبع وبأ ماق دقو ةسوفن ةليبق نم يلبقلا دواود وبأو سمادغ نم

 . 1 .20 تاقبط - ينيجردلا مهريطأتو
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 ديعس نب ةملس يعديو ةاعدلا دحأ ةديبع وبأ لسرأ دقف كلذ لبقو

 هيلع هللا ىلص لوسلا مع سابع نبأ ىلوم ةمركع عم ]:12 تاقبط -ينيجردلا
 ةيظابألاب ةصاخ نكت م برغملا يف مهراكفأ عرز ةركف نا لدي امم ايرفص ناكو ملسو

 ناوريقلاب نيتيعادلا رقتسا دقو ىصقألا برغملاب ةساملجس ةلود ةيرفصلا سسا دقف
 ءامعزب لاصتإلاب اوأدب ثيح ء . ة 1 ,48

 لئابقلاب ةيبرغملا هلوصأل ارظن ةمركع لصتا دقو مهبهاذم قانتعأل مهتوعدل لئابقلا
 ائيش ملعن ال اننكلو هانصعا, اعو طءطغع 1,352 برغملا دالب برغ نكست يتلا

 وبأ ماق كلذ رثإ ،ةوعذلا رشن ىلا لصوتي نأ لبق يفوت يذلا ديعس نب ةملس طاشن نع
 يذلا يرطغملا ديمحلا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ وهو ناث ةيعاد ثعبب ةديبع

 دقو ةيسنوتلا دودحلا ىلع سلبارط لامش ةسوفن ةليبق نم راصنا بسك ىلا لصوت
 ىرخألا لئابقلا وحن يظابألا بهذملا راشتنال ابصخ القح ةيربربلا ةليبقلا هذه تلثم

 نيوكت اوررق بهذملا عابتأ رثك املف .ةتاولو ةغاوزو هتاردسو ةتانزو ةياو ةراوه لثم

 وبأ مهخيشو كاذنأ بهذملا خويش فرط نم نوكتل ةرصبلا ىلا هجتت ةبلطلا نم ةثعب
 :مهو تاهجلاو لئابقلا مهأل ةلثمم ةثعبلا تناكو .ةميرك يبا نب ملسم ةديبع

 يساروألا لابج برغ يف هتاردس نم يتاردسلا -=

 سنوت بونج يف ةوازفن نم يوازفنلا يلبقلا دوادوبأ -=

 سلبارط بونجب سمادغ نم يسمادغلا رارد نب ليعامسا -=

 ناوريقلا نم يسرافلا متسر نب نامحرلا دبعو -=
 حمشلا نب ىلعألا دبع باطخلا ابأ ةعومجملا هذهل ةديبع وبأ فاضأ دقو

 دبع ينسح نسح سلبارطب يبرعلا شيجلاب ايركسع ادئاق ناك دقو يرفاعملا
 .ايبرع ناكو 426 .آ]-تاقرو -باهولا

 برغملا دالب يف يظابألا يوعدلا لمعلا ةدايق ةعومجملا هذه تلثم دقل

 ضافتنألا ةعومجملا هذه تالواحم ركذ نع ةيظابألا رداصملا ىسانتتو

 ءالتسالا يف م757 ه140 ةنس يف باطخلا يبأ حاجن لبق ةيومالا ةطلسلا ىلع
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 ةيربربلا ةراوه ةليبق نم وهو يبيجتلا دوعسم نب هللادبع لواح دقلف سلبارط ىلع
 قشلا لثمم بيبح نب نامحرلا دبع ددهو م744 ه126 ةنس سلبارط ىلع ءاليتسالا

 مظني نأ لبقو 125 ريس يخامشلا - ]-24-تاقبط ينيجرد ةيومالا ةلودلا يف ينميلا

 .اهميعز لتقو ةيربربلا ةيظابألا ةظافتنالا ضاهجا نم نكمت نييسابعلا ىلإ ريخألا اذه
 احبصا نيدئاق اهئامعز نبب نمو ةيظابالا تاضافتنال اهتدايق ةراوه تلصاو دقو

 ثراحلاو يدارملا سيق نب رابجلا دبع امهو ةضافتنا اداقو ديدش دقن لحم دعب اميف

 يداربلا بيبح نب نامحرلا دبع تامجه دص ىلا الصوت نيلا يمرضحلا ديلت نب
 .رابجلا دبعو ثراحلا ةيضقب ةيظابالا رداصملا هتمسا امب رهتشا دقو 170 رهاوجلا

 امهالك فيس بقث دقو بنج ىلا ابنج نيلوتقم ادجو نيدئاقلا نيذه نا ذإ
 نميفو هنم أربتلا بجي نميف كلذ دعبو كاذنا ةيظابالا ءاهقف راتحاف رخالا بلق

 زيجي امنيب دحاو دلب يف نيماما دوجو عنمي يظابالا بهذملا نا مولعملاو هيلوت بجي
 ىلع قبطني ال يذلا ءيشلا نيدلبلا داحتا عنميو قرفي ةدع دجو اذإ نيماما دوجو

 ال يخامشلاو يداربلاو ينيجردلاك بهذملا يخرؤم ناف كلذل نيمامالا نيذه

 مهركذ مدع نوكي دقو "رابجلا دبعو ثراحلا ةيضق" ركذب نوفتكيو ةمأك مهنوركذي

 ةضماغ مهلتقم فورظ ىقبتو ةراؤه باسح ىلع ةسوفنل اليم سكعي مهتفصب
 لوح اليوط ةيظابالا ءاهقف لداجت دقو 170 رهاوج يداربلا 1.21تاقبط-ينيجردلا

 نا ذإ عوضوملا اذه لوانتل ةديبع يبأ فرط نم تاب عنم ردص ىتح عوضوملا اذه

 هقفلاو ركفلل ةيقيقح تايلاكشا حرط امهنم فقوملاو ةقيرطلا هذهب مهعرصم

 ؟ةيالولا خصت نم ىلعو ةءاربلا خصت نم ىلع :نييظابالا

 :وه حورطملا لاؤسلاو ةيهقف نوكت نأ لبق كلذك ةيسايس ةلآسملأف
 ويظابأ راتخا اذهل ؟دالبلا سفن Go تقولا سفن يف نيصخش ةمامإ حصت فيك
 باوج نكلو 24.]تاقبط ۔ينيجردلا ةرصبلا ءاملع ءاتفتسا برغملا

 يف ضوخلا مدعب رمأ ثيح بهذملا راصنأ ليلغ فشي مم بجاحو ةديبع ابا
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 بهذملا لخاد ةنتفلا ءاقتأ يف ةحضاو ةبغر سكعيو بيرغ باوج وهو ةلأسملا

BLY!ةيهقفلا ئدابملا باسح ىلع برغملاب . 
 يبأ طرش ىلع علطن امدنع ةيهقف طقف نكت م ةلأسملا نأب اننظ يوقيو

 ةلأسملا ف ضوخلا مدعب سلبارط يف ةمامالاب هلوبق لبق يرفاعملا ىلعألا نب باطحلا

GLE! Sb Goةسوفن لئابق ءاسؤر نا 23.]تاقبط -ينيجردلا ينيجردلا ركذيو  

 .باطخلا ابأ نييعت ىلع اوعمجا ةتانزو ةسيرضو ةراوهو

 ةيضقو ةراوه امهتداق نيتلا نيتروثلا لشف دعب هنا نيبلا نم ودبي اذكهو

 دنس ال يبرع رايتخا نأك ودبي يلاتلابو رومالا مامز تدقف اهنإف رابجلا دبعو ثراحلا

 فلتخم نيب قفاوت ةرمث وه مايالا نم موي يف فالخ ثدح ام اذإ هيلع زكتري هل يلبق

 .قافتالا اذه لثم نع ابيرغ نكي مل هسفن ةديبع ابا نا لوقلا نكمي هنا لب لئابقلا

 هدايح ىلع ةلالد يه امب متسر نب نامحرلا دبع ةيسراف نأ فيك اقحال يرنسو

 ابا نا ودبيو هرايتخا ىلا ىدأ يذلا يساسألا لماعلا تناك ةيلبقلا تاعارصلا هاجت

 نا ىلع كلذل اعبت لمع لهف ةيربربلا لئابقلا نيب تاعارصلا نع الفاغ نكي م ةديبع

 ريغ ؟ ةيبرعلا هلوصا ىلا عجري ببسلا نا ما ؟" باطخلا يبا رايتخا مهسوفن ىلا برقي

 ايبرع ال يلاوملا نم يلوم الا نكي مث ةديبع ابأ نأل ةقيقحلا يف يأرلا اذه ىلإ ليمن ال اننا

 .اصلاخ

 يبأ رايتخا يف يرخأ ةرم زراب ريثأت رابجلا دبعو ثراحلا ةثداحل ناك اذكهو
 لماعلا نأب ةوعدب ياروكسام قرشتسملا هلوقي ام ابئاص ودبي نئلو ةديبع

 ىلع قابطنالا مامت قبطني ال لوق اذه نا الا ةكرحلا هجوت يف مساحلا وه ناك ينيدلا

 نم ةيرورضلا تاعرجلا ريدقت ىلع ةديبع وبأ اهيف لمع ةلاح يهف تاذلاب ةلاحلا هذه

 ةئبعت ةرورض ىلع كلذب اددشم ةرصبلا يف كانه هنطوم نم يلبقلاو يقرعلا نيلماعلا

 .رزؤملا رصنلا نامضل دوهجلا لك ديحوتو ىوقلا لك
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 ةريثك ءامد قارها نود مت دق ةيظابألا رداصملا هيورتام ىلع سلبارط حتف ناكو

 ينافت لعفب اريبك الغلغت ناكسلا سوفن يف ةيظابألا ةوعدلا ودبي اميف تلغلغت نا دعب
 لاحل فرصني رصم ىلإو نورئاثلا ءالؤه كرت نأ دح ىلإ رمألا لصو لب كلذ يف ةاعدلا

 اذه نم اءدبو.لاملا تيب حيتافم مهاطعأ نا دعب ءوسب هل اوضرعتي نأ نود هليبس

 ةمصاع سلبارط نوكتس راصتنالاو دجملاو روهظلا دهع ةيظابالا أدبتس راصتنالا
 امك ه162 ةنس ترهأت سيسات ىتح يمالسالا برغلا دالب يف ةديدجلا ةيظابالا

 لبجو ةبرج ىلا هتطلس دي نا يرفاعملا حمسلا نب ىلعألا دبع باطخلا وبأ عاطتسا

 .يسنوتلا بونجلا ىصقأ يف رمد
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 راصتنإلا لماوع

 ةيجراخلا ةوعدلا راشتنا ةعرس ريسفتل ةديدع تايضرف ةقيقحلا يف تمدق دقل

 اهنع عفاد امهنم ىلوآلا ةيسيئر اهارن اهنم نيتنثا ىلع الإ فقن نل نحنو برغملا دالب يف

 وأ مهنم ىمادقلا ءاوس مهسفنأ ةيظابألا وخرآم اهءاول لمح ةيناثلاو قارشتسالا

 .نيثدحملا

 ةيربربلا ةيموقلاو ةيجراخلا ةكرحلا

 ةيتانودلا ةكرحلا نيب طبرلا ىلع موقت ةحورطا نيقرشتسملا فوفص نيب ترشتنا

 اهيلا اعد يداليملا عبارلا نرقلا يف ةيقيرفإلا ةيسنكلا لخاد قاقشنإ ةكرح يهو -

 355يلاوح ايناباسا وا لاغلا دلب يف م270 يلاوح ايديمون يف ييارقين ياسك فقسا

 داهطضا ببسب مهنيدب اورفك نيلا نييحسملل رفغي نا ضفر يذلا تانودب فورعملا
 ةكرحلا نيبو يداليم سداسلا نرقلا دودح ىلا مهدوجو رمتسا دقو نايسيلقويد

 يف رت م ةيمالسالاو ةيحيسملا تايسكدوترالا نا نوقرشتسملا ءالؤه ىريو ةيجراخلا

 ةنمزا يف ةيربربلا ةيلالقتسالا ةعزنلا نع اريبعت الا ةيجراخلاو ةيتانودلا نبتكرحلا نيتاه

 ةكرحلا ميدقت ىلا دمعيو يأرلا اذه ةنع يوغ قرشتسملا ينبتيو ةفلتخم

 اتسيل هيأر يف ناتكرحلا تماد ام ةيتانودلا ةكرحلل يعيبط دادتما اهنا ول امك ةيجراخلا

 ةطلسلا عاجرتسا الا اهل مه ال ةنميهلل ضفرلا تاكرح نم ةيجولويديا تاريبعت الا

 لاسنفوروب يفيل نيقرشتسملا نم لك اضيا هانبتي يذلا يأرلا وهو ةدوقفملا ةيربربلا

 .هيسرام جروجو

 لام هناالا ةقباسلا ةحورطالا سفن اضيا ينبت ناو وهف نايلوج يردنا لراش اما

 دق ام مغرو اهلثمت يتلا ةيجراخلا ةكرحلا يف يقبطلا دعبلا ىلا ةصاخ ةيمها ءاطعا ىلا

 ةكرحلا رابتعا لوح لصاح قافتالا نا الا تاقريوف نم نيقرشتسملا ءالؤه نيب نوكي

 لالقتسالا ىلا عوزنلا نعو يموقلا روعشلا نع ايسايس ايجولويديا اريبعت ةيجراخلا

 .ةنسلا وا سكدوثرالا نيملسملا برعلا وحن هوهجوف ربربلا هفرع يذلا
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 اهصقاونو ةيقارشتسالا ةيضرفلا بئاوش

 برغلا دالب يف ةيجراخلا ةكرحلا يذغت يتلا ةيربربلا ةيموقلا هذه نا انل ودبي

 رداصملا هب دهشت هب رارقالا الا نكمي ال الصاح ارما بير نودو العف تناك دق يمالسالا

 ةعوضوم اهنا ودبي لوسرلا نع ثيداحاب داهشتسالا نع ددرتت ال يتلا اهسفن ةيظابالا

 لفحت نييسابعلا دض بورحلا صصق نم ريثكو برعلا ىلع ربربلا لئاضف نع ثدحتت

 نمم نحنف ديصقلا تيب وه سيل اذه نكلو برعلل ةيداعملا تاحيملتلاو تاراشالاب

 يجولويديالا لماعلا انداقتعا يف لمهت اهنال ةصقان ءاجرع ةحورطالا هذه نوربتعي

 وبأ يظابألا مامإلا نا رسفن فيكف الإو .ةبقحلا كلت يف اددحم الماع هارن يذلا

 ناك ةراوهو ةيالو ةسوفن نم ةيربربلا لئابقلا ه140 ةنس هتراتخا يذلا باطخلا

 دعبلاف ايسراف ناك ةيمتسرلا ةلالسلا مئاعد يسرا يذلا يناثلا مامإلا نا امك ؟ايبرع

 تنكمت دقو ةيجراخلا ةكرحلل عيرسلا راشتنالا نع ةقيقحلا يف ابئاغ ناك ام يسايسلا

 يبأل حمس امم ربربلا يضرا ةمامإلل موهفم عضو نم صوصخلا هجو ىلع ةيظابألا

 يف لجر فلأ نيتس زهاني ةيربربلا لئابقلا فلتخم نم شيج ىلع رفوتي نأب باطخلا
 طرتشي ال يذلا ةمامالا ةيعورشم ديدجلا ديدحتلا اذه نإف رخا ىنعمبو نينس عضب

 لخاد اهسفن نع ربعت نا ةيربربلا ةيموقلل حمس تيبلا لا ىلإ باستنإلا وا ةيشرقلا

 ىلع ءاليتسالا نا يسني ال نا ءرملا ىلع ىرخا ةهج نمو ةيمالسالا ةديقعلا راطا

 ةلبيق مهمدقتت نيلا جراوخلا نم اوناكو ةيرفصلا باسح ىلع مت دق ناوريقلا

 ىلا وعدت يتلا ةديقعلا هذه تلكشو ةديقعلا مساب نويظابالا براح دقو ؟ةموجفرو

 لئابقلا فلتخم نيب ةدحولا لماوع نم امهم الماع نيملسملا نيب ةقلطملا ةاواسملا

 يف انايحا ةديقعلا حلفت الف ديدج نم مصقفني نا ثبلي ال ايديلقت اسفانت ةسفانتملا

daرايتخا يف امساح ارود سفانتلا اذه بعل دقو الثم ةميالا دحا رايتخا تالاح يف  

 شويجلا مامأ هتميزه ىلا ةرشابم ةفصب ىدا يذلا سفانتلا سفن وهو باطخلا يا
 ةيقب باسح ىلع ةراوه ىلا هاوهب ليمي هنا داقتعالا ىرس ذإ ه140 ةنس ةيسابعلا

 ."هغراوت" هعقوم يف صاعلا نب دي ىلع هلتق متف لئابقلا
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 تفرع "ةيقرشم" ةكرح ةيجراخلا ةكرحلا تناك دقف ةيتانودلا سكع ىلعو

 اذا هنا كاردا ىلع صرحلا بجيو قرشملا دالب يف ةفاقثلا رضاوح يف ةيمالكلا اهتيادب

 كلذ ناف ربربلا دنع ةنيفدلا ةيموقلا رعاشملاو ةيظابالا ةديقعلا نيب قفاوت كانه ناك

 الاكشا تناك دق اصوصخ ةيظابالاو امومع ةيجراخلا ةكرحلا نا ةتبلا ينعي ال

 ديحولا حداقلا نكت م ةيظابالا نا ىلا هيبنتلا ردجيو يموقلا روعشلا اذهل ةيجولويديا

 لك اعاطتسا ىرخا ةهج نم عيشتلاو ةهج نم ةيرفصلا نا امب ةيربربلا ةيموقلا هذهل

 ناب ربربلل حمسي ةمامالل يظابالا موهفملا ناك اذاو ةيربربلا لئابقلا ةئبعت هتهج نم

 .يليعامسالا عيشتلا ىلع قبطني ال اذه ناف ةيبرعلا ةياصولا نم قاتعنإلا يف اولماي

 ةقيقحلا يف هدقتعن ام وهو -ءرملا فرصني نا انيب ام ىلع رمالاو نسحي هلعلو

 ركذ ام لامهإ نود ةيظابالا هتفرع يذلا راصتنالا اذهل ىرخا بابسا نع ثحبلا ىلإ

 دقتعن اننأف يسايسلاو يموقلا لماعلا لمهن نا نودبو .يربربلا يموقلا روعشلا نم

 ةيرفصلا وا ةيظابالا ةيجراخلل عيرسلا ينبتلا اذه ريسفت ناعيطتسي ال امهدحول امهنا

 .ربربلا ناكسلا نبب
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 ةيظابالا ةحورطالا

 يف نوسرادلا اهب لفتحا املقو ةيظابالا وخرؤم اهيف لوقلا لضف ةحورطا يهو

 هلعجتو هب قيلي اليزنت ينيدلا دعبلا اذه لزنت اهنا يف نمكت اهتيمها لعلو انداقتعا

 نا فسالا يعاود نم هلعلو يظابالا بهذملا راشتنا ةعرسل اهريسفت يف ساسالا

 قرشتسملاف هذه رظنلا ةجوب برعلا نيخرؤملاو نيقرشتسملا مامتها ةلق ءرملا ظحالي

 ينوانجلا ةريسب فورعملا ينوانجلا ايركز ابا خيرات سرد نم وهو ركذلا فنالا يروكسام

 لماعلا زارباب متها ناو ةفرصلا ةيجراخلا ةينيدلا تاحالطصالل اليلق الاب الا قلي مل

 نم وهو رمعم يحي يلع خيشلا اما ةيربربلا ةيموقلاب هامس ام يف الثمم يسايسلا

 ربربلا تلمح يتلا بابسألا نع ثدحتي هنإف بهذملا تالاجر نمو نيرصاعملا ةيظابالا
 .بهذملا يف لوخدلا ىلع

 ال يذلا ناميإلاو ةيلصألا ةديقعلا ىلإ ةدوعلا نأ رمعم يحي بسح ودبيو

 انيلع ضرتعم برو يظابالا بهذملا راشتنا هيلع ىنبنا يذلا ساسألا وه ةبئاش هبوشت

 ىلإ ءيش لك هبهذم لوصأب نمؤم يظابا خيش عجري نا رومألا عئابط نم هنأ لوقي نأ

 ةريبك ةقيقح هءارو يفخي ديكأتلا اذه نأ اضيأ حيحصلا نم نكلو هتديقع ةحص

 حاجنلا اذه لثم اتفرع دق ةيرفصلاو ةيظابألا تناك اذإ هنأ كلذ نايب لضف ىلإ جاتحت

 هباشم مالسإ لمح الصاو امهنآلف ةنميهملا هانب ثيح نم يلبق عمتجم يفو ربربلا نيب

 هبش عمتجم وهو ةيلبقلا هانب ثيح نم هباشم عمتجم يف لبقتم اريبك ىدص فرع

 نكي م هنع تعفادو ةيظابألا هتيار تلمح يذلا مالسإلاف اضيأ يلبقلا ةيبرعلا ةريزجلا

 يف ةشهدم ةيفيكبو اعيرس رشتني نا لبق ركبملا مالسإلا وأ ىلوألا دوقعلا مالسإ ىوس

 يومألا مكحلا نمز ةديدج تاهاجتا ذختيو ةيمالسإلا ةيبرعلا ةيروطاربمإلا كلت

 تاعمتجملا يف ةيسايسلا ةيعامتجالا ىنبلاو ةايحلا طامنأ هباشت نكي ملأ ىرخأ ةرابعبو

 لماعلا وه داليملل نماثلا نرقلا يف ةيربربلا تاعمتجملاو ةيمالسإلا لبق ام ةيبرعلا

 ؟يجراخلا راشتنالا اذه يف مساحلا
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 ائيش لعفي ال هدجن اننأف رمعم يحي يلع خيشلا انخرؤم ىلإ اندع نحن ام اذإو

 جراوخلا لوقع تذغو لبق نم ترهظ يتلا راكفألا كلتو حورلا كلت ةمجرت ىوس رخآ

 نإف ةيظابالا ةديقعلا نم نم هلاوقأ يحوتسي ذإ وهو ةيرصع ةغل يف نكلو لوألا

 يه امي هللا ماما ةاواسملا اهماوقو ةاواسملا يف ةيظابالا ةديقعلا رهوج سكعي هباطخ

 نم عارص ىلإ يموقلا وأ يعامتجالا عارصلا لوحتي كلذبو ةيعامتجالا ةاواسملا ساسأ

 .ةينارقلا ئدابملا قيبطت لجأ

 مالسإلاو ةيجراخلا ةكرحلا لثم اهلثم ةيظابألا نأ لمتحملا نم ودبي اذكهو

 مث يتلا ةيربربلا ةيلبقلا ةيشرغيلوألا كلتل قوتلا اذه نع ةفلتخم هنمزأ يف تربع لوألا

 ةديقعلا يف تدجو اهنكلو برغملا دالب يف ديدجلا يبرعلا ماظنلا يف اناكم اهسفنل دجت

 ةيعامتجالا اهبلاطم يجولويديالا ءاطغلا كلذ امومع يجراخلا ركفلا يفو ةيظابألا

 املك نالجراوو ترهاتك رضاوحلا يف ةيشراغيلوالا هذه ترذجت املكو ةيموقلاو

 امم ىلوألا ةديقعلا ةاون نع ةديدجلا ةيسايسلاو ةيعامتجالا تابلطتملا اهب تدعتبا

 قاقشنإ" اهرهشأ لعل "بهذملا لخاد تاقاقشنالاو تابارطضالا ضعب يف ببست

 موهفم ةطلسلل نوشطعتملا نويمتسرلا ءارمألا هقحلأ امل ةجيتن ناك يذلا "راكنلا

 كلذ يف دودرلا هذه لثمو روطتلا اذه بابسأ سملت نكميو سيظابالا ركفلا يف ةمامإلا

 ابعصو اعيرس الاقتنا تفرع يتلا ةيظابالا تاعمتجملل يسايسلاو يعامتجالا روطتلا

 ندمتلا ةلحرم ىلإ ةيوعر هبش تاعمتجم وأ لاحرتلا عمتجمو ةيوعرلا ةلحرملا نم

 يف امتح رثا دق ةيرثو ةيرضح ةديدج ةيعامتجا تائف روهظ نا امك رضحلا ةايحو

 ةقالعلل اديج اجذومن انل مدقت ةيمتسرلا ةلالسلا نأ اماتخ لوقلا نكمي هلعلو بهذملا

 .يجولويديالاو يعامتجالا نيب ام
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 ةيمتسرلا ةلالسلا

297-164 &_ 

 ةيقيرفا يف اهل راصنألا بسك يف باطخلا يبأ ةميزه نم مغرلاب ةيظابألا تلصاو
 بهذملل حساكلا مدقتلا اذه فقو ىلا روصنملا رفعج وبأ يسابعلا ةفيلخلا ىعس دقو

 دحا ةلالس نم نيردحنملا نم وهو ةيقيرفا ىلع ايلاو صفح نب رمع نييعت لالخ نم

 برع عمج نأ ثبل امو ةرجهلل 151 ةنس رمألا ملتسأف ةرفص يبأ نب بلهملا ةوخأ

 نم ةيجراخلا شويجلا نكلو بازلا دالب يف ةنبت ةنيدم ءانب يف عرشو هلوح ةيقيرفا

 .هترصاحم ىلإ تعراس متسر نب نامحرلا دبع اهسأر ىلعو ةيرفصلاو ةيظابألا
 دقف ةفلتخم عضاوم يف نيرخا ةداق جراوخلا فرع ةينمزلا ةرتفلا هذه يفو

 ءالؤهل نكي مو سلبارط ىلع امامإ ةدنكل يلوم ناكو متاح نب بوقعي متاح وبأ نلعأ

 متسر نب نامحرلا دبع ىلإ ةفاضإلابف ةدحوم ةدايق جراوخلا نم نييركسعلا ةداقلا

 سيناكرس نبو ةرق وبأو ةيظابألا نم امهالكو روسم وبأو يتاردسلا مصاع وبأ كانه ناك

 ةيرفصلا دييحت لالخ نم مهنيب ةقرفلا ثب يف صفح وبأ حلفا دقو ةيرفصلا نم امهو

 سسأ ثيح ترهات ىلإ نامحرلا دبع بره نأب رمالا ىهتناو عارصلا نم مهجارخاو

 ثيح سلبارط ىلإ داع مث اهرصاح نا دعب ناوريقلا متاح وبأ لخدو ةيمتسرلا ةلالسلا

 نم اذه ديزي نكمتو بلهملا ةلالس نم نيردحنملا دحا وهو هلتق نم ديزي نكمت

 .هتبثو ةيقيرفا ىلإ يبرعلا مكحلا داعاو يظابآلا شيجلا يقاب ىلع ءاضقلا

 طسوألا برغملا ىلإ متسر نب نامحرلا دبع بورهو متاح يبأ ةميزه تناك دقو
 البقتسم ضارعالا متيس ذإ ةيظابألا ةكرحلا اهذختتس يتلا ةيجتارتسالا يف لوحتب ةنذؤم

 سيسات ةلواحمب كلذ نع ضاعتسيسو نمثلا ناك امهم ناوريقلا لوخد يف ةبغرلا نع

 نع ايئاهن فقوتلا ةيسايسلا ةغلب ينعي ناك ام وهو رخا عضوم يف ةيظابالل ةدعاق

 ةطلس داجيا عم عقاولا رمالاب لوبقلاو برغملا دالب يف يتسلا دوجولا ءاهنا ةركف ينبت

 "راوجلا نسح" تاقالعو شياعتلا نم عون مايق ىلإ رمألا ىهتنأو ترهات يف هل ةيزاوم

 .يديلقتلا يجولويديالا عارصلل ءاهتنا كلذ ينعي نأ نود ةبلاغألا عم
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 تاروثلا لشف رتاوت : امه نيساسأ نيلماعب عجارتلا اذه ريسفت عقاولا يف نكميو

 روضح نم اينابسأ هتفرع ام لباقم يف ةيقيرفا يف يسابعلا روضحلا دادتشاو ةيظابألا
 يتلا ةيربربلا لئابقلاب ءيلملا طسوألا برغملا دالب يف رارقتسإلا ةيظابألا ريخف يومأ

 .ةتاردسو ةتاولو ةراوهو ةتانزو ةيام لثم يظابألا بهذملا تنبت
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 ةلودلا سيسأت

 اليوط شاع لصألا يسراف لجر ىلإ ةيمتسرلا ةلودلا سيسأت يف لضفلا عجري

 هلوصأ نا يف دقتعن الو ةديبع يبأ ةدايق تحت ةرصبلا يف ةيرسلا طاسوألا نمض

 ودبي لب بصنملا اذهل هرايتخا يف اببس تناك يتلا يه ةيكلملا هلوصأ الو هذه ةيسرافلا

 هتلعج يتلا لماوعلا نم يه لئابقلا نم يأ ىلإ هئامتنا مدعو هتبيهو هتءافك نا انل

 حيجرت يف ةيبهولا ةيظابألا نم نوخرؤملا هيدبي يذلا ليملا ضعب مغر امهم ارود بعلي

 ايبرع ناكو باطخلا يبأ ىلإ اهدعب رمألا ىهتنا مث كلذ يف اببس اهرابتعاب ةيكلملا هلوصأ

 دالب يف ةيظابألا ةيمامألا مايق نالعإب اوفلك نيلا ةسمخلا ملعلا ةلمح دحا ناكو

 لبق باطخلا يبأ مكح تحت ناوريقلا ىلع ايضاق لصألا يف نامحرلا دبع ناكو برغملا

 لقتنا مث ه151 ةنس ةنبت ف صفح يبأ راصح يف كراش مث ناوريقلا ىلع هيلاو ريصي نأ

 دق ديدجلا مكحلا اذهل ةمصاع ترهات رايتخا نا لاوقلا نكممو طسوألا برغملا ىلإ

 ام بسح ودبيو ةيسايسلاو ةيداصتقالا لماوعلا ىلإ ةفاضإ ةيجيتارتسا تارابتعا هتلما

 يف متي م نامحرلا دبع نييعت نا ةيظابألا يخرؤم ضعبو نودلخ نب و يركبلا هركذ

 هتافو ىتح اماما متاح وبأ لظو ةيظابألل ةمصاع ترهات رايتخا مت نا دعب الا ةقيقحلا

 ام دوجول ةجاح كانه دعت ملف ةيظابألا تاروثلا ءاهتنا تفداص يتلا ه155 ةنس

 ةماما نالعاو ترهات سيسأت ىلإ قفوتلا مت ىتح عافدلا الو "روهظلا ماماب" فرعي

 هرايتخا متي م متسر نب نامحرلا دبع نا لمتحملا نم ودبي اذكهو ديدج نم روهظلا

 ةيصاخ هل تناك دقف افنا ةروكذملا هلئاضف ىلإ ةفاضالاو م779/ه162 ةنس الا ايلعف

 سيسأت نا ودبي اذكهو لئابقلا نم يأ ىلإ هئامتنا مدع يهو ةغلاب ةيمها تاذ ىرخا

 تقنتعا يتلا ةيربربلا لئابقلا فلتخم نيب قفاوتلا ةرمث عقاولا يف ناك ةيمتسرلا ةلودلا

 .مايألا لبقتسم يف يفتختل هتشاشه نكت م قفاوت وهو يظابألا بهذملا
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 روهظلا ةلاح

 ميدق يظابأ ملح قيقحت يف ةيمتسرلا ةلودلل هسيسأت دنع متسر نب حجن دقل

 نب مايأ ذنم هلجأ نم ةيظابألا لتاق يذلا فدهلا وهو روهظلا ةلاح ىلإ لوحتلا هماوق

 ةلودلا نيد هبشي ام ىلإ لوحتيو بهذملا رصتنيل الماك انرق رمألا بلطت دقو ظابأ

 دقف هسفن بهذملا اذه روطت ىلع لبقتسملا يف هبقاوع هل تناك يذلا رمألا وهو

 ةلودلل ةيجولويديا ىلإ مئاقلا ينيدلا يسايسلا ماظنلل ضراعم دراطم بهذم نم لوحت

 انل ودبيو اهكاكتفاو اهنع عافدلا ءاول اولمح نمل ةطلسلا ىلع ظافحلا يساسألا اهفده

 ةديقعلاو ةيمالكلا ةيرظنلا تايضتقمل امود عضخي م يسايسلا ةيظابألا روطت نا

 يظابألا يمالكلا ركفلا ةسارد قبتسن نأ ديفملا نم انيأر تاذلاب ببسلا اذهلو ةيظابألا

 ىلع لاثم لضفأ لعلو هروطتل ةيخيراتلا لحارملا فلتخم باضتقاب ناو فصي ضرعب

 دالب يف اهتطلس سيسأت يف اهحاجن دعبف اهسفن ةيمتسرلا ةلالسلا وه هانضرزتفا ام

 مرتحت مم اهنإف ةطلسلل يجراخ روصت مسابو ةمامإلا يف ةيظابألا ةديقعلا مسإب برغملا

 رمألا اذه اولهاجت ةيظابألا نيخرؤملا نا بيرغلاو ئدابملا هذه نم كاذ الو اذه ال

 ءاليتسالا اذهب اورهشو رمألا اذه اوضهان نيلا مهو ةسارشب "راكنلا" دقن ىلإ اوفرصناو

 يف ةيمتسرلا ةلئاعلا تحجن اذكهو ةيثارو ةيكلم ىلإ ةمامإلا ليوحتو ةطلسلا ىلع

 بهذملل ةيساسألا ئدابملا باسح ىلع ولو عضولا نم ديفتسم ربكأ ىلا لوحتلا

 قاقشنا لوأ روهظل ةبسانملا ةصرفلا نامحرلا دبع توم ناكو .ةمامإلا أدبم اصوصخو

 تافالتخالا هذه يف رظني نا ثحابلا ىلإ ةبسنلاب امهم ودبي اذهلو راكنلا يف الثمتم

 ةلودلاو ىتح ةددعتم ةيظابا اقرف هجول اهجو تعضو يتلا ةيسايسلا ةيبهذملا

 4618 لازت ال ةيمتسرلا

 ةديلولا ةلودلا هذه مئاعدل هخيسرت عقاولا يف نامحرلا دبعل بسحيو

 ماكحا ىلع ةمتاق همايأ يف ةلودلا تلظف ةيسايسلا هتراهمو هتيعرش لضفب

 لئابقلاو قارعلاو قرفلا نم تاتشألا هذه عمج نم نكمتو بهذملا

 يضظابآلا بهذملا ةنميهو ةيربربلا ةعزنلا ةرطيس وه ساسألا لظو ترهات يق

29



 اهتدارفب اودهش ىتح نوخرؤملا هب رقا ام وهو ةديلولا ةلودلا هذه ةماعد امه امي

 .اهراهدزا ةعرسو

 شهلا قفاوتلا اذه نأ دجول ةيسايسلا ةهجولا نم رمألا ثحابلا ربدت ام اذإو

 ةيمالسإ ةنيدم نيوكتب حمس دق لاحرتلا تدوعت يتلا ةيربربلا لئابقلا نيب ماق يذلا

 هنأكو رمألا ادب ىتح لئابقلا خويش يديأ نيب اهيف ةيزكرملا ةطلسلا عزوتت ةديدج
 ايداصتقا ةنيدملا راهدزا ناريغ ةلودلا يف يسايسلا كارحلا مكحت ةيئادب ةيطارقوميد

 تدادزا راجتلاو نيفظوملاو نييفرحلا نم ةديدج ةيعامتجا تائف روهظ ىلإ يدا

 ةديدجلا ةطلسلا هذهل ةيعامتجالا ةدعاقلا لكشت تراص ىتح ايجيردت اهتيمها

 تمكح ةيكلم ةلالس ىلإ ةديدجلا ةطلسلا هذه هيف تلوحت دح ىلإ رومألاب تعفدو

 متسر ونب عاطتساو ةيادبلا يف اهدامع اوناك نيلا لحرلا لئابقلا ةدارإ نم مغرلاب
 .تاروثلاو تافالتخالا هذه لك نم مغرلاب ةنس 125 لاوط اهراكتحاو ةطلسلا يف ءاقبلا
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 يبهذلا اهرصعو ةيمتسرلا ةلالسلا

 ةليبقلاو بهذملا ةدحو وأ

 نيبو يبهذلا ةيظابألا رصع نيب طلخلا ءارغإ نم اكاكف ءرملا عيطتسي ال دق

 لامتكا تفداص دق بهذملا لامتكا ةورذ نأ داقتعإلا داس دقف ةيمتسرلا ةلودلا رصع

 ديب ،نييمتسرلا مايأ اهتفرع يتلا كلتك ةنميه اقح ةيظابألا فرعت م ذإ ةيسايسلا هتوق

 جاتنإلا ىوتسم ىلع ءارث نم هفرع ام ينعي امب يبهذلا رصعلا ىلع انقفتا ام اذإ هنأ

 نع ثحبلا عقاولا يف بجيو بابلا اذه يف ةريقف ربتعت ةيمتسرلا ةلحرملا نإف يرظنلا

 ىتحو سماخلا نرقلا ةيادب يف يأ نامزلا اذه نم نرق دعب يبهذلا رصعلا اذه

 ةرظن ءاقلإب نآلا فتكنلو عضوملا اذه ريغ يف هسردنس رمأ وهو نماثلا نرقلا فصتنم

 .ةيمتسرلا ةبقحلا هذه ىلع يلجع

 ةمظع نأ ةغلابملا ف عوقولا فوخ نود لوقن نأ قايسلا اذه يف اننكميو

 ينيدلا لماعلا يه ةيساسأ ةثالث لماوع ىلع ءدبلا ذنم تدمتعا ةيمتسرلا ةلودلا

 ةيربربلا لئابقلا ةدحو يف الثمم يسايسلا لماعلاو يظابألا بهذملا ةدحو يف الثمم

 ترهات ةنيدم هتفرع يذلا راهدزالا كلذ هنع ربعيو يداصتقالا يعامتجالا لماعلاو

 نم ديدج نزاوت ءوشن ىلإ يدؤيو ةيقبلا يف رثؤي ىتح اهنم لماع روطتي نأ يفكيو
 ةيربربلا لئابقلا نيب امئاق ناك يذلا قفاوتلا دقع طارفنا ىلإ ىدأ راكنلا روهظ نأ كلذ

 .بهذملاو ةلودلا ةمصاع ترهات يف ةيداصتقاو ةيعامتجا تاعبت ىلإ ىدأو
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 ترهات ةلود طوقس نم ةيظابألا

ه 269-409 خير ةقلح سيسأت ىلإ





 يجيتارتسالا باحسنالا

 ةلودلا طوقس لبق هعلخب بوقعي يمتسرلا مامإلا رهص متاح وبأ ماق نأ دعب
 هذه كرتيل تاتشلا قيرط اذختم ابراه ترهات نم عولخملا مامإلا اذه جرخ ةيمتسرلا

 وبأ لفكت دقف ترهات يف ةيمتسرلا ةلئاعلا نم يقب نم امأ "ةعيشلا يديأ نيب ةمصاعلا

 نامتكلا ةلحرم يف لوخدلا ىلع ةيظابالا تربجا اذكهو "مهتيفصتب يعيشلا هللا دبع

 هذه نيب نمو اهيلمت يتلا ةددحملا اهقفاومو اهطورش اهل ةلحرم يهو ديدج نم ماتلا
 :ةيلاتلا رومألا ىلإ ةراشألا اننكمي فقاوملا

 .ةقرام تاطلس اهرابتعاب ةيظابألا ريغ تاطلسلا عم لماعتلا ضفر 1

 . ةلودلا زاهج يف جامدنالا ضفر 2

 ةماما نادقفل اضيوعت يعامج رييست عباط وذ يرس مكح ماظن ءاسرا بوجو 3

 بوقعي وبأ هيلا راشا املثمو "ةبازعلا" ماظنب يمسيس يذلا ماظنلا وهو روهظلا

 نيب طاطسقلاو لدعلا ميقتو اهدرفمب اهرومأ ربدتت نا ةعامجلا ىلع ناف "ينالجرولا
 .نامتكلا ةلحرم لوخد ىلإ فورظلا اهعفدت امنيح اهدارفأ

 ادح عضي م ثلاثلا نرقلا ةياهن يف ترهات ةلود طوقس نأ لوقن نأ اننكميو

 ناك دق راكفألاو لوقعلا ىلع ريثأتلا ماود نا كلذ برغملا دالب يف يظابالا ريثأتلل

 يذلا رمألا وهو يمطافلا مكحلا دض ةيقيقح تاروثو ةفينع تاضافتنا ىلع ثعابلا

 .هادمو ريثأتلا اذه موخت ديدحت ىلإ انوعدي

 دالب قرش يليصأ مهبلغأ يف نييمتسرلا ءافلح لحرلاو ةيربربلا لئابقلا تناك دقل

 يف ابلس ريثأتلا ىلإ ترهات طوقس ىدأ دقو برغلا سلبارط دودح ىلع نوشيعي "برغملا
 قطانملا لمشتل تعجارتف ةلماك قطانم ىلع اهذوفن ءاهنإ ىلإ كلذ عم يدؤي نأ نود ةيظابألا
 بونجلا يف ةوازفن قشي مث ةنيطنسق بونج بازلا دالب نم دتمي يفارغج طخل اعبت ةياورحصلا

 ةيعيبطلا دودحلا هذهل ناك دقو برغلا سلبارط يف ةسوفن لبج ىلإ الوصو يسنوتلا

 .104 ] تاقبط :ىنيجردلا !

 94 1 تاقبط :ينيجردلا 3

 .ليلد - ينالجرولا "
 .63 111 ليلد :ينالجرولا .
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 هذه يفو ةيمطافلا ةيماظنلا شويجلا دض ةعجان ةيامح ترفو اهنا يف لثمتت ةزيم

 نمو اقحال برغملا دالب يف مكحلا ةداعتسا لجأ نم مهدعاوق ءانب ةيظابألا ررق ءاحنألا

 تناك دقو ةيبهو ما تناك ةيراكن ةيظابالا ةيربربلا تاروثلا تماق اضيا ءاحنالا هذه

 ةيليطسقو نالجراو تاحاو ربعو ةليوطلا ةيوارحصلا قيرطلا هذه ربع يلاتت تاحاولا

 عضو مت نطاوملا هذه يفو ةيظابألا ربربلا اهنكسي ناك يتلا 'ةبرجو سباقو ةطفن
 نماثلا ةياهنو سماخلا نرقلا ةيادب نيب ةلصافلا ةرتفلا يف ةيظابألا ةينيدلا راثألا مظعأ

 .ةرجهلل

 هذه نأ دكؤي ام وهو جراوخلا نيدرمتملل اذالم لبق نم ساروالا تلثم دقو

 لقنتلا ةمثاد تناك اهنإف لحرلا لئابقلاب قلعتي ام يف امأ ةيظابألل انطوم تناك لابجلا

 نم راردم ينب مكحل عضخت يتلا ةساملجس نيب بيرقتلا هجو ىلع طبري طخ قفو
 ةقرب ىتحو ةوازفنو ةيليطسقو بازلا دالبب ارورم ةسوفن هاجتإ يف ةيرفصلا ةلالسلا
 .ةيرصملا دودحلا ىلع

 ادج امهم ارود تبعل يتلا ةتاول ةليبق ذوفن ىلإ ةقطنملا هذه تعضخ دقو

 نب هللا دبع باطخلا يبأ ةدايقب هراصتناو يظابألا بهذملا رشن قايس يف ةيادبلا يف

 ءارحصلا يف تلقنت يتلا ةتازم ةليبق كانه تناك ةتاول بناج ىلإو يرفاعملا حمسلا

 الب لظت ةيظابألل ءافو لئابقلا ربكأ نأ ديب يظابألا بهذملا قنتعأ نمم تناكو ةيبيللا

 ضيق امل ةسوفنو ةتازم ال ول هنأ لبق نم باهولا دبع لقي ملأ ding ةليبق عزانم
 بوجت يتلا ةوازفن ةلزنم طمغي نأ يغبني ال مدقت ام نأ ريغ دوست نأ ةيظابألل

 يف ةيسنوتلا دالبلا نم ةقطنملل اهمسا تطعأ ىتح ابيرقت برغملا دالب لك اهبراضم
 يف ةتبس ةيحان يف ةريبكلا ةليبقلا هذه نوطب ضعب تلزن دقو اديدحت ةيليطسق ةيحان

 هركذي ام ىلع اهمساب سلدنألا دالب يحاون ضعب تمستو ىصقألا برغملا لامش

 .يركبلا

 بهذملا لظ دقف ةيظابألا عمجت نأ اهناكمإب ناك ةيزكرم ةطلس بايغ يفو
 نأ كلذ عم نويمطافلا عاطتسا دقو ضعب نود ةيربربلا لئابقلا ضعب دنع ايح

 ىلع زاهجألا اوعاطتسا اهلضفبو مهيلإ ةيوقلا ةيجاهنصلا يريز ينب ةليبق اوليمتسي

 .رامحلا بحاصب ينكملا داديك نب دلخم ديزي يبأ ةروث ىربكلا ةيجراخلا ةروثلا

 .522 .380 .289 .161 .150 .143 .ريس :ىخامشلا !
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 نويمطافلاو ةيظابألا
 مكحلا يعيشلا هللا دبع يبأ دي ىلع م 909/297 ةنس ترهات طوقس ىهنأ

 وهو يعيشلا اذه لمع دقو طوقسلا كشو ىلع لبق نم ناكو برغملا دالب يف يظابألا
 ادح عضي نأ ىلع ترهات نم اوبرهي مم نيذلا نييمتسرلا نم يقب نم مكح يهني
 اهديش يتلا "ةموصعملا" ةبتكم قارحإ لالخ نم يظابألا بهذملل يركفلا عاعشإلل
 ةيمتسرلا ةلالسلل دوجو يأ يهني نأ ىلإ ىودج نود ىعس امك ترهات يف نويمتسرلا

 نالغراو يف ةيظابألا فارشإ حرتقإ دقو ءاهرصاح نأ دعب نالغرو ىلإ بره نمم اهتثروو

 نلعي نأ حلفا نب دمحم نب بوقعي وهو نيبراهلا ةيمتسرلا ةلئاعلا دارفأ دحا ىلع
 ةلاحتساب اللعتم ضفر هنأ الإ نييمطافلا هجو يف ةمواقملا ميظنت لجأ نم عافدلا ةمامإ

 ةنميهلا ةياهنب انذؤم اذه هضفر ناكو !ةيركسعلا ةيحانلا نم مههجو يف فوقولا
 .يظابألا بهذملا ىلع ةيمتسرلا

 نود ابهذم اموي اوروصتي م نيذلا ةيظابألل امهم الاكشإ مكحلا روغش حرط دقو
 زكرملا ناك تقولا تاذ يفو ةدشب هضفرت بهذملا ماكحأ تناك رمأ وهو مامإ

 نمم ةيظابألا نطاوم ىلإ ترهات نم لقتنا دق يظابالا بهذملل يسايسلاو يجولويديإلا
 ناك امنيحو .ةسوفنو نالجراو ينعتو بهذملا نع عافدلا يف خلاب رود امهل نوكتس

 اولعفي نأ نيزجاع اوناك مهناف ُنالجراو نم ةيظابألا درط ىلع نولمعي نويمطافلا
 نويظابألا كردأ دقو هيلع ةرطيسلا نم طق اونكمتي م يذلا ةسوفن لبج يف ءيشلا سفن

 نم مهتاعافد ميظنتل انطوم نيعضوملا نيذه نيب ىطسولا ةقطنملا نم اوذخأف كلذ

 .ةمداقلا تاروثلل ديدج نم دادعإلا مت ثيح سراوألا ةقطنم ىلإ ةفاضإ ديدج

 عافدلا ةلحرم ىلإ ةدوعلا

 ديدج عضو ءوشن ىلإ عافدلا ةمامإ ءابعا لمحتل حلفأ نب بوقعي ضفر ىدأ دقل
 مهتيصوصخ نع اريبعت برغملا ةيظابا اهيف دجي ةعماجو ةدحوم ةيزكرم ةطلس بايغب زيمتي
 لب ةبرجو ترهاتو ةوازفنو نالجراوو ةسوفن لبج نيب نوتتشملا ةيظابألا دجو نأ ناكو
 ةيظابألا عفد دقو نييمطافلا ةطلس لثم ةيزكرم ةطلس ةهجاوم يف ءافعض مهسفنأ ةيلقصو
 نانثإ تلكش نأو اعيرذ الشف تلشفو سلبارط ةقطنم يف ةعطقتم تاروثل اضهاب انمن
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 داق دقو يمطافلا مكحلل اريطخو ايقيقح اديدهت ةيبهولاو راكنلا يروث ينعنو امهنم

 اهداقف ةيناثلا امأ رامحلا بحاصب فورعملا 'داديك نب دلخم ديزي وبأ يراكنلا ىلوألا

 .ىلوألا نم ةدح لقأ تناكو رزخ وبأ يبهولا

 رامحلا بحاص ةروت

 الإ اهيف لوقن انارن امو اهيف ثيدحلا نع اهترهش ينغت يتلا تاروثلا نم يه

 ةيظابألا خيرات نم بناجلا اذهب تمتها ةريثك تاسارد اهل تصصخ دقف ارركم الوق

“A SIروص نم ةروص اهيف تار نم اهنمف اهلوح يؤرلاو تاحورطإلا تحوارت دقو  
 ىلإ ةفاضإ ربربلا تزيم يتلا لالقتسالا ةدارإو سناربلاو رطبلا نيب يدبألا عارصلا

 لامعتسا لالخ نم نييمطافلاو نييسلدنألا نيب عارصلا وأ رضحلاو ودبلا نيب لباقتلا

 .عارصلا اذه يف ادوقو ربربلا

 رامتخإلاو يفاقثلا خانملا وه ةساردلا اذه لثم يف عقاولا يف انمهي ام نأ ديب

 قالطنا ةحتافو تاكرحلا هذه هنم تلهن يذلا ساسألا ناك يذلا يجولويديالا

 .ةرجهلل نماثلاو سماخلا نرقلا نيب بهذملا هفرعيس ديدج يجولويديا

 تشاع يتلا ةينيدلا ةئيبلاب اهتقالع يف ديزي يبأ ةيصخش ةسارد يف الوأ ءدبنلو

 دحأ تلزن نرفآ وأ نرفي ةليبق ىلإ ديزي ابأ بسن عجرت رداصملا نأ لوقنف اهيف

 نادوسلا دالب ىلإ فلتخي هوبأ ناكو نيواطت ةقطنم يف ألدنك ينبب ةفورعملا اهنوطب

 ءاهب أشنف ،رزوت ىلإ هب قأف ،ةيراوه ءارفص ةيراج نم ديزي وبأ اهب دلوف .ةراجتلل
 ىلإ رفاس مث "مهبهذم ىلإ هسفن تلامف .ةيراكنلا نم ةعامج طلاخو سنآرقلا ملعتو

 دعب ةراجتلاب لغتشا مث "يماجلا نبإب فورعملا ةيظابألا ءاملع دحا نع ذخأو ترهات

 .ةساملجسو قرشملا نبب القنتم كلذ

 .1950 توريب 0234 .233 :ىراذع نبا '
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 عيبرلا يبأب فورعملا ٌهتارقأ نم دحاو ديزي يبأ نم اموي !خيشلا اذه بلط دقو

 ىلإ هابحصي نأ نييمطافلا ةمواقم يف مهم رود اقحال هل ناك نمم "نوقرز نب ناميلس
 يمطافلا مكحلا ىلإ اهرودب كاذنا ةعضاخلا ةيرفصلا ةيجراخلا ةكرحلا نطوم ةسامجلس

 اذه يف مهخيش ىلإ سولجلاو ملعلا نم ةدازتسإلا ةيغب هتبحصب الحتراو هبلط البق دقو
 لوحت يذلا مويلا ىتح ءاهقفلا نم امهرودب اراصو هتافو ىتح هامزالو ديدجلا نطوملا
 ةيبهولا مجن وبخ عم همجنل ادوعص اهتقو فرع يذلا "يراكنلا بهذملا ىلإ ديزي وبأ هيف
 ىلإ ينيجردلا بهذيو مهكلم لاوزب تفعضو نييمتسرلا نمز لبق نم اهجوأ تفرع يتلا
 ةيجراخلا لوصألا ىلإ ةدوعلا ىلإ وعدي يذلا يراكنلا ريثأتلا تحت تعضخ دق ةيقرفإ نأ
 ةايحلا ةداعإ نم ةيبهولا ةيظابألا زيم يذلا يلادتعإلا يحنملا لشف دعب اهئافص يف ىلوألا

 لاح ينيجردلا فصو امك احضاو ةيسايس ارصن يظابألا بهذملا ةرصنو روهظلا ةمامإ ىلإ
 دقف غير ةقطنم امأ ثافن بهذم ريثأت تحت ةسوفن لبج يقب نيح يف ةيراكنلا ةيظابألا

 ةيراكنو ةيبهو نم ةيظابألا تاهاجتإلا لك لثمي فارشألا نم سلجم مكحل تعضخ
 مغرلاب ةوقلاو ةدحلا نم ةريبك ةجرد ىلع ةيدئاقعلا تاعارصلا تناكو ًةيتاقنو ةيفلخو

 اميف عارصلا اذه ىهتنإ دقو .ةيمطافلا ةنميهلا هجو يف فوقولا ىلع عامجإ دوجو نم
 يمطافلا عيشتلل هتضراعم يف اولغو اددشت رثكألا رايتلا راصتنإ يأ "ةيراكنلا راصتنإب ودبي

 ارفاك نيملسملا نم مهفلاخ نم لك نا لبق نم ربتعا يذلا ةقرازألا بهذمب انايا اركذم

 لوقي كلذ دعب ديزي وبأ هيلإ بهذ ام سفن وهو "هتحكانم مرحتو هلامو همد لحي
 لهأ ريفكت هبهذم ناكو" رامحلا بحاص داديك نب بهذمل هفصو يف يزيرقملا

 ةيطظابألا زجع ىدأ دقو '""ناطلسلا ىلع جورخلاو .ءامدلاو لاومألا ةحابتساو .ةلملا

 ءافطنا ىلإ يعيشلا عسوتلا ةهجاوم نع نويمتسرلا مهءاول لمح نيلا ةيبهولا

 .109 .ظاعتا .يزرقملا '
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 دجوو عيشتلا دض ءاوعش ابرح اهونشف راكنلا سفن يف اريثك زح امم روهظلا ةمامإ
 ةلحرم ةديدجلا ةلحرملا بساني نيحضاو امؤالتو اقفاوت يظابألا بهذملا يف ءالؤه

 ادادعتسإ رثكأ ةيبهولا ةيظابألا تناك اذإ هنإ لوقلا نكمم كلذل اعبتو ةماعلا ةروثلا
 ةيجولويديا قانتعال دادعتسا رثكأ تناك ةيراكتلا ةيظابألا نإف مكحلا نف ةسراملل

 ةيرفصلا ةمصاع ةسامجلسب ديزي يبأ ةماقإل نا كش الو "برحلا نف ةسراممو ةروثلا
 ىلإ ةفاضإ يبهذملا هلوحتو هددشت يف احضاو ارثأ ةينيدلا هتسارد لمكتسإ نيأ ةميدقلا

 يف مهاس امم نييمطافلا ماكحلا لك لبق نم غلاب عمق نم جراوخلا هيلإ ضرعت ام
 رعاشملا هذه لثم رمثتست نأ نكمملا نم نكي و مهدض ةمقنلاو هركلا حور ةيذغت

 لماع هاتأ ام وه ةروثلا هذهل حداقلا ناكو يراكنلا بهذملاك يلاكيدار بهذم الإ

 هنكلو "هل اماقم سويقت نم ذختأ يذلا ديزي يبأ نجس نم يدهم نب مساقلا ةيليطسق

 الإ ةيبهولا نم اهلهأ ةيامح بلطي ةطفن نيجرد ىلإ أجتلاو هنجس نم رارفلا يف حجن
 ترهات نم نورافلا راكنلا ذختا ثيح ساروالا ىلإ لحتراف هيلإ مهءوجل اوضفر مهنأ
 قرش يف عئاضلا مكحلا ةداعتسإ لجأ نم ةريبكلا هتروث مظن اهيفو مهل أجلم اهنم

 اهيف ضافأ يتلا ةيركسعلا لئاسملا يف عسوتلا نع ضرعنس نحنو يمالسإلا برغلا
 .اساسأ ةرهاظلا ليلحت دنع فقنل نوخرؤملا

 عباطلا ىلع ديدشتلا ىلإ أ 6ةسانع توغ مهنمو نيخرؤملا ديدع بهذ دقل

 ناك ربربلاو برعلا نيب ميدقلا عارصلا نأ راكنإ نكمي ال هنأ عقاولاو ةروثلا هذهل يموقلا
 ريغو ءاجرع لظت ةحورطألا هذه نأ ديب .ةروثلا يف ام ارود بعل هنأو العف ادوجوم

 زايحناو ربربلا نم مهو ةيبهولا دض ديزي وبأ هلعف ام ريسفت نكمي فيك ذإ ةتبلا ةيفاك
 نكت b ةيربربلا ةيموقلا نأ لوقلا ىلإ ليمن اذهلو ؟نييمطافلا ىلإ ربربلا نم مهو ةجاهنص
 اذإو هتابثو هتدش مغر نييمطافلاو جراوخلا نيب عارصلا اذه عالدنا يف يساسألا لماعلا

 كرح يذلا يسايسلا ساسألا نايحألا ضعب يف تلثم ةيموقلا ةعزنلا هذه تناك

 كلت ينعنو يبهذملا لماعلا كشالو ناك يساسألا لماعلا نإف ةيربربلا لئابقلا لك
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 نأشلا ناك املثمو يراكن مكح سيسأتل راكنلاو ديزي ابأ تكرح يتلا ةينيدلا ةدارإلا

 ءدبلا يف تلواح برغملا دالب يف ةيظابألا نإف اهتايادب يف ةيجراخلا ةكرحلا ىلإ ةبسنلاب
 ةيعامتجإلا اهتدعاق يقرشلاو طسوألا برغملا بوجت ىلإ لحرلا لئابقلا يف دجت نأ
 ةيكلامو تاحاولا ندم اونكس ييذلا ةيبهولا نم اهئافلح هاجت ةيوتفلا اهفقاوم تناكو
 يديلقتلا لحرلا لئابقلا رذحو ةينيدلا تاداقتعإلا رثإ تقولا تاذ يف نيبت ناوريقلا

 نيب فلاحتلاب رتغن نأ بجي الو ردملا لهأ نم ربولا لهأ رذح لقنل وأ ندملا نم
 تلشف ةليح يهو !نييمطافلا لزعل ةيسايس ةليح الإ كلذ نكي ملف ةيبهولاو ةيكلاملا
 .نييجاهنصلاو ةيكلاملا دو بسكو ةيبهولا دييحت يف اوحجن نييمطافلا نأل ةياهنلا يف
 ةسايس هب تزيمت يذلا طارفإلاو فارسإلاو هئافلح نم داديك نب فقوم يدا اذكهو

 دقف ةقيقحلا يفو هلوح نم عيمجلا ضاضفنإو هلزع ىلإ اهعبتا يتلا ةقورحملا ضرألا
 هلبق نم نيدنف نب اهنع عفاد يتلا ئدابملا يف ةايحلا ثعب ىلإ ىعسي داديك نبإ ناك
 مكح سلجم سيسأت ىلع موقت يتلا ئدابملا يهو ةيراكنلا ةقرفلا سسؤم وهو
 .ةبازعلا نم سلجم هدوقي يعامج

 ىلع دامتعإلا ةلصاومو هتافلاحت عطق ىلع اربجم هسفن ديزي وبأ دجو اذكهو
 نكي م كلذ نكلو بسحف ةيراكنلا هتروص يف يظابألا بهذملا تقنتعإ يتلا لئابقلا

 نم لئابقلا بلغأ ةفلاحم ىلإ نويطافلا دمع نأ دعب اهرسخف برحلا بسكيل ايفاك
 ةنس برحلا نوبسكي مهلعج امم ةيبهولا دييحت ىلإو ةيكلاملاو ةماتكو ةيجاهنص
 .م 949/_ه6

 تناك ديزي وبأ اهداق ىتلا ةيجراخلا ةروثلا نأ ربتعن نأ اننكمي اذكهو
 يف ةقرازالا ةيادب اهءاول لمح ةقيتع سسا ىلع يجراخ ماظن ةماقال ةلواحم
 اعساو اراشتنا كلذ دعب ترشتنا مث يناثلا نرقلا يف نيدنف نب مث لوالا نرقلا
 ةمامإ ةماقإ نع ةلدتعملا ةيبهولا ةيظابألا زجعو ةيمتسرلا ةلودلا طوقس دعب

 ىلإ ةيبهولا خويش اعد يذلا وه ببسلا اذه نأ ودبيو ديدج نم روهظلا
 نود يمطافلا ماقتنإلا نم مهفوخ نم ودبي ام ىلإ ةفاضإلاب ةقرفلا هذه ضفر
 نأ لبق مهنم ادحاو ناك هنأ ةيادبلا يف ديزي ابأ اورصان يذلا مهو اوسني نأ

 هموصخ نم ديزي ابأ فقوم نأ ىفخي الو يراكنلا بهذملا ىلإ مهنع جرخي

 .90-100 [ تاقبط :ىنيجردلا !
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 ينيجردلا لاثمأ نم ةيبهولا ءاملع بضغ هيلع بلج امم ةقرازألا فقومب اهيبش ناك

 :ةيلاتلا لئاسملا يف امهنيب ةيبهذملا تافالتخإلا دعن نأ نكميو

 ردقلاب لوقلا -أ

 تافصلاو ءامسألا -ب

 ةمامإلا بوجو مدع -ت

-Sرئابكلا دح  

 يف احداف اصقن يناعن اننأ ديب ةيمهأ لقأ ىرخا فالخ طاقن دجوت هنأ عقاولاو

 نم الإ فسألل اهملاعم سملت اننكمي ال يلا ةيراكنلا ةديقعلا رمأ لوح تامولعملا

 لصتي امنأ ابيرقت هملعن ام لك نأ لب ةيبهولا ءاملع اصوصخو اهموصخ هبتك ام لالخ

 .باتكلا اذه نم هعضوم يف ليصفتلاب هل ضرعتنس ام وهو ةمامإلل مهموهفمب

 ةيبهولا ةروت

 ديزي يبأ ةروث لشف دعب ديدج نم ةيظابالا ةمامإلا ةماقإ تالواحم ترمتسا
 ةروثلا نابأ داس يذلا يسايسلاو يعامتجإلا ناروفلا خانم ناكو داديك نب دلخم

 ىلع ةعيشلا نييمطافلا ةرطيسو ديزي يبأ لشف دعب ىتح العاف ايوق لظ دق ةيراكنلا

 فاعضا ىلإ ةعيشلا نييمطافلا بناج ىلإ ةماتكو ةجاهنص زايحنا ىدأ دقو ةيقيرفا

 نيب ةريبك تاعارص ةيظابألا تفرع تقولا تاذ يفو امامت اهئاهنا نود ةيظابألا ةمواقملا

 دم مدعب اوفتكي م ةيبهولا نأ كلذ ديزي يبأ ةروث ةياهن عم اصوصخو راكنلاو ةيبهولا

 هذه هتعنص يذلا خانملا نا ريغ "اكرشم ارفاك اهميعز اونلعا لب ةروثلا هذهل نوعلا دي

 مه ةروثلا ىلإ ةيبهولا ةيظابالاب تعفد اهتاهاجتا فلتخمب ةيظابالا طاسوألا يف ةروثلا

 تفرعو نوخرؤملا اهيلإ ريشي م ةروث يهو هب مايقلا نع اوناوتي م يذلا رمألا وهو اضيأ

 بهذملا ىلع بقاوعلا ميخو اهلشفل ناك دقو "ياخغب" ةروثب ةيظابألا نيخرؤملا نيب

 .هعضوم يف كلذ ىرنس امك يظابألا

 .146 .[] ليلدلا :ينالجرولا '
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 ةضماغلا لشفلا بابسأ

 اوقفاو دق اوناك نإو ةروثلا هذهب ةيظابألا يخرؤم مامتها ةلق ثحابلا ظحالي

 نأ ديب روهظلا ةمامإل ةايحلا ةداعإ ف تلشف ةلواحم اهرابتعاب اهورزآو اهئدابم ىلع

 يتلا تاقالعلا ريسفت وأ ليوأتب لصتأ ام اصوصخ ةضماغ تلظ طاقنلا نم ريثكلا

 قلعت ام يف ةيلاتلا ةلئسألا قوسن نأ اننكمي سيداب نب زعملاو ةروثلا ءامعز نيب تناك

 :ةلأسملا هذهب

 جراوخلا ةثرو مهسفنا نوربتعي نيلا مهو ةيبهولا ةيظابألا ماق فيك - أ

 ةيظابألا ةميزه يف ببسلا تناك ةلالس نم نيردحنملا ةعيشلا عم فلاحت تالص لوألا

 ؟كلذ ىلإ يعادلا امو ترهات ةلود طوقسو

 وبأ يظابالا ميعزلل نييمطافلا لتق دعب ةروثلا ةيبهولا ةيظابألا ررق اذاه -ب
 ؟ ةرخأتملا ةروثلا هذهل ديحولا ببسلا هلتقم ناك لهو ؟دلخم نب ديزي مساقلا

 درجمب ةروثلا هذهب تفح يتلا ةضماغلا فورظلا رسفن نأ نكمي له -ت

 ؟ ةروثلل بسانملا تقولا ريخت مدعب لصتي ام يف ةيبهولا نيب فالخلا

 هذه رهاظم ضعب حيضوت يف مهاست نأ نكمي ةلئسألا هذه ىلع ةبوجألا نإ

 .ةيبهولا ةيظابألا دي ىلع ديدج نم روهظلا ةماقإ ىلإ تعس يتلا ةلشافلا ةلواحملا

gle debs 

 ةساردلا هذه يف ةيظابألاو نييمطافلا نيب تاقالعلا سردن نأ عقاولا يف اننكمي ال

 لك لبق ةينيد ةلأسم يه ةمامإلا ةلأسم نأب ملسن اك نأو ةيسايسلا ةهجولا نم الإ
N " ءىش. 

 يبأ نب ىلع ءانبأ يف رصحنت ةمامإلا نأ نوربتعي ةيليعامسإلا ةعيشلا ناك اذإ

 ملسم لك اوربتعاو قحلا اذه ىدم نم اوعسو مهقرف فلتخمب ةيظابألا نإف بلاط

 نمو هيلع ةمألا عامجا اهنيب نمو بصنملا اذه يلوتل الهأ طورشلا ضعب هيف ترفوت

 اهنأ امي ةيعرش ريغ ةمامإ اهرابتعإب ةيعيشلا ةمامإلا نوضفري ةيظابألا ناك ىرخأ ةهج

 نيفص مايأ ةيواعمو ىلع نيب ميكحتلا نمز تثدح ةملظم يخيراتلا دادتمإلا ينعت
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 تناكو كئنلواو ءالؤه نيب ةينيدلا دئاقعلا ف تمكحت يتلا تافالخلا هذه نإ
 ةلودلا طوقس يف ةيمطافلا ةيلوؤسملا لعفب ةاطو تدادزا اهل ةيساسألا ةصيصخلا
 ريغي نأ هنأش نم ام أرط هنأ ديب ةيظابالاب شطبلا نم اهنع زجنا امو ترهاتب ةيظابألا
 ىظابألا اذه تاراصتنا نأ ودبي ذإ رامحلا بحاص ةروث كلذب ىنعنو تايطعملا هذه

 لهأ هاجت ةيبرحلا هتعزنو ةفينعلا هفقاومو يراكنلا بهذملا ىلإ لوحتملا يبهولا
 سوؤر نأ كش الو هئادعإ دشأ ىلإ مهلوحت ىلإ ةياهنلا ف تدا دق ميدقلا هبهذم

 عم اولعف امك امامت ةيظابالا سوؤر دو بسك ىلإ اوعسف رمألا اذه اوكردا دق نييمطافلا

 ىلع مهبناج اونما دق مهنإف مهفص ىلإ ايئاهن مهوليمتسي م ناو مهو نييجاهنصلا
 رامحلا بحاص ةميزه ديعب نم نودهاشي نييظابألا بلغأ لظ ةيفيكلا هذهبو لقألا
 هئاقدصأو هموصخ بلاو ولغلا قيرط نم هسفنل هطتخا امب هسفن ىلع ىنج يذلا

 ةيبهولا ةيظابألا ميعز دلخم نب ديزي مساقلا يبأ ةريس نع لوقلا يف ةطسب لعلو هيلع
 هفتح يقليف هيلع جرخي نا لبق يمطافلا هللا نيدل زعملا طالب يف شاع نم وهو
 .ةرتفلا هذه يف ةضماغ تلظ يتلا لئاسملا نم اضعب حرشت هيدي ىلع

 ناك يذلا يبهولا خيشلا نوقرز نب ذيملت ىوس اذه مساقلا وبآ نكي مم
 نمو ةيبهولا ةيظابألل هئالو ةلحرم يف ناك امدنع داديك نب دلخم ديزي ابأ بحاص
 دق رامحلا بحاص ديزي ابأو نوقرز نب تعمج يتلا ةيرسلا ةبازعلا ةينب نأ حجرملا

 هلوحتو ةيبهولا ئدابمل ديزي يبأ راكنأو ةساملجس نم ةدوعلا دعب نيمسق تمسقنا
 تبجنا دق ةيئانثلا ةيرسلا ةينبلا هذه نأ روصتن نأ اننكميو يراكنلا بهذملا ىلإ

 نوقرز نبا ذيملت مساقلا وبأ خيشلا هسأرت الدتعم رخآو ديزي وبأ همعزت ايلاغم اهاجتا
 نييمطافلا عم ايعوضوم فلاحتو اهيلع بلقنا ةيراكنلا ةروثلا دناس نا دعب يذلا

 دقو يمطافلا هللا نيدل زعملا طالب يف دعب اميف هدجاوت رسفي يذلا ءيشلا ةعيشلا
 ةظافتنإب مايقلل مهفوفص ميظنتو ةدعلا دادعإل "ةندهلا" هذه ةيبهولا ةيظابألا لغتسا
 .ىرخأ

 .295 .296 .349ريس -ىخامشلا ةيظابالا نيخرؤملا بسحف
 نييمطافلا عم هتالاصتا مساقلا وبأ لصاو نيح يفف ةيبهولا ةنع

 انثأ نع رداصملا ثدحتتو ةيظابألا ىوق ميظنت ةداعإب ةيرسلا يف موقي ناك

 ةمصاع ةيدهملا ىلع فحزلل دادعتسا ىلع اوناك سراف فلأ رشع
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 ةيظابألل ةجودزملا ةسايسلا هذهل نطفت دق ىمطافلا ةفيلخلا نأ اودبيو نييمطافلا

 لقعم رقع يف هلتقف مساقلا يبأ لتقب يسنوتلا ديرجلاب ةوازفنب هلماع رمأف ةيبهولا
 نب ديعس حون وبأو فاتلز نب يلغي رزخ وبأ امه ناخيش ىدصت هلتق دعبو .جراوخلا
 اهنا ودبي يتلا بازيم ينبو ةسوفنو ةبرج ةيظابا ةئبعتب اوماقو ةروثلا ةدايقل ليغنز

 بايغ يف اهءابقنو نادلبلا هذه نايعأ مهو ةبازعلا سلاجم ةدايقل عضخت تناك
 .ةيزكرملا ةلودلا

 عافدلل امامإ فاتلز نب يلغي رزخ ابأ باختنا عقو له :ةدع ةلئسأ حرطت انهو

 عافدلل مامإ رايتخا ضرتفت ةيظابالا ةديقعلا نإ ذإ ةيبهولا ةيظابألا رداصملا هيعدت امك

 "نامتكلا ةلاح" نم جورخلا ةيظابألا ةعومجملا ىلع ضرفي مهاد رطخ دجو اذإ
 ةسوفن يلاهأ ضفر نكلو ةديقع -ينوانجلا بهذملا نع عافدلا ميظنت وه فدهلاو
 هباختنا يف اوكراشي م مهنأ ىلع لدي ةروثلا هذهل مزآللا يركسعلا معدلا ميدقت ةبرجو

 دقف كلذ مغر .رئازجلل يقرشلا بونجلا يف بازيم ينبب ةلقرو نالجرو ةيظابأ سكع
 زعملا ىلع برحلا نالعإل ةسوفنو ةبرج يف ةيظابألا ةسامح باهلا نم نادئاقلا نكمت
 نأكو تراس رومألا نكلو ياغب ةقطنم يف هركسعم ىلع فحزلاو يمطافلا هللا نيدل

 نأ حون وبأ دقتعا دقو نالجروو خير ةبازعو نايعا فرط نم ابختنم طقف ناك حون ابأ
 نم يتألا معدلاو ددملا لوصو لبق ةكرعملا ضاخف نييمطافلا مزهل ةيفاكلا ةوقلا نم هل

 نويمطافلا اهاطعأ يتلا ةيضاقلا ةبرضلاو ةيظابألل ءاعنش ةميزه تناكف قطانملا كلت

 .برخملا دالب يف بهذمللو ةيظابألا جراوخلا ةروثل
 اهداق يتلا ةيراكنلا ةضافتنالا ةدعاق تناك يتلا ةروثلا حور نأ حضاولا نمف

 عم ترمتسا يتلا اهسفن يه رامحلا بحاصب بقلملا داديك نب ديزي نب دلخم وبأ
 تاعومجملا سفن ناقشي اناك نييدئاقعلا نيرايتلا نيذه نال ةيبهولا ةيظابالا تاروث

 ةيطظابالا نم نولدتعملا هتادايقو بهذملا نايعأ دجو دقو ةيظابألا ةيربربلا ةيلبقلا
 ىلع ايئاهن يضقت ةميزه نم مهفوخ مغر برحلا ضوخ ىلع نيربجم مهسفنأ ةيبهولا
 يبا لتقم دعب ةيبهولا ةيظابالا طاسوالا حاتجإ يذلا نايلغلا عم ايشامت بهذملا
 يبا ةذمالت حون وباو رزخ وبأ نادئاقلا باجتسا دقل .يمطافلا ةفيلخلا دي ىلع مساقلا
 .ةروثلاب مهبضغ نع اوربع نيلا مهدعاوق طغضل مساقلا
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 ةعاس نإو بهذمل "روهظ" نالعإلل ناح دق تقولا نأ اطخ اودقتعا دقل

 ةسوفنو ةبرج نم معدلا بايغو نيميعزلا نيذه عرست ناك دقل So دق راصتنإلا

 ةيبهولا ةيظابألا ىلع ةيثراك جئاتن اهل تناك يتلا ةميزهلا هذه يف نيساسألا نيببسلا

 بابسألا فرعن الو شيجلا ةمدقم يف اوعضو نيلا ءاملعلا نم ريثك اهيف لتق دقف
 اميف بهذملل ينيدلا يركفلا دودرملا ىلع ايبلس ترثأ اهنا املع كلذ ىلإ تةأ يتلا

 .ةبلاغألا دي ىلع ةيظابألا ءاملع نم ريثك اهيف لتق ونام ةعقوم نأ ةصاخو دعب
 اهئامعز ةلامتسا ررقف ةكرحلا هذه رطخب يمطافلا هللا نيدل زعملا سحأ دقو

 رزخ ابأ هعم ذخأ مث هطالب ىلإ امهمضو حون يبأو رزخ يبأب ةضماغ فورظ يف لصتاو
 .اهيلإ ةفالخلا لاقتنإ دنع رصم ىلإ

 يف لشفلا اذه دعب ةيظابألا داعأ ةيضارعتسإلا تاكرحلاو ءاوضألا نع اديعبو

 يف ةزيمم ةيصوصخ وذ ميظنتلا يلاع يسايس - ينيد ماظن ءانب "روهظلا ةمامإ " نالعإ

 ديرجلا ةقطنمب ارورم بازيم داوب ىربكلا ءارحصلاو برغملا دالب نيب لصفت ةقطنم
 . سلبارط لامش يف ةسوفن لابج ىتح ةبرج ةريزجو سنوتب

 سداسلاو سماخلا نينرقلا يف يظابألا مالكلا ملع ةسارد نم نكمتت ىتحو

 نم بهذملا تنكم يتلا ةينيد - ويسوسلا لكايهلا همومع يف لوانتن نأ بجي ةرجهلل

 ركفلا هزرفأ ام هتيعون يف يهاضي "مالك ملع" ةرولب نمو ةديعبلا عاقبلا كلت يف ءاقبلا
 .ىرخأ نكامأ يف ةيمالك تايرظن نم يمالسإلا يبرعلا
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 ةيسايسلاو ةيعامتجإلا لكايهلاو يفارغجلا عقوملا
 ةيظابألا قطانملا يف ةيداصتقإلاو

 م13و م12 نينرقلا يف

 تالدابملا يف ةيمتسرلا ةلودلا ةمصاع ترهات هبعلت تناك يذلا رودلا انيب دقل

 ترهات :يناحنجلا بيبحلا يبرعلا قرشملاو ءادوسلا ايقيرفأو سلدنألا نيب ةيراجتلا
 ذإ اهراهدزأ يف يساسأ رود يفارغجلا ةنيدملا عقومل ناك دقل 1975.م7 ةيسنوتلا ةلجملا

 ةورثلا هذه تزرفأو .اهناكس ءارث يف ارود تبعل يتلاو ةريهشلا "بهذلا قيرط" اهقشت
 .ةلودلا ةرادإو ةيسايسلا رومألا يف نأش اهل حبصأ ام ناعرس ةينغ ةيعامتجا ةقبط

 ينيدلاو يسايسلا روطتلا يف كلذك رود ةنيدملا روطت ةديلو ةقبطلا هذهل نوكيسو
 ءايشألا طيسبتلو ںىلوألا ةجردلاب انمهي رودلا اذه نإف كلذل ترهات يف مكحلا ماظنل

 يأ ةيعامتجإلا ةحيرشلا هذه لثمي ناك يبهولا يظابألا رايتلا نأ ربتعن نأ نكمي

 لثمي ناك يراكنلا رايتلا نأو نييمتسرلا ماكحلا ةيجولويدياو ةنيدملا ناكس ةيجلويوديا
 نم ةطلسلا راكتحاو مامإلا دي يف ةطلسلا ةزكرم ضفرت تناك يتلا ةيلبقلا ةيجلويديالا

 نيدنف نبا اهيلع عفاد امك ةمامإلا ةيرظنف سنج وأ ةليبق وأ ةريشع وأ ةلئاع فرط

 نييمتسرلا ءافلخلا يناث متسر نب باهولا دبع نع قشنملاو يراكنلا بهذملا سسؤم

 باهولا دبع العف اهسرامو اهاسرآ امك ةمامإلا ةيرظن سكعت امنيب .هجوتلا اذه سكعت
 يكلم ماظن سيسأت وحن اهجوت ةيظابألا ةرصبلا ءاملع اهيف هدناسو هتلالسو متسر نب

 .لئابقلا ءاسؤر يأ "دقعلاو لحلا لهأ" رود شمهي يثارو

 ةلالس نم ءزج نكمت _ه297 ةنس ةيمتسرلا ةلودلا طوقس دعبو

 بونج يف نالجرو ىلإ اوهجتاو ةحبذملا نم رارفلا نم نييمتسرلا ةريشع

 رخآ حلفأ نب دمحم نب بوقعي مهنيب نمو "بازم ينب داو" رئازجلا قرش
 حرتقأ دقو ه297 ةنس يف كلذ ناك هيخا نبا هب حاطأ نأ دعب ترهات ةممأ

 ةميدقلا هتيعرش ساسأ ىلع "عافدلا ةمامإ" ىلوتي نآ نالجرو نايعأ هيلع

 نالجرو رايتخأ اودبي الو يركسعلاو يسايسلا ةيظابألا فعضل ارظن رذتعأف

 نويل كلذ ىلإ بهذ امك ايطابتعا ةيمتسرلا ةلودلا اياقب فرط نم ةلقرو
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PAfricain 1956,438 4: 39!ىلع نويديمونلا اهسسأ ادج ةميدق ةنيدملاف 1عص  

 Etudes maghrebines et .206 RY زودت اهربتعيو ىربكلا ءارحصلا فراشم

 برخملا دالب بونجو لامش وحن اربعمو اقيرط نيرشعل قالطنا ةطقنك هنن

 يتلا ةيرثلا تالئاعلا نكمت يتلا تاقرطلا نيب طبري تاقرطلل اقرتفم نذإ تناك دقف

 سماخلا نرقلا يف نالجرو تناك دقو ةراجتلا يطاعت ةلصاوم نم ترهات نم تبره

 ةيرفصلا جراوخلا زكرم ةساملجسب ةطبترم م رشع يناثلا سداسلاو م رشع يداحلا

 بحاصب بقلملا داديك نبا دلخم ديزي ابأ نأ فيك لبق نم انلوانت دقل .ةيظابألاو

 نم ناكو ةساملجس يف مهخيش اودصق ةيبهولا ةيظابالا خيش نوقرز نبا هليمزو رامحلا

 ينوانجلا ايركز يبأ ةريسل هتسارد نم اقالطنا يكيول ربتعيو .هنم ملعلا ذخأل راجتلا رابك

 كلذك تناك يتلا نالجروب رمت قرشلاب ةساملجس طبرت يتلا "بهذلا قيرط" نأ

 رزوتو ةطفن نيجردب ارورم سنوتو دامح ينب ةعلقو ناسملتو ناوريقلاب ةطبترم

 ايبيل يف "وداج" ةقطنمب رمت قيرطب سلبارط لامش يف ةسوفن لبج عم طبرت تناكو

 .ابرغ ةساملجس ىلإ قيرطلا هذه دتمتو اقرش

 اهنع دعبت يتلا ةتاردس ةنيدم يوتحت تناك يتلا ةحاولا مسا الا سيل نالجروو

 .ملك 4

 يف ةص ٧ءعطوص ماقرف نإف ةسنألا اهب تماق يتلا تايرفحلا تنيب دقل

 تايرفحلا تفشكو نيرتمويلك هلوط جهنأ ماظنو ير ماظن فاشتكا نم تاينيسمخلا

 يتلا ةرتفلا يف اهجوأ ةنيدملا هذه تفرع دقل ةروطتمو ةيقار ةينيدم ةايح راثآ نع

 رشع يناثلا ه سداسلا نرقلا رخاوا ىلإ يداليم رشاعلا ه حبارلا نرقلا رخاوأ لصفت

 يدعاسم دحأ اهرمدي نأ لبق هجوا يظابألا مالكلا ملع اهيف خلب يتلا ةرتفلا يف يا م

 -27 ةنس يف برغملا دالب بونج يف اداسف ثاع يذلاو نيدحوملا نع قشنملا ةيناغ نبا

 ةيطابألا نكلو ةينابسإلا اقرويام ىلإ ةبسن يرويملا قاحسا نب ىيحي يدي ىلعو ه6

 يلاهأ قانتعاو ةتارسم ريمدت لبق بازيم ينب يف ىرخأ ندم رامعإ يف اوحجن دق اوناك
 ه409 يف ةلزتعم ةنس اوناك دقو يظابألا بهذملا ندملا هذه
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 ءارحصلا عرد

 ةيظابالا اهسسأ ةنيدم لوأو بازلا ةكبش دجوت نالجرو برغ غلك 22 دعب ىلع
 ناك دقو "ةيادرغ" مث "نغزيا ينب" مث "ةكيلم" مث "ةرونب" مث "فطعلا" يه اميف
 دقو [[ 494 تاقبط -ىنيجردلا ىلزتعملا بهذملا نوقنتعي ةنس ةقطنملا هذه ىلاهأ
 هسيسأت دعب ه409 ةنس يف ركب نب هللادبع خيشلا دي ىلع يظابالا بهذملا اوقنتعا
 "هتونب"و م1012 يف "فطعلا" تسسا دقو . 11. 377تاقبط -ينيجردلا "غبر" ةقلحل

 فرشت ندملا هذه ڵكو م رشع عبارلا ه عساتلا نرقلا طساوا يف "ةيدارغ"و 1046 يف

 نم اولعجي نأ اودارأ اهوسسأ نم نأكو اهيلا لوصولا بعصيو ىربكلا ءارحصلا ىلع

 يف ةيظابألا ندملا يف ةيصاخلا سفن دجنو ةازغلا نم مهيمحي ايعيبط ادس ةكبشلا
 لك نم رحبلا هايم اهيمحت ةريزج يهف ةبرج امأ ةماحلاو ةيليتشقب يسنوتلا ثارتلا
 .ينمأ سجاه ىلإ عضخي ندملا سيسأتل ةنكمألا رايتخا نأ اذه نم جتنتسن دقو ةهج

 "رارطنق"و ةطفن "نيجردك" ةيظابأ ندم ىلع كاذنأ يسنوتلا بونجلا يوتحيو

 رقهقت نأكف برغملا دالب يف ةطلسلا زكرم نم ةديعب اهلك يهو "سويقت"و "ةدادس"و
 دعاوقلا الإ نكت م ندملا هذه نأكو امظنم ناك سنوتو رئازجلا بونج ىلإ ةيظابألا
 اهيف اودعيل مهتميزه دعب نييساياسلا ةيظابألا تادايق اهيلإ تأجتلا يتلا ةيفلخلا
 عتمتت ةيفلخلا دعاوقلا هذه نأ ةصاخو ةيسايسلا ةحاسلل عوجرلل ديدج نم ةدعلا

 .ةيعيبط ةيامحب
 ءارحصلا ةفاح ىلع ةيئانلا عاقبلا هذه يف يفاقثلاو ينيدلاو يركفلا كارحلا نإ

 فده هل ناكو ةبرج وداج ةسوفن بازيم ىنب رمد لبج ةيليتشق اقح اشهدم ناك
 هذه رارمتسا نأ هلوقب كلذ نودلخ نبا دكؤيو يظابألا بهذملا ءايحإ ةداعإ :دحاو
 نبا ةمكاحلا ةطلسلا نع مهدعب ببسب ناك راكنلاو ةيبهولا ةقراملا تادقتعملا
 . 111. 278 خيرات نودلخ

 روطتو راهدزا

 ذخأيل نمزلا رورم عم يجراخلا بهذملا روطت ةيودبو ةنشخ ةعيبط نم
 بهذملا قلطنا دقل ةنيدملا لهأو رضحلا ريكفت ةقيرط نم برتقت الاكشأ
 لدتعملا هرايت زرفل ىرخأ ةيقرش ندمو "ةرصبلا" يلا لقتنأ مث "ناورهنلا" نم
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 اوناك ثيح ندملا نونكسي لوالا نرقلا رخاوا نم ةيادب هؤامعز ناك دقل .ةيظابألا

 ةقيرطو مهنيد ةساردل ةيرس "سلاجم" يف نومظتنيو يركفلا لدجلا نوطاعتي

 نرقلا ةيادب يف هذيمالتو ةميرك نب ملسم ةديبع يبأ دهع يف رمالا ناك امك مهبهذم

 .يناثلا

 ةيجاجتحا ةديقع نم هروطت يف يظابألا بهذملا "ترهات" ةمامإ تلثم دقلو

 زكتري يزكرم مكحل ةطلس ةديقع ىلا ةيلبق ةلكيه تاذ ةيعامتجا ةدعاق ىلع زكترت

 مهلاقتنا دنع نييمتسرلا دافحا تمتسا دقو ةيرضح ةيعامتجا ةدعاق ىلع رثكأف رثكأ

 هبشو لحرلا لئابقلا تلصاو امنيب يبهولا يظابألا بهذملا قانتعا يف "نالجرو" ىلا
 برقاو ةيلاكيدار رثكأ يراكنلا بهذملاف يراكنلا يظابإلا بهذملا قانتعا يف لحرلا

 ةيسايس ةنورم رثكأ يبهولا يظابألا بهذملا رهظأ امنيب ركبملا يجراخلا رايتلل ايدئاقع

 .ءاقبلا نم هنكم يذلا ءيشلا

 ىلإ عجري اميف عجري "ياغب" ةظافتنا ةصاخو ةيظابألا تاظافتنإلا لشف نإ

 لدجلا نوذبحي مهنأل ةيبرح ةرماغمم قايسنالا ةبرجو ةسوفن يف ةيظابألا نايعأ ضفر

 ياغب ةميزه دعبف فويسلا قاشتماو يركسعلا لمعلا ىلع ينيدلا داهتجالاو يركفلا

 مغر يظابألا بهذملا لخاد فرطتلا ىلع لادتعالاو راكنلا ىلع نويباهولا رصتنا

 ةيملسلا ةمواقملا نم لاكشا وحن ءودهبو كلذ دعب ةيظابالا قاسناو ةريبكلا ةراسخلا

 "نامتكلا" ةلاح يف اولخدو ةيركسعلاو ةيسايسلا ىوقلا نيزاوم عقاو عم ايشامت رثكأ

 ةهجاوملا ناكم يهقفلاو ينيدلاو يركفلا لاظنلا ذخأف ةلحرملا عم بواجتت يتلا

 نا اهيلع رطيسي يتلا قطانملا ريصمو بهذملا ريصم هاجتالا اذه ددح دقو ةيركسعلا

 شيعلا ةيظابالا راتخا نيا تاحاولا - ندملا يف يعامتجالا ءاخرلاو يبسنلا رارقتسالا

 تاقوأ نافرعيس نيلا هقفلا ملحو مالكلا ملع :ةينيدلا مولعلا روطتل ايتاوم اخانم الثم

 .ةريبك ةزع
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 ةيظابألا ندملا يف ةيداصتقالا ةايحلا

 ه سداسلاو سماخلا نينرقلا يف

 روطتلابو ةماع يمالسإلا يبرعلا ماعلا روطتب ةيظابألا ةديقعلا روطت طبترا دقل

 رود ةيظابالا تاعامجلل ناكو يباجيا ساكعنا هل ناك يذلا تاعمتجملا هذهل يداصتقالا

 ةيخيراتلا رداصملا لك كلذ ىلع للدت امك ءارحصلل ةرباعلا ةراجتلا عفد يف ريبك

 .ةيفارغجلاو

 هلوانتنس يذلا مالكلا ملع ةصاخو يظابالا ينيدلا ركفلا هفرع يذلا مخزلا نإ

 تاعومجم تعمج يتلا تاحاولا هتاه يف هجوا فرع ةساردلا هذه نم يناثلا ءزجلا يف

 ريطأتلا يفو يمالسالا ماعلا يقاب نع اهزيمتو اهتيوه جسن يف رود نيدلل ناك ةيظابأ

 ةرولب يف رثأتس ةطشنالا هذهف ةيداصتقإلاو ةيعامتجإلا اهتاطاشن لمجمل يجولوديالا

 ."ةبازعلا" فارشا تحت ةيهقفلاو ةيدقعلا ةموظنملا

 هذهل يرضحلا عباطلا نإف ةيداصتقإلا تاطاشنلل ةبضتقملا انتسارد هزربتس امك

 ندملا هذه دوجو نا امك ىربكلا ءارحصلا ةفاح ىلع اهدوجو مغر ازراب ودبي ةراضحلا

 ةيراجتلا تالماعملا هقف ريوطتو ةسارد زكرم اهنم لعجيس ىربكلا تاقرطلا قرتفم يف

 ةراجتلاب ةقالع اهل يتلا لئاسملاف هقفلا بتك ةسارد ىدل احضاو ودبي اذهو يظابألا

 تالوقم ديدرتب ءافتكالا مدع ىلإ ءاملعلا رطضا دقو ىرخألا ىواتفلا ردصتت ةحالفلاو

 ةيدئاقع ةلئسأ نع ةباجإلل نيرطضم مهسفنا اودجوو ةقيقدلا ريغو ةماعلا ةديقعلا
 .ةحالفلاو ةراجتلا ييدث نم ندملا هذه تعضر دقل رثكأف رثكأ ةقيقد ةيهقفو

 ريوطت يف مهحاجنب اطبترم ناك ءاقبلا يف ةيظابألا تاعومجملا رارمتسا نأ ذإ

 مويلا دح كلذ ظحالن امك راخفلا ةصاخو تاعانصلا عاطق كلذكو نيعاطقلا نيذه

 .ةبرج ةيظابأ ىدل

 ةحالفلا

 ينب يف ةحالفلا عضو نع ةزجوم ةحمل نودلخ نبا ةمالعلا انيطعي

 يتلا نايدولا تافض ىلع ندمو "نالجرو" يف ىرق اوسسا مهنأ ركذنف بازم
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 اوعرز فيكو راجشألاب ةطاحم اهلك اهنا فيك فصيو قرشلا ىلا برغلا نم يرجت

 وهو ةرثكلاب "روصقلا" ناكس فصيو ءارحصلا قشت يتلا نايدولا فافض ىلع ليخنلا

 ."نالجرو" برق فيرلا ةقطنم ينعي
 ءاملا عزوت يتلا تاونقلا راثالا ءاملع فشتكا دقو ةحاولا فصي نودلخ نباف

 ةورثلا هذه عيزوت ةرادإ يف ةريبك ةردق ىلع لدي ير ماظنو نيحالفلا يضارا ىلع

 تارتفل نزخيو ءاملا اهيف عمجي "تايقسف" ىلإ ءاهلا لمحت "يقاوس" اونب دقف ةيعيبطلا

 مويلا دح المعتسم لازام يذلاو ةطفنو ةبرج ف ابيرقت ماظنلا سفن دجنو فافجلا

 ةحلاصلا تاحاسملا نم نكمي ام رثكأ يرل نايدولا يف ةورذلا تارتف نولغتسي اوناك امك

 يظابألا هقفلا بسح "تايقافتا" ىلع زكتري قيقد ماظن بسح اذه لك ةحالفلل
 أدبم ىلع اذه لك يف دمتعيو ‘ةنكمم ةحاسم ربكأ ير فدهب مهداهتجا بسحو

 اهتاريبعت ةلاحلا هذه يف دجت يتلا ةيظابألا ةديقعلا لوصا دحأ وهو ةاواسملا

 .ةيداصتقالاو ةيعامتجالا

 يواتفلا لئاسرو هقفلا بتك نم انيتأت ةيداصتقإلا تامولعملا مهأ نأ ديكألاو

 ةيظابالاف ةيهقفلا دعاوقلا لك عمجي ريبك دلجم وهو "تسلا خايشألا" باتكك خايشألل

 نم اقالطنا ةديدش ةقدب ةننقم مهتايح راوطأ لكو يداملاو يحورلا نيب نولصفي ال
 فارشا تحت يظابالا هقفلا نيناوقل عضخت ةيداصتقإلا ةايحلا بناوج لكو مهتديقع

 لك ىلع هترطيس ىلع ةوالع ةقلطم ةيعيرشت ةطلسب عتمتي يذلا ةبازعلا سلجم
 .ةايحلا لصافم

 ءاملع دحا يلاطيجلا ىسوم وبأ اهلوانت يتلا "ةاكزلا" ةلأسم الثم انه لوانتتو

 يتلا ةورثلا رصانع لك هيف لصفي "تاريخلا رطانق" هباتك يف ه نماثلا نرقلا يف ةسوفن

 يلامسارلا حلطصملا بسح حبرلا ضئاف الا تسيل "تاريخلا" هذهو ةاكزلا ءادألل عضخت

 1 :سمخ ىلا اهمسقيو ةيعانصلاو ةيحالفلاو ةيراجتلا تاطاشنلا نع جتني يذلا

 5 ةيفخملا زونكلاو نداعملاو بهذلا عطاقم 4 ةراجتلا 3 ةضفلاو بهذلا 2 مانغألا

 ةاكزلا بجوت يتلا تايمكلا ةقدب هيف ددحيو ،ةيحالفلا تاجوتنملا نم اهريغو بوبحلا

 تيزلاو رومتلاو ريعشلاو حمقلاو ريمحلاو لاغبلاو لامجلا ركذيف اهب ةطبترملا بسنلاو
 لصفي امك ةيضفلا يناوالاو هضفلاو غوصملاو ربتلا نيب لصفي بهذلل ةبسنلابف ...خلا

 عطاقم نع كلذك ثدحتيو ةيضفلا ةلمعلاو ةيبهذلا ةلمعلا نيب ةراجتلل ةبسنلاب

 ...ةميركلا راجحألا
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 "تاريخلا" ةمئاق تناك ناو اهيلع ةاكزلا يف ءاتفالل الإ "تاريخلا" هذه ركذي الو
 نأ ىلعو ندملا - تاحاولا هذهل ريبكو يلعف ءاخرو ءارث ىلع لدي امم ريثكب كلذ توفت

 .ايرضح ناك اهيف شيعلا ماظن
 ةليوط ةدمل ايتاذ ءافتكالا ىلع ةرداق Lele!" dig Gautier دكأ امكو

 تاورثلا كلذ ىلإ فاظني يئاذغلا ىوتسملا ىلع ةصاخو "ةصاخلا اهدراوم ىلع دامتعإلاب
 تاحاولا اهجتنت يتلا ةيتاذلا دراوملا هذه نا .يراجتلا لدابتلا اهرفوي يتلا عئاضبلاو
 دراوم بارطضا دعب ىتحو ةيظابألا تاعومجملل ءاقبلا ىلع ةردقلا ساسأ تناك

 ةيئاذغلا داوملا ىلع دامتعإلاب ءاقبلا نم تاعومجملا هذه تنكمت اهراسحنا وأ ةراجتلا

 الهس كلذ نكي ملو يضارالا ةئيهت ةداعإ كلذ بجوتسا دقو تاحاولا اهرفوت يتلا

 فافجلا ةمواقم مهيلع امازل ناكو ضرألل ةيرجحلا ةعيبطلل ارظن بازلا دالبل ةبسنلاب

 .فيصلا دعب لطهت يتلا ةريزغلا راطمألل يدصتلاو ياورحصلا سقطلا اهضرفي يتلا
 امكحو اقيقد اميظنتو ةرابج ادوهج ىعدتسا ةيحالفلا ةايحلا ىلع ظافحلا نا

 عيزوتو عيمجت يف ةصاخو ةينالقعلاب مستت اهنكلو ةمزلم ةيهقف دعاوق ىلع دمتعي
 يف دهجلاف ةيظابالا ةديقعلا ةمارص نود هلكا يطعي نكي م دوهجملا اذه نا هايملا
 Wesly Merlou : ع ع هدقتعي امك اينيد ابجاو حبصا ضرألا ةمدخ

 ال نيلا داصتقالا حورو لمعلا حور ايرابجا زرفي نيدلا" :لوقي ذإ اع لنةلع{نوسع
 ."ةروثلا ادلوي نا الا نكمي

 تاقالعلا لخاد ةيكيمانيد ةجيتن الا نكي م ةعيبطلا عم رمتسملا عارصلا نا
 عم ةعونتم تاقالع اهل يتلاو اهسفن ىلع ةقلغنملا تاعومجملا هذه يف ةيعامتجالا
 .جراخلا

 سانلا لك ربتعت يتلا ةيتواسملا ايجولوديإلا نأ تباثلا نم هنإ
 كلذك ةيادبلا ذنم جراوخلا اهقنتعا يتلا عمتجملا فو هللا مامأ نيواستم
 لخاد ةيعامتجالا تاقالعلا روطت ريبك دح ىلا اددح هتجتنا يذلا هقفلا
 .Bourdieu Bourdieu Pierre نمع لع .لوقي ةيظابالا تاعومجملا

O!" Algérie. 1974 ,38اهقسانت ساسا دجت ةيظابالا بازم ينب 485  

 ةبعلل مكحملا ميظنتلا يفو ةيدئاقعلاو ةروهشملا ةيخيراتلا اهديلاقت ءارث يف
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 عيفر ءاكذ ىلع لدت يتلا ةيلاعفلا فو تاعومجملا فلتخم لخاد تاعومجملا

 سفن يف ةبلصو ةنرم ةديقع يف اريخاو نوناقلا هقفب ةيرثلاو ةبوتكملا "تاقافتالل"
 ."ايقيرفا لامش يف ةيصوصخ هل ةايح طمن زرفت يتلاو تقولا

 كالهتسالا داومل ةيداملا تاجوتنملا ىلع ةفاقثلا هذهل يعجرلا لوعفملا نإ

 ةرعولا قطانملا هذه ليوحت نم نكمت هنا ىتح ايوق ةقيقح ناك ةحالفلا اهنم ةصاخو
 ايبسن اماه ءاخزلا اذه ناك دقل نييوق يركفو يداصتقا طاشن تاذ ةيراضح رؤب ىلا

 نكست نياو ةقطنملاب طيحت يتلا ةيوارحصلا قطانملا يف ةيداصتقالا تاطاشنلاب ةنراقم

 نيكمتل الا يفكت ال ةقيقحلا يف ةحالفلاف لحرلا فصنو لحرلا ودبلا نم تاعوجم

 لثمت ثيح ةراجتلا اما مهسفنا ىلع مهعوقت رسفي يذلا ءيشلا ءاقبلا نم ةعومجملا

 هذه ليم وحن فيفختلا ىلع تدعاس اهنإف علسلل روبع ةطقن نكامالا هذه

 .يمالسالا يبرعلاو يقيرفالا ماعلا ىلع حاتفنالل اهعفدتو عقوقتلل تاعومجملا

 ةراجتلا

 دالب طسو ىلع نبيظابالا بهذملاو ةلودلا ربع ةيمتسرلا ةلالسلا ترطيس دقل

 ديرجلا دالبو ةوازفن يسنوتلا بونجلاو رئازجلا قرش بونج ىتح ترهات نم برغملا

 ةلودلا عم ةديج تاقالع اهل تناكو ةسوفنو سلبارط لامشو ةبرجو رمد لبجو
 ةيدئاقعلا تاقالعلا ببسب م757 ةنس تسسأت يذلا ةساملجس ةّيرفصلا ةيجراخلا

 بونجلاو ةبرج ىلإ ةيظابإلا ءوجلو ةيمتسرلا ةلودلا طوقس دعبو ةيسايسلاو ةيلبقلاو

 بهذلا قيرط" طخ ىلع دجوت ةيظابالا ندملا لك نا ظحالن سلبارط لامشو يسنوتلا
 نوكت تناك ثيح ةتاردسو نالجرو ,Jie Loubard ا!'طمصصمءع, 242 "ديبعلاو

 نطقلاو حمقلاو ربنعلاو نابوللاو بهذلاب ةلمحم دالبلا بوجت يتلا لفاوقلل تاطحم

 ,Loubard يمالسإلا ملاعلا ءاجرأ لك يف عزوت ةعاضبلا هذه تناكو .ديبعلاو لامجلاو

 لوقيو ةضفلاو بهذلا ةكس برض يف اماه ارود بعل يراجتلا قيرطلا اذه 4

 يمالسالا ماعلا ف ةلمعلا داصتقإل ةمساح ةيبرعلا ةيبونجلا ةهجاولا تناك" هنطول

 دقو رانيدلا ناليس تلهسو ةكسلا برض نم تنكم يذلا بهذلا راهنأ يتأت اهنمف

 ."نادوسلا دالب بهذ رفوتب نالجروو ةساملجسب ةكسلا برضل رود تدجو
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 يسنوتلا بونجلاو ايكيرفا ىلإ اهلك يدأت ىرخا تاقرط تاكبش تدجو دقو
 اهلكو سلبارط هاجتاب سباق رزوت ةطقن ديرجلا دالب نم قلطنت [٥اتطةل, 3

 رجينلاب برغملا دالبو سنوت ايقيرفا طبرتو ةيظابالا ةرطيس تحت كاذنا تناك
 .voir OaS Robert et J ع Tega Oust, I, Recherches sur داشت ةربحبو

Aoudagheust.I, Pari 1970 . 

 لصو تاقلح لثمت تناك ايبسن اهسفن ىلع ةقلغنملا ةيظابألا تاعومجملا نإ
 هذهل لقتسملا عباطلا نم رودلا اذه ةيمهأ يتأتو .نييراجتلا ءاطسولا نيب ةماه

 دقو نيدحوملا ضدامح ينب نييمطافلا ةيزكرملا ةمظنألا نع ايسايسو اينيد تاعومجملا

 ءارحصلل ةرباعلاو برغملا نادلبل ةرباعلا ةراجتلل ىحرلا بلق نالجرو ةنيدم تناك

 نب يلع نأ انباحصأ نم ةعامج ثدح 517 .11 تاقبط -ينيجردلا ينيجردلا لوقي

 .ماركإلا ةياغ اهكلم همركأف "يلام" ةنيدم ىلإ ىمتناف ه575 ةنس ةناغ ىلإ رفاس فلخي

 انثإ هتحتو نوكرشم اهلهأ لك ةميظع ةكلمم هتحتو اّينثو اكرشم كلملا اذه ناكو

 "هعم هسلجأ الإ اسلجم سلج املق كلملا ناكف ربتلا بهذلا اهنم جرختسي اندعم رشع

 بسح نكمت دقو ارجاتو ايبازع ناك ةطفن نيجرد نم يظابألا خيشلا اذه

 بهذملاو يمالسإلا نيما يف هبعشو يقيرفإلا كلملا لاخدإ نم ينيجردلا ةياور

 ركذي م نإو ىتح بهذلا نم ةيمكب كلملا هيزاجي ال نأ بعصلا نمف ،يظابألا

 ركذيو "نالجروب" بهذلا ةراجتل ةيظابألا ياعط يسيردالا دكأيو كلذ ينيجردلا

 نيأ نم اناغك نادوسلا دالبل نورفاسيو اهنونكسي نيلا ءاينغألا راجتلاو ةيرثلا لئابقلا

 نمف ةّێبهو ةيظابأ مهنأ ركذيو مهدلب مساب ةكسلا هب نوبرضي بهذلا ربتب نوتأي

 Aloui A le بهذلا ةراجتل ازكرم تحبصأ ةيظابألا ندملا ضعب نأ حضاولا

Maghreb et le commerce Transsaharien, 261ةكسلا زكرم نالجرو تحبصأو  

 لك يف تالدابملا ف لمعتست ةكسلا هتاه برغملا دالب لماكل ةيضفلاو ةيبهذلا

 يتلا ىرخالا عئاضبلا عاونأ ىلع اريثك فقوتلا انه انل نكمي الو .يمالسالا ملاعلا ءاحنأ
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 تايطعملاو تامولعملاب جعت هقفلا بتك نأ ىلع ديكأتلاب يفتكنو ندملا هذه نم رمت
 .ةاكزلا ةميق طبضب رمألا قلعتي امدنع ةصاخو تاجوتنملا هذه لوح

 رخاوا ىلا يرجه سماخلا نرقلا نم ةدتمملا ةرتفلا هذه ناب لوقلاب يفتكتو

 دقو ةريبك ةيراجت ةيكرح شيعت ةيظابالا ندملا اهيف تناك يتلا يرجه سداسلا نرقلا

 ملع ةرولبو ينيدلا طاشنلل يرقفلا دومعلا تناك ةيرضحلا رؤبلا نم ةكبش تلثم

 .ةيظابالا ةراضحلا ساسأو مالكلا
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 عمتجملا تاسسؤمو ةسايس - ونيدلا لكايهلا

 "غير" "ةقلح" سيسأت ىلإ "ياغب" ةروث نم
 فاتلز نب يلغي رزخ يبأل تناك يتلا "عافدلا ةمامإ" "ياغب" ةعقاو تهنأ دقل

 رقتسا ثيح رصم ىلإ هتلحر يف زعملا قفار يذلاو 1 .28 تاقبط - ينيجردلا

 كانه ةبلطلا نم ةعومجم نيوكت لواح دقو [ 0139 0140 تاقبط - ينيجردلا

 نيدلزعملا ميمت وبأ عطقا رصمب ماقملا هل رقتسا امو" 1 0141 تاقبط - ينيجردلا

 كلذ يف ناكو هلاب معنو هلاوحأ اهب تنسحف تالغتسمو اراقعو ارايد رزخابأ هللا

 امو ةوعدلا لهأ ةبلط ةدافإ الإ برغملاب ءيش ىلع فسآ ال هللاو :لوقي لاحلا

 نورشع مهنم رصمل رجاهي نإ ىنمتأل ينأو لجو زع هللا باوث نم كلذ يف بستكي

 ال ىتح مهنوصأف ةدافإلاب مهل لفكتأف ملعلا بلط الإ لغش مهنم دحأل نوكي ال ابلاط

 هنكلو كلذ يف حلفي مم هنأ ودبي نكلو "ءارك نم هب نولصي يذلا ىتح ةفلكب نوفلكتي
 .ةلزتعملا دض ةصاخو يمطافلا طالبلا يف ينيدلا لدجلا ةلصاومب ىفتكأ

 حاحلا مغر برغملا دالبب ءاقبلا "ياغاب" ةروثل يناثلا دئاقلا حون وبأ راتخا دقو

 يمطافلا ةفيلخلا ناك دقو رصمل هعم هباحطصا ىلع يمطافلا هللا نيدل زعملا

 مايقلل ديدج نم دالبلا ةيظابأ اورفنتسي نأ نم ةفيخ نيميعزلا نيذه نم اسجوتم

 .ىرخآ ةروثب

 ةتازم ةليبق نم هفلختسا يذلا يجاهنصلا يريز نب نيوقولب رذح نوكي دقو

 ةئام ةيقيرفاب كل تكرت دق ينإ ملعاو " هل لاق ذإ 16139 تاقبط - ينيجردلا هتانزو

 يفتكت كنإف ادحاو اسراف لزنم لك ىلع لعجاف ودع ةبراحمب تممه ىتمف لزنم فلا

 ةتانز سوجملا دالوأ يف ينفشأ" هل لاقو "كبرح ديريو هبرح ديرت نم براح كلذب
 عفري ال نأ :ثالثب هاصوا هنا لاق يذلا نودلخ نبا ةياور فلاخي اذهو "ةتازمو

 ةصاخو هبراقأ نم ادحأ يلوي الو ةيدابلا لهأ نع ةيابجلا عفري الو ربربلا نع فيسلا

 .ةجاهنص نم يربرب نيقولب نا
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 رهاظت ذإ يمطافلا ريمالا عم رفسلا نع راذتعال ةليح ىلإ حون وبأ أجل دقو

 ميظنتو ىوعدلا هطاشن لصاو دقلو ةيظابالا لقعم نالجرو ىلإ أجلي نأ لبق ضرملاب

 نأ لبق 144 .] ستاقبط - ينيجردلا يظابالا مالكلا ملع يف ريكفتلا قيمعتو بهذملا

 تريغت دق دالبلا دجو" دقو يسنوتلا بونجلا يف ةيليطسق مت ةيقيرفا ىلإ دوعي

 داسفلا دجوف هداسف ىشخي ام حالصإ هعوجر دصق ناك هنأ ذإ "تركنت دق رودصلاو

 . 145 .] lib - ينيجردلا هدالبب مع دق

 ةيبلغا ناك نيا نيجردو ةطفن رارطنفب ةساردلا ةقلح ميظنت داعا دقو

 .هايحو همركاو ناوريقلل يريز نب نيوقولوب هاعدتسا دقو راكنلا ةيظابألا نم ناكسلا

 سفن ةلزتعملا ةرضانم يف ناوريقلا يف يجاهنصلا ريمالا دالب يف حون وبأ بعل دقو

 لوقيو 148 de تاقبط - ينيجردلا رصمب زعملا طالب يف رزخ وبأ هبعل يذلا رودلا

 تالاقملا باحصأ ىلع درلاو تارظانملا نونفب املاع انركذ امك حون وبأ ناكو" :ينيجردلا

 ةروكذم ركذلا ليمج يف ماياو ةروهشم رابخأ اروصنملا يدي نيب تارظانملا يف هل تناكف

 عالدنا دعب ةصاخو راكنلا ةيظابالا ةبراحم هدهج سرك ثيح ديرجلا دالب ىلا داع مث

 كلذ يف لشفف مكحلا رود بعل حون وبأ لواح دقو ةيبهولا نيبو مهنيب حلسم عازن

 هنأ الإ رزوتب حون وبأ ذئنيح ناكو ."ينيجردلا لوقي 149 .]. تاقبط - ينيجردلا

 ناكف اوجرخف مهبحاص باصأ اهم تبضغ ةعامج لك نا كلذو قتفلا قتر نع بلغ

 مهعبتاو اومزهناو ةراكنلا يف لتقلا عرسأف اديدش الاتق ولتتقاف زوت جراخب ءاقل مهنم

 يف مهراصحو راكنلا عابتا يف اورمتئا ةيبهولا نا مث ....سويقت ىلا مهنولتقي ةيبهولا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا مهل لاقو كلذ نع حون وبأ خيشلا مهاهنف سويق

 ."طق دحاو موي يف نيترم موق ىلع هل ليدا ام ملسو

 ةيبهولا راجتلا نم موق هادفف ةيدفلا يف ةبغر حون نجسب رزوت ىلاو ماق دقو

 يظابالا بهذملا عجارت نياع ثيح نالجرو ىلإ مهعم داعو خير نم اومدق نيلا

 . 154 .]. تاقبط - ينيجردلا
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 ه409 ىلإ ه359 ةنس نم يظابالا بهذملا

 "عافدلا ةمامأ" ةياهن تفرع يتلا ياغب ةعقاو نيب تلصف ةنس نوسمخ

 يف ببسلا تناك يتلا ه409 ةنس ركب نب دمحم دي ىلع "غير" ةقلح سيسأتو

 .بهذملا هفرع يذلا جرعنملا

 خيراتلا بتك هتركذ ام الإ ةرتفلا كلت لوح تامولعملا نم اريثك كلمن الو

 ندملا يف ةيلحملا تادايقلا رود اوبعل مهنأ ودبي نيذلا اهخئاشم "ريس" نع ةيظابالا

 نا تباثلا ءيشلا ؟يدرف مهطاشن ناك مأ لكايه يف نيمظنم اوناك لهف .ةيظابالا

 .خيرو نالجروو نيجردو رارطنقو ةبرجو ةسوفن خويش نيب طبرت تناك ةديطو تاقالع

 نيب ةنماثلا ةقبطلا خئاشم "ريس" قيرط نع ةدوقفملا ةقلحلا داجيإ ةداعإ نكميو

 ."قباسلا" عافدلا ماما لبغنز نب ديعس حون وبأ اهسأر ىلعو ه400و ه0

 ىسوم وباو روسم نب لصيف ايركز وباو مساج نب ركب حلاص وبأ مهنيب نمو

 .ينرفيلا حلاص وباو يتازملا بوقعي نب نالسو دمحم وباو يغاوزلا ىسيع

 يف الو عافدلا ةلاح يف ال انسل" كاذنا ةيظابالا ةلاح يغاوزلا ركب وبأ صخليو

 ةرتفلا هذه يف ةيظابالا رم دقل "ءارشلا ةلاح يف الو نامتكلا ةلاح يف الو روهظلا ةلاح

 تاتش ةلاح يفو ةمامالا ةيلوؤسم لمحت نم مهتادايق فوخل يتاسسؤملا غارفلا ةلاحب

 اهب ماق ةلمح يف مهخايشا نم ددع لتق دقلو يعامتجاو يسايس رقهقتو ينيد بيستو

 دقو ةيظابالا قطانملا ناكس ىلع يكلاملا بهذملا ضرفل ه 431 ةنس سيداب نب زعملا

 dT تاقبط - ينيجردلا نييجاهنصلا دقن يف مهتوص توفخ يف فعضلا اذه سكعنا

 .دجاسملا يف ميلعتلا ىلع رصتقي مهطاشن ناكو مهسفنا ىلع اوعقوقتو 2

 خغير ةقلح سيسأت

 روطت خيرات يف اجرعنم ه409 ةنس خير "ةقلح" سيسأت لثم
 يطظابالا عمتجملا يف ةيعامتجالاو ةيسايسلاو ةينيدلا لكايهلاو تاسسؤملا

 دي ىلع كلذ ناك دقو رهاوجلا يداربلا-377.11 .167 تاقبط - ينيجردلا
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 نبا نب ايركز وباو ليغنز نب ديعس جون وبأ ذيملت ركب يبا نب دمحم هللادبع وبأ
 وبأ أجتلا نيا رارطنقب حون يبا ىلع ذملتت دقو 157.] تاقبط - ينيجردلا روسم

 لقنت دقو يجراخلا ميعزلل يرس سلجلم ايمتنم نوكي دقو نييجاهصلا زش ءاقتإل روسم
 هتكرب تمع دقو حون وبأ تام ام هنا انغلبف" :ينيجردلا لوقي ةيظابالا قطانملا لك يف

 تناك ناسللا ملع نم هتعاضب نا الا اريثك اريخ مولعلا نم لصحو هللادبع ىلع

 دصقف ةحاصفلا ملع نع ةيافكلا لصحي ىتح مولعلا نم ىطاعتي نا ري م ةاجزم
 ةحاصفلا ملع نم ىفتكا ىتح وحنلاو ةغللا ملعتي ةدم اهب ماقاو ناوريقلا ةنيدم

 ."ةقلحلا هيلع تراد كلذ دعبو ناوريقلا نع ردصف

 نوكتت تناكو ايركز وبأ هذاتسا نم بلطب " ةقلحلل ةديدج امسا عضو دقو

 لوا ناكو نورخأو ركب نب دمحم اهسأربو هيخا نباو ايركز يبا انبا مه ءاضعا ةدع نم

 راغب ةوارغم ةليبق ةيامح يف اونوكيل خير ىلإ اولقتنا مث سويقطب ةينملا دجسمب ةقلح
 يف اجرعنم سيسأتلا اذه لثم و يليليو ينب ةريشع دنع ه409 ةنس ةقطنملا كلت يف

 روطتلا يف ايروحم ارود بعلتس" ةبازعلا ةحيرش يهو ةديدج ةيعامتجا ةحيرش زاربإ
 .يبهولاو يظابالا بهذملل يركفلاو يدئاقعلا

 نيدلا لاجر دوعص

 امسر ىدبف ةقلحلا ريس نم هللادبع وبأ هبتر امم ناك" :ينيجردلا لوقي
 هءاند نع لزتعإو نينيدتملا كلس يف مسالا اذه همظن يذلا يبازعلل لعج نأ هب يدتقي
 ."مهاوس نمم اوزيمتيو مهاميس اوفرعيل تامالع نييويندلا فالجالا

 هكرتي ال مث هسأر رعش قلحب ايندلا لها ةقيرط نم درجتي نم لوا هنا اهنمف"
 ضايبلا الإ اغوبصم ابوث سبلي ال نأ اهنمو روعشلا مدع مهنأش نم ةبازعلاف ادبا لوطي

 م ةفحلم وأ ةءابع ىلع رصتقا نا مث اشحافتي م ام زارطلاو نيفرطلا ملعب سأب الو
 ."قيلأ هب كلذ لب هبعي مو كلذ هنشي

 هللا ءاش نأ هليصفت يتأي ام ىلع رومأمو رمآ نافنص ةقلحلا لهأو

 درفنم ريغو درفنم نانثا فيرعلاو هبانتسم وأ ةقلحلا خيش :نانثإ رمآلاف

 ةلمح نم مهو ءافرعلا فيرعو حوللاو تامتخلا تاقوأ فيرع نانثا درفنملاف
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 "ةقلحلا" تقلخ دقل "..مهحاولا نآرقلا ةبلط هيلع بتكي نم مهنم نوكي نآرقلا

 اهتافرصتلو اهلكألو اهسابلل ةقيرطو اهباداو اهتايصوصخ اهل لاجرلا نم ةحيرش
 مراص ماظن بسح اهتالصو اهمايصو اهمون تاقوألو اهثيدح بولسألو ةيعامتجالا
 سانلا ةماع نع فلتخت ةئف مهنم لعجيل "ةبازعلا" ريطأتب موقي يمره ميظنتل عضخي
 . ةماعلا

 مظي ميظنتلو ديدج ينيد ماظنل سيسأتلا ركب يبا نب دمحم فده ناك دقل

 ةطلسلا هذه بحستسو ةوعدلا رشنو بهذملا ةسارد مهرود نيفرتحملا نيدلا لاجر

 ةدايق تحت ةيركسعلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةايحلا تالاجم لك ىلع
 عافد وأ نامتك وأ ءارش مامإ نوكي نا نود "مامالا" هرود يف هبشي يذلا ةبازعلا خيش

 .روهظ وأ
 ريطأت نمو لاوزلا نم يظابالا بهذملا ذاقنإ نم ماظنلا اذه نكم دقل

 تحبصا ىتح برغملا دالبل يقرشلا بناجلا يف قطانملا ديدع يف ةيظابا تاعمتجم
 ريبكلا يبرغملا عمتجملا عم تقولا سفن يف ةلصاوتمو ةلصفنم ةرغصم تاعمتجم العف
 ةرولب يف حجن هنا وه كلذ يف يسيئرلا ببسلاو اذه انموي دحل ايقاب ماظنلا اذه لازامو

 .اذج قار يدقع ىوتسمو ةريبك ةعاجن وذ ينيد ركفو ةديقع
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 يظابالا مالكلا ملع

ةيئاهنلا هتغيص و هلكشت هتأشن





 هتأشن يظابالا مالكلا ملع

 ةيئاهنلا هتغيصو هلكشتو
 روطتو ةدالو نمز ديدحتل ةيريدقت ةيلمج ةبراقم ءافتكالا لهسلا نم نوكي دق

 مالكلا ملع ةيادب عم دوجولا ىلإ زرب هنا لوقلاب ءافتكالاب كلذو يظابالا مالكلا ملع
 سفن يف يبهذلا هرصع فرع هناو ريخالا اذهل راسملا سفنل عضخ هناو نيملسملا دنع

 نم هنا ةصاخ لكلل عضخ دق ءزجلا نا ينعي اذهو هتورذ مالكلا ملع غولب ةرتف
 يرموقتنوم مالسالا رجف يف علدنا يذلا لدجلل نيسسؤملا نم اوناك جراوخلا نا مولعملا

lgةيسيسأتلا ةرتفلا  Watt, the formative period . 

 هروطت يف يظابالا مالكلا ملعل ةصاخ ةيكيمانيد دوجو يغلت ةلوقملا هذه نكلو
 ىسانتت ةركفلا هذه نيملسملا دنع مالكلا ملع ريوطتو ديلوت يف جراوخلا رود يغلت امك

 ال كلذل ايرظن اكسامت اهرثكاو اهقرعاو يمالسالا مالكلا ملع دفاور مها دحا تايصوصخ
 ةدع نع ةباجالا انقتاع ىلع انذخأ دقو هذهك ةيحطس ةلوقمب يفتكن نا انل نكمي

 :اهمهأ نمو ةلئسأ

 ةيظابالا ةديقعلا روذج نع فشكلل دوعن نأ بجي خيرات يأو رصع يأ ىلإ (1
 .ةقرفلا هذه ىدل مالكلا ملع لكشت ةيادب يلاتلابو

 دنع مالكلا ملع تايلاكشإ ةلصوح يف ةيظابالا هبعل يذلا رودلا وهام (2
 هتاعرفت لكب يمالسالا يبرعلا ركفلا ةدعاق تلثم يتلا تايلاكشالا هذه ؟نيملسملا
 .هتايثيحو هتافالخو

 مأ امهعافترا دنع راوحلاو لدجلا يف ةكراشملا ةيظابالا جراوخلا لصاو له (3

 اذه نع مهئاصقا عقو له مأ دعب اميف يوناث رودبو سسؤملا مهرودب اوفتكا له
 ؟لدجلا

 ةيلاكشا كلذب نيعضاو مهب ةصاخ ةيكيمانيد ربع لدجلا اولصاو له (4

 ؟ةيصوصخلا هذه ملاعم ةلاحلا هذه يف نذإ يهام ؟مالكلا ملعل ةيصوصخ

 ؟ةلزتعملا نيبو مهنيب ةقالعلا تناك فيك )5

 ؟ةرعاشالا نيبو مهنيب ةقالعلا تناك فيك )6
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 ؟قطنملاب اصوصخو ةيقيرغإلا ةفسلفلاب مهتقالع يه ام (7

 لواحنسف كلذلو ةصاخ ةسارد بجوتست لاؤس لك نع ةباجإلا نأ يعن اننإ

 زاربإل ليصافتلا ضعب يف لوخدلا نودبو ماع حسمب مايقلا لجأ نم انتاباجا ةلصوح
 دعاوق يسرن ىتحو يظابالا مالكلا ملع وأ ةيظابالا دنع مالكلا ملعل يرظنلا لكيهلا

 .ةيظابالا ةرهاظلل لماش ملع

 ةديقع ةدالو

 نآرقلا نم قلطنت نا الإ نكمي ال اهتاهجوت تناك امهم ةيمالسإ ةديقع يأ نإ
 تناك امدنع مالسإلا ةيادب يف ةنيدملاو ةكم يف نيملسملا لخاد لدجلاف هلوح موحتو

 "ناميإلا" نيب ةقالعلاو "ناميإلا" ىوتحم لوح ماح ةدحوتم ةيمالسالا ةعومجملا

 يف جراوخلا هبعل يذلا سسؤملا رودلا ىلع كنسنيوو تاو ناثحابلا دكؤيو "مالسإلا"و
 هللا ىلص لوسرلا ةافو دعب ةرتفلا كلت ذنم قلطنا يذلا يسايسلا ينيدلا لدجلا اذه

 فالتخالا ناكو كاذنا ديحولا عجرملا وه ميركلا نآرقلا ناك اعبطو ةرشابم ملسو هيلع

 .نآرقلا ىلإ عوجرلا ربع اهفقاوم دييأت نأ ديرت ةعومجم لكو احضاو أدب دق هليوأت يف
 هع ةرتفلا كلت يف ازرب دق نينثأ نيرايت نأ يدراق ثحابلا دكؤيو
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 ديلقتلاب قيلعتلا جتنأ يذلاو [ناءلنف٤ع صنلاب ايفرح كسمتملا هاجتإلا (أ

 .هباحصأ راثآ ىلعو مهلص لوسرلا ثيداحأ ىلع دمتعأ دقو "لوقنملاب ريسفتلا" و
 ارود يطعي هنأل "ينالقعلاب" ةرتفلا كلت ذنم هرابتعإ نكمي يذلا هاجتإلا (ب

 .ةينآرقلا تايآلا ليوأتو مهفل لقعلل

 يتلا فورظلاب هتفرعم يأ "لوزنلا بابسأب" همامإ ماعلا ف طرتشي ناك دقو
 ةيادب كلذ ناكو .ةيبرعلا ةغللا نم هنكمتو مهلص لوسرلا ىلع تايآلا اهيف تلزن
 ."داهتجإلا"

 نباو سابعلا يبأ ركذ نكمي يناثلا هجوتلا ىلإ اومتنا نيلا ةباحصلا نيب نمف
 دقو 70و50 رهاوجلا مهفالسأ نم نويظابالا مهربتعي ةباحص مهو ةمركعو دوعسم

 نب نامثعل نيضراعملا فص يف ةيظابالا رداصملا بسح دوعسم نباو سابعلا نبا ناك
 .ثلاثلا ةفيلخلا ه36 نافع
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 نييزاوتم نييركف نيطخك نيهاجتالا نيذه رابتعا أطخلا نم هنأ دقتعنو
 ينآرقلا صنلاو داهتجالا ىلع نادمتعي نيهاجتإلا الك نأ ةقيقحلاو امامت نيضراعتمو

 يف لقعلا لامعتسا ىلإو يركفلا لدجلل نوليمي اوناك جراوخلا نأ حضاولا نم نكلو
 لوح راد يذلا لدجلا تايلاكشإ حرط يف نولوألا مهنأ ودبي كلذل ينآرقلا صنلا ليوأت

 ظابا نبا هللادبع انل كرت دقلو هاوحف يأ "ناميإلا" ةلأسمو نامثع ةفيلخلا لتقم

 ةنتفلا روذجو نامثع لتقم ةلأسم جلاعت يتلاو قئاثولا مدقأ نم ةقيثو 695-ه6

 ةفيلخلا ناورم نب كلملا دبعل هيتلاسرف حضاو يمالك عباط وذ ىحنم تاذ يهو
 ينالقعلا رايتلا ىلإ نايمتنت نيتقيثوك امهرابتعا نكمي 150 رهاوجلا كاذنا يومألا

 نأ له :ةيلاتلا يه يداربلا اهدروا يتلاو ةيساسألا هتلاسر اهحرطت يتلا ةيلاكشإلاف

 ؟ادحوم هرابتعا نكمي ينآرقلا صنلا مرتحي ملو عدبلا بكترا يذلا ملاظلا ريمالا نامثع

 .ةريبكلا بكترم عضو لوح راوحلا بلق يف انه انسفنأ دجن

 لدجلا تايعجرم تبثن نأ نكمي هنأ ىرت ءع«ءنم, ], 4 يريبلقاف ايكاف

 فرط اوناك جراوخلا نإف اهيأر بسحو ه40و ه36 ةنس نيب علدنأ يذلا ينيدلا

 ةديقعلا لكشتل ةيادب كانه نأ ينعي اذهو نامثع لتقم دعب لدجلا اذه يف ايساسأ

 اهلكش دعب ذخأت م نإو ناورم نب كلملا دبع ىلإ ظابأ نبا ةلاسر هسكعت ام وهو
 يف تشاع يتلا ةيزكرملا ةيصخشلا نذا وه يظابالا بهذملا سسؤم ظابأ نباف يئاهنلا

 تاحورطألا ىلوأ زوربل تدهم يتلا ةلحرملا كلت يف ينيدلا ركفلل ضاخملا ةلحرم مظخ

 تقفار يتلا ةيعامتجالا تابلقتلاو ةيسايسلا تافقالتخالاف يمالسالا ركفلل ةيرظنلا

 :لقألا ىلع لئاسم ثالث لوح ةيدئاقعو ةينيد تافالخ تزرفا يمالسالا نيدلا راشتنا

 اوجرخ نيذلا جراوخلا نكي مم ةيومالا ةبقحلا نابإ .ةيسايسلا ةطلسلاو لامعالا .ناميإلا
 كلذ ىلع هولتقو ينآرقلا صنلاب مزتلي م مهيأر بسح هنأل بلط يبأ نب يلع ىلع
 يف نوكشي اوناك ةاغطو نيبصتغم ءارمأل عوضخلل نيدعتسم اونوكي مف 6614

 نع نيقراملا نم ءالؤه رابتعا ىلإ جراوخلا دمع كلذل مهلامعأ يف نونعطيو مهناميا

Quillطقف شيرق مهتليبقل اقح ةفالخلا ىلع ءاقبالا نوديري نيذلا نييشرقلا ءالؤه  

 نب هللادبعك كاذنأ جراوخلا تادايق بلغأ تبجنا يتلا لامشلا لئابق ءاصقاب كلذو

 .يميمتلا ظابا
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 راجفنا عم ةيدئاقعلا تاهاجتالا مهأ زورب نذإ ةرتفلا كلت تفرع دقل

 يبا نب يلعل نوعيشتملاو نييومألا ةيعرش نع نوعفادملا ةصاخو ةيسايسلا تافالخلا

 يف مهتيرظنبو يسايسلا مهدايحب ةئجرملا زيمت دقو ةئجرملاو جراوخلاو بلاط
 "ناييإلا" نيب لصفلاو ائطخم ناك نمو اقحم ناك نميف مسحلا مدع يأ "فوقولا"

 ."لامعألا"و

 نيثحابلاو نيخرؤملا نيب لدجو فالخ لحم ىقبي مالسإلا نم لوآلا نرقلاف
 تالواحم الإ تسيل اهدرونس يتلا راكفألا نإف كلذل راكفألا خيرات صخي اميف ةصاخو

 جاتنا نمو ةردان يهو نوثحابلا اهلغتسي م قئاثو ىلع دامتعإلاب كلذو ىؤرلا حيضوتل
 .مهسفن جراوخلا

 ءاملع نأب داقتعإلا ىلإ اننودوقي ظابأ نبا ةلاسرو تاوو كنيسناف تاحورطأف

 ةفصب اوكراش دق "سلاجم" يف نومظتنملاو ادج ةركبملا ةرتفلا كلت يف كاذنا ةيظابألا

 ينيدلاو يركفلا روطتلا يف اريطخ ارود اوبعلو ةينيدلاو ةيركفلا تاشاقنلا يف ةثيثح

 .نيملسملل ةينيدلا ةديقعلا لكشت يفو
 مالكلا ملع ةيادبو ةديقعلا لكشت
 ينيدلا ركفلا ةسارد دنع مالكلا ملع ىلإ راكفالا وخرؤم و نوثحابلا ةداع هجتي

 خيراتلا يف نولغويو ات ع صصح ٧ةان 46 رظنا ةلزتعملاو ةرعاشالا ىدل

 نمو هلزتعاو يرصبلا نسحلا نع دعتبا هنا ودبي يذلا ءاطع نب لصاو ىلإ لوصولل
 نسحو .ةريبكلا بكترم لوح يدئاقع فالخ رثإ كلذو "ةلزتعملا" ةبسن يتأت انه

 ةيطظابالا ءاملع نم ةيناثلا ةقبطلا ةميرك نب ملسم ةديبع وبآ خيش هسفن وه يرصبلا
 اناك ةديبع وباو ءاطع نب لصاوف اهيسسؤم دحاو ةيظابالا خيش ه 150 - 100 -

 .ةيظابالاو ةلزتعملا نيبهذملا نيب ةقالعلا رسفي امم يرصبلا نسحل نذا نيذيملت

 ةيرس لكايه يف اومظتنا تاروثلا مهتقرا نا دعب ةيظابالا جراوخلاف
 كلذل يسايسلاو ينيدلا لدجلا نوطاعتي اوناك ثيح "سلاجم" كاذنا ىمست

 ةيسايس ةعزنك دجاوتلا ةرجهلل يناثلا نرقلا يف اولصاو مهنأ مزجن نأ نكمي
 نم تادايق ةدع تحت مهبهذم طيشنت يف اورمتساو لب نييومألل ةضراعم

 نب حيبرلاو 100-150 ةميرك يبا نب ملسم ةديبع وباو ديز نيرباج مهزربأ
 مهلك وناكو درعملا نب دلخم ناسغ وباو ليحرلا نب بوبحمو بيبح
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 نصحو نييومألل ةسايسلاو ركفلاب نييئوانملا عالق ربكأ ىدحإ ةرصبلا ةنيدم نونكسي

 نم هنإف ماصخ ةقالع تناك ةلزتعملاب مهتقالع نا تباثلا نم ناك اذإو نيصحلا ةلزتعملا

 .ينيدلا ركفلا لئاسم لوح مهتججاحمو مهعم شاقنلا اولصاو مهنأ كلذك تباثلا

 ةيظابالاو ةيلصاولا

 فصيو "ردقلا" ةلأسم يه ةلزتعملاو ةيظابالا نيب شاقنلاو فالخلا رهوج نإ

 ةنيدملاب مارحلا دجسملاب ءاطع نب لصاوو ةديبع يبأ نيب ةرظانم ينيجردلا انل
 ورمع بحاص يلزتعملا ءاطع نب لصاو نأ انباحصأ ضعب ىكح"و 246 11 ينيجردلا

 امنيبف لاق ‘ةيظابالا تعطق هتعطق ول : لوقيو ةديبع يبأ ءاقل ىنمتي ناك ديبع نب

 :لصاول ليقف هباحصأ هعمو ةديبع وبأ لبقأ ذإ هباحصا هعمو مارحلا دجسملا يف وه

 .معن لاق ؟ةديبع وبأ تنا لاقو هيقلف لصاو هيلإ ماقف لاق فاوطلا يف ةديبع وبآ اذه

 ام ةديبع وبأ لاقف ؟ردقلا ىلع بذعي هللا نإ :لوقت كنا ينغلب يذلا تنا :لاق

 نب لصاو تناو .ةديبع وبأ لاقف رودقملا ىلع بذعي هللا نأ تلق نكل .هتلق اذكه

 لاق ؟هاركتسالاب يصعي هللا نا لوقت كنأ كنع ينغلب يذلا تنأ لاق .معن لاق ؟ءاطع

 هنومولي لصاو باحصا لبقأو ةديبع وبأ ىضمو .ءيشب بجي ملف هسأر لصاو سكنف

 لصاو لاقف ! بجت ملف كلأسو جرخف هتلأسف duns Gl ءاقل ىنمتت تنك نولوقي

 .يناكم حربأ ملو دعقأ ملف .مئاق انأو همدهف ةنس نيعبرا ذنم ءانب تينب مكحيو

 مث ردقلا ةلأسم يف ةلزتعملا عم ةيادبلا ذنم اوفلتخا ةيظابالا نا ىلع لدي اذه

 نيب ةلداجملا هذه تيقبو نيتديقعلا نيب لصفلا يف ةيوازلا رجح يهو ءاضقلا ةلأسم يف

 .مهخيرات ىدم ىلع نييظابألل اعجرم لصاوو ةديبع وبأ
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 ردقلا لوح نييظابالا لخاد فالخلا

 ردقلا ةلأسم ةغايص يف ةيظابالا رود ديدحت وه ةساردلا هذه نم انفده نإ

 ركفلا ملاعم مسر يف ةيساسالا ةيلاكشالا هذه ديدحت يف ةيادبلا ذنم نيلعاف اوناك ناو

 "ع ةرحلا ةدارإلا ةلكشم تحرط ةيفسلف ةلأسم يهو نيملسملا لك دنع ينيدلا

 قبس اميف انيأر ردقل .مالكلا ملع سسأ ترولبت اهلالخ نمو ناسنالل "نط ة

 ةضراعم يف ةميرك نب ملسم ةديبع يبأ دهع يف اريطخ ارود ةيظابالا بعل فيك
 لحم ةديبع يبأ فقوم نكي مل ذإ تقولا كلذ يف مهتأجاف ةلاسملا نا ودبيو ةليصاولا

 ىلع لدت اصوصن انل قثوي 241.242 .[] :ينيجردلا ينيجردلاف سلاجملا لخاد عامجا

 اهقثوي يتلا ةياورلا بسحف ةديبع يبأ نمز يف بهذملا لخاد فالتخالا اذه دوجو

 بهذملا ةداق دحا وهو دودوم يبأب فورعملا يناطلا بجاح نيب فالخ علدنإ ينيجردلا

 قنتعي ناك ريخالا اذه نأل 248 .11 :ينيجردلا نيرخألا ةداقلا دحأ يفوكلا ةزمحو

 دحا يف اوضع يفوكلا ةزمح ناك دقو .ردقلا ةلأسم صخي اميف ةيلصاولا بهذم

 بهذملا راصنا ىلع ةرثؤملا تادايقلا نم ناكو يظابالا بهذملل ةيرسلا سلاجملا

 ءالؤه نع بجاحو ةديبع ابا لزع لواح دق نوكي دقو ةيرسلا ةلاح يف نوشيعي نيلا

 ةثداحلا هتاهو قاقشنالاو ةنتفلا شل اءاقتأ هنم ةءاربلا نالعإو هدرط ىلا مهرطضا امم

 ء1] :ينيجردلا يظابالا بهذملا عابتا ىلع ءاطع نب لصاو ريثأت ىدم ىلع كلذك لدت

 دق نوكي دق لصاو نإف ةقيثولا بسحو هتادايق ضعب ةلامتسا هتلواحم ىلعو 6
 بهذملا ىلع ءاضقلل تارظانملا ربع ةديبع يبأ ىلع راصتنالا لواحيس هنا" حرص

 وبأ اهيف رصتناو "ردقلا" ةلأسم لوح نيميعزلا نيب ةرظانم العف تلصح دقو يظابالا

 ةيبلغا جاردتسا يف لشف دق لصاو نا ينعي امم اعبط ةيظابالا رداصملا بسح ةديبع

 سلاجملا لخاد ةلأسملا ضرف يف حجن هنكلو يفوكلا ةزمح ىدعام هفقوم ىلإ ةيظابالا

 .اهيف مسحلل ةيظابالا
 نيب ةمتاقلا ةقالعلا روصتن نا نكمي ةياورلا هذه لالخ نمو كلذل

 نيخرؤملا نأ وه حضاولاو رمتسملا ضراعتلاو لعافتلا يهو نيبهذملا

 ىلع مهزيكرت نم رثكا ةلزتعملا عم فالخلا طاقن ىلع نوزكري نييظابالا
 اعبط هيلمي فرصتلا اده اهنع فرطلا نوضغي ام ةداع يتلا ءاقتلالا طاقن
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 امهعابتا رثأتي نا نايشخي نيبهذملا الكف يدقعلا زعاولاو يكيتكتلا يسايسلا زعاولا

 امهيخيرات لاوط نيبهذملا الك فرصتلا اذه قفار دقو فلاخملا بهذملا فقاومي

 ةديقع نم ةيطظابالا ةديقعل برقأ ةيركف ةديقع دجوت ال هنا ةقيقحلاو نيلفاحلا

 .ةلزتعملا

 ةيطظابالا خويشل ةقثؤملاو ةيوفشلا تاداهشلاو ظابأ يبا نبا لئاسر ىلع ةوالعف

 ميعزلا باطخ يهو ىوصق ةيمهأ تاذ ةقيثو ةيرثلا ةرتفلا كلت نم انل خلب دق هناف

 اهنم جرخاو اهحتف نا دعب ةكمب يراشلا ةزمح وبأ قحلا بلاط ةارشلل يركسعلا

 .مكحلا نب ناورم

 ىلع ءيس رثأ نيملسملا نم هئادعأ عم لماعتلا يف دئاقلا اذه ةالاغم ناك دقل

 هل ثعب دقف كلذل بابسالا سفنل ةقرازالا نع اولصفنا نيذلاو نيلدتعملا ةيظابالا ةداق

 دحا وه ليحرلا نب بوبحمو اهيف هبتاعي ةلاسرب ه200-150 ليحرلا نب بوبحم

 ىمستو 266 «1[آ :ينيجردلا "نايفس ابا ةريس ىمست ةريس" بحاصو بهذملا ةداق

 نم بهذملا فقاومب هركذيو لادتعالا ىلا اهيف هوعدي "دهع" يراشلا ةزمح يبأل هتلاسر

 يتلا ءاطخالاو مهعم لماعتلا نيناوق ةقدب ددحيو نيملسملا نم مهئادعا ةلماعم ةيفيك

 يبكترم نيكمت ىلإ وعديو ةزمح ابأ دئاقلا لاعفأو تافرصت اهيف دقنيو اهبنجت بجي

 اوناك نم كلذك دقنيو "نيملسملا" ةريضحل ةدوعلا ىلا مهتدعاسمو ةبوتلا نم ةئيطخلا

ws ةعامجلاو ةنسلا لهأ" كاذنأ مهسفنأ نومسي". 
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 ةديقعلل ةيلوألا رصانعلا

 279 11 :ينيجردلا ةيظابالا ىدل ةديقعلا لكشت ةيادب سكعي دهعلا اذه

 :ليحرلا نب بوبحم لوقي
 اميلست ملسو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ميحرلا نامحرلا هللا مسب"

 ةجرد هل تناك اهب لمع نم .ةعاط هتعاط نم لعج ىلاعتو كرابت هللا نإف .دعب امأ
<dldligءاهبرفكي مو ءيش هرضي الو همالسإ نع هلزي م اهب لمعي م نم ريخ ةدايزو  

 هللا لبقي م اهتمرح كهتنا نم رجاوز هنع اهن امم لعجو ءاهغالب لئسي قوقح هيلعو

 هلمع هطبحي م ائيش اهنم باصا نم رجاوز هرجاوز نمو اهنع لقتني ىتح اعينص هل

 مام !OLS gb تاقبوملا رئابكلا بكترم ىلع قح ام هيلع قحي مو ،ارفاك نكي مو

 هللاب اناميإ هتعاط ةفيظو لعجو اهنم بوتيالو .اهيلع رصيف اهركذيف انيد اهذختي

 جحو ناضمر مايصو ةرقبلا ةروس نم ربلا ةيآ ةيالا رخآ ىلإ ةكئالملاو رخآلا مويلاو
 قارفو قحلا لهأ ةمزالمو ةنامالا ءادأو ،دوهعلاب ءافولاو شاليبس هيلإ عاطتسا نمم تيبلا

LI! Lalخلا نيدلا فئاظوو مالسالا ىرع هذهف ...". 

 .نويظابالا كاذنآ اهاري امك ةديقعلا لوصا صيخلتب هتلاسر بوبحم يهنيو

 هنيد نع نوبذي اماوقأ ناوأو نامز لك يف لعج يذلا هلل دمحلا"

 نم ذخا ملسو هيلع هللا ىلص دمحأ هيبن ةنسل نيعبات همكحب نيفراع

 هباتك ىلإو هللا ىلإ اوعدي لاق افافع هنم هلهأ عزاني مو احافك هتوق ايندلا

 انبر هللا :اهيلإ اناعد نم بيجنو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هيبن ةنسو

 الالح هلالحب انيضر انتلبق ةبعكلاو انمامإ نآرقلاو انيبن مالسلا هيلع دمحمو

«lal o> dol ousتايآو تاتتبثم ضئارف ىلإ وعدنو الوح هنع الو الدب يغتبن ال  
 نا ميظعلا هللاب الإ ةوق الو لوحالو ۔اهب نودتقم اهراثأ يف نإو «تامكحم

 مهليبس هنم ذخالاو انلبق نيدتقملا ليبس ىلإ ءاعدلا هب هثل نيدن نيذلا

 سانلا قارفو .مهتقباس نم هب هللا مهلضف يذلا مهلضفب مهل هيف فارتعإلاو

 ىلع مهيف ةريسلاو مهس فلآ اولزنا ثيح مهلازناو ةيصعملا ىلع اعيمج

 هللا ةيصعم ركنملاو ركنملا نع يهنلاو ةعاط فورعملاب رمالاو .مهلزانم ردق
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 ةفرعمو ءيش هلثمك سيل ادحاو ادرف هللا الإ هالإ ال نأ ةداهش عم هلك هلهأ قارفو

 لسرا Leg باتك نم هللا لزنا امب ناميإلاو .رانلاو ،ةنجلاو lucia ثعبلاو توملا

guy oeام عيمجب هل رقنو مهاوس ام نم ربن اونمآ نيذللاو هلوسرو هللا ىلوتن  
 ." 288-1]1-تاقبط - ينيجردلا .ةعاطلاو عمسلا قحب هنع ىهنام عميجو هب رما

 مالكلا ملع ةيادب

 يظابالا مالكلا ملع سسأل عضو ةيظابالا ةديقعلل لازتخا وه دهعلا اذه نا

 لامعتسا نا مات حوضوب نكلو ةيئادب ةغيصب ولو تافصلاو ديحوتلا ةلأسم حرطي وهف
 موهفملل ىلوالا ةدعاقلا وه تاقولخملا رئاسو هللا نيب هبش يا دوجو مدع ىلع ةلالدلا

 ساسا وهو "ءيش هلثمك سيل ادحاو ادرف هللا الإ هالا ال نا ةداهش عم "هيزنتلا"
 ةلزتعملا نم نوبيرق مهف كلذل نآلا ىتح مهتايادب ذنم ةيظابالا دنع ينيدلا ركفلا

 يف حرطت مل رانلا يف هدولخ ةلأسم نأ مغر ةريبكلل بكترملا ملسملا ةلزنم ةلأسم كلذكو

 ةفرطتملا فقاوملا نوضفري ةيظابالا نأ ةرتفلا كلت ذنم احضاو أدب نكلو "دهعلا" اذه

 قالزنالا نم ةزمح ابا ليحرلا نب بوبحم هبن ثيح ةقرازالا جراوخلا فقاوم ةصاخو

 .نوكرشم مهرابتعا مدعو نييظابالا ريغ نيملسملا صخي اميف ءالؤه فقاوم ىلإ
 لها" فقاوم ىلإ قالزنالا ىلإ هبن ةقرازالا فقاوم ىلإ قالزنالا نم هبن امكو

 نب بوبحم يبأل حرطلا اذه .ةريبكلا بكترم رطخ نم نوللقي نيلا "ةعامجلاو ةنسلا
 فصو يف ةيظابالا اهدمتعي يتلا "قافنلا رفك" ةلزنم هنع جتنيس يذلا وه ليحرلا

 دولخلا ةلأسم ىدع اميف ةلزتعملا ىدل "نيتلزنملا نيب ةلزنملا" هبش يهو ةريبكلا بكترم
 ."قسافلا" ةلزنم يا رانلاب

 اوناك ةيظابالا نأ ةريطخلا ةقيثولا هذه ةسارد دعب نذإ لوقلا اننكمي

 نآرقلا يف روس دجوت تناك Glo. anthropomorphisme هيبشتلا نوضفري

 اقالطا ههزنت ىرخاو هللا هبشت 57 ةيآلاء7 ةروسلا / 52 ةيآلا .16 ةروسلا

 هيبشتلا روسل ليوأتلا ىحنم تقولا كلذ نم اوحن ةيظابالا نأ ودبي هنإف
 اذه يف داهتجإلا ىلإ ءوجللاو تايألا هذهل يفرحلا ليوأتلا ف طوقسلا مدعو

 نوقبطيس مهف ةيادبلا ذنم انقلطنم ديؤي ام وهو يقيزيفاتيم هاجتا يف لاجملا
 .ريس ،يخامشلا ةلزتعطا ىحنم كلذ ف نوحنيو ةيفسلفلا هيزنتلا ةدعاق
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 ديرن يتلا ةرتفلا يف ةصاخو ةلبانحلل ادودل اودعو ادينع امصخ مهلعج امم 105-4
 ثيح هللا ةافص نم مهفقوم نأ امك .يرجه سداسلاو سماخلا نينرقلا يأ اهتسارد

 نأ وه مهملاو ةلزتعملا عم ةيركفلا ةبارقلا ىلع لدي هتافص وه هللا نأ نوربتعي اوناك

 ةركبملا مهتاياور يف ينينج لكشب يظابالا ركفلا يف ةيادبلا ذنم تزرب "هيزنتلا" ةلأسم
 يظابا مالك ملعل سيسأتلل ةيدئاقعلا سسالا هذه ىلع نويظابالا نوملكتملا زكترأ دقو

 .ةحيرصلا ةينالقعلاب زيمتي ثحب
 تدب مالكلا ملع تلوانت يتلا BLY! GWSL! SI Cuperly U5 دقتعيو

 باتك" فلؤم 104-105 .ريس ،يخامشلا يرازفلا ديزي نب هللا دبع عم اركبم

 ناكم يف دجوت يهو ةرورح يف جراوخلاو يلع نيب تعلدنا ناورهنلا ةكرعمو "ناورهنلا
 .ةيلاحلا دادغب ةنيدم

 مامتال تاقتنملا رهاوجلا" باتكل لوالا ردصملا وه يرازفلا ديزي نب هللا دبعو

 " باتك فلآ هنا ودبيو يداربلا مساقلا وبأ مهاربال " تاقبطلا باتك هب لخأ ام

 ىلع زكترا هنأ لدي امم نيباتكلا نيذه نم تافطتقم خسنب يداربلا ماق دقو "دودرلا

 ميكحتلا ةلأسمو ةيواعمو يلعو نامثع ةفالخ ةجلاعم يف ةصاخو ةبوتكم ةميدق ةياور
 ةقيثولا هذه يف دجنو .ناورهنلا ةكرعم ثادحأو 140 131 .129 .122 .117 رهاوجلا

 هيلع اوقشنا نأ دعبو ليق جراوخلا نم هباحصاو بلاط يبأ نب يلع نيب شاقنلا ىوحف
 ,ol V. Vaglieri, I 94 يرييلاف ايكاف ٧ع{ن ٧ةهلانعن ةيلاظيالا ةثحابلا مزجتو

 .ةجهوتم ةينيد حوربو لاع يمالك ىوتحم اذ ناك لدجلا اذه

 يركفلا خذبلل ةيعوضوملا طورشلا
 ولعلاو ةفاصحلا نم ةيلاع ةجرد ىلإ ركفلا عافتراو يركفلا خذبلاب ينعنو

 ءاقترالا اذه ىلإ تدأ يتلا فورظلا مهفن نأ لواحنسو "يئادبلا ركفلا" عم دداضتلاب

 .ايلع بتارم ىلإ ركفلاب
 تسسا يتلا ةينيدلاو ةيركفلا ةبخنلا لقعم ةرصبلا ةنيدم تناك دقل

 لامش نم ميمت ةليبق نم برعو لاوم مهنيب ناكو يظابلا بهذملا تداقو

 تاناجرهملا روضحو ةلداجملاب مالسالا لبق نم اوزيمت نيذلا برعلا ةريزج
 لدجلا ف ضوخلل نيلهؤم اوناك دقل ريهشلا "ظاكع قوس" لثم ةيرعشلا
 كاذنا ةنيدملا هذه نأ ةصاخو مهعمجت ةرصبلا ةنيدم تناكو ينيدلاو يركفلا
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 ليلخلا دي ىلع وحنلل ةسردم لوأ تسسأت ثيح نيملسملل ةفقثملا ةبخنلا تعمج دق

 ناكو "نيعلا" باتك بحاصو ضورعلا دعاوق عضاوو نامع نم يبرع وهو دمحأ نب

 افلخ مهدعب اوكرتو رعشلاو ةغللا نيدايم يف اوقلأت نورخآو هبوبيس مهنيب نم دجوي
 ةذمالت نيب نمو بتارملا ىلعأ ةيمالسالا ةيبرعلا ةفاقثلاب غولبلا يف ميظع نأش هل ناك

 يف هب نودهشتسي اوتتفامو مهنم ادحا ةيظابالا هربتعي يذلا م 989 دربملا ءالؤه

 ق ترذنأ دق Gard et ,42 ةرصبلا ةسردم ةينالقع نأ كش ال مهتاباتك

 هقفل عيفرلا ىوتحملا تاذ تاشاقنلا تحبصاو ةفوكلا ةسردم نم رثكا ةيظابالا خويش

 عضخي ةينآرقلا تايالا ليوأت حبصا يلاتلابو ةقد رثكأب وحنلا دعاوق ريطست دعب ةغللا

 دعاوق درفأ ليلد ںينالجرولا ينالجرلا نا فيك دعب اميف ىرنسو .ةددحم سيياقمل
 حبصتس ذإ "ةلدالاو نيهاربلا" ديلوتلو قطنملا عيوطتل ةصاخ ةيمهاب يبرعلا وحنلا
 خويشلا ىلع اموزل ناكو !BLY» مالكلا ملع ءانبو ةرولبل ةيعجرم مها وحنلا دعاوق

 ."ملكتملا" ةناكم إؤبتل 491 .425 .11 :ينيجردلا ةغالبلاو ةغللا تايلأ نم نكمتلا

 ةصاخو ةركفلا كلت يف 39 .ةديقع .رهيزدلوق هقفلا سرادم سيسأت بعل امك

 نا نم دب الو يظابالا مالكلا ملع ةرولب يف امساح ارود ةفوكلاو ةرصبلا يتسردم

 بهذملا راشتنا ةصاخو مهخويش ىلع ةدشب تحرط دق ينيدلا ركفلا تايلاكشا

 يف هلوصا يظابالا هقفلا دجيو 14 012 .] :ينيجردلا برغملا دالب يف مهتاحوتف ةيادبو

 ةنسلا يخرؤم ضعب هربتعي يذلا باتكلا اذهو بيبح نب عيبرلل "دنسملا" باتك

 ام اذإ اهمدقأ لب ثيدحلا بتك مدقأ نم نوكيس هنإف هتابثإ حص ذإو "عوضوم"
 يفوت امنيب ه150- ه100 نيب ام ةقبطلا يف ةيظابالا بتك هعضت عيبرلا نا انربتعا

 ناك امنيبو ةنيدملاب ع],111,218,233,] ,كح م795 ه9 ةنس سنا نب كلام

 "سايقلا" ةينقت لاخدإ تفرع ةرتفلا كلت نا تباثلاو ةرصبلا ةسردمل نومتني نويظابألا

 سفن ينالجرولا لمعتسا كلذل مالكلا ملع ساساو يمالسالا هقفلا ساسأ حبصتس يتلا

 لدعلا باتك" و "ليلدلا" امهو هقفلا يفو مالكلا ملع يف هتافلؤم يف ةيسايقلا ةينقتلا

 ."فاصنالاو

 وذ قطنملا ملع نم نويظابالا نكمت فيك :يلاتلا وه حورطملا لاؤسلا نكلو
 ؟ةيلاطوطسرألا ةيقيرغإلا لوصالا
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 دق اوناك يرجهلا ثلاثلا نرقلا لئاوا فو ةبراغملا نييظابالا نا فرعن نحن

 .122 رهاوجلا حلفأ نب دمحم ةلاسر ةسارد لالخ نم كلذو ملعلا اذه ىلع اورطيس

 .اديج اهوفظوو 184 .183 .6

 قرشملا ةيظابا مجن لوفأو دوعص

 هجوأ يظابالا ينيدلا ركفلا غلب ثيح قرشملا ةيظابإ زكرم ةرصبلا تناك

 ةيمالك ةيرظن سيسأت لماوع لكف يرجهلا يناثلا نرقلا نم يناثلا ءزجلا يف ةصاخو

 خويش ماق دقو ةيهقفلا لئاسملا ظفل لمع ةقيرطو ميظنتو ةديقع ةرفوتم تناك

 دالب ىلإ مهتاعد ثعبب بهذملا اذهل نويرسلا ةداقلا مهو كاذنأ ةرصبلاب ةيظابإلا

 يبال اذيمالت اوناك مهلك "ملعلا ةلمحب" اوبقل ةسمخ ةاعدلا ددع ناك دقو .برغملا

 دبعو يرفاعملا حمسلا نب ىلعالا دبع باطخلا وبأ مهو ةميرك نب ملسم ةديبع
 .يلبقلا داود وبأو يسمادغلا رارد نب ليعامساو يسرافلا متسر نب نامحرلا

 لبق يظابالا بهذملل ةيرسلا سلاجملا يف مهنيوكت عقو دق عابتالا ءالؤهف

 ةلود سيسأت نع نالعإلل دادعإلاو ةيظابالا ةديقعلل ةوعدلل برغملا دالب ىلإ مهدافيا

 .ةيظابا

 ايجيردت يدئاقعلا لقثلا زكرم لقتنأ ه160 ةنس ترهات ةمامإ تسسأت املف

 يف اورمتسا ةرصبلا خويش نا يه ةقيقحلاو ترهات برغلا ىلإ ةرصبلا قرشلا نم

 اياضق يف ءاتفإلا فو ةيمتسرلا ةمامإلا نع نالعإلا دعب انمز ةيدئاقعلا ةدايقلا رود بعل

 ةيعرش لوح فالخلا مسح يف اريطخ ارود اوبعل دقلف ةيسايسو ةيدئاقع ةيرهوج

 يفو هيبأل هتفالخ عرشت ىوتف رادصاب هيلإ اوزاحنإ ذإ متسر نب باهولا دبع ةمامإ
 يعرشلا قلطنملا دعب اميف نوكتس ةمامإلا ةلأسمل ةيرظن ةرولبب اوماق تقولا سفن
 ةطلسلا نع تاكنلا كلذكو راكنلا ةيظابالا ءاصقإلو ةيمتسرلا ةلالسلل يرظنلا

 ةيطابالا خويش ناك ام دكؤي اذهو نيقراملا فص يف مهب يمرلاو 47 .آ :ينيجردلا

 ةرصبلا نيب ةفاسملا دعب مغر برغملا ةيظابإ ىلع ريثأتو ةبيه نم هب نوعتمتي ةقراشملا
 .ترهاتو
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 سيسأت ذنم ترهات ىلإ ةرصبلا نم لقتنا يسايسلا لقثلا زكرم نإف لباقملابو
 أدبي عساش ءاضف ىلع ريطست ةكلممل ةمصاع ةريخألا هذه تحبصا ذإ ةيمتسرلا ةلودلا

 ناك Als يمالسالا برغلا يف ةساملجس ةلود دودح ىلإ ةيبرغلا ةيرصملا دودحلا نم

 .ةيرفصلا جراوخلا اهيلع رطيسي
 ارود اوبعل نيذلا 49 ،آ :ينيجردلا رصم ةيظابأ رود ركذن نأ مهملا نمو

 متسر نب باهولا دبعل نيضراعملل مهتدناسمل راكنلاو ةيبهولا نيب عارصلا يف ايساسأ
 باتك" فلؤم بحاص 128 .123 ريس oo ltl» ةمقلع نب ىسيع خيشلا مهنمو

 نبملكتملا رابك دحا 485 II :ىنيجردلا يفاكلا دبع هربتعا امك وهو "ربكالا ديحوتلا

 . ةيمالكلا جراوخلا ءارأ ،يبلاطلا رامع رظنا ةيظابالا
 ةرقفلا هذه ةساردل ةيرورضلا قئاثولاو رداصملا ثحابلا صقنت الامجا نكلو

 يهو برغملا ىلا قرشلا نم يركفلاو يسايسلا لقثلا زكرم اهيف لقتنا يتلا ةيلاقتنالا
 ةرولبو ريوطت نم تاحوتفلاب امامتها رثكا اوناك ةيظابالا نأ ودبي ذإ ايبسن ةضماغ

 .ينيدلا مهركف

 ةقالعلا لوانتت لوهجم اهفلؤم نأ لاق ةقيثو رشني ةص و ساناف ماق دقو
 مايقلا يظابالا ملسملا ق طرتشي يتلا "لامعألا" ةلأسم جلاعتو "ناميالا"و "ديحوتلا" نيب

 هذه نمو "ةءاربلا"و "ةيالولا" ةلأسم كلذك لوانتتو ملسملا ةفص قحتسي ىتح اهب

 . ,Van Ess Cahier 13,197 لئاسملا

 نا طرتشي يتلا "لامعألا" ددحت يهو ناميالاب ديحوتلا ةقالع :2 ءزج :1 لصفلا
 ."ةءاربلا"و "ةيالولا" ةلأسم ةصاخو ملسملا ةفص قحتسيل يطظابالا ملسملا اهب موقي

 كلذكو ناسنإلا قلخي هللا تلعج ىتلا بابسالا ىه ام :1 ءزج :2 لصفلا

 ؟"ءالتبالا ةلع" ةلأسم
 ؟رفكلا تافص ىهام :2 ءزج :6 لصفلا

 .هلهج عسي الام :5 ءزج :6 لصفلا

 .رفكلاو ناميالا ماكحاو ةءاربلاو ةيالولا :8 ءزج :6 لصفلا

 .لمعو لوق : ديحوتلا
 رفاكلا باقع :][] ءزج :5 لصفلا
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 يطظابالا مالكلا ملع روذج دوجو ىلع يوتحي ساناف همدق امك ةقيثولا سرهف

 جاتنا نم نوكت دقو ةلحتنم اهربتعي يفاكلا دبع يظابالا ملكتملا نكلو دهعلا كلذ يف

 . 413 .412 ][] ،ينيجردلا /40 ،يخامشلا ريس يتازملا لاله نب ريشبلا ليعامسا وبأ

 يمتسرلا دهعلا يف يظابالا مالكلا ملع

 دالبب ةيظابالا ةمامالا نالعال دادعالل ةقلطم ةيرس يف نويظابالا لمع دقل

 دقو .ةوعدلاب مايقلل اقباس مهانركذ نيلا ةسمخلا "ملعلا ةلمح" قالطنا ذنم برغملا

 دحا يرفاعملا حمسلا نم ىلعألا دبع باطخلا يبأ عم "روهظلا" ةماما لوا تماق

 ةلامتسا ىلإ ةاعدلا لصوتو دقو سلبارطب ةوعدلا رشن ىلع لمع نأ دعب "ملعلا ةلمح"

 ةنس ةمامالا نالعإب اوماقو ةتانزو ةسيرظو ةراوهو ةسوفنك ةيربربلا لئابقلا ءامعز

 ىلع هلماعب ةحاطالا دعبو روصنملا رفعج وبأ يسابعلا ةفيلخلا مكح نابإ 0140
 دعب اورطظا مهنكلو هناكم متسر نب نامحرلا دبع بيصنتو ه 141 ةنس ناوريقلا

 ةمامإلل ةديدج ةمصاع سيسأتو برغلا وحن هاجتإلا ىلإ ةيركسع مئازه دعبو كلذ

 ىلع اهتطلس رشنتو ةنس134 ةدمل ةمامالا هذه رمتستسو ه160 ةنس ترهات يهو

 يف نييمتسرلا ةمئالا لئاوأ دهع ةليط رمتستس ةرصبلا ةنيدم نكلو برغملا دالب نم ءزج
 ةداقو خويش نا ذإ 47 .41 ء].ينيجردلا بهذملل ةيدئاقعلا ةدايقلا زكرم رود بعل

 اوعضو نيلا مه بيبح نب عيبرلاو ليحرلا نب بوبحم ةصاخو نويرصبلا بهذملا

 اهطبظت يتلا نيناوقلا ةيسايسلا ةطلسلا ةيعرشل يأ ةمامالل ةيظابا ةيرظن سسا

 ."ةديقعلا" بتك هيلع لدت امك اهسفن ةيظابالا ةديقعلا يف ةيرظنلا هذه جامداو
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 ةيظابالا دنع "ةمامالا" ةيرظن

 قرفلا ىدل اهل اليثم دجن ال ةتحب ةيظابا يه ةيرظنلا هذه نا مزجن نا نكميو

 .ىرخالا بهاذملاو

 ىلا يسرافلا متسر نب نامحرلا دبع ةافو دعب ترهات يف ةطلشلا ميلست ىدأ دقل

 اوفرع نم جورخ عم عمتجملاو ةلودلاو بهذملا يف قاقشنا زورب ىلا باهولا دبع هنبا

 مهو ةيبهولل افالخ هتيعرش باهولا دبع ىلع نوركني نيذلا وهو "راكنلا" ةيمستب

 نب باهولا دبع ةدئافل يسايسلاو ينيدلا عارصلا ةرصبلا ءاملع مسح دقو ،هراصنا

 يربرب وهو "نيدنف نبا" دض يسراف وهو متسر نب ةدئافلو راكنلا دض ةيبهولاو متسر

 رظنا ه170 ةنس كلذ ناك لحرلا ةيربربلا لئابقلا دض ترهات ينكاس رضحلا ةدئافلو

 . 49 .48 .47 .] ،ينيجردلا

 ايملست ملسو هلآ دمحم انديس ىلع هللا ىلصو .ميحرلا نامحرلا هللا مسب"

 طرشلا رمأ نم هومتركذ ام امأف .هيف متبتك امو مكلبق عقو ام انب لصتا دقف .دعب امأ

 نود ارما مامالا عطقي ال نا اطرش ةمامالا يف اولعجي نأ نيملسملا ةريس نم سيلف

 هلل ماق اه طرشلا ةمامالا ف حص ولف لطاب طرشلاو ةحيحص ةمامالا ةمولعم ةعامج

 اهقافتا رذعتي ةعامجلاو قحلا عاضو ماكحالاو دودحلا تلطبو دح هل ميقأ الو قح

 ىتح هدي عطقيف حلا هيلع ميقي نأ هنكمي الف قراس هيلع مدق نا مامالا نا ىلع

 امامإ مهلك اونوكيف ةعامجلا رضحت ىتح دلجي وأ عجري الف دحا ينزوا ،ةعامجلا رضحت

 نع لاؤسلاو يغب هب ةمامالا يمرو ةماقتسإلا ريغ هعبتتو لاطبإ اذهف مامإ ال مهلكو

 كلذف هنم ملعا وه نم نيملسملا ةعامج يفو لجر ةيلوت نم متركذ ام امإو يغ اذه

 ."ةمامالا طورشل المكتسم ناك اذإ زئاج
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 لوح ةيظابالا لخاد فالخلا

 "ةمامالا" ةلأسم

 تايلاكشالا نم ةلمج متسر نب باهولا دبع ىلع "راكنلا" جورخ حرط دقل

 يركسعلاو يسايسلاو يدقعلا ىوتسملا ىلع كلذو برغملا دالب يف يظابالا بهذملل

 ."ةمامالا" ةلأسم تايلاكشالا كلت مهأ نمو

 اهمسح دعبو يظابالا ينيدلا ركفلا ىلع ةمامالا طورش حرط راكنلا داعأ دقل

 ةجردلا سفنب ةديقعلا يف يأ "هلهج عسي ال ام" يف تجمدا ةرصبلا ةعامج فرط نم

 كلذكو ناميالا طورش نم اطرش متسر نب باهولا دبع ةمامإ لوبق حبصأو ةداهشلاك

 لقحلا ىلإ يسايسلا لقحلا نم "ةمامالا" ةلأسم تلقتنا كلذبو راكنلا نم "ةءاربلا"

 طورش نم اطرش حبصأ ةمامالا ف باهولا دبع ةيقحاب داقتعالا نا يأ "يدقعلا"

 "ةءاربلا" هيلع قحت هركنأ وأ هلهج نمو ناميالا
 ىلإ ةديقعلا عوضخ ىلع لدي يدقع وهامو يسايس وهام نيب طلخلا اذه نا

 نييظابالاب اصاخ سيل طلخلا اذهو يعامتجالاو يسايسلا عضولا اهيلمي تاروطت

 مكحلا ماظن حبصا ثيح نييمتسرلا مكح نابإ هيف اغلابمو احوضفم ناك ناو مهدحو

 .نيدلا لاجرو ءاهقفلا نم حوضفم طاوتب ايثارو ايكلم

 ثلاث لتقم رثا تعلدنا يتلا ةنتفلاب انركذي راكنلاو ةيبهولا نيب فالخلا اذه

 دنع ةيناث ةنتف ىلإ اهروطتو "ةفالخلا" ةلأسم حرطو نافع نب نامثع نيملسملا ءافلخلا

 لوح ةصاخ رظن ةهجوب كاذنآ جراوخلا زيمت دقل ناورهنلا ةكرعم يف جراوخلا زورب

 ."ايطارقميد ارايت" مهرابتعال نيرصاعملا نيخرؤملا ضعب عفد امم ةفالخلل مهموهفم

 يف يلع ىلع اوجرخ نيذلا راوثلا مهو "ىلوالا ةمكحملا" عومجم تعفاد دقل

 م اهنكلو ةزيمتم رظن ةهجو ىلع هللا الإ مكح ال ميكحتلا اوظفرو ناورهنلا ةكرعم

 .هتعيب طورشو "مامالا" رود ددحت يتلا ةيرظنلا ةبترم ىلإ كاذنأ قترت
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 رودو ةمامالا طورش ايرظن اوحرط نيلا دعب اميف نويمتسرلا هبعل رودلا اذه

 هفصو نكمي بناجب كاذنآ ةعيشلاو ةنسلا لهأ نع نوزيمتي مهتلعج ةقدب مامالا

 تيبلا لها وأ نييشيرقلا ىلع اركح ةفالخلا نوكت نأ نوظفري مهنأ ذإ "يطارقميدلاب"

 .طورشلا هيف رفوتت يمجعا وأ يبرع ملسم يأ ةيلوت نكميو
 ام افالخ ىلوالا اهئدابم بسح ايثارو اكلم ةمامالا لعجت ال ةيرظنلا هذه نكلو

 .مهمكح نم ةنس 134 لاوط ةدعاقلا هذهل ريسكت نم نويمتسرلا هيلا دمع

 يف مادام يظابالا بهذملا حلاصم مدختو ةضافضفو ةماع ةيرظنلا هذه تناك

 ةيزكرم ةلود نويظابالا سسا امدنع نكلو "نامتكلا" وا "عافدلا" وا "ءارشلا" تالاح

 ةلاح ىف ةطلسلا تابجاوو مكحلا تايدحتب اوهبوج امدنعو ترهات اهتمصاعو

 ربربلا نيب فلاحتلاف .ةيرظنلا مهتشاشه ترعتو مهتيرظن ليدعتل اورطظا "روهظلا"

 متسر نب نامحرلا دبع ةيالو نابإ برعلا دض ةيمتسرلا ةطلسلا طاسوأ لخاد سرفلاو

 ةدايق تحت ةيربربلا لئابقلا ضعب تراث ذإ "ةمامإلا" ةلكشم لحل ايفاك دعي م يسرافلا

 يسرافلا متسر نب نامحرلا دبع نب باهولا دبع ىلع اوركناو يربربلا نيدنف نبأ
 ةلودلا ةياهن ىتح ةثارولاب ايكلم مكحلا حبصأ ةرتفلا كلت ذنمف هيبأل هتفالخ ةيعرش

 مهنأ يأ متسر ينب عم اوفطصاو لوحتلا اذه ةرصبلا خويش كراب دقو .ةيمتسرلا

 ارخؤم بهذملا ىلإ اومظنأ نيلا ةبراغملا ةرباربلا دض ةقراشملا نييمتسرلا ىلإ اوزاحنا

 يطعت يتلاو اهنم اءزج اندروا يتلا ةينيدلا ىوتفلا طقف وه نلعملا ببسلا نكلو
 .نيدلا نع نيجراخلا فص يف "راكنلا" عضتو ةيباهولا ةيمتسرلا ةطلسلل ةيعرشلا

 :ينيجردلا راكنلل اوزاحنإ دق اوناك ةرصبلا يف ةيظابألا خويش ضعب نأ اودبيو

 يف نييظابالا لك قش عارصلا نأ مزجلا نكمي هنإف كلذل رصم ةيظابأ كلذكو 55 .5

 ضعب يف ارمتسم عارصلا اذه ىقبيسو راكنو ةّيبهو نيمسق ىلإ برغملاو قرشملا

 ."ةواتسملا" مساب ةبرج يف نوفورعم راكنلاو ةثيدحلا روصعلا ىتح ةبرج لثم قطانملا
 ينيد ىحنم ىحن لدجلا اذه نا نم دكأتلا وه ثحابلل ةبسنلاب مهملاو

 كولم نم هئانباو متسر نب باهولا دبع هاجت "ةيالولا" تحبصا ثيح يدئاقع
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 ينيدلا نيب طلخ ىلع للدي اذهو ةيبهولا ةيظابالا ةديقعلا ناكرا دحا ةلودلا
 ةيرظنلا سسأ عم كلذ ضقانت مقر ءارمألا ءالؤه ىلع ةيعرشلا ءافظال يسايسلاو

 ."ةمامالا" لوح ةيظابالا
 ديزي ةمادق وبأ ةدايقب راكنلا بهذم راشتنا ىلا فارحنالا اذه عفد دقو

 قنتعت تناك يتلا ةيربربلا ةتازم لئابق ةظافتنا ىلاو نرفي ينب ةليبق نم ينرفيلا
 .ةرجهلل يناثلا نرقلا رخاوأ يف كلذو 57 .آ .ينيجردلا ةلزتعملا بهذم يأ ةيلصاولا
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 ةلزتعملا ةظافتناو ةيمتسرلا ةيظابالا

 نا ةصاخو مهتظافتنا اونلعيل ةيظابالا لخاد قاقشنإلا ةيلصاولا لغتسا دقل

 ةرصبلا يف شيعي ناك يذلا فالعلا ليذهلا وبأف كاذنآ هجوأ فرع دق ةلزتعملا بهذم

jiu gilنيمأ دمحأ ماظنلا كلذكو هتيرظنل وعدي ناك ه226 37 .34 .للم . 

 ناك دقل ةيسابعلا ةفالخلا ةمصاع دادغبب هاوعدب موقي 140 0127 .مالسإلا يحض

 ةيركفلا بخنلاو ناكسلاب جعي ناك يذلا برغملا دالب يف ريبك ريثأت ءاملعلا ءالؤهل

 يف يركفلاو يعامتجالا طسولا سفن نم نوردحني ةيظابالا خويشو ةلزتعملا خويشف

 نوهجاويو مالكلا ملع اياضق يف نوسفانتيو نولداجتي اوناكو دادغبو ةفوكلاو ةرصبلا

 ةصاخو يمالسالا برغملا ندمل اهءادصأ لصت يتلا "تارظانملا" يف اضعب مهضعب

 ةلزتعملا بهذم نوقنتعي ناكسلا نم تاعومجم دجوت تناك ثيح ترهاتو ناوريقلا

 ةيسايس تاعارص حبصتل يركفلا اهراطا ةيمالكلا تافالخلا هذه زواجتت ام اريثكو

 نم ناك دقو ةيربربلا ةليبقلا ةتازم ءارما دحا ةصق يوري ينيجردلاف ةيركسع ىتحو

 دبع مامالا دض ةظافتنالا داق يذلاو ءاطع نب لصاو بهذم قنتعيو لدجلاب نيعلوملا

 بسك نم ريخالا اذه نكمت دقو 57 ىآ ،ينيجردلا متسر نب نامحرلا دبع نب باهولا

 يساسالا دنسلاو ايبيل لامش نم ةيلبج ةليبق يهو ةسوفن ةليبق ةدناسمب ةكرعملا

 .ةيمتسرلا ةلودلل

 ىمسيو ةسوفن خويش دحأو يلزتعملا ريمالا نيب ةرظانم ينيجردلا فصيو

 نكلو ينيجردلا ةياور بسح يلزتعملا دئاقلا ججح ضحد نم نكمت يذلاو يدهملا

 ةرتف نابا نيبهذملا نيب ةيدئاقعلا تافالخلا صخي اميف ريثكلاب حوبت ال ةيظابالا رداصملا

 .حلفا مامالا ةرتف يف الا اهتجلاعم يف أدبت نلو ،يمتسرلا باهولا دبع
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 يمتسرلا دهعلا يف مالكلا ملع
 فصو يف يخامشلاو ينوانجلاو يداربلاو ينيجردلاك نويظابإلا نوخرؤملا بنطي

 اوحنيو ةيملعلا صوصنلا ةرفوو مالكلا ملع تاذلابو ينيدلا ركفلل يلاعلا ىوتسملا

 ةدئافل ربكأ ةيعرش يطعيس بانطالا نا نودقتعي ذإ ءاهقفلاو نوملكتملا مهاحنم

 يناثلا نرقلا نم ةيبهولا ةيظابالا لكل ايسايسو اينيد اعجرم نوربتعي نيلا نييمتسرلا
 قئاثولاو راثالا ةردنب أجافي دق يعوضوملا ثحابلا نكلو ةثيدحلا روصعلا ىتح
 .اهتسارد نكمي يتلاو مالكلا ملع لوانتت يتلاو اهنم يدئاقعلا ةصاخو

 عالطالا الا ةديدج قئاثو فاشتكا ةلاح يف الا نكمي ال مالكلا ملعل ةبسنلابف

 نا ودبي ال حلفا نب دمحم مامالا ادع امف .ةيمالك اهرابتعا نكمي تافلؤم ضعب ىلع

 ناظقيلا ابأ نأ ةيظابالا رداصملا ديفتو ملعلا اذهب نيمتهم ةقيقح وناك نيرخالا ةمئالا

 فرعن ال امنيب لاجملا اذه يف العف فلا دق ه 281-241/م 895-856 حلفا نب دمحم

 ةيظابالا نع تخلسنا ةقرف يهو ةيثافنلا ميعز "ثافن" ىلا ةلاسر الا حلفا هيبا نع

 حلفا نب دمحم اما "مامالا" ةلأسم اهتجلاعم يف 77 ] سينيجردلا "راكنلا" ةقرف هبشتو

 . ةيمالك ةلأسم يهو ةنع 183,201 نآرقلا قلخ ةلأسم لوانت دقف

 320 I .ينيجردلا 84 .آ .ينيجردلا 283/896 حتف نب سورمع مسا زربيو

 نيب ةيظابالا نيملكتملا مها دحأك حلفا نب دمحم نب فسوي ةماما نابا يضاق وهو

 وبأ يلاولا ناك امدنع ءاضقلل ىدصت دقو .عبارلا نرقلا لئاوأو ثلاثلا نرقلا رخاوأ

 كلذبو مالكلا ملع يف يأ "لوصالا" يف اباتك فلآ هنأ ودبيو ةسوفن مكحي سايلإ روصنم
 84 .] .ينيجردلا ايجهنم داهتجالا يأرلاو ةنسلاو نآرقلا نيب لصف نم لوأ نوكي

 اذهو تايوتسملاو مولعلا هذه نيب قرفت ال تناك نمزلا كلذ يف ةيظابالا ديلاقتلا نال

 .ينيدلا ركفلا صوصخب فيلأتلا جاهنم يف الوحت لكشي
 يذلا ينسارهلا مناغ نبا "ةنودم" صن هل بسحي ام اذهو هباتكب دروا دقو

 .ةسوفن لبجب ارام ناك امدنع هسفنب هل اهملس

 :نيفلؤم ةباتكب حتف نب سورمع ماق دقو
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 ةلأسم لوانتيو ةطوطخم ةخسن انيدل دجوتو "ةيفاشلا ةنايدلا لوصأ" باتك (1

 ةلزتعملا فقاوم هيف دقتنيو نيقفانملاو سوجملاو دوهيلاو نيحيسملاب ةيظابالا ةقالع
 باتك اذه يف هبشي وهف ةيظابالا ةديقعلا سسأ حرطيو ةعيشلاو ةئجرملاو ةيرفصلاو
 يف هنع ربعي ام وهو يرعشالل "قرفلا نيب قرفلا" باتكو يناش رهشلل لحنلاو للملا
 يف عونلا اذه زوربو اعنم تاقطرهلا ملع ثيدحلا يملعلا حلطصملا

 .ينيدلا مه ركف روطت نم ةيلاع ةجرد ىلا ةيظابالا لوصو ىلع للدي فيلأتلا
 هيف دقتنيو 12 ىآ ،ىنيجردلا "نيسحلا نباو ةثكانلا ىلع درلا" باتك (2

 ىبهولا ىظابالا بهذملا نع نيقشنملا دحاو "ثاكتلا" وأ راكنلا تاحورطا باتكلا
 نحن اننكمي كلذبو ةيبهولا ةيظابالا ةديقعلا سسا هيف حرطيو نيسحلا نبا ىعديو
 .ةيظابالا لخاد ةيدئاقعلا تافالخلا ةفرعم نم نوثحابلا

 نمو لصالا يناسارخلا مناغ نب رشبب لاصتا ىلع حتف نب سورمع ناك دقو

 نب رشب نا اودبيو ةميرك يبا نب ملسم ةديبع يبال اذيملت ناكو قرشملا ةيظابا خويش
 ثيداحأل صيخلت يهو "ىربكلا ةنودملاب" ةفورعملا ةنودملا سورمع ملس دق مناغ

 يف ةلغوم قئاثو داكلاب يهو قرشملا ةيظابا كاذنا اهاري امك هتنسو معلص لوسرلا
 .ثحابلل ىوصق ةيمها تاذ يهف يلاتلابو مدقلا

 لقثلا زكرم لاقتنا مغر هنا دكأت يقرشملاو يبراغملا نيماعلا نيب ةقالعلا هذهو

 الصاوتم لازام ةقراشملاب يركفلا مهطابترا ناف برغملا دالب ىلإ ةيظابألل يسياسلا

 ءاقتلالل مناغ نبا اهب ماق يتلا ةقاشلاو ةليوطلا ةلحرلا هذه وه كلذ ىلع ليلدلاو
 . 344 .]] .ينيجردلا ةبراغملا خويشلاب

 ةيعبتلا ةلصاوم تفرع نييمتسرلا مكح نم ىلوالا ةرتفلا نا ديكأتلا نذا نكميف

 ةطلسلا لاقتنإ نابإ كلذ انزربا امك قرشملا خويش ىلا برغملا ةيظابا خويشل ةيركفلا
 لدي رخا ثدح كانه نا امك باهولا دبع هنبإ ىلإ يسرافلا متسر نب نامحرلا دبع نم
 ثيح يمتسرلا حلفا نب دمحم دهع يف ةيبهولا نع ةيثاقنلا قاقشنا دنع كلذ ىلع

 باتكب المحم داعو قرشملا ةيظابا ضعب نم معدلا بلطل قرشملا ىلا ثافن هجوت
 ىتح برغملا دالب يف افورعم نكي م يذلا 372 ةمغلا فشك ديز نيرباجل "ناويدلا"
 .باتكلا اذه "ثافن" ىدها يذلا وه يسابعلا ةفيلخلا نأ ودبيو تقولا كلذ
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 ةيمتسرلا ةرتفلل يرظنلا فعضلا لماوع

 .لماوع ثالث يف ةرتفلا كلت يف ينيدلا ركفلا فعض لصوحن نا نكمي

 نيب ةفاسملا دعب مكحب اوناك نيذلا قرشملا يف "ةيظابالا خئاشمل" ةيعبتلا (1

 .يدئاقعلاو يركفلا لدجلا طيشنت ىلع نيرداق ريغ نيتقطنملا

 دالب يف ناكسلل يربربلا لصالا يف يرظنلا فعضلل يناثلا ببسلا نمكي (2

 ةيعامتجالا ةدعاقلا ةعيبطو يظابالا بهذمللو مالسالل مهقانتعا ةثادحو برغملا

 ةينيدلا ةيركفلا تارايتلا روطتو زورب لهست ال يتلا لبجلا ةسوفن ةيلبجلاو ةيلبقلا

 دالبل كاذنا عزانم الب ةيركفلا ةمصاعلا ناوريقلا ةنيدم نم اهبرقو قرفلا ددعت مغر

 وا لحرلا ةيربربلا لئابقلا تناك دقل برعلا نم اهناكس بلغا ناك يتلاو برغملا

 ةروهشم لئابقلا هذه نكت ملو نييمتسرلا مكحل ةيعامتجالا ةدعاقلا لثم ةيلبجلا

 يف ةلبلبلا لخدي نا نكمي يذلا يفسلفلا شاقنلاو يدئاقعلا راوحلاو لدجلاب اهعلوب

 كلذ ىلع لديامو .نويمتسرلا هاشخي ناك يذلا ءيشلا مالسالاب دهعلا ةثيدحلا سوفنلا

 .ةلزتعملاو ةّيثافنلاو راكنلا هب اوهجاو يذلا ديدشلا فنعلا وه

 ندم ريوطت وا ءاشناب نويمتسرلا مقي م اهوسسا يتلا ترهات ىدع ام (3

 اذه نا لب عيفر ىوتسم ىلا ينيدلا ركفلاب لصت ةيركف ابخن نضتحت نا نكمي ىرخا

 .ةيمتسرلا ةمامالا طوقس دعب الا روطتيو زربي م ةيظابالا ىدل زكارملا نم عونلا

 كلذ ىلع لدت امك ةينيد ةيركف ةكرح دوجو راكنا نكمي ال كلذ مغر نكلو

 ."نآرقلا قلخ" لوح حلفا نب دمحم ةلاسر
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 حلفأ نب دمحم ةلاسر

 ةينقت يهو سايقلاب ليلدتلا لامعتسا رربت حلفا نب دمحم مامالا ةلاسرف

 قانتعا فرع دق ثلاثلا نرقلا نأ لدي امم ةيقيرغالا قطنملا ةفسلف نم ةطبنتسم

 ةديحولا ةقرفلا ةلزتعملا اهيف ناك يتلا ةرتفلا ف سيلاطوطسرا بهذمل برغملا ةيظابا

 نأ ملعلا عم ةرعاشلا زورب لبق مالكلا ملعل سسؤتل ةفسلفلا هذه تعوط يتلا

 نا لبق ةلزتعملا ةسردم باحر يف ةيقيرغالا ةفسلفلا نم عبشتو ايلزتعم ناك يرعشألا

 .ةرعاشالا بهذملل سسؤيو مهعم فلتخي

 ةديقعلل ةيئادب ةلحرم نم هب ءالؤه ىقترا ينيدلا مهركفل قطنملا عيوطتبو

 روطت اوبكاو دق برغملاب ةيظابالا خويش نا حجارلا نمو ينالقعلا مالكلا ملع ىلا

 امك ةلزتعملا نيبو مهنيب لدجلا كلذ ىلع لديو نيملسملا دالب يف مالكلا ملع تايلاكشا

 ىلع ناك مهنا ىلعو ناوريقلا وا ةسوفن وا ترهات يف كلذ ناك ىوس اقباس كلذ انيب

 دعب ايلج كلذ ودبيو يقيرغالا يفسلفلا ركفلا لامعتساو ةرطيسلا نم لاع ىوتسم

 دبعو ينالجرولا لثم نييظابالا نيملكتملا رابك زوربو نييمتسرلا ةلود لوفا نم نينرق

 .مالكلا ملع يف وفلا نيذلا يفاكلا
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 ه 409و ه 297 نيب مالكلا ملع عقاو

 غير ةقلحل سيساتلاو ه 299 ترهات ةماما طوقس نيب لصف نرق نم رثكأ

 عن, , _ه440/10489 ركب نب دمحم نب هللادبع فرط نم ه 9

21 . 

 اهرابتعا نكمي يتلاو "ةقلحلا دعاوق" ركب نب دمحم نب هللا دبع عضو دقل

 ةدع عالدنا تفرع يتلا ةرتفلا هذه يفو ةيظابالل يرسلا ميظنتلا طاشن مظني اروتسد

 يلغي رزخ وبأ وهو مالكلا ءاملع نم دحاو مسا الا قلأتي م برغملا دالب ةيظابال تاروث
 AT ،ينيجردلا - 63 .59 .] .رمعم ةماحلا ةدلب يليصا نم ه380/990 فاتلز نب

 "نيفلاخملا عيمج ىلع درلا" باتك فلؤم وهو 346 .7 .ريس .يخامشلا - 341 0

 ةلأسمو "نأرقلا قلخ" ةلأسمو "ةلهج عسيال" اميف ةيظابالا ةديقعلا هيف حرشو
 ةلأسم لوح يلزتعملا حرطلاو يظابالا حرطلا نيب لصافلا طخلا ددحو "تافصلا"

 خرؤملا ,ox%09 Ennami, description ], 3 "ةعاطتسالا" ةيظقو "هللا تافص"

 تاروث اداق نيذلا نيميعزلا دحا وهو نيلمكتملا رابك نم رمعم يحي رصاعملا يظابالا

 اماما بختنا دق ناكو هللا نيدل زعملا يمطافلا ةفيلخلا دض ةيبهولا ةيظابالا

 مهفوفص قيرفتو ةميزهلاب ه 358/968 ةيبهولا ةيظابالا ةروث تهتنا دقو "عافدلل"
 نم نوكيل يمطافلا هللا نيدل زعملا هراتخا دقو نييمطافلا هنداهم ىلا اورطضاو

 ةنس يف يظابالا ميعزلاو ماعلا اذه يفوت ثيح رصم ىلا هعم مهذخأ نيذلا ءاملعلا

 . ز¡ 990 ه0

 ةيظابالل ةبسنلاب ايسايس الفاح ناك ناو ايركف ارهدزم نكي م نذا يناثلا نرقلاف
 .ةميقلا تافلؤملا ضعب الا دادعت نكميالو برغملا دالب يف

 نب ديعس حون وبأ وهف نييمطافلا دض ةيظابالا ةروثل يناثلا ميعزلا اما

 فلؤم 171 .170 .168 .آ .ينيجردلا - 358 .353 .ريس ،يخامشلا ليغنز

 ركذيو تارظانملا نقو ينيدلا لدجلا نقتي ناكو "لبغنز نب ديعس باتك"
 ةيفلخ تاذ يهو 191 .168 آ سينيجردلا اهنم اضعب ينيجردلا

 دقو ةرعاشألا تاحورطأب اقيقد امامإ املم حون وبأ ناك دقو ةيلاطروطسرا
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 يريز نب نيوقولوب نب روصنملا" يجاهنصلا ريمألا نم برقتلل هملع لمعتسا
 ةعيشلل هئامتنإ دعب ةنسلا بهذم قنتعا يذلا 171 0168 .آ .ينيجردلا يجاهنصلا

 .نييمطافلل هئالو نابإ
 نب ديزي مساقلا وبأ وهو رخآ اهلاع 58 .48 .] .ينيجردلا ينيجردلا ركذيو

 يمطافلا ميمت وبأ مكح نابا سايقلاو قطنملا ملع يف اعراب ناك يذلا ينايسولا دلخم
 293 / Rubinacci, il calife abd al ]] .ينيجردلا "ةهبشملا" ىلع درلا فو يعيشلا

OM go AST amalik 99-121, Baradi, 156-158ةقيثو لوأ نيب تلصف نذإ نورق  
 —2670 ناورم نب كلملا دبع ىلا ظابا نب هللا دبع ةلاسر يهو ةيظابأ ةيدئاقع

 . 9 "خيير ةقلح" سيسأتو
 ةيدئاقعلا تاعارصلاو ةيسايسلا ثادحالا مظخ يف ةيظابالا ةكرحلا تدلو دقل

 مث ةرصبلا نيرهنلا نيب ام دالب ةصاخو قرشلا دالب يفو ةيومالا ةلودلا تزه يتلا

 لقتنا امك ةيمتسرلا ةلودلا سيسأت عم برخملا دالبل يسايسلا اهلقث زكرم لقتنا
 يمالسالا ينيدلا ركفلا اهيف غلب يتلا قطانملا نم ينيدلاو يدقعلا اهلقث زكرم ايجيردت

 دجوي ال قطانم ىلا رجاتملاو بهاذملا اهيف تددعتو دادغب ،ةفوكلا .ةرصبلا هجوا

 بازم يرئازجلا بونجلاو ةسوفن سلبارط لامش يهو يركفلا مخزلا اذه اهيف
 ركفلا ىلع ريبك رثا هل ناك يفارغجلا لاقتنالا اذه ديرجلاو ةبرج يسنوتلا بونجلاو
 . ينيدلا

 هنإف ةيدئاقع ةقيثو لوأ يه طظابا نبا ةلاسر نأب مزجلا ىلإ ايلك هجتن م نإو
 خيراتلل ةحضاو ايؤر ةيظابألا ةديقعلا ةلكيهل ىلوألا سسألا تعضو اهنآ تباثلا نم
 ةلأسمو رفاكلا ةبترم ةلأسمو "ةفالخلا" ةلأسمو "ىربكلا ةنتفلل" ديدحتلابو ىمالسإلا

 .ةسسؤملا مهتلوقم وأ ةيظابألا ةيرظنلا لكشتل نذإ ىلوألا ةلحرملا هذه ةءاربلاو ةيالولا
 اهل ددحم خيرات ديدحت بعصي ناو اينمز ريثكب لوطا يهف ةيناثلا ةلحرملا امأ

 ةلأسم لوانت يتلا ةلوقملل ةيئادبلا ةلصوحلا ةيادب عم تأدب اهنا لوقلا نكمي هنا الا

 .ردقلاو ءاضقلا

 ثيح 293 .[[ سينيجردلا ةميرك ملسم ةديبع يبا دهع يف كلذ ناكو

 راكنابو ةينالقع لقا هجوت قانتعاب ةليصاولا ةلزتعملا عم فالخلا صخش
 عم الإ ةقدب ةيؤرلا حضتت مفو رشلاو ريخلا قلخ يف ةيرشبلا ةيلوؤسملا
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 Lewriki hist., 19, une chronique 2-71, ع! ,41 ليحرلا نب بوبحم

 .ةرارشلا ميعز يفوكلا ةزمح يبأل "دهعلا" هتلاسرو

 هللا دبع اهبتك ةيظابالل ةيمالك ةقيثو لوا نأحرمءار يلربوك بالا دقتعيو
Cuperly,] 49 Sohal op &هللا دبع نا يه ةقيقحلاو دودرلا باتك يهو  

 اذهو رايتلا اذهل لثممك هراتبعا نكمي لهف ةيرسلا ةيظابالا سلاجم نم درطا دق اذه
 يف اهنع ربع ةفلتخم ةيدئاقع فقاوم نع هعافد ساسا ىلع ناك هدرط نال بهذملا

 يفو ةمقلع نب ىسيع ةيظابالا رصم ءاملع دحا دعب اميف اهركذ يتلاو "دودرلا" باتك
 . 123-122 .ريس «يخامشلا يرجه ثلاثلا نرقلا نم يناثلا ءزجلا

 ولو ٧ةص .., 6 "تالاهجلا باتك" ردص عم الا رولبتت م ةيظابالا ةديقعلا نا

 ريشن نا نكميو "هلهج عسي ال ام" لئاسم ةلمج فلؤملا اذه لمشيو ةيئادب ةقيرطب
 ةيظابالا ةديقعلا لصوح يذلا فلؤملا اذه ةباتك عم تهتنا دق ةيناثلا ةلحرملا نا

 لوصأ "حتف نب سورمع" باتكك "قرفلا ملع" يف تافلؤم زوربو 225 .ريس .يخامشلا
 يمانلا دمحم ربتعيو "نيسحلا نباو ةثكانلا ىلع درلا" باتكو ةيفاشلا ةنايدلا

 يمه ةرتفلا هذه نإف كلذل قئاثولا مدقا نم باتكلا اذه ظصصةصن, ءعن-1,2

 رثكا عيفر يبدأ سنج ىلإ لاقتنالا ةرتف اهنا .مالكلا ملع بتكو قرفلا ملع بتك ةرتف
 هقبس امم ةلكيه نسحاو بهذملل اديجمتو اعافد دشأو نيفلاخملا ىلع درلا يف ةدح

 ضحد ةيظابالا ءاملع اهيف لواحي يتلا ىرخالا تانايدلاب رثكا مامتهالا ودبي امك

 .ةينآرقلا تايآلا ىلع دامتعإلا نم رثكا قطنملاو نيهاربلا ىلع دامتعالاب اهتاحورطا

 تالوقملل ةيئادب ةلكيه نم يا ةديدج ةلكيه ىلع يبدالا سنجلا اذه زكتريو
 صيخلت ىلع ةردقلا يف حوضوو ةيمالكلا تافلؤملل ةروطتم ةلكيه ىلإ ةيدقعلا
 رثكا تحبصا ذإ يركفلا روطتلا اذهب ترثأت دقف ةديقعلا بتك اما ةيرظنلا تايلاكشالا

 قرفلا ملع لوانتت يتلا بتكلا تزيمت امنيب ةيدقعلا ئدابملل ةلصوح نسحاو ازيكرت

 بتك يهو ىرخالا ةيركفلا تارايتلاو بهاذملا عم فالخلا طقن ديدحتب مهتالوقمو
 لكاشمب ةيساسالا ةديقعلا لئاسم اهيف طلتخت ةرتفلا هذه لبق ام ىلوالا ةديقعلا

 ."تادابعلا" و "ناميالا" نيب نولصفي اونوكي م اهيفلؤم نال سوقطلاو تادابعلا
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 "قرفلا ملع" لوح تاباتكلا نم ةرفت فرع ةرجهلل عبارلا نرقلا نا مزجلا نكمي
 ريثأت نم افوخ امير ةيدقعلاو ةيمالكلا هتاحورطا نع عافدلل رطضا بهذملا نال

 دعب ايقيرفا لامشل يرعشالا بهذملا حاستكإ ةيادب عم ةصاخ ةرعاشالاو ةلزتعملا
 ينسلا بهذملا ىلإ يعيشلا بهذملا نم نييجاهنصلا لاقتنا لعفب ثدح يذلا رييغتلا
 .يكلاملا بهذملا راصتناو

 ةيادبب الإ مويلا هفرعن يذلا يناهنلا اهلكش ذخأت نل ةيدقعلا ةيظابالا ةلوقملاف

 تحبصا ثيح يرجه سماخلا نرقلا يف كلذو يبدأ سنجك "ةديقعلا" بتك فيلأت
 ةلاسر اهيلع يقيرغالا قطنملا ريثأت ثلاثلا نرقلا ذنم حضتأ دقو ةينالقع رثكأ ججحلا
 .. ينيجردلا حلفأ نب دمحم

 تسسا يتلا "قرفلا" لوانتت يتلا بتكلا زورب قفاوت نذإ ةثلاثلا ةلحرملاف

 نرقلا فصتنم ىلإ سماخلا نرقلا لئاوأ نم ةبراغملا ةيظابالا دنع مالكلا ملع يف روطتل
 .ةرجهلل عباسلا

 يذلا "نيفلاخملا ىلع درلا باتك" فلأ ه388/990 فاتلز نب يلعي رزخ وباف

 كلذكو ةلزتعملا عم اهيف فلتخاو "تافصلا" ةيلاكشا نم ةيظابالا فقوم هيف حضوا
 Ennami, Doc "ةعاطتسالا" حلطصم هيف لمعتسا يذلاو ردقلاو ءاضقلا ةلأسم لوح

 اذه متاو قلخلا ىلع ةردقلا نع فلتخت ناسنالا ىدل ةرورضلاب ةردق يهو ,]
 .ةلزتعملا ىلع درلا يف فلا يذلا ليغنز نب ديعس حون وبأ تابثالا

 نييمطافلا مامأ "ياغأب" ةعقاو يف ةيظابالا ةميزه ذنمو ىرخا ةهج نم
Masqueray, 300/318, 354. pw «lai!عم اورفاس نم ىلإ رزخ يبا مامظناو  

 ربع رمي يظابالا بهذملاب اننأكف رصم ىلإ يمطافلا هللا نيدل زعملا يعيشلا ةفيلخلا
 " . :هصئاصخ مها "يخيرات غارف" ةلحرم

 .هعابتاو بهذملا رطؤت يتلا ةيميظنتلاو ةيسايسلا لكايهلا ميطحت -=
 !ALLY ربربلل ةمواقملل ةلواحم لك ىلع ءاضقلا -

 .نييمطافلا دض كراعملا يف خويشلاو ءاملعلا رابك نم ددع لتقم -=

 نالجرو ةطفن نييجرد ةبرج ةسوفن لبج قطانم يف ةيظابالا دجاوت راسحنا -
 مغر غارفلا ةلاح رسفت يتلا لماوعلا هتاه مهل ةيزكرم ةطلس يا بايغو ةلقرو

 يف خير ةقلح سيسأت اهمها نمو اهنم يتلاو هتديقع ءانبو بهذملا ءايحا تالواحم
 .ركب نب دمحم دي ىلع ه409 ةنس رئازجلا بونج بازم ينب دالب
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II 

 يظابالا مالكلا ملع

 3يرجه سداسلاو سماخلا نرقلا





 ينيدلا ركفلا ديدجت

 هللا دبع دمحم ابأ خيشلا [ع".[4ن2,29,31 زودات يكيول ثحابلا مدقي

 :يلاتلاك ركب يبا نب

 ربكالا ةيعادلا ناك هناو ةوعدلا يف اعراب ناك هنا ىلع ةيظابالا رداصملا قفتت"

 ةريطخ جئاتن هل ناك لمعب مايقلا هيلإ عجريو ءارحصلا لامش يف يظابالا بهذملا رشنل

 يتلا ةيربربلا ةليبقلا بازم ينب بعصم لوخد وهو ةيقيرفالا ةيظابالا راهدزأ يف

 ."ةلزتعم اوناك نا دعب ةيظابالا بهذم يف ةيرئازجلا بازلا ةقطنم نكست

 بهذملا يف بازيم ينب لخدأ نم فرعن نا سيل مهملا نإف انيأر بسحو
 ريثأت هل نوكيس ام اذهو يلزتعملا ركفلاب ةرثؤتم تناك ةليبقلا هذه نا نكلو يظابالا

 اهراداو اهسسا يتلا "خير" ةقلحف دعب اميف ةيظابالا دنع ينيدلا ركفلا روطت ىلع ريبك

 سماخلا نرقلا يف يظابالا مالكلا ءاملع مهاو ربكا تطعا يتلا يه ركب يبا نب دمحم

 .ريس «يخامشلا / 425 .11 .ينيجردلا فلخي نب ناميلس عيبرلا وبأ مهنمو ةرجهلا نم

Lewicki, Histoire, 82,75 / 412سابعلا وبأو م 1078 - 9ه471 ةنس يفوت يذلا  

 وباو ينوانجلا ايركز وباو ه1111-504/1110 ركب يبا نب هللا دبع نبا وهو دمحا

 Vga VI Gola! LSI دبع رامع glo VI'/XID Goud! dade نب نامثع رمع

 ةبرجو ةسوفن لبجو ةطفن نيجرد و نالجروو بازلا ليصا وه نم مهنمو خئاشملا

 .هجوا يظابالا مالكلا ملعب تغلب ةيملع ةيركف ةظهن تاسمل اوعضو نيذلا مه

 ليصا ينوانجلا ايركز وبأ فيلأت نم وه يقارلا اهلكش يف ةديقعلل باتك لوأف

 ةعبطملاب ةعوبطم ةخسن انيدلو ٠]][× سماخلا نرقلا رخاوا يف شاع دقو ةسوفن لبج
 يف اوشاع نيذلا خئاشملا ةقبط نم هنا ربتعي يكيولو ةعئارلا ةقيثولا هذه نم ةيرجحلا

 ةعساتلا ةقبطلا يف هعضب .©رم عار يلربوك نكلو يرجه سداسلا نرقلا لئاوا

 . ه450و 400 نيب خياشملل
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 باتكو "حاكنلا" باتك هيلا بسنيف "رهاوجلا" يف يدازبلا مساقلا وبأ امأ

 يميمتلا " ةبتكم" ءادها نم ةينطولا ةبتكملا يف هنم ةخسن دجوت يذلا "عضولا"

 21268 نابعش رهش 3 يسدقملا دمحم نب ناميلس طخبو
 ؟اذه "ةديقعلا" باتك يوتحي اذام ىلعف

 ,Cyperly 1,83 يلاتلاك فلؤملا اذه عرم ءارو لصوحي

 ةيدمحملا ةلاسرلاب ناميالاو ديحوتلا ىلع زكترت يتلا " ةداهشلا ىلع الوا يوتحت"
 ."ةينسلا ةديقعلل ةلثامم اهناؤرم ءار دقتعيو هتنسو

 لمعو ناميا مالسالا ربتعت ةيظابالا ةديقعلا نكلو حيحص اذه نا ىرن نحنو

 دنع فلتخي اهليوأت نإف ةنسلا صخي اميف امأ ."هلهج عسي ال اميف" يف اهصخلتو
 .ةنسلا لها نع ةيظابالا

 ةداهشلا عم ةيواستم يه "ةديقعلا" هذه نوكت يتلا ةرشعلا لوصفلاف

 بكترملا "دحوملا" ةبترم صخي اميف ةقرازالا جراوخلا عم نوفلتخي ةيظابالا نا حيحصو
 رفاكلاو ملسملا نبب قرفلا نكلو لتقلا قحتسي ةقرازالا لثم اكرشم هنوربتعي الو ةريبكلل

 دق نم نيبو نيدحوملا نيب لصافلا دحلا وهو ليصفتلاب "هلهج عسي ال ام ةفرعم" وه
 نم مهريغ ةيظابالا خويش مهتي ةديقعلا هذه ىلع ازاكتراو كلذل "كرشلا" يف عقي

 هنوبسني ثيدح نم اقالطنا ةمالا هذه "سوجم" مهنأب ةرعاشالاو ةلزتعملا نيملسملا

 . ةديقع - ينوانجلا "ةمالا هذه سوجم مه ةيردقلاو ةيربجلا" معلص لوسرلل

 نيتديقعلا نيب قرف دجوي ال هناب مزجلا مدع انيلع ضرفت ةيملعلا ةيجهنملا
 لامعألا نأل باتكلا اذه يف "ةءاربلاو ةيالولا" باب كلذ ىلع ليلدلاو ةيظابالاو ةينسلا

 فص يف هسفن دجي دق اهفلاخي نم وا اهلمهي نمف ناميالا نم أزجتي ال ءزج يه
 مهريغ نم "ةءاربلا"و نيملسملا ةيالو ةيالولا نا امك ةيالولا" قحتسي ال "مهنم ءوربملا"

 ةديقعلا يا "هلهج عسي ال ام" ناكرا نم نكر يهو ةبجاو يه ةمألاو ءافلخلا نم

 .ةيظابالا

 ناك ةيظابالا سجاه نأل اهيف بنطيو ةيالولاو ةءاربلا عاونا ايركز وبأ ددعيو
 رطخ ءاقتاو تقولا كلذ يف تايلقا اوناك مهنا ةصاخو مهعابتا ةعومجم ىلع ظافحلا

 .مهتيرارمتساب ظافتحالاو ىرخالا بهاذملا يف لالحمضالا
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 صخي اميف انركذي اذهو ةيلاطوطسرا روذج وذ قطنم ماما انه اننا حضاولا نم
 ةلأسم حرطب مالكلا ملع يف هباتك مدق يذلا يزارلا نيدلارخفب "روصتلا" ةلأسم

 ."روصتلا"

 طبر ىلإ فدهي "ةداملا" ةلكيهو ةيبرعلا ةغللا ةلكيه نيب رظانتلا ةيلمع نآ امك
 .ةداملا ةلأسمب "روصتلا" ةلأسم

 "مسجلا" نيب ةقالعلا لوح هيأر نع بتاكلا فشكي كلذ لك نم اقالطناو

 تادرفملا" لوح هتيرظن اريخا حرطيل لعفلاو مسالا سانجا فلتخمو "ىمسملاو

 .يطسرالا قطنملل "سمخلا تامدقملا" نوكت نأ اودعت ال يتلاو "سمخلا

 عون" وأ "هتحت عونالا"و "طسوتملا"و "عونلا"و "سنجلا" نيب فلؤملا لصفيو

 ."سانجالا سنج"و "هتحت مسإ ال يذلا"و "عاونالا

 مهبخن ىلع ىتح "ةءاربلا" مزح لكب نوقبطي مهنا ةيظابالا نع فورعملاو

 ضفري يذلا يلاكيدارلا مههجوت دكؤي ام وهو نوناقلا مامأ نوواستم لكلاف ةينيدلا
 .ةديقعلا اياضاق يف لهاستلا

 مهيفلاخم عم نوحماستي مهنإف ةيدئاقعلا ةيلاكيدارلا هذه ليدعتلو لباقملابو

 ديدحتل ةدقعم ةينوناق ةناسرت ةيظاباللو نيئطخملا نم مهرابتعا مغر نييظابالا ريغ نم
 امم يواتفلا قئاثوو هقفلا بتك يف ةلصفم اهدجن ةيعامتجالاو ةينيدلا تاقالعلا هذه

 .يظابالا هقفلا ةفسلف ةرولب يف قار ىوتسم غولب ىلع لدي
 ةيهقفلاو ةيدئاقعلا ةمارصلا هذه نم دحتل تعضو دقف "فوقولا" ةلأسم اما

 "ذيفنتلا ليجأت" نم عون يهو حماستلل الاجم يطعتو "ةءاربلا" ةلأسم اهسكعت يتلا

 ."ةءاربلا" امإو "ةيالولا" امإ كلذ دعب قحتسيف طقست وا مهتلا دكأتت ىتح بنذملل

 يتلاو 3 .دعاوق .يلاطيجلا "نيدلا لوصا" لوانتيف باتكلا نم يناثلا ءزجلا امأ

 .يأرلاو ةنسلاو نآرقلا نم ينوانجلا اهقتشي

 دهع يف افورعم نكي م "سايقلا" حلطصم نإ Cyperly يلربوك دقتعيو

 دكؤت ةقثوملا ةيخيراتلا تايطعملا نكلو ينالجرولا هرصاعمو ينوانجلا
 يف لوقعلا لهأل ليلدلا" باتك بحاص وه الثم ينالجرولاف .امامت كلذ سكع
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 ماعلا اذه نا لب قطنملا يف اباوبأ لمشيو مالكلا ملع يف باتك وهو "...ليبسلا رون
 ملع ةساردل الصف صصخو ةيمالكلا هججح ةغايصل قطنملاو سايقلا لمعتسا ريبكلا

 . 3 ںليلد ںينالجرولا قطنملا

 مالكلا ملع بتك ةسارد يرورضلا نم انل اودبي اقباس انيب دق انك امكو كلذل

 لوصأل" ةلصوح نوكت نا الا ودعت ال يتلا "ةديقعلا" بتكب ءافتكالا مدعو يظابالا

 ."نيدلا
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 يظابالا ينيدلا ركفلا يف ةظهنلا

 سداسلاو سماخلا نينرقلا يف مالكلا ملع

 ما يظابا مالك ملع نع ثيدحلا نكمي له :يلاتلا لاؤسلا حرطن نا يهيدبلا نم

 ؟ةيظابالا ىدل مالكلا ملع نع ثيدحلا

 ةموظنملا لخاد ينيدلا ىطعملا جامدإل يركفلا دوهجملا ةصالخ وه مالكلا ملعف

 .ةينالقعلا

 ؟سداسلاو سماخلا نينرقلا يف برغملا ةيظابا ىدل دجو لهف

 ذاو ؟هللا دوجو ىلع ليلدتلل اهدحو ةيلقعلا ججحلا ميدقت ىلإ فدهي ملع

 يئاهنلا مامتالاو هروطتو هتأشن خيرات ديدحت يرورضلا نم هنإف ملعلا اذه دجو

 يبرعلا ماعلا يف يركفلا كارحلا جوأ تقرع تناك ةينعملا ةرتفلا نا ةصاخو هتيرظنل

 .سلدنالا دالبو برغملا دالب يا يبرغلا هبناج يف ةصاخو يمالسالا

 كلذل يلزتعملاو يرعشالا نايساسا نارايت زرب يركفلا نايلغلا اذه مظخ يفو

 يف قحتسن الو ةمساحو ةيرورظ امهب ةيظابالا ىدل ينيدلا ركفلا ةقالع ديدحت نإف

 ةحضاو اهنأل نيرايتلا نيذه ىلع ةيقيرغالا ةفسلفلا ريثأت ىدم نايبت هذه انتسارد

 ؟يظابالا ينيدلا ركفلا يف ةفسلفلا هذه كلذك ترثأ لهف ةدكأتمو

 زكرم ةبطرق نم اورم دق ينالجرولا لثم ةيظابالا نيملكتملا رابك نا ملعن نحن

 ءالؤه ىلع ريثأت وطسرأل ناك لهف وطسرا ةفسلف ةصاخو مالكلا ملعو ةفسلفلا

 يف لوقعلا لهأل ليلدلا" باتك لالخ نم ةصاخو ريثأتلا اذه ةسارد لواحنس ؟ءاملعلا

 .ينالجرولل "ليبسلا رون

 مهتيمهاو ةيظابالا خويش فرط نم مالكلا ملع لوانتت يتلا تافلؤملا ةرفو نا

 .يظابا مالك ملع كانه نا ينعي ال اذه نكلو ملعلا اذهب مهعبشت ىلع لدي
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 نم فدهلا نا .ةلزتعملاو ةرعاشالا ىدل مالكلا نع افلتخم نوكي نا ضرتفي هنأل

 اذه يف قمعتلا راظتنا يف ةيتقو انتبوجا نوكتسو لاؤسلا حرط وه ةساردلا هذه

 يطظابا مالك ملع دوجو ةركف ىلإ ليمن نحنف ىرخا ةميدق رداصم فاشتكاو عوضوملا
 اهنم بابسأل يلزتعملا مالكلا ملع عم ةكرتشم مساوق دوجو مغر كلذو تايصوصخ وذ
 ةرصبلا يفو ةرجهلل يناثلا نرقلا يف ةكرتشملا ةيفارغجلاو ةيخيارتلا روذجللو يخيراتلا
 .ديدحتلاب

 نذإ نمكت نيأف يرعشالاو يظابالا مالكلا يملعل ةكرتشم مساوق دجوت امك
 ؟فالتخالا طاقن

 ةينيدلا سسالا وا تالوقملا "دئاقعلا" لكشت ذنم تزرب فالتخالا طاقن نا

 حرشل ةيلاطوطسرالا ةيلدجلا فيظوت ةيفيك يف مث ةثالثلا تارايتلا هذهل ةيرظنلا
 .ةينيدلا ةيركفلا تالوقملا هذه ريوطتو
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 ةلزتعملاو ةيظابالا نيب ءاقتلالا طاقن

 ه " "ماعلا قلخ" نع ةنهربلاو ليلدتل قطنملا ىلع يمالسالا مالكلا ملع زكتري

 يظابالا مالكلا زكتري لهف دلاخو دحاو هلإ دوجو جاتنتسال "مصعم صن

 ؟أدبملا اذه ىلع

 "ةمدقملا" هذه ىلا ظفحت يا نود نوزاحني نييظابالا ءاملعلا لمجم نأ

 ةرعاشالاو "نييرهدلا" ةلوقم نوضفريو ةلزتعملاو ةرعاشالا عم اهيف مهئاقتلاب نوفرتعيو
 ."ديحوتلا" ةلأسمل انلوانت دنع كلذ رسفنسو

 [. !, م ينيوجلا لقثم مهسفن ةرعاشالا هدكؤي ءاقتلالا اذه

Paction, 35اننإف ةيرعشالا تافلؤملاب هانراقو ينالجرولل "ليلدلا" باتك انسرد ام اذإو  

 هنا ؟"نذإ ديحوتلا" ةلأسم يف فالتخالا نمكي نيأف ةحورطالا سفن ماما انسفنا دجن

 ."رهوجلاب" "تافصلا" "ةقالع يف نمكي

 قلخ" ةركف لوح روحمتي ةلزتعملاو ةرعاشالا عم ءاقتلالا نا حضاولا نمف

 عافدلا وه يظابالا مالكلا ملعل يساسالا مهلا نأ ذإ "ه حص س ملاعلا

 "ةافصلا" يتلأسم يف ةلزتعملاو ةرعاشألل هتضراعم يف كلذو "هيزنتلا" ةركف ىلع

 ."ردقلاو ءاضقلا"و
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 قطنملا ملع ةبترم
 لدت !BLY مالكلا ملع يف يطسرألا قطنملا ملع اهلتحي يتلا ةزيمتملا ةبترملا

 الو نيهاربلاو ججحلا ميدقتل ةصاخو ةيقيرغإلا ةفسلفلاب ريخالا اذه رثأت ىدم ىلع

 لثم طقف اهدحو مالكلا ملع بتكف "ةديقعلا" بتكب ءافتكالاب كلذ فشتسن نا نكمي

 "ليلدلاف" يظابالا ينيدلا ركفلا يف وطسرا ركف لغلغت ىلع انلدت "زجوملا"و "ليلدلا"

 :لوقيف 89 ،1آ ںليلد .ينالجرولا قطنملا ملعب فيرعتلل الصف صصخي ينالجرولل
 لوقعلا بلج ىلا يناعملا لاصيا قطنلا ةدئافو :قطنملاو قطنلا ةدئاف باب"

 ديؤملا حيحصلا سايقلاب قحلا حاضيا قطنملا ةدئافو لدعلاو باوصلاب اهيف يضقتف

 نع كله نم كلهيل هرمأ نم ةريصبو هسفن نم ةقث ىلع ءرملا نوكيل حيرصلا ناهربلاب
 هللا جاح قطنملا ةدئافبو .ميلع عيمسل هللا ناو ةنيب نع يح نم يحيو ةنيب

 هللا تاولص ءايبنالاو هججحو ةنيهاربب مهعزنو هرخآ ىلا هلوأ نم نآرقلا يف نيكرشملا
 مكحب كسمتسا نمف مهنع هللا يضر مهبولسا ىلع ءايلوألاو رثألاب نيعمجا مهيلع

 نيب لوحا راص امهدحا ىلع رصتقا نمو قدصلاو قحلا ةيلجب زاف قطنلاو قطنملا

 :لئاقلا لاق قمحلا ةواغطب زاف امهنم يرع نمو قلخلا
 هداؤف فصنو فصن ىتفلا ناسل

 مدلاو محللا ةروص الا قبي ملف

 روصتلا نيينعم نع اهل ىنغ الف اهماسقأ تعستإ نا مولعلا نا ملعا
 قيدصتلا هل لصحي م اهتاوذب ءايشالا روصت هل لصحي م نمف قيدصتلاو
 قيدصتلا ةدئاف تلطب اذإو قيدصتلا ةدئاف تلطب روصتلا لطبا اذإف اهنايعأب

 امهنيب امو ضرالاو تاوامسلا تقلخ هلجا نم يذلا لقعلا ةدئاف تلطب

 هل لاق مث لبقأف لبقا هل لاقف لقعلا هللا قلخ ام لوا" ثيدحلا كلذ قادصو

 دارا املف "كنم يلع مركا اقلخ تقلخ ام يلالجو يتزعو هل لاقف ربدأف ربدأ

 فلؤت نا لبق ةجذاس طئاسب فورحلا قلخ هتمكح راهظا ىلاعتو كرابت هللا

 تجتن فيلأتلا ضعب اهفلاو بيكرتلا ضعب فورحلا بكرف ةجزاط طئاسو املك
 اهفلأو طئاسب رهاوجلا هللا قلخ كلذكو اجتنا اعمتجأ اذإ ىثنالاو ركذلاك
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 كلذكو اقلطم امسج تجتنأف يلويهلا يف روصلا بكرو روصلاو يلويهلا تجتناف

 يتلا ىلاعت هللا ةنس فورحلاو لاعفالاو ءامسالا يهو ملكلا تجتنا اهفلأ ال فورحلا

 قلخ يذلا ناحبس" لجو زع هللا لاق اليدبت هللا ةنسل دجت نلو لبق نم تلخ

 اهنيب روكذلا نيب جاتن الو "نوملعي ال اممو مهسفنا نمو ضرالا تبنت امم اهلك جاوزالا

 فورح فيلأت تاوصالا ملاع يف مدقت دقو نيبلا اهنيب ةثونالا نيب جاتنأ ال نا امك نينبلا

 ىلع ءامسالا ةلالد صاوخ ركذنلو ءامسالاو لمعتسملا يف ةدئافلاو نيبلا اهنيب قلحلا

 ."تاكرحلا ىلع لاعفالا ةلالد صاوخو تاونلا

 ىلع ناسنالا ةلالدك ةقباطملا ةلالد اهتايمسم ىلع لدت ءامسالا نا ملعا :لصف

 ىلع نيبلا كلذكو كلذ ريغو ةروصو مظعو بصعو مدو محل نم هيناعم عيمج

 وأ هسأر ىلع لجرلا ةلالدك هنمضت ىلع اضيأ لديو هبشخو هنيطو هفقسو هناطيح

 ىلع ةدعاقلاو طئاحلا ىلع فقسلا ةلالدك مازتلالا هجو ىلع اضيا لديو اصوصخ هلجر

 .ناينبلا

 معي مسا لك وهو ةنطاوتملا اهلوا لزانم سمخ ىلع يناعملا نم ظافلالا

 ةبسن اهنم دحاو لك ىلا اهنم مسا لك ةبسن ماسجالاو ناسنالاو ناويحلاك سنجلا

 ةفدارتملا ةيناثلا مث ناويح لك كلذكو ناسنا لك هيف كرتشي ناسنالا مساو ةدحاو

 ةثلاثلا مث رومخلا ءامساو دسالاو ثيللاو عبسلاك دحاو ىمسم ةريثك ءامسا وهو

 نازيملا نيعو ةيكرلاو سوماجلا نيعو ناسنالا نيعو ءاملا نيعو بهذلل نيعلاك ةلئازتملا
 ةكرتشملا نيب ةددرتملا يهو ةقفتملا ءامسالا ةعبارلا مث سانلا نيعو سمشلا نيعو

 ."...هناحبس يرابلا دوجوو ضرعلاو مسجلا نيب دوجولاك ةئطاوتملاو
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 ملكلا نم سمخلا تادرفملا يف

 ىمسيو هنم صخا الام ىلاو اسنج ىمسيو هقوف معأ ال ام ىلا عسقنت يهو

 هتحت ام ىلا ةفاضالاب اسنجو هقوف ام ىلا ةفاضالاب اعون ىمسي امهنيب طسوتم ىلاو اعون

 سانجالا سنج ىمسي هقوف سنج ال يذلاو عاونالا عون ىمسي هتحت عون ال يذلاو

 نال مسجلا ديحوتلا لها لوق ىلع وهو رهوجلا رهدلا لها لوق ىلع سانجالا معاو

 ةسايسلل ابلط فاعسالا ضعب مهفاعسإ نم دب الو رثكا رهدلا لهأ عم اذه يف مالكلا

 .فالتخالا دنع مهنم زرحتلاو فاصنالاو

 يظابالا مالكلا ملع يف "يطسرالا" قطنملا لغلغت حوضوب نيبي صنلا اذه

 ,11 .ليلد .ينالجرولا يزارلا نيدلا رخفب "روصتلا" ةلأسمل هضرعت يف انركذيو
Primat 48,49 /90ةيبرعلا ةغللا ةلكيه ينالجرولا هيف رظان دقو ].2.ةء,  

 ةلأسم يف هيأر يدبي امك "ةروصلا"و "يلويهلا" نيب ةقالع دجوأو "يلويهلا" ةلكيهو
 لوح ةيرظنل سسؤيل "لقعلا"و "مسالا" عاونا فلتخمو "ىمسملا"و "مسالا" نيب ةقالعلا

 ."ةيقطنملا" "سمخلا تامدقملا" ةيرظنب انركذت يتلا "سمخلا تادرفملا"

 "عونلا"و "سنجلا" نيب وه يذلا طسوتملا"و "عونلا"و "سنجلا" نيب لصفي امك

 وأ "عاونالا عون" وأ "هتحت عون اللا" يأ "عونلا"و "سنجلا" نيب وه يذلا "طسوتملا"و

SUI"سانجالا سنج" يأ "هتحت سنج ". 

 الإ سيل "سانجالا معأ" نأب مهلوقي مهنأب "نييرهدلا" ينالجرولا مهتيو

 سيل "سانجلا معا" نا ةيظابالا اعبط مهنيب نمو ديحوتلا لها دقتعي امنيب "رهوجلا"

 ."مسجلا" الا

Vadet, primat,48 le bosةرعاشالاو ينالقبلا ةيرظن عم اريثك اهبش ].  

 ءيش لك يف قحلا دوجولا نوركني نيذلا "نويرهدلا يا "ةدحالملا" تالوقم مهتفر يف

 .ةرعاشالا يأر بسح اعبط اذهو "رهوجلا" ىدع ام
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 "نوكلا" نال ةعزوم " ثدحلا" موهفم ىلع اهتيرظن تسسا ةيرعشالاف

 "ثدحلا" نألو "ثدح" نودب "رهوج" دجويالو "ثدحلا" و "رهوجلا" نم نوكتي

 .كلذك قولخم "رهوجلا" نإف قولخم
 و "مالكلا" نيب يا عقاولاو ةركفلا نيب ةصةلمعنع رظانتلا نإف ىرخا ةهج نمو

 ةرذ" و "مالكلا ةرذ" نيب رظانتلا يف يزارلا نيدلا رخف دنع اهدجن يتلا يه "عقاولا"

 اهلصفيو ملكلا نم سمخلا تادرفملا ةيرظن 911 .ينالجرولا صنلا رظنا "عقاولا
 ىلا هلصاح عجري دوجولا نا ملعأ" لوقي ذإ "دوجولا" ةلأسم ةجلاعم يف اهلامعتسال

 هناحبس يرابلا ىلع قلطي دوجولا نا كلذو ةكرتشملاو ةئطاوتملا نيب ةقفتملا ءامسالا

 هتينأب قلعتم هناحبس يرابلا دوجوف انكمم ادوجو ضارعالاو ماسجالاو ابجاو ادوجو

 تاذلا ىلا ةراشا ةينالا نا ةيهاملاو ةينالا نيب قرفلاو هتيهام قلعتم هريغ دوجوو

 ."ةفصلاو تاذلا ىلا ةراشا ةيهاملاو دوجولاو

 ملعو يرعشالا مالكلا ملع نيب ءاقتلالا طاقن نا صنلا اذه نم ايلج ودبيو

 "!عو تصن" ةصاخو يطسرالا قطنملا ملعل مهعيوطت يف نمكت يظابالا مالكلا

 .ALAS Ugo J.C ةع ثحابلا دكؤيو ةيبرعلا ةغللا نيناوق عم اوقباطتي ىتح

 cing سمخلا تامدقملا" ضيوعتب ينالقبلا ماق دق " وطسرا ةيرظنل ةرعاشالا عيوطت

 يمرهلا لسلستلاب "['ةععن4ص" ثدحلا" ىلع قبطنت نا نكمي ال يتلا من

 ."نويرصبلا تاحنلا اهمظن امك ةيبرعلا ةغلل

 يناثلا نرقلا يف يظابالا بهذملا خويش لقعم تناك ةرصبلا نا ملعن نحنو

 ددحي ينالجرولا نإف كلذلو وحنلا ف ةرصبلا ةسردمل نوليمي اوناك مهناو ةرجهلل

 نم سمخلا تادرفملا" عم اهقفاوت ساسا ىلع 911 .ينالجرولا "سمخلا تامدقملا"

 .هصن يف ءاج امك "ملكلا

 ةيلدجلاو ةيلدجلا هذه نيب قرف دجوي ال هنا صنلا اذه لالخ نم ظحالنو

 . ةي رعشأل |
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 ةرعاشالاو ةيظابالا نيب ةيمالكلا فالخلا طاقن

 روحمتت يهو يرعشالا مالكلاو يظابالا مالكلا نيب ةيساسا فالخ طاقن دجوت

 :ةيلاتلا لئاسملا لوح

(iتافصلا ةلأسم  

 هللا دوجو ةلأسم (ب

 نآرقلا قلخ ةلأسم (ت

 ردقلاو ءاضقلا ةلأسم (ث

 هللا ةيؤر ةلأسم (ج

 ةمامالا ةلأسم (ح

 نيبهذملا نيب فالخلل يساسالا روحملا زاربإ فدهل الا عضخي ال بيترتلا اذهو

 ىلع تيمتسملا عافدلا يهو يظابالا مالكلا ملع اهيلع زكتري يتلا ةيساسالا ةيلاكشإلاو

 la transcendance يلاعتلا وأ "هيزنتلا" ة

 دبعو ينالجرولا اهحرط امك يظابالا مالكلا ملع ةيلاكشا ةحضاو اودبت اذكه

 لبق كلذك ادبا نكت ملو ،ةرجهلل سداسلا نرقلا لئاواو سماخلا نرقلا رخاوا يف يفاكلا

 نم ءاملعلا ءالؤه نكم دق يفسلفلا ركفلا عويشو روطت نا حضاولا نمو ةرتفلا هذه

 .كلذ
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 نييظابالا مالكلا ملعو ةديقعلا

 ديحوتلا ةلاسم

 يمالسالاو يظابالا "ديحوتلا" ةلأسم بلص يف "هللا تافص" ةيلاكشا دجن

 ةجلاعمب الا ةيظابالا ةديقعلا مهف نكميالو بهاذملا لك نيب ةلصافلا يهو ةماع ةفصب

 نمو ءيش هلثمك سيل هزنم هللا "هيزتلا" ةلأسم لوانتو ةمهملا ةلأسملا هذه

 "هللا تافص" ةلأسم حرطل قيقد خيرات ديدحت راكفالا خيرات ف ثحابلا ىلع بعصلا

 .ةماع يمالسالا ينيدلا ركفلا ىلعو يظابالا ينيدلا ركفلا ىلع

 ينبل ىلوم ناك دقو "جرخم يبأب" بقلملا ناوفص نب مهج نا ضرتفن نا نكميو

 مهنيب ناورهنلا ةكرعم يف جراوخلا ميعز يبسارلا بهو نب هللا دبع ةليبق بسار

 اذه ناوفصو "ةلأسملا" هذه حرط يف لوالا ناك بلاط يبأ نب يلع حبارلا ةفيلخلا نيبو

 بلط هيضراعم دحا نا ذإ م 750 ه 132 ةنسو م 745 و ه128 ةنس نيب يفوت دق

 يف دوجوم وهو هل ام لكب هسفنتن يذلا ءاوهلا اذه وه "باجآف "هللا فصو" هنم

 يبا رصع يف ناوفص نب مهج شاع دقو ناكم يأ نع بيغي نا نكميالو ءيش لك
 .كاذنا ةرصبلاب ةيظابالا خيش ةميرك نب ملسم ةديبع

 مغر ةرتفلا كلت ذنم ةلاسملا هذهب اومتها دق ةيظابالا نا ضرتفن نأ نذا نكميف

 ةلأسملا هذه نا لباقملاب ملعن اننكلو خيراتلا اذه ىلا دوعت يتلا ةمزالا قئاثولل اننادقف

 .بهذملا خويش فرط نم تمسح

 ثدحت يتلا ةمقلع نب ىسيع ةقيثو ديدحتلابو ثلاثلا نرقلا راظتنا بجيو

 زربتو كلذ نم دكأتن ىتح 89 !TT ooh يفاكلا دبع رامع يفاكلا دبع رامع اهنع

 يف فلا دق ناك اذه ةمقلع نب ىسيع نا ملعن نحنو "تافصلا" لوح ةيظابالا ةيرظن

 انلوانت دق نحنو رصمب نطقي ىسيع ناكو يرازفلا ديزي نب هللا دبعل ةلوقم ىلع درلا

 ةميرك نب ملسم ةديبع يبا فرط نم ةيظابالا سلاجم نم يرازفلا ديزي يبا درطا فيك

 ىلع ةمقلع نب ىسيع دودر تناك لهف "ردقلاو ءاضقلا" ةلأسم لوح هئارا ببسب

 نم ابيرق ناك يرازفلا نال كلذ دبعتسن "تافصلا" ةلأسم لمشت يرازفلا ديزي يبا
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 ال اذه نكلو ةلأسملا هذه لوح اريثك نوفلتخي ال ةلزتعملاو ةيظابالا نألو ةيلصاولا

 .ةرجهلل ثلاثلا نرقلا يف نويظابالا اهجلاعي م ةلأسملا نا ينعي

 "ةهبشملا" ىلع در دق ىسيع نا لوقي 89 II yooh) SLI دبع بسحف

 "يلويهلا" نأ نودقتعي نيذلا "نييرهدلا" بهذم قانتعاب مهمهتاو ةمعفم ةقيرطب

 . "تافص" وا "ثدح" نودب ةدلاخ

 ينيدلا ركفلل الاكشا حرطت م ةلأسملا هذه نا ىلع لدي يفاكلا دبعل صنلا اذه

 نع يفاكلا دبع تكس امل سكعلا ناك ولو ةمقلع نب ىسيع ةرتف ىتح ةيظابالا دنع
 ءاملع اتاد ركذي املثم ةيلاكشالا اوجلاع نيرخا ءاملع وأ ىرخأ اصوصن ركذلو كلذ

 . "ردقلاو ءاضقلا" ةلأسم مهلوانت دنع ةديبع وبأ و ديز نب رباج ةيظابالا

 نيب تناك "ةرظانم" ىلا انليحت ينيجردلا تاقبط نإف ةرجهلل حبارلا نرقلا يف اما

 يمطافلا ةفيلخلا ةرضحب ةلزتعملا خويش دحاو وممح نب ليغنز نب حون ديعس يبا
 لاع يفسلف ىوتسم تاذ "ةرظانملا" هذه تناك م 153-946/ه 343-334 روصنملا

 نيب فالخلا طاقن انل حضوت ال اهنكلو "قطنملا" تايلآب نيملاعلا كلمت ىلع لدتو ادج

 قولخملاو قلاخلا نيب ةقالعلا ةلأسم تلوانت ولو يلزتعملاو يظابالا نيينيدلا نيركفلا

et 1ع ح  . 

 نيب ديحوتلا ةلأسم لوح فالخ دوجو زاربا لواحت ةيظابالا صوصنلا نا ولو

 ىلع يظابالا خيشلا قوفت زاربا ناك فدهلا نإف ةيسايس بابسأل نييركفلا نيرابتلا
 ةيملعلا هتميقل ليلدك ليغنز نب حون ديعس يباب يمطافلا ةفيلخلا باجعاو يلزتعملا

 دبعو ،ةلزتعملا تاقبط .رظتنملا نبا رايتلا اذهل الثمم نكي م يلزتعملا اذه نا ودبيو
 . 191.1] .زجوم .يفاكلا

 اوناك يرجه حبارلا نرقلا ةيظابا نا وه "ديحوتلا" ةلأسم يف تباثلا نكلو
 مهلصنفل "ةهبشملا" ةفص مهيلع نوقلطيو هيبشتلاب مهنومهتيو ةرعاشالا عم نوفلتخي

 ."كرشلاب" مهماهتا ىلا ىتح نوبهذيو هتافصو هللا نيب وا "تافصلا"و "رهوجلا" نيب
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 دلخم نب ديزي مساقلا يبا نيب راد شاقن ليصافت دروت الثم ةيظابالا رداصملاف

 ةلأسم لوح ناوريقلا ةنيدم ةرعاشا دحأو يرجه حبارلا نرقلا يف مهخويش دحا

 Le /34 .ريس ،يخامشلا يظابالا خيشلا اعبط اهيف رصتنا يتلاو "تافصلا"

Tourneau, Chronique, ITV, 371, 378 . 

 دئاق فاتلز نب Le رزخ وبأ وهو دلخم نب ديزي مساقلا ابا ذيملت نا امك

 ةفيلخلا رصق يف ةرظانم يف كراش "ياب" ةكرعم يف تمزهنا يتلا ةيظابالا ةروثلا ميعزو
 .قرشملا يف ةلزتعملا خويش دحأ دض رصمب يمطافلا

 عبارلا نرقلا رخاوأ يف "تافصلا" ةلأسم تمسح ةيظابالا نأب مزجلا نكمي كلذل

 نييمالسالا تالاقم يف يرعشالا نسحلا يبأ بسحو 189 آ ستالاقم "يرعشألا يرجه

 ."تافصلا" ةلأسم يف نيقفتم اوناك ةلزتعملاو ةيظابالا نإف

 اولمكا دق عبارلا نرقلا ةيظابا نا ةتبلا ينعي ال "تافصلا" ةلاسم مسح نكلو

 .كلذ "ريسلا" بتك ءاعدا مغر كلذو ةلماكتم "ةيمالك ةيرظن" عضو

 هباتك ربع ةفيظولا هذهب ماق دق سداسلا نرقلا ةيادب يف ينالجرولا نا ديكألاو

 نب فسوي بوقعي وبأ وه لماكلا همساو "ليبسلا رون يف لوقعلا لهأل ليلدلا"
 م 1174-1175 _ه570 ةنس يفوتو ةتاردس ةليبق ىلا يمتنيو ينالجرولا ميساربا

 حرطت يتلاو !BLY مالكلا ملع يف ةقيثو مها فلا ثيح 443 .ريس ،يخامشلا

 "تافصلا" ةلأسمل ةصاخو حرطلا اذهل ةيهقفلاو ةينيدلاو ةيفسلفلاو ةيرظنلا سسالا

 ينيدلا ركفلا راثا مها نم رثآ وه لب "ةديقعلا" يف فلؤم درجم سيل باتكلا اذهف

 ."هزجوم" يف يفاكلا دبع دعب اميف هروط يذلاو ينالقعلا

 نيروغبت باتك فسلفتلاو شاقنلا يف ةيظابالا خويش ىدل هجوتلا اذه دكا دقو

 باتك هدكا امك 46 نيروغبت طوطخم "نيروغخبت لوصاب" ىمسملا يئاشولملا ىسيع نب
 ةدعاقلاو يساسالا ددحملا ىقبيو يفاكلا دبع رامع يبأل "لدعلاو ديحوتلا يف زجوملا"

 ذإ "تافصلا" ةلأسمب ةقالع يف ةصاخو "هيزنتلا" ةلأسم يه يظابالا مالكلا ملعل ىلوالا

 .دحاو ءيش مه هتافصو هللا نإف كلذلو "قولخملا"و "قلاخلا " نيب ةقالع يا دجوتال
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 هلهج عسي ال ام

 لك نا بهذملا خويش دقتعيو ةيظابالا ةديقعلا رهوج ةلمجلا هذه لصوحت
 كرشلاو مالسالا نيب قرفلا" نا ذإ اكرش آلإ نوكي نأ اودعي ال ةلمجلا هذه جراخ وهام

 نسحلا وبأ دقتعيو "ةداهشلا" يهو "ديحوتلا ةلمج" يهف هدحو هللا ةفرعم
 قرفلا نم مهريغ نع ةيظابالا اهب صتخي "ةديقعلا" وا "ةلمجلا" هذه نا يرعشالا

 .ةيمالسالا

 صنلاب طقف ءافتكإلاب "هللا دوجو" ىلع نيهاربلا ميدقت نكمي له نكلو
 ؟ةقيقحلا هذهل لوصولل لقعلا لامعتسا بجي له ما ينآرقلا

 ةلأسملا هذه اهيف اومسحي م نييظابالا نإف طقف "ةديقعلا" بتكل اندعام اذإف

 نمو "نيدلقملا" نم اوناك مالكلا ملع يف مهبتك روهظ لبق ةيظابالا نا ينعي اذه لهف
 ؟هللا دوجو ةقالعب سدقملا تالاجم مهف يف لقعلا رودل نيظفارلا

 اذا نكلو ةيلاكشالا هذه مسح نم نكمي ال "ةديقعلا" بتك ةساردب ءافتكإلا نإ

 ةدايز هتاحورطا لك ينبي هنا فشتكن ينالجرولل "ليلدلا" باتك ىلع الثم اندمتعا ام

 طوطخم "لوصالا" يف نيروغبتف لقعلا لامعتسا ىلع ينآرقلا صنلا فيظوت ىلع

 يا "ةيردقلا" ىلع دريو لقعلا ىلع صنلل ةيولوالا ءاطعا ىلا اوحني 45 نيروغبت
 فشكل فاك هدحو لقعلا نا لوقي ام بسح اوعدا نيلا نيسحلا نب دمحاو ةلزتعملا

 .قلخلا رارسا

 يتلا ةسارشلاف ةدحاو ةلس يف ةيظابالا نيركفملا لك رشح نذا بعصلا نمف

 بهذملا ءاملع نيب ايلخاد افالخ يفخت نا نكمي ةلزتعملا ىلع درلل نيروغبت اهب زيمت
 .يظابالا

 انرماي هنال هللا دوجوب نمؤن نا بجي له :وه حورطملا لاؤسلا نوكي دقو
 ؟كلذ ىلع ججحلا مدقت قلخلا رارسا نال وا كلذب

 .يناثلا باوجلا اوراتخا ينالجرولا لثم مالكلا ءاملع نا حضاولا
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 ججحلاو نيهاربلا :هللا دوجو

 "هللا دوجو" نع ةيظابالا ةيمالكلا ةيرظنلا "ليلدلا" يف ينالجرولا حرطي اذكه
 . ,Allouches, Epitres/43 641 .ليلد ،ينالجرولا

 هتافص نم هب قلعتي امو هناحبس يرابلا يف اندقتعم حاضيا ف يدتبن نحن اهو"

 يرابلا دوجو تابثا ىلع ليلدلام لئاق لاق نا كلذ لواف هللا ءاش نا هتاذو هئامساو

 لاق ناف ثدحلا هناحبس يرابلا دوجو تابثا ىلع ليلدلا قيفوتلا هللابو انلق هناحبس

 يف هفرصت انلق هتايح ىلع ليلدلا ام لاق ناف ثدحلا هقبس انلق همدق ىلع ليلدلاام

 هتردق ىلع ليلدلام لاق ناف ثدحلا هناقتا انلق هملع ىلع ليلدلا ام لاق ناف ثدحلا

 ليلدلام لاق ناف ثدحلا هزييمت انلق هتدارا ىلع ليلدلا ام لاق ناف ثدحلا رودص انلق

 ثدحلا انلق ثدحلا ىلع ليلدلام لاق ناف ثدحلا فالتخا انلق هطخسو هاضر ىلع

 مهنيب ةيهولالا تابثا يف ةدحوملا تلوع لوصالا هذه ىلعو باوصلل قفوملا هللاو

 لاق نإف :حرشلا عورفلا ضعب يف ذش نم الا كلذ ىلع ةدحولا اوقبطاف ةيرهدلا نيبو

 قابطنا قيفوتلا هللابو انلق هناحبس يرابلا دوجو ىلع لدي ام ثدحلا يف امو لئاق

 ىلع لاد رثألاو بتاك ىلع ةلاد ةباتكلاو ناب ىلع لاد ءانبلا نا ىلع ةيلقعلا ةرطفلا

 لقعلا ةهج نم اما اعبطو ةغلو اعرشو القع اهعانص ىلع ةلاد اهلك تاعانصلاو رثوملا

 تابجاولا بوجو يهو ةلمحم هيف ةشوقنمو هتلبج يف ةزورخخم ةثالث لقعلا مولع نإف
 رثالا روهظ لاحمو تابجاولا ىدحا هذهف تاليحتسم ةلاحتساو تازئاجلا زاوجو

 اماو ثدحم الو ثدحو عناص الو ةعانصو يناب الو ءانبو بتاك الو ةباتكو رثؤملاو

 راهنلاو ليللا فالتخاو ضرالاو تاوامسلا قلخ يف نأ" لجو زع هللا لوقف عرشلا

 هقدص ىلع ةلالد بابسالا هذه ثودح لجو زع هللا لعجف "نولفغي موقل تايآل

 يحي نم لق" ةلوقو لصالا لاب امف عرفلا دوجو تبث دقو هدوجو نع الضف لاق اهيف

 ."ميلع قلخ لكب وهو ةرم لوا اهأشنأ يذلا اهييحي لق ميمر يهو ماظعلا
 مهبيردتل ةيظابالا تاقلحلا ذيمالتل عضو دق صنلا اذه نا حضاولا نمو

 ىلع اصيرح هلالخ نم بتاكلا ودبيو "تارظانملا" نف ىلعو مالكلا ملع ىلع
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 هنا لوقلا نكمي نكلو ةدقعم لوصف دوجو مغر طيسبتلا وحن هاجتالا عم صيخلتلا

 ؟ةقيثولا هذه تبتك نم دض نكلو ةيظابالا ةيمالكلا ةحورطالا لماك طسب

 يف تفرت اهنكلو "رهدلا لها" ةيرظن تفر وه اهنم فدهلا نا بتاكلا لوقي
 ."تافصلا" لوح ةرعاشالا ةيرظن تقولا سفن

 ؟ةيظابالا مالكلا ءاملعل افده اوئتفام نيذلا "نويرهدلا" ءالؤه مه نم نكلو

 ؟لدجلا اذه نم صلختست دق امك يظابالا بهذملا عابتا ناميا العف نوددهي له

 يرظن ضرتفم ودع مه لب "نويرهد" ةيظابالا طيحم يف دجوي ال ةقيقحلا ف

 .يقيقح يدام دوجو ةتبلا هل سيلو ركفلا يف ةلبلبلا لخدي دق

 عفدتو "رهوجلا دولخ" ةركف ىلع زكترت "رهدلا لها" ةيرظن نا ةيظابالا لوقي
 أدبم عم ضراعتي ام وهو هللا عم دولخلا مساقتي رخا ءيش كانه نا داقتعإلا ىلإ

 هسفنب هسفن قلخ ىلع "ثدحلا" ةردق ىلع لوقت ةيرهدلا نا نودقتعي امك "ديحوتلا"

 دوجو تابثا ناب دقتعي ينالجرولا نكلو قلاخلا بوجو مدعب لوقلا وحن عفدي امم
 يذلا هصن هتبثا امك عبطلاو ةغللاو .عرشلاو لقعلا رداصم ةعبرا ىلع زكتري هللا

 . 44 ] ،ليلد ںينالجرولا هانركذ

 ةلماك ةيرظن هيأر بسح لثمت يتلا نيدلا لوصا ليصفتل انه بتاكلا ىدصتيو
 44 .] .ليلد .ينالجرولا ةدحوملا لك اهيف كرتشي يتلاو "رهدلا لهأ" تاحورطا تفرل

 مالكلا ملع يف ةقسانتم ةيرظن نم ةيظابالا نيكمت درا ملاعلا اذه نا احضاو زربيو

 ملع يف ةلزتعملاو ةرعاشالا تاحورطا جامدا هقتاع ىلع ذخآيو رهدلا لها ةهجاومل

 ىرنل ينالجرولا ةيرظنل ةيفسلفلا تايفلخلا ليلحت يف امدق يضملا لبقو يظابالا مالكلا
 . 22 آ ليلد «ينالجرولا "رهدلا لهأ" مه نم ددحي فيك

 بورظ ةفلتخملا سانلا نأ قيفوتلاو لوحلا هبو باوصلل قفوملا هللاو لوقأف"
 سوجملا يناثلاو مهنانفاب ناثوالا لهأو مهفانصأب رهدلا لهأ بورضف بوعشو نينافاو
 .نآرقلا ءايوغا ثلاثلاو نيباتكلا لهأو

 رهدلا لهاو ةفعضو ةلهج ناتثوالا لهأف ناثوألا لهأو رهدلا لها امأف

 ناتلصخ مهنيبو اننيبو ناوسنلل لاجرلاك مهل رهدلا لهأف ةفعض نامنزالاو
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 مهبهاذم عيمج تضقتنا امهيلع ناهربلا انمقأ ىمهمف ثدحملاو ثدحلا امهو

 ال اوناك ناو تايآ لجو زع هللا باتك يف ثدحلا ىلع دحلا ىلع انلو مهججح تلطبو

 ."القعو اسح ثدحلا تابثا ةيالا ىنعم يفو باتكلا نوؤرقي

 ,Gardet et annawati يلزتعملا طايخلا نبا هب لالدتسالل ينالجرولا ركذيو

 ةيرظنلا لوانتي امدنعو مهئاملع رابك دحأو آصاع4٥, 46,48,56,147,140

 اهيلع لدي امك ةثدحمو ةقولخم ضارعالا ربتعي ذإ "ضرعلاو مسجلا" لوح ةيرعشلا

 قبسي م هنال قولخمو ثدحم نذا وهف ضارعالا ىلع يوتحي مسجلا ناو اهمسا

 نم ينالجرولا رابتعا ىلا اذه انعفدي لهف 46 .آ dds «ينالجرولا قلخلا يف "ضرعلا"

 ؟ةيرعشالا "ةرذلا" ةيرظن راصنا

 ةيرظنل نيسمحتملا نم ينالجرولا نا ةصاخو ةركفلا هذه ديؤي صن يا دجويال"

 نأل هللا دوجو تابثا ىلع ارداق لقعلا رابتعا يف هقفاوي هناو يلزتعملا طايخلا نبا

 " ةميركلا ةيآلا بسح قلاخلا دوجو ىلع للديل العف دوجوم ثدحملا

 :يلاتلاك اهصيخلت نكمي يتلا ينالجرولا ةحورطا يف رثكأ ققدنل

 ضارعاو مسج نم لكشتي نوكلا (1

 ضارعا الب مسج دجوي نا نكمي ال (2

 ةدلاخ تسيلو ةيادب اهل ضارعالا (3

 ثدحم وهف ةيادب هل نوكت نا الا نكمي ال ضرعلا لمحي يذلا مسجلا (4

 .قولخم وهف قولخمب ةقالع هل ام لكف ثدحم وه يذلا ضرعلا لمحي هنأل

 ثدحم وهو دلاخب سيلو ةيادب هل نوكلا (5

 مسجلا ضوعي ثيح يظابالا مالكلا ملعل ةعوطم وطسرا ةيرظن طبضلاب اهنا

 .لكشلاو ةداملا ضرعلاو

 دوجوو "قلاخ" دجوي هنا تبثت قولخملا ثدحملا دوجو تابثإبف

 ول ذإ ادلاخ نوكي نأ الا نكمي ال يذلا "عناصلا" دوجو ىلع لدت ةعونصملا ءايشالا
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 ملع بسح ليحتسم اذهو قولخملا هبشي هنا ينعي اذهف ةيادب قلاخلل نأ انضرف

 يرعشلا مالكلا ملع عم تاذلاب ةطقنلا هذه يف فلتخي ثيح يظابالا مالكلا

 ."ديحوتلا" ساسا وهو ةيظابالل ينيدلا ركفلل يزكرملا روحملا وه "هيزنتلاف"

 ةيظابالا نيملكتملا رابك دحا رظن ةهجو لوانتنل ةيرظنلا هذه رثكا ككفن ىتحو

 ةقيثو ررحمو "عضولا" باتك يف ينوانجلا ايركز وبأ وهو ةيخيراتلا ةبقحلا سفن يف

 . 1 طوطخم - عضو - يوانجلا " لوقي "ديحوتلا ةديقع" وا "ةسوفن ةديقع"

 نوناقرولا باتك يف la اهعنونع لء محممطرءع زيفورب قطنم قباطت يهو

POrganonزكترت الو مالكلا ملع بتك نم "ةديقعلا" عونل ابرق اهنم رثكا اهنا مغر  

 .يقطنملا ليلحتلا ىلع

 يطسرألا يقطنملا ركفلا يف اقيمع تلغوت ةيظابالا نأ دكؤي نيلاثملا نيذهو

 ناك دقو لقعلل اريبك ارود مهئاطعا ىلع لدي يذللا ءيشلا هللا دوجو تابثإل

 .ليلد ،ينالجرولا :لوقي ينالجرولاف مهيفلاخم ةهجاوم يف لضفملا مهحالس "قطنملا"

 ةثالثب قلعتي ناهربلاو هعورف مولعلا نم هريغو يقطنملا ناهربلا ملعلا سأرو " 88 .]]

 ءاروامو سنجلا اهمداخو ةيرورض ةثالثلا هذه مولعف قطنملاو ةسدنهلاو ددعلا مولع

 ظافلالا رحب نايجل نارخاز ناميظع نارحب قلخلا اذه فنتكآف ةبلط مولعلا نم اذه

 ناسللا هيلوامف قطنملاب نانجلاو قطنلاب ناسللا درفناو مكحلاو يناعملا رحبو ملكلاو

 ".اناهرب ناك ىنعملاب نانجلا هيلوامو انايب ناك قطنلا نم

 نآرقلا نا لب هللا دوجو نوركني نيلا ةبراحمل ةرورض "قطنملا" ناف كلذل

 ينوانجلاو ينالجرولا ريكفت ىلع يقطنملا ركفلا نايغط دكأي اذهو يقطنم رثا وه هلك
 هنإف كلذلو ينيدلا يطعملل ىوقا ةينالقع ءافضإل الا ينآرقلا صنلا لامعتسا امو

 هنم ةلزتعملا ركف ىلا لويملا هاجتا يف "تافصلا" لوح يظابالا فقوملا ريسفت بجوتي

 اليوأت هللا هيبشت ىلع يوتحت يتلا ةينآرقلا تايالا ليوأت ىلاو ةرعاشالا ركف ىلإ

 .ايزاجم
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 ةهبشملا دض عارصلا

 ركذنو ةيظابالا ءاملع تامامتها نم ام ازيح "هيبشتلا" دض عارصلا لتحا دقل

 يفاكلا دبع رامع مهو يرجه سداسلاو سماخلا نرقلا نم خئاشم ثالث مهنم

 يف احوضوو اسامح زثكالا ماعلا نكلو 38/للنعطع, عنع,80 ] .ليلد .ينالجرولا

 ةقيقد ةيجهنم سيسأتلاب ينالجرولا ماق دقو ينالجرولا عزانم الب وه "هيبشتلا" ةمواقم
 ةرعاشالا دض عارصلا يف اهدمتعإ يتلا ةيجهنملا هذهو دعاوق ةتس ىلع زكترت ةدقعمو

 و نيبهذملا نيب كرتشم قلطنم نم قلطنت يهف اعبط ةدياحم سيل تارظانملا نابا

 وه كرتشم ديحو نوناق ىلا نعضخي نوكلا دعاوقو ةيبرعلا ةغللا دعاوق ناربتعي نيلا
 :يلاتلاك ةتسلا دعاوقلا ينالجرولا ددحيو قطنملا

 ,Allouche/38 .آ .ليلد ،ينالجرولا ةغللا سفن نولمعتسي هدابعو هللا - 1

ples mo gay Iie G9 Epitres,80ماق يذلا 425 .] .زجوم .يفاكلا دبع يفاكلا نب  

 يف هللا اهلمعتسا يتلا ةغللا نا رتبعت ةيظابالاف .ناوفص نب مهج تاحورطا دقنب

 1,39 14/ allouche ]] .ليلد ںينالجرولا ينالجرولا دكؤيو رشبلا ةغل يه نآرقلا

 ال هسفن نع اهب انل برعي ةصوصخم ةغلب هسفن برلا درفت املف" : عمنع, 0

 ال ةقيقح انقح يف اهلعجو فصانتي اهبو براقتي اهب ةدحاو ةغللاف هقلخ اهيف هكراشي

 ".ةقيقح ال ازاجم هقح يفو زاجم

 يفو هفده يف ةرعاشالا هيلع قفتت ال ادبم رارقإ ىلا فدهت ةيناثلا ةدعاقلا - 2

 نكمي يتلا تاملكلا ىنعم ديدحتل صنلا ىلاو لقعلا ىلا ماكتحالا بوجو وهو هتلصوح

 رهوجلا" نيب ةقالعلا ديدحت وه لقعلا ىلا ءوجللا نم انه فدهلاو اهب هللا فصو

 ةقالعب نآرقلا يف تركذ يتلا الا تاملكلل ءاجتلالا ىرخا ةهج نم نكمي الو "تافصلاو

 .صنلل ةبسنلاب لقعلا ةيولع ىلع للدي ام اذهو هللاب
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 ركفلا دامع يه يتلا "تامدقملا" ةركف دامتعا يعدتست ةثلاثلا ةدعاقلا -3

 .نيرواحتملا نيب ءايحلاك ةيقالخالا دعاوقلا مارتحا بجي امك راوحلا ساسأك يطسرالا

 دعتبي ال ىتح شاقنلا عوضوم قيقدلا ديدحتلا ىعدتست ةعبارلا ةدعاقلا - 4

 .هدصقم نع

 تايرورظلا ىلع زكترت يتلا ججحلل طقف ءاجتلالا ضرفت ةسماخلا ةدعاقلا - 5

 .تايعرشلاو تايوغللاو تايلقعلاو
 ايرابجا اهقانتعا بحب اهتابثا عقو ةركف لك نا ربتعت ةسداسلا ةدعاقلا - 6

 .هتامتسا لكب اهنع عافدلاو

 تارظانملا ةيجهنم لوح ةرضاحمب يقلي صنلا اذه يف ينالجرولا نا حضاولا نمف
 وه اذه لكل فدهلاو مهدض اهلامعتساو ةرعاشالا ئدابم ضعب ىلع دامتعالاب ةيظابالا

 .يرعشلا "هيبشتلا" دض ةيروحملا "هيزنتلا" ةركف ىلع عافدلا

 نيب لصفلا ةركف لبقنو هللا ةينادحوب نمؤن نا هيأر بسح نكمي فيكف
 allouche .]]] .38 «I/192 ،ليلد سينالجرولا ينالجرولا ددحيو هتافصو هللا

 ةقيرط يفاكلا دبع لمعتسا امنيب ةرشعب ةرعاشالا عم فالخلا طاقن عنع. 0

 :يفاكلا دبع صن اذهو احوضو رثكاو 180 .آ]آ زجوم .يفاكلا دبع اصيخلت رثكا

 اما :ةثالث عضاوم يف عضو بابلا اذه يف فالتخالا نأ كاياو هللا انقفو ملعأ"

 ال امم لزألا يف هب هللا ىمسي يذلا يف يناثلاو ؟امهام ةفصلاو مسالا يفف اهدحا

 هاضرو هطخسو هضغبو هبحو هتوادعو هللا ةيالو يف لوقلا ام :ثلاثلاو هب ىمسي

 مسالا ام :لاقف لئاس لأس ناف ؟هلاعفا نم لعف ما هتاذ يف هل تافص يه له

 ىلع هريغ نم ءيشلا هب ناب ام اعيمج ةفصلاو مسالاف :هل ليق مكدنع ةفصلاو

 طلغ ام ىلع لوقلا سيلو هوفصي مل وا نوفصاولا هفصو هسفنو هتاذ يف هب وهام

 هنأل فصاولا نم فصولاو ىمسملا نم ةيمستلا يه ةفصلا مسالا نا معز نم هيف

 ةفصب ةدوجوم ريغ اهسفنا يفو اهتاوذ يف ءايشالا تناكل كلذ ىلع رمالا ناك ول

 نيمسملا نم اهل ةيمستلا نوكت ىتح ءامسالا نم مسال ةقحتسم الو تافصلا نم
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 ناب يتلا اهيناعم اهقئاقحب ءايشالا دوجو لاصيا كلذ يفو نيفصاولا نم فصولاو

 .ضعب نم اهضعب
 192/ س Epitres, II .38 .آ .ليلد .ينالجرولا لوقيف ينالجرولا اما

0 : 

 يرابلا انلق انا اهل وا نطاوم ةرشع يف مهعم انفلتخا دق ةيرعشالا نا ملعا"

 اهنا اولاقف اهب فصوي يتلا تافصلا رئاسو ةدارإلاو ةردقلاو ملعلاب فصوي هناحبس
 اندنع ةردقلاو ةفصال ىنعم مهدنع وهو ةفص اندنع ملعلاف تافصب سيلو ناعم

 تافصب تسيل تافصلا رئاسو ةدارالا كلذكو ةفصب سيل ىنعم مهدنع يهو ةفص

 .فصولا يه مهدنع ةفصلاف ناعم اهنكلو

 ةميدق يهو هللا رايغأ اهنا اهوركذ يتلا يناعملا هذه ىلع اوقلطا مهنا يناثلاو

 ةميدق يهو هللا ريغ !Glee Logis مهنا ثلاثلاو نيبلا امهنيب رياغتلا اوبجوأف يلاعت

 هذه ىضتقمب نا عبارلاو هللا عم ميدق الو هللا ريغ ىنعم كانه سيل لوقن نحنو
 ناك ةدارالابو ارداق ناك ةردقلابو املاع ناك ملعلابف اهب افوصوم هللا ناك يناعملا

 .مدقب مدقو ةايحب يحو ةدارإب داراو ةردقب ردقو ملعب ملعو اديرم
 يرابلا تاذ تاذلاب ةمئاق ناعم اهب هوفصو يتلا يناعملا هذه نا سماخلاو

 ةسلجلاو بنجلاو نينيعلاو سأرلاو نيديلاو هجولاب هوفصو مهنا سداسلاو هناحبس
 هنأو رامحلا بوكرو بجحلا قرخو ليملاو ءاوتسالاو مدقلاو قاسلاو ةضبقلاو نيميلاو

 لزي مو هتاذب مئاق مهو اهب هوفصو يتلا يناعملا نم مالكلا نأ عباسلاو .رونألا رونلا

 نامناق اهب هوفصو يتلا يناعملا نم مالكلا يف نيجردنملا يهنلاو رمالا نا نماثلاو .هب
 ةلزنملا هللا بتك رئاسو نآرقلا نا عساتلاو .كلذ ىلع هللا ىلاعتو كلذك لزي مل هتاذب

 ناسحالاو لدعلا نا رشاعلاو .هناحبس كلذك لزي مل هتاذ يف اهب فصوي يتلا يناعملا نم
 .ةثدحم هلاعفا اهنكل هتافص ماعنالاو نملاو لضفلاو

 نم ةهبشملا فدهتسي ينالجرولا نا صنلا اذه نم احضاو ودبي
 نوفلتخم ءالؤهو ينآرقلا صنلل يفرح ريسفتب نوكسمتي نيلا ةنسلا لها
 تفلاخ ناو ةيرعشالاف الثم يلازغلا دماح يبا دنع اودبت امك ةيرعشالا نع
 تاحورطا ظفرت اهنكل قلطملا هيزنتلا ةلأسم لوح ةيظابالاو ةلزتعملا
 يبا دعب تروطت دق ةيرعشالا ةيرظنلا نال ةلبانحلا مهنم ةصاخو ةمسجملا
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 ةيلزتعملا ةحورطالا تفري يذلا 1348 .ةرهاقلا .ةلابإلا يرعشألا يرعشالا نسحلا

 هرظنب رظانو هعمسب عيمس هتردقب رداقو هملعب املاع هللا هيأر بسح ربتعت يتلا
 الا رخآ اثيش ينعت ال اهنكلو ضارعا يه هتافصو هللا ءامسا نا يرعشالا ربتعي امك

 , 331, allard attributs, II 5, 189 هللا سفن ينعت ال امك هللا

 ضقانت "تافصلا" لوح مهتيرظنو "هيزتلا"و "هيبشتلا" نيب طسو لح يه ةيرعشالاف
 ماق ه403/م 1013 ينالقبلا دعبف اعقاو تافصلا ربتعت اهنال ةلزتعملا ةيرظن

 "تافصلا" نيب لصفلاب احوضو رثكا تحبصأ ىتح ةيرظنلا هذه ريوطتب يدادغبلا

 نمف" ,Allard Atributs 340, 341/122 .121 .نيدلا لوصأ .يدادغبلا يناعملا"و
 ."اماع اهب يحلا بيصي ةفص ملعلا لاق نم انباحصا

 تافصلا تافصلا نم نيعون نيب ه 487 / م 1085 ينيوجلا زيمي امنيب

 . 122 0121 نيدلا لوصأ "يدادغبلا ةيونعملا تافصلاو ةيسفنلا
 اهربتعا يتلا طاقن رشعلل ينالجرولا ةضراعم ناب فارتعالا نم دب ال نكلو

 ةيرظن لمشت ةرعاشالا ةحورطا هرظن بسح سكعت يتلاو يرعشالا مالكلا ساسا

 .ةيفسلفلا "يناعملا" ةيرظن امك "ةيئادبلا" "ميسجتلا"

 هتافص ىتحو "هللا هبشي ءيش ال" "هيزنتلا" ةركف نع دعتبت نيتحورطالا اتلكف
 هعم مساقتت يهف ةدلاخ تناكو تلصفنا اذا اهنال هسفن وه نوكت نا الا نكمي ال

 لدي كلذ نال ةداراب ديرمو ةردقب رداقو ملعب اماع نوكي نا هنل نكمي ال امك دولخلا

 .اهسفن هللا ةركف عم ضراعتي ام وهو هناصقن ىلع
 هذه انمايا يف ىتح نيملسملا ءاملع نيب دتحي عيضاوملا هذه يف لدجلا لازامو

 .ةنسلاو ةيظابالا نيب ةصاخو

 ةيرعشالا فقاوملا هاجتا يف اوروطت ةيظابالا نأ{نمعار يلربوك دقتعيو

 .كلذ يف يأرلا هرطاشن ال نحنو حسمعار [], 2

 1 .ليلد «ينالجرولا ريخالا اذه ىري ينالجرولا اهيف شاع يتلا ةرتفلا يفف
Allouche. Epitres 61 /49مهنا اهلوا تافص سمخب انوضراع موقلا نا ملعا" :  

 هللا ملع وه يه هتافص ناو هناحبس يرابلا تاذ ةدحاو تاذلا نا متمعز اذا اولاق

 .اهلاثما ق هللا يه ةردقو هللاو
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 الا ةدلاخ ىرخا ءايشا يفن وه ةيظابالا ءاملعل ربكالا مهلا نا حضاولا نمف
 اهدحو يه ةيوغللا ةرورضلاف 49 .آ !Wo «eye ةرعاشالا ةلوقمل افالخ هللا

 .ةيرشب ظافلاب ةينابرلا ةقيقحلا مجرتت ىتح هللا فصو ضرفت يتلا
 تاحورطا تفرل ىدصت دق "ليلدلا" يف ينالجرولا نا وه هصالختسا نكمي امو

 .ثيدحلا رصعلا ىلإ ءالؤه عم هدعب لدجلا رمتسا دقو تافصلا لوح ةرعاشلا
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 ةلزتعملاو ةيظابالا

 نم راكفألا خيرات ثحابل لهسا ةرعاشالاو ةيظابالا نيب فالخلا طاقن ديدحت نا

 مغر "ردقلاو ءاضقلا" صخي اميف ىدعام ةلزتعملاو ةيظابالا نيب فالخلا طاقن ديدحت

 بعصي هنا امك ءاطع نب لصاو دافحا عم مهتافالخ ميخظت ىلإ بهذملا خويش لويم

 .ةلزتعملا ءاملعل دحوم فقومل فيلأتلا

 بهذملا اياضقل ةيظابالا فينصت يف "تافصلا" ةبترم نا يلربوكتم عار ىريو

 مدق ىلع لدي يذلا ءيشلا رابجلا دبع يضاقلا دنع ةصاخو ةلزتعملا بيترت نع فلتخت

 وه امك ريظنتلا نم ايلع ةجرد لصي م هنا مغر هتيقبساو مالكلا ملعل يظابالا حرطلا

 .ةلزتعملا دنع لاحلا

 ىلع يوتحي ةيظابالا دنع ينيدلا ركفلا نال ةحصلا نم ريثك هيف يأرلا اذهو

 ىلع اذه بحس نكمي ال نكلو ةركبم اودبت دقو ةحعطةتو انعو ايخيرات ةميدق رصانع

 دعب نم مث " : هااهنعطءع. نع 64 /43 آ .ليلد ۔ينالجرولا الثم ينالجرولا ةلوقم

 تافصلا رئاسو ةرادالاو ةردقلاو ملعلا نم تافصلا رئاس نا مهلوق يف اولزنا طوقسلا

 اهلرعق ال ارئب اوفداصو ةقلز اوقلزناف نيبلا اهنيب ةرياغتم يهو هللا ريغ ناعم اهنا

 دعب مهلوق يف اهفرج ىلإ اوؤجتلا قالزنالا دعب مث قيحس ناكم يف حيرلا مهب يوهت

 ."راطقألاب ةدودحم راصبالاب ةيئرم اهنا تاذلا يف تافصلا

 دمحمك مهنم نيثيدحلا ىتحو نيفلسلا مالكلا ءاملع لكل ةكرتشم نيهاربلا هذهف

 تابثا رمالا ىعدتسي ام امدنع يفسلفلا ركفلاب ةرثأتم يهو هتديقع يف الثم ودبع

 يا دوجو مدعو "هيزنتلا" وه يظابالا ينيدلا ركفلل يساسالا سجاهلاف هللا دوجو

 يتلا "ةردقلا" ةلأسم يف ةلزتعملا عم نوفلتخي مهف كلذلو قولخملاو قلاخلا نيب هباشت

 ."تافصلا" يف مهتيرظن ساسا يه

 "ةهبشملا"و "ةمسجملا" دض عارصلا مظخ يف يظابالا مالكلا ملع روطت دقل

 و ينالجرولل "ليلدلاك"بانطاو قمعب اهلوانتت نيدلا لوصاو مالكلا بتك نا الا ةرعاشالا

 .يفاكلا دبعل "زجوملا"
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 هلوانتب ةصاخو مالكلا ملع يف ةيظابالا ةيرظنلا ممتم ينالجرولا رابتعا نكميو
 هضفر مغر ةرعاشالا ىلإ هنم ةلزتعملا ىلإ هحرط يف برقا وهو "تافصلا" ةلأسم

 امك "ةيونعملا" و "ةيسفنلا تافصلا" نيب لصفلا ةركفلو ماظنلا هاري امك "ليطعتلا"
 نا ذإ لئاسملا هذه لوح ةقد رثكا "زجوملا" يف يفاكلا دبع رامع ودبيو ةرعاشالا هاري
 ةيطظابالا مالكلا ءاملع لكل كرتشم فقوم وهو هللا ريغ ءيش الو هللا يه تافصلا

 ةديصقلا يف يناشولملا حون نب حتف رصن وباك ةرجهلل سداسلاو سماخلا نرقلا يف
 .ةينونلا

 = رهوجلا :يلاتلاك "تافصلا" ةلأسم لوح ةيظابالا ةديقعلا لازتخا نكميو

 طسو مهفقومف "ةهبشملاو" ةيمهجلاو "ةلطعملا" نع نوزيمتي كلذبو تافصلا

 ةيرعشالا ةحورطالا رطخ نوشخي اوناكو يلقعلا قطنملاو ينآرقلا صنلا نيب قيفوتلل
 ةيونعملا تافصلا يا "يناعملا" ةلأسم لوح سداسلاو سماخلا نينرقلا يف لقالا ىلع

 امئاد يمتنت ال اراكفا ةرعاشالا نوسبلي ام اريثك مهنا مغر كرشلاب اهباحصا نومهتيو

 .تايرظنلا هذهب نوملم الامجا مهنكلو مهركفل
 نوقنتعيو رهدلا لهأل مهتفر يف ةرعاشالا عم نوفقي مهف ىرخا ةهج نمو

 بلغي ايعافد افقوم نوذختي مهنكلو ةيركفلا مهتاجاحل هعيوطت دعب وطسرا بهذم
 . théologie apologétique PLU ةياعدلا يف بانطالا هيلع

 عم ءاقتلالا طاقن نع مهتوكس هبشيف ةرعاشالا عم مهتافالخ ىلع مهديكأت اما

 يرعشألا يرعشالا نسحلا يبأ دهع ىلإ دوعتو ادج ةميدق ءاقتلا طاقن يهو ةلزتعملا

 . 89 }آ .تالاقم

 ةركفل مهتضراعمي كلذ دكأتيو يلزتعملا "هيزنتلا" هسفن وه يظابالا "هيزنتلاف"
 ."ةيونعملا تافصلا"

 "هللا هبشي ءيش ال نا" ةركف ديأت ةينآرق تايا دوجو ىلع كلذ يف اوزكترا دقو

 ليوأتل كلذك اوؤجتلا دقو هللا دوجو ىلع ةنهربلل "هيزنتلا" جهن اوراتخا كلذلو

 دقو ةعصءانوانع نويطسنغأ مهنا اعبط ينعي ال اذه هللا هبشت يتلا ةينآرقلا تايالا

 هللا نا" :ةيظابالا ةداهشلا يا "هلهج عسي ال ام" ىلع يرعشالا نسحلا وبأ علطا

 صخش الو محل الو ةروص الو ةثج الو حبش الو مجحب سيلو ءيش هلثمك سيل دحاو

 ."ضرع الو
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 نيلا "نويعيبطلا" وا "عبطلا لها" ةركف ضفرت ةيظابالاف ةلزتعملا امكو
 ميدقلا نيب ءاقتلا الف قلاخلا هللا ةركف ديأتو قلخلل ةيادب دجوت ال هنا نودقتعي

 .قولخملاو قلاخلا نيبو ثدحملاو

 يلزتعملا طايخلا نبال "راصتنالا باتك" فلؤم ىلع هدودر يف ينالجرولا زكتريو

 اذهل مهريدقت ىلع لدي يذلا ءيشلا 1925 .ةرهاقلا .راصتنإلا باتك طايخلا نبا

 .ةلزتعملا بهذمل هئامتنا مغر بتاكلا

 يظابالا مالكلا ملع غولب ةرتف يف شاع ينالجرولا نا ىلإ رظنلا تفلن نا بجيو

 رهشلا زرب ثيح 6 et Annawati, Introd 75 هتاجرعنم مها يفو هجوأ

 نيدلارخف ةرتف يفو "مادقالا ةياهن"و "لحنلاو للملا" هباتكب ه 548/م 1253 يناتس

 نيذلا "لصحملا" باتكو "بيغلا حيتافم" باتك بحاصو ه 606/م 1210 يزارلا

 .ةيدج تاهجوت ةيرعشالا اوطعا

 ه 428/م 1077 يدنكلا لثم ةفسالفلا ناك دق ةيمالسالا ةفسلفلا ريثأت تحت

 ةصاخ يرعشالاو ةماع يمالسالا مالكلا ملع يف اورثا دق ه 595 /م 1198 دشر نباو

 رابك دحا يلازغلا زربف هلمع قرطو هتايلآ يف يطسرألا قطنملا ملع جاردإب كلذو

 نباو هعجارم مها نم "دعاوقلا" يف يلاطيجلا ىسوم وبأ هربتعي يذلاو نيملكتملا

 دعاوقلا !ء ةنع 327 de طع ل ]]], 61/ةمدقمملا &نودلخ نبا نودلخ

 .عبطلا لهاو ةفسالفلا تايرظن نم كلذ مهلتسا دقو مالكلل ةيديلقتلا

 قطنملا ملع نم سبتقا امدنع هرصعل ابكاوم ينالجرولا رابتعا نكمي كلذل

 دشر نبا نطقي ناك نيا ةبطرق يف اهاضق يتلا ةرتفلا ىلإ اذه هرثآت دوعي دقو يطسرالا

 .اهنم دكأتلا بجي ةيظرف ًآالإ تسيل هذه نكلو ةجاب نباو
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 نآرقلا قلخ
 مكحب نيييظابالا ىلع تحرط دق اميدق ما اقولخم نآرقلا ناك ام اذا ةيلاكشا نإ

 عقاو هصنو هللا مالك نآرقلاف يظابالا ركفلا روحم وهو "هيزنتلا" نم مهفقوم

 ؟يرشبلا مالكلاب هللا مالك طلتخي نا نكمي لهف ةسوملم ةقيقحو
 يف ببسلاو ةرجهلل يناثلا نرقلا لئاوا ذنم ةيظابالا ىلع ةيلاكشالا هذه تحرط

 ينب ةليبق ىلومو دنقرمس نم وهو ةيمهجلا رايت ميعز ناوفص نب مهج وه كلذ
 دض ناورهنلا ةكرعم يف جراوخلا ميعز يسارلا بهو نب هللا دبع تطعا يتلا بسار

 مكاحلا دض ةروثلا يف ناوفص نب مهج كراش دقو ميكحتلا لوح بلاط يبأ نب يلع

 "ربجلا" راصنا نم ناكو ه 128 /م 745 ةنس يفوتو غيرص نب ثراحلا ناسارخل يومالا

 هتمهتا ةيظابالا نا ةجردل "تافصلا" راكنا ىتح ةدشب "ةمسجملا" يضراعم نمو

 هنم ةءاربلا نلعأ ةميرك نب ملسم ةديبع ابا نأ فيك اقباس انفلسا دقو "ليطعتلاب"

 فقومل هيف لام يذلا "ردقلاو ءاضقلا" ةلأسم يف هفقومل "سلاجملا" نم هدرطاو

 قلخ" ةلأسم نم ناوفص نب مهج فقوم لوانتت ال ةيظابالا رداصملا نكلو ةيلصاولا
 روصتن نا نكمي الو هودرطي نا لبق مهفص نم ناك هنا مغر هعم مهفالخو "نآرقلا
 لصاو عم ةصاخو ينيدلا لدجلا بلق يف اوناك نيلا كاذنا ةيظابالا خويش نا ةتبلا

 .ةلأسملا هذه اولوانتي م ءاطع نب

 Montgomry Watt the formative, period تاو يرمقتنوم ركذيو

186-87,EI, III, 514لاصتا ىلع ناك يرازفلا ديزي نب هللا دبع ةيظابالا خيش نا  

 نا نود ةديبع يبا فرط نم سلاجملا نم مهدرط عقو نمم كلذك وهو ةلزتعملاب
 .بهذملا لخاد يف ةرتفلا كلت يف ةينيدلا ةيركفلا فالخلا طاقن ةيظابالا رداصملا ركذت

 ناف 406ةديقعلا حرش شيفطا فسوي خيشلا كلذكو تاو يرمقثنوم بسحو

 ىدم انملع ام اذإ ادعبتسم سيل اذهو "نآرقلا قلخ" راصنا نم اوناك ةيظابالا

 ةصاخو ينيدلا يركفلا لدجلل ايرث القح تناك يتلا ةرصبلاب ةيلصاولاب مهكاكتحا

 .نآرقلا قلخ ةلأسم لوح
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 يف ةيظابالا نا دكأي "نايعالا ةفحت" يف يملاسلا ديمح نب هللا ديبع ابا نكلو
 ةرجهلل ثلاثلا نرقلا يف الا ةلأسملا مسحت مو ةطقنلا هذه يف نيفلتخم اوناك نامع

 ودبت ةقيثو دروي "رهاوجلا" يف يداربلا نال احيحص اودبي اذهو "نآرقلا قلخ" ةدئافل

 لوح ةيظابالا ةيرظن اهيف حضوي ه 241-281 /م 855-894 حلفا نب دمحمل اهنا

 هعابتا ىلع ناوريقلا ةنيدم ريثأت نم دحلا وه يمتسرلا مامالا فده ناكو ةلأسملا هذه

 .رصعلا كلذ يف برغملا دالب يف يركفلا كارحلل يسيئرلا زكرملا ةنيدملا هذه تناك دقو

 "هللاب لكوتملا" مكح تحت قرشلا يف ةلزتعملا ةنحم تناك ةرتفلا سفن يفو

 نونحس مامالا يضاقلا ناك دقف برغملا دالب ىلإ تدتما دق ه 252-267/م 861-7

 نم ةعومجم تناك دقو ةيظابالاو ةلزتعملاو ةعيشلا مهنيب نمو "ظفاورلا" دراطي

 دجاسملا نم مهدرط عقو دقو ناوريقلاب لاصتا ىلع وا شيعت ةيظابالا ءاملع
 لاظنلا ةلحرم حتتفا دق حلفا نب دمحم دهع نا لوقلا نكميو دالبلا ف مهداهطضاو

 ةرتفلا كلت يف ةيظابالا لكش دقو ةيظابالا خويش فرط نم برغملا دالب يف ةنسلا دض

 لجسن نا وه انثحبل ةبسنلاب مهملا نكلو ةنسلا لها دض ةلزتعملل يعوضوملا فيلحلا
 ترهات يف ةصاخو ينيدلا لدجلل اوقافتسا دق ةينمزلا ةبقحلا كلت يف نييظابالا نأ

 تناك امكف تاعزنلاو بهاذملا لك دجاوتت تناك ثيح ةيمتسرلا ةلودلا ةصاع

 امل ىدصلا عجر لثمت ترهات تناك دقف دادغبب ثدحي اه ىدصلا عجر لثمت ناوريقلا

 ةقراشملا بهذملا خويش ريثأت ناك ذإ يهقفو ينيد لدج نم ةرصبلا يف ثدحي ناك

 ةديقعلا بتك مامتاو ءوشن ةرتفلا كلت تفرع دقو برغملا دالب يف مهباحصا ىلع اريبك

 ةهجاوم يف "ردقلاو ءاضقلا" يتلآأسم تلثم دقو مالكلا ملعل ةلصوح ةيادب زوربو

 كلذ ناك دقو ةيظابالا ةيرظنلا ةدعاق ةرعاشالا ةهجاوم يف "نآرقلا قلخ"و ةلزتعملا

 .مالسإلل نييوقلا نيرايتلا نيذه يف راهصنالا ظفرل عافد طخ نسحا

 ةيظابالا مالكلا ءاملع رطضا امم امهنيب يطسو رايتك يظابالا حرطلا زرب دقو

 .ةيرظنلا مهتموظنم ىلع ظافحلل تايدحت ةدع عفر ىلإ
 ةطقن تحبصا "نآرقلا قلخ" لوح حلفا نب دمحم ناظقيلا وبأ ةلوقمف

 هللا قلخ نم نآرقلاف ةديقعلا لوانتت يتلا ةيظابالا تافلؤملا لكل قالطنالا

 قلخ مدع ةيرظن ىلإ "زجوملا" يف يفاكلا دبع رامع ىدصتيو قولخم ثدح وهو
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 نكمي الف ءيش وه نآرقلا نا انملس اذإف ةيقطنملا ةيديلقتلا نيهاربلا لمعتساب نآرقلا

 "هزنم" وهف قولخم ريغ ناك نإف قولخم ريغ وا اقولخم نوكي نا الا "ءيشلا" اذهل

 مدعب لوقلا نا اذه نم جتنتسنو نكمم ريغ اذهو هللا عم ىواستي وهف يلاتلابو

 يتلا نيهاربلا نم عونلا اذه ةيقطنم ريغو ةنكمم ريغ ةيضرف يه نآرقلا قلخ

 نكمملا ريغلاب ليلدتلا ةقيرط ىلع زكتري ةيظابالا مالكلا ملع خويش اهلمعتسي

 يساسالا قلطنملاو ربجلا ءاملع اهملعتسي يتلا ءصههم وام

 نا الا نكمي ال همالك نإف كلذل ءيش هلثمك سيل لاعتم هللا نا وه ةقيرطلا هذهل

 .قلاخلاب نآرقلا ةاواسم يف هللاب كرشن اننإف الاو ثدحمو هقلخ نم نوكي

 ىلع دمتعيو قولخم وهف ثدحم وهام لك :ةيلاتلا ةلداعملا يفاكلا دبع حرطيو
 نا الا نكمي ال "ليزنتلا" تيا ةصاخو ثدحم نآرقلا نا للدت يتلا ةينآرقلا تايالا

 .ايفسلف ادعب نآرقلا يف "ةدوجوملا ثدحم" ةملكل يطعيو "اقولخم" نوكي

 عضو نم ةيطسرالا ةينالقعلا هاجتا يف يظابالا مالكلا ملع روطت نكم دقل

 يفف عوضوملا اذه يف ةلزتعملا عم نوقتلي مهف كلذلو "ضارغالا" ةناخ يف نآرقلا

 اديدحت دجن 51 .ةديقع "ينوانجلا ينوانجلل "ديحوتلا ةديقعو" الثم "ةسوفن ةديقع"

 ةحورطالا ظفرل نيهاربلا سفن يفاكلا دبع لمعتسيو "مسجب" سيل هنأب نآرقلل

 فقوملا صيخلت نكميو "نآرقلا قلخ" لوح ةيرعشالا ةحورطالاو ردقلا لوح ةيلزتعملا

 دحاولا هللا الا ثدحم وه لامعالاو نآرقلاك دوجوم وهام لك" :يلاتلاك يظابالا

 .قولخمو ثدحم وهف هللا ريغ وه ام ڵلكو دلاخلا

 انوربخا :مهل لاقيو" 194 .[] jeg Gl! us يفاكلا دبع لوقيو

 هولعجو اولطبا ال اولاق نإف ؟نكي م نا دعب انئاك اثدحم وه سيلا نآرقلا نع

 مهلطاب نع انأبنا امم طنهلنواع: نيينثالا بهذم ىلإ اوراصو هللا عم اميدق

 وه ثودحلاو هقلخب اورقا نكي م ذإ دعب نئاك ثدحم اولاق نإف ىضم اميف

 مهلهجو مهتوابخل قلخلا ةرابع اوعنش امناو ثودحلا وه قلخلا نا امك قلخلا

 ال امك قولخم ريغ اثدحم نوكي نازوجي نلو قلخلا يناعم عيمجب اوتا دق
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 ال امك قولخم ريغ ثدحم نوكي نازوجي نلو ثدحم ريغ اقولخم نوكي نا زوجي

 .قلاخ ريغ ميدق نوكي نا زوجي

 يتلا ةرعاشالا ةلوقم ضفري يذلا 11 ںليلد ،ينالجرولا ينالجرولا ممتي انه وهو

 نم نوكم نآرقلا نأب لوقت يتلا ةحورطالا ضحديو لومحملاو لماحلا نيب لصفت

 ةجحلا فعضب نوعأو ةيظابالاو قولخم ةغللا ريبعت نمو قولخم ريغ ىوتحم

 .لالغتسا اميا فعضلا اذه نولغتيسو ةلوقملا هذه يف ةيرعشالا

 قولخم ريغ نآرقلا نا ةركف ىلع عفادي يذلا "ةهبشملا وأ يهيبشتلا" رايتلاف
 ماما فعض عقوم يف انه هسفن دجي نآرقلل هعطعرمع بيتخرا هوجو ضرتفت يتلاو

 ال ةيظابالا نكلو لاجملا اذه يف هيلع راصتنالا نولواحي نيذلا ةيظابالا مالكلا ءاملع

 ناسنالا ىدل ةوقلاب ادوجو ضرتفي بسكلا نآل "يرشب بسك" نآرقلا ةوالت نوربتعي

 .رشبلا لعف نمو هللا قلخ نم وه بسكلاو لعفلل

 ريغ نم" ةيلاتلا ةلوقملا ف اساسا لثمتيف ةيظابالا ةحورطالا ىلع ةرعاشالا در اما

 هب سيل لماك هللاو اصقن لثمي كلذ نال دبالا ذنم ملكتم ريغ هللا ربتعن نأ يقطنملا

 ". 1 .ليلد ،ينالجرولا ينالجرولا ربع ةيظابالا مهبيجيف صقن

 "ةرورظلاب مكبأ سيل تكاسلاف مالكلا ىلع ةردقلا مدع ينعي ال توكسلا نإ"

 اودبي ام اذهو نمزلا يف ددحم نآرقلا قلخ نا ةيظابالا دقتعي اذهل ةجيتنو

 يظابالا مالكلا ايئاهن تعضو يتلاو نآرقلا قلخ لوح حلفا نب دمحم ةلاسر يف احضاو

 .ةرعاشالا نع مهتدعباو لازتعالا ةرئاد يف

 ىلع ريثأت هل ناك ةرجهلل ثلاثلاو يناثلا نينرقلا يف ةرصبلاب يركفلا طسولاف

 تناك يتلا ةيبرعلا ةقالعلاب كلذك رثأت امك يظابالا ينيدلا ركفلا هذخا يذلا ىحنملا

 C. Nallino, rapporti fra la ناوريقلاو ترهات يف ةلزتعملاب ةيظابالا طبرت

 ن ن ع ع ن ن ل ح ,

R.S.O VII, 1916 - 1918 
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 ؟عبارلاو ثلاثلا نرقلا يف يظابالا مالكلا ملع روطت له

 هللا :يسيئر روحم ىلع دمتعت ةلاسرلا هذه حلفا نب دمحم "ةلاسرل" دعنل

 .دلاخو لاعتم هدحو

 ديكأتلا ةقيرط ىلعو 132 .11 !SIU دبع روحملا اذه ىلع يفاكلا دبع زكتريو

 مالكلا ءاملع اهلمعتسي يتلا ةيقطنملا لصوم 1' يفنلاب

 .لطاب أدبملا اذه فلاخي ام لكو يلزأو لاعتم هدحو هللا :نييظابالا

 هللا ريغ وه نآرقلا (1

 ثدحم نآرقلا (2

 هنع فلتخيو هللا نم قولخم نآرقلا (3

 يناثلاو قولخمو ثدحم دحاوو قولخم ريغو يلزأ دحاو نانآرق دجوي ال (4

 لوالا نع اريبعت الا سيل

 .9 46 1 :ماعنألا ةروس قولخم نآرقلا نا دكأت ةينآرق تايآ ةدع دجوت (5

11. 25. 39. 50. 57 . 

 ناظقيلا وبأ اهعضو يتلاو ةيظابالا ةيرظنل ةيساسالا ةلكيهلا نذا يه هذه

 فدهت يهو يرجه سداسلاو سماخلا نينرقلا ىتح رمتستس يتلاو حلفا نب دمحم

 ىتح لدجلا اذه ءادصأ تيقب دقو بهذملا خويشل ججحلاو نيهاربلا ميدقت ىلا

 فقوملا صخلن نا نكميو نآرقلا قلخ ةلأسم ةصاخو سداسلاو سماخلا نينرقلا

 :ةرخأتملا ةلحرملا هذه يف يظابالا

OLA (Iءيش وه  

 ثدحم نذا وهف قولخم ءيش وه نآرقلا (ب

 ساكعنا يناثلا ناو يلزأ رخالاو قولخم دحاو نآرقلا يف نيبناج دجوي ال (ت
 لوألل يلمع

 تايآلاو فرحالا كلذكو نآرقلل ةسوململا ةقيقحلا لثمت ةرابعلا (ث
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 اءزج نوكي نا نكمي الو هللا تافص نم ةفص نآرقلا نوكي نا نكمي ال (ج
 ىلع نهربيل نآرقلا قلخ هللاف هللا نع هللا مالك لصف بجي كلذل "رهوجلا" نم

 ةيرشبلل مهلص هللا لوسر ةزجعم نوكي ىتحو هدوجو
 هذه روضح نال هللا تافص ىدحا نع الصفنم نوكب نا بجي يل اتلابو

 ."يح" هللا نا ادبم عم ضقانتي ام وهو مكبا انئاك هللا نم لعجي اهبايغ وا ةفصلا

 فقوملا نا لوقلا نكمي حلفا نب دمحم ةلاسر يف اقباس هاندروأ ام عم ةنراقملابو

 حلفا نب دمحم نيب لصفت يتلا نورق ثالثلا لاوط ريغتي م "نآرقلا قلخ" نم يظابالا

 ."زجوملا" ةفلؤم يف ةلاسرلا دروا يذلا يفاكلا دبعو
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 ردقلاو ءاضقلا

 ةماع ةفصب مالكلا ملعل ةريبك ةيفسلف ةيلاكشا "ردقلاو ءاضقلا" ةلأسم حرطت

 وا ريخم ناسنالا نا له [ع انطع ةاطناعع ناسنالل "ةرحلا ةدارالا" ةيلاكشا ىهو

 ؟ريسم
 يفسلف ىوتسم ىلع حرطتل يمالسالا ينيدلا ركفلا زواجتت ةيلاكشالا هذهو

 .ةيادبلا ذنم نيملسملا ءاملعلا نيب فالخ لحم يه كلذل تحب

 نيرايت ىلإ نيملسملا تمسق دق "ردقلاو ءاضقلا" ةلأسم نا لوقلا نكميو

 ةيردقلاو ريسم ناسنالا نأ ةركف ىلع نوعفادي نيلا ةيربجلا نييضقانتم نييساسأ
 هلامعا رايتخا يف ةيرحلا نم ردق هل ناو "ريخم" ناسنالا نا ةركف ىلع نوعفادي نيلا

 لتقم دعب "ةيردقلا"و "ةئجرملا" نيب لدجلا ءادصا ةميدقلا ةيظابالا رداصملا دروتو

 ةلاسرل فلؤمك يدبعلا رحص الثم ركذي يخامشلاف نافع نب نامثع ثلاثلا ةفيلخلا

 .ةيظابالا فقومل ترشا اهنا اودبت يتلاو "ردقلا" لوح

 مواق يذملا ةميرك نب ملسم ةديبع يبا ذاتسأ الإ اذه دبعلا رحص سيلو

 يقشمدلا ناليغ عم فلتخا ةديبعابا نا 1 .ينيجردلا ينيجردلا ركذيو ةيلصاولا

 ."ردقلاو ءاضقلا" ةلأسم نم ريخألا اذه فقوم ببسب

 لوح يركفلا لدجلا يف افرط ةيادبلا ذنم اوناك ةيظابألا نأ نذإ تباثلا نمف
 .دعب اميف هتذخا يذلا يقيزيفاتيملا اهدعب كاذنا ذخأت م ناو ةلأسملا هذه

 "شلا" قلاخ وه هللا نوكي نا ةركف اوضفر ءاطع نب لصاو ةذمالت ةيلصاولاف

 ةفص يهو قلخلا ىلع ارداق ناسنالا نوكي نا ةركف ةيربجلا هيف ضفر يذلا تقولا يف

 كلذ ىذأ ولو هلل ةقلطملا ةردقلا ةركفل زايحنالا ةيظابالا راتخاو طقف هللا تافص نم

 .هللا قلخ نم "رشلا" ناب ناميالا ىلا

 ناكف مهفص اوراتخي نا ةيظابالا ىلع ناكو ادقعم ناك نيرايتلا نيب عارصلاف

 ذاتسا وهو يرصبلا نسحلا نوربتعي اوناك مهنا ةصاخ ةيلصاولا فقوم وه مهفقوم

 .مهخايشا نم ءاطع نب لصاو
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 "ةدارالا" ةركف نيب ةمءالملا ناك ةيظابالا ةيرظنلل ةبسنلاب ربكالا يدحتلا نكلو

 يف مهتيرظن مكحي تقولا سفن يف رشلاو ريخلل قلاخ هلإ نيبو هللا تافص نم يهو
 ؟الداع نوكي نا نكمي لهف رشلل قلاخ هللا ناك اذإف ردقلاو ءاضقلا

 يف ةرصبلا ف بهذملا لخاد تافالخ يف اببس تناك ةيلاكشالا هذه ناف كلذل

 ةيلصاولا تاريثأتلا ديدهت تحت اوناك بهذملا عابتا ناو ةصاخ ةرجهلا نم يناثلا نرقلا

 درطب اوماقف تاديدهتلا هذه ىوتسم يف ناك بهذملا خويش فقوم نإف كلذل

 و "هلهج عسي ال ام" ةديقعلا رصانع دحا ةلأسملا نم اولعجو مهسلاجم نم "ةيردقلا"

 .يفوكلا ةزمح وباو يرازفلا ديزي نب هللا دبع نيدورطملا نم اوؤرب
 اوبعل 173 0172 .للم يناتسرهشلا جراوخلا خويش نا ىلع دكأت لئالدلا لكو

 مهتضراعم كلذ رسفي دقو "ردقلاو ءاضقلا" لوح لدجلا حرط يف ايساسا ارود

 اودجي نا مهئاملع ىلع ناكو ةيما ينب ءافلخلو نافع نب نامثع ةفيلخلل ةديدشلا
 كلذلو يهالالا لدعلا !دبم نم اقالطنا نيملسملاب تلح يتلا نتفلل اعنقم اريسفت

 عالدنال اريسفت رشلا كلذ يف امب عيش لكل قلاخ هللا نا لوقت يتلا ةيرظنلا يف اودجو

 ولبي نا اهب دارا هلالج لج هللا نال رهاظلا يف الا ىسآم تسيل نتفلا هذه نكلو نتفلا

 ناورم نب كلملا دبعل ظابا نبا ةلاسرك ةميدقلا ةيظابالا بتكلا جعتو نيملسملا

 نيب ةضقانتم ايجولويديا سكعت يهو نيملسملا نيب تقرف يتلا نتفلا نع ليصافتلاب
 .ةيظابالا ريغ نم نيملسملا ماكحلا ضفرو هللا ردقل مالستسالا

 "تاقبطلا باتك هب لخأ ام مامتإل تاقنملا رهاوجلا" باتك نوكي دقو

 سيل هنال ةلأسملا هذه ةجلاعم يف ةقدو احوضو مهرثكا يداربلا مساقلا يبال

 لوح ةرجهلل لوالا نرقلا ىلا دوعت ادج ةركبم تاياورل اخسنو ادادتما الا

 تقرفو هعرصم تلت يتلا نتفلاو نافع نب نامثع ثلاثلا ةفيلخلا لتقم

 هذه قلخل ةيهالالا ةدارالل ةادآك نامثع مدقي صنلاف لحنو للم ىلا نيملسملا

 جراوخلا موهفم نومضم سكعي ام وهو اهنم هأربي نا نود نحملاو نتفلا

 هقلخ نم نوكت نا نود ناسنالا ىدل ةوقلاب ةنماك ةردق وهو "بسكلل"
 نيقابس اوناك ةيظابالا نا دقتعن اننال دعب اميف ةرعاشالا موهفملا اذه روطيسو
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 ءاضقلا" ةلأسم لوح مهب اصاخ اراسم اوجهتناو ةرعاشالاب كلذ يف اودتقي ملو هديدحتل

 ."ردقلاو

 ليلدلاو ةلأسملا هذه لوح مهنيب اميف نيفلتخم اوناك جراوخلا ناب لوقلا نكميو

 ةزمحلو يرازفلا ديزي نب هللا دبعل ةميرك نب ملسم ةديبع يبا درط وه كلذ ىلع

 .انفلسا امك يفوكلا

 ةيبلغا نا دقتعيف 165 .49 .] SV Lido "يرعشألا يرعشألا نسحلا وبأ اما

 ريسلاو تاقبطلا بتكف مهيخرؤم فقوم دكأيو ةيردقلل نيظهانم اوناك ةيظابالا
 [ .ينيجردلا يرصبلا نسح نع ءاطع نب لصاو لاصفنا ىلع دكأت ةيظابالا خياشملل

 نم نوربدتعي نيذلا ةرصبلا يف نيثدحملا خيشو ةديبع ابأ نيب ةقالعلا رارقتسا ىلعو

 ةلأسم نم مهفقوم نا ىلعو "عدبلاب" ءاطع نب لصاو نومهتيو لئاوالا خويشلا
 .لئاوالا نيملسملا فقومل ادادتما آلإ سيل "ردقلاو ءاضقلا"

 نكلو ةيادبلا ذنم ةلزتعملاو ةيظابالا نيب يمالك لدج دوجو نم نودكأتم نحنف

 .ينآرقلا صنلاو ةيقطنملا ةيلدجلاب هتقالعو هقمع ىدم نع لءاستلا بجو

 ربج نيب يأ "ةيردقلا" و "ةيربجلا" نيب يطسو فقوم وه يظابالا فقوملاف

 ريغ ناسنالا نأ ىلع دكأي ةهج نمف اضقانتم اودبي هنإف كلذكو ةقلطم ةيرحو قلطم
 .هلامعال بساك ناسنالا نأ ىلع دكأي ىرخا ةهج نمو هلاعفال قلاخ

 نم يه بسكلا ىلع ةردقلاو ىلاعت هللا تافص نم يه قلخلا ىلع ةردقلاف

 ةيرظن يف ايروحم حبصي "باستكالا" وا "بسكلا" موهفم ناف كلذل ناسنالا تافص

 لوصأ .نيروغبت ںيلربوك هركذ .ةديقعلا لهس وبأ ردقلاو ءاضقلا لوح ةيظابالا

 . 56 .51 .15 .12 ةنايدلا

 يتأي يذلا "ةعاطتسالا" موهفم ثعب كلذل ةردقلا بجوتسي "بسكلا" نكلو

 قيرط نع اهلمعتسي ناسنالا ىدل هءهنعالع ةوقلاب ةدوجوم يهو لعفلا لبق

 لقح يف انه ريست يهو هدحو هلل رشلا قلخ ةبسنب ةيرظنلا هذه مدطصتو "بسكلا"
 .موغلم
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 عضن نيا :ةيلاتلا ةيلاكشالا ماما مهجرح دكأت خويشلا تافلؤم ةساردف

 ةيطغتلل ةلواحمك "ةيردقلا" ضفر ىلع ديدشلا مهديكأت اودبيو ؟ناسنالا ةيلوؤسم
 دحأك ةيساسالا ةطقنلا هذه نالعإ ىلا نوؤجلي كلذل ةيرظنلا مهججح فعض ىلع

 وأ يفاكلا دبعل نكمي الو ةديبع ابا لثم نولوالا اهعضو يذلا "هلهج عسي ال ام" دفاور

 سفن يف مهنكلو ةديقعلا ساسا اهنال اهتشقانم ينوانجلا وأ نيروغبت وأ ينالجرولا
 ."ةيربجلا" نع نكمي ام رثكا داعتبالا اولواح تقولا

 لهو ؟"هللا دنع" قلخلل الثامم ناسنالا دنع "بسكلا" رابتعا نكمي لهف

 ةيظابالا نا ذإ ؟هللا دنع "ةردقلل" ةثامم ناسنالا دنع "ةعاطتسالا "رابتعا نكمي

 نم امه "ةعاطتسالا"و "بسكلا" ناب نمأت اهنكلو هقلخو هللا نيب ةنراقم يا ضفرت
 ناسنالا يف نماك وهام نيب لصفلا هيف بعصي الح نومدقي مهنإف كلذل هللا قلخ

 نمزلا يف قباطت ةجيتن وه لعفلاف ع×[ح¡صغوانع هنع جراخ وهامو صم

 .هنيح يف قلخي هللاو راتخي ناسنالاف يرشبلا رايتخالاو ةيهالالا ةدارالا نيب

 نكمتي اذكهو "لعفلا" نادلوت ةيرشب ىرخالاو ةيهالا ةدحاو ناتبغر نذا امهف
 اوملسي نا نود ةيرشبلا ةيرحلا ةلأسم لحو يمهالالا لدعلا ةركف ذاقنا نم ةيظابالا

 ."هلاعفال قلاخ" ناسنالا نا

 "رايتخالا ةيرح" ةركفل مهلوبقب "ةيردقلل" نوظهانم ةيظابالاف كلذل
 . 98 ,]] .زجوم .يفاكلا دبع قلخلا ىلع ناسنالا ةردقل مهضفرب "ةيربجلل" نوضهانمو

 بهذملا اهلالخ نكمت يفاكلا دبعو ةديبع ابا نيب نذا تلصف نورق سمخ

 مالك ماع مها يفاكلا دبع نوكي دقو "ردقلاو ءاضقلا" لوح ةيرظن ةغايص نم يظابالا

 زكر دقف ةيرعشالا ضفر ىلع رثكا زكر دق ينالجرولا نأ امكو ةغايصلا هذه لمكتسا

 يه خويشلا ىدل ةذبحملا ةطقنلا نا مولعملاو ةلزتعملا ةيرظن ضفر ىلع يفاكلا دبع
 TI jeg .يفاكلا دبع "زجوملا يف يفاكلا دبع لوقي ام اذهو "ردقلاو ءاضقلا" ةلأسم

8 . 

 نا ةلزتعملا تلاقف نيلوق لصا ىلع هتابثا يفو ردقلا يف سانلا فلتخا"

 نا اومعزو مهلاعفا نم ائيشالو مهنوكس الو نيبستكملا تاكرح قلخي مل هللا
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 قلخب هلل كلذ نم ءيش سيلف هريدقتب اودحوتو هثادحاب اودرفنا دابعلا لعف هلك كلذ

 ىلا فاضم مهدنع كلذ عيمج ناو ناطلس الو كلم هيلع هل يرجي الو ريبدت هيف هل الو
 دمح تبثو ةيصعم نع هنم ناك امع اوسنو ةعاط نع هنم ناك امب اورما دق دابعلا

 مذ تبني الف اولاق هل مهتيصعم ىلع مهل هللا مذو هايا مهتعاط ىلع مهل هللا

 هريدقت ىلوت ام ىلع دومحم دمح تبثي ال كلذكو هريغ هقلخ ىلوت ام ىلع مومذم

 يرجي الو كلم اهيف هل الو قلخب هلل سيل اهلك دابعلا لامعا نا ةلعلا هذهل اولاق هاوس

 . "دابعلا لاعفا رئاس يف مهنيب اميف كلذ دعب اوقرتفا مث ناطلس اهيلع هل
 ءاضقلا" لوح ةيلزتعملا فقاوملا مهأ ىلع صنلا اذه يف يفاكلا دبع دريسو

 هنال اهليصافتب املم اهب افراع اودبي وهف كلذ مغرو مهججح دروي نأ نود "ردقلاو
 .نيئزج نم هدر نوكتيو تالامتحالا لك عضو حم اهيلع ةباجالا لواحي

 قطنملا ىلع زكتريو ربكالا ءزجلا-
 صنلا ىلع زكتريو رغصالا ءزجلا -ب

 ءاضقلا" ةلأسم نم ةيظابالا فقاومل اصيخلت مدقي ةلزتعملا ةلداجم لبقو

 .بوتكم صن ججح ضحدل ةلواحمك يفاكلا دبع صن اودبيو "ردقلاو
 هللاب الا ةوق الو لوح الو 26 .]] &زجوم .يفاكلا دبع ةيردقلا اولئاس نحنو"

 نا اولخت له هللا ةقولخم ريغ اهنا متمعز يتلا لاعفالا هذه نع انوثدح :مهل لوقنف
 اولاق نإف ؟ةثدحم ريغ ما يه ةثدحما :انلق كلذ ولخت ال اولاق ؟انوكسوا ةكرح نوكت
 اهوثدحا دابعلا نا اومعز نإف ؟اهثدحا نم انلق ةثدحم اولاق ناو اولطبا ةثدحم ريغ
 ةثدحم اهولعجو نوكسلاو تاكرحلا نم :لاعفالا هذه اوثدحا نيذلا مه دابعلأف :انلق

 فصوو هب تلح نم ثودح ىلع اهثودحب لدت لهف :انلق معن :اولاق اذإف ةميدق ريغ

 مهيلع درلا ناكف رهدلا لها نم نيلطبملا بهذم ىلا اوراصو اولطبا ال :اولاق نإف ؟اهب
 فصوو هب تلح نم ثودح ىلع اهٹودحب لدت اهنا :اولاقو اوعجر نإف ادحاو اعيمج
 اولوت دابعلا نا اومعز نإف ؟اهب فوصوملا ثودح ىلع ةلاد اهلعج نم انلق اهب
 ثودح ىلع لدت مهلاعفا اولعج نا ىلع نودومحم نذا دابعلاف انلق اهنم كلذ
 دمحلا دابعلل كلذ ىلع بجيفا :انلق كلذ ىلا اوباجا مه نإف اهمدق لاطباو ماسجالا
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 ىلع نيدومحم نوصاخلا نوكي نا يغبنيف انلق معن اولاق اذإف ؟ءانثلا نسحو
 اذإف ماسجا ثودح ىلع ةلالد اهولعج ثيح مهنوكسو مهتاكرح يه يتلا مهيصاعم

 بجي ال اولاق نإف ءانثلاو دمحلا باب مهولخداو مذلا نيصاعلا ىلع اولطبا معن اولاق
 مهماسجا ثودح ىلع ةلاد مهلاعفا اولعج نيلا مه سيلو نيصاعلل دمحلا

 ؟ اهب فصوو هب تماق نم ثودح ىلع لدت نذا اهلعج نم انلق كلذ ىلع نودمحيف
 مهنوكسو دابعلا تاكرح نم لاعفألا هذه لعج هللا نأ اولوقي نأ الا نودجي الف

 لج هينادحو ىلع ةلالد كلذ لعجو مهماسجا ثودح ىلع ةلاد مهقارتفاو مهعامتجأو

 ."هتيبوبر و هؤانث
 "ردقلاو ءاضقلا" ةلأسم يفاكلا دبع اهل عضخا يتلا ةيلدجلا ىلا ضرعتلا لبقو

 ةيظابالا فقاوم قفاوت دكأي بتاكلاف اهنع ربع يتلا فقاوملا يف رظنلل اليلق فقوتنل
 امك ةرجهلل يناثلا نرقلا ىلا دوعي ةيظابالا فقوم نا ملعلا عم ةرعاشالا فقاوم عم

 ىتحف ةرعاشالا روهظ لبق يا "ةيردقلا" فقوم ضهانم هناو لبق نم كلذ اننيب
 نب جاجحلل ةميرك نب ملسم ةديبع ابا باوج يف اخسرتم اودبي "بسكلا" موهفم
 ةيافكلا هيف امب ارولبم نكي م هنكلو "ردقلا" ةلأسم لوح [] ينيجردلا فسوي
 ةرتفلا كلت نم تجردا ةلأسملاف هللا قلخ نم "رشلا" ناب هرابتعا مغر [1 ينيجردلا

 .ايناهن تمسحو "هلهج عسي ال ام" يف يأ "ةديقعلا " سسأ يف

 دقتعي نم انم سيل" 49 .ةديقع سينوانجلا باضتقاب ةلأسملا ينوانجلا صخليو
 ةركفلا هذه ضومغ نأ يه ةقيقحلاو "هللا نم قلخ نود دوجوم ءيش كانه نا
 يرعشالا فقوملا يف طوقسلا مدع ق مهتبغر ماما ةيظابالا مالكلا ءاملع جرح سكعي

 .يلزتعملا وا

 = ثودحلا" نا يا قولخم وه ثدحم ءيش لك " :ةطيسب ةيظابالا ةلداعملاف

 ةغايص نولواحي "هيزنتلا يساسالا ينيدلا مهركف روحم نمو اهنم اقالطناو "قلخلا
 يف ةلزتعملا فقاومو "نآرقلا قلخ" يف ةرعاشالا فقاوم ةمواقمل نيهاربلاو ججحلا
 نيعفادملا دشأك زوربلا ىلع اديدش اصرح نوصرحي كلذب مهو "لاعفالا قلخ" ةلأسم

 ."هيزنتلا" نع
 ةجلاعم لواحي "ةينونلا نتم" يف يسوفنلا يناشولملا حون نب حتف رصن وبأ وهاهف

 . 8 «ةّينونلا نتم رصن وبأ ةيلاكشالا هذه
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 نمييهلملا هالالا ديحوت روفلا ىلع هضرف دبعلا مزلي ملع لوأف"

 نتولا ىذب اهبش هارحا امف الاو هريغ جرد ديحوتلا كردا نإف

 ؟نم نع لهجلا ابااي وعدت تنك نمو لماع تنا نمل ينئبو يل لقف
 نوكم نم ةنوينك ال ناك دقو ةقيقح قح هللا نأب لوقأ

 نوك الب نوك ناوكالا قبس دقو هدعب ناك دق قلخلا لبق ناك امك

 نكل انع ىلاعت لالحت نوك الو رهوج نوك ال ناك ناكم لكب

 نوصلاو ظ فحلاو ملعلاب هنكلو اجلاو ءيشل ١ ق ءيشلا نوك نيبو

 نبالاو ثيحلاو فييكتلا نم ڵلجو ةروصو هبشو دح نع سدقت
 نذاالو نيعب ىوت هتاذ امف ىرب الواناري ىنعم ائنو اند

 رهدلا نع فنآف هللا ريغ كلذف احناس لابلا ىلع ىحضا يذلا لكف

 نقتم نافتا مارباو ضقنب ٥ءاوتساف ىوتسا قلخلاو شرعلا ىلع

 ةتومعمررس ىلع مهريما ءاوتسا لوقعمك سيلو

 ةلأسم لوح يظابالا ينيدلا ركفلل ةيوازلا رجح وه "بسكلا" موهفمف

 عطقب اقبسمو ةوقلاب ةدوجوم اهناب ةرورضلاب ينعي لاعفالا بسكف "ردقلاو ءاضقلا"
 ىضق يذلا ىلاعت هللا قلخ نم يه لاعفالا هذهو ةيناسنالا ةدارالا نع رظنلا
 .اهبسك الا "ةعاطتسالا" لضفب ناسنالا ىلع امو اهردقو اهدوجوب

 يناعم فافشتسالاو قداصلا ثحبلا" باتك يف يداربلا مساقلا وبأ ققديو
 .يظابالا دقتعملا اذه ليصافت يف ينالجرولل "فاصنالاو لدعلا باتك"

 ةهج نم عقي ام اهلوا هجوا نم عقت بسكلا مولعو :بسكلا مولع ضف"
 هتكردا امب لالدتسالاف ساوحلا هتكردا ام هيلع لدامو ساوحلا هتكردا امم لالدتسالا

 مولع امف تلق نإف ءاشنالا مولعو بسكلا مولع لاقيو :حرشلا ...ةروصلاك ساوحلا
 نم ةداعلا رجت م هقفلا لوصا يه يتلا ةعانصلا هذه :تلق لاثملاب اهنيبف ؟ بسكلا

 اهئارقتسا نمف ريبعتلاو ليصفتلا ةهجو ةلمجلا ةهج نم الا اهعضوو اهركذ يف اهبابرا
 .انلق ام ققحت

 "ءيش لك قلاخ هللا" ماعلا نوناقلل عضت نذا ةيناسنالا لاعفالاف
 :يلاتلا وه حورطملا لاؤسلاو ةقولخم لاعفالاف كلذل "ءايشا" الا لاعفالا امو
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 ةردقلا" هل نال رايتخالا وه ناسنالا نود ناب ةيظابالا بيجيو ؟نذا ناسنالا رودام
 .هتاكرح يف مكحتلا ىلع يا "رايتخالا ىلع

 يف رح ناسنالاف ةديقم اهنكلو ةظوفحم ةيبسن تناك ناو نذا "ةيرحلاف"
 .رايتخالا

 زجاحب ةيظابالا ةيرظنلا مدطصت ليلحتلا نم تاذلاب ىوتسملا اذه يفو
 ام اذهو ناسنالاو هللا نيب ةكرتشم قلخلا ىلع ةردق هنأكو ودبي يذلا "بسكلا"

 رابتعاب ةلضعملا هذهل الح ةيظابالا مالكلا ءاملع دجوا كلذل "هيزنتلا" ادبم عم ضقانتي

 نات ىوتسمو ىلاعت هللا ىلا دوعيو قلخلا وهو يساساو لوا ىوتسم :نييوتسم دوجو

 "ةعاطتسالا" وه نينثالا نيب طبارلاو لوالاب نوهرم وهو ناسنالا ىلا دوعيو قلخلا نم
 .رهاوج - يداربلا ىلوالا نورقلا نم بانطإب ةيظابالا خويش هيلا قرطت موهفم وهو
 ةيناكمإك ةيظابالا "ةعاطتسالا" ودبت ةلزتعملا هيلا بهذيام فالخبف 180 9

 نع لوصأ لعفلا نابا طقف دجوت "ةعاطتسالا" ةيقاب ريغو ةيفرظ نمزلا يف ةددحم
 . ح 53
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 ةيلدجلاو صنلا
 نم مهفقوم ريربتل نويظابالا ءاملعلا اهب دجنتسي يتلا ةينآرقلا تايالا ةرفو نإ

 ةلواحم يهو ةيلقعلا مهججح فعض ىلع اهنم بناج يف لدت "ردقلاو ءاضقلا" ةلأسم

 نإف كلذ مغر "رشلا قلخ" ةلأسم يف ةصاخو مهتيرظن يف تارغث ىلع ةيطغتلل مهنم

 يف ةبوعصلا ودبتو "هللا قلخ نم وه ءيش لك" اهسفن يه ىقبت ةيروحملا ةركفلا
 داجنتسلالا ىلا ةداع نوؤجليو ناسنالا ةيلوؤسم ىلع للدت يتلا ةينآرقلا تايآلا ليوأت

 ةيظابالا ةيرظنلا عم نيقسانتم اونوكي ىتح Cuperly,439 ىلوالا رسفت ىرخأ تايآب
 وه يذلا "زجوملا" هباتك يف ةيقطنملا ةيلدجلا ريبك دحل لمعتسي يفاكلا دبع نا امك

 يف ةلزتعملا ةعاربب ايعاوو املم يفاكلا دبع ودبيو ةلزتعملا تاحورطا دض هجوم ساسالاب
 بيلاسالاو قرطلا سفن لامعتساب مهتججاحم لواحي وهف كلذل قطنملا ملع فيظوت
 . demonstration ع 4'1 ةلاحتسالاب ليلدتلا ةقيرط ةصاخو

 هاجت هلحم ريغ يف لمعتسا ام اذا يذلا "دمحلا" عوضوم ضارعتساب الوا أدبيف

 قلخ ىلع نورداق رشبلا ناك ام اذإف هسكع ىلا يدأي ةدومحم ريغ لاعفاب اوماق نم

 ىلع ادحا "دمحن" نا نكمي له نكلو "مهدمح" نذإ بجيف لاعفالاك ةثدحم ءايشا
 .27 [[ .زجوم "يفاكلا دبع ىرخا ةهج نمو 23 TI .زجوم .يفاكلا دبع ؟رشلا لعف

 دجوت نا اهل نكمي ال هللا قلخ نم نكت مل يتلاو ةثدحملا لاعفالا هذه نإف 9

 اديج فرعي فلؤملا نا حضاولا نمف ليحتسم اذهو "لعاف" لعفب الو اهسفنب اهسفن
 "ةلاحتسإلاب ليلدتلا" لامعتسال هباتك نم اماه اءازج صصخي هنأل ةيلزتعملا ةحورطالا

 ةضقانم ةجيتن ىلا لصيل "زاجول" حرتقم تحت ةطولغم ةيضرف عضوب أدبي وهف
 .ةيظرفلل

 ديكأتلا عم "رفكلا" ديري هللا نا ةركف يفن وه الثم يشمتلا اذه جئاتن نمو

 "رفكلا قلخ" يذلا وه هللا نا ىلع
 .يفاكلا دبع يف ناسنالا عم هللا كرتشي نا ةركف كلذك فلؤملا ىقبيو

 هللاف" امامت ةفلتخم "لعفلا" يف امهلخدت ةعيبط نال "لعفلا" 91 .]] .زجوم
 ةيلمعو "ةيهالالا ةدارالا" نيب يفاكلا دبع لصفي امك "بسكي ناسنالاو قلخي

137



 نا يا قلخلا ةيلمع قبست ةيمهالالا ةدارالا نال 79 .]] .زجوم .يفاكلا دبع قلخلا

 نمازتي نا نكمي الو ةيلزا يهو رهوجلا تافص نم ةدارالاف رمالا قبست ةدارالا

 .قولخم ثدح وهو نآرقلا يا هللا مالك عم اهدوجو

 تافص" ةلأسم لوح ةلزتعملاو ةيظابالا نيب ريبكلا هباشتلا هجو ظحالن امكو

 ."ردقلاو ءاضقلا" ةلأسم لوح ةدشب نوضراعتي مهنإف "نآرقلا قلخ"و "هللا

 دض يناثلا نرقلا لئاوا يف ةميرك نب ملسم ةديبع وبأ هضاخ يذلا عارصلاف

 ةلأسم لوح ةيظابالا ةديقعلل يئاهنلا تيبثتلا يف ريبك دح ىلا مهاس ءاطع نب لصاو

 ءوجللاب ةديقعلا هذه ليوأتب دعب اميف ةيظابالا ءاملعلا رود ىفتكاو "ردقلاو ءاضقلا"

 .قطنملا ملع تايلآ ىلا

 نورقلا يف ةلزتعملاو ةرعاشالا دض عارصلا مظخ يف يظابالا مالكلا ملع روطت دقل

 اوناك ةرجهلل سداسلاو سماخلا نينرقلل ةيظابالاب مالكلا ءاملع نكلو مالسالل ىلوالا

 مغرو يمالسالا ينيدلا ركفلا ةيادب دنع مهفالسا اهرطس امك ةديقعلا سساب نيموكحم

 امود نومدطصي اوناك مهنإف نوملكتملا ءالؤه اهب ماق يتلا ةديقعلا ةنلقع تالواحم

 "ردقلاو ءاضقلا" ةلأسمل ةبسنلاب ريبك شماه مهل نكي ملو نولوالا اهمسر يتلا دودحلاب

 يمهالالا "لدعلا" !دبمب مهكسمتل "ةيربجلا" فقاوم ىلا اوفرحني م مهنإف كلذ مغرو

 نكي م يذلا اطسو اكلسم اوراتخاف "ةيردقلا" نادنسو "ةيربجلا" ةقرطم نيب اوناك دقف

 .يرعشالا "بسكلا" موهفم الا ةقيقحلا يف

 يا راكنا ىلع نيربجم مهسفنا اودجو "هيزنتلاب" قلطملا مهكسمت نم اقالطناو

 .هللا عم "ةردقلا" ةفص يف هوكرشي ال ىتح ناسنالل ةيلالقتساو ةيناكما

 قلخ يف هللا ةيلوؤسم مهتابثإب مهل ةلزتعملا تاماهتا در نم اونكمتي ىتحو

 .هقلاخ هنا مغر رشلا ديري هللا نا اوركناو رشلا قلخ ىلع هتردق اورقا رشلا

 ال هلدعو ةعساولا هتمحر يف هللا نال رشلا "بسك" ىلع لوؤسم ناسنالاف

 قلاخل دوعت ال ةيلوؤسملاف ةيلوؤسم يا هيف هل سيل بنذب ناسنالا بقاعي نا نكمي

 .رشلا راتخا نم ىلا دوعت لب رشلا
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 ربجي ال هللاف لامعالا وا لاعفال ةبسنلاب ةقيرطلا هذه سفن لمعتستو
 اذكهو 52 .11 .29 .آ .ليلد .ينالجرولا هرايتخا يف ارح هكرتيو لعفلا ىلع ناسنالا

 رثآ دقو رشلل قلاخ هلآ دوجو ةلاحتسا لوح ةلزتعملا ضارتعا ىلع درلا ةيظابالا لواحي

 .يرعشألا ربجتمو ملاظ هلأ ةركف اودعبتسي ىتح ناسنالل ةقلطم ةيرح حنم ءالؤه

lie29 ] ليلد «ينالجرولا "كرشلاب" ةيظابالا مهتمهتا كلذلو 252 .53  . 
 ىلا بهذملا ةأشن ذنم ريغتي مو ادج ميدق يظابالا فقوملا اذه نا وه ديكالاو

 امدنع لئاوالا ةيظابالا فقوم ىلا ةدوعلا نكميو ةرجهلل عباسلاو سداسلا نينرقلا

 فقوملا لوح قرزالا نب عفان اوفلاخو مهلامعا نع نيلوؤسم ريغ لافطالا نا اوربتعا
 لاصفنا ببس ناك كلذ نأ اودبيو نيكرشم مهربتعي ناك دقو نيملسملا ريغ ءانبأ نم

 ىلع ارشأم فقوملا اذه ناك دقو ديدجلا بهذملل سسأيل هنع ظابا نب هللا دبع

 ريربت ىلا جاتحي ال ربجتم هلا ةركف نوقنتعي نيذلا ربجلا لها نم ةيظابالا فقوم
 .ةلزتعملا ةهجو كلذ يف اوهجتا دقو ناسنالل هلاعفا
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 هللا ةيؤر

 "تافصلا" ةلأسم نم ةيظابالا فقومل ةيمتح ةجيتنك ةلأسملا هذه اودبت

 هبشي ينرم لكش هل نوكي نا هلل نكمي هناب رارقا وه هللا ةيؤر ةيناكمإب رارقإلاف
 يهو "هيزنتلا" ةركف ىلع تسسأت يتلا ةيمالسالا ةديقعلا رهوج سمي اذهو هتاقولخم

 .يظابالا مالكلا ملع روحم

 ةجلاعمل ةيظابالا مالكلا ءاملع لكل قلطنملاو يساسالا أدبملا يه هيزنتلا ةركفف

 كلذكو افلس انيب امك "ردقلاو ءاضقلا"و "نآرقلا قلخ" لثم ىرخالا تايلاكشالا لك

 ليوأت نكمي فيك" :يلاتلا لكشلاب لاؤسلا مهيلع حرط دقو "هللا ةيؤر" ةلضعم

 ؟يميسجتلا ىوتحملا تاذ ةينآرقلا تايآلا

 اوؤجتلاو "اه دنه حععصصانمصنو" "هيزنتلا" قيرط ةيادبلا ذنم اوعبتا ةيظابألاف

 كلذ ريغ ىلإ هدولخ ينعي ههجوو قلخلا ىلع هتنم الثم ينعت هللا ديف ليوأتلا ىلإ

 ."ةمسجملا" تايآلل ريسفتلا تالواحم نم

 وهو هناكمو هنامز ديدحت ةرورضلاب ينعت هللا ةيؤر ةيناكمإب رارقإلا نا امك

 مزل هنإف كلذل يظابالا ديحوتلا رهوج سميو قلطملا "هيزنتلا" !دبم عم ضقانتي ام

 بهاذم كرتشي امنيبو ةيظابالا ةديقعلا يف هللا ةيؤر ةلاحتسا يف أدبملا اذه جاردا

 درفتي ةلبانحلاو ةرعاشالا كلذ يف امب ةيقيقحلا ةيؤرلا ةيناكماب رارقإلا يف ةنسلا لهأ

Ujiek) wensinck, the muslim,130ةرهاقلا ،ينغملا .رابجلا دبع كلذل مهناركنب . 

 رظن ةهجو نم حورطملا لاؤسلاو رخآ افقوم ةيظابالا فقيو 1965 3. 240. ٧[×.

 ؟مهتديقع يف دنبلا اذه ةيظابالا جمدأ ةرتف يأ يف :يلاتلا وه راكفالا خيرات يف ثحابلا

 أدبملا اذه نوقنتعي جراوخلا ناك 265 .آ ںتالاقم "يرعشألا يرعشالا بسحف

 أدبملا اذه لوح ىرخالا جراوخلا قرف عم اوفلتخا دق ةيظابالا نا اودبي الو ةيادبلا ذنم

 اماد نوتكسي مهو فالتخالا دنع مهتداع يه امك مهتافلؤم يف كلذ نع اوبرعال الإو

 ىلع نورصي نيلا جراوخلا نم اوناك اذا ةصاخو مهتضراعم حم ءاقتلالا طاقن نع

 .اجراوخ ةيظابالا ىمست نأ ناركن ىلع ىتحو مهنم أربتلا
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 يءرم وه دوجوم لك ناو دوجوم هنال يءرم ىلاعت هللا نا لوق :باوجلا"

 فصوي ال نم اميس الو ةدوجوم اهنأ ىلع ةيئرم ريغ امنا ضارعالا رئاسب مهيلع ضقنتني
 دوجولا ليلدب ةرخآلا يف يئرم هنا يرعشالا لوقو تانولملا الا ىرت ال راصبالا ناف نولاب

 ضقتنت ىوعدلا هذه نا ىرخاو هنولوقي الو دوجولا ليلدب ايندلا يف يئرم كلذكو

 هنومشيو هنومعطيو هنوقوذيو مههالا نوسملي مهنا ىعدا ولو سمللاب مهيلع
 .كلذ نع هللا ىلاعت هبشا ناكل دوجولا ليلدب هنوحفاصيو

 ولف تابثا وه امنا ةلع بجويالو امكح يضتقيالو ةفصب سيل دوجولا نا ملعاو

 هلالتعا هل حصل دوجولاب لتعاو دارا ةفص ياب تاداضتملا لك نا ىلع لدتسم لدتسا
 ىلع هقفاو نمو هسفن فصنا نا هلقع عنام لوا ناف عنام كلذ عنمي الف هلوق امإو
 اذا عنام كلذ نم حنمي الو لاقو بقع مث همصخ نيبو هنيب ةجح لصحي ىتح كلذ
 ال ىلعت هللا نال لكش الو ةروص الو دح الو ناكم يف الو هسنجب ىري سيل ن اك

 سنج يه يتلا ةنياعملا هيلع زوجت الو ةلباقملا الو دودحلا الو نكامالاب فصوي

 لطبا دقف يرعشالا مالك نم اذه ناك ناف كلذ نع ىلاعت ماسجالا هلباقت ال نا ةلباقملا
 يناعملا هذه عم آلإ ةيؤرلا تبنت ال ذإ هناحبس برلا نع اهافن يتلا يناعملا هذهب ةيؤرلا
 هذه نم ءيشب فصوي ال ذإ ةيؤرلا هللا نع لطبا كلذبف همصخ مالك نم ناك ناو

 .ىلاعتو هناحبس هللا نع اهافن ىتلا تافصلا
 وا "ديحوتلا ةديقع" وه ةديقعلا ف ةيبدالا تافلؤملا سنج نم فلؤم لوأو

 فقوملا يلاتلاك حرطي V/XI ينوانجلا ريخلا نب يحي ايركز وبأل "ةسوفن ةديقع"

 . 55 .ةديقع .ينوانجلا :هللا ةيؤر نم يظابالا
 تضقنف ءيش هلثمك سيل دحاو هللا نا ىلع ةمالا تعمتجا عامجالا نمو"

 هللا دي ىلاعت هلوق مهمعزب كلذ يف اولوأتف هقلخب هللا اوهبش ثيح مهلوق ةهبشملا

 وهو ءيش هلثمك سيل هنا ىلع الوا نوعمتجم مهو انأل مهلوق اوضقنف هللا هجوو
 ."ريصبلا عيمسلا

 يراصنالا ريمن نب بلاغ نب دمحم نب باهولا دبع هيقفلا ةلاسر يف

 63 .ليلد سينالجرولا ةيرعشالا ةيرظنلل ضفر يفاكلا دبع رامع يبا ىلإ
 يف هناحبس يرابلا ةيؤر يف مهفالتخا يف ناث لاؤس : باهولا دبع لاق"
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 ءيش لك ناو دوجولا ليلدب ةرخالا يف يءرم ىلاعت هللا نا ىلإ ةيرعشالا تبهذ داعملا
 ناكم يف الو هسنجب ىري سيل كلذ ناك اذا عنام كلذ عنمي الف ىري نا زئاج دوجوم

 ةلباقملا الو دودحلا الو نكامماب فصوي ال ىلاعت هللا نال لكش الو ةروص الو دح الو

 نع ىلاعت ماسجالا هلباقت ال ذإ ةلباقملا نسح نم يه يتلا ةنياعملا هيلع زوجت الو
 .كلذ

 ةيؤر ةيناكما نم نولعجي اهدنع نوئطخم ةرعاشالا نإف يأرلا اذه بسحو

 هبشت ال صاخ لكش يف ةيؤر دوجو ةيناكما دعبتسيو مهدقنيف هدوجول اطرش هللا
 .هلل رخا لكش يا

 الا نوكت نا نكمي ال اهنإف الاو اهنامزو اهناكم ديدحت بجوتست هللا ةيؤرف

 .هللا ةيؤر ةركف ضقن يه ةجيتنلاو 63 .11 ليلدلا ةيلايخ
 ريغت هللا ةيؤر نأل "هللا ةيؤر" ةضراعم يف اديعب بهذي هنإف يفاكلا دبع امإ

 كلذ نال نول هلل نوكي نا يفنيو ةيؤر تسيل ةقيقحلا يف هيلع وه يذلا لكشلا
 ثدحم ريغ وهو مسجب الو ضرعب سيل هنال كلذ نع هزنم هللاو "اضرع" هنم لعجي
 .ثدحم هاري نا نكمي الو

 هناف "هللا ةيؤر" نم ةرعاشالا فقوم ىلع يظابالا هيقفلل عالطالا مغرو

 ةيؤر" وهو ةرخالا يف "هللا ةيؤر" مهرارقا ربع اريطخ افقوم نوفخي مهناب مهمهتي
 وا معط هل له ؟ هسمل نكمي له :ةيلاتلا ةلئسالا مهيلع حرطيو ايندلا هذه يف "هللا
 ةمهت ديكأتو ةرعاشالا جارحإ وه ةلئسالا هذه نم فدهلاو ؟هدوجو مكحب ةحئار

 .مهيلع "هيبشتلا"
 لب هتافص نم ةفص سيل هللا دوجو نا لوقي ةرعاشالا ىلع درلل ةلواحم يفو

 اهدودحو هتيؤر ناكم ددحي ناو اسنج هلل نوكي نال يرعشالا راكنا ناو تابثا وه

 امك طورشلا هذه نودب ةيؤر ال ذإ اهتاذ دح يف "ةيؤرلل" راكنا وه اهلكشو اهلثمتو
 نا نكمي ال يئرملا ءيشلاف ةياهن نودو ةضماغ اهنال ةيرعشالا "كاردالا" ةركف دفي
 عم ضقانتم ءايشالا نم هريغب هتنراقم نكمي الو ام ناكمب دجوي ناو سنجل الا يمتني

 هللا نم قلخك "كاردالا" ةركف لبقي ذاو تاثدحملا لك نع فلتخملا هزنملا هلالا ةركف

 . "ةيؤرلا" نع فلتخم كاردالاف "هلل ةيؤر" اهربتعي نا ضفري هنا الا ناسنالا ىدل

 ةيقطنملا ةقيرطلا سفن يراصنالا ريمن نب باهولا دبع لمعتسا دقو
 ىلع درلا يف يفاكلا دبع اهلمعتسا يتلا ةرعاشالا ىلع درلا يف ةيلدجلا
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 نم فدهلاو "ةلاحتسالاب ليلدتلا" ةقيرط يهو "ردقلاو ءاضقلا" ةلأسم لوح ةلزتعملا

 ةيؤرب نولوقي امدنع هنوفني نيذلا "هيزنتلا" أدبم عم ةرعاشالا ضقانت نايبت وه كلذ

 .ةيلقعلا ججحلل ةبسنلاب اعبط اذه هللا

 يتلا ةيوبنلا ثيداحالاو ةينآرقلا تايآلل ةيظابالا ليوأت ناف صنلل ةبسنلاب اما

 هللا ةيؤر حوضوب يفنت يتلا تايالا ريسفت ىلع الوا زكتري يميسجت ىوتحم اهل

 ةيآلل ةبسنلاب الثمف هيبشتلل ةيفانلا تايالا ءوض ىلع "هيبشتلا" تايآ ليوأت ىلعو

 .ازاجم اهرابتعا ىلإ أجلي بتاكلا نإف" ةرظان اهبر ىلإ ةرظان هوجو" ةميركلا

 يذلاو ةينآرقلا تايآلا ليوأتل ةيبرعلا ةغللا هقفب باهولا دبع نيعتسي امك

 دروت يتلا ةيالاف 67 64 dD do ،ينالجرولا سايقلا ىلع لبق نم كلذ انيب امك زكتري

 يف كلذ ضفر برلا نا فيكو هتيؤر نم هنيكمتل هبر بلط دق ىسوم يبنلا نا فيك

 ] ،ليلد .ينالجرولا ةيالا هذهل ةرعاشالا ليوأت عم فلتخي ليوأتل عضخت ةرخآلاو ايندلا

 ريغف ةيؤرلا يفن يف طرش ينارت نل مكلوق اما هلوق "قعص ىسوم رخف" :هلوقو : 6

 تناك ولو لابقتسالا يف ال لاحلا يف هلاؤسل اباوج ناك امنا ينارت نل نال مكل ملسم

 هنيب ةطساو هلعج نمو هنيمأو هللا يبن وهو ىسوم هلأس امل هيلع ةليحتسم ةيؤرلا

 نم هب زتعا ام عيمج نا : باوجلا ليحتسملا هلأسي نا هتلاسرل المحتمو هقلاخ نيبو

 ."...كيلا تبث هلوقو ينارت نل هلوق

 ةحورطا رثكا حوضوب ضرعي هنإف "رطانقلا" باتك يف يلاطيجلا ىسوم وبأ اما

 ."هللا ةفرعم" لصف يف 10 .9 .رطانق ںيلاطيجلا "يئرملا ريغلا هلالا"

 انساوح قاطن جراخ دوجوم وهو هديدحت نكمي ال نئاكك ودبي هللاف

 الف ةيلزا ةفصب كلذو تاقولخملاو تاثدحملا عم ءاقتلا ةطقن يأ هل سيلو انتايناكماو

 .سنج الو ضرع الو مسجب سيل هنال هللا فينصت نكمي

 ێحعع!, 494, رامضملا اذه يق يثاشوللا ىسيع نب نيروغغبت لوقيو

usalكلذ ناف ةرخألا يف هللا ةيؤر رصبلل نكما اذا هناب هدافم ام  

 ناكم ىق هتيؤر اما :نيئيش ىعدتسي كلذو ايندلا ىق هتيؤر نكمي هنا ىنعي
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 ىلوالا ةلاحلا يفف تقولا سفن يف نكامالا عيمج يف وا نكامالا لك نع فلتخي ددحم
 .ةلاحتسالا تبثت ةيناثلا ةلاحلا يفو "كرش" اذهو دودح هلل نا ينعي اذه

 قرفلا عم اهنوركني يتلاو "هللا ةيؤر" ةلأسمل كلذك ةلزتعملا ةرظن يه هذه

 الو عقاولا ةيعوضومب نمؤت ال ةيظابالا نا حنمعار 495,]1 يلربوك ؤنمءاإ بسح

 ىلع عافدلا ةلزتعملا هيف لواحي يذلا تقولا يفو ةيسحلا ةبرجتلل ةيمها يطعت

 ىلإ ةيظابالا هجتي لوهجملا ماما بابلا حتف ينعي لوقعم ريغلا تابثا نال ةينالقعلا

 ."هيزنتلا" ةركف ىلع سرشلا عافدلا
 "هللا تافص" نم مهفقوم ةجيتن وه ةلأسملا هذه نم ةيظابالا فقومف

 يواست ةيمها اهنوريعي ال لقالا ىلع ةرجهلل سداسلاو سماخلا نرقلا يف مهءاملعف

 لئاسم يف اهنوجردي مهف كلذ مغر "نآرقلا قلخ" وأ "ردقلاو ءاضقلا" يتلأسم ةيمها
 وهو ةقرفلا نم جورخلل يذأي اذه يف مهبهذم قانتعا مدعو "هلهج عسي ال ام"

 رفكب" مهتيف ةرخالا يف هللا ةيؤر يف دقتعي نم اما كرشلاب مهتمو ةريبك بكترم
 فقوم هسفن وه "هللا ةيؤر" نم ةيظابالا فقوم نا وه لوقلا ةصالخو "ةمعنلا
 .نيهاربلاو ججحلا تفلتخا ولو ةلزتعملا
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 ةيظابالا دنع ةمامالا ةلأسم

 يرجه نم سداسلاو سماخلا نينرقلا يف
 سداسلاو سماخلا نينرقلا يا انمهت يتلا ةرتفلا هتاه يف ةمامالا ةلأسم دعت م

 طقف تحبصا لب ةيلمعو ةيسايس ةلأسم يداليم رشع يناثلاو رشع يداحلا يرجه
 لبذ دق ةلود ةماقا يف ةيظابالا حومط نا ذإ "هلهج عسيال ام" رصانع دحاو ةيدئاقع

 امك مهخيراتو مهتديقع لوصاو ىشامتت ةمامالل ةيرظن ةرولب ديحولا مهمه حبصاو
 .هنوؤرقي

 ةلأسملا هذهل 84 .[] زجوم .يفاكلا دبع هزجوم نم اءزج يفاكلا دبع صصخيو

 ىتم :ةيويح ةلأسمل ةروكذملا ةرتفلا يف اوقرطت نيلا لئالقلا نيب نم وهو ةيدئاقعلا
 حوضو حضاو لاؤسلا اذهل يسايسلا دعبلاف ؟روهظلا ةلاح وا روهظلا ةماما نالعا نكمي
 نيبي نا لواحي ةيظابالا ةمامالا ةيعرش ديكأتل ةلأسملا هذه خيراتل هفصو دنعو سمشلا
 يلعو نافع نب نامثع لتقم دعب ةيعرشلا ثرو يذلا ديحولا وه يظابالا بهذملا نا

 نب يلع ىلع اوجرخ نيلا "ىلوالا ةمكحملا" الا اوسيل ةثرولا ءالؤه ناو بلاط يبا نب

 لدعلا رشنو دودحلا ةماقال "ةمامالا" بوجو زاربا ىلع زكري امك ناورهنلا يف بلاط يبأ

 ماكحا ةمجرتل ناسنالا ىلع ضرفو هللا نم ةنس يه يفاكلا دبعل ةبسنلاب ةمامالاف

 دبع درويو 284 .11 زجوم .يفاكلا دبع ايندلا ةايحلا ف سوململا عقاولا ىلإ هللا
 رمألاو دودحلا ةماقا بوجوو ةلأسملا هذه لوانتت يتلا تايالا نم اماه اددع يفاكلا

 ةمهملا هذهل ىدصتي "ماما" دوجو بجوتسي ام اذهو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب
 نكمي فيكف ةيظابا ةماما دوجو مدع يف نامزلا كلذ يف ةيظابالا ةلكشم نمكت انهو
 ؟ةيظابا ةلود ثعبب مايقلا نود مهبهذم ىلع ةظفاحملا مهل

 ةماقا دوجوب نوثبشتم كاذنا ةيظابالا لازام يرظنلا ىوتسملا ىلعف

 حيرص ينآرق صن بايغ يفو "روهظلا" ةماما يهو "هللا نيد راهظإل" مهتلود
 عامجاب" هنومسي ام ىلاو ثيدحلا ىلإ بهذملا خويش أجتلا ةلأسملا هذه لوح
 دامتعالاب مهتيرظنل يساسالا لخدملا لثم "ةمئألا عامجال" مهءاجتلاو "ةمألا

 ةدعاس ينب ةفيقس يف قيدصلا ركب يبا نييعت دنع "ةمالا عامجا" ىلع

 ىنعملا اذه نمو هضوع نيملسملاب ةالصلل هل معلص يبنلا رايتخا ىلع ازاكترا
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 يتلا صصقلاب ةيظابالا خويشل ريسلاو تاقبطلا بتك جعتو "مامالا" ةملك تقتشا

 هذه ىلع ادامتعاو مهتيعرشو نيملسملل لوالا ةعبرالا ءافلخلا ةيلوت ثادحا يورت

 .ةيعرشلا موهفمل اوسساو ةفالخلا وأ "ةمامإلل" مهتيرظن ةيظابالا جسن تاياورلا

 نافع نب نامثع مكح نابا تدج يتلا ثادحالل مهضرعتبو تقولا سفن يفو

 اسسا اوعضوو نييعرش نيماما نع ةيعرشلا لاوز ةلأسم اولوانت بلاط يبا نب يلعو

 يخرؤمو خويش لك لعفي مفو يعرشلا مامالا نع ةيعرشلا عزن رطأ ددحت ةيرظنل

 .ناورم نب كلملا دبعل ضابا هللا دبع تالوقم خسن ةداعا الا ريسلا يررحمو ةيظابالا

 نم اقالطنا :ةيلاتلا يهف هلها جرحتو يظابالا حرطلا ضرتعت يتلا ةيلاكشالا اما

 ىلإ ةلأسملا هذه تللست فيك ينآرق صنب سيلو عامجالاب ةطبترم ةمامالا ةلأسم نأ

 صنلا ةيمازلإ سفن هل انوناق حبصي ةمالا عامجاف ؟"اهرصانع" مهأ دحأ حبصتل ةديقعلا

 ثيدحلا اذه ىلعو "ةلالض ىلع يتما عمجتال" :يوبنلا ثيدحلا نم اقالطنا ينآرقلا

 هربتعا اميف قيدصلا ركب يبا ةماما ىلع ةيعرشلا ءافضال يفاكلا دبع رامع وبأ زكتري

 ىلص هللا لوسر ةفيلخل نييعت وا ينآرق صن بايغ يفو ةدعاس ينب ةفيقس يف اعامجا

 ةغبصلا يفظي عامجإلاف 227 .29 .زجوملا GSI wus هلبق نم ملسو هيلع هللا

 .اهؤاغلا دحال نكمي ال يتلا ةيمازلالا

 ةيعرش يف نوككشي هلوق بسح نيذلا ةيديزلا دقن يف يفاكلا دبع قلطنيو
 ةرظانملا نوطاعتي مهنال ةصاخ ةيديزلا ىلع زومرلا نم اذه امناو" ركب يبا ةفالخ

 يف مهلوق :روما ثالث يف الا افالخ مهل ملعا تسلف مهبهاذم يف ةيظابالا تاهاضمو

 نيمكحلا ميكحت ىلعل مهزيوجت مث ،يلو نم لكل ةئطختلا مهكرت عم ىلوالاب ةمامالا

 امارتحا يدبيو "ةمايقلا موي ىري هللا نا معزي نمم ليوأتلا لهأ كيرشتب مهلوقو

 لئاسملا يف الا ةيظابالا نيبو مهنيب براقتلاب رقيو هعيشلا نم ىرخالا قرفلل افالخ مهل

 .اهركذ يتلا ثالثلا

 ةمامالا ةرورضل مهراكفال دودحلا ليطعتب جراوخلا نم تادجنلا مهتيو

 . 123 . للم - يناتسرهشلا
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 ىلع باوجلا يفاكلا دبع لواحي ةيظابالا ةمئأ ةيعرشو ةمامالا بوجو نايبت دعبو
 ةماما طوقس ذنم "نامتكلا" ةلاح يف نوشيعي ةيظابالا نا نم اقالطنا :يلاتلا لاؤسلا

 ؟"روهظلا ةماما" نالعا بجي فيكو ىتم ه 297 ةنس ةيمتسرلا ترهات

 وهو هتذمالت ةلئسا ىلع ةباجالا لواحي هنا فشتكن يفاكلا دبع حرط عبتت دنع

 ةيسايسلا ةباجالا وحن هجوتي لب ةيركف ةيرظن ةبراقمب ءافتكالا مدعو ةيظابالا خيش

 ةيركسعو ةيسايس ةقدب بيجي "؟روهظلا ةماما نع نالعالا بجي ىتم" لاؤسلا ىلعف
 امو ؟مكدنع ةمامإلا بجت هب ام دح ام :لاقف لئاس لآس نإف" 11,234زجوملا ةلهذم

 ناك اذا : هل ليق اولوي نا مهيلع ابجاو ناك نيملسملل عمتجا وه اذا يذلا رادقملا

 مهاشغيو رومالا ثداوح نم مهيلع يتأي اه ملعلاو لاملا يف ةوقو ةدع يوذ نوملسملا
 نيذلا مهئادعا نم مهيلي نمم فصنلا يف ةدعلا يف كلذب اوراصو لزاونلا هباشتم نم

 نأش مهل ميقي امامإ مهلضافا نم اوراتخي نا مهيلع بجاولا ناك مهتكوش نوقتي

 ال ةيوستلاب مهنيب مسقيو ةموكحلا يف مهنيب لدعيو مهيلع هللا هضرتفا يذلا مهنيد

 ناك اذإف .فلخلا مالعال اينبتم فلسلا راثآل اعبتم ارصن هنيدل الو احصن هللا اولأي

 مهرضاح نم نيملسملا ةفاك ىلع بجاولا ناك لاحلا هذه نم انفصو اهب مامالا

 عم نيملسملا ةمئأل هللا اهلعج يتلا هقوقح هل اودؤي نا مهديعبو مهبيرقو مهيدابو

 .هللا رما نم هيلا اعدام لك يف ةباجالاو رصنلاو هل ةيالولا نم مت ام

 نا ينعي امم يفاكلا دبع رامع يبا بسح "روهظلا ةماما" طورش نذإ هذه

 "ةمامالا" نالعال ناكملاو نامزلا ددحت يتلا يه ةيركسعلاو ةيسايسلا ىوقلا نيزاوم

 نيزاومل همييقت بسحو اينيد ابجاو ةمامالا نالعا حبصي طورشلا هذه رفوت دنعف
 نيظرتفملا ءادعالا ددع فصن رفوت تناك كاذنا ةلداعملا نإف هدهع يف ةيرورضلا ىوقلا

 ةسامحب هزواجت نكميف يددعلا قرافلا اما ةروثلاب مايقلل حمسي ىتح . 238زجوم

 اوحبصاو برحلا يف مهتالوطبب اوفرع نيلا ةيظابالا دادجا ةارشلاب ةوسا نيلتاقملا

 ةلتاقلا تابرضلا تحت جراوخلا ضارقنا ىلا مهفزطتل ارظن فسالا عم تدأ ةروطسا

 .يومالا شيجلل
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 نولصاوي مهلعج امم مئازهلا هذه نم اركبم ةربعلا نويظابالا صلختسا دقل

 بتك كلذ يدبت امك ةارشلل مهدهع ىلع اوظفاح مهنكلو ةقرازالل افالخ مهتريسم

 نامتكلاو روهظلا يهو ىرخالا ةثالثلا تالاحلل افالخ "ءارشلا ةلاح" تحبصأف ريسلا

 نومزلم يظابالا بهذملا راصنا دعي م "ةيقتلا" أدبم نم اقالطناو ةبجاو ريغ عافدلاو

 . 238 [] سزجوم ةارشلا ةاكاحمب

 نافع نب نامثع ةفالخ صوصخب ةلزتعملاو ةيظابالا نيب ثدح يذلا لادجلا اما

 هنا ودبي يذلا يلزتعملا فقوملا ضقانت نيبيل "زجوملا" يف يفاكلا دبع رامع هلوانت دقف

 .ةيديزلا ةعيشلا فقوم ىلع اعلطم ناك امك هيلع اعلطم ناك

 ةيبهولا ةيظابالا خيش هرابتعاب راكنلا ةيظابالا فقوم يفاكلا دبع دقتني امك

 طرشو املع رثكالا مامالا نوكي نا طرش : لقالا ىلع نييوتسم ىلع "ةعدبلأب" مهمهتيو

 باهولا دبع ةماما ةيادب دنع راكنو ةيبهو نايعا سلجم يأر ىلا هتارارق يف عضخي نا

 نيتعومجملا نيب لدجلا رمتسا دقف ترهاتب ةيمتسرلا ةلودلا ةمثا يناث يسرافلا متسر نب

 باهولا دبع مامالا راصنا فقوم ىلع عفاد يذلا يفاكلا دبع رامع ةرتف ىتح نيتيظابالا

 ءاملع هددح يذلا فقوملا وهو .يظابالا بهذملا نم قشلا اذهل هئامتنا مكحب

 .اقباس هانلوانت دقو فالخلا مسحل ةرجهلل يناثلا نرقلا رخاوا ةرصبلا خويشو

 يا ةمامالا ةلأسم نم ةيظابالا فقوم هباتك يف ةناماب صخلي يفاكلا دبع رامعف

 دهع ذنم ريغتي مغ فقوم وهو سداسلاو سماخلا نينرقلا يف مالسالا ف مكحلا ماظن

 ينيدلا ميعزلا وه مامالاف ٥1رانصواعن,ءطحهصنونع 63 رظنا نييمتسرلل يناثلا مامالا

 .ةيركسعلاو ةيئاضقلاو ةيلاملاو ةيذيفنتلا طلسلا ىلع رطيس يذلا يسايسلاو

 هيلع بجي لب هدحو مكحلا سرامي نا تاطلسلا هذه لك هل صخشل نكمي الو

 ةمسا ثلاث باهولا دبع نب حلفاف .دقعلاو لحلا باحصا عم "ىروشلا" ىلإ ءوجوللا

 نيلا ءالؤه مه نمف الثم "ضاق" نييعت لبق هنم نيبرقملا ريشتسي ناك نييمتسرلا
 . 221 ريسلا - يخامشلا ؟ىروشلا باحصأ نم اونوكي نأ نوقحتسي

148



 متسر نب باهولا دبع ةعيابم ضفر يذلا راكنلا ميعز نيدنف نبا عفاد دقل
 مامالا تارارق لطبي نا هل نكمي ىروشلل سلجم تارارق ىلا مامالا عضخي نا !دبم ىلع

 نايعا نم ةراق ةفصب نوكتيو ةثيدحلا ةيسايسلا ةمظنالا يف ناملربلا هبشي سلجم وهو
 دبعو ةرصبلا ءاملع ضفر يف اببس ناك ريطخلا حرطلا اذه لئابقلا سوؤرو دلبلا

 مسقناو مامالا ةطلس دييقتل ةروانم ربتعا و نيدنف نبا فقومل متسر نب باهولا

 ىتح اهدعبو ةيمتسرلا ةلودلا نابا ماسقنالا اذه رمتساو راكنو ةيبهو ىلا ةيظابالا
 ةيلها ابرحو ةيماد الاكش انايحأ ذخأ اهرايهنا بابسا دحا ناكو ةنيدحلا روصعلا

 .ةرمتسم

 ٧و 1٧ نرقلا داديك نب دلخم ديزي وبأ يراكنلا يظابالا ميعزلا لواح دقلو
 يراكن يظابا "ةبازع" ماظن سساو يراكنلا حرطلا لاونم ىلع ةطلس ميظنت

E.I, s, 186 nukkar 55!اميف ةبازعلا ماظن زورب ىلا رشا نوكي دق يذلاو ]ع"زحاعن  

 .دعب
 هيحولص هدحو هل ذإ ديحولا ةطلسلا بحاص ناك ةيبهولا ةيظابالا ماما نكلو

 ةريسلا" باتك يف دجنو 67 466 جراوخلا "يركبلا مهلزعو ةاضقلاو ةالولا نييعت

 تايحولصو طلسلا ميظنت قئاقدو ليصافت ركب يبا نب يحي ايركز يبال "ةمئالا رابخاو
 . اع tourneau, chronique 123-56 ةيرادالاو ةيسايسلا فئاظولا لك
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 "ةبازعلا سلجم" ىلا "ةمامالا" نم

 0297 diw يف ةيمتسرلا ةلودلا طوقس دعب ةيظابالا ىلع حورطملا لاؤسلا ناك

 ةلأسم لوح مهتالوقم نيب قيفوتلل يرظن لح داجيا وه ةعيشلا نييمطافلا دي ىلع
 ةضاخو "روهظ" وأ "عافد" ةماما نع نالعالا نع مهزجعو مهمازهنا عقاوو ةمامالا

 . , > و 354.315 ريس -يخامشلا مهتاروث لك يف اولشف مهنأ

 خويش دجي نا لبق ةرجهلل سماخلا نرقلا لئاوا ىتح رظتنن نا بجيو
 اوماق دقل ةقرفلل يلعفلا ظارقنالا يلاتلاو لالحنالا نم مهبهذم ظقنيس الح بهذملا

 دادتماو رارمتسا مهل نمظي ةيسايسلا ةطلسلا ةلكايه يف هبشي يرس ميظنت ءانبب

 .نويظابالا اهيف دجو يتلا قطانملا لك يف ةيظابالا تاعامج ىلع ظافحلاو بهذملا

 ةبازعلل "ةقلح" لوال سيساتلاب ركب يبا نب دمحم ماق ه409 ةنس يفف

 365 ريس ،يخامشلا نييمتسرلا ةمالا رخا أجتلا نيا رئازجلا يقرش بونج نالجروب

 .خير داوب اديدحتو

 وذ مظنملا زكرملا حبصتس يسايسو ينيد ديدج ماظنل ةاون لوا تقلطنا دقل

 لامش ةسوفن لبجب ةيظابالا قطانم لك يف رشتنا نا دعب عساولا يسايسلا ذوفنلا

 ريس ،يخامشلا رئازجلا يف بازيم ينبو ديرجلاب ةوازفن دالبو ةبرجو سلبارط
131.345 . 

 وهو "يبازعلا" عمج يه ةملكلاو "ةبازعلا" ماظن مساب ماظنلا اذه فرع دقو

 مامتهالاو ايندلا نع "بوزعلا" ينعي امب "بزع" لعف نم قتشم مسالاو "ةقلحلا" وضع
 .ةيظابالا تاعومجملا ةدايقو هقفتلاو ةساردلاو نيدلا نوؤشب طقف

 "ةقلحلل" يلخادلا ماظنلا ةباتكب ركب يبا نب دمحم هللا دبع وبأ ماق دقلو

 هئاطعا ةمهمل يفاكلا دبع رامع وبأ مالكلا ماع ىدصتيسو دعب اميف هريوطت عقيسو
 اذه انموي ىتح ةيظابالا تاعومجملا لخاد ةايحلا مظنيس يذلا يئاهنلا هلكش

histoire 35 Masqueray, chronique, 26 , . 
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 نم ةلاح يف "نامتكلا ةمامال " دادتما الا سيل ماظنلا اذه نإف ةقيقحلا يفو

 بهذملا نيب طلخي ناك نودلخ نباك املاع نا ىتح اهنع نالعالا نودو ةقلطملا ةيرسلا

 لامش يف جراوخلا ناكسلل "ةبازعلا" بهذم نع ثدحتي امدنع يسايسلا ماظنلاو

 نيمتنملا دارفالا ددع خلب املك ايئاقلت لكشتت ةيدعاق ةيلخ وه ةبازعلا سلجمف ايقيرفا

 نيلا" ةارشلاب انركذي نيعبرالا ددعو 1 - 161 خيرات -زوبد اصخش نوعبرا بهذملل

 .ةيمأ ينب ةالو ةبراحم التاقم نوعبرا مهددع غلب املك نوجرخي اوناك

 نأ دعب يركفلا عارصلاب لاتقلاو ملقلاب فيسلا تلدبتسا دق ةيظابالاب اننأكف
 ادمع اودعتبا ةيظابالا ءاملع نأ حضاولا نمو فويسلا اهيف تلمعو مئازهلا اهتذختإ
 ماظنلا اذهل ةماعلا دعاوقلا ركذب اوفتكاو كئاشلا عوضوملا اذه لوانت نع

Masqueray, chronique I, 130 . 
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 ؟ ةيعامج ةيطارقويت يه له
 خيشف ةموكح يا هبشت اهناب انفشتكا "ةقلحلا" طاشنو رييست يف انعمت ام اذإ

 لكلو اهدارفا لكل ةمزلم ةقلحلا تارارق حبصتو اهتاعامتجا سأرتيو وعدي ةقلحلا
 نسو ةيظابالا تاعومجملا نوؤش رييستب ةبازعلا سلجم موقيو يظابالا بهذملا دارفا
 ريسيو فاقوالا اهسفن دجاسملا فو دجاسملل ةيلاملا تايناكمالا يف فرصتيو نيناوقلا

 .نمالا ىلع فرشيو قاوسالا ةرادا

 تارارقلل زكرم ىلا يواتفلا قلطي تحب ينيد لكيه نم ةقلحلا تلوحت دقو
 اعون "ةبازعلا سلجم" لثم دقل ايجيردت كلذ ناك دقو ةيظابالا ةعامجلا صخت يتلا

 "راكنلا"و "ةيبهولا" نيب نزاوتلا ةرورض نوكت دقو ةيعامجلا ةيطارقويتلا ةطلسلا نم
 دوقع لاوط مهنيب ناك يذلا عارصلا مغر يعامجلا عباطلا رارمتسا يف يساسالا ببسلا

 ابنج شياعتلل اورطضا مهنكلو ةيبهولل ةحضاو ةرطيس عم ةيظابالا تاعمتجملا لك يف
 مسق يفارغجلا عيزوتلا نا مغر [] تاقبط ينيجردلا ةيفلخلاو راكنلا عم بنج ىلا

 نكمي هنإف كلذ بونجلا يف ةواتسملا راكنو لامشلا يف ةيبهو قطانم ىلا الثم ةبرج

 يذلا ماظنلاو ةبازعلا ماظن نيب قباطتلا ىلإ ةراشإلا نكميو يطارقويتلا عباطلاب مزجلا

 زربيو «لئاوالا جراوخلا فقاومو يراكنلا رايتلا سسؤم نيدنف نبا هدوجو ىلع عفاد

 ةمظنملا نيناوقلل ينيدلا عباطلاب ةموكحلا نم عونلا اذهل يطارقويثلا عباطلا

 ةعومجملا ءاظعا لكل هتيمازلاو .هلثمي يذلا عامجالا بناج مغر ةيظابالا تاعامجلل

 ."ةلالظ ىلع يتما عمجتال" يوبنلا ثيدحلا نم اقالطنا هثكن ةيناكما مدعو

 ةفرعملا تركتحا ةينيد ةبخن تلكشت زيمم يخيرات روطت ربعو ايجيردتو
 .ةموكحلا رود تسرامو ملعلاو

 ةددحم تافرصتو تايقالخأب ةبازعلا مهو ءالؤه نيدلا لاجر زيمت دقل

 طلتخاو عمتجملا ف مهسوردو مهسابلو مهلكاو مهشيع ماظنل ةقيقد صوصنب

 مهسوؤرف ةزيمم ةريسب نوصتخي مهتلعج يربرب لصا نم ديلاقتب اذه لك

 قلحب أدبي ةقلحلاب ديدج قحتلم لكو ةرعش رخا ىلعو ةقولحم تناك
 ةلاح ىلإ ةواقنالا ةلاح نم رورملا سوقطب انركذت ةددحم سوقط بسح هسأر
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 عصانلا ضيبالا نوللا اهدكأي ةيزمرلا ةواقنلا هذه ىرخا بوعش دنع ةقلطملا ةواقنلا

 ةقيرطب يشمي يبازعلاو "يلخاد بوث يا نود سبليو فوصلا نم وهو "ةبازعلا" بايثل
 عمتجملا يف ملعلا ةناكم ىلإ زمريو ةطلس لثمي هنال ةماخفلا نم عون اهيفو ةينأتم
 اما .ةبازعلل نومتني ال نيذلا بعشلا ةماع مهو "ةماعلا" هب رهبني ىتح هتيولعو
 .هسوقطو هناكمو لكالا تاقوا ةقدب ددحت امنيب ةطاسبلاب زيمتيف مهلكا

 ةيرس مغرو سلاجملا ةعيبط هنمظتف ةبازعلا ةطلسل يعامجلا عباطلا اما

 ريدي بختنم خيش فرط نم ريسي هنإف هترارقل يعامجلا عباطلاو سلجملا تالوادم
 ةيرسلا لماك يفو عامجالاب الا رارق ذختي الف عامجالل عضخيو هتاشاقنو هتاعامتجا
 .ةيظابالا ةعامجلا ءاضعا لك ىلع ايراس حبصيو

 نا يفكيو انثحب عوضوم زواجتت ةيرسلا ةطلسلا هذهل ةقيقدلا ةساردلا نكلو

 ةطلس يواست يهو ةيعامجلا ةيطارقويتلاب اهتعن نكمم صاخ عون نم اهنا ىلإ ريشن
 ."نامتكلا ةلاح" يف نكلو مامالا

 لحلا لها مه" : مك]/ه7٧ نرقلا يبازعلا فلخي نب ناميلس لاق امكو
 دالب يف مهتلود دقع طرفنا نا ذنم لداعلا ناطلسلا وا مامالا لحم اولح دقو "دقعلاو
 .برخملا
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 ةصالخلا

 دقو دعب اميف اهنع انعجارت جئاتن ىلإ تالاحلا ديدع يف انثحب لالخ انلصوت دقل

 تلازام يتلا ةركبملا رداصملا حش ماما ةصاخ نايحالا نم ريثك يف ىضرلا مدعب انسسحا

 .يملعلا ثحبلا ىلع ارخؤم مهحاتفنا مغر ةيظابالا نئازخ يف ةسورحم

 خيراتو ةيظابالا خيراتل ةيرظن ةموظنم ءاسرإل ةحلملا ةرورضلاب نمؤن انك اننكلو

 دق نوكن دقو ةيظابالا لوح تاساردلا مدقت وحن ةيساسا ةقلح يهو ينيدلا مهركف

 هنأك ودبي يذلا راكنلاو ةيبهولا نيب عارصلا ةيمهأك تاجاتنتسالا رادصا يف انعرست

 نبا همدق امك يودبلا شيعلا طمنو يرضحلا شيعلا طمن نيب ميدقلا عارصلل ساكعنا

 يف شاع يذلاو ثيدحلا عامتجالا ملعل سسؤملا ةمالعلا ةيرظن نا انل ادب دقو نودلخ

 .يطظابالا عمتجملا روطت خيرات ىلع قبطنت روصعلا كلت

 أجلن نا ةيجولوليف ةقيرطب ةيدقعلا صوصنلا ةسارد ىلع ةوالع ذبحن انك دقل

 اليحتسم ناك اذه نكلو دوقنلاو راثالا مولعو ايجولونثالاو ةثيدحلا مولعلا ىلإ

 نم مولعلا هذه لمجم يف نوثحابلا نكمتي نا وجرنو لوطا ةينمز ةدم بلطتيو

 .ةيظابالا لوح لمعلا اذه ةلصاوم

 ةديحولا انتليسو ناك ةركبملا صوصنلا ىلإ ءوجللا نإف مالكلا ملع صخي اميف اما

 ىلإ ءوجللا مدع اندمعت دقلو ةيظابالا دنع ينيدلا ركفلا ةيلاكشا رهوج يف قمعتلل

 جوا نا ىلع كلذ انيب دقو نيقي ىلع اننال ةيظابألل ةرخأتملا راثالاو ةثيدحلا تاساردلا

 ةداعا الا نورخأتملا لعفي مو ه سداسلاو سماخلا نينرقلا يف ناك يظابالا مالكلا ملع

 .نولوالا هلاق ام راركت

 ركفلا سلكت قفاو ةيظابالا دنع ينيدلا ركفلا سلكت نا كلذك دقتعن نحنو

 .ةماع نيملسملا دنع ينيدلا

 ةيساسالا ةحورطملا تايلاكشالا جارختسال صوصنلا قاطنتسا ةقيرط انعبتا دقل

 قلخو ردقلاو ءاضقلاو تافصلاو ديحوتلاف ىرخالا اياضقلا لك لخاد اهفاشتكا ةداعاو

 .اهنيب طبرت يتلا ةيلدجلا تاقالعلا كيكفتو هللا ةيؤرو نآرقلا
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 ةيساسالا اهمومهو اهرارسا فاشتكا نم انكمت امه اهحرشل ةديقعلا انسرد ولف
 يتلا تايلاكشالا زارباو يلخادلا اهقطنم كيكفت نم انكمت امهم يا ةنلعم ريغلا اهفادهاو

 نع نوفشكي اونوكي م ذاذفالا نيركفملا ءالؤه ناب اننيقي نم اقالطنا اهحرطت
 .دئاقعلا بتك هنلعت امل افالخ ةقيمعلا مهتاعانقو مهتديقع

 جئاتنو ةيبهذم تايفلخ نود ةيعوضوم لكب مهتاحورطا ميدقت نولواحي مهنإ
 .يملعلا قطنملل ةجيتنك مهليلاحت

 فادها ىلإ نوعسي مهنا فشتكن مهصوصن قاطنتسا دنعو ةقيقحلا يف مهنكلو
 مهتايح نوسركي مهف .ةددحم جئاتن ىلإ اولصيل ةددحم ةطخ بسح ةددحم

 ال يذلا مالكلل ءاملع يأ نوملكتم كلذب مهو يظابالا بهذملا نع عافدلل مهدوهجو
 .يمالسالا نيدلا نع ايعافد ابهذم نوكي نا الا ودعي

 يتلا ةقيرطلا وه مهملا امنا خويشلا ءالؤه هدقتعي ام انل ةبسنلاب مهملا سيل
 اذه قطنم يا نكلو يناسنالا قطنملا بسح مهتديقع ةفص ىلع ةنهربلل اهودمتعا

 :ةقيرطلاو ةيلاكشالا يعوضومب انممتها دقل ؟نويظابالا ءاملعلا هلمعتسي ناك يذلا

 ىلإ دوعي دقتعم وهو ىلاعتو هناحبس هلل لماكلا "هيزنتلا" أدبم ديكأت وه مهفده ناك
 .مالكلا ملعو ةيظابالا ةديقعلا ساسا لثميو ةرجهلل يناثلا نرقلا

 عطقيو روطتيل دجوي م ةبرجب ءالجالا خويشلا دحا كلذ يلرسف امك دقتعملاو
 ربتعت يتلا تادقتعملا ةلمج ديدحتلاب يه ةديقعلا نإف فقوملا اذه ةحص نع رظنلا
 .اهتعجارم ناك يأل نكمي ال يتلاو اهيقنتعم دنع ةقلطم ةقيقح

 باحصا ساسالاب مه ةيظابالا انخويشف لقعلا دودح زاربا كلذ نم دصقي دق
 نع نا ةتبلا لواحن م كلذل عانتقاو ةوارض لكب اهنع اوعفادي نا يعيبطلا نمو ةديقع
 .اهنع عافدلا قرطو مهتاعانق كش لحم عضن وا ةديقعلا هذه ةحص لءاستن

 ملف هفادها يفو هقسانت يف ةيلخادلا هتيلدج يف مهقطنم لوانت انلواح دقلو

 .هيلع ةلالدلل اهنومدقي يتلا مهججحو "هيزنتلا" ادبم شاقن ةتبلا لواحن

 مغر ةيملعلا ةيعوضوملا ةيضرا ىلع صوصنلا هذه عم انلماعت دقل
 نم ريثك يف انسفن اندجو اننكلو راكفالا خرؤمو خرؤملا مزلت يتلا اهدودح
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 قسانتب نيرهبنمو ةموظنملا لخاد نم ءايشالا هذه يف ريكفتلا ىلإ نيقاسنم نايحالا
 .رابكلا نيركفملا ءالؤه راكفا

 نيبن نا انلواح دقو "قطنملا" ب هنومسي ام سسا ىلع قسانتلا اذه ينب دقو

 اهيلع رطيس يتلا ةجردلا سفنب هتايلآ ىلع نورطيسي اوناك دقو وطسرا قطنم هنا
 .ةلزتعملاو ةرعاشلا

 ىلع عافدلا هنا :لوقن نا نكميف يظابالا يمالكلا رثالا صيخلت اندرأ اذإ امأ

 يف أي اذهو كلذ يعدي ريكفت ىلع وا ينالقعلا ريكفتلا ىلع دامتعالاب هالإلل ةركف
 هضراع دقو ىطسولا نورقلا لماك لاوط نيملسملا نيركفملا يف رثا ماع هاجتا قايس
 ةيظابالا دنع اهقفار دق ركفلل ةيبسنلا ةيرحلا هذه نا ةدع ةيسكودوترأ تارايت ةدشب
 زيم جودزملا عباطلا اذه تادابعلا صخي اميف ةصاخو عرشلاو نوناقلاب مزاح مازتلا

 ضعب بهذ دقو "نانتسوربلا" كلذ يف نوهبشي مهو ةثيدحلا روصعلا ىتح ةيظابالا
 سيدقلا ةسينك نع نوجراخلا مهو "هصنو تسيتانودلاب" مهيبشت ىلإ نيثحابلا

 .ناتسغ وا

 مهنال ىرخا ةينيد تاعومجمب ةيظابالا ةنراقم أطخلا نم هنا دقتعن نحنو
 ىلع انزكر دقلو انثحب نم لوالا ءزجلا يف كلذ انيب دقو زيمتمو فلتخم خيرات ةصالخ

 ةسارد نال يخيراتلا ىطعملاو ينيدلا بناجلا نيب ةقالعلا ينبنل ةيصوصخلا هذه
 يناهنلا هءانب لمكتساو عرعرتو أشن يتلا ةيخيراتلا فورظلا نع لزعم ينيدلا ركفلا

 نم أرطام باعيتساو روطتلا ىلع هتردق زربي الو ةيقيقحلا هتيكمانيد سكعي ال اهيف
 تالاحو ةمامالا ةلأسم كلذ ىلع لثم نسحاو اذاشو ابيرغ اودبي دقو ثادحاو راكفا

 ذنم برغملا ةيظابا اهيف شيعي ىتلا "نامتكلا" ةلاح ةصاخو ءارشلاو عافدلاو روهظلا
 ."ه 297 ةنس ةيمتسرلا ةلودلا" طوقس عم "روهظلا" ةماما ةياهن

 ةقالع امو ةيسايس ةلأسم نوكت نا لبق ةديقعلا لئاسم نم يه ةمامالاف

 اساكعنا آلإ ةيزكرملا طلسلاب ةراوزو بازم ينبو ةبرج ةيظابا طبرت يتلا رذحلا
 ةراجتلا نهم يف ةيظابالا اهاقلي يتلا تاحاجنلاو ةمظنالا هذه نم يدقعلا مهفقوم
 ةلواحم لكل يساسالا لخدملا ىقبت ةديقعلا ةساردف مهتديقع ةعيبطب كلذك ةطبترم

 .ايجولنثالاءاملعو نيخرؤملل ةبسنلاب تاعمتجملا هذه ىلع ءاوضالا طيلست وا مهف
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 ةيظابالا ةيهقفلا ةموظنملا صوصخلابو ينيدلا ركفلا روطت مهف نإف لباقملابو
 .تاعومجملا هذه خيراتبو يجولويسوسلا عقاولاب طابترالا دشا طبترم

 نم ةيظابالا مالكلا ءاملع هنع ربعي ام ةمجرت يف ةبوعص اندجو دقلو
 نم ناك هنال ةثيدحو ةطسبم تاحلطصم ىلإ مهفلا ةصيوع ةيفسلف تاحلطصم

 ةيبرعلا ةغللاب ةفرعملاف ءالؤه اهلمعتسي ناك يتلا تارفشلا كيكفت ناكمب ةبوعصلا
 ميهافملا ىلع تأرط يتلا تارييغتلا ببسب أطخلا ىلإ انعفدت دقو ةيفاك ريغ ةثيدحلا
 نكي ملو هروطتو حلطصملا خيراتل ةيجولوليفلا ةادالا ىلإ انأجتلا كلذل تاحلطصملاو

 داز دقو ئراقلا نهذ لقثن ال ىتح ثحبلا يف كلذ ركذ نع انئانغتسا عم الهس كلذ
 .ةيمالكلا تاحلطصملل قيقد سوماق بايغ كلذ ةبوعص نم

 الا تايلاكشالا ضعب حيضوتو صوصنلا ضعب زومر كف يف انمدقت املك انك دقلو

 يف تاحلطصملا روطتو ينمزلا لسلستلا تيبثت نكمي فيكف ىرخا تايلاكشا تحرطو

 ؟يظابالا مالكلا ملع روطت لحارم نيب طبرت يتلا تاقلحلا نادقفو صوصنلا بايغ
 .يفاقثلاو يعامتجالا ىوتسملا ىلع ةصاخو ةلزتعملاو ةيظابالل

 ةيبظابالا ضعب ةظيفح ريثي دق اهحرش انلواح يتلا ةقيقحلا هذهب مزجلاف
 عم فالخلا طاقنب اننوججاحي دقو ةيبهذملا مهتيصوصخو مهتيوه ىلع نيرويغلا
 ةقالعلا هذه نولهجي نيما دمحاك نيرصاعملا نيملسملا نيخرؤملا نا بيرغلاو ةلزتعملا
 يف ةثيدحلا روصعلا يف لصاوت دق يلزتعملا بهذملا نا نوفرعي ال مهو براقتلا اذهو
 يلزتعملا ركفلل رابتعالا داعا يذلا هدبع دمحم خيشلا ءالؤه نم ينثتسنو يظابا لكش

 بازم ينب ملاع شيفطا دمحم كاذنا ةيظابالا خيش عم ةرمثم تاءاقل هل ناك دقو

 .روهشملا

 دق ةنسلا ءاملع ضعب فرط نم نيفرطتملا "جراوخلا" نم ةيظابالا رابتعا نإ
 هذه نم نيرشعلا نرقلا يف ةيظابالا ةنوتيزلا ةبلط ىناع دقلو ءالؤهل اريثك ءاسا

 . ةهبشلا

 نا نكمي له راوحلاو براقتلا تانايدلا ىربك اهيف لواحت يتلا ةلحرملا يف
 ماعلا يف ركفلل ةسسؤملا تارايتلا مها دحا هاجت ءاصقالا نم عونلا اذه رمتسي
 .؟يمالسالا
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 LLY رداصملاو تاطوطخملا

 اهيفلؤم بسح
 صيخلتو لاؤسلا ليصحت يف زجوملا ه7٧] :بوقعي يبا نب يفاكلا دبع رامع وبأ "

 رئازجلا - :يبلاطلا رامع هرشن لاقملا

 ه1301 ةرهاقلا -خئاشملا ريس - :يخامشلا ديعس نب دمحا سابعلا وبأ *

 نيقرشتسملا رمتؤم يف يكسنليتوم هرشن .ديحوتلا ةمدقم :عيمج نب رمع صفح وبآ "
 .شيفط فسوي خيشلا هتيشاح بتكو 1900 رئازجلاب

 .نيئزج يف 1974 ايروس .ىربكلا ةندملا :يظابالا يناسارخلا مناغ وبأ ٭

 .ةعوبطم ةينونلا ةديصقلا :يناشولملا حون نب حتف رصن وبآ "
 .حاضيإلا باتك :يخامشلا يلع نب رماع نكاس وبأ "

 ليبسلا يغابل لوقعلا لهال ليلدلا باتك :ينالجرولا ميهاربا نب فسوي بوقعي وبآ "

 ةرهاقلاب ةينورابلا ةعبطملا قدصلاو ناهربلاب قحلا لهأ بهذم قيقحتل ليلدلا رونل

 .ه 6

 ياركسام هرشن ةمالا رابخاو ةريسلا باتك :ينالجرولا ركب يبا نب يحي ايركز وبأ "
 ."ن خ " ناونع تحت

 ه1325 رئازجلا ديحوتلا ةديقع :ريخلا نب يحي ايركز وبأ ينوانجلا "

 .ةرهاقلا- هقفلا لوصا يف رصتخملا عضولا باتك

 ةرهاقلا ةينورابلا ةعبطملا - تاريخلا رطانق :ىسوم نب ليعامسا رهاطلا وبأ يلاطيجلا *

 .طوطخم - مالسالا دعاوق - ه 7

 .ةرهاقلا ديحوتلا يف لوقعلا راونا حرش - راونالا ةجهب - ديمح وبأ يملاسلا "

 يف يلربوك بالاو هتحورطا يف يمانلا هرشن نيدلا لوصا باتك :ىسيع ينب نيروغبت "

 .هتحورطا
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 :ةيظابالا ريغلا رداصملا

 .م1965ه1384 ةرهاقلا - سمخلا لوصالا حرش يضاقلا رابجلا دبع "

 .ع¡لعم 1894 .رصمو نادوسلاو برغملا ةفص : دمحم فيرشلا يسيردالا "

 ةرهاقلا نيلصملا فالتخاو نييمالسإلا تالاقم :ليعامسا نب ىلع نسحلا وبأ يرعشلا *

 م1954 21377

 م1973/ه1393 توريب قرفلا نيب قرفلا :رداقلا دبع يدادغبلا "

 م1934/ه1352 ةرهاقلا ديحوتلا ةرهوج ىلع ةيشاح يروجبلا ٭

 :هللا دبع وبأ يركبلا "

Description de l'Afrique septentrionale, traduction, De slane, Paris 

1965. 

 جراوخلاو ةضفارلاو ةلطعملاو ةدحالملا ىلع درلا يف ديحوتلا باتك :ركب وبأ ينالقبلا +

 1957 توريب - م1947 / ه1366 ةرهاقلا - ةلزتعملاو

 ه1303 ةرهاقلا - خيراتلا يف لماكلا باتك ريثالا نبا ٭

 1950 توريب برغملا رابخا يف برغملا نايبلا :يشكارملا ىراذع نبا "

 مهرواجامو ربربلاو برعلا خيرات يف ربخلاو أدتبملا ناويدو ربعلا باتك نودلخ نبا +

 .1957 ةرهاقلا - ربكالا ناطلسلا يوذ نم

 .ع¡لعم 1904 ىربكلا تاقبطلا باتك :دعس نبا ٭

 .ةرهاقلا ©فيرصتلاو وحنلاو ةغللا يف لماكلا :ديزي نب دمحم سابعلا وبأ دربملا *

 .3 ج ء6

 1956 ةرهاقلا -توريب - لحنلاو للملا باتك :يناتسرهشلا ٭

 .1955 ةرهاقلا :نادلبلا مجعم توقاي +
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 : ىرخأ رداصم

 .1962 ةرهاقلا .مالسإلا ىحض :نيمأ دمحأ ٭
 .1958 سنوت .ةبحألا سنؤم : ساروبأ يبرجلا دمحم *

 سنوت ،ةيسنوتلا ةيقيرفإب ةيبرعلا ةراضحلا تاقرو :باهولا دبع ينسح نسح "
66. 

 .1964 ةرهاقلا .خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا :رمعم ىيحي يلع "
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 سرهفلا

I 

 اهتأشن ذنم ةيظابألا خيرات زجوم
 م رشع يناثلا يرجه سداسلا نرقلا رخاوآ ىلإ

 - ه 297 ترهآت ةلود طوقس ىلإ ناورهنلا ةكرعم نم بهذملا خيرات

 ركبملا يجراخلا رايتلل دادتما ةيظابألا

 ىلوألا ةمكحملا

 - راصتنا نع ثحبت ةيظابألا

 مئازهلا نم سورد

 - برغملا دالبب ةيربربلا طاسوالا يف ةيظابألا ةوعدلا

 - راصتنإلا لماوع

 ةيربربلا ةيموقلاو ةيجراخلا ةكرحلا

 اهصقاونو ةيقارشتسالا ةيضرفلا بئاوش

 - ةيظابالا ةحورطالا

 - ه 164-297 ةيمتسرلا ةلالسلا

 - ةلودلا سيسأت

 - روهظلا ةلاح

 - ةليبقلاو بهذملا ةدحو وأ يبهذلا اهرصعو ةيمتسرلا ةلالسلا

 ترهات ةلود طوقس نم ةيظابألا

 ه 269-409 خير ةقلح سيسأت ىلإ

 - يجيتارتسالا باحسنالا

 نويمطافلاو ةيظابآلا

 عافدلا ةلحرم ىلإ ةدوعلا
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 رامحلا بحاص ةروث

 ةيبهولا ةروث

 ةضماغلا لشفلا بابسأ

gle debs 

 يف ةيظابألا قطانملا يف ةيداصتقإلاو ةيسايسلاو ةيعامتجإلا لكايهلاو يفارغجلا عقوملا -
 م13و م12 نينرقلا

 ءارحصلا عرد

 روطتو راهدزا

 ه سداسلاو سماخلا نينرقلا يف ةيظابألا ندملا يف ةيداصتقالا ةايحلا -

 ةحالفلا

 ةراجتلا

 "ةقلح" سيسأت ىلإ "ياخب" ةروث نم عمتجملا تاسسؤمو ةسايس - ونيدلا لكايهلا -
 ل .٠ !!

 خير

 ه 409 ىلإ ه 359 ةنس نم ىظابألا بهذملا

 خغير ةقلح سيسأت

 نيدلا لاجر دوعص
 هلكشت هتأشن يظابالا مالكلا ملع

 ةيئاهنلا هتغيصو
 ةيئاهنلا هتغيصو هلكشتو هتأشن يظابالا مالكلا ملع -

 ةديقع ةدالو

 مالكلا ملع ةيادبو ةديقعلا لكشت

 ةيظابألاو ةيلصاولا
 ردقلا لوح نييظابالا لخاد فالخلا -

 ةديقعلل ةيلوألا رصانعلا -

 مالكلا ملع ةيادب

 يركفلا خذبلل ةيعوضوملا طورشلا
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 قرشملا ةيظابأ مجن لوفأو دوعص

 يمتسرلا دهعلا يف يظابألا مالكلا ملع

 ةيظابالا دنع "ةمامالا" ةيرظن -

 "ةمامالا" ةلأسم لوح ةيظابالا لخاد فالخلا -

 ةلزتعملا ةظافتناو ةيمتسرلا ةيظابالا -

 يمتسرلا دهعلا يف مالكلا ملع -
 ةيمتسرلا ةرتفلل يرظنلا فعضلا لماوع -

 حلفأ نب دمحم ةلاسر -

 ه 409و ه 297 نيب مالكلا ملع عقاو -
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 يظابالا مالكلا ملع
 يرجه سداسلاو سماخلا نرقلا يف

 ينيدلا ركفلا ديدجت -

 سداسلاو سماخلا نينرقلا يف مالكلا ملع يظابالا ينيدلا ركفلا يف ةظهنلا -

 ةلزتعملاو ةيظابالا نيب ءاقتلالا طاقن -

 قطنملا ملع ةبترم -

 ملكلا نم سمخلا تادرفملا يف -

 ةرعاشالاو ةيظابالا نيب ةيمالكلا فالخلا طاقن -

 ديحوتلا ةلاسم نييظابالا مالكلا ملعو ةديقعلا -

 هلهج عسي ال ام -

 ججحلاو نيهاربلا :هللا دوجو -

 ةهبشملا دض عارصلا -

 ةلزتعملاو ةيظابالا -

 نآرقلا قلخ -

 ؟عبارلاو ثلاثلا نرقلا يف يظابألا مالكلا ملع روطت له
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 ردقلاو ءاضقلا -

 ةيلدجلاو صنلا -

 هللا ةيؤر -

 يرجه نم سداسلاو سماخلا نينرقلا يف ةيظابالا دنع ةمامالا ةلأسم -

 "ةرازعلا سلجم" ىلا "ةمامالا" نم -

 ؟ ةيعامج ةيطارقويت يه له -

 ةصالخلا -

 رداصملا

 ةرصتخم ايفارغويلبيب رداصملا -

 اهيفلؤم بسح ةيظابالا رداصملاو تاطوطخملا -

 ةيظابألا ريغلا رداصملا
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 ناونع تحت ةيسنرفلا ةغللاب ةيادب باتكلا اذه رشن

de la pensée arabeرشن راد ةيانع تحت ٨س× ت  

 فالآلا تارشع هنم تبحسو 2003 ةنس L'Arganier ةيسنرف

 كلذ ىلع لدت امك ةيملاعلا تابتكملا مهأ هتنتقاو خسنلا نم

 مل كاذنآ ةيسنوتلا ةفاقثلا ريزو نكلو .ةيتوبكنعلا ةكبشلا

 سنوت جراخ رشن هنأ ىوعدب هنم خسن ءارش خ ةدئاف ري

 دقو ،ةسايسلا ملع 2 نوخسارلاو هللا الإ اهملعي ال ةقيقحلاو

 انمق دقو ةيبرعلا ىلإ هتمجرت انئاقدصأ نم اريثك انبلاط

 اهنكلو ."ناخ مجرت نم" :ةلوقمب انعانتقا مغر ةّمهملا هذهب

 اذه اهحرطي يتلا تايلاكشإلا نأ ةصاخو ةذّبحم ةنايخ

 .انرق رشع ةعبرأ ذنم ريفتت مل باتكلا
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