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 نالدج اتس
 يوال رتل

 افانلزك يملا للا ةراز

  
 م٢١٩١ . ٩١١ ماعل ىدتنملا ةطشنأ داصح ه

 ينامعلا ثارتلاو بدألاو ركفلا ىف ثوحبو تاساردو تاءارق ©

 : دادعإ : فارشا

 يبيلصلا يلع دمحم يناليغلا دمحم نب ملاس

 ىدتنملا فرشم دعاسم ىدتنملا سينر
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 ةلرمنلددراكز يبقل
 [نتشليرابلابياش تحازأ

 ةتس نيعزل)رلبلزرم نجت
 رلرلنلا هكاجلو,تبللركررل
             .نانهزلاب نالز اغا يمرت

  

  

 ةرضحل يماسلا باطخلا نم ةفطتقم ٭

 ثلاثلا ىنطولا ديملا ةيسانمب ةلالجلا بحاص

 (هللا هظفحر هتلالج لضفتو ديجملا نيرشعلاو
 . ينامُملا ثارتلل اماع ١٩٩٤ ماع لمجب
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 ع ا دمه ا

 ناطلسلا ةنالجلا بحاص ةرضحل ىماسلا ماقملا ىلا

 . .؛هللا هظفح»١ مظعملا ديعس نب سوباق

 اننإ ممألا ناو ،ةمألا لالقتسال جايس ىلغأ ةينطولا نا انملع نم لا

 . نطولل اهئامتنا رادقمب ةراضحلا ىرذ ىلا لصت

 ساقت امنإ ةنطاوملا ةمق لعجو نايع بح انبولق يف سرغ نم ىلا
 .ءاطعملا ةرهاطلا اهتبرتل صالخالاو اه ءافولا رادقمب

 يف ةلماكتملا هتيصخش نيوكتو ينايعلا ناسنالا ءانب لعج نم ىلا
 اهنأل لإ اهتلزنم نعا ةمأ تطحننا ام هنا انملعو .ةليبنلا هفادهأ ةمدقم

 لو ۔اهبابش ةثشنتب َنغت ملاجأل الا ؛اهاجر تمدع ام اهناو اهلاجر تمدع
 . ةقحلا ةياعرلا مهوت

 ٦١ نم) هنآ ٤ نمزلا ةركاذ عرقت ؛ قافآلا ف ةيودم اهنلعأ نم لا

 . مهثارت ف نوثحبي نيذلا ناو .(لبقتسم الو رضاح هل سيلف هل يضام

 \ذإ هناو ٠ ةيندملا ءىدابمب نوعبشتملا ۔ كش الب_۔ مه مهداجمأ ن وديعتسيو

 . رمالل انلثتماف اهنم دصقلا عاض طباو رلا تلحناو ىرعلا تككفت

 انميقو .انتعيرش بادهأ للع ذجاونلاب انضضعو .ىرعلا هذهب انكسمتو
 اهثارتو اهنيد تذبن ةمأل حاجن ال هنا انملع نم مكتلالجف .انديلاقتو انلثمو

 . تاوهشلا مهت مدبعتسا موقل حالف ١٦لو 6ايرهظ

 ثارتلا ماع ةبسانمب و ۔ ۔اهلع تاقابلا كت عفرن يماسلا مكماقم لا

 مك ركفو .ةيوقلا مكمنا رعو ٦ةيلاعلا مكتمه نم اضرلاو لوبقلاب ىظحت 7

 مكالكيو . هتياعرب مكظفحي نا انبولق قاعأ نم هللا ىلا نيعاد ديدسلا
 ةزع نم ناغ هيلإ وبصت ام لك ةميركلا مكيديا ىلع ققحتي ناو .،هتيانعب
 .ةنينأمطو ءاخرو نمأو ددؤسو

 يب دألا ىدتنملا ة ,سأ

۔ _ ٩
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 تارونثاملا ةودن داصح :
نامع ةنطلسب ةيبعشلا :



 ه,ىنسوحلا نيوش نب رماع خيشلا يلاعم ةملك .

 ةئيبلاو ةيميلقالا تايدلبلا ريزو

 هبحصو هلا ىلعو دمحم انديس . . .نيمألا هللا قلخ ريخ ىلع مالسلاو ةالصلاو هللا مسب

 .نيعمجا

 ةوخألا . . .مراكألا انفويض . . .ةداعسلا باحصأ . . .يلاعملاو ومسلا باحصأ

 . تاوخألاو

 دعبو . هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 يتلا . . . ةيبعشلا تارونأملا ةودن تايلاعف حاتتفاب . . .اذه مكلفح مككراشا نا ينرسي

 نم يقتلت المعمو . . .ركفلل اعمجم لثمي يذلا ۔ يدأل ا ىدتنملا يف ةلثمم ةنطلسلا اهنضتحت

 دلبلا اذه ءاس ءعىضت تاعاعشا لكشتل عادبالاو ءاطعلا تالعافت جزتمتو هلالخ

 . . ةفرعملاو رونلاو ملعلاب . . .زيزعلا

 نم ةميركلا ةريخلا ةبخنلا هذه دفاوتل يتداعس قيمع نع ريبعتلل ةبيط ةبسانم اهدجأو

 هذه ءاوجأ اورثيل .ربخلا نايع ضرأ ىلا .. عادبالاو ركفلا اياضقب نيمتهملاو ءابدألاو ءايلعلا

 طبارتلاو يركفلا لصاوتلا قيقحت وحن ايعس ةيباجمالا مهتالعافتو مهتاربخو مهراكفأب ةودنلا

 تاسماهسالاو ةداجلا تاشقانملاب ۔ ةيبرعلا انتما طيحم يف ةيفاقثلا ةكرحلا ءارثال ىعاولا قيمعلا

 ثحباو . . .دلاخلا انثارت زارباو ةيراضحلا انميق ليصأت وحن ةيماسلا انبلاطمل اقيقحت ةميقلا

 . . .لزالا ميدق يف ةبراضلا هروذج يف ةنماكلا رردلا نماكم يف

 نإ اننيب ةماقالا بيط مهل نيينمتم مهيوذو مهيلهأ نيبو . . . يناثلا مهنطو يف مهب الهأف

 . هللا ءاش

 . . ميركلا لفحلا اهيأ
 مظعملا ديعس نب سوباق ناطلسلا ةلاحلا بحاص ةرضحل ةيماسلا تاهيجوتلل ناك دقل

 . . . ةزيمملا هتمس ىلع ءاقبالاو . . . دحلملا يراضحلا انثارت ىلع ةظفاحملل . . . هللا هظفح

 مدقت نم ثيدحلا رصعلا تايطعم عم لماعتلاو . .. ةليصألا ةينايعلا انتيوه راطا نمض

 ةيناكما انل ققحتتل . . . ةيورتملا ةينالقعلاو . . . ىعاولا يبابحالا لعافتلا نم حورب ةينقتو

 . م٩٩١ ٢ ربمسيد ٧ ۔ ٥ نم ةرتفلا يف يبدألا ىدتنملا اهماقا يتلا ةيبعشلا تاروثأملا ةودن حاتتفا يف تيقلا (٭)

 ۔ _ ١٢



 انل لفكي ايب . . .رصعلا اذه تايطعم نيبو يكزلا هقبعب بيطلا ثرألا اذه نيب ةمءاوملا

 انرود ززعيو . . .اهب انفرع يتلاو قرشملا يراضحلا هجولا تاذ ةزيمتملا انتيصخشب ظافتحالا

 انتماو ريبكلا يبرعلا اننطو ديعص ىلع يركفلا ءارثلا يف . . . طشنلا ماهسالا لاجم يف دئارلا

 . .ربكالا طيحملا انملاعو ةيمالسالا

 سيلف هل ىضام ال نم» لاق ثيح ةدلاخلا هتارابع يف هللا هظفح ۔ هتلالج كلذ دكأ دقلو

 . . !لبقتسم الو رضاح هل

 ام ىلا هجهن ىلع يضمن اساربن اهعضنو ةيماسلا تاهيجوتلا هذه مهلتسن اننإف انه نمو

 . .ةعفرو ومس نم انل ردق

 : ميركلا لفحلا اهيا

 دكؤتل تءاج . . .نآلا اهلالخ نم ىقتلن ىتلاو ةيبعشلا تاروثأملا ةودن تايلاعف نا

 تبثتلو . . .انتاروثأم هاجت . . .اهب علطضن يتلا ةيلوئسملاب انساسحا ىدم عطاقلا ليلدلاب
 نا يف ريبك لمأ انودحيل هنإو . . .اهيلع ةظفاحملا ةيمهأو تاروثأملا هذه ةيمهأل انكاردا ىدم

 . . . ةيملع ةمدخ ليصأت ليبس يف . . . ةماه ةوطخك . . .ةودنلا هذه تايلاعفو طشانم أت

 ةبيط ةصرفو . . .عادبالاو ةفاقثلا ةطراخ ىلع حيحصلا اهعضوم يف انتاروثأم عضت ةيفاقث

 يعوب نيكردم . . .نمثب ردقي ال يذلا ميقلا ثوروملا اذه ىلع عالطالل نيمتهملاو نيفقثملل
 هلاكشاو هميق لكب ىضاملا نم ةلصاوتم تاءاضا الإ وه نإ . . .يلاحلا ثارتلا نا ةريصبو

 . هرصانعو

 . .ءازعألا تاوخألاو ةوخألا
 ۔ هللا هظفح ۔ مظعملا دالبلا ناطلس ةلالجلا بحاص ةرضحل ةيماسلا ةدارالا نإ

 نأب خسارلا هتلالج ناميا نم عبنت . . . بابشلل اماع م٣٩٩١ مداقلا ماعلا صيصختب
 ءاقبلاو رارمتسالا اه نمضت ىتلا ةيقيقحلا اهتورثو ةمألا لمأ مه حلاصلا بابشلا

 ، تاراضحلا ءانبل ةيلوئسملا لمحتو ةنامالا لمح مهيلع لوعي نم مهو " شلار . . . جهوتملا

 . ةديمح رثامو تاسراممو ديلاقتو تداع نم مهتاثوروم ىلع ظافحلاب ردجلا مه

 بابشلاب ضوهنلل ارارمتسا ةددعتم طشانمو تايلاعف ۔ ىلاعت ۔ هتلا نذإب نايع شيعتسو

 ةورثلا هنوك هب ةيانعلاو همعد يف ةتباثلا ىطخلل اديكأت . . . صصخملا هماع لالخ ينامعلا

 . ةمألل ةيقيقحلا

 . . .ءالجالا ءابدألاو ءالعلا اهيأ
 ةودقلا مكرابتعاب كلذو ركف نم نولمحت ام مظعب مظاعتت بابشلا هاجت مكتيلوئسم نا

 .رادتقاو ةردقب مكنع هولقانتيل ركفو ملع نم هب هتلا مكابح ام اورخسف . . .ىذتحملا لثملاو

 اوسركي نأل . . .نطولا اذه ءانبأ نم نيسرادلاو نيثحابلا ىلا ةوعدلا هجون اننإف اذهبو

 انتاروثأمو انثوروم ىلع ءوضلا طلسي نا نكمي ايع بيقنتلاو ثحبلا يف مهتامايتهاو مهدوهج
 . .انتما نادجو نع اريبعتو انعمتجم نع قئاقحو براجت ةصالخ اهرابتعاب ةيبعشلا

_ ١٣۔



 ربكا اهل لفكنل . . .ةطيحملا انتئيب مم ايباجيا لعافتلا اذه نوكي نا ىلع دكؤن اننا ايك
 اهيف شيعي يتلا هتئيبل ةسكاعلا ةآرملا وه ناسنالاف 3 يمانتلاو رارقتسالاو ةظفاحملا نم ردق

 .فدهتسملا اهمارمو اهكرحمو ةيمنتلا روحم وهو
 ديسلا ومسلا بحاص ىلا يركش صلاخ نع ريبعتلل ةبسانملا هذه زهتنا ينناف اماتخو

 ةياعرل يل ةميركلا هتوعد ىلع ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ريزو ديعس لآ لصيف نب يلع نب لصيف
 انتحاس ءعارثال يدألا ىدتنملا اهلذبي ىتلا ةثيثحلا دوهجلا نمثا ىننا ايك .ةودنلا هذه تايلاعف
 ةودنلا هذه يف نيكراشملا نيركفملاو نيثحابلا عيمج اضيا ركشاو ةطشنألاو تايلاعفلاب ةيفاقثلا

 .اهحاجنال مهراكفأ ةراصعب نومهسي نيذلاو
 حالصلاو ريخلل اعيمج هللا انقفو

 3 { هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

۔ _ ١٤



 ىدتنملا يسسينفر ةداهس ةملك

 ميحرل ا نمحرلا هللا مسب

 3 هلوسرو هدبع ادمحم ناو هتلا الإ هلا ال نا دهشاو { هقيفوت ىلع ابيط اريثك ادمح هلل دمحلا

 . نيلسرملاو ءايبنألا متاخ ىلع ملساو يلصاو
 ةئيبلاو ةيميلقالا تايدلبلا ريزو ينسوحلا نيوش نب رماع خيشلا يلاعم

 ميركلا لفحلا اهيأ . . . . ةداعسلا باحصأ . . . . يلاعملاو ومسلا باحصأ

 : دعبو . .... هتاكربو هتلا ةمحرو مكيلع مالسلا

 يف ةيراضحلا تاريثأتلا فلتخ ترهص يتلا ةقتوبلا روصعلا مدقأ ذنمو نايع تناك دقف

 ةيمالسالا ةمألا نصح حبصتل نايع تربنا يدمحملا رونلا ةقارشا يفو ، ميدقلا ملاعلا

 انتئيب دسجت يتلا ةيحورلا ميقلاو ةيناسنالا تايطعملاب لفاح ينايع ثارتل ادهمو نيصحلا

 ةضهنلا لظ يفو اهناكس ةعيبط ةحايسو اهئايس ءافصو اهيدايب ءاوه ءاقن يف ةيمالسالا ةيبرعلا
 لك ثارتلا اذه يقل مظعملا ديعس نب سوباق ناطلسلا ةلالجلا بحاص ةرضح انالومل ةكرابملا

 يبدالاو يركفلاو يملعلا حرسملا تردصت . ةمأ رعاشم بوذ هرابتعاب ةياعرو ةيانع

 ةيوايسلا تالاسرلا ىمسا ءاعمج ةيرشبلل لمحت نا تعاطتساو © نمزلا نم انورق ىفسلفلاو

 . ةيناسنالا تاراضحلا ىقناو

 ةئيبلاو ةيميلقالا تايدلبلا ريزو ينسوحلا نيوش نب رماع خيشلا يلاعم
 ميركلا لفحلا اهيأ . . .ةداعسلا باحصا . . . يلاعملاو ومسلا باحصأ

 انيلع بجوتست انئارتل انترظن نا يعو نع ةديشرلا ةلالحلا بحاص ةموكح تكردا دقل

 وه يناقثلا انهاجتا عبطي ام نأب نينقوم رخآو يثارت طمن نيب صاصتخالا نم زجاوح ميقن الا

 كلذبو ةرصاعملا عبنت ةلاصالا بلق نم هنال ةرصاعملاب ذخألا مم ةلاصالا ىلع ةظفاحملا

 اننكمي ام بصخ ىئارت دازو ةثيدح ةفاقث نيب ةبعصلا ةلداعملا ىوسن نا انعطتسا دق نوكن

 ثيح نم هداعبأ هيطعت ةرصاعم ةدام ىلا ثارتلا اذه لوحت ىتلا ةذفانلا ةيعاولا ةءارقلا ءارجا
 ثيدحلا انركف ينبن نا اهساسأ ىلع يغبني يتلا ميقلا يفاقثلا انديصر نوكيلو .راكفألا ديلوت
. ةيلبقتسملا ةيفاقثلا انتاعلطتو



 . . ةئيبلاو ةيميلقالا تايدلبلا ريزو ينسوحلا نيوش نب رماع خيشلا يلاعم

 ميركلا لفحلا اهيأ . . . ةداعسلا باحصا . . . يلاعملاو ومسلا باحصأ

 نم يحوب ةرينتسم مويلا اهتايلاعف حتتفن يتلا ةودنلا هذه يتأت نا ىدتنملا دعسيل هناو

 ةبسانمب يماسلا هباطخ يف مظعملا ديعس نب سوباق ناطلسلا ةلالجل ةيماسلا تاهيجوتلا

 بابشلل م٣٩٩١ ماع صيصختب ديجملا نيرشعلاو يناثلا ينطولا اهديعب ةنطلسلا تالافتحا

 يف فقثملاو يعاولا بابشلاف عمتجملا يف ماهلا بابشلا رودل ۔ هتا هظفح ۔ هتلالج نم اكاردا

 ناطوألا ىنبت مهفاتكا ىلعو إاهتداعس ريسكاو اهتراضح سسأو ،اهتضهن دايع مه ةمألا

 عقوملا هذه نم انناو " تاراضحلا حورص خمشتو داجمألا ةمق ىلع ممألا عبرتت مهدعاوسبو

 تايار تحت ءايفوألا نيصلخملا دونجلا انب امود هدهعك ۔ نوكن نا هتلالج ماما هللا دهاعنل

 ةقثلا طحم نوكنل انعسو يف ام لك يبدألا حرصلا اذه لالخ نم لمعن ناو ةديشرلا ةدايقلا

 ديدجلا يفاقثلا همسوم ةروكاب طلست نا زتعيو رخفيل ىدتنملا ناو هللا هظفح ۔ هتلالجل ةيلاغلا

 ثارتلا ىلا شاعملا رضاحلا نم قلطنن انناو .ءايشالا ةرود اعم فشكنلو انتاروثأم ىلع ءوضلا

 ةعيبط اهيف ةيح ةلص يه ةيثارتلا انتاروثأم نيبو اننيب ةلصلا نأب كشلل الاح عدي ال ايب دجنل
 يف ةينمزلا تالالدلا لك رهصنتو بوذت اهدنعو لخادتلاو جزايتلاو شاقنلا ةعيبطو راوحلا

 ضام ةيضق تسيل هنم ةدافالاو هتساردو ثارتلا نم ىودجلا ةيضق نأب ملعنلو نمزلا ةقتوب

 حبصت تقو ءىجيس ةرص اعم هروصتن امو نيح دعب اثارت حبصيس ا ذه انرضاحف رضاحو

 ين ناك مويلا ثارت وه ام نا ىلع ةمئاق ةيلدج ةقالع نذا ةقالعلاف اثارت ةرصاعملا كلت هيف

 مدمتس اذام انرضاح يف رظننلف اثارت ام موي يف حبصيس مويلا ةرصاعم وه امو ةرصاعم ام موي

 .انلايجال

 . . ةئيبلاو ةيميلقالا تايدلبلا ريزو ينسوحلا نيوش نب رماع خيشلا يلاعم

 ميركلا لفحلا اهيأ . . . ةداعسلا باحصأ . . . يلاعملاو ومسلا باحصأ

 هناو ةيفاقثلاو ةيبدألاو ةيركفلا تاودنلا ةماقا ىلع هحاتتفا ذنمو يبدألا ىدتنملا بأد دقل

 ةلالج تاهيجوت نم ةمهلتسم )٩٣( ماعل حرصلا اذه تايلاعف يتأت نا اروبح انديزي امم

 داهتجالاو دجلا دعاوس نع اورمشيل انبابش ةمه ةراثتسا يف لثمتت يتلاو مظعملا ناطلسلا

 غارف دس ىلع كلذ مهعسو ام اولمعيلو ،انرضاحو انيضام نع ةفرشمو ةقرشم ةروص ءاطعال
 ام فشكل مهنم ةلواحم يف ةديفملاو ةئيضملا مهتاماهساب كلذو ةيبرعلا ةبتكملا هنم تناع املاط

 يفشي ام انثارت يف نودجيس مهناف يرمعلو ضومغو فاحجا نم انيضام بناوج ىزتعا
 يذلا انثارت نيعم نم اولهني نأب انبابش اهب صخا ةداج ةوعد هذهو }مهأمظ يوريو مهليلغ

۔ -_ ١٦



 لكب ةبيبحلا انتنطلس اهدهشت يتلا ةكرابملا ةضهنلا تايطعم نم اوديفتسي ناو بضني ال

 . لاكشالاو ريياعملاو سيياقملا

 . . ةئيبلاو ةيميلقالا تايدلبلا ريزو ينسوحلا نيوش نب رماع خيشلا يلاعم

 ميركلا لفحلا اهيأ . . . . ةداعسلا باحصا . . . .يلاعملاو ومسلا باحصأ

 ينسوحلا نيوش نب رماع خيشلا يلاعمل ليزجلا ركشلاب هجوتا نا الا ينعسيال هناف اماتخو

 بحاص ىلا ركشلاب هجوتا ايك لفحلا اذه هتياعر ىلع ةئيبلاو ةيميلقالا تايدلبلا ريزو

 هعيجشت ىلع ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ريزو ديعس لآ لصيف نب يلع نب لصيف ديسلا ومسلا
 مراكالا انفويضل اههجوأ ةصاخ ركش ةملكو ،هتطشناو هتايلاعف معدو يبدألا ىدتنملل مئادلا

 هب تداج امب انوكراشيل رفسلا قاشم اومشجت نيذلا نيثحابلاو ةذتاسألاو ءايلعلا نم

 ةرضح انالومل ءالولاو دهعلا نيددجم عيمجلل دادسلاو قيفوتلا ماتخلا يف هتلا لأسنو ، مهحئارق

 . مظعملا ديعس نب سوباق ناطلسلا ةلالجلا بحاص

 . . هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

۔ ١٧ ۔-
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 ") ةيبعشلا نونفلا نم ةدافتسالا تالاجم

 ف
 ةلوفطلاو ةمومألا ةياعر جمارب ريوطت ..-

 يتفملا ماعنإ /يلاعم ملقب
 "نيسحلا رون ةسسؤم ةسيئر
 ةيمشاهلا ةيندرألا ةكلمملا _ نامع

 : ةمدقم يي -

 : ةداسلاو تاديسلا اهيأ

 يتلا ٨ةودنلا هذه يف ةكراشملاب يزازتعا نع برعأو ،اهل لهأ متنا .ةيحت بيطأ مكييحأ

 لهأ نم ،ةميركلا ةبخنلا هذه عم .حاجنلاب اهلايعأ للكي نا . العو لج يرابلا وجرأ

 ملاس /لضافلا خألا نم ةوعدب ، يبرعلا ملاعلا ءاجرا فلتحم نم اودفو نيذلا 3 ةبرجتلاو ملعلا

 قفتن عوضوم سرادتل ، ةقيقشلا نايع ةنطلس يف يبدألا ىدتنملا سيئر ،يناليغلا دمحم نبا

 هذه ةماقا ىلع نيفرشملا عيمجلو ىدتنمللو هلو .انلبقتسمو انرضاح ءانب يف هتيمهأ ىلع اعيمج
 . مارتحالاو ركشلا ةودنلا

 .١٢/٢١/٢٩٩١۔ ١٩١ نم طقسم ۔ يدالا ىدتنملا ۔ «ةيبعشلا تاروثأملاه ةودن ىلا ةمدقم ةقرو (٭)

 ۔ _ ١٩



 ثارتلاب ظوحلم مامتها نم ةقيقشلا نايع ةنطلس هيلوت امل ةيادب .يريدقت لجسأو

 هظفح مظعملا ديعس نب سوباق ناطلسلا ةلالج مهتمدقم يفو .اهيلوؤسم نم اكاردا { يموقلا

 ةقثلا ءانب ىلإ الوصو ، ينطولا زازتعالا رعاشم ديكوتو . ةيوهلا ليصأت يف ك تارتلا ةيمهأل 5 هتلا

 ثارتلا ةرازو 5 ةريثكلا مامتهالا اذه تايس ىدحاو . لبقتسملل قثاولا طيطختلاو رضاحلاب
 اظفح .ةنطلسلا يف يموقلا ثارتلا نوص ىلع ةلوصوم ةروصب لمعت ىتلا .ةفاقثلاو ىموقلا

 اهيعس يف { ةبقاعتملا لايجألا هنم لهنت يذلا يرثلا نيعملا رارمتساب لظي ىتح ،ارشنو اقيثوتو
 نيبو . مهتلاصأو دادجألا ثارت نيب محالتلا ىرع هلالخ مصفنت ال لضفا ةايح وحن

 تاوعدلاو ريدقتلا لك ةرازوللف . ةثيدحلا تاينقتلاب ذخألا ىلا .ةدعاصلا لايجألا تاعلطت

 يلع نب لصيف ديسلا ومسلا بحاص اهريزولو ،لايعألا لالج نم هب ضهنت ييف 5 قيفوتلاب
 ةودنلا يعار ينسوحلا رماع خيشلا يلاعمل لجسا ايك ،ريدقتلا لزجا ديعس لآ لصيف نبا

 . ةياعرو ةيانع نم انتودن هب اوطاحأ ام ىلع ركشلا لزجا ةئيبلاو ةيميلقالا تايدلبلا ةرازولو
 : ةداسلاو تاديسلا اهيأ

 قمعلاو ىنغلاب زيمتت ةيمالسالا ةيبرعلا ةراضحلل ةيبعشلا ةينفلاو ةيفاقثلا تاثوروملا نإ
 ارصنع نوكتل إاهريوطتو اهئايحاو اهيلع ةظفاحملا ىلع لمعلل انزفحي يذلا رمألا { عونتلاو

 بستكيو .اندافحاو انئانبا لبقتسمل انطيطخت يفو ، ةثيدحلا ةيرصعلا انتايح يف ايباجماو ءانب
 . يشالتلاو راثدنالا لماوع نم تاثوروملا كلت هل ضرعتت امل ارظن 5 ةغلاب ةيمهأ عوضوملا اذه

 نم اهتراضحو اهثارت ىلع أرط امو ،ةيبرعلا ةمألا اهب ترم ىتلا ةفلتخملا ةيخيراتلا لحارملا دعب

 ىلا ةيبرغ امييقو ةديدج ةايح طامنأ لخدا يذلا رامعتسالا رين تحت اهعوقو ءانثأ فلخت

 . ةثوروملا لئاسولاو بيلاسألاو طامنألا ىلع ىضقت تداك .ةيبرعلا تاعمتجملا

 .اننارت يف ةيباجيالا بناوجلا فيظوت ةيفيك يف لثمتي انهجاوي يذلا يسيئرلا يدحتلا نإو
 .انميقو انتايح بيلاسأو انتفاقث يف ةلاصالاو ةرصاعملا نيب ةمءاوملا ةيفيك يفو .ةريثك يهو

 . ةلماشلا ةيمنتلا يف انفادها غولب نم امهلالخ نم نكمتن .ةمئالم ةغيصب جورخلاو

 تاردق ةيمنت لاجم يف ةيبعشلا تاثوروملا نم ةدافتسالا ةيفيك يف ةقرولا هذه ثحبتسو

 عفر يف ماهسالا نمو إاهترسا ةشيعم ىوتسمو فورظ نيسحت نم نكمتتل ،اهدادعاو . ةأرملا

 ىلع ددحم لكشب زيكرتلا متيسو .اهب طيحت يتلا ةئيبلاو .هيف شيعت يذلا عمتجملا ةيوس
 ةيلمعلا يف ةرسالا كارشا ىلا اهريوطت دوقيس ىتلا .ةثوروملا ةيوديلا ةيديلقتلا تاجتنملا

.ةأرملا ماما لمعلا صرف حتف ىلاو .اهيدل تاذلا ىلع دايتعالا موهفم زيزعت ىلاو { ةيجاتنالا



 نم اماه ارصنع هيف ىرن يذلاو .انثارتل ظفحو ةنايص نم كلذ هققحيس ام ىلا ةفاضا

 . يموقلا انزازتعاو ، ينطولا انئايربك تاموقم

 : ةيديلقتلا تاعانصلا يف ةأرملا رود
 لكشت اهنا ىلع ةوالع يهف إهروطتو هتضهنو عمتجملا ةايح يف ايساسأ انكر ةأرملا لثمت

 ةايحلا يفو ،اهتئشنتو لايجالا ةيبرت يف يسيئر رودب علطضت اضيا اهنإف .ةمألا فصن

 ريثكلا يف تاسسؤملا تعس دقف قلطنملا اذه نمو . نطولل ةيفاقثلاو ةيعايتجالاو ةيداصتقالا

 يف ةجتنمكو ةلماعكو ،ةرسأ ةبرك اهتئيهتو ةأرملا عاطقل مزاللا مامتهالا ءاليا ىلا لودلا نم

 ةيومنتلا ةيلمعلا يفو يجاتنالا دهجلا يف اهماهسا ىوتسم عفر فدهب يلحملا اهعمتجم
 . ةلماشلا

 يجاتنالا لمعلل ةبلصلا ةاونلا خيراتلا ربع لكشت يبرعلا عمتجملا يف ةأرملا تناك دقل

 يف ةأرملاب ةثوروملا ةيوديلا ةيديلقتلا فرحلا ةيبلاغ تطبترا ثيحب .عمتجملا يف يلحملاو يتيبلا
 فاوصأ لالغتسا ىلع ةيودبلا ةأرملا تلمع دقف . ةيرضحلاو ةيفيرلاو ةيودبلا تائيبلا

 ين تاجتنملا هذه مادختساو رعشلا تويبو طسبلاو سبالملا ةعانص ضارغأل .ةيشاملا

 ةيلحملا دراوملا رايثتسا يف لازتامو ةأرملا تمهسا فيرلا يفو . ةيودبلا ةرسألل ةيمويلا ةايحلا

 تاجوتنملا هذه تدفر ثيحب ،©شقلا لامعأو ةيضفلاو ةيساحنلاو ، ةيبشخلا لامعألاو ةكايحلاو

 دعاس امم يلحملا عمتجملاو ةرسالا ةايح يف ةزرابلا رصانعلا نم تحبصأو .ةرسالا لخد

 . ىنطولا ثارتلا نم ةيعادبا رهاظمك اهظفح ىلع
 يف ةرفاوتملا ةيلحملا دراوملاب ةطبترم لامعأب ةيفيرلاو ةيودبلا ةأرملا مايق ىلا ةفاضالاب اذه

 اهقيوستو ، ةنمسلاو ةدبزلاو ةنبللاو نبللاو بيلحلاك نابلألا تاقتشم صالختسا لثم اهتئيب

 ةلثامم راودأب ةأرملا تماق فيرلا يفو ةرسالل يئاذغلا ىوتسملا عفر يف اهنم ةدافتسالاو ،ايلحم

 . لحنلاو نجاودلاو مانغألا ةيبرتو ةيلزنملا قئادحلا ةعارز لاجم يف

 : ةيديلقتلا فرحلا ةيمهأ

 يهف ،يناقثلاو ينطولا انثارت نم اماه اءزج اهنوك نم ةيديلقتلا ةيوديلا فرحلا ةيمهأ عبنتو
 ةهج نمو . ةيدابلاو ةيفيرلا قطانملا يف ةصاخ .اروهظ ثارتلا كلذ رصانع رثكا لثمت ةهج نم

 ةيساسألا هلويمو ناسنالا تابغر نع حضاو ريبعت ةيديلقتلا ةيوديلا فرحلا ناف ىرخا

 يتلا .ةيتيبلا ةئيبلا ةصاخو ،اهيف شيعي يتلا هتئيب ىلع لامجلاو عونتلا نم تاسمل ةفاضال
 تاجاحلا ةيبلت يف ، ةيفرحلا لامعألا نم ةدافتسالل ىسيئرلا يناكملا راطالا لكشت ام ةداع

 . . هل ةيمويلا

۔ _ ٢١



 يتلاو ،انتايح يف ةيديلقتلا ريغ تاجوتنملا ىلع بلطلا داز ايلك هنا ىلا .انه ةراشالا بجتو

 تاجوتنملا وأ ،برغلا نم دروتسملاو رخافلا داجسلاو ثاثالاو سبالملاك نمثلا ولغب مستت

 ةيديلقتلا فرحلا تدقف ايلك ث موينملألاو كيتسالبلا يتدام نم ةعونصملا كلتك . ةفلكت لقألا

 ،ام ةمأل يفاقثلا ثارتلا راثدنا نإف مث نمو . نيكلهتسملا طاسوأ يف اهتيمهأو اهتيبذاج ةيوديلا

 ةيديلقتلا لامعألا كلت ين لايجألا ربع تدسجت يتلا .ةزيمتملا اهتيوه عايض ىلا يدؤيس

 . ةثوروملا
 ايزكرم افده لكشت نا بجي ةيديلقتلا فرحلا ىلع ةظفاحملا نإف قلطنملا اذه نمو

 ةيفاقثلا ةيوهلا ةنايصو ثارتلا ءايحا ىلا ةيمارلا .ةيموكحلا ريغو ةيموكحلا جماربلل

 ىلا ةفاضالاب يتلاو ةيديلقتلا فرحلا كلت جاتنا عيجشتو ةياعر لالخ نم .عمتجملل

 © سانلا ماما لمعلا صرف قلخ يف اضيا دعاست اهنإف .ةثوروملا ةفاقثلا ظفح يف اهماهسإ

 .فرحلل ةيجاتنالا ةيلمعلا يف ةيوازلا رجح لكشت ام ةداع يتلا .ةأرملا عاطق ماما ةصاخو

 طساوأ يف امل قاوسأ داجا ىلع لمعلا . ةيوديلا فرحلا ىلع ظافحلل ةلاعفلا لئاسولا نمو

 لامعألا وجتنم كردي امدنعف . ةيجراخلا قاوسألا ين نيكلهتسملاو .راوزلاو ىلحملا روهمجلا
 ىلا نوأجليس مهنإف ،ةفلتخملا قاوسألا يف ابيط اجاور ىقلت مهتاجوتنم نا ةيديلقتلا ةيوديلا
 فرحلل ةيكالهتسا قاوسأ ءاشنا يف نومهسيس يلاتلابو } هتفعاضمو جاتنالا ةيوس عفر

 .انثارت نم ماهلا بناجلا اذه ظفح ىلع دعاسي امم .رمتسمو مئاد لكشب

 ةيديلقتلا تاعانصلا صئاصخ

 . ةثيدحلا تاعانصلا يف رفاوتت ال ةمح صئاصخب ةيوديلا ةيديلقتلا فرحلا ةعانص زيمتت

 نود عورشملاب ءدبلا نكمي ثيحب ةيوديلا مهلامعا جاتناب نوموقي فيك نوفرعي نويفرحلاف
 ةئرروملا ةيديلقتلا ةئيبلا يف فرحلا كلت لصأت ببسب كلذو قمعم بيردت ىلا ةجاحلا

 داےتعالا نكمي ثيح .ةريبك ةيلايسأر تاراينتسا ىلا جاتحت ال ةيوديلا فرحلا نا ايك .دارفألل

 ناكمإب نإف ©كلذ ىلا ةفاضا .تاعانصلا كلت لثم ةماقإ يف .ةحاتملا ةيلحملا دراوملا ىلع

 يف جاتنالا ةيلمعب موقت نا .ةيديلقتلا تاعانصلا جاتنا يف يساسالا رصنعلا يهو . ةأرملا

 لاجملا حاتي ثيحب .اهتيب لخاد يف وأ .ةيلحملا تاعمتجملا ين ماقت .ةصصختم زكارم

 . يفرحلا اهلمعب هيف موقت يذلا تقولا سفن يف ةيلزنملا اهنوؤش ريبدتل اهماما

 .ايبسن ةيندتم فرحلا يف ةديدج لمع صرف قلخل ةبولطملا ةفلكتلا نا ، ةظحالملاب ريدجو
 ةلوهس ىلا يدؤي رمألا اذهو ،اديقعت رثكالا تاعانصلا يف لمعلا صرف هبلطتت ام عم ةنراقم

 ةيلايسأر تارايثنتسا كلذ ىلع بترتي نا نود .ةيوديلا فرحلا يف ةديدج لمع صرف قلخ

۔ _ ٢٢



 يسيئرلا جاتنالا رصنع ةأرملا ربتعت يتلا ةريغصلا ةيديلقتلا تاعانصلا نا فورعملا نمو .ةريبك

 راطا يف ايدايق ارود بعلت نا ىلع ةأرملا دعاسي امم روكذلا نيلماعلل اديدهت لكشت ال ،اهيف

 .ايديلقت ةلوبقم ةفيظو ءادأب اهمايق لالخ نم ،ىلحملا اهعمتجو اهترسا

 لامعألا عيراشم نإف ،ةيوديلا فرحلل اهيلا ةراشالا تقبس يتلا تازيملا مغر هنا ريغ

 ىودجلا ثيح نم ةيمنتلاب ةينعملا فارطألا نم امايتهاو اعامجا ىقلت ال دق ةيديلقتلا

 تقو ىلا جاتحي ةيديلقتلا ةيوديلا لامعألا جاتنا نا ثيح .ببس نم رثكأل .ةيداصتقالا

 جاتنا ريوطت ىلع ةمئاقلا تائيهلا نا ايك .ةيلآلا جاتنالا ةيلمع عم ةنراقم .ايبسن ليوط

 تادعاسملا جمارببو يريخلا موهفملاب لمعلا اذه نرقت ام ابلاغ ةيديلقتلا تاعانصلا

 مجح رابتعالا نيعب ذخألا نود تاجوتنملا نم ةريبك تايمك عينصت ىلع ةردقلابو ةيعامتجالا

 ةميق تاذ تاجوتنم لثمت اهنا ىلع ةيدجب اهيلإ رظنلا ةلواحم نودو قوسلا ين اهيلع بلطلا
 يف ةزكترم ةريبك تاعانص لودلا ضعب يف تأشن دقو .،اهب ناهتسيال ةيداصتقاو ةيفاقث

 . ةريبك ةيكالهتسا قاوسأب ىظحتو . ةيديلقت فرح ىلع اهساسأ
 ةيديلقتلا تاعانصلا حاجن تابلطتم

 : ماركلا نوكراشملا اهيأ

 يهو . ةأرملا رود ليعفت ةرورضو ةمألا ثارت يف ةيوديلا فرحلا ةيمهأل ضرعلا اذه دعب

 نيعت ىتلا ةروصلا لثمت راصتخاب لواحنس .ةيديلقتلا ةيفرحلا تاعانصلا يف ،ةمألا فصن

 . . فيرلا ءاسنل لخدلل ةردم تاعورشم ةماقا يف فرحلا هذه رايثنتسا ىلع

 بيردتلا ةيمهأ ©
 نم دبال هنإف . ةأرملا اهدايع ةريغص ةيديلقت تاعانص ةماقا يأ فدهلا اذه قيقحتلو

 ةرداق ةيلاع ةدوج تاذ تاجوتنم ىلع لوصحلل ةيرادالاو ةينفلا تالاجملا يف ءاسنلا بيردت

 بجي هنأف انه نمو .ليوطلا ىدملا ىلع جاتنالا رارمتسا نايضلو قوسلا يف ةسفانملا ىلع

 .ةمئالم ةروصب تاجوتنملا مييقت نم مهنكمي يذلا ىوتسملا ىلا اولصيل نيفرشملا ةيافك عفر
 بيردتلا لمشي نا بجيو .اهتيوس عفرل اهيلع ةبولطملا تاليدعتلا ءارجاب مايقلا مث نمو

 ةلاح يف ةدوجلا نم ةيلاع سيياقم ىلع ظافحلاو ةيجاتنالا ةيلمعلا ةجمربو طيطختلا تالاجم

 تالاصتالل لاعف ماظن ءاشنا ىلا ةفاضا ،نيلماعلل زفاوحلا ريفوتو ،©فيثكلا جاتنالاب ءدبلا

 . ةيجاتنالا ةسسؤملا لخاد

 عم لماعتلا ىلع تاباشلا ءاسنلا ةدعاسمل يعايتجالا بيردتلل ةصاخ ةيمهأ كانه نا ايك

 تاجتنمك هب نمقيس يذلا ديدجلا رودلل ةجيتن اهنهجاوي دق ىتلا ةساسحلا تالكللا
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 انه ديكاتلا متيو . ةيجاتنالا ةيلمعلا ىلع ايبلس سكعنت دق (تالكشملا يأ) يتلاو تاطشان

 يف تافرتحم تاجتنمك نهسفنأل نهتيؤر ةيمهأ ىلعو تابردتملا ىدل سفنلاب ةقثلا ءانب ىلع

 . يلمعلا نهلاج
 ةمئالملا ايجولونكتلا ريوطت ©

 جاتنا يف ةمدختسملا ايجولونكتلا ريوطت ىلا ةأرملا اهدايع ةيديلقت تاعانص ةماقا جاتحتو

 تاعانصلا يف ةمدختسملا لاونألا نا لاثملا ليبس ىلع دجنف .ةيوديلا ةيديلقتلا فرحلا

 . ةبكرلاو رهظلا يف مالآ ىلا يدؤت دقو بعتلا ببست ندرالا يف ودبلا ىدل ةيجيسنلا ةيديلقتلا
 .رهشلا يف مايأ ةعضب وأ 5 مويلا يف تاعاس عضب نم رثكال لمعلا ىلع ةأرملا ةردق نم دحي امم

 نم ربكأ ردق ريفوت يف مهسي ©ىرخالا جيسنلا تاودأو لاونألا ةينقت نيسحت نإف انه نمو

 دوقي يلاتلابو ،هتيجاتنا نيسحت ىلع دعاسيو يجاتنالا لمعلا ةرتف نم ليطيو ،ةأرملل ةحارلا

 .اهترسأ لخدو ةأرملا لخد ةدايز ىلا

 قيوستلا
 ىلع بلطلا صرف رفاوتو ،قوسلاب طبتري نا بجي ةيديلقتلا ةيوديلا فرحلا جاتنا نا

 نم ربكأ اردق تاجوتنملا ققحت يكلو .لاوزلل ةيديلقتلا تاجوتنملا تضرعت الإو تاجوتنملا
 وحن دوهجلا هجوتت ثيحب . ةفدهتسملا قاوسالا عقاو لوح تاسارد ءارجا بجي هنإف ، جاورلا

 ىلا رمألا اذه يدؤي دقو .قوسلا كلت يف نيكلهتسملا قاوذأو تاجاح ةيبلتل ةنيعم قوس

 صئاصخلاب ساسملا نود نكلو ،اهماجحأو تاجوتنملا ناولأ يف ةفيفط تاليدعت ءارجا
 . ةيديلقتلا ةيوديلا فرحلل ةيساسألا ةيفاقثلا

 ةبلاعلا ةسفانملا ىلع ةردقلاب يئاهنلا اهلكش يف ةيديلقتلا ةيوديلا تاجوتنملا زيمتت نا بجيو

 رأ . ةيريخ ضارغأل تاعيبملا مهست نا نكميو .قوسلا يف ةضورعملا ةهباشملا تاجوتنملا عم

 دملا ىلع نكلو ،ةريصق ةرتفل تاجوتنملا عيب صرف ةدايزو ليهست يف .ةموعدملا تاعيبملا

 مكحب قاوسألا قارتخا ىلع ارداق نوكي نا ةيوديلا فرحلا نم جوتنم لك ىلع نإف 6 ليوطلا

 لالخ نم لمعلا ةرورض ينعي اذهو . مهقاوذأو نيكلهتسملا تاجاحل هتيبلتو ةيلاعلا هتدوج
 لمع يأ يف ةعبتملا سسألا سفن بسح تاعيبملا ريوطتو .ةيداعلا ةيراجتلا تاونقلا

 . يراجم

 ال انتقطنم يف اهجاتنا يربح ىلا ةيوديلاو ةيديلقتلا تاجوتنملا نا ظحالن نا بجيو

 شيدالغنبو دنهلا نم ةدراولاو ةلثاملا تاجوتنملل ةضفخنملا اهراعسأ يف يراجت نا عيطتست
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 ىلع ةقوفتم اهلعجت انتاجوتنم يف ةزيمتم تايصوصخ ريفوت انم بلطتي اذهو . ىصقألا قرشلاو
 ةدوجلا ىلع زيكرتلا لالخ نم ةلأسملا هذه عم لماعتلا مت © ندرالا يفو .ىرخالا تاجوتنملا

 ال يتلاو انثارت يف ةيديلقتلا رصانعلا ةيصوصخ زاربا لالخ نمو 7 ةباذجلا ميماصتلاو ةيلاعلا

 { ةقيقشلا نايع ةنطلس يف قيبطتلل لباق هتاذ جهنلا اذهو .ىرخالا تافاقثلا يف اليثم اهل دجن

 . ةيبشخلاو ةيضفلا لامعألاو ، جيسنلا تالاجم يف ةينغلا يديلقتلا ثارتلا رصانع رفاوتت ثيح

 مئالتل طاينالاو ماجحالا يف تاليدعتلا ضعب ءارجا عم ةيديلقتلا ىلع ظافحلا نإف ،انه نمو

 ريوطتب مايقلا ينعي اذهو . ثارتلا نم ءزجلا اذهل ةماه ةزيم فيضيس ةرصاعملا ةايحلا تابلطتم

 عيطتست الو ، ينايعلا ينطولا ثارتلا نم ةدمتسم ؛شاهعون نم ةديرف ةيودي ةيديلقت تاجوتنم

 . اهزيمتل ارظن قوسلا يف ىرخالا تاجوتنملا سفانت نا

 يف ةيداصتقا ىودج تاذو لخدلل ةردم تاعورشم ريوطتو ةماقا نا ىبس امم جتنتسنو

 هذه لثم حاجن تابلطتم نمف .لهسلا رمألاب سيل ةيديلقتلاو ةيوديلا فرحلا لاج

 رمألا بلطتي ايك . هقارتخا ةيفيكيو فدهتسملا قوسلا عقاوب ةيفاكلا ةفرعملا رفاوت تاعورشملا

 سيياقم ىلعا عم بسانتت ثيحب تاجوتنملا ةدوج نيسحتل .ةرباثملاو ربصلا نم ةيلاع ةجرد

 رولبت ىلا ةياهنلا يف دوقتس يتلاو يراجتلا لمعلا تاراهم ريوطتل بيردتلا ىلا ةفاضا ،ةدوجلا

 يف نوبغري يتلا تاجوتنملا لوح نيكلهتسملا تاعقوت اهلالخ نم يبلت ةينهم تاطاشن

 لكشيس تاعورشملا هذهب ديعبلا ىدملا ىلع مازتلالا رفاوت نإف ارخا سيلو ،اريخاو .. اهئارش
 .اهفادهأل تاعورشملا هذه قيقحت يف حاجنلا نم ,لاع ىوتسم ىلا لوصولل ةديكأ ةنايض

 ةلوفطلاو ةمومألا ةياعر يف هرودو فيقثتلا ©
 اهعضو ىوتسم عفر ىلا يدؤتس ©يوديلا يجاتنالا لمعلا يف ةأرملا ةكراشم نإ

 ةياعرب ةقلعتملا فيقثتلا دوهج عم ةيباباب لعافتلا نم اهنكميو يداصتقالاو يعايتجالا

 تابلطتم قيقحت ىلع ةأرملا دعاسيس ،ةرسالل يفاضالا لخدلا رفاوتف .اهترساو اهلافطا

 لافطأل ةنمآلا ةئيبلاو ةيحصلا ةياعرلاو ةيذغألا ريفوت ثيح نم ،ةميلسلا ةيرسألا ةحصلا

 نيسحت تالاجم نم ةدافالا ىلع ةأرملا ةردق نم دحيس . ةيداصتقالا دراوملا بايغ نأل .ةرسألا

 . اهتياعرو اهترسا ةايح ىوتسم

 بيلاسألا ىلع رثؤت ةفلتخملا اهطاينأب ةيبعشلا تاثوروملا نا ىلا اضيا ةراشالا نم دبالو

 يبلس وه ام اهنمو ءانبو ديج وه ام تاثوروملا هذه نمو اهلافطأ ةياعر يف مألا اهعبتت يتلا

 ةئيضم اطاقن نوكتل ريوطتلاو ةياعرلاب ةءانبلا رصانعلا لومش بجي هناف انه نمو .راضو

ةذوعشلا لمشت يتلاو ، ةراضلا رصانعلا امأ .اهترسا ةياعرو اهلافطا ةيبرت يف مألا اهب دشرتست



 لمعلا نم دبالف كلذ ريغو ضارمألا ةجلاعم يف ةيملع ريغ بيلاسأ لايعتسا وأ رحسلا وأ

 . ةرسألا ةايح ىلع ةلمتحملا ةمادهلا اهراثآ ببسب اهيلع ءاضقلا ىلع

 ةيديلقتلا لاصتالا تاونق ةيمهأ ©

 ىلع ظافحلاو “ ثارتلا رصانع رصحل ثوحبلاو تاساردلا ءارجا ىلا ةجاحلا زربت انه نمو

 ثوحبلاو تاساردلا ءارجا ةرورض نع ثيدحلاو . ماده راض وه ام داعبتساو إاهنم ءانبلا

 لاجم وهو هنع ىنغال رخا رصنع ىلإ ۔ ةداسلاو تاديسلا اهيأ ۔ ،اندوقي ثارتلا ىلع ظافحلل

 ةيبعشلا نونفلا نم ديدعلا نم ةدافتسالا نكمي ثيح .ةلوفطلاو ةمومألاب قلعتملا فيقثتلا

 ةيديلقتلا تاونقلا لمشتو .لفطلاو مألا ةحص لوح لئاسر لاصيا يف ةثراوتملا ةيديلقتلا

 6 يلحملا عمتجملا روطتل بكاوم لكشب تروطتو ترهظ يتلا لئاسولا نم ةعساو ةليكشت
 ىقيسوملا نمضتت يتلا ةيئرملاو ةيئادألا نونفلا لمشت يهو . هنم ايوضع ارصنع لكشت تتابو

 . اهريغو ةيليكشتلا نونفلاو تاموسرلاو لاثمألاو ةباطخلاو رعشلاو اماردلاو يناغألاو

 اءزج لكشتو يلحملا عمتجملا روطت نم عبنت اهنوكب لاصتالل ةيديلقتلا تاونقلا زيمتتو
 دارفأ ةقثب ىظحت اهتقارع ببسب يهو .اهخيرات يف نينسلا نم تائم ىلا دتمتو ،هنم ايوضع

 دمتعت لاصتالا يف ةثوروملا ةيديلقتلا لئاسولا نا ايك ، مهسوفن يف اقيمع ارثأ كرتتو .روهمجلا

 لالخ نم رسيب اهريثأت سملتل الاج رفوي امم ، لبقتسملاو لسرملا نيب يصخشلا لصاوتلا ىلع
 يريهامجلا لاصتالا لئاسو يف اهنيماضم مادختسا ةيناكما ىلا ةفاضا ةعجارلا ةيذغتلا

 جمارب ربع تافاضملا ثيداحأو راعشألاو ، ةيبعشلا تاكبدلا ثب نكمي ثيح نويزفيلتلاك

 . نيدهاشملا نم عساو روهمج ىلا ،نويزفيلتلاو ةعاذالا

 دنملاو ايسينودنأك لودلا نم ريثكلا يف ةثراوتملا ةيبعشلا نونفلا هذه مادختسا مت دقو

 ةيمعاينجالا تاسرايملاو ميهافملل جيورتللو يعايتجالاو يحصلا فيقثتلل يتيهاتو رصمو
 تقح دق لئاسولا هذه نا ةيمييقتلا ثوحبلا جئاتن تنيب ثيح .ةميلسلا ةيحصلاو

 لئاسو اهيف رفاوتت ال دق يتلا ةيفيرلا تاعمتجملا يف ةصاخ ،اهنم ةوجرملا ةيفيقثتلا ضارغألا

 . عساو لكشب يريهاجلا لاصتالا

 جيزاهألا ينغمو ةاورلاو نييبعشلا ءارعشلا نم ةدافتسالا نكمي .ةيبرعلا دالبلا ينو

 & ءارعشلا دحا موقي ثيحب { لفطلاو مألا ةحصب قلعتت تامولعمو لئاسر لاصيا يف ةيبعشلا
 ذبنو ةميلس ةيحص بيلاسأ عابتا ىلع ضحت ةيبعش ةديصق فيلأتب لاشملا ليبس ىلع
 يف كلذ متيو .ةهباشم ةلاسر لمحت ةيبعش ةجوزهأ فيلأت نكمي ايك ،ةئطاخلا بيلاسألا

 ةردقلا ببسبو . ةيرقلا يف تابسانملا ىدحا يف لصفنم لكشب وأ ز ةلماش ةيمالعإ ةلمح راطا
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 هنإف ةعساو ةيفارغج ةحاسم ىلا ةيمالعالا ةلاسرلا لاصيا يف ةيبعشلا نونفلل ةدودحملا

 ،۔ اقباس انرشا ايك نونفلا هذه نيماضم لاصيا يف ةعاذألا وأ نويزفيلتلا مادختسا نكمي

 . قمعأو عسوأ رثأ هل نوكيس امم

 جمارب ريوطت يف ةيبعشلا نونفلا نم ةدافتسالا تالاجم لوح ةماع راكفا هذهف .دعبو

 اذإ الإ دوشنملا حاجنلا هل بتكي ال جمانرب يأ نا لوقلا نع ينغو . ةلوفطلاو ةمومألا ةياعر

 ةيبعشلا نونفلا ةيمنت ىلا ضهنن نا انل ىنستي فيك ذإ { ةيمنتلل لماش موهفم راطإ يف ءاج

 { ةلماكتملا ةلماشلا ةيمنتلل ةطخ نود يبرعلا انعمتجم يف ةأرملا ةضمغ معد يف اهنم ةدافتسالاو

 ةفيظن ةيحص ةئيبو ةعداو ةرسأ طيحم يف .هنامأو هنمأو درفلا هافر ىمسألا اهفده نوكي ىتلا

 . ؟نامألاو نمألا هللظي عمتجمو

 ماهسالا يف ندرالا يف نيسحلا رون ةسسؤم ةبرجت مكل ضرعا نا ماقملا اذه يف يل اونذأتلو

 انم اناييا لب ، نوروخف هب نحنو شانققح امب ايهابت ال } ةلماشلا ةيمنتلل موهفملا اذه قيقحت يف

 ام قيقحت وحن ىطخلا عيرستل ،اهنم دبال ةرورض ءاقشألا نيب براجتلاو تاربخلا لدابت نأب

 . انتاعمتجم هافر ليبس يف دشنن

 ةلماكتملا ةلماشلا ةيمنتلا ىف نيسحلا رون ةسسؤم ةب ربت

 . : ةداسلاو تاديسلا اهيأ

 ةيمنت لاجم يف اهب موقت يتلا تاعورشملا يف ةلماكتملا ةيمنتلا جهنم نيسحلارون ةسسؤم ىنبتت

 يوذ نم ناكسلاب ةظتكملا قطانملا يفو .يندرالا فيرلا يف ةيلحملا تاعمتجملاو ةرسألا

 عورشمو .ةيمنتلاو ةأرملا عورشمو شةايحلا ةيعون نيسحت عورشم لثم دودحملا لخدلا
 . ةيديلقتلاو ةيوديلا لاغشالا

 هجوتلا اذه زكري ثيح .ةلماكتملا ةيمنتلل ديدجلا هجوتلا عيراشملا هذه يف ةسسؤملا عبتتو

 نيسحت لجا نم ىةيبعشلا ةكراشملاو تاذلا ىلع دايتعالا ىلعو ،هتاردق ريوطتو ناسنالا ىلع

 عم نواعتلاو قيسنتلاب كلذو ، يلحملا عمتجملا ىوتسم ىلعو ةرسالا ىوتسم ىلع هتايح ةيعون
 . يلحملا عمتجملل اهتامدخ مدقت يتلا تاميظنتلاو تاسسؤملا فلتخم

 ةدعاقلا نم ةيبعشلا ةكراشملا أدبم ةلماكتملا ةيمنتلل ديدجلا هجوتلا ىنبتي كلذ قيقحتلو

 ةايحلا يف ازراب ارود اهالخ نم درفلا بعليو .ةيومنتلا جماربلا مييقتو ذيفنتو طيطخت يف

 جماربلا ذيفنتو طيطختو عضو يف لاعف لكشب مهسيو ،هعمتجمل ةيداصتقالاو ةيسايسلا
 ؟كلذ متي فيك .لجرلا ىلع قبطني ايك ،ةأرملا ىلع هجوتلا اذه قبطنيو . ةيومنتلا
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 فيرلا يف ةايحلا ةيعون نيسحت عورشم ( أ
 ةسسؤم اهجهتنت إ ةلماكتملا ةيمنتلل ةسوردم ةيملع ةيجهنم عابتا قيرط نع كلذ متي

 ةسسؤملا هذفنت يذلاو "ةيندرالا ىرقلا يف ةايحلا ةيعون نيسحت عورشم يف ايلاح نيسحلارون

 نم ةفلتخملا ندرألا قطانم ىلع اهميمعتو اهرشنب ةلمآ ۔ ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم عم نواعتلاب

 . لماكتم ينطو عورشم لالخ

 : ينعي تاذلا ىلع دايتعالا ةلاح ىلا لوصولا نا ساسا ىلع عورشملا موقيو

 ١ - ةياغلا هذهل عمتجملا ميظنت قيرط نع ةيتاذلا ةرادالاو ةيتاذلا ةدعاسملا .

 ٢ ةيومنتلا ةيلمعلا يف ةكراشملل ةيلحملا ةيرشبلا ىوقلا بيردتو دشح ۔ .

 ٣ - تاعامجلاو دارفألل ةيعايتجالاو ةيداصتقالا ةيومنتلا عيراشملل يلحملا يتاذلا ليومتلا .

 ةيمنتلا ةيلمع يف نييزاوتم نيقش قيقحت ىلع عورشملا لمعيو :

 لخدلا ةدايزو لمعلا صرف رفوي يذلاو يداصتقالا قشلا ايلوأ

 ةكراشم قيرط نع ةايحلا ىوتسم نيسحت ىلع لمعي يذلاو ،يعايتجالا قشلا يناثلاو
 لكك يلحملا عمتجملا ىلع عفنلاب دوعت ةيعايتجا عيراشم يف ةيبعشلا ةدعاقلا .

 سلاجم ليكشت لالخ نم ، يلاهألا ميظنت ةديفتسملا ىرقلا يف عورشملا ذيفنت ةيلا بلطتتو

 ةيساسألا تاراهملاب مهديوزتو مهبيردت متي ،ءايحالا يلثمم رايتخاو ،ةيلحملا ةيمنتلا

 ةردملا ةيجاتنالا عيراشملا ةرادإو سيسأتو ،يلاهألا ةايح بيلاسأ ريوطت يف ةمهاسملل

 ليعفتو ىرقلا ةيمنت قيدانص لالخ نم اهمعدو .ةدناسملا ةينفلا ناجللا فارشاب لخدلل

 ةسانو ،فيقثتلاو ةيعوتلاب موقت يتلا تاهمألا ةيدنأ ربع يلحملا اهعمتجم ةمدخل ةأرملا رود

 يداصتقالاو يعامتجالا اهيقشب ةيمنتلا قيقحت فدهب كلذو . ةلوفطلا لاجم يف .

 ةي...: سلاجع» ليكشت ىلاو «ةيرقلا ةيمنت قودنص» ءاشنا ىلا راصي “كلذ قيقحتلو

 ةيرقلا يف تالاصتا ةكبش ءانب ىلاو «ةيرقلا .

 ةيرقلا ةيمنت قودنصو ةيرقلا ةيمنت سلجم
 قيرط نع كلذ متيو .تاذلا ىلع دايتعالا ىلا لوصولل هنم دبال رمأ يلحملا ليومتلاف

 كيرحتل يلوأ غلبم عضوب عورشملل ةذفنملا ةهجلا موقت ثيحب «ةيرقلا ةيمنت قودنصه
 نع ريبعتك ةليلق غلابمب قودنصلا اذه يف مهسفنا ةيرقلا لهأ مهسي ايك .هتاطاشن

 . ةيومنتلا ةيلمعلا يف مهتيمهأو مهتيلوؤسمو مهطارخنا

۔ - ٢٨



 ةرادإ نسح ىلع مهصرح & همجح ناك اهم ۔ ،يلاملا ماهسالا اذه نمضيو

 اهحاجن ىلع لمعلاو ،مهب ةصاخ ةيجاتنا تاعورشم ةماقا ىلع مهعجشيو ،تاعورشللا

 . اهرارمتساو

 ذيفنتو ةرادإ لوح بردملاو ،.اهيلاها لبق نم بختنملا «ةيرقلا ةيمنت سلجم» ىلوتيو
 لكشب اهترادإو قودنصلا اذه يف ةعوضوملا لاومألا ليغشت ىلع فارشالا .ةيومنتلا جماربلا

 . هتاذ سلجملا لبق نم الصأ ةعوضوملا ةيومنتلا ةطخلا فادهأ قيقحت نمضي

 : نيتيسيئر نيتمهم ءادأب موقي ةيرقلا ةيمنت قودنص نإف هيلعو

 ةيرقلا تايولوأ نمض يلحملا يجاتنالا يداصتقالا رايثتسالا ةلجع عفد يف ماهسالا - ١

 ، ةطيسب دئاوفب ضورق ءاطعاب قودنصلا مايق قيرط نع كلذ متيو شاهتاجايتحاو ةيومنتلا
 نع نيلطاعللو .ةجاتحملا رسألل ةيولوألا ءاطعا عم .ةيرقلا يلاهأل ةيلام تادعاسم وأ

 .لخدلا مهيلع ردت ةيجاتناو ةيرايثتسا تاعورشمب مايقلل لمعلا

 ةيرقلا يف ةيعايتجالا ةيمنتلا ةلجع عفد يف ماهسالا - ٢

 نيسحلارون ةسسؤم اهب لمعت يتلا ةميوس ةيرق يف مت ام ،انفلسا ام ىلع الثم ذخأنلو
 يلحم سلجم دابا قيرط نع عمتجملا ميظنت ىرج ثيحب ةيجهنملا هذه عابتا مت دقف . ايلاح

 مت دقو .ةفلتخم تاعاطقل نيلثمملا ءاسنلاو لاجرلا نم فلاتي ةيرقلا ةيمنت سلجم ىمسي

 ةيبعشلا ةكراشملا ساسأ ىلع موقت يتلا ةلماكتملا ةيمنتلا موهفم ىلع سلجملا ءاضعا بيردت

 . ةيعايتجا تاعورشمو لخدلل ةردم تاعورشم ةماقاو لمعلا صرف قلخو ةيتاذلا ةردابملاو

 اهنم يح لك مضي ءايحأ ىلا اهميسقتل ةيرقلا ميظنت ىلع سلجملا اذه فرشا دقو

 ءايحألا ولثمم نوكيو . يلحملا ةيمنتلا سلجم يف ةأرما وأ لجر اهنم الك لثمي ..ةرسأ نيرشع

 . يلاهألاو سلجملا نيب لصولا ةقلح مه نوبختنملا

 رومألاو اياضقلاب ىنعي يذلا تاهمألا يدان ةئيه يح لك نع ةديس باختنا مت ايك

 قودنص نم اهليومت نايضو ،اهب ةصاخلا ةيجاتنالا تاعورشملاو ةأرملاو ةرسألا نوؤشب ةقلعتملا

 . ةيرقلا ةيمنت
 ىلع فرعتلل .ةيرقلل ماع حسم ءارجاب ةيرقلا يف ءايحألا ولثممو سلجملا ماق دقو

 تايولوألا بسح اهبيترتو اهرصحو ةيعامتجالاو اهنم ةيداصتقالا ةيساسالا تاجايتحالا

 ططخلا ذيفنتل ناجل سلجملا نع تقثبناو .اهتهجاومل ةمزاللا ططخلا عضوو اهتساردو
 . ناجللا هذه عيمج يف اماه ارود ةأرملا بعلتو . ةفلتخملا ةطشنألاو
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 اهضعب ردي ةيرقلا ةيمنت قودنص نم ليومتب ةيداصتقا ةيجاتنا تاعورشم ةماقا تمت دقو

 ىرخا تاعورشم ىلا ةفاضا ةيرقلا لهأ نم ديدعلل لمع صرف رفوت ايك قودنصلل احابرا

 . تاينواعت يف ةيعامج تاعورشمو .لمعلا نع نيلطاعللو ةجاتحملا رسألل ةيدرف

 يف ةيجاتنالا تاعورشملا هذه نم ةدئاعلا حابرالا لايعتساب ةيرقلا ةيمنت قودنص موقيو

 © تويبلا ضعبل ةماعلا ةحصلاو ةفاظنلا ىوتسم نيسحت لثم ةيعايتجا تاعورشم ليومت

 ةدعاسمو ،ةيرقلا قرط نيسحتو ةماع ةبتكم سيسأتو ،ءايحالا ضعبل ةئيبلا ليمجتو
 .اذكهو . . .ىرخا تاعورشمل بيردتلاو ليهأتلاو نيجاتحملا

 تالاصتالا ةكبش

 ةيقفأ ةيلاصتا تاونق حتف لالخ نم .ةيرقلا يف تالاصتا ةكبش داجيا ىلا راصيو

 قلعتت ،رارقلا يعناصو يلاهألل اهريفوتو ةمزاللا تامولعملا رشن ىلع لمعت .ةيدوماعو
 .اهيف عيراشملا نم يأ وأ .ةيرقلا اهب رمت يتلا 5 ةفلتخملا ةيمنتلا لحارمب

 3 هيلع ةظفاحملاو امئاد ماعلا عامجالا ءانب ةرورض يف نمكت لاصتا ةكبش داجيا ةيمهأ نا

 نم تالاصتالا ةكبشل امل ارظنو . . ةيرقلا يف ةيومنتلا جماربلاو عيراشملاو تاهجوتلا لوح

 ةيبعش ةكراشم نايضل عيراشملا نم نيديفتسمللو .يلاهألل يعامتجالا دادعالا يف ريثأت

 . . الخادتمو الماكتم اطبر ةيرقلا طبرت 5 ةيلاصتا ةكبش ءانب ربع الإ متي ال اذهو . ةلعاف

 يرجي ام ىلع .رخاب وأ لكشب نيعلطم .ةيومنتلا مهتريسم راطا نمض عيمجلا يقبتو
 يف بصت نا اهنأش نم يتلا ةبسانملا تارارقلا ذاختا ىلع ةردقلا مه نمضي لكشب . .هذيفنت

 . ءاوس دح ىلع ةيرقلاو يلاهألل ةماعلا ةحلصملا ةانق

 لوح .ةمزاللا تامولعملا عيمجت ىلع ءاضيا لمعت يتلا تالاصتالا ةكبش نا ظحاليو

 © نيلوؤسملا ىلا اهلاسراو تامولعملا هذه ليلحتو .ةيرقلا راطا نمض ةيومنتلا ةيلمعلا ريس

 {©ىدصلا عجر وا ةعجارلا ةيذغتلاب ىمسي ام ىلع اهلمجم يف دمتعت . .اهب نينطاوملا فيرعتو

 ايك .يلاهألا تاهاجتاو قفاوتت يتلا عيراشملل ءانبلا طيطختلا يف .ةيلعافب مهاست يتلا
 عمتجملا دارفأل ،اهرفاوت بجوتي يتلا تامولعملا ةدعاق ءانب رصانع نم ارثؤم ارصنع لكشت

 . ةلعاف ةروصب مهرودب مايقلل ، يلحملا

 رمتسم لكشب لمعي عورشملا نإف { يلاهألا تاقاط ليعفتب قلعتملا ضرغلا اذه قيقحتلو

 عضول ةمزاللا تامولعملا ليلحتو عمج ةيفيك لوح ، يلحملا عمتجملا دارفأ نم ددع بيردت ىلع

بناج ىلا .يلاهألا تاجاح ةيبلت ىلع اساسا دمتعت ىتلا ةيومنتلا تايولوألا ديدحتو ططخلا



 فلتحم ىلع كلذ ساكعناو هقيقحت نكمأ ام ةفرعمو .مييقتلا ضارغأ يف اهنم ةدافتسالا

 . ةايحلا بناوج

 يلحملا عمتجملا ءانبأ نيب طبرت ةقالع دابا ىلا ىعست هذه تالاصتالا ةكبش تناك املو

 . ةبسانملا لاصتالا لئاسو رايتخا نم دبال هنإف "ةرواجملا ىرقلاب لثمتملا يجراخلا عمتجملاو

 ىدمو .هتريسو ةيومنتلا لمعلا ةبرجت لقن ىلع ةرداقلا .ةيريهامجلا وأ اهنم ةيديلقتلا ءاوس

 تامولعملا ريفوت لالخ نم كلذ ىتأتيو .عمتجملا يف يلاهألا باصاو ققحت يذلا حاجنلا

 زفح يف مهاست يتلا ةديدجلا راكفالاو ،ةحاتملا صرفلا ىلع ءاوضألا طيلستو .ةمزاللا

 رارغ ىلع ،ةيلحملا مهتاعمتجم ةيمنت يف ةكراشملاو ،ةردابملا مامز ذخأ ىلا مهداشراو يلاهالا

 . جذومنلا عمتجملا يف ىرج ام

 اهتردق يفو ةأرملا تايكولسو تاهاجتا يف لوحتلا ةيلمع لصحت هجوتلا اذه راطإ نمضو

 ىلا يدؤي يذلا رمألا ،هبيلاسأو لمعلا قرط يفو .ةردابملا مامز ذخأو رارقلا ذاختا ىلع

 رود نم اهلقنتو ةيعاولا ةأرملا قلخت ةيرهوجو ةقيقد ةيلمع هذهو . ةيمنتلا ةيلمع يف اهتكراشم
 ةيلمعلا يف ةمهاسملا يف ةردابملا رود ىلا ةيومنتلا تاعورشملاو تامدخلل ةيبلسلا ةيقلتملا

 ىلا ةبردملا ريغ ةأرملا نمو لمعلا ةبحاص رود ىلا ةروجأمك ىشماهلا رودلا نمو .ةيومنتلا

 اهب ةصاخلا ةيومنتلا تاعورشملا ةرادإو ذيفنتو طيطخت ىلع ةرداقلاو ةبردملاو ةلهؤملا كلت
 . ةأرملل ةقحلا ةيمنتلا يه هذه . . . يلحملا اهعمتجمبو اهترسأبو

 : ةيمنتلاو ةأرملا عورشم ( ب

 ةأرملا عورشم ةيلماكتلا ةيجيتارتسالا قفو اضيا ةسسؤملا اهذفنت يتلا تاعورشملا نمو

 قودنص نم ليومتبو ندرالا يف ةيئاسنلا تاعاطقلا عم نواعتلاب هذيفنت يرجي يذلا ةيمنتلار

 . ناكسلل ةدحتملا ممألا

 دايتعالا ىلا يدؤت يتلا ةمظنألا نم ةلسلس ىلع زكري هنا يه عورشملا اذهل ةزرابلا ةزيملا نا

 دايتعا قرتخت ةبرح سأر اهعومجم يف لكشت ةديدع رصانع ىلع زكري هنا ايك تاذلا ىلع
 . ةلماشلا ةيمنتلا تاعورشم يف اطاشن رثكا اكيرش حبصتل اهررحتو إاهريغ ىلع ةأرملا

 : عورشملا ةماقا يف ةيلاتلا رصانعلاو سسألا دايتعا مت دقو

 فدهت ، ندرالل ةيعايتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا ةطخ نمض عقت ةيجاتنا تاعورشم ةماقا ١

 .اهنم اهتدافتسا ةدايزو ةينطولا ةيمنتلا يف ةأرملا ةكراشم عفر يف ماهسالا ىلا

۔ _ ٣١



 لمعي ثيحب ءاسنلا نم ريبك ددعل لمع صرف قلخ اهنأش نم يتلا تاعورشملا ةماقا ۔ ٢

 . تويبل ١ ل ١ ليغشتل ا دتميو . عورشملا زكرم يف نهنم ددع

 . تالاجملا هذه سفن يف لمعت ىتلا ةيميلقالاو ةينطولا جماربلا عم نواعتلاو قيسنتلا ٣

 هذه طيطخت ىلع يملع بولسأب تاسسؤملا عم ةنواعتملا ةيئاسنلا تادايقلا بيردت ۔ ٤

 رارمتسالا ىلع ةرداق تادايقلا هذه حبصت ثيحب ‘ اهيلع فارشالاو اهذيفنتو ٠ تاعورشلملا

 . ىرخا تاعورشم ةماقاو تاعورشلملا هذه ةياعر ف

 © عورشملا ذيفنتو طيطختل ةمزاللا ةيرادالاو ةينفلا تاراهملا ىلع تاديفتسملا بيردت ۔ ٥

 .ايعامح وأ ايدرف اما عورشملل تاكلام نحبصي ثيحب

 . ةيجاتنالا عيراشملاو ناكسلاو ةحصلا تاعوضوم لوح ةمزاللا ةيمالعالا داوملا جاتنا ٦

 ةحصلا نوؤش يف تاديفتسملا فيقثتو ةيمألا وحم ىلا فدهت جماربو تارود ةماقا ۔ ٧

 يفاضالا لخدلا نم ةدافتسالا ىلع نهتدعاسمو ،يلزنملا داصتقالاو ةرسالا ميظنتو ةيذغتلاو

 ىلع ءاسنل او ل اجرلل ةيفيقثتل ١ تامولعمل ١ رشنو ةرس الل ةايحل ١ ةيعون نيسحت ف هنققمححم يذل ١

 .ءاوس دح

 فدهب ةيجاتنالا تاعورشملا قيثوتو ةيمنتلاو ةأرملا نع ثاحبألاو تاساردلا قيثوت ۔ ٨

 . ينطو ىوتسم ىلع اهراركتل جذامنك اهنم ةدافتسالا

 لكشب ةيمنتلا جمارب نم ديفتستو ديفتل اهبيردتو ةأرملا لمعب ةقلعتملا تاسايسلا ميعدت ٩

 . .لاعف

 ماع ندرالا يف فيرلاو ندملا يف ينطولا ىوتسملا ىلع ةيجاتنالا تاعورشملا ذيفنت أدب دقو

 ةيبرت ع...:مك .هتبرجت تلمتكا ام اهنم ةفلتخم لحارم يف ايلاح عيراشملا رمتو ممم ٨

 ام اهنم .رسبالملا جاتنا عورشمو ٠ ةيبطلا تاتابنلا ةعارز عورشمو ٩ لسعلا جاتناو لحنلا

 سبال 8 ىمدلا جاتنا عورشمو ةيذحألا تاعانص عورشمك ذيفنتلا ةيادب يف وه

 . تاذلا لمعلا ةماقال ةأرملا داشرا عورشمو بنارألا ةيبرت عورشمو . ةيديلقتلا

 سسألا اهتبرجت تلمتكا يتلا تاعورشملا ذيفنت يف اهعابتا مت يتلا ةيجهنملا يف ىعور دقو

 : ةيلاتلا ةيسيئرلا تاوطخلاو
 ةماقال طيطختلل ىلوألا تاوطخلا ذنمو .ديب ادي لمعلاو ةيمنتلا يف ةكراشملا بولسا عابتا

 . ةذفنملاو ةديفتسملا ةيئاسنلا تائيهلا عم عورشملا

 : لثم اهتويب يف رسألا ىلا ةلامعلا اهيف دتمت يتلا تاعورشملا رايتخا ىلع يسيئر لكشب زيكرتلا

 ةينفلا ةيانعلاو باشعالا ةعارز ىلع ةرسألا بردت ثيح .ةيبطلا باشعالاو تاتابنلا ةعارز

۔ ٣٢ ۔



 فيلغت ىلع لمعيو ‘لوصحملا لبقتسي يسيئر زكرم ماقيو رثكا وأ ةيرق يف اهل ةمزاللا
 ٢٠٠ يلاوح ىلا اهددع لصي يتلاو .ةجتنملا ةرسألل اكلم نوكيو اهقيوستو باشعالا

 بنارألا ةيبرت لثم ئرخالا ةيجاتنالا تاعورشملا ىلع اضيا هجوتلا اذه جردنيو .ةرسأ

 . لمعلل مزلي ام ىلع ءاسنلا بيردت متي نا دعب سبالملا ةعانصو ةيذحألا ةعانصو

 ءاشنال فظويو ،عورشلملا حابرأ نم ددسي اددجتم اقودنص مدقملا معدلا رابتعا ۔

 . عمتجملا يف ىرخا تاعورشم

 مزلي ايب مايقلا نم ءاسنلا نيكمتل ةمزاللا تاراهملاو ميهافملا ريوطتو رمتسملا بيردتلا -

 يف مدختسيو اهريغو ةينفلاو ةيقيوستلاو ةيلاملاو ةيرادالا تاراهملاك : ةيجاتنالا ةيلمعلل

 . اهفورظو ةأرملا عقاو بسانت ةركتبم بيلاسا بيردتلا

 . عيراشملا هذه لثمل ايعدو ةيجاودزالل ابنبت ةقالعلا تاذ ىرخالا تاعاطقلا عم قيسنتلا

 : ىلع ةرداق ءاسنلل ةيجاتنا تاعورشم قلخ ىلع ةيجهنملا هذه تدعاسو

 . داريتسالا نم دحلل ةينطولا ةيجيتارتسالا نمض ةيلحملا تاجتنملاب قاوسألا ديوزت

 وأ ةينواعت تايظنم نمض تاعايجك وأ لايعأ تابحاصك ءاسنلل لمع صرف قلخ
 .رارمتسالل ةمزاللا تاراهملاب نهديوزتو 3 ةمهاسم تاكرش

 . هجراخو لزنملا لخاد لمعلا ةنورم ةحاتإب ءاسنلل ةكراشملا ةدعاق عيسوت ا

 نم لخدلا اذه نم ةدافتسالل اهل ةمزاللا تامولعملا ميدقتو ةأرملل يفاضا لخد قيقحت 5

 . فيقثتلاو ةيعوتلا لالخ

 . ينطو ىوتسم ىلع اهراركت نكمي ةيجاتنا عيراشمل جذاين قلخ ا

 : ةيديلقتل ١ فرحل ١ ريوطتل ينطول ١ عدو رشمل ١ ) ج

 عورشم نع ثدعتأس .ةيمنتلا لاجم يف نيسحلارون ةسسؤم طاشن ىلع ريخا لاثمكو

 ةريخذب رضاحلا تايدحت ةهجاومل احوضو رثكا اجذومن مدقي يذلا . ةيديلقتلاو ةيوديلا فرحلا

 ةسسؤملا ذفنت ذإ . ةلاصالاب لالخا نود . ةرصاعملا ىلا لوصو يف ٠ قيرعلا ينطولا ثارتلا

 ةفاك هيجوتو قوسلا لماوع ليلحت دمتعي يلماكت جهنم قفو ةيديلقتلا فرحلل ينطولا عورشملا
 . عقوتملا بلطلا ةيبلتل تاطاشنلا

 جيورتلاو اهتدوج طبضو } تاجتنملا ريوطتو اهعيونتو ميماصتلا ريوطت نمضتي جهنملا اذهو
 ام جاتن الا تالخدم ةفلك صيلقت ل ا فدهت ةميلس ةيداصتقا ريياعم قفو اهربعستو اهل

۔ -_ ٣٣



 لعجتو قيوستلا ةيلمع يف ايهم ارود بعلت راعسألا نا ذإ راعسألا ىلع ايباجيا سكعني

 الوقعم اشماه جتنملل نمضتو ةيعامتجالا مهتائف فالتخا ىلع نيكلهتسملا لوانتم يف ةعلسلا

 . حبرلل

 ميمصتلا زكرم ءاشنا هذه ةيقيوستلا هتيجهنم طيشنتل عورشملا اهدمتعا يتلا جماربلا نمو

 ةيوديلا نونفلا لاجم يف نيلماعلا نييفرحلل تامدخلا ميدقتب موقي يذلا ،نايع يف قيوستلاو

 :اهزربا نم ةدع تالاجم ي

 . نيصتخملاو نينانفلا لبق نم جذامنلاو ميماصتلا ريوطت -

 . تاسسؤم وأ دارفأك نوجتنملا اهب موقي قيوستلل ةلباقو ةعونتم جاتنا طوطخ ريوطت ۔

 ريعستلاو .ةفلكتلاو ةدوجلا طبض تالاجم يف جاتنالا ىلع نيفرشملاو نيريدملا بيردت -

 . تابلطلا ميظنتو عيمجتلاو

 . ةيبعشلا ةيديلقتلا تاجوتنملل ةفلتخملا تاراهملا ىلع نيبردملا بيردت ۔

 قاوسأ نع ثحبلا هتمهم قيوستلل ليكوك لمعي ريدصتلل صاخ مسق زكرملا يفو
 نم ةيسايق ةرتف يفو زكرملا اذه نكمت دقو . نيجتنملا ىلع اهعيزوتو تابلطلا لابقتساو ةيجراخ

 قيوستلا ضارغأ مدخي يملع بولسأ قفو جيورتلا متيو .ةديدع ةيجراخ قاوسأ داجيا
 طيشنت ىلا يدؤيو . ةيفاقثلاو ةيعايتجالاو ةيداصتقالا يحاونلا نم عورشلملا فادهأ ققحمو

 { ةيديلقتلاو ةيوديلا فرحلا عاطق يف لخدلا ةدايز تاعورشمو ةريغصلا تاعورشملا ةماقإ

 سرغيو .يبرعلا تيبلا يف تاجتنملا هذه مادختسا طشنيو ءاسنلل ةريثك لمع صرف حتفيو

 . ثارتلاب زازتعالاو ، ينطولا ءامتنالا رعاشم

 داسكلا ثودح نود لوحي يذلا رمألا بلطلا ىلع ءانب جاتنالا متي ةيجهنملا هذه قفوو

 . ماع لكشب ةيديلقتلا فرحلا عاطق هنم يناعي يذلا

 : ةداسلاو تاديسلا اهيأ

 يفو .ةأرملا ةمدخ يف نيسحلارون ةسسؤم ةطشنأ ضعبل ضرعلا اذه نم تدصق دقل

 نيتقيقح ىلع دكؤأ نا .ةودنلا هذه ارصنع امهو ! ةيبعشلا تاثوروملاو ةيوديلا نونفلا عيجشت

 : ندرالا يف انتريسم رارمتساب نايسري

 ةزيكرلا ناو تالاجملا عيمج يف كرتشملا يبرعلا لمعلاو نواعتلا ةيمهأب نمؤن اننا ىلوألا

 راركتلل ابنجت تاساردلاو تاربخلا لدابتو كرتشملا لمعلا وه نواعتلا اذه لثمل ةيساسالا

 .لاملاو دهجلا ردهو

۔ ٣٤ ۔



 ةيمنتلا فده رارمتساب لظي نا بجيو }ةمأ يأ هكلمت ام ىلغأ وه ناسنالا نا : ةيناثلاو

 هتايرحب اعتمتم ارقتسم انما شيعي يك هتداعسو هتيهافرل رخست ،اهاغتبمو ةلماكتملا ةلماشلا

 . ةيساسألا

 يقالتلل ةصرفلا هذه انل مهتحاتال ةودنلا هذه ىلع نيمئاقلل ركشلا رركأ ،ماتخلا يو

 بعشلا تزيم تافص يهو .ةفلألاو حاتفنالاو ةفايضلا مرك نم وج يف ةربخلاو يأرلا لدابتو

 .روصعلا ىدم ىلع ةقيقشلا نايع ةنطلس يف بيطلا يبرعلا

 ىلوملا معن هنا 5 ةيبرعلا انتمأ ةمدخ ىلا اناعسم يف انقفوي نا هتردق تلج ۔ ىلوملا لاسنو

 . هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو رصنلا معنو

0

 

۔ ٣٥ ۔
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 يبعشلا ثوروملا موهفم
 هتقالعو

 )٭( يئيبلاو يعامتجالاو يسفنلا قمعلاب

 شابغ ديبع ةزوم .د
 تارامالا ةعماجب عايتجالا ملع سردم

 ةيبعشلا تاساردلا ةعامح ةسيئرو

 يناديملا لمعلا

 ةيبعشلا تاساردلا ةعامح هب تماق

 يبد ۔ ةدحتملا ةيبرعلا تارامالا ةلودب

 . هخيراتو بعشلا حور ين ثحب وه امومع ثارتلا يف ثحبلا نا ةيادب لوقن

 ةعامجلا كرحتو ، ةعايجلا وحن درفلا كولس هجوت يتلا ةيفخلا ةكرحلا كلت يه بعشلا حورو

 . ةنورملاو تابثلاب مستت يتلا ريياعملاو © ميقلا نم ةعومجم نم فلأتي ماظنلا نم لكيه وحن
 اهلباقي } هكولسو لب هتفاقثو بعشلا ركفل ههجوملا ةيفخلا ةوقلا هذه نا «ميهاربا ةليبن» ىرتو

 هجوت يتلا ةيمسرلا ةيفاقثلا تاسسؤملا لالخ نم رادت ةسوملمو ةسوسحم ةيفاقثو ةيركف مظن

 )١) .رخآ ىوتسم يف ةفاقثلا ةكرح

 ١٩٧. ربمسيد ٢١ ۔- ٩ نم طقسم _ ۔ يبدألا ىدتنملا - ةيبعشلا تاروثأملا ةودنل ةمدقم لمع ةقرو )٭)

 ، ىبعشلا بدألا ةساردو فينصتو عمجل طيطختلا ةودن إ هفينصتو هعمج يبعشلا صصقلا ميهاربا ةليبن ١(
 _ يبعشلا ثارتلا زكرم ۔ ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا ةقطنمل يبعشلا ثارتلا ةساردل طيطختلا تاودن ةلسلس
 َ ٢٠٠. ص ١٩٨٤ رطق

 ۔ _ ٣٧

 



 ذإ هنم «رولكلوفلاه صوصخلا هجو ىلعو ثارتلا ىلا رظنلا يف اديعب راس نم كانه ناو

 © ناسنالل يركفلا خيراتلا ديدج نم ءعىشني نا رولكلوفلا ديري» «باركردنازكلا» :لوقي

 . «ةراهم لقألا ةماعلا تاوصأ هروصت ايك لب . ةقومرملا نيركفملاو ءارعشلا تاباتك هلثمت ايك ال

 ةماع لالخ نم ناسنالل يركفلا خيراتلا ةباتك ديعيس اذا «بارك» يأر يف «رولكلوفلاف»

 ٍ . مهتصاخ وأ مهتبخن سيلو رشبلا

 تاذ يف ةميدقلاو .ةديدجلا هتيضق يه امو ث ؟اذإ يبعشلا ثارتلا انل لوقي نا ديري اذامف

 ؟انم هديري اذامو ؟«يبعشلا ثوروملا» نم ديرن اذامو { ؟هعم نحن انتيضق يه امو ؟تقولا

 انتقطنم اهدهشت يتلا تاساردلا عيمجل ةحضاو فادهأ ديدحت اهيلع درلا بلطتي ةريثك ةلئسا

 . مويلا
 يبعشلا ثوروملا عضت يتلا ، ةساردلا هذه فادهأ ددحن نا ددصلا اذه يف انب ردجيو

 اريخاو ةيعامتجالاو } ةيسفنلا ثوروملا اذه داعبأ ين ثحبلا مث نمو إاهه ىلوألا ةيلاكشالا

 . ةيئيبلا

 يف تاسارد عبرأ انمدقو انل قبس دقلف يبعشلا ثوروملا نع ثدحتن نا اديدج سيلف

 اذهف سرامملا ناسنالل ةيسفنلا قامعألا ىلا باهذلا وه انيلع دجتسملا انإ .لاجملا اذه

 انعمتجم يف ناسنالل ةيسفنلا ةبيكرتلا نيب ةديطولا ةقالعلا فاشتكا عيطتسن ابرف ، ثوروملا

 ةجرد يأ ىلا يلاتلابو ؤاهنم اءزج يبعشلا ثوروملا لثمي ةجرد يأ ىلاو .اهتايوتحم يه امو
 هذه نع فشكلاف ىجيلخلا ناسنالا ةيصخشب اصاخ ءانب ثوروملا اذه نوكي نا نكمي

 ابرو .ناسنالا اذه ةيصخش نع فشك وه ناسنالاو يبعشلا ثاريملا نيب ةيسفنلا ةقالعلا
 . ةساردلا هذه اهمدقت ىتلا ةيملعلا ةفاضالا هذه يه نوكت

 ث ..ا نيب ةيعامتجالا ةقالعلا يهو ةقرولا هذهل ةيناثلا ةيلاكشالا ىلا لقتنن كلذ دعب مث
 عيمبب ةيبعشلا تاثوروملل ةيعايتجالا داعبألا رخآ ىنعمب وأ ،ناسنالاو يبعشلا

 ثو .رذلا نا انلق اذإ اليلق اهحيضوت عيطتسن ايبر ةديدج ةيلاكشا يف اذا ثحبن . .اهعاونأ

 لثمت ةيعامتجالا مظنلاو ، عمتجملل يناقثلا نيوكتلا لثمي هرصانعو هلاكشا عيمجب يبعشلا

 يأ ىلاو ،نينيوكتلا نيذه نيب ةقالعلا ًاذا يه ايف .. عمتجملا سفنل يعامتجالا نيوكتلا

 . . ةيعايتجالا مظنلل مأ ةفاقثلل له ىوقألا ريثأتلا نوكي ايهنم

 نا نكمي اذاف . قيمعتلاو فشكلا ىلا ةجاحب ةرتتسم ةيضق ماما نحن ددصلا اذه يف

 يعايتجالا ماظنلا ناك ءاوس ؟ةيعايتجالا هتمظنأ عيمجب عمتجملل يبعشلا ثوروملا مدقي

 . ةيعايتجالا ةينبلا رصانع عيمجو ةيعايتجالا تاقالعلاو { هنم جاوزلا ماظنو ةليبقلاو ةرسألاك

۔ _ ٣٨



 طاشنلا ربع فيكو .يداصتقالا ماظنلاو يبعشلا ثوروملا نيب ةقالعلا كلذك يه ام مث

 { ةيبعشلا ةفاقثلا زوربل بيصخ ردصم نع ام موي يف عمتجملا اذه ءانبأل يداصتقالا

 تاثوروملا هذه لك .ةيبعشلا صصقلاو ةيبعشلا لاثمالاو تادقتعملاو ديلاقتلاو تاداعلاو

 عمتجم يف ناسنالل ماهلالا ردصم اناك ءارحصلاو رحبلاف رحبلاو ءارحصلا عم تمحالت

 يداصتقالا ماظنلا نيب ةبصخ اذإ ةقالعلاف .اضيا يجيلخلا ناسنالا ناك هلثمكو تارامالا

 . ىبعشلا هثوروم نيبو ةيجاتنالا ناسنالا ةكرحو

 ثوروملل يئيبلا دعبلا يهو ةساردلا هذهل ةثلاثلا ةيلاكشالا وأ ثلاثلا دعبلا ىلا لقتنن مث

 . ةودنلا هذه يف ديدجلا وه ةئيبلاب مايتهالا اذه نوكي ايبرو . يبعشلا

 ؟ةقالعلا هذه يه ام مث ؟ةئيبلاو ثوروملا نيب ةقالع كانه لهف

 { ةيعيبطلا ةئيبلا دوصقملا له .اهنع ثيدحلا ىلا فدهن ةئيب يأ كلذ ىلا ةفاضاو

 ناسنالا» ةيعامتجالا ةئيبلا دصقن مأ ،«؟راطمألاو دربلاو رحلاو ، لابجلاو رحبلاو ءارحصلا»

 يه هذهو . ؟اهفارطأ مه نمو ةقالعلا كلت ةءاربب ددحن نا نذإ انيلع ؟هتمظنأو هتاقالعو

 . ةساردلا هذه فادهأ ثلاث

 ةيقيبطت ةيلمع فادهأ ميدقتب نوبلاطم نحن مأ ،كلت ةيرظنلا انفادهأب يفتكن له نكل

 تالواحم يهو . تاساردلا عيمج اهل عضخت نا بجي يتلا ةيملعلا طورشلا اهب لمكن ىرخا

 ؟اهل ءىراقلا اهنم ديفي نا نكمي اذامو . جئاتن نم انتسارد همدقت نا نكمي اذام نع فشكلا

 زيمتملا وهو يهافشلا امهدحأ :نييساسأ نيقش نم نوكتت ةمأ يأ ةفاقث تناك اذإ

 . يرولكلوفلا ثحبلا ةدام اهسفن يه اهربتعن نا عيطتسنو سانلا نيب رونأملاو .رمتسملا

 . يخيراتلا ثحبلل ةدام ربتعي يذلاو تباثلاو نودملا وه رخآلاو
 اهيف لثمي ةيبرعلا انتاعمتجم ناو عمتجملا دارفأل ةفاقثلا لثمي يهافشلا بناجلا ناك اذاو

 كلذ اندعاسي لهف(")يركفلا اهئانبو .اهخيراتو اهتفاقث نم ربكألا قشلا ىهافشلا بناجلا

 ءانبلا نيبو .ةيجيلخلا انتاعمتجم يف يبعشلا روثأملا نيب طبرلا فده قيقحت ىلا هجولا
 . . ؟اهل يركفلا

 هيف ثدحتي .ناديملا نم هاقتسم ةيملع ةدام ميدقت لالخ نم كلذ قيقحت لواحنس اننإ

 قرطو .مهميقو .مهتادقتعمو 5 مهتاداعو 3 مهريطاسأو مهصصق نع ءاطسبلا سانلا

 تاثوروملا لت لكل جذاين ةساردلا هذه يف عضنس اننا مهصقرو مهيناغأو ، مهجالع

- 
 سداسلا داجملا - ركفلا ملاع «ةرصاعملاو ةلاصألا نب يبرعلا ر وفلا ثحب جهانم» لاك توفص

( ٢ 
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 تطبترا ىدم يأ ىلاو تاثوروملا هذه ىلع يركفلا انؤانب ماق ىدم يأ ىلا حضونسو
 هذهو لوقلا اذه فيظوت لواحنسو . ةيبعشلا تاثوروملاب ناسنالا اذهل ةيسفنلا قاعألا

 . يراضحلا اهروطتو ةيفاقثلا ةينبلا سايقل اديدج ارايعم ثوروملا ذاختا لجأ نم ةقالعلا

 . مظنملا رييغتلا ىلا اقح فدهت انتاعمتجم تناك اذا اميف ةيمنتلا جمارب عضول اضيا اسايقمو

 يف ريوطتلا ةريسم يفو .ةيعامتجالا ةايحلا يف ةداملا هذه فيظوتل» ةلواحم وه اذا انفدهف

 ١ عمتجمل .

 نماكلا يثارتلا نوزخملا كلذ نم اليلق ولو ائيش مدقت نا ةزجوملا ةساردلا هذهل نكمي له

 عفرن ال لب “كلذ يف يلاغن ال ايبرو ، ؟ةلاصاألاو ةيصوصخلاو تاذلاو ةيوهلا ءارو

 تددعتو . جيلخلا تاعمتجمل ةيتاذلا ةيوهلا نع ثحبلل ةبغر ماما لعفلاب اننإ .تاراعشلا

 نم فوخلا ةلحرم شيعن اننا .هشيعن انايحاو لب هنع عمسنو هأرقن ام لالخ نم ةبغرلا هذه

 لهف ،عايضلا ةلحرم يف اننا .تافاقثلا نم دفاولا ةبلغو .ةيوهلا عايضو ، ثوروملا راثدنا

 . ! ؟هحايرو رييغتلا ريصاعأ مويلا هجاوي يذلا يفاقثلا انتاتش ممج ةيعورشم كلذ قحتسي ال

 ةوحصلا هذهو . ةيثارتلا تاساردلاب مامتهالا اذه ءارو اهسفن يه ةبغرلا هذه نوكت ايبرو

 اهو ،تاينينايثلا لالخ ىملعلا اهجاتنا فعاضتو تاينيعبسلا ذنم تأدب ىتلا ةيملعلا

 .تاينيعستلا يف دوهجلا هذه لمكتسن مكعم نحن
 قيقحت يف ةقداص ةبغر كلذك شيعتو ةيفاقثلا ةيوملا ىلع فوخلا ةلاح شيعت انتاعمتجم نا

 تايصوصخ تاذ ةيفاقث تايددعتل تاحاسم كرتت ةدحاو ةيمالسإو ةيبرع ةيفاقث ةدحو

 . ةيبرعلا ةمألا بوعش نم بعش لكل ةصاخلا تاعادبالا نع ايبر ربعت . ةيلحم

 تاساردلا انل اهتمدق ةميدق ةيعمتجم براجت كانهف ناديملا اذه يف نيقابسلا نوكن نل

 ةيجيتارتسالا فادهألا قيقحت يف ةيبعشلا ةفاقثلاو رولكلوفلا رود اهيف تتبثأ ةيرولكلوفلا

 ةيمهأو فئازلا رولكلوفلاو «رولكلوفلا» ةيضق تحرط امدنعف . بوعشلا ةايح يف ىركلا

 امايتها اندجو ،اهنم فئازلا ىقنتو ،ةيبعشلا ةفاقثلل ةلاصالا ددحت جهانم نع فشكلا

 ثوروملا كلذ ىصقتل تالواحم كانهف .هرولكلوف ةساردل ىكيرمالا بعشلا هالوا اصاخ

 ةرهاظلا ةيطارقميدلا ربتعت ذإ» عمتجملا اذه يف ةيطارقميدلا ومن ىلا الثم ىدأ يذلا
 رولكلوفلاب نييكيرمالا مايتها ناو .يكيرمالا عمتجملا يف ىربكلا ةيسايسلاو ةيعامتجالا
 نوؤشلا ين يكيرمالا ذوفنلا ديازتو ةيكيرمالا ةيموقلاب ساسحالا يمانت نم كلذك جتان

ممألا نم ريثك ىلع يسايسلا مهثارتو .مهتفاقث ضرف يف نييكيرمالا حاجنو .ةيملاعلا



 يذلا . . مهرولكلوف ةقيقح ىلع مهسفنأ مه اوفقي نا ةرورض ىدمب اوسحاف ىرخألا

 ىلا مهب ىدأ يذلاو . يكيرمالا يناكسلا طيلخلل يموقلا ءالولا ةطقن دحوي نا عاطتسا

 ةدحولا قيقحت يف ةيبعشلا ةفاقثلا همدقت يذلا رودلا ةيلعاف دكؤت ةبرجت هذهف .جامدنالا

 اذه لب ةفاقثلا هذه لالخ نم ىرخالا ةيعامتجالا اياضقلا نم ريثكلا ةجلاعم لب ، جامدنالاو

 ددصلا اذه يف ىسنن ال نحنو . «مرفلئازلا وأ دفاولا سيلو هنم ليصألا ، ىبعشلا ثوروملا

 اياضقلا نم ديدعلا ةقيقح نع انل فشكتل دتمت نا نكمم رولكلوفلا تامادختسا نا
 . ةيعايتجالا ةكراشملا ةيضق اهلوأو 5 ةيبرعلا انتاعمتجم يف دعب خسرتت مل يتلا ةيعايتجالا
 : اهحهنمو ةساردلا ميهافم

 ميهافمل الماش احيضوت مدقنس اننا ىوس ةساردلا ميهافم يف ديدجلاب يتأن نل ايبر

 هذه تامادختسا يف تالخادتلا نم ريثكلا كانه نا ىلا انه ريشنو ، يبعشلا ثوروملا

 . ثارتلاب ةمتهملا ثوحبلا يف ميهافملا

 كلذك دجن يبعشلا روثأملا دجن مث «يبعشلا ثوروملاه موهفم الثم دجنف

 لك ىنعت اذايف . «ايجولونثالاو ايفارجونثالا ،ةيداملا ةفاقثلاو» «ةيبعشلا ةفاقثلا» & هرولكلوفلا»

 ْ ىركلا تافيرعتلا هذه نمض لخدت ةريثك رصانع كانه نا ىلا ةفاضالاب ؟ميهافملا هذه

 .راطالا اذه لالخ اهحيضوت لواحنسو
 لب ميهافملا مادختسا ين طقف سيل هظحالن لخدتلا نا ىلا اضيا ددصلا اذه يف ريشنو

 . ثارتلا رصانع فينصت يف كلذك هدجن

 سياف دراشتير» نم لك اهمدق ثارتلا رصانعل ةريثك تافينصت كانه نا نم مغرلاب

 اهنا ساسا ىلع «يرهوجلا دمحم نوسرود» فينصت ىلع دمتعنس اننا الإ «تراكيوبو

 . ثارتلاب نيلماعتملا نيب اهيلع قفتملا تافينصتلا كلت نالثمي

 ةفاقثلا وأ ةيبعشلا ةايحلا . يبعشلا بدالا : ىلا ايسقم ايعابر افينصت مدقي «نوسرودف»

 . ءادالا نونف ،ةيبعشلا تادقتعملاو ةيعايتجالا تاداعلا .7ةيداملا

 © ثارتلا داول باوبألا ددع ثيح نم نوسرود عم قفتملا يرهوجلا دمحم ميسقت دجن مث

 مسقي نا ىأر دقف .ابيرقت باوبألا مظعم يف نومضملا ثيح نم هعم فلتخي هنا الإ
 : يلاتلا وحنلا ىلع تءاج ماسقأ ةعبرأ ىلا ثارتلا تاعوضوم

 ةيبعشلا فراعملاو تادقتعملا ۔

 ٣( ليربا) لوألا ددعلا رشع عباسلا دلجملا ۔ ركفلا ملاع «ثارتلاو رولكلوفلاه يثوغربلا فيطللادبع 8

 ةينوي ويام ٩٨٦ ١( ص ٩٣.
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 . ةيبعشلا ديلاقتلاو تاداعلا ۔

 . ىبعشلا بدألا ۔

 . ةيبعشلا نونفلاو ةيداملا ةفاقثلا ۔
 يرهوجلا دمحم ريغ مث ربكا امايتها ةيبعشلا تادقتعملا يلوي يرهوجلا دمحم نا انه ىرنو

 : ماسقأ ةتس ىلا ثارتلا مسقو اذه هميسقت نم

 نونفلا ، ىبعشلا بدألا .ةيبعشلا فراعملا ةيبعشلا تادقتعملا ديلاقتلاو تاداعلا)

 . . (ةيداملا ةفاقثلا { ةيبعشلا

 . تادقتعملا عم ةيبعشلا فراعملاو { ةيداملا ةفاقثلا عم ةيبعشلا نونفلا جمد دق نوكي اذهبو

 كلت يف رظنلا ةداعا ةرورض نذإ ىرنف ،يبعشلا جالعلا فيضن نا نكمي نيا نكلو

 . تافينصتلا

 : ب اهأدبي ةلسلسم يتأتو ثارتلا تافينصتل ةديدج ةفاضا 2؛ر«دمعلا يناه» انل مدقيو

 ، يبعشلا بطلا ةليمجلا نونفلاو ىقيسوملا بدألا ،ديلاقتلاو تاداعلا “تادقتعملا)

 حسملا ،هدقنو ثارتلا ةلمح ، يبعشلا ثارتلا ةلمح .ةيودبلا نونفلاو تاعانصلا

 تاعوضوم ةثالث اولهابحت دق نيثحابلا نم اريثك نا دمعلا يناه ىري ذإ .(تاءاصحالاو

 & يبعشلا ثارتلا ةلمح : يه تاعوضوملا هذه اهتاذب ةمئاق هدحو اهنم باب لك لكشي ةيسيئر

 . تا ءاصحالاو حسملاو ٥ هدقنو ثارتلا خيراتو

 ؟ةساردلا هذه يف همادختسا عيطتسن تافينصتلا يأ وه نآلا لاؤسلاو

 تاداعلاو تادقتعملا تاعوضوم تحت ةفنصملا ةيثارتلا رصانعلا نم جذامن مدقنس اننإ

 نونفلاو ىقيسوملا عوضوم تحت جردنت نا نكمي يتلا ةيبعشلا يناغألاو بدألاو ،ديلاقتلاو

 ةيقب نع اما ، يبعشلا بطلل نينثا وأ اجذومن مدقن مث . يهافشلا بدألا وأ .ةليمجلا

 ةلاحا نكميو ،هل ةرغصملا ةساردلا هذه يف لاجملا عستي ال هنإف فينصتلا كلذ تاعوضوم

 . ةيلومش رثكا تاسارد ىلا كلذ

 نلأ» الثم دجنف ةيبعشلا تاثوروملا رصانع لوح ءايلعلا تاروصت ضعب مدقنل نآلا يتأن

 مهأل ةنيع حلصت ةمئاق مدقي نييكيرمالا نييرولكلوفلا نييجلوبورثنالا رهشأ وهو «ينزيد
 (٥ه). هذه انمايأ يف رولكلوفلا ىنعم اهلمشي راص يتلا داوملا

 بدألا ةساردو فينصتو عمجل طيطختلا ةودن «هفينصت ةيلاكشاو يبعشلا :ثارتلا يفو دمعلا يناه ٤

 ٢٣١.} ٢٣٣. ص قباسلا عجرملا & يبعشلا

 ٩٤. ص قباسلا عجرملا ةنعانك فيرش .د نع يثوغربلا فيطللادبع ٥(
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 ةيبعشلا محالملا۔ ٤٢ ةيبعشلا تادقتعملا ٩ ناميالا۔ا٥ ريطاسألا ۔١

 يبعشلا بلطلا ۔ ٤٣ تاباجالا ۔٠ تافارخلا۔٦ ةعابلا تاءادن ۔ ٢

 روبقلا ىلع بتكي ام)۔ ٤٤ ةننقملا ةيديلقتلا _ ٣١ يبعشلا صصقلا ٧ خبطلا قرط۔٣

 (ناردجلاو تاطفايلاو تارايسلاو تاكنلا۔٢٣ زيرطتلا طاينأ - ٨ ةيبعشلا ىقيسوملا ٤

 ةيبعشلا يناغألاو راعشالا ٤٥ تويبلا طاينأ ٣ تاءاميالا۔٩ ةرهاقملا ه

 ةيحتلا تارابع ٦ زافغلألا۔٤٣ ةرياعملا ۔ ٠ لاثمألا۔٦

 لافطألا باعلأو يناغأ ٧ تاحلطصملا ۔ ٥ ريزازحلا۔ ١ راوسألا ٧

 تاناويحلا درطل لاقيام) ٤٨ هيباشتلا۔٦ عادولا۔ ٢٢ تاناويحلا تويب ٨

 ٩ مينارتلا ٣ تالماجملا ۔ ٧ (اهئاعدتسا وأ تاراصتسألا .

 ٠-_۔الكنايات ٤ ذيواعتلا۔ ٨ ةيبعشلا سبالملا ٤٩ لافطالا ميلعت ين رابكلا يناغأ

 ١۔ تاكيربتلا ٥ - يبعشلا صقرلا ٣٩ ةيبعشلا باعلألا ٥٠ سطعلا دنع لاقيام)۔

 (بواثتلاو لاعسلاو زومرلا۔ ٤٠ يبعشلا حرسملا ٦ تانعللا ١٢

 عقاوملاو نكامألا ءيسأ ٥١ يبعشلا نفلا ٤١ تابسملاو مئاتشلا - ٧ زومرلا ٣-_

 يف ةيبعشلا تالافتحالا)_ ٥٢ ءاعدلا۔ ٢٨ تاكنلا۔١٠ا

 لءاستنو ىبعشلا روثأملاو ىبعشلا ثوروملا : ىهو ةساردلا هذه يف ةيسيئرلا انميهافم شقاننل دوعن

 يبعشلا ثارتلا هسفن وه يبعشلا ثوروملا نوكي ن؛ نكمي الأ ؟اهمادختسا يف طلخلا اذه ثدجي اذامل
 كلتب فيرعتلل يبعشلا روثأملا مادختسا نكمي مث . ؟ثارتلا رصانعو تايوتحم لك نمضتي يذلا

 هتايح يف ناسنالا تامادختسا يف اليضفت رثكألاو ةعئاشلا وا ،ةماعلا ىدل ةروثأملا ةيثارتلا رصانعلا

 . ةيمويلا
 ءايلع اهمدق يتلا تافيرعتلا كلت نم ريثكلاب انتفرعم مغرو ،هسفن ثارتلا فرعن نا ردجألا نكلو

 فيرعت الثم اهنم ءارآلا كلت ضعب راتخنس اننا الإ ،ثيدحلا رصعلا يف نوركفملاو ايجولوبورثنالا

 ةيبيرجت تامولعمو عئارشلاو ماكحألا نم راطاو ءابآلا ةنس ثارتلا نا» ىري يذلا «نوكرأ دمحم»

 ثارتلا نع فلتخت .ةملاعلا ةيندملا تاقبطلاب ةصاخ .ةبوتكم ةيملع ةيركف ةيبدأ تاعومجمو .ةيبعش

 2٠ اهلبقتسمو اهرضاحل ريهايجلا هب ملحت امل ةرربم يضاملل تاروصت اريخا ثارتلاو ۔ يوفشلا يبعشلا

 . ةلاصالا ا نطولا يف رصعلا تايدحتو ثارتلا ةودن ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم ٦( ىرا ملا ةهدن ۔ ة : تاسارد زك ۔ نوكرأ دمحم . ته١.ا٨- . ِ
 توريب ىلوالا ةعبطلا (ةرصاعملاو ١٩٨٥ ص ١٤. يبرعلا نطولا ي )

 ۔ _ ٤٣



 نع ردص ام لك يه ةيجيلخلاو ةيبرعلا ةيبعشلا تاروثأملا نا ىريف (١ءةفيلخلا هللادبع يلع» امأ

 تادقتعمو مسارمو سوقطو رئاعش نمو .عادبا نم هتاقبطو هتائف عيمجب يجيلخلاو يرعلا بعشلا

 هتاعادباو هتمكحو هحور لثمت ةصاخ ةيدامو ةيلقع ةفاقث لكشت اهلك .ديلاقتو تاداع نم هنع ردص امو

 تاياكحلا ©صقرلا ۔ لاجزالا ۔ جيزاهالا راعشالا - ىقيسوملا ةغللا لثم ،نامزلا رم ىلع ةفلتخملا

 ديلاقتلاو تاداعلا ۔ فرحلا تاعانصلا ۔ بطلا ۔ يلحلا ۔ ءايزألا لاثمألا ۔ يناغالا ۔ محالملا ريسلا -

 تافاقثلا عم عارصلاو كاكتحالاو ماحتلالاو لخادتلاو لدابتلاب لعافتو ،سحلا هنع ربع امم اهريغو

 .انيلا لصو ىتح لايجألا ربع رتاوتو ،ةرواجملا

 نيب لصفلل ههابنا يفو . . ينيزيت بيط عم اليلق رواحتن ثوروملاو ثارتلا نيب لصفلا لاجم ين

 ةعومجم وه هرظن ههجو نم ثوروملا ناو "ثوروملا نم لمشا وه ثارتلا نا ىري ذإ ثوروملاو ثارتلا
 نيب تحبصأ يأ يثيروتلا لعفلا ةزوحب تحبصا يتلا ةينارمعلاو ةيسايسلاو ةيركفلا تاجاتنلا نم

 لمشا وهف ثارتلا امأ ،ارمتسم رضاحلا نم اءزج حبصأ ثوروملاف يلاتلابو عاو ريغ وأ ايعاو ثراولا
 «ثارتلا» نذإ .ارمتسم رضاحلا وه يناثلاو يضاملا وه لوألا _ نيرمأ ىلع لمتشي هنأل ثوروملا نم

 كانه نا ودبي ال ايبرو رضاحلا يف هروضح هلف ثوروملا امأ 3 يضاملا ين هروضح هل (ينيزيت) رظن ين

 يفسلفلا قمعتلا يف الإ (ينيزيت بيط) نيبو ثوروملاو ثارتلا ةيضق لوح ركف نم هانبتن ام نيب افالخ
 . .لاق امدنع امهنيب اييف لصوت نا (يفنح نسح) رظن ةهجو عيطتست يتلاو . . .هؤارآ هيلع رربت يذلا

 لازال يبعشلا ثارتلا نأب راوحلا كلذ نم جرخنو ،نهارلا عضولا يف تايوتسملا نم ديدعلا ىلعو

 ةيومنتلا تاعلطتلا ةصاخو» اهتاعلطتل ىتحو اهتاداعو ۔ اهميقلو بوعشلا ةفسلفل لوألا نوزخملا

 (هر ؛ةيوهلاب روعشلاو كسامتلا ةلاح دسجي نا بجي يذلا وه هرظن يف ثارتلاف "ىربكلا ةيموقلاو

 هذه يف هقيقحتب متهن ام اذهو ،ثوروملاو ثارتلا يحلطصم نيب قورفلا ملاعم نذإ حضتت

 نونفلا لمشي راص رولكلوفلا حلطصم نا ملعن . .رولكلوفلا نع اذام نكلو .ةساردلا

 ةفرعملاو ديلاقتلاو تاداعلاو ، تادقتعملاو ،صقرلاو ىقيسوملاو اهلاكشأ عيمجب ةيلوقلا

 ةيبعشلا ةيداملا تاجتنملا عنص يف لخدي امم كلذكو .كولسلاو . فطاوعلاو .راكفألاو

 ثوروملا ةملكل فدارم درجم هنأ انل حضتي رولكلوفلل فيرعتلا اذه نمو .اهلامعتساو اهينيزتو
 . ىبعشلا

 مالعالاو ةفاقثلا ةرازو ۔ يبعشلا ثارتلا ةلحم ةيموقلا ةفاقثلا يف ةلاصالا رصانع ۔ ةفيلخلا هللادبع ىلع ٧)

 ١٠٦١. ص ١٩٨٤. دادغب ۔ ١٥ ةنسلا 3٥ ٦ ددعلا ۔ رشنلاو ةيفاقثلا نوؤشلا ةرئاد .

 ىلوألا ةعبطلا 7 ةثادحلا راد ٠ ةيدقن ةيؤر ٠ ثارتلاو يبرعلا ركفلا نب ةقالعلا ةيلدج - حلاص ناحرف ٨)

 ١٠. ۔٨ ص ١٩٣

 ۔ _ ٤٤



 نيسح» همدقي الماش احيضوت دجنف .ايجولونثالاو 5،ايفارجونثالا يحلطصم نع امأ
 ملع وأ بوعشلا تافاقث فصو ملع ىنعت ةبرعم ةملك اهنأب ايفارجونثالا فرعي ذإ (8«ميهف

 ،ديلاقتلا ةعومجمو .ةايحلا بولسأل ةيفصولا ةساردلا الإ يه ام ايفارجوننألاف . ماوقألا

 نيعم عمتجم وأ ةنيعم ةعامج ىدل ةيبعشلا تاروثأملاو ، نونفلاو تاودألاو . ميقلاو ،تاداعلاو
 ةنراقملاو ةيليلحتلا ةساردلل مدختسي حلطصمك ايجولونئالا ددحتتو .ةددحم ةينمز ةرتف لالخ

 مظنلا فلتحم ددصب تاميمعت وأ ةيرظن تاروصت ىلا لوصولا فدهب ةيفارجوننالا ةداملل

 ةدعاق ةيفارجونثالا ةداملا لكشت اذهبو اهعونتو امهفوصأ ثيح نم ةيناسنالاو ةيعايتجالا

 . يجولونثالا ثحبلل ةيساسأ

 نالكشي امهو .رخآلا ايهنم لك لمكيو ناطبترم ناموهفم ايجولونثالاو ،ايفارجونثألاف

 كلذ اهب دصقي ىتلا ايجولوبورثنالل ةماعلا تاساردلا لاجم راطا يف نيماه نييسارد نيلاجم

 ` .ايراضحو ايعايتجاو ايعيبط ناسنالا ةساردل يجهنملاو يفرعملا قسنلا
 ةيجهنملا حيضوت نآلا انب ردجي يبرو ةساردلا هذهل يموهفملاو يفرعملا انراطا لمتكي اذهيو

 ثحبلا جاهنمو تاودأ نع اريثك فلتخت ال اهنا ةيادب نيدكؤم ةساردلا هذه اهيلع تراس يتلا

 جهانم نيب هيف لصفلا ضعبلا لواحي ايملع اراوح ةريخالا ةنوآلا يف دهشن ذإ يعامتجالا

 . هتاودأو عامتجالا ملع جهانمو ،اهتاودأو ايجولوبورثنالا
 اهجهانم ديحوت بجي يلاتلابو ةدحاو ةيناسنالا ةفرعملاف نكمم اذه نا دجن ال نحنو

 طامنا نم ريثكل ليلحتلاو فصولاو ليجستلا ىلع دمتعي هذه انتسارد يف جهغملاف . اهتاودأو

 © ةقرولا هذه ين ثحبلا لاج عستي ايب تاثوروملا هذهل جذاهن مدقن فوسو . ةيبعشلا تاسرامملا

 رصاعملا يثارتلا ثحبلا بيلاسأ عم قفاوتت ةصاخ ةيؤر ىلع المتشم ميدقتلا اذه نوكيسو

 . اهقيثوتو ةيبعشلا تاروثأملا داوم عمج يف
 يبعشلا ثوروملا نم يهافشلا بناجلا عم قفاوتملا جهغملا ءاقتسا ةرورض يعن اننا مغرو

 ىلا دنتسي ال ناو يبرعلا ثارتلا عقاو نم ةيبعشلا تاروثأملا هتيمست ىلع حلطصا يذلا وا

 ىلع تدعاس يتلا لماوعلا ءارقتسال يخيراتلا جهنملاب ذخألل ةرورض كانهف ةدفاو تايرظن

 ٥ كلذل ثحبلا راطا عستي مل هذه انتسارد يف اننا الإ ،ةيبعشلا ةفاقثلا ةينبو لكيه نيوكت

 تاداعلا فينصتو ممج لوح انل ةقباس ةسارد يف هانمدختسا يذلا جهنملا سفن ىلع اندمتعاو

 رياني ٥ ددعلا ةيبعشلا تاروثأملا ةلجم « ةيجهنم ةرظن ۔ تالحرلا بدأ يف يبعشلا ثارتلا ه - ميهف نيسح ٩(

 ٧٢. ص . ٧

 ۔ _ ٤٥



 ةداملل يخيراتلا ءارقتسالا انل ققحت ثيحب(٠١)تارامالا عمتجم يف داليملا ةلحرمل ديلاقتلاو

 ةيبعشلا تاروثأملل لماش حسم نم ةقباسلا انتسارد هتنمضت ام ىلا ةفاضالاب .ةيثارتلا

 انجهنم انلمكا اننا مث .اهنم ةساردلا هذه يف ةيقيبطتلا انجذاين دمتسن يتلاو تارامالا عمتجمل

 ابولسا ريسفتلا مادختسا متف ثوروملا كلذ ىلع ةثداحلا تاريغتلا نع فشكلاو ليلحتلاب

 عمتجم يف داليملا ةلحرم اهتوتحا يتلا ةيفارجونثالا ةداملا كلت عيمج هب انللح ايجولوننا

 { ةكراشملاب ةظحالملاو ، ةظحالملا مادختسا مت دقلف ةيثحبلا تاودألا نع اما .تارامالا

 عمجلا ةيلمع دعب انمق مث }©تمت تلا تالباقملاب اصاخ اليلد انمدختساو .ةلباقملاو

 . اهقيثوت مث نمو ةيثارتلا ةدايلل يملعلا فينصتلاب

 : ةيناديملا تاقيبطتلا

 هنع ربعي يبيغ دقتعمك خسار داقتعالا اذهو رحسلا يف داقتعالاب يبعشلا انثوروم مستي

 وأ ةذيوعتلا وأ باجحلا مادختساب ةنيعم تاريثأت ثادحا يف ناسنالا ةوق تابثا يف ةبغرب

 نارقلا اهتبثي نيطايشلاو ناجلاو حاورألا نم املاع دجنف نيدلا يف اما .ةصاخلا سوقطلا

 نيطايشلا دوجو ةدكؤم تدرو يتلا ثيداحألا ضعبب انه دهشتسنو ةفيرشلا ةنسلاو ميركلا

 . ناجلاو

 . . تاياور ةدع يف درو لوألا ثيدحلا

 ةحيحص ثيداحأ يهو ۔ يقهيبلا ننس يف دروو هدنسم يف لبنح نب دمحا مامالا هاور

 : ىلي اك تءاج دقو . . .هنع هللا ىضر رباج نع

 «ةظفحو اراشتنا نجلل نإف ءاشعلا دنع مكنايبص اوفك» ١
 نم ةعاس تبهذ اذإف ذئنيح رشتنت نيطايشلا نإف مكنايبص اوفكف ليللا حنج ناك نإ» ٢

 اباب حتفت ال نيطايشلا ناو ،ىلاعت هللا مسا اوركذاو باوبألا اوقلغأو . . مهولخف ليللا

 . «مكحيباصم اوئفطاو ائيش هيلع اوضرعت نا ولو ۔ هللا مسا اوركذأو مكتينا اورمخو ،اقلغم

 . «نيطايشلا راشتنا تقو هنإف ۔ ءاشعلا لوأ مكنايبص اوفك» ٣

 . «نيطايشلا هسميو الإ دلوي دولوم نم ام» : يناثلا ثيدحلا

 هنع لوقيو ميرم نب ىسيعل لئاضفلا باتك يف ملسمو دمحا مامالا دنسم يف درو

 .كلذك ملسم حيحص يف درو دقو ، حيحص هنا نيدلا لالج يطويسلا

 ةيبرعلا تارامالا عمتجمل داليملا ةلحرمل ديلاقتلاو تاداعلا فينصتو عمج » : نورخاو شابغ ةزوم ٠(
 ةحودلا ۔ ةيبرعلا جيلخلا لودل يبعشلا ثارتلا زكرم .ةايحلا ةرودل ديلاقتلاو تاداعلا ايفارجونثا .ةدحتملا
 ١٩٩١. رطق ۔

 ۔ _ ٤٦



 : ىرخا ةياور
 ميرم نبا الإ ناطيشلا ةسخن نم اخراص لهتسيف ناطيشلا هسمي الإ دلوي دولوم نم ام»

 . دنسلا سفن «همأو

 ايوق ادقتعم لثمي اذا هناف نيدلا يف دنس ةقراخلا ةوقلاب ناميالاو حاورألل ناك اذاو

 . يبرعلا انعمتجم يف ةعئاشلا ةيبعشلا تاسرامملا هلالخ نم رسفن نا عيطتسن \اخسارو

 موقت ةيعايتجالا تاثوروملا بلغأو انتادقتعمو .شانديلاقتو انتاداعو انميق نا تبثن نا عيطتسنف

 امامت نمؤن اننا مغرو .نيعلاو دسحلاب ناميالا ةرهاظ اعيمج مهمدقتت ةيبيغلا ةركفلا هذه ىلع

 لبقن ال اننا الإ انتاعمتجم يف ةيعايتجالا تاقالعلا لشف لماوع نم لماعك دسحلا دوجوب

 . ناسنالا اهل ضرعتي ىتلا تالكشملا ةفاك ريسفتل ساسأك همادختساب

 نمؤت ال ةيعامتجالا تائفلا بلغأ تلعج ةصاخلاو ةماعلا انتالكشم ماما انزجع نإ
 داكي «دسحلا» نا انل ةقباس ةسارد تتبثأ دقلو «دسحلا» لالخ نم الإ اهتالكشمل ريسفتب

 رشتنا روعشك «دسحلا» ناو انتاقالع لك اهيلع موقت ىتلا ىلوألا ةيلآلا وأ لوألا كرحملا نوكي

 كلذكو بابشلاو لب ءاسنلاو لاجرلا راغصلاو رابكلا نيملعتملا ريغو نيملعتملا نيب

 ىدل روعشلا اذه نم خسرت نا ةيعايتجالا ةئشنتلا تايلمع تعاطتسا دقلف .لافطالا

 .اريبك وأ اريغص ناك ءاوس ناسنالا

 لثمي يتلا ةيبرعلا ةيصخشلا تانوكم ضعبب طبترت ةريبك ةيسفن ةيعايتجا ةرهاظ ماما اننا

 لهألا نادقف .رقفلا نم فوخلا لوهجملا نم فوخلا هنإ .اهتافص زربأ دحأ فوخلا

 . ناسنالا اذه هشيعي يذلا فوخلا لاكشا نم ريثكلا ايبرو .لاملا نادقف نطولا نادقف

 رسفن فيكف . ةفلختملاو ةيئادبلا تاعمتجملا تايس نم ةمس تايبيغلاب ناميالا ناك اذاو

 فلتخت ال .ةرهاظلا هذهب نونمؤي مويلا عيمجلاف ةمدقتملا تاعمتجملا ءانبأ نيب اهراشتنا مويلا

 لب ةيقبطلا تايوتسملا اهيف فلتخت ال لب ، ةيميلعتلا ريغ كلت نع ةيميلعتلا تايوتسملا اهيف

 . احوضو رثكا لكشب ءاينغألا ىدل دادزت دقو ؤريقفلاو طسوتملاو ينغلا ىواستي

 هذه زورب انل رسفي ام اذهو «كشلاو فوخلا » ةلاح شيعت مويلا ةيناسنالا تاعمتجملا نا

 يبعشلا روثأملاب لصتملا يسفنلا دعبلا حضتي }ةصاخلاو ةماعلا نيب اهراشتناو تادقتعملا

 ايف اييسال . يبيغلاو ينيدلا عباطلا تاذ سوقطلاو تادقتعملاو تاداعلا يف اذا ةيلج ةروصب

 لئاسولاب لصتي ايك . مقعلاو ضرملاو دسحلاو رشلا نم ةيايحلا نمؤت يتلا تاسرايملاب لصتي
 ةرورضلا دنع اه أجليو يبعشلا نادجولا اهنزتخي يتلاو تاعايجلا اهركنت يتلا بيلاسألاو

۔ _ ٤٧



 تايرابخالا ضعب ناسل ىلع تءاج يتلا صصقلا ضعب مدقنسو . ءايشالا كلتل يدصتلل

 ضعب اهيف عبتتنس يتلاو ،تاثوروملاو تادقتعملا كلت ىلع داهشتسالل نهتلباقمب انمق ىتلا
 ايك ةلحرملا هذه يف رثكت ذإ .داليملا ةلحرم ديدحتلابو ةايحلا ةرود لالخ متت يتلا تاسرامملا
 { مقعلاو ضرملاو دسحلاو رشلاب نمؤت يتلا تاسرامملا نم ريثكلا ةيناديملا ةساردلا نم انظحال

 كلت تقفخأ وا تحجن ءاوسو جالعك وأ . ةياقوك اهدوجو لالخ نم اهيلع زكرن نا عيطتسنو

 يهف ،مغلاو مهلا عفد يف وا ،ضرملاو رشلا ءرد يف ةيجالعلاو ةيئاقولا سوقطلا وأ تاسرامملا

 ناميالاو ةعانقلاو عانتقالا رفوت نود يسفنلا رارقتسالاو ث ةنينأمطلا نم اوج قلخت ةلاحم ال

 .قلطملا

 : نم لك هيدؤت يذلا رودلا يئاقولا بناخلا نمض لخدي الثمف

 .زوزحلاو ةبجحألا ٭

 .ءايلوألا ٭

 باصحخالا سوقط ٭

 . (ةايحلا لحارم نم ىرخا ىلا ةلحرم نم) روبعلا سوقط ٭
 يه ةجلاعملاو جالعلا يف ةقلطملا ةقثلاو ةديقعلاو داقتعالاف يجالعلا بناجلل ةبسنلاب امأ

 : نيتيواز نمو يبعشلا بطلا قلطنم نم رمألا اذه لواتنتسو ،©ضرملا نم ءافشلا ساسا

 . ةيوضعلا ضارمألا ٭

 . ةيسفنلا ضارمألا ٭

 لصتت ةيبدأو ةينف طاينأ ةدع نمب يبعشلا روثأملل يسفنلا دعبلا زاربا لواحن مث

 ام اري:ك ذإ .يتارامالا عمتجملاو درفلاب تطبترا يتلا ةماهلا ةيموقلاو ةيعايتجالا ثادحالاب

 ةلاح زارباو سوفنلا ذحشو ةقثلا ثب لجا نم ثارتلل يسفنلا دعبلا فيظوت ىلا ةجاحلا تعد

 لكشب ةيبعشلا تاثوروملا ضعب مادختسال نوكي نا نم عنميال اذه نكلو .رافنتسالا

 . درفلا ىدل ىسفنلا طابحالا نم ةلاح ىلا يدؤي ذإ سكاعم لعف در ءعىطاخ

 دسحلاب ناميالاب ةطبترملا كلت ةيرولكلوفلا ةرهاظلا قاعأ ىلع فرعتلا انتلواحم يفو
 هذه مدقنو ،ناميالا اذه لوح ةقيقحلا يصقتل تايرابخالا نم ديدعلا ةلباقم تمت .نيعلاو

 يبونجلا رحبلا ةقطنم يف ةميقم .دمح ةزوم/ةديسلا يهو ةأرما اهيورت يتلا ةيعقاولا ةصقلا

 ارظن دوجوم هنأب تقدصو 5،هب تدقتعا يذلا دسحلا ةرهاظ نع انتثدح .نيعلا ةنيدمب

 تلاق اذايف . . .انل يورتو لوقت ايك اهئانبا نم ةسمخ اهلالخ تدقف ةنيعم ةبرجتب اهرورم
 ؟ةديسلا هذه

۔ _ ٤٨



 يأك يلزنم يف لمعا تنكو ، ليوط نمز ذنم نايع ةنطلسب «©فيرطلا» ةقطنم يف ميقن انك

 ىعرملل منغلا قوسأ «ربلا» ىلا تبهذ موي تاذو ،اهئانباو اهترسا نوؤش ىعرت ىرخا ةأرما
 مولع ىقلتيل موي لك حابص «عوطملاه ىلا بهذي دلولا اذه ناكو دلوب تقزر دق تنكو

 رملا ىلع اوكبي هللا ءاشنإ» :تلاق ينبا تأر امدنعو ةأرما انراوجب نكست تناك ايك ،نآرقلا

 هرمع نم رشع ةثلاثلا غلبي ناك يذلا يدلو ليمز ةدج ةديسلا هذه تناكو «ولحلا ىلع حيطيو

 ةكلاح ةليل يف مالظلا نج امدنعو كلت ةديسلا ةملك ىلع ةليل تضمو .هللا همحر كاذنآ

 تافصولا ضعب لمعب تمقو هتئدهت تلواحو هسأر يف اعجو يكبي همون نم يدلو ماق داوسلا

 دقو لاحلا سفن ىلع هتدجو تدع امدنعو منغلا حيرستل تبهذ . حابصلا ىتح ٬هل ةيبعشلا

 نكي مل هنا عم ةدحاو ةليل يف يدلو يمع دقل هماما ىري ال وهو خرصي راص مث ،مملألا دادزا

 اذام فرعا ال اناو ىنيع ماما يفوتو ايقت قئاقدب اهدعبو ،كلذ لبق ضارعأ ةيا نم وكشي
 يف ومني يذلا يكوشلا تابنلا نم عون وهو «رمس دوع» هنطب نم جرخ ايقت امدنعو ،لعفأ

 تلاقو ةريبكلا يتنبا تءاج ةأجفو ،‘ثذح امم سانلا بجعت نايع يف رثكيو راحلا سقطلا

 هيفام كوخا نإ» : يل تلاقو ملاتي وهو يخأ تأرو تءاج دق انتراج ةنالف ةديسلا نأب :يل

 امل تلاقو ىرخا ةزهجأ نم اهعبتي ايب ةدعملا يهو ةيلخاد ءاضعا نود نآلا هنا يا «قيلاعم

 هودفو «هل اهرحس» ببسب يدلو تامو هضرم نم ضهن دق اهتنبا جوز ناكو ،“ توميس هنا

 . «مهدلوب»

 شاعو ءافشلاب هيلع هللا نم يذلا اهئانبا دحا نع ىرخا ةياكح اهتاذ ةديسلا يورتو

 :لوقتف ةلودلا يف ىربكلا تاسسؤملا ىدحا يف نآلا وهو

 يف ضرعت دق ناك تارامالا ةلودب يزكرملا فرصملا يف لمعيو نآلا ربك يذلا يدلو

 يفوتو }هنع مكتثدح يذلا لوألا يدلو ترحس يتلا اهتاذ ةديسلا نم دسح ةلاحل هرغص

 ببس نود نم كحضي نونجملاك حبصأو كحض ةلاحب ةأجف بيصأ هنإف رخآلا ةلاح اما

 .اريثك تءاسو هتلاح تروطت امدنعو }هلقع دقف يذلا هئاتلاك ريسي راص ءىش ىلع زكري الو

 ماق امدنعو انلزنم ىلا عوطملا ءاجو «دماح نب بيبح» ىعدي ناكو دوجوملا عوطملا انيعدتسا

 عبس» رضحن نا انم بلطو هترحس يتلا ةأرملا فصوو روحسم هنأب لاق هتلاحو ينبا صحفب

 انمق :ةديسلا لوقت . يشمت امدنع اهمدق عقو نم تامالع ةعبس يا «اهلير نم ىرالا

 لواح ول ثيحب نيعلا نم هل زرح عنصب ماق يأ «عوطملا هيلع رّوحو» «ىراثالا» راضحاب

 يدلو شاعو نارقلا هيلع أرقو زرحلاب نصح دق وهف عيطتسي ال رحسو هدسح ءىرما يأ
 . ءانبأ ٣ هيدلو جوزتم نآلا وهو هلل دمحلاو

 . دسحلا ببسب اضيا نيفوت يتانب نم )٣( عم لاحلا كلذكو

٤٩ _



 : ةأرملا ىدل ةدالولاو لمحلا ةلحرمب ةصاخلا سوقطلاو تادقتعملا ضعب

 ةلحرملا هذه نوكت ايبرو ،لفطلاو ةأرملاب طبترملا يبعشلا ثوروملا داليملا ةلحرم يف زربي
 داليملا ةلحرم نإ . (ةافولا ۔ جاوزلا ۔ داليملا ؛ةايحلا ةرود) لحارم نيب ةيمها لحارملا رثكا نم

 تاسرايملاو سوقطلا هيف رثكت كلذل . عمتجملا داليم ةلحرم لثمت اينإ لفطلل وأ .ناسنالل
 ةربعملا وأ ،ةدالولل ةئنهملا كلت ةيبعشلا يناغالا اهيف رثكتو .ديلاقتلاو تاداعلاو تادقتعملاو

 ىلا ةرظنلا اضيا ةلحرملا هذه يف زربت لفطلا ميونتل ةمدختسملا وأ ديدجلا لفطلاب ةحرفلا نع

 تناك ايبر "ركذلل ليضفتلاو تاتوافتلا ةلسلس اهيف أدبتو ث ىثنالا ةلفطلاو ركذلا لفطلا

 نم فرعيف . مألا محر يف انينج هنوكت دنع لب لفطلا داليم لبق تءاج ةرظنلا هذهل ةيادبلا

 .)6١( ىثنا مأ اركذ ناك اذا ام همأ هجو نول نمو هتكرح

 ضعبب دهشتسنس كلذلف تاسرامملا كلت عيمج ركذل ةساردلا هذه يف لاجملا عستيالو

 ناسنا ةيؤر نم لماحلا ةأرملا عنم اهنمو ., تادقتعملا كلتو سوقطلا هذه نع ةربعملا جذامنلا

 نيروهشملا ءالؤه نم دحاوو لماحلا ةأرملا نيب ءاقل يأ ثدح ولو نيعلا ةوق هنع فورعم

 . ةأرملا هذه ةيامح وحن تاسرايملا أدبت لجر وأ ةأرما تناك ءاوس ةراحلا مهنيعو مهدسحب

 . لجرلا كلذ وأ ةأرملا كلت ماما «ربكا هللا» اوربكي نا الثم تاداعلا نمف

 ىمسي ءام هب ءانإ يف اهدي لسفتام ةداع يهف لماحلا تيب نم ةرئازلا ةأرملا هذه تلكأ اذاو

 ةأرملا لجر راثا عمجي وأ ،لماحلا ةأرملا مسج هب حسميو لوسغلا اذه ذخؤيو «لوسغلا»

 بارتلا اذه ذخؤي «تاوطخ عبس» اهل عمجيو ،اهيلع قلطي ايك «ةراحلا نيعلا تاذ» ةرئازلا

 . لماحلا ةأرملا مسج هب حسميو

 ةأرملا تيب يف ةأرملا هتلكأ يذلا رمتلا ةاون ذخؤت نا اضيا تاسرايملاو تاداعلا نمو

 .رخبملا يف لماحلا تحت ةاونلا قرحتو ، لماحلا

 اهلجر رثأ نوذخأي مهدجن دسحلاو نيعلا نم لماحلا ةأرملا ةيايحل ىرخا تالواحم يفو

 . هب رشتل لماحلا ةأرملل ءاملا ىطعيو .ءاملاب هنولسغيو بارتلا نم

 يف محولا أدبي امدنع ،محولا ةرتف يف تادقتعملا ضعبب كلذك داهشتسالا عيطتسن

 نم ريثكلا ةيبعشلا تاروثأملا نم جذامنلا هذه يف زربت لماحلا ةأرملل ىلوألا روهش ةثالنلا

 عونب ساسحالا أدبي ذإ ةأرملا محوتت امدنع يسفنلا دبلا الثم زربيف . ةيئيبلاو ةيسفنلا داعبألا

 عمتجم ةلاح .ةيجيلخلا تاعمتجملا يف اهتابجاوو ةأرملا قوقح ةيعجرمل يثارت ليصأت شابغ ةزوم ١(
 ١٩٩١. سرام .ةيئاينالا تاساردلل نودلخ نبا زكرم .ةأرملا قوقحو ةفاقثلا ةودن «تارامالا



 اذهف ضايبلا ىلا ليمت مألا هجو ةرشب ناك اذإ هنا الثم لاقيف ىثنأب مأ ركذب لمح له لمحلا

 ركذلاب لمحلا يفف . ىثنأب لماح يهف داوسلا ىلا اهترشب تلام اذا اما ركذب لماح اهنا ينعي

 ساعنلاو لسكلاب لماحلا ةأرملا ترعش اذا كلذك .رونلا اههجو نم عشي يأ «رونم هجولا»

 .ركذب لماح نوكت يهف ةيويحلاو طاشنلاب رعشت امدنع ثدحي سكعلاو . تنبب لماح يهف

 . لماحلا ةأرملا هاجت يسفنلا روعشلا اذه نع ريبعتلل ةمدختسملا ةيرعشلا لاوقألا نمو
 اهل لاقي وأ . (هيلع ايندلا تملظ ةينبلاب ينورشب :ماقملا نم يبلق زف مالغلاب ينورشب)

 . «تنبب لماح هقلا جلبرغ»

 يف اهحاجن دعب ةيادلل بهوت يتلا ةيدهلا يف احوضو رثكا ةئيبلاب طبترملا ثوروملا ودبيو
 يأ «رمت ةفق» وأ «شيع ريفج» اهيلا نودهي ةريقفلاو ةطسوتملا تاقبطلا ىفف .ديلوتلا ةيلمع

 ةيوارحصلا ةئيبلا كلت هب تداج ام لعفلاب هذهو .رمتلا نم ةلس وأ زرألا نم سيك
 ةيادلا دهج لباقم لاملا نومدقي نيذلا ةينغلا رسألا ضعب دنع فلتخي لاحلا نكلو . ةريقفلا

 . ةديهز غلابم نوكي ام ابلاغو
 لعفلاب يهف ،‘ يرسلا لبحلا عطق ءانثأ زربت يتلا ةيسفنلا تاطابترالاو تادقتعملا نع امأ

 © طابترالا وا ةايحلا رس لثمي يرسلا لبحلا نا اييدق تارامالا ناكس ىري ذإ لمأتلل ةريثم

 نينجلا نيب ةلصوملا ةانقلا ناك لبحلا اذهف .ايجولويب هديؤي ام دجي داقتعالا اذه ناك ايبرو

 ةنونيك ةركف» ةركفلا هذه لوح تاداع نم سرامي اذام نكلو هتايح رس العف يهو مالاو

 . ءاوسلا ىلع ةصاخلاو ةماعلا ىدل ةضباقلا «ناسنالا

 ةيرابخا نوعبس نهددعو تايرابخا نم مهانلباق نم بلغأ نيب اماع اقافتا اندجو

 .رسلا ىلب ةظفاحملا ةرورض يف ،يرابخاو

 دمثألاك» نفعتلا نم ةرسلا طينحتو ظفحل ةمدختسملا داوملا ةيعون يف هباشتلا كلذك اندجو

 ءاودلا حلملا ناك ام ابلاغو . حلملاو رتعزلاو سايلا وأ ؛«لحكلل مدختست ءادوس ةدام يهو

 . ةلحرملا كلت يف ضارمألا بلغأل ىبعشلا

 . عطقتو عباصأ ةعبرأ ىلع ةرسلا فلت نا وهو شيلع اقفتم ايسايق ابولسأ كلذك اندجو

 (ةيناثلا نع دعبت ةدقع لك) دقع ثالث ةرسلا دقع مث ةعوطقملا ةرسلا لوط ىلع قافتالا يأ

 . ةرسلاب ظافتحالا ىلع ديكأتلا ىنعي امم

 يف وأ .دجسملاب هظفح وأ .دحأ هيلا لصي ال انوفدم ناسنالا رس لظيل) ةرسلا نفد

 . نويعلا جالعل مدختسي وأ . عوطملا دنع ةسردملا

 بناجب نفدت ىثنألا ةلفطلا ةرس نا انظحال دقلف ةرسلاب هنع ةميشملاب مايتهالا لقيال

 حبصيل دجسملا يف نفدت ركذلا لفطلا ةرسو ؤ‘تيب ةبر حبصت ىتح زبخلا نرف «رونتلا»

۔ _ ٥١



 ائيش ناسنا عيضي امدنع ةيبعشلا لاثمألا ضعب قلطتو ،عوطم وأ دجاسم يعار لفطلا

 ىدل ةيباجنالا ةردقلاو ةميشملا نيب طبرلاب دقتعملا قمعتي انهو (كرس عيضم كوبنع) هل لاقيف
 ينيعو ، يربج دقتعم هنا . تارامالا يف ناسنالا ةيلقع يف ةيرارمتسالا لثمت ةميشملاف ،ةأرملا

 ةيامح نع رثاكتلا ربعي ذإ رثاكتلاو باجنالا يف ةبغار ةيسفن ةلاح كلذك وهو تقولا تاذ ي

 نم ءانبألا ةرثك هلثمت ام ىلا ةفاضالاب { ةيرحبلا ةئيبلاو ةيوارحصلا ةئيبلا ضومغ ماما تاذلا

 نكميال يذلا يداصتقالا لماعلاو . ةليبقلا مجح ركو ةلاصالا ميق نم يأ ،ناسنالل ةوزع

 . هنع ىضاغتلا

 ؟ ةميشملا ظفحت فيكف
 نا بجي نفدلا ءانثأو حلملاو باشعالا ضعبب شرت نا دعب لزنملاب نمآ ناكم يف نفدت

 مدختستو ةميشملا ففجت وا ىرخا ةرم باجنالا ىلع ةأرملا ةردق بلقنت ال ىتح بلقت ال

 مدختست اهنأ كلذ نم رثكالاو .دمرلا ضارمأ ضعب نع لافطألل نويعلا جالعل ةردوبك

 . هنأش عفرتو هظفحت ةميشلملاف

 ةحص تامزلتسمب يعولاو ةفاظنلا ميق يف زربتف ةدالولا دعب ايف تاسرايملا نع اما

 نم كلذ ناك ايبرلو نيرخآلا ىلع دايتعالا مدعو .ةيدلاولا ةياعرلا ميق اهيف خسرتتو ،لفطلا
 تايلمع نع ةرورضلاب فلتخت ةئشنتو ةصاخ ةياعر لفطلا اهيف يلوا يتلا ةلحرملا تايباجيا

 ىلع ةيبرتلا ءبعب ىقلأ ذإ . مويلا انتاعمتجم اهدهشت يتلا يعايتجالا عيبطتلا وا ةئشنتلا

 تاعمتجم اهشيعت يتلا ةيلاكتالاو دايتعالا ميق زربأ نم كلذ ناكو “تاليدبلا تاهمألا

 ةيبنجألا ةيبرملا نبا لفطلا راصو .كلذك ةوبألاو لب ةمومألا تشم دقلف .مويلا جيلخلا

 . نويزفيلتلاو عراشلاو ةسردملاو

 اندهشف ةئيبلا نم داوم كلذ لك يف تمدختساو ةقالحلاو نيزتلاو ةدولوملا وأ دولوملا فيظنت

 لحو ةعاضبلاو .ربصلاو ،ءارمحلا ةبحلاو .رملاو ۔ مكركلاو بلحملاو 0 لينلاو سايلاو حلملا
 . نيحطلاو رتعزلاو .ةدبزلاو ؤآبهذلا تنبو ، ىطلا © يدنهلا رمتلاو ،قيلح لحو .ولحلا

 فيظنتلا تايلمع ءانثأ هيلع نآرقلا ةءارق بناجب نييزتلاو فيظنتلل داوملا هذه مدختستف

 ةربخ هل نمو ةعمسلا ىنسح لاجرلا دحأ ةرايز بلطتو نيعلا نمو ناجلا نم هتيامحل
 ميقو رصانعو .عمتجملا كلذ ةفاقث نع ةربعملا حئاصنلا هنقليل لفطلا ىطعيو ؤ ةعاجش .

 ةلماعملا .ةالصلا ىلع ةظفاحملا .هيدلاوب ارابو احلاص لفطلا نوكي ناه .هيف ةئشنتلا

 . «ناريجلاب ربلا ،عضاوتلا ،نيرخآلل ىنسحلاب

۔ ٥٢ ۔



 املو .ةيلحم ةيصوصخ يذ يئانغ ثوروم نم هسكعت امل ةلوفطلا ديشانأ ضعب راتخنو

 . ةقباسلا ةلحرملا يف ناسنالا اهشاع يتلا ةيعامتجالا ةئيبلا ملاعم نم اضيا هسكعت

 6 ينابي ام هابيام ،ينايعولاو سورخلا سرتت ، ينابوطلا ةرياس كمأ ،ينارفصلا ديلواي

 ليخنلا نم عون) ينالصلا نداه يل ، موزع يوق ينل ، ينافج يل دص يل ، موزلم بصغلابو

 . موزحم يف ضيقنب (قاذملا بيط
 نم لك راودأ سكعت اهنإ .لفطلا ميمحت وا ميونت ءانثأ هادؤملا لاوقألا هذه سكعت اذايف

 حضوت ،قزرلل ابلط ءاتشو افيص ةيتارامالا ةرسألا لقنت ةكرح كلذك سكعت .ةأرملاو لجرلا

 ةدرفلا مه ءانبألاف .لاملا ةورث تسيلو ،ءانبألا ةورث لحارملا كلت يف ةورثلاف ءانبألا بح ميق

 .زمرلاو
 : لفطلا ميونت دنع اضيا لاقت رعشلا نم تايبأ وأ

 ةيربلا يف نالزغلا ةدقرو ةينه ةدقر يديلواي دقرأ

 هه للا هللا ىبابح كتيدف

 دولاو مركلا يعاراي دوجوم ايدوبعم اي
 . هدارفأ راودأو هرهاوظو هتكرحو عمتجلما ةروص اضيا سكعت ىرخا تايبأ وأ

 مشخلا ىلع برضي ىمشنلادمحم

 مسج هتعابرو نيمسج ذحخاماي
 هقورط هللا ىلع يفاولا دمحو

 هقوشب ريسمو يناص نفعضلا يضقي

 هقودلا يهاو نع هسالب للضتو

 ةصاخلا ةيبعشلا تاروثأملل ةيعامتجالا داعبألا رعشلا نم ةيلاتلا تايبألا يف زربت ايبرو
 ةلوفطلا بدأب

 رياتلا ىلع ةصع رياحلا ةكياي
 رياب ريات دنع دوع كردق ناك نا

 رياط هديوفو هحاتفم رصي

 هنوت ال فلخيو راخبلا يلع لفقي
 هنوعلم لوقيو همرحلا ددهيو

 ۔ ٥٢٣



 هساطنف جج ىل صاوغلا ىبن الو
 (١ا_!)اهسارف بكري يل روعنم اه ىفغبن

 ىلع ةظفاحملاب ةصاخلا تادقتعملا ضعب نع ربعت ىرخا ةيفارجونثأ 5ةدام ىلا لقتنن مث

 عزوتو ‘بهذلا عم وا سولفلا عم امإ نزوي تنبلا وأ دلولا رعش نا اندجوف .لفطلا رعش

 نا دقتعي ثيحب دراب لظ يذ ناكم وأ .رحبلا يف رعشلا نفدي مث لافطالا ىلع كلذ دعب

 . لفطلا ىلع قاهرالاو بعتلا ففخي كلذ

 اهنا ىلع تفرع نا دعب ةصاخ (لفطلا رعش نزو يهور) ةيبعشلا ةداعلا هذه تداس دقلو

 ةعبس رورمب لافتحالا يأ «هر(ةقيقعلا) ةبسانملا هذه بحاصيو .ةيو لوسرلا نع ةنس

 روهظ دعب ةأرملا تدلو ول ذإ .ةيهانتم ةقدب مايأ ةعبسلا هذه بسحتو .هتدالو نم مايأ

 لافتحالا كلذ ىمسيو هب اموي نيعبرألا دعب لفتحي كلذك . مويلا كلذ بسحي الف سمشلا

 .«عولطلاب»

 ةبسانملا هذه يف ةمدختسملا ةيبعشلا تالكالا ضعب ىلا ةراشالا انه ركذلاب ريدجلا نمو

 ةئيبلا نع ةروص كلذك مدقت يتلاو { ةيداملا ةيبعشلا انتاثوروم ضعب نع كلذك ربعت ذإ

 ؤ©=صرقلاو زرألاو وكاسلاو صيبخلاو { ةيسرعلاو سيرهلا) مدقي ذإ .اهتايوتحمو ةيعيبطلا

 . (ىولحلاو

 : ىثنألل اهلمح نم اودكأت ذا جوزلا نع رابخألا ءافخا تاسرامم

 . ناريجلاو لهألا نع دولوملا عون ىفخي ةدالولا دعبو
 راعلا نم افوخ ىثنأ ناك اذا دولوملا ىفخيو دسحلا نم افوخ اركذ ناك اذا دولوملا ىفخي

 . محولا اهلبقو لمحلا ةرتف يف تاداعلاو تاسرامملاو تادقتعملا رثكتو

 يف اهنع ربعي تايناكما نم هكلتمت ام لكب ةيعيبطلا ةئيبلا دجنف ةيئيبلا داعبألا نع اما

 . ةدالولاو لمحلا ةرتفب ةطبترملا تاداعلاو ث ةيبعشلا ةسرامملا

 اهتئيب اهل همدقت امم اهلك محولا ةرتف يف لماحلا ةأرملا اهيهتشت يتلا ةمعطألا نا الثم دجنف

 وأ لخادلا نم لخنلا عذج ءاحل وهو «بيحلاب» ةأرملا محوتت ام اريثكف 7 ةيعارزلاو ةيعيبطلا

 . نايع يف كلذكو .ةيتارامالا ةئيبلا يف رفوتملا نوميللا نم عون وهو «ينرتلاب» محوتت

 عيطتسي الو .عباسلا مويلا يف حئابذلا ةميق كلمي ال يذلا بألا نا ةقيقعلل ةبسنلاب كلذك لاقي ٢(
 .هل ةقيقعك بسحت هتايح يف لفطلا اهمدقي ةيحض يأ نإف }اعم لافتحالا

 ۔ ٥٤

 



 عمتجملا ةئيب نم ةمدختسم اهلك يهف ةيبعشلا ةيودألا تامادختسا اضيا كانه

 يف ةمدختسملا يه ةيبعشلا باشعالا دجن لفطلا وأ لجرلا وأ ةأرملا جالع يفف . ةيعيبطلا

 : الثم اهنم باشعالا هذه عاونأ نم ديدعلا ةيناديملا انتسارد لالخ نم ركذ ذإ . جالعلا اذه

 رتعزلاو .ةدبزلاو بهذلا تنبو ،ىطلاو 0، يدنهلا رمتلاو ىقيلحلا لحو ،سرولا
 . نيحطلاو

 يهف ،ةدالولا ىلع ةلبقملا ةأرملل ديلوتلا ةيلمعب مايقلل ةيادلا ءاعدتسا ءانثأ دجن كلذك

 اداقتعا قلطلا ىمحي امدنع ةأرملا تحت هعضت ذإ «رارصلا» ىمسي «لمرلا وأ بارتلا » مدختست

 «هليارلا» ىمست «ةبطحلا» عضو ىلا ةفاضالاب ،ةدالولا ىلع اهدعاست ةيلمعلا هذه نأب اهنم

 يمحتل اهتضبقب ةأرملا اهيلع دشتل راجشالا ضعب عذج نم وا بشخلا نم ةعطق يأ

 . ةيتارامالا ةئيبلا هب تداج امم اهدجن تامادختسالا هذهل ةصحاف ةرظنو .اهقلط

 ءانثا ةلكشمل اهضرعت نم افوخ ةأرملا ةدالو دعوم نع نالعالا مدعب اداقتعا كلذك دجن

 اذه سانلا لقانتي ال ىتح يأ «اهعيو نولشي» ال ىتح سانلا ربخن ال الثم لاقيف ةدالولا

 بابسا كانه نوكت ايبرو .رسعتت وأ ةدالولا يف رخاتتو قلطلا عطقني يأ قلطلا رتفيف .ربخلا
 ضرعتو لشفلا اذه نالعا نم اهفوخو الثم ةيادلا لشف اهما ةدالولا دعوم ءافخال ىرخا

 .رطاخملل ينهملا اهلبقتسم

 : سافنلا ىمح

 نم ۔ ةدالولا دعب ءاسنلا ضعب ال ضرعتت دق ةيضرم ةرهاظك ۔ سافنلا ىمح طبترت

 ةيسفن داعبا نع انل فشكت نا نكمم اهنا اندجو ىتلاو تادقتعملاو سوقطلا لاكشأ

 . . ةساردلا هذهل ةديدج ةيعايتجاو

 ةأرملا كسمتف اهدسج ىلا نجلا لوخد وأ دسحلا نم هجتان سافنلا ىمح نا ةأرملا دقتعت

 يأ سادلا) اهسأر تحت عضوي وأ ،لزنملاب لمع يأب تماق اذا ةصاخ اهديب انيكس ءاسفنلا

 افيص اراح وجلا ناك اذاو 5 مايأ ةعبس ةدمل ءاملا برش نع نعنتمي نهنم ضعبلاو . (لجنملا

 تاسرايملا نمو ، محرلا يف ءاخترا ببسي ءاملا ناب اداقتعا ةرارحلا فطليل ءام اهبناجب عضوي

 اذا ةصاخ اهترايز نم براقالا ضعب عنم وأ .اهيلع لوخدلا نم جوزلا عنم اضيا سوقطلاو
 نع ماتلا زجعلا اهل ببسي دق كلذف .ةربقملا يف نفدلاب اكراشم وأ 5ةزانج نم امداق ناك

 . (سابحنالا ةلاحلا هذه ىمستو) باجنالا راركت

 نم ائيش ةرئازلا ةأرملا ذخأت كلذ ثدح اذاو سافن ةلاح يف نيتأرمأل ةرايزلا عنمت كلذك

. (باجنالا عاطقنا يأ) ساردلا ةلاح نم نيتأرملا يمحيل ىرخالا لزنم



 ةلاحل ضرعتت ال ىتح سورعلا اضيا عنمتو سافنلا يف ةأرملا ةرايز نم ةلمرألا عنمت كلذك

 . ةرهاشملا وأ ساردلا

 © حلملا ىمح ردلا ىمح .ةدالولا ىمح) دجن سافنلل ةمدختسملا ةيبعشلا تادرفملا نمو

 دعب تءاج اذا 7 ةيثلثلا ىمح ،ابدلا ىمح ، يدثلا بيلح ىمح ،نبللا ىمح نيعبرألا ىمح

 ىمح ،عضارملا ىمح }ةيرذلا ىمح .ىمدلا برشتو مظعلا رسكت» مهد مأ ىمح إ مايأ ةثالث

 . (هاناثملا ىمحو }كهاصحلا تحت

 «ةدريرملاه برش ةرثك ببسب نوكت دق اهنا دقتعيف سافنلا ىمحل ةيدؤملا بابسالا نع امأ
 وأ }©نخستو فاختنف ةبيرغ ءايشأ اهل أيهتي يأ ةيسفن بابسا وأ ،(ةفيطرختلا) ةأرملا عوقو وأ

 اهتباصاو هنم تبجعتف اهنبا عضرت اهتأرو ةراح نيع تاذ ةأرما لوخدل دسحلا بابسال

 . ىمحلاب مألا باصتو كلذل ةجيتن بيلحلا فقوتي دسحلاب

 3 باشعالا ىلع ىلوألا ةجردلاب دمتعيف سافنلا ىمحل مدختسملا جالعلا لاكشأ نع امأ

 ةباصا نع امأ .نخاسلا ءاملا مادختساب وأ نآرقلا ةءارقب وأ ،رتعزلاو ،هدعيلاو ،نطوفلاك

 ةديدج سوقط أدبت ذإ انه جالعلا فلتخيف اهل ءاسنلا ىدحا ةرايز دعب سافنلا ىمحب ةأرملا

 يتلا رمتلا ةاون ذخاب وأ ةضيرملا ةأرملا هب رخبتو 5ةرئازلا ةأرملا مادقا نم لمرلا راثآ ذخأب

 .نيعلا نم اهل ةيامح ،ءاملا اذهب ةأرملا يدث حسمو ءاملا يف هعضوو ةرئازلا هتلكأ

 جالعل ةمدختسملا ةيودألا يف تارامالا عمتجمل ةيعيبطلا ةئيبلا ملاعم رهظت ىرخأ ةرم

 ةأرملا هب رخبتو قرحت نا نكمم اهلكو ،بشلاو ءاديوسلاو فطخلا يهو دسحلا وأ نيعلا
 يذلا الثم قلقلاك ةيسفنلا ضارمألل جالعلا تاثوروم نم رخآ اعون اندجو دقلو ءاسفنلا

 ةطساو ةبئتكملا وأ ةقلقلا ةأرملل هابتنالا ةراثا ىلع جالعلا كلذ زكرتي ةدالولا دعب ةأرملا بيصي

 لخنم رضعحي) .ةلاحلا كلت نم صلختلل ةيباجيا ةباجتسا اهنم عقوتي ةنيعم تارثؤم

 جلاعملا موقيو ،ليخنلا هبشي يذلا فضغلا تابن نم عونصم لخنم يأ . فضغ

 ىلع دراب ءام هب ريبك ءاعو يف عضوي مث .رانلا ىلع ىلغيو ،ءام يف صاصرلا ةدام بيوذنتب
 دربي نا دعبو ،دعملا لخنملا ءاعولا قوف عضوي مث ،ةضيرملا ةأرملا سأر نم ةنيعم ةفاسم

 اثدحم لخنملا تاحتف نم صاصرلا لزني ةيلمعلا هذه لالخو لخنملا ي عضوي صاصرلا

 جورخلل اليلق اهدعاسي كلذ نا دقتعيو ةأرملا هابتنا ريثيف درابلا ءاملا هتسمالمل ةيلاع اتاوصا

 ةداملا هذه ليلحت نمو (ساوسولا وا باصعلا وأ بائتكالا وا .هذه قلقلا ةلاح نم

 تاجرد نم ةجرد سكعت اهنا اندجو تارامالا عمتجمل ةيلحملا ةيصوصخلا تاذ ةيفارجونئالا

۔ - ٥٦



 تايطعم طسبابو ةئيبلا تايطعم طسبأب ةهجاوملا هذه تطبترا ةيسفنلا ضارمألل ةهجاوملا
 ةيجالعلا ةليسولا هذه نيب ةباشتلا نم ةجرد دهاشن اننا مث . ةلحرملا كلت يف يعولاو ةفاقثلا
 هذه سفن جالعل يسفنلا بطلا يف اثيدح ةمدختسملا ءابرهكلا تاسلج نيبو ةيبعشلا

 . ضارمالا

 عمتجم يف لفطلا ةدالو لوح تادقتعملاو تاداعلا ضعب نم اقباس هانمدق ام ىلا ةفاضالاب

 ذإ هتايح نم ىلوألا مايألا يف هنييزتو لفطلا ميمحت ةيفيكل ىرخا ةروص انه مدقن تارامالا

 ةصاخلا تاروصتلاب ةطبترملا ةيلحملا تاسرايملا ضعب ةيناديملا تالباقملا لالخ نم انل تزرب

 . ةلوفطلل عمتجملا دارفا اهالوا يتلا ةياعرلا ةجرد سكعت يتلاو تارامالا يف لفطلا ةئشنتب

 لخادب اهلجرا ةدجلا وأ مألا عضتو (تشطر ريبك ءانا يف لفطلا عضو بيلاسألا هذه نم

 ةقيرطب لفطلا سأر ىلع ءاملا بصب ىرخا ةأرما موقتو اهلجرا قوف لفطلا عضويو ،تشطلا
 تاساط ةعبس هسأر ىلع بكسي مايأ ةعبس لمكأ دق لفطلا ناك اذإ .ةصاخ ةيباسح

 لمكا دق ناك اذاو «ةساط» رشع ةعبرا بكست اموي رشع ةعبرأ لمكأ اذا امأ ،«ءايلل لايكم»

 . ةيلمعلا هذه ءانثا ردسلا ءاشعا مادختسا ىلا ةفاضالاب . ةساط نيعبرأ بكست اموي نيعبرأ

 لفطلل ةياعرلا ريدقت يف ةقدلا وهو دودحم لكشب ال ةيقيقحلا تاباسحلا هذه ريسفت عطتسن ملو

 ةياعرلا نم لاكشأ ميدقت نم جتنت دق تافعاضم ةيأل ضرعتي ال ىتح هرمع مايأ بسحب

 . ةيرمعلا هتاجايتحا قوفت

 ةسرامم يهف هبجاح .ىلع طوطخلا مسرو دوسألا لحكلاب لفطلا نيع ليحكت ةيلمع اما

 لحكلا اذه نوكيل برغملا تقو يف لفطلا ليحكت رسفي ذإ تادقتعملا ضعب اضيا اهل ةيبعش

 يبجاح نيب مسري ذإ ازيمتم الكش انايحا لحكلا ذختيو نجلا نمو نيعلا نم هل اسراح

 نسلا ةريغص لاهجلا نم نيعونل ناتيمست امهو ۔ دوعقو هركب ۔ ةمالعلا هذه ىمستو (+) لفطلا

 طابترا نم ناويحلا اذهل امل لامجلاو لبالاب طابترالا نم اعون ةسرامملا هذه يف انه رهظتو

 ىهف هميونتو لفطلا ةئدهتل ةمدختسملا روطعلا نع اما .تارامالا يف ناسنالاب صاخ

 .(سايلا تابن .دوعلا نهد ،ةيرمخملا ،كسملا)
 ةدالولاو لفطلاو مألا ىلع زيكرتلابو داليملا ةلحرمب ةصاخلا تاثوروملا هذه انل تسكع دقل

 .اهيلع زيكرتلا ةساردلا هذه تلواح يتلا ةئيبلاو ةيعايتجالاو ةيسفنلا داعبألا نم ريثكلا

 ايبرو اهتطاسب مغر تارامالا عمتجم يف تاثوروملا هذهل اراطا تناك يتلا ةيبعشلا ةفاقثلاف

 ىلع ناسنالا اهيف بلغت هعمتجتو ناسنالا نيب فيكتلا نم ةروص تمدق اهنأ الإ اهتيئادب

 امدنع ىرخالا فقاوملا ضعب يف ناسنالا ىلع ةئيبلا تبلغتو اهعم هفقاوم ضعب يف ةئيبلا

۔ _ ٥٧



 كولسلا رهاظم نم اضيا صلختسنو . ةيعايتجالا هرهاوظ ريسفت نع يتارامالا ناسنالا زجع

 نم ريثكلا نم نومضملاو لكشلا يف تلخ دق اهنا ةلحرملا كلتب تطبترا ىتلا تاداعلاو

 بوعشلا دنع يبعشلا ثارتلل ةبسنلاب عضولا وه ايك ةفرطتملا ةيروطسالاو ةيفارخلا روصلا
 ءزجلا يف اريثك رهظتس يتلاو تيرافعلاو نجلا لوح تاروصتلا ضعب ادع اميف .ىرخالا
 جالعلا لاكشأ دحأك رازلاو ى يبعشلا بطلا مدقيس يذلا وهو ةساردلا هذه يف مداقلا

 . ىبعشلا
 (ةيوضعلاو ةيسفنلا ضارمألا جالعل رازلا) : يبعشلا بطلا

 & ةيسفنلا ضارمألا نم عاونألا ضعبل يبعشلا جالعلا لاكشأ دحأ هنأب رازلا فرعي

 ضارمأ وأ يفصنلا عادصلاك ةينايسجلا ضارعألا تاذ ةيسفنلا ضارمألا كلت وأ ةيوضعلاو

 نم طمنلا اذه رايتخاب انمق دقلو «ةيتاموسوكسلا ضارمالا» ايملع اهيلع قلطي يتلاو ةدعملا

 : نيببسل يبعشلا جالعلا

 هجو ىلع تارامالا عمتجم يفو امومع يرعلا عمتجملا يف ريبك لكشب هراشتنا اهلوأ

 . صوصخلا

 نم ناسنالا ةاناعم تالاح نم ةدرفتم ةلاح لثمي رازلا نوك وهف يناثلا ببسلا امأ

 صلختيل رازلا ىلا ارطضم أجليف ،هءافش عيطتسي اجالع اهل دبي ال يتلا ، ةيسفنلا ضارمألا

 نم لاكشأل جالعلا نم عونلا اذه يف ضيرملا عضخيو "رتوتلاو عارصلاو قلقلا ضارمأ نم

 نع ةلماش ةسارد «٢١ر«يرصملا ةمطاف» تمدق دقل . ءاوسلا ىلع يدسجلاو يفنلا بيذعتلا

 روطتت مل ناسنا ىوس سيل يئادبلا وا يباصعلا ناسنالا نا نم هارت اميف اهعم انقفتا رازلا

 ناسنالا ىدل جضن نم هيلع يه ام ىلا لصت ملو جضنت ملو .دعب ةيلقعلاو ةيسفنلا هتايح
 . ةيعايتجالاو ةيصخشلا نيتيحانلا نم فيكتلا ىلع ةردقلا ىلا لصي مل كلذك وهو "ثيدحلا

 لعج يذلا ىمينالا بهذملا نم ةبتاكلا سفن هارت ايك رازلاب جالعلا ةركف تقثبنا دقلو

 ىلع ةلالدللو . ىضرملا ءافشل ةدعاسملا ىلع حاورألا هذه ةردقب نماو }احاورأ تانئاكلا لكل

 ةقرفلا دئاق ةلباقم تمتو .رازلا تالفح اهيف سرامت يتلا تويبلا دحا ىلا ةرايزب انمق كلذ

 ليلد ىلع ةلباقملا تدمتعاو . يبعشلا جالعلا اذه ميدقتب موقيو (رازلا وبا) هيلع قلطي يذلا

 نم هب قلعتي ام لكو ‘ تارامالا عمتجم يف جالعلا اذه خيرات هتلئسا لالخ نم انعبتت رغصم

 مدقنو ةليللا كلت ي اهل دعملا ةلفحلا ليجست انعطتساو تادقتعمو تاداع . ةيبعش تاسرامم

 {©“ه ص ١٩٧٥ ۔ باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا ةيجولوبرثنأو ةيسفن ةسارد رازلا : يرصملا ةمطاف ٣(
 ٦.

 ۔ _ ٥٨



 بهذملا كلذ نع اهبلغأ يف ربعت يتلاو رازلا ةلفح يف ةمدختسملا يناغالا كلذ ىلا ةفاضالاب

 . ضيرملا جالعل مهل عرضتلاو حاورألا ةبطاخم يأ يمينالا

 لبقو ،طفنلا لبق اهنأب ثوحبملا اهددح .ادج ةميدق ةلحرم يف تارامالا يف رازلا أدب

 وهو يبعشل ١ ثوروملل يلعفل ا دوجول ١ ةيق ١ دصمو طورش دحا دحن انهو تايفشتسمل ١ روهظ

 نم ديدحت ىلع ةردقلا مدع كلذكو ٠ عمتجملا ف هروهظل ينمزلا ديدحتلا ىلع ةردقلا مدع

 عمتجم ريغ يف ةيفاقث اروذج رازلل ن ١ كش الو . ةرم لوأل هتسرايےمب ماق صخش لوأ وه

 رازلا ةملك لصا نا يرصملا ةمطاف ىرت اذا ،ةيقيرفا ةيفاقث اروذج نوكت ايبر تارامالا

 لئابق يهو «الحلا» ةغل نم ةيرهمالا ةيبويثالا ةغللا ىلا تلخد اهنكلو ماس لصأ نم تسيل

 ١٤ يويثالا مكحلل عضخت ةينثو
 قفتا انهو هراتخي وه ام اصخش روزي ناج ؛«رازلا وباو باجا ايك وهف رازلا ةيهام نع .امأ

 ظفل سوقط نم هينعي ايب رازلا نا نم يرصملا ةمطاف ةسارد هتمدق ام عم فيرعتلا اذه

 رازلاب ىمس وهف ةيبرعلا ةملكلا ىنعم امأ .ام ناسناب لزني رش شابحالا دنع هانعم يرهما

 .رفاكلا رازلا كانه رازلا عاونا نعو (رازنم) ةلاحلا هذه هبيصت نمل لاقيو ةرايزلا نم اقاقتشا

 وأ بلقلاو سأرلا ملا وأ ك بائتكالا يأ .ةقيضلا يهف رازلا ضارما نع اما .ملسملا رازلاو

 . ةيجوزلا ةرشاعملا ىلع ةردقلا مدع تالاح

 لزنمب رازلا ناك اذإف هتبغر بسح هسفن ضيرملا صخشلا لزنم يف رازلا ةلفح ماقت

 ءانغلاب نيكراشملا صاخشالا ددع ديزي الو طيسبلا قيفصتلاو ءانغلا ىلع رصتقي هنإف ضيرملا

 دادزتف ةيلاخلا ءارحصلا يف يأ لزنملا جراخ رازلا ميقا اذا نكلو ،صاخشأ ٦ وأ ةعبرأ نع

 ةمه نم كلذ ذحشيو ةيلاع تاوصألا عفترت ايك لوبطلا تاقد دادزتو نيكراشملا ةكرح

 . مهعم ضوافتلاو ناجلا ءاعدتسا ةيلمع رسيتتو ضيرملاو جلاعملا

 يلاعلا ءانغلا نا دجنف سوقطلا كلت ةسرامم ءانثأ هضيرم ىلا رازلا لوصو ةيفيك نع امأ

 ىوهلا لخدي يأ «بوبهل لخدي» ايبعش لاقيف ةضيرملا وف ضيرملا سأر نالخدي قيفصتلاو

 دقفي اهدنع ،نجلا وأ حورلا وأ حيرلا لوخدب كلذك رسفيو ضيرملا سأر ىلا برطلاو

 . ةتوافتم تاعرسب «شيعنلا»ه سأرلا زهب نيلفتحملا عم كراشيف هسفن ىلع ةرطيسلا ضيرملا

 ملكتي انه ،اقرع ببصتيو ضيرملا بعتي ىتح قيفصتلاو ءانغلا دايدزا عم دادزتف ةليلق أدبت

 ١٤( ص قباسلا عجرملا : يرصملا ةمطاف ١١.

 ۔ ٥4٩



 ضيرملا توص يف ريغتلا ظحالن انهو . هتابلط ميدقتب أدبيو ضيرملل يواخملا ناجلا وأ رازلا

 .. تابلطلل هميدقت ءانثأ

 ةضيرملا تناك اذا ةصاخ هسوقط ةسراممل ليللا لضفيف ةينامزو ةيناكم تاددحم رازللو

 اهسأر ءاطغ صقرلا ةدش نم طقسي دق ذإ ةلفحلا يف نيكراشملا ماما اهرتست ليللا ةملظف ةأرما

 ثوروملا عم ضراعتيو ،لجخلاو جرحلل ضرعتتف اهمسج نم ءزج فشكني دق وأ عقربلا وأ
 ةركف نيب تاضقانتلا ضعب رازلا سوقط لالخ نم زربتو ، تارامالا عمتجم ميقل ينيدلا

 ماما ةأرملا صقر مرحي اينيبف . يناقث ثورومك (بيعلا) ةركف نيبو يمالسإ ثورومك (مارحلا)
 هجولا نع فشكلا اهيلع مرح نكلو ةيبعشلا ةفاقثلا يف صقرلا اهل زيجأ دقف لاجرلا

 .رعشلاو

 ناضمر رهش ادع ام ماعلا روهش لك يف سرامي نا نكميف ةينمزلا رازلا تاددحم نع امأ

 ىدم انل دكأتي ينمزلا دعبلا اذه لالخ نمو . ةينيدلا دايعألا مايأو .عمجلا مايأو ©كرابملا

 رازلا قرفو نيجلاعملا نم يفاكلا ددعلا دجوي ال ةداعف . عمتجملا دارفأ نيب ةرهاظلا هذه راشتنا

 ٠ . يبعشلا جالعلا قوس يف ضرعلا ىلع بلطلا ةدايز ىلا يدؤي امم

 تس لا عبرا نيب حوارتت اهدجنف ةدحاولا ةلفحلا اهقرغتست تلا ةينمزلا ةدملا ىلا رظنلابو

 رازلا وبا عيطتسي نا ىلا دحاولا عوبسالا يف تارم ثالث ضيرملا سفنل رركتت دقو . تاعاس

 هنم بلطي ام ذيفنتل عوضخلاو ءاكبلاو شيعنلا ىلا يدؤت ةلماك ةرطيس ضيرملا ىلع ةرطيسلا
 . ليلحتلا اذه نم ىقبت اييف اهركذ يتايس ىرخا سوقط نم

 ذإ ةديا:ت .رازلا وبا» ةباجا تءاجف ءاسنلاو لاجرلا نيب جالعلا اذه راشتنا ةبسن نع امأ

 تايغ::۔ لاب هجالع لشفي امدنع كلذ ىلا ضيرملا رطضي نكلو ،رازلا بحي دحأ ال هنا ىري

 . انيلإ ::.اي نمم خويشلاو ، بابشلا كلذكو .رازلا ةطساوب لافطالا ىتح جالعب موقن انايحاو
 تءاجف رازلاب نيجلاعملل عوفدملا رجألا لوح الاؤس انهجو ليلحتلا اذه ةعباتمبو

 نم عونلا اذهب نينمؤملا ىضرملل يقبطلاو يداصتقالا ىوتسملاب طبتري رجالا نأب ةباجالا
 نيسرامملا بلغا ناو ةصاخ ءارقفلا نع ةفعاضم اروجأ نوعفدي ءاينغألا عبطلابو ،جالعلا

 ريدقت ىلع دمتعي لب انيعم اغلبم طرتشي ال جلاعملا نا اندجو اننا مث . ءاينغألا نم اوناك

 ام مهو .رازلا ين نيكراشملل ءاشعلا ةبجو زيهجت ىوس ائيش عفدي ال انايحاو 3 هلهأو ضيرملا

 موقت يتلا ةأرملا يهو ةيدوكلا ةديدع تايصخش نم نوكتت يتلاو «ةقوجلا»ه مهيلع قلطي

 يف ءابطألا ضعب لشف نع يرعلا ملاعلا يف تميقا يتلا تاودنلا ضعبو .رازلا لوح ةيملعلا تاساردلا تتبثأ ()

 ماما ازجاع رازلاب جالعلا فقو لباقملا يفو ؤرازلاب جالعلل مهليوحت ىلا اورطضاف نييسفنلا ىضرملا ضعب جالع
 . تايفشتسملاو نييسفنلا ءابطألا ىلا اهتلاحا ىلا هرطضا امم ضارمالا نم ديدعلا



 © ةيناثلا ةيصخشلا يدوكلا ىمسيو الجر نوكي دق وأ .دايسالاو ضيرملا نيب ةطساولاب

 يهو ةيئادب تالآ نومدختسي نيفزاعلا نم ددع مث ،ءانغلاب موقت يتلا يهو ةدشنملا

 ىلع ةقحتسملا روجألا عيزوت ةيفيك نعو .ريدنبلاو .ةرافصلا .ةلبطلاو قرلا ،ةروبنطلا

 ىلع لاملا نم ةيقبلا عزوتو ربكألا وه ةقرفلا سيئر بيصن نوكي رازلا يف نيمهاسملا عيمج

 .رازلا ةلفح يف هرودو هتناكم بسح لك ةقوجلا

 وأ رازلا عون بسحب روخبلا عاونا ددحتتو رازلا ةلفح رصانع مهأ دحا روخبلا ناك دقل

 مادختسا ىلا ةفاضالاب ةينجلل ربنعلا ،ركألا ديسلل دوعلاو 0نابللاب رخبي ناطيشلاف ، ناجلا

 . كلذك نوحجلاعملاو ضيرملا هنم برشيل درولا ءام

 ؤ يناحيرلا ،ةينجلا ينجلا ،تفيس ،ناطيشلا :ةريثك ىمهف دايسألا ءاإسأ نع امأ

 يه ديسلا مسا ىلع فرعتلا ةقيرط تناك ايبرو . يشبحلا اريخاو ،نابون دورمنلا ، يعردلا
 «؟تنأ نم» رازلا وبا يداني ضيرملا شيعنو ءانغلاو صقرلا ءانثأف جالعلا اذه يف سأسالا

 امو ديرت اذام لاؤسلاب هردابيو رازلا وبا هب بحريف «ناطيشلا اناه بيرغ توصب ضيرملا دريف

 لاؤسب هردابيو معنب الثم دريف ؟كنم يه ؟ضيرملا اذه هنم يناعي يذلا ضرملا بابسأ يه

 كل يبلنس) هلوقب رازلا وبا هل بيجتسيو .هتابلط ناطيشلا مدقيف ؟هنم ديرت اذام رخا

 لهأل اهب ىحوي ىرخا ةلفحل انيعم اتيقوت رازلا وبا ددحي انهو (ءافشلا طرشب نكل كتابلط

 أدبت انه نمو .ةيناثلا ةلفحلا يف تابلطلا ىبلت نا ىلع جالعلا اذه راركت ةيمهأب ضيرملا

 اهنم صلختلا ضيرملا عيطتسيال يتلا ةيعايتجالا تاداعلا نم ةداعك جالعلا اذه ةسرامم

 . جالعلا نم عونلا اذه ىلع نامدالا ةلاح هبشي ام ثدحيف . ةلوهسب

 ةرودنكو اصع بلطي ناطيشلا : كلذ ىلع لاثمو رخا ىلا ديس نم عونتت حاورألا تابلط

 ،امازخ بلطي وأ بهذلاب ايلطم امتاخ وأ ةضف متاخ وأ لاورس كلذكو .«بابلج»
 بلطي وأ .مدقلا عباصأ يف سبلت متاوخلاك يهو «ختفإ» بلطي وأ لاقعلا هب دوصقملا

 نوكت ام ابلاغو ةليشلا بلطتف ةينجلا اما .سبالملا تحت سبلي ةضف نم مازح وهو «بقح»

 نارفعزلاو سرولا باشعاب ةنوهدم ةردنك وأ ءانحلا بلطت وأ ةأرملا سأرل ءاطغ يهو ءادوس

 ةفايضب مايقلا وأ ، مدلا مش وأ مدلا برش وهف ةبوعص رثكالا بلطلا امأ رفصأ اهنول نوكيل

 ةمدقملا ةيبعشلا تالكألا عاونأ نع اما . يناثلا مويلا حابص ىتح رازلا ةلفح عم رمتست ةريبك

 ىولحلاب ىفتكي انايحاو حئابذلا حبذت انايحأ .هسفن رازلا بلط بسحب يهف رازلا ةلفح يف .
 ناب جالعلا نم عونلا اذهل (رازلا وبأ) ةرظنل ةبسنلاب ةأجافملا تناكو ،هكاوفلاو تاركسملاو

 لوبطلا قدو ءانغلا عم بواجتلاو برطلاف ،ناسنالا برطت يتلا نونفلا نم اعون هربتعي

۔ _ ٦١



 ضعب نم ناسنالا صلخت نا تعاطتسا ةيبعش بيلاسأ نع ربعت تابلطلا ةيبلتو صقرلاو

 . هقلقو همومه

 : رازلا يناغأ نم جذامن
 5 هريداي وهو ،تيب ام تيدان وهو “تيباماي وهو فيس تيدان وهو .رازلا تيدان وهو

 5 دورمناي وهو راد لك نم وهو .حويسلاو روحبلا نم راد لك نم وهو .رازلا تيدان وهو

 . ناطيشاي وهو ©ناييلاي وهو {} ىعردلاي وهو

 ،فيسوي دروناو ،اماماي يه فيسوي إاماماي يه ،داروألا دروماي هيود إهولآو هاي هولآ

 . ةيدورو إاماماي يه فيساي دروناو .اماماي ىه

 ٥برلا كافك ،برلا كالب ىنيتيلب ،هئلا كالب ىنيتيلب }هللا كافك ةينجلا :ةينجلا ةينغأ
 لزنتو ، ةيضرلاي هللا مسب ناجلا خيشاي لزنتيو ةيضرلاي هللا مساب ميظع .نانجلا كاطع ةينج

 . ناجلا خيشاي

 ناطيشلا ةينغأ

 ياج هول ناطيش نب ناطيش

 ياي ول ناميه نب ناطيش

 ىاي ول حايرلا مدج

 ياج رهظ حايرلا مدقم

 ن يضر . م نيطايشلا نحن نيرئاز مكايب  

 ن اطيشل ١ ىلع ىنجل اب بوي ل احيروي نحل ١ا هب

 ناحير هوي رازلا تنأو لاميشاي هومللمش

 ىنولب ام انأو هوذخ ةبرش

 دروم ىلع يفال هوت رازلا خيش

 هلا ندرو يدرو درو

 هل انيد ١ بلطب امو

 نيرشاد حارص وي نيرشان حارس وي

 ناميهلا نم درو ىنج

 هليلخ لم لخلا قرفت
 اياطخلا حامس نأشلا ميفر

 ينوفو ام انأ هوخاو رازلا انأ

 ينفالوأ ةركب ىلع يفاص

 هلانشرف يماشلا لز

 هلانلمع ىفنصلا دوعو

۔ -_ ٦٢



 يبعشلا بدألا نم جذامن

 ۔ برح يف لوخدلاك عمتجملا يف ىربكلا تابسانملل ةفظوملا ةيثارتلا طاينألل ةبسنلاب امأ

 .اهتهجاومل ةيلاع ةقثو { ةيسفن ةئيهت ىلا اهيف دارفألا جاتحيو رييغتلا نم لاكشأ ههجاوم وأ
 وأ محالملا وأ كلذل ةمدختسملا يناغالا يف يلج لكشب احضاو يسفنلا دعبلا دجنف

 يعامج لكش يف طامنالا هذه سرامتو .دادجألل تالوطبلا ريس ركذ وأ . ةيبعشلا تاصقرلا

 دعاس يذلا يبعشلا رعشلا نم اضعب انذخأ ولف .اهنم ةدئافلا قيقحتو .اهرشن ىلع دعاسي

 ةعئار دئاصق كانه نا دجنسف ، جيلخلا ةمزأ ةرتف يف عمتجملا دارفأ نيب ةلوطبلا حور ثب يف

 ممهلا ذحشو رعاشملا بهلأ ام دئاصقلا نم ناكو ، عمتجملا دارفأ ىدل ريبك ىدص اهل ناك

 نطولا نع عافدلل نيعوطتمك ةحلسملا تاوقلا كلس يف طارخنالا ىلع بابشلا عجشو

 : اهيف لوقي ليهس نب دمح رعاشلل ةديصق دئاصقلا هذه نمو }كهضايح نع دوذلاو

 نيعماطلا دض رادلا اومحاو . . . . . مكادن اوبل نطولا بابشاي

 عقو ةلايعلا نونف نم يهو (ةيبرحلا) ةصقر لكش ىلع تينغ يتلا ةديصقلا هذهل ناكو

 بدالا نا ىرت ةجيتن نم هيلإ انلصو ام دكؤي كلذو لبق نم هوفلأي مل سانلا ىلع صاخ

 . مهنم ةصاخلاو سانلا نم ةماعلا ىلا لصي هنم رعشلا ةصاخو يبعشلا

 يهو ،سيوفنلا يف هريثأت ىدمو رعشلا ةيمهأ نع انركذ ام ىلع دكؤت اضيا ىرخا ةديصقو

 رعاشلل يهو لهكلا لبق لفطلا اهب ىنغتو (جيلخلا ةمزأ) ةرتف نابإ تليق اضيا ةينطو ةديصق
 :اهعلطم لوقيو ،ىزمقلا ديعس

 فر ةيراسلا يلاع يف ملع اي فر

 كنود تومن انلكو كادف انلك

 فرشاو دجملا الع خيش ىمح يف فر

 كنوصب نواهتالو زع كاور

 فتلت سمشلا لوح خومشب فر

 كنولب رخفاو سمشلا طويخ قناعو

 ايك حضاو لكشب ددعتت هضارغا نا لب ،طقف ةيلوطبلا فقاوملا يف رعشلا مدختسي الو

 نم رصنع وهف . ةيعايتجالا ةايحلا هجوأ نم ديدعلا يف ادوجو هل دجن ذإ ، حيصفلا رعشلا وه

 رضاحلا يف ما يضاملا يف ناك ءاوس © عمتجملا دارفأ نيب الوادتو .اراشتنا رثكألا ثارتلا رصانع

۔ -_ ٦٢٣



 فيضي اذهب وهو ، ةقطنملا ين ةدئار ةيبدأ تاعادبا رجفي نا لعفلاب رعشلا اذه عاطتسا ثيح

 ةقالعلاو لجرلاو ةأرملا لوح ةديدج تاروصتو .ةديدج ةيركف تاهاجتا قلخ يف مهاسيو

 هتاعوضومو يطبنلا رعشلا ضارغأ نمو © هلالخ نم ةيعايتجالا اياضقلا صعب ةراثاو . ايهغيب

 روقصلا ،ليخلا ،ةقانلا ةوهقلا ناجنف !ةوادبلا ى يعامتجالا رعشلا ،لزغلا ۔ ةفورعملا

 ةيسايسلا اياضقلا .نطولا ث هللا ىلا هجوتلا ،لاثمألا ةمكحلا . حئاصنلا رحبلاو صوغلا

 © ةيمويلا ةايحلا فصولا نامزلا ىوكش .مذلا ،ءاجهلا رخفلا ، ءاثرلا .حدملا .ةيموقلاو

 («٥١ر . ةهاكفلا { تابسانملاو ثادحألا يف ةكراشملا

 : رعشلا ضارغأ نم جذامن
 نبا يدجاملا ريبكلا رعاشلا ةمكحلا دئار راعشأ نم اضعب انه ضرعتسنو ةمكحلا رعش ۔ لوأ

 : هدئاصق ىدحا ين لوقي يذلا رهاظ

 ىقتلاب موادي نمل الإ تمادام

 اهل الإ كاهتنمو رقملا راد

 اندلام ريخو مزال ةرخآلاو

 ىقتلا دض اقشلاو اهيفن نيجاش

 )١٦( اهل ىقبأ تاحلاصلا الإ كاذ الو

 : ىعامتجالا رعشلا : ايناث
 دئاصق اومظنو ‘ نط اومل او نطول ١ اياضق هلالخ نرم اوحرطو . ء ارعشل ١ هب ىنغت جذومن وهو

 اودجوف اهنوشيعي ىتلا ةيعامتجالا اياضقلا داعبأ امهلالخ نم اوكردأو كسانلا اهعم لعافت

 يف يسيبقلا روهمجوب ملاس رعاشلا لوق كلذ نم ،ألملا ىلع اهب درغ يذلا حداصلا توصلا

 :لوقي ذإ ةدفاولا ةلايعلا ةيضق نع هثيدح

 ةيسفن برحو فوخ نيب مل اتنو يكشن ىتم يل

 ةيسنم نايسنلا ىف سانو معنتت تاحارلا يف سان

 ٥( ىلوألا ةعبطلا ۔ يناثلا مسقلا ۔ ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا ةقطنم يف يطبنلا رعشلا ١٩٩٠ ةحفص ٩٩٩.

 ةعبطلا ۔ يبد ةعبطم ةحلم وب ميهارباو باهشوب دمح قيقحتو عمج هرعشو هتايح رهاظ نب ىدجاملا ٦(
 . ٢٠ ص ١٩٨٤ ىلواألا

 ۔ - _ ٦٤



 متهن انرايدي بجاو

 مسرنو لبقتسملا رظنن

 ملاعلا ةلبق يه انراد

 مدا لسن اهيف رشتحا

 : حئاصنل ١ رعش : اثلاث

 ةيسارد ةرظنب انن

 ةيساوسو لدع ىق ز

 ةيحلا انسافنأ اهطفن

 (١ا}؛}؛ ةيسنج نويلمب تصخ

 نبا يدجملا هلاق ام هنمو داشرالاو حصنلا رعش نسلالا هلقانتت يذلا ليمجلا رعشلا نمو

 : (ةينيدلا هتحيصن يف) رهاظ

 ةاكزل ا م ازل او تيبل أ جحو

 : رحبلاو صوفلا رعش : اعبار

 ىمايصلاو ةداهشلاو كتالص
 )١٨) يمامت وأ هيف ام قدصلا قطنو

 اننإف } ةيبعشلا ةفاقثلا ليصأت يف ءارحصلاو رحبلا رثأ نع ةقرولا هذه يف اقباس انثدحت اكو

 نم اهروهظ ىلع لوألا دعاسملاو ءامل دفارلا رحبلا ناك يتلا ةفاقثلا هذه نم الاثم ذخان انه

 ارواحم ٠ تارامالا يف فوزعم صاوغ وهو يعورزملا يلع دمحم رعاشلا لوقي ذإ رعشلا لالخ

 ١ رحبل :

 ش اط ١ دو دحلا مطو رجبل

 دوهج سمرا ل اق هدشن أ ترس

 دونلا ةبه نم يل قاتشاو

 ةيلو ل ا دوهعل ١ ىتسنو

 (١؛١) هيع جومل ا ىوسو تدازو

 ءاسنلا راظتناو لهألا ىلا ةدوعلاو (لافقلا) نع ۔ .(؟اادمح تنب ةخيش ةرعاشلا لوقت
 : ءاجرو فوخ لكب هنيقلي يذلا ةدوعلا مويل لماو قوشو ةفهل لكب

 فيراعملا لمج اورشابتو تانادب اويو صوخغل اودم

 فيسلا ىلع هللا قلخ فوقوو

 فيلاوملاو يناوغلا نيب تافخو هسنأ ىلع اوسسأو
 فيعاسلاي مكود لوقيو تايملب ىطعي هذخاونلاو

 ٧( ىلوألا ةعبطلا ۔ يبظوبا ةرفظلا عباطم دونلا حئاور ناويد يسيبقلا روهمج نب ملاس رعاشلا ١٩٨٣

 ص ٧٩.

 ص ١٩٨٤ يد ۔ ىلوألا ةعبطلا (ةحلموب ميهارباو باهت وب دمح) هرعشو هتايح رهاظ نب ىدجاملا ٨(
 . ٧٧

 ةرازو ٣ مقر يبعشل ١ رعشل ١ نيو اود ةلسلس (لظنح حلاف حرشو عمج) يعورزملا دمح سيمخ رعاشلا ) ١٩

 . ١٢ ص ةيرصعلا ةعبطملا ۔ يبظ وبا - ةيفاقثلا ةرادالا ۔ ةفاقثلاو مالعالا

 ٠( ص قباسلا عجرملا) نسحلا ناسغ ١٥٦(.



 ضارغألا ىتش يف تءاج يذلا «ىريمحلا ديعس رعاشلا» رعش نم جذاين كلذك مدقن

 لئاوألا ركذتيو .رضاحلل ةينغأك ثارتلا ظفحيو دئاصقلا هذه يف ىضاملا دلخي وهف ةيعامتجالا

 مهينافتو مهمرك ىلع اينثم ةايحلا يف ةطيسبلا مهبيلاسأو مهيناعم افصاو نطولا اذه لايجأ نم
 اهنأب لاملا نم طيسبلا اهدودرمو ةطيسبلاو ةقاشلا مهلايعأ ركذي ثيح نطولا اذه ةمدخ يف

 لزنملا جراخ سلج وهو ةريظحلا لوح ةيرمسلا مهتاسلجب ديشيو .لامعألا لبنأو فرشأ
 ةيهاكفلا رداونلاو تاياكحلاو فلاوسلا اهيف رودت ةيرئاد ةقلح لكش ىلع لاجرلا هيف سلجي

 مهعمجو ةوخألا ةفطاعب محارتلاو رزاتلا هفلي عمتجم ةروص سكعيو . ةيرعشلا دئاصقلاو

 ٢١, ريغصلا ىلع ريبكلا فطعو .ريبكلل ريغصلا مارتحا

 نودكي لول انباوش

 نوقرحي هوض بطحلا نم
 نوشمي بردب وشرطا يلو
 نوعيبي لحاسلا يف كانها
 نورشي قوسلا نم ريللاو

 نووي ام بقع نم ورقازو

 نوزحل زوختب مهترز ذنا

 نوتشي مياد ةيدابلا يف

 نونبي هيف حنس تويبو
 نونغي هحاترم سانلاو

 و

 هتايح هولح ىودبلا

 هتاهب رطاخلا ةولس هيه

 هتاكن غلبيو عيبيأ

 هتاف تقولا كاذ نكل

 لايعلا نوبريو تيبلل
 لابيل رمسالو فاقلم

 لامرو رعو مهقيرط هلك
 لاملا نم نيه مهدودرم

 لاهلاو نبلا وطح هيلعو
 لاعفل نيبرذ ويوهقتو
 لابل ام مهلا حيزيا مهفوش

 لاكشأو نول اهيلع راد

 لابجل تانيز نروايتو
 لاهذا ماعلا موي ليللا يف

« 

 باكرا ةبزع دنع داعيل

 باش :نام هلاب حيدمو

 باطم نافيضلا مركيو

 بالصا مهيف لول سانلاو
 باسحا هلام هرسخ مويلاو

 باعتا هديب ول بسحب ام

 ١( داحتالا ةديرج . ةيعايتجالا ضارغألا يف ةقرشم ةحول . يريمحلا قيتع رعاشلا ٢٨ ربمفون ٢ ١٩٩

 ص ٢٦.

 ۔ _ ٦٦



 نم انعطتسا يبعشلا رعشلا يف ةلثمتملا ةيبدألا انتاروثأم نم ةعومجم اذإ ةساردلا تمدق

 هميقو هتفاقثب طيسبلا عمتجملا كلذ نع تربع يتلا ةيرعشلا ضارغالا كلت عمجن نا اهلالخ

 . يع ايتج ال ا هم اظنو

 ١ ن ونفل ١ ةيبعشل :

 رهشأ نم ربتعت يتلا (ةلايعلا) اهعاونأ نم ركذنف صقرلا نف ةصاخو نونفلا نع امأ

 ةلايعلا ةقرف ةكراشم نم تارامالا عمتجم يف سرع يأ ولخي ال داكيو .اهمدقأو تاصقرلا

 موقتو فصولاو ، لزغلاو ، ةعاجشلاو 5 ةيسورفلا نطولا بحب اهؤاضعأ اهيف ينغتي يتلا

 نيفص يف نوفقي الجر ٣٠ يلكلا مهددع ىدعتي ايبر لاجرلا نم ةعومجم ىلع ةصقرلا
 موقيو ث ةقرفلا ءاضعأ لاجرلا هددريف رعشلا ىقلي دئاق يأ (ديجع) مهف نوكيو .نيلباقتم

 نع اريبعت قدانبلاو فويسلا ولماح مهو ةلايعلا ةصقر ةيدأتب فويضلا نم مهبلغأو نورخآلا

 . سارعألا مسارم روضح ءانثأ حالسلا لمح ةداعل اليصأتو ةحرفلا

 )٢!٢«( نولوقيف ةعاجشلاب لاجرلا اهيف ىنغتي ةديصق ركذن ةفورعملا ةلايعلا يناغأ نمو

 لئابقل ا انزعتو انزعتو انرصنت

 انب اه ودمعل ١ ىتح انبكرماي

 نوبزل ١ تارح قوف يندش ىبيدن اي

 هرياح ءارقش نايبص لصأ نم

 نيلاعلا همع دالوأب زتعي

 درش يلل ١ ميصخ ١

 ٢ ( ماع ىلوألا ةعبطلا «تاداعو ديلاقت تارامالا ةيداب دياق نسح ٠ ص ١٠٠١.

 ۔ _ ٦٧



 جيلخلا يف ةفورعملا ةيبعشلا لاثمألا نم جذامن

 ١ «ريمحلا دوقي نم ۔ ريمأ انأو ريمأ تنا» .

 ءايشألا زجني الو ءىش لك نع الوئسم هسفن ىري يذلا ناسنالل برضي : ىنعملا

 ! ! ؟نذإ لمعلا يدؤيس نمف كلذك رمألا ناك اذاو لوئسم هنأل .هنم ةبولطملا

 .«ىسني ام عوفصملاو ىسني عفاصلا» ٢

 ىسني ءعىيسملا اهدنع ةبيط ةقالع هب هطبرت دق رخا ناسنال ءرملا عىسي نيح برضي

 . ىسني نا نكميال هيلإ ءاسملا نكل هتءعاسإ

 . ( مهارم مهاردلا « ۔ ٣

 . ةجاحلاو ةدشلا تقو هل نيعم ريخ يه ءرملا دنع مهاردلا نا : لثملا ىنعي

 .« ردجلا ىلع بيعت هواتلا» ٤

 ىلع بيعي نا هناكمإب سيلف اهكردأو هبويع ىلا رظن اذإ ناسنالا نا : لثملا ىنعم

 .الوأ ةيصخشلا هبويع جلاعي نأب ىلوأ وهف ،نيرخآلا

 .! صقلاب شيعلاو صخلاب رمتلا» ٥
 لكل ناو ، كلذ دعب هيلع رودقم رمأ لكو ينأتلاو ةمكحلا بلطتت ةايحلا نا : ىنعملا

 . ناقتاو نفو ةسالس لكب هعم لماعتلل ةنيعم ةقيرط ناسنالا ىلع أرطي فقوم

 .« كل أفدأ دجسملاو كتيب تيبلا » ٦

 هلزنم ىلا مهتوعد نم ففأتيو فويضلا فاخي يذلا ليخبلا ناسنالا اهقطني ةرابع يه

 . مهل أفدأ دجسملا نوكي اهنيح

 .« رانكلا لكأب رامحلا فرع شإ »۔ ٧
 لكأي يذلا رايحلاك .ةليمجلا فقاوملا يف لماعتي فيك فرعي ال يذلا ناسنالل برضي

 . همعط لامج مغر (قبنلا) ذبحي ال هنكلو “ باشعألا

 .«هفيسلا ىلع هللا قزرو : هلاوهأو رحبلاب كلشإ » ٨
 . .ام فده ىلا لوصولل بعاتملا نع ثحبي يذلا صخشلل برضي :لثملا ىنعم

 .هل ةحاتملا ةلهسلا قرطلا لفغيو

۔ -_ ٦٨



 ٩ نيجع نم نذاو نيط نم نذا ه۔ «.

 يعي ال شرطالا لثم حبصيف نيجعلاو نيطلاب ثيدحلا نع هنذأ دسي نمل : لثملا برضي

 . ثادحأ نم هلوح رودي ام

 . « هليتلا بعلي ةليح هدنع ام ىللإ » ٠

 هيلسي لمع نع ثحبي نا هل لضفألاف .لمعلا نع لطاعلا ناسنالل :لثملا برضي
 .لمعلا اذه مجح ناك ايهم احبر هيلع رديو

 .« نيكس ىبي ام ةصوخلا هصقت يللا ه ١

 .اهديقعت مدعو رومألا ليهست ىلا ةوعدلل لثم وه

 .« نازيع بلكلاو هنازيع ةديصلا »۔ ٢

 وه الف ، حيحصلا لكشلاب اهلغتسي الف صرفلا هل حاتت يذلا صخشلل لثملا برضي

 . هيلإ لصت يه الو اهيلا لصي
 . « قيرطلا لبق قيدصلا وا جي رطلا لبق جيدصلا ه ٣

 ريسي وه ايكف إهيلع فاخيو هقفاري صلخم قيدص ناسنالل نوكي نا ةيمهأل لثملا برضي
 دئادشلا دنع رهظي قيدصلا نأل ،ام رمأ يف ءدبلا لبق مهأ قيدصلا رايتخا نإف بردلا

 . تايلملاو
 .« هرذب ىلع علطي بحلا »۔ ٤
 { ةنسحلا قالخألا هنم برشت قلخلا نسح ناك اذإف هيبأ ىلع رهظي دولوملا نا : لثملا ىنعم

 . هيبأ لثم لفطلا ناك قالخألا ءىس ناك اذإو

 .« كوش اهيف ةريصقلاو هقرنت ام ةليوطلا »۔ ٥

 عيطتسي وه الو }هدعبل هيلا لوصولا عيطتسي وه الف نيرمأ نيب راتحي نمل ، لثملا اذه لاقي
 ةريصقلا ةرجشلاو اهلاطيال ةليوطلا ةرجشلاك كلذ نود لوحت قئاوع ببسب هدي يف هلوانت

 . كاوشألاب ةئيلم

 .« نارصملا عطقي نارقحلا » ٦

 ال هنكلو هعم شيعي هنإف - هعم فطاعتيو هبحي اناسنا لهاجتي نا دارأ نمل لثملا برضي

 . حضاو لكشب هعم لماعتي وأ هثداحم

 ١٧ هيوشي رقصلا فرعي ام يلل ا»۔ « .

هرسح ىتح ء ىشل ا ةميق فرعي ال نمل لثمل ااذه برضي .



 ٨ نيدلاولا قح نم علطت ام ۔ نيد نيدلا قوف ديزت ول ه « .

 ايهيلا ناسحالاو ايهتعاط ةرورضو نيدلاولا بح يف لثملا برضي .

 ٩ » سسلت فوشت ام موي سدنهماي روعأ اي «.

 هاري الف همامأ وهو ءىشلا ديري يذلا ناسنالل لثملا برضي .

 ٠ » بوردلا دعب وم بولقلا دعب دعبلا «.
 قطانملا دعب سيل دعبلا نأل لبقت الف ام فقومل راذعا نع ثحبي نا دارأ نمل لثملا برضي

 .اهضعب نع اهداعتباو بولقلا فافج وه اينإو تاحاسملاو

 ةمتاخلا

 نوسرادلا هيلإ قرطت ام رركن اننا ىوس ةساردلا هذه اهب متخن ةديدج اراكفأ دجن ال

 لوح ةقباسلا انتاسارد يف كلذك نحن هيلإ انرشأو ، يبعشلا ثارتلا عوضوم يف انلبق نم

 تناك يتلا تالؤاستلا ىلع ةباجالل ةقباسلا انتاراوح انحرط دق اعيمج اننا وهو ، عوضوملا سفن

 هثوروم نم يبرعلا ناسنالا ديري اذامو ؟ثوروملا اذه انل مدقي اذام يهو ،اقباس ةحلم

 هل ضفارلا فقوملا ؟ثوروملا لوح ةرئادلا فقاوملا هذه مسحت نا نكمي فيكو . ؟يبعشلا

 ناسنالل يراضحلا ثاريملا اذه نوكي نا نكمي له وهو مهألا لؤاستلا مث ؟ديؤملا فقوملاو

 . ؟هيف رييغتلا تاعورشم ةفاك هنم قلطنت انوزخم يرعلا عمتجملا يف

 انققح دق انسفنا دجن صوصخلا هجو ىلع ةودنلا هذه يفو .ةديدجلا ةلحرملا هذه يف اننإ

 ةلجسملا ةبوتكملا ةداملا دادعاو فينصتلاو عمجلا ةمهم يهو ةقباسلا ةلحرملا ةمهم نم اءزج
 ةفاك ين .زتحتتو لمتكتل ةمهملا هذه رمتست نا نكمملا نمو . ةيبعشلا تاثوروملا عاونأ ةفاكل

 ققحي نا عيطتسي يذلا وه ديدج عورشم حرطي نأ نآلا مهألا نكلو .ةيبرعلا انتاعمتجم

 عورشملا اذه نوكي نا ىلع . يبعشلا ثوروملا اذه نم ةدافتسالا ةيفيك يف ةيعونلا ةلقنلا

 انل لحي دحوم لكشب ةيملعلا دوهجلا ةفاك هيف نماضتت يبرعلا نطولا ىوتسم ىلع ايلماكت
 نيب دعابتلاو ةئزجتلا ةيلاكشا يهو ثوروملا لوح انتسارد يف مويلا اهشيعن يتلا ةيلاكشالا

 مامتهالاب ةيدانملا تاوصألا ةفاك ىلع درن كلذب اننإ . يبرعلا اننطو ىوتسم ىلع نيثحابلا

. ةيضقلا سفن لوح يأر نم ةيلحملا انفحص يف بتك ام ضعبب دهشتسنو ، ثارتلاب



 ةينيوكتلا سسألا هيفو براجتلاو ربصلاب رخاز ينغ ثارت ىبعشلا انثارت نإ»
 ىغطت هتاودأ داكت إ ةيندملا وحن عيرسلا لوحتلا عم اعارص شيعي ثارتلا اذهو .انتايصخشل
 اعون لكشي ادب امم نومضملا رسحنيو ،“ ثارتلا لكش ىلع انتظفاحم ىقبتف .هنومضم ىلع

 .انتئيب ىلع ةليخدلا تالكشملا نم ةماود ىلإ انب عفديو «ةيعايتجالا ةيصخشلا ماصفنا نم

 لالخ نم كلذو .ةيثارتلا انتيصخش نيب طبرلا ةرورض ىلع روصتلا عضوب ةياهنلا يف جرخيو
 .اهشيعن يتلا ةيرصعلا ةايحلا عم بسانتتل ، يبعشلا انثوروم تاودأ ريوطت

 ىلا مهبذجو .انلايجا ةيبرت يف يبعشلا انثارت نم ةدافتسالاب كلذ نوكي نا حرتقيو

 ثوروملا فيظوتو ةيجيلخلا اماردلا ةلجع ةرود عيرستو .ةيخيراتلا مهتيصخشب طابترالا

 لالخ نم ةباشلا انلايجال ىعمجلا لقعلا ىلا ةئيضملا ةيخيراتلا روصلا ةداعاو اهيف ىبعشلا

 . (٣) . اماردلا هذه

 نالغشت نيتيضق ربكا نيب ةرشابم تاقالع داجيا ىلع لمعلاو ريكفتلل ًاذإ تقولا ناح دقل

 هجو ىلع يبعشلا ثارتلاو) ثارتلا ةيضقو ،ةيمنتلا ةيضق يهو .مويلا يرعلا انناسنا

 ةيمنتلا تاعورشم هيف دجت ابصخ اناديم ثارتلا اذه نوكي نا نكمي فيكو .(صوصخلا

 جماربل ةلاصأو ةيصوصخ نم ثارتلا اذه هيطعي نا نكمي ام ىلا ةفاضالاب ،اهتابلطتم ةفاك

 يذلا يبرغلا ثيدحتلا ةدح نم انتاعمتجم تناع املاط اذإ . تاعمتجملا هذه يف رييغتلا
 . هنم صلختلا نم الدب فلختلا جاتنا ةداعا يف مهاس

 ءاوس تاعمتجملا هذه ةراضحو ثارت يف رظنلا ديعنل ةينأتم ةفقو ىلا جاتحي دحت ماما اذا اننا

 نم انيف ةايحلا ثعبي نا عيطتسي اذه انثوروم ناك امبرلف . ةيدامآللا وأ ةيداملا ةراضحلا تناك

 تاعمتجملا هذه يف تلكشت يتلا ةديدحلا ميقلا نم الدب ةميدقلا هميق خسريو ديدج

 يتلا ةمساحلا تاظحللا كلت انزتجا دق نوكن ايبرو .اهيف رييغتلا قئاوع مهأ دحا تحبصأ

 . ةينطولا انديلاقتو ، ةيراضحلا انروذجو ةيموقلا انتيوه نع اهيف ثحبن انك
 طيطختلا وحن قالطنالا ىوس انيلع امو ،انرضاحو انيضام ةفرعم ىلا انلصوت دق انناو

 ةيبرعلا ةيموقلا ةيصخشلا راطا لظ يف ثوروملا زاربا ةيمهأ ىلع دكؤن انهو .انلبقتسمل

 ةيصخشلا وا { ةيجيلخلا ةيصخشلاك ةديدحلا تايمسملا نع ثيدحلا نع فقوتنو ،ةدحاولا

 نا يعولا نم دبالو اهنع فشكلا نم دبال ةيركف تاهوشت اهنإ ، ةيتيوكلاو ةيتارامالا ايبر

 . ةدحاولا ةيبرعلا ةيصخشلا راطا يف الإ نوكي نا نكميال قالخلا لعافتلا

 ٢٣ ( ىلوألا ىدامج ۔ نينثالا . جيلخلا ةديرج «امارد» ةقيقحلا يف دومع : غياصلا بيبح ١٤١٣ه.

 ۔ -_ ٧١



 ( ١ ) مقر قحلم

 : رازلا ةلفحب ةصاخلا ةلباقملل ليلد

 ؟رازلل ةنسحتسملا روهشلا يأو ؟تاقوألا يأ يفو ؟رازلا ماقي نيا - ١

 ؟ءاسنلا مأ لاجرلا رازلا سرامي له ۔ ٢

 ؟رثكالا مه نمو ۔ ٣

 ؟رازلاب موقي يذلا خيشلل عفدت يتلا ةميقلا مك ٤

 ؟نيرخا ىلإ سان نم ةميقلا فلتخت له ۔ ه

 ؟ةمدختسملا تالوكأملا عاونأ يه ام ٦

 ؟ةمدختسملا داوملا يه ام ٧

 ؟رازلا رمتسي اموي مك۔٨

 ؟رازلا يف مدلا برشي له ٩
 ؟رازلا جالعل عضخت يتلاو ةضيرملا ةأرملا ىمست اذام ٠

 ؟هسفن عوطملا ىمسي اذام ١

 ؟رازلا يف ةمدختسملا ةيقيسوملا تاودألا ىه ام ٢

 ؟رازلاب جلاعت يتلا ضارمألا يه ام_ ٣

 ؟مهرماوأ امو ؟دايسالا ءامسأ يهام۔ا٤

 ؟هاقيسوم يه امو ؟رازلا يناغأ يه ام ٥

 ؟رازلا تالفحب صاخ غاصم كانه له ۔-٦

 ؟ رازلل سبالملا - ٧

 ؟رشبلا يف هتلعف امو حاورألا لوح تاياكحلا ضعب ركذأ - ٨

 عج ١ رمل ١

 رشانلا ةيجولوبورثنا ةسارد ، يرصملا يبعشلا ثارتلا يف ربصلا ۔ دوسألا ظفاح ديسلا )١(

 ١٩٩٠. ۔ ةيردنكسالاب فراعملا ةأشنم

 )٢( بابشلا ةبتكم ،يبرعلا ثارتلا يف ىعفألا زمر دوجولا سنأ ءانث .

۔ _ ٧٢



(٣) 

(٤( 

(٥) 

(٦( 

(٧) 

(٨( 

(١( 

(٢( 

(٣) 

(٤( 

 ةيعماجلا ةسسؤملا ۔ ميدقلا ثارتلا نم انفقوم ديدجتلاو ثارتلا ۔ يفنح نسح

 . نانبل/ توريب - م٢٩٩١ ةعبارلا ةعبطلا ۔ عيزوتلاو رشنلاو تاساردلل

 ۔ ةثادحلا راد ةيدقن ةيؤر ، ثارتلاو يبرعلا ركفلا نيب ةقالعلا ةيلدج _ حلاص ناحرف

 ١٩٨٣. ۔ ىلوألا ةعبطلا

 ةساردو فينصتو عمجل طيطختلا ةودن ث ةيبرعلا جيلخلا لودل يبعشلا ثارتلا زكرم

 جيلخلا ةقطنمل يبعشلا ثارتلا ةساردل طيطختلا تاودن ةلسلس - يبعشلا بدألا

 ١٩٨٤. ربمفون - رطق ۔ ىلوألا ةعبطلا ۔ ىلوألا ةودنلا ۔ ةيبرعلا ةريزجلاو

 ةيداملا ةفاقثلا ةساردل طيطختلا ةودن ،ةيبرعلا جيلخلا لودل يبعشلا ثارتلا زكرم

 ةقطنمل يبعشلا ثارتلا ةساردل طيطختلا تاودن ةلسلس .ةيبعشلا فرحلاو نونفلاو

 ۔ ىلوألا ةعبطلا ١٩٨٥. رياربف ٦ ۔ )٤(. ٢ مقر ةودنلا .ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا

 .رطق ۔ ةحودلا

 يف رصعلا تايدحتو ثارتلا ةودن ۔ ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم ۔ نوكرأ دمحم

 . ١٩٨٥ توريب ۔ ىلوألا ةعبطلا 3 (ةرصاعملاو ةلاصألا) يبرعلا نطولا

 ةرازو - ىبعشلا ثارتلا ةلجم . ةيموقلا ةفاقثلا يف ةلاصألا رصانع ۔ ةفيلخلا هللادبع ىلع

 دادغب )١٥( ةنسلا ٥ . ٦ ددعلا ۔ رشنلاو ةفاقثلا نوؤش ةرئاد ۔ مالعالاو ةفاقثلا
 ١٩٨٤.

 ةروشنملا ريغو ةروشنملا ثاحبألا

 ددعلا ۔ سداسلا دلجملا ۔ ركفلا ملاع ةلجم ةيبعشلا نونفلا ۔ حلاص يدشر دمحأ

 . ١٩٧٦ عبارلا

 ددعلا _- سداسلا دلجملا ۔ ركفلا ملاع ةلجم ةيمنتلاو رولكلوفلا - حلاص يدشر دمحأ

 . ١٩٧٦ عبارلا

 تاروثأملا ةلجم ۔ ةيجهنم ةرظن ۔ تالحرلا بدأ يف يبعشلا ثارتلا ۔ ميهف نيسح

 . ١٩٨٧ رياني ۔ ٥ ددعلا ۔ ةيبعشلا

 ملاع ةلجم ةرصاعملاو ةلاصألا نيب يبرعلا رولكلوفلا ثحب ميهافم ۔ لامك توفص

 ١٩٧٦(. سرام .رياربف ،رياني) عبارلا ددعلا - سداسلا دلجملا ۔ ركفلا

۔ _ ٧٣



(٥( 

(٦( 

()٧( 

(٨) 

(٩( 

 ددعلا _ رشع عباسلا دلجملا ۔ ركفلا ملاع «ثارتلاو رولكلوفلا » يثوغربلا فيطللادبع

 . ١٩٨٦ ةينوي ،ويام .ليربا ۔ لوألا

 عمتجم يف اهتابجاوو ةأرملا قوقح ةيعجرمل يثارت ليصأت» ۔ شابغ ديبع ةزوم
 ربمفون - يبرعلا نطولا يف ناسنالا قوقحل ةيفاقثلا داعبألا ةودن يف مدق ثحب «تارامالا

 .رشنلا تحتو ةرهاقلاب ةيئاينالا تاساردلل نودلخ نبا زكرم همظن ١

 عمتجمب داليملا ةلحرمل ديلاقتلاو تاداعلا فينصتو عمج» ۔ شابغ ديبع ةزوم

 ثارتلا زكرم ،ةايحلا ةرودل ديلاقتلاو تاداعلا ايفارجونثا «ةدحتملا ةيبرعلا تارامالا

 .رشنلا تحت ۔ نيعلا - ١١٩٨ ةحفص ١٩٩٢ ۔ رطق _ يبرعلا جيلخلا لودل يبعشلا

 «ةدحتملا ةيبرعلا تارامالا عمتجم يف لفطلل ةيعايتجالا ةئشنتلاو ۔ شابغ ديبع ةزوم

 ةيبرعلا جيلخلا لودل ةيعامتجالا ةئشنتلا ةودن يف مدق ثحب . يبعش يثارت ليصأت

 .رشنلا تحت ۔ نيعلا ۔ ١٩٩٢ رياربف ۔ تارامالا ةعماجب عايتجالا مسق اهمظن يتلاو

 ةلجم _ «تارامالا عمتجم ةيمنت يف يبعشلا ثارتلا ىودج» ۔ شابغ ديبع ةزوم
 . ١٩٩٠ يناثلا ددعلا ك تاساردلا

 فينصتو عمجل طيطختل ١ ةودن ( هفينصت ةيلاكش او يبعشل ا ث ارتل او دمعلا ين اه ) ( ٠ ١

 . س٤٨٩١ رطق ۔ ىلوألا ةعبطلا ىلوألا ةودنلا - يبعشلا بدالا ةساردو

 فينصتو عمجل طيطختلا ةودن !هفينصتو هعمج يبعشل ١ صصقل ا ۔ ميه اربا ةليبن )١١()

 ةقطنمل ىبعشلا ثارتلا ةساردل طيطختلا تاودن ةلسلس ، يبعشلا بدألا ةسارد

 . ١٩٨٤ رطق ۔ يبعشلا ثارتلا زكرم ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا

٥
 

-
_
-
 

۔ ٧٤ ۔



 م الع ال ١ لئ اسو

 ةيلحملا جماربلا يف ةيبعشلا تاروثأملا نم ةدافتسالا ىدمو

 يرماعلا رخص نب هادبع /خيشلا ةداعس : ملقب
 ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازوب راشتسملا

 ةفاك يف . .ةرصاعملا ةيملعلا ةكرحلا حرسم ىلع اقلأتم ايجن ةيبعشلا ثيراوملا ملع دعي

 . اهمدقت تايوتسمو اهمظن فالتخا ىلع ملاعلا دالب

 امل ةيملع ةجاحل ةباجتسا ةرصاعملا تارورضلا ءايس يف قلأتو مجنلا اذه زرب دقلو

 . يداصتقالاو يعامتجالا مدقتلا راسم ىلع سوململا اهدوجو

 ةيخيراتلا اياوزلاب ةطبترملا ةفاقثلا مولعب صتخي «رولكلوفلا» ةيبعشلا تاثوروملا ملعو

 . ةيحورلاو ةيسفنلاو ةيعايتجالاو ةيفارغجلاو
 . ةيبعشلا وأ ةيديلقتلا ةفاقثلا عاطق يف ةيوازلا رجح وهف اذل

 تارمث ىلا يدؤي .ةيثارتلا ةمجانم قايعأ يف ضوخلاو هتساردو ةيبعشلا تاثوروملا ملعو
 ةيقيبطت ةمدخ مدقي اضيا هنا مث . ةيفاقثلاو ةيعايتجالا ةسايسلا مسرب نيلغتشملا ديفت ةيملع

 هتيمهأ هل هتاذب امئاق ايلع ةيبعشلا تاثوروملا ملع حبصا ابيرقت فصنو نرق ذنمو . . ةيلمع

 : يتآلا يف لثمتت ىتلا ةيرظنلا

 ءاقلا ىلا يدؤي ثيح . . ةيعامتجالا ةايحلاو ةفاقثلا خيرات ةسارد يف مهسي ملعلا اذه نا ۔
 1 . ةيفاقثلا عمتجملا ةايح نم ةقباسلا ةيخيراتلا لحارملا ىلع ءوضلا

 اثارت مئاقلا يعايتجالا ءانبلاو ةيلاحلا ةفاقثلا مهفل اهنع ىنغ ال يتلا لحارملا كلت
. ةراضحو



 . هل طيطختلاو ۔يناقثلا رييغتلا لاجم يف ةرشابم ةمدخ مدقي هنا ايك

 تاسايسلا مسر ف مهاسي ايب . .اهجئاتنو اهتاهاجتاو اهتعرسو رييغتلا لماوع ليلحتب كلذو

 . ةفلتخملا ةيبعشلا اهتايوتسمب ةيفاقثلا تاططخملاو

 تافاقثلا نيب لدابتملا ريثأتلاو لعافتلا تاقالع للحت هتاساردو ةيبعشلا تاثوروملا ملعو ۔

 ةجيتن فيقثتلا نم اعون ققحي ابو . .ةفلختم وا ةمدقتم تافاقث تناك ءاوس . . ةفلتخملا

 «فيقثتلا » مساب ةيفاقثلا ايجولوبورثنالا يف ةفورعملا ةيلمعلا يهو . .نيتفاقث ءاقتلا

 ح

 نيتفاقثلا ىدح ال غاط ريثأت ىلا وأ . . نيتفاقثلا نيب لدابتم ريثأت ىلا فيقثتلا يدؤي دقو

 تايكيمانيد فاشتكا فدهتسي ةيبعشلا تاثوروملا ملع ةسارد ناف انه نمو . .ىرخالا ىلع

 ةبسنلاب ةلالدلا ةقيمع نأشلا ةربطخ ةمهم يهو .تافاقثلا لاصتا عضاوم يف ةفاقثلا رينت

 .عمتجم لكل
 لولدم ةظحالمو . .ةيصخش يأ ىوتحم ديدحت يف ملعلا اذه رود مدقت ام ىلا فضا ۔

 ةيجولكيسلا ىلع ةيفاقثلا تاريثأتلا ىدم اضيا ددحي هنا ايك . . ةيصخشلل يحطسلا ميظنتلا

 ءالعلا قفتيو .اهليدعتو ةيصخشلا بابلالا ىلا ذافنلا ىلع ةيفاقثلا تاريثأتلا ةردق ىدم وأ

 .بعشلل يحورلا ثارتلا هنا ىلع يبعشلا ثوروملا فيرعت يف
 لكشت ىلا تاثوروملاب قلعتي ام لك ىنعي ةيبعشلا تاثوروملا ىنعم نع انه انموهفم نا الإ

 انقالخاو . . ةليصالا انتميقو مث . ةخسارلا انفارعاو انديلاقتو انتاداعو .ةيبعشلا انتادقتعم
 . ةزيمملاو ةزيمتملا فرحلاو . .نهملا نم انثيراومو انتايكولسو . .ليج دعب اليج ةثراوتملا

 انتلظمو . . ةيبعشلا بادالاو نونفلا زومر يف . . ةقيرعلاو ةليصألا انتايسو ةيعامتجالا انتفاقثو
 وه اذه لفاكتلاو يخاتلاو محارتلا نم راطا يف ةئفاكتمو ةلداع ةيعايتجا تاقالع يف ةنمآلا
 .نايع ةنطلس يف ةيبعشلا تاثوروملا نع ينطولا يموهفم

 هل دبت نا لق يذلا ىعامتجالا ءانبلا ةفوزعم لكشي يذلا زيمتملا ثاريملا هتاذب وه هنال

 . عوضوملا اذه لوانتا انأو يترظن يه هذهو . .رصاعملا انملاع يف اليثم
 : ةيبعشلا تاثوروملا ناكرأ ۔ ايناث

 تاثوروملا ملع ةذتاسأو ءايلع يأرل اقبط نمضتت نا بجي ةيبعشلا تاثوروملا ةسارد نا

 . . ةيتآلا ناكرألا ةيبعشلا

 ةيبعشلا فراعملاو تادقتعملا : لوألا نكرلا

 ةيفاقثلا ديلاقتلاو تاداعلا : يناثلا نكرلا

۔ -_ ٧٦



 ةاكاحملا نونفو ىبعشلا بدألا :ثلاثلا نكرلا

 ةيداملا ةفاقثلاو ةيبعشلا نونفلا : عبارلا نكرلا
 : يتآلاك ةلصفم ةيبعشلا تاثوروملا ناكرا دجن اننإف رثكا ليصفتبو

 ةيبعشلا تادقتعملا - ١

 ديلاقتلاو تاداعلا - ٢

 ىبعشلاو ىصصقلا ثارتلا ۔ ٣

 . ةيفارخلا ةياكحلا ٤

 ةريصقلا ةيهاكفلا تاياكحلا ه

 ةيبعشلا ةينغألا ۔ ٦

 .لشملا۔٨ زغللا ۔ ٧

 : ةيتآلا رصانعلا مضتو . . ةيداملا ةفاقثلا ٩

 ةيلزنملا تاودألاو ثاثألا - هتنيزو هءازجاو تيبلا
 ةيقيسوملا تالآلا - تاودألا - ىناوألا ۔

 ةيئاسنلا ةيوديلا لاغشالا - ةيشاملا ةيبرتو ىعارزلا لمعلا تاودأ .

 .ةيبعشلا نونفلا - دايعألاب لافتحالا تاودأ - ءايزألا ۔

 .زابجابو ةدح ىلع ميسقت لك لوانت لاجملا اذه يف انمزليو

 ريبعتلا يف فلتخت نا بجي هنا الإ . . باوبألا ثيح نم ميسقتلا اذه عم قفتن انمد امو

 . .انعمتجم نع ربعي ايب نومضملا نع
 : ةيبعشلا تادقتعملا

 .اهءارو نمكي دقتعمل ديسجت يهو . . ةيعامتجا وأ ةيبعش ةداع لك يه

 يذلا يداملا يجولونكتلا روطتلا بكاوت نا عيطتست يك ريوطت ىلا جاتحت تادقتعملا هذهو

 كلذك هنكلو بسحف ةمدقتملا ةلآلا سيل مدقتلاف ناسنالا دي يف ةدوجوملا تادعملا هتغلب

 . ةلآلا هذه فلخ هركف يف مدقتملا ناسنالا

 عمتجمو .ثيدحلا هعم متيل كيرش دوجو بلطتتو . .بتكتو قطنت ةيبعشلا ةغللا نا

 . ةغللا هذه زومر ىلع قفتي

 سانلل اهراهظا نم اهتميق دمتست اهلك ةنيزلا تاودأو يلحلا وا يبعشلا يزلا اضياو
 .اهنالعاو

 . . الملا ىلع ةرورضلاب رهظتف سرامت ناو دبال ةيبعشلا تاداعلاو

۔ _ ٧٧



 يف اهلك اهبعصا يهف . . ةيبعشلا رصانعلا هذه فالخ ىلع يهف ةيبعشلا تادقتعملا اما

 اهباحصا رودص يف رمتخت اهنكلو . . نيرخآلا يف نقلت يهو رودصلا ةئيبخ اهنال . .لوانتلا

 هرود يورقلا لايخلا اهيف بعليو . .ةففخم وأ . .اهيف اغلابم نوكت دق ةروصب لكشتو

 .اصاخ اعباط اهيطعيل
 : ةيبعشلا ديلاقتلاو تاداعلا نعو

 . . ةيناسنالاو ةيعايتجالا ةايحلا رهاوظ نم ةيساسا ةرهاظ ىمه ةداعلاو

 . . يعامتجالا دوجولا قئاقح نم ةليصا ةقيقح يهو

 اهيلع يفضتو اهءاهيو اهقنور ةيعايتجالا ةايحلل يطعت يتلا يهف اهفئاظو امهل تاداعلاو
 .اهانعمو اهتيعرش

 دي يف عضت يتلا يه تاداعلاو . .تاداعلا يف هسفن نع حصفي يناسنالا دوجولاف

 معدي يتلا ةادالا يهو .ةايحلا تالكشمو . .دوجولا ءارسا هب هجاوي يذلا حالسلا ناسنالا

 .هعمتجم عم هتاقالع اهب

 . . نيعم بعش تاسعب لمحت اهنإف . .اهتطاسبو اهتيئادب تناك ايهم ةيبعشلا تاداعلاو

 . هتيصخش نع ربعتو
 : ىبعشلا بدألا

 ةيليثمتلاو . .ةريسلاو ةياكحلاو رداونلاو ءادنلاو زغللاو لثملا مضي يبعشلا بدالاو
 . .ريزاوفلاو تكنلا نم يبعشلا عادبالاب قلعتي ام لكو لاوملاو ةينغالاو . . ةيديلقتلا

 جيزاهالاو . . ةروطساألاو

 ةيبعشلا نونفلاو ةيداملا ةفاقثلا
 : ةيداملا ةفاقثلا ۔أ

 تاعانصلا لبق تماق يتلا يهو . .ةروظنملا يبعشلا عادبالاو كولسلا بناوج لثمت يهو

 .بنج ىلا ابنج اهعم ةدوجوم ترمتساو . . ةيكيناكيملا

 سفنل تعضخو لايجالا ربع تلقتنا تافصو تاراهمو تاينقتل ىدصلا لثمت ىتلا ىهو

 .ديلاقتلا ىوق

 نوعنصيو ؟مهتويب ةيديلقتلا تاعمتجملا يف ءاسنلاو لاجرلا ينبي فيك لثمت يهف
 ام نوظفحيو . . كايسألا نوديصيو .. مهضرأ نوحلفيو . . مهماعط نودعيو .مهسبالم

 فيكو ةيلزنملا مهتاودأو مهثاثا نوممصيو ،مهتادعمو مهتاودأ نولكشيو ضرألا هب دوبحت

 ؟ةيوديلا تاعانصلا نوكت

۔ -_ ٧٨



 : ةيبعشلا نونفلا ۔ ب

 وا .اميقم وا الوجتم انانف ناك ءاوس درفلا عدبملا نيب ةقالعلا ةلصحم يه نونفلا هذه نا

 هيف مزتلي دح ىلا . .دئاسلا يبعشلا قوذلا وا يبعشلا ريبعتلا نيبو إايفرح وأ اعناص ناك

 . ةيعادبالا هتاردقو هلايخل نانفلا كرت مم ، يعامتجالا قوذلاب نانفلا اذه

 ثارتلا ءارقتساو يبعشلاو يخيراتلا ثارتلا مهفل ةيقيقحلا ةآرملا يه ةيبعشلا نونفلاو

 . ةيلاجلا هميقو بعشلا قوذ نعو ةعايجلا حور نع ربعت يتلا يهف . يفاقثلا

 . ثارتلا ةقتوب يف اراهصنا رثكاو ةعامجلا ميق نع اربعم نانفلا نوكي اميفو

 ةيبعشلا نونفلا مسق يف لخدت يتلا ةيسيئرلا تاعوضوملل هيلع اقفتم افينصت يلي اميفو

 . ةيداملا ةفاقثلاو

 : لمشتو ةيبعشلا ىقسوملا أ
 صقرلل ةبحاصملا يقيسوملا لزغلا ،لمعلا ث حارفألاو داليملا يناغأل ةبحاصملا ىقيسوملا

 . ةتحبلا ىقيسوملاو حئادملاو تالاهتبالل ةبحاصملا ىقيسوملا

 ةيقيسوملا تالآلا ۔ ب

 .تايرتولا - عاقيالا ۔ خفنلا تآلا

 ةيبعشلا باعلألاو يبعشلا صقرلا ۔ ج

 .تاقبط صقر تالافتحالاب طبترم صقر تابسانم صقر ۔

 : ةيبعشلا باعلألا

 . ةيلست . ءاسن ، لافطأ 35 ةسفانم . ةيئانغ

 ىبعشلا ليكشتلا نونف

 .ةنيزلا تاودأ ۔ ءايزأ تاماخلا ىلع ةيودي لاغشا ۔

 .مشولا ذيواعتلاو ىمدلا - ةيبعشلا ةرامعلا ۔ يناوألاو ثانألا ۔

 : ةيداملا ةفاقثلا رصانع

 . ةثراوتملا يعارزلا لمعلا تاودأ لثمت يتلا يهو

 تاعوضوم تاميسقت ىه هذه . ةيبعشلا تاعانصلاو فرحلاو لزانملا تادعمو تاودأو

 . . . يبعشلا ثارتلا
 رخزتو معنت اندالب نا دجن اننإف اهتاليصفتو ةيبعشلا تاثوروملا ناكرا ضارعتسا عمو

 ماس نب ليهس رصع يف ادادتما ةيبعشلا اهنونف يف دالبلا قرعا نم يهو . . قيرع ينف ثارتب

 . .اذه انموي ىتح ... حون نب
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 دوهج ةصاخ . .اعيمج دوهجلا فتاكت ىلا جاتحي رمأ وهل ثارتلا اذه ىلع ةظفاحملا نا

 فلتخح يف انثارت يف ةيقوذلاو ةيلاجلا تاحمللا ضرع لالخ نم .. هلئاسوو مالعالا

 . ةنطلسلا ةطيرخ عاستا ىلعو تايالولا

 . رصعلا ءانبأ ريمض يف اهدجاوتو . .دادجالا حور طبارت وه ثارتلا اذه نا ديكأتو

 يتلا ةقيمعلا روذجلا لثميو . .نينطاوملا ريمض يف ظفحي ثاريم يضاملاب طابترالا ناو
 . ةرصاعملاو مدقتلا ةرجش رهزت

 ةيعادبالاو ةيفاقثلا حورلا ىلع ظافح هنال مهم ءيش ةيبعشلا تاثوروملا ىلع ظافحلا نا مث

 هذه ىلع ظافحلا نود ميلعتلا راشتناو يراضحلا دملا لوحي نا بجي الو . . عيمجلل

 . ةيبعشلا تاثوروملا

 بجع هنا . ةرصاعملا ةقتوب يف ةلاصالا بيوذت ىلا ايدؤم ريوطتلاب ءادنلا نوكي نا بجح الو

 ةدوجوملا ةيلامجلا ميقلا ىلع ظفاحن نا بجيو ،اهتيمهأو نونفلا هذه يف سانلا ةقث ىلع دكؤن نا

 . ةيبعشلا نونفلاب
 : ةيبعشلا ةفاقثلا رشن يف مالعالا لئاسو رود ۔ ثلاث

 ةعومسملا ةعاذالاو فحصلاو امنيسلاك يريهامجلا لاصتالا لئاسو نا فورغملا نمو

 . ةرصاعملا ةايحلا بيلاسأو لئاسو رشنو ةثيدحلا ةفاقثلا رشن يف اماه ارود بعلت . . ةيئرملاو

 نع اهسفن تلزع اذا ةنهملا هذه ةيدأت اهنكميال مالعالا لئاسو نا نيثحابلل دكأت دقو

 . ةيثارتلا تايطعملاو تاثوروملاو ةيبعشلا بيلاسألا

 لهسي يتلا ةيمالعالا اهتايطعم نع ثحبت نا عيطتست يتلا يه ةحجانلا مالعالا لئاسوو

 . نينطاوملا كارداو نادجو ىلا ذافنلا اهب

 ءاذغ دعت يلا ةيبعشلا اهتاثورومو اهرصانعي تناعتسا اذا الإ تايطعملا هذه ذفنت نلو

 . تاين أ دجول او نماوكل او تاكلملل ابصخ ىدتنمو .. بولقلل

 دايتعالا بلطتي اذهو . يعايتجالا لعافتلاو ةكراشملا قيقحت اهمزلي ةيمنتلا ناف اذه ىلعو

 كلذو . ةيجولونكتلاو ةيكيناكيملا لئاسولا عم بنج ىلا ابنج ةيبعشلا تاثوروملا لئاسو ىلع
 دعت يتلا ةثوروملا راكفالا نم اداز رفوي { ةيبعشلاو ةيديلقتلا لاصتالا لئاسو مادختسا نال

 لكو ةيعامتجا ةحيرش لك كلمو إاهنم دحاو لك كلم يهو اهعيمج ةيبعشلا ةعايجلل اثاريم
 . ةفلتخملا تائيبلا نم ةئيب

 نا بجي يذلا مالعالا وه . .ةيمنتلا يف ةمهاسملا وا ةيمنت قيقحت ىلا فداهلا مالعالاو

 تاثوروملا مادختساو .رضحتلا تابلطتم بكاوي يذلا يفاقثلا ءاعولا نينطاوملل مدقي

۔ _ ٨٠



 ققحي كلذ نأل . ةثيدحلا ةيفاقثلا رصانعلا ميدقتل ةيسيئر ةماعدك ةينطولا اهدفاورو ةيبعشلا

 . . ةيلصألا ةفاقثلا راطا نع جرخيال مدقي ام نألو . .ةرصاعملاو ةلاصالاو ثارتلا نيب جوازتلا

 لك لبقت ىلع دعاسيو . . هلالخ نم مهيلا ذفني ايناو . . ثوروملا مهثارت عم اضقانت قلخي الو
 ةيبعشلا تاثوروملا رصانع مادختسا نم دصقلا نا ىلا ةراشالا نم دبالو بوغرمو ديدج

 ماهلتسا دوصقملا امناو ، مالعالا لئاسو لالخ نم تارمو ةرم ثارتلا ثب ينعي سيل

 لسرملا نيب ةرشابملا ةكراشملا ىلع موقي يذلا بولسألا وهو .لاصتالا يف يبعشلا بولسالا

 . يقلتملاو

 نوكي نا بجي هنا مث ةيعامتجالا ةكراشملا نم راطا يف نينطاوملاو مالعالا لعجي ايبو

 وأ ةيفرتلا فدهي انومضم وا اظفل تسيل ةيبعشلا تاثوروملا نا ىمالعالا سرايملل اموهفم

 نيماضملاو تايسلا هيف لماكتت راطا هنكلو تايزمرلا هيف ىرابتت اناجرهم وأ يثارتلا ريبعتلا
 . .رضاحلا ةقالطنا اهيلع زكترت . . ىنعمو ةميق تاذ نوكتل ةيثارتلا لكايهلاو يناعملاو ميقلاو
 . لبقتسملل اثاريم نوكتل اضياو

 يقتني نا هيلع ةيعامتجالاو ةيبعشلا ةفاقثلل رصاعملا يعرشلا عزوملا وهو مالعالا نإف اذل

 ةيئرملا هتروص وا ةعومسملا هتملك نم ربعي يذلا يوتحملاو نومضملاو ىنعملاو ءاحيالاو ظفللا

 .ناسنالا ةنونيك ىلا ةظحل لك يفو ةرجح لكو تيب لك لخدت اهنال ةءورقملا هتملك وا

 راطا يف ةبوغرم تايس ةفاضا اندرا وا . . ةزيمتملا ةيعايتجالا ةيتاذلا ىلع ظافحلا اندرا نإف

 تايطعمب موعدم زيمتم ثارت لالخ نم ازيمتم يمالعالا انداز نوكي نا انيلعف ةيمنتلا

 . ةفداه ةيقار ةيمالعا

 يهيفرتلا ءاطعلا نوكيل دوهجلا سركت نا ببي هططخو هلئاسوو هتزهجأو مالعالا نا

 ريثأتلاو ذافنلا ىلع هتردق رمثتسي ناو . .ازيمتم تائفلا جماربو ينيدلاو يفاقثلاو يرابخالاو

 ةيمنتلا ططخ اهبلطتت ىتلا ةيناسنالا تالكشملا ةهجاومل نينطاوملا تاينادجوو تاكلم ىلع

 كولسلا يف تاريغتلا ثودح ققحي ايب ىزغم اذ ءاطعلا نوكي ناو تالاجملا ةفاك يف

 . ةيمنتلا تابلطتمو مءاوتي ايب . . ةيعايتجالا تاقالعلاو مظنلاو تامهابحتالاو

 ةيبعشلا تاثوروملا ىلا رظني نا يرورضلا نم هنا كردي نا يمالعالا ىلع ناب فيضأو

 يأ نا ىلا رظني نا بجيو ، يبعشلا يفاقثلا خانملا هنم لهني ينادجوو يركف بلاق اهنا ىلع

 هرهوج لماكت نم راطا يف نوكي نا بجي ةيومنتلا رصعلا مولعو ةيبعشلا تاثوروملا نيب جوازت

 سرغو . .اعم ةيمنتلاو مالعالا فده وه هناو ةلآلا نم ىوقأ ناسنالا نا ىلع زكتري يذلا

 ةيخيراتلاو ةيعايتجالاو ةيفاقثلا هتئيب

۔ -_ ٨١



 يف ريبكلا عسوتلاو انملاع هدهشي يذلا لئاهلا يملعلا مدقتلا نا ىلا رظني نا بجيو

 ءاكذب هنكلو يبعشلا ثارتلا نونف ماما فقت ةيداعم ةبقع اسيل ةيجولونكتلا تامادختسالا

 ةيجولونكتلا تامادختسالا كلتو يملعلا مدقتلا اذه فظوي نا بجي مالعالا ةنهمل نيسرامملا

 . ةيكاردالاو ةينادجولا اهتايطعمو ةيبعشلا تاثوروملا تايزمر عم اجوازت ةيمنتلا طاينا ةمدخل
 ةيبعشلا تاثوروملا داوم لوانت يف مالعالا لئاسو ةقيرط لدعت نا يرورضلا نم هنإ مث

 ةيحان نم ةلاصالا ىلع ةظفاحملا دح ىصقال ىعاري ثيحب ماع لكشب يبعشلا ثارتلاو

 اهتاينقت لاصتالا لئاسول ناك اذاف .ىرخا ةيحان نم لئاسولا هذه نيبو اهنيب ةمءالملاو

 نا بجي اذهلو .لايجألا رم ىلع ةرباعلا اهتاينقت يبعشلا لاصتالا لئاسول ناف . . ةثيدحلا

 ثوحبلاو ركفلاو ملعلا تايطعم عم ةقاربلاو ةرهبملا هداومو مالعالا ايجولونكت جوازتت

 . رصاعملا تاثوروملا ملع اهيلا لصوت يتلا جئاتنلا ثدحأب دادتعالا بجيف تاساردلاو

 دوهج نم هيلا تلصوت امو ةيلودلاو ةيبرعلا تائيهلاو دارفألا دوهج نم ةدافتسالا نم دبالو

 . جئاتنو

 ميقلا رولبتت ثيحب ةيفاقثلاو ةيعايتجالا هتيمهأو هقايس ءوض يف ثارتلل رظني نا دبالو

 ثارتلا هابت ةيعامتجاو ةيفاقث ةيملع ةرظن ىلع ميقلا هذه زكترتو ثارتلا نع ةيبرعلاو ةينطولا
 . ةيتاذلا ىلع ظافحلل ثارتلا اذه مجانم ةيمهأو اهانعم مهفو يبعشلا

 ثارتلا رصانع يف الثمم مالعالا لئاسو يف ةيبعشلا تاثوروملل لثمألا مادختسالا نا

 : يآلل عضخت لاجملا اذه يف ةيبعشلا ةداملاف روصقلا هجوا نم ريثكلا هبوشي يبعشلا

 يذلا رمألا ةثيدحلا ةينقتلاو ةيفاقثلا تاربخلا نم عبان قبسم يجمارب طيطختل عضخت ۔ ١

 نم ريسي مالعالا لئاسو ةزهجا لالخ نم ةيبعضلا تاثوروملا نم رصانعلا حرط لعج

 ةيبعشلا تاثوروملا عيوطت قوعي اذهو . . مدقالا ةربخلا ىوتسم ىلا ثدحالا ةربخلا ىوتسم

 . ىجماربلا طيطختلا تابلطتم ىلا

 ةعيبطو يعاذالا نفلا ةعيبط همكحت مالعالا لئاسو يف يبعشلا ثارتلا مادختسا نا ۔ ٢

 هذه مدختست ىلا ةيلقعلا ةعيبط اضياو . . ينقتلا اهراطاو ؟ ةيئرم وأ ةعومسم جماربلا

 . لئاسولا

 نع ةيفيكو اناكمو انامز فلتخت ةيمالعا تارتف ف متي يبعشلا ثارتلا رصانع ميدقت نإ ٣

 . ةيبعشلا ةعامجلا دنع اهمادختسا راطا
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 ٤ .روهمجلا ةبيغ يف هنف يدؤي هناف ايبعش انانف لاصتالا لئاسو مدختست امدنع هنا مث .

 يبعشلا ثورولملا بارتغال اراطا لكشت يتلا . . يجولونكتلا راهمالاب ةلقثم فورظ ينو

 ثدحلا اذه نع ةطيسبلا هتاودأو .

 دعابيو هئادا ةبسانم يفو هتئيب نم اعازتنا عزتني يبعشلا ثارتلا ناف اذه لك ءوض يفو
 ةايحلا يف هضارغا يه تسيل ضارغا يف فظويو هروهمج نيبو هيدؤي يذلا نانفلا نب

 . ةيبعشلا

_
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 (٭) قيمعت ف مالعالا لئاسو رود

 ` ةيبعشلا تاروثأملا ميهافم

 يسرم دح ] / . د : ملقب

 ليزجلا يركش نع مكل ربعأ نأ الإ مكتارضح ىلا ثيدحلاب فرشأ نا لبق ينعسيال

 بيطلا ليمجلا دلبلا اذه روزأ نا يل تحاتأ يتلا ةميركلا ةوعدلا هذهل ، قيمعلا يريدقتو

 نيذلا ءاقدصألا نم ةعومجم ءاقلب ۔ هتاذ تقولا يف - فرشتأ ناو ىلوألا ةرملل قيرعلا

 . ملعتنو .رواحتن يك .كرتشم فدهو دحاو مه اعم انعمجي

 لا اودنسا امدنع يصخش يف ءاقللا اذهل نيعادلا ةقث نا تلق اذإ غلابأ ال يلعلو

 ثدحتأ نا لع لهسلا نم هنا كلذ .ديدش جرح يف ينتعقوا دق 5 مويلا عوضوم يف ثيدحلا

 يذلا حلطصملا ناك ام ايأ ،“ يبعشلا ثارتلا وأ رولكلوفلا وا ةيبعشلا تاروثأملا نع

 يف مالعألا لئاسو رود نع ثدحتأ نأ امأ .ةساردو ،افينصتو اعمجو شافيرعت .هنولضفت

 بابسأل هيلع رداق يننا معزأ ال رمأ اذهف رولكلوفلا وا ةيبعشلا تاروثأملا ميهافم قيمعت

 تافسلفلاو { ةيحان نم رصاعملا انعمتجم يف مالعالا لئاسو رود ةيساسح اهنم لعل .ةريثك

 .ىرخا ةيحان نم عمتجم لك ىؤرل اقفو ةيمالعالا تاسايسلا مكحت يتلا

 ' ةقثو ،نيعادلا نظ نسح دنع نوكا نا يتعاطتسا ردق لواحأس ،لاح ةيأ ىلع

 . عوضوملا لوانت يف صقن وأ روصق يأ نع رذتعا هتاذ تقولا يف ،ينأ ريغ ، مكتارضح
 ثيح بوعشلا رصع هيمسن نا انل نكمي ارصع نآلا شيعن اننا هيف كشال امم هنإ

 يفاقثلا نايكلا لكشي امم { عمتجملا تائف لك نع ةربعم نكت ملام هيف رهدزت نا ةفاقثل نكميال

 . ممألا نم ةمأ ةيأل

 ةلئاه ةروث دهشي رصع ،. تاعمتجملا نيب زجاوحلا هيف راهنت رصع كلذ ىلا ةفاضالاب وهو

 .عساشلا بكوكلا اذه ناكس نوهبشي ضعبلا لعج امم ،افيكو ،ًايك ،لاصتالا لبس يف

 ١٩٩٢. ربمسيد ٢١ ۔ ١٩ نم طقسم [يدالا ىدتنملا] ةيبعشلا تاروثأملا ةودنل ةمدقم ةقرو (٭)



 تامولعملاو فراعملا اهيف لقتنت .ةريغص ةيرق لهأب هبشأ اوحبصأ مهنأب .فارطألا يمارتملا

 نمو ريثأتلا ىلع اهتردق دادزت نا رابخألاو فراعملا كلتل حمسي امم .رسيو ةلوهس يف رابخألاو

 ىدحا تناك امبرو . ةيؤرلا اياوزو .ريكفتلا طامنأو ، كولسلا لاكشا ةغايص ىلع اهتردُف مث
 ةيونعملا ناسنالا تاجاح نيب نزاوتلا ثادحتسا يه مويلا انملاع هجاوت يتلا تالكشلملا

 . يناسنالا هثارت نيبو ى مدقتلا ىلا يعسلاو ةيداملاو

 دوجوو لصتم خيرات وه لب بسحف ايدام ادوجو سيل ناسنالا نا هيف كشال يذلاو

 ىلع وأ ،© سيساحألاو رعاشملا ديعص ىلع وأ ركفلا ديعص ىلع اهشيعي يتلا ةظحللا زواجتي
 ىلع ليحتسملا ليبق نم حبصي انه نمو .اهقيقحت ىلا ىعسي يتلا ةيداملا تاجاحلا ديعص

 يف حبصي هنا كلذ ؛البقتسم هل فرشتسي وا }ايضام هل فرعي ال ارضاح شيعي نا ناسنالا

 ثدحتن ام ىلا انلقتنا اذإف .ةرمث هنم ىجري ال مث نمو رذج الب عذج هنأكو .ةلاحلا هذه

 ام وه فراعملاو مولعلا لك هنم تتبن يذلا رذجلا نا دكؤن نا نم دبال اننإف ،هيف وأ هنع

 يذلا يسيئرلا روحملا لكشت يتلا يه اهناو ، ةيبعشلا تاروثأملاب هتيمست ىلع مويلا حلطصن

 . عمتجملا ةفاقث هيلع موقت

 وأ اهصئاصخ وأ ةيبعشلا تارونأملا فيرعت نع انه ثدحتأ نل يننأ يف مكنذأتسأ يلعلو

 وحن ىلع هنوفرعي اعيمج انه نيدوجوملا نا نيقي نع فرعأ رومأ هذهف . خلا . .اهسرادم
 اهنا دقتعأ طاقنلا نم ةعومجم ىلع انه دكؤأ نأ ديرأ يننكل .رخاب وأ لكشب ينم لضفا

 . مويلا ءاقل عوضومب ةلصلا ةقيثو

 : الوأ

 وأ ايملع نوفلختملا وأ نويمآلا وأ ءاطسبلا هعدبأ اثارت تسيل ةيبعشلا تارونأملا نإ

 لهأ وأ ،بفيرلا يلاهأ ىلا بسنت يتلا ةفاقثلا رهاظم دحأ طقف تسيل اهنا ايك إايفاقث

 اهنأ ىلع اهبلإ رظني نا يغبني مث نمو ، هلك بعشلا ثارت رمألا ةقيقح يف يه امنإو ،ةوادبلا
 . ةقيقحلا هذهل اقفو اهعم لماعتلا متي ناو "كلذك

 : ايناث

 ءادج ةلصلا ةقيثو يهو عمتجللا دارفأ عيمج نيب كرتشم مساق .ةيبعشلا تاروثأملا نإ

 . اهيف اهراكنا وأ .اهنع اهلصف نكميال .ءاوس دح ىلع ةعاجلاو درفلا ةيصخشب
 : ًاالاث

 ىتلا تاقحلا نيب .ةيويحلا ةقئاف إةيمهألا ةديدش ،ةيساسأ ةقلح ةيبعشلا تاروثأملا نإ

 ىتلا { ةيسفنلاو ةيركفلا هحمالم نم اهتابنج نيب هلمحت ايب " عمتجملل يراضحلا راطالا نوكت

 . تاقالعلا غوصتو © كولسلا ددحت
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 : اعبار

 ةيخيرات ةلحرم يف ،هتائف فالتخا ىلع عمتجملا ةفاقث ةليصحو .ةيبعشلا ةايحلا روحم اهنا
 ىلع موقت ةيعيبط لئاسو نمضتت يهو اهنيعب ةئيب يفو {ةددعتم ةيخيرات لحارم وأ شةنيعم
 ىلع دعاستو رمتسملا عادبألل ةعورشملا لبسلا حيتتو ،ةربخلاو ةفرعملا باستكال اهتئيهت

 . هعم مدطصيالو رضاحلا نع ذشي الو ، يضاملاب هتلص تبنت ال يذلا رييغتلا ثادحتسا
 : اسماخ

 ةزيمملا ةيلحملا صئاصخلا نع اريبعت رثكا ةعونتملا اهلاكشأو ةددعتملا اهنونفب اهنا

 بوعشلاو 5 ةددعتملا تاعايجلا نيب لصت 7 ةماه ءاقتلا ةطقن هتاذ تقولا يف ىهو !اهباحصأل

 يه بيلاسألاو ليصافتلا نكل اهرهوج يف ةيناسنا ةيملاع اهتاعوضوم نا كلذ ؛ةفلتخملا

 .ةيلحملا عباط لمحت يتلا

 : اسداس

 طبترت اهنا كلذ ؛فلختلا ىلع ةنيعم وا ،مدقتلا هجو يف اقئاع نوكت نا نكميال اهنا

 ءاوس ةيناسنالا ةعامجلا اهجاتحت ايك درفلا ناسنالا اهجاتحي ةيويح فادهأ قيقحتب اساسا

 اهيف نمكي امو .ةنورم نم هب مستت ايب اهلعجي امم ك لبقتسملا يف وأ رضاحلا يف وا يضاملا يف

 لقن» ىنعم نم اهفئاظول ةققحم روطتلاو ءاقبلا ىلع ةرداق ةليصأ ةيناسنا رصانع نم

 وا عمتسملا وأ دهاشملا ةدافإ درجم ىلع رصتقي الأ بج مالعالا ةزهجأ رود نإف }“«‘تامولعملا

 ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا تامولعملا دودح ىلع راصتقالاب كيهان } تامولعملاب ءىراقلا

 . حضاولا وا رتتسملا يهيفرتلا عباطلا وأ رشابملا يرابخالا عباطلا تاذ

 وه ام ليوحت ىلا ايدؤم هرهوج يف نوكي نا بجي ،هلئاسو فالتخا ىلع . مالعالا رود نإ

 . «ةعئاش» وأ «ةماع ةفاقث» ىلا ۔ تالاجملا لك يف ۔ قيقدلا ىصصختلا ىنعملاب «ينرعم»

 يعو ىوتسم نم اهلقنب ةيقيقحلا ةفرعملا ةعاشإ مالعالا ةمهم نوكت نا بجي ىرخا ةرابعبو
 يف ةمهاسمو ،ةيريونتلا ةيفيقثتلا ةياغلل اقيقحت .نييداعلا سانلا ىعو ىوتسم ىلا ةصاخلا

 . ةمألل دوشنملا مدقتلا قيقحت

 ةيبدأو ةيفسلفو ةيركفو ةيملع نم .ةفرعملا ناولأ لك حبصت مالعالا رودل مهفلا اذهب
 ريهامجلا لاجم ىلإ نيصصختملاو ةصاخلا لاجم نم لقنلل اعوضوم .ةميدق وأ ةثيدح .ةينفو

 وه ۔ رمألا ةقيقح يف ۔ هدحو اذهو .نييداعلا سانلا نم ةضيرعلا ةدعاقلا وأ ، عسوألا

 ةراضحلا خيرات يف ثدح امل افالخ .تالاجملا لك يف مدقتلاو ةراضحلا رارمتسال نايضلا

 © نويداعلا سانلا اهنم مرح يتلا ةفرعملا زونك ىلع ظافحلاب دباعملا ترثأتسا ثيح . ةميدقلا
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 لدبت عم ،نايسنلا لماوع لعفب اهددبتو فراعملا كلت نم ريثك عايض ىلا ىدأ يذلا رمألا

 .دباعملا كلت رمأ ىلع نيفرشملا ناهكلا ريغتو تانايدلا

 ٥ عباطملا ءاشنا لضفب ةثيدحلا روصعلا ىلا ىطسولا روصعلا نم ةيرشبلا تلقتنا دقل

 عارتخا ىلا لاصتالا تاودأ روطت مث ،ةفيحصلاو باتكلا عويش نم كلذ بحاص امو

 © لوقلا نكمي ىرخا ةرابعبو .تابتكملاو فحاتملا نع الضف .نويزفيلتلاو اينيسلاو ويدارلا

 لبق ام روصع ىلا اهتدوع مدع نمضت مالعالاو لاصتالا لئاسو روطت عم ةيرشبلا نا
 . ةراضحلا

 ثيدح هنا ودبي ايريهامج هضرعو يبعشلا ثوروملا رشن يف مالعالا رود نع ثيدحلا نكل

 اهرشنو ةفرعملا ثب يف مالعالا رودل هانفصو يذلا كلسملل رياغم هابحتا يف رخآ كلسم نع
 هنأب مهوي رمأ وهو . «عويشلا »و «راشتنالا» هتافص مهأ نم يبعشلا ثوروملاف .اهقيمعتو

 نال حيحص ريغ مهو اذهو سانلا نيب هتعاشاو إايريهامج هرشنل مالعالا ىلا ةجاحب سيل

 مهأ نم هفصوب .هتفيظو ثيح نم مالعالا رود تلازامو ، لثمت تناك ةيبعشلا تاروثأملا

 لاجم يف ةصاخ .ةينطولا تاذلا ىلع ةظفاحملاو ، يموقلا يعولا سنابت ىلع ظافحلا رصانع

 .ديلاقتلاو فارعألاب ةطبترملا «ميهافملاهو «ميقلا»
 ديكاتل لبق يذ نم رثكا ةسام ةجاحلا تحبصأ مالعالاو لاصتالا ةزهجأ روطت عمو

 لحم .ةرصاعملا مالعالا لئاسو تلح نا دعب ةصاخ ،هيلع صرحلاو «سناجتلاه كلذ

 ويدارلا لوح عمجتلا ةيلآ تلح نا دعبو .يبعشلا ينغملا»و «يبعشلا رعاشلا هو «يوارلا»

 . ةفلتخملا تابسانملا يف ةيبعشلا تاعمجتلا لحم امهريغو نويزفيلتلاو

 تاعمج:تا! قايس يف «يدؤملا»و «روهمجلا» نيب « يعيبطلا لعافتلاه تايلمع سكع ىلعو

 هنا ىنع۔:: :رشابم ريغ العافت يمالعالا زاهجلا نيبو روهمجلا نيب لعافتلا حبصأ ، ةيبعشلا

 اهمدختسي دق يتلا راهبالا لئاسوو «دادعالا»و «فلؤملاه تاطسوت وأ طئاسو ربع رمي لعافت

 يلعلو .روهمجلا ةهج نم «للحملادو «قلعملا»و «دقانلاه تاطسوتو كاذ وأ زاهجلا اذه

 ثوروملا وا ةيبعشلا تاروثأملا عم مالعالا لماعت ةيلمع نم لعجي كلذ لك نا دقتعأ

 .ديقعتلا نم ةيلاع ةجرد ىلع ةيلمع يبعشلا

 روثأملا لقن نيبو ، يحلا يبعشلا عمجتلا نيب قرافلا ىلع الاد اطيسب الثم انذخأ اذاو

 يف روهمجلا لعافت نا ظحالن فوس اننإف {. مدق ةرك ةارابم وه نويزفيلتلا زاهج ربع يبعشلا

 نم لاحلا سفن ىلع رمألا سيلو .نيبعاللا ءادأ يف ريثأتلا ديدش ارثؤم ارصنع دعي بعلملا
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 دمتعت ةلوقنملا ةارابملا ةعيبط» نا ىلا ةفاضالاب اذه نويزفيلتلا زاهج مامأ نيدهاشملا لعافت
 يهو ، جرخملا اهراتخي يتلا اريماكلا ىلع ةطقل لك دمتعت ايك “بعلملا يف تاريماكلا عضو ىلع

 ىلع ةوالعو © بعلملا يف يرجي امو. .نويزفيلتلا ماما دهاشملا اهنم ىري يتلا ةيوازلا ددحت ىتلا
 وأ عمتسملل ددحي ينويزفيلتلا وأ يعاذالا «قلعملاه ناسل ىلع ةارابملا فصو نإف هلك كلذ

 نيح ارح نوكي يذلا راطالا وهو «يقلتلا راطإ» ريبعت هيلع قلطن نا نكمي ام جرفتملل

 . نيجرفتملا نم هريغ عم بعلملا يف ادوجوم جرفتملا نوكي
 دون العف انك اذا اذه ،ايمالعا هرشنو يبعشلا ثارتلا ضرع يف ىعاري نا بجي ،انه نم

 نم ةعومجم }هيلإ ىعسن يذلا ضرغلا ققحي وحن ىلع ثارتلا وأ ثوروملا اذهب يعولا قيمعت
 هذه ضعبل انه ضرعتنس انك نإو .اهرصح وأ اهدع نكميال ىتلا ريياعملاو طباوضلا

 ىلع ةصاخ نويزفيلتلاب طبتري اييف اهنع انثيدح زكرنس ىتلاو ،ادج ةماعلا ريياعملاو طباوضلا
 .نييداعلا سانلل ةبسنلاب ، ةيمهأو ،اريثأتو اراشتنا ةيمالعالا طئاسولا رثكا نآلا هنا رابتعا
 قورفلا لفغت نا اهل يغبني ال ،اهتيمومع مكحب ريياعملاو طباوضلا هذه نأ انه دكؤن نا انمهيو

 هنأش نم عون وأ طمن لك نا كلذ ، يبعشلا ثوروملا عاونأو 5 ةيبعشلا تارونأملا طاينا نيب

 . هريغ نع زيمتم عون وأ ،طمن ثيح نم طبترت ةصاخ طباوضو ريياعم ضرفي نأ
 نيثحابلا نم نيصصختملل نوكي نا ةرورض يف لثمتي يساسألا طباضلاو لوألا رايعملا

 نا لوبقملا نم سيل هنا ىنعمب اهضرع قئارط ديدحت يفو .ةداملا رايتخا يف رود نيسرادلاو

 ضرع نا كلذ ؛تاروثأملا كلت ين نيصتخملا ريغ نم جماربلا يمدقمل ارح رايتخالا كرتي

 نيب طلخ ىلا يدؤي نا هنأش نم نيصتخملا ةربخ ىلع دايتعالا نود هميدقتو يبعشلا روثأملا

 اذه نم .ةعئاشلا ةفاقثلاو .ةيبعشلا ةفاقثلا نيب يأ «يريهامجلادو «عئاشلا هو «يبعشلا »

 ةناعتسالا ةرورض ىلع رصن نيحو «ايبعشو يريهامجو عئاش وه ام لك رابتعا الثم طلخلا

 صتخملل نوكي نا ينعن لج ،ةيراشتسالا ةناعتسالا كلذب ينعن ال نيصصختملا ءاربخلاب

 . حرشلاو ريسفتلاو جارخالاو دادعالا تالاجم يف ،حارتقالاو ديدحتلاو رايتخالا ةطلس

 لخاد ءادالا ةيلمعل ةيبعشلا ةلاحلا ىلع ظافحلا ةرورض يف لثمتي يناثلا طباضلا

 ضرعت يتلا جماربلا نم اريثك نأ كلذ ،انريغ ةربخ نم هيف ديفن نا بجي ام وهو .ويدوتسالا

 لعلو .اهيف سانلا كراشي يأ ،ةيريهامج جمارب نوكت ةمدقتملا لودلا مالعا لئاسو يف

 ىلع ةريبك تاهويدتسا يف لجست ناب جماربلا كلت ىلوأ يبعشلا ثارتلا ضرعت يتلا جماربلا

 .ام طمن نم روهمج عم لعافتي نا يبعشلا يدؤملل نكمي ثيحب ،حرسم لكش
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 عم دجسملا نم ةلوقنملا هثيداحا يف يوارعشلا خيشلا لعافت نم الاثم يطعن ىرخا ةرم

 هدجن ال لعافت وهو يرصملا نويزفيلتلاب انتربخ ىلع نيدمتعم هعم روهمجلا لعافتو هروهمج
 يف خيشلا نا جرفتملا ظحاليو . باوجلاو لاؤسلا جمارب نم جمانرب يف خيشلا ثدحتي ثيح

 لاحلا سكعب { يوفعلا هقفدتو هسامحو هتيويح ىلع اريثك دمتعي جماربلا نم ريخالا عونلا
 .نيلصملا نم روهمجلا نيب دجسملا يف نوكي نيح

 يتأن ةيبعشلا «ةلاحلا»ه ىلع صرحلا ةرورضو نيصصختملاب ةناعتسالا ةرورض بناج ىلا

 ين ظحالن . يبعشلا ثارتلا جمارب ثبل صصخملا «تقولا» وه ايلكش ودبي طباض ىلا

 قيض نع الضف .«ةجرفلا» تاقوأ ريغ يف ضرعت جماربلا نا الثم ىرصملا نويزفيلتلا

 ةقباسلا يلايللا يف ةصاخ .ةرهسلا تقو درفي ام ابلاغو . جماربلا هذه لثمل ةصصخملا ةحاسملا

 تابسانملا نا لب . طقف ةيلستلا جماربل وأ تايحرسملاو مالفالل تازاجالاو تالطعلا ىلع

 لقن ىلع صرحلا نم امامت اهب ىمالعالا لافتحالا ولخي ۔ ةصاخ ةفصب اهنم ةينيدلاو ةيبعشلا

 ةيبعشلا ةفاقثلل رادهالا اذهو .ةيمسرلا تالافتحالا لقنب ءافتكا ،ةيبعشلا تالافتحالا
 انفضا اذإف .ريهايجلا ةفاقثو ةمألا يعو يف هيلع صرحلا ضرتفملا سناجتلاب ًاغلاب اررض قحلي

 «ةجرفلا» تاقوأ ربغ تاقوأ يف متي امنإ «يبعشلا ثارتلاه نم ثبي ام ثب نا رادهالا اذه ىلا

 نم اعون هنظيو دحلا ذخأم « يبعشلا ثارتلا » ذخأي ال مالعالا نا لوقن نا انكشواأل . ةفثكملا

 .اهنونفو ةصاخلا ةفاقثلاب نروق اذا ةفارطلا

 ثارتلا عم لماعتلا نع فقوتلا ةرورض وه عبار طباض ىلا ثلاثلا طباضلا اذه اندوقيو

 رصانع نم ارصنع هفصوب هعم لماعتلا نع الضف .«تايرفح» وأ «اخيرات» هفصوب يبعشلا

 هدقفي طقن :رافصلا كلت لالخ نم هعم لماعتلا نإف مث نمو . ةيفرتلاو ةيلستلا وأ «ةحايسلا»

 . ةينآلا ةايحلا عم لعافتلا هتاموقمو هصاوخ مهأ

 ىلا ىضفي ثارتلا عم لماعتلا يف «ةيرضحلادو «ةفارطلاه موهفم نا كلذ نم رطخألا

 غلابم ةقيرطب ةءاضاو روكيدو سبالم نم راهبالا تايلمع قيرط نع «نيسحتلاه تالواحم

 ء ىشلا» نيب طلخي دق جمانربلا دعم وا جرخملا نا ىنعمب « خسملا »و «هيوشتلا» ىلا يدؤت اهيف

 . ايهيلك هيوشت ىلا رمألا يهتنيف ينفلا ضرعلا تارورض نم هدقتعي ام نيبو «زمرلا يبعشلا

 . يبعشلا ثارتلل «ماهلتسالا» تايلمع يف ةحضاو خسملو هيوشتلا تايلمع ىلجتتو
 يف سماخ طباض لا اندوقي اذهو . ءادألا ىوتسم ىلع وأ صوصنلا ىوتسم ىلع ءاوس

مهفلا» ىلع دمتعت نا ىعاري ام لوأ اهيف ىعاري نا بجي يتلا ،«ماهلتسالاه تايلمع



 لوالا طباضلا ىلا «حيحصلا مهفلا» اندريو . ىحوتسملا وأ مهلتسملا لصألل «حيحصلا

 قايس يأ يفو ،تعمج فيكو ةداملا نوفرعي نيذلا نيصصختملا ىلع دايتعالا ةرورضب صاخلا

 قيقدلا زييمتلا ىلع نورداقلا مهف مث نمو .اهنمضتت يتلا يناعملاو تالالدلا نوفرعيو ىدؤت

 . حيحصلا رايتخالاو

 ؛لسلسم» لكش يف ذيفنتلاو دادعالا ىوتسم ىلا انلقتنا اذإف ،رايتخالا ىوتسم ىلع اذه

 نا ينعأ . ينفلا قدصلاب اساسأ مامتهالا يرورضلا نمف «ريزاوف» وأ «ةيمارد ةرهس» وأ

 ىرخا ةرابعبو . ةينفلا طو رشلا لك هيف ةلمتكم هيف ثارتلا ماهلتسا متي يذلا لكشلا نوكي

 ءافضال ةيثارتلا رصانعلا ضعبل « مادختسا» درج يبعشلا ثارتلا ماهلتسا نوكي نا حصيال

 يبعشلا ثارتلا «مادختسا» نيب قراف كانه .اينف ككفمو تفاهتم لكش ىلع «ةينف»

 لمع جيسن يف اهلثمي يتلا ميقلا «ماهلتسا» نيبو يراجتلا بسكلاو جيورتلا ضارغال

 ةيبدأ ةميق نم هلمحي ايب يبعشلا رصنعلا جمدي «ماهلتسالا» .ينويزفيلت وأ يعاذإ يمارد

 رصنعلا ليوحتل «مادختسالا» ىعسي نيح يف ‘ىوتسملا ةعيفر ةيمارد ةينب يف ةيركفو ةينفو
 باتك رابك متهي نا مزلتسي اذهو .الوبقم ككفملا لمعلا لعجت ةيجراخ ةنيز ىلا يبعشلا

 هلك كلذ لبقو ،اليلحتو ايهف يبعشلا ثارتلاب ةينويزفيلتلاو ةيعاذالا تالسلسملاو اماردلا

 عم مالعالا اهب لماعتي نا بجي يتلا ةيفيكلل ةعيرس تاظحالم وأ ةيلك ريياعمو ةشياعم

 نأب ةيمالعالا ةعانقلا قمعتت نا كلذ نم مهألاو .اماهلتساو ارشنو اضرع يبعشلا ثارتلا

 ةجيتن وهو .هعم لماعتلا نسحا اذا ةمألا ىعو سناجتل نماضلا وه هدحو ثارتلا اذه

 ةمألا لوحت ىتلا ةيرصنعلاو ةيفئاطلا نمو لب ٠ مذرشتلاو تتفتلاو ؤزجتلا نم مصاعلا كلذل

 & ماوقالاو فئاوطلا نم ةعومجم ىلا

 نيب لب . ةينيدلاو ةيقرعلا فئاوطلاو تائفلا نيب طبارلا «كرتشملا» لثمي ىبعشلا ثارتلا نا

 ىضفي يذلا رمألا ةيعمجلا ةمألا ةركاذل رادهإ ةباثمب وه هرادهاو . ةيعامتجالا تاقبطلا

 ىعسي الو كلذ ديري انم دحأ الو 5 ةيعبتلاو عايضلا ىلا لب طقف تتفتلاو مذرشتلا ىلا ال

 . هيلإ

 : لوقلا ةصالخو

 روثأملا زييمت ىلع ةملكلا عايتجا ىلا ةوعدلا يف اهرود يدؤت نا اهل دبال مالعالا لئاسو نا

 يف إ ةينفلا تافنصملا يمحتو ،راثآلا ناصت ايك .هتنايصو ،هريغ نم ]} يبعشلا ثوروملا وأ

 ىلا _ رشابم ريغ قيرطب ولو ةرورضلاب يدؤيس اذه نا كلذ ؛ةصصختملا زكارملاو فحاتملا

 © نيعدبملاو .نيثحابلل اهتحاتإو ،اهفينصتو ةيبعشلا تاروثأملا عمج ىلع داجلا لمعلا زفح

۔ _ ٩١



 نم هتيامح ىلا اضيأ يدؤيس هنا ايك . يمالعالاو يفاقثلا طيطختلا جمارب ىلع نيمئاقلاو

 طبتريو ةبهوملا وأ ،ملعلا ىلا نيرقتفملاو نيرماغملا ىديأ ىلع ديدبتلاو فييزتلاو لاحتنالا

 كلت رييغت يف رثالا قيمع اينطو ارود يدؤت نا اهنكمي مالعالا لئاسو نا اضيا ةرورضلاب اذهب
 ثوروملا ىلع ءالعتسا نم ةفاقثلا يعدم وا نيفقثملا ضعب ىدل اهاقلن دق يتلا ةعزنلا

 ةفص نأ روصتلاو .هباحصأ ةايح يف هرودو هصئاصخو .هفئاظولو }هل ءاردزإو ، ىبعشلا

 فلختلا ىلع لدت امنا اهنأو 5ريبعتلا يف فافسالاو .كولسلا يف لاذتبالل ةفدارم «ةيبعشلا »
 عمج يف ةلوذبملا دوهجلا صيلخت ىلا ةددجتم ةوعد ىنبتت نا نكمي اهنإف كلذ ىلعو .دؤمجلاو

 دنتست ال يتلا تاهابحتالا كلت لئاوغ نم هضرعو هتعاذإو هرشنو هقيقحتو يبعشلا ثوروملا

 ىلا امو بيجعلاو بيرغلاو ،©فيرطلا ىلا اهترظن يبعشلا ثوروملا ىلا رظنت يتلاو . ملعلا ىلا
 . كلذ
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 ينامعلا ىبعشلا ثارتلا
 درفتلاو ةيصوصخلا يف ةيؤر

 ةفيلخ هللادبع يلع : ملقب

 (نيرحبلا)

 ريست ةثيدحلا نايعو عاقيالا مظتنم ريغ . . عراستلا ميظع اريس هذه انمايأ يف ةايحلا ريست

 ندملا يف ةيلج روطتلا اذه رهاظم ءرملا ظحاليو .اقح ةشهدم ةعرسب روطتلا اذه باكر يف

 نإف كلذ عمو .ةلهو لوأل رئازلا هجاوت يتلا ىلوألا حمالملا يهو .ةصاخ ةروصب ةينامعلا

 ام لكو ةيديلقتلا تاعانصلاو فرحلاو ةيئانغلاو ةيبدألا نونفلا عاونأ عيمجو ديلاقتلاو تاداعلا

 نطولا ءازجأ نم ءزج يأ نم نسحأ لاح يف ادوجوم لازي ام ةلصب ةيبعشلا ةفاقثلا ىلا تمي

 © نايع لخاد ةعقاولا قطانملا يهو ،ندملا نع ةديعبلا ىرقلاو فيرلا يف اييسال يرعلا

 لفاحلا خيراتلا رم ىلع لحاوسلا اهف تضرعت يتلا تاريثأتلا نع ىأنم يف تلظ يتلاو

 . نيعماطلاو ةازغلا دص يف تالوطبلاب

 خيراتلل ةيسيئرلا تادايقلا جراخ ايسايسو ايخيراتو ايفارغج نايع ةنطلس تلظ دقل

 ريبك يراجت وأ يفاقث لدابت يدنهلا طيحملاو جيلخلاب طبتري يذلا اهداصتقال نكي ملو ، يرعلا

 يلاخلا عبرلا ءارحص تلكش امنيب 5 ةيبرعلا ةريزجلا هبش ةيقب عم امبرلو ملاعلاو ابوروأ عم

 دقو . ةيسايسلاو ةيعايتجالا تالاصتالا هجو يف { ةيخيرات ةيمهأ اذو ،ايعقاوو ايعيبط ازجاح
 تاريثأتلا نم ثوروملا اذه داوم ظفح ىلع ۔ ىبعشلا ثارتلا صخي اييف ۔ كلذ دعاس

 .طفنلا فاشتكا ةجيتن © جيلخلا يف ةيعامتجالا ةرفطلا تلكش اذاو . ةيجراخلا تاريغتملاو
 ديلاقتلاو تاداعلا نم ةماه بناوج كلذب تلاطو ريكفتلا بولساو شيعلا طمن ىلع ارثؤم

 هتاداعو هثارت ىلعو ينايعلا عمتجملا ىلع اهريثأت نإف { ةيديلقتلا تاعانصلاو فرحلاو نونفلاو

 يف تاثوروملا هذه تلظ يلاتلابو 5 ةقطنملا ءازجا ةيقب لاط امم ريثكب لقأ ناك هنونفو هديلاقتو

 م٢٩٩١ ربمسيد ٢١ ۔ ١٩ نم .طقسم ۔ (يبدالا ىدتنملا) ةيبعشلا تاروثأملا ةودنل ةمدقم ةقرو (٭)

 ۔ _ ٩٢٣



 ةفاقثلا هذه بسكا امم .عورشملا ريغ لالغتسالاو عاطقنالاو طلخلاو ةيوشتلا نم نمأم
 ابنج ذافنلاو رارمتسالا ةردق اهاطعاو ينايعلا بعشلل ةرصاعملا ةايحلا يف اريثأتو ةوق ةيبعشلا

 . ثيدحلا رصعلا تايطعم عم بنج ىلا

 & عاستالا نم ةينايعلا ضرألا ةعقر تغلب دقو ،ليوط خيرات يراضحلا نايع خيرات نإ

 ةينايعلا ضرألا اهترهص ىتلا ةيقرعلا رداصملا ددعت ىلا ىدأ ام راحبلا ىلع نايع ةدايس نابا

 دقو .هبراشم فالتخا ىلع رصاعملا ينايعلا عمتجملا تنوك ةسناجتم ةيجولونثا ةكيبس يف
 نونفلا نم ديدعلا لعافتو جوازت يف يقيرفالا لحاسلا نم ءزج ىلع نايع ةرطيس تدعاس

 ىطعاو ث ةيبرعلا ةيبعشلا ةفاقثلا بصع يف ةديدج ءامد كلذ ثب دقو .ةيقيرفالاو ةيبرعلا

 ةينف تايطعم رفاوت نم دبال كلذل .ينايعلا يبعشلا ثارتلل ةيراضحو ةيخيرات ةيصوصخ

 طامنأ نم طمن لكل ةددحمو ةحضاو ةحيحص ةروص نيوكتل ةيخيراتو ةيئيبو ةيعامتجاو ةيلمعو
 . بناوجلا ددعتملا ىنفلا ثارتلا اذه

 ذنم زاتما ةينايعلا ةيصخشلل ةيساسالا تانوكملا دحا ربتعي يذلا يرثلا جيزملا اذه نا
 { ةفلتخملا لايجالا ربع هرتاوتو ةسراهملا وأ ةياورلاو ظفحلاب هلقانتو هراشتناو هعادبا رجف

 ةفاقثلا لمجم يف ةيصوصخلاو درفتلا نم هب ناهتسي ال اردق هيلع تفضاو هتزيم ةردان تافصب

 . ةيبرعلا

 نود ثارتلا اذهل ةلماشلا ةيلكلا ةرظنلا اهرهظت ةماع تازيم ددحن نا انه اننكميو

 هذه تلازايف ‘ تازيمم نم اهتسارد هززعت نا نكمي امو طامنالا تاليضفت يف اريثك لوخدلا

 يف ۔ ةنطلسلاب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو اهلذبت يتلا ةينضملا دوهجلا نم مغرلاب ۔ ةداملا

 الإ & ياع بسح .ليلحتلاو سردلل اهنم أيهتي ملو ،فينصتلاو نيودتلاو عمجلا ةلحرم
 . ليلقلا ءىشلا

0
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 ينايعلا يبعشلا ثارتلل ةماعلا تازيمملا

 ددعتلاو عونتلا ةرازغ الوأ

 هلوط ديزي يذلا ةيبرعلا ةريزجلا هبشل يلحاسلا طخلا عبر ابيرقت - نايع ةنطلس لتحت
 لايشلا نم ةيرحبلا قرطلا ىلع لطتو جيلخلا لخدم ىلع رطيستو ليم فالآ ةعبرأ ىلع

 . يلاخلا عبرلا ءارحص لايشلاو برغلا ىلا دتمت ينيب بونجلاو قرشلاو
 يتلا تاضقانتملا عمبحت دالب يهف سيراضتلا يف اعونت ملاعلا دالب رثكا نم ناع ربتعتو

 يف ءادرجلا لامرلاو .ةروهشملا ةينايعلا لابجلا يف ةيرخصلا تاعفترملا اهيف ىرتف ،عمتجت املق

 لوهسلا مث ، ةيمسوملا راطمألا لوطه دعب ةرضخلا اهوسكت يتلا رافظ لالتو 0 يلاخلا عبرلا

 ةليمجلا ةرهدزملا ىرقلاو “بونجلا يف ةقهاشلا ةيرخصلا تاردحنملا مث !ةيمارتملا ةطسبنملا

 ةدع دتمي يلحاس طخ نامعلو .ليخنلا تاباغ اهنم برقلاب عقت ةلحاق نايدو ىلع موقت يتلا

 مدنسم دنع ةيرخصلا ذفانملاو ةطسبنملا ةيلمرلا ناطشلا نيب توافتي لايمالا نم تائم

 ةنطلس اهلمشت ةرواجتملا ةيعايتجالا تائيبلا نم يداع ريغ اددع نا كلذ ينعيو . طقسمو

 كانهف .ةنيابتملا ةعونتملا اهسيراضتو ماهلا يجيتارتسالا يفارغجلا اهعقوم لالخ نم نايع
 : نذإ

 , ةيعارزلا ةيورقلا ةئيبلا ©
 ةيرحبلا ةئيبلا ©

 ةيوارحصلا ةيودبلا ةئيبلا ©

 ةيلبجلا ةئيبلا ©

 ةيرضحلا ةئيبلا ©

 اورطف نيذلا نيطشنلا ناكسلا نم ةديدع تائفب رخزت ةينغلا ةيعايتجالا تائيبلا هذهو

 تائيبلا هذه لالغتسا مهل أيهتف خيراتلا رجف ذنم باعصلا يدعتو دئادشلا ةهجاوم ىلع

 . عادبالاو نفلابو جاتنالاو لمعلاب ةئيلم ةرخاز ةايح عنص نم مهنكم ايكذ الالغتسا ةيعيبطلا
 ةئيب لكل نأب انسق اذإ يناسنالا طاشنلا اذه بناوج ددعتو عونت ةرازغ ىدم روصتن نا انلو
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 اهتاداعو ةيئانغلا اهنونفو يبعشلا اهبدا ناو ةيداملاو ةيونعملاو ةيقالخالا اهميق تائيبلا هذه نم

 تلكش يتلاو ،ىرخالا تائيبلا ةيقب نع اهزيامت رصانع دحا اهتاعانصو اهفرحو اهديلاقتو

 ىلا فضأ . ةينايعلا ةيصخشلا هعبن دحاو ىرجمل دفاور يفارغميدلاو يفارغجلا اهنيوكت مكحب

 يتلا ندملا نم اهريغو روصو راحصو حرطمو طقسم لثم ةيلحاسلا ندملا ناكس نا كلذ

 ىتح اليوط اقيرط نيعطاق اولحرو مدقلا يف ةقيحس دوهع ذنم رحبلا عم اهناكس لماعت
 امو نونف نم اوعدبا ام بناج ىلا ، ةراجتلل يقرشلا ايقيرفا لحاس اوحتفو نيصلا ىلا اولصو
 ماوقالا عم اهلماعت يف رشابملا نايع هجو اوناك فارعاو ديلاقت نم اوسرأ امو فراعم نم اوسسا
 فلتخمل لحاوسلا ىلا تدفو ىتلا تاداعلاو ديلاقتلاو نونفلاو تانايدلاو تاغللاو سانجالاو

 ثارتلل ققح امم ةدفاولا تافاقثلا عم لعافتلا ةادأ اوناكو ، خيراتلا ربع ضارغالاو فادهألا

 ةيبرعلا ةيبعشلا ةفاقثلل ابسك يلاتلاب ربتعي يذلاو ،ددعتلاو عونتلا نم اديزم ينايعلا يبعشلا

 .اهلمجم ين

 يراضحلا ىنفلاو قمعلا ۔ ايناث
 اعيمج ايقينيفو نميلاو سرافو دنسلاو نيرهنلا نيب ام دالب تاريثأت تقتلا مايألا يضام ين

 اهخيرات لعجل تدهاج يتلا .ةينايعلا ةيبرعلا ةيصخشلل ةصاخلا تانوكملا عم لعافتتل

 لعلو .رارمتسالا تامالعو تاءاضالا هيف حضتت زيمتمو صاخ عباط اذ لفاحلا يراضحلا

 راجتلاو ةراحبلاو مهنم نيفشتكملا سانلا ةايح ىلع رحبلا ريثأت وه كلذ يف بابسالا مهأ نم

 ةيباتكلا شوقنلاو راثآلا ريشت ايك . ةيخيراتلا رداصملا دكؤتو . ضرألاو ةديقعلا نع نيعفادملاو

 ضرألا ىلع أشن هتراضح يف مدقتم عمتجم راهدزا ىلا ةددعتملا تايرفحلا اهنع تفشك يتلا

 تالايتحالا حجرتو داليملا لبق ةيناثلا فلألا ذنم روخبلا ريدصت ىلع هتورث دنتستو ةينايعلا

 . ةيرموسلا حاولألا يف ةروكذملا (ناجم) ةقطنم يه نايع نوكت نا

 رفاو بيصنب مهساو راحبلا بكري ابعش نودملا خيراتلا تارتف رئاس يف نوينايعلا ناك دقلو
 نم لكو نيرهنلا نيب ام دالب نيب ةمئاق تناك يتلا ةديطولا ةيراجتلاو ةيراضحلا تاقالعلا يف

 نم ةمخض تايمك ىلع نولصحي نويرموسلاو نويرصملا ناك دقف دنسلا يداوو رصم

 ىلا لقني روخبلا ناكو .ةيبرعلا ةريزجلا بونج نم ةينيدلا مهسوقط يف اهلايعتسال روخبلا
 ةينايعلا ءىناوملا مدختست نا نفسلل دبال ناكو ،ارب اهيلا لقني ناك املثم رحبلا قيرطب رموس
 باشخالاو ساحنلا اهتاريخ نم (ناجام) تردص ايك .نيدلبلا نيب قيرطلا طسوتت يتلا

 تسيل تاقالع مئاعد دطو امم ءارثلا ةعساولا نيرهنلا نيب ام ندم ىلا ةميقلا تاذ راجحألاو
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 ةيصخشلا هب تزيمت ايبو يرشبلا لصاوتلاو لاصتالا مكحب اضيا ةيفاقث ايناو طقف ةيرابحت
 مهدالب عقاوم لالغتساب نوينامعلا زاتما دقلف .ريثأتلاو لعافتلا ىلع ةردق نم ةينايعلا

 رومألا يف ةنطفب لماعتلاو رحبلا بوكر نونفو ملعلاو ةربخلاب هوطبر ًايكذ الالغتسا ةيفارغجلا
 هجوتلا اذه يذغت يتلا ةيديلقتلا تاعانصلاو فرحلاب ةيانعلا بناج ىلا ةيراجتلا

 . ةيرحبلا ةئيبلا يف ناكسلا طاشنل ىجيتارتسالا

 نع يداليملا رشاعلا نرقلا يف شاع يذلا يبرعلا يفارغجلا ملاعلا ،يدوعسملا ثدحت دقف
 راحبلا فلتخم بوجت ةينايعلا نفسلا هيف تناك يذلا تقولا يف نايع يف نفسلا يئانب

 ةعئارلا تاراهملاب تزيمت تاعانصو ةيعارز لايعا لخادلا نايع يف ترهدزا ايك . تاطيحملاو

 ةيضفلاو ةيراخفلا تاعانصلاو بشخلا ىلع شقنلاو صجلاب ةفرخزلاو ءانبلا لايعأك
 يناوا اهجذاين ضعب يف هبشتو بالودلا ىلع عنصت ةيراخفلا يناوالا تناك دقف .ةيساحنلاو

 بايثلا تكيحو .رمرملاو ةراجحلا نم ةليمجلا ةشوقنملا تاساطلا تعنصو ،نبيرموسلا

 مهتايحل ينابملا نوذختي مدقلا ذنم نايع لهأ ناك دقلو .ةنيزلل تارهوجملا تذختاو ناقتاب

 ماظنو رايعملا نف يف اناقتاو ةربخ بلطتي الثم لابجلا يف لزانملا ذاختاو ، ةوسكملا ةراجحلا نم

 تانيصحتلاو ةماعلا ينابملاو دباعملا ءانب اونقتا دقو ، لوقحلا ةعارز جردتو جالفالا دييشت

 يف مهاتوم نونفدي اوناك مهنا ىلع تايرفحلا تلد دقو .راوسأو نوصحو عالق نم ةيركسعلا

 . ءانبلا ةنسح ةريبك ةيرئاد روبق

 عيمج يف نالصأاتي الظ نايع يف ةيبرعلا ةفاقثلل يراضحلا ىنغلاو يخيراتلا قمعلا اذه نإ

 ةلاصا يف كذخأي ام لوا يه مدقلا يف ةلغوملا حورلا هذه تلظو ةيلحملا ةيرشبلا ةطشنألا

 ةئداهلا ينايعلا ةيصخش يف كرحسي ام لوا يهو عانصلاو نيينانفلل ةيعادبالا لايعألا

 اهل ترغص اهم ينايعلا يبعشلا ثارتلا يف كعلاطت ةيئزج لكف . ةيوقلا ةقثاولا .. . ةثمدلا

 دنع ىربك ةيلوئسم بجوتسي ام وهو }ءىش يا لبق هتفرعم نم دبال يراضح قمعو خيرات
 .هدقف وا . . هلاما وأ هب لهجلا

 ةيصوصخلاو درفتلا ۔ اثلاث
 ىلع اهسفن تسكع ةصاخ ةيداصتقاو ةيعايتجاو ةيسايس فورظب ترم نايع نا كش ال

 شيع طمن اهل ةصاخ تايس تاذ ةزيمم ةيصخش ةرولب يف تمهسأو ةيناكسلا ةبيكرتلا

 ضيرع ثارت نم ءزج امه ةزيمب ةجهلو زيمم يز اهلف يلاتلابو فلتحم ريكفت بولسأو فلتحم
 فورظل ةيعيبط ةليصح وه امنإو ايرهظم ادرفت سيل ةينايعلا ةيصخشلل درفتلا اذهو .درفتم

 اذه ناك دقلف . ةينايعلا ضرألاو ينايعلا بعشلا اهشياع يتلا ةنحاطلا ةيخيراتلا ةاناعملا
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 رافنتسالا ةلاحو سفنلا نع عافدلل ةرمتسم رافنتسا ةلاح يف ليوطلا هخيرات ربع بعشلا

 ةهجاوم يف لازتامو تناك اهغأب ءرملا كردي نيح اصوصخ ةيساسحلا ةديدش ةيناسنا ةلاح هذه

 دح دعبأ ىلا هبالتساو هيلع ةرطيسلا وأ روذحجلا نم هعالتقا ىلا فدهت ةيقيقح ةيريصم راطخا
 يجيتارتسا عقومب عتمتت دالب يف شيعت يتلا بوعشلا نم ديدع ردق كلذ نوكي دقو .نكمم

 دراوملا ىنغ نيب ام عمجت اهنوكل كلذ يف اهريغ نم رثكا نايع نا الإ 0يعيبط ىنغ وأ

 نع عافدلا يف ةرمتسم ابورح نوينايعلا ضاخ كلذل دحاو نآ يف عقوملا ةيجيتارتساو

 ةفص تايدحتلا ةهجاوم ىلع ةردقلاب يتاذلا دادتعالا لظو نينعماطلاو ةازغلا دض مهسفنا

 راصتنالا ةيمتح يف ةصاخ ةيؤر ةيصخشلا هذه ىدل ناكو .ةينايعلا ةيصخشلل ةمزالم

 ةكلمم اينإو ىرخا ةريغص نادلب ةموظنم يف اريغص ادلب سيل نايع نوك نم اقالطنا ةدايسلاو

 نيوكت قمع يف روعشلا كلذ رقتسا دقو دودحلا فلخ ام ىلا اهناطلس دتمي ةقيرع
 . ةثيدحلا ةينايعلا ةيصخشلا

 لوقح نم لقح يأ يف ةيعامتجالا تاسرايملاو يعادبالا جاتنلا نأب لوقلا اننكمي انه نم

 كلذ ىلع ةلثمألاو .ارصاخلا جازملا تاذ ةيصخشلا هذه جاتن وه ينايعلا يبعشلا ثارتلا

 تاعانصو صقرو ءانغو ةجهلو ءايزأو رجانخو ةينايع روخبو روطع : كانهف رصحلا اهلاطيال
 تالكالاو ىلحلا بناج ىلا ىصعلاو ةمامعلاو ةلحكملاو نويلغلاك ةصاخ ةريغص تاودأو

 . ةفرصلا ةينايعلا ديلاقتلاو تاداعلاو
 «توبهلا»و «لبمهلا»و «يزاعلا» نف هبشت الثم يرعلا جيلخلا يف نونف كانه له

 جيلخلا قطانم يف هباشتتو براقتت يتلا رحبلا يناغأ ىتح ؟«ةموسلا»و «ةعربلا»و «حرشلا»و

 ةقطنملاب ةيرحبلا ةئيبلا يف لمعلا يناغأ ىدحا يهو «ةمهنلاف» نايع يف اهريغ يه ةمخاتملا

 ينامعلا «ينابوشلا» ناحلأ ريغ يه ةماع ةفصب رحبلا يناغأ ناحلاو «تيوصتلا» نف ريغ يه

 فويسلاب ةزرابملا نف ىلع موقت يتلا ةينايعلا تاصقرلا ضعبو نوينامعلا ةراحبلا هيدؤي يذلا
 . جيلخلا ءازجأ ةيقب يف اهل ليثم ال سورتلاو

 ةفاقثلا اهب دفر يتلا ةصاخلا هتايسو هفورظ هل زيمتم بصخ دفار ينايعلا يبعشلا ثارتلا نا
 . ةيصوصخلاو درفتلاب اهيف زيامتو ةيبرعلا ةيبعشلا

 تايالولاو قطانملل يئيبلا زيامتلا - اعبار
 دق ةيراضحلاو ةيخراتلا فورظلا اهتجتنا ةدحوك ينامعلا يبعشلا ثارتلا ىلا ةماع ةرظن نا

 هلمجم يف ثارتلا اذه نا كلذ .ةيئيبلا هتيوهب فيرعتلاو ثارتلا اذه زرفو ديدحتل يفكت ال
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 زيامتلل نا الإ ةماعلا ةيداصتقالاو ةيعايتجالاو ةيسايسلا فورظلا ةدحو همظتنت تناك ناو

 ةئيب لكل يعيبط زارفإ وهو هيف ةيئزج لكل صاخلا عباطلا ديدحتو زرف يف ةصاخ ةمس يئيبلا

 .اهتعيبط هيلع تلبج ايب ةيرشبلاو ةيفارغجلا تائيبلا نم
 يتلاو روصعلا مدقأ ذنم ةرقتسملا ةيعارزلا ىرقلا ةئيب يهو نايع يف ةيلخادلا قطانملا ثارتف

 ليج ىلا ليج نم تروطت يتلا ةيراضحلا ةفرعملا مكارت لضفب تمظنتو ةايحلا اهيف تسسات
 فدصلا بلق يف ةنونكملا ةرهوجلاك لظ ثادحألا نم ديدعلاب ةجئاملا لحاوسلا نع اديعب

 ةئيبلا فورظو ديلاقتو تاداعب طبترم ثارت وهف ةيجراخلا تارثؤملا نع اديعب ومنتو قلختت

 جتان عبطلاب وهو . مساوم يف مظنملا يديلقتلا اهشيع طمنو اهرارقتساب ةفورعملا ةيعارزلا

 فارطأ ىلع ةئيبلا هذه نوكف ،ةيرحبلا ةئيبلا يف يثارتلا جتانلا نع اعونو ايك فلتخي يارت
 اهعم لماعتتو ةدفاولا ديلاقتلاو تاداعلاو نونفلا فقلتت تناك دقف لحاوسلا دنع نامع

 ةينايعلا ةيصخشلا لوبق ةجردو جازم بسحو رصنع لك ريثأت ةوق بسح ءاطعلاو ذخألاب
 تمستاو عونتلا اهيف رثكو تددعت دق ةئيبلا هذه نونف نا دجن كلذل رصانعلا كلتل

 لخادلا نونف هيف تلصأت يذلا تقولا يفف ىرخالا سانجالا نونفب لخادتلاو جازتمالاب

 نونف تعونتو تددعت .ةفرص ةينامع انونف اهنوكب تمستاو ةيجراخلا تارثؤملا نع تدعبو

 سرتلا تلكش دق يلاخلا عبرلا ءارحصو اهنأكف ةيجراخلا تارثؤملا لك تصتماو لحاوسلا

 . مسجلا ةيقبو بلقلا يمحي يذلا

 اهيف دكأت ةيديلقت تاعانصو فرحو ةيئانغو ةيبدأ نونف لخادلا نايع يف تشعتنا دقلف

 نم نوينايعلا فكع ةيجراخلا تارثؤملا كلت نم نمأم يف اهنالو .فرصلا ينايعلا عباطلا

 ربع ثراوتت تلظ ةيعادباو ةينف ديلاقت اوسرأو تاعادباو مولعو فراعم ريذبت ىلع اهلالخ
 ىلا ايرادا ةمسقملا قطانملا نم ةقطنم لك يف يئثارتلا جوتنملل يئيبلا زيامتلا اذه . لايجألا

 نفف ىرخالا تايالولا نونف نيبو اهنيب زيامو ةقطنم وا ةيالو لك نونف ددح دق تايالو

 دايعالا يف لئابقلا اهب كراشت ةمظنم ةيداشنا ةريسم نع ةرابع وهو ،لاثملا ليبس ىلع «توبهلا»

 (توبه)و . ةيدابلا (توبه)و 0 ندملا (توبه) : عاونأ ةثالث ىلا مسقني . ةماعلا تالافتحالاو

 ةصاخ ةغل يهو (ةيلابجلا) ةغللاب دشني يذلا ةثالثلا عاونألا نيب نم وهو ةيلبجلا ىرقلا

 .. ةيلبجلا ىرقلا ناكسب
 ارما سيل اهنم ةبيرقلا ةيعايتجالا تائيبلا ىلع ةينايعلا دودحلل ةمخاتملا قطانملا ريثأت نا

 لاجم يف تاذلابو ىنميلا نفلا تاريثأت ينايعلا بونجلا نونف ضعب يف دجن كلذل ..ابيثرغ
 قطانم ةيقب ىلا دتما املثم ةبيرقلا نايع ىلا ريثأتلا اذه دتمي نا يعيبطلا نمو ،صقرلاو ءانغلا
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 عبرلا ءارحصل ةمخاتملا قطانملا ىلع ةيودبلا ديلاقتلاو تاداعلا دادتما ىرن ايك 3 دعبألا جيلخلا

 ءارحصلا وأ ءانيس ةريزج هبش وأ ةيبرعلا ةريزجلا وأ نايع يف يه يه ةيودبلا ةئيبلاف ، يلاخلا

 .ىركلا

 اذه ةدحو هجو يف ازجاح فرظ يأ يف نكي مل يئيبلا زيامتلا اذه ناب لوقلا نع ينغو

 هذهب ساسحا نود هرسأب ينامعلا عمتجملا ةيوفع ةروصب لمشيل هدادتماو هجازتماو ثارتلا

 . هل ادرفتو ازيامت ربتعت يتلا ةينفلا قراوفلا

 ديدجلا عم لعافتلاو روذجلا ليصأت نيب عمجلا ۔ اسماخ
 ث ناك اينيح عمتجملا تاعاطق بلغأف يلبقلا ماظنلا ينايعلا عمتجملا هبيكرت ىلع بلغي

 نطولا ءازجا ضعب يف ادئاس لازيام يذلا ماظنلا اذه تحت رخاب وأ لكشب يوضنت اهانكس

 ودعي ال وهف ،©ببس يأل .ةينايعلا قطانملا نم ةقطنم يف ماظنلا اذه دقع كفنا اذاو ، يبرعلا

 ىلع تدعاس ةيناكسلا ةبيكرتلا هذه .ةريبكلا ةلئاعلا ماظن تحت ءاوضنا درجم نوكي نا

 © يودبلا ةيلقعف .ديدجلا عم هلماعت بولسأو يلبقلا ريكفتلا ةعيبطل ةيثارتلا روذجلا ليصات

 خرش يأ:لبقت ال يتلا ةليبقلا ةحلصم اهيف مكحتت عبطلاب ةيديلقت ةيلقع ،فورعم وه ايك
 ةينهذ ناب ايئاد دجن كلذل .ةيعرملا اهفارعاو اهديلاقتو اهميلاعت يف شدخ درجم ىتح الو

 ىرخالا تايطعملاو ءايشألا عمو رخآلا عم اهلماعت يف ةزرافو ةصحاف ةسجوتم ةينهذ يودبلا

 ظفاحو اهناص يذلا يودبلا اذه ةنازخ يف ةنيصح ةماع ةفصب نونفلا تلظ دقو .ةيجراخلا

 .اهيلع

 ةئيبلا ءانبا ع رحس نم هكرتي امو رحبلا ريثأت مكحب ةينايعلا ةيصخشلا ناف لباقملا ينو

 داعبألا : .:كتساو راوغألا ربسو لوهجملا دايتراب فغش نم مهيدل هدلوي امو .ةيرحبلا

 ءابرغلا م. لماعتلا ىلع ةردق ةئيبلا هذه ءانبا ىدل قلخ .قافآلا ىدم ىلا لاحرتلاو

 . ةدوعلا ذنع هعم هبلجو هل قوري امم اهدنع ام صانتقاو ةديعب ضارا يف لوزنلاو ءالخدلاو

 نونف لقن يف تدعاس .ءاطعلاو ذخألاو لعافتلل ةلباقلا .ةنرملا ةيفاشكتسالا ةينهذلا هذه

 © ينايعلا اهيلا لصو يتلا ةديعبلا دالبلا نونف بلج يف تمهسا ايك ةديعب ضارأ ىلا ةينامع
 اهنكل نيرخآلا ىلا اهنونف نم تعاطتسا ام تلقن .ةيئاقتنا ةينهذ ةينهذلا هذه تناك دقل
 اهحاسفا نع الضف إاهجازم قباطو ىوه اهسفن يف يقل ام ىرخالا دالبلا نونف نم تراتخا

 نم قثاولا ةيرحب مهديلاقتو مهتاداعو مهسوقطو مهنونف ةسرايمب نيدفاولل لاجملا يف
 . ةيساسحلا ةديدش ةينايعلا ةقتوبلا يف اهرهص ىلع ةردقلاو ةديدجلا تايطعملا هذه صاصتما
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 ربع 7 اهرارمتساو اهتابثو روذجلا ليصات نب عمجلا ةيصاخ ناهعل تعمتجا دقل

 ةفاقثلا ديرول ذغم رصنع ىلا هليوحتو دفاولا ديدجلا عم لعافتلا ف ةصاخو ٠ لايجالا

 ِ هدالبل يجيتارتسالا عقوملا ةفسلفب ينامعلا يعو تايس ىدحا يه هذهو . ةينامعلا ةيبعشلا

 يبرعلا جيلخلا دالب ىلا ةيقيرفالا نونفلا ةباوب . .نايع ۔ اسداس
 رابجنز عم نايع تالص لعلو . .وغنوكلا ىتح نيلغوتم .ايقيرفا ىلا نوينايعلا لصو

 نكت مل ةقيرعلا ةيخيراتلا تالصلا هذهو .ةرباغلا دوهعلا ىلا دوعت يقرشلا ايقيرفا لحاسو

 نويناهعلا نطوتسا دقف ةيحورو ةيفاقث تالص تناك ام ردقب .ةيداصتقاو ةيسايس تالص

 حورلاو ديلاقتلاو نونفلاو قيقرلاو عئاضبلا مهدالب ىلا اولقنو اهومكحو ضرالا كلت
 ين تارخدملا هذه تعمجتف .ةديدج ملاوع ىلا لوخدلاو قاتعنالا ىلا ةبثوتملا ةيقيرفألا

 نقح يف اهلعف تلعف دقو ،ةرهاصملاو قيقرلاو نوفشكتسملاو راجتلاو ةراحبلا اهب ءاج .نايع

 تاعاطقل ةماقالاو لاحترالاو لقنتلا لعفبو .زيايتلاو سرمتلا ةغلاب ةينغ ةفاقثب عمتجملا

 لقن .ةددعتم ةيخيرات تارتف ربع ىرخالا جيلخلا قطانم يف ينايعلا عمتجلما نم ةديدع

 لبق نم اهل اراح ابيحرت تدجو يتلا ةيئانغلا نونفلا نم اددع قطانملا هذه ىلا نوينامعلا

 فرص يقيرفأ نف وهو «نابهلا» وأ «ةويللا» نف لثم { ةماع ةفصب جيلخلا يف يبرعلا عمتجملا

 اذه اوسرام امدنع نيينايعلا نا يل ودبيو . ةينايعلا ةقتوبلا كلت يف رهصناو نايع يف سروم
 لوق كانهف {هتديقع نم سمي عيش يأب لبقي ال ينايعلا نا كلذ ،هتالع ىلع هولبقي مل نفلا

 ينثو سقطب ةقالع اهل ةيزئانج ةصقر يه «نابهلا» وأ «ةويللاو ةصقر نأب ۔ دكؤم ريغ ۔

 ىلع ءادألا تقو ةليط الوعم «نابهلا» وأ «يانرصلا» هنم خرصي نيزح ريبعت يهو ، يقيرفا

 دق صاخلا ينايعلا جازملا نا الإ لصاوتملا يرئادلا صقرلاو بيترلا لوبطلا نم ددع عاقيا

 ناو }حرف يلافتحا ىلا نيزح ينثو ينيد ضرغ نم هلوحو ةصقرلا هذه ءادأ نم ضرفلا ريغ

 حورلا كلتو فيفشلا نجشلا كلذ ىلعو يعاقيالا اهرهوج ىلع تظفاح دق ةصقرلا تناك

 ةيقيرفالا لوصألا ىلع تظفاح املثم اصقرو افزع ،ءادألا فنتكت يتلا ةفرصلا ةيقيرفألا

 ىلا نامع ةباوب ربع ۔ تلقتنا نفلا اذه لثمو . ملألاو نزحلا يف قرغملا هنومضمو ىنغملا صنلل

 تانيتسلا رخاوأ ىتح نيرحبلا يف سرامت تلظ ةيعاقيا ةصقر يهو «ةموسلا» ةصقر جيلخلا

 . نرقلا اذه نم
 3 جيلخلا قطانم ةيقب ىلا ةيقيرفالا نونفلا اهنم تربع ةعساو ةباوب العف نايع تناك دقل

 دقلف صاخلا اهجازمو اهعباطب نف لك مست تناك ايناو طق ةعرشم نكت مل ةباوب يهو
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 يفايعلا بعشلا اهكرتو ؤ ينايعلا عمتجملا ةعيبط عم مءالتت مل ىتلا نونفلا نم ديدعلا ترثدنا

 ديعب وا بيرق نم سمت اهنوكل امبر وا إهديلاقتو هتاداع بسانت مل اهنال ىشالتتو لحمضت

 ظفاح ىرخا نونف تجزتماو ترهدزا هسفن تقولا يف ،ةينيدلا هتديقع بناوج نم ابناج

 .رارمتسالاو ةايحلا تاموقم لكب اهدماو ينايعلا عمتجملا اهيلع

 ةمتاخ

 يف لئاوألا قيرط ىلع يضملا نيينامعلا ىلعو ،هيلع بعتلاب ريدج ينايعلا ثارتلااذه نإ
 كش ال يمف .يبرعلا انعقاو ديعص ىلع ءارثو اناعمل رثكالا هقيربو هتيصوصخ ىلع ةظفاحملا
 دتميو انتايح تايئزج لاطي أدب يذلا روطتلا رادقمو اهشيعن يتلا تاريغتملا مجح نا هيف

 ال ايب ثيدحلا يندملا يدحتلا كلذ يزاوت ةفقو ىلا ةجاحب وهل { ةيمويلا انليصافت ىلا هتاربثأتب

 . ةرصاعملا انتايحو .انثارت : نيتفكلا ىدحا فص يف نوكي

 ثارتلا ين ةصصختم ةرازو دابا يف ةيسايسلا ةدايقلا رظن دعبب رخفت نا نايعل قحيو

 عم لماعتلا يف ام اطوش تعطق دق ةرازولا هذه نا يل ودبيو ،اهتاذب ةمئاق ةفاقثلاو يموقلا

 . هيف ثرحت ةينايع ديأ ىلا جاتحي يذلاو ،لوقحلا ددعتملا عساولا ناديملا اذه

 ثارتلا ىلع ظافحلل ىوتسم ىلعأ ىلع هب ذخألا بجي ايب لوقلا لصاحلا ليصحت نمل هنإو

 ةيملعلا تائيهلاو زكارملا كلت دعب اصوصخ ،يبرعلا اننطو ءازجأ نم ءزج يأ يف يبعشلا

 اهدقع ىتلا ةيصصختلا ةيلودلا تايدتنملاو تارمتؤملا كلتو { ةيبعشلا نونفلاب ةينعملا ةددعتملا

 - ٨٢ هسيسأتل ىلوألا ثالثلا تاونسلا يف ةيبرعلا جيلخلا لودل يبعشلا ثارتلا زكرم
 .تقولا كلذ ذنم ةروشنمو ةقثوم اهجئاتنو (م٤٨٩١

 : ينايعلا ىبعشلا ثارتلا ىلع ظافحلا صخي اميف ةيلاتلا طاقنلا ددحن نا انه انب ردجيو

 : . ينايعلا يبعشلا ثارتلا داوم فينصتو نيودتو عمجل طيطختلا ©

 ملع يف نيصصختم ةدايقبو ةسوردم لحارم قفو ةطخلا هذه ذيفنت ىلع لمعلا ©

 .رولكلوفلا
 . ىبعشلا ثارتلا داوم فيشرأ لايكتسا وأ سيسأت ىلع لمعلا ©

 ىلا ، ينايعلا ثارتلا تلوانت تلا رداصملاو عجارملاو تاطوطخملاو تانودملا نم ةدافتسالا ©

 . لقحلا اذه يف يناديملا لمعلا داور دوهج معد بناج
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 ةلصتملا ةيناسنالا تاساردلا لقح يف ىوتسم ىلعأ ىلع ةينطو رداوك ليهات ىلع لمعلا ©

 .رولكلوفلا ملعب ةصتخملاو

 . نايع يف يبعشلا ثارتلا ةيارحل ينطو عيرشت رادصا ىلع لمعلا ©

 ةريخأ ةملك
 ميمعتلا ةديلو يه ةينايعلا ةيبعشلا نونفلا تازيمم ديدحت يف يلجعلا ةرظنلا هذه نا كشال

 يف انلزايف ،ثفارطألا ةيمارتم ةعونتم ةددعتم تائيبل ينغ ثارتب ماملالا ةصرف هل أيهتت مل يذلا

 يف تلازام ةيثارتلا ةداملا هذه نوكل ىلجعلا ةرظنلا هذه ىرسأ ةماع ةفصب جيلخلا ةقطنم

 نكلو .تاينمتلاو لامآلا روط يف نكت مل نإ فينصتلاو نيودتلا لايعأو عمجلا لحارم

 ريصقتلا نم ولخي ال _ يناديم لمعل ةيئادب ةليصح .ناك تامولعم نم يدل رولبت ام نا يبسح

 . دعب ام لحارم عطقب ملحأ يننا يبسحو ،م١٨٩١ ءاتش يف ةينايعلا ضرألا ىلع هتيرجا ۔

 .يلوألا فاشكتسالا اذه
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 مرةينامملا ةيبعشلا نونفلا لاكشا

 جيلخلا ةقطنمب اهتاليثمب اهجزامت ىدمو
 ةيناملا ةيبعشلا تاياكحلا يف ةسارد

 نادمحلا دشار ةنمآ
 ثوحبلا مسق سيئر

 ةيبرعلا جيلخلا لودل نواعتلا سلجم يبعشلا ثارتلا زكرم

 ةقطنم صخت ال ةمس بوعشلا تاعادباو ينفلا ريبعتلا لاكشأ نيب جزامتلاو هباشتلا نا

 ريبعتلا لولدمو ىنعم ديدحت ىلع انقفتا اذإ ةصاخ ىرخا نود ةعامج وأ ةئف وأ اهنيعب

 لحارم نع اهب ربعي ناسنالل ةمزالم ةلاح عادبالا نأب لوقلا ىلا انضلخو ينفلا عادبالاو

 اهيف يوريو . ةيخيراتلا لحارملا عباتتو ةيناسنالا خيرات اهلالخ نم رطسيو هروطتو هومنو هتايح

 . هتبرجتو هتئيبو هطيحمب هتقال د

 امم فورظلاو ركفلا يف دحتت اهنكلو كلذ نع ريبعتلا يف ممألاو دارفألا ةردق توافتت دقو

 ةينف ازومرو تاياكح ةعامجو ةمأ لكل نا دجنو ريربت ىلا جاتحي ال ادراو ارما ةباشتلا لعب

 . قدصب اهتابغرو اهاياضق نعو هشيعت يذلا عقاولا نع ربعت
 نم ددع ةأشن ىلا عفد امم جزايتلاو هباشتلا عوضوم ءاملعلاو نيركفملا نم ددع لوانت دقو

 ةلحرم لك يفو اليلحتو اثحب هتعبشأو عوضوملا اذه تلوانت يتلا ةيركفلا تايرظنلاو سرادملا
 تاسارد نم قبس ام ىلع اهجئاتن ينبتل ىرخا موقتل ام ةسردم وأ ةيرظن ىواهتت لحارملا نم

 م٩٩١! ربمسيد ٢١ ۔ ١٩ نم } طقسم ۔ (يداألا ىدتنملا) ةيبعشلا تاروثأملا ةودنل ةمدقم ةقرو (٭)



 ثحابلل ةرجهلا ةيرظن وا ةلقنتملا تاياورلا وأ ةلحارلا تاعوضوملا وا ةراعتسالا ةيرظنك

 . « ىفنب رودويت» يناملألا

 .لقعلا لامعا ىلا عفد 0 هباشتلا ريسفتل هنيعب عفاد وأ ببس وأ ريربت نع ثحبلل عفادتلا نا

 هذه نيب دحون نا انيلعو ،رشبلا ةايح ىلع سكعنت رهاوظ نم هيف ايب نوكلا ريسفت يف
 ىلع ةدحاو بيلغت وأ اهفالتإب انسفنأ قهرن نا نود اهحيقنت ىلع لمعنو اهعيمج تاداهتجالا

 . ىرخالا

 هساسا ةيناسنالا تافاقثلا يف هباشتلا نا لاق نيح امامت قحم (هييديب) ىسنرفلا ركفملا لعلو

 رس عيمجلا هجاو دقو {ةدحاو ةيركف فورظو ةيناسنا راكفا يف ميدقلا ملاعلا بوعش كارتشا
 هجاو اك .اهءارو فقت يتلا ةرابجلا ةوقلا هذه نع ثحبلاو ةقيلخلا ةصقو ضماغلا ةعيبطلا

 ريسفت ىلع لمعلا وحن ناسنالا ركف تدحو اهعيمج هذه .ءانفلاو دوجولاو .ةايحلاو توملا رس

 نم الاكشا راعتساف'إ هلوح ام فيظوتل هنماوكو هتوق تراثتساو .رهاوظلا هذه حرشو فصوو

 . هحرشو كلذ ريسفتل مسرلاو شقنلاو ةصقلاو ةروطسألاك ريبعتلا

 .اهزجعو اهتردق نع ريبعتلا يف بوعشلا نيب ةباشتلا دجوا يذلا يسيئرلا لماعلا اذه

 جزامتلاو هباشتلا قلخ يف تمهسا ىرخا لماوع هل فاضت نا نكمي .اهتابغرو اهيناما نعو

 . خيراتلاو .ةكرتشملا ةيفارغجلا دودحلا :اهمهأ نمو اهجاتنب ريثأتلاو رثأتلاو بوعشلا نيب
 .لاجملا اذه يف ةماه رصانعك نيدلاو ةغللا ماع لكشبو

 اهدجن ۔ رشبلا نيب دحو يذلا يناسنالا لماعلا اهيلا افاضم ۔ لماوعلا هذه ىلا انرظن اذاو

 .ثحبلا ةقطنم يف حضاوو يلج لكشب لثمتت

 ةجيتن د:زو ةفدص ديلو سيل يرعلا جيلخلا نونف نيب هباشتلا نا ىلا اندوقي رمألا اذه

 لظ يف :ابلا برعلا حتف نا ذنم دحاو يراضح خيرات يف ةيبرعلا لودلا هذه كارتشا

 قارعلا ىلع قفدتت ودبلا برعلا شويجو ةيبرعلا ةريزجلا ين ودبلا لئابق تذخأو مالسالا

 هذهل ةيلصالا بوعشلاب ةيبرعلا لئابقلا تجزتما .ايقيرفا لايشو نادوسلاو رصمو ماشلاو
 يقرلاو ةيركفلا ةضهنلاب تزيمت ةديدج ةيمالسإ ةراضح فنك يف نوشيعي عيمجلا ذخأو دالبلا

 يذلا رمألا ةهباشتم ةقيرطب اعيمج دالبلا هذه يف ةيعايتجالا ةايحلا تلكشت دقو . يداصتقالا

 .دالبلا هذه يف يعامتجالاو يركفلا براقتلا نم داز

 اذكو { ةشيعمو الاصتا لودلا هذه نيب تبراق ةلصتملاو ةكرتشملا ةيرحبلا لحاوسلا نا

 ادج ةقيثولا ةيرشبلا تالصلا نا لب طقف ببسلا وه اذه سيلو . يعرلا قطانمو ءارحصلا

۔ -_ ١٠٦



 عجريو نيعم يبرع رطق ىلا ةراجتلا ضرغب لحري لجرلاف .ةباشتلا اذه قلخ يف تمهاس

 . جوزلا دالب ىلا اولصي ىتح رمسلاب رفسلا نوعطقي يراوجلاو ةجوزلا هعمو
 لبق ةحارتسالا وا ءاملاب دوزتلل ةددحم ةقطنم يف مهدجاوتو نيلحترملاو راجتلا ءاقل نا ايك

 لودلا هذه نيب تالصلا زيزعت يف مهاس ةفلتخملا ثيداحالا مهلدابتو .رفسلا ةلصاوم

 . ايهنيب ياقثلا جزامتلاو

 مهفافتلاو 5 ةفلتحم عقاومو طاقن نم سانلا ءاقتلاو جحلا وه هراكنا نكميال رخآ ببس

 هباشتلا نم لعج ةيبرعلا ةغللا يه ةدحاو ةليسوب كلذ نع مهريبعتو ةدحاو ةديقع لوح

 نم ضعبب ةلود لك نيدت ذإ ،ةفلتخملا تافاقثلا هذه زيامت زربا اضيا هنكلو ،ايمتح ارمأ
 روصلا هذه ضعب سرغنت نا ابيرغ سيلو ، ةيروطسا تاروصتب طبترت ىتلا تادقتعملا

 . ةديدج ةينف لاكشأ يف دسجتتو سانلا سوفن يف تادقتعملا هذهب ةطبترملا
 .اهنيماضمو يبعشلا ريبعتلا لاكشأ ىلع سكعنا خيراتلاو ةئيبلا يف هباشتلا نإف هيلعو

 يف ةفلتخملا ريبعتلا لاكشا نيب نومضملا ليلحت يف ةرظانم لمعب انمق اذإ رمألا اذه حضتيو

 . ةقطنملا نونف
 نايع نونف لك نع ثيدحلا بعصلا نم هنا ظحول ةودنلا هذه روحم ىلا رظنلا دنع هنا ديب

 لمع قيرف ىلا ثحابلا ةجاحو هتاذ عوضوملا ةعس ةجيتن تءاج ةبوعصلا هذه لعلو

 ديزمل عستي نمز ىلا رمالا جاتحي ايك 7 ةعونتملاو ةفلتخملا تاعوضوملا رصح عيطتسي صصختم
 ىلع رمألا راصقا يرورضلا نم هنا اندجو اذلو هباشتلا هجوأ ىلع فوقولل تاساردلا نم

 اهيلا فدهي ةددحم جئاتن ىلا هنم صلخن نا نكمي جذومنك يبعشلا ريبعتلا لاكشا نم لكش

 يفكي نكل ۔ دعب اييف حضتت ۔ بابسا ةدعل ةيبعشلا ةياكحلا ىلع رايتخالا مقوو ثحبلا
 ةدام رفوت ببسب مت دق ةيروكلوفلا سانجالا نم اهريغ نود ةياكحلا رايتخا نا انه لوقلا

 هباشتلا هجوا ىلع فوقولا نم اننكمي يذلا رمألا جيلخلا لود لك نمو نايع نم تعمج ةيرذ

 . ءانبلاو نومضملا ثيح نم
 يف ةدوجوملا تافيرعتلا نم ريثكلا دشح ىلا أجلي ام حلطصم نع ثحابلا ثحبي نيح

 فئاظو ريسفتو حرش فدهب ةصصختملا عجارملاو ةيوغللا سيماوقلاو ةيلالدلا سيماوقلا

 حلطصملاب اهتاقلح ضعب لخادتت ىرخا تاحلطصمو ميهافمب هتقالعو هداعبأو حلطصملا

 ام اهنم راتخيل ةفلتخملا تافيرعتلا هذه عمجل ارطضم هسفن ثحابلا دبيو ۔ هديدحت دارملا

 . ههجوتو هركف قفاويو بساني

۔ _ ١٠٧



 دجن اننإف ةياكحلا حلطصمل ةرفوتملا عجارملا يط يف نمضملا مكلا اذه ىلا انعجر اذاو

 بوعشلاو ممألا خيرات يف اهتيمهاو ةياكحلا ةفيظو .هايانث نيب مضي اعساو ايفصو افيرعت
 هذه خيرات بناوج نم ريثكلا مضي ايك .اهتسارد ىلع صرحلاو اهزاربال ةفلتخملا عفاودلاو

 لمجم يف انققد ولو . ثحبلا عمتجم يف ةدئاسلا فراعملاو تادقتعملاو اهبورحو اهتالوطبو ممألا

 طبترم ةيبعشلا ةياكحلا حلطصم نا دجن .ةصصختملا سيماوقلا اهتدروا يتلا تافيرعتلا

 نم ةيوفشلا ةياورلا قيرط نع لقتني ميدق ثدحب لصتي هرودب وه يذلاو يبعشلا صقلاب
 .رخآل ليج

 هنكلو .ةددحم تاعامج يف اروصحم وأ اهنيعب ةئف ىلع اروصقم سيل ميدقلا ثدحلا اذه

 ثادحألاو عئاقولا عومجو ،اهب رم يتلا روطتلا ةريسمو ناسنالا هساسأ ماع ثدح

 .اهشاع ىتلا تاقرافملاو

 هزجع هعفدي ارطضم ماقف اهريسفت نع زجعو ةفلتخملا ةعيبطلا رهاوظ ناسنالا هجاو دقل

 © يمويلا ةحافكو هتريح هتداقو ،اهتدابعو رهاوظلا هذه سيدقت ىلا هلوح رودي ام مهف نع

 © كلذ نع ريبعتلل ةليسو قلخ ىلا هينامأ ةغايصو هتايح فييكتو ههجاوي ام ليلذت يف هتبغرو
 ميدقلا ثدحلا اذهب لصتت اعيمج اهلكو . .ةروطسالا وأ ةياورلا وا صقلا وا ةياكحلا تناكف

 . يناسنالا عمتجملا يف ومنلاو روطتلا ةبرجت لقن يف رشبلل ماعلا سجاهلاو

 ددصب اننأ ايبو ريبعتلا يف ةفلتخملا طامنالا ديدحت ايلحرم انيلع ضرفي قاشلا روبعلا اذه

 اندوقي طمنلا اذهف صئاصخلا نم ةعومجم ددحن نا انيلع نإف اذل .ةياكحلا نع ثيدحلا

 : اهسأر ىلع يتأي يتلا ةياكحلا صئاصخ مهال حضاوو ددحم مهف ىلا ءىراقلاو

 نيحو . ,,+افشلا لوادتلا ةيبعشلا ةياكحلا تايس زربأ نم نأ ذإ : يهافشلا لوادتلا ©

 ردصم .:! نوريشي مهدجن ثارتلا تاياكح يف يه امك اهتباتك ةداعإ باتكلا ضعب ىلوتي

 خلا . . . نا ىكحي وأ . . . يوارلا لاق وأ يبارعا ىكح ركذيف اهلئاق ةيلوهجمو اهعمج
 ةياكحلا ةأشن نع ثحبلا اذه ةمدقم يف هانركذ ام ىلا ءىراقلا عم دوعن دق : ةقارعلا ©

 نم اذلو . ناسنالل ةمزالم اهنكلو ةمأل وأ درفل ةيتاذ ةبرجت راكتبا نم تسيل اهنا ىلع ديكأتلاو

 نيوخألا لثم نوعماجلا هب ماق ام ةيمهأ ىلع انقفتا اذاو ۔ اهتأشنو اهلصأ نع ثحبلا بعصلا

 .اهلضأو ةياكحلا ةأشن خيرات ينعي ال كلذ نإف لمعلا اذه عفاودو ميرج

 نم ةعومجم ددحنس اننكلو ةقطنملا تاياكح نيب هباشتلا هجوأ ىلع أن نا بعصلا نم

 ءانبلا ىلع يتأنس ايك .انيديا نيب ىتلا تاياكحلا يف تايسلا زربأ نم ودبت دق رصانعلا

 . يلاعلا صصقلاب كلذ طابتراو ةعومجملا هذه يف يصصقلا

۔ _ ١٠٨



 «ةثالث يف ةثالث يف ةثالث» ةياكح اهتريظنو نامع ةنطلس نم «دايصلا» ةياكح انذخأ اذا

 ةياكح يفف . ةياكحلا ءانب ميمص يف اريبك اهباشت ةمث نا دجن تيوكلا ةلود نم تعمج يتلاو

 رحبلا ىلا بهذي لجرل رركتملا رورملا هئاسلجو يلاولا لاجر ظحال نايع ةنطلس نم «دايصلا»

 لجرلا ىلع نوسماهتي اوذخأ . .ايموي تارم ثالث كلذ رركيو ،هعيبيف كمسلا داطصيل

 مهنم بلطف مهثيدح يلاولا قاض .كلذ ءارو نم ةريبك ةورث نوك نوكي دقو لميال هناو

 يفوأو ، نيدأ اناه لجرلا باجأف لمعلا ىلع هبلاكت رس نع هلأس ءاج الف لجرلا ءاعدتسا

 . «صيرح يصوت ال» لجرلا درف ،«صيخرا عيبت ال» يلاولا در . « يئارو يمرأو انيد

 عطقيس الاو لجرلا مالك اورسفي نا هلاجر نم يلاولا بلطو .يلاولا سلجم لجرلا كرت
 اوجنيل ةلئاط غلابم هيلع اوضرعو ضفرف هيلا باهذلل اورطضاو كلذ يف اوراتحاف ، مهسوؤر
 يمأ ىلع فرصأ يأ نيدلا درأو ، يدالوأ معطأ يأ نيدأ ىنعم مهل حرشف . مهحاورأب

 . نهجاوزأ عم نلقتنيو نجوزتيس يتاللا يتانب معطا يأ يارو يمرأو 3 يدالوأو

 ليبس يف لام نم هوتعفد ام ام باجأف “(صيرح يصوت ال ؤ،صيخرا عيبت ال) نع هولأس
 اغلبم اوعفد مهنا يلاولا مهنم فرعو يلاولا اوربخاو اوداعو .لوقلا اذه رسفي هتلق ام ةفرعم

 اذه .نيرخآلا ةبقارمو ريغلا نوؤش يف لخدتلا نع مهاهنف لوقلا اذه ةفرعمل لاملا نم

 . نايع ةنطلس نم «دايصلا» ةياكحل صخلم راصتخاب

 ريبك دح ىلا ةهباشم يهف تيوكلا ةلود نم «ةثالث يف ةثالث يف ةثالث» ةياكح ةينب امأ

 نع كنوفكي ام ةثالث عم ةثالث عم ةثالث» : هلأسيو يلاولا عم قداصتي اعرازم نا دجن ثيح»

 هيدلاو نيد دري هنأب دصقي وهو ،«رحبلا يف طكأو انيد يفوأو انيد نيدا» الئاق بيجيف .8«ةنالن

 . لضفلا اهيلع رهظي ال ةجوز هدنع نأل رحبلا يف يقليو مهيلع قافنالاب هءانبا ضرقيو

 ىلع دمتعت ذإ © ةيعامتجالا ةلالدلاو نومضملا ثيح نم اهباشت نيتياكحلا نيتاه يف ىرن
 دارفألا رود ديدحت اهلالخ نم متي . ةيعايتجاو ةيداصتقا ةدحوك ةيرسالا ةسسؤملا ةيمهأ زاربا

 عيمجلا لواحي يذلا يعامتجالا ءانبلا يه ةرسألاف .ةيرمعلا مهتائفو مهعقاوم فلتخم ين

 دجلا يه امنإو هءانباو هتجوزو بألا تسيل نيتياكحلا نيتاه يف ةرسالا موهفم نا . هب ءايتحالا

 ةلافكلا بايغو ةحيحشلا ةيشيعملا فورظلا هتضرف ىعايتجاو يداصتقا دادتما اذهو ةدجلاو

 انوناق نسي ةياكحلا هذه يف يبعشلا نادجولاو _ ءاسنلاو نسلا رابك نم نزجاعلل ةيعامتجالا
 . . اهنوصو ةخوخيشلا ظفحل عمتجملل اماع

 ىبري ذا «نيدي» وهف هربكل اساسا عضي هنا دجن يوارلا هدروأ يذلا ريبعتلا يف انققد اذإ

 . نمزلا يداوعل رخدم وا ةعيدوك ۔ طقف روكذلاو ۔ روكذلا هءانبا

۔ _ ١٠٩



 دري» مث ،هيلع ةبترتملا ءابعالا نم اهريغل ةقباس ءايشألا ةمدقم يف ةملكلا هذه تءاجو

 يف درو ايك رحبلا يف هءارو يمري مث ،قباس نيد درل مازلإ كلذو همأو هابا ليعي يأ «نيد

 ىلا هنم جرختس .اهيبا لزنم يف ةفيض ةأرملا _ هتجوز ىلع فرصي وأ تانب يبري يأ نيتياكحلا

 . .اهترسا مسا لمحت ال اهنا ايك لدجلا لبقت ال ةملسم كلتو ةيجوزلا تيب وه رخآ تيب
 . هنم دئاع ال ادهج دعي ةيانعو ةياعر نم اهل مدقي ام نإف اذلو

 ام دجنو «ةعبسلا نايبصلا وبأو عبسلا تانبلا وبا» نايع نم ىرخأ ةياكح ىلا دوعن

 «ةيراج نيع ديز نيع» ةياكح يهو ةيقرشلا ةقطنملا - ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف اههباشي

 اهتناكم نعو هنع عفادتو . هيلع نيرخآلا ءادتعا اهيبا نع دصت ىرغصلا تنبلا فقت ثيح

 .عمتجملا يف
 حرطت يهو نايع ةنطلس نم «ةعبسلا نايبصلا وبأو عبسلا تانبلا وبأ» ةصق انل مدقت

 نولضفملا مهف يبعشلا نادجولا يف ةتباث دالوألا ةناكمف ،روكذلا ءانبألا نم عمتجملا فقوم

 ريهطت لواحت ةياكحلا نكل .تانبلا الا بجني ال يذلا بالا نورخآلا ريعيو تانبلا ىلع

 ىلع نقوفتيو لاجرلا ةلزانم ىلع تارداق تايتفلا حرطت ذا ةملسملا هذه نم يبعشلا نادجولا

 دالوأ ةعبس هدنع لجر نع !ةعبسلا نايبصلا وباو عبسلا تانبلا وبا» ةياكح رودت ،دالوألا

 ءانبأ ىدحتتو كلذل ىدصتت ىرغصلا تنبلا نكلو تانب عبسلا وبا ريقفلا هاخا رياعي

 «اردب نب يلع» اهفيضم عدخت نا عيطتستو ،ريفو بسكب اهدعب دوعت ةيرحب ةلحر يف اهتمومع

 اردب نب يلع» اهعبتي نيرسكنم اهتمومع ءانبا دوعي انيب ،ايادهلاب ةلمحم اهدالبل دوعتو

 .«اهجوزتيو

 نيع» ةياكح ىمهو امامت ةهباشم ةياكح ةيقرشلا ةقطنملا ۔ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف دجن

 دحاوو .دالوا هدنعو ىنغ دحاو «نينثا ناوخا» لوح ةياكحلا رودت ثيح «ةيراج نيع .ديز
 تاذو . ددنع رطفيو ىنغلا هيخأ ىلا موي لك بهذي نا ريقفلا خألا داتعا . تانب هدنعو ريقف

 عم ضرألا يف كظح نا» هل لوقيو ريقفلا هيخأ رياعي ذخاف اقياضتم ينغلا خألا ناك موي

 ريغصلا يدلو وه اذهو ءايسلا يف يظحف دالوألا وبأ انا اما عىشب كنوديفي ال مهنأل تانبلا

 . «ربخلا يل بلجتو رفاسي فوس

 نع هتلأسف اهدلاو ةلاح ىرغصلا تنبلا تدهاش .هتانب ىلا بهذو ريقفلا خالا قياضت

 دعب قفاوف رفسلاب اهل حايسلا اهدلاو نم تبلطف .ينغلا اهمع هلاق ايب اهباجأف ببسلا
 ين تلمعو تبهذو نايبصلا بايث تسبلو اهرعش تصق نا دعب تنبلا ترفاس إاهحاحجلا

 ةعرزملا بحاص اهبحأ اهتوالح رثك نمو .اهفرعي مل هنكلو اهمع نبا اهب لمعي يتلا ةعرزملا

۔ _ ١١٠



 تنب لامج لامجلا اذه نا لاقو لمعلا بحاص نبا كش .لاملا ىلع موي لك فرشت اهفظوف

 براجتلا نم ةدع هتدلاو هتطعأف ،هيف كشي ايب هتدلاو ربخأو بهذف تنب توص توصلاو

 عيمج ترهظ هتدلاو هتلاق ام ذيفنتب دلولا ماق نا دعب ،ادلو وأ اتنب تناك اذا تابثال اهب موقي

 عجرو لغشلا نم بعت دقف اهمع نبا امأ ،اتنب تسيلو يبص اهنا ىلع دكؤت براجتلا هذه

 مكاحلا نا تلاقو اهدالب ىلا تعجرو لاملا نم ريثكلا ةاتفلا تعمج كلذ دعب 3هدالب ىلا

 مهنم تبلطو مكحلا نع مكاحلا اوعلخو ةدلبلا لهأ قفاوف ، مكحلا نم علخي نا بجي ملاظلا

 ىلع ةدلبلا لهأ قفاو ،اهقارف دعب ىمعأ حبصأ دق ناكو هتأر امدنعو اهدلاو اورضحي نا
 . ةداعسو نامأ يف اوشاعو دالبلا ىلع ايكاح ةاتفلا دلاو نييعت

 ةكلمملا نم تعمج ىرخا ةياكح اضيا هباشت «ةعبسلا نايبصلاو عبسلا تانبلا وبا» ةياكح

 ةيكذ ةاتفلا ةياكحلا رهظت ثيح «طييخل تنب» ةياكح ىفف (ةيقرشلا ةقطنملا) ةيدوعسلا ةيبرعلا

 ءاكذ ربتخي نا ناطلسلا دارا امدنع ناطلسلا نيتاسب يف يموي رجأب لمعي يذلا اهابا ذقنت

 © دوع الب ةلسو دوعب ةلس» رضحي نا هرمأ دقف ةيزيجعتلا تابلطلا نم اددع هنم بلطف اهدلاو

 زاغلالا ىرغصلا ةاتفلا تلحف .«رجح نم ةنامر رضحي ناو }ةضفب ىرخاو بهذب ةضبقو

 نم ذخأي نا ةيناثلاو { ةفرغمو نبل اهيف ىرخاو رمت اهيف ةلس ىلوألا» : يلاتلاك يهو اهدلاول
 لحل اما «ءارضخ ةيناثلا ذخأيو ،ءاضيب حبصتف سمشلا يف اهعضيو ةدحاو ليخنلا فعس

 قفاوف هعم ءادغلا ندري هتانب نأب ناطلسلا ربخي نا اهدلاو نم ةاتفلا بلطتف ثلاثلا زغللا

 روضحب الا لكألا نضفر امدنع ناطلسلاو تايتفلا نيب ةرواحم رودتو . كلذ ىلع ناطلسلا

 نهلكأ مدع ببس نع ابرغتسم ناطلسلا نهلأسيو لكألا نضفري هروضح دنعو .ناطلسلا

 نهلأسيف تاجوزتم ريغ نهنأب هملعل نهباوج نم ناطلسلا برغتسي 3 ىماحو نهنا هنربخيف
 نم ةنامر اندلاو نم بلطت فيكو ناطلسلا ةلئاس ىرغصلا تنبلا درتف كلذ ةيفيك نع

 . ؟رجح

 ايكو روكذلا ةيمهأ يهو شاقنلا لبقت ال ةملسمو عمتجملا يف ةيساسأ ةميق يوارلا زربي
 روكذلا باجنا مدعو تانبلا نم رثكا ةكرب مهيف دالوألا نأب هثيدح ةيادب يف يوارلا ريشي
 اهعدبي تاياور لالخ نم كلذ نع عفادي يبعشلا نادجولا نكل ،افعضو ةبس دعت

 .لوقلا اذه ضحدل اهغبصيو

 مالس» ةياكحو }نايع ةنطلس نم ةعاس ربص » يتياكح يف هدجن هباشتلا ىلع ثلاث لاثم

 ددعتب ىمسي ام وأ ةدحاو نم رثكاب جاوزلاب لجرلل حايسلا ثيح .رطق ةلود نم «ةيفاع نب

 ام» نا ىري رخا يعامتجا راطاو .لعفلا اذه حيبي ينيد راطا نم هتيعرش دمتسي تاجوزلا

۔ ١١١ _۔-



 ةرم ةفلتحم روصب قحلا اذه تمواق ةيبعشلا ةفاقثلا نكل .لالحلا تانب الا نوكاشتي

 . نيتياكحلا يف رمألا اذه حضتيو ءاقشألا ريغ ةوخألا تايبلس زارباب ةرمو ةيهانتم ةحارصب

 اهمأو اهتاوخال ةصلاخ ةقيقش تسيل نايع نم ةعاس ربص ةياكح يف ةمولظملا ةاتفلا

 . لعفلاو لوقلاب اهتبراحم ىلا اهتاوخأب عفدي امم مألا بايغ ةياكحلا قايس نم مهفيو { ةيشبح
 ةيفوتم ةيشبح اهما ةدحاو نهنيب نم تانب عبس هدنع الجر نا ةعاس ربص ةياكح يكحت

 هعم امل رضحي نا ديرت اذام اهنلأسيل اهتاوخا ثعبف رفسلا ىلع اهوبا ىون إاهتدج اهتبرو
 كانه ناب اهدلاو اوربخاو اوبهذف تارم ةدع ، ةعاس ربص مهتربخأف يلصت اهندجوف ؟رفسلا نم

 . هديرتو ةعاس ربص ىعدي الجر

 هربخاو هيلع ىدانف ةعاس ربص ىعدي لجر ىلع نوداني كانه سانلا عمسو اهدلاو رفاس

 امل رضحيس غرفيو هلامعا نم يهتني نا دعب هنأب هيلع درف ، هجوزتت نا ديرت ةاتف كانه ناب

 . ةاتفلا ىلا اهيطعي نأب هربخاو ةاصح هاطعاو

 تلوحتف ةاصحلا ىلع ةاتفلا تحسم .اهتذخأف ةاصحلا اهيلا لسرأو هتيب ىلا لجرلا عجر

 ةلاسر اهلخادب تدجوف اهتحتف . حاتفمو لفق اهيو ةبيقح هلخاد يف تدجوو قودنص لىا

 .ادوقن امل لسرأو ،اهجوزتيل تاونس سمخ دعب رضحيسو تيبلا دعت نأب اهيف ابوتكم
 ٨ هتنبا هجوزي نا هنم بلطو لجرلا دنع ءاجو ةعاس بص روضح رظتنت تنبلا تسلج

 ةدحاو موي لك هل لسري نا هعم قفتاو راتخي نا هيلعو تانب عبس هيدل نأب دلاولا هربخأف

 ملف نهتنيز لماكب تسلا تانبلا ترضح .اهديري نم راتخيو هيدي لسغيل ءام هيلع بكستل

 ىلا بهذف .ءاملا هيلع تبكسو اهتالص دعب ةيداعلا اهبايثب ةيشبحلا تنبلا ترضحو ،نهرتخي
 همون ناكم نع اهنلأسو اهتاوخا تءاج كلذ دعب 5 هل اهجوزف ،اهنم جاوزلا ديرأ لاقو اهدلاو

 مسج ةا::٠ا كلذ دعبو نكامألا هذه يف ايس هل اوعضوف نهتربخأف ،هسبالمو هسولج ناكمو

 اهلصتس.ر .كانه جلاعتيل هلهأ ىلا باهذلا ديري هنأب هتجوز ربخاو }تاروعلاب ةعاس بص

 .اتيم وأ ايح ناك نإ هرابخأ

 «ةيشبحلا تنب» تناك مايألا نم موي ينفو .ةعاس ربص نع رابخأ تأت ملو ناتنس تره

 يمد نأب فرعت تناك ول اهنأب ىلوألا لوقتف نملكتي تامامح ثالث عمست اهب اذاو ةسلاج

 ةعاس ربصل هتطعاو هتوشو يمحل تذخا اذاو ةيناثلا تلاقو ،ينتحبذل ةعاس ربص يفشيس

 تذخأف هضرم نم ىربيس ةعاس ربص هب توادو يشير تفنتن ول ةثلاثلا تلاقو ، ىفشيس

 ربص اهب دجوي ىتلا دلبلا ىلا تبهذو “تعمس ام لثم نهب تلعفو نهتحبذو ةثالثلا تامامحلا

 ربص تيب ىلا تلصو ىتح .ةبيبط |ةبيبط دلبلا يف يدانت تذخأو ةبيبط يزب تفختو ةعاس

۔ _ ١١٢١



 ايب هتخلاعو هيلع اهولخدأو هيوادتس اهنا مهل تلاقف ،اهدلو ةلعب اهتربخأو همأ اهتدانف ةعاس

 . ةثالثلا تامايحلا نم هتعمس

 اهيلع لخدف اهدحول تيبلا يف ةرم اهآرو هضرم نم ةعاس ربص ءىرب مايأ ثالث دعب

 هنم تبلطف ءءافش لباقم مهنم ديرت اذام اهولأسف ليحرلا تدارا كلذ دعبو هنم تلمحف

 امدنع هتشادشد هنم تبلطو !اريغص ناك امدنع همازح تبلطو !اريغص ناك امدنع هتيقاط

 .اهدلب ىلا تعجرو كلذ لك اهوطعاأف ،اريغص ناك

 3 هيبرتس اهنأب تلاقو تضفرف لفطلا لتق اودارأو اهلهأ ملعف لماح اهنا رهظ اهتدوع دعب
 وهو ةعاس ربص سابل اهنبا تسبلأف ، كلذب اهوربخأو هلهأ دنع نم ةعاس بص داع كلذ دعب

 درف ،هنبا سيل هنأب اهدلاو هل لاقف ،هدلو هنأب فرع لفطلا ةعاس ربص ىأر امذنعو .ريغص

 ذخأو اهذخأف .اهلماكب ةصقلا هل تورف ةصقلا نع اهلأسو اهيلا بهذو هدلو هنأب مهيلع

 . «ءانه يف اوشاعو اهدلو

 ةميتي اضيا يهف رطق ةلود نم «ةيفاع نب مالس» ةياكح يف ةاتفلا ةصق امامت اذهب هيبشو

 ةجوزلا نا ىمه ةماه ةلالد ىقلتملا كرديو ‘ تاقيقشلا ريغ نهتاوخا ديكل ناضرعتت امهاتلكو

 ةحضاو ةوعد هذهو . ءاقشلل ءانبألا ضرعي ببس يأل مألا بايغو ةساعتلل ردصم ةيناثلا

 . ةيناثلا ةجوزلا هابحتاب ةأرملا رهشت حالسو بالا ةجوز ءوسل

 ةدعاسملا ىوقلا وه ريطلاف ،ناتاتفلا اهب رمت يتلا ةمزألا جالع ةليسو يف ناتياكحلا دحتتو

 . نيدلا نم دمتسم رود جيلخلا تاياكح يف ريطللو . . . مولظملا عم فقتل زربت يتلا

 نم ةثلاثلاو ةدحاو مأ نم ناتنثا تاوخأ ثالث خأل ناك هنا ةيفاع نب مالس ةياكح رودت

 اذام هتاوخا لأسف رفسلا موي تاذ خألا ررق ،اربثك هتخا بحي خألا ناكو .ةيفوتم ىرخأ مأ

 كتمالس ديرأ ةثلاثلا تخألا تلاقو ائيش ديرن ال هل نلقف رفسلا نم هعم نهف رضحي نا ندري

 . ةيفاع نب مالس همسا اصخش ديرت اهنأب خألا دقتعاف ،كتيفاعو

 هب بحرف }هتخا بلطب هربخأو هدجو ىتح ةيفاع نب مالس نع لأسي ذخأو خألا رفاس

 ثالثلا هتخأ خألا ىطعا . هتخأ ىلا اهذخأي نا بلطو تازوج ثالث هاطعاو ةيفاع نب مالس

 هتربخأف .ادوقن تدجو ةثلاثلا يفو ابايث تدجو ةيناثلا يفو ابهذ ىلوألا يف تدجوف تازوج

 . ةيفاع نب مالس سيلو ةيفاعلاو ةمالسلا هل ديرت تناك اهنا هتخأ

 اوعضو نأب ةليح اهل اربدف اهتاوخا ةريغلا تباصاو .ةيفاع نب مالس تخألا تجوزت

 نب مالس ضرمو هندب يف جاجزلا لخد مانيل ءاج نيحو .ةيفاع نب مالس شارف ىلع جاجزلا
 اذا هل اريبك اناتسب كانه نأب اهربخأو جالعلل هدالب ىلا بهذيس هنأب هتجوز ربخاو ةيفاع

۔ _ ١١٣



 ىلا ناتسبلا لوحت اذاو ريخب ناك ارضحم هتأر اذإف ناتسبلا ىلا بهذت هيلع نانئمطالا تدارا

 تداراأف رفصألا نوللا ىلا لوحتي ناتسبلا ذخأ ،ةرطخ ةلاح يف اهجوز ناك رفصالا نوللا

 فصوب ثالثلا تامامحلا راوح تعمس نا دعب بيبط بايثب تركنتف اهجوز ذاقنا ةجوزلا
 اهتأفاكم اودارأ } هضرم نم هتفشو هتحجلاعو اهجوز دالبل تبهذو هتذخأف اهجوزل يفاشلا ءاودلا

 اهوطعأف . ةيفاع نب مالس ةاصعو يبهذلا متاخلاو فيسلا مهنم تبلطف مهدلول هتلعف ام ىلع

 برغتساو هتجوز ىلا ةيفاع نب مالس عجر كلذ دعب ،اهدالب ىلا ةجوزلا تداعو تبلط ام

 تبهو دق يننأب اودهشا ةيفاع نبا لاقف تلعف امب هتربخأف اهعبصأب يبهذلا متاخلا ىأر امدنع
 . ةبيطلا يتجوزل تكلم امو يلامو يلالح لك

 ةيبرعلا تارامالا ةلود نم «ةنامألا» ةياكحو نايع ةنطلس نم «ةيكذلا ةأرملا» ةياكح

 رفاسملا وأ رجاتلا نكمت ةليح يف هيلع قوفتتو نيدلا لجر لباقم يف ةأرملا عضت ةدحتللا

 . هراكنا لواح يذلا لجرلا اذه نم هلام دادرتساب

 ةيلاكشا قلخت دق تاداهتجال ةلواحم وأ لاعفنا يأ نع اديعبو ۔ ةينأتم ةفقو نم دبال انه

 ينعت ام ردقب هتنادإ وأ نيدلا لجر رود ليلقت كلذ نم دوصقملا سيل ذإ ۔ اهنع ينغ يف نحن
 ةضرع انلكو هللا وه أطخلا نع موصعملاو «ءوسلاب ةرامأ سفنلا ناو }ءاطخ مدآ نبا نا»

 .للزلل
 نم جرخو لام نم هيدل ام عمج لجر لوح نايع ةنطلس نم .ةيكذلا ةأرملا ةياكح رودت

 فيك راتحاو مايأ ةعضب اهب ثكمي نا ررقو دجسملا يف ىلصف ىرخا ةدلب لصو ىتح .هدالب

 اهركنا هنكلو ةنامألا مامالا لبق .دجسملا ماما دنع اهنمؤي نا ىلا ىدتهاو .هلام ىلع ظفاحي

 ىدحا تملع .امومهم هدنع نم جرخو ،لجرلا نزح .اهب ابلاطم هاتأ نيح اهبحاص ىلع

 مامالا تيب ىلا اهقفاري نا ةأرملا هنم تبلط .هلام هيلا ديعت نأب هتدعوو هب لح امب ةنيدملا ءاسن

 جرخي من مامالا عم اهدوجو ءانثأ ةنامألا بلطيو كلذ دعب لخدي مث تيبلا جراخ فقيو

 . كلذ دعب

 اهيدل ام عدوت ناب بغرتو رفاسم اهجوز نا تعداو اهتارهوجم اهعمو مامالا ىلا ةأرملا تبهذ
 يف اعمط مامالا هل اهملسف هلاومأ بلطي لجرلا لخد ثيدحلا ءانثأ ،قرست نا ةيشخ هدنع

 نأب اهربخت اهتمداخ تلخد اهثيدح نم ةأرملا غرفت نا لبقو لاومأو تارهوجم نم همامأ ام

 ام ةأرملا تعمجف دجسملا مامإ دنع اهلاومأ عاديال ةجاح ال هناو ك هرفس نم داع دق اهجوز

 .تجرخو اهيدل

۔ -_ ١١٤



 رودي ىتلاو ةدحتملا ةيبرعلا تارامالا ةلود نم «ةنامالا» ةياكح امامت هباشت ةياكحلا هذه

 اناسنا دجي نا هنكمي نيا هباحصا لأسف .رفسلا ررقو لامو بهذ هدنع لجر لوح اهروحم

 وه نم كانه سيلف عوطملا دنع اهعدوي نأب هيلع اوراشأف ،هبهذو هلام هدنع كرتيو هب قثي

 نم لجرلا داع ةدم دعبو رفاسو لاومألا هاطعاو مامالا ىلا بهذ . نيدلا لجر نم ةناما رثكا

 .ائيش هنم ملتسا هنا ركنا عوطملا نكل ،ةنامألا عاجرتساب هبلاطي عوطملا ىلا بهذو رفسلا

 ثدح امع هتلأسو اهتمداخ عم تناك ةأرما هتأرو ايكاب عوطملا دنع نم لجرلا جرخ

 اهب لاتحت لجرلا عم ةليح تربدو . هلام هل عجرتس اهنأب هتربخاو هتنأمطف . هتياكحب اهربخأف

 رفسلا ديرت اهنأب هتربخأو اهتارهوجم اهعمو عوطملا ىلا ةأرملا تبهذ . هلام عاجرتسال عوطملا ىلع

 لجرلا ءاج ءانثالا هذه يف ،هدنع اهتارهوجم عضتل هنم ةنامأ رثكأ ادحأ دجت ملو اهجوز ءارو

 دعب تجرخو اهبهذ تذخأو اهيأر تريغ دقف ةأرملا امأ ،هايا هاطعأف هلام بلطي عوطملا ىلا

 . نيديلا رفص عوطملا تكرت نا

 ةياكحو نايع ةنطلس نم «ناييلس متاخو يدوهيلاو دايصلا» ةياكح اضيا هباشتت

 ملظ لوح ناتياكحلا قفتت ثيح ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامالا ةلود نم «يدوهيلاو غئاصلا»

 : يه ةيساسأ رصانع ةعبرأ ىلع ناتياكحلا زكترتو 3 هتوسقو هتوربجو يدوهيلا

 .ريدق ءىش لك ىلع هناو ةقلطملا قلاخلا ةردق يف ناميالا ۔ أ

 . كلمتلاو ةورثلل مهبحو دوهيلا - ب

 .قزرلل اردصم رحبلا - ج

 . هتنحم يف لطبلا عم فقت ةدعاسم ىوق رأفلا ةطقلا ؤبلكلا كمسلا ،ناويحلا ۔ د

 نم ةعومجم يري دايص لوح «ناييلس متاخو يدوهيلاو دايصلا» ةياكح ثادحأ رودت

 لمعلا نع هانغأ ةكمس نطب يف انيمث امتاخ دايصلا دجو ۔ نارئف ططق بالك ۔ تاناويحلا

 نم نكمت ىتح ةقيرط يأب هيلع لوصحلا يف بغرف أبنلاب يدوهيلا عمس .قاشلا يمويلا
 ىلع تقفتاف كلذب تاناويحلا تفرع حابصلا يفو . متاخلا هدقفل لجرلا نزح .ةوقلاب هذخأ

 ةطخلا تذفنف .همف نم متاخلا ذخأو يدوهيلا لجرلا نم متاخلا هل ديعتو اهبحاص ءىفاكت نا

 هليذ لغتساف رأفلا امأ ريرسلا ىلع تسلج ةطقلاو بابلا ةسارحب بلكلا ماق ثيح ماكحاب

 همف نم بلكلل هملسو متاخلا طقلا ملست سطع ىتح يدوهيلا لجرلا فنأ ةقياضم يف

 .دايصلل هميلست متو

۔ _ ١١٥



 ةدحتملا ةيبرعلا تارامالا ةلود نم «يدوهيلاو غئاصلا»ه ةياكح امامت ةياكحلا هذه هباشت

 ايلك ناكو ناقتاو ةنامأب هتنهم سرامي يذلا نيملسملا ةغاصلا دحأ لوح اهروحم رودي ىتلاو

 لأسو ةرابعلا هذه دوهيلا دحا عمس .ربدملا اهربدي» لوقي رما هل ضرع وا ةلكشم هتفداص
 ريسفتلا اذه يدوهيلا بجعي مل .ءىش لك ىلع رداق هللا نا ينعت اهنأب هل اورسفف اهانعم نع

 لبقو هحالصال مكاحلا متاخ هاطعاف غئاصلل ةليح ربدف ،ملسملا غئاصلاب عقوي نا دارأو

 ءاملا راضحاب غئاصلا لاغشنا ةرتف يفو ،ءام بوك هل رضحي نا غئاصلا نم بلط هفارصنا

 حابص يف . متاخلاب ىمرو رحبلا ىلا بهذو لحملا رداغو ةنزخلا نم متاخلا ةقرسب يدوهيلا ماق

 { هتيب ىلا داعو كمسلا نم ةيمك ىرتشاو كمسلا قوس ىلا هتداعك غئاصلا بهذ يناثلا مويلا

 دجي مل امدنع قعصو هحالصاب موقيل متاخلا جارخال هتنازخ حتفو هناكد ىلا غئاصلا بهذ

 تدجو دق اهناب هتجوز هتربخا هتيب ىلا غئاصلا ةدوع دنع .مويلا لاوط انيزح لظو متاخلا
 لاقو هللا دمحو متاخلا غئاصلا دهاش شاهفيظنت ءانثا تاكمسلا ىدحا نطب يف انيمث امتاخ

 هملسو غئاصلا ماقف متاخلا ذخأل يدوهيلا ءاج ددحملا دعوملا يف . ةققحم ةثراك نم توجن دقل

 دق ءانثألا هذه يف سرحلا ناكو }هلعف ام غئاصلا صقو ىأر ام يدوهيلا قدصي مل ، متاخلا

 رظنف .هرمأ فاشكناو هتديكم حاضفنا دعب هيدي يف دويقلا عضوب اوأدبو يدوهيلاب اوطاحا

 .ربدملا اهربدي : هل لاقو غئاصلا هيلا

 : لوقلا ةصالخ

 نايع ةنطلس تاياكح نيب اريبك اهباشت ةمث نا ءالجب حضوت ةقباسلا تاياكحلا نا

 كلت اهيرتعت ىتلا نيماضملا لوانتن انلعج ةباشتلا اذه . جيلخلا لود نم اهريغ تاياكحو

 رصانع ثالث ىلع زكتري لوانتلا اذه لعلو ةماع ةفصب جيلخلا ةقطنم يف ةدوجوملا تاياكحلا

 : يه
 ةأرملا الوأ

 نم ددعتلا تبراح تاعمتجملا نا انظحال زكرملل ةسسؤملا لودلا يف انتبربت لالخ نم

 ةروصب رركتي عوضوملا اذه نا الإ ۔ كلذل نيدلا ةحابا مغر ۔ يبعشلا صصقلا لالخ

 . ةقيقشلا ربغ تخألاو بألا ةجوز لالخ نم ةفثكم

 كاتف حالس الإ يه ام اهجوز ءانبال ةئيسلا اهتلماعمو يبعشلا صصقلا يف بآلا ةجوزف

 . ةيناثلا ةجوزلا ةبراحمل
 اهريدت ةأرمال لاتقلا ةحاس اكرات بيغي نا ثبلي ام مث لجرب أدبت ةماع ةفصب ةياكحلا نا

 . ةقراخلا اهتاردقو اهركمو انهثبخب

۔ - _ ١١٦



 اهفيضي ةعنقا نع هل ثحبي يبعشلا نادجولا لازام يذلا قولخملا كلذ . . . .ةأرملا اهنإ

 يتلا ىرغصلا تنبلا اهنإ ك ىهاضت ال تاردقو ةقراخ ةوقو قلطم رس اهنا . . ةددعتملا هراودال

 لاجرلا ىلع قوفتتو لب اهتهجاومو باعصلا يطخت ىلع اهتردق دكؤتل كلملا وا لجرلا ىدحتت
 . اهتمومع ءانبأ ىلع بلغتتو كلملا ليلضتو اهتيصخش ءافخا عيطتست ثيح كلذ يف

 دجسملا ماما هجاوت يهف . .ةدعاسم ىوق نودبو سفانم نودب ةلوطبلا رود بعلت اهنا

 جيزم اهنإ . .ريحم بيجع طيلخ اهنا تبثتلو هيلع رصتنتل ةنامألل ينيدلا زمرلا كلذ عوطملا وا
 .نيهبانلا ىلع الا اهمهف لهسي ال ةعيبط اهنإ . .ملألاو ةذللا نيب

 ةيبيغلا ىوقلا ۔ ايناث
 فيلألا عونلا كلذ . .مايحلا يف ةلثمتم اهنا ظحالي ةقباسلا تاياكحلل عجرتسملا لعل

 ىلع عالطالا حاتفم وه هشيرو همحل نا الإ ناسنالا عابط نم برتقت عابط هل يذلا

 لطبلا عيطتسي هقيرط نعو هضرم نم ضيرملا ىفشي هتسمالم وأ هلكأ قيرط نعف . .بيغلا

 . ءاقشألا ريغ اهتاوخأو اهيبا ملظ نم اهصلخيو هتجوزب قحلي نا
 ؟ ةيبيغلا تافصلا هذه مايلا بستكا نيأ نمف

 ةصقب اقيثو اطابترا طبترت ةنيزلا كلت ناو ةصاخ كلذب ةقالع مامحلا ةنيزل نا ودبي

 عيدو رئاطكو الوا رئاطك مايلا ايك .ءاعدلا كلذل هللا ةباجتساو مايحلل حون ءاعدو نافوطلا

 تناف . . ةقلطملا ةفرعملا ملاع . . يبيغلا ملاعلا تانئاك نم يه حورلا نا فرعنو . .ايناث

 ةفرعمب اهطابتراك ةقراخلا تافصلا ضعبب تفصتا تامامحلا نا يف ببسلا رسفت نا عيطتست

 . هناسلب قطنلاو هيف امو بيغلا
 جيلخلا لود تاياكح عم اههباشتو نايع ةنطلس يف ةيبعشلا تاياكحلا نع ثيدحلا

 يفنيال ةباشتلا اذه . ةيرشبو ةيفارغجو ةيخيرات لماوع نم عبني ةباشتلاف . بضني ال ىرخالا

 ءانبلا ثيح نم نايع تاياكح يف لمأتلا نكل .ةيملاعلا تاياكحلا عم نايع تاياكح هباشت

 اخسن تسيل يهف . ةقطنملا هذه ةفاقثب طبترم حضاو زيمت تاذ اهلعجت اهحرطت يتلا نيماضملاو

 دجن اهنم ريثك يفف . ىرخألا جيلخلا لود تاياكح نم الو ةيملاعلا تاياكحلا نم ةرركم

 . ةيفاقثلا نايع ةنطلس ةيصوصخب طبتري احضاو ازيمت
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 (ه ةيبعشلا تاروثأملا يف ةيحو رلا داعبألا

 لالبلا دمح نب رصان : دادعا

 5 © } هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 ةيبعشلا تاروثأملا ةودن يف كراشا نأ اهيف لا بلطي يبدألا ىدتنملا نم ةميرك ةوعد تيقلت

 فيرشتلا اذهل اسامح تيدباو «ةيبعشلا تاثوروملا يف ةيحورلا داعبألا» ناونع تحت ثحبب

 ينهذ يف تعادتو ثحبلل ةطخ مضو يف ريكفتلا تأدب يمسرلا فيلكتلا باتك لوصو روفو

 : يه ةلئسا ي تءاج ةديدع راكفا

 داعبألا دصرو اهقاطنتسا ىلا راصيل ،اهرشنو ةيبعشلا تاروثأملا صوصن لك عمج مت له

 ؟اهيف ةنمضتملا ةيحورلا

 ؟ ةيحورلا داعبألا هينعت يذلا ام مث ۔

 ؟ ديدحتلا هجو ىلع ةيبعشلا تاروثأملا يه امو

 لابجلاك جوم طسو يننأك ترعشو ةريحلا نم الالظ تقلأ ،ةريثك ىرخا ةلئسا تلاوتو

 .احاجلإ هعم ةلئسالا دادزتو ىنفذاقتي

 ةليلق يهو _ عوضوملاب ةقالعلا تاذ عجارملاو مجاعملاو تاعوسوملا يف ثحبلا ةلحر أدبتو
 . لالظلا كلت ضعب ددبت تاباجا ىلع فقتل ۔

 ؟ ةيبعشلا تاثوروملا ام

 ينو ،(لوألا نع رخآلا هثراوت ميدق رمأ ثرالا) : برعلا ناسل يف روظنم نبا لوقي ۔

 . هتلم مهثاريم هب ديري «ميهاربا مكيبأ ثرإ نم ثرإ ىلع مكنإ» : فيرشلا ثيدحلا

 هبناوج يف ةقباس لايجأ نم ثوروملا يفاقثلا جاتنلا ىلا ريشي حلطصم» : يفاقثلا ثرالاو ۔

 ظافلألاو ةيسيئرلا جيزاهالاو ةيبعشلا تاياكحلا نمضتي ةريخالا يفو .ةيونعملاو ةيداملا

 «ةيبلسلاو ةيباجيالا ةيبعشلا ةلثمألاو

 .١٢/٢١/٢٩٩١۔ ١٩ نم طقسم ۔ يبدالا ىدتنملا ۔ «ةيبعشلا تاروثأملا ةودن ىلا ةمدقم ةقرو (٭)

 ۔ -_ ١١٩



 ايك ، ةفلتخملا هعاونأب يبعشلا بدألا لمشي يبعشلا ثارتلا»ه نا زيرح دماح ديس ىريو -

 تاسرايملاك ىرخالا طامنالا ىلا ةفاضالاب { ىقيسوملاو ءانغلأو صقرلا نونف نم هربغ لمشي
 . «ةيبعشلا تادقتعملاو

 ؟ةيحورلا داعبألا نع اذايف ةيبعشلا تاروثأملا نع اذه

 :وهو دعبلل انيس نبا فيرعت يفسلفلا مجعملا دروي

 نوكيو ،©طخ ريغ نم ايطخ دعبلا اذه نوكيو نيتيقالتم ريغ نيتياهن نيب نوكي ام لك»
 . فيرعتلا اذهل الثم برضو «حطس ريغ نم ايحطس ادعب

 اذه درويو . يئايزيفلا دعبلاو يضايرلا دعبلا نم لكل نيفيرعت مجعملا اذه دروأ ايك

 : حورلل نييلاتلا نيفيرعتلا كلذك مجعملا

 6 يناويحلا حورلا ىلع ةبكارلا ناسنالا نم ةكردملا ةملاعلا ةفيطللا يه» : يناسنالا حورلا .

 دقو ةدرجم نوكت دق حورلا كلتو .اههنك كاردا نع لوقعلا زجعت بيغلا ملاع نم ةلزانلا

 ."ندبلا يف ةقبطنم نوكت
 «ةعيبطلا وأ ةداملا وأ عوضوملا لباقم يف حورلا لاقي ةرصاعملا ةفسلفلا يف»

 متيتوأ امو يبر رمأ نم حورلا لق حورلا نع كنولأسيو :لوقي ذإ ميظعلا هتلا قدصو

 ٨٥. ةيآلا ۔ ءارسالا هماليلق الإ ملعلا نم

 اهنيودتو اهعمج متي مل ةروثأملا صوصنلا نا اعيمج انملعلو زجوملا ضرعلا اذه دعب
 ناديم ةيبعشلا تاروثأملا نأل ۔ ادج ةبعص حرتقملا ناونعلا تحت ةباتكلا ةلواحم ودبت ،دعب

 ممه ضهنتسي لب ،راهن نم ةعاس ضعب هل صصخ ثحب هب يفي ال هنونف يف عونتلا ريثك
 . ةددعتملا هتالاجم نم دحاولا لاجملا يف نيثحابلا نم عمج

 ةباتكلل :زيم ىسفن يف دجأ ىننإف ةيبعشلا تاروثأملا ضعب وه يبعشلا بدألا نإ ثيحو

 اهتعارمت ي رعمأو لا اهلاسراب يبدألا ىدتنملا مركت يتلا ةعبرألا نيواودلا أرقأو بناجلا اذه يف

 انهو . عارشلا دلب يف نمآ رب ىلا ينفذقت ي فذقت يهو ةمطالتملا جاومألا مكلت الا دجأ الو

 يثحب عوضوم وهو .«ريزو دلو رعاشلا دنع ةينيدلا حمالملاه نوكيل ثحبلا ناونع ددحتي

 . يبدألا ثحبلا جهانمو قستي

 ؟هريغ نود رعاشلا اذه اذامل نكلو

 : ىلي امب اببسم رايتخالا اذه نوكيو
 :ناويدلا ميدقت يف ةفيلخ هللادبع يلع رعاشلا لوقي : آلوأ

 . ةقباس لامعأ هل تردص بوؤد عماجو ،بدألا يف ةقيرع ةرسأ نم يناليغلا ذاتسالاو»

۔ _ ١٢١٠



 : نيببسل (ريزو نب) رعاشلا ىلع هرايتخا عقو دقو

 تناك يتلا ةيرعشلا نونفلا ضعب لحارم نم ةلحرم رخا رعاشلا جاتن يف لثمتت هنا : لوألا

 . (ناديملا) نفك ضارقنالا ىلع تكشوأو ةدئاس

 بيجتست ةلهذم ةركاذب عتمتيو اننيب شيعي ايح لازام هرمع يف هللا دمأ» رعاش هنأل : ايناثو

 عماجلا هجاتحي ناك ام وهو راهظتسالاو ظفحلا يف يداع ريغ دلج اهيدلو .ةراثتسالل اعيرس

 «١)«اهليصافت لك نم تبنتلاو ةياورلا قدص ىلا نئمطي ىكل

 ريزو دلو رعاشلا دنع عونتت ناويدلا دئاصق تاعوضومو رعشلا نونف نا تدجو : ايناث

 .ىرخألا نيواودلا ةيقب يف عونتلا اذه لثم دجأ ملو ، ةبولطملا ةداملاب ثحبلا دمي اعونت

 . «تاينيدلا» ناونع تحت ةينيدلا دئاصقلاب اصاخ ايسق هققحو ناويدلا عماج درفأ : اثلاث

 . ةرشابم ةريبك ةمدخ ثحبلا مدخي _ كش الب ۔ مسقلا اذهو

 برضأس تاظحالملا نم ةلمج يل نإف رعاشلا اذه ناويدل يرايتخا نم مغرلا ىلعو

 . نآلا اهركذ نع احفص

 : ةئطوت

 الو . معفم ينيد وج يف تأشن ةينامعلا ةيبعشلا تاثوروملا نا ميركلا عمجلا اهيأ نوملعت

 اننونف لج نإف كلذلو . مالسالاب نيدي زاجحلاو دجن جراخ رطق لوأ نايعف ،كلذ يف ورغ

 لكب ةلود نايع نوك نا الإ ،رثكا وا ينيد حملم نم ولخت ال ۔اهعونت ىلع ۔ ةينايعلا ةيبعشلا
 يرحبلا اهخيراتلو .دعب اميف ةيويسا ورفأ ةيروطاربما اهنوكلو ، ةيدمحملا ةثعبلا نمز تاموقملا

 دجن اننإف كلذ لجا نمو اهعم لصاوتلا مت يتلا تاراضحلاب ترثا ايك ترثأت دقف ۔ ميظعلا

 ضعب ىلا تبرست دق ،ةيوغللا اهتادرفم نم اضعبو بوعشلا كلت تادقتعم نم اضعب

 دلو انرعاشو .اباطخو ،ةسراممو اداقتعا :نونفلا هذهب ىلاتلاب تجزتماو .ةيبعشلا انتاروثأم

 الثمف هدئاصق يف ةيبرعلا ريغ تادرفملا ضعب فظوي هدجنف اذهلو ةلوقملا هذه نع ذشي مل ريزو

 ةملك (اناس) ةملكو «انالوماي (اناس) تنسحا»(٢) :ناديملا نف نم ةديصق يف لوقي هارن

 . اريثك وأ ادج ينعت ةيلحاوس
 2٢ : ةسمرلا نف نم ةديصق يف رعاشلا لوقي رخآ لثمو
 ةيزيلجنالا ةملكلا امدختسم ىوهلا باتك حتف ينعي «دونت هباقر يللا ىوهلا كوب تحتفو»

 ل

 ناويدلا ٥ ص ناويدلا ١(
 ٨٩. ص ناويدلا ٤٣ . ٣( ص ناويدلا ٢(

 ۔ _ ١٢١



 ةيحلا ةدعاسم نع رعاشلا ثدحتي اليصفت اه ضرعنس ىتلا هدئاصق ىدحا يفو

 (؛ر .اهوخد نم عنم نا دعب ةنجلا لخدي يك سيلبال

 ين ةينيدلا حمالملا مهأ ىلا فرعتلا لواحنس ةيرورض اهنا تيأترا يتلا ةئطوتلا هذه دعب
 : ةيلاتلا رواحملا لالخ نم ۔ هللا همحر ۔ انرعاش دئاصق

 . يوبنلا دلوملا - ءايبنألا صصق نم۔ ةقيلخلا ءدب ةصق ۔

 .ىرخأ ةينيد حمالم ةنيدملا ىلا ةلو لوسرلا ةرجه جارعملاو ءارسالا ۔

 : ةقيلخلا ءدب ةصق : ًآلوأ
 هملعت امو ،ريسافتلا بتك نمو ،ميركلا نآرقلا نم ةقيلخلا ءدب ةصق رعاشلا مهلتسي

 . ناويدلا نم نيعضوم يف كلذ رعاشلا ركذيو . (نارقلا راد) يف هتذتاسأ نم

 ةسمرلا نف يف ةيسامح ةديصق نم دحاو تيب يف ةعيرس ةحمل لكش ىلع : لوألا عضوملا

 . 4راسيلا نم تئشن ءاوحو ردم نم هاشن مدا»(ه» :لوقي

 نع تايبأ ةعبرأب اهعبتي اتيب نيرشع يف كلذ ركذي «مرءاوحو مدآ ةديصق يف : يناثلا عضوملا

 ةلواحم يف ةصقلا ىلا ةريثك دهاشم فيضي رعاشلا دجن انهو . ةصقلل الايكتسا ،مدا ىنبا أبن

 نم ىرخا ةرم ىهو .رعاشلا لايخ نم ةرم يهف ةعونتم دهاشملاو .ءىراقلل اهزاربال هنم

 : : ريزو دلو لوقي تايليئارسالا ىلع توتحا ىتلا ريسافتلا بتك

 نينيبم باتكلا يف هللا نم رمأ ناكس امهروصق ف ءاوحو مدآ

 نسييوغمل ١ خيش ةنحلم هجرخ يل نا دلول ارواجو ةنحلا ف نكس مدآ

 نيسح-اصلا لاجر نم هسفن يلحو ناينبلا ىلع رواديو دبعتي ماق

 نرس.للخادلاو اهنم جراخلا وعنمي نازخو كلامو سراح اهباب قوف
 : ءاوحو مدا ةصق

 ةنحلا مهنكس ٭

 . مدال سيلبا ءاوغإ "

 يتلا رداصملاو حمالملا هذه ىلع فرعتنل ةديصقلا هذه تايبأ ضعب أرقن نا سأب الو

 ناويدلا نم ٢٠١ ۔ ١٩٨ ص اهنع تذخأ

 ٥( ص ناويدلا ٧٧ ٦( ص نم ناويدلا ١٩٨ ۔ ٢٠١.

 ۔ -_ ١٢٢



 : يناعملا ضعب رعاشلا اهنم سبتقا ىتلا ةميركلا تايآلا

 .ةحتافلا ١/٦ ميقتسملا طارصلا اندها» : لالهتسالا يف

 : ءاوحو مدآ ةصق ف

 هذه ابرقت الو ايتئش ثيح ادغر اهنم الكو ،ةنحجلا كجوزو تنأ نكسا مدااي انلقو ۔ ١

 . ةرقبلا _ ٥٢/٢هئ نيملاظلا نم انوكتف .ةرجشلا

 ٢ ه . .هيف اناك امم ايهجرخأف .اهنع ناطيشلا ايهلزاف» ۔ ٢/٣٦.

 ٣ نع ايكبر امك اهن ام لاقو ،اهتاءوس نم ايهنع يروو ام ايل يدبيل ناطيشلا ايهف سوسوف ۔ .

 نيدلاخلا نم انوكت وأ .نيكلم انوكت نأ الإ ةرجشلا هذه ٧/٢٠ .فارعالا

 .ةرقبلا ٢٢٣٨ « . . .اعيمج اهنم اوطبها انلق ۔ ٤

 : مدآ ىنبا أبن ةصق ف . ةدئاملا ٣١/ ٥ ۔ ٢٧ ةميركلا تايآلا

 . طقف نيتيآ نم رعاشلا دافا

 ١ هه نيرساخلا نم حبصأف 5 هلتقف هيخأ لتق هسفن هل تعوطف ۔ ٠/٢٠

 ٢ - تزجعأ اتليواي لاق . هيخأ ةءوس يراوي فيك هيريل ضرألا يف ثحبي ابارغ هللا ثعبف
 «نيمدانلا نم حبصأف . يخأ ةءوس يراوأف بارغلا اذه لثم نوكأ نأ ٣١/ .ةدئاملا ه

 .لحنلا ١٢٠ هه نيكرشملا نم نكي ملو افينح هلل اتناق ةمأ ناك ميهاربا نإ

 ` نالخو بحاص ىوس لصح ام موي

 نابينلا ارو هتمضو هتذخ ةيحلا

 ناطلس هبنظي مدآ هب سح نم
 نابهرلا نم ىوتساو همالك نيل

 ناهرب مكلابي ام مكاهن يبر
 ناحرف رطاخب ةرجشلا نم اولك
 نارينلا نكسمو ةنعللا هيلع تلزن
 ناشلا ميظع ير نم ةرامالا تاج

 ناودع مهلك اوراس ةقادصلا بقع

 ناليس رب ي دلاولاو ةدج يف ءاوح

 ناكم ىلا ناكم نم اورودي اوراس
 نابيشلا اوفرامت ةفرعلا يف لبجلا قوف

 نيلمامتم عدخو هليح ىلع مهلك
 نينياخلا مهو ةنجلا ىلع او رمو

 نيكسم دحاو هنك روصتي هرمو
 نيخسارم هبسحي هفوشي يللاو

 نيدلاخ كولم ةنجلا يف اونوكتل
 نيحلا اهنم جرختنب اولكات نم
 نيذوعتم هرش نم دمحم ةمأو
 نيدرشم عيمج اهنم اوطبها مث
 نيعللا سيلباو ةيحلاو ىمدآلا

 نيبيافتم ضرألا ف ةليوط ةدم

 نيريسم راهنلا يفو اوماني ليللا يف
 نيدلاولا اوقالت نم هلل دمحلاو

۔ _ ١٢٣



 نيفراعتم لهألا اوراس نم هوطخ ناكام لبجلا يف قباس نم مسالا اذه

 نينث دلاولل تباجو لامحلا مت نانثا نطبلا يف تلشو تلمح ءاوح

 نيطلاختم لجرو همرح جرح يشام ناملغلا او رثكو يناثلا لامح تلمحو

 : نافوطلا ةصق ي ©

 . نم الإ ،كلهأو نينثا نيجوز لك نم اهيف لمحا انلق رونتلا رافو ،انرمأ ءاج اذإ ىتح ۔ ١

 .دوه ١١/٤٠ هليلق الإ هعم نمآ امو . نمآ نمو لوقلا هيلع قبس

 .دوه ٤١ «ميحر روفغل يبر نإ ،اهاسرمو اهارجم هلللا مسب اهيف اوبكرا لاقو ۔ ٢

 ٣ محر نم الإ هللا رمأ نم مويلا مصاعال لاق ،ءاملا نم ينمصعي لبج ىلا يوآس لاق ۔ 3

 «نيقرغملا نم ناكف جوملا ايهنيب لاحو =١١/٤ .دره

 : ةكم ي هتيرذ نم مالسلا هيلع ميهاربا ناكسا ةصق يف ©
 .ميهاربا ١٤/٣٧ « . . . مرحملا كتيب دنع عرز يذ ريغ داوب يتيرذ نم تنكسأ ينا انبر ۔ ١

 ٢ قيمع جف لك نم نيتأي رماض لك ىلعو الاجر كوتاي جحلاب سانلا يف نذاو ٢٢/٢٧
 جحلا .

 ىلا اندهعو ،ىلصم ميهاربا ماقم نم اوذختاو انمأو سانلل ةباثم تيبلا انلعج ذإو ۔ ٣

 .ةرقبلا ٢٢/١٢٥ هيدوجنسلا عكرلاو نيفكاعلاو نيفئاطلل يتيب ارهط نا ليعايساو ميهاربا

 : ليفلا باحصأ ةصق
 اريط مهيلع لسرأو ، ليلضت يف مهديك لعجي ملا ،ليفلا باحصأب كبر لعف فيك رت ملا
 . ١٠٥ ليفلا ةروس «لوكام فصعك مهلعجف . ليجس نم ةراجحب مهيمرت 1 ليبابأ

 نس ...خألا جاوز يف صخرو للح ناوخا مهلك هدالوأ فوشي مدآ

 ني۔. خا هجولاو هنويزملا ةرملا ابي نالعز هرطاخ يناثلاو يضر دحاو

 نيلتاقتم ضرألا يف هنينث لوأ نامزلا يف ةصق تلحو لتقلا راس

 نيتيملا نفدل مهعم فرع يشام نابعت وخللي ازيأو اياعت لتاقلا

 نيفد هنفديو تيملل ربق شحبي نابرغامسم يبر مهيلع لزنأ
 اهنم مهطوبهو مدآل سيلبا ءاوغاو ةنجلا مهانكسو ءاوحو مدا ةصق رعاشلا درس نا دعب

 داوب هتيرذ نم ليلخلا ناكساو .نافوطلا ةصقب ةديصقلا هذه لمكتسي مدا ينبا ابن ةصقو

 : يلاتلا بلاقلا يف ليفلا باحصأ ةصقو . عرز يذ رغ

 نيملاس هلهأو هللا يبن اهيف نافوط اهباص ةنيفسلا ةيناثلاو

 نينما مالسب اهيف وبكرا لاقو ناجوز يش لك نم اهيف لمحو ماق

۔ _ ١٢٤



 نالصح لبجلا يف ازيأو لزن هنبا

 نامألاو ةمحرلا دالب ىرقلا مأ

 ناشطع امظم لكو اهيلع اورم

 نايع يملا تفاشو مزمز تقل رجاه

 نابكرلا هتاجو هللا ىبن نذأ

 ناسنالا رشعمل ةكم يبنلا لاق
 نارقلا يف لزنم يرابلا نمو رمأ
 ناثوألا ةبصعو ليفلا باحص اولصو

 ناينبلا اورسكيو ةبعكلا اومدهي اوغبي
 ناحنجلا يستكم ريط مهيلع لسرأ

 ن ارسخ مه ديك عجري 4 ونب و ك اولذ

 ميهاربا ءاعدو مارحلا تيبلا رايعا ةصقو نافوطلا ةصق ربتعي رعاشلاب ينأكو

 نيعمجأ مهلك اوباغو قرفلا مط
 نيملاس رجاهو هللا لييلخ اهيف
 نييماض قيالخلاو سباي ريشلا
 نيدعاستم رفحلا يف اهيلع اوناكو

 نيلورهم هيلع اوراس جف لك نم

 نيتعكر يماقم يف اولصو اوفوط

 نيفئاظطللانتيب رهطو رمع
 نيلصاوتم رشتنملا دارجلا اورش

 نيملسملا شيج لبقو يبنلا لبق
 نيدتعملا شيج ىمريو راجح لمجي
 نيتملا ةوقلا بحاص يبر ناحبس

 هيلع ليلخلا
 ٤ «هنو ركشي مهلعل تارمثلا نم مهقز راو مهيلا يوب سانلا نم ةدئفا لعجاف مالسلا

 . ةقيلخلا ءدب ةصقل ادادتما اهربتعي هب ينأك .ليفلا باحصأ راسكناو

 : : ءايبنألا صصخن نم - ايناث

 رعاشلا ناويد

 .ةنجلا يف ءاوحو مدا ىنكس :رعاشلا ركذي ٨٩( ص) ةسمرلا نف نم ةديصق يفف
 : ةيلاتلا تايبألا يف دوجسلا نع سيلبا عانتماو { مدآل ةكئالملا دوجسو
 دولخلا را د طسو يف اونكسا ء اوحو مدا

 دونجل او هلال ١ ىص اعو ىصعو ىب ١ سيلب او

 دوجس مدآل اوماق مهلك اےسلا لهأو

 دوقولا تاذ رانلا ةرخآلا يف سيلبالو

 هيلع ۔ حيبذلا ليعايسا ةصق رعاشلا درسي ةعوبرملا ةحزرلا نف يف هل ةديصق نمضو

 : لوقي . نيملسملل ة هنس تحبصا يتلا ١١٥١( ص ) هءادتفاو ۔ مالسلا

 ة د ر ل ١ بر نسم ١ ذه

 هنيبج نم هلتو م اق

 4 مال مس ىسر هل دار

 4 ۔ہبن 05 س يف قباس

 فوشيودلولاب يحضي

 هنيميب ةرفشلا ضباقو

 فورعم شبكبهادنفأو

 ۔ ١٥



 .م \ . اع 4 . ۔مم تو - ساو ا ز ي دا هل ١ اه

 فوقول او ىحص ألا ديعل ةنسل ا ارميعب ات -رحل او

 ىسوم ةصق ىلع يتأي (هللا همحر) يسرافلا دشار نب ديعس ىلا رعاشلا اهب ثعب ةديصق نمضو

 : ازغلم نيدم لهأ يف ١٨٦( صر مالسلا هيلع

 بجعلا اهيف ةصق نع كدش اناب

 برشلا ريب ىلع يشمي يبنل ا ىتأ

 بردل ١ ف تراسو هدحو تشم اولاق

 بتهتسم هتقلو ةبيشل ١ ل ا تلصو

 بطخو تنبلا ىلع رطاخلا رجأتساو

 ريصق لبج نهدنعو تانب ىقل

 ريسملا رصقتو ءايحتسا ىلع يشمت
 ريبك خيش اندنع تلاقو تدر

 ريبلا يف مهولد ىلدأو مهمنغ ىورو
 رعاشلا صصخي ٢١٩(« ۔ ٢١٧ ص) نابعش فصن ةليل ةبسانمب ةديصق»ه ناونع تحتو

 ةعيرس تاضموب اهقبسي فسوي ةصقل هذه لكشت اتيب ننالثو دح او عومجم نم اتيب نيرشع

 : نع
 هيلع ۔ ىسومل رحبلا قالغنا ۔ قرحلا نم ۔ مالسلا هيلع ۔ ليلخلا ةاجن ۔ نافوطلا ةصق

 : ةيلاتلا تايبألا يف هرصبب رضأ يذلا ۔ مالسلا هيلع ۔ بوقعي نزح ۔ مالسلا

 قرغلا نم اهلهأو ةنيفسلا ىجن

 قنشلاو قئارحلم هليلخ ذقناو
 قلفنا رحبلا هل هللا ميلك ىسوم

 فدها هنيع رصب هنزح نم بوقعي
 قمحلا هبلق نم باغو هنويع تحص

 ميكحلا هللا باتك يف لزنم رمأ

 ميلس ندرب يدرباو ينوك راناي

 ميظعلا دوطلاك قرف لك ىوتسا ىتح
 ميدم فسوي ىلع يكبي ام رثك نم
 ميسنلا به امدنع فسوي حير نم

 : اخيلز عم مالسلا هيلع فسوي ةصق يتات ةعيرسلا تاراشالا هذه دعب

 قشع فسوي نسح نم اخيلزلا باصو

 قرطو بابلا هديس لصو موي
 قدص يكحت تغب ام هصيمق تقش

 قرفلا رثك نم هبوث ققشت فسوي
 قطنو دهملا ين اهيلع دهش دهاش

 قلطناو همالس لصح نجسلا دعبو
 ىفش بلق هلو هتوخل ةومحلا هيف

 ميمذلا لعف لعفي ام مركم فسوي
 ميضه بلق نم ىوكش مدقت تماق

 ميشغ لاجراذه مكيبص تلاق

 ميقس هتلخدخلا نيسح ةضبق

 ميعز ىوعدلا يف يللي يماحملا لثم

 ميمرلا مظعلا يشنم بر يف ضباق

 ميكحلا بلقلاو هقالخاو هتميش نم

۔ -_ ١٢١٦



 قفرو بيحرتب ةفايض مهفل ىوس ميهبلا ليللا يف اوريسي هولصو موي
 ميتي لفط لثم هلاحل ىقب دحاو قرف نينث لك دعقو لكألا طح

 ميككت هملكو هصيلخ فرع فسوي قربنتهعومدو هدبنع هذخو ماق

 ميلتسي ىنثو هحور مف صخر ىتش لايعلا بايغف هبلق بوقعيو

 ميهف دلاولاو دلاولل رذع اوباج قبشلا صوصقم ةريدلل اولصو موي

 ميقتسمو هعاتم سرحي دصق فسويو قبتسنانيشماولاق يذلا مه

 ميمهلا رمألا اذو ةصقلا نع لأسي قلخلا نسحبو همشحب همالك دلاولا

 ميتعلا تقو اشعلا يف اوكبت ينوتيجو قحل يناثلا اذاو فسوي اومتبيغ

 ميمض هنماضو كلملا عاوص ذخام قرس كنبا اذ نإ انابأ اي :اولاق

 ميهنب اومهنيو انيلع اوخراصتي قرطلاو عراوشلا يف ركاسعلا انوج

 ميرغلا اوحصفيو قراسلا اوفرعي اونب قونلا دادش اوشتفو انلمح اوطق
 ميصخ هباصالو بيذ هلكام ال قفتلا لمشلاو هنوخ عم عجر فسوي

 ةيقب نود حون نافوط ةصق رعاشلا ركذي ٢٣٦( ۔ ٢٣٣ ص) داشرألاو حصنلا ةديصق يفو

 : لوقيف صصقلا

 رسدو حول نم هتنيفس يبنلا ىوس
 رقبلاو شياولاو مداوأل ١ باج

 رحبلا جاومأ تجاهو مج رفاس

 هتردقو يبر رمأب يسرتو يرجت

 هتجوزب جوز لك مهعم ريطلاو

 هتباج ةدارالا يدوجلا ىلع ىتح

 نع ةينمض تاراشا ىلع يوتحت نيدلاولاب ربلا اهعوضوم ةديصق .ةديصقلا هذه ىلتو

 : مالسلا هيلع ميهاربا نع ةحيرص ةراشاو مالسلا ايهيلع ۔ حونو سنوي

 نيظطقايلا راجش قلاخ وه نماي

 نيلماعلا بر ةردقب ىرجت كلفلاو

 هريس لزانملا كلت يف ردبلاو

 هرصن ١ يبر دورمن رحس ىلعو

 هرخسم روجحبل ١ جل يف توح او

 ةديصق يف ازغلم ۔ مالسلا هيلع ناييلس يبنلا توم ركذي رعاشلا دجن فاطملا ةياهن يفو

 : ۔ هلللا همحر ۔ لوقي ناديملا نف نم

 تاموز رب يف مكيلع ينلشت

 مهلد نم نيش تقولا فوش
 تاموزرب يف مهايب سلاج

 ةزربلا يف ليملا بحيي

 مهلدن :رجلا يبنلا تومي

 ةزربلا يف تام يذلا وه نم

۔ _ ١٢٧



 : يوبنلا دلوملا - اثلاث

 3 ةفيرشلا ثيداحألا ضعبو نارقلا يآ ضعب نم ميظعلا ثدحلا اذه رعاشلا مهلتسي

 . ةريسلا بتك ىلع ةريبك ةجردب لوعي هنكلو
 : اهيف لوقي ناونعلا سفن لمحت ةديصق يف يوبنلا دلوملا انرعاش ركذ دقو

 عيفرلا هاجلا اذ هللا يبناي

 عيبر لوأ يف سانلل ترهظأ

 نيملسملا بولق ييحت كتليل
 نيلاعلل ةمحر هللا كباج
 رهظ كهجو يف زعلاو رصنلاو

 ربخلاب نلعتو ةمعنلا ركشت
 رضم نم ديس هللا اهاطع دق

 رشع يناثلاو نينثالا ةليل

 دلو ام ةليل مالسالا زاف

 دلو هدعب الو هلبق اوأرام

 لافتحاو ةميظع ةنيز توتساو
 لاوخلاو همامع هلهأ مهلك

 ..]١٤.١٣] ...... : لوقي مث

 عاضرلا يف ير فاصنالا همهلاو

 عازن ةمسقلا يف ريصت بحي ام

 برعلا عمج تفلأ دمحم اي

 بسنلاو مهبسح يف مهتم تنأو

 عيفشلا يداهلا اي هللا لوسراي

 ميظع كداليمو ةبيط كتليل

 نيمألا هطاي هللا بيبحاي

 ميوقلا نيدلاو زعلاو رصنلاب

 رصتنم اهملع ةكم تحبصأو
 ميقتسم ظح هللا اهاطع دق

 رهشلا اذه ف دولوم يذلا

 ميهب ليل يف راونأ تعشعش
 دهملا يف هدعب سانلا هوفرعو
 ميركلا هجولاو رونلا اذه لثم

 لاجرلاو اهاسن ةكم تعمجو

  

 ميتي شياع مهغيب ام يبنلاو

 عاطتسا ام عضري هيخأ مهس نم

 ميلح بلق هلو لداع يبنلاو

 بدألا لك ءابدألا اودافتساو

 ميصخلل كفيسو هلل كتعاط

 ىلص لوسرلا تافصو قالخألا مراكم يف ةديصق نم تايبأ يف يوبنلا دلوملا ركذ ءاج ايك

 : اهنم ملسو هيلع هتلا

 هاطع انبر ةمسذنل - او قلخل ١ :مسح

 هابرو هملع لي يوايسلا ملع

 ۔ _ ١٢٨

 هتوب ر نسح أو هين اعم امك

هتمأ ملعو هحور يبنلا ماق



 : جارعملاو ءارسال ا _ ًاعبار 0

 لوطأ يناث يهو .هناويد يف ةينيد ةديصق لوطأ يف جارعملاو ءارسالا ةصق رعاشلا جلاعي

 . ناويدلا ين ةديصق

 .جارعملا يف ةيو ىفطصملا هار ام ركذ يف ضيفيو ءارسالا نم دهاشم رعاشلا درسي

 لج ۔ هبر عجاري نا يبنلا ىلا ىسوم يبنلا بلطو اهيلع علطا يتلا تايآلا ضعب اركاذ

 : ةديصقلا هذه نم عطاقم مكيلع أرقأسو دهاشملا نم اهريغو ةالصلا ةيضرف يف العو

 مرحلا نم هدبعب ىرسأ نم ناحبس
 ملقلاب بوتكم حوللا يف ىرج رمأ

 ىرول ١ ريخ لصو ىصق ال ١ دجسملل

 ممألا ريخل عرسملا قاربلا ءاج

 مزعو ىرسملل هللا لوسر برق
 قاربلا رهظ ىلع بكار يبنلا راس

 قابطلا عبس ىلا ىصقألا دجسم نم

 ىرس هللا لوسر ةكم مرح نم

 بجر رخا رهش يف ةميظع ةليل

 مجللاو هجرص زتهاو يبنلا فاش

 بكر يلات نمو ىلص رفسلا لبق
 قافآلا نيب ىفتخاو هحانج كرح

 بجعلا اهيف رظنو ايندلا ايس زواج

 ناك ثيح ىلا . ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا ىأر يتلا دهاشملا ىلع رعاشلا يتأيو

 : ريزو دلو لوقي . ىندأ وأ نيسوق باق

 رتتىملا ماقملا دنع اولصو امل

 رصقنا ليربجو هللا لوسر رداب

 ,تايلكلا ىذه هبر عم يبنلا باج
 تابجاو ضورف ملسملا ىلع تناك

 ردتقملا زيزعلا برلا اوبطاخيبو

 برلا لالج ةمظع نم عضاوتو عوط
 تاولصلا تاكرابملا تايحتلا

 بجو دق رمأو ةبهالإ هردق

 :لوقي دمحم ةما ىلع ةالصلا ضرفب ۔ لجو زع هللا رمأ رعاشلا ركذي مث

 هاصولإو ةلاسرلاو يباتك غلب
 هلالا لاق ايب ىضراو يبنلا عاط

 مانألا ريخ ىلا ىسوم يبنلا لاق

 مايص اهعبتيو دياو ةالصلا ىذه

 ةالصلا نيسمخ ةمألا ىلع ضرفو

 ببسلا هل ىكحاو ىسوم يبنلا ىقل
 مالكلا يف عجارو كبر ىلا ينث

 بعت ةمألا ىلعو ةمحز ىوتست امب

۔ _ ١٢٩



 ىسوم ةحيصنب المع ميحرلا هبرل ميركلا لوسرلا ةعجارم كلذ دعب رعاشلا ركذيو

 : ه ةلي » هيبن ىلع ميظعلا برلا لضفت يف لوقي مث ،ميلكلا

 بتكنا حوللا يف نيسمخ رجأ اهلو سمخ اهانلعج اهلك ةالصلا يذه

 عفترم ماقم يف بواجو بطاخ عبسل ١ تاومسل ١ يف هد ارم لصح

 بذك هل اولاقو همع ينب ربخ عجرو ةكم ىلا ىنث هتليل يف

 هللا ىلص -لوسرلا نم ليلدلا مهبلطو ،شيرق بيذكت ركذ ىلع كلذ دعب رعاشلا يتأيو
 . ةكم نيبو هنيب قيرطلا تامالع ركذيو سدقملا تيب فاصوا مهل ركذي نا يف ۔ ملسو هيلع

 ركب يبا قيدصت يف لوقي مث . مهف لوسرلا اهفصو يتلا ةلفاقلا لوصو مغر اضيا مهبيذكتو
 : هل

 رظتنيو هيلع علاطي ىفطصملاو ركبوب هدنع ماقو همالك قدص
 بقللا كاذ معنايو يباحصلا معن رهتشا مساب هقوف بقللا طح

 : ةنيدملا ىلا ةرحلا ۔ اسماخ

 ىلا ةمركملا ةكم نم ۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔ لوسرلا ةرجه ةبسانمب رعاشلل ةديصق يف
 ةيوبنلا ةرجهلا ةصق انيلع رعاشلا درسي اتيب نيعبراو نينثا نم نوكتت يتلاو ةرونملا ةنيدملا

 فالختساو { ةكم رافك ءاقتا راغلا ىلا اموجلو ةرجهلا يف ىبنلل ركب يبا ةبحاصم ركذيو

 ركذي مث تانامالا دريل ةليللا كلت هشارف يف مان يذلا بلاط يبا نب يلعل ةلي يبنلا
 :لوقيف ميركلا مداقلاب ةنيدملا بيحرت

 افصناز ةبحملا نيد اهناونعو ىفطصملا ةرجه يف فرعي ةنسلا سار

 نيسن .نا دنع زعلاو رصنلاو ىفظطناو هجارس ملظأ كرشلاو

 ةنسلا لوخدب مالسالا حرفيو هنيب ةنس يف رجاه يبنلا

 نيعبات انيبن ةنسل انلكو هنطوم ةكمو برشيل رجاه
 : لوقي ىرخا تايبأ دعب

 اورهظي ةنيدملل مهيلع رمأ اورجاه ةباحصلا هلبق يبنلا
 نيعمجتم يصق مم ةودنلا راد يف اورواشتي ادعلاو ةنايخلا فاش

 لضافلا لوسرلا اذه مزعو ماق يلولا هللا رمأ هاج ام دعب نمو

 نيلففغمو اوردام ةكم لهأو يلع انديس مان همانم يفو

 رشبلا ريخ ىفطصملا نيعبات رفسلل اودش رافكلا ةبصع

۔ ١٣٠ ۔-



 ركيوب هدنع رافغلا يف يبنلاو

 مهغنينث اوراس راغلا يف امه ذإ

 مهقوف هللا فاخت ال هل لاق

 نيمتعم اونتثو اولذ رفكلاو

 مهفاش نم نزحو فاخ هبحاصو

 : دحأ هلخدي مل راغلا نأب رافكلا عانتقا يف ةمايحلاو توبكنعلا رود كلذ دعب ركذيو

 تحت نم رظني قيدصلا هبحاص

 تحتماو يراوشلا ىحمت اهحانجب
 تفحل هللا ةردقب توبكنعلاو

 نيدعاستم لمعلا يف ةمامحلاو يه

 مهريس ةلصاومو راغلا نم هبحاصو ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا جورخ رعاشلا ركذيو
 : ءابق دجسم لوسرلا ءانبو راصنألا بيحرت يف لوقيو .ةنيدملا ىلا

 لوبقو حارفأب راصنألا اوماق
 لولذلا رهظ ىلع مهاج يبنلا

 ابحرم دمحم اي كب ابحرم
 ءابق يداو ىلا ةكم نم تيج

 ةالصلل سسأ ىللا دجسم لوأ

 هارو نمو هتمدخ يف لئابقلاو

 : لوقي تايبأ دعبو
 تلصو ةنيدملل ةيطملا

 بكربو اهيلع رش أ يبنل ا

 تازجعملا ريثك مظعألا يبنلل

 تامراص فويسب نيدلا رهظأو

 لوسرل ١ اويحمو توصل ا نيعف ار

 نيميلاو هراسي يف ةباحصلاو
 ابجوأ انيلع كل رمأ لك

 نيمأ اي كمودقب يداولا رضخا
 هانب هلل ا لوسر ديب ابق ف

 نيعيابم لوسرلل ةقيقحلاب

 تفقو ام امهوفقو لئابقل او

 نيلزان مهلك بويأ يبأ راد
 تانيبلا تاج هللا باتك ف

 ىكزاو ةالصلا لضفأ هيلع - ىفطصملا ةرجه ثدح رعاشلا ىهني تايبألا هذه دنع

 يبنلا دبعت نع ثدحتي ةيلات ,تايبأ ةتس يف هارن ثيح ةديصقلا يهني ال هنكلو . ميلستلا

 : لوقي وهو ةجيدخ ىلا هتدوع مث رافلا يف هيلع ۔ مالسلا هيلع ۔ ليربج لوزنو ءارح راغ يف

 يتلا ةصقلا يهو رمألا اذه نع لفون نبا ةقرو اهمع نبا ةبيدخ لاؤسو «ينولمز ينولمز»
 : اهليصافت نوفرعت

 نع ةديصق ماتخ يف ةكمب ةلاسرلا ءدب نع ثدحتت يتلا تايبالا هذه ىلع فقن نا

 رعاشلا ررحت نم دئاصقلا ضعب يف انيأر ايك سيلو } يوفعلا رمألاب سيل .ةنيدملا ىلا ةرجملا
 .اينمز ثادحألا لسلست عابتا يف

۔ _ ١٣١



 قايس يف ينفلا دادرتسالا وا عاجرتسالا ثيدحلا صصقلا يف فرعي ام رعاشلا فظوي له

 ؟ يخيرات قايس يف (ادو٥ ع٢) ب فرعي ام وا ىخيرات

 . ةقرولا هذه دودح جراخ وه ذإ لاؤسلا اذه ىلع ةباجالا ءارو نآلا ىعسأ نل

 : ىرخأ ةينيد حمالم ۔ اسداس

 حمالملاو تاريبعتلاو تاسابتقالاو تاراشالاب ءىلم ۔ هقلا همحر ۔ ريزو دلو رعاشلا ناويد

 :اعيرس اهركذ ىلع يتأن ىرخا حمالم كانه ةقباسلا تالاجملا ادعو .ةينيدلا

 : ةينيدلا دئاصقلا ف - الوأ

 (ىلوألا ةعبرألا تايبالا) نابعش فصن ةليل ةديصق لالهتسا ١
 ٢٢٢ ۔ ٢٢٠ ص )٥٦٢( ناصمر رهش يف ةديصق ۔ ٢

 ٢٢٥ ۔ ٢٢٢ ص )٣٠( ىربكلا ردب ةكرعم ىركذ يف ةديصق ۔ ٣
 ٢٢٦ ۔ ٢٢٥ ص اتيب )٢٢ جحلا ةضيرف ءادأل يعسلا يف ةديصق ٤

 ٢٢٧ ۔ ٢٢٦ ص (اتيب )١٨ ةفرعب فوقولا موي يف ةديصق ۔ ٥

 ٢٢٩ ۔ ٢٢٨ ص (اتيب )٢٥ جاجحلا ةدوع يف ةديصق ٦

 : حصنلا دئاصق يف - ًايناث

 ٢٣٦ ۔ ٢٣٣ ص (اتيب )٢٦ تاذلملاو وهللا يعباتو ةالصلا يكرات اهب صخ ةديصق ۔ ١

 ٣٣٩ ۔ ٣٣٦ ص (اتيب )٣٠ نيدلاولا رب يف ةديصق ۔ ٢

 ٢٤١ ۔ ٢٣٩ ص (اتيب )٢٨ ربقلا باسح يف ةديصق ۔ ٣

 ٩ ىلع ة:٫.ذا ةسمخلا رواحملا يف ۔ دئاصقلا نم انركذ ام ادع ۔ ناويدلا نمضتي نذإ

 دقو .لةن۔۔ه ثحب ناونع نوكت نا اهل حمست ةجردب ةينيدلا حمالملا اهيف عونتت دئاصق

 انه ةقرفتم تايبأ ىلا ةفاضالاب اذه .ناويدلا يف اهناكمو اهنم لك تايبأ ددع ىلا ترشأ

 . كانهو

 مظعم أدبت اهماتخو دئاصقلا لالهتسا صخت روحملا اذه تحت اهنم دبال ةملك تيقب

 هفطل وأ .هتردق رهاظم وأ .هتافص وا هللا ركذب ._ ىمظعلا اهتيبلاغ لب ۔ ناويدلا دئاصق

 نوكيو لوسرلا ىلع ةالصلا كلذ عبتي اهضعب يفو اهريغو . هلل دمحلاو ءانثلاب وأ هقلخب

 ةباحصلا ركذو ملسو هيلع هللا ىلص ۔ هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاب دئاصقلا لج ماتخ

 . .:: :ناويدلا نم ةلثمأب يتأنو ةينآرقلا روصلا ضعب ىلا ةراشالا انايحا ماتخلا نمضتي ايك

۔ _ ١٣٢



 : ةسمرلا نف نم ©

 (يدابع نب نف) ةديصق لكف .ةتبلا ءانثتسا نود نفلا اذه ىلع ةقباسلا ةملكلا قدصت

 هللا ىلص -لوسرلا ركذب متتخت ناو هلالج لج هللا ركذب لهتست نا ةرورضلاب بجيو ؤبجي

 . ةديصقلا عوضوم نع رظنلا ضعب ميركلا نآرقلا روس ضعب ءايسأ ركذ وأ ملسو هيلع
 : ةلشمألا

 ماتحل لا لالهتس الا

 هياسكم نينس نم انيلع بونذ رفغت ةياسلا رفاغ يل ميرك ير تبلط ۔ ١
 هيارقاي اوعمساو ىوهلا ارقي يف ديعساو هيارلا رهظم ىللا ينبلاب اهتمتخو

 « «» ه ٭. .

 نونلاو فاقلابو يبنلاب اهتمتخا ينوزحا جّرفمل ميرك يبر تبلط ۔ ٢

 (ينوصخرتاب ناك ىوهلا نفاب رياث
 » ٭ + ٭

 رايخلا هط باحصأو يبنلاب اهتمتخو راجتساو اعد دبع ميرك يبر تبلط ۔ ٣

 راشتنالاو ثعبلا موي رشحلا يف انل عفشي تبنلا ىصحمو دمع الب هايس عفار

 راجشلاو

 راغص مهلك قلخلا عيمج ىصحو

 رابكو
 تئشن ءاوحو ردم نم هاشن مدا

 راسيلا ن..

 رادجلاو اهروس مه انراد مهب تهز رابكلا نوصحلا لهأ دلبلا لاجر حدمبو
٧ ٧ ٧ 

 ٤ ةباجم هوعدب هللا اي يبنلاب اهتمتخو هباحس ىشنم شرعلا ميرك ير تبلط
 يبنلا اوركذ مكلك رضح نم اي
 ةباحصلاو

 (هباوج
 » ٭

 ۔ _ ١٣٣

  



 هارب ةروسو دمحم يبنلاب اهتمتخو هامس عفار شرعلا ميرك يبر تبلط ۔ ٥

 هاوس دح ام ناحبس ميحر روفغ بر

 هاطخ ىحمي دبعلاو بونذلا عيمج رفغي
 هاعد دبع باخ ام هيبن اعد لىللاو

 هالصلا هيلع دمحم يبنلا اوركذو اولصو
 هاهتنم عفر يبرو ايسلل ىرس للا
 اوصلخا مه يذلا ةباحصلا اوركذو
 هلالل

 هالصلا ضورف اوماقأو رفكلا نيدهاج

 انعم هل فرع ام يللا انلوق دنتسي امم (هانغو هديصق اوعمس لثملا نف ديعسو)
 .هدحو انرعاش عم سيلو نفلا اذه دئاصق لك يف اذكهو

 : لالهتسا
 هترتعو يبنلل يمالس ىكزأو فلأ يداهلا ىلع هللا ةالص لوأ

 هتين صلخأو ىلص نم دعبو فكع فكاع ام دع يتالصب يننب
 : ماتخ

 : لوقيف ةديصقلا عوضوم يف لخديو

 هتلحو ..۔.:+لا راد ىلا لصوو فسكو حنجلاب حفص يبمب ريطاي

 هتوع:: ::. ضرو ةنجلاب زوفنب فرشلا يلاع مكيبن ىلع اولصو
 ةتباثلا ,: ..رشلا لهأ انتاداس فلسلاو ةعاط لهأ ةباحصلا اوركذو

 هتودب لوأ نم هميتخت لوقلاو فلأ يداملا ىلع اولص ةمتاخلاو
 ىرخالا دئاصقلا ضعب يف دجن اذكهو

 : لاؤس لع حلي انهو

 لالطالا ىلع مهدادجأ فوقول دادتما وه نييبعشلا انئارعش دنع جهنلا اذه عابتا له ۔

 ؟مهدئاصق لالهتسا يف موسرلاو
 هيبن ىلع ةالصلاو هيلع ءانثلاو هللا دمحب ءدبلا يف ةينيدلا ةباطخلاو دجسملا رثأ وه مأ ۔

 ؟يبنلا ىلع ةالصلاب ماتخلاو ٠ هلت

۔ ١٣٤ _۔-



 . ملقلا بابراو صصختلا باحصأل اهكرتا لب .ةباجالل يسفن حشرا ال

 ` _ مكنظ نسح نمف ءيش يف تقفو نإف ليلق تقولا نم هل حيت ا لقم دهج اا ذه : م اركلا اهيا

 . مكيلإ رذتعا يننإف ى ىرخالا تناك ناو

 . . هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسل او . متخ ينو علب يف هلل دمحل او
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 ٠

 نب نافلخ

 .شلا موحرملا .

 ٠ ليمج

١ كف ابسسل «



 بدا يف تاحمل

 هريبايسللا ليمج نب نافلخ خيشلا

 ) ًارعاشو ابيدأ (

 يباصقلا ديمح نب دمحأ نب ةفيلخ : دادعا

 قرطبو ةايحلا يف ةديدع يحاون جلاعي عستم ريزغ قمعلا لك قيمع ينايعلا بدألا نإ
 .اهنم ةمهم عيضاوم

 © ءارقلا ملاع ىلا هجرختو ماثللا هنع دعبت يتلا ديلا دبي مل _ فسألل هرثنو هرعشب بدألا اذه

 ىنعمو ًانف بدالا اذه ةسارد وه هتينع ام نكلو اهرثكا ايف نييواودلا ةعابط كلذب ينعأ الو

 يلايجلا هقوذو ىنفلا هسحو هلئاق ركف ةساردو

 اهدهشت ل ةيبرعلا قاوسألاف ةليئض ةطيسب تاسارد هنع ترهظ ناو بدألا كلذ نإو

 .اهنم ةمورحم مويلا ىلا تلظف

 يدورابلا نعو هرعشو يقوش دمحأ نع ةعسوملا ةريثكلا تاساردلا هيف ىرن يذلا تقولا يفو

 يف أشن يقوش نا ىلا دوعي كلذ لعلو يحاورلا ملاس نب رصان خيشلا نع كلذ دجن ال انناف

 خيشلا اشن امنيب ، يبرعلا ملاعلا ىلا عيش لك ريدصت رصعلا كلذ يف ناكمالاب ثيح رصم

 . ةدودحم اهب هتايح تناكو رابجنز يف رصان

 بيلاسأ ... دبلا بيلاسأ ترسيت دقو مويلا رذعلا ايف ءابدألا ءالؤه رصع يف كلذ ناك نإ

 ثارتل: .::: ةسارد نم عنمي رذع ياف ‘لاصتالا لهسو هضعب نم ملاعلا برتقاو رشنلا

 . يمالسالا يبرعلا ملاعلا ءابدأ نم اءزج مهرابتعاب نايع ءابدأ دنع يذلا

 . هناوخاو ليمج نب نافلخ خيشلا كرتيو هبكر ىلع راس نمو سينودأ سردي اذامل

 ةشطعتنا لايجألل ةورثلا هذه اوجرخيل دحلا دعاس نع اورمشي نا الا نيرداقلا ىلع ايف

 .اهغالبا نم دبال ةناما كلذ نال اهنم اهنامرح مدعو .إاهل

 خيشلا هرصع ءابدأ ةعيلط يف ربتعي يذلا نيزرابلا اهئاملعو نيقلغملا نايع ءابدأ نم

 ءاثالثلا موي ءاسم يبدالا ىدتنملا هماقا يذلا يبايسلا ليمج نب نافلخ/ خيشلا موحرملا ميركت لفح يف تيقلا (٭)

 . ةلودلا راشتسم يديعسوبلا براح نب دوعس نب لاله ديسلا يلاعم ةياعر تت م ٥ / ٥ / ١٩٩٧٢

 ۔ _ ١٣٨



 لايعأ نم اييس ةدلب يف دلو يذلاو م٢٧٩١ ماع ىفوتملا }هللا همحر _ يبايسلا ليمج نب نافلخ

 رقتسا مث حرطمو روصو لخنو قاتسرلاو اييس نيب { ةيملعلا هبصانم يف لقنتو 0 يكزا ةيالو

 . ىلوالا سحلا نم ريثكلا هتبسكا يتلا لئايس ءاحيفلا يف

 لب اهئايلعو نايع ءابدأ نم هريغ نم اظح رفواب ليمج نب نافلخ خيشلا نكي مل فساللو
 يتلا هبتك تامدقم يف افتنالا ةسارد هنع دجت ال كنإف مهنم لقأ نكي مل نإ مهلاحك هلاح ناك

 ضعب يف ةطيسب تافيتن دبت دقو ديدش زابإب كلذو هناكم مث هتالقنتو هتايح كل درست

 ةلواحم ىلا داحلا ثحابلا عفدي امم . نايع ءارعشب نامعنلا قئاقشو قئافلا درمزلاك بتكلا

 ىلع عالطالاو رخازلا همولع رحب نم ءيشب جورخلا عيطتسي هلع خيشلا صوصن ىلا جولولا
 . ارثنو ارعش ةيبدألا هتاباتك صئاصخ

 نوكي نا ودعي ال هتبتك ام نإ لب ءىش لك تيصقتسا هذه ىتقرو يف ىننأب ىعدا الو

 . قحتست يذلا ثحبلا اهيف ثحبي نم دجت اهلع ةميظعلا زونكلا كلتل ةرباع تاراشا
 مث اهقرط يتلا عيضاوملاو هرعش صئاصخ يف رظنا نا ةليلقلا تاحفصلا هذه يف تلواح

 . يمزععو يتليح ةلقل ارظن زاجيإب كلذ اركاذ يرثنلا هثارت ىلع جرعا
 ءارعشلا نم ما ءايلعلا نم ليمج نب نافلخ خيشلا له انه هسفن حرطي يذلا لاؤسلاو

 ؟ءابدألا ما

 ةملك يوتحت ايب بيدأ نافلخ خيشلا نا يه اهروصتا يتلاو يتليخم يف يتلا ةباجالاو
 اجوزمم ةيركفلا تاجاتنلا فلتخمل راطا بدألا نا ذإ هريغو رعشلل ةلماش نونف نم (بدأ)
 ٠ صئاصخلا هذهس جزتمي ليمج نب نافلخ خيشلا جاتناو ٠ هئراقل ةعتملا ضعبو ةفطاعلا

 . ةعتملاو ةفطاعلاو جاتنالا صئاص:

 يف هتراهمو هركفو هملع جرخ يعملا ركفمو لمأتم ثحابو .ققحم ل اع نافلخ خيشل او

 هملع ناكف ارثنو ارعش ليمج يبدأ يملع بولسأب مولعلا انل مدقف ،قيمعلا هبدأو ثحبن
 اهنم ديفتسيو داترملا اهيف حاتري اضايرو تاحفصلا اللمت ره اوجو بتكل ١ رتافد نيزت ١ دوقع

 .رباعلا اهيلا قاتشيو سيلجلا اهب سنايو جاتحملا
 ليهم نب ليمج نب نافلخ خيشلا بدأو مولع ىلع ةعيرس تافقو ربع لطن انب لاعتف

 ٠. هللا همحر يبايسلا

۔ _ ١٣4٩





 : ةيبدألاو ةيملعلا هدفاور ۔ الوأ

 : اهمهأ دفاور ةذع نم كلت هتردقم دمتسا يرظن يف وهو

 نا ذإ لج حضاو ريثأتلا اذهو ةيبرعلا ةغللا ءاعو وه يذلا ميركلا نآرقلل هتوالتو هظفح _ ١

 ةديقعلل خيسرت نم اهسفن ةينارقلا فادهألا نع ثدحتي هعيمج نكي مل نإ هرثنو هرعش بلغا

 ةدودحم تايبأب ديقتا نا انه ديرأ الو . عمتجملاو سفنلل حالصاو ةلضافلا قالخألا سرغو

 خيشلا بتك نم ءاش ةحفص يأ ىلع حتفي نا كلذ بلط نم ناكمإب اينإو ‘لاثمك اهضرعا

 . نافلخ

 هرارقتسا دنع ما نايع يف هتالقنت يف ناك ءاوس ءاملعلاو ءابدألاب ءىلم يملع وج يف هدوجو ٢

 .لئاس يف
 . خيشلا ةايح يف هرثا مهلملا لئايس وجل نا كش الو _ ٣

 . لئاسملل هقيقحت يفو ظافلألل هجارختسا يف ةقدلا نم اعون هتطعأ ضاقك خيشلا ةايح ٤

 ايك مولعلا لاصيال بيلاسألا نم ريثكلا مادختسا يف ةربخلا هتطعا ملعمك خيشلا ةايح ٥

 . لابلا ةعسو ءودهلا نم ديزملا هتطعا

 .ريسفتو ةديقع نم همولع ةفاكب ارثنو ارعش ثارتلا ىلع هعالطا ٦

 : هقالح او هعض اوت

 ىلا تبرست ىتلا تاريثأتلا ةظحالمل تافقولا ضعب فقن نا نم انل دبال لاجملا اذه يفو

 . هسفن نم ١ ءزج تراص ىتح اهل قيمعل ا همهفو اهيف هس ارم ل الخ نم خيشل ١ سمن

 يذلا لوصألا لوصف باتكو { ءامدلا ةيميمو ١) ررردلا كلس انل مدقي هدجن هقفلا ىفف

 يتلا ملعلا بتك ىلع عالطالا نم هل دبالف غارف نم تأي مل اذهو ،ةقفلا لوصأ هيف شتا
 .فلسلا اهكرت

 اهمضه دعب خيشلا قايعا نم تجرخ اهنا ودبي يتلا تاربثأتلا ضعب ظحالن نا انلو

 : لوقي هارنف © همدب اهجزم انمز اهعم ةايحل او

 ١ ) كلس ١ ص رردل ٦.

 ۔ ١٤١ ۔



 ىرولل ا نيب نم مولعلا يلوأ ىهن ارون ذدق يذلا هلل دمحلا

 ىدرلاو لالضلا لبس اوبناجب ىدهلا لبس اهرونب اوكلسف

 يملاسلا خيشلل لوقعلا راونا ةديصق ىوح دق خيشلا نا رعشن تايبألا هذه عمسن امدنع

 :اهيف لوقي يتلا

 اقنلا يوذ ىهن يف لوصألا سمش اقرشا دق يذلا هلل دمحلا

 اكلاهللا اهرسب اوبناجو اكلاسملا اهرونب اورصبأف

 (!١ربرفلاب ةيسدق ةرضح يف برقل ا طاسب ىلع اووتسا ىتح

 نع نافلخ خيشلا لوقي ذإ اهيف قمعتلاو مولعلاب رثاتلا اذه نم ىرخا ةحمل دجنو

 : سفنلا

 هنيابم ال ناسنالا نطاب يف ةنماكو ةودع اهنال

 اهنع نارتقالا نوكي فيك اهنم تنأو كنم اهناو

 هثيدح ضرعم يف ثلاثلا ءزجلا يف هرطانق يف يلاطيحلا خيشلا دنع هدجن ىنعملا اذه لثم

 : تايبألا هذهب دهشتسي امدنع سفنلا نع

 يعاجوأو يماقسا رثكي يعاد ينرض ام ىلا يبلق

 (ريعالضا نيب يودعو يودع نم يسارتحا فيك

 © ليمج :ب :افلخ خيشلا دنع ءاعدلاو ليترتلاو ركذلا دئاصق نم ةديصق ىلا انرظن ولو

 ميدع ن .:: نب رصان خيشلا دئاصق بعوتساو اريثك رق دق رعاشلا نأب اندحا سحي

 ةجهب) .... .ت نمض ةدراولا ةيهلالا ةليسولاو ةيثيغلا ةرطقلا ةديصق الثمف ، يحاورلا

 ملاس ن ر-۔هان خيشلل اهنا نظ كرواسل اهلئاق فرعت نا نود اهتأرق ول ۔٣٣١ ص (سلاجلملا

 راركت انظحال ولو تيبو تيب يتئم غلبت ةديصقلاف لتبتلا ةدشو سفنلا لوط ةيحان نم

 لدي ايك اذهو {ةرم نيسمخو اسمخ ترركت دق اهاندجول (يهلا) ةملك الثم تايلكلا ضعب

 .اضيا ۔ لجو زع ۔ هللاب هقلعت ةدش ىلع لدي سفنلا لوط ىلع

 ٢ ( ص ملاسلا خيشلا /لوقعلا راونا قراشم ٧.

 ٣) ص تاريخلا رطانق ٣ .

۔ - _ ١٤٢



 : هرعش صئاصخ نم ۔ ايناث

 ةديصقلا بيترت ۔أ

 ىلع فوقو نم ةديصقلل هبيترت يف ميدقلل ايفرح اديلقت نافلخ خيشلا رعش يف دجن ال

 .رعاشلا هقرطي نأ ديري يذلا عوضوملا يف ةلحرلا ركذ مث بيبشتلاو لالطالا

 : كلذ يف لوقي خيشلا دجن لب

 للط الو مسر ىلع يكبأ تنك ام

 اولحر ذإ نيبلا بارغ يناجش الو
 اهلزاغخغا نالزغب توه الو

 نمزلا فلاس نم تفع عوبر الو

 زجشلاو وجشلا ركذب تعلو الو
 ) )نسحل ١ رظنملا تاذل توبص الو

 : لوقيف لالطالا ىلا هبحاص هجتي لاؤس هيلا هجو اينيح هظحالنو
 ايفاوع اسرد لالطالا هذه نمل
 ةيشع حايرل ١ جسن اهريغو

 ايلايل نامزلا رم اهمداقت

 «هرايداوغ نوزملا اهيف تلطه اك

 : لوقيف لجو زع هللا ىلا هباوج ةمدقمب هجتي خيشلا ىرن

 ايمارم هيف تهجو دق هللا وه

 يلكوت هيلع يتابانإ هيلإ
 هؤانث ليلجلا هللا عطي نمف

 ايفاكو انيعم ابر هب ىبسسحو

 ايفانم بركلا فشاك وأ اصاع الو

 اينارع رمأ لك يف يتقث هب
 («:رايواغو امولظ ىشخي الو قفوي

 عجارو هلل ا عينص نم هنال يلابلا للطل ١ اهبحاص لوهس ال ةخسار ةديقع نم قئٹبنم رعش وهف

 . ةقحلا ةديقعلل خيسرتو هللا ىلا ةوعدلا نم هفده مدي ايب للطلا مدختسي الو 0 هيلا

 ىتح ليصألا يبرعلا رعشلا نم تلفني يذلا رعاشلا كلذ نافلخ خيشلا دجن الو ايك

 يتأي لب نيعم يبيكرت بلاق فلكت نود يتأي انيزر ارعش ناك امناو ادج ديعب نوب ايهنيب حبصي
 . قورطملا عوضوملا بسح

 ٥ ) ١ ص هسفن عجرم ٢ .

 ٦ ) ١ ص هسفن عجرم ٨٣ .

 ۔ -_ ١٤٣



 هدجن ۔ اياضق نم هنع لأسي ام ىلع هتبوجا ضرعم يف اصوصخ ۔ ةديصقلا دجن ام اريثكو

 ناكو ،هةيَي» لوسرلا ىلع مالسلاو ةالصلاب اميتتو هلل دمحلاب ائدتبم هعوضوم شقاني
 . ليمج يرعش دقعب اهبحاص اهغاص دق ةيداع ةلاسر ةديصقلا

 ىلع ةالصلاو لجو زع هقلا ىلع ءانثلا نم لاوط تايبأب أدبي هتيوجأ نم ريثك يف اذكهو

 © لاجلاو ةبوذعلا اهيف ةمكحلا نم تايبأب زرطملا حصنلا نم ءيش ءادسا مث هه ةي هلوسر

 . لئاسلا ةيفاقو نزو سفنبو

 : هبحاص لوقب لاؤسلا ةديصقلا نم يلاتلا تيبلا ظحالن
 ٧راهراغم لاحب امل مامزلا خراو اهراثم دنع رخصلا كدت اهعد

 : الئاق خيشلا دريف

 ؛ہراهرا دقا الع ف تلاعت ديب العلا تاومسلا كمس نمل ادمح

 : هل دمحلاب اهيف ءىدتبي ذإ ةيمالسالا ةباطخلا تامدقم نع ةرابع هذه هتامدقمو

 الدب هاوس يفبا الو هلل دمحلا

 ء6كر١)لضفم اكرابم ابيط اريثك ادمح

 ه؛ ةبي لوسرلا ىلع ةالصلا مث

 الملاريخ هتوفص لع هتالص مث

 ١٠) رالفعل ١ يوذ هبحصو 4 او ذم وح

 عوضوملا يف لوخدلاو ةيدعبلا مث

 اأ١اضح اموا للح امب ملعلاف دعبو

 ١6رالقع يبح ريغ فلكم ىلع ضرف

 ٧( مسق / سلاجملا ةجه ١ ص ةبوجال ٩٠٢٣ .

 ٨( ١ ص هسقن عجرم ٥٠٠٤

 . ١٨٢ ص قباسلا عجرملا ) ١١}ا٠ا.٩

 ۔ -_ ١٤٤

 



 : عضاوتلاو ةيناسنالا ۔ ب

 يف ةبغرلاو ناسنالا ىلع فوخلا ةفطاعب اجزتمم هدجي نافلخ خيشلا رعش أرقي نم ناو

 حالصالا وه مهملا اديعب ما ابيرق ناسنالا كاذ ناك ايا ناسنالل هرعش اهجوم اهحالصا

 : هتايبا ضعب أرقت اينيح يلج حضاو اذهو
 اللعلاو ماقسالا يسن ةحصب لما هرغ هيت ليذ ابحاساب

 ؛١١الجألا مدقتست ةيفاع لين نم احرف ايهال الوفغ كارا يلام

 : لوقي امنيحو

 اليج اذ ناك دق ولو ليقث لمح نم لقثا سانلا ءالقث ىرا يلام
 ؛١مرالقللا لمح حور ريغ امو مسج عم كحور نانثا هلمحي لمحلا

 . هحدمب رخفلا ريثكلا رعاشلا كاذب سيل عضاوتملا خيشلا هدجن حيدملاب هيلا هجوتي اهنيحو

 انا ايف لاؤسلا يف دصقاو حدملا عد

 مهوتلا لايخ يف ىءارت دق امك ١

 اهزجعب ىردا كنم يسفنب ينإف

 مظعم ىقرم لك نع اهريصقتو

 اهلضفو مولعلا تاياغ كرد نعو

 ممذم حيبق نع اوفع برايف

 تفطناو فراعملا سمش تلفأ اذإ

 يمع ملاع يف ملعلااذنه حيباصم

 هنوبسحي اهسلا مجن مهل ىءارت

 )١٤() متقم ريغ وحصلا ليل ردبلا وه

 ٢( ص هسفن عجرملا ٧٣.

 ٣( ص سلاجملا ةجهب ٢٩٥٢ .

 ٤( ص هسفن عجرملا ٧٣.

 ۔ _ ١٤٥

 



 : ةنيكسلاو ءودهلا ۔ ج

 يف هعم شيعت كنأكف هفنع وا هبخص مدعو نافلخ خيشلا رعش ءوده ىرت

 ةجهب عيضاوم يف الثمف ‘ ةيرعشلا هاقيسوم لالخ نم كلذ عبنيو ءودهو ةنيكس
 ةليعفتلا لوط يف لثمتملا ءىداهلا هعاقيإب طيسبلا رحبلا ىلع تءاج سلاجلا
 ماللا وه يورلا فرح دجن كلذك .اهيلت يتلا ةليعفتلا يف ةحارتسالا مث ىلوألا

 .قلطملا
 ءودهو هبحاص ةنازر ىلع لدي نيزرلا ليمجلا يرعشلا عاقيالا اذه نأكو

 شاقنلاو يأرلا ءادبإو ركفلا لايعا ىلع ةقاط هيطعي امم هركف قمعو هنازتاو هعبط
 ةمظنأو دعاوق قفو ريسلا هبحاص ىلع مكحي يذلا رعشلا بولسأب كلذ ناك ناو
 .اهنم للحتلاو اهنع جورخلاب اهتيدج حمستال ةمولعم

 : لوقي ذإ ةنيكسلاو ءودهلاو ةنازرلا كلت ىرنل هتايبأ عم اليلق شعنلو

 الفتحاف نتينث نكت تعزج ناو ةدحاوف ربصت نا ةبيصملا نإ
 الفغ دقو ىعرملا اهماس يذلا ىلع ىوهف تعبوت نإ ىوقلا ىوقأ سفنلا
 6هرالطه يذلا ثيغلا هزاجنا نكل رطم ىذ ريغ باحس كنم دعولا

 » % ٧

 : ةقداصلا ةفطاعلا ۔ د

 ناميإ نم ةعبانلا قالخألاو قدصلا هرمعي بلق نم ةعفدنم ةقداص امئاد نمؤملا ةفطاع

 ىرتف ،ءاغصلاو ةجهبلا هبسكيو لمعلا نيزي يذلا صالخالاب ةفوفحم تباث قيمع قداص

 : حصني اينيح نيرخآلا ىلع فوخلاو بحلا ةفطاع

 الفغ :.+ باخ دق هنا هبتنا كيو هتلفغب يهاللا لجرلا اهيأ اي

 المع :ريغ ءىشل تقلخ دق لب هل تقلخ ام هيف تنأ يذلا اذه

 «٦١رالزنناو ماركالا كل دعا دقو همظعت ادبع هلل تقلخ

 : ضاهنتسالاو ةساحلا دئاصق ممست امدنع ةفطاعلا كلت قفدت ظحالت ايك
 الفسلاو كونلا شيريو ىبنلا ولوأ هل ءاسي رهد يف شيعلا حبقأ ام

 الشفلا مكنع ءاوطيما اومله الل مكتيدف اوبه الا لاجرللاي

 ٥( ص هسفن عجرملا ٨٥.
 ٦( ص سلاجملا ةجهب ١١٧

 ۔ -_ ١٤٦



 الفا دق لدعلا راهن سمش رونو تسرد دق هللا نيد ملاعم ىذه

 اللع ىوهلا سأك تبرش مكبولق تعتر دق لهجلا ضاير يف متناو

 ٧١6)رالخو ىضم مكنم نم ريس اذكها تبهذ ىهنلاو مكنم عماسلا نيأ

 كراشتل كوعدت كمسج لخاد ةضافتناب سحتو الا تايبألا هذه عمست وأ أرقت داكت ايف

 . ةفطاعلا قدصو ريثأتلا ةمق اذهو هتسامحو هساسحا رعاشلا

 الثم ذخف اهرخآ ىلا ةديصقلا لوأ نم اهتوق ىلع ظفاحت ةفطاعلا هذه نا ايلج حضتيو

 اهرخآو اهطسوو اهتيادب نم لوجتو اتيب نيثالثو ةسمخو ةئم ةغلابلا هدئاصق لوطا نم ةديصق
 : ظحالو

 الفس ناو قول لك نع هاذا هتورم تفك نيذلا ميركلا نإ

 «٨١مر)القث ام لامجلاب سيل ىوهلا عفد ىلع هاوق ىوقت يذلا نيوقلا نا

 :رتفت ال ىتلا ةقافدلا ةفطاعلا كلت ىرتل ةديصقلا هذه ضاير طسو يف اليلق نعمتو

 الزج دق رجالاو انثلا هنم لانت الو مالت هيف ام بكرت كايإ
 «١١رالقث دق لامعألا فحص يف هاقلت الو هينتجت ال ام سرغت كايإ

 نم يوقلا ليسلا كلذب رعشتو الإ ءانغلا ةضورلا كلتل ةريخالا ةباوبلا ىلا لصت نا امو

 : ةبحملا ةقداصلا ةفطاعلا

 ةلزنم ملعلا يف ىوح دق نأ نظ نم
 اللز ىوح دق الاز نونلاو ميلملاف

 لا كثروي ربكلا نإ ربكلاو كايا

 ٦بر١)لضفلا ةداقلا دنع تقملاو ءاضخغب

 ابح امنإو ةيويند ةحلصم اهبحاص دصقي الو لخد الو ضرغ اهيوشي ال ةفطاعلا هذهف

 حالصالا اهنم دصقب ةيوق ةقداص ةفطاع هتفطاع دبت كلذل نيرخآلا حالصال هنم

 .حالصلاو

 ١٧( ص هسفن عجرم ا ١١٩

 ٨( ص سلاجملا ةجهب ١٤٢.

 ٩( ص قباسلا عجرملا ١٢٥.
 ٠( ص هسفن عجرملا ٣٣.

 ۔ _ ١٤٧





 هرعش يف نافلخ خيشلا اهقرط يتلا عيضاوملا

 لئاسو ددعتو 0 هللا ىلا ةوعدلا لئاسو ددعت بسح كلذو اهقرط يتلا عيضاوملا تددعت

 : كلذ يف هثارت زربا نمو حالصالل مهحصنو سانلا ىلا فرحلا لاصيا

 : يفيلأتلا رعشلا

 ضعبو سلاجملا ةجهب دئاصق ضعب يف ايك هقفلاو ةديقعلا عيضاوم هيف قرط يذلا
 نم ةلسلس يف اموظنم ءاج دقف رثألا ررغ يواحلا رردلا كلسب كيهانو .ةيهقفلا هتبوجا

 تاءاوتلالاو فلكتلا نم اهولخل كلذو للمب اهئراق سحي ال ىتلا ةريسيلا ةلهسلا زيجارالا
 ارعش همظن مث لينلا باتكك مولعلا باعيتسا ىلع هتردقم اذه هرفس يف تزرب دقو .ةيظفللا
 ةدوج ما ظفحلاو مهفلا ةقد يف ءاوس ةذفلا ةيرقبعلا ىلع ليلد اذهو ةشايجلا ةفطاعلاب اجوزمم

 . ةغللا نم نكمتلاو ةيرعاشلا

 يف تدرو ةيخيرات ثوحب ىلع ىوتحا ايك هيهقف ثوحب ىلع ىوتحا دق روكذملا باتكلاو
 . يناثلا ءزجلا رخا

 :مولعلا ضرع يف هبولسا

 اريثكف { ملعلا كلذ لاصيال ةحيحصلا ةليسولا دابا ىلع مئاق مولعلا ضرع يف هبولسأ

 هنأكو رعاشلا عم اطبارت ءىراقلل يطعي امم ةبطاخملا بولسأو ماهفتسالا مدختسي هدجن ام

 ركفلا ةعيبطبو الوأ لاؤسلا هل حرطي ثيح هنهذل اذحش هيطعي كلذك هبطاخي هنم بيرق

 ةباجالا ىلا لوصولل هنهذ درفلا لمعي نا دعبو هيلع بيجي ول دوي الاؤس عمسي اينيح يناسنالا

 يتاذلا فاشتكالا ىلع مئاق يميلعت يوبرت بولسأ نم هيف ام هيف اذهو & باوجلاب خيشلا يتأي
 : الثم ملعتملا نم

 اللعلا حضوت عرش ةلدأ هيف تدرو له تاقوألا نم دعسلاو سحنلا ام

 (١٢ارالقن دق عابتالاو بحصلا نع الو اربتعم عيرشتلا نمز اذ ناك ام

 ٢١) ص هسفن عجرم ا ٣٥

 ۔ _ ١٤4٩



 : خيشلا هيلع دريف هلاسي اصخش ضرتفي هدجنو

 اليهتبم نمحرلا اعد وأ اهب ىضري نم كلذك ايساألل ةباتكلا له

 الع لك تلن لصف ةهاركلا وف ىتا هيف ميرحتلا وأ زاوجلا ىرت
 «!)الطخ دقف ال وأ تللح اهنأب اهفرعي ناك دق نمل زاوجلا ىرأ

 يذلا لاؤسلا بولسأ انلق ايك اهنم ةيقيوشت رصانع ىلع مولعلا ضرع يف هيولسا يوتحيو
 : الثم بيغرتلا ضعب حرط اهنمو باوجلا ةفرعم يف ةبغرلا ىلا ءىراقلا عفدي

 القع نمل رذع ال فلكملا ىلع اهملعت ضرف ىتلا تابجاولا ام

 الجالاو بولطملا لنت هب لمعاو هل غصاف اذه ىلع باوجلا كاه
 ةديصق الثم اياضقلا ضعب سردو اهيف ققح ةيملع ثوحب اهناكو هدئاصق ضعب ودبتو

 انعبتت ول ىرخا ثوحب عم ةلي » هفاصوأب قلعتت ثوحب ناونعب ٥٢ ص ةجهبلا يف تدرو

 يمس لهو «ةێَي » لوسرلا ةيمست لثم اياضقلا ضعب اهيف شقاني هدجن ثوحبلا هذه
 . هئايساو هئانبا ددع نعو .ال ما هلبق همساب

 « ةي لوسرلا ةالص شقانيو تابسانملاو ءاقللا دنع يناهتلاو ةيحتلا رومأ شقاني كلذك

 يتأي مث ماهفتسالا ةغيصب ةيضقلا حرطي هدجن .ةديصقلا رخآ ىلا اذكهو هدجم يف

 ثحبلا اذه يملع ثحب يف هنأك امامت هيأر يدبيو اهشقاني مث هل ةقباسلا ءارالاو لاوقألاب

 . ةليمج ةبذع ةيرعش ةروصب مدقم

 : هرعش يف ظعولاو ةمكحلا
 نإف ،ہ..: ٠.ناخ خيشلا بولسأو هلامجو يفيلأتلا رعشلا نع قباسلا انثيدح ناك نإ

 دجتف .:. :۔;۔:؛ نم هرعش باوبأ نم باب مرحي ملو اضيأ رعشلا كلذ نم اهبيصن اهل ةمكحلا

 نم س !ر لك ف ةمكحل ا دبحتو ٠ ةلاسرل ١ ل امع يف ةمكحل ١ دجتو مولعل ١ ضرع لاحم ف ةمكحل ١

 : لوقيف هضارغا نم ضرغ لكو هباوبأ

 ممه تعس ام ىلوأ ملعلاف دعبو

 القع نم .. هيلإ ادكو ادج

 ٢٢ ) ةجهم ١ ص سل اجمل ١٨ .

 ۔ _ ١٥٠



 هبلاط لك ينامر يف ىرأ نكلو

 ؛٢ر لهجلا لحفتساو هبلطم زعو

 ناونعب ةديصق سلاجملا ةجهب نم ٧٣ ص دجن الثمف مكحلا ين اهلمكأب دئاصق دجن لب

 : اهيف لوقي مكح

 الفتحاف نيتنث نكت تعزج نإو ةدحاوف ربصت نا ةبيصملا نا

 اللا رضحتساو اهلبق ةيالو يلي نيح لحل ا دادو رشعب عنق اق

 . ناونعلا سفنب اهريغ دئاصق دجنو

 يقليف ،عمتجملا دارفأ نيب ةلماعملا نسحو قالخالا حالصا ىلع ةمئاق ةمكحلا هذه

 . ظعولا ضرغب هتمكح

 . بيهرتلاو بيغرتلا ىلع مئاق هظعو نا ايك
 الفغ نم باخ دق هنا هبتنا كيو هتلفغب ىهاللا لجرلا اهيأ اي

٧٩ ٩ "٧" 

 لئاسرلا يبرعلا بدألا يف فرعن انك نإف ،تايناوخالا خيشلا اهقرط يتلا عيضاوملا نمو
 دئاصقلاب اهيمسن نا عيطتسن دئاصق ليمج نب نافلخ خيشلا دنع دجن اننإف ةيناوخالا

 سلاجملا ةجهب باتكب ةقفرم تدرو يتلا ةلئسالا نم ريثكلا ىلع هدودر يف ظحالنف . ةيناوخالا

 لثم ةعئار ةيناوخا تامدقم ىلع يوتحت :

 ىخأ اي كلاؤس ىفاو دقف دعبو

 دولا ةوفص هل نماي يدلو ايو

 : لوقيو

 ٢٣( ص سلاجملا ةجهب ١٣٤.

 ۔ _ ١٥١



 ذخف سماش ابأ اي يباوج كاهف

 مهبناام كنع عدو اقح نكي نإ هب

 ةرطقلا ةموظنمك لجو زع هلل ركذلاب دئاصقلا ضعب درفأ دق نافلخ خيشلا نا دجن ايك

 .ةجهبلا نم ١٣٣ ص ةيثيفلا

 هتجاح ضرعي مث هللا ىلع ءانثلاب يدتبيف ءاعدلا بدأب خيشلا مزتلي ةديصقلا هذه يفو

 راهظاو عوشخلا ةديصقلا هذه يف دجنو .هةةيَيو» لوسرلا ىلع ةالصلاب متخيو هلالتبتو

 : لوقيف هسفن نم فعضلا

 الماح ءاج يذلا دبعلا انا يهلا

 لهجلا رغ اهب ًارازوأو ابونذ
 انج يذلا ىنجملا دبعلا انأ يهلا

 ؛٢؛رلمح هل قاطي الام هسفن ىلع

 وب دج وه

 نيب قرفلا شقاني دئاصقلا ىدحا يف هدجن الثم اهثوحبو ةغللاب خيشلا مايتها ظحالنو

 :لوقيف ريظنلاو ليثملاو هيبشلاك تايلكلا ضعب
 .(٢هر,العج ادحاو ما ىرت ريظنلا ظفل اذك ليثملاو هيبش نيب قرفلا ام

 : اهيف لوقي ةديصق امهل لعجيف باقلألاو ىنكلاب خيشلا متهيو

 «١٦٢ر الصح يذلا مسالاب فرعي ناك دق هتينكب ىسوم وبا يرعشالا

 ىسوم يبا لثم اهب اورهتشا صاخشال ىنكو اباقلا ةديصقلا هذه يف عمجي اذكهو
 . يعمصألاو لطخالاو يرعشالا

 ب دهن وه

 نم ةجهبل ١ يف دروو رردل ا كلس رخآ يف درو اك خيراتلا دئاصقل جذامن خيشل ا دنع دجنو

 : لوقي ثيح اهلثم

 ٢٤ ) ص هفن عجرملا ٦١.

 ٥ ٢ ) ةجه ١ ص سل احم ٠ ٩ ١ .

 ٦ ( ص باطخلا لصف ١٨٨ .

 ۔ _ ١٥٢



 الصو مهلك اهيف ةيلهاجلا ين مهعمجت قاوسأ مهل تناك برعلا
 الفتحاف نارهظلاب وهو ةنم اددع مهل قاوسأ ةثالث معن

 ىلع نيفقاو تافرع ىدل اوناك اذإ نيفقاولا راسي زاجملا وذو
 القن اذكه اهوعضو فئاطو مهدجن نيب ظاكع نيذ ريغو

 لب .كلذ نع دعبلا لك ديعب هنإف هرعشب بسكملا حادملاا كلذب نافلخ خيشلا دجنالو
 : الئاق دري حدملاب هيلإ هجوتي اينيح هدجن

 لاعفب ًاعطقت هتلق امل نكأ مل يناف حدمت الو لس دلاخ اي

۔ _ ١٥٣



 ۔_ ١٥٤
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 رثنلا

 : يهو اهكرت يتلا هتاباتك يف لثمت دقف يرثنلا هثارت اما

 بلاط ىلع اهليهست ضرغب اقيش احرش اهحرش دقف امدلا ةيميم ةايسملا هتديصق حرش

 9 .امدلا ةيميم حرش ىمعلا ءالج حرشلا كلذ ىمساو ٠ ملعلا

 اعرشو ةغل تاحلطصم ١ ضعبل هحرشب 6 ةيوغل اثوحب انل حرطي باتكل ١ ١ ذه يف هدجن

 .اهضعب يف دوجوملا فالخلل هنايبو

 اجهن هذه هثوحب يف جهتنيو رامدلاب ةقلعتملا ةيهقفلا اياضقلا نع اثوحب انل مدقي هدجن اك

 مامالل ءارآ ضرعيف فلسلا ةمئأو ءايلع نم ريثكل ءارآ ضرعي ثيح يملعلا ثحبلا ىلع امئاق

 لبنح نب دمحاو ةفينح ياو 7 يعفاشلا مامالل ءارآ ضرعي اك هديبع يباو ديز نب رباج

 زع ۔ هللا باتك نم ليلدلاب هيأر معدي هدجن ايك روكذملا هباتك ايانث يف حضاو اذهو . مهريغو

 . ناوضرلاو ةمحرلا مهيلع فلسلا لاوقأو ةلي هلوسر ثيدحو - لجو

 همايتها ىلع لدت ةرابعب حرشلا كلذ لهتسي تايبألا نم ةعومجم حرشب ءىدتبي امنيحو
 مها ملعا : لثم تارابع ددري ام اريثكف ،ىرخا ةيحان نم هعضاوتو ةيحان نم ملعلا بلاطب

 .درو هنا ملعا . اوركذ ءايلعلا نا ملعا 7 اولاق

 حضاوو .باوجلاو ةلأسملا يف باطخلا لصف هايسا باتك وهف رخالا يرثنلا هدهج اما
 .اهيلع درلاب ماقف هيلا تهجو ةلئسا ىلع يوتحي هنا باتكلا مسا نم

 الإ هلئاس ىلع خيشلا هدري در نم ايف ؟ لئاسرو تالاقمو ثوحب نع ةرابع باتكلا اذه

 شاقنلا لمتحي لئاسلا ناك نا اضيفتسم ايملع اثحب اهنع لئس يتلا ةيضقلا هيف ثحبيو

 ارصتخم اما باوحلا هيطعي هناف عيرسلا باوجلا ةفرعم ديري لئاسلا ناك ناو اهثحبو لئاسملل

 . لئاسلا كلذل حصنلا نم ائيش اهمعطي ةقيش ةلاقم هل غيصي امإو ،طقف ةمولعملا يوحي

_ ١٥٥ _



 ةلاسرب هلاؤس ىلع دري هنإف ةبحملاو ءالولا هل نكي صخشل حصن ءادسا ديري ناك ناو

 هللادبع نب دمحم مامالل اهب ثعب يتلا ةلاسرلا الثم ةحيصنلا اهاوحفو بحلا اهؤلم

 فطاوعو ةلودلا ىلع فوخلا فطاوع لمحت اهدجن ةلاسرلا هذه ۔ هللا همحر ۔(هرىليلخلا

 هتلاسر يف لوقي ذإ ءحىرجلا حصنلا ءادسا نع مجحيال خيشلا دجن ايك داسفلا دض سامحلا
 نم رومالا هذهل مكو مكو مكعم رضاح وه يذلا اذه متيأر متنا مامالا اهيا لوقأو . . كلت

 كناو لايعلا ةيلوت يف كتبثت مدعو كتلفغ نم اذه أتنمو لايعلا عم نادلبلا رئاس يف تاوفا

 ةلودلا ىلع ءاقبالاو نيدلا زع يف مهب رظن ال نيذلا ءاسؤرلا يأر ىلع لزعلاو ةيلوتلا لعجت
 .٨٢2هرةيويندلا ظوظحلاو عماطملا مهرظن عمطم لب

 قداص بح وذو هب ءادسالا نم فاخ ال بئاص يأر وذ هبحاص نا ىلع لدي مالك اذهف

 ةيفيكو ةلودلا يف فعضلا نطاوم فرعي كنحم ىسايسو ؛هبحم حالصا ىلا الا هدوقي ال

 .اهب ضوهنلا

 دهمي مث لجو زع هلل ءانثلاو دمحلا مث ةلمسبلاب اهردصي يتلا ةلاسرلا هذه لمجآ امو

 ,مور ينغلب دقف دعب اما . . ب ائدتبم هلوق ديري اييف لخدي اهدعبو ةمدقمب هعوضوم
 ذإ ريصبلا دقانلا عضوم يف وهو ريدقتلاو ةوخالا تايلكب ليسي وهو هثيدح ظحالنو

 ةياهنلا يف هدجن مث « . .ىوزنب ناوخالا نم هرضح نمو مامالا اهيا مكباتك ينغلب دقف :لوقي

 لوسرلا ىلع ةالصلا مث «ميظعلا يلعلا هللاب الا ةوق الو لوح الو . .» لوقب هذه ةلاسر متخي
 ٢٠. نيملاعلا بر هتلا دمحلا مث ملسو هيلع هنلا ىلص

 .هيلا هنا + ...ي نمل الا كئاشلا ملعلا كلذ هقفلا لوصأ ملع ةيرقبع وهف ثلاثلا هباتك اما

 بولسأب ةغلا لوصأ لئاسم هيف شقان ٠ لوصالا لوصف هاےسا باتكب هصخ خيشلا دحن

 ةريصق نوكت ن ١ الضذف ةمودعم هيل ا يلابح ن ال هيف ضوخل ١ عيطتس ١ الو 1 ليمج ريسي لهس

 . ةفيعض ةفيعض يتلصو

 ٧ ( ص باطخلا لصف ١٩٠.

 ٢٨ ( ص باطخلا لصف ١٨٨ .
 ٢٩) ص باطخلا لصف ١٩٠ .

 ٣٠) ص هقن ردصملا ١٠ .

 ۔ -_ ١٥٦



 روصلا مادختسا ما بيكرتلا ما ظفللا يف ءاوس ديقعتلا كلذ دجن ال اذه هرثن يفف

 بسانت يتلاو ، حوضولاو ةلوهسلاب اهزايتماو هظافلا رايتخا يف ةيهانتملا ةقدلا دجن لب ةليخالاو

 . فيرشلا يوبنلا ثيدحلاو ميركلا نآرقلاب دهشتسي هدجن ايك ، ىنعملا
 يظفللا ديقعتلاو يوغللا فلكتلا نم ولخي هتافيلأت ايانث يف رشتنملا يباطخلا هبولسأو

 . ىنعملاب لخت يتلا ةفرخزلاو يبولسألاو

 ةمتاخلا

 هانيأر .ةريسي تاظحلل ۔ هللا همحر - يبايسلا ليمج نب نافلخ خيشلا عم انشع ام دعبو

 . تبثتملا رثانلاو نكمتملا رعاشلا

 ةملك غيلبت وهو هنايك ىوحو هبل ىلع رطيس يذلا فدهلا ةمدخل الا تأي مل هرثنو هرعش ناو

 لئاسولا فلتخم كلذل مدختسيو .هب اولمعيل هايا مهماهفاو سانلا ىلا هلاصياو هعرشو هللا

 . ةيوبرتلاو ةيقيوشتلا

 رعشلا راطا نم هجرخي ال اذهو لزغلا يف وا حدملا يف ارعش لقي مل خيشلا نا حيحص
 ناكو دافا ام وه ديجلا رعشلا نا لب بسحف ءاجه وأ الزغ وأ احدم رعشلا سيلف ،“بدالاو
 رثنلا وأ رعشلا ىلا رظني ملف هنيعب خيشلا هعبتا ام اذهو 3 لطابلا قاهزاو قحلا قاقحال ةليسو
 . ةياغ ىلا اهب لصي ةليسوك الا

 . هتجاح ةدشو هلاح قيض نم مغرلاب ءارثلا ىلا هلصوي ابكرم رعشلا نم ذختي مل
 ىلع هملع ىلما يذلا بيدألا وهو ،هتيرعاش ىلع هملع رطيس يذلا ملاعلا رعاشلا وهف

 . هيقحتسم ىلا ملعلا لاصيال ءافولا ةفطاعب ةجوزمم لامجلاب ةنادزم دوقع يف هغوصيل هبدأ

 زونكلا جارخال قيمعلا ثحبلاو ةعساولا ةساردلا قحتسي نم خيشلا اذه لثم نا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلا نا اناوعد رخاو بتكلاو نيواودلا تافد نيب ةئبتخملا

١٥١٧ _



 ۔ ١

 عحسسمهجا رملا ةمناق

 يبايسلا ليمج نب نافلخ خيشلا

 ١٩٨٤ ناميع ةنطلس ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو / باوجلاو ةلأسملا يف باطخلا لصف -

 ثارتلا ةرازو / ظعاوملاو مكحلاو مولعلا نم ةريثك نونف ىلع ةلمتشملا سلاجملا ةجهب ۔

 م٩٨٩١ ةيناثلا ةعبطلا - نايع ةنطلس ۔ ةفاقثلاو يموقلا

 ةعبطلا / نايع ةنطلس ۔ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو /رثالا ررغ يواحلا رردلا كلس ۔

 م٨٨٩١ ةيناثلا

 م٤٦٩١ قشمدب ةيمومعلا ةعبطملا /امدلا ةيميم حرش ىمعلا ءالج ۔

 ليعامسا نيدلازع روتكدلا
 م٨٧٩١ ةعباسلا ةعبطلا /يبرعلا ركفلا راد / هنونفو بدالا

 يسوفنلا يلاطيحجلا ىسوم نب ليعايسا رهاط وبا
 نامع ةنطلس ۔ ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو / تاريخلا رطانق

 يملاسلا ديمح نب هللادبع نيدلا رون خيشلا
 . م٨٧٩١ ةيناثلا ةعبطلا _ نامع ةنطلس / لوقعلا راونأ قراشم

 يبيصخلا زيزع نب دشار نب دمحم خيشلا

 . يموقلا ثارتلا ةرازو ۔ نايع ءارعش ءايسا يف ناحلا طومس ىلع نايعنلا قئاقش

 . م٩٨٩١ ةيناثلا ةعبطلا ۔ نامع ةنطلس / ةفاقثلاو

 ا
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 عم مايأ

 يبايسلا ليمج نب نافلخ خيشلا ةمالعلا موحرملا

 يصو رخلا فلخ نب ديعس خيشلا

 هتبوثم لهأ اهب نيلماعلا لعجو ،هتمكح رارسأ ءايلعلا بولق عدوأ يذلا هلل دمحلا

 3 هتمحرو

 ايب ةمألا ةاده مهف شرارسألا فئاطل مهراكفأ تجرخاف .راونألا مهرئارسب تءآاض

 - لاوقألا عئاورو لاعفألا قدص رمثأف لامعألا مهيرل اوصلخأ ،ةمكحلاو فراعملا نم هولوخ

 ءايلعلا نم فنصلا اذه نم مكو مهراثآ عايسالا تفنشو مهرابخا تيور ام۔ مهنع هللا يضر

 يرابملا رسحي نمو قابسلا تابصق يف ىلعملا حدقلا مهل ناك نم نيصلخملا ةذباهجلاو نيلماعلا
 .قاحللا يف مهل

 بحاص مويلا اناعد نم وهو رابخألا نم ريثكلا قبس نم ،رايضملا يف نيقباسلا ءالؤه نمو
 هنامز ةمالع ريهشلا ةمالعلا & مالسالا خيشءهميركتل ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ريزو ومسلا

 ةمالعلا نيملسملا ماما هل دهش نم يبايسلا ليمجن نب نافلخ ىحي وبا انخيش هناوا يتفمو

 نعو انع امهازجو هللا ايهمحر _ عورفلاو لوصألا يف هتيمالعب يليلخلا هللادبع نب دمحم ليلجلا
 . ۔ ءازجلا لضفأ نيملسملا

 . هتافلؤمو هلضفو هتايحو هتريس يف ةزيجو هذبن هذهف ؛دعبو
 فلأ .ماع يكزا ةيالو لايعأ نم اييس ةدلبب ۔ هيلع هللا ةمحر ليمج نب نافلخ انخيش دلو

 لمكلا لاجرلا نأش عفانلا ملعلا بلطب متها هدشر غلب املو ةرجهلل نينس نامثو ةئامثالثو

 دمح نب فيس خيشلا هليلخو هوخاو هليمزو هراج بلطلا يف هلمازي ،ةيلاعلا ممهلا يوذ
 ءاملعلاب اهترهشل لئايس ىلا ىيحي وبا انخيش لقتنا مث نامزلا نم ةرتف اعم اسردف يربغالا

 .ريصبلا ريرضلا ديبع نب دمح ريهشلا ةمالعلا ىلع ذملتتف لضافألا

 تحت م٢٩ / ٥ /٥ ءاثالثلا موي ءاسم يبدالا ىدتنملا هماقا يذلا يبايسلا ليمج نب نافلخ موحرملا ميركت لفح (٭)
 . ةلودلا راشتسم يديعسوبلا براح نب دوعس نب لاله / ديسلا يلاعم ةياعر

 ۔ _ ١٥4٩



 نامزب هبصن لبق كلذو يليلخلا هللادبع نب دمحم يلولا ةجحلا نيملسملا مامإ ىلع ذملتت مث

 تقو يف ليمزلاو ذاتسالا ةباثمب .رخآلل ايهنم لك ناك ارفاو ملعلا نم هداز حبصأ نا دعبو

 ةياده يسمش اراص ىتح نيدهتجم نيداج لئايسو مرحم يداو نيب ام نالقتني اناكو دحاو

 . لايك يردبو

 مامالا رصع انامز قاتسرلاب ىضق مث .اهب ايضاق مث لخنب اسردم ۔ هللا همحر ۔ لمع

 ۔ يليلخلا مامالا رصع انامز قاتسرلاب ىضق مث اهب ايضاق مث . ۔ هنع هللا ىضر ۔ يليلخلا

 .روميت نب ديعس ناطلسلا هنباو روميت ناطلسلا رصع روصو طقسمب مث . ۔ هنع هللا ىضر

 ىضر يليلخلا مامالل ايضاق اهب ىقبو نيتسو نينثاو ةئامثالثو فلأ ماع لئايس هنطو ىلا داع مث
 دهع نم كرداو اصلخم اظعاوو احصان ادشرمو تقولا سفن يف اسردمو ۔اعيمج ۔ امهنع هللا

 . لئايسب الماع تنك املو ةنطلسلاب ىتفملا وه امهيف ناك نيلماك نيماع سوباق ناطلسلا ةلالج

 .لاجرلا نم ةلمكلا ناش .لامعألا لئاضف يف ةعزوم هتاقوا تيأرف .اماع رشع ىنثا هتبحص
 ائلمم وأ ابتاك وأ باتكلل ايلات وأ .بارحملا البقتسم .ايعاد اركاذ وأ ايلصم الا هدجت الف

 وا دشرتسم وأ ملع بلاط نم هسلجم ولخي ال ىوعد يف باطخلا لصفب ايكاح وا .ىوتف

 ثيداحأ هسلجم يف عمستال .دوقفملا فلكتي ال ايك دوجومب لخبي ال دفرتسم وا هللا ي رئاز

 نوملسملا ةرقفل ادحأ رقتحي الو هانغل اينغ لماجي ال ،ايلعلا تافصلا ىلا ةلايم هتمه لب ايندلا

 ينتفصو مل :اموي يل لاق .هتلماجم مدع نم ركذأ ،نوعمتسم هداشرالو نوواستم هيدل

 . .كلوقب

 (مرحلا ىمح يماح هتليل داجس . . هتمأ حابصم هتلحن ةاكشم)

 تايبأ نم تيبلا اذهو ؟مارح بذكلا نا يردت الأ يتليل داجس ينا ملعت نيأ نم :لاق

 نيئيشل كلذب كتفصو هتبجأف سلاجملا ةجهب ةباتك ظيرقت يف اهتلق
 ىلص اذإف ليللا فصن ماق امنأكف ةعامج يف ةرخألا ءاشعلا ىلص نم» ثيدحلاف آلوا امأ

 تاولصلا كتوفت ال تنأو «ةقدص هيلع همون ناكو هلك ليللا ماق امنأكف ةعامج يف رجفلا

 مسبتف بذاك ريغ انأف اماوق كتيأرف رفسلا يف كتبحص يالف ايناث اماو ةعامجلا يف سمخلا

 . هللا ءاشام لاقو

 ايك هللا همحر يليلخلا مامالا كلذب هل دهش اققدم ايلوصأو اققحم اهيقف هللا همحر ناك :

 ةقفلا لوصأ يفو نيدلجم يف رثألا ررغ يواحل رردلا كلس هباتك» ةقفلا عورف يف هل .افنا رم

 ةيرثنلاو ةيمظنلا هتبوجأ يف هلمأت نمل احضاو يلوصألا هقيقحت ودبي «لوصالا لوصف» هباتك
 ءالج» هايس ايفاو اديفم احرش اهحرش ةديصق اهيف هلو .ءامدلا ماكحأ يف ملعلا عساو ناكو

 . «امدلا ةيميم حرش يف ىمعلا

۔ -_ ١٦٠



 ةاسملا ةليوطلا هتديصق ىلع لمتشا «سلاجملا ةجهب» هايس عئار سيفن عبار باتك هلو

 يف اهنم ةيمظنلا هتيوجا ىلعو «ةيثيغلا ةرطقلا » اهايس كولسلا يف ةديصق ىلعو «مكحلا ةيمالب»

 . قيقدتلاو قيقحتلاب ةئيلم ةلهس ةحضاو هتافلؤم عيمجو . عورفلا يف اهبلاغو ةقفلا لوصأ

 هافوت . هتامحرو هربب هلمشيلو هعجضم ىقسو هتاماركو هلاضفا نم هقحتسي ايب هللا هازج

 يفاص ةريسلا يضرم ةرجهلل نيعستو نينثاو فلأ ماع ىرخالا ىدامج نم فصنلا ,يف هللا

 لوصف» هباتك ظيرقت يف اهتلق ةديصقب يتملك متخاو ةعساو ةمحر ىلاعت هللا همحر ةريرسلا
 : يلي ايك يهو هتافلؤم ركذو هتافص نم ءيش ىلع اهلايتشال «لوصاألا

 هرافسأ نم ةقفلل امئاراي

 نكي مل نم هعورف نكرديال
 ةعاضإ عورفلا ىلا لوصولا عنم
 هلصأ نم هلوصف كردل رهساف

 هلوصفب بجعم ةريقع عفراو
 هرابخأ نم قحلا سومش تعش

 هريرحت يف تنعمأ اذإ رفس

 امف تفصو .هدرو يراجت تبذع

 يف دعسلاو هراكذت يف دشرلا

 ىضترملا هيقفلا هعماجو ال مل

 ليمج نبا ءاملعلا ةمالع

 لكشم يف هتممي اذإ ربح

 ؤاقل هلالاب ركذي اقح

 هتمس امأ قلخلا ريخ ىده يف

 الو ينافلا فرخزلا هععدتجي مل

 هركذ سلجمب الإ هقلت مل

 ادغ اذلف هبر الإ شحي مل

 هر ١ دمو هلوص أ لوصف مز ال

 هر ابخ أ نم لص الل ايلجتسم

 هر اجحب ت ارخ از نم هلوص ال .

 هراثآ وأ ليزنتلا مكحم نم

 هراضنب هلوصح نم تزف ذإ

 هراونأ نم لطبلا ميغ باجناف
 هرارسأ يف قحلا

 هرارغك هليضفت ىلع ىدرب

 هراهظتسا يف دبفرلاو هراطسا

 هرايخ ريخ رصملا نيع ناسنإ

 هراهن سمش رصعلا اذه ردب وه

 رابغ ميغ ملعلا رونب ىلج

 هراوح نسحو هقطنم بيط نم
 هراقوو هدجل كولملا تمس

 رانيد الو همهردل ونري

 هراد يف وأ نافيضلا لزنم وأ

 هراودأ يف رهدلا فرص ىشخي ال

 نأ تيقبأ
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 هبابش نوصغ يف دماحملا قشع

 هندحخو عيفرلا ملعلا هريمسف

 هناكمو هنأش فرعت تئش نإ

 هلوبقمو هئالجو هكلس نم

 هلامكو هومس ءالج اهيف
 تنثناو ةقيقحلاو ةعيرشلا توح

 هلوصأ نيتم ىلإ ترظن اذاف

 اصلخغ كليل فوجب هلالا عداف

 نرشني يك هتايح ليطي نأبو

 ةمالسب انهلإ هيلع ننماو
 دمحم راوج قدص دعقم يف

 ىجدلا قلف ام هللا هيلع ىلص

 العلا امس قوف نيقارلا هلا عم

 افق نم عم مهلك ةباحصلا ىلعو

0

 

 هراوطأ يف دجملل هب تمسف
 هراهنو هليلب هلالل ركذ
 هراثآ نم رابخألا رسفتساف

 هراونأ يف ردبلاك ةجهب وأ
 هرايخأ نم ريخلا ءالتجا اهيو

 هرايخأ نع دشرلاو ىدهلا يلمت

 هرامثأ نم قحلا دهش تينجو
 رافغ نم وفعلا لضف خيشلل
 هراهدأ ين دشرلاو ىدهلا ملع

 هرادو ميعنلا ىلع رقي ىتح

 هراوجو هبيطبو هب معنأ

 هراحب تاحضاو نم ىدهلا حبص

 هرارق طسو رفكلا نيرقاعلاو
 هراثآ يكلاسو يبنلا جهن
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 دئاصق نم تاحمل

 يبايسلا ليمج نب نافلخ /خيشلا موحرملا
 ليمح نبا دئاصق نم تاحمل

 ينابلكلا يلع نب ملاس :رعاشلا دادعا

 لاماو راطوأب هنم ظحأ ل يلام ىغولا ثيلاي رعشللو يلام

 لاوجب يماسلا كرعملا كلذ : يف الو طق هيداو ينكاس نم تنك ام

 لابلا بلاس رحسب اوءاجو معن هتعانص يف اوداجأ موق رعشلل

 يلاعلا ارذلا يماسلا هدوط اوقترا ىتح هبسابنس نم قيرف لكب اوماه

 ناك يتلا ةيمظنلا ةبوجألا دحأ يبايسلا ليمج نب نافلخ ةمالعلا أدبي مجلا عضاوتلا اذهب

 . ايظن هيلا ههجوملا تالأوسلا نع ةباجالل اهدمتعي

 غوصي هنوكلو ةبوذعو ةسالس نم هيف امل اعبتم ابولسأو ةبلاغ ةمس ناك هرصع يف مظنلاو
 اريبك اددع خيشلا ىقلت دقلو . ةركاذلا نزاخم يف ماظتنالا ةلهس ةيمالك بلاوق يف تامولعملا

 اضيا لمش يذلا سلاجملا ةجهب هباتك اهلمش الاؤس نيسمخو ةسمخ غلب ةلئسالا هذه نم

 ةغلب ديحوتلاو لوصألاو ماكحألاو تادابعلاو نيدلا يف ثحبت يتلا دئاصقلا نم ةعومجم

 . هلوانتت يذلا عوضوملل ليلحتلاو طسبلا اهيلع بلغي ةيبرع
 مكحلا طيرفتلا نم هنإف خيشلا راعشا عيمج رصح ضرعلا اذه يف عيطتسن نل انك نئلو

 هتافلؤم ةءارق نم رفوت اميف انل رفوت دقف ، هجاتنا لمجم لثمت ال ايبر ةريغص ةنيع ىلع عطاقلا
 اهلالخ مظن نيدلجم يف نيأزج فلؤت زجرلا دئاصق نم ةريبك ةعومجم وهو (رردلا كلسر ةءارق
 ىتلا (ءامدلا ةيميم) هتديصق أرقن نا اضيا انل رفوتو هلبق يملاسلا خيشلا لعف ايك لينلا باتك

 ىلا ةفاضالاب اذه اهمسا اهيلع لدي ايك ةّيمكح ةديصق يهو (ىمعلا ءالج) هباتكب اهحرش
 . نايرثن ناباتك امهو (باوجلاو ةلأسملا يف باطخلا لصفو لوصألا لوصف) هيباتك :

 ءاثالثلا موي ءاسم يدالا ىدتنملا هماقا يذلا يبايسلا ليمج نب نافلخ موحرملا ميركت لفح يف تيقلا )٭:(

 . ةلودلا راشتسم يديعسوبلا براح نب دوعس نب لاله ديسلا يلاعم ةياعر تحح م ٥ / ٥/ ١٩٩١٢

 ۔ _ ١٦٣



 زكرن فوس يذلا باتكلا وهو افنآ هانركذ يذلا (سلاجملا ةجهب) باتك هل انأرق كلذك

 ةقر هل ىتأتت نا بعصي ءايلعلا دئاصق نم عونلا اذه نا فورعمو هيلع ثيدحلا مظعم

 نل ليمج نبا رعشل عبتتملا نا الإ نيعوبطملا ءارعشلا نادجو هب فذقي يذلا رعشلا ةبوذعو
 .لاجملا اذه يف هرسي ام مدعي

 عورف ىتش يف ةفلتخم تالاؤس ىلع اهيف باجا ةديصق نيسمخو ةسمخ يلاوح ىدم ىلعف
 نع ربعتو خيشلا عباط لمحت عطاقم دئاصقلا كلت لالخ درت تناك نايدالاو ماكحالا

 ةايحلا فرخز نم ففأتلا عوضوم هرعش قربو هتحيرق اهيف دوبت ىتلا رومالا زربا لعلو . هسفن

 هدجت ىتح ةهجلا هذه ىلع بابلا حتفنيو ةصرفلا حنست نا ايف .ايندلا لطاب نم ةءاربلاو

 تاذ هنايتك حاباو هنادجو كرح دقلو . هبرابت ةجيتن احضومو هئارا نع اربعم بنطيو بهسي
 نم يتما قرتفت لئاقلا لوقلا ةحص نع هيف لأسي لوصألاب نيمتهملا دحأ نم هاتأ لاؤس ةرم

 . خلا . . ةقرف نيعبسو اثالث يدعب

 تايوتحم يف تالالهتسالا لضفا نم نوكت ايبر ةنسح ةجابيدب هلاؤس لئاسلا لهتسا دقو

 :اهعلطم ىف ءاج ةجهبلا
 حئارقلا كيلا هيداهت لاقم

 ةدودمم حير راحسأل اب هيجزتو

 حناوجلا هتوط
 حد اوص قرو حو دلا يف هب ودشتو

 دو هزربيو

 : هلوقب لوئسملا ىلا لصي ىتح اذكه رمتسيو

 انثلا انل كيف مويلا باط نافلخأ

 اروحم اناتأ اميف ىرت اذامف

 دمحأ دعب نم هلل ا نيد قرفت

 حئادملا تيأترا ايف هتنسح دقو

 حضاو لوقلاو روهشملا رثالا هب
 حلاص نلاذ لهف انيعبسو انالث

 تايبا دعب لاقف انيفد تثعبو انكاس خيشلا نادجو يف تكرح يتلا ةديصقلا رخآ ىلإ

 : ءانثلاو ةمدقملا

 ىرجامو ماركلا بحصلا نع تلأس

 اضقلا ملق هحول يف ىرج كاذب

 دمحأ دعب نم بازحالا تبزحت
 ىهو الو ثر هتلا نيد ناك امو

 ىنالاب لين ىفطصملا رصع ناك امو

 افولا صقان ىفطصملا رصع ناك امو

 انبر ركذ نع ضارعالاب ميض دقو

 حداف بطخلاف ثادحألا نم كانه

 حماج هنع امف هيضاق هللا امو

 حماط هارم قيقحت ىلا لكو
 حراوقلا بولقلا هنع تهو نكلو
 حمشاكوواغ فخلاب ةماسا الو

 حداوم هيف ليمكتلاب يالا لب
 حصان زع ذإ ضارغالل ليلملابو

۔ -_ ١٦٤



 تدلخأو رورغلا يف تدامت بولق

 ىوه ١ عم حومج ١ سفنل ا ةلوليمو

 اهردق ردقامو ايندلا هذه انمو

 ةئيطخ لك س أر اهومكبحو

 . . هلوق لا
 عز او ءرملل قيقحتلا ىلع سيلو

 ليلق امع امهمتاذلوي

 حضاوفلا ينامالاو ايند فراخز
 حماج رشلا ىلا الا امهنم امو

 حئاور

 حئابقل اودبت هنم رش عبنمو

 حنام وه نمل ىلوملا ةمحر ىوس

 ذخا نع مهريصقتو تابجاولا ءادأ يف مهنواهت مهيلع ايعان نيملسملا بدن يف ذخأي مث

 تارم ينايث مالسالا ةلم ءادن هيف ررك ةديصقلا عطاقم نم عطقم يف . مهف ةعورشملا قوقحلا

 : هلوق اهرخآ ناك

 حفاس عمدلاو نزحلا بايث تسبل دق كارأ يلام مالسالا ةلم ايف

 ىري نيذلا نيملسملا لاطبألا ركذو حلاصلا فلسلا بقانم ديدعت يف كلذ دعب ذخأ مث

 عيمج ىلع ةم اركلاو لدعلا ةيار ترشن يتل ا ةيمالسالا ةمظعلل ازومر ۔ هعم نحنو ۔ مهيف

 . ةرومعملا ءاجرأ

 دق هرصع يف نكت مل يتلا ةيلزغلا تامدقملا نم خيشلا ر اعشلا ولخ رظنلل تفاللا نمو
 ضرعأف ةمهملا هذهل قلحي ل هنأ هسفن ةرارق يف ا دق هنأكو نيرخآلا راعشأ نم تفتخا

 : هلوق اذه هلصنت نمو رعشلا نم نوللا اذه نيبو هنيب ماجسنالا مدع ادكؤم لصنتم اهنع

 ينلاسي راعشالا ضرق يذلل لق
 للط الو مسر ىلع يكبا تنك ام

 اولحر ذا نيبلا بارغ يناجش الو

 اهلزاغأ نالز غب توهلل الو

 رتف اهظحل يف روح اهنيع يف

 ننملا اخأ اي ينعد رعشللو يلام
 نمزلا فلاس نم تفع عوبر الو

 نجشلاو وجشلا ركذب تعلو .الو
 نسحلا رظنملا تاذل توبص الو

 نجولا ةيدرو رمق اههجو يف

 ادب . ملعتلا ىلع هعيجشتو ءاملعلل هماركاو ملعلل هبح خيشلا ةيصخش ىلا اندشي ايمل هنإو
 يجن وأ ةليضف ىلع ضح نم اهادحا ولخت ايلق دئاصق نم مظن ام مظعم يف احضاو اذه لك

 ةيماصعلا عوضوم يف هيأر لوح لؤاستلل اباب هتبوجأ دحأ يف حتف هنأ ديب .ةليذر نع
 ناليفكلا امه ماهلالاو ةبهوملا نا ىلا فورعملا يماصعلا لجرلا وهو بهذ دقف : ةيماظعلاو
 . ةمكحلاو ملعلا نم هدارم غولبب ناسنالل

۔ _ ١٦٥



 الماجم ناك هنا ما بهذملا اذهب ابهذمتم خيشلا ناك له لأسي نا ءىراقلل قحي انهو

 :الئاق رهوجلا هنع ىكح يذلا ديعس ابأ خيشلا اذه هرعشب

 ديمحلا نم ماهلإ ملعلا

 تابنلاك ميلعتلا هدنعو

 . كلذ دعب لاق هسفن رهوجلا نا املع

 وبأ خيشلا فلاخو

 : رخآ عضوم يف لاقو
 لامعألا نم ملعلا ثروي ال

 راركتلاب لصحي هنكل

 دمح

 تابثلاو حيقلتلل ملت اخنلل

 دهجاف لاني دجلاب لاقف

 مانملا يف ليللاب ىري الو

 راهنلا يفو ليللا ين سردلاو
 : لاق نيح يأرلا اذه ةفلاخم ىرتاي خيشلا دصق لهف

 ممهلا ال مامه الإو بهرولا علاطم

 ةقرشم قيفوتلا قفأ ىلع ودبت

 سيمخ نب نادمح هلئاس ةشقانم دصق هنأ مأ

 : هلوقب لهتسملا هلاؤس يف ةيرعاشلا

 مكجلا علطت اهنم دجلا علاطم

 جلبنم قيفوتلا علطم نم برقلاو

 مكحلاو ملعلا اهنم علطي دجلاو
 مسترت لقعلا ءايسب اهراونأ

 نم ديج ردق ىلع ناك يذلا يفسويلا سيمخ

 مم ١ دجاملل هرمثت دجلاو

 مجسنم نوعل ا ناضيف نم بهول او

 : الئاق هسفنل صلختف دعب اميف لمجا خيشلا نأ الإ ؟يردن ال

 ةلفاك ناسنالل هللا ةيانع

 " _ كزا يذلا يناعشع ذلا 4 ضيفو

 هتقيلخ رامغ

 بجع الو عدبال ريداقملا ىنه

 تقبس ةيدعب ال صقن ال ديزال

 ىلع هنم يوطملا رشنت امنإو

 تلعح اهل هابشا يهو طئاسو

 هعمجأ لولعمل او ء يشل ١ ةلعو

 مدع ::لجو اےنيح هيعسب

 ملق ۔.:::۔ دق نكي مل وأ ناك نم
 مظ ت۔.۔ د لوقعملا هب لوقعلا هنم

 مسقنم ريدقتلاب ةئيشملا قبط

 ملقلاةحول يف هطخ يذلا بسح
 مكتحم عونصمو فيك ةيلبق
 مكح هب اهددحت ةئيشملا قبط

 مدعلا هنك امم قحاوللا نوك

 مرجال نيوكتلا للع اهنإ لب
 متحنم رهقلا تحت ءزخلاو لكلاو

 ۔ _ ١٦٦



 ىلا ريشن نكلو خيشلا رعشل لماشلا رصحلا ددصب انسل اننا ثيدحلا ةيادب يف انلق دقلو

 هشيعي ناك يذلا شيعلا فظش انكردا اذاو ةراشالا مزلتست اهنا ىرن يتلا عضاوملا ضعب

 نم هلاثمأ ىلاو هيلا رظنن نا انل دبال هنإف هفشقتو هدهز يف اهايحي ىتلا ةايحلا ةوسقو موحرملا

 ءعىضي رون صيصب اوقبي نا ىلع مهرارصاو مهربصب بجعملا ةرظن هرصع يف ذاذفالا غباونلا

 نويئانئتسا صاخشأ قحب مهنا .بناج لك نم سانلا ىلع قبطملا لهجلا سدانح يف

 نم هللا هب مهابح ام ىلع مهطبغي نا الإ ةليبنلا ةيناسنالا مهفقاوم لثمتي وهو ءرملا كلميال
 صاخلا هكولس ناسنا لكل هنا ايبو سانلا بولق يف ةعيفرلا ةلزنملا كلت مهتأوب ةميرك قالخأ

 رثكا كلذ يل دكا راقولاو ةمشحلا يه ليمج نبا خيشلا ىلع ةبلاغلا ةمسلا نإف ةزيمملا هتازيمو

 تابغر دنع لوزنلا نع هب أبري يذلا نزتملا همظن اضيا يل اهدكأ ايك هيرصاعم نم دحاو نم
 الثم لوقي هتعمس اذاف . لطابلا ىوهلا عزاونو ةتفاهتملا سفنلا

 اولذ هباتعا تحت موق زعايف لذلا يل ذلي ىوها نم باب ىلع
 ةمحرلا باب وه لذلا هماما فقاولل ذلي يذلا بابلا اذه نا دكأتو اريخ الإ نظن الف

 تاذلا نم بارتقالا'ىلا نيفهلتملا نينمؤملا حاورأ ةسدقملا هتابتع تمنل املاط يذلا ناوضرلاو

 قاشعلا تائم نع ىضم اميف انعمس دقل . يدمرسلا دولخلا رثوك ىلا نيئماظلاو ةيهلالا

 ازمر مهسفنأ يف هنولثمتي يذلا دحوألا بوبحملاب نونغتي مهو ةينابرلا ةاجانملاب نيمئاهلا

 يف رثؤت اهارن ةافطصم ةوفصو ةردان ةلق نيينايعلل زربي قاشعلا ءالؤه نيب نمو قلطملا لايكلل
 نم اهنول دمتست يتلا ةزيمتملا اهتغبصب راعشألا هذه غبصتف مهراكفأ يف ترثا ايك مهراعشأ

 لصاوتلا ىدم ءارقلا نحن كردنف ةسدقملا تاذلا راونأ نم ةقفدتملا ةيحورلا تاضمولا

 ةبحملا طاسب ىلع مهعمجت ىتلا ةيسفنلا ةفلألا ىدمو قاشعلا ءالؤه نيب طبري يذلا يفطانا

 . ةرهاط

 ةفالس نا هرعشل ءىراقلا سحي دقف ريثأتلاو رثأتلا ةدعاق نم ءانثتسا ليمج نبا موحرملا سين

 نألا يه اهو هنذأ يف تنر دق ةيجشلا مهماغنأ ناو هحور يف تبكسنا دق قاشعلا ءالؤه

 وه اهايحي يتلا ةايحلا عاضوأ ىلع فيكتلاو عيوطتلا دعب نكلو هناحلا ىلع اهتاعيقوت رركتت
 نم يرعشلا نفلا اذه ءارعش مظعم ذختا نئلو .هبساني يذلا بولسالا ذخأت نا دعبو

 ةيانك ينافلا يويندلا هلامج نم اولعجو قلاخلا بوبحملا يف مهرعشل ةيروت قولخملا بوبحملا
 مهتاراج رت مل ليمج نبا نإف .هب نوميهي يذلا يقابلا يورخالا يرعشلا نفلا لامج نع
 يذلا رهاقلا ناطلسلاو خماشلا لالجلا كلذ هسفن ةرارق يف لثمتي لعج هنإ لب جهنملا اذه يف
 . ةلكاش ىلع ارعش خيشلا نم عمسن مل اذهل .هلمكأب دوجولا ىلع دلاخلا هبوبحم هب نميه

۔ -_ ١٦٧١



 اكاذل لهأ تنأف ال الد هت

 ضاق تنأ ام ضقاف رمألا كلو

 ةلكاش ىلع وأ

 انأ ىوهأ نمو ىوهأ نم انأ
 هترصبأ ينترصبأ اذاف

 اكاطعأ دق نسحلاف مكحتو

 اكالو دق لامحلا يلعف

 ان دب انللح ن احو ر نحن

 انترصبأ هترصبأ اذاو

 سيدقت يف ةرشابملا راتخاو زرحتلا لضف ليمج نبا نأ الإ لانملا زيزع لاثملا ردان رعش اذهو

 : هجذاين نم جذومن اذهو ةيروتلا وا ةيانكلا نم ةدرجم ةيهلالا تاذلا

 تسدقو تلج مهللا كناحبسف

 يتلا كتمكحو ىمظعلا كتردقو
 يذلا يف مزعلاب ميمصتلا بجي مغن

 ةقيقح تنأ راتخملا لعافلا ذإ

 ةرظنب كيلا ينصلخا ىهلإ

 ةبذجب كيلإ ينعمجاو يهلإ
 ةوذجب كيدل يسفن نع ينذخو

 ىرأ الف ينع راثآلا بحس لزأ

 اهمالظ حماو رايغألا بجح طمأ

 : لوقي نا ىلإ

 ين كيدي نيب قدصلا ماقم ينمقأ

 يتقيقح ققح برقلا لهأ قيقحتب
 اهنإ سفنلا ىوه ينكلم يهلإ

 ىوهلا كرش يف رسالا وكشأ يهلإ

 هذه تهجوت دق يلكب كيلإ

 لشم اهل ىنأو لثم نع كتافص
 لكلا اهكرديف ىرسح ىبنلا درت
 لعفلاو مكحلاو نوعلا كنمو ترمأ

 لدعلا وه امكح دبعلل هتبسنو

 لهجلا يلجني اهب ينع ةينذال
 لصولا يل نيبتسي ىتح برقلا نم

 ولجت وأ نوكلا ةحفص وحمت رونلا نم

 ولسأ هب دوجولا حول ىلع كاوس
 ولجي امل كاوسام اهاجد لجو

 , يل قحح ىتح يتيدوبع

 ا ن ١ :رتف ذا امثيح يليبس دحوو

 لصأ اهلصأ نم ءرملا رورش لكل

 لغ ادب أ هرسا نم يقنع يفف

 لذر اهديج ةاجزمل ١ ىتعاضب

 ناك حلاص لجر ىركذ ءايحإ يف انم اماهسإ اهب مكانئج يتلا ةعاضبلا اضيا يه هذهو

 ةيوفعلا ىلا هونأ نأ دوأ ماتخلا لبقو :هعمتجم ةايح يف بيطلا اهرثا ريخلاب ةرماعلا هتايحل

 اهيف ءاج دقف :هيونتلا قحتست اهنإف رردلا كلس ةبطخ هتزوجرأ اهب تلحت يتلا ةسالسلاو

 هلوسر ىلع مالسل او ةالصل او هتل دمحلا لعب

۔ - -_ ١٦٨



 املاط لوقي دبعلاف دعبو

 بهذملا يف انل ارفس دجأ ملف
 يراع ارط لالخالا ةمصو نع

 قذنخحلاو هرا صتخا ةرثكل

 ارمشم هماظن يف تمقف

 املعلا تافنصم يف ترظن

 بهيغلل هؤوض ولجي لينلاك
 راركتلاو ديقعتلا نم لاخ

 بللا هيدل اراتحح فقي

 فطعلا ريمض ةالاوم عم

 ارهظي نأ افخلا دعب هلعل

 عالطالا بحأ نمف . طيسب سلس بولسأب هحرش ةيفيك حيضوت يف كلذ دعب ذخأ مث

 .رردلا كلس ىلا عوجرلا هيلع

۔ -_ ١٦٩



 هريبايسلا ليمح نب نافلخ /خيشلا

 ( هعروو هدهز )

 يبايسلا دوعس نب دمحا : دادعا

 : هتايح نع ةرصتخم ةذبن

 & يكزا ةيالو لايعا نم ءاييس ةدلب يف ةرجهلل )١٣٠٨( نامثو ةئامثالثو فلا ةنس هدلوم ناك

 ءاميس هدلب نم لقتنا دق هدلاو ناكو . ةئيربلا ةلوفطلا ةلحرم يف لازيال وهو هدلاو هنع يفوتو

 ملعلا بلط يف لغتشا هنا ديب اميتي شاع لئايس يف كانهو . هل مجرتملا هدلو هعمو لئايس ىا

 ليلجلا ةمالعلا مزالف مولعلا ةسارد يف ةحماج ةبغر هل تراصو هنيعم نم لهنلا ىلع بكاو

 يف دهتجاو خيشلا دجو هنع ملعلا ذخال يليلخلا نافلخ نب ديعس نب دمحا خيشلا دهازلا

 ملاس مامالا هيلا لكواف .ءايلعلا يف ايلع راصو كلذ يف ةيلاع ةلزنم غلب ىتح مولعلا ليصحت

 عرشلا هيضتقي ام قفو مايق ربخ كلذب ماقو ءاييس ةدلب يف فاقوالا ةمهم يصورخلا دشار نب

 . سانلا نم ددع هنم دافتسا كانهو لخن ةدلب يف اسردم روكذملا مامألا هنيع مث

 ايضاق لمع مث . قاتسرلا ةيالو ىلع ايضاق يليلخلا هللادبع نب دمحم مامألا هنيع كلذ دعبو

 ىلع روميت نب ديعس ناطلسلا هاضقتسا ايك لصيف نب روميت ناطلسلا دهع يف حرطم ىلع
 نب دمحم مامالل لئايس ىلع ايضاق ناك ءاضقلا لاجم يف ةيفيظولا هلايعا رخآو .روص ةيالو

 . يليلخلا هتلادبع

 ثيح ءاضقلا لامعأب مازتلالا نع ىلخت (ه٧٦٣١) نيتسو ةعبسو ةئامثالثو فلأ ماع ذنمو

 . ءاتفاو افيلأتو اسيردت ملعلا رشنل غرفت

 ه ١٣٧٢٣ ةنس يفو لاوحألا ىلع عالطالل ه١٧٣١ ةنس ايقيرفا قرشب رابجنز ىلا رفاسو

 . ملعلا لجا نمو ملعلل هتايح شاع اذكهو . جحلا ةضيرف ءادال ةسدقملا رايدلا ىلا رفاس

 وأ ايلصم وأ ابتاك وا ائراق الإ هدجت ال هترز اذاف» يبايسلا دومح نب ملاس / خيشلا هذيملت لوقي

۔ -_ ١٧٠



 ىدامج نم ١٥ يف هللا هافوت ىتح «تافارخلاو تالبعزخلاو بعللاو وهلل هسلج دجت الو اثحاب

 . هنع ىضرو هللا همحر ه ١٣٩٢ ةيناثلا

 : هعروو هدهز
 تلعج ىتح ليمج نب نافلخ خيشلا ةايح يف ترثا يتلا لماوعلا نع لئاستم لءاستي دق

 كولس لكل دبالو رثؤم نم رثا لكل دبال هنا ثيح .عرولاو دهزلا كولس يف ةلثمتم هتايح
 امهو .هكولسو خيشلا ةايح يف امهرثا ايل ناك ؤودبي اييف نيلماع كانه نا لوقن هجوم نم
 .ركفلاو ةودقلا

 خيشلا هيلع ذملتت يذلا يليلخلا ديعس نب دمحا خيشلا يف ةلثمتم تناك دقف ةودقلا أما

 . همزالو نافلخ

 : ينالهبلا ملسم وبا هيف لوقي يذلا لضافلا دهازلا ةمالعلا كلذ

 ناسحاو فورعمو دصقو قدص ينرهبيف لخ ىبا اهيف حاترا

 : هيف لوقيو
 نادلوو روح هلوح نم دلخلا يف هنكسم لح ىتح دمحا ترظن

 ناوضرو زوف ۔ ايهظح هتا سدق ۔ رئاظح يف هيبا دنع راصو

 كولبس ىلع سكعنا يليلخلا ديعس نب دمحا خيشلا ينابرلا ملاعلا كلذ كولس نا كشالو

 هخيشو ذيملتلا نيب نوكت ايئادو .هرثأ ايفتقم هخيشب ايدتقم ذيملتلا راصف ىحي يا انخيش

 . اركفو اكولس امهنيب طبرت ةيحور ةقالع

 نكت اهنأش نم يتلا . هتاعلاطمو خيشلا تاءارق يف لثمتي وهو .ركفلا يناثلا لماعلاو

 خيشلا ركف اهنم نوكت يتلا تاعلاطملاو تاءارقلا يه ايف .اهعوضوم راطا يف هرطؤتو ركفلا
 ؟هركف يف اهرثا اهل ناك يتلا بتكلا يه امو ؟نافل

 يف ناك دقو» لوقي ثيح يبيصخلا دشار نب دمحم / خيشلا هذيملت كلذ نم ءيش ىلا ريشي

 يبا ةمالعلا خيشلل نيدلا مولع ءايحا باتك يف أرقي ام اريثك هبلطو ملعلا يف ةتبغرو هبح أدبم

 . «هراكفا ذحشو هبذه يذلا وهو يلازغلا دماح

 ةيضابالا دنع اهب ىنتعملا بتكلا نم مالسالا ةجح يلازغلل نيدلا مولع ءايحا باتكو
 لها نم اذحا دجن املقف مهدنع هيف بوغرم رفس وهف .ةصاخ نايع لهأ ةيضابالاو } ةماع

 . نيدلا مولع ءايحا باتك هدنعو الا . ملعلا ىلا نيبستنملا وأ ملعلا

 : يملاسلا نيدلارون هيف لوقي هنأشب اهيونتو
 نيدلا مولع انل عماجب نيدلا مولع ءايحا نكي ملو

 سحجبلا نم الخدم اغيلب افشك سفنلا بويع فشك ىوح معن

۔ ١٧١ ۔-



 لخي دق سفنلا ءاد هنم ذإ لصالا هيلع ىثنا انه اه نم

 يف لاعفلا اهرثا اهل ةيميلعتلا هتايح ةيادب يف باتكلا اذهل نافلخ خيشلا ةمزالم تناك دقل

 .اهلك هتايح يف هكولس

 رطانق باتك يف اضيا اريثك أرقي ناك خيشلا نا ملعلا لها ضعب نم اضيا تعمس ايك

 بصي يذلا بصملا سفن يف بصي رطانقلا باتكو . يلاطيجلا رهاط يبا ةمالعلل تاريخلا

 . هاجتالا سفن يف ريسيو ،ءايحالا باتك هيف

 بتارم ىلا هراكفاب تقرتو هكولس تبذه اهنا كشال بتكلا هذه لثم يف انخيش ةءارق نا

 . لضفلاو فافعلاو عرولا لهأو داهزلا جرادمو نيحلاصلا

 امو ؟دهزلا وه ايف . هكولس اهنم بصناو هتايح يف عرولاو دهزلاب فرع دق خيشلا ناك اذا

 وه ؟اهنم لك هققح امو ،اكولسو العفو الوق ليمج نب نافلخ خيشلا ىلا ةبسنلاب عرولا وه
 .اذه انلاقم وا انثحب قايس يف هل ضرعتتس ام

 : هدهز _ الوأ

 .اهيف ةبغرلا مدعو ايندلا كرت ينعي ام وهو .بغر دض ةغللا يف دهزلا

 ةحارل ابلط ايندلا ةحار كرت وه ليقو .ءىشلا ىلا ليملا كرت هنأب هفرعيف يناجرجلا اما

 مهحالطصا يف ةقيقحلا لها نع لقنو .كدي هنم تلخ امم كبلق ولخي نا وه ليقو .ةرخآلا
 . اهنع ضارعالاو ايندلا ضغب وه هناب

 كلس ميقلا هباتك نم يناثلا ءزجلا يف ايندلا مذو دهزلل ًاباب موحرملا خيشلا صصخ دقو

 . «اهييف دهزلاو اهيلا نوكرلاو ايندلا مذ يف باب» ناونع تحت ،رثألا ررغ يواحلا رردلا
 سانلا نم ةئف هب زيمتت مسق لك ماسقأ ةثالث ىلا مسقني هناف خيشلا دنع دهزلا ةقيقحو

 هفالخ حصي الو عيمجلا ىلع بجاو هنأل تامرحملا كرت وهو ،ماوعلا دهز كانهف

 دعي ابجاو مارحلا نع دهز درو ةثالث ماسقأ دهزلاو

 بجي عيمجلا ىلع هنال بسني ماوعلل دهز وهو
 ىلع هوركملا وا مارحلا يف عوقولا فوخ لالحلا حابملا كرت وهف دهزلا نم يناثلا مسقلا اما

 ةفاخم لالحلا نم اباب نيعبس عدن انك ۔ هنع هللا يضر۔ باطخلا نب رمع نينمؤملا ريما لوق دح

 . سانلا نم صاوخلا دهز وه دهزلا نم عونلا اذهو {مارحلا يف عقن نا

 الضف ذم هكرت نكل عرشلا يف اللح حابم نع دهز يناثلاو
 مانالا ةصاخ دهز وهو مارحلا يف عوقولا ةفاح

۔ _ ١٧٢



 ساب ال ام نوكرتي نيذلا هناب ةفرعملا لهأ دهز وه ةثالثلا دهزلا ماسقأ نم ثلاثلا مسقلاو

 . ۔ هلالج لج ۔ ميظعلا قلاخلا بابرألا بر نع مهلغشي الئل سأب هنم ىشخي الو هب

 ناكملا عفرال هب اومس نافرعلا يلوا دهز اهثلاث

 هبر نع هلغشي نا فوخ لب هب سأب ىشتخي ال ام لك نع
 لامآلا قلعيال .اهماطحو ايندلا هذه يف اريصق ناسنالا لما نوكي نا دهزلا تابجوم نمو

 ردقو ءاضقب ءيش لك نأل رض نم هيلع لزني اميف ةريبك هللاب هتقث نوكت ناو ،اهيلع ةليوطلا
 . سيكلاو زجعلا ىتح

 لزت دق اميف هللاب ةقثو لمألا ريصقت دهزلا تابجوم نم

 داهزلا ىلع بئاصملا نوهت نا دهازلا كولسلا اذه ةجيتن ناف ،ةجيتن نم ءىش لكل دبالو

 الإ مهو رضي مل عىشب مهو رضي نا ىلع سانلا عمتجا ولو ردقو ءاضقب ءايشألا ناب مهملعل

 دق ءعىشل الإ' مهوعفني مل عىشب مهوعفني نا ىلع اوعمتجا ولو ،مهيلع هللا هبتك دق ءىشب

 . مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ايك &تبفحصلا تفجو مالقالا تعفر ،مهه هللا هبتك

 نهلك هيلع ايندلا بئاصم نهت ايندلا يف ناسنالا دهز نا

 دمصلا انالوم ةعاط ىوس ائيش دعي ال تامملا لبق ام لك ذإ

 ادهز ةايح اهلك هتايح تناك ناو ۔ هدهز ىلع لدت فقاوم ۔ هللا همحر _ نافلخ خيشللو

 . ابولطمو ابلاط ملعلاو ةدابعلا نع هلغشي نا ةيشخ ءاضقلا هكرت :اهنم ةفعو افشقتو

 ي اهب عنتقاو روميت نب ديعس ناطلسلا نم ةليلق ةيدام ةدعاسم ىضاقتي ناك هنا اهنمو

 . بصانملاو ايندلا هرغت ملو ةشيعملا نم تايرورضلا ىلع ارصتقمو ادصتقم هتشيعد

 خيشلا دنع انك لاق هذيمالت نم وهو يصو رخلا فلخ نب ديعس خيشلا هب ينثدح ام اهنمو

 ناتحايض ۔ دؤاد ليغو ةيعوجشملا يدنع خيشلا لاقف اهئانتقاو لاومألا ركذ ىرجف نافلخ

 حلاصملا ضعبل افقو امهادحا فقو دقو .اثلاث ديرأ ال هللاوو ۔ لئايس يف ليجنلا نس

 . ةيمالسالا

 ةبصع هثري خيشلا ناكو ةدحاو تنب نع يفوتو بسنلا يف بي رق هل ناك هنا اضيا اهنمو
 مل نافلخ خيشلا نا الإ . يصورخلا فلخ نب ديعس خيشلا ماما هسفن صخشلا كلذ رارقاب

 ةليلق يهو فقاوملا هذه لالخ نم فرعتن اذكهو .كلذ يف كشلا نم افوخ ثاريملا ذخأي

 دهزلا ماسقأ نم ثلاثلا مسقلا نم ناك هدهز نا - لضفو دهز اهلك خيشلا ةايح ذإ ريثك نم
 .هنم سأب ال ام نوكرتي نيذلا هللاب نيفراعلا دهز وهو

۔ _ ١٧٢٣



 : هعرو : ايناث

 .اضيا جرختلا وهو ©ىوقتلا ةغللا يف عرولا
 . تامرحملا يف عوقولا نم افوخ تاهبشلا بانتجا هنأب يناجرجلا هفرعيو

 . ةليمجلا لامعألا ةمزالم وه ليقو
 يف اهدروا ايك يه نافلخ خيشلا دنع ىوقتلا ةقيقح ناف ىوقتلا وه عرولا ناك اذاو

 :اهتمدقم يف لوقي يتلا (لوصألا لوصف) ميقلا هباتكل ةمتاخ وأ ةمتت اهلعج يتلا هتزوجرا

 هالوم ىقتي دبعل ىب وهلط

 همأ هبام اكب ارمتؤم

 مسق قزرلا نم هل امب ىضري
 ةبستكم ١ لثنئ اضفلا هرجتم

 ىتظطن امثيح باوصلا هقطنم
 هسبلم داصتقالا لازيالو

 ارصبلا ضغي افصاوت يشمي
 ىلع عمسلاو ةركفلا فقوأ دق

 ءاخرلاو ءالبلا ىوتسا دق

 هاشخم هرهجو هرس يف

 رجز هنعام لك نع ارجدزم

 معنلاو هيدل سؤبلا ىوتسا دق

 ةبقع نلع ئ ولو اه ىقري

 قحب الإ اقطان هارت الف

 هسفنا ال نغل هلا يفو هرقف ف

 ارجح دق هملا ام لك نع

 >>صعلا بر نم هيندي يذلا ملع

 ع اوس امهف هيدل اعم

 ٨ نيكم ناكمب اهنم هكولس ناف . موحرملا انخيش اهفصو ايك يه ىوقتلا ةقيقح تناك اذاو

 اهمهأو فقاوملا نم ديدعلا هلو

 يبيصخلا دشار نب دمحم خيشلا هنع هركذام .اهنمو . مثال ةمول قحلا يف هذخأت ال ناك هنا

 مهباجان يليذخلا مامالا دنع اهلهأ ضعب هاكش ماكحالا ىطعاو لئايس يف ءاضقلا ىلوت امل هنا

 .كلذ هنم اوركنتست الف . ءايلعلا ةدح هيف نا مامالا
 افورعم هتافص نم راقولاو تمسلا راص ىتح مالكلا لوضفب ملكتي ال ناك هنا هعرو نمو

 يناجرجلا يضاقلا تايبا دشناف . هنم ضابقنا كلذ نا مهنم انظ هناوخا ضعب هبتاع ايبرو ايهب

 :اهنم لوقي يتلا

 امناو ضابقنا كيف ىل نولوقي

 مهدنع ناه مهاناد نم سانلا ىرأ

 ينزفتسي ىل حال قرب لك امو
 . تايبألا رخا ىلا

 ۔ ٤٧١ا٤ _

 امجحا لذلا فقوم نع الجر اوأر

 امركا سفنلا ةزع هتمركا نمو

امعنم هاضرا تيقال نم لك الو



 ةمتاخ

 ۔ يبايسلا ليمج نب نافلخ ليلجلا ةمالعلا خيشلا ةايح نا افنآ رم امم انل حضتاو انفرع دقل

 ءاطعلاب ةلفاح .ىوقتلاو هتنا نم فوخلاو عرولاو دهزلاب ةئيلم تناك ۔ هللا ىضرو هللا همحر

 مهو . دهزل ا تاجرد ىقرا وهو هللاب نيفراعل ا دهز هدهز نا انفرعو . حل اصلا لمعل او يملعل ١

 هناو هاوقتو هعرو انفرع ايك . هللا نع لغشم هيف نوكي نا ةيشخ هنم سابال ام نوكرتي نيذلا

 انللدو ةنازرلاو تمسلاو راقولاو ةبيهلا قزرو . مئال ةمول قحلا يف هذخات ال هعرو ةوقل ةجيتن

 وبا ةمالعلا برعلا رعاش مهانع نيذلا نم هناكف هعفرتو هتبالصو هفقاوم نم ءيشب كلذ ىلع

 : ةروهشملا هتينون يف هلوقب ۔ هللا همحر ۔ ينالهبلا ملسم

 ناجيت رقفلا نأكف مهقالخا ىلع ءايبنألا يدهو كولملا تمس

 نابعث شيعلا نإ رمألا ةقيقح اولهج ايف ايندلا مهل تلثمت

۔ _ ١٧٥
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: 

 مهرودو نوينامعلا ةودن داصح :

.ايقيرفأ قرش ىق يراضحلا ن



 ةرضاحم
 يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةحايس

 ةنطلسلا ماع يتفم .

 ايقيرفا قرشب ةيفرعملاو ةيملعلا بناوجلا يف مهرثأو نوينامعلا

 نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا ، ميحرلا نمحرلا هتلا مسب

 } نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس

 ةودنلا هذه يعار هايملاو ءابرهكلا ريزو يبتقلا يلع نب دمحم خيشلا زيزعلا خالا ىلاعم

 { ةكرابملا ةيبطلا

 باحصأ .يبدألا ىدتنملا سيئر يناليغلا دمحم نب ملاس ذاتسالا زيزعلا خألا ةداعس

 . ةداعسلاو ةليضفلا

 . . هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا اعيمج روضحلا ةوخألا اهيأ

 يذلا ناكملا اذه يف ةنوميملا ةبيطلا ةكرابملا ةليللا هذه يف مكنيب نوكأ نا يندعسيل هنا

 نولدي نمم ديفتسال عمتسملا دعقم ادعاق نوكأ نأ ىنمتأ تنك مكو ؛ بدألا توص هنم قلطني

 نأل تيعد نكلو ةيخيراتلاو ةيركفلاو ةيبدألا تالاجملا يف نيرضاحملا ءايلعلا نم انه مهولدب

 كئاشلا عوضوملا اذه لثم يف ثيدحلا ناف ؛هتدع ثيدحلا اذهل تددعا ينتيلو اثدحتم نوكأ

 ثحابلا ىلع بجي امناو لايخلاب طلطخت ال ةيخيراتلا قئاقحلا نأل كلذ دادعتسا ىلا ةجاحب وه

 .اهفادصأ نم اهررد جارختسا لجأل خيراتلا قايعأ يف صوغي نا اهيف

 اذا ةحيحش تناك ناو ثحبلا اذه ناظم ىلا عجرال ةصرفلا يل حاتت نأ دوأ تنك مكو

 بناوج نم ةقيحسلا ةرباغلا روصعلا يف انفلس همدق امل تاردق نم هيلا علطتن ام ىلا انرظن

 ةصرفلا نكلو 3 مهل انطو اهوذختا ىتلا رايدلا مكلت ىلا مألا مهنطو نم اولقتنا امدنع ةيركف

 . ةرباعلا ةفقولا هذه يف رطاختل حمسي ام ردقب وه امنا مكل هركذأ ايف ، يل حتت مل

۔ -_ ١٧٧



 خيراتلا قمع يف اهروذجب ةبراض تالص ايقيرفا قرشب نيينامعلا تالص نا بيرال

 كلذ يف تناك يتلا نكامألا كلت ىلا اولصي ىتح رايغلا كلت اوضوخي نا ىلا مهعفد يذلاو

 ناف ةيرحبلا ةحالملاب مهتربخو راحبلاب مهعلو وه ةيبرعلا ةريزجلا نع ادج ةديعب دعت تقولا
 طيحملا بابع بابعلا اذه رخمت مهنفس تناكف تافاسملا اذه لجأ نم اوعطق نيينايعلا

 ةهج نم اضيا تلصو ايك قرشلا بناج نم يداهلا طيحملا برق ىلا تلصو ىتح يدنهلا

 .ايقيرفا قرش يف ةطقن ىصقا ىلا يبرغلا بونجلا

 نمز نمزلا نأب جتنتسا امناو ،تالصلا هذه هيف تأدب يذلا نمزلا ددحا نا عيطتسا الو

 (ندنل انه) ةلجم يف تعلطا يننا ركذا يننال كلذ ديعب دما ذنم تناك ةيادبلا ناو قيحس

 لبق نم رشن دقو ديدج نم هرشن ديعأ لاقم ىلع م٦٧٩١ ماع يف ويلوي رهش يف تردص ىتلا

 لاقملا اذه م٢٤٩١ ماع ويلوي رهش يف يبرعلا عمتسملاب ىمست تناك امدنع ةلجملا سفن يف

 يف ميقي ناك ينانوي رجات هفلؤمو ةيبرعلا ةغللاب ليق يبسح فلا باتكل ضرع هيف

 يا نايع ةنطلسل ةيبونجلا ةقطنملا ىلا لصوو .ةيبرعلا ةريزجلا ىلا لصو دقو ، ةيردنكسالا

 ىلا هتلحر يف لصوو راجشالا نم نابللا جارختسا ةيفيك ىلع كانه علطا ثيح .رافظ ىا

 لاقملا يف نودم هنا ركذأ ايبسح ركذو ليق اميف اهسفن رابجنز ةريزج ىلا لصوو ايقيرفا قرش

 ةريزجلا هبش يبونج برعل ةيبرع تارمعتسمب يقيرفألا يقرشلا لحاسلا يف لزن هنا
 . . . ةيبرعلا

 لوألا نرقلا يف فلا باتكلاو نميلا برعو نايع برع مه برعلا ءالؤه نا بير الو
 امدنعو }©كلذ نع ديزي ام وأ ماع يفلأ لبق ام ىلا دتمت ةقالعلا هذه نا كلذ ىنعمف داليملل

 .اخوسرو ةوق تداز لب عطقنت مل تالصلا هذه ناف فينحلا مالسالا ءاج

 مزكا اندب ةيقرشلا ايقيرفا ىلا نيينايعلا تارجه نم ةرجه لوأ نا خيراتلا هلجس يذلاو

 رفيجو ناميلس ةرجه يه .هرون دالبلا هذه رمغو مالسالاب رشبلا - ىلاعتو كرابت ۔ هلا

 نب جاجحلا نيبو ايهغيب ام ةنحاطلا بورحلا تراد امدعب ربكتسملا نب ىدنلجلا يديفح

 نا ىلع ةحضاو ةلالد لدت ملاعلا نادلب رئاس نود ايقيرفا قرش ىلا ايهترجهو فسوي

 الاو كانه ادوجو نييناهعلل ناو ةميدق تاقالع ةيقرشلا ايقيرفا نيبو نيينايعلا نيب تاقالعلا

 ملاعلا دالب نم اهريغو نيصلا ضرأو دنهلا ضرأو سراف ضرأ كرت ىلا امهوعدي ناك يذلا ايف
 ؟كلانه ادوجو نيينامعلل نا الول ايقيرفا قرش ىلا باهذلاو

 نيلجرلا نيذه ءانب نم ناك ايقيرفا قرشب دجسم مدقا نا ةريخالا مايألا يف فشتكا دقو

 ةريزجلاب برعلا اهايس يتلا (آبمب) ةريزج يف هاينب دجسم وهو .نيملسملا نييبرعلا نيينامعلا
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 لوالا نرقلا نم نيعبسلاو عبارلا ماعلا يف كانه ىلا نايع نم اهلاقتنا ناكو ،ءارضخلا
 ، يرجهلا لوألا نرقلا يف ينب هوفشتكم لوقي ايك دجسملا كلذ نا اذه ىنعمف ، يرجهلا

 . يرجهلا لوالا نرقلا نم ريخالا عبرلا يف

 ةمئاق ةلصتم تاقالع ةيقرشلا ةيقيرفالا قطانملا نيب امو نيينايعلا نيب ام تاقالعلا تلظو

 ركف باحصأ مهنوك عم ۔ كانه نيينامعلا دوجو لالخ نمو ةيضاملا نورقلا كلت ةليط
 نكلو .يبدألاو يملعلا نيلاجملا يف يركف جاتنا مهل نوكي نا نم دبال ۔ ةسردم باحصأو ب

 لاحلا ةعيبطب ىه هراد رقع يف انه ينايعلا ثارتلا نم ريثكلا ىلع تتأ ىتلا ةينامزلا فورظلا

 نم ريسيلا رزنلا ىلع الإ علطن مل انناف لماوعلا كلتل ةجيتنؤ كانه ثارتلا كلذ ىلع تتأ يتلا
 نورشني اوناك كانه ىلا اوبهذ نيذلا نيينامعلا ءايلعلا نا ىلع انلدي امم لئاهلا يثارتلا مكلا كاذ

 . كانه ةقرافالا طساوا يف ةيمالسالا ةوعدلا رشن يف مهرودب نوموقيو مهركف

 دوجو ايقيرفا قرشب ةيركفو ةيملع تالص نيينامعلل نا ىلع لدت ىتلا لئالدلا نمو

 (هولكر ةنيدم تناك دقف { ةقيحسلا ةرباغلا نورقلا مكلت يف ايقيرفا قرشب ةيضابالا ةسردملا
 ءايلع مهناوخأب ةلص ىلع اوناك ءايلعلا كئلوأو مهئاملع نم ريثكلا كلانه ناكو مهل ةرضاح

 . نايع

 اوناكو بهذملا اذه ىلا نومتني اوناك نيذلا ءايلعلا دحأ نا هيلع انعلطا امم دافتسي اممو

 لجرلا اذه (يرايدلا ناميلس ديلولا يباب) روهشم ،ىروباسين ملاع (هولك) ةنيدم يف نوميقي
 كراي) مه نادلو هدالوأ روهشم نم ناك ادالوأ كرتو تام امدنعو ،كانه ةسردم هل تناك

 هملع ةرازغو هلقع ةحاجر يف هيخأ ىلع امدقم ناك كراي نا ايبو هب ىمس يذلا (ديلولاو

 ين اببس كلذ ناك دقو .كلت هتسردم يف هثيرو ناكو هدلاو يصو ناك دقف هعالطا ةعسو
 يف رظنلل ادفو هيلا اولسراف نايع ءايلع ضعبب هوخأ خرصتساف . هل هتسفانمو هيلع هيخا دقح
 ةملكلا عمجو عدصلا بأر ىلا يعسلاو كانه لاوحألا

 فشكلا باتك بحاص يتاهلقلا ةمالعلا اهبتك ةلاسر اهنيب نم كلذ يف لئاسر تبتكو

 اضيا ناك ام يركفلا رودلا اذه نا ىلع ،كانه ايركف ارود نيينايعلل نا ينعي اذهو ،نايبلاو

 عباسلا نرقلا يف ناهبن ينبل ةلود مايق نم كلذ ىلع لدأ الو . يسايسلا رودلا نع اعوطقم

 ضعب نا ىلع .اليوط انمز مهدوجو رمتساو (هتب) ضرأ يف ايقيرفا قرش يف كانه يرجهلا
 اريبك اريثأت اودجو نيرمعتسم ايقيرفا قرش ىلا اوءاج امدنع نييلاغتربلا نا نوركذي نيخرؤملا
 يف تقولا كلذ يف ابروا ندم يهاضت ايقيرفا لحاس ىلع اندم اودجوو ،كانه نيينامعلل
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 مجن ١ نوليختي اوناك امدعب هوقل يذلا اذه مهرهب دقو 1 اهماظن نسح يفو اهن ارمع نسح

 .تاباغلا يف عابسلاب نونوكي ام هبشا كانه ةقرافالا نودجيس

 كانه بوعشلا كلت ةيوه اوحسمي نا ةمه لكبو دهج لكب نويلاغتربلا لواح دقو

 ناك ريمأ ىلا اودمع مهنا ىتح اليوط انمز اهل مهرايعتسا رارمتسا مغر اوحلفي مل مهنكلو

 مل اريغص الفط ناكو (فسوي) ىمسي ناك يذلا هدلو اوذخاو هولاتغاف (ىدنلام) ةنيدمب

 ىلع هو رصنو كانه هودمعو دنهلا ضرأب (هوج) ةنيدم ىلا هوذخأف هرمع نم ةعباسلا زواجتي

 دعب عجرو .ميدقلا همسا لهجي لب هتيوه لهجي ىتح (ودنانرف) هومسو ةيكيلوثاكلا ةلملا
 امدعب هنولمحي يذلا ركفلا سفن لمحي هناو مهتلم ىلع هنا نونظي اوناكو (ىدنلام) ىلا كلذ

 نع هليوحتو كانه بعشلا ةيوه رييغتل ةليسو مهل نوكيل هورمأف ۔ نوري اييف ۔ هغامد اولسغ
 رصتني باشلا اذهب اذاف نونظي ام فالخ ناك رمألا نأب اوئجوف مهنكلو ةينارصنلا ىلا مالسالا

 دض ةيباصع ابرح نشي كلذ دعب مث 5ةأجف ةسواسقلا لتقيف هتلم ءانبال رصتنيو هيبال

 يف مهوزغيلو ةرات مهنفس قرحيل مهيتأيو رحبلا بابع رخمي ناكو .يلاغتربلا رايعتسالا
 ليبس يف دهشتسا ىتح دونجلا نم هعم ناك نمبو ةوق نم عيطتسي ام لكب ىرخا ةرات مهنكامأ

 تالوطب سكعت ديشانأ نوددري ةقرافالا لظو {}ءاحمسلا ةديقعلا نع عافدلا ليبس يو هتلا

 . يلاعت ۔ هللا نيد ليبس يف هسفنب ىحض يذلا باشلا اذه

 امدعب نيينامعلا مهناوخأب ةيقرشلا ةيقيرفاب مه نيذلا نوملسملا خرصتسا كلذ دعب مث
 مهرايعتسا رثأ نمو مهسجر نم جيلخلا ءىطاوش اورهطو ةيلاغتربلا ةلودلا نوينامعلا دراط

 اذهو جيلخلا ىلع ةلطملا سراف ضرا لحاوس يفو دنهلا لحاوس يف مهجورخ اوعبتتو
 دقف الاو تالصلا ةناكم ىلع ةحضاو ةلالد لديل نيينايعلاب الا نكي مل يذلا خارصتسالا

 ريثا اذايلف ،كاذنا ةئشانلا ةينايثعلا ةلودلا يهو ةلود كلانه نيملسملل اضيا تناك

 ناف لاح يأ ىلعو . مهب مهطبرت يتلا تالصلا ةناتم الول مهريغ نود نيينايعلاب خارصتسالا

 نتفلا مكلت نكلو ى بدألا رشنو ملعلا رشنب ةيوحصم نوكت نا دبال _ تلق ايك ۔ ةرتفلا هذه

 ةبراعيلا رود ءاجو ثارتلا مكلذ ىلع تتا يتلا يه يقيرفالا لحاسلا طيحم ىلع تبقاعت تلا

 (عوسي) ةعلق اهنومسي اوناك يتلا ةعلقلا مهنم اوصلختساو يلاغتربلا رايعتسالا اومواق نيذلا
 . ةينايعلا لحاوسلا نم مهجورخ اوعبتتو

 ناطلس نب ديعس ناطلسلا وه ةغلابلا هتيانع ةيقرشلا ايقيرفا ىطعا يذلا لجرلا ناكو

 يف (وشيدقم) ىلا بونجلا ي (وداجلد) نم دتمي هذوفن ناكو 6 كلانه ةيروطاربما سسأ يذلا

 يف دتمب ناك لب بسحف يقيرفالا لحاسلا يف ذوفنلا اذه نكي ملو ليم فلأ يلاوح لايشلا
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 ىلا برعلا دحا همجرت يذلا يقيرفالا لثملا كلذ ىلع لديو « تاريحبلا ىلا ايقيرفا قامعا

 : لوقي تيبلاو يبرع يرعش تيب

 اصقر تاريحبلا يف سانلا صقر رابجنزب رماز ىلاعت نا

 طبري هنا ثيح نم ةيمالسالا ةينيدلا ةيبرعلا انتئيب يف غاستسم ريغ نوكي دق لثملا اذه

 يبعش لثم هناف ،لثملا اذه اهيف ليق يتلا ةئيبلا ملعن نا انيلع نكلو الثم رامزملاب ندملا

 ايك مهتئيب نم عبنت مهتلثماف لبطلاب طابترالاو يانلاب طابترالا ةقرافالا ةداع نمو ، ىقيرفا

 يلع يودبلا يبرعلا رعاشلا نم ناك ايك هتئيب نم عبني هناسل ناف لثم نا اضيا يودبلا نا
 :هل لاقف يسابعلا ةفيلخلا حدم يذلا مهجلا نب

 بوطخلا عارق يف سيتلاكو دهعلا كظافح يف بلكلاك تنا

 بونذلا ميظع ءالدلا رابك نم اولد۔ كتمدع ال۔ولدلاك تنأ

 ةراتو بلكلاب ةرات ههبشيف حدملا اذه لثمب ةفيلخلا حدمي نا رعاشلا اذه ىلع ركنا امدنعو

 هانكرت ولف . هتئيب نم عبان وه انا ههيبشت نأب هسفن ةفيلخلا مهيلع در ولدلاب ةثلاثو سيتلاب

 الإ هنم ناك ايف كانه ماع ةدمل ةفيلخلل برقأ العفو لوقلا اذه ريغ الوق لاقل ةرتف لظو انه

 . هلوق وهو روهشملا اهعلطمب اهلاق ةديصق حتتفا نا

 يردأ الو يردا ثيح نم ىوهلا نبلج رسجلاو ةفاصرلا نيب اهملا نويع

 لثملا نع مجرتملا يرعشلا تيبلا كلذكو ةئيبلا لوحت ةجيتن وه اينا لوحتلا اذهف

 لثملا كلذ ناف لاح يأ ىلعو ،ايقيرفا قرش يف كانه ةيقيرفالا ةئيبلا سكعي اينا يقيرفالا

 © تاريحبلا ىلا لصو ىتح ايقيرفا بلق يف ناطلس نب ديعس ناطلسلا ذوفن بلغت ىلع لدي
 ىلا نايع ةمصاع طقسم نم هطالب لوح هنأ كلذو اريطخ ايخيرات افطعنم دعي رمأب ماق دقو

 ميقي ام رثكا ميقي ناك هنا ثيح نم ةنطلسلل ةمصاع تقولا كلذ يف رابجنز نوكتل رابجنز

 . ءايلعلا نم ةفئاطل لاقتنا اضيا لاقتنالا اذه عم بحصي نا دبالو رابجنز يف كلانه

 مهنيب نم نامعب انه اوناك نيذلا ءايلعلا نم ةفئاط ايقيرفا يقرش ىلع ددرت دقف العفو

 ناطلس نب ديعس ناطلسلا ةبحصب لقتنا يذلا ناهبن يبا نب رصان خيشلا روهشملا ةمالعلا

 نع عطقني مل هنكلو نايع ىلا يتأي اهئانثا يف ناك ةليوط ةرتف كانه لظو ايقيرفا قرش ىلا

 ثلاثلا مويلا يف هتافو تناك دقو © كلانه مويلا ىلا افورعم هربق لازيالو كانه يفوت ىتح رابجنز

 لبق يأ (ه٣٦٢١) ةرجهلل نيتسو ةثالثو نيتئامو فلأ ماع ىلوالا ىدامج نم نيرشعلاو

 نبا ناطلس خيشلا ريهشلا ةمالعلا نا ايك ،تاونس رشعب ناطلس نب ديعس ناطلسلا ةافو

۔ _ ١٨١



 ديعس ناطلسلا ةيعمب تقولا كلذ يف ايقيرفا قرش ىلا تارايز اضيا هل تناك ىشاطبلا دمح

 . ناطلس نب

 ينع دقف ةددعتم تالاحع يف فيلأتلاب اونع نيذلا ءالعلا نم ناهبن يا نب رصان خيشلاو

 تالاجمب يعو كلفل او بطلا ف فيلأتلاب ينعو ةقفلا ف فيلأتلاب ىنعو ديحوتلا يف فيلأتلاب

 قلعتي ليوط لاؤس ىلع اباوج تادلجم ةتس يف هفلأ باتك هتافلؤم رهشا نم ناكو .ةددعتم

 ريبك دلجم وهو هنم لوألا ءزجلا ىلع تعلطا دقو (نيقيلا قحلا) هايس دقو ةديقعلا اياضقب

 لب ةنيعم ةركف ىلع قلفغني ال اذه هباتك يف ناكو ةديقعلا اياضق نم ةددعتم بناوج لوانتي

 يف ءاج امم اريثك هيف ضرعتسا دقف ةيركفلا مهتاهابتا فالتخا ىلع ءاملعلا لاوقأ شقاني

 يتأي ناكف اهيفاوخو ةديقعلا هذه حورش يف امو ةيرعشالا ةديقعلا لثمت يتلا ةيفسنلا ةديقعلا

 يشاوح يف ليق ام عبتتي مث همالك حرش يف ليق ايب كلذ عبتتي مث هسفن يفسنلا مامالا مالكب

 هللا لوسر ةنس نمو ميركلا نآرقلا نم ةلدالا ءوض ىلع مالكلا اذه شقاني مث حرشلا كلذ

 .«ةيت»
 ماكحأ يف ننملا فئاطل) باتك تافلؤملا هذه ةلمج نم ةددعتم تافلؤم خيشلا اذهلو

 ابيوبت ( يطويسلا نيدلا لالج مامالل ريغصلا عماجلا) بوبي نا هيف لواح باتك وهو (ننسلا
 يبا نب رصان خيشلا امنيب { ةيئاجهلا فورحلا ىلع هبوب ةفنصم نأل هفنصم بيوبت نع فلتخي

 يأب قلعتت يتلا ةيوبنلا ثيداحألا عمجف .ةيهقفلا باوبألا ىلع باتكلا بوبي ذخأ ناهبن

 هذه حرشي ذخأ اذكهو ٠ بابلا كلذ عضوم يف صاخلا هعضوم يف ةقفلا باوبأ نم باب

 لدي اممو ؛راصتخالاو ليوطتلا نيب اطسوتم احرش يا لمم ريغو لحم ريغ احرش ثيداحالا

 ضعب ين نايع ىلا رابجنز نم هتدوع ءانثأ ناك ابرو رابجنز يف ناك ايبر حرشلا اذه نا ىلع

 كاوسلاب قلعتت ىتلا ثيداحالا ركذ امدنع كانه راشا هنا تاقوألا ضعب وأ تارتفلا

 ىنثار ثالذب مهحدتما دقو كاوسلا ىلع صرحلا لك نوصرحي رابجنز لهأ نا هيف بيغزتلاو

 نولمعتسي مخ ١ مهنم رثك ىلع ظحال كلذ بن اجب هنكلو ةيوبنل ١ ةنسل ١ هذه قيبطتل مهيلع

 ضيبألا اهنول لدبيو سارضالا ىلع رثؤي هغضمو غضمي تابن وهو غبتلاب مهدنع ىمسي ام
 هذهو مهيف ةدوجوم ةداعلا هذه نوكت ال نا كاوسلا ىلع مهتظفاحم بناجب ىنمتنف داوسلا ىلا

 لبق رمعلا مهب مدقت نيذلا سانلا ضعب يف اهاندهع دقو كانه لبق نم ةفولأم تناك ةداعلا

 . ننسلا نم دوقع

 ةدوجوملا تاتابنلا عاونأب جالعلا هيف ركذ ايبعش ايبط اباتك ناهبن يبا نب رصان خيشلا فلأو

 يفو (يلحاوسلا تابنلا رارسا ركذ يف يلجلا رسلا) باتكلا اذه يمس ايقيرفا قرش يف كانه

۔ _ ١٨٢



 ميخفت نم اهيف امو ةيلحاوسلا ةغللا تاحلطصم ركذ اهيف احراش ةمدقم مدق باتكلا اذه

 يف نال عمجلا تاحلطصمو ريغصتلا تاحلطصمو ميخفتلا تاحلطصم هريغصتو ىمسملا

 دقو مخفي دق ظفللا كانهف ريغصتلا ةيبرعلا ةغللا يف نا ايك ميخفتلل تاحلطصم ةغللا هذه

 ةغللاب راجشالا ءايسا دروأو تاحلطصملا هذه ركذو ارغصم هب ىتؤي دقو ايداع هب ىتؤي

 هناف ةيبرعلا دالبلا يف ادوجوم راجشالا نم ناك ام الإ مهللا كانه ةلمعتسملا ةيلحاوسلا

 .فورعملا يبرعلا مسالا ىلا راجشالا يلحاوسلا مسالا ركذي ام دعب مجرتي

 دمح ةمالعلا خيشلا رابجنز يف ءاضقلا ةسائر ىلوت ناطلس نب ديعس ناطلسلا دهع يفو

 ناطلس نب ديعس نب دجام ناطلسلا دهع يف هتافو ىلا ءاضقلل اسيئر لظو يرذنملا ىلع نبا

 ةرجهلل نينايثو ةتسو نيتئامو فلأ ماع نم ةيناثلا ىدامج نم رشع ثلاثلا مويلا يف هتافو تناكو

 يف اباتك فلا هنا هل نيمجرتملا ضعب ركذ دقف ةددعتم تافلؤم خيشلا اذهلو ،(ه٦٨٢١)

 خيشلا لبق نم هيلا هجو ليوط هل باوج ىلع تعلطا دقو (ةغمادلا ةصالخلا) هايس ةديقعلا

 ناك دقو ايقيرفا قرش يف اوماقأ نيذلا نيينامعلا عيرازملا نم وهو ، يعورزملا هللادبع نب يلع

 عوضوم يف ةشقانم هيف الاؤس هيلا هجوف ةديقعلا يرعشا بهذملا يعفاش يعورزملا خيشلا

 "علطا امم اريثك هعدوأ الوطم اباوج لاؤسلا اذه ىلع يرذنملا خيشلا باجاو ،ىلاعت هللا ةيؤر

 ىلع اذه هباوج لديو ةيمالسالا ةيركفلا بهاذملا ىتش يف نيركفملا ءايلعلا لاوقا نم هيلع

 كلذ يف اهيلا لوصولا نكما يتلا حيرشتلا ملع قئاقد نم ريثك ىلع اعلطم اضيا ناك هنا

 عضوو اطخ دمو رصبملا عىشلا ىلا نيعلا نم عاعشلا قلطني فيك ،كانه مسر دقف تقولا

 اباتك خيشلا اذهل ناب اضيا لاقيو ، مولعلا هذه يف عالطا ىلع ناك هنا ىلع لدي امم اعالضا

 . فيرصتلاو وحنلا نيب ام عمجي هنا وأ وحنلا يف هلعلو ةيبرعلا ةغللا يف

 هيف يرابي نا لواح ةديقعلا يف رخا باتك اضيا هتركذ يذلا يعورزملا خيشللو اذه

 يف يرذنملا خيشلا هركذ ام ضعب هيف شقان هلعلو (ةغباسلا عوردلا) هيس يرذنملا خيشلا

 (ةغمادلا ةصالخلا) هباتك

 يف ينوت نا ىلا نمزلا نم ةرتف رابجنز يف اضيا ءاضقلا ىلوت روكذملا يرذنملا خيشلا نباو
 © كانه نمزلا نم نرق فصن وحن هتنطلس تدتما يذلا براح نب ةفيلخ ناطلسلا دهع

 ةرجهلل نيعبرأو ةثالثو ةئامثالثو فلا ماع يف يرذنملا دمحم نب يلع خيشلا ةافو تناك دقو

 (ديحوتلا رون) ىمسي ديحوتلا يف رصتخم باتك اهنم ةددعتم تافلؤم فلأ دقو ه ٤٣

 هيف در باتك اهنمو ةرصتخم ةلاسر وهو ديحوتلا يف اضيا وهو (ميقتسملا طارصلا) باتك اهنمو

ملسم يمشاه هل قيدص ىلع هيف ادار نومأملا دهع يف اباتك فلا ينارصن يدنك فلؤم ىلع



 لجرلا كلذ ركناف ۔ ىلاعت هللا - نيد يف لخدي نا ىلا ىمشاهلا هاعد دقو نومأملا طالب يف ناك

 هأدتبا يذلا قيدصلا كلذ ىلا اههجو ةلاسر يف قئاقحلا ضعب سمطي نا لواحو ةوعدلا هذه
 ناونعب ينارصنلا هبتك ام ىلع درلا يف اباتك بتك دقو يرذنملا خيشلا اهيلع علطاف ةوعدلاب

 ادوجوم لازيال باتكلاو ةحفص نينامثو ةتسو نيتئام وحن يف (يدنكلا ينارصنلا ىلع درلا)

 ةينارصنلا ةديقعلل ةقيقد ةشقانم باتكلا اذه يفو .ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازوب اطوطخ

 ناك خيشلا نا ىلع لدي امم ثيدحلا دهعلاو ميدقلا دهعلا نيدهعلا ىلا عوجرلا لالخ نم

 يف اهتارابع توافتو اهفالتخاو ليجانالاب ةفرعم ىلع ناكو نيباتكلا نيذه ىلع عالطا ىلع

 . قئاقحلا نم ريثك ضرع
 وه لاصخلا رصتخم باتكو (لاصخلا رصتحم) باتك ىلع حرش اضيا روكذملا خيشللو

 تومرضح ةيضابا نموه يذلا ، يمرضحلا ينادمهلا سيق نب ميهاربا ةمالعلا هيقفلا مامألل

 دقو تقولا كلذ يف اهتمئاو نايع ءايلعب ةلص ىلع ناكو يرجهلا سماخلا نرقلا يف ناكو

 اماع نيثالث وحن لبق باتكلا اذه ىلع يرذنملا خيشلا حرش يأ حرشلا اذه ةدوسم تيأر

 ثارتلا ةرازو هتعبط دقو روهشم لوادتم باتك هنال فورعم ۔ وه ايك ۔ باتكلاو نآلا ذنم
 تادابعلاو نايدالا يف اهضعب ةقفلا يف باوبا ىلع لمتشي باتك وهو اريخا ةفاقثلاو يموقلا

 . قالخالا ين اضيا اهضعبو تالماعملا يف اهضعبو

 ديعس يبا روهشملا مامالل (ةماقتسالا) باتك ۔ تربخا ايف _ يرذنملا خيشلا رصتخا دقو

 نب هقلادبع خيشلا همعلو © ىرخا تافلؤم هلو رصتخملا اذه ىلع علطا مل يننا الإ يمدكلا

 .اهنع تعمس امنإو اهنم عىش ىلع علطا مل يننكلو تافلؤم اضيا يرذنملا يلع

 رود ءاجو ناطلس نب ديعس ناطلسلا دهع ىهتنا ام دعب فلخلا ىلا اليلق عجرنلو اذه

 قرشب رابجنز نيب امو نايع نيب ام ةرمتسم ةقالعلا تلظ دقف ديعس نبا دجام ديسلا هنبا

 دهع كلذ دعب ءاج مث ،كانهو انه نيدوجوملا ديعسوبلا نيطالسلا مكح لظ يف ايقيرفا

 قرش يأ دالبلاب لخدي نا ىلع صرح ديعس نب شغرب ناطلسلاو ديعس نب شغرب ديسلا
 ديعب ناكم نم ةنيدملا ىلا هايملا بيبانا دمو ةروطتملا ةينارمعلا ينابملا أشنأف اديدج اروط ايقيرفا

 ةيبرعلا بتكلا عبطت ةعبطم لوأب ىتاو ، كانه يعولاو ةفاقثلا روطي نا اضيا لواحو .ام اعون

 ٥ (ه٧٩٢١) نيعستو ةعبسو نيتئامو فلأ ماع يف اهيف ةعابطلا تأدتبا ،ةعبطملا هذه كانه

 ناطلسلا هننم عبط دقو ادلجم نيعست يف عقي يذلا ةعيرشلا سوماق ةعابطب أدتبا ام لوأ أدتباو

 ىلع نوعبطي كانه نيطالسلا رمتساو ىرخا بتك تعبط مث ادلجم )١٧.( رشع ةعبس شغرب
 ديعس نب دمحم نب دومح ناطلسلا دهع ىلا اهريغو ةينايعلا بتكلا نم ةعومجم ةعبطملا كلت

۔ _-_ ١٨٤



 ىلا نايع نم اهئابادأو نايع ءايلع نم ريثك لقتنا شغرب ناطلسلا دهع يفو ناطلس نبا

 نيب ام لتاقتو ةيلبق نتف نم كاذنآ نايع يف ناك ام ىلا دوعي اهضعب بابسال ايقيرفا قرش

 اوناك ام .ملعلا خياشم ناف ديكأتلابو ةضيغبلا ةيلبقلا تايبصعلا لظ يف مهسفنأ نيينامعلا

 ناك نيذلا لئابقلا ءايعز راكفا عم نومجسنيو نومءالتي اوناك امو عضولا كلذ ىلا نوحاتري

 ؛ ةنحاطلا بورحلا هذه ىلا مهرئاشع نودوقي اوناك كلذلو مهرئاشع نم لهجا مهمظعم

 اوناك دقف ايقيرفا قرش يف كانه اهعاستاو كاذنآ نايع يف ةشيعملا قيض بابسالا هذه نمو

 . ةدغر ةشيع كانه نوشيعي

 ريثك لواح كلذلف ث ملعلا لهأل ديعس نب شغرب ناطلسلا عيجشت بابسالا مكلت نمو

 ناهبن يبا نب نافلخ نب ىحي خيشلا ةرجه تناكف ،كانه ىلا انه نم ةرجهلا ءايلعلا نم

 ينالهبلا ميدع نب ملاس خيشلا ةرجه تناكو كانه ءاضقلا ةسائر ىلوت يذلا يصورخلا

 ملسم وبا ريبكلا رعاشلا روهشملا ةمالعلا وه ريغص وهو هنبا هعم بحطصا يذلا يحاورلا

 ةنطلس نم ميدع نب ملاس خيشلا بهذ دقف ، يحاورلا ينالهبلا ميدع نب ملاس نب رصان

 هعم ناكو ،(ه١ )٢٩٥ ةرجهلل نيعستو ةسمخو نيتئامو فلأ ماع يف رابجنز ةنطلس ىلا نايع
 لظف ،اماع رشع ةعبسلا زواجتيال يل ليق ام بسح كاذنا ملسم وبا ناكو ملسم وبا هنبا

 ملعتي هنبا لظو ديعس نب شغرب ناطلسلا دنع اضيا ءاضقلا بالا ىلوتو كانه نبالاو بالا

 ىلا نبالا عجر تاونس سمخ دعبو ناطلسلا كلذ دهع يف ةينيدلا بصانملا ضعب ىلوتيو

 يقليل ايقيرفا قرش ىلا هجاردأ داع نايع يف انه ىرخا تاونس سمخ ىضق ام دعب مث نامع

 (ه٩٣٣١) نيثالثو ةعستو ةئامثالثو فلا ماع يف يفوت نا ىلا كانه لظو لاحرتلا ىصع اهب

 رابك نم هنا اروهشم ناك هنا عم ميدع نب ملاس خيشلل تافلؤملا نم ءىش ىلع علطا ملو

 هنبا اما .تشالت دقو تافلؤم هل تناك امبرلو ةبوجا هل تناك ايبرلو تقولا كلذ يف ءايلعلا

 كرتو تقولا سفن يف ةفاحصلاب ينعو رعشلا ضرقب ينع ايك فيلأتلاب ينع دقف ملسم وبا
 ملع ةرازغ نع ءعىبني باتك وهو هتافلؤم رهشا وهو (رهوجلا راثن) باتك اهنيب نم ةمج تافلؤم
 وهو لوصالاب هيف عورفلا لصي تقولا سفن يفو ثيدحلاو ةقفلا نيب هيف طبري هناف هفلؤم
 لوانتيف فالخ نم اهب ءاج ام لصؤيو ةلأسم لك لصؤي ثيحب ايلوصأ اثحب .ةلأسملا ثحبي
 ةعوسوم نوكي نا هفلؤم هدارأ باتكلا امنأكو ةيمالسالا بهاذملا فلتخم نم ءاملعلا لاوقا

 . ةيمالسالا بهاذملا عيمجل ةلماش ةيمالسا ةيهقف

 لقني ناكو لئاوألا ةمئالا تافلؤم ىلع علطا هناف هفلؤم عالطا قمع ىلع لدي باتكلاو

 مكلت باحص ١ تافلؤم ضعب نم دجتس ١ اع هلقن نع الضف اهسفن تافلؤمل ا هذه نم

۔ _ ١٨٥



 هباتك يف كلام مامالا نع لقني ناكو (مألا) هباتك يف يعفاشلا مامالا نع لقني ناكف بهاذملا

 . (اهحورشو ةيادهلا) ةروهشملا مهبتك نم ةيفنحلا ةمئأ نع اضيا لقنيو ،أطوملا نعو (ةنودملا)

 . ىسخرسلا مامالل طوسبملاو
 بتك ىلع هعالطا ىلع اضيا لدي ايك هفلؤم ملع ةعس ىلع لدي باتكلا ناف ةلمجلابو

 اهترشن الثم اهترشن دق تناك ام عباطملا نال تقولا كلذ يف ةيثيدحلا عجارملا ةلق عم ثيدحلا

 لصو لب كرابملا باتكلا اذه زاجنا يف هتينما ققحتت ملف داصرملاب لجالا هل فقو نكلو نآلا

 (تاراهطلا) باتك ىلع مث ديحوتلا يف ةمدقم ىلع باتكلا لمتشاو (زئانخجلا) باتك ىلا هيف
 نادلجملا مت تادلجم ةثالث يف باتكلا اذه عقيو (موصلا) باتك ىلع مث (ةالصلا) باتكو

 { موصلا يف وهف ثلاثلا دلجملا امأ ةالصلا باوبأ ةياهنب يناثلا دلجملاةياهنو يناثلاو لوالا

 همحر _ يملاسلا نيدلا رون ققحملا ةمالعلا مامالل (ماظنلا رهوج) باتك باتكلا اذه يف رثنو

 ۔ ىلاعت هللا"

 ةزوجرأ وه يذلا هلصألو رهوج نم احرش ۔ هسفنب لوقي ايك ۔ دجو باتكلا اذه لمأت نمو
 ناف زئانجلا باتك ىلع موصلا باتك مدق رهوجلا بحاص نا ايبو ةقفلا يف يغئاصلا ةمالعلا

 ضعب الإ تأي ملو زئانجلا باتكب هباتك ءاهتنا ناك كلذلف ريسلا اذه راس اضيا راثنلا فلؤم

 ةمخض هتادلجم نا عم ادلجم نيرشعو نينثا يف نوكي نأب ىرحتي ناك هنأب يل ليقو اهماكحا

 ىلا ناكم نم سانلا هلقانتو يديالا هتلوادتو باتكلا اذه روص ام دعب حضاو وه ايك ادج

 . ناكم

 دجوي مل دنا "دا ةدئافلا مج باتك وهو (ةيبهولا ةديقعلا) باتك تافلؤملا نم خيشلا اذهلو

 تايمس.ا: ٠ہسألا ةلأسم يف اصوصخو ةيمالكلا ثوحبلا يف باتكلا اذه يف زرب دقو هلماكب

 لوسرلا ةن يف ابتك هل نا ايك ىمسملا ريغ وه مسالا نا مأ ىمسملا نيع وه مسالا له

 يف باتك اضيا هلو (يدمحملا رونلا) باتك اهنمو (ةيدمحملا ةأشنلا) هباتك وهو .هنت »
 باتك هايس باتك يف ةيرعشلا هراكفا عمجو (راونألا حاولاو رارسالا حاورا) ىمسي هقلا ءايسا
 يداولا اهنم لوالا ركذلا ،راكذأ ةينايثب هيف ىتأ (ينالهبلا ملسم يبا راكذا يف ينامحرلا سفنلا)

 هللا اعد تيب ةئايتسو فلأ يف عقت ةدحاو ةيفاق ىلع هيئات ةديصق نع ةرابع وه يذلا سدقلل

 اهيف ىلاعتو هناحبس ۔ هيلا لسوتو ىنسحلا هئايسا عيمجب ةديصقلا هذه يف ىلاعتو كرابت
 اضيا راكذالا هذه نيب نمو (ىنسحلا هلا ءيسا يف ىنسالا جرعملا) راكذالا هذه نيب نمو

 ةمالعلا ققحملا مامالل ةديصق ركذلا اذه يف سمخ دقو (انثلا طومس سيمخت يف ىنملا كرد)

 هيلا عرضتيو { ىلاعتو هناحبس هبر ىلا اهب لهتبي خيشلا ناكو يليلخلا نافلخ نب ديعس خيشلا

۔ -_ ١٨٦



 نا ملسم وبا ةمالعلا صرح دقو مهعدص بأري ناو مهتملك عمجي ناو نيملسملا ثيغي نأب

 ىلع لدي اك © ىنعمو اظفل لصالا عم ماجسنالا مامت اجنم ةديصقلا هذهل هسيمخت نوكي

 :اهعلطم ةديصقلا ناف سيمختلا اذه علطم كلذ

 : لوقي سمخلاب ذإو

 يدوهش هجو هللا مساب هجوا ۔

 يدوجو بر هللا لالج زعل ۔
 يدومصو هل ىصالخا حيباست -

 ديجو نثتب دق ناسل لكب ديرف طومس يف ءانث طومس

 هرشقو يبلق بل يف هل بحو
 هربل ءاجر هيزاوي فوخو

 هركشب موقا نا ىل نمو ركشو
 دورب لجا هنم ترشن اذا هرشنب تانئاكلا صغت دمحو

 هرح جعال سفنلا بيذي قوشو
 هرقفب ريسا رطضم ةفقوو

 هرتس وشح هرون رتس صالخاو

 ىدوم وه نم ثعبلا لبق ثعبيو هركذب سوفنلا ايحت هل ركذو

 هفرصل اعوط هيف يدارم تفرص
 هفرظ نيع يننا ىركذ ةقيقح

 هفرعب تفرع ابيط هب ينابح

 دوعب باشي نيراد كسم امف هفرع بيط نم قافآلا ترطعت
 نيملسملا ثيغي نأب هللا ىلا هلاهتبا وهو ةديصقلل يساسالا عوضوملا ىلا ءاج امدنعو

 :لاق نيدحلملا رباد عطقي نا - نيدلا ءادعا رهقيو

 هليلغ ىفشي هللا ودع ىهلا

 هليبس يلعيو اهنيدي كليبس

 هليحي ىتح هللا رمأ بلاغي
 دوروب يمعنا هيضاومو يبكرا هلويخو يبضغا هللا ةراغ ايف

۔ ١٨٧



 ةرودب يرمتسا ءوسلا ةرئادو

 ةروسب هذخ هتلا تقمو هيلع

 ةروثب هيقحسا هللا ةشطبايو

 دوحلب مهرفك نم مهحيرت ةروزب كنم ءادعالا ىلع ينمو

 قزم لك مهللا مهقرمو

 قليف دعب اقليف ابلغ كلهاب

 قرفنتلاب مهقحماو مهب لكنو

 ديصوو خماش نصحو مهيلع قدنخو روس لك قزم برايو

 مهقطت امل هللا دالب يف اوغط

 مهقنتعي مل مهللا كرييغتو
 مهقبو مهذخ داصرملاب كناو

 ديدش دالبلا يف ركم بقاوع مهقذاو مهب ركماف اوركم دقو

 سجرم سجرب ايندلا اوئطو دقل

 سرضم كدابع يف ملظب اوناعو

 ديعص لكب اهيرجت يغبلا نم . سفناب مهنم ضرالا عاقب رهطف
 ىوغ دق كل دحاج ليبق يهلا

 ىوطنا كبرح ىلع ولأي ال كيداعي
 ىوح امو ايحو هالاو نمو هدبا

 ديرطو ىري روسأمو ليتف ىوس الف ضرأ لك يف مهب درشو

 ىمحلا يماحاي مهللا كتريغب
 ايسلا عفاراي مهللا كتوطسب

 امدمدم مهيلع نك يئاعد عيمس

 دومثو ىرج نوعرفو داعل ايك مقتنم طوس مهيلع بصو
 مبندو باذعلا ركن مهبذعو

 مهنهاو ةأطو مهيلع ددشو

 مهنصت ال انبر يزخ لك نعو

 ديعبب مهنم حون موق ايف مهنم ضرألا ىلع ارايد قبت الو

۔ -_. ١٨٨



 عيمجلا نا مهوتي سمخملا ريغل لصالا نا فرعي نا ريغ نم سيمختلا اذه ىلع علطملاف

 . سيمختلاو لصألا نيب يذلا ماجسنالاو قفاوتلل ارظن دحاو مظانل

 ةلجم أشنا دقف كانه ةفاحصلا يف يداير رود ملسم يبا ةمالعلل ۔ تلق ايك ۔ ناكو اذه

 ملاعلا يف ثادحالا عباتي ناكو ةليوط ةرتف اهريرحت ةسائر ىلوتو (حاجنلا) كاذنآ تيمس

 عيمج نيملسملا هناوخا كراشي نا ادهج ولأي الو ملاعلا ين يرجي ام لكب متهيو يمالسالا

 هناوخا لساري نا ىلع صرحي ۔ ةقشلا دعب ىلع ۔ ناك هنا نم كلذ ىلع لدأ الو مهمومه

 كلذ يف ةيمالسالا اياضقلا لجا نم نوعمتجيو ةيمالسالا اياضقلاب نومتهي نيذلا نيملسملا

 ةوعدلا تناك امدنعف اذه انتقو يف ترفوت يتلا مالعالا لئاسو هيف رفوتت مل يذلا تقولا

 عطقل ةيرايعتسا ةياعد يهو ةينوعرف رصم نا نوعدي سانلا ناكو ةمئاق رصم يف ةينوعرفلا

 كلذ لجأ نم دقعناو مهيلع ءالخد نيرمعتسم نيملسملا رابتعاو مالسالاب نييرصملا ةلص
 لداب ىتح ءابنألا هذه ملسموبا عمسي داك ام رصم يف (اشاب ضاير) ةسائرب يمالسإ رمتؤم

 رمتؤملا كلذ يف نيعمتجملا اهيف ديؤي ءايصع ةديصق مهيلا لسرأو همومه كانه نيملسملا هناوخا

 : ةديصقلا ةحتاف تناكو

 رشبلا راودأ ملاعلا تزه

 هلرهدلا صقر رود لك

 رخأ راودأب رودلا يضقني

 رمقلا داتراو ملاعلا قياض

 رحسلا ولتي ليللا فصن نإ ادلج اهعس ملاعلا اهيأ

 ر ذيو ابنم عضري انلك لف اح م أ لينل ا اذه نا

 رمسب ء يش هبش أ ةيح اهعضرت انلفاح تدغف

 امد من انبل اهتعضر

 يمترت ام اهعنقي ال يهو

 ربوو س شاشمب انطبتغ او

 رجل ١ علب اهعنقي الو ال

 ىلع ىسوم اصعب انتركذ
 ابهذ يرجي برغلا يف انلبين
 : هلوق لا

 لزأ مل ارصن رعشلا نوكي ول

 ىلإ عجرن مل فيسلا انكلم ول

 رشبلا حاورأ فقلت يذ نا

 رفحل ١ يف ىم ارتن انيقبو

 رردلا ىضرأ ال مجنالا مظنأ

 رثع ماق نا رصنلا يف ملق

 .رمعلا لوطب هسفن (اشاب ضاير) ل اعدو حاجنلاب ننرمتؤمللو رمتؤملل اعدو

 ةئاثالثو فلأ ماع يف ايقيرفا قرش ىلا هترجه تناكو يصورخلا رصان نب فيس خيشلا

۔ _ ١٨٩



 اذهو رخآلاو نيحلا نيب اهيلا يتأي ناك لب نايعب هتلص عطقنت مل هنا ىلع ه٠٠٣١ ةرجهلل

 خيشلاف رابجنز يف ىوتفلاو ءاضقلا عجرم دمحم نب دومح ناطلسلا دهع لبق ناك خيشلا

 نيينايعلا نيملسملا نيب ام هنأش ناكو ةقومرم ةناكم كلانه هتناكم تناك رصان نب فيس

 اكبس هكبس يذلا هباتك هتافلؤم نيب نمو فيلأتلا يف ماهسا هل ناكو اعيفر انأش مهريغو
 ةنيصرلا هتارابعب مالسالا ناكرا نع هيف ثدحت (مالسالا ناكرأل عماجلا) باتك وهو انيصر

 (لينلا) بحاص تارابعب ديعب دح ىلا هبشت يه يتلا
 عماج) كبس هبشي اكبس هكبس رصت فلؤم وهو ةديقعلا يف فلؤم اضيا خيشلا اذهلو

 ةمهم حرشب داشرالا) حرشلا ناونعو نيئزج يف اعسوم احرش هحرش دقو (مالسالا ناكرا
 ةليصافتو بهذملا لوانت دقف يناثلا ءزجلا اما ةيداقتعالا اياضقلا لوألا ءزجلا لوانت (داقتعألا

 ةدحاو ةخسن هنم ةدوجوم تناك باتكلا اذه نا الا اضيا ةيركفلاو ةيخيراتلا ةيحانلا نم

 الو انيديا ىلا تلصو ام دعب ةخسنلا كلت تشالت ديدشلا فسأللو هفلؤم طخب اهنظاو

 يف اماهسا مهل ناك ايقيرفا قرش ىلا اودفو نيذلا نيينايعلا نا ايكو . نآلا اهناكم فرعن

 ۔ عبطلاب ۔ يهو كلذ ىلع لدت ةقباسلا ةلثمألاو - نوملعت ايك ۔ تالاجملا ىتش يف فيلأتلا

 هذه نيب نمو ماهسا اضيا كانه اهدوجو لسلست يتلا ةينايعلا لئابقلل ناف ؛ريثك نم ليلق

 خيشلا هدلوو يرذنملا يلع نب دمحم خيشلا ةمالعلا نع هتركذ ام كلذ ىلع لدت يتلا ةلثمالا

 لب ةليبقلا هذه دوجو ناكو ايقيرفا قرش يف نيينامعلا نم اودلو نمم اعيمج ايهناف دمحم نب يلع
 ناف نوملعت امكو } ناطلس نب ديعس ناطلسلا دهع لبق ايقيرفا قرش يف ةلسلسلا هذه دوجو

 الإ اهيلع .:تن ل ناو تافلؤم يلع نب هتلادبع خيشلا هيخألو تافلؤم يلع نب دمحم خيشلل

 . ةكرابم ةلسلسلا هذهف تافلؤملا كلتب انعمس اننإ

 هللادبع نب إع خيشلا ةمالعلا ايقيرفا قرش يف اودلوو اوفلأ نيذلا نيينامعلا نيب نمو

 نم فلأ يذلا يعورزملا يلع نيمألا خيشلا ءالؤه نيب نمو عيرازملا ةليبق نم هريغو يعورزملا

 رصعلا طمن ىلع اهفلأ دقو (لافطألا ةياده) اهايس تادابعلا يف ةرصتخم ةلاسر هتافلؤم نيب

 . ةيسردملا بتكلا يف ثيدحلا

 سيمخ نب يلع نب دمحم خيشلا ايقيرفا قرشب دلو نمم ايقيرفا قرشب اضيا نيفلؤملا نمو
 هدلو كرتو تام نا ىلا كانه لظو ايقيرفا قرش ىلا نايع نم هدلاو لقتنا خيشلا اذه يناورلا

 ابيدأ سيمخ نب يلع نب دمحم ةمالعلا خيشلا ناكو سيمخ نب يلع نب دمحم خيشلا ةمالعلا

 ىنع كلذلو ةيركفلاو ةيملعلا ةيحانلا ىلع ىغطت هدنع ةيبدألا ةيحانلا تناك لب هدلاوك

 ناك ام ايقيرفا قرشب كانه دلو هنا عمو تاماقم هلو يرعش ناويد هلو ةغلاب ةيانع بدالاب

۔ _ ١٩٠



 كلذب صاخلا هباتك اهاوتحا يتلا تاماقملا ضعب ىمس كلذلو ،نايع مألا هنطو ىسني

 (ةينايعلا) ةماقملا اضيا ركذا ايف كانهو (ةيراحصلا) ةماقملا كانهف نايع نادلب ءايساب

 نم نوردحني نمم كانه اوملعتو ايقيرفا قرش يف اوعرعرتو اوبش نمم نيفلؤملا نيب نمو
 ين اباتك فلأو بهذملا يعفاش ناك دقو يبعشلا ديعس نب ملاس ةمالعلا خيشلا ةينابع لوصا

 ام اصوصخ ضئارفلا مولع نم ابناج هيف حرش (تايهبملا بلاقملا ىمسا) هايس ضئارفلا

 دمحم نب ناييلس خيشلا اضيا ءالؤه نيب نمو الوطم اعساو احرش دادجالا ثيروتب قلعتي

 يف كانه روهشم همساو ةبلطلا نم ريثك هلو سيردتلا يف ةليوط ةرتف ىضق يذلا . يولعلا

 فلأ ايك & يجاهنصلا مامالل (ةيمورجالا) ىلع هتذمالتل ارصتخم احرش فلأ دقو ايقيرفا قرش

 رهدلا مهاوط نم ريثكلا نا ىلع (فيرصتلا ملع يف ءانبلا نتم) باتكل ارصتغ احرش اضيا
 نمم ايقيرفا قرش يف فيلأتلا يف رود مهل ناك مهجاتنا انغلبي مل نمبو مهؤايسا انغلبت مل نممو
 . ةينايع لوصأ نم نوردحني

 . ةسلجلا هذه يف نآلا هراضحتسا تعطتسا ام اذه

 نعو دادعا نعو ريكفتلا نع ائشان نكي ملو الاجترا ناك هلك كلذ نأب ارذع مكيحمتساو

 رثكا وه ام مهلتسن نا اهنم نكمي يتلا ناظملا ىلا عجرن نا ىرحالا ناك دقو بيقنتو ثحب

 ثارتلا ةرازو ركشا نا انه ينتوفي الو © قيفوتلا - ىلاعتو كرابت - هللا لأسأو قئاقحلا هذه نم

 ناو ديعس لآ لصيف نب يلع نب لصيف ديسلا رقوملا ريزولا ومس اهسأر ىلعو ةفاقثلاو يموقلا
 ىلع ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازوب نيلماعلا عيمجو ىدتنملا سيئر زيزعلا خألا ةداعس ركشا

 امل عيمجلا قفوي نا ىلاعت ۔ هللا لأسأو ميركلا عمجلا اذه ىلا ثيدحلل ةصرفلا هذه ةحاتا

 مكل اركشو ۔ ىلاعت هللا هظفح ۔ ىدفملا دالبلا لهاعل ةديشرلا ةدايقلا لظ يف ريخلا هيذ

 . هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلار
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 ةي ركفلاو ةيفاقثلا تالاجمل يف يناهلا ماهسالا

 هريديعسروبلا دهعلا يف ةيقي رفالا ةراقلا لهاجم نع فشكلاو

 نوريغص نيزلا مي ميهاربا .

 سوباق ناطلسلا ةعماج ۔ وب ةك

 دق صاخ هجوب اهقرشو ةماع ةيقيرفإ يف يمالسالا يبرعلا ثارتلا ةساردب مايتهالا نا
 مالسالا تهجاو يتلا ةيراضحلاو ةيركفلا تايدحتلل ةبسن احلمو الجاع ارمأ حبصأ

 نم ريثكلا ىتحو ةيبوروألا تاساردلاف . ةراقلا هذه ىلع ةيبوروألا ةنميهلا ةرتف يف ةبورعلاو
 تسرك دق يبرغلا يرايعتسالا جهنملاب ةرثأتملاو ةرصاعملاو ةثيدحلا ةيقيرفالا تاساردلا

 نم ريثكلا تدشحو ةيقيرفا يف برعلا خيرات هيوشتل اهجهانمو اهتاروصتو اهميهافم
 ناف ف مث نمو .«١رةقرافألاو برعلا نيب رع تلاو ةوفحلا نم اعون قلختل تاهبشلاو تايرتفملا

 ىغبني ايقيرفا قرش يف ةيمالسالا ةيبرعلا ةفاقثلا راشتنا يف نييناعلل يعيلطلا رودلا ةسارد

 ةراقلاب نايع طابترا نا :اهنيب نم ةديدع بابسال يقيرفالا خيراتلا يف ازيمتم اناكم ل نا

 يرشبلا لصاوتلاف . . خي راتلا قايعأ يف برضت هروذج نا لب ديدحلا ثدحلاب سيل ةيقي

 رحبلا ناك دقف . مدقلا يف ةلغوم روصع ىلا عجري ةيقيرفاو نايع نيب يراضحلاو .4
 برعلا ةريزج هبشو ةيقيرفالا لحاوسلا نيب 7 يتزمه نالكشي يدنهلا طحيملاو رمحألا

 ةراقلا ىلا ةيبرعلا تارثؤملا لقن نم لوأ نوينامعلا مهتمدقم يفو برعلا راجتلا ناك اب“
 مالسالا روهظ لبق اهقيرط تقش دق ةيرشبلا تارجهلا ضعب نا كلذك .2رةيقيرفالا

 دنسلا اهاطعا يذلا مالسالا روهظب اهتيلعافو تارجهلا هذه ةيمهأ تدادزاو هدعبو

 تاراضحلاب ةيبرعلا ةراضحلا جازتمال هرودب ىدأ اذهو . يسايسلا نومضملاو يحورلا

 عقوملا يف راوخلا طباور مكحب ةيقيرفإو يبرعلا ملاعلا لعج امم ةيقي رفالا بوعشلل ةددعتملا

 نماضتلا ىلا برقأ كرتشملا حافكلاب لفاحلا اهخيراتو ايهبوعش نيب جامدنالا ةعرسو يفارغجلا

 . مهافتلاو

 . ةديدع تابوعص هفنتكت لازيالو ناك ةساردلا هذه لثمب مايقلا نا ىرخا ةهج نمو

 ةيبرعلا تالجسلاو قئاثولا نم ريثكلا نادقفل هدرم اذهو ةحاتملا عجارملاو رداصملا ةيحان نم

 يف ىدتنملا اهماقا يتلاو ايقيرفا قرش يف يدايرلاو يراضحلا مهرودو نيينايعلا) ةودن يف ةساردلا هذه تكراش (٭)
 .م٩٢/٩/٢٩٩١ ۔ ٢٨ نم ةزتفلا

 ۔ _ ١٩٣



 خسم تفدهتسا ىتلاو ةئطاخلا تامولعملا نم ريثكلاب تمستا ىتلا ةيبنجألا رداصملا ةبلغو

 لوصألا دعاوق ءاسرا يف مهنم نيينامعلا ةصاخو برعلل يراضحلاو يمالسالا رودلا هيوشتو
 قيرطلا يف ةوطخ يهو ةيخيراتلا ةودنلا هذه ةيمهأ عبنت انه نمو . ةيقرشلا ةيقيرفا يف ةيراضحلا

 ةداعاو ينامعلا خيراتلا يف ةءعاضولاو ةقرشملا ةبقحلا هذهب مامتهالا مظاعتب رشبي ليلدو حيحصلا

 ارصنعو ايويح اءزج كشالو لثمت اهنال ةدمعتملا ءاطخالاو بئاوشلا نم اهتيقنت دعب اهتباتك

 .2مرةيقيرفإ يف يمالسالا يرعلا ثارتلا يف العافو ايساسأ

 رداصملا عامجاب هنأل يديعسوبلا رصعلا ىلع ةساردلا هذه تزكر دق ةيخيراتلا ةيحانلا نمو

 ديسلا دهع يف اييسال ةيقيرفا قرش يف ينامعلا دوجولل ىبهذلا رصعلا لثمي ةيبنجألاو ةيلحملا

 رارقتسالا دعاس دقو (م٦٥٨١۔٠٨١ ٤ ۔ه٣٧٢١۔٩١٢١) يديعسوبلا ناطلس نب ديعس
 راهدزالا ىلع ةيرادالاو ةيسايسلا هتكنحو ديعس ديسلا ةيصخش ةوقو ةرتفلا كلت داس يذلا

 ةقيمع ةيراضح راثا رابجنز يف ينايعلا مكحلا خيسرتل ناك دقف .ثرةايحلا تالاجم ىتش يف

 نوينامعلا اهب لصتا ىتلا نكامألا يفو ةيقيرفا طساوأو قرش يف ةايحلا ىحاون لك تلمش
 ةلعاف لماوع ةدع تكراش دقو . ةيقيرفالا تاعمتجملا يف نايعلل ةحضاو اهراثآ لازتال يتلاو
 ةيقيرفا قرش قطانم يفو نكامألا هذه يف ارثؤم الماع ينايعلا يراضحلا لماعلا لعج يف

 تالاجملا يف ينايحلا ماهسالا ىلع زيكرتلا يف اهفادهأ رصحنت ةساردلا هذه نا الإ ةماع ةفصب

 اذه جئاتن مهأ لمجن نا نكميو . ةيقيرفالا ةراقلا لهاجم نع فشكلاو ةيركفلاو ةيفاقثلا

 : يلي اييف رودلا

 : مالسالا راشتنا 0

 يضاملا :درشلا يف نايع برع هب مهسأ يذلا يراضحلا رودلا ةمق نا لوقلا نع ىنغو

 يذلا نرجاار حنملاو ساسألاو ةيوازلا رجح لثمت يتلاو ةيمالسالا ةوعدلا لاجم يف ناك
 قرش ف ةيركفلاو ةيفاقثلا تالاجملا يف ينامعلا ماهسالا هباكر يف ءاج يذلا بضنيال

 قرش ين مالسالا راشتنا لحارم نم ةمهم ةلحرم نييديعسوبلا ةرتف تدهش دقف . ةيقيرفإ
 ىقيرفالا ربلا نم ةيلخادلا قطانملا يف ةرم لوأل مالسالا رون قرشا ثيح .ةيقيرفا

 ادناور يفو (ايلاح ريئازلا) وغنوكلا رهن يلاعأو ؛هرادنغوأ عوبر يف ةديدج اقافا فرشتساو

 ايبمازو (ايلاح يوالم) اساين ةقطنمو (ةيلاحلا اينازنت يف) اقيناجنت نع الضف كلذو ىدنوروب و
 ديسلا اهذختا نا ذنم يمالسا عاعشا زكرم رابجنز تحبصا دهعلا كلذ يفف . قيبمزومو

 نعو .م٢٣٨١/ه٨٤٢١ ماع ةيقيرفا قرش يف ينايعلا مكحلا ةرضاح ناطلس نب ديعس
 هتاعابطنا نع رصاعملا انخيرات يف ةيمالسالا ةوعدلا لقح يف نيلماعلا دحا انثدحي موهفملا اذه

 :لوقيف م٣٧٩١/ه٢٩٣١ ماع يف ةريزجلا ةرايزب ماق نيح
 لازالو نيملسم لكلا ناك دقو ،هسؤبو هئاخرب ليوطلا مكحلا ىضم اذكهو ... ..

 رئاس نع رابجنز زيمتتو .اهلك ةريزجلا يف دئاسلا نيدلا وه اذه انموي ىتح مالسالا

۔ ١٩٤ ۔



 -: نيترهاظب ةيقيرفا قرش تاعطاقم

 . ةريزجلا ءاحنأ ىتش يف ةيمالسالا رهاظملا زورب : ىلوألا

 ةلاصا ىلا كلذ دوعيو تاقرطلاو ينابملاك ةيجراخلا ةنيدملا رهاظم يف يبرعلا عباطلا : ةيناثلا

 ىلوت ثيح .مهسانجا فالتخا ىلع ناكسلا عيمج لمشت داكت ةروصب اهناكس يف مالسالا

 هل انضرعت اييف باهسالا نع ينغي اممو .ةمداقتم ةليوط دوهع لالخ اهيف مكحلا نوملسملا

 ٣٥٧ امهرغص ىلع نايضت (ءارضخلا ةريزجلا) ابميب اهتقيقشو رابجنز نا مالسالا لوح

 ادحاو ادجسم صخش ةئام لكل نا ناكسلا ددع انضرعتسا اذا ملعن اذهبو ادجسم

 تناك دقف .ةيقرشلا ةيقيرفا ىدتنم ديعبب سيل نمز يفو رابجنز تناك دقو . ءاسنلا ءانثتساب

 ىلعأ اوغلب نيذلا ذاذفالا لاجرلا نم ةبخن دي ىلع دجاسملا ةقورأ يف سوردلا ىقلت

 .«٦ر(ةينيدلا) ةيملعلا تايوتسملا

 نيمداقلا نيينايعلا راجتلا لفاوق قيرط نع يديعسوبلا دهعلا يف مالسالا راشتنا مت دقو
 بقل ةيبنجألاو ةيلحملا رداصملا يف مهيلع قلطي ناكو ىرخالا ةيلحاسلا ندملاو رابجنز نم

 قيرط نع كلذو يداليملا رشع عساتلا نرقلا فصتنم لبق كلذ ناكو (نييرابجنزلا)

 الوح نوكلميال نوقرفتم ةاعد هب موقي ناك يذلا عانقالا ىلع تماق ةوعدل يملسلا برستلا

 يف نوينامعلا اهسسأ يتلا ةيراجتلا قرطلا مهأ نم لعلو .قيمعلا مهناميإ الإ الوط الو
 انرشأ يتلا قطانملا يف رشتناو مالسالا لغوت اهقيرط نعو ةيقيرفالا ةراقلا لهاجم نع فشكلا

 ىلا ةوعدلاب نوموقي يراجتلا مهطاشن بناج ىلا نوينايعلا راجتلا ناك ثيح افنا اهيلا
 وحن ةيقيرفا قرش لحاس نم ةهجتملا ةيبرعلا لفاوقلا ةراجتل ةيسيئر قرط ثالث ، مالسالا

 :(١)ريهو لخادلا

 ويايغبو يناغنبو ةغنات لثم رابجنزل ةهجاوملا ءىناوملا نم أدبيو طسوألا قيرطلا )١(
 ىلا قيرطلا اهدنع عرفتي يتلا ةروباط ةصاخ اقيناجنت طسو ندم ىلا هجتيو (8 و)

 : نيعرف
 مهأ (8ںوصة3) ادنغوب ةكلمم ىلا يدؤيو ةيئاوتسالا تاريحبلا ةبضه لا يلايش عرف

 .وغنوكلا رهن ضوحو يجيجوا ةقطنم ىلا يبرغ يبونج عرفو ةيلاحلا ادنغوأ يف كلامملا
 ببسب رشع عساتلا نرقلا نم ءادتبا قيرطلا اذه لوط ىلع ةراجتلا مجح داز دقو

 عم ةيدو تاقالع يف نييلحاوسلا نم مهعابتأو نوينامعلا لخدو . ةيملاعلا جاعلا راعسا عافترا

 . ةيراجتلا مهماهم ليهست لجا نم ةقطنملا هذه نكست يتلا (ا١روص“عتن) ىزيوماينالا لئابق

 مهتربخل ارظن نوينايعلا اهداترا يتلا قالطالا ىلع ةيراجتلا قرطلا مها قيرطلا اذه ناكو
 قرطلا مهأ نم ناك دق يلاتلابو ةيلاعلا ةيراجتلا هدئاوع بناج ىلا انمأ رثكا هنألو هب ةليوطلا

 . ةيقيرفا طساوأو قرش نم ةددعتم قطانم يف مالسالا راشتنا يف تمهسأ تلا

١٩٥ _



 قطانملا ةصاخ تاريحبلا ةبضه ىلا ىدنلامو ةسابمم نم دتمملا يلايشلا قيرطلا )٢(

 . ةيلاحلا ادنغوا ةلودل ةيقرشلا

 بونج يف ةروهشملا ةيخيراتلا ةيمالسالا ةنيدملا ةولك نم دتمي وهو ىيونحلا قيرطلا )٣(

 راجتلا ناك دقو .اساين ةريحب ىلا قيبمزوم لايشو اقيناجنت بونج ربع هجتيو ايلاح اينازنت
 لخادلا تاجتنمو جاعلا بلجت تناك تلا (٢ه٥) وايلا لئابق عم فلاحت يف اولخد دق نوينامعلا

 . ةيبرعلا لفاوقلا راجتل اهعيبتو ىرخالا
 م٢٦٥٨١/ه٨٦٢١ ماع يف ناطلس نب ديعس ديسلا دهع رخاوأ يف هنا ركذلاب ريدجلاو

 ةريحب ربع يبرغلا اهلحاسب ةيقيرفال يقرشلا لحاسلا طبري ديدج يراجت قيرط حتف مت دقف
 (8ء- اليوقنب ىلا يدنهلا طيحملا يف رابجنز نم ةلفاق لوأ تلصو ماعلا كلذ يفو .اقيناجنت

 .«٨رىسلطالا طيحملا ىلع يقيرفالا يرفلا لحاسلا يف عا(

 ةبسنلاب ايهمو اديعب ارثأ اوكرت نيذلا لئاوألا داو رلا نم نيينامعلا ةاعدلا مهأ لمعلو

 رجاتلا اذه لوصو ربتعيو . ي رماعلا ميهاربا نب دمحأ خيشلا وه ادنغوا ي مالسالا راشتنال

 خيرات يف لوحت ةطقنو ازراب املعم ادنغوب ةكلمم يف (كدصصة) (انس) كلملا طالب ىلا رابجنز نم

 خيشلا نأ ىلا رداصملا ريشتو .ادنغوأ ين مالسالا لوخد ةيادب ثدحلا اذه ربتعي ذإ ةكلمملا

 دقو . ةكلمملا كلت ىلا اولصو نيذلا نيينامعلا راجتلا لئاوا نم يرماعلا ميهاربا نبا دمحا

 ةرايز لوأ نأب هربخا يرماعلا خيشلا نا اهيف دروا يتلا اشاب نيمأ تاركذم نم كلذ حضو

 .))م ٣٤٨١/ه ١٦٠ ماع ف تقمع دق ادنغوبل هل

 نم اهيف متي امو ةيراجتلا مهتالحرو راجتلا ءالؤه نأب ةيبوروألاو ةيلحملا رداصملا قفتتو
 راشتنال لاجملا حسفأ امم راكفألاو ءارآلا يف لدابت ايئاد هبحصي ناك علسلاو عفانملل لدابت

 يف عقو ام محأ لعلو . ةيقيرفا طساوا يف ىرخالا قطانملاو ةيئانلا ةعقبلا كلت يف مالسالا

 هادبا يذلا عاجشلا يرماعلا ميهاربا نب دمحا خيشلا فقوم رداصملا هيلا تراشاو ةرتفلا هذه

 ءامد كمسو لتق يف لثمتت يتلا ةيشحولاو ةيجمهلا تاسرايلا ضعب هاجت يكلملا طالبلا يف

 ةينثولا ةنايدلا سوقطو تابلطتم عم ايشمت كلذو .ةهلآلل انابرق كلملا اياعر نم ءايربالا

 (كلملا) اكابكلا مهسأر ىلعو ادنغوب لهأ اهقنتعي ناك تلا ( ادوع يرابول) ةيقيرفالا

 اكابكلا ردصأ تارملا ىدحا يفو . عمتجملا كلذ يف ةيحورلاو ةينمزلا ةطلسلا لثمي يذلا

 & ةينثولا ةيجمهلا اهحورو ةيديلقتلا ةنايدلا سوقط عم ايشمت كلذو ةحبذملا هذهب مايقلاب هرماوأ
 ابطاخم نيرضاحلا ةشهد طسو اكابكلا ايدحتم فقو نا الإ يرماعلا خيشلا نم ناك ايف

 : الئاق هايا ابتاعمو

 تاقولحع مه انا قح ريغب موي لك مهءامد كفست نيذلا اياعرلا ءالؤه نا ىالوم . . . .»

 .&٠١)«ةكلمملا هذهب كيلع معناو كقلخ يذلا ۔ ىلاعتو هناحبس ۔ هتلا

۔ ١٩٦ ۔-



 سفنلا طبضب اكابكلا زيمت امدنع دشأو ىوقأ ىكلملا طالبلا يف نيرضاحلا ةشهد تناكو

 يف هل رركي دمحا خيشلا رمتساو ةكلمملا هذه هتحنم يتلا يه هتهلآ ناب دمحا خيشلا باجأو
 اذه هللا نع ةريح يف لءاستي اكابكلا أدب نا ىلا دحألا دحاولا هللا ةركف ىلع زكريو رارصا

 يف ام هل يذلاو ىوح امو نوكلل قلاخلا هربتعي يذلاو دمحا خيشلا هنع ثدحتي يذلا

 نا دمحا خيشلا نم بلطو اكابكلا لقعو بلق حتفنا اديور اديورو ضرألاو تاومسلا

 اكابكلا لثم دارفألا سيدقتو ةدابعو كرشلل هيف ناكمال يذلا نيدلا اذه نع هملعي

 ةلأسم ىلع ةصاخ ةفصب زكرو ةاناو ربص يف هملعي ىضمو هتبغرل دمحا خيشلا باجتساو

 . ةرخآلاو ايندلا يف باقعلاو باوثلا عوضومو ثعبلاو ىرخالا ةايحلاو ديحوتلا
 دمحا خيشلا نأب رداصملا ريشتو يمالسالا نيدلا ءىدابم ملعتي اكابكلا ادب اذكهو

 ماع يف اكابكلا ةافو لبق ميركلا نارقلا نم ءازجا ةعبرا هملعي نا عاطتسا

 دهميل ةكرابملا ةوطخلا هذه دعب هيعارصم ىلع بابلا حتفنا كلذبو .م٦٥٨١/ه١ ٢٣

 .«١١رةرواجملا قطانملاو ادنغوأ يف مالسالا راشتنا ماما قيرطلا

 عوبر يف نيينايلا نم نيملسملا ةاعدلا نم عئالطلا لمعل ليصأ جذومن ةصقلا هذه
 ملسملا ةيعادلل عئار جذومن يرماعلا ميهاربا نب دمحا خيشلا ةيصخشو ةيقيرفالا ةراقلا

 هيفو ةباذجو ةرثؤمو ةيوق هتيصخشو ةيماس هقالخا تناك دقف ريدقتلاو باجعالل وعدي

 ةوعدلل غرفتي انايحاو اهلوازي ةرابحت عم هتوعد رشابيو مئال ةمول هللا يف ىشخمال راثياو ةعاجش

 . ةيمالسالا ةوعدلل نوبذجنيو موي ىلا موي نم هلوح سانلا فنتليف ميلعتلاو

 نيينامعلا راجتلا نم هدعب ىتأ نمو يرماعلا خيشلا هعضو يذلا نيتملا ساسألا اذه
 لوألا اسيتوم كلملا دهع يف ةلماش ةيمالسإ ةوحص يف هملاعم تحضتا نييلحاوسلار

 مالسالل ريظنلا عطقنم اسامح اسيتوم ىدبا دقف . (م٤٨٨١۔٦٥٨١ /ه٢٠٣١۔-٢٧٢١;

 ةرواجملا كلاملا ىلا اهادعت لب بسحف ادنغوب ةكلمم يف هموق طسو سيل هرشن ىلع لمع

 يف لوخدلاب احصانو هل ايعاد (8ںصر٥٥) وروينب كلم (دطدعود) اجيراباك ىلا بتك امدنع

 دييشتو هرئاعش ةماقاو يمالسالا نيدلا قانتعاب ميلاقالا ناكس ىلا هتاهيجوت ردصاو مالسالا

 .دجاسملا

 يظح يتلا ةزيمتملاو ةقومرملا ةناكملا كلت يف دالبلا يف ريبكلا يمالسالا ذوفنلا حضتا دقو

 نيطالس عم لئاسرلاو ايادهلا هلدابتو هل نيراشتسم مهذاختاو هدهع يف نوينامعلا راجتلا اهب

 شغرب ديسلاو (م٠٧٨١-٦٥٨١) ديعس نب دجام ديسلا نم الك مهنم رصاع نيذلا رابجنز

 فيرصتو اهتراداب اوموقيل تايالو نييلحاوسلا ضعب حنم ايك ،(م٨٨٨١_٠٧٨١) ديعس نب
 ءاحنا ةفاك يف يرجهلا ميوقتلاب لمعلا ةرم لوأل لخدأ لب بسحف اذه سيل .اهنوؤش

 يف ةيمالسالا قالخألاو بادآلاب مازتلالاو يلحتلاب لئابقلا ءايعزو ءاسؤرلا رمأو ةكلمملا

 .(٢٦١رةيعارتجالاو ةيمويلا تالماعملا

۔ _ ١٩٧١



 طساوأو قرش يف مالسالا راشتنا يف نوينايعلا هب مهسأ يذلا رودلا ناف كلذ عمو

 رظنلا ةهجو نم ةصاخ ةساردلاو ثحبلا نم ديزملا رظتني لازيال نييديعسوبلا دهع يف ةيقيرفا

 دونجلا نم ريثكلا كانهف .لاجملا اذه يف نوملسملا اهبتك ىتلا رداصملا ةلقل ةيمالسالا ةيبرعلا
 قئاثولا يف ةلثمتملا ةيبوروألا رداصملا يف ةصاخ ةقرفتمو ةرثانتم مهرابخا دجن نيذلا نيلوهجملا
 ركذت رصحلا ال لاثملا ليبس ىلعو . ةيربصنتلا تايلاسرالا تاثعب ريراقتو ةيمسرلا ةيموكحلا

 اسيتوم كلملا هدي ىلع ملسأ يذلا ةعمج نب سيمخ خيشلا هب ماق يذلا رودلا رداصملا هذه

 ديعس نب شغرب ديسلل ايصخش ابودنم ناك يذلا دومح نب ديبع نب نمحرلادبع خيشلاو
 دقو . نيبرقملا هيراشتسم نم اضيا ناكو وروينب لهاع اجيراباك كلملا طالب يف رابجنز ناطلس
 معزتو دجاسملا ةماقا قيرط نع ةيمالسالا ةوعدلا لاجم يف حضاو دهجب خيشلا اذه ماق

 .«٣١)نيينطولا نيملسملاو نييلحاوسلاو نيينامعلا راجتلا نم ةيمالسالا ةيلاجلا
 ةكرحلا اومعزت نيذلا نيينايعلا راجتلا نم ددع ىلا ةيريشبتلا ةسينكلا ةيعمج رداصم ريشتو

 نرقلا نم ريخالا عبرلا يف ادنغوأ يف ةينارصنلا تايلاسرالا طاشن اوضراعو اومواقو ةيمالسالا

 خيشلا نم لك زرب ددصلا اذه يف ةسينكلا قئاثو يف تددرت يتلا ءاسالا نمو .رشع عساتلا

 ناطلس ديعس نب شغرب ديسلل نيبرقملا ءاقدصالا نم اضيا وهو يرباجلا رهاز نب ناميلس
 فوفص ديحوتو ةياعر يف يدايق رود هلو راجتلا نم ةينايعلا ةيلاجلا سأرتي ناكو رابجنز
 تايلاسرالاو تايعمجلا طاشن يف لثمتملا ىبيلصلا رطخلا ةهباجم يف نييدنغوألا نيملسملا

 ديبع نب دوعسم نم لك نيينامعلا راجتلا نم هينواعم زربا نم ناكو . ةيبروألا ةينارصنلا

 .«٤١رمهريغو ملاس نب حلاصو فيس نب ديعسو
 قالطالا ىلع نيينامعلا راجتلا رهشا هب ماق يذلا يدايرلا رودلا راطالا اذه يف ىسنن الو

 دمحم خيشلا هليكوو هنواعمو يبجرملا ةعمج نب دمحم نب ديمح خيشلا ةيقيرفا طساوأو قرش يف
 تناك وغنوكلا ىلاعا ةقطنم يف ةيمالسا ةيبرع ةراما سيسأت نم هب اماق امو يناوربلا نافلخ نب
 . .٨هرةيمالسالا رابجنز ةنطلسل ءالولاب نيدت

 يمالسالا طاشنلا اذه ىلا «رابجنز خيرات يف رابخألا ةنيهج» يف يريغملا خيشلا راشأ دقو

 :ركذ امدنع ديدش راصتخا يف نكلو حوضوب

 اوديش نيذلا مه ديعس ديسلا اياعر نم نيينامعلا برعلا نا هيف بير ال اممو . . . ه
 .ةيبرعلا تارمعتسملا اونبو اهقرط ىلع اوطلستو ةراجتلل يقيرفالا ربلا ةيلخاد يف زكارملا
 .(٦١ر«رابجنز ةطلس رشنو . ةيمالسالا ةنايدلا رشنل ازكرم اهولعجو

 ضعبلا ضرعت ةيقيرفا طساوأ يف يرعلا طاشنلاب تمتها يتلا ةثيدحلا عجارملا يفو

 يف يراجتلا مهطاشنل ةجيتن ءاج يذلاو مالسالا راشتنا يف نايع برع هب ماق يذلا رودلل
 اطغض اومدختسي مل برعلا نأب عجارملا دحا ركذ ةرهاظلا هذه ريسفت يفو وغنوكلا ةقطنم

 اينيد ابسك اوققح مهنكلو . مهنيدو مهتراضح ضرفب اوموقي ملو نيينطولا ىلع ارهق الو ايسايس

۔ _ ١٩٨



 للع دقو .هاركا نود ايملس مالسالا نيينطولا لوخدب كلذو يداصتقالا بسكلا بناجب

 اونوكي مل - مهقوفت ۔ مغر نيذلا ةقرافألا رظن يف برعلا ةناكم اهتمدقم يف بابسأب كلذ

 ةرظنلا وا بصعتلا مدعو ةيراجتلا تالماعملا يف ةنامالا نم هوظحال امو .مهيلع نيربكتم

 مهديلاقتو مهتاداع مهيلع مالسالا ركني مل ذإ حماستلا حورل ةفاضا .مههاجت ةتفاهتملا
 .(١٧١رتاجوزلا ددعت لثم ةيعامتجالا

 انهو . يدنوروبو ادناور يتقطنم يف مالسالا راشتناو لوخد يف اضيا نوينامعلا مهسأ دقو

 اتلك يف ةيسنرفلا ةيعايتجالا ةثحابلا نوزيم تيلوك اهترجا ىتلا ةساردلا ىلا ةراشالا ردجت

 ةجيتن نوكت يذلا يمالسالا عمتجملا صئاصخ وه هيلا تلصوت ام زربا لعلو .نيتقطنملا
 اضيا مالسالا رشتنا دقو . ةيقيرفا طساوا يف قطانملا كلت يف ةينايعلا ثرحلا لئابق تارجه

 يف جامدنالاو يراجتلا طاشنلاو تالماعملا اهتزرفا يتلا ةيملسلا لئاسولاب دالبلا هذه يف

 تاعمتجم نمزلا رورمب ترولبت دقف .ةرهاصملاو جاوزلا قيرط نع ةيقيرفالا تاعمتجللا

 { ةريبكلا ندملا يف نوشيعي اوناك نيينامعلا نيرجاهملا نم ىمظعلا ةيبلغألا نا ذإ ةيرضح
 يلاجيك يف نوميقي'ادناور يملسم نم ةئاملا يف نيثالث نأب ةثحابلا تركذ لاثملا ليبس ىلعو

 .٨هردالبلا ةمصاع اربموجوب يف ىدنوروب يملسم نم ةئاملاب نوعبس ميقي امنيب

 : ةيقيرفا قرشو رابجنز يف يميلعتلاو يوبرتلا مهطاشنو ءاملعلا رود

 يذلا ميركتلاو مارتحالاو ةيماسلا ةناكملا ةداشالاو ليجستلاب ةريدجلا ةزرابلا ملاعملا نم

 ديسلا اهدعاوق ىسرأ ةزراب ةمس لمعلا اذه ناك دقو .رابجنز نيطالس نم ءاملعلا هيقل

 ةفاك نم ءايلعلا صخ يذلاو ةيقيرفا قرش يف ةلودلا سسؤم يديعسوبلا ناطلس نب ديعس
 نم يبهذملاو ينيدلا حماستلا حور تناك دقف كلذ ىلعو .همارتحاو هتياعرب بهاذ

 ةقيثولاو ةبيطلا تالصلا يف ةيباجيا ةروصب تسكعنا ىتلا ةسايسلا هذهل ةزيمملا صئاصن.ا

 دقو . ةلودلل يمسرلا بهذملا وه يضابالا بهذملا نا نم مغرلا ىلع ءايلعلا نيب تداس يتا
 يف ةاواسملا مدق ىلع مهروهظ يف كلذو ةاضقلاو ءاهقفلاو ءايلعلا طاسوا يف حورلا هذه تزر٫

 نم هئانبأو ديعس ديسلل نيراشتسم مهذاختاو ةلودلا بصانمل مهنييعت ينو نيطالسلا سلاج
 .(٩١رهدعب

 ةيويح تالاجم يف ةيمالسالا رابجنز ةنطلس يف ةكرحملا ةوقلا اوناك ءاهقفلاو ءاملعلاف
 ايك اهتاقحلمو رابجنز يف عرشلا مكح قيبطتب لدعلا نوطسبي نيذلا مه اوناك دقف .ةددعتم

 ةعاشاو يميلعتلا ماظنلا ىلع فارشالا يلاتلابو داشرالاو ميلعتلاو ةيبرتلا ماهم مهل تلكوا

 .«٠٢رةيقيرفا قرشو رابجنز عمتجم يف ةيمالسالا ميقلا
 مولعل ا ةسار.د يف رحبتلاو عساول ١ عالطالل مهتقو نم اريبك ازيح اودرفا دقف مث نمو

 مولعلا عورف ىتش يف حورشلاو تافنصملا عضوو فيلأتلاب اومهسا ايك . ةيمالسالا ةيعرشلا

 اوماق دقف دوشنملا فدهلا قيقحتلو قلطنملا اذه نمو .اهبادآو ةيبرعلا ةغللاو ةيمالسالا

۔ _ ١٩٩



 ةريبكلا ةيملعلا دهاعملا يف ةليصالا ةفرعملا رداصم نم ةدافالاو كاكتحالل ةيملعلا تالحرلاب

 اونوك مايألا رورمبو . تومرضحو نايغو ةسدقملا ىضارألا يف ةيمالسالا تاساردلا زكارمو
 ملاعلا يف ىرخالا ةيديلقتلا ةيمالسالا زكارملا نع لقيال القتسمو اقومرم ازكرم مهسفنأل
 .<١٢»ىمالسالا

 ىلع ذملتتو افيلأتو اسيردت ةيمالسالا ةفاقثلاو يعولا رشن يف ءايلعلا ءالؤه مهسأ دقو

 قرش يف ةيلخادلاو ةرواجملا قطانملاو اهتاقحلمو رابجنز ناكس نم ةريفغ دادعا مهيديا
 يفتكنس امنإو ءايلعلا عيمج لوانتن نا ةساردلا هذه يف لهسلا نم سيل هلعلو .ةيقيرفا
 طاشن رمتساو يضاملا نرقلا فصتنم ذنم تزرب رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ةراتحم ةقاب ميدقتب
 اوفلخ دقو .نرقلا اذه فصتنم ىتح مهيلع ذملتت نم ءاطعو مهؤاطع لصاوتو مهضعب
 ةيبرعلا ةغللاب روشنملا ليلقلاو ادوقفم وأ اظوطحع لازيال اهرثكا تافلؤملا نم ريثكلا

 يذلاو ةيقيرفا قرش يف يمالسالا ثارتلاب ةقلعتملا تاعوضوملا ىتش تلوانت دقو ةيلحاوسلاو
 . كلذ دعب هتساردو هقيقحتب ةيانعلا مث الوأ هعمجب مامتهالا رظتني لازيال

 نم ةفلتخم تارتف يفو ةيبنجألاو ةيبرعلا رداصملا يف مهؤايسا تددرت نيذلا ءايلعلا نمو

 يتلا ةليلقلا تامولعملا ضعب تدروا يتلاو رصاعملاو ثيدحلا ةيقيرفا قرشو رابجنز خيرات

 هللادبع نب كرابم نب هللادبع خيشلا لاثما نم ءايسالا ضعب تعمل مهتافلؤمو مهطاشنب قلعتت

 دعاج نب رصان خيشلاو «ءرديعس ديسلا دهع يف هنييعت مت يضابأ ضاق لوأ يوزنلا
 نمو يضابالا بهذملا ءايلع رابك نم وه (م٧٤٨١۔٨٧٧١/ه٢٦٢١۔٢٩١١) يضورخلا

 نايع يف ةصاخ ةريبك ماهمب هثعبيو هئاراب رينتسي ناك يذلاو ديعس ديسلل نيبرقملا نيراشتسملا
 . ٢٣( رتت ..۔ه ف ينيوث ديسلا هنبا هجاوت ىتلا لكاشملا ضعب ليلذتو حصنلا ءادسال كلذو

 (م٦٨٨١..١,؛٢٥/ه٤٠٣١۔٩٦٢١) يناوربلا ملاس نب سيمخ نب يلع خيشلا مهنمو

 نم ديعس نرب شغرب ديسلا دهع يف رابجنز يف ةيضابألا ءايلع ةوفص ىديا ىلع ذملتت يذلاو

 نب سيمخ خيشلاو يرذنملا ناييلس نب دمحم خيشلاو يصورخلا نافلخ نب ىيحي خيشلا لاثمأ
 يناطحقلا خيش نب نيدلا ىحم خيشلا اضيا ءاملعلا ريهاشم نمو .«٤٢إريبيصخلا ملاس

 يعورزملا عفان نب هللادبع نب يلع خيشلاو ()٢٥(. م ٩٦٨١-٠٩٧١/ه١ )٥ ٢٨٦١٠

 يومألا زيزعلادبع خيشلاو «مر(م٥٢٨١٤٩٨١/ه٢١٣١۔١٤٢١)

 ميدع نب ملاس نب رصان رعاشلا ةمالعلا خيشلاو (٧٢(م٦٩٨١۔٢٣٨١/ه٤١٣١۔٨٤٢١)

 يدنكلا ريثكاب دمح نب هللادبع خيشلاو (٨٢(م٠٢٩١-٥٥٨١/ه٩٣٣١-٣٧٢١) يحاورلا

 يعورزملا عفان نب يلع نب نيمألا خيشلاو ؛٩٢ر(م٥٢٩١ - )١٨٦٤ /)(ه٤٤٣١ ۔ )١٢٨١

 ريبك دهج مهل ناك نيذلا نيرخأتملا ءايلعلا نمو (ح.(م٧٤٩١۔١٩٨١ / ه٧٦٣١۔٩٠٣١)
 يلع نب ديعس خيشلا ةساردلا هذه اريثك تدافأ تافلؤمب اومهسأو ةيخيراتلا ةباتكلا لاجم يف

_ ٠٠ ٢ _-



 يذلا يسرافلا حلاص نب هقلادبع خيشلاو هرابجنز خيرات يف رابخألا ةنيهج»ه بحاص يريغملا

 .(١٣)رابجنز ماكح نويديعسوبلا » ميقلا هباتكب مهسأو اينيك ةاضق ىضاق ناك

 : ميلعتلاو ةيبرتلا

 ةينارقلا ةسردملا يف لثمتت ةركبملا هتايادبو ىلوألا هتاون تناك دقف ميلعتلا لاجم يف امأ

 ةدعاقلا اهلمجم يف لكشت تناك يتلاو ءاملعلا رودو دجاسملا يف سردلا تاقلحو (باتككلا (

 قرش يف ىرخالا ةيمالسالا زكارملاو رابجنز يف يديلقتلا يمالسالا ميلعتلل ةيساسألا
 ىه هذه تناك دقف .(م٢رةولكو ىدنلامو ةسابممو ومالو «ءارضخلا ةريزحجلا» ابميب لثم ةيقيرفا

 ةيقيرفا قرش يف يلحاوسلا عمتجملا دادتما ىلع ميلعتلا اهيلع زكترا يتلا ةيوبرتلا تاسسؤملا
 ةفاقثلا نيوكت ىلعو ملسملا يقيرفالا ناسنالا ةغايص يف احضاو اريثأت رثؤت تلازام يتلاو

 مالسالاب يلحاوسلا عمتجملا يف ميلعتلا يف ىلوالا لحارملا تطبترا اذكهو . ةيلحاوسلا
 كلذ رهظيو . هنومضمو هتقيرط يف احضاو ايمالسا اجهن عبتا دق ميلعتلا نا دجن كلذلو

 نآرقلا نوسردي ثيح نيسنجلا نم بالطلا اهمؤي يتلاو اهيلا انرشأ يتلا زكارملا يف ءالجب
 ةيمالسالا ميقلا سرغ ىلا فدهت ةسارد يهو ةيبرعلا ةغللا ءىدابمو ةقفلاو ريسفتلاو ميركلا
 يذلا جهنملاو يميلعتلا دهجلا اذه انل زربي ام قدصا لعلو .م٣»ميوقلا كولسلا ميلعتو

 هب ماق ام مهملعو مهلايب اودهاج نيذلاو ، ةيقيرفا قرش يف ءايلعلا ضعب هيلع راسو هطتخا

 نب نيمالا خيشلاو (ابميب ةريزج) ءارضخلا ةريزجلا يف يريغملا يلع نب ديعس خيشلا نم لك
 هنا يريغملا خيشلا ةمجرت يف ءاج دقف .امهل ةرواجملا قطانملاو ةسابمم ةنيدم يف يعورزملا يلع

 ءاشنا يف اضيا مهسا دقف ةيخيراتلا ةباتكلاو فيلأتلا لاجم يف ريبكلا هماهسا نع الضف

 ةيمالسالا ةوعدلا لاجم يف ينايعلا رودلا ءالجب زربت يتلاو ةيريخلا لامعألاو سرادملاو دجاسملا

 باتك ققحم ةمدقم يف ءاج .ةيمالسالا ةفاقثلا رشنو ةيوبرتلاو ةيملعلا بناوجلا يف هرثأو

 : يليام ؛رابخألا ةنيهج

 اصيرح ناكو ليجرانلاو لفنرقلا يعرازم رابك نم لجر اذه ىلا ديعس خيشلاو . . .»

 قلطا ىتح ،ءارضخلا ةريزجلا حلاصم يف اريثك رابجنز ةموكح بطاخيو .ربخلا لمع ىلع
 دجسم ءانبب همايق اهنم ، ءارضخلا ةريزجلا يف ةيريخ ةليلج لامعأ هلو ةريزجلا كيد .،هيلع

 دقو دجسملا اذهب ةقحلم ةينيد ةسردم ةماقاو .نيملسملا نم هناوخا ةكراشمب ةتيو ةدلبب

 نيرشعو ةسمخ رورم ةبسانمب براح نب ةفيلخ ديسلل ةتيو ةدلب يف راكذت ةماقا يف كرتشا
 ةدلب يف رخآ اراكذت ماقا هنا ايك .ةزرب لمعتسي راكذتلا اذهو .رابجنز شرع هئاقترا ىلع اماع

 © نايغلو رابجنزل ةكلاملا ةلئاعلا دج .مامالا دمحأ نب ناطلس نب ديعس ديسلا ةلالجل ةتيو
 ةسردم نع ةرابع راكذتلا اذهو }ءارضخلا ةريزجلا يفو رابجنز يف لفنرقلا ةرجشل دجوملا وهو

 ريغو ةيمالسالا فئاوطلا لك ةسردملا هذه ءانب يف كرتشا دقو ،ةيديعسلا ةسردملا ىمست
 . ةيمالسالا
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 ىلع ةتيوب رحبلا ىلع ةضرفلا برقب ادوجوم ناك يذلا ىلصملا اضيا ديعس خيشلا ىنبو

 . نيملسملا هناوخا ةكراشمب ةيضابالل يناوكم ةدلب يف ادجسم ديشو .ةصاخلا هتقفن

 . ةتيو لايعأ نم ىدنوفك ةيحان يف ةيمالسإ ةسردم هؤانب اضيا ديعس خيشلا لايعأ نمو
 فلأ نيسمخب يونسلا اهلخد ردقي .ينابمك ةبناش نم لفنرق ةروق فلأ اهيلع فقوا دقو

 هريجأت نم لصحتملا قفنيل ةتيو ةدلبب ريبكلا هتيب راوجب نئاكلا هتيب فقوأ دقو .ابيرقت نلش
 تيبلا اذه نمث ناكو ٠ ىحضالا ديعو رطفلا ديع يف ءارقفلا ماركاو نيمئاصلا راطفا

 ةدلبب ةموكحلا ضرأ يف ىنبملا هتيب فقوا كلذكو . نلش فلأ نيثالثب هتقو يف ردقي فوقوملا

 ردقيو ةتيو لحاسب ةيضابالا دجسم برقب ةدوجوملا ةسردملا يف ىمالسالا نيدلا ميلعتل ةتيو

 . (م٤رنلش فلأ نيرشعب تقولا كلذ يف تيبلا اذه نمث

 ءالعلا رودو دوهجل رخا اجذومن ربتعيف يعورزملا يلع نب نيمألا خيشلا هب ماق ام امأ
 هيف لوانت خيشلا اذهل طوطخم باتك ةمدقم يف ءاج دقف . ميلعتلاو ةيبرتلا لاجم يف نيينامعلا

 اذه يف ريبكلا هماهساو ملاعلا اذه دوهج ىلع ءوضلا يقلي ٠ ةيقيرفا قرش خيرات نم اءزج

 : ةمدقملا هذه يف ءاج اممو . يويحلا لاجملا

 ةصاخلل ماعلا داشرالا لجألو ،لطابلا كرت ىلاو قحلا ىلا ةوعدلا لجألف ...»
 ةدحاو نتسردم حتفو 1 اهراز ىلا نا دلبلا عيمج يفو ةسابمم ةدلب ف ائاد سردي ناك ٠ ةماعلاو

 نمو صاخلا هبيج نم اهيلع قفنأ ةسابمم لايعأ نم (ىوغ) ةيرق يف ىرخاو ةسابمم يف
 اهضعبو اهضعب عبط اباتك نيثالثو افين فل أ اذه لجألو .مهام ليلقو ريخلا لهأ تاعربت

 فورحلاب بتكت يتلا ةيلحاوسلا ةغللاب اهرثكاو ةيبرعلا ةغللاب اهضعب .عبطي مل رخآلا

 ةجاحو سماد مالظ ف ىه ىلاو 1 ةيقيرفا قرش ف لامعتسالا ةعئاضلا يه ذإ ةينيتاللا

 : ميلع لئاق نرم زع مهانع نميف لخدف رونلا ىلا تاملظلا نم اهجرخم نم ىلا ىوصق

 هللا قدص :نيملسملا نم ىننا لاقو احلاص لمعو هتلا ىلا اعد نمم الوق نسحا نمو . . . ه
 عيمج يف هميلعت ررقملا (لافطالا ةياده) ىمسملا ةقفلا يف هباتك الا هل نكي مل ولو ، ميظعلا

 . ةرح ال أ ف اليلج ارخذو ايندل ١ ف ةريبك ةرثأم هافكل اهسرا دمو ةيقيرف ١ قرش دجاسم

 عيمج ينو ملسو هيلع هتلا ىلص لوسرلا ثيداحأ يفو ريسفتلا يف فيلات هل نا نع الضف
 .«٥٣ر«هقفلا باوبأ تاےهم

 نم نينسحمل ١ تاعربت عم ىموكجل ١ دهجل ١ اهيف رف اضت دق ميلعتل ١ ةكرح نا ظحالم ١ نمو

 دكؤي امم هن اوضرو - لاعتو هن احبس ۔ ههجو ء اغغتب ا ء اخسب اوقفن 1 نيذل ١ يوقتل او رملا لهأ

 ةيمالسالا ةيبرعلا ةفاقثلاو ةيمالسالا ةديقعلا رشنل مهتم ولعو هتعفرو مهنيد ىلع مهتريغ

 ىلعو . ةيلخادلا ىقيرفالا ربلا قطانم لمشيل دعب اييف دهجلا اذه دتماو لحاوسلاو رزجلا
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 نم ناك دقو شيبحت ةسردم دييشتب رابجنز يف ةموكحلا تماق دقفا رصحلا ال لاثملا ليبس

 ةنس يفو .ةلضافلا ةيمالسالا ميقلاو قالخالا ىلع دالبلا ءانبأ ةيبرت اهفادهأ

 عسوأو بحرأ رقم ىلا ىشيجك نم ةسردملا هذه لقنت نا ةموكحلا تأر م١ا٨٤٩/ ه ٦٧

 اهتديش ىتلا سرادملا نمو .«م٦درناطلس نب ديعس ديسلا رثأم دحأ ىسآرلا تيب نم برقلاب

 ١٩ يف ايمسر اهحاتتفا مت دقو ءارضخلا ةريزجلا ةمصاع ةتيوب ةسردم ةيديعسوبلا ةموكحلا
 ديعس خيشلا اهحتفب فرشت دقو م٩١ ٤٢ ماع رياني ٦ قفاوملا ه ٩ ماع ةجحلا يذ نم

 يريغملا خيشلا اهاقلأ يتلا حاتتفالا ةبطخ يف ءاج دقو روهشملا ينايعلا خرؤملا ىريغملا يلع نبا

 : ىلي ام

 يف ةسردملا هذه حتتفا نيملعتملاو ذيمالتلا مسابو فراعملا ريدم مسابو ةموكحلا مساب»

 نطولل اهيف كرابي نا وعدن ىلاعتو هناحبس هللاو ةريزجلا هذهب اهعون نم ةديحو يهو مويلا اذه
 ام ىلا ملعلا رونب مهدشرتو هءانبأو نطولا اذه عفرت ةيقار ةمأ اهبالط نم انل جرختف هئانبأو
 .«٧٢)«نيما . . . نيرادلا ريخ هيف

 عيسوتو ةياعرب رابجنز يف ةموكحلا مامتها ىريغملا خيشلا ةبطخ ىيف ءاج امو قبس امم حضتي

 ىريغملا خيشلا دروأ دقو . ةنطلسلا ميلاقا ةيقبو رابجنز لخاد قطانملا فلتحم يف ميلعتلا ةعقر

 .دالبلا اهتدهش يتلا ةضهنلا تابلطتم ةهجاومل هعونتو ميلعتلاب رابجنز نيطالس مايتها اضيا
 نرقلا نم ةركبم ةرتف يف ةيبوروألا دالبلا ىلا بالطلا ضعب ثاعتباب ريكفتلا ىلا مهعفد امم

 ةرتفلا يف رابجنز ناطلس ديعس نب دجام ديسلا نا لاثملا ليبس ىلع ركذ دقف .ىضاملا

 ابروا ىلا ابلاط نيرشع نم نوكتت ةيبرع ةثعب لاسرأ ىلع امزاع ناك (م٠٧٨١-٦٥٨١)
 اذه ذيفنت لبق ةينملا هتفاوو لجألا هلجاع نكل ةيرصعلا مولعلا رئاسو تاعانصلا ملعتل

 .«ح٨رعورشلملا
 نسخملا ديسلا مهلاوما ضعب هل اوفقوأو ميلعتلا اوعجش نيذلا نييديعسوبلا ةداسلا نمو

 ملعلا ةبلطل هنم قفني افقو هل لعجو رابجنزب ادجسم ىنب يذلا «ح٠ر يديعسوبلا دمحا نب دومح

 يف (وبوبوب) ةقطنم يف ميركلا نارقلا ميلعتل ةسردم دييشتب ماق ايك .هيف نيمئاقلاو نيملعملاو
 .«٤.ررابجنز

 يديعسوبلا دمحم نب دومح نب يلع ناطلسلا نا اضيا (رابخألا ةنيهج) يف ءاجو
 م٨٠٩١ ماع رابجنز يف ةيرصعلا مولعلا ملعت ةسردم أشنا نم لوأ وه (م١١٩١۔-٦٠٩١)

 نم لك اهحاتتفا دنع ةيناطلسلا ةسردملا هذه ةذتاسا ةعيلط يف ناكو لاملاب اهدمي راصو

 ٤. ١ريئراحلا نودمح نب دمحا بيدألا خيشلاو يدنكلا دمحم نب نمحرلادبع رعاشلا خيشلا

 تعجش يديعسوبلا دهعلا ين رابجنز ةنطلس اهتدهش ىتلا ةيميلعتلا ةضهنلا هذه
 ةمدخ يف تطرخنا ىتلاو .ةنطلسلا يف ةميقملا ىرخالا ةيمالسالا رصانعلاو تاعايجلا
 يلاهأ نم ةيناكسلا تاعومجملا ةصاخ يويحلا لاجملا اذه يف مهرودب ماهسالا .ةلودلا

 ةبعكو عاعشا زكرم رابجنز نم تلعجو ةيميلعتلا ةبرجتلا ىرثا امم تومرضحو رمقلا رزج
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 يف نيرشتنملا نيملسملا ءانبأ ةصاخ ةيمالسالا راطقالا ىتش نم نوسرادلاو ءايلعلا اهيلا جحي

 رزج ناكس ضعب ماق دقف . يقيرفالا ربلا يف وغنوكلاو ادنغوأ قطانمو رمقلا رزجو لحاوسلا

 يذلا يرمقلا يلع نب لضاف خيشلا لاثملا ليبس ىلع مهنمف سيردتلا لاجم يف لمعلاب رمقلا

 نب دمحا نب نمحرلادبع ديسلا ةمالعلا خيشلا مهنمو ؤفوغ دجسم يف سيردتلاب موقي ناك

 دقو ضئارفلاو نايبلاو وحنلا مولع رابجنز يف اغوف دجسم يف سردي ناك يذلاو ليللا لمج
 ناك يذلا ريزواب هللادبع نب دمح خيشلا مهنمو .رابجنز ءانبأ نم ريثكلا هدي ىلع ذملتت

 رمقلا ةسردم هناوخا عم سسأ دقو يناغنش دحم يفو هلزنم ماما سانلا سردي ناك يذلا

 نيسردملاو ءايلعلا نم مهريغو ةيزيلجنالاو ةيبرعلا ةغللا مهدالوأ ميلعتل ةيرمقلا ةيعمجلاو
 .(٢٤ررابجنز يف ةفاقثلاو ملعلا ةمدخب اوماق نيذلا نييرمقلا

 لاجملا يف ةلودلا ةمدخ يف لمعلل نييرمقلا عيجشت يف ينايعلا رودلا اذه حضتا دقو

 دومح نب يلع ديسلا لاثمأ نم نيرخأتملا رابجنز نيطالس دهع يف ةصاخ يميلعتلا

 ءايلعلا زربا نم لعلو .(م٠٦٩١-١١٩١) براح نب ةفيلخ ديسلاو (م١١٩١۔-٢٠٩١)

 يذلاو الكملا دمحح نب ناهرب خيشلا لضافلا ذاتسالا لاجملا اذه يف ةلودلا اومدخ نيذلا

 مهس أ دقو اهم ١ داو ةيبرعل ا ةغللا مولع ف ليوط عاب هل ناكو رابجنز ءالع مالع ١ نم حبص ا

 ىتح ةيبرعلا مولعلا يف غبن هنأب ىريغملا خيشلا ركذ دقو .افيلأتو اسيردت ميلعتلا ةمدخ يف

 يف ن ايتفل ١ دشرم ( هتافلؤم نرمو ن ايبل او فرصل او وحنل ١ يف بتك هلو 6 (رابجنز هبوبيسب ( بقل

 ءاثرلاو حدملا يف رعش ناويدو رمقلا رئازج خيرات يف ةطوطحم تافلؤم هل ناك ايك «نايبلا ملع

 يف ميلعتلا لاجم يف ةزاتمملا ةليوطلا ةمدخلا باحصأ نم رتعي قحب ناك دقو .يناهتلاو

 نم ةرتغلا ف فل ذو ةيموكحل ١ ةسردمل ١ ف اماع نيثالث ءاهز ن اهرب خيشل ١ لمع ثيح .رابجنز

 قرشو رابجنز يف نيملسملا بابش نم لايجأ هيدي ىلع جرخت دقلو .(م٩٣٩١ ىلا )١٩٠٨

 افريقيةر٤٣«.

 لصو ىتح يقيرفالا ربلا يف ةيفرعملاو ةيملعلا بناوجلا يف يراضحلا نيينامعلا رثأ دتماو
 يدايرلا رودلاف . ةيقيرفا طساوأ يف وغنوكلا يلاعأ ةقطنمو ةيئاوتسالا تاريحبلا ةبضه ىلا

 نيذلا راربألا هبحصو يرماعلا ميهاربا نب دمحا خيشلا لاثمأ نم داورلا ليج هب ماق يذلا

 هديلاقت هل كسامتم يمالسا عمتجم مايق يف مهسأ دق ادنغوا عوبر يف مالسالا رشنب اوماق

 ةلبقو ذالم ىه ةيلحاسلا قطانملا يف ةيمالسالا اهزكارمو اهدهاعمو رابجنز تناكو ةخسارلا

 هنم نودمتسي يذلا جذومنألاو نييدنغوألا نيملسملا ءانبأ نم نيسرادلاو ءايلعلاو ءايعزلا
 نيملعملاو ةاعدلا رود نع الضف اذه .ةيمالسالا ةفاقثلاو ةفرعملا بابسأ لكو مالالا

 عطقنت مل يتلا ةيملعلاو ةيراجتلا مهتالحر لالخ نم وأ دالبلا كلت يف اوماقأ نيذلا نيينامعلا

۔ -_ ٢٠٤



 مالسالا عباطب اهعبطف سوفنلا يف لصأت يذلا حيحصلا يمالسالا ميلعتلا رشنب نوموقيف

 ادتمم ىرقلاو ندملا يف رشتنا ىتح دهاعملاو دجاسملا يف هتاقلح ترهدزاو هسلاجم تطشنو

 .ايلعلا يه عوبرلا كلت يف هللا ةملك تحبصا ىتح لاغدالاو شارحالا يف يآلا ليسلاك

 يف نيينايملا ةاعدلا نم داورلا ليج نم ةليبنلا دوهجلا هذه رمثت نا ىعيبطلا نم ناك دقو

 ادنغوأ يف ةيمالسالا ةعايجلل تظفح ةيعرم ديلاقت هلو روذجلا خسار يمالسا عمتجم روهظ
 نوملسملا امهل ضرعت يتلا ةسرشلا ةيبيلصلا ةلمحلا نم مغرلا ىلع زرابلا يمالسالا مهنايك
 ةحمل يطعن نا راطالا اذه يف بسانملا نم هلعلو . ةيقيرفا بلق يف ةيئانلا ةعقبلا كلت يف

 عمتجملا ةغايص يف ينايعلا يراضحلا رودلا اذه ىلع تبترت يتلا جئاتنلا ءالجب زربت ةزجوم
 نوؤش ةياعرب مايقلاو ميلعتلاو ةيبرتلاو ةوعدلا لاجم يف ةصاخبو ادنغوأ يف يمالسالا
 . ةزيمتملا مهتيصخشو مهتيوه ىلع ظافحلاو نيملسملا

 _ : يليام رصاعم يرع ردصم هدروأ ريرقت يف ءاج

 طابتراو هتايحالص خويشلاو ءامعزلا كئلوأ نم لكلو . خياشم كانهو .ءايعز كانهف»

 . ةيديلقتلا تاداعلا هذه دالبلا تمكح يتلا تاموكحلا ترقا دقو {،هب نيرخآلا

 وبا ذاتسالا يلاعمو .؛؛رحون نب ردب دهاجملا ريمألا نيروهشملا نيملسملا ءايعز سأر ىلعو

 .«؛٥ربيعش لضافلا خيشلا مهخويش سأر ىلعو ءوريسك ىسوم جاحلاو .2«هراجنايام ركب
 .«؛٧رابمولك يلع خيشلاو بعك نب دمحا خيشلاو

 مدخ دقو ،ادنغوأ تاعطاقم لك يف نوثبنم مهرثكا نوملعمو نوريثك خويش كانهو

 ءاضيب دي هلف حون نب ردب ريمألا وه ةمدخ مهرثكاو ،ةمدخ نسحا مالسالا ةوعد ءالؤه

 3 مالسالا ليبس يف اراتكه نينامث هيضارأ نم ريمألا فقو دقلف ۔ ادنغوأ يف نيملسملا ىلع

 هجوو الابمك ةمصاعلا يف ةيوناث ةسردم ةصاخلا هتقفن ىلع سسأ ايك ايخف اعماج اهيف أشنأ

 لهأ عايتجا وه .خويشلا بيصنت يف كانه ةعبتملا تاداعلا نمو © نيدلا ميلعتب اهيف هتيانع

 ءابطخلا هيف لدابتي ينيد لافتحا ماقيف .ءاملعلاو ءايعزلا نم ةعومجم ربكا ءاعدتساو ةعطاقملا

 ةيمالسالا ةماعلا - لفحلا سيئر مهسبليف ةخيشملا بيصنتل نولهؤملا مدقي مث ،مهتايلك
 ماع لك يف ماقت اذكهو بئاغلا رضاحلا غلبيل كلذل مهتيلهأ ألملا ىلع نلعيو ،ةيبرعلا

 اياصولا ةباتكو ةحكنالاو دوقعلابو نيبلا تاذ حالصاب مايقلا كلذ دعب خيشلا لوحمو ،ابيرقت

 ةماعلا لفاحملا يف ةينيدلا ةباطخلابو فيرشلا يمالسالا عرشلا جهن ىلع ةينيدلا قئاثولاو

 ةيعايتجالا نوؤشلاب قلعتي امم كلذ ريغ ىلا نيقلتلا ةنعنعب ةنسلاو ميركلا نارقلا ريسفتبو
 يمالسالا يزلل ةفرشملا ةقداصلا ةروصلا يطعي خويشلا سابل لازامو .ةيمالسالا

 .«؛هر« . . ةفورعملا ةيمالسالا ةمامعلاو ةبحلا مث بوثلاو لاورسلا نم نوكم وهف ، يملعلا
 ريثكلا ميلعت مت يديعسوبلا دهعلا يف رهدزا يذلا يميلعتلا دهجلا اذهل ةجيتنو اذكهو

 نم ءاوس ةرطعلا مهتريس انلوانت نيذلا ذاذفالا ءايلعلا ءالؤه ذيمالت يديأ ىلعو ةقرافالا نم

 قرش يف ميلعتلا ةريسم ةلصاوم تمت ،نييلحاوسلاو نيبرعتسملا نم مهعابتأو نيينامعلا
۔ _ ٢٠٥



 قبسلا بصق مهل ناك دق نايع برع نا الإ يمالسالا عباطلا هيلع نميه يذلا ةيقيرفا

 ةغللا تناك يذلا ميلعتلا نم عونلا اذه رشنب اوماق دقف .ةدلاخلا ةمحلملا هذه يف ةدايرلاو

 هذه يف رشتنت ةيمالسالا ةيبرعلا ةيفاقثلا تارثؤملا نا دجن اذلو ،ةيسيئرلا هتليسو ةيبرعلا

 ةيقيرفا قرش يف لاجملا اذه يف ينايعلا ماهسالا اذهل ناك دقو يبرعلا ملعملا قيرط نع ةقطنملا

 اهضعبب ةفلتخملا ةيقيرفالا تاعومجملا طبرو الوا ةيمألا لازا هنا اهمها نم ةيباجيا جئاتن

 نمو .اثلاث يمالسالاو يرعلا ملاعلاب تاعومجملا هذه طابترال قيرطلا دهم مث ايناث ضعبلا
 ءامتنالا يف اهتبغر نع ربعت تحبصا ةملسملا ةيقيرفالا تاعومجملا نا اضيا كلذ جئاتن

 . «؛٩راهثارت يف سكعنت ةفلتخم روص يف يرعلا رصنعلاب طابترالاو

 : ةيقي رفا قرشو رابحنز ي ةينايعلا ةفاحصلا مايقو ةيناطلسلا ةعبطملا ءاشنا

 سيسأت ةيقيرفا قرش يف ةيملعلا ةضهنلا ىلع اريثك تدعاس ىتلا ةمهملا تاروطتلا نمو

 ةرتفلا يف مكح يذلاو ديعس نب شغرب ناطلسلا دهع يف رابجنز يف ةيناطلسلا ةعبطملا
 بتكلا نم تارشعلا رشنب ةعبطملا هذه تماق دقو .(م٨٨٨١_٠٧٨١/ه٦٠٣١۔٧٨٢١)

 رابجنز نيطالسب ةلصلا قيثو ينايع ردصم انثدح دقو . ةينيدلا تافلؤملا ةصاخبو ةينايعلا
 يف شغرب ناطلسلا رثايب اديشم يبدألاو ىنيدلا ثارتلا رشن يف ةعبطملا هذه رود نع نيرخأتملا
 . : لاقف لاجملا اذه

 يهو مولعلا رئاسو ةيبدألاو ةينيدلا بتكلا عبطل ةيبرع ةعبطم رابجنز يف أشنا دقو . . .»
 ةيشاحو ةعيرشلا سوماقو دازلا نايمه باتك الا ائيش ةعبطملا هذه عبطت مل ولو ى نآلا ىلا ةيقاب

 اهافكل لاكلا جرادم ةموظنمو ضارتعالا ةلازإو ىويسبلا عماجو لاصخلا رصتخمو بيترتلا

 .(٠٥ر« . . .بتكلا نم اريثك اددع تعبط دقو فيكف

 رابجنز رابخأ هخيرات يف لوانتي مل يملاسلا نيدلا رون ةمالعلا خيشلا نا نم مغرلا ىلعو
 يف شغرب ناطلسلا رثال ضرعت هنا الإ نايع ىلع هزيكرتو همايتها لج ناك ثيح لحاوسلاو

 : ىليام ةنسحلا هرثام نع ركذ ثيح ناطلس نب ديعس ديسلا نع هثيدح قايس
 لعجو بهذملا بتك نم ابناج عبطو ةدابعلا مزالو راثآلا أرقو رابخألا عمج . . .ه

 نولوفكم هيف مهو لون ريغ نم نايعو لحاوسلا نم ماع لك يف مهلمحي ابكرم جاجحلل
 بصنو ءارقفلا محرو ءاملعلا مركاو ءاطعلا لزجاو ربقلا رازو تيبلا حجو نيعجارو نيبهاذ

 . «١٠٥ر«نآلا انضرغ نم كلذ سيلو دلجم ىلا جاتحت هرابخا طسبو .ءاضقلا

 اذه يملاسلا خيشلل «نايعالا ةفحت» باتك نم ذوخأملا صنلا اذه يف ءاج ام مهأ لعلو

 ميركتلا اذه مث نمو هظفحو هعبطو ينيدلا ثارتلا عمجب رابجنز ماكح هادبا يذلا مامتهالا

 رهسلاو ةيانعلا نع الضف اذه ، عمتجملا كلذ يف ءاملعلا اهأوبت يتلا ةقومرملا ةيماسلا ةناكملاو

 .ةسدقملا مهرئاعش ءادأ يف نيملسملا ةماع ةمدخ ىلع

۔ -_ ٢٠٦



 ةديعب راثآ هل ديدج روطتل ليبسلا رشنلاو ةعابطلا لاجم يف ريبكلا زاجنالا اذه دهم دقو

 دهعلا يف رابجنز ةنطلس تدهش دقف . ةيمالسالا ةيبرعلا ةفاقثلا رشنو ةيعوتلا لاجم يف ىدملا

 (حاجنلارو (قلفلا) اهنم افحص اواشنا ثيح رابجنز يف ةينايعلا ةفاحصلا روهظ يديعسوبلا

 يتلا (رابجنز) ةفيحص لثم ةيمسرلا فحصلا نم اهريغو (دشرملا)و (حالصالا)و (ةضهنلارو
 .«ه٢ردحاو نا يف ةيزيلجنالاو ةيبرعلا ةغللاب ردصت تناك

 دمحأ خيشلا لاثمأ نم ذاذفالا ءايلعلاو ءابدألا نم ةبخن فحصلا هذه ريرحت ىلوت دقو

 دومح نب هللادبع خيشلاو يركسملا دشار نبا لشاه بيطخلا خيشلاو يثراحلا نودمح نب

 رصان نب ناييلس نب رصان خيشلاو يحاورلا ملاس نب رصان خيشلا ةمالعلا رعاشلاو يثراحلا

 يف (حالصالا) ةديرج ردصا يذلا يعورزملا يلع نب نيمألا ةيعادلا خيشلاو } يكمللا

 نب دمحا خيشلاو «ةضمنلا» ةديرج سسؤم لصيف نب دومح نب فيس ديسلاو ،اينيكب ةسابمم
 اضيا ةفاحصلا لاجر رابك نمو .«دشرملا»ه ةفيحص ريرحتب موقي ناكو يصورخلا فيس
 دمحم نب ملاس نب ديعس خيشلاو يكمللا ناييلس نب رصان نب دمحم نب دمحا ذاتسالا

 نمو .«قلفلا» ةديرج ريرحت ةسائر ايهنم لك ىلوت دقو نيزرابلا باتكلا نم امهو يحاورلا

 نب فيسو يناوربلا لاله نب دمحم خيشلا رابجنز يف ةفاحصلا ملاع يف تددرت يتلا ءايسألا

 . (٣٥رٹثراحلا يبا تاماقم بحاص يناوربلا ىلع نب دمحم بيدألاو يناوربلا ىسيع

 ةضهنلا يف اريبك ارود تبعل ىلا ةماهلا ةيونيحلا ربانملا نم ادحاو ةفاحصلا ناديم ناك دقو
 .اهخيرات يف ةرم لوأل ةيقيرفا قرش اهتدهش يتلاو نايع لها هب مهسا يتلا ةيفاقثلاو ةيركفلا

 رابجنز يف نيميقم اوناك نمم ءاوس اهباتكو نامع ءابدا نم نوريثك فحصلا هذه يف بتكي ناكو
 يف ظوحلم رودب ۔ انفلسأ ايك - فحصلا هذه تماق دقو .(ه٤رنايع يف نيميقملا كئلوأ وأ

 ىتلا راطخألابو .مهايندو مهنيد رومأب ةيقيرفا قرش يف نيملسملا ةيعوتو ةيبدألا ةضهنلا
 اهب كسمتلا يغبني يتلا ميقلاو ءىدابملاو .ةرتفلا كلت يف ةيمالسالا تاعمتجملا اهل ضرعتت

 . (ههرةيمالسالا ةيبرعلا مهتيوه ىلع ظافحلل

 ضعبو فحصلا هذه نم اهيلع لوصحلا نم انكمت يتلا ةليلقلا خسنلا لالخ نمو
 . ةينايعلا ةفاحصلا هب تعلطضا يذلا رودلا تلوانتو اهيلع انعلطا ىتلا ةيلحملا تاساردلا

 : ىتآلا يف اهزجون نا نكمي ىتلا فادهألا نم اددع صلختسن
 لاثملا ليبس ىلعو اريبك امايتها ةيداصتقالاو ةيعايتجالاو ةيسايسلا دالبلا حلاصم تلوأ )١(

 يفو ةيعارزلا تالصاحلل قيوستلاو جاتنالا لكاشمب مامتهالاو ةيعارزلا ةضهنلا ىلع زيكرتلا

 ءاج ثيح «قلفلا» ةفيحص ةجابيد يف ايلج هجوتلا اذه رهظيو . لفنرقلا لوصحم اهتمدقم

 سكعي امم «ةيعارز ةيقالخا ةيسايس ةيبدأ ةديرج» اهنأب ىلوألا ةحفصلا ىلعأ يف اهراعش

 .«هدرةفيحصلا فادهأ مدخت يتلاو اهيف ةتباثلا باوبألاو اهلوانتت يتلا تاعوضوملا ةعيبط

 ةيقيرفا قرش يف نيملسملا ةيعوتو ةيبدألا ةضهنلا يف ظوحلم رودب فحصلا هذه تماق )٢(

 ةرتفلا كلت يف ةيمالسالا تاعمتجملا اهف ضرعتت يتلا راطخألابو مهايندو مهنيد رومأب

۔ _ ٢٠٧



 مث نمو . ةيمالسالا ةيبرعلا مهتيوه ىلع ظافحلل اهب كسمتلا يغبني يتلا ميقلاو ءىدابملاو

 ةينايعلا ةفاحصلا فادهأ ةعيلط يف ناك يذلا عمتجملل يحالصالا رودلا اذه انل حضتي

 ملاس نب رصان ةمالعلا خيشلل «ملسم يبا ناويد» ةمدقم يف ءاج دقف .ةيقيرفا قرش يف.

 ماق امدنع ةفاحصلا لاجم يف هماهسا اهنمو لامعألا لئالجب ةلفاحلا هتايحل ةمجرت ىحاورلا

 : يليام «حاجنلا » ةديرج سيسأتب

 نيب حالصالا ديطوتو ثعشلا مل يف دحا ههباشي نا لق ةسايسلا نسح ناكو ...»
 اغلبم لايكلا نم غلبت يكل ةيمالسالا ةطبارلا فالتئا يف ابلط حاجنلا ةديرج ررح نيملسملا

 فاطتقا ىلا ةيرابجنزلا ةئشانلا اعدو ناسنالا ينبل ةداعسلا باب حتفو يقرتلا أشنم هيلع نوكي

 ىلع اوعمتجاو هسنج ءانبأ نم ةفئاط هتوعد عمسو هابلف ءالهجلا قيرط ذبنو عفانلا ملعلا ةرمث

 2٥٧٤. . . .هيلإ مهاعد ام

 لحاسلا ىلع ةسابمم يف «حالصالا» ةديرج ردصأ يعورزملا يلع نب نيمألا خيشلا امأ

 يف هطاشن ىلع ءوضلا ضعب ىقلت ىتلا ةيخيراتلا ةذبنلا هذهب هيرصاعم دحا اندما دقف ىنيكلا

 0 :لاق نيح ةفاحصلا لاجم
 ةينيدلا تالجملا اميسال دئارجلاو تالجملا ةءارقو ةفاحصلا ةساردب علوأ دقلو»

 ىدامج ٤ يف ةسابمم يف ردصأف اهنع مجنت يتلا عفانملابو اهب فغش يتلا ةيسايسلاو ةيعايتجالاو
 لئاسملاب اريثك تنتعا ةيلحاوسلا ةغللاب ةديرج م٠٣٩١ ربوتكأ ٢٧ قفاوملا ه٩٤٣١ ةرخآلا

 م٢٣٩١ رياربف ٢٩ قفاوملا ه٠٥٣١ لاوش ٢٢ يف مث .ةيسايسلاو ةيعايتجالاو ةينيدلا

 ديرأ نا ث ةميركلا ةيآلا اهراعش ناكو «حالصالا » ةديرج مسا تحت ةيبرعلا ةغللاب اهردصأ

 ةمول هتلا ين فاخيال هيأر نود افقاو هحالصا عاطتسا ام حلصأف «“تعطتسا ام حالصالا الا

 باتكلاب ماصتعالا ةبحم رغصلا ذنم همد ي يرجت ةعزنلا يفلس ۔ هلقلا همحر ناك دقلو . مئال

 كسمتسملا نيب نوكيام عدبلا باحصأ نيبو هنيب ناكف . . . عدبلاب ثبشتلا ةيهاركو ةنسلاو

 .«ه٨ر«لطابلاب ثبشتملاو قحلاب
 اهديب ذخألاو عمتجملا يف اهرودو ةأرملاب رابجنز يف ةئشانلا ةينايعلا ةفاحصلا تمتها )٣(

 كلت يف ةحاسلا يف ةحورطملا اياضقلا ضعب تلوانت ايك مالظلاو لهجلا ريجايد نم جرختل
 ةفيحص يف ءاج دقف . مالسالا ميلاعتو ءىدابمل اهعاضخاو لجرلاب ةأرملا ةاواسم لوح ةرتفلا

 ويام نم سداسلا قفاوملا ه٧٤٣١ ةنس ةدعقلا يذ نم ٢٥ خيراتب ةرداصلا «قلفلا»

 ميلعتلا اذه نم ىمسالا فدهلل اهبحاص ضرعت «ةأرملاو ميلعتلا» اهناونع ةلاقم م٩

 ` :ركذ نيح

 ةعاجشلاو ةنامألاو فافعلاو ءايحلا نيد مالسالا نيد عىش لك لبق ةأرملا اوملعف . . .»

 قلخ لك نع نيديعب ةليضفلا ىلع اوأشنيل اهئانبا سوفن يف كلذ سرغتل ميرك قلخ لكو
٥٩(. )_ . . . ميمد



 ةفاك يف مألا نطولا نايع رابخأب مامتهالل اهتاحفص نم ابسانم ازيح فحصلا تدرفا )٤(

 هذه يف ةباتكلاب مهسأ دقف ايعيبط اذه ناكو . ةيفاقثلاو ةيسايسلاو ةيعايتجالا تالاجللا

 نيميقملا كئلوأ وأ رابجنز يف نيميقم اوناك نمم ءاوس نامع ءابدأو ءايلع نم نوريثك فحصلا
 لثم ةمهملا تابسانملا ضعبل خرؤت يتلا دئاصقلا ضعب دجن الثم رعشلا لاجم يفف .نايع يف

 ملسم وبأ خيشلا اهمظن يتلا ةديصقلا لثم رابجنز يف هتعابط تمت ديدج باتك روهظ

 نيتديصقلا وا يملاسلا خيشلا هفلأ يذلا «لايكلا جرادم باتك» ظيرقتو حدم يف يحاورلا

 م١٣٩١ رياربف ٤ قفاوملا ه٩٤٣١ ناضمر ٥ خيراتب «رابجنز» ةديرج يف اترشن نيتللا

 لاضفملا خيشلا اهيف حدتما طيمس نب دمحا نب رمع ديسلا بيدألا ىلوألا ةديصقلا مظن دقو

 ثعب ةديصقب حودمملا هباجأو رابجنزل هترايز دنع يثراحلا ديمح نب ناميلس نايع نايعأ نم
 خيشلا ةديصق نم تايبألا ضعب درون نا ةلاجعلا هذه يف ديفملا نم هلعلو .(٠٦ر نايع نم اهب

 ملعلاو نيدلاب اهكسمتو ةينايعلا ةيصخشلا حمالم اهيف روصي يتلاو «ةيماللا» ملسم يبا

 يتلاو «حاجنلا» ةديرج يف ترشن دقو ، ةيحضتلاو داهجلا بورد يف ةلوطبلا روص نع الضف

 : اهيف ءاج

 لاجرلا رارحأ لاعفا دبت نامع يف ةرايزلاب لضفت

 لاخلا تازيزع باسحاو لضفو دجم نم تئشام دجت

 لالضلا بزح يف هللا لويخ ايانملا نم هتمدق ام دجت

 لاذقلا ضيبم رفكلا هيلع انأش مالسالا ةبيه نم دجت

 «١٦رلاغ لك صخرت نيدلا رأثب تاممصم لاجرلا ممه دبت

 ةينايعلا ةفاحصلا لاجر نم داورلا ليج ةمهو طاشن سكعت يتلاو ةفرشملا بناوجلا نمو )٥(

 يف ةيبرعلا تالجملاو تايرودلا يف يفاقثلاو يركفلا مهجاتناب ماهسالاو ةكراشملا رابجنز ين

 خيراتب رداصلا اهددع يف ةيرصملا «لالهلا» ةلجم ترشن دقف .ركبم تقو يف كلذ ناكو رصم

 ايحاتتفا اعوضوم م٦٠٩١ ةنس ويلوي نم لوألا ه٤٢٣١ ةنس ىلوألا ىدامج نم عساتلا

 مهسا دقو «وغنوكلا حتاف يبجرملا دمحم نب ديمح :لاجرلا مظعأو ثداوحلا رهشا» : هناونع

 نيذلا داورلا نمو رابجنز يف ءاملعلا ةبخن نم ربتعي يذلا يكمللا ناييلس نب رصان خيشلا هب

 خيشلا عم «حاجنلا » ةديرج يف ريرحتلا ةمهم ىلوتو ةفاحصلا ةضهن مهفاتكا ىلع تماق

 ىلع ةيخيرات ةقيثو يبجرملا خيشلا ةريسل ةساردلا هذه ربتعتو . يحاورلا ملاس نب رصان ةمالعلا

 ةصاخ ةفصب ةينايعلا تاساردلاب نيمتهملاو نيثحابلل اليصأ اردصمو ةيمهألا نم ريبك ردق
 ةيقيرفالا ةراقلا لهاجم نع فشكلا يف ةينايعلا ةيراضحلا تارثؤملا ىلع ءوضلا ىقلت اهنال

 قطانم يف ينايعلا يبرعلا دوجولا ىلع بترت يذلا يفاقثلاو يعايتجالاو يداصتقالا طاشنلاو

۔ _ ٢٠٩



 نب رصان خيشلا اهب مهسأ يتلا ةساردلا هذه ةيمهأ عبنت ىرخا ةيحان نمو . يقيرفالا رلا

 ةردانلا تاباتكلا نم اهنأب هيلإ راشملا اهددع يف «لالهلا» ةلجم اهترشن ىتلاو ىكمللا ناميلس

 . ةيمالسالا ةيبرعلا رظنلا ةهجو نم بناجلا اذه تلوانت يتلا
 ةيبوروألا تاساردلا نم لئاهلا مكلل حيحصت اهيفو ثادحألل نيرصاعملا نم بتاكلاو

 داشا دقو . ةيقيرفا يف ةماع نيملسملاو برعلا خيرات هيوشتل اهجهانمو اهميهافم تسرك ىتلا
 ادكؤم هيلا راشملا ددعلا ةيحاتتفا يف يكمللا رصان خيشلا ماهساب ةيرصملا لالهلا ةلجم ررح

 ةلوطبلا روص نم هاوتحا امل نيسرادلاو ءارقلا طاسوأ يف هل ةساملا ةجاحلاو عوضوملا ةيمهأ ىلع

 تايلكلا يف كلذ ءاج دقو . ةيقيرفا لهاجم فشك يف ينايعلا رودلاو ىبجرملا ةريس يف لذبلاو

 : ةيلاتلا ةقرشملا

 غباون روهظو ةريبكلا سوفنلاو ةيلاعلا ممهلا رابخأ ىلع عالطالا نامزلا اذه ءارق دوعتي مل»
 وأ دئاق نع اوأرق اذا صوصخلا: ىلع مهبجعيو . برغلا لهأ نيب الا ءاهدلا لاجرو داوقلا

 قرشلا لهأ نيب نكلو .هيعسو هدجب ةدايسلا شرع منستو ةماعلا نيب نم غبن كلم وأ ريزو
 ايسآ طساوا يف نوغبني دقف كئلوأ نع اومس مهمم الو اربك مهسوفن لقت ال غباون مويلا

 لجر ةمجرت كيلاو . مهرابخأ فرعن الو ةدايقلاو ءاهدلاو ةسايسلا تازجعمب نوتأيو ايقيرفاو

 ديمح هب ىنعن دالبلا حتفو فولألا داق ىتح هيعسو هتمهب ىقتراو كنضلاو رقفلا يف دلو مهنم

 انيلا ثعب دقو ايقيرفا طساوأب وغنوكلا حتاف بيتوبيتب بقلملا يبجرملا هعمج نب دمحم نب
 ءانثلا عم امهانتبثاف رابجنز نكاس يكمللا ناميلس نب رصان خيشلا ةرضح هلاح ةمجرتو همسرب

 .«٢٠«نييقرشلا رثآم رشن يف هتريغ ىلع
 مايتهالا يف ةينايعلا ةفاحصلا هب تماق يذلا رودلا ليجستلاب ةريدجلا ءايشألا نمو )٦(

 رودلا نم مبانلاو اهباداو ةيلحاوسلا ةغللا راشتناو روطت يف لثمتملاو ةيلحملا تافاقثلا ةيقرتب

 طساوأو قرش يف راشتنالاو عويذلا ةغللا هذه بسكا امم تالاجملا ةفاك يف ينايعلا يراضحلا

 .رصاعملا انملاع يف ةيقيرفالا تاغللا مهأ نم ةدحاوك اهب قئاللا ناكملا تلانو ةيقيرفا

 دقو ىقيرفالا يبرعلا لاصتالا رايث نم ةرمث ةيلحاوسلا ةغللاف هرربي ام كلذل نا كشالو
 يلوت نا يهيدبلا نم ناك مث نمو .ةيمالسالا ةيبرعلا ةفاقثلاب اهرهوجو اهحور يف ترثأت
 م٩١ ٦٢٥ ةنس مالسلا رادب يملع رمتؤم داقعنا دعب ةصاخ امايتها عوضوملا اذه ةفاحصلا
 تاملكلاو تاحلطصملا ضعب ةباتك يف تظحول ىتلا ءاطخالا ضعب بيوصت يف رظنلل

 ةفيحص يف ءاج دقف .ةغللا هذه يف ةيعرملا بيكارتلاو دعاوقلا بسح اهطبضو ةيلحاوسلا
 : يليام «رابجنز»

 ةلضفمو ةدمعلا يه رابجنز ةيلحاوس ةجهل نوكت نا وه رمتؤملا اذه يف ررقت ام مهأ نمو»
 ةملك لاخدا ىلا جيتحا اذا هنأب ررقت اريخأو اهتحاصفل لحاوسلا دالب تاجهل عيمج ىلع

 يف داهتجالا ءىش لك لبق بجي يناعملا نم ىنعم نع ربعتل ةيلحاوسلا ةغللا يف ةديدج

۔ ٢١٠ _۔



 بلطلا ءافو نع هذه تزجع ناف «ةيوتنبلا تاجهل ىدحا نم ةبولطملا ةملكلا نع ثحبلا
 تايلكلا ةداع ةيلحاوسلا ريعتست اهنم يتلا ىرخالا تاغللا ىلا وا ةيبرعلا ىلا بلطلا هجويلف

 .اهيلا جاتحت يتلا

 اذه يف تيطخ ةوطخ مهأ ناك لوألا مالسلا راد رمتؤم نا نع افنآ ةراشالا تقبس دقو

 ةمهم تاعوضوم بتكلا هذه لوانتتو ةيلحاوسلا ةغللاب ةميق بتك تفلأ هدعب نأل ليبسلا

 لزت ملو لولعملاو ةلعلا نع ثحبت يتلا مولعلاو ةعارزلاو خيراتلاو باسحلاو ايفارغجلا لثم

 ذذلتي رعشلاو رثنلا يف رفاو بدأ تاذ ةلقتسم ةغل ةيلحاوسلا ةغللا لعج يف ةلوذبم ةمهلملا

 روثنمب يزيلجنالا وأ هتغل تايبدأب يبرعلا بيدألا ذذلتي ايك بيدأ لك اهعايسب وأ اهتءارقب
 .(٣٦رةناسل موظنمو

 ةملك يف حضتي يذلاو ةيضقلا هذه نم ةينايعلا ةفاحصلا فقوم نا لوقلا نع نغو

 يف اهنأش ةيلحاوسلا ةغللاف . ةيخيراتلا ةيحانلا نم صاخ ىزغمو ةلالدو ةيمهأ هل هذه ريرحتلا

 اذه دتما دقو هيوشتلاو خسملا تالواحمل تضرعت دق ةيمالسالا ةيبرعلا ةفاقثلا نأش كلذ

 تالكب ةيبرعلا لوصألا تاذ تايلكلا لادبتسا تفدهتسا تالواحمب اهفيرحتل خسملا

 تاهجلا ضعب تدمعت يزيلكنا ۔ يلحاوس سوماق عضوب مايقلا مت امدنع الثمف .ىرخا
 »٦٨( . وتنابلا ةغل نم تايلكب اهلادبتساو ةيبرعلا تاحلطصملاو ظافلألا مادختسا ضيفخت

 ءقلفلا» ةديرج اهتعيلط يفو رابجنز يف ةيبرعلا فحصلا تلظ لب بسحف اذه سيل
 ةيلحاوسلا ةغللا ةباتك ةصاخ ميلعتلا لاجم يف ةيناطيربلا ةرادالا ةسايس دقتنتو مجاهت

 نيرشبملاو ةسواسقلا طاشنل ةجيتن ءاج يذلاو ةيبرعلا ةغللا نم الدب ةينامورلا فورحلاب

 بتكت ةيلحاوسلا تناك نا دعبو ، ىلاحلا نرقلا ةيادب ذنم يميلعتلا ماظنلا يف ىراصنلا

 ناكسلا ةيبلاغ فوزع ىلا هرودب اذه ىدأ دقو نورق ةسمخ نم رثكا ىدم ىلع يبرعلا فرحلاب

 رابجنز يف فراعملا ةحلصم تماق مث نمو .ةميخو جن اتن هيلع بترت امب يموكحل ا ميلعتلا نع ا ,

 اهلالخ نم ىصقت ةيناديم ةسارد دعبو . اهبابساو ةرهاظلا هذه ثحبل نوسلو رتسملا فيلكتب

 لصوت ءاهب نوبتكي يتلا ةقيرطلاو ةباتكلاب نينطاوملا ماملا ىدم اهنيب نم .ةيوبرت اياضق ةدع
 يبرعلا ذوفنلا ةيرارمتساو قمع دكؤت ةياغلل ةمهم ةلالد تاذ ةديفم تامولعم ىلا ريبخلا اذه

 فرحلا نولمعتسي نولازيال نيذلا ءارضخلا ةريزجلاو رابجنز يف ناكسلا ةيبلاغ يف لثمتملا

 نم حضتي امك ةيناثلا ةيملاعلا برحلا مايق ىتح كلذو ةيلحاوسلا ةغللا ةباتك يف يبرعلا
 : يناطيربلا ريبخلا نوسلو رتسملا اهدادعاب ماق يتلا ةيلاتلا ةيئاصحالا

 : نا نوسلو رتسملا دجو صخش ةئام لك نب

 . ةيبرعلا فورحلاب نوبتكي اصخش ٥

 . ةين امورل ١ فورحلاب بتكي دحاو صخش ١

۔ _ ٢١١



 ٧ ةينامورلا فورحلاو ةيبرعلا فورحلاب ماملا مهف صاخشأ .
 ٧ نييمأ اصخش .

 : (ابميب) ءارضخلا ةريزجلا

 : نأ نوسلو رتسملا دجو صخش ةئام لك نيب

 . ةيبرعلا فورحلاب نوبتكي اصخش ٣٢

 . ةينامورلا فورحلاب نابتكي ناصخش ٢

 .اعم نيعونلاب نابتكي ناصخش ٢

 .(٦هرنييمأ اصخش ٤٤

 : ةيلحاوسلا ةفاقثلاو ةيبرعلا ةغللا راشتنا يف ينايعلا رودلا

 لحاسلا قطانم يف ةيمالسالا ةيبرعلا ةفاقثلاو ةغللا رشن يف لماوع ةدع تمهاس
 :اهمهأ نم ركذن ةيلخادلا ةيقيرفالا قطانملاو ىقرشلا ىقيرفالا

 )١( ةيعايجلاو ةيدرفلا ةينايعلا تارجهلا ةصاخو تاهجلا كلت ىلا ةيبرعلا تارجهلا ديازت .
 نب ديعس ديسلا دهع يف تاذلابو ةيديعسوبلا ةلودلا دهع يف تارجهلا هذه قمع دادزا دقو

 ماع نم اءدب رابجنز يف هتماقا زيكرتو هلاقتنا دنع ةيقيرفالا هتاكلتمم ىلع زكر امدنع ناطلس

 ١٨٣٢م . هذه اهتدهش ىتلاو ةلئاهلا ةيعارزلا ةيمنتلاو يراجتلا راهدزالا نع الضف اذه

 ةيقيرفا قرش ىلا نيينايعلا نم ةريبك ادادعا تبذج ىلاو ةرتفلا .
 ةيلاجلا اه۔۔أر ىلعو ةيمالسالا ةيبرعلا تايلاجلا دارفأ هلذب يذلا رمتسملا طاشنلا )٢(

 ناو ةصاخو .ةيقيرفا قرش ىلاهأ نيب اهتفاقثو اهتغل رشنو اهنيد رشن يف اددع رثكالا ةينايعلا

 . ةيبرع ةيمالسا ةينيد ةعزن تاذ تناك تايلاجلا كلت نم ريثكلا
 تاموكحلا اهأشنا ىتلا ةيموكحلا تاسسؤملا تابلطتمب اهؤافوو ةيبرعلا ةغللا ةنورم )٣(

 ةغللا رشن ةكرح دعاست تلظ ىتلا تاموكحلا كلت . ةيقيرفالا رايدلا كلت يف ةينايعلا ةيبرعلا
 ديعس ديسلا ةماعزب نيينامعلا نكمت يتلاو اهتدايس قطانم لخاد ةيمالسالا ةفاقثلاو ةيبرعلا

 يف قيبمزوم فراشم ىلا الايش وشيدقم نم لمشتل ةينايعلا ةلودلا دتمتل مهمكح خيسرت نم
 .ادنغوب ةكلمم ىلا لصتل يبرغلا يلايشلا هابتالا يف تدتما ايك ، يقرشلا لحاسلا بونج
 . ةيقيرفا طساوأ يف (ايلاح ريئاز ةقطنم) وغنوكلا رهن يلاعأ ىتح ابرغو

 ةيبرعلا ةغللا رشن يف ريبك دهج لذبب نييلحاوسلاو نيينايعلا نم برعلا راجتلا مايق )٤(
 كلت يف ةرقتسم ةيبرع ةيراجت زكارم ةماقا نم اونكمت نا دعب ةيلخادلا ةيقيرفالا قطانملا يف

 افيناجنت ةريحب ىلع ىجيجواو (اينازنت طساوأ يف) ةروباط لاثملا ليبس ىلع اهنم قطانملا

۔ ٢١٢ ۔



 يقيرفالا لحاسلا قطانم يف ةينايعلا تاموكحلا تلظو .اهريغو وغنوكلا يلاعأ يف وجنوساكو

 . فايرألاو ندملا يف اهراشتنا ةدايز ىلا ىدأ امم ةيراجتلا تالماعملا ليهست

 راشتنا ةيلمع ليهست يف ةريبك ةجردب مهاس ةقرافألا نب ىمالسالا نيدلا راشتنا )٥(

 نارقلا ةءارقو تاولصلا ءادأو ةدابعلل ةيرورضو ميركلا نارقلا ةغل اهنال ةيبرعلا ةغللا

 دالب راز يذل ا _ رومتنم درول ظحال دقو . ةفيرشل ا ةيوبنل ا ةنسلا ةفرعمو هربسقتو ميركل ١

 ةغللا نوملكتيو نارقلا نوأرقي مهءايعز دجو هنا ۔ م٥٠٩١ ماع وغنوكلا قرش يف ىميورا

 .(٦٦_رةيبرعلا

 نيدلا ميلعتل ترشتنا تلا بيتاتكلا ةعومجمو سيردتلا تاقلحو دجاسملا تبعل )٦)

 كلت يف ةيمالسالا ةيبرعلا ةفاقثلاو ةيبرعلا ةغللا رشن يف ازراب ارود ةيبرعلا ةغللاو ىمالسالا

 . ةقطنملا

 ةغللا راشتنا ةكرح ومن يف نييقيرفالاو برعلا نيب طالتخالاو جاوزلا ةيلمع تمهاس )٧(

 ناو ةصاخ .ةيقيرفا طساوأو قرش نم ةددعتم قطانم يف ةيمالسالا ةيبرعلا ةفاقثلاو ةيبرعلا
 ىلع عجش امم مدقتلاو ةراضحلا نم بيط ىوتسم ىلع اوناك رايدلا كلت ىلا نيدفاولا برعلا

 هب عتمتي ناك يذلا يسايسلاو يراضحلا لقثلا ىدا دقو .كانه ةيراضحلا ةريسملا ريوطت

 ةيمامالا ةعيلطلا اولظو مهتيوه ىلع ظافحلا ىلا يقرشلا يقيرفالا لحاسلا يف نايع برع

 .(١٧٦رتاهجلا هذه يف ةيبرعلا ةغللا رشنل

 نل ةماع ةيمالسالا ةفاقثلاو ةيبرعلا ةغللا راشتنا يف ينايعلا ماهسالا نع ثيدحلا نا )٨(

 مايقو يضاملا نرقلا يف ةيناطلسلا ةعبطملا هب تماق يذلا رودلا ىلا ةراشالا نود لمتكي

 تماق دقو .نرقلا اذه نم لوالا دقعلا ذنم ةيقيرفا قرشو رابجنز يف ةينايعلا ةفاحصلا

 دادعا لوانت يف تحبصأ ىتلاو يبدألاو ينيدلا ثارتلا بتك رشنب انفلسا ايك ةيناطلسلا ةعبطملا

 رشن يف لمشاو ربكا رودب ةفاحصلا تماق دقو . ةقرافأو ابرع نيسرادلاو ءايلعلا نم ةريبك

 ءابدألاو ءاملعلا نم ربك ددع هب مهسا عساو قاطن ىلع ةيمالسالا ةفاقثلاو ةيبرعلا ةغللا

 نايع يف وأ ةيقيرفا قرشو رابجنز يف نيميقم اوناك نمم ءاوس عيمجلل اربنم تناكو نيينامعلا
 لعلو .ثحبلا اذه نم رخآ ناكم يف اهفادهاو اهرودل انضرعت ىتلا فحصلا هذه ىرثا امم
 وهو . يكمللا رصان نب ناييلس نب رصان خيشلا نأب ددصلا اذه يف ريشن نا بسانملا نم
 م١١٩١ يف «حاجنلا» ةديرجل نيسسؤملا نمو رابجنز يف ةفاحصلا لاج يف نييناهيعلا داورلا نم

 ةيبرعلا ةغللا ىلع ارويغو ابحم ناك .ىلوألا ةيملاعلا برحلا ىتح رودصلا يف ترمتسا ىتلاو
 ىلع ء اح دقو . رابجنز ف ملعل ١ بالطل اهسيردتل اتقو صصخو اهتم دخلل هسفن بهو دقف

 رصان خيشلا هدج نع ثيدح يف «قلفلا » ةديرج ريرحتل اسيئر ناكو هدافحا دحا ناسل

 : يليام ارخؤم (نايمغ) ةديرج هترشن } يكمللا ناميلس نبا

۔ _ ٢١٢٣



 تتبث دقو ةيبرعلا ةغللا رشن يف اريبك ارود بعلت ةديرجلا نأب هتاعانق ىدحا تناكو . . . ه

 . .<٨٦)؛رصم يف ناك امدنع ةركفلا هذه هيدل

 ةيبرعلا ةراضحلاو ةيبرعلا ةغللا ترشتنا لماوعلا كلتو دوهجلا هذه لك رفاضت لضفبو
 زكارمو بيتاتكلاو سرادملاو دجاسملا تدغو ، ىقيرفالا لحاسلا ندم يف ةيمالسالا

 ةيبرعلا ةغللا رشنل ةزاتمم دعاوق لكشت ةينامعلا ةيبرعلا ةدايسلا لظ يف تميقأ ىتلا تاسسؤملا
 ةيقيرفالا قطانملا يفو يقرشلا لحاسلا يف نييقيرفالا يلاهألا نيب ةيمالسالا ةفاقثلاو
 لظو .قطانملا كلت يف مهخيرات بقح ىدم ىلع نوينايعلا برعلا راجتلا اهباج يتلا ةيلخادلا
 كانه الثام تايصبلا نم اهريغو «٦هردجاسمو ةينارمع راثاو تاباتك نم ينايعلا يبرعلا ثارتلا

 نم ةيلايشلا قطانملا ىلع ريثأتلا اذه رصتقي ملو .اهيف اورقتسا وأ اهوباج يتلا قطانملا لك يف

 .رقشغدمو قيبمزوم ىتح ابونج دتما اينإو يقرشلا لحاسلا
 ةيبرعلا ةغللا رشن يف تاهجلا كلت يف ةمئاقلا ةينايعلا تاسسؤملاو رئاودلا تمهاس دقو

 تدازو .ةينايعلا ةلودلا تايضتقم لكو تالسارملا اهب نودت يتلا ة ةيمسرلا ةغللا اهنا ثيح

 مئاعد ىسرا يذلا ناطلس نب ديعس ديسلا دهع يف ةريبك ةجردب ترولبتو ةمهاسملا كلت

 . ةيرادالا اهتزهجأ مظنو اهتاسسؤم روطو ةيقيرفا قرش يف ةينايعلا ةلودلا
 قرش يف ناكسلا نم ةفلتحم تاعاطق نيب ةيبرعلا ةغللا ترشتنا دقف هلك كلذل ةجيتنو

 مكحلاو ةرادالاو ةراجتلا ةغل تناك ايك .ةرينتسملاو ةملعتملا ةوفصلا ةغل تناكو ةيقيرفا

 ريسيلا ردقلاب مهمظعم ىفتكا دقف ةقرافألا نيملسملا نم سانلا ةماعل ةبسنلاب امأ . بدألاو

 8 ميركلا نآرقلا ةوالتو مالسالا ميلاعتو رئاعش ةسرامم نم مهنكمي يذلا ةغللا هذه نم
 ثيدحلا نوديجي مهؤايلع ناك ناو .مهتايح نوؤش فلتحم يف ةيلحاوسلا ةغللا اومدختساو

 . ةيلحاوسلاو ةيبرعلا نيتغللاب

 لاثمأ نس كولملا نا اوفشتكا امدنع ىضاملا نرقلا يف نويبوروألا ةلاحرلا شهدنا دقو

 نوديجي ةيلخادلا قطانملا يف ةقرافألا ءاسؤرلا نم اريثكو .ةيلاحلا ادنغوأ يف اجيراباكو اسيتوم
 سانلا ةماع نيب يمويلا لماعتلا لظ كلذ ادعام يفو ..دحاو نآ يف نيتغللا نيتاهب ثيدحلا

 تايلكلاب ةمعفملا ةيلحاوسلا ةغللا ةطساوب متي ةيقيرفا قرش يف ةيلخادلا قطانملا يف ةصاخ
 يف ةينايعلا ةلودلا نا حضاولاو .ةيمالسالا ميهافملا نع ربعت يتلا تاحلطصملاو ةيبرعلا

 ةغللا تناك ىتلا ةيبرعلا ةغللا بناج ىلا ةيناث ةغل ةيلحاوسلا ةغللا تذختا دق ةيقيرفا قرش

 نم ابرع اوناك ةيقيرفالا ةيبرعلا قطانملا ماكحف . ةيموكحلا نيواودلاو طالبلا يف ةيمسرلا
 رابجنز مهتمصاع اوغبص مهنا يهيدبلا نمف .ةيبرعلاب نوثدحتيو مالسالاب نونيدي نايع
 يفاقث عاعشا زكرم رابجنز تراص يلاتلابو يمالسالا يبرعلا نوللاب . ةلودلا ميلاقأ رضاوحو
 ذوفنلا عم بنج ىلا ابنج ةيلحاوسلاو ةيبرعلا ةغللا تراس يلاتلابو .ريبك يسايسو يرادإو

 .١٧رةيقيرفا قرش يف نيينامعلا ذوفن اهيلا لصو يتلا قطانملا عيمج يف ينامعلا
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 ةيلحاسلا قطانملاو رزجلا يف اهدجن لازنام ىتلاو ةقلطملا اهتروص يف ةيلحاوسلا ةفاقثلا امأ

 ءايسأو ةيمالسالا ةديقعلا يف سكعنتف .ةيقيرفا طساوأ يف ندملاو رضاوحلا ضعبو
 اذه لبقو لاثمالاو نونفلاو بادآلاو ةرامعلاو ءايزألاو سبلملاو ديلاقتلاو تاداعلاو صاخشالا

 ةملك تحبصا مث نمو . ةملنم ةيبرع ةيقيرفا ةفاقث اهنوك نع جرخت ال يهو .ةغللا يف كاذو

 ةيفاقث تاقالع يرعلا ملاعلاب مهطبرت نيذلا يقرشلا لحاسلا ناكس ةفاك ىلع قلطت يلحاوس

 ديلاقتلاو شيعلا طمن عم اومجسناو مالسالا اوقنتعا دق اوناك ناكسلا ءالؤه لجو . ةيرابتو

 . ةيمالسالاو ةيبرعلا
 ىلا اهلغوتو ةيلحاوسلا ةغللا راشتنا نا ليجستلاب ةريدجلاو ةمهملا ةيخيراتلا قئاقحلا نمو

 ديسلا دهع يف ةصاخبو ةيقيرفا قرش يف ينايعلا ذوفنلا ةلحرمب طبترا دق ةيقيرفا طساوأ
 راهدزالا اهباكر يف ءاج ىتلاو ةيديعسوبلا ةلودلا دعاوق ىسرأ يذلا ناطلس نب ديعس

 ىلا قرطلا حتفو ةيراجتلا ةكرحلا ماظتناو طيشنت هجئاتن مهأ نم ناك يذلا يداصتقالا
 دنجلاو راجتلا اهماوق ناك يتلا لفاوقلا تددعتو ترثك ىلاتلابو . ةيقيرفالا ةراقلا لخاد

 طاشنلا اذه يف ةحلصملا تاذ ةيقيرفالا لئابقلا نم ديدعلاو نولايحلاو بردلا ءاربخو

 { ةيلحاوسلا ةغللا يهو الأ ةدحاو ةكرتشم بطاخت ةغل مهتطبر ءالؤه لكو . يداصتقالا

 اذه .«ب٣رةيقيرفا طساوأ ىلا ةغللا هذه راشتنا ةيراجتلا لفاوقلا ةكرح بحص دقف اذكهو

 فيلأتلاو رشنلا ةكرح نمض اهريوطتو اهئارثا يف نيينامعلا ءايلعلا ضعب ماهسا نع الضف

 .«٤٧رةرتفلا هذه يف اهتاقحلمو رابجنز اهتدهش ىتلا
 ةديعب ةيسايسو ةيركفو ةيفاقث جئاتن ةرتفلا هذه يف ينايعلا ماهسالاو رودلا اذهل ناك دقو

 ةيقيرفا يف ةلمعتسملا تاغللا مهأ نم ربتعت ةيلحاوسلا ةغللاف رصاعملا خيراتلا يف ىدملا

 اهنا .اهب نيقطانلا ددعو اهراشتنا ثيح نم ةيبرعلا ةغللا دعب ةيناثلا ةناكملا لتحت ثيح مويلا

 لمعتست اهنا ايك ،اينيك ةيروهمج يف ةيمسرلا ةغللاو ةيداحتالا اينازنت ةيروهمج يف ةيموقلا ةغللا

 يدنوروبو ادناور يف ةيرضحلا قطانملا يفو ادنغوأو يلاموصلا بونجلا يف عساو قاطن ىلع

 فالتخا ىلع اهب نيقطانلا ددع ردقيو .رمقلا رزجو قيبمزوم لايشو ريئاز قرش يف كلذكو
 ةناكملا انل رسفي ظوحلملا روطتلا اذه لعلو .ةمسن نويلم نيعبرا نم رثكاب مهتايوتسم

 ثيح .ملاعلا عاقب ىتش يف ةيميداكالا زكارملاو رئاودلا يف ةغللا هذه اهتبستكا يتلا ةيملعلا

 ايساو اكيرماو ابوروأو ةيقيرفا يف تاغللا دهاعمو تاعماجلا يف مويلا ةيلحاوسلا ةغللا سردت
 . «٧هراهتارشن ف لمع ةغل وكسنويلا ةمظنم اهتذختا اك
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(١( 

( ٢( 

(٣) 

) ٤( 

 ثحبلا تاقيلعتو شماوه

 ين ثحب ،دعابتلل ما براقتلل ليبس ايقيرفا يف برعلا خيرات : مساق ايركز لامج
 سابع فوؤر .د فارشا «رصاعملا عقاولاو ةيخيراتلا روذجلا :ايقيرفا يف برعلا» باتك

 ٢٥. ۔ ٢٤ ص (م٧٨٩١ ۔ ةرهاقلا) دماح

 روطسلا هذه بتاك ماق ةيقيرفا قرش يف ينايعلا يراضحلا رودلا زاربال ةلواحم يف

 ةلودلا لظ يف ةيقيرفا قرش يف ةينايعلا ةيراضحلا تارثؤملا» :هناونع ثحب دادعاب

 طقسم ،مالعالا ةرازو « خيراتلا يف نايع» باتك يف رشنلل مدق .«ةيديعسوبلا

 يف ةينايعلا ةبرجتلا» نع ةيملعلا ةودنلا يف ثحبلا اذهب ةكراشملا تمت دقو .م ٠

 اذه لوانتو . م٧/١١/٠٩٩١۔٥ ةرتفلا يف ةرهاقلا يف تدقع يتلاو «ةرصاعملا ةيمنتلا

 . ةيركفلاو ةيفاقثلا تالاجملا ضعب يف ينايعلا ماهسالا هنم بناج يف ثحبلا

 بتكلاو قئاثولاو تاطوطخملا عمجب نايع ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو تماق

 هرشنو هقيقحتو ثارتلا اذه ةساردب مامتهالاو ينامعلا خيراتلاب قلعتت يتلا ةردانلا ةيخيراتلا

 لخاد نم نيصصختملاو ءايلعلا نم ريبك ددع اهيف كرتشا يتلا ةيملعلا تاودنلا ةماقاو

 دقو .اثيدحو اميدق نايع خيرات نم ةريثك بناوج ىلع ءوضلا ىقلأ امم اهجراخو ةنطلسلا

 ةرازو اهتردصا ىتلا ةيخيراتلا تاساردلاو بتكلا نم ديدعلا نم ثحبلا اذه دافا

 . ثحبلا اذه شماوه يف حضتيس ايك يموقلا ثارتلا

 ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو دوهجب اهنع فشكلا مت يتلا رداصملا لضفأ نم

 يف ةيديعسوبلا ةلودلاو يديعسوبلا ناطلس نب ديعس ديسلا ةريس تجلاع يتلاو نايع

 ةيقئاثو رداستس ىلع اودمتعاو ثادحألل نورصاعم نوفلؤم اهب مهساو ةيقيرفا قرش
 : ىليام تالاجملا فلتخم يف ةيقيرفا يف ينايعلا رودلا ىلع ءوضلا تقلأو ةيبرع

 نم لك باتكلا قيقحتب ماق دقو «رابجنز خيرات يف رابخألا ةنيهج»ه : ىريفغملا ( أ )
 ةينات ةعبط }.يبيلصلا ىلع دمحمو )١٩٧٩(. . ىلوأ ةعبط ،رماع معنملادبع نيذاتسالا

 .(م٦٨٩١)

 نيمأ دمحم ةمحرت . «رابجنز ماكح نويديعسوبلا» : ىمرافلا حلاص نب ةنلادبع خيشلا (ب)

 .(م٢٨٩١) ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو . هتلادبع

 قيقحت .«نييديعسوبلا ةداسلا ةريس يف نيبملا حتفلا» :قيزر نب دمحم نب ديمح (ج)

 اقحلم قيزر نبا درفأ دقو . م٧٧٩١ ۔ه٧٩٣١ هتلادبع يسرم دمحم .دو رماع معنملادبع

 ةريس يف ماتلا ردب» هيس ةحفص ةئام يف عقي . ناطلس نب ديعس ديسلا ةريس هيف لوانت الماك

 ٥٦٥. ۔ ٤٥٦ تاحفص رظنأ «ناطلس نب ديعس ماهلا ديسلا
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 ديجملادبع ةمجرت ،«ةيب رع ةريما تاركذم» : ناطلس نب ديعس ديسلا تنب ةملاس ةديسلا ( د )

 )١٩٨٣(. .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ، ىسيقلا

 ةيلك ةلجم ،ادنغوأ ين مالسالا راشتنا نع ةيخيرات تاحمل :نوريغص نيزلا ميهاربا )٥(

 © سداسلا ددعلا ،۔ةيمالسالا دوعس نب دمحم مامالا ةعماج .ةيعايتجالا مولعلا

 ٣٩. ۔ ١٧ تاحفص .(م٢٨٩١۔ه٦٠٤١)

 )٦) ةيقرشلا ايقيرفا ي مالسالاو برعلا نع ةيخيرات قئاقح :دادحلا روهشم دمحا دمحم {

 تاحفص ،(م٣٧٩١) حتفلا راد ١٢٣ ۔ ١٢٤.

 ةيراجتلا قرطلا حتفو ةينايعلا لفاوقلا ةراجتل يداصتقالا طاشنلل يمالسالا رثألا نع )٧(

 ةعماج ، بادآلا ةيلك ةلجم يف ةيزيلجنالاب روشنملا انثحب رظنأ ، يقيرفالا ربلا ةقطنم يف
 : يلي ايك هناونعو (م٤٨٩١ ضايرلا) دوعس كلملا

 , . ., ا م ع . 7 ح 0 ا ل -

 0 : 7 ح ل ! , ل 0 ا

 , ن ل , !. !, . 2, )1984(, . 131-133.

 .ةيقيرفا يقرش يف ةيلحاوسلا ةفاقثلا يف ةيبرعلا تارثؤملا :زيرح دماح ديس )٨(
 . ٢٠ ص ١٩٨٨(، 3}توريب)

 , ل. ., 'ہ\ م : ع ن م ح ,' رظنأ )٩)

 ل ل0ں!, !. |, )1947(; ا , ل.., ' , . 1, و

 لں!, !. 25, . 1961),1(, ر 1876),11(, . 10.

 هم و, ' م ع م , ع , !. 3, . )\‘(

.(1902 ,) ,5 

 . ٢٢ص . ادنغوأ يف مالسالا راشتنا نع ةيخيرات تاحمل : نوريغص نيزلا مي ميهاربا )١١(

 . ٢٣ ص رلا ى سفن )١٢(

 : ةقيثولا ةيناطيربلا قئاثولا راد ةعومجم رظنأ )١٣(
 ح ح غ )(.

 م 403/109, ع م م ا! ں-, , ه 20, 1887.

 نع ريراقت ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو قئاثوو ةيريصنتلا ةسينكلا ةيعمج قئاثو تدروأ )١٤(
 تايلاسرالا طاشن ةمواقمو مالسالا راشتنا يف مهرودو نييناملا راجتلا طاشن

 رهاز نب ناييلس لاثمأ نم ضعبلا ءايسأ تددرت دقو .ادنغوأ يف ةينارصنلا ةيريشبتلا

 ١ يف كللذو نيرخ و فيس نب ديعسو ديبع نب دوعسمو يرب ال ١ هيت تآلا قئاثول :

 ح... , 37/. 28, . 28, . ن . م, ي

10, 1888. 
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 .0.81/1981, ح م م ك س , حا

 ن م ا س , ع 28 ع 18839.

 .0.81/1981, ح م م ن س , حا م

 ك م ا س , ل 28 ع 18839.

 .©. 403/97, 9 !-ا ا ع 4 0 ) \ 0(
 , , ل 8, 1887;

 .0.403/127, ع ط . .. , ' ا 0

 « - ن ئ 1889-90,

 ن ح ع م ه ,

. 34-39. 

 )١٦( ص .قباسلا ردصملا ، يريغملا ١٥٩ .

 رشع عساتلا نرقلا نم ربخألا فصنلا يف وغنوكلاو برعلا :صقرم قزر ميقاوي )١٧(

 . ٢٣٧ ص ثارصاعملا عقاولاو ةيخيراتلا روذجلا :ايقيرفا يف برعلا » باتك يف ثحب

 يموقلا ثارتلا ةرازو .ةيقيرفالا ةراقلا طساوا ىلا ثرحلا تارجه : نوزيم تيلوك )١٨(

 ٨. ص { )م ٤ ١٩٨ ربمفون) ٦١ ددعلا ٠ ناع ةنطلس ٠ ةفاقثلاو

 ردصملا : ىريغملا ٨٠١ ۔ ٧٣ تاحفص رابجنز ماكح نويديعسوبلا : يسرافلا ) ١)٩ ١

 ١٦٦. ١٧٤. تاحفص © قباسلا

 م, .., ' 0 ي 0 ع ي 0 ه (`٢)

 ل ئ ح م خ م ' ع ا لا

 ح ا , !. , م 3, )197 1(, . 526-527.

 )٢١( ل ك ع 0 ' , 1895- ملاس ةضيع دحأ 7

1965, ), 1973), . 159-168. 

 )٢٢() ىسرافلا ٠ ص ا قباسلا ردصملا ٣ .

 )٢٣) ىسرافلا ٠ ص ردصملا سفن ٩٠.

 رابجنز ..ز ةيذةابالا ةاضقلا رهشأ نم يرذنملا دمحم نب يلع نب دمحم خيشلا ربتعي )٢٤(

 تدت.ا ةيرط ةرتف ءاضقلا ىلوتو ديحوتلا يف «ةغمادلا ةصالخلا» باتك هتافلؤم نمو

 ماع هتانو دنعو .ديعس نب دجام ديسلا هفلخ دهع ىتحو ديعس ديسلا دهع ذنم

 اسيئر يرذنملا ىلع نب هقلادبع خيشلا رغصألا هوخأ حبصأ م٩٦٨١/ه ١٤

 ةفيلخ ديسلا دهع ةيادب ىتح تدتما ةليوط ةرتفل عيفرلا بصنملا اذه أوبتو ءاضقلل

 بصنم ىلوت يذلا يرذنملا ىلع نب دمحم نب ىلع هنبا نع الضف اذه . براح نبا

 راصتخا باتك» اهنم ميلعتلاو ةيبرتلا لاجم يف تافلؤم ربخال ناك دقو .رابجنز يضاق

 نمض نم هرشنب ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو تماق يذلا «نايبصلا ميلعتل نايدألا

 اذهف تضرعت ىتلا رداصملا نمو . م٧٨٩١/ه٧٠٤١ 3.٦٥ مقر ددعلا يف اهتارادصا
 ٧٤. ۔ ٧٣ تاحفص .قباسلا ردصملا ىسرافلا :رظنأ يرذنملا لآ ةريس يف رودلا
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 ءايلعلا نمو نيينسلا ةاضقلا زربأ نم يناطحقلا خيش نب نيدلا ييحم خيشلا ناك )٢٥(

()٢٦( 

()٢٧( 

 . ديعس نب دجام ديسلا هنباو ناطلس نب ديعس ديسلا نم لك دهع يف نيراشتسملاو
 نع الضف كلذو يلحاوسلاو يبرعلا بدألاو ةغللاو ةقفلا لاجم يف هبهاوم تددعت دقو

 خيرات يف ةولسلا باتك» ةولك ةيلوح طوطخم ردانلا صلختسملل هلقنو ةيخيراتلا هلامعأ

 ةنيدملا ةولك خيراتل ةيساسألا رداصملا نم ربتعي يذلاو فلؤملا لوهجملا «ةولك

 رهتشاو . ةيلصألا ةخسنلا عايضل ةبسن كلذو طيسولا رصعلا يف لحاسلاو ةيمالسالا

 هرعش زيمتو . ةيلحاوسلاو ةيبرعلا ءارعش نم ديجم رعاشك اضيا نيدلا يبحم خيشلا

 نع اهمظن يتلا ةديصقلاك ةيخيراتلا ثادحألاو عئاقولا ليجست يف ةيقئاثولا ةيحانلاب

 برحلا يف ةسابمم دادرتساب ناطلس نب ديعس ديسلا اهيف ماق يتلاو ةعلقلا راصح هعقاو

 ةنيهج» يف ىريغملا خيشلا ةلماك ةديصقلا هذه دروأ دقو ةعرازملا نيبو هنيب تراد يتلا

 دقو ةيلحاوسلا هراعشأ عمجب سيراه نودنيل روتكدلا قرشتسملا ماق دقو «رابخألا

 ةيلايشلا طامنألاو بلاوقلا ىلع موظنملا ۔ يلحاوسلا رعشلا راشتنا يف لضفلا هيلا ازع

 . ىرخالا قطانملاو رابجنز ىلا - ومال يف ريبكلا اهزكرم يف ةعئاش تناك يتلا
 :رظنأ هتريس نع ليصافتلا نم ديزمللو

 )١( تاحفص .قباسلا ردصملا : ىريغملا ١٣٠ ۔ ١٣٣ .

 )٢() ۔ ده تاحفص . قباسلا ردصملا : ىسرافلا ٧٧. ةيبنجألا عجارملا نمو :

 َ . 531-534م, .., . ., م. (1)

 . , (©, 1962), . 13ل , ا (2)

 يف ةسابمم ءاضق دلقت دقو ءالعلا ريهاشم نم يعورزملا هللادبع نب يلع خيشلا رتعي

 رخا يف ةمركملا ةكم رواج دق ناكو ١٨٧٠( ۔ )١٨٥٦ ديعس نب دجام ديسلا دهع

 نم نأب يعورزملا يلع نب نيمألا خيشلا هنبا انثدحيو .اهئايلع ةلجأ مزالو هرمع
 لئالد حرش يف تاحضاولا لبسلا»و «ةغباسلا عوردلا » ةطوطخملا هدلاو تافلؤم

 .«يذمرتلا لئايش ىلع فيطل حرشو «ردب لهأ ءايسأ ركذ يف رصتخمو «تاريخلا
 :رظنأ

 ىلع نب نيمألا خيشلا فيلأت .ةيقرشلا ةيقيرفا يف ةعرازملا خيرات طوطخم )١(

 .ةمركملا ةكمب ىرقلا مأ ةعماجل ةيزكرملا ةبتكملاب ةظوفحملا ةخسنلا .يعورزملا
 . ٤۔٣ تاحفص

 م, .., . ., . 536 - 537. )٢()

 هنيع دقو يناطحقلا نيدلا يبحم خيشلا دي ىلع يومألا زيزعلادبع خيشلا ذملتت

 ماع رابجنز ىلا لقتنا مث ةولك ىلع ايضاق ناطلس نب ديعس ديسلا
 (م٣٩٨١۔٠٩٨١) ديعس نب يلع ديسلا دهع ىتح ايضاق لظو م١!٠٥٨/ ه ٦٦

 ملو خيراتلاو تالحرلا بدأو بطلاو رعشلاو هقفلاو ديحوتلا يف تافلؤم ةدع هلو

۔ _ ٢١٩



()٢٨( 

 يسرافلا هقلادبع خيشلا نا ماقملا اذه يف هركذ ردجي امبو . عبطت مل اهنأل اهنم يأ انلصي

 ناطلس ينيوث نب دمح ديسلا نأ «رابجنز ماكح نويديعسوبلا»ه هخيرات يف ركذ دق

 نع ةباتكلا زيزعلادبع خيشلا نم بلط دق (م٦٩٨١-٣٩٨١) ةرتفلا يف رابجنز

 ةروصلاب لمعلا اذهب ماق دقو .هدهع ىتح ةيديعسوبلا ةلودلا لظ يف رابجنز خيرات
 نم اناشين هحنمو لمعلا اذهب داشأ دق ىنيوث نب دمح ديسلا نا ةجرد ىلا ةوجرملا

 اذه نا هل فسؤي امم نكلو م٩٨١ ٤ سرام ٧/ه١١٣١ نابعش ٢٧ يف ةثلاثلا ةقبطلا
 ىلع ءوضلا نم ديزملا ىقليس هيلع روثعلا لعلو ادوقفم لازيال ماهلا يملعلا زاجنالا

 :رظنا . ةيقيرفا قرشو رابجنز يف ثيدحلا يناهلا خيراتلا
 )١( تاحفص .قباسلا ردصملا : ىسرافلا ٧٧-٧٩ .

 )2( , . 6., . ., م. 537-538.

 هذه لك عماللا يناحصلاو بيدألا رعاشلاو هيقفلا يضاقلاو ةمالعلا ملاعلا وه

 ملاس نب رصان خيشلا ةريس تلوانت يتلا ةينايعلا عجارملاو رداصملا يف تددرت تافصلا

 يبأ ناويد» ةمدقم يف ءاج دقو .ءايلعلا رعاشو ءارعشلا ملاع ، يحاورلا ميدع نبا

 ديقفلا ةايحل ةيفاضا ةمحرت ينالهبلا ميدع نب ملاس نب ناميلس نب ملاس خيشلل «ملسم

 نيح فيلأتلا لاجم يف ريبكلا هماهسا ىلع ءوضلا اهيف ىقلأ دقو ملسم يبا خيشلا

 : ركذ

 هتافلؤم نمف .هدي ملق طخب اهضعبو عوبطم اهضعب تافلؤم ةدع هلو ...»

 انوحشم رثألا تايهم ىوح ةدئافلا ليزج ليلج باتك وهو (رهوجلا راثن) ةيرشنلا

 راونألا حاولا ) اهنمو همامتا لبق مايألا هتلجاع هنا ديب ةيلقعلا ةلدألاو ةيوبنلا ثيداحألاب

 ةديقعلا) اهنمو بولسأ نسحأ ىلع ركذلا ةقيرط يف . . . باتك وهو (رارسألا حاورأو
 بولسأ , !م يهو هذاتسأ باوجو ذيملت لاؤس ىلع اهعضو لعج (بهذملا يف

 ريغ ىنا :يدمحملا رخافملا يف ةيدمصلا زونكلارو (يدمحملا رونلا) اهنمو . . . قينا
 حيدملاو ىنسحلا هتلا ءاسأ يف ادج ةريثك ةيمظنلا هتافلؤمو . ةينيدلا لئاسرلا نم كلذ

 ركذلا طورش يف ةمدقمب هردصو ءاتلا ةيفاق ىلع وهو (سدقملا يداولا) اهنمف راكذألاو

 ن افلخ نب ذيعس ين ارونل ١ بطقلل لص ل او ) ءانثلا طومس سيمخت ( اهنمو هل ةوالتل او هب .

 ملكلاو تاحلاصلا تايقابلاو ىنسالا جرعملاو ىنسالا ضومانلا) اهنمو . . . يليلخلا

 راكذألا نم ريثكو ةحتافلا ءايسأب لسوتلا يف (ةحتافلا ةحفنلاو سوفنلا سدقمو بيطلا

 ملسم يبا راكذأ يف ينامحرلا سفنلا» هايس ناويد يف هيلع انرثع ام انعمج

 ةفاحصلا لاجم يف هماهسا اما . ٤ص «ملسم يا ناويد» رظنأ «. . . .ينالهبلا

 نم دبال هتافلؤم نع انثيدح ماتخ يفو .ةساردلا هذه نم رخا ناكم يف يأيسف

 ماق ثيح ةودنلا هذه عوضومب ةقلعتملاو ةيخيراتلا ةباتكلا لاجم يف هماهسا ىلا ةراشالا

۔ ٢٢٠ _۔



)٢٩( 

(٣٠( 

 ةيقيرفا قرش خيرات نع انتلصو يتلا ةليلقلا ةردانلا تافلؤملا نم رتعي باتك دادعاب

 : هناونعو
 نب ديعس نب دمحم نب دومح مظعملا ناطلسلا انالوم ةلحر يف ةيقربلا عماوللا »

 { ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو هرشنب تماقو «ةيقرشلا ةيقيرفالا اطقلا ناطلس

 .(م٣٨٩١ ربمتبس) 3 ٤٧ ددعلا نايع ةنطلس

 رابجنز يف بالطلا نم ةريفغ دادعا هيدي ىلع ذملتت يمرضح لصأ نم ملاع وهو

 ميلعتلا نم اطسق لانو ينيكلا لحاسلا ىلع ومال ةنيدم يف عرعرت دقو .رمقلا رزجو
 هماهساو هتريس نعو .اهتذتاسا ريهاشم يديا ىلع ةمركملا ةكم يف ةيعرشلا مولعلا يف

 ةيوقلا قاوشألا ةلحر» :هباتك ةمدقم رظنأ ةيقيرفا قرشو رابجنز يف ميلعتلا لاجم يف

 لوانتو (م٠٤٩١ ۔ ٩٣٩١/ه٨٥٣١ .ةرهاقلا) «ةيولعلاا تاداسلا نطاوم ىلا

 هثحب يف رابجنز ءايلع نع هثيدح يف نترام روتكدلا اضيا رابجنز يف يملغلا هطاشن

 ٢٠(. مقر شماه رظنأ) : ةقباسلا شماوهلا يف هيلإ راشملا
.538-541 . ,. . ,. . , 

 ميلعتلا لاجم يف عساو طاشنب مهسأ دقو اهيف مالسالا خيشو اينيك ةاضق يضاق وهو

 ةفاحصلا لخدأ يذلا لوألا سسؤملا ربتعي ثيح ةفاحصلاو ةيمالسالا ةوعدلاو

 اهاسأ ةيرود ةرشن أشنا امدنع ينيكلا لحاسلا خيرات يف ةرم لوأل ةيبرعلا

 اضيا ةيلحاوسلاب تردص دقو م٠٣٩١ ربوتكا يف ةرم لوأ ترهظو «ةفيحصلاد»

 «حالصالا» ةديرج رادصاب اهبقعأو ةيعايتجالاو ةيسايسلاو ةينيدلا لئاسملاب ىنعتو
 تمهسأ دقو م٢٣٩١ رياربف قفاوملا / ه٠٥٣١ لاوش يف ةيلحاوسلاو ةيبرعلا نيتغللاب

 مهايندو مهنيد رومأب مهريصبتو نيملسملا طاسوأ ي يعولا رشن ين فحصلا هذه

 همامتها نع الضف اذه ةمادهلا ءىدابملا باحصأو مالسالا ءادعا دض فوقولاو

 ةيقيرفا يف ةعرازملا خيرات» طوطخملا باتكلا فيلأتب ماق امدنع ةيخيراتلا ةيحانلاب

 ةفاك يف هطاشن نع ةيفاو تامولعم ىلع باتكلا ةمدقم توتحا دقو «ةيقرشلا

 هقفلا يف هباتك هتافلؤم نمو . ةلاجعلا هذه يف زابيا يف اهل انضرعت يتلا تالاجملا

 قرش دحاسم عيمج يف ميلعتلل ةررقملا بتكلا نم وهو «لافطألا ةياده )» ىمسللا.

 ةحتافلا يتروس ريسفتل ةقينا ةعبط كانهف .ريسفتلا ي ًافيلأت هل نا نع,الضف . ةيقيرفا

 : يقاآلاك ريسفتلا باتك ناو هنع ءاجو ةيلحاوسلاب ةرقبلاو

 ع |- م ل 0 ن ں 7

 -- ا , ), 1980(.

 نيزلا مي ميهاربا : ىف شماهلا اذه يف هيلإ راشملاو طوطخملا باتكلا ةسارد اضيا رظنأ

 خيرات «طوطخمل ةرلوا ةسارد : ةيقيرفا قرش يف يمالسالا يبرعلا ثارتلا» : نوريغص

۔ -_ ٢٢١



(٣١( 

(٣٢( 

(٣٣) 

(٤ ٣( 

(٣٥( 

(٣٦( 

(٣٧( 

(٣٨( 

(٣٩( 

 دلجملا ،بتكلا ملاع ةلجم ، يعورزملا يلع نيمألا فيلأت . ةيقرشلا ةيقيرفا يف ةعرازملا
 ۔ ١٩٠ تاحفص (م٥٨٩١ وينوي/ه٥٠٤١ لاوش) .يناثلا ددعلا سداسلا

 . ٢١٨

 ماكح نويديعسوبلا» باتك ةمجرتب نايع ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو تماق

 ىلا ةمجرتلاب ماقو يسرافلا حلاص نب هتلادبع خيشلا ةيزيلجنالاب هفلأ يذلا «رابجنز

 دقف «رابخألا ةنيهج» باتك امأ . (م٢٦٨٩١ر) هتلادبع نيمأ دمحم ذاتسالا ةيبرعلا ةغللا

 يلع دمحمو (م٩٧٩١) ىلوأ ةعبط ،رماع معنملادبع نيذاتسالا نم لك هقيقحتب ماق

 . ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ،(م٦٨٩١) ةيناث ةعبط ، ىبيلصلا

 ىلع بيقعتلا رظنأ ةيفرعملاو ةيملعلا بناوجلا يف مهرثأو نيينامعلا ءايلعلا رود نعو
 «ايقيرفا يف يراضحلا نايعو رصم رود» هناونعو لمجلا هتلا اطع ىقوش .د ثحب

 6م١٩٩١ سرام ٤ ىلا ٢ نم .ةيرصملا ةينايعلا تاقالعلا ةودن داصح يف كلذو
 ،(م٢٩٩١ رياني) يناثلا ءزجلا }ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو .يدألا ىدتنملا

 . ٢٠٧ ۔ ٢٠٠ تاحفص

 . ٥٧_٥٨ تاحفص .ةيلحاوسلا ةفاقثلا يف ةيبرعلا تارثؤملا : زيرح

 . (ر - ق) تاحفص .رماع معنملادبع ذاتسالل «رابخألا ةنيهج» باتك ةمدقم رظنأ

 نب يلع موحرملا ةمالعلا ملقب ةمدقملا رظنأ «ةيقيرفا قرش يف ةعرازملا خيرات» طوطخم

 نيزلا ميهاربا :اضيا رظنأ “كهص .رابجنز يلاهأ نم “تفاقسلا طهولا رفعج

 خيرات طوطخم ةيلوأ ةسارد : ةيقيرفا قرش يف يمالسالا يبرعلا ثارتلا : نوريغص

 ملاع ةلجم . يعورزملا يلع نب نيمألا خيشلا فيلأت ،ةيقرشلا ةيقيرفا يف ةعرازملا

 تاحفص :(م٥٨٩١) . ضايرلا .يناثلا ددعلا “سداسلا دلجملا .بتكلا

 . ٢١٨٩٠

 . ٢٥٢ ص ،قباسلا ردصملا ،ىريخملا

 ٣٦٢٣. ص .قباسلا ردصملا كىريفغملا

 . ٢٠٨ ص .،قباسلا ردصملا آىريغملا

 ربلا لجر لامعأو لاضفأب ةداشالل هباتك يف ابسانم ازيح ىريغملا خيشلا درفأ دق
 :ركذ امدنع نيملسملاو مالسالل ةمدخ يديعسوبلا دمحأ نب دومح ديسلا ناسحالاو

 نسحملا ديسلا ركذ وه خيراتلا اذه تاحفص هب نيزن نا يغبني ام نسحا نا»

 نيمدقتملا لضفأ ۔ هللا همحر _ ناكف . . . يديعسوبلا فيس نب دمحا نب دومح . ليلجلا

 دمحأ نب دومح ديسلا هللا هجول اهب برقت يتلا رثاملا نا ،برعلا نم نيرخأتملاو
 همدقتو هلضف ىلع لدت ةمحرلاو ربلا ليبس يف هكالما نم اهفقوا يتلا ةلئاطلا فاقوألاو

 . هريغ ىلع

۔ _ ٢٢٢



 © هلام بيط نم هارتشا ، ةفرشملا ةكمب يذلا طابرلا تيب ةدلخملا ةليلجلا هلايعأ نمف

 رابجنزو نايع لهأ نم جحلا ةضيرف ءادأل .هنمأو همرح ىلا نيمداقلا هللا دفول هفقوأو

 الاومأ فقوأو ،رابجنزب يذلا طابرلا تيبو “يضابالا ميوقلا هبهذم ىلع مه نيذلاو
 ةيراجلا تاقدصلا نم يهو .رابجنزب نيملسملا ءارقف ىلع اهتلغ قفنت ،ىضارأو رابجنزب

 نوملعملاو ملعلا ةبلط هنم قفني 5افقو هل لعجو ،رابجنزب همساب فورعملا هؤانبو نآلا ىلا
 .( ٢٥٥ ص ،“ىقباسلا ردصملا كىريغملا) .رابجنزب دجسم ىنغأ وهو ،هيف نومئاقلاو

 )٤٠( تاحفص .قباسلا ردصملا : ىريغملا ٢٥٥ ۔ ٢٥٦ .

 )٤١( ص ‘قباسلا ردصملا : ىريغملا ٣٢٤ .

 )٤٢( تاحفص .قباسلا ردصملا : ىريفغملا ٣٠٥ ۔ ٣٠٦.

 )٤٣( تاحفص .قباسلا ردصملا : ىريغملا ٣١٠ ۔ ٣١١.

 اذه ثرو دقو رصاعملا اهخيرات يف ادنغوأ ىف نيملسملا ميعز وهو حون نب ردب ريمألا )٤٤(

 ميعز لوا ربتعي يذلاو ،م٩١ ٢١ ماع يفوتملا حون ريمالا هدلاو نع ةرادجب بصنملا

 ريمالا ماق دقو .ثيدحلا ادنغوا خيرات يف نيملسملا نوؤش ىلع فارشالا ىلوت ملسم

 يف مهتيصخشو مهتيوه ىلع ظافحلاو نيملسملا ميلعت لاجم يف ةريبك دوهجب ردب
 لثمت ايئاد يقرشلا لحاسلا يف اهتاقحلمو رابجنز تناك دقو .ةبعص ةيخيرات فورظ
 ثاعتبا قيرط نع ءاوس يمالسالا ميلعتلا لاجم يف ةصاخ هب ىذتحي يذلا جذومنلا

 ةصاخ لحاسلاو رابجنز ءايلع اهب مهسا يتلا ةينيدلا بتكلاب دوزتلا وا بالطلا
 مالسالا ءىدابم نيملسملا ءانبا ميلعتل ةيلحاوسلاب ةبوتكملا ةيمالسالا عجارملا

 عيمج يفو ثيدحلاو ، ميركلا نآرقلا ريسفتو ، تادابعلا يف ءاوس ةحيحصلا هميلاعتو

 نم لك هب ماق يذلا رودلا تلوانت يتلا عجارملاو رداصملا نمو }هقفلا باويأ تامهم

 :رظنأ ردب ريمألا هنباو حون ريمألا
 )1( ع , ..., 7 6770, ن , : ع

 ا , , 1921. )2( , . و ل ا .. «:

 ك 0 ع ا

 سں ن , ز ان 0 ا , :

 , !. , . 1, 2, ل )1982(, . 123-129.

 ماح وهو !ادنغوأ يف ةزرابلا ةيمالسالا تايصخشلا نم اجنايم ركب وبا ذاتسالا )٤٥(

 لعب ةينطول ١ تاموكحل ا نم ددحع يف اريزو حبص او ندنل ةعم اح نم جرخت سرمتم

 ةبطاخخ يف كراشو دالبلا يف نيملسملا قوقح نع عافدلا ةمهم ىلوتو لالقتسالا

۔ _ ٢٢٢٣



)٤٦( 

838 

(٤٨( 

()٤٩( 

(٥٠( 

()٥١( 

(٢ ٥( 

(٥٢٣) 

(٤ ٥( 

(٥٥( 

()٥٦( 

(٥٧( 

(٥٨( 

 بالطلا داحتا ةلجم يف ةروشنملا هتملك رظنأ .نيملسملا بالطلا تارمتؤم هيجوتو

 ماع يف الابمك يف يمالسالا بابشلل دقعي رمتؤم لوأ يف نييدنغوألا نيملسملا

 : م١ ٩٦٢
 م, ., '7 0 ن ا ب , 1963:,

.4. ,)1964 ,( , .... 

 خويشلا نمو ادنغوأ يف نيملسملا يتفم ناك دقو 5.الوكاييس بيعش خيشلا وه

 . ةيمالسالا ةوعدلا لاجم يف نيزرابلا
 لاجم يف ماهسا هلو اضيا ةزرابلا ةملسملا تايصخشلا نم .ابمولوك يلع خيشلا

 دشرم ةباثمب رخا رصتخم باتك هل ايك .هدلب يف مالسالا خيرات نع ةباتكلاو فيلأتلا

 اهنأل ةيدناغوللا ةغللاب بتكلا هذه تبتك دقو حرشلاب دوزمو مالسالا ناكرا نع ينيد

 . ةيزيلجنالل ةمجرتب ةبوحصمو ادنغوب ميلقا يف نيملسملل لوألا ماقملا يف ةهجوم
 .ادنغوأ ةمصاع الابمك يف ىريركام ةعماج ةبتكم يف نيباتكلا نم خسن دجوت

 ةيقيرفا يف مالسالاو برعلا نع ةيخيرات قئاقح : دادحلا روهشم دمحم

 ٩٠. ص .ةيقرشلا

 ٨٥. ص .ةيلحاوسلا ةفاقثلا يف ةيبرعلا تارثؤملا : زيرح

 . ٢٣٣ ص ث۔قباسلا ردصملا : ىريفغملا

 . ١٨٥ ص .يناثلا ءزجلا ك نايع لهأ ةريسب نايعالا ةفحت : يملاسلا
 6م١٩٩١ ويام ٣٢/ه١١٤١ ةدعقلا وذ ٨ .يفاقثلا قحلملا : نايع ةديرج

 دادعا .اينب رفا قرش يف هريثأتو ينايعلا روضحلا يف ةءارق :رابجنز يف ةينايعلا ةفاحصلا

 . ١٢١ ص . يثراحلا ملاس نب هتلادبع ذاتسالا

 ١٢١. ص !ددعلا سفن : نامع ةديرج

 ©ثلانلا دلجملا "بتكلا ملاع ةلجم .نامع يف رشنلاو فيلأتلا : يحالفلا دحأ
 ٥٩٥. ص .(م٣٨٩١ . ضايرلا) . عبارلا ددعلا

 : ملاس ةضيع دمحأ

 آ ل ك ا 0 ' , م. 159-168.

 ١. ص ،.م٩٦٩١ ويام ٦/ه٧٤٣١ ةدعقلا يذ ٢٥ يف رابجنز .قلفلا ةديرج

 ٥ ينالهبلا ميدع نب ملاس نب ناييلس نب ملاس خيشلل « ملسم يبا ناويد » ةمدقم

 . ٣ ص

 . ٥ ص 6٬ةيقرشلا ةيقيرفا يف ةعرازملا خيرات» طوطحم ةمدقم
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)٥٩( 

(٦٠( 

(٦١( 

(٦٢( 

(٦٣( 

()٦٤( 

(٦٥( 

(٦٦( 

(٦٧( 

 . ٢ ص ،م٩٢٦٩١ ويام ٦/ه٧٤٣١ ةدعقلا يذ ٢٥ يف رابجنز .قلفلا ةديرج

 ٥ م١٣٩١ رياربف ٤١/ه٩٤٣١ ناضمر ٢٥ يف رابجنز .رابجنز ةديرج

 . ٣ ۔ ٢ تاحفص

 ميدع نب ناييلس نب ملاس خيشلل «ملسم يا ناويد»ه نع القن حاجنلا ةديرج

 اهيف بيجي ةديصقلا هذه يحاورلا ملسم وبا خيشلا مظن دقو ١١٣. ص ،ينالهبلا

 ةديصق علطم ناك دقو .حاجنلا ةديرجب اهرشن ةديصق نع يرصملا يفاعل رمع

 : ملسم يبا خيشلا

 لاجرلا ءايحأ تعمسا دقل يلاعملا توص اي كيبل

 لاوطلا ضيبلاب مزعلا لاوط مارك بجن ةداس كباجأ
 ،م٦٠٩١ ويلوي ١/ه٤٢٣١ ىلوألا ىدامج ٩ رشاعلا ءزجلا لالهلا ةلجم

 ٥٩٧١. ص

 . ٢ ص ،م٩٦٩١ ويام ٦/ه٩٤٣١ ناضمر ٢٥ ۔رابجنز ةديرج

 : ناونعب ةيخيراتلا ةميخلا سأر ةودن :يبوهرملا ريمع نب يلع نب رماع خيشلا

 «ةيقيرفا قرشو يبرعلا جيلخلا نيب ةقالعلاو يرعلا جيلخلا يف يلاغتربلا رايعتسالا»

 . ٢٠ ص ،لواألا ءزجلا (م٧٨٩١)

 ديس نع القن ،م٩٣٩١ سطسغأ ٩١/ه٨٥٣١ بجر ٣ يف رابجنز 0 قلفلا ةديرج

 ٥ ٩ تاحفص «ةيقيرفا قرش يف ةيلحاوسلا ةفاقثلا يف ةيبرعلا تارثؤملاو :زيرح دماح

 يف ميلعتلاب صاخلاو هيلا راشملا نوسلو رتسملا يناطيربلا ريبخلا ريرقت امأ ٩٧. ۔

 اما:_ ةبوتكملا ةيلحاوسلاو ةيبرعلا نيتغللا مادختسا يف ةحورطملا تارايخلاو رابجنز
 دقف ددصلا اذه يف ةيناطيربلا ةرادالا ةسايسو ةينامورلا فورحلا وأ ةيبرعلا فورحلاب

 : ةيلاتلا ةقيثولا ىف ةيناطيربلا قئاثولا راد ةعومجم ىف اهيلع انعلطا
 .0. 396-403, م ح م . كان, , 309, ن ©,

 ع 16, 1908.

 رشع عساتلا نرقلا نم ريخألا فصنلا يف وغنوكلاو برعلا : صقرم قزر ميقاوي

 . ٢٣٧ ص ايقيرفا يف برعلا» : باتك يف ثحب

 ةلودلا لظ يف ةيقيرفا قرش يف ةينايعلا ةيراضحلا تارثؤملاه : نوريغص نيزلا ميهاربا

 8 ةيقيرفا طساوأ ىلا ثرحلا تارجه : نوزيم تيلوك ، ٤١ ص . ةيديعسوبلا

 ٨. ص

۔۔ _ ٢٢٥



(٦٨( 

)٦٩( 

(٧٠( 

()٧١( 

 يف ةينايعلا ةفاحصلا» م١٩٩١ ويام ٣٢/ه١١٤١ ةدعقلا وذ ٨ :نامع ةديرج
 . ١٢ ص . ؛«رابجنز

 دمحم نب دمحا ذاتسالا هب ىلدأ يذلا ثيدحلا رظنأ .ددعلا سفن :نامع ةديرج

 . ١٢١ ص . ىكمللا ناميلس نب رصان نبا

 : يتآلا يف نييبوروألا نيلاحرلا بتك يف ءاج ام رظنأ
 )1( !. . ا , ! , ), 1976(, . 106.

 )2( , .., 7 ن 0 م , ع |, و ,

 م. 25, . 2, )1861-1960 ), م. 159.

 ءالعلل ناك دقو ٨٨-٨٩. تاحفص .ةيلحاوسلا ةفاقثلا يف ةيبرعلا تارثؤملا :زيرح

 ءايلعلا نمو .ارعشو ارثن مهتاباتك يف ةيلحاوسلا ةغللا ريوطت يف ظوحلم رود نيينامعلا
 خيشلا يناطحقلا نيدلا يع خيشلا : نم لك لاجملا اذه يف اوعرب نيذلا
 حلاص نب هللادبع خيشلا ،يولعلا دمحم نب ناييلس خيشلا ،يومالا زيزعلادبع

 خيشلا ، يعورزملا نافلخ نب مساق خيشلا . يصورخلا دمحم خيشلا ،يسرافلا

 ةمالعلا خيشلا امأو . يسرافلا حلاص نب نابعش خيشلاو ، يعورزملا يلع نب نيمألا

 لوا ربتعي هنا ةجرد ىلا ةيلحاوسلا ريوطت يف عدبا دقف يحاورلا ملسموبأ رعاشلاو

 طوقس نود ةيلحاوس ةيفاقب يهتني يبرع رعشب يتأي نا عاطتسا ةيقيرفا يف بيدأ
 عجارملا يف تدرو يتلا ةلثمألا نمو . ضورعلا ملع يف فورعم وه ايك يلصالا نزولا

 هنكمت ىلع ادهاش فقت يهو همداخ ابتاعم اهمظن ةديصق نم تايبألا هذه ةيلحملا

 لصاوتلاو جزايتلا اذه نع ربعت ايك ةيرعشلا هتبهومو ةيلحاوسلاو ةيبرعلا نيتغللا نم
 ىلا ةيرعشلا تايبألا هذه ةديصقلا يف ءاج دقو . ةيلحاوسلاو ةيبرعلا نيتفاقثلا نيب

 : ةيبدألا حلملاو فئارطلا نم ربتعت

 « ةريرشلا حورلا »

 (نابعت) اكوشم ينا لقت ال ...... .. اكوهماي اسيمخاي
 (دوجوم ريغ جرخ) اكوتكوكاه يل ليق .. ..... . امود كوعدأ الك

 (برهت) اكو رتو يتيب ةمدخ ... ..... نع تنأ تقو لك

 ةديرج . ةيلحاوسلا ةغللا ريوطت يف مهرودو نوينامعلا : يناويطلا دمحم نب يلع ) )١

 . م٥٨٩١ سرام ٣٢/ه٥٠٤١ بجر ةرغ تبسلا ١٤٠٨©، ددعلا . نام

 :)2( م, .., . ., م. 525-545.
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 ةقالعلا» : باتك يف ثحب .اهروطتو اهتاموقمو اهلوصأ : ةيلحاوسلا ةفاقثلا :زيرح )٧٢(

 . ١٥ ص ،(م ١٩٨٥ ،سنوت) «ةيقيرفالا ةفاقثلاو ةيبرعلا ةفاقثلا نيب

 )٧٣( ص .ةيلحاوسلا ةفاقثلا يف ةيبرعلا تارمتؤملا : زيرح ٤٤ .

 نب هللادبع ةمالعلا خيشلا ةيلحاوسلاب افيلات ءايلعلا رزغا 3

 نم رفاو ددعب مهسأ دقو .اينيك يف ةاضقلا يضاق بصنم أوبت يذلا يسرافلا حلاص

 تزكر دقؤ ةيقيرفا قرش قطانم لك يف ةرشتنم لازتال يتلاو ةيفاقثلاو ةينيدلا بتكلا
 تادابعلاو ريسفتلا لاجم يف نيملسملا سوفن يف ةيمالسالا ةديقعلا خيسرت بناوج ىلع

 : ىليام تافلؤملا هذه نمو . ةيبدألاو ةيخيراتلا بناوجلا نع الضف اذه هقفلاو

 )١ ( م ن )ام 0 ا ( ميركلا نآرقلا ريسفت 7 (1)

 )٢( ن ةعمجلا ةالص ماكحأو فهكلا ةروس ريسفت (2)
 ك حا ؟ 2 ا ك از, )ا 0 ك ا

 ن ز (.

 (٣) تاولصلا يف ةءارقلل ميركلا نارقلا نم لصفملا راصق روس :

 . ں كا غ (3)

 .(  ! 5)ا د ع ا م ها ع

 كلملاو ةعقاولا ،سي روس : ميركلا نآرقلا نم روسلا ضعب ريسفت )٤(
 )4( آ , ى 5 م : 5 ', .

 )آ 0 0 5 س ا : , , (.

 ةيوبنلا ةريسلا خيرات )٥(
 )5( ن ن

 )آ ع 0 ع ا م (.

 .رابجنزو ناع مكاح ناطلس نب ديعس ديسلا خيرات )٦(
 )6( ن ل ك م . ) ع 5 0 , ك م :

 ع ل ا م © ل (.

 ةيقيرفا قرش يف نيملسملا ءايلع رابك ضعب مجارتو خيرات )٧(
 )7( 2 ه ' « ن ه . )آ ن ن

 ك اس ح م ع ح(

 .ةالصلا رئاعش )٨(
 )8( ت « ا

 نا )آ ! ح 0 م ن ح(

 )٩( و . موصلا رئاعش (9)

 .( ل ا ن )

 )١٠() ل 2 س . جاوزلا ماكحأ (10)

 ) ع ل (.
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 ٥٦ جارعملاو ءارسالا ةزجعم . )١١()

 ن ح ز (11)

 )آ ا 0 ن ل (.

 )١٢( مالسالا يف ثيراوملا ماكحأ .

)12( 

 ) انح ه 0 (.

 باتك هلف مالسالا تفدهتسا يتلا ةمادهلا ءىدابملا باحصأ نع فشكلا لاجم يفو )١٣(

 «مي ركلا نآرقلل ةينايداقلا ريسفت يف في رحتلا نايب» : هناونع
 )13( 0 « ن 2 ن )ام ت 0 0

 ا 0 ع ا 0 (.

 )١٤( ةيمالسالا ضئارفلا ميلعت .

(14) 

 )آ ن 0 اح (

 مايتهالاو اهتفاقثو ةيلحاوسلا ةغللا ريوطت ف اومهسأ ني يذلا نييناهعلا ءايلعلا نمو

 يسرافلا حلاص نب نابعش خيشلا هب ماق ام يبدألاو يخيراتلاو يوغللا اهثارت عمجب

 قرش يف ةيميلعتلا تاسسؤملاو دهاعملا يف راشتنالا ةعساولا ةيوبرتلا هتافلؤم نمو

 : يليام ةيقيرفا

 .رابجنز يف ةيلحاوسلا لاثمألا ( أ )
 )1( « ن س ةيلحاوس ةيحالطصا تاريبعت (ب)

 )( ا ا
 رابجنز نع ةيخيرات تاياور (ج)

 )ح( ح حا

 : باتكلا اذه اهاوتحا ىلا صصقلا نمض نمو

 هتايح ةصق يوري يرابجنز ( ) ١

 )1( " ا ك ع )خ ن ا (.

 )2( اح ا : -. ةيقيرفا قرش يف يمالسالا رثألا ) ٢(

 «ةيلحاوسلا ةغللا روطت يف ةيبرعلا ةغللا ماهسا» تلوانت ىتلا تاساردلا نمو )٧٥(

 اهدادعاب ماق يتلا كلت ، ةصاخ ةفصب نوينامعلا اهب مهسأ يتلا تالاجملا تزربأ دقو

 اذه رشن دقو .اينازنت يف مالسلا راد ةعماجب ذاتسالا وبيتاب . م .ه روتكدلا ذاتسالا

 ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيمالسالا ةمظنملا اهردصت يتلا ٦ مويلا مالسالا ( ةلحم ف ثحبلا

 : ةيزيلجنالاب هناونعو (م٣٨٩١ ،طابرلا) ، يناثلا ددعلا . مولعلاو
 م, .., ‘‘حں 0 ع ح م 0 .....بم 0

.. 
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 .هرايقيرفا قرش يف ةيبرعلا راهدزا يف هرثأو ينايعلا دوجولا

 شيورد دمجأ روتكدلا : ملقب

 : ميركلا لفحلا اهيأ

 يف بدألاو ةفرعملاو ملعلا سلاجم يف كرابو مكمايأو مكتايسما ةدوملاو ريخلاب هنلا دعسأ
 ةيبدألا اياضقلا ةشقانمب لصاوتملا همايتها لالخ نم دسجي يذلا نيمألا بيطلا دلبلا اذه

 لايجأ اهئابعأب ضهن ةليبن ةلاسر ءادال الصاوم ،اهل ابحم ةفرعملا ىلا اعلطتم اداج ةيركفلاو

 ةيبرعلا اهب زتعت ةيبدألا ةفرعملاو ركفلا تالاجم نم ةريثك بناوج اوءعاضا نيذلا داورلا نم

 . اهخيراتو
 ايقيرفا ةراق نم يقرشلا ءزجلا يف اركفو ابداو ةغل ةيبرعلا راهدزا نع مويلا انثيدح ناك اذاو

 اذه نإف .ةديدع انورق هتيار لمحو هتيامحو راهدزالا اذهف ديهمتلا يف نيينامعلا داورلا رود نعو

 مهتغلب ةيبرعلا ءانبأ مايتها يف روصقلا بناوج نم اضعب انل فشكي ايبر هسفن ثيدحلا

 اهئانبا عم ةيبرعلا ظح نا عقاولاو ،ةعصانو ةقرشم اهخيرات نم بناوج ةباتك لاماو 3 مهبدأو
 ءاقبلا اه بتك ةغل - ضرألا تاغل لك نيب نم ۔ ةيبرعلاف ؛لمأتلل ةعفاد ةبارغ نم ولخي ال

 اناو ركذلا انلزن نحن انا» : نوكلا قلاخ هنع لاق يذلا ركذلا ةغل اهنال ءايسلا ةداراب دولخلاو

 ملاعلا تاغل نيب دجوت الف يخيرات عقاو اهنكلو ، ةينيد ةراشب درجم هذه تسيلو ،«نوظفاحل هل
 ةغل دجوت ال .ةراضحلا ملاع يف مهنم ريثك مادقا خوسرو مهتدعو اهلهأ ددع ةرثك ىلع مويلا

 بلطتي ناك دولخلاب دعولا اذه نا ريغ ،ءاقب ةبالص اهسفانت الو رمع لوط ةيبرعلا عراضت
 اهلالخ نمو اهعم لاقتنالاو ءاهب يقرلاو اهيلع ةظفاحملل ةغللا هذه ءانبا نم ادهج لازام
 ثارتب ازازتعا دادزتف ةدعاصلا لايجألا هبرشتتل اهتاراصتنا خيرات نيودتو إملاعلا قافآ ىلا
 اعيمج اننا كشالو هب نوبلاطم اعيمج اننا كشال دوهجملا نم عونلا اذهو .ةقباسلا لايجألا

 . هئابعا ضعبب مايقلا يف نورصقم تاملسملا ضعب ىلا نوكرلا لالخ ن
 نم داقتعالاو ةيبرعلا ةريزجلا هبش نيبو ةيبرعلا ةغللا نيب طبرلا ،تايلسملا هذه نيب نم

 2 لقالا ىلع وا ،مهادع نم نود ةقطنملا هذه ناكس صاوخ نم ءزج ةغللا هذه ناب مث

 هبيوصت ىلع ةركبم ةرتف ذنم يمالسالا ثارتلا صرح داقتعالا اذهو مهادع نمم اهب ىلوا

 ةيبرعلا نكلو .هيبأو همأب مكدحا نم ةيبرعلا تسيل» :رثألا يف ءاج دقف هراسم حيحصتو

 ةرتفلا ف يدالا ىدتنملا اهماقا يتلاو ايقيرفا قرش ف يدايرلاو يراضحلا مهرودو نينامعلا ( ةودن يف ثحبلا يقلا )٭)

 .م٩٢/٩/٢٩٩١ ۔ ٢٨ نم

 ۔ _ ٢٢4٩



 نم ريثك يف اهب ىدؤت ةغلابملا تناك ةرعن ححصي 5يبرع وهف ةيبرعلا ملكت نمف ناسل
 قيرف لك معزيف ةيبرعلا نم مهبرق ىدم يف مهسفنا ةريزجلا هبش لهأ غلابي نا ىلا نايحالا
 رشتنا يذلا يركفلاو يفاقثلا عقاولا ءاج مث ێانايب عصناو اناسل رخآلا نم حصا هنا مهنم

 كانه نا تبثي يكل نيدلا اذه ءانبا نيب ةماتلا ةاواسملا كلمح اييف لمحو . مالسالا رون عم

 © صلخلا برعلا اهبحي ايك اهبحتو ةغللا هذه بعوتست ةريزجلا هبش جراخ نم ىرخا ابوعش
 نوربعيو .اهبداو اهنايبو اهفرصو اهوحن اهتاذ ةيبرعلا يف ءايلع ةغللا هذه ءانبا نم غبنيو لب
 عفقملا "نب هللادبع نم انايب حصا كانه لهو شاهميلعتو ةيبرعلا ملعت لاجم يف اداورو ةداق

 بعوتسا نم كانه لهو !؟«هيزاد نب هبزور» هبابش ىتحو دلو امدنع همسا ناك يذلا

 ةغالبلا فرعت لهو !؟هبوبيس» يسرافلا هذيملت نم رثكا هتذمالت نم دمحا نب ليلخلا سورد

 ملعت نمم مهلكو !؟يناجرجلا رهاقلادبع نم اهمولعو اهنونف يف امدق خسرا اهل اخيش ةيبرعلا
 . اثاريم سيلو اناسل ةيبرعلا

 ترهدزا دقف برعلا ريغ نم ءاملعلا ءالؤه ةنسلا ىلع ترهدزا دق ةيبرعلا تناك اذاو

 تحبصأ امناو «بسنلا» لالخ نم «ةيبرع» نكت مل ىرخا بوعشو مهبوعش ةنسلأ ىلع اضيا

 ضعب يف ابوروأ وأ ايقيرفا وأ ايسأ ةراق يف تدجو ءاوس بوعشلا هذه تلثمو ،ناسللا ةيبرع

 هذه ءانبأ نم ريثك مهاسو ث مالسالل اراهدزاو ةيبرعلل اضبان ايح ادادتما تلثم 9.نيياحالا

 . يبرعلا بدألا ةضهن يف بوعشلا
 ىلع عقت يتلا بوعشلا تاماهسا نم ةقرشم الوصف يبرعلا بدالا خيرات فرع دقلو

 ةروص تمدق يتلا «يسلدنألا بدألا» لوصف اهزربا لعل يمالسالاو يرعلا ملاعلا فارطأ

 هخيرات ةريسم يف يبرعلا بدألا اهنم دافتسا ةروص ىهو ةيمالسالا ابوروأ يف يرعلا بدألل

 دشر نباو ذيهش نباو ءعىناه نباو ةجافخ نباو نوديز نباك نيزراب امالعا فرع ىتح ماعلا
 . ةيبوروألا ةراقلا يف يبرعلا ركفلاو بدألا مالعا نم مهريغو يبرع نباو

 يف «قرمملا» ءارعش جاتن يف ةلثمم ةيويسآلا ةراقلا يف ةلثامم الوصف يرعلا بدألا فرعو

 ملاعلا دالب نم اهريغو رهنلا ءارو امو ناريإو ناسارخ يف يسابعلاو يومألا نيرصعلا

 . ىمالسالا

 عم ليجستلاو ةياعرلاو مايتهالا نم هب قئاللا ردقلا دب مل ايقيرفا يف يبرعلا بدالا نكل
 دتمي ايقيرفال ىقرشلا ءىطاشلا ىلع اركبم اروهظ ةيبرعلا تلجس ةيخيراتلا ةيحانلا نم هنا

 يف زراب رود نامعل ناكو مويلا ىلا اضبان ايح دوجولا اذه لظو ؤريثكب مالسالا لبق ام ىلا
 .ايقيرفا قرشو ةيبرعلا ةريزجلا بونج نيب تباث يوق رسج دمو دوجولا اذه ةيوقت

 فاليال» :ىلاعت هلوق يف .ميركلا نآرقلا اهركذ يتلا فيصلاو ءاتشلا ةلحر تناك
 عوج نم مهمعطا يذلا تيبلا اذه بر اودبعيلف فيصلاو ءاتشلا ةلحر مهفاليإ شيرق

 يلعفلا عقاولا ناكو ،ةريزجلا برع ىلع اهب هللا نم يتلا معنلا نم ةدحاو ه4فوخ نم مهنماو

۔ _ ٢٣٠



 اهيلع دعاست ايقيرفا قرشو ةريزجلا بونج نيب ةمظتنم ةيراجت تالحر دوجو وه ةمعنلا هذهل

 يف لصتف ،يبرغلا بونجلا هاجتا يف ؤفيرخلا لصف يف نفسلا عفدت يتلا ةيمسوملا حايرلا
 يقرشلا لايشلا ىلا ةهجتم عيبرلا لصف يف اهب دوعت مث ةيقرشلا ايقيرفا لحاوس ىلا ةلوهس
 . (رابجنز) ىلا تلوحت يتلا «رب جنز» وأ «جنزلا ربه نم ةمداق «برعلا رب» ىلا اهب لصتف

 دقلو { يقيرفالا لحاسلا يلاهأ عم ةيوق تاقالع نوميقي برعلا راجتلا ءالؤه ناكو

 ءىطاشلا ماحدزا ةرهاظ يحيسملا داليملل لوألا نرقلا يف نيينانويلا نيخرؤملا دحا لجس
 ءايعز ضعب ناو {،مهعم جوازتلاو ناكسلاب برعلا طالتخاو .ةيبرعلا نفسلاب يقيرفالا

 . ةيبرعلا ةريزجلا بونجو ريمح ءارمال ءالولاب نونيدي اوناك لحاسلا

 ىلع ،اهيونج برع نع الضف ةريزجلا لايش برع تلعج ةميدقلا ةيخيراتلا ةلصلا هذهو
 مهتهجو نوكت يكل ةشبحلل مالسالا ىلا نيقباسلا رايتخا نكي ملو ،ايقيرفا قرشي ةيوق ةلص

 نم دفو لاسراو ءامل شيرق ةدراطم نكت ملو ،ةفلألا هذه نع اريبعت الإ ،ىلوالا ةرجهلا ين
 ةلوهس ىلا ةراشاو ،ةروصللاالايكإ الإ ةشبحلا كلم «ءاقدصأ» نم مهنأب اوفرع نمم مهئامعز
 .ايقيرفا قرش ىلا ةريزجلا بلق نم اهتيرحو ةكرحلا

 لوالا نرقلا يف ةيبرعلا ةلودلا اهب ترم ىتلا ثادحالا ةعيبطو ،نايع عقوم نا ريغ
 ابرو ايعامج الكش تذخا يتلا تارجهلا لالخ نم ايقيرفا قرش يف زكري ينايعلا ريثأتلا لعج

 يفقثلا جاجحلا لواح نيح ناورم نب كلملادبع دهع ىلع تثدح يتلا كلت اهربكا ناك

 جاجحلا شيج ربكل ناكو ،نييومألا شويجل لشفلا نم ةلصاوتم تارم دعب نايع ةمجاهم
 ينبا ديعسو ناييلس ةدايقب نايغ لهأ نم ريثك كرحت يف رثأ كتفلاو ةوسقلا يف ةفورعملا هتعم..۔و

 عاقبلا هذه يف يمالسالا يرعلا دوجولا كلذب نيخسرم .ايقيرفا قرش هاجتا يف ىدنملا

 .ةديدع نورق ربع ةيقيرفالا ةيبرعلا ةيزاجتلا تاقالعلا هتلهسو ةل تدهم دوجو زر
 . ةيومالا ةلودلا رظن تتفل ىتلا ىه ايقيرفا قرش ىلا ةفثكملا نيينايعلا ةرجه تناك ايبرو

 ودبيو اهيلا دوفو لاسراو اهب مايتهالا ىلا كلذ مهعفدو دالبلا هذهل ةيجيتارتسالا ةيمهألا ىلا

 هب موقت ايب نوموقي نيذلا مهو «نيصاصقلا» نم ارفن اولسرا ،لحارملا ضعب يف نييومالا نا
 صصقلا لالخ نم ءالؤه جور دقلو .ةيسايسلا ةياعدلا نم ةثيدحلا «مالعالا لئاسود»
 يذلا ناورم نب كلملادبع ةيصخشل صاخ وحن ىلعو نييومألا مالعا ءايسأل تاياكحلاو

 دعن ثدح ام هيلع انلدي عويذ وهو . ةلحرملا هذه يف ايقيرفا قرش يف هترهش تعاذ هنا ودبي

 ايقيرفا قرش ىلا «مهنويع» ديشرلا نوراه دهع يف نويسابعلا لسرأ ام دنع ،نرق وحنب كلذ

 ىرخا تاح۔وم ديشرلا عجش ،ناورم نب كلملادبع نع سانلا ثيدح ةرثكب اوملع امدنعو

 ينب نع اهيورت ثيداحأب ةلمحم رابجنز ىلا مهنفس تلصو دقو عاقبلا هذه ىلا نيرجاهملا نم
 . مهداجمأو سابعلا

۔ -_ ٢٣١



 لماوع نم الماع ايقيرفا قرش يف ةرهشلا ىلع ةيبرعلا تاعايجلا نيب سفانتلا ناك اذكهو

 © يرجهلا يناثلاو لوألا نينرقلا يف عاقبلا هذه يف يبرعلا ناسللاو .يرعلا دوجولا خيسرت

 وا ةيدرف روص يف ءاوس ةفلتخملا ةيخيراتلا لحارملا لالخ فقوتت مل ةينايعلا تارجهلا نا ريغ

 ثرحلا ةليبق نم ةوخألا نم ةعبس اهداق ةينايع ةرجه تمت يرجهلا عبارلا نرقلا يفف ةيعامج

 ءىطاش ىتح مهذوقن دتماو ،ردانب ءعىطاش دنع ايقيرفال يقرشلا لحاسلا ىلع اوطبهو

 .اسابمم

 يف اولزنو ةنهابنلا اهداقو يرجهلا عباسلا نرقلا يف تت ىرخا ةينايع ةرجه كانه تناكو

 نيزاريشلا ةلالس نم قاحسا ةنبا يه ةيلحاوس ةريمأ نم يناهبنلا ناييلس جيزتو © تاب

 قرش يف ناهبن لآ ماكح لوأ حبصأ كلذبو ، مكحلا نع قاحسا هل لزانت مث ةولك ماكح

 . ايقيرفا

 ةبراعيلا هبعل يذلا زرابلا رودلل ناكو .ايقيرفا قرشب لصتم ومن يف ينايعلا دوجولا لظو
 ىلعو اهلك ايقيرفا ءاجرا يف زراب رثا نييلاغتربلا عامطا دض يمالسالا قرشلا نع عافدلا يف

 ةيامحلا ةبراعيلا نم بلطت ةقرافالا ءارما نم تاوعدلا .تلاوت دقف .اهقرش يف صاخ وحن

 ىلا اهريغو ابمبو ةولكو ةسابمم يف ةيسيئرلا قطانملا تلآ دقو نييلاغتربلا درط يف ةدعاسملاو

 ىتح نييديعسوبلاو عيرازملاو ةبراعيلا دوهع يف عسوتت تذخا يتلا ةينايعلا ةيروطاربمالا
 ةراضحلل امدقتم ازكرم لثمتو ايساو ايقيرفا يتراق ىلع اهيحانج دمت ةلود ربكا تحبصا

 . يداليملا ن نيرشعلا نرقلا ىتح رشع عباسلا نرقلا نم ةيناسنالا

 . ميركلا لفحلا اهمأ

 بستكت نا يف كش نود ةيبرعلا ةفاقثلا ايقيرفا قرش يف نايعلا دوجولا دعاس دقل

 ءاجرا يف ةيمالسالا ةوعدلا هلالخ نم تمدقت عضوم وهو .ايقيرفا ةراق يف ازيمتم اعضوم

 عم ابصخ الاصتا ثدحت يكل .ةيبرعلا ةغللا كلذك هلالخ نم تمدقتو .ءارذعلا ةراقلا
 فورحب بتكت ةيلحاوسلاك ةغل لكشتت ىكلو ،ةصاخ لحاسلا تاغلو ةيقيرفالا تاغللا

 اهلعجتو ،ايقيرفا ةراق يف ةيناثلا ةغللا اهلعجت ةيقيرفالا ةراقلا يف ةماه ةناكم بستكتو .ةيبرع

 . اهبوعش نم ريثكل يسيئرلا لماعتلا ناسل
 يف رثأتلا نم ةديدع اناولأ ثدحا ايقيرفا قرش يف ةيلحاوسلاب ةيبرعلا ءاقتلا نا كش الو

 ةغللا لثم ىرخا تاغلب تقتلا امدنع ةيبرعلا ةغللا اهتفرع ةرهاظ كلتو ،نيتغللا اتلك
 ةيويسآلا تاغللاو سلدنألا يف ةميدقلا ةينابسالا ةغللاو نيدفارلا ضرأ يف ةيسرافلا

 اهقمع ىدمو تاريثأتلا هذه نع فشكلاو ،اهءارو امو ةيدنهلا ةراقلا هبش يف ةيديدعلا

 دجي نا نكمي يذلا نراقملا بدألا عرفك عرف ةعيبط يف لخدي يبدألا جاتنلا يف اهتدادتماو

 تاغللا نيبو ةيبرعلا نيب ةقالعلا سردي امدنع ايقيرفا قرش يف ةديفملا رهاوظلا نم اريثك

 . ةقطنملا هذهل ةيلصألا

۔ _ ٢٣٢



 انسفنأ دجن فوس اننإف ايقيرفا قرش يف يبرعلا بدألا خيرات ىلا كلذ انزواجت اذا اننا ىلع

 ناك ايبرو .اهنم ةدافالاو اهضرعو اهرايث عمجل دهجلا نم ريثك ىلا جاتحت ءارذع ةباغ ماما

 دمحم ذاتسالا قيقحتو يريغملا يلع نب ديعس خيشلل .رابجنز خيرات يف رابخالا ةنيهج باتك
 ةيبرعلا ةوق نع ةروص ءاطعا ىلع دعاست يتلا ةردانلا رداصملا نم ادحاو { يبيلصلا يلع

 ايقيرفا قرش يف نيينامعلا ءابدألا غولب نعو {}مهتصاخو سانلا ةماع سوفن يف اهلغلغتو
 فويسلاو نوصحلاو عالقلا اهب نادزت ةنيز رعشلا ذاختا نعو .اهب ريبعتلا يف اعيفر اغلبم

 ناييلسل ىورت يتلا راعشالا تسيلو ةفلتخملا تابسانملاو تاراصتنالاو عئاقولا اهب لجستو
 رماع نب ريشبو يرفاغلا نانس نب فلخو يقداصلا دوعسم نب دمحمو . يكمللا رصان نب

 ملاس نب رصان خيشلاو يصورخلا نافلخ نبا ىمحيو يناطحقلا خيش نب نيدلا ييحمو يرازنلا

 مهريغو . ىنييغلا دشار نب دمحا خيشلاو . يمايرلا نمحرلادبعو . يحاورلا ميدع نب

 ، همظعم عاض دق نوكي نا ىشخي .قار يبدأ جاتنال جذامن الإ راعشألا هذه تسيل {نوريثك
 ديعتو هتاطوطخم تاتش عمجتف ةيناحلا يديألا هكرادتت مل اذا ،عايضلل ةضرع نوكي نأ وأ

 . مظنم يملع بولسأب دوجولا ىلا اهجارخاو اهميظنت

 ةحصلا لئالد لمحي خانم وهل ،ينالهبلا ملسم يبأك رعاش هيف غبني ايبدأ اخانم نإ
 نينرقلا يف نيزرابلا ةيبرعلا ءارعش نم ادحاو ،سيياقملا لكب دعي ملسم وبأف ، جضنلاو
 اهتانوكم يف لخدت يتلا { ةلماشلا ةقيرعلا ةفاقثلا نم انول لثمي وهو ، نيرشعلاو رشع عساتلا

 اعونت ةعساولا اهقافاب بدألاو ةغللا مولعو ،.اقمعتو ارحبت ةفلتخملا اهعورفب نيدلا مولع
 لماكتت ام ردقب رعاشلا ةيسفن يف مداصتت ال اهلك عورفلا هذه نا فيرطلا نمو 5اددعتو
 ةقفلا ةغل فافج هدنع بلغي الف إهب قيلي ايب فقوم لك يف هدعاسي يرعشلا ريبعتلا ناو
 نإف انه نمو ،اهتليخاو اهروص ةيعاوطو رعشلا ةغل ةقر ىلع اهمظنو نوتملا فينصت جبنمو
 ةديج ةينف ةماخ مدقو ،لايجالا نم اريثكو تاقبطلا نم اريثك ىضرأ ملسم يبأ رعش
 . ةفلتخملا اهبناوج نع فشكلل ةساردلا نم ديزملا رظتنت تلازام

 5 ىنغو اعونت لقأب ايقيرفا قرش بدأ يف يرثنلا جاتنالا لاجم يف تادوهجملا تسيلو
 ايقيرفا قرش يف [حاجنلا] ةديرج ردصتف ةفاحصلا لاجم يف قبس كانه نوكي نا يفكيو

 . يبرعلا ملاعلا ءاجرا نم ريثك يف ةفاحصلا ةفرعم نم دوقع لبق ملسم يبا دي ىلع
 ترطس نيواودو . تربح فئاحصو تنود تافلؤمو تبتك تاماقم كانه نا كشالو

 اهيلع صرحلا يف نوغلابيو اثرإ سانلا اهلدابتي تويبلا تانازخ سيبح لازام اهنم اريثك ناو
 . هلك ر رضلا اهب قحلت دق ةغلابم

۔ _ ٢٣٢٣



 ةيملع ةطخ عضت يكل ،نايع ةنطلس يف ةيفاقثلا تائيهلا ىلع نآلا دوقعم لمألاو

 عم دفو امو . كانه هنم رقتسا ام ،ايقيرفا قرش يف ةيبرعلا ثارت نع ثحبلل ةسوردم

 ءارق ىلا هميدقتو ،هحرشو .هقيقحتو . ثارتلا اذه ةلبرغ ديعت ناو { مألا نطولا ىلا نيدفاولا

 نيدت ىقيرفألا رجهملا يف يبرعلا بدألا تاحفص نم ةعصان ةحفص كلذب ولجتل .ةيبرعلا

 © يبرعلا انملاع نم ةعقبلا هذه يف فرشملا يباجالا ينايعلا دوجولل .ربكالا بيصنلاب كش نود
 ةمحرو مكيلع مالسلاو هنسحا نوعبتيف لوقلا نوعمتسي نمم انلعجو ،ريخلل اعيمج هللا انقفو
 5 } هتاكربو هللا
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ثوحبو تاسارد :ن



 هلبقتسمو هروطتو هتيادب

 يسيوعلا ملاس نب رصان نب يلع : دادعا

 ثحبلا ةمدقم

 كلذ ث ةيوق ةأرج بلطتت ةرماغم اهتاذ دح يف يه نايع ةنطلس يف حرسملا لوح ةباتكلا نا

 ايك ىرخألا لودلاب اسايقم روذبلا رذب ةلحرم يف تلازام ةنطلسلا يف ةيحرسملا ةكرحلا نأ

 ام لكو ةنطلسلا يف ةيحرسملا ةكرحلا رطؤيو خرؤي ايفاش اردصم دجت ن أ كيلع ليحتسي هنا

 . )٤٠( ددعلا هتاحفص ىدعتتال بيتك حصألاو باتك وه ةينامعلا ةبتكملا هكلمت

 ام ردقب ةلكشم يهو .ةنطلسلا يف حرسملا لوح ثحبلا ةباتك ةبوعص يتأت انه نمو

 ينايعلا حرسملا نم نوذختي نيذلا نييعماجلا ةبلطلاو باتكلا نم اريثك هجاوت اهناف ينتهجاو
 (ناع ةنطلسب ةيحرسملا ةبرجتلا) بيتك وأ باتك رركتي نأ ابيرغ سيلف مهثحبل ةدام
 ةيحرسملا ةكرحلا لوانتي يذلا ديحولا ردصملا وه هنا كلذ ثحبلا لوصف بلغأ يف ردصمك

 . ةنطلسلا يف

 : قآلاك يه لوصف ةينايث ىلا ثحبلا اذه مسقني

 حرسملاو ةيحرسملاب فيرعت هيفو «حرسملا خيراتو . . ةيحرسملا»ه لوانتيو :لوألا لصفلا
 قيرغالا دنع ةينيدلا ةينغألا نم أشن امدنع ىلوألا هتيادب ذنم حرسملا خيراتل عيرس ضرعو

 ةيبوروألا ةضهنلا رصع مث ىطسولا روصعلاب ارورم نامورلا لنع حرسملا مت هداور رهشاو

 . ةنطلسلا ىلا هلوصو يلاتلابو يبرعلا انملاع ىلا حرسملا لوخدو ةثيدحلا

 مهأل ضرع هيفو .3 ةيحرسم ةكرح مايقل «ةيساسألا تاموقملا ( لوانتيو : يناثلا لصفلا

 . ةيحرسملا ةكرحلا اهبلطتت يتلا تاموقملا

 .م٢٩٩١ ماعل ىدتنملا ةقباسمب ثلاثلا زكرملاب زئافلا ثحبلا ()

 ۔ - ٢٣٦



 يف ةيحرسملا ةسرامملل ىلوألا تايادبلاو نع ثيدحلل هصيصخت متو :ثلاثلا لصفلا

 ةنطلسلا ىلا حرسملا لوخد ةيفيكو ةيديعسلا سرادملاب فيرعتلا قيرط نع ،« ةنطلسلا

 . ةيحرسملا ةسرامملا ةيفيكو
 هرابتعاب «بابشلا حرسم» ل ضرعي هنا كلذ لوصفلا ربكأ دعي هناف عبارلا لصفلا امأ

 خيراتل لصفم ضرع لصفلا اذه يفو { ةنطلسلا يف ةيحرسملا ةكرحلل ةيمامألا ةهجاولا

 ةيحرسملا نم اءدب بابشلا حرسم اهمدق يتلا لايع ألل ضرعو هداور مهأو «بابشلا حرسم»

 تاموقملا نع ثيدحلا هيف مت ايك (جلفلا) ةيحرسم رخا ىلا (ةيقدنبلا رجات) ىلوألا

 . ةيحرسملا ةكرحلا هجاوت ىتلا تالكشملاو
 يف ةيحرسملا ةكرحلا لوانت متي هيفو «يسردملا حرملا » لوح رودي سماخلا لصفلا

 حرسملا هجاوت يتلا تابوعصلاو ةنطلسلا يف ةيحرسم ةكرح مايق يف اهرودو سرادملا

 . ىسردملا
 . ةيدنألا يف حرسملا نع ثيدحلل صصخم سداسلا لصفلا
 . «ةيلهألا ةيحرسملا ىرفلا» لوانتي عباسلا لصفلا

 . سوباق ناطلسلا ةعماج يف حرسملا نع ثدحتي هناف .ريخألا لصفلا امأ
 ةباتك يف ةرشابم اهب ةناعتسالا مت يتلا رداصملل بيوبت اهبقعي ثحبلا ةمتاخ يتأت مث

 .ثحبلا سرهف يتأي اريخأو ثحبلا
 ام لكو { ةنطلسلا يف ةيحرسملا ةكرحلل امييقت مدقأ ثحبلا اذهب يننأ اقلطم معزأ تسلو

 يلعلا هللا نم المآ . . نايع ةنطلس يف حرسملا لوح ةباتكلل ةلواحم مدقأ يننا همعز عيطتسأ

 . ةنطلسلا يف حرسملل ةيدقنلا ةيمييقتلا ةباتكلا ةردق ينبهيو لبقملا رمعلا يف ينقفوي نأ ريدقلا

 تاعلطتلا كلت ىبلي نأو ثحبلا اذه ةباتك يف تقفو دق نوكأ نأ ريدقلا ىلوملا نم ايجار
 ةيفاقثلاو ةيبدألا تاعرجلا ةدايز لجأ نم يبدألا ىدتنملا ىلع نومئاقلا اه سسؤي ىتلا ايلعلا
 . ةينايعلا ةيفاقثلا ةحاسلا ىف

 ناك ايأ ثحبلا ةميق نم للقت بويع ىه ةيعبطملاو ةيئالمالاو ةيوحنلا ءاطخألا نأ ايبو

 يف ينقفو دق نوكي نأ هللا نم وجرأو بويعلا كلت لك يفالتل ادهاج تلمع ينناف . . هفنص
 . كلذ

 . . . قيفوتلا يلو هللاو

۔ ٢٣٧ ھ۔



 لوألا لصفلا

 حرسمل ١ خي ر اتو ٠ . . ةيحرسمل ١

 كلذك . ايداصتقاو ايسايسو ايعايتجا اهاقرأو نونفلا وبأ حرسملا نأ ىلع داقنلا عمجي

 لاق ايك ةيحرسملاو اهتاموقمو اهتيلومش لكب ةيناسنا ةلاسر وه ام ردقب نف وه ام ردقب حرسملاف
 مالالا ىرذ ىمسأ ىلا لالجو ةماخف ينو ةطاسبو ةلوهس يف ومست) لوكين سدرالا

 اهجتنأ يتلا بدألا تارمث عتمأ اهفصوب بير نود ةرادصلا ناكمب درفنتل ىتح يرعاشلا

 . ؛١( يربلا نهذلا

 . هدجت اهضعبو ب اوصل ا نم برتقي اهضعب . فلتختو ةيحرسملا بافقيرعت ددعتتو

 . ةداعلل ةآرم ةايحلا نم ةخسن) نورشيش ريهشلا ينامورلا بيطخلا رظن يف ةيحرسللاف
 ؛٢ر ةقيقحلل ةسكعنم ةروص

 مث عاطتقالا اذهب موقي يذلا وه يحرمىملا بتاكلاو ةايحلا نم ةعوطقم ةرقف هرظن ف يهف

 (سرحرسملا ةصنم قوف عقاولا نم هعطتقا ام انيلع ضرعي

 حرسملا قوف هانزربأ اذا ةايحلا عقاو نأ) كلذ باوصلا دسجيال موهفملا اذه نأ كشالو

 هيمسن يذلا فلألا سوؤرلا يذ شحولا اذه رظن يف ابوذكم ائيش ودبي دق اقداص ازاربا

 . (روهمجلا
 ايك نكلو لعفلاب يه ايك ءايشألا انل روصيال حرسملا نا) :لوقيف نالديه دقانلا امأ

 (؛(نوكت نآ يغبني

 يف اهطابتراو نيدلاب ارشابم الاصتا تارتف يف اهلاصتاو ةيحرسملل قيمعلا خيراتلل ارظنو

 يف هرصحن نأ دلاخلا نفلا اذهل ملظلا نم ناف ريطاسألاو ةهلآلا عم ناسنالا عارصب اهترذب

 نأ ريغ . اهرصعب ةطبترملاو ةقباسلا ميهافملا فسنت دق اهنكلو رضاحلا انمهفب يفوت دق تايلك

 ىسفنلا رنألا وأ يناسنالا روعشلا كلذ وه روصملا رعو هتيادب ذنم نفلا اذه عمجي ام

 يناسنالا دوجولا كلذ ىلا ةفاضا تايحرسملا انيف هكرتت يذلا ينيدلاو يسايسلاو يعامتجالاو
 . ةيفخلا ىوقلا عم . هعمتحم عم . هسفن عم هعارص ف 1 تايحرسملا يف

 ٢ص ةيحرسملا ملع ۔ ١

 ٢٦ ص هسفن عجرملا ۔ ٢

 ٣١ ص هسفن عجرملا ٣

 ٣١ ص هسفن عجرملا ۔ ٤

 ۔ _ ٢٣٨



 أرقنو رييلومو ريبسكش تايحرسمو سوديبرويو سويلخسياو سيلكوفوس تايحرسم أرقن
 نأ لهسلا نم سيل ارثأ انيف كرتتو اهملاع ىلا انلقنت ةدحاو لكو ميكحلاو يقوش تايحرسم

 . ىرن نا نود رطقف أرقن نحنو اذه لكب انع كفنب

 ةضماغلا ىوقلا عم هعارص يف ناسنالا ةدارال ليثمت ةيحرسملا) :لوقيف رثرآ ميلو امأ

 حراسملا قوف ايح هب فوذقم ،انم دحاو اهنا .انب فختستو انطيحت يتلا ةيعيبطلا لماوعلاو

 عامطأ دض هسفن دض ۔هسنج ينب نم دحاو دض © يعايتجالا نوناقلا دض رادقألا عراصيل

 : )٥( مهداقحأ دضو مهتاقامحو مهئاوهأو مهتابغر دضو .هب نيطيحملا كئلوأ

 ةثالث ىلع دحاولا لصفلا يوتحي دقو لصف اهلقأو لوصف ةثالث نم نوكت دق ةيحرسملاو

 .دحاو دهشم وأ دهاشم

 . بهذم نم رثكأ ةيحرسملا عمجت دقو فلتختو ةيدقنلا ةيحرسملا بهاذملا ددعتتو
 يف ايدج الوانت ةعيفرلا تايصخشلا لوانتت ةاسأملاف {ةاسأملا ىهف اماردلا عاونأ ىقرأ امأ

 نم اهرثأ قلطني ةاسأملاو كلذك ايدج الوانت ةيداعلا تايصخشلا لوانتت ةاهلملا نأ نيح

 . قمعلا

 دهاشملاو رهاظلا ملألا ىلع فطاوعلل اهتراثا يف دمتعت ةيحطس يهف اماردوليملا امأ

 . ةراظنلا مامأ حرسملا ةبشخ ىلع ءامد ةقارا وأ لفط لتقك .ةيومدلا

 (ةيهلالا ايديموكلا ) هباتك يتناد ىمس كلذلو ةديعس نوكت اهتاياهن نأب زاتمت ايديموكلاو
 . ةديعسلا ةياهنلل ارظن

 خيرات ىلا كلذك اعيرس نآلا قرطتن ةيحرسملا موهفم لوح عيرسلا فاوطلا اذه دعبو

 تالفحلاب نازيمتي اناك نيينيد نيديع نم ةصلاخ ةيعامج ةيئانغ ةأشن ةيحرسملا تأشن دقل

 . (كاذنا مهماهوأو مهتادقتعم بسح) . . مركلاو رمخلا هلال اديجمت ةينيدلا ةيحرسملا

 . .ءاتشلا يف ماقي ناكف ايلوأ امأ

 . حرسمو دبعم نم نوكتت ةسدقم ةعقب يف عيب رل ١ يف هنوميقي اون اك ين اثل او

 (٦ر ةاسأملاو ةاهلملا تدلو ةينيدلا تالافتحالا نم اهللختي ناكامو نيديعلا نيذه يفو

 :لوقيف يضاقلا افولا وبأ ذاتسألا كلذ انل لصفيو

 ضرألا ىلع ةديدع نورقب حيسملا ديسلا داليم لبق حرسملا ةركف وأ حرسملا رهظ دقل
 تالافتحا) مساب فرع يئادب لكش يف .قيرغالا دالبب فرعت تناك يتلا ةينانويلا
 مهيلع لطي امدنع هب نولفتحي نويقيرغالا ناك كلذل .. ءامنلاو بصخلا هلإ ..(سوخاب

 ٥ ص هسفن عجرملا ۔ ٣٤

 ٦ ص . قيبطتلاو ةيرظنلا نيب نراقملا بدألا ۔ ١٣٥

 ۔ _ ٢٣4٩



 هلالا كلذ لاثمت مامأ ءارعشلا ربكأ فقي انيثأ يفو ..هليثامت لوحو هدباعم يف ..عيبرلا

 نورشتنملا وأ سروكلا ةعامج هيلع دريو هحدم يف ةيعيبر ةديصق يقليو (سوخاب) موعزملا
 نع ربعت ةيعامج تاصقر كلذ بحصيو رعاشلا اهيقلي يتلا ةديصقلا نم عطاقم نوددريو
 .(٧رةيعاقيالا تاليكشتلاو ةءاميالاو ةكرحلاب رعشلا يناعم

 افوخ ينيد عزاوب ماقت ةيحرسملا تناكو ةينيد تناك يحرسملا نفلل ىلوألا لوصألا نذا

 سوقط نع ةرابع ةيحرسملا تناك كلذل ةجيتنو . ةهلآلا فطعو ءاضرل اراردتساو اعرضتو

 ةلاسر تاذ ةيحرسملا نكت ملو ، دعب اييف هيلإ تلا يذلا ميظنتلا كلذب نكت ملو ةتحب ةينيد

 ةغبص تاذ تحبصأو اضيأ (قيرغالا) نيينانويلا قيرط نع تروطت اهنا ريغ ةيناسنا
 تهتنا سرفلا عم ةنحاط بورح يف (قيرغالا) لخد نأ دعب روطتلا اذه ءاجو ؛ةيناسنا

 اوماقأو ملاطبأ ةلوطبب اونغتو مهدئاصق يف راصتنالا اذه ءارعشلا لجسو مهراصتناب

 .«٨رحرسملا لاجم يناسنالا رصنعلا لخد انه نمو (سوخاب) تالافتحاك تالافتحا مهلاطبأل
 برح روصتل (ةسيدوألا) و (ةذايلالا) ناتدلاخلا سوريموه اتمحلم تءاج كلذ دعب مث

 سيديبرويو سيلكوفوسو سويلخسيا) نوداخلا حرسملا ةقلايع كلذ دعب ءاج مث ةداورط
 . . (مهريغو

 كلت اريثك قوفت يملاعلا حرسملا ىلع (نانويلا) قيرغالا اهكرت يتلا ةمصبلا تناك دقل

 مل مهنا ايك .ايديموكلا ىلع ةحضاو تناك مهتمصب نأ ريغ نامورلا اهفلخ يتلا ةمصبلا

 حرسملاب تداع يتلا ىطسولا روصعلا تءاج ىتح ىلوألا ةينيدلا هتبانم ىلا نفلا اذهب اوفرحني

 ةايح نم اهتاعوضوم دمتست تايحرسملاف ىحيسملا نيدلا ةرملا هذه يف ناكو نيدلا فنك ىلا

 لثمت تناكو . . ةينيدلا قالخألا سسأو مهتاماركو نيسيدقلا ةايحو ،هبلص ةاسأمو حيسملا
 دنع هتغلب يذلا ينفلا يناسنالا ىوتسملا ىلا طق عفترت مل اهنكلو . سئانكلا تاحاس يف

 .«هرءعامدقلا نانويلا

 رشع عباسلا نرقلا يف ةثيدحلا ةيبروألا ةضهنلا رصع ىتح ارطيسم دادترالا اذه لظ
 . نامورلاو نانويلا دنع ةفلتخملا ةيبدألا لايعألا ءايحا مت امدنع

 ةيحرسملا ةيقنت ىلع اولمعو ةيحرسملا ةكرحلا دايترا يف مهتورذ نويبروألا باتكلا غلب دقل

 ايناسنا اهاجتا ةصاخ يحرسملاو ةماع يبدألا مهجاتناب اوهجتاف) اهريغو ةفارخلاو ريطاسألا نم
 .(٠١ر(اصلاخ

 ص يبيلصلا يلع دمحم / دادعا .يناليغلا دمحم نب ملاس فارشا ۔ طشانمو تايلاعف) يبدألا ىدتنملا ۔ ٧
 ٣١٨(.

 ٨ ١ ٣ ص هسفن عجرملا ۔٨

 ٤٣ ١ ص قيبطتلاو ةيرظنلا نيب نراقملا بدألا ۔ ٩

 ٠٠ ص هسفن عجرملا ١٤٣

 ۔ _ ٢٤٠



 ملاعلا دهع نأ نودجاو انناف يبرعلا انملاعل حرسملا لوخدل ىلوألا ةيادبلا ىلا انئج اذاو
 اهداق يتلا ةيسنرفلا ةلمحلا ةصاخو ثيدحلا يبروألا رايعتسالا عم أدب حرسملاب يبرعلا

 ارتلجناو اسنرف تناك دقف ؤزيلجنالاو نويلاطيالا كلذكو ايروسو رصم ىلع اييسالو نويلبان
 يف نفلا اذه ثبل اضيأ كلذكو .اهدونج نع هيفرتلل ةصاخ رصم ىلا اهقرف لسرت ايلاطياو

 لودلا يف كانه اودهاش ثيح ابروأ ىلا نيثوعبملاو تاثعبلا رود ءاج مث 3 ةيبرعلا بوعشلا
 دنعو نفلا اذهب نيهودشم اوناكو ةديجو ةطسوتمو ةطباه نيب ةيحرسم الايعأ اهوراز يتلا

 . مهنادلب يف نفلا اذه نوسرامي اوناك مهتدوع

 دمحو شاقنلا نورامو ينابقلا ليلخ وبأ دمحأو عونص بوقعي ركذي يبرعلا ملاعلا لظيسو
 اذاو . ةيبرعلا ةئيبلا يف نفلا اذه اوخسر نيذلا داورلا مهرابتعاب ميدنلا هللا دبعو لالج نايثع

 نرقلا اذه نم تاينيتسلا زواجتي نل هناف نايع ةنطلس ىلا حرسملا نف لوخد خيرات ىلا انئج

 كلذو ، ثلاثلا لصفلا يف كلذ فرعنس ايك طقسم يف ةيديعسلا .ةسردملا قيرط نع طقف

 ىلا ةسردملا كلت يف سيردتلا نونهتمي اوناك نيذلا نييرصملاو نيينانبللا نيسردملا ةطساوب
 ىسنن الو ةكرابملا ةضهنلا رصع لبق رصم يف نوينامعلا اهبستكا يتلا تادهلشملا كلت راوج

 ناك دقف جراخلل هتارفس يف روميت نب ديعس ناطلسلا نوقفاري اوناك نيذلا لاجرلا رود
 نولواحيو هودهاش ام ةبلطلا ىلع نوغرفي اوناكو ةيديعسلا ةسردملا يف سيردتلا ىلوتي مهضعب
 . هتاكاحم

 ةلطعلا ءاضقل مهتدوع دنع ةيبرعلا لودلا يف نوسرادلا نوينايعلا بالطلا ناكو

 رصع ءاج مث لوألا مهناكم وه يلهألا يدانلا ناكو اليثمتو ةباتك حرسملا نوسرامي ةيساردلا

 م٠٨٩١ ماع يف بابشلا حرسم ءاشنا متو ةيبدألا عاونألا عيمجب مايتهالا رهظو ةضهنلا

 ديعس نب دمحمو داوج يلع نب ميركلا دبع لاثمأ جارخالاو ةباتكلا يف ةينايع ءيسأ ترهظو
 . كلذ نع لماش ثيدح انل نوكي فوس ةيلاتلا لوصفلا يفو . مهريغو يرفنشلا

.
_
_
 

۔ -_ ٢٤١



 ين اثلا لصفل ١

 ةيحرسم ةكرح مايقل ةيساسألا تاموقملا

 هذه نا ريغ }ةيلمع ةسرامم حرسملا 5ةباتكلا نم ىتح الو غارف نم ىتأتي ال حرسملا

 ةكرحلا يف اهنع ىنغ ال ةيساسأ تاموقمبو ةيباتك لامعأب ةقوبسم نوكت نا دبال ةسرامملا

 نيذخآ ةيحرسم ةكرح مايقل ةيساسألا تاموقملا ضرعتسن فوس لصفلا اذه يفو .ةيحرسملا
 نع ثيدحلا دنع ليصفتلا نم ءىشب تاموقملا هذه ضعب ىلا قرطتا فوس ىننا رابتعالا يف

 _ : بابشلا حرسم

 يحرسم ١ صنل ١

 قلخي نا ىلع بتاكلا ةردق ىه .شزاجنا ىه امنإو ازاجعا تسيل ةيحرسملا ةباتكلا نا

 فده نا اذه ىنعمو ةايحلا نم ةسبتقم ةرقف نوكت ةيحرسملاف) حرسملا ةبشخ ىلع اعمتجم
 امإ ، لصالا قبط ةروص حرسملا ةصنم قوف نم انيطعي نا بجي يحرسملا بتاكلا

 عقي امل اهباشم هلعجت ةروص يف بتاكلا هليخت ءعىشل اماو لعفلاب ثدح نوكي دق امم دهشملا

 ةروص اهبسكي يذلا راوحلا عاونأ نسحا ةيحرسملا كلت راوح نوكي نا بجيو . .ةايحلا يف
 نوكي نا دبالو .ةماعلا مهتايح يف سانلا نيب يرجت يتلا ةيقيقحلا ثيداحالل ةقباطم ةيتوص

 «١ر(ةايحلا عقاول اهتقباطم وه لامج نم ةيحرسملا يف ام مظعم

 نم يناعي عمتجم يف ةسرايملا ىلا برقالا هنكل { يعقاولا حرسملا ينبت ىلا وعدأ اذهب تسلو
 تسيل ةيح۔,ملا) نا اقلطم ركنا الو .ركفلا تايلاكشا نم يناعي امم رثكا عقاولا تايلاكشا

 سبتقي انيح ،علضتملا يحرسملا بتاكلا) نأل كلذ «مر(اهه ةاكاحم لب ةعيبطلا نم ةخسن

 ام مظني هسفن تقولا يف وهف { ةماهلا ثداوحلا درجمب يفتكي نا نم الدب ةعيبطلا نم ةرذش

 كلت . .ةرسملاو ةراثالا ةورذ ىلا ةدهاشم عفري مث ،اهب اقلعتم هنظ وأ :ةايحلا نع هظحال دق

 ١ ص ةيحرسملا ملع ٢٧

 ٢ - ص هسفن عجرملا ٣٢

 ۔ ٢٤٢ ۔-



 لوقيو «"ر(اهيف ماهلإ الو ةبيئك دهاشم تناكل ةيعقاولا ةايحلا يف ترج اهنا ول يتلا دهاشملا

 لمعلا يه ةيحرسملاو : (ثيدحلا يبدألا دقنلا) ميقلا هباتك ين لاله يمينغ دمح روتكدلا

 ، لبقتسملا هدوجو اهنم لكلو تايصخشلا نم اددع هتعيبطب بلطتي يذلا ديحولا يبدألا

 نع ةيصخش لك لزعب ققحتي نل دوجولا اذه نكلو يجلا لثاملا دوجولا تارربمو

 ٤. )(ىرخألا

 اذه نوكي نا طرشب نكلو ةيصخش لك يف ارضاح نوكي نا ةيحرسملا بتاك ىلعو

 هبلطتيو فورظلا هيلمت امو يه ديرت ايب ةيصخشلا قطنت نا بجي يأ .نلعم ريغ روضحلا
 عباتت طبتري نا دبالو) . ةيصخشلا ال هسفن انل رهظيو هسفن بتاكلا محقي نا ال فقوملا
 ةيسفنلا ةينطابلا ةكرحلا عم ثادحالل ةيجراخلا ةكرحلا مستت ثيحب } تايصخشلاب ثيدحلا

 .«هر(تايصخشلل

 يحرسم ١ ىنبمل ١

 امدنع باتكلا بلغا نا ايك ، ةيحرسملا ةرسألل يعرشلا لزنملا وه يحرسملا ىنبملا

 دقتفن ةنطلسلا ين نحنو حرسملل ةيفلخلا ةحوللا ىتح نوليختي ةيحرسملا ةباتكلا يف نوأدبي
 قبطني ال دق ةفلتخملا تالفحلل ضرع حراسم وه هكلمن ام لكو هساسأ نم يحرسملا ءانبلا

 . يحرسم ىنبم مسا اهيلع

 نولثشمللا

 نم لاح ياب حصيال ةيحرسملا نا (ةيحرسيملا ملع) هباتك يف لوكين سدرالا لوقي

 ناك اذاو ةعوبطملا وأ ةبوتكملا ةيبدألا لامعألا نم لمع درجمك اهنايك امهل نوكي نا لاوحألا

 فلؤملا نا ضرتفن نا الوا بجيف ةيحرسم اهفصوب ىرحالاب وأ يمارد نفك اهردقن نا انل

 نا بجي ايناثو هروطس بتكي ناك اينيح روهمجلاو نيلثمملا نم الك هينيع بصن عضي ناك
 «. ةيحرسم لوصف أرقن نحنو ۔ روهمجلاو نيلثمملا ۔ نيلماعلا نيذه انسفنال لثمتن

 حرسملا يف هوجولا تابث مدع يه حرسملا وفلؤم اهيناعيو ةراظنك نحن اهيناعن يتلا ةلكشلملا

 لثمملا كلذ يف ةيصخشلا هذه دسجي نا جرخملا وأ فلؤملل ىءارتي نا ايف ةيئاسنلا ةصاخو

 . هتيحرسم بتاكلا يهني نا لبق ةحاسلا رجه دق ةلثمملا وأ لثمملا نوكي ىتح

 ٣٢ ص هسفن عجرملا ۔ ٣
 ٦١٠ ض ثيدحلا يبدألا دقنلا۔٤اه

 ٥٩٠ ص هسفن عجرملا ۔ ٥

 ۔ ٢٤٢٣ ۔-



 تارم كلذ يف حلفيو ةيئاسن ةيحرسم رداوك داجيال ادهاج بابشلا حرسم لمعيو

 ىلا اهعاجرا ضعبلا لواحي بابسأل ةلثمملا ىفتخت تقولا نم ةهرب دعبو هنا ريغ تارمو

 َ . عمتجملاو نيدلا

 هبلطي ام دفني ةلاك هعم لماعتت امدنع لثمملا قح مضه يف ارود بعلت ةراظنلا لعلو

 .هدهجو هرود نيسانتم بتاكلا

 ةملكل ثيدحلا ىنعملاب افرتحم لثمملا نوكي نا يفكي سيل) هناف ينيشت نودلش لوقي ايكو

 . ؛٠ر(عالطالا ديدش ةبرجتلا عساو نوكي نا بجي لب فارتحالا

 يتلا ةيحرسملا لامعألا ةلآض ىلا دوعي يصصختلا يحرسملا لثمملا كلذ زورب مدع لعلو
 يتلا لامعألاف ،ةنطلسلا يف ةيحرسملا ةكرحلا يف ةدئارلا ةهجلا وهو بابشلا حرسم اهمدقي

 ةيحرسم انايحاو ةنسلا يف تايحرسم ثالث زواجتت مل هدهع لاوط بابشلا حرسم اهمدق
 . طقف ةدحاو

 لاوط مدقي نل هنال .طاشنلا اذكه عم لعافتي نا اقلطم ميطتسيال يحرسملا لثمملاف
 نا رابتعالا يف ذخألا عم مايأ ةعبرأ زواجتت ال ةدمل طقف ضرعت ةدحاو ةيحرسم الا ماعلا

 لغش مهروضح زواجتي نل نيذلا نيلوئسملاو ةلودلا لاجر رابكل اصصخم نوكي لوألا مويلا
 . ضرعلا ةلاصل نيلوألا نيفصلا

 ةيهاكفو ةيمارد نيب تايصخش ةدع لثمملا لثمي نا اداتعم انيدل حبصا اذهل ةجيتنو

 . ةطباهلا ايبرو ةيديموكلاو ةيديجارتلا ةيحرسملا يف هدجنو ةجذاسو
 اهلك هتايح رودلا اذهف سرك ةيضرع ةقيرطب ولو راودألا نم ارود ذختا اذا لثمملا ناك دقو)

 .«٧(ةيحرسملا هتايح لاوط ةيصخشلا هذه الإ بعلي ال ثيحب

 ام نكلو ددحم رود يف لثمملا ديقن نا ديرن الو قيضلا رصحلا اذه ديرن ال نحن ةقيقح

 ريغ يديمركلا رودلا نا عبطلابو هبعلي يذلا رودلا يف اريدق لثمملا نوكي نا هديرن

 . اماردوليملا يف هريغ يديجارتلا

 ةراظنل او ىعامتجا ١ يعول ١

 ىقرت ال ةراظنلا تناك اذا ايلخاد لظي اهرثا ناف اجارخاو افيلأت ةيحرسملا ةورذ تناك ايهم
 . نفلا اذهو

 حرسملا روطتف ،حرسملا نف يف لاحلا وه ايلثم يعامتجالا يعولاب اطابترا رثكا انف دبت نلو
 كلت .ةمألا كلت ةراضح سكعي هنا لوقنو اقدص رثكا نكنل وا ةيفاقثلا ةكرحلا سكعي

 ٦ ص حرسملا خيرات ٣٢٦

 ٧ ص هسفن عجرملا ٣٣١

 ۔ -_ ٢٤٤



 ىنبملا هلثمي امو ةيهام نم يحرسملا صنلا هلثمي امب ةيونعملاو ةيداملا اهريياعم لكب ةراضحلا

 ىقري حرسملاف ، يطارقميدلا يعولاب طبتري يعامتجالا يعولاو . ينارمع يقر نم يحرمللا
 © ناسنالا نع ريبعتلا ةيرحب طبترم نف هنال ، ةيطارقميدلا لظ يف ادلاخ ايناسنا انف حبصيو
 هجراخو هلخاد نع ريبعتلا . هلبقتسمو هرضاحو هيضام نع ريبعتلا . همالاو هلامآ نع ريبعتلا
 دعبأ ناك ةسايسلل اقوب حرسملا ناك ىتمو .(ه(سفنتي اهيفو ةيطارقميدلا عم شيعي حرسلملاف)

 .روهمجلا نعو نفلا نع

 رسألا ضعب دجنف يعامتجالا يعولا مدع نع ةجتانلا ةيبلسلا جئاتنلا ضعب يناعن انلعلو
 ةيحرسم ضرعت امدنع لعفل ا ا ذه اهضعب موقيال انيب ] حرسمل ١ ل ااملافطأ بحطصت

 نوفرصتي حرسملاب ناكم يف بابشلا عمجت يهو ةيحص ريغ ةرهاظ كانه نأ ايك ة لافطألل
 اجرح دجي ال دق مهضعبو . قوذل ١ نع ةديعب اهن أ فصوت ام لق أ اتاوص أ نوقلطيو تافرصت

 ةصاخ هراوجب نم هابتن ا بذجل ىعسي هن أكو هليمز عم عفترم توصبو رمتسم ر اوح ةراثا يف

 . ةيئاسن رصانع هراوجب نم ناك اذا
 اننا . . ةراظنل ١ نم روهمج دوجو يه يحرسملا نفل ١ زيمت يتل ١ ةديحول ١ ةصيصخل ا نا»

 لدبتسن وأ فذحن نأ انرودقم ف نحنو 3 روهمج الب ةيليثمت دوجو روصتن ن أ عيطتسن ال

 ةيحرسم ةعطق ةيأ ليثمت ءانثأ يف حرسملا قوف مدختست يتلا (راوسسكالا) ةعتمألاو تاودألا
 . «6ر«ادبأ هماقم موقي ءىشب لدبتسي وأ فذح نأ نكميال يذلا روهمجلا الا

 ثارتلا

 سيديبرويو سوليخسيا ىتحو ةيحرسملا ةسرامملاو ةباتكلا يف ايهم ارود ثارتلا بعلي

 بضنيال نوزحم يمالسالا خيراتلاو يبرعلا ثارتلاو { ايهتايحرسم ةباتك يف خيراتلا ايهلتسا
 لك . . ريطاسألا ىتحو لب ةعئارلا ةريسلاو ةيعقاولا صصقلاو ةيلوطبلا محالملاب ءيلم وهف
 وأ: © ةرصاعملا ةينفلا ةطشنألا لكف ه حرسملا ةبشخ ىلع اعئار نوكي هءاقتنا اندجأ ول كلذ
 «)١٠( ثارتلا ىلع ةلاع اهمظعم

 ام لك سلفي نأ الاحم اديصر لثمي انخيراتو ادلاخ اثارت كلمن دمحلا هللو نيينايعلا نحنو
 . هنم ضارتقالل اديج نيلهؤم نوكن نأ انيلع

 ٨ حرسمل ا ١ يف ي رعل ١ ن رقل ١ ص - رشع عساتل ٥٧٢

 ٩ ص ةيحرسملا ملع ١٠٧ .

 ٠ ص ( طشانمو تايلاعف) يبدألا ىدتنملا ۔ ٣١٧

 ۔ ٢٤٥ ۔



 نم اهايا ايهلتسم ةيملاع ةيناسنا عئاور غيصي نأ هناكماب هناف عدبملا بتاكلا رفوت ىتمو

 . لمشأ ةروصب ىمالسالا وأ ةماع يبرعلا وأ ينايعلا ثارتلا

 ةيركف ةيفلخ يمالسالاو يبرعلا ثارتلا نم اوذختاف ) كلذ ىلا اولصوت العف انباتكو
 ةلاسر يه هذهو هركفو هتيؤر بسح لك ةرصاعملا انتايح يف مهاؤر اودسجيل اهيلع نودنتسي

 (١١ر(دقنلاو هيجوتلاو ريهطتلا ةركف ىلع موقي يذلا داجلا حرسملا

 ١ ص هسفن عجرملا ۔ ٣٤.

 ۔ - ٢٤٦



 ثلاثلا لصفل ١

 يحرسملا طاشنلل ىلوألا تايادبلا

 نام ةنطلس ف

 ثيدحلا ىلا نايع ةنطلس يف يحرسملا طاشنلا لوخدل ىلوألا تايادبلا نع ثيدحلا اندوقي

 لثمت سرادملا هذه نأ رابتعا ىلع ث اهيف ةدجاوتم تناك يتلا ثالثلا سرادملا كلت نع

 ينج يف نايع تذخأ يتلاو نفلا ةرجش ةرذب سرغل اهحالصتسا مت يتلا روبلا ضرألا

 . اهرايث
 ماع ويلوي ٢٣ يف تماق يتلا ةكرابملا ةضهنلا لبق كانه نكي مل هنأ اه ملسملا ةقيقحلاو

 دمحلا هللو يتلاو بيتاتكلا سرادم راوج ىلا ثيدحلا موهفملاب سرادم ثالث ىوس مم ٠

 يف اهناكم ذختتو ©. ةنطلسلا ءاحنأ يف ةرشتنمو . ةثيدحلا سرادملا راوجب ةدجاوتم تلازال ۔

 ملعت ، بيتاتكلا هذه يف لافطألا ىقلتيو «نيملعملاه تويبو ةيئاسنلا تايعمجلاو دجاسملا

 ثيح . يبرعلا طخلا ملعت بناج ىلا ةيلوألا نيدلا رومأ ملعتو هظفحو ميركلا نآرقلا
 ةيمويلا ةيسردملا ةساردلا ءاهتنا دعب هل انيرعو لفطلل ةيديهمت ةلحرم بيتاتكلا هذه لكشت

 . ةيمسوملا وأ

 نم فشتسن اننال سرادملا هذه لوانتن اننا ه لوقن . ثالثلا سرادملا كلت ىلا ةدوعو

 ةبوعصلا نم) هنأ مغر نايع ةنطلس يف يحرسملا طاشنلا ةسراممل ىلوألا تايادبلا اهلالخ

 دجوتال هنا ايك . ةقدب نايع ةنطلس يف يحرسملا طاشنلل ةسرامم لوأ تناك ىتم ةفرعم ناكمب

 اوسرد نيذلا نم دوهشلا ةداهش ىوس طاشنلا اذه ليجست يف اهيلع دانتسالا نكمي قئاثو

 (١)«اهب نمزلا فصع نم تجن يتلا مهتايركذو سرادملا كلت يف مهابص مايا

 : يه (م٠٧٩١) ماع لبق ،نايع ةنطلس يف ةدجاوتم تناك يتلا ثالثلا سرادملاو

 سرادملا رهشأ نم دعتو (م٠٤٩١) ماع اهسيسأت مت دقو & طقسم يف ةيديعسلا ةسردملا
 . يرصعلا ميلعتلا طمن قط تذخأ ةسردم لوأ يهو ۔ اهربكأو

 ١ ص ۔ نايع ةنطلسب حرسملا ةبربحت : رظنأ ٢٩ .

 ۔ _ ٢٤٧



 دقو طقسم ةظفاحم تايالو ىدحا يهو حرطم يف ةيديعسلا ةسردملا يه ةيناثلا ةسردملا

 . )م١ )٩٥٩ ماع تسسأت

 ماع تسسأت دقو .ةلالص يف عقتو كلذك ةيديعسلا ةسردملا يهف ةثلاثلا ةسردملا امأ

 . م )١ ١٩٥

 ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو رادصا 0 نايع يف ميلعتلا يضام نع تاحمل باتك ىلا عوجرلابو»
 يف ةيديعسلا ةسردملا نع ثدحتت 1 ةرابعلا كلت هب تدرو (م٥٨٩١) ماع بابشلاو

 : طقسم

 هرضحي ماع لك ةياهن يف ريبك لافتحا اهيف ماقي ةيلخاد ةحاس ةيديعسلا ةسردملا يف تناك )

 جماربو ةيسردملا ديشانألاو تايليثمتلا هيف مدقتو 5 ةبلطلا رومأ ءايلوأو ةلودلا لاجر رابك
 «٢(. ىميلعتلا ةبلطلا ىوتسم هيلا راص ام نع ةيقيقح ةروص ىطعت ةددعتم

 قلطن نأ انل قحي هناف (تايليثمتلا) ةملك ةقباسلا ةريخألا ةرقفلا كلت نم انأزتجا ام اذاو
 . ةملكلا كلتل ايلمع اديسجت انل روصيل نانعلا انركفل

 يف ىلوألا ةنبللا اهنا رابتعا ىلع تايليثمتلا كلت ةيمكو ةيفيك نع لءاستت سفنلا لظتو

 . ةنطلسلا يف ةماع يليثمتلا نفلاو ةصاخ ةيحرسملا ةكرحلا ةيضرأ

 نع اهدعب وأ اهبرق نع رظنلا ضغبو (تايليثمتلا) كلت ةيفيكو ةيمك نع رظنلا ضغبو
 يليثمتلا نفلا ةسرايمب افارتعا لكشي تايليثمتلا كلت دوجو ناف & ثيدحلا يحرسملا ليثمتلا

 . . ةايحلا ةرورضل ةباجتساو سفنلا ةبغرل ةيبلت نايع يف
 ةدارالا بولسم وهو (م٠١٧٩١) ةضهنلا رصع تقبس يتلا ةرتفلا كلت ينايعلا شاع دقل

 . ميلعتلا ىتح (عونمم) ءيش لك

 عقاولا ميحج نم ابورهو قزرلا رداصم نع اثحب برغتلا ينايعلا ناسنالا لواحيو

 نا ۔ تلق اذا ةبارغ الو © هعوجر ةبيرض عفدي نأ نم هل دبال نكلو هنطو ىلا قاتشيو

 ديعس نب سوباق ناطلسلا ةلالج رهظ نأ ىلا & ضرألا عاقب يف نيدرشتم اوناك نيينامعلا

 سيياقم لكب ةيندم ةلود اهبعشو نايع نم قلخي نأ دهعتو { ينايع لكل نايع نأ نلعيل
 . ۔ ىلاعتو هناحبس ۔ هللا لضفب ققحتام وهو ، رصعلا

 ىلع ا رصتقم ناك مهميلعت ر ناف ٠ نيملعتم ما نم ةلق ةرتفلا كلت يف كانه ناك ناو ىتحو

 ٠ ملاعلا لود نع ابيرقت يهف امامت نكت ل نا ٠ ةلوزعم ناع تناكو . هقفلاو نآرقلا ةسارد

 هفده ناك دقف نايع ةنطلسل قباسلا مسالا وهو «نايعو طقسم ةنطلس» ل رئازلا ىتحو

 ٢ ص قباسلا عجرملا : رظنأ ٢٩ ۔ ٣٠

 ۔ _ ٢٤٨



 اذه فده نوكي نأ اماو ، ىرخأب وأ ةقيرطب تاكلتمملا بلس وأ ضرألا تاورث لالغتسا

 جارختساو . ةيسرافلاو ةيمالسالا راثآلاو { مدقلا يف ةلغوملا راثآلا كلت ةسارد رئازلا

 بوعش دهاشي نأ رئازلا اذه فده نوكي نأ اماو { ةيبدألاو ةينيدلاو ةيخيراتلا تاطوطخملا
 جيلخلا دايسأ نايع ةراحب ناك مايأ مايألا كلت ىعنيل وأ ثيدحلا رصعلا يف ىطسولا روصعلا

 لود يفو . ايقيرفا قرشو طسو يف مالسالا ةرشان نايع تناك مايأ . . طيحملاو رحبلاو

 (٣)يدنهلا طيحملا

 ؟ ةيديعسلا ةسردملا كلت يف ليثمتلا ةركف تقثبنا نيأ نمف كلذك كلذ ناك اذاو
 اهءارو نمكي هنأ نودجاو انناف ( تايليثمتلا ) كلت مايقل رنشابملا ببسلا يف انقمعت اذاو

 ام ضعب مهعم اولقن دق نيسردملا كئلوأ نأ دكؤملا نمف ، يرصم وأ ينانبل وأ يندرأ سردم
 . ةيليثمتو ةيحرسم دهاشم نم مهنادلب يف هودهاش

 اوناك نيذلا كئلوأ لضفل ركنتنال نأ انيلع ناف 0 نيسردملا كئلوأ لضف انركذ اذاو

 يف نودهاشي اوناك ثيح 0 ةقطنملا جراخ هتارايز يف (روميت نب ديعس) ناطلسلا نوقفاري

 يف سيردتلا ىلوتي ناك مهضعب ناو ةصاخ . مهتشهد ريثت ةيحرسم اضورع دالبلا كلت

 . (٤)تارايزلا كلت نم هورخدا ام ةبلطلا ىلع نوغرفي اوناكو & طقسم يف ةيديعسلا ةسردملا

 بتكلا نم ةسبتقم طقسمب ةيديعسلا ةسردملا يف مدقت يتلا ةيليثمتلا تارقفلا بلغأ ناكو

 . ينانبللا «جورملاه باتك ةصاخ . ةررقملا ةيسردملا

 . تاعوضومو }ةعاس عبر نم رثكا ديزي نكي مل هناف ةيليثمتلا دهاشملا كلت نمز نع امأ

 تاراوح وأ فقاوم اهللختت ةيخيرات وأ ةيعايتجا وأ ةينيد تاراوح نع ةرابع دهاشملا كلت

 . ةكحاض ةيديموك

 ةئيملاو بالطلا تالواط .موقت انيب . يحرسملا ضرعلا ةلاص ةيسردملا ةحاسلا لثمتو

 مامأ هذه حرسملا ةبشخ بصنت نأ دبالو { حرسملا ةبشخ ماقم داجسلاب ةشورفملا ةيسيردتلا
 ةعجارمو تاميلعتلا ءاطعاو ءافتخالاو روهظلا ثيح ث ليثمتلل اسيلاوك اهباوبأ لثمتل لوصفلا
 . (٥)صنلا

 ٣) ١ ص ةطوطب نب ا ةلحر رظن ٧.

 ٤( ص نامع ةنطلسب حرسملا ةبرجت رظنا ٨.
 ٥ ) ١ رظن ١ عجرم ١ ص قب ال ٠ ١ .

 ۔ _ ٢٤4٩



 : ةيادبلاو بابشلا حرسم ( أ (

 & نامزلا كلذ رابغ اهقتاع نع ضفنت نايع تذخأو ، ةعجر ريغ ىلا ملظلا رصع ىلو ©
 . هرهظمو هرهوجب ةثيدحلا ةيندملا بوث يدترتو

 مكحلا ديلاقم ديعس نب سوباق ناطلسلا ةلالجلا بحاص ةرضح ىلوتب م٠٧٩١ ماع يفف ©

 . قفارملا لك يف ةلماش ةضهن نامع تأدب

 لهانم نم اوبرش لاجر اهتفد ريدي ةروطتم ةلود مايق يف ةيساسألا ةزيكرلا وه ميلعتلا ربتعيو ©
 ديعس نب سوباق ناطلسلا ةلالجلا بحاص ةرضح نلعأو . ةيرظنلاو ةيلمعلا ملعلا

 : هل باطخ لوأ يف مظعملا

 ه رجشلا لظ تحت ولو انءانبأ ملعنس »

 ىلع دهاعملاو سرادملا باوبأ تحتف رونلا بح يف ةحماجلا ةبغرلاو ةيماسلا رماوألل اذيفنتو ©

 لك يف سرادملا ترشتناف ةفرعملاو ملعلل نيشطعتملا ةبلطلا فالآ نضتحتل اهيعارصم

 ةضهن مايقب رشبت { رضحلاو ودبلا يف لحاوسلاو لابجلا يف ، ىرقلاو ندملا يف نطولا ءاجرأ
 . ىرك ةيميلعت

 ديدج نه ةيلحملا انتحاس ىلع حرسملا نأب ميلستلا لوقلا ةلفان نم ناف . حرسملا ىلا ةدوعو ©
 ةيبررألا تالمحلا عم أدب حرسملاب هدهع يبرعلا انملاع نا لب هدهعن ملو لبق نم هقرطن مل
 . ةثيدحلا ةيزايعتسالا

 جرخملاو بتاكلا ةلاقم ىلا عمتسن انوعد (بابشلا حرسم) نيوكت ةيادب نع ثيدحلا لبقو ©
 سرامن انك : هعم ثحبلا بتاك ةلباقم ىق يرفنشلا ديعس نب دمحم ذاتسألا ىحرسملا
 ام لضفأ ناكو (هوبلك) ةقطنم يف ةرجؤملا لزانملا دحأ يف ةيحرسملا ضرع ىلع بيردتلا
 © روهمجلا دنع ارفوتم سامحلا ناكو { هيلا دقتفن انحبصأ يذلا يعايجلا لمعلا وه انزيمي

٢٥٠ _



 ةرتف انثكمو ةيحرسملا تابيردتلا ةسرايمل هلزنم ىلا يروصلا دشار نب ملاس نانفلا اناعد مث

 . تابيردتلا هيلع سرامن يذلا ناكملل دقتفن انك ثيح ٠ هلزنم يف بردتن

 يوق لعف در نع ةرابع تناك بابشلا حرسم نيوكت ةصق ناف بابشلا حرسم ىلا ةدوعو ©

 نونانفلا جضف تاينيعبسلا رخاوأ يف ةيدنألا تمع يتلا يحرسملا طاشنلا يف دومجلا ةلاحل

 5 كلت دوكرلا ةلاح نم مهقورع يف يربجحت ةيحرسملا ءامدلا تلظ نيذلا ةيدنألا ءاضعأ

 نأ ناكو { ةيدنألا نع اديعب مهتاياوه هلالخ نم نوسرامي رخآ أجلم نع نوثحبي اوراصو
 كلت يف ةيدنألا نع ةلوئسملا يه تناك يتلا (بابشلاو مالعالا ةرازو) ةبغر كلذ فداص

 ةيروهمج نم اباش ايحربم اجرح تمدقتساف يابشل ا يحرسم ا طاشنلا ةيمنت يف ةرتفلا

 اودضاعتو هلوح اوفتلاف ةجاحو ةجح هدوجو ناك. شيشح ىفطصم وهو ةيبرعلا رصم

 ةيمسر ةغبص تاذ يهو (م٩١+٠) ماع يف بابشلل ةينايع ةيحرسم ةقرف لوأ ليكشتل اعم

 ةقرفلا يسسؤم مظعم ىلع ةبلاغلا ةفصلا وه سامحلا ناك . ةيمسر ةرازول اهتيعبت مكحب

 ةيادب ين تابقعلا لك زاتبحت نأ ةقرفلا تعاطتسا يرعلا جرخملاو سامحجلابو ، نابشلا

 ) ١ () ةيقدنبل ١ رجات) ةريهشل ١ ريبسكش ةيحرسم يهو اهل لمع لوأ مدقت نأو اهنيوكت

 ةيعاولا ةيعامتجالاو ةيفاقثلا ةايحلا ةرورض هتضتقا حرسمك تاي مل بابشلا حرسم نذا ©

 ام ردقب عمتجملل ةسارد نم تاي مل . . يرادا وأ يرازو عورشمك ءاج ام ردقب ةيقارلا

 . ةيبرعلا لودلا لك يف اعبتم ايرازو اديلقت ءاج

 ةبشخ ىلع تعضوو عقاولا نم تئزتجا ، عمتجملا نم ةعطق ةيحرىملا وأ حرسملا نا ©
 . . اعورم اطوقس طقس ايسايس اعورشم حرسملا ناك ىتمو . حرسملا

 ةلالخلا بحاص ةرضح يف ةلثمتم ةميكح ةدايقب انيلع هللا نم نايع ةنطلس يف انه اننأ ريغ ©
 بدألا «درفلاو ةلودلا» عمتجملاو ةسايسلا نيب قرف الف مظعملا ديعس نب سوباق ناطلسلا
 . (نايع) وه دحاو ءيش لجأ نم لمعن ۔ انلك ۔ مولعلاو

 ليبس يف نيدهاج نولمعي تايناكمالا حش مغر بابشلا حرسم ىلع نومئاقلا ذخأ دقل ©

 . نيلثمملاو باتكلاو نييحرسملا نيجرخملا بلغأ اهنع قثبنا يتلا ةاونلا وه بابشلا

 ١ ةب ريحت : رظن ا۔ ١ ص نامع ةنطلسب حرسمل ٩ .

 ۔ _ ٢٥١



 : م٢٩٩١ ماع ىلا م٠٨٩١ ماع نم بابشلا حرسم اهمدق يتلا ةيماردلا لايعألا (بر)

 نيرشعو اثالث م١ ٩٩٢ ماع ةياهن ىلا )م١ )٩٨٠ ماع ف هئاشنا ذنم بابشلا حرسم مدق ٥

 فوس ةعيرس ةلاجع يفو (جلفلا) ةيحرسم اهرخاو (ةيقدنبلا رجات) ةيحرسم اهلوأ ةيحرسم
 : ىنمزلا اهعباتت بسح تايحرسملا كلتب فوطن

 يحرسملل (ةيقدنبلا رجات) ةيحرسم هدهع ةيادب يف بابشلا حرسم مدق (ما٠٩©
 لثميال ةيحرسملا هذه ضرع نأريغ { شيشح ىفطصم اهجرخأو ريبسكش ميلو يملاعلا
 نأ ريغ © سرادملا حرسمل لضفملا صنلا يه ةيحرسملا هذه تناك دقف ىلوألا ةقباسلا

 . ةرفوتملا تايناكمالل ارظن اقيرب اهاطعأ بابشلا حرسم قيرط نع اهضرع
 ةيداملا تابوعصلا نم لخت مل (ةيقدنبلا رجات) ةيحرسم ناف لمع ةروكاب يأكو ©

 . ةيونعملاو
 بلغأ هيف ترفوت لمع اذكهل عمتجملا لبقت ىدم يه ىلوألا ةبوعصلا تناكو

 . هتئيب ىلا علطتي عمتجملا امنيب ةيناسنا ةيملاع ةيضق جلاعيو ةيملاعلا ةيحرسملا طورشلا
 اهيلع بلغتلا مت يتلاو يئاسنلا رصنعلا دوجو مدع يف لثمتت تناك ةيناثلا ةبوعصلاو

 .حرسملل ةيئاسن هوجو ةثالث مايضناب سفنألا قشب
 . ضرعلاو لب بيردتلا ةلاصل راقتفالا يف لثمتت تناكف ةثلاثلا ةبوعصلا اما
 8 حرسم اذكهب مهل دهع قباسال نولثمملاف يليثمتلا رداكلا يهف ىربكلا ةلكشملا امأ

 ("رانسح الوبق تيقلو ةيحرسملا ضرع مت بابشلا نم رارصاو هللا نم لضفبو
 نع ةذوخأملا (ةذخونلا لايع) ةيحرسم ةنسلا هذه يف بابشلا حرسم مدق (م٩١ ٥)

 نب ميركلا دبع ذاتسألا اهنيمعتب ماقو { روشاع نايعن بتاكلل (يرغودلا ةليع) ةيحرسم
 «٢رايديمركلا هللختت داج ىعايتجا لمع ىهو ]. شيشح ىفطصم اهجرخأو داوج ىلع

 فلأ يذلا يواكم روصنم يحرسملا بتاكلا مادقتسا مت ةنسلا هذه يف (م٩ ٥)
 لوانتت اهمسا يحوي ايك ةيحرسم يهو شيشح ىفطصم اهجرخأو (نطولا) ةيحرسم
 ىلا برقأ ةيلوطب ةيخيرات امارد يهف نيعماطلا ةازغلا كئلوأ دض نطولا نع عافدلا

 ٤(. )محالملا

 هسفن هل تلوس نم لك دض هقح نع هعافدو ينايعلا ناسنالا ةظقي دكؤت ةيحرسملاو

 . هضرأ نم اربش سملي نأب

 (هرةيحوملا ةصقارلا ةكرحلاب ةينغألاب رعشلا اهيف جزتمي ةيضارعتسا ةمحلم « نطولا »

 ٢ ص قباسلا عجرملا رظنا ٢٩٢ ۔ ٣٠ . ٣ ص قباسلا عجرملا : رظنأ ۔ ٣١

 ٤ ص قباسلا عجرملا ٣٢
 ٥ ةيحرسم ۔ ١ نطول .

 ۔ _ ٢٥٢



 يواكم روصنم فيلأت نم بابشلا حرسمل عبارلا لمعلا يه :رجاهملا ريطلا (م٣٨٩١) ه
 ةينايعلا ةيبعشلا ةينغألا دئار ةايح ةيحرسملا لوانتتو يرفنشلا ديعس نب دمحم جارخاو

 «٦ر( يروصلا دشار نب ملاس)
 ناميع ةمئأ رهشأ ةايخل ضرعت يمارد لمع يهو (ةيارلا) ةيحرسم ضرع مت (م٣٨٩١)ه

 (بربعك نب ثراولا) مامالا هنا ىوقتو اعرو

 . شيشح ىفطصم جارخاو يواكم روصنم فيلأت نم ةيحرسملا

 ةيحرسملاو شيشح ىفطصم جارخاو يواكم روصنم فيلأت نم (يوطلا) (ما٤٨٩ ©
 (هرينايعلا فيرلا ةايح لوانتت ةينايع ةيبعش امارد لوأ : يه

 تايبلس هجاوتو جاوزلا ىلع لبقملا بابشلل ىدصتت يتلا اياضقلا مهأ جلاعت ةيحرسملا

 «هررضاحلاو يضاملا تايبابيا نيب عمجت ةيعاو تايباباب يضاملا
 يواكم روصنم بابشلا حرسمل اهفلأ (رهملا) ةيحرسم ضرع مت ةنسلا هذه يف (م ٥٨٩١ه

 «٠١ريرفنشلا ديعس نب دمحم اهجرخأو
 حافك ىلع . ةلبع رهم ريفوت يف ةرتنع حافك نم ةيحرسم ةطاقسا) رهملا ةيحرسمو

 «١١ر(هريدقت يف ءابآلا ضعب يلاغي يذلا جاوزلا رهم ريفوت يف مويلا بابش ةاناعمو

 رون نب دمحم اهجرخأو يوارعش ميهاربا اهبتك (ءايوقأ معن) ةيحرسم ضرع مت (م٦٨٩١) ه
 «٢٦١رلافطألل لمع يهو يشولبلا

 قيفوتل (لتقأ نأ ديرأ) ةيحرسم نم ةسبتقملا (مهفأ نأ ديرأ) ةيحرسم تضرع (م ٦٨٩٠ه

 ١٣« )داوج يلع نب ميركلا دبع اهجارخاو اهنيمعتب ماق ميكحلا
 دقو ةنسلا كلت يف هضرع متي يذلا ثلاثلا لمعلا يه ةيحرسملا هذه (بيرغ) (م٦٨٩١) ه

 . يرفنشلا ديعس نب دمحم اهجرخأو يواكم روصنم حرسملل اهفلأ
 اهيف لوحتي ةجرد ىلا ةيلاملا ةرطيسلا بحو يراجتلا عشجلا ىلا قرطتت ةيحرسملاو

 ١) ؛رهترسأ نع ابيرغ حبصيو هلهأ ىلع روثيو هبوث نم لصتنتيف عشجلل ةادأ ىلا نبالا

 ٦ رجاهملا ريطلا ةيحرسم .
 ٧ ةيارلا ةيحرسم .

 ٨ ص نايع ةنطلسب حرملا ةبرجت ۔ ٣٢

 ٩ يوطلا ةيحرسم .
 ٧٠ رهملا ةيحرسم .

 ١ - ض نايع ةنطلسب حرسملا ةبرجت ٣٣
 ١٢ ص قباسلا عجرملا ۔ ٣٤

 ٣ - ص قباسلا عجرملا ٣٤
 ٤ بيرغلا ةيحرسم ۔ .

 ۔ ٢0٢٣



 فيلأت نم (ةفقاو لازت ام ةنيفسلا) ةفداهلا ةيحرسملا ضرع مت ةنسلا هذه يف (م ٧٨٩١ه
 باصأ ةنيفسلا باكر) ةعامج لوح ةيحرسملا رودتو 3 داوج يلع نب ميركلا دبع جارخاو

 . تايلاكشالاو تافالخلاو تاقرافملا أدبت انه نمو لطع مهتنيفس

 {١ه»برقأ ,يدقنلا زمرلا ىلا يه ةيحرسملاو

 زيمتف هضرع بولسأ امأ . . دقانلا ىحرسملا لمعلا ةغيص هيلع بلغت المع ناك دقف

 «٦١رةيئانغلا ةيضارعتساللاب

 نب دمحم جارخاو فيلأت نم (رافلا) ةيحرسم ةنسلا هذه يف بابشلا حرسم مدق )م ٧٨٩١ه

 «١٧١)يرفنشلا ديعس

 زبحم) ةيحرسم اجارخاو افيلأت داوج يلع نبا ميركلا دبع مدق ةنسلا هذه يف (م ٧٨٩١ه
 «٨١رعمتجملا يف اهراشتناو ةعاشالا ةرهاظل ةيديموك ةحلاعم يهو (ةنامألا

 حالص فيلأت (توبكنعلا طويخ) ةيحرسم بابشلا حرسم ضرع ةنسلا هذه يف (م ١٩٨٥
 . دمحأ نب روفغلا دبع جارخاو بتار

 اهدادعاب ماق ث رييلومل (بيبطلا) ةيحرسمل نيمعت يهو (كمس لاش رتخد) (ما٨٨٩) ©
 . داوج يلع نب ميركلا دبع اهجارخاو

 دبع جارخاو فيلأت (نخاس رونت قوف ةعاشا) ةيحرسم بابشلا حرسم مدق © ٩
 . داوج يلع نب ميركلا

 رون نب دمحم اهجارخاو اهدادعاب ماق (فيطللا سنحلا) ةيحرسم تضرع )م١ ©٩٩

 . يشولبلا

 . يرفنشلا ديعس نب دمحم جارخاو فيلأت (مهولاب رينويلم) (م٠٩٩1) ©
 ىلع نب ميركلا دبع جارخاو يواكم رافغلادبع فيلأت (عانقلاو عاقلا) (مم٠٩٩) ©

 . داوج

 دمحم جارخاو يواكم روصنم فيلأت (سرافلا) تيربوأ بابشلا حرسم مدق () ©
 . يرفنشلا ديعس نب

 جلاعت يهو داوج يلع نب ميركلا دبع جارخاو فيلأت (بعلملا جراخ ةركلا) (م © ١٩٩١

 . يديموك بولسأب يضايرلا عراشلا اياضق
 اجارخاو افيلأت بابشلا حرسمل ةنسلا هذه يف داوج يلع نب ميركلا دبع مدق (مم٩ © ٩٢

 . (دوصقم ريغ فده) ةيحرسم

 ٥ ةفقاو لازتام ةنيفسلا ةيحرسم .
 ٦ ص ناع ةنطلسب حرسمل ا ةب رجحت ۔ ٣٤

 ٧ ١ - ةيحرسم ١ ر افل .

 ٨ - ص نامع ةنطلسب حرسملا ةبرجت ٢٤

 ۔ _ ٢٥٤



 ثحبلا اذه ةباتك ىتح بابشلا حرسم همدق يحرسم لمع رخآ وه (جلفلا) (مم٢٩٩) ©

 فيلأت نم ةيحرسملاو مرصنملا ماعلا مايأ رخاوأ يف ناتسبلا رصق حرسم ىلع تضرع دقو

 . داوج يلع نب ميركلا دبع جارخاو
 { ةدفاولا ةلايعلا نم ريذحتو . اهيف لمعلاو ضرألاب مايتهالا وحن ةهجوم ةوعد يهو

 . ديلاقتلاو تاداعلاو ضرألاو ناسنالا ىلع اهرطخو

 : (ايحرسم) بابشلا حرسم ةريسم تبكاو يتلا ثادحألا مهأ ىلع ةءاضا (ج)

 فيثكت ىدمو هروطت ىدم كردن مويلاو سمألا نيب بابشلا حرسم ةريسمل ةعيرس ةرظنب
 يه بابشلا حرسم اهمدق يتلا ىلوألا ةيحرسملاف اجارخاو ةباتك ةينايعلا ءايسألا دجاوت

 ة شيشح ىفطصم يرصملا جرخملا اهحرخأو (ةيقدنبلا رجات) ةريهشلا ريبسكش ةيحرسم
 ةيحرسم حرسملا مدق ثيح يبرعلا طيحملا ىلا يملاعلا طيحملا نم تلقتنا ةيناثلا ةيحرسملاو

 ماقو روشاع نايعن يبرعلا بتاكلل (يرغودلا ةليع) ةيحرسم نم ةذوخأملا (ةذخاونلا لايع)

 . داوج يلع نب ميركلا دبع اهنيمعتب
 ايلوأ نيمهم نيثدح دهشنو (رجاهملا ريطلا) ةيحرسم دهش يذلا م٣٨٩١ ماع ءاج مث

 ناكف نييلخملا باتكلا عم العافت ثدحيو ينايعلا حرسملل ةباتكلاب موقي يبرع بتاك مادقتسا

 ثدحلا امأ (رجاهملا ريطلا) ةيحرسم بتك يذلا يواكم روصنم يرصملا بتاكلا روضح
 تبثأ يذلا يرفنشلا ديعس نب دمحم ينايع باش دي ىلع ةيحرسملا هذه جارخا وهف يناثلا
 . يحرسملا جارخالا يف ةرادج

 تءاج ىتح طقسم يف (بابشلا حرسم) تايحرسم عيمج ضرع ىلع ةداعلا ترج دقل
 راوج ىلا روصو ىوزنو ةلالص نم لك يف اهضرع مت ثيح ١٩٨٥ ماع (رهملا) ةيحرسم
 . طقة.۔.د

 ةباشلا هوجولا نأ ريغ شيشح ىفطصم يبرعلا جرخملا ةلاقتسا دهش : ١٩٨٦ ماع

 هتمصب كرتو ينايعلا حرسملا عم شاع ديج جرحم اهكرتي ايبر يتلا ةرغثلا دست نأ تعاطتس:

 ميهاربا بتاكلل (ءايوقأ معن) ةيحرسم جارخال يشولبلا رون نب دمحم يدصت ناكف هيلع

 (١؛ر يوارعش
 مث . هنطو ىلا داعو (بيرغر) ةريخألا هتيحرسم يواكم روصنم مدق ماعلا اذه سفن يفو

 (مهفأ نأ ديرأ) ةيحرسم جرخأو نمعف م٦٨٩١ ماع يف داوج يلع نب ميركلا دبع رود ءاج

 . ميكحلا قيفوتل (لتقأ نأ ديرأ) ةيحرسم نع
 ةئام ةينايع ةيحرسم مدق ثيح ، بابشلا حرسم هاسني نل ماعلا اذه (م٧٨٩١) ماع

 هذه تعاطتسا لب (ةفقاو لازتام ةنيفسلا) ةيحرسم يه اليثمتو اجارخاو افيلأت ةئاملاب

 ٩ ص قب اسلا عجرم ا۔ ٣٤

 ۔ ٥



 تلانو حرسملل ةيجيلخ ةقباسم يف تضرعف نطولا دودح جراخ ىلا ربعت نأ ةيحرسملا

 ىلع روكيدل ١ ممصم لصحو 7 نسحأ ةزئاج ىلع اهتالثمم ىدحا تلصحو باجع الا

 ٢٠) )روكيد سدنهم لضفأ ةزئاج

 . اجارخاو افيلأت ةينايع ءاسأ دهاشنو أرقن انحبصأ اذكهو

 جارخالاو فيلأتلاو نويحرسملا

 : شيشح ىفطصم اق

 . تايحرسم )٥( جرخأ
 : يواكم روصنم اق

 . تايحرسم عبس )٧( فلأ

 : يرفنشلا ديعس نب دمحم اق

 . نيتيحرسم )٢( فلأو تايحرسم تس )٦( جرخأ

 : داوح يلع نب ميركلا دبع ق

 . تايحرسم ثالث )٣( نمعو تايحرسم تس )٦( فلأو تايحرسم )٨( جرخأ

 : يشولبلا رون نب دمحم ل

 . ةدحاو ةيحرسم فلأو نيتيحرسم )٢( جرخأ

 . لئاوألا نيقابسلا نم لقأ ناك مهجاتنا نكلو . نيجرخملاو باتكلا ضعب راوج ىلا

 : ضرملا ناكم

 قدنف) حرسم ىلع اهضرع مت بابشلا حرسم اهمدق يتلا ةيحرسملا ضورعلا بلغأ
 ةأرملا ةيعمج : حرسم نيحرسملا نيذه يلي مث (ناتسبلا رصق) قدنف حرسمو (لاتننتنوكرتنالا
 . نايع يدان حرسمو ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو حرسمو ةينامعلا

 : بابشلا حرسمو جارخالاو صنلا ( د )

 اهتايح سبتقت ةيحرسملاف { ةءارقلا لجأ نم بتك اذا تيم صن هتاذ يف ىحرسملا صنلا

 بتكي نأ ادهاج لواحي يذلا بتاكلا كلذ جذاس وه مكو ، حرسملا ةبشخ ىلع اهليثمت نم
 . ارذب رذبيال اربق رفحي اذه هعنصب هنأل ليثمتلل ال ةءارقلل ةيحرسم

 مويلا أرقن نحنف كلذك كلذ ناك اذا : لءعاستيف ضعبلا لابب لاؤس رطخي دقو

 نم مهريغو ميكحلاو رتراس لوب ناجو تكيب ليومصو سديبرويو تخربو سيلكوفوسل
 دولخ ءارو نماكلا رسلا انلابب رطخي الأ نكلو & كلذ ركنأ ال . معن ؟ ةءورقم ةعوبطم لامعأ

 ! ! ؟مهلايعأ

 ٢٠ عجرملا ۔ ١ ص قب اسل ٤ ٣

 ۔ -_ ٢٥٦

 



 سخبأب تابتكملا ففرأ ىلع ةضورعمو ةعوبطم ددعلا ةبيهر ةيحرسم اصوصن كانه نا

 مايألا) و (رفمال) و (تاريجتسملا) و (نويلاجب) و (بيدوأ) ينتقن نذا اذايلف ناينألا
 (فيهكلا لهأ) و (تلمه) و (ليطع) و (هداورط تانب) و (سيلوأ يف اينيجيفيا) و (ةديعسلا
 . اهريغو

 صنلل ةيلعفلا وأ ةيلمعلا ةعيبطلا نع جرخيال هتباتك يف ىتح يحرسملا بتاكلا نا
 انل لقني نأ لبقف (هح7ا٨٥) لعفلا هنهذ يف رضحتسيو )٧0609( مالكلا بتكي يحرسملا

 ةظحل { هلعفو لطبلا كلذ ةلاح انل لقني هناف حرسملا ةبشخ ىلع هلاطبأ دحأ هلوقي ام بتاكلا

 ىتح انل لقني اضيأو لب مهتارظنو مهتاكرحو هراوجب نم لعف انل لقنيو لب لوقي ايب ههوفت
 . كلذ ريغو يفلخلا رظنملا ىتحو ةرجش وأ ةلواط وأ يسرك نم هراوجب يذلا دايجلا كلذ

 راضحتسا نع زجعي يذلا ىحرسملا بتاكلاو ، لعف اهتاذ دح يف ةيحرسملا ةباتكلا نذا

 ز .. اليزه ايحرسم المع مدقي فوس ديكأتلاب هناف لعفلا
 اماردلا هتفلخ يذلا رثألا كلذو لمعلا لعف ىلا الصأ دوعي ةيحرسملا صوصنلا ءاقب نا

 . ةيحرسملا ملاع ىلا هملاع نم لقتني صنلا أرقي امدنع ءىراقلا ناف كلذبو اهضرع ةظحل
 سرمتملا بتاكلا الا نفلا اذه كرديالو لايخ ةعسو ةياردو ةكنح بلطتت ةيحرسملا ةباتكو

 اوضاخ دق اونوكي نأ دعب رخأتملا رمعلا كلذ وه حرسملا باتك نيب عمجي ام نأ ىرن كلذلو

 تاونس يف مهتايرقبع اوبتك نييحرسملا نم ةبلاغلا ةبلغلاف { يعادبالا ملاعلا اذه اوبرجو
 لصي نأ ىلا هبراجت يف يضمي مث يبهذلا مجنملاك أدبي يحرسملا بتاكلا نا ثيح . ةرخأتم

 . ىقنلا صلاخلا بهذلا ةلحرم

 انباتكف جضني نأ لبق رمثلا ينج يف لجعتسن الأ ةراظنك وأ روهمجك انيلع كلذلو
 ةريسملا ةيادب يف اولازام يرفنشلا دمحمو داوج يلع نب ميركلا دبع مهسأر ىلعو نويحرسملا

 انل نوعدبي مهف كلذ مغرو نييملاعلا نييحرسملل رخأتملا رمعلاب ةنراقم ةيحرسملا ةباتكلا وحن

 . لايخلا مهفعسيو ةبرجتلا مهيتؤتام ردقب ةيلاع ةيحرسم عئاور
 ةجضانلا ةيحرسملا ةباتك نأ تبثت . ملاعلا يف ةيحرسملا خيرات ىلع ةصحاف ةرظن نإ »

 اذه ىلع بيردتلاو ةكنحلا نم ةيلاع ةجرد غلب دق اهبحاص نوكي . ةنيعم نس ىلا جاتحت

 يف نوكي اموهفمو .0 هل داشتحالا نكمي احرسم انل مدقي نأ هلهؤي ابيردت ؤ قاشلا نفلا
 (١٢)«هيف شيعي يذلا عمتجملا ةمدح

 مهعمجي ادحاو ائيش نأ دجن ايلاح نايع ةنطلس يف ةيحرسملا باتك رايعأ يف ةعيرس ةرظنو
 . مهبابش ناوفنع يف اولازال مهنأ وه

 ۔ .«. ٢٥٧



 ديشأ ام ردقب يلحملا ىوتسملا ىلع يحرسملا عادبالا قح مهبلسأ نأ ديرأ كلذب سيلو
 . ةميلسلا اهفوصأب ةيحرسملا ةباتكلا ةسرامم ىلع مهتردقو مهسايحب

 بيردت ىلا جاتحي ايناو اهاحضو ةليل نيب يأيال يحرسملا عادبالا نا هلوقأ نأ ديرأ ام لكو

 يهو . ةيرصعلا هتاهابتا ثدحأ ىلا هتقيلخ ذنم حرسملا تاكرحت دصرت ةيملاع ةفاقثو ةسراممو

 باتكلا ءالؤه ىلعو & يعادبالا يحرسملا نفلا ىلا لوصولل نيينامعلا باتكلل ةحوتفم ةوعد
 ابنج اوشيعي نأ مهيلع لب حرسملا ةبشخ نع اديعب مهب فذقتو سأيلا حاير مهحاتبحتال نأ

 (٢٢رةايحلا ىلاو ةايحلا يف مهليبس وه حرسملا نوكي نأو بنج ىلا
 روصنم وه يبرع بتاكب اونيعتسي نأ الا ، لح بابشلا حرسم نع نيلوئسملا مامأ نكي مل »

 يف ام لك زرفي نأ اقداص لواح يذلاو ، هنس رغص مغر مهتلاض هيف نودجي مهلع يواكم

 . هيلا مدق يذلا عمتجملا نع ءايشألا بلغأ يف ارياغم هنم مدق يذلا عمتجملا نكلو هتبعج
 شيشح ىفطصم كلذك يبرعلا جرخملا مادقتساب ةرازولا تماق فلؤملا مادقتسا لبقو

 لوصأ نيلثمملا نيقلت ىلا تلوحت ايناو جارخالا ىلع ةرصتقم نكت مل هتاناعم تناك يذلا

 نم ةيبدألا لايعألا روص نم ىرخألا روصلا نع زيمتت ةيحرسملا نأ ) دكؤملا نمف « ليثمتلا
 هذه لثمل لماكلا رثألا نأ ايقطنم عبتتسي اذهو ، حرسم يف اهليثمت دصقب ةبوتكم اهنا ثيح
 فالتخا مغر نوسرادلا عمجيو «٣٢ر( ايحرسم ازاربا اهزارباب الا أشني نأ نكميال ةيليثمتلا

 يه هذهف يحرسملا ىنبملاو جارخالاو فيلأتلا رصنع رفوت ةرورض ىلع ةيحرسملا بهاذملا
 . لوصألا

 يتلا ومسلا ةبترم ىلا اهب لوصولاو ةيحرسملا جارخا يف ايلكو ازراب ارود جرخملا بعليو
 . لماشلا يحرسملا ىنبملا بايغب مدطصي ناك اذا كلذ نم جرخملا نكمتي نلو . اهدشنت

 دمحم نأ دجن كلذلو صصختملا جرخملا ىلا ةنطلسلا يف ةيحرسملا ةحاسلا دقتفتو

 نرك: :ار۔,تايحرسمل جارخالاب ناموقي ناذللا اهسفن ام داوج يلع نب ميركلا دبعو يرفنشلا

 نأ ربش .:تايصخشلا مسرب اماملا رثكأ نوكي ثيح ءادج ديج ءيش .جرخملا وه فلؤملا
 بجي ز حيحصلا حرسملاف) لايخلا ىلع اهنم رثكأ ةساردلا ىلع دمتعت ةينف ةسردم جارخالا

 . لعفلا نم لقأ «٤٢(ا855٥٧) (ه27ا١٥) هيف مالكلا نوكي نأ

 يمالكب ينعأال اعبطو . مالكلاب ةيانعلا نم رثكأ ةكرحلاب ةيانعلا نوكت نأ بج نذإ
 ركنتي نأ لهجلاو ةقايحلا نمف يرفنشلاو ميركلا دبع نيذاتسألا جارخا يف احدق قباسلا
 . افيلأتو اجارخا ةنطلسلا يف ةيحرسملا ةبرجتلا ءارثا يف دئارلا امهرودل ناك نم نئاك

 ٢ ص رشع عساتلا نرقلا يف يبرعلا حرسملا : رظنأ ١٨١
 ٢٣ ملع ۔ ١ ص ةيحرسمل ٣٦

 ٤ - رشع عساتلا نرقلا يف يبرعلا حرسملا .

 ۔ _ ٢٥٨



 انباتك نأ الا رصم نم دصقأ جراخلا نم جرخو فلؤم نم رثكأ ةنطلسلا تمدقتسا دقل

 لازتام ةنيفسلا) ةيحرسم لعلو اجارخاو افيلأت ايهتردق اتبثأ ميركلا دبعو يرفنشلا صخألابو
 باجعا تلانو ةقطنملا ىوتسم ىلع امدقتم ازكرم تزرحأ دقف كلذ ىلع دهاش ريخ (ةفقاو

 © ىجيلخلا نواعتلا سلجم لود يف ةلثمم نسحأ بقل ىلع اهتلطب تلصحو نيدهاشملاو داقنلا

 ةيبيرجت ةدعاق ءاسرال انيلا اومدقتسا نيذلا انناوخال ركنتنال اننا لوقأو لوقلا دواعأ ينا ريغ
 . شيشح ىفطصمو يواكم روصنم لثم ث ةنطلسلا يف ةيحرسملا ةكرحلل

 كلمن اننا لوقن ىتح هريغ وأ ريبسكش تايصخش انحراسم ىلع دسجن نأ اطرش سيل

 نأ دبال يذلاو ديجلا صاوغلا ىلا جاتحم طقف ؤلؤللاب رخزيو قيمع يبرعلا انثارتف ةيقار امارد
 . رودلا كلذل انريدقت انيف سحي نأ دبال يذلاو صوغلا تاودأب هدوزن

 : سابتقالاو ةمجرتلا ( ه )

 عوضوم ىلا اليلق ولو جرعن نأ دبال انناف { فلؤملاو فيلأتلا نع ثيدحلا ةهج يف اننا ايبو
 حبصأو ، ةيحرسملا ةكرحلا يف ايهم ارود بعلت ةمجرتلاف (نيمعتلا) سابتقالاو ةمجرتلا

 موقنو ةدلاخلا تايحرسملا نم سبتقن وأ مجرتن نأ ابيع سيلف 0 ابيعال ةزيم ىقتنملا سابتقالا

 ليطعف ةنيعم ةئيب ىلع ارصح سيل يأ يلومش هنأ حرسملا ةزيمف 5 انحراسم ىلع اهديسجتب

 هذه داعبأ مسر داجأ ريبسكش نأ كلذو يبرغلا حرسملا ىلع وه يبرعلا حرسملا ىلع الثم

 رهظي يذلا وه جرخملاو حرسملا ةبشخ ىلع اهتاكرحو اهداعبأو اهملاعم ددحو ةيصخشلا
 . دساف ثغ ىلا اهلوحي وأ يه ايك ةيحرسملا

 كلذ عقو اذا عيش يلصألا صنلا ريضي نلو ءيش انريضي نلو ةبولطم ةكرح نيمعتلا نا

 . يلصألا وأ ميدقلا هلكش نم فشتسم ديدج لكش يف هرهظت ةنيمأ ديأ نيب صنلا

 ىلا قلطني نأ اضيا هديرن لب ةيبرعلا صوصنلا ىلع اركح هديرنال سابتقالاو نيمعتلاو
 نودجاو انناف . بابشلا حرسم اهمدق يتلا صوصنلا ىلا ةعيرس ةرظنبو . ةيملاعلا صوصنلا

 ةباتكلا داور مه يواكم روصنمو يرفنشلا ديعس نب دمحو داوج يلع نب ميركلا دبع نأ

 ىلا ةجاح يف اولازام بابشلا رمع يف نييحرسمك ةديج مهصوصن تءاجو بابشلا حرسمل
 ةرخأتم تاونس يف اوعدبأ نيذلا نييملاعلا نييحرسملا راهيعأب ةنراقم ءاطعلاو ذخألا نم تاونس

 . تاينيعبرألا دعب مهرمع نم
 . تايحرسملا نم بلاغلا مظعألا ىلع ةجرادلا ةيلحملا ةجهللا ترطيس دقو

 ةرسألا لوح رودت بلاغلا ين تناكف بابشلا تايحرسم اهيلا تقرطت يتلا عيضاوملا امأ

 رخآ لعلو ةيلاكشا نم رثكأ ةيحرسملا عمجت دقو 5ةدفاولا ةلامعلاو ةعارزلاو جاوزلا تالكشمو

 . بتكأ ام ةحص ىلع نيعم ريخ (جلفلا) بابشلا حرسم اهمدق ةيحرسم
 عابلا هل نم داوج يلع نب ميركلا دبع دعيو ةنمعمو ةسبتقمو ةمجرتم الايعأ حرسملا مدق ايك

 تايحرسم ميدقت يف هلضفل ركنتن الو احدقال هيف احدم اذهو {. لاجملا كلذ يف ليوطلا

" ٢٥٩ _



 ماق نأ دعب اضيأ بابشلا حرسمو لب ةيلهألا قرفلاو سرادملا ىتح اهتنبت ةيبرعو ةيملاع

 : بابشلا حرسمو يحرسملا ىنبملا ( و )
 مظنملا ىنبملا كلذ وهو }© حرسملا هيلع قلطي يذلا قالمعلا اذهب الا ةيحرسملا لمتكتال

 سبالملاو نيلثمملا ةكرح ميظنتل افرغو سيلاوكو ضرعلل ةصنمو . ةراظنلل ةلاص مضي يذلا

 توصلا عيزوتو ميمصتلاو ةءاضالا نوريدي نيذلا نيينفلا نم ةبخن ىلع ادمتعم . جايكملاو

 . كلذ ريغو
 انحراسمف لماشلا حرسملا بايغ حصألاب وأ راشتنا مدع نم ةماع يرعلا نطولا يناعيو

 لودلا ضعب نا لب تالافتحالل تالاص امإو حرسم ىلا تلوح مث امنيسلل ارود تناك امإ

 . يموق حرسم دوجو نع كيهان دحاو حرسم دوجو ىلا دقتفت ةيبرعلا

 يموقلا ثارتلا ةرازو ينبت ىلا ةراشا داوج نب ميركلا دبع هردصأ يذلا باتكلا يفو

 . ائيش هنع عمسن مل لب حرسملا اذه رن مل نآلا ىلا نكلو يموق حرسم ءاشنا ةفاقثلاو
 اماردلا ضرعل بسانملا ناكملا وهو يحرسملا نفلا دوجو ققحتي ةيموقلا حراسملا يف نا

 عراشلا وزغت تذحأ ىتلا ةلشافلا ةصقارلا ةيراجتلا تايحرسملا كلت نع اديعب ةيقارلا

 ظافلألاب كاحضالاو لمملا راوحلا ىلع زكترت ىتلا ةدماجلا تايحرسملا كلت نع اديعبو يبرعلا

 : . ةيماردلا ةكرحلا نع اديعب ةيبانلا

 ىلع اهضرع قيرط نع اهتورذ ىلا ةيحرسملا لاصيا ىلا ةديحولا ةقيرطلا وه حرسملا نا
 ليختي نأ نود حصألاب وأ ليثمتلا دصق ريغب بتكت ةيحرسم لكو 0 روهمجلا مامأ ةصنم
 ةيحرسملاف) ةتيم وأ ةلشاف نكت مل نا ةدماج ةيحرسم لاحلا ةعيبطب اروهمجو احرسم اهبتاك

 يف اهليثمت دصقب ةبوتكم اهنا ثيح نم ةيبدألا لايعألا روص نم ىرخألا روصلا نع زيمتت
 .(٥٢»(حرسم

 وهو ةعقاو ةقيقح حبصأ حرسملا نأب نينطاوملا ركذي يذلا ملعملا وه يحرسملا ىنبملاو»

 نأ: ىغبني اتيب امه نأ تسحأ نيلثمملا نم ةعومجم طبترت هقيرط نعف .3 همايق نع نالعا ريخ

 نأو ةيبنجألا قرفلا انروزت نأ يفكي الو سحيو ميدقلا ثارتلا دتشي نأ يفكي الف هب ىنعت

 ىلا ةسام ةجاح يف اذه لكف ةديدج باداو تافاقث ىلع نيعساو اعالطاو ةمجرت ةكرح ىرن

 (٦٢ر« هئاهتنا درفتو هلالقتساب حرسملا رعشيل تاونقلا هذه لك هيف بصت يذلا ىنبملا اذه

 ىنبملا داقتفا وه ةنطلسلا يف ةيحرسملا ةكرحلا ىلع علطملا بارغتسا دشي ام نأ ريغ

 لداجن ةنطلسلا يف انه نحن انلزام ملاعلا حراسم رتويبمكلاو ةعشألا تلخد امنيبف أ يحرسملا

 ٥ ص ةيحرسملا ملع : رظنأ ۔ ٣٦

 ٦ - ص رشع عساتلا نرقلا يف يرعلا حرسملا ٤١ ۔ ٤٢

 ۔ -_ ٢٦٠



 ةيحرسملاو ةماع ةيفاقثلا ةكرحلا نع نولوئسملا :رصي ءاقل لك يفو & يحرسم ىنبم ةماقا ىلع

 اريثك لاط قيرطلا اذه نكلو ، قيرطلا يف احرسم كانه نأب مهدوعو راركت ىلع ةصاخ

 . ىنبملا كلذ ىلا دعب لصن ملو ةنس نيرشعو نيتنثا نم رثكأ ذنم هيلع انلزامو
 احرسم كلميال نآلا ىلا وهو . ةنس (ةرشع اتنثار) بابشلا حرسم سيسأت ىلع ىضم دقل

 كيهان تابيردتلل حلصتال تايناكمالا ةعضاوتم ةينكس اليف نع ةرابع ريغص رقم ريغ ادحاو

 | . ضورعلا نع
 هضورع ميدقتل اهحراسمو قدانفلا تاعاق راجئتسا ىلا بابشلا حرسم أجلي ماع لك يفو

 ةيضايرلا بابشلا ةطشنأل ةماعلا ةئيهلا) فلكت ةظهاب راجئتسالا غلابم نأ كش نودبو

 جوضنل ايفاو نوكيال ابلاغ ينمز تقوب يحرسملا لمعلا مكحت اهنأ اك ةلئاط غلابم (ةيفاقثلاو

 (٢٧) تابيردتلا

 ۔ -_ ٢٦١  



 سم اخلا لصفل ١

 يسر دملا حرسمل ١

 ةرازو يلوت يتلا ةيوبرتلا ةطشنألا نم دحاو وه (ةيحرسملا ةيبرتلا) وأ يسردملا حرسملا ربتعي

 ةيبرتلاو ةيقيسوملا ةيبرتلاو ةيضايرلا ةيبرتلاو ةينفلا ةيبرتلا راوج ىلا اهب امايتها ميلعتلاو ةيبرتلا
 . طقف تانبلا سرادم ىلع ةيرسألا ةيبرتلا لاجم رصتقيو . ةيرسألا

 ةيجهنملا ةيساردلا صصحلا نأ الا ايمسرو ايمسا يسردملا حرسملاب مايتهالا مغر نكلو

 ركذلا ةفلاسلا ةيوبرتلا ةطشنألا ذخأت امنيب ، ىحرسملا طاشنلل صصخع تقو نم امامت ولخت

 . نيصصختم ةذتاسأ فارشا تحت ، ىعوبسألا صصحلا لودج ىن اهبيصن
 ةيحرسملا ةكرحلل نايب ةيسردملا ةئيبلا يف حرسملا هجاوت يتلا تابوعصلا نع انثيدح يفو

 . ةنطلسلا يف ةيسردملا

 : (يحرسملا طاشنلا نم يمويلا لودجلا ولخ) : ىلوألا ةبوعصلا

 ةيحرسملا ةسرامملا اهيف متت ةيرهش وأ ةيعوبسأ ةصح نم يمويلا يساردلا لودجلا ولخو

 ماظنلا ين بيع وه لب بسحف نايع ةنطلس يف يميلعتلا يوبرتلا ماظنلا يف ابيع سيل
 ةميقلا كردت نأ عيطتستال يبرعلا انملاع يف ةذفنملا ةيمسرلا تاهجلاف { ةماع يبرعلا يوبرتلا

 8 كلذ تكردأ ناو ىتحو ، عمتجملا هيجوتو بهاوملا قلخ يف يدايرلا نفلا اذهل ةيئاهنلا

 ةدوقنملا دارملا ىدحا اهسفن يه نوكت نأ ةيشخ كلذو رخآ ءيش هذفنت امو عيش هكردت ام ناف

 . حرسملا ةبشخ ىلع

 لوادجب محدزم يسردملا مويلا نإ لوقن . ةنطلسلا يف يسردملا حرسملا ىلا ةدوعو

 لحارملا بسح ۔. صصح عبس ىلا صصح سمخلا نيب ام حو ارتت يهو . ةيجهنملا صصحلا

 ٢٠ ىلا لصت ةريصق ةحسف 3 ىلوألا ةبقاعتملا صصحلا ثالث بقعي نأ ىلع 0 ةيميلعتلا
 . ىرخألا صصحلا بقاعتت مث ةقيقد

 ةطشنأل نكلو ةيوبرتلا ةطشنألل صصخ وهام صصحلا كلت نيب نم كانه نأ ةقيقحلاو

 . تانبلل ةيرسألاو ةيضايرلاو ةينفلا ةيبرتلا أ لثم يحرسملا طاشنلا ريغ ىرخأ

۔ - ٢٦٢



 (صصختملا سردلملا) : ةيناثلا ةبوعصلا

 سردم دجاوت وهو ةيمهألا ةياغ يف رمأ ىلع ةيسردملا ةيحرسملا ةسرامملا دمتعت رمألا عقاو يف
 . لاجملا اذه يف صصختم

 وأ تاءارق وأ ةيحرسم تاسرامم هل ةسردم لك يف سيردتلا ةئيه نيب نم سردم دجاوتو

 . ةتحبلا ةفدصلا ىلع دمتعي رمأ تامايتها
 حرسملا لظ ٠ ةيداعلا ةيسيردتلا ةئيهلا نمض سردملا كلذ لثم دجاوت ردانلا نم ناك املو

 دجاوت مكحب سرادملا نم ةسردم يف تاونسلا نم ةنس رهدزا اذاو ، ءاطعلا دودحم ىسردملا

 وأ هلمع دقع ءاهتناب وأ سردملا لقنب اما راهدزالا اذه وبحمام ناعرس هناف ٠ سردملا كلذ

 اههجاوي يتلا بعاصملل كلذو ، ىرخأ يوبرت طاشن ةعامج ىلا ايصخش وه هفارصناب ىتح

 © مزاللا تقولا ريفوت وه تابوعصلا هذه لوأ لعلو 0 يحرسملا ليثمتلا ةعامج فرشم

 . ىرخألا ةيوبرتلا وأ ةيجهنملا صصحلاب محدزم يمويلا لودجلاف
 ةبعص اهلك لولح ةثالث نم دحاو الا يحرسملا طاشنلا ةعامج فرشم مامأ سيل هناف اذل

 : يهو «١رذيفنتلا
 قيضب مدطصي فوس اهدنعو ةحسفلا يف هتعامج طاشن فرشملا وأ سردملا مظني نأ ( أ )

 نأ لبقو ، يحرسملا طاشنلا ةسرايمل قالطالا ىلع ةيفاك ريغ ةقيقد نورشعف تقولا

 ءيش نم مهنامرح ءارج نم هتعامح دارفأ رمذتب مدطصي نأ دبال قئاعلا اذهس مدطصي

 مهتايزح نع سيفنتلل ةصرفو & تابطرملاو راطفالا لوانتل هيلا ةجاحلا سمأ يف مه
 ةمواقم نم هب نونكمتي ليوط سفن ذخأل ىرخأ ةصرفو سردلا لاوط ةتوبكم لظت ىتلا

 (٢رةيلاتلا صصحلا يف سفنلا متك

 وأ ةيجهنملا صصحلا نم اهريعتسي صصح لالخ هتعامج طاشن فرشملا مظني نأ (...ز

 مث ررقملا جهنملا ةيولوأ اهنيب نم بعاصم ةدع هجاوي فوس انهو ىرخألا ةيوبرتلا

 ةصح ةداعتسإ ةرورضب ىرخألا ةيوبرتلا ةطشنألا ىلع نيفرشملا هئالمز عانقا ةبوعص
 ا دحج در او ١ ذهو ٠ هتعاح د ارف أ نوكي امدنع بعاصم ١ مخضتت فوسو ٠ مه دحأ نم

 .يلختلا مهضعب ىلع وأ ةبلطلا ءالؤه ىلع ناف ةلاحلا هذه يفو .3 ةفلتخم فوفص نم

 سرادملا تارادا وأ ةيبرتلا تارادا نم ءاوس ضوفرم رمأ اذهو ةيجهنملا سوردلا نع

 «مرةبلطلا بلغأو رومألا ءايلوأ نم ىتح وأ

 ١ ص نايع ةنطلسب حرسملا ةبربحت ١٣

 ٢ ص قباسلا عجرملا : رظنأ ١٣

 ٣ ص قباسلا عجرملا : رظنأ ۔ ١٤

 ۔ _ ٢٦٢٣

 



 لولحلا بعصأ نكي مل نا هنكلو حرسملا ةعامج فرشم مامأ دحاو لح كانه ىقبيو (ج)
 يف هتعامج طاشن سردملا مظني نأ وهو 0 نيقباسلا نيلحلا نع ةبوعص لقيال هناف

 ىلع كلذكو ةيئاسملا ةرتفلا يف ةدوعلا ىلع ةبلطلا ةردق ىلع دمتعي اذهو ةيئاسملا ةرتفلا

 يف ةيلاخ اهتاذ ةسردملا تناك اذا ام ىرخأ ةيحان نمو هسفن سردملا ةردق ىدم

 ةيحابص ةرتف { ةبقاعتم تارتف ثالث لمعت ةنطلسلا يف سرادملا نم ديدعلاف . ءاسملا

 ميلعتل ةيليل ةرتفو . ةيئادتبالا ةلحرملل ةيئاسم ةرتفو { ةيوناثلاو ةيدادعالا ةلحرملل

 (؛رةيمألا وحمو رابكلا

 الا ةيعاو رصانع زاربا يف ةداجلا هتلواحمو حرسملا ةعامج فرشم هلذبي يذلا دهجلا مغرو

 ريدم ةفرغ يف حرسملا ةرادا اهب ظفتحت ريدقت ةداهش الا هعنص ريظن ىقليال فسألل هنا

 . ةسردملا
 زواجت نم حرسملا ةعامج فرشم نكمت اذا لوقنو 3 اننظ نسحو انلامآل نانعلا قلطن انعدو

 مدطصي فوسو ال عبطلاب ؟ نامألا رب ىلا لصو هنا اذه ينعي له © تابقعلاو باعصلا كلت

 ىحرسملا طاشنلا ةكرح يف ثلاثلا قئاعلا لثمي ام وهو ةحاتملا تايناكمالاو ىحرسملا ءانبلاب

 . ` . ىسردملا

 ( ىحرسملا ىنبملا ) : ةثلاثلا ةبوعصلا

 ولو ىتحو . اماردلا نف مايقل ةيساسألا تاماعدلا مهأ دعي يحرسملا ىنبملا وأ حرسملاو

 نل حرسملا ناف 0 خلا . . نيلثممو جارخاو فيلأت نم ىرخألا حرسملا رصانع لك تلمتكا

 . يحرسملا ءانبلا ةدعاق مايقب الا موقي

 اردانو ، يحرسملا ىنبملا نم ولخت اهنا الا ةينقتلا لبسلا ثدحأ ىلع سرادملا مايق مغرف

 ةنطابلا ةةطنمف 53 ةيميلعتلا قطانملا ىوتسم ىلع سرادملا ىدحا يف ايحرسم ىنبم دجت ام

 دوجو م۔:الا ينسرسملا ىنبملا دوجو نم اهسرادم ولخت ةيميلعتلا قطانملا ىربك يهو ةيميلعتلا
 يف دجرت .تاسفانملا تقو يف حرسملا نف اهيلع سرايي تاعايتجالل الصأ تصصخ ةلاص
 نب رباج ةسردم يف يسردملا حرسملا ناك دقف طقسم ةظفاحم يف امأ ، ةيوناثلا راحص ةسردم

 . ةيسردملا حراسملا زربأ نم ديز

 ىنبمك تانبلل ةيوناثلا (بدألا ةحود) ةسردم يف تاعايتجالا ةعاق مدختست ام ابلاغو

 . ىحرسملا طاشنلا تابلاطلا هيف سرامت ىحرسم

 متيل بشخلا نم ةيسردملا ةحاسلا يف ةيحرسملا ةبشخلا عانطصا متي سرادملا بلغأ يفو
 ىوتسم ىلع الوأ ماقت يتلا ةيونسلا ةيحرسملا ةقباسملا لوخدل ادادعتسا تابيردتلا اهيلع

 ٤ ص قباسلا عجرملا : رظنأ ١٤

 ۔ -_ ٢٦٤



 ىوتسم ىلع لوألا زكرملا ىلع ةيميلعتلا قطانملا سرادم لئاوأ سفانتت مث ةيميلعتلا قطانملا

 اهفلاحي مل يتلا بهاوملاو سرادملا ضعب قوقح ةقباسملا كلت يف مضهي ام ابلاغو . ةنطلسلا

 ةماقال ةيداملا تايناكمالا اهيدل نكت مل وأ ايحرسم بوهوم وأ ةياوه هل سردم دوجو يف ظحلا

 اهريغل ققحتام اهل ققحت ول يتلا ةدعاولا بهاوملا ضعب قوقح مضهت اهعمو يحرسم ىنبم
 . لضفألاو قبسألا يه تناكل

 (ةيحرسملا صوصنلا نم يسردملا جهنملا ولخ) : ةعبارلا ةبوعصلا
 مهابو حرسملاب فيرعتلا ىتح وأ ةيحرسملا صوصنلا نادقف نم سيردتلا جهنم يناعي

 دنعو ةنطلسلا يف ةيفاقثلا ةكرحلا ىلع نيمئاقلا دنع ةدوجوم ةبغرلا تناك اذاو . .هداور

 ضعبب يسردملا جهنملا اوبرشي نأ حاحلابو نوبلاطم مهف ةيساردلا جهانملا عضو ىلع نيمئاقلا

 اليلق ولو يعي وهو ةيسردملا ةساردلا نم بلاطلا جرخي ىتح هتايطعمو حرسملا ميهافم

 نوبوهوملا كئلوأ دبي ىتحو (ايديجارت) ،(ايديموك) ،(حرسم) ،(ةيحرسم) حلطصم
 امدنع حرسملا ءاب فلاب ماملالا نم بلاطلا نكمتي ىتحو ةيحرسملا ةكرحلا دايترا يف مهتبغر
 . حرسملا مسق ، (بادآلا ةيلك) سوباق ناطلسلا ةعماجب قاحتلالا يف بغري

 : لبقتسملاو عقاولا نيب يسردملا حرسملا

 حرسملا هققح يذلام : وه لاؤس انلابب رطخي . يسردملا حرسملا لوح فاوطلا اذه دعبو

 ؟ هروطت ىدم امو يسردملا

 يحرسملا طاشنلا ةلعش تناك تانينايثلا ةيادب نا تلق اذا باوصلا بناجأ ال نأ ىنمتأو

 سيبح يسردملا حرسملا لظ ةرتفلا كلت يف ىتح نكلو { مويلا لاحلا هيلع ايب ةنراقم يسرد

 زواجتتال ۔ نييحرسم نيضرع مدقت داكلاب ايحرسم ةسردم طشنأف ةينيدلاو ةينطولا تابسانا!ا

 . ةيساردلا ةنسلا يف ۔ ةعاسلا عبر ةدحاولا ةيحرسملا ضرع ة.اس

 . لماك يسارد ماع يف ادحاو ايحرسم اضرع ام ةيالو سرادم عيمج مدقتال نأ ثدح دقو

 ركذلا ةقباسلا تابوعصلا كلت لظ يف ةسردملا ةرادا ىلع موللا لك يقلن نأ ملظلا نمو

 رمأ ةلماك ةيميلعت ةرادال ادحاو اهجوم نا ايك ،“ سرادملا يف ةيحرسملا ةكرحلا ضرتعت ىتلا

 ةيميلعت ةقطنم يف هجوم اهققحي نأ نكمي ىتلا ةميقلا ىدم ايف ، اقح بارغتسالل وعدي
 ةرايز يف عوبسألا مايأ لك ىضق ول هجوملا نأ يأ ةسردم ٢٠٠ نم رثكأ مضت الثم ةنطابلاك
 عيمج ةرايز نم نكمت امل يساردلا ماعلا رادم ىلعو ةسردم لكل موي لدعمب ةقطنملا سرادم

 ىدحا يف ةيحابص ةرود دقع ىلا (ةيحرسملا ةيبرتلا) هجوم أجلي كلذلو 3 ةقطنملا سرادم
 تدقع يتلا ةرودلا لثم) ةقطنملا تايالو فصتنت ىتلا ةيالولا يف نوكت ةقطنملا سرادم

۔ _ ٢٦٥



 نيتعاس لدعمب نوكتو (ربمفون رهش يف ةنطابلا ةقطنمل ةبسنلاب محص ةيالو سرادم ىدحاب
 . مهسرادم يف حرسملا ةعامج ىلع تافرشملاو نوفرشملا اهرضحي نيموي وأ موي ةدمل

 هذه ىلع فارشالا اولبق ايبر سرادملا يف حرسملا ةعامج ىلع تافرشملاو نيفرشملا نأ ايك

 تسيل ةسرامملاو ةبغرلا نأ يأ تامهملا عيزوت باب نم وأ ةريدملا وأ ريدملا نم رارصاب ةعايجلا

 . حرسملا ةعامج ىلع فارشالا ءارو عفادلا يه

 ةسردملا ىلا وه يتأي مأ تافرشملاو نيفرشملا ىلع هجوملا رضاحي نأ ىدجأ ايهيأ لءاستن انهو

 حور مهيف قلخيل ايحرسم مهفقثيو مههجويو مهيف رضاحيو ةيحرسملا ةعومجملاب يقتليو
 ؟؟ حرسملا

 . ىدجألا وه يناثلا هجوتلا نأ نظأ
 ةيميلعت ةقطنم لكل دحاو هجوم ةركف ميلعتل او ةيبرتل ١ ةرازو ىنبتت نا يف انودحم لمأل او

 جورخلل ةرازولا ىدل اوعسي نأ ةيفاقثلا ةكرحلاو يسردملا جهنملا ىلع نيمئاقلا ةاعارم عم

 ةمهملا هذهب ةطونم تحبصأ سوباق ناطلسلا ةعماج نأو اييسال ميلسلا قيرطلا ىلا حرسملاب

 . ةسردملا دعب

 كلت لظ يف ةضماغ ةرظن يهف ىسردملا حرسملل ةيلبقتسملا ةرظنلا نع امأ عقاولا وه كلذ
 ادج ةريثكلاو ةريثكلا تابقعلا كلت لظ يفو ادج ةدودحملاو ةدودحملا تايناكمالاو تايطعملا

 ةعماجب حرسملا مسق لعلو ، رطمملا سأيلا اذه نم لمأ ةرطق يقتسن نأ لمأن نكلو
 . ةرطق ثيغلا ةيادبو لمألا تارطق ىدحا سوباق ناطلسلا

۔ -_ ٢٦٦



 س ٥ اسل ١ لصفل ١

 ةيدنألا ين حرسملا

 فاتكأ ىلع موقي ةيدنألا حرسم ناف يموكح فارشا تحت متي يسردملا حرسملا ناك اذا

 كيلع بعصي رمألا ةقيقح يف ةيلخلا هذه نأ ريغ ، لمع ةيلخ اولكشو حرسملا اوبحأ بابش
 . اليحتسم نكي مل نا اهيلع روثعلا ادج

 ةبرجت كانه نأ مغر 3 مدقلا .ةرك وه ةيدنألا ييراداو بابش قرؤي يذلا ربكألا مهلا نا

 لاثم ريخ يلهألا يدانلا لعلو & يضايرلا حاجنلا عم يفاقثلا حاجنلا رزات دكؤت انمامأ ةلثام

 ىلع رطيسملا وه ناك يفاقثلاو يحرسملا طاشنلا ةلعش ناك مايأ ىلهألا يدانلاف & كلذ ىلع

 . ةيوركلا ةحاسلا

 هيرابمال ناك نأ دعب ايحرسم يدانلا اذه مجن لوفأ ىلا ىدأ يذلا ببسلا يردأ تسلو

 ببسلا وه هنع نييحرسملا زربأ بايغ لعلو { ماعلا عاطقلا يف الو ةيدنألا يف ال حرسم

 . لوفألا اذه يف ىسيئرلا

 مايق لبق جراخلا يف حرسملا اوبرشت بابش فاتكأ ىلع يلهألا يدانلا يف حرسملا ماق دقل
 . ةكرابملا ةضبننا

 يتلا تاعمتجملا كلت يف اوجمدنا دقف ةبحملاو ةفلألا ىلا مهعبطب نيلايم نوينامعلا ناك املو

 امدنعو . ةفلتخملا اهتاراضح عم اولعافتو 0 اهنم اوذخأ ام ردقب اهوطعأف اهيلا اوزجام

 الجاع ةوعدلا اوبل . ءانبلا يف ةمهاسملاو ةدوعلا ىلا مهوعدت . ةضهنلا تايار تعفترا

 © نطولا ةمدخ يف مهتاربخ نيرخسم مهدعاوس نع اورمشو ةفهللاو قوشلا اهؤلمي بولقبو
 اونوكو ، نطولا ضرأ ىلع ةايحلا حافك نوناعي اولظ نيذلا نينطاوملا عم بنج ىلا ابنج اوفقوف
 ةرتفلا هذه يف زرب ايك 0 يفاقثلا راهدزالاو يراضحلا مدقتلل اشطعتم اضهان اطشان اعمتجم

 يبد يف ةيوناثلا مهتسارد اوهنأ مث ةيديعسلا سرادملا يف اوسرد نيذلا بابشلا نم ةعومجم

 يف ةصاخ ةيبرعلا تاعماجلا لوخدل نيلهؤم اوحبصأو ةدحتملا ةيبرعلا تارامالا ةلودب

 ةرتفلا كلت يف ةضهان تناك ىتلا ةيحرسملا تاكرحلا ىلع كانه اوعلطاف توريبو ةرهاقلا

 ةاكاحمب اوأدبي ىتح طقسم ىلا ةيفيصلا ةزاجالا يف اودوعي نأا ايف 3 اريبك ارثأت اهب اورثأتو
 ءاضعأ نم تايتفلاو بابشلا نم ريبك ددع مهيلا مضنا دقو اهودهاش يتلا ضورعلا كلت

۔ -_ ٢٦٧



 مهفارصنا ببسب مهمجن وبخي نأ لبق ةديدع تاونس مهب سايحلا رمتسا دقو 3 ةيدنألا

 ِ . «١رىرخأ ةيتايح رومأب مهلاغشناو

 دبع نب نيمأ هوخأو فيطللا دبع نب اضرو ريقف نب سايلا نب دمحم ءالؤه نيب نمو
 مويلا نحن يلهألا يدانلا يف ةيحرسم ةكرح اوسسؤي نأ مهريغو مه اوعاطتسا دقو & فيطللا

 . ةنطلسلا ةيدنأ نم دان يأ يف اهارن نأ ةجاحلا سمأ يف
 ام ادج اردانو دحاولا لصفلا تايحرسم اهمظعأ ىلهألا يدانلا اهمدق ىتلا تايحرسملاو

 يتلا ، ةكحاضلا ةيضارعتسالا تاشتكسالا ىلا برقأ اهنم يقابلاو نيلصفلا تاذ نوكت
 . ةقيقد نيرشعلا ىلا قئاقد رشعلا نيب اهتدم حوارتت

 عضولا لوانتت تانيعبسلا ةيادب يف تمدق يتلا كلت ةصاخ تايحرسملا هذه بلغأو

 . .ةرصاعملاو ةلاصالا نيب عمجلا ةرو رضو ميلعتلا ةرورض ىلا وعدتو . يحصلاو يعامتجالا

 اضرل (لقعلا نونج) ةيحرسم ىلهألا يدانلا حرسم اهمدق يتلا تايحرسملا رهشأ نمو

 دبع نيمأل (ةقيقح راحتنا) ةيحرسمو يبرعلا ملاعلل ةيعوت ةخرص يهو فيطللا دبع نبا
 ىسومل (ةايحلا نم) ةيحرسمو ةملاحلا ةيسنامورلا ةغبصلا اهيلع بلغت ةيحرسم يهو فيطللا
 دبع نب اضرل (ابماس) ةريهشلا ةيضارعتسالا ةيحرسملاو ةيعقاو ةيعايتجا امارد يهو رفعج نبا

 ؛٢)رفيطللا

 راوجب ةيوناث لظت اهناف ايحرسم يلهألا يدانلا قوفخ ريربتل بابسأ نم اندجوأ ايهمو
 . ةيحرسملا ةبخنلا كلت داعتبا

 ىنبم نودبو حرسملا ةبشخ يلتعي يلهألا يدانلا ناك امنيب هنأ ادج ةبيرغلا تاقرافملا نمو

 ىلع اسأر عضولا ايلاح بلقنا حرسملا نع ائيش فرعتال ايبر ىرخألا ةيدنألا تناكو يحرسم

 ىفتكا !نيب ةمقلا يف قاتسرلاو رصنلاو راحصو روصو ءالهبو يربع ةيدنأ تحبصأف & بقع
 . تالفحلاو قرفلل هحرسم ريجأتب ىلهألا يدانلا

 دقف ١ كلذك نايع يدان لب انبارغتسا لكشي يذلا هدحو سيل يلهألا يدانلا نأ ريغ
 ةريصقلا تايحرسملا هئادأب زيمتو يلهألا يدانلا حرسمل ابيرقت لباقملا بطقلا يدانلا اذه ناك
 ىفتخا هنا ريغ 3 دريوش حلاص لثمملا ةرتفلا كلت يف رهظ هلالخ نمو ةيهاكفلا ةيبعشلاو

 (حرهيدان حرسم لعف املثم اينويزفلتو ايحرسمو ايعاذا

 اهؤوض لمأ ةقراب هيف سمتلن ةيدنألا حرسم نا تلق ول باوصلا بناجأ ال نأ وجرأو

 انعلاطت ةزفلتلاو ةعاذالاو فحصلا تلاز ايف & يسردملا حرسملا نم ثعبنملا ءوضلا قوفي

 ١ ص نايع ةنطلسب حرسملا ةبرجت ١٧
 ٢ ص هسفن عجرملا ١٩١ ۔ ٢٣
 ٣ رظن أ ۔ ١ ص هسقن عجرم ٢٧

- ٢٦٨ _ 



 ةرهاظلاو ةيقرشلاو ةيلخادلا اييسالو قطانملا ةيدنأ حراسم لعلو . ةيحرسملا ةيدنألا تاطاشنب

 .٠ طقسم ةظفاحم ةيدنأ حراسم يف اظوحلم ادوكر دجن امنيب ةيدنألا ةمدقم يف يتأت

 ةيونس ةقباسم دادعاب موقت ةيفاقثلاو ةيضايرلا بابشلا ةطشنأل ةماعلا ةئيهلا نم اطيشنتو

 ىلا ةسفانملا هجتتو ةمودعم لظت ةيلعفلا ةكراشملا نأ ريغ {} ةنطلسلا ةيدنأ نيب ةيحرسملا يف

 . يحرسملا صنلا

0
-
 

۔ -_ ٢٦4٩



 عب اسلا لصفل ١

 ةيحرسملا ةيلهألا قرفلا

 نفلا اذه يف ةيلهألا قرفلا ةكراشم نودب ةطشن ةيحرسم ةكرح دالبلا يف نوكت نل

 ةيلهألا قرفلاو بابشلا حرسم نيب ةنراقم دجون وأ ميقن نأ عيطتسن نلو . دلاخلا يناسنالا

 . ةيلمعلا ةسرامملا ىلا ةربخألا هذه تدمع اذا الا

 اهدع ديرت امدنع ةدحاولا ديلا عباصأ لكل جاتحت نل ةنطلسلا يف ةدوجوملا ةيلهألا قرفلاو

 . ادحاو اضرع مدقت مل اهراهشا ىلع تاونس سمخ نم رثكأ رورم مغر اهضعبو

 حرسم نع اولصفنا بابش نم نوكتتو (ةوحصلا) ةقرف يه ةيلحملا ةيلهألا قرفلا نمو
 نع منت اهومدق يتلا مهلايعأ نأ ريغ © كلذ مه ناكف مهسفنأب اوبربحي نأ اودارأو بابشلا
 تداجأ ةنطابلا بابش حرسم ةقرف لعلو ءاقتنالاو ةربخلاو كاكتحالل ةسام ةجاح يف مهنا

 . طقسمو راحص نم لك يف اهتيحرسم تمدق امدنع

 نآلا ىلا مدقت مل اهنا الا نيلثمملاو نيجرخملاو باتكلا رهشأ مضت اهنا مغرو ناجم ةقرف امأ

 . الماكتم المع مدقت نأ ديرت اهنا ةجحب لمع يأ اهنيوكت ىلع تاونس سمخ رورم دعب

 ةئيهلاو (امقتباس) بابشلاو ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو اهتسسأ يتلا قرفلا كلذ دعب يتأت مث

 نييعماج نجرخ ةئيهلا تدجوأو قطانملا يف ايلاح ةيفاقثلاو ةيضايرلا بابشلا ةطشنأل ةماعلا
 ءاضعأ وأ ةقطنملا بابش اضيأ اهدعي يتلا ةيحرسملا صوصنلا جارخاب اوموقيل ةقطنم لك يف

 . ةقرفلا

 تناعتساو ث ةنطابلا ةقطنم هتمدق (ةمدصلا) وه اضرع م٠٩٩١ ماع يف اندهاش دقو

 . داوج يلع نب ميركلا دبع جرخملاب
 نأ (يراجتلا) ةملكب دصقأ الو & يراجتلا يلهألا حرسملا دقتفت ةيلحملا انتحاس نا

 نم اهنكمي الخد ةيلهألا قرفلا ققحت نأ هلوقأ نأ ديرأ ام لب افرص ايراجت ةقرفلا هجوت نوكي
 كانهو فلكم رمأ وهو ىنبملا كانهف {© يحرسملا لمعلا اهبلطتي يتلا ةيداملا تايناكمالا ريفوت

 اهريغو سبالمو روكيد نم ةينفلا فيلاكتلا كانهو لثمملا رجأ كانه جرخملاو بتاكلا دهج
 ققحن ةداملا رفوتبو . ةداملا اهكرحت ءايشألا هذه لك ءابرهكلاو تالآلا فيلاكت كانهو

 . ءاطعلا رمتسم ايلهأ احرسم

_ ٢٧٠ _-



 امدنع ةيحرسملا ناجم ةقرف سيئر داوج يلع نب ميركلا دبع ذاتسألا لوق ينرضحي انهو

 مت هنا مغر نآلا ىلا ناجم ةقرفل يحرسم لمع ميدقت مدع ليلعت هنم تبلطو هب تيقتلا

 نوديج نولثمملاو ، جرخ نم رثكأ اهب ةقرفلاو رفوتم صنلا : لاقف م٨٨٩١ ماع ذنم اهراهشا

 المع مدقن نأ ديرن (ناجم) ةقرف يف نحن : فاضأو ، بابشلا حرسم تايحرسم يف اوكراشو

 كلذ نيبو اننيب لوحي نكلو ، بابشلا حرسم اهمدق يتلا لامعألا يهاضي اديج ايحرسم
 يف اهبلغأ ىضقني ةددحم ةرتفل اهتاراجياو ادج ةيلاغ قدانفلا تالاصف . يحرسملا ىنبملا

 انل اهحنمب مركتلا ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو نم انبلط امدنعو ةيحرسملا ىلع تابيردتلا

 فيكف اناجم لوخدلا ناك اذاو اناجم لوخدلا نوكي نأ تطرتشا ضرعلا ةرتفل ةرازولا حرسم

 معدل ةيلك دقتفن انناو ةصاخ . . اهتيحرسم فيلاكت هب دست ايلام ابسكم ققحت نأ ةقرفلل

 . صاخلا عاطقلا

۔ _ ٢٧١



 نماثلا لصفل ١

 ةيلك حاتتفا دعب اقحال لخدأ حرسملا مسقو . ةيتف ةعماج سوباق ناطلسلا ةعماج
 . بادآلا

 { سوباق ناطلسلا ةعماج يف ةيلعفلا ةسرامملا وأ حرسملا نع ثيدحلا بعصلا نم كلذلو

 ةيحرسملا ةساردلا نيب ريظنتلا روط يف اولازامو & دعب ةساردلا روط يف ةبلطلا لاز امف
 يهو ] شيشح ماصع اهجرخأو اهبتك ةيحرسم انل مدق حرسملا مسق نأ ريغ ،عمتجملاو

 ضرع امو فحصلا ةءارق نم هتيقتسا ام وه اهنع هفرعأ امو اهتدهاشم نم نكمتأ مل ةيحرسم

 . نويزفيلتلا ةشاش ىلع ةعيرس تاطقل نم

 . . سوباق ناطلسلا ةعماج حرسم اهمدق يتلا ةيحرسملا ناونع وه اذه (جوزتأ يغاب)

 لمعي نسلا يف نعاط لجر لوح رودت ةكحاضلا ايديموكلا اهللختت ةيعامتجا ةيحرسملاو
 قرطتت كلذب ةيحرسملاو { لاملا ريفوت ىلع هتردقل كلذ ةريغص ةاتف نم جوزتي يكل ادهاج

 دقف قرطتلا اذه يف ةقابسلا نكت مل اهنا ريغ { ينايعلا عمتجملا ميمص نم ةيعامتجا ةيضق ىلا

 . ةرهاظلا هذه لوانتي يحرسم لمع نم رثكأ بابشلا حرسم ضرع نأو قبس

 حرسملا لبق نم ةيحرسملا لايعألا رركتت نأ نيجار ريخ ةراشبك يتأي لمعلا نأ ريغ

 لك هيدل رفوتت هناو ةصاخ . ةلبقملا تاونسلا يف سوباق ناطلسلا ةعماجب يعماجلا

 . ةيونعملاو ةيداملا تايناكمالا

 ببس سيل 3 نايع ةنطلس يف حرسملا ىشغت ةيبابض ةلاه كانه نأ تلق اذا ةقيقحلا زواجتأ نل

 دوجو ناكل الاو ببسلا وه كلذ سيل ةيحرسملا ةكرحلاب نيلوئسملا مايتها مدع وه اذه يلوق
 نيب قرفلا وه كلذ يلوق ببس امناو ايوق ادر سوباق ناطلسلا ةعماج يف حرسملل مسق

 . حرسملا نفل ةيقيقحلا ةسرامملا نيبو مامتهالا

۔ _ ٢٧٢



 لقنل وأ يميلعتلا يسردملا جهنلا جهنت تلازام بابشلا حرسم اهمدق يتلا تايحرسملا نا
 يتلا عيضاوملا يه ةدفاولا ةلايعلاو ةعارزلاو رهملا عيضاوم تناك كلذلو يداشرالا يهيجوتلا
 . افوح تايحرسملا رودت

 ايبيرجت احرسم نوكي نأ عيطتسيو هتايحرسمب بابشلا حرسم ىقريس له لءاستن انهو
 ؟ هل

 ىنبملا دقتفن اننا كلذ © كلذ دكؤت تارشؤملا لكو ، ةحارصب ةباجالا ىه هذه . . ال
 متت هقيرط نع يذلا حرسملا كلذ ىلهألا حرسملل دقتفن اننا مث هساسأ نم يحرسملا
 ايعقاو عمتجملا تاعلطتو تاهجوت نع ربعي قار ينف بولسأ يف ةحراصملاو ةفشاكلا
 هدلومب يذلا رظتنملا قالمعلا كلذ يموقلا حرسملل انداقتفا كلذ لك ىلا فضأ 7 ايلبقتسمو
 . ةنطلسلا يف ةقيقح حرسملا دلويس

٥
 

-
-
-
 

۔ _ ٢٧٢٣



 عجارلا

 نمحرلا دبع ميهاربا روتكدلا « قيبطتلاو ةيرظنلا نيب نراقملا بدألا » ١
 يبدألا ىدتنملا « (طشانمو تايلاعف) يبدألا ىدتنملا » ۔ ٢

 لاله يمينغ دمحم روتكدلا « ثيدحلا يبدألا دقنلا »۔ ٣

 داوج يلع نب ميركلا دبع « نايع ةنطلسب حرسملا ةبربحت ه ٤
 ينيشت نودلش « ةنس فالآ ةثالث يف حرسملا خيرات ه ٥
 لوكين سدرالا « ةيحرسملا ملع ه ٦

 سربيب ريمس دمحأ /روتكدلا « رشع عساتلا نرقلا يف يبرعلا حرسملا ه ٧

 يواكم روصنم / يوظطلا ٨

 يواكم روصنم / نطولا ٩

 يواكم روصنم / ةيارلا ٠

 يوابكم روصنم / رجاهملا ريطلا - ١

 يواكم روصنم / رهملا ٢

 يواكم روصنم / بيرغلا - ٣

 داوج يلع نب ميركلا دبع / ةفقاو لازتام ةنيفسلا - ٤
 يرفنشلا ديعس نب دمحم / رافلا ٥

۔ _ ٢٧٤



 دادجألا ف ح

 دافحألا ر ودو

 !هريل وعملا بلاط نب هللادبع

 ةمدقملا

 ةيحانلا نم كلذ ناك ءاوس ةيرشبلا تاعمتجملا ةايح يف اماه ارود ةيديلقتلا فرحلا بعلت

 مهمو يساسأ لماعو هرضاحو عمتجملا يضام نيب لصولا ةزمه يهف ةيداصتقالا وأ ةيعايتجالا

 . هديلاقتو عمتجملا تاداعب فيرعتلا يف

 ىلا ةقرشملا ذفاونلا ىدحا ةنطلسلا اهب رهتشت ىتلا ةيديلقتلا فرحلاو تاعانصلا دعتو

 ثارتلا نم يساسألا نكرلا فرحلاو تاعانصلا هذه لكشتو نايع ىلع ملاعلا اهنم لطي
 . ءاطعملا ينامعلا بعشلل ليصألا يراضحلا

 نايع تيص عاذ دقف ةريثك ةيعيبط تاورثب دمحلا هللو _ ةرخاز ةينايعلا ضرألا نا ثيحو

 نونف تعونتو تددعت ثيح روصعلا مدقأ ذنم ةيديلقتلا فرحلاو تاعانصلا لاجم يئ

 يف ةنماكلا لامجلاو قوذلا تاكلم عبشي ايبو عمتجملا هجاتحي ايب تاعانصلا هذه لاكشأو

 دق نايع عقوم نا ايك . هتراهمو هئاكذب كلذ ققحي نأ ينايعلا ناسنالا عاطتسا دقلو سوفنلا

 ةفرحو ديصلا بكارمو نفسلا ةعانص ةصاخ تاعانصلا ةرهش ميعدت يف ريبك لكشبو مهاس

 تاعانصلاو جيسنلاو دولجلاو راخفلا لثم ةفلتخملا تاعانصلاو ةعارزلاو كاسألا ديص

 . ةفلتخملا تاعانصلا نم كلذ ريغ ىلا ةيندعملا

 ربع عمتجملاو درفلل قزر ردصمك اماه ارود بعلت فرحلاو تاعانصلا تلظ دقلو

 . ةيضاملا لايجألا

 اهنوك ةينايعلا ةراضحلا خيرات نم اماه اءزج ربتعت ةميدقلا تاعانصلاو فرحلا نا ثيحو

 ثيح راثدنالا نم اهيلع ةظفاحملا ليبس يف عيمجلا دهتجي نأ نم صانمال هناف دادجألا فرح

 . م٢٩٩١ ماعل يدتنملا ةقباسمب لوالا زكرملاب زئافلا ثحبلا (٭)

 ۔ _ ٢٧٥



 لبق نم ثارتكالا مدعل ارظنو هتافو دنعو ام ةفرح سرايي بألا وأ دجلا ناك رسألا ضعب نأ
 يتفرعم بسحو لاثملا ليبس ىلعف حايرلا جاردأ تبهذو ترثدنا ةفرحلا كلتب ءانبألا

 فورعم ىولح عناص اهيف دجلا ةنطلسلا تايالو ىدحا يف ةرسأ كانه تناك دقف ةيصخشلا

 ىلع ةظفاحملاب هتدفح مايتها مدع نع جتان اذهو ةرسألا نم ةفرحلا كلت تعاض هتافو دعبو

 . دالبلا نم ةفلتحم قطانم يف ريثكلاو ريثكلا كلذ ةلثمأ نمو ةثراوتملا ةفرحلا كلت
 مظعملا ديعس نب سوباق ناطلسلا ةلالجلا بحاص ةرضح هيلوي يذلا يماسلا مامتهالا نا

 نأو دادجألا ثارت ىلع ةظفاحملل ةرمتسملا هتلالج ةوعدو نييفرحلاو فرحلاب { ۔ هتلا هظفح ۔

 ديعلاب لافتحالا ۔ هتلالج ۔ صيصخت نا ايك يوديلا لمعلا نع ينايعلا نطاوملا مفرتي ال
 ةظفاحملاو مايتهالا وحن ايوق اعفاد اعيمج انيطعيل نييفرحلا ميركتل ديجملا رشع عباسلا ينطولا

 . دادجألا انل اهفلخ ىتلا فرحلا كلت ىلع
 نيب متي نأ بجي نواعتلا نا ايك رفاضتت نأ بجي تايناكمالاو دوهجلا ناف كلذ ىلع ءانبو

 ليبس يف عمتجملا دارفأ وأ يبابشلا عاطقلا وأ صاخلا عاطقلا وأ ةموكحلا ءاوس تاهجلا لك

 ةيملعلا بناوجلا نم مامتهالا نوكي نأو اهريوطت ىلع لمعلاو لب فرحلا كلت ىلع ةظفاحملا

 . ةيلمعلاو

_

 

۔ -_ ٢٧٦



 لوألا لصفلا

 اميدق فرحل ١

 : ةغل ةفرحلا ۔الوأ

 لاملاب ءاج اذا فارحألاب نالف ءاج لاقي . لاملا ةيمنت نم ةذوخأم لصألا يف ةفرحلا

 هلهأل فرح اضيأ لاقيو . كانهو انه نم هلمعب بسكي يأ هلايعل فرحي نالفو ريثكلا

 . هردصمو هتهج ةفرحلاو ناك ايأ باستكالا وه فارتحا ليقو لاتحاو بسك يأ فرتحاو

 ةعانصلا ةفرحلاو .. فارتحالا مسا وهو فرح اهعمج ةفرحلاو ةفرح ذختا يأ نالف فرتحاو
 . ةقذاحلا ةيوديلا ةعانصلا يه ةفرحلا نا اضيأ لاقيو هيف فرتحي عضوم فرتحملاو فرحنملاو

 ةفرحو عناصلا فرتحملا) روظنم نبا لوقي دحاو ىنعمب يتأت ةعانصلاو ةفرحلا نا لاقيو

 «١ر(هتعانص لجرلا

 اهديجي يتلا بسكلا ردصم يه ةعانصلاو ةفرحلا نأ تافيرعتلا هذه نم مهفيو

 . يودي لمع ىأ وأ ةعارز وأ ةرابت نم صخش ا

 : مالسالا لبق تاعانصلاو فرحلا نم برعلا فقوم ۔ اينا

 ىلاو اهيلع اوراس ىتلا تاداعلاو فارعألا ضعب ىلهاجلا رصعلا يف برعلا ىدل ناك

 ضعبل مهراقتحا فارعألا هذه ةلمج نمو . ةيداصتقالاو ةيعايتجالا مهتايح يف مهيلع ترثأ
 يعرلا نم نوفنأيال اوناك دقف & ىرخألا فرحلا ضعبل مهلوبقو { اهنع مهداعتباو فرحلا
 اوناكف ةيدابلا امأو رضحلا دنع ام دح ىلا ةمرتحم تناك دقف ةعارزلا امأ . ةراجتلا نم الو

 «٢راهنم نوفنأيو ةعارزلا نورقتحي
 لزغلاك مهنم ريثكلا اهنهتميو مهدنع لوبقم وه ام اهنمف ، فلتختف ةعانصلا امأ

 ايك . مهدنع كلذ لمعي نمل راقتحا يندأ نود ةيدابلاو ةرضاحلا دنع رشتني يذلا جيسنلاو

 ةجردلاب نورقتحيو { ةلوقعم ةجردب نكلو ةراجتلا نهتمي نم نورقتحي كلذ سكع ىلع مهنا
 ةطبترم (قيقرلا دبعلا) ينعت نيقلا ةملك تناكف نيقلاب هنومسيو (ةدادحلا) نهتمي نم ىلوألا

 . برعلا ناسل زيجولا مجعملا : دجنملا )١(
 ةحودلا ۔ نواعتلا سلجم لودل يبعشلا ثارتلا زكرمه . ةقر » لوسرلا رصع يف زاجحلا يف تاعانصلاو فرحلا )٢(

 « .رطق ۔

 ۔ _ ٢٧٧



 اوناكف ءاقرألا ديبعلا ةلزنم اهيفرتحم اولزناو اهل مهراقتحا ىدم ىلع لدي امم ةيفرحلا تاعانصلا

 نوجوزتي الو مهنوجوزي الف { زاجحلا يف ةيلهاجلا تاعمتجملا يف ةعيضو ةقبط نولكشي
 نع برعلا فارشأ دعتبا يلاتلابو . مهيلا ثدحتلاو مهتطلاخم نم نوفنأي لب 5 مهنم
 مهيلع اركح فرحلا هذه لعج امم & بناجألا نودفاولا وأ يلاوملا اهيلع رطيسو تاعانصلا

 عانصلا قيقرلا نوبلبي كلذل ةجيتن برعلا ضعب ناك ايك . ةريفولا لاومألا مهتبسكأو

 . لاومألا مهل اوعمجي يك ، سانلل لمعلا يف مهنولغتسيو
 نم ريثكب نوموقي اوناكف زاجحلا برع دنع بناجلا اذه زاجحلا يف دوهيلا لغتسا دقو

 «مرتاعانصلا هذه قيرط نع ةريثكلا لاومألا اوعمج ىلاتلابو ك تاعانصلا

 : تاعانصلاو فرحلا نم مالسالا فقوم

 فرحلا نع برعلا ىدل ءىظاخلا موهفملا رييغت ةلي لوسرلا لواح مالسالا ءاج اينيح

 رومألا ضعبل ةي لوسرلا قيبطتب مأ . يي لوسرلا نم ميركلا هيجوتلاب ءاوس تاعانصلاو

 هب نودتقي يلاتلابو 8 كلذ هنم هباحصأ ىري ىتح برعلا دنع موهفملا اذه فلاخت يتلا

 نكلو ماعط ىلا مهاعد اذا عناصل نوبيجتسيال سانلا ناك دقف {} سانلا ىلا كلذ نولقنيو

 لوسرلا باجتسا ماعط ىلا ةنيدملا يف (طايخ) هاعد امنيحف & كلذ فلاخي ناك ةلي لوسرلا

 لوسرلا كولس قلطنم نمو (. هنع هتلا ىضر كلام نب سنأ هعم بحطصاو هتوعدل ةنيَي
 (فيس يأ) ةجوز ىلا ميهاربا هننا عفد ةي لوسرلا ناف ةئطاخلا سانلا ميهافم رييغت ي ةي

 وهو دادحلا فيس يبأ لزنم ىلا يتأي لوسرلا ناكف © هعضرت يكل ةنيدملا يف دادح نيق وهو
 (هرناخدلاب تيبلا ألتما دقو هريك يف خفني

 ةجوز ىلا دنسأ ثيح عانصلا نيفرتحملا ىلا سانلا رظن نم عفري نأ ديري ةلي لوسرلاو
 نم تاعضرملا مهدالوأل نوريختي سانلا ناك يذلا تقولا يف ميهاربا هدلو عاضرا مهدحأ
 . يداوبلا يف ةفيرشلا لئابقلا

 ثيح ماركلا هباحصا عم ةفيرشلا هديب لمعي ناك ملس هيلع هتلا ىلص لوسرلا نا ايك
 مالسلاو ةالصلا هيلع هدجسم ءانب يفو ءابق دجسم ءانب يف هباحصأ عم لمع دق هنا رهتشا
 نولمحي ايك لمحيو ةراجحلا هنع اولمحي نا نيملسملا ىلع ىبأي ناكو نيملسملا نم دحاوك
 نع اوزجع اذا مهنا ىتح رفحلا يف قدنخلا ةوزغ يف نيملسملا عم هيلع هللا تاولص لمع ايك
 . ةميركلا هديب اهريسكتب مالسلاو ةالصلا هيلع ماق روخصلا ضعب

 ةحودلا ۔ نواعتلا سلجم لودل يبعشلا ثارتلا زكرمه . 4ةغت » لوسرلا رصع يف زاجحلا يف تاعانصلاو فرحلا )٣(
 . طق -

 .«قباسلا ردصملا نع القن»ه م٩٧٩١ ايكرت لوبناتسا / ةيمالسالا ةبتكملا . ٣ ج يراخبلا حبحص )٤)

 .«ةخت» لوسرلا رصع ين زاجحلا يف تاعانصلاو فرحلا )٥(

 ۔ -_ ٢٧٨



 يراخبلا عضو دقف ديلاب لمعلاو بسكلا نع اباوبا ثيدحلا بتك مظعم تعضو دقو

 هننس يف ةجام نبا عضو ايك . (هدي لمع نم لجرلا بسك بابر هايسا اباب حيحصلا هباتك يف
 هايسا اباب هننس يف يمرادلا عضوو (تاعانصلا يف بابرو (بساكملا ىلع ثحلا يف باب)

 اهيف ناك اهريغو تدرو يتلا باوبالا هذه لكو .(هديب لجرلا لمعو بسكلا يف بابو

 ضعب قيرط نع لاملا باستكاو لمعلا ىلع نيملسملا ثحت ىتلا ثيداحالا نم ديدعلا

 ريثأت هل ناك امم ، نيحلاصلا نم مهتلكاش ىلع نمو مالسلا مهيلع ۔ ءايبنألاب ءادتقا فرحلا
 تلاق اهنا اهنع هللا ىضر" ةشئاع هنع تور ىتح ۔ مهيلع هللا ناوضر ۔ ةباحصلا ىلع ريبك
 ليقف حاورأ مه نوكي ناكو مهسفنا لامع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصا ناك»

 . (٦)«متلستغا ول مهل

 يور ام قزرلا بلطو ديلاب لمعلاو بسكلا ىلع ثحلا يف تدرو ىتلا ثيداحالا نمو

 نا نم ريخ هرهظ ىلع ةمزح مكدحا بطتحي نأل) :لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع
 بسك ام) :لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع درو ايك (هوعنم وا هوطعا سانلا لأسي

 ۔(٧إ)رثيدحلا (هدي لمع نم بيطأ لجرلا

 رظن اذا ۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔ هللا لوسر نا ۔ هنع هللا ىضر ۔ سابع نبا نع درو ايك
 كاذ فيكو ليق ىنيع نم طقس :لاق ال :اولاق ناف ؟هفرح هل له لاق هبجعأف لجر ىلا
 هنلا ىلص ۔ لوسرلا نا ايك (هنيدب شيعت ةفرح اذ نكي مل اذا نمؤملا نأل) :لاق ؟هللا لوسراي
 نمو هل قزرلا لجرلا بلطي ناو لمعلاو بسكلا ىلع نيملسملا ثحي ناك ۔ ملسو هيلع
 ءرملاب ىفك) ملسو هيلع هللا ىلص لاق ثيح 3 مهلوعي نم وأ دالوألا عييضت نع ىهنو 3 هلوعي

 . (٨)(توقي نم عيضي نا ايثا

 ركذي هيلع ثحلاو لمعلا نع هثيدح ضرعم يف ۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔ لوسرلا ناكو
 نوموقيو مهسفنأل نوفرتحي اوناك سانلا ةودق مهو مالسلا مهيلع ءايبنألا نأب ةباحصلا
 ثعب ام» : ملسو هيلع هللا ىلص لاق دقف سانلا لاومأ نع ففعتلاو بسكلل فرحلا ضعبب
 لهأل اهاعرا تنك اناو :لاق ؟هللا لوسراي تناو : هباحصا هل لاق منغلا ىعر الا ايبن هللا

 .(١٨)طاريقب هاش لك ينعي «طيرارقلاب ةكم

 )٦( ايكرت لوبناتسا ۔ ةيمالسالا ةبتكملا يراخبلا حيحص ١٩٧٩م. )٧٢( قباسلا ردصملا .
 ةحودلا ۔ نواعتلا سلجم لودل يبعشلا ثارتلا زكرم » . ةت » لوسرلا رصع يف زاجحلا يف تاعانصلاو فرحلا )٨(

 « . رطق ۔

 7 ةحودلا - نواعتلا سلجم لودل يبعشلا ثارتلا زكرم » . 4 بت » لوسرلا رصع يف زاجحلا يف ةيوديلا فرحلا ( ٩)

 « .رطق

 ۔ _ ٢٧4٩



 : لاق 7 ملسو هيلع هللا ىلص ۔ هللا لوسر نا _ هنع هتنا يضر 2 ةريره يا نع ىور دقو

 ناك مالسلا هيلع دواد هتلا يبن ناو هدي لمع نم لكأي نا نم اريخ طق ماعط دحأ لكأ ام»

 ۔ ٠١0)«هدي لمع نم لكأي

 : لاق ۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔ هللا لوسر نا ۔ هنع هتلا ىضر ۔ ةريره يا نع ىور ايك

 برضي ايئاد ناك ملسو هيلع هتلا ىلص هتلا لوسر نا ىرن اذكهو .«١١ر«اراجن ايركز ناك»

 نع شيعلا نوبلطيو مهسفنأل نوفرتحي اوناك مهناو مالسلا مهيلع ءايبنألاب ةباحصلل لاثمألا

 ةباحصلا ىدل ناكو كلذ نم اوفنأي نا نود ةيوديلا تاعانصلا وأ فرحلا ضعب قيرط

 . ةميركلا تاهيجوتلا هذهل ةباجتسا

 ايك نيملسملا ىلع ةيافك ضرف تاعانصلاب مايقلا نا ىلع نوعمجي نوملسملا ءايلعلا داكيو

 ١٦ . مهلامعأب مايقلا تاعانصلا بابرا مازلا رمألا يلول اولعج مهنا

 فارتحالاو بسكلاو لمعلا وحن ةمألا هجوت اهلك ةميركلا ةيوبنلا تاهيجوتلا هذهو

 تناك ىتلا ةئطاخلا ةرظنلا ليدعتب موقت اهنا يك تاعانص نم سانلا هيلا جاتحي امب مايقلاو

 . ةعانصلا يف نيلماعلا وحن اهب نمؤت ةيلهاجلا تاعمتجملا

٥
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 .قباسلا ردصملا )١٠(

 .قباسلا ردصملا )١١(

 .قباسلا ردصملا )١٦٢(



 يناثلا لصفلا

 اهيف سرامت يتلا قطانملاو فرحلا عاونأ

 : ةمدقم

 يذلا ينايعلا ناسنالل ةرخفم دعت يتلاو ةميدقلا تاعانصلا نم ريثكب نايع ترهتشا دقل

 نا كردا ثيح هدالب ةعمس ىلع صيرح هناو بوهوم هنا تبثأو هتراهمو هتقد اهيف بكس

 يفو تاعانصلا نم ةريثك افونص نوينايعلا سرام دقو ةراهملاو ءاكذلا ناونع فرحلا كلت

 .دالبلا نم ةفلتحم قطانم

 ؛١١6: ةيراخفلا تاعانصلا ۔الوأ

 عدباو روصعلا مدقا ذنم ينايعلا اهفرع يتلا ةيوديلا تاعانصلا نم راخفلا ةعانص دعت

 تايالو نم ددع يف ةعانصلا هذه رشتنتو نيطلا ىلع اساسا دمتعت ةعانص يهو اهيف قوفتو

 تايلسمو نسحوب ينب دالب قطانم كلذكو يسيئرلا زكرملا ربتعت يتلا الهب اهمها ةنطلسلا
 يتلا لاحجلا دجتف نايع يف عنصت يتلا ةيراخفلا يناوألا عونتتو ىولو ةلالصو محصو
 كلذكو لسعلاو رمتلاو ءاملا نيزخنل مدختست يهو سورخلا كلذكو ءاملا ديربتل لمعتست

 يتلاو (رمجملا) رخابملا اضيا راخفلا نم عنصتو بابجلاو يوداجلاو تاوالكلا ةعانص
 يف مدختست ناوا يهو تايرهزملا ةعانص اثيدح ترهدزا اك روخبلل قراحمك مدختست

 . ةنيزلاب ةصاخلا ةيعارزلا تالتشلا ةعارز

 (س): تاجوسنملا ةعانص ۔ ايناث

 : نيمسق ىلا تاجوسنملا ةعانص مسقنت

 : ةيفوصلا تاجوسنملا : لوألا مسقلا

 فاوصأ ىلع موقت يهو روصعلا مدقا ذنم نايع يف ترهدزا ةعانصلا هذه نا ثيح

 موقت ةديدع ندم كانهو .دالبلا يف يعرلا نكاماو ةيدابلا ةعقر عاستال ارظن زعاملاو مانغألا

 . م٠٨٩١ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو عبارلا دلجملا - ةينايعلا تاساردلا ةودن داصح أ )١(
 ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو - ةينايعلا ةيديلقتلا فرحلا نع ةسارد ۔ ب

 . لمملاو ةيعايتجالا نوؤللا ةرازو ۔ ةيلحملا تاعمتجملا ةيمنتل ةماعلا ةيريدملا نم ةرداص تارشن ۔ج

 .ةقباسلا رداصملا )٢( . نييفرحلا ضعب ۔ د

 ۔ ٢٨١ _۔



 رطاوخلا يداوو نتحسلا يداوو ةرخشالاو ةريدسلا ةقطنم اهتمدقم يف يتأيو ةعانصلا هذه اهب

 . ةروباخلاو قاتسرلا ةيالو كلذكو ىطسولا ةقطنملا تايالو يف ىرقلا مظعم كلذكو ةريصمو

 مانغألا فاوصا زجت ثيح الوا لزغلا طويخ ةعانصب ةيفوصلا تاجوسنملا ةعانص أدبتو

 لكش ىلع طويخ ىلا لوحتيل يوديلا لزغملا ىلع هلزغ متي مث نمو ففجتو لسغت مث زعاملاو
 : اهمهأ نم تاعانصلا ضعب هيلع ماقت اهدعبو تارك

 لسانملاو تاءابعلا ةعانص أ

 . شرافمك مدختست يتلا حيسلا ةعانص ۔ ب

 . باودلا روهظ ىلع عضوت يتلا جورخلا ةعانص - ج

 . لبألا روهظ قوف عضوتو داربلاو ىوحملا - د

 {٨ر: ةينطقلا تاجوسنملا ۔ يناثلا مسقلا

 دعبف ةنطلسلا نم ةديدع قطانم يف عرزي ناك يذلا نطقلا ةعارز ىلع ةعانصلا هذه موقت

 هذهب ترهتشا يتلا قطانملا نمو ليخنلا بشخ نم عونصملا لونلا ىلع هلزغ متي ةفطق

 : ةينطقلا تاعانصلا مهأ نمو ءاكربو لئايسو اربإو نالعجو نأشلا دمس ةعانصلا

 .ةيديعسلا ةمامعلا ةعانص ۔ أأ

 . ةرزوألا ةعانص ۔ ب

 .ديصلا كابش ةعانص ۔ ج

 . ةينايعلا ةمكلا ةعانص ۔ د

 &;ا» : دولجلا ةعانص - اثلاث
 دوا:>؛ :تانص اييدق تمن كلذل راقبالاو لاجلاو مانغالا ةيبرتب رهتشت نايع نا امب

 ناع يف دولجلا ةعانص تجار دقو يضاملا يف تناك ايك متت دولجلا ةغابد تلازامو اهتاجتنمو

 هذهب قطانملا ضعب رهتشتو اذه . ةغوبدم وا ةففجم امأ جراخلل ردصت تناكو نمزلا نم احذر

 مدختستو اقباس سرامت تناك ايك نآلا دولجلا ةغابد ةيلمع سرامتو الهبو ىوزن اهنم ةعانصلا
 عضوي مث حلملا نم ةقبط ىلع دلجلل يلخادلا حطسلا عناصلا طسبي ثيح زعاملا دولج ابلاغ

 اضيا مايأ ةثالث ةدمل ىقبي ثيح رخشلا رجشب جزمي مث مايأ ةثالث ةدمل رمتلاب طلخيو سرخ يف
 . طرقلا ةرجشو حلملا يف سمغي كلذ دعبو رمتلاو حلملا عضو عم ىرخا ةرم ةيلمعلا داعت مث

 ءاملا برقو ةيذحألا ةعانص اهنم تاعانص ةدع يف اهزيهجت دعب دولجلا مدختستو اذه

 { ضعب عم لخدت دقو نيكاكسلاو فويسلا ةعاطقو ةمزحالاو ولدلاو رمتلا ظفحل ةيعواو

 . تاناويحلا ةطبرا ةعانص لثم جيسنلا تاجتنم

 .ةقباسلا رداصملا )٤( .ةقباسلا رداصملا )٣(

 ۔ -_ ٢٨٢



 هر: ةيبشخلا تاعانصلا ۔ ًاعبار
 : ىلا ةيبشخلا تاعانصلا ميسقت نكمي

 : نفسلا ةعانص ۔أ
 راحبلل اداور نوينامعلا ناك دقف روصعلا مدقا ذنم نفسلا ةعانص نوينامعلا فرع دقل

 ةينايعلا ندملا ضعب ,ترهتشا دقو اذه ،نرداليملا لبق ةثلاثلا ةيفلالا ةرتفلا ذنم تاطيحملاو

 بناج ىلا قطانملا ضعب كانه نا ايك حرطمو روصو راحص لثم نفسلا ةعانصب ةيلحاسلا
 3 ةشاشلاو يروهلا لثم ةريغصلا ديصلا براوق ةعانص اهيف موقت تناك ركذلا ةفلاسلا قطانملا

 تناك ذإ .(منفسلا ةعانص يف يدنهلا طيحملا يف ةدئاسلا ديلاقتلا نوينايعلا عبتا دقو اذه

 يف ةمدختسملا باشخالا اما . ةيديدحلا ريماسملاب رمست الو دشتو فايلالاب نزخت نفسلا

 لازيالو ايقيرفاو دنهلا نم بلجت تناك يتلاو سنفلاو ينيعلاو ينيفلاو جاسلا يهف ةعانصلا

 حدقملاو رقنملاو مودقلا لثم نفسلا ةعانصل ةميدقلا تاودألا سفن نومدختسي ىلاهألا

 . سوقلاو
 : سيدانملا ةعانص ۔ ب

 نم ةعانصلا هذه دعتو .ساحنلاب ةمعطم ةيبشخ قيدانص نع ةرابع سيدانملاو

 عنصتو .نمزلا نم احدر ينايعلا نانفلا اهيف عدباو عرب يتلا ةماهلا ةيبشخلا تاعانصلا

 هنف ةراصع بكسب ينامعلا عناصلا موقيو .دنهلا نم دروتسملا جاسلا بشخ نم سيدانملا

 حئافصلاو ريماسملاب سيدانملا هذه ةيلحت متي ثيح ةعانصلا هذه يف لايجلل هقوذتو هتقدو

 اهماجحا يف سيدانملا فلتختو . ةليمجلاو ةقيقدلا فراخزلاو سوقنلا بناج ىلا ةيساحنلا

 ظفحل مدختسي ريغصلاو سبالملا ظفحل مدختسي اهنم ريبكلاف اهمادختسا قرط بسح

 . ةباتكلا تاودأو تارهوجملاو دوقنلا

 اهريغو ءاكربو بيسلاو روص لثم ةنطلسلا نم ةفلتخم قطانم ةدع يف سودنملا عنصيو اذه

 . قطانملا نم
 : ذفاونلاو باوبألا ةعانص ۔ ج

 ىلاو ذفاونلاو باوبالا ةعانص نايع يف ترهدزا ىتلا ةيبشخلا تاعانصلا نمض نم

 تناك دقو اهونقتاو ةعانصلا هذه يف نوينامعلا زرب دقلو .ةليمجلا شوقنلا ىلع يوتحت
 انتقو يف امأ طرقلاو ردسلا ةرجش باشخا لثم ةيلح اباشخا ىضاملا يف ةمدختسملا باشخالا

 هذهب ةنطلسلا قطانم ضعب رهتشتو اذه .جراخلا نم ةدروتسملا باشخألا مدختستف رضاحلا

 . ةقباسلا رداصملا )٥(

 ۔ م٩٧٩١ مالعالا ةرازو _ يرحبلا اهخيراتو نامع )٦(
 . م ٠ ٨ ٩ ١ ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو - عبارلا دلجملا - ةينامعلا تاساردلا ةودن داصح (٧)

 ۔ -_ ٢٨٢٣



 نوكت ابلاغو هراكفا تانب نم يه راجنلا اهذيفنتب موقي يتلا تاهيمصتلا ربتعتو ةعانصلا

 .انيعم اجذومن نئابزلا دحا بلط ةلاح يف الإ اه قباس مسر نودب
 ؛هر(ساحنلا ۔ ةضفلا ۔ بهذلا) ةيندعملا تاعانصلا : اسماخ

 ةيضفلاو ةيبهذلا تاعانصلا يف لثمتي اهلاكشاو اهنونف عونتو ةينايعلا ةعانصلا لامج نا

 مدق ميدق نايع يف ةعانصلا هذه خيراتو ةيديلقتلا تاعانصلا جات قحب يهف ةيساحنلاو

 يناعلا ناسنالا ةبغر يبلتل ترهظ تاعانصلا هذه نا هيف كش ال امبو هسفن ينايعلا ناسنالا

 عنصلا ةقدو ةديجلا جاتنالا ةيعون ثيح نم ةعانصلا هذهب نايع رهتشتو . ةقانالاو نييزتلا يف

 بناج ىلا ةضفلا ةعانصو ةراجت زكارم نم اماه ازكرم ىوزن ةنيدم ربتعتو . عيفرلا قوذلاو
 . ىرخالا قطانملا نم ددع

 كانهف .اهرصح نكميال ثيحب ةيساحنلاو ةيضفلاو ةيبهذلا تاعانصلا عونتتو ددعتتو

 ©ىرخال ةقطنم نم فلتخت ةديدع تاييمصتو لاكشا اهلو ةيضفلاو ةيبهذلا ىلحلا ةعانص

 تاشوقنلاو ميمصتلا لايجب زيمتت يتلاو ةيضفلا تاعانصلا مهأ نم رجانخلا ةعانص دعتو

 رجانخلا يقاب نع ينامعلا .رجنخلا زيمتيو ةيمسرلا تابسانملا يف سبلتو نوينامعلا اهب نيزتيو
 دمغلاو ةضفلاو مظعلا نم عونصملا ضبقملا نم نوكتيو هتءانحناب ةيبرعلا ةريزجلا يف
 . مازحلاو

 بهذلاو ةضفلاب ةالحملا تارتكلاو فويسلا ةعانص اضيا كانه رجانخلا ةعانص بناجبو

 صقرلا تالفحو ةينطولا تابسانملاو ةيبعشلا تاناجرهملا يف مويلا فويسلا مدختستو

 . بورحلا يف مدختست تناكف :اييدق اما يبعشلا

 لخااخلاك ةأرملا ةنيز تاودأ ةعانص لثم ةديدع ةيبهذو ةيضف تاعانص اضيا كانهو

 .درولا ءام تاحشرمو رخابملاو ةوهقلا قيراباو قدانبلا ميعطتو متاوخلاو طارقالاو لوجحلاو

 ةوهقلا تاهدأ اهنمو حارفألاك تابسانملاب ةصاخلا يناوألا يف ةيساحنلا تاعانصلا لثمتتو
 لجارملا رودقلا نم ماعطلا فرغ يف مدختست يتلا ةريبكلا قعالملاو ةيساحنلا يناوصلاو

 . تابسانملا يف زرالاو محللا اهيف خيطي ىتلا

 ؛}5١ر: تايصوخلا ةعانص ۔ اسداس

 نم جتانلا رمتلا لوصحم بناجبو روصعلا مدقا ذنم ليخنلا ةعارز نايع يف ترهدزا

 لامجو ةقدو اهتطاسبل ارظن نايع اهب ترهتشا ليخنلا ىلع ةماه ةعانص تماق .ليخنلا

 هذه عونتتو . يرسا عباط تاذ اهناب ليخنلا ىلع ةمئاقلا تاعانصلا هذه زاتمتو .اهتيفرح

 ةلخنلل ةيلخادلا قاروألا نم ذخؤي يذلا فعسلا وا صوخلا ىلع موقي اهنمف تاعانصلا

 )٨( ةينايعلا ةيديلقتلا فرحلا نع ةسارد ۔ ب . ةينايعلا تاساردلا ةودن داصح أ .

. 
 نييفرحلا ضعب ۔ د . ةيلحملا تاعمتجملا ةيمنتل ةماعلا ةيريدملا رادصا ۔ ج

 )٩( ةتباسلا رداصملا .

 ۔ -_ ٢٨٤



 ءازجا ةدع ىلا ةدحاولا ةقيرولا مسقت نا دعب لدجت اهدعبو ءاملاب للبت مث سمشلا يف كرتيو

 يتلا فورظلا وا نارفقلا ةعانص اهمهأ نمو ةبولطملا ةعانصلا بسح اهضرع يف توافتت

 . ةيوديلا حوارملا ةعانصو رصحلا ةعانصو رمتلا نيزختل مدختست

 تويبلا اهنم ىنبت يتلا نوعدلا ةعانص اهما نمو ليخنلا ديرج ىلع موقت تاعانص كانهو

 هريافزلا» ديرجلا نم لمعي ايك “فيللا نم لابحب ضعبلا هضعب ديرجلا طبرب كلذ متيو
 ةريغصلا كايسالا ديص نفس ةعانص يف كلذكو رمتلا نم لسعلا جارختسال مدختسي يذلا
 عاونا اهلو لابحلا ةعانص اهما نمو نايع اهب ترهتشا ةديدع تاعانص موقت ليخنلا فيل نمو
 ىلع دمتعت يتلاو ةينايعلا رصحلا ةعانص ةيصوخلا تاعانصلا نمض نم نا ايك .ةديدع

 .لسرلا ةرجش
 ٠6ر: كايسألا ديص ةفرح ۔ اعباس

 مدنسم نم ءادتبا رتم وليك ١٧٠٠ ةفاسمل دتمي يلحاس طيرشب نايع ىلع هتلا نم دقل

 كلذل ةفلتخملا ةيئاملا ءايحالا نم ةريثك عاونأب ةرخازو ةينغ ةيناهعلا هايملا نا ايك رافظ ىتحو

 ةفرح ربتعتو كايسالا ديص ةفرح يف نولمعي ةيلحاسلا قطانملا نونطقي نم مظعم نا دجن
 راحبلل اداور اوناك نينالا نأب تاياورلا ركذت ثيح ادج ةميدقلا فرحلا نم كايسالا ديص

 اوسرام دق نيينايغلا نا ىنعي كلذ ناف هيلعو داليملا لبق ةثلاثلا ةيفلالا ةرتفلا لبق تاطيحملاو

 هذه يف نيينايكلا نم ريثك لمعي رضاحلا انتقو ىتح لازيالو كلذ لبق كايسألا ديص ةفرح
 ةعانص ىلع نومدقي مهتلعج دق ةفرحلا هذه نا ايك .ديحولا مهقزر ردصم ربتعتو ةفرحلا

 لزغلا نم عنصت تناك يتلاو يباودلاو كابشلا لثم ةفلتخملا ديصلا تاودأو ديصلا كابش

 . ليخنلا فايلاو جيسنلاو

 :»6١١« ةعارزلا ةفرح ۔ انماث

 نم ريثك ةعارز اهيف دوجتو لب ةعارزلل ةحلاص ةنطلسلا يف يضارألا مظعم نا امب

 مظعم ةفرحلا هذه سرايي ثيح ريبك لكشبو ةعارزلا ةفرح ترهدزا دقلف ،‘كليصاحلا

 ديصو ةعارزلا ىتفرح نأب لوقلا نكميو ءانثتسا الب ةنطلسلا قطانم لك يفو نينطاوملا
 . .دالبلا ناكسل ناتيساسألا ناتفرحلا امه كايسألا
 (١!ر:: ىحرلا ةفرح ۔ ًاعسات

 دقلو لبألاو زعاملاو راقبالاو مانغالا ةيبرتب ديعب نمز ذنم ينايعلا ناسنالا متها دقل
 وا ينايع تيب داكي الف ةنطلسلا قطانم مظعم يف تاناويحلا كلت يعرو ةيبرت ةفرح ترهدزا

 . تاناويحلا نم عاونألا كلت ضعب دوجو نم ولخي ةعرزم

 .ةقباسلا رداصملا )١٢( .ةقباسلا رداصملا »)١١( .ةقباسلا رداصملا )١٠(

 ۔ ٢٨٥ _۔



 ىلا موحللا ريفوت اضياو هتاقتشمو بيلحلا ريفوتل اهنم ضارغا ةدعل تاناويحلا كلت ىبرتو

 . ةيدلجلاو ةيجيسنلا تاعانصلا يف دولجلاو فاوصالا نم ةدافتسالا متي كلذ بناج

 لايجلل تاقابس قطانملا ضعب يف ماقت ايك لقنلل ةليسوك لبألا مدختست كلذ بناج ىلاو

 . ةيبرعلا لويخلاو
 ١٣) : ةيناملا ىولحلا ةعانص ۔ ًارشاع

 ىلع ةيلاع ةرهشب عتمتت يتلاو ىولحلا ةعانص نايع يف ترهتشا يتلا تاعانصلا نمض نم

 ىوزن اهمها ةعانصلا هذهب ةنطلسلا قطانم نم ريثك رهتشتو يجراخلاو يلحملا نييوتسملا
 بصق رصع نم جتانلا لئاسلا ركسلا ىولحلا عاونا ضعب ةعانص يف مدختسيو .ءاكربو

 .ايلحم جتني يذلا ركسلا

 0١٤ :ىرخا ةيديلقت تاعانص ۔ رشع دحا

 ةمئاقلا تاعانصلا يف اهضعب ديدحت نكمي نايع يف ىرخا ةيديلقت تاعانص كانه نا ايك
 قوباطلا ةعانص اهما نمو ءانبلا داوم ةعانص كانهو روخبلاو روطعلا ةعانص ىمهو نابللا ىلع
 . جوراصلاب فرعي ام وأ نيطلا نم عنصي ناك يذلا

 .ةقباسلا رداصملا )١٤( . ةقباسلا رداصملا )١٣(

 ۔ ٢٨٦ _۔-



 ثلاثلا لصفل ١

 اهيلع بابشلا لابقا ىدمو فرحلا ثراوت

 : همدقم

 نع ثحبلا لوألا ماقملا يف بجوتسي اهيلع ظافحلاو ةينايعلا ةيصخشلا ملاعم زاربا نا

 لايجألا ربع ثراوتملا ينايعلا ثارتلا تايساسأ ىلع ةظفاحملا اهب نكمي ىتلا ىلثملا ةقيرطلا

 تاعانصلاو فرحلا نا ثيحو لبقتسملا لايجا ىلا ثارتلا كلذ ليصوت فدهب كلذو
 ةظفاحملا ىلع لمعلا نم دبال هناف ليصالا ينايعلا ثارتلا تايساسا دحأ ربتعت ةميدقلا

 . لايجالا ربع اهلقنو اهيلع
 : فرحلا ىلع ةظفاحملا فدهب تذختا ىتلا تاوطخلا

 انالوم نم مئادلا ريكذتلاو ةرركتملا تاوعدلا اهيلع زيكرتلا نكمي يتلا تاوطخلا مهأ نا
 ةظفاحملا ةرورضب ۔ هللا هظفح ۔ مظعملا ديعس نب سوباق ناطلسلا ةلالجلا بحاص ةرضح

 هباطخ يف ءاج ام هتلالج لاوقأ نيب نمو ةيوديلا لايعالا نع عفرتلا مدعو دادجالا فرح ىلع

 : هتلالج لاق ثيح ديجملا رشع سداسلا ىنطولا ديعلا ةبسانمب ىماسنا

 دامتعا وأ ةيلاكتا نود هنطو هاجت هتيلوؤسمب نطاوم لك علطضي نا ناكمب ةيمهألا نمل هناو
 ىلا اعيمج انوعدت يتلا ةينطولا انماهم زاجنا يف صالخالاو ةيدجلا لكب مهاسيو ريغلا ىلت

 ناميالا همتحي سدقم بجاوكو اعفان ايبابا انومضم ةايحلل ىطعت ةليبن ةميقك لمعلا ديج۔ة

 هناحبس هلوقل اقادصم ءارغلا ةيمالسالا انتعيرش ميلاعت هيلع ضحتو هئانبا ىلع نطولا قحب
 .« «اولمع امم تاجرد لكلو ىلاعتو

 ريشن نا دون اننإف ءاخرلاو مدقتلا عنصل انتربسم يف اندالبل ةيراضحلا ةيوهلاب زتعن ذإ اننا

 اييدق انعمتجم اهيلع ماق يتلا ةيديلقتلا نهملا ىلع نطاوملا لابقا ةرورض ىلا مايتهالا لكب

 ال فرحلاو تاراهملا نم اهريغو ةيناويحلا ةورثلا ةيمنتو كايسألا ديصو ةيعارزلا نهملا ةصاخو

 معنا ةبيط دراوم اهلامهاب دقفن ال ىتحو دالبلا تايداصتقا ةيمنت يف ىوصق ةيمهأ نم اعيمج اهل

 نأب انناييا نم اقالطنا لاجملا اذه يف اندوهج فيثكت هللا ةئيشمب مزتعنل انناو انيلع اهب هتلا

۔ -_ ٢٨٧



 اهمدقت نا ايك دادجالاو ءابالا نهم مارتحا نم ساسأ ىلع الإ روطتت ال تاعمتجملا

 عمتجملا تاردقل هباعيتساو مدقتلا اذه ةلاصا ىدمب اينإو طقف ينارمعلا راهدزالاب ساقيال

 . ءاطعلاو لمعلا يف هديلاقتو

 دعيو ةيدجلا يف لثملا برضي نا هب بيهن اننإف نطولا ءانب يف ينايعلا بابشلا رودب انايياو
 ىلع لوصحلاب هلبقتسم طبري نا نود لمعلا تاعاطق ةفاك يف ةيبابالا ةكراشملل هسفن

 نوكي نا هيلع بجي انإو !اهتعيبطب ةدودحم تالاجب يف هتامايتها رصحي وأ طقف تاداهشلا

 ادهج ىقبيس هنال اطيسب لمعلا اذه ادب ايهم نيدايملا فلت يف لمعلل هلبقت يف ةنسح ةودق

 . ةميرك ةايح يف نطاوملا تاحومط ققحيو عمتجملاو نطولل ةمدخ يدؤي هنا املاط اليبنو افيرش
 ال يتلا لامعالا نم ريثكلا يف ةيبنجالا ةلامعلا ىلع دايتعالا فيفخت ناف كلذ نع الضفو

 سيلو } مامتهاو دج لكب اهيلع نطاوملا لابقاب الا ققحتي نا نكميال ةصاخ تاراهم بلطتت
 ىري فوس هيعس ناو ىعس ام الإ ناسنالل سيل ناو هنأش لج هلوق نم هلك كلذ ىلع لدا

 ه ىنوألا ءازجلا هازبي مث

 ةظفاحملا ىلع دعاستو فرحلا ةريسم معدت عيراشم ىلا تمجرت تاوطخ ةدع كانه نا ايك

 : يلاتلا يف اهزابا نكميو اهيلع

 .الهب يف راخفلل عنصم ةماقا ( ١

 . لئايس يف جيسنلل عنصم ةماقا ٢(

 .روص يف نفسلل عنصم ةماقا ٣(

 ةفلتخملا ضراعملا ربع كلذو ةميدقلا تاعانصلاو فرحلا قيوستل ذفانم قلخ نا ايك

 نورمتسي نييفرحلا لعج ىلع ركذلا ةقباسلا لماوعلا ىلا ةفاضالاب تدعاس دق عيبلا ذفانمو

 . ةيديلقتلا تاعانصلاو فرحلاب لمعلا يف

 يف لسلاو فرحلاب كسمتلا ىلع نينطاوملا نم ريثك رارصا نا هركذ مدقت ام ىلا فضأ

 فرخلا كلت ءاقب ىلع تدعاس يتلا تاوطخلا مهأ نم ربتعي ةميدقلا تاعانصلا

 ي اريبك اماهسا مهاس دق فرحلا كلت ةسرامم ىلع بابشلا ضعب لابقا نا ايك اهتيرارمتساو

 . كلذ

 : فرلا ثراوت

 دروم لكشت اذه انموي ىتحو لازتال ةميدقلا تاعانصلاو فرحلا نأ ىلا انرشا ناو قبس

 . لخدلا رداصم ىدحا لكشت اهنا وأ اهب نولمعي نيذلل قزر

۔ _ ٢٨٨



 مدقتملا ليجلا ةصاخبو ةيرمعلا تايوتسملا فلتحم نم دارفا ايلاح فرحلا هذه يف لمعيو

 نيعبرالا مهرامعا زواجتت نيذلا نا ىلا ريشي هب انمق يذلا طيسبلا نايبتسالا ةجيتن نا ثيح
 لدي اذهو نايبتسالا مهلمش نيذلا نم ٨٠ ةبسنلا تغلب ثيح ىلعا ةبسن نولكشي ةنس

 نيذلا ةبسن تغلب اينيب مهدادجا نع اهوثرو يتلا فرحلاب كئلوأ كسمت ىلع ةحضاو ةلالد

 اثحب ىرخا لامعأل مههجوت ةجيتن كلذو طقف ٢٠ ةنس ٤٠ ىلإ ٢٠ نيب مهرايعا حوارتت
 نع فرحلا كلت اوثراوت دق ٨٥ ةبسن نا ىلا ريشي نايبتسالا نا ايك لخدلل ىلعأ ردصم نع

 ١٥; ةبسن لكشت اينيب لهألا قيرط نع فرحلا كلت اوملعت دق ةبسنلا سفن ناو مهدادجا

 وأ قزر ردصم رفوت مدع وه كلذل مهاعد ام ناو ةسرايملا قيرط نع نهملا اوملعت نيذلل

 . غارفلا تقو ىلع ءاضقلا وأ يرهشلا لخدلا نيسحتل

 ةبسن نا: ىلا نايبتسالا نم نيبت دقف يفرحلل دعاسم دوجو بلطتت فرحلا ضعب نا ثيحو

 دارفأ نم نونوكي ٨٣٨ ةبسن ناو يفرحلا ةرسأ ريغ نم نوينايع دارفأ مه نيدعاسملا نم ٣

 بناجألا لايعلا نم نيدعاسملا ةبسن تءاجو مهريغو ةوخألا وأ دالوألا دحأ ءاوس ةرسالا

 ايك ريبك لكشب فرحلا كلت نم لينلا عطتست مل ةلايعلا كلت نا ىلع لدي اذهو طقف ٩

 . ةفلتخم تالاجم ةدع يف ثدحي

 : فرحلا مهئانبأ ميلعت يف لهألا ةبغر

 هتنهم ةفرحلا ىقبت نا ىلع مهمظعم رصأ دقف فرحلا رارمتسا ىلع نييفرحلا صرحل ارظن
 ٨٥ ةبسن نا ىلا نايبتسالا ريشيو مهئانبال اهميلعتو اهلقن ىلع نوصيرح مهنا ايك ةيلصألا
 نايبتسالا نا ايك كلذ يف نوبغري ال طقف / ١٥ ناو مهتفرح مهدالوا ملعتي نا يف نوبغرب

 ةبسن ناو فرحلا كلت ةسرامم ىلع مهئانبأ بيردتو ميلعتب العف نوموقي ٧٦ ةبسن ىلا ريش
 ءانبألا ةبغر مدعل وأ فئاظولا وأ ةساردلاب امأ 3 مهئانبا لاغشنا ةجيتن كلذب نوموقي ال ٢

 . كلذ ين
 : فرحلا ىلع بابشلا لابقا ىدم

 رارصا نم مغرلا ىلعف ادج ايهم ارمأ دعي فرحلا ةسراممو ملعت ىلع بابشلا لابقا نا
 كلذ ىلع اولبقي نل مهناف اهيلع مهبيردتو مهميلعتب مهئانبأل فرحلا كلت لبقت ىلع لهألا

 ملعت ىلع مهئانبا لابقا ىدم نع نيفرحلل لاؤسلا هيجوتبو }ةبغرلا مهيدل تناك اذا الا
 ةبسن ناو ريبك مهلإبقا نايبتسالا مهلمش نمم ٤٨ ةبسن نأب ةجيتنلا تءاج فرحلا ةسراممو

 كلذ ىلع نولبقي ال 7١٨ ةبسن ناو فيعض مهلابقا ٩ ةبسن ناو طسوتم مهلابقا ٥

 .اقالطا

۔ _ ٢٨٩



 ملعتو ةسرامم ىلع ريبك مهلابقا ٧٩ ةبسن نأب نايبتسالا ةجيتن تءاج دقف ءانبألا امأ
 نأب انل حضتي هالعا بسنلا ىلا رظنلابو اقالطا اهيلع نولبقيال ١١ ةبسن ناو فرحلا

 ءاج ايكو عجار كلذو اهيلع مهلابقاب فرحلا رارمتساو ثراوت ىلع نيصيرح اولازال بابشلا

 دادجالا ثارت ىلع ةظفاحملا ىلع نوصيرح مهناب نايبتسالا مهلمش نمم بابشلا ناسل ىلع

 كلذ اوللع دقف فرحلا ىلع نولبقيال نيذلا امأ لخدلا رداصم ىدحا ةفرحلا نوربتعي اضياو

 . ةفيظولا وأ ةساردلاب اما لاغشنالا وأ ةبغرلا مدعب

 : فرحلا رارمتسا ىلع ةرثؤملا لماوعلا

 كلذ ىتأتي الو هلجأ نم عيمجلا لمعي نا بجي لايجالا ربع فرحلا ثراوتو رارمتسا نا

 .اهل ةبسانملا لولحلا عضوو فرحلا رارمتسا ىلع رثؤت دق يتلا لماوعلا ةساردب الا

 ةثيدحلا تاعانصلا روهظ يرظن يف فرحلا رارمتسا ىلع ترثا يتلا لماوعلا مهأ نم نا

 ةيعانصلا ةايحلا تالاجم ةفاك تزغ دق ةيجولونكتلا ةضهنلا نأب فورعملا نمو هناف ةهباشملا

 يف ناك راخفلا عناص الثمف ةعساو ةفصبو ةثيدحلا تاجتنملاو تادعملاو تالآلا ترهظ دقف

 تاجالنلا روهظ عمو نآلا امأ ءاملا ديربتو ظفح فدهب سانلا اهيرتشيو يناوالا عنصي قباسلا

 رثؤي فوس هناف عبطلابو فرحلا تاجتنم مظعم لمشي اذهو .يناوالا كلت سانلا كرت دقف

 نا ايك هقزر ردصم تناك فرحلا كلت نا رابتعاب يفرحلا هيلع لصحي ناك يذلا لخدلا ىلع

 م:۔ةت ةلايدلا .كالت نا ثيح فرحلا ةدوج ىلع رثؤي دق ةفيعض ةبسنب ولو ةدفاولا ةلايعلا لوخد

 س :..:: ا ابا ةين.تم ةدوجو ةيندتم راعسأب اهعيبب موقتو ةيفرحلا تاجتنملا ضعب عينصتب

 :: :. : را .:ا بابشلا ههجاوي يذلا يعايتجالا رارقتسالا مدع نا ايك فرحلا كلت ةعمس

 ,ق: الثم ةيلخادلا ةقطنملا نم باشلا نا دجن ثيحب فرحلا ةريسم ىلع البقتسم رثؤي فوس

 باهذلاو عوبسالا لاوط طقسم يف ةماقالا ىلا ارطضم هسفن دبي فوس يلاتلابو طقسم هلمع

 اهسرامي ىتلا ةفرحلا ةسراممب نم هنكمي نل كلذ ناف ىلاتلابو طقف تازاجالا مايأ هتدلب ىلا

 ادودحم حبصأ فرحلا كلت نع دئاعلا لخدلا ناف ركذلا ةفنأ بابسألل ةجيتنو هنا ايك هدلاو

 ولو ىتح لخدلل ةليدب رداصم دابا ىلا كش البو نوعسي فوس نييفرحلا ناف يلاتلابو ادج

 ةهجاوم نال الوبقم نوكي فوس مهرذع ناف عبطلابو ةفرحلا كرت ىلا مهب رمألا لصو
 .كلذب مهتمزلا يتلا يه ةيرصعلا ةايحلا تابلطتم

۔ ٢٩٠



 تاصحرتتقملاو ةمتاقلا

 ىلع ليلد وهو ريخلاب رشبيل هب انمق يذلا طيسبلا نايبتسالا اهيلا لصوت يتلا جئاتنلا نا
 . دادجألا ثارتو فرح ىلع ةظفاحملل نيينايعلا صرح

 ناف )٨٠( مدقتملا ليجلا اهلثمي ايلاح نيدجاوتملا نييفرحلا نم ىلعألا ةبسنلا تناك اذاو

 ةبغر نا ايك دادجالا قيرط يف ريسلاو رارمتسالل ليجلا كلذ صرح ىلع اليلد ربتعي كلذ

 بابشلا لابقاو فرحلا كلت يف لمعلل مهعيجشتو مهئانبا بيردتو ميلعتب مهمايقو نييفرحلا

 تايوتسملا عيمج نمو نيينايعلا صرح ىلع احضاو اليلد دعيل ةتوافتم بسنب ولو كلذ ىلع
 معدلا ةدايزو عيسوت عمو هناو ليصالا ينايعلا ثارتلا ىلع ةظفاحملا قيرط ىلع ريسلا ةيرمعلا
 سأبال ةبسن دوجو نم مغرلا ىلعو هنا ثيح دادزي فوس لابقالا ناف نييفرحلاو فرحلل مدقلل
 اضيا ىعسي بابشلا كئلوا ضعب نا الا فرحلا ةسرامم ىلع نولبقي نيذلا بابشلا نم اهب

 ةبسن ناف اذهلو ةيرصعلا ةايحلا تابلطتم ةلباقم ىلع هدعاست ىرخا ةفيظو ىلع لوصحلا يف

 عيسوت ناف اذهلو امل دح ىندأ ىلا لصت دقو صلقتت ايبر فرحلا ىلع نولبقي نيذلا بابشلا

 .اضيا احلمو لب اماه ابلطم دعي معدلا ةرئاد

 فوس ةينطولا فرحلل ةيرايثتسا عيراشم يف لوخدلا ىلع صاخلا عاطقلا مادقا ناو ايك

 . ىموقلا لخدلا دفاور نم ايهم ادفار فرحلا كلت لعجي

 ربتعي اهيلع بابشلا لابقاو فرحلا رارمتسا هجاوت يتلا تابقعلل ةبسانملا لولحلا عضو نا
 تاعانصلاو فرحلل اهمعد ةدايز صاصتخالا تاهج ىلع بجوتي هناف اذهلو ةياغلل ايهم ا ,::

 . كلذ قيقحتل دوهجلا لك رفاضتت ناو ةميدت:

 حرطا ينناف يلاغلا دلبلا اذه ينطاوم صرح وه ايك فرحلا كلت رارمتسا ىلع ينم اصرحو

 موي يف ىرأ نا يملحو مامالا ىلا فرحلا كلت ةريسم عفد يف دعاست اهلع تاحرتقملا ضعب

 .اضيا ةيجراخلا اينإو ةيلخادلا طقف سيل قاوسألا وزغت ةينطولا فرحلا تاجتنم

 : ىتآلا ىهف تاحرتقملا امأ
 ١ ةميدقلا فرحلاو تاعانصلل ةيلاحلا عاضوألا صيخشتو ةسارد ۔ .

 .اهل ةيداصتقالا ةميقلا ىلع فرعتلاو اهريوطت نكمملا فرحلا ةسارد ۔ ٢

 نيبغارلا امأ لاجملا حتفل كلذكو ةيفرحلا مهتاراهم ةدايزل نييفرحلا بيردتل دهعم ءاشنا ٣.

 . نيصصختم نييفرحك مهجيرخت مث نمو مهبيردتب كلذو بابشلا نم فرحلا لاجم لوخد يف

۔ _ ٢٩١



 دعب كلذو اهنيب اييف قيسنتلا ةدايز وأ ةينطولا فرحلاب ةينعملا ةيموكحلا تاهجلا ديحوت ۔ ٤
 . لمعلا يف ةيجاودزا كانه نوكي ال ثيحب تاصاصتخالا عضو ,

 . ةيفرحلا تاعانصلا لاجم يف رايثتسالا معدو عيجشت ةرورض ۔ ٥

 رارغ ىلع كلذو ةينطولا فرحلل عيراشم ةماقال ةيداصتقا ىودج تاساردب مايقلا ۔ ٦

 كلت دقفت الا ةطيرش ايراجت لوالا اهفده نوكي ثيحب نفسلاو راخفلاو جيسنلا عناصم

 . ةينطولا اهتيوه فرحلا

 كلذو اهل ةبسانملا لولحلا عضو ةلواحمو مهرسأو نييفرحلل ةيعامتجالا عاضوألا ةسارد ۔ ٧

 هنم نيبيرق نييفرحلا ءانبأ نوكي نا ةلواحمو رسالا كلتل يعامتجالا رارقتسالا نه عون قلخل
 . ماودلا تاعاس دعب فرحلا ةسرامم نوعيطتسي ثيحب ةفيظولا وأ ةساردلا لاجم يف ءاوس

 سرادملا يف طاشن ةدايك وأ ةيساسأ تاررقمك ةيديلقتلا تاعانصلاو فرحلا لاخدا ۔ ٨

 ىتلا سرادملا يف ةصاخ ةفصب تاررقملا كلت لاخدا ةاعارم عم ةيوناثلاو ةيدادعالا ةصاخ

 . ةيالولا كلت اهب رهتشت يتلا فرحلا ىلع زيكرتلا متي ناو فرحلاب رهتشت تايالو يف عقت
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 تحبلا اهيلع دمتعا يتلا عسجارعملا

 ١ ةينايعلا تاساردلا ةودن داصح ۔ .

 . سداسلا ءزجلاو عبارلا ءزجلا ةودنلا يف تمدق يتلا تاساردلاو ثوحبلا

 . م ٨٠ ٩ ١ ربمفون ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو

 ةينامعلا ةيديلقتلا فرحلا نع ةسارد ۔ ٢

 .م٨٨٩١ ربمفون . نايلفن وي ياج يثرود ۔ ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو

 يرمعلا ميهاربا زيزعلادبع 7 4 نت « لوسرلا رصع ف زاححلا ف تاعانصلاو فرحلا - ٣

 .رطق - ةحودلا - نواعتلا سلجم لودل يبعشلا ثارتلا زكرم

 يف مظعملا ديعس نب سوباق ناطلسلا ةلالجلا بحاص ةرضحل يماسلا باطخلا صن - ٤
 . رشع عباسلاو رشع سداسلا ىنطولا ديعلا

 . ثارتلا نم تادرفمو فو رح ۔٥ه

 .م٠٩٩١ _ ضايرلا ۔ يلابجلا ناميلس نب هللادبع

 يمالسا داصتقا وحن - ٦

 . م ١٩٨١ يرجنفل ا يقوش دمحم رو.تك.دلا

 + ... نامحن ٨٧ و ٨٨ و ٩٠ .

 . مالعالا .زو

 ٨ .. ةيلحملا تاعمتجملا ةيمنتل ةماعلا ةيريدملا تارشنو رادصا نم ضعب .

 لمعلاو ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو .

 . نييفرحلا ضعب ۔٩

 ١٠ ج برصلا ناسل ۔ دجنملا ۔ زيجولا مجعم ا۔ ٢ .

 ١ - مالعالا ةرازو ۔ يرحبلا اهخيراتو نامع ٩م .

۔ ٢٩٢٣



 دادجالا دف رسه تراوست ل وسه ناسميسمسَحسا

        

        

        

 ىثنأ ركذ

 : سنجلا : رمعلا : مسالا

 (تئش نا)

 : ةيالولا : يميلعتلا ىوتسملا : ةفرحلا

 ال معن ؟ ةيساسألا فلتنهم ةفرحلا هذه له ١(

 ؟ ةيساسألا كتنهم يه ام ال ةباجالا تناك اذا ٢(

 ال معن ؟ ةثراوتم ةفرحلا هذه له ٣(

 ؟ ةفرحلا هذه ف لمعلل كتعد يتلا بابسالا يه ام ددح ال ةباجالا تناك اذا ) ٤

 تقو ىلع ءاضقلل )ج يرهشلا لخدلا نيسحتل (ب رخا قزر دروم رفوت مدع ) أ

        

        

        

 غارفلا
 ؟ اهتملعت فيكو ) ٥

 يميلعتلا ىوتسملاو رمعلا ىوتسم ددحا لال معن ؟دالو أ كل له ٦(

 ال|_لمعن ةفرحلا هذه كدالوأ سرايي نا بغرت له ٧(

 ال معن ؟ ةفرحلا ةسرامم ىلع كدالوأ بيردتو ميلعتب موقت له ٨)

 ؟ اذالو

 ؟ اهتسراممو اهملعت ىلع مههلابقا ىدم ددح ٩(

 1 .ذ الما اهملعت ف نوبغري ال فعض طسوتم ريبك
            

 ؟ بابسالا ىه ام كيأر يفو ٠(

 الا لمعن ؟ ةفرحلا هذه رارمتسا ىلع ترثأ لماوع كانه نا ىرت له ١(        

 ؟ بابسالا ددح معن ةباجالا تناك اذا

 ۔ روص : تاياو نم اصخش ٢١ مهددعو نييفرحلا نم مه نايبتسالا اذه مهلمش نيذلا صاخشالا ٭

 . طقسم ۔ محص ۔الهب

 ۔ _ ٢4٩٤

  

  
  

  

  

  

 



 ابالا فرح ىلع ءانبألا لابقا لوه نايبتسا

        

 ىشنا ركذ
 : سنجلا : رمعلا : مسالا

 : بالا اهسرايي يتلا ةفرحلا عون : ةيالولا
 : يميلعتلا ىوتسلا

 لمع الب ةرح لامعأ بلاط فظوم ١)

 ؟ ةفرحلا ىلع كلابقا ىدم ام

 اقالطا اهيلع لبقأ ال فيعض طسوتم ريبك
 ؟ اذاملو

        
 الإ__لمعن ةفرحلا هذه ةسرامم ىلع لهألا كعجشي له ٢(

 الإ )معن ةفرحلا ةسرامم ىلع لهألا نم طوغض كانه له ٣(

 نمو ءابآلا اهسرايي ناك يتلا ةفرحلا يف لمعلاب اوموقي مل ةرسالا دارفا عيمج نا انضرتفا ول ٤(

 تهتناو ترثدنا مث

 الال لمعن ؟ كلذ ءارج نم مدنلاب روعش كيدل ,إ۔هف
 ؟ ١ ج ١ - .. و

        

        

 نم اصخش ٤! مهددعو نييفرحلا ءانبأ بابشلا نم مه نايبتسالا اذه مهلمش نيذلا صاخشالا "٧

 .طقسم۔الهب۔ روص : تايالو

 ۔ _ ٢4٩٥



 .(٭×) عسي.ن صتخملا رايخ

 هقيقحت يف ةينطول ١ عينصتل ١ تاكرش رودو

 يلوعلملا رصان نب دومح : دادعا

 م ١٩٩٢١ _ م ١٩٩١

 . م٢٩٩١ ماعل يدالا ىدتنملا ةقباسم يف سماخلا زكرملاب زئافلا ثحبلا («)

 ۔ -_ ٢٩٦



 ةيئاينا ططخل اقفو دالبلا تايداصتقا ريوطت ي تلذب يتلا ةريبكلا دوهجلل ناك دقل

 داصتقالا ةلجع عفد يف سوملم رثأ ، تاعاطقلا فلتحم يف ةيمنتلا قيقحت ىلا الوصو ةسوردم

 ةلالد ةعانصلل نيماع امهدعب نم مش ةعارزلل نيماع صيصختل ناكو ومنلا قيرط يف ينطولا

 جاتنالا ىلع ةردقلاو ةيلعافلا نم ديزم باسكا ؤحن حضاولا انه اتاو ديكالا انمزع ىلع ةماه

 ىلا ةيومتتلا انتيجيتارتسا يق ةيساسأ ةزيكر نادعي نيذللا نييويحلا نيعاطقلا نيذهل ددجتملا

 . نينطاوملل ةبسانملا لمعلا صرف ريفوتو يموقلا لخدلا رداصم عيونت ىلا فدهت

 عاطقلا اذه رود زاربا نم ةعانصلل نييضاملا نيماعلا صيصخت هيلا ىد أ ايب ديشن ذإو

 ةددعتملا هتالاجم يف رايشتسالا ىلع لابقا نم ققحت امو . هيلإ نينطاوملاو ةموكحلا مايتها هيجوتو

 اهتاياغ عينصتلا ةريسم ققحت ن أ يف لمألا انودحيل هنإف 0 دالبلل ةيساسالا تاجايتحالل ةيبلت

 ةظفاحملا عم ةيعيبطلا دالبلا دراوم اهحيتت يتلا ةيلحملا تاماخلا مادختسا 3 امدق يضمت ناو

 ىودجلا تاذ ةيلمعلا جماربلا عضوو . ةيديلقتلا تاعانصلاب مايتهالاو . ةئيبلا ءاقن ىلع

 هذه ىلع نطاوم لكل ميركلا شيعلا بابسأ ريفوتو ،نيينايعلا ليهاتو بيردتل ةيقيقحلا

 . ةيمنتلا دوهجل ازيزعتو . . ةبيطلا ضرألا

 هللا هظفح» ديعس نب سوباق ناطلسلا ةلالج
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 ةمدقلا

 ةريبك ةيعانص ةكرح مايقل ةماهلا تاموقملاو سسألا نأبو ،رايخلا يه ةعانصلا ناب اناميإ
 .رضاحلا تقولا يف نايع ةنطلس يف رفوتت

 اقلطنا نيذللا ةعانصلا يماع يف ةمهاسملا يف ينم ةكراشم ثحبلا اذه دادعإب تمق دقف

 ةرو رضب ةديشرلا ناطلسلا ةلالج ةموكح مامتها نع اربعيل . م _٧ ١٩٩ م ١٩١ يماع ف

 ةعانصلا ريوطت ناب ضعبلا دقتعي دقو { ماهلا عاطقلا اذه زاربا لالخ نم ةعانصلا ريوطت

 لب مايتهالا كلذ فقوتي ايهئاهتناب هناو ةعانصلا يماع ىلع اروصقم ناك اهب مايتهالا وأ
 ماملا طاشنلا اذه رايغ ضوخل نييعانصلل ةصرفلا ءاطعا ةباثمب ناك نيماعلا نيذه صيصخت

 اهرود امل ناكو يملاعلا داصتقالا ف ةرثؤملا لودلا ةمدقم يف ملاعلا لود نم ريثكلا لعج يذلاو

 . ةديدعلا ةيعانصلا تاجتنملاب ةيملاعلا قاوسألا ءارثا يف

 ةفسلفلا هذه قيقحت يف ةينطولا عينصتل ا تاكرش رود راصتخاب ضرعتسن فوس انناف اذل

 . ةيعانصلا

 : يلاتلا وحنلا ىلع تناك لوصف ةثالث يف انثحب ءاج اذه دقف هيلعو

 : لوألا لصفلا

 ةفيفخلا تاعانصلا عفر ةيناكماو . . ثيدحلا يعانصلا ومنلا تاموقمب اصتخم ءاج دقف

 .دالبلا يف ةيعيبطلا دراوملا لالغتساب موقتل ةريبكلا تاعانصلا ىلا دالبلا يف ةدوجوملا ةطسوتملاو

 : يناثلا لصفلا

 اهلوانت ,لا ةيعانصلا ةكرحلا مايقل ققحتت نا بجي يتلا ةيساسألا فادهألا لوانتيو

 ساسألا رجح مضن اهقيقحتب يتلاو فادهألا نم ددع ضارعتسا لالخ نم قباسلا لصفلا

 . ةريبك ةينطو ةعانص مايقل
 : ثلاثلا لصفلا

 ةكرح مايق ةيعقاوو نايع يف يعانصلا عضولاو ينطو رايخك عينصتلا لضفلا اذه لمش

 . لاعف ىعانص نايك دوجول ةساملا ةجاحلاو ٠ اهروطت لحارمو ةيعانص

 نييعانصللو ةعانصلل ةيوق ةعفد ةباثمب اناك ةعانصلا يماع نأب ريشأ نأ دوأ . .اماتخ

 لضفب . .بحرأ قافآ ىلا قلطنت يتلا اندالب يف ةيعانصلا ةيمنتلا ةريسم نع نيلوئسمللو
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 لاجر دهجو .ةديشرلا ةموكحلا اهرفوت يتلا زفاوحلاو لصاوتملا معدلاو ،ةيماسلا ةياعرلا
 مهأ نم اهرابتعاب ددرت الب ةعانصلا يف رايثتسالا يعاودل نوبيجتسي نيذلا لامعالا

 . تاعاطقلا

 . .قيرطلا ىلع ةوطخ قحب ربتعت . . ةيعانصلا قطانملل ةماعلا ةسسؤملا ءاشنا ناو

 ديزتو ةينطولا ةعانصلا عيجشتو ةيمنت يف يباجيا رود اهل نوكي فوس ىرخا تاوطخ اهعبتتس
 . . ملاعلا ءاجرأ يف دلب لك ىلا نايع مسا لمحتو ينايعلا داصتقالا ةءافك نم
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 لوألا لصفلا

 يعانصلا قالطنالا تاموقم

 رفوت بلطتي ىحضأ سوملم يداصتقا ريثأت هل بسانم مجح يذ يعانص عاطق مايق نإ
 ةثيدح ةرهاظ هذهو .ةروطتملا ةينقتلا رصع ،اذه انرصع يف ةصاخلا تاموقملا نم ةعومجم

 . يعانص ومنو مدقت قيقحت فدهت ةعقب يأ يف قبطنت
 قاوسألا وأ ةصيخرلا ةلماعلا يديألا رفوت يه ثيدحلا يعانصلا ومنلا تاموقم دعت مل

 نرقلا يف ةيساسأ ربتعت تناك يتلا تاموقملا نم كلذ ىلإ امو راهنألاو تاباغلا وأ ةيلحملا

 تاموقملا نم عونلا اذه رفوت نا عمو بيرق تقو ىلا ىتحو لب رشع عساتلاو رشع نماثلا
 نم يناثلا فصنلا تاعانص تاموقم نا الإ . ةيعانصلا ةيمنتلا يف ةلاعف ةيمهأ اذو اديفم لظي

 . ةرصاعملا ةينقتلا ةروثلا ةجيتن تريغت دق نيرشعلا نرقلا

 لاجم يف . ىرخالا تالاجملا يف روطتلا اهعبتو ةعانصلا تماق ةقباسلا نورقلا يف

 .اهجراخو ةلودلا لخاد تامدخلاو ةيساسألا تازيهجتلا

 يملعلا ثحبلا لاجم حتفتو ينقتلا روطتلا عفدت يتلا يه ةعانصلا تناك يضاملا يفو

 . عوفدملا سيلو عفادلا يه ةعانصلا تناك ؛ عارتخالاو ريوطتلاو فشكلاو

 عاطق مايقل ةمزاللا تاموقملا ةعومجم تريغت .ةمدقتملا ةينقتلا رصع 5.اذه انرصع يفو

 .روطتم يعانص

 ةعومجس نأ الإ ةيمهأ تاذ تلازال قباسلا يف ةيساسأ تناك يتلا تاموقملا نا ممو

 نكسا .:درذوت !ذإو 3 ةيساسألا يه تحبصأ يعانصلا عاطقلا كلذ مايقل ةثيدحلا تاموقملا

 . قيقحتلا ىلع لهساو الانم برقا يعانصلا روطتلا لعجي اذهو .ةيوق ةعانص مايق

 : يه ثيدح عينصت مايقل اهريفوت بجي ةدمعأ ةدع كانهو

 ةدعاقلا هذه رفوتو ايسأرو ايقفا ةعساو ةيميلعتو ةيملع ةدعاق دوجو وه : لوألا دومعلا

 ةثيدح ةعانص يأ نا حضاولا نمو .اهريوطتو اهمهفتو ةثيدحلا ةينقتلا باعيتسا نم نكمي

۔ _ ٣٠٠



 تاموقملا لك هيدل تناك ولو ىتح حجنت نا اهل نكميال ايملع فلختم عمتجم يف موقت

 . حيححص سكعلاو ةميدقلا

 تارايثتسا بلطتت ةثيدحلا ةعانصلاف ةريبك تايمكب لاملا سأر رفوت وه : يناثلا دومعلا

 .اهرفوي نا عمتجملا ىلع ادج ةمخض

 حبصأ دقو ، تالاجملا فلتحم يف ةثيدحلا ةمدقتملا تازيهجتلا رفوت وه : ثلاثلا دومعلاو

 ةثيدحلا ةيساسالا تازيهجتلا رفوت نإ اهانعمو اهتميق اهل ةعانص مايقل ايساسأ رمألا اذه

 ارفوتم نوكي نا بجي ةثيدحلا ةعانصلا ناكرأ نم ىسيئر نكر ةيلاعلا ةءافكلا تاذ ةمدقتملا

 .ةيادبلا ذنم
 ةمئاق لمشي بسانملا وجلاو ةيعانصلا ةقالطنالل بسانملا وجلا ريفوت وهو : عبارلا دومعلا امأ

 . ةيداصتقالاو ةيساسالا زفاوحلا نم ةليوط

 باختناو عمتجملل ةيسايسلا ةدايقلا ىدل رارصالاو مزعلاو ةبغرلا رفوتت نا بجي : آلوأ
 .رايتخالا مدع اهلهسا ةديدع يهو ةنكمملا تارايخلا نب نم يعانصلا رايخلا

 «١ر(ةيعانصلا ةسايسلاب) فرعي ام اهعمجي ةبعشتمو ةددعتم ىهو ةيعيجشتلا زفاوحلا : ايناث

 : يف لثمتت ةيسيسأت رصانع ىلع هذه لمتشتو ةلودلل

 .رارمتسالا تاذ ةرقتسملا ةحضاولا ةينوناقلا مظنلا - ١

 راعسالاك جاتنالا رصانعل ةرشابملا ريغ تاناعالاو تادعاسملاو يعانصلا ضارقالا ريفوت ٢

 نم ءزج لمحت وأ تادعملاو تالآلا ءافعاو بيردتلاو ءابرهكلاو دوقولاو ءايلل ةصاخلا

 . (ةأشنملا نم ةيداصتقالا ىودجلا ةسارد فيلاكت يف ةمهاسملاك) .اهفيلاكت

 ةيامحلا ريفوتب ةصاخ ةلماعم اهتلماعمب ةيلحملا تاعانصلل ةيليصفتو ةيئامح رصانع ۔ ٣

 نم برقلاب زكرتتو تاعانصلا تزكرت اذل ةضفخم راعسأب ةقاطلا رفوت وه : سماخلا دومعز:

 . لوزتبلاك ةددحتم ريغ وأ (ءاملاك) ةددجتم تناك ءاوس ةقاطلا رداصم

 يف ةيعانصلا ةيلمعلا نم ريبك ءزج زكرتيو جاتنالا ةيلمع يف ةماهلا تدالخدملا دحا ةقاطلاو

 ةيعانص ةكرح مايقل ديدجلا دومعلا اذه ةيمهأ يتأت انه نمو. .رخآل لكش نم ةقاطلا ليوحت

- 

 ١( ةرهاقلا فيلأتلا راد ةعبطم . ةيرايثتسالا تاعورشللا مييقت» لالج يمهف دمحا .د ١٩٧٨ .
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 ٢ اثلا لصفلا

 ر ايخل ا فاده ا

 : ةيتآلا ةيساسألا فادهألا قيقحت ينعي نايع ةنطلسل عينصتلا رايخ نإ

 ليوحت تاعانص لاجم يف كلذو ةصاخ ةفصب ةمدقتملا ةيعانصلا ةينقتلا لقن - ١

 . ةيكيناكيملاو ةيسدنهلا تاعانصلاو ةيواميكلا تاعانصلاو تايواميكورتبلا

 ىلا ةعنصملا ةنطلسلا تاجتنم ريدصت قيرط نع ةيريدصتلا ةدعاقلا عيسوت يف ةمهاسملا
 .ىرخألا لودلا

 ةدافتسالاب ةريبكلا تاعانصلا ريوطت قيرط نع يموقلا لخدلا رداصم ميونت يف ةمهاسملا ۔ ٣

 . ةنطلسلا يف رفوتت ىتلا ةيبسنلا ايازملا نم

 ي ةيداصتقالا ةيلالقتسالا ةجرد عفر يف ةمهاسملاو يتاذلا ءافتكالا نم ىلعأ ةجرد قيقحت ٤
 . ةينفلا ةيعانصلا تامدخلاو جاتنالاو كالهتسالا تالاجم

 قيقحتو ةنطلسلل ةيتاذلا تايناكمالاو ةردقلا ريوطتو خيسرتو ديكأتو زاربا يف ةمهاسملا

 عاطق ىلع اهدامتعا ةجرد ضيفخت ىلع لمعلاو اهنيمعتو ةيجاتنالا تاعاطقلا نيب لماكتلا

 . داريتسالا

 عمو ةيبرعلا جيلخلا لودل نواعتلا سلجم لود نيب ينقتلاو يعانصلا نواعتلا ةيوقت ٦

 . ةماع ةفصب ةيبرعلا لودلا

 ثيح اهرايثتسا مستي يتلا ةيداصتقالا دراوملا ىلع ةنكمملا تادئاعلا ىصقأ قيقحت ۔ ٧

 :تسملا لاومألا سوؤر ىلع زجم دئاعو يموقلا لخدلل ةيباجيا ةيمنت قيقحت يف .مهاست
 وهز : .ظتنمو ةرفاضتم ةمخض تادوهجم بلطتي فادهألا هذه قيقحت نا حضاولا نمو

 . ةمخض ةيرشبو ةيلام دراومو اليوط اتقو قرغتسي
 ناضتحا ةيلوئسم اهيلع يتلا ةيسايسلا ةدارالا يه هابتالا كلذ يف عفدلا رصانع نا ىلع

 .اينطو افده هلعجو ةياعرلاو دييأتلاب رايخلا اذه

 : تاوطخلا نم اددع ةيعانصلا ةينقتلل مظنملا لقنلا بلطتي ةيذيفنتلا ةيحانلا نمو
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 رضاحلا تقولا يف ةيبسن ايازمب ةنطلسلا اهيف عتمتت يتلا : ةيعانصلا تالاجملا ديدحت ۔ آلوأ

 : ةيتآلا تالاجملا فيرعت ايئدبم نكميو .روظنملا لبقتسملا يف وأ

 ةينطولا تاكرشلا عيراشم اهجتنتس يتلا ةيساسألا تاجتنملا مدختست يتلا تاعانصلا - أ

 ام اهنم ةيئاهن تاجتنم نم اهيليو ةطسوتملا تاجتنملا نم ريبك ددع ىلع فرعتلا انه نكميو

 .ريدصتلل ريبك قاطن ىلع هعينصت نكمي
 ةقاطلا تديازت فورعم وه ايكو ريركتلا ةعانص تايوناث ىلع دنتست ىتلا تاعانصلا ۔ ب

 انه نكميو ،ريدصتللو يلحملا كالهتسالا ةجاح دسل اريبك اديازت لورتبلا ريركتل ةيلحملا
 تاعانص ةماقال ةبسانم تايمك رفوت ثيحب .ةددعتم يهو ريركتلا ةعانص تايوناث عيمجت

 .امومع ةيئايميكلا ةعانصلا لاجم يفو تايواميكورتبلا لاجم يف ةماه
 ةقاطلا رداصم تاذلابو ةنطلسلا يف رفوتت ةيبسن ىرخأ ايازم ىلع زكترت يتلا تاعانصلا - ج

 ةراشالا انه نكميو .امومع ينوبركوردياهلا دوقولاو زاغلا لثم فيلاكتلا ةضفخنملاو ةريفولا
 . ةيزلفاللا رصانعلا ىلع اهنم زكتري امو ةيئايميكلا تاعانصلا ىلا .لاثملا ليبس ىلع
 يف ةيداصتقا تايمكب اهدوجو تبث ىتلا ةينيدعتلا داوملا ىلع دنتست ىتلا تاعانصلا ۔ د

 ىف ةفيثك اهنأب .امومع تاعانصلا هذه فصتتو .البقتسم فشتكتس ىلا كلتو ةنطلسلا
 . ةقاطلاو لاملا سأر مادختسا

 دوجوب زيمتت ىتلا وأ ةقباسلا تاعانصلا ىلع دنتست ىتلا ةيعيمجتلاو ةيبيكرتلا تاعانصلا - ه

 نمو ةماع ةفصب ةيبرعلا ةقطنملاو ةصاخ ةفصب ةيجيلخلا ةقطنملا يف اهتاجتنمل ةريبك قاوسأ
 تاءاشنالاو ةيلزنملا ةرمعملا علسلا نم ةنيعم عاونأ ةعانص تاعانصلا هذه ىلع ةلثمألا

 . ةيعارزلا ةعانصلاو ةيندعملا

 يبرعلا ملاعلا يفو ةنطلسلا يف ةيساسألا تازيهجتلا ءانب ةيلمع مدخت يتلا تاعانصلا ۔ و

 نه بسانم ىوتسم قيقحتل ةريبك تادوهجم ىلا جاتحت ةيبرعلا انتمأ تلازالو كامومع

 عيراشمو تالصاوملاو لقنلاو هايملا ةيلحت عيراشمك ةيميلقالاو ةيلحملا ةقباسلا تازيهجتلا

 لاصتالا عيراشمو (ةيميلعت لئاسو جاتنا) ةيميلعتلا عيراشملاو يئابرهكلا طبرلاو ءابرهكلا

 زاجنا ىلع دعاست يتلا تاعانصلا نم ديدعلا ىلع فرعتلا نكميو © يمالعالا طبرلاو
 . ةيلحح تاردقب هذه ةماهلا ءانبلا ةيلمع

 ادج ةريبك نيعاطقلا نيذه يف تاجايتحالاو نمألاو عافدلا عاطق مدخت يتلا تاعانصلا - ز

 يلاتلابو لاجملا اذه مدخت يتلا ةيعانصلا عيراشملا تارشع ىلع فرعتلا نكميو ةددجتمو
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 . ةعنصملا انتاجايتحا لك ىلع لوصحلل ىرخالا لودلا ىلع دايتعالا نم للقت

 : اهيلع ةرطيسلاو ةينقتلا باستكا ۔ ايناث

 لقن بحاصي نا نم دبال ينايعلا داصتقالا يف ةقيمع روذج عينصتلا رايخل نوكي يكل
 اريخأو اهيلع ةظفاحملا مث ايلحم ةينقتلا هذه باعيتسا نم نكمت يتلا ةبسانملا فورظلا ةينقتلا

 .ايتاذ اهريوطت

 . ينقتلا باعيتسالا قيقحتل رصانعلا مهأ ديدحت .لاجملا اذه يف نكميو

 وه اذه ينطولا يرشبلا رصنعلا ناسنالا وه ينقتلا باعيتسالا رصانع مهأ نا كشال ۔ أ

 قالطنالا ةلحرمب ترم يتلا لودلا نم ددعل يداصتقالا خيراتلا انل همدقي يذلا سردلا

 .")نابايلاو ابوروأ لايش لود تاذلاب ، يعانصلا

 يتأي امم رثكا لمعلا سأر ىلع بيردتلاو ةلوازملا قيرط نع يتأي ةينقتلل ناسنالا باعيتساو

 هنكلو ةينقتلا باستكال يرورض طرش ميلعتلاو .سردلاو تارضاحملا تاعاق قيرط نع

 .ايفاك اطرش سيل

 3 ينقتلا لقنلا ةيلمع مدخت يتلا تالاجملا يف ةنطلسلا يف ةعماجلا يبيرخ ددع ديازت دقلو

 عوضوم كلذ دعب ىقبي . ةديفملا تاصصختلا نم كلذ ريغو ةرادالاو ةسدنهلاو مولغلا لثم

 . ءالؤه نيصصختملل ىنقتلا راهصنالا

 ذنم عورشملل ةيذيفنتلا تاطاشنلا يف ينطولا انبابش ةكراشمب راهصنالا ةيلمع أدبتو
 يف انبابش مهاسي نا بجي ةرتفلا هذه لالخو .جاتنالا ةلحرم هلوخد ىتحو هل ىلوألا لحارملا

 جراخ ةهباشم عيراشم يف يلمعلا بيردتلاو ةيئاشنالا مث ةينفلا مث ةيداصتقالا تاساردلا

 . ةنطلسلا

 : ةيجاتنالا ةءافكلا ىلع ةظفاحملا ىلع ةيلحملا ةردقلا ۔ ب

 : نييسيئر نيبناج رصنعلا اذه لثميو

 يأ لمع نمضن يكلف :يعانصلا رايتخالاو صحفلا ىلع ةيلحم ةردق داجيا وه ۔ لوألا

 ريستسو ريست رومألا نا نم دكأتلل ايرود هصحف نم دبال .رخا لاجم يف وأ يعانص عورشم

 يرودلا يبطلا فشكلا ةباثمب وه انه يعانصلا صحفلاو ةينفلا ةيحانلا نم ماري ام ريخ ىلع

 . جالعلا نم ريخ ةياقولاو تادعملاو تالآلا ىلع

 ةنايصلا مسقنتو : يعانصلا حالصالاو ةنايصلا ىلع ةروطتم ةيلحم ةردق داجا ۔٠يناثلا

 : نيمسق ىلا ةيعانصلا

 . توريب ١٩٨٨ رشنلاو ةعابطلل ةيبرعلا ةضهنلا راد { ةيمنتلاو فلختلا .نيدلا ىحم ورمع روتكدلا ٢(
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 ةنايصلا هذه ىلوتي صصختم ينف زاهج اهيلع فرشي ةداعو ، عورشملل ةينفلا ةعيبطلا ( ١
 .ةصصختملا

 ةنايصو ةيئابرهكلا تابيكرتلاو تالآلاو تادعملا ةنايص لمشتو : ةماعلا ةنايصلا ٢(

 . كلذ هباشامو .ينابملا ةنايصو ءاوهلا وأ طغضلاو ةرارحلا ديلوت تادحوو تاليصوتلا

 يسارلا لماكتلا) اينف هيلع قلطي ام وهو : ةعانصلل يلخادتلا طبرلا ةيلمع ميظنت ۔ ج

 ىلع لوصحلل اهتعيبط يف وأ ةداملا لكش يف يلاتتملا رييغتلا ىسأرلا لماكتلاب دصقيو (ىقفألاو

 مث ةيساسأ ةيواميكورتن ةدام ىلا الثم زاغلا ليوحتك ةيعينصتلا ةيلمعلا نم ىلعأ ةفاضم ةميق

 نم ثلاث عون ىلا ةريخألا هذه ليوحت مث ةيوناث ىرخا ةيواييكورتب ةدام ىلا ةداملا هذه ليوحت

 . تايوايكلا

 ققحتيو . يعانصلا عاطقلا يف يقفالاو يسأرلا لماكتلا ميظنت ةيلمع .ةيمهأ يتأت انه نمو

 طابنتساو ثدالبلا يف ةيعانصلا تايناكمالل قيقدلا يرودلا جتنملا قيرط نع ميظنتلا اذه

 .اهتيوقت ةلواحمو ةعانصلا نيب ةنكمملا لخادتلا لوادجب ىمسي ام

 عوضوم اذه نا ىلع يقفألاو يسأرلا لماكتلا تايناكما حاضيال ةريثك ةلثمأ داريا نكميو

 انه دحاو لاثمب ةراشالا يفكيو هناكم اذه سيل صصختم ينف

 هذه راخفلا نم ةعونصم رصانع ىلا جاتحت ةيئابرهكلا تادعملا ةعانص نا فورعملا نم
 . يقفأ لماكت اذهو ،اهريغو الهب يف ةينايعلا راخفلا عناصم يف ايلحم اهعينصت نكمي رصانعلا

 (٨ر(ايلحم ةداملا هذه عينصت نكميور)(.٧.©) لا ةدام ةيكيتسالبلا بيبانالا ةعانص مدختس

 . ىسأر لماكت اذ :..

 ٣( ةيعانصلا ليسرلا ةقطنم ةئيه ليلد .
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 ثلاثلا لصفلا

 ينطو رايخك عينصتلا

 ثيدح نايع يف عينصتلا نع ثيدحلا ناك تاونس رشع ىتح وأ ةنس ةرشع سمخ لبق
 . يملعلا لايخلا بدأ باب نم همظعم ةفطاع

 رفوت مدع رابتعاب يعقاو ريغ اروصت ةنطلسلا يف ةريبك ةيعانص ةكرح مايق روصت ناك دقل

 ةدودحم ةبردملاو ةملعتملا ةيرشبلا دراوملا تناك ،هابتالا اذه يف قالطنالل ةيرورضلا فورظلا

 يف رمتسملا عسوتلا ةجيتن ةديازتمو ةريبك تناك ةماعلا ةمدخلا عاطقل تابلطتملا نا ايك

 ىوتسملا ءانبل ةرفوتم ةيساسألا تازيهجتلا ريوطتل ةيفاكلا ةيلاملا دراوملا نكت ملو ،هتاسسؤم

 ةيعانص ةيمنت ميعدتل ىلوا باب نمو ةيداصتقالاو ةيعايتجالا ةيمنتلا ضارغأل يرورضلا

 يتلا دراوملا نإف ةرورضلاب ادج ةريبك يعانصلا ليومتلل ةيلاملا تابلطتملا نا ثيح .ةريبك

 ءانب نم فدهلا اذه نا رابتعاب نطاوملل يعامتجالا ىوتسملا عفرل تهجو ةرفوتم تناك
 ءادن (٤ر«لورتبلا لباقم عينصتلا » تقولا كلذ عفر ىذلا ءادنلا ناك تايلآلا هذهلو . عناصملا

 . هناوأل اقباس

 تاذ ةريغص وأ ةطسوتم تاعانص يهو ۔ كاذنآ ةمئاقلا عناصملا نم ديدعلا نا ايك

 . ةضفخنم تاقاطب لمعتو تابوعصلا هجاوت تناك ۔ ةيئادب ةينقت بيلاسأ

 رشعلا تاونسلا يفف ةيسمخلا ططخلا ةيادبب يجيردتلا ريغتلا يف ةروصلا تأدب مث

 ةيكلسلا تالصاوملاو ءىناوملاو قرطلا .ةيساسألا تازيهجتلا عيمج تروطت ةيضاملا

 يساسألا ,:..ذعتلاو ةيعايتجالا تانيمأتلاو لمعلا مظنو ناكسالاو ةيئاملا دراوملاو ةيكلساللاو
 لاعف .:أ عاطق روطت تقولا سفن يفو 5 ةيعايتجاو ةيدام تازيهجت نم كلذ ريغو يعماجلاو

 مظنلا .:.دحأ قيبطتو باعيتسا عيطتسي هنا ةليلقلا تاونسلا كلت لالخ تبثأ حتفتمو

 جردناو فيكلاو مكلا ثيح نم اريبك اعسوت عاطقلا اذه عسوتو . ملاعلا يف ةينقتلاو ةيرادالا

 فلتخم نم ةريثك تاءافك مضي حبصأو نييطارقوربلا نم ريبك ددع هيبوسنم نمض

 ليومتلا تاسسؤم) نم ديدعلا ءاشنإ تاروطتلا هذه بحاص دقو . ةيملعلا تاصصختلا

 ةيراجتلا كونبلا ةكبش تيوقو ليومتلا تاودأو لئاسوو رداصم تعسوتو .ةصاخلاو ةماعلا

 ضايرلا - ١٩٨٣ وينوي ىلوالا ةعبطلا . عيزوتلاو رشنلل ةيدوعسلا رادلا .لورتبلا ةعانص .لالج نوسح روتكدلا ٤(
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 .«ه(ددعلا ثيح نمو لاومألا سوؤر ثيح نم

 تأدبو تعسوتو ١( مقر لودجلا رظنأ) ةثيدحلا عناصملا ددع ديازت يعانصلا عاطقلا ينو

 تذخأو 7 ةيملاعلا تاكرشلا رابكو ةنطلسلاب ةيعانصلا ةكرحلا نيب باذجنالاو بذجلا ةيلمع

 نم ةياهنلا يف هينعت امو ةنطلسلا يف رفوتت يتلا ةيبسنلا ايازملا ائيشف ائيش نيبتت تاكرشلا هذه

 ببسب طقف سيل يعانصلا جاتنالا فيلاكت يف عقوتملا ضافخنالل ةجيتن ةريبك ةيسفانت ةزيم
 ملاعلا تاراق نيب ةنطلسلل بسانملا عقوملا اهنم ىرخا ةيساسأ تاماخ رفوتو ليومتلا رفوت

 لود ينطاومل ةيئارشلا ةوقلا ديازتل ًايسأرو يبرعلا ملاعلا ىوتسم ىلع ًايقفا قاوسألا عاستالو
 .«٦ر(بيرق وأ ليثم هل دجوي ال عضو اذه نا لوقن نا ةغلابم ربتعي الو) ةقطنملا

 رايخلا وه ىعانصلا رايخلا نا ةعانق كانه تحبصا ةيداصتقالا تايلاعفلا ىوتسم ىلعو

 ادلب تسيل ةنطلسلاف ،اهعيونتو ةيجاتنالا ةيداصتقالا ةدعاقلا ءانب لاجم يف ةنطلسلل لضفالا
 ثيح ةيجاتنا تالاجملا رثكا يف ةلماعلا هاوق نم ةدافتسالا بجي مث نمو هناكسب اظتكم

 ةيجاتنالا عافترا نمضت ةريبك ةيلايسأر ةفاثك يف .(تادعملاو تالآلا) لاملا سأر جزتمي

 لمعلا ةوق نا ايك اعفترم نوكيس لمعلا دئاع نا هرودب اذه ىنعيو لماعلل ةيدجلاو ةطسوتملا

 . ةروطتم تاينقت قيبطت ببسب ةيدايق اراودأ ىلوتت
 ۔ لضف تاذ لظت تناك ناو لضفا تارايخ ىرخالا ةيداصتقالا تاعاطقلا لكشت الو

 طاشنلا ديلوت يف ةيضاملا ةنس نيرشعلاو نينثألا لالخ لورتبلا عاطق مهاس دقل

 ةنطلسلل يداصتقالا خيراتلا يف ةرادصلا ناكم لتحيس رودب عاطقلا اذه ماقو . يداصتقالا

 ليلقت وه دحاو هابتا ىلا ريشت ةيسايسلاو ةيداصتقالا ةمكحلا تارابتعا نا ىلع ةقطنمل

 عقاولا يفو فدهلا اذه قيقحتل تايناكمالاو دراوملا لك ريخستو عاطقلا اذه ىلع داتع ::

 نا بجي ةلبقملا تاونسلا يفو رضاحلا تقولا يف يداصتقالا طيطختلا نم ديصقلا تيب ن

 . «هرتارايخلا دحا نوكي نا ال عاطقلا اذه ىلع دايتعالا نم ليلقتلا نوكي

 ةجرد قيقحت ىلا فدهت ام ردقب ةيداصتقالا ةدعاقلا عيونت ىلا فدهت ال ةعارزلا ةيمنت نإ

 ةماه فادهأ اينإو ةعارزلا ةيمنت مدعب ءادن اذه ينعي الو يئاذغلا لالقتسالاو نمألا نم

 . م٢٩٩١ ةيملاعلا عباطملا ٧٨ ددملا ناهُع ةعانصو ةراجت ةفرغ .ةفرغلا ٥(
 ثارتلا ةرازو نايع ةنطلس ١٩٦٦ . هللادبع نيما دمح ةمجرت ،اريصمو اريسم ٦ ذنم نايع .اروك ٦(

 . ةفاقثلاو يموقلا

 ليلقت ةرورضب ةئيضملا هتايلك نم ريثكلا يف هللا هظفح ديعس نب سوباق ناطلسلا ةلالج دكأ دقل (٭)
 . ةعانصلاو كايسالاو ةعارزلاك ىرخا رداصم ريوطتب لخدلا رداصم عيونت ىلا يعسلاو لورتبلا ىلع دايتعالا
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 بابسال كلذك لظتسو ةدودحم يموقلا لخدلا نيوكت يف ةعارزلا ةمهاسم تلازالو اهتاذ دحب

 { ةيريدصتلا ةدعاقلا عيسوتل ةليسو وأ اردصم نوكت نا ةعارزلا عيطتست نلو ةفورعم ةديدع

 عاطق ادع اميفو .تامدخلا عاطق امأو .رايخك لضفألا تسيل اهنكلو ةيمهأو لضف ةعارزللو

 عاطق نوكي نا امأ دالبلا يف ةيجاتنالا تاعاطقلا ومنب ومني عبات عاطق هنإف ةحايسلا

 هدورو روصتملا نم سيلو ام اموي ادراو نكي مل اذهف تارايخلا دحأ هتاذ دح يف تامدخلا

 يعانصلا عاطقلا عاطتسا دقف نايع يف ةعانصلا لبقتسم ىلا ريشن نا انل دبال كانهو

 ومنلا يف اماه ارود بعليو ، لخدلا رداصم عيونت تاسايس يف ًاقومرم ازكرم أوبتي نا ةنطلسلاب
 جتانلا يف تاعانصلاب ضوهنلل تجهتنا ىتلا ةيجيتارتسالا لضفب كلذو يداصتقالا

 0 ٢( مقر لودجلا رظنا) . يموقلا

 لاجم يف ةخسار تاوطخ اطخو ارهاب احاجنو اسوملم اطاشن يعانصلا عاطقلا دهش دقف

 ةطخلا ىلا ةفاضالاب ةقباسلا ةثالثلا ةيسمخلا ةيمنتلا ططخ لالخ نم ثيدحتلاو ريوطتلا

 . يناثلا اهماع دهشن يتلا (م٥٩٩١ ۔ م١٩٩١) ةعبارلا ةيسمخلا

 ىدحا ةعانصلا نا رابتعا ىلع يعانصلا عاطقلا ةيمنتب مايتهالا ءاج قلطنملا اذه نمو

 جتانلا يف لاعفلا ماهسالا دجن طاشنلا اذه عبتتبو ينطولا داصتقالا اهيلع موقي يتلا زئاكرلا

 راعسالاب ةيليوحتلا تاعانصلا عاطقل يلامجالا يلحملا جتانلا دادزا دقف ،يلامجالا يلحملا

 ىلا مث ١٩٨٠ ماع يف نويلم ١٥,٦ ىلا - ٥ ماع يف لاير نويلم ٢,١ نم ةيراجلا

 ةعانصلا ماع ين امأ .لاير نويلم ١, ١٥١ ىلا ١٩٩٠ ماع يفو م٥٨٩١ يف نويلم ٨٣:

 )٣(. مقر لودجلا يف كلذ سملن نا نكميو لاير نويلم ٣, ١٦٨ جتانلا غلب دقف لوألا

 نا دجن ( ؛:: ب ١ ۔ )١٩٧٥ تاونسلا لالخ يعانصلا عاطقلا مجح يف روطتلا ةنراقمبو

 لصيل ١ث ::: ماع طقف تاشنم ١٠١ نم عفترا ةلجسملاو ةمئاقلا ةيعانصلا تاشنملا ددع

 . ٧١٩٩١, لوألا يعانصلا ماعلا ةياهنب ةيعانص ةأشنم ٢٦٤٨

 يف ثدح يذلا ريوطتلاو ثيدحتلا ىلا يعانصلا عاطقلا يف ريبكلا روطتلا كلذ ىزعيو

 . قباسلا لصفلا يف هيلا انرشا ايك ةيعانصلا تايجيتارتسالاو تاسايسلا

 لالخ نم ةعانصلا ةيمنتل ةحومطلا فادهألا نم ريثكلا يوحت ةيلبقتسملا ططخلا ناو

 ةلماعلا يديألا نم ةدافتسالاو ةثيدحلا ايجولونكتلاو ةيلحملا ماخلا داوملل لماكلا لالغتسالا

 . ىنطولا داصتقالل ةيقيقح ةفاضم ةميق ققحت ةينطو تاعانص ريوطتو ةماقال ةينايعلا

 ٧) ةفرغلا ٠ ددعلا نايع ةعانصو ةراجت ةفرغ ٧٨ ربمسيد ٢ ٩ ٩ ١ - ةيملاعلا عباطملا ٠ نامع ةنطلس - يرور .
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 ةمتاقلا

 لوصفل يتعباتم لالخ نم اهتصلختسا ةيبابا جئاتن ةدع ىلا ريشأ نأ دوأ يثحب ماتخ يفو

 : ىه ثحبلا

 ماع لاير نويلم ١ ,٢ نم ةيليوحتلا ةيعانصلا تاعاطقلل يلامجالا يلحملا جتانلا دايدزا ١
 . م١٩٩١ ماع لاير نويلم ٣, ١٦٨ ىلإ مم ٥

 زفحو ةيلكيهلاو ةيجاتنالا ةدعاقلا عيسوت يف اريثك دعاس ةعانصلل نيماع صيصخت ۔ ٢

 . ةيعانصلا تاعورشملا ةماقال نيرمثتسملا

 .اهتدايزل لمعلا وحن علطتلاو يعانصلا عاطقلا يف ومنلا طسوتم غلب 51

 يف اهكارتشاو ةيرشبلا دراوملا ةيمنت يف هرودب ماهسالاب صاخلا عاطقلا مايق ةرورض ۔ ٤
 . ةيعانصلا تاطاشنلا

 ال ناك ةقيرط يل موق وأ ةظحالمب يل ىدسا نم لكل ريدقتلاو ركشلا لجسا نأ دوأ انهو

 يف ةمهاسملا يف تقفو دق نوكا نأ هلا لأسا يذلا لكشلا اذهب ثحبلا اذه روهظ يف رثألا

 ناطلسلا ةلالجلا بحاص ةرضح انالوم اهيلا اعد يتلا ةينطولا تاورثلل ةيملعلا ثوحبلا

 جاتنالا تايلاعف ةدايز ىلع لمعلا فدهتست يتلاو هتنا هظفح ۔ مظعملا ديعس نب سيباق
 .ومنلا تالدعم لضفأ ققحيو

۔ _ ٣٠٩



 تاسح رقملا

 ىلع فرعتلا لالخ نم كلذو ةعانصلا ريوطت ىلع دعاست نا اهل نكمي تاحرتقملا هذه نإ

 يملعلا ثحبلا قيرط نع اذه متيو ،ةفلتخملا تالاجملا يف ةنكمملا ةيعانصلا صرفلا

 ضعب ضرعتسن انوعد انهو ةيعانصلا زكارملل تارايزلا قيرط نعو ةيعاطقلا تاحوسملاو
 : تاحرتقملا

 ( ١ ) مقر حارتقالا
 رجانخلا ةعانصل ةلماكتم عيراشم ةماقاك ةيديلقتلا ةيفرحلا تاعانصلاب مايتهالا ةرورض

 نأ نكميو . جيسنلل لئاسو راخفلل الهب يف ايلاح ةمئاقلا تاعانصلاك ،فويسلاو ةينامعلا

 : حارتقالا نم فادهأ ةدع ققحن

 .اهب نيلماعلا عيجشت لالخ نم ةفرحلا ىلع ةظفاحملا - ١

 . نيبردتملا نم ءانبألا ىلا ةفرحلا لقن ٢

 )٢( مقر حارتقالا
 صقن وأ ةدايز بابسأ يرحتو ةينطولا تاجتنملا نم كالهتسالا تاهاجتا ةساردب مايقلا

 .اهيلع لابقالا

 )٣( مقر حارتقالا
 عم ةصاخ ةمصب هايازمو عينصتلا تازاجنا زاربال ةلودلا ةزهجأ عم عناصملا نواعت

 ةراز ,همو ٠ ميركلا ناضمر رهش تاقباسم ف ماهسالل مهتوعد يف نامع ةنطلس نويزفيلت

 ةماحز: ةةي.او ةينطولا ةعانصلا نع ايونس بالطلل تاقباسم يف ماهسالا يف ميلعتلاو ةيبرتلا

 . ةيدنألل ةيفاقث تاقباسم ةماقإب ةيبابشلا ةطشنألاو ةضايرلل

۔ _ ٣١٠



 ) ١ ر مقر لودج

 يلامجالا يلحملا جتانلا يف ةيليوحتلا تاعانصلا عاطق ةمهاسم
 ) ينامع لاير نويلم ( ةيراجلا راعسألاب

 ةنسلا ١٩٨٣ ١٩٨٤ ١٩٨١ ١٩٨٦

 تاعانصلا

 لورتبلاريركت ١,٠٤١ ٩,٩١٩ ٨,٦١٦

 ىر خأ ٤٥٦ ٥٩,١ ٤, ٧٢

 ةيليوحتلا تاعانصلا عومج ٧, ٤٩ ١,.,)٧٢١ ٢,٣ه٨

 ةيونسلا ةدايزلا لدعم 7٤٥ 7١٤ ٢٥/

 ةعانصلاو ةراحتلا ةرازو : ردصملا ٭

١٩٨٧ 

١٠١ 

7٨ 

 ( ٢ر) مقر لودج

 م٠٩٩١ ۔ ١٩٧٥ تاونسلا لالخ ةلجسملا ةيعانصلا تاشنملا ددع

 ةيفارغجلا قطانملا بسح

١٩٨٨ 

١٠٣ 

 ٤ 4٩٤٥,ا١٠١ ١١١,٤ ١٢٣,٧ ١٣٦,٧ ١٥٣,٦

١٩ ١٩٩٠ 

١٣٤ ١٤٤ 

7١٢ / ١٠ 

 رافظ ىطسولا ةيقرشلا ةيلخادلا ةرهاظلا مدنسم ةنطابلا طقسم ةيفارغجلا قطانملا

 تاونسلا

 _ _ _ _ _ _ _ ١٩٧٥ ١٠

 ؛ _ ١٧٢ ٧٧ _ ٢١ ١٨ ١٠١ ىلوألا ةيسمخلا ةطخلا

 ١٩٨٠ ۔ ١٧٦

 ةيناثلا ةيسمخلا ةطخلا ٢٩٩ ٥٤1 ١٢ ١٣١ ٢ ٤٩٦ _ ١٩٦

 ١٩٨١ ۔ ١٩٨٥

 ةثلاثلا ةيسمخلا ةطخلا .٦٢٨٩١ ٣٧٢ ٢ 3٧٧ ١٣٦ ٢.٩  3س ١٠٤

 ١٦ ۔ ١٩٩٠

 عومجلا ٦٩١ 4٩٩٣ ١٤ ٦4٩ 7.٤ ٨.٦ _ ٣٠٤

 ةعانصلاو ةراجتلا ةرازو : ردصملا ٭

 ۔ ٣١

١٩١ 

١٤٧ 

١٠٣١ ١١١,٥ ١٢٢٧ ١٣٧,١ ١٥١,١ ١٦٨٣ 

71١٠ 

 ةلمملا

4٢ 

١٩١ 

١١٥٠ 

٣٤٨٤ 



 تحسلا عجارم

 ۔ ةرهاقلا ۔ فيلأتلا راد ةعبطم . ةيرايثتسالا تاعورشملا مييقت .لالج يمهف دمحأ .د۔١

 م٨٧٩١

 ةبتكم .ةديدحلا تاعورشملل ةيداصتقالا ىودجلا يف تاسارد . يعابسلا ميهاربا .د ٢

 . م٢٨٩١ ۔ ةرهاقلا ۔ بابشلا

 رشنلاو ةعابطلل ةيبرعلا ةضهنلا راد & يعانصلا جاتنالا ةرادإ . هتا ضوع دمحأ نيمأ - ٣

 . م٦٨٩١ ۔ توريب

 ۔ ةرهاقلا ۔ ةعابطلل ليجلا راد تارارقلا ذاختا جهنمو ةيلاملا ةرادالا يراوهلا ديس ۔ ٤

 . م ١٩٨٦ ۔ توربب

 ثارتلا ةرازو 5 هللادبع نيمأ دمحم ةمجرت ،اريصمو اريسم ١٨٥٦ ذنم نامع .اروك ۔ ه
 . م٦٦٩١ طقسم ۔ ةفاقثلاو يموقلا

 ۔ توريب ۔ رشنلاو ةعابطلل ةيبرعلا ةضهنلا راد 5 ةيداصتقالا ةيمنتلا يركب لماك .د ٦

 .ما ٩٣

 ۔ ةيجذومنلا ةعبطملا .ةدومح نمحرلادبع دمحأ ةمجرت إ ةمأ تعنص نآلا . مجنلريب ريجور ٧

 .ةديدحلا ةيملحلا

 ۔ رشنلاو ةعابطلل ةيبرعلا ةضهنلا راد © يعانصلا جاتنالا لكاشم نسح لداع .د ٨

 . م١ ٩٨٦ تورب

 راد ...رآلا دلجملا أ عناصملا ةرادإو ةيعانصلا فيلاكتلاو ۔ينوراحلا لضاف دمحم ۔ ٩

 .م ٩ ةسداسلا ةعبطلا ۔ رصم فراعملا

 ةيمجع زيزعلادبع دمحم ٠
 ةيبرعلا ةضهنلا راد يبرعلا ملاعلاو ابوروأ يف يداصتقالا روطتلا ،ليعايسا سورحم دمحم

 . م٦٨٩١ .توريب رشنلاو ةعابطلل

 ةيمجع زيزعلادبع دمحم .د - ١

 هفيرق ردان ىحبص . د

۔ -_ ٣١٢



 رشنلاو ةعابطلل ةيبرعلا ةضهنلا راد طيطختلاو قيسنتلا يف ةمدقم ،داقّعلا دمحم تحدم .د

 . م٦٨٩١ توريب

 رشنلاو ةعابطلل ةيبرعلا ةضهنلا راد . ةيمنتلاو فلختلا نيدلا يبحم ورمع .د - ٢

 . م٨٨٩١ توريب

 ٣ _ نيددعلا ةفرغلا ،نايُع ةعانصو ةراجت ةفرغ )٧٧ © ٧٨( ةيملاعلا عباطملا ۔ ١٩٩٢م .

 ١٨٤ يور (ةيملاعلا عباطملا) { ةيعانصلا ليسرلا ةقطنم ةئيه ليلد ١٩٩١م.

 حرطم ۔ اهتبتكمو ةيقرشلا ةعبطملا - نايع ةعانصو ةراجت ةفرغ ۔ ١٩٩١ يونسلا ريرقتلا - ٥

 ..نامع ةنطلس ۔

 يور ۔ ةيملاعلا عباطملا ةيلاملا قاروألل طقسم قوس ۔ م٢٩٩١ ربمفون ةيرهشلا ةرشنلا - ٦

 . نامع ةنطلس ۔

۔ ٣١٣ ۔-



 يصو رخلا حاوللا رعش يف عيدبلا

 يواخيدلا ميهاربا تاكرب يركش . د

 : زجوم ديهمت
 : ةئيبلا ۔أ

 ةلود اهرواجتو نايع جيلخو برعلا رحب ىلع رعاشلا اهيلا يمتني يتلا نايع ةنطلس لطت

 يفارغج عقوم تاذ يهو .نميلاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو ةدحتملا ةيبرعلا تارامالا

 ةلاسر ةصاخو اهنع ةقباسلا انتاسارد يف هتيمهأو نايع عقوم نع ثيدحلا انضفأ دقو ؤدرفتم

 ةرهاقلا ةعماج بادالا ةيلكب ثحبلا اذه بحاصل ةاروتكدلا ةلاسر لخدم رظنا) ةاروتكدلا

 اهنم ةخسن دجوتو ةينفو ةيعوضوم ةس ارد ينامعل ١ يناهبنل ١ ناميلس رعش : اهن اونعو ١٩٨٨

 . (سصوباق ناطلسلا ةعماج ةبتكمب

 يذلا رصعلا وهو نايع يف ةنهابنلا رصع نع ثيدحلا انضفا اضيا ةقباسلا انتسارد يفو

 ىتلا نايع يف ةيخيراتلا روصعلا نا ركذلاب ريدجو .هنم ريخالا بناجلا اينمز رعاشلا رصاع

 : ىه اهلالخ نم ينايعلا بدالا اولوانتي نا نوسرادلا داتعا

 : ةنهابنلا رصع ۔

 ةيادب ىتح يرجهلا سداسلا نرقلل يناثلا فصنلا نم نورق ةسمخ يلاوح اينمز دتميو

 رظنا) ىشلا ضعب ىنمزلا ىدملا اذه صلقت ةديدج ءارا كانهو ابيرقت رشع يداحلا نرقلا

 . :.هدعب امو ١٢٢ ص ينايعلا بدالا ةسارد ىلا لخدم شيورد دمحأ روتكدلا باتك

 : ةبراعيلا رصع -

 . م١٤٧١ ةنس ىتح م١ا٢٢٦ ةنس نم دتميو

 : يديعسوبلا رصع _

 . نآلا ىتح م ١ ١٧٤ ةنس نم دتميو

۔ -_ ٣١٤



 : رعاشلاب فيرعتلا
 يداوب بقث ةيرقب دلو يصورخلا حاوللا يلع نب هللادبع نب دشار نب ناسغ نب ملاس وه

 هتافو خيرات لوح يأر نم رثكا كانهو .ه٢٦٨ ةنس نايغب رضخالا لبجلاب صورخ ينب

 ناويدلا ققحم شقان دقو . ليلقب اهدعب وأ ه ٩٨١ ةنس هتافو نوكت نا حجرألا يأرلا نكلو

 يلع دمحم قيقحت حاوللا ناويد نم يناثلا ءزجلا ةمدقم رظنا) ليصفتلا نم ءىشب ةلأسملا هذه

 خرأ اينيح ٩٨٠ ةنس قزري ايح ناك هنا هرعش لالخ نم تباثلاف لاح يأ ىلعو (يبيلصلا

 : الئاق دمحأ هنبا ةافول

 باسنملارخآلا ىدامج يذ نم ةرشع سداسو ارهزلا ةعمجلاب

 يباسح باسحلا نينامثلا دع اهفلخ ودجي نيئم عست ماع نم

 باغر نيقب دق دايأ هلق ىرثلا يف ليتق ىسما دق ناك نإ

 يف رعش هل ذإ ه١٨٩ ةنس ةايحلا ديق ىلع ناك هنا اضيا هرعش لالخ نم تبثي كلذك

 خراو دمحا نب تيس يبا توم يف ةرذانملا لاجرو تيس يبأ نب دمحم همسا هل قيدص ءازع

 ِ : هلوق يف كلذو ه١٨٩ ماع هتافول

 تنقن ركشلابو انلكوت هيلع انبسحو ريصملا انالوم هللا ىلا

 تحسملا تصألا وهو بجر ىفل ةوحض لوأل تيس وبا يفوت

 تتبت ال تلمكا نيئم عستم اهلبقو اماع مث اماع نينامث

 تيص زه ام هللا ةالص هيلع دمحع يبنلا انالوم ةرجهل

 نكمي اننإف اذهف يرجهلا رشاعلا نرقلا نم ةليوط ةرتف شاع دق رعاشلا نا كلذ ىنعمو

 . نرقلا كلذ يف ينايعلا رعشلل اديج اجذومن هرعش ربتعن نأ

 : هتفاقث ۔ ج

 لحر مث صورخ ينب يداو نم راجلا ةيرقب ميركلا نارقلا هتايح ةيادب يف رعاشلا ملعت

 ملعلا ةرضاح تقولا كلذ يف تناك ىوزنو { ملعلل ابلط (ةروهشم ةينايغ ةنيدم) ىوزن ىلا
 ملعلا نم ةدازتسالا ىلا ةجاح رعش املك اهيلا رعاشلا تالحر ترثك اذهلو .. ناهعب ءالعلاو

 قارعلا يف كاذنآ مولعلاو ةراضحلا زكارم ىلا لحترا هنا رعاشلا رابخا يف ودبت الو .ةفرعملاو

 ىلا نوبهذي اوناك نيذلا هلبق نايع ءابدأو ءايلع نم ريبك ددع لعف ايك اهريغو ماشلاو رصمو

 رعاشلا ةفاقث نكلو .اهيلا نوبسنيف انايحا اهب مهتماقا لوطت تناكو ةيراضحلا زكارملا هذه

۔ _ ٣١٥



 : نينثا نيبرد ةكلاس كلذ تزواجت دقف امامت ةيلحم نكت مل لاح ةيأ ىلع

 نع اذه ثدح دقو ميدقلا يبرعلا ثارتلا ىلع عالطالاو ةءارقلا ناكف لوألا بردلا امأف

 . كاذنا نايع يف ءاملعلاو ملعلل انطوم تناك يتلا ىوزن ةنيدم ىلا ةيلخادلا هتالحز قيرط

 برعلا بتك ارقف يبرعلا ثارتلاو ةيبرعلا ةراضحلاب لصتا تالحرلا هذه قيرط نعو
 هتياردو هتفرعم تقمعتو هثادحأو خيراتلاب ملأ كلذك ،اربثك اهب رثأتو رعشلا نيواودو ةميدقلا

 ةصاخ ىنعمو اظفل هرعش يف ايلج احضاو كلذ رهظو نيدلا مولعو ةنسلاو ميركلا نارقلاب

 . نيقباسلا ءارعشلا ةضراعمو فيرشلا ثيدحلاو ميركلا نآرقلا نم سابتقالا

 ناكف اهترئاد نم جرختو ةيلحملا زواجتتل رعاشلا ةفاقث هتكلس يذلا يناثلا بردلا امأو

 نع اهب نكي ناك يتلا ىليل ةمئادلا هتقوشعمو ىلوالا هتبيبح ىلا ةريثكلا هتالحر لالخ نم

 حملن هرعش لالخ نمف ءاهب امييتم اهل اقشاع ناك هنأ هرعش نم تباثلا ذإ ،ةفرشملا ةبعكلا

 ةكمب هتماقاو تالحرلا هذه لالخ نمو . ةمظتنم نوكت داكت ةروصب جحلا ىلا هتالحر ددعت

 نيميقملا هرصع ءابدأو ءايلع ضعب نيبو رعاشلا نيب تاءاقل ثدحت تناك ةسدقملا نكامألاو

 هتفاقث دفاور نم اديدج ادفار تاءاقللا هذه تناكف اهيلع نيدفاولاو ةسدقملا نكامألا هذهب

 . هملعو

 ثيدحلاو ميركلا نآرقلا ىلع هعالطا نا ودبيو ةعونتمو ةعساو ودبت رعاشلا ةفاقنثف

 كلذ نا ودبي لوقن ةظفاحملا ةينامعلا هتئيب ىلا ةفاضا رغصلا ذنم ةينيدلا بتكلاو فيرشلا

 .هرعش يف هارن يذلا ىدملا عساو ينيدلا هاجتالا اذه ىلا اعفد رعاشلا عفد دق

 حاوللا رعش يف عيدبلا

 متهي يذلا ملعلا وهو . عيدبلاو نايبلاو يناعملا : ةثالثلا ةغالبلا مولع دحا عيدبلا

 .اكارداو اهابتنا رثكا هلعجيف هلقعو عماسلا بلق نم برتقيل هنييزتو هليمجتو مالكلا نيسحتب

 . مالكلا اذهل اديدرتو اظفح ردقاو اباعيتساو ايهف قمعأو
 الصفنم سيل هنا ىنعمب { عيدبلاب ةيغالبلا اهرصانع لمكتست ةيبدألا ةروصلا نا قحلاو

 ماه ثلاث رصنع وه امنإو ايهنع القتسم وأ .يناعملاو نايبلا :نيرخآلا ةغإابلا يملع نع
 فقوملل اقباطم اهب ىنعملا يتأيف 0 يناعملا ملعب رمت ةروصلاف 3 ةيغالبلا ةروصلا بناوج لمكي

 ةقيرطلا وا بولسالا وا ةليسولا يف الثمتم هنم اهظح لانتف نايبلا ملعب رمتو .لاحلا ىضتقمو

۔ - _ ٣١٦



 ىفضيل عيدبلا رود يتأي مث ةيانك وأ زاجم وأ ةراعتسا وأ هيبشت نم ىنعملا اذه نع ربعت تلا

 نسحا ىلع اهلعجيو اهنيزيو ليمجلا يشولا اهسبليف نسحلاو لامجلا ةسمل ةروصلا هذه ىلع
 .امل قفخي بلقلاو .اهعم بواجتي لقعلاو ،اهعايسل برطت نذالاو اهفلت نيعلا لعجت ةروص

 يفف قباس ليثم هل نوكي الو الوا يتأي وا عرتخي يذلا ءىشلا وه عدبلاو ةغللا ين عيدبلاو

 نك هل لوقي امنإف ارمأ ىضق اذإ ضرألاو تاومسلا عيدب :ىلاعت هلوق ميركلا نآرقلا
 اهانعم يف ةملكلا هذه تلمعتسا دقو قباس لاثم ريغ ىلع اهقلاخ هناحبس هنأ يأ «نوكيف

 عيدبلا نا : لاقو (نييبتلاو نايبلا) يف ظحاجلا اهركذ دقف شزتعملا نيب لبق نم يبدألا

 خلا . . ةغل لك مهتغل تقاف هلجا نمو برعلا ىلع روصقم

 هل ةزيمملا بدألا صئاصخو مالكلا نساحم ىلع (عيدبلا) ةملك قلطا نم لوا نا لاقيو

 نم لوأ دعي (ه ٢٥٥ ت) ظحاجلا نكلو (ه ٢٠٨ تر ديلولا نب ملسم يسابعلا رعاشلا
 . ةيونعملاو ةيظفللا تانسحملا هدنع ينعت يهو ايدقن الايعتسا ةملكلا هذه لمعتسا

 نبا امأو ةيانكلاو ميسقتلاو نيمضتلاو جاودزالاو عجسلا :اهركذ يتلا عيدبلا نونف نمو

 نرقلا يف هفلأ يذلا عيدبلا باتك وهو هعاوناو عيدبلاب اصاخ اباتك فلأ نم لوأ دعيف زتعملا

 ناك نا دعبف ةديدج ةهجو هجتي عيدبلا نع مالكلا ذخأ نيحلا كلذ ذنمو . يرجهلا ثلاثلا

 . ةصاخلا هتافلؤم هل تحبصا ةفلتخملا بدألا بتك يف ارثانتم امالك

 .٠ اهمدختسا نم لوأ وه نكي مل هباتكل اناونع زتعملا نبا اهمدختسا يتلا (عيدب) ةملكف

 عمج نم لوا دعي هنا يف نمكي زتعملا نبا لضف نكلو برعلا مالك يف هلمعتسم تناك ,.
 ىلص ۔ يبنلا ثيداحأ نمو ميركلا نارقلا نم دهاوشب اهل دهشتساو فلؤم يف عيدبلا ن::

 . بدألا نمو ۔ ملسو هيلع .:.

 اينإو) :هيف لوقي ذإ ءامدقلا دنع عيدبلا دوجو نيبي نا هباتك فيلأت نم هضرغ ناكو
 باوبأ نم عيش ىلا نيمدقتملا اوقبسي مل نيثدحملا نا سانلا فيرعت باتكلا اذه نم انضرغ

 يف اندجو ام ضعب اذه انباتك باوبا يف انمدق دق) :هباتك علطم يف لوقي نم ناكو (عيدبلا

 بارعألاو ةباحصلا مالكو _ ملسو هيلع هللا ىلص ۔ هللا لوسر ثيداحأو ةغللاو نارقلا
 ايلسمو اراشب نا ملعيل { عيدبلا نوثدحملا هيس يذلا مالكلا نم نيمدقتملا راعشأو مهريغو

 38 مهراعشأ يف رثك هنكلو © نفلا اذه ىلا اوقبسي مل مهليبس كلسو مهعبت نمو ساونلا اباو
 سوا نب بيبح نا مث ،هيلع لدو هنع برعأف مسالا اذهب ىمس ىتح مهنامز يف فرعف

 كلذ ضعب يف نسحاف .هنم رثكاو هيف غرفتو }هيلع بلغ ىتح هب فغش مهدعب نم يئاطلا
 . (فارسالا ةرمثو طارفالا ىبقع كلتو ضعب يف ءاسأو

۔ _ ٣١٧



 بيلاسألاو روصلا لك هب دصقي اماع ناك دقف هباتك يف زتعملا نبا دنع عيدبلا موهفم امأو

 سينجتلاو ةراعتسالا : يه ةسمخب الوا عيدبلا نونف ددح انه نمو .ةفيرطلا ةيغالبلا

 يتأي دق هنا ىلا زتعملا نبا هبتنا دقو . يمالكلا بهذملاو اهمدقت ام ىلع زاجعالا درو ةقباطملاو

 راشأف اهنم صقتني نم وأ ةسمخلا عاونألا هذه دنع عيدبلا نونف فقو يف ككشي نم هدعب

 نمو ، لعفيلف هب ىفتقا نم نإف ، ةيارد مدعو لهج نع عاونألا هذه ددحي مل هنا ىلاو كلذ ىلا

 ىلع عيدبلاب انرصتقا انا رظانلا ملعيو) :لوقي كلذ يفو اضيا لعفيلف افذح وأ ةفاضا ديري

 نا بحا نمف .ةفرعملا يف قيضالو مالكلا نساحمب لهج ريغ نم ارايتخا ةسمخلا نونفلا

 وا نساحملا هذه نم فاضا نمو لعفيلف ةسمخلا كلت ىلع عيدبلاب رصتقيو انب يدتقي

 . (هرايتخا هلف انيأر ربغ تأي مل وا عيدبلا ىلا ائيش اهريغ

 نم اهدعو ةسمخلا عيدبلا نونف ركذ نا دعب اهركذ انسحم رشع ةثالثف نساحملا هذه امأو

 حدملا ديكأت ٠ ىنعم ىللا ىنعم نم جورخلا ٠ ضارتعالا ] تافتلالا) : يهو مالكلا نساحم

 6 ةيانكلاو يفيرعتلا 6 نيمضتلا نسح ٠ دحلا هب داري لزهلا ٠ فراعلا لهابحت ٠ مذلا هبشي اه

 سيلام كلذ نم هفلكتو يفاوقلا ف هسفن رعاشلا تانعا ٠ ةيبشتلا نسح ٠ ةفصلا يف طارفالا

 هذه مظعم نويغالبلا فاضا ذإ زتعملا نبا هعقوت ام حص دقو (تاءادتبالا نسح هل

 . نايبلا ملع ىلا ةيانكلاو ةيبشتلاو ةراعتسالا اولقن ايك اهريغ اوفاضاو عيدبلا ىلا تانسحملا
 اذه اهيلع قلطاو .عيدبلل طقف نونف ةسمخ زتعملا نبا ركذ اذامل :حورطملا لاؤسلا اماو

 ىلا بهذي ايار كانه نإف ؟مالكلا نسحم اهيلع قلطاو رخآ اعون رشع ةثالث ركذ مث مسالا

 عاونا اهن د۔اح ىلا يه ىلوألا ةلحرملا ` نيتلحرم ىلع هباتك فيلأتب زتعملا نبا مايق لاےتحا

 اوأر ...::: ذزرسنراعملاو داقنلا هل ضرعت مث (عيدبلا نونف) اهيلع قلطا عاونا ةسمخب عيدبلا

 رشع ت هنأ "زا خارنألا هذهس ءاجو هباتك نم يناثلا مسقلا فلأن اذه نم رثكا عيدبلا نونف نا

 يأ رلا ! !..ه ىلا بهذي نمو © اهم هلهجب لوقلا هسفن نع دعبي ىتح مالكلا نساحم اهايسو

 .لوقب ذإ ةسمخلا نونفلا نع هثيدح باقعأ : باتكلا ةمتاخ نوكي نا نكمي ام دوجو دكؤي

 يبا ن نب ىحي ( يا نبا نوراه نب لع هخسن نم لواو .نيتئامو نيعبسو ا ةنس ةنفلاو)

 نب درو ذخأ عضوم تناك يتلا نونفلا العف اهنأل ٦ عيدبلا مساب م مالكلا نساحم

 ديدجتلا وحن نوعزني نمو ةفسلفتملا فئاوط نيبو ةصلاخلا ةيبرعلا ةغالبلا باحصأ

 .فرسملا

۔ ٣١٨ _۔



 همكحو نونفلا هذه ىلا هترظن يف الدتعم ناك هنا زتعملا نبال ذخؤي هنإف لاح يأ ىلعو

 هسفن صنلا لاح هيضتقي ايبسح هبيعي وأ صنلا نسحتسي ناكف اهل ءابدالا لايعتسا ىلع

 . نيثدحملل وأ ءامدقلل صنلا اذه ءاهتنا ىلا رظنلا نود هايا هناجهتسا وا هل هناسحتسا ىدمو

 نع رايتخالا اذه منيو ،هدهاوشو هتلثمأل هرايتخا ةقدب هباتك يف اضيا زتعملا نبا زيمت دقو

 . ميلس قوذو عاو قيمع مهف :

 هيف فلأ نم لوا هنأل عيدبلا يف فيلأتلا دئار دعي هنا باتكلا اذه يف اضيا هل ذخؤي اممو

 هملعب ىدتقي اماما حبصاف ،هبناوج لايكتسال هريغ ماما بابلا حتفو ،هعاونأو هنونف ددحو

 . هب ىدتهي ارونو
 يف ةصاخ ةمسب مستي ارصع ناك هنا دجن حاوللا هيف شاع يذلا رصعلا ىلا انهجتا اذاو

 عيدبلا مادختسا ىلع ةصاخ ةفصب ءارعشلاو ةماع ةفضب ءابدالا لابقا يه لاجملا اذه

 هتانسحمو عيدبلا عاونا عبتت يف هدهج ةياغ لذبي رعاشلا:ناكف مهبدا يف ىدملا عساو امادختسا

 اهماسقأب تانسحملا نم ةصارتم افوفص جرختف إهتديصق يفأانضطر اهصري ةيونعملاو ةيظفللا

 غولبل ديتع قابس يف ءارعشلا ايناكف هنارقا دئاصقو ةفلتخملا هدئاصق يف لاحلا اذكهو ةفلتخملا

 رعشلا نومضم ىلع ابلس رثأ يذلا رمالا وهو ةقاربلا فراخزلاو تانسحملا هذه ةباغ

 . هرهوجو

 اقثاو اهيف راسو هبورد كلسف هماسقأو هعاونأب ايعاو ، عيدبلاب ايلم ناك حاوللا نا قحلاو
 ٠ سانجلا مدختسي ىتم فرعيف هتعنص تاماخ مادختسا يف قذاحلا عناصلا ةقث انئم.اب

 خلا . . .اهرودص ىلع زاجعالا دترت فيكو ،قابطلا نوكي ن ...

 نيذلا ءارعشلا ةصاخ ميدق ينايُع رعاش نم رثكا دنع ةرهاظلا كلت يهابتنا تتفل دقر
 يناهبنلا ناهيلس دنع لبق نم كلذ تدصر دقف . دانلا ضعب هيمسب اك عيدبلا رصع او۔۔. ..

 رهاوظ نمض ميدقلا ينامعلا رعشلا اهم مستي ةرهاظلا هذه نا ودبيو ٠ ىسبحلا لذنع هتسمل !ك

 عبتتو ليهأتلاو ةساردلا قحتست قحب اهلعجي ايب اعساو اراشتنا هيف رشتنت ىرخا ةيبد أ

 . اهعبانم

 ىأني يكل حضاولا هدهج لذبي هنكلو اريثك همدختسيو عيدبلا ىلا حنجي حاوللاف

 اباذج ايهش هماعط لعجي يذلا ردقلاب هعباوت لظت ىتحو عنصتلاو فلكتلا نع هتانسحمب

 هتنيز مه دشت مهنمو قوش ف هرعش ىلع سانل ١ لبقيف 8 هين 7 هروصب هلذتو هدسمت نا نود

 كلذ وحمتو رهوجل ااذه سمطت ال نومضملا كلتو ةنيزل ا هذه نكلو ةق ارمل ا هفراخز مهب ذبحتو

 . كاذنآ ميدبلا مادختسا يف اوفرسأ نيذلا ءارعشلا دنع لاحلا ناك ايك نومضملا

۔ ٣١4٩ _۔



 :امهل رعاشلا مادختسا ةيفيكو هيف عيدبلا عاونأ عبتتنل حاوللا ناويد ىلا دوعنو

 هنوصغ تليامتو هق اروا ترضخاو هدوع اهيف اينف حاولل ١ رعش يف ةبصخ اضر ا سانحل ١ دحو

 مدع نيبو هب هروص نيولتب هباجعاو هيلع هصرحو هل هبح نيب مئاوي نا ادهاج حاوللا لواحو
 نم نوللا اذه مادختسا يف هتراهم تناك انه نمو منصتلاو فلكتلا ةجرد ىلا هب لوصولا

 ينامعلا رعاشلا يناهبنلا ناييلس دنع اهتريظن قوفت ةجردب همادختسا يف عسوتي هارنف عيدبلا

 وهف ةباترلا وا للملا وأ مأسلاب انرعشيال سانجلل عساولا مادختسالا اذه عم هنكلو ريدقلا

 كلذ فقوملا ىعدتسي انيح اهس فقيو هراكف او هين اعم جاتحت ايثيح اههجوي هتيحان نم نكمتي

 سانجلا هرعش يفف عاونأو هماسقأب ملم وهف ةفلتخملا سانجلا بورد فرعي كشال :حاوللاو

 : ةفلتخملا هعاونأب ماتلا ريغ سانجلا كلذك هرعش يفو ىفوتسملا ماتلا سانجلاو لثامملا ماتلا
 راشتنا ىلع لدت ىتلا ةلثمالا ضعب هذهو بلقلاو فرحملاو صقانلاو قحاللاو عراضملا

 .حاوللا رعش يف سانجلا
 : لثاملا ماتلا سانجلا

 اهتأيهو اهددعو فورحلا عون يف ناسناجتملا ناظفللا قفتا اذا امات سانجلا نوكي

 عونلا اذه ةلثما نمو الثامم ىمس ةيفرح وأ ةيلعف وأ ةيمسا دحاو عون نم اناك اذإف .اهبيترتو

 : هلوق حاوللا رعش يف
 ؛٠٠:.:۔ب ,۔: حوبلا حور رطفي هاوس دحأ الو حوب نم حوبلا رطافلا

 قلت .. :. تقيو ةفلتخملا اهيناعمب (حوب) ةملك مادختسا يف رعاشلا ةراهم ودبت انهو
 . عايجلا نم سفنلا

 : هلوق اضيا ةلثمألا نمو

 (!ريحيس اهبح نم ىوهلا لوقي ايك اهب تايسارلا تايسارلا ىرأ

 .امل ةفص ةيناثلاو لابجلا ىنعمب ىلوألا تايسارلاف

 : هلوق اضيا سانجلا نم عونلا اذه ةلثمأ نمو

 (١٢سن تأ اهميضل حابصل ١ قلف ١ دب نإو نحأ ىليل ىلإ يليل

 ١ ج ناويدلا ١ ص ٧٩ ٢ - ج ناويدلا ٢ ص ٧٩ ٣ ج ناويدلا ١ ص ١٣٧



 هتبحاص مسا دصقيف ةيناثلا امأو راهنلا سكع فورعملا تقولا اهب دصقي ىلوألا ىليلف

 :هلوق اضيا كلذ نمو .هرعش يف ةفيرشلا ةبعكلل اهب زمريو
 ؛؛رامهاعد ىول اهب املت الو اهاعد تعنص امفيك اهاعد

 .سانجلا نم عونلا اذهل ةديدع ىرخا ةلثمأ ناويدلابو

 ىفوتسملا ماتلا سانجلا
 وأ العف رخآلاو ًايسأ امهدحأ نوكيف 5 عونلا يف نيفلتحم ناظفللاو امات سانجلا نوكي هيفو

 نم عونلا اذهب حاوللا ملا دقو . . .اذكهو افرح رخآلاو ايسأ امهدحأ نوكي وأ سكعلا
 : هلوق كلذ نمو هرعش يف همدختساو سانجلا
 (ه١يدوع نصفلا نيل دعب قرويل يدوع سمالاب انتليلا

 دصقيو ايسا يناثلا رطشلا يف رعاشلا اهمدختسا امنيب لعف لوألا رطشلا يف يدوع ةملكف

 . ىفوتسملا ماتلا سانجلاب نييغالبلا ىدل فرعي ام وهو هناينبو همسج هب
 : هلوق يف هسفن ءىشلا ىلا حاوللا قرطت دقو

 رافص ليلخ يلثم تاهيهف افصلا نيعب ينورظناف الأ

 نمو .العف اهمدختسا دقف يناثلا رطشلا يف امأ هنيعب ناكم لوألا رطشلا يف (افص) ةملكف

 : هلوق حاوللا رعش يف اضيا عونلا اذه ةلثما

 (٧رهقرافم تباش دقف. يسار هنمو ينلقلقف ىعالضا كظيغ دق دت

 . : هلوق ًاضيا كلذ نمو

 اهادرب تبحس ةجهن لكو يمهالملاو فزاعملا اهلقلقن

 هاهادر اهيرابو الإ اذإ اهيف ركنلا لحي دلب امو
 اما سبلملاو يزلا يأ ءادرلا نم ايسا رعاشلا اهم دختسا لوألا تيبلا يف (اهادر) ةملكف

 .اهكلها ىنعمب العف رعاشلا اهمدختسا دقف يناثلا تيبلا

 ٤ ج ناويدلا ۔ ٢ ص ٨٥ ٥ _ ج ناويدلا ١ ص ١٢٧ ٦ ج ناويدلا ١ ص ١٤٨

 ٧ ج ناويدلا ۔ ٢ ص ٧٦ ٨ ج ناويدلا ٢ ص ٨٩.

 ۔ _ ٣٢١



 : قحاللا وأ عراضملا ماتلا ريغ سانجلا

 فرح نم رثكا يف فالخلا عقي الأ ىلع فورحلا عاونأ يف ناظفللا فلتخا اذا نوكيو

 نيبراقتم ريغ اناك اذإ امأ (اعراضم) ىمس جرخملا يف نيبراقتم نافلتخملا نافرحلا ناك اذإف

 . (اقحال) يمس

 : هلوق حاوللا رعش يف عونلا اذه ةلثمأ نمو

 «؛دروبصت هبابشو ىبصت هخياشم ركنم قحلا هب داو هنأ ىلع

 : هلوق كلذكو

 &٠١رالمعلا نسحي امل ناك نإو مكيف المالا أديعت كيلإ تءاج

 : هلوق اضيا هنمو

 :(1١1١)هدهاوش ف هنم برقلا يف ناكو هدهاشم يف اليل هللا هب ى س

 : هلوق كلذكو

 ١) ؛راهديرو نابتساو تضاخ حبصلا امهل ادب اذا ىتح ليللا ىلوأل تضاحو

 &٨١ر ءانم لانم اهنم لمآيو اهب رختفمو ايندلل يذلابت

 «6هابخ اقيفر قيفر ام اذإ قيقشلا تنأو قيفشلا تنأف

 : رخآ عضوم يف هلوق كلذكو

 ؛؛ .-.. ذص ينلمح بحلا يعادب اعادو ىليلاي قيطأ فيكف

 : ىقيسوملا هسرج هيف الع يذلا تيبلا اذه اضيا هنمو

 «٦١ر هتباصا ي اصلا هبلق تبذعتساو هتبابص ىليل ىلإ هتبص بص

 ٩ ج ناويدلا ١ ص ٤ ٢٠

 ٠ ج ناويدلا ١ ص ٢٠٧ ١- ج ناويدلا ١ ص ٢٠٦ ١١ ج ناويدلا ۔ ١ ص ٢٥٥

 ١٤٩ ص ١ ج ناويدلا ١٤٨ ٥ ص ٢ ج ناويدلا ١٠٠ ٤ ص ٢ ج ناويدلا ۔-٣

 ٢٤٣ ص ١ ج ناويدلا - ٦

 ۔ ٣٢٢ ۔



 : فرحملا ماتلا ريغ سانجلا

 ةكرحلا ين فالتخالا نوكي دقو اهتأيهو فورحلا لكش يف ناظفللا هيف فلتخا ام وهو

 همادختسا ناك ناو سانجلا نم عونلا اذه حاوللا مدختسا دقو نوكسلاو ةكرحلا يف وأ طقف

 : هلوق حاوللا رعش يف فرحملا سانجلا نمو ىرخألا عاونألا هلوانت نم لقا ةجردب هل

 )١٧) تايبو هدنع اليقم باطو ىنم نم بلقل ١ ىنم انلن ةليلايو

 : اضيا هلوقو

 )١٨( قوقحلل عن اوم هتعاطل قلحو قلخ ف سيلب ! ينب

 : رخآ عضوم يفو

 )١٩١& تاداعسلا لابقاو ةج ريغب بآو كز دجَج نم دجملا كردي ال

 يف دحاو فرح ةدايزب فالتخالا ناكو فورحلا دادعا يف ناظفللا فلتخا اذإ نوكيو

 : هلوق هنمو حاولل ١ رعش يف ةظوحلم ةجردب اضيا دوجوم س انحل ا نم عونل اا ذهو امهدحأ

 ٢٠) راقمن دق صنل ١ يف امو ءاج دعول أ يف امو ديعول او ثمعبل او توا

 رطشلا يف دعولا ةملكو لوألا رطشلا يف ديعولا ةملك نيب تيبلا يف ةحضاو ةسناجملاو

 : هلوق اضيا كلذ لثمو اهتقباس نع افرح صقنت يتل ١ ين .

 (١٢رءاوهلا عسي ال داك نأ ىلل اهيلإ انم ىوهلا داز دقو

 ٧ - ج ناويدلا ١ ص ١١٠

 ٨ ج ناويدلا ١ ص ٢٢٤ ١٩ _ ج ناويدلا ١ ص ٢٩٠ ٠ ج ناويدلا ۔ ١ ص ٨٧

 ١ - ج ناويدلا ١ ص ٩٩ .

 ۔ _ ٣٢٢٣



 قيقر ًابذع ايقيسوم امادختسا سانجلا نم عونلا اذه مدختسي هارن رخآ عضوم يفو

 : لوقيف

 (٢بحلا هرتسي سفنلا بيبح بوحو بذع همار نم بلق يف ىوهلا باذع

 : ليذملا سانجلا

 دحاو فرح نم رثكا نيسناجتملا نيظفللا نيب فورحلا ددع يف فالتخالا ناك اذإ ثدحيو

 : هلوق حاوللا دنع ليذلملا سانجلا نمو

 ٢٣) حمال قربلا حملي ام ىتم فرطو بلقم ىليلل بلق يل يليلخ

 ليذملا نمو .ةددشملا ماللاو ميملا ةدايزب ةسمخ بلقم ةملكو فورح ةثالث بلق ةملكف

 : هلوق اضيا

 «٢؛ربثألا اهظافلأو اهيناعم قينأ اهليلح تقارف تقر دق سئارع

 : ثلاث عضوم يف هلوقو

 »}٢٥٠« حطنت نيكايسلا ماه هبالظطتب ةمهو سوسي مه هل نم الب

 : لوقي رخا عضوم يفو
 «٢:ر اهابح اهايحمن نم تقارو اهانه تفشك مكب ىوزن ىرأ

 . اليذم

 : بلقلا سانج

 . عاونأ رهو (سكمعلا) انايحا ىمسي كلذلو فورحلا بيترت يف ناتظفللا فلتخت هيفو

 6 هفورح بيترت يف رخآلا سكع نيظفللا دحا نوكي هيفو } لكلا بلق هنم

 فورحلا بيترت يف نيظفللا نيب فالتخا ثدحي هيفو ضعبلا بلق هنمو

 بلقلا رسانج يمس هرخآ يف يناثلاو تيبلا لوأ يف نيسناجتملا نيظفللا دحا ناك اذاو

 _ .حنجلا
 جودزملا بلقلا سانج ىمسي نيتيلاتتم ناتسناجتملا ناتظفللا تناك اذا امأو

 سانجلا نم نوللا اذهب اعلوم نكي مل حاوللا نا ودبي ذإ ناويدلا يف ةليلق عونلا اذه ةلثمأو

 ٢٢ ج ناويدلا ۔ ١ ص ٢٠١ ٣ ج ناويدلا ۔ ١ ص ١١٧ ٤ ج ناويدلا ۔ ١ ص ٢٠٢

 ٦٥ - ج ناويدلا ٦٢ ص ٦٥ ٦ - ج ناويدلا ٦٢ ص ٨٩

 ۔ _ ٣٢٤



 هلوق كلذ نم هتعنص يف هلخدأو هب ملا لاح يأ ىلع هنكلو طيسب قاطن يف هل همادختسا ناكف

 )٧٢)ع{ع اودل ١ , ؛ ٢ انل اهرظنمو اهيلإ انب د از قوشل ا ء ١ دو

 ف (ءاودلا) ةملكو تيبلا علطم يف (ءادو) نيب حنجملا ضح لا بلق سانج تيبلا يفف

 . هتياهغ

 نوللا اذه مسقنيو هناويد يف اريثك حاوللا همدختسا عيدبلا ناولأ نم نول ميسقتلا

 : نيمسق يعيدبلا

 : عيطقتلا

 . كلذ ريغ وا تيب عبر نيظفل لك نزولا ساسأ ىلع تيبلا رعاشلا عطقي هيفو

 : عيصرتلا

 نم هريغك ميسقتلاو .اقباس هيلإ انرشا يذلا هعيطقت يف عجسلا رعاشلا مدختسي هيفو

 هنيزيو رعشلا لمجي هنم ليلقلا نأل همادختسا يف فرسي الأ رعاشلا ىلع بجي عيدبلا ناولأ

 همادختسا ةرثكف . هنع افرصنم ىقلتملا لعجي هيف فارسالا امنيب هيلإ ىقلتملاو ءىراقلا دشيو

 ليلقتلاو هلايعتسا يف زيكرتلا امنيب - يرعشلا جيسنلا فعضو فلكتلاو عنصتلا ۔ ىلا يدؤت

 ةداع ءىراقلا اهجاتحم يتلا ةبوذعلاو ءاهبلاو ىقيسوملا نم اردق رعشلا بسكي هدوجو :..

 . هلبقيو رعشلا ىلع لل

 رعاشلا صرح ظحالن اننإف يعيدبلا نوللا اذه نع نيثحاب حاوللا رعش ىلا انرظن اذاز

 مدعو هنم لالقالا ىلع اصيرح ناك هنا اضيا ظحالن اننكلو ، هدئاصق مظعم يف هدوجو نز

 ةدحاولا ةديصقلا لخاد هنإ لب هرصع ءارعش دنع كلذ انيأر ايك هل ةلماك دئاصق صيصخت

 لثمألا مادختسالا ةلأسم ةلأسملا هذهب ايلم ناك هنا ينعي امم قاطن قيضأ يف ميسقتلا مدختسي

 ارهام هارن هيف مظنيو ميسقتلل ضرعتي انيح هنكلو اهيلع اصيرح .اهب ًايعاو ميسقتلل
 : هلوق ىلا الثم رظناو بسانملا هعاقياو بذعلا هسرج هرعشل رفويف همادختسا يف افذاحو

 لهن نمو قوذ نمو تململ ل نمو تممش مش نم هللا رفغتسا

 ٧ -_ ج ناويدلا ١ ص ٩٩

٣٢٥ _ 



 ؛؟ه)لزغ نمو وهل نمو ماركلا وجه نمو ماثللا يحدم نم هللا رفغتسا
 : ,ةديصقلا سفن نم تايبأ ةدع دعب هلوق مث

 (؛١٢رلجع ىلع عرذ نمو تففخ نزو نمو تفقط ليك نم هللا رفغتسا

 رثؤي ال تقولا سفن يف هنكلو انعايسا دشيو انهابتنا بذجي ةقباسلا تايبألا يف عيصزتلاف

 بئاتلا فقوم وه رعاشلل انيعم افقوم تايبألا لالخ نم عبتتن اننإف ىنعملا رهوج ىلع اقلطم
 للم وأ مأسب رعشن ال كلذ لالخ انلعجيو ةبوتلاو نارفغلا هللا نم بلطيو اهددعي ،هبونذ نم

 © نذالا برطت عاقيالاو برطلا نم ةجرد لالخ نم اهفرعي هنأل هيناعمو .هراكفأل ةيحطس وأ

 يقلتملا رعاشم ةراثا ىلا نئمطي نا دعبو سيساحألاو رعاشملا ريثتو ،اهب داؤفلا عتمتسيو

 دقو .اهلكأ يؤتف ةدهمملا ضرألاو بسانملا خانملا دبت يتلا هراكفأو هيناعم ضرعي هسيساحأو

 : لوقي رخآ عضوم ي هارنف هدئاصق يف اريثك كلذ حاوللا لعف
 «م.رقلتحم بابرأ ،ةمالم باجنأ ةمأشم باحصأ ةملظم لهأ مه

 . ءاسنخلا لوق نم برتقي قباسلا تيبلا يف عيصرتلا لعلو

 رارج شيجلل هيدنأ داهش ةيدوأ طابه . ةيولأ لامح

 : هلوقك ناويدلا يف ةرثكب اضيا دوجومف عيصرت نودب عيطقتلا امأو

 «ح١رمظعلاو هيزنتلاو دجملاو دمحلاو مركلاو لالجالاب درفت نم اي

 : رخآ عضوم يف هلوقو

 «م٢رميلع بونذلا رارسأب ريبخ ةردق تيلاعت اسيدقت تكرابت

 : ةذرشملا ةبعكلا نع اهب ينكي يتلا ةفيرشلا ىليل ادصاق لوقي ثلاث عضوم يفو

 مس:١ه. ۔.: هرتسملا يلامآ ةياهن ىلؤس ةياغو .يبلق ةبيبح
 زر : : :. رشأ يسقت هتيب مسقي ام اريثك هنا حاوللا تاييسقت يف هابتنالا تفلت يتلا ةرهاظلاو

 دج:: كلداك اهب يتأي انايحا هنا لب لوألا رطشلل ةيوحنلا بيكارتلا مظعم يناثلا رطشلا يف

 : هلوق هذه ةيوغللا حاوللا تاميسقت نمو . نيترطشلل يوغللا بيكرتلا يف الماك اهباشت

 {س٤ر هفراشم تعاش ذم موللا عمالت هبكاوك تحال ذم ضورلا امنأك

 ٧٢ ص ٢ ج ناويدلا ۔ ٩٦ ٠ ص ١ ج ناويدلا - ٩٠ ٩ ص ١ ج ناويدلا - ٨

 ١٥١ ص ١ ج ناويدلا ۔ ٩٥ ٣ ص ١ ج ناويدلا ۔ ٩٣ ٢ ص ١ ج ناويدلا ۔١
 ١٣٤ ج ن اويدل ٢ ص ٧٥

 ۔ - ٣٢٦



 دق) يوغللا بيكرتلا عم هباشتي لوألا رطشلا يف (هبكاوك تحال ذه) يوغللا بيكرتلاف
 . يناثلا تيبلا يف (هقراشم تعاش

 : هلوق ىلا اضيا رظناو

 «حهرقمحلا نم ابرض ربصلا ىنارأ رجهو قلحلا يف باصلاك دهشلا لاحأ باتع

 يوغللا هبيكرت يف هباشتي (دهشلا لاحا باتع) لوألا رطشلا نم لوألا فصنلا نا دجن

 يف) لوألا رطشلا ةياهن كلذكو (ربصلا ينارأ رجه) يناثلا تيبلا نم لوألا فصنلا عم

 فرحب رورجم مسا نم نوكتي ايهيلك ناو (قمحلا نم) يناثلا رطشلا ةياهن عم هباشتت (قلحلا
 . يناثلا رطشلا يف رعاشلا اهمدختسا لوألا رطشلل ةيوحنلا بيكارتلا مظعمف ،هقبسي رج

 : تيبلا اذه يف اعم لمأتنلو

 «مس٦رحناجم ريغ تمرص تمرص اذإو نيابم ريغ تفلأ تفلأ اذإو

 نا ينعي امم يناثلا رطشلا يف امامت ترركت دق لوألا رطشلا يف ةيوغللا بيكارتلا دبت كنإف

 : هلوقك ىرخا عضاوم يف اريثك كلذ لعف دقو . لماك امهنيب يوغللا هباشتلا

 «سرريئاشح تققش ول عجوأ بطخلاو يئاكب تلطأ ول عجفأ ءزرلا

 : رخآ عضوم يف هلوقو
 يدئاق كاركذل حربي مل كبحو يقئاس كايقلل حربي مل كركذف

 : اضيا هلوقو
 مرببستكتنالخاالو ب هتنت قازرألا ام.۔...:

 تدجو يننكلو لبق نم يناهبنلا ناييلس دنع يوغللا ميسقتلا اذهل ةليلق اتايبأ تدصر دنز

 ةيوغل ةيارد ىلع لدت ةراهمب هاكاحو هفرعو هب ملأ هنا ودبيف حاوللا دنع اهل اعساو امادخ.. .

 . ةيوحن ةرو

 تيبلا نم لوألا فصنلا نم ريخالا عطقملا يتأي نا هانعمو طقن رعشلا يف نوكي عيرصتلا

 ةديصقلا ةيفاق ىلع 'عيرصتلا نم لدتسي هنإف كلذلو ٠ اهتيفاق لشم ة ةديصقلا نم لوألا

 لوبقم وهف همادختسا يف فرسي الا رعاشلا ىلع بجي ةيعيدبلا تانسحملا يقابك عيرصتلاو

 ٥ ج ناويدلا ۔ ٢ ص ٧٣ ٦-۔ ج ناويدلا ٢ ص ٥٥ ٣٧ _ ج ناويدلا ٦٢ ص ٩٧

 ٨ ج ناويدلا ١ ص ١٣٢ ٣٩٨٢ ج ناويدلا ۔ ٢ ص٥٢

 ۔ _ ٣٢٧

 



 ةيقيسوم ةقفد ىلا ةجاح يف ةديصقلا تناك اذا الإ كلذ دعب لبقي الو ةديصقلا علطم يف هنم

 ةردق ىلع لدي اذهو بسانملا تقولا يف عيرصتلا مدختسي نا هيلع رعاشلا نا يأ ةديدج

 : اهنم اعاونأ عيرصتلل نويغالبلا ددخو . هنكمتو رعاشلا

 : صقانلا عيرصتلا أ

 .هسفنب لقتسي ال وهف ىنعملا لمكيل يناثلا رطشلا ىلا لوالا رطشلا جاتحي هيفو
 : هجوملا عيرصتلا ۔ ب

 .رخآلا ىلع نيعارصملا دحأ ميدقت نكمي هيفو

 : روطملا عيرصتلا ۔ ج

 .لوألا رطشلا ةيفاق عم تيبلا ةيفاق فلتخت هيفو

 ريثأتلاو عاقيالا نم اردق هرعش ىلع يفضيل اضيا يعيدبلا نوللا اذه حاوللا مدختسا دقو

 : اصقان اعيرصت اعرصم هلوق كلذ نم

 «;؛.,,بلطلا كلذ اقزر كديزي ايف بلط يف قازرالل سفنلا دهجت ال

 يف هتديصق نا دجو امنيحو هلبق رعاشلا عرصي ملو رشع عبارلا هبيترت ةديصقلا يف تيبلاف
 دعب لاقف رشع سداسلا تيبلا يفو تيبلا اذه يف عرص ةديدج ةيقيسوم ةفقو ىلا ةجاح

 : قباسلا تيبلا

 بستكت لاملا متسج ملعلاب لاقي دقف ىلجلا ملعلاب هللا قزرتساو
 (١٤٤)١شن الو ملع الو فافع الو بدأ هل ال نم لضفأ بلكلاف

 هت۔ي.<ة .دزي نا ىلع اصيرح ناك رعاشلاف ةديصقلا ةياهن ىتح كلذ دعب عرصي ل مث

 : هل .: .:زمرلا هتاعيرصت نمو .ولغ وأ ةغلابم يأ نود هيلإ اهتجاح رعشتسا ايلك يقيسوم دازب

 ي۔.:!ذم كولملا ناهبن لآالو يحئاصن حيصفلا نامهدل يدها

 ؛؛٫٢) حلاصم ياغ لانا ياجر مهو حلاصلا نيع نوكي هيف ياجرف

 عرصي مل تيب نيعبرأ نم ةنوكم ناقباسلا ناتيبلا اهنم يتلا ةديصقلا هذه نا اضيا ظحالنو
 ناك هنا ينعي امم .رشع ثلاثلاو رشع يناثلا ايهبيترتو نيقباسلا نيتيبلا يف الإ اهيف رعاشلا

 . لبق نم انلق ايك هرعشل هعيرصت يف اصيرح

 ٤٠ - ج ناويدلا ٢ ص ٥٠٠ ٤١ ج ناويدلا ۔ ٢ ص ٥٠٠ ٤٢ ج ناويدلا ۔ ٢ ص ٥٥

 ۔ _ ٣٢٨



 رودصلا ىلع زاجعألا در

 ام ىلع زاجعالا در) : هيلع قلطاو عيدبلا باتك يف زتعملا نبا هركذ راركتلا نم برد وهو
 : ماسقأ ةثالث اهمسقو (اهمدقت

 .لوألا هفصن يف ةملك رخآ تيبلا يف ةملك رخآ قفاوي ام أ

 .لوألا هفصن يف ةملك لوا تيبلا يف ةملك رخآ قفاوي ام _ ب

 . هيف ام ضعب تيبلا يف ةملك رخا قفاوي ام_ ج

 :وه ًاعبار ايسق فيضي نا زتعملا نبال نكمي ناك ميسقتلا اذه ًادادتماو

 . يناثلا هفصن يف ةملك لوأ تيبلا يف ةملك رخا قفاوي ام د

 يكل ةراهملاو ةردقلا نم ريبك ردق ىلا رعاشلا نم جاتحي عيدبلا نم نوللا اذه نا قحلاو
 نا ودبيو ظافلالل راركت ماما هنا يقلتملا رعشي نا نود عاقيالل وأ ىنعملل ةفاضا هب ققحي

 رثكا نم وهف هناويد يف عساو قاطن ىلع همدختساف يعيدبلا نوللا اذهب اعلوم ناك حاوللا

 ىأني نا ادهاج رعاشلا لواح دقو .العف اهرثكا نكي مل نا ناويدلا يف ادجاوت عيدبلا ناولأ

 ضعب يف ىرنس امك اريثك كلذ يف حجنو اهرودص ىلع هزاجعأ در يف ةيحطسلاو فلكتلا نع

 نم برد ىلا يعيدبلا نوللا اذه لوح يذلا فلكتلا يف اضيا اريثك عقو هنا الإ ةلثمالا

 هل عساولا همادختسا ىلا عجري كلذو ىنعملا وا ظفللا ةيحان نم ءاوس لمملا راركتلا
 دجتسف هنم ىلوألا ةحفصلا ةءارقو هناويد كلوانت درجمب ءانع نودب هحملتو كلذ كعلان٫ ر

 تاحفص مظعم يف هسفن ءىشلا لعفو هردص ىلع هزجع رعاشلا هيف در تيب نم رثك: ..

 : كلذ دكؤت جذامنلا ضعب ناو نار.. :ا

 : تايبألا هذه انعلاطت ناويدلا علطم يف ةدحاو ةحفص ين

 حوب نم حوبلا حور رطفي هاوس دحأ الو حوب نم حوبلا رطافلا
 ىحوي لب قلخلا اهيف ملكت الو هب هيلع ىحوي ال كلملا كلاملا

 حير الب اهيراوج ىرجأل اشي ولو راحبلا يف حيرب يراوجلا ىرجأ
 حوقلمب احوقلم ءاملا جتنتف ةحتقال نزملا يهاول حايرلا يشنم

 (؛مر حوبسو سودقب هاوس ىعدي الف بويغلا مالع سودق حوبس
 ةلصحم هذهف ةديصقلا تايبأ يقاب يف يعيدبلا نوللا اذه مادختسا يف رعاشلا رمتسيو

 ۔۔۔۔ھہ

 ٤٣ - ج ناويدلا ١ ص ٧٩

 ۔ _ ٣٢٩



 اهرودص ىلع زاجعألا درب هفغشو هعولو ىلع انلق ايك لدي اذهو ةديصقلا نم ةدحاو ةحفص

 فيضي ال هنال بحتسم ريغ نوكي دق راركت ةقباسلا تايبألا يف هارن ام ىلإ كلذ هعفدف

 : لوقيف هسفن ءىشلا لعفي ىرخأ ةحفص يفو ،هعايسل نذألا برطت الو ىنعملل اديدج

 هقح موصلا نم اوطعأ ام تيطعأو

 مدانم ليحر رطف ابأ تلحر
 انميدن انع كاتا ىذلا انلأس

 اضرلاو وفعلل قاتشملا مئاهلا انأ

 ةمارك كنم وهف ينع فعت نإف

 موقي ميركلا ناك ايب تمقو
 مي دن مي دنلا ض اتعي كيف لهو

 ميدن ميظعل ا لضفلاو كاقلنل

 ميهي بيبحلل بيبح لكو

 ٤) )ميرك لو سملاو لوؤس يناف

 ىلع اهزاجعأ اهيف در دقو تايبألا هذه لك إهيف ركذيف ناويدلاب ىرخأ ةحفص يف هادم

 : اهرودص

 ريسأ اهيف يننأك ترصف

 نكل رسلا ءافخ اهب مورأ

 انحرب امو ءاتشلا اهب تلزن
 ءاقب انل هلالا بتك نإو

 انلصو نإف ءاقشلا عفد نإو

 ىليل ءاوج نإ هابر ايأ
 ثيغتسم ٠ ةوعد هابر ايأ

 اهيلا انب داز قوشلا ءادو

 اهيلإ انم ىوهلا داز , دقو

 جار نظ بخي ال نم ايأ
 ىليل لصول ءاشا ام ىنبهف

 ءادف الو يدل داف الو

 ءافخلا حرب هتيس اق امل

 ءاتشلا خلسني داك نأ ىلإ

 ءاقبلا بتك اذإ اهانلصو

 ءاقشلا اهب لاز هللا نذإب

 ءاوجا معن اندنع كبحك

 ءا.. ت !ا هترصن داتع لجأ

 ءاو.....: ا .وهف انل اهرظنمو

 عسي ال داك نا ىلإ

 ءاجرلا ىنداق كيلا كيلإ

 «4هرءاشت اميف رداق كنإف

٠ 
. ١" 

 .يلا -. ١ ء
 : س

 يف عقوف هردص ىلع هزجع درب نا نود ةديصقلا هذه تايبأ نم اتيب كرتي داكيال رعاشلاف

 عتيدبلا نم نوللا اذهل اديج امادختسا مدعن ال اننا ىلع لبق نم اهيلا انرشأ يتلا ذخأملا

 ٤٥ ج ناويدلا ۔ ١ ص ٩٩١ ٤٤ ج ناويدلا ١ ص ٩٦١

 ۔ ٣٣٠ ۔



 : هلوق كلذ نم . حاوللا دنع

 «راسفن ارخدم تيقبا يلو ىليلل اهتلعج اسفن نيسفن ىل نا ولف
 لمكيو ثادحألا لسلست عم قفتي هنأل هعمسي نا لبق هل عماسلا هعقوتب تيبلا زجعف

 دعب هنع ثدحتنسو ريسفتلا وهو تيبلا يف رخآ ايعيدب انول هب دجوأ حاوللا نا ايك . ىنعملا

 : هلوق لاجملا اذه يف اضيا ةلوبقملا هتايبأ نمو . ليلق

 .«؛٧) قارفلا موي يتعول ةياغو اقارف ىليلاي كنع ىوقأأ
 يذلا ىنعملل ارهظم ءاج اذا كلذ ريغ وأ عنصت وأ فلكت هبوشي ال انه تيبلا زجعف

 ناويدلاب ةديدع تايبأ يف دوجوم كلذ لثمو لوبقم نسح هراركتف إهل ايوقمو رعاشلا هديري
 . (ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا حدم يف) : هلوقك
 (؛هرعئارش نهدعب ام هعئارش متاخ نييبنلل يعاسملا ميرك

 : رخآ عضوم يف هلوقو
 «««لسلستم حضاو رونب مركأ هرون مدآ بلص نم لسلستم

 : ثلاث عضوم يفو

 «ه٠ريتالع لوذرملا عمطلاو صرحلاف اهب تيلب تالعل جالعلا يغبأ

 نع هب ىأن دقف يعيدبلا نوللا اذه مادختسا يف رعاشلا ةراهم ىرن ةريخألا تايبألا يفف

 وا احيضوت وأ الاكتسا ىنعملل ائيش هب فاضأ هنأ ايك 3 مأسلا ىلا وعدي يذلا لمملا راركلا

 اطبترم تيبلا ةياهن يف عاقيالا لعجف ىقيسوملا نم اعون هب فاضا كلذك .ةيوقتو از

 . نوللا اذهل ضرعتي يذلا رعاشلا نم بولطملا وه اذهو ،هتيادب يف عاتب ::

 قابطلا

 نوكيو ةلمجلا يف نيلباقتم نيينعم يأ نيداضتملا نيب عمجل ا وهو «داضتلا» اضيا ىمسيو

 . نيعون نم نيظفلب امإو ،نيفرح وأ نيلعف وأ نيمسا دحاو عون نم نيظفلب اما كلذ
 يف ةفلتخملا تالاعفنالا ةراثال رعاشلا اهمدختسي ىلا ةيعيدبلا تانسحملا نم قابطلاو

 ىنعم اهل ةملك رعاشلا ركذ اذإف سفنلا يف ىنعملا تبثي هنا ايك ،عماسلا وأ ءىراقلا سفن

 ٢١٦ ص ١ ج ناويدلا ۔ ١٥٣ ٤٨ ص ١ ج ناويدلا ۔ ١٣٥ ٤٧ ص ١ ج ناويدلا ۔ ٦

 ٢٩١ ص ١ ج ناويدلا ٢٣٦ ٠ ص ١ ج ناويدلا - ٩

 ۔ ١٣٣۔

 



 نيب طابترا ايئاد كانهف ©ةملكلا هذهف داضملا ىنعملا وه ىقلتملا نهذ ىلا ردابتي ام لوأف نيعم

 " . .اهلا ةداضملا ةملكلاو ةملكلا
 ىرن نايحالا نم ريثك يفف .ةراهمو ةردقمب يعيدبلا نسحملا اذه حاوللا مدختسا دقو

 دقو ريثأتلا دودحم ايديلقت ايحطس هارن انايحأ انك ناو 5ريثاتلا ةوقو قمعلاب زيمتي هدنع قابطلا

 : هلوق كلذ لثمف هرعش يف اليلق ريخالا اذه ناك

 ءايشألا ربدم هكلم يف ىئانلا بيرقلا هلل دمحلا

 ءاطعالا يف طسابلا ضباقلا ءاربلا ةلمج نم هاري اميف
 (١٥ر)ءعارولا ىلع قزرلا مساقلا ءاطبا الو ال لاجتعا الب

 هدهج اهف رفوي ال رعاشلا نا رعشن ايك ةقباسلا تايبألا يف قابطلا روتفب ءىراقلا رعشي دقف
 : هلوق اضيا نوللا اذه تاقابط نمو .هناويد يف ةديدع ىرخا جذامنل هرفو يذلا ىنفلا

 ىدوجن احبص امهف يندجنيو ىليلل اليل يب روفغلا روغي

 مدختسا مث (ىدوجن يندجني)و (ىليلل اليل)و (روغلا روغي) ظافلألاب هبعالت يف غلاب دقف
 سيل ظافلألاب بعالت هنأكو هلك تيبلا ادبف حبصلاو ليللا نيب اذه لك عم اضيا قابطلا

 راهنلاو ليللا نيب قباطي نا باوصلاو حبصلاؤ ليللا نيب قباط رعاشلا نا ىلا ةفاضالاب .ريغ

 : هلوق يف لعف ايك

 «هءرةا۔ب ب اتيم هاضق اليلو هتامأ دق مئاص راهن برو

 ضر».ب ,..ةح هب ززعي نا لواح دقف حضاو فلكت هيفف ذخاملا هبوشت اضيا اذه قابطلاف

 لذب .ا ةجاح يف ءعىراقلاف بولطملا ضرغلا دؤي مل انه قابطلا نا الإ هيدسي احصن وأ اهل

 هذه لنمف لاح يأ ىلعو .فقوملا اذه لثم يف دومحم ريغ رمأ وهو رعاشلا ةعباتمل ريبك دهج

 نم هنا يه قابطلا مادختسا ىلع ةبلاغلا ةمسلا امأو 5 ةليلق حاوللا دنع قابطلا نم جذامنلا

 : هلوق الثم نعمتنلو يعيدبلا نفلا اذه نونقتي نيذلا ءارعشلا كئلوا

 «ه!ارلزهلاو دجلا نيب زيمي القع يل روص هللا نأ هلل دمحلا

 ضرغ ءادأل افظوم ءاج امنإو قباسلا تيبلا يف ليمجتلاو ةنيزلا درجمل قابطلا تأي ملف

 ١ _ ج ناويدلا ١ ص ٩١ ٥٢ _ ج ناويدلا ١ ص ١٢٥ ٣ ج ناويدلا ۔ ٢ ص ١١٦١

 ٥٤ ج ناويدلا ١ ص ٩١

 ۔ ٣٣٢ ۔



 ؛ ةديصقلا سفن يف هلوق اضيا لماتنلو هتدئافو لقعلا ةردق ىدم وهو هحاضياو هزارباو نيعم

 (ههرلحترمو لح ىلإ ايعسو اشطب يل عسوا هللا نا هلل دمحلا

 اردق ىفضا ايك لومشلاو حوضولا ثيح نم ىنعملاب قلعتي ادعب انه قابطلا فاضا دقف

 . تيبلا ةياهن ىلع ىقيسوملا نم

 : هلوق اضيا حاوللا دنع ديجلا قابطلا نمو

 «هدراوعنم نإو مهلصاوو اوعطق ممه نإ مهلصو
 لدي اذهو رسيو ةلوهس يف هضرغ ىلا قباسلا تيبلا يف قابطلا مادختساب لصو رعاشلاف

 نم ابسانم اردق رفو هنا ىلا ةفاضالاب هتيرعاش ىلع لدي ايك هتاودأو هظافلأ نم هنكمت ىلع

 . عيرصتلا مادختساب هتيبل بذعلا عاقيالا

 :رخا عضوم يف رعاشلا لوق اضيا مسقلا اذه نمو

 «هدرافش ناسلل تعاطا دق ايك اهعاطأ ىبلقو ىنتصاع سفنلا ىه

 ةعيبط.نم هيقتسي يذلا رربملا وهو هبلق نايصعل رربملا داجيا يف انه قابطلا دافأ دقف
 لماكتم تيبلاف }هبلق كلذكو هلوقت ايع ائيش ىرذت نا نود ناسللا عيطت هافشلاف ث ءايشالا

 ديجلا قابطلا نمو ةروصلا هذه جارخا يف تنواعت يتلا فارطألا هذه دحأ قابطلاو فارطألا

 : هلوق اضيا

 «ههرءاسمو انب حبص يف لح ام ىرد امو حيرضلا يف حبصأو يسمأ

 . هتياهنو تيبلا علطم يف نيترم قابطلا رعاشلا مدختسا دقو ءايلعلا دحا ءاثر يف تيبلاو
 ظافلألا هراركتب رعشن داكن ال كلذ عمو (ءاسملاو حبصلا) قابطلا سفن مدختسا هنا

 . ةيرعاشلا هذه ةيحان هكالتما ىدمو حاوللا ةيرعاش ىلع لدي اذهو .اهمادختسا يف هتراه

 ثيدحلا وأ ميركلا نآرقلا نم ائيش همالك بيدألا وأ رعاشلا نمضي نا سابتقالا

 لاقر وأ (ليزنتلا يف ءاج) وأ (ىلاعت لاق) :الثم لوقي الف اهنم هنا ركذي نا نود فيرشلا
 . اداهشتسا ىمسي امناو اسابتقا ىمسيال كلذ لاق ولف كلذ ريغ وأ . .(ملسو هيلع هللا ىلص

 ٥ _ ج ناويدلا ١ ص ٩١ ٦ ج ناويدلا ۔ ٢ ص ٥٢٣ ٧ _ ج ناويدلا ٦٢ ص ٤ ٩

 ٨ ج ناويدلا ۔ ٢ ص ٩٨

 ۔ ٣٣٣ ۔



 رثكا همالك لعجب يكلو ةغالب هتغالبو ةوق همالك ديزي يكل سابتقالا بيدألا مدختسيو

 نم هدعو (عيدبلا ( هباتك يف زتعملا نبا هركذ يذلا نيمضتلا ريغ وهو .. اقمعو ةبوذعو انسح

 ظافلألا ضعب وأ ارطش وأ اتيب رعاشلا ريعتسي نأ نيمضتلا نسحب دصقيو مالكلا نساحم

 . رخ ١ رع اش نم

 ةيآلا ظافلأ مدختسي وهف ةصاخ ةقيرطب سابتقالا مدختسي حاوللا نا تظحال دقو

 ىلع ىقبا ناو يه اك اهلقني الف فرصتلا نم ءىشب هتيب يف فيرشلا ثيدحلا وأ ةميركلا

 يف ةريثك كلذ ةلثمأو تيبلا ةءارق درجمب هيلإ هبتني ءىراقلا لعجي يذلا صنلل ماعلا لكشلا

 : هلوق اهنم ناويدلا
 ال قئال 5 ١ ا ح ا 2 7 7 ىلع

 هروصو ان ا ةمسن ةمسن نم

 : اضيا هلوقو

 اننيب ام لهاجو اهب يل نم
 : ثلاث عضوم يف هلوقو

 اهببست نم ين أب تيشخ دقو

 اقلخ يذل ا ظفح هدأ الو ايعي

 ءههراقلع ال تناك ةغضم ةفطن نم

 ؛٦.رسنكلا ىراوجلا امل هيتت تلاح

 تايبأ ةدع يف سابتقالا مدختسيف ميركلا نارقلا نم هتاسابتقا يف رعاشلا ناك ام اريثكو

 : ةيوزنلا ةديصق يف لعف ايك ةيلاتتم
 اهاحض وأ مسقأ سمشلا ىذهب

 اهالج اذإ راهنلاب مسقأو
 اهانب امو ءامسلاب مسقأو
 اسومغ تسيل ةرب انيمي

 ىوزن لهأ اي اوعجرت مل نئل

 ءابس يديأ مكلك اودغتل

 : هلوق فيرشلا ثيدحلا نم هتاسابتقا نمو

 ادهتجم نيصلاب ول ملعلا بلطاو

 ٩ - ج ناويدلا ١ ص ٨٥

 ٦٢ ج ناويدلا ۔ ٢ ص ٨٧

 ۔ ٣٣٤ ۔

 ؛١٦اربهللا ىلع ىلصأ نا ةمايقلا موي

 اهالت اذإ رينملا رمقلابو

 اها..جد اذإ ميهبلا ليللابو

 اجا۔:.اء امز حيسفلا ضرالابو

 ا.:؛...:: نمل نيميلا صالخاو

 ار مكيف يذلا لالا نع

 انابس نمل سوفنلاب نئاهر
 ٦٢) راهامو هللا ةقان يذهو

 )٦٣) احز ر اتثس ار لقعب هيلع ضمغ او

 ٦٠ ج ن اويدلا ۔ ١ ص ١٣٨ ٦١۔ا ج ن اويدل ٢ ص ٢٠٧

 ٢٣ ج ناويدلا ۔ ٢ ص ٥٩



 اعساو اراشتنا هناويد يف فيرشلا ثيدحلاو ميركلا نآرقلا نم حاوللا تاسابتقا رشتنتو

 هقلخ نسحو هنيدت ىلا ريشي ايك . ةينيدلا هتفاقثو ايهنم هنكمتو ايل هباعيتسا ىلع لدي رمأ وهو
 .اهب عىلتمي ناويدلاو طقف جذاين ضعب انركذ امنإو

 مدختسا دقو .راشتنالا ةعساو ةروصب حاوللا رعشب ةدوجوملا ةعيدبلا ناولألا هذهب يفتكاو

 نكلو اهريغو تافتلالاو ةغلابملاو ضارتعالاو ريسفتلاك ىرخالا عيدبلا ناولأ نم اريثك رعاشلا

 يثحب يف يفتكا نا تيأرف اهتركذ يتلا عاونألل همادختسا ةجرد سفنب نكي مل اهل همادختسا

 . ناويدلا ىلع ةبلاغلا ناولألا هذهب اذه زجوملا

 اوناكف ىمادقلا نايع ءارعش اهيلع صرح ةرهاظ تناك هذه نا ودبي لبق نم ترشا اكو

 ىلع اوظفاحيل ادهج نولذبي اوناك مهنا رعشن لب هتانسحمو عيدبلا مادختسا يف نوفرسي ال
 هعم ريسي ناك راهبنالاو بذجلا رصنع ريفوتل لكشلاب مهمايتها نا ذإ هنم بسانملا ردقلا اذه

 يناعملا ةيويح مهرعش يف ىرنف اضيا رهوجلا ىلا يقلتملا بذجب مهمايتها دحاو قيرط يف
 ةردقمو .اهتادرفم باعيتسا ىلع ةردقو .اهتيصانل اكالتماو .ةغللا ةمالسو ڵراكفألا قفدتو

 بسانم ردقب بوحصم هلك كلذو ،اهيوردو اهكلاسم يف ضوخلاو اهبيلاسأ مادختسا ىلع
 يف برعلا ءارعشلا نم منارقا هيف مقو ام اوبنبحت دق مهب اذإف { ةيلحتلاو ليمجتلاو ةنيزلا نم

 عيدبلا مادختسا ين فارسالا للخ نم ماشلاو رصم 7 ةصاخو ىرخالا ةيبرعلا ميلاقألا

 ىلا رمألا لصوو ةيظفللا ةعنصلا نم برد ىلا لوحت كاذنا يبرعلا رعشلا نا فرعن نحنذ

 . ايوغلو اينف اهفعضو ةيبرعلا ةديصقلا ككفت يف اريثك ترثأ عنصتلاو فلكتلا نم ةريبك ة

 .ريبك دح ىلا ةينايعلا ةيبرعلا ةديصقلا هنع تأن ام ,:.,

 عجارملاو رداصملا ميهأ

 : اهنمو ةثيدحلاو ةميدقلا اهعجارمو ةغالبلا بتك ضعب
 .نسح دمحم يلع .د ۔ نايبلا رارسأ - يناجرجلا رهاقلا دبعل ةغالبلا رارسأ .
 . زتعملا نبال ۔ عيدبلا - يودبلا دمحا دمحأ .د _ برعلا دنع يدألا دقنلا سسأ -
 . ينيوزقلا بيطخلا ۔ ةغالبلا مولع يف حاضيالا - .بياشلا دمحأل _ يدألا دقنلا لوصأ -
 . فيض يقوش .د۔ خيراتو روطت ۔ ةغالبلا ..دربملا ديزي نب دمحم سابعلا وبأل ةغالبلا -
 . يجافخلا نانس نبال ۔ ةحاصفلا رس ۔ . يركسعلا لاله وبأل - نيتعانصلا رس ۔

 . يوالقصلا ديعس ۔نويناممع ءارعش ۔ .يناوريقلا ديشر نبال رعشلا ةعانص يف ةدمعلا ۔
 . هف هاقممل او يموقل ١ ث ارتلا :7 :را دص ا . يبيلصل ١ يلع دمحم : قيقحت _ حاولل ١ ن اويد -

 شيورد دمحا .د۔ نام يف بدالا ةسارد ىلا لخدم _

۔ ٥٣٣۔
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 «هرةقباسمب ةزئافلا صصقلا لوح ةءاضا

 م٩٩١ ٢ ماعل ةسماخلا يدألا ىدتنملا

 ىفيفع دمحا .د : دادعا

 ديمحلادبع ركاش .د

 سوباق ناطلسلا ةعماج

 عم اهنم قفتا .ةصق نيرشعو عمستو ةئام نع ديزي ام يبدألا ىدتنملا ةقباسم ىلإ مدق

 اهنم ةددعتم بناوج لوح ةيصصقلا تاجلاعملا تراد .ةصق نورشعو عست ةقباسملا طورش

 نمزل ١ ريوصتل ةريثك رواحم تلمش دقف ٠ يكولس و ١ يسفن وا يعامتجا وه ام اهنمو ىموق وه ام

 جاوزو ريسلا ثداوحو ةيرشبلا ةيسفنلا مهتالاعفناو مهتاحومطو بابشلاو ةينايعلا ةئيبلاو

 مومه تلمحو لب ، طوقسلا ةظحل ةيرشبلا سفنلاو ةعيبطلاو ةايحلا ةكرحو ةراحبلا ملاعو نينسملا

 .اهنع ريصق ثيدحو ةزئافلا لامعألا يلي اميفو .اهبناوج ضعب يف يبرعلا ملاعلا
 فيس نب دمحم نب حلاص صاقلل « علطلا ةقنرش»١ ناونعب لوألا زكرملاب ةزئافلا ةصقلا

 . يدهفلا
 ىلا برقأ يه ةديدش ةيانعب ةاقتنم جهوتلا ةديدش ةغل لالخ نم هتصق حلاص مدق دقف

 قلاتو رم تح نم هيلع لمتشت ايب ةين اسن ال ١ سفنل ا قاع أ ل ١ جلي نا عاطتس او ١ رعشل ١ ةغل

 سا :ارب .ةصقلا نومضم كرحتب كرحتي فثكم بولس أ ف كلذ روص دقو ]“بب ارطض او

 .هدنع ةلالدلا قمعو ءارثل يناعملا فافشتسا يف ءىراقلا ةنطف ىلع دمتعي

 جز .ا يف ضرألاو ءايسلا نيب لصافلا طخلا كلذ لالخ قفألال ةرظنب ةصقلا تأدب

 لررن دنع يسفنلا رسألا نم قاتعنالاو جارفنالا ليختي وهو ، ةعيبطلاو صاقلا نيب ضماغ
 جازتما ف مت كللذ لك ٠ ءفدلا اهنم دمتسي يتلا سمنلا .روهظو رجفلا جالبنا وأ ثيفلا

 ثيح ٦ ةبوصخل او ةو ادنلا اهلالخ نم رعشتسي ٠ اهيلع شيعي يتل ١ ضرأل ١ نيبو هنيب م ات

 ىلع مثج اضماغ وأ الوهجم نأب سحي لزي مل كلذ لك عمو . ههجو ىلع لوقحلا ةحرف سكعنت
 هنأك نونج يف هسفن عم اثدحتم صالخلا نع اثحاب ةعيبطلاو عق اولا عءى رقتسي وهو .هروص

۔ ٨٣٣۔



 هيف لتقي عقاولا عارص نا ريغ لوهجملا ىلا لوصولا يف لمألا ددجتيف رخآ اصخش بطاخي
 سحن كلذ عمو ،هيلع عقاولا ةروث يهو ،هل ةداضم ةروث ىلا هتروثو هدرمت يدؤي نيح لمألا

 كلت عم ددجتي لمألا نا ريغ سماد مالظ يف لحريف لوهجملا ىلا ناقوتلا مئاد هنا

 . ةيرطلا ةيليللا تايسنلا

 ةأجف حازنت نا ىلا طابحالاو لمألاو ءاجرلاو سأيلا نيب هسفن عم عارص يف صاقلا لظي

 دكؤت يتلا ةعيبطلاو ،رايثلاو عورزلا ةحئارو يلخنلا علطلا ةحئار لالخ نم بابضلا تاموك
 . تا دبال حرفلا نا هل

 ميسجحتو ساوحلا لسارت نم ةيبرعلا ةغالبلا تايطعم عيوطت يف صاقلا داجأ دقو

 ةحئار اهل ةبوصخلاو ،تاموك نع ةرابع بابضلاو ،ةوارطلاب مستت ةبوصخلاف ،تايونعملا
 .رأثلا عزاون رانلا يف بكسي نا ىلع رداق وهو .ةرطع

 عارصلا ريوصت ىلع ةرداق ةنقتم ةغلو ديج ريوصتو ةصقلل مكحم ءانب لالخ نم كلذ ناك

 عقاولاو ناسنالا نيب ليوطلا

 ةصق هذه ،ىبحرلا فيس نب دمحم صاقلل «ءاسنلا بحي ال ىعارلا» ةيناثلا ةصقلا
 هدقتفت رمأ اذهو } ةصقلا نفب صاخلا بولسألا مادختسا ىلع بتاكلا ةردق ثيح نم ةديج
 همدق اهضعب ضومغ نودب ةزكرملا ةريصقلا لمجلاف ، ةثيدحلاو ةميدقلا صصقلا نم ريثك يف

 مواقي ؛سانلا ثيدح ناك يعارلا حابص لك يضمي اهعم) : لثم نوزوملا رعشلا بولسأب
 مجح مم بسانتي ردقب راوحلاو فصولاو درسلا نيب بتاكلا عمجي .(ءايعا طقسيال ىتح

 . تارقفلا مادختسا ىلع بتاكلا دمتعي ةصقلا كلتل ةريبك ةزيم هذهو ،ةريصقلا ةصتا

 ين يناكملاو ينامزلا لاقتنالا ةصرف صاقلل لهسي ام اذهو .ةرياغم ةركف ىلا ةدحاو لك لقت

 ةصقلا اهلمتحت ال ىتلا ثادحألا قوف زفقلل باتكلا رابك ضعب همدختسي ام وهو كصن

 نع لصفنا يذلا يعارلا كلذ وهو ةصقلا كلت يف دحاو لطبلاو 5 ةياورلا لب ةريصقنا
 هذه يف دحاو لطبلا نا عم لوقأ ، يعرلا يف ةثيدحلا ايجولونكتلا مدختسي امدنع .هعقاز

 هتكرح تاساكعناف .هعم نيرخآلا دوجوب اريثك سحن اننا الإ ۔ يعارلا كلذ وهو ةصقلا

 . نيرخآلا لاعفأ دودر ىلع ودبت
 يضاملاب طابتراو نينح اهيف ناك ناو .رضاحلاو يضاملا نيب ةعئار ةروص يف لباقت ةصقلاو

 هتاجرد لالخ ديدجلاو ميدقلا نيب يدبالا عارصلل ديج ريوصت اضيا اهيفو ‘©بيرقلا

 نا بجي ىتلا بلاثملا ضعب هب لب .ءاهبو اقلأت هلك سيل ىضاملاف .ناولألا نم ةفلتخملا
 ةميقتسم ةغل يف نيملاع نيب ايعايتجا انزاوت عنص صاقلا نا رضاحلا كلذكو .اهنم صلختن
 . ةلوهسو قمعب دارملا ىنعملا نع ةربعم ةلهس

 هذه . يرذنملا مالس نب ىحب صاقلل «ةقدب ةاقتنملا لاقتربلا تابح» : ةثلاثلا ةصقلا

 ىلع ةريصقلا صصقلا تايعون ضعب زيمي دحاو فقوم نع ةربعم ضبنلا ةعيرس ةريصق ةصق

۔ ٣١٣٩



 صاقلا اهفصي يتلا ةايحلا عاقيا ةعرس عم بسانتت ةعرس اهب . يملاعلاو يلحملا نييوتسملا

 نم ءاطسبلا مالحأ ريوصتل ةفثكم تالالد لمحت يتلا ةريصقلا لمجلا تارايتخا عم تمءالت

 فارطألا يمارتملا قفألا ءارو اديعب مهمالحأ عفدت يتلا ةايحلاو } ةعضاوتملا مهتابغرو رشبلا

 مهتلت يتلا تارايسلا يف لثمتتو ،ةلآلاو ناسنالا نيب بيجعلا عارصلا دهشم لالخ نم

 . نخاسلا ءاوحلا غضقو عراشلا

 ةعراب ةروص يف ةعرسملا تارايسلا كلت يف سانلا هوجو روصي نا صاقلا عاطتساو

 ىلع دمتعي ةصقلا روحم نألو بتاكلا ىدل ةيصصق ةردق نع مني ريثم ديدج لكشبو
 ةيفرعم ةيفلخ انل صاقلا عضو دقف كلذ عمو .ةريثك ليصافتل جاتحت ال ةصقلا نإف فقوملا

 ضرعت يذلا ثداحل او ةيناسنالا تاقالعلاو .هئانبأو هتجوز نعو ةيسيئرلا ةيصخشلا لوح

 ىلع لد يذلا يصصقلا قمعلا اذه عنصي نا دحاو دهشم لالخ نم صاقلا عاطتساو هل

 . صاقلا ةعارب

 صاقلا دمتعا ىبيعنشلا ملاس نب هللادبع صاقلل هجو تامسق يف ةءارق : ةعبارلا ةصقلا

 دصري نا عاطتس او ر اوحل او درسل ١ نب جو از ٠ ةيوق ةطبضنم ةغل ل الخ نم فصول ١ ىلع

 مسر ىلع ةردق صاقلا ىدلو .اهيلع هانيع تعقو ىتلا ءايشألل ةقيقدلا ةيئزجلا ليصافتلا

 فعضلا ىلع رمألا ةياهن يف بلغتي نا عاطتساو . ةيرشبلا رعاشملاو تالاعفنالل ةديج ةروص

 بصعلا نالثمي . نيأزج ىلا هتصق صاقلا مسق دقو ٠ ةوقلا ءاضف ىلا جورخلاو يناسنالا

 كو . تمصلاب يهتني راوح لالح نرم هدسج ( ةروطسالا ( ثلاثلا ءزجلاو .ة ٩ ةصقلل ساسألا

 ةسصةلا هذه نأ رمألا ةياهن يف داقتعالا ىلا انعفدي اممو .اديج ةثالثلا ءازجألا هذه نيب طبرلا

 -ص :ىم | انايحأ فصولا ىف ؤ قارغالا دمعتي ناك نإو ديج يصصق ءاطع ث نع رمس ر

 .روتفلا ضعبب .ب ءىراقلا

 نست ،ةبارع نب ملاس نب هللادبع صاقلل « يواس طاسب ىلع ةدبرع» : ةسماخلا ةصقلا

 ةرم زومرلاب هتصق أامي نا بتاكلا عاطتسا ۔ ةديج ةلواحم يفو ۔ ةيصصقلا ةفارخلا لالخ

 ةصقلا وج تهباش ىتلا ةديجلا ةغللا لالخ نم ىرخا ةرم عقاولا ضرأ ىلا تالاحالاو

 زومرل او ٠ ةروطس ل او ملحل ١ ةغل ل ١ برف ةا ىه ىهو ةديج ةب د رعش تاميوهت لمحت ةغللاف ` قار ع٤ ١

 له فدهلا ديذحت يف لقاثتت ةريثك ناعمو تالالدب طبترت نا نكمي صاقلا اهمدختسا يتلا

 ىلا جاتحت يتلا بيكارتلا ضعب نم الإ ةديج ةغللاو ؟رخآ ائيش كانه نأ مأ ؟يظعو وه

 . ةحلاعم

۔٣٤٠۔



 )«( علظطل اةقن

 يدهفلا فيس نب دمح نب حلاص
 ( ) ١

 قلزنيف ۔ ءعىشلا ضعب ۔ ماهبالا هبوشي محالت يف ينهذو يرظنب قفألا قشرأ امدنع
 قلق ينبيصي ضرألاو ءاسلا نيب لصافلا طخلا كلذ يف رقتسي ىتح قفألا ناردج يف يرظن

 . ةياهن ال ام ىلا هفارطأ دتمت يذلا بدجملا غارفلاب روعشو مهبم

 لوخد نع كلذب ةنلعم ىلوألا ةيئايسلا ةخزلا ۔ ءاشتناو وهزب - ضرألا لبقتست امدنعو
 ةياهن وه يل ةبسنلاب لقألا ىلع ۔ ءاتشلا اذه نأب ملسأ داكأو عزفو رعذ ينباتني ءاتشلا لصف

 يف أدب لب ديسجتلاو نوللا ةيقفأ يف حولي لالحمضالاو راسكنالا ىرأ اهنيح ءىش لك

 قاتعنالاو ررحتلا ىلا قوتي المأ ةمث نكل .روصتلاو ليختلا حمالم يف للستي ةريخألا مايألا

 اذكهو .بضنيال لمأب ةنلعملا سمشلا نم ءفدلا فرتغال رجفلا جالبنا دنع ي قلدنيف

 تعمجت ةيرط ةنيل ةحاسم لوأ دنع يعباصا سمغا ىعقأف لوقحلا نيب ىشمتا حابص لك
 اقلأ ىشتنت يهو لوقحلا ةحرف ىدم رعشتساو ةوادنلاو بصخلا سملأف ءاجرلا تاجارفنا اهيف

 نسلأ تل تللبو ةايحلا لاوم اهحور يف تددجف ليزجلا اهئاطعب ءايسلا اهتفاو دقو ةجهبو
 نأب نمؤي يذلا ديحولا كلذ . .رسلا كردي ال يذلا ديحولا كلذ . .انأ الإ . . حيباستلا

 . هيف ةوشن لك دمجتف هقامعأ ىلا ءاتشلا رذُئ للستت امدنع هدرفمب هقحسيس تول

 !نيح ىتح لوهجملاب ثبشتي نم سعتأ ام -

) ٢ ( 
 نم هلصأتست ربكي نا ةداعسلاب ساسحا يأب لع نضت .ةحيحش ةلوسك مايألا يضمت

 : لمحت ىتلا ةايحلا ضموت ىتم . .؟يلخاد يف ةتهابلا سمشلا بهتلت ىتم ىرت . .همدع
 الب ملحأ . ةيهش الب لكا تحبصأ . .؟ىتم ؟ىتم ؟دربلاو قلقلا يلايل طسو يف صالخلا
 ءاسم لك ءايضلاب ةمعفملا مجنألا تاذ ةءالملا مودق رظتناو مأسلاو ةباكلا عجاضا .ةبغر

 ىلع هيردأ ال ام ءعىشل ينينح دشأ ام ،صالخلا قيرط ةئلألتملا اهموجن عقاوم نيب دجأ لع

 . م٢٩٩١ ماعل ىدتنملا ةقباسمب لوألا زكرملاب ةزئافلا ةصقلا ()

 ۔٣٤١۔



 وأ سوهلا ىلع لدت ةداع يف تتبنو يلاح ريغت دقل .!!هب يردص قيضأ امو ديدحتلا هجو
 كرحتت ال يذلا سمهلا نم ًأءعدب يسفن عم ثدحتأ تحبصأ كروصت قدصا يف نونجلاو هتعلا
 ينمساقي اصخش بطاخأ ينأكف يدي تاكرح ةرثكو يتوص ةربن ولعب ءاهتناو ياتفش هتارابعب
 الإ نايحالا بلاغ يف يلثم لقاعل ةبسنلاب - لجخملا فرصتلا اذه ىلا هبتنا داكا الف راوحلا

 هذهو ؛هيفك ةقفص وأ ههجو تايسق نم كلذ ناك ءاوس مهدحأ شاهدناب مدطصا نا دعب
 نم ينقلطي ناك يذلا سجاهلا كلذب ذذلتا تنك اذه عم ينكل تآجافملا رثكا ةريخألا
 مربتلاو قيضلا نم ديحولا ءازعلا دجأف ةلوهجم ةديعب دامآ ىلا يب لحريو ىعاجوأو يتاباذع

 ىتح . .ةكوهنملا يتاذ اياوز نم ةيواز لك يف بدجملا غارفلا ثب يف نايناوتي ال اناك نيذللا
 هبشأ قلغم قيض ناكم اهنأكو ودبت عاستالاو ةباحرلا ىنعمب ينهذ يف نرتقت يتلا لوقحلا

 تافاسملا يف ءازعلا وه نيأف تقولا ةقنشم يف ةيلدتملا قاوشألاو ةرملا تاهآلا اهلهأت ةنازنزلاب

 . ؟ةحنرتملا ياطخ اهيوطت نىلا

 . .بطحلا عامج ةندسلا قانعا قوف ادرمتم _ سوجا نا ل . .بهتلت نا ليحرلا ةعمشل ۔
 . ليحرلاب ابحرم . . ماقتنالاو رأثلا عزاون ةللضملا رانلا يف بكسا نا يلو

 ) ) ٣
 عفريو طايسلا بهليف يرمذتو يطخس اهريثي يتلا تارتاهملا عىرقتسي . .ناقهدلا يأ

 لحرأ نا عتمملا نم حبصيف ىلاصوأ شعنت :ت ءاسملا قفأ يف قلتأت يتلا ىوجنلا نا ريغ . جايسلا

 بعشنتتو يبلق نم ةرارملاو ىسألا عشقنيف قفشلا رارمحا نم قثبنا يذلا صالخلا ريط عم

 كلذ توصل ةيجشلا هبوذعلا يعا داكاو يسجه ةقورأ يف ةئفادلا ةنينأمطلا مئاسن

 .لوهجملا

 كن .:ةي ال اربص رمعلا تحنم دقل }هيطتما نا بجي يذلا نيقيلا مانس ليحرلا يل ادب

 ۔ :.. » ۔ خافتنالا يف ذخأت تانا ىلا لوحتتف يبلق يف تاهآلا رمتختو ىسافنا رتت هيناوث

 ..:: . ةشوهم .ةككفم تارابعب بهللا ةنسلأك جرختف هافشلا ىلا اديور اديور فحزت ىتح

 .۔:۔۔ةن انراهيعا يف ازيح لتحت ءايشأ ةمث ، لبخلاو سوهلاب هتباصاو اهبحاص ةركاذ نادقف ىلع

 لمحا تقفخ يدسج ررحتب هيف تمعن يذلا مويلا كلذ يف . .اهتيهام ديدحت نود اهب

 ىسفن بودن يف ضماولا لمألا ثعاوب نزتخت تناك ىتلا ةفيطللا تايسنلا يفتقا ، يلغاش
 وطخلا تفنأتسا . .اهتينبا يف لمأتلل ةهرب الإ فقوتأ ملو سئانكلاو ةريدألاب تررمف ةملظملا
 ىلع اهلالظب طقف قلت مل ليحرلا ةملك نا يل ادب ىتح . .راظتنالا ملأو رهسلاو داهسلا يتقفرب

 ةيرحلا ىلا قوتا ،حورلا بلطمل ءادف همارغ تحفسف هيف ىوه لك تعزتنا اهنا يرطاخ

 جتني ال يذلا ناميالا لخاد راصحنالاو عقوقتلا تقما لباقملا يفو ةنيكسلاو ءفدلا قشعاو

 هزرفتس المأ ةمث ناو بضني ال لمألا نأب ىسفن للعا تنك دقل .ةريرس بيطي الو ةايح

 يوضوفلا ثبعلا تابنج نيب نم قثبني يذلا بلقلا سعتا ام . .هآ . .ليحرلا سمش

۔ .٣٤٢



 امالك الإ نايصعلاو درمتلاب رهاج نا دعب هنم عمسي ال هيبأ سيبح ينوك عمو ! !رتهتسملا
 هدحت ال يحومط نإف كلذك ينوك مم ةنيللا يناعملاو ةيناحلا فرحالا نم ايلاخ احيحش ايساق

 ةلبق هاجت ليحرلا نع صانم ىل نوكي نلو .ةريرملا ةناكتسالا فرعت ال ىتسامحو دودح

 رارسألا ىلع نامتئالاو قيدصتلا ةقث تعزتنا دقلف يريغ هب حراصا مل يذلا كلذ . .لوهجملا
 يسننب ولخأف مهنع دعبلاو سانلا نم فوخلا ىلا روعشلا كلذ ينداقف دحأ يأ نم ةيلاخلا

 لئاسرلا مسراف رومألا قئاقحو ءايشألا نماوك رتسي ليللاو جهوتو قارتحا لكب ليللا بقرتأ

 كلذ لجأ نم يرد قيعت ةطبثم ةيأ ىلا لفتحا دعأ مل . .لوهجملا ةلاه ىلا اهب ذفنأنس يتلا

 © لاعتشالاو جهوتلا يف أدبتس لب تاءاقللا يقابك قوشلاو نينحلا ةلعش وبخت ال نيح ءاقللا

 .هلثم رخأ يتأي ال يضمي يذلا مويلا نأ ذإ ينحيرت مايألا ةروص تأدب دقو

 ) ) ٤
 . مالظلا ناردج صضقضقت ةمهمه نا ىلع يشي ءعىش لكو . . قفألا هجو لسغت سمشلا

 نيقي يدنعف ضرألاو ءايسلا نيب لصافلا طخلا كلذ ىلا لصال رمعلا يب دتمي نا ديرأ

 دادتمالا كلذ يف كانه . . ينهذ يف ةبخاصلا تالؤاستلل ةيفاشلا ةبوجألا لك كانه نأب

 فطعتست يتلا ةغرافلا ةايحلا هذه نم ةراثإ رثكاو فثكأو رزغأ ةايح نوكتس بيرقلا ديعبلا

 ينبيصي .ءابولا رطخ يرمع ينس نم لكأي يذلا باذعلا نإ !اهاضر بلطتو رانلا

 ةغللا كلت تذذلت امنيح هانعم كردا تأدب دقل . .ذقنملا . .لوهجملا كلذ الول .للشلاب

 ةرخبتملا ةيرطلا ةبوصخلا ةحئار ينتشعنا اينيحو . يسفن ىلا سمشلا جالبنا ةظحل اهتمدق يتلا

 ىتلا ناولألا حمالم تبذعتسا امنيحو ءايسلا اهتمؤت اهتثاغا نا دعب ىشطعلا ضرألا نم

 ىبلق تاقد ناو روثي ىلخاد يف اساسحا نأب ترعش اهنيح . . تماصلا بورغلا ةحول لكشت

 لك يف تبعشت دق لوهجملا ملاعم نيبتست نا سفنلا ثح يف ةحلم ةبغر ناو قفخلا ةعيرس
 سجاهلا كلذ لجأ نم دئادشلا رهقأسو تازجعملا لعفأس ينأب لا يحوت يتدروأ يف مد ةر
 ! يبأ لوهجملا شعيلف . . يريمض روتعي يذلا بذعلا

 مسرأو ليحرلل ةيتاوملا ةصرفلا اهلالخ صبرتا . تاوطخلا ة ةرثعبم . ةئيطب مايألا يضمتو

 لجر يأ بعتي لو مأسي ل اينأكو تبعتو تمئس دقل (لوهجملا) هيلإ لصأل بسانملا هاجتالا

 ال نأب ادهع يسفن ىلع تعطق ينكل 6 قريرس نئمطتو يبنج أدهي ول تددو ملاعلا يف يلثم

 ينلصوت ةلفاق بكر لوأ يف قاحتلالاب ةردابملا لع ناو رجضلاو ةريخلا ناضحا يف اليوط ثبلأ

 ۔ ينباتني ديحولا يلغاش حبصأ يذلا ذيذللا سجاهلا اذه ةناضحب لفكتي نم لوأ ىلإ
 ال .ءىش لعف نم ىل دبال هنا امامت كردُم ىنكل لشفلاو فوخلاب روعش ۔ تاقوألا ضعب

 هنا ىري اديدج الجر رخآ الجر تحبصأ ينأب سحأ نيحلا كلذ نمو ،ةرماغملا نم صانم

 . ميظع سامحو فيثك فغشب اهقوتي يتلا ةايحلا ىلع لبقيس

۔ ٣٤٣ ۔



) ٥ ( 
 ةلحرلا نأب يراسلل يشي ءىش لك ردص ىلع ايثاج سمادلا مالظلا ناك ، قيرطلا يف

 كلت نم ةقثبنم نوكت دق ،مالظلا طسو عملت ةتهاب اراونأ ةمث نكل ،هماكر يف رمطتس

 لمألا كلذ اهردصم نوكي دقو ةيلاعلا ءايسلا يف ىرخالاو ةنيفلا نب حولت يتلا موجنلا

 . ءرملاو جالعلل هقايتشا لاط يذلا ليلعلا بلق ي ددجتملا

 ةلفاقلا اوفقوأ ۔

 بيرغ . . بيرغ مالظ -

 يضملا ىلع مهثحأو ريسلا ةلصاومب مهفطعتسا تذخأ « نوري ام فالخ ىلع تنك ينكل

 ينكل . ةحارلاو عوجلاب ًابعأ نكا مل ۔ ةياهن نم اهل ناك اذإ ۔ ةلحرلا لايكتسا يف امدق

 تاملكلا ضعب ؛ يانذأ تقرط . ضعبلا مهضعب ىلا نورسي ٠ نوسماهتي ٠ نورثرثي مهتعمس

 . ةئرتهملا ، ةشووهملا

 هوتعم . .رتهتسم - -

 !بجع . . هحور ةصيخر ۔

 . «ةئرتهملا فرحالا ةلاثح فلي فيثك تمص »

 جرفلا ةروص بلقلا روتعتف نازحألاو مومهلا ىشغت ةيرط ةعيدو ةيليللا تايسنلا أت

 ىتح قسنملا عيدبلا نوكلا اذه ةباحر يف سفنلا جلوتف قاوشألاو ةبرغلا ءايس يف قلتأملا
 ىرخا ةايح ، موحرملا راهنلا لوط ةلعتفملا سجاوهلا ىسرمو لمأتلا ةحسف ۔ مالظلا ۔ مالظلا

 .لا اهيأ كمظعأ ام . . تاجافملاو رارسألاب ةئيلم

 بدجلا أوسأ ام . مهريخشب ناكملا جضي نيذلا موقلا ىلا ي يجاردأ دوعأ تكسأ

 ! !غارفلاو

) ٦ ( 
 .. ۔ :.ر نمينخحاو بقرتلا لاط دقل . ًاريرم ًايساق ءاكب يكبأ . يلخاد يف عومدلا حست

 ؛ :ذلا ا اذه نوكيأ ؟هاجنلا بورد يه نيأو ؟صدالاخلا فيكف ،ثيرت وأ ةداوه امنود يضمي

 يخس نم هتصح مستقت تاياهنلا لوكثم ابارسو ايواخ امهو رارصإو فنع يف هب ثبنشتأ

 اذه ءارو ةبجتحملا ةقيقحلا هنإ) . . طق كلذك نوكي نا لقعي ال ..ال ..ال ؟يرمع

 . (نيزرلا ءفدلاب هرعاشلا يايانث نيب نم قفدتملا رونلا وهو فيهرلا بابضلا
 ةلبرسملا ءاسملا تاظحل يف (لوهجملا) هنع ثحبلل يتلحر مايأ نم موي لك ينو

 يسفن ثدحأ ©“سلجأ ،ليلضلا قشاعلا سافنأ اهثفنت يتلا زاغلألاب هاشوملا ؤتتمصلاب

 يف لاسنتو !دعب ءاقللاب نذأي ل يذلا بيغلا يعاود يسفن ىلع هلالخ لاثنت اليوط اثيدح

 نا نود هتعدو يذلا ىضاملا ذنم يدبك يف رثختملا دمكلا لسغت ةئفاد عمد تارطق يقامعأ

 .هوحن يولأ

۔ ٣٤٤



 كتفت داكتو ةبحاشلا هجوألا لع ىعا دتت ديحو انأو ٠ ‘ةناوشن زتهت ضرألاو ٠ خرت ع ءاسلا

 دونع اف مهول او مالظل ١ طسو ًارطسأ ١ جومل ١ قحمي اك ةضغلا يرع اشم نا ديع 7 اهروص ي

 - رانلا رمغ ۔ ۔ رانلا ىلع دجأ وأ اسبق ليللا تاحاسم يف سمتلأل راوبلا ضرألا نم ىجاردأ

 . ىده

( ٧ ( 

 فوهكلاو عماوصلا داترأو نايدولاو يفايفلا يف هيتاو ناردغلاو قوقشلا شبنأ نأ جلع ناك
 نينألا تشع ،رخا دعب انيح ينوزغت كفنت ال يتلاو ضو ضومغلاب ةبوشملا راونألا نع اثحب

 عومدلا تمشر . حارجلاب ة ةنخثم تافاسم ۔ احنرتم ۔ تعطق .ريرملا مسلا تعربت . عجولاو

 ءارو ةثهاللا ىسافنا ةلحر لصاوتت يكل ىلع امازل ناكو ۔راوبلاو بدجلا تركذتف ةحلاملا

 مهمالك ناكو . .سمشلا ءارو ام ىلا يئاد نورظني نيذلا كئلوأ نم ةعبرا تومي نا لمألا
 لبق ةمقللا علتبي . .ههركأ تنك) يريغ رخآ دجتس ۔ دحاو الإ دحاو سفنلا ناقتحا لبق
 . (اهبحاص

 (تامو) . .رخآ كانه ۔

 (طقسو) . .رخا كانه ۔

 يذ . .ذلا . .وه . .وه . .رخآ رهظيس -

 هرهظ تاذ لخن ،دلب . .فرحألا ةشعترم 3 ةشووهم .ةطلتخم تايلك اهدعب لاق
 كلت يف اديج تنعت يدحول تسلج لكأي ال .لكأي .ةقدص .ةيده .يف & متاح

 !نيأ ىلإ يردأ ال . .تقلطناو ةبيهر ةشعر ينتحاتجأف اهلمش تممل . . ةئرتهملا تايلكن"

( ٨ ( 

 يتفش نيب نم قفدتت تايلكلا تناكو ىرحلا ةفهللاو نينحلاو قوشلا ناك ى قيرطلا يفو
 يعايسا ىلا ىهانتت ،اهفورح نم فرح لك يف ةطبغلاو ةجهبلا ىرأ ينكل اهب يعو نود
 . .هتايغن تأدص يذلا ملحلا نماوك ريثي ادراب الئاس يلاصوأ يف ثبت ةبذع تاوصا
 املاط يتلا بصخلا ةحئار مشأو ديعب نم مداقلا ىذشلا مسنتا ةبحرلا لوقحلا نيب تقلطناو
 . سخب نمثب فكألا ينتلقانت . .اهرايتخال تبذعت
 . ثورلاب يواستل الإ تقلخ ام ۔

 ىتح قيمع حيبست يف طغت اهنكل ،لخنلا تاذ ةدلبلا نع ةلخنلا فطعتسا تنكو
 . عيدبلا اهنوك يف حولت يتلا ةباجالا تايسق ينع يفخيف ءىفادلا هئادرب ءاسملا اهيطغي

۔ ٥٤٣۔_



) ٩ ( 

 ردقلا وهزيو رونلا جلبني نح ردكلا فسن رخلا ام كيردي امو رخلا كيتأيس»

 «رذنلا رش ،رهقلاو ملظلاو تمصلاو ليللاو
 مي دق به ار ةمينرت

 نقحأ داكأو هوتعملا سأيلا ةيواه يف طوقسلا رمذتأ .رايهنالا ةفاح ىلع اهنيح تنك .يناتأو

 يف مثاجلا بابضلا تاموك حادنت ةأجف نكل ، لوهجملا نع ثحبلا ءارو ثهاللا سفنلا

 ةحئارب يقالطنا يف اطبترم تنك . .لبقملا رمعلا تاونس لاما لمحا تقلطناو ، يحور ايانث

 دقو . .ةايحلاو لمألاب ةنلعم قثبنت يهو رمثلاو عرزلاو علطلا ىنعم يعأف يلخنلا علطلا

 . ةلاحم ال تآ . .تآ حرفلا نأب ءىبني يوق سجاه اهعم لاسنا

 )( ) ١٠

 .هيف عىش لك ينلاهو
 . سمنلا . . لمألا . . ملحلا

 ً هتلاه ف ترهصن او . . هقانع ف تبذو .هتدجو

 . تاماقملا كلت . . تاماقملا تيلتعا ىتح

 تهتنا 6 ٠

  

-۔٣٤٦۔



 مهرءعاسنلا بحح ال ىعارلا

 يبحرلا فيس نب دمحم

 حبست ةيرقلا اكرات ماوعألا تارشع مومهب ةلقثملا همادقا رجي . . .حابص لك ىضمي اهعم

 ٠ اهاعرم ىلا همانغأ قوسي وه يقب . . هلوح ءىش لك ريغتو ٠ ايعار دلو ٠ ةديدحلا اهتيندم يف

 ناك .. محازتملا هرضاحو لصأتملا هيضام ي هدوجو اهعم ىري .. هاقيسومو هتراثيق ناك اهؤاغث

 ةيرح يف هايشلا حرمت هلوح نمو ،اهب ةرمس ربكا ىلع حاولألا عضي ةيبارلا كلت يف كانه هدحو

 ضرألا نم ةعطق ىوس دجي مل امدنع ىكب يعارلا ،آتعستاو ةيرقلا تربك . .نآلا اهب ملحي

 يف نبغري ءاسنلا» ،هتايح يف ةأرما بحي مل . .جوزتي مل .هرمع تاقيفر عم اهيف ماني ةريغص
 ي رشبل ا قولخمل ا ه دحوو هايشلل هرمع بهو ٠ هيأر وه ١ ذه )ء يش لك عيضي نهعمو ع يش لك

 كلذ رخآلا وه يسن ايبرلو همسا دحا فرعي مل ،هايشلاو مانغألا نم ةلئاع كلمي يذلا

 يذلا ديحولا مسالا (يعارلا) ٦ نينسلا تارشع دتمي نمز نم هعمسي ل يذللا مسالا

 اضيا مسا البو . با البو . ما الب ةيرقلا هتفرع يذلا لجرلا هنإ . هحاورو هودغ يف هعمس..

 . اهيلا بستني ةلئاع نود :

 زه وزع دح

 مدقت» . . ةيرقلا خيشل كلذ لاق «نوعلملا تنمسالا !ذه اهيلا لصي مل اهدحو لابجلا»

 : وأ لابجلا ىلا دوعصلا عيطتسا دعا مل . . يرهظ ىلع ةليقث راجحا تاونسلاو رمعلا يب

 . «اهقيرطب ةلقتسم عيطقلا تكرت ةبغاشم ةاش ءارو يرجلا

 ! !نهنم كعدف كيفكي بتار كل ۔

 !!؟كتاذ نم اءزج عدت نا عيطتست وأ !!؟نهعدا فيكف نهاوس ةايحلا يف يل سيل -
 .اتيب كل :باو نهعب ةمداقل! «ةطبهلا» يف ۔

 ال متنا . . !؟هدلو ناسنالا عيبي نا ناكمالاب لهو . . يدالوا نه ؟يتلئاع عيبأ له ۔

 يتنمسا رادجب ةطاحملا هترجش ىلا داع .ةيرقلا هرصاحت ابيئك جرخ . . ينومهفت نا نوديرت

 . م ١٩٩٢ ماعل ىدتنملا ةقباسمب يناثلا زكرملاب ةزئافلا ةصقلا (٭)

 ۔ ٣٤٧ ۔

 



 . ههايش ةيؤر هينيع نع بجح ايعمد ءاشغ بلاغي سلج . . تارملا تارشع موي اك هنعلي

 .ةعئاج . .كش الب اهنا

 زح وإ دم

 نم اوكتشا ناريجلا .هتابنج نيب هئبخي يذلا اذه رس يأ . .سانلا ثيدح ناك ىعارلا

 .. .ءدبلا يف تنك انا» . .فونألا مكزت سئابلا طئاحلا كلذ فلخ نم ةثعبنملا ةنوفعلا ةحئار

 رارصإ . .ىودج نود . .ةبضاغ ىلاعتت سانلا تاخرص . .«ةعقبلا هذه ىلع ينومحاز مه

 ىلغت ىتلا فيصلا ةرارحو سراقلا ءاتشلا درب تمواق» . .رثكاف رثكا اهب كسمتي هنا بيرغ

 ءافلتغغ هيف ام لك ناك .ةياهنلا ىتح رجغلا ءالؤه ةمواقم لع . . يمادقا تحت ضرالا
 ميدق عراصم هنأكو هيفخ اهب طبري يتلا دولجلا ،هسأر ةطبر .ةرايس ةلجع راثآ اهل يتلا هلعن

 . ةداورط راوسأ جراخ قيرغالا هيسن

 ونم ون بهم

 قرعلاب تدبلتو بيشلا اهطخ ةثك ةيحلبو .هرعش باش سأر ىلع لومحملا ريغملا ههجوب

 رجي موي تاذ ةيرقلا هتأر { مادقألا تارشع اهتساد ةيلايرس ةحول اهنأكو تدغ ىتح رابغلاو

 ىلع يولي ال ىشم .نمزلا راثآل عوشخ يف تاقرطلا اهب ربعي نوللا ءارضخ (ةنابرع)
 طوطخو سوقملا هرهظ [ةريغصلا هتبرع نايرج ةقحالم لواحت ءطبب كرحتت همادقأ . . ءيش

 كلاهتملا هدسج نم ةريبك ةحاسم ىلع ةرهاظ ميدقلا بيبطلا كلذ اهكرت يتلا (موسولا)

 نم هيلع تاكنلا تواهتو هنم ةيزقلا ترخس . . يمدا دسج ىلع راثا ملاع اهعبط ةطيرخك

 امدنع هنم اوأزه اضيا جرعألا كلذ .ةئزالا مهتايرخس ىلعو مهيلع ةنعللا» . . مف لك

 نيموي ذنم هترز امدنع !اهامرو اهعلخف ةيرخسلا هتبلغ نيكسملا . . ةيعانص اقاس ىدترا

 «اهيلع جاجدلا فقي هقاس تيأر

 ؟يعارلا هجتي نيأ ىلا -

 يعرلا يف ةثيدحلا ايجولونكتلا مدختسي هنإ

 ؛ذ رضحيل ناويات يف ةعونصملا ةبرعلاب وه بهذيو لزنملا ي هايشلا لظت . . معن ۔

 . ىعانص فلع هنا ديكأت لكب . . فلعلا نم

 . ىقيدصاي ةضوم رخآ ىلع . . ىعرلا هنا

 اهماعط نع ثحبت مانغألا تناك» . . مهفصو ايك «نيلطاعلا» كئلوأل يعارلا هبأي مل
 نمزلا رايت رمتساو تاونسلا تضقنا 5اهتيؤر ينبجعت تناك اهعم ةيمويلا يتلحر يف .اهسفنب

 مل مهنا .لهس اهماما ءيش لكو !؟ةداعسلا لع رتقت ةيرقلا هذه اه ام ديعبلا وحن ينفرجي

 مهيفكت ىراصنلا.دالب نم ةبولجملاو ةقلعملا ثحلا كلت . يمانغا ىلا ةجاح ف اودوعي

 تالاير ريفوت ليبس يف مهتحص مهيلع نوهت ءايقشا نم مه اسعت !ةصيخرلا اهراعسأب

 . ةيمالسالا ةقيرطلا ىلع تحبذ اهنا نوقدصي امدنع مهفخسا ام .ةليلق
 وهب دوبع دوهج

۔ ٨٤٣۔



 ىضاملا نم هلوح ىشمت هايشلا تناك دقل . .ةبيترلا هتلحر نم اتماص ىعارلا داع ءاسملا ىف
 ىعرملا نم ءاسملا اذه يف دوعي اذ وه اهو ايفارخ اجات لمحي اهنيب ريسي كلم هنأكو ةيشاحك
 هماما اهعفديل ةبرعلا يعارذ نيتدهجملا هيديب عفري ،عولخم كلم هنأك . .ةيشاح نود اديحو

 ةعئاجلا هتيشاح ىلا لخدي وه اه . . شئاشحلا زج نم ناتققشتملا ناديلا ايكلت 3ةقشمب

 ال ىتح مواقي وهو هلوح تفتلا اهئاغنب سأرلا سكنم هرصق لخدي كلملا وه اذه . ةيغانلا

 اضيا وهو ةعئاج يه . .اهنيب دحو عوجلا ،ةليوطلا هتبيغ يكبت اهنأكو ودبت 5 ءايعا طقسي
 ربكا اهددع }هموي توق ىلع لصحي وه الو اهيفكي ال مويلا رخا يف اهكلم هرضحي ام .عئاج
 ىلع ةرذعملا شطعلاو عوجلا لمتحا نكلجا نم . .هءاعما قنخي وجلا . .هرمع تاونس نم

 ةدحاو نهلبقي ول دو ،نارئفلاك نودلاوتي رشبو تويبلا اهؤلمت ةراح حبصأ َنكاعرم .ريصقتلا

 ةبرعلا ىلا تزفق فوقولا تعاطتسا نمو فوقولا ىلع ىوقي ال اهضعب . . هتلا اي .ةدحاو

 . يلاتلا مويلل يفكت لاح لك ىلع اهنكل . . مويلا رخآ يف ةمقل لجأ نم حطانتو محازت
 هع دنب و

 يف سانلا هعمس .اهتقزأو ةيرقلا تاقرط ألم يروهجلا هتوصب مث اجيشن هؤاكب أدب
 نايبصلاب ءاسنلا هيف تلطتخا يرشب ممجت . .نولصملا جرخ ةيرقلا دجسم يفو ،مهتويب
 © يعارلا يكبي ام اوفرعيل لوضفب مهلك اوعمجت & يعارلا مامأ دعوم ىلع ةيرقلا لهأ ناك
 ةرملا . .ةرملا هذه هيكبي ام نذإ . .تام دق هساسحا نا اوروصت ءاسنلا بحي مل هنال

 !! ؟ىلوألا
 . ملاعلا تارشح لك اهيف عمجتت ةلبزم هتيبف ةيح هتغدل : مهدحا لاق

 يعارلا . . هتنوفعو هتنوشخل تارشحلا هنم فاخت هدسج : جدهتم يئاسن توص هيلع در

 مهدجا أرجت . .هناسل نم افوخ يعارلا ةكلمم ىلا لوخدلا ىلع ؤرجي دحا ال . يك..

 عيمجلا لخد ،اراضتحا ضفتنت ةدقار اهعرض فج ةاش هماماو يكبي يعارلا . . لخ.در
 . . مئاهبو ارشب هلخاد يوحي طئاحلا حبصا

 ! ! ؟اهحبذت وا اهعيبت ال اذالف اه فلعلا ريفوت ىلع رداق ريغ تمد ام ۔

 هشوح ءالتمال هبأي ال . .بيجي ال هئاكب يف رمتسم يعارلا اينيب كلذ مهدحا لاق

 ةيح فصن يهو نفونا ت تمكزا اهتحئار : هناريج دحا حاص . .ناكربلا رجفنا . . نيلفطتملاب
 سانلا أدب رمتسم ءاكبلا . .اهيلعو كيلع ةنعللا :رخآ رجمزو !؟تومت امدنع اهب فيكف
 . اززقت مهفونأ اودس دقو نوجرخي

 زح 3٤ و

 هدحو هاري ديعبلا قفألا يف ام ائيش رظتني هتداعك ىعارلا جرخ تمصب . . يلاتلا مويلا يف

 ل مها . . هنع اهتالؤاست 5 قرغت ةيرقلا كرتيو ام ءيش ىلع هبلق قلغي . نيرخآلا نود

۔ _ ٣٤٩



 اقلق همانغا عم سفنتي مهطسو نآلا وه اه . مهتويب نع اديعب ناك . هتيؤر ىلع اودوعتي

 يفكت ال شئاشح عمج يف هدسج دهجي تاوطخ توملا نيبو هنيب اذه ناسنا يأ .ةوادبو

 رخا ىريل مواقي لازام اهضعبو }اضارمأو اعوج تام اهضعب ،‘همانغا نم ةليلقلا ةلقلا

 طلخي ٠ خيراتلا اهاوط ةلئاع تافلخم هيلع رهظت لاب رصح للع ماني اديحو . . ةياكحلا

 يف املا سحا الك .هدسج ىلع دادزت دلجلا ةمزحا . هاياعر لكايه معطيل ثور لاب شئاشحلا

 رييغت نود هيلع رهشألاو مايألا ىواهتت اعقرم ارازا سبلي ،هيف ملألا قنخيل هطبر ام ناكم

 ريسملا ةلص اوم نع هيف بعتل ١ هزجعي ن اكم ي ١ يف ضرال ١ شرتمي ٥ ارت نا تدوعت ةيرقل ١

 . ءام ةبرش يدجتسي هقيرط يف باوبألا قرطي
 ولع دمن د

 طسو ةقيتعلا هتيئادب يف شيعي وه .اهيلا فتاهلا طوطخ ترفاسو نمتلا تفرع ةيرقلا

 نيرشعلا ف باشك ةياهخ الب همالحا درسي ىضميو ٠ صاخلا هلاع يف هتدحوب درفني رضحتلا

 لافطالا رظني لوهجملا علطتسي بيغلا ىلا رظنيو لمألا حيرل هتحنجا حتفي هرمع نم

 عيب ديري ال هنكل ل اتي وه .. ةياهنلاب لجعت ضارماو ةيواخ ةدعم نيب ددرتي سفنو فوصل او

 ديعل ١ يف اهادحا حب ذي ل ز ازتع ا لكب اهتيصوصخ 17 هتفسلف كلت تناك .هتلئاع

 لزتعا وه هركذي ال نمز يف ةسئاب ةلوفط اهتراو مأ ىوس ىغنالا فرعي مل . .هلبق ام وأ يضاملا
 . ةفطاعو اقزنو ةبغر اهايند لعشت ىلا ىثنالاو ةايحلا

 ! ؟انونج كافكو تاناويحلا هذه محرا -

 .اهب نوعتمتت مكل اهكرتا نا نونجلاف مكحئاصن نم متنا ينومحرا ۔

 . توملل اهكرتا نذإ
 :هةف يمانغا ىلع سيلو عيمجلا ىلع ردقم توملا } مكؤاعما اهلانت نا نم ال لضفا -

 . قمحألا اهيأ كلجا رخأت دقف . .تنأ الإ

 ..ن “ارانج عيشت موي يف لمأ اهلكو يعارلا ةيؤر تنمدأو ديدجلا اهلسك يف ةيرقلا تقرغ

 . ةريخألا ةزمللو . . ىلوألا ةرملل ةهركم قانعالا هلمحتل

 اماعط مدقتل كوشلا نم اهقاروا ىقنتو نايع يف ةرثكب تبنت كوشلا ةريثك ةيوارحص ةرجش :ةرمس ١(
 .ناويحلل

 ٢( .نايع هب رهتشت يمسوم قوس : ةطبحلا ٣( ةدحاو ةلجع اهب ةريغص ةلجع : ةنابرع .

 ٤ ) ءافشلل ابلط رانلاب يكلا يهو مسو ةملك عمج : موسولا .

 ۔ _ ٣٥٠



 ءهرةقدب ةاقتنملا لاقتربلا تابح

 يرذنملا مالس نب ىح

 . . نآلا

 سمشلا ةرطيس تحت ءايشألا عيمج

 ددرتم جرعأ لجرو . .ةوسقب عراشلا مهتلت تارايس كانه

 نيزح قراح فيصرو . .دوسأ ضيرع عراش كانه

 سمشل ا ةرطيس تحت عيمجل ١ لظيو

 . . تارايسلا موجه

 يقتني يك ةهكافلا عئاب دنع اريثك فقو .ةرتف ذنم هارتشا يذلا (لاقتربلا سيكر) هبناجب عضو

 . لاقتربلا تابح لضفا

 نوحرفيس . .(لاقتربلا سيك) مهيلا مدقيو تيبلا ىلا دوعي اينيح هدالوأ دهشم ليختي
 لوانتيو (لاقتربلا سيك) نوذخأي . . ةمومحملا مهتالبق نيرثان هلوح نوفتلي . . نوصقريو

 . اهرشقيو ةلاقترب مهنم دحاو لك

 ( . .روبعلا لواحي لازا٠

 بيهل يرادي . .هناقرحت هانيع . .ليسي هقرع . .هتبقرو هسأر يف اهتعشأ زرغت سس.
 . . ةزجاع ةلظم هدي تراصو . . هنيج ىلع هدي فك عضوب سس ,

 . فيصرل ا انب

 . . نيزح قراح فيصرلا اهنيب

 وهب دوزب دب

 . نخاسلا ءاوحلا غضمو عزاشلا مهتلت تارايس

 . . ةعرس نم يتوأ ام ىصقأب اهلشتنا . . عراشلا فرط ىلا ىنميلا همدق ىمر ايلك جرعألاو

 لسغت . . تارطق اهءام ظفلت ةئدص ةيفنح ماما خبطملا لخاد بةقت هتجوز تقولا سفن ف

 . ما٢٩٩ ماعل ىدتنملا ةقباسمب ثلاثلا زكرملاب ةزئافلا ةصقلا (٭)

 ۔ ٣٥١ ۔



 نابعلي اهالفط امنيب . .قرعلا اهنيبج. نع حسمت اهسأر ىطغي يذلا فاحللابو . .زرألا

 ةسردملا انم مهتدوع دعب اطاسب اوشرف دق نورخآلا . .تيبلا ةحاس يف ناخرصيو ةركلاب

 . .دادزي مهقيقش خارص اهنيب . .دغلا سورد نورضحي اوبكنا ةئيطبلا ةحورملا تحتو

 ( . .روبعلا لواحي لازامو )
 احافت مهل مدقيس مداقلا رهشلا يف ايبر . .رهشلا اذه ةهكاف . .لاقتربلا تابحب مهدعو

 . . ةحافت مضقي وهو مهنم دحاو لك ليختي . .رمحأ

 . . فيصرلا هعسلي

 . . نيزحلا قراحلا فيصرلا

 و و ;

 يف ببست يذلا ميدقلا ثداحللو همأل ادهشم هسفن يف رجفت . .ةدينع تارايسلا قاوبأ

 . . ىرسيلا همدق ةباصا

 . ةباتكلا اهمأ ملعت ةنبألاو . . ةطايخلا اهتنبا ملعت تناك همأف

 هنأل دهشملا (نيعر أقفي . . ةضيرم طقستل ثداحلا ربخ اهءاج ىتح اقبسم فجتري مألا بلق

 تانعللا فذقت قاوبألا . . ةهارشب رجمزت تارايسلا . . عيطتسي الف . .روبعلا لواحي

 . فيصرلا اهنيب
 . . نيزح قراح فيصرلا امنيب
 . سمنلا ةرطيس تحت ءايشألاو

 . ةنولملا هوجولل تاحول تارايسلا ذفاون

 ىهو ت ارايسل ا ذف اون هل ىءارتت . . اليوط فوقول او فيصرل ١ ةرارحو راظتنال او جهول ا نمب

 فح ا . . ىد ا۔اق ءاقدصا روص ان ايحاو . . ةحرم ىرخاو . . انايحا ةسرش اهوجو ضرعت

 .,:ذان تأدب اذكه . .قراحلا سمشلا ءوض تحت ةنهاولا ةركاذلا مهتلعشأو مههوجو نمزلا

 '؛ني:- .-ضم تاظحل هيف ثفنت . . شعترملا هبلق ظقوت . . تفاخلا ضيمولاك . .هوجولا كلت

 . ةمس ۔هملا تارايسلا ذفاون لخاد ةرباع روص درجم نآلا . .حرفلاو نزحلا مهكراشي ناك

 ىنهتي رخا فيصر م ١ دقو . . نيزح قراح فيصر ىلع وهو . .. سمشل ١ ةرطيس تعو

 . .هيلا لوصولا

 زع دن دبع

 ةرايس نأل . .ةعرس نم يتوأ ام ىصقأب اهلشتنا عراشلا فرط ىلا ىنميلا همدق ىمر املك

 ءاملا ةعسل رثأ نمو . ةنوخسلا ديدش ءام يف همدق عضي هناكو . .ديعب ريغ هاجحتا نم رجمزت

۔ ٣٥٦٢ ۔



 دشح . .ةديعب لازتام تناك وأ . . تارايسلا رورم عطقنا دقف . .هل حنست ىرخا ةلواحم

 ىرخألاب أكتا . .عراشلا فرط ىلا ىنميلا همدق ىمر . . ةفيهرلا هدسج تالضع لك

 . . ةباصملا

 . . ةلورلا ىوس هعسوب سيلف . .ةوق نم يتوأ ام ىصقأب ضيرعلا عراشلا يف لورهي لظو
 . . طقفو ةلورهلا

 . . لباقملا فيصرلا ىلع هيمدقب ذوحتسي نا يف اريخأ حجن ا

 لقي هثاهل ناكو . .ءايسلا ىلا اقدحم حيرتسي سلج . .هينيع كعد .. هسافنأ داعتسا

 يذلا (لاقتربلا سيك) ركذت دقف . .تشالت ام ناعرس ىلا راصتنالا ةوشن هتباتنا . .ايجيردت

 ' .هلوصو دنع هئانبأل همدقي فوس

 . قرعلا طويح نم الإ ناتغراف هيدي

 هعسلت كانه اديحو (لاقتربلا سيك) ثيح هيلع فقي ناك يذلا فيصرلا ىلا رظن

 . . سمشلا

 ىسأو نزح نع مني اقيمع اسفن ذخا
 ىضمو . .ديعبلا لاقتربلا سيكلو . . سمشلاو . . تارايسلاو . . عراشلل هرهظ ىطعأ

 . .تيبلا وحن ءاجرعلا هتيشمب

 انيزح سأرلا سكنم
 فجتري هبان
 ناتلباذ دان...

 ناتغراف ه .. ,

 م ١٩٩٢ ربوتكا

۔ ٣٢٥٣۔



 هريوامس طاسب ىلع ةدب رحع

 هبارع ينب هتلادبع نب ملاس نب هللادبع
 ( ) ١

 اهعم محالتت يتلا ةسوله ا كلت يه . . اهثاثتجا ىلع لمعي نل فوس يتل ١ ةرعنل ا كلت يه

 . دابآو دابآ ذنم لبسلا اهب تقرفتو اهتمس تلض ىتلا ةدبرعلا كلتو . .ةرحسلا تاذوعش لك

 ( ) ٢
 ىلع اهنال علصالا اهسأر قوف رباغلا نمزلا يف ءايسلا تعفر دق تناك ةليمج ةلفط فلدت

 يف ارث قلدني ايندلا نبل لك نا ول ىنمتتو ،(حابص لك نبللا يستحت تناك) اهما لوق دح
 .ديدج حابص لك عم اهتديحو

ِ ( ٣ ( 
 ركس ةلاح يف يه . .ءايسلا قافا قبطيل اهزيزأ ردهيو رجزت ةثيبخلا تارعنلا تلازام

 نم مويلا تيوغا مك) هرواحم وهو رخآل لوقي ناطيش اذ وه اهو . . كلذ ف ءارم ال . .نآلا

 . . (؟ملر اهودشم رخآلا لأسيف . . ةياوغلا ىوها مك ها . .(ادغ ىوغتس مكو . .نييمدآلا

 ةب:رنلاو انأو . .انأ ةياوغلاو . . ةياوغلا انا يننال . . يننال) هاوهتو ةياوغلا ىوهي نم بيجيف

 . هينرقب راشأو . .(نيذهك

( ٤ ( 
 د۔::ح ء ارو .. . حبست . . حبست . .ةحنجا الب .. ءاسل ا نانع ف نآلا قلحت انتلفط

 ةكئالملا تظقيا . . ءايسلا ةراكب ضفت تقفط ءاقمحلا ةيلوفطلا اهتاكحضو . . ةيدن فاشك

 ياش نوستحي مهو مهتأرو . . مهمجامج اوضفنو . . مهمالحا اولاتغاو اوبهف . . مهتابس نم

 مامأ حدقلا ةروص ترطخو . . مويلا حابص هتلوانت يذلا نبللا حدق تركذتف . .حابصلا

 ءىش ةمث نكلو هوفتت نا لواحت اذكه . .(ةكئالملا ياش ةحئار ىهشأ ام . .هوأ) اهيرظان

 . م٢٩٩١ ماعل ىدتنملا ةقباسمب سماخلا زكرملاب ةزئافلا ةصقلا ()

 ۔ ٣٥٤



 اذكه ةنوعلملا ةوهشلاو مومهلا مهمهادت نيح وأ رشبلا راكفا قرتحت ال . .كلذ نود لاح

 .ركفت تناك اذكهو . . تركف

 ( ) ٥
 ةياوغلا ريغ . .ةديدج ةنهم ةلو ازم يطمتلل حنبحت ةيشماه ١ نورقل ١ تاينوعلم . . هوواه

 ،ايسأ هيلع قلطيس يذلا نعرألا كلذ دعب رهظي مل ءىش . . ةياوغلا نع امامت فلتخم ءىش

 تاينونجم) نكيلف ايئدبم اظفل هيلع قلطنس رطسالا هذه لالخ نكلو (. . .) ك هب قيلي

 ىلع حنرتت يتلا ةوهشلا رادج عفصت داكت اهنأكل ىتح ةخرصلا تدتما . .(لقعلا ةيئاهتشا

 لبق ةيذغألا لباوت نوكت نا ىرحالا نم ملاعلا لبازم . .قلخلا لج . . قلخلا ةمايق لالطا

 هبشأ يه نوطب يف ام اموي ۔ ايتح ۔ قلزنتس يتلا . .(لقعلا ةيئاهتشا تاينونجم) لولح

 دوهع ذنم ءايشالا ةراكب يفت انه) ضيبأ تشن ايب اهيلع عبط يتلا . .ءادوسلا ةمايقلا سايكأب

 . ءادوس اران دقتي يذلا ةوهشلا افق مطلتل دادتمالا كشو ىلع ىرخا ةخرص ( . . طبضلا

 ( ) ٦
 . . يرمع نم نيرشعل ١ ةرغ نح ىلعو موي تاذ تغلب ةلفط تنك امدنع ( ةلفطلا لوقت

 نا تمتع ام يذلا . .ينآلا يعضو تصمقتو ةءاربلا تاهرتو ةلوفطلا تافارخ تسفرف

 ءاوتحاب مهيو ةرشع دحالا ناوكالا فلخ نم ىربني ايحملا ليمج باشب اذاف ينسبلو هتسبل

 ىلع اموي ؤرجتس اهنا عقوتا نكا مل ادي تبوصو تضفتنا . .هيعارذ نيب يرولبلا يدسج
 هدخ ةنحس نيبو سمخلا يعباصا نيب ةلمنأ ديق . .ةظحللا تأربت اهنكلو . .هدلج عفص

 ةطقاس ةيقابلا لمانألا تدرتو يرصنخو يماهبا ةكرح نلش يلخاد سجاه ينارتعا . .ليس

 . .ىاتنجو ترمحا: . .يتحت تناك نجأ ءام نم ةكربو ةرسكتملا عباصألا نم ةلاثح
 وحن ضكرلا عباتا انأو ترثعت . . تضكر . . تضكر مث . . ىرخالا ديلاب يدخ تيراز +

 نبللاب ىألملا لجارملا هثفنت يذلا ناخدلا كلذ ايك . . لقعلا رخبتي ثيح ةركسلا ىدا

 رفاو مهس تالبعزخلاو ةفارخلل نوكي ثيح ةوهشلا يواهم وحن . .ةرارحلا ةجرد دتشت اينيح
 هثفنت ام رظنت ۔ هللا اهمحر - يمأ نا عم . .ربكا بيصن ةياوغلا .معن . .نوجملاو ةياوغللو

 بناج ىلع نم علدنت بهللا ةنسلأو . .رانلا ءالص ديزت تقفط اهنكل اهئاشحأ نم لجرملا

 .رانلا دوقو يه تناك اماتخو . .دوقولا يمأ ديزت . .لجرملا

(٧ ( 
 وعدت تايودم تاخرص عبس تقلطنا نا دعب عالدنالل بهآتت ةثلاثلا ةخرصلا يه اه

 ناطيشو . . بحسلا جاوما ةرارغ لاقتعا لا وعدت ام ردقب ماس وه ام لك نم خسفتلا ىلا

 رخآلا لوقيف (هئاوغا ىلع تردق مويلا) نسحأ يه يتلاب تناك ايهنيب ةلداجم يف هبحاصل لوقي

۔ _٣٥٥



 هلاي . .هآ) رخآلا لوقيف (مرصنملا نرقلا هنع كتربخا يذلا كسانلا) لوألا بيجيف (نم)
 لوقيف ۔ سيلبا دصقي ۔ (ربكألا ميعزلا اهب كدعو يتلا ةيقرتلا لانتس نذإ . .نيكسم نم

 اعفار رخا لوقي انه (ينيوغيف . .هموسرم نع ربكالا ميعزلا صكني الأ لمآ) ايشتنم لوألا
 تنأ يبحاص اي . .اهريفاذحب ةياوغلا تنأو كيوغي هه . .هه) ةلزلزم ةكحضب هتريقع

 فوهك تابتع ىلع مثاجلا وجلا يف ةيناطيش تاكحض عقعقت . ةينرقب راشأو (نيذهك ةياوغلاو
 ثبشتلاب يدانت لجالا نم ةيتآلا نورقلا يف ايندلا اهفقلتتس يتلا ةأجافملا) . .ارط ملاعلا

 اذهل ةلصب تمت ال ةليخد ىرخا بكاوك نم. تتأ ةيبارس ةغمدا اهثفنت ءادرج ةميقع راكفأب

 .امهدحا قطن اذكه (اورذحاف . .بكوكلا

 ) ٨)
 . . كنم دوع رسك ةفصاعلا حايرلا عطتست ل عورفلا ةميظع ةرجش تنك نم اي يما

 ۔ تنأو يهو انأ ۔ انك امدنع ينذا يف ترسا دقلو كتافوب ةديعس لايجالا ةنداس نا ىمأ

 ةديعس ينوكف كما ةافوب ةحرفل يننا) لوقت ترسا . .سدقملا ماغرلا تحت كتنج يراون
 لصي ال ثيح . .ةياغ ال ام ىلا اهتبابسب تراشاو .كانه . .كانه نآلا اهحور نا . .ىلثم
 نوكلمي نم ثيح ءادعسلا ثيح . .كانه اهنا . .ةينبلا اهتيا اهنيرتا) . .درجملا يرصب
 بيرغ ءىش ثدح نا دعب اهل تلق ينا ديب تيشتناو تحرف (. . كمأك بهذ نم ابولق

 . .ال) ةموعزم ةحيص اهنع تدنف ( . .اهينيع ىدحا ىمأ تحتف دقل يرظنا ةجذاسلا اهتيأ)
 . . ةياغلا كلت ىلا ىهتنت ىتح . .نيتلبسم اهانيع لظت فوس كما نا ىتنبا اي ال . .ال
 كنأب ةقث ىلع ينوك ىما) . .ليلق ليبق تراشا دق ثيح اهتبابسب تراشاو (كانه . .كانه
 كلتب هوفتت ىهو اهينيع يف تيأر ىننال نوبزيحلا ةنداسلا اهب تربخا ىتلا ةياغلا كلت نيغلبتس
 . .اهببسب تلحر ىتلا لجرملا ران نم تارمجك هؤوض قلأتي رمحأ اعاعش ةعشعشملا تاملكلا
 : ::.:؛ , عالقلاو جاربالاب فوطي دبعتم كسان يز يف يهو راهن تاذ لجرملا تيأر يننا ايك
 .. ٠ : ,عأ . . اهوحماس) لاقو . .هينذا نم اناخد ثفن ةعلق لخد الكو رون نم ةشقم ايطتمم

 .:.: ٠ بناوج غدغدت نيح ةئيطخلا نا . .كاوس ال تنأ كدصقي امنا هنا ذئنيح تملعف

 يما تنك نم اي تنك كلذكو . . جوهأ فنعب اهفراقيو . .اهفراقيو هعلضا عدصتت يسارلا

 ( ) ٩
 تلبقا محسا موي هنال . . يتآلا نامزلا محر نم قثبنتس يتلا مايألا رئاسك سيل مويلا اذه

 . .اهعمسي نم لك قعصي ةبيرغ اتاوصأ تلسراو . .ناوكالا عاقب لج نم نيطايشلا هيف
 . . سطف ا فن . بحاش حابصم ءوض ىلع عمتلت مهنو رقو مهباينأو مهسارضا ذئتعاس تدبو

۔ ٣٥٦ _۔



 رخآ ىلا مهدحا انر . . ةقماسلا مهتاعبق تقرخ يتلا نورقلا تاذ مهعورأ مأ جوتت ةميرجلاو

 يذلا كلذ . .ةيقرتلا فرش لانيس يذلا كلذ يقب . .ال) باجاف (ددعلا لمتكا لهر)

 . . ؟(ةصقلا ام) . .نورخآلا هدشنا . . ةلوزعملا هتعموص رقع يف نيكسملا .بهارلا ىرغا

 شعترا . .روصملا لطبلا اذه ةيؤرل اولكاتو احارشنا اودادزا امنيب . .اهتياور مهدحا ىلوت

 تعراقتو راجشالا ترجزو اهعيبانيو نورقلا راهنا ترجفت مث ايندلا تكلولحاو اداوس وجلا

 نعفر رشع تاينجو . .رايدلاب تفصع ءاجوه ةفصاع تبهو . .ةراجحلا تدبرعو لابجلا

 يذلا توصلا تاذ وه (نيذهك ةياوغلاو تنأ نم اي تنأ نيأ ايه . .اير تاحئاص نهرئاقع
 ءايسلا نا ودبي . .كسانلا ىوغا يذلا كلذل رثأ ال نكل . .اعيمج نيطايشلا هاوفا نم الع

 مهل ترفتغا دق اهنا وأ ريرملا ناطيشلا كلذ ماظعب اهتراوف . . ضرألا لهأ بونذ تكردا دق

 . .هنع نويعلا ضايغا درجمب مهتاسوله نع تزواجت اهناو هماظع كدو همحل رصعب مهتالز

 هفلخ اوفلد بض رحج فلد اذا . .هروحج فولد نعو . .هبزح عابتا نعو هعابتا نعو

 ةمث . .(نورساخلا مه ناطيشلا بزح نا الأ ناطيشلا بزج كلئلوأ) نيسانتم . . نيلورهم

 توص ةكحضلا بقعا . . قيلاخملا ءاطخا كرادتت يه اميف ءايسلا قلح اهب صغ ةكحض

 . ةينرقب ريشي وهو (نيذهك ةياوغلاو انا نيذهك ةياوغلاو انا) دعرلا ريدهك ركنم
 . .رصنلا ىمسي ام ءيش اهفاطعا غدغدي . . يزئانج متأم نم ةدئاع اهنأك كانه ةلفطو

 ةعراق ىلع ةرخص ىلع تسلج . .نهتاديحوب ىلذج تاهمأو .٠. ءيشاللا ىلا اديعب ونرت يهو
 . .ها . .ها . . تركذت كلذك ىمه اميفو ارخؤم تبن يذلا يناوجرالا اهرعش رفضت برذدنا

 محر نم اهجورخ ذنم ىلوألا اهنأكو تدب طئاحلا نم ضرعا ةماستبا نع اهرغث رتفا . .نبللا
 ترقاع ام اذاو اييظع المع اهتديحو تبكترا ام اذا لوقت نا ىلع تبأد ىتلا اهمأ . .اه

 . (حابص لك ءىفادلا نبللا يستحت اهنا) ءايشألا ةوالت

  

۔ ٥٣ا٧۔



 هركلقع ىف ةحاسم

 ينابيشلا ناطلس نب يلع نب ردب

 ( ) ١
 تابرعلا { ةيرقلا عراوش هوجوب حسمتت © ىلسكلا تارطقلا كلت باسنت ميغلا هافش نم

 سحت ،ديعبلاب سيل ناكم نم ثعبنت ةرجاح بالكلا تاوصأ ،ىرخالاو ةنيفلا نيب قرمت
 . ةقزنلا تابرعلا كلت هرهظ ىلع ريست يذلا عراشلا كناب ٠

 كلت تناك ايبرو ةبصتنم ةيدرو روخص تاذ ةنيدم يف صوفغتل ةيدامر ةباوب حتفت
 © كينيع ماما تعستا يتلا ةنيدملا هنك كردت مل ءاضيب افرحا وأ اطوطخ لمحت روخصلا

 روعش الب لامرلا نم ةمروتملا سادكالا كلت عفصت تحر { عاخنلا ىتح اهب تألتما كنكل

 ايبر تايلكب متمتت اليوط اهدحا ماما تثكم ارهدلا اهكلها مجامج ماوكأ اهنا تركذت مث

 هذه نأل ةوقبو ةأجف تضفتنا ،ءالعلا يأل ةديصق تناك ايبرو «سوفلاك» ل ةديصق تناك

 تاللتما . . . ةننسم عيلاقمب كيمرت ،ةوقب كيلع فحزت تأدب كيلع ترمات سادكألا

 . ةشحوملا بوردلا ىدحا ىلع ايماد تيمترا مث كيمدق صمخا ىتح ريصاعألاب

 ) ) ٢

 ىثنالا ءفدب رعشتو اقيقر اتوص عمست تنك . ةيرقلا جلفل ةيراوملا تاليخنلا كلت نيب نم
 ا۔اسج رصبت ةقناعتملا تافعسلا كلت كبادها نع حيزت مث برتقت اينيحو ،ائيشف ائيش حضتي

 .انس:ر !هل عطتست مل ءايشأب ةينغ ءاملا فوج نم قرشت سمشلا نأب سحتف جلثلاك ضيبأ
 ؛ش :: ، لايس يواثنا مسلب يف بيغتف اهيلا كمضتل كقناعت كيلا دتمت ءاضيب ادي رصبت

 .. :اس . . .كنكلو ى ءيشاللابو غارفلاب رعشت .ةراحلا كتادهنتب قبشلا ةلحرم ىلا لصت

 :.+ ةيقاسلا ةفاح ىتح برتقت . .«نيترامالا» ةبيبح اهنا ،ةريحبلا ةديس يه اهنا اهحملت

 . عفدنم ءام ةحفص ىلع ةزتهملا ةبولقملا كتروص . .ىوس رصبت

 ) ( ٣
 نيفرح تعمس ،لخدت تنأو هتايط نم ةيط رخا يف هناسل ناك معطملا نوسرج نودعس

 ةيموي ةديرج تطسبو ايسرك تلوانت ،رمألا ناك ايأ لوف اهنا تردقف «لوو» ةملك رخآ نم

 . م٢٩٩١ ماعل ىدتنملا ةقباسمب ةيعيجشتلا ةزئاجلاب ةزئافلا ةصقلا (٭)

 ۔ ٣٥٨ _۔



 تبلط ريدقتاللا ةقيرطب . ةيزازفتسا ةقيرطب كماما نودعس رمست مث ، ةلواطلا ىلع كماما

 طبهتو ولعت ةكيمسلا كتراظن تناك .ةديرجلا ىلا تفرصنا مث «ليتكوكلا» ريصع هنم
 يف ةرارمب تسسحا هتقوذت «ليتكوكلاب» اءولمم ابوك نودعس مدق اينيح دعاصتت كتادهنتو

 لوقتل تدع اهدعبو 0 نميألا كبناج ىلع تناك يتلا ةلسغملا ىلا اهرثا ىلع تلوره موقلحلا

 لكأب ريمحلا ىرد شيا» كلت هتقيرطب كيلع در هنكل .ةدساف ةهكافلا هذه نا نودعسل

 . "ريعشلا

 ةديصق . . تأدبو . ةلواطلا ىلع تدعص .اسرد هنقلت نا تدرا ،كمد يف ايمحلا تراث

 . . يمورلا نبال 6 خيطبلا راد»

 ركت ةضيبو ءىجي نحصو حوري بوك ىوس نارصبت ال كانيعو تاظحل الا يه ام

 . ةوقب كنضتحا فيصر ىلع كيمري مث هرهظ ىلع كلمحي نودعسو .رفت ىرخاو

) ٤ ( 
 لجرألا نيب نم دقعني رابغلاو ،ةفلتخملا سافنالا تاذ حاورألاب اظتكم قوسلا ناك

 مل اهضعبو اليوط اهضعب كتأرقت هوجولا نم ريثكلا كتفطخت . قفآلا ىلع دراملاك دعاصتيل

 يه امو ناكربلا ولت اناكرب رجفني داكي ايهنم لك ؛ ةيواز ىلع ناصخش بصتنا .امامتها كرعي

 تدجو ةفلتخم بناوج نم مدلا تاعقب تقرفتو سيطولا يمحو يديألا تكبتشاو تاظحل الإ

 ٥ عمجتلا كراثأ رومألا تأده اينيحو نيرخآ عم فالخلا كلذ ضفتل يربت كسفن

 تأدب . .تاقلح اوناكو مهيف تبصتنا «نوناف» تايرظن وحن ةمراعلا ةوشنلاب تس۔حا

 كنيبج ىلع قرعلا دقعنا ىتح تاظحل ىوس يه ام . .ةقلطم ةقثب ملكتتو ع:..۔:وق

 قبتي مل هنا تدجو . حيرتستل تفقو اينيحو ©كيعارذ نيب نم ةنتنلا ةحئارلا كلت ت۔ ...تو

 ( ٥ ) .تنأ . . ...:زس

 نمو ،كلزنم ةباوب عفدت هبعت ةذفانب نيتوسكم نيديبو ناترئاغ كانيعو بهتلم كدسج
 مث كدي تلقثا دق تناك ةفلتخم دئارجب يقلت «اباب . .ابابو يلوفط توص كيتأي لخادلا

 ةماسا شيج ىلا كتركاذب دوعتل {ةوقب اهنضحت مث اهنضحت ةضغ داسجأ كنضح يف سرغنت
 ملو كيبا سلجم لعشت تناو كيلا كتركاذب دوعتل .رمع سلجم يف ثدحتملا يبصلا ىلاو

 ثداحت نا ديرت كرهظ ىلا . .ءاوهلا ىلا ءارمح «تانارزيخ» عفترتل دعب ةعباسلا دعتت

 ليسب سحت كنكل ةحرابلا ملأو مويلا عجو ايل درست نا ديرت كماما نيذللا نيلفطلا نيذه

 ىلع وحصت كنكل .ةيتوصلا كلابحا ىلع نميهي يهانتلاب سحت 0 كنحلا فقسب لمرلا نم
 . مانن نأ لبق كتاياكح ىلا عمتسن نا ديرن . . .«اباب» يلوفطلا توصلا

 لقعلا ملاع يف قالطنالاو تبكلا جزتميل . . .ايلاع . .ايلاع نيلفطلا عفرت اهتعاس
 . ةديدج ىرخا ثيداحأب ناملحي نيلفطلا نا مغر ث ةليوطلا كثيداحا يف رمتستل

۔ _ ٣٥٩



 ةزئافلا دئاصقلا لوح ةءاضا

 )٭) م ٢ ٩ ٩ ١ ماعل ىدتنملا ةقباسمب

 سبعد دعس : .د . أ۔ دادعا
 بادآلا ةيلك ۔ ةيبرعلا ةغللا مسق سيئر

 سوباق ناطلسلا ةعماج

 ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب

 لفحلا يعار ۔ سوباق ناطلسلا ةعماج ماع نيمأ . . يرفاغلا دمح نب دامح ةداعس

 . يبدألا ىدتنملا سيئر ةداعس

 : ميركلا لفحلا اهيأ

 نيلسرملا :ديس ىلع مالسلاو ةالصلاو 3 هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا
 ةلصأتملا ةيملعلا حورلا ىلع ليلد يه ةقباسملا هذه يف نايع بابش نم ةبخن ةكراشم نا

 ىتلا ةيملعلا ةضهنلا امو ، ةيبدألاو ةيملعلا هتضهنب رختفي يذلا بيطلا بعشلا: اذه ءانبأ نيب

 ةماقاو ةفاقثلاو ملعلا زكارم يف ةيفاقثلا تاودنلا دقع قيرط نعو ةفرعملا لوقح اهدهشت
 ةلثمتم تناكأ ءاوس ملعلا رود ءاشنا نم ةنطلسلا هدهشت امو .ةيبدالاو ةيملعلا تاقباسملا

 ددع ةدايز يف مأ دهاعملا مأ ةطسوتملا تايلكلا يف مأ سوباق ناطلسلا ةعماج ءاشنا يف

 لبقتسملاو يضاملا سرغ رضاحلا نأل سمالاب مويلا لاصتا ىلع حضاو ليلد كلذ لك سرادملا

 انه ةماه ةظحالم ليجست نم دبالو .نولكأيف سرغنو انلكأف اوسرغ دقو رضاحلا ىنج

 : اهدافم

 اذه ةلالجلا بحاص نالعال ةيبلت أي ةقباسملا هذه يف ةكراشملل ةنطلسلا بابش عافدنا نا

 يبةف . يماسلا ءادنلا اذهو نالعالا اذه ءارو قيمعلا ىنعملا مكافخي الو بابشلا ماع ماعلا

 ,؛۔ةا۔۔ت يك اهتراثتسا نم دبالو اهب الإ عمتجملا موقي ال ةيلقعو ةينايسج ىوقو زفاوح بابشلا

 م۔اقتلا قيقحت وحن يناسنالا بكرلا بكاوي يكل يعامتجالاو يراضحلا مدقتلا يف كراشتو

 .راهدزالاو

 ريخب ةيملعلا ةكرحلا نا ىلع ليلد ىه ةقباسملا هذه يف ةنطلسلا ءانبأ نم رفن ةمهاسم نا

 باحصأ دوهجب هيونتلا نم ل دبالو . مامالا ىلا امدق ريست ةيبدألا ةضهنلا ناو نايع ف

 لوذبم دهج نع منت يهف زوفلا اهفلاحي مل مأ ةزئاف تناكأ ءاوس ةمدقملا دئاصقلاو ثوحبلا

 نم ةوجرملا جئاتنلا اوققح ىتح يملعلا ثحبلا يف ةميلسلا ةقيرطلا هباحصأ هيف عبتا

 اذهو 7 ةنيعم ريياعمل اقبط ءاج اينإ ثاحبالا ضعب زوف نإ لوقلا نم يل دبال ايك . مهثاحبا

 . ةقباسملا يف ةزئافلا دئاصقلاب لافتحالا ةبسانمب تيقلا (٭)

 -۔٣٦٠۔



 هذه يتملك يف ةريخالا ةطقنلا امأ .زوفلا يف ظحلا اهفلاحي مل يتلا ثاحبالا ةدوج مدع ينعيال

 ثحبلاو رعشلا يلاجم يف نيزئافلا نا يهو يملعلاو يبدألا جاتنالا ثيح نم ةغلاب اهتيماف

 مكلا ىلع لدي اذهو ةيملعلاو ةيبدألا ةكرحلا ملاع يف ةعماللا ءايسالا باحصا نم اوسيل

 لدي ايك مهرعاشمو مهسوفنو نطولا اذه ءانبأ لوقع يف انيفد لازيال يذلا ريبكلا يركفلا
 نم دبال انه نمو .مهتيص عاذو اورهتشا مالعا زاربا :يف تمهاس دق ةنيعم لماوع نا ىلع

 ةقباسملا هذه امو ، يبدألاو يملعلا مهجاتناب اومدقتي يك نيمهاسملا عيجشتو سوفنلا ةراثتسا

 . عيجشتلا اذه :بناوج دحأ الإ يميركتلا لفحلا اذهو

 . . ةزئافلا دئاصقلا ضرعتسن نا نالا انرسيو

 يلاحكلا نينش نب يلعل (للستملا) ىلوألا ةديصقلا
 اهيف زمر ةيزمر ةحول مدقي نا رعاشلا اهيف لواح دقو ينطو عباط تاذ ةديصقلا هذه

 يسنامور يفطاع لخدمب اهعوضوم ىلا رعاشلا للست دقو ،نابعثلاب يبنجالا ليخدلل

 عدبملا رعاشلا كلذ يدومعلا لكشلا عنمي ملو 5 هيف ةعيبطلا رهاظمب جزتميو ليللا هيف يجاني
 . ينفلا هئادا دوجو نم هنكمت ىلع لدي امم .اديج امييدقت ةيزمرلا ةروصلا هذه ميدقت نم

 ' يدهفلا فيس نب دمحم نب حلاصل . «!هايصتعماو» اهناونعو ةيناثلا ةديصقلا

 رصعلا اذه يف نيملسملاو مالسالا رمأ هيلا لآ الم بضاغ يمالسا عباط تاذ ةديصقلا هذه

 ، يبيلصلا ينويهصلا دقحلاو ةيريمدتلا ةيملاعلا ىوقلا نايغط ةجيتن ،ناوهو ةلذم نم ءىدرلا

 ةلوطبلا زومر نم يثارت مادختسا ةينف ةعاربب رعاشلا داجا دقو 9 مهفالتخاو نيملسملا قر

 هذه تحنم دقو .ةيوحنلا ءاطخالا نم ليلق يف عقو نكلو (مصتعملا) وهو ةيمالسا

 . ةيناثلا ةجردلا ةديصع

 يبيصخلا توراب نب رملل يهو «جيلخلا يحو نم» اهناونعو ةثلاثلا ةديص
 دمتعي اهيف رعاشلاو هخيراتو جيلخلا لود داجمأب ىنغتت ةيبرع ةيموق ةينغاب هبشأ ةديصقلا

 . ميدقلا يثارتلا رخفلا عباطو . ةيثارتلا تاريبعتلاو يدومعلا لكشلا ىلع

 يريرقتلا عباطلا اهتاريبعتو اهروص يف اهيلع بلغي نكلو ،اهيف فلكت ال ةديج ةديصقلاو
 . ةثلاثلا ةجردلا تحنم دقو .رشابملا

 ينيجملا حلاص نب ةثلادبع رعاشلل يهو ۔ «كانه نم ةلاسر» : اهناونعو ةعبارلا ةديصقلا

 روصلا ىلع دمتعيو املأو انزح قفدتي يذلا يكيتنامورلا عباطلا اهيلع بلغي ةديصقلا

 . لكلاب ءزجلا جامدنا هلوح نم ةعيبطلا رهاظمب رعاشلا اهيف جمدني يتلا ةيصيخشتلا
 لالخ نم سدقلا يف مالسالا ةاسأم روصي نا زيمتملا ينفلا هبولساب رعاشلا عاطتسا دقو

 اهتبصتغا يتلا مهناطوا يف نيملسملا بارتغا اروصم { عايضلاو ةبرغلاب هساسحاو وه هنازحا

 .ازيمتم انينف ءادأ كلذ ىدأو 5 ةمرجملا ةينويهصلا

۔_٣٦١۔



 )ه( للستمل ١

 انمالا ينحنمت ليللا اذه تالايخ

 لئاسر .3 روعشلا سفن اهلدابأ

 هبحأ ءيش ليللا نيبو ينيبو

 رخاز رهطلا نم رحب هتنيكس
 رعاش ةديصق ىلحأ هترودو

 هسيق لازام ليللا يلا بيبح

 هج

 ىوهلا ةراثيقو يدهع ىلع تسلج

 ىؤرلاو رهدلا ةلقم نم ةلفغ يفو
 دعوم قباس نود اليل للست

 هكف توملا رجنخ يفخي عرسأو

 ةئامب قافنلا بولسأك ىولت

 همهف بعصت ىنبم هترصبأو

 ىروللو ؟يلثم نارهسلا وه اقحأ

 يبرودي مهو ؟نابعثلا وه اقحأ

 امثاج كشلاك لامآلا لتق امو

 يتركف تزكر ؟نابعثلا وه اقحأ
 هباصأ اذام نابعثلا معن

 و:

 يننأب ليخدلا اذه اي فرعتأ

 يل نوكي نم اعطاق اضفر ضفرأو

 هنإ

 يلاحكلا نينش نب يلع

 ىنثتست لئاسرلا لك نم سمهلا نم

 انيأ هلهجأو ينادجو كرحي
 انوه هجاومأب يقاوشأ فدجت

 ىنبل ىلإ اليحر ىركذلاب فرفري

 "انأ نم كراشت تلازام ليللا عم

 انهأ ىكل ىنمتلا تاقاب مدقت

 انذالا لمهت نارمعلا تاطلغ نمو

 ىنضم لمأ يفردغلاب هسرفيل

 انزح هضرأ يف قدصلا تابن تومي

 ىنعملا ىل حضوأ ناظقيلا يلعشم ايف

 اضش۔١ قرطت لزت مل دهس تارايز

 ى۔: ح ةروطسأ كسذلا يف عرزيو

 انحلا اه دعو نم ل اتغيامردص ىلع

 ىنسولا هتطقن فرحلا قوف عضوتل

 ؟ىندألا ةحارلاو رفقلا نمأ كرتيل

 إ

 انجامو ءافخلا بولس أ تقمأل

 انظل او ءوسل ١ يفلخ ينبيو هجوب

 . م١ ٩٩٢ ماعل ىدتنملا ةقباسمب حيصفلا رعشلا لاجم ي لوالا زكرملاب ةزئافلا ةديصقلا (٭)

 ۔٣٦٢۔



 هلوح مسري ءاملا ماستبا بحأ

 هرون لمحي حبصلا هجو قشعأو

 يتجهمب ءافصلا رحب يف حبسأو
 هتاقرط يف قلظطلا حوضولا بحأ

 اهساكعنا يف امك ةأرم كمامأ

 ينيزت ال ىنملا فايطأ نيب انا
 ةوق سفنلا هذه يدالب رخصك

 املك بحلا هؤلم رجفك يرمعو
 يتجهب قرست نآلا تنأ لبقتو
 ارخاس ةريغصلا يراد يف ثبعتو
 ىدعلا كرتي نم شاع ال يبضغ قذف

 و

 هتقشع ينإ ؤ،ليللا ردصل تدعو

٧ 

0
 

 ىنساألا هتاحولو ىلحألا هميساقت

 انصفغلاو قزرلاو لاحرتلا ةكيأ انل

 ىنكس هلحاس ريغ يف يضترأ الو
 ىنغألا ىلا ةايحلا راكفا قلخت

 ىنبت ةدوشنا سانلا ىوهأ .كايحم

 ىنسحلا ىدغ طوطخ وحمت الو فورظ
 انكل لواعم اهيف تخرص نإو

 انتم قرشأ مالآلا هب تطاحا

 انضحلا اهنما يف تببحأ دقو يمامأ

 انم ىسألا بيهل يردت ال كنأك

 ىنحألا نطولا اوسند امل نورفي
 و

 ىنفت ال بحلاو مالحالا نم ازونك

۔ ٣٦٣ ۔



 هجيلخلا يحو نم

 يبيصخلا ميلس نب تو راب نب رملا /رعش

 ين انن يم دب ي رس يجيلخ

 و دش توصل ١ عجرو يجيلخ

 يمامأ يمالحأو يجيلخ
 رمع خي ر اتل تلاو ت رطس انه

 . ريح لك ةر اضل ١ ىبع انه

 ىل اعم ا بتر تع اد ل اجر

 اوناكتسا امف نامزلا ميب ابك
 فو , ص \ هب ُ ن س ل منازع

 ١ دحم مو رت ع انبلل دع اوس

 ن

 درفل ١ حرج م اتلي انه

 داحتا انعمجي هلا ف انه
 . ١ - ١ أ . -

 احورو ١ دسح انمض جيلخ

 ىخ ال ١ دير اغت انممهلأ او

 ےضمت بحل اب ىطخ اهانيشم

 ءامتنا انعف دي نويجيلخ

 ع

 وإ

 وبع

 ارس كيفخأ الو يجيلخ
 ارقو امسف يقفاخ قناعو

 اربت فرحلا غوصت ناحلأو
 ارجف ءاملظلا سدانح ليحت

 ىرخأ رثإ ةلوطبلل محالم
 ارش نومغابلا اهلهأب دارأ
 ارطع ناوكألا الميل حوفي

 ىردأ مايألاو داجمألا نع

 ارط سانلا اواسف مهلايخ

 ارذع هودجو امف مهقهرأو

 .ىرغت فيزلاب وأ ءايلعلا نع
 ارسج قحل ١ ع احدالال ينبتو

 ارح اظي ةايحلا يف ازعو

 نيك .كاضشلا ةبطخ ىلتتو

 ارس ..: .42 كل ١ د وهج و دبت انه

 اردب اترقايو اربت ىوح

 ه ۔۔
 ١ م۔ہج ۔۔.

 س

 م

 ارخحو او دب اننيب فلآو

 ارعش هيف ةوخألل ١ اندششنأف

 ىرتت ريخلل اهضعب قب است

 . م٢٩٩١ ماعل ىدتنملا ةقباسمب حيصفلا رعشلا لاجم يف ثلاثلا زكرملاب ةزئافلا ةديصقلا («)

 ۔ ٣٦٤ ۔



 ارخذ مودي ءابالل ازمرو ورورمسبي ريخل اب املاع كبحأ

 ارفسو اماهلإاو ىنس ضيفو ارانم ۔ ردق ىوهلاو ۔ كبحأ

 ارمع كادهأ يذلاب اقفرف يجهن يرذعلا ىوهلاو كبحأ

0

 

۔ . ٣٦٥



 هركانه نم ةلاسر

 ينيجلا حلاص هتلادبع /رعش

 يتوقشب دوعأاننأه رهد اي

 يناسنت نا فاخأ كيلإ ونرأ

 ىمف يفو . . تيتأ يردأ ال . . تئج دق

 نامرحلا ةوسقو .. ءاقبلا نحل
 ةرسح يداؤف يفو . . كيلإ وفهأ

 نامزألا دي تعنص ام روج نم

 تقزمت تافصاعلا نين حورلاو

 ناز۔_حاألاو مالآلا ةدش نم
 ةرفزاهاوج نم تكذأ سفنلاو

 ينادجو نم رانلا بيل تلمح

 هع دهب هع

 يرطاخ نم ىوهلا مالحأ تدرش

 ينامأ عيبر لب . . يرجف رومزو
 امطحم حارجلا سأك ينتيقسو

 ينايك تافر نم ىقبت دق ام

 يتحرف لعاشم يف وهلت تيضمو

 يناوهو . . يصعمدأبو . . يرعاشمو

 اهتلسرأ مكو مكل عومدلا كلت

 يناجلا تنأو . . مهو اهب اذاف
 ةبرغ لتاقأ ارمع يننتيقبأ

 يناطش ىرأ الف ميهأ ىدحو

 ۔ ٣٦٦ ۔



 ي _ أو هرأ الام ىنتلمح

 يناكم نيأ . .رجفلا نيأ . . مويلاو
 ادب امو ،تعضو ، ينطو يف تهت دق

 ينامز هيف باغ ميحج الا

 ىمف يفو دوعأ اذننأه رهد اي

 نايسنلاو هيتلا ىضام ءالشأ

 تكلابت نينسلا حابشأ نونجو
 يناجلخ يف بعرلاك تسدكتو

 نايذهلا يف نايقتلي .. نايس
 رئاغ حرج . . رهد اي انأ اذه

 ن ازوأل ا رئاح رعش دصقو

 دهجب ديربب دججج

 امطح دوجول ١ يف اريط تحبص 1

 نازحألاب حارفألا لدي دق

 ىوه ينجل يف لعل يلا وندي
 ناونعالبانجحل هب ودشي

 ينطوم يضارأ يف بيرغ انأو

 الماح رجاهملا ريطلا اهيأ اي

 ينامأ نفغلب ام قوش تاهآ

 ”>ّئاسم بيرغل ١ ينطو ىلع جرع

 ناث ءاقل ينط و اي ناح {| ه

  

 ۔ ١٧٦٣۔.



 ه١بونجلا ىلا

 يبورد تراهنا امدعب . .اريخأو

 يشالتلا ايند ىلا رمعلا ىضمو
 يفاوقلا تازه سفنلا يف تبخو

 ينظب تباخ امدعب . .اريخأو

 تلاجو يتايئطخ يب يب تسنشداو

 ديدج نم يفاوقلا وزغأ انأ اه

 رلا افطنا دعب نم مويلا دوعأو

 ..مجنكوأ . . . يقبنز عاعشك

 بلقو ليواوم مويلا انأ اه

 هاجتالا يدنع راص . . .ابونجو

 يعايض نم يرهد ةبرغ نم هآ
 منمتلا ناطش نيب يباذع نم

  

 ينتوتحا اهيسارم يف . .ةاتف اي

 , يرافسأ ١ بكر تخ انأ او

 ل ايخ اهنم لزي مل ...ةاتفاي

 يقورع يف ىرسي رحسلا يرقبع
 يمناو يتائيطخ نم ينيلسغ

 قارتحا يئالشأ قوف نم يحسماو
 اهاسع بحلا ةصرف ىنيحنماو

 يركف تاحاس يرهط .. . . ىنيرهط

 يمالظ نم يدويق نم ينيررح

 يبيهولا دمحم نب دمح نب حلاص

 (ةسدنهلا ةيلك) سوباق ناطلسلا ةعماج

 بورغلا حابشأ فلخ تراوتو

 بيئك ليل يف مجنلاك ىوهو
 بوطخلا ايند يف نادجولا ةشعر

 بيغملا يف ودهزي رونلا تاينمأ
 بوضنلا تامالع ينييارش يف
 يبورح تاجارج نم اقيفسم

 يبورغ 7 نم .. .ياين د يف حو

 بيغم ا راتس أ قش رجفك و

 بونجلا ريغ ىرأ تاهاجتا ل
 بوردلا نيب ام وطخلا نينأ نم

 بورلا تاطحم ف ىتقارتحاو

 يبيحنو يبارتغاو يعايض نم
 .رسو رمه اهاّيحم يف تبأف ...اه

 !ا نحللاك سحلا يرعاش

 يرطع تامسنلا قئار

 برنذلا تارابغ ينع ىضفناو

 بوظطخلاب ىراوملا ينوك ين رمعلا

 بيرغلا يبلق ف ساسحالا ثعبت

 بورلا مهو نمو ىركذلا ىدص نم
 بيرملا رصعلا رعاش ينيثعباو

 ..۔.؛سمسفا
 4 ٠.

 . م٢٩٩١ ماعل ىدتنملا ةقباسمب حيصفلا رعشلا لاجم يف سماخلا زكرملاب ةزئافلا ةديصقلا («)

 ۔ ٣٦٨ ۔



 ۔ہے يمرم نازحألا ملاع يف اقراغ

 تاينمالا فلخ يرجلا تللمو

 يرعشو ايندلاو سانلا تللمو

 ايند لعشي نم تنأ .. .يلاعتو

 ينوك نم نازحالاو مهولا حيزيو
 يلاعتو . . . يلاعتو . . .لاعتف

۔
0
 

 بيهل يف . .راهصنا يف . . .راظتنا يف

 يبورغ بيدارس نم اقاتعناو
 يبونذو . . . يران نب ا ديحو ين

 بوذكلا ملحلاو . . .دعولا تابئاخلا

 بورحل ...بورح نم يليحرو
 ييونذ لاتغيو ...تارانم ي

 بونجل ١ ملحايو . . . ىن ام أ اي

۔ _ ٣٦4٩



 ه,باتك ايندلا

 ديجاب رماع نب ملسم نب ديعس

 باسحلاب قلغ تقولا لوقت ال

 باتك ايندلاو خيرات نمزلا
 براجت ايندلاو ثادحا نمزلا

 باب فلأ اوحتف ملعلاو لمملاو
 يدالب ةدعاي دغلا لاجراي

 باحرلا قولطم دجملا برد قوف

 اهملح وتنو نامع زنك وتنا

 باسحل اواهلما مكيف تقلع

 دحوملا مزعلاو دهجلاو لمعلاب
 باعصلا اودحتتو ءايلعلا اوعنصت

 ةراضح انتضهن سمش نم اوعنصت

 باجعلا عبسلا امل دجست .. ةدلاخ

 جتنتو تبنت قرع نم ةرطق لك

 باون اهنم ةرمشم ةوطخ لك
 ١ رمشو هحور بهو نم ربكا و هللا

 بارت ىلغا نضتحاو دعاوس نع

 هنيعب ربكي نطولاو ربكي وه

 بارشلاو هداز راص هضرأ بح
 مدقتلازمراي نامع بابش اي

 باوصلا نيع رظنلا دعب هل دم

 لفحم لك يفانداجما اوجوت

 . م٢٩٩١ ماعل ىدتنملا ةقباسمب يبعشلا رعشلا لاجم يف لوالا زكرملاب ةزئافلا ةديصقلا («)

٦/ . _ 



 ١ ١ ٠ ١ هصہهخ ال ( ِ

 . باقرلاب ةنامألا دهع وظفحاو مص

 مر اكمو رخف ب ابشل ا م اع انماع

 باطخلا نيماضم يف تلجت دق

 ١ ىدفمل اةضهبنلادنئاق نلع

  7ماع وه م اعلا اذه نا ١ بابشل

٥
 

۔ ١٧٣۔-



 و

 )٭) ن امع

 يسرافلا دمحح نب ظوفحم /رعش

 ١ نويعلا رون ىوه يلل اماليام

 ةالفلا رهط ىشع يلل ١ باعي الو

 نوفجو شمراننويع لحك تنأ
 تابنو سعط انهوجو رون تن أو

 نويعو جالفاانبونج رهط تنأو
 تابثئوزعانئادعاديك تنأو

 نوصحو عالق انداحعأ نحل تنأ

 - ٠ . ع . ع : 7 و

 ةايحل ١ صبب انح اور ١ ف تن او

 ِ نوصغو عرز انفاتكا مجحل تن أو

 ت ارفل او ةلجد ىاف كلضف رجحب

 نونح ١ بحرل ١ انردص اي انرا د

 تاد لك هبحب جهلت مس ١ اي

 ِ نونفل ا م أ اي كاوس ىذل او

 تاو يضام انلايجا رخف تن أ .

 نول لك يف رعشلا ناويص تنأ

 تاره از لا موجنل ا قرف كلزنم

 | « نوزم كضرأ برعل ادح هدياق

 ::ا .ه ۔ .ذلا م تر فافخ كقريب

 نو رقل ١ رم ىلع كمس ١ نخماش

 ناضمفيانلا رودص لوألا نم كل

 نوهي يلاحلا انرصع ةريمأاي

 تانئاكلا برو كلجال ع ىش لك

 . م٢٩٩١ ماعل ىدتنملا ةقباسمب يبعشلا رعشلا لاجم يف ثلاثلا زكرملاب ةزئافلا ةديصقلا (٭)

 ۔ ٣٧٢ ۔



 نوسحاي كضرأ باطخ انلك

 تامركملا ضرأو دجملا باهش اي

 نوعطلا تاحاسب كرهم انمد
 ةاصح كضرأ الغ نم طَّرفن ام

 نونملا دارو حورلا نيبهاو

 تامملا فويسبزعلا نيبراش

 نوكسلا علض نم سمشلا تبلط ول

 ةابعو رون كلانبج هداوس نم .
 نوتف كردص ىلع يهنت نتلح

 تامصلا لالجإب رخزت نتدرب

 نوصملا نسحلا ةبر يرابي نم
 تازجنملا اهارث يف ىهاضي نم

 . نوكيامهم كقشعن يدالب اي

 ةاعرو وذباننويعرون تنأ

 نودمو راطقا نوكلا فلن ول

 تاهجلا لكب كلثم يقالن ام

 نود تلاو ةبحملا بارحم تنأ
 تالياظطلا ىقرم خيراتلا لعشم

 نوجللا بذع انقامعأ ىصقأب كل
 تارس هل يمدب دراملا كبح

 نوجشوودش رعشلل ةريمأ اي

 ةالحو قوذ حدمللو كاوه يف

س
_
۔
ن
0
 

 ۔ ٣٧٢٣ ۔



 ٦ ........................................................ ةئيضم تايلك _

 ٩ ..... ........................................................ ءادها _

 ١١ ........................... نايع ةنطلسب ةيبعشلا تاروثأملا ةودن داصح _

 ١٢ ةئيبلاو ةيميلقالا تايدلبلا ريزو ينسوحلا نيوش نب رماع خيشلا يلاعم ةملك _

 ١٥ .................... يبدألا ىدتنملا سيئر يناليغلا دمحم نب ملاس ةداعس ةملك

 ريوطت يف ةيبعشلا نونفلا نم ةدافتسالا تالاجم _

 ١٩ ......................................... ةلوفطلاو ةمومالا ةياعر جمارب _

 ٣٧ .......... يئيبلاو يعامتجالاو يسفنلا قمعلاب هتقالعو يبعشلا ثوروملا موهفم _

 ٧٥ ...... ةيلحملا جماربلا يف ةيبعشلا تاروثأملا نم ةدافتسالا ىدمو مالعالا لئاسو _

 ٨٥ .................... ةيبعشلا تاروثأملا ميهافم قيمعت يف مالعالا لئاسو رود _

 ٩٣ ....................... درفتلاو ةيصوصخلا يف ةيؤر ۔ ينايعلا ىبعشلا ثارتلا

 اهتاليثمب اهجزامت ىدمو ةينايعلا ةيبعشلا نونفلا لاكشا _
 ١٠٥ ..................... ةينايعلا ةيبعشلا تاياكحلا يف ةسارد ۔ جيلخلا ةقطنمب _

 ١١٩ ............................ ةينايعلا ةيبعشلا تاروثأملا يف ةيحورلا داعبألا _

 يناخلا بابلا

 ١٣٧ يبايسلا ليمج نب نافلخ خيشلا موحرملا ركف يف _

 ١٣٨ .................... يبايسلا ليمج نب نافلخ خيشلا موحرملا بدأ يف تاحمل _

 ١٥4 ................... يبايسلا ليمج نب نافلخ خيشلا ةمالعلا موحرملا عم مايأ _

 ٦ ١ يبايسلا ليمج نب نافلخ خيشلا دئاصق نم تاحمل _

 ١٧٢ ء .. ........................................... ...... هعروو هدهز _

 تنلاخلا بابللا

 ١٧٦ ........ «ايقيرفا قرش يف يدايرلاو يراضحلا مهرودو نويناهعلا» ةودن داصح _

 ١٧٧ ................ ايقيرفا قرشب ةيفرعملاو ةيملعلا بناوجلا يف مهرثاو نوينامعلا

 لهاجم نع فشكلاو ةيركفلاو ةيفاقثلا تالاجملا يف ماهسالا _

 ١٩٣ .................................. يديعسوبلا دهعلا يف ةيقيرفالا ةراقلا _

 ٢٢٩ ..................... ايقيرفا قرش يف ةيبرعلا راهدزا يف هرثاو ينايعلا دوجولا _

۔ ٣٧٤ ۔



 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ثوحبو تاس ارد _

 .. ....... ..... ..... ..... ..... .... هروطتو هتي أ لب ۔ نايع ةنطلس ف حرسملا ..

 ....................................... دافحألا رودو دادجألا فرح =

 ....................... هقيقحت يف ةينطول ا تاكرشل ا رودو عينصتل ١ رايخ -

 ................................... يصورخلا حاوللا رعش يف عيدبلا _

 ........................................ رعشلاو ةريصقلا ةصقلا يف _

 ..... ١٩٩٢ ماعل ةسماخلا يبدألا ىدتنملا ةقباسمب ةزئافلا صصقلا لوح ةءاضا _

 ................................................... علطلا ةقنرش _

 ........................................... ءاسنلا بحم ال ىعارلا _

 ........................................ ةقدب ةاقتنملا لاقتربلا تابح _
 ......................................... يوامس طاسب ىلع ةدبرع _

 ................................ ............... كلقع يف ةحاسم _

۔ ٣٧٥
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 ربعي تاءارق نم باتكلا اذه ي دروام

 ىأر لتمي الو طقف اهبتاك ىأر نع
 .ةرورضلاب ىبدالا ىدتنملا
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