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 .ىضابالا هققلا لوصأ هيدي ىلع تيقلت يذلا

 رمعلا قيدص حور ىلإ

 ديهشلا قندضلا حور 7

 جاحلب زب يلعادرريكخب
 ثحبلا انه لامكتسا ىلع ناعجش الاط نيذللا

 .هرودص ادهشضب نأردقلا امهل بتكي ملو هجارخإو

 هتانج مهنكساو اعيمج دكنلا مهمحر
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 رلسو هحصو هق ولكو دحم اكيس ولع هللا لط :

 : ميدصحبف

 «راشتسا نم مدن الو راختسا نم باخ ام» ي هللا لوسر لاق

 .لي هللا لوسر قدص «اًرم ناك نإو قحلا لق » :اضيأ لاقو

 الإ اهمحتقيا ال ةساسح دج ةباتك ةيعرشلا :ةسايسلا يف ةباتكلا نإ

 نوكتل نودهتجي نيذلا نييعوضوملا نيفصنملا نيثحابلا نم مزعلا ولوأ
 ٠. ىلفسلا ١ ورفك نيذلا ةملكو ايلعلا يه هلل ١ ةملك

 ثوحبلا هذه نم دحاو وه ئراقلا . يزيزع كيدي نيب يذلا ثحبلا اذه

 اديهج ادهج ينفلكو هيلع ينعلطأ امدنع اعنص فلوملا نسحأ دقو . ةميقلا

 ...اليوط اتقوو اليمج اربص هتفلكو ..ةحفص ةحفص هتعلاطمل

 ةسازدلا ةلامز هب ينعمجت حون هللا دبع :روتكدلا وه ثحابلا يقيدصو
 مث ..يضاملا نرقلا نم عساتلا دقعلا ةيادب يف ةيادرغب ديعس يسع دهعم يف

 اهنمو ..ةدودعم تابسانم .يف الإ انعمجت الو يلايللاو مايألا اننيب قرفت
 دنع ى رومشلا ةيرظن» : ع وصوم يف سيفنلا ثحبلا اذه ةعابط ةبسانم

 .ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع ىروشلا .ةيرظن نيبو اهنيب انراقم ء«ةيضابإلا

 ي رحتو ةيعوضوملا حا زتلا وه ثحبلا اذه نم تدفتسا ام ع ورأ و

 راوحلاو يقطنملا بولسألا كلذ يف لمعتسا دقو ..ةيملعلا ةنامألاو قدصلا

 ' لكب هتارايتخا يف هقفاوي ال نم عانقإ .دصقي وهو ..حضاولا ليلدلاو فداهلا

 لامعتسا ىلإ كلذ هرطضا ىتح ثنايبلاو ةجحلا طابر نمو ةوق نم يتوأ ام

 لجأ . نم دينعلا همصخ ىلع مساحلا درلل ةيلقنلا و ةيلقعلا خعجحلا لك

 .هيدل ةحجرملا هرظن تاهجو ىلع ةقفا وملا و فارتعالا ىلإ هرارطضا
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 لب ‘ثحبلا اذه ةءارق نم لمت ال نأ ئراقلا يزيزع- كحصنأ انأو

 ..ةمساح دج فقا ومو ةبئاص دج ء ١ رآو دئا وق هيفف ‘ ةياهنلا ىتح هعم ربصا

 مكحلا يف ةيشرقلا ةيرظن دقن وه هب ينعنقأو هنم تدفتسا اممف
 يف ةيمالسإلا ىروشلا يهو ةيسايسلا ةيطسولا ةيرظن ديياتو ءيمالسإلا
 تنك مكو .ةيمالسإلا دالبلا يف مكحلا بيلاود رييست يفو ،مكاحلا رايتخا

 يف نيلوؤسملا ىلإ يدهاو مويلا لبق هلاثماو ثحبلا اذه ردص ول ىنمتأ
 يتلا نتفلا نم اريثكو دادبتسالا انبنجتل يمالسإلا ملاعلاب تاعاطقلا فلتخم

 .ةيمالسإلا دالبلا فلتخم يف مايألا هذه يف اهشيعن نحن

 باهولا دبع مامإلا نع هلاق ام ىلع ميركلا ثحابلا قفاوأ ال يننكلو
 ةقلعتملا و ءاهريغ لمتحت ءارآ نم هللا همحر متسر نب نمحرلا دبع نب

 رمعم يحي يلع خيشلا قفا وأو . .يمتسرلا مكحلا يف ثيروتلا ديلقت تيبثتب

 .. "!عوضومل يف هلاق ام لك يف هللا همحر

 فلؤملا يقيدص كرابأو ئنهأ اننيب فصنملا ئراقلا مكحي امثيرو .

 هقفوي نأ ىنمتأو ..ليلجلا ثحبلا اذه يف ميركلا جهنملا اذه ىلع هركشاو
 هنم ءزج تاحفصلا هذه نأل الماك ريتسجاملا ثحب عبط ىلإ ىلاعت هللا
 'تاسسؤملا» لوح هاروتكدلا ثحب ةعابط ىلإ اضيأ ىلاعت هللا هقفوي نأو
 ةيعقاولا ثوحبلا نم اهريغو «غيزامألا دنع ةيفرعلا

 نم هريغو فلؤملا يقيدص ةصصختملا آاباتكلا هذه نم اديزمف
 مكديؤي ىلاعت هللاو ،مكيف هتنا كراب اهيلإ ةجاحلا سمأ يف نحنف ،نيثحابلا

 -نيمآ -نينسحملا عمل هللا نإو انلبس مهنيدهنل انيف اودهاج نيذلاو» :الئاق

 . 2011 سرام 23/ه1432 (2) عيبر 18 ءاعبرألا
 ..رئازجلا ؛ةيادرغ ةيالو فطعلا تنينجات - ناوريإ راد

 مورك ومح نب دمحل جاحلا مكبحم

 .36ص ،1ج ،رثزجلا يف ةيضابإلا -4 ةقنحل-٬خيراتل بكوم يف ةيضابإلا :رمعم يحي يلع -1
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 رلسو هبحصو هق ولكو دحم اضصيس ىلع هللا نط

 مي فصق

 ةمحر ثوعبملا ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 :دعبو ،نيملاعلل

 دنع ىروشلا» ب موسوملا باتكلا اذه مدقأ نأ يندعسيف

 ةميزعلا هيف تسمل يذلا هللا .دبح حونت :ميركلا ذاتسألل «ةيضابإلا

 .يمالسإلا يسايسلا هقفلا ةمدخ يف ةتباثلا

 اميق > :ىلاعت هلوق يف ىروشلا أدبم ىلع صنلا درو دقو

 كيلوح نيم اوضقنأل بلقلا ظيلغ اظق تن وتو مهل تن هللا نم ةمحر
 لكوتق تمزع اذإق رمألا يف مُهرواتشَو مهل رفثتنساَو مهنع فغعاق

 .[159 :نارمع لآ] هي نيلكوتملا بحي ةللا نإ هللا ىلع
 -٥, 3 ٥ ه ه 2 ه ه

 مهتيب ىروش مهنمأو ةالصلا اوماقأو مهْبَرل اوباَجتنسا نيذلاو
 .[38 :ىروشلا] إ نوفني مهاتقزر اميم

 ظفحو دادبتسالا عنمل ىربكلا:: ةنامضلا .لثمي أدبملا اذهو

 ةباجتسا هقيبطت تاليصفت درت الأ هللا ةمكح تضتقا دقو .قوقحلا

 لهأ لوقع يعدتسي امم ‘سانلا ةايح يف لصحت يتلا تاروطتلا ةفاكل

 ةيسايسلا ةايحلا يف هتيمهأ زاربإو ثأدبملا اذه يف رظنلل ملعلا

 .ةملسملا ةلودلل ةيروتسدلاو
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 ىلا نوكنام جوحا نحن تقو يف ماهلا فلؤملا اذه ءاج دقو

 ةيرظنلا للحي و نيبيل ،ةيعرشلا ةسايسلا هقف يف ثوحبلا هذه لثم

 ركفلا يف ىروشلا أدبم جلاعيلو ،اهعورفو اهسسأ يف ةيرونشلا
 لحلا لهأ نم ىرونلا لها رود ازربم ،ينسلاو يضابإلا يسايسلا

 عم ةيضابإلا دنع ةيزوتسدلاو ةيسايسلا ئدابملا مهأل احراشو ثدقعلاو ..
 .ةيمتسرلا ةلودلا يف اهتاقيبطتل ةيعقاو ةلثما

 ةيمالسالا ةيهقفلا ةبتكملا يرثيس يذلا ميقلا رفتسلا اذه مدقأ ذإو
 .باوثلا نسح هئراقلو .دادسلاو قيفوتلا هبتاكل هللا لأسأ ةلاحم ال

 يرزيوب ديعس روتكدلا
 وزو ۔-يزيت يرمعم دولوم ةعماجب ذاتسا

 وزو ۔-يزيت دجسم ةسسؤمل يملعلا سلجملا سيئر
 م2011 ناوج 25 :ل قفاوملا ه1432 يناثلا عيبر 20 :ةعمجلا يف
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 فلؤملا ةمدقتم .

 ىروشلا ةيجح يه امو ؟ىرونشلل ماظن دجوي له

 ةيرظن يه ام مث ؟مكاحلا ىلع اهتيمازلإ ىدم امو ؟ اهقاظطنو

 ركفلا نم لك يف مكحلا نوؤش رييستو مكاحلا رايتخا يف ىروشلا

 ةيرظنل ةيروتسدلا تاقيبطتلا يه امو .؟ ؟ينننلا و يضابإل ١ يسايسلا

 تاداس يتلا ةيرئا زجلا ةيضابإلا ةيمتسرلا ةلودلا يف ةيضابإلا ىروسلا

 .؟ م909 /ه296- م777/ه160 نيب ام

 بولساب اهنع ةباجإلا انلواح يتلا ةريبكلا ةلئسألا ضعب هذه .
 فاشكتسا ىلا تعس يتلا ةعضاوتملا ةساردلا هذه يف ،نراقم يليلحت

 عجارملا ىلع كلذ يف دامتعالاب ةيضابإلا دنع ةيروشلا ةيرظنلا
 .رئازجلا يف دئاسلا يناثلا بهذملا دعي يذلا بهذملا اذهل ةليصألا

 زيمملا اهميسقت الوأ وه انتسارد هب تءاج ام مهأ نم لعلو

 يف ةيطارقميدلا ةقيرطلا ينهو رايتخالا ىروش :نيعون ىلإ ىروشلل

 يطارقميدلا بولسألا يهو :رييستلا ىروشو .ماكحلا رايتخا

 اهتالاجمو ىروشلا قاطن ديدحت مت ،مكحلا, نوؤش رييست يف يرونلا
 لدجلا يف لصفلاو ،"ىروشلا لهأ" عاونأ فلتخم نيب زييمتلاو ثةقدب
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 ،ىرونشلا لهأ يار ةيمازلإ ىدمو مالسإلا يف ةيبلغألا أدبمب قلعتملا
 لك ،كلذ يف انيأرو ىروشلاو ةيبرغلا ةيطارقميدلا نيب ةنراقملا مث

 ةنسلاو باتكلا نم ةيلقنلا ةلدألاو ةيلقعلا ججحلا ىلع ادامتعا كلذ

 ةلودلا يف ةيروشلا ةيروتسدلا تاقيبطتلا مها فاشكسا ةياهنلا يفو

 .ةيرئازجلا ةيمتسرلا

 ةحورطأ نم اءزج ناكو- عضاوتملا ثحبلا اذه انزجنأ دقو

 -(!)هعيسوتو هئارثإ لبق ماعلا نوناقلا يف اهانشقان يتلا ريتسجاملا

 -مويلا ىتح لازي الو- راث يذلا عساولا يركفلا شاقنلا يف ةمهاسملل

 ةينيدلاو ةيسايسلا - ةينوناقلا ةيعماجلا ةيميداكألا طاسوألا يف

 تقو يف 0 ةيطارقميدلاو ىروشلا موهفم لوح اهريغو ةيفحصلاو
 يطارقميدلا ماظنلا ىلإ لوحتلا تاضاخم رئازجلا هيف شيعت تناك

 سفن يهو) تاينيعستلا ةيادبو تانينامثلا رخاوا يف ،يددعتلا

 ثيحب .(ةيمالسإلا دالبلا فلتخم مويلا اهيف شيعت يتلا تاضاخملا

 ء ارآو تاهاجتاو سرادم ةدع شاقنلاو لدجلا اذه نم ترهظ

 "رشبلا عنص" نم يه .ةيطارقميدلا ناب ةهج نم عدم نيب :ةنيابتم
 يف .مالسإلا نم تسيل يهف يلاتلابو ،"هللا لزنا امم تسيل" اهنال

 نم ناكو ء ( ؟! ) "رفكلا نم": اهنأ معزلا ىلا ىتح اوبهذ لب ‘ءيش

 ةيمالظلا لوقعلا يوذ :نم ءالؤه ىلع دزلا وه .ةيساسألا انفادهأ نيب

 يه امنإ ةيطارقميدلا نأ ىرخا ةهج نم ىري نمو ؛نييفلسلا نم

 انرق رشع ةعبرا ذنم اننيد يف تدجو دقو مالسإلا يف ىروشلا اهتاذ

 دهجلا لدبي نأ نود نكل ث...ةيطارقميدلا نم لضفا ىروشلا ناو

 ةيطارقميدلاو ئروشلا ابم لوح ثحب ،بازم يدلوب ةيفرعلا تاسسؤملا" هللا دبع حون (1)
 تحت ةيلاملاو ةرادإلا .عرف . ماعلا نوناقلا يف ريتسجام ةلاسر "دنلا هنم يف هتاقيبطتو

 .رئازجلا ةعماج ،نونكع نب قوقحلا ةيلك 01995 ءيميهاريل دمحم روتكدلا موحرملا فارشإ
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 يعافد فقوم نم اقالطنا - هل دارأ يذلا ماظنلا اذه نايبتل يفاكلا

 نيب "القتسم اجذومن" نوكي . نأ - ةيناميالا ةفطاعلا هيلع بلغت
 دقتعي نم اريخاو ؛ةفورعملا ةنراقملا ةيروتسدلاو ةيسايسلا : ةمظنألا

 -دجو نإ- مالسإلا يف يسايسلا ماظنلا نأ نييناملعلا نيفرطتملا نم
 يطارقميدلا أدبملا عم ايلك ضراعتي يدادبتسا يطلست ماظن وه امنإ

 :كلذ يف هلاثمو ،ناسنالا قوقح و ةلادعلاو ةيرحلا ئدابمو رصاعملا

 .ةيمالسإلا دالبلا يف لازت الو تداس يتلا ةيدادبتسالا لودلاو كلامملا

 يعجرملا ينيدلا يركفلاو يهقفلا ثارتلا ىلع ادامتعا اندهتجاف

 نايبت انلواح مث ةملسملا ةلودلا يف اهسسأو ىروشلا ةيرظن ةرولبل
 ةيهقفلا بهاذملا دحأ يف ةيطارقميدلا وأ ىروشلا موهفم روصت

 ىدل اذه انموي ىلإ دئاسلا يضابإلا بهذملا وهو رئازجلا يف ةليصألا

 ةريزجو ايبيلب نسوفنآ لبجب و بازم يداوب ةيغيزامألا ةتانز لئابق
 ةعبرألا "ةعامجلاو ةنسلا بهاذم" ىمسي امب ةنراقم ،سنوتب ةبرج

 ةيمتسرلا ةلودلا يف ةيروتسدلا هتاقيبطت ثحب انلواح مث .ةفورعملا

 ايخيرات اردصم دعت يتلاو م909و 777نيب ام تداس يتلا ةيرئازجلا

 .ةرصاعملا ةيرئازجلا ةلودلل ايدام

 ةرورضب ةخسارلا انتعانقو يلقعلا جهنملا ةيمهاب انم اناميإو
 ريخألا اذه ناك اذإ اميسال يلقنلا ليلدلا ىلع يلقعلا ليلدلا حيجرت

 اجهنم اندمتعا لدجلا اهلؤحأ ا رثكيأ يتلا ةدكؤملا ريغ ةنسلا نم

 اهتلباقمب لقعلا نازيم يف ةيلقنلا ةلدألا صيخمت ىلع موقي ايملع
 اهتعراقمو اهدقنو ةلدألا مييقت ىلع اندمتعاف ءةيلقعلا ةلدألاب
 اهدنس ثحبو ثيداحألا جيرخت يف ضوخلا مدع عم ێثاهضعبب

 ،لقعلا عم قباطتي ناك اذإ ثيدحلا ةحص حيجرت ةرورضب انتعانقل
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 نم ةميألا" ثيدح لثم لقعلا عم ضراعتي يذلا ثيدحلا داعبتساو

 -اهليلحتو ةلدألاو ججحلا ةعزاقم دعب- ةرم لك يف لصنل ،"شيرق
 انمتخ ةياهنلا :يفو ،ةلأسم لك يف انيأر نع ةربعملا ةجيتنلا ىلإ
 سسأ ىلإ دنتست ةلأسننلل.انتصالخو انداهتجا ةلصوحب انلمع

 ( .ةيوق ةيلقعو ةيعرش ةلدأو

 يف ةلودلا هقف ءارثا يف اذه عضاوتملا انلمع مهاسي نأ لمان

 ملاعلل ةحلاص ةيطارقميد :ةيرظن ةرولبل ةيضرأ نوكيو يمالسالا ركفلا
 هلف اطخأو دهتجا نمو ،نازرجأ هلف باصأو دهتجا نمف » .يمالسالا

 .لي ميركلا لوسرلا لاق امك «رجأ

 حون هللا دبع نالغو قوأ روتكدلا
 2011 ربمسيد 15 ينف ‘تيدرغات - ناجدزإ تآ
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 يضابإلا بهذملا : يديشمت ( ت لصف

 ةنراقم يضابإلا يسايسلا هقفلا يف ىروشلا ةيرظن ثحب لبق
 اذه ةاشن نع ةذبن ميدقت ديفملا نم ىرن .‘ىرخألا ةينسلا بهاذملاب

 -ءارقلا ةماع نع الضف نيثحابلا ةصاخ ىدلح فورعملا ريغلا بهذملا

 :يلي اميف ةيسايسلا هئدابم مهأو ،هروطتو

 :قرشملاب يضابإلا بهذملا ةأشت (1)

 دقو .يضابإلا بهذملا مالسإلا يف ترهظ ىنتلا بهاذملا لئاوأ نم

 يدزألا ديز نب رباج نيروهشملا ءاملعلاو نيعباتلا رابك دحأ دي ىلع اشن
 ءاهقفلا نم دعي يذلاو ثهھه93 ةنس يفوتملاو ه18 ةنس دولوملا

 زيمت يذلا نرقلا اذه ،يرجهلا لوألا .نرقلا يف ة ةرصبلاب نيروهشملا

 تارظانملا روهظب فرع امك ‘ ةرصبلاب ةطيشن ةيملع ةينيد ةكرحب

 ةدع ةأشن اهتجيتن ناك ةطلسلا و ةفالخلا ةلأسم لوح ةيسايسلا تاشقانملاو

 .(!)ةيهقف - ةيسايس بهاذم

 رابك دحأ سابعلا نب هللا دبع نع ينيدلا:هملع ديز نب رباج ذخأ دقو
 ناكو ،ههقفو هملع ةرثكل "رخازلا رحبلاب" بقلملا ةاقثلا ءاملعلاو ةباحصلا

 ديز نب رباج يف هلوق ،سابع نبا نع ىوري ذإ اث.هتنتاسا ربكأ نم

 .لخأ امل ةاقتنملا رهاوجلا :(م 14/ ه 8 نرقلا) يدلربلل ميهاربا نب مساقلا وبل مامإلا :رظنا (1)
 يحي ا نب هللا دبع خيشلل _- .155ص ء(م.د (. (ت.د )هيرجح ةعبط تاقبطلا باتك هب

 ‘ ةعبطم «(ةيرجح ةعبط) ثنيدلل ةميأ ةفرعم ىلإ نيئدتبملاو ةماعلا ةلاسر :يسوفنلا ينورابلل
 -ه3 ةنس دلو امنإ رباج مامإلا نل ينورابلا ىريو .6ص. ه 1 290 رصم .حاجنلا

 .ه 96 ةنس يفوتو
 .خئاشملا ريس : :(_ه8 ةنس ىفوتملا) يخامشلا ديعس نب رب دمحأ سابعلا وبا مامإلا (2)

 رهاوجلا :يداربلا- .96ء70ص ث‘ه1301 رئازجلا ثةنيطنسق :ةيرجح ا ةعبط

 ةملك لوح ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد نع ثحب ث "ةيضابإلا" :يكيول زودات .151ص

 .5 ص 01984 } شوكب يحي ةيبرعلا ىلإ ةيسنرفلا نم همجرت ،ةيضابإلا
. 11 . 
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 .ا")«هملع مهعسول برغملاو قرشملا لهأ هلاس ولف ديز نب رباج اولاسإ»
 ةرصبلاب ةيضابإلا ةعامجلل يلعفلا مامإلاو يحورلا دئاقلا ديز نب رباج دعيو

 لضف هنأ الإ ،هريغ نع ازيمتم حبصيل يضابإلا ركفلا رولبت هيدي ىلعو
 نيطالسلا شطب نمو ةقياضملا نم ملسي ىتح ةينيدلا ةيقتلاو يرسلا لمعلا

 يف حجن دقو .ةيتفلا ةيضابإلا ةكرحلا ميظنت نم نكمتيو ،نييومألا ةالولاو
 دحأ » هنوك ىوس هنع نوفرعي ةرصبلا لهأ نكي ملف حاجن اميأ هتيقت
 . ا «اهئاملعو ةرصبلا ءاهقف رهشأ نمو ةاقتلا نيثدحملا نيعباتلا

 يناثلا فصنلا ةيادب ىلإ اةمكحملا بزحب ديز نب رباج ةقالع عجرتو
 نب لالب ةماعزب ةيملسلا ةكرحلا تقشنا نأ دعبف يرجهلا لوألا نرقلا نم
 حبصأو اهيلإ ديز :نب رباج مضنإ .؛جراوخل بزح نع يميمتلا سادرم
 ايئاهن رولبتي مل يضابإلا بهذملا نأ ريغ ءاهيتفمو اههيقفو يرسلا اهميعز
 تمسقنا نيح ،يرجهلا لوأل ١ نرقلا نم ريخأل ا عبرلا يف آلإ لقتسم بهذمك

 ىلإ- جراوخلا نع ةقشنملا ةيملسلا ةكرحلا لثمت يتلاو "ةدعقلا" ةعامج
 ابا ا بهذملا لاصفنا كلذ ىلتو ،“ةيرفصلاو ةيضابإلا :امه نيتقرف
 .("_ه65 ةنس يلاوح هلالقتساو ايئاهن

 .70 ص ث خئاشملا ريس :يخامشلا (1)
 ،يمالسإلا ملاعلا ةيعضوو ةرصبلاب ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن :تافيلخ ضوع دمحم (2)

 .10 ص ثةمصاعلا رئازجلا ،ةماقتسالاو ةوعدلا لها ةبتكم ةخسن
 يذلا ميكحتلا اوضفر نيذلا ث يلع مامإلا باحصأ ىلع "ةمكحملا" مسا قلطي (3)

 "هللا الإ مكحال" راعش اوعفرو ثنايفس يبأ نب ةيواعمو صاعلا نب ورمع هحرتقا
 ث .ةيغابلا ةئفلا دض داهجلا بجاو نع الزانت ميكحتلل هل يلع مامإلا لوبق اوربتعاو

 . .10ص عجرملا نسفن :تافيلخ )(4)

 يف مهل نيفلاخملا نيملسملل هلتاقم اومرحو نيفرطتملا جرلوخلل نع اوقشنإ نيذلل مه "ةدعقلا" (5)
 مه مهنل :ىنعمب ررضو ةنتف كلذ يف ناك اذل رئاجلا ناطلسلا ىلع ةروثلل مدعو بهذملل
 مدعب مهناميإ مغر ءثةيملسلل ةوعدلل اولضفو فنعلل ملدختسلا اوذبن نيذلل نويملسلا نوضرلعمل
 .كولملا دض لاتقلا نع اودعق مهنال ةدعقلاب اومسو نييومالا كراملا مكح ةيعرش

 .155 ص عجرملا سفن : يداربلا .8.9 ص ث‘ردصملا سفن :تافيلخ (6)

 ` .. .5 ث 2 ص ،عجرملا سفن :يكيول زودات (7)
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 قطانلا ةباثمب ناك يذلا ضايإ نب هللا دبعل يهف ةيضابإلا ةبسن امأ

 ج راوخلا مامأ تارظانملاب فلكملاو هئارآ نع عفادملاو بهذملا اذهل يمسرلا

 ةفيلخلا عم تدالسا رم ةدعب مايقلا ىلوت امك. نيفلاخملا نم مه ريغو نيفرطتملا

 ذنم بهذملا اذه هيلإ بسن دقو هريغو ناورم نب كلملا دبع يومألا

 ىلع هنوقلطي يذلا ةبراغملا ةيضابإلل يقيقحلا مسالا نأ الإ .ا;_ه3نرقلا

 اث"ةماقتسالاو ةوعدلا لهأ " وه مويلا ىتح مهسفنأ ا

 تاقالعلا نم ةلحرمب يبرعلا قرشملاب ةيضابإلا ةكرحلا ترم دقو

 ناميلس نيتفيلخلا مكح ه رتف يف اهجوأ تغلب ،يومألا مكحلا عم ةيملسلا

 يف احضاو ارثأ كلذل ناكو .اةأزيزعلا دبع نب رمعو كلملا دبع نب
 ايعقاو ناك يذلا ديز نب رباج ه ةدايق تحت د ةصاخ اهتيوقتو ةوع دلا ميظنت

 امأ .اهتيعرشب هفارتعا مدع مغر ةيومالا ةطلسلا عم هلماعت يف الدتعمو

 ملسم ة هديبع ابأ وهف ةيضاباإال ا ةماع : ر يف رباج فلخ ي ذلا يناثلا مامإل ١

 يف ةيضاباإل ١ ةوع دلا رشن يف ةمكحم ةطخ عبتا ي ذلا . ةميرك يبأ ني

 نأ ىلإ كلذ عجريو ثةيغيزامألا دالبلاب اميسال ةديعبلا ةيمالسإلا راطقألا

 ةفالخلا زكرم نم مهبرقل مهل ةلوذ مايق نم اوسئي قرشملاب ةيضابإلا
 يف اودجوف ،اههجو يف فقت ةضراعم ياب شطبت يتلا ةيوقلا :ةيومالا
 بوعشلا ةصاخ مالسإلاب دهعلا ةثيدحلا ا ىرخألا ةيمالسإلا بوعنلا

 .مهتوعد .رشنل ابصخ الاجم ايقيرفإ لامشب ةيغيزامألا

 ةيغيزامألا دالبلا 2 يضابإلا بهذملا راشتتا (ب)

 دالبلا :ىلع لبقي ةيضابإلا ىلإ ةيعاد لوأ "دعس نب ةملس" .دعي

 هدوهج لضفب ع اطتسا و ه2 نرقلا طشنا اوا يف ءاج دقو .ةيغيزامال ١

 نامع ءةيندرألا ةعماجلا ،ةيضابإلا ةقرفلل ةيخيراتلا لوصالا :تافيلخ دمحم ضوع (1)
 ..] ص .(ت. د) ندرالا :

 .1 ص ء(م.د) 1 95 ©ىلوالا ةعبطلا .ةيضابألا ىلع ءاوضأ : : رمعم يحي ىلع )2(

 . :34. 4 ص ‘ ةيضابال ١ ةقرفلل ةيخيراتلا لوصلال ١ :تافيلخ )3 (
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 نيب سلبارط ةقطنم يف ةريبك ةعرسب ةيضابإلا ميلاعتلا رشني نأ
 مايق كلذ ةجيتن نم ناكو .ا"اهريغو ةتانزو ةسوفنآو ةراوه لئابق
 ةلود لوأ سيسأت ةلواحمو رابجلا دبعو ثراحلا ةدايقب ةراوه ةروث

 يراوهلا . يرفاعملا حمسلا نب باطخلا يبأ ةماعزب ةيغيزامأ ةيضايإ

 ةيعادلا ىقتلإ (سنوت) ناوريقلا ةنيدمبو . ه131 ةنس يتانزلا
 دبع رثاتف يسرافلا متسر نب نامحرلا دبعب دعس نب ةملس يضابإلا
 » ىه هل اهلاق ةملك هعماسمب تقلعت ذإ ،رثأت اميأ هراكفاب نامحرلا

 امف “ادحاو اموي (يضابإلا مكحلا يأ) رمألا اذه رهظي نأ تددو
 داهتجالا ىلع مزعلا نامحرلا دبع دقعف ،اث«يقنع برضت نأ يلابأ
 هتحصن ليقو- ةملس هحصنف كئدابم يقلتو ديدجلا بهذملا ملعتل

 يرسلا مامإلا دي ىلع ةينيدلا مولعلا يقلتل ًةرصبلا ىلإ هجوتلاب ۔همأ

 نم ةعامج لاحترا ىلع هقفاو ،هيلع لبقأ املو .ةديبع ابأ ةيضابإلل
 ةنس ةديبع ابأ مامإلا ىلع لبقاف ،يضابإلا بهذملا ملعتل ةبراغملا

 نوملعتي تاونس سمخ ةدم اوثكمو ةبراغملا نم ةعبرأ .ه5

 . -.اة)ة رصبلاب يرس راغ يف ةينيدلا مولعلاو يضابإلا ةقفلا

 ةياعدلل ةيغيزامألا دالبلا ىلإ ءالؤه عجر ه140 ةنس يفو

 يف :اديج انيوكت اوقلت نأ دعب غيزامالا مهموق ينب نيب ةيضابإلا ئدابمل
 ةايحلا يف اماه ارود اوبعل دقو ،"ملعلا ةلمح"ب اومس كلذل نيدلا

 (ديعس نب سابعلا وبأ) ينيجردلا :رظنأ ايقيرفإ لامشب يضابإلا بهذملا راشتنا لوح (1)
 .ةعبطم .يالط ميهاربإ .حت .حت ثبرغملاب خئاشملا تاقبط .(0 يلاوح يفوتملا)

 خئاشملا ريس : :رخامشلا .12.11 ض )1 )ج . ). ت .د) ء رئازجلا ؛ةنيطنسق ،ثسعبلا

 . .124 .123ص
 .11 ص )1 ( ج .خئاشملا تاقبط , :ينيجرفلا- .123ص ؛خئاشملا ريس :يخامشلا (2)

 .35ص ى )م. د) .() ت. د) ةيضابإلا خيرات رصتخم : :ينورابلا ناميلس عيبرلا يبا خيشلا

 را د ؤ ريبكلا بزرغملا. خيرات : زوبد يلع دمحم- .41 ص ةيخيراتلا لو هال ١ :تافيلخ )3 (

 .183 .ص (3)ج ,ىلرألا ةعبطلا ،هاكرشو يبلخلا يباب ىسيع ؤةيبرن اا بتكلا ءايحإ
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 ا" مهو ةيمتسرلا ةلودلل ةيسايسلا
 .ساروألا برغ نم يتا ردسلا مصاع

 .سلبارط بونج سمادغ نم يسمادغلا رارد نب ليعامسإ

 .سراف نم هلصأو ناوريقلا نم يسرافلا متسر نب نامحرلا دبع

 .سنوت بونج ةوازفن ةليبق نم يوازفنلا يلبقلا دواد وبأ _

 ئدابملا رشنل ةفثكم دوهجب اوماق مهدالب ىلا "ملعلا ةلمح" عوجر دنعو

 يسابعلاو يومألا دادبتسالا ىلع ةرئاثلا ةيغيزامألا لئابقلا نيب ةيضابإلا

 .ه160 ةنس طسوألا بزغملاب ةيغيزامأ ةيضايإ ةلود ءاشنإب تجوت

 دالبلا يف ةيضابإلا ةيسايسلا راكفالل عيرسلا راشتنالا ببس عجريو

 لامش اهيف شيعي ناك يتلا ةيتاوملا ةيخيراتلا فورظلا ىلإ ةيغيزامألا

 ةيغيزامالا بوعشلا قح يف نييومالا ةالولا تافسعتب ةمستملاو ءايقيرفإ

 ،يبسلاو لاومألا عمج يف مهسفانتب ۔نوخرؤملا كلذ ىلع عمجأ امك
 ركذي امك مالسإلا يف مهلوخد مغر غيزامألا ضعب ىلع ةيزجلا ضرفو
 نوقوسي نيذلا ةالولا ىلع نورطي اوناك قشمد يف ءافلخلا نأ نوخرؤملا
 : ,(2ءيف ربكاب مهيلإ

 ةيومال ا ةيسايسلا حالصإ زيزعلا دبع نب رمع ةفيلخلا لواح دقو

 هرمأو هنلا دبع نب ليعامسإ وه الداع ايلاو نيعف ێةيغيزامألا دالبلا يف

 ةسايسلا هذه نأ الإ قيقرلا ريرحتو نيملسملا غيزامألا ىلع ةيزجلا ءاغلإب

 ،يبرعلا ليعامسا حت ،مهرابخأو ةميالا ريس باتك : ركب يبا نب يحي ءايركز وبأ (1)
 ينيجردلا- .54ص 01984 رئازجلا ثةيعماجلا تاعوبطملا ناويد ءثةثلاثلا ةعبطلا

 ناميلس 124ص .عجرملا سفن :يخامشلا- 19 ص )1 (ج برغملاب خئاشملا تاقبط

 35 ص ةيضاباإل ١ خيرات رصتخم : :ينورابلا

 ،نيدلا ةميأ ةفرعم ىلإ نيئدبتملاو ةماعلا ملس ةلاسر :ينورابلا ىيحي نب هللا دبع خيشلا-

 .188ص )3(ج ءعجرملا سفن :زوبدح . كص
 يرجملا عبارلا نرقلا فصتنم ىتح برغملا دالب يف ج راوخلا :ليعامسا دومحم قازرلا دبع (2)

 .38 ص .1985 برغملا ءاضيبلا رلدلا ثناقل راد ثةيناثلا ةعبطلا ،(هاروتكد ةلاسر)
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 ينسلاو يضابإلا يسايسلا ركفلا نيب ةنراقم ةيروتسد ةيعرش ةسارد .ةيضابإلا دنع ىروشلا ةيرظن :حون هللا دبع نالو قوا .د

 ه 102 ةنس كلملا دبع نب ديزي ئجمو .هتومب تهتناو اليوط مدت مل

 بهذو مهنم نيملسملا ىلع ةيزجلا ضرف داعاو غيزامألاب دبتساف»
 .(!) «مهتناهإ يف اديعب

 هميلاعتو نيدلا حور فلاخت يتلا ةيفسعتلا ةسايسلا هذه ةجيتن ناكو

 ةسايسلا ىلع ةروثلاو طخسلا مع نأ ايقيرفإ لامش وزغ اهمساب مت يذلا

 راشتنال ابصخ الاجم اهنم تلعج يلاتلابو ،دالبلا هذه بلغا ةيومالا
 ةفسعتملا ةينسلا ةطلسلا بهذمل ةفلاخملاو ةيطارقميدلا ةيضابإلا ميلاعتلا
 ةيسايسلا مهفادهأ عم ةيشمتمو ةيرطفلا ربربلا عابط عم ةمئاوتم» اهنأل

 ٦: , (“)«ةيموقلا مهتاعزنو

 نوزيمتي ،عامتجإلا ءاملعو نيخرؤملا عامجإب غيزامألا نأ كلذ
 عيزوت ىلع مئاقلا يطارقوميدلا يزكرماللا .يعامتجالا | ميظنتلاب

 ةيزكرم ةطلسل عوضخلا مدعو ،تايوتسما ىلع ايدومع ةطلسلا
 مهقشع و لالقتسالا مهبحب اوفرع امك ،ةطلسلا قلطم كلم وأ ةدحاو

 اومس مهنأ ىتح ملظلا: ىلع درمتلاو اهنع عافدلل مهتتامتساو ةيرحلل
 .رارحألا لاجرلاب

 ىلع تلبج يتلا ةيغيزامألا بوعشلا تدجو دقف كلذ ىلعو

 يق ةيضابإلا ئدابملا كلذ دعب مث ةيجراوخلا ئدابملا :يف ؤةيرحلا
 ةاواسملا يف اهلامآ ققحي ام ؤ(يرجهلا يناثلا) نماثلا نرقلا طاسوأ

 امك .نيدلا مساب ةسادملا اهتبيهو اهلالقتسا عاجرإو سانلا نيب ةيلكلا

 نع اهزيمتو اهتيوه تابثإ يف اماه ايفاقتر اينيد ارصنع اهيف تدجو
 .ةيبنجألا ةطلسلا

 . 4 ص يرجملا عبارلا نرقلا ك فصتنم ىتح برغملا دالب يف ج رلوخلا :ليعامسل دومحم ) 1 (

 .34 ص ثعجرملا سفن )2(
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 ينسلاو يضابإلا يسايسلا ركفلا نيب ةنراقم ةيروتسد ةيعرش ةسارد ةيضابإلا دنع ىروشلا ةيرظت :حون هللا دبع نالغو قو .د

 ` :ةيضابإلا ةيسايسلا دئاقعلا مهأ (ج)

 ىلإ جاتحت مكحلا يف ةماه ةيروتسدو ةيسايس ةيرظن ةيضابلالل

 مهئدابم مهأ ضارعتساب يفتكن انه نحنو .ا٨"قمعملا ثحبلاو ةساردلا
 ئدابملا مهأ لثمتتو .ةلاطإلل ابنجت انثحب عوضومب طبتري امم ةيسايسلا

 .2 2)ىلي اميف ،ةيضابإلا دنع ةيروتسدلا ةيسايسلا

 نع يهنلاو فورعملاب رمألا ئدابم ةماقإب طبتري مامإلا بصن ) 1
 يفتكتق نامتكلا ةلاح يف امأ ئ روهضلا ةلاح يف قحلا قاقحا و ركنملا

 نع يضابإلا بهذملا دوجو ىلع ظافحلاو تادابعلا ةماقإب ةيضابإلا ةعامجلا
 .ةمامإلا رومأ نم نكمأ ام ةماقإو ةيصخشلا ةايحلا ميظنتو ميلعتلا قيرط

 امك دوجولا يف انكر اهنوك سيل ةمامإلا بوجو ردصم نإ (2
 اهنوك نم ةيضابإلا دنع اهبوجو ةمامإلا. دمتست امنإو ‘ةعيشلا كلذ ىري

 فورعملاب رمألا آدبم لثم ةيساسألا نيدلا ناكرأ ضعب مايقب نرتقت

 ال ام .لكف مامإلا دوجوب الإ ناكرألا هذه موقت ال اذإ ،ركنملا نع يهنلاو

 )3( .بجاو وهف هب الإ بجاولا .متي

 دجت امنإ ةيسايسلا مه وارآ و مهركف لوانتت ةصاخ تافلؤم ةيضابال ا ءاملع كرتي مل ) 1 (

 .ةفلتخملا ةيخيراتلاو ةيهقفلاو ةيدئاقعلا مهبتك يف ةرثانتم ةقرفتم ءارآلاو ئدابملا هذه

 .بازم داو يفو ةيمتسرلا ةلودلا يف ةينيدلاو ةينوناقلا مهمظن لالخ نم اهفشكتسن امك

 نأ مهرابتعا ىلا ةصاخ يسايسلا مهركف نيودتب ةيضابالا مامتها مدع ببس عجريو
 هليس و يه امنإو ،اهتاذ يف ةياغ تسيل ةلودلا نأو نيدلا يف انكر سيل ةلودلا ةماقإ

 ةيسايسلا فورظلا ىلإ كلذ عجري امك ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمالا أدبم ةماقإل
 نم عمقلاو ةقحالملاو داهطضالاب ةمستملا و نامتكلا ةلاح يف اهيف نوشيعي اوناك يتلا

 . ةينسلا ةيدادبتسالا ةمظنألا فرط
 .اهدعب امو 52نص .(ت. د) )م. د) ‘(ن د) ةزكرم ةسارد ةيضابالا : . رمعم يحي يلع (2)

 دمحم جاحلا بطقلا ةبتكم (طوطخم) © نيدلا لوصأ حرش :نيروغبت ىسيع نب دمحأ (3)

 .289 و 283 ص ةيادرغ ءنقزي ينب .2 ك شيفطآ فسوي نب

 .عيزوتلاو رشنلل ةينطولا ةكرشلا ،يبلاط رامع قيقحت زجوملا :يفاكلا دبع رامع وبأ -

 : .250 }249ص (1)ج 01978/ 1398 ثرئازجلا
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 ينسلاو يضابإلا يسايسلاركفلا نيب ةنراقم ةيروتسد ةيعرش ةسارد ةيضابإلا دنع ىروشلا ةيرظن :حون هللا دبع نالغو قوا .د

 يتلا ةيداهتجالا رومألا نم يه امنإ ةيضابإلا دنع ةمامإلاف هيلعو

 :ةيضابإلا ذيحوتلا ةديقع يف ءاج ثيح "يأرلا" باب يف لخدت
 اوجرخأ يارلاو (...) يارلاو ةنسلاو ليزنتلا :ةثالث نيدلا لامك »

 يف دحلاو ،ةمامإلاو دقفلا :هوجو ةعبرأ هنم اوراتخا ،ةريثك اهوجو هنم

 .(" «سدسلا دادجألا ثاريم و رمخلا

 نكمأ اذإ ةيضابإلا دنع ةمامإلا نع ءانغتسالا نكمي يلاتلابو

 جاروخلا عم انه نوقفتي مهف كلذبو ،مامإ بصن نود ناكرألا كلتب مايقلا

 نكميو فورظلا لك يفو اهتاذ دح يف ةيرورض تسيل ةفالخلا نوك يف
 .ا2اهنود نم سانلا رومأ ميظنت نكمأ اذإ اهنع ءانغتسالا

 ةلاح) ةوعدلا فعض ةرتف يف :ةيضابإلا دنع ةمامإلا نأ امك

 تادابعلاب .مايقلاب اساسأ قلعتتو ؛اضحم ايوبرت اينيد اعباط اهل (نامتكلا
 مامتهالاو لازعنالاو ةملاسملا يضتقت يهف كلذبو ،تالماعملا هيجوتو

 ىلإ ريشنو .هنيوكتو هتيبرنو درفلل ينيدنا ميلعتلاو يعامتجالا حالصإلاب
 .اث) اقالطإ ةمامإلا بوجو مدع ىتح نوري ةيضابإلا ءاملع ضعب نأ

 مهف كلذل "ةماقتسالاو ةوعدلا لهأ" مهسفنأ نومسي ةيضابإلا (3

 مهو ثنيفرطتملا جراوخلا نم نوؤربتيو فنعلا لامعتسا نوذبني

 ةوقلا ىلإ نوؤجلي الو عانقإلاو ةيملسلا ةوعدلا ىلع نودمتعي

 .01982 فةنيطسق ،ةيضابإلا لوصالا يف ةيمالسإ تاسارد : تشوعأ ديعس نب ريكب -
 .65ص ةزكرم ةسارد ؛ثةيضابإلا ::رمعم يحي يلع .114ص

 ءةثلاثلا ةعبطلا ،نيزاب دمحأ نب رمع حت ثديحوتلا ةديقع :(فورعم فلؤم نود) (1)
 ةيضابالا ىندل ةدمتعملا ديحوتلا ةديقع يهو 3. ص 2003 .ةيادرغ ثةيبرعلا ةعبطملا
 ىلا ةيغيزامألا ةغللا نم تمجرت دقو ،مويدا ىلإ سنوتو ايبيلو بازم يداوب ةبراغملا
 امك عيمج نب ورمع صفح يبأ خيشلا فرط نم م14/13‘ه 8/7نرقلا يف ةيبرعلا

 .اهتمدقم يف كلذ ركذي

 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا ،مالسإلا يف مكحلا .لوصأ ،يروهنسلا قازرلا دبع (2)
 .70ص 02003‘باتكلل

 ` .249ص )1 (ج زجوملا :يفاكلا دبع (3)
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 ينسل او يضابإلا يسايسلاركفلا نيب ةنراقم ةيروتسد ةيعرش ةسارد ةيضابإلا دنع ىروشلا ةيرظن :حون هللا دبع نالو قوا .د

 ةيسايسلاو ةيهقفلا مه ؤا رآ زيمتت امك .مهدوجو نع عافدلل الإ

 نم قثبنملا لدتعملا رايتلا نولثمي مهف هيلعو ثةيعقاولاو لادتعالاب
 )"٧\. ةيجراوخلا ةكرحلا

 ةيمالسإلا ةمألا دارفأ عيمجل قح ةلودلا ةسائر بصنم نإ (4

 ىلع وأ نيعم سنج ىلع اركح سيلو ‘مهناولأو مهسانجأ فلتخمب
 ةلودلا بصانم نم هريغ وأ بصنملا اذه ةيلوت يف ىعاري الو .شيرق
 أدبملا اذه ةسارد لوانتن فوسو .ةيقالخألاو ةيملعلا ةءافكلا رصنع الإ

 .قحال لصف يف

 لماعتلا ناش يف ةماه ةيرظنب يضابإلا يسايسلا ركفلا درفني (5
 ء"نيدلا كلاسم ةيرظت"'ب ىمسي ام وهو ؤةيضابالا ريغ ةطلسلا عم

 ةيضابإلا ريغ ةطلسلا نيب ةقالعلا فييكت متي ةيرظنلا هذه ىضتقمبو

 اهنم لكل تال اح عبرال اقفو كلذو ‘ "ةماقال او ةوعدلا لهأ"و ةنئاقلا

 : (2 )يهو طورشو ماكحأ

 ةماقتسالاو ةوعدلا لهالآ اهيف نوكي ىتلا يهو د :روهظل ةلاح (ا

 ةيمتسرلا ةلودلا ةرتفك يهو ،مهل ةلود نوميقي ثيحب ددعلاو ةوقلا نم

 ىلإ ضرعت ةلاح يف ةيضابإلا نوكي امدنع :عافدلا ةلاح (ب
 يهو ثمهبهذمو مهدوجو نع عافدلاب ةوعدلا لهأ يفتكي اهيفو ،ءادتعا

 .51 ص برغملا دالب يف جراوخلا :ليعامسإ دومحم (1)
 ح رش : :شيفطا فسوي نب دمحمأ ج احلا خيشلا :رظنا ". نيدلا كلاسم" ةيرظن لوح 2 (

 1983/1403 .نامع ةنطلس شةفاقتلاو يموتلا ثارتلا ةرازو ‘ديحوتلا ةديقع

 . 7776 . .ص

 رلد ةيناثلل ةعبطلل .ثليلعلا ءاقشو لينلا باتك حرش : :ينيمثلا زيزعلا دبع نيدلا ءايض خيشلا _-

 :خيراتلل بكوم يف ةيضابإلا :رمعم يحي يلع- .4 ص1 3)ج 01972 توريب حتفلا

 . 4 ةرهاقلا ةبهو ةبتكم ©ىلزالا ةعيبطلا يضابإلا بهذملا ةأشن : :ىلوالا ةقلحلا

 .اهدعب امو 93 ص
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 يننلاو يضابإلا يسايسلاركفلا نيب ةنراقم ةيروتسد ةيعرش ةسارد ,ةيضابإلا دنع ىزوشلا ةيرظن :حون هللا دبع نالغو قو .د

 حوزنلا لبق رشاعلا نرقلا يف ةيمتسرلا ةلودلا طوقس دعب ام ةرتفك
 . .بازم يداو ىلا

 "ةماقتسالاو ةوعدلا لهأ" فعضي امدنع نوكتو :نامتكلا ةلاح (ج

 يأ ىلا مهضرعت نود نم نكل شةلود ةماقإ مهيلع اهيف ليحتسي ةجرد ىلا
 ىربكلا ةمامإلا نع ءانغتسالا ةيضابإلا ىلع ةلاحلا هذه ىضتقتو .ءادتعا
 مهنايكو مهبهذم ىلع ةظفاحملاب (ةتحبلا ةينيدلا) ىرغصلا ةمامإلاب ءافتكالاو
 .ينيدلا ميلعتلل غرفتلاو ةيقتلاو شامكنالاو

 :نوغرفتي ةيضابإلا نيدلا لاجر نإف نامتكلاو عافدلا يتلاح يفو
 لئابقلا ءامعز عمتجملا يف ةيسايسلا ةطلسلا ىلوتي امنيب ،ميلعتلاو ةيبرتلل
 بونجلاب يبازملا عمتجملا يف لاحلا وه امك ،نويسايسلا :ةداقلاو
 .نورق ةرشع ذنم يرئازجلا

 غلبي امدنع نوكتو ،تالاحلاا فعضأ يهو :ءارشلا ةلاح (د

 مهسفنأ نع عافدلا .ال اهعم نوعيطتسي .ال ةجرد فعضلا نم ةيضابإلا

 اوجرخيو اوقرفتي نأ مهيلع بجيف { مهدوجو ىلع ةظفاحملا ىتح الو
 لعف امك ،ةنسحلا ةظعوملاب مهبهذم رشنل هللا ليبس يف ةيملسلا ةوعدلل
 غيرأ يداو قطانم ي ف -نبازعا ماظن سسؤم- يسوفنلا ركب وبأ خيشلا

 هتايح سرك ثيح ٠ م 1 /ه5نرقلا لئاوأ يف بازم يداوو نالجراوو
 عاطتساف ،ينيدلا ميلعتلاو ةيضابإلا ئدابمل ةيملسلا ةوعدلل هذيمالتو وه

 . ةيضابإلا ىلا ةلزتعملا نييتانزلا نم ريثكلا لوحي نأ

 رايتخال ديحولا يعرشلا ليبسلا يه ىروشلا ةقيرط نإ (6
 يهو ،يعرش ريغ بولسأ يه ةيصولاب ثيروتلا ةقيرط نأو شمامإلا
 يف ادئاس اديلقت تحبصأو ةنسلا لهأ اهعبتاو نويومألا اهعدتبا ةعدب

 فرط نم راتخي نأ بجي مامإلاف هيلعو ،اذه انموي ىلإ يمالسإل ا ملاعلا

 : الإ ةلماك ةعيبلا دقعنت الو ،يأرلا لهأو ءاملعلا نم "رايتخالا لهأ "
 . ريهامجلل ةماعلا ةعيبلاب
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 اميرحت لداعلا مامإلا ةعاط نع جورخلا نومرحي ةيضابإلا (7

 كلذ نوكي الو ،هنوبجوي الو رئاجلا ناطلسلا لزع نوزيجيو ‘اقلطم

 اهب ديقتلا مزلي ةمراص طباوضو طوزنشل اقبط "روهظلا ةلاح" يف الإ
 . ةلاح يف امأ .ىزنس امك اهعابتا نم دب ال يهنلاو رمالل لحارمو
 .اقلطم كلذ زوجي الف نامتكلا

 دجوت ذإ عيش يف جراوخلا نم اوسيل ةيضابإلا نإف هيلع ءانبو
 .ال يضابإلا بهذملا نأ كلذ ،ةيرهوج ةيسايسو ةيهقف تافالتخا امهنيب
 لك ةأشنل ةيخيراتلا فورظلا ثيح نم الإ جراوخلا بهاذمب يقتلي
 ةيسايسلا ةياعدلا نأ ريغ .اقباس هانيأر امك يبرعلا قرشملا يف امهنم
 ةيطارقميدلا ةضراعملا دض ةيسابعلاو ةيومألا ةيكلملا ةمظنألل

 دحلاو مهلزعل ةيضابإلاب "جراوخلا" ةيمست قاصلإ تلواح ")ةيضابإلا
 نأ امك ،اة يمالسإلا ملاعلا يف ةيطارقيدلا ةيروشلا راكفألاراشتنا نم

 ارود اوبعل اثيدحو اميدق نيبصعتملا باتكلا نم ديدعلاو تالاقملا باتك

 هاجتالا ضهجأ امم ءاةأةيضابإلاب ةيمستلا هذه قاصلإ يف اماه
 بابسألا نم كلذ ناكف يمالسإلا ركفلا يف يتاواسملا يطارقميدلا

 .مويلا ىتح نيملسملا فلختل ةيسيئرلا

 ةنس ةيمتسرلا ةلودلا طوقس ذنم نامتكلا ةلاح ةيضابإلا لخد دقو

 نم اهل اوضرغت يتلا ةقحالملاو داهطضالا ىدأو 0م909/ ه6

 .ةيضابإلا حوزن ىلإ مهريغو نييمطافلا نم نييبهذملا مهموصخ فرط
 ةيلبجلا قطانملاو (بازم يداو) ءارحصلا لثم انمأ رثكأ قطانم ىلإ

 .قحال لصف يف ةيضابإلا دنع ةيطارقميدلا ةيرظنلل ليلحتلاب لوانتن فوس (1)
 ` فادهأ اهئارو نم ةضرغم تايمست يهو "ةنسلا لهأ"و "جراوخلا" تايمست لوح (2)

 .ةيضابالا دنع ةديقعلل يراضدلا دعبلا :يريبعجلا تاحرف خيشلا :رظنا ةيسايس
 . اهدعب امو 33 ص 7 .ةرارقلا ثارثلا ةيعمج رشن ،لوالا ءزجلا

 ميدقلا يف تال اقملا باتك دنع ةيمالسإل ١ قرفلا نيبي ةيضابإل ١ :: : رمعم يحي يلع خيشلا )3 (

 5 .187ص رئازجلا ،ةيادرغ ةيبرعلا ةعبطملا ،ثيدحلاو
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 ينسلاو يضابإلا يسايسلاركفلا نيب ةنراقم ةيروتسد ةيعرش ةسارد ةيضابإلا دنع ىروشلا ةيرظن :حون هللا دبع نالغو قوا .د

 تاعامجلاو لئابقلا نم ديدعلا تلضف رئازجلا يفو ،(ايبيلب نسوفنا لبج)
 ءامتحالل ةلحاقلا ةيلبجلا بازم ةقطنمب رارقتسالا ةيضابإلا ةيغيزامألا

 ،يوغللاو يفاقثلاو ينيدلا اهدوجوو اهبهذم ةيامحو عامطألا نع اهب

 .(")نامتكلا ةلاح هيضتقت امل اقفو ةيضابإلا ةعامجلا ميظنت ةداعإو

 ذنم (ةمصاعلا رئازجلا بونج ملك 600) بازم يداو يف ةيضابالا ةعامجلا مظتنت (1)
 نم ةاحوتسم ةينيد ةمظنا اهمكحت ةينيزاما ةيلبق ةيلاردفنوك لكش يف م11 نقلا
 .نامتكلا ةديقعل ةينيدلاو ةيسايسلا ةفسلفلا
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 ينسلاو يضابإلا يسايسلاركفلا نيب ةنراقم ةيروتسد ةيعرش ةسارد ةيضابإلا دنع ىروشلا ةيرظت :حون هللا دبع نالغو قوا .د

 لوألا لصفلا

 مالسإلا ين ىرشلا ةيرظن

  

 .ىروشلا موهفم :لوألا ثحبملا ٠

 .ىروشلا ةيجح :يتاثلا ثحيملا ٠

 .ىروشلا لهاو ىروشلا قاطت :ثلاثلا ثحبملا ٠

 ىروشتا لهأ يار ةيمازلإ ىدم :عبارلا ثحيملا ٠

 .مكاحلا ىلع
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 ينسلاو يضابإلا يسايسلاركفلا نيب ةنراقم ةيروتسد ةيعرش ةسارد ةيضابإلا دنع ىروشلا ةيرظن :حون هللا دبع نالغو قوا .د

 لوأل .ثيتبمل

 ىروشلا موهفم

 لالخ نم يمالسإلا يسايسلا ركفلا يف ىروشلا موهفم ةسارد لوانتن .

 ضرعتسنو ءاهفيرعت لواحنو اهتيمهأو اهانعم ددحن نأب رصانع ةتس
 :يتآلا يف كلذو ،ةملسملا ةلودلا يف مكحلا نم اهعقومو ،اهلكشو اهيعون

 .اهتيمهأو ىروشلا فيرعت : لوألا بلطملا

 ىروشنا ىنعم : لوألا عرفلا
 يحالطصا رخآلاو يوغل امهدحأ :نيينعم : ىروشلا ةملكل

 . :يلي اميف امهضرعتسن

 ذخأت نأ لبق يناعم ةدع "ىروشلا" ةملكل تناك :يوفللا ىنعملا ()
 :يتآلا يف اهلامجب نكميو ىرخأ يناعم ىلع ةلالدلل تلمعتسل ذل ،رواشتلا موهفم

 :برعلا ناسل يف درو ذإ :لسعلا جارختسل ىنعمب )1

 هجرختسا ،ةراشمو اراشمو ،ةرايشو ارايشو اروش هروشي لسعلل راشل»
 .(2) ««هراتشل ...هروشي لسعلا راش » ةغللل نتم مجعم يفو ) «هابتجلو ةبقولل نم

 ج رختسملا ىمس كلذبو اة)«هعضوم نم هتنخ لسعلا ترش» ةغللا بيهت يفو

 ."ةروشلا"ب ةلحنلا هيف لسعت يذلا عوضوملاو "روشلا" ب

 .434 ص ؛(ت. د) توريب ةفاحصلا راد .)11 (ج برعلا ناسل :روظنم نب ةمالعلا (1)

 .393 ص .(3)جم 6 1 959 ةايحلا ةيتكم راد ةغللا نتم مجعم :اضر دمحأ خيشلا )2(

 .ميهاربإل لضفلا وبأ دمحم :حت ثةغللا بيذهت :روصنم يبأ يرهزالا دمحأ نب دمحم (3)

 .40431 ص 0 (ت.د) ةمجرتلاو فيلأتلل ةيرصملا 0 )1 1 (ج
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 ينسلاو يضابإلا يسايسلاركفلا نيب ةنراقم ةيروتسد ةيعرش ةسارد ةيضابإلا دنع ىروشلا ةيرظن :حوت هللا دبع نالغو قوا .د

 نتم مجعم يف درو ثيحب ‘ءارشلا دنع ةبادلا ندب صحفت ىنعمب (2
 «ا")اهتريس فيك رظنيو اهربغيل اهبلق ةبادلا روش» ةغللا

 «اثامهتبلق اذإ \امهروشل ةمألاو ةبادلا ترش » ةغللا بيذهت يفو

 ىنعمب لجرلا راوش راش لاقي .كلذبو :ةهاجولاو نسحلا ىنعمب (3

 ."ههجو نمس سرفلاو ههجو نسحا هنأ

 حلطصم رهظ ىنعملا اذه نمو :هصالختساو يأرلا ةنابتسا ىنعمب (4 .
 ثيح ،ريشي راشأ ردصم نم وهو ىمويلا لوادتملا يسايسلا هانعمب ىرونشلا
 ءاورواشتو موقلا روتشا (....) ءراشاك حولو اموأ هديب هيلإ روش » :لاقي
 :ةراشتسا ةروشملاو يأرلا اولوادت :اورواشت ةروشملا هنم بلط :هرواش

 بيذهت يف درو امك 0 (3) «راتتساو نيبت : :رمال ١ يا رلاو ةروشملا هنم بلط

 . )««ةرؤشم لاقيو ث ةراشإلا نم قتشا ةلعفم ةروشملا و» "راش" ةدام ةغللا

 ةميدقلا ةيوغللا رداصملا عيمج يف درو " راشأ" لعفلا مسا ن ظحالنو

 رثكأ وه ىروشلا حلطصم نأ زيغ ،"ىروشلاو ةروشملا" نزو ىلع
 وهف ،ةرواشملاب موقي يذلا لعافلا مسا امأ .رضاحلا تقولا يف الامعتسا

 .نورواشم وأ ءاروش هعمج ،"ريش"

 ةفاك يف ىرونلا ةملكل يوغللا ىنعملا نإف هركذ قبس ام ىلع ءانبو
 | .راهظإلاو جارختسالا :وه اهتالامعتسا

 ءاهقف هيلع ىرج يذلا ىنعملا هب دصقيو :يحالطصالا ىنعملا (ب)
 ىروشلا نكر ىلع ةلالدلل احلطصم هونختاو ،نورسفملاو ةيعرشلا ةسايسلا
 ام وهو .ةماعلا نوؤشلا رييست يف بعشلا ةراشتسا ىنعمب مالسإلا يف

 .ىرن فوس امك ام دح ىلإ ةيطارقميدلا ىنعم عم فنارتي

 .393 سح ،(3) جم ث ةغللا نتم مجعم :اضر دمحأ خيشلا (1)
 : . .404ص (11)ج ‘ برعلا ناسل :روظنم نبا (2)
 .393 ص (3)جم ،عجرملا سفن :اضر دمحأ خيشلا (3)
 .405سح ،(11) شةغللا بيذهت :روصنم يبأ (4)
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 ينسلاو يضابإلا يسايسلاركفلا نيب ةنراقم ةيروتسد ةيعرش ةسارد ةيضابإلا دنع ىروشلا ةيرظن :حون هللا دبع نالحنو قوا .د

 ىروشلا فيرعت :يناثلا عرفلا

 فيرعت عضوب ءامدقلا نورسفملاو ةيعرشلا ةسايسلا ءاهقف متهي مل

 رصعلا يف نيثحابلاو باتكلا ضعب كلذ لواح دق و .ىروشلا موهفمل قيقد
 :يلي اميف اهنم جذامن ثالث ضارعتساب يفتكن ،ثيدحلا

 رهظيل مالكل يف ةضوافملا يه » اهنأ ىروشلا اغال دمحم فرعي -

 يتلل ةهجلا ركذ هيف دري مل ل ،قيقد ريغو ماع فيرعتلا اذه نأ ظحالنو 8ا"«قحل
 .ةرواشملا اهيف بجي يتلا رومألا الو ؤبعشلا هاجت ةطلسل ىنعمب ىروشلاب موقت

 عالطتسا» : اهنأ اهفرعيف قلاخلا دبع نامحرلا دبع ذاتسألا امأ -

 ("«قصحلل رومألا برقأ ىلإ :لصؤتلل هيف ةربخلا يون نم رمألا
 مل ذإ صقان هنأ فيرعتلا اذه ىلع بيعي يراصنألا ليعامسإ .د نأ ريغ

 ةلاسم يف ةربخلا لهأ ريشتسملا نوكي نيآ {ةينفلا ىروشلا ىلع طقف قدصي
 هتهج نم وهف يلاتلابو ..ةماعلا ىروشلا ىلع قبطني ال امنيب ،لئاسملا نم

 رومألا يف اهنع بوني نم وأ ةمألا يأر عالطتسا » :اهنأ ىروشلا فرعي
 .ا«ةماعلا حلاصملاب ةقلعتملا ةملعلا

 ذإ حىروشلا موهفمل الومشو اديدحت رثكأ انيأر يف فيرعتلا اذه دعيو
 : امه , يطارقميدل ادبملا امهيلع موقي نيماه نيرصنع نمضتي

 كلذ نوكي نأ ىنعمب ،اهنع بوني نم وأ ةمألا يأر بلط _

 .ةرشابم ريغ وا ةرشابم ةفصب ءاوس بعشلا هاجت ةطلسلا فرط نم
 .ةماعلا ةحلصملا تاذ رومألا نم رماب ىروشلا قلعتت نأ _

 ةعبطلا شةيرظنلل تاقلطنملاو سألا يف نرلقم ثحب دب ،ةيطازقميدلاو ىروشلل :اغال دمحم يلع (1)

 .15ص {1983 ى(م.د) ضعيزوتلاو رشنلاو تاساردلل ةيعماجلا ةسسؤملا ©ىلوألا
 نب يرطقلا راد ،مالسإلا يف مكحلا ماظن :يراصنالا ليعامسإ ديمحلا دبع.د :رظنأ (2)

 .45ص 01985 رطق ،ةءاجفلا
 .45ص ث عجرملل سفن (3)
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 ينسلاو يضابإلا يسايسلا ركفلا نيب ةنرلقم ةيروتسد ةيعرش ةسارد :ةيضابإلا دنع ىروشلا ةيرظن :حون هللا دبع نالغو قوا .د

 ىروشلا ةيمها :ثلاثلا عرفلا

 نإ ملسملا عمثجملا يف ىوصق ةيمهأ ةيطارقميدلاو ىروشلا أدبمل

 :يتآلا يف اهضرعتسن ةعومجملا ىوتسم ىلع وأ درفلا ىوتسم ىلع

 .درفلا ىوتسم ىلع :الوأ

 :يهو سمخ يف درفلل ةبسنلاب ىروشلا دئاوف صيخلت نكمي

 حيتي ءايلعلا ةطلسلل ىلإ ءاهتناو ةلئاعلا نم ءادتبا ىروشلا ةسرامم نإ (1
 يذلا مهلملا خانملا ةئيهتب كلذ و .ةيلقعلا هتاردق ةيمنتو هتيصخش نيوكت درفلل
 اذهو ،نيرخألا براجت نم ةدافتسالاو ةيفرعملا ةيعادبإلا هتاقاط زلربلب حمسي

 .عمتجملل ةريبكلا ةدئافلاب دوعيو دارفألل يملعلا ىوتسملا عفر ىلإ يدؤي
 ةاواسملا أدبمل قيبطت وه هئارآ ءادبإ يف درفلا قحب فارتعالا نإ (2

 رييست يق هكارشإو ،دقنلاو ريبعتلا يف هقحو درفلا ةيصخشب فارتعاو
 .ةماعلا ةحلصملا تاذ تاررقلا ذاختا يفو ةماعلا ةايحلا نوؤش

 دصاقملا نم هرابتعاب هب ةقئاللا هتناكم لقعلل ىطعت ىروننلاب (3
 ميقتست اهيلع ةظفاحملاب ينتلا » ةيمالسإلا ةعيرشلل ةسمخلا ةيساسالا

 . .(!) ؛؛عمتجملا مظتني و ةايحلا

 ىروشلا .ةطساوب ةماهلا تاررقلا ذاختا يف دارفألا كارشإ نإ (4.

 مهمازتلاو تاررقلا كلتل مهناعذإ يلاتلابو ،ةيلوؤسملاب مهساسحإ ىلإ يدؤي

 .اهوعناص مه رابتعاب اهقيبطتب

 يف ةقثلا حور ثب ىلإ يدؤت ماكحلاو ةيعرلا نيب ىروشلا نإ (؟
 .نيموكحملا هاجت نيمكاحلل ةبسنلابو ،نيمكاحلا هاجت دارفألا سوفن

 ةيعماجلا را دلا ةعبا رلا ةعبطلا ‘ يمالسإل ١ هقفلا لوصأ : يبلش ىفطصم دمحم .د ) 1 (

 .525ص ٤ 1983 كتوريب رشنلاو ةعابطلل
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 ينسلاو يضابإلا يسايسلاركفلا نيب ةنراقم ةيروتسد ةيعرش ةسارد ةيضابإلا دنع ىروشلا ةيرظن :حون هللا دبع نالغو قوا .د

 .ةعامجلا ىوتسم ىلع :ايناث

 ةزيكرلا اهنأ ةمألا ىلع ةيطارقميدلاو ىروشلا دئاوف لامجإ نكمي

 ةنينأمطلا ةدق قيقحتو 'دا رطا و ماظتناب اه رومأ ريس ريسو ٠6 ةلودلا را رقتسال ةيساسأل ١

 :ةيلاتلا تارابتعالل كلذو ،ةماعلا ةنيكسلاو

 يأرلا ةفرعم ىلإ يدؤي يذلا ديحولا ليبسلا يه ىروشلا نإ (1
 .ةضقانتملا ةفلتخملا ءارآلا ضارعتسا لالخ نم هرايتخاو بوصألا

 با وصلا فاشتكا ىلا ابلاغ ي دؤي امم ‘ اهتيجح ثحبو اهتشقانمو اهتنراقمو

 .ةبسانملا تاررقلا ذاختا يلاتلاب و ءء اطخألا بنجتو

 رادصإ وأ {ربجتلاو دادبتسالا نم مكاحلل ةمصع ىروننلا يف نل )2

 مكاحلا علطي ةرواشملاب ذإ }ةعامجلل اررض اهيف ةرئاج وأ ةشئاط تاررق

 عمتجملا عقاوب هرصبي اذهو .ێاهتروطخ ردقي الو اهلهجي رومأ ىلع

 شيفطأ دمحما جاحلا خيننلا ةميأل ا بطقل "لينلا حرش" يف ءاج دقو هتايحو

 :يه ى روشلا نأ )1( يبا زملا يضابال ١

 نم وه يذلا ةمادنلا يعاد دادبتسال او ةفرعملا حاقل »

 .(2) ناسنإلا عابط

 ةدايسلا ةبحاص اهنأ ةمألل ريكذت و سوفنلل بييطت ىروشلا يف (3
 .ةدايسلا هذه ةسرامم يف اهنع ليكو الإ .وه اه مكاحلا نأ و ةطلسلاو

 كلذو ةيعامجلا رعاشملا ةدحو :ىلإ يدؤي ةيعرلا ةراشتسا نإ (4

 لولحلا داجيإل ءارآلا لدابتو ةعامجلل ةماهلا لئاسملا ضرع ةطساوب
 .اهل ةبسانملا

 نقزي ينب ةنيدم خيش (1818-1914) شيفطا فسوي نب دمحما جاحلا خيشلا (1)
 يف فلؤم 200 يلاوح فلأ ،م19نرقلا يف ةيضابإلا ةيملعلا ةكرحلا دئار (ةيادرغ)
 .خلا ... مالكلا ملعو ةغللاو خيراتلاو ريسفتلاو هقفلاك ةيويندلاو ةينيدلا مولعلا فلتخم

 . .مويلا ىتح نامعو ايقيرفإ لامشب ةيضابإلا عجرم هتافلؤم ربتعتو
 .323 ص .(14)ج ليلعلا ءافشو لينلا باتك حرش :شيفطآ خيشلا (2)
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 ينسلاو يضابإلا يسايسلاركفلا نيب ةنراقم ةيروتسد ةيعرش ةسارد ةيضابإلا دنع ىروشلا ةيرظن :حون هللا دبع نالغو قوا .د

 ةلدابتم ةقث داجيإ ىلإ يدؤي مكحلا يق ديلقتك ىروشلا ةسرامم نل ) 5

 ىلع ةباقرلل ةماه ةليسو ىروشلا ربتعت ثيحب ،ةيعرلاو رمألا يلوأ نيب
 يدؤي اذهو ێهلامعأل ةرمتسملا ةعجارملا لالخ نم كلذو ،مكاحلا تاطلس

 .مكاحلاو ةيبعشلا ةدعاقلا نيب براقتلا ىلإ

 يف ثبلاو تاررقلا ذاختا يف ةيورلاو ثيرتلا ينعت ىروشلا نإ (6
 ءارآ ءاصقتسا نود عرستلاو ةيلاجترالا يفانت يهف كلذبو ثةماهلا رومالا

 ايناكم بسانملا رارقلا رادصإ نمضت يهف هيلعو 0 ا'!"لصاصتخالا لهأ

 .ايعوضومو اينمزو

 .اهتتاكمو اهلاكشأو ىروشلا عاونا :يتاثلنا بلطملا

 .ىروشلا عاوتآ :لوألا عرفلا .

 ظحالن يمالسإلا يسايسلا هقفلا يف ىروشلا !دبمل انتسارد لالخ نم
 اقيقد ازييمت -انيأر يف- امهنيب زييمتلا بجي ،ىروشلا نم نيعون دوجو
 ةيفيكلاو ةدملاو ةعيبطلا ثيح نم تافالتخا نم امهنيب دجوي امل ‘الصافو

 نيلقتسم نيعون ىلا مسقنت ىروشلا نإف انيأر يفف .ىرنس امك ،ةيمهألاو
 ١ :امهو نيفلتخم

 [ .رايتخالا ىروش :الوأ

 يمم رايتخاو مكاحلا باختنا دنع ىروشلا بولسأ عابتا اهانعمو
 نم عونلا اذه فيرعت نكميو ،تايوتسملا ةفاك .ىلع ةداقلا باختناو ثبعلا
 يف بعشلا كارشإب ،ىروشلا ةقيرطل اقفو ماكحلا باختنا : هنأ ىروشلا
 .ةقلطملا ةاواسملاو ةءافكلا أدبمل اقبط 6مهرايتخا

 ثتوريب ،داشرإلا راد ،ىلوألا ةعبطلا مالسإلا يف ىروشلا :يللباب دومحم (1)

 .29 ص .1968 ¡
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 .رييستلا ىروش :ايناث

 فيرصتو ةلودلا رومأ رييست دنع ىروشلا !دبمب مازتلالا اهانعمو
 ةماعلا ةحلصملاب ةقلعتملا ةريطخلاو ةماهلا تارارقلا ذاختاو ،ةماغلا نووشلا

 :اهنأ اهفيرعت نكميو ،ةمألا ريصمب ةطبترملا وأ

 مهرييستو .4 .مكحلل مهتسرامم ءانثأ يروشلا جهنملاب ماكحلا مازتلا

 ىروشلاو ،ةيلثممل وأ بعشلل ةماعلا ىروشلا ةطساوب ؤشةلودلا نوؤشل
 .صاصتخدلا لهأل ةصاخلا

 ىروشلا نم نيعونلا نيذه نيب حضاو فالتخا دجوي انيأر يفو
 :يهو ةيساسأ ريياعم ثالث لالخ نم هترولب نكمي

 يه رايتخالا ىروش نإ :ةينمزلا ةدملا ثيح نم فالتخالا - أ
 سيئر باختنا ةدم يه ‘ةدودحم ةينمز ةدم يف سرامتو ،ةيفرظ ىروش
 ربعي 4 مايأ ةثالث ةدملا هذه زواجتت ال نأ نكميو ‘ بعشلا يلثمم وأ ةلودلا

 نوكي ىتح هةلودلا سيئرل هرايتخا نع هباون ةطاسوب وأ هسفنب بعشلا اهيف
 ىروش امأ .رحلا هرايتخاو بعشلا اضرل اقفو ابختنم ايعرش سيئرلا اذه

 و ؤمكحلل مهتسرامم ةدم ماكحلا مزالتو اينمز ةرمتسم يهف رييستلا
 7 و ةريطخ تارارقب وأ ةماع ةحلصمب رمألا قلعت املك اهسفن ضرفت

 .اهريصمب طبترتو ةمالا حلاصمب سمت

 :يلي اميف كلذ لثمتيو :ةيفيكلاو ةعيبطلا ثيح نم فالتخالا _ ب

 رايتخا يف نيموكحملا قحل ديسجت يه رايتخالا ىروش نإ (1
 ءالؤه نإف يلاتلابو ةلودلا يف ةيسايسلا ةطلسلا نوسرامي نيذلا ماكحلا
 ىروش امأ .ةطلسلا يلوت يف مهفلخي نم رايتخا قح مهل سيل ماكحلا

 بجي ماكحلاف ،ءاوسلا ىلع نيموكحملاو ماكحلا ىلع ةبجاو يهف رييستلا
 يغبني امك ،مهمكح ةسرامم ءانثأ هيلثممو بعشلا عم ىروشلا مازتلا مهيلع
 .دارفألل ةيميظنتلا ةيعامتجالا رطألا عيمج يف رييستلا ىروش دسجتت نأ
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 ماعلا عارتقالا قيرط نع ابلاغ متت رايتخالا ىروش ةسرامم نإ (2
 نع ةباين رايتخالا اذه ىلوتت ةيباين ةطيسو ةئيه ةطساوب وأ رشابملا
 ةتباث تاسسؤم ةماقإ رييستلا ىروش ماظن ديسجت يضتقي امنيب ‘بعنشلا
 ةباقرلاو ةرمتسم ةفصب ماكحلا ةراشتسا ةفيظوب موقتل ةمظنمو ةرقتسم

 عمو ةلودلل ايلعلا حلاصملا عم ضراعتت ال ىتح ؤمهتارارقو مهتافرصت ىلع

 ةيطارقميدلا ةمظنألا يف ناملربلا ةئيه تاسسؤملا هذه لاثمو .ةمألا ةدارإ

 . ةرصاعملا ةملسملا لونلا يف ى روشلا سلجم ةيمست ذخأت نأ نكمي يتلا و

 ىضعمب ىلوثلا ةجردلاب ةيسايس ى روش ىه رايتخالا ىروش نإ )3

 يلثمم ىلإ دتمت الو }ماكخلا مهو ةيسايسلا ةطلسلا يلثمم رايتخاب قلعتت اهنأ
 ةرادإلا لاجر نأ ذإ "يرادإلا اهلمع يف ةيذيفنتلا ةطلسلا وأ ،ةيئاضقلا ةطلسلا

 ةيذيفنتلا ةطلسلا لبق نم انييعت نونيعي امنإو بعشلا فرط نم نوبختني ال
 ةفاك رييستب قلعتتو الاجم عسوأ يهف رييستلا ىروش امأ . مهتع افكل اقفو

 .ةيئاضق وأ ة ةيذيفنت وأ تناك ةيعيرشت ةلودلا يف ةيروتسدلا تاسسؤملا

 :ةيمهألا ثيح نم فالتخالا _ ج

 ىروشلا مكحلل ايرهوج اساسأ دعت رايتخالا :ىروش تناك اذإ

 بعشلا فرط نم ةداقلاو ماكحلا رايتخا اهقفو متي ثيحب ،يطا رقميدلا

 بترتي امل ربكأ ةيمهأ رييستلا ىروشل نإف ةرحلا هتدارإ ةطساوب

 نع بترتي امو .عمتجملل ماعلا حلاصلا و ةلادعلا قيقحت نم اهنع

 بختني نأ يفكي ال هنأ كلذ .ةمالاب قحلت ةيمسج رازضأ نم .اهئافتنا

 أدبملا كلذب يضقي امك ةيبعشلا ةدارإلل اقفو ةلودلا . سيئر
 ةطلسلل ةتسرامم يف سيئرلا اذه مزتلي نأ دبال امنإو يطارقميدلا

 حمست ةيروتسد تاسسؤم لالخ نم ‘يطارقميدلا يروشلا جهنملاب

 طورشلا ةفاك ريفوتبو ةيلثمم قيرط نع مكحلا ةسراممب بعشلل
 لثم :يطارقميدلا ىروشلا !ادبملا ةسرامم اهيضتقي يتلا ةمزاللا
 .ةماعلا :تايرحلاو قوقحلا نامض
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 دبتسي ام ابلاغ هنإف يروشلا قيرطلاب ريتخا نإو ىتح مكاحلاف
 نع ريبعتلا ىلوتت ةيليثمت ةيروتسد تاسسؤم كانه نكت مل اذإ ةطلسلاب
 بعشلا رايتخا درجمب ققحتي ال يروشلا أدبملا نأل كلذ ةيبعشلا ةدارإلا

 يف قحلا هل نوكي نأ دبال لب ‘همساب ةطلسلا نوسرامي نيذلل ماكحلل
 سلجم ةطساوب اهيلع ةباقرلاو ةطلسلا هذه ةسرامم يف ةيلعفلا ةكراشملا

 ةيمهأ رثكأ رييستلا ىروش نأ ىنعمب ،مهألا وه اذهو ،ناملربلا وأ ىروشلا
 ريغ ةقيرطب مكحلا ىلع رطيسي يذلا مكاحلا نإف كلذل ثرايتخالا ىروش نم
 اضرو ةقفاوم نود ،يثارولا بولسألا ةطساوب وأ ،ةوقلا لامعتسا لثم ةيعرش
 يروشلا جهنملاب ةطلسلل هتسرامم ءانثأ مزتلي هنأ مث ڵةنييعت ىلع بعشلا

 بختنا ايعرش امكاح ناك اذإ امم ةمألاب فخأ ارارضأ قحلي هنإف ،يطارقميللا

 .ةطلسلاب درفتو ةمكح ئف دبتسا هنأ مث بعشلا ةدارإل اقفو ىرونشلاب

 يعون نيب حضاؤولا قرفلا ظحالن ةنراقملا هذه ءوض ىلعو
 ميسقتلا اذه دمتعت كلذ ىلغ ءانبو ،زكذلا فلاسلا انميسقت بسح ىرونشلا
 مالسإلا يف ىروشلا ةيرظن ةرولب ينف انم ةمهاسم انثحب ء ب ءازجا عيمج يف

 ةيعرشلا اهماكحأو

 .ىروشلا لاكشأ : يناثلا عرفلا

 ،ىرنس امك مكحلا يف ايرهوج انكر ىروشلا ربتعي مالسإلا ناك اذإ .
 ؟مالسإل ١ يف ماكحلا و ةبع رلا نيب رواشتلا اهقفو متي يتلا تايفيكلا يه امف

 -ةيبرقلا مظنلا يه اضتح- تاسسوؤمو دعا وقو امظن مالسإل ١ عضو له و

 .؟ىروشلا أدبم ديسجتل

 ةنسو ةيعرش صوصن نم ةيمالسإلا ةعيرشلا رداصم يف ثحابلا نإ

 ةسرامم نمضت ةددحمو ةحضا و امظنو دع اوق دجي داكي ال اه ريغو ةيوبن

 باتكلا مسقنا دقو .تاموكحلا تلدبت امهم اهتيرارمتساو مكحلا يف ىروشلا
 :امهو نييأر ىلل ددصلا اذه يف نوثحابلاو
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 الإ تاي مل مالسإلا نأ ىريو ،ا")ءاهقفلا بلغأ هلثمي :لوألا يأرلا
 نوكي ادماج انيعم اماظن ضرفي ملو مكحلا يف ةيساسألا ةماعلا ئدابملاب

 ةعيبط هيضتقت ام وه كلذ نم ةمكحلاو .نامزو ناكم لك يف عابتالا بجاو
 اهحالصو اهتنورم مزلتسي امم ءاقبلاو دولخلاب ةزيمتملا ةيمالسإلا ةعيرشلا
 بسانتت يتلا مظنلا عضو ةيرح نيملسملل تكرتف .ناكمو نامز لكل

 ىلإ يدؤي نيعم ماظنب مهمازلإ نأل ىروشلا أدبم ديسجتل مهرصع فورظو

 يف مكحلا خيرات دهش دقف كلذل ،نيملسملا نع هللا هعفر جرحلاو جرحلا
 عضوم ىروشلا أدبم عضو ىلإ اهلهأ ىعس ةيسايس براجت ةدع مالسإلا
 ةينمزلا هترتف رصق مغر مالسإلل لوألا رصعلا يف مكحلا نأ مث ،ىقيبطتلا

 ثيح نم يروشلا ادبملا قيبطت يف افالتخا دهش \ةنس 30 زواجتت مل يتلا
 نإف هيلعو .سانلا ةراشتسا بيلاسأو ةفيلخلا رايتخا بيلاسأ فالتخا

 أدبملا اذه ذيفنتب لفكت يتلا مظنلا عضول داهتجالا يف ةيرحلا نيملسملل

 .مهرصع فورظو تاجايتحا بسح

 امنإ مالسإلا نأ ىريو يدلاخلا دومحم روتكدلا هلثميو :يناثلا يأرلا
 لالخ نم هفشتسن نأ نكمي ،ىروشلا ماظنل الصفمو الماش اماظن نمضتي
 امظن عضي حار كلذل ،نيدشارلا ءافلخلل ةيخيراتلا قباوسلاو ةيوبنلا ةنسلا

 لثم ‘ةثيدحلا ةيروتسدلا تاسسؤملل اديلقتو اسايق ىروشلا ةسراممل ةيليصفت
 هتايحالص ديدحتو هيف ةيوضعلا طورشو ىروشلا سلجم رييست ةيفيك
 .اث ةيلمعلا ةيوبنلا ةنسلاو ةيعرشلا ضوصنلا ىلع هلك كلذ يف ادنتسم

 فراعملا راد ءةعبارلا ةعبطلا مالسإلا يف مكحلا ماظن ئدابم :يلوتم ديمحلا دبع (1)

 هروطتو يسايسلا ركفلا ةأشن : فرش لالج دمحم .د- .239ص 01978 .ةيردنكسإلا

 :ةرامع دمحم .د- .32ص 01982 ێتوريب ؛ةيبرعلا .ةضهنلا راد ێمالسإلا يق
 .99ص ©1980 ،توريب ءةدحولا راد ،ىلوألا ةعبطلا رصعلا اياضقو مالسإلا

 ةكرش ءةثيدحلا ةلاسرلا ةبتكم ثمالسإلا يفأ ىروشلا ماظن :يدلاخلا دومحم.د (2)

 ء وص يف ةيبرغلا ةيطارقميدلا - .اهدعب امو 11 6ص .م1 989 ث رئازجلا باهشلا

 .م1 989 .رئازجلا باهشلا ةكرش ءثةثيدحلا .ةلاسرلا ةبتكم ثةيمالسإلا ةعيرشلا .
 . . -.. .. .اهدعب امو 155ص
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 ةرورض دكأ مالسإلا ناك اذإف ،لوألا يأرلا اقلطم ديؤن نحنو

 اذه قيبطت ةلاسم كرت هنإف ىانيأر امك ،ماع يقالخأ !دبمك رواشتلا

 ىلع مزلتسي كلذو .ةئيبو رصع لك يف نيملسملا داهتجال أدبملا
 ديدحتو ةماعلا دعاوقلا عضول لمعلا نييروتسدلا ءاهقفلا

 نم هتيامحو أدبملا اذه قيبطت نامضل ةيرورضلا تاسسؤملا
 ةحجانلا ةيناسنإلا براجتلا فلتخم نم كلذ يف ةدافتسالاب هيوشتلا

 .نينسلا فالآ ىلإ دتمت يتلا

 .ىروشلا ةناكم :ثلاثلا عرفلا

 نيدلا ةعيبط لؤح ةيلاكشإ حرطت تلازامو ميدقلا ذنم تحرط
 ىنعمب ،قالخأو تادابع نيد هنأ مأ ةلؤد ةماقإل ءاج لهو يمالسإلا

 ءاهقفلا لوانت دق و .مكحلاو ةلودلا رومأل يمالسالا نيدلا ميظنت ىدم

 يناثلا فصنلا) عباسلا نرقلا ذنم ةشقانملاب عوضوملا اذه نوملسملا

 .ةيمالسإلا قرفلاو بهاذملا روهظ عم (يرجهلا لوألا نرقلا نم
 ةيبرغلا ةلودلا روهظ عم عسوأ اشاقن و الدج تفرع ةلاسملا نأ ريغ

 نرقلا علطم ذنم ملاعلا يف دئاسلا جذومنلا تحبصأ يتلا ةثيدحلا

 ةيناملعلا ةلودلاو ةيكئاللا ميهافم نم اهب نرتقي ام لعفب ،نيرشعلا
 .يمالسإلا يسايسلا ركفلا ىلع اهتاريثأتو

 مكاحلا بصن نأ ىلا نوملسملا ءاهقفلا ةيبلغأ بهذ ةقيقحلا يفو

 :وه انيأر يف رطخألاو مهألا لاؤسلا نأ ريغ ،نيدلاو لقعلا هضرفي بجاو

 ؟هتعيبط وه امف "يمالسإ مكح جذومن"ب هتيمست نكمي ام كانه ناك اذإ

 ` !؟ هنم ىروشلا عضوم وهامو

 يا ،"يمالسإلا مكحلا" فييكت لوح نيثدحملا ءاهقفلاو باتكلا فلتخإ
 .يروتسدلا نوناقلل .ةثيدحلا ميهافملل اقفو ،ةملسملا ةلودلا يف ةطلسلا ةعيبط

 :يلي اميف راصتخاب مهئارأ مهأ لثمتتو
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 ضعب كلذب لاق دقو :يدادبتساو "يطارقويث" يمالسإلا مكحلا (1
 "روصنملا" يسابعلا ةفيلخلل ةلوقم ىلع ادامتعا ا"/نيثدحملا ءاهقفلاو نيقرشتسملا

 هديوستو هقيفوتب مكسوسل ضرألا يف هللا ناطلس انأ امنإ » هل ةبطخ يف

 يذلا يهالإلا ضيوفتلا ةيرظنب فورعملا داقتعالا اذه نأ نوريو .اث٨«هديياتو
 .اةنيملسملل ءاهقفلاو ءافلخلا ىدل اضيأ اعئاش ناك ةميدقلا بوعشلا يف ادئاس ناك

 نأش يف تدرو ةينآرق تايآ ةدع ىلع ءالؤه دمتعي كلذ ىلإ ةفاضإلابو

 يلع خيشلا بهذي كلذ ىلعو .تاوامسلاو ضرألا يف امل ىلاعت هللا توكلم

 امكح لازي الو ناك -دجو نإ- "يمالسإلا مكحلا" نأ لوقلا ىلإ قازرلا دبع
 .ا“"حلطصملا اذهل يبوروألا موهفملاب اقلطم ايطارقويثو ايدادبتسا

 هاجتالا اذه ىلع نوملسملا ةعيرشلاو نوناقلا باتك ضعب در دقو
 مالسإلا يف مكحلا نأ لوقلاب ،ةيبرغلا ةيطارقميدلا تايرظنلا ىلا ادانتسا
 عم ضراعتي ال كلذ نإف ىلاعت هللا وه هيف ةلماشلا ةدايسلا ردصم ناك نإو
 امنإ مكاحلا نأو لوسرلا نع ةبئان ةمألا نأ رابتعاب ،ةيئزجلا ةمألا ةدايس

 .ايندلاو نيدلا رمأب مايقلل هتلكو يتلا ةمألا ةدايس نم هبصنم دمتسا

 ىلإ داقتعالا اذه ىلع درلا ددص يف ءاهقفلا نم ةعومجم تبهذ امك
 امنإ ةعاطلا يف هقح نأو ،عرشلاب اديقم نوكي مالسإلا يف مكاحلا نأ لوقلا

 نيموكحملل نإف يلاتلابو ،ةنسلاو باتكلا ىوتحمب مازتلالا يف هبجاوب طبتري

 اودبتسي الو ةيعرشلا ماكحألاب اوديقتي ىتح "رمألا يلوا " بقارم يف قحلا

 . نيملسملا نود نم رملاب

 .اهدعب امو 25ص يمالسإلا ركفلا ةأشن :فرش لالج .د :رظنأ ءالؤه ءارآ نع (1)
 .6 ص ةيطارقميدلاو ىروشلا : اغال دمحم يلع )2(

 نونفلل ةينطولا ةسسؤملا ثرشنلل مفوم ،مكحلا لوصأو مالسإلا :قا.زرلا دبع يلع (3)
 . 13ص .01988‘{ رئازجلا ةيعبطملا

 | .10ص ء عجرملا سفن : قازرلا دبع يلع )4(
 ةعابطلل يبرعلا باتكلا راد ثةيناثلا ةعبطلا ،مالسإلا يف مكحلا :ىسوم فسوي دمحم :رظنأ (5)

 ،مالسإلا يف مكحلا ماظن :يراصنألا .دح .124:123ص ء01963 كةرهاقلا ،رشٹنلاو
 .123 ء122ص
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 تارتف بلغأ يف ةلودلل يدادبتسالا يطارقويثلا عباطلا نإف عقاولا يفو

 هتداربب فرصتي ناطلسلا ناك ثيح هيف لادج ال رمأ يمالسإلا خيراتل
 ماعلا يأرلل نكي ملو ،لوسرلل هتفالخ نم اهدمتسي هنأ دقتعي يتلا ةدرفنملا
 مهداهتجا مدع نيملسملا ءاهقفلا ىلع بيعن هيلعو .رابتعا يأ ةيعرلل
 يتلا رومألا فييكتلو مكاحلا ةطلس دييقتل ةددحم ريياعمو طباوض عضول
 لخدت يتلا رومألاو ةعاطلا بجوتست يلاتلابو "فورعملا" باب يف لخدت
 عضو ىلا ةفاضإلاب اةضراعملاو ةعاطلا مدع بجوتستف "ركنملا" قاطن يف
 مكحلا نوؤش رييست يف ريهامجلا ةكراشم اهبجومب متي يتلا قرطلا
 .ةضراعملا اهقفو موقت يتلا بيلاسألاو

 يبرعلا دمحم .د بهذي :"ةريخ ةلود" يه مالسإلا يف ةلودلا (2

 هيلإ لصي نأ لواخي ام وهو ."ةريخ ةلود" يه مالسإلا يف ةلودلا نأ ىلا
 ىعست اهنأ املاط " ٧ءعا؟ةع ىاع" هيمسي امب يبرغلا يروتسنلا هقفلا

 تايآ ةدع اذه هيأر معدل قاس دقو ء«دارفألا ةداعسو ريخ هيف ام» قيقحتل

 درجمو اتحب ايرظن افصو ىقبي يأرلا اذه نأ ريغ "ةيوبن ثيداحأو ةينآرق
 كلامملاو لودلا عقاو نم ةدمتسم ةيعقاو ةلدأ وأ ةجح ةيأ ىلإ دنتست ال ينامأ

 .مالسإلا ضرا ىلع ترهظ يتلا ةيمالسإلا

 اذه راصنا ىري :"هسفنب مئاق" ماظن يمالسإلا ماظنلا (ة
 بسح هفييكت اننكمي ال مالسإلا يف مكحلل "جذومن" دجوي هنأ هاجتالا
 ايكلم اماظن سيل " وه ذإ ثةثيدحلا ةيسايسلاو ةيروتسدلا تاحلطصملا
 هصئاصخب "هتاذب مئاق ماظن" وه امنإ "... ايلامسأر الو ايروهمج الو

 .27رص ‘ه1388( م.د) ركفلا راد ةيسايسلا مالسإلا ةيرظن :يدودوملا ىلعالا وبأ-

 يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ‘ةسماخلا ةعبطلل ،نآرقلا لالظ يف :بطق ديس - .53 و 6

 .170ص .(9)ج .(3)جم .17 توريب

 ركفلا راد ‘ كرابملا دمحم ميدقت ،مالسإلا يف مكحلا ماظن :يبرعلا هللا دبعدمحم .د )1(

 .62صي(ت.د) ،عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل
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 سسأو ججح ةيأ ىلع يأرلا اذه موقي ال عبطلابو .ا! هتازيممو
 نأ ودعي ال وهف كلذبو ،موعزملا جذومنلا اذه انل مدقي ملو هتبتت

 براجتو ةمظنأو يفسلف ساسأ ىلإ جاتحت ةيعافد ةلوقم نوكي
 مه مهم مه

 .ةيعقاو ةقيقح هنم لعجتو هتبثت تايرظنو

 نع نيساي داوجلا دبع ذاتسإلا هيلا بهذام ديؤن عقاولا يف نحنو

 ةموكحلا عونو ةطلسلا لكش ديدحت نع امات اتوكس يناءرقلا صنلا توكس
 ةباجتسالل ليوأتلا باب يف لخدي ناشلا اذه يف ليقام لك نأو ،مالسإلا يف
 .)ةيمالسالا قرفلل ةيسايسلا فورظلاو فقاوملل

 موقي نأ يغبني يتلا سسألا ديدحت ىرحألاب انيأر يف بجي هيلع ءانبو

 ءاهقفو باتك عامجإو قافتا عضوم يهو ‘ملسملا عمتجملا يف مكحلا اهيلع

 ىلع سسألا هذه مهأ ىروشلا ادبم دعيو ،نوثدحملا ةيعرشلا ةسايسلا
 : ا) يلي اميف سسألاو ئدابملا هذه مهأ لامجإ نكمي و .قالطإلا

 يف نيملسملاو "دقعلاو لحلا لهأ" كارشإ هانعمو :ىروشلا أدبم (1
 نمضتيو ..ةماهلا ايابضقلاو اهيف عيرشتلا زوجي يتلا رومألا يف يارلا ءادبإ
 ءاديا يف ريهامجلا قحو ةمألا مامأ رمألا يلوأ ةيلوؤسم أدبملا اذه

 .فورعملاب ةعاطلا قح مكاحلل نوكي تابجاولا لباقمو ةضراعملا

 ةيعرلا عم ةريسلا نسحب "رمألا ىلوأ" مازتلا هانعمو :ةلادعلاادبم (2

 .روتسدلا ةطساوب بعشلا مهل اهلوخ يتلا ةطلسلا نع جورخلا مدعو

 يف مكحلا ماظن :يمساقلا رفاظ - .28ص ‘يمالسإلا ركفلا ةأشن :فرش لالج .د (1)
 .387و 88ص ء(1) ج{ء1974 ،توريب سئافنلا ©ىلوالا ةعبطلا ،خيراتلاو ةعيرشلا

 خيراتلاو صنلا نيب يفلسلا يمقفلا لقعلا . مالسالا يف ةلحلسلا نيساي داوجلا دبع )2(

 2000198ص 01998ت ىلوألا ةعبطلا توريب ،يبرعلا يفاقتلا زكرملا

 ماظن :ىسوم فسوي- .اهدعب امو 11ص ءمالسإلا يف مكحلا ماظن :يراصنالا رظنأ (3)
 (1)ج ثخيراتلاو ةعيرشلا يف مكحلا ماظن :يمساقلا- .177ص ءثمالسإلا يف مكحلا
 .240ص ثمالسإلا يف مكحلا ماظن ئدابم :يلوتم .دح .اهدعبام و 65ص
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 ةينيدلاو .ةسايسلا دارفألا .ةيرح نامض ينعتو :ةيرصحلا أدبم (3

 .مكاحلا بهذم وأ نيدب ةوقلاب مهمازلإ مدعو ةيدئاقعلاو

 ةاواسم ينعتو ،لدعلا تايضتقم نم يهو :ةاواسملا أدبم (4

 يف دارفألا عيمج قحو ثنوناقلاو عرشلا مامأ نيموكحمو اماكح دارفألا

 وأ سنجلا ساسأ ىلع زييمت وأ ليضفت نود نم ةلودلا يف بصانملا ءوبت
 يفو .اهدحو ةءافكلا ساسأ ىلع نوكي ليضفتلا امنإو ،هريغ وأ بسحلا

 مكحتت ماظن يف ىروشلل دوجو ال ذإ ىروشلا حور أدبملا اذه دعي ةقيقحلا
 يقرعلا اهئامتنا وأ اهلام وأ اهبسنب ةزيمم ةئف هيف ةورثلاو ةطلسلا يف

 .ةلئاع وأ ةليبق ىلإ يليضفتلا

 :ثحيبملل ةماعلا ةجيتنلا

 ينعت يهف ،جودزم ىنعم -ايروتسد اءدبم اهرابتعاب ىروشلل نل
 هانيمس ام وهو بعشلا ةراشتسا ةطساوب ماكحلا باختنا بوجو :الوأ

 ةسرامم ءانثأ ماكحلا مازتلا بوجو :ايناث ينعت يهو ثرايتخالا ىروشب
 اذهب ىروشلا دعتو .صاصتخالا لهأو هيلثمم وأ- بعشلا ةراشتساب مكحلا
 .ملسملا يطارقميدلا عمتجملا يف ايرهوج انكر موهفملا
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 ؟ناأتلا تتبملا

 ىروشلا ةيجح

 نأ انب ردجيف ءانيأر امك مالسإلا يف ةيمهألا هذهب ىروشلا أدبم ناك نئل
 يف هيلإ دتتسي يذلا ردصملاو هيلع موقي يذلا يعرشلا ساسألا سردن

 وه له ىنعمب .ىروشلا !دبمل ةيمازلإلا ةوقلا ىدم ثحبب كلذو ثهدوجو

 لوالا قيرفلا ىري امك ،هكرتب نومثاي .ثيحب نيموكحملاو مكاحلا ىلع بجاو
 هكرت زوجي عابتالا دومحم ابودنم ازمأ نوكي نأ ودغي ال هنأ مأ .ءاهقفلا نم

 ؟ ةيعرشلا ةسايسلا ءاهقف نم رخآ قيرف بهذي امك ،هنع ءانغتسالاو

 صوصنلا ىىلع اساسأ زكتري ىروشلا نكرل ةيمازلإلا ةوقلا ثحبو

 نآرقلا امهو ةيمالسإلا ةعيرشلل نييرهوجلا نيردصملا لالخ نم ةيعرشلا
 نم لك دعي ذإ .نيدشارلا ءافلخلا ةنسو ةيوبنلا قباوسلا نع الضف ثةنسلاو

 يهو ةيضابإلا دنع ةعبرألا نيدلا لوصأ نم ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا

 .ا"سايقلاو عامجإلاو ةنسلاو نآرقلا

 اَميف :امهو نيتيساسألا ىروشلا يتيآ ىلا ىروشلا ةيجح دنتستو
 كيثوح نيم اوئضقنأل بلقلا ظيلغ اظف تنك ولو مهل تنل وهللا نم ةمحر

 .[19 :نارمع لآ] : رمال ١ يف مه رواشو مهل 'رفتتنسا و مهدع فعاق

 ْمُهَتْيَب ىروش مهرمأو ةالصلا اوماقأو .مهترل اوباَجتنسا نيذلاو
 ھ .,ه ه 2 ,<<- .-

 .[38 :ىروبثلا] هئنوقفنُي مهاتتزر اممو

 01984 ،نامع ةنطلس ةعبط ؤع رفلا و لصالا لماش :شيفطآ فسوي نب دمحمأ خيشلا )1(

 . .9ص (5) بابلا ء(1)ج

 دو
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 هكرت يفو باوث هلعف يف ناك ام» وه بجلولا رمألا نأ ديدحتلا انب ردجيو
 .(" «بقع هكرت يف سيلو باوث هباستكا يف ناك ام» وهف بوننملا رمألا امل «بلقع

 ةوقلا نأش يف نوملسملا باتكلاو نورسفملا ءاهقفلا مسقنا دقو

 :يلاتلا يف ثحبلاب امهلوانتن غنيتسردم ىلإ ىروشلا أدبمل ةيمازلإلا

 . ةيودنم ىروشلا :لوألا بلطملا

 ،بجاو ريغ بودنم رمأ ىروشلا نأ هاجتالا اذه راصنأ ىري
 ماكحلا اهب ماق اذإف يلاتلابو بوجولا ىنعم ىلع اهمكح دري مل ذإ

 اذهب لاقو .باقع يأ مهيلع الف الإو باوثلا اوقحتسا نيموكحملاو

 باتكلا ضعب كلذ يف مهعبتأو ةنسلا نم فلسلا ءاهقف ةماع يأرلا

 مهلوانت دنع ىمادقلا ءاهقفلا نم ديدعلا نأ كلذ رسفيو > نورصاعملا

 ملو ةبجاولا رومألا نمض اهوربتعي مل ىروشلا عوضومل
 ثيدحلا ضرعم يف مهبلغأ اهنع ملكت امنإو ،انيعم اباب اهل اوصصخي
 . ا2)يضاقلا بادآ نع

 ةيعرشلا صوصنلا ىلإ مهتلوقم يف يأرلا اذه باحص دنتسيو

 عم مهججح ضرعتسنو .نيدشارلا ءافلخلا ةنسو ةيلمعلا ةيوبنلا ةنسلا ىلإو

 :يلي اميف اهيلع درلا

 مهرواشو" ىروشلا ةيآ ريسفت ىلإ يأرلا اذه باحصأ بهذي : الوأ
 هيبنل هلا رمأ نم ةمكحلا نأ نوعديو ،بدنلا ىنعم ىلع " رمالا يف

 نع ىنغ يف لوسرلا نأل ،الإ سيل مهبولق بييطت امنإ هباحصأ ةراشتساب
 كلذب هنم ابييسطت » كلذف نيملسملا عم رواشتلاب رمأ نإ وهو ىرونلا

 ءةعابطلل رابون راد ةعبط ‘فاصنإلاو لدعلا :ينالجراولا فسوي بوقعي وبا مامإلا (1)
 .30ص (1) ج 01984 نامع ةنطلس

 ةنراقم ةسارد ةيطارقميدلا يف اهرثأو ىروشلا :يراصنالا ليعامسإ ديمحلا دبع.د (2)
 .98ص (ت. د) توريب - اديص ةيرصعلا ةبتكملا تاروشنم ثةثلاثلا ةعبطلا
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 .("« مهب نيعتسيو مهنم عمسي هنأ اوريلو .مهنيد ىلع مهل افيلأتو مهسفنأل
 اودارأو اضعب مهضعب اورواشت اذإ موقلا سفنأل بيطأ هنأل » هداتق نعو

 .ا"«هدشرأ ىلع مهل مزع ٬هللا هجو كلذب

 _ كنأ مهيرتل يأ...» :ةملس نع ديمح نبل نع القن قاحسإ نبا نعو

 .اث«مهنيد نع كلذب مهفلؤت ،اينغ مهنع تنك نو ،مهب نيعتستو مهنم عمست

 هيف املو مهيأرب رهظتستل » :ةيالا ا هذهل يرشخمزلا ريسفت يف ءاجو

 ا“)«مه رادقأ نم عفرلاو مهسوفن بييطت نم

 مل اذإ برعلا تاداس نأ » وه ةيآلا لوزن ببس نأ نورخآ رربيو

 نأل مهتراشتساب هللا هرمأ هيلعو ،«اكلن مهيلع قش رومألا يف اورواشي
 ةمكح امنإ"» نورخآلا لاق امنيب & اة)هناغضإل بهذأو مهل فطعأ» كلذ

 .ا”«مهنم ديفتسيل ال مهماهفأو مهلوقع ريداقم ملعيل كلذ

 يف هباحصأ رواشي ةلي هللا لوسر ناك » :لوقيف هريسفت يف ريثك نبا امأ

 يبرعلا نب نعو .ا«نولعفي اميف مهل طشنأ نوكيل مهبولقل ابييطت ثدح اذل رمالا
 .ا«كلذ نولمي نيذلا موقلا حدمو رومألا يف ةرواشملا هللا حدم » هريسفت يف

 راد ثنارقلا ليوات نع نايبلا عماج :يربطلا ريرج نب دمحم رفعج يب ا زرظن 1(
 .3 ص ‘)7(ج ( د) .رصم مالسإلا ثارت 3 ةلالس

 3 ص 4 )7( عجرملا سفن را )2(

 .343 ص )7)ج. عجرملا سفن )3(

 ليزنتلا قئاقح نع فاشكلا :يمزراوخلا يرشخمزلا رمع نب دومحم مساقلا يبأ (4)
 رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد ،ىلوألا ةعبطلا ،ليواتلا هوجو يف ليواقالا بويعو
 .474 ص ث01 جم 01977 ثعيزوتلاو

 دمحم ،ليزنتلا يناعم يف ليوأتلا بابل :نزاخلا يفوصلا يدا دكلا ميهاربإ نب يلع (5)
 .296ص .(1)ج ( د) ،توريب ،هاكيرشو جمد نيم

 .475 ص ث (1 (ج فاشكلا :يرشخمزلا )6(

 . 296 ص ث (1)ج ،عجرملا سفن :نزاخلا (7)
 راد ڵةعبارلا ةعبطلا . ،ميظعلا نآرقلا ريسفت :ريثك .نب ىقشمنلا يشرقلا ليعامسإ .(8)

 .12 ص (2) ج1 953 ،توريب .عيزوتلاو رشنلاو .۔ابطلل سلدنألا

 ©ىلوالا ةعبطلا ،يراجبلا دمحم ىلع :حت ،نآرقلا ماكحأ :يبرعلا نب هللا دبع ركبوبأ (9)
 .1656 ص .4 سسقلا .7 655 ‘بتتكلا ءايحإ راد
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 دومحم.د ريسفتلا اذهب اولاق نيذلا نيرصاعملا باتكلا زربأ نمو

 بودننملاو ثحابملا سيلو بودنملا مكحلاب ىروشلا مكح فيكي ذإ يدلاخلا

 يتلا نيرسفملا لاوقأ ىلع اذه هريسفت يف دمتعيو ،حابملا نم ةجرد ىلعأ

 .'")ةبودنم ىروشلا نأ ىلع ةنيرق حدملا نأ لوقلا ىلإ صلخيو ،اهركن انفلسأ
 نأش يف ةدراولا ججحلا مامأ دمصي ال ريسفتلا اذه نإ :هدقن

 :يلي ام اهمهأو ىروشلا ةيمازلإ

 ىلإ رظنلاب ءاوس بوجولا ديفت يتلا تالالدلا ىوقأ ةيآلا هذه يف نإ (1

 يتلا فورظلا ىلإ رظنلاب وأ ،"مهرواشو" رمأ لكش يف تدرو يتلا اهتغيص
 جورخلاب نيملسملا روهمج يأرل ةلث يبنلا ذخأ دعب تلزن ثيح ێاهيف تلزن
 ةرواشملا يف رارمتسالا ىلع هتحتل ةيآلا تءاجف ،اهيف مهتميزهو دحأ ةوزغل

 ١ ..اةيبلس ةجيتن ىلإ ىدأ نيملسملا روهمج يأر نأ مغر

 غ رفي طقف سانلا بولق بييطت يه ىروشلا ةمكح نأب لوقلا نإ (2
 ةبئاصلا . ءارآلا عمجل اماظن اهرابتعاب يقيقحلا اهانعم نم ىروننلا

 .باوصلا نع ثحبلل اليبسو اهقيبطتو

 راشتسي نل ىنعم ام زإ ريبك ضقاتت ىلإ انب يدؤي ريسفتلا اذه نإ (3
 هيقفلا ىريو .مهئارآب ذخؤي ال مث ءارآلا ءادبإو ثحبلا يف نودهجيف ةباحصلا
 سيلو مهناغضأل ةراثإ هيف نيرشتسملا ءارأب ذخألا مدع نأ قحب "صاصجلا"
 يف مهدوهجم اوغرفتسا اذإ مهنأ مهدنع امولعم ناكول» :هنأ كلذ مهبولقل ابيبطت

 بييطت كلذ يف نكي مل ،هب الومعم نكي مل مث ،هنع اولئس امع باوصلا طابنتسا

 .ا2“اهب لومعم الو ةلوبقم ريغ مهءارأ ناب مهشاحيإ لب ،مهسوفن

 .54 ص ،مالسالا يف ىرونثلا ماظن :يدلاخلا. د )1 (

 ،بتكلا ملاع ةعبطم ةيناثلا ةعبطلا .مالسإلا يف ىروشلا أدبم :يلوتم ديمحلادبع.د (2)
 .13 ص 0 1972 .ةرهاقلا

 > يناثملا عبسلاو ميظعلا نآرقلا ريسفت يف يناعملا حور: :يسولال ١ نيدلا دومحم :رظنأ )3 (

 .106ص .(3)ج 0 .(ت. د) ‘توريب ،يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد
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 راهطتسالا يه» :ىروشلا نم ةدئافلا نأ لوقلا ىلإ صلخيو

 لمع هيأر قفاو امف داهتجالا نم برض مهعم يبنلل نوكي نأو ،مهدنعامب
 .(!) «.. .مول ريغ نم كرت هفلاخامو هب

 اميف هقفاون ال اننأ الإ هيلإ لصو اميف صاصجلا عم قفتن انك نإو
 هنأل لوسرلا داهتجال افلاخم ناك نإ ةباحصلا داهتجاب ذخألا مدع نم هلاق

 هب ذخؤي يذلا يأرلا نأ ذإ ،لبق نم هلاق ام مدهو ىروشلا ةدئاف لطبأ كلذب

 .اهنم ردص يتلا ةهجلا نع رظنلا ضغب باوصلا قفاوي يذلا وه

 فيكف ێةباحصلا بيصيو ايندلا رومأ يف ئطخي دق هسفن ةلث لوسرلاو
 ؟هدعب نم ماكحلاو ءافلخلاب

 يف يضابإلا شيفطآ دمحمأ خيشلا ةميالا بطق لاق امكو هيلع ءانبو

 نوكي دقف .مهيأرب عافتنالا ضةرواشملاب رمألا ةلع » نإف ڵةيآلا هذهل هريسفت

 .2 «هدنع نكي ملام مهدنع

 نم ديدعلا يأرلا اذه باحصأ قاس دقف قبس ام ىلإ ةفاضإلاب : ايناث

 :يلي اميف اهدقن عم اهضرعتسن ديناسألا

 ةرواشم مكحب ىروشلا مكح هسايق يعفاشلا مامإلا نع ىوري ام :الوأ
 اهجيوزت اهيبأل زوجي هنأ ىريو ێاهيلو فرط نم اهجيوزت دنع ركبلا ةاتفلا

 نأش كلذكو ءاهبلقل ابييطت اهتراشتسا نسحتسي هنأ ريغ ێاهترواشم نون

 .ا) مزلملا رمألاب تسيلو دارفألا سوفن بييطتل يهف ىرونلا

 ةميق طح نم هنمضتي امع الضف هنأ ءاعدالا اذه ىلع دري :هدقن

 ئطاخ سايق ىلع موقي هنإف ماكحلا هاجت ىروشلا يف اهقحو ريهامجلا

 .106ص ء (3)ج ێيناعملا حور :يسولالا (1)
 داعملا راد ىلإ دا زلا نايمه :(م1 914 ةنس يفوتملا) شيفطآ فسوي نب دمحمأ خيشلا )2(

 .325ص :(4)ج .ه 06 رابجنز ةيناطلسلا ةعبطملا ةعبط

 راد نآرقلا ماكحال عماجلا :يبطرقلا يراصنألا دمحا نب دمحم هللا دبع ىبأ :رظنأ (3)
 .249ص .(4)ج . 1393 ص .(2)ج 01967 ‘ةرهاقلا ، رشنلا و ةعابطلل يبرعلا باتكلا
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 يف قرافلاو ،قرافلا عم سايق ال نأ ةيلوصألا دعاوقلا نمو قرافلا دوجول
 :ا" نارمأ ةلاحلا هذه

 .صاخ رمأ (ةاتفلا) هيلع سيقملاو شةمالاب قلعتي ماع رمأ ىروشلا نإ _

 .ءاهقفلا نيب قافتا لحم سيل (اهيأر ذخأ مدع) ركبلا ةاتفلا مكح نإ

 تلزن امنإ "مهنيب ىروش مهرمأو" ةيآ نأ نيرسفملا ضعب ىري :ايناث
 نم مالسإلا يف مهلوخد لبق هيلع اوناك امل مهحدمت راضنألا نأش يف

 اذه يف يبرعلا نبا رسفملا لوقي ثيح ،مهرومأ يف تبلل مهنيب رواشتلا
 اذإ ةنق يبنلا مودق لبقو مالسإلا لبق اوناك راصنألا مهب ينعي» :قايسلا

 .ا2«اريخ مهل هللا ىتاف ،هب اوذخأو مهنيب اورواشتف اوعمتجا رمأ مهمهي ناك

 نوقفتم يأرلا ىلإ مهدايقنال مهنإ » :نسحلا نع يبطرقلا يوري امك
 .ا) « مهتملك قافتال اوحدمف نوفلتخي ال مهرومأ يف

 ىنعمب ،ةيريرقت تسيلو ةيرابخإ ةلالد ةيال نإف ريسفتلا اذه بجومبو
 . مكحلا يف ةيروتسد ةدعاق نمضتتالو ‘تضم ةلاح نع ربخت اهنأ

 ثيدحلا ضرعم يف ءاج ةيآلا قايس نأ ءالؤه ىلع دري :هدقن

 ةماقا :ثالث يهو .. نامزو ناكم لك يف ةيساسألا نينمؤملا تافص نع

 راصنألاب ةصاخ تافص هذه نكت ملو .رواشتلاو ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا

 ىتحو رارقتسالاو ماودلا ديفي يذلا عراضملا ةغيص ىلع ءاج انه رمألاو

 ظفللا مومعب ةربعلا نإف راصنألا ىلع ةيآلا مكح راصتقاب اضرف انملس نإ

 .لوصألا يف ءاج امك ببسلا صوصخب ال

 اوطلخ ةيعرشلا ةسايسلا ءاهقفو نيرسفملا نم ازيثك نإ :اثلاث

 ايبنو ةلودل امكاح هرابتعاب لي لوسرلا نم لك يزكرم نيب اريبك اطلخ

 .62 ص ثةيطارقميدلا يف اهرثأو ىروشلا :يراصنالا.د (1)
 .1656ص (4)مسق ،نآ رقلا ماكحأ :يبرعلا نيإ (2)

 ..36ص (16)ج ثنآرقلا ماكحال عماجلا :يبطرقلا (3)
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 ةناكم سفن ةفيلخلل اوطعاف ‘ماكحلا نم هدعب نم رمألا يلوأو ،هيلإ ىحوي
 ةبودنم اهنأ وأ ىروشلا هيلع بجت ال هنأ اوعدا يلاتلابو لوسرلا
 ثيح هتفالخل ءاج هنأل لي يبنلا تاطلس سفن زوحي هنأ املاط ةيرايتخاو
 نأ ةرابعلا حيرصب نيينسلا ةيعرلا ةيسايسلا ءاهقف دحأ يدرواملا يعدي
 .'")«ايندلاو نيدلا ةسارحو ةوبنلا ةفالخل» :ءاج نيملسملا ةفيلخ

 تناك يتلاو _انيأر يفح ةريطخلا ةلوقملا هذه نع بترت دقل :هدقن

 نيذلا نيطالسلل يطعأ نأ ،ينسلا يمالسإلا يسايسلا ركفلا يف ةدئاس

 يحورلا قوفتلا ساسا ىلع اوبختني ملو فيسلا ةوقب مكحلا ىلع اولوتسا
 ةعساو تاطلسو ةقلطم تايحالص -ةيعيشلا ةديقعلا يف وه امك يملعلاو
 ءاهقفلا معد لضفب كلذ مت دقو ‘تاطلس نم ةي يبنلل ناك ام ىلع اسايق

 .اهريغو ةيسابعلاو ةيومألا ةيدادبتسالا ةمظنألل نيطالسلل نيبرقملا

 :يلي اميف نيرصنع لالخ نم ةطلاغملا هذه ىلع درن نأ نكميو

 يحولاب هعتمت مغر ةراشتسالاب مزلم ةلي لوسرلا (1

 ىلع بجوأ ىلاعت هللا نأ ظحالي ةفيرشلا ةيوبنلا ةريسلل عبتتملا نإ
 نأ مغرف .يحولاب كلذ نع .هئانتغا مغر هباحصأ ةراشتسا هلوسر

 [3:مجنلا ه'ىَحوُي مخَو لإ وه نإ ىوهلا نَع قطني امو :لق لوسرلا
 :ىلاعت لوقي ذإ هدعب نم نيملسملا ماكحلل ةودق نوكيل ىروشلاب هرمأ هللا نإف
 مويلاو ةئلا وجري ناك نمل ةتتسح ةونسإ هللا لوئمر يف مكل ناك اقلا
 .[21:بازحالا] ههااريثك ةلا ركذو رخألا

 بجي هنإف .ةيرشبل و ةوبنلا يتفص نيب عمجي ناك ة لوسرلا نأ امبو

 :ايهو هتنسو هلامعأ يف نيتلاح نيب زييمتلا

 ةيناطلسلا ماكحألا :يدرواملا يدادغبلا يرصبلا بيبح نب دمحم نب ىلع نسحلا ىبأ (1)
 ك رصم هدال وأ و يبلحلا ىباب ىفطصم ةعبطم ةيناثلا ةعبطلا ثةينيدلا تايال ولا و _

 .كص ع6

 .125 0124 ص ءهقفلا لوصأ :يبلش دمحم )2(
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 وأ هليدعت يبنلل ىتح الو نيملسملل قحالف ،مزلم يحو لزني نأ _ ا
 يبن وهف ةلاحلا هذه يفو هقيبطتب رمأيو هغلبي ناك لب ،هتشقانمو هتضراعم
 .ماكحلا نم هريغل ال هدحو يبنلل نوكت ةمصعلاو موصعم

 ناك ةلاحلا هذه يفو بئاصلا مكحلا نيبي يحو لزني ال نأ _ ب

 هيأر نع لزانتيو لب ،يأرلا نييبتل هتباحص ةراشتسا ىلإ اجلي ام اريثك
 ةيليصفتلا ةيويندلا رومألا يف ةصاخ كلذ نوكيو ‘هاطخ هل نيبت اذإ

 ىهن هنأ لق هنع ىوري ذإ .فورظلاو ةنمزألا بسح ريغتت يتلا
 تدسفف. ،كلذ يف يحو هل نوكي نأ نود ليخنلا ريبأات نع ةباخصلا
 لاقو ‘هاطخ هل نيبت امل هيأر نع غجارتف ثةنسلا كلت يف ليخنلا

 .ا") «مكايند روماب ملعأ متنأ» :ةباحصلل

 نع هكولسو هفقوم نع هنولأسي اوناكام اريثك ةباحصلا نأ امك
 يأرب قلعتي رمألا ناك نإف ؟يأرلا مأ وه يحوأ :مهلوقب لئاسملا فلتخم

 اث ههتراشتسا اومدقو مهيأر اودهتجا يضخش

 :ةلي لوسرلا زكرم نع فلتخي مالسإلا يف مكاحلا زكرم -2

 الو ةوبنلا ةفصب عتمتي الوهف مالسإلا يف مامالا نع فلتخي مكاحلا نإ
 نأل كلذ ،هريغ ءارآ :نع ءانغتسالاو دادبتسالا هل حيتت يتلا ةمصعلاب

 نع هتبختنا يتلا ةمألا ماقم موقي امنإو لوسرلا ماقم موقي ال ةفيلخلا

 ذفنم ةفيلخلا نإف عرشمو ةلاسر غلبم ةلي لوسرلا ناك اذإف .ةعيبلا قيرط
 ةقالعلل يقيقحلا فييكتلا :نع» قحب ربعي ةعيبلا دقع نأل كلذ ،ةمألا ةدارإل

 اذه يف مئادلا لصألا يه ةمألا نأ » حضتي هلالخ نمو «مكاحلاو ةمألا نيب
 .اث «دقعلا اذه طورش ددحت يتلا يهو دقعلا

 .48ص ىمالسإلا يف مكحلا ماظن :يراصنالا (1)
 .1 00ص .رصعلل تايدحتو مالسإلا : ةرامع .د )2(

 .101ص ێةيطارقميدلا يف اهرثأو ىروشلا :يراصنالا.د (3)
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 نيدشارلا ءافلخلا تاقيبطت نم ةيخيرات ةيروتسد ةقباس ةعيابملا دعتو

 هيف ىلجتت امك ةحضاو ةمألا ةطلس ودبت اهيفو يعرش ليلد يهف يلاتلابو
 .بعشلاو هتيعرشو هتطلس هنم دمتسي يذلا مكاحلا نيب "دقعلا" ةركف

 ةنسلا ىلإ ،نآرقلا نع الضف ةسردملا هذه باحصأ دنتسي :اعبار

 ةديدع تابسانم يف ةرواشملا كرت ةلث يبنلا نأ نوعديو ةيلمعلا ةيوبنلا
 حلص :لثم ،نيملسملا ريصمبو بورحلاب قلعتت ةريطخو ةماه لئاسم يفو

 نأ مهيلع دريو ")كفإلا ةيضقو ،كوبت ةوزغ ،ةظيرق ينب لاتق {ةيبيدحلا
 .اهناش يف يحولا لوزن لبق عئاقولا كلت يف راشتسا امنإ لق لوسرلا

 :يضاقلاو دهتجملا تاطلسب ةفيلخلا تاطلس سايق :اسماخ

 نأ ضرتفي يعرشلا ةفيلخلا نأ ىلإ نيينسلا ءاهقفلا نم روهمج بهذ

 بجت الف ادهتجم هنوكلو ێداهتجالا اهنمو ةمامإلا طورش عيمج يفوتسي
 يضاقلا ىلع بجت ال ىروننلا نأ ىلع مهقافتا لصح امك ،ةرواشملا هيلع

 بوجو هيلع طقسي هنإف ءالؤه نم ىلعأ ةفيلخلا زكرم نأ امبو .دهتجملاو

 .) ىلوأ باب نم ةرواشملا
 . :نيتطقن يف لوقلا اذه دينفت نكمي :هدقن

 ريغ سايق يضاقلاو دهتجملا زكرمب ةفيلخلا زكرم سايق نإ (1
 نيب ريبكلا فالتخالا وهو ‘نيتلاحلا نيب يرهوج قراف دوجول حيحص
 نم يضاقلاو دهتجملاو ةهج نم ةفيلخلا نم لك فئاظوو زكرمو ةعيبط
 ,(3) ىرخأ ةهج

 الوق ةرواشملا امهيلغ بجت ال دهتجملاو ةفيلخلا نأ ريرقت نإ (2
 سيل كلذ نإف لوسرلا لمع ىلإ ءاهقفلا ءالؤه دنتسا اذإف \ةحصلا نم ايلاخ

 .اهدعبامو 89 ص ىمالسالا يف ىروشلا ماظن :يدلاخلا.د (1)
 .54 ص ىمالسإلا يف مكحلا ماظن- .100ص ةيطارقميدلل يف اهرثأو ىروشلا :يراصنالا .د (2)
 .54 ص ىمالسإلا يف مكحلا ماظن :يراصنالا .د (3)
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 ةطاسبب ةزيمتملا ةئيبلاو رصعلا كلذ نيب ةريثكلا قراوفلا دوجول ةجحب
 كباشتلاو عونتلاو ديقعتلاب ةزيمتملا ةرصاعملا ةايحلاو يودبلا عمتجملا
 هماكحأ ردصي نأ يضاقلا ىلع ليحتسملا نم تاب ثيحب ءاياضقلا ةرثكو

 دعب الإ هيأر ردصي نأ دهتجملا ىلع الو نيراشتسملا ةنوعم نود
 .نيصتخملا ءارآ ءارقتساو ءاصقتسالا

 : ةهحبتنلا

 ةيمازلإ مدعب ب لئاقلا يأرلا باحصأ ججحو ةلندأل انضارعتسا دعب

 ىلإ دنتست دنتست ال ةيهاو اهلك ةلدألا هذه نأ ىلإ صلخن ءاهل اندقنو ىرونلا

 ةهجاوم نكمي هنإف كلذ نع الضفو .ليوأتلا ىلع موقت امنإو حيحص ساسأ
 يدؤي ىروستلا ةيبودنم لوقلا نأ هدافمو يلقعلا ليلدلاب يأ رلا اذه باحصأ

 دادبتسالا هنع بترتي دق امم ةقلطم تاطلس مكاحلا ءاطعإ ىلإ ةرورضلاب

 .ةمألا ىلع ريبك ررض كلذ يفو ةطلسلا يف فسعتلاو مكحلا يف

 بلج" ةيلوصألا ةدعاقلل اقبطف .ةبجاو ىروشلا لعجل كلذ :يفكيو
 انضرتفا نإ ىتحف هيلعو ،لازي نأ بجي ررضلا نإف "دسافملا ءردو عفانملا
 رصعلا تايضتقم نإف عرشلا لصأ يف ةبودنم ىروشلا نأ اضارتفا
 ريغت ةدعاق عم ايشامت مكحلا يف ايعرش ابجاو أدبملا اذه لعج مزلتست

 .ا")نامزألا ريغتب ماكحألا

 براجت دعب لصو دق يناسنإلا يسايسلا ركفلا نإف كلذ ىلإ ةفاضإلابو
 يروشلا يطارقميدلا ماظنلا ةيحالصب لوقلا ىلإ يدادبتسالا مكحلا نم ةريرم
 ةمارك ما رتحا لظ يف اهراه دزا_ و اه روطتو تاعمتجملا يقرل ديحو جذومنك

 نوؤش رييست يف ةكراشملاو ةضراعملا و ريبعتلا قح هئاطعاب ،ناسنإلا

 .ةميلسلا ةرطفلا عم قفاوتي ام وهو ثةلودلا

 . .97 ص ةيطارقميدلاو ىرولا :اغال دمحم ) 1 (
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 .ةبجاو ىروشلا :يناتلا بلطملا

 ةيمازلا ىلع باتكلاو نيرسفملاو ءاهقفلا نم يأرلا اذه باحصأ عمجي
 لنميو .ةملسملا ةلودلا يف مكحلا ماظنل ايرهوج اساسأو انكر اهرابتعاب ىروشلا
 شيفطآ خيشلا ةميالا بطق لثم ءامدقلا نيرسفملاو ءاهقفلا نم ديدعلا هاجتالا اذه

 .خلا ... ةيطع نباو صاصجلاو يمزراوخلاو ينابطبطلا ةنسلا نمو يضابإلا
 دمحم ،يغارملا :لثم نيثدحملا ةيعرشلا ةسايسلا ءاهقف بلغأ نع الضف اذه

 .خلا... فرش لالج ،ةرهز وبأ خيشلا ،ديمحلا دبع يلوتم ،هدبع

 صوصنلا ىلإ ىروشلا ةيمازلإب مهلوق يف يأرلا اذه راصنأ دنتسيو
 ةنسو ثةيلعف مأ تناك ةيلوق ةيوبنلا ةنسلا ىلع مهيأر نوسسؤي امك ،ةينآرقلا
 :يلي اميف ججحلا هذه ةساردلاب لوانتنو .نيدشارلا ءافلخلا

 نآرقلا :لوألا عرفلا

 ىروشلا يتيآ ىدحإ ىلع دامتعالا يف يأرلا اذه باحصأ فلتخا

 ثحب لوانتنو .ةيمازلإلا ةفص ىلع اهصن يف ةجح ىوقأ امهيأ لوحو

 :يلي اميف نيتيآلا نيتاه ريسفت
 تنك ونو مهل تنل هللا نم ةَمخر اميق » :ىلاعت هلوق :ىلوألا ةيآلا

 يف مهأرواتنتو مهل اريثتنساو ميلع فاق كلوح نم اوئضقنأل بنقلا ظيلغ اظف
 .[159:نارمع ل] ؛همينيلكوتُملا بحي ةننا إ هللا ىلع لكوتف تمزع اذإق رسالا

 ةلالدلا يف ةيجح ىوقأ ةيآلا هذه نأ باتكلاو نيرسفملا نم ةعومجم ىرتو
 نيرسفملا بظأ اهيلع دمتعا هيلعو ،ىرونشلا ةيآب تيمس دقو بوجولا ىلع
 :يف اهيف ةدراولا بوجولا نئارق مهأ لثمتتو ءىرونشلا ةيملزلل بيترت يف ءاهقفلاو

 ءاملع ررقي امكو ‘بوجولل نذإ وهف قلطم ةيآلا هذه يف رمألا نإ (1

 .ا"بوجولل نوكي رمالا نإف بوجولل ةعنام ةنيرق دجوت مل املاط هنإف لوصألا

 .58ص ؛ةيطارقميدلا يف اهرثأو ىروشلا :يراصنألا .د (1)
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 نكي ( مل هناف ةيال ا هذه يف هباحصأ ةرواشمب هيبن رمأ نيح هللا نإ )2

 يحولاب هئانتغاو ةوبنلا ةفص نم عتمتي امل مهئارآ ىلإ لوسرلا ةجاحل كلن

 ةدعاق عضو فدهتسي يهلإلا رمألا اذه ناك امنإو ،يرشبلا ريكفتلا نع يهلإلا

 يف ةايحلاو مكحلا يف هدعب نم نوملسملا اهب مزتليل مكحلا يف ةيرهوج ةيروتسد

 :يلي اميف مهءارا ضرعتسن نيرسفملا نم ةلمج اذهب لاق دقو .نامزو ناكم لك

 :ةيآلا هذه ريسفت يف شيفطآ خيشلا ةميألا بطق عجرملا لوقي

 نكي مل ام مهدنع نوكي دقف ،مهيارب عافتنإاا ةرواشملاب رمألا ةلعو»

 هتمأ هب يدتقت نأو ،مهترواشمب مهماكحإو (...) مهبولق بييطتو هدنع

 اذإ مهيأر ىلإ هيار كرت» ئروشلا تاياغ نم هنأ ىريو .ا" «ةرواشملاب
 .() «كرتلا يف حالصلا هل رهظ

 مهترواشم ىلإ هب ام هنأ هللا ملع دق » يرصبلا نسحلا نعو

 .ا)«هتمأ نم دعب:نم هب نتسي نأ دارأ نكلو ةجاح

 اءاضمإ نوكيل قيس امنإ » رمألا اذه نإ ينابطبطلا لوقيو

 ٨. «لعفي ناك كلذك هنإف {ةَي هتريسل

 هذه يف ىزونشلاب رمألا نم ةمكحلا لوح يربطلا ريسفت يف ءاجو

 و كلذ يف هتنسب اونتسيو - ) ...... ( هدعب نم نونمؤملا هعبتيل » : ةيال ١

 .ا«...هتايح يف هلعفي هوأر يذلا لاثملا اوذتحي

 .25 ص .(4)ج ©}داعملا راد ىلا دازلا نايمه :شيفطآ خيشلا )1(

 ثارتلا ةرازو ةعبط 4 ميركلا نآرقلل ريسفتلا رييست : شيفطأ فسوي نب دمحما خيشلا )2(

 .203ص )1 (ج .م 986/_ه1006 نامع ةنطلس ،يفاقثلا و يموقلا

 حور :يسولألا- .325ص (4)ج ٬داعملا راد ىلا دازلا ناميه :شيفطآ خيشلا (3)
 .296ص )1 (ج ،ليواتلا بابل :نزاخلا- .106ص .(3)ج ،يناعملا

 يملعاألا ةسسؤم تاروشنم ثنأرقلا رييست يف نازيملا :يناطبطلا نيسح دمحم (4)
 .56ص .(4)ج ء(ت.د) ثتوريب تاعوبطملل

 .343ص ،(7)ج ،نايبلا عماج :يربطلا (5)
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 داشرإ » نيملسملل ةت يبنلا ةراشتسا يف نأ يسولألا نعو

 مهلك مهنأو ةباحصلا ةلزنمب راعشإو .ةلةهترضحب هزاوجو .داهتجالل
 "٧. «داهتجالا لهأ

 ديشرو يغارملا نم لك نيثدحملا نيرسفملا نم ريسفتلا اذهب لاق دقو

 نيملسملا باتكلاو نيثحابلا بلغأ هيلإ بهذ امك ،اثلبطق ديسو اضر
 يف ناك نإو ةيآلا هذه يف رمألا دافم نأ ىلإ صلخن هيلعو .اةنيرصاعملا
 نامز لك يف رمألا يلوأل هيجوت ةقيقحلا يف وهف لوسرلل اهجوتم هرهاظ
 لوسرلا اهب عتمتي يتلا ةودقلا ةفص ىلع ءانب ىروشلا ليبس جاهتناب ناكمو

 تنع ثحبلل نواعتلاو رواشتلا ىلع ةمالا ةيبرت هللا ةمكح تضتقا ذإ .لي

 رمالا ىلع لنت ةيآلا ةغيص نإف ىرخأ ةهج نم و .لدعلا قيقحتو باوصلا
 يف رمألا » نأ لوصألا ملع يف حجارلاو ء ليوأتلا لمحي يذلا قلطملا

 ا“«هدييقت ىلع ليلدلا ماق اذإ الإ ديقي ال قلطملاو قلطم ظفل هتاذ

 دراولا ىروبثلاب يهلإلا رمألا نإ :ةيآلا لوزن تيقوتو ببس (3
 ةوزغ يف نوملسملا اهب رم يتلا ةميلألا ةبرجتلا دعب ءاج ةيآلا هذه يف

 اوراشأف ثءاقبلا وأ جورخلا لوح نيملسملا ةلي يبنلا رواش ثيح ،"دحأ"
 هذه يف نوملسملا مزهناو ،هب هعانتقا مدع مغر مهيأرب ذخأف جورخلاب هيلع

 . .106ص .(3)ج ،يناعملا حور : :يسولألا )1(

 .(4)ج ،(ت.د) ،توريب شركفلا راد يغارملا ريسفت :يغارملا ىفطصم دمحأ (2)
 ديشر-س .167 ص .(2)جم )(4)ج نآرقلا لالظ يف : :بطق ديس .113ص .(2)جم

 .(4)ج .ه3 { رصم ث رانملا راد ةعبارلا ةعبطلا ث رانملا ريسفت :اضر

 .45ص (2)جم
 - 42 36}0ص ء‘مالسإلا يف ىرونشلا :يللبابح .11ص ثىرونشتلا ادبم :يلوتم :مهنم (3)

 ةأشن : :فرش لالج .دس .61 ص ةيطارقميدلا يف اهرثأو ىروشلا :يراصنالا .د

 ،مالسإلا لظ يف يناسنإلا عمتجملا :ةرهز وبأ دمحم .31ص ‘ثيمالسالاركفلا
 .216ص 01981 ةيعماجلا تاعوبطملا ناويد ةيناثلا ةعبطلا

 ٠ 1 78ص . 1 973 يبرعلا ركفلا راد هقفلا لوصأ :ةرهز وبأ دمحم )4(
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 ةمكح ةيآلا هذه لوزن تيقوت يف نإف كلذبو .ا"أةريبك ةنحمب اورمو ةوزغلا
 ةباحصلا سوفن يف مكحلا يف ديلقتك ى روشلا تيبثت يه و ة دوصقم ةيهالا

 اذه تيبثت نأ لب .ةيبلس جئاتن ىلإ هتسرامم تدأ نأ دعب عزعزتي ال ىتح
 نم ه را قل يف قمعأو ىوقأ » هلعجي نأ هناش نم هقيبطت لشف دعب أدبملا

 .اث«... ةيحان نم جهنملا دعاوق حاضيإ يف و ةيحان

 هانعمو .«هللا ىلع لكوتف تمزع اذإف » :ةيآلا هذه يف ىلاعت هلوق (4

 هذيفنت يف هللا ىلع لكوتف . )« دشر كل نيبت دق رمأ ىلع كيأ ر تيينب ا ذإ «

 نإف ،ةرواشملاو بسكلا يفني ال لكوتلا» نكل ‘كباحصأو كتدع ىلع ال

 .ا٨ «بابسألا ىلإ جاتحي اميف بابسألا يعاري ناسنإلا

 ةيآلا هذه لوؤت دق امك ءةرواشملا نع ءانغتسالا لكوتلا ىنعم سيلو

 ا5«عم :لكوتلاو ةرواشملاب هرمأ » = ثيفطأ خيشلا دكؤي امك- هللا نال

 اوُساقأَو ْمهّرِل اوباَجتنسا نيذلاَوأ» :ىلاعت هلوق :ةيناثلا ةيآلا

 .[38:ىرونثلا] 4 نوقفني مه اتقزر اًميمَو : مهب اى ةروث م مهرم رمأو ةالصلا

 ايعرش اليلد دعت ةيآلا هذه نأ نيثحابلاو نيرسفملا نم ديدعلا ىري

 ناكرأ عم اهيف ىروشلا نرق ىلاعت هللا نأ كلذ ىروشلا بوجو ىلع ىوقا
 ربكأ اذه دعيو .ةاكزلاو نيدلا دامع يه يتلا ةالصلا يهو ةيساسالا مالسإلا

 .13 ص ،ىروشلا ادبم :يلوتم .د (1)
 .167ص "(2)جم ،(4)ج ،نآرقلا لالظ يف :بطق ديس (2)
 نم ثكنو نيدلا عئارشو مالسإلا ءدب :(ه3 نرفلا ةيضابإلا يتاوللا مالس نبا (3)

 و زتراقش . ق .ر : حت ،نيدتعملا ةربابجلا رابخأ نم حملو نيدتهملا ةباحصلا لئاضف

 ،ىلوال ١ ةعبطلا .تريب ةعابطلاو عيزوتلاو : رشنلل أرقإراد ،بوقعي نب ملاس

 .87 ص .1985 . .15
 .204ص 4 )2(ج ريسفتلا ريسيت :شيفطا خيشلا (4)
 .327 ص ٠ )ج داعملا راد ىلا دازلا نايمه :شيفطأ خيشلا (5)

 :يراصنالا .د - 1 ض ك ىروشلا دبمو .244ص .مكحلا ماظن ئدابم :يلوتم .د (6)

 لالع- .45ص ةيطارقميدلا يف اهرثأو ىروشلاو .49ص مالسإلا يف مكحلا ماظن
 ء رشنلل ةيسنوتلا را دلا . رصاعملا ركفلا تايجولويديإو مالسإل ١ :يرايخلا يمشاهلا

 .149نم ش1981 "سنوت
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 تافص نع ثيدحلا ضرعم يف ةيآلا هذه تلزن دقو ،اهبوجو ىلع ةلدألا

 ىروشلا لعجف ێمهيف ةمئاد تافص يه يتلاو اهب نوزيمتي يتلا نينمؤملا
 :يهو نيملسملل ثالثلا ةيرهوجلا تافصلا هذه ىدحإ

 مث هرمأل اوباجتساو حهبرب اونمآ : يداقتعال ا بناجلا يف

 .ةالصلا اوماقأ

 اهنم اولعجو ىروشلا كلسم اوكلس :مهنيب اميف مهتالماعم يف

 .لالحلا بسكلا نم اوقزر امم نوقفني اوناك :مهلاومأ يف _

 ةغيص نم اولخت ةيآلا هذه نأ لوقلاب ةجحلا هذه ىلع ضرتعي دقو

 ةفص الإ تسيل ىروشلا نأ ديفت يلاتلابو ڵبوجولاو مازلإلا ديفي يذلا رمألا
 ةيمالسإلا ةعيرشلل نأ ءاعدالا اذه ىلع دريو ءنينمؤملا تافص نم ةدومحم

 ءاهماكحأ طابنتسا قرط ىلإ ةفاضإلاب ةبطاخملا يف بيلاسأو صئاصخ

 :ا") امه نيتيصاخب زيمتي نآرقلا نأ كلذ نمو

 صئاصخ نم ةيندملاو ةيكملا زوسلا نم لك تب زيمتت ام (1
 لوألا عونلا نأ دجن ذإ .ةيمالسإلا ةوعدلل يخيراتلا راسملا نع ةجتان

 نيهاربلاو هللا ةينادحو لثم يدئاقعلا بناجلا ابلاغ لوانتي روسلا نم .

 تايعيرشت عضو يناثلا عونلا فدهتسي امنيب ‘كلذ ىلع ةيتابثإلا
 .ةلماشو ةقيقد ةيليصفت

 نايبل ةيهقفلا تاحلطصملا سفن امئاد لمعتسي ال نآرقلا نأ (2

 بوجولا نإف كلذلو ،عونتتو فلتخت فيلكتلا غيص نأ لب ،ةيعرشلا ماكحالا
 تارابعلاو غيصلا فلتخم لمعتست دق لب .رمألا ةغيص ىلع امئاد دري ال

 تايطارقميدلا ئدابمب ةنراقملا عم مالسإلا يف ىروشلا أدبم :يجيلملا دمحم بوقعي (1)
 .116 ص 01972 . ةيردنكسإلا ،ةيعماجلا ةفاقثلا ةسسؤم - (داروتكد ةلاسر) ثةيبرغلا

 ،حالفلا ةبتكم ثةيناثلا ةعبطلا ،ةيمالسإلا ةعيرشلا صئاصخ :رقشألا ناميلس رمع .دح
 .46ص ©01986 تيوكلا
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 ركذ وأ بيهرتلا وأ بيغرتلا وأ ةيصولا ةغيص لثم دوصقملا ىنعملا غيلبتل

 .("ةرخآلا يفو ايندلا يف باوث نم لعفلاب نرتقي ام
 اهتلالدب لوقلا نم عنمي ال رمألا ةغيص نم ةيآلا ولخف هيلعو

 ةالصلا زكرمل ايواسم ازكرم ىروشلا ءاطعإ تنمضت ثيح ءةيمازلإلا

 .نيدلا ناكرأ نم اهرابتعاب ةاكزلاو

 ردصم يه ةيآلا يف ةدراولا "ىروشلا" ةظفل نإف كلذ ىلإ ةفاضإلابو
 خيشلا دكؤي امك ا «ةغلابم ىروشلاب (ىلاعت) هنع رابخإلا » و "ىرنشبلاك"

 مهنيب اميف رواشتلا يريثك نيملسملا نأ ديفي ةيآلا لولدم نأ ىنعمب شيفطأ
 نيملسملا نأ ريرقتلا لب ،ةقباسلا ةباحصلا ةلاح نع رابخإلا اهانعم سيلو
 امم ةيمسا ةلمجك تءاج ةيآلا هذه نإ مث .رواشتلا يمئاد اونوكي نأ بجي

 ءاج امنإف ةيربخلا ةغيصلاب اهيلع صنلا امأ ،موزللا ىلع ىوقأ ةلالد اهحنمي

 .اة)ةيكملا روسلا صئاصخل اعبت

 ةيمازلإ صوصخب ةيآلا هذه لولدم نإف ىرخأ ةهج نمو

 رمألا نأ كلذ ،ءاوسلا ىلع نيموكحملاو ماكحلا ىلإ دتمي ىرونلا
 ةيآلا تناك اذإو ،نينمؤملا ةفاك لمشيل عمجلا ةغيص ىلع درو اهيف
 ةيآلا هذه نإف ،بعشلا عم ىروشلا ليبس عابتاب ماكحلا رمأت ىلوالا
 هقاقحتسا يف ىوتساو » ةمألا ةايح يف ايساسأ أدبم ىروشلا نأ ررقت
 اهلك ةعامجلل يساسأ عباط » وهو ا4«موكحملاو مكاحلا هب مايقلاو

 اهفصوب ةلودلا ىلإ (... ) برستي مث ةعماجك اهرمأ هيلع موقي
 .اة١ «ةعامجلل ايعيبط ازارفإ

 .اهدعب امو 174 ض ،هقفلا لوصأ :ةرهز وبأ )1(

 .498ص ،(11)ج ثريسفتلا ريسيت :شيفطآ خيشلا (2)
 . .98ص ثمالسالا يف ىروشلا ادبم :يجيلملا (3)
 .41ص ،ىروشلا :ىللباب (4)
 .40ص .(23)ج (7) جم ،نآرقلا لالظ يف :بطق ديس (5)
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 .ةيلمعلاو ةيلوقلا ةيوبنلا ةنسلا :يتاثلا عرقلا

 ةيلوقلا ةنسلا :الوأ

 يف ةيوبنلا ثيداحألا نم ريثكلا تدرو ميركلا نآرقلا ىلإ ةفاضإلاب
 ريثك يف مهثحيو ةباحصلا رمأي لوسرلا ناك ثيح ىروشلا ةيمازلإ نأش
 نمو .دادبتسالا ذبنو ىروشلا أدبمب مازتلالا ىلع تابسانملاو عضاوملا نم

 :(")ىليام ركذن ثيداحألا هذه مهأ

 .(2) «راختسا نم باخ الو راشتسا نم مدنام » ملت هلوق

 ناعم ريشتسملا» :دين ةريره . يبأ . نع. لق هلوق

 .اث«نمتوم راشتسملاو

 ١ وده الا طق موق رواشتام « ع هلوق نسحلا نع يربطلا هأ ورام _

 .ا٨) مهرمأ دشرأل

 رمع نبل نع "ناميإلا بعش" يف ىقييبلا هجرخل اثيدح يسولالا يوري
 .ا «رومخلا دشرأل يده ىضقو هيف رواشق ارمل دارل نم» :لاق ةلي يبنلل نع

 عسوتلا نم كلذ بلطتي امل ،اهدانسإ ثحب نود ثيداحألا هذه ضارعتساب يفتكن (1)
 هذه ديناسأ ةوق ثحب نعو .انثحب عوضوم نع انجرخي دق امم ةلاطإلاو بعشتلاو
 .اهدعب امو 65ص ثةيطارقميدلا يف اهرثأو ىروشلا :يراصنألا.د :رظنأ ثيداحألا

 :يجيلملا- .26 ص ءمالسالا يف ىروشلا :يللبابح .251ص (4)ج ،عماجلا :يبطرقلا (2)

 .109ص ىمالسالا يف ىرونلا

 .100ص رصعلا اياضقو مالسإلا :ةرامع.د- .143 ص (2)ج ،ريسفت :ريثك نبا (3)
 .145ص ‘عجرملا سفن :ةدوع- .26ص ثعجرملا سفن :يللباب-

 :يرشخمزلا- .344ص )7(ج ثنايبلا عماج :يربطلا- .36ص )(16) عماجلا :يبطرقلا )4(

 ء ريسقت :يغارملل- .498 ص )1 1)ج ريسخغتلا ريسيت :شيفطآ- .474 ص )1)ج فاشكلا

 .114ص ٧(2)جم (4)ج
 .498 ص )1 1 (ج ريسفتلا ريسيت :شيفطآ-.46ص (25)ج ،يناعملا حور :يسولالا )5(
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 لأس هيض بلاط يبأ نب يلع نأ بيسملا نب ديعس نع ىورام _

 كنم هيف ضمت ملو نآرق هيف لزني ملو ،انب لزني رمالا » :لي هللا لوسر
 (ىتمأ نم دباعلا وأ نيدباعلا ةياور يفو) نيملاعلا هل اوعمجا :لاقف .؟ةنس

 .ا ") «دحاو يأرب هيف اوضقتالو مكنيب ىروش هولعجاف نينمؤملا نم
 نامأو ةمادنلا نم نصح ةروشملا » :لاق ة يبنلا نأ يور

 .ا « ةمالملا نم

 ءاودشرت لقاعلا اودشرتسا » :لاق ة لوسرلا نأ ةريره يبأ نعو

 .(3) «ںاومدتتف هوصعتالو

 دبع طق يقشام » :لاق هنأ لي هنم يدعاسلا دعس نب لهس يور

 (4) «يأ ر ءانغتساب دعسامو ةروشمب

 . ا؟«ى رونشلاب مكرومأ ىلع اونيعتسا » :لي هلوق

 :هلوق ةلق لوسرلا نع ةريره يبأ نع يذمرتلا نع يور ام _

 مكنيب ىروش مكرمأو مكؤاحمس مكئاينغأو مكرايخ مكؤارمأ ناك اذإ»

 مكئاينغأو مكرارش مكؤارمأ ناك اذإو ،هنطب نم مكل ريخ ضرالا رهظف

 لاق «اهرهظ نم مكل ريخ ضرألا نطبف مكئاسن ىلإ مكرومأو ،مكؤالخب
 .ابيرغ ثيدح

 .499ص ‘(11)ج ،عجرملا سفن :شيفطأ- .46ص ٥(25)ج ،عجرملا سفن :يسولالا )1(
 انراقم يمالسإلا مكحلا ماظن :يملح دومحم.د - .22 ص ،ىروشلا أدبم :يلوتم .د
 .165ص &1980 ،لمألا ةعبطم شةسماخلا ةعبطلا ًةرصاعملا مظنلاب

 يفوتم رشع عبارلا نرقلل ةبراغملا ةيضابإلا ءاهقف نم) يسوفنلا يلاطيجلا ليعامسب رهاطوبل (2)
 . . 179 ص .(3)ج (ت د) (مد) ةيرجح ةعبط ‘تاريخلل رطانق :(ه 0

 .46ص ء(25)ج "يناعملا حور :يسولألا- .499ص «(11)ج ،ريسفتلا ريسيت :شيفطآ (3)
 .69ص كىرونتلا :يراصنالا.د - . 1493 ص (2)ج .5 1ص .(4)ج ،عماجلل : :يبطرقلا )4(

 .110ص عجرملا سفن :يراصنالا .د (5)

 .38ص )1 6)ج عجرملا .سفن :يبطرقلا .49ص )11 (ج عجرملا سفن :شيفطآ )6( .

 3 : .46ص .(25)ج عجرملا سفن :يسولالا
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 :امهف رمعو ركب وبآ هل لاق ةلي لوسرلا نأ منغ نب نامحرلا دبع نع
 .ايندلا نم انسح ايز كيلع اوري نأ مالسإلا ىلع اصرح مهديزيل سانلا نإ»
 .(" «ادبل ةروشم يف امكنيصع ام دحاو رمل ىلع ناقفتت امكنأ ول هنئا ميلو :لاقف

 لوسر نل "رمألا يف مهرواشو" لوزن دنع سابع نب نع ىوري ام
 ةمحر ىلاعت هللا اهلعج نكلو ‘ اهنع ناينغل هلوسرو هللا نل امأ « : لاق ط هللا

 .اث «ايغ مدعي ل اهكرت نمو ادشر مدعي مل مهنم راشتسا نمف يتمأل
 يف ةيوبنلا ثيداحألا نم ةلمج شيفطأ خيشلا ةميألا بطق دروي

 :اةاهمهأ -اهديناسا يف ضوخلا نود اهركذن - ىروشلا ةيمازلإ ناش
 :اثالث مكل هركيو اثالث مكل يضري ىلاعت هللا نإ » :غليق هلوق

 ال و هللا لبحب اومصتعت نأ و ائيش هب اوكرشت الو هودبعت نأ مكل ىضري

 ةرثكو لاقو ليق مكل هركيو ،مكرومأ هللا هالو نم اوحصانت نأ و اوقرفت
 .ةريره يبأ نع ملسمو دمحأ هاور .«؛لاملا ةعاضاو لاؤسلا

 ةعبرأو نينثا نم ريخ ةثالث و دحاو نم ريخ نانثا » :لي هلوق
 هاور ««ىده ىلع الإ يتمأ عمجي نل هللا نإف ةعامجلاب مكيلعف ،ةثالث نم ريخ

 .رذ يبأ نع دمحأ

 ةركب يبأ نع يمليدلا هاور «مكيلع يلوي اونوكت امك » :ةلي هلوق

 .السرم يعيبسلا قاحسإ نبإ نع هبعش يف يقهيبلاو

 لجرلاف .ء يش الو & لجر فصنو لجر .ةثالث لاجرلا » :ملت هلوق _

 الو . هرومأ ضعب يف ةرواشملا لجرلا فصنو هرومأ يف ةرواشملا وه

 .سابع نبا نع «رواشي ال يذلا ءيش

 - .203ص .(2)ج .ريسفتلا ريسيت :شيفطآ- .106ص .(3)ج ،يناعملا حور :يسولالا )1(

 . 143 ص .(2)ج ©نآ رقلا ريسقت :ريثك نبا .83 5 ص ك ىروشلا أدبم :يدلاخلا. د

 .106ص ‘(3)ج عجرملا سفن :يسولالا (2)
 ةخسن ةيرجح ةعبط ،لسرلا ريخ ثيدح يف لمشلا عماج :شيفطأ فسوي نب دمحمأ خيشلا (3)

 .8 .297 ص .194 نامع ةنطلس ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةروصم
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 © رومألا يف ةرواشملا ىلع ثحلا وه ثيداحألا هذه نومضم نأ ظحالن و

 ريبعتلا ةيرحو نواعتلاو نماضتلا يناعم نم هيف امل حاجنلا ساسل وه كلذ نأو .

 باوصلا نع ثحبلاو داهتجالاو ةطلسلا يف ةكراشملا نم هيف لثمتي امل مث ،الول

 اينيد ابجلو دعي ةداقلاو ةالولاو ةميألا نم رومألا ةالو حصن نإف كلنبو ،قحلاو
 .نايغطلاو دادبتسالا نم انماض دعي كلذ نئل نيملسملا ةفاك ىلع

 ثحبلاب لوانت دق اا )يراصنأل ا .د نأ ىلإ ريخألا يف ريشنو

 فيعض اهبلغأ نأ ىأرف ێاهتوق ىدمو ثيداحألا هذه ديناسأل ضيفتسملا

 ةينآرقلا تايآلا نإف انيأر يف و .هتحص :مدع ىلع لدي امب بوشم وأ دنسلا

 ةفاضإلاب ةيلقعلا ججحلا نع الضف ،ةيجح ىوقأ دعت يتلاو ركذلا ةفلاسلا
 ،ثيداحألا هذه دنس يف ثحبلا نع انينغت لي لوسرلل ةيلمعلا ةنسلا ىلا

 .ججحلا كلت عم ثيداحألا هذه بسانتت نأ ىرحألا نم نأل

 . ةيلمعلا ةيوبنلا ةنسلا ::ايناث

 ريسلا بتك يف تدرو امبسح ةق لوسرلل ةيلمعلا ةنسلا نمضتت

 ئ لوسرلا نأ ىلع لدت يتلا تاياورلاو ةلثمألا نم ريثكلا خيراتلاو ريسفتلاو
 هيلع لكشأ املك هباحصأ ةرواشم ىلإ ءاجتلالا ريثك ناك ةلودل امكاح هرابتعاب
 يتلا فقاوملا زربأ الإ ثيدحلاو ةريسلا بتك انل لقنت مل ةقيقحلا يفو .ام رمأ
 رشنب ةمستملا ةرتفلا كلت يف اهتيمهأل ارظن بورحلا اهنم ةصاخ ىاهيف رواش

 ناك ةوبنلا ةفص نم هب عتمتي ام مغر ةلي يبنلا نأ ذإ .ةيمالسالا ةوعدلا
 الجر تيآرام» :(ةريزه ابأ وأ) ةشئاع هتجوز هيف تلاق ىتح عىروشلل ريثك

 كرتي نأ هللا ةمكح تضتقا دقو .اث «هللا لوسر نم لاجرلل ةراشتسا رثكأ.

 . اهدعب امو 65ص ثةيطارقميللا يف اهرثأو ىروشلا : يراصنالا .د (1)

 فسوي نب :دمحمأ خيشلا- .326ص ء(4)ج ثداعلا راد ىلا دازلا نايمه :شيفطأ (2)
 نامع 6 ةدير راد عباطم ٠ ثيدحلا نف يف ١ ةنامأل ا ءا داب ةنامضلا ٠ افو :شيفطأ

 يبا نع ةياورب هيفو 1 88ص .(5)ج ‘ 96 نامع ةنطلس رشنلاو ةفاحصلل

 مكحلا ماظنو .69 ص ةيطارقميدلا يف اهرثأو ىروشلا :يراصنالا. دح .(ر) ةريره

 .ةشئاع ىلإ هيسصنيو .51 ص مالسإلا يف
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 فقاوملا نم ريثك يف بئاصلا يأرلاب هيلل يحوي نأ نود ةلي لوسرلا
 .هدعب نم نيملسملا ماكحل ةودق نوكيل ةراشتسالا ىلع هدوعي ىتح عيضاوملاو
 .مكحلا يف يسلسسل نكرك ماظنلا اذه خسريو غأدبملا اذه ىلع هباحصأ يبريلو
 امدنع هنبال ميهاريإ انديس ةرواشم كلن نمؤ «نوريشتسي هلبق نم ءايبنألا ناك امك
 اذه يف يضابإلا يلاطيجلا ليعامس خيشلا لوقيو .هنبا حبنب يحولا هيلع لزن
 هلمحف هيلع ةميزع هنبا حبذب رمأ نيح ةنتل ميهاريل ىلإ ىرت الأ » :ددصلا
 .ا" «ىرت اذام رظنأ هنبال لاقف ،ةرواشملا ىلع بنذلا نسح

 ةروهشم تابسانم ةدع يف هبعشو هباحصأ لق يبنلا راشتسإ دقو
 ىروشلا لوح ثحب نم بلغأ اهدمتعاو ةيخيراتلا رداصملا بلغأ اهتركذ
 | : بورحلا يف اهمهأ لعل

 ةثداح دعب :تارم ثالث هباحصأ اهيف راشتسا ثيح :ردب ةوزغ
 لوح مهراشتسا مهلاتقل نيكرشملا ءيجم نيملسملا غلب املو ريعلا ضارتعا

 .لوزنلا عقوم لوحو ،شيرق ىلع برحلا نالعإ

 جورخلا ةلاسم لوح هباحصأ لي يبنلا اهيف راشتسا :دحأ ةوزغ

 .مهموجه دنع مهتلتاقمو اهيف ءاقبلا وأ نيكرشملا لاتقل ةنيدملا نع

 .قدنخلا رفح لوح اهيف راشتسا :(ه5)قدنخلا ةوزغ

 لوح نيملسملا لي يبنلااهيف راشتسا :(ه6) ةيبيدحلا ةيضق لوح
 .خلا ،ناوضرلا ةعيب هوعيابف نيكرشملا ىلع برحلا نالعإ

 أدبمل تاقيبطتلا نم ريثكلا نيدشارلا ءافلخلا ةريس يف دجن امك
 ةماه ةيروتسد قباوس ةدع اوعضوو هتاقيبطت نم اوعسو دقل لب ،ىروشلا
 تضهجأ نأ الول .هتيبثتو ىروشلا ماظن ةرولب ىلإ يدؤت فوس تناك

 ةيواعم باصتغاب يومألا رصعلا ذنم ةيدشارلاو ةيوبنلا ةيروشلا ةبرجتلا
 ةضراعملاب شطبلاو دادبتسالاو ةيكولملاو ةثارولا ماظن تيبثتو ةفالخلل

 .179ص ێةروشملا يف لصف ،(3)ج ،تاريخلا رطانق :يلاطيجلا (1)
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 هجهنمب باطخلا نب رمع ةفيلخلا رهتشا دقو .ةيطارقميدلا ةيضابإلا

 ذاختا يف ريهامجلا كارشإو ةماعلا نوؤشلا رييست يف ديرفلا ىروشلا

 .ةماعلا نوؤشلاب وأ برحلاب ةقلعتملا ةماهلا تارارقلا

 :ثحبملل ةماعلا ةجيتنلا

 ةبودنم ىروشلا نأب لئاقلا لوالا يأرلا نالطب انيار نأ دعب

 ثحبلاب انتبثأ ء ةيهاوو ةفيعض سسأ ىلع الإ موقت ال مه ديناسأ نأو

 بوجوب لئاقلا يأرلا ةحص ةيعرننلا ديناسألاو ةلدألل ليلحتلاو

 ادنس معدأ و ةيجح ىوقأ يه ذا ،مكحلا يف 8 يرهوج أدبمك ىروشلا

 ةيعرلا ةكراشم أدبم ىلعو هئدابمو مالسإلا حور عم اقباطت رثكأو
 ديناسألا ةسارد دعب اهيلإ انلصوت يتلا جئاتنلا مهأو .مكحلا يف

 : يه ىروشلا ةيمازلإ صوصخب ةيعرشلا

 امهو ءێاهبوجوو اهتيمازلإ ناديفت ىروشلا ىتيآ اتلك نإ (1
 ايرهوج ايروتسد اءدبم ررقت ىلوألا ةيآلاف ،امهيلولدم يف نيتلماكتم
 -ي يبنلا لالخ نم- نيملسملا ماكحلا ىلإ ارمأ اههيجوتب مكحلا يف
 لمكتل تءاجف ةيناثلا ةيآلا امأ .دادبتسالا ذبنو ىروشلا ليبس جاهتناب

 ارواشتي ناب ،ةمألا يف دارفألا ةفاكلااماع اباطخ هجوتلو لوألا مكحلا

 لاوزب لوزت ال يتلا .ةتباثلا ةحيحصلا ىروشلا نأل ،مهرومأ يف
 نم اءادتبا عمتجملا يف ةلصأتم نوقتت يتلا كلت يهأ ةمظنألا

 ' .ةلودلا شيئرب اءاهتناو .ةرسلا

 امه نيتقيرط ىلع نوكت ىروشلا نأ ةيوبنلا ةنسلا لالخ نم ظحالن (2

 .هبعشل ول يأرلا لهأل ةلودلا سيئر بلط ىلع ءانب نوكت : ةيباجيا ىروش -

 فرط نم نيعم يأر حارتقا لكنش ىلع نوكت : ةيبلس ىروش -
 .مكاحلا ىلع دارفألا .دحأ
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 :('"ىروشلا نم ناعون لي لوسرلل ناك امك
 اهيفو ةيريصملاو ةريطخلاو ةماهلا رومألاب قلعتت :ةماع ىروش

 5 .نيملسملا روهمج ريشتسي

 ةكئاشلا لئاسملاو ىوتفلاو عيرشتلا نوؤشب قلعتت :ةصاخ ىروش
 .ىروشلا لهأ نم سانلا ةصاخو ةباحصلا رابك ريشتسي اهيفو

 عم قبطتت ىرونلا ةيمازلل صوصخب ةدراولا ةيعرشلا ةلدألا نإ (3
 ةملعلا حلاصملاو ةيدرفلا ةحلصملا ىلع دئاوف نم ىروشلل امل لتعلاو قطنملا
 .عمتجملاو دارفألا تايرح ىلع ةميسج راضم نم دادبتسالاو طلستلل امو ،ةمألل

 نمو ةرطفلا ةعيرش يه لب ؛ميلسلا لقعلا عم مدطصت ال ةيمالسإلا .ةعيرشلاو
 اذإف ءاهبوجوب ةبجاو يهف يلاتلابو اهتياغ مكح ذخأت ةليسولا نأ اعرش ررقملا
 ةيرادإ تارارق ذاختاو ةلادعلا قيقحتل ةليسو وه ىروشلل ماظن نأ انررق
 .اعرشو القع اهبوجو ينعي كلذ نإف ةميكحو ةبئاص ةيسايسو

 يرهوج نكر يه ىروشلا نأ صلختسن قبس ام ىلع ءانبو هيلعو
 ةدمحم تسيل » يهو ةملسملا ةلودلا يف يلاتلابو نيملسملا ةايح يف

 - يه امنإو .اث) «نيدبتسملا كولملا عئانص كلذ ىلإ بهذي امك ةيرايتخا
 ةمألل تباث قح -شيفطأ خيشلا ةميألا بطق يضابإلا عجرملا دكؤي امك

 «هكرتب اهعيمج مثأت ،اهيلع بجاوو ،ةوقلاب هذخات » ماكحلا هاجت ةيمالسإلا

 :شيفطآ خيشلا ةميالا بطق لوقي امك هيلعو .ا

 حصانلا ي أ ارلا ي ذ ةروشمب الإ ارمأ مربي ال نأ بل ي دل مزحلا نم »

 .ا٨) «حجارلا .لقعلا يذ ةعلاطمو

 ىلوالا ةعبطلا مكحلاو ةسايسلا يف يمالسإلا عيرشتلا صئاصخ :ينيردلا يحتف .د (1)
 . .459ص 01982 توريب ثةلاسرلا ةسسؤم

 .450ص 6 .)م د) ملقلا راد ةثلاثلا ةعبطلا }ةعيرشو ةديقع مالسإلا :توتلش دومحم (2)

 .450ص ،عجرملا سفن (3)
 .223ص .(14)ج ©ليلعلا ءافشو لينلا حرش : :شيفطأ خيشل )4(
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 ثلاثلا ثيتبملا

 ىروشلا لهأو ىروشلا قاطت

 نوؤش رييست يف وأ ماكحلا رايتخا يف ءاوس ىروشلا أدبم ناك نئل

 تاعوضوملا قاطن وهامف ،ملسملا غمتجملا يف اضورفم ابجاو دعي -مكحلا

 مكاحلا مزتلي نيذلا ىروشلا لهأ مه نمو ؤىرونشلا اهيف بجت يتلا
 ؟ةءافكلا رايعم بسح نوراتخي مأ ،ةيبابن ةفص مهل ءالؤه لهو ،مهتراشتساب

 ذخألا نيب اريخم مكاحلا .نوكي مأ ؟مكاحلا ىلع امزلم مهيار نوكي لهو

 . ؟يصخننلا هيأ رب كسمتلاو ىروشلا لهأ ةيبلغأ يأ رب

 :نييتالا نيبلطملا لالخ نم ةماهلا تالؤاستلا هذه ىلع ةباجإلا لواحنو

 ىروشلا ق اطنت : لوأل ا بلطملا

 دق ةثيدحلا ةيروتسدلا مظنلا يف ةيعيرشتلا ةئيهلا تناك اذإ

 ، روتسدلا يف اهتاطلسو اهلمع قاطنو اهيف عيرشتلاب صتخت يتلا عيضاوملا

 دقعلا و لحلا لهأ ةعامج وأ ىروشلا سلجمل ةبسنلاب نأشلا كلذك نكي مل هنإف
 هقفلا يف ذجن ال ذإ -ناملربلل ةيروتسدنآ ةفصلا سفن هل نأ ضارتفا ىلع-
 ثحبلاب لوانت نم ةيعرشلا ةسايسلا ءاهقف نم وأ نيرسفملا نم دحأ يمالسإلا
 نأ مالسإلا يف مكاحلا ىلع اهيف بجي يتلا تاعوضوملل ديدحتلاو لصفملا
 .ا")ههئارآ ءاصقتسال مهفالتخا ىلع "ىروشلا لها" ىلع ا اهضرعي

 .مالسإلا يف ىروشلا ادبم .253ص ،مالسإلا يف كحلا ءاظن ئدابم :يلوتم.د (1)

 .٠ .. .161ص ىمالسإلا يف ىروشلا ادبم :يجيلملا .19ص
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 يف دري مل ذإ ،ةيداهتجالا رومألا نم دعي ىروشلا قاطن ديدحتف
 اهيف بجي يتلا تاعوضوملل اقيقد اديدحت ةيلعفلاو ةيلوقلا ةنسلا وأ باتكلا

 مهصاصتخا نم نوكت يتلا كلتو ێاهنأش يف اوريشتسي نأ ماكحلا ىلع
 عضو ىيف اودهتجي مل نيملسملا ءاهقفلا بلغأ نأ كلذ نم دازو ")مهدحو
 هتاصاصتخا ديدحت اولواح الو "ىروشلا سلجم" اهيلع موقي يتلا سسالا
 دق ام لوح ةيلاكشإ ةيأ اوريثي ملو ،كلملا ةطلسل طباوض عضوو ةقدب

 الو ،مالسإلا ضرأ عاقب فلتخم يف روصعلا ربع عيضاوم نم فدهتسي
 لب ،ةمألا ةراشتسا نود ةيفسعت تارارق ذاختاب مكاحلا دادبتسا ةيناكمإ اوثحب

 يتيآل ةماع تاريسفت اوطعأ و ةنسلاو باتكلاب ديقم ةفيلخلا نأ هلوقمب اوفتكا

 ريربتل ةيعرشلا صوصنلا ليواتل اعساو بابلا كلذب اوحتفف ، ىرونشلا
 اذه ناكف .ةيفسعتلا ماكحلا لامعأ ىلع ةيعرشلا ةفصلا غابصإو دادبتسالا
 ةفالخلا لوحت يف اببس مكحلا يف تاطلسلا ديدحت يف ريطخلا صقنلا

 .ء"ةوبنلا ةفالخل ءاج ةفيلخلا نأ" ةلوقم ةدايسو يدادبتسا كلم ىلإ ةيمالسإلا

 .لي يبنلا اهب عتمتي ناك يتلا تاطلسلا سفن ةفيلخلا يطعاف

 ةملك نم ةدوصقملا تاعوضوملا لوح نيرسفملا ءارآ انثحب اذإو .
 دق مهدجن ث ىروشلا يتيآ يف ةدراولا رواشتلا هيف بجي يذلا "رمألا"

 :يه تاهاجتا ثالث ىلإ اومسقنا

 ،طقف اهوحنو برحلا رومأ يف ىروشلا رصح ىري نم مهنم
 | ريكفت ةقدو رظن ىلإ جاتحي امم ةماهلاو ةريطخلا رومألا يهو

 اهيف دري مل ل ةيوينلا 'رومألا ةفاك لمشتل اهقاطن عسو نم مهنم

 .اعطاق ايعرش اصن

 ىلل ةيويندلا رومألازوآجتيل ئروشلا قاطن عيسوت ىلإ بهذ نم مهنم _
 .نيدلا رومأ ضعب حيضوتل وأءرييغت ىلإ جاتحت يتلا ةينيدلا ماكحالا ضعب

 .253 ص ثعجرملا سفن :يلوتم (1)
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 .ةيئانثتسالا اياضقلاو برحلا رومأ : لوألا عرفلا

 رومأ يف طقف بجت امنإ ىروشلا نأ هاجتالا اذه باحصأ ىري
 :تارارق ذاختا بلطتت يتلا لئاسملاو تاعوضوملا نم اههباش اموأ ،برحلا

 ءالؤه دتتسيو .ةيلاع ةينف ةءافكو ةفرعم مزلتست يتلا كلت وأ \ةيريصمو ةماه
 .اهوحنو بورحلا لئاسم يف هتاراشتسا بلغأ تناك ةلي يبنلا نأ ىلإ

 ::يلي ام دجن يأرلا اذهب اولاق نيذلا ءامدقلا نيرسفملا نمو

 مل امم ،اهوحنو بورحلا رومأ يف » :لوقي ثيح يرشخمزلا _
 .ا٨") « ..يحو هيف كيلع لزني ة

 .ا2) « اها رجم ىرج امو بورحلا شم يق » : لوقي ذإ ريثك نبا _

 :لوقي "رمألا يف مهرواشو" ىروشلا ةيآل هريسفت يف نزاخلا _
 .ا « ...ايندلا رومأ نم هوحنو برحلا رمأ يف كلذو »

 ءارآلا يف هباحصأ رواشي لي يبنلا ناك » :لوقي ذإ يبطرقلا _

 ةلزنم اهنأل ماكحألا يف مهرواشي نكي ملو ،(...) بورحلا حلاصمب ةقلعتملا
 ةيآلل هريسفت يف ةقبانسلا ةرقفلا سفن يبرعلا نبا درويو .ا « هللا دنع نم

 .اة)"مهنيب ىروش مهرمأو"

 داوسلا ريشتسي ناك ة يبنلا نأ » ىري ذإ يغارملا

 يتلا روسلا يف ةناكملاو يأرلا لمهأ اهب صخيو نيملسملا نم مظعأل ١

 .ا)«اهو ؤاشقا رضي

 .744 ص )1 )جم فاشكلا :يرشخمزلا ) 1(

 .117ص ،(4)جب نآرقلا ريسفت :ريثك نبا (2)
 .296نص ،(1)ج ثليواتلا بابل :نزاخلا (3)
 .37ص .(16)ج ،عماجلا :يبطرقلا (4)

 .16556ص .(4)ق ،نآرقلا ماكحأ :يبرعلا نبا (5)

 .113ص ٠(2)جم (4)ج "يضاملا ريسفت :يغارملا (6)
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 ء(ا ")نيرصاعملا نيثحابلاو .باتكلا نم :ديدعلا ءارآلا هذه ديأ دقو
 ةعبطلا تاذ لئاسملاو اياضقلا ضعب يف بجت امنإ ىروشلا نأ اوأرو

 ركفلا داهجإو ثحبلا ىلإ جاتحت ثيحب رطخلاو ةقدلا تاذو ةصاخلا
 .رومألا هذه مظني يعرش صن دري ملام

 ىروشلا قاطن رصح يف اديعب يلوتم ديمحلا دبع ذاتسألا بهذيو
 ريشتسي لوسرلا نكي مل ‘يحو اهيف لزني مل ارومأ كانه » :نأ لوقلاب
 نأ نيقفانملا ضعبل لوسرلا ناذيإب كلذب لدتسيو .اث « اهتيمهأ مغر اهيف

 ةباحصلا روهمج ريشتسي نأ نود كوبت ةوزغ يف لاتقلا نع اوفلختي
 .ةيهاو راذعأ نم هومدق ام مغر

 :ةيلاتلا تاداقتنالا يأرلا اذه باحصأ ىلإ هجون نأ نكمي :هدقن

 "ىروشلا :سلجم" تايحالص صيلقت ىلإ يدؤي يأرلا اذه نإ (1
 ةيدرف ةطلس روهظ ىلإ يدؤي امم ‘طقف ةماهلا رومألا يف اهرصحو

 . مكاحلا تاطلس نم عسوي هنأ رابتعاب ةدبتسم

 ةدع يف اوراشتسا :هدعب نم نيدشاا رلا ءافلخلا و ل يبنلا نل )2

 .اهتعيبط يف ةريطخ وأ ةماه نكت مل ةطيسب رومأ يف تابسانم

 رومأب قلعتت ة يبنلا اهارجأ يتلا تارواشملا رثكأ تناك اذإ (3
 ةدئاسلا فزؤرظلا ىلإ عجري كلذ ناف > نيكرشملا دص تاوزغلاو برحلا

 يف كنظ رمع ةفيلخلا ةصاخ هدعي نم ةباحصلا راشتسا دقو كاذنآ

 ىروشلا نأ لوقلا حصي الف هيلعو ىرخألا ةيويندلا رومألا فلتخم

 .طقف اهلكاش امو برحلا رومأ يف بجت

 .97ص .12 توريبب ةيبرعل ةضينلاراد نارمع ل ة هروس ريست :ةعكشلا ىفطصم .د : :مهنم )1(

 يف ةلودلل هاروتكد ةحورظطل)' ةيرئازجلل ةرادإلا يف ةيراشتسالا تائيهلل :فايضوب دمحأ -

 | .40ص 01982 ثرئازجللا ثةيرلدإلا مولعلاو قوقحلا دهعم رئازجلل ةعماج (نوناقلا

 يف مكحلا ماظن ئدابم :يلوتم .154ص ؛مالسإلا يف ىروشلا أدبم :يجيلملا `
 .254ص ،مالسإلا

 .20لص .مالسإلا يف ىروشلا أدبم :يلوتم (2)
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 ديدحتل الماش اعماج اقيقد ارايعم اوعضي مل يأرلا اذه باحصأ نإ (4

 .مكاحلا ىلع ىروشلا اهيف بجت يتلا تاعوضوملا

 اهيف دري مث يتلا ةيويندلارومألا ةفاك :يتاثلا عرفلا

 .يعرش صخت
 لئاسملا ةفاك لمشي ىروشلا قاطن نأ هاجتالا اذه باحصأ ىري

 مكحلا نيبيو اهمظني يعرش صن دري مل يتلا ةيويندلا نوؤشلاو اياضقلاو
 ال ةتباث رومأ ينهف ،يعرش صن اهيف درو يتلا ةينيدلا رومألا امأ .اهيف

 اهنأش يف رواشتلا زوجيال هنإف يلاتلابو ةنمزألاو فورظلا بسح ريغتت
 تادابعلاو دئاقعلاك ةينيدلا لئاسملا تناك ول » :هنأل اهليدبت وأ اه رييغتل

 .ا"«رشبلا عضو نم نيدلا ناكل ةرواشملاب ررقي امم "مارحلاو لالحلاو

 :ىروشلا قاطن لوح هلوق هنييع نب نايفس نع يربطلا يوريو
 ا2)« ةنييبنلا نع مهتأي مل اميف اورواشتي نأ نينمؤملل يه»

 ةمألا رمأ ،رمألاب دارملا » :هريسفت يف هدبع دمحم خيشلا نعو

 ىلع هرادم يذلا ضحملا نيدلا رمأ ال ،ةداع ماكحلا هب موقي يذلا يويننلا

 .اة) «يأرلا نود يحولا
 اميف ،نيملسملا نوؤش لكل ماع لصأ يه » ةرهز يبأ خيشلا نعو

 ال اوناك ةباحصلا نأ ىلإ مهيأر ىلع ءالؤه لدتسيو ا“ «صن هيف دري مل

 هددصب يذلا لمعلا نأ اودكاتينأ دعب الإ ةلي يبنلا ىلع مهاروش نوضرعي
 ،لزنم. يحو نع سيلو يصخشلا هيأر نع رداص هذختا يذلا رارقلا وأ

 راد ةعبارلا ةعبطلا 6 رانملا ريسفت : :اضر ديشر دمحم خيشلا و هدبع خيشلا دمحم ) 1 (

 .200ص .(4)ج .۔ه1373 رصم ؛رانملا

 .345ص :9( ءنايبلا عماج :يربطلا (2)

 .200ص .(4)ج ثرانملا ريسفت :هدبع دمحم (3)

 .رصم ێيبرعلا ركفلا راد ثةيمالسإلا بهاذملا خيرات :ةرهز وبأ دمحم مامإلا (4)
 .24ص ،(ت.د)
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 يهف يلاتلابو ،ةدعاقلا يه يأرلا اذه باحصأ بسح ىروشلا نإف هيلعو
 يه كلذ نم ءانثتسالاو ةيويندلا نوؤشلا .عيمج يف ماكحلا ىلع ةبجاو

 .ةرواشملا اهيف زوجت يتلا ةينيدلا رومالا

 :ةيلاتلا تاداقتنالا يأرلا اذه ىلإ هجون نأ نكمي :هدقن

 ةيويندلا رومألا ةفاك لمشيل لكشلا اذهب ىروشلا لاجم كرت نإ (1.
 قيبطت نأل ،طلخلاو حوضولا مدع ىلإ يدؤي ايعرش اصن اهيف دري مل يتلا
 ةرصاعملا ةايحلا عاستإ و ةيويندلا رومألا ةرثكل المعو اعقاو ليحتسي كلذ

 ىلإ جاتحت يتلا لئاسملاو رومألا ضعب كانه مث ،اهدقعت و اهبعشتو

 ةلجعتسملا ةيذيفنتلا لئاسملا لثم اهنأشب رارقلا ذاختا يف ةيرسلاو ةعرسلا

 .اهنأش يف ةراشتسا مزلتست ال ةطيسب ىرخأ ارومأ كلانه نأ ىلإ ةفاضإلاب
 ىروشلا اهيف بجت يتلا ةيويندلا تاعوضوملا ديدحت نم دب الف هيلعو
 .ىرخألا تاعوضوملا نع اهزييمتل نيعم رايعم عضو ةطساوب

 داهتجا يأ نع ةينيدلا ماكحأل ا اودعبتسل يأرلا اذه باحصأ نإ )2

 ثيح نيدشارلا ءافلخلاو ةباحصلل لمع هحارص فلاخي ام وهو ةراشتساو

 براش دح ةدايز ،دجلا ثاريم :لثم ةضحم ةينيد رومأ يف اودهتجا مهدجن

 يعدتسي اهدقعتو ةايحلل عيرسلا روطتلا نا مث .خلل... جارخلا يضارأ ميسقت ،رمخلل
 .ةيعرشلل صوصنلا نم اقالطنا ةئراطلا لكاشملا لحل رمتسملا يلقعلا داهتجالا

 .ةيتيدلا ماكحألا ضعبو ةيويتدلا رومألا لك :ثلاثلا عرفلا

 ماكحأل ا :ضعب ىتح لمشت ىروشلا نأ هاجتال ١ اذه باحصأ ى ري .

 نأ ءاهقفلاو ءاملعلا نيب هيلع قفتملاو هب ملسملا نم ناك نإف كةينيدلا

 ءانثتسا زوجي كلذ نإف ،هللا نم عطاق يحو هيف لزن اميف نوكت ال ىرونتلا
 فت يبنلا دعب نم ةباحصلا . هلعف ام ىلع اسايق ةينيدلا ماكحألا ضعب يف

 يف يبطرقلا يوري ثيح نيدلا ميمص نم دعت تاعوضوم يف مهتراشتساو
 ماكحألا يف نورواشتي اوناك لوسرلا ةافو دعب ةباحصلا » :نأ هريسفت
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 يار رقتساف ةدرلا لها يف اورواشت (...) ةنسلاو باتكلا نم اهنوطبنتسيو
 رمخلا دح يفو هثاريمو دجلا يف اورواشت و ثلاتقلا ىلع ركب يبا

 لهأ لاتقك, ،ماكحألا يف اضيأ مهل تناكو » :يسولألا نعو (!")«...هددعو

 .اث)« كلذ ريغو رمخلا دح ددعو ،دجلا ثاريم و ةدرلا

 ةفاضإلاب ىروشلا لومشب لوقلا يف هاجتالا اذه عم قفتن :هدقن
 اذه باحصأ ىلع بيعن اننأ الإ ،ةينيدلا ماكحألا ضعبل ةيويندلارومألا ىلإ
 امك ێاهيف رواشتلا زوجي يتلا ةينيدلا ماكحال ا ةعيبطل مهديدحت مدع يا رلا

 صوصخب يناثلا يأ رلل هانهجو يذلا داقتنالا سفن يأرلا اذهل هجون

 . .رواشتلا اهيف بجي يتلا ةيويندلا رومألا ديدحت ةرورض

 : ةحبتنلا

 دجن ىروشلا قاطن لوح تليق يتلا ةثالثلا ءا رالل انضا رعتسا دعب

 ةظحالم | نكميو ،ىروشلل الاجم عسوأ ىطعأ يذلا وه ثلاثلا يأ رلا نأ

  

        

 :يلاتلا لودجلا يف كلذ

 ءاهقفلا ءارآ بسح ىروشلا قاطن (2) لودج
 ةينيدلا رومألا 3 ةيوينللا رومألا تاهاجتالا {

 ةينيدلا رومالا لك رومالا | رومالا ضعب ) قيضملا يارلا (1
 ةطيسبلا | ةريطخلاو ةماهلا

 ةينيدلا رومالا لك ةيوينللل رومألا لك .] طسولل يارلا (2
 هيف درو ام ضعب . ةيويندلا رومألا لك .| عسوملا يارلا (3

 يعطق صن | ةينيدلا ماكحألا َ

 .ىروشلا اهيف بجت يتلا رومالا [ ٦7

 .ىروشلا اهيف بجت ال /زوجت ال يتلا رومالا
    

 .37 ص ء(16)ج غنآرقلا ماكحال عماجلا :يبطرقلا (1)
 .46ص .(25)ج ،يناعملا حور :يسولالا )2(
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 امك ،نيدشارلا ءافلخلا ةنس عم قباطتي هنأل ثلاثلا يأرلا ديؤن نحنو
 نأ نكمي يتلا ةينيدلا ماكحألا ضعب ىلإ ىروشلا لاجم عيسوتب حمسي هنأ
 ةعيرشلل ايلعلا ديصاقملل اقيقحت ةنمزألاو فورظلا تايضتقم بسح رسفت
 لئاسملل قيقدلا ديدحتلا نم دبالف انثحب ضرغب يفون ىتح هنأ ريغ
 مكاحلا ىلع ىروشلا اهيف بجت يتلا-ةيويند مأ تناك ةينيد-تاعوضوملاو
 :يلي اميف -انداهتجا بسح- كلذ ديدحت لواحنو ءاهيف بجت ال يتلا كلتو

 لمشت ال نأ بجي :ىروشلا اهلمشت ال يتلا روملا :الوأ

 :يهو لئاسملا نم نيعون ىرونثلا

 مكح اهيف دزي يتلا تاعوضوملا يهو :ةيعطقلا ةينيدلا لئاسملا (أ

 ةرورضلاب نيدلا نم ةمولعملا ماكحألاو .ا")توبثلاو ةلالدلا يعطق يعرش

 ميرحتو ءنيتداهشلاو جحلاو ةاكزلاو مايصلاو سمخلا تاولصلا بوجو لثم
 ال لئاسملا هذه يفف ،خلا ...لتقلاو رمخلا برشو انزلاو ةقرسلا مئارج

 اهيف ةمألا دارفأل سيلو غةروشم بلط وأ داهتجإب اهيف رييغتلا اقالطإ زوجي

 .اهب ميلستلاو اهتعاط مهيلع لب يأر

 لئاسملاو اياضقلا يهو :ةيذيفنتلا رومألاو ةطيسبلا لئاسملا (ب
 رومألا وأ ێاهناأش يف رواشتلا يعدتست ال يتلا ةيمهألا ةليلقلا ةطيسبلا

 ءاهناش يف تارارقلا ذاختاو اهتجلاعم يف ةعرسلا ىلإ جاتحت يتلا ةيذيفنتلا

 اريبك ائبع رومألا هذه يف "ىروشلا سلجم" يأر ذخاب ماكحلا مازلإ يف نال
 قاطن دينحت امأ .دارطاو ماظتناب ةلودلا تاسسؤم ريسل اليطعتو ،مهيلع

 نك يفأ نيدهتجملل كرتيف ىروشلا اهيف بجت ال يتلا ةيذيفنتلا تاعوضوملا
 .ةلسرملا حلاصملا ةدعاقل اقفو ناكمو نامز

 نم نيعون نمضتتو :ىروشلا اهيق بجت يتلا رومألا :ايناث
 :يهو لئاسملا

 ىلع صنلا ةلالد ةوقو صنلا نم هناحبس عراشلا ةدارإ حاضتا ىنعمب ثةلالدلا يعطق (1)

 .هتيا ور ةقث توبثو صنلا دنس ةحص هاتعمق توبثلا يعطق امأ دا رملا ىنعملا
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 يتلا تاعوضوملا ةفاك يهو :ةيعطقلا ريغ ةينيدلا لئاسملا (

 : لاجم حتف مزلتسي امم ،توبثلاو ةلالدلا ةينظ ةيعرش اماكحأ اهيف تدرو

 ،نيدهتجملا نم دقعلاو لحلا لهأ ةعامج فرط نم اهريسفت يف داهتجالا

 نكميو .ةلودلا يف مزلم ميظنتك مكاحلا هردصيل اهمكح لوح عامجإلا قيقحتو

 :'"يهو داهتجالل ددحم قاطن اهنم لكل ةينظلا ماكحألا نم نيعون نيب زييمتلا
 لوح نظلا نوكي يتلا ماكحألا يهو :توبثلا ةينظلا ماكحألا -

 ثحبلا وه داهتجالا لاجم نوكيف ىانيلإ اهلوصو ةقيرطو اهدنس ةحص
 .اهولقن نيذلا ةاورلا ةقث ىدمو اهدنس توبث لوح

 لوح اهيف نظلا نوكي يتلا ماكحألا يهو :ةلالدلا ةينظلا ماكحألا _
 ه داهتجالا لاجم نوكيف ،ىنعملا ىلع هتلالد ةوقو ‘ضنلا نم دارملا
 ةيوغللا دعاوقلا ىلع دامتعالاب ثةيقيقحلا صنلا ةلالد ةفرعمل ثحبلا

 ` .ةيمالسإلا ةعيرشلل ةيلكلا دصاقملا ىلإ دانتسالاو

 ةيعطقلا ريغ ةينيدلا رومألا يف ىروشلاو داهتجالا زاوج ىلع ليلدلاو
 رومأ يف اودهتجا ثيح ،نودشارلا ءافلخلاو ةباحصلا اهكرت يتلا قباوسلا يه

 ةلتاقم :لثم ةنسلاو باتكلا يف اهنأشب ةينظ ةيعرش ماكحأ دورول ةتحب ةينيد

 يف جارخلا يضارأ ميسقت رمخلا برش ةميرج دح ،ركب يبأ ىلع نيدترملا
 :ددصلا اذه يف نيدباع نب لوقيو خلا ...دجلا ثاريم ،قارعلا

 فلتختف ،هنامز يف ناك ام ىلع دهتجملا اهنيب ماكحألا نم اريثك نإ »

 ىقب ول ثيحب (... )ررض ثودحل وأ هلها فرع ريغتل نامزلا فالتخال

 دعاوق فلاخلو سانلل ررضلاو ةقشملا هنم مزلل هيلع ناك ام ىلع مكحلا

 .(2) «رييستلا و فيفختلا ىلع ةينبملا ةعيرشلا

 راد :ةعبطم .ةثلاثلا ةعبطلا كيمالسإلا هقفلا لوصأ يف طيسولا :ىليحزلا ةبهو .د (1)
 ،يمالسإلا هقفلا لوصأ :يعفاشلا دومحم دمحا.د> .496ص {78/1977 ثباتكلا -
 .490. 489ص 01983 ثةيردنكسإلا ةيعماجلا ةفاقتلا ةسسؤم

 ركفلا يفو ةيبرعلا ريتاسدلا يف ثالثلا تاطلسلا :يوامطلا دمحم ناميلس.د :رظنأ (2)
 . 1 974 . )م. د) يبرعلا ركفلا راد ةثلاثلا ةعبطلا ةنراقم ةسارد يمالسإلا يسايسلا

 .اهفلؤم ركذ نود "فرعلا رشن ةلاسر" نع هلقن .320ص
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 نم "دقعلاو لحلا لهأ" ةيعطقلا ريغ ةينيدلا رومألا يف ةروشملا ىلوتيو
 طابتتسا قرطب ملعأ مهنأل "داهتجا" مهلمع ىمسيو .ةءافكلا اووذ نيدهتجنلل

 قلعتت اهنوكل سانلل اهيف راشتسي نأ نكمي ال لئاسملا هذه نألو ،ةيعرنشلا ماكحالا
 .ةعيرشلا دودحب ةدودحم مالسإلا يف ىروشلا نأ مولعملا نمو ،نيدلل رمأب

 ةفاك يف لثمتتو :ةينفلا لئاسملاو ةريطخلاو ةملهلا رومألا (ب
 اياضقلاك ،اينظ وأ ايعطق ناك اءاوس ،ايعرش اصن اهيف دري مل يتلا تاعوضوملا
 ةيسايسلا تالاجملاب ةطبترملاو اهريغتو :فورظلا روطت ةجيتن ةفدهتسملا

 :نيعون ىلإ رومألا هذه مسقنو .اهريغو ةيملعلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو

 اهيف راشتسيو :ةريطخلاو ةماهلا لئاسملاو اياضقلا :لوألا عونلا
 دمتعن نأ نكميو .دقعلاو لحلا لهأ نم ةيلثمم ةطساوب وأ هسفنب بعنلا
 عيضاوملا لكف ێةيمهألاو ةماعلا ةحلصملا رايعم تاعوضوملا هذه ديدحتل

 يف لخدت ةيمهأ تاذ ربتعت يتلاو ةمألل ةماعلا ةحلصملاب ةقلعتملا لئاسملاو

 تا رايتخال ا ديدحتو ةماعلا لاومألا رييستو مكحلا اياضق لثم ىروشلا قاطن

 هتائف ةفاكب ىروشلا سلجم ىلوتيو ،اهوحنو ةمالل ةيسايسلاو ةيداصتقالا
 تاعوضوملا هذه ميظنتل تاعيرشتلاو نيناوقلا رادصإ -اهارن فوس امك-

 ةلسرملا حلاصملاو ناسحتسالاو سايقلاك ةيلقعلا ةلالدلا ىلع دامتعالاب

 نوكيف ى روشلا مزلتست ال يتلا ةطيسبلا تاعوضوملا امأ .ا""باحصتسالاو

 .اهفيرصت يف ةيريدقت ةطلس مكاحلل

 صوصنم .ريغ رمأ قاحلإ سايقلا": :يلاتلاك ةيلقعلا ةلدألا هذه لوصألا ءاملع فرعي (1)

 - .."مكحلا ةلع يف .امهنيب كارشإلل همكح ىلع صوصنم رخآ رماب همكح ىلع
 اهرئاظن يف هب مكحام لثمب ةلأسملا يف مكحي نأ نع ناسنإلا لدعي نأ": ناسحتسالا

 ` . .يفنحلا يخركلا فيرعتح ."لوالا نع لودعلا يضتقي ىوقأ هجول ،هفالخ ىلإ
 للملا ةفاك قفتت يتلاو ةعيرشلل ةسمخلا ةيلكلا دصاقملا ظفح وهو :ةلسرملا حلاصملا =

 : ..لاملا ،بسنلا ، لقعلا ‘سفنلا ،نيدلا :يهو ،اهظفح ىلع نايدألاو
 نبا فيرعت- ."لاحلا .ريغت ىلع ليلد موقي ىتح اتابثإ وأ ايفن مكحلا ءاقب" :باحصتسالا -

 يف طيسولا :يليحزلا.د .187 01540107ص فهقفلا لوصأ :يعفاشلا .د :رظنأ .ميقلا
 .300 و 284ص .هقفلا لوصأ
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 ة يبنلا ةنس وه عيضاوملا هذه ميظنتل داهتجالا ةيعرش ىلع ليلدلاو

 . لحلا لهأ" نوريشتسي اوناك ثيح .منثن نيدشارلا ءافلخلا ةنسو ةيلمعلا

 ططخ لم ةيمهألا تاذ لئاسملاو اياضقلا فلتخم لوح ريهامجلاو "دقعلاو

 رمأ نم ناكام» :ةلي يبنلا لاق دقو'ءاهريغو ةلودلا نوؤش ميظنتو بورحلا
 .ا")دمحأ هاور «هب ملعأ متناف مكايند رمأ نم ناك امو 4 يلإف مكنيد

 "صاصتخالا لهأ" اهيف راشتسيو :ةينفلا لئاسملا :يناثلا عونلا
 ' ةينقتلا اهتعيبطب زيمتتو تالاجملا لك نم نيصتخملا ءاربخلاو ءاملعلا نم

 اههيجوت .ةطساوب ةرشابم ريغ ةفصب الإ اهيف لخد نيدلل نوكي الو ثةينفلاو
 ملعأ متنأ » :ة يبنلا لاق دقو ،ةيمالسإلا ةعيرشلل ايلعلا دصاقملا ةمدخل

 ىلع بجي لئاسملا هذه يفو .اثسناو ةشئاع نع ملسم هاور «مكايند رماب
 ( اهيف فرصتي ال نأو !هلاجم يف لك صاصتخالا لهأ ريشتسي نأ مكاحلا

 .ةمألا ىلع اريبك اررض كلذ يف نأل هدرفمب

 :يلاتلا لودجلا يف ،هانعضو يذلا اذه انميسقت نيبن نأ نكميو

 انيأر بسح ىروشلا قاطن )4 )و )3 ( لودج

 ةينيدلا رومألا ةيويندلا روللا

 : ةينيدلا رومالا . ةينيدلا رومألا : ةيذيفتتلا رومالا-إ ةماهلا تاعوضوملا-

         ةيعطقلا | . ةيعطقلا ريغ ةطيسبلا لئاسملا- ةينغلل لئاسملا-
 ىرونشلا اهيف زوجت ال / بجت ال لئاسم ] ىروشلا اهيف بجت لئاسم ]

    

 بسح ىروشلا قاطنل يئاهنلا ديدحتلا ىلإ لصن قبس ام ىلع ءانبو
 :يلاتلا لودجلا

 .38نص .1988 .(ت. د) ؤيبرعلا مالعإلل ءارهزلا ةفالخلا :اضر ديشر دمحم )1(

 .38ص عجرملا سفن )2(

72 

  

  



 ينسلاو يضابإلا يسايسلا ركفلا نيب ةنرلقم ةيروتسد ةيعرش ةسارد ةيضابإلا دنع ىروشلا ةيرظت :حون هللا دبع نالغو قوا .د

 ىروشلا اهلمشت ال يتلل لئاسملا ىروشلا اهلمشت يتلا لئاسملا

 ةيعطقلا ةينيدلا رومألا -| ةقلعتملا ةريطخلاو ةماهلا تاعوضوملا -
  

 ةطيسبلا لئاسملا - ةماعلا ةحلصملاب

 ةينيفتتلا رومألا - ةينفلا لئاسملا -

 ةيعطقلا ريغ ةينيدلا رومالا _    

 لهأ مه نمف كمالسإلا يف ةبجاولا ىروشلا قاطن اذه ناك اذإو

 تاصاصتخاو ى روشلا سلجم اهنم نوكتي يتلا تائفلا يهامو .؟ى روشلا

 لودجلا بسح- ىروشلا اهلمشت يتلا تاعوضوملا ىدحاب اهنم لك .

 .؟ ةملسملا ةلودلا يف "ةصاخلا ىروشلا" لهأ زكرم ةعيبطو ؟-قباسلا

 ىروشلا لهأ :يتاثنا بلطملا

 لهأ ماظن ثحبو ةسارد -ىروشلا قاطنل انديدحت دعب- لواحن

 ةباجإلاب ،اهتراشتساب مكاحلا مزتلي نأ بجي يتلا ةئفلا يأ ، ىروشلا

 ةعامج مالسإلا يف ىروشلا لهاب دصقي له :ةيلاتلا تالؤاستلا ىلع
 ؟نيملسملا روهمج مهب دصقي مأ ءعمتجملا ةداقو يأرلا لهأ نم ةنيعم

 ةعيبطو ماظن وهامو ؟اعم نيفنصلا نيذهل نوكت ىروشلا نأ ما
 يليثمت سلجم وه لهف ؟مهرايتخا طورشو دقعلاو لحلا لهأ سلجم
 ىروشلا لهأ يأر نوكي لهو ،؟يهقف داهتجا سلجم وه مأ ،يباين
 مكاحلا نوكي مأ ؟ ةيبلغألا نع ردص اذإ ةصاخ مكاحلا ىلع امزلم

 ( ؟ هكرت وأ هب ذخألا نيب اريخم

 ىروشلا لهأ ديدحت :لوألا عرقلا

 نيذلا ىروشلا لهأل ديدحت يأ ةيلوقلا ةنسلا يف الو نآرقلا يف دري مل
 دامتعا نوكي كلذل ‘همكح ةسرامم يف مهب ةناعتسالا مكاحلا ىلع بجي
 ءافلخلا ةنسو ةيلمعلا ةيوبنلا ةنسلا ةنسلا هيلع ترج ام ىلع نيثحابلا

 نييأر ىلل ددصلا اذه يف نوثحابلاو باتكلا مسقنا دقو .هدعب نم نيدشارلا
 :يلي اميف امهنم لك دقن عم امهضرعتسن
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 عمتجملا ةبخن مه ىروشلا لمهأ :لوألا يأرلا

 ةمكحلا لهأ ةراشتساب الإ امزلم نوكي ال مكاحلا نأ هباحصأ ىري

 اهايافخب كردأو رومألاب ىردأ مهنأل عمتجملا يف ركفلا ةداقو يأرلاو

 فاشتكاو ديدسلا يأرلا ءادبإل لهأ مهدحو مهف هيلعو ءاهقئاقدب طوحأو
 نوعضخيو باوصلا نوبنجتي ام ابلاغف بعشلا نم ةماعلا امأ باوصلا
 .ا!)ةقيقحلا نع مهدعبت يتلا ةفلتخملا تاريثأتلل

 يذلا ةيميت نبا خيشلا يأرلا اذهب اولاق نيذلا ىمادقلا ءاهقفلا نمو

 يلوا"ب مكاحلا ىلإ ةفاضإلاب ءاهقفلاو ءاملعلا نم ىروشلا لهأ يمسي
 "رمألا يلوأ" هررقي امل ةقلطملا ةعاطلا سانلا ةماع ىلع هنأ ىري و "رمألا

 "ةلي لوسرلاو هللا ةعاطب ةنورقم مهتعاط نأل ىروشلا ةعامجو مكاحلا يا
 مامإلاو ةلزتعملا بهذملا اذه بهذ امك ،نأشلا اذه يف ةدراولا تايآلل اقبط

 ةماعلا يأر نم ىتأتي ال ىروشلا نم دصقلا قيقحت نأ اولاقف ،يعفاشلا
 ءامكحلاو ءاملعلل رمألا نأ لب لهاجلا ةرواشم نم ىودج ال ذإ ،ىقمحلاو
 .(. رومألا ايافخ كردي نمم ةجضانلا لوقعلا باحصأ

 ‘ةيوبنلا ةنسلا ىلع قبسام ىلإ ةفانضإلابأ يأرلا اذه راصنأ دمتعيو
 :يلي ام ىلإ كلذ يف نودنتسي و ثةيلمعلا

 ةصاخ ىلإ هجتي ناك امنإ سانلا ةروشم بلطي نيح لي يبنلا نإ
 يلع اوريشأ » لوقي امدنع وهو ،"ةباحصلا"ب مهيلع قلطي نمم هموق
 لها"ب دعب اميف اومس نمم نيبرقملا هباحصأ دصقي امنإ سانلا اهيآ اي
 9 . ا“ نييداعلا دارفألا سيلو ،"دقعلاو لحلا

 يسايسلا ركفلا ةأشن :فرش لالج .دح .186ص ثيمالسإلا مكحلا ماظن :يملح.د (1)
 .184 0182 ص ىمالسإلا يف ىروشلا أدبم :يجيلملا- .33ص ثيمالسالا

 ©ىلوألا ةعبطلا ،ةيعرلاو يعارلا حالصإ يف ةيعرشلا .ةسايسلا : ةيميت نبا نيدلا يقت (2)
 .167 ص ث 1990 ثرئازجلا ،عيزوتلاو رشنلل ءارهزلا

 .61 ص ةيطارقميللاو ىروشلا :اغال دمحم =- , 1 16ص ىروشلا ماظن : يدلاخلا .د : رظنأ )3) .

 .230ص ةيطارقميدلا يف اهرثأو ئروشلا : يراصنالا .د (4)
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 يتئف يف رصحنت تناك ةف لوسرلا نمز يف ىروشلا نإ
 نكت مل ىروشلا نأ مث نيكرشملاو نيقفانملا نود راصنألاو نيرجاهملا

 نيبرقملا نم ةنيعم ةئف ىلع ترصتقا لب ،اعيمج ءالؤه عم سرامت
 ناك نمم راصنألاو نيرجاهملا ءامعز نمو ملعلا لهأ نم لوسرلل
 ركب وبأ باطخلا نب رمع ءثةدابع نب دعس :لثم ة يبنلا ةقث عضوم

 .(!")خلا... قيدصلا

 .ةيعقاولاو ةيقطنملا نم ربتعم بناج يأرلا اذه يف نأ كشال :هدقن
 دق و ةماعلا ةايحلا رومأ نم رمأ لك يف ريهامجلا ةراشتسا ليحتسي هنأ ذإ

 اهيف راشتسا نيأ ةلثمألا نم ريثكلا ة لوسرلل ةيلمعلا ةنسلا يف تدرو
 ولخي ال يأرلا اذه نأ ريغ .اعيمج سانلا نود ةباحصلا نم ةصاخ ةعامج

 :ةيلاتلا تاداقتنالا هل هجون نأ نكمي و عصئاقنلا نم

 عمتجملا نم ةصاخلا ةبخنلا ةئف ىلع .ىروشلا رمأ رصح نإ (1
 يأرلا ءادبإو مكحلا يف ةكراشملا يف ريهامجلا قح طمغ ىلإ يدؤي دق
 ىروشلا ةيلومش أدبمل ضقن اذه يفو ،ةيريصملاو ةماهلا اياضقلا لوح
 .مالسإلا هب ءاج يذلا

 نم ةيبلغألا ةراشتسا مزلتست رومألاو اياضقلا ضعب ةعيبط نإ (2
 ."دقعلاو لحلا لهأ" يأرب ءافتكإلا مدعو ريهامجلا

 نم ءارغإلاو طغضلل نوعضخي دق "دقعلاو لحلا لهأ" نإ (3
 ةسايس عم قباطتي امب مهءارأ نوردصيف . ،نيدبتسملا ماكحلا فرط

 .مهباضغإ مدعو مهيلإ برقتلل مهتارارقو مهلامعأ نوكزيو ثماكحلا

 روهمج تارملا نم ديدعلا يف راشتسا دق ةلف يبنلا نإ (4

 ةعامج ةراشتسا ىلع رصتقي ملو ءاياضقلا :فلتخم . لوح نيملسملا

 .184 }182ص .،مالسإلا يف ىروشلا أدبم :يجيلملا (1)
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 .روهمجلا مه ىروشلا لهأ :يناثلا يأرلا
 امنا ىروشلا نأ نيثدحملا باتكلا مهو يأ رلا اذه باحصأ ى ري

 ةنيعم ةفئاطب صتخت الو ةمالا دارفأ عيمجل قح يهو ةفاك روهمجلل نوكت
 :يلي امب كلذ ىلع نولدتسيو ،سانلا نم

 .عمجلا ريمض ىلل تننسل ىرونشلا يتيل يف ةدراولا " رمأل ا" ةملك نإ ) 1

 .")نيملسملا روهمج وه امنإ ىروشلا لها نأ ىلع ةحضاو ةلالد لدي اذهو

 فوزرغسلاي نوأرُمات سائلل تجرخأ ٍةَّمأ ريخ مئنك > :ىلاعت هلوق (2
 ةحيرص ةوعد ةيآلا هذه نمضتت و &[110:نارمع لآ] هميركنُملا نع ناوهذتو

 .اث)ىروشلا ةطساوب مكحلا يف ةكراشملا اهدارفأ عيمجب ةمالل

 ةرابع لمعتسي ام ابلاغ ناك ةروشملا بلطي نيح لي لوسرلا نإ (3
 .روهمجلا ريشتسي ناك هنأ ىلع ليلد اذه و ."سانلا اهيأ يلع اوريشأ "

 ذخألا هنع بترتي نيملسملا عيمجل قح يه ىروشلا نا لوقلا نإ (4 .
 .ةمكحلا نوؤش ريبدت يف ةمألا دارفأ عيمج ةكراشم نامضل رشابملا ماعلل أدبملاب

 :يهو هجول ةدع نم دقتنم هنأ الإ ةيبسنلا يأرلل اذه ةحص مغر :هدقن

 ضعب يف هباحصأ نم ةصاخلا ريشتسي ناك ةي لوسرلا نإ (1
 .ةيرسلا ىلإ جاتحت يتلا ةماهلا لئاسملا

 عمتجملا دارفأ ةفاك ةراشتسا نكمي ال ةصاخ لئاسمو رومأ كانه (2

 ةيرسلا بلطتت ىرخأو ءاهقفو املع بلطتت ى رخأو ءةربخو ةءافك بلطتت ذإ

 .ةمألا دارفأ عيمج ةراشتسا اهيف نكمي الف هيلعو \ةعرسلاو

 .184 0182ص ىمالسإلا يف ىروشلا ادبم :يجيلملا (1)
 .63 ص “ يمالسإ ١ مكحلا ماظن : يبرعلا )2(

 .29ص ىمالسإلا يف ىروشلا ادبم :يلوتم .د(3)
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 انكمم كلذ ناك اذإف ءاياضقلا ةفاك يف ريهامجلا يأر ذخأ ليحتسي (3

 ريغ: كلذ نإف ثةينانويلا ندملا يف ادئاس ناك امكو ةلث يبنلا دهع يف
 نع ةيباين ةئيه نييعت يرورضلا نمق كلذل يلاحلا انرصع يف روصتم
 .ىروشلا ةفيظو ىلوتت بعشلا

 اهب متت يتلا تايفيكلاو لئاسولا اوددحي مل يأرلا اذه باحصأ نإ (4

 هنوؤش .رييست يف بعشلا كارشإ

 : دةحتتتلا
 ه ٠٥

 نم نيعونلا نم الك نأ ذإ ،هدحو هانذخأ ام اذإ رصاق نييأرلا الك نل

 انايحأ سانلا ةماع ريشتسي ناك لق لوسرلاو ،مالسإلا يف بجاو ىرونلا
 اياضقلاو لئاسملا ةعيبط بسح كلذو ،ىرخأ انايحأ مهتصاخ ريشتسيو

 امهالك ىروشلا نم نيعون كانه نأ ىلل لصن هيلعو ،ةرواشملا عضوم

 :امهو .يطارقميد يروش مكح مايقل يرورض

 يف متت نأ نكمي الو ةمألا دارفأ ةفاك ىلإ هجوتت :ةماع ىروش

 يف بلطي الو ،رشابملا يرلا ماعلا عارتقالا ةطس وب الإ رضاحلا تقولا

 .ةنطاوملا ةفص عم نيلقاع نيغلاب اونوكي نأ الإ نيبخانلا

 دارفالا نم ةنيعم ةعومجم ىلإ هجوتت :ةصاخ ىروش
 صاصتخالا باحصأو يأرلاو ملعلا لها نم ةصاخلا تاءافكلا يوذ

 "رمالا يلوأ" وأ "ىروشلا سلجم" وأ "دقعلاو لحلا لهأ" نومسيو
 ةفيظو عم اقباطت رثكأ اهنأل "ىروشلا سلجم" ةيمست لضفن نحن و
 ."ىروشلا لهأ" ي سلجملا اذه ءاضعأ يمسنو .مهلمع و ءالؤه

 لوح -انفاش اباوج نوفحابلا اهل .دجي مل- تالؤاست روثت كلذ عمو

 ةباجإلا لواحن ،هيف ةيوضعلا طورشو .هتبيكرتو سلجملا اذه ةعيبط
 :يلي اميف اهنع
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 ىروشلا سلجم ةعيبط : يناثلا عرفلا

 نوثحابلا قفتي مل ىروشلا سلجم ةعيبط لوح ةيساسأ ةيلاكشإ روثت {

 :يهو اهنع ةباجإلا لوح ءاهقفلاو ا

 هل نأ ىنعمب ،ةمالا دارفأل ةيليثمتو ةيباين ةعيبط ىروشلا سلجمل لهف
 لكشتت ةئيه هنأ مأ ؟يطارقميدلا ماظنلا يف ناملربلا ةئيهل يذلا زكرملا سفن

 يعاري ام ردقب عمتجملا تائف ليثمت اهيف يعاري الو نيدهتجملاو ءاهقفلا نم
 .؟ ةيعرشلا ماكحألا طابنتسا ىلع مهتردقو اهئاضعأ ةءافك اهيف

 .؟نونيعي مأ نوبختني ىروشلا لهأ له :وهو رخآ لؤاست كلن نع بترتيو أ
 :امه نييأزر ىلإل ددصلا اذه يف نوثحابلا مسقنا دقو

 يف مكاخلا نأ ىريو يدلاخلا دمحم روتكدلا هلثميو :لوألا يأرلا
 ىلإ كلذ يف دنتسيو ،"ىرونشلا لهأ" نييعت يف قحلا هل يذلا وه مالسإلا

 ' "داعم نب دعس"و "ةدابع نب دعس" . بدتنا ثيح ليث لوسرلا هلعف ام

 يارلا . اذه نأ . كشالو .ا!)نافطغ حلص ةلاسم يف امهريشتسيل

 يلثمم ابلاغ نوريشتسي اوناك نيدشارلا ءافلخلاو لي يبنلا نأل كدودرم

 راصنألاو نيرجاهملا شم عمتجملا اهنم لكشتي ناك يتلا تائفلا فلتخم

 .لئابقلا ءامعزو

 نيرصاعملا ءاهقفلاو نيثحابلا ةيبلغأ هلثميو :يناثلا يأرلا

 يف ةمألا باون زكرم سفنب "دقعلاو لحلا .لهأ" زكرم فييكت ىلإ بهذيو

 رادصإب اوموقيل اهسفن نع مهتبانأ ةمالا نأ رابتعا ىلع كناملربلا ةئيه
 كارشإ مزلتسي امم اذهو اهمساب ةيعرشلا ماكحألا طابنتسساو تاعيرشتلا

 . (2ههباختنا يف ةمالا دا رفأ عيمج

 . 123ص ءمالسالا يف ىرودثلا ماظن :يدلاخلا .د (1)

 .اهدعبامو 46ص .(4)ج ث رانملا ريسفت :هدبع دمحم (2)
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 نارمع لآ ةروس نم 105 ةيآل هريسفت يف هدبع دمحم بهذيو

 نٹتلوإل يهو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا أدبم ىلع صنت يتلا
 ركنملا نع نوهثيو مفورغَملاي نورُماَيَو .ريخلا ئلإ نوُغذَي ةمأ ,مكنم
 ربتعت يتلاو مكحلا يف ةيضابإلا ةيرظنلا ينبت ىلإ ه“ينوحلقُسلا مه كێيلاوآو
 هذه نأ ىري ثيح ثيهنلاو رمألا ةفيظوب مايقلا وه امنإ ةمامالا فده نأ

 رمألا ةفيظو نأ رابتعاب ثةيباينلا ةيطارقميدلا ماظنب ذخألا ررقت ةيآلا

 صيصخت نم دبالف هيلعو ،ءاعمج ةمألا اهب موقت نأ نكمي ال يهنلاو

 دارفأ فرط نم بختنت ةعامجلا هذهو رمألا اذهب مايقلا ىلوتت ةعامج

 مدعو ،اهطيرفت نلع اهتبساحمو اهيلع ةباقرلا قح مهل نوكي نيذلا ةمألا
 طبرت يتلا ةقالعلا نأ ينعي اذهو ،اهلمع يف ترصق اذإ اهباختنا ةداعإ

 نيب دجوت يتلا ةقالعلل ةلثامم نوكت :‘بعشلاو "ىروشلا سلجم" نيب
 .ا") يطارقميدلا ماظنلا يف بعشلاو ناملربلا ةئيه

 عرشلا عم هقباطتل ةحصلا ىلإ برقأ هاجتالا اذه نإف انيأر يفو
 اسلجم ةلودلا نوؤشو اياضق لوح مكاحلا ريشتسي نأ ةدئافلا ام ذإءلقعلاو

 باختنا يف رود يأ بعشلل نوكي الو ،ةيباين ةعيبط هل نوكي الو هسفنب هنيعي
 عم ضراعتي كلن نأ امك !هنيعب دادبتسالل اديسجت كلذ يف نإ لب هئاضعأ

 نيدشارلا ءافلخلاو لي يبنلا دهع يف ىروشلا سلجم نأ دجن ذإ اضيأ عرشلا
 ' .ىرن فوس امك بعشلا ماسقأ فلتخم يلثمم نم لكشتي ناك

 نيرايعمل انيأر يف نيلثمملا ءالؤه باختنا عضخي نأ بجيو

 :امه نييساسأ

 .يبعشلا ليثمتلا

 .ةيملعلا ةءافكلا _

 ناويد ،سيردإ دمخأ :ةمجرت ةيمالسإلا ةموكحلا :يدودوملا ىلعالاوبا خيشلا (1)
 ةيراشتسالا تائيهلا :فايضوب- .176ص {01990 رئازجلا ،ةيعماجلا تاعوبطملا
 ىروشلا :يراصنالا.د- .84 ص ءمالسإلا يف مكحلا ماظن :يبرعلا.دح .68 ص
 .167ص يمالسإلا مكحلا ماظن :يملح.د- .71ص ؛ةيطارقميدلا يف اهرثأو
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 ءافلخلاو ةلي لوسرلا دهع يف ىروشلا لهأ نأ كلذ ىلع ليلدلاو
 :ا")ةيلاتلا عبرألا ايازملا ىدحإ مهيف رفوتت تناك نيدشارلا

 يلع :لثم ،هللا ليبس يف داهجلاو ةلاسرلاب ناميإلا يف ةيقبسألا "

 نهذ بلاط يبا نبا

 و ،قيدصلا ركب يبأ لثم ،قالخألا نسحو ةيملعلا ةءافكلا "

 ١ ث باطخلا نبا

 .ذاعم نب دعسو ةدابع نب دعس لثم "موقلا يف ةناكملا "

 . تباث نب ديزو سابعلا نب هللا دبع لثم ،يملعلا قوفتلا "
 ` : امه نيرايعم يف تافصلا هذه لامجإ نكمي عقاولا يفو

 . ةيقالخألاو ةيملعلا ةءافكلا ٭

 .(ةيبعشلا ةباينلا ةركف) يلبقلا ليثمتلا ٭

 .ىروشلا لهأ 2 ةبجاولا طورشلا :ثلاثلا عرفلا

 يف اهرفاوت مزاللا طورشلا سفن ىروشلا لهأ يف ءاهقفلا طرت

 :ا"يلي اميف اهلامجإ نكميو ،نيدهتجملا
 اهنم ةيلوقلا ةيوبنلا ةنسلاو باتكلا اهنمو ةينيدلا مولعلا ةفرعم

 اوفلتخا امو ێهعبتيل هيلع اوعمجأ امو فلسلا ءاهقف ءارآ ةفرعمو فةيلعفلاو

 نأو ێهتيفيكو لوصأل ا ىلع عورفلا سايق ةفرعمو ءهنأرب هيف دهتجيل هيف
 .افلكم املسم نوكي

 لهأ" يف اهرفاوت بجي طورش ةتس اوعضو دقف ةيضابإلا امأ
 :اثىهو "ى لل

 .184ص ىمالسإلا يف ىروشلا ادبم :يجيلملا (1)
 .امدعب امو 226رص ثيمالسإلا .مكحلا ماظن :يملح .د :رظنأ (2)
 .امدعبامو 180ص س (3)ج ،ةروشملا يف لصف ،تاريخلا رطانق :يلاطيجلا (3)
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 ،لقعلا ىلإ جاتحي ءيش لك » نأل ةيرجتو لقع اذ نوكي نأ (1
 لقاعلا اودشرتسا » ي هلوقل ادانتساو . )1( براجتلا ىلإ جاتحي لقعلاو

 .«2اومدتتق هوصقت الو ءاودشرت

 ارمأ دازأ نم » :غلي هلوقل ةريرسلا نومأم ايقت انيدتم نوكي نأ (2

 .««هرومأ دشرأل هللا هقفو املسم اءرمإ رواشيلف

 ادوسح نوكي ال نأ ىنعمب ،ءادودو حصنلا يف اصلخم نوكي نأ (3

 .ةروشملا صلخي الف

 .ةروشملا نسحي ىتح مومهلاو لغاشملا نم اميلس هركف نوكي نأ (4

 نود لوحي كلذ نأل ،ةجاح بحاص وأ-اعئاج اريقف نوكيال نأ (5
 .حصنلا يف هصالخإ

 وأ ةيصخش حلاصم هيف راشتسي يذلا رمألا يف هل نوكي ال نأ (6

 برقأ باوصلا ىلإ وهو ملسأ ةجاحلا ي ذ ريغ » نال ،ءاوهأو ضارغأ

 . . .اة«ةوهشلاو ىوهلا نم هولخو ركفلا صولخل
 رايتخا ىلوتت يتلا ىروشلا لهأ ةعامج يدزواملا هيقفلا زيمي امنيب

 فلتخت اهب ةصاخ اطورش اهل عضيو :"رايتخالا لها"ب اهيمسيو ةفيلخلا
 اردق الإ ءالؤه يف طرتشي ال ثيحب ،نيدهتجملا يف ةبجاولا طورشلا نع
 ةفالخلا يلوتل حلصألا حشرملا رايتخاب مهل حمست يتلا ةءافكلا نم انيعم

 :ايهو طقف ثالث يف ءالؤه يف ةبجاولا طورشلا يدرواملا رصحيو

 .اهظورش ةفاكب ةلادعلا (1

 .ةفيلخلا يف ةربتعملا طورشلا رفاوت ىدم ثحبب هل حمسي يذلا ملعلا 2

 .180ص ،(3)ج ث ةروشملا يف لصف ،تاريخلا رطانق :يلاطيجلا (1)
 .180ص ث عجرملا سفن (2)
 نيب ةقيقدو ةحضاو ةفصب زيمي ال يدرواملاو .6ص ىةيناطلسلا ماكحالا :يدرواملا (3)

 ةعامجلا ىلع ةلالدلل نيريبعتلا الك لمعتسي هنإ لب "دقعلاو لحلا لها"و رايتخالا لهأ
 . ةفيلخلا رايتخا ىلوتت يتلا
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 رمأب مايقلل افكأو حلصل وه نم ءاقتنا ىلع نادعاسي ناذللا ةمكحلاو يأرلل (3
 نمحاعبار اطرش طورشلا هذهل فيضي يراصنالا روتكدلا نا ريغ .ةفالخلا
 مهنييعت متي نأ ىنعمب ءاهاضرو ةمألا ةقثل ءالؤه ةزايح يف لئمتي-ناكمب ةيمهالا

 .")ةلضافلا ةينيدلا قالخألا مهيف رفوتن نأ بجي امك ،رشبملا ماعلا باختنالاب

 نيذلا "دقعلاو لحلا لهأ" نم لك نيب زييمتلا نم دبالف انيأر يفو

 "رايتخالا لهأ"و ،دهتجملا طورش سفن مهيف طرتشتف نيدهتجم نوربتعي

 .ةمارص لقأ اطورش مهيف طرتشتف ةفيلخلا رايتخا نولوتي نيذلا
 :ةحبتتلا

 لهأ مه نم ىنعمب ىلوألا ةيلاكشإلا نع ةباجإلا انلواح دقل
 روهمجلا ىلإ هجوتت ةماع ىروش كانه نأ ىلإ انلصوتف ؟ىرونلا
 كلذ دعب انلواح مث كسانلا ةداقو يأرلا لهأ ىلإ هجوتت ةصاخ ىروشو

 ءافلخلا ةنسو ةيؤينلا ةنسلا ىلإ دانتسالاب ىروشلا سلجم ةعيبط ثحب
 .ةهج نم يبعشلا ليثمتلل اقفو نوكتي سلجملا اذه نأ اندجوف ،نيدشارلا
 لهأ طورش انضرعتسا امك .ىرخأ ةهج نم ةيقالخألاو ةيملعلا ةءافكلاو

 قلعتت ةصاخ اطورش عضو يدرواملا هيقفلا نأ اندجوف دقعلاو لحلا
 يف بجي كلذ ىلع ءانبو ثمامإلا رايتخا نولوتي نيذلا رايتخالا لهاب
 تائف ثالث ىلإ يناثلا عونلا ميسقتو نيعون ىلإ ىروشلا لهأ ميسقت انيأر
 :يلاتلاك ءاهتاصاصتخا بسح

 دارفأ ةفاك يأ نيملسملا روهمج مهو :ةماعلا ىروشلا لهأ :الوأ

 ةنسلا ىلإ كلذ دتتسيو ثةنطاوملا ةفص مهل نيذلا نيغلابلا نيلقاعلا ةمالا

 .نيدشارلا ءافلخلاو ي يبنلل ةيلمعلا

 :ةثالث نيب زييمتلا بجي هنأ ىرنو :ةصاخلا ىروشلا لهأ :ايناث
 :يهو مهنم لك ةفيظو بسح ةصاخنأ ىروشلا لهأ نم عاونأ

 .150 0149 ض ثةيطا:رقميدلا يف اهرثأو ىروشلا :يراصنألا .د (1)
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 ميظنتل تاعيرشتلا رادصإ نؤلوتي نيذلا مهو :دقعلاو لحلا لهأ (1
 نم نوراتخيو ةيباين ةفص مهل نوكت نأ بجيو ثةمألا نوؤش فلتخم

 ماكحألا نوطبتتسي نيذلا نودهتجملا قثبني ءالؤه نمو .بعشلا فرط
 ةنسل اقبط داهتجالا طورشو ةيملعلا ةءافكلا مهيف رفوتت نأ بجيو ةيعرشلا
 .اقباس انيأر امك ث ؤ نيدشارلا ءافلخلاو ةلي يبنلا

 عمتجملا ةداقو يأ رلا لهأ نم ةعومجم مهو :رايتخالا لهأ )2

 دعب نيخشرم ةدع نيب نم ةلودلا ةسائرل حشرملا رايتخا نولوتي نيذلا
 ال يتلا ةصاخلا ةعيبلا هنوعيابيف ‘هيف ةيرورضلا طورشلا :ةفاك ثحب

 ةطساوب يئاهنلا رايتخالا بعشلل دوعي امنإو ةيمازلإ ةفص اهل نوكت
 ةطساوب بعشلا فرط نم "رايتخالا لهأ" نيعي نأ بجيو ،ةماعلا ةعيبلا
 .رشابملا ماعلا باختنالا

 تالاجم لك . يف نيصتخملا ءاملعلا مهو :صاصتخالا لهأ (3

 .اهدحو ةيملعلا مهتاءافك ساسأ ىلع ماكحلا فرط نم نوراتخيو .ةايحلا

 عضخيو .اهيف نوراشتسي يتلا ةينفلا رومالاب ماملإلا ىوس مهيف بلطتي الو

 وه ءادحاو اسلجم نولكشيو "دقعلاو لحلا لها" ةباقرل "صاصتخالا لهأ"

 .نيناوقلا رادصإ ىلوتي يذلا "ىروشلا سلجم"

 : ثحبملل ةماعلا ةجيتنلا

 ىروشلا نأ انلقف ىروشلا قاطن ديدحت لوألا بلطملا يف انلواح
 رومألاو ،ةيعطق ريغ اصوصن اهيف تدرو يتلا لئاسفلا لمشت نأ بجي
 ةلسرملا حلاصملا نم اهيف بعشلا ةراشتسا دعي يتلا ةماهلا ةيويندلا
 لهأ ميسقت ىلإ يناثلا بلطملا يف انلصوت امك ءةينقتلاو ةينفلا لئاسملاو

 لهأو روهمجلا مهو ةماعلا ىروشلا لهأ :امهو نيعون ىلإ ىروشلا
 ثالث ىلإ اهوردب ةئفلا هذه انمسقو ،عمتجملا ةبخن مهو ةصاخلا ىروشلا

 .صاصتخالا لهأو رايتخالا لهأو ،دقعلاو لحلا لهأ :يهو تائف
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 صاصتخا نيبي الماك اميسقت عضن نأ نكمي جئاتنلا هذه ىلع ءانبو

 بجي يتلا عيضاوملا نم عوضوم لكب ىروشلا لهأ تائف نم ةئف لك
 ى روشلا موهفمل ةلماش ةيرظن عضو يف انم ةمهاسم كلذو ‘ اهيف رواشتلا

 :يلاتلا لودجلا يف ميسقتلا اذه حيضوت نكميو ث مالسإلا يف

 .انيار بسح ىروشلا قاطنو ىروشلا لها عاونأ (5) لودج

 دقعلاو لحلا لهأ

 (نودهتجملا
 دقعلا و لحلا لهأ

 (بعشلا بلاون)

 صاصتخالا لهأ

   رايتخالا لهأ

 | ىروشلا لهأ

  

 ىروشلا قاطن ¡
 ةيعطقلا ريغ ةينيدلا ماكحالا

 ةماهلا رومالا

 ( ةلسرملا حلاصملا )
 خلا ... ةفيلخلا باختنا

 ةينقتلاو ةينفلا لئاسملا
 ةفيلخلا حيشرت

   م

 .اهعون
 ةيهقف ةصاخ ىروش

 ةماع ىروش

 ةينف ةصاخ ىروش

 ةصاخ ى روش

 عيزوتب حمسي ثيح ‘تازيمم ةدعب ميسقتلا اذه زيمتيو
 اققو ‘غىروشلا لهأ نم تائف ثالث نيب لامعألاو تاصاصتخالا

 ىروشلا عوضوم لئاسملاو تاعوضوملا ةعيبطل اقبطو ءاهتاءافكل
 ،نيدشارلا ءافلخلاو لق يبنلل ةيلمعلا ةنسلا ىلإ اذه انميسقت يف دنتسنو
 اوراشتسلا يتلا تابسانملاو ثادحألا مهأ لالخ نم كلذ ظحالن نأ نكميو

 :يلاتلا لودجلا يف اهنيبنو ێاهيف
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 ىروشلا يف ةيدشارلاو ةيوبنلا قباوسلا (6) لودج

 :يت لوسرلا (1

 ىروشلا عوضوم | ةبسلنملا

 لاتقلل جورخلا ( ردب ةوزغ (1

 لوزنلا عقوم (ب

  

 ىرسلال ا ةيضق (ج

  

 ىروشلا لهأ |

 نيرجاهملا رابك .ةراشتسا
 روهمج دهشمب راصنألاو
 مهتقفا ومو ساانلا

 رذنملا نب بابحلا هيلع راشأ

 ةباحصلا رابك ةراشتسلاا

 (ىرونلا لهأ)

  

  

  
               

  

 سانلا روهمج ةراشتسا لاتقلل جورخلاا دحأ ةوزغ (2

 قدنخلا رفح (أ| قدنخلا ةوزغ (3

 ذاعم نب دعس - ةحلاصم( ب

 ةدابع نب دعس

 سانلا ةماع ةراشتسا يبسلا عاجرل لوحإ نازوه يبس (4

 نيملسملا عيمج ةراشتسإإبرحلا نالعإ لوحإ ةيبيدحلا ةوزغ(

 (ناوضرلا ةعيب هوعياب)

 ةيواعم نب لفون ةراشتسا لاتقلا ةطخ لوحأ فئاطل ةوزغ (6

 يلعو رمع ةراشتسل ربخلا ةحص لوحا كفإلا ةيضق (7

 :ينقيدصلا ركب وبأ )2

 ىروشلا لهأ | ىروشلا عوضوم ةبسفنملا

 (رايتخالا لا)ةباحصلرابك (إ{ رمع حيشرت لوحل ةفالخلا ةيضق(8

       سانلا روهمج (ب
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 ةماع

 (ةينت] ةصاخ
 ٠ م -

 (ةيهقف) ةصاخ

 هماع

 تيت ةصح

 ةماع

 (ةيتت ةصاخ

 (ةينت) ةصاخ
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 :فن باطخلا نب رمع )3

   نيملسمل
  

 : ةفيلخ حيشرت ل  

 | تس

  

 ىروشلا لهأ ىروشلا عوضوم ] ةبسننملا

 لهأ) ةباحصلا رابك (إ هسفنب ريسلا لوحا ةيسداقلا برح(

 (ىروشلا | شيجلا سأر ىلعإ ٠.

 سانلا روهمج (ب

 نيملسملا سرفلا دجأإ لاتقلا ةطخ لوح سرفلا برحع(0

 ةباحصلا ةفاكحإ : ميسقت مدع لوح دالب حتف (1

 ضرفو يضارالا| سرافو قارعلا
 اهيلع جارخلا

 لهأ ) ةباحصلا رابكت) ةالولا نييعت لوح (ا ةلودلا رومأ(2

 (ىروشلا |
 ماشه نب ديلولا هيلع راش نيواودلا ءاشنإ (ب

 لهأ) ةباحصلا رابك -) ةبوقع دح ةذيز لوح ( ةينيدل ماكحألا (3

 (ىروشلا رمخل براش

 ساانلا ةماعز مورلا ةكلم ةيده (ب

 يضرمع ةجوزل

   ةباحصلا   رابك نم ةتس نم ةعامجل ت لوح ةفيلخ باختنا (14

 (ةينقت) ةصاخ
 ه

 هماع

 هماع

 ةينقت) ةصاخ
 مه

 (ةينقت) ةصاخ
 م

 هماع

 ىلع ةبجاولا ىروشلا ميسقت ىلإ لصن قبس ام ىلع ءانبو هيلعو
 :يلاتلا بسح ةملسملا ةلودلا يف مكاحلا

 ةفاكب قلعتتو ثةمألا دا رفأ عيمج ىلإ هجوتت : ةماع ى روش )أ

 ةماعلا ةحلصملاب ةقلعتملا ةيريصملاو ةماهلا . لئاسملاو تاعوضوملا

 ءارقتسا هعم يغبني امم ،هوحنو مكحلا ماظن دعاوق رييغتو مكاحلا رايتخاك
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 .(! )رصاعملا موهفملاب ماعلا ءاتفتسالا ةطساوب كلذ متيو ٠ روهمجلا يأ ر

 نيدشارلا ءافلخلاو ةلي يبنلا ةنس ىلع ىروشلا هذهل يعرشلا ساسألا موقيو

 :ىلع ضرتعا هبثن رمع نأ يوري امك .(لودجلا يف ةلثمالا رظنأ) انيأر امك

 :هل لاقف سانلا ضعب ىلع لاملا تيبل اضرأ مسق نيح هنن ركب يبآ ةفيلخلا

 كلم يه له :لاق . يلوح نم ترشتسا :لاق ؟ترشتسا الهف»

 نيملسملا تعسوأ الهف :رمع لاق ،اعيمج نيملسملل يه ال :لاق ؟مهل

 . (2)«؟ةروشم

 نأ بجي ةماعلا .ةحلصملاب ةقلعتملا ةماهلا رومألا نأ ىلع اذه لديو

 .ةمألا دارفأ ةفاك .ةراشتسا ىلع ءانب الإ اهيف ثبي ال

 قلعتت "ىروشلا لهأ" ةعامج اهالوتت :ةصاخ ىروش (ب

 مسقنيو »صاصتخاو ةيارد ىلإ جاتحت يتلا لئاسملاو عيضاوملاب
 .:يهو ث (لودجلا يف ةلثمالا رظنأ)عاونأ ةثالث ىلإ "ىروشلا لهأ"

 رومألاب نوصتخيو نيدهتجملا مهو :دقعلاو لحلا .له | « .

 .ةيعيرشتلاو ةيهقفلا

 رايتخا اساسأ نولوتي ةءافكلاو يأرلا لهأ مهو :رايتخالا لهأ "
 .هل حيشرت ةباثمب دعت يتلاو ةصاخلا ةعيبلا دقعو ةفيلخلا

 لك يف نوصتخملا ءاربخلاو ءاملعلا مهو :صاصتخالا لهأ "

 يتلا لئاسملاو تاعوضوملا ىلع مهتراشتسا رصتقتو أ ،ةايحلا تالاجم

 . .. اهيف نوصتخي

 .68+67ص ةيراشتسالا تائيهلا :فايضوب )1(

 .(1)شماه 87 ص ةيطارقميدلا يف اهزثأو ىروشلا :يراصنالا.د (2)
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 عبارلا ثيتبملا

 مكاحلا ىلع ىروشلا لهأ يأر ةيمازنإ ىدم

 .انيأر امك مكاحلا ىلع ايمازلإ ابجاو دعي ىروشلا ادبم ناك اذإ
 نوكي وأ ،؟مكاحلل امزلم ىروشلا لهأ نع رداصلا يأرلا ربتعي لهف

 يتلا ةيلاكشإلا نأ ىنعمب ؟هتفلاخم وأ هب ذخألا نيب رايتخالا قح مكاحلل
 :يه ددصلا اذه يف روثت

 ىدمو ضىرونلا لهأ نعرداصلا .يأرلل ةيمازلإلا ةوقلا ةيهام

 عامجإ وأ ةيبلغا نع زداض يأرلا اذه ناك اذإ ةصاخ ،هب مازتلالا بوجو

 .:وه رخآ لؤاست امتح ةيلاكشإلا هذه نع بترتيو ؟ى روشلا لهأ

 ؟ال مأ ةيرثكالا ادبمل عوضخلاب ينضقي مالسإلا يف ىنروشلا ماظن له ۔

 اومسقنا دق مه دجن ةيع رشلا ةسايسلا باتكو نيرسفملا ءا رآ اثحب ١ ذإ و

 :امه نييساسأ نيهاجتا ىلإ لاجملا اذه يف

 نيثحابلاو فلسلا ءاهقف ىدل بلاغلا وهو ا :لوألا هاجتالا _

 أدبم نأو ؟مكاحلا ىلع ىروشلا ةجيتن ةيمازلإ مدع ىريو باتكلاو
 .مالسإلا نم سيل ةيرثكالا

 ةيما هازلإ ىريو ؟باتكل و ء اهقفلا نم ةيلقأ هلظميو :يناثلا ٥ اجتإلا _

 ينعت ةيرثكألا يار نع تردص اذإ اميسال ،مكاحلا ىلع ىروشلا ةجيتن

 .القعو اعرش هتيجحب فرتعملا عامجإلا

 دبع ذاتسألا هب لوقي رخآ يأر دجوي ،نيهاجتالا نيذه ىلإ ةفاضإلاب
 ىدمو ىروشلا لهأ يأرب مكاحلا مازتلا ةلأسم نأ ىريو ")يلوتم ديمحلا

 .17ص ءمالسإلا يف ىرونشلا ادبم 250:249ص مالسإلا يف مكحلا ملظن ئدابم :يلوتم .د (1)
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 فلتخت يتلا ةيليصفتلا تاعوضوملا نم يه امنإ ،ةيرثكألا أدبمل عوضخلا

 اهتسراممو اهروطت :يف بوعشلا توافتو ةنمزألاو فورظلا بسح
 ال نأو ثةلأسملا هذهل ةعيرشلا ضرعتت الأ ةمكحلا نم ناك هيلعو ىروشلل

 يأرل عوضخلا ةلأسم نأ يارلا اذه ىلع دريو .ةدماج دعاوق اهيف عضت

 رومألا نم يهو ىروشلا ماظن ىلع ةروطخلا ةغلاب ةيمهأ يستكت ةيبلغألا

 فوس امك ةماع ةيعرش صوصنب اهمظن دق مالسإلا نإف كلذل ،ةيساسألا

 : يلي اميف نيهاجتالا نيذهل دقنلاو ةساردلاب لواتتنو .ىرن

 .مكاحلا ىلع مزلم ريغ ىروشلا لهأ يار :لوالا بلطملا

 نيثحابلاو باتكلا نم ديدعلا مهعبتاو ءامدقلا نيرسفملا ةيبلغأ بهذ

 مكاحلا نأ لب ،مكاحلل امزلم نوكي ال ىروشلا لهأ ىأر نأ ئلإ نيثدحملا
 ةعيرشلا ئدابمل هتقباطم بسح هضفرو هليدعت وأ هب ذخألا نيب اريخم نوكي
 زييمتل انازيم تسيل مالسإلا يف ةيرثكألا نأل ،ةيبلغالا نع ردص نإو ىتح
 ةيلقألا نم ردص ءاوس بئاصلا يأرلاب مزلي امنإ مكاحلاف ءاطخلا نم ةقيقحلا

 .ةيرثكالا وأ
 اهضرعتسن ججحلاو ةلدألا نم ةلمج ىلإ هاجتالا اذه باحصأ دنتسيو

 :يه رصانع ثالث يف دقنلا عم

 .ةيعرشلا ديناسألا _

 .مالسإلا نم سيل ةيرثكالل عوضخلا أدبم _

 :يلي اميف كلذو .ةيلقعلا ةلدألا _

 اهدقتو ةيعرشلا ديتاسألا :لوألا عرفلا

 ةفاضإلاب ةنسلاو باتكلا يف ةدراولا ةيعرشلا صوصنلا يف لثمتتو

 :يتآلا يف اهلوانتنو نيدشارلا ءافلخلاو ةي يبنلل ةيلمعلا ةنسلا ىلإ

 لكوتف تْمزَع اذإق رسألا يف مهارواتشوإ» :ىلاعت هلوق )1

 ۔[159:نارمع لآ] .هميلا ىلع
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 نأ ديفت. ةيآلا يف ةدراولا "مزعلا" ةملك نأ نيرسفملا ضعب ىريو
 ريشأ يذلا سيلو وه هيلع مزع يذلا يأرلا ذيفنت يف ةيرحلا قلطم لوسرلل
 ثيح .اهل افلاخم وأ ىروشلا ةجيتنل اقباطم هيلع مزع ام نوكي دقف ،هيلع هب
 انتيبثتب كمزع حص اذإ ينعي » :مزعلا ةملكل هريسفت يف يربطلا لوقي

 امل ضماف كايندو كنيد رمأ نم كبزحو كبان اميف كل انديدستو ثكايإ
 .(")«هفلاخ وأ كيلع هب اوراشأ امو كباحصأ :ءارآ كلذ قفاو ‘هب كانرمأ

 هيف يضمي نأ رمأ ىلع مزع اذإ هيبن هللا رمأ » :يبطرقلا نعو

 .( «مهترواشم ىلع ال ،هللا ىلع لكوتيو

 ريشملا نوكل ‘ ة روشملاب مكاحلا رمؤي امنا « :يعفاشلا مامإل لوقيو

 دلقيل ال ثليلدلا نم هرصختسي ال ام ىلع هلديو هنع لفغي اام ىلع هبني

 .ا “هلوقي اميف ريشملا

 اوُعيطاو هنلا اوعيطأ اوئَماَء نيذلا اهيا اي » :ىلاعت هلوق (2

 © [59:ءاسنلا .؟ مكنم رمألا يياوأو لوسرلا

 نوكي مكاحلا .ناب لوقلاو ،رمألا ىلوأ :ةعاطب نيملسملل ارمأ نمضتيو
 توص حبصيف ةعاطلا هذهب سملا ىلإ يدؤي ىروشلا لهأ يارب امزلم

 .)ءارآلا ةلمج نم ايأر هنوك الإ هل نزو ال مكاحلا

 :نأ ةشئاع نعو « ىروشلاب مكرومأ ىلع اونيعتسا » :لي هلوق (3
 اريزو هل لعج اريخ هب هللا داراف المع مكنم ىلو نم » :لاق ةي يبنلا

 . «اهناعأ هركذن نأو هركذ ىسن نإ ،احلاص

 .( رصم فراعملا ةعبط هط راد) 344ص .(7)ج .نايبلا عماج :يربطلا (1)

 ِ .1493ص .(2)ج ،عماجلا :يبطرقلا )2(

 ةعبطم ،يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف :ينالقسعلا لضفلا يبأ نيدلا باهش رظنأ (3)
 .346ص (7)ج 01959 .رصم هدالوأو يبلحلا يباب ىفطصم

 .19 ص 1 957تيوكلا ءةيمالسإلارانملا راد ، مالسإلا يف ىروشلا : :يديوه نيسج.د (4)

 .1 ٥1ص ك ىروشلا أدبم : :يجيلملا )5(
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 ةناعتسالا ليبس ىلع نوكي امنإ ةروشملا بلط نأ ثيداحألا هذه نيبتو

 .'"هترازق ذختي نيح هرمأ نم ةنيب ىلع ةفيلخلا نوكي ىتخ ةرانتسالاو
 امكتفلاخام ةروشم يف امتقفتا ول » :رمعو ركب يبأل لي هلوق (4

 يأرل افلاخم ناكول ىتح امهيأرب ذخاي ةق يبنلا نأ اذه ىنعيو ث «ادبأ

 .اث)ههلك ةباحصلا

 نل اولاقو يأرلا ا ذه نيرصاعملا باتكلاو نيثحابلا نم ديدعلا ديأ دقو
 هباوص هل حضتي يذلا يأرلا بسح رارقلا ذاختا ةيرح هل نوكي مكاحلا

 .اةاةيبلغألا يأر فلاخ ول ىتح
 :يلاتلاك ةقباسلا ةلدألا ذينفت نكمي : هدقن

 . هيف ،ركذلا ةفلاسلا ىروشلا ةيآ نم يناثلا رطشلا ريسفت نإ (1

 ال رارقلا ذيفنتب قلعتي اهيف دراولا "مزعلا" نأ ثيحب دوصقملا نع ليوأت

 كبلق هيلع دقعام » :وه "مزعلا" ةملكل يوغللا موهفملا نأ ذإ ،هذاختاب
 نأ ديفي ةيآلا نومضمو ،ميمصتلاو ةميزعلا دقع يأ ا «هلعاف كنأ

 يف سيلو ةرواشملا مامت دعب. رارقلا ذيفنتب قلعتي اهيف دراولا "مزعلا"
 ةيآلا يف مزعلا نرتقا دقف. كلذ ىلإ ةفاضإلاب .رارقلا ذاختا ةلحرم
 نإف هيلعو كذيفنتلا ةلحرم يف نوكي امنإ لكوتلاو كهللا ىلع لكوتلاب
 نال ،ددرتلا مدعو رارقلا ذيفنت يف يضملا وه ةيآلا يف مزعلاب دوصقملا
 .ةمالا حلاصم ىلع ابلس رثؤي كلذ يف حجرلاتلا

 اذإ رسيئر لا» :نال لمعلا يف يضملا بجو اهقح تذخأ ىتم ى رونشلاف

 هلمع :لطبيو هتميزع يضتقي نأ زوجي ال ىروشلل اذيفنت لمعلا يف عرش
- 

 .100ص ،ىروشلا أدبم :يجيلملا (1)
 .665ص ؛مالسإلا يف مكحلا ماظن ئدابم :يلوتم.د (2)
 ،مكحلا ماظن ئدابم :يلوتم .134ص مالسإلا يف ىروشلا أدبم :يجيلملا :مهنم (3)

 .78 ء.57ص ،مالسإلا يف ىروشلا :يللباي - .246 ص

 : .399ص ،(52)ج برعلا ناسل :روظنم نبا (4)
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 ءا"«دحأ ةلاسم يف ثدح امك : اواطخأ ىروشلا لهأ نأ ىري ناك ولو

 هتاذ ىروشلا أدبم ةنايصل » ءاج امنإ ةماهلا ةدعاقلا هذهل مالسإلا ريرقتو

 . )2( «يكرحلا للشلا و حئا دلا حجرلاتلل ةليسو حبصي نأ نم

 ءانغتسالا ىنعمب لوؤي الأ بجيف ةيآلا يف دراولا هللا ىلع لكوتلا امأ

 ىلع اهقيبطتو ىروشلا لامكتسا دعب يتأي لكوتلا اذه نأل ،ىروشلا نع
 نال رارقلا ذيفنت حاجنإل هدحو هللا ىلع لاكتالا ينعي امنإ اهجو نسحأ
 عم اهتاعارمب نوكي لب ،بابسألا ةاعارم يفاني ال » :هللا ىلع لكوتلا

 .‘ة«"لكوتو اهلقعا" هناش ىلاعت هيلإ رمألا ضيوفت
 نم لاح ياب ينعت ال مالسإلا اهب رمأي يتلا رمالا ىلوأ ةعاط نإ (2

 ءهتطلسب مكاحلا دادبتسا زاوج وأ حىروشلا لهأ يأر نع ءانغتسالا لاوحألا

 ةماعو ءامدقلا نيرسفملا لبق نم ةيآلا هذه ريسفتو مهف ءوس ىدأ دقو

 مكح ىلإ نمزلا نم نورق ةدم يف يمالسإلا مكحلا لوحت ىلإ نيملسملا
 0 . .قلطم يدادبتسإ

 لوق ،مكاحلا نم نايبتسالاو ةناعتسالل نوكت ىروشلا نأ لوقلا نإ (3
 ضقانتي ةيعرش صوصن نم هيلع دنتسا ام نأل ةحصلا نم هل ساسأ ال

 يارب تابسانم ةدع يف ة لوسرلا ذخأ ثيح ثةيلمعلا ةيوبنلا ةنسلا عم

 .هل عضخو ةباحصلا ةعامج

 نيب ىروشلا يتيآل مهريسفت دنع اوزيمي 'مل نيرسفملا بلغأ نإ (4

 هل ىحوي يبنلاف ،ناكمو نامز لك يف رمألا يلوأ زكرمو ي يبنلا زكرم
 مهف رمألا اولول امل شانايحل ىروشلا نع ىنفتسي نأ هل نكمي يلاتلابو
 .ىروشلا ىلإ ةمئاد ةجاح يف مهف يلاتلابو ،يحولا ةفصب نوعتمتي ال رشب

 .115ص .(2)جم .(4)ج يغارملا ريسفت :يغارملا )(1)

 .166ص .(4)ج ٦٦7

 .107ص ى(3)ج ثيناعملا حور :يسولالا (3)
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 تايآلا هذه يف نأ امك ،ناميإلا يف نيقباسلا ةباحصلا رابك نم ىروننلا

 صالخإلاو مهتديقعب كسمتلا ئلع ناكمو نامز لك يف نيملسملل ازيفحت
 .قحلا لهأ ةلقو لطابلا لهأ ددع ةرثكب عادخنالا مدعو ىاهل

 نم دبالف ةديقعلا قاطن نع ةجراخلا ىرخألا لئاسملاو رومألا يف امأ

 درو ام كلذ ىلع ليلدلاو ،عامجإلا وأ ةيبلغألا يأرل عوضخلا ةدعاق عابتا

 دنع ىرن فوس امك عامجإلا عابتا بوجو لوح ةريثك ةيعرش ديناسأ نم
 .يناثلا هاجتالا ججحل انثحب

 ةيلقعلا ةلدألا :ثلاثلا عرفلا

 :نيرصنع يف لثمتتو

 بلاغ يف قحلا نأ هدافمو :رومألا نطاوبب ةلهاج ةيرثكألا نإ (1

 ابلاغ ةيرثكألا نأو ،رظنلاو ةمكحلا لهأ نم ةيلقأ بناج ىلإ نوكي نايحالا
 امب فرصتتو ،اهءاوهأ عبتتو همواقتو لب ©قحلا بنجتتف اهددعب رتغت ام
 رومألا ايافخ كردت ال ءاغوغلاو سانلا نم ةماعلا نأل ؤاهتحلصم فلاخي
 يناغفأل ا نيدلا لامج ج مامإل ا لوقيو ،لاكشملاو رهاظملاب عدخنت لب اهنطاوبو

 ام ةينفو ةيملع دعاوقو بهاذمو نايدأ نم قئاقحلا نإ » :ددصلا اذه يف

 مهمواق نأ دعب . لئالق دا رفأ ةطساوب الإ ترشتناو ترقتساو ترهظ

 تاروثلاف هيلعو .ا")«رهقلا لئاسوو ةوقلا نم هيدل ام دشاب عومجملا
 ةنمزألاو تاعمتجملا ةفاك يف ،اهريغو ةيسايسلا ةيحالصإلا تاكرحلا و
 .مهتيبلغآ ةمواقم مغر سانلا نم ةيلقأ ةئف امئاد اهب موقت ةنكمألاو

 رود ركني ال ذإ ،بولطملا نع ةرداصم لوقلا اذه يف نإ :هدقن
 ددصب اننأ ريغ .ةيفرظلا ةيعامتجالا تارييغتلاو تاروثلا ثادحإ يف ةيلقألا

 ةيمازلإ ى دمو غةلودلل ةماعلا نوؤشلا رييست يف ةيرثكالا رود نع ثحبلأ

 ىلع :ةماعلا وأ ةصاخلا- ىروشلا لهأل ةيعامج ةدارإ نع رداصلا يأرلا

 .33 .32ص ،ىروشلا أدبم :يلوتم.د (1)
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 الو ةلهاج ةماعلاو ريهامجلا نم ةيبلغألا نأ اهدافم يتلا ةجحلا امأ .مكاحلا

 لب ىةيلقألا مكحو طلستلا ريربت ىلا الإ يدؤت ال يهف رومألا نطاوب كردت
 ىفانتي امم اذهو ،ةمألا ىلع ةياصولا ةركفب لوقلاو يأرلاب دادبتسالا ىلإو

 يف قحو عمتجملا يف درفلل نزو نم مالسإلا هاطعأ ام عم ةحارص
 معدت يتلا ةيلقعلا ججحلاو ةلدألا ىرن فوسو .ةماعلا ةايحلا يف ةكراشملا

 . يناثلا هاجتالا هب .لاق يذلا يأ رلل انضارعتسا دنع ةيرثكالل عوضخلا أدبم

 ناك ءاوس نيعم يار عابتاب مكاحلا مزلي ال ناك اذإ .مالسإلا نإ (2
 دعاوقو ةمظنأ عضو نم نيملسملا عنمي ال هنإف ةيلقألا وأ ةيبلغألا يأ ر

 ةيبلغالا يأرل عوضخلاب ماكحلا اهبجومب مزتلي ناكمو نامز لك يف مكحلل
 .")لئاسملا ضعب يف

 مالسإلاف ،عئطاخ قلطنم نم قلطنا لوقلا اذه نإ :هدقن

 ىلع ليلدلاو لئاسملا ضعب يف ةيبلغالا يأرل عوضخلاب مكاحلا مزلي

 اهب فرتعم ةيجح عامجإلل نأ امك ‘ىرن فوس امك ةيوبنلا ةنسلا كلذ
 ةيليصفتلا رومألا نم كلذ دعي الف هيلعو ێةيمالسإلا ةعيرشلا يف

 .ناكملاو نامزلا بسح ةريغتملا

 مكاحلا ىلع مزلم ىروشلا لها يار : يناثلا بلطملا

 نيثدحملا نيثحابلاو ءاهقفلا نم ريثكلاو ءامدقلا نيرسفملا ضعب بهذ
 اذإ ةصاخ ،مكاحلا ىلع ىروشلا لها نع رداصلا يأرلا ةيمازلإب لوقلا ىل
 ةلمج ىلع هاجتالا اذه باحصأ دمتعا دقو .مهعامجإ وأ مهتيرثكأ نع ردص

 يارل عوضخلا ةدعاق نأ اهدافم يتلا ةيلقعلا ججحلاو ةيعرشلا ديناسألا نم

 هلثم ‘اقيبطتو اصن ةيمالسإلا ةعيرشلا هب تعاج يمالسإ أدبم ،ةيبلغألا
 لقعلا هديؤي ادبم هنأ امك ةثيدحلا ةيبرغلا ةيطارقميدلا ةمظنألا يف ام لثم

 .136ص ،ىرونثلا أدبم :يجيلملا - .17 ىروشلا ادبم :يلوتم.د (1)
 ` .61 ص ةيراشتسالا تائيهلا :فايضوب - . 79 ص ؛مالسإلا يف ىروشلا : يللبابح
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 ججحلا و ةيع رشلا ديناسأل ١ ضرعتسنو . ةيع رشلا : ةحلصملا و قطنملا و

 :يلي اميف هاجتالا اذه راصن اهيلع دمتعي يتلا ةيلقعلا

 ةيعرشلا ديناسألا :لوألا عرقلا

 ةيمازلإ نأش يف ةيلمعلاو ةيلوقلا ةنسلاو نآرقلا يف درو اميف لثمتتو
 :يلي اميف كلذ ضرعتسنو ،عامجإلل عوضخلا

 ىروشلا يتيآ ريسفت دنع ءاهقفلا ضعب بهذ :ميركلا نآرقلا (1
 ذخاي نأ مكاحلا ىلع بجي ىروشلا لهأ عامجإ نع رداصلا يارلا نأ ىلإ
 نودرفني ال يأ »ىروشلا 38 ةيآل هريسفت يف يرشخمزلا لوقي ثيح .هب
 .ا! «..هيلع اوعمتجي ىتح يأرب

 ودبي اميف نورواشتي ينعي » :ةيآلا سفنل نزاخلا ريسفت يف ءاجو

 .اث «هيلع اوعمتجي مل ام يأرب نودرفني الو نولجعي الو مهل

 نورواشتيف » نارمع لآ .159 ةيآل هريسفت يف يربطلا نعو
 .اث”«مهولم هيلع عفتجا امع اوردصي مث مهنيب

 ديشر هذيملتو هدبع دمحم خيشلا اضيأ هيلإ بهذ ام وه ريسفتلا اذهو
 مدع من ديفت اهنإ » :ةيآلا سفنل رانملا ريسفت يف ءاج ثيح ءاضر
 لمعلا نود مهتيبرت وه فدهلا نإف ،اهيف اوئطخأ نإ ىتح ذإ ،ةرواشملا
 ١ . (٨)«مكاحلا يأرب

 نوكي ىروشلا لها يأر نل نولوقي نيذلا ىلع "صاصجلا" دريو .
 اذإ مهنأ مهدنع امولعم ناك هنأ ول » :مازلإلل ال ةرانتسالاو سانئتسالل
 الومعم كلذ نكي مل مث (...) يف اوروش ام طابنتسا يف مهدوهجم اوغرفتسا

 .472ص ،(3)ج ،فاشكلا :يرشخمزلا (1)
 .98ص ى(4)ج ثليواتلا بابل :نزاخلا (2)
 .345ص ،(3)ج رصم ،فرلاعملا راد ،نايبلا عماج :يربطلا (3)
 ..45ص .(4)ج ج ثرانملا ريسفت :هدبع (4)
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 مهءارأ نأب مهمالعإو مهشاحيإ هيف لب ،مهسوفنل بييطت كلذ يف نكي مل هب
 .(!") «اهيلع لومحم الو ةلوبقم ريغ

 ذيفنتب نرتقت نأ بجي ،ىرؤشلا لهأل مكاحلا ةراشتسا نإف هيلعو

 ةدعاق نال ،مهعامجإ وأ مهتيبلغأ نع تردص اذإ ةصاخ مهتروشم
 ماهإلا لوقيو ثةيمالسإلا ةعيرشلا يف جيجرتلا دعاوق نم دعت ةيبلغألا

 بجو رومألا ادبم يف اوفلتخا اذإ مهنإ » :ددصلا اذه يف يلازغلا

 .( «حيجرتلا كلاسم نم كلسم ىوقأ ةرثكلا نأل ،ةرثكلاب حيجرتلا

 يارلا اذه نيرصاعملاو نيثدحملا باتكلاو ءاهقفلا نم ريثكلا ديأ دقو

 عوضخلاب يضقي يطارقوميدلا ماظنلا لثم هلثم ىروشلا ماظن نل اولاقو

 .اة) ةيرثكألا !دبمل

 بوجو ديفت ةديدع ةيوبن ثيداحأ تدرو :ةيلوقلا ةيوبنلا ةنسلا (2

 :‘٨يلي اميف اهمها ظمتتو ، عامجإلا وأ ةيبلغألاب مازتلالا
 .ةعامجلا عم هللا دي » :لاق ةلي يبنلا نأ سابع نبا نع _

 ةلالض ىلع يتما عمجي ال هللا نل « : فلي يبنلا نع رمع نبا نع _

 .«رانلا يف دش ذش نمو ةعامجلا ىلع هلا ديو

 .106ص .(3)ج ،يناعملا حور :يسولالا :رظنأ )1(

 .26ص ةيطارقميدلاو ىروشلا :اغال دمحم :رظنأ (2)
 . .اهدعبامو 448ص }ةعيرشو ةديقع مالسإلا :توتلش : :مهتم )3(

 .31 ص ةيسايسلا ةيرظنلا :يدودوملا -

 يف مكحلا ماظن :يبرعلا ۔. .223ص ‘ةيطارقميندلا يف اهرثأو ىروشلا :يراصنال ا .د

 .باتكلا راد غةرصاعملا انعاضوأو مالسإلا :ةدوعرداقلا دبع 95٤. 9ص ءمالسإلا

 7 15ص 01951 ثةرهاقلا يبرعلا

 ديناسأ ثحبب لواتت دقو ةلاطإلل ابنجت اهدنس ثحب نود ثيداحأل ا هذه مهأ ضرعتست )4)

 : .اهضعب دنس نوفعضي ثيدحلا لها. نأ لقنو يراصنال ا روتكدلا ليصفتب ثيداحأل ا هذه

 .اهدعبامو 209ص ردصملا سفن :يراصنألا۔د :رظنأ
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 نانثا» : لاق ط يبنلا نأ اعوفرم رذ يبأ نع هدنسم يف دمحأ نع

 مكيلعف ة . ةثالث نم ريخ ةعبرأ و .6 نيتثا نم ريخ ةثالثو دحاو نم ريخ

 .««ىده ىلع الإ يتمأ عمجي (مل وأ) نل كبق هللا نإف ةعامجلاب

 ةلالض ىلع دمحم ةمأ عمتجت عمتجت ال » :ةلق يبنلا نع رمع نبا نع

 رذلا . يف دش ذش نم هنإف مظعألا داوسلاب مكيلعو ءادبأ

 داوسلاو ةعامجلا يار مازتلا ىلع ثح اهلك ثيداحألا هذه يفف
 هللاو ةلالض ىلع ةمألا عمتجت ة نأ ليحتسي هنأل ثةمألا نم مظعألا

 اهنع ذشي يذلا درفلاو 4 قحلا ىل برقأ نوكت اهنأل ةعامجلا عم نوكي
 .لطابلا ىلإ برقأ نوكي

 ةنسلا يف قباوسلا نم ديدعلا تدرو دقف كلذ ىلإ ةفاضإلابو

 هداقتعا مغر ةيزثكألا يارب لي لوسرلا اهيف" مزتلا نيأ ةيلمعلا ةيوبنلا
 ابلاغ هنأ امك ،عامجإلا عابتا بوجو يف ةنس كلذب نسيل ،هئطخب انايحا
 .هيأرب دبتسي الو ىروشلا لها يارب مزتلي ناك ام

 ةيلقعلا ججحلاو ةلدألا :يناثلا عرفلا

 ىلع هاجتالا اذه باحصأ دمتعي ،ةيعرشلا ديناسألا ىلإ ةفاضإلاب

 ىروشلا لهأ يارب ذخألا ةيمازلإب لوقلل ةيلقع ةلدأو ججح ةدع

 :يلي اميف نيهاربلاو ةلدألا هذه لثمتتو ةيبلغالا أدبمل عوضخلاو

 مازتلاب نرتقت ال تناك اذإ اهرهوجو اهانعم دقفت ىروشلا نإ (1
 بعشثلا ِ يأر بلطي مكاحلا ناك اذإف ىروشلا لهأ ةيبلغأ يأرب مكاحلا

 وأ ةيرثكألا يارب ذخألا يف رايتخالا هل نوكي مث ىروشلا سلجم وأ

 كلذ يقو ،ىروشلا ةيثبع ينعي كلذ نإف ءاعيمج اهتفلاخم وأ ةيلقالا
 ىروشلا تعرش هلجأ : نم يذلا فدهلاو ةياغلا عم اخراص اضراعت
 .ةملسملا ةلودلا يف مكحلا يف ايساسأ و ايرهوج انكر تربتعاو
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 نال ،ةيرثكألا ةدعاقب ذخألا امتح مزلتسي ىروشلا أدبم بوجو نإ
 ذخألا يف اريخم مكاحلا ناك اذإ اهانعمو اهاوتحم نم غرفت ىروشلا

 يقيقحلا اههجو ىلع متت ال ىروشلا نإف يلاتلابو \اهضفر وأ اهتجيتنب
 الام" :ةيلوصألا ةدعاقلل اقيبطتو ثةيبلغألا يأرل عوضخلا أدبمل اقفو الإ

 يأرل عوضخلا أدبمب ذخألا نإف » ،"بجاو وهف هب الإ بجاولا متي
 ,(1) «ابجاو دعي ةيبلغألا

 كلذو ثدرفلا ي أر نم ةقيقحلا ىلإ برقأ ةعامجلا ي أر نإ )2

 : ةيلاتلا تارابتعالل

 نوكي هنإف ،هتبرجتو هؤاكذو هملع غلب امهم درفلا نإ _ ا
 هرثات ىلإ ةفاضإلاب هدارفنال ةعامجلا .نم طلغلاو اطخلا ىلإ برقأ
 يسايسلا ءامتنالاو فطاوعلاو لويملاك ةيتاذلا لماوعلاب
 نم رصاق وهف هغوبن غلب امهم درفلا صخشلاو ‘خلا...ينيدلاو

 ءارآلا ةنراقمب الإ نيبتي ال باوصلا نأل ،ةلماك ةقيقحلا كاردإ

 | .هلضفأ رايتخال اهثحبو ةفلتخملا

 يأر نأ نانثا اهلوح فلتخي ال يتلا .ةيلقملا تايهيدبلا نم _ ب
 يأرلا وه ابلاغ نوكي ،درفلا يار باوصو هئطخ ةيناكمإ مغر ةعامجلا
 ةشقانملا دعب ردصي نأ طرشب قحلاو باوصلا ىلإ برقألا جضانلا
 ةجحلاب ةجحلا ةنراقمو ةفلتخملا ةضقانتملا ءارآلا ةلباقمو ،ةرظانملاو

 حصألا يأرلا بيلغتو اهبناوج عيمج نم ةلاسملا ضارعتساب حمسي امم
 نأ ريغ ضدرفلا بيصي دقو اهددع مغر عئطخت دق ةرثكلاف .ةياهنلا يف

 درفلا اطخ لامتحا نم الوصح لقأ درفلا باوصو ةيرثكا اطخ زامتنا

 ١ .ةيرثكا با وصو ١

 ةيمالسإلا ةموكحلا :يدودوملا- .151ص ثةرصاعملا انعاضوأو مالسإلا :ةدوع (1)
 .19ص ةيطارقميدلاو ىروشلا :اغاإل دمحمح .176ص

 .اهدعب امو 60ص ثمكحلا ماظن :يراصنالا.د-
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 ' :نأ هريسفت يف قحب يغارملا لوقيو

 امهم دحاو ىلإ اهرمأ ضيوفتب ةمألا ىلع رطخلا نم اشني ام»

 . (")« ةعامجلا يأر ىلع بترتي يذلا رطخلا نم دشأ شهيار فصح

 قحلل برقأل ١ حصلال ١ يا رلا ىلإ طقف ةف ماكتحالاب اي لوقلا نإ ج

 ةيلاكشإ حرطي ىةيبلغأ وأ ةيلقأ نم رداص هنوكل رابتعالا يف ذخألا نود

 كاذ وأ يأرلا اذه نأ لوقنل هدمتعن يذلا رايعملا وهام :يهو ةيرهوج

 ةبلقتملا ةريغتملا ةيويندلا رومألا يف ةصاخ ‘بوصألاو حصألا وه

 .؟ ةنكمألاو فورظلا بسح

 رايعملاو ة ةديحولا ةليسولا وه ةيبلغألا ي ارل ماكتحالا نإ _ د
 ام اذهو 0قحلاو باوصلا ىلإ لوصولا ايبسن نمضي ي ذلا يساسلا

 .رصاعملا ملاعلا دوست يتلا ةيطارقميدلا ةمظنألا هريرقت ىلإ تلصوت

 يف هلل اوصلخي نأ ىروشلا لها ىلع بجوي مالسإلا نإ - ه
 ةيبصعلاو ةيصخشلا تارابتعالاو لويملا نع اوعفرتيو مهتروشم
 ةمدخلو هلل ةدرجم مهءارآ اودبي نأو ،شغلا بيلاسأو ةاباحملاو

 لێيفك يقالخألا طباضلا اذه نإف انداقتعا يفو .ةمألل ماعلا حلاصلا
 نع عافدلا وأ ةطلنسلا ةاباحم وأ إطخلا يف عوقولا نم ةيبلغالا ةيامحل
 ىدم ةبقارمل ةسوملم طباوض تعضو اذإ ةصاخ ةيصخشلا حلاصملا

 . ةيقالخألا تافصلا هذهب ىروشلا لهأ مازتلا

 ةعيبطف .ةيرثكألل عوضخلل ادبم الإ وهام مالسإلا يف عامجإلا نإ (3
 بلطتت ناكمو نامز لكل احلاص انرم اماظن اهرابتعاب ةيمالسإلا ةعيرشلا
 ةيعرشلا صوصنلا ريسفتل ءاوس داهتجالا يف يعامجلا لقعلل ايساسأ ارود
 ام وهو ةريغتملاو ةذدجتملا لئاسملا ةجلاغمل ةيعرشلا ماكحألا طابنتسال وأ

 .ةيمالسإلا ةعيرشلل ةيساسالا رداصملا نم عامجإلا دعيو ،عامجإلاب ىمسي

 .133 ص .(2)جم .(4)ج يغارملا ريسفت ةت :يغارملا )1(
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 دعب ال دمحف ةمأ نم نيدهتجملا قافتا » : هنأ ء اهقفلا روهمج هفرع دقو

 .(") «يعرش مكح ىلع روصعلا نم رصع يف هتافو

 عامجإلا موهفم لوح اوفلتخا لوصألا ءاملعو ءاهقفلا نأ ريغ

 ؟ةضراعم دوجو نود اقالطا نيدهتجملا ةفاك قافتا هي دصقي له ىنعمب

 ؟قلطملا عامجإلا لوصح رذعتل ،مهتيبلغأ قافتا وه مأ

 عقو دقو لصحي نأ نكمي قلطملا عامجإلا نأ مهنم قيرف ىارف
 ،ثاريملاب ةصاخلا ةينيدلا ماكحألا ضعب يف ةباحصلا رصع يف العف

 يف نيدهتجملا عمج ةطساوب يلاحلا انرصع يف قيقحتلا نكمم هنإ لب

 ةدجتسملا اياضقلا ضعب لوح ثةيعرشلا ماكحألا ىلع قافتالل تارمتؤم

 ةعيشلاو ةلزتعملا ءاهقف نم قيرف بهذ امنيب \دحوم لكش يف اهرادصإو

 قافتا ةلاحتسال ةيلقأ نوفلاخملا ناك اذإ اعامجإ ةيرثكألا يأر رابتعا ىلإ

 .ا”تاعمتجملاو تائيبلا فالتخاو ءارآلاو لوقعلا توافتل ارظن ءاهقفلا

 وهو ث ا نورصاعملا باتكلاو ءاهقفلا ةيبلغأ اضيأ هيلإ بهذ ام اذهو

 ` : ةيلاتلا تارابتعالا ىلع ءانب هديؤنام

 هنإف عامجإلا داقعنال اعنام ةيلقألا ةفلاخم انربتعا اذإ _ ((
 لك يف هنأل ةيلاثم ة روص لثمي ي ذلا- ع امجإل ١ اذه لوصح ليحتسي

 ةعامجلا يأرل نينثا وأ دحاو نم ولو ةفلاخم دوجو نم دبال لاوحألا

 . يع رش ليلد ليطعت ىلإ ي دؤي امم ‘ ةينالع / ١ رس كلذ ناك .ءا وس

 ةةحت هققحت ةلاحتسال يساسأ

 . لوصأ بتك يف هيلع صوصنملا . موهفملاب ع ل ا نإ (ب .
 ،دقعتلاو ةعرىلاب زيمتملا يلاحلا رصعلا يف ققحتلا ليحتسم هقفلا

 :نينيعلا وبأ ناردب - :42ص ءيمالسإل ١ هقفلا لوصأ يف طيسولا :يليحزلا .د (1)
 :200ص ‘ةيمالسإلا ةعيرشلا

 .اهدعبامو 1 69ص هقفلا لوصأ :يبلش .د )2(

 . 134ص ،عجرملا سفن :يليحزلا. د (3)
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 نادلبلا يف مهقرفتو نيدهتجملا ةرثكو .مالسإلا ضرأ ةعقر عاستال
 يتلا لكاشملا نم كلذ ريغو ؛ءارآلاو سرادملاو تائيبلا فالتخاو

 رصع يف اهيف متي ناك يتلا ةروصلاب عامجإلا ققحت نود لوحت
 دعي يذلا عامجإلا نإف قبسام ىلع اسيسأتو هيلعو .نيلوالا ةباحصلا

 ادبم الإ ةقيقحلا يف وهام ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ايساسأ ايعرش اليلد
 لاجم اورصح لوصألا ءاملعو ءاهقفلا نأ ريغ .ةيبلغألل عوضخلا
 اولواحي نأ نود نيدهتجملا ةئف يفو ةيهقفلا لئاسملاو اياضقلا يف هقيبطت

 .مكحلا يف ايروتسد أدبم هنم اوغيصي نا
 ىلع اليلد «لالض ىلع يتمأ عمتجت ال » :ة يبنلا لوق دعيو

 ىلعؤ ثةريطخلاو ةماهلا اياضقلا يف ءاعمج ةمألا ةراشتسا ةيمازلإ

 يارلا اذه نكي مل ام ،مالسإلا يف ةيرثكألا يأرل عوضخلا أدبم بوجو
 .يعطق يعرش صنل افلاخم

 ارربم سيل اهجضن مدعو بعشلا نم ةيبلغألا لهجب لوقلا نإ (4

 يف اهتيلوؤسم لمحتت ناب رثكأ اهمزلي كلذ نإ لب ءاهتدارإل ءاصقإل
 انرمأ .يذلا ىروشلا أدبم قيبطت ملعتتو ،ءاهريصم ريرقتو اهنوؤش رييست
 نم ةدافتسالاو ءاطخلاو ةسرامملاب الإ كلذ ملعتت نأ نكميالو ٬هللا هب

 نإف ،ةمخلا ىلع ررض هنع بترتو ةيبلغألا يأر ردص اذإف براجتلا
 .اهيأر لدعتو اهئطخ نم ةلاحم ال ديفتستس ةيبلغألا كلت

 ضيوفتب ةمألا نع اليكو دعي مالسإلا يف مكاحلا نأ لوقلا نإ (5
 لهأ نم ةيبلغألا يأر ةيمازلإب لوقلا عم ضراعتي ال بعشلا نم لماش
 ةمألاب مكاحلا طبرت يتلا ةضرتفملا ةلاكولا نإ لب ؛شهيلع ىروشلا
 يعامجلا يأرلا نأل ،اههيجوتو اهتبغرو اهتدارإب لمعي نأ يضتقت
 .(!")مكاحلا يأر نم باوصلا ىلإ برقأ ةمألل

 .59ص :ةيراشتسالا تائيهلا :فايضوب- .95ص مالسالا يف مكحلا ماظن : يبرعلا )1(
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 :ةحبتنتلا

 يار موزل نم هيلإ اوبهذ اميف يناثلا هاجتالا باحصأ قفو دقل
 شةلوبقم ةيلقع ةلدأو ةسسؤم ةيعرش ديناسأ ىلع موقت مهججح نأل ةيبلغالا
 اذه باحصأ ىلإ هجوي يذلا يرهوجلا دقنلا نأ ريغ ێءاهديؤن نحنف كلذل

 رارقلا ذاختا اهيف متي يتلا تاعوضوملا ةعيبطل مهديدحت مدع وه يأرلا

 نيب رايتخالا مكاحلل اهيف نوكي يتلا كلتو ءةيبلغالا يأر ىلإ دانتسالاب
 ثبلا عاضخإ ليحتسملا نم هنأل ‘هاري ام بسح اهيف رارقلا ذاختاو ءارآلا

 ام لئاسملا نم كانه اذإ ثةيرثكألا أدبم ىلإ لئاسملاو اياضقلا ةفاك يف

 يتلا ةطيسبلا رومألا نم دعي ام كانهو صاصتخالا وأ ةعرسلا ىلإ جاتحي
 اذه يف لئاسملاو تاعوضوملا ميسقت نم دبالف هيلعو ةروشم ىلإ جاتحت ال

 :يلي اميف اهلوانتن ،نيعون ىلإ _ انيأر بسح ددصلا

 ىريو :امزلم ةيبلغالا يأر اهيف نوكي يتلا تاعوضوملا :ال وأ

 اهيف رمألا قلعتي يتلا لئاسملا يف تاعوضوملا هذه رصح يدلاخلا.د
 ةوزغ يف ةيبلغألا يأر دنع لي لوسرلا لوزن ليلدب ،لامعألا نم مايقلاب
 اذه نأ ريغ .ا.")قدنخلا ةوزغ يف نيدعسلا يار دنع هلوزنو ثدحأ

 لماش ريغ هنأ امك حوضولا مدعو ضومغلا هفنتكي انيأر يف رايعملا
 نم لمعب مايقلاب قلعتت ةينقتو ةينف لئاسم دوجو نكمي ذإ ،لماكو
 امك ،ةيبلغالا يارل اهيف عوضخلا بجاولا نم سيلف كلذ عمو لامعألا

 ال اهنكل لامعألا نم لمعب مايقلاب قلعتت ةطيسب ةيذيفنت ارومأ كانه نأ
 .اقالطإ اهنأش .يف ةراشتسال جاتحت

 ةحلصملا رايعمل اقفو تاعوسوملا هذه ديدحت بوجو ىرن هيلعو
 ةماعلا ةحلصملاب قلعتت يتلا اياضقلاو رومألا ةفاكف ،ةيمهألاو ةماعلا

 ةماعلا ةسايسلا رارقإ لثم ةصاخ ةيمهأ اهل نوكت يتلاو ةمالل

 .اهدعبامو 96ص ىمالسالا يف ىروشلا ماظن :يدلاخلا.د (1)
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 .خلا...اهليدعتو ريتاسدلا عضوو .ةلودلا سيئر باختنإو ،ةموكحلل

 - ةماعلا ىروشلا لهأ نم ةيرثكألا يأرل اقفو اهيف ثبلا متي نأ بجي
 يعيرشتلا لمعلا لخديو .۔ىروشلا لهأ ي |- ةصاخلا وأ -بعسشلا يأ

 نم دقعلاو لحلا لهأ ىلع بجي :ذإ تاعوضوملا هذه قاطن يف

 تاعيرشتلا اوردصي نأ ىزوشلا سلجم نونوكي نيذلا نيدهتجملا
 .عامجإلا ةدعاقل اقيبطت ةيبلغألا أدبمل اقفو نيناوقلاو

 ىرنو :ةيبلغألا يارب اهيف دتعي ال يتلا تاعوضوملا :ايناث
 ثيحب }ةصاخ ةربخو ةسارد بلطتت يتلا ةينفلا لئاسملا يف اهديدحت
 تالاجملا لك يف نيصتخملا ءاملعلا نم "ةينفلا ىروشلا لهأ" يلدي

 رايتخا قحا مكاخلل نوكيو ءةرواشملا عوضوم ةلاسملا لوح مهيأرب
 داصتقالاب ةقلعتملا رومألا كلذ لاثمو ‘بوصأ هاري يذلا يارلا

 .اهريغو ايجولونكتلاو ةعانصلاو ةيلاملاو ةعارزلاو

 باتكلا يف هنايب ءاج امم ةيعيرشتلا لئاسملا نأ يدلاخلا .د ىريو

 أدبمل اهريرقت عضخي الأ يغبني هقفلا بتك يف هليصفتو ةنسلاو

 يف رخآ يار ىلع يداهتجإ يأر رايتخا نوكي الأ بجي ذإ ثةيبلغالا

 . "!)ليلدلا ةوق ىلع لب ةيبلغألا ىلع اينبم ةيعرش ةلاسم
 فالتخال اهسايق نكمي ال ليلدلا ةوق نأ لوقلا اذه ىلع دريو

 دهتجم لكل ذإ ‘بهاذملاو ةيهقفلا سرادملا ددعتو نيهاربلاو ةلدألا

 هنأ امك ،اهتيجحو اهتحص ىريو ةنسلاو باتكلا نم اهيقتسي يتلا هتلدأ
 فضأ ،حصألا داهتجالل قلطملا ديدحتلل لماشو قيقد رايعم دجوي ال

 ىوقأ ةيجح نم عامجإلل ام رابتعا عم ضراعتي لوقلا اذه نأ كلذ ىلإ
 ىلع تاداهتجالا ةيبلغأ قفاوت وه انيأر امك عامجإلاو درفلا يأر نم

 .باوصلا ىلإ برقأ وهف كلذل ةيعرش ةلاسم لوح نيعم ياز

 . 94 ص ؛مالسالا يف ىروشلا ماظن :يدلاخلا.د (1)
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 .مهيأر ةيمازلإ ىدمو ىروشلا لها عاونأ (7) لودج

 .انيأر بسح اهيف نوراشتسي يتلا رومألا قاطنو

 ىروشلا له .

 دقعلاو لحلا لهأ (1
 باختنا _

 نييعت ه
 ةيباين ةعيبط

 ةجودزم ةيملعو

 صاصتخالا لها(2

 نييعت

 ةيملع ةعيبط

 رايتخالا لهأ(3

 باختنا _

 ةيباين ةعيبط

   بصنلا (4

 ىروشلا قاطن .

 ريغ ةينيدلا رومالا _
 ةيعطقلا

 ةقلعتملا رومألا

 ةماعلا ةحلصملاب
 لهأ عم كارتشالاب)إ
 (صاصتخالا

 ةينقتلاو ةينفلل لئاسملا
 ةقلعتملا ةماهلا رومألا _

 ةماعلا ةحلصملاب
 لهأ عم كرتشالاب)
 (دقعلاو لحلا

  
 ةلودلا سيئر حيشرت

 ةماهلا رومالا _

 ةيريصملاو ةريطخلاو
 ةلودلا سيئر باختنا _

   ماكحلاو
 1مكک

 _“ةيبعآ يار ةيمازلإ ىدم
 .. . :ىروشلل لها . .

 . بتكلا ىلا داتتسالاب عامجإلاب _
 ةنسلاو

 ةطلس) يا رلا ةيحالص بسح

 (ةلودلا سيئرل ةيريدقت
 ةطلس) يارلا ةيحالص بسح

 (ةلودلا سيئرل ةيريدقت

 عا جإلاب ه

 (ماعلا ءاتفتسالا) ةيبلغالا _

 ماعلا ءاتفتسالا) ةيبلغألا _

     (رشابملا
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 يف ةمالا دارفأ رواشت -قباسلا انميسقتل اقفو رايتخالا ىروشب دصقن
 ماكحلا نيب رواشتلا ناك اذإف .ةماعلا اهنوؤش رييست نولوتي نيذلا ةداقلا رايتخا

 ةيعرشلا ئدابملا نم دعي ةلودلا نوؤش رييست يف اهيلثمم وأ ةيعرلاو
 وأ ةفيلخلا نييعت متي نأ ةرورضلاب مزلتسي كلن نإف ،مكحلا يف ةيساسالا
 .ةملسملا ةلودلا دارفأ نيب رواشتلاو رحلا رايتخالا بولساب مكاحلا

 بصانملا مهأ نم دعي. ةمامإلاو ةفالخلا بصنم نأ ىلإ ارظنو
 ذةيعرلاو مامإلا نيب يسايس دقعك ةعيبلا ةيمهألو ةلودلا يف اهاقرأو

 نع .ريبعتلا نم اهيف دسجتي ام رابتعاب هتطلس ةيعرشل اردصمو
 يف ىروشلا ماظنل بابلا اذه يف ةساردلاب صخن اننإف ريهامجلا ةدارإ

 عم يضابإلا بهذملا ىلع زيكرتلاب مالسإلا يف ةفيلخلا رايتخا

 ىلع انثحب زكرنو ىرخألا ةينسلا بهاذملاب : نكمأ امح ةنراقملا

 :يه ةيساسأ رصانع ثالث

 ةساردلاب صخنو :ةفيلخلا يف اهرفاوت بجاولا طورسشلا :الوأ
 ارظنو ،ةيمهأ نم امهل ا ةءافكلاو يلبقلاو يقرعلا ءامتنالا اطرش

 نع ةباجإلا لواحنف ،يمالسإلا يسايسلا ركفلا ىلع امهجنئاتن ةروطخل
 :امه نيلؤاست

 مأ . ةيمالسإل ا ةمثلا دا رفأ ةفاك نيب عاشم قح ةفالخلا زكرم له

 ١ ؟ ةصاخ ةيطارقتسرأ ةئف وأ نيعم سنجل ركتحم قح هنأ

 ةيقالخألاو ةيملعلا ةءافكلا رايعم ىلع ءانب ةفيلخلا راتخي له
 ؟ يرسألاو يقرعلا هئامتنا ةاعارم نم دبال هنأ مأ \اهدحو

 متي يذلا بولسألا ثحبلاب لوانتن : ةفيلخلا نييعت ةقيرط :ايناث

 : امه نىلؤاست نع ةباجإلاب ،مكاحلا وأ ةفيلخلا نييعت هب

 متي له .؟ ةفالخلا اهب دقعتت نأ بجي يتلا ةيعرشلا ةقيرطلا يهام _ .

 .؟يروشلا بولسألاب متي مأ ثيروتلاو ةيصولا بولسأب كلذ
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 ل ل ثيتبمل 1

 يثارولا يكلملا مكحلا ةيرظن .

 مكحلا ةيعرشب لوقت ةسردم يمالسإلا يسايسلا هقفلا يف ترهظ

 ءامدقلا ةيعرشلا ةسايسلا ءاهقف بلغأ ةسردملا هذه لمي ،يثارولا يكلملا

 ةيسايسلا فورظلا ىلإ هاجتالا اذه روهظ عجريو .ةنسلا بهاذم نم
 باصتغا ذنم اهؤاهقف هيف شاعو بهاذملا هذه اهيف تاشن يتلا ةيخيراتلاو

 عقاولا رمألاب فارتعالا ىلإ ءاهقفلا ءالؤه بلغأ هجتا دقو .ةفالخلا ةيمأ ونب

 ةيسابعلاو ةيومأل ا ةيثارولا ةيكلملا ةمظنألا ةيعرشي ةحارص رارقإلاو كاذنآ
 ،ينسلا يمالسإلا ملاعلا يف ةيدادبتسالا كلامملا فلتخم نم اهدعب ءاج امو

 . مهأل انلوانتبو .نيدشارلا ءافلخلا ةنسو ةيعرشلا صوصنلا ليوأتب كلذو
 نأ دجن ةفيلخلا رايتخا ةقيرط لوح -يدرواملا مهنم ةصاخ- ءالؤه ءارآ
 . :ةنسلا لهأ ءاهقف

 ىلع نوعمجي :مامإلا يف ةبجاولا طورشلا ثيح نم
 طورشلا ىلإ ةفاضإلاب ةفالخلل حشرملا يف ةبورعلاو ةيشرقلا طارتشا
 .ىرخللا ةيعرشلا

 دهعلا ثيروت زاوج ىلع نوقفتي :مامإلا نييعت ةقيرط .ثيح نمو _

 .. .ةيعرش ةقيرط هنوربتعيو

 ىري :هلزع زاوج ىذمو رئاجلا ناطلسلا ةضراعم ثيح نمو
 .ررضلا نم هنع بترتي امل كلذ زاوج مدع مهتيبلغأ

 : يلي اميق ةثالثلا ئ دابملا هذه ثحب لوانتنو
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 ةبورعلا و ةيشرقلا بوجو :لوألا بلطملا
 طارتشا ىلع نيثدحملا نم ديدعلاو ءامدقلا ةنسلا لهأ ءاهقف عمجأ

 ةيعرشلا طورشلا ىلإ ةفاضإلاب ةفالخلل حشرملا يف ةبورعلاو ةيشرقلا
 نود برعلاو شيرق يف ةفالخلا رصحب اوماقو ىاهيلع قفتملا ىرخألا

 طرشلا اذه نودعيو ،ىرخألا ةيمالسالا بوعشلاو سانجألا نم اهاوس
 هيقفلا لوقي ثيح هةفيلخلا رايتخا دنع هتياعر نم دبال ايرهوجو ايساسا
 :مامإلا طورش نع هثيدح ضرعم يف "ةيناطلسلا ماكحألا" يف ي درواملا

 داقعناو هيف صنلا دورول شيرق نم نوكي نأ وه بسنلا »
 .(! ١«هيلع عامجإلا

 دماح وبأو ڵةيعفاشلا بهذمو مزح نبا نم لك طربثلا اذهب لاق امك
 .دمحم خيشلا دعيف ثيدحلا رصعلا يف امأ . امهريغو نودلخ نباو يلازغلا

 دشأ نم رصم يف ينيدلا حالصالا ةكرح داور نم وهو \اضر ديشر

 :لوقي ثيح ،ةيرظنلا هذهل نيسمحتملا
 ةاقث هاور ،لعفلابو لقنلاب تبث دقف ةيشرقلا طارتشا ىلع عامجإلا امل »

 ميلستب لمعلا هب ىرجو شمهلك ةنسلا ءاهقفو نوملكتملا هب لدتساو ،نيثدحملا
 .اة«نورق ةدعل ةمألا نم:مظعالا داوسلا ناعإل مث شيرق ينبل مهناعذإو راصنألا

 فارتعالا مدع دح ىلإ اضر دمحم خيشلا بهذي كلذ ىلع ءانبو

 يأ "بظتلاب ةفالخ" اهرابتعاو .شةينامثعلا ةيمالسإلا ةفالخلا ةيعرشب
 سيلو يكرتلا سنجلا نأ درجمل الإ ءيشل ال ةيعرش ريغ ةيعقاو ةطلس
 ءةيقرعلا ةرظنلا هذه يف اديعب بهذي هدجن لب ءا اهالوت يذلا وه يبرعلا

 .6ص ىةيناطلسلا ماكحالا : يدرواملا (1)
 .اهدعب امو 79ص .مالسإلا يف مكحلا ماظن :ىسوم فسوي : رظنأ (2)
 .27 ص . 8 يبرعلا مالعإلل ءارهزلا ،ةفالخلا :اضر دمحم ديشر.(3)

 .45 ص 0 عجرملا سفن :اضر دمحم ديشر )4(
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 يبرعلا سنجلل هئامتنا بسح ةفالخلا قحتسي نمل ايولوأ ابيترت عضي امدنع
 :لوقي ذإ ،شيرق ةليبق نم هبرق بسحو

 ،ينانك يلو ةربتعملا تافصلا عمجتسي نم شيرق يف دجوي مل نإف »
 .ا!")«مجعلا نم لجرف دجوي مل نإف ،ليعامسإ دلو نم لجرف دجوي مل نإف

 ةيمالسإلا بوعشلا يهو مجعلا اضر دمحم خيشلا عضي اذكهو
 اهمدقتو اهتراضح دامعو ةيمالسإلا ةمألا ةيبلغا لكشت يتلا ةيبرعلا ريغ
 لقا ايند بوعش اهناكو ،ةفالخلا قحتسي نمم ةمتاقلا رخآ يف .خلا يركفلا
 يذلا فرطتملا يأرلا اذه نأ كش الو .ةيبرع ريغ اهنال الا بنذل ال ةجرد

 ةاواسملا حورل ةحيرص ةفلاخم نمضتي ةحضاو ةيرصنع نع مني
 .ميلسلا لقعلاو ةرطفللو ،ىوقتلاب الا قارعالاو سانجالا نيب ةيمالسإلا

 .ةيعرشلا ديتاسالا :لوألا عرفلا

 :يلي اميف لثمتت ةيعرش ديناسأ ةدع ىلع ةسردملا هذه باحصا دمتعي

 عقو يذلا عامتجالا يف راصنألا ىلع هض قيدصلل ركب يبل جاجتحا (1
 « شيرق نم ةميألا» :وهلي لوسرلا ثيدحب نيملسملل ةفيلخ رايتخال ةفيقسلا يف

 .«ريمل مكنمو ريمل انم» اولاق لب ،هودري ملو ثيدحلا اذهب راصنألا رقأ دقو

 ديكاتو شيرق حدم يف ثيداحأ ةدع تدرو دقف كلذ ىلإ ةفاضإلابو
 كلملا » :هلوقو «اهومدقت الو اشيرق اومدق» :ةلي هلوق لثم مكحلا يف مهقح

 لوقي ذإ ،ةفالخلا يف شيرق ةيقحا يف احيرص اصن كلذ يفو «شيرق يف
 لوق الو هيف عزانم ال ةهبش ملسملا ضنلا اذه عم سيل و» :يدرواملا
 يف شيرق ةيقحاب نيلئاقلا يأرلا اذه باحصأ ىور امك..اة«هل فلاخمل

 .اة)اثيدح رشع ىدحإ ىلإ تلصو ثيداحألا نم ديدعلا ةفالخلا

 .29ص ٬ةفالخلا :اضر دمحم ديشر (1)
 .6ص ثةيناطلنسلا ماكحالا :يدرواملا (2)
 .105ص ‘ءةرصاعملا انعاضوأو مالسإلا :ةدوع رداقلا دبع (3)

112 
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 ةاواسملا لجل نم نامورلاو غيزامالاو سرفلا لثم ةيقارلا ةميدقلا تاراضحلا
 رصن نم لول هرابتعاب قوفتلاو ةنميهلا ةعزن هل تناك نمم برعلا عم
 يتلا ةناهالاو راقتحالا نم صلختلل مجاعالا ىعس ذلا ،مالسإلا رشنو ةوعدلا

 ةيمالسالا ةفاقثلا راهدزا يف لضفلا دوعيو ."يلاوم" مهرابتعاب مهب تقحل
 عرب ذا ،ديدجلا نيدلا لظ يف ةيمجعالا تاراضحلا ءايحا ىلا ريبك لكشب
 امك مالسإلا اورشنو ةطلسلا نم اونكمتو نونفلاو مولعلا فلتخم يف مجاعالا

 نم ةاغطلا نيطالسلل نأ كش الو .ةلقتسم ةيمالسا لودو كلامم اهدعب اوؤشنا

 .مهمكح ىلع ةظفاحملل ةيرظنلا هذه ةعاشبو تيبثت يف اماه ارود ةيمل ينب
 نيذلا باتكلا اما .مهمعن نم نيديفتسملا مهل نيبرقملا ءاهقفلا ضعب ةطساوب
 عارص ريثأت تحت اوناك امنإف ةينامثعلا ةفالخلا فعض مايأ ةيرظنلا هذهب اولاق

 رشع عستلا نرقلا يف يبوروألا رامعتسالا هاكذأ يذلا تاينثإلاو تايموقلا

 ةينيدلا ةدحولا ىلع ءاضقلل ةينامثعلا ةيروطاربمإلا يف ةيمالسإلا بوعشلل نيب
 .لعفلاب لصح امك ىرخالا ولت ةدحاولا اهيلع ةرطيسلل اديهمت

 نيعم سنج ليضفت اهدافم يتلا ةيرظنلا هذه نومضم يف نإ (2

 ،نيعم قرع يف مكحلا رصحو ىرخألا ةيمالسإلا سانجألا يقاب ىلع
 ئدابملاو حورلا عم ضراعتي امم ‘ةحضاو ةيليضفتو ةيرصنع حور
 ةئيهتو ،سانجأخلا ةفاك نيب ةقلطملا ةاواسملاب ةيضاقلا ةيمالسإلا
 هؤامتنا ناك امهم ةماعلا بصانملا يلوتل ةءافك يذ لكل ةصرفلا
 نم ةءافكلا يوذ مالسإلا مرخي فيكف .يعامتجالا هبسنو يقرعلا

 عم ضراعتي ام اذهف ؟ايبرع وأ ايشرق سيل هنأ درجمل ةفالخلا بصنم
 ةيبصعلا قطنم وه لب ،ةيواسلا نايدالاو مالسإلا حور عمو قطنملا

 .'")مالسإلا اهنع ىهن يتلا ةيلهاجلا

 ، يمالسإلا مكحلا ماظن ئدابم :يلوتم .دح ..365ص ‘ثالثلا تاطلسلا :يوامطلا (1)
 . ُ .215ص

 تاعوبطملا ناويد ثةيتاثلا ةعبطلا ،مالسإلا لظ يف يناسنإلا عمتجملا :ةرهز وبأ دمحم
 .اهدعبامو 334ص ث1981-01401 ةيعماجلا
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 رصم يف ةينيدلا ةيحالصإلا ةكرحلا ةاور دحأ عفاري نأ بيرغلاو
 نم ريثكلا تدرو هنأ عم ؛ةيرظنلا هذه لثم نع باتكلا نم هريغو
 فوس سنجلا ساسأ ىلع لضافتلاو ةيبصعلا مذ يف ةيعرشلا .صوصنلا
 .ةيضابإلا دنع ىروشلا ةيرظنل انضارعتسا دنع اهارن

 ريغ ثيدح عقاولا يف وه ةيرظنلا هذه هيلع دمتعت يذلا ثيدحلا نإ (3

 ضعب ىلع بيغي دق داحآلا ثيدح نكل ،داحآ ثيدح هنأ يعدا ثيح حيحص

 ةيبلغأ لهج ةفيقسلا عامتجا يف رهظ دقو ،مهلج ىلع بيغي الو ةباحصلا
 ةهج نمو ،مهل رمألا نوكي نأ راصنألا بلاط امل كلذ الولو هب ةباحصلا
 قلعتي ناك اذإ هب ذخؤي ال داحآلا ثيدح نأ ءاهقفلا ىدل ررقملا نمف ىرخأ
 .")ةماعلا رومألا نم وه يذلا ةفالخلا رماك هب عيمجلا ملعي نأ مزلتسي رماب

 ةقالخلا رصح طارتشا نإف ‘ثيدحلا ةحص ضارتفا عم ىتح هنإ (4

 كلذو ةلي يبنلا ةافو دعب رصعلا كلذ فورظ ىدعتي نأ نكمي ال شيرق يف
 لوسرلا عم اوضاخ نينلاو ةلاسرلل نيصلخملا لئاوألا ةباحصلا بلغأ نوكل

 لئابقلا رئاس ىلع ةبلغلا لها شيرق تناك امك .برعلا نم مه هتريسم
 ةافو دعب ةبيصعلا فورظلا كلت يف ةدايقلا اهئاطعإبو ‘ىرخألا ةيبرعلا
 .فعضلاو قرفتلا نم مالسإلا رمأ ىلع ظافحلا يف شمتت ةحلصم لي يبنلا

 بسنلا طارتشا نم ةمكحلا نإف نودلخ نبا ةمالعلا ىري امكو
 رمأ ىوقي اهب يتلا ةيبصعلا ىلع ظافحلا يه امنإ كاذنآ يشرقلا

 رصعلا كلذ يف ةحلصم يشرقلا بسنلا طارتشا يف نا ىنعمب ءاث)ةلودلا

 بوجو انضرتفا نا لعفلابو .اأ طرشلا لاز ةحلصملا كلت لاوزبو طقف
 ' نم ناك ذإ ثنيدشارلا رصع انيار يف ىدعتي ال هناف طرشلا اذه

 .237ص ،عججرملا سفن :ةرهز وبأ (1)
 .344ص ‘(1)جم ثربعلا :نودلخ نبا (2)
 ءةرصاعملا انعاضوأو مالسإلا :ةدوع - .265ص ثثدالثلا تاطلسلا :يوامطلا .د (3)

 .69ص ىمالسإلا يف مكحلا ماظن :ىسوم فسوي -: .اهدعب امو 105ص
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 سانجألا ةفاك نيب ىروش ةفالخلا لعج ن يلع داهشتسا دعب ضورفملا
 .مالسإلا يف تلخد يتلا ممألاو

 امو ينسلا يسايسلا ركفلا يف تناس يتلل ةيقرعلا ةيرظنلا هذه تنل دقل (5

 يتلا اةةيشرقلا ةيطارقتسألا ىلع ةيعرشلا ةفصلا ءافضإ ىلإ ءارآ نم هتزرفل
 نورق لاوط ةورثلاو مكحلا ىلع ترطيسو نيملسملا نود نم ةفالخلا تركتحل
 اهمهأ ،يمالسإلا يسايسلا هقفلا ىلع ةريطخ جئاتن ىلإ كلذ ىداف ،نمزلا نم

 تالقاع ول يبرعلا سنجلا ةيقحأ يعدت ىرخل ةينالعتسا تايرظن ةدايسو روهظ
 .نويباهولا ،نويمشاهلا) شيرق ىلل يمهو ءامتق ىلع ءانب ةنيعم
 دارقالاو سانجألا نود نم ةورثلا راكتحاو ةطلسلا يلوت يف (..."فارشالا"

 .هللا نم دمتسم قحلا اذه نا اهنم امعز نيرخآلا

 رصعلا ذنم ةيدادبتسالا ةيثارولا ةمظنألا تذختا دقف هيلع ءانبو

 .اهتيعرش سيسأتل ةليسو ةيسايسلا ةيرظنلا هذه نم يسابعلاو يومألا
 دهع يف ادئاس ناك يذلا يروشلا مكحلا جذومن ميطحت كلذ نع بترتو
 .ةيضابالا اهب ىدان يذلاو نيدشارلا ءافلخلاو لي يننلا

 ثيداجألا كلتو ةيشرقلا بوجو ىلع موعزملا عامجإلا اذه نإ (6
 "ةلقتسملا ةنسلا" نم عقاولا يف دعي ،امهتحصب انملس نإو ىتح كةيوبنلا

 ةلباق تايئزجب الإ قلعتت الو ينآرق صن ىلإ دنتست ال يتلا ةنسلا يهو

 .(ّثيدحلا رصعلا يف نيملسملل ةمزلم ريغ يهف يلاتلابو ث رييغتلل

 ىلوتت يتلل ةيسايسلا ةموكحلا» :اهنل فرعتو "لضفألا مكح" هانعم ينانوي ريبعت ةيطلرقتسالا (1)

 زكارملاو هاجلاو لاملاك ةصاخلا تازايتمالا باحصأو ءالبنلا اهملوق ةيعامتجإ ةفبط اهيف مكحلل
 لاملا ساسأ ىلع ةئفلا هذه موقت دقو ةدج نع بل اهنوثاراوتي يتلا ةيموكحلاو ةيعامتجالا
 ةموكحلاو ايناملاب يزانلل ماظنلا) قرعلا سلسل ول (ةيلامسلرلا دالبلا يف يعاطقإلا ماظنلا)
 ةيسايسلا بهاذملا زجوم :ةداعلا قوف يحومس .د :رظنا ««خلل...(ايقيرفل بونج يف ةيرصنعلا
 .8ص 01972 ةيبرعلل ةظقيللرلد ،ىلوالا ةعبطلل

 .126ص ءمالسإلا يف مكحلا ماظن ئدابم :يلوتم .د (2)
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 هذه اودقتنا ،ثيدحلا رصعلا يف نيينسلا نيثحابلاو باتكلا بظأ نل )7

 .'")ةميلسلا ةرطفلاو لقعلاو عرشلا دعاوق عم اهضراعتل اهودنفو ةيرظنل

 .ةيصولاب دهعلاو ثيروتلا ةيعرش :يناثلا بلطملا
 نع نوكت ةفيلخلا ةيلوت نأ ىلع ءامدقلا ةنسلا لهأ ءاهقف قفتي

 :(2) نيبولسأ قيرط
 مهب دقعتت نم ددع يف اوفلتتنا دقو ."دقعلاو لحلا لهأ" ةعامج رايتخاب +

 ةفالخلا نأ لاق نم مهنمو ،نوعبرأ لاق نم مهنمف ءالؤه نم ةقالخلا
 كلامملا بلغأ نأ ظحالنو ثءالؤه نم نينثا وأ دحاو ةعيبب ولو دقعنت

 المكم !ءارجإ هرابتعاب الإ بولسألا اذه قبطت نكت مل ةيمالسإلا

 .دهعلا ةيالو بولسأل

 نيب مكحلا ثيروت و قباسلا ةفيلخلا نم دهعلاو ةيصولاب ةمامإلا داقعنا ٭
 .ةيمالسإلا ةمالل:امزلم دهعلا اذه حبصي ثيحب ةدحاولا .ةرسألا

 اوعضوو ةنسلا لهأ ءاهقف بلغأ اهنع عفادو ةيرظنلا هذه ديأ دقو

 ىلع ءالؤه نم ركذنو .اهمعدل ةيعرشلا ججحلاو ديناسألا نم ةلمج
 ةفاضإلاب يدرواملا نسحلا وبأ ينسلا ةيعرشلا ةسايسلا رظنم صوصخلا

 ةقيرط نأ ىري مزح نبا نإ لب ،فانحألا ءاهقفلاو يرعشألا مزح نب ىلإ
 ركب يباب ءادتقا" ةيعرش اهرثكاو اهحصاو قرطلا لضفأ يه دهعلا
 كلامملا بلغأ يف اهل تاقيبطت ةدعاقلا هذه تدجوو .ة" قيدصلا

 هذه ةطساوب مكحلا اهيف لقتني ناك ثيحب ءاهبهاذم فلتخمب ةيمالسإلا

 :ةرهز وبأ - .265ص ثثدالثلا تاطلسلا :يوامطلا .د :لاثملا ليبس ىلع مهنم (1)

 ‘ مالسإل ١ يف مكحلا ماظن : :ىسوم فنموي _ .اهدعب امو 334ص يناسنإل ١ عمتجملا

 :ةدوع _ .215-216ص ،مالسإلا يف مكحلا ماظن ئدابم :يلوتم .د _- .69 ص

 .اهدعب امو 105ص ث‘ة رصاعملا انعاضروأو مالسإلا

 .7 ص ةيناطلسلا ماكحال ١ :يدرواملا )2(

 .اهدعب امو 83ص ،عجرملا سفن :ىسوم فسوي :رظنأ (3)
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 ملاعلا ينف ةفالخلا بصنم ىلع نييشرقلا ةرطيس رسفي ام .اذهو ثةقيرطلا

 .نمزلا نم ةليوط نورق ةدمل يمالسإلا

 بولسأ ةيعرش ىلع ةنسلا ءاهقف نيب الماك عامجإلا ناك دقف هيلعو
 :نأ يدرواملل "ةيناطلسلا ماكحألا" يف ءاج ثيح ‘مكحلا ةثارو

 عقوو ،هزاوج ىلع عامجإلا دقعنا امم هلبق نم دهعب ةمامإلا داقعنا »

 .ا" «هتحص ىلع قافتإلا

 ةيضابإلا امأ ،ةنسلا لهأ عامجإ ،عامجإلا اذهب دصقي هنأ كشالو

 مكحلا ثيروت بولسأ اوبجش مهنإف ةيطارقميدلا ةضراعملا نولثمي نينلا

 .۔ىرن فوس امكح يعرش ريغ هوربتعاو

 -يلاطيجلا يضابالا هيقفلا فالخب يدرواملا نإف كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 ءاهعابتا كولملا ىلع بجاولا ةيعرشلا ةسايسلا يف هفلؤم عضو يذلا

 ةراشإ ةيأ نود ،مالسإلا يف مكحلا اهيلع موقي ةيلك دعاوق رثع ضرعتسا
 ءهنأش يف ةدراولا ةيعرشلا صوصنلا ةرثكو هتيمها ىلع ىروشلا أدبم ىلإ
 ،ءارمألاو كولملا بيترتو دهعلا ةقيرط لوح ةلصفم ةيرظن عضي حار امك
 هباتك يف عيبرلا يبأ نبا لوقيو .اث) ةفالخلا قاقحتسا يف مهنم لك ةيولوأو
 :كلملا يف ةبجاولا طورشلا نع هثيدح ضرعم يف "كلامملا كولس"

 بنننلا بيرق كلملا تيب لهأ نم نوكي نأ وهو .ةوبألا :ىلوالا»

 .اة”«هيلع قافتحلا ببسب كلذو هلبق كلم نمم

 هبسحب ادانتسا مكحلا ثيروت بولسأ ةيعرشب لوقي نودلخ نبا نأ امك
 . )4 اهقنلا لبق نم كألذ ىلع "عامجإ" دوجو ىلإ

 .10ص كةيناطلسلا ماكحالا :يدرواملا (1)
 .اهدعب امو 3ص ‘عجرملا سفن :يدرواملا (2)
 ةعبطلا يتيركتلا يجات.د.حت ،كلامملا ريبدت يف كلامملا كولس :عيبرلا يبأ نبا (3)

 .176ص 01983 توريب ،عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل سلدنالا راد ةثلاثلا

 .372ص )1 )جم ربعلا باتك :نودلخ نبا (4)
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 ذإ }ةيرظنلا هذه نورصاعملا ءاهقفلاو باتكلا ضعب دناس عقاولا يفو

 عامجإ اوفلاخي مل مهنإف نيملسملا ةفاكل اقح ةمامإلا لعج ىلا مهتوعد مغر

 اوعداف ،ثيروتلا ماظنل تارربم عضو -ىودج نود- اولواح لب ةنسلا لهأ
 ناك اذإ الإ حصت ال امنإ ةيصولاب دهعلاو مكحلا ثيروت ةقيرط نأ ةرات
 ةيعرشلا ةفالخلا طورش عيمجل ايفوتسم ةفالخلا هل دهعت يذلا مامإلا

 ةرات اوقاسو "بشن رمع ىلإ ةفالخلاب فن ركب يبأ دهع كلذ ىلع ليلدلاو
 .دهعلا ةيالو ةيعرشب لوقلل تارربملا نم ةلمج ىرخأ

 .ةيعرشلا ديناسألا :لوألا عرفلا

 سأر ىلع نيع امل فت لوسرلا نأ ثيح ثةيلمعلا ةيوبنلا ةنسلا(1
 » :لاقف هفالختسال ةقيرط:اقبسم عضو ثةثراح نب ديز شويجلا ىدحإ
 نإف ،ةحاور نب هثنا دبعف بيضأ نإق ڵبلاط يبأ نب رفعجف بيصأ نإف
 ةرامإلا يف كلذ يبنلا لعف اذإو (...)الجر نوملسملا ضتريلف بيصأ
 .() «ةفالخلا يف هلثم زاج

 يض ركب وبأ دهع ثيح .بن رمعو ركب ابأ نيتفيلخلا ةنس (2
 اذهب ةباحصلا رقأو ء باطخلا نب رمع ىلإ ،هدعب نم ةفالخلاب
 ىلع ةباحصلا نم "اعامجإ" ربتعي امم ؛هتمامإ اوتبثاو فرصتلا
 ىلإ ةفالخلا رماب هرودب دهع باطخلا نب رمع نأ امك .دهعلا ةيعرش
 لبق دقو ،ةعامج ىلإ ادهع بولسألا اذه دعيو ،ىروشلا لهأ ةعامج

 .41ص ى ةفالخلا :اضر ديشر- : مهنم (1)

 هذه نأ ءاهقفلا مظعم ىدل هب ملسملل" :لوقي ثيح 374ص ث‘ثالثلا تاطلسلا :يوامطلا.د-

 ."هيناعم قدأب داهتجالا لها نم وه هسفن ةفيلخلا نأ هب ملسملا نأل اهعورشم ةقيرطلا
 نم فالختسالا ظفل نإ " :لوقي ذإ 29ص ءمالسإلا يف ىروشلا :يديوه نسح.د

 نأ ههخ . رمع ىلع نورجاهملا حاأ دقو (....) احيرص درو هخ ركب يبا فرط
 يف مكحلا ملاظن :ىسوم فسوي - .."قحب كل اذه سيل هل اولوقي ملو ). . .) فلختسي

 .187 ص ‘ىروشلا ادبم :يجيلملا- .187ص ؛مالسإلا

 .13 ص ةيناطلسلا ماكحألا :يدرواملا (2)
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 نيتعيبلا نيذهف » :نودلخ نبا لوقي ثيح ء‘هوذفنو كلذب ةباحصلا
 دحأ ٥ ركني ملو ةيناثلا و ىلومال نورضاح هب ةباحصلا نم الملا و نيتحيحص

 نوفقراع دهعلا اذه ةحص ىلع نوقفتم مهنأ ىلع لدف مهنم

 .ا") «فرع امك ةجح عامجإلاو هتيعورشمب

 رصح يف كالملا يف ثرا وتلا زا وج ىلع 2 اهقفلا و ع املعلا عامجإ )3

 :ددصلا اذه يف ي درواملا لوقيو . سابعلا ينبو ةيمأ ينب

 ءاملع نم دحأ هيلع ركني مل نم ‘نيتلودلا يف كلذب لمع دقف »

 مث زيزعلا دبع نب رمع ىلإ دهع كلملا دبع نب ناميلس اذه رصعلا
 ةجح كلملا دبع نب ناميلس نكي مل نئلو كلملا دبع نب ديزي ىلإ هدعب

 ةمول قحلا يف نوفاخي ال نمو نيعباتلا ءاملع نم هرصاع نم رارقإف
 .اث «..ةجحلا وه مئال

 ةقث هعفن عصوم وهو ٠6 سانلا ىلع ةطلسلا قح زوحي مامإل ١ نإ )4

 دعب هفلخي نم راتخي نأ هل زوجي هنإف ادهتجم هرابتعابو ةيعرلا
 .اة)ةيعرلا رومأ رييستل هتامم

 امصاع دعي هريغل ةفالخلاب دهعي نأ يف قحلا ةفيلخلا ء اطعإ نل ) 5

 .ةنتفلاو فالتخالا يف ةمألا عوقو نع

 .اهدقن :يناثلا عرفلا

 وقت ال مكحلا يف ةيثا رولا ةيرظنلا باحصا اهقاس يتلا ججحلا نل

 كلت صحد نكميو .تاداقتنالا مامأ دمصت ال و ،حيحص ساسأ يا ىلع

 :يلي اميف ديناسألا

 .372ص .(1)جم © ربعلا :نودلخ نبا )1 (

 ٠. 1 3 ص ةيناطلسلا ماكحالا :يدرواملا )2(

 175ص «(2)جم ،عجرملا سفن :نودلخ نبا (3)
120 



 ينسلاو يضابإلا يسايسلاركفلا نيب ةنراقم ةيروتسد ةيمرش ةسارد ةيضابإلا دنع ىروشلا ةيرظت :حون هللا دبع نالحنو قوا .د

 سأر ىلع هيفخ باطخلا نب :رمعل ههئض ركب يبأ فالختسا نإ (1
 ركب ابأ نأ كلذو ‘يطارقميدلا .ىروشلا جهنملا قفو مت ةيمالسإلا ةلولا
 ايدرف ارارق ردصي ملو نيملسملا ىلع ةفيلخ ةوقلاب رمع ضرفي مل هن
 رابك عم ةعساو تارواشم ىرجأ امنإو ‘بصنملا .اذه يف هنييعتب ايطلست

 حيشرت ىلع همزع لوح سانلا روهمج راشتسا مث يأرلا لهأو ةباحصلا

 ىلع هفوخ وه كلذ ببس نأ مهل حرشو بصنملا اذه يلوتل هحارتقاو رمع
 .مهاضرو مهلوبق اونلعاف هتافو دعب ةمألا قرفت

 ،الإ سيل حيشرت هنوك نع جرخي ال هن ركب يبأ لمع نإف هيلعو
 ةءافك ىدم لوح ةباحصلا ةيبلغأ ءارآ ءاصقتسا دعب الإ حيشرتلا اذه متي ملو

 يف مهتروشم هض .ركب وبأ مهنم بلط ثيح .ةفالخلا رمأب مايقلل هن رمع
 .«هيف كيأر نم لضفأ هللاو وه » :فوع نب نامحرلا دبع لاقف ،رمالا
 لاق امنيب هلثم انيف سيلو ،هتينالع نم.لضفأ هتريرس نإ » :نامثع لاقو
 .ا")«هنم ريخ رمألا اذه يلي نل »: ريضخلا نب ديسأ

 اذهل هحشر امنإو هل ةفيلخ هبن رمع نيعي مل هن ركب ابأ نإف هيلعو
 :امه نيرمأب اددحم ناك حيشرتلا يف هجهتنا يذلا بولسألا نإ مث ڵبصنملا

 .هئانبأ نم ادحأ حشري مل هنا

 ةمامإلا داقعنا متي ملف ريهامجلا ىضرب طبترا حيشرتلا اذه نإ _
 :فض ركب يبأ ةافو دعب ،يضارت نع هل ريهامجلا ةعيابم دعب الإ ين رمعل
 نع سانلا ريبعت دعب الإ ايمازلإ ارثأ اهل نكي مل حيشرتلا ةقيثو نإف كلذبو
 | .ةماعلا ةعيبلا ةطساوب حشرتملا يف اهتقث

 ال ةعامج ىلإ ةفالخلاب دهع هن باطخلا نب رمع نأ لوقلا نإ (2
 نأ كلذ هيف سبل ال حضاو ليوأت هيف نإ لب عيقطنم ساسأ يأ ىلع موقي

 ةضهنلا ةبتكم ثةثلاثلا ةعبطلا {ةيمالسإلا مظنلا :نسح ميهاريا نسحو نسح ميهاريل يلع (1)
 ةعيرشلا يف ةرادإلاو مكحلا مظن :روصنم يلع- .223ص {1962 ،ةرهاقلا \ةيرصملا
 .139ص ءمالسإلا يف مكحلا ماظن :يراصنالا .دح .285ص ىةيمالسإلا
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 ليلدل ىروشلا لهأ ةعامج ىلإ هدعب نم ةفالخلا رمأا دين رمع لعج يف
 ` الو ،اهيف يأرلا لهألو ةمألل قح وه امنإ مالسإلا يف مكحلا رمأ نأ ىلع
 درف وأ ةلئاعل وأ ةيطارقتسرأ ةئفل اركتحم اقح سيلو ،رواشنتلاب الإ متي

 نإف كلذ ىلإ ةفاضإلابو .دارأ نمل هحنمبو ةقلطملا هتدارإ قفو هيف فرصتي

 فلختسي نأ -توملا شارف ىلع وهو- رمع نم نيترم اوبلط ةباحصلا

 ةروشم ريغ نم الجر عياب نم » لئاقلا وهو الو فيك ى "كلذ ضفرف
 .اف «هعياب يذلل الو هل ةعيب ال هنإف نيملسملا

 ةيلوت نأ يروشلا مكحلا راصنأ ةلدأل انثحب دنع ىرن فوسو
 .ةعيابملا مث ءاتفتسالا مث ،رايتخالا ةلحرمب ترم هن نامثع

 ة لوسرلا رمأ لوح يدرواملا هقاس يذلا ليلدلا يف نإ (3

 ` ث بولطملا نع ةرداصم .عباتتلاب شيجلا نسأر ىلع دايق ثالث فالختساب

 زكرم نيب قورفلا نم دجوي امل ،ئطاخ سايق وه هب ماق يذلا سايقلاو
 يهو ةريطخو ةماه ةينيدو ةيسايس ةفيظو دعت ىلوألاف ،ةرامإلاو ةفالخلا

 يهو ةيمهأ لقأ ةيذيفنت ةيرادا ةفيظو يهف ةرامإلا امأ ،نيملسملا قوقح نم
 .فورعم وه امك قرافلا دوجو عم سايقلا حصي الو ،ةفيلخلل قح

 ال ضارتفا الإ وهام ةيعرلا هقث عضوم وه ةفيلخلا ناب لوقلا نإ (4
 رمأ يق داهتجالاب دارفنالا قح هؤاطعإ امأ 0نايحألا نم ريثك يف ققحتي

 اضراعت ضراعتي امم وهف ةفالخلا لثم ةمألا ريصمب قلعتي ماهو ريطخ

 نيعي مل هيلإ ىحوي وهو ةي يبنلاف حعامجإلا ةدعاق عمو عرشلا عم اخراص
 .هريغب فيكف هدعب نم هل افلخ

 ال فالتخالاو ةنتفلا نع ةنامض دعي مكحلا ثيروت نإ لوقلا نإ (5

 دادبتسا ىلإ ىدأ يثارولا يكلملا ماظنلا نإ لب ‘ةحصلا نم هل ساسأ

 .143ص ىمالسإلا يف مكحلا ماظن :يراصنالا (1)
 .1955 رصم يبلحلا يباب ىفطصم ةعبطم شةيناثلا ةعبطلا ،ةريسلا :ماشه نبا (2)

 .226ص (4)ج
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 ىوس همهي ال مهنم كلملا حبصأو ،هلجأ نم مهرحانتو مكحلاب نييشرقلا
 نم نيضراعملا دض ةعشب ةيومد رزاجم اوبكتراف ‘همكح ىلع ةظفاحملا

 ،تاماسقناو تاروثو نتف ةدع كلذ نع بترتو ،مهريغو ةيضابالاو ةعيشلا

 لاومألا بهنو ءارثلل ازكرم حبصأ ةفالخلا زكرم نا رمألاو ىهدألاو
 ايراجت ارامثتسا حبصأ ةفالخلا بصنم نإ لب \ةيصخشلا :داجمألا قيقحتو

 .ا")ةمكاحلا ةرسلا دارفأ نيب ةلئاطلا لاومألاب ىرتشيو عابي

 ماظنلا نع مهتوكسو مهرارقإو ثءاهقفلاو ءاملعلا عامجإب لوقلا نإ (6
 هنأل ،ايعرش اليلد سيل يسابعلاو يومألا رصعلا يف يثارولا يكلملا
 مكحلا ةيعرشب اورقأ ةعبرألا بهاذملا ءاهقف بلغأ ناك اذإف حصقان عامجإ

 : نإف ‘هميعدتل ةيعرشلا ديناسألا اوسمتلاو كاذنآ دئاسلا يكلملا يثارولا

 ةيطارقميدلا ةيروشلا ئدابملاب نيكسمتم اوقب ةضراعملا قرفلاو ةيضابإلا
 ةيثارولا مظنلا ةيعرشب نيفرتعم ريغ ،فينحلا مالسإلا اهب ءاج يتلا
 هذه لوح ةعبرألا بهاذملا ءاهقف عامجإ نإف يلاتلابو ،ةيسابعلاو ةيومالا
 .صقان عامجإ هنأل ةجح سيل ةلاسملا

 مل ذإ ؤاقلطم اعامجإ نكي مل موعزملا عامجإلا نإف ةقيقحلا يفو
 نم امنإو ثةنيدملا يف نيعباتلاو نيصلخملا ةباحصلا فرط نم لصحي

 نيذلا نييسابعلاو نييومألا نيطالسلا طالبل نيبرقملا ءاهقفلا فرط
 نيضراعملا ءاهقفلا امأ ،ىرتشيو عابي عيش ىلإ ةطلسلا ليوحت يف اومهاس

 ةيغاطلا نأ ىوري ذإ ،مهب شطبلا نم افوخ اوتكس دقف ثيروتلا ةيرظنل
 ةعدب ثدحأ نم لوأ وهو ةفالخلا بصتغا ي ذلا نايفس يبأ نب ةيواعم

 يلو نم ةفالخلا بصنم ىرتشا روصنملا رفعجوبأ يناثلا يسابعلا ةفيلخلا نأ ىوري (1)
 دهعلا ةيالو نع هلزانت صن يف ريخألا اذه لاق دقو عىسوم نب ىسيع هدعب دهعلا
 نينمؤملا ريمأ هللا دبع نم دهعلا ةيالو همدقت نم يبيصن تعب دق » :ةفالخلل "هعيب"و
 نالفو نالف ي دلو نيب فلأ ةنامثالثو مهرد فلأ فالآ ةرىشعي ٠. ي دهملا دمحم هنبال

 رهام دمحم :رظنأ ؟! «.. .(هئاسن نم ةأرما) ةتالفل فلأ ةئامعبسو (مهامسو) نالفو

 ءىلوالا ةعبطلا لوالا يسابعلا رصعلل ةدئاعلا ةيرادإلاو ةيسايسلا قئاثولا :ةدامح

 .115 و144 ص 01979 ءتوريب ێةلاسرلا ةسسوؤم .
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 ىلع ةباحصلا اضر عزتناو ،دنجلاو لاملاب ةنيدملا ىلإ لقتنا مكحلا ثيروت

 .ا")ديعولاو ديدهتلاو هاركجلاو طغضلاب ديزي هنبال ةفالخلا دهع
 ىلع ةيثارولا ةيكلملا ةيرظنلا روهظ نإف قبس ام ىلإ ةفاضإلابو .

 عضول اسيركت عقاولا يف ناك امنإ ،نيينسلا ةيعرشلا ةسايسلا ءاهقف يدي
 نيطالسلا لالغتساو ،ةيسابعلاو ةيومألا ةيدادبتسالا كلامملا يف كاذنآ مئاق

 اولوتسا يذلا مهمكح ىلع ةيعرشلا ةغبص ءافضإل ءاهقفلا نم ةعومجمل
 لئاسو ةطساوب ءاهقفلا نم ريثكلا اورخس دقو ؤفيسلاو ةوقلاب هيلع
 .ةيعرشاللا مهتطلس ةمدخل بيهرتلاو بيغرتلا

 تناك نأ دعبح ةفالخلا ةلأسم اوجرخأ سابعلا ينب نيطالس نأ امك

 ةفيلخلا فارشإ تحت كلذ متيو » ةيهقفلا ربانملا يف شقاتتل ۔-اروظحم اعوضوم
 ركف ىلع رثأ امم ،"ةملسملا نبل" ريزولا ةيلثملا ةينسلا ةفالخلل ريبكلا ططخملاو
 » «ةملمإلا دقعل ةيناث ةقيرطك دهعلا ةيعورشمب نورقي مهلعجو ءاهقفلا

 يدررواملل "ةيناطلسلا ماكحألا" ةمدقم يف ءاج ام لوقلا اذه معدي اممو
 ءكفيلأات عضو نم فدهلاو ةياغلا ناش يف ةنسلا لهأل ةيعرشلا ةسايسلا عجرم

 ملعيل ،هتعاط تمزل نم رمأل هيف تلثتما اباتك اهل تدرفأ » :لوقي ذإ

 .ا «...هيفويف اهنم هيلع امو ىهيقوتسيف اهنم هل اميف ءاهقفلا بهاذم

 ،ناطلسلا ةمدخ ةياغل هفلؤم عضو امنإ بتاكلا نأ ىلع صنلا اذه لديو
 يذلا ناطلسلا رملوأل الاثتمل ءاج كلذ نأل .همكح ىلع ةيعورشملا ءافضإو

 .82.81ص ،يمالسإلا مكحلل ماظن :يملح.د .71ص ؛مالسإلا يف مكحلل ماظن :يبرعلا (1)

 نأ لاوحألا نم لاحب نكمي ال » :قحب ددصلا اذه يف يروهنسلا هيقفلا لوقيو
 دقو ێايثارو اكلم مالسإلا يف ةفالخلا لعجل ايعرش ادنس ةقيرطلا هذه نم صلختست

 ىرج ام ىلع ايعرش ابوث علخيل ةجح ةقيرطلا هذه نم ذختي نأ اثبع ضعبلا لواح
 دبع.د :رظنا .. ةصقانلا ةفالخلا روصع يف نيدشارلا ءافلخلا دعب لمعلا هيلع
 ،باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا ثمالسالا يف مكحلا لوصأ : يروهنسلا قازرلا
 ١ ` .. ...118 ص 02003 ٬ةرهاقلا
 .64ص ةيطارقميدلاو ىروشلا :امغال )(2)

 . 1 ص ةيناطلسلا ماكحال ا : يدورراملا )3 (
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 هيلع بجي لب هداقتنا عيطتسي ال وهف يلاتلابو ‘هتمعن يلو وهو هتعاط مزتلا
 يدادبتسالا .همكح ىلع ةيعورشملا بوث غابصإل ةيعرشلا ةلدألا سامتلا

 .ا")هذه هتمهم يف هل معد ريخ ةنسلا ءاهقف عامجإ يف دجو دقو يثارولا

 دهعلا ةيالو زاوجو ‘برعلاو شيرق يف ةفالخلا رصحب لوقلا نإ (7

 راكنإو ،رايتخالا يف ةمألا ةدارب شيمهت ىلإ ةرورضلاب يدؤي ،مكحلا يف
 هذه بسح- ةفيلخلا نأل كلذو ؛ةفيلخلا باختنا يف ريهامجلل رود ي أ

 عتمتي يتلا ةفصلا نمو ةيصولاب دهعلا نم هتيعورشم دمتسي -ةيرظنلا
 هنع ربعملا هب سانلا ىضر نم اهدمتسي الو ايبرع وأ ايشرق هنوكب اهب
 ةعيبلا درجمب ةمامإلا داقعناب لوقي نم ءاهقفلا نم دجن كلذلو ٠ ةماعلا ةعيبلاب

 :يلي اميف هدقن عم يأرلا اذه ضرعتسنو ثدقعلاو لحلا لهأل ةصاخلا

 :ةمامإلا داقعنالل يقكت ةصاخلا ةعيبلا "

 ةوق اهل نوكت رايتخالا لهأل ةصاخلا ةعيبلا نأ يدرواملا هيقفلا ىري
 اذهل دايقنالا ابوجو مهيلع بجي نيذلا ةمألا دارفأ عيمج ىلع ةمزلم

 لهأ" ةفيظو نع اثدحتم لوقي ثيح ،راتخملا مكاحلل ةعاطلا طسبو رايتخالا
 هرايتخا ىلإ داهتجالا مهادأ نم.ةعامجلا نيب نم مهل نيعت نإف » :"رايتخالا

 ةمامإلا هل مهتقيب تدقعناو ێاهيلع هوعياب ،اهيلإ باجأ نإف ،هيلع اهوضرع
 .اث “هتعاطل دايقنالاو هتعيب يف لوخدلا ةمألا ةفاك مزلف

 :هافرط نوكي -يدرواملا بسح- ةعيبلا دقع نأ كلذ ىلع بترتيو
 ادايقناو اذيفنت الإ مهتعيب تسيلف بعشلا دارفأ ةيقب امأ ، رايتخالا لهأو مامإلا

 ةيشرقلا بوجوب يدان امنإ يدوراملا نأ نم باتكلا ضعب هيعدي ام دنفي ام اذهو (1)
 مايألا كلت يف مهذوفن دادزا نيذلا كارتألاو نييسرافلا مامأ فقي ىتح » ةبورعلاو
 .218ص ثيمالسالا ركفلا ةاشن :فرش لالج :رظنأ . « ةريبك ةدايز

 كارتألاو سرفلا ةيقحأ مدع هانعم نإف بيرغلا ريربتلا اذهب اضرف انملس نإ ىتحو
 يق هماعلا بصانملا يلوت يف :نوملسم مهنأ عم . ةملسملا بوعشلا نم مهريغو

 .عم اقلطم اضراعت ةضراعتملا ةيرصنعلا ةيقرعلا ةيرظنلا نومضم وه ١ ذهو 6 هلودلا

 ٠ .انيأر امك ةاواسملا حور
 ٠. 7ص 6 ةيناطلسلا ماكحال ١ :ب يدورراملا )2(
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 خيشلا هيلا بهذ ام عم بساتتي ي دوراملل لوقلا اذهو . ةصاخلا ةعيبلا ه ذهل

 مهتعاط بجت نيذلا "رمألا ولوأ" نم ءاملعلاو ءاهقفلا ربتعا ثيح ةيميت نبا

 ةبجاو رمألا يلوأ ةعاط تناك اذإف ،ةينآرقلا تايآلا كلذ ىلع صتت امك

 نإف يلاتلابو ا"« ءاملعلا ءارمألا :نافنص رمألا يلوأ » :نإف سانلا ىلع
 ةيعرلا ىلع ةمزلم ةوق هل نوكي هتعيابمو ةفيلخلل ءاهقفلاو ء املعلا رايتخا

 .هل دايقنالاو هتعيب يف لوخدلا اهيلع بجي يتلا

 ةدع اوقاسو يأرلا اذه اوديأ نيرصاعملا باتكلا ضعب نأ ىلإ ريشنو

 : )2( يلي ام اهنم همعدل تا رربمو ججح

 طقس ةعامج هب تماق اذإ ةيافك ضرف دعي مكاحلا بصن نأ امب _ :

 .ةسمللا يف دارفألا ةفاك هب لغتشي نأ لقعي ال هنإف ،نيرخآلا نع

 ىلإ دنست نأ بجي كلذل ،ةغلابةيمهأ يستكت مكاحلا رايتخا ةمهم نإ

 .رايتخالا نسح نامضل ،ةفرعملاو ملعلا نم ةجرد غلب نمم يأرلا يوذ

 ةقباطم ةركف يه رايتخالا لهأ يف مكاحلا نييعت ةمهم رصح نإ

 ةماقإ ةلاحتسال ارظن ،ةرصاعملا ةيروتسدلا مظنلا يف ةعبتملا ةبانإلا ةركفل

 .ةرشابملا ةيطارقمينلا

 "ىروشلا لهأ" قيرط نع لودعلا عنمي ام ةعيرشلا يف سيل هنإ
 .هثح قيدصلا ركب يبأ ةعيب يف لصح امك رشابملا ماعلا باختنالا ةقيرط ىلإ

 :مكحلا اذه دقت "
 ةمألا قحل فاحجإ هيف ةصاخلا ةعيبلا درجمب ةفالخلا داقعناب لوقلا نإ

 اهيلع صوصنملا اهقوقح مهأل راكنإو اهمكحي يذلا ةفيلخلا باختنا يف
 قباوسلاو ةيعرشلا صوصنلا عم صقانتي امم وهو .القع ةبجاولاو اعرش

 .167ص ثةيعرشلا ةسايسلا :ةيميت نبا (1)
 .261 ص ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةرادإلاو مكحلا مظن :روصنم يلع :مهنم (2)

 .2314 ص )1 (ج خيراتلاو ةعيرشلا يف مكحلا ماظن :يمساقلا _-
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 لهأ" يف ضرتفي ام مغر ذإ ‘ىرن فوس امك نيدشارلا ءافلخلل ةيلمعلا
 يأرلاو ملعلا لهأ نم عمتجملا ةبخن نولثمي مهنوك : :نم "رايتخالا

 بستكي ال حيشرت ىوس نوكي نأ نكمي ال مه رايتخا ناف .ةءافكلاو

 اضرلا اذهو ثةمألا دارفأ نم ريهامجلا اضرب نرتقا اذإ الإ مازلإلا ةفص

 رشابملا يرسلا عارتقالاب متت نأ نكمي يتلا {ةماعلا ةعيبلاب هنع ربعي
 . رصاعملا يروتسدلا موهفملل اقفو

 :يلي ام تاداقتنا نم ةيرظنلا هذهل هجوي نأ نكمي ام مهأو

 نم نيعون ةطساوب ةفالخلا اولوت نيدشارلا ءافلخلا ةفاك نإ (1

 ةماع ةعيبو ،نيعباتلاو ةباحصلا رابك نم ىروشلا لهأل ةصاخ ةعيب :ةعيبلا

 .ىرن فوس امك .ةداع دجسملا يف نوكت ريهامجلل

 سانلا ضعب لوق هباحصأ هل لقن امل يض رمع ةفيلخلا نأ ىوري )2

 :لاقو ابضاغ ضفتنا «انالف تعياب دقل نينمؤملا ريمأ تام دق ول»

 نيذلا طهرلا ءالؤه نم مهرذحمف سانلا يفأ ةيشعلا مئاقل ينإ »
 )1( مهرمأ سانلا اوبصغي نأ نوديري

 دارفأ نم درف لك قح هدافم ،يروتسد أدبم دوجو ىلع اذه لديو
 وهف قحلا اذه راكنإ لواح نمو هةفيلخلا رايتخا يف ةكراشملا يف ةمالا

 .اهلماكب ةمألا قحل بصاغ

 ةهازنلاو هقفلا مهيف ضرتفي يذلا "رايتخالا لهأ" عضخي ام ابلاغ (3

 طورشلل ةاعارم نود هتيصو نونفنيف ‘ناطلسللا تاءارغإو طوغضل
 .يمالسإلا خيراتلا يف لصح ام اريثك اذهو ،ةمزاللا ةيعرشلا

 هب دقعنت يذلا "رايتخالا لها" ددع لوح ءاهقفلا فلتخا دقل (4
 وأ ،حاكنلا دقع ىلع اسايق نانثا مهددع نأ ىلإ مهضعب بهذ ىتح !ةفالخلا

 نيدلا باهش دمحا سابعلا وبأ - .204ص ،(3)ج ،كولملاو لسرلا خيرات :يربطلا (1)
 ،توريب 0 يبرعلا باتكلا راد يراخبلا حيحص حرشل يدراسل ١ داشرإ :ىن

 .19ص ء(10)ج ا
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 مكحلاو دادبتسالا سيركت ىلإ ىدأ امم ")يعفاشلا مامإلا كلذب لاق امك دحاو
 انذخأ اذإف ،ةيسابعلاو ةيومألا كلامملا يف مكحلا ثيروت ةركف معدو يدرفلا

 دحأ وه لوألا:نيصخش نيب دقعنت نا نكمي ةعيبلا نإف ؤالثم يعفاشلا لوقب
 وه يناثلاو ‘ضهاوه بسح هسفنب ناطلسلا هراتخي نأ عنمي الو ءاهقفلا
 ةيلزهلا ةروصلا هذه نأ كش الو ،(؟!) ةعيبلا هل دقعت يذلا ديدجلا ةفيلخلا
 .اعرشو القع ضوفرملا هنيعب قلطملا دادبتسالا لثمت ةطلسلا لاقتنال

 هتافص نم هزكرمو هتيعورشم دمتسي ال مالسإلا يف ةفيلخلا نإ (؟
 ةطساوب ريهامجلا رايتخا يف ةلثمتملا ةمألا ةدارإ نم لب ‘طقف ةيصخلا

 فيكق ©ىرنس امك نيدشارلا ءافلخلا ةنس كلذ ىلع ليلدلاو ،ةماعلا ةعيبلا

 ةيدرفلا ةدارإلا نع رداص وهو .اهلماكب ةمئلل امزلم ةيصولاب دهعلا نوكي
 هيلإ تلآ هنأل .ةيعرشلل هسفن وه دقتفي يذلا قباسلا ةفيلخلا صخشل

 .ةبلغلاو ةوقلاب اهيلع ىلوتسا وأ ةقيرطلا سفنب ةفالخلا

 ةقيرط نيب رايتخالا قح ةفيلخلل اوطعأ ةيرظنلا هذه باحصأ نإ (6

 نم برمهتلل ةيكذ ةليسو يه.. ،هتفيلخ نييعت يف ىروشلا ةقيرطو ثيروتلا
 مركت اذإ الإ قبطت ال ىروشلا ةقيرط نأ ينعي كلذ نأل ،يروشلا بولسالا
 موعزملا اهقح نع تلزانتو ،ةمكاحلا ةرسألا اهب تلبق وأ ءافلخلا دحأ اهب

 .كلذ ىلع خيراتلا لدي امك ادبأ لصحي مل ام اذهو ةفالخلا راكتحا يف

 مكحلا ىلإ ةدوعلا نيينسلا ءافلخلا نم ديدعلا لواح دقل (7
 يتلا ةقالخلا ضفر يذلا ديزي نب يناثلا ةيواعم كلذ لاثمو ،يروشلا .

 سانلا يف بطخو ‘سانلا نيب ىروش اهتداعإب بلاطو ةثارولاب هيلا تلا
 ايعاد ،ةفالخلا نم هسفن علخ امك ةيواعم هدجو هيبأ ةريسب اددنم

 الو دلقملاب انأ امو .... » :الئاق ةيرحب مهمكحي نم رايتخا نيملسملا

 نب ناسح سانلاب لصيلف الأ (....) مكرمأو مكناشف مكتاعبت لمحتملاب

 .371ص ءةثالثلا تاطلسلا :يوامطلا.د - .7 ص .ةيناطلسلا ماكحألا :يدرواملا (1)
 .40 ص .ةفالخلا :اضر ديشر -
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 نأ ضفر ةافولا هترضح امل هنإ مث . )1( مكتفالخ يف اورواشو ثكلام

 .اثادحأ هدعب نم فلختسي

 لاثم لضفأ دعي هيض زيزعلا دبع نب رمع لداعلا يومألا ةفيلخلا نأ امك

 مكحل ادادتما دعي همكح نأ لوقلا ةغلابملا نم سيلو ،ددصلا اذه يف قالطإلا ئلع
 ، ريهامجلل عضاوتلاو دهزلاو عرولا نم ةفيلخلا اذه هب زاتما امل نيدشارلا ءافلخلل
 مكحلا ءايحإل ةداج تالواحمب ماق هنأ ودبيو ثءامكحلاو ءاملعلا ةراشتساو

 ةمظنأو تاسسؤم عضو كش الب عاطتسال همكح ةرتف رصق الولو ،يروشلا
 اهيلع ايلاو ناك موي ةنيدملاب ايروش اسلجم اشثنأ هنأ هنع لقني ذإ ،ةماه ةيروش
 دنعو ااي لوسرلا ىروش سلجمب اءادتقا ءاملع ةرشع هئاضعأ ددع لعجو

 (“ .هماكحأ نابقاريو هسلجم نارضحي نيفظوم نيع ةفالخلل هتالتعا

 (ةيروتسدلا ةيكلملا) يطارقميدلا يكلملا ماظتلا "

 يف يثارولا يكلملا مكحلا ةيرظنل اندقن ةياهن يف ةراشإلا نم دبال

 اماظن ةيمتحلا ةرورضلاب سيل رصاعملا يكلملا ماظنلا نأ ىلإ ،مالسإلا
 دهع ام اذإ ايطارقميد اماظن يثارولا يكلملا ماظنلا نوكي دق امنإو ايروتاتكيد
 ٠ةظمملاو بعشلا فرط نم ةبختنملا تائيهلا ىلإ ةيبعشلا ةدايسلا ةسرامم هيف

 ةطلسلا :ىلع زوحتو ةيناملربلا ةيبلغألا لثمت ةموكح ةطساوب هتدارال
 ةيزمرو ةيمسل ةطلس الإ هتلئاعو كلملل نوكيال امنيب ةيلعفلا ةيذيفنتلا

 لدبت مغر اهتيرارمتساو ةمألا رارقتساو ةدحول نماض هرابتعاب ةيفاقثو

 ىلوتتو ىاهلالقتساو تاطلسلل قلطم لصف هيف نوكي امك ‘ تاسايسلاو ماكحلا
 ةينيفتتلاو ةيعيرشتلا تاطلسلا بلغأ ةبختنملا ةيناملربلا ةيبلغألا تاذ ةموكحلا

 .54ص ةيطارقميدلاو ىروشلا :اغال (1)

 .54ص ۔عجرملا سفن )2(

 .32ص .يسايسلا ركفلا ةأشن :فرش لالج.د (3)
 هخسن . ةخسن ثزيزعلا دبع نب رمع ةريم :يزوجلا نب نب نامحرلا دبع ج زفلا يبا مامإلا (4)

 .13 ص 4 1912 .» رصم 4 ديؤملا ةعبطم بيطخلا نيدلا بحم :هححصو

129 



 ينسلاو يضابإلا يسايسلاركفلا نيب ةنراقم ةيروتسد ةيعرش ةسارد ةيضابإلا دنع ىروشلا ةيرظن :حون هللا دبع نالغو قوا .د

 يذلا يروتسدلا يكلملا ماظنلاب فرعي ام وهو ‘هيلتممو بعشلا ةباقر تحت
 نم ريثكلا دعت امنيب . ا"ثيدحلا يطارقميدلا ماظنلل ةيقارلا جذامنلا دحأ دعي

 ةيقيقح ةيدادبتسا ةمظنأ يلمعلا عقاولا يف يروهمجلا لكشلا تاذ ةمظنألا

 ملاعلاو ايقيرفإو ايسآ يف لالقتسالا ةثيدحلا لودلا بلغأ يف لاحلا وه امك
 . ةيدادبتسا ةيركسعو ةيبالقنا ةمظنأ اهمكحت يتلا و يمالسإلا

 دئارلا يناملربلا يطارقميدلا جذومنلا يزيلقنإلا يسايسلا ماظنلا لثميو

 ةيدادبتسل ةيكلم نم ةيثارولا ةيكلملا روطتل لاثم قدصأ وهو ملاعلا يف
 اهيف مساقتي ةديقم ةيكلم ىلا ‘هدحو كلملل ةدايسلاو ةطلسلا هيف نوكت ةقلطم

 هتدايس نم ءزجب ريخالا اذه لزانت دعبح بعشلاو كلملا نم لك ةدايسلا

 ةدايسلا اهيف نوكت ةيروتسد ةيطارقميد ةيكلم ىلا اريخأ مث ،‘-بعنشلل هحنمو

 ةدعاقلل اقفو ةضراعملا عم لوادتلاب نوبختنملا هولثمم اهسرامي بعشلل
 .ةمألا ةدحول ازمر هتفصب كلملل ةيمسا ةطلس ءاقب عم ةيطارقميدلا

 ضعب نم يزيلقنإلا ماظنلا يف كلملا هب عتمتي امم مغرلابف .
 نأ الإ . "جاتلا تازايتماب" ىمسي امم ةيونعملاو ةيسايسلا تايحالصلا

 ىلع عيقوتلاو نيناوقلا ىلع ةيكلملا ةقداصملا لثم تايحالصلا هذه

 :ءةيرظن الإ ةقيقحلا يف تسيل لوألا ريزولا نييعتو ةموكحلا تارارق
 لولا ريزولا اهزوحيف ةيلعفلا ةيذيفنتلا و ةيعيرشتلا ةطلسلا امأ

 ) مومعلا سلجم) بختنملا ناملربلا ةباقر تحت "ةرازولا" ي أ هتموكحو

 يتئم ذنم نوناق يأ ىلع كلملا ضرتعي مل ذا 4 ةيبعشلا ةدارالا لثمم

 ريزولا هررحي ناملزبلا حاتتفا دنغ هيقلي يذلا جاتلا باطخ ىتحو ،ةنس

 ،لوالا ريزولا تارارق ىلع ادج اليئض اريثات الإ كلملل نوكي الو لوالا

 يروتسللا نوناقلا لوال 5 ءزجلا ءيروتسللا نوناقلا يف طيسولا :ركش ريهز .د ) 1 (

 ةثلاثلا ةعبطلا عيزوتلاو رشنلاو تاسا ردلل ةيعماجلا ةسسوؤملا ،ةيسايسلا تاسسؤملاو

 .336ىيلإ 333ص .4
 .ةيردنكسإل ا فراعملا راد .يروتسدلا نوناقلاو ةيسايسلا مظنلا ولحلا بغار دجام .د

 .247 ص 05
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 تقولا يف ةيناملربلا ةيطارقميدلل اجذومن يناطيربلا ماظنلا تاب ىتح خلا

 . (") يطارقميدلا ماظنلل ةيقارلا جذامنلا نمض فنصيو رضاحلا

 مكاحلا رايتخا ةقيرطو ةلودلا لكش انيأر يف دعي مل كلذ ىلع ءانبو
 يروشلا يطارقميدلا ماظنلا نيب زييمتلل ايفاك ارايعم رايتخالا ىروشل اقبط
 ةموكحلا عون ىلعزييمتلا اذه دمتعي نأ بجي امنإو ،يدادبتسالا ماظنلاو

 نوكي ثيحب ،(رييستلا ىروش) ةطلسلل اهرييست ةقيرطو اهتعيبطو
 : نوكي امدنع ايطا رقميد ماظنلا

 مهئالمز ةطسا وي نوراتخي ةياهنلا يق نينا وقلا نوعصي نينذلا كئلوأ «

 ذاختا عنمت تاءارجاب مهتطلس نوسرامي امك سضرغلا ادهل نينطاوملا نم

 ىلإ مهسفنأ نومدقي لوقعم وحن ىلع ةبقاعتم تا رتف يفو . ةيمكحت تا رلا رق

 نم ساسأ ىلع ةقفاوملا مدع وأ مهيلع ةقفاوملل نينطاوملا نم مهئالمز

 ١ 2( » . مهتطلس ةسرامم يف مهلجس

 رئاجلا ناطلسلا ةضراعمزاوج مدع :ثلاثلا بلطملا

 . اقلطم هلزعو

 ةضراعمل قلطملا زاوجلا مدع ءامدقلا ةنسلا ءاهقف ةيبلغأ ىري
 .() اينيد ابجاو دعي كلذ نأل هتعاط بوجو لب لزعو رئاجلا ناطلسلا
 تا رربم ةدع اودرو و ةيع رش صوصن ةدع ىلإ كلذ يف ١ ودنتسا دقو

 امنإ رئاجلا ناطلسلا نأ نوري دمحأو كلامو يعفاشلا مامإلاف .ةيقطنم

 راد ةيسايسلا مظنلا :نامثع دمحم نامثع نيسح . باهولا دبع تعفر دمحم : رظنا ) 1 (

 . .349 ىلا 339 ص ث 2003 ؛ثةيردنكسإلا ءةيعماجلا تاعوبطملا
 ا ,. ! , , 2" خل, 1994,
 .257. - , ح , ااانل ٹ ! ح -

 , ن , 1965, .14, 16,.15.
 7 , + ح!; , 4" , 2001, .21.

 ةعبطلا توريب ،ةعيلطلا راد ،ماعلا ةسايسلا ملع اياضق :( زياف دمحم) ذيعسا دبع.د (2)
: 

 .148ص ،مالسإلا يف مكحلا ماظن :ىسوم فسوي .243ص ءيناسنتإلا عمتجملل :ةرهز وبل )3 (
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 رومأ ريست هبو ةيعقاو ةطلس هرابتعاب يأ بلغتم هنأل هتعاط بجت
 بهذيف ةيميت نبا خيشلا امأ ث ")ءادعألا براحيو تايالولا مظنتو سانلا
 ةاكزلاو ةالصلا ةبترم يف اسدقم ابجاو ناطلسلا ةعاط لعج دح ىلإ

 ملسملا ىلع ةبجاو رومألا ةالو ةعاط » نأ ددصلا اذه يف لوقيو

 .اث «مايصلاو ةاكزلاو سمخلا تاولصلاك

 ماق لمع لكف ىءاملعلاو ءاهقةلاو ماكحلا رمالا يلواب مهدنع دصقيو

 ينسلا ةيعرشلا ةسايسلا هيقف امأ .هل عوضخلاو هب ميلستلا بجو ءالؤه هب

 كلاح ريغتي مل ام » هتعاط بجت ناطلسلا نأ ىريف يدرواملا نسحلا يبأ

 يف حرج امهدحأ نائيش ڵةمامإلا نع هب جرخيف هلاح هب ريغتي يذلاو
 .ا) «هندب يف صقت يناثلاو ،هتلادع

 باكترا يف لثمتيف _ يدرواملا بسح- ةلادعلا حرج امأ

 ةحيحصلا ةديقعلا نع فارحنالا وأ تاوهشلا عابتاو تاروظحملا

 هندب ىلع أرطي ام وهف ندبلا حرج امأو ،قحلا بناجي امب اهليواتو

 بابسألاف هيلعو .ةفيلخك هماهم ةسراممو هنيب لوحت ةقاعإ نم
 فارحنالا يف رصحنت امنإ ۔يدرواملا بسح- لزعلل ةبجوملا
 ىروشلا أدبم نع يسايسلا فارحنالا امأ يدئاقعلا وأ يقالخألا

 نأ امك .لزعلل ابجوم اببس سيلف مكحلا راكتحاو فسعتلاو دادبتسالاو

 : فورعملاب رمألا تاجردو اهتيفيكو لمعلا ةقيرط نيبي مل يدرواملا
 .۔ةيضابإلا بتك يف الصفم كلذ دجن امك- ركنملا نع يهنلاو

 ىلا فدهت يتلا ةقباسلا هتالوقم عم مجسني اذه هلوق نإف عقاولا يفو

 .دادبتسالا ىلع ةيعرشلا ءافض)إ

 .اهدعب امو 241ص ى يناسنإلا عمتجملل :ةرهز وبأ :رظنأ (1)
 . باهشلا ةكرش ةمالس دامح . .حت ٠ ةضيوع دمحم هعجار ءكلملا و ةفالخلا :ةيميت نبا )2(

 .14ص ‘(تءد) .رئازجلا

 . 1 7 ص ةيناطلسلا ماكحال ١ :يدرواملا (3)
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 بهذملا سفن اوبهذ نيثدحملا ءاهقفلاو باتكلا ضعب نأ ىلإ ريشنو

 .'") رئاجلا ناطلسلا ةيحنت زاوج مدعب لوقلا يف

 ةيعرشلا ديناسألا :لوألا عرفلا

 تارربمو ةيعرش صوصن ةدع ىلع يأرلا اذه باحصأ دمتعي
 :يه اهمهأ ةيقطنم

 : نآرقلا (1

 عقرو ضزالا فئالخ مكلعج يذلا ًوهَو» . :ىلاعت لوقي ثيح
 .[165:ماعنألا] هموتناَجَرد رضغب قوف مكضخغب

 .[59 :ءاسنلا ] ئ مكنم رمألا ييتوأإو لوسرلا اوعيطأو ةئلا اوعيطال

 هلالج لج هللا » : نأ نيتيآلا نيتاه ىلإ ادانتسا عيبرلا يبأ نبا لوقيو .

 ىلع بجوأ ،هدابع مهلوخو :دالب يف مهل نكمو هتماركب كولملا صخ امل
 .اث «مهتعاط بجوأ امك }مهريقوتو مهميظعتو مهليجبت مهئاملع

 اهنمو » » :لوقي كلملا هاجت ةيعرلا تابجاو نع هثيدح ضرعم يفو
 .اة) «اهتعاطو اهميظعتو كولملا ليجبت يف ةماعلا ةداعسلا

 :ةيلوقلا ةيوبنلا ةنسلا 2

 :اهنم رمألا ىلوأ ةعاط ىلع ثحلا اهدافم ثيداخأ ةدع تدرو

 لس يفعجلا ديزي نب ملسم نا رجح نب لئاو نع ملسم حيحص يف درو ام
 ««؟انرمأت امف ،انقح انوعنميو ،مهقح اننولأسي ءارم انيلع تماق نإ» :ة لوسرل

 :لي هباجأ مث تارم ثالث هلأسي وهو الي يبنلا هنع ضرعاف

 .17ص ةفالخلا :اضر ديشر .194ص ىمالسإلا يف مكحلا ماظن :ىسوم فسوي :مهنم (1)
 .174ص ‘كلامملا كولس :عيبرلا يبأ نبا (2)

 .174ص ‘عجرملا سفن :عيبرلا يبأ نبا (3)
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 . )1( «متلمحام مكيلع و ١ ولمح ام مهيلع امناف اوعيطأ و ١ وعمسا «

 فيعض لك هيلا يولي ضرال ١ يف هللا لظ ناطلسلا» :ةي هلوق -

 .:ثن ةريره يبأ نع راجنلا هاور اث «فوهلم

 نم هرك نم » :لاق ةلق لوسرلا نأ سابع نبا نع نيحيحصلا يف ءاج
 .ة « ةيلهاج ةتيم تام اربش ناطلسلا نم جرخ نم هنإف ربصيلف ائيش هريمل

 عاطأ دقف ينعاطأ نم » :لي هلوق ،ةريره يبأ نع ناخيشلا ىور

 نمو ێينعاطأ دقف ريمألا عطي نمو ،هللا ىصع دقف يناصع نمو هللا

 .ا٨ «يناصع دقف ريمألا صعي

 ةدعاق ىلع ةيمالسإلا ةعيرشلا موقت :يلقعلا ليلدلا (3

 جورخلا نأ كلذ . ،ربكألا ررضلا يدافتل ىندألا ررضلا لمحت بوجو

 دقو لتقو نتفو بارطضا هنع بترتي دق رئاجلا ناطلسلا ةعاط نع
 هنإف كلذ لك نم ثدحي دق امل ابنجتو .ةمألل ريطخ ماسقنا ىلإ يدؤي

 موقيو نيدلاب كسمتي مادام هقسفو ناطلسلا روج ىلع ربصلا بجي
 .ةمألا ةدحو ىلعو رارقتسالا ىلع ظافحلل نيملسملا رومأ رييستب

 نايإ نيعباتلاو ةباحصلل ةتباثلا ةيخيراتلا قباوسلا نم لقن ام اذه ديؤيو
 .ا ةنتفلا اولزتعاو جورخلا نع اوعتتما ثيح يدادبتسالا يومألا مكحلا ةرتف

 تابارطضاو بورحلاو نتفلا نم يمالسإلا خيراتلا يف هدجن ام اذه ديوي امك

 .14ص كلملاو ةفالخلا :ةيميت نب : :رظنأ )1(

 . يناهبتلا ليعامسإ نب فسوي .خيشلا راصتخا نيحلاصلا ضاير :يوونلا نيدلا يحم

 .105ص ‘(ت.د) رئازجلا ،ةيرئازجلا ةضهنلا ةبتكم

 :147ص ءثمالسإلا يف مكحلا .ماظن :ىسوم فسوي =-

 ..54ص عجرملا سفن :ةيميت نبا (2)
 :اضر ديشر - .1 7ص ءعجرملا سفن :ةيميت نبا - .105ص ثعجرملا سفن :يوونلا (3)

 .100ص ءمالسإلا يف مكحلا ماظن :يبرعلا =- .17 ص ةفالخلا

 .105ص ءعجرملا سفن :يوونلا )4)

 ؛مالسإلا يف مكحلا ماظن :يبرعلا- .149ص ءمالسإلا يف مكحلا ماظن :ىسوم فسوي (5)
 .100 ص
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 نيفرطتملا نيضراعملا نم ةمئاقلا ةطلسلل دض جورخلاو ةروثلا نع تجتن

 ةيواعم نيب ةيراضلا برحلاو ،لمجلا ةعقاو يف ان ةشئاع جورخ لثم

 دض ريبزلا نب هللا دبع مث يلع نب نيسحلا جورخو ،ناورهنلا ةعقاوو كيلعو
 نع لئس هنأ لبنح نب دمحأ مامإلا نع يور دقو .خلا... نييومألا مكح

 ؛؟ةعاطلاب قحأ امهيأ ‘ يوق قساف رخآلاو فيعض يقت امهدحأ :نيريمأ

 امأو نيملسملا ىلع هتوقو ،هسفن ىلع هقسف نأل يوقلا قسافلا عم» :باجاف

 .(آ) « نيملسملا ىلع هفعضو ‘هسفنل هاوقتف فيعضلا يقتلا

 حرطلا اذه مييقت :يتاثلا.عرقلا

 رئاجلا ناطلسلا ةعاط نع جورخلا زاوج مدعب لئاقلا هاجتالا نل

 رارقتسا نأل ،اهراكنإ نكمي ال ةلوقعم ةيقطنم سسأ ىلع موقي هلزعو
 دقو مهتريسو ماكحلا نم مهاو رمأ رطخأ وه ةمثلا ةدحوو ةلودلا

 .اة)سنا نع يعفارلا هاور «اهظقيأ نم هللا نعل ةمئان ةنتفلا » :ة لاق

 ةضراعم قلطملا مهعنم يارلا اذه باحضأ ىلع باعي هنأ ريغ
 ةقيقحلا يفو ،هنع بترتت دق يتلا رارضألا يدافت ىوعدب رئاجلا ناطلسلا
 رمألا يأ) ماكحلل "ةحيصنلا" باب يف لخدت يتلا ةيملسلا ةضراعملا نإف
 داسف نإ مث ،ةمألا ىلع اينيد ابجاو دعت (ركنملا نع يهنلاو فورعملاب

 نم ةمألاب ةروطخو ةماسج رثكأ ارارضأ قحلي دق هدادبتساو مكاحلا

 ماكحلا داسف نإ لب ةيطارقميدلا ةيملسلا ةضراعملا اهثدحت يتلا رارضألا

 .ةمألا ىلع ةريبك رارضأو يسآمو بورحو نتف ىلا يدؤي دق يذلا وه
 :اهمهأ ةيرظنلا هذهل تاداقتنا ةدع نيثدحملا باتكلا ضعب هجو دقف هيلعو

 دعاوق نم ىروشلا » نأ هلوق ةيطع .نبا نع رثالا يف ءاجام

 هلزعف نيدلاو ملعلا لهأ ريشتسي ال نمو ‘ماكحألا مئازعو ةعيرشلا

 .242ص يناسنإلا عمتجملا :ةرهز وبأ (1)
 .226ص ثلسرلا :ريخ ثيدح يف لمشلا عماج : شيفطأ )2(
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 ةدارإل ركانلا هيأرب دبتسملا مكاحلا نوكي نأ نكمي الو .ا ")«بجا و

 ىتحو ةضراعملا بجوي ،ارئاج الإ ايطارقميد نيبختنملا اهيلثممو ةمألا
 .يملسلا لزعلا

 ،دبتسملا مكاحلا لزع يف ةمألا قحب اورقأ نيدشارلا ءافلخلا نإ

 يتلا ةروهشملا هين قيدصلا ركب وبأ لوق كلذ نمو \ةحارص هب اونلعأ لب
 نإو ،ينونيعاف تنسحأ نإف » :ريهامجلا مامأ ىلوالا هتبطخ يف تعاج
 .(2« ينوموقف تأسا

 ءاهقفلا راكنإ مدعو ةنتفلل ءاقتا ةاغطلا نيطالسلا لزع مدع نإ

 مهنم ميلست هنأ ىلع هليوأت نكمي ال ،يدادبتسالا مكحلا ىلع ةحارص

 ةمظنألا كلت مهتليخد يف نوربتعي ءاهقفلا ءالؤه بلغأ ناك ذإ ،هتيعرشب

 موهفملاب "ةيعقاو ةموكح" يأ ثبلغتلاب ةفالخ نع ةرابع ةيطلستلا
 . ۔اولعفل ررض نودو ةيملس ةقيرطب اهتيحنت مهل رفوت ولو )ثيدحلا

 : ثحبملل ةماعلا ةجيتنلا

 ءاهقف نم يثارولا يكلملا مكحلا راصنأ ةيرظنل انتسارد لالخ نم.
 ماظنل مهروصت نأ ظحالن نيثدحملا نم مهعبتا نمو ءامدقلا ةنسلا لهأ

 يف تءاج امك ةيطارقميدلاو ىروشلا عم ضراعتي مالسإلا يف مكحلا
 بسح ةملسملا ةلودلاف ،نيدشارلا ءافلخلا ةنسو ةيعرشلا صوصنلا

 ةيطارقتسرأ ةلود يه ءامدقلا ةنسلا لهأ بلغأ ءاهقف ةيرظن

 بسنل مهئامتنا ساسأ ىلع برعلا وأ نويشرقلا اهيف مكحلا ركتحي

 ةعبطلا ةيعضولا نيناوقلاو ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةرادإلاو مكحلا مظن : روصنم يلع ) 1 (

 .285ص 01971 توريب رشنلاو ةعابطلل حتفلا راد ثةيناثلا

 ةمظنملا ،-اهتاموقمو اهلوصأ- مالسإلا يف ةيرادإلا ةدايقلا :مرغلا وبأ دومحم حوتف.د (2)
 ندرالا 4 نامع ،برعلا لجس عباطم ێةيرادإلا ثوحبلا زكرم ثةيرادإلا مولعلل ةيبرعلا
 .17 ص . 7

 .3 9 1 ص ثثدالثلا تاطلسلا :يوامطلا .د (3)
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 ةدحاولا ةرسألا نيب اثراوتم اهيف نوكي مكحلا نأ امك .ق لوسرلا

 اقح الإ هل نوكي ال بعشلاو ێةمألا دارفأ ةفاك نيب اعاشم اقح سيلو

 نإو ىتح هتدارإ فلاخ اذإ رئاجلا ناطلسلا ةضراعم يف اذج ادودحم
 ةرصاعملا ةيفلسلا عجارملا نم ديدعلا بهذ ذإ ةيملس ةضراعم تناك

 رهاظم نم ارهظم دعت يتلا- ةيملسلا تارهاظملل حيرصلا ميرحتلا ىلا

 عدبلا نم" مهبسح اهنوكل -ةرصاعملا تايطارقميدلا يف يبعشلا ريبعتلا

 خلاء(")"رمالا يلو ىلع جورخ" اهرابتعالو "تالالضلاو
 يعرشلا :هقفلل اقفو مالسإلا يف ةلودلا ةعيبط نا حضتي كلذلو

 باتكلا نم ديدعلا نإف هيلعو .اةيروتاتكد ةعيبط يه ينسلا تارثلل
 نييمداكألا نم اميسال نيرصاعملا نينسلا ءاهقفلاو . نيثحابلاو
 هذه نع اولخت ،ةيبرغلا ةيطارقميدلا ةيرظنلاب مهنم ارثاتو نييعماجلا
 يرهوج ساساك يطارقميدلا ىروشلا أدبملا قيبطتب اودانو تايرظنلا
 .ةملسملا دالبلا يف مكحلا ماظنل

 ء رئازجلا ،ةيدمحملا ،ةليضفلا راد تارهاظملا مكح ‘يناضمر دمحا نب كلاملا دبع (1)

 رصان دمحم زاب نب زيزعلا دبع :ةيفلسلا ةميأ ىواتف رظنا . 26 ءا27ص ع 1
 .44 ‘43ص ثنيميثعلا حلاص نب دمحمو ثينابلألا نيدلا

 ةطلسلا ىلع ةعامج وأ درف يلوتسي » هيف يذلا ماظنلا هنا يروتاتكيدلا ماظنلا فرعي (2)
 ،يسايسلا سوماقلا :هللا ةيطع دمحأ :رظنأ .«بعشلا ةقفاوم طارتشا نود ةقلطملا
 .528 ص 01968 ثةرهاقلا ثةيبرعلا ةضهنلا راد ثةثلاثلا ةعبطلا
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 ؟نانلا ثتبملا

 يروشلا مكحلا ةيرظن

 مكحلا ةيرظن راصنأ بناج ىلإ ءيمالسإلا يسايسلا هقفلا يف رهظ

 هاجتا ءامدقلا ةنسلا لهأ ءاهقف ةيبلغأ نولثمي نيذلا يثارولا يكلملا

 ةلزتعملا ضعبو ةيضابإلا هلثمي يطارقميد يروش يروهمج
 نم ةدمتسملا ةيروشلا راكفألا هاجتالا اذه ىنبتيو .ا;جراوخلا بلغأو

 نيب ى روش ةفالخلا لعج اه دافمو . ط نيدشا رلا ءافلخلا و لل يبنلا مكح

 .ةءافكلا سايقم ىلع الإ زييمت نود ةيمالسإلا ةمألا دارفأ ةفاك

 ةيضابإلا دنع رايتخالا ىروش ةيرظن ةسارد مسقلا اذه يف لواحنو

 فوسو ىمهئاملعو ةبراغملا ةيضابإلا ءاهقف تافلؤم لالخ نم اهترولبو

 ةبراغملا ةيضابإلا دنع مكحلا يف ةيطارقميدلا ةيروشلا ةيرظنلا نأ ىرن
 ىلوأ تفرع دقو ،يمالسإلا يسايسلا ركفلا هيلإ لصو ام ةمق لمت

 : ةيضابإلا نأ كلذو ثةيرئازجلا ةيمتسرلا ةلودلا يف اهتاقيبطت

 ةقلطملا ةاواسملاب نورقي :مامإلا يف ةبجاولا طورشلا ثيح نمف _

 الو ةماعلا بصانملا نم هريغو بصنملا اذه يلوت يف سانجألا ةفاك نيب
 . ةيفلخلاو ةيملعلا ةءافكلا أدبم الإ كلذ يف نوعاري

 بولسأب ىوس نورقي ال مهنإف :مامإلا نييعت ةقيرط ثيح نمو

 مكحلا ثيروت نأ نوريو ؛مامإلا رايتخال ةدحاو ةيعرش ةقيرطك ىرونلا
 .ةيعرش ريغ بيلاسأ هب ةيصولاو

 .106ص ثةرصاعملا انعاضوأو مالسإلا :ةدوع- .97 ص ثمكحلا ماظن :يملح .د (1)
 دالب يف جراوخلا :ليعامسإ دومحم .د - .12ص ؛ةيمالسإلا مظنلا :ميهاريال نسح -=

 .257 ص برغملا
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 نوري مهنإف :هلزع ةيناكمإو رئاجلا ناطلسلا ةضراعم ثيح نمو _
 .اهعابتا بجي ةنيعم لحا رمو ةددحم طورشب . روهظلا ةلاح يف كلذ زاوج

 : يلي اميف ةثالثلا رصانعلا هذه ةسا ردلاب لوانتنو

 رايعمك ةيقالخألاو ةيملعلا ةءافكلا :لوألا بلطملا

 .مكحلا يلوتل

 ةبورعلا الو ةيشرقلا طارتشا مدع ىلع ةيضابإلا ءاملعو ءاهقف عمجي
 وهو يمالسإ ادبم مها عم ىفانتي كلذ نأل ةمامإلل حشرملا يف سايقمك
 دارفأ عيمجل صرفلا ؤفاكت أدبمو ،ىوقتلاب الإ سانلا نيب ةقلطملا ةاواسملا

 .مهبسنو مهبسح ناك امهم ةماعلا بصانملا يلوتل ةيمالسإلا ةمالا

 بصنم يف ربتعملا ديحولا يساسألا رايعملا نأ نوري ةيضابإلاو
 ةيقالخألاو ةيملعلا :اهروص عيمج يف ةقلطملا ةءافكلا وه امنإ ةمامإلا

 اهل سيلف ةرسأ وأ نول وأ ةليبق وأ سنجل باستنالا تارابتعا امأ .ةيمسجلاو
 ال نيملسملا ةفاك نيب عاشم قح ةمامإلا نأل ،مامإلا رايتخا يف رود يأ

 لكو ،ىوقتلاب الإ يبرع ىلع يمجعاأل الو يمجعا ىلع يبرعل لضف
 ") ةمامإلا يلوت يف قحلا هل يصاعب سيلو نموم صخش

 يلوت خ ةيسايسلا ةاواسملا موهفم روطت :لوألا عرفلا

 .ةيضابالا دنع ةفالخلا

 لايتغا تبقعأ يتلا ىربكلا ةنتفلا رثإ ةيادبلا يف ئروشلا موهفم رهظ
 شيرق راكتحال دح عضول يسايس بلطمك شههجو هللا مرك يلع مامإلا

 نأ ينعيو ،يبرعلا قرشملاب ةيضابإلا دنع وأ جراوخلا دنع ءاوس ةطلسلل

 ىلع ءاوضأ - 63&0ص ء(1)ج خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا :رمعم يحي يلع (1)
 .527ص ء‘ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا - .14ص ێةيضابإلا

 فسوي نب دمحم خيشلا ءارآ لالخ :نم ةيضابإلا دنع يسايسلا ركفلا :نالهج نودع _
 .179ص ث(ت.د) ،رئازجلا ،ةرارق ،ثارتلا ةيعمج . شيفطأ
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 يضابإلا بهذملا راشتنابو نكل ،ةيبرعلل لئابقلا ةفاك نيب عاشم قح ةقالخلا

 ليضفتب رقت ال "ةقلطم ىروش" ىلإ ،موهفملا اذه روطت ايقيرفا لامشب
 .أ٨) ةفالخلا يلوتل اطرش ةءافكلا رصنعب الإ رابتعالا يف ذخأت الو ،سانجألا

 اذه نأ ظحالن ةيخيراتلا عئاقولل يدقنلا ليلحتلل انتلواحمب لعفلابو

 :يتآلا يف اهضرعتسن لحارم ثالث انيأر يف ذختا يسايسلا يركفلا روطتلا

 يثاروتا يشرقلا رايتلا نيب ةفالخلا ىلع يلبقلا سفانتلا :ىلوألا ةلحرملا

 يتاواسملا يلبقلا رايتلاو

 لكش يف رهصنا دق لي لوسرلا ةافو دعب ةيبرعلا ةريزجلا عمتجم نكي مل
 نكي ملو .يلبقلا ةعباطب ظفتحا لب ،ةديدج ةيسايس رطأ قفو مظنم يرضح عتجم
 فلت لوسرلا ةافو درجمبف هيلعو .كاذنآ ريبك ريغت ةيلبقلا تاليكشتلا ىلع أرط دق

 اذه ناكو ءكاينيدو ايسايس اعباط ذختا هنكل ةحاسلا ىلع يلبقلا عارصلا داع
 ءةهج' نم ةفالخلا راكتحا يف مهتيقحا نع نيعفادملا نييشرقلا نيب عارصلا
 كلذ ناكو "ىرخأ ةهج نم ةورثلاو مكحلا ىلإ ةحماطلا ىرخالا ةيبرعلا لئابقلاو
 .اهب يداتت يتلا ةيروشلا ئدابملاو ةيجراوخلا ةكرحلا روهظ يف اماه الماع

 لوألا عامتجالا وهو ءةفيقسلا عامتجا ذنم يلبقلا سفانتلا رهظ دقو

 يف سفانتلا اذه رمتساو .الي لوسرلا ةافو دعب مهل ةفيلخ رايتخال نيملسملل
 الكش ذختا ىتح امنإن يلعو نامثع رصع يف ةيسايسلا تاهاجتالا كيرحت
 تبلاط نأ كلذ ةجيتن ناكو ."ىربكلا ةنتفلا" يف مث لمجلا ةعقاو يف ايومد
 , ىروشلا أدبم قيبطتب ةفالخلاب يشرقلا دادبتسالل ةضراعملا ةيبرعلا لئابقلا
 لئابقلا ةفاكل اعاشم اقح ةفالخلا لعجو ،ةيعرشلا ةلدألل ادانتسا ؤمكحلا يف
 ةءافكلا أدبم ىلإ عاوضخلاو .ةاواسملا مدق ىلع -مجعلا نود- ةيبرعلا

 :يلي امب اذه انلوق ىلع لدتسنو .ةفيلخلا رايتخال سايقمك هدحو

 )م. د) 4 ةضهنلا ةبتكم ةثلاثلا ةعبطلا ء يسايسلا مالسإل ١ خيرات : :نسح ميها ريل نسح ) 1 (

 .3ص «(2)ج ،(ت.د)
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 ةفالخلا طاقسإ ىلإ ةيعادلا لئابقلا فلاحت جراوخلا ةكرح لثمت (4

 هذه تدهش نأ دعب -ىرن فوس امك- برعلا لكل اقح اهلعجو ةيشرقلا

 .ةفيقسلا رمتؤم يف ىلوالا اهتاون ةكرحلا

 .قرشملاب جراوخلا ىدل ةدودحملا ةاواسملاو ىروشلا ادبم :ةيناثلا ةلحرملا

 يسايسلا هقفلا روطت يف ةماه لوحت ةطقن ميكحتلا ةيضق تناك

 لوح ةيسايسلا تارظانملاو تاشقانملا مامأ اعساو لاجملا تحتف ،يمالسإلا

 مأ زاوج ةلأسم لوح أدب ام لوأ فالخلا ادب دقو ءاهطورشو ةفالخلا ةلأسم
 ورمعو ةيواعم ركسعم يف ةلثمتملا ةيغابلا ةئفلا عم حلصلا ماربإ زاوج مدع

 نبا رارقإو ‘هئطخب هن بلاط يبأ نب يلع فارتعا مغرو .صاعلا نب
 ةفض يلع مامإلا نأ الإ ءاطخلا اذهب ةباحصلا رابك دحأ- هن سابع
 ةيسايس ةعدخ ىلع يوطني هنأ مغر هعطق يذلا دهعلا ذيفنتب امزلم هسفن دجو

 ءاهضقن مدعو قيثاوملا ظفح نيملسملا ىلع نأ هباحصأ ضعبو ىارو
 اهديكوت عب ناميلا اوئضفنت ٩%و عئتهاَع اذإ هللا دهعي اوثوآوز» :ىلاعت هلوقل
 بوجو ىلع اورصأ دقف جراوخلا امأ {[91:لحنل] اليك مكيلع ةلا ٌمتلعَج ذقو

 .كلذ يف ةدراولا تايآلل اقبط هللا رمأ ىلإ ئيفت ىتح ؛ةيغابلا ةئفلا ةلتاقم

 روهظ ىلا ىدأ يذلا يسايسلا لدجلا ببس نإف ةقيقحلا يفو
 فقوم هراثأ :يذلا لاكشإلا ىلإ دوعي مالسإلا يف ةيسايسلا قرفلا

 سسأ ىلع ينبملا هباحصأ ضعبو هفخ بلاط يبأ نب يلع مامإلا
 بختنا هنأل يعرش مامإ ;ن ايلع نأ كلذ ،ةيغابلا ةئفلا مامأ ةيقالخأ
 ةفالخلا بصتغا هنأل غاب مامإ وهف ةيواعم امأ شىرونشلاب

 كلذل حىروشلاب تمت يتلا ةيعرشلا ةعيبلا نع الزانت دعت هتحلاصمو

 .حلصلا اذه ىلع اجاجتحا هيلع اوجرخ امل ه يلع باحصأ نإف

 :ةعافر نب بيبش لاتقلا ريمأ مهيدانم ىدان

 .127ص .ةاقتنملا رهاوجلا :يداربلا (1)
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 يهنلاو فورعملاب رمألاو .هلل ةعيبلا ىروش حتفلا دعب رمألاو »
 (!")« ركنملا نع

 يف ناك ءةرتفلا هذه يف جراوخلا دنع ىروشلا موهفم نأ ريغ
 ةقلطملا ةاواسملا أدبم عم قباطتي ال ،ءادودحمو اقيض اموهفم ةقيقحلا

 اوناك مهنإف ثةفالخلاب شيرق دادبتسا مدعب نوبلاطي ءالؤه ناك نلف
 يف ءاج ثيح ‘هاوس نود يبرعلا سنجلا يف اهرصحب مهريغك نودقتعي

 ىلع جاجحلا يلاو ةبعش نب ةريغملا نب فرطملا نأ :يربطلا خيرات
 ترجف ةعافر نب بيبش جراوخلا ميعز عم نواعتي نأ لواح نئادملا
 ىلإ دفوب "بيبش" ثعبف ءێاهاياضقو ةفالخلا لوح تالسارم امهنيب
 ءاهعم رواشتلاو ةمئاقلا ةطلسلل ميلستلا نم هلأس ام ىلع هبيجيل فرطملا

 اميف انلوخدو ‘هل انجرخ يذلا انقح انكرت نإو ... » :لاقف فنعلا ذبنو

 ، نيملاظلا ةرصن ىلإ ةصخرو زجعو ةئيطخ ىروشلا نم هيلإ انتوعد
 لقي ملف .ا)«برعلا نم اهريغ نم اهب قحأ اشيرق ىرن ال انأل ،نهوو
 مورلاو سرفلاك ممألا نم ديدعلا نأ مغر "نيملسملا نم اهريغ نم"
 .كاذنآ ديدجلا نيدلا يف تلخد دق تناك مهريغو

 :ددصلا اذه يف يديوه يحي روتكدلا لوقيو

 ئدابملا تناك نإو جراوخلا نأ ررقن نأ انيلع ةقيقحلل افاصنإ هنأ »

 مهتبورعب نيكسمتم اوناك مهنأ الإ ةيطارقميد ةغبص تاذ انل اهومدق يتلا

 اة«مهنم نورفنيو يلاوملا نورقتحي مهلعج يذلا دحلا ىلإ

 .118ص ٠. ةاقتنملا رهاوجلا :يداربلا (1)
 .284ص ء(6)ج ،كولملاو لسرلا خيرات :يربطلا (2)
 ءةيقيرفإلا ةضهنلا ةبتكم ثةيقيرفإلا ةراقلا يف مالسآلا ةفسلف خيرات :يديوه يحي .د (3)

 . ..28ص (1)ج .6
 متو ديبعلا ايابسلا نم اوناك نيذلا نيملسملا مجعلا) .يلاوملا :دحأ نأ ىوري امك

 نم ناك هنال "انتحضف" برعلا جراوخلا اهل لاقف ،ةيجراخ ةأرمإ بطخ (مهريرحت
 .28ص ‘عجرمل:؛ سفن :رظنا .ةيبرع ةأرما ىلوم بطخي نأ بيعلا
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 ةيضابإلا دنع ةفالخلا يلوت خ ""برعلا نيب ةاواسملا" موهفم :ةثلاثلا ةلحرملا

 .(يدزألا -يميمتلافلاحتلا) ةقراشملا

 ةيرظن نع فلتخت ةقراشملا ةضابإلا دنع ىروشلا ةيرظن نكت مل
 لئابقلا ةفاك نيب ىروش ةفالخلا لعجب نوداني اوناك مهنأ ىنعمب ج راوخلا

 ةدع قانتعا مغر ،سانجألا عيمج نيب ىروش اهلعجب اولوقي ملو ثةيبرعلا
 ىلع يلبقلا عارصلا لماع نأ ىلإ كلذ عجريو ،كاذنآ ديدجلا نيدلل ممأ

 لثم اهلثم ةيضابإلا ةكرحلا ةاشن يف ايساسأ ارود هل ناك ةقالخلا

 ةطلسلا يف ناتحماطلا دزألاو ميمت اتليبق تبعلو ثةيجراوخلا ةكرحلا

 هروطتو يضابإلا بهذملا مث جراوخلا ةكرح ةاشن يف الاعف ارود

 ةيبرعلا ةيجراوخلا ةكرحلا رابتعا هعم نكمي يذلا دحلا ىلا قرشملاب

 لدتسنو .ةفالخلل يشرقلا راكتحالل ضراعم يلبق فلاحتك قرسشملاب

 :يلي امب لوقن ام ىلع

 ةكرحلا ةوقب ،شيرقل دينعلا نسفانملا ،"ميمت" ةليبق تنضتحا دقل (1

 سادرم لالب وبأ اهدئاق لالخ نم ةيضابإلا ةكرحلا اهدعب نمو ةيجراوخلا
 ىلوألا ةرذبلا تلكش يتلا هتعامجو يميمتلا لالب ابأ اجل ذا .يميمتلا

 ىلإ ،هقفلا يف لادتعالاو ةسايسلا يف يملسلا هجوتلا تاذ يضابإلا بهذملل

 تفتلاف .كاذنآ ةرصبلا ناكس نم اماه اءزج لكشت تناك يتلا "ميمت" هتليبق
 يف ةقلطم ةدناسم هتدناسو سيق نب فنحألا اهميعزو ةليبقلا هذه هلوح

 قرشملاب ةيضابإلل يناثلا مامإلا نأ امك .ا٨_ه61 ةنس لتقي نأ لبق هتوعد

 "ميمت" ةليبق ناضتحا نأ كش الو . "ميمت" نم ،ةميرك نب ملسم ةديبع ابأ
 اهدجن ثيح اهيضام ىلإ انرظن ام اذإ ةفدصلاب نكي مل ةيضابإلا ةضراعملل

 لثم يت لوسرلا ةافو ذنم نييشرقلا مكح ةضراعم يف اماه ارود تبعل

 .ههثض ركب يبأ ةفيلخلا مكح يف ةدرلا ةكرح

 ..6ص ثةيضابإلا ةكرحلا ةاشن :تافيلخ .د (1)
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 هللا دبع ةعيابم ىلع هن يلع نع نيقشنملا جراوخلا مادقإ ناك دقل 2
 احضاو اريبعت مهيلإ مامضنالا نيملسملا ةيقب مهتبلاطمو يبسارلا بهو نب

 ةليبق نم يشرق ريغ ايبرع اوعيابف ،شيرق يف ةفالخلا رصحل مهراكنإ نع

 .ا!")«ايلمع شيرق ةطلس ىدحت نم لوأ» مهف كلذبو . "دزألا"

 ىلإ هيف يلع ركسعمب تدأ يتلا بابسألا نيب نم نأ كش ال (3
 ةمامإلا اودقع ءالؤه نأ وه ناورهنلا ةعقوم يف جراوخلا نيقشنملا ةلتاقم

 .اةيشيرقل سيلو يدزال

 امك ،اةاةيضايل ةرصبلا يف "دزالا" ةليبق دارفأ بلغا نا ةفدصلا نم سيل (4
 :مهو "دزالا" نم مه كاذنآ قرشملاب ةضابإلا ءامعزو ءاهقف نم ديدعلل نأ دجن

 .يدزأ ،جراوخلا مامإ -يبسارلا بهو نب هللا دبع -

 .يدزأ ،ةيضابإلل يرسلا مامإلا ديز نب رباج =

 ةيضاباإال ا دمتعم وهو- حيحصلا عماجلا عضا و بيبح نب عيبرلا -

 .ي دزأ -۔-ثيدحلا يف

 ه81 ةنس ىلوألا يومألا مكحلا ىلع نيتروثب "دزألا" ماق دقو

 ديزي ةماعزب ه 101 ةنس ةيناثلاو .جاجحلا اهعمق يدلجلا نيوخألا ةماعزب

 كلذ ذنم نييدزألا ةيضق تطبترا كلذبو ،يومألا شيجلا اهمزه بلهملا نب

 .اثةيضابإلا ةيضقلاب نيحلا
 ،جراوخلل مامإ لوأ باختنا يف اماه ارود دزالا ءامعز دحأل ناك (؟

 نع ريبعتك يحاونلا ضعب ىلإ جورخلا اوررقو "ةمكحملا" عمتجا امل إ
 عمجلا يف يدزألا سانس نب ةزمح ماق كن يلع همربأ يذلا حلصلل مهراكنإ

 .كص ةيضابإلا ةقرفلل ةيخيراتلا لوصألا :تافيلخ .د (1)
 نيب قرفلا :شيفطل ميهاريل قاحسا وبأ .533 ص .ةيمالسإلا قرفلا نيب ةياضابإلا :رمعم يحي (2)

 .1 5ص ..عيزوتلاو رشنلل نامع ةنطلس .يرماضلا ةبتكم ‘ جرلوخلاو ةيضابإلا

 .43 ص 6 عجرملا سفن :تافيلخ .د (3)

 .43 ص .ةيضانإلا ا ةكرحلا ةأشن :تافيلخ (4)
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 كلذ ىلع هوقفاوف ،«ةيارو ريمأ نم مكل دبال نكل متيأر ام يأرلا» لاقو
 اهلمحت اوضفرف ،نييشرق ريغ مهلكو مهئامعز ةدع ىلع ةمامإلا اوضرعو

 (").يدزألا يبسارلا بهو نب هللا دبع اهلبق نأ ىلإ

 ةيضابالا دتع '"ساتجالا نيب ةقلطملا ةاواسملا'"" موهفم :ةعبارلا ةلحرملا

 .ةيغيزامألا دالبلاب

 ةمستملاو ايقيرفإ لامش يف ةدئاس تناك يتلا ةيسايسلا فورظلا تنأ

 ةضراعم ةراثإ ىلإ ،ناكسلا قح يف نييومألا ةالولا تافسعتو تازواجتب

 ةيتاوم افورظ ايه امم "مالسإلاب دهعلا ةثيدحلا ةيغيزامألا بوعشلا ىدل ةيوق
 ةلدتعملا "ةدعقلا" بهاذم ةصاخ ءاهبهاذم لكب ةيجراخلا ةكرحلا راشتنال

 .ةيرفصلاو ةيضابإلا يهو اهنم تقشنا يتلا

 ئدابملل مهينبتو يضابإلا بهذملل غيزامألا قانتعا ناك دقو
 حورلا عم قباطتت يتلاو ءاهيلإ وعدي يتلا مكحلا يف ةيرونشلا
 روطت يف امساح الماع اهيلع اوعبط يتلا ةيرحلا بحو ةيطارقميدلا

 هغولبو 0،قرشملاب فرع يذلا ةدودحملا ةاواسملاو ىروشلا موهفم

 سانجألا ةفاك نيب ةلماشلا ةاواسملا رارقإب ‘جضنلاو لامتكا ةلحرم
 نود ةءافكلاو ىوقتلا ساسأ ىلع نيملسملا ةدايقو ةفالخلا يلوت يف

 يسايسلا مهراعش كلذ تابو يقرع وأ يلبق .يبصع ءامتنال طرش ي

 يضابإلا بهذملا راشتنا نإف ةقيقحلا يفو .يشرقلا دادبتسالا مامأ

 غيزامألا قانتعاو مالسإلا راشتنا يف ريبك دح ىلإ مهاس ىايقيرفإا لامشب
 يف مهلامآو مهحومط عم قباطتي ام هيف اودجو مهنأل اث)عانتقا نع هل
 .نيحتافلا عم ةاواسملاو لدعلا

 .1119 ص &(2)ق،(2) جم ،ربعلا :نودلخ نبا (1)
 )2( ح ! : » ز , ع ح ل

 س «, !ع ع !'! 'ف} , ح ع 1-

 ع ! ث !, ع , م 1957, ن ا -ا ع
 ز ! ,خ ,.106.
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 ةبجاولا طورشلا ينيمثلا نيدلا ءايض خيشلا يضابإلا عجرملا ركذيو
 :هلوقب مامإلا يف

 عم سرثألاو ةنسلاو باتكلاب مهملعاو ،ا"ةرجه مهمدقأ نوراتخيف »

 .اث «اعرو اداوج ،اعاجش بسح اذ ،هموق يف ازيزع :اسمخ هلامكتسا

 ملعلا وه هب الإ ةمامإلا حصت ال يذلا يرهوجلا سايقملا نأ عم
 ةيلامك طورش يهف ىرخألا ةسمخلا طورشلا امأ ثرثألاو ةنسلاو باتكلاب

 بطق عجرملا لوقي ذإ ‘ مامإل ١ يف بجا و هناف ع رولا طرش الإ ةبحتسم

 :ددصلا اذه يف شيفطا خينشتلا ةميألا

 .ا«ةحص طرش هنإف لودعلا عرو ،عرولا الإ لامك طورش ءالؤه»

 ةيراغملا ةيضابالادنع ةقلطملا ةءافكلا موهفم :يناثلا عرفلا

 : يلاتلاك امه نيهجو ةيضابإلا دنع ةقلطملا ةءافكلا موهفم نمضتي

 ملعلا يف لهاتلا اهانعم :ةيسايسلاو ةيملعلا ةءافكلا :لوألا هجولا
 هنم يضتقي كلذ نإف عرشلا قيبطتب امزلم مامإلا ناك اذإف ةبرجتلا ةرفوو

 نوكي نأ نسحتسيو ءةيويندلاو ةينيدلا مولعلاو ةعيرشلاب املاع نوكي نأ
 ةيضابإلا زكري و .ةسايس ةربخ اذو مكحلا يف ةبرجت اذ كلذ ىلإ ةفاضإلاب

 .ءاملعلا اهريسي ةلود ةماقإ ىلإ مهنم ايعس ةيملعلا ةءافكلا طرش ىلع

 مولعلاب مهفغشب اهتميأ رهتشا يتلا ةي ةيمتسرلا ةلولا كلذ ىلع لاثم حضوأ و

 .ا“ةيهقف تافلؤم .ةدع اهماكح كرت امك ،ةيويندلاو ةينيدلا

 .حتفلا دعب ةرجه ال هنال يلل ةوعدلو نيدلل ة همدخ يف ف اينافت زثكألا صخنشلا ريبعتلا اذهب دوصقملا )1 (

 ةنس يف يفوتملا) (يبازملا يضابإل ) نيملا زيزعلا دبع نيدلا ءايض خيشلا (2)

 دبع يلكب خيشلا قيلعتو حيحصت ؛ليلعلا ءافشو لينلا باتك :(م1863/ه3
 © رئازجلا يمالسإلا ركفلا رادل ةيبرعلا ةعبطملا شةيناثلا ةعبطلا رمع نب نامحرلا

 .794ص (1)ج 01967/ ه7
 .44ص .(13)ج ،لينلا باتك حرش :شيفطا (3)

 )4( م ع :/ & !ف ! ع ع !,
 ح ع س , , 1991, .295, 296.
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 باهولا دبع مامإلا لاق ثيح طرشلا اذه يف اريثك ةيضابإلا ددشتيو

 ملرح» :سلبارط لهأ ىلإ اهب ثعب ةلاسر يف (ةيمتسرلا ةلودلل يناثلا مامإلا)
 .'")«الهاج اولوي نأ سانلا ىلع مارحو ،سانلا رومأ ىلوي نأ لهاجلا ىلع

 ةرهدزم ةرقتسم ةلود ءانبل ايرورض دعي طرشلا اذه نأ كش الو

 فرط نم نوراشتسيو ‘مهب ةقئاللا مهتناكم ءاملعلاو نيركفملل اهيف ىطعي
 داقتنالاب حمسي يذلا ركفلا ةيرح أدبم ةلودلا هذه يف دوسي يلاتلابو ،ماكحلا

 نيدبتسملا نيطالسلا بلغأ نأل ثدادبتسالا نم انماض دعي امم ،ةشقانملاو

 ردق اوفرعي ملف ،ةثارولا قيرط نع نيملسملا | رومأ اولوت ءالهج مه امنإ
 .اداسف مكحلا يف اوثاعف ،ءاهزنلا ءاهقفلا اوريشتسي ملو ءاملعلاو ملعلا

 قالخالاب مازتلالا هانعمو :ةيقالخألا ةءافكلا :يناثلا هجولا

 مزلي الف .يداعلا لجرلا يف ربتعملا وهو«لودعلا عرو عروناو» ةيمالسإلا
 ىوقتو ةهازنلاب ىلحتي نأ يغبني امنإو ،ايلاثم افوصتم اكسان مامإلا نوكي نأ
 نأ بجي يتلا ةيمالسإلا قالخألا مها نمو مالسإلا قالخأب مزتليو هللا

 :امه نيتفص ةيضابإلا دنع ةمامإلل حشرملا يف رفوتت

 ذبنو نوناقلا ذيفنت يف سانلا نيب ةاواسملا اهب دصقيو :ةلادعلا (1

 هدحو قحلل ماكتحالاو ،اهريغو ةيرسألا ةاباحملا لا لثم هلاكشأ عيمجب زييمتلا

 قيرطلاو نيدلا مامإ» مامإلا نوكي نأ ىنعمب ،رخآ رابتعا يأ نود

 لهأ يق ةريسلا نسحي» نأو ءادبتسم اربجتم اكلم سيلو 2 «ميقتسملا

 ىلع مهنسحم بيثيو مهحصنو مهتعاط ميدتسيو ،همدخو هئايلوأو هتعاط

 .اث) «نارفغلاو وفعلاب مهئيسم ىلإ دمعيو ناسحإلا

 .113ضص نيدلا عئارش :يتاوللا مالس نبا (1)

 ،مالسإلا دعاوق :(ه750 ةنس يف يفوتملا) يسوفنلا يلاطيجلا ليعامسإ رهاط يبأ (2)
 ةيادرغ ثةيبرعلا ةعبطملا ،ىلواألا ةعبطلا ،نامحرلا دبع يلكب خيشلا قيلعتو حيحصت
 .65ص (1)ج ء6

 .223ص .(14)ج ؛لينلا باتك حرش :شيفطا (3)
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 ةيضابإلا دنع ةلادعلا موهفم يضابإلا يتاوللا مالس نبا خيشلا نيبيو
 قحلا يف مهلك هدنع سانلا نوكي نم الإ اميقتسم امامإ نوكي ال » :هلوقب

 رمحالاو ريبكلاو ريغصلاو عيضولاو فيرشلاو ديعبلاو بيرقلا :ءاوس
 سانلا نأل (...) ىلاعت هللا ىوقتب الإ هدنع سانلا لضفتي الو ،دوسألاو

 .ا" «لدعلا لهأ نم وه سيل كلذك نكي مل نمف ‘ءاوس قحلا يف مهلك

 دحأ هبتكي يضابإ يبرغم باتك مدقأ يف درو يذلا صنلا اذه لديو
 ةاواسملا ةركف نأ ىلع ايمالسإلا حتفلا دعب غيزامألا ةيضابإلا ءاملع

 راشتنا دنع يبرغملا يضابإلا يسايسلا ركفلا يف ةلصأتم تناك ةقلطملا

 .ةيغيزامألا دالبلا يف ةيضابإلا
 نومزلي ةيضابالا نإف كلذل لدعلا تايضتقم نم يهو :ى روشلا )2

 شيفطا خيشلا ةميألا بطق بجوي ذإ ،ةمامإلل حشرملا يف ةفصلا هذه رفوت

 .اة)«ةبرجتلاو ملعلا لهاو ةياردلاو رتسلا يوذل »ارواشم مامإلا نوكي نأ
 .ةبرجتلاو ةفرعملاو رتسلا :تاءافك اثالث ىرونشلا لهأ يف رفوتت نأ يأ

 ةقلطملا ةءافكلا موهفم ةيعرشلا ديناسألا :ثلاثلا عرفلا

 ىلع مامإلا رايتخا يف ةقلطملا ةاواسملا ةيرظنب مهلوق يف ةيضابإلا دمتعي
 :يلي ام اهمهأ ةيعرش ديناسأ ةدع

 نيب ةاواسملا أدبم ررقت ةيهلإ صوصن ةدع تدرو :نآرقلا (1
 مكاتقلخ ات .سالا اهيا آي » :ىلاعت هلوق اهنمو ىوقتلاب الإ رشنلا
 دنع مكمركا نإ اوفراعتل ليآَبتو ابوعش ْمكاتلعَجَو 'ىتنأو ركذ نم
 .[1:تارجحلا], .“,حكاقثأ هللا

 .122ص ثنيدلا عئارش :يتاوللا مالس نبا )1(

 هققحم ىري و .4 .(م9/|_ه3 ) نرقلا ىلإ فلؤملا اذه دوعيو - 5ص ثعجرملا سفن (2)
 يف مالسإلا خيرات لوح تبتك يتلا ىلوألا تافلؤملا نم دعي هنأ زتراقش ق . ر ذاتسالا
 .مهسفنأ ربربلا دحأ فزط نم يف ربربلا دالب

 .223 ص (14)ج ،عجرملا سفن :شيفطا (3)
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 ثيدح ىلع ةنسلا لهأ دمتعي امنيب :ةيلوقلا ةيوبنلا ةنسلا (2

 ةثالث ىلإ نودنتسي ةيضابإلا نإف شمهتيرظن معدل «شيرق نم ةميالا»
 :يهو ةقلطملا ةاواسملا ىلإ مهتوعد سيساتل ةيوبن ثيداحأ

 :لاق ةلث لوسرلا نأ كلام نب سنأ نع يراخبلا حيحص يف ءاج

 .«ةبيبز هسأر ناك يشبح دبع مكيلع لمعتسأ نإو اوعيطأو اوعمسا»

 :في هلوق نيسحلا مأ. ىلإ ةجام نباو ةبيش يبأ نبا نع ءاج ام
 باتكب مكداق ام اوعيطأو اوعمساف فنألا عذجم يشبح دبع مكيلع رمأ نل»

 .ا"« هللا باتك مكيف ماقأ ام» ةياور يفو .« هللا

 نينلاب الإ دحأ ىلع لضف دحأل سيل» :عادولا ةجح يف : لي هلوق

 ىلع يبرعل لضف ال ‘بارت نم مدأو مدأ نم مهلك سانلا ،ىوقتلاو
 ىلع دوسأ الو ،دوسأ ىلع ضيبأل الو يبرع ىلع يمجعال الو يمجعأ

 .ا"« ..ىوقتلاب الإ ضيبأ

 نيب لدعلاو ةاواسملا ةدعاق ةثالثلا ثيداحألا هذه ررقتو

 ءانب ىلإ ةوعد يهو ءمهباسنأو مهناولأزو مهسانجأ فلتخمب نيملسملا

 الإ سانلا نيب تازيمتلاو قورفلا عيمج. هيف يفتخت يلاثم عمتجم
 : .ةءافكلاو ىوقتلا يف زيامتلا

 ةافولا هترضح امدنع ةباحصلل نث باطخلا نب رمع ةفيلخلا لوق )3

 ‘ (ة«هيف تبتر ام ةفيذح يبأ ىلوم ملاس رمأ ول» :فلختسي نأ هنم اوبلطو

 شيرق يف ةقالخلا رصح ناك ولف ،قحلا اذهب مجعلا يلاوملا دحأل رقي ثيح

 .21 ص .(3)ج .1985 ةيادرغ ثةيبرعلا ةعبطملا .حيحصلا عماجلا :بيبح نب عيبرلا )1(

 .275ص .(14)ج ءلينلا باتك حرش :شيفطا - .275ص .(5)ج ةنامضلا ءافو :شيفطأ -

 ةبتكم ء(طوطخم) نيروغبتل ديحوتلا ةديقع حرش :شيفطآ فسوي نب دمحمأ خيشلا (2)
 .280ص .(14)ج لينلا باتك حرش :شيفطا - .302ص ثنقزي ينب ۔شيفطآ دمحمأ

 ،لينلا باتك حرش :شيفطا - .302ص ءثنيروغبتل ديحوتلا ةديقع حرش :شيفطا (3)
 .280ص .(14)ج
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 في لوسرلل نيبرقملا ةباحصلا دحأ وهو كلذ لاق امل اتباث ايعرش امكح
 .هتنسل نيدهاسشلا

 هذه ىلإ ةيضابإلا هجوي :"شيرق نم ةميألا" ةلوقم دينفت (4
 هتحص انضرتفا نإو ثيدحلا اذه نأ اهدافم تاداقتنالا نم ةلمج ةلوقملا

 ةيروتسد ةدعاق عضو نمضتي الو نيعم نمزب ةصاخ ةلاح مظنيل ءاج دقف
 شيرق نم ىأر ام بسح ىلع كلن لاق» :ة لوسرلا نأ ذإ ،عابتالا ةبجاو

 نامز ءاج اذإو .املع و ايأرو ابولق ىوقأ مهنأ ىأر ذإ ‘هدهع ىلع نيللا

 نإف هيلعو .ا"«قتعا اذإ ايشبحاناك ولو ةمامإلاب ىلوأ ناك مهنم لضفأب
 تناكول » :ذإ ةطلسلا راكتحال اهب صاخ يهلإ قح اهل سيل اشيرق

 كلت لك تعقو املو .ا«ركبوبأ اهب جتحال ءاعرش ةتباث ةيصوصخلا
 .ةدابع نب دعس راصخللا عياب املو لب تاسضشقانملا

 امم وه تلدع ول ىتح سانلا نم ةفئاط يف ةمامإلا رصح نل (؟

 هنأل ميلسلا لقعلا اهرقي يتلا ةيسايسلا ةاواسملاو ةلادعلا ئدابم عم ىفانتي

 سانلا رئاس ىلع ةيسايسلا ةطلسلاب اهتاذب ةرسأ وأ سنج ليضفت نمضتي

 رمعم يحي يلع خيشلا لوقيو موعزم يهلإ قح وأ يقرع ساسأ ىلع
 اهسانجأ رئاس ىلع ممألا نأ ىرتأ» :ناشلا اذه يف ايبيلب ةيضاإلا خيش

 .اق) «هللاو الك يشرق هنأ درجمل شيرق نم لجر ىلإ داقنت

 نأ .ةيهلإلا ةمكحلا نم سيل » :ينامعلا يملاسلا هللا دبع خيشلا نعو

 فانم كلذ نأل اودسفأ وأ اوحلصأ ،اولدع وأ اوراج ثةفئاطب ةمامإلا صخت

 .ا“ «ةمامإلا تعرش هلجأل يذلا ىنعملل

 .300ص ،لمشلا عماج باتك :نٹيفطا (1)
 ‘ ةينورابلا راه زالا ةعبطم . حيحصلا عماجلا ةيشاح : يملاسلا ديمح نب هللا دبع خيشلا )2(

 .76ص .(1)ج ء(م.د) .16

 .535ص ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا :رمعم يحي (3)
 : .77ص )1 (ج عجرملا سفن :يملاسلا (4)
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 لهأ نم نيرصاعملاو نيثدحملا باتكلاو ءاهقفلا بلغأ نأ ىلإ ريشنو
 ىلإ :اوعدف ،نأشلا اذه يف ةيضابإلا هيلإ تبهذ ام دييأت الإ اودجي مل ةنسلا

 .ا")هكاحلا ةيلوت دنع هدحو ةءافكلا سايقم رابتعا

 ةيعرشلا ةقيرطلا يه بعشلا اضرو ىروشلا :يناثلا بلطملا

 .ماملارايتخال ةديحولا
 ةنسلا لهأ ءاهقف بلغأ دنع ةيعرش مكحلا ثيروت ةقيرط تناك اذإ

 ابولسأ اهنوربتعي ةيضابإلا نإف ،مامإلا ةمصع يف اببس ةعيشلا دنع ربتعتو
 هنأ كلذ ث اث/نيدشارلا ءافلخلا ةنسو ةعيرشلا ماكحأل افلاخمو ،يعرش ريغ

 نأ وه برغملاو قرشملا ةيضايإ اهيف قفتي يتلا ةيروتسدلا مهئدابم مهأ نم
 يهو .ةديحولا ةيعرشلا ةقيرطلا ةطساوب الإ نوكت ال ةحيحصلا ةعيبلا

 ينيمثلا نيدلا ءايض عجرملا خيشلا لوقيو ،اةنيملسملا ةفاك نيب ىروشلا
 هيف نم ةيلوت زوجيو » :مامإلا يف ةبجاولا طورشلا ركذ دعب ناشلا اذه يف
 ۔ءعاحلصلا و ء املعلا ةروشمب كلذو هنم لضفأ دجو ولو تافصلا هذه

 ,(4) ؛؛مهاضرو مهتقافتاو

 ةمالسو بولقلا ةحصب « متت نأ بجي ةعيبلا نأ فيضيو

 : يويسبلا نسحلا يبال عماجلا يف ءاج امك 4 ا«ىقيقولا دهعلا ذخأو رودصلا

 . .49 ء48ص ةيسايسلا مالسإلاةيرظن :يدودوملا :مهنم (1)

 .1360237 ص غيناسنإلا عمتجملا : ةرهز وبأ -
 .256 ص ءةرادإلاو مكحلا مظن :روصنم يلع -

 )2( ع مآ : ! غ ! '! ! '!, .296.
 .120 ص ث ةيمالسإ تاسارد :تشوعأ (3)

 ضاير يف ماسبلادزولا :(ه1223ةنس ىفوتملا)ينيمثلازيزعلادبع نيدلا ءايض خيشلا (4)
 رصم ‘هاكرشو يبلحلا يباب ىب زع ةعبلطم ثينيمثلا حلاص نب دمحم حت .ماكحالا
 .06 ص .(ت. د)

 .44ص )1 3)ج لينلا باتك حرش :شيفطا خيشلا

 .318ص 4 (14)ج ء لينلا باتك حرش :سشيفطا خيشلا (5)
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 ىضرلا عم ةعيبلا نوكت امنإو نيملسملا نم ىضرلاب ةمامإلا تيبثت امنإ »

 .(!)« ةروشملاو

 ةراشتساب متي نأ دبال -ةيضابإلا دنع- مامإلا رايتخا نإف هيلعو
 يف ةيعرشلا طورشلاو ةءافكلا رفوت ىدم نوثحبي نيذلا ،يأرلا لهأو ءاهقفلا
 نم ةعيبلا دقع داقعنال دبال لب .هدحو يفكي ال مهرايتخا نكل ،حشرملا

 ةحصب هنع ربعي نأ بجي اضرلا اذهو .ريهامجلل ماعلا اضرلا ققحت

 دنع- يعرشلا مامإلا نأل شةبئاش هبوشت ال لكشبو ێاهتمالسو بولقلا
 هسفن ضرفي يذلا سيلو يضارتلاو :روشملا بختني يذلا وه -ةيضلابإلا
 ةلالس ىلإ هئامتنال ةفالخلا يف موعزم قح ىلإ ادانتسا ثةبلغلاو طلستلاب

 : .مهريغو نييشرقلاو نييولعلاك ةنيعم

 احيحص نوكيو لمتكي الو متي ال ةيضابإلا دنع ةمامإلا دقعو
 ةماعلا ةعيبلا نم كلذل دبال لب دقعلاو لحلا لهأل ةصاخلا ةعيبلا درجمب

 حشرملاب هلوبقو هاضر نع اهلالخ نم بعشلا ربعي يتلاو ريهامجلل
 خيشلا لوقي ثيح شةيبلغألاب كلذ نوكي نأ بجيو ثءالؤه هراتخا يذلا
 اذإو» :ةيضابإلا دنع ةعيبلا دقع ماربإ ةيفيك اددحم ينيمثلا نيدلا ءايض

 مهلضافأ نم ةسمخ ليقو لاجز ةتس هيلإ اومدق ثةمامإلا دقع اودارأ

 ,(2) «س سانلا هعيابي مث هنوعيابيف

 لهأ رايتخا امأ 4 ةعيبلا دقع يف لصألا وه سانلا اضر نإف كلذبو

 ةيمازلإ ةفص هل سيل احيشرت نوكي نأ ودعي الف دقعلاو لحلا
 ةماعلا ةعيبلا ةطساوب امإ سانلا اضر نع ربعي دق هنأ ريغ .ةئشنمالو

 ةميالا بطق لوقيو .مامإلل ةدناسملاو دييأتلا راهظإ وأ ۔لصخلا وهو

 :ىنعملا اذه يف شيفطأ دمحم .عجرملا خيشلا

 ثارتلا ةرازو ،يويسبلا نسحلا يبأ عماج :يوسيبلا ينلع نب يلع نسحلا يبأ خيشلا (1)
 .2650 ص (1 (ج 01984 ‘نامع ةنطلس شةفاقثلاو يموقلا

 93 بابلا ،ماسبلا درولا :ينيمثلا خيشلا ۔ 44ص ) 13 (ج ءلينلا باتك حرش : :شيفطا (2)

 .237ص ثةمامإلا دقع يف
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 (...)هب يضارتلا دارملا نال ،هل دقعي نم ىلإ جاتحي ال مامإلا نإ »
 ،سانلل امامإ هايإ ركب يبأ رايتخاب هتمامإ نإف ؤ©باطخلا نب رمع ةماقإ ليلدلا
 نب رمع كلذكو ،كلذب ةحصلا بجوأ دقعلا نود هب .اضرلا ناكف اوضرف
 مهل الماع ناكو ثةبونلا :رهظأف امامإ ناورم ونب رمألا هيلإ ملس زيزعلا دبع
 "٨( «هتمامإ تضمف نوملسملا هب يضرف

 دقعل ائشنم ارصنع نوكت دق رايتخالا لهأ ةعيابم نأ كلذ ىنعمو
 هيلعو .بعشلا اضر ققحتب الإ ةحيحصلا ةمامإلا متت ال امنإو ةعيبلا
 هتمامإ نإف ةثارولاب ةطلسلا هيلإ تلقتنا دق صخشلا ناك نإ ىتحف

 نب رمع لداعلا ةفيلخلل لصح امك بعشلا هب يضر اذإ ةحيحص نوكت

 .نين زيزعلا دبع

 اذإف ةعيبلا دقعل ائشنم لب ايرهوج انكر دعي اضرلا رصنع نإف هيلعو

 نإف ءا«حيشرتلا ىلع ةقفاوملاو ةفالخلل حشرملا دييات » وه ةعيبلا دقع ناك
 وه امنيب ،هتيعرو مامإلا :مه هافرط يئانث دقع وه ةيضابإلا دنع دقعلا اذه
 مه هافرط نوكي يئانث دقع -يدرواملا هيقفلا بسح- ةنسلا لهأ دنع

 ` .اة) انيار امك رايتخالا لهأو ةفيلخلا

 يتلا تاءارجإلاو ميسارملا ديدحت ىلع ةيضابإلا ءاهقف صرح دقو
 إدبم ديسجت متي ىتح روهظلا ةلاح يف مامإلا بيصتت اهقفو متي نأ بجي
 ىلع٠ ميسارملا هذه متتو .رايتخالا ةيرحو اضرلا ةدعاقل اقفو ىروشلا

 :ا٨يلاتلاك نيتلحرم

 ملعلاو يأرلا لهأ نم ةتس وأ ةسمخ مهو :"رايتخالا لهأ" ةعيب (1
 اطورش نمضتي يذلا ةعيبلا دقع حشرملل ىلتي نأ دعب الإ نوكت نلو لضفلاو

 . 312ص ،(14)ج ثلينلا باتك حرش :شيفطا (1)

 .2:399ص .( 1 (ج ج خيراتلاو ةعيرشلا يف مكحلا ماظن :يمساقلا (2)

 .7ص ءةيناطلسلا ماكحالا :يدرواملا (3)
 .اهدعبامو 311ص .( 14)ج عجرملا سفن :شيفطا )4(
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 نيب ةاواسملاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا أدبم مازتلا اهمهأ ةريثك

 طورشلا كلتب حشرملا لبق اذإف ."ملا يوذ ةرواشمو ةحيصنلا لوبقو" سننلا
 .هدعب نورخآلا عباتتي مث ،املع مهرثكأو مهلضفأ هعيابيف رايتخالا لهأ مدقت
 سلجم كرت يذلا هن باطخلا نب رمع ةفيلخلا ةنس ىلإ ديلقتلا اذه دنتسيو

 هنأ ريغ .هض نامثع باختنا ىلوت ةباحصلا رابك نم ةسمخ نم نوكتي ىروش
 ةربعلا امنإو ،سلجملا اذه ليكشت يف ةتس وأ ةسمخ ددعلاب ديقتلا مزاللا نم سيل
 .عمتجملا ءامعزو ةمكحلاو يأرلا لهأ نم لكشتي نأ كلذ يف

 نمل اهلوبقو ةمألا ةدارإ نعريبعت يهو :بعشلا مومع ةعيب (2
 ريهامجلا مامأ ءابطخلا دحأ موقي نأب نوكتو ،ةمكحلاو يأرلا لهأ هراتخا

 رفوتل ةمامالا بصنمل صخشلا رايتخا نم "رايتخالا لهأ" هررق ام ركذيف
 اوربعو سانلا رئاس عياب اذإف ،ةعيابملا ىلع مهثحيو ،هيف ةيعرشلا طورشلا

 اوعيابي مل اذإو .ايئاهن صخشلل ةمامإلا تدقعنا يعامجلا مهاضر نع
 .رخآ صخش ةعيابم "ىروشلا لهأ" ىطف صخشلا اذه اوضفرو

 ةنسلا لهأ نم نيثدحملا ةيعرشلا ةسايسلا باتك بلغأ نأ ىلإ ريشنو

 بوجوو ةصاخلا ةعيبلا ةيافك مدعب اولاقو ةيضابإل ا هيلإ تبهذ ام اوديأ

 نع ةمألا اهلالخ ربعتو بعشلا ةيبلغأ اهيف كرتشي ثي ىتلا ةماعلا ةعيبلا

 :يلي اميف اهمهأ ض ضرعتسن ديناسأ و ةلدأ ةدع كلذ يف ١ ودروأ دقو 0 اا ( اهيأ ر

 ةيعرشل ١ ديتاسأل ا:لوألا عرقلا

 ةيبلغأل ا صوصخ يف ةيعرشلا صوصنلا نم ريثكلا تدرو (1

 .ىرن فوس امك ةيجح نم اهل امو عامجإلاو

 ةيواعم جاتحا امل ةمالل ةمزلم تناك ول "رايتخالا لهأ" ةعيب نا (2

 قوف نم بطخ ثيخ هةنيدملا يف بعشلا عومج ةعيب ىلإ نايفس يبا نب
 .82ص .يمالسإلا مكحلا ملظن :يملح د - .373ص ،ثالثلا تاطلسلا :يوامطلا.د :ءالؤه نم )1(

 :65و38 س مالسلا يف مكحلا ملظن :يبرعلا -.147ص ؛مالسإلا يف مكحلا ملظن :يراصنألا.>
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 دق مهنأو هدلو اوحشر دق "رايتخالا لها" نأ ايعدم ةنيدملا يف ربنملا

 امازلإ اومزلأ ةرونملا ةنيدملا يف نيعباتلاو ةباحصلا نأ نيح يف ا"«هوعياب
 .هاركإلاو بيهرتلا لئاسو ةطساوب ةعيبلا هذه نع توكسلا ىلع

 ةئفل ديدحت اهيف دري مل » مهنيب ىروش مهرمأو :ىروشلا ةيآ نإ (3
 .اغ « هلك عمتجملا ىلإ ريشت "مهنيب" ةملك نإ لب ،رمألا اذه ىلوتت ةنيعم

 دحأ هءاج زيزعلا دبع نب رمع لداعلا ةفيلخلا نأ ىوري (4
 فرعت تنأو كدعب نم ديزي ىلإ رمالا اذه ملستا » :لاقف هشقاني جراوخلا

 ىلوأ نوملسملاو ،يريغ هالو امنإ» :هن رمع هباجاف .«؟قحلاب موقيال هنأ

 ةفالخلا رمأ ربتعا هنأ لوقلا اذه نم نيبتيو .ا}«يدعب هيف مهنم نوكي امب
 يكلملا مكحلا ىلع يضقي نأ لواح هنأ هنع ىوري امك ،نيملسملا ةفاكل قح

 .ا“ةدسافلا ةيغاطلا ةيومألا ةلئاعلا فرط نم مسلاب لتق نأ الول يثارولا

 هيلع دمتعي يعرش دنس مهأ نإ :نيدشارلا ءافلخلا ةنس (5

 ةيعرشلا ةسايسلا باتكو ةيضابإلا ءاهقف نم يروشلا مكحلا راصتنأ

 لت يبنلا دعب نم ةعبرألا نيدشارلا ءافلخلا باختنا ةقيرط وه نيثدحملا
 ل يبنلا ىفوت دقف \ةيطارقميدلاو ىروبشلا نم راطإ يف تمت يتللو
 اذه يق انيعم اددحم اديلقت كرتي ملو -مالسإلا يف ةفيلخ لوأ دعي يذلا-

 أدبم نع اوذشي مل ةلق لوسرلاب مهدهع برقل نيملسملا نأ ريغ ددصلا
 لاكشألا يف فالتخا عم هدعب نم ءافلخلا رايتخا يف ىروشلا حورو

 نم لك ةيلوت ةقيرط راصتخاب ضرعتسن كلذ ىلع لدتسنلو :قرطلاو
 :يلي اميف ةعبرألا نيدشارلا ءافلخلا

 .82ص ثيمالسإلا مكحلا ماظن :يملح .د (1)

 .65ص ءمااسإلا يف مكحلا ماظن :يبرعلا (2)

 .147ص ثمالسإلا يف مكحلا ماظن :يراصنأالا. د (3)

 .147ص ؛مالسإلا يف مكحلا ماظن :يراصنالا. د (4)
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 (ه11) قيدصلا ركب يبآ ةيلوت -1

 ىمسي ناكم يف عامتجالل .نوملسملا عراست 4 يبنلا ىفوت امل

 ةفيقسلا عامتجالو .نيملسملا ةفالخ ةيضق يف ةرم لوأل لوادتلل ڵةفيقسلا

 فرط نم ةفالخلا رمأ لوح ةشقانملل ةلواحم لوأ هرابتعاب ىوصق ةيمها
 تالوادم نم عامتجالا اذه يف ىرجام نإف كلذل .نيعباتلاو ةباحصلا

 ايدام اردصم حبصأ مكحلا ىلع ةعراصتملا ةيلبقلا تاعامجلا نيب ةيسايس

 ةيسايسلا مهتايرظن معدل يومألا دهعلا ذنم ةيعرشلا ةسايسلا ءاهقفل ايخيرات

 :")يلي اميف ةفيقسلا عامتجا تايرجم صيخلت نكميو
 ةدعاس ينب ةفيقسب راصنألا عمتجا لق لوسرلا ةافو ربخ عيش امل

 دحأ بيصنت ىلع يارلا اوعمجاف ،نيملسملل ةفيلخ رايتخا لوح لوادتلل
 قيدصلا ركب وبأ نيرجاهملا اميعز عرسأف ثةدابع نب دعس مهئامعز

 شاقن عقوف عمجلاب اقحتلاو ربخلا امهلصو امل هين باطخلا نب رمعو
 ( : :يلي امك راصنألاو نيرجاهملا لئابق نيب ليوط لدجو

 نع اوعفاد نيذلا مه مهنأل ثةفالخلاب قحأ مهنأ نوري راصنألا (أ

 يف ديدجلا نيدلا تيبثت ليبس يف ءادهشلا اومدقو مهلاومأو مهسفناب مالسإلا
 ةدابع نب دعس راصنألا ميعز اعد دقو “برعلا رثكأ هيف هلذخ يذلا تقولا

 .«سانلا نود نم مكل هنإف رمألا اذهب اودبتسا ... » :الئاق هتبطخ يف هموق

 لخد نم لوأ مهنأل ،بصنملا اذهب قحأ مهنأ نوريو نورجاهملا (ب

 .نولوألا هتباحصو هتريشع و لوسرلا ءابرقأ مهو رباصو دهاجو مالسإلا

 راصخألا تلاق ةيلبقلا ةيبصعلا دادتشا ببسب اهفقومب ةفئاط لك تكسمت املو : .

 ء«ءارزولل مكنمو ءارمألا انم » هين ركب وبل مهباجاف «؛ريمل مكنمو ريمل انم»

 دمحم :حت ثكولملاو لسرلا خيرات :يربطلا ريرج نب دمحم رفعج يبأ :رظنأ (1)
 .اهدعب امو 204 ص .(3)ج .1 ٥ رصم فراعملا راد ۔ميها ريإ لضفلا وبأ

 .اهدعبامو 13 1 ص ) 1 (ج .خيراتلاو ةعيرشلا يف مكحلا ماظن : يمساقلا -

 .78.77ص ةيطارقميدلا يف اهرثأو ىروشلا :يراصنالا .د -
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 هدي طسبف ««كعيابأ كدي طسبأ » :هنن ركب يبأل هيح رمع لاق لدجلا رثك املو

 هتبحص لوطو هءالب نسحو مالسإلا يف هقبسو هنن ركب يبآ ايلزمب رمع ركذف
 .كلذ دعب راصنالا بظأ هعياب مث نورجاهملا هعيابف هعياب مث ،خلا ... لق لوسرلل
 راصتنالا هجاو نأب نيرجاهملا حلاصل رمألا مسحي نأ ;هثن رمع عاطتسا اذكهو

 .«ريغو لدب نم لوأ اونوكت الف :رزآو رصن نم لوأ مكنإ » :الئاق

 :ض ركب يبأ ةعيابم نأ ةفيقسلا عامتجا تايرجم لالخ نم ظحالنو
 مهعانتقا دعب عامتجالا اذه يف نيرضاحلا ةيبلغأ ةتفاومو اضر نع تمت

 ةحيرص تاشقانم دعبو ;نثن ركب يبأ يف ةنسحلا تافصلاو ةءافكلا . رفوتب

 نورجاهملا امهو ‘كاذنآ نييسيئرلا نييسايسلا نيرايتلا يلثمم نيب
 كلذب فرتعا دقو ءعرستلا نم عونب تمت ةعيبلا هذه نأ مغر راصنألاو

 ركب يبأ ةعيب نإ » :لاق هنأ هنع يوري ذإ هسفن هنن باطخلا نب رمع
 عطقت نم مكنم سيلو اهرش ىقو هللا نأ ريغ كلذك تناك دقف ثةتلف تناك

 ( . «ركب يبأ لثم قانعألا هل

 هفوخل ناك امنإ هنف ركب يبأل هتعيب نالعإل هين رمع عرست نأ ريغ
 نأو ةصاخ ێمهتدحو ظفح ىلع هصرحو نيملسملا فوفص قاقشنا نم
 مزلتست هلي يبنلا ةافو دعب ةريطخ ةلحرمب رمت تناك ةيمالسإلا ةوعدلا
 . .نيملسملا نيب ةدحولاو نماضتلا

 (ھ13) ن باطخلا نبرمع ةيلوت -2

 ثالث قفو هين باطخلا نب رمع نيملسملل يناثلا ةفيلخلا باختنا مت

 :("يلاتلاك لحارم

 ىلوالا ةعبطلا ،باطخلا نب رمع خيرات :يزوجلا نب جرفلاوبأ نيدلا لامج مامإلا (1)
 نم :نامثع يحتف دمحم -. .اهدعبامو 48ص .1990 رئازجلاو رشنلل ءارهزلا

 رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا ،ىلوالا ةعبطلا عيمالسإلا يسايسلا ركفلا لوصأ
 .347.346ص .ه12 كتوريب
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 امو ةفالخلا ةلأسم ةيمهأ ن ركب يبأ ىلع فخي مل : حيشرتلا (أ

 تناك ةرتفلا كلت نأو ةصاخ ،نيملسملا نيب عدصتو فالخ نم هريثت دق

 ىلع نوملسملا ناكو ،ماشلاو قارعلا يف نيملسملا تاحوتف يف ةمساح

 رشنل ؤ©فصلا ةدحو ىلإ نونوكي ام جوحأ اوناكف كومريلا ةكرعم باوبا
 .ىرخألا بوعشلل هغيلبتو ديدجلا نيللا

 نكت مل ماصخو فالخ نم اهيف ىرج امو ةفيقسلا ثادحأ نأ امك

 ضعب هحصن ليقو- هداهتجا هاده هلك كلذل شين ركب يبأ نع دهعلا ةديعب

 بختنيل ةمامإلا طورش هيف رفوتت نمم احشرم نيعي نأ ىلإ -ا")ةباحصلا

 رابك ةراشتسا دعب الإ نوكيال حيشرتلا اذه نكل ،هدعب نم نوملسملا هيلع

 .هيلع مهتقفاومو نيملسملا روهمج مث ةباحصلا

 ركب يبا رايتخإ عقو نأ . دعب :جيشرتلا لوح ةراشتسالا (ب
 دقع ثةفالخلا بصنمل هحيشرتل هف باطخلا نب رمع ىلع هن قيدصلا
 :تارواشملا نم نيعون

 نامحرلا دبع لتم ،ةباحصلا رابك نم دقعلاو لحلا لهأ ةرواشم
 ىلع اوعمجأ دقو ضخلا ... ريضخلا نب ديسأ ،نافع نب نامثع فوع نب

 .رايتخالا اذه اوكزو هين رمع ةءافك

 ىلع هض .ركب وبأ لصحت نأ دعبف :نيملسملا روهمج ةرواشم _
 ذإ ، ريهامجلا اضر ىلع لصحي نأ هيلع دبال ناك "رايتخالا لهأ" ةقفاوم
 ينإف (...) مكيلع فلختسأ نمب نوضرتأ » :الئاق سانلل هتبطخ هجو كاذ

 سانلا بلغأ هباجأف 0 «... ةبارق اذ تيلوالو ،يأرلا دهج نم تولآ ام هللاو

 َ .اث) «انعطأو انعمس » : مهلوقب

 .256ص ءةيطارقميدلا يف اهرثأو ىروشلا :يراصنالا.د (1)
 يمالسإلا خيراتلا :نسح ميهاربإ لع.د _ .347ص ثثالثلا تاطلسلا :يوامطلا۔د (2)

 .348ص 01963 .ةرهاقلا ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم ةيناثلا ةعبطلا ماعلا
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 ةباثمب هدض رمعل ةباحصلا رابك لوبق ربتعي : ةماعلا ةعيبلا (ج

 7 حيشرتلا اذهب .اهاضرو ريهامجلا دييات ربتعي امنيب ‘ةصاخلا ةعيبلا
 يبأ ةافو دعب الإ ايلعف دسجتيو متي مل ةعيبلا دقع نأ الإ ،ةماعلا ةعيبلا
 ةلاح هذهو .اهاضر ديكأتل ةماعلا اهتعيب ريهامجلا تداعأ ثيح هين ركب

 انفلسأ امك نوملسملا اهيف ناك يتلا ةيئانثتسالا فورظلا ىلإ عجرت ةصاخ

 ثيروت ةيعرشب لوقلل ةقباسلا هذه ىلع دامتعالا نكمي الف :7 هركذ

 اهاضر نع ةريخألا هذه تربعو شريهامجلا راشتسا هين ركب وباف مكحلا

 .هتافو دعبو هتافو لبق نيترم هب ماق امل قلطملا

 ايلئاع اقح ةفالخلا نوربتعي اوناكف سابعلا ينبو ةيمأ ينب كولم امأ
 نيتاه نيب ناتشو ،لاومألاو رؤصقلا لثم هلثم دج نع ابأ هنوثراوتي
 ةبارق اذ لوي مل هنأ ىلع ديكاتلا ىلع صرح هن ركب ابأ نأ امك ،نيتلاحلا
 . اهدحو هتعافكل راتخي نأ بجي ةفيلخلا نأ ىلع ليلد ربكأ كلذ يفو

 )1 (ه3 ) هئثثظ ه نافع نب نامثع ةيلوت -3

 ،نيملسملل هتراشتسا ةرثكب ثح باطخلا نب رمع ةفيلخلا فرع

 مهل نيعي نأ ةباحصلا نم ةعامج هنم تبلط توملا كشو ىلع ناك امدنعو
 همهفو هترطفب ىدتهاو كلذ ضفر هنأ ريغ ،هدعب نم مكحلا ىلوتي احشرم
 نمم ةباحصلا رابك نم ةتس نم نوكتي سلجم ءاشنإ ىلإ ىروشلا حورل
 يف كلذو ديدجلا ةفيلخلا رايتخا ةمهم ىلوتيل ضار مهنع وهو لوسرلا تام
 :اث)هه ءالؤهو مايأ ةثالث ةدم

 . هللا دبع نب ةحلط _ .نافع نب نامثع .بلاط يبأ نب يلع

 .فوع نب نامحرلا دبع _ .صاقو يبل نب دعس _ .ماوعلا نب ريبزلا

 يسايسلا ركفلا لوصأ نم :نامثع يحتف .78.77ص يمالسإلا مكحلا ماظن :يملح.د (1)
 .. . .347 ص .يمالسإلا

 . (ت. د) توريب ێايمس عباطم ةفاقثلا راد برعلا دنع ةيطارقميدلا :دادح ميها ريإ )2(

 .348ص ثيمالسإلا يسايسلا ركفلا لوصأ نم :نامثع يحتف اك6ص
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 ريخألا يف مهركذو ءاهتيفيكو رارقلا ذاختا ةقيرط ةقدب مهل ددح امك
 فلتخيف مكنيب اميف مكفالتخا مكيلع فاخأ نكلو » الئاق مهتمهم ةروطخب

 نافع نب نامثع رايتخا ىلإ ىروشلا سلجم لصوتق .ا"«....سنلا
 .ةماعلا ةعيبلا ةطساوب رايتخالا اذهب سانلا يضرو ةفالخلا بصنمل

 يف تمت اهنأ ظحالن هن نامثع ةفيلخلا باختنا ةقيرط انلمأت اذإو

 :يه لحارم ثالث

 ،مايأ ةثالث ةدم يف "ىروشلا سلجم" تاسلج تدقعنا :رايتخالا (أ
 يف رايتخالا ىهتناف ڵبصنملا اذهل بسانملا صخشلا لوح عيمجلا رواشتو
 .نافع نب نامثعو ‘بلاط يبأ نب يلع :امه نيصخش ىلإ تالوادملا ةياهن

 فيلكتب جرخو حشرتلا يف هقح نع فوع نب نامحرلا دبع لزانت ذيئنيح

 .رمألا يف ريهامجلا ريشتسي ىروشلا سلجم نم

 رايتخال .لوادتي "ىروشلا سلجم" ناك امنيب :ءاتفتسالا (ب

 ءاةسانلا ريشتسيو ةنيدملاب فوطي فوع نب نامحرلا دبع ناك ةفيلخلا
 يلايللا كلت راد هنأ » ىتح ،رصاعملا موهفملاب ءاتفتسالا هبشي امب موقيو

 لجرب ولخي ال سانلا فارشأ نم ةنيدملا ىفاو نمو ةباحصلا ىلع اهلك

 سانلا بلغأ نأ ىلإ رمألا ةياهن يف لصوتف ث ا“) «نامثعب هرمأ الإ مهنم
 .هض نافع نب نامثع ىلع نوقفتي

 نب نامثع ىلإ نوليمي سانلا بلغأ نأ نيبت نأ دعب :ةعيبلا (ج

 كلذ دعب هتعياب مث ،نامثعل ةصاخلا ةعيبلا "ى روشلا سلجم" دقع .كيت نافع
 .ةماعلا ةعيبلا ريهامجلا

 01980 ،توريب ،ةلاسرلا ةسسؤم ءيمالسإلا روتسدلا نيودت :يدودوملا ىلعال اويأ )1(

 .41 ص
 .58ص ث‘برعلا دنع ةيطارقميدلا :دادح ميهاربإ (2)

 .101ص ث‘رصعلا اياضقو مالسإلا :ةرامع .د (3)

 .71ص (8)ج‘“يرابلا حتف :ينالقسعلا (4)
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 :(ه35) ض بلاط يبا نب يلع 4

 رابكو ريهامجلا تعراست (ه35) ةنس ه نامثع ةفيلخلا لتقم دعب
 ةفالخلا رمأ ىلوتي نأ هنم نيبلاط :ةن بلاط يبأ نب يلع ىلإ ةباحصلا
 ايندلا يف دهزلا نم هنع فرع امل ةريطخلا ةيلوؤسملا هذه ضفر هنكل

 اوحلأ املف ."اريمأ نوكا نأ نم ريخ اريزو نؤكأ نأل » :الئاق ةطلسلاو

 نع الإ نوكت الو ،ةيفخ نوكت ال يتعيب نأو ،دجسملا يفف » لاق هيلع
 بلغأ هعياب مث راصنألاو نورجاهملا هعياب كاذ ذإ .ا" نيملسملا ىضر
 ةيرظنلل اعماج اصيخلت ن بلاط يبأ نب يلع مامإلا ةلوقم يفو .سانلا
 .ةيفافشلاو ةينلعلاو ريهامجلا اضر نيأدبم تنمضت ذإ ةيروشلا

 أديملا مييقت :يتاثلا عزفلا

 هذه باحصأ اهيلع دمتعي" يتلا ةلدألاو ديناسألا ةفاك نإ

 ىوقأ نيدشارلا ءافلخلا ةنس دعتو ‘حيحص ساسأ ىلع موقت ةسردملا

 نعرظنلا ضخغبف .ةفيلخلا رايتخا دنع ىروشلا ةيمازلإ ىلع ةجح
 دعب ةفالخلاب هخ بلاط يبأ نب يلع مامالا ةيقح ةيقحأ لوح لدجلا
 انعبتت اذإا انناف .4 روهشملا ريدغلا ثيدحل اقبط تبث امك اليخ لوسرلا

 نع امومع جرخت مل اهنأ ظحالن عبرالا نيدشارلا ءافلخلا ةيلوت قرط -

 ةباحصلا رابك نم ةصاخلا ةعيبلا بوجوب يضقي يذلا ىروشلا أدبم
 متت نأ يغبني يتلا نيملسملا زوهمج نم ةماعلا ةعيبلاو. ،ءاهقفلاو
 دقف هيلع اءانبو .طغضوأ هاركإ نود نم ميلسلا رحلا رايتخالاب

 يف اهرصح نكميو نيدشارلا ءافلخلا ةيلوت لاكشأو بيلاسأ تفلتخا

 :يهو قرط ثالث

 .96ص ىةيطارقميدلا يف اهرثأو ىروشلا :يراصنألا .د (1)
 .42ص يمالسإلا روتسدلا نيودت :يدودوملا -
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 رايتخا اهقفو مت يتلا يهو :رشابملا يبعشلا رايتخالا ةقيرط :الوأ
 فلتخم نيب ةليوطو ةنخاس تاشقانم دعب ةفالخلاب عيوب ذإ قيدصلا ركب يبأ

 يذلا روهشملا ةفيقسلا عامتجا يف مكحلا ىلع ةعراصتملا لئابقلا ءامعز

 هذهو ثكا ذنآ ةنيدملا عمتجم يف ةدوجوملا ةيلبقلا تايساسحلا هيف ترضح

 ةلودلا ةعقر عاستال ارظن رضاحلا تقولا يف قيقحتلا ةنكمم ريغ ةقيرطلا

 .اهناكس ةرثكو

 ةيلوت اهقفو مت يتلا يهو :لوبقلا طرشب حيشرتلا ةقيرط : ايناث
 . اهمهأ نساحم ةدع ةقيرطلا هذهلو ثةفالخلا هثح باطخلا نب رمع

 وهف يلاتلابو ،اهتاجايتحاو هتلود لكاشمب فرعأ نوكي مكاحلا نأ _
 يف نالا ‘ بصنملا ١ ذهل. ء فكلا بسانملا صخنتلا حيشرتل قفوي نأ ىلوأ

 .اهئطخ وأ اهماسقنإ لامتحا ةمالل رمألا كرت

 يفو ئ بعشلا هيلع قفاو ١ ذا الا ١ ايع رش نوكي ال مكاحلا رايتخا نإ

 دهع يف مت دق ناك نإو بولسأل ا اذه 7 ريغ .ى روشلا أ دبم عم اقباطت اذه

 جئاتنلا نومضم ريغ هنإف اقباس انيأر امك ىروشلا .راطإ يف هض :ركب يبل
 :ةيلاتلا تارابتعالل

 دنتست ال انه ةفالخلا نأ مغر نييعتلا وأ دهعلا ةيالوب هبشأ هنإ _

 هنع ربعت يتلا ريهامجلا نم لوبقلا طرشب نرتقتو ثةبارق يوذ ىلإ

 ١ .ةماعلا ةعيبلاب

 ةفيلخلا رايتخا يف بعشلا ةيرحل دييقت هيف دحاو حشرم حارتقا نإ

 يف قحلا هل نوكي نأ نود هضفر وأ هلوبق ىلع هرود رصتقي ثيح

 . هتاءافك و مهنم لك تافص نيب ةنراقملا و نيحشرم ةدع نيب رايتخال ١

 اذه نم اهل نيديؤملا ءاهقفلاو ةيثارولا ةيكلملا ةمظنألا تذختا دقل _

 دهعلا ةيالو زاوجب لوقلل اهل ايعرش ادنس هن ركب وبأ هنس يذلا بولسالا
 .ةملسملا تاعمتجملاب ةميسج ارارضأ قحلأ امم ،مكحلا ثيروتو
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 نب رمع اهنس يتلا ةقيرطلا يهو :ىروشلا سلجم ةقيرط :اثلاث
 .نيملسملل ةفيلخ هن نافع نب نامثع رايتخا اهقفو مت دقو هنن باطخلا
 :يلي اميف ةقيرطلا هذه تاءارجإ مهأ لثمتتو

 ,عمتجملا يف تائفلاو ىوقلا فلتخمل يليثمت ىروش سلجم نييعت

 مكتدجوف ترظن يننإ » :ىروشلا ةعامج نيع نيح هنن رمع لاق ثيح
 .(")«مكيف الإ رمألا اذه نوكي ال ،مهتداقو سانلا ءاسؤر

 يض رمع دعبتسا ثيح زيحت يأ بنجتل ةبارقلا يوذ داعبتسا _
 .هللا دبع هنبا

 ىضوفلا بنجتل تارارقلا ذاختاو تالوادملا ريس ةقيرط ميظنت

 يف- ةقيرطلا هذه دعتو ةفيلخلا رايتخال ةينمز ةدم ديدحتو ،فالخلاو

 لكوت اهنأل ةيطارقميدلا أدبمو ةيمالسإلا ىروشلا حور ىلإ برقالا -انيأر
 ةمكحلاو يأرلا لهأو ءاهقفلا نم عمتجملا ةبخن ىلإ مكاحلا راينخا ةمهم

 عم ىشامتي ام وهو نيحشرم ةتس نيب رايتخالل عساو لاجم ءالؤهل نوكيو
 .ث ةثيدحلا ةيطارقميدلا بيلاسألا

 ض باطخلا نب رمع ةنس نم اوذختا ةيضابإلا نأ دجن كلذل
 لوح ةيسايسلا مهتيرظن عضو يف ةيساسألا ةجحلاو لوألا دنسلا اذه

 ةتس نم ةنوكتم "ىوشلل ةئيه" بصن بوجوب اولاقف ةفالخلا
 مث مامإلل ةصاخلا ةعيبلا دقع ىلوتت ءاملعلاو ءاهقفلا نم ءاضعأ

 هذه اوقبط نم لوأ مه ةيضابإلا نأ دجن امك .بعشلا مومع هعيابي
 نب نامحرلا دبع ةيمتسرلا ةلودلل لوألا مامإلا لالخ نم ةنسلا
 تايصخش تس نيب ىروش ةمامإلا لعج يذلا يسرافلا متسر
 ( .هثح رمع ةنسب اءادتقا

 .4]ص ثيمالسإلا روتسدلا نيودت :يدودوملا (1)
 .356 ثالثلا تاطلسلا : يوامطلا .د (2)
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 :ددصلا اذه يف ينيمثلا نيدلا ءايض عجرملا خيشلا لوقيو

 ىلع ةلالد هيفو ،ةمامإلا ةماقا يف ةتس نيب ىروشلا رمع لعج دقو»

 (") «ةروشم دعب مامإ ةماقإ

 بازم يداوب ةيضابالا نإف ادبملا اذهل ةيلمعلا تاقيبطتلا ثيح نمو

 يف "مامإلا" ةبترمب وهو "ةبازعلا خيش" نوبختني نورق ةرشع ذنم اولزام
 بسح هماكحاو هطورشو يطارقميدلا يروشلا أدبملل اقفو نامتكلا ةلاح

 مهنإف نامع يف ةيضابإلا امأ .بسنلل رابتعا يأ نود ةيقالخألا ةيملعلا ةءافكلا

 ثيروتلاب ةطلسلا اهيف لقتنت ةكلام ةلئاع فرط نم نومكحي ةليوط ةرتف ذنمو
 مكحي "ناطلس" ىلا مامإلا لوحت امك ىرخألا ةينسلا كلامملا يقاب شم اهلثم
 :لوقلاب بولسالا اذه ينامعلا يملاسلا هللا دبع خيشلا دقتنا دقو .دبألل

 ءاولنع وأ اوراج ثةفئاطب ةمامإلا صخت نأ ةيهلالا ةمكحلا نم سيل »

 اث«ةمامإلا تعرش هلجأل يذلا ىنعملل فانم كلذ نأل ،اودسفأ وأ اوحلصأ

 يملسل ا لزعلا زاوجو ةضراعملا ةيعرش :ثلاثلا بلطملا

 .رئاجل ١ ناطلسلل

 فورعملاب رمألا أدبمل اقبط ةضراعملا ةيعرشب ةيضابإلا ءاهقف رقي

 ةقيرطب روهظلا ةلاح يفرئاجلا ناطلسلا لزع زاوجبو ركنملا نع يمهنلا و

 : يلي اميف نيرصنعلا نيذه لوانتنو .ةيعرشلا طورشلا ترفوت اذإ ةيملس

 ةيضابالا دنع ةيملسلا ةضراعملا ةيعرش :لوألا عرفلا

 ةضراعم دوجوب الإ متت نأ نكمي ال مالسإلا يف ىروشلا ةسرامم نإ
 مكاحلا تافرصت ىلع ضارتعالا قحب ةيعرلل فارتعالاو ةيملس ةيعرش

 .هفرط نم دادبتسا يأ هجو يف فوقولاو ،اهدقنو

 .325ص .(14)ج لينلا باتك حرش : :شيفطا )1(

 .77 ص (1)ج حيحصلا عماجلا ةيشاح :يملاسلا ديمح نب هللا دبع خيشلا )2(
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 افارتعا ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ادبمل مالسإلا رارقإ دعيو .
 انل كرت نيدشارلا ءافلخلاو ة يبنلا رصع نأ امك ةضراعملا ةيعرشب هل

 هاجت ةيملسلا ةبضراعملا ةسرامم بوجو ىلع ةجح ربتعت ةماه قباوس
 يف قحلا ةمألا يق درف لكل ناك اذإف .ةيعرلا حلاصم نع عافدلل ةطلسلا

 .هئاطخأو هتاوفه نع مكاحلل حصنلا ءادسإو عمتجملاو ةلودلا رومأ ةبقارم
 يلاتلابو ،مهدقنو مهتضراعم ءاديإ يف دارفألا قح ةرورضلاب ينعي كلذ نإف
 .مهلوبقو سانلا روهمج ىضرب مكاحلا تاطلسو تايحالص دييقت

 يف ةماه تاقيبطتو ةلثمأ ةبراغملا ةيضابإلا انل كرت دقو
 نكي مل ذإ .ةيمتسرلا ةلودلا لالخ نم مكحلا لخاد ةضراعملاب فارتعالا

 نورظاني لب ةوقلاو فيسلاب نوعمقي ةلودلا هذه يف نوضراعملا
 اولواحو فنعلاو ةوقلاب اوجرخ اذإ الإ نوبراحي الو ،ليلدلاو ةجحلاب
 بلغأ عبتا امنيب ،عمتجملا يف ةنتفلا ثبو ةلودلا نمأ ىلع ءادتعالا

 دض يومدلا عمقلاو لاتقلا بولسأ نيينسلا نييسابعلاو نييومألا ماكحلا

 ةكرحلا عم لصح امك ثةيملس تناك نإو ىتح ةضراعم ةكرح يأ

 بهذملل ىلوألا ةرذبلا تلكش يتلا يميمتلا سادرم نب لالبل ةيملسلا

 ةضراعملاو ةلدتعملا ةيملسلا ةكرحلا هذه باحصأ ناك ثيح يضابإلا

 عانقإالاب مهبهذمل نوعدي ‘ةرصبلا يف يومألا يدادبتسالا مكحلل

 نب لالب مهميعز ىلعو مهيلع ىضقف اشيج نويومألا ثعبف ،ىنسحلاو

 .(!" _ه61 ةنس يميمتلا سادرم

 نع يهنلاو فورعملاب رسألا أدبم ربتعي :ةيعرشلا ديناسألا
 ىلع ةجح ىوقأ مالسإلا هبجوأ يذلا ةبيطلا ةملكلاو ةحيصنلاب ركنملا
 لةھ يبنلا ةنس ىلإ ةفاضإلاب اذهو ثةيملسلا ةضراعملا ةيعرش
 :نيدشارلا ءافلخلاو

 .6ص ثةيضابإلا ةكرحلا ةأشن : تافيلخ (1)
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 : يلي اميف لثمتتو :ةيلمعلاو ةيلوقلا ةيوبنلا ةنسلا :الوأ

 يا» :ةلي يبنلا لأس هنأ فح حارج نب ةديبع يبأ نع يور - (1
 هرماف رئاج لاو ىلإ ماق لجر :لاقف ؟ىلاعت هللا ىلع مركأ ءادهشلا
 يرجي ال ملقلا نإف هلتقي مل نإف ،كلذ ىلع هلتقف ركنملا نع هاهنو فورعملاب
 .ا" «شاع ام شاع نإو كلذ دعب هيلع

 اث «رئاج ناطلس دنع قح ةملك داهجلا لضفأ » :ةلي هلوق _ (2

 :لص يبنلا نع ث هللا دبع نب رباجو رمع نب هللا دبع نع - (3
 «مهنم عدوت دقف ،ملاظ كنإ :هل لوقت نأ ملاظلا باهت يتمأ متيأر اذإ»

 .اهلسم هاور

 :ةلي هنع رمع نباو ةريره يبأو يرادلا سوأ نب ميمت نع - (4

 ةميألو هلوسرلو هباتكلو لجو زع هلل :لاق ؟نمل انلق ةحيصنلا نيدلا»
 .(4) «؛مهتماع و نيملسملا

 ةماعلا نوؤشلا رييست يف ةكراشملا ىلع نيملسملل ثح ثيداحألا هذه يفف

 ريهامجلا كارش نود ةمألا روملب اودبتسل ول اودسفا نب ماكحلل حصنلا ءادبإب
 درفلا ةيحضت يضتقي هنأل فنعلا وأل فيسلا لمح نم لضفأ اداهج كلذ دعي لب
 نع هتمأو هعمتجمل دسافملا ءردو حلاصملا بلجل هيعسو ةيصخشلا هحلاصمب
 ةبحملا نع نكت يتلا ةنسحلا ةحيصنلاو ةبيطلا ةملكلاو ةيملسلا ةوعدلا قيرط
 .ءامدلل كفس وأ ةتتفلل ةراثا نود ةمألل ةدئافلا بلجل ةمحرلاو

 ةيبيدحلا حلصل هبف رمع ةماعزب نيملسملا ةيبلغأ ةضراعم - (5

 ةناكتساو مهلامآل ابييخت هيف اووأر ذإ ،نيكرشملا عم لي لوسرلا همربأ يذلا
 ملف ةرمعلا ءادأ نود ةدوعلاو مهمارحإ نم للحتلا اوضفرف ،نيكرشملا مامأ

 .152ص .(2)ج تاريخلا رطانق :يلاطيجلا )1(

 .187 ص .(3)ج .عجرملا سفن (2)

 .269ص 4 )(14)ج ٥ لينلا باتك حرش : شيفطآ (3)

 .49ص (2)ج “تفاصتإلاو لدعلا :ينالجراولا بوقعي ابل- .2657ص ،(14)ج ،عجرملل سفن (4)
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 .رافغتسالاو ةبوتلا مهنم بلط الو ةضراعملا هذه لت لوسرلا مهيلع ركني
 هداهتجا نم رمألا نأ نودقتعي اوناك مهنأل ريخلاب مهل اعدو مهفقوم مهفت لب

 الاثم ةيوبنلا ةقباسلا هذه يفف .هوعبتا لزنم يحو رمألا نأ اوكردأ امل نكل

 دعب حلص ةدهاعم ماربإ وهو مهم يسايس رمأب قلعتي ةضراعملل احضاو
 .نيملسملاو شيرق نيب برحلا نم نينس ةرشع

 :يلي اميف لثمتتو :نيدشارلا ءافلخلا ةنس :ايناث

 :ثض ركب ابأ ةفيلخلا رارقل ةباحصلا ةيبلغأ عم هين رمع ةضراعم (1

 مهقح نم هنأل فقوملا اذه مهيلع ركني ملف ،نيدترملا ةبراحم ةيضق يف
 .ا وعنتقاف ةجحلاب مهعنتأ لب ةضراعملا

 ةماسأ شيج ثعبب ركب يبأ ةفيلخلا رارقل ةباحصلا ضعب ةضراعم (2

 قلعتي رمألا نأ مهعنقأ لب ،هررق امل ةقلطملا ةعاطلاب مهرمأي ملف ،ماشلا ىلإ

 .هرمأ اوذفن و كلذب اوعتتقاف ث هتافو ليبق ةلي ئبنلا نم ةيصوب

 ضعب ىلع اضرأ مسق نيح فض ركب ابأ ةفيلخلل هن رمع ةضراعم (3
 تعسوأ الهف » :الئاق ههجاو ثيح ثنيملسملا عيمج كلم يهو ثسانلا

 .(!"«؟ ةروشم نيملسملا

 سانلا ايعاد دجسملا يف اموي بطخ هنن رمع ةفيلخلا نأ يور ام (4

 هيلع تضرتعاف ،مهرد 400ب هديدحت و ةأرملا رهم يف ةدايزلا مدع ىلإ
 نام جوز لاةنتنسا مثدَرا نإو » هللا لزنأ ام تعمس امأ : ةلئاق ةأرما

 داتهُب هتوذخاتا ائيش هنم اوثخات الق اًراطنق نهادحإ ,مثيَتاَءَو جاوز
 «رمع اطخأو ةأرمإ تباصأ » ةفيلخلا اهباجأف .[20:ءاسنلا] هئائييم امثإَو

 .اثهرارق نع هعوجر نلعاو

 .87ص ءثةيطارقميدلا يف اهرثأو ىروشلا :يراصنألا .د (1)

 .108 . 107 ص )1 (ج .خيراتلاو ةعيرشلا يف مكحلا ماظن :يمساقلا (2)

168 



 ينسلاو يضابإلا يسايسلاركفلا نيبةنراقم ةيروتسد ةيعرش ةسارد ةيضابإلا دنع ىروشلا ةيرظت :حون هللا دبع نالو قو .د

 متهرك له » :الئاق سانلا يف بطخ هف رمع ةفيلخلا نأ ىوري (5
 ،رمع اي كل انبجع » نيصح نب دسأ هل لاقف « ؟مكح وأ مسق يف ائيش ينم

 هلل دمحلا :لاق و هيدي رمع عفرف ،حدقلا ماقي امك كانمقأ ائيش كنم انهرك ول

 .("«حدقلا ماقي امك ينوماقأ ائيش ينم اوهرك نإ موق يف ينلعج يذلا
 ةفيلخلا حدمي ثيح ةيطارقميدلاو ىروشلا روص عورأ فقوملا اذه نمضتيو

 .فرحنا اذإ هموقي و هتريس يف هبقاري هنأل هبعش هنثن رمع

 قح يه ةيملسلا ةضراعملا نأ ىلإ لصن قبس ام ىلع ءانبو
 ةضراعملا ةيرح نأ دجن ثيح ‘ملسملا عمتجملا دارفأ نم درف لكل يعرش
 مكح ةرتف تعاج نأ ىلإ نيدشارلا ءافلخلاو يبنلا رصع يف ةنومضم تناك

 مهدحأ لاق ىتح دادبتسالا يف رمألا مهب لصو نيذلا نييومألا نيطالسلا

 تبرض هللا قتا يل لاق نم » ربنملا ىلع نم ناورم نب كلملا دبع وهو
 يف ةيرهوجلا ةيسايسلا ئدابملا دحأ قيبطت اولطع اذكهو .اث «هقنع

 .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا أدبم وهو مالسإلا

 ةيضابإلا دنع ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا أدبم :اثلاث
 نع يهنلاو فورعملا رمألا ادبمب ديدشلا كسمتلاب ةيضابإلا زيمتي

 اذهب مايقلا لجأ نم بجي امنإ اهسفن ةلودلا ةماقإ نأ نوريو ركنملا
 مهبتك يف ةصاخ اباوبأ ةبراغملا ةيضابإلا ءاهقفلا دزفأ دقو .أدبملا

 اريبك امامتها هب اومتهاو ،ةلماك ةيرظن هنم اوغاصو أدبملا اذهل ةيهقفلا

 اث ىروشلا ةبترم سفن يف هوربتعاو

 .354ص .(14)ج ،لينلا باتك حرش :شيفطا (1)

 .204ص .(4)ج رانملا ريسفت :هدبع دمحم خيشلا )2(

 رمالا بوجو باب ،(2)ج ثتاريخلا رطانق :يلاطيجلا : ليعامسإ خيشلا :رظنا (3)
 .ةروشملا يف لصف (3)جو .216 ىلإ 145ص شركنملا نع يهنلاو فورعملاب
 .794 ص 4 )3)ج لينلا باتك :ينيمثلا خيشلا .187 ىلإ 179ص

 : شيفطا خيشلا- .25 ىلإ 292ص ‘ (طوطخم) كنيروغبت ةديقع حرش : :شيفطا خيشلا

 .60 ىلإ 43 ص (1 3)ج لينلا باتك حرش
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 الو ،نيموكحملاو ماكحلا نيب دجوي نأ ىروشلا أدبمل نكمي ال لعفلابو
 ،مهنيب اميف نيموكحملا دارفألا نيب تاقالعلا يف ادئاس ناك اذإ الإ رمتسي نأ

 مكحلا نم يقيقحلا لوحتلا نأل هتايوتسم ةفاك يف عمتجملل ةيساسأ ةمسو

 وأ ماكحلا رييغت درجمب متي نأ هل نكمي ال يطارقميدلا مكحلا ىلإ يدادبتسالا
 ةسرامملا ىلع ريهامجلا ةيبرتب نوكي امنإو :يلكش يسايس رارقب
 فرعي ام وهو .ةلودلاب ءاهتناو ةرسألا نم اءادتبا ةيطارقميدلا
 مالسإلا ءاج دقو ثدرفلا ىدل ةيطارقميدلا حورلاب ةثيدحلا تاحلطصملاب

 نع يهنلاو فورعملاب رمالا أدبمب فرعي امب ىرونثلل عساولا موهفملا اذهب
 .يضابإلا يسايسلا ركفلل ةيساسألا تاماعدلا نم دعي يذلاو ركنملا

 يسايسلا ركفلا يف -راصتخاب- ةيرظنلا هذه سسأ حيضوت لواحنو

 يلاطيجلا ليعامسإ عجرملا خيشلا تافلؤم لالخ نم يبراغملا يضابإلا
 : يلي اميف شيفطا دمحمأ عجرملا خيشلا ةميأل ١ بطقو

 » : (ةحيصنلا) يهنلاو رمخلا موهقم 1

 ىرنس امك يلاطيجلا خيشلا حرشل اقبط ێأدبملا اذه فيرعت انل نكمي
 يف هبسنو هبسحو هتجرد تناك امهم عمتجملا يف درف لك قح

 احلاص هلقعب هاري ام لكب رمأي نأب ،ةماعلا نوؤشلا رييست يف ةكراشملا

 ."عمتجملا ىلع اركنمو ةدسفم هاري ام لك ىلع ركنيو عمتجملل

 أدبم نأل سانلا داقتعا يف لخدتلا اهب دصقي ال ةحيصنلاف هيلعو

 يف هاركإ ال" ةدعاقل اقبط مالسإلا هنمض امم ةدابعلاو ةديقعلا ةيرح

 نوؤشلا رييست يق درفلل ةيطارقميدلا ةكراشملا اهب دصقي امنإو ،"نيدلا

 .ةحيصنلا قيرط نع ةماعلا

 نأ يغبني لب .4 .عمتجملا يف ايبلس هرود نوكي ال ملسملا درفلا نال كلذو

 رمألاب فلكم هنأل رومألا ةجلاعم نم لصحي اميف ةيلوؤسملا نم اطسق لمحتي

 اذه يدؤيو .ينيد بجلو وهو ؛ماكحللو دارفألل ةحيصنلا ءادسب يأ يهنلاو
 ةيملسلا ةقيرطلاب ةعاطتسالا ردق ىلع لقاع غلاب درف لك فرط نم بجاولا
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 بجاولا اذهب لالخإلاو .ا"رمألا يلوألو عمتجملل يأرلا ءادياو حصنلل ءادسلب

 .ا ةمللا هذه ريغ نم هنأكف ،هني ملو رملي مل نم» :نإ لب ،مثإلا هنع بترتي ا

 تماق اذإف عنيع ضرف سيلو ةيافك ضرف دعي بجاولا اذه نأ ريغ
 .نيرخآلا دارفألا نع طقس بجاولا اذهب ام ةسسؤم وأ ةعامج

 :ركنملاو فورعملا موهفم (2

 : هلوقب نيحلطصملا نيذه يضابإلا يلاطيجلا خيشلا فرعي

 يف لخاد هلك رشلاو ‘فورعملاب رمألا يف لخاد هلك ريخلاف »

 يمسو ێهبجوتو هفرعت لوقعلا نأل افورعم فورعملا يمسو (...)ركنملا
 .ا) « هابأتو هركنت لوقعلا نأل اركنم ركنملا

 حالصو ريخ هيف ام لكو قطنملاو لقعلا هاضري ام لكف هيلعو
 ربتعي ،دري مل وأ ةيعرشلا صوصنلا يف هركذ درو ءاوس عمتجملل
 بجي اركنم ربتعي ةمألاب ةرضم هيفو ميلسلا لقعلا هابأي ام لكو ێافورعم
 لئاسملاب رمألا قلعت ءاوس ،يملسلا لمعلاو ةحيصنلاب هتلازإ ىلع لمعلا
 .اهريغ وأ ةيسايسلاوأ ةيداصتقالا وأ ةيعامتجالا

 نأ بجي نيرخآلا دارفألا هاجت يهنلاو رمالا بجاو نإف عبطلابو
 ةيصخشلا دارفألا تايرحب سمي ال نأو هلل ةحيصنلا ىلع رصتقي

 .ايملاع اهيلع فراعتملا ةيعيبطلا هقوقحب الو ةيعامجلاو

 : يهنلاو رشألا ناكرأ )3

 لكل ناكرأ هلو ث"لل ةحيصنلا" هانعم ةيضابإلا دنع يهنلاو رمألا

 :ا٨ يهو اهركذب انه يفتكن طورشو ماكحأ اهنم

 .794 ص .(3)ج لينلا باتك :ينيمثلا )1(

 .292 ص ،(طوطخم) ،نيروغبت ةديقع حرش :شيفطا (2)
 .146 ص (2)ج ،تاريخلا رطانق :يلاطيجلا (3)

 .اهدعبامو 156ص ى(2)ج ،تاريخلا رطانق :يلاطيجلا :كلذ ليصفت رظنأ (4)

171 



 ينسلاو يضابإلا يسايسلا ركفلا نيب ةنراقم ةيروتسد ةيعرش ةسارد ةيضابإلا دنع ىروشلا ةيرظن :حون هللا دبع نالغو قوا.د

 نوكي نأ هيف طرتشيو 4 يهنلاو رمألا ىلوتي يذلا وهو :بستحملا
 .املسم ێالقاع ءاغلاب

 ©يهنلاو رمألا اهنأش يف دراولا ةلاسملا يهو :باستحالا هيف اميف _

 .طورش اهيفو

 يهنلاو رمألا هل هجوتي يذلا صخشلا وهو :هيلع بستحملا

 .طورش هيفو

 .تاجرد هيفو يهنلاو رمألا ةيفيك

 : ةيعرشلا ديناسألا )4

 فورعملاب رمألا ىلع نيملسملا ثحت يتلا تايآلا نم ريثكلا تدرو

 ةكراشمل ةليسوو ثنيدلا .يف ايرهوج انكر هرابتعاب ركنملا نع يهنلاو
 اذه كرتي نم ىلع تايآلا هذه ددشت امك ،ةعامجلا حلاصم ةمدخ يف درفلا

 .ا" ريصملا ءوسو كالهلاب هدعوتتو بجاولا

 ةيعرشب اورقأ نيرصاعملا ءاهقفلاو باتكلا بلغأ نأ ىلإ ريشنو

 بناج ىلإ عمتجملا يف ايرهوج انكر ضعبلا اهربتعاو يهنلاو رمالا

 رمالا ادبم ةقالع نأش يف ةرهز وبأ مامإلا لوقيو . (ا2ىروشلا ادبم

 :ىروشلا أدبمب يهنلاو

 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ليبق نم اهتاذ ىروشلا نأو »
 مكاحلا نم داشرتسا ةرواشملا نأل ،هل ةمزالم يهف هنم نكت مل اذإو

 .اة«رمألا يلوألو هل ةحيصنلا نمض نم يهو ،موكحملل

 ءاهدعبامو 152صو ءاهدعبامو 146ص ء(2)ج :تاريخلا رطانق :ليصفتب ديناسألا هذه رظنل (1)
 .292ص ء(طوطخم) ءنيروغبت ةديقع حرش : :شيفطاو .اهدعبامو 179ص (3)جو

 .275 .اهدعبامو 103 ص (1)ج خيراتلاو ةعيرشلا يف مكحلا ماظن :يمساقلا :مهنم (2)
 يف اهرثأو ىروشلا :يراصنالا .د .31ص كثةيطارقميدلاو ىروشلا :اغال
 .87 ص ثةيطارقميلدلا

 .259ص {م1977/ه1397 .يبرعل ركفلا راد ثةينثلا ةعبطلا شةيمالسإلا ةدحولا :ةرهز وبل دمحم (3)
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 :ةيضابإلا دنع ةضراعملا ةسرامم تانامض :يتاثلا عرفلا

 ةدع ةيخيراتلا هتاقيبطتو يضابإلا يسايسلا ركفلا نمضتي
 :امه ناتنامض اهمهأ ةضراعملا قح ةسراممل تانامض

 شيج دوجو نأ ةيضابإلا ءاهقف ىري :شيجلا دوجو مدع ((
 مكحلا ىلع ارطخ دعي هتدعاسمل مامإلا بناج ىلإ ةلودلا يف حلسم

 يف مهتيرحو .ةيدئاقعلاو ةينيدلا دارفألا تايرح ىلعو يروشلا

 هنم لعجي دق شيجلا دوجو نأل يهنلاو رمألاو ةضراعملا ةسرامم

 نإف كلذلو &" ةوقلاب يروتاتكد ماظنو ةرئاج ةطلس ضرفل ةادأ
 ام مغر ،مهمكح ةيامحل ينماظن شيج ليكشت نع اوعنتما نييمتسرلا

 .ةوتفو ةوقو يداصتقا ءاخر نم ةيمتسرلا ةلودلا هتغلب

 ةلودلا يف مامإلا دعي :مامإلل ةيصخشلا ةيلوؤسملا أدبم (ب
 ةلاح يف ةيضابإلا ةعامجلا يف وأ ،روهظلا ةلاح يف ءاوس ةيضابإلا

 ةعبت لمحتي وهو ،ةيعرشلا ريغ هتارارق نع الوؤسم ،نامتكلا

 رارضإ اهيلع بترتي يتلا ةعورشملا ريغ هلامعاو هتافرصت
 ىدأو ،هنم قاقحتسا نود نم صخش ىلع دحلا ماقأ اذإف ،ريغلاب

 هلام نم ةيدلا عفدي نأ مامإلا ىلعف ىثالث هتافو ىلإ كلذ
 دييقتو ماكحلا فسعت نم دحلا ىلإ ةدعاقلا هذه يدؤتو ءاث7”صاخلا

 .نيموكحملا هاجت مهتاطلس

 ريسفت يف ةيدقن ةسارد ،نيرشعلا نرقلا ركفو يمالسإلا خيراتلا :قوراف رمع .د (1)
 :ةيمتسرلا ةلودلا يف لوقي ثيح 53ص 01985 .أرقا راد ڵةيناثلا ةعبطلا . خيراتلا

 نم هتطلس دمتسي رئاج ناطلس ىلإ مامإلا لوحت رطخ ةيضابإلا ءاهقفلا كردأ دقل»
 قرفتو شيجلا لح ةرورضب ىرخألا ولت ةرملا اورصأ دقف كلذلو تباث شيج
 «ةكرعم:وأ ةعقوم لك دعب مهقطانم .ىلإ مهتدوعو ةيضابإلا

 .58 نيرشعلا نرقلا ركفو يمالسإلا خيراتلا :قوراف رمع .د (2)
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 افالخ- ةعبرألا بهاذملا لثم ةيضابإلا نإف ىزخأ ةهج نم
 ةياب عتمتي ال مهدنع مامإلا نأل ،مامإلا ةمصعب نودقتعي ال -ةعيشلل
 موقي يتلا هلامعأو هتارارق ةفاك نع لوؤسم وه لب ةصاخ ةناصح

 قح ةماللف دبتساو فسعت وأ فرحنا اذإف ")مكحلل هتسرامم دنع اهب

 .اهتاعارم نم دبال يتلا ةيعرشلا ماكحألاو طورشلا قفو هلزع

 رثئاجتا ناطلسلل يملسلا لزعلا ةيعرش :ثلاثلا عرقلا

 .روهظلا ةلاح خ

 ملظو ربجت امهم رئاجلا ناطلسلا لزع مرحت ةينسلا بهاذملا تناك اذإ

 ابوجو هيلع ةروثلا بجوت ج را وخلا به اذم تناك اذا 3 ابنذ كلذ ربتعتو

 اولاقو ،نيضقانتملا نييأرلا نيذه نيب اطسو ابهذم اوبهذ ةيضابإلا نإف ،ايعطق

 ةلمج رفاوتب ديقمو طبترم هزلوجو ،بجي الو زوجي رئاجلا ناطلسلا لزع نأ

 رثكأ عفانملا بلج نمضت يتلا ةمراصلا ةيعرشلا طباوضلاو طورشلا نم

 روهظلا ةلاح يف نوكيو يملس لكشب كلذ نوكي نأ .اهمهأ رارضألا نم

 ينالجراولا فسوي بوقعي وبأ عجرملا مامإلا لوقيو .ةنيعم لحارم قفو
 :ددصلا اذه يف

 ).. .) مارح كلذ ىلع مهلاتقو مارح مهيلع ج ورخلا ةنسلا تلاقر»

 ،مهتيعرو مهدونج عيمج ىلعو بجاو هيلع جورخلا جراوخلا تلاقو
 هبرق وهو زئاج غئاس هيلع جورخلا (ةيضابإلا) قحلا لهأ لاقو

 .(2) «لجو زع هللا ىلإ

 . )3 .ون نيملسم اوما آ م روجلا ماكح لع جورخلا اقلطم

 . .58 ءعجرملا سفن :قوراف رمع .د (1)

 .49ص (2)ج 4 فاصنإل او لدعلا :ينالجراولا ميهاريا نب فسوي بوقعي ابأ (2)
 ىولتفلا) باتك يف ةيضابإلا لوح ءاج ام ىلع درلل ه1314 ةنس هل ةلاسر يف لوقي ذل )3(

 جورخلاب لوقن ال . نحنو » :يسلبارطلا دومحم ىفطصم ني لماك خيشلا يتفملل (ةيلماكلا
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 ةسايسلاو هقفلا يف لادتعالا لهأ مهو- ةيضابإلا نإف لعفلابو

 مدع ىلع اوعمجأ -مهنع ةفورعملا مهتيرظنو مهفقاوم ىلإ رظنلاب
 ،يهنلاو رمألا يف ةيملسلا قرطلا عابتا ةرورضو جورخلا بوجو
 كلذ لبق اومسو .ةماقتسالاو ةوعدلا لهاب اوفرع مهنإف كلذل

 يبأ نب يلع شيجو ةيواعم شيج لاتق نع اودعق مهنأل "ةدعقلا'ب
 ةوعدلا مازتلاب يطسولا يملسلا قيرطلا اوراتخاو ن بلاط

 كولملا دض ةروثلاو فنعلا لامعتسا ةلأسم دعت امك .ةيملسلا

 جراوخلاو ةيضابإلا نيب ةلصافلا ةيرهوجلا تافالخلا نم نيدبتسملا
 ءاهقف ضعب ىلا ةراشإلا نكمي كلذ نم ءانثتساو .")نيفرطتملا

 ىلع جورخلا ةركفل نوسمحتي نيذلا نيينامعلا ةقراشملا ةيضابإلا
 بهذم لثمي الو هيلع ساقي ال اءانثتسا كلذ دعيو ءا)رئاجلا ناطلسلا

 يضابإلا يسايسلا ركفلا يف بلاغلا يأرلا امأ ،ةبراغملا ةيضابإلا

 هدييقت عم زئاج امنإو بجاو ريغ رئاجلا ناطلسلا لزع نإف يبراغملا
 .اهب الإ متيال ةيعرش طباوضو طورشب

 رئاجلا ناطلسلا لزعزاوجل ةيعرشلا طباوضلا :عبارلا عرفلا
 قح ىلع طباوضو دويق ةدع ةبراغملا ةيضابإلا ءاهقف عضو

 هذه مهأ لثمتتو ثرئاجلا ناطلسلا لزع يف يضابإلا بعشلا

 :يلي اميف طباوضلا

12 

 :رظنا « انبهذم لهج دقف جورخلا بوجو انيلإ بسن نمو ،نيدحوملل روجلل نيطالس نع
 نب ريكب ةعجارم ،ثيدحلاو ميدقلا يف ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا :رمعم يحي يلع
 . 631ص ©2003 ثةيادرغ ،ثارتلا ةيعمج رشن .جاحلب خيشلا دمحم

 نيب ةيضابإلا :رمعم يحي .49ص ء(2)ج ‘فاصنإلاو لدعلا :ينالجراولا بوقعي ابأ (1)
 ١ .اهدعب امو 518ص ثةيمالسإلا قزفلا

 سماش نب دومح نب ملاس خيشلا :رظنأ ،يبايسلا ملاس خيشلاو يملاسلا خيشلا لثم (2)
 ليعامسإ ةيس ةروتكد :حت ‘ءاثعشلا يبأ عابتا نع ءاثعولا هلازإ :يلئامسلا يبايسلا
 .اهدعب امو 77 ص 01979 ،نامع ةنطلس ‘برعلا لجس عباطم فشاك
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 "روهظلا ةلاح"يف الإ رئاجلا ناطلسلا لزع ةيضابالا دنعزوجي ال (1

 ةفاك رفوت عم ءاهانيأر امك "نيدلا كلاسم" ةيرظنل اقبط (ةيضابا ةمامإ مايق)
 .يهنلاو رمالا لحارم لك عابتاو يةيعرشلا طورشلا

 فلاخي حبصأ اذإ روهظلا ةلاح يف ناطلسلا لزع نوكي (2

 ةماعلا ةدارإلا) سانلا اضر ضقاني امب لمعيو ريهامجلا ةدارإ

 :هلوق ةلق هنع ىوري ثيح ؛هيلع هنوركني امب لمعيو : (بعشلل

 نوركنت امب نولمعيو نوأرقت امك نوأرقي ءارمأ يدعب نم نوكتس»
 .ا") «ةعاط مكيلع كئلوأل سيلف

 هنايغط وأ بعشلا ةراشتسا نع هيلختو هيأرب مكاحلا دادبتساف هيلعو ٠
 بجوت يتلا ةعيبلا دقعل اقرخ كلذ يف نأل ،لزعلل ابجوم دعي هفارحناو

 نأ بعشلل قحي يلاتلابو غيطارقميدلا أدبملل اقبط ةيبعشلا ةدارإلا ديسجت
 خيشلا لوقي امكو ،لدعلاب ةنورقم مامإلا ةعاط نأل هرودب دقعلا اذه ضقني

 تئرب دقف طسقي ملو لدعي ملو يلو مامإ امياو» :يضابإلا يتاوللا مالس نبا
 . ا «هعاطأ نمو هلوسر ةمنو هللا ةمذ هنم

 نأل ،"لدعلا مدع" طرش رفوت نم ققحتلا نم دبال هنأ ريغ
 يويند ضرغل وأ ةطلسلا هتعزانم فدهب لداعلا مامإلا ىلع جورخلا

 ىلع ةروثلا » :ربتعت ذإ ،ةرخآلاو ايندلا يف اهيلع بقاعي ةميرج دعي
 عنشأ نم كلذ دعي لب ۔ا« ةيضابإلا دنع ةركنم لداعلا مامإلا
 .اهئادعأ دض همكح يف هتدناسم بجي لداعلا مامإلا نأل مئارجلا

 يبأ ةمالعلا ةيشاحب يشحم ،بيترتلا ةيشاح :ينالجراولا ميهاريا نب فسوي بوقعي ابأ (1)

 .1982 ێ‘نامع ةنطلس ءةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رمع نب دمحم هللا .دبع

 ١ (عيبرلا هاور) .69ص

 .115ص نيدلا عئارش :يتاوللا مالس نبا (2)
 55ص يمالسإلا خيراتلا :قوراف رمع .د (3)

(4) : ! 1' !', .292. 
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 ىلإ يدؤت يتلا ةيعوضوملا طورشلا ةفاك ققحت نم دب ال (3
 الإ مئاق مكح مده يغبني ال » :هنأل ةريبك رارضا نود لدعلا عاجرإ

 ةيضابإلا ىري لب { ا"« هنم ريخ مكحب مايقلل ةعاطتسإلا تدكأت اذإ
 مدع نظلا ىلع بلغ ذإ ملاظلا مكحلا تحت ءاقبلا نسحتسي » دنأ

 .(2) « نيملسملاب ةرضم يدؤي نأ فيخ .وأ جورخلا حاجن

 نيدحوملا ريغ مكح ةلاح يف ىتح أدبملا اذهب نومزتلي ةيضابالا نإ (4
 اذإ مهدض داهجلا بجي نيأ رامعتسالا شم ءالخدلا بناجألاو نيكرشملا نم

 اولخد نيذلا بازم يداوب ةيضابالا نإف كلذل اقيبطتو ،هحاجن طورش ترفوت
 اودقع ،رشاعلا نرقلا ةيادب يف ةيمتسرلا ةلودلا طوقس ذنم نامتكلا ةلاح يف
 :يف نأ اودكات امل ةمألا ةحلصم ىلع ظافحلل 1853 ةنس اسنرف عم ةدهاعم
 لابج دوجو مدعل ،نيدلاو عمتجملا ىلع ادج ةريبك ارارضأ كاذنآ اهل متهجاوم

 اهتهجاوم نمضت يتلا ةيفاكلا ةيركسعلا ةدعلاو ةوقلل مهباستكا مدعو ؤمهيمحت
 لامشلاب تاضافتنالا فلتخم يف اوكراش كلذ عمو ءاهيلع ةروثلا حاجنو

 رمعتسملا دض ةيريرحتلا ةروثلا عالدنابو ،اةةينطولا ةكرحلا يفو يرئازجلا
 ميظنتلاب تمستاو ينطولا ميلقإلا ةفاك تلمش يتلا 1954 ةنس يسنرفلا
 اعوط نرويبازملا ةيضابإلا اهيلإ مضنا الاجرو ةدعو اداتع ريضحتلاو
 ( .افرشلا ةحاس يف ريثكلا مهنم دهشتساو لاومألاب اهومعدو

 .290ص ثةبهو ةبتكم ثةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا :رمعم يحي يلع (1)

 .15ص ‘ةبهو ةبتكم ‘ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا :رمعم يحي يلع (2)

 يف نويبازملا ةيضابإلا كراش دقف نيدلا ريخو سورابراب نيينامثعلا .نيدئاقلا ءادنل ةيبلت (3)
 رئازجلا ةنيدم نعوم1510 ةنس سنوتب ةبرج ةريزج نع نابسإلا ةازغلا دص
 ةكرعم يفو ثرداقلا دبع ريمألا ةضافتناو ةجيتم كراعم يفو 01830و 1518 تاونس
 ثبازم ينب خيرات ثديعس جاحلا ريكب نب فسوي : رظنا . خلا 1837 ةنس ةنيطنسق

 . اهدعبامو 179ص ث 2006 .ةيناثلا ةعبطلا ةيادرغ ثةيبرعلا ةعبطملا

 راد ێاثيدحو اميدق رئازجلا خيرات يف نييبازيملا رود ،يرونلا ىسيع ومح دهاجملا (4)
 .1984 ،سيراب ،ناوركلا
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 لزعلا لبق يهنلاو حصنلا لحارم :سماخلا عرقلا

 لزع يأ لبق يهنلاو رمألا لحارم عابتا ةيضابإلا بجوي
 ةريخألا ةلحرملا ةيضابإلا دنع لزعلا ربتعي ثيح ثرئاجلا ناطلسلل

 حصنلا لئاسو لك ذافنتسا دعب يهنلاو رمألا لحارم نم ىوصقلاو
 مهنإف ءروهظلا ةلاح يف ةيضابإلا دنع مامإلا فرحنا اذإف .ةظعوملاو

 :(")ةيلاتلا لحارملا هعم عبتت نأ نوبجوي

 ءاهقفلا فرط نم "لدعلا مدع" ثودح نم تبثتلا :الوأ

 نإف كلذ يفو ێلودعلا نيدياحملاو ءاهزنلا نيقوثوملا عجارملا
 ،روهظلا ةلاح يف مئاقلا ماظنلا ةيعرشل مهفييكت يف ةيضابإلا

 مكاحلا نأ ىنعمب . رايتخالا ىروش ىلع رييستلا ىروش نومدقي

 ةلداعو ةيطارقميد ةقيرطب مكحلا نوؤش ريسي ناك اذإ ايعرش دعي

 هيلعو ثةثارولاب اهكلمت وأ ةبلغلاب ةطلسلا بصتغا دق ناك ول ىتح
 ىلع جورخلا نأش يف تالاح ثالث نيب نوزيمي ةيضابإلا نإف
 : (2) يه و مكاحلا

 راس هنأ مث يطارقميدلا بولسألاب بختنا دق مكاحلا ناك اذإ (ا

 بجت لداع مامإ وهف ڵةلودلا رومأل هتسايس يف ىروشلاو لدعلا ةريس
 .ةميرجو ةريبك هيلع جورخلاو هتعاط

 دعب هنكل يطارقميدلا بولسألاب بختنا دق مكاحلا ناك اذإ (ب

 طباوضلا قفو هلزع زوجي هنإف .ربجتو دبتسا وأ فرحنا مكحلا ةيلوت
 .ةبجاولا ةيعرشلا

 .15ص ثةيضلبإلا ىلع ءاوضل :رمعم يحي يلع .339ص (14)ج .لينلل باتك حرش :شيفطلا (1)
 .1 ص ةبهو ةبتكم ةيمالسإلا قزفلا نيب ةيضابإلا : رمعم يحي يلع )2(
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 ءاوس ،ةيعرش ريغ ةقيرطب ةطلسلا ىلوت مكاحلا ناك اذإ (ج
 ةسايسب راس هنكل ،ةيصولاو ةثارولاب وأ ةوقلاو ةوطسلاب تناك
 .هتعاط بجت هنإف ،لدعلاو: ىروشلا

 ،عنتما نإف ،لدعلل عوجرلاو ةبوتلاب هيلع حلي :ايناث
 لهأو ءاهقفلا دوهشلا روضحب ثدحلا اذه هيلع تبثي :اثلاث

 هفارحناو هروج ىلع رصأو ىبأ نإف ثةبوتلاب بلاطيو ،ىرونلا

 وأ ةبوتلاب هتبلاطم يف نورمتسي كلذ عمو ،نيملسملل امصخ حبصأ
 ءهلاح ىلع يقب نإف \ةنسحلا ةظعوملاو ةحيصنلاب لازتعالا

 مامأ هيلع ةجحلا ماقتو فارحنالا اذهب سانلا عيمج غلبي :اعبار
 ةيملس ةقيرطب هلزعو هيلع جورخلا زاج طقف ةلحرملا هذه يفو ثةيعرلا
 انكمم كلذ نوكي نأ طرشب ء(ةلاقتسالاب ةبلاطملاو ةقثلا بحس لثم)

 .افنآ اهانركذ يتلا ةيعرشلا طباوضلا ةفاك رفاوتب

 : ثحبملل ةماعلا ةجيتنلا

 لكشب حضتي ءةيضابإلا دنع رايتخالا ىروشل انتسارد لالخ نم

 عم قباطتت يضابإلا يسايسلا ركفلا يف ةمامإلا ةيرظن نأ يلج
 اهرقأ و مالسإلا اهب ءاج يتلا ،ىروشلاو لدعلاو ةاواسملا ئدابم

 ءافلخلا ةنسو ةيوبنلا ةنسلا نم ` اهسسأ دمتستو كميلسلا لقعلا
 .ثيدحلا يطارقميدلا ماظنلا ئدابم عم قباطتت اهنأ امك ،نيدشارلا

 نييضابإلا ةيعرشلا ةيسايسلا ءاهقف روصت يف مالسإلا يف ةلودلاف
 اهدحو ةءافكلا ساسأ ىلع مامإلا اهيف بختني ةيروش ةلود يه

 مامإلا نوكيو .ةماعلا ةعيبلاب هنع ربعملا بعشلا اضر ةطساوب

 مامإلا لزع بعشلا كلمي امك .هتباقر تحتو بعشلا مامأ الوؤسم
 نم دبال ةمراص طورش نمض ةعيبلا دهع ضقن اذإ هيلع جورخلاو
 :ةمامإلا يف ةيضابإلا يأر نإف هيلعو .اهرفوت
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 صلخم لك هيدؤيو ثيدحلا هاجتالا هديؤي يذلا يأرلا وه »

 .ا"“«هنطوو هنيدل

 يأر ىرت نأ الإ اهعسي ال» ةيمالسإلا ةمألا نإف كلذبو
 اوحجري نأ نكمي ال مالسإلا ءاملع ناو ،ةفالخلا ةيضق يف ةيضابإلا
 .ا2«يارلا اذه ريغ

 ةعبطلا ،مالسإلا يف يفسلفلا ريكفتلا :( قباسلا رهزالا خيش) دومحم ميلحلا دبع .د (1)

 .191ص 01974 توريب ينانبللا باتكلا راد ،ىلوالا

 .116ص ةيمالسإ تاسارد :تشوعأ (2)
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 ثلاثلا لصتملا

 ةيطارقميدلا) ىروشلا

 .ةيطارقميدلا موهفم :لوألا ثحبملا ٠

 .ةيطارقميدلاو ىروشلا نيب ةتراقملا :يتاثلا ثحيملا ٠
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 حلطصم انلمعتسا ؛مالسإلا يف ىروشلل انتسارد ضرعم يف
 يف- امهنيب دجوي امل كلذو ،ىرونثلا حلطصمل فدارمك ةيطارقميلنلا

 ماظن حلطصم ازواجت انلمعتسا امك ڵقباطتلاو هباشتلا نم =-انداقتعا

 هتاذب امئاق اماظن لكشت نأ .انيأر امك ،قرت مل ىروشلا نأ مغر ىروشلا

 .ةيطارقميدلا ىوتسمب

 اهسفن حرطت تلازام ،ةحلمو ةيساسأو ةماه ةيلاكشإ كانه نأ ريغ
 :يهو ،يمالسالا ملاعلا يف يروتسنلا نوناقلا ءاملعو ءاهقفلا مامأ مويلا ىتح

 نيذه نأ مأ ؟يطارقميدلا ماظنلا هسفن وه ىروشلا ماظن له _

 قافتالا هجوأ يه ام :ىرحذلاب وأ .؟ ارهوجو الكش نيفلتخم نيماظنلا

 ١ ؟ ةيطارقميدلاو ىروشلا نيب فالتخالاو

 لالخ نم ةيلاكشإلا هذه نع ةباجإلا لصفلا اذه يف لواحن
 فرط نم امدختسا املاط نيذللا - نيموهفملا نيذه نيب ةنراقملا

 هبشلا هجوأ صالختساو -ةفلتخم يناعمب ةسايسلاو نوناقلا لاجر
 نم ءيشب ثحبلاو ةساردلاب انلوانت انك نإو .امهنيب فالتخالاو

 هذه ىلع ةباجإلا ةلواحم لبق انب ردجي هنإف ىروشلا ةيرظن ليصفتلا
 ىتح ءاهعاونأو ةيطارقميدلا موهفم راصتخاب ضرعتسن نأ ةيلاكشإلا
 ةراشإلا عم ©ىروشلا نيبؤو اهنيب ةنراقملا ءارجإ كلذ دعب انل ىنستي

 موهفملا ىلع -ةلاطإلل ابنجت- اذه انثخب يف رصتقنس اننأ ىلإ
 يتلا ةيسايسلا ةيطارقميدلا ىنعمب ،ةيظارقميدلل يلاربيللا يديلقتلا

 ةيبروألا لودلا ىلإ اهقيبطت دتماو تروطتو ةميدقلا انيثأ يف تاشن
 لود بلغأ يف دئاسلا ماظنلا وهو ڵةيكيرمألاو ةيسنرفلا نيتروثلا ذنم

 .رضاحلا تقولا يف ملاعلا

 ىروشلا ماظنب اهتنراقم مث ،ةيطارقميدلا موهفم ضارعتسا لوانتنو
 : يلي اميف
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 لوأل .ثرتبمل

 ةيطارقميدلا موهفم

 لماشو لماك قيقد فيرعت عضو يف نوثحابلاو ءاهقفلا فلتخا

 ىنعمب ةيطارقميدلل عساولا-ليصألا موهفملا نيب مهطلخ ببسب ةيطارقميدلل
 اهلاكشأ ىنعمب قيضلا اهموهفمو ثةنيعم ةياغ فدهتست ةيفسلف ةركف اهنوك
 ،تاموكحلا لاكشأ نم الكش اهنم تلعج يتلا ةيبرغلا لودلا يف اهتاقيبطتو

 :يلي اميف كلذ لوانتنو .ةثيدحلا ةيسايسلا ةمظنألا نيب هتاذب امئاق اماظنو

 فيرعت لضفأ نأ ىرن :ةيطارقميدلل عساولا موهفملا
 يكيرمألا ميعزلا هب لاق يذلا وه طيسبلا هانعم يف ةيطارقميدلل

 بعشلا ةطساوب بعشلا :مكح» :هنأ اهفرعي ثيح "نلوكنل ميهاربإ"

 يف يسايسلا ماظنلا نوكي نأ ينعي اذهو .ا") «بعشلا لجا نمو
 درف ةدارإ نع سيلو ،بعنشلل ةعل ةدارالا نع ربعي ةنيعم ةعامج

 امهم ةيلعفلا ةدايسلا بحاص وه بعشلا نوكي نأو ثةنيعم ةئف وأ
 كلذ ةياغو .اةسايسلا ةعامجلا يف مكحلا سرامت يتلا ةئيهلا تناك

 ةعابطلل ةيبرعلا ةضهنلا راد ،ةيسايسلا تايرظنلا يف :رصن زعملا دبع دمحم .د (1)

 .164ص 01973 توريب رشنلاو

 سفن :رصنزعملا دبع.د .333 ص ثيروتسدلا نوناقلاو ةيسايسلا مظنلا :راطعلا داؤف.د (2)

 .1 64ص ردصملا

 ع د ع 1 ع : ح ع ح -
 , ح » ع « غ ج ع حع!, -

 , م, م 1933, . 62.
 .:ىنعملا اذه يف نالوقي ثيح

 » ع 11 ع ن ] ح ع '! م ح !-

 , ا 0 '0ح ج ح ح عٹ «
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 قراوفلل رابتعا نود ،سانلا نيب ةقلطملا ةاواسملا ةركف قيقحت وه

 .ةيرشبلا مدق ةميدق ةركفلا هذه نأ كش الو ،ا")مهنيب ةيعيبطلا

 مل نإو ىتح نيموكحمو اماكح نمضتت يتلا ةيسايسلا ةعامجلاو
 دسجتت نأ دبالف ءاخإلاو ةاواسملا ةركف اهيف تداس اذإ -ةلودلا ةجرد غلبت

 يف رخآب وأ لكشب دارفألا ةيبلغا كرتشي ثيحب ،ةيطارقميدلا ةركفلا اهيف
 ةلالدلا ىلإ ةيطارقميدلل عساولا موهفملا اذه دنتسيو .اهيف مكحلا ةسرامم

 "سوميد" ةملكف ©بعشلا ةطلس :ينعي يذلاو ‘هسفن حلطصملا اذهل ةيوغللا

 .اث ةطلسلا ينعت "سوتارك'و بعشلا ةينتاللاب ينعت
 لوح ريكفتلاب ميدقلا ذنم ءاهقفلاو نويسايسلا نوركفملا لغشنا دقو .
 امك بوعشلل يسايسلا عقاولا يف ةيطارقميدلا ةركفلا ديسجتو قيقحت ةيفيك
 اهلوأ ةميدقلا ةينانويلا ةيطارقميدلا دعت ددصلا اذه يف براجت ةدع تدجو

 رهظتو اهتاذب لقتست مل ةيطارقميدلا ةركف نإ لب ،قالطإلا ىلع اهتدئارو

 ةفسالفلا يديأ ىلع الإ ،مكحلا يف يسايس ماظنو ةيروتسد ةيرظنك

 دعب ةصاخ ابوروأ يف اماه اروطت كلذ دعب تفرع مث نيينانويلا نيركفملاو

 ( . ةيكيرمألاو ةيسنرفلا نيتروغلا

 هرورمو يرشبلا عمتجملا روطت ىدأ :ةيطارقميدلل قيضلا موهفملا
 ايازم نم ةيطارقميدلل ام نوركفملا كردأ نأ ىلإ ،مكحلل براجت ةدعب
 ةطلسلا ةيلاكشا لحو ةيبعشلا ةدايسلا قيقحتل لثمألا . ماظنلا اهرابتعاب

 تايرظنلا نم ةلمج اهنم اوغاصف دارفألا نيب لدعلاو ةاواسملا قيقحتو

 لاثملا تحبصأ يلاتلابو ةينانويلا ةبرجتلا نم اهوحوتسا يتلا ةيروتسنلا
 مكح يأ ثةيطارقميدلا رهوج قيقحت ىلإ برقأ اهرابتعاب هب يدتقي يذلا

 تناك اذإ يطارقميد هنأ هنع لوقن عمتجملا نأ» :ىلا رصنزعملا دبع ذاتسألا بهذيو (1)
 ةموكح وأ ةلود نمضتي نأ ةرورضلاب مزلتسي ال اذهو ثءاخالاو ةاواسملا حور هدوست

 ردصملا سفن رصن زعملا دبع دمحم .د :رظنأ .(ريبك فرصتب) « ةيطارقميد
 .166 .164ص

 .5ك1ص ‘ةيسايسلا بهاذملا زجوم :ةداعلا قوف .د (2)
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 كلذ نع بترتو ‘ةرشابملا ةيطارقميدلاب تيمس كلذلو هسفنب هسفن بعشلا

 مئاقو لماش يروتسدو يسايس ماظن ىلإ "ةيطارقميدلا ةركفلا" تلوحت نأ
 اذه قيبطت روطتل اعبت ائيشف ائيش هلاكشأو ةيرهوجلا هسسأ ترولبت ،هتاذب
 .جذامنو ةديدع اروص تفرع ةيطارقميدلا نأ ىلع ءابوروأ يف ماظنلا

 :امه نيتيرهوج نيتيلاكشإ لوح اساسأ ترهظ !ةفلتخم

 .؟ ةطلسلا يف بعشلا كارتشا ةيفيك _

 ةيسايسلا ةدايسلاو ةيدرفلا ةيرحلا قيقحت يه ةيطارقميدلا ةياغ له
 قيقحتو سانلا نيب ةيلعفلا ةاواسملاو ةيعامتجالا ةلادعلا قيقحت يه مأ

 ؟ ةعامجلا حلاص

 :يهو ،ثالث ىلإ ةيطارقميدلا عاونأ فنصت ،ىلوألا ةيلدجلل اقبطو

 اقبط امأ .ةرشابم هبش ةيطارقميد ێةيباين ةيطارقميد ،ةرشابم ةيطارقميد
 ةيطارقميدلا :يه نينثل ىلإ ةيطارقميدلا عاونأ فنصتف ةيناثلا ةيلدجلل
 نافينصتلا ناذه دعي عقاولا يفو .ةيعامتجالا ةيطارقميدلاو ةيبرغلا
 نم ثالثلا عاونألا نمضتت ةيلاربيللا ةيطارقميدلا نأ ذإ ،نالخادتم

 ةيكارتشالا وأ ةيعامتجالا ةيطارقميدلا لكشت امنيب ،ةيسايسلا ةيطارقمينلا
 .هتاذب امئاقو القتسم اصاخ اجذومن

 ليصفتلا نم ئشب اهعاونأو ةيلاربيللا ةيطارقميدلا ضرعتسنو
 ةيطارقميدلل ماعلا فيرعتلاب يفتكن امنيب ێانثحبب دوصقملا اهنال

 :يلي اميف كلذو ،ةيعامتجالا

 .ةيلاربيللا ةيطارقميدلا :لوألا بلطملا

 ىلع مئاقلا ،ةيسنرفلا ةروثلا ةفسلف ىلإ دنتسي يذلا مكحلا ماظن وهو
 هلوصأ دمتسيو ثةيركفلا ةيددعتلاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةيدرفلا ةيرحلا أدبم

 ةيطارقميدلا هذه زيمتتو .يدرفلا بهذملاو ةيتثالا ةيطارقميدلا نم
 قيقحت فدهتست اهنأو ثشةيسايس ةعيبط تاذ اهنأ :يهو نيتصيصخب

185 
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 اعبت ةيبرغلا ةيطارقميدلا لاكشأ لوانتنو ."دارفألل ةيسايسلا ةيرحلا
 :يلي اميف ةيخيراتلا اهتأشنل

 ةرشابملا ةيطارقميدلا :لوألا عرفلا

 ةينانويلا ندملا يف تاشن دقو ثةيطارقميدلا روص مدقأ يهو

 8 نرقلا نمح نورق يلاوح اهيف تداسو "انيثآ"و "ةطاربسإ" لثم ةميدقلا

 ضعب يف ىوس مويلا اهتاقيبطت قبت ملو ۔م.ق 2 نرقلا ىلإ .م.ق
 .يرسيوسلا داحتالا تايالو

 هسفنب ،ابحشل ةسرامم :اهنأ ةرشابملا ةيطارقميدلا فيرعت نكمنو
 ةيطلرقميدلل فيرعت حصل لعلو .هنع نيلثمم ول باون ةطاسو نود ةماعلا تاطلسلل
 :اهنأ اهفرعيو هج7اطا7"يمليتراي" ذاتسألا هب ىتل يذلا وه ةرشلبملل

 هيلعو ٬ماكحلا مه نوموكحملا اهيف نوكي ةقيرطب ةمظنم ةموكحلا نوكت امدنع»
 ٨. « ةطلسلا ةسرامم يف نيموكحملا نم ردق ربكأ كرتشي نأ بجي

 ةركفلا ديسجت ىلإ برقألا جذومنلا تاموكحلا نم ةروصلا هذه دعتو

 .نانويلا يف اهتاقيبطت ىلوأ تفرعو العف تدجو دقو ثةيلاثملا ةيطارقميللا

 اهايازم :الوأ

 :ا"يلي ام اهمهأ ةريثك ايازمب ةرشابملا ةيطارقميدلا نرت

 .ةيبعشلا ةدايسلا ةركف قيقحت

 )1( ع ,`٬ ح ح حهع!, . 62.
 ،ث يروتسدلا نوناقلاو ةيسايسلا مظنلا نامثع نيسح.د :رظنأ ةينثآلا ةيطارقميدلا لوح (2)

 يروتسدلا نوناقلا كينغرم سمش يلع. >> 5 )1( 1( .1989 .توريب ةيعماجلا راد

 24ص ثةيسايسلا مظنلا :راطعلا.> .362ص .1 58 .رصم ث،فيلأتلاراد ةعبطم
 .اهدعبامو

 قوقحلاب نوعتمتي نيذلا دا رفال ١ ةفاك :ىنعمب يسايسلا هموهفم انه بعشلاب دصقن )3 (
 . نيبخانلا يا ةيسايسلا

72 , :(! )4( 

 .363 ص ثيروتسدللا نوناقلا : :ينغرم سمت .د (5)
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 قيرط نع ةرشابم ةفصب ةماعلا ةيلوؤسملا لمحتي نطاوملا نإ 2
 .ةماعلا اياضقلاب هسيسحت

 ةياب ةناعتسالا نود ةيبعشلا ةدارإلا نع رشابملا ريبعتلاب حامسلا 3

 . ةيسايسلا با زحأل ١ وأ ناملربلا ةئيه لم ةطسا و

 امم .4 هاياضقو هلكاشم ىلع ةمئاد ةفصب بعشلا عالطاب حامسلا -4

 .هلكاشمب ايعاو هبلاطم يف ايعقاو هلعجب

 نينطاوملا رئاس نود مكحلاب اهراثئتساو ةيلقأ ةيأ روهظ عنم 5
 .ةيبلغالا حلاصم نع عافدلاب حامسلاو

 نع نيعفادملا ربكأ نم (وسور كاج نوج) يسنرفلا هيقفلا ناك دقو
 ةدايس أدبم عم قباطتي يذلا لثمألا ماظنلا اهيف ىري ذإ {ةرشابملا ةيطارقميللا

 ايطارقميد اماظن ربتعي ال رشابملا مكحلاب ذخاي ال ماظن يأ نإف كلذل ،بعشلا :
 هرابتعاب بعشلل ةماعلا ةدارإلا ةدايس ينعت امنإ ةيطارقميدلا نأل ،هيأر يف
 نكمي ال ةدارإلا هذهو ،نينطاوملا نم ةعومجم هرابتعاب ال ةيونعم ةيصخش
 كلذل ،ةئزجتلا لبقت الو ةباينلاو ضيوفتلاب سرامتالو اةطسلوب اهنع ريبعتلل
 .ايناطيرب يف دئاسلا ةيباينلا ةيطارقميدلا ماظن ةدشب "وسور" دقتنا دقف

 اهبويع :ايناث
 ىلإ برقألا لكشلا لثمت تناك نإو ةينثآلا ةرشابملا ةيطارقميدلا نإ

 يتلا ةيلاثملا ةروصلاب ةقيقحلا يف نكت مل اهنأ الإ ،ةاواسملا ةركف قيقحت

 : ") يلي اميف اهبويع مها صخلن نا نكميو ضعبلا اهروصتي

 ةدارل نع لب ،بعشلا ةيبلغا ةدارل نع ربعت ةماعلا تايعمجلل نكت مل 1
 بناجألاو ديبعلاو ثانإلا نود روكذلا نم رارحألا نينطاوملا نم ةليلق ةئف

 الإ ةقيقحلا يف لثمت انيثأ ةيعمج نكت مل كلذبو .ةيوضعلا قح مهل نكي مل نيذلا

 رصم عيزوتلاو رشنلل كارتيل:ةيسليسلا مظنلاو يروتسدلا نوناقلا ئدابم يركشلل فسوي يلع.د (1)
 .364ص يروتسدلا نوناقلا :ينغرم سمش .د .اهدعب امو152ص 02004ءىلوالا ةعبطلا

187 

  



\ ٠ 
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 ةيدج ةينثالا ندملا يف ةيبعشلا ةيعمجلا تاشقانم نكت مل امك .اهناكس رشع
 ةئيهلا تناكو ،نيفظوملا رابكو نيدلا لاجر ءاوهاب اهرثأت ببسب ێةقيقدو

 .تيوصتلا تايلمع ىلع رطيستو تاعورشملا رضحت يتلا يه ةيذيفتتلا

 ةعاسشب امومع ةزيمتملا ةثيدحلا لودلا يف اهقيبطت ةلاحتسا -2
 ادبأ نكمي ال ايلاثم اجذومن ماظنلا اذه لعج امم ،ناكنلا ةفاثكو ميلقإلا

 ماهمو {ةديدع فئاظوب علطضت ةثيدحلا ةلودلا نإ .يلمعلا عقاولا يف هقيقحت
 .بعنشلا دارفأ ةفاك اهب موقي نأ نكمملا ريغ نم ث ةدقعمو ة ريثك

 دوجو مزلتسي اهلامعأ بعشتو ةلودلا فئاظو ددعت نإ -3

 نميف ةفرعملاو ةربخلاو صصختلا يضتقيو مخض يرادإ زاهج
 ءةعرشسنلاو ةيرسلا بلطتت رومألا ضعب نأامكتفئاظولا هذه ىلوتي

 هنع بترتي هتلاحتسا نع الضف اهيف بعشلا كارشإ نإف يلاتلابو
 .ةعامجلا ىلع ةريبك رارضأ

 الإ عقاولا يف سرامت نكت مل انيثأ يف ةيبعشلا ةيعمجلا نإ 4
 ىلع ةقداصملاو بئارضلا رارقإو نيناوقلا رادصإك ةيعيرشتلا ةطلسلا
 ءاضقلا لكوي امك ةعرقلاب هنيعت سلجم ىلا دهعيف ذيفنتلا امأ ،تادهاعملا
 .اضيأ مهنيعت ةاضق ىلا

 ةيباينلا ةيطارقميدلا :يناثلا عرفلا

 ةباينلا ةركف روهظ ىلإ ىدأ ،هسفنب ةطلسلل بعشلا ةسرامم ةلاحتسا نل
 هراتخي سلجم ىلإ ةطلسلا ةسرامم بعشلا ضوفي اهاضتقمب يذلا ،ليثمتلاو
 يف يبعشلا ليثمتلا ةيرظن ترهظ دقو .هنع ةباين مكحلا ةسرامم ىلوتي هسفنب

 ىأر ثيح ،"ويكستنوم" هيقفلل صوصخلا ىلع اهب ىدانو ،م18 نرقلا رخاوأ
 لكاشملا ةجلاعملاب هل حمسي يذلا يسايسلا جضنلا غلبي مل كاذنآ بعشلا نا
 .'")ليثمتلا ةرورض ىلإ ىعدو ،مكحلا هجاوت يتلا

 .281ص غيزوتسنلا نوناقلا ئدابم :يلاغلا لامك.د (1)
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 بختني يذلا يسايسلا ماظنلا" اهنأ ةيباينلا ةيطارقميدلا فيرعت نكميو

 ةباين مكحيو همساب ةطلسلا سراميل ةدححم ةرتفل ايباين اسلجم بعشلا هيف
 ماظن اهنأل ثةيبرغلا ةيطارقميدلا مسا اضيأ ماظنلا اذه ىلع قلطيو ."هنع
 ةدحتملا تايالولاو ارتلجناو اسنرف لثم ةيبرغلا لودلا يف دئاسلا مكحلا

 .ملاعلا لود بلغأ رصاعملا تقولا يف لمش دقو ،ةيكيرمالا

 ماظنلا -صتاقنلا ضعب نم هبوشيام مغر- انيأر يف ماظنلا اذه دعيو
 الوقعم الح هرابتعاب عقاولا يف هقيبطت ةلوهسل رضاحلا تقولا يف لثمالا

 ةيباينلا ةيطارقميدلا نأ الإ ءمكحلا دارفألا ةيبلغأ كارتشا ةلاحتسا ةلكشمل

 نم ةلمج قيبطت مزلتست اهنإف ءةيبعشلا ةداربالل حيحصلا ليثمتلا ققحت ىتح

 ال ايرهوج انكر تحبصأو اهب تنرتقا يتلا ةيروتسدلا ئدابملاو دعاوقلا

 :(;يهو اهب الإ ةيطارقميدلا مايق نكمي

 "باختنالا قيرط نع الإ متي ال هةيباينلا ةئيهلا ءاضعا رايتخا نا (1
 ةليسولا هرابتعاب ،باختنالاو ةيطارقميدلا .نيب ءاهقفلا نم ريثكلا طبري ثيحب

 .ماكحلا رايتخا دنع هتدارإ نع رحلا ريبعتلاب بعشلل حمست يتلا ةديحولا

 ةلودلل ةيسيئر فئاظو ثالث نيب لصفلاو قيرفتلا بوجو (2
 أدبمب فرعي ام وهو ةيئاضقلا ةيذيفنتلاو ةيعيرشتلا ةفيظولا يهو
 .تاطلسلا نيب لصفلا

 ةئيهلا مامأ ةلوؤسم نوكت ةيذيفنتلا ةطلسلا ىلوتت يتلا ةموكحلا نإ (3
 مكحلا نم اهئاصقإ قح مهل ءالؤهو ‘بعشلا يلثمم نم ةنوكتملا ةيعيرشتلا

 ..|| .مهتقث لتت مل اذل
 ةددحمو ةفورعم .تاصاصتخا ةيباينلا ةئيهلل نوكت نأ بجي )4

 .تاطلسلا نيب لصفلا أدبمل اقبط ةباقرلاو عيرشتلا يف اساسأ لثمتت ڵايروتسد

 .227ض ى(1)ج ێةيسايسلا مظنلاو يروتسدلا نوناقلا ئدابم :يودبلا ليعامسإ .د (1)
 بهاذملا زجوم :ةداعلا قوف .د .197 ص ثيروتسدلا نوناقلا ئدابم :يلاغلا.د

 ١ .327 ص .(1)ج ةيسايسلا مظنلا :راطعلا .د .51 ص ةيسايسلا
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 نع ةلقتسم ةيباينلا ةئيهلاو ثشاهلك ةمألا نولثمي باونلا نإ (؟
 ةمألا لثمي لب ،هتبختنا يتلا ةنيعملا ةئفلا لثمي ال بئانلاو نيبخانلا

 ال بئانلا نأ اهاضتقمب يتلا ةيعقاولا ةيرظنلا ترهظ دقو .اهلمكاب

 يعامتجاو يسايس جمانرب ىلع ءانب راتخي امنإو ‘هصخشل بختني
 مهل باسح ميدقتب امزلمو نيبخانلا ةدارإب اديقم بئانلا حبصاف ،نيعم

 اذإ هباختنا ديدجت مدع نوبخانلا كلمي ثيحب ،هدوعوب هءافو تبثي

 .ا")ههتاعلطتو مهتابغر فلاخ

 بازحأ ةدع تدجو اذإ الإ ينعم يأ باختنالل نوكي نأ نكمي ال (6

 ةيطارقميدلا روصت نكمي ال حبصأ ذإ ،نيحشرمو جمارب ةدعو شةسفانتم

 .ةيبزحو ةيسايس ةيددعت نودب

 ةلمج مارتحاب اقيثو اطابترا طبتري ةيطارقميدلا قيبطت نسح نإ (7
 دقع ةيرحو يأرلا ةيرح :لثم نطاوملل ةيساسألا تايرحلا نم
 ةيسايسلاو ةيداصتقالا ةيرحلا ميلعتلا رشنو لقنتلا ةيرح ،تاعامتجالا

 .خلا...دارفألا نيب ضرفلا ؤفاكتو

 ةمالس نمضي يذلا يعيبطلا وجلا ريفوت :نم دبال (8

 ىضوفلا ثبل ببس ىلإ لوحتت ال ىتح ێاهرارمتساو ةيطارقميدلا

 اكردم ايعاو افقثم بعشلا نوكي ناب كلذو ،رارقتسالا ةعزعزو

 يسايسلاو يداصتقإلا رارقتسالا نم اردق رفوتي نأو هتايلوؤسمل
 تايضتقم مارتحا عم ثدحاو فده لوح دارفألا نيب . ماجسنالاو

 ةيرح نامضو فةيرثكألا مكحل ةيلقألا عوضخ لثم . \ةيطا رقميدلا
 ةيركفلا ةيددعتلا أدبمو ةيلقألا فرط نم ةضراعملا ةسرامم

 ( .() خلا ...ةيسايسلاو

 -۔اهدعب ام وك2ضص ،يروتسدلا نوناقلا ئدابم :يلاغلا لامك.د (1)
 .52ص ‘ ةيساسلا بهاذملا زجوم :ةداعلا قوف .د (2)
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 ةرشابملا هبش ةيطارقوميدلا :ثلاثلا عرقلا

 ءةيباينلاو ةرشابملا ةيطارقميدلا نم لك نيب جزمي يذلا ماطنلا وهو
 كراشي هنأ الا همساب ةطلسلا سرامت ةيباين ةئيه بعشلا بختني هاضتقمبو

 يف ةطسلا / نودو ةرشابم هيأ رب ءال دالل هت تراشتساب مكحلا يق ذ ةئيهلا هذه

 مهأ نمو .ا"ةرشابملا ةيطارقميدلا رهاظم قيرط نع ةماهلا رومأل ا ضعب

 :(ثيه ماظنلا اذه اهدمتعي يتلا ةرشابملا ةيطارقميدلا رهاظم

 تاعورشملاو رومألا ضعب ضرع وهو :يبعشلا ءاتفتسالا ( 1
 .هيا رب اهيف يدبيل بعشلا ىلع ةيريصملاو ةماهلا

 يف نيبخانلا نم نيعم ددع قح وهو :يبعشلا ضارتعالا(2
 ةينمز ةرتف يف كلذو ثةيعيرشتلا ةئيهلا نع ردص نوناق ىلع ضارتعالا
 .ةددحم تاءارجا قفوو ةنيعم

 عورشم حارتقا يف نيبخانلا نم ددع قح وهو :يبعشلا حارتقالا (3

 .هضفر وأ هلوبقو هتشقانمل ةيباينلا ةئيهلا ىلع رمألا ضرعي نوناق
 عبرلا ابلاغ مهو نيبخانلا نم ددع قح وهو :بئانلا ةلاقإ (4

 لبق بختنم وضع يأ وأ بئانلا ةلاقا بلطي نا ‘ 7 1 ( سمخلا وأ )4/ 1 (

 .ةيباينلا ةدملا ءاهتنا

 لح بلط نيبخانلا نم نيعم ددع قح وهو :يبعشلا لحلا (5

 بعشلا قفاو نإف ،يبعشلا ءاتفتسالل رمألا ضرعتسي نأب ثةيباينلا ةئيهلا

 .ةئيهلا تلحنا كلذ ىلع

 لزع بلط نيبخانلا نم ددع قح وهو :ةيروهمجلا سيئر لزع (6
 بعشلا قفاو نإف ،يبعشلا ءاتفتسالل رمألا ضرعي نأب ،ةيروهمجلا سيئر

 .سيئرلا لزعن كلذ ىلع

 هذه عيمجب ذخاي نأ ة رشابم هبش ةيطارقميد هنأ ام ماظن فيكن يكل مزلتسي ال (1)

 .اهضعب وأ اها دحأب ذخأي نأ يفكي لب ، رهاظملا

 (1)ج ثةيسليسلل مظنلا :نامثع .> .اهدعبامو 345ص ؛ةيسايسلا مظنلا :راطعلا .د (2)
 .اهدعب امو 172ص .ةيسايسلا مظنلو يروتسنل نوققلا ئدالبم ،يركشلا فسوي يلع.> .207 رص
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 فيفختلا ىلإ يدؤت ةرشابملا هبش ةيطارقميدلا نإ :اهبويعو اهايازم
 يف بعشلل ةيلعفلا ةكراشملاب حمست امك ةيباينلا ةيطارقميدلا بويع نم
 ةيسايسلا هقوقح ةسرامم ىلع هديوعتو كةيباينلا ةئيهلا بناج ىلإ مكحلا
 .دارفألا ىدل يسايسلا يعولاو ةفاقثلا ةيمنتو ةيلؤسملا لمحتو

 اهمهأ ،ةديدع بويع نم ولخت ال ةيطارقميدلا نم ةروصلا هذه نأ ريغ

 يف ةيباينلا ةئيهلا كراشت ىتح ةمزاللا ةءافكلا اهل تسيل بعنثلا ةيبلغأ نأ

 يف ةئيهلا هذهل القرعم اقئاع بعشلا لكشي دق يلاتلابو ،ةيعيرشتلا ةطلسلا

 ىلإ يدؤي دق ةطلسلا رهاظم ضعب يف نيبخانلا ةكراشم نأ امك ێاهتفيظو
 يبعنشلا ءاتفتسالا نإ مث ‘ يباينلا سلجملا ذوفن نم للقيو ٠ ماكحلا ةبيه صاقتنا

 لاملا لاجر ريثأت ببسب بعشلل ةيلعفلا ةدا رإلا نع ربعي ال ام ابلاغ

 .اهريغو ةياعدلا لئاسو لالخ نم نيبخانلا ءارآ يف ماكحلاو ذوفنلا باحصأو

 ام راكنإ نكمي ال هنأ الإ ةسسؤم تاداقتنالا هذه نأ مغرو

 أدبم نيب اطيسو اماظن اهرابتعاب ،ةريثك دئاوف نم ةرشابم هبش ةيطارقميدلل
 ملاعلا لود بلغأ تذخأ دقف كلذل ،ةرشابملا ةكراشملا أدبمو ،ليثمتلا

 .يبعشلا ءاتفتسالا اهنم ةصاخ ةرشابملا هبش ةيطارقميدلا رهاظمب

 ةيعامتجالا ةيطارقميدلا :يتاثلا بلطملا

 ,ةيسكراملا ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةفسلفلا ىلإ دنتسي يذلا ماظنلا يهو

 كلذ دعب هتدمتعا مث 01917 ةنس ةرم لوأل يتايفوسلا داحتإلا هقبط دقو

 نأ ثبل ام نكل ‘رامعتسالا نم اهررحت دعب ثلاثلا ملاعلا لود نم ريثكلا

 داحتالا ككفت دعب نيرشعلا نرقلا تانيعست ةيادب ذنم لودلا بلغأ نم لحمضا

 .ةيسكراملا ةيجولويديإلا نع تاموكحلاو لودلا بلغأ يلختو يتايفوسلا

 ققحت ىبل فنيت يتل ةيطارقيينل" :اهن ةيعامتجالا ةيطارقميدل فيرعت نكميو
 ,جاتنإلا لثسو ميملتو ءلالغتسالا ءاغل ةطسلوب ءةيلصتتالا ةاولسملو ةيعامتجالا ةلعل

 .ا" ةعامجلا ةحلصم قيضت لجأ ن م ءةيسيسلو ةيدلصتلالا هةيبرفل ةيرحل ءاغلاو
 يف طيسولا :طابر نومدأ .د .54ص .ةيسايسلا بهاذملا زجوم :ةداعلا قوف .د )1(

 .328 ص 4 )(2)ج ؛ماعلا يروتسدلا نوناقلا
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 نيب ۔-هبسح- زيمت ةيرهوج قورف ةثالث ىلإ اذه همعز يف دنتسيو
 :ا"ىهو .نيماظنلا نيذه

 ماظن يف امأ ،ةعيرشلل يه امنإ ىروشلا ماظن يف ةدايسلا نأ _ أ

 .هدحو بعشلل ةدايسلا نوكتف ةيطارقميللا

 يفو 6 ةماعلا ةايحلا نع نيدلا لصف ىلع موقي ةيطا رقميلنلا ماظن -س ايل

 نيدلاو ،ةيمالسإلا ةعيرشلا ىلع. موقي يذلا ىروشلا ماظن عم ضقانت كلذ

 ."ةايحلا بناوج ةفاك مظني" يذلا يمالسإل ١

 ماظن امأ 6 ةيبلغأل ١ ديبم ساسأ ىلع موقي ةيطا رقمينلا ماظن ۔_ ۔_ح

 .ع رشلا هنيبي يذلا باوصلا رايعم ساسأ ىلع موقيف ىروشلا

 ءاهقفلا نم ةسردملا هذه راصنأ ضعب نإف قبسام ىلإ ةفاضإلابو
 ماظنلا بوشت يتلا بويعلاو صتئاقنلاب مهتيرظن ريربتل نولدتسي باتكلاو
 ريبعتلا نود مهبسح لوحت يتلاو شةيبرغلا لودلا يف قبطملا يطارقميدلا
 ثكلذ نع ةجتانلا تايبلسلا ىلعو ‘بعشلا ةدارا نع هيزنلاو حيرصلا

 بسح ةيطارقميدلا نع "رهوجو الكش فلتخملا" يروشلا ماظن نأ نوريو
 .ا2) "ةلادعلاو ةاواسملا قيقحتب" ليفكلا هدحو وه مهمعز

 ةغلابملاب مهءارآ تمستا ةسردملا هذه راصنأ نأ كشال :اهدقن

 نيب هباشت ةلص ةيأ عطق ةلواحمبو ،ةيعوضوملا مدعو ولغلاو ةديدشلا
 يطا ة بدلا ١ ! ذللو برغلل مهئادع يهو 1 م ا ةي اذ نم اقال { أ . ٠ ا ذلا

 لازيالو ناك ي ذلا يدادبتسالا ماظنلا ديجمت ةطرو يف مهعقوي امم ،يبرقغلا

 :يلاتلاك مهديناسا ذيفتت نكميو .ةيمالسإلا لودلا دوسي

 - دقتعي امك هدحو برغلا جاتنإ نم سيل يطارقميدلا ماظنلا نإ ) 1

 ةيرشبلا ةعامجلا روهظ ذنم ةيناسنإلا ةبرجتلا ديلو وه لب -نوريثكلا

 .76 نص هةيبرغلا ةيطارقميدلا : يدلاخلا .د (1)
 .: يدودوملا- .149 ,148 ص رصعلا تايجولويديإو مالسإلا :يرايخلا يمشاهلا (2)

 .اهدعبامو 29ص ىةيسايسلا ةيرظنلا
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 مالسإلا اهيلع صنت ةيطارقميدلا ئدابملا نم ريثكلا نأ امك .ةلودلاو

 رايتخا دنع بعشلا ةراشتسا بوجو لثم -اقباس انلصف امك فينحلا

 هفيرصت دنع دقعلاو لحلا لهأل مكاحلا ةراشتسا ةيمازلإو ،مكاحلا

 عرشلا دودح يف ةيرثكألا يأرل عوضخلا بوجوو .؛ةمألا نوؤشل
 يه ةيطارقميدلا نأب لوقلا يف ناف هيلعو ،خلا ... (عامجإلا أدبم يأ)

 ليوأتو ةطلاغمو لالض لالض رفكلل عاب اتا يهف يلاتلابو 1 هب لزني مل امم"

 ٠. يعرش صنل حضاو

 ةدايسلاب عتمتي ال ناك نإو يروشلا ماظن يف بعشلا نإ (2
 دري مل يتلا رومألا ةفاكب قلعتي ةدايسلا نم اعساو الاجم هل نإف ،ةقلطملا

 دصاقملا مازتلاب الإ ةديقم هتدايس نوكت الو كيعطق يعرش صن اهيف

 يفو .يهلإ ا يحولاب ةهجوم بعشلا ةدارإ نوكت ثيحب ،ةعيرشلل ةماعلا
 .اطخلا نم ةنامض مهأ كلذ

 .ةعيرشلا عم ضراعتي ال يطارقميد ماظن ةماقإ نكمملا نم هنإ (3
 .ىروشلا ماظن عم قباطت كلذ يفو

 رهوجب سمي ملام انيأر امك- مالسإلا هرقأ امم ةيبلغألا أدبم نإ (4
 .ةعطاسلا ةيعرشلا صوصنلا كلذ ىلع تلد امك هتباوثو نيللا

 ىلع ةيطارقميدلل مهداقتنا يف نوزكري ةسردملا هذه راصنأ نإ (5

 يتلا ةريثكلا تاباجيإلا نم اهيف ام امامت نولهاجتي امنيب ،طقف اهتايبلس
 يفو .اهب ذخألا نم رفم الو ،دشار لقع يوذ نم اهناركن نكمي ال

 بوعشلا روطتل هتيحالصو هتيلاعف يطارقميدلا ماظنلا تبثأ دقف .ةقيقحلا

 اهبنجت نكمي يتلا ةيعيبطلا بويعلا نم هبوشي ام مغر .اهيقرو
 يتلا ئدابملاو ميلاعتلاو ةيقالخألا طباوضلاب ماظنلا اذه طبضب اهفيفختو

 دامتعا ماظنلا اذه ةيحالص ىلع ليلدلاو .فينحلا مالسإلا اهب ءاج

 .هل ةملسملا لودلا نم ريثكلا
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 ىروشلا يه ةيطارقميدلا :يناثلا بلطملا

 يف ىروشلا ماظن عم قباطتت ةيطارقميدلا نأ نيقحم اهباحصأ ىريو

 نيب زييمت يأ ءاغلإ ىلإ مهضعب بهذو .اهناكرأو اهئدابم نم ديدعلا
 دقو ")ماظنلا سفن ىلع نالدي امهرابتعاب ةيطارقميدلاو ىروشلا :يحلطصم
 ةيوبنلا ةريسلا يف ةدراولا قباوسلاو ةيعرشلا صوصنلا ىلع كلذ يف اودمتعا

 "ةيمالسإلا ةيملا غلاب مهضعب اهامس امك ،نيدشارلا ءافلخلا ةريسو

 .اةىرخأ ةيطارقميد ةيأ نع اهرهوجو اهسسأ يف فلتخت ال اهرابتعاب

 لثم هلثم ىروشلا ماظن نأ ىلا ةسردملا هذه راصنأ بهذيو

 ةيسايسلا ةيددعتلا نأو ڵةمألا ةدايس أدبم ساسأ ىلع موقي ةيطارقميدلا
 رشابملا ماعلا باختنالا بولسأ نأو ،لقعلاو عرشلا هرقأ ارمأ ةيبزحلاو

 :يلي اميف راصتخاب مهججح مها لثمتتو .ةيمالسإلا ةعيرشلا يف زوجي

 نأ ذإ ثةمخلا ةدايس أدبمب ذخألا نمضتي ىروشلا ماظن نإ (1

 اهدحو يه ةمئألاو .ةمألا نم هتطلس دمتسي ىروشلا ماظن يف مكاحلا
 لهأو .ةيدقاعت ةقالع يه ةمألاو مكاحلا نيب ةقالعلاو ،ةدايسلا ةبحاص

 ةبحاص ةمألا نولثمي مه امنإ مكاحلل مهتعيابم دنع دقعلاو لحلا
 اهيف هجتي يتلا تايآلا نم ريثك دورو كلذ ىلع ليلدلاو ،ةدايسلا

 .)ءاعمج ةمألا ىلإ باطخلا

 ،ليلخ نامثع ث،سيرلا نيدلا ءايض دمحم :ركذن نيثحابلاو باتكلا ءالؤه نم (1)
 ةيطارقميدلا :يدلاخلا.د : رظنأ خلا ...يبرعلا هللا دبع دمحم ث ةعكشلا ىفطصم.د

 .12 01 1ص ةيبرغلا

 ةرهاقلا ©فراعملا راد ةسماخلا ةعبطلا ،مالسإلا يف ةيطارقميدلا :داقعلا دومحم سابع (2)

 :يه سسأ ةعبرأ ىلع موقت "ةيمالسإلا ةيطلرقمينلا" نل ىريو .43ص 1979 } رصم

 ةالو ىلع ىروشلا بوجو _ .سلنلا نيب اهيواستو قوقحلا مومع _ ةيدرفلا ةيلوؤسملا"
 .ةيعرلا نيب نماضتلا _ .رومالا

 ىلعالا وبأ ©فالخ باهولا دبع ىسوم فسوي دمحم :ركذن ةركفلا هذهب لاق نمم (3)
 . اهدعب امو 209ص ثىرونشلا ادبم :يجيلملا :رظنأ .يدودوملا
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 هيلعو ىمالسإلا هرقأ امم وه ةيبزحلاو ةيسايسلا ةيددعتلا نإ (2
 دقعت ببسب رضاحلا تقولا يف ايورض دعي ةلودلا يف بازحألا دوجوف

 .ةيسايسلاو ةيعامتجالا ةايحلا

 رشابملا ماعلا باختنالا أدبم فرعي مل ناك نإو مالسإلا نا (3
 ةلسرملا حلاصملا باب نم هب ذخألا نم عنمي ال ‘ثيدحلا هموهفمب

 ثيح ،نيدشارلا ةفالخ يف هل ادنس دجوي ماعلا باختنالا نأ ىلإ ةفاضإلاب

 نوكت ام هبشأ ةقيرطب بعشلا فرط نم ةفالخلل ريتخا نافع نب نامثع نأ
 .انيأر امك ماعلا باختنالا ىلإ

 اذإ اهسفنب ىروشلا يه ةيطارقميدلا نأ لوقلا نكمي انرظن يفو
 كارشإ قيقحت وهو امهنم لك فدهتست يذلا فدهلاو ةياغلا ىلإ انرظن
 .ةيعامتجالا ةلادعلاو ةيسايسلا ةاواسملا قيقحتو ،ةطلسلا يف بعشلا

 ةيطارقميد اهنأ ىنعمب "ةيمالسإ ةيطارقميد" وه ىروشلا ماظن ربتعي كلذبو
 يرهوجلا قرفلا نال كلذو .ةيمالسإلا ةعيرشلل ةماعلا دصاقملاب ةدودحم

 اهيف بعشلا نوكي ةيبرغلا ةيطارقميدلا نأ وه نيماظنلا نيذه نيب دوجوملا
 امأ ،هكاله ىلإ كلذ ىدأ نإو ىتح هتاوهشو هئاوهأو هتدارإ عابتا يفأ ارح

 بعشلا نوكيف ،"ةيمالسإلا ةيطارقميدلاب" هانيمس ام وأ ىروشلا ماظن يف
 ةعيرشلا دصاقمب ةهجوم هتدارإ نوكتو ةيهلإلا ةدايسلل اعضاخ اهيف
 قافتالا هجوأ مهأ لظشمتتو .ةيرشبلل ةحلضمو ريخ هيف ام قيقحتل ةيهلإلا

 :يلي اميف نيماظنلا نيذه نيب فالتخالاو

 ةيطارقميدلاو ىروشلا نيب فالتخالا هجوأ : لوألا عرفلا
 ةايحلل هميظنتو نيدلا لخدت أدبم ساسأ ىلع موقي ىروشلا ماظن نل

 زكترت ةفسلف ةديلو يهف ةيبرغلا لودلا يف ةدئاسلا ةيطارقميدلا امأ ةيرشبلا

 .هسفن ىلع ةدايسلا لماك بعشلا ءاطعإو ،ةقلطملا ةيدرفلا ةيرحلا أدبم ىلع
 ةيحانلا نم لقألا ىلع- عمتجملا نع ةيلك نيدلا داعبتسا يضتقي اذهو
 .ةفلتخم ةيراضح ةئيب يف قبطو اشن نيماظنلا الك نأ امك ى -ةيمسرلا
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 ةدارإو ‘هدحو بعشلل نوكت يطارقميدلا ماظنلا يف ةدايسلا نإ (1

 عيرشتلاو ةيسايسلا رومألا ةفاك يف ةقلطملا ايلعلا ةدارإلا يه بعشلا

 ءاشت ام ءاغلإ وأ رييغتو ريرقتل دح يأ اهمامأ فقي ال ثيحب ،مكحلاو

 ردص ام لكف ،ةيبعشلا ةدارإلا وه باوصلا رايعم نأل ،رومألا نم

 ىتح ‘هب ساسملا زوجي ال اسدقم رمأ ربتعي ةدارإلا هذه نع ةيبلغألاب

 نإف ىروشلا ماظن يف امأ .عمتجملل اريبك اداسفو اررض هيف ناك نإو

 ةمكح قيقحتل ،ةيهلإلا رماوألاب ةهجومو ةديقم نوكت ةيبعشلا ةدارإلا
 ةدايسلا هذه نأ الإ ،ا")ةيبعشلا ةدايسلا أدبمب رقي مالسإلاف .دوجولا نم هللا

 مدع يضتقي امم "ةيهلإلا ةدايسلا"ب هتيمست نكمي امب ةدودحم نوكت
 ةيساسأ رداصم لالخ نم مالسإلا يف ءاج امل فذحلا وأ رييغتلاب سملا

 .عامجإلاو ةنسلاو باتكلا يهو

 ةئيهلا نأ ،نيماظنلا الك يف ةدايسلا موهفم فالتخا نع بترتي (2

 يف ةعساو تايحالص اهل نوكت ةيبرغلا ةيطارقميدلا ماظن يف ةيعيرشتلا
 ةرحلا ةدارإلا قفو ديدحت نود رومالاو اياضقلا ةفاك ميظنتل نيناوقلا رادصإ
 عيطتست ةيباينلا ةئيهلا نإ لب روتسدلا ماكحأ الإ كلذ يف اهدحي الو ،باونلل

 شم ةنرملا ريتاسدلا تاذ لودلا يف هسفن روتسدلا ماكحأ ىتح لدعت نأ

 ةطساوب ةيقالخأ ريغ تاسراممو تامرحم ةدع ةزاجإ ىلا ىدأ امم ارتلجنإ

 نأو مالسإلا يف ةدوجوم ةمألا ةدايس ةيرظن نأ لوقلا ىلإ نيثحابلاو باتكلا ضعب بهذ (1)
 ىلع موقت نيموكحملاو ماكحلا نيب ةقالعلا نأو ةدايسلا ةبحاصو تاطلسلا ردصم يه ةمالا
 اليصفتو ةلمج ةمألا ةدايس لوح ةيسنرفلا ةيرظنلا اولقن اذكهو يعامتجالا دقعلا سلىل

 . اهدعب ام و209ص ءىروشلا ادبم :يجيلملا :رظنأ .مالسإلا يف ادنس اهل اودجي نأ اولواحو
 مالسإلا يف بعشلل نوكت نأ عطاقلا يفنلا ىلإ نورخآ بهذ كلذ نم ضيقنلا ىلعو

 ةدايس الو ةدايسلا بحاص وه عرشلا" نأ يدلاخلا دومحم .د لوقي ثيح ءةدايس ةيأ
 هدحو عرشلا نأ يف كنشثلل الاجم عدتال ةينآرقلا صوصنلا " نأ فيضيو "اقلطم هريغل
 .79 و75ص ثةيبرغلا ةيطارقميدلا ::يدلاخلا.د :رظنأ ،"ةدايسلا بحاص
 هذه عاضخإ عم نكل هسفت ىلع ةدايسلاب ملسملا بعشلل فرتع ا مالسإلا نأ ىرن نحنو

 . عرشلا اهرقأ يتلا ةينيدلا تباوثلا ىلا ةدايسلا
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 قلطم هل عرشملاف هيلعو . (!) كلذ ىلع بعشلا باون ةقفاوم دعب نيناوق

 هتفصب هسفن هيضترتو هلقع هب يحوي ام بسح تاعيرشتلا نس يف ةيرحلا

 .ةدايسلا ةبحاص ةمألا ةدارإ لثمي

 رومألاب اددحم هلمع لاجم نوكيف مالسإلا يف ىروشلا سلجم امأ
 يتلا ةديدجلا اياضقلاو لئاسملا وأ .ةينظ ةيعرش اماكحأ اهيف تدرو يتلا

 صنت اهنأش يف درو يتلا تاعوضوملا امأ ؤ يعطق يعرش صن اهيف دري مل

 داهتجالا لاوحألا نم لاح ياب زوجي الف ،توبنلاو ةلالدلا يعطق يعرش

 .ىروشلا قاطنل قباسلا انديدحت بسح ٠ اث يأرلاب اهيف

 رادصإ يف ةيرحلا قلطم هل تسيل ىروشلا ماظن يف دهتجملاو

 طورش نم هيف رفاوتت نأ مزلتسي ام مغر ،هلقع اهيضتري يتلا نيناوقلا

 يبرغلا يطارقميدلا ماظنلا يف بئانلا امأ ةمراص ةيعرش سيياقمو
 ةيباختنالا ةياعدلا يف هتعارب لضفب باختنإلا يف زوفي ام ابلاغ يذلا

 كلمي ةنإف ثءارثلاو لاملا باحصأ معدو ةضيرعلا دوعولا ميدقتو

 يف ةددحملا تالاجملا يف نيناوقلا رادصإو عيرشتلا يف ةقلطم ةيحالص

 هرابتعاب عرشملا نأل ءةمألا ىلع اررض كلذ يف نأ كش الو ،روتسللا
 ةلاحم ال عضخي هنأ لب ،ةيلاثملاو ةمصعلاب فصتي نأ نكمي ال ارشب

 نم سيلف هيلعو ةيصخشلا هحلاصمو ةيسفنلا هلويمو هتاوهشل

 .ةقلطم ةقيقح هنع ردصي ام لك رابتعا لوقعملا

 نيناوق ةيبرغ لود ةدع يف بعشلا ةدايس لثمي يذلا ناملربلا رقأ ددصلا اذه يفو (1)
 يف كلذ ةلثمأ نم ثنايدألا لك اهرقت يتلا ةيناسنإلا ةيقالخألا ئدابملا عم ةيلك ىفانتت
 ةحابإوع (2001-588 نوناق) يبطلا ضاهجالا يأ نينجلا لتق ةحايإ نوناق اسنرف
 .خلاء (2007-308نوناق) يلثملا جاوزلا

 ةيسايسلا ةيرظنلا :يدودوملا . اهدعب امو 308ص ثالثلا تاطلسلا :يوامظطلا .د (2)

 . 36 .٤30.29“ص
 ةدارب نع ردصام لك نل لوقلا ىلل يدؤت يتلا ةمالا ةدايس ةركف يمليتراب ذاتسألا دقتنا دقو (3)

 بعشلا راثنتسا ىلإ يدؤي اذهو ،ةدارإلا هذه نع رداص هنأ درجمل لدعلاو قحلا لثمي ةمئألا
 .13 ص كةيبرغلا ةيطارقميدلا :يدلاخلا .د :رظنأ .دادبتسالاو ةقلطملا ةطلسلاب هيلثمم ول
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 ةدارإلا ليثمت يف قفوي ال ام ابلاغ بئانلا نإف ىرخأ ةهج نمو
 ةيداملا تاءارغالاو ةيتاذلا تارثؤملل هعوضخل اقداص اليثمت ةيبعشلا
 :نأ قحب ددصلا اذه يف يدودوملا خيشلا لوقيو .ةيصخشلا لويملاو

 هصلخت نكمي الف (...) هسفنب هسفنل اعراش نوكي نأ نكمي ال ناسنإلا»

 دحت نأ ىلإ ةجاحلا دشأ يف رشبلا (...) ةيلهاجلا هتاوهش دبعت نم

 عمتجملا حلاصلو هحلاصل كلذو ةيناسنإلا ة رطفلل ةمئالم دودحب هتيرح

 ` «)"٨(. هيف شيعي يذلا

 : و ةيساسأل ١ ةعيرشلا رداصم ةط وب 0 " ١ يحولاب

 دعاوق نست يتلا عيرشتلا تايآ نم هنمضتي ام اميسالو :ميركلل نآرقلل -ا

 .ةيأ 6000 ةلمج نم ةيعيرشت ةيآ 200 ميركلا نآرقلا نمضتيو .ةدرجمو ةماع

 ربتعتو ،ةيكرتلاو ةيلعفلا وأ اهنم ةيلوقلا ءاوس :ةيوبنلا ةنسلا -ب
 ةينآرق صوصن ةدع اهيلإ تلاحأ ثيح نآرقلل ارسفمو المكم اردصم ةنننلا

 :ىلاعت هلوق لثم ،ةرابعلا حيرصتب

 .[7:رشحلا] هماوُهتناق هلع مكاَهَت اَمَو هوذخق لوسرلا ْمكاتاَء امو ل
 ..[80:ءاسنلا] ههلا عاطأ دقف لوسرلا عطي نمال

 نمز يف نيملسملا نيدهتجملا ةعامج قافتا وهو :عامجإلا _ ج
 ٠ ةنيعم ةلأسم وأ ةعقاو مكح ىلع نيعم

 سلجمل نإف رداصملا هذه لالخ نم يعرش مكح هيف دري مل ام امأ

 ةيلقعلا ةلالدلل اقفو ةيعرش ماكحأو نيناوقب هميظنتل داهتجالا ةيرح ىرونلا
 ةلسرملا حلاصملا و سايقلا يه و .0 هقفلا لوصأ ءاملع اهعضو يتلا

 .خلإ. .. ناسحتسالاو

 35ص ءةيسايسلا ةيرظنلا :يدودوملا (1)
 .306 0304 ض ثثدالثلا تاطلسلا :يوامطلا .د (2)
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 ةقلطم تايرحو اقوقح دارفألا حنم يضتقت ةيبرغلا ةيطارقميدلا نإ (3

 ريغتي هسفن نوناقلا نكل ،نوناقلاو ريغلاب رارضإلا مدع أدبم الإ اهدحي ال
 .ةيباينلا ةئيهلا لالخ نم اهنع ربعملا بعشلا ةدارإ بسح

 ةينيدلا ةيقالخألا دويقلا نم تررحت ام اذإ تايرحلا هذه ناف هيلعو

 ةبترم ىلإ هتميق نم طحلاو ناسنإلا ةماركب سملا ىلإ يدؤتام ابلاغ
 ماكحأب ةديقم ةيدرفلا تايرحلا نوكتف ىروشلا ماظن يف امأ شةيناويحلا
 تايرحلاو قوقحلا هذه نإف كلذلو ،اهنمضتي يتلا ةيقالخالا ميقلابو عرشلا
 ىلع كلذ نوكي نأ نود ةعامجلل ماعلا حلاصلا قيقحتل ةطوبضمو ةتباث
 يطارقميدلا عمتجملا يف ةدئاسلا ميقلا نأ دجن امنيب ثدرفلا ةحلصم باسح

 .ا"ةيرثكألا تابغرو لويم بسح ةبلقتم ةريغتم ةيبسن يه يبرغلا

 ةيطارقميدلاو ىروشلا نيب قافتالا هجوأ :يتاثلا عرقلا

 يف نافلتخي اناك نإو ،ةيبرغلا ةيطارقميدلاو ىزوشلا ماظن نم الك نإ
 نم يسايسلا بناجلا يف -انيأر يفح ناقفتي عسسألاو ئدابملا نم ريثكلا
 قيقحت فدهتسي نيماظنلا نيذه نم الك نأ رابتعإب ،ةياغلاو فدهلا ثيح
 هتبقا رمو ٠ ةلودلا يف ةيسايسلا ةطلسلا ةسرامم يف بعشلا ةكراشم

 ةطساوب وأ ةرشابم- ماكحلا فرط نم هترواشمو ماكحلل ةرمتسملا

 نيب قافتالا هجوأ مهأ لثمتتو .ةيداعلا ةماعلا نوؤشلا رييست لوح -هيلتمم

 : يلي اميف نيماظنلا

 هناف ،ةدودحم هتدايس تناك ناو يروشلا ماظنلا يف بعشلا نإ ) 1

 رهاظم عم قباطتت بيلاسأ ةدع لالخ نم هتدارإ نع ريبعتلا قح كلمي

 ةفيلخلا باختنا دنع ثدح امك يبعشلا ءاتفتسا لثم ،ةرشابملا ةيطارقميدلا

 بعشلا ضارتعا دنع عقو املثم يبعشلا ضارتعالاو ىن نافع نب نامثع

 .424ص .ةيطارقميدلا يف اهرثاو ىروشلا : يراصنألا .د (1)
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 عتتقي نأ لبق هبف قيدصلا ركب وبأ ةفيلخلا اهذختا يتلا تارارقلا ضعب ىلع
 نع يهنلاو فورعملاب رمألا أدبم نأ امك انيأر امك تارارقلا هذه باوصب

 لاكشأ نم الكش دعي مالسإلا يف ايرهوج انكر ربتعي يذلا ركنملا
 .يبعشلا ضا رتعالا

 عتمتي هناف ضع رشلاب ديقم ىروشلا سلجم يف دهتجملا نوك مغر (2
 رادصإل ،لقعلا مادختساو يأرلاب داهتجالل ةعساو تايحالصب ةقيقحلا يف
 ةمألا ةايح يف ةئراطلا اياضقلاو لئاسملا فلتخم لوح لولحلاو ماكحألا

 طباوضو ةماع عئدابمو اماكحأ نمضتت امنإ ةيمالسإلا ةعيرشلا نأل كلذ

 ريغتت يتلا ةيليصفتلا اياضقلا نم اهادع ام امأ ؤاهزواجت نكمي ال ةيعرش
 ثحبيو اهيف دهتجيل يرشبلا لقعلل هللا اهكرت دقف ةنمزألاو فورظلا بسح
 ءافلخلا رصع دعب اريبك اعاستا مالسإلا لاجم عستا دقو ،اهل لولح نع
 كلذ نع بترتو .ةفلتخم تاراضحو تائيبو بوعش لمشيل ،نيدشارلا
 ةلاسم حرط امم ،اهددصب ماكحأ ىلإ جاتحت ةريثك اياضقو لئاسم روهظ
 ءاهقفلا عضو دقف كلذل .تادجتسملا عم يمالسإلا عيرشتلا مئالت ىدم

 داهتجالا هيجوتل "هقفلا لوصأ ملع"ب ىمسيام ه2 نرقلا يف نوملسملا

 ِ : .هطبض و يأرلاب

 ةمألا ةايح نم ةليوط ةينمز ةرتفل لطع داهتجالا نأ ىلإ ارظنو
 ادوهج اولذبي نأ رصاعملا تقولا يف نيدهتجملا ىلع نإف ثةيمالسإلا
 ةايحلا يحاون فلتخم لوح ةيعرشلا ماكحألا جارختسال ةريبك

 ةجيتن ةثدحتسملا لكاشملا فلتخمل ةيعرشلا لولحلا داجيإو ةرصاعملا

 "دهتجملا" نم لك لمع نإف كلذب و .نيدايملا ةفاك يف لئاهلا روطتلا
 تاعيرشتلا رادصإ وه هنوك ثيح نم ريبك دح ىلإ هباشتي "بشئانلا"و
 ` .ةمألل ةماعلا نوؤشلا رييستو ميظنتل ةيداعلا

 ىرخأب وأ ةقيرطب اديقم نوكي امهنم لك لمع نإف ىرخأ ةهج نمو
 دنع ةيسيسأتلا ةطلسلا ىلع ابوجو بجي يبرغلا يطارقميدلا ماظنلا يفف
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 نيدي يتلل ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةينيدلا ئدابملاب مازتلإلا روتسدلل اهعضو
 يأ ا")"ةعامجلل يسلسألا نوناقلاب" ءاهقفلا هيمسي ام وهو عمتجملا اهب
 ئدابملاب سمت ام اليلق ةيباينلا ةئيهلا نأ امك .عمتجملا يف ةدئاسلا ميقلا

 امأ ێايئانثتسإ ءارجإلا اذه دعي ذإ رييغتلا وأ ليدعتلاب ةيساسلا ةيروتسللا

 روتسللل اقفو ةيداعلا تاعيرشتلا رادصإ وهف هب صتخت يذلا اهلمع رثكأ

 ماظنلا يف ىروشلا سلجم ريبك دح ىلإ هبشت يهف اذكهو ،ةموكحلا ةبقارمو
 ميظتتل ةيداعلا تاعيرشتلا رادصإ يف هلمع بلغأ زكرتي يذلاو ،يرونلا

 لهأ هب موقيف ةينظلا ةيعرشلا ماكحألا يف داهتجالا امأ ،ةلودلا رومأ فلتخم

 .ةيعطقلا ةيعرشلا ماكحالا رييغت زوجي ال امنيب ،ءاهقفلا نم دقعلاو لحلا

 يضتقي ال هنأل بعشلا ةدايس أدبم عم ضراعتي ال ىونشلا ماظن نإ (3

 نيناوقلا رادصإ يف قحلا بعشلل نوكيف ،هتدايس ةسرامم نم بعشلا عنم
 .عرشلل ايلعلا ئدابملا عم ضراعتت ال تناك املاط اهلبقيو اهيضتري يتلا

 مهتبساحمو ةطلسلل مهتسرامم ينف ماكحلا ةبقارم قح هل نوكي امك
 .ةطلسلا يف اوفسعت وأ اوفرحنا نإ مهلزعو ةرمتسملا

 ماظنلا نم لك يف ايرهوج انكر ةيبلغألل عوضخلا ادبم ربتعي (4
 ةيعرشلا صوصنلا نأ انيأر دقو يروشلا ماظنلاو يبرغلا يطارقميدلا
 .يروشلا مكحلا ماظن يف ايساسأ دعي أدبملا اذه نأ دكؤت

 ةيددعتلاب ناحمسي ىروشلاو ةيبرغلا ةيطارقميدلا ماظن نم الك نإ (5

 نإف ةيطارقميد ةيأ يف ايساسأ دعي ادبملا اذه ناك اذإف ،ةيبزحلا ةيسايسلل

 يف يعرش .يروتسد بولسأك ةيسايسلا ةضراعملا أدبمب رقأ دق مالسإلا

 ةثيدحلا ةلولا يف اهتسرامم نكمي ال ةضراعملا تناك اذإو .انيأر امك ةلودلا
 ذخألا نإف ،ةلودلا ميظنت روطتو ةرضاعملا ةايحلا دقعتل ارظن يوضوف لكشب

 هرقأ يذلل ةضراعملا أدبمل ارشابم اديسجت ةقيقحلا يف دعي يبزحلا ماظنلاب
 رصع ذنم ۔ يعوضوملا اهموهفمب ۔ ةيسايسلا بازحألا تدجو دقو شمالسإلا

 .139ص ةيطارقميدلاو ىروشلا :اغال (1)
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 ةيعورشم ليلدو ةيمالسإلا كلامملا فلتخم يفو ةنيدملا يف لوألا لوسرلا

 :("يلي ام وه مالسإلا يف ةيركفلاو ةيبزحلا ةيددعتلا

 هللا ةرطف يه مهئارآو سانلا راكفأ يف نيابتلاو فالتخالا نإ _ أ

 ذإ ،ةيناسنإلا يقرت اهب يتلا نوكلا ننس نم ةنسو اهيلع سانلا رطف يتلا
 تناقا اعيمَج مهلك ضرألا يف نم نمال كبر ءآش ونو « :ىلاعت لاق
 .[99 :سنوي] «نينموُم اوئوكي 'ىقَح سالا هرثك

 4؛نيفلتخُم نولازي الو هدحاو ةّسأ سالا لعجل كبر ءآش ولول
 .[118 :دوه]

 ةيسايسلاو ةينيدلا تايلقألا ةلماعم نسحو مارتحا أدبم نإ _ ب
 رحلا ريبعتلا قح تايلقألا هذه ءاطعإ مزلتسي مالسإلا هرقأ يذلا ةيركفلاو

 . ةيسايس تاميظنت لالخ نم اهئارآ نع

 امك ة لوسرلا رصع يف ةيسايسلا بازحألا تدجو دقل - ج
 .مالسإلا ضرأ ىلع تساق يتلا لودلا فلتخم يف تدجو

 ةقيرطب ةضراعملا ةسراممب حمسي يبزحلا ماظنلا نإ _ د
 ةمألا بنجيو ،بازحألا نيب ةطلسلل يملسلا لاقتنالاو ،ةيملس

 راكتحاو رارقتسالا مدعو ‘بورحلاو ةيومدلا تاعارصلا راطخأ

 دعب ةيمالسإلا لودلا فلتخم يف ادئاس ناك يذلا لكشلاب ةطلسلا

 .نيدشارلا ءافلخلا رصع

 يف هللا ننس نم تاهاجتالا نيابتو ءارآلا فالتخا ناك اذإ ه

 باب نم وه هتسرامم قرطو فالتخالا اذه ميظنت نإف ؛هقلخ

 يذلا يبزحلا ماظنلا لالخ نم الإ كلذ نوكي الو ةةلسرملا حلاصملا

 .ةمألا ىلع ةريبك دئاوف نمضتي

 .ردصملا سفن, :يراصنالا .د .141 ،140ص فةيطارقميدلاو ىروشلا :اغال (1)
 .اهدعب امو 431 ص
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 ةيبرغلا ةيطارقميدلا تايضتقم نم دعي ماعلا باختنالا أدبم ناك اذإ (6

 باختنا ةقيرط اهمهأ ،تاقيبطت هل تدجو دقل لب اضيأ هب رقأ دق مالسإلا نإف
 ماظن يف ةعيبلا موهفم نإ مث ؤاقباس انيأر امك هن نافع نب نامثع ةفيلخلا
 تناك اذإف ،ةيبرغلل ةيطارقميدلا يف باختنالا موهفم عم قباطتي ىروننلا
 هل عيابملا صخشلل هاضرو هتقفاوم نع عيابملا درفلا نالعإ » :يه ةعيبلا

 سفن يدؤي "باختنالا" حلطصم نإف ا"«ءالولاو صالخإلا همازتلا عم
 نأ مادام ،ةعيبلل ثيدحلا لكشلا وه باختنالا نأ لوقلا نكمي يلاتلابو ىنعملا
 تايضتقمل هعاضخإ نم دب ال باختنالا نأ ريغ ،ةفيظولا سفن يدؤي امهالك
 ةيطارقميدلا يف هب نرتقت يتلا هتايبلس يدافت نكمي ىتح .ةيقالخألا ميقلا
 :ا“ةيلاتلا طباوضلاب هدييقت يغبني كلذلو ،ةيبرغلل

 لاومألا باحصأ ريثات نم للقي لكشب ةيباختنالا ةياعدلا ميظنت _
 ( . اهيف حلاصملاو

 .ةيباختنالا ةياعدلا ىلع ةيئاضقلا ةباقرلا ضرف

 ةيرح دييقت فدهب "رايتخالا لهأ" لبق نم حيشرت باختنالا قبسي نأ _
 .ةينيدلا قالخألاو ميقلاب مهمازتلا ىدمب ،ماكحلا رايتخا يف نيبخانلا

 :ثحيملل ةماعلا ةجيتنلا

 ةيعرشلا اهديناسأ ةوقل ارظن ةيقيفوتلا ةسردملا يأر عبطلاب حجرن نحن .
 روصت لاوحألا نم لاح ياب نكمي ال هنأ كلذ ،اهججحو اهتلنأ ةينالقعو
 رخآ ماظن يأ نع اقلطمو ايلك الاصفنا الصفنم هتاذب القتسم ىرونشلا ماظن

 دعاوقو ةماع ئدابم درجم نوكت نأ ودعت ال تلزام مالسإلا يف ىرونشلاف أ

 % يبنلل ةيلمعلا ةنسلاو ةيعرشلا صوصنلا يف تعاج ةقرفتم ةيروتسد
 ىروشلا جهنملا نع ةديعبلا ةيدادبتسالا ةمظنألا نل نيدشارلا ءافلخلاو

 .435ص ءةيطارقميدلا يف اهرثأو ىروشلا :يراصنالا .د (1)
 .436ص ثردصملا سفن :يراصنألا .د .143ص ث ةيطازقميدلاو ىروشلا :اغال (2)
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 ينسلاو يضابإلا ئسايسلاركفلا نيب ةنراقم ةيروتسد ةيمرش ةسارد ةيضابإلا دنع ىروشلا ةيرظن :حون هللا دبع نالو قوا .د

 رهدزي نا ىروشلا ماظنل حمست مل مالسإلا دالب يف لازتالو تداس يتلا
 هفرع امك ةيمالسإلا تافاقثلاو نادلبلا فلتخم يف ةيعقاولا براجتلا فرعيو
 يعرشلا هقفلا يف ششعملا يدادبتسالا ركفلا نأ امك ،يطارقميدلا ماظنلا
 ةيعرشلاو ةيهلإلا ةغبصلا ىفضأ يذلا يمالسإلا ملاعلا يف بلاغلا ينسلا
 ةمظنألاو ةيسايسلا تايرظنلا عضول داهتجالا نود لاح دادبتسالا ىلع

 .نيملسملل ةيسايسلا ةايحلا يف ىروشلا أدبم ديسجتل ةيروتسدلا
 يف نورق ةتس يلاوحل هقيبطت دتما قيرع ماظنف يطارقميدلا ماظنلا امل

 تماقو نويبوروألا ةفسالفلا هاحوتسا نأ ثبل ام مث ثةميدقلا ةيقيرغإلا ندملا

 لود ةفاك يف هل تاقيبطت فرعو ةيسنرفلاو ةيكيرمألا نيتروثلا هساسأ ىلع
 براجتلاو تايرظنلا فلتخمب هئارثل ىلإ ىدأ امم ،تافاقثلا فلتخم نم ملاعلا

 عونتلا نم تاقيبطتو براجت فرعي مل ىروشلا ماظن نأ امبو .ةيناسنإلا
 هتوق نمضي ىتح هل دب ال هنإف ؤيطارقميدلا ماظنلا فرع املثم ءارثلاو
 اهتجتنأ يتلا مظنلاو سسألاو بيلاسألا ضعبب ذخأي نأ هتنورمو
 ةدافتسالا مرحي مل مالسإلا نأل شةليوطلا ةيخيراتلا اهتريسم يف ةيطارقميدلا

 هنأ ىلع ،عرشلا دعاوق فلاخت مل ام ةيناسنإلا براجتلا نم سابتقالاو
 نيماظنلا نم لك اهيلع موقي يتلا ةماعلا ةفسلفلاو ئدابملا نيب زييمتلا بجي
 .تائيبلاو فورظلا بسح لدبت يتلا بيلاسألاو لاكشألاو ةيعرفلا ئدابملاو

 ال يبرغلا يطارقميدلا ماظنلا نأ ىلإ صلخن هنايب قبسام ىلع ءانب
 ةدايس دح ثيح نم الإ مالسإلا يف ىروشلا نع هساسأو هرهوج يف فلتخي
 ماظنلا يف بعشلا عوضخ مدعو ێةيهلإلا ةدايسلاب ىروشلا ماظن يف بعشلل
 ئدابملا نم كلذ ادع ام امل شةقلطملا . ةرحلا هتدارإل الإ يطارقميدلا

 دح ىلإ قباطتتو هباشتتف ،نيماظنلا الك يف ةدوجوملا لاكشألاو فادهألاو

 ىروشلا نأو نيفدارتم نيجلطصملا نيذه رابتعا نكمي هيلعو ێامهنيب ريبك
 نكمي كلذبو 0 يهلجلا يحولا رونب ىدتهت "ةيمالسإ ةيطارقميد" يه امنإ
 :اهنأ انرظن بسح ةيمالسإلا ةيطارقميدلا فيرعت

 ."يهلإلا عرشلل ةماعلا ئدابملا راطإ يف هسفنب هسفن بعشلا مكح"
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 عبارلا لصخلا

 ةبيروشلا ةيرظنلا تاقيبطت

 ةيرئازجلا ةيمتسرلا ةلودلا ين
 (م909 /ه296 -م777 /. ه160 )

    

 .يمتسرلا مكحلا رايتخالا ىروش :لوألا ثحبملا ٠

 .يمتسرلا مكحلا خ رييستلا ىروش :يناثلا ثحيملا ٠
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 ماظن يف ةيضابالا ىروشلا ةيرظنل ةيروتسدلا تاقيبطتلا يهام
 ؟يمتسرلا مكحلا

 ةيخيراتلا صوصنلا ليلحت ىلع دمتعن ،لاوؤسلا اذه ىلع ةباجإلل

 مهيرظنل ةبراغملا ةيضابإلا ديسجت ىدم يف ثحبلا لواحنل -اهتلق ىلع-

 مهريغ نيبو مهنيب ةيرهوجلا تافالخلا ىدحإ لكشت يتلا مكحلا يف ةيسايسلا
 رايتخا يف ىروشلا أدبمب رمألا قلعت ءاوس ثةينسلا ةيمالسإلا بهاذملا نم

 نوؤش رييست يف ى روشلا أدبمب ؛ نييمتسرلا ةميلا ما زتلا ىدمب وأ ثةميألا

 .يمتسرلا مكحلا

 كلذو ،ةيمتسرلا ةلودلل نيلوألا نيمامإلا ىلع انثحب يف زكرن نأ ىلع
 امهمكح نع ثدحتت يتلا ةيخيراتلا رداصملا رفوت وهو ديسو ببسل
 كلذ يف اهراصتقاو ،نيرخآلا ةميألا ةرتف يف مكحلا ماظن ركذ نع اهتوكسو

 .ةيلخادلا تاعازنلاو نتفلا ركذ ىلع

 ليلحتلا نع انجرخي يذلا- ميقعلا يخيراتلا درسلا يف عقن ال ىتحو .

 صالختسال ةيخيراتلا صوصنلا ءارقتسا ةقيرط مدختسن اننإف ۔يملعلا

 ربتعت يتلا ڵةلودلا هذه يف ةدئاس تناك يتلا ةيعرشلا ةي يروتسللا دعاوقلا

 دعتو مكحلا يف ةيروشلا ةيضابإلا ةيرظنلا قيبطتو ديسجتل ةدئار ةبرجت
 ةيسايسلا عئاقولا راصتخاب ضرعتسن نأب ةيرئازجلا ةلودلل ايخيرات اردصم

 لصنل اهءارقتساو اهليلحت لواحن مث ءةيخيراتلا صوصنلا يف تدرو امك

 : انتيلاكشإ نع ةباجإلا ىلإ
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 _ ل ول ثرتبمل

 يمتسرلا مكحلا رايتخالا ىروش
 انفلسأ امكح ةيضابإلا دنع . رايتخالا ىروش ةيرظن تناك نئل

 نأو ثةمامإلا يلوت يف سانجألا نيب ةقلطملا ةاواسملا رقت. -اهتسارد
 قبط لهف ‘ىروشلا ةقيرط يه كلذ يف ةديحولا ةيع رشلا ةقيرطلا
 ةيروتسدلا قباوسلا يهامو ؟ةميالا ةيلوت يف يروشلا جهنملا نويمتسرلا
 .؟لاجملا اذه يف اهوكرت يتلا

 ، نييمتسرلا ةميلألا ةيلوت قرط ليلحتلاب لوانتن كلذ ىلع ةباجإللو

 يرفاعملا حملا نب باطخلا يبآ نييعت ةقيرط ضرعتسن كلذ لبقو

 ةيغيزامالا دالبلاب ةيضإلل مامإ لواك هرابتعا نكمي يذلا ،يتانزلا يراوهلا
 : يلي اميف عافدلا ةلاح يف

 عافدلا ةمامإ يراوهلا يرفاعملا حمسلا نب باطخلا يبا ةيلوت "

 ه140 ةتس

 ةلمح" نأ ا"ةيضابإلا ةيخيراتلا رداصملا ركذت : ةعيبلا عئاقو :الوأ

 يف اوطشنو سلبارطب اورقتسا ةيغيزامألا دالبلا اولصو امل ةبراغملا "ملعلا

 : ىلع ةمقانلا ةيغيزامأل ا لئابقلا نم ةريبك ةباجتسا اوقالف ،مهتوعد ثب

 رومأب متها نم عمتجا ،ةوق مهسفنأ نم اوسنا املف» .يسابعلاو يومللا
 "دايص" هل لاقي عضومب ،اورواشتو خويشلا نم رظنلا هل نمو نيملسملا

 .47ص ثمهرابخأو ةميألا ريس : ءايركز يبأ :باطخلا يبأ ةيلوت ةصق رظنأ (1)
 .125ص ثخئاشملا ريس :يخامشلا -
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 يف لوادتلل نوعمتجي امنإ مهنأ نورهاظتي اوناكو ،ا") «سلبارط ةنيدم برغ

 نميف مهنيب اميف ركفلا اولاطأو رظنلا اولجاف » اهتمسق نوديري ضرأ ناش
 .(" «باطخلا يبآ ةيلوت ىلع مهتملك تعمتجاف (...) مهرمأ هنولوي

 دقع نأ صوصنلا هذه لالخ نم نيبتي :عئاقولا ءارقتسا :ايناث

 رواشتلا قيرطب مت يتانزلا يراوهلا حمسلا نب باطخلا يبأل عافدلا ةمامإ

 ةشيرجو ةراوهو ةسوفنآ اميسال ةيغيزامالا لئابقلا ءامعزو خياشملا نيب

 نأ ساسأ ىلع ثةيرثكألا قافتاو عامجإلاب ةعيبلا هذه تدقع دقو ااهريغو
 هتعافك رابتعالو يومألا دادبتسالا ىلع ةمقانلا ةراوه ةليبق نم باطخلا يبأ
 .قرشملا نم ةيضابإلا ئدابملا اولقن نيذلا ملعلا ةلمح نم هتفصب ةيملعلا

 عابتا نم مغرلابف ،عافدلا ةمامإي انه قلعتي رمالا ناف ةقيقحلا يفو

 ىلع اءانب ودبي ام ىلع تمت باطخلا يبا ةيلوت نأ الإ ،ىروشلا بولسأ
 ةمامإلاب هل قرشملاب ةيضابإلا مامإ ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ ةيصو
 ةبراغملا ملعلا ةلمح ىلع ناك امو ڵبصنملا اذهل اقبسم هسفنب هنيع نأ دعب
 ةلمح" نأ نم ةيخيراتلا رداصملا هركذت ام ةيضرفلا هذه معديو .ةعاطلا الإ

 ىلإ عوجرلا ىلع اومزعو ،ةيضابإلا بهذم ىلع نيدلا يف اوهقفت امل "ملعلا
 { ةوق مهسفنأ نم اوسنأ نإ مهناش يف ةديبع ابأ اوراشتسا» ةيغيزامالا دالبلا

 ىبأ نإف ،باطخلا يبأ ىلإ راشأو معن لاق ،مهنم ادحاو مهيلع نورمويل
 ,(4) ؛ںمهعم ريسملا دارأ وهو ،هولتقاف

 .125ص ث خئاشملا ريس : :يخامشلا )1(

 .125ص ةردصملا سفن :يخامشلا ؛ .57ص .مهرابخأو ةميالا ريس : :ءايركز يبا )2(

 .58ص ث،ردصملا سفن :ءايركز يبا )3(

 .65 ،مهرابخأو ةميالا ريس : ءايركز يبأ : اضيأ رظنأ .14 ،خئاشملا ريمس : :يخامشلا )4)

 ينورابلا يحي نب هللا دبع خيشلا - .21ص ث1ج ثخئاشملا تاقبط :ينيجردلا

 ةعبطم (ةيرجح ةعبط) ،نيدلا ةميأ ةفرعم ىلإ نئدتبملاو ةماعلا ملس ةلاسر :يسوفنلا
 خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا : : رمعم يحي يلع .8ص .ه10 ٥ رصم حاجنلا

 .اهدعبامو 1 89ص .3ج ريبكلا برغملا خيرات :زوبد .49 ص )1( مسقلا ©2ةقلحلا

 .55 ص برغملا دالب يف جراوخلا :ليعامسإ دومحم -
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 يذلا ةمامإلاب باطخلا يبأل ةيصولا هذه ببس لوح لؤاستلا روثيو

 اهقفو املع رثكأ وه نم دوجو مغر عوجرلا مهمزع دنع ملعلا ةلمحب قحتلا
 رداصملا ركذتو ءاضقلا يلوتب هل ىصوأ يذلا يتاردسلا مصاع وهو هنم

 متسر نبا نامحرلا دبع ىلع ةمامإلا اوحرتقا ةيضابإلا ةعامج نأ ةيضابإلا
 عانتمالا اذه نأ ريغ ،ا"«عئادوو سانلل هتحت تناك تانامأل» مهيلإ رذتعاف

 نكي امهمو ."ملسم ةديبع يبأ" مامإلا ةياصول اقيبطتل الإ ودبي اميف نكي مل

 ربتعت عافدلا ةململ يرفاعملا حمسلا نب باطخلا يبا ةيلوت نإف رمأ نم
 يروشلا جهنملا قفو تمت ةيغيزامألا دالبلاب ةيضابإلا ةمامإلا ةماقإل ةبرجت
 تسمتحاف ةروثلا هذه يسابعلا شيجلا قحس ذا حاجنلاب اهل حمسي مل نإو

 برغملاب ةيلخادلاو ةيلبجلا قطانملاب ةيغيزامالا ةيتانزلا لئابقلا نم ريثكلا
 ` .ةيبنجالا ةنميهلاو ناطلسلا دي نع اهدعبل طسوألا

 يسرافلا متسر نب نامحرلا, دبع ةيلوت : لولا بلطملا
 ه171 / 0

 ةعيبلا عئاقو :لوألا عرفلا

 اهيق تمت يتلا ميسارملاو فورظلا نإف ڵةيخيراتلا رداصملل انئارقتساب
 :يتالاك تمت ،ةيمتسرلا ةلودلا سأر ىلع يسرافلا متسر نب نامحرلا دبع ةيلوت

 نب دمحم ةدايقب نييسابعلا شيج مامأ باطخلا وبأ مزهنا امل

 ناوريقلا يلاو يسرافلا متسر نب نامحرلا دبع اجل ه144 ةنس تعنالا

 اونصحتف ةيضابإلا ةيغيزامألا لئابقلا هلوح تعمجتو ،طسوألا برغملا ىل
 عطتسي مل املف ،ةدم تعشألا نبا مهرصاحف ‘تزهات برق "ججفوس" لبجب

 ).ناوريقلا ىلإ اسئاي عجر ،لبجلا ماحتقا

 .56 ص عجرملا سفن :ءايركز يبا - .140ص عجرملا سفن :يخامشلا )1(

 .اهدعبامو 251 ص .(2)ج ريبكلا برغملا خيرات :زوبد (2)
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 اوررقو اورواشتف ةيضابإلا خويشو لئابقلا ءامعز عمتجا ذئدنعو =

 لاقف ،مهنيب اميف اوروتشاف» :مهمكحي مامإ بيصنتو ؛مهل ةلود ةماقإ

 هلضف نولهجت ال نمم ;هثن يسرافلا متسر نب نامحرلا دبع نإ مهضعب
 ("« هيح باطخلا يبأ مامإلا لماعو ملعلل نيلماحلا ةسمخلا دحأ وهو

 ءاول رشان »وهو ءاث) «لدعلا قيرط نع ريغت اذإ هعنمت هل ةليبق ال هنألو»
 ىلع اعيمج مهيأر قفتاو " ا4 ةركاذم لوط دعب مهيأر رقتساف » (3) «ںملعلا

 .ا«هتعيابمو هتيلوت

 ءاضرلا ةعيب .0 يسرافلا متسر نب نامحرلا دبع ةيضابإلا عيابف -

 نإ» :لاق ثيحب ‘طرش ىلع هلوبق قلع هنكل ءشةعيبلا هذه وه لبقو

 قحلا قفاو اميف ينوعيطتلو ،يلإ اوبيطتستل هقاثيمو هللا دهع ينومتيطعأ
 هل كلذب تدقعناف طرشلا لوبقب هوباجاف ،ا«مكنم كلذ تلبق هقباطو
 .ايئاهن ةمامالا

 عئاقولا ءارقتسا :يتاثلا عرقلا

 نب نامحرلا دبعل ةعيبلا دقع نأ ظحالن صوصنلا هذه لالخ نم
 : ةيلاتلا ةقيرطلاب مت ،متسر

 هيف ةربتعملا سيياقملا ثيح نم :الوأ

 : ةيلاتلا سيياقملا ساسأ ىلع ةمامإلل نامحرلا دبع ريتخا دقل

 . .82ص ثمهرابخأو ةميالا ريس :ءايركز يبأ (1)
 ميهاريإو رصان دمحم .د.حت ،نييمتسرلا ةميالا رابخأ ،(م9/ه 3نرقلا) ريغصلا نبا (2)

 .140ص خئاشملا ريس :يخامشلا- .26صع 1986 رئا زجلا ءةليمجلا تاعوبطملا زاحب

 ةيضابإلا كولمو ةمئأ يف ةيضايرلا راهزالا باتك :يسوفنلا ينورابلا ناميلس خيشلا (3)
 .48ص (2)ج (ت.د) ثةينورابلا راهزالا ةعبطم ،(ةيرجح ةعبط)

 .27ص ث ردصملا سفن :ريغصلا نبا (4)
 عاضوالا يف ةسارد ،(م909 _770/ه296160) ةيمتسرلا ةلودلل :ريكب ميهاريل زاحب (5)

 .91ص 01985 رئازجلا ‘كيموفال ةعبطم ،ىلوألا ةعبطلا {ةيركفلا ةايحلاو ةيداصتقالا
 .84ص (2)ج ثريبكلا برغملا خيرات :زوبد (6)
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 :ةيقالخألاو ةيملغلا هتعافك )1

 رابك نمو برغملا ىلا نيروهشملا .ةسمخلا ملعلا ةلمح نم ويف
 هئاكنو ةيقالخألا هتامس ىلإ ةفاضإلاب اذهو ،ةيضابإلل نيزرابلا ءاهقفلا
 رابتعالا اذه ىلعو ")ةالص مامإ ةلحرملا كلت يف ناك هنأ امك .هلضفو

 وأ ةيشرقلا ةرسألا ىلإ هئامتنا ىلإ رظنلاب رتخي ملو ،هرايتخا مت طقف
 .كاذنآ ةيمالسإلا كلامملا يف ادئاس ناك امك ثةيولعلا وأ ةيومالا

 :هل بصعتت ةليبق ىلإ هئامتنا مدع (2

 .ةيغيزامألا لئابقلا ءامعزو ةيضابإلا ءاملع هآر يذلا طرشلا اذه نإ

 مهراكفأ دسجت ةيطارقميدو ةيلاثم ةلود ةماقإ ىلع مهصرح نع قحب ربعي
 ةكلمم ىلإ مهتلود لوحت نم مهفوخ ىلع لدي امك ،ةيروشلا ةيسايسلا
 مع نأ اوأر كلذلو .ةيبلغألا باسح ىلع ةيلقأ ةليبق اهيف مكحتت ةدبتسم

 :اذه تلكش يتلا ةيغيزامألا لئابقلا ىدحإ ىلإ متسر نب نامحرلا دبع ءامتنا
 نمضي اطرشو ءاثىغطو فرحنا اذإ هلزع ةيناكمإل ةنامض دعي فلاحتلا
 ذةيضابإلا دنع ىروشلا هيضتقت ام بسح هيهنو هرمأو هتبقارمو هتبساحم

 .ةيبعشلا ةباقرلل عضخي ىتحو نيملسملا رومأب دبتسي ال ىتح

 :ةيسايسلا هتعافك (3

 هل تقبس متسر نب نامحرلا دبع نإف ،نيقباسلا نيطرشلا ىلل ةفاضإلاب
 ىع هل ايلو ناكل ،اييبلب يراوهلا باطخلا يبل ةروث يف ةيسايس ةفيظو ةسرامم

 .رييستلاو ةدايقلا يف ةماه ةيسليس ةبرجت:كلنب بستكاف (ه140-143) ناوريقلا
 تفتلا ةمله ةيسليس ةيصخش هنم لعج نامحرلا دبع هالوت يذلل بصنملا اذهو
 .(ةايبيلب ةيضابإلا ةلود ةماقإ لشف دعب ةيضابإلا ةيغيزامألا لئابقلا اهلوح

 .83 ص ٬ةميالا ريس :ءايركز يبأ .26 ص نييمتسرلا ةميالارابخأ : ريغصلا نبا (1)

 .85 ص ،عجرملا سفن :ايركز يبأ (2)
 لدع نإف مكرومأ هودلقف" :ءاج ثيح 26 ص نييمتسرلا ةمألا رابخأ :ريغصلا نبا (3)

 هعنمت ةليبق هل نكت ملو هومتلزع لدع ريغب مكيف راس نأو . متدرأ ي ذلا كلذف

 .289ص }3ج ث ريبكلا برغملا خيرات :زوب "هنع عفدت ةريشعالو
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 هتيلوت ةقيرط ثيح نم :ايناث

 ؛ماعلا اضرلاو ىروشلا قيرطب متسر نب نامحرلا دبع رايتخا مت دقل
 ركفلا يف درو يذلا يروشلا جهنملا قفو هل ةعيبلا دقع ميسارم تمت امك

 :يلي اميف كلذ دسجتيو “يضابإلا يسايسلا

 (نويسايسلا ةداقلا) ةيغيزامألا لئابقلا ءامعز نيب عساولا رواشتلا (1

 ىتح (ةمامإلا هذهل ةيعرشلا نوطعي نيذلارايتخالا لها) ءاهقفلاو ءاملعلاو

 دبع ةمامإ ضرفت ملف ،نامحرلا دبع رايتخاب مهنيب قافتا ىلإ لصوتلا
 يروطسأ ءامتنا ىلع ءانب ةيمتسرلا ةلودلا اشنت ملو ثةبلغلاو ةوقلاب نامحرلا
 امك نييولعلا وأ نييشرقلاك ةطلسلا يف ايهالإ اقح كلمت ةلئاع وأ سنج ىلا

 دعب ةيعامجلا ةدارإلاب بختنا امنإو ،ةيمالسإلا كلامملا ضعب ةاشن يف ثدح
 ةيطارقميدلا نم وج يف تمت ةرحو ةعساو تارواشمو ةركاذم لوط

 شغلا ءاد نم ةميلس بولقب مهنيب اميف يارلا اولدابت ثيح » ةواسملاو
 (!) «قاقشلا تارودك نم ةرهطم قافنلاو

 ملو ،عامجإلاب ذختا متسر نب نامحرلا دبع باختنا رارق نإ (2
 ةيلك قباطتي ام وهو ةيصو ىلع ءانب نكي مل امك ةطلستم ةيلقأ هضرفت
 .نيملسملا نم ماعلا اضرلا قيقحت بوجوب يضاقلا يروشلا أدبملا عم

 باختناب يتاواسملا اهأدبم ةيغيزامألا ةيضابإلا لئابقلا تدسج (3
 قرشملا يف نوضرعتي كاذنآ اوناك ءالؤه نأ عم سرفلا نيملسملا دحأ

 ماهلا بصنملا اذه أوبت مهل قحيالو "يلاوملا" نم نوربتعي و راقتحالل

 نولكشي نيذلا نييشرقلاو برعلا نم ةيعامتجاو ةيسايس ةناكم لقأ مهنأل
 .ةطلسلا يف موعزم قحب نوكسمتيوءةلودلل ةيلبقلا ةيبصعلا ةلتكلا

 يخيراتلا اهقايس يف ةيمتسرلا ةلودلا ةابثن عضن نأ بجي (4
 يهالإ قحب نوكسمتي نيذلا برعلا نيب يبوعشلا عارصلاب زيمتملا

 .83 ص ء(2)جءةيضايرلا راهزالا :ينورابلا ناميلس (1)
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 ،ةهج نم (مجاعألا) ىرخألا سانجألاو نيملسملا ةدايق يف موعزم

 يتلا ةقيرعلا ةيندملاو ةراضحلا اووذ بوعشلا هذه ىرخا ةهج نمو
 تناك يتلاو ،هنع عافدلاو هرشن يف اديعب تحارو مالسإلا تقنتعا

 "يلاوملا" ةجرد نم لاقتنالاب اهتناكمو اهتبيه عاجرتسا ىلا ىعست
 .نونفلاو مولعلا فلتخم يف داورو ةطلسلا يف ةناكم باحصأ ىلإ

 اذه متسر نب نامحرلا دبع طارخنا ريسفت نكمي قايسلا اذه يفف
 يتلا ةيورسكلا ةيكلملا ةيمتسرلا ةرسألا ىلإ يمتني يذلا ىلوملا

 ةيضابالا ةكرحلا يف ،اهتراضحو سراف دالب يف ريبك نأش اهل ناك
 ىتح يتانزلا يراوهلا حمسلا نب باطخلا يبأ ةروث يف اهدعب نمو
 لئابقلا عامجإ ربعي ةقيقحلا يفو ").ناوريقلا ىلع هل ايلاو نيع
 ةمامإلا يسرافلا متسر نب نامحرلا دبع ةيلوت ىلع ةرئاثلا ةيغيزامالا
 يتلا ةيتاواسملا ةيروتسدلا ئدابملا دحا سيركتل ةيوقلا اهتدارإ نع
 ملسم لك قح وهو الصأ ةيضابإلا ةقرفلا اهساسأ ىلع تاشن

 ثيدحلل اقبط هتليبقو هسنج نع رظنلا ضغب ةطلسلا ىلوت ءفك
 : ريهشلا يوبنلا

 ام اوعيطأو اوعمساف فنألا عذجم يشبح دبع مكيلع رمأ نإ »

 « هللا باتكب مكداق

 بعشلا ىلع يسرافلا متسر نب نامحرلا دبع طرتشا )5

 اميف ةعاطلا » وهو ،اديحو اطرش هبختنا يذلا يغيزامألا يضابإلا

 يمتسرلا ةلص نع » ددصلا اذه يف ناميلس يتارشع ذاتسالا عم لءاستن نا انلو (1)

 نيب ميدق فلاحت ىلع موقت تناك اهنأ يليملا اهنع لوقي يتلا ةلصلا كلت ڵربربلاب
 ،مت ةروص يأ ىلعو ءامهنيب فلاحتلا اذه مكحتسا ىتمو ،تدقعنا نوكت ىتم ،نيفرظطلا
 يفلاحتلا وحنلا كلذ ىلع مهتلحن دعاوق بهذملا ةاعد سسأ يرس يميظنت راطإ يفأ
 :ةاعدلا عمجي ناك يذلا يركسعلا كلسلا نمض مت هارت مأ ،اهولامتسا يتلا لئابقلا عم
 : ناميلس يتارشع .د .« ؟ربربلا نم نيدنجملا هءاقفرو متسر نب مهنمو ةقراشملا نم
 تاعوبطملا ناويد ثةيراضحلا تاددحملاو ةيخيراتلا ةيضرالا ثةيرئازجلا ةيصخشلا
 .91ص 02002 فةيعماجلا
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 قيدصلا ركب يبأ ةلوقمب طرشلا اذه انركذيو ،««هقباطو قحلا قفاو

 ىدم ىلع انلدي امك .«مكيف هللا تعطأام ينوعيطأ» ةروهشملا هن

 يطارقميدلا مكحلا ءايحإل هيعسو ةيقالخألا هتيلاثمو مامإلا اذه لدع

 يذلا تقولا يف ،ةيضابإلا ةيسايسلا ةيرظنلل اقبط حيحصلا يروشلا
 اهداسق جوأ كاذنا قرشملا يف ةيمالسإلا كلامملا هيف تلصو

 .ةيعرلاب اهشطبو اهتسارشو

 دسج دق يسرافلا متسر نب نامحرلا دبع نوكي طرشلا اذهل هعضوبو
 مامإلا تاطلس ديدحت وهو .مكحلا يف ةيضابإلا ئدابم نم أدبم مهأ
 أدبم ريرقت ىلإ يدؤي اذهو ،قحلا دودح يف هتعاط رصحو هتايحالصو
 لزع قح ةمالل حنمي امك ،يهنلاو رمألاو ،دقنلا ةيرحو ةضراعملا قح
 .ةعيبلا دنع ىضتقم نع فزرحنا اذإ مامإلا

 ١ ةجيتنل :

 نسأر ىلع متسر نب نامحرلا دبع ةيلوت نأ لوقلا ىلإ صلخن
 ةيروش ةقيرطب مت طسوألا برغملاب ةيغيزامأ ةيضابإ ةلود لوأ

 .رايتخالا ىروش يف ةيمالسإلا ئدابملا قفو ةليصأ ةيطارقميد
 ةقيرط يف وأ ةمامإلل حشرملا يف ةنيعتملا طورشلا يف ءاونس

 يضابإلا بعشلا نيبو هنيب ةعيبلا دقع ىوتحم يف وأ .باختنالا
 سيئر رايتخا ناش يف ةيضابإلا اهبجوأ يتلا دعاوقلا عيمج تيعورف
 امم ثالماك اقيبطت ةعيبلا طورش تقبطو ،روهظلا ةلاح يف ةلودلا

 نب نامحرلا دبع مامإلا ةعيب نأ -ةغلابم نودبو- لوقلا هعم نكمي
 ةيمالسإلا ىروشلا يف ةديرف ةيروتسد ةقباس دعت يسرافلا متسر
 يف ال اليثم اهل دهشن مل ،مالسإلل يسايسلا خيراتلا اهدهش يتلا
 .ةيسابعلا ةلودلا يف الو ةيومألا ةلودلا
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 نامحرلا دبع نب باهولا دبع ةيلوت :يتاثلا بلطملا
 (ھ171/,211)

 امك ةيروش ةقيرطب تمت دق ةيمتسرلا ةلودلل مامإ لوأ ةيلوت تناك اذإ

 ؟مهتميل ةيلوت يف رايتخالا ىروش ماظن قيبطت يف نويمتسرلا رمتسا لهف انيأر

 ةعيبلا عئاقو :لوألا عرفلا

 تءاج امك ةمامإلل باهولا دبع ةيلوت ثادحأو تايرجمل انضارعتساب

 دبع مامإلا نأ دجن ،ا"ةيضابإلا ريغو اهنم ةيضابإلا ةيخيراتلا رداصملا يف
 باطخلا نب رمع ةفيلخلا ةنسب ىدتقا ةافولا هترضح امل متسر نب نامحرلا

 اولكشيل ةماعزلاو يأرلا لهأو ءاهقفلاو ءاملعلا رابك نم ةعامج نيعف كف
 نم سلجملا اذه نوكتيو .ديدجلا مامإلا رايتخا ةمهم ىلوتي ىروشلل اسلجم
 :اث ةيلاتلا تايصخشلا

 .ينيرفيلا نيدنف نب ديزي ةمادق وبأ _ .يسلدنألا دوعسم

 .ةيطع نب سودعس قفوملا وبا .يسلدنألا ناورم نب رمع

 . نامحرلا دبع نب باهولا دبع .يماتكلا حلاص نب ركش

 .نامدس نب بعصم

 ةمامإلا رمأ لوح رواشتلاو لوادتلاو ضوافتلل سلجملا اذه عمتجا

 دوعسم امه دحأ مهنم نيتنا ىلإ مهسفنأ تلام نيملسملا ةماع نأ الا»

 .اهذعبامو 86 ‘مهرابخاأو ةميالا ريس :ءايركز ابأ :باهولا دبع ةيلوت عئاقو رظنأ (1)
 ريس : يخامشلا - . اهدعبامو .50ص /1 /ج برغملاب خئاشملا تاقبط : ينيجردلا-

 .اهدعبامو 100ص ./2/ج ءةيضايرلاراهزاألا : ينورابلا ناميلسح . 145ص خئاشملا

 .اهدعبامو 1]5ص ./3/ج ء ريبكلا برغملا خيرات :زوبد =

 . 85ص ء؛ةميالا ريس :ءايركز يبأ .145ص ،خئاشملا ريس :يخامنشلا :رظنأ )2(

 نب بعصم دروي مل ذإ ،ةتس مهنأ ركذيو 46 ص ./ 1 /ج ءخئاشملا تاقبط : ينيجرللا

 .99ص ./2/مسقلا ةيضايرلا راهزالا :ينورابلا .رايتخالا لهأ ةمئاق نمض نامدس
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 ضعبلاو لوألا ديري مهضعب نأ ثيح ا"أ«باهولا دبع رخآلاو يسلدنألا

 اث«مهنيب اميف يأرلا نوريدي رهش يلاوح اوثكمف» ثيناثلا ديري رخآلا
 تلام نأ ىلإ ىهتنا فالخلا اذه نأ الإ .ةريطخلا ةيضقلا هذه يف

 ىلع هليضفتو يسلدنألا دوعسم ةيلوت ىلإ "رايتخالا لهأ" نم ةيرثكالا
 ادهاز اعطاق اضفر ةعيبلا هذه ضفر يسلدنألا دوعسم نكل باهولا دبع

 .اهب مزلي نأ نم ارارف راظنألا نع ىفتخا هنإ لب ،اهيف

 ةعيابم ىلع اومزع ‘ بصنملا اذهل قلطملا هضفرو هماجحإ اوأر املف
 دوعسم ربخلا غلب املف ،يناثلا حشرملا وهو نامحرلا دبع نب باهولا دبع
 .باهولا دبع ةعيب ىلإ ردابي نم لوأ نوكيل اعرسم مهيلإ جرخ يسلدنألا

 نيدنف نب ديزي نأل ثدحلا اذه دنع فقت مل ةعيبلا عئاقو نأ ريغ

 دبع ىلع اطرش عضو "رايتخالا لها" سلجم ءاضعأ دحأ وهو ينيزفغيلا

 ال نأو ،مكحلا يف هكراشي "ىروشلل سلجم" نييعت بوجو هدافم باهولا

 : ءايركز يبأ ريس يف ءاج ثيح ،هتراشتساب الإ ارمأ يضقي

 اولاقف هباحصاو نيدنف نب ديزي ملكتف ،هعيابيل يسلدنألا دوعسم مدقت »
 .اث « همولعم ةعامج نود يضقي ال نا طرشب هعيابن

 تناك لب هدحو نكي مل ينيرفيلا نيدنف نبا نأ ىلع صنلا اذه لديو

 نم افوخ ىروشلل سلجم بيصتتب بلاطت رايتخالا لهأ نم "ةعامج" هعم
 طورشل دوجو ال نأ يسلدنألا دوعسم در دقو ،يدادبتسالا مكحلا بابتتسا
 .نيدنف نب تكسف ،نيحلاصلا راثآو ةنسلاو باتكلاب مكحلا ريغ ةملمإلا
 ملف ةمامإلا راد ىلإ هولمحف ،ةماع ةعيب كلذ دعب سانلا عيابو » دوعسم عيابف

 ;٨‘. «دحأ هتعيب نع فلختي

 .86 ص ءةميالا ريس :ءايركز يبأ .64 ص .(1)ج خئاشملا تاقبط :ينيجردلا )1(

 .99ص (2)ج ثةيضايرلا راهزألا :ينورابلا .145 ،خئاشملا ريس :يخامشلا
 .99ص (2)ج ثةيضايرلل راهزالا :ينورابلا ناميلس .307 ص ٬ةميالاريس :ءايركز يبل (2)
 .87 ص .عجرملا سفن :ينورابلا (3)
 .145ص خئاشملا ريس :يخامشلا ۔- .87 .ص ءعجرملا سفن :ينورابلا )4(
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 عئاقولا ءارقتسا :يتاثلا عرقلا

 :يلي امك تمت باهولا دبع ةعيب نأ ظحالن عئاقولا هذهل انليلحتب

 هتيلوت يف ةربتعملا سيياقملا :الوأ

 ىلإ ريشت نئارق وأ صوصن ةيأ ةيخيراتلا رداصملا يف دجن ال

 دبع راتخت -ةيلقأ يهو- "رايبتخالا لهأ" نم ةئف لعج يذلا يقيقحلا ببسلا

 اذه ببس ناك لهف ،يسلدنألا دوعسم بناج ىلإ نامحرلا دبع نب باهولا
 هملع ةعسل كلذ ناك مأ قباسلا مامإلل هتونب وه ،باهولا دبع ىلإ ليملا
 .؟ ا"هتاردقمو هتعافكو

 نيبي ،باهولا دبع لدب يسلدنألا دوعسمل ةيبلغألا رايتخا نأ الإ
 باهولا دبع ةيلوت اتاتب اهتين يف نكي مل ىروشلا ةعامج نأ حوضوب
 دوعسم رايتخا ىلع اهعامجإ دقعنا امنإو ،يثارولا ماظنلل اقفو هيبأل افلخ

 ناك» هنأل كلذو الإ سيل ةينيدلاو ةيملعلا ةءافكلا رايعمل اقفو يسلدنألا

 دبع رايتخا ناك كلذكو ، اة«نيملسملا خويش نم اعرو اهيقف الضاف الجر
 دي ىلع نيدلا يف ههقفتو هملع ةعسل ةصاخو شهتردقمو هتءافكل باهولا
 .اثنامحرلا دبع هدلاو اميسال و."ملعلا ةلمح

 ةيعمج ةخسن ‘ )ح د) .(ت د) ء(تد) ،ترهات باحصأ نييمتسرلا ةلود :تيوات نب دمحم )1(

 هتانز زايحنإ ببسل ناك امنإ باهولا دبع رايتخا نأ ىري ثيح ،س113ص ءةيادرغ ثلرتلا

 .ةيبصعلا عفادب هيلإ سرفلا ةعامج تزاحنا امك ةنانز نم ةينيرفي همأ نال هيلإ

 رمالا ئداب اوراتخا ةيضابإلا نال ساسأ ىلع موقي ال لوقلا اذه نإف عقاولا يفو
 مكح دييقتب اوبلاط نم مه .هتعامجو يتانزلا ينيرفيلا نيدنق .نبا نإ مث ،يسلدنألا دوعسم

 بزحلا دعب اميف اوحبصأ نيينرفيلا نأ امك ىروشلا سلجم يارب مازتلالاب باهولا دبع
 .باهولا دبع مكحل ضراعملا يسيئرلا .

 .85ص مهرابخأو ةميآلا ريس :ءايركز يبأ (2)
 رئازجلاب ةيضابالا :ةعبارلا ةقلحلا ٠ خيراتلا بكوض يف ةيضابإلا :رمعم يحي يلع )3(

 .58ص 01979 .ةرهاقلا ةبهو ةبتكم ./1/ج
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 ت ةقيرط :ايناث

 ةيضابإلا رداصملا ىلعا ادامتعا- ركذلا ةقباسلا عئاقولل انليلحتب

 اقبط تمت باهولا دبع هيلوت نأ انل نيبتي -عوضوملا تلوانت يتلا ةديحولا
 كلذو ،نيدشارلا ءافلخلا ةنسل اقفوو شةيضابإلل ةيروشلا ئدابملل
 :يلي ام ىلإ ادانتسا

 ثبلل يأرلا لهأو ءاهقفلا نم الكشم "ىروشلا سلجم" نييعت نإ (1
 .رمع يدشارلا ةفيلخلا نم هتلاصأ دمتسي اديشر اكولس دعي ةمامإلا رمأ يف

 ةيساسأ ةنامض كلذ دعي امك كهترواشم ةرثكب رهتشا يذلا هن باطخلا نب

 نم افوخ نامحرلا .دبع مامإلا هعضو يذلا يروشلا ماظنلا ىلع ةظفاحملل
 .مكحلا ثيروتل ةيصو ةيأ دوجو يفني كولسلا ا ذهو .ةمالا قرفت .

 تالوادملا .ترجو مايق نسحأ هتمهمب ىروشلا سلجم ماق دقل (2
 ةدمل تاشقانملا رارمتسا كلذ ىلع لديو يطارقميد لكش يف تارواشملاو '

 .ةماتلا ةيرحلا نم وج يف "رايتخالا لها" نيب لماك رهش

 لئابقلا يلثمم نم ديكاتلاب نوكتي ناك يذلا سلجملا اذه نكمت (3
 نأ ،ريهامجلا عم لاصتاب ناك هنأو يمتسرلا بعشلل ةلكشملا ةيغيزامألا

 رايتخالا عقي ملو ،ةمامإلل يسلدنألا دوعسم باختنا ىلإ ةيبلغألاب لصوتي
 انداقتعا معديو ")مكحلا ثيروت همرحب ةيضابإلا داقتعال باهولا دبع ىلع

 لبق نم بوتكم دهع وأ ةيصو ةيأ دوجول ةيخيراتلا رداصملا ركذ مدع اذه
 .هنبال مكحلا ثيروتل نامحرلا دبع مامإلا

 رايتخا مامأ ىروشلا سلجم لعج ةمامإلل يسلننأل ا دوعسم ضفر (4
 نم ةيناثلا ةجردلا يف ناك هنأ مادام باهولا دبعل ةعيبلا دقع وه ؤديحو

 نأ كلذ ع عجش اممو سانلا ىضرو تاوصألا ةيبلغأل هتزايح ثيح

 راد .“ ةثلاثلا ةعبطلا . يمالسإل ١ برغملاب ةيمتسرلا ةلودلا : يريرحلا ىسيع دمحم ) 1 (

 .110ص ث01987 ش تيوكلا ،ملقلا
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 دبع ةعيابمل سمحت هسفن ةمامإلل لوألا حشرملا يسلدنألا دوعسم
 . ريهامجلا هتعبتاو رايتخالا لهأ هقفاوف ،هعيابي صخش لوأ ناك لب ،باهؤلا

 :ىروشلا ماظن هيضتقي ام بسح ،باهولا دبعل ةعيبلا تمت دقل (5
 راد ىلإ لمح مث رايتخالا لها فرط نم ةصاخلا ةعيبلا هل تدقعف

 .ةيضابإلا دنع ةعيبلا ةيرظنل اقبط ريهامجلا هتعيابق {ةمامإلا

 ىروشلا سلجم طرشب باهولا دبع ةعيب نارتقا مدع لوح مئاقلا لدجلا :اثلاث

 طابترا رايتخالا لهأ ةعامج نم ضعبو باهولا دبع مامإلا ضفر
 بلاط امك ،مكحلا يف ىروشلا سلجم كارشإ بوجوب باهولا دبع ةعيب
 لتاقي مل ةيمتسرلا ةلودلا ديلاقت يه امكو ‘هباحصأو نيدنف نب ديزي كلذب
 لصحت نأ دعبو شةنتفلا ةراثإ يف اوؤدب نا دعب الإ هيضراعم باهولا دبع
 لثم ةقراشملا ةيضابإلا ءاملع ىتفأ دقف ،هتعيبل ةيعرشلا يطعت ىوتف ىلع
 نومصاختملا مهيلإ لسرأ نيح ،مهريغو بويأ نب لئاوو بيبح نب عيبرلا

 سلجمب اهطابترا طرش نالطبو ةمامإلا ةحصب ،فالخلا اذه يف مهنوتفتسي

 ةنسلا عم اقلطم اضراعت ضراعتت ىوتفلا هذه نأ كشالو .ا" (؟!)ىرونشلا
 ذاختإ يف "ىروشلا لها" كارشإ بوجو صوصخب ةيدشارلاو ةيوبنلا
 . لعفي ناك امك امزلم ةيبلغألاب ذختملا مهيأر نوكي نأو ێةماهلا تارارقلا
 .يطارقميدلا يروشلا مكحلا تايضتقمل اقبط ،متسر نب نامحرلا دبع مامالا
 ةيسابعلاو ةيومالا ةلودلا ديلاقت ريثأتو ءاحيإ نم ىوتفلا هذه نأ نظلا بلغأو
 .قرشملاب ادئاس ناك يذلا كلملا ادي يف مكحلا زيكرت جذومنو

 مدع ىلع زكترت ال ينيرفيلا نيدنف نب ةضراعم نإف ةقيقحلا يفو
 هتعامجو نيدنف نبا نإ لب.،باهولا دبع اهب نيع يتلا ةقيرطلا ةيعرش
 بختنا يتلل ةقيرطلا ةحصب اورقأ دقو ،هل لئاوألا نيعيابملا نمض اوناك
 هدافم ،ةعيبلا دقع يف عضو طرشب اساسأ قلعتت مهتضراعم تناك امنإو ،اهب

 باحصأ نييمتسرلا ةلود : ١ تيوات نبأ : رظنأ .5 ص ءةميالا خيرات : ريغصلا نبا (1)
 .14 ص ثترهيت
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 دبتسي ال ىتح مكحلا يف مامإلا كراشي "ىروشلل سلجم" بصن بوجو
 فرط نم ريست يتلا ةيغيزامألا تاعامجلا ىدل ةدئاسلا ديلاقتلل اقبط هيرب
 دبع مكحل هتعامجو نيدنق نبا هضراعم نأ ىنعمب .،ةيلبق ةيليثمت سلاجم
 .رايتخالا ىروشب سيلو رييستلا ىروشب قلعتت باهولا

 ماظن دض فقتل ێانيأر يف رهظت مل ةضراعملا هذه نإف هيلعو
 نكي مل ثيروتلا ماظن نأل -ا")باتكلل ضعب ىري امك- مكحلا يف ةثارولا
 فدهتست تناك امنإو كاذنآ ةيتفلا ةيمسرلا ةلودلا يف ديلقتك دعب رهظ دق

 مكحلا لوحت نم افوخ مكحلا نوؤش رييست يف مامإلا ةطلسل طباض عضو

 .ةيدرفلاو دادبتسالا ىلإ يمتسرلا ىروشلا

 دبع رمأ دتشا مث» :راكنلا ةنتفل هفصو دعب ريغصلا نبا ركذيو

 ( . «كلملا لاح ىلإ ةمامإلا لاح نم لقتناو هيلع ىوقو باهولا

 نيضراعملل باهولا دبع لاتق ذنم هنأ دهشملا اذه نم ودبيو

 ةعيبط يف لوحتلا ضعب ارط ،مهيلع هراصتناو نيينيرفيلا نم نييطارقميدلا

 ةيادب يف باهولا دبع اهيف راس يتلا ةمامإلا لاح نم يمتسرلا مكحلا ماظن
 كارشإو ىروشلابو ةلودلا ةطاسبب ةمستملا ،هدلاو ىطخ ىلع هدهع
 روهظب امير ةمستملا "كلملا لاح" ىلإ ،مكحلا يف لئابقلا يلثممو ءاملعلا
 ذإ .ةراوه ةروث نم هتيامحل دنجلا ضعبو نيديؤملا .نم ةيشاحلا ضعب.
 يه تحبصأو ةورثلاو ةطلسلا ىلع اهترطيس تمكحأ ةسوفنا ةليبق نأ ودبي

 هرود لعاضت يذلا ىروشلا سلجم ضوع هماهم يف مامإلا دعاست يتلا
 ةيضرفلا هذه معدي اممو ."ةارشلا" مسا تحت ادوجوم هئاقب مغر ێائيشق ائيش

 بلغأو ،&« ةمامإلا حلفأ قحتسا دقل » هيلع ةرئاثلا ةراوه لاتق ءانثأ هتلوقم

 .راكنلا هلتاقم ىلع هوعجش نيذلا هيبرقمو هتيشاح ريثاتب ناك كلذ نأ نظلا

 ةلودلا :زاحب = .118 0117 ص ثبرغملا ادالب يف جراوخلا :ليعامسإ دومحم :لثم (1)
 .116ص ى ةيمتسرلا

 .44ص ثنييمتسرلا ةميالا خيرات :ريغصلا نبا (2)
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 نامحرلا دبع نب باهولا دبع ةيلوت نأ قبس امم صلختسن : ةجيتنلا

 نأو شةبش ةيل نم ةصلاخ ةليصا ةيروش ةقيرطب تمت ةيمتسرلا ةمامإلل
 ةيضابإلل ةيروشلا ئدابملا عم قباطتت هباختنا اهيف مت يتل تاءارجإلا
 باتكلا ضعب كش دنفي ام اذهو ،اتباس اهانلصف امك مامإلا رايتخا يف ةبراغملا

 ") .هيبل نم قباس حيشرتب تناك امنإ باهولا دبعل ةمامإلا داقعنا نأ نم
 طقف نيع ىروشلا سلجم ناك ولف : دقنلا مامأ دمصي ال نظلا اذه نأ ذإ
 تاشقانملا كلت تلصح املو ،ةدملا كلت لك عمتجا امل ةقباس ةيصو ريرمتل

 دوعسم ىلع ةيبظغألا تبختنا املو شهتضعا نيب تافالخلاو ةيطارقميدلا
 دوجو مدع ىلع لدت نئارقلا هذه لكف .هاوقتو هملع ساسأ ىلع يسلدنألا

 تعمجأ يذلا متسر نب نامحرلا دبع مامإلا نم قباس دهع وأ طيطخت يأ

 جهنملاب هكسمتو هلدع ىلع ةيضابإلا ريغو ةيضابإلا ةيخيراتلا رداصملا
 يف ايثارو ةمامإلا رمأ لعج يف ةينا هل نوكت نأ دعبتسي امم ،يروننلا
 لب معزلا اذه ىلإ ةراشإ ةيأ ةيخيراتلا رداصملا يف دجن ال امك شهتلئاع

 هدعب ةمامإلا رمأ لعج يف هتين تبثي "ىروشلا سلجمل" هنييعت نإ
 يتلا يه اهانركذ يتلا فورظلا تناك اذإف هيلعو .ةمألا دارفأ نيب ىروش
 يف كيكشتلل ا رربم سيل كلذ نإف ةمامإلا يلوتل "باهولا دبع" تحشر
 .اهاضتقمب هنييعت اهب مت يتلا ةيروشلا ةقيرطلا

 نكي مل ،باهولا دبع مكحل نيدنف نبا ةضراعم نإف انيأر يفو
 بصانملاب نيينرفيلا رثؤي نأ وأ مكحلا يف هكرشي نأ اهنم ةياغلا
 رداصملا ضعب كلذ يعدت امك ثةينرفي همأ نأ ىلإ رظنلاب ايلعلا

 دعب تعسوت يتلا ةينيرفيلا ةضراعملا نأ دقتعن امنإو ،ا2/ةيضابإلا

 ،سلجملا كلذ نأ نهذلا ىلإ ردابتي » : ددصلا اذه يف ميهاريإ زاحب ذاتسألا لوقي ثنح (1)
 :رظنأ .««مكحلا ىلإ هلوصو نيمأتو باهولا دبع نييعتل ناك دقعلاو لحلا سلجم هناكو
 .115ص ةيمتسرلا ةلودلا :زاحب

 .91 90©0ص ىةمئالا ريس :ءايركز وبأ .148 س147ص .خئاشنلا ريس :يخامشلا (2)

 .107 ص ث/2/ج ثةيضايرلا راه زالا : ينورابلا -
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 سلجم بيصنت ضفر ببسب ترهظ ."راكنلا'" ةكرح لكش يف كلذ
 نوكي ثيحب ،تارارقلا ذاختا يفو مكحلا يف اكيرش نوكي ىروشلل
 وهو .")مكحلا يف ةيضابالا ةديقعلا همزلتست امل اقفو امزلم هيأر

 .عورشم يسايس بلطم

 الإ :نوداني اونوكي مل نيينرفيلاو نيدنف نبا نإف عقاولا يفو

 ةيغيزامألا ديلاقتلل اقفو يلبق يروش سلجمب مامإلا طابترا بوجوب

 مهرمأ و» ىروشلا ةيآل اقبطو ءاهقفلا كارشإ عم ،مكحلا يف ةقيرعلا

 يطارقميدلا يروشلا مكحلا لوحت نم مهفوختل ،مُهَتْيَب ىروش
 ابناج ةيمتسرلا ةلودلا تغلب نأ دعب يدادبتسا يلئاع ماظن ىلإ يمتسرلا
 فوختلا اذه نإف ةقيقحلا يفو .يداصتقالا ءاخرلاو راهدزالا نم اريبك

 دعب اميسال ةلودلا هذه مايأ رخاوأ يف تبقاعت يتلا ثادحألا هتحص تتبثأ

 امنإ ةينرفيلا ةكرحلا نإف هيلعو .ناطقيلا يبأ نب فسوي متاح ابأ ةيلوت
 تناك يتلا ةفرطتملا ةيطارقميدلا ةضراعملا ةقيقحلا يف لثمت تناك

 نامحرلا دبع مامإلل يطارقميدلا يروشلا جهنلا ىلع ةظفاحملا لواحت

 ناركن ةهجاوم يف ،يضابإلا يسايسلا ركفلا نم قثبنملا متسر نب
 ءالؤه طرشلا اذهل رايتخالا لهأ نم ةعامج ريثأت تحت ديدجلا مامإلا

 نولثمي ال نيذلا ةقراشملا ةيضابإلا ءاملع ضعب ىوتف يف اودجو
 يومألا هجذومن يف ينسلا يسايسلا ركفلاب نيرثاتملاو يضابالا عامجالا

 .مهفقومل ايعرش ادنس يسابعلاو

 ةيهقف ءارآ ترولب يتلا راكنلا ةكرحب يمس ام ىلإ ةينيرفيلا ةيسايسلا ةوعدلا تروطت (1)
 ءارآلا هذه نأ :ريغ ،(يمتسرلا باهولا دبع ىلإ ةبسن) "ةيبهولا ةيضابالا" اهيف فلاخت
 :رمعم يحي يلع :ءارآلا هذه ضعب رظنا .ةيهقف ةسردم لكشت نأ ىلإ قرت مل
 ةيعمج رشن ءاثيدحو اميدق تالاقملا باتك دنع ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابالا
 .336 ص ث،ثارتلا
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 دالبلا هب هللا نكسف .ةيقنلا نوميم ناكو كلذ مهموي نم مهسفنأ

 .ا" «دابعلا هب ىقوو

 حلفأل مامإلا دقع ةقيرط زربيف يضابإلا ينورابلا هللا دبع خيشلا امأ
 فاخ (....)هعابتأو "فلخب" ةبرطضم هسوفنب رومألا تناك امل » :ةلوقب

 نأ باهولا دبع مامإلا ةافو دعب نيملسملا نم ىروشلا باحصأو يأرلا لهأ
 موي يف اوردابف هيداسف تاكرح ضعب هريغ مامإل بصن ريخاتب لصحي
 .اث «ةيلاعلا هلامعاب مامإلل احشرتم ناك يذلا حلفأ هنبا ىلإ هتافو

 عئاقولا ءارقتسا :يناثلا عرفلا

 :يلي ام جتنتسن صوصنلا هذه لالخ نمو

 ةيلوطبلا ةيصخشلا ىلع ةيضابإلا رداصملل ادوصقم ازيكرت
 :لوقلل اديهمت ودبي امك وهو ،باهولا دبع مامإلا نب حلفأل ةفراخلا تافصلاو

 ١ .ةمامإلا يف هتيقحأب

 هنامز يف ناك امب حلفأل ةمامإلا دقع ةيضابإلا رداصملا ريربت
 .فعضلاو قاقشنالا نم ةلودلا ىلع افوخو تادرمتو نتف نم

 مت حلفأل ةمامإلا ماربإ نأ لوقلا ىلع ةيضابإلا رداصملا صرح

 :ىروشلا ةعامج فرط نم

 باهولا دبع مامإلا نع ريغصلا نب ةياور تحص نإ ةقيقحلا يفو
 ةيهفش ةيصو ربتعي كلذ نإف "ةمامإلا حلفأ قحتسا دقل" هباحصال هلوق
 دبع نأ داقتعالا ىلإ كلذ انعفدي امك ێةمامإلاب حلفأ هنبال هنم ةحيرص

 يذلا ليوطلا همكح لحارم ىدحإ يق هنبا فالختسا ىلع هتين دقع باهولا
 اهنع باغ املك ترهيت زمأ هيلوي ناك هنل ودبيو ،ةنس نيعبرا ىلا دتما
 :يليام كلذ ىلع انلديو .هتفالخل كلذب هدهمف ،سانلا هفلأ ىتح هماقم موقيل

 .135ص ى(2)ج ثةيضايرلا راهزالا :ينورابلا هللا دبع (1)

 .166ص ء(2)ج ،(2)ج ،عجرملا سفن (2)
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 .ةنيدملا ىلع اومجه امدنع راكنلل اودصت نيذلل "حلفا" معزت :الوأ

 هنبا كرت دق ناك باهولا دبع نأ نظلا بلغأو ءاهنع ابئاغ هوبأ ناك نيح

 .نيضراعملا ةلتاقم معزت دق هدجن كلذل ڵترهيتب هنع ابئان

 ةسوفنا لبجب هرارقتساو جحلا ءادأل باهولا دبع مامإلا رفس :ايناث

 "تريهيت" نوؤش ىلوتل هكرت نمع لعاستلل انعفدي امم ،نينس عبس ةدم
 هنبا الإ انداقتعا يف نوكي نلو همكح ىلع جرح نود ةدملا هذه لك يف

 .(") هيف هتقثل حلفأ

 :ةحبتتلا
٠ » 

 باهولا دبع-نبعلفأ ,ةيلوت نأ ىلإ لصن قبسام ىلع اسيسأت
 جهنملا نع جورخ لوأ ربتعا امم ةثارولا قيرطب تمت ةمامإلا

 يسايسلا ركفلا يف ايرهوج انكر دعي يذلا مامإلا هيلوت يف يروشلا
 نم لوأ ناك باهولا دبع مامإلا نأ لوقلا نكمي كلذبو .يضابإلا
 ةرسالل لاجملا حتفو ةيمتسرلا ةلودلا يف ثيروتلا ةعدب ثدحأ
 عزانت ىلإ ىدأ امم ،نيملسملا نود نم مكحلا ركتحتل ةيضتسرلا

 هذه رايهنا بابسأ مهأ نم كلذ ناكف مكحلا ىلع مهنحاطتو اهدارفأ

 يف ةيروتسد ةدعاق حبصأ ىتح ثيروتلا ديلقت روطت دقو .ا ةلودلا
 ةمامإلا رثأتست نأ اهل نكم ةيمتسرلا ةرسألا هب كسمتت اقحو مكحلا

 .ةيعرلا ةيقب نود نم

 .119ص ٬ةيمتسرلا ةلودلا :ميهاريإ زاحب (1)
 ناك امتاو ةيمسر ةفص ذختي مل حلفأ ةمامإ ذنم ةيمتسرلا ةلودلا يف تيروتلا ماظن نأ ظحالن (2)

 ةيضابالا ةيسايسلا ةديقعلا عم هضرعت رابتعال كلذو ،ةيوفشلا ةيصولا قيرط نع متي

 ةيل دوجو ةيخيراتلا رداصملا ركذت ال ذإ ‘ةنيعم ةيفرظ تارربمب طبتري ءانثتسا هرابتعالو
 .اهريغو ةيسابعلاو ةيومألا كلامملل يف ديلقتلا ىرج امك ةلودلل هذه يف ةبوتكم ةيصو
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 نييمتسرلا ةميخلا ةيقب ةيلوت قرط :عبارلا بلطملا

 | :يتآلا يف راصتخاب اهضرعتسنو

 كيبأ ةافو دعب ةمامإلل ريتخا : ه260 _ 258 حلفأ نب ركب وبأ (1

 اوبيصي ملف ةيضابإلا تعمتجا» حلفأ مامإلا يفوت امل ذإ .ناظقيلا ابأ هيخأ لتقمو

 .'"«ركب يبآ هدلو نم مهدنع حجرأ ،ناظقيلا ابأ اودقف ذإ حلفأ دالوأ يف

 ديلقت ىلع ءاهقفلا نم ديدعلا جاجتحاو ةضراعم ترهظ دقو
 ىلإ نيعاد ،ةيمتسرلا ةلودلا يف ةيروتسد ةدعاقك رقتسي أدب يذلا تيروتلا

 نبا ركذي ثيح ءماعلا باختنالاب متي نأو ىروشلل ةمامإلا رمأ عاجرإ
 ناك زوالا نب زيزعلا دبع وهو نيزرابلا ةيضابإلا ءاملع دحأ نأ ريغصلا
 متلعج دحاو تام اذإ هسوفن رشاعم مكلئاس هللا :هتوص ىلعاب يداني»

 وه نم نوراتخيف مهيلإ هودرتو نيملسملل رمألا اولعجت ملو رخآ هناكم
 ,(2) ىضرو ىقتأ

 ذا ذإ "يفاكلا يسايسلاو يبعشلا ديياتلا قلت مل ةضراعملا هذه نأ ريغ

 رقتسا يتلاو ددعلا ةمخضلاو ةيوقلا ةيتانزلا ةسوفنا ةليبق نأ ودبي

 تعس يتلا يه اهيف ةيداصتقالا ةيهافرلا نم تدافتساو "ترهيت"ب

 ىلع ظافحلا فدهب امبر ةيمتسرلا ةرسألا يف ةمامإلا رصح ىلع ظافحلل

 .ةيسايسلاو ةيداصتقالا اهحلاصم

 هل لزانت : ه281 260 حلفأ نب دمحم ناظقيلا وبأ (2

 نيملسملا ةماع هيلع عمتجا » دقو ةمامإلا نع حلفأ نب ركب وبأ هوخأ

 رهتشا امك .ا«فالتخا هتيلوت يف مهنم نكي ملو مهسفنأ ىلع هولوف
 هدجب هنوهبشي سانلا نأ ىتح ةيعرلا يف هتريس نسحو ةلداعلا هتسايسب

 .59 ص نييمتسرلا ةميال ا خ خيرات : ريغصلا نبا (1)

 - .61 ص ،عجرملا سفن (2)

 .147ص ،عهرابخأو ةميالاريس :ايركز وبأ (3)
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 امك « لجرلا اذهب انوتفم هلك برغملا ناكو» ء ")متسر نب نامحرلا دبع
 .اغيكلاملا ريغصلا نبا كلذ دكؤي

 :(_ه294 281) ناطقيلا يبأ نب فسوي متاح وبأ (3
 ةيامحل صاخ شيج يف جرخ دق ناك ناطقيلا وبأ هوبأ يفوت امدنع

 ةعيابم سانلا ريهامج هتلبقتسا ترهيت ىلإ عجر املف ،لفاوقلا ضعب
 ءاملعلا ةراشتسا نود هبيصنت مت دقو .اة)ةنيدملا لخدم دنع هل

 ماوعلا تماق ناطقيلا وبأ تام امل» هنأ ثيح ،يأرلا لهأو ءاهقفلاو

 نم دحأ ةروشم الب متاح ابأ هنبا اومدقف ،مهفل فل نمو فرحلا لهاو

 .ا“ «مهريغ نم الو لئابقلا نم الو سانلا

 دعب ةوقلاب بصن :(-ه294-296) ناظقيلا يبأ نب ناظقي (4

 همايأ يفو ه294 ةنس هتبارق ضعب فرط نم متاح ىبأ لتقم
 ةيعرشب نوفرتعي الو هنم نوؤربتي ةيضابإلاو ،ةيمتسرلا ةلودلا تراهنا
 . اهتريس يف لدعي ملو فيسلاب ةمامإلا بصتغا هنأل همكح

 :ثحبملل ةماعلا ةجيتنلا

 رايتخا يف ةيروشلا ةيرظنلا برغملاب ةيضابإلا قبط دقل
 نأ ريغ ،نرق فصن ىدم ىلا ةيمتسرلا ةلودلل نيلوألا نيمامإلا
 ،باهولا دبع نب حلفأ ةمامإ ذنم ةمامإلا تركتحا ةيمتسرلا ةلئاعلا

 بسح كلذ عجريو ،ةيضابإلا اهمرحي يتلا ثيروتلا ةقيرط تعدباو
 ١ :نيتيضرفلا ىدحا ىلا انيأر

 .89ص ءنييمتسرلا ةميألا خيرات :ريغصلا نبا (1)

 .85ص ثعجرملا سفن (2)
 .61 ص ءةيمتسرلا ةلودلا :يريرحلا (3)

 89ص ‘نييمتسرلا ةمياألا خيرات :ريغصلا نبا (4)
 برغملا خيرات :زوبد _ .62ص .(1)ج © رئازجلا يف ةيضابإلا :رمعم يحي ىلع (5)

 .608ص .(3)ج ء ريبكلا
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 بلطب ثدح هجوتلا اذه نأ نظلا بلغا :ىلوألا ةيضرفلا -

 لئابقلا نيب يسايسلا نزاوتلا قيقحت ةرورضل يضابالا بعشلا
 ةورثلاو ةطلسلا ىلع ةسفانتملاو ‘ترهيت يف ةنكاستملا ةيغيزامألا

 نب نامحرلا دبع رايتخا بابسأ مهأ دحأ نأ لامتحالا اذه ديؤيو
 هنأ ةيضابإلا ةيروهمجلل لوأ مامإك ،هتءافك ىلا ةفاضإلاب متسر
 "لدعلا قيرط نع ريغت اذإ هعنمت هل ةليبق ال" يسراف يبنجأ
 ادياحم ارصنع لكشي كلذب وهو يطارقميدلا جهنلا نع فرحناو

 طيسولا رود بعلب زكرملا اده هل حمسيو ‘يسايسلا عضولا يف
 ىلإ نيمتنملا دارفألا دحأ مكحلا ةيلوت نأ كلذ .عيمجلا يضري يذلا

 نم هتليبق ىلإ هليم لامتحال ىرخألا لئابقلا ةيساسح ريثي دق ام ةليبق

 .ىرخأ ةهج نم هب ةريخالا هذه يوقتو ةهج
 عم تفلاحت ةيمتسرلا ةرسألا نوكت دق :ةيناثلا ةيضرفلا -

 ايداصتقاو ايركسع اهدناست يتلا ةدعلاو ددعلا ةيوقلا ةسوفنا ةليبق

 ليلدلاو ‘ةيداصتقالاو ةيسايسلا اهحلاصم ىلع ةظفاحملا ضرغب
 ةارشلا دحأ زوالا نب زيزعلا دبع نع ريغصلا نبا هلقني ام كلذ ىلع

 يداني»و اراهج ةعدبلا هذه ضراعي ناك يذلا داهزلا ةيضابإلا

 هناكم متلعج دحاو تام اذإ هسوفن رشاعم مكلئاس هللا :هتوص ىلعاب

 ىقتأ وه نم نوراتخيف مهيلإ هودرتو نيملسملل رمألا اولعجت ملو رخآ

 لبق نم ةفلاخم ربتعي كلذ نإف رمأ نم نكي امهمو .ا") «ىضرلو .
 .(2ةيضابإلل ةيسايسلا ئدابملا مهأ دحأل نييمتسرلا

 . 59ص 6 نييمتسرلا ةميالا خيرات : ريغصلا نبا ) 1 (

 ةمامإلا اولوت نييمتسرلا ماكحلا ةفاك نأ ىلا نيثدحملا ةيضابإلا باتكلا ضعب بهذ (2)

 ٨(1)ج ث خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا :رمعم يحي يلع :رظنأ .ىروشلا قيرطلاب
 . اهدعبامو 56ص
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 املاط ،ريغتت مل يمتسرلا مكحلل ةيروشلا ةعيبطلا نإف كلذ عمو
 يروش سلجم كارشاب رييستلا ىروشب اومزتلا نييمتسرلا ماكحلا نا
 اذه ناكو ةماعلا تاعيرشتلا رادصاو تارارقلا ذاختا يق يليثمت

 ةيضابالا ءاهقفلاو ةيغيزامالا لئابقلا ءامعز مضي سلجملا
 لهأ نم ةينيدلا فئاوطلا يلثممو ،مامالا نوبقاري نيذلا "ةارشلا"و

 ةمئاق نكت مل مامإلا ةطلس نأ املاط .دوهيلاو نييحيسملاو ةنسلا

 ىلع امنإو ‘تارارقلا ذيفنت نمضي يذلا شيجلا مادعنال ةوقلا ىلع

 ةمئالا لوحتي مل امك ،‘بعشلل ةماعلا ةدارإلاو اضرلاو عانتإلا

 ةيكلملا رهاظملا اوذختي ملو نويومد ةربابج كولم ىلا نويمتسرلا
 كرت دقو .قرشملا يف كاذنآ ةدئاس تناك يتلا روجفلاو ةرخافلا

 ةيعرلا نيب لدعلاو ىروشلا يف ةلثمالا عورأ باهولا دبع مامإلا

 .ثيروتلا ديلقتل هتيبثت مغر ۔ىرنس امك-

 :يلاتلا لودجلا يف نييمتسرلا ةميألا نييعتو باختنا قرط نيبن نأ نكميو
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 مالا
 نامحرلا دبع
 متسر نب

 باهولا دبع

 نامحرلا

 دبع نب حلفا

 ةميلالا ةيقب
   نويمتسرلل

 :نييمتسرلا ةميألا مهأ ةيلوت قرط (8) لودج

 نييعتلا ةقيرط

 ةعساو ةرواشم

 ةيبلغألا عامجإ

 لخاد ةعساو ةرواشم

 ىروشلا سلجم
 :ةيبلغالا باختنا
 يسلدنالا دوعسم ىطع

 باهولا دبع ىلعو
 دوعسم ضفر _

 بصنملل يسلدنالا

 ةعيبلا دقعل ريكفتلا _
 :يناتلا حشرملل

 .باهولا دبع
 دوعسم ةردابم

 باهولا دبع ةعيابمب
 سلجم ةعيابم ل

 باهولا دبعل ىروشلا

 .بلهول دبعل ةملعل ةعيابم
 ةيهافش ةيصو

   ثيروتلا ماظنل اقبط

 ةيملعلا ةءافكلا
 ةيقالخألا

 ىل ءامتلالا مخ

 دال بصتت ةليبق
 .هتءافكو هملع _

 ىلع هلوصح
 .تاوضلا ةيبظأ

 (بسنلا) ةونبلا (1

 ةءافكلا (2

 ةرسال باستنالا
 ةيمتسرلا

   مه
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 رايتخالا لهأ

 لئابقلا ءامعز
 ءاهقفو ةيغيزامألا
 ةيضابإلا

 ىروشلا سلجم
 ةعبس نم نوكتي
 رابك نم ءاضعا

 ءاهقفلاو ءاملعلا

 .يارلا لهاو

 قباسلا مامإلا

 باهولا دبع

 وأ قبسملا مامإلا
 ةسوفنا ةليبق _   ءاضعأ دحأ
 ةيمتسرلا ةرسملا

 هنس _

 ينانلا ةفيلخلا

 نب رمع

 ن باطخلا
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 ناثلا تتبملا

 يمتسرلا مكحلا رييستلا ىروش

 8 رايتخالا ىروش أدبمل اقبط اوبختنا لئاوألا نويمتسرلا ةميلا ناك اذإ
 ةيالو ذنم ةيمتسرلا ةلئاعلا يف مكحلا ثيروت ديلقت رقتسا نأ ثبل ام مث

 يف ى روشلا ماظن ءالؤه قبط لهف باهولا دبع نب حلفأ ثلاتلا مامإلا

 اهوكرت يتلا ةيخيراتلا قباوسلا يهامو ؟ةيعرلل مهتسايس يفو مهمكح رييست

 ؟ لاجملا اذه يف

 ةيخيراتلا رداصملا ءاصقتسا لواحن لؤاستلا اذه ىلع ةباجإلل

 يمتسرلا مكحلا ماظن اهيلع موقي ناك يتلا ةيروتسدلا دعاوقلا فاشكتسال

 :يلي اميف كلذو نيلوألا نيمامإلا دهع يف ةصاخ

 .ه171/ه160 متسر نب نامحرلا دبع مامإلا :لوألا بلطملا

 دبع ةيمتسرلا ةلودلا سسؤم نأ ىلع ةيخيراتلا رداصملا تعمجأ

 مربي ال ناكف ،ةيعرلا عم لدعلاو رواشتلا يف الاثم ناك متسر نب نامحرلا
 ام ددصلا اذه يف درو ام مهأو ."ىروشلا لهأ" ةعامج ةروشمب الإ ارمأ

 يف ىروشلا لهأل نامحرلا دبع ةراشتسا لوح ةيخيراتلا رداصملا هتلقانت

 جذومنك يفكت اهنأل ةعقاولا هذهب يفتكن نحنو ،‘قرشملا لهأ ةنوعم ناش

 يف يطارقميدلا يمتسرلا مكحلا ةعيبط نع ةيلجو ةحضاو ةروص انيطعي
 :("ىتالا يف اهسضرعتسنو .نامحرلا دبع لوخلا مامإلا ةرتف

 :ريغصلا نبا . 84 083ص ٬ةميالا ريس :ايركز وبأ _ :ةثداحلا هذه لوح رظنأ )1(

 0140ص خئاشملا ريس :يخامشلا- .اهدعبامو 28 ص نييمتسرلا ةميألا خيرات
 ةيضايرلا راهزألا :ينورابلا- .45كص .(1)ج خئاشملا تاقبط :ينيجردلا- .1

 9] و 87 ص :(2)ج
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 ناش خ نامحرلا دبع مامإلا ةراشتسا :لوألا عرفلا

 .قرشملا لهأ ةنوعم

 يف هتريس نسحو ةيعرلل هتسايس يف هلدعب متسر نب نامحرلا دبع رهتنشا
 ،يبرعلا قرشملا ىتح غلبو ،قافآلا يف هتيص عاذف .ءافعضلل هعضاوتو سانلا

 ةبراغملا ةيضابإلا اهب نيعتسيل اهوثعبو ةريبك الاومأ قرشملا ةيضابإ هل عمجف
 برغملا دالب ةنامألا لمحت يتلا لسرلا تلصو املف ،ةئشانلا مهتلود ءانب يف

 فوقسلا ىدحإ قوف هودجوف ،نامحرلا دبع مامإلا نع نوثحبي "تريهيت" اولخد
 هتلباقمل اونناتساف نيطلا هلوانيو هدعاسي ديبعلا دحأو فقسلا نيطيو ،هيديب لمعي

 وأ مهبحاص وه له هيف نوكاش مهو هيلب نورظني موقلاو » باجيإلاب مهباجأف

 أضوت مث ،نيطلا رثأ نم هديب ناك ام لسفف ؤهراد ىلإ هحطس نع لزن ىتح ال
 ريصح ىلع اسلاج الجر اودجوف ‘هيلع اولخدف موقلل نذأف ةالصلا ءوضو

 .ا!") «..اهيلع ملني يتلل هتدلسو ىوس ءيش هتيب يف سيلو ،دلج هقوف

 رارقلا نأل ،هب اوعاجام ىلع مهبجي مل مهدصقم نع هيلإ اوثدحت املف

 لوح رواشتتو هيف رظنتل ىروشلا ةعامج ىلإ رمألا لكوأ لب ،هيلإ عجري ال
 ترهيت دجسمب دقعنيف ىروشلا سلجم امأ ©فرصت نيأو لاومألا هذه رما
 دجسملا اوتأ ىتح » لسرلا عم نامحرلا دبع مامإلا جرخ كلذل ،ةالصلا دعب

 نم فلختي الأ دانم ىدات ‘هتالص نم فرصنا املف ،سانلاب ىلصف عماجلا

 ضوقي نم يقبو سانلا ضقنا املف .كلذ سانلا لعفف ،مههوجو ةليبق لك
 .( «... مههوجو رمألا هيلا

 اثلظ » :اهنم لعجيو اهذخأي نأ هيلع اوراشأف ،رمألا يف مامإلا مهرواش

 .اث «مهئافعضو سانلا ءارقف يف اثالث ححالسلا يف اثلثو (ليخلا) عاركلا يف

 . 92ص نييمتسرلا ةميألا خيرات :ريغصلا نبا (1)

 .30ص عجرملا سفن (2)

 .87 ص ء(2)ج .ةيضايرلا . راهزالا :ينورابلا .30ص عجرملا سفن (3)
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 يتلا ةيطارقميدلا ةقيرطلا ىلع لدت يتلا ةثداحلا هذه نم ةدم دعبو

 مامإلا اذه رابخأ تلصو نأ دعبو ثةلودلا هذه نوؤش اهيلع ريست تناك

 اهب يوقيل هل اهلاسرإو لاومألا عمجب كانه ةيضابإلا ىدانت ؤ‘قرشملا
 لسرلا تلصو املف ،ىلوألا نم ربكأ ةيناث ةدعاسمب هل اوثعبف شهتلود

 روصق تماقو ێاهلاوحأ تنسحتو تريغت دق اهودجو "ترهيت" ةمصاعلا

 يف كش مهسوفن يف عقوف ةيهافرلا رهاظم اهب ترهظو نيتاسب تسرغو
 ىغط دق نامحرلا دبع مامإلا نوكي نأ اوفاخو ،ا")ةمامإلا لاوحأريغت

 سانلا نولأسي اوحار كلذل ،هافرلاو ةمعنلا رهاظم لوخد ببسب ربجتو
 ىلع وه لب اولاقف .تلدبت له هماكحأ نعو تريغت له» هلاوحأ نع

 ( اث «لدبت الو ريغت ام هومتنياع ام
 هوكرت يذلا هلاح ىلع » نامحرلا دبع اودجو ةمامإلا راد اوغلب املو

 هتداعك "ىروشلا سلجم" يأر بلط مهدصتمو مهربخ ملع املف ا «هيلع
 ءكيلإ رمألا» :اولاق مث ،ةدم رمألا يف اولوادتف عماجلا دجسملاب ةالصلا دعب

 مهف ،اهبابرأ ئلإ عجرت نأ اهيف ييأرف ێاهيأر انيلإ متددر اذإ امأ» مهباجاف

 دلب يف مهو ،لدعلا اهيلع ىلوتسا دق ضرأ يف انأل » ا“) «انم اهيلإ جوحا
 دقو ©قرشملا ىلإ لاملا نم لامحألا كلت تعجرف { ا «روجلا مهيلع بلغ
 .ايندلا يف هدهزو هتيلاثمو هعروو مامإلا اذه لدعب لسرلا تبجعأ

 عئاقولا ءارقتسا :يتاثلا عرقلا

 ةيخيراتلا رداصملا اهتلقانت يتلا ةروهشملا ةثداحلا هذه لالخ نم
 لوالا مامإلا ةرتف يف يمتسرلا مكحلا نأ نيبتي ةيضابإلا ريغو ةيضابإلا

/ 

 . 140ص خئاشملا زريس :يخامششلا )1(

 .33 ص ‘نييمتسرلا ةميالا خيرات :ريغصلا نبا (2)
 141 ص خئاشملا ريس :يخامنشلا (3)

 .84ص شةميالاريس :ءايركز وبأ (4)
 .141ص ثردصملا سفن :يخامشلا (5)
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 ىروشلاو ةيطارقميدلا تاجرد ىقرأ ىلإ لصو متسر نب نامحرلا دبع
 :يلي اميف كلذ ىلجتيو ،ةيعامتجالا ةلادعلاو

 ىتح ةلداعلا هتسايسب متسر نب نامحرلا دبع مامإلا راهتشا (1
 نع ةعقاولا هذه انربخت امك ،ا"/يمالسإلا ملاعلا قافآ هرابخأ تلصو
 هدهزو هفشقت لثم ةيلاثملا ةيقالخألا متسر نب نامحرلا دبع تافص

 ةلود مامإ وهو ،نيطلاب همسج خطليو هيديب لمعي هلعج يذلا هعضاوتو
 ءوشنلا روط نم تلقتناو ،ةوقلاو ةوتفلا ةلحرم تغلب ةميظع
 راشتناو يداصتقالا مدقتلا مغر ذإ ،راهدزالا روط نلإ سيسأتلاو

 هتلاح يف ريغتي مل نامحرلا دبع نإف "ترهيتب" ةيهافرلاو نارمعلا
 وأ ربكتلا هنع يفني اذهو شهتريس تلدبت الو ةعضاوتملا ةيشيعملا

 فرتلاو ةيكولملا رهاظم نع هداعتباو ،لاومألا بهنل هبصنم لالغتسا

 اهب عتمتي يتلا ةيروشلا حورلا هذه انركذت لعفلابو .فارسإلاو خذبلاو
 هنم لعجت امك .ءايبنألا ةريسو ةفيرشلا ةيوبنلا ةريسلاب نامحرلا دبع

 .ةيضابإلا اهدشاني يتلا ةلداعلا ةمامإلل الاثم

 لب ،هدرفمب ةماهلا تارارقلا ذختي نكي مل نامحرلا دبع مامإلا نإ (2

 ثبلاو رظنلا ىلوتي "ىروشلل يلبق يليثمت سلجم" مكحلا يف هكراشي ناك
 .ةفلتخملا ةلودلا رومأ يف

 ةدئاسلا ةيسايسلا ديلاقتلا بسح لكشتي ناك ىروشلا سلجم نإ (3
 ذإ ،نينسلا فالآ ذنم يقيرفإلا لامشلا يف يغيزامألا يلبقلا ماظنلا يف
 :لثم ةيمتسرلا ةلودلل ةنوكملا ةيغيزامألا لئابقلا ءامعز نم نوكتي ناك

 ةتازم ءثةيامل ثةراوه ءثةثاول ةغاوز ‘هطامطم ثةسانكم ثةسوفنا

 اذه يف (بهذملا يكلام وهو) ةيمتسرلا ةلودلا دهاش يذلا ريغصلا نبا لوقي ذإ (1)
 نسحأو هرزيم رمش سانلا رومأ نم يلو امل متسر نب نامحرلا دبع نإ» :ددصلا
 راطق ،مئال ةمول هللا يف فاخي الو ،© فيعضلاو ةلمرالل هدجسم يف سلجو .‘هتريس

 .28ص نييمتسرلا ةميألا خيرات :رظنا «اهبراغمو اهقراشم ضرألا فارطأ يف كلذ
 .140 ص خئاشملا ريس :يخامشلا رظنأو
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 لك نم فلختب الأ دانم ىدان" ريغصلا نبا كلذب ربعيو ")اهريغو

 بعشلا يلثمم مضي يذلا سلجملا اذهل ناكف ."مههوجو ةليبق
 ةيراشتسالا هتفيظو ىلإ ةفاضإلاب ،يباين يليثمت عباطب زيمتيو

 قيبطتب موقي يماظن شيج دجوي ال املاطف .‘ةيذيفنت ةفيظو
 ءاهجوو ءامعز مهو- ىروشلا سلجم ءاضعأ نإف تارارقلا
 ةرداصلا تارارقلا ذيفنت نولوتي نيذلا مه -تاعومجملاو لئابقلا

 ىلع مامإلا نم ةرشابم ةرداصلا وأ ىروشلا سلجم نم ةيبلغألاب

 يماسقنالا يلبقلا ماظنلل اقبط مهتاعومجمو مهلئابق ىوتسم
 هبش تاعومجم نيب ايقفأ ةطلسلا هيف عزوتت يذلا يغيزامألا

 . ةلودلل ءالولل نيدت ةلقتسم

 رابك ،لئابقلا يلثمم بناج ىلإ سلجملا اذه مضي ناك عبطلابو
 ةيعرش لوح رظنلا نولوتي نيذلا ةارشلاو ءاملعلاو عجارملا ءاهقفلا

 ظافحلل نولمعيو ،هيف نيدلا رظن ةهجو نوطعيو ،هزاجنإ عمزملا لمعلا
 .ةيضابإلا ئدابملا ىلع

 ةنيدمب ريبكل دجسملاب هتاسلج دقعي ناك "ىروشلا سلجم" نإ (4

 مه ؤاهجو ىقبيو سنالا ةماع فرصني ذإ ةالصلا دعب كلذو "ترمهات"

 نيدشارلا ءافلخلاو ة يبنلا ةريس نم دمتسم ليصأ ديلقت اذهو .مهيلظممو

 اوُماقأَو مهبرِل اوباَجتنسا نيذلاوإ» :ةميركلا ةيآلا يف ءاج ثيح ،هدعب نم

 .[38 :ىروشلا }م مهتيب 'ى روش مهرمأو ةالصلا

 ريشتسي ناك. لق يبنلا نأل ةالصلاب ةنرتقم ىروشلا تعاجف
 اعبتم لازام ديلقتلا اذه نأ ظحالملاو .ةالصلل مهعامتجا دنع ةباحصلا
 ثيح يرئازجلا بونجلاب بازما يداوب ةيضابإلا ةعامجلا ىدل اضيأ

 .ةالصلا دعب امئاد ةيرواشتلا اهتاعامتجا دقعت نبازعا ةقلح نأ

 .248 ص .3ج . ريبكلا برغملا خيرات :زوبد (1)
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 : هةحيتنلا

 درو امك رييستلا ىروش ماظن نأ ررقن نأ نكمي قبس ام ىلع ءانب
 دبع مكح ةرتق يف الماك اقيبطت قبط يضابإلا يسايسلا ركفلا يف
 سلجم" كارشإب الإ اماه ارارق ذختي ال مامإلا اذه ناكف .متسر نب نامحرلا

 أدبمل اقبط هيأر ردصي يذلاو ‘يضابإلا بعشلا لثمي يذلا "ىروشلا
 .هتهازنو هفشقتو ةيعرلل هعضاوتو ةلداعلا هتسايسب رهتشا هنأ امك عامجإلا

 جهنملل اقفو بختنا متسر نب نامحرلا دبع مامإلا نأ ىلإ ةفاضإلابف هيلعو
 نوؤشل هرييستو هتسايس يف مزتلا هنإف انيأر امكح يطارقميدلا يروشلا .

 ةودق هتريس تحضأ دتف كلذلو ثةنسلاو باتكلل اقبط ىروشلا ماظن ةلودلا

 خيش نأ دجن ثيح ،بازم يداوب ةيضابإلا ءاهقفلل ايخيرات ايدام اردصمو
 يف مامإلا لثم هلثم -ةيبازملا ةنيدملا يف يحورلا مامإلا وهو- ةبازعلا

 امهنكل ،ىروشلا لهأ نم ناتئف هدعاست .اهدهع ةيادب يف ةيمتسرلا ةلودلا
 "ةبازعلا ةقلح" :وهو نيدلا ءاهقف مضي لوألا ،نيلقتسم نيسلجم نالكشت

 وأ "ننارقمإ سلجم" وهو سانلا ءامعزو رئاشعلا يلثمم مضي ئناثلاو
 ."نايعالا سلجم"

 نامحرلا دبع نب باهولا دبع مامإلا :يناثلا بلطملا

 ه211/1

 ٥هدلاو هجهتنا يذلا يروشلا جنهنملا يف باهولا دبع مامإلا رمتسا
 ،ثيروتلا ةدعاقل هتيبثتو ةينيرفيلا ةيطارقميدلا ةضراعملا ىلع هبرح مغر
 :يلي اميف عئاقو ةدع ليلحتب كلذ حضون نا نكميو

 عئاقولا :لوألا عرفلا

 يف باهولا دبع مامإلا جهنم لوح تلقن يتلا قباوسلا مهأ نم
 :يلي اميف مكحلا
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 (!")راكنلا ةلتاقم لوح هتراشتسا :الوأ

 مهو هباحصأ لزعنا هباحصأو نيدنف نبا ةكرح درمت دامخإ دعب

 "تريهيت" ةنيدم جراخ ناكم يف ،باهولا دبع ةمامإ مهراكنإل "راكنلا"

 ماظن بلقل ةضراعملا مهتياعد يف نودامتي اوحارو "راكنلا ةيدك' ىمسي
 دح عضوو مهلاتق يف باهولا دبع مامإلا ركفف ؤبغشلا ثبو يمتسرلا مكحلا

 مهيأر عمجاف مهراشتساف هتلاقم ءاسؤرو هلاجر هوجو عمج »ف .مهبغشل
 نم ةعامج هتعاج املو ،اث«راذنإلاو راذعإلا دعب مهيلإ اوزربي نأ ىلع
 تيب بحاصو هيضاق لزعي نأ هنم نوبلطي ةضراعملا نيدنف نبا باحصأ
 لضفأ وه نم نيعي نأو ،ةيعرلا يف مهتريس ءوسل ،هتطرشب مئاقلاو لاملا
 امل هتناطب لهاو هداوقو هلاجر هوجو» نأ الإ ،مهبلط ىلع مهقفاو ،مهنم
 مدعب مامإلا ىلع اوراشأف ©فرصتلا ءوس نم كلذ نأ اوأر رمألاب اوملع

 لاق ،هوبلطام ذيفنت هنولأسي "نيدنف نبا" باحصأ داع املف « مهبلط لوبق

 ةحرجب الإ لام بحاص الو ضاق لزع بجي ال هنإ» :"ىروشلا لهأ"

 .نيضراعملا بلاطم ذيفنت باهولا دبع مامإلا ضفرف ا «هيلع رهظت
 ( ةالولل هنييعت : ايناث

 ةفيلخلا نأ نم ةيسابعلاو ةيومألا ةلودلا يف داس يذلا ديلقتلا فالخب
 قحلا اهل سيل راصمألا كلت ناكس نأو راصمألا يف هتالو نيعي يذلا :وه
 لبج ناكسل انايحأ كرتي ناك باهولا دبع مامإلا نإف ،اهتالو نييعت يف
 كلذو ،مهرومأ يلوتل حلصأ هنوري يذلا لجرلا باختنا يف قحلا ةسوفنأ
 ةيملعلا ةءافكلا سايقم الإ هباختنا يف ربتعي ال نأ ىلع ێمهنيب رواشتلاب

 ةيطارقميدلاو ىروشلا قيرطب باختنالا اذه متي نأ دعبو .نيدتلاو عرولاو
 .نييعتلا اذهب رارقإلاو ةقفاوملاب مامإلا موقي

 .اهدعبامو 88ص ‘مهرابخأو ةفيالا ريس :ءايركز يبأ : رظنأ (1)
 .44ص ءنييمتسرلا ةميالا خيرات : ريغصلا نبا (2)

 .43 ص عجرملا سفنت 3١(
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 وبأ ،سلبارط ىلع باهولا دبع مامإلا يلاو ىفوت امل هنأ كلذ نمو
 هنم نوبلطي مامإلا ىلإ ةسوفنأ لبج ةيضابإ لسرأ س :سابعلا نب بويأ نسحلا

 رومأب مهالوأ و مهلضنفأ اوراتخي نأ مهباجأف » هفلخي نم مهيلع يلوي نأ

 اوقفتاو» مهنيب اميف اورواشتف )1(» مهيلع هلمعتسيف هل هنومسي نيملسملا

 عرولاب روهشملا لجرلا كلذ ينوانجلا ديمحلا دبع ةديبع يبأ ىلع
 وبأ صضخقر دقو (3) «ازوجع ريشتسأ ىتح ينولهمأ» مهل لاقف )» ... ملعلا و

 كانه زوجع ىلإ هجوت » ىتح ،ادهزو اعرو بصنملا اذه ينوانجلا ةديبع
 حالصلا له أ و ى املعلل اعمجم اهتيب ناكو ده زلا و ملعلاب ةروهشم

 ةفصب نيع رايتخالا ا ذهب ىنوانجلا ةديبع وبأ لبق املف ،اث)«اهراشتساف
 .باهولا دبع مامإلا فرط نم ةيمسر

 عئاقولا ءارقتسا :يناثلا عرفلا

 : يلي ام ظحالن ةقباسلا صوصنلا لالخ نم

 ءاسؤرو هلاجر هوجو" ةعامج ريشتسي باهولا دبع مامإلا ناك
 حضوت مل ذإ يزوشلا سلجملا اذه ةليكشت لهجن اننأ ريغ ث"هتلاقم
 يفظوم رابك نم سلجملا اذه لكشتي ناك ١ ذإ امع ةيخيراتلا رداصملا

 نم لكشتي ناك هنأ مأ > نييرا دال ١ هيراشتسمو مامإلل نيبرقملا و ةلودلا

 نوضراعملا بلاطي ناك امك ءاهقفلاو ءاملعلاو لئابقلا يلثمم

 اديلقت ناك كلذ نأ املاط حصأل ١ هنأ نيمزاج دقتعن ام وهو نوينيرفيلا

 .يمتسرلا مكحلا يف اقيرع ايروتسد

 ةقيرط يه سلبارط ىلع ينوانجلا ةديبع يبأ نييعت ةقيرط نإ
 ةيعرلل حمستو ةيزكرماللا أدبم سركت ةهج نم اهنأل }ةليصأ ةيطارقميد

 5 .123ص هةميالاريس :ايركز يبأ (1)
 .1 54ص .(2)ج ،خئاشملا تاقبط : ينيجردلا (2)

 .124ص ءعجرملا سفن ذ :ايركز يبأ )3(

 .1 54ص .(2)ج عجرملا سفن :ينيجردلا )4(

240 



 ينسلاو يضابإلا يسايسلا ركفلا نيب ةنرلقم ةيروتسد ةيعرش ةسارد ةيضابإلا دنع ىروشلا ةيرظت :حون هللا دبع نالغو قوا .د

 نم يهو .مهتقطنم نم ةيلحملا اهنوؤش ريسي نم رايتخاب ميلاقألا يف
 نأو ،يلاولا نييعتل ريهامجلاو ءاهقفلاو ءاملعلل يأرلا ءاطعإب حمست ةهج
 هباختنا متي امك شةيقلخلاو ةيملعلا ةءافكلا رايعم سلس ىلع كلذ نوكي

 .ةيعامجلا ةدارإلل ذيفنتك مامإلا نم هنييعت رارق يتأي مث ؤعامجإلاب

 ءاهيف ىلوي يتلا ةقطنملا سفن نم يلاولا رايتخا نإف كلذ ىلإ ةفاضإلابو
 نم هبرقل ءاهجضنو هتارارق حالصو ةيعرلا نيبو هنيب ماجسنالا ىلإ يدؤي

 .سانلا لاوحأب هتفرعمو ةئيبلا كلت

 :ةحبتتلا

 عبتا دق باهولا دبع مامإلا نأ عئاقولا هذه نم حوضوب نيبتي

 يف ةعراب ةيروش ةيروتسد دعاوق كرتو هتسايس يف رييستلا ى روش

 هتهجاومو هعارص دعب ثيروتلل هعادتبا نع رظنلا ضغب ،ةلودلا رييست

 ةسوفنا ةليبق نم عيجشتب ةيطارقميدلا ةينيرفيلا ةضراعملل ةحلسملا

 .اهيلع قحاسلا هراصتناو

 ذإ ،هرهوجو هتعيبط يف ريغتي مل يمتسرلا مكحلا نإف ةقيقحلا يفو
 عتمتي مامإلا نكي ملو ،ةيسايسلا ةايحلا يف اماه ارود ىروشلا لهأل ناك

 ايعمق اعباط يمتسرلا مكحلا ذختي مل امك ةيعرلا ىلع ةقلطم ةطلسب
 ذا ،يبرعلا قرشملاب كاذنآ ادئاس ناك يذلا لكشلاب ايدادبتساو ايومد

 نيذلا نوينرفيلا هب ب ماق يتلا حلسملا دزمتلا ىلع ءاضقلا درجمب

 مكحلا داع :ةنتف يريثمو لداعلا مامإلا ىلع جراوخلا نم اوربتعا
 شيج يأ دوجو ةيخيراتلا رداصملا ركذت ملو هتطاسب ىلإ يمتسرلا
 دهع يف الو باهولا دبع دهع يف ال ةيمتسرلا ةطلسلا هيلع موقت مظنم
 .هدعب ةميألا نم هريغ

 ةمراص ةباقرل عضخي يلمعلا عقاولا يف باهولا دبع مامإلا ناكو
 مامإلا نأ ركني ام كلذ ىلع لاثم لضفأو ؤءاهقفلاو ةارشلا فرط نم
 اراجشأو تاعورزم هليخو هباود تدسفأ ةسوفن لبجب ناك امل باهولا دبع
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 ابأ ربخلا غلب املف ،ةاعرلا لامهإل ،اهاعرمل ةرواجم تناك سانلا ضعبل

 ىلع لبقأ ڵةسوفنأ لبج ءاهقف رابك دحأ وهو ؛ينوانجلا ديمحلا دبع ةديبع

 :مامإلا ابطاخم لاق مث هفيس ىلع ضباق وهو هيلع لخدو انذأتسم مامإلا

 ،كليخب ىماتيلاو ءارقفلاو ءافعضلا تيذأ دق نينمؤملا ريمأ اين
 ينعي) اذه كنيبو اننيب لاح الإو ةةرضملا نع اهلكف ؤكتاعر لامهإل
 هتبيه نم سمي يذلا عذاللا دقنلا اذهل مامإلا بضغي ملف . )!( ««(فيسلا

 .هيلإ هبرقو ملاعلا اذه ةلزنم فرش هنإ لب ردص ةباحرب هلبقت امنإو
 ةلثمألا عورأ اذه يفو .ةسوفنأ لبج ىلع ايلاو كلذ دعب هنيع هنأ ىتحو

 ` . .يمتسرلا باهولا دبعل يروشلا مكحلا نع

 ترفوت باهولا دبع مامالا نأ ىلع اليلد نالاثملا ناذه يفكيو

 ملح يتلا ةلضافلا ةنيدملا سيئر لاصخ نم ناتلصخ -لقألا ىلع- هيف
 ا2):يه و يبارفلا اهب

 يتلا- ةريهشلا هتلوقمب المع ثءاملعلاو ملعللو ءاهقفلل هريدقت :الوأ
 نأ لهاجلا ىلع مارح » سلبارط لهأل هتلاسر يف -همكح يف ةدعاق تتاب

 ( .اث الهاج اولوي نأ سانلا ىلع مارح و .سانلا رومأ ىلوي
 ةارشلا فرط نم دقنلاو ةحيصنلاو قحلل هلوبق و عقدصلل هبح :ايناث

 . -ةقباسلا ةلثمألا نيبت امك- مئال ةمول هللا يف نوفاخي ال نيذلا

 ه296/ه211 نورخآلا نويمتسرلا ةميخلا :ثلاثلا بلطملا

 دعي مكحلا ىلع اوبقاعت نيذلا نييمتسرلا ةميألا ةفاك ناك اذإ
 هعدتبا يذلا ثيروتلا ماظن ةطساوب ةمامإلا اولوت باهولا دبع مامإل ١

 دنع رايتخالا ىروش ماظن نع افا رحناو اجورخ دعي يذلاو 6 باهولا دبع

 .143 ص (2)ج .ةيضايرلا راهزالا :ينورابلا (1)
 تاراتخمو ةلضافلا ةنيدملا :(ه3 39- 259 . ناخرط نب غلزوا نب رصت وبا) "" )2(

 .1 04 ص ؤ 1990 { رئازجلا ء رشنلل مف مكوم ةلملا براتك نم

 .113ص ثنيندلا عئارش :يتا وللا مالس نبا )3(
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 هناكرأو هرهوج يف لدبتيو ريغتي مل يمتسرلا مكحلا نإف ،ةيضابإلا
 ىلع موقي ناك ذإ ،ايطارقميد ايروش اماظن هنوك ثيح نم ةيساسألا
 هتعيبط ىلع تظفاح يتلا ةيعرشلا ةيروتسدلا ئدابملا نم هلمج

 رايتخالا ىروشب اومزتلي مل اوناك نإو نييمتسرلا نأ ىنعمب .ةيروشلا
 رييستلا ىروشب ريبك دح ىلإ اومزتلا دق مهنإف ،باهولا دبع ةمامإ دعب
 يف هيلثمم وأ بعشلا كارشإب قلعتت اهنأل ىلوألا نم يه ةريخألا هذهو
 .ةرمتسم ةفصب مكحلا نوؤش رييست

 ءافتنا نم اررض لقأ . دعي رايتخالا ىروش ءافتنا نإف هيلعو
 قيبطت يف رصحنا ؤلو ايروش ربتعي يسايسلا ماظنلاو ، رييستلا ىروش

 مامإلا نوربتعي ةيضابإلا نأ انيأر دقو بسحف مكحلا رييست يف ىرونشلا

 دق ناك ولو ىتح مكحلا ةسرامم نيف يروشلا جهنملاب مزتلا اذإ ايعرش

 .ا")ةيروش ريغ ةقيرطب نيع
 ةميآلا مكح ةرتف نع ركذت ال ةيخيراتلا رداضملا ناأ نم مغرلابو

 يتلا بورحلاو نتفلا ىوس باهولا دبع دعب ةطلسلا ىلع اوبقاعت نيذلا

 بلغأ يف رييستلا ىروش ماظنب اومزتلا نييمتسرلا نأ الإ \اهوضاخ
 رود لعاضت ةلودلا هذه مايأ رخاوأ يف هنأ مغر .مهمكح تارتف

 ءاهقفلاو ءاملعلل دعي ملو ،ةيسايسلا ةايحلا يف "ىروشلا سلجم"
 مامإلا نأ كلذ {هترواشمو مامالا ةبقارم يف رود يأ لئابقلا يلثممو

 ةيوقلا لئابقلا عم تافلاحتلا ىلع -شيجلا مادغنا ببسب- دمتعي حبصأ
 نم ريثكلا ايجيردت. دقف كلذ دعب هنأ مث هتطلس ىلع ةظفاحملل

 ىلإ تدأ يتلا ةيبهذملاو ةيبصعلا تاعارصلاو نتفلا ببسب ،هتايحالص

 .ةازغلا مامأ اهرايهنا مث ةلودلا هذه فعض

 .461 ص شةبهو ةبتكم ءةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا :رمعم يحي يلع (1)
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 ةيمتسرلا ةلودلا خ يروشلا مكحلا زئاكر :عبارلا بلطملا

 مكحلا نأ ةيخيراتلا رداصملا فلتخم لالخ نم فشتسن نأ نكمي

 دسجت يتلا ةيعرشلا ةيروتسدلا ئدابملا نم ةلمج ىلع موقي ناك يمتسرلا
 ئدابملا هذه صيخلت نكميو .ةمامإلا يف ةيبراغملا ةيضابإلا ةيرظنلا

 :يلي اميف ةيروتسللا

 ىروشلا سلجم :لوألا عرفلا
 دارفأ عيمج ىلع ةقلطم هتطلس نكت مل ةيمتسرلا ةلودلا يف مامإلا نإ ٠

 ةبقارمو ةديقم هتطلس تناك لب ث ا" باتكلا ضعب كلذ ىعدي امك شةلودلا

 :امه نيتروتسد نيتئيه فرط نم

 يأ ةيضابإلا ءاهقف رابكو بهذملا ءاملع نم لكشتت يتلا ةينيدلا ةئيهلا "
 تارارقلل ةيعرشلا ةفص يطعت يتلا يه ةئيهلا هذهو "ةارشلا ةعامج"

 صرحلاو ةيونعملا ةيمازلإلا اهتوق بستكت ىتح مامإلا نع رداصلا

 امك ‘بهذملل ةماعلا لوصألاو ةيضابإلا ئدابملل اهتفلاخم مدع ىلع

 ماظن يف اهدجن يتلا اهسفن يه ةئيهلا .هذهو ،ءارقفلا حلاصم نع عفادت
 .ةبازعلا ةقلح مساب ةيبازملا ةنيدملا

 لثمت يهو نايعألاو لئابقلا ءامعز نم لكشتت يتلا ةيندملا ةئيهلا "
 لاملا لاجرو ءاينغألا ةقبطب انايحأ رثأتت امك ،اهتدارإو لئابقلا حلاصم
 سلجم" مساب ةيبازملا ةنيدملا راطإ يف دجوت ةئيهلا هذه سفنو ،ذوفنلاو
 .ةدلبلا نايعأو رئاشعلا يلثمم نم لكشتملا "ننآرقمإ

 لب هيدي نيب ةيصخش ةوق ةيأ هل نكت مل ةيمتسرلا ةلودلا يف مامإلاو
 كلذلو اه ذيفتتو هتل را رق را دصإل ‘ نيتئيهلا نيتاه ىلع دامتعال ١ لك دمتعي ناك

 )1( م ., ! ن ! : ! !, .293.
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 اذهو ث ا")امهتدعاسمب هتطلس سرامي وهو ،امهعم رمتسم رواشت يف ناك دقف
 نإ لوقلا نكمي هيلعو .ةطلسلا لامعأ ىلع ةيبعشلا ةباقرلا ةسراممب حمسي

 رظنأ) ةيمتسرلا ةلودلا بقح بلغأ يف رخآب وأ لكشب دجو ىروشلا سلجم

 :يليام قبسام ىلإ ةفاضإلاب-ركنن كلذ ىلع نئارقلا مهأو ،(قباسلا لودجلل

 نوموقي اوناك اث)"ةارشلا ةعامج" نأ يكلاملا ريغصلا نبا ركذي (1

 ركنملا نع يهنلاو فرعملاب رمألا أدبمل اقبط مهتبقارمو ةميألا ناحتماب
 امل باهولا دبع نب حلفأ نأ ذإ .ةلداعلا ةريسلا نع اوفرحني ال ىتح

 هماكحأ نم ءيش يف هيلع نعطت ةارشلا نكي مل » ةمامإلا يلو

 .(3)« .راشعأ يفالو هتاقدصو

 همكح ةيادب يف ةلداع ةسايس جهتنا حلفأ مامإل نأ ى لع صنلا اذه لديو

 .هتبساحمو هناحتملو مامإلا ةبقارم ىلوتت ةارشلل :ةئيه دوجو ىلع لدي امك

 . .باهولا دبع هيبأ ةيالو يف يأ ،حلفأ ةيالو لبق تدجو دق ةئيهلا هذه نأو

 اوبلط مهنأ حلفأ مامإلا ةارشلا نحتما ام لوأ نأ ريغصلا نبا ركذي امك

 حلفأ مهيلإ لكوأف .ةءافكلا هيف رفوتت نم ءاضقلا بصنم يف نيعي نأ هنم
 ةيضابإلا ءاهقفو ءاملع دحأ نييعت ىلع ةارشلل يأر عمجأف .ةمهملا هذه

 نييعت ىلع هظفحت حلفأ مامإلا ىدبأف يراوهلا مكحم وهو ساروألا ةقطنمب
 ۔هومزلأو كلذ يف هيلع اوحلأ ةارشلا نأ الإ .ءاضقلا بصنم يف ملاعلا اذه

 . )ءاضقلا "ي راوهلا مكحم" يلوف مهبلطمل خضرف

 روطتلا يف اهماهسإو ةيمتسرلا ةلودلا ةساردل لخدم" :يندملا قيفوت دمحأ :رظنأ (1)
 يرفيف 6نالجراو .يمالسإلا ركفلل 1 1 ىقتلملا تارضاحم "يراضحلاو يركفلا

 . 393ص ةنيطنسق . ثعبلا راد ٠ 7 دلجملا آ7

 ىلإ نوجرخي مهو .مهايندب ةنجلا ءارش ىلإ نوعسي نينذلا ةيضابإلا نم ةعامج مه ةارشلا )2(

 يلول ةحصانمو ةظعوملاب ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو هللا ليبس يق ةوعدلا

 ريبكلل فعضلا ةلاح يهو "ءارشلا ةناح" نم ةقتشم ةملكلا هذهو .هللا مهاقوتي ىتح }رمألا

 . هئدابم ىلل ةيملسلا ةوعدلل مهنم يقبت نم ج رخيف ةيضابإلا بيصي يذلا

 . .49ص ثنييمتسرلا ةميألا خيرات : ريغصلا نبا (3)

 . .50ص عجرملا سفن (4)
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 تلبقأ امدنع تناكف ،حلفأ مامإلا ةارشلا اهيف نحتما يتلا ةيناثلا ةرملا امل

 امنيبف ،هناحتما ةارشلا ضعب دارأف افويض ةسوفنأ لبج لهأ نم ةعامج هيلع

 هلوان » هب اوئيضتسيل احابصم مهل كسمي افقاو ناك هراد يف نولكأي اوناك

 اعم هيديب اهذخأف شهيتبكر يف حابصملا لعجف ماعط نم ةمقل مهضعب

 هنونحتمي مهنأ ملعو ...هعضاوتب اباجعإ ضعب ىلإ مهضعب رظنف ،كولمملاك
 .(" «خئاشم اي مكنظ نم هللاب ذوعأ :لاقف (كولملا ربكت هيف اونظ دقو)

 تناك يتلا ةمراصلاو ةديدشلا ةباقرلا ىلع كش الب كلذ لديو

 نأ 0ودبيو .مهتافرصت طسبأ ىلعو نييمتسرلا ماكحلا كولس ىلع ةارشلل
 افعضو ةوق اهرودأ فلتخا ماكحلا ةبقارم تلواح يتلا "ةارشلا ةعامج"

 .مكحلا اولوت نيذلا ةميألا ةيصخش بسح

 /ه261) حلفأ نب دمحم ناظقيلا ابأ سماخلا مامإلا نأ ركني (2

 لوأ ناك » ةمامإلا يلو امل ذإ ؤةيعرلا يف ةنسح ةريس هل تناك (ه01

 ةعامج رواش نأ دعب ايضاق مهل حلصتسا نأ سانلا رومأ نم هيف رظن ءيش
 ) « مهعيمج هاضترل نم لاملا تيب ىلع يلو .» هنأ مث اث «هب اوراشنف مهنم

 يتلل فئاوطلاو تائفلا فلتخم نيب ةاواسملا قيقحت ىلإ مامإلا اذه ىعس دقو
 ةيوقلا لئابقلا ضعب ذوفن نم دحلل ىعسف .هتلود يف بعشلا لكشت تناك

 بتاج ىلإ مضي حبصأ ىروشلا سلجم نإف كلذل ،ايلعلا بصانملاب اهراثثتسا
 نم ةيلصاولاو ةيكلاملا ءاهقفلا نم ديدعلا ،ةيضابإلا ءاهقفو لقبقلا ءامعز

 ةلودلا فعض مايأ يف ناظقيلا وبأ اهب ماق يتلا ةلواحملا هذه نأ ريغ .ا“ةلزتعملل

 ببسب زارمتسالا اهل بتكي مل رييستلا ,يف يروشلا ماظنلا ءايحإل ةيمتسرلا
 فئاوطلا عارصو كةيلبقلا تايبصعلا يشفتو ةلودلا تقزم يتلا لئالقلا و نتفلا

 .ةلودلا هذه يف تالس يتلا طرفملا يركفلا حماستلا ةسايس ةجيتن ةيبهذملا

 .322ص )3)ج . ريبكلا برغملا خيرات : زوبد )1(

 , .77ص ‘ نييمتسرلا ةميال ١ خيرات :ريغصلا نبا )2(

 :177ص .ةاقتنملا رهاوجلا :يداربلا (3)
 . .268 ص ۔برغملا دالب يف جراوخلا :ليعامسإ دومحم )4(
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 ةلودلا 2 مظنم شيج دوجو مدع : يناثل ١ عرقت ١

 مامإلا بناج ىلإ ةيمتسرلا ةلودلا يف مظنم شيج دوجو مدع ىدأ
 ةيلبقلا ةئيهلا ىلع ةيسايسلا ةطلسلا ةسرامم يف ريخألا اذه دامتعا

 خئاشملا ةئيه ىلعو .لئابقلا ءاهجوو ءاسؤر مضت يتلا ةليثمتلا
 ذاختا لبق مهتراشتسا ىلإ ةمئاد ةجاح يف ناك دقف يلاتلابو .ءاهقفلاو

 امك .برحلا رارق نالعإو نيفظوملا رابك نييعت لثم ةماهلا تارارقلا
 تافرصت ىلع ةباقرلا سرامت تناك (ةارشلا ةعامج) ةينيدلا ةئيهلا نأ

 ياب حمست الو شةلودلا يف رابكلا نيفظوملا ىلعو ‘هتسايسو مامإلا
 .ةوشر وأ سالتخا

 حالسلاو رهقلا ىلع دمتعت ال يمتسرلا مكحلا يف ةطلسلاف هيلعو

 ،ليلدلا و ةجحلا ىلع دمتعت امنإو اهئاقب ىلع ةظفاحملل ةيداملا ةوقلاو
 ىلع مهتضراعم نوميقي ام ابلاغ نيذلا نوضراعملا ناك ثيحب
 ةيضابإلا ءاهقفلا نم نيدلا لاجر فرط نمم نوهجاوي ينيد ساسأ
 نم لكشتي ناك دقف شيجلا امأ ،تارظانملاو ليلدلاو ةجحلاب
 نع عافدلل رطخلا ةلاح يف ةسوفنأ ةليبق نم ةصاخ نيعوطتملا

 ءاهتنا درجمب ايئاقلت لحني مث ةيمتسرلا ةطلسلا نعو بهذملا

 يف مهاسي ناك نإو مظنملا شيجلا دوجو مدع نأ كشالو . ا"”برحلا
 ىلإ تدأ ةريطخ فعض ةطقن لثمي هنأ الإ ،يروشلا مكحلا تيبثت

 تحت حبصأ ثيحب ثمامإلا زكرم فعضو مكحلا ىلع لئابقلا عارص
 .همكح دناستو همعدت يتلا ىوقألا ةليبقلا ذوفنو ةرطيس

 )1( ح -: » 1 ن غ , ح
 ‘ ح «, ! ع !!! ' , -

 6 ي ح ! , س , ع 1957, ع
 , ز م , ع , .72 ئ .
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 ةيدئاقعلاو ةيركفلا ةيرحلاو حماستلا :ثلاثلا عرفلا

 دقو يروش يطارقميد ماظن يأ مايقل ايرهوج انكر أدبملا اذه دعيو
 .ةفلاخملا ىرخألا بهاذملا عم ريبك حماست ةيمتسرلا ةلودلا يف دوسي ناك

 ريثكلا اوناع ةيضابإلا نأ يه ةقرافملاو .ىرخألا ةيرامسلا نايدألا عمو لب

 جوأ يف مهنأ الإ ،اهريغو ناوريقلا يف تاقياضملاو لتقلاو رهقلا نم
 دودح ىصقأ ىلإ نيحماستم سكعلا ىلع اوناك روهظلا ةلاح يف مهتوق
 تنكاست يتلا فئاوطلا فلتخم عمو نيينسلا نيملسملا عم حماستلا
 طقف مهل نكي مل ةعبرألا بهاذملا ءاهقفف يضابإلا مكحلا ءاول تحت ترهاتب

 ةشقانمل ةيملع تارظانم دقع ىلإ نوعدتسي مهنإ لب مهئارآ نع ريبعتلا قح
 جعت ترهيت تناك ذإ ،مارتحالاو ىروشلاو ةيرحلا نم وج يف مهججح
 امك ،ةيركفلاو ةينيدلا ةيرحلا وج نم هودجو امل ةفلتخملا بهاذملا ءاهقفب
 مل ثيحب ترهيتب اوناك نيذلا نيبحيسملاو دوهيلا اضيأ حماستلا اذه لمش

 .ا")ادبا اودهطضي ملو ءالؤه قياضي

 عم حماستلا يف ةديرف ةلثمأ نويمتسرلا ةميألا ىطعأ لعفلابو
 نييركفلا نيضراعملا نوعمقي ءالؤه نكي مل ذإ ثةفلتخملا بهاذملا
 امنإو ،ةيمالسإلا كلامملا بلغأ يف نأشلا ناك امك فيسلاو ةوقلاب

 اورصأ و اوبلغ نإق ،تارظانملا دقعو ليلدلاو ةجحلاب مهنوعراقي اوناك
 ةظفاحملاو مهدرمت رحدل مهولتاق ثةلبلبلاو ةنتفلا ةراثإ ىلع كلذ مغر

 جراوخلا مكح يف نوحبصي مهنأل ةيضابإلا ةلودلل ماعلا رارقتسالا ىلع
 .قح نودب لداعلا مامإلا ىلع

 نم ةيلصاولا درمت هجاو باهولا دبع مامإلا نأ كلذ نمو

 زهجي ملف ،ةيهقفلا ةشقانملاو ةيركفلا ةرظانملل مهاعد نأب ةلزتعملا

 .مهترظانمو مهراكفأ ضرعل لاجملا مهل حسق لب ،مهقحسل اشيج مهل

 . . ..109ص "نييمتسرلا ةلود : تيوات نبا (1)
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 -ةوق نم كلمي ام مغر- فيسلاب مهنم مقتني مل هوبلغو هومحفأ املف
 ةيهقف ةرظانم تدقعف ،ةسوفنأ لبج نم ءاملعلا بلط يف ثعب امنإو
 مهل زرب لاتقلل ةلزتعملا زرب املف ةلزتعملا ةيضابإلا اهيف بلغ ةيناث
 باهولا دبع هيبأ كلسم حلفأ مامإلا كلس امك .ا")مهمزهو ةلودلا شيج
 هوبأ هعبتا يذلا أدبملا سفنب رصن نب ثافن ضراعملا عم لماعتو

 .ايا رلا ةيرح مارتحاب يضاقلا

 امك شةيسايسلاو ةيركفلا ةيددعتلاب فرتعي ناك يمتسرلا مكحلاف هيلعو
 ةيركسع ةوق دجوت نكت مل هنأ املاط هيف ةنومضم تناك ريبعتلا ةيرح نأ
 بهذ لب . عمتجملا يف دئاسلا بهذملا ضرفل يداملا رهقلا سرامت ةمخض

 ديدعلا نيع ثيح يركفلا حماستلا أدبم قيبطت يف اديعب نويمتسرلا ماكحلا
 ( .ا)ةلودلا يف ةساسح بصانم يف ةيضابإلا ريغ نم

 ةيسايسلاو ةيركفلا ةيرحلا قالطإ يف ةغلابملا نأ حضاولا نمو .
 نال .اهرايهنا مث ةيمتسرلا ةطلسلا فعضو ةلودلا ككفت يف اببس ناك

 ةينومعلا ةوقلا فرط نم سرحت مل ةيسايسلاو ةيركفلا ةيددعتلا هذه
 اهراطإ يف سرامتل ةددحم ةيروتسد تاسسؤم اهل عضوت ملو ێةلودلل
 .يضابإلا عمتجملاو ةلودلا ةحلصمل

 ةيعرلا نم اهيرقو ةرادإلا ةطاسب :عبارلا عرفلا

 راهدزالاو ةيهافرلاو ةوقلا نم ةيمتسرلا ةلودلا هتغلب ام مغ ر

 نم اهبرقو اهتطاسب ىلع ةظفاحم تيقب ةموكحلا نإف ‘ يداصتقالا

 مهكولس يف ابرق رثكأ نويمتسرلا ماكحلا بلغأ يقب امك ،غدارفألا

 ميلقإ ةعاسش مغ ر :،ةارشلا ةباقر تحت بعشلا مومع ىلإ مهتطاسبو

 .اهدعب امو 108ص ،مهرابخأو ةميألا ريس :ءايركز وبأ : كلذ ليصافت رظنأ )1 (

 .147ص .ةيمتسرلا ةلودلا :يريرحلا (2)

 )3( ع ] : س , .86 .96 . 108.
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 ريزو ال كانه نكي مل ذإ شهتغلب يذلا يراضحلا روطتلاو مهتلود
 مامإلا نيب نولوحي باجح الو ،ناويد الو فيسلا ريزو الو ةباتكلا

 .ا٨ةيعرلا نم مهيلثممو
 ىلوتي ناك نإو ةيمتسرلا تايالولا مكاح نإف ىرخأ ةهج نمو

 ةجاح دنع شويجلا ةئبعتو بئارضلا عمج لثم ةيرادإلا رومألا ةفاك

 ةدودحم هتطلس نأل ةقلطم ةطلسب عتمتي ال هنأ الا ۔اهيلإ مامإلا

 نوعيطتسي دارفألاو :ءاهقفلاو حخئاشملاو لئابقلا يلثمم ةباقرب

 مامإلا نم اوبلطي نأ مهل لب اهيلع جاجتحالاو هتارارق ةضراعم

 .2 )ربجتو فرحنا اذإ هعلخ

 ناكس فرط نم حرتقي ام ابلاغ ناكف ةسوفنا لبج يلاو امأ

 اذإ ةدارإلا كلتل ةباجتسا هنيعي يذلا ترهيت يف مامإلا ىلع ميلقإلا

 ةيضابإلا تاعامجلا تناك دقو ةيعرشلا طورشلا هيف ترفاوت ام

 كانه نكت ملف ،ءايروش ايعامج ارييست اهرومأ ريست ةسوفنأ لبجب
 ذختت ةماغلا تارارقلا تناك امنإو ةطلستم ةعامج الو مهمكحت ةرسأ

 ءامعزو ةيضابإلا ءاهقفلا ةئيه نم لك نيب ةيعامجلا ةلوادملا دعب

 دبع مامإلا نأ يخامشلا ه ركذي ام كلذ ةلثمأ نمو . .ةيغيزامألا لئابقلا

 بلطف باطخلا يبأ نب حملا همسا ايقت الداع اريزو هل ناك باهولا

 دقو ،مهبلط ىلإ مهباجأف ،مهيلع ايلاو هنيعي نأ هنم سلبارط ةيضابإ
 ةيعرلا يف ريني ناكف هلدعو هتسايس نسحب يلولا اذه رهتشا
 نم يأرلا لهأو ءاهقفلا ةرواشمو نيملسملا نيدو قحلاب»
 ( .ا)« نيدلا يف ةريصبلاو نيحلاصلا

 )1( - [: ل ط , .66
.67 . , )2( 

 .164ص خئاشملا ريس : يخامشلا )3(
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 : ثحيملل ةماعلا ةجيتتلا

 كارشإب رييستلا ىروش ماظنب امومع نويمتسرلا ةميألا مزتلا دقل
 رييست يف ءاهقفلاو فئاوطلاو ةيغيزامألا لئابقلا ءامعز يف الثمم بعشلا
 يتلا ةلثمألا عورأ كلذ يف اوبرضو ةيروشلا ئدابملل اقبط ةلودلا نوؤش
 زيمتي يذلا هتاذب يمتسرلا ماظنلا ةعيبطل ةجيتن كلذ ناكو .خيراتلا انل اهلقن

 يمتسرلا مكحلا ةطلس رهقلاب ضرفي مئاد يماظن شيج دوجو مدعب
 مامإلا ناكو .بعشلا ةطساوب بعشلا نومكحي ةميألا .ناك كلذل ،اهمارتحاو
 يف مكحتتو شيجلاو بعشلا لثمت يتلا لئابقلا نيب طسو زكرم لثمي
 بهذملا ةيامح ىلوتت يتلا ةارشلاو ةيضابإلا نيدلا لاجر ةئيهو ؤداصتقالا

 ققحي مامإلا ناكف ێهتبقارمو مامإلا ةيعرش ىلع ةظفاحملاو يضابإلا
 اذه حمس دقو .ايلعلا ةلودلا ةحلصمو ةفلتخملا لئابقلا تادارإ نيب نزاوتلا

 ةظفاحملا عم ،ةيبعشلا ةدارإلا نع رحلا ريبعتلا :قيقحتب مكحلا نم لكشلا
 نامضو دا زفألا ةفاك هلوح عمجتي ارصنع هرابتعاب :يضابإل ا بهذملا ىلع
 : .ةيسايسلاو ةينيدلا ةيركفلا ةيددعتلا أدبم

 يركف .رافدزا ىلإ ىدأ يطارقميدلا يروشلا ماظنلا نأ مغرو
 ةطساوب هطبنض مدع نإف ،ترهيتب ريبك ينارمعو يداصتقاو
 ةمظنم ةعدار ةوق وأ يوق شيج مادعناو ةددحم ةيروتسد تاسسؤم

 ةطلسلا زكرم فعض يف ببست اهتبيه ضرفو ةلودلا ةيامحل
 حماستلا نأ امك .ةلودلل ايلعلا ةحلصملا ىلع ةيلبقلا حلاصملا نايغطو
 ىلاو مكحلا نوؤش يف ةيضابإلا ريغ لخدت ئلإ ىدأ طرفملا يسايسلا

 ىلإ هلك كلذ ىداف ءةيضابإلا - :ةيبهذملاو ةيبصعلا ةطبارلا فعض

 دنع رييستلا ىروشل ةيخيراتلا قباوسلا نيبن نأ نكميو .ةلودلا رايهنا
 :يلاتلا لودجلا يف لئاوالا نييمتسرلا ةميألا
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 .نييمتسرلا ةميألا مهأ مكح ةرتف يف ىروشلا سلجم (9) لودج

 مابإلا

 متسر نب نامحرلا دبع

 باهولا دبع

 ىروشلا لمهأ

 عباط تاذ :ىروش سلجم

 :نيتئف نم لكشتي
 .لئابقلا ءامعز

 ءاملعلاو ءاهقفلا

 (لتابقلا ءامعز) سانلا
 (ةارشلا ةعامج) ءاهقفلاو

 مضي قيض يروش سلجم
 ةلودلا يف ةداقلا رابك

 .مامإلا نم نيبرقملاو

 ةارشلا ةعامج ل

 لئابقلا ءامعز

 اسلسأ مضي يروش سلجم
 بهاذملاو ةيضابإلا ءاهقفلل

   .ىرخخلا فتوطلاو
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 ةل ةمأ

 تانوعم ةيضق يف ةرواشملا _

 .قرشلا لهأ

 .تاورثلا عيزوت ةسايس يف ةلادعلا

 ريهامجلل عضاوتلاو فشقتلا

 نيب ىروش هدعب ةمامإلا رمأ لعج -
 (رايتخالا لهأ) ءاملا نم ةعامج

 راكنلا ةيضق نأش يف ةرواشملا هوجو مضي يروش سلجم
 . مهتلتاقمو مهترظانمو

 .ءاضقلا يراوهلا مكحم ةيلوت لوح
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 ةمتاخلا

 مالسإلا يف ىروشلا ماظنل ةضيفتسملا ةيليلحتلا انتسارد لالخ نم
 ةيلقعلاو ةيلقنلا ةلدألا ثحبو صيحمت لضفبو ،يضابإلا بهذملا يف ةصاخ
 ججحلا ةعراقمو هلوح تليق يتلا ءارآلاو بهاذملاو سرادملا فلتخمل

 سسألاو ئدابملا مهأ ةرولبو صالختسا ىلإ انلصوت ضعبلا اهضعبب
 اتبط اميسال ةملسملا ةلودلا يف ىروشلا ماظن اهيلع موقي يتلا ةيرهوجلا
 موهفمل ةلماش ةيرظن عضو يف .انم ةمهاسم يضابإلا يسايسلا ركفلل
 .مالسإلا يف ىروننلا

 :يلي اميف اهيلإ انلصوت يتلا جئاتنلا مهأ ةلصوح نكميو

 يف ايمازلإ اءدبمو ايرهوج انكر اهرابتعاب ىروشلا نل :الوأ

 نم .ريثكلا ىلإ جاتحت ةماع ئدابم -يروتسد ماظنك - ىقبت ملسملا عمتجملا

 يف اهتغايصل ثةيسايسلا مظنلاو يروتسدلا نوناقلا ءاملعو ءاهقفلا داهتجا
 ةيروتسدلا ةمظنألا نيب نم اهتاذب ةمئاق ةيسايسو ةيروتسد ةيرظن لكش
 ةينوناقلا ةساردلا هذه يف .انداهتجا يتاي قايسلا اذه يفو .ةفورعملا

 .اهزئاكرو اهسسأ ضعب عضو ةلواحمل ةيعرشلاو

 نم نافلتخي ىروشلا نم نيعون نيب زييمتلا انيار يف بجي :ايناث
 :امه ةينمزلا ةدملاو ةيمهألاو ةعيبطلا ثيح

 دنع يطارقميدلا يرونشلا- بولسألا عابتأ يهو :رايتخالا ىروش (أ)
 ءانثأ سرامت ةيفرظ ىروش يهو .بعشلا يلثمم رايتخاو ماكحلا باختنا
 وأ رشابملا ماعلا عارتقالا قيرط نع بعشلل يلثمم وأ ةلودلا سيئر باختنا
 يهتنتو ‘بعشلا نع ةباين رايتخالا اذه ىلوتت ةطيسو ةيباين ةئيه ةطساوب
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 قلعتت ةيفرظ ةيسايس ىروش يهف كلذبو .ةرح ةقيرطب مهباختنا درجمب
 . هباسحلو همساب ةطلسلا نوسرامي نينلا ١ بعشلا يلمم رايتخاب

 مهمكح ةرتف ةليط ماكحلا مازتلا يهو :رييستلا ىروش (ب)

 نوؤشلا فيرصتو ةلودلا رومل رييست دنع هيلثمم وأ بعشلا ةراشتساب
 وأ ةماعلا ةحلصملاب ةقلعتملا ةريطخلاو ةماهلا تارارقلا ذاختاو شةماعلا

 . ةيسايس ديلاقتو مظنو تاسسؤم ةطسا وب كلذو ‘ ةمذلا ريصمي ةطبترملا

 مهتسرامم ةدم ةليط ماكحلا مزالت نأ بجيو اينمز ةرمتسم ىروش يهو
 تارارقب وأ \ةماع ةحلصمب رمألا قلعت املك اهسفن ضرفت يهو ێمكحلل

 .اه ريصمب طبترتو ةمال ١ حلاصمب سمت ةماه و ةريطخ

 . نم مهأ يهو ،ادج ةغلاب ةيمهأ يستكت رييستلا ىروش نإف هيلغ ءانبو

 نوؤشل يمويلا رييستلاب قلعتتو نمزلا يف دتمت اهنأل رايتخالا ىروش
 مأ تناك ةيعيرشت ةلودلا يف ةيروتسدلا تاسسؤملا ةفاك سمتو كةلونلا

 .ةمألاب قحلت ةيمسج ارارضأ اهئافتنا نع بترتي امك ةيئاضق وأ ةيذيفنت

 ديدحتل يساسألا رايعملا يه "رييستلا ىروش نإف انيأر يفو
 وأ ايروشو ايطارقميد ناك نإ ةلودلا يف يسايسلا ماظنلا ةعيبط
 ةثارولاب ةطلسلا هيلإ تلقتنا اكلم نوكي دق مكاحلا نأ ىنعمب .ايدادبتسا

 ةوقلاب ةطلسلا ىلع ىلوتسا اسيئر ىتح نوكي دق وأ بعشلا باختنا نود

 بولسألا كلذ دعب جهتنا هنأ ريغ بعشلل ةقفاوم يأ نود ةبلغلاو

 نم سكعلابو ،ايروش ايطارقميد همكح ربتعيف همكح يف لدعو يرونلا
 بعشلل ةرحلا ةدارإلل اقفو ىروشلاب بختنا ايعرش مكاحلا نوكي دق كلذ
 همكح دعيف تايرحلا عمقو ىغظو ةطلسلاب كلذ دعب دبتسا هنكل

 نم رييستلا ىروش ديسجت نم دبالق هيلعو .يعرش ريغو ايروتاتكيد
 هيلثمملو :بعشلل حمست ةمئاد ةيروتسد تاسسؤم ءاسرإ لالخ

 سلجم ةطساوب اهيلع ةباقرلاو ةطلسلا ةسرامم يف ةيلعفلا ةكراشملاب

 .ةصاخلاو ةماعلا تايرحلاو قوقحلا نامضو ،ناملربلا وأ ىروشلا
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 نيموكحملاو ماكحلا ىلع ةبجاولا ىروشلا قاطن نأ ىرن :ا تلاث

 يأرلل افالخ ‘تاعوضوملا نم اعساو الاجم لمشي نأ بجي ةملسملا ةلودلا يف
 .طقف ةريطخلاو ةماهلا اياضقلا يف ىروشلا قاطن رصحي يذلا

 ،توبثلاو ةلالدلا ةيعطق اصوصن اهيف تدرو يتلا رومألا ءانثتسابف

 بعشلا ةراشتسا نكميو ىرخألا لئاسملا ةفاك لمشت نأ بجي ىروشلا نإف

 :ثالث ىلإ اهفينصت نكميو .ةرشابملا ريغ ةيطارقميدلا بيلاسأل اقبط اهيف
 ماكحألا لثم ةيعطق ريغ اصوصن اهيف تدرو يتلا لئاسملا ()

 ءانيلإ اهلوصو ةقيرطو اهدنس ةحص لوح نظلا نوكي يتلا توبثلا ةينظلا

 ةوقو صنلا نم دارملا لوح اهيف نظلا نوكي يتلا ةلالدلا ةينظلا ماكحألاو
 نودهتجملاو ءاهقفلا ةينيدلا لئاسملا هذه يف راشتسيو .ىنعملا ىلع هتلالد
 .مهب فرتعملا نيدلا ءاملع نم

 ةمألاو بعشلا ريصمب ةقلعتملا ةماهلا ةيويندلا رومخلا لك (ب)

 بعشلا اهيف راشتسيو .ةلسرملا حلاصملا نم اهيف بعشلا ةراشتسا دعي يتلاو
 . دقعلاو لحلا لهأ نم وأ باونلا نم هولثمم وأ ملسملا

 الإ اهيف لخد نيدلل نوكي ال يتلا :ةينقتلاو ةينفلا لئاسملا (ج)
 ةعيرشلل ايلعلا دصاقملا ةمدخل اههيجوت ةطساوب ةرشابم ريغ ةفصب

 .ءاربخلاو صاصتخالا لهأ اهيف راشتسيو .ةيمالسإلا

 نم نيعون نيب زييمتلا بوجو ىرن ىروشلا لهاب قلعتي اميف :اعبار
 :امهو ةملسملا ةلودلا يف يطارقميد يروش مكح مايقل يرورض امهالك ءالؤه

 متت نأ نكمي الو ‘بعشلا دارفأ ةفاك مهو :ةماعلا ىروشلا لهأ )1

 .رشابملا يرسلا ماعلا ع ارتقالا ةطساوب الإ رضاحلا تقولا يف

 اووذ دارفألا نم ةنيعم ةعومجم مهو .:ةصاخلا ىروشلا لهأ (2

 انيأر يفو .صاصتخالا باحصأو يأرلاو ملعلا :لهأ نم ةصاخلا تاءافكلا

 :يهو ۔مهتاصاصتخا بسح تائف ثالث ىلإ مهرودب ءالؤه حيسقت بنجي
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 رادصإ نولوتي نيذلا نودهتجملا مهو :دقعلاو .لحلا لهأ (أ)

 ةيباين ةفص مهل نوكت نأ بجيو ىةايحلا نوؤش فلتخم ميظنتل تاعيرشتلا
 نيصتخملا ءاهقفلا ةعومجم ءالؤه نم قثبتتو .بعشلا فرط نم نوراتخيو

 رفاوتو ةيملعلا ةءافكلا أدبمل اقبط نونيعي لب نوبختني ال مهو ةينيدلا ىوتفلا يف

 .انيأر امك ةؤ نيدشارلا ءافلخلاو ي يبنلا ةنسل اقبط مهيف داهتبحالا طورش

 عمتجملا ةداقو يأرلا لهأ نم ةعومجم مهو :رايتخالا لهأ (ب)

 دعب نيحشرم ةدع نيب نم ةلودلا ةسائرل حشرملا رايتخا نولوتي نيذلا
 نوكت ال يتلا ةصاخلا ةعيبلا هنوعيابيف ،هيف ةيرورضلا طورشلا ةفاك ثحب
 .ةماعلا ةعيبلا ةطساوب يئاهنلا رايتخالا بعشلل دوعي امنإو ةيمازلإ ةفص اهل
 ماعلا باختنالا ةطساوب بعشلا فرط نم "رايتخالا لها" نيعي نأ بجيو
 .يكيرمال ا يسائرلا ماظنلا يف " رابكلا نيبخانلا" ةباثمب مهف كلذبو .رشابملا

 تالاجم لك يف نوصتخملا ءاملعلا مهو : :صاصتخالا لمهأ (ج)

 .اهدحو ةيملعلا مهتاءافك ساسأ ىلع ماكحلا فرط نم نوراتخيو كةايحلا

 عضخيو .اهيف نوراشتسي يتلا ةينفلا رومالاب ماملإلا ىوس مهيف بلطتي الو
 وه ادحاو اسلجم نولكشيو "دقعلاو لحلا لهأ" ةباقرل "صاصتخالا لهأ"
 .نيناوقلا رادصإ ىلوتي يذلا "ىروشلا سلجم"

 طورشلاو هفئاظوو هتليكشتو "ىروشلا سلجم" ةعيبط ديدحت امأ
 ،هب ةقلعتملا ماكحألا نم كلذ ريغو ێمهنييعت ةقيرطو هئاضعأ يف ةبجاولا
 نم نيملسملا نيثحابلاو ءاهقفلا ىلع دبال يتلا ةيداهتجالا رومألا نم دعيف

 ..اهفورظو ةلود لك ةعيبط بسح اهنأش يف ةيعرشلا ماكحألا عضو

 ءافلخلا .ةنسو ةي يبنلا ةنس ىلع ادامتعا اذه انثحب يف انلصوت دقو

 .ةيباين ةعيبط هل نوكت نأ بجي "ىروشلا سلجم" نأ ىلإ نيدشارلا

 ةياغلا قيقحت ىلإ يدؤي هدحو ك كلذ نأل هبختني يذلا بعشلا لثمي نأو

 دصاقملاب يعيرشتلا مهلمع يف نيدهتجملا دييقت عم نكل ‘ىروشلا نم
 .يمالسإلا نيدلل ةماعلا
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 اننإف ىروشلا لهأ يأر ةيمازلإ ىدمب قلعتي اميف :اسماخ

 اميسال ماكحلا ىلع ىروشلا لهأ يأر ةيمازلإب لئاقلا يأرلا ةوقب ديؤن
 نوكي ال ذإ ،ةيلقعلاو ةيعرشلا هججح ةوقل مهنم ةيبلغألا نع ردص اذإ
 مدع وأ ذخألا يف ةقلطملا ةيرحلا مكاحلل ناك نإ ىنعم يأ ىرونشلل

 روشألا ةفاك يف ةيبلغألا أدبمب دادتعالا بوجو ىرنو لب ێاهب ذخألا

 لذثم بعشلل ةماعلا ةحلصملاب ةقلعتملا ةيريصملاو ةماهلا اياضقلاو

 ريتاسدلا عضوو ثةلودلا سيئر باختناو ةموكحلل ةماعلا ةسايسلا رارقإ

 نال تاعوضوملا هذه قاطن يف يعيرشتلا لمعلا لخديو ،خلا...اهليدعتو

 .ةمألا ةدارإ نع ريبعت وه نوناقلا

 يف صاصتخالا لهأ نم نيدهتجملل دهعت يتلا ةيهقفلا لئاسملا يف امأ

 عم ةلودلل حلصأ اهاري يتلا ىوتفلا راتخي نأ مكاحلل نوكيف ةينيدلا مولعلا
 هاري يذلا يأرلا رايتخا قح مكاحلل كرتي امنيب .ءاهقفلا عامجإ أدبم ةاعارم

 ةربخو ةسارد بلطتت يتلا ةريغتملا ةطيتنبلا ةينفلا لئاسملا يف بوصأ
 ةقلعتملا رومألا لثم ،تالاجملا لك يف نيصتخملا ءاملعلا نم ةصاخ

 .اهريغو ايجولونكتلاو ةعانصلاو ةيلاملاو ةعارزلاو داصتقالاب

 ماظنلا يف ايرهوج انكر دعي ةيبلغألا يأرل عوضخلا أدبمف هيلعو
 اردصم دعت يتلا عامجإلا ةدعاقل اقبط يطارقميدلا ماظنلا لثم يروشلا

 تاعوضوملا لمشي ال نأ بجي هقيبطت نأ الإ ،ةيمالسإلا ةعيرشلل ايساسأ
 ال رومالا هذهف 0 توبيثلاو ةلالدلا ةيعطق ةيعرش اصوصن اهمكح تننيب يتلا

 امأ ،قلطملا عامجإلاب ولو اهليدعت وأ اهرييغت لاوحألا نم لاح ياب نكمي
 لوصولا نمضي يذلا ديحولا يساسألا رايعملا نإف لئاسملا نم اهادع ام
 .عرشلا دودح يف ةيبلغألا يأرل عوضخلا وه قحلا ىلإ

 ةيضابإلا دنع رايتخالا ىروش ةيرظنل نراقملا انثحبب :اسداس .
 ‘ ينسلا يسايسلا هقفلا عجا رم مهأ بسح ةلولا نأ ىلا انلصوت ێةنىسلا لهأو

 ةيغاطلا باصتغا دعب ةيمأ ينب ةكلمم مايق ذنم يلمعلا عقاولا يف تداس امكو
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 ركتحي ةيطارقتسرأ ةلود يه .ةبلغلاو ةوقلاب ةفالخلل نايفس يبأ نب ةيواعم
 بسنل مهئامتنا ساسأ ىلع برعلا وأ ةيشرقلا تالئاعلا اهيف ةورثلاو مكحلا

 اقح سيلو ةدحاولا ةرسألا نيب اثراوتم اهيف مكحلا نوكيو ٬ق لوسرلا
 ناطلسلل ةيملسلا ةضراعملا نم بعشلا مرحيو ؤةمثلا دارفأ ةفاك نيب اخاشم

 ةعاط نم"يه املاظ ناك ولو ناطلسلا ةعاط نال هتدارإب فلات اذإ رئاجلا

 تاذ تلازالو يمالسإلا ملاعلا يف تداس يتلا ةلودلا هذه نإف هيلعو ."هللا

 .ةيررتاتكدو ةيدادبتسا ةعيبط

 مهأ نم اهانيقتسا امك ةبراغملا ةيضابالا دنع ةمامإلا ةيرظن املأ

 ةيمتسرلا ةلودلا يف اهتاقيبطت تفرع امكو كةيسايسلا ةيهقفلا مهعجارم
 ربتعت ذإ ،يطارقميدلا يروشلا يروهمجلا هاجتالا لثمت يهف شةيرئازجلا
 ةليبقل هئامتنال اموصعم اكلم سيلو بعشلا ةبساحمل عضخي امامإ مكاحلا

 نيب اعاشم (ةمامإلا) مكحلا بصنم لعجت امك ،يبرعلا سنجلل وأ لوسرلا

 قحتسي الو { ينذإلا و يلئاعلا مهئامتنا نع رظنلا ضغب ملسملا بعشلا دارفأ

 . اهدحو ةءافكلا ىلع اءانب الإ

 يضابإلا يسايسلا ركفلا يف ةلودلا ةيرظن نيب قرفلا نيبتيو
 :يه هجوأ ةثالث نم ينسلا يسايسلا ركفلاو

 :مكاحلا يف ةبجاولا طورشلا ثيح نم (1
 ديناسأ ىلع ءانب نيثدحملا ضعبو ءامدقلا ةنسلا لهأ ءاهقف عمجأ

 يف ةبورعلاو ةيشرقلا ظارتشا ىلع اهتيلوقعمو اهتحص اندنف ةيهاو ةيعرش

 .اهيلع قفتملا ى زخأل ١ ةيع رشلا ط ورشلا ىلإ ةفاضإل اب ةفالخلل حشرملا

 سانجألا نم اهاوس نود برغلاو شيرق يف ةفالخلا رصحب ا وماقو

 يف تخسرت يتلا ةدعاقلا ه ذه لالغتسا مت دقو .ى زخال ١ ةيمالسإل ١ بوعشلا و

 ملاعلا يف نيدبتسملا ماكحلا فرط نم ةنسلا لهأ ىدل يعرشلا هقفلا
 مالسإلا يف مكحلا ةعيبطل اهوشم ايدادبتسا اجذومن اوجتنأف يمالسإلا
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 يطارقميدلا يررحتلا ركفلا سمط .مت امنيب ،يمالسإلا ملاعلا دوسي لازيال
 .نيدبتسملا كولملا ء اضرإل تالاقملا ؛باتك فرط نم يضلابإل ١

 هذه اهءارو ئبتخت يتلا ةموعزملا ةيع رشلا ديناسأل ا لك انيرع دقو

 ةاواسملاب يضاقلا مالسإل ١ حورل ةحيرص ةفلاخم نمضتت يتلا ةيرظنلا

 بصانملا يلوتل ةءافك يذ لكل ةصرفلا ةئيهتو س سانجألا ةفاك نيب ةقلطملا

 ءالؤه ناك ول عبطلابو . .. يعامتجال ا هبسنو يقرعلا هؤامتنا ناك امهم ةماعلا

 كرشتو ىروشلا جهتنت ةديقم ةيروتسد تايكلم راطإ يف ةطلسلا نولوتي
 .ررض يأ كلذ يف ناك امل ةضراعملاب هل حمستو ةطلسلا يف بعشلا

 وأ ةيشرقلا طارتشا مدع ىلع نوعمجيف ةيضابإلا ءاهقفو ءاملع امأ
 ةفاك نيب عاشم قح ةمامإلا نأل ..ةمامإلل حشرملا يف سايقمك ةبورعلا

 الإ يبرع ىلع يمجعأل الو يمجعأ ىلع يبرعل لضف ال نيملسملا
 .'"ةمامإلا يلوت يف قحلا هل صاعب سيلو نمؤم صخش لكو ،ىوقتلاب
 اقفو اهطورش ىفوتسا ام اذإ مكحلا ىلوتي نأ يشبح دبعل نكمي كلذبو
 .ةيمالسإلا ةمألا دارفأ عيمج نيب صرفلا ؤفاكت أدبمل

 ريثأت تحت ،يبرعلا قرشملا يف ةيضابإلاو جراوخلا لاضن ناك نأ دعبف

 نم ،ىرخا ةهج نم ميمتو دزألا يتليبقو ةهج نم شيرق نيب يلبقلا عارصلا
 راشتنا ذنم روطت بلطملا اذه نإف \ةطلسلل يشيرقلا راكتحالل دح عضو لجأ

 يف نيملسملا نيب ةقلطملا ةاواسملاب ابلطم حبصيل ةيغيزامألا دالبلا يف ةيضابإلا
 رابتعاو ،نيملسملا نيب اعاشم اقح (ةفالخلا) بصنملا اذه لعجو ث مكحلا يلوت

 ةيملعلا :اهروص عيمج يف ةقلطملا ةءافكلا وه كلذ يف ديحولا يساسألا رايعملا

 يف ةيغيزامألا بوعشلا تاعلطت عم امجسنم كلذ ءاجو .ةيمسجلاو ةيقالخألاو
 تافسعتلاو تازواجتلاب مستا يذلا ملاظلا يومألا مكحلا نم قاتعنالاو ةيرحلا
 .ةيعرلا قح يف نييومألا ةالولل ةحضافلا

 ىلع ءاوضأ 063ص ء(1)ج غخيراتلا بكوم يف ةيضابإلا :رمعم يحي يلع (1)
 .527 ص ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا .14ص ثةيضابإلا
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 تبرضو أدبملا اذه ةرثاثلا ةيضابإلا ةيغيزامألا لئابقلا تسرك دقو
 نب نامحرلا دبع ماعلا عارتقحلاب تبختنا امدنع ‘ةاولسملا يف لاثم لضفا تب

 روهظلا ةلاح يف ةيغيزامألا دالبلا يف مهل ةلود لوأل اسيئر يسرافلا متسر
 .م777/ه1 60 ةنس

 :مامإلا نييعت ةقيرط ثيح نم (2

 رايتخا ةطساوب نوكت مكاحلا ةيلوت نأ ىلع ةنسلا لهأ ءاهقف قفتي
 كلذبو .ةيصولاب دهعلاو تيروتلا قيرط نع وأ ك"دقعلاو لحلا لهأ" ةعامج

 ةقيرط يه دهعلا ةيالو نأ ىلع نيثدحملا ضعبو ىمادقلا مهءاهقف عمجي
 ىلإ اهدانتسا مدعو اهفعض انتبثأ ةيهاو ةيعرش ديناسأ ىلع ءانب ةيعرش
 ١ . ")ةلوبقم ةيلقع ججح

 بلغأ يف اهل تاقيبطت تفرع يتلا ةدعاقلا هذه دعت ةقيقحلا يفو
 نم ةميألا" ةدعاق عضو دعبف ،ىلوألا ةدعاقلل ادادتما ةيمالسإلا كلامملا

 ةيمأ ونب ماق ،اهاوس نود شيرق ةليبق دي يف ةطلسلا رصحل "شيرق

 نامضل ثيروتلا بولسأ ىلع ةيعرشلا ءافضإب مهيلا نوبرقملا ءاهقفلاو
 ةرطيس رسفي ام اذهو ءةورثلاو ةطلسلل شيرق راكتحا رارمتسا

 ةدمل يمالسإلا ملاعلا يف ةفالخلا بصنم ىلع "ةيشرقلا ةيطارقتسرألا"

 . .نمزلا نم ةليوط نورق

 هيقفلا ينسلا ةيعرشلا ةسايسلا عجرم بهذ كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 ةمزلم ةوق اهل نوكت رايتخالا لهأل ةصاخلا ةعيبلا نأ ىلإ يدرواملا

 رايتخالا اذهل دايقنالا ابوجو مهيلع بجي نيذلا ةمألا دا رفأ عيمج ىلع

 ةسرامم هيف دهع ام اذإ ايطارقميد اماظن نوكي دق يكلملا ماظنلا نأ ىلإ ةراشإلا بجي (1)
 هيف تناكو ‘هتدارإل ةلثمملاو بعشلا فرط نم ةبختنملا تائيهلا ىلإ ةيبعشلا ةدايسلا
 دحأ دعي يذلا يروتسدلا يكلملا ماظنلاب فرعي ام وهو ‘طقف ةيزمر ةيسايس ةطلس كلملل

 هيف يصقأ اذإ ايروتاتكيد يروهمجلا ماظنلا نوكي دق امك .ةيقارلا ةيطارقميدلا جذامنلا
 .تايرحلاو قوقحلا ىلع سادؤ بختنملا سيئرلا هيف دبتساو .ةطلسلا ةسرامم نع بعشلا
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 باتكلا ضعب نأ كلذ نم ىهدألاو .راتخملا مكاحلل ةعاطلا طسبو

 ضرف دعي امنإ مكاحلا بصن نأ لوقلاب كلذ ريربت اولواح نيرصاعملا
 .(؟!)نيرخآلا نع طقس ةعامج هب تماق اذإ ةيافك

 ،يرونشلا أدبملا ىلع حضاو ءادتعا نم مكحلا اذه يف ام كشالو

 نإف .ريهامجلا نود نم ةطلسلاب دارفنالاو دادبتسالا ىلع ةحوضفم ةيطغتو
 نأ عيطتسي كلملا نإف ،نوددعتم وأ ادحاو اونوكي دق "رايتخالا لهأ" ناك

 نيقزترملا نم هيلإ نيبرقملا ءاهقفلا دحأ عم "ةصاخلا ةعيبلا" هسفنل دقعي

 حبصتف }‘همكح ىلع ةيعرشلا كلذب يفضيل بعشلا رئاس نود همعن نم
 نيثدحملا ةيعرشلا ةسايسلا باتك بلغأ ناف كلذل .كلملا دي يف ةبعل ةعيبلا

 ةعيبلا ةيافك مدعب اولاقو ةيضابإلا هيلإ تبهذ ام اوديأ ةنسلا لهأ نم
 .بعشلا ةيبلغأل ةماعلا ةعيبلا بوجوو ةصاخلا

 مكحلا ثيروت بولسأ اوبجش مهنإف اثيدحو اميدق ةيضابإلا امل
 .نيدشارلا ءافلخلا ةنسو ةعيرشلا ماكحأل فلاخمو يعرش ريغ هوربتعاو

 درجمب احيحص نوكيو لمتكي الو ةيضابإلا دنع ةمامإلا دقع متي ال امك

 نألريهامجلل ةماعلا ةعيبلا نم كلذل دبال لب ،رايتخالا لهأل ةصاخلا ةعيبلا
 نأ ودعي الف رايتخالا لهأ لمع امأ ،ةعيبلا دقع يف لصألا وه سانلا اضر

 .ةئشنم الو ةيمازلإ ةفص هل تسيل احيشرت نوكي

 مامإلا :مه هافرط يئانث دقع وه ةيضابإلا دنع ةعيبلا دقعف .هيلعو

 :نيتلحرم ىلع روهظلا ةلاح يف مامإلا بيصنت ميسارم متتو .هتيعرو

 ملعلاو يارلا لها نم ةتس وأ ةسمخ مهو :"رايتخالا لهأ" ةعيب "

 نمضتي يذلا ةعيبلا دقع حشرملل ىلتي نأ دعب الإ نوكت نلو ،لضفلاو
 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا أدبم مازتلا اهمهأ ةريثك اطورش

 . ."ملعلا يون ةرواشمو ةحيصنلا لوبقو" سانلا نيب ةاواسملاو

 هراتخا نمل اهلوبقو ةمألا ةدارإ نع ريبعت يهو :بعشلا مومع ةعيب "
 مهاضر نع اوربعو سانلا رئاس عياب اذإف .ةمكحلاو يأرلا لها
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 اذه اوضفرو اوعيابي مل اذإو ێايئاهن صخشلل ةمامإلا تدقعنا يعامجلا

 .رخآ صخش ةعيابم بجيو ةعيبلا دقعنت ال صخننلا

 تاقيبطت ىرونشلاب مامإلا نييعت يف ةيضابإلا ةيرظن تفرع دقلو

 دنع اميسال ةيغيزامألا دالبلاب ةيمتسرلا ةلودلا نابإ ةماه ةيروتسد

 دبعو متسر نب نامحرلا دبع ةيمتسرلا ةلودلل نيلوألا نيمامإلا باختنا

 تجهتنا ام اعيرس ةيمتسرلا ةلئاعلا نأ ريغ ،نامحرلا دبع نب باهولا

 لئابقلا نيب نزاوتلا ظفحل اهنم ايعس حلفأ ةمامإ ذنم ثيروتلا بولسأ
 اهدناست يتلا ةيوقلا لئابقلا ضعب عم اهفلاحتب ،مكحلا : ىلع ةسفانتملا

 كلذبو .ةيداصتقالا اهحلاصم ةيامحل كلذ تلعف يتلا ةسوفنا ةليبق اميسال
 يتلا ةينرفيلا ةيطارقميدلا ةضراعملا ةكرح ضاهجإ -۔فسكال - مت

 فارحنالا اذه حيحصت تلواح يتلا نيدنف نبا ةماعزب ةراوه اهتداق

 . : .ةيمتسرلا ةرسالل يسايسلا

 نأل ،رييستلا ىروشب اومزتلا نييمتسرلا ماكحلا نإف كلذ عمو
 اوناك امنإو ،شيجلا مادعنال رهقلاو ةوقلا ىلع ةمئاق نكت مل مهتطلس

 ةيعورشملا أدبمل اقبط يعوطلا هلاثتماو بعشلا اضر ىلع نودمتعي
 ناك مامإلا نأ املاط ،(بعشلا اضر ىلع ةمئاقلا ةطلسلا) ةيطارقميدلا

 عمقلا لئاسو كلمي الو هب موقي امع بعشلا اضر باستكاب امزلم
 رهاظمل مهذاختا نويمتسرلا ةمئألا نع لقني مل امك ،هتارارق ضرفل

 .ةيكولملاو خذبلا

 ىروشلل سلجم ةدعاسمب نومكحي نويمتسرلا ةمئألا .ناك هيلعو
 ةمئألا مكح ةرتف يف ىروشلا سلجم لكشتي ناك و .مهتارارق ذيفنت نمضي
 :نيتيساسأ نيتئف نم حلفأر و باهولا دبعو نامحرلا دبع ثالثلا

 ةفاضإلاب ىرخألا بهاذملا نمو ةيضابإلا نم ءاهقفلاو نيدلا ءاملع ه"

 ىدم نوبقاري نيذلا مهو .ترهيتب ةيدوهيلاو ةيحيسملا ةفئاطلا ىلإ

 .ةيبهذملا ةيعجرملل اقفو عرشلا عم اهقباطتو هلامعأو هتارارق ةيعرش
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 يف نوصتخملاو برحلاو داصتقالا لاجرو ةيغيزامألا لئابقلا ءامعز "
 وأ ،مهتاعامج يف تارارقلا ذيفنت نونمضي نيذلا مهو .تالاجملا فلتخم

 .مهتاصصخت يف ةحيصنلا نودسي

 ينبت هيف مت يذلا يمتسرلا مكحلا نم ةزيجولا ةرتفلا هذه ءانثتسابو

 يداوب ةيضابالا نإف ،يلبقلا عضولاب قلعتت ةيفرظ بابسأل ثيروتلا بولسأ
 ةبترمب وه يذلا "ةبازعلا خيش" نوبختني نورق ةرشع ذنم اولزام بازم
 رابتعا يأ نود ةيقالخألاو ةيملعلا ةءافكلل اقفو نامتكلا ةلاح يف "مامإلا"

 بولسأ نويبازملا ةيضابإلا فرعي مل رشع يداحلا نرقلا ذنمو .بسنلل
 .ةيلبقلا ةطلسلا قاطن يف الو (ةبازعلا) ةينيدلا ةطلسلا قاطن يف ال ثيروتلا

 ذختاو "ةنطلس" ىلا ةمامإلا مهيف تلوحت دقف نامع يف ةيضابالا امأ
 ةلئاع فرط نم نومكحي ةليوط ةرتف ذنم اوحبصأ و ،"ناطلسلا" بقل مامالا

 .ىرخالا ةينسلا كلامملا يقاب لثم اهلثم ثيروتلاب مكحلا اهيف لقتني ةكلام

 :هلزع ةيناكماو رئاجلا ناطلسلل ةيملسلا ةضراعملا ثيح نم (3

 زاوج مدع ىلإ ا"/نيثدحملا ضعبو ءامدقلا ةنسلا ءاهقف ةيبلغأ بهذ
 ةعاط هتعاط بوجو لب كلذ ةمرحو هلزع و رئاجلا ناطلسلا ةضراعم

 لعج دح ىلإ ةيميت نبا خيشلا بهذو .اينيد ابجاو دعي كلذ نأل ةقلطم

 .مايصلاو ةاكزلا و ةالصلا ة هبترم يف ناطلسلا ةعاط

 ريبك بناج ةنسلاو ةيضابإلا نم لك همساقتي يذلا يا رلا اذه يفو

 ةلاحم ال يدؤي امم ‘فنعلا لامعتساب متت ت ةضراعملا تناك اذإ باوصلا نم

 دق ام يدافتلف . ةمالل ريطخ ماسقنا ىلإ ىتح وأ ،لتقو نتفو بارطضا ىلإ

 ىلع ربصلاب ىندألا ررضلا لمحت بجو ريبكلا ررضلا نم كلذ نم بترتي

 نيملسملا رومأ : رييستب موقيو نيدلاب كسمتي مادام هقسفو ناطلسلا روج
 .ةمألا ةدحو ىنلعو رارقتسالا ىلع ظافحلل

 .17ص ثةفالخلا : اضر ديشر .194 ص ىمالسإلا يف مكحلا ماظن :ىسوم فسوي :مهنم (1)
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 وه ،كلذ يف نوقحم مهو ةيهقفلا ةدعاقلا هذهب ءاهقفلا كسمت رسفي ام نل

 ةيطارقميد ئدابم ىلع موقت اهيف ةلودلا نكت مل يتلا ةبيصعلا ةرتفلا كلت
 اهيق موقت تنناك امناو ةعورشم ةطلسو ةمئا دو ةرقتسم ةيروتسد تاسسؤمو

 يركسعلا عمقلا ىلعو ،رهقلاو ةبلغلاو فيسلا ةوق ىلع اساسأ ةيمالسإلا كلامملا

 هيف ترثك يذلا يدادبتسالا يومألا مكحلا نابل لاحلا ناك امك ،ةمكاحلا ةرسألل

 ،ناورهنلا ةعقاوو ،لمجلا ةعقاو يف ابؤت ةشئاع جورخ لثم تاروثلاو نتفلل
 .خلا... نييومالا مكح دض ريبزلا نب هتلا دبع مث يلع نب نيسحلا جورخو

 مهتطلس ىلع نيجراخلا لك نويمتسرلا ةيضابالا ةميلا براح دقو

 مهل تيطعأ نأ دعب ،مهريغو ةيفلخلاو ةيلصاولاو راكنلا لثم ةيعرشلا
 تبا رظانملا لالخ نم ةيرح لكب ةيملسلا ةضراعملا ةسراممل ةصرف

 ماظنلا رييغتل فنعلا لامعتسا ةمرحب مهداقتعال .ةيسايسلاو ةيهقفلا

 ك (".ةلودلا يف ماعلا ماظنلاب لالخإلاو لقالقلاو نتفلا ةراثإو

 رمال ا ناك اذإ ةيضابالا دنع دودرم هقالطإ ىلع مكحلا اذه نأ ريغ

 أدبمل اقبط ماكحلل "ةحيصنلا" باب يف لخدت يتلا ةيملسلا ةضراعملاب قلعتي

 مهركف يف ةريبك ةيمهأ هنولوي يذلا ،ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا
 ناك اذإو ،ةلودلا مايق نم ةياغلا هل مهرابتعا دح ىلإ ‘يسايسلا مههقفو
 رارضإلا ئلإ يدوت ال ةيملس ةيسايس ةقيرطب متي رئاجلا ناطلسلا لزع
 .لاومألاو ضارعألاو سوفنلاب

 قرطلا مهعابتال "ةماقتسالاو ةوعدلا لها"ب اوفرع نيذلا ةيضابإلاف
 نع اودعق مهنأل ةدعق "ب كلذ لبق اومسو . يمهنلا و رمأل ١ يف ةيملسلا

 جورخلا بوجو مدع ىلع اوعمجأ اعم هفخ يلع شيجو ةيواعم شيج لاتق

 ةمراص ةيعرش طورشل اقبط ءانثتساك هزاوج امنإو رئاجلا ناطلسلا ىلع

 رصن نب جرف) ةيثافنلا ،راكنلا لثم اهيلع جراوخلل ةيمتسرلا ةلودلا ةلماعم لوح (1)
 . (يرفاعملا ىلعال ١ دبع ١ باطخلا يبأ .نب حمسلا نب فلخ) ةيفلخلاو (يسوفنلا

 باتك دنعةةيمالسالا قرفلآ نيب ةيضابإلا رمعم يحي يلع :رظنأ ،مهاريغو ةيلصاولاو
 . اهدعب امو 329 ص ثثارثلا ةيعمج رشن ثيدحلاو ميدقلا يف تالاقملا

) 264 

  



 ينسلاو يضابإلا يسايسلا ركفلا نيب ةنراقم ةيروتسد ةيعرش ةسارد ةيضابإلا دنع ىروشلا ةيرظن :حون هللا دبع نالغو قوا .د

 يملسلا هاجتالا اذه ناكو .اهرفوت ليحتسملا نم انايحأو بعصلا نم تابح

 .نيفرطتملا جراوخلا نع ةيضأبإلا تلصف يتلا ةيرهوجلا تافالخلا مهأ

 ناطلسلا لزع نوكي نأ ةيعرشلا طباوضلاو طورشلا هذه مهأ نمو
 ضلدعلا مدع ثوبث دعب ةيملس ةقيرطب لزعلا نوكي نأو ،روهظلا ةلاح يف
 كلذ يدؤي نأ فيخ اذإ امأ .ءارجإ يأ لبق يهنلل ثالثلا لحارملا عبتت نأو

 .ا"« ملاظلا مكحلا تحت ءاقبلا نسحتسي» هناف نيملسملاب ررض يأ ىلإ

 تاقيبطتو ةلثمأ ةبراغملا ةيضابإلا انل كرت ةضراعملا قحل ةبسنلابف

 ةلودلا يف مكحلا لخاد ةيملسلا ةضراعملاب فارتعالا يف ةماه ةيروتسد

 ةوقلاو فيسلاب نوعمقي ةلودلا هذه يف نوضراعملا نكي مل ذإ شةيمتسرلا
 ثب وأ فنعلل اولقتنا اذإ الإ نوبراحي الو ،ليلدلاو ةجحلاب نورظاني لب
 ضمهريغو نييسابعلاو نييومألا نم. ةنسلا ماكحلا بلغأ عبتا امنيب شةنتفلا
 تناك نإو ىتح ةضراعم ةكرح يأ عمقو قحسو لتقب يومدلا بولسألا
 تلكش يتلا يميمتلا سادرم نب لالبل ةيملسلا ةكرحلا عم لصح امك ،ةيملس

 اشيج نويومألا ثعب امدنع ،ةرصبلا يف يضابإلا بهذملل ىلوألا ةرذبلا
 - .اة_ه61 ةنس مهقحسو مهيلع ىضقف

 يسايسلا ركفلل ةماهلا ةيروتسدلا ةيخيراتلا تاقيبطتلا نمو

 ليكشت ةيمتسرلا ةلودلا يف ةيضابإلا ءاهقفلا عنم ،يبراغملا يضابإلا

 نوكي الو نايغطلا هنكسي ال ىتح ؛مامإلا بناج ىلإ مئاد حلسم شيج
 .اةةوقلاب يروتاتكد ماظنو ةرئاج ةطلس ضرفل هدي يف ةادأ شيجلا

 . .1 5 ص عجرملا سفن : رمعم يحي يلع )1(

 .6 نص ثةيضابإلا ةكرحلا ةأشن : تافيلخ (2)
 ريسفت يف ةيدقن ةسلا رد 4 نيرشعلا نرقلا ركفو ئمالسإل ١ خيراتلا :قوراق رمع .د )3 (

 ةيمتسرلا ةلودلا لوح لوقي ثيح .53 ص 01985 ێارقا راد ثةيناثلا ةعبطلا ،خيراتلا
 هتطلس دمتسي رئاج ناطلس ىلإ مامإلا لوحت رطخ ةيضابإلا ءاهقفلا كردأ دقل " :ةيرئازجلا

 قرفتو شيجلا لح ةرورضب ىرخألا ىولت ةرملا اورصأ دقف كلذلو تباث شيج نم
 ."ةكرعم وأ ةعقوم لك دعب مهقطانم ىلإ مهتدوعو ةيضابإلا
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 ةلاح" يف مهو شيجلا ليكشت نع نييمتسرلا ةيضابإلا عانتمل ن
 ام ةدعلاو دحلاو ةوقلا نم ةيضابإلا اهيف نوكي يتلل ةلاحلا يهو "روهظلا
 ىرخأ لود وزغب عسوتلا نوعيطتسيو لب ،ةيوق ةلود ليكشت هب نوعيطتسي
 نم مامإلا نيكمت مدع ىلع ةبراغملا ةيضابإلا ءاهقفلا صرح ىلع ديكأتلاب لديل
 بعشلا ةبقارم تحت ىقبي ىتح ،ةيعرش تناك نإو ىتح طلستلاو عمقلا لئاسو
 ماظنلا هيلع موقي يذلا ةيبعشلا ةيعورشملا أدبمل اقبط مهاضر ىلإ ةجاح يفو
 ىلع .هلامعأو هتافرصت تاعبتو هتارارق نع الوؤسم نوكي امك ،يطارقميللا
 رايهنا مث فعضل ةماهلا بابسألا نم تناك ةيروتسنلا ةدعاقلا هذه نأ نم مغرلا

 ةصاخ ىةلودلا حلاصمو ةطلسلا ةيامحل ةعدار ةوق دوجو مدعل ةيمتسرلا ةلودلا

 .طرفملا يسايسلا حماستلا لعفب يبهذملاو يلبقلا عارصلا دتشا امنيح

 ةلاح يف مئاقلا ماظنلا ةيعرشل مهفييكت يف ةيضابإلا نإ :اعباس

 نوزيمي مهف هيلعو ثرايتخالا ىروش ىلع رييستلا ىروش نومدقي روهظلا
 :(" يه مكاحلا ةعاطو مكحلا ةيعرش نأش يف تالاح ثالث نيب

 راس يذلاو يطارقميدلا يروشلا بولسألاب بختنا يذلا مكاحلا (أ)

 هتعاط بجي لداع مامإ وهف ێةلودلا رومأل هتسايس يف ىروشلاو لدعلاب

 .ةميرج هيلع جورخلاو
 هيلوت دنع هنكل يطارقميدلا يروشلا بولسألاب بختنا يذلا مكاحلا (ب)

 -ءاتتسلك -زوجي امك ةدعاقك هتعاط بجي هنإف ،ربجتو دبتساو فرحنإ مكحلا

 . ةروكذملا ةيعرشلا طباوضلا قفو يملسلا قيرطلاب هلزعو ايسليس هتضراعم

 كلذ ناك ءاوس ،ةيعرش ريغ ةقيرطب ةطلسلا ىلوت يذلا مكاحلا (ج)
 هنإف ،لدعلاو ىروشلا ةسايسب راس هنكل ةيصولاو ةثارولاب وأ ةوقلاو وطسلاب
 يذلا مكاحلا نإف لاحلا ةعيبطبو .ةميرج هيلع جورخلاو هتعاط بجي
 ربتعي سانلا تايرحو قوقح مضهو ربجتو اهب دبتسا مث ةطلسلا بصتغا

 .461 ص شةبهو ةبتكم ،ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا :رمعم يحي يلع (1)
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 هتضراعم زوجي امنا و هيلع جورخلا بجي ل كلذ عمو 0 يعرش ريغ همكح

 .افنآ ةروكذملا:ةيع رشلا طباوضلا قفو يملسلا قيرطلاب هلزعو ايسايس

 ىلإ انلصوت ةيطارقميدلاو ىروشلا نيب انتنراقم لضفب :انماث

 كارشإ قيقحت وهو امهنم فدهلاو ةياغلا ثيح نم ناقفتي نيماظنلا الك نأ

 الإ .ةيعامتجالا ةلادعلاو ةيسايسلا ةاواسملا قيقحتو ،ةطلسلا يف بعشلا
 ماظنلا يفف :اهدودحو ةيبعشلا ةدايسلا ثيح نم ايرهوج افالتخا نافلتخي امهنأ
 يه بعشلا ةدارإو ‘هدحو بعشلل ةقلطملا ةدايسلا نوكت يبرغلا يطارقمينلا
 ال ثيحب مكحلاو عيرشتلاو ةيسايسلا رومألا ةفاك يف ةقلطملا ايلعلا ةدارإلا

 ةفسلفل اقبط رومألا نم ءاشت ام ءاغلإ وأ رييغتو ريرقتل دح يأ اهمامأ فقي
 لثم عمتجملل اريبك اداسفو اررض هيف ناك نإو ىتح ثةقلطملا ةينرفلا ةيرحلا
 ةطساوب ،نايدألا لك اهمرحت ةيقالخأ ريغ تاسراممو تامرحم ةدع ةزاجإ

 .اهيلع بعشلا باون ةقفاوم دعب نيناوق

 رومألا عيمج يف ةقلطم تسيل ةيبعشلا ةدارإلا نإف ىروشلا ماظن يف امل
 وهو دوجولل نم هللا ةمكح قيقحتل ةيهلإلا تايلغلاب ةهجومو ةديقم نوكت امتو
 هيف تدرو ام ريغي ال نأ بجي داهتجالاو ."ةيهلإلا ةدايسلا"ب هتيمست نكمي ام

 نكمي كلذبو .ىروشلا قاطنل انديدحتل اقبط تروبنثلاو ةلالدلا ةيعطق ةيعرش اماكحأ
 .يمالسإلا نيدلل ةماعلا دصاقملاب ةدودحم ةيطارقميد ىرونشلا ماظن رابتعا

 افلاس اهدعاوقو اهتمظنأو اهسسأ انيب امك ىروشلا نأ ىلا صلخنو

 :يهو ةيطارقميدلل ةيرهوجلا ئدابملا عم قفاوتت

 اهلبقيو اهيضتري يتلا نيناوقلا رادصإ يف هقحو بعشلا ةدايس أدبم "
 .عرشلل ايلعلا ئذابملا عم ضراعتت ال تناك املاط

 مهتبساحمو ةطلسلل مهتسرامم دنع ماكحلا ةبقارم يق بعشلا قح "
 نإ ةينوناقلا قرطلاب مهلزعو يملس لكشب مهتضراعمو ێ ةرمتسملا
 .ةطلسلا يف اوفسعت وأ اوفرحنا
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 يتلا ةرشابملا ةيطارقميدلا بيلاسأ ىروشلا ماظن ىنبتي نأ عنمي ال "

 يف اهل تاقيبطت . تفرع يتلاو هتدارإ نع رحلا ريبعتلا هل نمضت
 ضارتعالاو يبعشلا ءاتفتسالا لثم ةفلتخملا ةيمالسإلا تاعمتجملا
 يذلا ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا أدبم نأ كشالو .يبعشلا

 لاكشأ نم لكش وه ةلودلا دوجو نم ةياغلا ةيضابالا هربتعي
 .يبعشلا ضارتعالا

 ،ةيبرغلا ةيطارقميدلا تايضتقم نم دعي يذلا ماعلا باختنالا أدبم نأ "
 عمتجملا يف ادئاس ناك دقو .اضيا ىروشلا تامزلتسم نم وه

 هل تدجوو ءمالسإلا لبق ةيلبقلا تاعمتجملا نم هريغو يغيزامألا
 .نيدشارلا ءافلخلا ةرتف يف يمالسإلا عمتجملا يف تاقيبطت

 ةيطارقميدلا نم لك يف ايرهوج انكر ةيبلغألل.عوضخلا أدبم ربتعي "
 ادبملا اذه نأ دكؤت ةيعرشلا صوصنلا ن انيار دقو ،ىروشلاو ةيبرغلا
 .يروشلا مكحلا ماظن يف ايساسأ دعي

 رابتعاب ،ةيجولويديإلاو ةيبزحلا ةيسايسلا ةيددعتلاب حمسو مالسإلا رقأ . "
 ةلودلاو ةطلسلا لوح مهئارآو سانلا راكفأ يف نيابتلاو فالتخالا نأ

 ننس نم ةنسو ێاهيلع سانلا هللا رطف ةرطف يه ،هريغو داصتقالاو
 هتسرامم قرطو فالتخالا اذه ميظنتو .ةيناسنإلا ىقرت اهب يتلا نوكلا
 .ةلسرملا حلاصملا باب نم وه

 ةيركفلاو ةيسايسلاو ةينيدلا تايلقألا ةلماعم نسحو مارتحا أدبم نأ «"
 رحلا ريبعتلا قح تايلقألا هذه ءاطعإ يضتقيو .مالسإلا هرقأ امم

 ةسراممب حمسي امم ؛ةيسايس تاميظنت لالخ نم اهئارآ نع
 ةيومدلا تاعارصلا راطخأ بنجتو !ةيملس ةقي ةقيرطب ةضراعملا

 ادئاس ناك يذلا لكشلاب ةطلسلا راكتحاو ،رارقتسالا ملعو ٠ بوا ح ا

 .ةيمالسإلا لودلا فلتخم ب
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 ةيضابإلا دنع رايتخالا ىروش ةيرظن نا لوقلا ةصالخو
 قباطتت يهو ،يمالسإلا يسايسلا ركفلا هيلإ لصو ام ةمق شمت ةبراغملا

 لب ،ةماعلا هفادهأو ثيدحلا يطارقميدلا ماظنلا ئدابم عم ريبك دح ىلإ

 يذلا يروشلا جذومنلا ضاهجإ نم مغرلابو .هلاكشأ ضعب عم ىتحو
 ةيدادبتسالا ةيمالسإلا كلامملا فرط نم هيلع ميتعتلاو ةيضابإلا هلثمي

 ةيطارقميدلا ةيروشلا ةيرظنلا ناف ، يمالسإلا برغملاو قرشملا يف

 ةيضابإلا ةيمتسرلا ةلودلا مكح نابإ اهل ةماه تاقيبطت تفرع ةيضابإلا

 تاقيبطتلا هذه لثمتو ،يداليملا رشاعلاو نماثلا نرقلا نيب ةيرئازجلا
 نم ةعبانلا ةيمالسالا ةيطارقسيدلا يف ةيروتسدلا قباوسلا لضفأ قحب
 رييست يفا وأ ماكحلا رايتخا يق ءاوس يغيزامال ١ يبراغملا يلبقلا عقا ولا

 ١ ١ .مكحلا نوؤش

 تاساردلا يف لمعلا اذه مهاسي نأ ىناعت هللا نم انؤاجرو
 ىلا ايعس ثةملسملا ةلودلا هقف يف ةرصاعملا ةيروتسدلا ةيعرشلا
 ةيفاقثلاو ةيدئاقعلا تايصوصخلا عم يبرغلا :يطارقميدلا ماظنلا طبض
 .ةملسملا تاعمتجملل

 ؟ ملعأ هللا و ؟
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 رداجحملاو عجارملا

 ةيبرعلا ةغللاب : الوأ

 ةعبطلا .ةيمالسإلا مظنلا : (يلع)نسح ميهاربإو (نسح) نسح ميهاريإ -1

 .1962 ثةرهاقلا ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم ىةثلاثلا

 ةبتكم ثةثلاثلا ةعبطلا يسايسلا مالسإلا خيرات :(نسح) نسح ميهاربإ -2

 .(ت.د) ‘ةضينلا

 ءةيناثلا ةعبطلا ،ماعلا يمالسإلا خيراتلا : (يلع) نسح ميهاربإ .د 3

 .1963 .ةرهاقلا ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم
 ريبدت يف كلاملا كولس : (م13/ه7نرقلا) عيبرلا يبأ نبا 4

 سلدنألاراد كةثلاثلا ةعبطلا ،يتيركتلا . يجان ..د.حت. ‘كلامملا
 . 1 983 كتوريب .عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل

 (م.د) . (ت. د).(ن.د) .ترهات باحصأ نيبمتسرلا ةلود : تيوات نبا 5

 باطخلا نب رمع خيرات : (جرفلا وبأ نيدلا لامج مامإلا) يزوجلا نبا 6
 .1990 ثرئازجلا رشنلل ءارهزلا ©ىلوذلا ةعبطلا

 دمحم م يلع حت 6 نا ع رقلا ماكحأ : ) هلل ١ ديع نب ركب وبأ) يبرعلا نيبا _7

 . ها 555 )م. د) بتكلا راد ،ىلوالا ةعبطلا زىراجبلا

 دمحم .د.حت 4 نييمتسرلا ةميألا رابخأ : :( م 9/_ه3 نرقلا) ريغصلا نبا 8

 --106 ء رئازجلا .ةليمجلا ۔تامعوبطسلا ء زاحب ميهارباو ء رصان

 دامص .حت ،كلملاو ةقالخلا : (نيدلا يفت مالسإلا خيش) ةيميت نبا 9
 .. (ت. د) رئازجلا ڵ،باهشلا ةكرش ‘ةضيوع دمحم ثةمالس
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 ،ىلوألا ةعبطلا ؤةيعرلاو يعارلا حالصإ يف ةيعرشلا ةسايسلا -- 0
 ٠. 1990 ء رئازجلا .عيزوتلاو رشنلل ءارهزلا

 نع رجاوزلا :(م 16/ه10 نرقلا ‘سابعلا نبا) يكملا رجح نبا 1
 .1982 ‘توريب فراعملا راد رئابكلا فا رتقا

 عئارشو مالسإلا ءدب : (م9/_ه3 نرقلا ،يضابإلا يتاوللا) مالس نبا 2

 ةربابجلا رابخأ نم عملو 0نيدتهملا ةباحصلا لئاضف نم ثكنو نيدلا
 راد ،ىلوألا ةعبطلا ،بوقعي نب ملاسو زتراقش .ق.ر.حت ،نيدتعملا
 .1985/1405 توريب شةعابطلاو عيزوتلاو رشنلل أرقا

 ةعبطلا ،ميظعلا ناءرقلا ريسفت :(يقشمدلا يشرقلا ليعامسب) ريثك نبل 3
 . 1 9 8 3 6 توريب ۔عيزوتلا و رشنلاو ةعابطلل سلدنأل ١ را د ةعبا رلا

 . (ت. د) توريب ةفاحصلا راد ى برعلا ناسل : روظنم نبا 4

 يبلحلا يباب ىفطصم ةعبطم .ةيناثلا ةعبطلا ءةريسلا : ماشه نبا 5
 ..1955 ةرصم ،هدالوأز

 اهلوصأ - - مالسإلا يف ةيرا دلا ةدايقلا :( دومحم حوتف) مرقلا وبأ.د -6

 ةيرادإلا ثوحبلا زكرم ێةيرادإلا مولعلل ةيبرعلا ةمظنملا ،اهتاموقمو

 .1977 ،ندرألا نامع برعلا لجس عباطم

 . حت ‘مهرابخأو ةميألا ريس باتك : (ركب يبا نب يحي) :ءايركز وبا - 7

 .الا تاعوبطملا ناويد :ةثلاثلا ةعبطلا ،يبرعلا ليعامسإ

 .1984 ثنرئازجلا

 ةيناثلا ةعبطلا ،مالسإلا لظ يف يناسنإلا عمتجملا :(دمحم) ةرهز وبل-898

 .م1]1981/140 ثرئازجلا {ةيعماجلا تاعؤبطملا ناويد .

 .1973 ث (م.د) ضيبرعلا ركفلا راد ،هقفلا لوصأ -و
 رصم 4 يبرعلا ركفلا راد شةيناثلا ةعبطلا .ةيمالسإلا ةدحولل --0

 ` ..1977 /ه 7
 .(ت د) رصم ،يبرحعلا ركفلا راد .ةيمالسإلا بهاذملا خيرات --
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 ةغللا بيذهت : (ه 4نرقلا٬ي رهزألا دمحأ نب دمحم) روصنم وبأ -2

 فيلأتلل ةيرصملا رادلا . ،ميهاريل لضفلا وبأ دمحم .حت
 .(ت.د) ةمجرتلاو

 لدعلا :(_ه6 نرقلا ،ميهاريا نب فسوي) ينالجراولا بوقعي وبل 3
 راد ةعبط ێ۔ فالتخالاو هقفلا لوصأل ةفرعم يف فاص لاو

 .1984 نامع ةنطلس ةعابطللرابون

 نامع ةنطلس ؛ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةعبط بيترتلا ةيشاح --4

2. 
 فطعلا ةيدلب يف ةيعامتجالا تاسسؤملا رود" :(هللا دبع) يوامسا -5

 فيرلا لكاشم لوح ىقتلم ."ةريشعلاو دجسملا -۔تنيينجات

 . (ت. د). رئازجلا ةعماج - عامتجالا ملع دهعم ، يرضحلا

 م] 818 .» يبا زملا فسوي جاحلا . نب دمحمأ ةمياأل ١ بطق) شيفطا -6

 بطق ةبتكم 0 (طوطخم) نيروغبتل ديحوتلا ةديقع حرش :(م194/
 .ةيادرغ ،نقزي ينب 4 شيفطآ دمحمأ ةفيألا

 ،نامع ةنطلس ،يموقلا ثازتلا ةرازو ةعبط ‘ديحوتلا ةديقع حرش --7

 ،حتفلا راد ةيناثلا ةعبطلا ليلعلا ءافشو لينلا باتك حرش -۔- 8

 . .1972 توريب

 دمحمأ ةميآلا بطق ةبتكم ،(ت.د) ،(يزجح عبط) ةيفاشلا ةلاسرلا --9
 .. .ةيادرغ نقزي ينب شيفطآ

 رابجنز ێةيناطلسلا ةعبطملا ةعبط :،ذاعملا راد ىلإ دازلا نايمه --0
 .م1886/ه1306 «(اينازنات)

 يموقلا ثرا رتلا ةرلا زو ةعبط > ميرتلا نا ء زقلل : ريسفتلا ريسيت _-1

 .1986/_ه1406 ،نامع ةنطلس ثةفاقتلاو
 نامع ةديرج راد عبط ثيدحلا نف يق ةنامألا ءا داب ةنامضلا ءافو --2

 . 1 986 . نامع ةنطلس يموقلا ثارتلا ةرازو 6 رشنلاو ةفاحصلل
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 ةراز رو ةروصم ةخسن .« لسرلا متاخ د ثيدح يف لمشلا عماج باتك --3

 .1984 ض نامع ةنطلس ى ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا

 . .1984 ، نامع ةنطلس ةعبط ،عرفلاو لصخلا لماش --4

 لوصألا. يف ةيمالسإ :تاسارد : ( ديعس نب ريكب) تشوعأ -5
 ةنيطنسق ثرشنلاو ةعابطلل ثعبلا راد ێىلوألا ةعبطلا ةيضابإلا

 .192 رئازجلا

 ةيبرعلا ةعبطملا . ةيمالسالا . ةراضحلا .لظ يف بازيم يداو --6

 .1991 .ةيادرغ

 ءةيناذلا ةعبطلا . ةيمالسإلا ةعيرشلا صئاصخ :( ناميلس رمع) رقشذلا -7

 .1986 تيوكلا ،حالفلا ةبتكم

 ريسفت يف ينعملا حور :(نيدلا دومحم ةمالعلا) يدادغبلا يسولألا 8
 .(تد) ،توريجب يبرعلا ثلرزتلا ءايحإ راد .يناثملا عبسلاو ميظعلا نلءرقل

 يف اهرثأو ىروشلا :(ليعامسإ .ديمخلا دبع) يررصخألا ..د 9

 .(ت.د) توريبءةيرصعلا ةبتكملا تاروشنمءةنراقم ةساردء ةيطارقميدلا

 .1985 ، رطق ،ةءاجفلا نب يرطق راد ،مالسإلا يف مكحلا ماظن --0

 ةملعلا ةلاسر : (يحي نب هللا دبع خيلا) يسوفنلا ينورابلا -

 .ها 290 .رصم ،حاجنلا ةعبطم نيدلا ةميأ ة ةفرعم ىلا نيئدتبملاو

 ‘ ةيضابإلا خيرات رصتخم ‘ (اشاب ناميلس عيبرلا وبأ) يسيوفنلا ينورابلا 2

 | .(م.د) 6(تد)
 .(ةيرجح ةعبط) ،ةيضابجلا كولمو ةميأ يق ةيضايرلا راهزلا باتك --3

 .(ت.د) ،ةينورابلا راهزألا ةعبطم

 ةيسايسلا مظنلاو يروتسدلا نوناقلا ئدابم :( ليعافسإ) يودبلا :.د 4
 ىدهلا راد ێىلوألا ةعبطلا }ةيمالسإلا ةعيرشلاب ةنراقم ةسارد

 .1 978 رصم ثةعابطلل .

 رهاوجلا : )م1 4/ه8 نرقلا ،ميهاريإ نب مساقلا وبأ مامإلا) يداربلا 5
 .(ت. د) ةيرجح ةعبط تاقبطلا باتك هب لخأ امل ةاقتنملا
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 :(يلع نب دومحم نب يلع نسح نب يلع نسح يبأ خيشلا) يويسبلا -6
 ةنطلس ءةفاقتلاو يموقلا ثارتلا ةراز زو ؤي ويسبلا نسح يبأ عماج

 .1984 ،نامع

 ةنس يفوتملا ،ميهاربإ نب زيزعلا دبع نيدلا ءايض خيشلا) ينيمثلا 7
 .عتو .صت ليلعلا ءاقشو لينلا باتك :(م1 803 /ه1 223

 رادل ةيبرعلا ةعبطملا ،ةيناثلا ةعبطلا نامحرلا دبع يلكب خيشلا

 .1967/ ه1387 ثرئازجلا يمالسإلا ركفلا

 ينيمثلا حلاص نب دمحم هديفح .حت ،ماكحألا ضاير يف ماسبلا درولا 8
 .(ت. د) هاكرشو يبلحلا يباب ىسيع ةعبطم

 ةنس يفوتملا 4 ليعامسإ رهاط يبأ ةمالعلا) يسوفنلا يلاظطيجلا 9
 . (ت .د) 0( ةيرجح ةعبط) ،تاريخلا رطانق :(ه750 .

 ىلوألا ةعبطلا ،نامحرلا دبع يلكب خيشلا .عتو .صت ثمالسإلا دعاوق 0
 .1976 ةيادرغ ثةيبرعلا ةعبطملا

 ةيبرعلا ةعبطملا ،بازم ينب خيرات ،(زيكب نب فسوي) ديعس جاحلا 1
 .٠ 2006 ةيناثلا ةعبطلا

 تاقبط :(ه670يلاوح يفوتملا ديعس نبا سابعلا وبأ) ينيجردلا 2
 ةنيطنسق ث،ثعبلا ةعبطم :4 يالط ميهاربإ . حت 4 برغملاب خئاشملا

 .(. ت .د) رئازجلا

 ةيسايسلا يف يمالسإلا عيرشتلا صئاصخ :(يحتف) ينيردلا .د 3
 .1982 ،توريب ثةلاسرلا ةسسؤم ©ىلوألا ةعبطلا .مكحلاو

 ةيضابالا دنع ةديقعلل يراضحلا دعبلا :(تاحرف خيشلا)يريبعجلا 4
 01987 ةرارقلا ڵثارثلا ةيعمج رشن ،لوألا ءزجلا

 ةعبطلا يمالسإلا برغملاب ةيمتسرلا ةلودلا :(ىسيع دمحم) يريرحلا 5

 .1987 تيوكلا ،ملقلا راد ێةثلاثلا

 ليوأتلا باب :(ميهاربل نب دمحم نب يلع ةمالعل) يفوصلا يدادغبلا نزاخلا 6
 .(ت .د) توريب .هاكيرشو جمد نيمل دمحم عبط ليزنتلا يناعم يف
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 ةلاسرلا ةبتكم ثمالسإلا يف ىرونثلا ماظن :(دومحم) يدلاخلا .د 7
 .1989 رئازجلا ڵباهشلا ةكرش - ةثيدحلا

 ةلاسرلا ةبتكم ،ةيمالسإلا ةعيرشلا ءوض يف ةيبرغلا ةيطارقميدلا --8
 5 .1989 رئازجلا ڵ باهشلا ةكرش _ ةثيدحلا

 .1985 ةيادرغ .ةيبرعلا ةعبطملا "حيحصلا عماجلا : :(بيبح نب) عيبرلا 9

 رلد ةعبطم ثةثلاثلا ةعبطلا ٠ .يمالسإلا هقفلل يف طيسولا :(ةبهو) يليحزلا 0

 .1978 باتكلل

 قئاقح نع فاشكلا : ) رمع نب دومحم مساقلا وبأ ( ي رشخمزلا 1

 راد ،ىلوالا ةعبطلا ،ليوأتلا دوجو يف ليواقألا بويعو ليزنتلا
 .1977 ثعيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ركفلا

 ةعبطم ضحيحصلا عماجلا ةيشاح :(ديمح نب هللا دبع خيشلا) يملاسلا 2
 .ه1326 ةينروابلا راهزألا

 ةللزل :(يبايسلا سماش ليغافسإا نب دومح حلاس خيشلا) يلئامسلا -3

 لجس عباطم فشاك ةاروتكد .حت ۔ءاثعشلا يبأ عابتأ نع ءاثعولا

 . .1979 نامع ةنطلس برعلا

 ةئيهلا ،مالسالا يف مكحلا لوصأ :(قازرلا دبع) .يروهنسلا د 4

 .3 ،ةرهاقلا باتكلل ةماعلا ةيرصملا

 ةفاقثلا ةسسؤم ،يمالسإلا هقفلا لوصأ :(دومحم دمحأ) يعفاشلا .د 5

 .1983 ثةيردنكسإلا ،ةيعماجلا

 مولعلاو يروتسدلا نوناقلا ئاابم : (فسوي يلع) يركشلا ¡ د 6
 .2004 .ةرهاقلا ءعيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل كارتيا .ةيسايسلا

 ةيبرعلا ةضهنلل راد ،نارمع لء ة ةروس ريسفت :(ىفطصم) ةعكشل.د 7
 .1972 ،توريب

 ريس :(ه928 ةنس يفوتملا ،ديعس نب سابعلا وبأ مامإلا) يخامشلا 8

 .ه1301 ضرئازجلا ،ةنيطنسق (ةيرجح ةعبط) يخامسشلا
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 راد ،ناءرقلا ليوات نع نايبل عماج : (ريرج نب دمحم وبأ) يربطلا 9
 .(ت. د(۔ ٠ رصم ‘مالسإلا ثارت ةلسلس فراعملا

 . فراعملا راد ،ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم . .حت { كولملاو لسرلا خيرات --0

 .1961 رصم

 ،ناءرقلا ريسفت يف نازيملا :( نيسح دمحم ةمالعلا) ينابطبطلا -
 .(ت. د) توريب ثتاعوبطملل يملعال ا ةسسؤم تاروشنم

 دمحم ميدقت ،مالسإلا يف مكحلا ماظن : ( هللا دبع دومحم) يبرعلا -2

 . (ت. د) ‘ عيزوتلا و رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد كرابملا

 حيحص حرشب يرابلا حتف :( لضفلا وبا نيدلا باهش) ينالقسعلا -
 .199 ٥ رصم هدالوأو يبلحلا يباب ىفطصم ةعبطم يراخبلا

 ةضيهنلا راد عيروتسدلا نوناقلاو ةيسايسلا .مظنلا : (داؤف) راطعلا .د 4

 .1 974 توريب ةيبرعلا

 راد ةسماخلا ةعبطلا . مالسإلا يف ةيطارقميدلا :( دومحم سابع) داقعلا 5

 .1979 رصم فراعملا

 راد ةسماخلا ةعبطلا ‘ي ىروتسدلا نوناقلا ئدابم :(لامك) يلاغلا .د -6

 .1978 ،قشمد {ةعابطلل ةبورعلا
 ةنيدملا :(ه339۔ 259 ناخرط نب غلزوا نب رصن وبأ) يبارفلا -7

 .1990 ثرئازجلا رشنلل مفوم ،ةلملا باتك نم تاراتخمو ةلضافلا

 . ىلول ا ةعبطلا خيراتلاو ةعيرشلا يف مكحلا ماظن :( رفاظ) يمساقلا -

 .1974 توريب ،سنئافنلا راد

 ماكحأل عماجلا :(يراصنألا دمحأ نب دمحم هللا دبع. يبأ) يبطرقلا :9
 .. . .1 967 ،ةزهاقلا : ء رشنلاو ةعابطلل ينبرعلا باتكلا راد نآرقلا

 ي راسلا داشرإ : ) دمحم نب دمحأ نيدلا باهش :سابعلا وبأ) ينالطسقلا -0

 . . (ت. د) .توريب يبرعلا باتكلا راد يراخبلا حيحص حرشل

 ةنس يفوتملا كبيبح نب دمحم نب يلع .نسحلا وبأ) يدادغبلا يدرواملا -1

 ةينانذلا ةعبطلا ثةينيدلا تايالولاو ةيتاطلسلا ماكحألا :(_ه5 0

 .1966 رصم ‘ددالوأو يبلحلا يباب ىفطصم ةعبطم
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 .(تد) توريب ،كلفلا رادج ميركلا نآرقلا ريسفت :(ىفطصم دمحأ) يغارملا 2

 ةنراقملا ١ عم مالسإلا يف ىروشلا أدبم :(دمحم بوقعي) يجيلملا 3

 قوقحلا يف ذ هاروتكد ةلاسر) ‘ ةيبرغلا تايطارقميدلا ئدابمب

 .1972 .. | ؤ ةيعماجلا ةفاقثلا ة هسسؤم 0 (ةيردنكسإل ١

 .ه1388 ىركفلا راد ةيسايسلا مالسإلا ةيرظن :(ىلعألا وبأ يدودومل-4
 .19800توريب ،ةلاسرلا ةسسؤم يمالسإلا روتسدلا نيودت --5

 ةيعماجلا تاعوبطملا ناويد سيردإ دمحأ ةمجرت ثةيمالسإلا ةموكحلا --6

 .1990 رئازجلا

 رئازجلا خيرات يف نييبازيملا رود :(ىسيع ومح دهاجملا) يرونلا 7
 .1984 :سيراب ءناوركلا راد .اثيدحو اميدق

 را دلا } رصاعملا ركفلا تايجؤلويديإو مالىسإلا :( لالع) رايخلا يمشاهلا -8

 5 .1 ؤسنوت 4 :رشنلل ةيسنوتلا

 راد ثىلوألا ةعبطلا ا مالسإلا يف ى رونلا :(دومحم يماحملا) يللباب 9
 ` ...1968 توريب داشرإلا

 (م909/م770- -ه26/ ه160) ةيمتسرلا ةلودلا :(ميهاربل)إ زاحب -0

 ‘ ةعبطم ثىلوال ا ةعبطلل .ةيركفلا ةايحلاو ةيداصتقالا عاضوألا يف ةسسفرد

 .0‘1985رئازجلل كيموفال

 ك . ح ةعبطم .ةيمالسإلا ةعيرشل :ناردب نينيعلا وبأ نلردب -1

 .1973 ةيردنكسإلا

 .ةرهاقلا ثةيبرعلا ةضينلا : راد ؛ةيسايسلا مظنلا :(تورث) يودب.د 2
 15. ٠

 ةضيهنلاراد ءةرصاعملا بهاذملاو تايرظنلاو يسايسلا ركفلل لوصأ --3
 : .1970 ةيبرعلا

 ،باهشلا راد بازيم يدلول ةملعلا دا سلاجمل تايقافتا :(دمحم) ةرامعب 4

 .(ت د) ةتتاب
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 ةيرئازجلا ةرادإلا يف ةيراشتسالا تائيهلا :(دمحأ) فايضوب 5

 .ةيرادإلا مولعلاو قوقحلا دهعم ،نوناقلا يف ةلودلا هاروتكد ةحورطا
 .1982 رئازجلا ةعماج

 يق هروطتو يسايسلا يمالسإلا ركفلا ةاشن :(دمحم) فرش لالج .د 6

 .1982 توريب ةيبرعلا ةضهنلا راد مالسإلا

 ايمس عباطم ةفاقثلا راد برعلا دنع ةيطارقميدلا :(ميهاريإ) الدح -7

 .(ت.د) ثتوريب

 دهعلا نم عافدلا قوقحو هيف هبتشملا تانامض :(دمحم) ةدح د 8
 ءةليلما نيع ،ىدهلا راد ،ىلوألا ةعبطلا ،لالقتسالا ىتح يربربلا

 ( .1991 ثرئازجلا

 ةماعلا لوصألا : (دمحم) رطم يحي.د ،(قيفوت) حرف نسح .د -و

 .1989 ‘ رصم ةيعماجلا رادلا ،نوناقلل

 .ةرصاعملا مظنلاب انراقم يمالسإلا مكحلا ماظن :(دومحم) يملح .د -0

 .1980 لمألا ةعبطم ةسماخلا ةعبطلا

 راد ،يروتسدلا نوناقلاو ةيسايسلا مظنلا :(دجام)ولحلا بغار .د -1
 .2005 ةيردنكسالا فراعملا

 ةعبطلا ،ماعلا يروتسدلا نوناقلا يف طيسولا : (نومندأ) طابر .د -2

 .1965 توريب ،نييالملل ملعلا راد ،ىلوذلا

 ةعبطلا ڵرانملا ريسفت :هدبع دمحم خيشلاو .(دمحم) اضر ديىشر -3

 .م1953/ه3 ك رصم ء رانملا راد ةعبارلا

 .1988 ،يبرعلا مالعإلل ءارهزلا .ةفالخلا :(دمحم) اضر ديشر -4

 .ةايحلا ةبتكم راد ،ةقغللا نتم مجعم ::(دمحأ خيشلا) اضر -5

 .199 ثتوزيب

 ثةليضفلا راد ‘تارهاظملا مكح 0 (دمحا نب كلاملا دبع)يناضمر -6

 .2011 ثرئازجلا ،ةيدمحملا

 ، يرئازجلا يئاضقلا ماظنلا تاسسؤمو ةزهجأ : (زيزعلا دبع) دعس -7
 .1988 ثرئازجلا باتكلل ةينطولا ةسسؤملا
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 ءزجلا يروتسدلا نوناقلا يف طيسولا : (ريهز) ركش .د - 8

 ةيعماجلا ةسسؤملا ،ةيسايسلا تاسسؤملاو يرؤتسدلا نوناقلا لوالا
 . 1994 ءةخلاثلا ةعبطلا .عيزوتلاو رشنلاو تاساردلل

 ةعبطلا يمالسإلا هقفلا لوصأ : (ىفطصم دمحم) يبلش .د -9
 . 1983 توريب ، رشنلاو ةعابطلل ةيعماجلا رادلا {ةعبارلا

 راد ةثلاثلا ةعبطلا \ةعيرشو ةديقع مالسإلا :(دومحم مامإلا) توتلش -60

 1966 شملقلا
 راد ؛ماعلا ةسايسلا ملع اياضق : ( زياف دمحم) ديعسا دبع.د 1

 .1983 ©ىلوألا ةعبطلا توريب ثةعيلطلا

 يفلسلا يهقفلا لقعلا ،مالسالا يف ةطلسلا : (نيساي) داوجلا دبع -2

 ةعبطلا ك،توريب ،يبرعلا يفاقتلا زكرملا ثخيراتلاو صنلا نيب
 .1998 ث ىلوألا

 ةسسؤملا رشنلل مفوم ‘مكحلا لوصأو مالسإلا :(يلع) قازرلا دبع 3

 .1988 ثرئازجلا ،ةيعبطملا نونفلل ةينطولا
 مظنلا :(نامثع دمحم) نامثع نيسح ء( تعفر دمحم) باهولا دبع -4

 . 2003 ثةيردنكسإلا ،ةيعماجلا تاعوبطملا راد ةيسايسلا

 ةيخيراتلا ةيضرألا ،ةيرئازجلا ةيصخشلا :ناميلس يتارشع .د 5
 .2002 .ةيعماجلا تاعوبطملا ناويد ‘ةيراضحلا تاددحملاو

 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةرادإلاو مكحلا مظن :(يلع) روصنم يلع 6
 ،رشنلاو ةعابطلل حتفلا راد ةيناثلا ةعبطلا ةيعضولا نيناوقلاو
 .11 توريب

 راد ،ىلوألا ةعبطلا رصعلا اياضقو مالسإلا :(دمحم) ةرامع .د -7
 .1980 توريب ةدحولا

 باتكلا راد ةرصاعملا انعاضوأو مالىسإلا :(رداقلا دبع) ةدوع -38

 ( .1951 .ةرهاقلا يبرعلا
 ثارتلا ءايحإ راد ةسماخلا ةعبطلا ،نآ رقلا لالظ يف :(ديس) بطق 9

 .1967 ‘توريب يبرعلا
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 سلا يف نراقم ثحب ةيطارقميدلاو يروشلا :(دمحم يلع) اغال -0

 تاساا ردلل ةيعماجلا ةسسؤملا 4 ىلوأل ا ةعبطلا . ةيرظنلا تاقلطنملاو ١

 .1983 ض عيزوتلاو رشنلاو

 اهروطتو اهتأشن برغملا دالب يف ةيبهذملا ةبسحلا :(ىسوم) لابقل -1

 .1971 ءرئازجلا ،عيزوتلاو رشنلل ةينطولا ةكرشلا :ىلوألا ةعبطلا

 رصعلل ةدئاعلا ةيرادإلاو ةيسايسلا قئاثولا :(دمحم) ةدامح رهام -2

 .1979 ؟ثتوريب ةلاسرلا ةسسؤم ،ىلوألا ةعبطلا ۔لومخلا يسابعلا

 ملاع ةعبطم ةيناثلا ةعبطلا ءىروشلا ادبم :( ديمحلا دبع) يلوتم .د 3
 3 .1972 ةرهاقلا ڵبتكلا

 فراعملا راد :ةعبارلا ةعبطلا ،مالىسإلا يف مكحلا ماظن ئادلبم --4

 .1978 شةيردنكسإلا
 ىلوألا ةعبطلا ،مالسإلا يف يفسلفلا ريكفتلا :(ميلحلا دبع) دومحم -35

 .1974 توريب 4 ينانبللا باتكلا راد .

 ىتح برغملا دالب يف جراوخلا : (قازرلا دبع) ليعامسإ دومحم -6
 رلا د 6 ةيناتلا ةعبطلا ‘ )د ١ روتكد ةلاسر) ٠ ي رجهلا عبارلا نرقلا فصتنم

 .1985 برغملا ءءاضيبلا رادلا ڵةفاقتثلا

 .ةعبطم . ةيخيرات ةبراقم .يسايسلا هقفلا يف : ) دمحم) نايزم -7

 . 2001 ثىلوألا ةعبطلا ڵبرغفلا ءاضيبلا رادلا ،حاجنلا

 .17 ،تيوكلا ء رانملا رد .مالسإلا يق يروستلا :(ن نسح) يديوه .د -8

 باتك دنع ةيمالنمإلا قرفلا نيب ةيضابإلا :(يلع خيشلا)رمعم يحي -9

 .جاحلب خيشلا دمحم نب ريكب ةعجارم ثيدحلاو ميدقلا يف تحاقملا

 . 2003 ةيادرغ ثارتلا ةيعمج رشن
 ميدقلا يف تالاقملا باتك دنع ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا --0

 : .رئازجلا .ةيادرغ ةيبرعلا :ةعبطملا ،ثيدحلاو

 .بهذملا ةأشن :ىلوألا :ةقلحلا :خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا --1
 .1964 .ةرهاقلا ،ةبهو ةبتكم ،ىلوألا ةعبطلا يضابإلا

 .رئازجلاب ةيضابإلا :ةعبارلا ةقلحلا ،خيراتلا بكوم يفا ةيضابإلا -_-۔-2

 .1979 .ةرهاقلا ةبهو ةبتكم /1/ج
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 .(م.د) 01985 ثىلوألا ةعبطلا \ةيضابإلا ىلع ءاوضأ --3
 .(ت.د) ‘ )م. د) ‘ (ن.د) ةزكرم ةسارد .ةيضابإلا --4

 خيشلا ةيبرعلا ىلا ةيعيزامألا ةغللا نم همجرت (فورعم :فلؤم نود)-5
 دمحأ نب رمع .حت ،ديحوتلا ةمدقم :عيمج نب ورمع صخفح يبأ

 .2003 ءةيادرغ ‘ةيبرعلا ةعبطملا ثةئلاثلا ةعبطلا ،نيزاب

 .شرو ةءارق ميركلا ناءرقلاا -6

 هقفلا لوصا يف هللا همحر نودع نب جاحلب راشق خيشلا سورد -7
 .ثيدحلا ريسفتو
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 ةحفصلا عوضوملا 1

 3 مورك ومح نب دمحا جاحلا خيشلا ميدقت

 5. يرزيوب ديعس روتكدلا ميدقت

 7 فلؤملا ةمدقم

 11 : يضابإلا بهذملا : يديهمت لصخق

 11 قرشملاب يضابإلا بهذملا ةأشن (ا )ا (

 13 ةيغيزامالا دالبلا يف يضابالا بهذملا راشتنا (ب)
 17 ةيضابإلل ةيسايسلا دئاقعلا مهأ (ج)

 23 لوألا لصفلا

 مالسإلا 2 ىروشلا ةيرظن

 24 ىروشلا موهفم : لوألا ثحبملا

 24 ¡ ِ اهتيمه أو ىروشلا فيرعت : لوألا بلطملا

 : 4 | | :ىروشلا ىنعم : لوالا عزفلا

 26 . ىروشلا فيرعت : يناثلا عرفلا
 27 ُ : ىرونثلا ةيمهأ : ثلاثلا ع رفلا

 29 . اهتناكمو اهلاكشأو ىروشلا عاونأ :يناثلا بلطملا

 29 ىروننلا عا ونأ : لوألا ع رزفلا

 32 ( : ىزونشلا لاكشأ : يناثلا ع رفلا

 34 | ىروشلا ةناكم : ثلاثلا عرفلا

 38 ثحبملل ةماعلا ةجتنلا

 39 : ىروشلا ةيجح :يناثلا ثحبم ١

 40 . ةبودنم ىروشلا : لوخلا بلطملا

 48 4 جيتنلا

282 

  



 ينسلاو يضابإلا يسايسلاركفلا نيب ةنراقم ةيروتسد ةيعرش ةسارد ةيضابإلا دنع ىروشلا ةيرظت :حون هللادبع نالغو قوا .د

    

 49 ةبجاو ىروشلا : يتاثلا بلطملا
 49 نآرقلا : لوالا عرفلا
 55 ةيلمعلاو ةيلوقلا ةيؤبنلا ةنسلا : يناثلا عرفلاا
 60 ثحبملل ةماعلا ةجيتنلا

 62 | ىروشلا لهاو ىروشلا قاطت :ثلاثلا ثحيملا
 62 ىروشلا قاطن : لوالا بلطملا
 64 ةيئانثتسالا رومألاو برحلا رومأ : لوالا عرفلا
 66 يعرش ت يت يول نري ل يت هييا رومالا ةفاك : يناثلا عرفلا
 67 ةينيدلا ماكحألا ضعبو ةيويننلا رومال ا لك : ثلاثلا عرفلا
 68 . 4 هة_نذلا

 13 ىروشلا لهأ : ل بلطملا

 . 3 | ىروشلا لهأ ديدحت :لوالا عرفلا
 8 ىروشلا سلجم ةعيبط :يناثلا عرفلا
 80 ى روشلا لهأ ىف ةبجاولا طورشلا :ثلاثلا عرفلا
 83 ثحبملل ةماعلا ةجيتنلا
 58 __ | مكاحلا ىلع ىروشلا لهأ يار ةيمازلإ ىدم : عيرلا ثحيا
 9 مكاحلا ىلع مزلم ريغ ىروشلا لهأ يأر :لوألا بلطملا
 89 اهدقنو ةيعرشلا ديناسألا :لوألا عرفلا

 93 مالسإلا نم سيل ةيرثكالل عوضخلا ادبم :يناثلا عرفلا
 94 ةيلقعلا ةلدألا :ثلاثلا عرفلا

 95 مكاحلا ىلع مزلم ىروشلا لهأ يأر : يناقلا بلطملا
 6 ةيعرشلا ديناسألا :لوألا عرفلا
 «8 | ةيلقعلا ججحلاو ةلدألا :يناثلا عرفلا
 103 7 "ةجيتنل
 105 .. ِ ثحبملل ةصطعلا ةجيتنلا

 يتاثلنا لصفلا
 107 | ةنسلا لهاو ةيضابإلا دنعرايتخالا ىروش ةيرظت

 110 يثارولا يكلملا مكحلا ةيرظت :لوألا ثحبملا
 111 ةبورعلاو ةيشرقلا بوجو : لوألا بلطملا
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 117 ةيصولاب دهعلاو ثيروتلا ةيعرش : يناثلا بلطملا |
 119 ةيعرشلا ديناسألا :لوألا عرفلا
 120 اهدقن :يناثلا عرفلا

 125 ةمامإلا داقعنال يفكت ةصاخلا ةعيبلا "
 126 مكحلا اذه دقن "
 129 (ةيروتسدلا ةيكلملا) يطارقميدلا يكلملا ماظنلا "

 131 اقلطم هلزعورناجلا ناطلسلا ةضراعم زاوج مدع :ثلاثلا بلطملا
 133 | ةيعرشلا ديناسألا :لوالا عرفلا
 135 . ح رطلا اذه مييقت : :ىناثلا ع زفلا

 136 ثحبملل ةماعلا ةجيتنلا

 138 ةيضابالا دنع يروشلا مكحلا ةيرظت :يتاثلا ثحبملا

 139 . مكحلا يلوتل رايعمك ةيقالخألاو ةيمطلا ةءافكلا :لوألا بلطملا

 139 ةيضابإلا دنع ةملمإلا يلوت يف ةيسليسلا ةاواسملا موهفم روطت :لوالا عرفل
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 . ___مامإلا رايتخال ةديحولا

 155 _ ةيعرشلا ديناسألا :لوألا عرفلا
 162 - أدبملا مييقت :يناثلا عرفلا
 165 رتجل ناطلسلل يملسلا لزعل زاوجو ةضراعملا ةيعرش ث :ثلثلا بلطملا
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 178 لزعلل لبق يهنلاو حصنلا لحارم :سماخلا عرفلا
 179 | ثحبملل ةماعلا ةجيتنلا
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 ثلاثلا لصقلا
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 ةيطارقميدلاو ىروشلا
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 185 ةيلاربيللا ةيطارقميدلا :لوألا بلطملا
 186 ةرشابملا ةيطارقميدلا :لوألا عرفلا |

 188 ةيباينلا ةيطارقميدلا :يناثلا عرفلا

 191 ةرشابملا هبش ةيطا رقميلنلا :ثلاثلا ع رفلا

 192 ةيعامتجالا ةيطارقميدلا :يناثلا بلطملا

 193 : ىطارقميدلا ماظنلاو ىروشلا نيبةتراقملا : يتاثلا ثحبملا

 193 ةيطارقميدلا نع ايرذج فلتخت ىروشلا :لوألا بلطملا

 196 ىروشلا يه ةيطارقميدلا :يتاثلا بلطملا

 197 ةيطارقميدلاو ىروشلا نيب فالتخالا هجوأ :لوألا عرفلا

 201 ةيطارقميدلا و ىروشلا نيب قافتالا هجوأ :يناثلا عرفلا
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 227 ةجيتنلا
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 233 | يمتسرلا مكحلا رييستلا ىروش :يتاثلا ثحبملا
 233 يسرافلا متسر نب نامحرلا دبع مامإلا :لوألا بلطملا

 234 قرشملا لهأ ةنوعم نأش يف نامحرلا دبع ةراشتسل :لوألا عرفل
 235 .عئاقولا ءارقتسا :يناثلا عرفلا
 238 . ةجيتنلا
 238 نامحرلا دبع نب باهولا دبع مامإلا :يناثلا بلطملا
 238 | . . . عئاقولا :لوالا عرفلا|.
 240 _ 0 عئاقولا ءارقتسا :يناثلا عرفلا
 241 ةجيتنلا
 242 ٠. 296/211 نورخآلا نويمتسرلا ةميألا :ثلاثلا بلطملا
 244 . . ةيمتسرلا ةلودلا يق ي روشلا مكحلا زئاكر :عبارلا بلطملا

 244 ىروشلا سلجم :لوالا عرفلا
 247 ةلودلا يف مظنم شيج دوجو مدع :يناثلا عرفلا
 248 . . ةيدئاقعلاو ةيركفلا ةيرحلاو حماستلا :ثلاثلا عرفلا

 249 ةيعرلا نم اهبرقو ةرادإلا ةطاسب :عبارلا عرفلا

 251 . ثحيبملل ةماعلا ةجيتنلا

 253 ةمتاخلا

 270 رداصملاو عجارملا
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