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 تيوكلا
 اهروطتو اهؤوشن

 ده/ا١-_ آألام١ا

 يدمحلا حلاف يربص

 ةمكحلا راد

 قدنل





 ريدقتو ركش

 همدق امل ينادمحلا عفان قراط روتكدلا فرشملا ذاتسالل يريدقت رفاو مدقا

 يلع دومحم روتكدلاو .اهلوصفل هتعباتمو ةلاسرلا هذه دادعا يف ريبك دهج نم

 .يملعلا اهاوتحم تمعدو اهتامولعم تنغا يتلا ةميقلا هتاظحالم ىلع دوادلا

 لوصا مهيديا ىلع تيقلت نيذلا لضافالا ةذتاسالا ىلع ءانثلا ىلع بجوو

 روتكدلاو نيسح لضاف روتكدلا موحرملا مهنم صخاو ةيماسلا ئدابملاو ةفرعملا

 ديمح لامج روتكدلا خالل ليمجلا ركذ ىلع يغبنيو .ولحلا نيساي قداص

 يلعلا هللا وعدا تاظحللا هذه يفو ءايوغل ةلاسرلا لوصف عجار يذلا ينادوسلا

 ةمجرت يف يندافا يذلا طباضلا رباص ركاش ذاتسالا حور ىلع محرتي نا ريدقلا

 تامولعمل ةديدج قئاقح تفاضا ةمهم رداصمب يديوزتو ةيكرتلا صوصنلا

 بادالا ةيلك ةبتكمو ةيزكرملا ةبتكملا يفظومل ليزجلا يركش مدقا امك ةلاسرلا

 تاسارد زكرمو ةيرصنتسملا ةعماجلا يف ةيزحرملا ةبتكملاو دادغب ةعماج يف

 يبرعلا جيلخلا لودل يمالعالا قيثوتلا زكرمو ةرصبلا ةعماج يف يبرعلا جيلخلا

 داحتال سلطا ةسسؤم ةبتكمو يقارعلا فحتملا ةبتكمو مالعالا ةرازو يف

 .فاقوالا ةرازو ةبتكمو ةيبرعلا تاعماجلا

 ثحابلا





 ةمدقملا





 رداصملا ليلحتو ثحبلا قاطن

 نيب ةرتفلل اهروطتو تيوكلا ءوشنل ةيخيرات ةسارد .ثحبلا اذه لكشي

 نا ىلا ءاهنايك زوربل ةيقيقحلا ةيادبلا قحب دعت يتلا (١مالا-اا/هد)

 يداصتقالاو يسايسلا اهدوجو تاموقم لمكتستو اهسفنب ضهنت نا تعاطتسا

 لوال ودبت يتلا .عيضاوملا هذه لثم يف ضوخلا نا ودبيو .ةقحاللا تارتفلا يف

 يف ةداجلا ةعباتملا نم اهتوق يقتست .ةصاخ ةهكن هتايطب لمحي ةضماغ ةلهو

 جيلخلا نم يبرغلا لامشلا ةقطنم اهتدهش يتلا ثادحالا روذج نع فشكلا

 ةيخيراتلا ةقيقحلل الوصو ءاهملاعم جولوو اهئاصقتسا ةلواحمو :يبرعلا

 :ثحبلا ةيمها يتاتو .ثيدحلا تيوكلا خيرات ةمدخ يف مهاست يتلا .ةدوشنملا

 نمض لماكتم لكشب ثحبت مل تيوكلا خيرات نم ةماه ةرتف لوانتي هنوكل

 اهلعج امم ةلخادتمو ةريثك ثادحاب ةمحدزم يهو .لبق نم ةيجهنم ةسارد

 يتلا ةثيدحلا تاساردلا نا مولعملا نمو .نيتضيفتسم ةساردو لمأت ىلا ةجاحب

 عساتلا نرقلا ةياهن ةرتف ثحب ليصفتلاب تلوانت «تيوكلا خيراتب تمتها

 كلذل ءاهددصب ةيملعلا ةداملا رفاوتل كلذو «نيرشعلا نرقلا فصتنم ىتح رشع

 خيرات ىلع ءوضلا طيلستل ؛ةعضاوتم ةلواحمب مايقلا يرورضلا نم تاب

 عساتلا نرقلا تانيعبس ىتح رشع نماثلا نرقلا فصتنم نم اءدب .تيوكلا

 فشكل .ةثيثحلاو ةقداصلا دوهجلا نم ديزم ىلا ةجاحب لظتس ىتلاو .رشع

 .يبرعلا نطولا نم ءزجلا اذه خيرات نم ةماه بناوج



 يف ةبغرلا اهنم ؛ةدع تارابتعا نم ىتأتيف .عوضوملا اذهل يرايتخا اما

 عضو يلاتلابو «.تيوكلا خيرات ةساردب ماهسالل عضاوتم رودب مايقلا ةيناكما

 تاسارد ىلا ةجاحب اهثادحا تلظ .ةيخيرات ةبقحل ,يميداكالا راطالا

 دق .ةماهلا ةيخيراتلا ةرتفلا كلت ناب ءماتلا يعانتقال كلذك .ةضيفتسم

 دجن دالب نم بوتعلا ةرجه نم !ءدب «تيوكلا سيسأتل ىكوالا لحارملا تدهش

 ةقرفتم تاداهتجا لكشب ءاج اهنع بتك ام نال تيوكلا مهرارقتسا ىتح

 ةلازال لمعلا بجو كلذل «تيوكلل الماكتم اخيرات لكشت نا نكمي ال ةرثانتمو

 )١8 نينرقلا مظعم تيوكلا خيرات فنتكا يذلا حوضولا مدعو ضومغلا كلذ

 نم ريثكلا يف ثحبلاو مامتهالا نم ديزملا ىلا جاتحي لازي ال يذلاو (9١و

 .هبناوج

 لالخو اهددصب ةرتاوتم تامولعم دراوتو :ةرتفلا هذه ثادحا ةرثكل ارظنو

 عم لوصف ةسمخ ىلا ثحبلا ميسقت تيأترا دقف ءايبسن ةريصق ةينمز ةرتف

 لكو ءاهتاعوضومل اباعيتساو ةداملا تادرفمل اليهست كلذو .ةمتاخو ةمدقم

 لكشتيل ثادحالاب هريغ عم طبتري هنكلو .هتاذب امئاق اعوضوم لوانتي لصف

 هل ماعلا راطالاو هلكيهو ثحبلا ماوق امهنم

 عضولا ةزجوم ةحملبو ؛لوالا لصفلا يف لوانتا نا يعيبطلا نم ناكو

 اهدوجو ةرولب يف حضاولا امهرودل «تيوكلل ةيخيراتلا ةيفلخلاو ينارغجلا

 اهرود احضوم تيوكلا ةاشن تعبتت كلذك .ةقطنملاب يداصتقالاو يسايسلا

 ةيربلا لفاوقلل ةيراجت ةطحمو روبع ةقطنم لثمت اهرابتعاب ةقطنملا يف يراجتلا
 عم ؛ةيراجتلا نفسلا هيلا ئجتلت اماه افرمو ءماشلاو قارعلا ىلا ةهجتملا

 زكرم لكشب قرطتلاو ءاهروطتو اهومن ىلع تدعاس يتلا فورظلا حيضوت

 اهيف لزن وا رم يتلا قطانملاو اهترجه بابسا نايبو .بوتعلا لئابق لوح



 ضارعتسا متو .رشع نماثلا نرقلا علطم يف تيوكلا مهلوصو ىتح بوتعلا

 اهتيمهال ؛نرقلا كلذ نم لوالا فصنلا لالخ دلاخ ينبو تيوكلا نيب ةقالعلا

 نيب نم اوزرب نيذلا حابص لآل حضاولا رودلاو .مهنايك ةماقال بوتعلا حاجن يف

 مث «ةيجراخلاو ةيلخادلا تيوكلا نوؤش ةرادا مهيلوتو .ىرخالا ةيبتعلا رسالا

 .تيوكلا تايناكما معدتل رشع نماثلا نرقلا نم ريخالا عيرلا ثادحا تءاج

 قارعلا يف ةينامثعلا ةطلسلاو سرفلاك اهل ةرواجملا ىوقلا لاغشنا اهنم

 - ١الا/5) ةرصبلل سرفلا لالتحا نا نع الضف .ةيلخادلا امهلكاشم ةجلاعمب

 (١ال4مه - ١الو) ةرصبلا نم اتقؤم اهيلا ةيناطيربلا ةلاكولا لاقتناو

 .دنهلاو ابروا نيب ةراجتلل ازكرم .ةرصبلا لدب تيوكلا حبصت نا ىلا ىدا

 نم تيوكلا ءارما ةساردلاو ثحبلاب هيف تلوانت دقف يناثلا لصفلا اما

 .مهتدلبل رارقتسالا ريفوت يف ظوحلملا مهحاجنو 014171 ماع ىتح حايص لا

 ينب تاديدهتك ؛ةيجراخلا تايدحتلا ىلع درلا يف ةنيدملا يلاها عم مهنواعتو

 ةيجراخلا طوغضلل تيوكلا ضفرو لب .ةيفلسلا تاراغلا مهدصو راصنلاو بعك

 خويش رامثتساو ءاهيلع ةيامحلا ضرف تفدهتسا يتلا ةيناطيربلا ةصاخو

 تحبصا ىتح ء.اهتراجت راهدزاو ةنيدملا ةيوقت يف ةقطنملا ثادحال تيوكلا

 ةينامثعلا ةلودلاك .ةقطنملا يف ةرثؤملا ىوقلا مامتها بذجت .ةيرحبلا اهتايناكما

 ماع ءاسحالا يف ةيركسعلا اهتايلمع حاجنال اهتدعاسم بلطت تقفط يىتلا

 ريخالا عبرلا ةيادب عم يتيوكلا رودلا دايدزا ىلا ةدكؤم ةراشا يهو ءامالا

 .رشع عساتلا نرقلا نم

 راطقالا عم تيوكلا تاقالع لوح ثلاثلا لصفلا ثحب رادم ناكو

 نم ءةيبرعلا مهتاقالع ةمادا ىلع تيوكلا بوتع صرح ىلا اريشم « ةيبرعلا

 ةماقا يف حابصلا لآ حاجنو «نيرحبلا بوتع مهئاقشا ةدحو ىلع مهصرح كلذ



 نيتمت لالخ نم .قارعلا يف ةينامثعلا ةطلسلاو دجن ءارما عم ةقادص ةقالع

 دادتشا نم مغرلا ىلع تيوكلا ىلع مهظافحو .ةرصبلا عم ةيراجتلا مهتاقالع

 .تيوكلا ىلع امهذوفن طسبل يلع دمحمو زيلكنالا نيب عارصلا

 ةيدنلوهلا ةيقرشلا دنهلا ةكرش عم تيوكلا تاقالع عبارلا لصفلا لوانتو

 ءاهتيمها دايدزا هيف احضوم .يسايس هنم رثكا يراجت عباطب تمستا يتلاو

 تمستا ىتلاو «ليصفتلا نم ءيشب ايناطيربو تيوكلا نيب ةقالعلا ثحب متو

 ةمواقمو «ةقحالتملا اهتادجتسمو ةقطنملا فورظ بسح ةوقلا وا فعضلاب

 تيوكلا ىلع مهتيامح ضرفل ةرركتملا ةيناطيربلا تالواحملا ىتشل تيوكلا

 .ابيرقت رشع عساتلا نرقلا رخاوا ىتح

 ةيسايسلا ةايحلا رهاظم ضعب ءريخالاو سماخلا لصفلا شقانو

 ديلاقتو ميهافم نم رولبت ام ةسارد ةلواحمب كلذو ؛تيوكلا يف ةيداصتقالاو

 تقولاب افرعم «لئاوالا نويتيوكلا اهمئاعد ىسرأ .مكحلاو ةرادالا يف ةديدج

 ءافضا يفو يتيوكلا دهجلا باطقتسا يف ةراجتلا هتدا يذلا ريبكلا رودلاب هسفن

 يف ركني ال يذلا لاعفلا اهرودل .يسايسلا ةرامالا نيوكت ىلع ةيصوصخ

 .دعب اميف اهراهدزاو اهتئشنت

 اهتايعون ددعتب تزيمت دقف .ءاهيلع تدمتعا يتلا ثحباا رداصم اما

 تمض اهنا امك ءاهباتك رظن تاهجو فالتخال ًارظن ءاهتامامتها نيابتو

 بجوت اذل .ثحبلا عوضومل ةينمزلا ةرتفلل ةبسنلاب رصاعملاو ثيدحلاو ميدقلا

 صيحمت لالخ نم ةيناتم حورب اهتجلاعم ةلواحمو ءاهلوانت يف ةقدلاو رذحلا

 نا نم مغرلا ىلعو «ةوجرملا جيئاتنلا ىلا لوصولا ةيغب ءاهتنراقمو صوصنلا

 ءارآ نم عجارملاو رداصملا يف برعلاو نويلحملا نوخرؤملا هدروا ام ةجلاعم

 نم لاحلا ةعيبطب ولخت ال ةمهم يه .مهتاعانقو مهتاداهتجا لثمت دق راكفاو



 زيكرتلاو ةيوناثلا ليصافتلاب صوغلا مدع ترثا يننا الإ ؛قاشملاو باعصلا

 يف ةيعوضوملا ىلع ديدشلا صرحلا عم .ثحبلل ةيمهالا تاذ رومالا ىلع

 مهلتست ءةسام ةرورض كلتو «ةفلتخملا اياضقلا ةجلاعم يف دايحلاو «ةباتكلا

 ةلاصاو ثحبلا عوضوم ةوقلا اديكأت يتأي كلذ لك ناب .ناميالا نم اهتوق

 .هجهنمل ةيعوضومو هتدامل

 8 اهتمدقم يف لعلو .ةروشنملا ةيناطيربلا قئاثولا نم ثحبلا دافا
 00انا8ظع 11011 08 788ه 85, 500406831180115 415 5
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 هذه دادعاب دنهلا ةرازو نم فلك يذلا 81760111507 نوسيشيتا هفلؤمل

 ةريزجلاو يبرعلا جيلخلا ةقطنمب ةصاخلا تادهاعملاو قئاثولا نم ةعومجملا

 اهرخا .تاعبط ةدع ىف تردص .ادلجم رشع ينثا اهددع غلب ىتلاو ةيبرعلا

 ىوتحا يذلا رشع يناثلا دلجملا اهنم ثحبلا دافاو 0.1488 ماع اتكلك يف

 [507811/ ليوديب نييور ةعومجم كلذك «تيوكلا اهنمو ةيبرعلا تارامالا ىلع

 لغش اهفلؤمو 27118 45848185 017 1كانال/417' ةنونعملا 819ال/ عاما

 نم ةدحاو يه ىتلاو .جدربمك ةعماجب طسوالا قرشلا زكرم ريتركس بصنم

 ةيرسلا ريراقتلل ةصالخ نمضتت يهو ةيناطيربلا قئاثولا تمض .نيتعومجم

 يتلا 5412417114 انادلاب تاراتخم مث .ةقطنملا يف نييناطيربلا نيلوؤسملل

 (م2ه8015 078 2028550218228 85808851006 7118 ناونع لمحت

 يتلا م24ل85 08 1118 (م8هكافلا) نانا, لآ, 1801 - 1853.)

 اهعمج ةقطنملا يف اهيلوئسمو دنهلا ةموكح نيب تالسارملا نم ةعومجم يه

 .دنهلا ةموكح يف ةيجراخلا ةرئادلا نم فيلكتب انادلاس

 ءزجلا-جيلخلا ليلد يف (10809487) رميرول اهعمج يتلا ةداملا دعتو

 خيراتب ةقلعتملاو ١6١0١ - ١60٠ ةحفص نيب يخيراتلا مسقلا-كثلاثلا
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 ةقدلا يخوت بجي هنأ الا .ثحبلا عوضولل ةي ةيسيئرلا رداصملا نم .؛تيوكلا

 ةيناطيربلا رظنلا ةهجو لثمي (رميرول) هفلؤم نال .هصوصن لوانت يف رذحلاو

 .ةقطنملاب ةصاخلا حلاصملا تاذ

 .تيوكلا خيرات تلوانت يتلا ةيخيراتلا بتكلا ىلا عوجرلا نم دبال ناكو

 ىسيع نب فسويل (تيوكلا خيرات نم تاحفص) اهنم ركذلاب صخاو

 ,يتيوكلا خيراتلا ثادحا تايرجمل ةيلوالا ةروصلا انل مسر يذلا ؛ يعانقلا

 نم ريثك ءاصقتسا يف يندعاس كلذل «ةيتيوكلا ةيلحملا ةياورلا هدامتعاب

 خيرات) باتك كلذك ءاهزارباو اهنايب ىلا ثحبلا لوصا جاتحت يتلا قئاقحلا

 نم لكل هنع ىنغال امهم اردصم لثمي ىذلا .ديشرلا زيزعلا دبعل (تيوكلا

 ةداملا ةرازغو ةيلومشلاب مستا هنوكل .ثيدحلا تيوكلا خيرات ةساردل ىدصتي

 ,ثادحالا مها نع ةيفلخب يديوزتب اريثك يندافا يذلاو ءاهاوتحا يتلا

 تيوكلا خيرات) نونعملا لعزخ خيشلا نيسح باتك ىلا عوجرلا بجوو

 اماه اباتك هرابتعاب اهداوم طبر يفو ءثحبلا تادرفم معد يذلاو (يسايسلا

 وبا ىفطصم دمحا روتكدلا تافلؤم تلغشو .ثحبلا ةعوضوم ةرتفلا لك ىطغ

 فلؤملا نال (تيوكلا خيرات) هباتك اهنم صخالابو «ةلاسرلا يف ازيح ةمكاح

 قئاثولا رود يف هنع بقن يذلاو .ليصفتلاب تيوكلا خه خيرات ةسارد عبات

 بتكلاو ةروشنملا ريغو ةروشنملا قئاثولا نم ديدعلا ىلع دمتعاو «ةيناطيربلا

 يف عقو هنا الا .ثحبلا ةدام جارخا يف مهاست اهلعج امم «ةيملعلا ثوحبلاو

 نم مهترجه دعب رطق يف بوتعلا دجاوت ةدم نا هلوق اهنم .ةيخيرات تاوفه

 الا ءرحبلا بوكر اوملعتي يكل ةيرورض يهو ؛نرق فصن نع لقت ال ءدجن

 كلذ لبق هيف مهتراهمو رحبلاب بوتعلا لئابق ةفرعم ىلا تلصوت ةلاسرلا نا

 ةيرحبلا مهتلحر لالخ «ةريبكلا ةيرحبلا تايناكمالا مهكالتماو ءخيراتلا



 ءاا/ه١؟ ماع يلاوح مكحلا لوالا حابص يلوت ةئس ددح اضيا هنا امك «كاذتقو

 ليلدب ءريثكب خيراتلا كلذ لبق ةماعزلا هيلوت ىلا ريشت ةرفوتملا نئارقلا نا الا

 نم ثحبلا دافتساو .1718 ماع ينامثعلا ةرصبلا يلاول بوتعلل الثمم هتضوافم

 ءراجنلا ىفطصم روتكدلل (ةيلودلا قارعلا تاقالعل يسايسلا خيراتلا) باتك

 قطانمب ةينامثعلا ةلودلا تاقالع ةعيبطل .ةيعوضوملا ايؤرلاب ينناعا يذلا

 باتك يندافا امك «ةرصبلاو تيوكلا نيب ةقالعلا ىلع ازكرم «ةيبرعلا اهذوفن

 ىلع لمتشا يذلا «ينغلا دبعلا دمحم لداع هفلؤمل (ميدقلا يتيوكلا داصتقالا)

 .ةيجراخلاو ةيلحملا تيوكلا ةراجت نع ةميق تامولعم

 بتك اهنم ةمدقملا يفو ءةيبنجالا تافلؤملا ىلع اضيا ةلاسرلا تدمتعا

 راطقالاو ةييرعلا ةريزجلا يف تالحر) باتك اهزرباو ؛:تالحرلا

 7عهالعا5 1 همان وأن معفقاش مللط 0:11/6© (ىرخالا

 ةلاسرلا دزو يذلا ١01580101 روبين يكرمنادلا ةلاحرلل 5

 يف لازت ال يهو ١008, ماع اهناكسو اهتراجتو تيوكلا نع تامولعمب
 اضيا تدفاو «ةقطنملل ةيدج ةيملع ةلحر لوا هتلحر دعتو ؛ىلوالا اهتروريص

 ماع دنهلا ىلا ارتلكنا نم ةلحر نونعملا 08. !/25 زفيا روتكدلا باتك نم

 ا/0ا/مهع ءممالا عالماخألم 70 اذلماه از 7ع العمزج 10ه»م

3. 

 هفلؤل 78ها/عا5 ا)] 8551848 (وشا دالب يف تالحر) باتك اما

 نال ةديفملا بتكلا نم وهف 800161061410 ماهجنكب يزيلكنالا ةلاحرلا

 ثحبلا دافاو ءاهتراجتو ةنيدملل افصو ىطعاو ١1815 ماع تيوكلا راز هفلؤم

 ةلاسرلا ززع ثيح (187+ ماع تيوكلا) رشول يكريمالا ةلاحرلا باتك اضيا

 اما .رشع عساتلا نرقلا نم يناثلا فصنلا لالخ تيوكلا نع ةميق تامولعمب

1 



 تيوكلا) فورعملا 91016501 نوسكيد باتك اهزرياف ةيبنجالا بتكلا

 فلؤملا نوكب عبنت هتيمهاو اكانالالثا1 ملل0 0/186/18010ل585 (اهناريجو

 تامولعمب ثحبلا معد كلذبو 145١( - 198) ةبسأنم ةرتف تيوكلاب شاع

 قحالم نم هاوح ام ىلا ةفاضا بوتعلا خيراتو تيوكلا ةيفارغج نع ةديج

 .ةماه

 الماع تناك (ةيبنجالاو ةيبرعلا) تايرودلا ناب ركذا نا ينتوفي ال امك

 نم ريثكب انتدما امك .ضعبب اهضعب ثادحالا طبر يف المكمو ادعاسم

 قئاقحب هتمعد مث نمو .؛ثحبلا ةدامل ةعفانلا تاجاتنتسالاو ةميقلا تامولعملا

 يف اهروطتو تيوكلا ةاشن) تالاقم .رصحلا ال لاثملا ليبس: ىلع اهنم .ةديدج

 .حابصلا ةنوميم ةروتكدلل (ةيجراخلا تيوكلا تاقالع)و (رشع نماثلا نرقلا

 لا هللا دبع خيشلل (بوتعلا خيرات نم)و (نيرحبلا تالاقم ىلع قيلعت) كلذك

 نم ريثك ىلع ءوضلا طيلست يف اهلك تمهاس يتلاو .ريثك اهريغو «ةفيلخ

 .ثحيلا تاعوضوم

 ةمدخ يف بجاولا ضعبب تمهسا دق ثحبلا اذهب نوكا نا وجرا اريخاو

 .ثيدحلا تيوكلا خيرات



 لوألا لصفلا





 ( يبرسلاسلامألا : نعالقن )

 ذم
1 
0 
0 

 ل

 تسيركا ايف رسشمظت « ييرعلا جيلخلا نم يلامشلا مسقلل ةطيرسخ
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 لوالا ثحبملا

 :ةيخيراتو ةيفارغج ةحمل

 نيب ةيبرغلا ةيلامشلا هتيواز يفو .يبرعلا جيلخلا ىصقا يف تيوكلا عقت

 نم اهدحيو .”'اقرش 48 :47 لوطلا يطخو ءالامش ١٠“ .؛8 ضرعلا يطخ

 جيلخلا قرشلا نمو .ةيدوعسلا ةيبرعلا بونجلا نمو .قارعلا برغلاو لامشلا

 .يبرعلا

 بهتو .'"”ةنسلا مايا رثكا ةرارحلا تاجرد عافتراب زاتميف اهخانم اما

 ةدرابو ةفاج نوكتو :ةيبرغلا ةيلامشلا حايرلا ىلوالا ,حايرلا نم ناعون اهيلع

 (سوكلا) حايرب ىمستو ؛ةيقرشلا ةيبونجلا حايرلا ىرخالاو .قطانملا بلغا يف

 ."'ةرارحلا تاجرد يف اريبك اعافترا ببستو ةبهال نوكتو

 ."”مدارملا ماو ةروراقو ناكسمو اكليف ةريزج اهنم ةديدع رزج تيوكلا فو

1 
 .الص .194548 .دادقب ءاهرضاحو اهيضام تيوكلا .دوفحم ناميلس نسح .د .

 0-0 ل 9 2

 ءجنا ه نم لقا رطملا طوقس لدعمو ( 7 ”ه- )١١4” نيب ةرارحلا تاجرد لدعم جوارقت .

 لعامل 80ان5,10)ل0010.6608085 1.5.86, 010165010: اكانالالها1 مانلم ع رظنا

 مهااعال 6 انالاثلاطل 170 الكاكا الان 5 عانالا 661م 640.١

 تمم, 0افلك50)ل: 1ع معمق 0ع 1ع 0ع5عما 5606 0)لم عما 7100, 0100م0. 1

195124 

 5 ةبصخلا قطانملا ضعبو ةرهجلا ةحاو ادع .ةعباو ءارحص نع ةرابع .يهف اهضرا اما 35

 1ع رظنا ليصافتلا نم ديزل ,ةيلحاسلا قطانملاو يقرشلا يبونجلا مسقلا

 عدلمالن0ممعمام 85114 /لللا6خ,  ممهك 10 ,عاع[ععللا>  عطما7 00,1 ع

 انالاا/عدوأ7 ا“ 08 تال 680, ن.5 نإ, 1982, 547.

 لوكا .توريب كج . يسايسلا تيوكلا خيرات .لعزخ خيشلا فلخ نيسح :اضيا رظنا

 ص١"



 ."عبرم ليم )5٠٠١( يلاوح غلبتف اهتحاسم اما

 يداو نم برقلاو يراجتلاو يجيتارتسالا عقوملا صئاصخب تيوكلا زيمتت

 ةريزجلا قرش لامشل يعيبطلا لخدملاو ةباوبلا دعت امك ."'نيرهنلا نيب ام

 ءاسحالاو دجن نم اهيلع نيدفاولا ناكسلا لايتكال اماه ازكرمو «"”ةيبرعلا

 فيرصت يف اهنع مهل ىنغ ال ةجئار اقوس هسفن تقولا يف يهو .ماشلا ةيدابو
 دنهلا نيب ام ةيراجتلا قرطلا رصقا طبرت يهف كلذ نع الضفو ."”مهعئاضب

 ."”يبرعلا جيلخلا قيرط نع ابرواو

 ىلع رطيست اهلنج .'”تيوكلا هب عتمتت يذلا ديرفلا عقوملا اذه نا

 نم اهئاريجب قيثو لاصتا ىلعو .ةقطنملا هذه يف (تيسنارتلا) رورملا ةراجت

1 
 ره خير وررم .8868ص .ا9١ه9 .ةرهاقلا . تيوكلا خيرات نم ءنالمشلا قوزرم فيس .

 ءلمالا ةبتكم .فسوي رداقلا دبع روتكدلا ةمجرت .يبرعلا جيلخلا .نوسليو .تدلونرا 0

 .4 ١٠ص .تيركلا

 .؟ص .9١2ا/١ .ةرهاقلا .ةيرصملا ولجنالا ةبتكم .تيوكلا .بيبح دمحم زيزع 5

 تاذ تاروشنم .؟ط .تيوكلل ةيخيراتلا ةيفارغجنا .ليفلا ديثر دمحم .د رظنا 4

 ." ١ص .ك1448 .تيوكلا .لئالسلا

 5.الا, تال عالا عوز 108 كفا 8 0/ اذافألا, 51انناع5 ١١ ت50 مالا. . ما خقاذ 2

 معمصاع ملم ه0ا11105 0ع 7ع هعالا طا كاناه الالا11 فلل مه600 ال847 07 اذاضالا
 ملم الا5 5100 - الالماكاك, ١١17150 مان عم 8ا/ لمللا غ5 5.0عالالا 5. عما 1 8ان ا 611 فلم

 ,٠000010 011ه خنل7, 1900, 8.

 ل 2 رمانار اهيضام ىف ةرصيلا ةالو ءفومادا ردنكسلا رظنا ليصافتلا نم ديزمل .برعلا طش لخدم

 .لهص ءتاكاقمخ"ا .ةرصبلا هعماجب



 ةيحان نم يجراخلا ملاعلاب لصتي ايرحب ايبرع ارطق اهنم لعج امك .ةيحان

 ."”ىرخا

 مسحت ةقوثوم ةيخيرات ةدام كانه سيلف ؛تيوكلا ةيمستب قلعتي ام اما

 نيب حوارتت ءارا يهو .ةفلتخملا ءارالا يف ضقانت دوجول كلذو ةيمستلا لصا

 .”تيوكلا مسال يبنجالا لصالا نيبو .ينارغجلا ناكملاو يوغللا قاقتشالا

 يتلاو (توك) ةيبرعلا ةملكلا نم قتشا دق تيوكلا مسا نا ىري نم كانهف

 نم نيمداقلا ةيامحل تينب ةهعلق عم مسالا اذه طبتري امبرو «.ةعلقلا ينعت

 ."”ءاملا بناجب نصح ةئيه ىلع ينبملا تيبلا ينعي هنا امك .”(بوتعلا)

 ىلا يقترت يهو "'عوبرلا هذه يف لامعتسالا ةميدق ةظفللا هذه نا رهاظلاو

 ةملكلا هذه برعلا لمعتسا دقو ."'”نييلبابلاو نييروشالاو نيينادلكلا دهع

 ء7اط 2ك9186- 1865 ةرصبلاو ناتسبرعب اهتقالعو تيوكلا .روصنملا دمحم زيزعلا دبع .د 1

 .19؟ص ١98٠.: تيوكلا ءلئالسلا تاذ تاروشنم

 ينامثعلا قارعلاو ةيبرعلا ةريزجلا يقرشب ةيسايسلا تيوكلا تاقالع ؛حلاصلا دمحم ةيرون 2

 .١؛ص ءاقالا/ .تيوكلا .1505- 7

 معجعم العم, مللم 0124885: 156 6انأأ ندمم 8هماع 1976, 5ععمللم معالاوعم .*

 عما10ال, عما 108 5عفلل ةلاالل0, 01/6010, 1978, 8,5. 252 - 3

 .طش وا رهن ةهفض ىلعو , ةيربلا يف توكلا ىنبي دق لب .نيعم ناكمب صتخي ال توكلا نا 1

 ءهدحو ىنبي دقو ءانكسمو ىوام مهل نوكيل نيحالفلا نم ةعامجل ينبي قارعلا يف توكلاو

 .يدربلاو بصقلا نم خاوكالا ضعب هلوح ىنبي وا

 .١481ص 1411 ؛ويام .ه دلجملا ,فطتقملا ةلجم .تاوكالا لوح .يليجدلا مظاك رظنا

 .م1584 لوليا ١9 /ه ١4٠١ رفص 1 ءاثالثلا ءا/١00 ددعلا ؛ةروثلا ةديرج اضيا رظنا

 لوقت ثيح ؟14 ةيا ١7 لصف يناثلا كولملا رفس ,ميدقلا دهعلا باتك يف توكلا مسا درو 5

 خيشلا رظنا ليصافتلا نم ديزمل (خلا مكيترفسو هامحو اوعو توكو لباب نم روشا كلم ىتاو)

 ١. 8ص .قباسلا ردصملا .لعّرخ
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 ةبسنلاو عمجلاو ةينثتلا ثيح نم ةيبرعلا تاملكلا فيرصت اهوفرصو

 ءريغصتلل تيوكو ةبسنلل يتوكو عمجلل تاوكاو ةينثتلل ناتوك لاقيف ريغصتلاو

 يف ىرقو ندم ضعب اهب ىمسو ءةنسلالا ىلع ةملكلا هذه لامعتسا عاشو

 ”"زاوحالاو دجنو قارعلا

 اهقاقتشا ىلع نوعمجي عيمجلا ناف .تيوكلا ةملك لصا نم نكي امهمو

 ."'ةعبرملا ةعلقلا ىنعمب (توك) ةملك نم

 ترهظ ثيح «نيرقلاب) ىمست تيوكلا تناك رشع نماثلا نرقلا يفو

 يف تدروو 0١57٠ ماعل ةيدنلوهلا طئارخلا يف ةيراجت ةيمها تاذ ةنيدمك

 1078٠". ماع ةيدنلوهلا قئاثولا

 ةيبرعلا ةريزجلا يقرش يف فورعم مسا وهو لصالا ةيبرع ةملك نيرقلاو

 نرق ريغصت اهنا رهظي يتلاو ."”المش تيوكلا ةنيدم ىتح ابونج رطق نم

 نا لوقلاب نورخا دهتجي امنيب .”ضرالا نم عفترملا وا لتلا ينعي امبر يذلا

 ىلا عقت يتلا (نيرك) ةريزج مسا نم ةقتشم اهنا لمتحملا نم ةيمستلا هذه

 ؛1504 رايا ١9 .توريب 2٠١ ع ءالس .قرشملا هلجم .تيوكلا .يلمركلا سناتسنا بالا 9

 .468 0ص

 .6١ص ؛قباسلا ردصملا .لعزخ خيشلا 3

 جيلخلا تاسارد ةلجم ءرشع نماثلا نرقلا يف اهروطتو تيوكلا ةأشن «حابصلا ةنوميم .د 7

 .76ص (م1987ليربا/ ه01١4١ بجر «تيوكلا ةعماج ,17س «24"”ع ءةيبرعلا ةريزجلاو

 .١4نص ؛قباسلا ردصملا حابصلا 1

 .يبرعلا ةلجم .ةيقرشلا دنهلا ةكرش تالجس يف تيوكلا .ةمكاح وبا ىفطصم دمحا .د 5

 .08ص 2ما١95 (رايا) ويام/ ه ١١4٠١ ةدعقلا وذ .١ع .تيوكلا

 هقرش جيلخلا نا نامزلا نم نينرق ذنم دكؤي روبين يكرمئادلا ةلاحرلا .ةمكاح وبا رظنا 5

 ةرخالا ىدامج نكلع .تيوكلا ه. يبرعلا ةلجم «ءاناسلو امدو امحل يبرع هبرغ يبرع

 .1؟؟نع - ١؟8ص ؛م19864 (لوالا نوناك) ريبسيداه 9
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 ىلا ةبسن نيرقلا مساب تفرع تيوكلا ناف ودبي ام ىلعو .”'اهنم اليلق برغلا

 هبشي ام انوكم يرئاد هاجتا يف ينحني ثيح .هيلع عقت يذلا لحاسلا

 اهتلثما نمو ءرغصملا مسالا اذه لمحت تيوكلاب عقاوم ةدع لازت الو ."نرقلا

 ."”سبيطينفلاو ةبيعشلاو خيوشلا

 نفسلا تناك .روصعلا مدقا ذنمف «ةريبك ةيخيرات ةيمها تيوكلا لتحت

 ءاملاب دوزتتل اكليف ةريزج ءيطاش اميس الو ءاهئطاوش ىلع فقوتت ةيراجتلا

 يه تيوكلا ضرا نا مولعمو .'"'ةفصاعلا ةيرحبلا ءاونالا يقتتل وا .ماعطلاو

 ذنم تلكش دقو «ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف لئاهلا يوارحصلا طاسبلل دادتما

 .مهلعافتو اهناكس تارجهو ؛ةقطنملا خيرات نم أزجتي ال اءزج روصعلا مدقا

 ,مويلا تيوكلا اهيلع موقت يتلا ضرالا تلصو يتلا تارجهلا مدقا لعلو

 لاوطو ."”هدعبو مالسالا روهظ تقبس يتلا ةرتفلا يف «دايا ةليبق ةرجه يه

 ءاتشلا يلصف يف ةقطنملا هذهب ميقت ةيبرعلا لئابقلا تناك ةيمالسالا روصعلا

 قيرطلا ىلع عقت اهنوكلو ,برشلل ةحلاصلا رابالا ضعب نم اهب امل « عيبرلاو

 ."قارعلا بونج ىلا

 .6ص ؛قباسلا ردصملا .دومحم :

 .يبرعلا جيلخلاب ةيلودلا قارعلا تاقالعل يسايسلا خيراتلا .راجنلا رداقلا دبع ىفطصم .د غم

 1910/8 «ةرصبلا ةعماج ةعبطم ؛ةرصبلا ةعماج .يبرعلا جيلخلا تاسارد زكرم تاروشنم

 .؟؟ ص

 .4١ص «قباسلا ردصملا ,ملاصلا 35

 .9١/ص 21١956 .دادغب .«نماضتلا راد عياطم .جيلخلا ةؤلْؤل تيوكلا .فورعم ردنكسا .

 . ا مةْص .؛هنفن ردصملا 3

 ا نس
 .9١٠ص .19ا/8 .«توريب ؛تيوكلا خيرات .ديشرلا زيزعلا دبع .
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 دادتشال ةجيتن .تيوكلا ةيمها تزرب دقف ثيدحلا خيراتلا ف اما

 نييسئرفلاو نيينامثعلاو زيلكتالاو نييدتلوهلاك ةفلتخملا ىوقلا نيب سفانتلا

 .يبرعلا جيلخلا ةقطنم ىلع ذاوحتسالل
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 ىناثلا ثحبلا

 لوالا فصنلا لالخ اهماكحو تيوكلا

 رشع نماثلا نرقلا نم

 اهومن لماوعو تيوكلا ةأشن

 نم نيخرؤملا نمف ءاهسيسات وا تيوكلا ةنيدم روهظ لوح ءارآلا تفلتخا

 ءا51ل” ماع ناك اهسيسات خيرات نا ركذي نم مهنمو 0151١ ماع هنا نظي

 ."011/1* ماع يف ناك هنا لوقلاب نورخا دهتجي امنيب

 خرؤملا اما ."01011 ماعو 177٠١ ماع نيب ام تئشنا اهنا ضعبلا ىريو

 هنا ىرحالاو .ةقيقحلا هجوب هملعن ال تيوكلا ءانب خيرات“ :لوقيف ىعانقلا

 ."”ةرجهلا نم رشع يداحلا نرقلا رخا يف ينب

 ثيح ءرشع عباسلا نرقلا ذنم ةدوجوم تناك تيوكلا ناف ودبي ام ىلعو

 يبرعلا جيلخلل ةيحالم ةطيرخ ىلع انودم نيرقلا مسا ىلع 141748 ماع رثع

 .؟ا/ص ؛قباسلا ردصملا .لعزخ خيشلا رظنا 0

 يبرعلا جيلخلا لودل ةيناكسلا روذجلا «بيطخلا ليقع ىفطصم رظنا ليصافتلا نم ديزل ١

 ءاؤمال ءكع ءكوجم 216س (ةرصبلا) يبرعلا جيلخلا ةلجم .طفنلا لبق ام ةلحرم يف

 .4 ١ص

 ءم11014/ هاالال4قشمد .؟ط .تيوكلا خيرات نم تاحفم .يعانقلا ىسيع نب فسوي

 .هص



 «ىداليملا رشع عباسلا نرقلا فصتنم ىلا اهخيرات دوعي يدنلوه طيطخت نم

 نماثلا ال ءرشع عباسلا نرقلا لئاوا ذنم ةفورعم تناك تيوكلا ناف كلذ ىلعو

 لبق اهمسا ناك دقو ."ةيزيلكنالا ةيقرشلا دنهلا ةكرش قئاثو هررقت امك ءرشع

 ."”تيوكلا مسا اهيلع بلغ مث (نيرقلا) وه سيساتلا

 يذلا وهو (ديمح لا رعيرع نب اكارب) نا .ةيخيراتلا رداصملا هركذت اممو

 يف انصح وا (اتوك) ىنب دق "31781 - 1179 نيب دلاخ ينب يف ةماعزلا ىلوت

 ."”تيوكلا اهيلع تماق يتلا ةقطنملا

 نم ةعامج اهنكس «ةريغص ةيرق درجم تناك تيوكلا نا دكؤملا نمو

 ناعرس اهنا الا «”رعيرع نبال ةعباتلا رئاشعلا ضعبو كمسلا يدايصو ودبلا

 اهب طيحت ىتلا لئابقلل ازكرم تحبصا ىتح .يجيردت لكشب ومنت تادب ام

 (رعيرع نب اكارب) نا لوقلا اننكمي اذه ىلعو ."”دعب اميف براوقلا ءانبل اناكمو

 ,ةيلاحلا تيوكلا ةنيدم عقوم يف (توك)ر رربك رصق ءاشناب هرما ردصا دق

 ةسائرب سرحلا نم ةلث هيف ماقتو ءدودحلا ىلع ةظفاحملا هتاوقل اجلم هذختيل

1 3 
 «تيوكلا .لسالسلا راد ءاط ء1456868 - ١/5٠ ثيدحلا تيوكلا خيرات .ةمكاح وبا .د .

 .املص ,41

 ويلوي .نيرحبلا ١21س ع , هقيثولا ةلجم . بوتعلا خيرات ف ةسارد ١ نيسح ابا يلع ل. 3

 .407/ص 1947 نومت)

 هب يدونو اهنوصح مكحاو اهروغث طبضو نيينامثعلا نم ءاسحالا ىلع ىلوتسا يذلا وهو .”
 دبع نب دمحم خيشلا رصع يف ةيبرعلا ةريزجلا خيرات .لعزخ خيشلا رظنا .اهيلع اكلم

 .5085ص 219418 ؛توريب .باهولا

 .١؟ص .قباسلا ردصملا ؛ةمكاح وبا رظنا .*

 .١١٠ص .قباملا ردصملا .ديشرلا و

 516 8انطعطأ7 الهلال 71 4ع (065ة5اهلل) قانا اع 5718718585, الالم كالا 1701/1, 1959, 2. 8 86

 اىكأ



 كلت ىلا مودقلا دارا ام اذا ءهئم نومتيل ادازو ةريخذ هيف عدويلو .هكيلامم دحا

 ."”رخا ضرغ يأل وا ديصلل ةقطنملا

 دلاخ ونبو تيوكلا ١.

 يهو ."اسحلا ةقطنم يف ةريبكلا ةيبرعلا لئابقلا نم دلاخ ونب دعي

 نم اوناك نيذلا رعيرع ينب خويش نم اهماكحو ,يبرعلا خيراتلا يف ةفورعم

 اوناك مهنا ودبي الو ."'مهل دوعس لا عاضخا لبق .ةيبرعلا تارامالا ىوقا

 ١١ه ماع مهذوفنل ءاسحالا اوعضخا نيذلا .نيينامثعلا عم ةبيط ةقالع ىلع

 اهنع اولازا نا دعب ءاسحالا يف نوينامثعلا ماقا ذا .قفتنملا لئابق ةدعاسمب

 151٠". ماع ىتح ءاسحالا يف مهمكح رمتساو ءروبجلا ةطلس

 ."ص .تيوكلا خيرات .لعزخ خيشلا .

 يتلا ةيلمرلا ةيرتلا) ةيبرعلا ةغللاب هانعمو عمجلا ةغيصب مءامحالا) وا اسحلا مسا قلطي 3

 ةقطنم انضتحم تيوكلا جيلخ نم دتمي يذلا يلحاسلا طيرشلا لك ىلع (هايملا صتمت

 .١5ص «.قباسلا ردصملا .فومادأ رظنا .رطق ةريزج هبشو امحلا ةحاوو ةيلحاسلا فيطقلا

 ءايلعلا تاساردلا ةبتكم يف ةظوفحم «ةيدجنلا دالبلا خيرات يف ةيردلا دوقعلا ةطوطخم رظنا ل

 اضيا رظنا 1١. مقر ةقرو )07١( مقر تحت .دادغب ةعماج .بادالا ةيلك

 016اك5 0100: «اناالملا1 مللم عع ملعا680انهكر, 8. 89.

 ةعبرا نيينامثعلا نم ءاسحالا مكح لوادت هنا مولعمو ."١ص «قباسلا ردصملا ؛ةمكاح وبا

 رمع اريخاو ءاشاب دمحمف اشاب يلع مث اشاب حتاف مهو كارب اهنم مهدرطي نا لبق تاواشاب

 يف ةيبرعلا ةريزجلا يقرش خيرات يف تارضاحم .ةمكاح وبا رظنا .كاربل ملستسا يذلا اشاب

 .48ص 21951 ,ةرهاقلا .ةيبرعلا تاساردلاو ثوحبلا دهعم .ةثيدحلا روصعلا

3” 



 ثيح .''”اليوط رمتسي مل - ةريثك بابسألو - ينامثعلا ذوفنلا نا الا

 دلاخ ينب ةرطيس ضرفو نيينامثعلا درط نم (ديمح لآ رعيرع نب كارب) نكمت

 .2م10070/ه١8١1 ةنس ةقطنملا ىلع

 ىلع ةيادبلا ذنمو تماق اهنا رهظيف ءدلاخ ينبو تيوكلا نيب ةقالعلا اما

 مهكارتشا ليلدب ,تيوكلا يف بوتعلا لئابق رارقتسا لبق ىتح نواعتلاو ةدوملا

 كارب) ريمالا لعج امم م1171 /ه7١٠” ماع فيطقلا حتف يف دلاخ ينب عم

 ."”مهل ةافاكم فيطقلا يف ليخنب مهيلع معني (رعيرع نب

 نوكتو اهمادقا تبثت نا تيوكلا تعاطتسا دلاخ ينب مكح لظ فو

 .مهمكح ةحامسب دلاوخلا فرع دقو ءاهل ةرواجملا ىوقلا عامطا نع ةديعب

 ماظنلاو نماآلا بابتتساو اهتراجت شاعتنال تيوكلل اعجشم ناك يذلا رمالا

 امزال ارما ناك دق .ةيبرعلا ةريزجلا ىقرشل يدلاخلا مكحلا ناف كلذل "'اهيف

 امم «ةيبروالا ىوقلا عم اهبورح ةصاخبو ةديدع لكاشم نم يناعت ةينامثعلا ةلودلا تناك :

 نيينامثعلا ةقالع .ينادمحلا قراط .د رظنا .قطانملا نم ريثك يف اهذوفن راسحنا ىلا ىدا

 مولعلل ةيبرعلا ةلجملا ءرشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا لالخ ءاسحالاب بايساورفا لاو

 ةلودلا ناف كلذك .88١ص .ء9488١ ,فيرخ .تيوكلا ةعماج ا ن4 , ةيئاسنالا

 ةرطيسلل ةيبرعلا لئابقلا ةمواقمو اهلخد ةلقل ءاسحالا قجنسب متهت نكت مل ةينامعلا

 خيراتل ةسارد يبرعلا جيلخلا .مساق ايركز لامج .د رظنا ليصافتلا نم ديزمل .ةينامثعلا

 ءيبرعلا ركفلا راد ءم٠184 - ١601 لوالا يبروالا عسوتلا رصع يف ةيبرعلا تارامالا

 .١85ص 1948 ,ةرهاقلا

 2158٠ تيوكلا ء1417- 1818 يسايسلا ءامحالا خيرات .ةلخن يبارع دمحم رظنا _

 .؟ ١ص

 يبرعلا خرؤملا ةلجم ءرشع نماثلا نرقلا لالخ ةيجراخلا تيوكلا تاقالع .حابصلا 0

 .الاص م4 /ها1608 دادغب كس 4ع

 .7810/ص .قباسلا ردصملا .مساق 3
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 نود ءرهدزتو ومنت ىتح ةصرفلا «ةرابزلاو تيوكلا لثم ةئشانلا ندملا ءاطعال

 نم قرشلا ىلا ةرصبلا فارطا يف ةلزانلا ةيودبلا لئابقلا تاءادتعال ضرعتت نا

 نم تيوكلا ظفح يذلا ريبكلا زجاحلا اولكش مهنا ىتح .'”تيوكلا ةنيدم

 ."'رشع نماثلا نرقلا ةياهن ىتح دجن يف نييفلسلا ديدهت

 ةريزجلا يقرش ىلع دلاخ ينب ةرطيس نا ىلا ةراشالا يرورضلا نمو

 برغلا ىلا اهناريجب تسيق نا ةينغ ةقطنم مكح نولوتي مهلعج دق .ةيبرعلا

 ؤلّوللا ىلع صوغلا قطانم نم اهبرق ىلا ةفاضالاب يهف .ءدجن كلذب ينعنو

 امود اهلعج امم ءليخنو عرز تاذ تناك ءاهب ريقعلاو فيطقلا ئناوم دوجوو

 .””اهئارماو دجن خويش عامطا طحم

 فينع عارص راث ؛ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف ةيفلسلا ةكرحلا ترهظ نيحو

 .نييدوعسلا بلغتب ىهتنا .دلاخ ينب ءامعز رعيرع لاو دوعس لا نيب

 ناف عقاولا يفو ." م104١ / ه0١١١ ماع يلاوح مهمكحل ءاسحالا اوعضخاف

 يتلا ةيرسالا تاعارصلل ةجيتن .عيرسلا رايهنالل ضرعتي ادب دلاخ ينب زكرم

 .46 ص .ةيبرعلا ةريزجلا يقرش خيرات يف تارضاحم .ةمكاح وبا 1

 2الال58 ىتحواا/4ه ماع ذنم مجاهملا ال عفادملا فقوم ء.دلاخ ينب نم نويفلسلا ذختا

 مهتوق تلاز امدنعو «ءايوقا دلاخ ونب مادام .مهلوانتم نع ةديعب تيوكلا تيقب كلذبو

 اضيا رظنا .5/ص ءاهروطتو تيوكلا ةاشن ؛حابصلا رظنا .نييفلسلا رطخل تيوكلا تضرعت

 .7"ص .ةيجراخلا تيوكلا تاقالع .حابصلا

 ١ «.تيوكلا خيرات .ةيكاح وبا صؤا١.

 .؟١©ص .قباسلا ردصملا ,ةلخن رظنا 9

 احا



 يف اريبك الخد نييدوعسلل نوكي نا حجري يتلاو ءاهل نوضرعتي اوذخا

 ."”اهتراثا

 دوقعلا ذنم .فيطقلاو ءاسحالا يف دلاخ ينب تافالخلا كلت تكهنا دقو

 تاعمجتلا ضعب ماما .ةصرفلا تحاتا مث نمو ءرشع نماثلا نرقلا نم ىلوالا

 ناو قبس يتلا قطانملا مكحب درفنت يكل بوتعلاك دلاوخلل ةعباتلا ةيرئاشعلا

 كلذ لثم لانت نا ودبي ام ىلع عطتست مل تيوكلا نا ريغ ."”اهيف تزكرمت

 .””رشع نماثلا نرقلا نم سداسلا دقعلا يف الا لالقتسالا

 نييفلسلا بورحو دلاوخلا تفعضا يتلا ةيرسالا تافالخلا نم مغرلا ىلع

 اولصتاف .مهتلجعب تيوكلا طبر ىلا اوعس مهنا الا .مهاوق تكهنا يتلا

 - ةيقافتا - هنع ةباين - هللا دبع هدلو عم اودقعو (رباج نب حابص) اهخيشب

 ."”تيوكلا لالقتساب اسحلا ريما فارتعا نع الضف ءراوج نسحو ةقادص

 ةرتفلا كلت يف اهروطتو تيوكلا ةاشن يف يدلاخلا رودلل انمييفت ضرعم يفو

 دلاخ ينب ةيامح لظ يف هناب نانئمطاب لوقلا نكمي ءاهتايح نم ةركبملا

 ةيعمجلا ةلجم ؛ءاسحالا لحاوسو دجن يف يدوعسلا عسوتلا نم تيوكلا فقوم .مساق

 .44سص 0111١ .ةرهاقلا ؛ 0١1جم .ةيخيراتلا تاساردلل ةيرصملا

 دعب (1971 - 1ا/71) ىلع هوخا مكحلا ىلوت ءم05١؟7 ماع نودعس يوقلا ريمالا ةافو دعب

 هيخا مكحلا ىلوتو «هالتق ثيح (نيجدو سحاد) امهو نودعس يدلو نيبو هنيب عارص

 «ةيبرعلا ةريزجلا خيرات «لعزخ خيشلا رظنا ليصافتلا نم ديزمل )١771١ - ١767( ناميلس

 .١١٠١ص ءقيباسلا ردصملا ءنيسح ابا اضيا رظنا .768ص - ؟هالص

 .؟68ص ؛.قباسلا ردصملا .ةمكاح وبا 5

 لقلقك؟ .توريب . يبرعلا بتاكلا راد .تيوكلا خيرات ىلع ءاوضا ١ يجعلق يردق رظنا :

 يبرعلا جيلخلا خيرات يف تاسارد .يصوصخلا سابع نيدلا ردب .د اضيا رظنا .44ص

 ٠١. 4ص 1918 اج ء.رصاعملاو ثيدحلا



 ةداحلا تاعازنلا نم اهسقن ةيامح ْق تحجنو .ترهدزاو تيوكلا تعرعرت

 يراجتلا اهروطت يف ةديدج ملاعم جولو تعاطتسا يلاتلابو ؛ةقطنملا يف

 .يسايسلاو

 خيسرتو اهسفن ةيوقتل ةبسانملا ةصرفلا نيحتت تناك دقف تيوكلا اما

 ةروصب دلاخ ينب نم اهماكح فورظو ةقطنملا عاضوا ةلغتسم ءاهدوجو

 راشملا - قافتالا طورشب (رباج نب حابص) اهخيش لوبق سملن كلذل .""ةصاخ

 (دلاوخلا) مكحب ةحاطالا يف نويفلسلا حجن امدنعو .دلاخ ينب عم - افنا هيلا

 ةلحرم وحن .تيوكلا قالطنا يف اريبك انوع كلذ ناك دقف ."070748 ماع

 .""اهتلاقتسا لحارم نم ةديدج

 عم ةقادصلا ةدهاعمب اهمازتلا عم ةرمتسم ةروصب اهلالقتساب ظفتحت تناك تيوكلا نا ودبي .

 ةيبرتلا ةيلكب رشاعلا يفاقثلا مسوملا تايلاعف نمض ةرضاحم . حابصلا رظنا .دلاخ ينب

 راذا 8 /ه١٠4١ نابعش 5 تبسلا 274س ءالا/ل05ع .ةيتيوكلا ةسايسلا ةديرج .ةيساسالا

 .ماقؤ

 .4١٠ص ءقباسلا ردصملا .يصوصخلا 5

 .45ص .قباسلا ردصملا ,مساق 7

١ 



 ثلاثلا ثحبملا

 تيوكلا سيسأتو بوتعلا

 بوتعلا ةرجه ١-

 رسا يهو ؛ةيبرعلا ةريزجلا طسوو لامش نم '"ةزنع نم ذخف مهو بوتعلا

 ةرهاصملاب ضعبلا مهضعب يف نورهصنم مهف .ىبرقلا حئاشوب اهنيب اميف طبترت

 ."”بسنلاو

 نم اهريغك مسقنت يتلا ءاهتاذ ةزنع ةليبق ىلا نوبستنيف حابص لا اما

 لآو (نالمشلا) اهنم عورف ىلا مسقنت يتلا (ةليمج) اهنيب نم ذاخفا ىلا لئابقلا

 ."نالمشلا رئاشع نم ةريشع مهو حابص

 اهب دهتجاو ءاهددصب ءارالا تفلتخا دقف .بوتعلاب مهتيمست اما

 ةريبكلا لئابقلا ىدحا نم مسالا كلذ اوذخا مهنا ضعبلا ىريو ؛نوريثكلا

 ."'”مهيلا تمضنا يتلا

 دوعس لاو زاجحلاو دجنو ايروسو قارعلا يف ةرشتنم يهو .ىربكلا برعلا لئابق نم ةزنع ِ

 ىلا اعيمج مهبسنب نوعجري تيوكلا خويش حابصلا لا كلذكو نيرحبلاب ةفيلخ لآو .دجن يف
 .دادغي ءاج .قارعلا رئاشع .يوازعلا سابع رظنا ليصافتلا نم ديزمل .ةليبقلا سفن

 .؟هرملرص ءكاةا"ال

 نماثلا نرقلا يف بوتعلا خيرات نم ءنيسح ابا يلع .دو ةفيلخ لا دلاخ نب هللا دبع خيشلا م

 .4١ص 21984 (يناثلا نوناك) رياني .نيرحبلا .5س 1ع .ةقيثولا ةلجم ءرشع

 .497١ص .قباسلا ردصملا .دومحم 3

 و



 يمتنت ةريثك اذاخفا مضي افلح نولثمي بوتعلا نا حضاولا نم هنا ىلع

 جيلخلا فافض ىلع ترقتساو ءدجن يف اهنكاسم نم ترجاه ,لئابق ةدعل

 بوتعلا ةليبق لثمت تحبصاو اهضعب عم لئابقلا هذه تفلاحتو يبرعلا

 . ”ةدحاولا

 لوقي ثيح (يرصبلا دنس نب نامثع) خيشلا وه .بوتعلا ركذ نم مدقاو

 نكلو باو ما ةرجش يف مهعمجت مل بسنلا اونيابتم ةبتع ينب نا رهظي يذلاو)

 ."”(ضرفلا ىلع همكح يطعي ءيشلا براق امو ضعبل مهضعب بسنف اوبراقت

 مهئطوم نم بوتعلا ةرجه بابسا تلوانت يتلا تاياورلا ترثك دقو

 كلذ مهضعب زعواف «يبرعلا جيلخلا وحن دجن يف جالفالا ةقطنم يف يلصالا

 ىرخا قطانم وحن حوزنلا ىلا مهرطضا يذلاو ةقطنملا داس يذلا فافجلا ىلا

 ىلا نونكريو لحرتلا ةايح نوذبني اوذخا ام ناعرسو ."'لضفالا شيعلاب الما

 ةملكلا هذه نمو لامشلا ىلا اوكرحت يا .لامشلا ىلا اوبتع مهنا ىلا ةيمستلا ضعبلا عجري

 لصالا ىلا عجرت .تايمستلا لكف مسالا يف فالتخالا نكي امهمو .بوتعلا مسا غيص

 ردصملا ,ةمكاح وبا رظنا .رخا ىلا ناكم نم لاحرتلا نم رثكا هانعم لعف وهو .بتع يثالثلا

 .680ص .يبرعلا جيلخلا مساق اضيا رظنا ,.١7ص .قباسلا

 .276ص .قياسلا ردصملا .نيسح ابا 2

 يابموب) دعسالا قزر لجن دمحا رابخا يف دجسعلا كئابس .يرصبلا دنس نب نامثع .“
 .اهرص ء(ماخل/ /اهالاو

 سانلا نم ريثك هيف كله (ماهلص) ىمسي رشع عباسلا نرقلا رخاوا ميظع طحق ثدح 5

 - م1568 / ها١٠ال8 -اها١٠ال5 ةنب نم رمتساو (ناودع يداو) يف كلذو «باودلاو

 اضيا رظنا .١٠ص «قباسلا ردصملا ,.نيسح ابا رظنا .(ماككال/

 ممقاذأل قاماللعالاب 1غ م66 خل65 0 ا«الالافا] 1896 - 1905, نما. 018, 1896 - 01
 عممللا( نمكعو مالا 00 1/دخخلال اناا 7 عم, تالطشا 8111 ذالل, 1971, م. 1

 لاو



 ال نا بجي اننا الا ,رابتعالا رظني تاياورلا هذه انذخا اذاو ."”رارقتسالا

 نتف ثودحل دوعي دجن نم مهترجه ببس ناب قفتت ىرخا تاياور ناب ىسنن

 دض مهبراقال نيريخالا ةدجن رثا ىلع كلذو 2'"'رساودلا نيبو مهنيب

 ."”بوتعلا

 ةرجه يف ترفاضت دق ةديدع بابسا كانه ناب لوقلا اننكمي كلذ ىلعو

 عم اهل نوضرعتي اوذخا يتلا تاعزانملاو تاموصخلا نا الا .بوتعلا

 ."”ةرجهلل رشابملا ببسلا نوكت دق «مهناريج

 نوكت نا دبال .بوتعلا ةرجه ناف رخآ بناج نمو ءبناج نم اذه

 عباسلا نرقلا نم ريخالا فصنلا يف تمت يتلا ىربكلا ةزنع ةرجه نم اءزج

 ب فورعملا لوالا عرفلا هجتا «نييسيئر نيعرف ىلا تعرفت ىتلاو ءرشع

 جيلخلا ىلا (بوتعلا) رخالآ عرفلا هجتا امنيب ءماشلا دالب ىلا (ةلورلا)

 اذه حاتا ثيح ء«ةقطنملا نم نييلاغتربلا جورخ باقعا يف كلذو '"يبرعلا

 .يبرعلا جيلخلا لحاوس دشنت نال ةيلبقلا تاعمجتلا هذه ماما ةصرفلا ءرمالا

 . ”ةيراجتلا تاطاشنلاو كامسالاو ْولْؤللا ديصك «هيف ةرفاوتملا تاريخلل ابلط

 00مل ان ا اؤلاع 05 7ع ك5 10117 015 اكالاالذلا؟ , 1١1 50 1ا/ا_ تعالآ شا

 مظكاأوم 5001877 ل05١0 القل, /01-.2060117/ (لاناإل - 0610818 - 6)1947. 3

 .١٠«ص ؛قباسلا ردصملا ,نالمشلا رظنا ليصافتلا نم ديزل 4

 - 1ا/ل97 ىلوالا ةيدوعسلا ةلودلاو نامعو لحاسلا تاراما .هللا دبع يسرم دمحم .د 38

 كلذك 217؟١ص ١91/8. .ةرهاقلا ءرشنلاو ةعابطلل ثيدحلا يرصملا بتكملا ءاج « 6

 .18ص 1577 .خيراتلاو ةقيقحلا نازيم يف تيوكلا .ديشرلا زيزعلا دبع بوقعي رظنا

 دلجملا .سمش نيع ةعماج .بادالا ةيلك تايلوح :.ةمهالجلا رباج نب ةمحر مساق ١

 .١18ص ؛.14514 «,ةرهاقلا . عساتلا

 .6٠١ص ءاهروطتو تيوكلا ةاشن ءحابصلا 2

 .١5ص - ١4ص .قباسلا ردصملا .نيسح ابا رظنا 5
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 يبرعلا جيلخلا لحاوس ىلا رادهلا نم بوتعلا ةرجهل خيرات برقا اما

 يا يرجهلا رشع يداحلا نرقلا نم عساتلا دقعلاب تمت اهنا .لوقلا اننكميف

 ."ةيداليم ١51/١ - ١18٠ قفاوملا .ةيرجه ٠١87 - ٠١4١ نيب ام

 نا لبق ةقطنملا ةيمهاب ريبك ملع ىلع اوناك بوتعلا نا دكؤملا نمو

 «تيوكلا ىلا ةبهاذلا لفاوقلل يراجتلا قيرطلا يف عقت اهنوكل ءاهيلا اورجاهي

 هايملا ىلع لوصحلا لجا نم تيوكلاب مهنم ديدعلا فقوتو «قارعلا ىلا اهنمو

 ."”بشعلاو

 يف زربملا اولزن مهنا ودبيف ؛مهترجه يف بوتعلا هكلس يذلا قيرطلا اما

 ؛ ةقطنملا ماكح (دلاخ ونب) مهلبقتسا ثيح ءرطق ىلا مههجوت لبق ءاسحالا

 ةفيلخ لا دجسم ىلع ,«فيطقلا ليخنب صاخلا فقولا ةجح هدكؤت ام اذهو

 نم اهلالخ اونكمت نمزلا نم ةدم رطق يف بوتعلا ثكمو ."”تيوكلا يف

 لقنلا لمعو ءؤلؤللا ىلع صوغلا يف يبرعلا جيلخلا ءانبا نم مهريغ ةكراشم

 ."(ةعاطقلا) يرحبلا

 بد ام ناعرس هنا الا ؛ددجلا نيمداقلاب (رطق ماكح) ملسم لآ بحر

 امم ءاهلها عم اوعزانت دق بوتعلا نا دكؤلا نمو 2'”مهنيب اميف فالخ

 ,7١ص ؛قيباسلا ردصملا . ةفيلخ لآ 0

 ءاس .١ع .ةقيثولا ةلجم (ةلودلا مايقل ةيليلحت ةسارد) تيوكلا ؛ةنيطق يرصملا ةدئر

 .187ص .15417 (زومت) ويلوي «نيرحبلا

 .١١ص «.قبانلا ردصملا « حابصلا 5

 .١؟ص ءقباسلا ردصملا ,ةفيلخ لآ 7

 تاساردلا دهعم ؛ةرهاقلا ,تيوكلاب يبرعلا عمتجملا نع تارضاحم .نيسح زيزعلا دبع 1

 .؟4ص 2١195٠ .ةيلاعلا ةيبرعلا



 نيهجوتم بوتعلا لحر اذكهو .2'ةيرحبلا مهنفسب رطق ةرداغم ىلع مهرطضا
 جيلخلل يقرشلا ءيطاشلا ىلع ةعقاولا قطانملا ضعب وحن امبر لامشلا ىلا

 ."'نادابعو سيق ةريزج لثم يبرعلا

 ىمسملا عقوملاب ,برعلا طش يف تقولا ضعب اورقتسا مهنا ىلا لئالد كانه

 طبرت يتلا قرطلا ىقتلمل اماه احاتفم رصق ما تناكو ."'"رصق ما) ب مويلا

 مهنا ببسلاو .كانه اوحجني مل مهنكل .هللا دبع ءانيمو ةيبصلا روخو ريبزلا

 يف قفتنملا تاراغ نم نيبيرقو ةرصبلا يف نيينامثعلا ةوق نم نيبيرق اوناك

 ."مهل ةبسنلاب ادج ةبعص ةحالملا لعج امم تارفلا ضوح

 ةفاسمب تيوكلا يقرش لامش ةعقاولا) ةيبصلا يف 0 تطح نيحو

 ةينامثعلا تاطلسلا طوغض ببسب ءاضيا اهيف اورقتسي مل مهنا الا (اليم 4

 لقالقلا مايق ةيشخو ؛كانه ةراملا لفاوقلا ضعب ىلع تاءادتعا ثودحل كلذو

 لئابق مازتعاب تاطلسلا كلت تملع امدنع .ةصاخ ةقطنملاب تابارطضالاو

 ىهتنا ىتح بوتعلا تاعامج تلقتنا ذئدنعو . 5 'مهيلع تامجه نش © يقظلا

 .«توريب .فاشكلا راد عباطم , يبرعلا جيلخلا ةرهز تيوكلا «.نانس تجهب دومحم ل

 .7"ص ال65

 ٠١ ١ص .قباسلا ردصملا .يصوصخلا رظن ليصافتلا نم ديزمل ْ

 بونج مك (©) دعب ىلع «ريبزلا روخ نم ةيبرغلا ةفضلا ىلع عقت ؛ةريغص ةيرق يهو .*
 ©. ذلعا/لا ع, 86607: (ا«الاللذا7) ١15 56667661085 00 رظنا .ةرصبلا

 معانعا 0طالاعإلا, ١ذافاللاع معالا عالبال ا/61 1 01060010, 06710888, 19528. 2

 .١؛ص .تيوكلا خيرات ؛لعزخ خيشلا اضيا رظنا

 .184ص .قباسلا ردصلا ,ةنيطق رظنا .*

 لئابق مهو :قارعلا ىلا دجن نم تءاج .قارعلاو دجن لئابق رهشا نم ريفظلا لئابق دعت .“
 ردصملا «يوازعلا رظنا .اهتلوص ىشخي .ةريبك ةوق تراص ثيحب .ترفاغت ةددعتم

 .؟ه9ص .قبانلا
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 مهي بحر ثيح «تيوكلا جيلخل يبونجلا لحاسلا ىلع اريخا اهب فاطملا

 ."”ةقطنملاب رارقتسالاب مهل اوحمسو «دلاخ ونب

 كانهو «تيوكلا ىلع نودفاوتي اوذخا مث «دالبلا ف اوقرفت رطق اوكرت امل مهنال

 يف ىلصالا مهنطوم نم مهجورخ ذنم ءرحبلا بوكرب ةمات ةيارد اودبا

 كراعم اوضاخو اولقنتو .مهتلحر ءانثا ايرحب اقيرط اوكلس مهناو 2""جالفالا

 لحاسلا ىلع ةنكاسلا ةلوحلا لئابق عم اهزربا تناكو ,"اهلالخ ةيرحب

 ."”يبرعلا جيلخلل يقرشلا

 ةايح وحن مههجوتو بوتعلا حومط يف اماه افطعنم ةرجهلا كلت تلكش

 4 ةمهملا ثادحالا نم نوريثكلا اهربتعاو لب . مالسلاو نمالا اهدوسي ةديدج

 ةمهالجلاو ةفيلخ لآو حابص لا مهو بوتعلا تاعامج تيوكلا تنكس

 هذهب طاحا دقو .ءنامجعو ريطملا اهنم ىرخا لئابقو ,ةديدع رسا ىلا ةفاضا

 ١ ءقباسلا ردصملا ,حابصلا رظنا ليصافتلا نم ديزل ص١7.

 وربع ام عتااللم ممو1, امالممال, 29 اياهه عال, 1902 .2

 اضيا رظنا .مليفوركياملاب ةروصم ةخسن :دادغب ؛يبرعلا جيلخلا لودل يمالعالا قيثوتلا زكرم

 .١١٠١ص «قباسلا ردصملا .يصوصخلا

 .5؟ص «قباسلا ردصملا ؛حابصلا رظنا .ريغصلا رهنلا وهو جلف عمج الا وه ام جالفالا 7

 .؟"ص ء.قبانلا ردصملا  حابصلا 7

 ,ثيدحلا لاجر مجارتو «تازاجالا يف نيرحبلا ةؤلؤل .يئارحبلا دمحا نب فسوي رظنا -

 .445ص .فرثالا فجنلا .نامعنلا ةعيطم .مولعلا رحب قداص دمحم هيلع قلعو هققح

 .ثادحالا كلتل رصاعم وهو ء«ه87١١ ماع يفوت ؛ينارحب خرؤم وه فلؤملا نا مولعمو

 انفي



 لحرلا هيش نم ىرخا تاعومجم لحاسلا نم برقلاب تنكس يتلا تاعامجلا

(١ 
 .' ودبلا نم

 ةهجاومل ءاهنيب اميف لامعالا ميظنت نم تاعامجلا هذهل دبال ناكو

 ىلع ثالثلا لئابقلا تقفتا اذهل «ةرقتسملا اهتايح ةيادب عم ةديدجلا اهعاضوا

 مكحلا نوؤش حابصلا لا ىلوتي ناب كلذو .يواستلاب اهنيب اميف حابرالا ميسقت
 ."”ةراجتلا ىلع فارشالاب ةفيلخ ونب موقيو ةحالملا روما ةمهالجلاو

 ديكاتل تيوكلا يف ةيرجحلا تويبلا حابصلا لآ داش مايالا رورمبو

 اهمكحي مل ذئنيح تيوكلاف ءارقم مهل اهوذختا ثيح .””ةقطنملاب مهدوجو

 تاعامج نيب نم يمانتملا مهرود زرب امك .«”هوسسا نيذلا موقلا نع يبنجا

 مهيرزاؤمو مهئافلح عم نواعتلاب ايلعف احاجن اوقتح ثيح .ىرخالا بوتعلا

 نيذلا دلاخ ينب ةهجاوم يف هتيوقتو مهزكرم تيبثت يف هرواجملا لئابقلا نم
 ةريزجلا هبش لحاوسل يقرشلا يلامشلا ئطاشلا عيمج ىلع ةدايسلا مهل تناك

 عمود عملا عالفملال: (كاناليملا), 4)7ع ه0الملا تعالت ععفا خكافلا ةوواعمب

 لانا ةالقأ_, .596 .6 ,1938 ,/061 .01/٠
 (تيوكلا عمتجم) طفنلل ةجتنملا لودلا يف يعامتجالا ريغتلا حالفلا ةرون .د اضيا رظنا

 .نوسمخلاو ةعباسلا ةلاسرلا ,ةرشاعلا ةيلوحلا .تيوكلا ةعماج .بادالا ةيلك تايلوح

 .اذلص ءماو28/ه4

 0. كمون ع5, 01145: 5618011085 ءطمالا 715 801048ملل 601٠ عطالال عال م

 لا5 108/1 مل مالم 01 عم اان عمهللافتلا0لل 60 1للل عع عمم اللا 1ع مها ع
 0 هالاقلا, 18056817, 8مااةهاازل مللم 072عد مهافعع5د األ 705 هع6كاهلل
 (مدماال) 6انا ع (١لعالل 5عماعك, مل الكا 85014881 ,1850, 2. 2

 .قباسلا ردصملا ؛ةروثلا ةديرج رظنا

4 
 .””ص .قباسلا ردصملا ,ديشرلا .
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 مهو ءرشع نماثلا نرقلا نم لوالا فصنلا بوتعلا ىضما اذكهو '”ةيبرعلا

 .”اهيف مهسفنا زيكرتو مهتنيدم ةيمنتل ةقداصلا دوهجلا نولذبي

 ىلا ادانتسا لوقلا نكميف .تيوكلا بوتعلا لئابق لوصو خيرات نع اما

 ىرخالا ةيبرعلا لئابقلا نم مهئافلحو اولصو مهنا "'ةتباث ةيخيرات هلدا

 ضعب هيلا تراشا ام ةلدالا هذه نمو 21015 ماع لبق يبرعلا جيلخلا

 يتلاو 2.نيرحبلا يف ترج ةكرعم يف بوتعلا كارتشا ىلا ؛ةيخيراتلا رداصملا

 ماع يلاوح يرجهلا خيراتلا يف لداعت يتلا (اهوتنش) هملكب اهثادحا تخرا

 ملال

 .ل4ص .1451/ .ةرهاقلا .هط .نيرشعلا نرقلا يف برعلا ةريزج .ةبهو ظفاح

 .""ص ء.قباسلا ردصملا .ةمكاح وبا 4

 ,دح ىصقا ىلع ١7٠١7 ماع وا 17١١ ماع تيوكلا ىلا بوتعلا لوصو ركذت تاراشا كانه

 / ها8١٠م١٠ ةنس ئشنا مهدجسم نا رمع نبا ةيرذ نم مهف هنا ؛ يناهبنلا ركذ ام اهنم

 نمو .مم6 قفاوملا ه54١١١ ماع هؤانب ددج (رمع نب ديعس نب هللا ديع) ناو ءماكال

 ةئامب ردقت هئاشنا ىلع ةليوط ةدم رورم دعب الا نوكي ال هبارخو دجسملا مداقت نا مولعلا

 نا امك .خيراتلا اذه لبق تيوكلا اولصو دك بوتعلا نوكي ةياورلا هذه تحص اذاف ماع

 شقن م4١0١ قفاوملا ه1١١“ ماع دمحم نب ةفيلخ خيشلا هاشنا يذلا ةفيلخ لآ دجسم

 ءاقل بوتعلل - دلاخ ونب - هحنم يذلا .ءامحالا ليخن هيلع فقواو .هئانب خيرات هيلع

 - 6١ص ء«قباسلا ردصملا ,حابصلا رظنا .رخآ ليلد وهل ؛فيطقلا حتف يف مهل مهتدعاسم

 يفوت دق زوريف نب دمحم خيشلا وه تيوكلا يف ةاضقلا مدقا نا ودبي هيلع انرثع اممو .9١ص

 ردصملا ؛ةنيطق .ةليوط ةدمب هتافو لبق ءاضقلا ىلوت دق نوكي كلذبو (م1757/ه1176 ةنس

 .1856ص ءقباسلا

 .66؟صص .قباسلا ردصملا .نيسح ابا ١

 .447ص .قباسلا ردصملا ,ينارحبلا رظنا 3
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 (اشاي يلع) ةرصبلا يلاو اهلسرا يتلا ةينامثعلا قئاثولا ىدحا يف ءاجو

 نوناك) ربمسيد / ه ١١١ ةنس بجر "١يف لوبنطساب ينامثعلا ناطلسلا ىلا

 نم روما ةلمج جتنتسن نا نكميو .""ةرصبلا ىلا بوتعلا لوصو م١١17 (لوالا

 : يه ةقيثولا هذه

 لبق تعقو ثادحا نع ملكتت يهو تبتك دق ةقيثولا هذه نا :امهلوا

 ةباتك خيرات لبق ةرصبلا اولصو دق بوتعلا ناو دبالف - يلاولا باتك - ةباتك

 امو .كلذ لبق لقن مل اذا ,م١١17 / ه7١١١ ةنس لئاوا يف يا باتكلا اذه

 ءالؤه كرت ءةرصبلا نكسب مهل حامسلاب يلاولا بلط ىلع ناطلسلا در رخات

 .هسفن ماعلا يف تيوكلا ىلا ةرصبلا

 يف عقت قباسلا يف بوتعلا اهنكسي ىتلاو (ةحيرف) تناك امل :امهيناثو

 تراشا ثيح .ةينامثعلا ةقيثولا يف ةدوصقملا يه رطق نوكت ناو دبالف .رطق

 يماع نيب تناك رطق نم مهترجه ناو «نيرحبلا يف نيميقم اوناك بوتعلا ناب

 - خرؤلا يلاولا ةباتكل قباس خيرات يف ةرصبلا اولصو ثيح ءما0١/١٠- 64

 ىلع بلغتلا اهلالخ اوعاطتساو «قيرطلا يف اهوضق ىتلا ةدملا دعب - افنآ

 برقا ناب لوقلا اننكمي كلذ ىلعو ."'مهقيرط تضرتعا يتلا باعصلا ضعب

 ١7١١. ماع وه تيوكلا يف بوتعلا رارقتسا ةيادبل خيرات

 نحن اولاقو .ىرخالا رئاشعلا نم مهعم نمو تاغيلخلاو بوتعلا ءاج ةقيثولا صن يف ءاج .

 نيسخو ةئام وحن مهل ناكو ءةرصبلا اونكسي نا نوديري مهناف .مجعلا انكرتو نوملسم

 الجر نوعبرا وا نوثالث بكرم لك ىلعو .عفادم ةثالث وا ناعفدم بكرم لك ىلعو ابكرم

 ابا نع القن .رخال ىلا ناكم نم مهلاوما لقنو ةراجتلا لقن مهلمعو «ةيقدنب لمحي ابراحم

 .8١٠ص «.قباسلا ردصملا .نيسح

 .؟؟ص - ؟١ص .قباسلا ردصملا ,حابصلا رظنا م
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 تيوكلا سيساتو بوتعلا .؟
 ءاهسيسات تبقعا يتلا تاونسلا يف اظوحلم اومن تيوكلا تدهش

 ةرواجملا لئابقلا عم مهفلاحتب ةديدجلا مهعاضوا تيبثت بوتعلا عاطتساو

 .مهل
 يف ةينامثعلا ةطلسلا فعضو .لالقتسالا ىلا لئابقلا هذه ةعزنل ناكو

 عم ةرشابم لماعتلا ىلع ةيبروالا ةيراجتلا تالاكولا يرغي امم «قارعلا بونج

 ايداصتقا اومن دهشي نا ديدجلا عمتجملا دعاس يذلا رمالا ,"”بوتعلا خويش

 ةديدع بابسال دوعي كلذ درم لعلو ١5!1١ 0١9550 نم ةرتفلا يف اعيرس

 روعشلا ريفوت يف مهحاجنو ءرحبلا لالغتسا يف نيسسؤملا ةراهم اهمها

 ىوقلا نم مهي طيحت تناك يتلا رطاخملاب مهيعوو لخادلا يف رارقتسالاب

 يراجتلا تيوكلا عقوم ىداو امك ."”ادادعتساو اددع مهقوفت يتلا ىرخالا

 ديازتو اهعاستا ىلا ولْؤللا تاصاغم نم اهبرقو نفسلا وسرل زاتمملا اهؤانيمو

 يف ةيدنلوهلا قئاثولا انثدحتو ."'نمزلا رورم عم اهناكس ددع دايدزاو اهنارمع

 : يتالا تيوكلا نع ١07655 ةئس

 عقتو «يبرغلا ءيطاشلا ىلع اكليف ةريزج يتات (وافلا» تارفلا دعبو“

 غلبيو ءةيبرعلا بوتعلا ةليبق نكامالا هذه نكست .ةكليف لباقم (نيرقلا)
21 ٠. 

 هةمسل 6966 مهددع 000

 .788ص - "41ص .قباسلا ردصملا .مساق ُ

 .6١ص ء.قبانلا ردصملا .حالفلا ع

 ١. 72ص - ١؟ص «.قباسلا ردصملا ,ةفيلخ لا رظنا د

 .7١رص - ١١ص «.قباسلا ردصملا «ةقيلخ لآ نع القن 3
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 اهتاناكما زيزعتو مهتدلب ةيمنتل ةقطنملا فورظ رامثتسا يف بوتعلا حجن

 جيلخلا ربع ةيبروالا ةيراجتلا تاكرشلل ةيرحبلا تالصاوملا طوطخ اهلوا

 كلذك «ةقطنملاب مهتسفانم ىلع ةرداق ةوق دوجو مدع امهيناثو .هيلاو يبرعلا

 ذفاون مهل حتفو .'"”مهل ةيامحلا ريفوت يف دعاس يذلا دلاخ ينب مكح ةحامس

 تبثو ةئشانلا مهتنيدم ززع امم :نيرخالا عم يراجتلاو يسايسلا لماعتلا

 .اهناكرا

 نم تيوكلا تدافتسا .ءرشع نماثلا نرقلا نم لوالا فصنلا لالخو

 يف - ةرقتسملا ريغ اهعاضوا ةجلاعم - يف ؛ةقطنملا يف ةرثؤملا ىوقلا لاغشنا

 ىوقلا كلتل يراجتلاو يسايسلا فعضلا نمازت دقف «ةيمانتملا اهتناكم ميعدت

 ةدايز يف مهسا امم .”'رشع نماثلا نرقلا فصتنم ةصاخ تيوكلا زورب عم

 ككفتلا ةلاح نم يناعت ةينامثعلا ةلودلا تناك دقف ءاهنايك ةرولبو اهتوق

 سراف تلظو ءدادغب اشابو ةرصبلا ملستم نيب ةصاخو اهتالو نيب ةريبكلا

 ةمزاللا ةيرحبلا ةوقلا ىلا اهداقتفال يبرعلا حيلخلاب اهذوفن ضرف نع ةزجاع

 .يبرعلا جيلخلا بونج يف اما "دعب ترهظ دق مهتوق نكت ملف نويفلسلا اما

 أيه امم ءمساوقلاو نامع ماما نيب قئالعلا كشلاو عازنلا ةلاح تعبط دقف

 ةاشن ء2م٠٠ - ١ا/له٠ ةيبرعلا ةريزجلا يقرش خيرات ؛ةمكاح وبا رظنا ليصافتلا نم ديزل ِ

 ,توريب «؛ةايحلا ةبتكم راد .هّللا دبع نيما دمحم ةمجرت :نيرحبلاو تيوكلا روطتو

 هللا دبع دشار ىلا عوجرلا نكمي ينارغجلا اهعقوم ةيمدا لوح ةدازتسالل .4 ص . 6

 «ةرهاقلا .ةيبرعلا لودلاو ةيناطيربلا ةموكحلاب اهتقالعو تيوكلا خيرات رصتخم .ناحرفلا

 .50ص 0

 رك. لوزا مصصعمللا ا( فطاقأل ا« ءافأإل عمذلام, م 15 019137 0 اظشنل 1747 - 1779, طة 3

 انالاا/عمكأاا/ 0ع الا عمم 0, 58855 هلا 6م60, 1979, مم 8
 .188ص .قباسلا ردصملا ؛ةنيطق رظنا .
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 تيوكلا ةيمها مدع ىلا ةفاضا ءاهراهدزاو تيوكلا روطتل ةبسانملا ةصرفلا

 ةينغ نكت مل اهنا الا ءايداصتقا ومنت تناك ةدلبلا نا نم مغرلا ىلعف ءاهسفن

 ."اهيلا نيرخالا راظنا دشت ىتح ةيافكلا هيف امب

 ةهجتملا ةيربلا لفاوقلل امهم اركرم اهرابتعاب ينارغجلا اهعقوم مكحبو

 يلاها عم يراجتلا اهلماعت دايدزا كلذ ىلع بترت دقف ٠بلحو ةرصبلا وحن

 ؛ةيبرعلا ةريزجلا هبش قطانمل يعيبطلا ذفنملا اهنوكب ترهتشا امك ."”ةرصبلا

 ."'ةيبرعلا ةريزجلا قرشو قارعلا نيب يراجتلا طيسولا رود تداو

 قيرط تيوكلل حبصا ءرشع نماثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ةيادب عمو

 ناك ثيح .يبرعلا جيلخلا تاراما نيب ةبيط ةناكمب تعتمتو اهب صاخ

 ةفصبو ."؛طقسم لوطسا دعب ةراجتلا لقنل لوطسا يناث يراجتلا اهلوطسا

 ظوحلملا يراجتلا طاشنلا يف ةمهاسملا نم اريثك تيوكلا تدافا دقف ةماع

 ةدئاف هيف تدافتسا يذلا تقولا تاذ يف ؛ةيدنلوهلا ةيقرشلا دنهلا ةكرشل

 ."”ةيزيلكنالا ةيقرشلا دنهلا ةكرش عم لماعتلا نم ربكا

 ."5ص ١14٠. .تيوكلا ,"ط .ةيئايس ةسارد تيوكلا ميهاربالا يلع نسح .د ا

 يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف يناطيربلا ينامثعلا عارصلا .يتاوهقلا دمحم نيسح ءد رظئا 4

 ةعماج ءرصاعملاو ثيدحلا يبرعلا جيلخلا خيرات بات5 يف 1414 1١41/١- ةرتفلا لالخ

 ١77. ص 21544 ةرصبلا

 ةيفارغج يف ةسارد .تيوكلا ةنيدم ؛ميهاربا نسح دمحا .د رظنا ليصافتلا نم ديزم

 ص :.1985 (/) تيوكلا ةعماج ؛ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا تاسارد ةلجم تاروشنم ؛ندملا

 ةغأ

 57١. ص.تيوكلا خيرات ؛ةمكاح ويا 3.

 .ل5 ص .ةيجراخلا تيوكلا تاقالع  حابصلا 5
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 راشا دقف ةرتفلا هذه يف ظوحلملا اهروطتو تيوكلا ةناكم ىلع ةلالدللو

 :لوقلاب ١7176 ماع الاع80الا1+ '''روبين يكرامنادلا ةلاحرلا - اهيلا

 اهيدل ةيرحب ةنيدم .سرفلاو نويبروالا اهيمسي امك نيرقلا وا تيوكلا)

 .«صوغلاو كمسلا ديص ىلع نوشيعي اهناكس ءديص براق )60١( يلاوح

 ةليبق نم اهخيش لبق نم ةموكحم يهو ءاهداصتقا ةدعاق ةورثلا هذه تناكو

 لالقتسالا ىلا علطتي هنكلو .هئالو يف ءاسحالا خيشل عبتي يذلا ,بوتعلا

 عجارتي هشيجب ءاسحالا خيش مدقتي امنيح تالاحلا هذه لثم يفو .انايحا

 ."”(اكليف ةريزج ىلا مهتاكلتممب نيرقلا ناكس

 لآ عاطتسا ءاهدوجو خيسرتو اهتدحو نيصرتل تيوكلا ةريسم لالخو

 نا « ””ىرخالا بوتعلا عورف ىلع ةصاخ ةنميه مهل تناك نيذلا حابصلا

 ةديدجلا مهعاضوا خيسرت يف اظوحلم احاجن اوققحيو ءةردابملا مامزب اوكسمي

 .ةقطنملا يف

 اوار ءاهيلا نيرجاهملا نم عمج مهطلاخو تيوكلا يف نونكاسلا رثك الو

 تالكشملا لحل اعجرم نوكي مهنم ريما مهيلع رمؤي نا يرورضلا نم

 ."”اماع نيتسلا برقت ةدم مكح يذلا حابص ىلع مهرايتخا عقوف تافالتخالاو

 دعي يذلاو اريثك هباتك رهتشا دقف كلذلو .نيفصنملا ةلاحرلا نم !لاعغ80الا1 روبين ناك ١

 دومحم دمحم .د رظنا .رشع نماثلا نرقلا ف ةيبرعلا ةريزجلا نع بتك ام لضفا نم

 "0س 2ع .(ةيدوعسلا) ةرادلا ةلجم .رشع عساتلا نرقلا يف بناجالا ةلاحرلا .دايصلا

 .1؟7ص - ١178 ص ءم 1١الال (لوليا )ربمتبس / ه ١.91 لاوش

 ال.6, الا عقوالال8: ؟طشفالعا 5 7501لورت ْمطفقاف مللم 01 عم 60 الا 5ا85 اال ُّ

 مع عمم, ا/نا.11, عمال 8ان5/1,1792 7.

 ه.ال, ما162150100: مه 001627101 0ع ؟هعشأت ع5 عالم عالاعلل15 الها اكل 1

 ةماعلا 1م, 33,2. 2

 8امالا/اا ا: 02. 611, 2.11 :اضيا رظنا .44ص ءقباسلا ردصملا . يجعلق رظنا 1
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 .هموق ىلع ةماعزلا لمحي ناك هدلاو نال ؛حابصل مهرايتخا ببس دوعي

 يف اميقم ةنسلا مايا لوط ناك احابص نا نورخا لوقيو ءدجن يف اوناك نا ذنم

 .رحبلا يف مهلمعف ةيرثكالا اما ءربلا يف هلمع نال ءاهلوح وا تيوكلا

 ام يرصبلا دنس نب نامثع خرؤملا هدروا ام لعلو ."'ةدم تيوكلا نع نوبيغتيف

 مهئارال هولعج نيحو) :لوقي ثيح مكحلل حابص رايتخا طورش عم قبطني

 اذ ناينبلا تباث ناميا اذ ناكو .مهعدص بارو ( مهرغث دسو مهرسا دش ,. ةلبق

 خيشلا نا .ةرصاعملا رداصملا هركذت امم نيبت ذا ."'(بئاص ريبدت بقاث يأر

 ام كلذو ءهبناج ىلا اهفوقوو «ةينامثعلا ةلودلا اضر بسكي نا عاطتسا حابص

 تيوكلا ضرا .بوتعلاو هرارقتسا ىلع ١7١4 ماع اهتقفاوم نم هيلع لدتسي

 «9اهل اعبات هسفن نم لعجي نا نود

 رهظيف - ةيلاحلا تيوكلا - سسؤم دعي يذلا حابص خيشلا ةطلس اما

 زفيا عم هتصق نا كلذ ,تيوكلا ةنيدم راوسا ىدعتت ١708 ماع تناك اهنا

 نم يوارحصلا قيرطلا ىلع نيلزانلا برعلا نا حضوت .هتعامجو /5

 دهعتي نا هنكما يذلا ام الاو ءهعم قافو ىلع اوناك .بلح ىلا تيوكلا

 ."بلح ىلا نيمللس نيرفاسملا لاسراب

 : يهو لحارم ثالثب رم دق حابص لال مكحلا رارقتسا نا حجارلاو

 .5١1شص .قباسلا ردصللا ؛نالمشلا رظنا .أ

 .6١ص .قباسلا ردصملا .يرصبلا 3

 010615010. 08. ©17, 8. 27 رظنا .*

 م.ص ؛قباسلا ردصملا ,ةمكاح وبا رظنا ليصافتلا نم ديزل .“
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 ينب ةيامحب اهيف مهتماقاو تيوكلا ىلا ةفيلخ لآو حابصلا لا ةرجه ١-

 .دلاخ

 حابصلا لا سيئر لوالا حابص خيشلا فلاحتب ةكرتشملا ةرادالا -؟

 .ةمهالجلا سيئر يبتعلا رباجو «ةفيلخ لا سيئر دمحم نب ةفيلخو

 ."”تيوكلا سيساتو مكحلاب حابصلا لا لالقتسا -#

 يف ةراما لوا لكشي نا يف حجن دق لوالا حابص نا .لوقلا عيطتسن اذهل

 .تيوكلا

 تيوكلا يطعتل ءرشع نماثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ٌثادحا تءاجو

 ربكا نيب اعازن ةرتفلا كلت تدهش دقف ءاهراهدزاو اهروطت يف اريبك امخز

 رمالا .ءاسحالا ماكح دلاخ ونبو ءةيبرعلا ةريزجلا يف نويفلسلا امهو .نيتوق

 اهنايك ددهت يتلا ةيجراخلا راطخالا نع اهدعباو تيوكلا ظفح يذلا

 .ابيرقت نرقلا كلذ رخاوا ىتح اهلالقتساو

 .50ص - 74ص .قباسلا ردصملا ناس رظنا .أ
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 يناثلا لصفلا





 رشع عساتلا نرقلا ةيادبو ءرشع نماثلا نرقلا رخاوا تاونس لثمت

 ةيوقتو مهسفنا ديطوت يف تيوكلا يلاها لاغشنا ةرتف ءةمهملا اهثادحاب

 جوازتلا قيرط نع تيوكلا لخاد مهتوق ةدايز يف حابصلا لا حجن ذا ؛مهذوفن

 ديدجلا عمتجملا دهش امك .ةرواجملا قطانملا يف ىرخالا لئابقلا عم ةرهاصملاو

 لغتشي رقتسم عمتجم ىلا ةنيدملا ناكس روطت ظحالن ذا ءاظوحلم اروطت

 هجوتلا حمالم دوجو نع الضف .نفسلا ةعانصو ْولُؤللا ىلع صوغلاو ةراجتلاب

 .امهيف ةبغرلاو ةفرعملاو ملعلا وحن

 فدهب «ةريبك ادوهج تيوكلا يلاها لذب دقف يجراخلا ديعصلا ىلع اما

 ماكح دلاخ ينب ىلع مهدامتعا ليلقتب كلذو .ربكا لالقتسا ىلع مهلوصح

 يراجتلا مهذوفن نم ررحتلا يلاتلابو ةيبرعلا ةريزجلل يقرشلا لحاسلا
 مدعو دايحلا ىلع ةمئاق ةسايس ةرتفلا هذه يف تيوكلا تعبتاو .يسايسلاو

 دقف :ديدجلا ئشانلا اهنايك ىلع اظافح ء.ةقطنملا تاعارص يف سامغنالا

 اهل ناكف ؛ةيبرعلا ةريزجلا يف ةعزانتملا فارطالا عم ةبيط تاقالعب تظغتحا

 يف دعاس افلاحت كلذ ناكو .لئاح ريما ديشرلا نب لالط عم ةيدو تاقالع

 مغرلا ىلعو ."”بونجلا يف نييفلسلا تاعامجو لئاح ريما نيب نزاوتلا ظفح

 ةسايس جهتنت تلظ تيوكلا نا الا ءاهل ةرواجملا ىوقلا طوغض ديازت نم

 نسح ةمجرت 25 ماع ىتح تيوكلا 5 ةيناطيربلا حلاصملا ؛ةدوج نسح دمحا .د رظنا ل

 ١" ص 2006 ؛دادغب «داشرالا ةعبطم ؛راجنلا يلع

 ها



 الا .ةينامثعلا ةلودلا عم ةيدو تاقالعب تظفتحا دقف ءاهب ةصاخ ةنزاوتم

 ."ةرشابم ةينامثع ةرادال ةعضاخ نكت مل اهنا

 ىلع اهتيامح .رشع عساتلا نرقلا ةيادب عم ايناطيرب تضرع امنيحو

 يف احاجن ققحت مل اهنا الا ةقطنملا يف ةيمانتملا اهحلاصم ىلع اظافح تيوكلا

 . "كلذ

 مهنطو يف ةسوملم تاحاجن نم هوققح امب تيوكلا بوتع فتكي ملو

 ريرحت يف بوتعلا لئابق نم مهناوخا عم اومهاس لب .(تيوكلا) ديدجلا

 اهمكحي ةيبرع ةرادال اهتداعا يفو .يسرافلا ذوفنلا نم ١78 ماع نيرحبلا

 لئابق تعاطتسا ءرشع عساتلا نرقلا لولحبو .”'ةرابزلا يف بوتعلا مهئابرقا

 رزج ىلا ةفاضا ءرطق ىلا تيوكلا نم يلحاسلا ءزجلا ىلع رطيست نا ,بوتعلا

 ميقت نا .تيوكلاب ةمكاحلا ةرسالا تنكمت هسفن تقولا يفو ."”نيرحبلا

 ."اهل ةرواجملا ةيودبلا لئابقلا عم ةيديلقت تاقالع

 4١. ص - 1٠ ص قباسلا ردصملا .راجنلا 7

 .736 ص ؛قباسلا ردصملا ,ةدوج رظنا 5

 ءرطق مكاح ناويد ةمجرت 25 ج ؛يخيراتلا مسقلا «جيلخلا ليلد ءرميرول.ج .ج رظنا ا

 .1905 ص ءاقؤكال ةحودلا

 .ةرهاقلا ةيرصملا ولجنالا ةبتكم ءيبرعلا جيلخلا يف ةيسايسلا تارايتلا ءداقعلا حالص د ُُ

 ."584 ص لوله

 كلا عع محلل 01 ع55ب 06. ١ 4 .6 ,0١1

 ف



 لوالا ثحبملا

 (1814 - )١155 حابص نب هللا دبع

 تايورلا قفتتو ."'حابص هيبا ةافو دعب (10777 ماع يلاوح) مكحلا يلوت

 يهو ءاهب فرع ةديدع ايازمل مكحلل ريتخا هللا دبع خيشلا نا ىلع ةيلحملا

 اهب يلحتلا يبرعلا بحي تافص اهعيمجو .ةمكحلاو لدعلا بحو ةعاجشلا

 ,هتعامج ةرواشم دعب الا ءمهم رما يف تبي ال ناك هنا هنع فرعو ."'همكاح

 .""اباوص هنوري اميف مهفلاخي الو
 ةنيدم عاستا ىلع ةلالدللو «.ترهدزاو تيوكلا تمن همكح لالخو

 نم اهتيامحل ةنيدملا روس ءانب وه ء.ةيلخادلا اهعاضوا رارقتساو تيوكلا

 نرقلا نم ريخالا ثلثلا يف '”دلاخ ينب فعض دعب ةصاخ :ةيجراخلا راطخالا

 بونجلا ةهج نم ةددهم تحبصا تيوكلا ناف رهظي ام ىلعو ءرشع نماثلا

 ."قفتنملا ءارماب لامشلا ةهج نمو ءدوعس لا زيزعلا دبع نب دوعس لبق نم

 رظنا .77ص ١586. .اط .كرابم دهع يف تيوكلل يسايسلا خيراتلا .شرتخلا حوتف 1

 ٠ 198٠« رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا ,8ج .برعلا كولم .يناحيرلا نيما اضيا

 ١. 77ص

 .""ص «.تيوكلا خيرات ,ةمكاح وبا ُ

 ١١-1١., ص قباسلا ردصملا , يعاتقلا 0

 نم تاحمل «يكرتلا نسحملا دبع فسوي اضيا رظنا .80ص .قباسلا ردصلا ءميهاربا .*

 .١5ص 191/4 .يناثلا نوناك .تيوكلا «تيوكلا يضام

 .١١ص ءقباسلا ردصملا ؛ يعانقلا 0

0. 



 نم ديزم ىلا .ءاسحالا يف مهاياعرو نييفلسلا نيب ةمئاقلا لكاشملا تدا

 ةريزجلا هبش طساوا ىلا دنهلا ةراجت قيرط لوحت دقف .تيوكلا يف روطتلا

 ةرصبلاو تيوكلا ئناوم تحبصاو .ءاسحالاب ارورم داتعملا هارجم نع .ةيبرعلا

 بارطضا نا امك .""ةريزجلا بلقل اليلد مدختست ريقعلاو فيطقلا لدب

 مهاعدو ؛تيوكلا يلاها سوفن يف اريبك ارثا ثدحا دق .ءاسحالا يف عاضوالا

 ةيقافتالا نم كلذب اوصلختيل حابصلا هللا دبع خيشلا ةرصانمل ةدحاو ادي اونوكيل

 ينب مكح طوقسبو ءلوالا حابص خيشلا دهع يف .دلاخ نيبو مهنيب ةدوقعملا

 ."”لالقتسالا وحن تيوكلا قالطنال ىلوالا ةوطخلا ادبت .دلاخ

 داجيا يف حجن دق تيوكلا خيش نا - ريبعتلا حص نا - لوقلا نكميو

 امم .ىلوالا اهتاشن فورظ يف ."ههدلب يف ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةيمنتلل لئاسو

 ةديدج ميقو ميهافم اهيف ترولبت ؛ةديدج ةلحرم ىلا ؛تيوكلا لاقتنا ينعي

 نمحرلا دبع يقارعلا خرؤملا اهدروا .ةيخيرات تاراشا كانهف ةيرضح ةايحل

 ىلع ىقلت م091١ ماع تيوكلا راز يذلا يدادغبلا يديوسلا هللا دبع نب

 تيوكلا) لوقي ذا ,يعامتجالا عضولاو ناكسلا يف صئاصخلاو حمالملا ضعب

 ."”(نادجسم اهيفو اعماج رشع ةعبر! اهيفو ءرحبلا لحاس ىلع ةدلب

 ةعبطلا «يخيراتلا رفسلا «لوالا ءزجلا جيلخلا ليلد يف تيوكلا .ديزلا دوعب دلاخ ُ

 .هؤص ؛.١158 .يلوالا

 .ه؟ص .قباملا ردصملا .لعزخ خيشلا رظنا ليصافتلا نم ديزمل 4

 مامدمعم ززالظمعإ مهعف كلامالط ق0 6زك عمم 1ع ( معدمافأل ) 6انا#ق 51815

 الالم 5م 10067010, لضا الاكل 3, 1977, ©. 6.

 دادغب ثداوح خيرات ,يدادغبلا يديوسلا هللا دبع نب نمحرلا دبع رظنا ليصافتلا نم ديزم 1

 ةفاقثلا ةرازو «فوؤر مالسلا دبع دامع روتكدلا هيلع قلعو هل مدقو هققح .ةرصبلاو
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 ظوحلملا يسايسلاو يراجتلا اهرود يمانتو تيوكلا ةيمها دايدزال ةجيتنو

 تحبصا دقف ؛ةيبرعلا ةريزجلل يقرشلا لحاسلاو يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف

 حابص نب هللا دبع خيشلا ةمكح نا الا ءاهب ةطيحملا ىوقلا راظنا طحم

 وه ةكرتشملا حلاصملا ساسا ىلع «نيرخالا عم لماعتلا يف هتنورم ىلع ةمئاقلا

 .ةقطنملا تاعازن يف قالزنالا اهبنجو , عارصلا رواحم نع تيوكلا دعبا يذلا

 (١اال4 - 1الال١) يسرافلا لالتحالل ةرصبلا ةنيدم تضرعت امدنعف

 نيفرطلا ءازا ادياحم افقوم ءةيادبلا يف حابص نب هللا دبع خيشلا ذختا

 ءادعلا ببسب .سرفلا دض يئادع فقوم ذاختا ىلا ليما ناك هنكلو نيعراصتملا

 ىلع ةيبرعلا لئابقلا نم مهريغو .بعك ينب خويشو تيوكلا نيب يديلقتلا

 ."مهل اهتدعاسم تمدق يتلاو يبرعلا جيلخلل يقرشلا لحاسلا

 يلحملا نزاوتلا ىلع ةمئاق ةسايس جهني نا ءهللا دبع خيشلا عاطتساو

 ةيادبو .””رشع نماثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ةليط ؛ةقطنملا يف ةرثؤملا ىوقلل

 ةموميدل لضفالا نامضلا هنا ىلع دايحلاب مزتلي ناو ءرشع عساتلا نرقلا

 .""اهب ةطيحملا ىوقلا سفانت دادتشا طسو ؛تيوكلا

 راشتنا ببسب ةرصبلا رداغ يديوسلا نا مولعمو .4 8ص - 44ص 2140/8 .دادغب .نونفلاو

 .رهشلا ةبارق اهيف ثك يتلا تيوكلا لصوو ءاهيف نوعاطلا

 نبا ىلا عوجرلا نكمي ةرصبلا ثادحا لوح ةدازتسالل .547ص .قباسلا ردصملا .مساق 5

 «ينامثعلا مكحلا ةياهن ىتح ةرصبلا سيسات نم ه ١4 اهوملستمو ةرصبلا ةالو .سالمغلا

 ."ا9ليص - "5ص .1957 .يرصبلا تاروشنم راد

 ردصملا ؛:ةدوج اضيا رظنا .؟7رصص ءقباسلا ردصملا . ميهاربالا رظنا ليصافتلا نم ديزل 2

 .؟9ص «قيباسلا

 4٠. ص «قباسلا ردصملا ؛ميهاربالا رظنا ِ



 تلمكتسا دق تيوكلا تناك ءرشع نماثلا نرقلا نم ريخالا عبرلا ينو

 ايلحم مكاحلا اهخيش مسا زربو «يمانتملا اهدوجول ةيباسالا تاموقللا

 نكمي ام اذهو .يبرعلا جيلخلا لامش يف بوسحملا اهرود اهلو ايجيلخو

 ربك لينولوكلا يزيلكنالا ةلاحرلا اهدروا ىتلا ةراشالا نم هجاتنتسا

 ةرصبلا نم هقيرط يف وهو ءاهب هرورم ءانثا .تيوكلا فصو يذلا 6658

 خيش لبق نم ةكولمم" :اهنأب اهفصو ذا ءاالالوه - لاا ماع طقسم ىلا

 اهتاردقو ةيسايسلا تيوكلا ةوق دايدزا ىلع ةحضاولا ةلالدللو ."””يبرع

 امنيحف ءاهتدايس ىلع ظفاحت نا تعاطتسا اهنا يه .ةرتفلا هذه يف ةيعافدلا

 اهل ىدصت 2١85 ماع تيوكلا ةمجاهم يغبت «بعك ىنب نفس تءاج

 مغرو ءمهدلب نع اعافد اهنوضوخي ةكرعم لوا يف "ةقرلا يف نويتيوكلا
 يارلا لها ةراشتسا ىلع امئاد رصي ناك تيوكلا خيش نا الا ,فقوملا ةجارح

 تيوكلا نا ىلا ةفاضا ؛يلاهالا دومص ززع امم ؛برحلا نوؤش يف هبعش نم

 ازيهجت ازهجمو اريبك الوطسا ءاهخيرات نم ركبملا تقولا كلذ يف كلمت تناك

 ذحشو ؛«نييتيوكلا نيلتاقملا هيجوت يف هسفن هللا دبع خيشلا رود زربو ."ابيط

 .بعك ينب ىلع اريخا رصنلا مهل ققح امم .مهممه

 لما غو نممعمعألإ 085 عدلمت انزل هزل 1ع هم5ك5وم6ع 150 االماذغ 718010641 1

 عوالم مللم م 05055 1ع قتقعما 0عوعاطت اال (1778 - 1779) 01001, 3
6.03 

2 2 5 َ َ .0 َ 

 .١1ص 2١5696 قشثشمد , مويلاو سمالا نيب تيوكلا

 87ص -6١8ص .ةيجراخلا تيوكلا تاقالع «حابصلا رظنا

 هك



 ملل / ها ماع تيوكلا تدهش .ةيلخادلا عاضوالا ديعص ىلعو

 كلذ نا الا .؟"رطق نم برقلاب ةرابزلا ىلا تيوكلا نم ةفيلخ لا ةرجه

 ليطعت يفو .تيوكلا عمتجم كسامت ةوق يف رثؤي مل يخيراتلا ثدحلا

 بوتعلا يعرف نيب نواعتلا رارمتسا دكؤت .ةسوململا عئاقولا نا امك .هتريسم

 نب دمحم عم حابص نب هللا دبع خيشلا كارتشاو (ةفيلخ لاو حابصلا لا)

 كلذ رارمتسا ناف انيقي مسالا كلذب اهتيمستو ةرابزلا ريمعت يف ةفيلخ

 يقرشلا لحاسلا ىلع بوتعلا ذوفن ضرف يف امساح الماع ناك نواعتلا
 ةددعتملا مهتاطاشن ةسراممو «تيوكلا ىتح ابونج رطق نم ةيبرعلا ةريزجلل

 .. .ةمات ةيرحب هيف

 اهنا :لوقلا نكميف «ةيجراخلا حابص نب هللا دبع خيشلا تاقالع نع اما

 صرف رامثتساو ءامهلالقتسا تيبثتو تيوكلا نايك ةيوقت اساسا تفدهتسا

 .اهيلع ظافحلاو - ةديدجلا - تيوكلا معدل نيرخالا عم ةحاتملا نواعتلا

 ةماقاب تيوكلا خيش حجن «ةرصبلاو تيوكلا نيب راوجلا تاقالع مكحبو

 ءاجتلا ىوس اهركعي مل «قارعلا يف ةينامثعلا ةطلسلا عم ةيدو تاقالع

 ةلودلا عم هفالخل ,تيوكلا ىلا 1784 ماع يلاوح ةرصبلا ملستم اغا ىفطصم

 ,تيوكلا دض ةوقلا مادختساب ديدهتلاب دادغب اشاب عفد يذلا رمالا «ةينامثعلا

 باوج ناكو ء(هّللا دبع نب ينيوث)و اغا ىفطصم ميلست اهخيش ضفر اذا

 يف اشابلا لاتقل دادعتسا ىلع) .هنا هلوق .يدحتلا كلذ ىلع تيوكلا خيش

 518 018155 82/6 5ها/ات: 1018 ىلا عوجرلا نكمي اهبابساو ةفيلخ لا ةرجه لوح 0

 ةفحتلا «ناهبنلا دمح نب ةفيلخ اضيا رظنا .ماهه176 60857, 8618107, 1972,5. 3

 .76ص 2137 ءمالسلا راد ,دادغب ءاسج ءةيبرعلا ةريزجلا تاراما يف ةيناهبنلا

 .18ص ء.قباسلا ردصللا .يرصبلا

 هاب



 لد اذاو ."”برحلا ريغ رخا ليبس كلانه نكي مل اذا هفويض ةيامح ليبس

 طوغضلل اهعوضخ مدعو "'تيوكلا ةيلالقتسا ىلع لدي امناف ءيش ىلع كلذ

 .ةينامثعلا

 ليهستل ؛ةيرحبلا اهتاناكما تيوكلا تعضو دقف .كلذ نم مغرلا ىلعو

 يف ةيبرعلا ةريزجلا يف نييفلسلا لقاعم دض .ةينامثعلا ةيركسعلا تايلمعلا

 تدا دقو ءاهتامهم زاجنا يف اريثك اهتدعاب يتلاو (10748 - )١0/917 يماع

 لماعت تذخا يتلا .””ةينامثعلا ةلودلا عم ةقالعلا نسحت ىلا ةدعاسملا هذه

 .ةيلالقتسالا ىلع لدت ىرخا ةروصب تيوكلا

 اوذخا دقف #2174 ماع ءاسحالا يف دلاخ ينب مكحل نييفلسلا طاقسا دعبو

 حبصت نا كلذ ينعيو .مهل ةعباتلا تاكلتمملا ىلع ةرطيسلا ىلع نولمعي

 ."”اهيلا اوعلطت يتلا قطانملا نم ةقطنم تيوكلا

 اهلالخ يفو ةفطاخ ةيدوعس تاشوانمل تقولا كلذ ذنم تيوكلا تضرعت

 امهو :«نييفلسلل نيتضهانملا نيتوقلا ديؤي نا حابص نب هللا دبع خيشلا صرح

 ,نييفلسلل هءادع ةحارص هيف نلعي مل يذلا تقولا يف .دلاخ ونبو نوينامثعلا

 .497نص - ة؟6ص «قباسلا ردصملا «ةمكاح وبا ١

 ةلجم ءرشع عساتلا نرقلا يف تيوكلاو جيلخلا يف ايناطيرب ةسايس .ليعاملا نيلكاج .د 7

 ١. نص ء15ا/8 لوالا نيرشت 2س ١ع ؛ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا تاسارد

 يف رثالا بئارغ .يرمعلا هللا ريخ نب نيساي ىلا عوجرلا نكمي نيتلمحلا نع ةدازتسالل

 .46ص ١54٠ ؛لصوملا ءرشع ثلاثلا نرقلا عبر ثداوح

 7١21ا/لص - ١١ص 2١984 ,دادغب ,5”“ج «نيلالتحا نيب قارعلا خيرات .يوازعلا كلذك

 .طايخلا رفغعج ةمجرت .ثيدحلا قارعلا خيرات نم نورق ةعبرا ءيلسيه كيركنول كلذك

 .4 ١ص «قباسلا ردصملا ءراجتلا .7١5ص 21477 ءدادقب ءاثط

 .4 ١٠ص .قيانلا ردصملا .مساق .

 هم



 اهتيعبت لظ ف يتاذلا اهلالقتساب عقمتت هتراما نا تيوكلا خيش ريدقت ناكو

 ةظفتحم هتخيشم رمتست نا نمضي ال نكل ءدلاخ ىنب وا نيينامثعلل

 .«ىرخا ةيحان نم هنا ىلع .ةيفلسلا تاعامجلا ةرطيس لظ يف ءاهلالقتساب

 ينب وا نيينامثعلل اهتدعاسم تيوكلا ميدقت نم رهظي ال نا ىلع اصيرح ناك

 ."نيتوقلا نيتاه ىدحال اهتيعبت دييات .دلاخ

 / ها19١1 ماالؤ“ / ها8١٠ ىماع يف ةيفلسلا تاراغلا تناك

 ىلع ةلباقم ةراغب .تيوكلا يلاها ماق ؛«نيتراغلا كلت ىلع ادرو .م17

 ةيبرحلا تيوكلا ةوق روطت ىلع هنم لدتسي رما وهو «ةرتفلا كلت يف نييفلسلا

 دق .تيوكلا ةنيدم نا .لوقلا ىلا اندوقي ام اذهو ."هّللا دبع خيشلا مايا

 ."”ةيفلسلا تاعامجلا تاراغ لاشفا يف تحجن اهنا ةجردل ةيوق تحبصا

 ريما رياسي نا حابصلا هللا دبع خيشلا عاطتسا ,ىرخالا ةيحانلا نمو

 ماع طقسم ىلا ةهجوملا ةيرحبلا ةرهاظملا يف «هبلط ىلع ءانب كرتشاو .نييفلسلا

 .""اهمكاح باهرال 8٠

 ةيقرشلا دنهلا ةكرش يلثمم عم ةبيط تاقالعب تيوكلا خيش ظفتحاو

 كلذك ترمتسا يتلاو رشع نماثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ذنم :؛ةيزيلجنالا

1 : 
 .١"١ص ءقبانلا ردصملا .هللا دبع .

 .١؟4ص ءقباسلا ردصملا ءديشرلا رظنا 5

 8امالاعاا : 0م. م101١ 5

 ةيدوعسلا ةلودلل ةيجراخلا تاقالعلاو ةيلخادلا تاروطتلا .يوادنهلا نيسح رابج ريذن ب

 ةيلك ءةروشنم ريغ ريتسجام ةلابر 21850 - “١84 يكرت نب لصيف دهع يف ةيناثلا

 .9١١/ص .19481/ لوليا ,دادغب ةعماج .بادالا

 ه5



 نامض لجا نم رخال نيح نم تالاصتا هعم اورجاو .'"نرقلا كلذ لاوط

 ةرصبلا قيرط ىلع زيلجنالا نيرفاسملاو ةيزيلجنالا ةراجتلاو ةكرشلا لئاسر

 ةيرحلا مهحنمب تيوكلا خيش ةقفاوم ىلع زيلكنالا لصحو .'"'”دادغبو بلحو
 ةمهم لهس امم يبرعلا جيلخلا لامش يف يسنرفلا طاشنلا ةقحالمل .ةماتلا

 يف ةيناطيربلا حلاصملا ديازت عمو .””ةقطنملاب ةيركسعلاو ةيسايسلا زيلكنالا

 ماع ايئاطيرب تضرع ءرشع عساتلا نرقلا لولح عم ىبرعلا جيلخلا ةقطنم

 .انفلسا امك ("'هات ضفرب تهبوج اهنكل «تيوكلا ىلع اهتيامح 6

 دهع يف تناك .تيوكلا ةاشنل ةيقيقحلا ةيادبلا نا لوقلا عيطتسن كلذل

 اهعقوم تبثو ءلوالا اهتاون عضو نم نكمت يذلا ؛حابصلا نب هللا دبع خيشلا

 دبع خيشلا يفوت ١8١4 ماع يفو ؛ةعراصتملا ةقطنملا تارايت طسو يسايسلا

 ."'هدعي رمالا ىلوت يذلا رباج خيشلا وه ادحاو ادلو دالوالا نم كرتو ءهللا

 - ١ا/48 يبرعلا جيلخلا ِق يسنرفلا طاشنلا نم ايناطيرب فقوم ءدباعلا دمحم حلاص .د أ

 .ها"ص ءاوا/ل9 .دادغب .يناعلا ةعبطم

 17ص «قباسلا ردصملا .ليعامسا رظنا د

 ,تيوكلا ؛يبرعلا جيلخلا لودو تيوكلا ةراضح ءزيزعلا دبع يئيسحلا دمحم رظنا 39

 .707/ص ءلوالو

 ٠١. ص .قياسلا ردصملا «لعزخ 3

 .الاص .قباسلا ردصملا ؛لعزخ خيشلا اضيا رظنا .١15ص ء.قباسلا ردصملا ,دومحم 7
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 ىناثلا ثحبملا

 )148١4 - ١864( حابصلا هللا دبع نب رباج

 ؛م4١181 / ه١١؟9 ةنس حابص نب هللا دبع هيبا ةافو دعب ةرامالا ىلوت

 .مدقي ىتح هنع ابئان ناملسلا دمحم نيعو ء«نيرحبلا يف هدلاو ةافو نيح ناكو

 ."ةرامالا عيوب مدق املف

 نم ريبك بناج ىلعو ءالساب اعاجش ةدارالا يىوق رباج خيشلا ناك

 يف الداع هسفن تقولا يف ناكو ؛"'شيعلا رباجب يمس ىتح مركلاو ءاخسلا

 نود رجاتملا ىلع ةبيرض ضرف حابص هنبا نا ىور ذا .هتيعرل ابحم همكح

 انيلع تيوكلا لهال نا) .هل لاقو .كلذ ىلع هفنع هوبا ملع املف هنم ملع

 ءارقفلا تاجاحي تمقل ةلئاط ةورث يدي تحت تناك ولو .ةميظع اقوقح

 ."”(اوتومي نا ىلا مهنم نيجاتحملاو

 اوبتكف .هب رارمتسالاو مكحلاب راثئتسالا يغبي .ناملسلا دمحم نا .تيوكلا لها سحا :

 .ناملسلا دمحم خيشلا اياون نع ائيش هل ركذي نا نود .روضحلا هنولجعتسي رباج خيشلل

 هملت يذلا ناملسلا مهعمو هلابقتسال تيوكلا نايعا بهذف .رباج خيشلا مدق مايا دعبو

 .87ص - مص .قباسلا ردصملا .حالفلا رظنا«ةرامالا نوؤش

 كلذو هللا دبع نب رباج خيشلا .تيوكلا مكاح هب رهتشا يذلا مسالا وه .شيعلا رباج 5

 زرلا عيزوتب هتنس ىلع هدعب نم هؤافلخ راس دقو .ءارقفلا ىلع هب قدصتي ام ةرثكو همركل

 .44ص .تيوكلا ةاشن .حابصلا رظنا .خوبطملا

 ٠ .الاص .قباسلا ردصملا .لعزخ خيشلا
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 ءةمهم اثادحا دهش دق « عساتلا نرقلا نم لوالا فصنلا نإ حضاولا نمو

 ةقطنم يف يداصتقالاو يسايسلا تيوكلا دوجو ىلع ةرشابملا اهراثا تكرت

 راطخالا نم ةنيدملل ةيامحو يتاذلا اهلالقتسال ازيزعتو «.يبرعلا جيلخلا

 دهع يف اولمكا ذا .مهتنيدم روسب مامتهالل تيوكلا يلاها اجل ةيجراخلا

 كلذ نا ودبيو ءحابص نب هللا دبع خيشلا هدلاو هانب يذلا روسلا رباج خيشلا

 رخا روس ءانبب رباج خيشلا رما مث نمو ءهنم ةديدع ءازجا تمدهت دق ءروسلا

 نويتيوكلا لمعف ,كلذك تمدهت روسلا اذه نم ءازجا نا ىلع 415 ماع

 ةمجاهم ىلع نودعسلا ردنب قفتنملا خيش مزع امدنع 21840 ماع هميمرت ىلع

 ."”اهروس نم ءازجا مدهت ةصرف الغتسم :تيوكلا

 فصو دقف ءاهتراجت تعستاو تيوكلا ةنيدم تمن ةرتفلا هذه لالخو

 يذلا ءانيملا ناكو“ :هلوقب 18١١ ماع تيوكلا 8ال(01610031181/ ماهجنكب

 طئارخلا يف ىمسي امك (نيرق) ءانيم وه .لحاسلا اذه ىلع فيطقلا يلي

 تارتفلا نم ةرتفن لمعتسي ناكو «هافرم ةدوجب ءانيملا زيمتيو «2ةيزيلجنالا

 هيسيئر ةروصب ةنيدملا نطقيو ءهيف وسرتل ةيقرشلا دنهلا ةكرش نفسل ةطحمك

 ."””ةراجتلاب نيلغتشملاو راجتلا

 نرقلا نم لوالا عبرلا يف اهناكس ددع يف ةظوحلم ةدايز تيوكلا تققحو

 ةعيفر ةناكم اهئوبتو «ةيلخادلا اهعاضوا رارقتسال ةجيتن كلذو ءرشع عساتلا

 ةلاكولاب ةصاخلا تالسارملا هتنمضت ريرقت يف ءاج دقف ءاهناريج عم ةقالعلا يف

 نع ىلي ام ١8٠١ (لوالا نوناك) ربمسيد ٠١ يف ةرصبلا يف ةيناطيربلا

 افرم ىلع عقت يتلا ,تيوكلا يه جيلخلا سار ىلع ةنطوتسم لواو) ,تيوكلا

1 
 .8١1١ص ؛.قباسلا ردصملا «ديشرلا رظنا كلذك 20,7١ ص .قبانلا ردصملا ١ يكرتلا :

 ل.5, 800“ ا1ةملل: ؟8فل/عا 5 اذل ْمه5وا/هلام, الاعلام ةمللط معدكأاف, . ,٠0106010

 ١ 1829, طظض. 262 - 3
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 فالا 7و فالا 5 نيب نيحلسملا ناكسلا ددع حوارتيو .نفسلا وسرل حلاص

 تيوكلا خويش عتمت ىلا 2.1874 ماع ةيزيلجنالا ريراقتلا تراشا امك .””(لجر

 جيلخلا نم ةديدع قطانم تابارطضالا هيف تداس يذلا تقولا يف مالسلاب

 .""ةيرحب داجما نم هب نوعتمتي اميف ببسلا وه اذهو ؛ يبرعلا

 ىلع ةيباجيالا امهراثا كرت دق ءاهتيمها دايدزاو تيوكلا وفن نا كش الو

 لامش يف ةلاعف ةيرحب ةوق اهنم لعج يذلا رمالا ؛ةيلخادلا اهعاضوا خيسرت

 .ميربلا يف "'راصنلا ةليبق دارفا لتق امنيح هذا ىرن كلذلو .يبرعلا جيلخلا

 يلاها نم الجر .يبرعلا جيلخلل يقرشلا لحاسلا ىلع فورعم عضوم وهو

 ادعوم نيع دق ناكو ."'مهتبراحمل هلوطساب رباج خيشلا مدقت «تيوكلا

 اباش تعفد ةسامحلا نكلو ؛ةحارلل هدنج دلخي نا دعب ؛مهتمجاهمل اددحم

 لما فتهف ء.ءادعالا ىلع ضقني .هنانساب هفيس ضعي نا ىلا (ملاس) ىعدي

 هءارو تعفدناف فاتهلا نفسلا ةيقب تعمسو ”..ملاس ..ملام" .هتئيفس

 .نييتيوكلا راصتناب ةكرعملا تهتناو

 فصنلا لالخ يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف يتيوكلا رودلا دايدزا نا ىلع

 تامزالا ضعب نم تيوكلا ولخ ىنعي ال ءرشع عساتلا نرقلا نم لوالا

 ببسب ادج ةبعص ةرتفب ةرم اهنا رهظي ذا حاجنب اهتزاتجا يتلا (ةتقؤملا)

 ماوعالا ِق ثدح ام ىلا عجري كلذ درم لعل .ةيداصتقالا اهعاضوا بارطضا

 .١٠ص - 4ص .قباسلا ردصملا .شرتخلا نع القن 5

 .١١ص .هسفت ردصملا

 رظنا .برعلا طش نم ةيلامشلا ةهجلا يف ةنطاقلا ةيبرعلا لئابقلا نم ةليبق :راصنلا 0

 .8١١ص :قباسلا ردصملا .ديشرلا

 .هسفن ردصملا رظنا ليصافتلا نم ديزم 0

 .5"؟ص ء.قباسلا ردصملا . يجعلق 0
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 دض ىلع دمحم تاوق اهب تماق ءةيبرح لامعا نم 1884و 1874و 5

 ."'يتيوكلا داصتقالا ىلع ةيبلس جئاتن نم هتكرت امو ءدجن يف نييفلسلا

 امع ةحادف لقي ال 2464 ماغ نوعاطب تبيصا تيوكلا نا نظلا بلغاو

 نم رثكا ىنفا نوعاطلا اذه نا ىلع عمجت رداصملاف ءدجنو قارعلا يف ثدح

 ددع صقانتي نا .كلذل اعبت يعيبطلا نم ناكو ."”تيوكلا لها عابرا ةثالث

 5701000 1انا 11+ رلكوتس يزيلكنالا ةلاحرلا فصو دقف .تيوكلا ناكس

 راز يذلا ديحولا يبروالا ابيرقت تنك" :هلوقب ١ ماع تيوكلا ةنيدم

 ناو .ةمسن فالا ةعبرا براقي ام ىلع توتحاو ءتاونس ةدع لالخ ةئيدملا

 يبجي ناك هنكلو .ةحلسم ةوقب ظفتحي مل خيش كاذنا اهمكحي ناك ةنيدملا

 ."”تادراولا لك ىلع ةبيرض ةئاملا يف نينثا

 لوالا ثلثلا رخاوا يف اريثك تندت دق تيوكلا ةيمها نا لوقلا نكمي اذهل

 ."ةمسن فالا ةعبرا ىلا اهناكس صقانت ذا ءرشع عساتلا نرقلا نم

 هناو ءةزيجو ةدم دعب .دالبلا مع ام ناعرس ءاخرلا ناف ءلاح ةيا ىلعو

 هيف تددح يذلا «بئارضلا نوناق ءوض ىلعو «جتنتسي نا ءرملل نكمي

 نا ىلا ةفاضا .“”اتباث ناك تيوكلا داصتقا نا «تادراولا ىلع /7”ب ةبيرضلا

 راجتلا نم ةمئاد ةيداصتقا تادعاسم ىقلتي ناك هللا دبع نب رباج خيشلا

 . "ةدع تابسانم يفو نييتيوكلا

 .؟9ص ء.قبانلا ردصملا .ةدوج رظنا ليصافتلا نم ديزمل 3

 .10ص - 45ص ١455. .تيوكلا .لمالا ةبتكم .تيوكلا نع تالاقم .رشبلا دمحا

 4١0. 5ص .قباسلا ردصلا .نوسليو نع القن 0

 +001( مكه 06. 611,2. 6 4

 .؟*ص .قباسلا ردصملا .ةدوج رظنا .”

 .هسقن ردصملا 8
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 ىلع صرحلا ف يوخالا اهرود يدؤت تيوكلا تلظ رخا بناج نمو

 كلذ نا ذا .نيرحبلا يف ةقيلخ لا نيب تافالخلا لحل اهلخدتو بوتعلا ةدحو

 دعبو «حابصلا رباج خيشلا تيوكلا مكاح سفن يف قلقلا ريثي ناك .عازنلا

 نيوخالا نيب عازنلا لحل ١4147-1844. ماع حاجنلا بتكي مل ةيتيوك ةطاسو

 لا نم اهيلا نيمداقلاب بحرت تيوكلا تلظ ."”ةفيلخ لا دمحمو هللا دبع

 ."تيوكلا ىلا أجلي ناب هللا دبع خيشلل تحمس كلذلو ةفيلخ

 ةرتفلا هذه يف تفصو دقف «ةبفلسلا ةكرحلاو تيوكلا نيب تاقالعلا اما

 هللا دبع نب رباج خيشلا لاسرا ىلا ,ةيخيراتلا رداصملا ريشت نا .ةبيط اهئاب

 تاقالعلا تدهشو 0887١". ماع لصيف نب يكرت نييفلسلا ريما ىلا ايادهلا

 يذلا (18560 - 1847) يكرت نب لصيف هتفيلخ دهع يف اديدج اروطت امهنيب

 ."”تيوكلا ىدل هلثمي نم نيع

 نم يلامشلا مسقلا يف تيوكلل يراجتلاو يسايسلا لقثلا دايدزال ةجيتنو

 ماكحا يف ةصاخلا اهتيمها «ةينامثعلا ةلودلا تكردا دقف .يبرعلا جيلخلا

 عاطتساو «يبرعلا جيلخلا لحاوس ىلع ةرشتنملا اهذوفن قطانم ىلع اهترطيس
 عمق يف ةيرحبلا تيوكلا تايناكما رامثتسا يف احاجن ققحي نا يلاعلا بابلا

 تاعامجلا ديدهت نا رهاظلاو .كانه ينامثعلا دوجولل ضفرلا تالاح نم ريثك

 .ه ١ص .قياسلا ردصملا ء حلاصلا رظنا ليصافتلا نم ديزمل ا

 .590ص .قباسلا ردصملا .ديشرلا رظنا

 م. عمال نيالمعمب دمانما معمهاح اني دع يرد عم عجب هع ريعبب 3
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 .8١١ص ءقباسلا ردصملا .يوادنهلا .



 يف لجعو .''”ةينامثعلا ةلودلا عم رثكا براقتلل اهرطضا دق ,تيوكلل ةيفلسلا

 .هللا دبع نب رباج خيشلا دهع يف كرتشملا امهنواعت

 ١879 ماع يف هنا ظحالنف «تيوكلا خويش نم ينامثعلا فقوملا نع اما

 مل امهعفد نا الا ."””يلاعلا بابلا ىلا ةيونس ةواتا عفدي تيوكلا مكاح ناك

 ةرصبلا ءانيم نع عافدلاب ةيرحبلا تيوكلا ةكراشمل ارظن .ةمئاد ةفصب رمتسي

 خيشل عفدي يذلا وه يلاعلا بايلا حبصا ناب .لاحلا ريغتو «. 46 ماع ذنم

 لدي امناف ءيش ىلع اذه لد اذاو ''"ةواتالاب هتبلاطم لدب ايونس ابترم تيوكلا

 .""اهتعانمو تيوكلا ةوق ىلع

 ناو تروطت دق «.ةينامثعلا ةلودلاو رياج خيشلا نيب تالصلا نا ودبيو

 ةقثلا نم تغلبو تلاز دق هيفلس دهع يف تناك يتلا ةبيرلاو كشلا لحارم

 عضي نا ةصاخ فورظ يف يوني هنا 7 ماع نلعي هتلعج امم «نانثمطالاو

 ناك تيوكلا خيش ناف كلذ مغرو .”'(يلاعلا بابلا ةيامح تحت هسفن)

 اذا «ىلاعلا بايلا رماواو تاميلعتب اقالطا ديقتي الو ,لقتسم مكاحك فرصتي

 هللا دبع نيما دمحم ةمجرت اج الماء د ماوه جيلخلاو ايناطيرب .يليك ب .نوج ا

 ."46ص .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو .نامع ةنطلس

 .دنهلا قيرط ىلع :ميهاربا جاتفلا دبع اضيا رظنا .5“ص .قباسلا ردصملا .ديزلا رظنا .2
 ١, الص .189178 .دادغب . يلاهالا ةبتكم

 .170ص .ةيرصلا ولجنالا ةبتكم .يبرعلا جيلخلا يف رامعتسالا .داقعلا .ّذ

 .؟4ص .قباسلا ردصملا .بيبح

 .يبرعلا جيلخلا لامش يف ةيسرافلا تاديدهتلا دض مهل افيلح تيوكلا نويئامثعلا ربتعا 0

 (م1861 / ه51١١/ ناضمر /١1 يف (4 فل) 5804 مقر ةيجراخ- ةدارا .ةينامثع قئاثو رظنا

 ءراجنلا اضيا رظنا. .دادغب .ةيرصنتسملا ةعماجلا .ةيكارتشالاو ةيموقلا تاماردلا دهعم

 .407ص .قباسلا ردصملا
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 نم هيفعت .ةيلكشلا ةيعبتلا هذه تناك امك ءهحلاصمو هئارا عم ضراعتت اهار

 يف لحاسلا خويش ىلع ايناطيرب اهضرفت يتلا ةباقرلاو ةيسايسلا ةرطيسلا كلت

 ."”ةقطنملا هذه

 رشع عساتلا نرقلا تايئيثالث رخاوا يف يلع دمحم تاوق تلصو نيحو

 «نييفلسلا لقاعمل اهتبراحم يف يبرعلا جيلخلا لحاوسو ةيبرعلا ةريزجلا ىلا

 .يرصملا دوجولا عم افطاعت ىدبا ودبي ام ىلع هللا دبع نب رباج خيشلا ناف

 ."714174 ماع تيوكلا يف مهل بودنم ةماقاب حمس ذا

 «تيوكلا عم ةحوتفم اهلاصتا تاونق ىلع ايناطيرب تقبا دقف كلذ مغر

 ىلع دمحم عيراشم دض فوقولل .ةينيومتلاو ةيسايسلا اهتيمها كاردا مكحب

 هذه يف ةيتيوكلا ةيناطيربلا تاقالعلا رارمتسا ىلا ريشي ام اذهو .ةقطنملا يف

 ضورعلا لك ضفر دق تيوكلا مكاح نا ركذلاب ريدجلا نمو .ةرتفلا

 اهريثتو ةينامثعلا ةلودلا ىلا ءيست نا اهلاش نم يتلا ةمدقملا تايقافتالاو

 تحت تيوكلا عضول ١8٠١ ماع ايناطيرب ةلواحم اهنيب نمو "'اهيلع

 .'""اهتيامح

 تيوكلا ىلا ةرصبلا نم (1877؟-١417١1) ةيناطيربلا ةميقملا تلقتنا امنيحو

 لدي كلذ ناف ؛ةينامثعلا تاطلسلا لبق نم اهتهجاو يتلا تابوعصلا ببسب

 نم تدرط دق تناك «ةيبنجا ةثعب لبق دق اهخيشف .تيوكلا ةيلالقتسا ىلع

 ةنطلس .هللا دبع نيما دمحم ةمجرت ءاج 1١740-1870. جيلخلاو ايناطيرب .يليك .'
 .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو .نامع

 ,ال""“ص .قباسلا ردصملا . ةبهو 5

 .١ص ١954. .لوالا نيرشت .توريب .مويلاو سمالا نيب تيوكلا .نيدلا فرش فيرش

 .40ص .قباسلا ردصملا .يجعلق رظنا 3

 يف



 ناذئتسا نودب ةيبنجا ةوق عم هقافتا ىلا ةفاضالاب «ىرخا ةينامثع ةقطنم

 ."”يلاعلا بابلا

 جيلخلا ةقطنم يف ةيمانتملا اهحلاصم ىلع قلقلاب ايناطيرب ترعشو

 امدنع ةصاخ «ةينامثعلا ةلودلل ةيباحملا رباج خيشلا ةسايس ءارج .يبرعلا

 (زدنومدا) مزالملا ةرايز نم يدو ريغ افقوم 185 ماع تيوكلا خيش ىدبا

 ةيناطيربلا تاطئسلا نا الا ”” رهشوب يف يناطيربلا يسايسلا ميقملا دعاسم

 تاالاصتا ةيوقت نود ةلوليحلاو تيوكلا عم اهتقالع ةمادا ىلع ةكسمتم تلظ

 تيوكلا ةمواقم نم مغرلا ىلع هنا لوقلا نكميو .يلع دمحم يلثعمب ةريخالا

 نا تعاطتسا اهنا الا ءاهتنميهل اهعاضخا ايناطيرب تالواحمل ةديدشلا

 ةسايس نا جتنتسي نا ءرملا عيطتسي كلذل ."”اهعم ةقادص ةقالع ىلع ظفاحت

 ىرخالا ىوقلا عم يسايسلا اهلماعت يف تيوكلا اهتعبتا يتلا - نزاوتلا -

 يتلا تاعازنلا ةلاحل تيوكلا بنجت يف اهرامث تطعا دق ءةقطنملا يف ةرثؤملا

 .امومع يبرعلا جيلخلا ةقطنم اهل تضرعت

 ديعتست تيوكلا تذخا رشع عساتلا نرقلا نم يناثلا فصنلا لولح عمو

 .ناكسلاب ةلوهامو ةريبك ةنيدم“ :اهناب تفصو ذا ةيلودلاو ةيجيلخلا اهتيمها

 ةراجتلا عاونا لكب متهت يهو ءراجتلا ةيسيئر ةروصب اهنكسي ديج اهعقومو

 ةريخالا تاونسلا يف ؛تيوكلا مسا ددرتو ."”يبرعلا جيلخلا ربع لقنت ينلا

 عورشم حرط امنيح ةيلودلا تاعارصلا مضخ يف هللا دبع نب رباج خيشلا مكحل

 .58ص .قباسلا ردصملا .ةدوج

 "7ص .قبانلا ردصملا .ديزلا .رظنا ليمافتلا نم ديزمل 2

 . اص .قبانلا ردصملا ,ليعامبا 2

 ملمع عالا 68/1تل1101ل 15108197 0ع مكققاذ مللم ١155 25عوصاع, 010010,

2 .2 ,1852 
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 اهتيمها تزربو .ءرشع عساتلا نرقلا تانيسمخ 5 نيلرب - دادغب ديدح ةكس

 ينزج لارنجلا حضوا ١88٠ ماع يفف ."'كاذنيح ةحضاو ةيلودلا

 ةحالملل تارفلا رهن ةيحالص ىدم ةسارد ىلوت يذلا (1!0ع5االغال

 ."تارفلا يداو ديدح ةكس عورشمل ةياهن نوكتس تيوكلا نا «ةيراجتلا

 جيلخلا لودل يمالعالا قيثوتلا زكرم .«تيوكلا نأل ؛هتيمها رمالا اذهلو

 ةطقنك ىلوالا ةرملل انه ترهظ .مليفوركياملاب ةروصم ةخسن ءدادغب .يبرعلا
 .""يبرعلا جيلخلا هاجتاب دتمت ةيلود ةيديدح ةكسل ةلمتحم

 لقني نا عاطتسا هللا دبع نب رباج خيشلا نا لوقلا نكمي كلذ ءوض يفو

 اهدوجو معدي ناو .يسايسلاو يداصتقالا ومنلا نم ةديدج ةلحرم ىلا تيوكلا

 عم ةيدو تاقالع ةماقاب هحاجنل كلذو ةيلخادلا اهتدحو خسريو ديازتملا

 يتاذلا اهلالقتساب ةعتمتم تيوكلا تلظ كلذبو ءاهرواجت يتلا ىوقلا فلتخم

 ءرشع عساتلا نرقلا نم تانيتسلا باتعا ىلع يهو ءاهنايك ىلع ةظفاحمو

 .21884 ماع هتفاو ةينملا نا الا

1 َ 0 2 
 - نيلرب ديدح ةكل ةيضق ةيساموليد روطت يف ةنارد) دادغي ديدح ةكل .يرحب يؤل .د .

 .؟ص .1551/ .دادغب ١9١4( ماع ىتح دادغب

 عم, تمد عوملعالا مدع عالم عما76نل ممعه 7ع ةانهعال 0ع 1كلع ملالعطظدذ

 اضيا رظنا عانطال طف 1255 مالم 116115, /01-.1, 2.650 ,1850 ,٠0100010

 06505065 تانلط20ز)لا 2685148 ةمللن 16 26عاكذؤافلا كنع5110زل, /01.11, 01090010,
3 1892 

 عموعاعلل 0ععامع (600ل6108لل امل 10 518 مءاهالمهم, الن, 13.0818 5" لحال
 1885. 115 000الالاعألا ١5 1ع طصممعمتال 06 ع8 اامذلعؤ 1 ال5 ,5605عاشهللال
 ْ 0ع 51م1 205 الماش (1900).

3 
 .١٠ص .قبانلا ردصملا .يرحب .

4 
 .١؟١ص .قباسلا ردصملا .لعزخ خيشلا .
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 ثلاثلا ثحبملا

 (1855 - )1١869 رباج نب حابص

 ربك املو ءهل دعاسم ربكا هدلاو ةايح يف ناكو .هيبا ةافو دعب ةرامالا ىلوت

 ناكو "هيلا راشي امدقت همايا يف ةراجتلا تمدقتو ءهيلا ماكحالا تلآ .رباج

 مكحي ناك ذا "'مالسلل ابحم «ةميزعلا رفاو ةسايسلا نسح اميلح حابص خيشلا

 ظفتحي ناك «هئانبا نوؤش مظني .هتيب باب ىلا موي لك سلجي بأك ,تيوكلا

 ."”هدحو يضاقلا يدي يف تناك ةيئاضقلا ةطلسلا نكلو «ةيسايسلا ةطلسلاب

 .ةنيدملا دودح جراخ دتمي ناك هنا رهظيف مكاحلا خيشلا ذوفن اما

 تيوكلا ةنيدم لوخدب ودبلل احومسم نكي ملو .ةرشع وا لايما ةينامث يلاوحب

 : ة3ةةيجلتق

 ةديجلا ةرادالاو ةنسحلا ةعمسلاب ءرباج نب حابص خيشلا فصوو

 ةلص ىلع اوناك ءهموقو هنا ىلا ءرداصملا ضعب ريشتو ."”ةميكحلا ةسايسلاو

 تناك :ةيبرع ةفيحص ىلع مهعالطال ةجيتن ءابروا يف ثادحا نم يرجي امب
 ."كانه نم مهيلا لسرتو .«سيراب يف ردصت

 .86١ص .قباسلا ردصملا « يعانقلا :

 .١؟١ص ؛.قباسلا ردصملا .لعزخ خيشلا

 .54ص .قياملا ردصملا .ديزلا .
4 

 .5١6١ص .قبانلا ردصملا .رميرول ١

 +0ناكاه87: 06, 011,2. 266 رظنا ليصافتلا نم ديزم ِ

6 7 . 4 
 .١7ص .ةيجراخلا تيوكلا تاقالع . (يلب) نع القن . حابصلا 1

 ٠و



 اهنارمع رثكو تيوكلا تمدقت ءرشع عساتلا نرقلا تانيتس لالخو

 نم يلامشلا مسقلا يف ةدجاوتملا تارامالا نيب ةرادصلا تلتحاو اهناكس ديازتو

 يلاوح مضت يهو «ةرهدزم ةنيدم“ :تحبصا اهناب ركذ ذا يبرعلا جيلخلا

 ."”ةرحلا اهتراجتو مكاحلا اهخيش ةمكح ىلا عجري كلذو ةمسن فلا )٠١(

 رارقتسالا ىلا - تيوكلا يلاها - ليم وه ءاقح هابتنالا تفلي يذلاو

 رودلا نم ديدعلا اهيف نا «ركذ ذا .«ةيناكس تاعومجم لكش ىلع يرضحلا

 ."”لحاسلا لوط ىلع ةدتبم يهو ٠ رجالاب ةديشملا ةينكسلا

 ةمهم ليصافتب (18 - 1857) 28ا06128ا/آ فيرجلاب اندوزيو

 ربتعي جيلخلا نوبوجي نيذلا ةراحبلا نيب نم) .لوقيف همايا يف تيوكلا نع

 ءةنس نيسمخ ذنم «ةراهملاو هارجلا يف ىلوالا ةبترلا باحصا «تيوكلا ةراحب

 جيلخلا يف ءانيم مها وهف نالا اما ءاهفات ائيش ةريغصلا هتنيدمب مهافرم ناك

 ."””(يلامشلا

 تاعامجلا عم ةبيط تاقالعب تيوكلا تظفتحا ةرتفلا هذه لالخو

 جهن دق .تيوكلا خيش ناف ءودبي ام ىلعو .ةيبرعلا ةريزجلا يف ةيفلسلا

 الو ءاهتماداو تاقالعلا كلت ىلع رارمتسالا يف - رباج خيشلا - هدلاو ةسايس

 ةداعاو .ةيلخادلا مهتافالخ ةجلاعم يف ةيفلسلا تاعامجلا لاغشتا ناف كش

 هذه عيجشتل ةبسانملا ةيضرالا أيه دق ءةيركسعلاو ةيسايسلا مهعاضوا بيترت

 رباج نب حابص خيشلا اهيف ىلوت يتلا هنسلا يفو ءاهيلع ظافحلاو تاقالعلا

 1ع رام حلالا 5051: 06. 07 ١

 104.5. اللازن|(ىعا ملل: ع مهعطدذافلا 5هظمقا عال ١15815 عا مال 01 طهللا/ 3

 اال 1 عن, 01000101, 1903, 2. 5 3

 .١٠4"ص .قباسلا ردصملا .نوسليو نع القن .

 ىف



 ءام ةقطنم يهو) حلم ةعقاو يف '"نامجعلا ىلع دوعسلا هللا دبع مجه .مكحلا

 "'تيوكلا ىلا نوقابلا اجتلاو ءلتق نم مهنم لتقف .(تيوكلا يف ةفورعم

 نكلو «نامجعلا درط حابص خيشلا نم بلطي الوسر هللا دبع لسرا ذئدنعو

 كرماي مامالا (كديس يا) كبزعم نا) . حابصل لاق ذا ءريبعتلا ءاسا لوسرلا

 ىلا ةدوعلاب لوسرلا ىلا زعواو "'مابص خيشلا بضغف .هيلا نامجعلا جارخاب

 ."'اتاتب هيلا ليبس ال رما .تيوكلا نم نامجعلا جارخا نا هغلبيل :هديس

 لهاو حابصلا لا دصقي مل هنال .فسالا لك فساف ؛«ىرج ام هللا دبع غلبو

 نيب ةقالعلا ىلع ارط يذلا مزأتلا بابسا ةلازا نكما اذكهو .'”ءوسب تيوكلا

 .”امهنيب يعيبطلا اهراسم ىلا رومالا تداعو ءدجنو تيوكلا

 نا نم مغرلا ىلع هنا «تاقالعلا هذه ةناتم ىلع هي دهشتسي اممو

 ةرواجملا قطانملا يف 1877 ماع تبراح يكرت نب لصيف ريمالا شويج

 .ةيخيراتلا رداصملا دكؤتو .ءوس ياب اهضرال ضرعتت مل اهنا الا ."”تيوكلل

 ءودهلاب - همكح ةرتف تفصو يذلا (1856 - 1840 يكرت نب لصيف نا

 عم نواعتلا روسج دم ىلع اصيرح ناك ؛.ةيبرعلا ةريزجلا دالب يف - يبسنلا

 دحا ىلا ةيسن .نامجعي اوبقلو .ناطحق ىلا اهلصا ف عجرت ةيبرع ةليبق مه :نامجعلا 0

 .لاقي امك .هيلا اوبستف (يمجع) مسا هيلع اوقلطا دقو مالكلا ديجي ال ناك ىذلا مهدادجا

 .١؟86ص .قباسلا ردصملا .ديشرلا رظنا

 .؟9١ص .قباسلا ردصملا .دومحم 3

 .الا ص .قباسلا ردصملا . يجعلق :

 .١؟”ص .قبانلا ردصملا .لعزخ خيشلا ْ

 .١؟8ص .قباسلا ردصملا .ديشرلا .”

 .45ص .قباسلا ردصملا .يناحرفلا رظنا ليصافتلا نم ديزمل ِ

 اللادلال عا: 06. 011, 6. 5 5

 غ0"



 تيوكلا نا لاح ةيابو ينعت نكت مل ةقالعلا نا الا ءرباج نب حابص خيشلا

 ةيا عفدي مل تيوكلا خيش نا ليلدب ؛ةيفلسلا ةكرحلا ذوفن قطانم نمض تناك

 يلب لينولوكلا يبرعلا جيلخلا يف يناطيربلا ميقملا راز نيحو ."'نييفلسلل ةيزج

 نيب ةمئاقلا تالصلا قمع ظحال 2185هو ١8517 ماع تيوكلا طاعاللال

 حابصلا لا ةيعبت مدع ىلع اساسا ةينبملا «ةيفلسلا تاعامجلاو تيوكلا

 ."ةيفلسلا ةكرحلل

 ىعييبطلا فيلحلا اهنا ىلع «تيوكلل رظنت تلظف ةينامثعلا ةلودلا اما

 لحاوبو ىبرعلا جيلخلا ةقطنم ف ىعادتملا اهزوفن تيبثتل هيلع دمتعي يذلا

 تناك .رباج نب حابص خيشلا دهع يف تيوكلا نا ظحول امك .ةيبرعلا ةريزجلا

 عفري .تيوكلا خيش لظ ذا ."'ةينامثعلا ةلودلا وحن ةعيرس ىطخب ةهجتم

 ماع ىتح ةينامثعلا ةلودلا ىلا هدلاو اهادبا يتلا ةبيرضلا عفديو ينامثعلا ملعلا

 ىلع ينامثعلا ملعلا عفر نع تفقوت ام ناعرس تيوكلا نا الا 2218

 وه امئاو نيينامثعلل ءالولا مدع . عفادب نكي مل ءارجالا كلذ نا ريغ .ًاهنفس

 ةلماعم ىقلت اهسفن تدجو نا دعب ةيداصتقالا تيوكلا فورظ هتضتقا ءارجا

 ,ةهيبنجا مالعاب اهمالعا ريغت 'نا ىلا اهعفد يذلا رمالا . يابموب ف ةبيط ريغ

 ةلودلا عم ةديطولا اهتقالع نم لعجت ال نا لواحت تناك اهنا ودبيو

 .55ص - "6ص .قياسلا ردصملا .ديزلا رظنا ا

 .8١1١ص .قياسلا ردصملا .يوادنهلا 34

 .47ص.قباسلا ردصملا .راجنلا

 ريتسجام ةلاير 1١85-19150, تيوكلا هاجت هيناطيربلا ةسايسلا ١ يناعلا ديجمبلا دبع 5

 اضيا رظنا .54ص 0١984 ىناثلا نوناك ءدادغب ةعماج .بادالا ةيلك .ةروشنم ريغ
 0 ناك مهت: 06, 011, 5. 6
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 ةقالعلا تلظ كلذ عمو ."'يداصتقالا اهومن ةقاعال وعدي اببس .ةينامثعلا

 تيوكلا ىلا تدهع ريخالا نا ةجردل «ةينامثعلا ةلودلاو تيوكلا نيب ةمئاق

 ."”برعلا طش لخادم ةيامح 1877 ماع

 ةيجراخلا طوغضلا لك ةمواقمو اهلالقتسا تيبثتل لمعت تيوكلا تيقب

 ناب ١18575 ماع اشاب قمان لواح امنيحف كلذل ءاهرارقتباو اهتيرح نم لينلل

 ضفر اهيلع رشابملا ينامثعلا مكحلا ضرفل اديهمت تيوكلا يف اكرمج يشني

 ةراجت بامحل نهولاب مهيراجت باصت نا نم مهتيشخل :«كلذ تيوكلا ماكح

 ةينامثعلا ةرادالا نم مهفوخت اورهظا امك ؛تاءارجالا كلت اولبق اذا ةرصبلا

 ميجشت بناج ىلا ءاهوداتعا يتلا ةكرحلا ةيرح مهدقفت فوس يتلا ةرشابملا

 ."'نيينامثعلا عم ةقالعلا قيثوت مدع بوجو يف تيوكلا خيشل نييناطيربلا

 تاذ يف «مالسلاب نومعنيو مهلالقتساب نوعتمتي تيوكلا يلاها لظ كلذلو
 فورظ هيضتقت ام قفوو ءنيرخالا عم ةبيط تاقالعب اوظفتحا يذلا تقولا

 .اهجراخو يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف يراجتلا مهلمع

 هتلحرب ١858 ماع (يلب) ماق ءرباج ني حابص خيشلا مكح ءانثا يفو

 ظحال نم لوا وهو .ضايرلا يف دجن مكاح لباقيل .تيوكلا نم ةريهشلا

 (زومت) ويلوي ١١ يف خرؤملا هريرقت يف راشا ذا ”يراجتلا تيوكلا لبقتسم

 امب تيوكلا ىلا ؛يبرعلا جيلخلا لحاوسو لئابقلا لوح رودي يذلاو 18

 .4868ص .قباسلا ردصملا .راجنلا 0

 . يبرعلا ةلجم .ميدقلا يرحيلا اهدجم ةداعتسال ىعست تيوكلا .يدادقملا شيورد 5

 .١1١"ص .1444 (رايا) ويام / ه١؟ا/8 لاوش "ع .تيوكلا

 .48ص .قباسلا ردصملا .راجنلا رظنا 7

 ,/ةص «ءقباسلا ردصملا .ةبهو 3
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 اهخانم ىلاو اهعقوم ىلا عجري امنا تيوكلا ءاخر نم اريثك نا كش الو) .يلي

 ءاهدنع لقنت يتلا ةطقنلا .ةميدقلا روصعلا يف تناك دقو ءايبسن يحصلا

 اهايازمب عتمتت تلاز ام يهو يرهنلا لقنلا ىلا وا لفاوقلا ىلا رحبلا ةراجت

 .'"”(ةيعيبطلا

 ,يبرعلا جيلخلا تاموكح عاونال ضارعتسا ىلع كلذك ريرقتلا ىوتحاو

 يا نود .ءاهخويشل ايلعف عضخت اهامس يتلا تارامالا ءامباب لودج عم

 برع ءامعزل ةعضاخ اهنا دكاو :ناطلس وا هاشل ماكحلا ءالؤه نم عوضخ

 اهخويش عتمت ذا 2"”تيوكلا ةراما ؛تارامالا كلت نيب نم تناكو نيلقتسم

 ."”ةيجراخلاو ةيلخادلا نوؤشلا يف ةمات ةيرحب

 فيرجلاب عم يقتلي 2غااا/ يلب نا جاتنتسالا نكمي ,.كلذ ءوض يفو

 ةقطنم ىلا مهتالحر نم ةصلختسملا مهريراقت لالخ نم ثا شال

 ناك تيوكلا ءانيم نا اهزربا ؛طاقن ةدع يف ةيبرعلا ةريزجلاو يبرعلا جيلخلا

 ةنيدملا ةيمها دكؤي امم '”ةيلخادلا تاهجلا ىلا نؤملا ريدصت ىلع دمتعي

 .,”قرشلا ايليسرمب تيمس ذا ةيراجتلا ةصاخبو ةديازتملا

 دعب ةصاخ «ةرتفلا هذه لالخ احضاو يناطيربلا - يتيوكلا براقتلا زربو

 لخاد مهذوفن راسحناو «يبرعلا جيلخلا لحاوس وحن نييفلسلا فحز فاقيا

1 
 .١؟ص - ١١ص .قباسلا ردصملا .شرتخلا نع القن .

 8.07. طاااقا مليم الام عاللا0 عذب ا«انامافرع: 76 2014١ 1!هذا_ ةللم ا عاتفذلا ”811ل5 9

 01 ا«انال/ذا1 , ١811551187 !01ال ملل 0010م ٠/6 اضاأل 0مل 1 عااال 11
 ممكظك 1, 108/2010, لةئلال ثلا, 62 6

 .؟ 8ص .قباسلا ردصملا .ةدوج .

5 0 0 
 دهعم 21404 - ١814٠ برعلا ةريزج هبشو ةينامثملا ةلودلا ءزارح بجر ديسلا .د .

 7٠١ ١. ص لقا .ةرهاقلا .ةيبرعلا تاسناردلاو ثوحبلا
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 الماك هادم ذخاي نا .دعاصتملا يزيلكنالا رودلل الماك لاجملا حسف امم ءدجن

 نيب ةيمسرلا تالسارملا نا رداصملا ضعب ركذتو ءةرطيسلاو ذوفنلا طسب يف

 امهنيب ءةيصخشلا ةقالعلا نكل «ةمئاد نكت مل تيوكلا خيشو يناطيربلا ميقملا

 دض ةوقلا مادختساب اشاب قمان حول نيحو "'يوق ساسا ىلع ةمئاق تلظ

 ميقملا (1611/8/1|) لبمك لينولوكلا نم اهخيش بلط دقف ءاهئانيمو تيوكلا

 71875 ماع تيوكلا نع ةيراجتلا نفسلا رورم فقوي نا «دادغب يف يناطيربلا

 ماكح نم برقتلا ايناطيرب ةلواحم وه كلذ ءازا يناطيربلا لعفلا در ناكو

 خويشو «نييناطيربلا ءالكولا نيب ةقادصلا تاقالع تدطوت ذا تيوكلا

 يناطيربلا ميقملا نوريشتسي انايحا خويشلا ذخاو امهنيب نواعتلا دازو ,تيوكلا

 ةماعلاو ةصاخلا مهنوؤش ضعب يف ؛ةرصبلا يف ليكولا وا يبرعلا جيلخلا يف

 ."”ةيراجتلا لئاسملا يف مهاياو نونواعتيو

 مامتها بذجت تلظ ةديازتملا اهتيمها مكحب ,تيوكلا نا نم مغرلا ىلعو

 ينامثعلا -يناطيربلا سفانتلا دادتشا دعب ةصاخو اهل ةرواجملا ىوقلا

 نا سملي نا يتيوكلا خيراتلا ثادحا عبتتمل نكمي هنا الا .اهيلع ذاوحتسالل

 ناميا اهزربا قئاقح تزرفا دق اهرصق مغر رباج نب حابص خيشلا مكح ةرتف
 دما ذنم ءاهوبستكا يتلا ؛مهتيرحو مهئايك ىلع ظافحلا ةرورضب نييتيوكلا

 خسري اصاخ اقيرط اهسفنل ذختت فيك تفرع دق تيوكلا نابو ءديعب

1 
 "6ص .قياسلا ردصملا .ديزلا :

 .؟مكةص .قباسلا ردصملا .ةمكلاح وبا 0

 4١ص .قبانلا ردصملا . يئاوهقلا 3

 نك



 يوت اممكك ماع قو , ةفلتخملا اهعاضوا ديكوت ف مهسيو ءاهدوجو

 ١
 . ”رباج نب حابص

 .1١"١ص .قباسلا ردصملا .لعزخ خيشلا 1

 ا



 عبارلا ثحبملا

 (14171- 1855) حابص نب يناثلا هللا دبع

 يف هتوخا كراشو ءهيبا ةافو دعب م1857 / ه787١ ةنس مكحلا ىلوت

 حارج ىلوت امك ءودبلا رومال كرابمو ءرضحلل ماكحالا دمحم ىلوت ذا .مكحلا

 دجلل الايم .حالصالل ابحم ءملحلا عساو هللا دبع خيشلا ناكو ”ةيلاملا رومالا

 ."”رهاظملا نع هدعبو هدهزو هفشقتب رهتشاو "''”صالخالاو

 لحو م1854 ماع تيوكلا راز يذلا - رشول - يكريمالا ةلاحرلا هفصوو

 لوتفم ءاليوط مكاحلا خيشلا ناك“ :لوقلاب يناثلا هللا دبع اهخيش ىلع افيض

 ناكو «ءاكذلا حمالم ههجو ىلع ودبي نيئامثلا زهاني حمالملا فيطل .تالضعلا

 ."”ةيقرشلا هتاداعو ءهمالك يف بدالا ةياغ

 هتزرفا امو يبرعلا جيلخلا ةقطنم اهل تضرعت يتلا ثادحالا نا كش ال

 ذا ءاهروطتو اهومن يف اديدج اعفد .تيوكلا تطعا دق ةفلتخم جئاتن نم

 فصنلا يف ةحضاو ةيوق ةروصب ةقطنملا يف ةايحلا حرسم ىلع رهظت تذخا

 يف اقومرم ءانيم تدغو ءنارمعلا اهداس دقف ءرشع عسانلا نرقلا نم يناثلا

 .”'ةرواجملا ىوقلل اعمطم تحبصاو هلك يبرعلا جيلخلا

 .8١ص .قباسلا ردصملا ؛يعانقلا رظنا ا

 .١"؟ص .قباسلا ردصملا .لعزرخ خيشلا 3

 .لاص .قباسلا ردصملا .يجعلق 5

 .هص ؛1989 .تيوكلا , عئاصلا رصان هللا دبع ةمجرت © ماع تيوكلا .رشول 2

 ."١ص .قباسلا ردصملا .نيسح .
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 اداريا وا دحا ىلع ةواتا ضرفت مل تيوكلا نا ءانه ةراشالاب ريدجلا نمو

 ردقت يتلاو ءراجتلا ىلع ةضورفملا ةريغصلا غلابملا ضعب ادع اميف ءاكرمج وا

 امك .يراجتلا اهطاشن دعاصت كلذ ىلعو ."'مءاع لك لاير فلا نيرشعب ةداع

 اريثك ةنيدملا تروطتو ؛يبرعلا جيلخلا لامش ةرثؤم ةوقك يسايسلا اهرود حضو

 ريبك دح ىلا هبشت ةنيدملا اندجو دقو” :يلي امب م1858 ماع اهركذ ءاج ذا

 ةنيدملا هذه يف ةظوحلملا ةفاظنلا ةيحان نم اريثك رهظي قرفلا نكلو ءطقسم

 يلامش يرحب ءانيم مها يهو ءةفاظنلا ةقئاف ةيبرع ةنيدمك تيوكلا رهظتف

 مهيلغا .ناكسلا نم افلا نيرشع ىلا رشع ةسمخ ىلع يوتحيو ؛ءاسحالا ميلقا

 .”"””اصلخ ايرع

 يف .اهعاضوا بيترتو .اهسفنب ضوهنلل ةداجلا تيوكلا ةريسم نا ىلع

 - لاحلا ةعيبطي- ولخت ال «ةيلودلاو ةيلحملا ىوقلا نيب عارصلا مادتحا لظ

 ءتيوكلا نا ودبيو ءاهيلع اوبلغتي نا نويتيوكلا عاطتسا .ةلمتحم باعص نم

 هلذب امي الا هتنت ملو 18٠7١ ماع ىتح ترمتسا :185ا/ةعاجمل تضرعت دق

 عفريل «هنئازخ حتف ذا "'ناشلا اذه يف ةقفوم دوهج نم يناثلا هللا دبع خيشلا

 نع فيفختلل اهب عرذتو الا ةليسو كرتي ملو .ةقئاضلا تيوكلا لها نع

 ."”هبعش
 ىلع ظافحلا يف حابصلا لا نم هفالسا ةسايس ىلع تيوكلا خيش رمتسا

 يذلا (نيرحبلا ماكح) ةفيلخ لآ نيب فالخلا عاستا عنمو .بوتعلا ةدحو

 اة ت12 نص قياسلا ردضملا :ةدوج .'

 .؟6ص -؟؛ص.قباسلا ردصملا .رشول رظنا .

 .155ص .قباسلا ردصملا .دومحم 5

 .156ص .قباسلا ردصملا .لعزخ خيشلا :
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 ةقطنم يف تيوكلل يسايسلا رودلا دايدزا ىلا ريشي امم 1851-1878/ماع ثدح

 ."'ةرتفلا هذه لالخ يبرعلا جيلخلا

 ةينامثعلا رداصملا تراشا ذا ؛ةينامثعلا طاسوالا نم ربكا مامتهاب تيظح

 نرقلا نم ريخالا ثلثلا يف تيوكلا ءانيم ةيمها دايدزا ىلا كاذتقو ةيمسرلا

 ناك دقف ءحابص نب يناثلا هللا دبع خيشلا رود عبتت يفو ."'رشع عساتلا

 اهنفس داترت نا لجأل .ةيراجتلا ةيبروالا تاكرشلا عيجشت ىلع اصيرح

 لاحرلا ةنيفس نابر نا ركذ دقف .ءاهعم لماعتلا ةدايزلو ءتيوكلا ةيراجتلا

 , عانقالا يف هذوفن عيمج مدختسي ناب تيوكلا حيش دعو دق (رشول) يكيرمالا

 ."© انتكرش رخاوب هدصقت امظنم ازكرم ادعاصف نالا نم تيوكلا ذختيل

 دقف ءايملاعو ايجيلخ تيوكلا يمانتل ةجيتن هنا ظحالن نا يرورضلا نمو

 تناك ؛ةهباشم ةينامثع طوغض ةهجاوم يف ديازتملا اهذوفن ءايئاطيرب تسرام

 يف يسايسلا ايناطيرب لشف نم مغرلا ىلعو ."”"تيوكلا ىلا اهذوفن دم يمرت

 ىلع ظافحلا نا الا ءاهتيامح تحت مهدالب عضول تيوكلا ماكح عانقا

 ."”اهتحلصم يف ناك ةينامثعلا ةيروطاربمالا نم ةخيشملا ةيلالقتسا

 ةفحتلا .يناهبنلا ةفيلخ نب دمحم رظنا .ةيتيوكلا ةطاسولا لوح ليصافتلا نم ديزل 0

 .١15لص -١؟9 ص .1438 ؛توريب .ا١ط .ةيبرعلا ةريزجلا خيرات يف خيرات يف ةيناهبنلا

 .58ص .قباسلا ردصملا . ناحرفلا :اضيا رظنا

 «لوبناتسا يف ينامثعلا فيشرالا -خيرات الب -(-485) ثحبلا مقر «ةينامثع قئاثو رظنا .2
 .دادغب .يبرعلا جيلخلا لودل يمالعالا قيثوتلا زكرم ١707. قاروالا مقر

 ."ةص .قباسلا ردصملا ءرشول 5

 .ءايضلا وبا ةعبطم ءكط .ىخيرأت ىلئامثع ءمسار دمحا رظنا ليصافتلا نم ديزمل 5

 .75؟١ص 0178 .ةيئيطنطسق

 .؟١٠ص .قباملا ردصملا .ليعامسلا ِِ



 ةرطيسلل يبروالا سفانتلا دادتشا ءرشع عساتلا نرقلا تانيعبس تدهش

 ةصاخ ةيمها يبرعلا جيلخلا بسكا امم «قرشلا دالب يف ذوفنلا قطانم ىلع

 كلذ هثدحا امو 21874 ماع سيوسلا ةانق حتف دعب ةصاخ ءماه يئام رممك

 مالكلا رثك امك ,برغلاو قرشلا نيب ةيرحبلا تالصاوملا يف ريبك روطت نم

 تيوكلاب سيوسلا ةانق ىلع ةيليعامسالا طبرت ةيديدح ةك.. عورشم نع كاذنا

 ."”يبرعلا جيلخلا ىلع

 ليملا ةقالع رامثتسا يف يناثلا هللا دبع خيشلا حجن دقف رخا بناج نم

 ءارما نا مولعمو ءاهروطتو تيوكلا ةيوقتل :قارعلا يف ةينامثعلا ةطلسلا ىلا

 ,ةينامثعلا تاطلسلا عم ةنسح مهتاقالع نوكت نا ىلع ءاوصرح دق تيوكلا

 الا مهتيعبت راهظاب اوموقي ملو .دالبلل مهترادا نوؤش يف اهلنحدت اوبنجتي ىتح

 ."”يلاعلا بابلل ةيونس ةبيرض عفد لكش ىلع
 كاذنيح - تيوكلا هب تعتمت يذلا لاوحالا نسحو رارقتسالا نا كش ال

 مهناريج عم تاقالعلا نسح ىلع نيصيرح . حابصلا لا نم اهباكح لعج -

 تاالاصتالا نا الا "”رارقتسا نم مهدالب هب عتمتت ام ىلع ةظفاحملا لجا نم

 .يتيوكلا َح ينامثعلا براقتلا دادتشا مغر ةرمتسم تلظ ةيتيوكلا -- ةيناطيربلا

 .١"سص .قباسلا ردصملا .يرحب :

 رظنا .558ص .قباسلا ردصملا .يليك رظنا كلذك . "08ص .قباسلا ردصملا .كيركنول 5

 ءكللع «تيوكلا , يبرعلا ةلجم .ةينامثملا قئاثولا يف تيوكلا .رداقلا دبع ةاجن .د ءاضيا

 .17ص ,19108 يناثلا نوناك

 .قباسلا ردصملا 5

 ١م



 ريمأ (18ا77 - 1859) (دادغب يلاو) اشاب تحدم عنقا 1817/١ ماع يفو

 نا دارا ءاشاب تحدم نا دكؤملا نمو ء''”ءاسحالا وزغ يف هتدعاسمب تيوكلا

 ."يناطيربلا لغلغتلا نم دحلاو «تيوكلا يف مالعالا ددعتل ةياهن عضي

 ىلا يدؤتس «ةينامثعلا ةلمحلل هتدعاسم نا ردق دقف تيوكلا خيش اما

 ةمخاتملا لحاوسلا ىلع لصيف نب دوعس ريمالا ةرطيس نم تيوكلا صلخت

 تيوكلا ءافعاب تلثمت تازايتما ىلع هلوصح نع الضف "'بونجلا يف هترامال

 ةيامحلا هلوبق لباقم .؛ةيلخادلا هنوؤش ةسراممو .ةيكرمجلا موسرلا نم

 ,"ةينامثعلا

 دوهجملا معد يف ةيرحبلاو ةيركسعلا هتايناكماب تيوكلا خيش كراش

 فيطقلا ىلع اهترطيس ماكحال ةيبرحلا اهتايلمع يف ةينامثعلا تاوقلل يبرحلا

 دق ةيركسعلا تايلمعلا كلت نا ءظحالملا نم هنا الا "419 ماع ءاسحالاو

 لاجملا حسف امم ءاعم ةيئامثعلا ةلودلاو ةيبرعلا ةريزجلا ف نييفلسلا تكهينا

1 
 .؟9©ص .قياسلا ردصملا .نيسح .

 .١؟ص .يناطيربلا ينامثعلا عارصلا .يتاوهقلا 3

 ةلاسر يف كلذو ١481/١ ماع ءامحالا ةلعحل تيوكلا معد ىلا .ةينامثعلا قئاثولا تراشا 9

 ماعلا يف ءال فلملا مقر .ةينامثع قئاثو رظنت .ةرصبلا يلاو ىلا تيوكلا مكاح نم تدرو

 رظنا 6١و 4 مقر قئاثو .ةرصيلا ةعماج .يبرعلا جيلخلا تاسارد زكرم د._ 4

 .١٠؟ص .تيوكلا فقوم .مساق اضيا

 - 1814 / ها1144 - 1185 اشاب تحدم دهع يف قارعلا .نافلس روفصع دمحم .“

 ١984. زومت .دادغب ةعماج .بادالا ةيلك .ةروشنم ريغ ريتسجام ةلابير مما"

 .184ص

 .167 دادعالا .ءاروزلا ةديرج ىلا عوجرلا نكمي ةيتيوكلا ةدعامملا لوح ليصافتلا نم ديزمل 0

 تعفر اضيا رظنا .1984 ةنس ىلوالا ىدامج 4 .1517ع كلذك .1788 ةنس لوالا عيبر

 .المرالص . 6 .يدنفا ىيحي خيشلا ةعبطم ٠ يمومع خيرات . يدئفا

 م



 امهمو ءرشع عساتلا نرقلا رخاوا يف ةقطنملا يف يناطيربلا ذوفنلا دايدزال اعساو

 «ةينامثعلا ةلودلا نع حضاو لالقتساب عتمتت تيوكلا تذخا دقف رما نم نكي

 اهطاشن لقرعت الو .ةيلخادلا اهنوؤش يف لخدتت ال ةريخالا تماد ام

 ضعب تامجهل تيوكلا تفرعت امنيح هنا كلذ ىلع انليلدو .يراجتلا

 ةدعاسم بلطت نا نود ءاهسفنب تامجهلا هذه دصت تناك «ةيبرعلا لئابقلا

 ."”ةدعاسملا هذه لثم ميدقتب ةريخالا عوطتت نا نودو «ةينامثعلا ةلودلا

 نا تعاطتسا تيوكلا نا يهو ؛ةخسار ةقيقح ىلا لصن نا عيطتسن اذهل

 .اهتهجاو يتلا ةفلتخملا ثادحالا جلاعتو ءاهسفن نع عفادت

1 
 .45"ص .قبانلا ردصملا . يجعلق 1

 مم





 ثلاثلا لصفلا

 ةيبرعلا ىوقلاو ..تيوكلا
 يبرعلا جيلخلا يف





 لوالا ثحبلملا

 يبرعلا جيلخلل يقرشلا لحاسلا تاراماو تيوكلا

 جيلخلل يقرشلا لحاسلا تاراما ةسارد هلوانت نيح ثحابلل دبال

 يتلاو «سراف دالبل ةيسايسلا فورظلا ىلع ةعيرس ةرظن يقلي نا .يبرعلا

 بيصت امنيحف «ةفلتخم تارتفلو قطانملا كلت ىلع ةرشابم تاريثات اهل تناك

 ايسايس اشاعتنا ةيبرعلا ةقطنملا هذه دهشت ءرارقتسالا مدع ةلاح سراف

 اناكم .فورظلا كلت لظ يف تيوكلا تلتحا دقف هسفن تقولا يفو .اظوحلم

 ."”يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف ازراب

 ةليط ءاهلاوحا بارطضاو ةيوفصلا ةلالسلا فعض «ةرتفلا كلت تدهش

 رثا ىلع دالبلا قزمتب كلذ جوت دقو .رشع نماثلا نرقلا نم ةثالثلا دوقعلا

 كلذ حاتا دقو ."ينامثعلاو يسورلا مث نمو الوا يناغفالا يبنجالا وزغلا

 يا نم ررحتلا ىلا .تيوكلا اهنمو ؛يبرعلا جيلخلا يف ةئشانلا لودلل ةصرفلا

 .”"اهيلع هضرف ناريا ماكح لواحي دق يسراف ذوفن

 اهترطيس دمت نا سراف تلواح 21/7 ماع مكحلا هاش ردان ىلوت امنيحو

 اهلكاشمب اهلاغشنا نا ريغ ءاهلامش يف ةعقاولا ةيبرعلا لحاوسلاو نامع ىلع

 .١8ص .ةيجراخلا تيوكلا تاقالع .حابصلا 1

 ةعبطم 018٠١ - ١!/4ا يبرعلا جيلخلا يف مساوقلا رود .دباعلا رظنا ليصافتلا نم ديزل 3

 .60"ص .689١1ا/5 .رنادغب , يناعلا

 ."4ص .تيوكلا ةأشن. حابصلا د

 ىلا



 لاجملا حسفا 2119410 ماع هاش ردان لايتغا بقع ءاهتوق رايهناو ةيلخادلا

 ةقطنملا اهتشاع يتلا فورظلا هذه نم ةديفتسم اهسفن ميظنتل ةيبرعلا ىوقلل

 نكت مل ءةرتفلا هذه لالخو .'"”رشع نماثلا نرقلا نم لوالا فصنلا لالخ

 ءاوس .مهريغ دض ةيبرح تايلمعب نوموقي مهلعجت يتلا ةيرحبلا ةوقلا سرفلل

 ."اهريغ وا تيوكلا

 دوجو مدع ىنعي ال كلذ نا الا ٠ سراغل ةيبرحلا ةعزنلا هذه ممو

 تاقالع دوجو ىلع لدت ةحضاو تاراشا كانهف ءنيبناجلا نيب تاالاصتا

 اوناك نيتيوكلا راجتلا نا ركذ دقف .كاذتقو سرافو تيوكلا نيب ةيراجت

 .©"”سراف نم حمقلاو ركسلاو هكاوفلا نودروتسي

 ىوقلاو تيوكلا نيب ةفلتخم تاقالع تماق دقف ءهسفن تقولا فو

 امئاد تاقالعلا كلت نكت ملو ؛يبرعلا جيلخلل يقرشلا لحاسلا يف «ةيبرعلا

 .ةيتالا ثادحالا ضارعتسا نم هدهاشنس ام !ذهو .ةبيط تاقالع

 لامعا نم) .اهتئزجت يف رامعتسالا رودو تارامالا ةدحول ةيخيراتلا سسالا .مساق رظنا 3

 تاسارد زكرم) ةدحتلا تارامالا ةلود ةبرجت (ةرصاعملا ةيبرعلا براجتلاب ةصاخلا ةودنلا

 .40/ص ١1481١ (ربوتكا) لوالا نيرشت .توريب (ةيبرعلا ةدحولا

 .١5ص .قباسلا ردصملا .ةمكاح وبا رظنا ليصافتلا نم ديزمل 3

 اهتطشناو تيوكلا يف نفسلا ةعانص خيرات .يصوصخلا .يعانقلا رداقلا دبع ةاجن .د رظنا 5

 «يليك رظنا كلذك .1864ص .1487 .تيوكلا .يملعلا مدقتلل تيوكلا ةسسؤم ؛ةفلتخملا

 .ةملرص 1١ج .قباسلا ردصلا
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 بيك ونبو تيوكلا -أ
 نا الا ءدجن وه ىلصالا ةليبقلا نطاومو ءاريبك ايلبق اداحتا بعك لكشت

 اهيف اونطوتساو زاوحالا ىلا رشع عباسلا نرقلا يف اوحزن ةليبقلا هذه دارفا

 طش تنطوتسا .تاعامجلا هذه نا ودبيو ."”تقولا رورمب مهتوق تديازتو

 باقعا يف تلقتنا نا ثبلت مل مث اهل ارقم نابق ةنيدم نم تذختاو :«برعلا

 .ةيحالفلا ىلا اهتيمست تلدبا نا دعب :قرودلا ىلا 17410/ ماع هاش ردان لتقم

 ."”مهل ةراما ةماقا يف نويبعكلا حجن دقو

 )1١1/0-1١0758( ناملس ريهشلا اهخيش دهعب ةرامالا هذه زورب طبتري

 هتراما ةيوقتل هاش ردان لايتغا رثا .سراف تمع يتلا ىضوفلا لغتسا يذلا

 يف اهب ناهتسي ال ؛ةيرحب ةوق ءانب يف اضوحلم احاجن ققح امك "'اهعيسوتو

 ."”"رشع نماثلا نرقلا فصتنم يف هبرغو برعلا طش قرش

 ,نيينامثعلاو سرفلا نيب ةنزاوملا ىلع ةمئاق ةسايس ,.بعك ةراما تعبتا

 اهيلع ةرطيسلا ضرف ةلواحم نم صلختت نا بولسالا اذهب تعاطتسا كلذبو

 ةيناطيربلا حلاصملا ءنيما دمحم ريمالا دبع ءد اضيا رظنا.40ص ءقباسلا ردصملا «دباعلا ب

 .داشرالا ةعبطم «يبرعلا جيلخلا تاسارد زكرم تاروشنم ١ 19/17/8-49١/يبرعلا جيلخلا يف

 .1؟29ص ءلوالا/ل نادغب

 .9١٠ص .قباسلا ردصملا .يصوصخلا

 ,ةيخيرات ةسارد يبرعلا نطولل ةيقرشلا دودحلا باتك يف ةيبرعلا بعك ةراما «دباعلا رظنا ."

 .؟"١ص ١948١. .دادغب .ةعابطلل ةيرحلا راد

 مشاه روتكدلا ةمجرت ءاهرضاحو اهيضام يف ةرصبلا ةالو .فومادا رظنا ليصافتلا نم ديزل 3

 «1984 :ةرصبلا ةعماج .يبرعلا جيلخلا تاسارد زكرم تاروشنم .؟1ج :.يتيركتلا حلاص

 ١. ١١ص
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 ايجيردت اهتاناكما زيزعت يف ترمتسا هسفن تقولا يفو .نيتروكذملا نيتوقلا نم

 ."ةقطنملا يف اهنزو اهل ةوق تحبصا ىتح
 ساسا ىلع تماق اهنا ظحالملف بعكو تيوكلا نيب ةقالعلا ددصب اما

 ةيمهال كلذو ءةلدابتملا ةعفنملاو راوجلا مكحب نيفرطلا نيب ةيراجتلا حلاصملا

 ةنيدم تاشنا امل هنا ءانه ةراشالاب ريدجلا نمو ءامهنم لكل يفارغجلا عقوملا

 فيلاكتلاو اهيلاها نم موسرلا ةيابج نع عطقنت ال بعك نفس تناك تيوكلا

 ىلا ردصت تناك يتلا دراوملا ضعب نزخل ارقم تيوكلا تذختاو .ىرخالا

 ."'اهريغو حمقلاو زرالاو رمتلاك «ةيبرعلا ةريزجلا لخاد

 يبرعلا جيلخلا يلامش ةبيط ةبترم اهغولبو تيوكلا راهدزا نأ ودبيو

 تذخا تاقالعلا ناو اهيلع ةرطيسلا يف بعك ينب خويش ةبغر لحم اهلعج

 يلاها اهضوخي ءةكرعم لوا يه يتلاو 2178٠ ماع نيبناجلا نيب رتوتت

 .مهدالب نع اعافد تيوكلا

 اوتاب حابص لآ نا .ضعبلا ىريف ءاهثودح بابسا يف ءارالا تبراضت

 نوضفري اوذخاف مهيلع موسرلا نم (بعك) هتضرف ام لقث ةدش .نوكردي

 هللا دبع خيشلا ىلا اراذنا .بعك ريما (تاكرب) خيشلا لسرا كلذل ."”اهعفد

 يتلا لاومالا ةداعا ضفر وه اذا «تيوكلا ىلع موجهلاب هيف هددهي .حابصلا

 هضفر ءراذنالا اذه هللا دبع غلب امو «ةرابزلا ةكرعم يف هلوطساب اهيلع ىلوتسا

 ؛مالعالاو ةفاقثلا ةرازو (1800- )١7٠١ ينامثعلا دهعلا يف قارعلا ,.سرون نيدلا ءالع .د :

 .2؟؟1؟ص 2151/4 رشنلل ديشرلا راد

 .؛ة؟ص .قبانلا ردصملا .لعزخ خيشلا ُ

 .(ة؟ص «.قبانلا ردصملا .لعّزرخ خيشلا 0



 نويتيوكلا هجوت نا دعب هنا رداصملا ركذتو ."'”مهظح ءالؤه نبرجيل) «لاقو

 نيب ىوقلا ؤفاكت مدع ببسب ءريبكلا قلقلاب تيوكلا خيش رعش «لاتقلل

 ,تيوكلا ىلا عوجرلا مهنم بلطي ءالوسر مهيلا لسراف "'نيبراحتملا نيبناجلا

 دوس .لوقي هللا دبع“ :مهل لاقو ,ءادوس ةيار عفرف ءرمالا هلاه لوسرلا نكلو

 لبق تومي ءرملا نا نوئظتا .لاتقلا مهوزجانت مل نآلا ىلا الا ,مكهوجو هللا

 مهموصخ ىلع اوضقناف مهتوخن راثاو مهممه مالكلا اذه كرحف ”هموي

 نا ودبيو ءراصتنالا اذهل اهليلعت يف تاياورلا تفلتخاو ؛"'مهيلع اورصتناو

 تيوكلا نفسو «لاصتالا عيطتست ال ةريبك نييبعكلا نفسو انكاس ناك ءاوهلا

 ىتح .نييبعكلا نفسب ةطاحالا تعاطتسا ذا ,فيذاجملاب فذجت «ةريغص

 مهددع ةلق مغرب «نييتيوكلا دومصل نوكي نا دب الو .""اهبلغا ىلع تضق
 ترهظا يتلا :'”ةكرعملا ةجيتن ريرقت يف ريبكلا رودلا ؛مهتايناكما ةيدودحمو

 .مهسفنا ىلع عافدلا ىلع مهتردق

 مدتحا يذلا «؛لاتقلا كلذ وه .بعكو تيوكلا نيب تاقالعلا نمو

 لا جارخاو نيرحبلا صالختسا يف ةفيلخ لآ نويتيوكلا دعاس امنيح ءامهنيب

 ةكرعم يف بعك ةميزه نم مغرلا ىلعو .''نييبعكلا ءافلح مهو ءاهنم روكذم

1 

 .6© ١ ص ,هسفن ردصملا 0:

 .١ُىءُص ؛«قيباسلا ردمملا « يكرتلا 3

 اوناكو .كمسلا يدايص يز يف نيركنتم ءليللا يف ءودهب ودعلا لوطسا اوهجاو مهنا ركذ .

 ردصملا .يجعلق كلذك 010/501:08.6/7,6.28. رظنا (ميرم وخا انا) ةرابعب نوختني

 .58ص «.قباسلا

 .١؟ص ءقباسلا ردصملا . يعانقلا 3

 .١6ص «ءقيباسلا ردصملا.لعزخ خيشلا رظنا ليصافتلا نم ديزمل 9

 .الاص .قباسلا ردصملا ءروصنملا 0
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 «راثلاب ذخاللل ىرخا ةلواحمب مايقلا ىلع ممص (تاكرب) اهخيش ناف ,ةقرلا

 ."01087 / ها191 ماع بجر رهش نم رشاعلا ةليل ليتغا هنا الا

 «تيوكلا ىلا ريسلا نع لدع يذلا نابضغ جيشلا .ةهدعب نم رمالا ىوتو

 هترامآأ ضرعت نم هفوخت ببسب تناكا ءاوس  عجارتلا اذه بابسا نكت امهمو

 ناف ,تيوكلا عم ةيملس ةقالع ةماقا ف هتبغر وا « سرفلا وا نيينامثعلا وزغل

 .نيبناجلا تاقالع يف ةديدج ةحفص حتف ىلا تدا ىتلا ىه .ةسايسلا هذه

 كلذو ءةرصبلا راصح يف 2.187١ ماع بعك ونب دعاس دق تيوكلا لوطسا

 رثا ىلعو :'””(ةينامثعلا ةطلسلا دض قفتنملا خيش ليجع ةضافتنا معدل)

 ىلا بعك ةليبك سيئر ءرماث خيشلا اجل دقف ةرمحملل ةينامثعلا ةلودلا لالتحا

 ."71811/ ماع اتقؤم تيوكلا

 رباج خيشلا دهع يف اسوملم اروطت «ةيبعكلا - ةيتيوكلا تاقالعلا تدهش

 فسوي هيخا ةافو دعب .ةرمحملا ةراما لوت يذلا )١48179 - ١1881١( وادرملا نب

 مئاعد دطويل «2ةرمتسملا تادجنلا هل لسري ناك ,تيوكلا خيش نا ةجردل

 ذا 1854-1858 ماع ثدح ام اذهو ."”ةقشنملا لئابقلا عم هبرح يف هتراما

 ةئيلم ءةيبرح ةنيفس نيرشع ءحابصلا ىناثلا هللا دبع «تيوكلا خيش لسرا

 «فجنلا ؛ةثيدحلا يرغلا ةعبطم ؛١ط «,ةيبرعلا بعك ةراما خيرات .(ققحملا) ولحلا يلع 0

 .1١5ص لاول

 ,الا/ص «قباسلا ردصلا ءديزلا رظنا ليصافتلا نم ديزمل ّ

 ..١٠هص ؛قياسلا ردصملا .لعزخ خيشلا رظنا 5

 ءدادغي «قارعلا ءاشنل ماعلا داحتالا «ةيبرعلا ةرمحملا ةرامال يسايسلا خيراتلا ءراجنلا

 ١. ١ص ءاؤلك
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 نفسلا تدا دقو ءراصنلا ةليبق دض رباج خيشلا ةدعاسمل .داتعلاو ةريخذلاب

 ."”لاجملا اذه يف اهرود ةيتيوكلا

 .بعكو تيوكلا نيب ةقالعلا ىلع تارط ىتلا ةديدجلا قئاقحلا ءوض يفو

 ءادعلا ةلاح تزواجت اهنا لوقلا نكمي ءرشع عساتلا نرقلا تانيتس رخاوا

 راهدزالا نم عافتنالاو ةكرتشملا ةحلصلا اهماوق ةديدج ةلحرم ىلا ةبيرلاو

 نرقلا نم ىئاثلا فصنلا لالخ ءىبرعلا جيلخلا ةقطنم هتدهش يذلا يراجتلا

 نيب يراجتلا نواعتلاو طاشنلا دوجو ىلع لئالدلا زربا نم لعلو ءرشع عساتلا

 ,تيوكلا ةراجت يف ةرمحملا هب تماق يذلا ريبكلا رودلا وه «تيوكلاو بعك

 ىلا ىرخا ةرم نحشت مث ةرمحملا يف عرفت .دنهلا نم ةيدإلا ةعاضبلا نا ذذا

 ."ةيعارش نفس يف تيوكلا

 . 4١ص .قباسلا ردصملا ,لعزخ خيشلا رظنا 2

 .44١ص :2ا15الا/ .تيوكلا , ميدقلا يتيوكلا داصتقالا : ىنغلا دبعلا دمحم لداع ُِ
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 قيردنب ةراماو تيوكلا -ب

 ءانيم اهنوكب زيمتتو ,يبرعلا جيلخلا نم يلامشلا ءزجلا يف قيردنب عقت

 لامشلا ىلا ةيبرع ةخيشم اهيف تماقو .ةقطنملا يف تالصاوملاو ةراجتلل امهم

 هتنيدم دودح نم دعبا دتمي ذوفنب عتمتي اهخيش ناكو ءرهشوب نم ىيبرغلا

 رهش مرخ يف ىرخا نكاما ىلا لصي ناك ذا ءاهل ةعباتلا ندملاو قيردنب

 .'"”(ةرمحملا)

 جيلخلا لحاس ىلا يراجتلا طاشنلا لوحت ناب ةراشالا يرورضلا نمو

 مل «يقرشلا لحاسلا يف ناك نا دعب ءرشع نماثلا نرقلا لالخ يبرغلا يبرعلا

 بوتعلا بصانت تلظ يتلا "”قيردنب اهنمو .كانه ةيراجتلا زكارملا رسيل نكي

 .ءادعلا

 انهم ريم وه .رشع نماثلا نرقلا نم عباسلا دقعلا يف قيردنب مكاح ناك

 ناتاه تدا ذا (١ا/ه4 - 1ا/ه7) رصات ريم لجن (ا١الثؤ - ا١ا/ه48)

 نمف ؛"'ةرتفلا كلت لالخ يبرعلا جيلخلا ثادحا يف ازراب ارود ناتيصخشلا

 نييدنلوهلا اهلالخ براح «,ةفورعم فقاوم هل تناك انهم ريم نا فورعملا

 نييدنلوهلا درط يف انهم ريم حجن نا دعبو ."”يلاوتلا ىلع زيلجنالاو سرفلاو

 ,هيلع راصحلا ضرف يذلا ناخ ميرك عم هتفالخ تدتشا «جرخ ةريزج نم

 ءاجو ."”تيوكلا قيرط نع ١754 ماع ةرصبلا ىلا ءوجللا ىلع هرطضا امم

 .8"5نص .قياملا ردصملا .ةمكاح وبا .

 .86ص ءهسقن ردصملا .

 .46ص «تاقالع .حابصلا :

 .ه١ص :يناطيربلا ينامثعلا عارصلا :يتاوهقلا .

 .ه4ص «ءقباسلا ردصملا ؛ديزلا رظنا .
 نك ملا يت مد
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 فلاحتلا كلذ دقع طرغنا نا دعبو اهعم هتقالع نسحت دعب تيوكلا ىلا هءوجل

 نا اميسال ,روكذم لآو بعك ينب عم هيف افرط ناك يذلاو .تيوكلل يئادعلا

 (رهشوب يف روكذم لاو «ةيحالفلا يف بعك ينب) نيقباسلا هيفيلح عم هتقالع

 ملستم نا الا ,«"”ناخ ميرك عم هتقالع ءوس ةجيتن ترثات دق نوكت نا دبال

 ماع (راذا) سرام 7١ ةليل فصتنم يف اقنش همدعاو هب ردغ ,ينامثعلا ةرصبلا

 لالخ دجن ملو ."هدعب نم ةطلسلا (نيسح ريم) هبيرق ىلوتو 4

 نيب ةرشابم تالاصتا دوجو ىلا تاراشا ةيا ةرتفلا هذه ثادحال ءانتسارد

 هب تبحر يتلاو تيوكلا ىلا انهم ريم ءاجتلا ةثداح ىوس :؛قيردنبو تيوكلا

 .ناك ام هل ناكف .ةرصيلا ىلا ليحرلا رثا هنا الا ءاهعوبر ف فيضك

 .١٠1ص - مص ء.قباسنلا ردصملا  حابصلا :

 .ه64ص .قباسلا ردصملا ءديزلا ّ

. 0 0 3 
 عياسلا نينرقلا لالخ يبرعلا جيلخلا يف يبروالا عسوتلا دص يف ةيبرعلا لئابقلا رود «نيما .

 ."6ا/صص ( 1591/7 راذا ءدادغب . خيراتلل ىلودلا رمتؤملا ثوحب .رشع نماثلاو رشع
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 رهشوب برعو تيوكلا -ج

 يقرشلا لحاسلا يف ترقتسا ةيبرع لئابق نا ءايخيرات تباثلا نم

 ءميمت ينب ةليبق اهمها لعلو «ةميدق ةيخيرات تارتف ذنم ؛يبرعلا جيلخلل

 ىوقلا نيب نم تناك يتلاو (رهشوب ءارما) روكذم لا ةلئاع اهيلا يمتنت يتلا

 دعب سراف دالب عاضوا بارطضا ىداو ؛'””يبرعلا جيلخلا يف ةيلحملا ةيسيئرلا

 شعتناو داع يذلا يراجتلا اهطاشن فعض ىلا 1774 ماع ناخ ميرك طوقس

 ."”رشع عساتلا نرقلا رخاوا

 هتزرحا يذلا يراجتلا حاجنلاب ارثات قطانملا رثكا نم رهشوب تناكو

 يف اهيلا ةيزيلجنالا ةيقرشلا دنهلا ةكرش طاشن لاقتنا دعب ءةرصبلا ةنيدم

 راهدزا نع جتانلا ريبكلا اهرثات نع الضف رشع نماثلا نرقلا نم عباسلا دقعلا

 رهشوب ةراجت رايهنا ناك ذاب ءاهتراجتل اهتسفانمو تيوكلا يف بوتعلا ةراجت

 ذا «تيوكلل رهشوب ةراما ءادع بابسا دحا وه اذه ناكو "'اموتحم رما

 مقت مل رهشوب نا نم مغرلا ىلع ءادعلاو رتوتلاب ءامهنيب تاقالعلا تمستا

 نم اهءافلح تدعاس دق كش الب اهنا الا «,تيوكلا ىلع رشابم حلسم موجهب

 جيلخلا بوجت يتلا ةيتيوكلا نفسلا ىلع ةحلسلا مهتامجه يف .بعك ينب

 ىلع مهموجه يف كلذك بعك ينب تدعاس مث «دارفالاو ةراجتلا لقنل يبرعلا

(0 
 . 1١1/85 ةقرلا ةكرعم يف تيوكلا

 .١١١ص ءقياسلا ردصملا .لعزخ خيشلا :

 .ال4ص «ءقباسلا ردصملا , يليك م

 .86ص .قباسلا ردصملا  حابصلا 7

 .هسقث ردصملا ّ
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 اومدق تيوكلا يلاها نا :نيفرطلا نيب ةيديلقتلا ةوادعلا ةدش يف داز اممو

 ذوفنلا نم نيرحبلا دادرتسا مهتالواحم يف ةرابزلاو نيرحبلا بوتعل مهتادعاسم

 نفسلا تلوتسا كلذ لالخو .هفارطا دحا رهشوب ءارما ناك ذا يسرافلا

 در ناكو «قيردنبو رهشوبل براوق ةدع ىلع ةرابزلا بوص ةهجتملا ؛ةيتيوكلا

 هناب رهاظتو ءاهريغو قيردنبو رهشوب نم ةوق رصن خيشلا عمج نا لعفلا

 ىلا اباطخ لسراف .ةرابزلا ىلع موجه نشب ؛تاءادتعالا هذهل راثلا ذخا يوني

 اذه قيقحتل لاومالاب هدمي نا هنم بلطي ناهفصا يف ناخ دارم ىلع

 حلصلا بلط ىلع ةقفاوملاب تيوكلا خيش دشان هسفن تقولا يفو ."”ضرغلا

 ضفر ريخالا نا الا ."”نيرحبلا ةيلمع لبق كلذ ناكو ءامهنيب مالسلا لالحاو

 نيرحبلا تاداريا فصن عفد ىلع رصن خيشلا لوبق ىلع هتقفاوم اطرتشم كلذ

 ناك حلصلل هبلط نا رهاظلاو ,””رهشوب لوخدم نم ةريبك ةبسن عم .هل

 وزغل غرفتيل - تيوكلاو ةرابزلا - نيفيلحلا نيب لصفي نا ديري هنا وا ,ةعدخ

 (لوالا نوناك) ربمسيد / ه45١١ ةجحلا يذ يف العف اهازغ يتلاو ةرابزلا

 دايدزا وه ثادحالا هذه جئاتن نم هطابنتسا نكمي ام زربا لعلو 2

 بلطت «ةريبكلا ةيرحبلا ةيناكمالا تاذ رهشوب نا ةجردل ؛تيوكلا ةناكم

 تاعازنلا نوريثي امئاد اوناك سرفلا نا ركذلاب ريدجو .١5صءقباسلا ردصملا ؛ةفيلخ لآ 3

 .ةقطنملا يف مهفادها قيقحتلو مهتدحو نود ةلوليحلل جيلخلا برع نيب

 فيسل اثيدحو اميدق نيرحبلا تالاقم ىلع قيلعت :ةفيلخ لآ رظنا ليصافتلا نم ديزل .
 ناضمر «نيرحبلا ء”س .“ع.ةقيثولا ةلجم ءةيتيوكلا نطولا ةديرجب نالمشلا قوزرم

 .١7؟ص .م1547 (زومت) ويلوي /ه40١

 .؟١ص ؛:بوتعلا خيرات نم :ةفيلخ لا رظنا

 .5؟ص .قباسلا ردصملا ,ةفيلخ لآ 5
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 جيلخلا لامش ىرخالا ىوقلا يهاضت تحبصا كلذبو ءاهخيش نم حلصلا

 .يبرعلا

 نرقلا نم لوالا فصنلا لالخ رهشوبو تيوكلا ةقالع ىلع مهم ريغت أرط

 طبترا يذلا ؛ حابصلا هللا دبع نب رباج خيشلا دهع يف ةصاخ رشع عساتلا

 امدنع ءاهروذجب عجرت ءرصن نب لوسرلا دبع خيشلا عم ةنيتم ةقادص طباورب

 ىلع رهشوب خيش مزع امل «1847 ماع يفف ءهدلاو دهع يف نيرحبلا يف ناك

 ءرهشوب يف هدض ةروث مايق نم يشخ .جحلا ةضيرف ءادال ةكم ىلا رفسلا

 نمالا بقارتل «لاجرلاو نفسلا ضعب هيلا لسري نا تيوكلا خيش نم بلطف

 ىلا «كانه تيقب لاملاو لاجرلاب نيتئولمم نيتنيفس رباج خيشلا لسراف كانه

 دقف .لضفلا اذهب افارتعاو .'"”ةدوعلاب اهل نذاو لوسرلا دبع خيشلا داع نا

 امدنع تيوكلا خيشل ةمزاللا ةدعاسملا ميدقتل هدادعتسا رهشوب خيش ىدبا

 خيش نا الا 2.1844 ماع تيوكلا ةمجاهم (قفتنملا خيش) نودعسلا ردنب لواح

 ةليقثلا ةحلسالاب هديوزت هاجرو «ةلتاقملا ىلا ةجاحلا مدعل هركش .تيوكلا

 عفادملا ضعب اهنمض نم داتعلاو ةحلسالا نم اريبك ارادقم هيلا لسراف .طقف

 ."نودعسلا ردنب ةلباقل «تيوكلا روس ىلع تبصن يتلا

 .4١١ص «ءقياسلا ردصملا ءلعزخ خيشلا :

 .هسفن ردصملا ِ
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 ىناثلا ثحبملا

 ' ةيفلسلا ةكرحلاو تيوكلا

 اهديحوت ةيلمع تقرغتسا يتلا ءدجن يف الصا «”ةيفلسلا ةكرحلا تأشن

 نود همكح ينس (دوعس نب دمحم) ةلودلا سسؤم ىضماو ءاماع نيعبرا وحن

 دمحم نب زيزعلا دبع هفلخ نكمت نا امو .ةدحولا هذه قيقحت نم نكمتي نا

 ىلا علطت ىتح كانه ةمواقملا رصانع عيمج ىلع ءاضقلا نم دوعس نب

 ."”يبرعلا جيلخلا راطقا نم اهريغو ءاسحالا

 لخاد نييفلسلا زكارم ناف ءاهئوشن نم ةركبملا ةبقحلا كلت لالخو

 نكت مل مهتوق نا ىلا ةفاضالاب .تيوكلا نع ةديعب دعت تناك ةيبرعلا ةريزجلا

 يتلاو (107810 - )١١9 باهولا دبع نب دمحم خيشلا ءاهسسؤم ىلا ةكرحلا هذه عجرت 1

 ةريزجلا تدعت ةيسايب تاناكعنا اهل ناكو ىلوالا مالسالا ئدابم ىلا عوجرلاب تدان

 .ةوعدلل دوعس نب دمحم ينبت دعب «ىرخا قطانمو يبرعلا جيلخلاو اهلحاوس ىلا ةيبرعلا

 ديزل .يسايس فده ىلا ينيدلا اهعباط نم اهلوح يتلاو اهسسؤم عم ١0/146 ماع هقافتا دعب

 2147١ - ١مه لئاح ةرامال يسايسلا خيراتلا .ديبع ىيحي رابج رظنا ليصافتلا نم

 رظنا 2الرص /١941« طابش ء.دادغب ةعماج ,بادالا ةيلك .ةروشنم ريغ ريتمجام ةلامر

 + ءاثالثلا .18س .7؟40ع .ةيتيوكلا سبقلا ةديرج :نيميثعلا ىلع بقعت «حابصلا اضيا

 .1946 (يناثلا نيرشت) ربمفون / /ه١٠41١ رخالآ عيبر

 .١5ص .ةيسايسلا تارايتلا .داقعلا رظنا .
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 برعلا ةريزج لحاس يف ةيسايسلا ةطلسلا تزكرت دقف ءدعب ترهظ دق

 ."'رشع نماثلا نرقلا لئاوا يف دلاخ ينب خويش ديب يقرشلا

 حضاو لكشب .ءاسحالا لحاوس ىلع ءنييفلسلل ىلوالا تاكرحتلا ترهظ

 «١ا/88 ماع ذنم ديدحتلابو ءرشع نماثلا نرقلا نم ةريخالا تاونسلا يف

 تامجهلا كلت ترمتساو ."'دلاخ ينب ةرسا دض مهتامجه اوهجو امنيح

 طوقس رابتعا نكميو ."77747 ماع مهترطيس نم ةقطنملا مكح اوعزتنا ىتح

 دقف «نييفلسلاو تيوكلا نيب ةرشابملا تاقالعلل ةيادبك ءدلاخ ينب ةموكح

 تذخا يتلا ةيفلسلا ةوقلل «ةسمالم تيوكلا تحبصا نا .كلذ ىلع بترت

 ."”بونجلا نم اهمخاتت

 زاتمت ىلوالا تناك «نيتلحرمب نييفلسلاو تيوكلا نيب تاقالعلا ترم

 مايقو يئادعلا اهعباطب ةيناثلا ةلحرملا تمستا نيح يف .يملسلا اهعباطب

 حابص نبا نيب لاصتا دوجو ىلا رداصملا تراشا دقف .ةيركسعلا تاشوانملا

 هل حضوي نا يناثلا نم لوالا بلط ذا «باهولا دبع نب دمحم خيشلا نيبو

 ."ا/ص .تيوكلا تاشن ؛حابصلا ا

 باهولا دبع نب دمحم خيشلا ةوعد لبق ةئيس ةيعردلا ءارماب دلاخ ينب ءامعز ةقالع تناك م

 نبا ىلع طغض نم مهنم ناك ام مث (ماالاه يلاوح) اهم ماع مهتدلبل مهوزغ ليلدب

 حلاص هللا دبع .د رظنا ءهتوعدا دوعس لا ينبت لبق خيشلا كلذ نم صلختيل دوعس

 خرؤملا ةلجم يف حابصلا ةروتكدلل ةيجراخلا تيوكلا تاقالع ةلاقم ىلع قيلعت .نيميثعلا

 /اها١٠4 رخآلا عيبر ؟ ءاعبرالا ء218س 2511/4 ددعلا ,ةيتيوكلا سبقلا ةديرج . يبرعلا

 .؟"ص :؛تيوكلا فقوم .مساق ءاضيا رظنا م 15185 (يناثلا نيرشت) ربمفون ١

 .قباسلا ردصملا ,نيميثعلا 1

 الك طابترا ىلا ةراشالا يرورضلا نمو .48ص .ةيجراخلا تيوكلا تاقالع .حابصلا رظنا .“

 (ةزنع) ةليبق نم ناردحني امهف ءةيبصعلاو ةبارقلا طابرب دوعس لآو حابصلا لآ .نيترسالا

 .؟4١ص ءقباسلا ردصملا ,دومحم رظنا .دجن نم امهلصاو «ةفورعملا
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 نب دمحم خيشلا ةافو لبق يا ءارخاتم ءاج لاصتالا اذه ناب دقتعيو .هتوعد

 ."'م11041 /-ه105 ماع يف .باهولا دبع

 اهتلحرم ةيفلسلا - ةيتيوكلا تاقالعلا لوخد يف ةديدع لماوع تمهاس

 لازت ال يهو ,تيوكلا وحن اهراظنا هيجوتل ةيفلسلا تاعامجلا عفدو ؛ةيناثلا

 ظافتحال ناك دقف ءرشع نماثلا نرقلا رخاوا .ىلوالا اهنيوكت لحارم شيعت

 ىلع دوعس لآل نيسفانم ءالؤه ناكو ءديشرلا لا عم ةبيط تاقالعب تيوكلا

 الضف اذه .2”ةيفلسلا تامجهلا ءارو اببس «ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف ةدايسلا

 امم «نييفلسلا شطيل ابنجت «تيوكلا ىلا دلاخ ينب ءامعز نم ددع ءوجل نع

 .امهنيب ةيئادعلا تاقالعلل رخا الماع ناك

 .تيوكلا وحن نييفلسلا راظنا هيجوتل رخا.الماع يداصتقالا عفادلا ناك

 مهاعدو ءدجن ماكح راظنا تفل ام وه ةيبتعلا ندملا يف ريفولا ىنغلل ناك دقف

 كلذ يف تيوكلا ةنيدم تناكو ؛.””بوتعلا لاوما ىلع ءاليتسالا ةلواحم ىلا

 عدصتي ام اريثك نيطلا نم روس اهلوحف .ةيفاكلا ةيامحلا اهل رفوتت ال تقولا

 نييفلسلا لعلو ."”مهناطلسل اهعاضخا ةلواحمل مهزفح امم ءرطملا مايا يف

 عم فقت ةعامج يا نا « بوتعلل اونيبي نا اودارا دق ,تيوكلا ىلع مهتاراغب

 نم اي تناف“ :يلي ام يتيوكلا ريمالل ةلماشلاو ةليوطلا دمحم خيشلا ةلاسر يف درو امم

 نم نال نيحلاصلا نوبحي - ءايلوالا يف نودقتعي نيذلا يدعي - ءالؤه نا نظت ال هللا هاده

 مهاصع نم اماو ءهّللا يف الا دقتعي مل مهعاطاو نيحلاصلا بحا نمف ؛مهعاطا اموق بحا

 .هركذ قبس ردصملا «نيميثعلا رظنا ليصافتلا نم ديزمل ”خلا ...مهبحي هنا معزي مهاعدو

 ."١ص «قباسلا ردصملا ؛ةدوج رظنا ليمافتلا نم ديزمل ع

 .58ص .قياسلا ردصملا ,حابصلا رظنا :
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 نم هنا ىلع ."'"مهماقتنال اهسفن ضرعتس .نييفلسلا ءادعا وا دلاخ ينب

 تاراغلل قيرطلا دهم - ءاسحالا ماكح - دلاخ ينب طوقس نا ايخيرأت حضاولا

 اءدب خيراتلا اذه دعي كلذل ,'”رشع نماثلا نرقلا ةياهن «تيوكلا دض ةيفلسلا

 .””مهذوفنل تيوكلا ةراما عوضخل ةيادب سيلو «ةيفلسلا - ةيتيوكلا تاقالعلل

 ضرعتت ؛دلاخ ينب طوقسل ةيلاتلا تاونسلا يف لعفلاب تيوكلا تأدب

 نع يدجنلا خرؤملا رشب نبا لوقي ."”ةفطاخ ةيدوعس تاراغل حضاو لكشب

 دعب ةنماثلا ةنسلا تلخد مث” :ىلي ام م1748 / ه8١٠١ ماع ىلوالا ةراغلا

 مهيلي امو جرخلا ةيحان لهاب ناصيفع نب ميهاربا راس امهيفو فلالاو نيتئاملا

 هيلع رهظف انيمك مهل ابع دق ناكو تيوكلا دلب لها ىلع راغاو يحاونلا نم

 وحن تيوكلا لها نم لتقف نيمكلا مهيلع جرخف لاتقلا مهوبشانو دالبلا لها

 اهركذيف (م17417 يلاوح) / ه1١15١ ماع ةيناثلا ةراغلا اما .””الجر نيثالث

 لها نم شيج جرخ 7 ةنس يا اهيفو“ :لوقلاب يدجنلا خرؤملا مانغ نبا

 جرخ مث .نيمكلا دعاف «تيوكلا دصقو نيلجر ابا عانم مهريماو ءاسحالا

 عومجب دالبلا لها مهيلا جرخف ةريثك امنغ اوذخاف دلبلا فارطا ىلع شيجلا

 لها مزهنا ؛نيمكلا مهيلع علط املف ءلاتق مهنيب عقوف ,ةميظع ةدعو ةريثك

 .40١ص ؛ةيبرعلا ةريزجلا يقرش خيرات يف تارضاحم ةمكاح وبا .أ'

 ا 00تاك ل فطل 0م. 01,26 4

 .١40ص ؛يبرعلا جيلخلا .مساق رظنا .*

 .؟"ص - 44ص .تيوكلا فقوم ,مياق 0

 2م٠117 / ها .ةمركملا ةكم ءاج ءدجن خيرات يف دجملا ناونع .رشب نبا نامثع 5

 ؟ص ١٠١.



 اوذخاو ءالجر نيرشع نم رثكا مهتم اولتقو مهباقعا يف نوملسملا مهعبتف داليلا

 ."”حالس نم مهنم ناك ام

 .لوقلا عيطتسن ,تيوكلا ىلع اهتاساكعناو نيتراغلا نيتاهل انليلحت فو

 «سكعلا لصح لب دجن حلاصت ةيباجيا ةجيتن ىلا دؤت مل تاشوانملا هذه نا

 ةريزجلا هبش طساوا ىلا دنهلا ةراجت قيرط لوحتل ًارظن تيوكلا ترهدزا نأب

 حبصا نا .تيوكلاو ةرصبلا ىلا .ءاسحالاب ارورم داتعملا هارجم نع ةيبرعلا

 هيشل الخدم ءريقعلاو فيطقلا ئناوم نم ًالدب نامدختسي ناءانيملا ناذه

 ةسفانم ىلا غلاب قلقب نورظني مهلعجو نويفلسلا راثا امم .ةيبرعلا ةريزجلا

 نيتراغلا ببسبو ."'لاومالا نم بيصنب مهتبلاطمو لب ءاسحالا ئناومل تيوكلا

 .ةيرس اوزهجف ءراثلاب اوذخاي نا نويتيوكلا دارا ب همالعا امهيلا راشملا ب

 ةيلاوملا لئابقلا ضعب ىلع ةراغالل نيسحلا هللا ديع نب ىراشم اهتدايق ىوت

 ناسرق نم رخا ددعو ابراحم نيرشع نم فلاتت تناكو ."”دوعس لآل

 ىلع لدي امنا رمالا اذهو .””ىراشم لتقم ةكرعملا هذه ةجيتن تناكو ,بوتعلا

 ."”ثيدحلا اهخيرات نم ةرتفلا كلت يف ةيعافدلا تيوكلا تاردق دايدزا

 «مالسالا يوذ تاوزغ دادعتو مامالا لاح داترمل ماهفالاو راكفالا ةضور ؛مانغ نبا نيسح 0

 .4١1ص مل / ها١781 ضايرلا

 .ههص - ؟48ص :.قباسلا ردصملا ءمساق رظنا ليصافتلا نم ديزل 3

 .١؟؛ص ؛.قباسلا ردصملا ,نالمشلا ع

 .40١ص .تيوكلا خيرات «ةمكاح وبا د

 ءاقرش تامجه درب ١7945 ماع دعب نييفلسلا لاغشنا ببسب هنا .ةيخيراتلا رداصملا دكؤت 3

 ماع دادغب يلاو اشاب يلعو :19/4 ماع قفتنملا خيش يئيوث تامجه كلذك ,مهيلع ةكم

 ردصملا .ةمكاح وبا رظنا .اهلالقتسا ىلع ظفاحت نا تيوكلا تعاطتسا دقف «4

 .175ص - ١١ص .قباسلا
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 رثاتو ةيبرعلا ةريزجلا قرش ىلع نييفلسلا ذوفن عاستا نم مغرلا ىلعو

 ذوفنلا كلذ داعبا يف تمهاس ةديدع لماوع نا الا ء.ديعب دح ىلا كلذب تيوكلا

 ىلع ةمئاقلا حابص نب هللا دبع اهخيش ةسايس ءاهزربا لعل .«تيوكلا نع

 كارداو ؛'”دلاخ ينبو نييفلسلا نيب امئاق ناك يذلا عارصلا يف دايحلا مازتلا

 نم ةئشانلا مهتراماب قدحت يتلا رطاخملاب ةركبم ةرتف ينو تيوكلا بوتع

 فافتلأ نا ىلع «ىوقلا كلت نم رذحلا بئاج اوذخاف ,مهل ةرواجملا ىوقلا

 كلت لاشفا يف مضاولا رثالا هل ناك مكاحلا مهخيش لوح تيوكلا لها

 هيف ىري «يرب شيج مهيدل نكي مل بوتعلا ناف كلذ نع الضف .تامجهلا

 نا ادب اذكهو .ةيبرعلا ةريزجلا قرش يف .مهذوفن ىلع ايوق ارطخ نويفلسلا

 .””نيح ىلا لجا دق ؛نييفلسلا مكحل بوتعلا عاضخا

 دق ةيسايسلا اهعاضوا رارقتساو تيوكلا مع يذلا يراجتلا ءاخرلا نا الا

 نرقلا نم لوالا دقعلا فصتنم يف اهيلع مهتاراغ ديدجت ىلع نييفلسلا عفد

 ريبكلا دوعس دهع يف ةيركسع ةلمح تهجو 18٠0 ماع يفف رشع عساتلا

 ةجيتنو ."””اهدص نم نكمت حابص نب هللا دبع خيشلا نكل (1814 - 180*)

 ناريزح يف ىرخا ةراغب دوعس مدقت .دجن ءامعزل ةيزجلا عفد تيوكلا ضفرل

 ءاليتسالا يف تلشف ىرخالا يه اهنكلو ,”لتاقم فالا ةعبرا اهماوق 4

 مكاح .«ناطلس نب ديعس عفدي نا .كلذ دعب دوعب لواحو 2 "تيوكلا ىلع

 .14١؟ص «تارضاحم «ةمكاح وبا .

 .5١١١ص ءقياسلا ردصملا ؛يوادنهلا .

 .؟9١5ص ءقباسلا ردصملا .دومحم .

 .6١١نص :قباسلا ردصملا ؛يوادنهلا رظنا .

 .ه «قباسلا ردصملا ؛ديزلا رظنا .

 منعا ل



 يف تيوكلا لاتقل امهيلوطسا السريل :مساوقلا خيش رقص نب ناطلسو طقسم

 نييفلسلا ريما أجل ."”ةمهملا كلتب مايقلا اضفر نيفرطلا نا ريغ ؛يلاتلا ماعلا

 لآ هدرط نا دعب .ءهعم فلاحت يذلا (”رباج نب ةمحر ضيرحت ىلا اضيا

 بوتع نا الا .تيوكلا ىلع موجهب مايقلل - نيرحبلا ماكح - ةفيلخ

 نويفلسلا لكش اذكهو ."'نيمجاهملا درو مهتدلب نع عافدلا اوعاطتسا تيوكلا

 ءاهئانيم ةمجاهمب تقو يا يف اوموقي مل مهنا الا .تيوكلل ديدهت ردصم

 .«انيملا لالتحا ىلا يدؤت ةعساو ةيناطيرب وا ةينامثع ةيماقتنا ةيلمع نم افوخ

 ةماقاب نييفلسلل حامسلا ؛نييناطيربلا وا نيينامثعلا ةحلصم يف نكي مل ذا

 ."”ةرصبلا برقب مهل لقعم

 ةكرحلا ذوفن نع ةديعب ءرشع عساتلا نرقلا علطم يف تيوكلا تناك

 وحن تاذلابو ءةيبرعلا ةريزجلا جراخ ديازتي اهطاشن ذخا يتلا ةيفلسلا

 .يدجنلا خرؤملا رشب نبا هدروا ام «.كلذ ىلع انليلدو يبرعلا جيلخلا لحاس

 .40١/ص .تيوكلا خيرات ؛ةمكاح وبا رظنا ليصافتلا نم ديزمل

 يف ةفيلخ لاب اوقحلو تيوكلا نم اورجاه نيذلا ةمهالجلا ميعُر يبتعلا رباج نبا وهو ُّ

 نم اوجرخا ام ناعرس مهنكل .يسرافلا ذوفنلا نم نيرحبلا صيلخت يف مهودعاسو ؛ةرابزلا

 .ةيرحبلا مهتايلمعل ةدعاق ناسح روخ ةمحر ذختاو ؛ةفيلخ لا عم تافالخل .نيرحبلا

 نم ١8٠05 ماع نكمت هنا .رميرول لوقيو ؛نيرحبلا يف ةداضملا ىوقلا لك فلاحي ادب امك

 دحا اهيف لتق ةكرعم ترجو ؛طقس ىلا ةهجتم تناك ةيتيوك ةنيفس )٠١( ىلع ءاليتسالا

 ىلع تيوكلا خيش عفد امم ءهتئارح نع الوئسم ناك يذلا  حابصلا هللا دبع خيشلا ءانبا

 «هديدهت ذيفنت عيطتسي مل هنا ودبي نكل ءرباج نب همحر دض يرحب لمعب مايقلاب ديدهتلا

 القن «نيرحبلا نفس نيبو هنيب ترج ةيرحب ةكرعم يف 1859 ماع لتق نا هتياهث تناكو

 ,688ص ؛.قبانلا ردصملا ءديز نع

 .5١١ص ءقباسلا ردصملا ,يوادنهلا

 ,١مكص .قياسلا ردصملا «ليعامسا :



 ةنسلا انلخد مث“ :لوقي ذا (م١١181) ه1١؟5 ماع ثادحال خرؤي وهو

 دبع نب دوعس يح ةنسلا هذه يفو ,فلالاو نيتئاملا دعب نورشعلاو ةسداسلا

 نامعو ءاسحالا نم يحاونلا عيمج نم نيملسملا عيمجب ةتماثلا هتجح زيزعلا

 صنلا اذه دكؤيو .'”مهريغو ةماهتو نميلاو زاجحلاو بونجلاو دجنو

 ةعباتلا قطانملا نيب نم تيوكلا مسا ركذي مل هنا ليلدب تيوكلا ةيلالقتسا

 ماع ةقطنملا راز يذلا وزنزنيف يلاطيالا ةلاحرلا اضيا اذه دكؤيو .دجن مكاحل

 يهو «,بوتعلا ىعدت ةيبرع ةليبق اهمكحت (تيوكلا) نيرقلا“ :لاق ذا ٠

 ."”مهترطيس تحت تسيل اهنكل (نييفلسلا) نييباهولا عم فلح يف

 نرقلا نم ىلوالا تاونسلا يف نييفلسلا ذوفتل تيوكلا عوضخ مدع ىزعيو

 دض اهيضارا نع عافدلا نم اهنكم ءايرحب الوطسا اهكالتما ىلا رشع عساتلا

 - تيوكلا تناكو .””ةيرحبلا مساوقلا ىوس اوكلتمي مل نيذلا نييفلسلا

 - ه.١٠0٠) نيب دينجت ىلع اهتردقب تلثمت ةيعافد لئاسو كلتمت - كاذنيح

 ."”ةيجراخلا راطخالا دغ لتاقفم ٠

 عبرلا لالخ يبرعلا جيلخلا لتئاون ةلزوصوو قيرشلملانرفت عاستا ءاج

 ميمصلا يف ةقطنملاب ةذفنتملا لودلا حلاصم ددهيل ءرشع عساتلا نرقلا نم لوالا

 فادها يف ةينامثعلاو ةيناطيربلا ةسايسلا ءاقتلا نم هذه ةلاحلاو دبال ناكو

 نا اهل لوماملا تناك ىتلا ,ةدعاصتملا ةيبرعلا ةوقلا هذه ىلع ءاضقلل ةكرتشم
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 كلذل :'”يواهتملا ىنامثعلا مكحلا نم اهصلختو ةيبرعلا ةقطنملا ىلع رطيست

 .ةكرحلا هذه دامخا ىلوتي ناب (رصم ىلاو) ىلع دمحم ىلا ىلاعلا بابلا زعوا

 ىتلاو ءدجن يف نييفلسلا دض ةيركسعلا تالمحلا مايق كلذ ىلع بترتو

 رارمتسا ببسبو رشع عساتلا نرقلا نم تانيثالثلا رخاوا ىتح ترمتسا

 بناج نم مهتراما هل ضرعتت نا نكمي يذلا رطخلاب نييتيوكلا ساسحا

 مدقتلاب (مهؤ - 1م4#1) حابصلا رباج تيوكلا خيش بحر دقف ؛ءدجن ماكح

 ةمصاع «.ةيعردلا لالتحا تعاطتسا ىتلا ىلع دمحم تاوق هتزرحا يذلا

 مدق ,تيوكلا خيش نا رداصلا ضعب دكؤت ذاو لمام ماع نييفلسلا

 ."ةيعردلل هراصح ءانثا اشاب ميهاربال تادعاسم

 دجن اهعاضخا دعب - تاوقلا كلت مدقت يدؤي نا ءىعيبطلا نم ناكو

 دمحمو تيوكلا نيب تاقالع مايق ىلا ةرورضلابو - ءاسحالا لحاوس بوص

 لحاوس ىلا ىلع دمحم تاوق تلصو امنيح 021888 ماع ىفف :””ىلع

 ىلا (يدنفا دمحم) ىعدي هل اليكو اشاب ديشروخ اهدئاق ثعب .ءاسحالا

 .يلع دمحم لالخ نم ىبرعلا جيلخلا وحن ينامثعلا هجوتلا .خيشلا يمينغ تفأر .د 0

 (يناثلا نوناك) رياني / ه١٠41١ ةيناثلا ىدامج .نيرحبلا 8س ١2ع «ةقيثولا ةلجم

 "0ص عم

 1١. "ص ؛ يبرعلا جيلخلا . مساق ُّ

 .41ص .تيوكلا فقوم .مساق .”
 يلع دمحم (ةعلقلا قئاثو) «هللا دبع ىلا عوجرلا نكمي ؛ةلمحلا هذه نع ليصافتلا نم ديزل 3.

 «١١ع .ةقيثولا ةلجم 1845(2 - 1807) يبرعلا جيلخلاب هتاقالعو ةيبرعلا ةريزجلا يف

 .19١ص ؛م ١95٠ (يناثلا نوناك) رياني / ه١٠4١ ؛ةيناثلا ىدامج .نيرحبلا ء8س

 /ا1١



 ةبيرض عفد نمضت ''امهنيب قافتا دقع ىلا لصوتلا متو .حابصلا رباج خيشلا

 مدع ريظن كلذو .هتاوقل ةفلتخملا ةيرحبلا تاليهستلا ميدقتو ءاشاب ديش روخل

 ."ةيلخادلا تيوكلا نوؤش يف هلخدت

 حرسم ىلع تزربو ءقافتالا كلذ نع تضخمت ىتلا جئاتنلا نمو

 ناك يذلا ءيرصملا ليكولاب تيوكلا خيش بيحرت وه .ةقطنملا يف ثادحالا

 اذه نا نع الضف اذه .“”هل نيبرقملا نمو خيشلا سلجم يف رارمتساب رهظي

 نم ءريعشلا ةصاخو ةيذغالاب ةلمحم نفس ةدع لاسراب مجن دق ناك .ليكولا

 ةنحش ةيتيوك ةنيفس تلمح امك .'”'ءاسحالا تلصو يتلا تاوقلا ىلا كانه

 تاوقلا كلتل رمحالا رحبلا ىلع ةديدحلا ءانيم نم داتعلاو ةريخذلا نم

 .2م1819 (يناثلا نيرشت) ربمفون يف كلذو .فيطقلا يف ةدجاوتملا

 يسايسلا اهلقث لكبو تلمع ايناطيرب نا .ثادحالا ريس نم انل رهظي

 اظافح .يلع دمحم ةداقو تيوكلا خويش نيب براقت يا عنم ىلع يركسعلاو

 نم اشاب ميهاربا شيج عنمل اهلخدت كلذ نم ةقطنملاب ةيمانتملا اهحلاصم ىلع

 هليكو طبرت يتلا ةبيطلا ةقالعلا ىلا ريشت يهو ؛يلع دمحم ىلا اشاب ديشروخ نم ةلاسر

 ,نيدباع (70107 مقر ةظفحم .ةرهاقلا - ةيموقلا ةقيثولا راد .تيوكلا خيشب يدنفا دمحم

 .د نع القن .م1840 - 1819 / ه6١١ه ةنس رقص ةياغ يف )١57( ظفحلا ةدحو يف اهمقر

 -ها11؟714) يلع دمحم رصع يف ةيبرعلا ةريزجلا هبش قئاثو نم .نمحرلا دبع ميحرلا دبع

 ءم1586 / ه١1١* ؛ةحودلا .عيزوتلاو رشنلل يبنتملا راد م1840 - ١19 /ه5

 "85ص

 .7ه ص - ا/ل4ص .قباسلا ردصملا ,خيشلا

 لق, 5مل طةزلالفإ طاعلا5 08 0088ع5ط0 العال 5ع مااطل6 1ع مذععفاطظك

 08 185 (معدماللغ) تالا, /0ا1.2, 1801 - 1853, هفاعالا 18, 8(1906عطقلاا 60
 اذل 1986رم. 4

 .اله ص «قباسلا ردصملا . خيفلا ب

 .56ص .قباسلا ردصملا .حلاصلا 5
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 تحول امنيح 2184 ماع اذه اهفقومب تكسمتو .'"”تيوكلا يف زكرمتلا

 جيلخلا لامش يركسعلا همدقتب رمتسا اذا اشاب ديشروخ دض ةوقلا مادختساب

 يفو .نيبراحتملا نيبناجلا الكل يركسعلا دهجلا تكهنا نا دعب :يبرعلا

 نييفلسلا تاراغل اهضرعت لامتحا نم تيوكلا تحارتسا ؛ةرتفلا هذه لالخ

 .ةيسايسلاو ةيراجتلا اهعاضوا ديكوتو اهسفن ةيوقت ىلع اهدعاس امم

 ذوفن ةداعا نم (184# - )١475 هللا دبع نب يكرت ريمالا نكمت نا دعبو

 تاراما عم هتاقالع ف ةيملس ةسايس عبتا ءدجن ف 1874 ماع نييفلسلا

 كلذل ءهتلودل يسايسلا نايكلا ىلع ظافحلا يف هنم الما :يبرعلا جيلخلا

 رمتساو .ةيدو تاقالع .هدهع لاوط ةيتيوكلا - ةيفلسلا تاقالعلا تناك

 ؛'"181417 ماع ةيناثلا ةطلسلا يكرت نب لصيف ريمالا ةيلوت ىتح كلذك لاحلا

 ابيرق) ةحيبصلا ءام ىلع (هللا دبع نب يكرت) لوزن ةثداح كلذ ىلع لدي اممو

 ذا , ”عيبس (ةليبق) نم ةعامج دراطي ذئدنع ناكو 218١ ماع (تيوكلا نم

 لاوط ةيبرعلا ةفايضلا تابلطتم لك حابصلا رباج تيوكلا خيش هيلا مدق

 ."كانه اهيف ثكم اموي نيعبرا

 نب لصيف ريمالا مكح لالخ «نيبناجلا نيب ةبيط تاقالعلا ترمتسا

 ماع دجن مكاحو تيوكلا خيش نيب تاقالع تماق نا (1856 - 184*) يكرت

 مدق ١6176 ماع يفف ."”دجن ماكح ذوفن نع ةديعب تلظ تيوكلا نكل 8

 ,قشمد ءكذج 1١٠٠١ -١4١8, ثيدحلا برعلا خيرات ةمدقم .ةبيارغ دومحم ميركلا دبع .

 .؟126ص - ؟1هص ؛01 ٠

 .9١١ص .قياملا ردصملا «يوادنهلا .

 .؟؟"6ص ؛.قيانلا ردصملا .ةمكاح وبا .

 ,0١١/ص .قباسلا ردصملا ,يوادنهلا .

 ."5"ص - "6ص .قباسلا ردصملا .ديزلا .



 هتدراطم يف دوعسلا هللا دبع ىلا ؛ةمزاللا تادعاسملا رباج نب حايص خيشلا

 ء1858 ماع يكرت نب لصيف ةافو دعب اما ,'”تيوكلا برق نامجعلا ةليبقل

 ١817/١ ماع يفو ؛ةطلسلا ىلع دوعسو هللا دبع هيدلو نيب تاعازن تثدح دقف

 .دوعس هيخا ةيراحم ىف ةينامثعلا ةلودلا ةدعاسم هللا دبع ريمالا بلط

 ةدعاسمب ."”رطق ىتح ءاسحالا ىلع اهترطيس ضرف نم ةيكرت ةوق تنكمتو

 ءاصاخ احنم عازنلا فارطا عم تيوكلا ةقالع تذختا كلذل .تيوكلا خيش

 .نيينامثعلل اطشن افيلح اهنوكل

 .1١"١ص «.قباسنلا ردصملا .لعزخ خيشلا رظنا ليصافتلا نم ديزم 9

 8ااناللاءا ا: 02. ن1, 1 ّ



 ثلاثلا ثحبملا

 نيرحبلاو تيوكلا

 اخيرات مدقلا ذنمو امهل نا امك ؛ىيرق طباورب نيرحبلاو تيوكلا طبترت

 يف ضعبل امهضعب اقاصتلاو اداحتا رثكا ناقيقشلا نارطقلا ىدغ ىتح اكرتشم

 ةيبتعلا رسالا نمض تناك ةفيلخ لا ةرسا نا مولعملا نمو .ثيدحلا خيراتلا

 جيلخلا لحاوس وحن ةهجتم دجن يف ةيلصالا اهنطاوم تكرت يتلا ىرخالا

 ةماعزب رشع نماثلا نرقلا علطم يف تيوكلا ضرا ترقتسا ىتح .يبرعلا

 ررق يذلاو بوتعلا فلح فارطا دحا ناك يذلا دمحم نب ةفيلخ .مهخيش

 ."ةفيلخ لآل ةراجتلا روما دانسا

 اهتايح ملاعم حاضتاو تيوكلا بيصا يذلا يراجتلا ءاخرلا ببسبو

 عرفلا ىدبا دقف .رشع نماثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا لالخ .ةديدجلا

 ىضم يذلا .فلحلا كلذ نم ررحتلاب هتبغر (ةفيلخ لآ) بوتعلل يراجتلا

 خيشلا ضرع كلذ ىلعو «ةرابزلا ىلا لاقتنالاو ءاماع نوسمخ يلاوح هيلع

 حابص نب هللا دبع خيشلا ىلع (م 1757 /-ه 1181 ) ماع ةفيلخ لا "'”دمحم

 اذه تيوكلا خيش نسحتساف .تيوكلا نم لاقتنالاب . هتريشعلو هل حمسي نا

 «قباسلا ردصملا ,.دومحم اضيا رظنا .5١؟ صء.قياسلا ردصملا «ديزل رظنا ليصافتلا نم ديزم ا

 1١15 ص

 .ةفيلخ خيشلا هدلاو ةافو دعب ةفيلخ ةماعز يلوت 0

1١1١ 



 رطق ىلا اهورداغف .تيوكلا ةرداغمب مهئرئاشعو ةفيلخ لآل حمسو ضرعلا

 ."”نيرحبلاو

 دبال يتلا «ةرجهلا كلت بابسا حيضوت اهتلواحم يف تاياورلا تفلتخاو

 لا ةياور بسحو .ةيداصتقا وا ةيسايس فورظب تطبترا دق نوكت ناو

 رمتلا بلجل .ةيحالفلا ىلا اوبهذ ةفيلخ نب دمحم خيشلا ءانبا ناف .ةفيلخ

 بعك ينب نم قرطلا عاطق ضعبو ءرهنلا طسو يف مهو مهمجاهف .تيوكلل

 تيوكلا خيش ىلا بعك تتاف «نورخالا اورفو .نيمجاهملا نم دحاو اولتقف

 نا ةفيلخ نب دمحم خيشلا نم هللا دبع خيشلا بلطف ءاهليتق مدي بلاطت

 رودقمب سيل هنا هربخاو 2"”ملصلا يف بعك ىلع مهب يشميل هءانبا هل ملسي

 نم عم تيوكلا رداغو كلذ ضفر دمحم خيشلا نا الا ؛مهتبراحم تيوكلا

 ."”بوتعلا نم هقفار

 يف ةروثلا مكارت ناب .لاصفنالا كلذ بابسا رداصملا نم ريثك للعتو

 اودرفني يكل ءميدقلا مهفلاحت نم للحتلا يف نوبغري ةفيلخ لآ لعج تيوكلا

 ةيسيئرلا ؤلؤللا جرختسا لحاوس نم نيبيرق اونوكيلو .ةورثلا ليصحتو ىنغلاب

 .مهترجه ىلع زفحملا اهنوكب ةيداصتقالا بابسالا زربت اذهلو ."'كانه

 هيلع نودمتعي حبصا يذلا ؛رحبلاب ةفيلخ لآ ةقالع تدطوت نا دعب ةصاخيو

 ةيحالملاو ةيراجتلا مهتربخ اورمثتساو 2 مهتشيعم طمنو مهقزرل يساسا درومك

 .45ص .قباسلا ردصملا .لعزخ خيشلا رظنا ا

 .١؟ص «قباسلا ردصملا «ةفيلخ لا 7

 .«١ص .قيلعت ؛ةفيلخ لآ رظنا 3

 10016 اه187: 08. 017, 8.266 اضيا رظنا ."ا/١ص «.يبرعلا جيلخلا . مساق
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 اهضعب عم ترفاضت ةريثك الماوع ناف مومعلا ىلعو ."'ديدجلا مهنطوم يف

 ببسلا نا ودبيو 2 "”ةرابزلا ىلا مهعبت نمو ةفيلخ لا ةرجهلا ىلا تداف ضعبلا

 نم لك لعف دودرو .بعك ىنب تاءادتعا وه ةرجهلاو فالخلل رشابلا

 فلاحت هل ضرعت يذلا عدصتلا كلذ نم مغرلا ىلعو "'امهيلع نيترسالا

 مهناوخا عم ةديج تاقالع ىلع نيظفاحم اولظ حابصلا لا نا الا بوتعلا

 .""ةرابزلا ريمعت يف مهوكراش ذا ؛نيرحبلا بوتع

 اهدجن «تيوكلاو نيرحبلا بوتع نيب يوخالا محالتلا روص حضوا لعلو

 210781ماع يسرافلا ذوفنلا نم نيرحبلا صيلخت يف ةيوس امهكارتشاب

 يف ةفيلخ لا حاجن رثا ىلعف .سراف دالب يف عاضوالا ءبارطضا نيلغتسم

 فواخم راثا امم ,كلذل اعبت مهتوقو مهذوفن ءءازا ةرابزلاب ديدجلا مهنطوم

 ةرابزلا ىلع ءاليتسالل تالواحم ةدع لذب يذلا ءرهشوب مكاح رصن خيشلا

 تاوق تماق 1781 (ناريزح )وينوي لئاوا يفو ."'اهنم ةفيلخ لآ جارخاو

 ةنيدم ريمدتل ةلواحم يف «لتاقم فالا ةسمخوحن نم فلاتت ىتلا رهشوب

 برع نم مهراصناو بوتعلا نم ةمهالجلاو ةفيلخ لآ اهل ىدصتف ؛ةرابزلا

 رداصملا ريشتو '”ةميزه رش تمزهناف «عجارتلل اهرطضا امم ؛ءاسحالاو رطق

 بكارم نم فلاتت يهو ؛ةرابزلا ةقطنملا ىلا مهنفسب اوثعب حابص لآ نا ىلا

 .186نص ءقباسلا ردصملا «حلاصلا :

 .الص .بوتملا خيرات ,ةفيلخ لآ .

 .47؟نٌص ءقباسلا ردصملا ,حابصلا .

 .١ُص .قباسلا ردصملا ءيرمبلا .

 .46 نص ء.قباسلا ردصملا «حلاصلا .

 86عا تالهالع:ب 06 7)06, 2. اضيا رظنا .ههص «.تالج ف تيوكلا .ةمكاح وبا رظنا .
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 ربخ نال ءلاتقلا يف كرتشت مل اهنا الا ."مهتمومع ينب ةدعاسمل ةريغص

 ةقطنم ىلا تيوكلا نفس تلصو كلذل ءارخاتم مهءاج ةرابزلا ىلع موجهلا

 ,ةرابزلا ىلا اهقيرط يف يهو نفسلا هذه نا الا ."”ةكرعملا ءاهتنا دعب عازنلا

 يف لوسرلا دبع هنبا ىلا رصن خيشلا هلبرا دق ناك .ريغص اديص براقب تقتلا

 .©تادعاسملا هلصت ىتح دومصلا ىلع هثحيو ةميزهلاب هربخيل .نيرحبلا

 ةعلق رصاحو نيرحبلا ىلا هوت نم ةعرسب يتيوكلا لوطسالا هجوت كلذ دنعو

 ةفيلخ لآو حابصلا لآ ماق ذئدنعو ."'”ةرايزلا تاوق هتفاو مث رهش ةدمل ةمانملا

 اوحجنو 0١085 زومت ”8 يف نيرحبلا ىلع كرتشم موجهب ةمهالجلاو

 اوكراشي مل نيذلا تيوكلا بوتعل ردق اذكهو .”'”يسرافلا ذوفنلا نم اهدادرتساب

 مهتمومع ينبل نيرحبلا ةداعتسا يف دوهشم رودب اوموقي نا ةرايزلا ةكرعم يف

 . "ةرابزلا بوتع

 ,بعك ةليبق دض اهب اوماق يتلا بورحلا يف حابص لآ ةفيلخ لآ كراش

 ةداعا هبلج يذلا يراجتلا ءاخرلا نم اهبيصن ذخات تيوكلا تذخا امك

 لقنلاو ةراجتلا روما يف حابصلا لا لاغتشا ببسب 108* ماع نيرحبلا

 طقسم ناطلس ماَق نيح «ء.نيرحبلا بناج ىلا حابصلا لا فقوو «يرحبلا

9 1 
 .؟"ص ,تيوكلا خيرات ؛ةمكاح وبا .

2 
 .١١1١ص .قباسلا ردصملا .ىصوصخلا رظنا ليصافتلا نم ديزمل .

 .؛؟ص .قباسلا ردصملا .حلاصلا 0

 .4ة؟سص .قيانلا ردصملا , يليك اضيا رظنا .ههص ؛تالجس يف تيوكلا ؛ةمكاح وبا 5

 ./8.٠ طلااقأ مللم انافلاعللططش ا«انالامنع: رظنا كلذك رياهممب مم. هاكر م. 6.

2 9 ,0861 

 ١. ١١ص .قباسلا ردصملا .يصوصخلا رظنا :
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 ضعب ءوجلب . حابص نب هللا دبع خيشلا حمسو ١80١١ ماع يف اهيلع ةراغالاب

 ."”نيرحبلا نم دمحا نب ناطلس مهدرط يذلا ؛تيوكلا ىلا ةفيلخ لآ ءاسؤر

 ترتف دق «نيرحبلاب تيوكلا طبرت تناك يتلا ةيوقلا تاقالعلا نا ودبيو

 ذنمو ١81١4(02 ماع يلاوح) تيوكلا يف مكحلا حابصلا رباج خيشلا يلوت دعب

 هذه ىلع اهلاح يقبو «نيبناجلا نيب ةبيطلا تاقالعلا تفقوت 180 ماع

 184٠". ماع يلاوح ىتح ةفصلا

 عم 8 ماع ةدهاعم دمحا نب هللا دبع نيرحبلا خيش دقع نيح هنا الا

 نيرحبلا عضو ىلع تلمتشا .ءاسحالا يف ىلع دمحم ليكو ؛يدنفا دمحم

 ةهج ةيا دض ىلع دمحم تاوق فرصت تحت ةيركسعلاو ةيرحبلا اهتايناكما

 الا..” :نيرحبلا خيش اهنع لاق يتلا تيوكلا كلذ نم اينثتسم ءاهبراحت

 نا اننكمي الو انتمومع نب هناف .حابصلا نب رباج وه يذلا اهريما ناف تيوكلا

 ."”برحب هيلع يشمن

 لحل ناطسوتي نابناجلا ناك دقف ءامهنيب ةبيطلا تاقالعلل ارظنو

 هللا دبع خيشلا نيب (1847 - )1١810 تبشن يتلا كلتك .ةيرسالا تافالخلا

 مكح ىلا علطتي ناك يذلا .ةقيلخ نب دمحمو نيرحبلا مكاح دمحا نب

 ىلا باهذلاب حابصلا رباج خيشلا عراس فورظلا هذه يفو ."”نيرحبلا

 خيشلا لمح يف مجنو «ةريبك نفس ينامث نم نوكم لوطسا هعمو ؛نيرحبلا

 ضفر ريخالا نكل ءيدو رمتؤم يف هتاقالم ىلا هللا دبع اوعدي نا يلع دمحم

3 1 
 .7؟196ص «قباسلا ردصملا ,مساق رظنا .

 .؟؟8ص .تيوكلا خيرات .ةمكاح وبا

 .١8لص - ا/م١ضص «قياسلا ردصملا ؛ةلخن 0

 ١6ص .قباسلا ردصملا ءملاصلا 8



 نكت مل اهنا الا اهتطاسو نم مغرلا ىلع تيوكلأ نا ىلا رداصملا ريشتو ؛''”كلذ

 ءمامدلا يف نيرصاحملا دمحا نب هللا ديع خيشلا عابتا كرتت نا يف ةبغار

 كلذل ةفيلخ نب دمحم خيشلا هضرف يذلا راصحلا ةجيتن ؛مهريصم نوقالي

 ريخالا رمالا اذه ناك دقو .نيرصاحملل ماغطلاو نؤملا نالمحت نيتنيفسب تثعب

 خيشلا ءاليتسا دعب ةصاخب .نيرحبلاو تيوكلا نيب ةقالعلا مزات يف اببس

 نيب اوطسوت زيلكنالا نا الا ."نييتيوكلا نيتنيفسلا ىلع ةفيلخ نب دمحم

 نب هللا دبع خيشلا اجل «مامدلا طوقس دعبو .ةفيلخ لا نم ةفلتخملا فارطالا

 هنا الا ء.كلذ دعب رهشوب ىلا اهرداغ هنا عمو .1844 ماع تيوكلا ىلا دمحا

 ."318148 ماع تيوكلا ىلا ديدج نم ائجال داع

 نيرحبلاو تيوكلا نيب ةيسايسلا تاقالعلا رمتست نا يعيبطلا نم ناكو

 مئادلا اهصرح تيوكلا دكؤت ناو .حابص نب يناثلا هللا دبع خيشلا دهع يف

 ماع يف ثدح ذا .مهنيب تاعازنلا لحو نيرحبلا يف ةفيلخ لآ ةدحو ىلع

 يف نيرحبلا رما راصو .كحلا نع ةفيلخ نب دمحم خيشلا دعبا نيح مال

 ىلا حابص نب دمحم هاخأ 3204 ماع تيوكلا خيش لسرا ؛ يلع هيخا دي

 رمتساو ءاهفادها ققحت مل هتمهم نا الا تافالخلا كلت لحل طيسوك نيرحبلا

 ."”'نيقيقشلا نيب امئاق عازنلا

 .88ص .قباسلا ردصملا ؛ديزلا رظنا .'

 .ه١ص «قياسلا ردصملا .ملاصلا ىلا عوجرلا نكمي ليصاغتلا نم ديزل .“

 هت ردا“

 .١؟هص .قباسلا ردصملا .لعزخ خيشلا رظنا 1
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 رطخ يال ةريخالا ضرعت ةلاح ف هدهشن ام اذهو .ةقيمع تلظ نيرحبلاو

 .اهءازا يديالا ةفوتكم فقت مل ىلوالا ناف «ىجراخ

1١17 



 عبارلا ثحبملا

 ةرصبلاو تيوكلا

 ةلودلل ةيمسا ةروصب اعبات يبرعلا جيلخلا نم يلامثلا مسقلا دعي

 ةريزجلا لئابق نوؤش يف لخدتلا مدع ىلع موقت اهتسايس تناك يتلا ةينامثعلا

 عباسلا نرقلا ذنم ءاسحالا ميلقا ىلع دلاخ ينب ةليبق ترطيس اذكهو ؛ةيبرعلا

 «يفيصلا مهمكح رقم تيوكلا اوذختا دلاوخلا نا مولعملا نمو ."'رشع

 - ءاسحالا مكحب اهدارفنا مغر - ةبيط تاقالع ىلع ةظفاحملا اوعاطتساو

 نماثلا نرقلا علطم ذنمو 2'"نيينامثعلل ءافلح مهسفنا اودعو «ةرصبلا ةالوب

 ىلع ةرطيسلا يف دلاخ ينب لحم جردتلاب لحت بوتعلا ةليبق تذخا ءرشع

 .”ءاسحالا لحاوس

 «ةينامثعلا ةلودلاب تيوكلا ةقالع طيحي لازي ال ضومغلا ناف كلذ عمو

 دق تيوكلا نكت مل ءءاسحالا ىلا دتمي ينامثعلا مكحلا ناك امدنع هنال

 نم ةيلعفلا ةينامثعلا ةرطيسلا تلاز نا دعب الا أشنت مل اهنا ذا ءدعب تسسات

 ."15191 ماع دلاخ ينب ءامعز دي ىلع ةقطنملا

 .ه"سص :.قباسلا ردصملا ,داقعلا رظنا ليصافتلا نم ديزمل 0

 .50/ص .يسايسلا خيراتلا ءراجنلا 5

 .ه١ص .قباسلا ردصملا ,داقعلا 0

 .5417ص - 741١ ص .قباسلا ردصملا .مساق
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 اودجي مل «تيوكلل بوتعلا نم لئاوالا نيرقتسملا نا ىلا لئالدلا ريشتو

 ةرطيسلا هل تناك يذلا .ينامثعلا مكحلا لبق نم اهب مهماقم نيمات نم اصانم

 اوعمجا كلذ ىلعو .'"يبرعلا جيلخلا قطانم نم اهلوح امو ءةرصبلا ىلع

 سانا مهنا هل اونيبيل .دادغب يف اشابلا ىلا حابص خيشلا اوثعبي نا ىلع مهرما

 2109/14 ماع هترافس يف مجنف ءدحأب اررض نوغبي الو .شيعلا بلط يف اوحزن

 تقولا كلذ ذنمو .””ةمكاحلا ةرسالا اهفصوب حابصلا لا ةرسا تزرب اذكهو

 تايارلل ةلماح يهو .مهنفس رحبت نا نولضفي اوناك نييتيوكلا نا ىرن

 تايارلاب ىرخالا لودلا لبق نم فارتعا كانه نكي مل هنال .ةينامثعلا

 .ةيراجتلا مهلامعا لهسي امم . ”ةيتيوكلا ةيلحملا

 دقف ءةرصبلا يف ةينامثعلا ةطلسلاو تيوكلا نيب ةرشابملا تاقالعلا اما

 تناك تيوكلا نال ءرشع نماثلا نرقلا ةيادب ادج ةفيعض تناك اهناب تفصو

 تأدب ."ابيرقت مهيضارا يف نيلقتسم اوناك نيذلا دلاخ ينب ةدايس تحت

 نماثلا نرقلا نم ريخالا عبرلا يف اظوحلم اومن ومنت ةرصْيناب تيوكلا ةقالع

 ماق امنيحو ”ةيرحبلا اهتوق ديازتو تيوكلا ةراجت راهدزا تدهش يتلا رشع

 اهترواجم مكحب تيوكلا ناف (9١/ال4 - 1ا//5) ةرصبلا لالتحاب سرفلا

 ام نا الا .ةقطنملا يف ةيسرافلا فادهالل ةسمالم رثكا تحبصا .ةريخالا

 ىلاها هب ماق يذلا رودلا مييقت ةبوعص وه ءددصلا اذه ف هابتنالا ىعرتسي

 ,18؟ص .ةمهالجلا رباج نب ةمحر مساق 7

 .قباسلا ردصلا .

 .١1ملص  ييرعلا جيلخلا مساق 2

 .؟؟ص :قباسلا ردصملا ؛ةدوج رظنا .

 .4؟ص ؛قباسلا ردصملا ,روصنملا رظنا ليصافتلا نم ديزمل .”
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 بوتع ناف ودبي ام ىلع هنا الا ."'مهملا يخيراتلا ثدحلا كلذ هاجت تيوكلا

 ةيادب ف نيبراحتملا نيبناجلا نيب دياحملا فقوم اوفقي نا اودارا «. تيوكلا

 مهنا ريغ .لاتقلا يف رفاظلا نوكيس نمب ؤبنتلا مهرودقب نكي مل امدنع .عارصلا

 ةمكحتسملا ةوادعلل كلذو .«سرفلا راصنا نم ايئادع افقوم اوذختا ام ناعرس

 ."رهشوب خيشو بعك ينب نم لك نيبو مهنيب
 ةيسايس ةمزا لوا مايق نع ةيزيلكنالا ةيقرشلا دنهلا ةكرش قئاثو انثدحتو

 ررق امنيح ,تيوكلاو قارعلا يف ةمكاحلا ةينامثعلا ةطلسلا نيب 71078 ماع

 ءدادغب نع القتسم امكح ةرصبلا مكحي نا ءاغا ىفطضم ةرصبلا ملستم

 ناميلس) دادغب ىلاو تاوق نا الا «قفتنملا ريما هللا دبع نب ىنيوث ةدعاسمب

 ةلودلا تلسراف «''”تيوكلا ىلا ءاجتلالا ىلع مهتربجا 1١/8١ -١1805( اشاب

 تيوكلا روطتو ةاشن ١8٠١ - ١ا/٠0 ةيبرعلا ةريزجلا يقرش خيرات .ةمكاح وبا رظنا

 .0١١ص ءقباملا ردصملا ؛ةنيطق اضيا رظنا .١؟ص .نيرحبلاو

 ١7 ءاسم تيوكلا ىلا اتهجوت دق (ينامثعلا) اشابلا نفس نم نيتنيفس نا ىلا ءزنوسراب ريشي 0.

 مهددع غلب برعلاو كرتلا نم عمج اهنتم ىلعو .كانه امهحالصال ١9776 (ناسين) ليربا

 رهشوب نم نييرخا نيتنيفس كرحت اضيا ظحال ءهنم ١4 يفو ءاصخش (؟١) يلاوح

 .قارعلاب ةينامثعلا ةطلسلاو تيوكلا نيب ةبيط ةقالع دوجو دكؤي امم «تيوكلا ىلا امهقيرطب

 مم5501)ل5, مقهههاافللإ ؟ظفالعاك اذل ُْمُكاح ملل ةعاكا6ق, 01/00١)ل, 1808. رظنا

 .4١ص ءقباسلا ردصملا ,حلاصلا اضيا رظنا .8.6.181-2

 دادغب عئاقو خيرات يف ءارزولا ةحود . يلوكركلا لوسر ىلا عوجرلا نكمي ليصافتلا نم ديزمل 35

 رظنا كلذك ١41١0. لص 21١977 .توريب .سرون مظاك ىسوم ةيكرتلا نع همجرت ؛.ءاروزلا

 .١١ص ؛.قباسلا ردصملا .هدبع

 .878ص ء.قباسلا ردصملا .راجنلا 0
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 هميلست ىلع حابص نب هللا دبع خيشلا قفاوي ملف ؛هيلع ضبقلل الاجر ةينامثعلا

 ."”نيفرطلا نيب لادجلا لاطو :مهل

 نيئجاللا ميلستل ,«تيوكلاو دادغب نيب ةلوطم تالسارم تراد ذئدنعو

 ةئدهت يف اريبك ارود ةرصبلا يف يناطيربلا ميقملا ,يتسينام ليئومص اهيف ىدا

 اهارجا ةلباقم رثا فقوملا اهيف حرشي ةلاسر ,تيوكلا خيش ىلا بتك ذا رومالا

 لاقف .هركسعم يف اشاب ةرايزب ارخؤم تمق دقل“ :اهيف ءاج اشاب ناميلس عم

 ربع هنا الا ةرصبلا لهاب تيوكلا لها طبرت لازت امو ,تطبر ةميدق ةقالع نا

 نيرئاث اوناك سانال ةيامحلا حمنم يف مككولس هاجت نيميظع بضغو ةشهد نع

 هناف «تيوكلا ةدلب ةرداغمب مهورمأت وا هيلا مهوملست مل ام رذحو .هيلع

 ”..نيرقلا ىلا هسفنب اهدوقي ةيركسع ةلمح مكيلا لسريو ءهل اودع مكربتعيس

 ةدلب نا ..” :هلوقب هتلاسر ىلع يناطيربلا ميقملا ,تيوكلا خيش باجا دقو

 نا .ةفرعملا قح نوفرعت مكنكلو هل مدخ اهناكس ناو اشابلل كلم نيرقلا

 وا هنع يلختلا راعلا نمو ءانب ريجتسي ناسنا يا ةيامح انمزلت انتاداع

 هتقيقح ىلع رمالا حاضيا يف مكتقادص ىلع دمتعا يناو ...هئادعا ىلا هميلست

 يتلا ةلمحلا لاسرا نع لودعلاب اشابلا عنقي نا ميقملا عاطتساو :“...اشابلل

 دجن ىلا تيوكلا اوكرت دق مهبلطي ناك نم نا اميس الو ءاهب مايقلا عمزي ناك

 تداك يتلا ةيسايسلا ةمزالا زواجت نكما اذكهو ,"”تيوكلا خيش نم ةحيصنب

 .ةينامثعلا ةلودلاو تيوكلا نيب ةقالعلا يف ريطخ روهدت ىلا يدؤت نا

 ةينامثعلا ةطلسلا بناج ىلا ءرشع نماثلا نرقلا رخاوا يف تيوكلا تفقو

 ةيرورضلا تادعاسملا ىلاعلا بايلل تمدقو «باعصلاو نحملا مايا 4 قارعلا 5

1 
 .١؟١؟ص (قباسلا ردصملا ؛نالمشلا .

 ."؟ص - “ص «قباسلا ردصملا «راجنلا ُّ
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 اهميدقت كلذ نم ةفلتخم نكاما يف ىينامثعلا ذوفنلا تيبثت هتالواحم يف

 اهتايلمع يف 748١و ١0910 يماع لالخ ةينامثعلا تاوقلل ةيرحب تاليهست

 فصن نا اننكمي كلذ ءوض ينو ."”ءاسحالاو دجن يف نييفلسلا دض ةيركسعلا

 .ةيمسا تناك اهئاب رشع نماثلا نرقلا لالخ تيوكلا ىلع ةيئامثعلا ةدايسلا

 جارخ الف «ذوفنلا رهاظم نم رهظم يا اهعبتي الو «ةيلعف ةطلس يااهدوست ال

 ."”ينامثع يندم فظوم الو ةيركسع ةوقل دوجو الو بئارض الو

 ةيراجتلا ةيمهالا دايدزال ةجيتنو ءرشع عساتلا نرقلا ةلالطا عمو

 دقف ءاهل ةرواجملا ىوقلا راظنا اهباذتجاو .يبرعلا جيلخلا لامش تيوكلل

 اهتقالع تراص نا ءةرصيلل تيوكلا ةرواجم مكحبو .نايعلل احضاو ىدب

 .ىرخالا يبرعلا جيلخلا تاراما فالخب ءايويح ارما ةينامثعلا ةلودلاب

 نفس لمح اهرهاظم نمو «نرقلا كلذ نابا ةيعبتلا نم عون أشن تقولا رورمبو

 ام رثكا ناكو ."'ةماع ةروصب ةدعاقلا هذه قبطت مل ناو ينامثعلا ملعلل تيوكلا

 مدع نامضل .ةينامثعلا ةلودلا عم ةبيط مهتاقالع رمتست نا «نييتيوكلا مهي

 ةماداو .مهعاضوا رارقتسا ىلع ةظفاحملاو ةيلخادلا تيوكلا نوؤش يف اهلخدت

 .ةيسايس اهنم رثكا ةيراجت يه يتلا ةرصبلاب مهتالص

 (1865 - 1814) مابصلا هللا دبع نب رباج خيشلا مكح ةرتف تدهش

 تادعاسم تمدق تيوكلا نا ةجردل- «ينامثعلا - يتيوكلا براقتلا ةدايز

 قطانم يف ينامثعلا دوجولا ضرفل ةيمارلا اهتالواحم يف ةينامثعلا تاوقلل ةلاعف

 ماع (اغا زيزع) ةرصبلا ملستم ىلا تيوكلا خيش همدق ام اهزربا لعلو ءاهذوفن

 .١4ص - ؛ ١٠ص .هسفت ردصملا رظنا 3

 .م١6ص قأشن , حابصلا م

 19١ ص «قباسلا ردصملا .داقعلا 3

 لفي



 عقي اطغض ناب حابصلا لآ سحا امدنعو :؟"نييبعكلا دض هبرح يف 817

 بلط هرهاظم نم ةئشانلا مهتراما نوؤش قف مكحتلل .زيلكنالا نم .مهيلع

 ,نيينامثعلا عم تالصلا عطقو ء2يناطيربلا ملعلا عفر .مهنم زيلكنالا

 ١879 ماع حابصلا رباج أجل دقف ,ةصاخلا تازايتمالا ضعب ىلع لوصحلاو

 عقدي راصو ءهرصق ىلع ينانثعلا ملعلا عفرو ةينامثعلا ةدايسلاب فارتعالا ىلا

 (رمتلا نم ةطابس) ةئامعبراو ءزرلا نم اسيك فلا نيعبرأب ردقت ةيونس ةيزج

 طش يف هتراجتل ةلماك تاليهست دجيو .هل اميركت ةيونس ةعلخ اهلباقم ىقلتي

 ."”برعلا

 ثيدحلا مهخيرات نم ةلحرملا كلت يف حابص لآ ةسايس تمستا دقو

 نكمتت نا ىلع ديدشلا مهصرحو .ةئشانلا مهتلود ةيامح ىلع بوؤدلا مهلمعب

 فعض نم نوناعي اوناك يذلا نيينامثعلاب مدطصت نا نود ومنلا نم مهتدلب

 (دادغب يلاو) اشاب دواد ىلع نوينامثعلا ىضق امدنع لاح ةيا ىلعو .""مضاو

 مازلا قيرط نع كلذو .تيوكلا ىلا مهذوفن اودمي نا اولواح .1*18ماع

 لوطسالا ةلآضل ارظن اليوط رمتسي ملا كلذ نا الا .ةيونس ةبيرض عفدب اهخيش

 ."”يبرعلا جيلخلا يف ينامثعلا

 فورظ لظ يفو ؛ةينامثعلا ةلودلل انايحا اهتادعاسم تيوكلا تمدقو

 ىلع ءاضقلل نيينامثعلل هنوع تيوكلا خيش مدق امثل“ ةنل يفف ,ةفلتخم

 .ريبزلا لها ةضافتنا

 .الا' ص - الهرص ؛.قبانلا ردصملا ءولحلا رظنا ا

 .؟١صضص ءقباسلا ردصملا ءحلاص رظنا 3

 .١9١ص ؛.قباسنلا ردصملا .داقعلا ب



 .'”رحبلا ةيحان نم ةنيدملا لخادم راصح ىلع ارصاق ناك هنوع نا ريغ

 هلوخد ف (دادغب ىلاو) اشاب اضر ىلع عم 1م ماع تيوكلا خيش كراشو

 تدرطو ؛ةرمحملا ىلا بعك ىنب ةليبق تداع 1878 ماع يفو ."”ةرمحملا

 يف نيينامثعلا اودعاسو :مهلوطساب نويتيوكلا بهف ءاهنم نيينامثعلا دونجلا

 ةقالعلا ةوق ىلا ةينامثعلا قئاثولا ريشتو ."”'يلاعلا بابلا ذوفنل ةرمحملا ةداعا

 عساتلا تانيسخ يف قارعلا ف ةيئامثعلا ةطلسلا عم اهرارمتساو ةيتيوكلا

 ةلودلا ةدعاسمل ةنيفس )0١٠-8٠0( لاسرا تيوكلا خيش دادعتساو ءرشع

 ةوقل ةجيتنو ."”ةرمحملا ةقطنم يف ةيسرافلا تاديدهتلل اهتهجاوم يف ةينامثعلا

 نا نم الدب ةينامثعلا ةلودلا نا ظحالن :ةيئامثعلا ةلودلاو تيوكلا نيب ةقالعلا

 لباقم كلذو ءايوئس ابترم هل عفدت تحبصا .ةيزجلاب ىبرعلا ريمالا بلاطت

 تنمضتو :"”71446 ماع ذنم كلذو ءايرحب ةرصبلا ءانيم نع عافدلاب هتكراشم

 اموسرم عم ءايونس رمتلا نم "”ةراك(١16١) هئاطعاب هل ةينامثعلا ةلودلا ةافاكم

 ."هدعب نم هءافلخل ىرجت ترمتسا ىتلاو .رضخا هنول اينامثع املعو

 .١8٠١؟ص .قباسلا ردصملا ءرميرول 7

 .49للرص «ءقباسلا ردصملا «راجنلا ُ

 .١؟8ص «.قبانلا ردصلملا «نالمشلا رظنا 3

 1 رخالا عيبر 1 يف )١( فل (علؤماا) مقر ,ةيلخاد/ ةدارا , ةيئامثع قئاثو رظنا 38

 كلذك ء.دادغب .ةيرصنتسملا ةعماجلا , ةيكارتشالاو ةيموقلا تاساردلا دهعم (ماكعهو

 .قباسلا ردصملا (9869) مقر ةيجراخ /ةدارا ءرظنا

 .؟ه ص «قباسلا ردصملا .ةدوج 5

 يلع رظنا ليصاقتلا نم ديزمل .ةناتسا هقح ٠" نملاو .نم ةنز ةرصوقلاو نورشع ةراكلا ِ

 لوالا نوناكاه757١ ناضمر١ فجنلا «؟س الع .لادتعالا ةلجم .ةرصبلا . يقرشلا

 50ص ءم4

 .١؟586ص - ١١ا/ ص ءقباسلا ردصملا ؛:نالمشلا ِ
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 اشاب قمان لواح ١871 ماع يفف ءرخا اقيرط ذخات تادب رومالا نا ىلع

 ةلودلا ةرطيس لوحت نا ءاهناش نم ةلاعف تاءارجا ذاختا (دادغب يلاو)

 تهبوج هتلواحم نكلو ,2'”ةيلعف ةرطيس ىلا تيوكلا ىلع ةيمسالا ةينامثعلا

 ريس نم انل ودبيو ءاهلاشفا ىلا ىدا امم .حابصلا لا نم ةديدش ةضراعمب

 كفتنملا رئاشع دوجوو .؛يلاعلا بابلا لبق نم اشاب قمان لزع نا «ثادحالا

 ةرصبلا ىلعو .خويشلا قوس ءارو ام ىلا ةينامثع تاوق لوصو نم عنمي راتسك

 تاطلس يفتكت نا ىلا ىدا اذه لك .تيوكلا ىلع طغض يا ةسرامم نع

 .ةيمسالا ةينامثعلا ةدايسلا تحت مكحلا يف حابصلا لا تيبثتب «دادغب

 لبو ةراجتلل ارح اهؤانيم رمتساو ءاهنايك ىلع كلذب تيوكلا تظفاحو

 هرفوت امل اعبت "'ةينامثعلاو ةيدنلوهلاو ةيناطيربلا مالعالا عفرت اهنفس ترمتسا

 ."”تازايتما نم مالعالا كلت

 نينرقلا لالخ ةينامثعلا ةلودلا نم امومع تيوكلا فقوم ةرولب نكميو

 يف ةينامثعلا ةلودلا هجو يف فوقولا :؛لوالا ,:نيسيئر نيهاجتا يف )١8 - ١9(

 اذه سملنو مهتدلب ىلع مهتدايسو تيوكلا خويش لالقتسا سمت ىتلا رومالا

 نيمتحملاو تيوكلا ىلا "”نيرافلا ضعب ميلست نيينامثعلا ةالولا بلط مهضفرب

 .58ص .قباسلا ردصملا .ديزلا . 1

 ةياهن ىلا اشاب دواد مكح ةياهن نم ثيدحلا قارعلا خيرات «راون ناميلس زيزعلا دبع .د . 2

 4١. 4ص 01554 .ةرهاقلا , يبرعلا بتاكلا راد ءاشاب تحدم مكح

 زكرم تاروشنم ١1514 - 184 يبرعلا جيلخلا يف يراجتلا ةرصبلا رود ؛يتاوهقلا . 2

 2158٠ .دادغي ءداشرالا ةعبطم :.(9) مقر ءةرصبلا ةعماجب يبرعلا جيلخلا تاسارد

 .15١ص

 ةرصبلا يف ةيبرعلا لئابقلا نا مولعمو .قارعلا يف ةمكاحلا ةينامثعلا ةطلسلل نوضراعملا مهو 4

 نم ديزمل .مهيلع اًنراط هنودعي يذلاو « ينامثعلا دوجولل مهتمواقم ,ةنيدملا ناكس تدئان
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 اهذوفن ميعدتو ةينامثعلا ةطلسلا ةدناسم وهف «يناثلا هاجتالا اما ءاهخويشب

 ةلودلا اما ."'ةنكمملا تادعاسملا ميدقت قيرط نع اهل ةعباتلا قطانملا يف

 تيوكلا نوؤش يف لخدتلا مدع اهناش نم ةسايس تعبتا دقف ةينامثعلا

 ."اهيف ةيركسع ةيماح ةيا دجوت وا زكرت نا لواحت مل اهنا امك .ةيلخادلا

 يناثلا فصنلا لالخ ةينامثعلا ةلودلاب ةنيتملا اهتاقالع تيوكلا تجوت

 دض ١1410١ ماع ةيركسعلا اهتلمح اهايا اهتكراشمب ءرشع عساتلا نرقلا نم

 اشاب تحدم اهالوت يتلا .ءاسحالاو دجن يف لصيف نب دوعس ريمالا تاوق

 «كانه ةينامثعلا ةدايسلا ديكأت فدهب (148177 - )1١4859 (دادغب يلاو)

 يناثلا هللا دبع تيوكلا خيش نا ىلا ةرتفلا كلت يف ةيزيلجنالا قئاثولا تراشاو

 يف ةينامثعلا ةطلسلل اطيشن افيلح دعي ناك (1897 - )1١85 حابص نب

 ثلثلا يف اشاب تحدم اهعبتا ىتلا ةسايسلا كلت تنرتقا دقو ."”ةرصبلا

 اهتصرف تناحو ءاهذيفنتل "”ةيتاوم فورظب رشع عساتلا نرقلا نم ريخالا

 1ملع 51081/ 0 ا«اناللذلآ: اكانافلذلا نا 60142هللال ااالا780,. :رظنا ليصافتلا

 .6١ص ءقباسلا ردصملا ءرشبلا اضيا رظنا .00001ل, لهالا له, 1955, 5. 0

 .0١5ص .قباسلا ردصملا ,ملاصلا . ٍ

 .ةرضاحم ءحابصلا رظنا ةئايسلا كلت لوح ةدازتسالل .تاله0)20: 06. 015. 6. 463 . :

 .قباسلا ردصملا

 عمر 1-13/5- 8و5 .3

 يحالم طخ كانه حبصا اهتطساوبو 21874 ماع سيوسلا ةانق حاتتفا .فورظلا هذه نم . :

 ةيامحلا ةيقافتا ىلع ةيكرتلا لعفلا دودر «حابصلا رظنا ؛ةرصبلاو ةينيطنطسقلا نيب رشابم

 جيلخلا تاسارد ةلجم (ةينامثعلاو ةيزيلكنالا قئاثولا نيب ةنراقم ةسارد) تيوكلل ةيناطيربلا

 (زومت) ويلوي / ه5١1١ ةجحلا وذ .تيوكلا ةعماج 216س .ه4ع «ةيبرعلا ةريزجلاو

 يف عورشلا ةطقن لثمي يذلا دادغب ةيالو بصنم اشاب تحدم ىوتو .194ص ءم 4

 .ةيبرعلا تارامالا ىلع ةينامثعلا ةموكحلا ةضبق ةيوقت ىلا فداهلا .ينامثعلا ططخملا ذيفنت
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 نيب عازنلا ثودحو (5 ماع يكرت نب لصيف ريمالا ةافو دعب ءةبسانملا

 لوطسالا ةميق ردقي اشاب تحدم ناكو .'"”ةطلسلا ىلع دوعسو هللا دبع هيدلو

 دقف ءاهفادها ذيفنت ىلع ةلمحلا ةدعاسم يف ةيتيوكلا ةيسامولبدلاو يتيوكلا

 تنمضتو ."”كانه تارامالا فلتخم عم ةعساو تاقالع تيوكلا خيشل تناك

 هللا دبع خيشلا ةدايقب ةيرحب ىلوالا نيتوقب كارتشالا ةيتيوكلا ةدعاسملا

 ,"”كرابم هوخا اهتدايق ىلوت ةيرب ةيناثلاو «ةنيفس نونامث اهماوقو ””حابصلا

 ةينامثعلا تاوقلاب .تيوكلا يلاها بيحرت ىلا ةينامثعلا رداصملا ريشتو

 امهنيب ةقالعلا ةوق ينعي امم 221410١ ماع دجنو ءاسحالا وحن ةهجوتملا

 ةلودلا نم وفع ىلع لوصحلاب اوحجن حابصلا لا نا ةجردل ءاهروطتو

 كلذك .54١ص .يبرعلا جيلخلا يف رامعتسالا ؛داقعلا رظنا ءزيلجتالاب دعب طبترت مل يتلا

 .40 8ص .قياسلا ردصملا .راون رظنا

 سفانتلا كلذ ايه دقو ءدوعس هيخا ةبراحم يف هل ةينامثعلا ةلودلا ةدعاسم هللا دبع بلط .

 هط ميلس رظنا ءدجن يف ةينامثعلا ةلودلا ازكرم زيزعتل .هل لمعلا ةصرف ؛تحدم مايا

 ءرشع عساتلا نرقلا يف يبرعلا جيلخلا ةدايس ىلع يكرتلا يناطيربلا سفانتلا ,يتيركتلا

 .184ص «تارايتلا .داقعلا اضيا رظنا .6لص ء9156١ با .دادغب ؛ ١ع «مالقالا ةلجم

 ىلا عوجرلا نكمي ءءاسحالا ةلمح نع ليصافتلا نم ديزمل .40 1ص ء.قباسلا ردصملا ءراون . 2

 .ديدجلاو ميدقلا يف ءاسحالا خيراتب ديفتسملا ةفحت .يئاسحالا يراصنالا هللا دبع نب دمحم

 .١الاص 21١45١ «ضايرلا عباطم .لوالا مسقلا

 نع القن (ةئيفس نينامث تيوكلا يلاها نفس نم ذخا هنا) ؛هتاركذم يف اشاب تحدم لوقي . ١

1 

 .ةنيفس )٠( يلاوح اهددع نا نورخا ىري امئيب .175نصص «.قباملا ردصملا .نالمشلا

 .١5ص .قباسلا ردصملا .ليعامسا رظنا ليصافتلا نم ديزم

 .5١١ص ءيناطيربلا ينامثعلا عارصلا .يتاوهقلا . 8

 .1784 ةنس / لوالا عيبر « «141/ع «ءاروزلا ةديرج رظنا . 8

 ال/ ١1



 همدق امل ةجيتنو .'"”لصيف نب دوعس ريمالل ةيلاوملا نامجعلا ةليبقل « ةينامثعلا

 ةبترب هيلع اومعنا دقف نيينامثعلل ةريبك تامدخ نم تيوكلا خيش

 ةطلسلا بناج نم .”'ديدجلا يعرشلا هعضو رقا كلذبو :'”ةيواشابلا

 .قارعلا يف ةينامثعلا

 ىلع ةلالدلل ؛ينامثعلا ملعلاب اولبقو «ناطلسلا ةدايسب نويتيوكلا فرتعاو

 ةطلسلا ىقبت ناو «لقتسم هبش عضوب اوظفتحي نا طرشب «نيينئامثعلل مهتيعبت

 ةلودلل ةيمسالا ةرطيسلا تلوحت كلذ ىلعو .”مهخويش يدياب ةيرادالا

 ."””ةيلعف نوكت نا نم برتقت ةرطيس ىلا تيوكلا ىلع ةينامثعلا

 نرقلا نم ريخالا ثلثلا ةيادب نا .لوقلا نكمي ءمدقت ام لالخ نم

 تيوكلا نيب ةمئاقلا تاقالعلا ةريسم يف ايعون الوحت دهش دق ءرشع عساتلا

 ززع امم ءامهنيب نواعتلاو فلاحتلا رصاوا دايدزاب لثمت «ةينامثعلا ةلودلاو

 .امومع يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف ديازتملا يتيوكلا رودلا ةيلاعف نم

 ةرادالا ءراجنلا اضيا رظنا ١788. ةنس / لوالا عيبر 74 .6١؟ع «ءاروزلا ةديرج رظنا . ١

 /ه404١ ةجحلا وذ ؛نيرحبلا ء8س .١١ع ,ةقيثولا ةلجم .يبرعلا جيلخلا يف ةينامثعلا

 .5908ص :1588 (نومت) ويلوي

 تاروشنم ).١84 - ١59١( ةيتيوكلا ةيناطيربلا ةيسايسلا تاقالعلا خيرات .شرتخلا . 2

 .157"ص 1١984 .تيوك .لسالسلا تاذ

 مطالاطهاتا/ اللمع 51معاعب ظلال 16عالعع ماالاكذا0أؤل, ه طقللط6001< 05 ع

 ماكمقام, ا/ما. 01/6010, اراقال 1916.2. 9
4 : 

 .١؟نص ؛قباسلا ردصملا . فومادا .

 .؟"8ص .قبانلا ردصملا « يناعلا 5 5
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 عبارلا لصفلا





 لوالا ثحبملا

 ةيدنلوهلا ةيقرشلا دنهلا ةكرشو تيوكلا

 فصتنم ذنم ءيبرعلا جيلخلا ةقطنم يف اصاخ امامتها نويدنلوهلا رهظا

 يبرعلا جيلخلا لامش ةعقاولا ئناوملا ىلع مهمامتها اوزكرو ءرشع نماثلا نرقلا

 ةرصبلا يف ةيدنلوهلا ةيقرشلا دنهلا ةكرش تعاطتساو .“”ةرصبلاو رهشوب لثم

 اا ض١/طا!شال51)] نزواهغنيك اهلثمم لالخ نم ظوحلم يراجت طاشن ةسرامم

 ةرصبلا راجت نم ددع عم مصاختف ءةسكاشملاو ةرماغملا حورب زاتما يذلا

 .”هدعب نم ةيميقيملا قالغاو هدرط ىلا ىدا امم ءاهيف ةيئامثعلا تاطلسلاو

 دنع ةعقاولا جرخ ةريزج نزواهغنيك ظحال ءهدالب ىلا هتدوع قيرط يفو

 ريم) اهمكاحب لاصتالا ىلا هعفد امم ,ههابتنا تبلج ذا «,برعلا طش لخدم

 ةريزجلاب مهل يراجت زكرم ةماقاب نييدنلوهلل حمسي ناب قفاو يذلا (رصان

 دنهلا ةكرش ةسائر عنقا ىتح (ايفاتب) ىلا لصو نا امو .يونس راجيا لباقم

 هتبحصبو (.ةقطنملا ىلا داع رهشا لالخو اذه هعورشمب .ةيدنلوهلا ةيقرشلا

 دق هنا .هيلا ةراشالا ردجت امو ."01108» ماع ةريزجلا تلتحا ةيرحب ةوق

 يرامعتسالا لفلغتلل يبرعلا جيلخلا لئابقو ةيبرعلا ةريزجلا قرش تاراما ةمواقم .نيما . '
 ةيبرعلا تارامالا ةلود ةبرجت ؛ةرصاعملا ةيبرعلا براجتلاب ةصاخلا ةودنلا لامعا ,يبروالا

 .١5ص 1584١. (ربوتكا) لوالا نيرشت .توريب .ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم .ةدحتملا

 ةمواقملاو يبرعلا جيلخلل يدنلوهلا وزغلا ؛جيلخلا يف ةازغ .يعيبرلا زيزعلا دبع ءافيه رظنا . 3

 .9١١؟ص .1448 .لصوملا ةعياج ءرشنلاو ةعابطلل باتكلا راد «.ةيبرعلا

 .758ص - 77ا/ص ؛يبرعلا جيلخلا يف ةيناطيربلا حلاصملا .نيما رظنا . 3
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 نييدنلوهلا نيوكت ءرشع نماثلا نرقلا فصتنم يف تيوكلا ومن رصاع

 ."”جرخ ةريزج يف مهترمعتسم

 نورابلا هبتك يذلا ريرقتلا ةصاخبو ةيدنلوهلا قئاثولا تدروا دقو

 ريدملا (ليسو بوكيج) ىلا هاعفرو (تسلوه ناف ناج) هدعاسمو نزواهغنيك

 يبرعلا جيلخلل ةيلحاسلا ةقطنملا امههفصو نع ١765 ماع يف «ةكرشلل ماعلا

 نا حضوي امم دلاخ ينبب مهتقالعو بوتعلا لئابق ركذ ذا ءاهناكسو

 بوتعلا تاعامج رارقتسابو ؛ةقطنملا عاضواب ةمات ةيارد ىلع اوناك نييدنلوهلا

 دهع يف تيوكلا ةراجت راهدزا نا ىلا ةيخيراتلا رداصملا ريشتو ."”تيوكلا يف

 نم نييتيوكلا نكم دق ءرشع نماثلا نرقلا نم لوالا فصنلا لالخ لوالا حابص

 كلذو .”'نويدنلوهلا اهلتحا نا ذنم .جرخ ةريزج عم ةبيط تاقالع ةماقا

 .ةيراجتلا امهتيمهاو برعلا طش نم امهبرق مكحب
 ةيراجتلا تايلاعفلا دعاصت عم هنا «كلذل اعبت جتنتسي نا ءرملل نكميو

 بوتع امينالو نيريخالا نأ ودبي هناف «يبرعلا جيلخلا لامش يف بوتعلل

 نم مغرلا ىلع (756١-١ا/84) كانه يدنلوهلا دوجولا نم اودافا دق تيوكلا

 نم زفيا هدرو اه نا الا .ةدافالا كلت رادقم نيبي احضاو اليلد دجن ال اننا

 ىلع ةحضاو ةلالد لدي «نزواهفنيك نورابلاب تيوكلا خيش ةقالع نع ثيدح

 راز ١758 ماع يفف ؛"'جرخ ةريزجب ةيراجت ةلص ىلع اوناك بوتعلا نا

 يف مهو ءجرخ ةريزج زيلجنالا ةلاحرلا نم هتعامجو ١/15 زفيآ روتكدلا

 .م91نص ءقباسلا ردصملا ءمساق .

 .6١ص .قيلعت ةفيلخ لا رظنا .

 .١؟؟ص ؛قباسلا ردضملا ,ينغلا دبعلا رظنا ليصافتلا نم ديزمل .

 50١. .قباسلا ردصملا «ةمكاحلا وبا رظنا «ليصافتلا نم ديزم .
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 ةيراجتلا ةلاكولا ريدم نزواهغنيك ةفايض يف اولحو ءايروا ىلا دنهلا نم مهقيرط

 ىتح هكلسي قيرط عرسا نع نورابلا لأس هنا زفيا ريشيو ."”كانه ةيدنلوهلا

 قيرط وه قيرط عرسا نا“ :نورابلا هباجاف ةزيجو ةدم يف بلح ىلا لصي

 ,تيوكلا ىلا رفسلا ةرورضب مهدشرا نورابلا ناف رهظي ام ىلعو ."”نيرقلا

 - دادغب قيرط نم رصقا وهو .بلح ىلا لفاوقلا قيرطب باهذلا كانه نمو

 لسريس هنا فاضاو .”'اموي (56) نم رثكا قرغتست ال ةلحرلا نا ذا .بلح

 جرخ ىلا (تيوكلا) نيرقلا خيش رضحت يك نيرقلا ىلا ةلاسرب ةيعارش هنيفس

 عيطتسن كلذل :.“'م دح ىلا هريثات تحت عقاوو ءاريثك هل نيدم وه يذلاو

 مهرفس ليهستو ؛هفويضل خيشلا ةدعاسم نم انئمطم ناك نورابلا نا .لوقلا

 . ”هتطساوبو هيضارا ربع

 باهذب روفلا ىلع هرماوا ردصا «نورابلا نأ ىلا زفيآ روتكدلا ريشيو

 لصو نا ام يذلا «"”جرخ ىلا اهخيش بلجتل (تيوكلا) نيرقلا ىلا ةنيفسلا

 ريظن ءهاضاقتي يذلا غلبملا صوصخب تاضوافم يف لخد ىتح .ةريزجلا

 امنيب شرق يفلأ غلبم خيشلا ددحف .بلح ىلا نيملاس زيلكنالا ةلاحرلا هلاصيا

 نوبلا ناك املو ءةئامو فلا وا شرق فلا نع غلبملا ديزي ال نا نورابلا ىأترا

 ."مهص .قباسلا ردصملا .ديزلا رظنا . 1

 .69٠١©ص .قباسلا ردصملا .دومحم نع القن . َ

3 
 عمال/مسم ااعوزب /0ا/موع 6طقاا عالاوافنلم 710 ا!طلماش : رظنا ليصافتلا نم ديزل :

 ال نع لعمل 1753, 01020287
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 ا8ا6 .

 نيعوب مم نوب مي جوج . 5

 لف



 نلعا امك ."”هتنيدم ىلا خيشلا داعو تاضوافملا تقفخا ؛نيغلبملا نيب اعساش

 - .دادغب قيرط نع داتعملا مهقيرط ةلصاوم نولضفي مهنا زيلكنالا ةلاحرلا

 .ةرصبلا

 نم ةيدنلوهلا - ةيتيوكلا ةقالعلا ةيعونل اهليلحت يف ءارآلا تدهتجا

 تيوكلا خيش ةقالع لوح ءزفيآ ةياورب تدرو يتلا ةراشالا كلت لالخ

 ىلع ديكاتلا لواحي (101510/1) رميرول نا ودبيو .نزواهغنيك نورابلاب

 رثاتي كلذب وهو ؛نورابلا ذوفنل اعضاخ ناك خيشلا ناب لوقي يذلا يارلا

 ."”هتياور درس يف زفيا روتكدلا همدختسا يذلا يضرعلا بولسالاب

 نا ثحابلل نكمي ءنيبناجلا نيب ةمئاقلا تاقالعلا ةعيبط ءوض يفو

 «ةئفاكتم تاقالعب اطبترا دق «نورابلاو تيوكلا خيش نم لك نا ؛جتنتسي

 «نيتقطنملا الكل ةيراجتلا ةيمهالاو راوجلا مكحب ءامهنيب ةلدابتم ةعفنم تاذ

 يف ةكرتشملا امهتبغر دكؤيل ءاج «بلح - تيوكلا قيرط امهمادختسا لعلو

 ةراملا لفاوقلا ىلع ةرصبلا ملستم اهضرفي يتلا ةيكرمكلا موسرلا نم صلختلا

 .يسايسلاو يراجتلا اهومنو ,تيوكلا ءوشن نم ىلوالا لحارملا ذنمو ؛هتنيدمب

 زكرمك ,تيوكلاب ةناعتسالا ةرورض «ةيدنلوهلا ةيقرشلا دنهلا ةكرش تكردا

 امك «ضرغلا اذهل ةطساو تيوكلا راجت نم تذختاو ءاهعئاشب فيرصتل

 خيش اما ؛"'ابرواو بلحو ماشلا ىلا ءارحصلا ربع اهلفاوقل ةطحم اهنم تلعج

 ةيدنلوهلا نفسلا نم ريثكلا لوحتل ارظن .ةريبك ةدئاف ديفتسي ناكف تيوكلا

 يف سيلو ءاهيف عئاضبلا نم اهتنحش غيرفتو تيوكلا ءانيم ىلا اهريغو

 .؟9؟ص .قياسلا ردصملا .ةمكاح وبا . ١

 ١4ص . يقرش خيرات .ةمبكاح وبا 2 ٠

 .ال6ص «تاقالع . حابصلا رظنا : 8
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 نم مغرلا ىلعو .'”اضيا ابرواو ماشلا ىلا ردصت عئاضبلا هذه تناكو ءةرصبلا

 ءاهناشب نيضوافتملا نيفرطلا قافتا مدعل متت مل - افنا اهيلا راشملا ةلحرلا نا

 تاقالع اهكالتماو «ةيراجتلا تيوكلا ةيمها ىلع اديكا اليلد تطعا اهنا الا

 قرطلا ىلع ةدجاوتملا لئابقلا اهيف امب .ةقطنملا يف ىرخالا ىوقلا عم ةبيط

 .بلح ىلا ةيدؤملا ةيراجتلا

 .يراجتلاو يرحبلا لقنلا روما يف تيوكلاب نييدنلوهلا مامتها رصحني مل

 ميقملا (نسوافين ناف) ماق دقف ؛«ةريثك ىرخا تالاجم مامتهالا اذه لمش لب

 ماع كلذو تيوكلا يف تيربكلا ندعمل طيطختب ةرصبلا يف يدنلوهلا يسايسلا

 ىشالتي أدب ام ناعرس ,يبرعلا جيلخلا يف يدنلوهلا ذوفنلا نا الا 4

 يناطيربلا رودلا دعاصتل ةجيتن ءرشع نماثلا نرقلا نم سداسلا دقعلا رخاوا

 ةيبروالا ىوقلا نم هيفانم ةحازا يف حجن يذلاو .يراجتلاو يسايسلا

 .هدعب امو رشع عساتلا نرقلا لولحب ةقطنملا ىلع هترطيس ضرفو .ىرخآالا

 ١  1ص .قباسلا ردصملا .لعزخ خيشلا ٠*7

 : . .قباسلا ردصملا ؛يعيبرلا رظنا كلذك . ص .قباملا ردصملا حابصلا رظنا ص١؟١.

 و١



 ىناثلا ثحبلملا

 ةيزيلكنالا ةيقرشلا دنهلا ةكرشو تيوكلا

 دنهلا ةكرش لالخ نم .يبرعلا جيلخلا يف لغلغتي يزيلكنالا ذوفنلا ذخا

 زكارم ءاشنا قيرط نع ءرشع عباسلا نرقلا نم لوالا فصنلا ذنم ةيقرشلا

 ةقطنملا هيف تدهش تقو يف كانه ةلماعلا ةيزيلكنالا نفسلا اهداترت ةيراجت

 نا مولعملا نمو ءاهيف يلاغتربلا ذوفنلا راسحناو يدنلوهلا طاشنلا دعاصت

 نم ىلوالا مايالا ذنم تأدب .2تيوكلاب لاصتالا قيقحتل ةيزيلكنالا تالوحملا

 ناك ةيادبلا يف لاصتالا نا ةددعتم ةيخيرات تاراشا يف ءاج دقف اهتاشن

 ىلع اماع نيسمخ رورم مغربو ."'يسايسلا عباطلا لكش ذخا مث ءايراجت
 ءلوالا حابص خيشلا اهريما نيب تاقالعلا نكت مل ,تيوكلا ةنيدم سيسأت

 اهيف تأدب دق تيوكلا ةنيدم نا عم ءدعب تدطوت دق «ةروكذملا ةكرشلا نيبو

 ."'مخفلا ةكرشلا لوطسا عم سفانتي نا دبال ناك .يراجت لوطسا ةاون

 ,تيوكلاو ةيزيلكنالا ةيقرشلا دنهلا ةكرش نيب ةيراجتلا تاقالعلا عجرت

 يداصتقالا ريبدتلا نسح نم ناكف .ةقحاللا تالاصتالا قبس ءركبم خيرات ىلا

 تذخا يلا «ةرصبلا يف ةيزيلكنالا ةلاكولا عم ةبيط تاقالع تيوكلا تماقا نا

 لاصتالا نا الا ."”طقسمو تيوكلا ىلا اهلئاسر لقنل ةيبرع انفس رجأتست
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 سرفلا راصح دعب :1190ه ماع ناك ءايناطيربو تيوكلا نيب يلعفلاو رشابملا

 ازكرم «ةرصبلا لدب تيوكلا تذختا ذا ١9/7/5(2 - 1الا/له) اهلالتحاو ةرصبلل

 يسرافلا ذوفنلا دادتما ةيشخ كلذو بلح ىلا لسرملا يزيلكنالا ءارحصلا ديربل

 ."”1١لال4 ماع ىتح كلذك رمتساو «ريبزلا ربع راملا ديربلا قيرط ىلا

 كلذ دكؤي اممو :ةيتيوكلا ةيزيلكنالا تاقالعلا ةيادب .خيراتلا اذه دعي

 اهل ةيراجت ةلاكو ءاشنا ىلع لمعت تأدب ؛ةيزيلكنالا ةيقرشلا دنهلا ةكرش نا

 ديج ءانيمب عتمتت تيوكلا ناب ءاهيلثمم ريراقت تركذ يتلا «تيوكلا يف

 .ريبك نماب عتمتت ءائيملا كلذ نم جرخت يتلا لفاوقلا ناو .نفسلا وسرل حلصي

 ."”يسراف موجهل ضرعتي مل هئاف كلذ نع الضفو

 هذه اهتهجاو يتلا ةلكشملا تلح دق تيوكلا نا ركذلاب ريدجلا نمو

 لالتحا دعب «ةقطنملا نادلب يف تاروسو دنهلا عئاضب فيرصت يف ةكرشلا

 ىلا ةمداقلا ةيزيلكنالا نفسلا لبقتست تذخا نا كلذ ىلع بترتو ."”ةرصبلا

 .""بلحو قشمدو دادغب ىلا ارب اهنم لقنت يك عئاضبلا ةلماح يبرعلا جيلخلا

 لاقتنا كلذكو يوارحصلا ديربلا لاقتنا نم .ةدئاف اميا تيوكلا تدافا

 ””ركذلا ةفلاسلا ماوعا ةعبرالا لاوط ءاهيلا يبروالا يراجتلا طاشنلا نم ءزج

 عبرلا يف ةيمانتمللا اهتاردق تززع ةيسايسو ةيداصتقا دئاوف اهل ققح امم

 5.5 هالا/: ا«انائا/ما1, (!لا ه6 10| اضل, اضيا رظنا .ةلا0ال1501ل 06. 01, 2. 2 رظنا : 1

 3 )1976 ,١610001
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 ءاهتاناكما نايبل «ةيقيقحلا ةصرفلا اهل حاتاو ءرشع نماثلا نرقلا نم ريخالا

 ةراجتلا تعسوت امك ءةيراجتلاو ةيحالملا اهيلاها تاربخ فيظوتو

 .يبرعلا جيلخلا ئناوم ىلا لسرت .دنهلا ةكرش نفس تراص ناب ؛ةيزيلكنالا

 قاوسا يطغتل ءاهريغو لباوتلاو ركسلاو ةينطقلاو ةيفوصلا تاجوتنملاب ةلمحم
 دنهلا ةكرش اهتسفانم ؛ةكرشلا تفعضاو .يبرعلا جيلخلاب ةطيحملا دالبلا

 ."”يزيلكنالا عسوتلا ماما عجارتت تذخا يتلا ةيدنلوهلا ةيقرشلا

 ماق نيح (١1ا/ا/ل4 - 11/7/8) ماع عدصتلا رطخل تاقالعلا هذه تضرعت

 «نييسنرفلا طابضلا دحا ىلع ضبقلاب .ةرصبلا يف ةيزيلكنالا ةلاكولا لاجر

 نم امداق «تيوكلا ىلا رف يذلا 80821 08 801016 جروب يد ويسملا وهو

 لئاسر لمحي ناكو ءاهخيش ىلا ءوجللا بلطو «يوارحصلا قيرطلا ربع بلح

 ضراع دقو ءسيروم ةريزجو يريشدنوب يف ةيسنرفلا تاطلسلا ىلا اسنرف نم

 لعفلا در نوكي نا يعيبطلا نم ناكو ."”ةيبرعلا ديلاقتلا ةاعارم هميلست خيشلا

 ذختا ذا ءاريبك يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف ةيسنرفلا تاكرحتلا ءازا ؛يزيلكنالا

 - ١ا/57) حابصلا هللا دبع تيوكلا خيش اضر بسكل ةمزاللا ريبادتلا زيلكنالا

 ."”كلذب خيشلا مهدعوف .مهبناج ىلا هتلامتساو 5

 يف ةرصبلا يف يزيلكنالا ميقملا (يتسينام) اهلذب يتلا دوهجلا ترمثا

 ف تيوكلا خيش نيبو هنيب تدطوت ىتلا ةقادصلا ارمثتسم .ةمزالا كلت ةيوست

 تاسارد ةلجم .يبرعلا جيلخلا يف اهتامس زرباو اهحمالم .ةيقرشلا دنهلا ةكرش ءراجنلا . 1

 ءم 199/8 (ومت) ويلوي / ه548١ بجر .(س .6١ع (تيوكلا) ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا

 .ه ص
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 لمحل ةيتيوكلا نفسلا مادختسا ىلا ةيمارلا ,ةيسنرفلا تاططخملا ىلع ءاضقلا

 ذا ؛زيلكنالا ىلا هفيض ميلستب خيشلا عانقا يف حجن ذا ."'مهلئاسرو اهيثوعبم

 ."”برح ريسأك يابموب ىلا هلقن ىرج

 قباسلا نم رثكا تقئوتو ,ةبيط رمتسا تاقالعلا ناف ءرما نم نكي امهمو

 يف يزيلكنالا ميقملا حنمب كلذو ءاريثك زيلكنالا تدافا يتلاو نيبناجلا نيب

 نيلسارملا نع ثحبلل .ةرصبلا ىلا ةبهاذلا ةيتيوكلا نفسلا شيتفت قح ةرصبلا

 ةيسامولبدلل ارصن كلذ دعو :"”نييسنرفلا ةصاخ بناجالا نيثوعبملاو

 ةجيتن ءارتلكنا عم برح ةلاح يف اسنرف هيف تناك تقو يف «ةيزيلكنالا

 نكمي كلذل .©21000/8 ةنس زيلكنالا دض مهتروث يف نييكيرمالا عم اهفلاحتل

 ةيزيلكنالا تاقالعلا ومن يف ايباجيا امدقت تلجس ءةرتفلا هذه نا .لوقلا

 مكاح ناف ء19/ا/8 ماع لولحب هنا «ةيزيلكنالا رداصملا تراشا ذا ؛ةيتيوكلا

 اوناك نيذلا زيلكنالاب ادج اطبترم حبصا دق ءحابص نب هللا دبع يناثلا تيوكلا

 ."”اريبك امارتحا هل نونكي .مهرودب

 عامطا نم هتيامح بجي يذلا نمالا أفرملا تيوكلا نودعي زيلكنالا للظ

 تصرح كلذل «يبرعلا جيلخلا وحن ةهجوتملا مهتراجت ىلع اظافح .نيرخالا

 .تيوكلاب اهتاقالع معدل ؛ةقطنملاب اهيلثمم لالخ نم ةيزيلكنالا دنهلا ةموكح

 .7١١/ص .تيوكلا خيرات .ةمكاح وبا 5 ا

 مد
 .""ص .قباسلا ردصملا ؛يناعلا .

 ."هص .هبقث ردصلا .

 ,21479- ١ا/948 رمحالا رحبلا يف ةيلودلا تاعارصلاو ندع .يلحلا نيسحلا دبع دمحم . 8

 21484 ءزومت ,دادغب ءةيبرعلا تاساردلاو ثوحبلا دهعم .ةروشنم ريغ ريتسجام ةلامر

 .هكص

 +00«: 05. 011, 2. 264 :اضيا رظنا .«”ص .قيباسلا ردصملا .ةدوج . 5
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 يتلا ,ةيركسعلا تادادعتسالا نم تيوكلا خيش ريذحتب (يتسينام) رداب دقف

 دض 048 ماع (اشاب ناميلس) دادغب ْق ينامثعلا يلاولا اهب موقي ناك

 خيشلاو (ةرصبلا ملستم) اغا ىفطصم ميلست ءاهخيش ضفر ببسب تيوكلا

 ."ةينامثعلا تاطلسلا نم ارارف تيوكلا ىلا أجتلا نيذلا (قفتنملا خيش) ينيوث

 يلاو عانقا يفو ؛نيبناجلا نيب رومالا ةئدهت يف ماه رودب ماق هنا حضاولا نمو

 .تيوكلا دض ةيركسع ةلمح لاسراب هيأر نع لودعلاب دادغب

 ةلاكولا تلقتنا ءةرصبلا يف ةينامثعلا ةطلسلا عم اهتافالخ ببسبو

 ىلا تيوكلا رايتخا ريشيو .تيوكلا ىلا ةرصبلا نم ةيزيلكنالا ةيراجتلا

 لاقتنا ءانثا تيوكلا عم لمعلل اوحاترا ةلاكولا يقظوم نا ىلوالا ؛نيتلالد

 مدع مهالاو .ةيناثلاو «ةرصبلل سرفلا راصح لالخ ءاهيلا مهطاشن ضعب

 سكعت يتلا ةبقحلا كلت لالخو .'"ةينامثع ةرطيس ةيأل تيوكلا عوضخ

 تيوكلا نيب ةلصلا تقثوت ."'يلاعلا بابلا نع تيوكلا لالقتسا حوضوب

 اهنواعت ةرمثتسم «ةيراجتلا اهتاطاشن ديعصتل ىلوالا زفح امم ؛«”ايناطيربو

 دايدزا ىلا كلذ ىداو ءاهيف نيلماعلاو ةيقرشلا دنهلا ةكرش عم دعاصتملا

 ذخاي نا يمانتملا طاشنلا اذهل لاجملا حسفو ؛يراجتلا لمعلا لقث يف سوملم

 .يبرعلا جيلخلا لامش يف الماك هادم

 ءرشع نماثلا نرقلا رخاوا ؛نييفلسلا تاراغل تيوكلا تضرعت امنيحو

 «كانه ةيزيلكنالا ةلاكولا فقت نا يف ,ةحيرص ةيزيلكنالا تاميلعتلا تناك

 58ص .قبانلا ردصملا مساق :

 .ال؟ص ء.قباسلا ردصملا  حابصلا :
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 نا نم ءيوارحصلا ةكرشلا ديرب ىلع افوخ عارصلا كلذ ءازا ادياحم اققوم

 ةيزيلكنا ةكراشم دوجو ددري نم دجن كلذ ىلعو ؛©'نييفلسلا درل ضرعتي

 ةروكذملا "”ةلاكولا يف نيفظوملا دحا هركذ ام ىلع كلذ يف نيدنتسم :تيوكلل

 يلاها عم ةيزيلجنا ةيبرح ةنيفس كارتشا نم 810/801ا) دونير ىعديو

 نييفلسلا ةمجاهم ءمقوتملا لعف در ناكو ؛ةيفلسلا تامجهلا دص يف تيوكلا

 نم افلكم ءةيعردلا ىلا دونير ةلحر يف اببس ناك امم .يوارحصلا ديربلل

 صرح ىلا ريشي لاحلا عقاو :ناف كلذ مغرو ."”'دجن ريما ةلباقمب يتسينام

 نكي مل زيلكنالاف ءدجن ءارما عم مادص يا بنجت ىلع ةيقرشلا دنهلا ةكرش

 يوارحصلا مهديرب ماد ام ؛ةقطنملا هذه يف ةيراجلا ةيسايسلا ثادحالا مهمهي

 ."ناماب اهيف ريسي

 ,تيوكلا هاجتا ةيزيلكنالا ةسايسلا حمالم ضعب نا ودبي كلذ ىلعو

 مهذوفن طسب نم ءىرخا ةوق ةيا وا نييفلسلا عنل .بئادلا اهيعسب تمستا

 نمأ ةرصبلا نم تيوكلا برق نا امك ؛يبرعل! ةريزجلاو جيلخلا لحاوس ىلع

 يف ثدح امك ءهيلا عجارتلل ايفلخ افقوم ؛ةيزيلكنالا ةيقرشلا دنهلا ةكرشل

 نم اهباحسنا ىلا «دادغب اشاب عم اهتافالخ تدا ذا 217/40و ١1775 يماع

 .1 ١ "ص .قباسلا ردصملا . مساق . 1

 ةيسار ةيبرح ةنيفسو .دونهلا دونجلا نم ةريغص ةيماح مضت ةيزيلكنالا ةلاكولا تناك . 2

 :رظنا .مهتامجهل نييفلسلا ديعصت نود لاح اببس ضعبلا هاري امم .ةنيدلا جراخ
6 .06 :001 

 ال اننا الا عانقالا ةجح دقتفت دونير ةياور نا رهاظلاو .48ص .فقوم .مساق رظنا .

 «قباسلا ردصملا ءرميرول رظنا «لايخلا جيسن نم اهيف ءاج ام لك رابتعا عيطتسن

 ,.١1980"ص
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14١ 



 بحسنا املك ءايداصتقا شعتنت تناكف ةريخالا اما .تيوكلا ىلا ةرصبلا

 يف ةينامثعلا ةطلسلا ءادع ةراثاب اهسفنل حمست مل اهنكل «ةرصبلا نم زيلكنالا

 ."زيلكنالا عم اهفلاحتل دجن ءارما وا قارعلا

 هذه ىلا مامتهاب هجتت ءرشع عساتلا نرقلا علطم يف زيلكنالا راظنأ تذخا

 لالقتساو مهم يجيتارتسا زكرم نم هب زيمتت ال .ةرهدزملا ةيبرعلا ةرامالا

 نم اعاونا اوسرام ذا ةديدع نادلب عم يداصتقالا اهلماعت يف عاستاو يسايس

 تضرع ١4٠08 ماع يفف «تيوكلا ىلع ةرشابملا مهتنميه ضرفل طوغفلا

 ,ةيفلسلا تاراغلا نم اهذاقنا ةجحب ءاهتيامح تحت تيوكلا عضو ارتلكنا

 مث .'”ةصرفلا هذه نم ةدافالا مهنكمي مل «حابصلا هللا دبع تيوكلا خيش نكل

 «ناشلا اذهب اهعم قافتا دقع ىلع هلمح خيراتلا كلذ نم نيتنس دعب تلواح

 ةمئاق تلظ «ةيتيوكلا ةيزيلكنالا تالاصتالا ناف كلذ عمو , 9 كلذب لبقي ملق

 تناك اهناب - كاذتقو - تفصو ذا ءرشع عساتلا نرقلا نم لوالا عبرلا لاوط

 وا مكاحلا نيب ةيدرف تاقالع ساسا ىلع بلاغلا يف موقت تناك اهنكل «ةيدو

 ةيناطيربلا ةيميقملا لاقتنا رثا ىلعو ."'ةيقرشلا دنهلا ةكرش لاجر نيبو خيشلا

 ء1807 ناسيئ ١817١ - ١4 لوالا نوناك ١5 نيب ام تيوكلا ىلا دادغب نم

 .١18ص ؛قباسلا ردصملا .ليعامسا .

 501(0161ل: 08. 017,5. 110: اضيا رظنا .؟هص .قباسلا ردصملا ءنيسح .

 ةدع هبلطب .ةيكرتلا ةيامحلا نم صلختي نا لواح .تيوكلا ريما ناب زيلكنالا يعدي

 اللع مهنم اصرح .هبلط ىلا هوبيحي مل مهنكل .ةدهاعمب مهاياو طبتري نا .مهنم تارم

 ةرازو تاروشنم ءطسوالا قرشلا ,فيرش ميهاربا رظنا .ةقطنملا يف مئاقلا عضولاب ظافتحالا

 .يتيركتلا هط ميلس اضيا رظنا .ه0ص ,1470 .دادغب .ةيروهمجلا راد .مالعالاو ةفاقثلا

 .١4ص 1435 ءدادقب ءمالعالاو ةفاقثلا ةرازو «يبرعلا جيلخلا ىلع عارصلا

 .؟؟8ص :تيوكلا خيرات .ةمكاح وبا رظنا ليصافتلا نم ديزم . ِ

١> 



 ."”(دادغب يلاو) اشاب دوادو جير رتسم يناطيربلا ميقملا نيب تافالخلا ببسب

 طباض لوا ةماقاب مهل حمسي صيخرت ىلع لوصحلاب ١87١ ماع زيلكنالا حجن

 .حابصلا هللا دبع نب رباج خيشلا دهع يف كلذو "'اهيف يزيلكنا يسايس

 تاوق لوخد ذنم ةيوق ةروصب «ةيناطيربلا تاعورشملا يف تيوكلا تلخد

 حلاصم قلخ ىلع زيلكنالا لمع ذا «1818 ماع ةيبرعلا ةريزجلا يلع دمحم

 ينزج ةثعب لوصو باقعا يف ةصاخو ءاهيف ةيداصتقاو ةيسايس

 رداصملا للعتو 21488 - 14١ ماع برعلا طش ىلا (0125 الع”

 ةيرحبلا اهتايناكمال ,1878 ماع تيوكلاب ىلع دمحم مامتها :ةيزيلكنالا

 هاجتاب بوثو ةطقن اهنم لعجي امم ؛تارفلا رهنل اهبرقو ماهلا اهئانيمو
 ."ةقطنملا يف هفادهأل اقيقحت .دادغبو «ةرصبلا

 خيشلا نيب 1874 ماع لصح يذلا براقتلا سكعني نا يعيبطلا نم ناك

 دمحم لثمم .يدنفا دمحم قافتا لالخ نم ىلع دمحم لاجرو حايصلا رباج

 .”ةيناطيربلا دنهلا ةموكحو تيوكلا نيب ةقالعلا ىلع .تيوكلا خيشو يلع

 زدنومدا مزاللا لوصو نيح هنا «ةيزيلكنالا طاسوالا تركذ دقف

 ةمهم يف .تيوكلا ,.1875 ماع (لوالا نيرشت) ربوتكا ٠١ يف (2001/01005)

 ىلع دمحم ذوفن ةرئاد يف ؛طوقسلا مدعب تيوكلا خيش ةدشانم ىلا فدهت

 2ا//عابا عمن 08. 011,2. 222 رظنا . ١

 ةرازو .ةصاخ ةيناطيربلاو ةيرامعتسالا تايجيتارتسلا يف يبرعلا جيلخلا .ةمعط يداه . 5

 ."لص ءاك1قالا ء.نادغب ءمالعالا

 .؟؟7ص .قباسلا ردصملا ءراون . ١

 5ما 0مل من نظ. 5 . 204 1١12©

 .الهصص «قباسلا ردصملا .لعزخ خيشلا رظنا ليصافتلا نم ديزل . 5
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 طخ ءاشنا لوح .تاثحابم ءارجا ىلع موقت ءرهاظلا يف تناك ناو ؟'اشاب

 مدعو روتفب لبوق ءطسوتملا رحبلا ىلا تيوكلا نم ءارحصلا ربع يناطيرب ديرب

 ."”تيوكلا خيش نم باحرت

 ىلع دمحم فقوم نم هتذختا يذلا فقوملا سكع ىلع ايناطيرب نا ىلع

 ناب رذعلا هل تسمتلا لب ؛تيوكلا خيشل اراذنا هجوت مل اهناف ؛نيرحبلا نم

 هنكل نييناطيربلا وحن ةئيس اياون نع ارداص نكي مل (زدنومدا) عم هكلسم

 نيبو هنيب ةمئاقلا ةقالعلا ةقيقح نع اشاب ديثروخ ثوعبم عادخ ىلا فدهي

 ةقلق ةيناطيربلا تاطلسلا تناك دقف .كلذ نم مغرلا ىلعو .'"”زيلكنالا

 امم .يبرعلا جيلخلا لامش بوص ىلع دمحم تاوق تاكرحت نم ؛ةياغلل

 خيش ةلباقم ىلا رهشوب يف يناطيربلا ميقملا !1الالا1 لينه نتباكلا عفد

 اياون نع تامولعم نم هيدل امع .هنم ارسفتسم 1814٠. (رايا) ويام يف تيوكلا

 يف دوجوم ديشروخ ناب «تيوكلا خيش هل دكاف .ةرصبلا نأشب .اشاب ديشروخ

 بونج يرصم كرحتب لامتحا يا .هيثوعبم نم سملي مل هناو .ضايرلا

 ."ةرصبلا

 تاديدهتلا لقنب اطشن ارود تدا تيوكلا نا حضاولا نم هنا الإ

 لامش ؛ةيركسعلا مهتايلمع فقو ةرورضب ىلع دمحم ةداق ىلا ةيناطيربلا

 نا نظلا بلغاو ءامهنيب ةقالعلا ةوق ىلع اليلد يطعي امم ؛يبرعلا جيلخلا

 ةماممحاالمي همر ناك, م. 213 .

 .58ص - 57ص .قباسلا ردصلا ءديزلا رظنا .

 .44ص .قباسلا ردصملا ءةلخن .7هص .قباسلا ردصملا ءخيشلا .

 نرقلا نم لوالا فصنلا لالخ يبرعلا جيلخلا يف ايناطيرب ةئايس .دباعلا ديعس داؤف .د . 1

 .115ص - 198١. ص١ ١4 ؛تيوك «لسالسلا تاذ تاروشنم ءرشع عساتلا
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 نيبو اهنيب تاقالعلا رتوت بابسا داعبال مزلي ام رت مل ةيناطيربلا ةموكحلا

 هبشو يبرعلا جيلخلا نم ىلع دمحم تاوق باحسنا بقع ةصاخ .تيوكلا

 نم لمعب موقت الا ترثا كلذلو )١840 - 184١(. ماع يف ةيبرعلا ةريزجلا

 هذهل ديكاتو .'"”تيوكلا نيبو اهنيب ةمئاقلا تاقالعلا يف ةوجف ثادحا هناش

 ءرباج خيشلا هدلاو نع ةباين ١.184١ ماع يف حابص خيشلا دقع دقف .تاقالعلا

 رظنلا داعي نا ىلع ةدحاو ةنس ةدمل ةيئاطيربلا ةموكحلا عم ةتقؤم ةدهاعم

 لالخ نم '”رحبلا يف نمالا ظفح نمضتت ءاهتنالا دنع اهديدجتلو اهيف

 .ةيرحبلا ةئدهلل همامضنا

 نيذلا ءرشع عساتلا نرقلا تانيسمخ يف نيريثكلا مامتها تيوكلا تبذج

 ىتح ءطسوتملا رحبلل ةيقرشلا لحاوسلا نم ,ديدح ةكس طخ ءاشنا نوموري

 لارنجلاو (5ا011عاكاشللل) دنالرذوس مهلواو .يبرعلا جيلخلا سأر

 ءانيملا تافصاوم ناكلتمت «.تيوكلاو ةيردنكسالا نم لك نا نيربتعم (ينزج)

 تيوكلا ىلع اهتيامح ١807 ماع يف ايناطيرب تضرع كلذ ىلعو ."ازاتمملا

 ةرطيسلل ةعضاخلا نئناوملا ةراجتب ءةرصبلا ةراجت نع اهضيوعت لباقم

 فرع يذلا ."”حابصلا رباج خيشلا نم ضفرب تهبوج اهنا الا «ةيناطيربلا

 .قارعلا يف ةينامثعلا ةطلسلل ةديؤملا هفقاومب

 ءاج دق ءرشع عساتلا نرقلا ةياهن يف يراجتلا تيوكلا روطت نا ىلع

 دعب ةصاخ «يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف ةيناطيربلا حلاصملا ديازت عم انمازتم

 .١١٠ص .قباملا ردصملا . مساق رظنا .

 ما10 415010: 06. ©11, 5. 202 رظنا كلذك .6856ص .قبانلا ردصملا . حالفلا 5

 !00تاك امل: 086. 011,2. 267 رظنا ليصافتلا نم ديزل .

 4١٠. ص. قباسلا ردصملا ءليعامسا .



 فيرجلب يزيلجنالا ةلاحرلا راز امدنعو .كانه ةيبرعلا ةمواقملا ىلع ءاضقلا

 ئناوم رثكا“ :اهئاب تيوكلا فصو 218517 ماع تيوكلا (2مااضالع)

 اهادص تاظحاللا هذهل نا دقتعملا نمو "ةكرحو اهطاشن يبرعلا جيلخلا

 .يبرعلا جيلخلا وحن ةيناطيربلا تاهجوتلاب ديكالا

 يلب لينولوكلا ماق )1١8689-1855( رباج نب حابص خيشلا مكح لالخو

 فرعتي نا عاطتسا ذا «؛ضايرلا ىلا هقيرط يف تيوكلا ةرايزب (5غعاماا)

 ةدعاق نوكت نال اهتيحالصو ةديازتملا ةيراجتلا تيوكلا ةيمها ىلع حوضوب

 ."”هحفلل تاعدوتسم وا ةيناطيرب فارغلت ةطحمل

 تامامتهاب ؛ديدجلا يناطيربلا هجوتلا كلذ نرتقي نا يعيبطلا نم ناكو

 ءءانيملا ىلع ددرتت «ةيناطيربلا رخاوبلا تادب امنيحو .تيوكلا وحن ةظوحلم
 نم سمتلي نا تيوكلا خيش عفد امم ؛ةينامثعلا تاطلسلا فواخم كلذ راثا

 لينولوكلا ىصواف تيوكلا ءانيم يف اهنفس وسر مدعب ةيناطيربلا تاطلسلا
 ةيحالملا تالحرلا فقوب .دادغب يف يناطيربلا لصنقلا (1601/881) لبمك

 ."”"اهيف ةيناطيربلا

 مل (1مالا-امحك) حابص نب يناثلا هللا دبع خيشلا مكح ةرتف لالخ

 تاقالعب تيوكلا طابترا ببسب تيوكلا عم ةرشابم تاقالع ايناطيربل نكت

 يف مهتوق زيزعتل ةداج تالواحمب نيينامثعلا مايقو .يلاعلا بابلا عم ةبيط

 ذختي نا م17 ماع (دادغب يلاو) اشاب قمان لواح امنيحو 2"تيوكلا

 .١8١ص .قبانلا ردصملا .دومحم نع القن .

 ١6١8. ص ء.قباسلا ردصملا ءرميرول رظنا .

 .١١6١ص .ردصملا سفن .

 5مااقز 2.0, 2.14 .
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 نويناطيربلا ناك .تيوكلا يف ينامثعلا ذوفنلا ةدايز اهناش نم تاءارجا

 اهثحي ءدنهلا ةموكح ىلا ةلاسرب (لبمك) ثعب دقف بثك نع هتاكرحت نوبقري

 ."”ينامثعلا ذوفنلا تحت عقت الثل ربكا ةروصب تيوكلاب مامتهالا اهيف

 براقتلا ءارج مهحلاصم ددهي يذلا يقيقحلا رطخلاب نويناطيربلا رعش

 تيوكلا تمدق امنيح 2141١ ماع هتورذ غلب يذلا ينامثعلا - يتيوكلا

 امم .لصيف نب دوعس ريمالا اهتبراحم يف ةينامثعلا تاوقلل ةلاعف تادعاسم

 جيلخلا ىلع اهتضبق ديدشت ىلا اهعفدو ةيناطيربلا ةموكحلا فواخم راثا

 كرحتلا ةمواقم ليبس يف «ةموعزملا (ةنصرقلا) ةيضق تلغتساو امك .يبرعلا

 دجن مكاح تاءادن .هتاذ تقولا يف تلهاجت اهنكل ,""ديدجلا ينامثعلا

 ."””ةيتيوكلا نفسلا ةمجاهب هل نييناطيربلا حامسب "لصيف نب دوعس“

 ءادعا دلا نم دعي يذلا :(دادغب يلاو) اشاب تحدم ردصا امنيحو

 ١٠807١ناسين يف (اموسرم) انامرف يبرعلا جيلخلاو قارعلا يف ةيناطيربلا ةسايسلا

 حنمو ءيثامثعلا ملعلا عفري ؛ةرصبلل اعبات ءاضق تيوكلا نالعاب يضقي
 اهنا وه .تاءارجالا كلت نم ايناطيرب فقوم ناك .مامقمئاق بقل اهخيش

 اذه رمتسا دقو ء.ةينامثعلا ةرصبلا ةيالو ىلا ةرامالا هذه ةيعبتب تفرتعا

 . رشع عساتلا رخاوا ىتح فارتعالا 0

 .١190١-0١6١صص .قباسلا ردصملا ؛ ةلخن .

 .هكص .تاقالمل يسايسلا خيراتلا .راجنلا .

 .١45ص «.قياسلا ردصملا ءراون رظنا .

 دهعم /0184:-1414 .ءاج .ةيلودلا تاقالعلاو يبرعلا جيلخلا ,دوادلا يلع دومحم .دذ . 5

 ص ءقباسلا ردصملا ءراجنلا رظنا .558ص 0١41١ .ةرهاقلا .ةيلاعلا ةيبرعلا تاناردلا

 ا نص ا

 كحل



 يلاها ةسرامم يف اهرامث تطعا دقف .ةيتيوكلا دايحلا ةسايس اما

 ةراجت ةيمنت يف اهحاجنو ؛ةمات ةيرحب ءةفلتخملا رحبلا ةطشنا تيوكلا

 نيرفاسملاو راجتلا لفاوقل ةماه روبع ةقطنم اهئاقباو ءاهراهدزاو تيوكلا

 نييناطيربلا ةصاخب ؛ةقطنملا يف عارصلا فارطا لك هعم لماعتت ايسايس ازكرمو

 مهحلاصم ىلع ظافحلا يف ةريبكلا اهتيمهأل اهيلع مهمامتها اوزكر نيذلا

 .يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف ةلماك مهفادها زيلكنالا ققحو ؛ةقطنملا يف ةديازتملا

 عساتلا نرقلا نم يناثلا فصنلا لالخ اهيلع ةلماكلا مهترطيس ماكحاب كلذو

 مهحاجن دعب ةصاخو ةلسابلا ةيبرعلا ةمواقملا ىلع ةوقلاب مهئاضق دعب .رشع

 ."'نرقلا كلذ نم لوالا فصنلا يف كانه يسنرفلا ذوفنلا ءاهنا يف حضاولا

1 

 . امص .قباسلا ردصملا «دوادلا م
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 سماخلا لصفلا

 ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةايحلا رهاظم

 تيوكلا يف





 لوالا ثحبلملا

 تيوكلا يف ةرادالاو مكحلا ماظن
 ءرشع نماثلا نرقلا علطم يف تيوكلا بوتعلا تاعامج ترقتسا نيح

 تاداعلا اهمكحت ءاهئوشن ةيادب يف ةيعامتجالاو ةيسايسلا اهتايح تناك

 ,'"رقتسملا تاعومجملا هذه ةطاسببو بسانتت يتلا ةمظنالا ضعبو .ديلاقتلاو

 نم عون ءطيسب يس ايس عمتجم دوجو - كاذنيح - تيوكلا تفرعو

 نوكل ارظنو ."”لدابتملا نواعتلاو ةماتلا ةقثلا نم ساسا ىلع ةمئاقلا تاقالعلا

 ءديدجلا مهنطوم يف رارقتسالا ةايح اودوعتو رحبلا ةايح اوربخا دق «بوتعلا

 ةرادالاو مكحلا ماظنل ىلوالا سسالا ءانبل ةصاخ ةيمها اوطعا مهنا دكؤملا نمف

 ءاج دق «يسايسلا قسنلا نم عون زورب نا ضعبلا ىريو ءديدجلا مهنايك يف

 ددجلا نيرقتسملا نا كلذ ."””هل ابحاصم نكي ملو ؛ةرتفب عمتجملا ةاشن دعي

 ةداج ةلواحم يف ,ةيراجتلاو ةيسايسلا مهعاضوا بيترتب ةنيعم ةرتفلو اولغشنا

 ىوقلا نيب عارصلا دادتشا طسو «ةريغصلا مهتدلب يف يتاذلا مهمكح تيبثتل

 ةايح ميظنت ىوتت ةطلس داجيا ىلا ةجاحلا تزربو .ةقطنملا يف ةسفانتملا

 دقاوت دعب ةصاخ .نيرخالا عم هتاقالحب هلثمتو ءديدجلا عمتجملا

 ,.تيوكلا ةيدلب رادصا ءاماع نيسمخ ف تيوكلا ةيدلب .مساجلا رداقلا دبع ةاجن٠د رظنا 1

 .١؟ص .١٠548١:تيوكلا

 .هسفئ ندصلا

 .86١ص (قياسلا ردصملا « حالفلا 93



 لعلو ."”تيوكلا يف مهرارقتساو ةرواجملا قطانملا ناكس نم ةريبك عيماجم
 نم لوالا فصنلا لالخ ثالثلا بوتعلا فارطاقافتا دعب .مكحلا حابصلا ىلوت

 ةيادبلا دعب مهنيب اميف حابرالاو لامعالا ميسقت ىلع-رشع نماثلا نرقلا

 ,”مهماكح لوا لوالا حابص ناك ثيح .تيوكلا ماكح لوا روهظل ةيقيقحلا

 مايا .تيوكلا ف ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةايحلا رهاظم حاضتا مدعل ارظنو

 دقف ءاهدوجو خيسرتو اهتاذ ءانب لامكتسال لمعت لازتال يهو «ىلوالااهتاشن

 تجضن اهنا دكؤملا نم يتلاو ءاهنم حمالم ضعب ةراشالا « يرورضلا نم نوكي

 .ةفلتخملا اهتاسسؤم لامتكاو تيوكلا روطتو ةقحاللا لحارملا يف كلذ دعب

 مكحلا ماظن -أ
 ةئيهتو ةيلخادلا مهعاضوا ديكوت يف ةريصق ريغ ةرتفلو بوتعلا لغشنا

 ومن لحارم نم ةماه ةلحرم يف كلذو مهتراجت ةمادإل .ةبسانملا فورظلا

 نا كلذو ءاهسيسات لوا ةيمها ءتيوكلا يف مكحلل نكي ملو .اهروطتو تيوكلا

 ةجاح اوري مل ؛ةدحاولا ةرساك مهنوكلو .مهتلقل ارظن مهناوخاو حابصلا لا

 امنيحو ."'ماكحألا نم هيلع نورجي ام اهنع ردصي ؛ةموكح ميظنتل ةيرورض
 يف امنو ءرشع نماثلا نرقلا علطم يف ةرقتسملا ةنيدملا لكش ذختت تيوكلا تادب

 زكرم ةمجرت . يبرعلا جيلخلا ُِق خويشلا ةطلس .ندراهتيل رتيب رظنا ليصافتلا نم ديزمل ذ . ٠ ٠ . .٠ د 1

 .١١ص :١٠58١1.ةرصيلا ةعباج ,ىبرعلا جيلخلا تاسارد

 ١4ص «قباسلا ردصلا ١ نيسح 2

 ١6ص .قباسلا ردصملا «ديثرلا 5



 مهل ىنستيل .مهروما نوبتري نويتيوكلا ذخا .ريغص يلحم عمتجم اهعوبر

 ."”ريغصلا عمتجملا ىلا دفو نمب «ربكي ذخا يذلا رقتسملا نايكلل سسا عضو

 ءاهيف ! ةمظنا يف اديقعت اهسيسات ذنم دهشت مل .تيوكلا نا مولعمو

 ءرشع عساتلاو رشع نماثلا نينرقلا يف ةدئاس تناك يتلا فورظلل ةجيتن كلذو

 لاحلا تيقبو 2"””تيوكلا يف ماظنلل زيمملا عباطلا يه ةطاسبلا تناك ثيح

 نم ىلا ةجاحلاب اورعشف .تيوكلا ناكس ددع ذداز نا ىلا ؛كلذك

 دعي يذلا .'"”لوالا حابص باختنا ىلع مهرما اوعمجاف .”'رمألا هنولوي

 راطالا كلذ نم ةذختم '””يتاذلا مكحلاب تيوكلا عتمت ةيادب :مكحلا هيلوت

 خيشلا ذوفن ةقطنم اما .ةقطنملاب ىرخالا ىوقلا عامطا نم داليلا يمحي يذلا

 قطانملا نم اهلوح امو تيوكلا ةنيدم لمشت تناك اهنا رهاظلاف .مكاحلا

 . ”ةبيرقلا

 دمتست يهو ء«ةليبقلا سيئر ةطلسب هبشا تيوكلا خيش ةطلس تناك

 هئارال نوعضخي عيمجلاف كلذل ءاهديلاقتو ةليبقلا فارعا نم اهتوقو اهتيعرش

 ةيرادالا تاسسؤملا رفوت مدع نم مغرلا ىلعف «مكحلا عون اما .”هرماوا نوذغفنيو

 ١ «ءقباسلا ردصملا .نيسح ص١؟.

 ."م8ص «.ةأشن ؛ حابصلا
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 يلبقلا عقاولا ةدايسو ءىلوالا اهروطت لحارم يف تيوكلا يف ةيموكحلا ةزهجألاو

 ىروشلا ىلع هزاكتراب هسيسأت ذنم ءحابصلا لا مكح زيمت دقف .مكحلا يف

 .مكحلا يف

 ةيبتعلا رسالا ندل نم ريتخا دق حابص نا ؛ةيتيوكلا ةيلحملا ةياورلا ديفتو

 نكي مل همكح ناف اذه ىلعو ءاهناكسو ةنيدملا نوؤش يف رظنلل ةفلتخملا

 يف تيوكلا راجت لبق نم مكحلاب ةريبك ةكراشم ىلا دنتسي امنإو 2''”اقلطم

 تيوكلا مكاح نا كلذ ززعي لممو ."”تيوكلا يلاهأل ةيمويلا نوؤشلا رييست
 لثامت يتلا رايتخالا ةقيرطب مكحلا يف هتايلوؤسم ىلوت دق ناك (حابص) لوآلا

 ."”باختنالا ةقيرط

 ةريزجلا خيرات نم ةنوالا كلت ف برعلا خويش ةطلس نا نم مغرلا ىلعو

 ريشتسي وهف .كلذك نكت مل تيوكلا خيش ةطلس ناف «ةقلطم تناك ةيبرعلا

 نا لوقلا نكمي اذهلو ,"”ةيراجتلا اهروما اميسالو هتدلب صخي ام لك يف هموق

 ءاهفارعاو ةلييقلا نايعا ةريخ ىلا ةزكترملا ىروشلاب مستا ءحابصلا لا مكح

 .تيوكلا راجت ءارآب هسفن تقولاب ةنرتقم

 حابصلا ةلئاع نم دشرالا .تيوكلا يف مكحلا ثراوتي نا ةداعلا ترج

 يف تافالخلاو لكاشملا لح نولوتي .ةمكاحلا ةلئاعلا نم خويش هدعاسي

1 2 5 5 7 
 لق يداصتقالاو ىسايسلا ماظنلا , يجعلق اضيا رظنا ؛7*ص «قباسلا ردصملا .ةمكاح وبا
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 ماع يلاوح) هيبا ةافو دعب مكحلا حابص نب هللا دبع ىلوت امنيحو ,'"تابصقلا

 دبع نا هيلع قفتملا نم :لوقلاب مكحلا يف هلئاصخ يعانقلأ خرؤملا دروا 07

 رما يف تبيال ,.ةسايسلا نسح ةلادعلل ابحم .قحلا نم بيرق .مزاح لجر هللا

 نب حابص خيشلا مايا لاومالا ترثك الو ,"هتاعامج ةرواشم دعبالا .مهم

 لها هضراعف "”ةراجتلا ىلع مؤتسر عضو لواح ام اعون ةراببتلا تعستاو .رباج

 ىلع هصرحو ةعامجلا يأرب هذخا دكؤي امم .كلذ مهيار يق مهقفاوف .تيوكلا

 ."'هتراما نو ؤش يف يارلا بوذ ةروشم

 -869١)رباج نب يناثلا حابص دهع يف فعضت هذه ىروشلا ةفص تأدب

 عمو ؛18552”مابصلا كرابم خيشلا دهع يف امامت اهلظ صلقت ىتح (5

 كلت لالخ ؛حابصلا لا خويش كسمت دكؤت ةيتيوكلا ةيلحملا تاياورلا ناف كلذ

 ماع رباج نب حابص خيشلا ةافو نيحف .كرتشملا مكحلاو ىروشلاب ةرتفلا

 نيب تيوكلا نوؤش ةرادإ دنسا يذلا يناثلا هللا دبع مكحلا ىلوت 25

 ."”حارجو كرابمو دمحم مهو ,هتوخأ

 روهظلا ايموي داتعا هنا رهاظلاف :هتاطلسل مكحلا ةسرامم ةيفيك نع امإ

 اياضقلا يف تبيل ؛قوسلا يف نيتعاس وا ةعاس ةدملل تيوكلا ةنيدم يف حابص لك

 .بسحف ةنيدملا دودح ىلع هتطلس رصتقتو رشابم لكشي اهيلع ضرعت يتلا

 ءاهيلع ةرطيسلا بعصلا نم ناك هنا ودبيف .ةدلبلا فارطأ صخي ام امإ

 ١ -هو ص .قباسلا ردصملا ء.نانس ص١".

 مد
 .١١ص -١٠١٠صضص ؛.قباسلا ردصملا  يعانقلا

 يم
 .١؟9ص ء.قباملا ردصملا ,ديشرلا

 ال١ ص .ءاوضأ ء«يجملق

5 
 .1/”ص -١1الا١ ص .قبانلا ردصملا :يناحيرلا

 ,1للص قبانلا ردصملا .نانس رظنا ليصافتلا نم ديزمل 8
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 نم اريثك مكاحلا رهظي نا .يرورضلا نم هئاف اذهلو «ةوادبلا ذوفن ةنميهل

 ."”اياطعلا حنم قيرط نعو ةيدولا قرطلاب ودبلا ىلع ريثأتلاو ؛حماستلا

 نيتموكحلا نيبو هنيب رشابملا لاصتالاب هتاطلس سرامي تيوكلا خيش ناك

 مكاحلا ىلإ هسفنب بهذي .تاعومجملا وا سانلا دحا عم ةلكشم هل نكت نمف

 لاصتالا بعصلا نم نوكي نل .ةايحلا ةطاسبو عمتجملا دارفأ ةلقلف .ةرشابم

 ال مكاحلا نا ديلاقتلا نم ناك اذإ اميسالو .نيتموكحلاو مكاحلا نيب رشابملا

 رومألاب مكحلا يف عجرملا وه ناك دقف ”'نيتموكحلا ةسلاجم نع عفرتي

 يتلاو .ةماعلا رومألا يف امإ ةينيدلا ميلاعتلاو فارعالأو ديلاقتلل اقفو «ةيدرفلا

 نايعا) .عمتجملا دارفأ نم اضعب مكاحلا ريشتسي «لكك عمتجملاب قلعتت

 ضرف امإ ."'نيدلا نوؤشو ودبلا اياضقو ةراجتلا روما يف كلذو (عمتجملا

 ايموكح الخدت دجت ال كنا عقاولاو .ثودحلا ةردان ةلاسم تناكف «تابوقعلا

 هذه لثم ذختت نال ءةجاحب اهسفن دجتال ةموكحلاو «سانلا رومأ نم يأ يف

 ."دارفالا نم فقاوملا

 مكحلا يف ديلاقت اهسفنل ذختت نا تيوكلا تعاطتسا هلك كلذ ىلعو

 ءانبلا يف اكسامت ققح امم .نينسلا رورمب تخسرتو تمن دق «ةرادإلاو

 ف ,ديدجلا مهنطو ف اوحجن نيذلا تيوكلا بوتعلو يسايسلاو يعامتجالا

 .روطتلاو رارقتسالا ةريسم ىف ةحيحصلا ةيادبلا ةطقن عضو

 مالا 45411037 ا مل5 181": 02. 1129 1
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 ءاضقلا - ب

 ىلع ظافحلا يف الاعف ارود« ةثراوتملا اهديلاقت مكحب ,ةيبرعلا ةليبقلا تدا

 ذنم بوتعلا مهنمو ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا قطانم يف تاعامجلا ةدحو

 بلغا قفتي داكيو .رشع نماثلا نرقلا علطم يف تيوكلا ضرا مهرارقتسا

 ناو« تيوكلا ضرا اولزن ام لوأ ادحأ ءاضقلا اولوي مل حابصلا لآ نأ نيخرؤملا

 ام بلغا ناكو .'"'هيلع نيعزانتملا رايتخا عقي نم وه.كاذذا هالوتي ناك يذلا

 ةعفارم الب يلاهألا نم نيضترملا دنع لحي «نييتيوكلا نيب فالخلا نم يرجي

 اضرلاب رمألا يهتنيو «ةراجتلا لهأ نم ةنجل مهل ناك راجتلاف .مكاحملل

 لحل مهنوضتري سان مهل ءرفسلا لهأو صوغلا لهأ كلذكو ءاهمكحب

 نرقلا لالخ ةيعرشلا نيناوقلا ىلإ اجلت مل تيوكلا نا امك , "”مهتالكشم

 لخدت بلطتي نكي مل رمالا نال ؛ةرتفلا هذه دعب ىتح وا .رشع نماثلا

 نا ؛ةمزاللا ةءافكلاب عتمتي ,.صخش يأ ىلا ةدهعلاب يفتكي ناكو :مكاحلا

 نودهعي ةيادبلا ذنم خويشلا ءالؤه ناك مضوا ةرابعبو «تاعزانملا ضف ىلوتي

 ,تاعزانملا يهتنت ام ابلاغ هنا ظحالملاو ."'ءاضقلا لاجر ىلا مكحلا نوؤشب

 ةمكحلا اهدوست ةيدو سلاجم يف «حلصلاب تاعامجلاو دارفالا نيب يتلا

 عمتجم نيب ةبيط ةلزنم اهل تناك .يضاقلا ةفيظو نا ودبيو ."”ةوخالاو

 يف نوبغري ال يضاملا يف برعلا نا“ :نيثحابلا دحا لاق امكو .تيوكلا

 .5؟ ص «.قباسلا ردصملا «ديشرلا أ

 78 ص .قباسلا ردصملا .يعانقلا 4

 .684ص «.ةيبرعلا ةريزجلا يقرش خيرات . ةمكاح وبا 3
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 ةانثتسملا ةديحولا ةفيظولا مهي قيلت ال اهرابتعا ىلع نوبهذيو . ةماعلا ةفيظولا

 .""”يضاقلا ةفيظو يه كلذ نم

 .لوهجم هنا رهظي يذلاف ,تيوكلا 4 ءاضقلا خيرات انضرعتسا اذاو

 نبا دمحم خيشلا وه 2تيوكلا يف نيع ضاق لوا نا رداصملا ضعب ىرتو

 ,"”لوالا حابص خيشلا دهع ْق كلذو (ما011753) ه6 ةنس ىفوتملا .زوريف

 :ركذ ثيح ءزوريف نبا دعب ءاضقلا ىلوت نم ىلا , يعانقلا خرؤملا راشا دقو

 الو :؛ليلجلا دبع لآ نم لجر ءزوريف نبا دعب هالوت ءاضقلا بصنم نا لاقيو)

 هل لزانتو .هتئبا ةجوز ؛ يناسدعلا نمحرلا دبع نب دمحم ءاسحالا نم مدق

 رمتساو (ماالةكر اهااا/٠ ةنئب ءاضقلا رشابف هملعب اباجعا ءاضقلا بصنم نع

 نب هللا دبع ةافوب (م1584 ىلاوح) ه48١ ةنس ىلا تيبلا اذه يف ءاضقلا

 .""(يناسدعلا دلاخ

 نم ةهرب الا مهنع عطقني ملو «ىناسدعلا ةرسا ف ءاضقلا بصنم لظ

 عجر مث يلبنحلا خراش نب يلع حيشلا .اهيف ءاضقلا ةمهم يف ماق .نامزلا

 ,"هتافو دعب مهيلا

 ئش مهنع ركذي ملو ةبيط ةريس ىلع مهنا عومسملاف «ةاضقلا ةريسم اما

 ىلع ظفاح هنا ,يتيوكلا ءاضقلا خيرات ةسارد نم دافتسيو .'"”عرشلل فلاخم

 نوؤشلا ريدي يضاقلا ناك دقف ءاهتاريثاتو ةيسايسلا ةطلسلا نم هتيلالقتسا

 .؟١ص .قباسلا ردصملا .مالقلا

 .5؟4ص ؛قياسلا ردصملا .يناحرفلا 2

 .796 ص - "6ص (قبانلا ردصملا  يعانقلا 3
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 ىلعو ."”هسفن مكاحلا وا خيشلا ىلع ىتح «ةمزلم هتارارق نوكتو ؛ةيئاضقلا
 تحدم تاءارجا بجومب ةينامثعلا ةلودلاب ايرادا تيوكلا طابترا نم مغرلا

 «بئارضلاو موسرلا ةفاك نم اوفعم لظ ءاضقلا نكل 187(2- 1859) اشاب

 وا يسايس ذوفن يأ ةرصبلا ةيالو وا ؛ةينامثعلا ةلودلا هيف سرامت نا نودو

 ."”يكرمج وا يرادا

 ناك مكاحلا نا نم .مغرلا ىلع هناب .جاتنتسالا نكمي كلذ ىلعو

 ثدحتت .ةيلحملا ديلاقتلا ناف «ةنيدملا ناكس نيب تافالخلا لح عيطتسي

 ةعيرشلاب قلعتت يتلا كلت اميسالو .ةماع رومالا جلاعي ناك يذلا يضاقلا نع

 ."”ةيمالسالا

 ركل لمعلا »ل6 5055, نم, كج أ
2 

 .١16ص . يراجتلا ةرصيلا رود « يتاوهقلا

 ةظان - !4111ل1هب 08. ©17, 2.34 :رظنأ 8

165 



 ىناثلا ثحبلا

 ةيرحبلا اهتحالمو تيوكلا ةراجت

 اهروطتو ةيلخادلا تيوكلا ةراجت

 تعفد ثيح .اهئوشنل ىلوالا تاونسلا ذنم رحبلاب تيوكلا خيرات طبترا

 «يرحبلا طاشنلا بورض ةلوازم ىلا ناكسلا ءاهتعارز ةلقو ءادرجلا اهضرا

 بح تيوكلا برع ثرو دقلو .مهل رارقتسالا ريفوتو .مهشيع دراوم بسكل

 اذه يف قيرعلا يبرعلا جيلخلا ثارت نم هوثرو ام نمض ءهيف ةراهملاو رحبلا

 ذنمز نييتيوكلا ىدل ةفورعم تناك ءةيراجتلا نوئفلا نا كلذ «(”ناديملا

 حابصلا لآ ناف بير الو '"”ليلق الا اهسرامي مل نم مهنيب سيلو .مدقلا

 مهتلحر دعب ةصاخ هيف اوسرمتو رحبلا اوربخ نيذلا بوتعلا نم مهناوخاو

 مهلوصو ىتح «يبرعلا جيلخلا لحاوس ربع ءةقاشلاو ةليوطلا ةيرحبلا

 اهوذختاو "'تيوكلا اونطوتسا نا ذئم «ةراجتلا بابساب اوذخا دقف تيوكلا

 .ةديدجلا مهتدلب راهدزال ةماه ةليسو

 ينارغجلا اهعقوم اهزربا ؛تيوكلا ةراجت راهدزا يف ةدع لماوع تمهاسو

 ءانيم اهكالتماو ؛ةيرحبلاو ةيربلا ةراجتلا قرطب مكحتت اهلعج يذلا ماهلا

 ,ديدج نم دلوي دلب تيوكلا ,قولخم سايلا رظنا كلذك .؛5ص «قباسلا ردصملا .نيسح 1

 .787/ص 215517 .توريب

 .6١ص ؛قباسلا ردصملا ءلعزخ خيشلا 2

 .١5ص ءقباسلا ردصملا ؛ديشرلا رظنا ليصافتلا نم ديزمل 3
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 اهنوك نع ةدايز ءدجن دالبل ةيراجتلا ةباوبلا دعي .ةديج تافصاوم اذ ايعيبط

 حاجن نا امك ,'"”ةكم ىلا يبرعلا جيلخلا ربع ةيسيئرلا جحلا قرط ىدحا لثمت

 ىلع مهعجش امم ,طقسم يلاها نم نفسلا ةعانص ةربخ باستكاب نييتيوكلا

 دنهلاك ةيئانلا دالبلا ىلا لوصولا نم مهتنكم يتلا ءةريبكلا نفسلا ءانب

 اوناك ذا .يرحبلا يراجتلا لقنلا ةنهم يف مهتعارب نع الضف اذه ""ايقيرفاو

 ءاهيلا لوصولل قرطلا رسيابو ءةديعبلاو ةبيرقلا ئناوملاب ةعساو ةيارد ىلع
 ."”نفسلا وسر نكاماو

 امامت فرعت تناك ةيملاعلاو ةيجيلخلا ةراجتلا طاسوا نا مولعملا نمو

 ىوتسم ىلع ةبولطملا تاجايتحالا ريفوت يف نييتيوكلا راجتلا ةردقو ةيناكما

 رجاتلا ناك ذا ةيساقلا ودبلا فورظل مهمهفتو ءاهراعسا يندت ىلعو .ةقطنملا

 ققح امم :«”ءارشلا تقو رعسلا عفد ىلع نيرداقلا ريغل لجالاب عيبي يتيوكلا

 .”ىرخالا تاعامجلا عم مهتراجت ةلدابم ىلع ةردقلاب احضاو اقوفت

 يتلا ةسايسلا كلت ءاهروطتو ةنيدملا راهدزا يف ةيلعاف لماوعلا زربا لعلو

 عضوو «ءةراجتلا ةيرح يف لثمتتو ءاهتاشن ذنم تيوكلا ماكح اهيلع راس

 118 5400110 2051, 10112011, 25 اخ 02

 .مليفوركياملاب ةروصم ةخسن ءدادغب ءيبرعلا جيلخلا لودل يمالعالا قيثوتلا زكرم

 .١١ص .قباسلا ردصملا ينغلا ذيعلا

 .١8شضص ؛قباسلا ردصملا ؛حابصلا 9

 .؟2؟ص .قباسلا ردصملا « الفلا 3

 زم ققاتا, 5011/4 50ان1686 8001© 01! ةثظفقافلا نالاط 518185, !؟الالل ذا
 انالزا/ 8151170 21855, 975,6.
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 مث نمو .لخدلا ديزتو راجتلا بذجت ةسايسلا هذهو ."”ةطيسبلا موسرلا

 ."تيوكلا ومن يف مهاست

 دق .ةيراجتلا هتعمس ىلع دمتعت 3 يتلا يتيوكلا رجاتلا ةيصخش تناك

 ءماما ىلا ةقفوم تاوطخ هتعفدو يراجتلا لمعلا طيشنت يف لقثلا زكرم تلكش

 فلتخم نم راجتلا ناك كلذل «صالخالاو قدصلاو ةنامالاب فصتي وهف

 و .””اهريغ ىلع اهنفس نولضفيو تيوكلا عم لماعتلا نودوي ؛نادلبلا
 نم براقي ام بعوتست نا ىلع ةنيدملا ةردق تداز ءةيراجتلا ةسايسلا كلت

 ئناوملا رثكا نم دحاو ىلا تيوكلا ءانيم ليوحت يف كلذك ءصخش فلا )٠0(

 ."”ىرخالا يبرعلا جيلخلا ئناومل اسايق ءاروطتو ةرادا اهرثكاو اراهدزا

 ومن يف ةحضاولا اهراثا ىرخالا يه تكرت دقف :ةيجراخلا لماوعلا اما

 ةرصبلا ىلع سرفلا ءاليتسا ءاهتمدقم يف ناكو اهراهدزاو تيوكلا ةراجت

 ةيداصتقالا تيوكلا ةناكم دايدزا نم هنع جتن امو (١ا/8/4 -- 1097)

 نا ىتح .ةرتفلا كلت ةليط ءاهيلا يبروالا يراجتلا طاشنلا نم ننجح لاقتناو

 عضو ةراجتلا تعستا نا دعبو :ينيعلا مسرلا قيرط نع ذخؤت ؛ةيكرمجلا موسرلا تناك ا

 ىلا موسرلا تعفترا 1818 ماع يفو 0/6 ىلا عفر مث ,طقف تادراولا ىلع ١/ هرادقم مسر

 نيدلا نيز .د رظنا ,ةيعوط راجتلا نم مدقت يتلا ايادهلاو تابهلا ادع اذه 2/4 ىلا مث /*

 ةريزجلاو جيلخلا تاسارد ةلجم .ةيفارغج ةسارد «ةيراجتلا ةيتيوكلا ئناوملا ,دوصقملا دبع

 ."69ص ء.94417١ ,تيوكلا ةعماج «ةيبرعلا

 1118 110 8هالاللن 5051, [ 0102011, 29 21481611, 1902 :رظنا كلذك

 .186ص - 84١ص «نفسلا ةعانص خيرات ءيصوصخلاو يعانقلا ُ

 118 2108للانل6 8057, 1008/0011, 25 118111, 1902 :رظنا كلذك

 541248100114: 08. 015, 8. 25 : رظنا كلذك .1737١-6ص .قياسلا ردصملا .ينغلا دبعلا 5

 0ان82 010: 02.615, 463 : رظنا ليصافتلا نم ديزمل 5
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 ذختي نا نكمي . يخيراتلا ثدحلا اذه نا .لوقلاب يلاغي نيثحابلا ضعب

 لاقتنال ناك دقف كلذ نع الضفو ."”يقيقحلا تيوكلا رود زوربل ةيادبك

 يف الثامم ارود «تيوكلا ىلا ةرصبلا نم ١740( -- ١ا/47) ةيزيلكنالا ةلاكولا

 ؛ةيبروالا ةراجتلا لقن ىف اهتمهاسم لالخ نم ةيتيوكلا ةراجتلا شاعتنا

 ."يبرعلا جيلخلا يف ةلماعلا تاكرشلا عم ةرشابم لماعتلاو

 ةنطلسلاو سرفلاك .تيوكلل ةرواجملا ىوقلا عاضوا بارطضا ىداو

 ىلا «ةرتفلا كلت يف ةيلخادلا اهروما ةجلاعمب دجن لاغشناو .قارعلا يف ةينامثعلا

 ىوقلا راظنا نع اديعب ءاهتاناكما ةيوقتو تيوكلا ريوطتل ةيوق تاعفد ءاطعا

 ةيراجتلا رداصملا نم .تيوكلا تحبصا نا كلذ ىلع بترتو ءاهيف ةعماطلا

 لال ةدياحملا ةيملسلا ةسايسلل ناكو :"'ءاسحالاو دجنو ماشلاك دالبلا ضعبل

 ةماقا يف اوحجن مهنا كلذ :تيوكلا ةراجت مدقت يف ريبكلا رثالا «حابصلا

 قطانملاو ةيبرعلا ةريزجلا هبشو يبرعلا جيلخلا لحاوس عم ةعساو تاقالع

 يف ةرشتنملا ةيبرعلا لئابقلا عم ةبيط تاقالعب مهظافتحا نع الضف .ىرخالا

 ىلا ةلوقنملا مهتراجت مجح عسوو يراجتلا مهطاشن ززع امم ؛تيوكلا ءارحص

 .ةفاك ةديعبلاو ةبيرقلا قطانملا

 مساوم يف اهنوجرختسي اوناك يتلا ءؤلؤللا ةراجتب تيوكلا يلاها عرب
 خيشلا مهرهشا «نوفورعم راجت ءرامضملا اذه يف ءمهنم زربو ءةنسلا نم ةنيعم

 لاجرو برعلا ءارمالا دنع ةيلاع ةبترم هتلزنم تلصو يذلا قزر نب دمحا

 مطل 02. 011 8 1

 لاا, 540/1015813 ملف هاخلا ه8)ل11105اناخ, ©01لال اما انآلا/ 5151110 21855. :اضيا رظنا

 11114048, زلعال/ ل081 1954, 0

 .68١©ص «.قباسلا ردصملا . يصوصخلاو يعانقلا َ
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 رحبلاو ةيبرعلا ةريزجلا هبشو جيلخلا لحاوس تفرع اذكهو .”ةينامثعلا ةلودلا

 مهنفسو مهتعئاضب تناك نيذلا نييتيوكلا راجتلا ءدنهلاو ايقيرفا قرشو رمحالا

 يلعو نامثعو .ميهاربا لا تيب مهزربا نمو ءقطانملا كلت ىلع رارمتساب ددرتت

 ."”نوريثك مهريغو ديشرلا هللا دبعو ءريضخلا دلاخو .خيرف لا

 ةراجتلاب فرعي ام ةسراممب ءةيراجتلا مهتايلاعف نوادبي نويتيوكلا ناك

 نيب يراجت لدابت دوجو ىلا ةيخيرات تاراشا تدرو ذا .ةيلحملا وا ةيلخادلا

 دوي يتلا كامسالاب ةلمحم نفس كانه نوكت امدنع .تيوكلاو اكليف ةريزج

 لقنت تناك يتلا نفسلا كلذكو ءاهعيبل تيوكلا ىلا اهب باهذلا اهباحصا

 .””تيوكلا قاوسا ىلا ةيبرعلا ةريزجلا نم ءاتشلا لصف يف ليصاحملا ضعب

 نم اهيلع نولصحي تيوكلا لها ناك دقف .كلذ هباش امو ةدبزلاو ناضلا محل

 روس ةباوب دنع مهتاجوتنم عيبل ,ةنيدملا هذه ىلع نوقفدتي نيذلا .ودبلا

 .ةقطنملا هذه يف ةيلوالا ةراجتلا نم عون دوجو ىلا ريشي امم ."””تيوكلا

 ةبترملا . ىبرعلا جيلخلا راطقا عم ةيراجتلا تيوكلا تاقالع تلتحا

 ينيدلاو يموقلا طابترالا مكحب كلذو «ةددعتملا ةيراجتلا اهتاطاشن يف ىوالا

 ةرواجملا ةيبرعلا ةقطنملا نادلب نيبو ءاهنيب تدحو يتلا ةيخي ةيخيراتلا طباورلاو

 .8١٠©ص .قيانلا ردصملا .يناحرفلا '

 ."ا/ص ء.قباسلا ردصملا ١ يعانقلا 5

 0١1١58١٠ «2تيوكلا .ةيعامتجاو ةيخيرات تاحمل اكليف ةريزج .دمحم ملا دلاخ رظنا 8

 ١. ؟؟ص

 ءالس ؛١1ع «قرشملا ةلجم «تيوكلا ,يلمركلا :اضيا رظنا .ال/111011414: 08. 017, 5.5 5

 .ه١٠8ص 219١04 «ناريزح ١ .توريب
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 يف كلذ مهسا دقف ءامهنيب يداصتقالا جاتنالا فالتخاو 2تيوكلل قارعلا

 عيمج يفو ادج ةيوق تناك اهناب تفصو ىتلا ةيراجتلا امهتقالع ديطوت

 .""فورظلا

 بلجي ذا .نيدلبلا نيب رارمتساب ددرتت ءةيتيوكلاو ةيرصبلا نفسلا تناك

 نويتيوكلا ناك امك ,"'ةيئاذغلا داوملا نم مهنيومت بلغا ةرصبلا نم نويتيوكلا

 رفاوت مدعل كلذو ءدادغب قوس يف ةؤلؤللا نوعيبي .مهتنيدم ةاشن ةيادب يف

 ىرخا دالب ىلا ؛ةديعب ةليوط تافاسمل راحبالا عيطتست يتلا«ةريبكلا نفسلا

 ندم ىلا رفسلاب نويقارعلا راجتلا طشن كلذ لباقم يفو ."”'نميلاو دنهلاك

 ىلا هنوذخأيو ةؤلؤللا نوعمجي «ةؤلؤللا ديص مساوم يف ىيبرعلا جيلخلا

 ىوالا ةجردلابو ؛ةفلتخملا بيرهتلا عئاضبل دروملا تيوكلا دعتو امك 2''”قارعلا

 قيرط نع اهيلا لقنت يتلاو «قارعلا نكست ىتلا لئابقلل ةصصخملا ةحلسالا

 ليخلاو بوبحلاك ةفلتخملا عئاضبلا .هسفن تقولا يف اهيلا لقنت امك :رييزلا

 ."ةيقارعلا يضارالا جراخ اهريدصت ةينامثعلا ةموكحلا عنمت يتلا ءالثم

 ذا ."ةريغصلا نفسلا قيرط نع ةرصبلاو تيوكلا نيب تالحرلا متتو

 رشع يتنثا يف وافلاو تيوكلا نيب ةفاسملا عطقت تناك اهنا رداصملا تركذ

 50ص :1974.تيوكلا ءرشنلاو عيزوتلل تاعوبطملا ةكرش ؛تيوكلا ناكس ؛ليفلا رظنا '

 .١5ص «قباسلا ردصملا : ديشرلا اضيا رظنا
 7١, ص ؛قباسلا ردصملا ءرثول 5

 ."4ص .قباسلا ردصملا ءروصنملا

 .8١4ص .تيوكلل ةيخيراتلا ةيفارغجلا :ليفلا
 .0ه64ص .ا١ج «.قباسلا ردصملا ء.فومادا 9

 م م

 الاب عالاط اخر 001118 8
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 نم برشلا ءام ىلع تيوكلا لها لوصح متي اضيا اهتطساوب يتلاو (”ةعاس

 تيوكلا نم نفسلا رحبت نا ءرمتلا مسوم يف ةداعلا ترجو .“””برعلا طش

 يبرعلا جيلخلا يف ىرخالا قطانملا ىلا هلقنل وا ءرمتلا ءارشل ةرصبلا هاجتاب

 ةرصبلا رمت ىلع امسر (ةينامثعلا )ةموكحلا تلعج دقف كلذ ىلعو ."””هجراخو

 مهدارفاب نوتاي «نيدلبلا ماكح ناكف ةراطنلا مساب تيوكلا يلاهال ردصملا

 سيئر ءاطع ناكو ةدئاسلا ةراجتلل ضرعتت نا ”ةيداعلا“ نوعنميو .نيحلسملا

 .'"رمتلا نم ةراك ١6١ (ةينامثعلا) ةموكحلا لبق نم تيوكلا

 تيفعا دقف قارعلاو تيوكلا نيب ةيراجتلا تاقالعلا دايدزا رثا ىلع

 نويتيوكلا عفدنا كلذلو .'”ةيكرمجلا بئارضلا عيمج نم امهنيب ةراجتل

 ةقطنم ىلا مهتراجت يف اولصو ىتح «ءةرصبلا نم دعبا ةيرحبلا مهقراوزب راحبال

 لويخلا لدابت متي ناك ذا .ةيقارعلا - راق ىذ ةظفاحم يف - خويشلا قوس

 ."”خبطلا مزاولو حالسلاب ةيشاملاو فاوصالا,

 عاستا يف ةيرحبلا قرطلل المكم ارود «ةيربلا قرطلاب لفاوقلا ةراجت تدا

 ريبزلاب رميو ةرصبلا نم ادبي يربلا قيرطلا ناكف .اهناريج عم تيوكلا ةراجت

 «هدروتست ام اما .””ةعاس نيرشعو اتس قرغتسيو .تيوكلاب يهتنيو ةرهجلاو

1 
 .148١ص .قبانلا ردصملا .يتاوهقلا

 عالامفمق الل, 11030505: ”18 5ك! فلا(0001/ 08 ا«اناثالقملا" |ل1عطتنلف ًَ
 مععملعكر لوا. 00, 000.3, 0200010, لاناال, 1954, 2. 1

 .6١ص ؛قباسلا ردصملا «شرتخلا رظنا

 .60+ص قباسلا ردصملا ؛يقرشلا رظنا

 ©0 نت ىلا تى
 لمللع5 اللعااكق1عمب 18للعامق 10 126 نا1ال 08 75 كفااطلل5 مل مللم 1ع
 510865 0 111ع (20عاكجاشر قانا, /01 1, 0000101, 1840, 2
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 كلذكو يلحملا كالهتسالا دصقب ةطنحلاو رومتلا هزرباف .ةرصبلا نم تيوكلا

 ةيشاملا فلع اضيا ةدروتسملا ءايشالا نمو 2''”ةرواجملا قطانملا ىلع اهعيزوتل

 الضف اذه ,'”تيوكلا نم ةبيرقلا قطانملا نمو ءريبزلا ةقطنم نم بلجي يذلا

 فعسو اهعاوناب هكاوفلاو ليخنلا عوذجو زرلاك اهتاجاح بلغا نا نع

 نمو ."”'ردصملا اذه نم يتانت تناك ءاهرصح بعصي ةريثك ءايشاو ليخنلا

 ناكو يبرعلا جيلخلا روغث عيمج يف روهشم هناف ,صجلا .تيوكلا تارداص

 ."ةرصبلاو ةرمحملا ىلا ةرفاو ريداقم هنم ثعبي

 يف لب ءاهدحو تيوكلا يف ال ةقومرم ةناكم ىلع نويتيوكلا راجتلا لصح

 ه١١7١١ ماع بلط ينامثعلا دادغب يلاو نا ركذ دقف ءةرواجملا قطانملا

 هزهجي نا ؛قزر نب دمحا فورعملا يتيوكلا رجاتلا نم (م١١18 يلاوح)

 دمتعم نا” :لوقلاب كلذ يعانقلا دروا ذا ءدنهلا دالب نم باشخالا نم ةيمكب

 نفسلا ضعب هل نيع دمحا خيشلا ناو رابيلمللا نم اباشخا هنم بلط ةموكحلا

 يف ةمكاحلا ةرسالا ناف كشالو :'”رابيلملا نم باشخالا لقنتل ةيتيوكلا

 ةرصبلا عمو ةماع قارعلا عم ةراجتلا طيشنت ىلع لمعت تناك .تيوكلا

 لاصتا بئاج ىلاو .نيترواجتملا نيتقطنملا نيب ةقيثولا قئالعلل كلذو .ةصاخ

 ةيبرعلا راطقالاب ةلصتم يهف ءرحبلا قيرط نع يجراخلا ملاعلاب تيوكلا

 نم اهراجت هدروتسي امب اهنم جرخت لفاوقلا تناكو ءربلا قيرط نع ىرخالا

 .5ص ءقباسلا ردصملا .يعانقلا رظنا كلذك .585ص .تيوكلا خيرات ؛ةمكاح وبا '
 الزنا ىرا متلو 0م. نا7, 6. 5 مد

 .؟8ص ؛قباسلا ردصنملا ءرشبلا

 .١١60ص ء.قباسلا ردصملا  يلمركلا رظنا

 , "8ص ا - 5 /ص ,قبانلا ردصملا , ىعانقلا

 نع ال
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 نكمي ءلفاوقلا كلتل ةراشا مدقاو .'"ماشلا ةيداب نم ةلمحم اهيتاتو .جراخلا

 دق لفاوقلا هذه نأ ودبيو 210708 ماع زفيا روتكدلا ةلحر يف اهدجن نا

 تفقوت .ةلوهجم بابسالو اهدنعو ١78١ ماع ىتح كلت اهتارفس يف ترمتسا

 اذه لعلو :"ليلقب كلذ دعب امبرو 217/8 ةنس ىتح تيوكلاب رورملا نع

 تيوكلا ناب ركذ ذا ءماشلاو تيوكلا نيب ةنيتم ةيراجت تالاصتا دوجو دكؤي

 .””ايروس ىلا لامجلا كلذكو كامسالا عاونا ضعب ردصت تناك

 بوتعلا صيلخت دعب .يراجتلا اهومن يف اسوملم امدقت تيوكلا تققح

 لقنت نا اهنفس ناكماب حبصا ذا 2 ١0/87 ماع يسرافلا ذوفنلا نم نيرحبلل

 ىلا ةرابزلاو نيرحبلا نم يبرعلا جيلخلل يبرغلا لحاسلا لوط ىلع عئاضبلا

 طقسمك اهريغو قطانملا كلت نم دري ام «؛تيوكلا لصي راص اذكهو ؛'”تيوكلا

 ركسلاو نبلاو ةيلاغنبلا تاللخملاو تاضايبلا نم ةليلق تايمك يهو فيطقلاو

 نطقلا لازغاو ةيلاغنبلا ةشمقالا نم ربكا تايمك لمشت امك ءلباوتلا رئاسو

 .نيرحبلا راجتل كلم تادروتسملا هذه ضعبو بلح راجتل نبلاو لفلفلاو

 ."ةرصبلا راجتل كلم اهضعبو

 ءرشنلاو ةعابطلل ةعيلطلا راد ؛يبرعلا نطولل ةيقرشلا دودحلا وا يبرعلا جيلخلا «لفون ديس '

 ١. 51ص 1459 .توريب

 .؟074ص .؛قبانلا ردصملا .ةمكاح وبا 3

 .44"ص .قباسلا ردصملا .ليفلا 8

 .؟١8ص .قياسلا ردصملا ؛ةمكاح وبا 8

 نب هللا ةغبص ديسلا نب حيصف ميهاربا اضيا رظنا .445ص .قباسلا ردصملا ؛ليفلا “
 تاروكنملا راد ءدجنو ةرصبلاو دادعب لاوحا نايب يف دجملا ناونع .يدادغبلا يرديحلا

 .158ص 1957 .يرصبلا

 اكمل



 هبش لخاودل ديحولا ءانيملا اهرابتعاب ينارغجلا تيوكلا عقوم مكحبو

 فلتخمب ةلمحملا لفاوقلا ابيرقت ايموي اهنم هجتن تحبصا دقف .برعلا ةريزج

 دق دجن لخاد يسايسلا رارقتسالا مدع نا ودبيو ."'”لئاحو دجن ىلا عئاضبلا

 اهوحن تالصاوملا قرط هاجتا ىلا ىدا امم تيوكلا ةراجت عاستا ىلع دعاس

 ."”اهداصتقا شاعتناو

 ةمعطالا مهنوعيبي نيذلا .تيوكلا لها ىلا ةيبرعلا ةريزجلا لئابق تدفو

 اهوحنو غبتلاو نبلاو ةبيعالاو ةجسنالاو اهعاوناب بوبحلاك ةمزاللا ةسبلالاو

 لصاوح مهعيبتف لئابقلا امأ «قارعلاو نارياو دنهلا دالب نم بلجت يتلا

 ءاهلحاوسو ةيبرعلا ةريزجلا ضرا تدهشو .”'هتاوزغو مهماعناو مهمانغا

 دجن قطانم لخاد ىلا اهتالحرب تلصو ىتلا .ةيربلا ةيراجتلا تيوكلا لفاوق

 ."نميلاو زاجحلاك اهفارطاو

 منغلاو فاوصالا ىهف ءقطانملا كلت ىلا تيوكلا تارداص زربا اما

 ركسلاك ءعلسلا ضعبب اهايا ةلدابم .ةيبرعلا لويخلاو رومتلاو دولجلاو

 ماع اهتادراو تردقو .'”نميلا نم ةوهقلا تيوكلا دروتست امك ”زرلاو ياشلاو

 ملو 270٠0٠٠٠١ هتميق امب اهترداصو ءةيبور 5000٠١ هتميق امب ١

1- 
 09ص ,قباسلا ردصملا ٠ فومادا

 58ا084لالااهن 06, 017, اضيا رظنا .184ص -١*8ص .قباسلا ردصملا ,ينغلا دبعلا رظنا 2

 م8
 2الا/عا/18+: 08, 615, 6. 128 اضيا رظنا .15١5ص ؛.قباسلا ردصملا ؛ىلمركلا 3

_ 
 0م عدرا الا 06, 011, 2 0

 5مزلوعطب 05, 017, 60

 759١ ص «.قبانلا ردصملا ,ةمكاح وبا
 0 نو

 ١6١5. ص «(قباسلا ردصملا ءرميرول _



 اوناك مهنا لب ءاهدحو ةيتيوكلا ةراجتلا ىلع نييتيوكلا راجتلا طاشن رصتقي

 .ايقيرفاو دنهلا ىلا يبرعلا جيلخلا نم ىرخالا قطانملا عئاضب لقن نولوتي

 ارود تدا «ءةراجتلا ناب «نانئمطا لكب لوقلل صلخن .كلذ ءوض فو

 اهتراحبو اهراجت تالحر لالخ نم ءاهومنو تيوكلا ءوشن يف الاعف

 اهيف يراجتلا طاشنلاو لماعتلا زكارمبو ؛ةديعبلاو ةبيرقلا ئناوملاب مهتاقالعو

 .ئشانلا مهنايكل ًاديازتم امعدو . مهتدلبل ايداصتقا ادودرم كلذب .نيققحم

 ىرخالا قطانملا عم ةراجتلا - ج

 امب اهراجت عاطتساو ؛نينسلا رورمب ةيراجتلا تيوكلا ةيمها تديازت

 تالاصتا قيقحت نم ءراحبلا كلاسمو ةراجتلا قرطب ةيارد نم مهنع فرع

 دالبو ةيقيرفالا لحاوسلاك ؛يبرعلا جيلخلا جراخ ةديعب قطانم عم ةيراجت

 .دنهلا

 ىلا عجرت ةيقيرفالا ةيبرعلا تاقالعلا نا ىلا ؛ةيخيراتلا رداصملا ركذتو

 ,ةصاخ ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا تالص تخسرت ذا ؛ةميدق ةيخيرات روذج

 دهاوشو ةيفارغج قئاقح ىلع موقت اهنوكب تزيمتو ءايقيرفا قرشب

 رشن يف ريبكلا رثالا .مهراجت ةصاخو يبرعلا جيلخلا ناكسل ناكو :''”ةيخيرات

 قطانملا نم اهريغو ءوغنوكلاو لشيسو رقشغدمو رمقلا رزج يف ةيبرعلا ةراضحلا

 جيلخلا راجت ةمدقم يف نويتيوكلا نوكي نا يعيبطلا نم ناكو ."”ةيقيرفالا

 52االخا طل 00 لطاشللاب): عمك1 معاواعه ملل ١15 ١طن مط عظك5, 000 1
00 , 

 .1١؟"ص 11481 .توريب ,ةدحولا راد .ىقيرفالا يبرعلا نواعتلا .نسحلا فسوي
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 ءايقيرفال يقرشلا لحاسلا عم يراجتلا لدابتلا نيتمت هاجتاب اقباست يبرعلا

 ."”قطانملا كلتو .مهتدلب نيب ةيراجت تاقالع ةماقاب تيوكلا راجت حجن ذا

 قطانملا ىلا يبرعلا جيلخلا ةراجت لقن يف يتيوكلا رودلا ديازتل ارظنو

 عيب مسوم يف ةيتيوكلا نفسلا تطشن دقف رشع عساتلا نرقلا لالخ ىرخالا

 ءدنهلا ىلا اهمظعم هجتت .ةرصبلا نم رومتلاب اهنحش متي نا دعبف ءرومتلا

 وحن رمحالا رحبلاو الكملاو ندعو تومرضح ىلا رحبي ءرخآلا ضعبلا امنيب

 وا ةنيدم دنع راجتلا فقوتي .؛ةيراجتلا مهتلحر لالخو .'""ايقيرفا قرش

 ةريزجلل ةيبونجلا لحاوسلا ىلع ةرشتنملا ةريغصلا ندملا كلت نم نيتنيدم

 ئتاوم ىلا مهباكرو مهعئاضب لقنل وا ءاهناكس عم علسلا لدابتل ةيبرعلا

 يف تئبع ىتلا ةيقارعلا رومتلا كانه عابت تناك اذا .””ةيقرشلا ايقيرفا

 يتلا ركسلا سايكاو ةشمقالا مزحك ىرخالا تالومحلا كلذكو «ةرصبلا

 عيب يف اصوصخ داسك مهفداص اذاو ؛"””ندعو تيوكلا قاوسا نم تيرتشا

 راحبالا لبق لوطا ةرتف تاهجلا كلت يف ءاقيلا ىلا راجتلا ءالؤه رطضي رومتلا

 ."”علسلا نم اهريغو باشخالا لقنل ؛دنهلا ىلا

 رابجنزو اسابمبو ومالو وشيداقمك ءايقيرفال يقرشلا لحاسلا ئناوم تفرع

 نوفطصم مهو «نورخالا نيتيوكلا ةراحبلا ءاسابمب يف ظحالي ذا تيوكلا راجت

 .١9١ص «قباسلا ردصملا ؛ينغلا دبعلا أ

 .86١ا/ص .قباسلا ردصملا . يصوصخلاو يعانقلا 2

 ء5س ء١ع .يبعشلا ثارتلا ةلجم .تيوكلا يف نفسلا ةعانص ءرجناس. ه .دراشتير م

 ,14ص 21954 .يناثلا نيرشت ,دادغب

 .ةقت ديلا"

 .1807/ص «قباسلا ردصملا .يصوصخلاو يعانقلا 9
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 عئاضبلا عيب نم ءاهتنالا دعبو .'"نيمداقلل اياحتلا نولسري لحاسلا ىلع

 اهيف امب .باشخالاو لابحلاو لباوتلا ءارش ةيلمع يرجت ء.ةلوقنملا علسلاو

 يتلا مزاوللا عيمج بناج ىلا ءاهيراوصو نفسلا ةعانصل ةمزاللا عاونالا

 نع الضف ."”نفسلا ةعانصي اهنم طبتري ام ةصاخو .نويتيوكلا اهيلا جاتحي

 تيوكلاب لزانما فيقست يف لمعتسملا (لدنصلا) وا لدنجلا بشخ مهداريتسا

 ىلا ةيقيرفالا تادراولا نيب نمو ."'ةرصبلا ةقطنم ىتحو يبرعلا جيلخلاو

 .غمصلاو زوجلا تيزو «يلاموصلا محفلاك ىرخا فانصا .كلذ بناج

 فقت «نييتيوكلا راجتلا ةدوع ءانثا يفو ."”تاراهبلاو ياشلاو زرالا كلذكو

 ضعي نم مهيدل ام اوعيبيل ,حرطمك ؛ىرخا ةيجيلخ ئناومو ندم يف مهبكارم

 ."”تيوكلا يطاوش مهلوصو ىتح ءطقسم تويب ءانب يف اهلامعتسال ةدمعالا

 نا يبرعلا جيلخلا ناكس مهناوخا عم نواعتلاب .تيوكلا يلاها عاطتسا اذكهو

 عم ةراجتلا نيتمت لالخ نم «ةيقيرفالا ةيبرعلا تاقالعلا ميعدت يف اومهسي

 مهكالتماو ءةيراجتلا نونفلا مهباستكا ىلع ةديكا ةلالد كلد يفو «قطانملا كلت

 .يراجتلا لمعلا يف ةنورملا ىلع ةردقلا

 .دنهلا دالبو تيوكلا نيب ةيراجت تاقالع اشنت نا يعيبطلا نم ناكو

 رود حضو نا دعب ةصاخ ءامهنيب ةكرتشملا حلاصملاو «ةيخيراتلا طباورلا مكحب

 ذخال ةيلاع ةقثب ءاهناكس عفدناو ؛يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف يمانتملا تيوكلا

 ,؟"-١؟0ص .قباسلا ردصملا ءرجنان :

 .4١ص ءقباسلا ردصملا .شرتخلا 2

 وينوي 217ع تيوكلا .يبرعلا ةلجم تيزلا لبق تيوكلا .رقصلا دمح زيزعلا دبع *
 .١١؟ص ء.قباسلا ردصملا .يدادقملا اضيا رظنا ء"٠ءلص .1551714 (ناريزح)

 .45ص :.قباسلا ردصملا ,.دوصقملا ديع اضيا رظنا د

 .؟١سص «ءقباملا ردصملا رجئام 9



 تاقالعلا نا ودبيو .ىرخالا قطانملا عم يراجتلا لماعتلا يف ةردابملا مامز

 رشع نماثلا نرقلا رخاوا ىتح ةرخاتم تتا .دنهلاو تيوكلا نيب ةيراجتلا

 عطقو يدنهلا طيحملا زايتجا نم ةريغصلا ةيعارشلا نفسلا نكمت مدعل كلذو

 .""دنهلا دالب ىلا الوصو ةليوطلا تافاسملا

 لعل :نيبناجلا نيب ةيراجتلا تالاصتالا قيقحت يف ةدع لماوع تمهاس

 ىلا لوصولا نم مهتنكم يتلا ةريبكلا نفسلا ءانب يف نويتيوكلا حاجن اهزربا

 هبجومب مرح (اموسرم) انامرف ردصا .11/4 ماع يلاعلا بابلا نا امك ءدنهلا

 ئناومو .«تيوكلا بسكا امم «سيوسلا عم رحبت نا ةيحيدلا نفسلا ىلع

 هنم ردصت يذلا زكرملا اهلعج ذا ةيراجت ةيمها ىرخالا يبرعلا جيلخلا

 ارح ايراجت ءانيم تيوكلا تلظو '”لوبناتساو بلح ىلا ةيدنهلا عئاضبلا

 هطاشنل ةرصبلا ءانيم ةداعتسا نم مغرلا ىلع :"””راطقالاو تايسنجلا عيمجل

 تيوكلا نيب ةطشن ةراجتلا ترمتسا ذا ءرشع نماثلا نرقلا ةياهن يراجتلا

 ."”امهنيب ةيراجتلا تاقالعلا ديازتل كلذو دنهلا دالبو

 ةيرمشلا لويخلا بلجت ذا ءدنهلا يف ةجئار اقوس .ليخلا ةراجت لكشت

 يتلاو ءدنهلا ىلا اهلاسرا تيوكلا راجت ىلوتيو .ةيبرعلا ةريزجلا لخاد نم

 سارلل ةيبور ٠٠" رعسبو ناويح )5٠١0( يلاوحب ١858 ماع اهددع ردق

 يشتارك لثم دنهلا ئناوم عيمج ىلا لصت ةيتيوكلا نفسلا تناكو ."”دحاولا

 .458ص .قباسلا ردصملا ؛ليفلا أ

 .140ص 1١48 ص .قباسلا ردصملا .ينغلا دبعلا 2

 .؟7لص (قباسلا ردصملا ء:ةدوج 8

 .١49ص .قباسلا ردصملا ؛ليغلا *

 ال/ا) ل061: 08.017, 8.214 رظنا ليصافتلا نم ديزل ”

 .١01ص «قباسلا ردصملا ؛يلمركلا اضيا رظنا

 1ا/



 نا ركذو .' "كانه اهعيب يرجي ذا ءرومتلاب ةلمحم يهو .يابموبو اتكلكو

 لدعم ءدحاولا ماعلا يف يابموب ىلا ابكرم نيثالث وحن لسرت تناك تيوكلا

 ةيقارعلا رومتلا هذه ةضياقم متتو .'"”رومتلاب ةأبعم يهو .نط ةئام اهتلومح

 ىلا اهب نودوعي مث ؛كلذ وحنو تاوداو ثاثاو ةجسنا نم ىرخا لاوماب

 ةراجتل يسيئرلا قوسلا لثمت دنهلا تناك امك ."”'مهاردلاب اهنوعبيف «تيوكلا

 هفينصت متي ذا .يابموب ىلا هريدصتب مهرودب ؤلؤللا راجت موقي ذا ء.ؤلؤللا

 لسرت هنم ءازجا تناك امك ءاهريغو ةيبروالا قاوسالا ىلا ريدصتلل ءهدادعاو

 هنا ءرشول يكيرمالا ةلاحرلا انل يوريو ."'ءاضيبلا ىلآللا ةصاخو ءدادغب ىلا

 ةدع ةحطسلا قوف لمح دق ناكو ادج ينغ يبرع رجات” :هيرفاسم نيب ناك

 ناك دقلو ءيايموب نم اهارتشا دق ناك ذا شامقلا عطق نم تاالايلا نم تائم

 تيوكلا نيب ةيراجتلا تاقالعلا ةوق ىلا ريشي امم ,«"”تيوكلا خيش نم ابيرق

 ."دنهلاو

 ةعانص يف لخدت يتلا كلت ةصاخب باشخالا دنهلا نم تيوكلا دروتستو

 ريماسملاو نبلاو ركسلاو لابحلاو سبالملا و ةفلتخملا اهعاوناب .ةيعارشلا نفسلا

 .4١ة4ص .قباسلا ردصملا . ينغلا ديعلا 1

 .؟9اص ء.قباسلا ردصملا «ةمكاح وبا رظنا 5

 68١٠١. ص .قباسلا ردصملا .يلمركلا 3

 .١"ص ؛.قباسلا ردصملا , شرتخلا *

 .١؟ص -١١ص «قباسلا ردصملا ءرشول رظنا ليصافتلا نم ديزل :

 دما طةئلالشبإ 25 5
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 بلغا لعجي امم ءدولجلاو لباوتلاو ةريخذلاو ةحلسالا ىلع ةدايز زرالاو

 ."دنهلا دالب نم اهيتأت اهتادراو

 ركذ ذا ءايسورو تيوكلا نيب ةراجتلا نم عون دوجو ىلا رداصملا تراشاو

 داريتساب تيوكلا مايقو ."'ايسور ىلا مذغلا دولجل دودحم ريدصت كانه نا

 تاالاصتالا هذه ناف هلك كلذ ىلعو ."'سراف دالب نم ةففجملا هكاوفلا

 اهرود مظاعت ىلع للدتو ؛يراجتلا تيوكلا زكرم نم ديكاتلاب ديزت .ةيراجتلا
 .ايرواو دنهلا دالب نيب نيرفاسملاو عئاضبلل ةطشن روبع ةقطنمك

 ةراجتلاو لقنلا ةكرحو ةيتيوكلا نفسلا -د

 اهطاشن زيكرت يف ءةيعيبطلا اهدراوم ةلقل ةجيتنو تيوكلا تدمتعا

 ناف كلذ نع الضفو :؟”يربلاو يرحبلا لقنلا ةكرحو ةراجتلا ىلع يداصتقالا

 ىلا ىدا ؛ءارحصلا قيرطو يبرعلا جيلخلا نيب يراجتلا قيرطلا ىلع اهعقوم

 .ةيبروالا ةيراجتلا تاكرشلل ةيرحبلا تالصاوملا طوطخ نم بوتعلا ةدافا

 ةفاضالاب ءهيلاو يبرعلا جيلخلا ربع ءرشع عساتلاو رشع نماثلا نينرق ةليط

 ةسيئرلا ةطيسولا زكارملا دحا تيوكلا تحبصا كلذبو .'”ةيرحبلا قرطلا ىلا

 ."ملاعلاو اهب ةطيحملا ميلاقالا نيب ةيراجتلا

 «ليفلا اضيا رظنا .559ص «.قباسلا ردصملا .رجئاس .١6١ص .قباسلا ردصملا ؛ينغلا ديعلا 1

 .,7"ص .تيوكلا ناكس

 .44 5ص «.ةيفارغجلا ,ليفلا <

 .؟؟١ص .قباسلا ردصملا ,ةمكاح وبا 8

 .هركذ قبس ردصم ءةيتيوكلا ةئايسلا ةديرج .ةرضاحم  حابصلا َ
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 يرحبلا لقنلا لاجم يف .ةيرحبلا اهتايلاعف مزالتت نا يعيبطلا نم ناكو

 ةدعاسملاو تيوكلا ةنيدم زورب يف ءدوهشملا ةيتيوكلا نفسلا رودب .يراجتلا

 .ةقطنملا بوعشو ىرخالا ممالا تفرع اهلالخ نمو اهراهدزاو اهومن ىلع

 نونف يف ةربخلا يوذ اهتراحب هناش عفر يذلا زيمتملا يتيوكلا رودلا ةيهام

 نم نودعي : مهناب نييبروالا ةلاحرلا دحا مهفصو نيذلاو .«ةراجتلاو رحبلا

 ."”يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف ةأرج مهرثكاو برعلا ةراحبلا رهما

 يتلا «ةيعارشلا نفسلا ةطساوب ةيراجتلا اهتيلاعف تيوكلا تفناتساو

 اهراجتب تيوكلا تفرع ذا ءاهتراجت مظعمب يتات ءاهرما ئداب يف تناك

 ."”ةدع قطانم نمو ةفلتخملا عئاضبلا اهتطساوب نوبلجي نفس مهل تناك نيذلا

 ام ةداعو «تيوكلا ةراجت نم ربكالا مسقلا لقنب ةيلحملا براوقلا تمهاسو

 يف فيطقلاو لامشلا يف ةرصبلا نيب عقاولا ميلقالا يف ةيراجتلا اهتايلمع رصتقت

 كلت يف يراجتلا طاشنلا دادزي ذا ."”يبرعلا جيلخلا لحاس ىلع بونجلا

 وا ناليس ةريزج ىلا باهذلاب موقت تناك امك ءؤلؤللا تاصاغمب ةينغلا ةقطنملا

 نع مهتبيغ لوطت راجتلا ءالؤه نأب املع ؤلؤللا نع اثحب ءرمحالا رحبلا

 ."ةلماك تاونس مهتويب

 وهو تيوكلاب ايلحم عنصي يذلا لوالا :نيمسق ىلا ةيتيوكلا نفسلا مسقت

 مث نييتيوك نيرهام عانص ةطساوب دنهلا يف هتعانص متت يذلا رخالاو ءرثكالا

 نم ضرغلاو اهماجحا بسح .نفسلا كلت تفنص امك ؛'”تيوكلا ىلا بلجي

 .88ص ء.قباسلا ردصملا .وزنزنيف يلاطيالا ةلاحرلا رظنا 1

 .ال٠١صضص «قيانلا ردصملا . يعانقلا 2

 مهلا عمل انيمزج ةرمععب نم.ىاج, مدوو 3

 .ه؟صص ؛.قبانلا ردصملا ةةقزمادا

 .١؟١ص ء.قباسلا ردصملا ءيصوصخلاو ىعانقلا 5
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 يف ةلماعلا يهو .ليتبلاو موبلاو كوبمسلاو يعرشلاو تويلاجلا كانهف ءاهئانب

 هل ناك امم ريثك اهريغو رفسلا يف ةلماعلا نفسلا رهشا يهو ”ةلغبلا"و صوغلا

 ."”يرحبلا تيوكلا لوطسال يراجتلا طاشنلا معد يف مضاولا رودلا

 درو امم دافتسيف «ةيرحبلا ةراجتلا يف ةلماعلا ةييتيوكلا نفسلا دادعا اما

 ةنيفس )٠١( كلمت تناك تيوكلا نا 2٠005 ماعل ةيدنلوهلا قئاثولا يف

 .ءىرخا نفس نع الضف .ؤلؤللا ىلع صوغلا يف مدختستو ةريغص اهمظعم

 نم ةرتفلا كلت يف اريبك اددع لثمي وهو .ةعونتم ةيراجت تاطاشن تسرام

 سداسلا دقعلا يف ةيلخادلا تيوكلا عاضوا ترقتسا نا دعي ذا 2 ”ةنيدملا ءوشن

 نيتمتو ةيرحبلا مهلامعا ةسرامم ىلا يلاهالا هجتا ءرشع نماثلا نرقلا نم

 بلطت يذلا رمالا «ةيبنجالاو ةيبرعلا ةراجتلا ئناوم عم ةيراجتلا مهطباور

 ركذ ذا يرهنلاو يرحبلا لقنلا يف ةلماعلا نفسلا ددع يف ةدايز «ةرورضلابو

 ريثي يذلا لعلو ."”ةنيفس )8٠١0( يلاوح ١750 ماع كلمت تناك اهنا

 يتلا نفسلا نم ددعلا اذه لثم ءتقولا كلذ يف تيوكلل نوكي نا ؛بارغتسالا

 وه امم بكارملاو نفسلا نم اهادعام ريغ اذه .هدحو صوغلا يف اهمدختست

 ."”دارفالاو ةراجتلل يرحبلا لقنلاو ةراجتلا لثم .ىرخا ضارغا يف مدختسم

 ىلع نيصيرح اوناك ؛نيفورعم راجت مهنوكب «تيوكلا بوتع نا دكؤملا نمو

 ع يبرعلا جيلخلا يف نفسلاو ميهارب ةعماج .١٠ع .ةعماجلا ةلجم ءىبرعلا جيلخلا ىف نفسلاو بكارملا ةمق ؛ليلف هاوي
 ,؟9ص 5١2الازومت .لصوملا

 .١١ص «,بوتعلا خيرات نم «ةفيلخلا لآ نع القن *

 .١؟١ص .قياسلا ردصملا .ىصوصخلاو ىعانقلا 3

 ." ١ص «.تيوكلا ةأشن ؛ حابصل 8
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 نوديزي اوناك مهناف كلذل «ىرخالا قطانملا عم يراجتلا مهلماعت ذفانم عيسوت

 ."مهتراجت تمن املك .مهنفس ددع

 يناثلا ردصملا لكشي .تيوكلا لوطسال يراجتلا يرحبلا لقنلا حبصا

 نيسمخ ىلع يوحت ةنيفس ربكا تناكو .صوغلا دعب دالبلا يف يموقلا لخدلل

 نم ةفلتخم قطانم داترت يهو «ةراحب ةرشع ىلع يوحت ةنيفس رغصاو ؛ اراحب

 ناك ةيراجتلا نفسلا ددعومن يف دارطالا نا امك ؛"””هجراخو يبرعلا جيلخلا

 امم ."””يراجتلا لوطسالا ةيامح ءىرخا ةيبرح نفس ءانب وا ءارش هبحاصي

 ىوقلا عراصتو يبرعلا جيلخلا ةقطنم عاضوا رارقتسا مدعل ةجيتن هددهي ناك

 بناج ىلع .يراجتلا تيوكلا لوطسا تاب كلذل .هيف ةيبنجالاو ةيلحملا

 نم ةريخالا تاونسلا نا لوقلا نكمي كلذ ىلعو .ةيلاعفلاو ىوقلا نم ريبك

 جيلخلا يف ةيرحبلا ةراجتلل تيوكلا راكتحا تدهش ءرشع نماثلا نرقلا

 ."”يبرعلا

 نماثلا نرقلا نم ريخالا عبرلا ىتح ارصتقم «ةيتيوكلا نفسلا لمع ناك

 جيلخلا ئناوم يقابو «سرافو طقسمو ةرصبلا لثم ةبيرقلا ئناوملا ىلع رشع

 ريسعلا نمو «ةربغص تناك «كاذنا ةلمعتسملا نفسلا نوكل ارظن كلذو يبرعلا

 نفس تيوكلل حبصا نيحو .'”يبرعلا جيلخلا هايم نع اديعب راحبالا اهيلع

 .طقسم يف وسرلا نع تفقوت اهناف ءاهعم ةرجاتملاو دنهلا غولب ىلع ةرداق

 .١9١ص .قباملا ردصملا ؛ ةنيطق أ

 .5١5ص ,1414 «تيوكلا ,5ط.راحبلا ملع يف راتحملا ليلد .يماطقلا يم

 ١41١. ص ؛يقرش خيرات ؛ةمكاح وبا :

 ,.الإص ١1975, دادغب .رشع نماثلا نرقلا يف يبرعلا جيلخلا يف ةيرحبلا ىوقلا .نيما 4

 .١8ص .قباسلا ردصملا ؛ حابصلا 5

١4 



 عفد بنجتت يكل تيوكلاو ةرابزلا يئانيم ىلا دنهلا نم ةرشابم رحبت تذخاو

 ."طقسم ناطلسل ةبيرضلا

 رخاوا «يرحبلا يراجتلا لمعلا يف ةيتيوكلا نفسلا رود مظاعت طبتريو

 ءانب يف تيوكلا لها حاجنب .رشع عساتلا نرقلا ةيادبو رشع نماثلا نرقلا

 اميرو «"طقسم يف نفسلا ةانب نم اهوملعت يتلا ةفرحلا كلت ةيعارشلا نفسلا

 بستكاو ."'تيوكلا ىلا نيرحبلا نم مهنم قيرف حزن امنيح نيرحبلا لها نم

 ةعانص زكارم مها «تيوكلا تدغ ىتح ؛نينسلا رورمب ةديج ةراهم نويتيوكلا

 ىنبيو «ليلقب كلذ دعب امو .“”رشع عساتلا نرقلا يف يبرغلا جيلخلا يف نفسلا

 اهتطساوب نكما يتلاو ءانط 0-70ه نيب اهتلومح حوارتت نفس تيوكلا يف

 نا (سيرول) ركذيو .""ايقيرفا لحاوسو دنهلا ىلا باهذلا نم تيوكلا راجتل

 بسكيو .ةنسلا يف ابراق (560-؟١) نيب ام نوعنصي اوئاك تيوكلا لها

 ."”ةعانصلا كلت نم مهتشيعم ارجات ٠٠١ يلاوح

 .نوتيوكلا راجتلا ناك .يتيوكلا يراجتلا لوطسالا نفس بئاج ىلا

 فلتخم يف نييتيوكلا ريغل ةكولمملا نفسلا نم ىمظعلا ةيرثكالا نورجأتسي

 نفسلا هذه تناك دقو ءرومتلا ةراجت يف ةصاخب .يبرعلا جيلخلا نادلب

1 
 .؟"ة؟ص .تيوكلا خيرات .ةمكاح وبا

 1ع ةل0مللاءلم 65057, 29 !18ل011, افيا رظنا .15١ص .قباسلا ردصملا ١ يتاوهقلا 5
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 .١"١١1ص «ءقباسلا ردصمللا رميرول 8
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 .'"!نفسلا ددعو ةقاطلا ثيح نم يتيوكلا يراجتلا لوطسالا براقت ةرجاتسملا

 ءانيم راز يذلا (ماهجنكي) يزيلجنالا ةلاحرلا هابتنا رمالا اذه تفل دقو

 هيلا ةجراخلاو ةلخادلا نفسلا ةكرح ةرثكي" :هفصو ذا ١181ماع تيوكلا

 ."””ةريغصو ةريبك نيب ةنيفس )٠٠١( يلاوحب اهددع ردق يتلاو

 )١١ رشع عساتلا نرقلا تانيرشع يف حابصلا لآل نا ضعبلا ىريو

 ةئيفس (١٠)و انط 400 ٠٠١- نيب اهتلومح طيحملا تارباع نم (ةنيفس

 حوارتت ىرخا ةنيفس )١15١( ىلع ةدايز ءانط١٠١ ىلا 50٠ نم اهتلومح ةريغص

 ىلع صوغلا يف ةلماعلا نفسلا نع الضف اذه :«""انط ١5١ىلا ١5 نيب اهتلومح

 18141١ ماع يفو ."ةنيفسا١٠6 يلاوحب ١87 ماع ضعبلا اهردق يتلاو ؤلؤللا

 اهنم ةدحاولا ةلومح حوارتت اليتبو ةلغب )١”7( نوكلمي تيوكلا ناكس ناك

 لقنلل مدختست «ةريغص ةنيفس نيسمخ ىلع ةدايزو ءانط 1١6٠-5٠00 نيبام

 .”ةيجيلخلا ئئاوملا عم يراجتلا

 اطاشن تدهش دق ١184٠. ماع دعب ام ةرتفلا ناف كلذ يف بير الو

 يلاتلاب دازف ةراجتلا ناديم ةيراخبلا نفسلا لاخدال رظنلاب اقومرم ايراجت

 ةيتيوكلا نفسلا ددع (ينزج) لارنجلا ردقو .”يرحبلا لقنلاو ديربلا طاشن

 حوارتت ةنيفس )٠٠٠١( نم رثكاب ةفلتخم نكاما ىلا ةيونس تالحرب موقت يتلا

 .,9١ص ءقياسلا ردصملا للا

 8النناك ا 0ا خال 0 5

 .ه 86ص .قباسلا ردصملا ينيك”

 .""ص «.قياسلا ردصملا .بيبح اضيا رظنا ,. ؛5ص .قباسلا ردصملا .دومحم 5

 .١؟١ص ؛قباسلا ردصملا «يعانقلا

 .؟45ص ؛.قباسلا ردصملا ,ةمكاح وبا 5
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 «نويبروالا ةلاحرلا ديكأت نم هظحلنام اذهو «''”نط ٠١ ىلا 1٠ نم اهتلومح

 ةلالدللو ءرشع عساتلا نرقلا نم يناثلا فصنلا لالخ ء.ةقطنملا اوراز نيذلا

 طاشنو ؛ةيرحبلا ةراجتلا يف ريبكلا اهرودو ؛تيوكلا نفس ةرثك ىلع ةحضاولا

 ماع تيوكلا راز يذلا رشول يكيرمالا ةلاحرلا هدروا ام وه «ديازتملا اهئانيم

 ةدع انيأر دقلو“ :هلوقب ءانيملب اهترثكو نفسلا محازت فصو ذأ 4

 اهيلا رظانلا ىلا ليخيو .لحاسلا ىلع ةففجمو .جراخلا ىلا ةبوحسم بكارم

 ةعشا تحت يلطصت .حيسامتلا نم ةلئاه ةعومجم اهناك اهترثكل ديعب نم

 ."””ةبهتلملا سمشلا

 تدعاصتو ةييتيوكلا نفسلا ددع دادزا ءرشع عساتلا نرقلا تانيعبس يفو

 اهتدايس توبثو .ةيسايسلا تيوكلا عاضوا رارقتسا عم «ةيراجتلا اهتيلاعف

 .”ةنيفس يفلأب ةيقارعلا ءاروزلا ةديرج اهتردق ىتح ءاهسفن ىلع
 رخفي يذلا عئارلا لجسلاو اهراجتو اهنابرب ةيتيوكلا نفسلل ناك اذكهو

 ,ناكم لك يق اهعم تيوكلا مسا تلمح اهنال .نينسلا رم ىلع نويتيوكلا هب

 ئفارملا عم ةيراجتلا مهتالص تقثوو ةرومعملا ءاجرا هيف اهلاحر تطح

 تززع كلذبو .هجراخو يبرعلا جيلخلا لخاد ةيراجتلا اهتاتويبو ؛ةيرحبلا

 .ةيداصتقالا اهتاناكما معد يف تدافاو «يسايسلا تيوكلا زكرم

 تانعوالاعا 8 ه
2 

 .١؟ص .قباسلا ردصملا .رشول

 .(مادالار ها184 ةنس لوالا عيبر ١6 ١ع .ءاروزلا ةديرج رظنا 8

 املأ





 همتاخلا
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 يفارغجلا اهعقوم مكحب تيوكلا نا ,ثحبلا اذه لالخ نم انل مضتا دقل

 زكرمك ةصاخ ةيمها تبستكا ؛يبرعلا جيلخلا نم يبرغلا يلامشلا مسقلا يف

 هبش لخاودل ايعيبط اءانيمو .ماشلاو قارعلا ىلا ةهجتملا ةيربلا لفاوقلل يراجت

 لقنل ةلماعلا نفسلا هداترت ايرحب اقيرط لثمت اهنا نع الضف .ةيبرعلا ةريزجلا

 حورب بوتعلا يلحت نا امك ءابرواو دنهلا دالب نيب نيرفاسملاو عئاضبلا

 ةليوطلاو ةقاشلا ةيرحبلا مهتلحر لالخ ةحضاو تلجت ىتلاو ةرباثملاو ةلواطملا

 ةيادب يف تيوكلا مهرارقتسا ىتح ءدجن يف يلصالا مهنطوم مهترجه ذنم

 كلذ قيقحت يف اهلك تمهسا دق .ةيرحب ةربخ مهبسكا امم رشع نماثلا نرقلا

 يف هملاعم حضتت تذخا يذلا بوتعلا تاعامجل ماهلا يخيراتلا ثدحلا

 ميعدتل ةرقتسملا ريغ ةقطنملا فورظ فيظوت يف مهحاجنو .ةقحاللا تارتفلا

 نرقلا كلذ نم لوالا فصنلا لالخو ءاهتيامح تامزلتسم ريفوتو مهتدلب

 تيوكلا تلظتسا نيذلا - ءاسحإلا ماكح - دلاخ ينبب مهتقالع تدطوت

 «لضفا لالقتسا هاجتاب مهنم ررحتت نا ؛ جيردتلاب اهنكما ىتح مهتيامحب

 طبحتو ءرشع نماثلا نرقلا رخاوأ اهمادقا تبثت نا تعاطتسا اذكهو

 ىلع بعك ينبو ةيبرعلا ةريزجلا يف نييفلسلاك ءاهنم لينلل ضعبلا تالواحم

 تيوكلا تكسمت .تارتفلا كلت لالخو :؛يبرعلا جيلخلل يقرشلا لحاسلا

 لخادلاب تققحو .ىرخالا ىوقلا عم ةمئادلا اهتالاصتا مغر ءاهلالقتساب

 اهخويش بقاعت عم ؛ةرادالاو مكحلا يف ديلاقت خيسرت يف ةظوحلم تاحاجن

 ادب يذلا يتيوكلا يراجتلا لمعلل ميهافم تسراو مكحلا ىلع حابصلا لآ نم

 ريبعتلا حمص نا - لوقلا نكمي كلذل «ةقطنملا يف ةبيط ةناكم لتحيو ءدعاصتي

 تدافا امك ءاهتموميدو اهحاجن لماوع اهعم لمحت يهو تدلو تيوكلا نا -

 اهتايناكما ةيوقتا ءرشع نماثلا نرقلا نم ريخالا عبرلا ثادحا نم
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 ةينامثعلا ةطلسلاو سرفلا لاغشناك «يسايسلا اهلالقتسا نيصرتو .ةيداصتقالا

 «تيوكلل ةبسانملا ةصرفلا أيه امم «ةرقتسملا ريغ امهعاضوا ةجلاعمب قارعلا يف

 - ١الا/ل5) ةرصبلل سرفلا لالتحا نا امك ءاهلالقتسا ديكوتو اهعاضوا بيترتل

 عم ةرشابم لماعتت تحار يتلا .تيوكلا ةيمها ىلا راظنالا لوح (ا4

 نم اتقؤم ةيناطيربلا ةلاكولا لاقتنا دعب ةصاخو ةيراجتلا ةيبروالا تاكرشلا

 عفقرو ءاهداصتقا معد ىلا هلك كلذ ىدأو (1740 - )١9 اهيلا ةرصبلا

 .يبرعلا جيلخلا لامش يف ةيسايسلا اهتناكم

 طاشنلا ناديم تيوكلا جولو وه .رشع عساتلا نرقلا زيمي ام زربا نا ىلع

 ةيلحملا ةراجتلل اطشن ازكرم ةنيدملا تدغ دقف ءرثؤم لقثب يراجتلا

 جيلخلا ةقطنم ةيراجتلا اهتالحرب ىدعتت نييتيوكلا نفس تراصو ,ةيجيلخلاو

 تاردق ززع امم ءدنهلاو رمحالا رحبلاو ةيقرشلا ايقيرفا لحاوس ىلا ؛يبرعلا

 ةراهم ىلع نييبروالا ةلاحرلا ةداهش لعلو ةيسايسلاو ةيداصتقالا تيوكلا

 .لوقن ام ىلع ليلد ريخ يه ةيراجتلا نونفلاب مهتفرعمو نييتيوكلا ةراحبلا

 تناعتسا ةجردل 2141/١ ماع ةوقلا نم يرحبلا تيوكلا لوطسا حبصا ىقح

 يف نييفلسلا ةبراحمل ءاهتادادماو اهتاوق لقنب ةدعاسملل «ةينامثعلا ةلودلا هب

 امم ءاهتأشن ذنم دايحلا ةسايسب ,ةكسمتم تيوكلا ترمتساو .ءاسحإلا

 تاقالعب هب تظفتحا يذلا تقولا يف ,ةقطنملا تاعارص يف قالزنالا اهبنج

 ءاهنايك نع اعافد الا ءاهخيرأت يف ابرح لخدت مل يهف .عيمجلا عم ةبيط

 نم مغرلا ىلع اهتراجت ةلقرع وا ءاهتدايسب ساسملا ؛نيرخآلل حمست ملو

 لظ كلذبو ءاهيلع ةنميهلا ضرفل .ةيئاطيربلاو ةينامثعلا طوغضلا دادتشا

 .ةيجراخلاو ةيلخادلا مهنوؤشب نوكسمي نويتيوكلا

 امك



 يبرعلا جيلخلا 'تاراما نيب ةبيط ةناكم .تيوكلا تلتحا اذكهو

 قشت نا .يلخادلا ديعصلا ىلع تعاطتسا نيح يف .ةيبرعلا ةريزجلاو

 تاذ تيوكلا نا دهاوشلاب تبثت ناو .ةيعيبط ريغ فورظ طسو .اهقيرط

 رطاخم نم اهب طيحي ام لك زواجت نم تنكمت ء.ةدودحملا تاناكمالا

 .ةوقو ةميزعب تايدحتو

 ليد









 ”ةيبنجالاو ةمجرتملاو ةيبرعلا عجارملاو رداصملا“

 تاطوطخملا -الوا
 ةبتكم يف ةظوفحم ةطوطخم ؛ةيدجنلا دالبلا خيرات يف ةيردلا دوقعلا -

 .(ةال'ع) مقر تحت .دادغب ةعماج .بادالا ةيلك ءايلعلا تاساردلا

 ةروشنملا ريغ قئاثولا -ايناث

 ةينامثعلا -أ

 زكرم (م187/1) / ه78١+ ماعلا يف  فلملا مقر .ةينامثع قئاثو -

 .4 مقر ةقيثو (ةرصبلا ةعماج) يبرعلا جيلخلا تاسارد

 زكرم (م١187) / ه8١١+ ماعلا يف 7 فلملا مقر ؛ةينامثع قئاثو -

 .0 مقر ةقيثو (ةرصبلا ةعماج) يبرعلا جيلخلا تاسارد

 /١ يف (4) فلم 298049 مقر .ةيجراخ / ةدارا .ةينامثع قئاثو -

 ,ةيكارتشالاو ةيموقلا تاساردلا دهعم .2(م18681) ه1751/ ناضمر

 .دادغب .ةيرصنتسملا ةعماجلا

 عيبر 4 يف )١( فلم 21801١ مقر «ةيلخاد / ةدارا ؛ةينامثع قئاثو -

 .ةيكارتشالاو ةيموقلا تاساردلا دهعم 0(م1808) ه١07١١ رخآلا

 .دادغب .ةيرصنتسملا ةعماجلا

 فيشرالا .-- خيرأت الب - (985) ثحبلا مقر .ةينامثع قئاثو -

 يمالعالا قيثوتلا زكرم 215707 قاروالا مقر .لوبناتسا يف ينامثعلا

 .دادغب . يبرعلا جيلخلا لودل
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 ةيزيلكنإلا -ب
 معمرعا6ولل 62ععلمغ (00ل2ا0عالآ]اثلا) 1١0 5 أاه م
 امالمهمرلل0.13,مم7عم 5" لذلل 1885. 1015 50عالالعللا 15 7ع
 موممعوتلال 0ع منعم زلملعولالو 5عنوعاممال 0ع ةرمتع عمه

 الوارث (1900).
 ةروصم ةخسن ءدادغب  ىبرعلا جيلخلا لودل ىمالعالا قيثوتلا زكرم

 .مليفوركياللاب

 ةروشنملا قئاثولا -اثلاث
 ةيبرعلا -أ

 ةريزجلا هبش قئاثو نم .نمحرلا دبع ميحرلا دبع .د .ميحرلا ديع

 يبنتملا راد (م٠184 ء1819 /ه65١١ 01754) ءيلع دمحم رصع يف ةيبرعلا

 .م1487 /ه017٠4١ ةحودلا , عيزوتلاو رشنلل

 ةيزيلكنإلا - ب
 - م6,/1101015010ءانزذ 001807100 08 718عمت185 عالمه عال 5
 ملام ذمللم5ذ هعاقتاللم 70 الماك ملال ١816 80ان 86

 0010117885, /01.ل1. اان 118, 3.
 - 8اماللعال, 208110: 7ع مععفا85 0 اكاناللشا7 1896 - 105
 ,0/5)١٠/01.0 1896 - 1901, ععفتالاك عمكذ مللط تمزلاطمللال انالا1 8,

 ةوعمت 8هل1هلزل, 1971.
 - ميوومك, عطمعتبعوب 5ءاضعكامذل5 عمال 1ع همالاقخال
 6ما/عوالال علل, اوه ملعدا مللط 0تكانعع اذلعهعجافتكامزا
 همرلدععجعم انبات منع همهمالالعع 08 0هاامئا لانك عمك,
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 6ما/لوفا)أل مخلل 01نعمو طاشععك اذل 1ع (0عطكعامذأل) " ْمطهفقاال

 الا " (العالا 5عالااع 5ر0 .الكاا/) 501/6رخا/ل, 0.

 - 5ما0مملا ميل مز طمطنا5 08 0085عدط0 الن عالون ع 6

 منع مععماطج 0ع نع (معطظكافللا) هانا, ا/601.11,1801 -

 1853,تماعالا 18,1906 (طعصالاال ا عام أذل 1986).

 - مانال|ااطظا ا" الالمك 5 !مقعرالل علال تعالو ماا/لاوامأل, م

 مقلط 80016 08 معفقافب /01-.1,010001, ااذال 5.

 ةيعماجلا لئاسرلا -اعبار
 رحبلا يف ةيلودلا تاعرصلاو ندع .نيسحلا دبع دمحم ؛يلحلا -

 دهعم «.ةروشئم ريغ ريتسجام ةلاسير ١2م4 - 1/48 رمحالا

 0-5 ءزومت .دادغب «ةيبرعلا تاساردلاو ثوحبلا

 - ١585 اشاب تحدم دهع يف قارعلا .روفصع دمحم «ناملس -

 ةيلك ءةروشنم ريغ ريتسجام ةلاسر ءم18707 - 184 ( ه8

 .1484 «؛زومت ,دادغب ةعماج :«بادالا

 تيوكلا هاجت ةيناطيربلا ةسايسلا ءديمحلا دبع ديجملا دبع «يناعلا -

 «بادالا ةيلك ءةروشنم ريغ ريتسجام ةلاسر 5 - 916١“

 .1984 «يناثلا نوناك .دادغب ةعماج

 - ١م"ه لئاح ةرامال يسايسلا خيراتلا ؛ىيحي رابج ءديبع

 .دادغب ةعماج «بادالا ةيلك ءةروشنم ريغ ريتسجام ةلاير 05١«

 ١9410. طابش

 تاقالعلاو ةيلخادلا تاروطتلا .«نيسح رابج ريذت ء.يوادنهلا

 - 18477” يكرت نب لصيف دهع يف ةيناثلا ةيدوعسلا ةلودلل ةيجراخلا

16+ 



 .دادغب ةعماج ءبادالا ةيلك .ةروشنم ريغ ريتسجام ةلاسر .««* 6

 /١5481. «لوليا

 بتكلا -اسماخ

 ةبرعملاو ةيبرعلا - أ

 «ندملا ةيفارغج يف ةسارد «تيوكلا ةنيدم ,نسح دمحا .د ؛ميهاربإ-

 ةعماج :ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا تاسارد زكرم ةلجم تاروشنم
 .1587؟ تيوكلا (/) تيوكلا

 «تيوكلا ."ط .ةيسايس ةسارد تيوكلا .يلع نسح .د ؛ميهاربالا -

15٠ 

 - دادغب ( يلاهالا ةيتكم ءدنهلا قيرط ىلع . حاتفلا دبع .ميهاربا

 م١5 .

 ةيبرعلا ةريزجلا يقرش خيرات ءىفطصم دمحا .د .ةمكاح وبا -

 نيما دمحم ةمجرت «نيرحبلاو تيوكلا روطتو ةاشن )1760 -180٠١(

 .1558 «توريب .ةايحلا ةبتكم راد .هّللا دبع

 - ١0/080 ثيدحلا تيوكلا خيرات ءىفطصم دمحا .د .ةمكاح وبا -

 ١15984. «تيوكلا .لسالسلا راد «ىلوالا ةعبطلا 6

 ةريزجلا يقرش خيرات يف تارضاحم .ىفطصم دمحا .د .ةمكاح وبا -

 .ةيبرعلا تاساردلاو ثوحبلا دهعم ءةثيدحلا روصعلا يف ةيبرعلا

 .19451ةرهاقلا

 .ةمركملا ةكم ءكاج ءدجن خيرات يف دجملا ناونع .نامثع ءرشب نبا -

 .ماو / ه1
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 ىتح ةرصبلا سيسأت نم ه١ غاهوملستمو ةرصبلا ةالو «سالمغلا نبا <

 .1955 ءدادغب ءيرصبلا تاروشنم راد ؛ينامثعلا مكحلا ةياهن

 دادعتو مامالا لاح داترمل ماهفالاو راكفالا ةضور ,.نيسح :مانغ نبا -

 .ما1 / ه١181 .ضايرلا ءمالسالا يوذ تاوزغ

 خيراتب ديفتسملا ةفحت .يراصنالا هللا دبع نب دمحم , يئاسحالا -

 ١55١٠. «ضايرلا عباطم «لوالا مسقلا .ديدجلاو ميدقلا ُْق ءاسحالا

 ةمجرت ءاهرضاحو اهيضام يف ةرصبلا ةالو .ردنكسلا .فومادآ -

 تاسارد زكرم تاروشنم ء١٠ج .يتيركتلا حلاص مشاه روتكدلا

 .1487 .ةرصبلا ةعماج «يبرعلا جيلخلا

 ةمجرت ءاهرضاحو اهيضام يف ةرصبلا ةالو .ردنكسلا :؛فومادا -

 تاسارد زكرم تاروشنم .٠ج ء.يتيركتلا حلاص مشاه روتكدلا

 .1486 :ةرصيلا ةعماج .يبرعلا جيلخلا

 عسوتلا دص يف ةيبرعلا لئابقلا رود ءدمحم ريمالا دبع .د ءنيما -

 ءرشع نماثلاو رشع عباسلا نينرقلا لالخ يبرعلا جيلخلا يف يبروالا

 .1910/8 راذآ .دادغب ,خيراتلل يلودلا رمتؤملا ثوحب

 يف يبرعلا جيلخلا يف ةيرحبلا ىوقلا ءدمحم ريمالا دبع .د .نيما <

 .14355 «دادغب ءرشع نماثلا نرقلا

 يبرعلا جيلخلا يف ةيناطيربلا حلاصملا .دمحم ريمالا دبع .د «نيما <

 ةعيطم .يبرعلا جيلخلا تاسارد زكرم تاروشنم 0171/8 - 41

 .١والا/ ,دادخب .داشرالا

 ةيبرعلا ةريزجلا قرش تاراما ةمواقم ءدمحم ريمالا دبع .د ؛نيما -

 ةصاخلا ةودنلا لامعا نم ؛يرامعتسالا لغلغتلل يبرعلا جيلخلا لئابقو

 لح



 «ةدحتملا ةيبرعلا تارامالا ةلود ةبرجت 2ةرصاعملا ةيبرعلا براجتلاب

 (ربوتكا) لوالا نيرشت «توريب .ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم
 .اةومل

 مجارتو تازاجالا يف نيرحبلا ةؤلؤل ءدمحا نب فسوي ؛ينارحبلا -

 ةعبطم «مولعلا رحب قداص دمحم هيلع قلعو هققح .ثيدحلا لاجر

 .فرشالا فجنلا :نامعنلا

 ةيسامولبد روطت ف ةسارد دادغب ديدح ةكس ؛يؤل .د ءيرحب 7

 .195ا/ .دادغب *ا "145 ماع ىتح دادغب - نيلرب ديدح ةكس ةيضق

 ناونع «يرديحلا نب هللا ةغبص ديسلا نب حيصف ميهاربا «يدادغبلا -

 ءيرصيلا تاروشنم راد ءدجتو ةرصيلاو دادغب لاوحا نايب يف دجملا

17 

 دادغب ثداوح خيرات .يديوسلا هللا دبع نب نمحرلا دبع «يدادغبلا -

 «فوؤر مالسلا دبع دامع روتكدلا هيلع قلعو هل مدقو هققح .ةرصبلاو

 .195ا/8 «دادغب .نونفلاو ةفاقثلا ةرازو

 .«تيوكلا .لمالا ةبتكم .تيوكلا نع تالاقم ءدمحا ءرشبلا -

0 

 قزر لجن دمحا رابخا يف دجسعلا كئابس ءدنس نب نامثع .يرصبلا <

 .م1890 / ه16١ يابموب (م1884 /ها١١؟٠6 .ت) دعسالا

 .تيوكلا ؛تيوكلا يضام نم تاحمل.نسحملا دبع فسوي ؛يكرتلا -

 ١919/4. «يناثلا نوناك

 ةفاقثلا ةرازو «يبرعلا جيلخلا ىلع عارصلا ءهط ميلس ؛يتيركتلا -

 .1955 «دادغب ءمالعالاو

14 



 ءاماع نيسمخ ِق تيوكلا ةيدلب ءرداقلا دبع ةاجن .د . مساجلا 5

 .14410 .تيوكلا ؛تيوكلا ةيدلب رادصا

 ,ةرهاقلا ءةيرصملا ولجنالا ةبتكم .تيوكلا ءدمحم زيزع .بيبح -

 .اوالا

 برعلا ةريزج هبشو ةينامثعلا ةلودلا .بجر ديسلا .د ءزارح

 ءةرهاقلا ءةيبرعلا تاساردلاو ثوحبلا دهعم (1404 - )١840

 اا

 ؛توريب ءةدحولا راد ؛يقيرفالا يبرعلا نواعتلا ,فسوي .ءنسحلا -

 8 ١1.

 2. تيوكلاب يبرعلا عمتجملا نع تارضاحم ءزيزعلا دبع ؛«نيسح -

 ١95٠. .ةيلاعلا ةيبرعلا تاساردلا دهعم .ةرهاقلا

 ةعبطم ءاط «ةيبرعلا بعك ةراما خيرات ؛يلع .(ققحملا) ولحلا -

 .1558 .فجنلا ,ةثيدحلا يرغلا

 «ءاط .كرابم دهع ف تيوكلل يسايسلا خيراتلا . حوتف .د «شرتخلا -

6 . 

 ةيتيوكلا ةيناطيربلا ةيسايسلا تاقالعلا خيرات . موتف .د «.شرتخلا -

 .1584 .؛تيوكلا ءلسالسلا تاذ تاروشنم ء١147 -

 خيشلا رصع يف ةيبرعلا ةريزجلا خيرأت .فلخ نيسح .لعزخ خيشلا -
 .1558 :«توريب ءباهولا دبع نب دمحم

 ءاج .يسايسلا تيوكلا خيرأت «فلخ نيسح ؛لعزخ خيشلا -

 1367 .توريب
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 يبرعلا جيلخلا خيرات يف تاسارد .«سابع نيدلا ردب .د . يصوصخلا

 1١91/8. .لوالا ءزجلا ءرصاعملا ثيدحلا

 ماع ىتح تيوكلا يف ةيناطيربلا حلاصملا .نسح دمحا .د ءةدوج <

 .9١ا/4 .دادغب .داشرالا ةعبطم ءراجنلا يلع نسح ةمجرت ©3

 ءدج .ةيلودلا تاقالعلاو يبرعلا جيلخلا , يلع دومحم .د ءدوادلا -

 147١. .ةرهاقلا ,ةيلاعلا ةيبرعلا تاساردلا دهعم ء1414-

 يدنلوهلا وزغلا .جيلخلا يف ةازغ ءزيزعلا دبع ءافيه . يعيبرلا د

 ةعماج ء.رشنلاو ةعابطلل باتكلا راد ,ةيبرعلا ةمواقملاو يبرعلا جيلخلل

 .1948 .لصوملا .لصوملا

 .5١ا!/8 «توريب .تيوكلا خيرات .زيزعلا دبع .ديشرلا -

 .خيراتلاو ةقيقحلا نازيم يف تيوكلا ءزيزعلا دبع بوقعي .ديشرلا ”

 للكل

 تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا .8«ج ء.برعلا كولم .نيما ؛يناحيرلا 5

 1548٠. «توريب ءرشنلاو

 رفسلا «لوالا ءزجلا .ييلخلا ليلد يف تيوكلا .دوعس دلاخ ءديزلا -

 148١. ؛ىلوالا ةعبطلا «يخيراتلا

 راد عباطم  يبرعلا جيلخلا ةرهز تيوكلا .تجهب دومحم .نائس <

 .1485 «توريب .فاشكلا

 نيرشت ,«توريب .مويلاو سمالا نيب تيوكلا .فيرش «نيدلا فرش <

 ١1969. «لوالا

 ءمالعالاو ةفاقثلا ةرازو تاروشنم ءطسوالا قرشلا ؛ميهاربا .فيرش -

 .14568 .دادغب .ةيروهمجلا راد

 ا54



 ١9869. «(ةرهاقلا .تيوكلا خيرات نم «قوزرم فيس «نالمشلا -

 :ريزجلا يقرشب ةيسايسلا تيوكلا تاقالع ؛دمحم ةيرون «حلاصلا -

 .9١1ا/0 ؛تيوكلا 21405-- 1١855 ينامثعلا قارعلاو ةيبرعلا

 ةيرامعتسالا تايجيتارتسلا يف يبرعلا جيلخلا .يداه .ةمعط -

 .9١ا/١ .دادغب ؛مالعالا ةرازو .ةصاخ ةيناطيربلاو

 دودحلا" باتك يف ةيبرعلا بعك ةراما ءدمحم حلاص .د - دباعلا <

 1948١. .دادغب «ةعابطلل ةيرحلا راد ؛”يبرعلا نطولل ةيقرشلا

 - )١0/47 يبرعلا جيلخلا يف مساوقلا رود ءدمحم حلاص .د .دباعلا -

 .1910/5 ؛دادقب .يناعلا ةعبطم 8

 يق يسنرفلا طاشنلا نم ايناطيرب فقوم ءدمحم حلاص .د «؛دياعلا -

 .19ا/9 ؛دادغب .يناعلا ةعبطم 18١١, - 64 يبرعلا جيلخلا

 لالخ يبرعلا جيلخلا يف ايناطيرب ةسايس ءديعس داؤف .د .دباعلا -

 «لسالسلا تاذ تاروشنم ءرشع عساتلا نرقلا نم لوالا فصنلا

 158١. .تيوكلا

 ةلودلاو نامعو لحاسلا تاراما ءيبرم دمحم .د .هللا دبع -

 يرصملا بتكملا ءلوالا ءزجلا 218١8 - 11ا/94 ىلوالا ةيدوعسلا

 .191/8 «ةرهاقلا ءرشنلاو ةعابطلل ثيدحلا

 جيلخلا لودو تيوكلا ةراضح ؛«ينيسحلا دمحم .زيزعلا دبع -

 .5١اله .تيوكلا  يبرعلا

 ,«تيوكلا ؛.ميدقلا يتيوكلا داصتقالا ءدمحم لداع ,ينغلا دبعلا -

 5ا/ا/ ١ .
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 ةسارد ءةيراجتلا ةيتيوكلا ئناوملا .نيدلا نيز .د ءدوصقملا دبع -

 «تيوكلا ةعماج «ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا تاسارد ةلجم «ةيفارغج

 .19587 .تيوكلا

 .1451 .ةرهاقلا ,ةثيدحلا تيوكلا ةلود ءميهاربا .د . هدبع -

 .دادغب .5ج «.نيلالتحا نيب قارعلا خيرات .سابع ءيوازعلا -

15 

 .1917ا/ «.دادغي .لوالا ءزجلا ؛قارعلا رئاشع .سابع ءيوازعلا -

 ولجنالا ةبتكم .يبرعلا جيلخلا يف رامعتسالا ,حالص .د ءداقعلا -

 .ةيرصملا

 ةبتكم .يبرعلا جيلخلا يف ةيسايسلا تارايتلا «ءحالص .د ءداقعلا -

 ١456. .ةرهاقلا ؛ةيرصملا ولجنالا

 نرقلا عبر ثداوح يف رثالا بئارغ ءهللا ريخ نب نيساي .يرمعلا -

 154٠. .لصوملا ءرشع ثلاثلا

 - ١٠6٠١ ثيدحلا برعلا خيرات ةمدقم ءدومحم ميركلا ديع .ةبيارغ -

 195١0. :قشمد ءاج لوما

 ةموكحلاب اهتقالعو تيوكلا خيرات رصتخم ؛هللا دبع دشار «ناحرفلا -

 1955٠١. .ةرهاقلا «ةيبرعلا لودلاو ةيناطيربلا

 ١589., .قشمد ' مويلاو سمالا نيب تيوكلا .دمحم ؛ يناحرفلا -

 عمتجم) طفنلل ةجتنملا لودلا يف يعامتجالا ريغتلا .ةرون .د . حالفلا ب

 .ةرشاعلا ةيلوحلا «.تيوكلا ةعماج .بادالا ةيلك تايلوح (تيوكلا

 .م1588 /ه404١ «نوسمخلاو ةعباسلا ةلاسرلا



 ءاط .تيوكلل ةيخيراتلا ةيفارغجلا ءديشر دمحم .د «.ليفلا <

 .1588 ؛تيوكلا .لسالسلا تاذ تاروشنم

 عيزوتلل تاعوبطملا ةكرش «تيوكلا ناكس .ديشر دمحم .د .ليفلا ”

 .1959 .تيوكلا ءرشنلاو

 ديسلا خيرات :يلاطيالا ةلاحرلا (روصنم خيشلاب بقلملا) وزنزنيف -
 ءلضاف دومحم روتكدلا ةمجرت 218٠١ ماع هفلأ نامع ةنطلس .ديعس

 .1588 ؛«توريب .تاعوسوملل ةيبرعلا رادلا

 رودو تارامالا ةدحول ةيخيراتلا سسالا ءايركز لامج.د ءمساق

 ةيبرعلا براجتلاب ةصاخلا ةودنلا لامعا نم ءاهتئزجت يف رامعتسالا

 تاسارد زكرم .ةدحتملا ةيبرعلا تارامالا ةلود ةيرجت .ةرصاعملا

 158١. (ريوتكا) لوالا نيرشت .توريب .ةيبرعلا ةدحولا

 تارامالا خيراتل ةسارد يبرعلا جيلخلا ءايركز لامج .د .مساق -

 ركفلا راد ,م٠١184 - ١6١0 لوآلا يبروالا عسوتلا رصع يف ةيبرعلا

 .1586 .ةرهاقلا . يبرعلا

 .تيوكلا .#"ط ءراحبلا ملع يف راتحملا ليلد .ىسيع  يماطقلا -

1564 

 . يبرعلا بتاكلا راد .تيوكلا خيرات ىلع ءاوضا .يردق . يجعلق -

 .195517١؟ «توريب

 راد «تيوكلا ةلود يف يداصتقالاو يسايسلا ماظنلا .يردق . يجعلق -

 .اوالو . توريب , ىبرعلا بتاكلا



 نيدلا ردب .د «يصوصخلا - مساجلا رداقلا دبع ةاجن .د ' يعانقلا -

 ةسسؤم :ةفلتخملا اهتطشناو تيوكلا يف نفسلا ةعانص خيرات «سابع
 .1487 .تيوكلا .يملعلا مدقتلل تيوكلا

 ةعبطلا ؛تيوكلا خيرات نم تاحفص .ىسيع نب فسوي .يعانقلا -

 .مم4 / هاال4 .قشمد .ةيناثلا

 يبرعلا جيلخلا يف يراجتلا ةرصبلا رود ء.دمحم نيسح .د « يتاوهقلا -

 ةعماج :يبرعلا جيلخلا تاسارد زكرم تاروشنم 0.1411 - 4

 198٠. .دادغب ؛داشرالا ةعبطم (**) مقر .ةرصبلا

 ةقطنم يف يناطيربلا ينامثعلا عارصلا دمحم نيسح .ل . يتاوهقلا -

 جيلخلا خيرات“ باتك يف 1414 - 1410١ ةرتفلا لالخ يبرعلا جيلخلا

 ١984. «ءةرصبلا ةعماج ”رصاعملاو ثيدحلا يبرعلا

 ءءاروزلا دادغب عئاقو خيرات يف ءاروزلا ةحود ؛لوسر ؛يلكوكركلا -

 .1557 ؛توريب «سرون مظاك ىسوم ؛ةيكرتلا نع همجرت

 ةمجرت ء)ج ١1/98 - 2141١٠ جيلخلاو ايناطيرب .ب.نوج 2يليك -

 .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو «نامع ةنطلس ءهللا دبع نيما دمحم

 ةمجرت 0نلذدج امال. - اا/و6 جيلخلاو ايناطيرب .ب.نوج .يليك 5-5

 .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو «نامع ةنطلس ءهللا دبع نيما دمحم

 زكرم ةمجرت «يبرعلا جيلخلا يف خويشلا ةطلس ءرثيب «ندراهنيل -
 198١.' «ةرصبلا ةعماج .يبرعلا جيلخلا تاسارد

 ,ثلاثلا ءزجلا «يخيراتلا مسقلا 2جيلخلا ليلد «ج.ج ءرميرول -

 .95١ا/ .ةحودلا نطق مكاح ناويد ةمجرت



 .عئاصلا رصان هللا دبع ةمجرت 01878 ماع تيوكلا .أ ءرشول -

 .1406 (تيوكلا

 ,ةيعامتجاو ةيخيرات تاحمل اكليف ةريزج ؛.ملاب دلاخ .دمحم -

 198١. .تيوكلا

 ,دادغب ءاهرضاحو اهيضام تيوكلا ؛ناميلس نسح .د .دومحم -

158 . 

 .1551 «توريب .ديدج نم دلوي دلب تيوكلا ؛سايلا ؛قولخم -
 .نماضتلا راد عباطم ؛جيلخلا ةؤلؤل تيوكلا .ردنكسا .فورعم -

 ١19568. .دادغب

 ةرصبلاو ناتسبرعب اهتقالعو تيوكلا ءدمحم زيزعلا دبع .د ءروصنملا

 158٠١. «تيوكلا «لسالسلا تاذ تاروشنم ء5ط ء415١1---5

 ةريزجلا تاراما يف ةيناهبنلا ةفحتلا ءدمح نب ةفيلخ .ناهبنلا -

 .ه177 ءمالسلا راد .دادغب .لوالا ءزجلا .ةيبرعلا

 ةريزجلا خيرات يف ةيناهبنلا ةفحتلا ,ةقيلخ نب دمحم ؛يناهبنلا -

 .15358 .توريب ءا١ط .ةيبرعلا

 ةرمحملا ةرامال يسايسلا خيراتلا .رداقلا دبع ىفطصم .د .راجنلا -

 ١9417,. ,دادغب .قارعلا ءاسنن ماعلا داحتالا .ةيبرعلا

 قارعلا تاقالعل يسايسلا خيراتلا .رداقلا ديع ىفطصم .د ءراجنلا -

 .يبرعلا جيلخلا تاسارد زكرم تاروشنم «يبرعلا جيلخلاب ةيلودلا
 ١990/8. ءةرصبلا ةعماج ةعبطم .ةرصبلا ةعماج

 21518 - 1818 يسايسلا ءاسحالا خيرات ؛يبارع دمحم ؛ةلخن -

 «تيوكلا ١58٠



 مكح ةياهن نم ثيدحلا قارعلا خيرات ؛ناميلس زيزعلا دبع .د ءراون -

 ؛ةرهاقلا «يبرعلا بتاكلا راد ءاشاب تحدم مكح ةياهن ىلا اشاب دواد

1516 

 ١1/٠١ - 218٠٠ ينامثعلا دهعلا يف قارعلا ؛نيدلا ءالع .د ءسرون -

 .95١ا/4 .دادغب ءرشنلل ديشرلا راد « مالعالاو ةفاقثلا ةرازو

 بونجو يبرعلا جيلخلا تارامال ةيسايسلا عاضوالا ءديس .لفون -

 ١95١. .ةرهاقلا .ةفرعملا راد ء,3ط .ةريزجلا

 راد  يبرعلا نطولل ةيقرشلا دودحلا وا يبرعلا جيلخلا ءديس .لفون -

 .1554 .«توريب ءرشنلاو ةعابطلل ةعيلطلا

 ةمجرت «ثيدحلا قارعلا خيرات نم نورق ةعبرا .كيركنول ءيلسميه -

 .145717 .دادغب ."ط .طايخلا رفعج

 .ةرهاقلا ءهط .نيرشعلا نرقلا يف برعلا ةريزج .ظفاح ءةبهو -

 .١ةكال/

 رداقلا دبع روتكدلا ةمجرت ؛يبرعلا جيلخلا .ت.دلونرا ؛نوسليو -

 .تيوكلا .لمالا ةبتكم .فسوي

 ةيكرتلا - ب
 .يدنفا ىيحي خيهثلا ةعبطم ١ يمومع خيرات ,«تعفر .يدنفا -

6 . 

 .ءايضلا وبا ةعبطم ءاط ؛؛ج ؛.يخيرات ىلئامثع ءدمحا .مسار -

 هام .ةينيطنطسق
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 فحصلاو تايرودلا -اسداس

 ةيبرعلا -أ

 ذنم دكؤي روبين يكرامنادلا ةلاحرلا .ىفطصم دمحا .د ؛ةمكاح وبا -

 امدو امحل يبرع هبرغ يبرع هقرش جيلخلا نا .نامزلا نم نينرق

 ةرخآلا ىدامج )١7( ددعلا .تيوكلا .يبرعلا ةلجم ءاناسلو

 .19569 (لوالا نوئاك) ربمسيد / ه1

 دنهلا ةكرش تالجس يف تيوكلا .ىفطصم دمحا .د ؛ةمكاح وبا -

 هام ةدعقلا وذ )١( ددعلا ؛تيوكلا ءيبرعلا هلجم ,ةيقرشلا

 .1551 (راياز ويام /

 نرقلا يف تيوكلاو جيلخلا يف ايناطيرب ةسايس ؛نيلكاج .د .ليعامسا -
 ددعلا ءةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا تاسارد ةلجم ءرشع عساتلا

 .191/8 «.لوالا نيرشت :تيوكلا ةعماج .ىلوالا ةنسلا )١5(2

 جيلخلا ةدايس ىلع يكرتلا يناطيربلا سفانتلا .هط ميلس .يتيركتلا -

 ءدادغي (١؟) ددعلا ءمالقالا ةلجم ءرشع عساتلا نرقلا يف يبرعلا

 .لقتحم بأ

 ددعلا ؛ةقيثولا ةلجم .بوتعلا خيرات يف ةسارد ءابا يلع .د ءنيسح -

 ١487. (زومت) ويلوي «نيرحبلا .ىلوالا ةنسلا «لوالا

 بايسارفا لآو نيينامثعلا ةقالع ؛عفان قراط .د :.ينادمحلا -

 ةلجملا ءرشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا لالخ ءاسحالاب

 .تيوكلا ةعماج اقف ددعلا (8) دلجم ء.ةيناسنالا مولعلل ةيبرعلا

 خريف١ ةذح ١ .



 يف يبرعلا جيلخلا لودل ةيناكسلا روذجلا ,ليقع ىفطصم .بيطخلا

 جيلخلا تاسارد زكرم ؛يبرعلا جيلخلا ةلجم .طفنلا لبق ام ةلحرم

 ةسماخلا ةنسلا (؟) ددعلا )١9( دلجم ء.ةرصبلا ةعماج ؛ يبرعلا

 0 .19481 ؛ةرشع

 نيرحبلا تالاقم ىلع قيلعت ءدلاخ نب هللا دبع خيشلا «ةفيلخ لا

 ةلجم «ةيتيوكلا نطولا ةديرجب نالمشلا قوزرم فيسل اثيدحو اميدق

 ه07٠1١ ناضمر ؛نيرحبلا .ةيناثلا ةنسلا .كلاثلا ددعلا .ةقيثولا

 .م1547 (زومت) ويلوي /

 نم ؛يلع .د - نيسح اباو ءدلاخ نب هللا دبع خيشلا ,ةفيلخ لآ

 ءعبارلا ددعلا «ةقيثولا ةلجم ءرشع نماثلا نرقلا يف بوتعلا خيرأت

 .1484 (يناثلا نوناك) رياني .نيرحبلا ؛ةيناثلا ةنسلا

 ةلجم ء.يبرعلا جيلخلا يف نفسلاو بكارملا ةصق .ميهاربا .ليلخ

 .19ا/5 ءزومت «لصوملا ةعماج )٠١( ددعلا . ةعماجلا

 ويام (ه) دلجملا ,فطتقملا ةلجم .تاوكالا لوح .مظاك ؛يليجدلا

 /١19117. (رايا)

 ثارتلا ةلجم .تيوكلا يف نفسلا ةعانص .دراشتير :رجناس

 «يناثلا نيرشت ءدادغب ءةيناثلا ةنسلا ؛لوالا ددعلا ؛يبعشلا
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 ةنسلا .عباسلا ددعلا .لادتعالا ةلجم ”ةرصبلا“ ؛يلع .يقرشلا

 .م154 كوالا نوناك / ه١ه»“ ناضمر ١ .فجنلا .ةيناثلا

15١84 



 نم يبرعلا جيلخلا وحن ينامثعلا هجوتلا .يمينغ تفأر .د .خيشلا

 .ةنماثلا ةنسلا )١5( ددعلا ءةقيثولا ةلجم . يلع دمحم لالخ

 .م١155 (يناثلا نوناك) رياني /ه١٠4١ ةيناثلا ىدامج ؛نيرحبلا

 ةيقافتا ىلع ةيكرتلا لعفلا دودر“ .ةفيلخ ةنوميم .د .حابصلا

 ةيزيلكنالا قئاثولا نيب ةنراقم ةسارد ”تيوكلل ةيناطيربلا ةيامحلا

 (09) ددعلا .ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا تاسارد ةلجم ؛ ةينامثعلاو

 (زومت) ويلوي / ه4٠١41١ ةجحلا وذ .تيوكلا ةعماج )١6( ةئسلا

 .ما1

 نرقلا لالخ ةيجراخلا تيوكلا تاقالع«ةفيلخ ةنوميم .د ؛حابصلا

 نيخرؤملا داحتال ةماعلا ةنامالا ,يبرعلا خرؤملا ةلجم ءرشع نماثلا

 / ها4.04١ دادغب ءةرشع ةثلاثلا ةنسلا (”4) ددعلا .برعلا

 .ما14

 نماثلا نرقلا يف اهروطتو تيوكلا ةأشن ؛ةفيلخ ةنوميم .د .حابصلا

 ةنسلا (45) ددعلا«ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا تاسارد ةلجم ءرشع

 (ناسين) ليربا / ه405١ بجر .تيوكلا ةعماج ؛ةرشع ةيناثلا

 .م5

 ,يبرعلا ةلجم .تيزلا لبق تيوكلا .دمح زيزعلا دبع ءرقصلا

 .15531 (ناريزح) وينوي (8ا0/) ددعلا ؛ تيوكلا

 ءرشع عساتلا نرقلا يف بناجالا ةلاحرلا ,دومحم دمحم .د ءدايصلا

 لاوش ءضايرلا .ةثلاثلا ةنسلا (”) ددعلا .ةيدوعسلا ةرادلا ةلجم

 .م191/ا/ (لوليا) ربمتبس / ه١



 , يبرعلا ةلجم .ةينامثعلا قئاثولا ف تيوكلا .ةاجن .د .رداقلا دبع

 .19178 .يناثلا نوناك (570) ددعلا .تيوكلا

 ةريزجلا يف ىلع دمحم“ ةعلقلا قئاثو «يسرم دمحم .د ءهللا دبع

 ,ةقيثولا ةلجم 21847”2- /١401 يبرعلا جيلخلاب هتاقالعو ةيبرعلا

 / ها١٠4 ةيناثلا ىدامج .نيرحبلا .ةنماثلا ةنسلا )١١5( ددعلا

 .م٠115 (يناثلا نوناك) رياني

 ةيلك تايلوح .ةمهالجلا رباج نب ةمحر ءايركز لامج .د .مساق

 .1454 «ةرهاقلا «عساتلا دلجملا .سمش نيع ةعماج .بادالا

 دجن يف يدوعسلا عسوتلا نم تيوكلا فقوم ءايركز لامج .د ءمساق

 دلجم ءةيخيراتلا تاساردلل ةيرصملا ةيعمجلا ةلجم ءءاسحالاو

 7/١!19. .ةرهاقلا )١0(

 ةلجم (ةلودلا مايقل ةيليلحت ةسارد) تيوكلا .يرصملا ةدنر «ةنيطق

 / ه07٠1١ ناضمر .نيرحبلا .ىلوالا ةنسلا ءلوالا ددعلا .ةقيثولا

 .1987 زومت) ويلوي

 )٠١(« ددعلا «قرشملا ةلجم .تيوكلا .ساتسنأ بالا .يلمركلا

 .1404 ءرايا ١٠١ «توريب .ةعباسلا ةنسلا

 )١١(« ددعلا «قرشملا ةلجم .تيوكلا .ساتسنا بالا . يلمركلا

 15١04. «ناريزح ١ .ءتوريب .ةعباسلا ةنسلا

 ةلجم ءديدج ربخ تيوكلا خيرات لوح ءركاش .د .ىفطصم
 زومت) ويلوي / ه1914١ نابعش (؟18) ددعلا ؛تيوكلا .يبرعلا

 .ماقالف
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 ميدقلا يرحبلا اهدجم ةداعتسال ىعست تيوكلا «شيورد .يدادقملا

 لاوش .سداسلا ددعلا ؛تيوكلا :يبرعلا ةلجم .(عالطتسا)

 .م1969 (رايا) ويام / هاما

 جيلخلا يف ةينامثعلا ةرادالا ءرداقلا دبع ىفطصم .د ءراجنلا

 وذ .نيرحبلا .ةنماثلا ةنسلا :.(9١)ددعلا .ةقيثولا ةلجم .يبرعلا

 .م1486 (زومت) ويلوي / ه5١4١ ةجحلا

 اهحمالم ؛ةيقرشلا دنهلا ةكرشءرداقلا دبع ىفطصم .د ءراجنلا

 ةريزجلاو جيلخلا تاسارد ةلجم .يبرعلا جيلخلا يف اهتامس زرباو

 بجر .تيوكلا ةعماج ءةعبارلا ةنسلا )١5( ددعلا .ةيبرعلا

 .م151/8 (زومت) ويلوي / ه4

 / ه١٠1١ رفص 14 ءاثالثلا 2/06١ ددعلا .دادغب ,ةروثلا ةديرج

 .م151489 لوليا 9

 ؟9 تبسلا 2(؟) ةنسلا /454 ددعلا ءدادغب .ةيروهمجلا ةديرج

 .م٠155 طابشا 74 /ه١٠41١ بجر

 .سبقلا ةديرج .نيميثعلا ىلع بقعت ؛ةفيلخ ةنوميم .د ؛حابصلا

 رخآلا عيبر م ءاثالثلا (18) ةنسلا (5180) ددعلا .تيوكلا

 .م1585 (يناثلا نيرشت) ربمفون ,/ها٠4

 يفاقثلا مسوملا تايلاعف نمض ةرضاحم ؛ةفيلخ ةنوميم .د .حابصلا

 ددعلا «,تيوكلا .ةسايسلا ةديرج .ةيساسالا ةيبرتلا ةيلكب رشاعلا

 راذآ ” / ها!١٠4 نابعش 5 تبسلا )١4(2 ةنسلا (17/65)

 55٠ام.



 تيوكلا تاقالع ةلاقم ىلع قيلعت .حلاص هللا دبع .د .نيميثعلا -

 ةديرج ؛يبرعلا خرؤملا ةلجم يف حابصلا ةنوميم ةروتكدلل ةيجراخلا

 عيبر " ءاعيرالا )١8( ةنسلا (771/4) ددعلا .تيوكلا .سبقلا

 .م1584 (يناثلا نيرشت) ربمفون ١ /ه١٠4١ رخآلا

 ١١88. هنس .لوالا عيبر ل )١47(2 ددعلا ؛ءاروزلا ةديرج -

 ١788. ةنس ءلوالا عيبر )١6١(, ١7 ددعلا .ءاروزلا ةديرج -

 ١7848. ةنس ؛لوالا عيبرا4 )١67(: ددعلا ؛ءاروزلا ةديرج <

 ١784. ةنس .لوالا عيبر 78 )١67(: ددعلا ؛ءاروزلا ةديرج -

 ١788. ةنس ءىلوالا ىدامج 4 )١57((2 ددعلا .ءاروزلا ةديرج <

 ةيبنجالا -ب

 م1210 10108ا-5 تايرودلا ١-

 - 884601,6.ال, ةلعاناا اع: " اكانالافإ1" |[15 5مععلمعالاه 520011
 معابعامعالاعلال1, اذاهللاع هعالاعالل, الما. الا, امالمماأل,

2 ,067088 
 عاافطلال, عمور عال " ا«اناللما1:: دع ممالما عالاآعفا مكاحلا

- 
 اكانالامع, زمر عدلمعخ ةمللو مالالفأ, مان: 7ع هما 171حذا فلم
 اعةما 51م705 02 اكانالاثلآ1, العمال مشكاوازلشا ضللم
 00/1 ممتع اذإث/ هانفعتك عمال, ال01. 11, عمهت 1, اهالطوألب

 لمقال ل مزال, 2
 امهتعامنمعك, :١ هانآا الع 0ع 1ع ن5108ال هع ا«اناللمل1, ردع
 م0الثا 0 عالآعفا مكاقلا 5001817 ل0انعللفل, اللا اكالالاا/

 (لالاا/ - 067088 - 1947)
 المزلهمع, عااجمفهع]اربب " 17)منع كرزهااعم001/ 0ع ا«انالالملا1"
 الر عمرلمكا0الذا مععماظك. ال01. 00, 50.3, ا0زله0لل, لالالالا

.1954 

"1 



 )ل عال 5 مطمث5515 فحصلا - ؟

 - مع 1ل0طللاخلو طمع, 0ال0011/, 25 ,1652/١

 ةروصم ةخمن ,دادغب .ىبرعلا جيلخلا لودل ىمالعالا قيثوتلا زكرم

 .مليفوركياملاب
 - مرتع 010مللاللم 5057, 0100011, 29 الامال, 2

 ةروصم ةخسن ,دادغب .ىبرعلا جيلخلا لودل ىمالعالا قيثوتلا زكرم

 .مليفوركياملاب

 ةماعلا فراعملا - اعباس
 - ١ا1ع عالوالثا0طمعمأام 8811مةلل)لانفب ممطه] 10, عاص]ععالااا

 عاما 0١م0, 112 انالاالعوما] 7608 6 1مخ60, ان.5.ثإ 2

"1 





 قحالملا





 )١( مقر قحلم
 تيوكلل حابصلا لآ مكح

 رباج

| 
 (تيوكلن خيش لوا) لوالا حابص

 (لالك4 - (١105

 لوالا هللا دبع
 (لم1وه- ١الاث4

| 
 لوألا رباج

 (١مهؤ- 1816)

+ 

 (اوكك - 1مهو)

 (1١51١-845١15)كرابم ينثثلا هللا دبع دمحم
 | (لؤقكك -دؤكك) (١لقك -اذ69)

 يناثلا رباج ملاس
 لولا دكقلو) ()ة11-1919)

 | ا

 (5١ه.-١1و١1 ( 3 كتم

 ثلاثلا حابص ثلاثلا هللا دبع
 ظ فل (او؟ه-اؤمد)

 ثلاثلا رباج 0 (ثيدحلا تيوكلا خيرات باتك :نع القن)
2-1910 ) 





 1 ١8 نرقلا لالخ ىلوألا اهسيسأت لحارم يف تيوكلا :لوألا لصفلا

 ول لا ةيخيراتو ةيفارغج ةحمل :لوألا ثحبملا

 .... ١8 نرقلا نم لوألا فصنلا لالخ اهماكحو تيوكلا :ىناثلا ثحبلملا

  .1١ز ز ز] ز]ز ]ز ز زؤ 7 اهومن لماوعو تيوكلا ةأشن 0011111111

 ا ١81/1١ ماع ىتح رشع عساتلا نرقلا يف تيوكلا :يناثلا لصفلا

 00 (1814 - )١9/57 حابص نب هللا دبع :لوألا ثحبلملا

 500 لمده -1814) حابصلا هللا دبع نب رباج : يناثلا ثحبملا

 010 (1855 - )١889 رباج نب حابص : ثلاثلا ثحبملا

 5 (ام4الا - 1855) حابص نب ىناثلا هللا دبع : عبارلا ثحبملا

 6ثم.ث
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 0 يبرعلا جيلخلا يف ةيبرعلا ىوقلاو تيوكلا :ثلاثلا لصفلا

 ملال يبرعلا جيلخلل يقرشلا لحاسلا تارامإو تيوكلا :لوألا ثحبملا

 م م ل ما ا ل بعك ونبو تيوكلا أ

 ا ا سلا يدخل قا قيردنب ةرامإو تيوكلا -ب

 11011 ول ما ما مخمل جسر وطامسس اون حن رهشوب برعو تيوكلا -ٍِ

 1 و ساس ......ةيفلسلا ةكرحلاو تيوكلا :يناثلا ثحبللا

 ا لا وردا هاون اما كتم نيرحبلاو تيوكلا : ثلاثلا ثحبلملا

 ١161 عمت ةرصبلاو تيوكلا : عبارلا ثحبملا

 ا ةيبنجألا ىوقلاو تيوكلا : عبارلا لصفلا

 ا ةيدنلوهلا ةيقرشلا دنهلا ةكرشو تيوكلا :لوألا ثحبملا

 و ةيزيلكنإلا ةيقرشلا دنهلا ةكرشو تيوكلا : يناثلا ثحبلملا

 0 تيوكلا يف ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةايحلا رهاظم :سماخلا لصفلا

 191 ........................تيوكلا يف ةرادإلاو مكحلا ماظن :لوألا ثحبملا

 اقل لا م وا ول و ءاضقلا -ب

 ا ا ةيرحبلا اهتحالمو تيوكلا ةراجت :يناثلا ثحبللا

 1 وم عاما اهروطتو ةيلخادلا تيوكلا ةراجت -أ

 ا ا ا يبرعلا جيلخلا راطقأ عم ةراجتلا -ب

 17 طول ملا ىرخألا قطانملا عم ةراجتلا -ِِج

 100000 ةراجتلاو لقنلا ةكرحو ةيتيوكلا نفسلا -_ٍل
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